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ΡΑΣ

1. Π. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ

ΜΗΝΥΜΑ
Πάντα νά πολεμας καί ν' άντιστέκεσαι,
κι ας μένεις μόνος.
Μονάχος, ερημος, γαλήνιος,
•
νά πολεμθ:ς yιά τό καλό τ' 'Ανθρώπου.
Και στούς πολλούς, ατούς λίγους, ν' άντιστέκεσαι
κρατώντας την ψυχή σου φλεyομένη βάτο
yιά φως, πάντα yιά φως, yιά τό καλό του 'Ανθρώπου.
Στούς δυνατούς ένάντια, στούς σκληρόκαρδους,
και στούς δειλούς, στούς χωματένιους.
Ένάντια και τού άφέντη του άνελεύτερου,
καί του τρεμόκαρδου του δούλου ένάντια.
Και νά πονας, και vsx yελας, καί νά όνειρεύεσαι,
πάντα yιά τό άyαθό καί τό καλό του 'Ανθρώπου.
Νά πολεμας μέ τό γνωστό καί τό αyνωστο,
μέ την κακη και την καλη τη μοίρα.
Καί μέ τούς απονους θεους
καί τούς άπάνθρωπους άνθρώπους
πάντα νά πολεμα:ς καί ν' άντιστέκεσαι.
Κι δλο yιά τό καλό-τό φως τοΟ 'Ανθρώπου.
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Είναι ή ά,:>χη τοΟ θέρους,
της έποχης πού ό πλανήτης
μας δέχεται έντονώτερες τ:ς
δυνάμεις τοΟ 'Ηλίου. Τη στι
yμη της τροπfjς ό 'Ήλιος ευ·
ρίσκεται στό υψηλότερο ση·
μείο της φαινομεονικης τροχι·
ας του. Είναι ή ήμέρα της υ·
πέρτατης δόξας τοΟ πατέρα
αύτοΟ της Γης, δπως τόν
ώνόμαζαν ο! άρχαίοι σοφοί,
ol όποίοι δέν τόν έδόξαζαν
μόνον yιά τίς εύερyεσίες πού
παρέχει στόν υλικό κόσμο
της Γης καί τά εμψυχα δντα
της, άλλά καί yιά την υπερ
τάτη ένέρyειά του στό πνεΟ
μα τοΟ άνθρώπου, τοΟ άyνοΟ
καί φωτισμένου άπό τη yνω·
σι μιας άνώτερης πνευματι·
κης ζωης.
Πόσο μακριά δμως βρίσκε
ται άπό τίς ίδέες αύτές δ
σημερινός ανθρωπος, δσονδή
ποτε καί αν είναι διαvοούμε·
νος η πνευματικός! (μέ τίς
εννοιες πού εχουν λάβει στην
εποχή μας τά έπίθετα αύτά).
Νομίζει δτι τά πάντα είναι
θετικη έπιστήμη καί όρθολο·
yισμός! Δέν θέλει, ένω θά
ήμποροΟσε, ν' άκούση καί νά
άσχοληθη μέ τίποτε αλλο,
έκτός άπό τόν κόσμο πού εχει
σχηματίσει μέ τίς ίδέες του,

πού άντλεί άπό πηγές τόσο
περιωρισμένες. Θεωρεί τίς
κοσμοθεωρίες του άλάθητες
καί περιφρονεί κάθε πραyμα·
τικη πνευματικότητα.
Πόσον εχει ό σημερινός αν·
θρωπος άπομακρυνθη άπό τίς
αίώνιες ίδέες των παληων
καιρών, πού περιφρονεί καί
χλευάζει σάν άφέλειες άν·
θρώπων πρωτογόνων η σάν
φανταστικά έπινοήματα άρ·
ρωστημένων μυαλών, σάν ίδέ
ες, τέλος, εύφαντάστων πα
ραδοξολόγων η συνεπαρμέ
νων ούτοπιστων!
Πόσον ό σημερινός ανθρω·
πος είναι δεσμευμένος μέσα
σ' ενα σύμπλεγμα προκατα·
λήψεων, εϊτε αύτές λέγονται
έπιστημονικές η φιλοσοφικές,
εϊτε δογματικές! Πού δέν θέ
λει νά τίς ξεπεράση μήπως
τάχα καί χάση την έπιστημο·
νική του βάσι η μήπως άρνη·
θη τά παραδεδεγμένα!
*

<·

*

Καθώς έλέyαμε, λοιπόν, ό
πατέρας 'Ήλιος κατά την ω
ρα τοΟ θέρους στέλνει στη Γη
τίς πιό υπέροχες δυνάμεις
του, πού τόσον εύερyετικη έ
πίδρασι εχουν στίς μορφές
καί τά δντα της. 'Αλλά καί
στό πνεΟμα τοΟ άνθρώπου,
έκείνου πού εχει έλευθερωθη
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ττό τά ττάθη και τις άτέλειες.
είνου ττου άττοβλέττει στό
υματικό φCJς και σέ μιά
άνώτερη κατάστασι πνευμα
τική. ΕΤναι δ καιρός ττου καρ
ϊtοφορεϊ ττλέον ή ειλικρινής
ϊtpοσπάθεια της τελειώσεως.
Τά λουλούδια της άνο(ξεως
γίνονται καρποt και οι καρ
-ποι ώρψάζουν. Τό μέγα ερ
γον δλοκληρουται στήν ψυχή,
-yιά νά δώση στό πνευμα ψτε4)ά, μέ τά όποια θά φύyη δ
ριστικά άπό τή Γfj, τή μητέ
.ρα του, και θά βρεθfj ψηλά,
στά δώματα τfjς αιώνιας ζω
ης, της άyάτrης και τfjς έλευ
-6ερίας. Σ' αυτή τήν προσπά
Θεια ή ψυχή θά βοηθηθfj άπό
τόν Ουρανό, ττου ττάντα μέ
όyάπη περιβάλλει τά αξια
ίtαιδιά τfjς Γfjς. 'Έτσι ή άρ
:χαία παράδοσι μας δίδει τίς
άλληyορικές της εικόνες, που
.έκψράζουν τή βοήθεια αυτή.
Ό ουράνιος Διόνυσος, κα
-θώς λέγει δ μυθος, κατσβαίνει
-άπό τά ούράνια δώματά του
-τήν έποχή αυτή του ε rους
στή Γfj, yιά νά ένωθfj μέ τήν
.,Αριάδνη, τήν άyνη έκείνη
ψυχή, που τόσο βοηθουσε τό
Θησέα στόν αθλο που εκανε
στή Κρήτη, και νά τήν έyκα
-ταστήση στις χCJρες του ού
ρανου, δπου θ' άποτελέση
-και αυτή μέλος τfjς άκολου
ιθ ίας του.
Κατά τήν ϊδια έποχή, κατά
τήν παράδοσι τCJν 'Ελευσινί
ων, δ Έλευθερευς Διόνυσος
-ι<αταβα(νει στή yfj yιά νά έ
νωθfj δριστικά πλέον μέ τή
€ε(α μνηστή του, την ούρα-

1
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νια Κόρη τfjς Έλευσινος, που
τόσο καλά εφερε σέ ττέρας τό
ερyο της, πρός την ψυχή της
Γης και νά τήν έπαναφέρη «έν
δόξει» στόν 'Όλυμπο κοντά
στους μεγάλους yονεις της.
Τό θέρος εΤναι ή θεία έπο
χή ττου κατά τη μυθολογία ό
ηρως τfjς yfjς Ήρακλfjς έκτε
λει τό μεγαλύτερο ερyο του.
Λύει τά δεσμά του ουρανίου
ηρωα του Προμηθέως, που
τόν κρατουν στό περιβάλλον
μας οι δυνάμεις τfjς yfjς, και
άναβαίνουν μαζι στόν 'Όλυ
μπο.
Δίκαια λοιπόν ο! άρχαιοι
σοφοί τιμουσαν τό μεyαλειο
του θείου Φοίβου που δίδει
κατά τήν ωρα του θέρους τίς
πιό μεγάλες ευεργεσίες του.
Πολυ σωστό ηταν νά τόν τι
μουνε, νά τόν ύμνουνε καί
νά του έκφράζουν τήν ευγνω
μοσύνη τους yιά τή μεγάλη
του άyάπη πρ� τίς ήρωϊκές
ψυχές.
((Έπάκοuσον, Βασιλεϋ τοϋ πνει:•
ματικοϋ πuρός, άκατάβλητε των
χρuσων ήνίων (Λέγει ό νεοπλα
τωνικός Πρόκλος στόν ϋμνο τοu
πρός τόν 'Ήλιο}. Έπάκοuσόν με,
χορηγέ τοϋ φωτός, κuρίαρχε της
πηγης έξ ης ρέει ή Ζωή. Σύ,
δστις έκ τοϋ ϋψοuς τοϋ κόσμοu
των πλανητών διοχετεύεις ποτα
μούς θείας άρμονίας, έπάκοuσόν
με. Κατεχων ϋπερθεν τοϋ αίθέ
ρος τόν κεντρικον θρόνον καί ε
χων ώς δψιν τόν φωτεινόν κύ
κλον, δστις είναι ή καρδία τοϋ
κόσμοu, πληροίς τό παν δuνάμε
ως ίκανης ώστε ν' άφuπνίση έκ
τοϋ ληθάργοu τόν άνθρώπινον
νοϋν.
Οί άστέρες πuρπολοϋνται uπό
τοϋ πuρόι; σοu και διά της άχτι-
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νοβοί,.ίας του άρματός σοu έχχο
i,.άπτεις τήν ζωήν έπι της γης.
Παν δ,τι δημιοuργείται άναγεν
νίϊται έπινεόσει των Ώρων κατά
τάς περιοδιχάς περιφοράς του αρ
ματός σοu.
Ή άταξία των άντιμαχομένων
στοιχείων τερματί_ζεται αμα τn
Σfj λάμψει, ώ uίέ του πατρός,
ου τό δνομα παραμένει αφατον.
Ό χορός των άδεχάστων Μοιρών
σέ ύπαχοόει.
Tn Σn έπινεόσει έχείναι μετα
στρέφοuν τούς μεγαi,.οπρεπείς ί
στούς της Είμαρμένης διότι σύ
Βασιi,.εύς είσαι είς τό ύπερπέραν
καt σύ κuριαρχείς πάση� δuνά
μεως ύπερθεν ήμων.
Ώ βέί,.τιστε των Θεών, πνευ
μα εύδαίμον στεφόμενον ύπό των
φi,.ογων, είκώv τοϋ Δημιοuργοϋ
των πάντων, ώ σό, ό έποπτεόωv
τήν ανοδον και τήν i,.ότρωσιν
των ψuχωv, έπάκοuσόv με και
άποκάθαρόν με πά·σης άvομίας.
Λότρωσόv με των καταδuναστεu
όντων με παθών. • Απάi,.i,.αξόν με
της τιμωρίας. Έξιi,.έωσόν με έ
νώπιον της ύπερτάτη ς δικαιοσό
νης, ης το ταχύ βi,.έμμ-χ διαπερίϊ
τά πάντα.
Μετάδος είς τό πvευμα μοu δι
αόγειαν και εuδαιμονίαν καt είς
τόν όργανισμόν μοu το θαuμάσι
ον δώρον της ύγείας. Όδήγησόν
με προς τήν δόξαν. Μετάδος μοι
τήv ίκαvότητα νά ύπηρετω τάς
Μοόσας.
Καί έάv, δτε αί Μοίραι κi,.ώθοu
σι τούς ίστοός, ή στροφή των
άστρων έπιφέρη ήμίν δuστuχίαv,
άπομάκρuνον aύτήν άφ' ήμων
τfi άκaταβi,.ήτ½) σοu δuνάμειη.

'Ίσως τά γραφόμενα νά ξε·
νlσουν μερικούς! 'Αλλά, κα
θώς στην άρχη εϊπαμε, ή_πρα·
yματικότης δεν εΤναι δυνατόν
νά έρευναται μόνον με τόν
όρθολοyισμό και τη θεtικη έ
πιστήμη. Ό ανθρωπος δεν ά·
nοτελείται μόνον άπό ϋλη.

1
'Υπάρχει καί έκείνο πού ο[
θρησκείες και ή φιλοσοφ(α ό-'
νομάζουν ψυχή. Τό «πρωτοv
κινουν» των Πυθαyορε(ων.
Με την μελέτη αύτου του,
στοιχείου, καθώς λέγεται, ή
σχολήθησαν πάντοτε ο[ πνευ
ματόδοξοι κάθε έποχης και
κάθε τόπου. Και έρεύνησαv
με σοβαρότητα την προέλευ
σl του; την ούσία του, τίς:
λειτουργίες του καί την τύ
χη του. 'Ερεύνησαν άκόμη
συστηματικά-τίς σχέσεις τοί}
ψυχικου αύτου παράγοντος:
με τη Φύσι γενικά καί εβγα
λαν συμπεράσματα yιά τίς:
προϋποθέσεις τfjς προαγωγης
του, άφου καί ό παράγων αύ
τός εΤναι μέσα στη Φύσι και
άναyκα(α ύπακούει στόν παν
τοδύναμο νόμο τfjς έξελίξεως ,.
πού στά ύλικά τουλάχιστον
πράγματα τόσο καλά ε.χει με
λετήσει ή έπιστήμη.
-1-

*

,j

Είναι τό θέρος ή δυνατώτε
ρη και ή πιό ε.νδοξη έποχ!\
του ε.τους. Ή άφετηρία του.
ή θερινη τροπη του Ήλιου .,
εΤναι ή μεγάλη ήμέρα μιας ύ·
πέρτατης πνευματικfjς εύλο
yίας πού δίδει στη Γη, με.
τίς [σχυρότερες δυνάμεις του ,.
δ πατέρας της, δ 'Ήλιος
Χαρά σε κείνους που χωρίς
πάθη, προλήψεις καί φόβους .,
ήμπορουν ν' άφίνουν έλεύθε
ρο τό «εΤναι» τους, &στε νά:
ξεκολλήση άπό τό σύμπλε
γμα της ϋλης καί του ψu
χρου όρθολοyισμου καί ·να
ψέρουν τά βλέμματά τους
ψηλότερα.
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'Έφερε στόν κόσμο μήνυμα έλευθερίαc; καί άγάπη ς
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Η i\[ΕΓΛΛΙΙ ΕΠΙ.;ΤΕΙΟΣ του
961 είναι ·η έκατονταετ·ηρις άπο της
γεvv·ήσε�ς του Ί νδου π�ι·η;ου Ραμ_:
,
.πιvτρανα-θ- Τα.γκορ. Θα. εο?τα.σ-θ·η
-τόσο
στην 'λvατολ·ή, οσο καί στ·η
Δύση, σ' ολο τον κόσμο, γιατί ό Τα.γ
:κο ρ εlνα.ι μιά παγκόσμια πνευματική
p.ορφή.
Γόνος παλιας πριγκιπικης οίκογε
-νεία.ς Βραχμάνων, γενv-ή-θ·ηκε το
1.861 στην Καλκούτα.. 11 ηγε στην
' γγλία. γιά. νομικές σπουδές, μά γύ
ρισε ποι·ητής. Το 1901 Υδρυσε το πε
.pίc;,ημο σχολϊίο του <<�πίτι της Εί
,eήvης>,, στο όποίο και άφιέρωσε όλό
κλ·ηρο το ποσόν του Βρα.bείου Νόμ
-πελ λογοτsχvίας, που του άπεvεμ·ή-9η
;ο ,19!3. _Τό 19,15 του, ά.πε•ιε�ή-θη
.ιιπο -την α.γγλικη κυbερν-ησ·η τ:τλος
.εύγενεία.ς, ά.λλά. τον γύρισε πίσω το
t919, είς εvδει1;ιv διαμαρτυρίας γιά.

τ·ην ά.π&Ψ9 ρ ωτ.η κα.τ&τ.νι1:.·η της έ-5Jνι
κιστικ ης ατ.ελευrθερωτcκ ΎJ:; έςε ..:έ ? 
σεως.
, !ο Τ::χ.γκbο
έr.η�ε μέ ? Οζ σ'":·fj,J
:πολιτικ·ή, Οιότι έπίστευε Οτι ·i'j άr.ε
ιλευ·9έρωσις-·η ά.λ·rι'.9-ιν-rι-·Sιά ελ-9η
μοvάzα ϋστερ' άπό κοινωνικές και
τ._νευματικες μετα.Qρυ-θμίσεις, ά.λλιω:
εiνα.ι μία μετα.όπισις σκλαbιας. 'Εξ
σ.λλου ά.πεz·9ανότα.•ι τ·η b:α. �ούλεψε
·ιιά τ·ηv έλευ-θερια ττ1ς πατρίοος του,
στον μορ9ωτ:κο τομεα και εγινε ο
•9εμελιωτης της νεώτερ·ης ά.ναγέ�v·η
σ ης ":"fις 'Ιν0f"1.;.
Ξεχωριστά έτοιμάζετσ.ι νά. τον τι
μ·ηση ·η πα.τρίοα του. 'λποbλέποντα.c
σέ κάτι το μόνιμο, ·η κυ6έρv-ησις του
Νέου �ελzi ά.πο:φάσισε την άνέγε�
σ·η -θεάτρων, σχολείω•ι, 6ιbλιο-θ·ηκων
κα.ί την δ·ημιουργfσ. έδ?ών Ταγκό?
στά. πανεπ�τήμισ.. Θά. γυρισ-θη τσ.ι-

οεν

l

1

\

f

\

.,

f
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νfγ ;'t; -: f\ ζω·ή του x.1.l ,.9,7. ό?γατ·ην Ομως έμεί'ς τ·/"1 ν κερδfζομε.
fO ΘεΟς περιμlνει
νω·9οU'ι πολλ� :; έχ,9-έσεtς.
πάρ�η άπάνχά_,9ε iτ.αρ/)α οί ΧJfJε9ν'fjται
τα λουλούδια που μιiς στέλτγ1�·η
ιt·ει, �zι για τbν ·f1λιο χαl τ'ΤJ γΎj.
7.QQ<;Q(ιεύΟJV στl:; έπιτοοπ€.ς έοQτ�Ίl άγαπ·η είναι ·η ζωή στ·ηv όλοσ�οϋ. ΊΙ�6εοψ)ς της γε:ιικης έπι�?Ολ·ήρωσή τ·ης, μ.οιά.ζει μ. ' ε.να πο�·ηρt.
;;'rι: 7.?ογρ&μμ-χτος είναι η Σ.ριμάη
..,εχειλισμένο μ.έ κρασί.
l�r..->κμινι ?\τεfu, ·η γνωστ+1 ηγετις
'711:; 1'Ξοσο9ικf1 :; ΧtΨήσεω:; νέων, Οο- �ΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ
Jiντoc, �λλως τε, 0--:ι ό Ταγχ.09 '
Λ.ύτΟ ποU εΙσ�ι σU ό ίδιος οεν τb
·f'.--:"J.ν Ψ..)ι.ιχi σJνΟεδΞμένος
τΟ ,:J,εo
bλέ7.εις· ::x.Uτh ποU bλέπεις είναι ά
cro9ιx.o χ:fj�υγμ.α ;;ιλελεJ--9ε9ισμ.οϋ χ.αl
ισκιος σου.
ι. 1�ιναν,S.οι�ϊ.ιν-ης ά.Οελφότγι τος. είχε έ
.,
.
μοοφιά
ά ε ν
ρ ης τ
ι;:ισχ.ε9,.9η τΟ , \.ν-7J'-�
( εΟQ'1. --cΎ\:;
, σου ,
' ' ,
\ .,
�υτο
μεσ
στ·ην
αγαπη
α
και οχ�
-;;1.·rχ.οσμ.ιου Αεοσο;ιιχ."fj:: Εται�fα,J
, στον κα-&?έφτη
, ψ
μ.έσ�
που
σέ
κολσ.
Χ:ι� �"'ινε τ.ατοων τΓ:; Θεοσο�'η:;
κ�υει.
1;
ά. �
ό.,.
���\[πεζαντ. 'ΕΞ �)"';ΌJ η U Ω c,
Ίl Θεία Π ο6νοι,: οέ δίνει την τε
ο�.ί..μ!'Η ..\�εο!, z.-x--:,· "1.ϊ'":;'(Γfι �η;'�\
) ειωτικ ή ης μοοφ-η στη ζω·ή μ.ας.
κ,:οφ.ι7.ζ λ-χτ:χκ, ,yχ γοα ·η ενα, χο
,
τ
,
,
,
�κοτ.ος ττ1ς ειναι ν-χ τ·ην πελεκ·η?''JΟ':J-χμ:1. -:τ:χ.νω σΖ ,.9,εμ:χ. τοJ Ταγ:ι.ό9.
rr�Jμε μόνοι μ�ς. χιχ.l να τ"f1ς Οώσου
'() 1 )-χμ:τ:ιντ:J'Χ'J:-J.�) Τ,-. ...:χψΟ? έ --: �αψε
�μ.ε έμεϊ, τ·η μ.ηο9·η ;;ου -&έλουμ.ε.
-;-:r;)/., tlι6)ια, ά.τ:r; τi όποία 'Χναb)υ
ΑΝΘΡΩΠΟ I ΚΑΙ ΖΩΑ ΚΑΠΟΤΕ...
ζει το μr,νJμ:ι ,;r;J σ-:ον χ.οσμο: μf1νJμ,:, έΊ εJSιε�Λ,-.:; Χ?'.� iγ&τ. 11::. ιιr:ν:χ.
11 ολ)ές 9οοές άνχοωτιέ1-1.αι που
7.Οι.J μ.ι>:ΟΟ ά.π&ΨJ!σμ α .Jα 'ϊ;α.VΟJσ!α
οιχγε ν:Χ bοίσΧΟ'J"�ιχ.ι :ι..�υμμ.ένα
σύ
)
rj(ΙJμ ε r;-:-oJς ...ι�/ r., ): .-r;ϋ Ι 1\] �() .'.
'J(;'J'J. ά.νά.μεσιχ. στΟν αν-V.οωπο
στb
ΙΙ :Jοε;ιε-:--χι iι.r; -:-1.fbι�);ί,: ι:-οϋ Ταγ
ζώο ποJ fj χαρΟιά του
ξέρει χα.μ.
χ,.,'j ,< l r; στ.!-:ι ι.. :ιΛ ο Ι,οσμο:η, « 1\υ
μ.ι; μιλο�μεν-η γλώσσΧ.
c.ι.ι. 'ι ι.ι;; r.,r;....,01;1 >. «'() χ. r1ι.oJ�r;;)) Χ.'1.1
::\1 έσ' ά-πΟ π�ιον 7':οωτόγονο παρά"
'
'
'
' '
-:'1.. <<�/..σ::.ι.ι:ι. ϊ.':JJi ι-i)).
τ
εισο σε ποια μ.α.κ ν-η υγ.
?
,
eι�
� �,,
ηf
ο
rιμ.ιουογια::,
πεονουσε
το
α.πλοιχr,
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡ I Ο ΤΗΣ
"
ι
tι
•
ι
ι
�'J?μ::χ.χι, oτ'J..'J ανταμωνονται οι κα?ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
οιες τους,
Jι) άc.
·1·;. πο)υπατ·ημένα άι.νά.ρια που
γ·ην"J..ν έχε� τόσον χαιρΟ τ?ι. b·ήμ. α--:ά..
';;ε,J "J. �") ;
,
-�--:r, �;).. ώσσ1. --: f'1 :; "Ι�<;>'Jι"Υ.: άϊ.ο�ια::.
τvυ:;, OE.•J ε;_ουν ά.χόμ.·η σb·rιστεί, μ.Υ
'L '
'
' .. .
_,r;J σε τ.οι-,; ":Jωσ_7"1.. �πα.ν;αc.
υ)ο τ.:ου η σηγένει&. τους ει.ει σ.π�
1 ω, OJV"J.νε;
κ,:ι�ό ),φμον-η-&εϊ.
-�-: fj γί (�(jfj':J. '7 η:; :ι.ιωνι"J.:; σιωπfις,
'Ωστό,,ο κ:ι.τ.οτε, στο ακουσμ.α οi
**•
ι.ωc λ6για μουσικ ης, 1Ξυπναει μ.εμ.ια<;;
·η -&ψπ·η -9ύμ.·ησ·η, κχί τό ζώο κοιτά
,.1 r; μυσ7 'ί(ΗΟ -: Γ1 :; Ο·rιμ!ο��γfας εΙναι
..
'
, ....
- ,
ζει τοU ά.Ψ9οι:)που τΟ r.ρόσωπο μ.ε.
r;ι-:ι•J �ο σχοτι:ι..ο: ': ,1 :; νυy_τ!.ς -�t'J"J.ι
τρυοερ·η έ μ.πιστοσι>ΨΙ), ΧCΥ.ί ό σ.Ψ3- ρ ω
με�αιο . Το α�ατηλο --:ης γνωσης
ι.r;:; σχ.ύbει χσ.l τΟ bλέπει στα μ.άτιι7...
ε�ν�� (j':J.'J τ Γ1 '1 r;μ:J_ι,·η τ Γι ς '1.J"' Γfιζ,
μ.έ γλυκιά. στοογ-ή . 1
Ο ΘΕΟΣ ΚΑ I Ο ΑΙ'JΘΡΩΠΟΣ
L,,,
�'
Ειναι
σCΥ., μ. πως ν ,_Λ,C1.ντC1.μωνονται
οι..
6J0
Crfλoι
πο
J
9oeιoU,J
ά.σχ.
εc,
χι1..t
'() (-Ιε;; ίι�fσι:.ε� ":�;ν Ξ:'1.Jτ6 '":OJ Ο·rιμ.
,
,
'
'
ι
,
'
μt�J(.,�'ών:'1.::._ • ,
χ.�-:ω,. α.πο ,τι, ς μ.:ι.σχ.ε
:; τους, ν ,ι ανι:ι.......
ι
,,
..
.
.....
,
,
1 ι : ()')•9 ,
;
ζ
ι
r
.ι;
"{'Ι<!>
αο?tστCΥ.
ο
εψ.ι.ς
τον
CΥ.λλον.
?tζουν
οινοντ�
11 ω r μ.
ει
ε .ε

να

�ε

','tα

μ.ε

1

α.

οεv

τα
χ�.ι

1

1

'

•

1
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ

το

ΔΙΚΑΙΟ

Είμαι Π?ό·.9-υμος να :, π ·η ρ ε τ Γι
σ ω τ·ην πατ�ίδα μου. 'Όμως, :;;vλάω
τ·rι λ α τ ? ε ί α μου για το δίκαιο,
'
,
ι
"' \
"Ί 1
•
που ειν-χι κατι πο�\υ �εγαΛυτε?ο α.�ο
τ·η ϊ.ώ?α μου. Θα χα.νω χαχο στο,1
τόπο μου lν �ελ�σω νά. τον λατ?�
ψω σά. Θεό.
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πεονώντας άπο τά κανάλια της πλ:ί.-

_21.:;.

Η ΒΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ

�ά. μετα./.εt?tστώ �ί"J.; :λ[α για
ποιΟ λόγ ο; λlτ.οtε� να νικ f'1σ·η fJ 6�7�
τ·ην άλ 'ι ':,.εια;
Το &Οιχ.ο Οε Οi;_ε�αι ποτ€ 'Jα νι
χ ·.Sη, τr, οiκ·φ οέι.εται.
'() κ-χταc,�ά.κ-:-·ης το�.-γ�Jοα1:-. ι
J (<Ί' �γο�Οάω όταν b
ρ
ρ ισκω τ,1 ,ι ελεJ
θερiα μου1>.
ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
'C

"'

\

'

-

';'"

, ..... κ,ε: τ.ο� το πvευμ-,. εινχι α.yo,.JO,
Χ"J.t το κεyαλι ψ·ηλα,
'�χϊί Οπου ό κόσμο:; οεν εΙν"Χι κομ
μ,...�ια.σμένο.; ά.πΟ τοUς στενοJς το�7.ου; τών σπιτιών,
Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑ
'Cκϊί που είναι λεύτεο·η η γνώση,
ΛΩΣΥΝΗΣ
ΈκεΙ που τα λόγ ια b"(:J.t\lOJ\I :"!πrJ
'
.
'
\
·
'
-...ιrισε τ ια 70.J:; ψ:ι)u.οJ- κ-χ: ,..� ''ς
- ς α' -Λ�η' ,J(\ εtαJ,
(\
τα. '"
οαν�
� •
η τ·�
.,
•
.
1
,
,
::: ) Ι\ο'v:.ε.,� χ-χ
� Γj -..
ι 7ις πο :ισε.Jyc.::; GΌυ !
Εκει ΠGJ η Π?Οσπα·9ει7. -χπλωνει
l f O!O'J )
ε .
ακούψιστη τα /.έ.οια -:ης '(JΟεJΟ'Ιτας
, σχ�--;•Α�\ .J::. :: 1 σ 'ΧJ,:-η 7fj'J εο�μιη.
ει ν /1 �'ω Jια -:ου 'JXoU, :J ξ τ�
τ·ην τελειό-:·ητα,
ς
� λειστες πuλε:, •, \ •ι • i= _ �
κ
ο ·-C. �α υ.ατι,χ,
'Εκεί που
κα&&:οιο ΟJάκι -: ης
'
σ?J ..<.αι κο,τα�s:, ό (·)εό σο�
ς
λ:1γικ'fjς δΕν Εχει ϊ_άσει τό Οοόμ ο τοJ
εν
ν
σ
[μες στον t;ε?ό άμμο της νεκρ ης συ
( ι ι�:.1;; /ι.:ί ;�� J ό �εJ·,ά- ;σ.,ώ ��
ν
Ψή-θειας,
ι
, � � J .._εο η (η
.�
και ε..<.ει ΠΟJ ο πε':'οο'Εκεί πuU τό πνεUμα, οοη·γ-r1μενο
χο�ο:; σϊ:αζει τ;:; π.Sτοες. f�l vαι χονΟλο χαι ί!ιό έμ π::�Ο:; απο σένα, ολο
τ� -:-oJ:;
το ν Γ1 λιο χ�; μΕ. ,:-�
πλαταίνει άκατάπαυστα σέ στοι.αb�οι fι, κχl 7� ί μάτιά 7Ου εί ν αι σκε
σμΟ καl Οοάσγ1�
r.ασμένα άπΟ σχ.όν-,;. Β γ άλε τh ν ί εο Ο
'Εκεί, κάτω ι:ιπο αύτον τον OJO"J.
μ.-χνΟJ1 σΟJ και χατέbα, Οπως Ε χ 'J...νε
λευτεοtά:;, C1. φ ·r1σέ με, π:ιτέ[ν0 της
' .
'
'
χαl έκείνο:; σ-:-·fj σχ.ο ν ισμέν·η ""!fι:;.
ρα, να αναστ·ησω τη•ι πατριοα μοJ.
.\.Jτοωσ Γι; η οίί μποοεί να bοεί;
ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΚΕΨΗ
1 ,·η J,οωση; 'Ο ιοιος ό Κύοιός μας
έχοάτ·r1σε μΕ Ί.'1..?α, στα. χέρ ια του τi
"-\ ν χλείσ·η:; τ'Υιν πό ρ τα σου "(!α
"
'
c-,.
f
•
"
'
, . , c,
λ'
ο, · '
·•�
ο
εσμ� τ η; ο·r1μι ?υο1�ας· ειναι οεμεω
ς
α
αν
ησ·
τη� )'�αν� 7;
-η, ,,;;,α φ r1 ε.c;,
1
μα
ζ; μας γ;α �αντ
•10;
χαι την αλ·η,5\εια.
7
Π α?ατ·φε αJ,ους τους υπε9κοσμιΤο ποτάμι της άλ·η·&ειας ηiι.ει
,ι
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ους λογισμούς σου και σ.σε τσ. λου- f σμο καί πώς το αγνωστο, το 8!χως
λούΟtα και τΟ: λιbά.νια! rrί πειράζει / Ονομ.cι. και δίzως σz.ημα, ποU με ιrρι
σ.ν σκιστουν καί λερω·9ουν τά 9ουz. σ. / γύριζε, είχε r.άρει τώρα τη μορφή
σου! Π·ήγαινε νά τον άνταμώσεις' της μ-ητέρας μου καίμε σήκωνε στ-r,ν
χαί στ&.σου κοντά του με τr,ν μόz. ,Sο
άγχαλιά του.
καl �ον ίΟ ρ ώτα τοϋ προσώπου σου.
ΤΟ ϊδ�ο στΟ -S.ά.ν�το, τΟ ίΟιο
γνωστο, ,θ.ά ερ-θει τι� ρ σ. νσ. με πάρει
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: ΓΑΛΟΥΧΗΣΗ
σάν παλιός μου γνώριμος. Καί έπει
Σ' ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ
δ·η άγαπω τούτ-11 τη ζω·η, !;έρω πως
Δεν Χατάλαgα τη στιγμη που γιά ,θ.' άγαπ·r.σω αλλο τόσο καί το ,θ.ά-πρώη� 9ορά 8ι&.gψα το χατω9λι της
να.το.
ζωης.
Το μικρό παιδί χλαfει οταν ·η μη
ΙΙ οιά η.-αν ·η δύναμ·,1, που με εχα
.-l ρ r.ι. το gγ&.ζει άπο το 8ε1;ί της στη
vs ν' άν,θ.ίσω μέσα σ' αύτό τό ά.r.έ�χν·9-ος, γισ. νά. g?εί άμ.έσως παρ·ηγορισ.
,
'
,
στ; ά. ρ ιστερό τ·,1 ; στΎj-θος.
το μ.υστ·ηριο σαν το μ:::ουμτ:ουκι που
σχάζει μέσα στό 8&.σος .-ου μεσονυ7_τιου.
�ΞΙΑ
Κά-θε παιδί μας φέ ι:, νει το μ·ηνυμ.σ.
f'Οταν τΎιν αύγΎj αvοιζα τα. μά.-rια μου σ.-ό 9ως, ενιωσσ. άμέσως
τ.ώς ό Αε,,ς 8έν εχει άχόμη άπογο·η
πω ς �ημουν ξένος σε τοϋτον ιτ-όν κ6- /-::ευ� η άπό τον αν-9,ρωπο.

α..

\

\

Μερικοί άνθρωποι yκρινιάζουνε διότι τά ρόδα εχουν άyκάθια·
Ε1 μαι εύyνώμων διότι τ' άyκάθια εχουν ρόδα,

'Αλφόνσος Κάρρ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τ' αστέρια

Τ' άστέρια σκέψου πού δέv εχουv πήξε t
,καί μέσα στ' αδηλο yεvvιοΟvται άκόμα.
ΠοΟ ξέρεις; αν θό: γίνει ή ούσία τους χωμα
η νόημα μόνο; Λες πως θά τό δείξει

τό θέλημά Του ό θεός η μέ μιό: νύξη
μικρη κι' άθέατη, πού δέ θαχει σωμα
κανένα, σό: μιά λάμψη δίχως χρωμα
καί δίχως φως στό voO σου θό: τ:'> ρίξέι;
'Ώ, πρόσεχε, αvθρωπε, μη σοΟ ξεφύγει
στης ϋλης τ' δριο (έκεϊ πού άρχίζει η λήγει
των αστρωv καί της ζωης τοΟ άνθρώπου ή ωρα)

ή μιά στιyμούλα· έκείvη, πού εϊv' άκέρηα
στη διάθεση τοΟ θεοΟ. Μπορεϊ καί τώρα
v:x δίνει έvτός σου φως ό θεός σ' άστέρια.
('Από τόν «Κύκλο των σοννέτων»)
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ΚΑΛΛIΟ>Τf>Ο
Ή άλrι θι νή φυσιοyνω μία
τοΟ μεyάλου dποκρι;φιστοΟ
Ύπό 'Ιω. Α. Βασιλη
�· Ε:\'.\. ΚΥΚ.\.Ο .tνευματιχών
άν,J>ι:.ι�),τ.ων ?ιε�·f1 ϊε-:ο σ�ζ-�τ·ησι;, πά:
νω στο ποι? να ει�ι:ι..ι το ψυχολ?γt�ο
χι•1ητοο, για ;ον, αν{J�ωπο που τον
2
/.-:tνεt. α.tο τ·ην ε.tοι.η του llοομ·η
.� Ξως ί,ταμε σ Γ μεο-:ι.. να. 'έ y:rι π&.ντα
έ-:αιμ.�. ,"ft:J.. έχεfν�Jζ που ά.1ων,fζον
�
--=�ι ν-:ι το•J οια:....ωτισο'
Jν, να, τον ελευ' _χα.μουν
,
(
' σΟJ'\ χ�ι\ ν ' τον
·J�Cιι•
μ"'α)
;:_
,
.'Υ.1:.ι':ι.
υχασο
-��ιc
-:ι)
υσιοες
το,v
l(
/
�,
?,
--:ο χωνειον,
τον στ-:ι.Jοο, τΊΊV πυοα.,
-: fιV Βχστt/ λ·�. Καt οταν οέν ει.ει
-: Γι G.JVαιJ.:fj -: lj: ;,ιJσι:ι. η..; εc;ο 11τωσεω; 't
ν:1 ϊ.ε-:i τ·Ι) ) άσr: η -:-Ύjς συκοφαντία:;
Χ7! 7(1 ; �ι1.Gολ·fιc, γιΧ •/ άμαυ�ώση
'7fj )αμφrι τΪ']ς Jπεοοι.ΎJι; τών μ.εγ&
)ω·; τ.νευι,.&.των.
,
'[�'
,,
f •
,
ο ι - αν οι
ο ισμ.α. ·r
; �
� μ 0.? ;: /ο ω ε ι�τιχΊ.
f
ανε
σ
α
ι
τ
:-,1 :, ,, r1 .,-.τ ; rι� · j: -:ι.� ,, 9
; , ·�,.,.
':1Τ.:Jσ-:"1σr1 ποJ ':'fιν y_ωοιζει απο τι:;
� ι
,
,
'
,
ι.�Ο-fj'/μc.ιε= σJνειοr1 σε!ς χα.ι, αντι να
ί.':JΟσϊ.'Χ':) fjrJ"·fj ν; i•ιέλ-,9.·η και ν� τις
ί.ΟΟσΕ"(�'[σ fJ, /J.ντι 5 ετ,χ ά.γωνfζετtιt νά
--:ις έ�οJ-5-ενώσ·rι
να "C'lς χα.τεbάσ·η
Ο,κ
�
τ·rι:;
στά·Sμ
·η -:fjς άΨr1 ·5ικό1
..,
\
\
'
-:·tj-::ις και τ ,;:; τ:�οστυ;_ιας, μ.ε τα τα-:τε:ν� Οπ)α τfίς 0:7.bολ·fις Χι:t.! τ"fjι;
'
σJχ.09?'.ντια=.
\ΙεταrJ τών τ.οωτοπόοω'J παιδιών
-:-7.:; ":''ί:;, ποJ έCJ"(':l.f:J-!:)·rιz.l'J..ν να άνυψώ
G') J'J τr,;ν σ�ν� Ψ� �ωτ.6 τους χαl νΟC
τ;ν %7.-:"J.σ-: Γι σο'Jν έ•J7.�ε-:ον, σοφόν,
Υ..'Χ� έλεύ·Sε?Vν, �.νέ�;.ι:ι"J.. συ μ.πτωμ.ατι
Υ.7. χ:ι.1 τ?'Ι «Κό!,Ι:η-:ct. Κe1.λλιόστρο»,
1

/

\

.._ 1

-

-

,,_..

1

1

rj-.,

·η
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ΗΊϊ

ΙΛΙ.ΣΟΣ
το•ι οποιοv sι_ει τόσο άοιχ·r1σει ί-ι 'Ι
στορία.
l\Ιεc,ιχcΛ τ'iΊ; συ•ιτροφια.;, μ6λι; ;;__
κουσαv το �vομ.,χ Καλλιόστοο, ξαφvι
άστ·r1 χαv χαί μ.έ παοεκά.λεσα•ι να
τους μιλ·ησω περισσοτερο οι,χφωτιστι
κά, Οιότι 3,τι σzετιχΟ Ε ι.. ουν Οιαbά.
σει, τόv κατατάσσει στ·rιv /_Οοεία τώ•ι
μάγων χ?:ί τώv άπατεώvωv του 18oJ
αίωνος. Σ·ημε()α τ"η?ύ) τ·ί�v ;πόσ ι εσ·η
μου άπΟ τlς 9tλόζενες στ fίλες -roU
«'Ιλισου».
Π ·ηγέ; οια�r;λ ης χαί σJκοφαvτίας
του Καλλιόστοο εivαι σιεοΓJ'Ι ολε; οί
Έγκυχλοπαιοείε; και μ.εγα)ο; &οι 9�.ος συγ'Ί'°, 7.μ.μ ατ�ν 1στ·r1 (.ιι.:,ιμ.ε1J�ν σ:α.
οσrι. Π()Ο,ΧJψαν απο τα r:ι.οιε�-:ι. τη;
χατασχοπ.;ίας ( 1875 ι του Βασιλέως
τ·ης Γαλλίας καί τϊΊ; Ίτα)ικη; lε
ράς 'L;;ετά�σc:ω::. lZ7.l Jτ.Ξ� τοU 1"-�λ
λιόστοο έ ι. ο.;ν γοάyει 6 .λοψiς πrι.
τ·ήο, ο Γκα"tτε. ό J[αfτεeι/ :γκ, ό 1�-χeι
λάυλ, ό 1Ια.r:κ Χά.bεν, Κ7 SλWς κ;Lί
1
_;
,
πολλrι, τεχτονιχrι. r:εοιοοιχα.
�τr,ν
Έ)\λαΟ�, � ποώτ·η &να(..lc.oo μ iv-r1 3:-χ.
τοιf;·η εiναι στόν «Χοο·ιο» των '\S·η
νϊ�ν (7 Φεbοουαο!ω 1 ()0 'ι \ μ� "= rιν
ύπογeια;.,Ί) τοϋ �ΠυQfΟωνος "\ ':J.�OJ 1 ό
όποιος, �r:o '"::l. σωζό μ ενα --:ο3 \� γ υ
πτιακου Τεχτονισμου, του 6ποω.; ό
hαλλιόσ":?Ο Jπ·'}οξε tO�J-:-·ί-1 :;, έσ-::-α
χυολ6γησε ένaια;,έοο•ιτ-:ι. άτ.οσπασμα-' \ '
\
\
.... ,..
τα ·για τ•:; αοιες χα: 1)0=.:χ.σιες r;r;J
ύπεοόχ οJ έχει,;οJ μJσ7:ι.γωγο3. iy_
πάοχ ο..:;ν έτ:�σΊ'j.;,- σΞ μετ-:t.":ενεστεeι".J..
ι
"
τευy:rι τεκτονιχων �ε?ιοοιχων, σzετιχα αρ{)οα του 1\ικ. l'.αο:-:ιουνη, και
τοϋ συνεο�,άτου
τοϋ «'lλισοϋη 1"'".J..
'
πητου μου .λ ημ. 'Ιωαννiο·η. �έ �ε
ριχ/Χ (1.ϊ;' ".J..Jτi τ'Χ σ--:οιχεΙ-:t. 6-=ι.σ�ζε
ταt -:Ο Π".J..ρόν.
l{α.1 πρι7)τ-:.G - 7:?<7}-:;1. --9' άναyέeιω
λfγα bιο--:?α{JιΚσ. στοιϊ.εία: Το 171 j
έ γ εν'Jά�ο στ·Ι'j �ιχελfα, άπb γονείς
άμα·9είς χαί έμr:οοευομένοJς, ό Ί
ωσ·},? :\Ιπάλσαμο. �τα νεανικά τοJ
χοόνιι:ι� έC.εΟ·ήλωσε τόσ·η έξυπνα.Ο-Χ
( ότ·ητα, ϊuστε οί γονείς
χαl Ο ρ αστ·ιΗ
του sπλασαν όνειοα �-ια ":fj
' ν μελλον
τιχ·η έμπο?ικ·ί� σ":αοιοοοομία του.'\λ
Η ό 'lωσ·η9 εί ι.ε iλλ·η χλίσ·η. Τό,1
ένΟιi φεραν άοJ.ιχά οί ξένε; γλώσ,

Ι

1

\

σεc χ' εμα.·9ε γαλλιχi, .. οr,τογ-:ι.λικά.
λ,χτινι�ά, άοαbι:i Χ-:ιl 7.vι.αί.� έλλ·η
νιχσ.. Ί . στερα α:;η1 σε το·ι τοπο του,
χαί τσ. όvειρα τού μ.αγαζατορα, ·:ιά.
να πεοιοaεύσ·η σέ ξiνες ι.ωσες. π ϊΊ\ ,ι
'
'\
Ρ
γε στ·r' 1 ν .1.ιγυπτο,
τrιν
ιο-:t.οι-:t.,
τ·ηΙ 11
Ί�λλάοα, γύρισε ολ·η τ·η-ι Εύοώπ·η.
''Οταν συναντή-1). ηκε με τον μεγαλ()
μύrrτ·η χ,χι ά.ποχr.ιυ..;ιιστ·fj ' \λτο-:ά χαt.
συνΟε,ιJ η μ.,χζf του,
--:ότε έ·/ινε ()
«Ι'-όμ.·ης '\.λέ�ανο?ο, ντέ J,_αλλιό
�-:�οη, Cινομ.α 'hO.J ':J.ν':1.,λJε--::ι.ι με -: }1 1J
Οινει 17:r-;ν ά.οι,.� μ ο
α.οι-� μ.οt1ο<τJια χαl
'
� .
ί'J 1J σ fj[J.:tινoν-r-:i. ο--:ι --:ο x:x.ιuJ 1J οεν αντιμ.α/_εται το χα)ον, άλΊ α έc.οJ9ενι�
' ) Οε ysoω1t
νε--:αι α-::ό -;ο χ'".1.λ6ν. (
το ονομ.-χ τ')ϋτο yεοει μ c.σα --:ο J τ fl,.ι
Τ.'1.'.ιτοτεινfj · \�μονιι:χ., -:r1 ν :χ.Οι:ι.τα
(J"J.Χτ 'i "("1.λ f 'J fι, ποJ τοϋ ε=.ασ(..17.λf
�(J J'/ τr,'ι ;ΠO.(τfj(jfj τfις L\1ω.,.εως Χ'Χ!.
της ει εJ:Jει:.ι 1 '1.ς. J�τσ! �'".J.1/ε(Jω Jε--::tι
οτι ;J J�7.))ιοστοο Χ'".1. ,.,.. ,._ ,.. ::χ.σ(jε,... αι f,ε
τ'ΧΕ.•J εχεινω'ι T.VJ γε 1ινr1 [ιr1 1.-=ι.ι OJO
(.JΟΟε:: στ·f'1 ν {Οι,- Οι"J.bιωση. Ι,εννr,:JγΓ
ΧΕ ει.. σ"".J.(ιΧΟς Ι.."J.: l..'1.70Πt'J έι.. -;:•ι:J
μ.7.τσς Χ"J.τα τ·'ιν ιeιιστι"J.νιι.. '1 μ.Jστ"J.
\
-.,ω:ιχγ1 .9εωeι�'Χ. \1'1.ζι u.ε T'J'J • \)το--:a τ-:ιC.ειΟεJσε σ-: f1 ν Ί �/)αΟ"J.. Ί:τ.εσι..ε y .9 fj -: fj 1J 'Ε)ε.;σΖν"J., --:"J. L\.7.fιει�ι'Χ.
κοντ� στη (-)ηι:..�, άν:tιr1 ι.ε σ-:rιν · \
ΚQΙJr:ο)ι ι.α: έτ.:ι.α}.σ� η τrι'ι Ηεα
(
'\Υ,
, fjΨ:J- Ψ:ι' --:t:Jν οr ; f(.Jι r1σ 'ί ι..:1--� --:r;ν
Τ.QΟσ-:-"J.τευσ
'1- στο εeιγο- τ ,.; α ,,; Jϊ. 1Η1
•
σεω� X"J.� του �ω-:ι �υ.οJ, τ. r;J JΠε� / ε.
,
,
,
'
l
9 η ο-:ι ·:J ανελαu.οα'ιε αu.εσως Ο":':Ι.'Ι
i ,? S.ανε σ--:·') r:ι.)λί-χ. �'70 1J τ6τ.ο έ
κεί'ΙΟν ε μ.ε}λαν 1' 7. Οιαοc,αμ.ατισJο3ν
γεγονό--:-:J.. χαl κοινωνικα� υ.ε-:'Χf.ολ:χ.:.
ποJ .. :)'0:λ)χζα.•ι τ0 1J οοJν τών άΨJι:.ιω
r:fνων τ.οα.γυ."J.-:ων.
ι

'() Κ'Υ.)λι6στσο, κ&.-:οι_ο; τϊΊ, :\ΙJ
σ-:·ιιQιαχ ης Γνώcεως χΧl -: fις άποχοJ- �
yoJ �οφία.ς, ποοιχισ'μ.ένος
με Οιο
οατιχ€ς ίι<."J.νοτ-r1 7ε; χΧl u.E �ελΊjυ.Χ
τιχότ·ητ� α.χα-:-α6λ·r1 τ·η, �τ.fιι..ε σ�ον
L.., ,χλ)\�χ; Τ εκτονισμ.ό. Ί�χειv-r,1J τ·f'jν
έποχ·ή, α.ί' 'ΤεΧ'ί:Ονιχαl �-:-σαι εJc,�'
'
tj�Οντο σε ΠCι�",'fατι_χ·η τ.νευμ:ι.�ιz. fj
.\ιγλη. �,, αJτος ειι.αν κατα:;,Jγει
Ολαι αί χο�υφαι της Οι:χ.νοήσεως, ι:οϋ
ζωντανοϋ και του έλευ-9εοου πνεύ
ματος. Με τ·ην ά-5-άνατ·η τ�ιλογfα

οε
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·«'Ισότης, 'Αδελ9ότ·ης, 'Ελευ·9ερία»,
6ποία εγ ινε κ�Ι τΟ S: μ gλ-,1μα τ·�ς
lI οώτης Γαλλικτ1 ς �·ημοκρατίας, έ
γαλουχοϋντο αί γενναίαι ψυχαί που
έμελλαν ν' άνατρέψουν τά εiδωλα
Τυραννίας καί της
-της Κοσμικτ1ς
Ί�κκλ·ησιαστικης
�εσπο-:-εiας
-:-·ης
l'αλλiας καί όλοκλ·ήρου τοϋ κ6σμου.

-η

Ό Καλλιόστρο άνεγνωοiσ·V·η ώς
Διοάσκαλος άτ.� τους
Τεκ-.ονικους
χύκλους χα! τό τ.νευμ.α.τιχό του χU
ρος ήταν ά.πέ 9 α.ντο Υ.αl έτ:ιbλ·tJτιχό.

J.\�τε' 7; )\η�σε οε τους, μεμ�·ημε�ους
ς,,.,

\

,

χ�� μ·r1 , u..ε τις φJ/_ιχ.ε:; -;ου tχα.νοτη
τες. l\lέσω τοϋ ύπνωτισμοϋ καί α.λ
:λων με"5όδων έ γ νώ ρ ιζε χα.l άr.εχ&.
)-.Jπ-:-ε τlς σκiψεις τών 'Ι·Sυνόντων.
]Ιοοέλεγε τά μέλλοντα νά συμ�οϋν.
�]�·Υ.εράπευε άt1·.9ενεί ς , ά.χόμ·η
χα.l
κα.οκινοπα·.9είς, Οπω:; τΟν Ίbiν Ίσ
λένιεG καί α.λλους, 7.0J
'Jατρικ·η
Ί:πιστ ημ.·r1 έ γ κ�τέλειπε.
I

οε

·η

r'JΟ ρ υσε Υ"·ινομ.ενικ;.
έ�γ7.στ·Γj�ιο
-:ιά την κατασκεJ·η οr,·Υ.εν :ι_ουσοϋ
χ:ι.l τοί έλιξ,,uieιυ
ΖωΥjς. ''J�τσι
·f _?1.ντ:ισ�� τών, ά.μuf �ν τον .9-εω
cc1
;:,ουσε και τον α.,:οκ:ι.λουσε .\[αγον.
ΘαJματο:η�'όν.
Ι'ιά του, μεμJ·ηu.έ
νοJς. ό μως, τόσu 11 ·(1 κα7�σχ.εu�'J /':JJ
σo�, Οσον και τ; έλιζ·fjοιον τ·Γ,ς ζω·f1 ,
εi ι.αν ά.πλώς σ:.ψ.6ολικη σ'f1 μ.ασία.
Τό '176Η νυμ ..,εύετ::ι.:
1 ν λαυοεν
τftι. (J,ε�1.cτ�ι&.,1;,1, ·fj �r. ί'1.. τΟν bo·fj,�·r1 :
1
σε πολJ μ.οe -:-α ψυzικα κ:ι.ι ,;α πνευ
μ.α-:-ι�& τ·Ιjς zαοισμ.ατα σ-::r, μεγiλο

'7-r,�

-;τ

ι() l(αλλιόστ�ο ά. φ οU άνέb ηχ.ε Ολ·r,
τ·f/ν κλ[ μ ακ'Υ. τ·f 1 ς Τεκτονιχ.·f,ς ιlε�αv
zfα.ς Οιε9ών11σε
τοUς ί-SιUνοντ:-tς
-:-6τε τόν Γα.λλιχ.Ο Τεχ.τονισμ.ό, έπει
ΟΎj ά.πέχ.λεισαν τ·t'-. ν γ υναίκα ά.π Ο τCtc
�τοiς μ.� τ·/'1 ν Οικ�ιολογf,χ Οτι ώeιι
σμένα μυστικό-. οιέρ%αν μέσω των
γυναικών στοJς Ί ερε'ίς τ�ς Π απι
κΎ)ς 'J�κχ.λ-,ισtας, συνελ:1.μbiνοντο
χα.l έΕ. ·ηyα ,ιίζοντ() μ.υστ·ηοc ωΟώ ς πολ
λοl έ�iι.οντες τiκτονες. Τοτε ό ](αλ
λ�όστc,ο ϊΟουσε τGν _\ί γ ;;πτιακο Τε,
•
• - 7
'
....
χτονtσμο, ο οποtος ·ητο Ηανοοογυνtκός)).
ΊΤ πρώη στοά ίοού·θ η στ·η
Λυών, γο·ήγορα δμως ίδρύ-θ·ησαν στο
rι.ί και σ' α.λλε, πόλεις τ·ης Γαλλίας,

με

οε

στην l'ε�μανία καί σ-:-·ην Ρωσσία, Τό
α.ση,ο τοϋ Καλλι6στρο μ.εσουρανοϋ
σε, δταν ό φ.fJ.όνος κrι.ί ·ίj κακεντρέ
χεια τών άνsSρώπων της 'Αρνήσεως
αί τοϋ σκότους α.ρzισαν νά 6άλλουν
κ
,
,
'
- οε
(',,' με\ ν
(Ίλιοερα
(!
'
:ναντιο� του, ατυzως
αποτελεσματα.

Τό '178j έπεσκέφ-9η ό Καλλιό
στοο τον Κcι.οοι νάλιο τοϋ f >οάν, ό ό
πο;ο, τον έ9ι,λοξέν-ησε. 'Ακρι6ώς τίς
·ημεοες αυτες ::;εσπασε και το «σκανδαλ� τοϋ περιδεραίου)), το όποίον ό
Δουμάς πατήρ περιγράφει διεξοδικά.
ένός Ία
στά «'.\.πομΗ1 μονεύματα
τρου)).
f

f

•

\

}-

1

\

\

f

ΊΙ ύπό-θεσιc
συνοπτικά Μzει ώς
έt,ης:
Ώ Καοοινάλιος τοϋ Ροάν,
ο,Jσις έeιωτύλσ:;,' Ετοεφε r.λατωνικΟν
�οωτα γιά την Β�σίλισσα 'Λντου
cι.νέττα. .\!ία αύλική, κόμ·ησσα Βα
λο:.Jά, άντιλ·ιμ,ι·9είσα τ·ην ψυχολογικ·η
οι:ι·Υ.εσι τοί: άτυΊ_οϋς
Καρδιναλίου,
τοϋ οιε�ί6ασε τ·ην έπι.fJ.υμfα οη.fJ.εν
τ·fjς Ηασιλίσσηζ Οπω ς , σαν έπισφ ρ ά
-:ισι τοϋ οεσμοϋ των, της δωρ·ήσ·η
έν:ι :.ε�ιοέοαιο. Ό άφελ·ης ίε9ωμέ
νv:; ά-.ιοοι:ι.σε τότε
δόσεις ενα 6αΤΟ πα.οέδωσε
uJτιu.r; πεοιδέο-χιο.
μ.· σ
στ· 1 ν
r ο οια, εννοε αι, το
� χ.� r, �ι:ι, : ι ?t
,
�;
κοατ·ησε γι7 τον εαυτο τ·η
Ο κ,ο
,
σu.·r1 μα-.οπωΛ·t�: μ.αταια πε?ψ.ενε τ·ην
π) ·φωμ η των δόσεων άπό τον Κcι.?
γνώ t ιζε Οτι προω
ΟινιΧ/\ιο. ' . ..\9 οϋ
οίζετο οιά τ·ην Πασίλισσα κατέφυγε
στ�ν Βασιλέα. λουοο3ίκο γιά τ·ην έ
�ό 9 λ·rισ·η 70� περιΟεοαίου. ,.ΓΌ σκάν
δαλο
C.έσπασε σ' έποχ·') χατα τ�fjν
ότ.οf1.ν ;" τUπο ς , οί δι�νοούμενοι χαι
ο� έο·rά.'":1.ι τ:;,ς Γα.λλιχ'ης Ί�παν�στά
σεως ε3αλλαν συνε:ι.ως κατά της Κο
σμ.ικης Τυοαννίcι.ς τηc λύλ-ης κα.l της
JI νε:.Jμ.:ι.τικ·η; Δεσπο-.είας τοϋ Κλ-ή
eιου. 'Ο Κα?οινάλιος συνελ·ήφ.fJ.·η τ·ην
σ-:-ιγμ. που Ίε?ουογοϋσε, μαζυ δέ μ.'
;1.,,JτΟν οί συνεογά.τrιι του καl ό φι
λοξενούμ. ενός του Καλλιόστρο.
ΊΙ
δiκ·η οιε1;·rι:ι·.9·η ένώ:.ιον Είοικου Δι
αστ·η fου, τΟ
όποίον, Οr.ως, 'ητ�.ν
�
9 1
ro.
ε:ι.fJ.?ικωτατ:ι,
οιcι.τε·.9εψ.ενον
προς
τους Β:ι.σιλείς καί ά-.9-ώωσε τους κα
τ·ηγορουμένου,. ΊΙ δίκ·η έκεi'Ι'η εiι.ε
τόrJο τρ�.γικες συνέπειες για. τ·'Jν μ�-

·η

με

•

1

\

f

•

•
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τέπειτα τύy:η τ'Ϊjς Βασιλίσσ·ης.
Ό
Καλλιόστρο ά:θωώ-θ-ηχ ε μέν, άλλα οι
ετσ.χ-θ·η άπό τον Βασιλέα να έγκα
ταλείψη τό εδα:eος της Γαλλίας.
οίσ. ομως ήταν ·η ένοy:η
τοίί
Καλλιόστρο στ·ην περι6ό·ητ·η αύτ·η ύ
πό-θεσ·η του περιδερςιίου; Ό Καλλιό
στρο, φίλος τοίί Καρδιναλίου, άγα
ποίίσε μεν τον αν-θρωπο Ντε Ροσ.ν,
μισοίίσε ομως το ράσο, πιστεύοντας
�τι κάτω άπό αύτό κρύπτονται
το: ταπεινότερα πσ.-θ·η. Το κοινωνι
κό πιστεύω του Καλλιόστρο συνοψί
ζεται έπιγραμ.ματιχώτατα στο κ·ή
ρυγμά του : «Γελοιοποι·ήσατε τη,ι
Τιάραν καί ποδοπατ·ήσατε τα κρί
να)). (Τα κρίνα ·}1 ταν το εμ6λ·ημα
της Ι'αλλικης .\.ύλης). �τ·η,1 περί
πτωσ·η του σκανδάλου τοίί περιδεραί
ου, εbλεπε μια εύκαιρία φ-θοοα.ς ταύ
τοz�όνως κ:1-ί τ,ων δ�ο έy_-θ�ω�- 01
συνεπειες τ·ης δικ·ης εγιναν ·η απαρ
z·η της δυσφημ·ησεωςτοίί μεσουρα
νοίίντος Διδασκάλου της έλευ-θε?ίας
καί της άγάπης.

π

...

Το

πνευματικό καί
ίδεολογικό
πορτρ ίτο του ]_{αλλιόστρο ά�τικα
�
τοπτριζεται στα σταχυολογηματα
τοίί Μύστου ..<..ιΠ. Νάγου, που τα είχ.
δημοσιεύσει το 1904. 'Η ή-θικ·η δι
δασκαλία τοίί Καλλιόστρο άρzίζει ώς
έξης:
«"Λν-θρωποι, διατί μάχεσ-θε τον
αv-θρωπο ;Διατί άφήνετε τας ψυχiς
σας να 9-θσ.νουν στο κακούργ·ημα ;
Καί δύναται να ύπάρχη μεγαλείτ.
ροv κακούργημα άπό το να bοελύσσε
σ-θε τους άοελφούς σας άν-θρώπους;
'Λ ντί δε νά. σας ένώνη ·η άγσ.πη,
σας χωρίζει το μίσος; Διατί, άδελ
φοί μου ανJρωποι, λησμ.ονείτε τό.ν
:Μέγιστον Διδάσκαλον, οστις διά. νά
καταοεί!;η, οτι άλη-θως ήγάπα -rους
άοελφούς του άν.lJ.ρώπους, άφηκεν έ
α�τΟν �ά -ybν σύρωσtν ε}ς _τό� ?ταυ
ροv και τον ·9-αvατον, εν<�> ·ηουνατο
vά έvεργήση σ.λλως;
Τί μείζον ό σοφός εχει ν' άποδεί
�;η, παρά άγάπ·φ πληρουσαν την
:χαροίαv αύτου καί τον νουν του προς
-πιϊσαv ϋπαρξιν; Tf νομίζετε, δτι ού1

ναται να είναι δ.λλο τί τΟ κοσμοϋv
τον Θεο'Ι μεγαλείον παρά.
άγσ.πη
καί :η δικαιοσύv-η; Είναι ό Θεός Μέ
γας, διότι μεγίστ·η εΙναι ·η προς -rους
κ6σμους τοίί παντός αύτοίί άγάπη. Τί
νομ ίζετε Οτι έστl δικαιοσύνη, έαν
ε!ναι ·η μέριμνα ή ιι.ων διά. τ·ην έξα
�φάλι,σιν της ζωης τι7Jν άοελφων μας
αν-θρωπων;
rrί έστ!ν έλευ,εlε.9ία, έCL,ι
είναc:
·η έλευ·.9-έρα πράξις του άΨ.9-ρώπου
μ·η σκeιπουσα νά παρεμποοίσΊΙ καί νά.
οιαταράξ·η την άσμονίαν καί ποόο
δον πάντων τω•ι άδελ ;, ων ·ί-1 μων;
Καταρ?ίψατε, συ•ιτριbοντες ύτ:ό,
;oJc; π60?-c; ύμ<7),ν, �ά άξιώματ,α· καί
υπ� ρ ασπισα.τε τον αv,9 ρ ωπον, επα,ια
φέ ρ οντες αύτΟν εi:; τΎ)ν ούσίαν rr .. 'Jv
παρέχ ουσαν α.ύτψ δύναμιν ν' ά:γαπΟC
τ�U ό:0\λφού:;, του χ�ί ν� �ibεταt
ς_
αυτων τας π�αξεις τας μ·η εμποοι
ζούσας ούοενος τ·ην ποόοδον.
lI ατάςατε τούς τίτλους καί χατα
στ-r1 σατε αύτσύς προ των ;;μμάτων
τ'ης ΚrJινωνίας, οτι είναι μ·ηοεν προ
οίασο·ηποτf. άν.lJ.?ωΠί'Ι'fjζ μορ9ης .

·η

οε"

οεν

·η

'Απαλλά.ξατε τrJ'I άδελ9όν Ιi.ν-θρω
πον άπό τά. δεσμά τά
καλούμε,ια
προνόμια. χοcνωνιχά, Οιότt τα.ϋτα CL, . ' \ .
'
,... ποc,ενeιuσιν αυτu'Ι απο την μητε9α
τc,υ φύσιν, όποία παύει νά γαλουχη
τους άλαζόνας καί τους κατα:ρρο
νουντας τ:_όν Ιi.ν-θρωπον.

·η

'.� νδρω-θ�τε, άδελφοί μου. ΤΙα�α
,
,
τηρ·ησατε το _υμπαν, τ·ην γλυκειαν
μ-ητέρ α Φύσιν, χαί εlπατε εiς έαυ
τούς: ούδείς των άν-θρώπωv εΙναι
τiκνον ξένης τινός :ί\[·r1 τρός.
Συντρίψατε
δεσμά της οίκογε
νείας, διότ! ό vοϋς περιορtζεt τΎ}ν•
\
•
11
'Ι'
,,
εκτασιν αυτου και το εργον του ειναι.
ζένον πρΟς τόν σκοπόν του».
'
Ί,,ο κ.οινωνιχο ;ου Ε'
'λ πεΊυαγγε,ιο
1
,
ριεχεται στους ακολου-θους εξορκι
σμούς:

-;α

«,1Ιοδοπατήσα�ε τά. σκ3πτ�α τ�ν
τυραννων,
φειοομενοι τω'Ι αν-θρω
πων. Γελοιοποιήσατε τά.ς Τιάρας ,;ων
Π απω'Ι καί πίiσαν χρυ�οποίκιλτον
_
,
πνευματικ·ην και κοσμικ·ην
θεσπο
τείαν. Οιότι εΙναι πηγ"Τ} παντός κα
κου είς την ά,ι-θρωr.ότ-ητα. Κηρύξα-
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�ε πρbς πα.σ�ν ζώσαν ψυχ�ήν, Οτι Οέν
'Όιαφέ�ει χ�τα τi Οιχα.ιώματα Υ.αl τlς
•
'
' ουοεμιαν
,� .
�ποzρ�ωσεις :to�;
α")\λ ην
.ενrτυνειδητον υποστασιν.
.λιΟ&.ξατε ώς έμ πνευσμένοt χαι α
�·ηλλαγμένοι ,πα·�W,ν Οιδάσχ�λr�ι ιτ�ν
�ν-θψωπον δια να αντιλ·ηφ,θη οτι ου
-Οεlς τόν π ρ οώρ ισε να εlν�ι τυφλΟς
\
'
'
'
'
'
,
!/
χαι να πασz·η, εχτος εχεινων οιτινες
χ:1.ταχοώνται της άδυνα!)-ίας αύτου.
"ΤοιοUτοι 06 ε'ίναι οί φiοοντες έπt
-τί;Jν χει;,αλών των διαδ·ήματα, έπιειχνυον ες ουτω οτι εχποοσωπουν
-:
'Ο
�ην άοz·�ν -:·'}ν ϊ ωοfζοJσα.ν τα &τοπα
α
αρα τ υς ν ομους. οι ινε
1,1. , :t
� 5 u �
-vοοευουν τ·η;ι συστασιν τ·ης αν{ιρω-τ.fνγμ: χοινων�ας>,.
�

f

•t

•

(Ι

\

'

'

-

(/

!

1

*; *

J\{6 κάποιαν ί.tΚΟ�α.ν ελεγε στήν
ΙΥt
το'J σ�ντροφ�:
/< 'lIμε,-ις
' �σιωμ.εΨΙ)
'
'
οη_ομε-θcι. πεc.ιcηον-ησεις απο -rους
ά�-&α�πο:J�.
διότι_ έργαζ�με-�α δ;'
αJταυς. Οι τυοαννουντες αυτους, οε
yονται έπαfνους χα! Οώοα. Ί f άν
..5οωπότ Ί1ς είναι τόσον έξοιχειωμ έν-η
,_,_ε τα Οεσμ&. τ·rις, ώστε φέοει αύτ�
μαχαοίω,)).
ι;:-οϋ ,ύπε , \jτ�f1 "fj"C'o ·ί-1 Οι07.σχ.7.λία.
,
' ,
'ί.JΟϊ.Ου εχ.�ινου μ.\υστ�J, οστις, τ�σ:ι..ς
�οοσr.α:.9ει-:χ.:; χ.:ι..� "C'Οσους
α. γωνας
Υ..ατέbα.λε γι�. νi ά. φ υπνfσγι , να φωτί
-σ·η Χ'1.( νά. όο ηγ-ήσ·η τους άν-θο�JΠΟυςστ0 δο6 μ. ο της έλεu�εοιας κ:ι..l του
...,ι..υ-:ο<fu.ου.
- '11 �σωτεοι�Ί)
'
' του ,οιο:ι..
" " :,
-σχ-σ.λrο: r.εοιεχλειετο σ-τα τυπιχα του
.λ.ί γ υϊ.τιαχ.οϋ Τεκτονισμοϋ. τα όποία
άδυνατουμεν νά. 9έοωμε στ·ην δ·ημ.οσι
-δτ�rιτα. Τοϋτο u.όνσν u.ποοοUμ.ε να
-<Ποϋμ.ε, 0-:ι Ό 1{7.λλιόστοο ά.ζιωνε άπΟ
- οUς όπαδούς 'i.°OU ά. γνότ·rιτα σκέψεων
τ
ιt'Υ.ι αίσ·θ·φ.άτων. Rίον 'ήρεμ.ον. Έν
Οι:ι.. φ έο')ν γ ιά τ�ν άΨ&.οωπο. ]{α1 ά'
\
, {)
' α.νατρο:
··y�υνισ:ιχη' οι:ι..vεσ�
γι� τ·ην
-π·η του χ.οινωνιχ.ου Χ.7.ι πνευμα.τικου
-τυοαν-ιι χου χ1-9-εστώτος.
στiς Στο&.ς του τ�ν συΈΟέzετο
,
ι
t-. Ι
,
f
vερ γασ�α -t'"r1 : γυνα�κ:ι..ς, οιοτι επιστευε οτι ·η συν1ισ-θ·ημ.ατιχότ·ης χαί
-;J ά.γνότ·ης τΎjς γυναίκας έξευγενί
'ζουν χα1 έμ.7.·Jέουν τΟν &νδe α σl
ποά1;εις γεννα"ίες. ΊΙ- ά.γν-η γυναιχεία
-φύσις συμπλ·η�ώνει τ:ς άτέλειες της
1

{/

(-.

άνδοιχτι ς φύσεως μεταγγίζουσ1 τήv
\
'
'
\
'
ισ?ρροπια
"με\,-τις οργανιχες
χαι\ ψυχι�
κες -τ--rις ουνα.μεις.
·ο α.ν-θρωτ.ος, ηεγε, ειvαι lνας
δυνάμει Θεός. Ηώς ομως -9' άvαδει
z-θη Θεός έν δράσει; ;,Iόvov έάν έχ
δ ηλώση τάς έντος αύτου εύρισχομέ
νας λαν-θανούσας δυνάμεις.
Πώς
1
"
,, ' κατ�ρνω
ο, ?·η τ?υτο;
- 'Ε'
'
ομως
ν':
α.v, αχολου& r, πιστα τον -r1 -θιχο vομο,
-.·ην άρετή. 'Η ·η-θιχη χατάστασις
έδραιώνει τ·ί�ν έσωτεριχη γαλήνη και
άταραξία. άπαραίτ·ητες προύπο-θέσεις
οπως ό όηανισμός του έπιδρατα.ι
'
\
\
'
\
t-.
απο τας ευε?yετικα.ς ουναμεις -του
'Ηλίου χα: ·η ψυz·ή -του δέχεται -rlς
ι �
ι
_,
περιτ.τυςεις
σ.γνων
χαι, φωτειvωv
ύπ&. ρ ζεων. Γι/Χ τοU�ο χ.α.1 οί άνώτε
ροι 6α-θμοί -του Τεχτονιχου -του συ
στήματος ·ησzολουντο με -την .f.ι.ε1
ι
i
,
,
"
(Ί
Ου? γ ι_αν, -η οποια τον ,αν".7-ρ<fπο κα,
·S.ιστα σο9ον, δαμαστ-η χαι zε�ρι
στ-�, των ά.ποχ�..ύφφν �όμω,ν χαι ,τοϋ
π•ιευυ.ατος. ΤεΛος, τι:,ν αναbιbαζει
στ·ην 3α&μίδα της Θεότητος.
Ι

Ι

(f>'7l.ίνεται, ό ϊδιος ό Ι�αλλιόστρο
'
Ρ G ,�
' '
( '
ειι_ε φvασε;
στ;1 ν, οαvμιο7: αυτ·η.
'.\σχοϋσε μ::1.ν απολυτη αυτοχυρι
αοϊ.ί':1.. χ.':1..! ο�α.τ·ηοοUσε "':':1..λ-ήν-η κα.i
· ο μ.ί
δι τ ρ
ή � � �--- �:ι ά. ?Υ:;·η τ-1ν όπο! α.ν
χαι ΙJ.ε-:-εο�οε σε οσους -.ον πλ·ησια
ζαν. Ί [ταν παντογνώστ·r,ς. 'Λπε
ίστ'Ι.2ία ττι , �υzη,
χ-iλυ,;τε τ·ην
τών ά.Ψ9οώπων κ.α1 προέλεγε
-τά.
μέλλοντα νσ. συμ6ουν. 'Ενε6ά-θυνε
στ�υ� ο ιι:ι.λογισ�ούς ;ών ά.νθρώπων
... ,
χα: εοιαb:,.ζε
τις σχεψεις τους. Θε
ρ-iπευε τους άπελπισμενους
ά.πό
την έπιστ·ήμ·r, άσ-&ενε�ς. Κα.-θοδ·η
γουσε τ:ς JJριμ.ες ψυzες στο δρόμο
του τ.νευματιχου τους
λυτρωμοίi.
Στσ. ομματα των άμυ·ητων ηταv
gνας μάγος,
ενας
-9-αυματοποιος
ποοιχισμένος
με ύπερφυσιχές δυνάμεις χα.ί μεγάλος 9ίλος των ά
δυνάτων χα: τι7>ν χατ'αφρον-ημένων.
Οί μεμυ·ημένοι ομως ε6λεπαv στο
πρόσωπο τοU ]{αλλιόστ ρ ο τΟν άνα
γεννη-θέντα ·η-Dιχώς χα.ί ίδεολογι
χι7>ς α.νθρωπον, τον μεταμορφω-θέv
τα σέ πρσ.γματιχό μύστ·η, τον άνα.
οε:z-9έvτσ. σε μέγα μυστσ.γωγό κσ.ί
1
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-προορισJέ,ιτα ά:πό τον ούρανο να ο
ο ηγήσ·η στ·ην πρόοοο και στ·ην έ
.λευ'9ερί�. τό'Ι αΨ&.ρωπο. Γι' αύτό
ε'ίzε πάρει και τό ονομα «Φοίνιξ».
1Ιετά τ·ην οίκ·η του περιοερα.ίου,
-() Κ-Χλλιόστρο έγκα.τεστά-θ·η στην
'Λ γγλία..'Αλλά ·η κατασκοπεία. του
Βασιλέως Λουοοί'Jίκου πα.οα.κολου
-θοϋσε τ·ην οράσι του Κα.λλιόστοο.
"Ωτα.,1 οέ μέσφ των πολλαπλών
-τ·ης όργάνων πλ·ηροφορ-η-θψε για
"Ιψ�τ·η φορά το ά.ρy_ικό του όνομα.
--τεπωνυμ.ο
Ίωσ·\ ηφ :1Ιπάλσα.μ.ο t, " σα.'
-τα.νικωτα.τα. το συνετα.υτισε μ. ενα.ν
συνώνυμό του πλα.στογοάφο, ά.λ·η
't"Ι) και κα.κοϋργο άπό το π α.λέο
μο της 'Ιταλίας γιό ένας ά.μα.ξ·ηλά
'!'ΟU. Σαν τρανή άπόδει1Ξ.ι της ποο
·ηγουμi νης του ζω ης, ·η κα.-;ασκο
πεία. παρουσίασε τ·η,1 άλλα.γ·η του
όνοματεπωνύμου του
σε Κόμ·ητα
'λλεξ Ντε Κα.λλιόστοο για ν' ά
ποφύγη gτσι τις
χα.τα.δικαστικές
άποφάσεις με τίς όπο'ίες έί'Jαούνετο
� ά.πατεών του ΙΤ α.λέομ.ου."Ετσι το
νέο του Ονομα. ποU τΟ πΎ}οε σct.ν
τεκμ·ηριο πνευμα.τικης μεταμοοφώ
σεως κα.ί άγιωσύν-ης, εδωσε λα.fί·η
Ύtά να έκτοξευ-θοϋν οί χειοότεοες
tορεις ένα.ντίον ένας άγνοϋ Ίοεο
'λόγου 3Ιύστου.
·
Ίl 'λγγλικη γνώμ·η, εύαίσ8ψη
'!'ότε στα ζ·r1 τήματα της κοινωνικης
-ή'9ικης, έξ·ηyέρ,θ,·η κατά του Καλ
'λιόστψ,. 'Η 'λστυνομfα τον διέτα.
ςs να έγχαταλεfψ�η ά.μ.έσω:; τΟ
Έρετα.νι κόν εδα.φος.
Τώρα., ό Κα.λλιόστοο πεοιπλανιi
τα.ι τ·ην Εύρώπ·η, οχι πιά. τιμώ
μενος, άλλα περιφρονημένος
καί
7.λευα.ζόμενος. Ούοεμία. πλέον ϊ.ώ
ρα τόν δέχεται, εστω καί σαν φι
λοξενούμενο. Είναι ενα.ς νέος περι
πλανώμενος Ίουοα.ίΌς.
Τότε συλλ-Χμί'Jάνει την τολμηοη
-άπόφασι να έγκατα.στα.-θη στη Ρώ-μη καί έκε'ί στην χα.ροιά της Ηαπωσύνης να ίο ρ ύση Στοάν. Τό έ
πιτυγχάνει. 'Αλλά επειτα άπό lνα.
-χρονικό διάστημα συλλαμfίάνετα.ι.
Δικάζεται το 1791 ά.πό το Ίεοο
οικε'ίον της 'Ιεριiς 'Εςετάσεως, ;,α.ί
Ι
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κ�τσ�Οικάζεται εΙς -0.άνατον ώς μά
γος, α.ίρετικός χα.: Τέκτων.'Ο Η ά
πας ώστόσο <!Ιο6·ηs9ψε τ·ην έξέγερσι των Γάλλων δια.νοουμένων καί
Τεκτόνων,
καί
των άπανταϊ.οϋ
μετρίασε την θ
- ανατικ·η ποινή σε ι
σΜ;ια οεσμ.ά.. 'Έτσι ό Καλλιόστοο
κλείσ-θψε σττ,ν είρκτη -:ου 'λ ':'ί
ου '.\ γγέλου στ·ην Ρώμ·η, οπου καί
πέθανε το 179:S. "Οταν το 1797
οί ,rαλλικ�ς φάλαγγ�ς τ'i\ς Ί�παν_:l
στα.σεως εκοουσαν τ•ς πυλες της
Ρώμ ·ης, ό , έπί κεφ;λ'iiς των στοα
;
_ φ υ
τ·ηγ�ς ( \εκτ<;υν ). ετοεt.ε ?-;ις
,
λακ ες για. να α.πελευ·Slεοωσ·η τον
Καλλιόστοο.
l[ λ·ηοοφοο·η-θψε 3μως έμ. fίοόντ·η-;ος τον ·!J.άνατό του.
,1,,Qτε ,:,,.�ιετα
, :=,... ε τγ1 � �, νατ:να�
,
,...
; των
:Ωυλακων, α...ρου_ α.πεδωκε τ·η,1
ελευ-θεοία. στους κ�α.το,ψένους.
\�τ6ς, οfλε ά.ναγνώστ....α, ύπ'ηοζε
ό rίδιχ.ηu.ένος ά.πΟ 7ΟUζ συγΊοόνους
του χα.l άπΟ τ·lj,J ίστοοια Ίωσ�ηφ
iΊΙ πα.λσαμ.ο.
�εν ,�Εοω, α� πΕ_;Jια να Π7.ΟΟU
σιασω οσσ r/Jει.α εν--:οΨ:ι. ;\ο πνευ
__
(Ί\ "οιχηω
μ�τιχ.ο το.J πο;τ�:ιιτο.
,
-θεντες ομως
λο-:οι το..>. ε:1.ν με) ε
τΎJ-θοϋν με ΠΟΟσΟ/ ή, Πιστεύω b7ι
δώσουν πιστότεοα τ fjν είκόν7.
της Jπέοοι:rις έκείν-ης
9Jσιογνωμίας.
Οί πνεJμ.ατικοί ά.v{ιοωποι, οί πο
·θοϋντες την ά.λη'9εια και την οι
Χ7.ιοσυν-η. Ε ι.ουν €.να ίεοό ;οέQς ά
πέναντι έχεfνων ΠΟJ
άπο την ίστοοια. Να
την όμίχλ·η της σ.;κοφαντίας
της δια.bολJ�ς -πο:ι συσσώρευσαν
' ους. ,, ' ποο
ε' �εογοu, μεν:�. �ου- σχ 0":
.ι"'Ι;Χ.
6αλουν συΊ.νr:t. στους
τ·ην ποα.γματικ·η είκόνα των Μεγά
λων ά.ν-θοωπιστών καί
της� ά.ν-θρ.ω
πότητος. 'Όχι
διότι/ έ!
' (' ,
'
t
κεινοι οι α.vανατοι και οι μα.καρες 'έχο.Jν άνά. γ χ·η τώ9 α τΤjς έκτι
μησεως κα.ί της δόξ·ης ά.πό
των -θνητών, ά.λλά γιi να έπα.νορ
-&ι�σουμε έμε�ς τΟ ά.Οίχημα ποU
συνάν-θοωποf μας διέπρα.ςα.ν
της
'Ί\ς θ
- υμοϋντα.ι οί �ν-θρωποι, οτι
1

1

�α

1

1
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δια�ολ·η και ·η συκοφαντία εiναι
χυδαιότερα χαl
πιΟ ταπεινΟ:
0 7:λα με ,τά._ όποϊα πληγώνον,ται. -θ�
νσ.σψσ. ο εν-θουσισ.σμος και οι α
γαJώτερες προ-θέσεις των φιλούν
των τΟν C1.ν--.9 ρ ωτον. Ταύτόχ{) ονα
μειουται το κυρος των χαί έt,ου-θε
νώνεται ·η άγα-θη έπίδρασις της
οιδασχαλίας καί των 'έργων τους.
�Ι�αt ό, σ�τ,.νιχώ;εrος ,τρόπο�
που_ εz. �ι _ εφ�υρ�ι χα ι εφ,αρ�οζει το
πνευμσ. της αρν-ησεως για να πλ·ητ
τει τους_ έργάτες του Καλου χσ.ί

τα

τα

οε

1

της � Π �οόδου. _

," ,

Οι λσ.τρες της σ.Λη-9-εισ.ς ομως
χαλι,υνται νά. 6άλουν .fι.σ.ρρσ.λέσ.,
χσ.ί zωρίς δισ-σ.γμον κσ.ί άνά
r.αυλσ. ένάντια των σκοτεινών έ
χε1νω'Ι με-θόδων μέ την διαφώτισιν
χ,:ί τ·ί1ν προ6ολη της πρσ.γματιχης
είκόνος τω'Ι άγνών χαί ·ηρωικών
ι;καπανέων της άλη·Sεfσ.ς, της 'Ε
λε,υ,�ερίας1 κ�t , -:Ύ}ς Οtκ_-χιο�ύν-ηςι"
_Λ,;τr; πρεπει να ϊ_α.ραϊ_·9 η ως το
η

ΊερuJ-ερο zρέος ολων μας. Στο\/'
τόπο ,μας άτυzώς φυτρώνει και α
ναπτυσσεται άπό
έπιπολαιότητα.
καί ά�ό άχρισία, το 6ρωμερό χαί
r >ηλ-r,τηριώδες αύτό φυτό της συ
κοφαντίας. 'Έχομε ολοι μας χρέος
νά. το ποδοπατουμε χσ.ί νά. το !;ερ
ριζώνουμε άλύπ-η:ι-α χαί άδυσώπη
τα. Διότι έχείνοι που ένδιαφέρον
ται γιά. τ·ην πρόοδο χαί την εύτυ
Ί.ία των πολλών, κάποτε, γρήγορ11.
'η άργά, ,θά, γευ-θουν χαί έχείνο�
την �ίχρα αύτου του ταπεινου εl'
δους της ά•ιτα..ποδόσεως έχ μέρους
τ<7)ν συναν-Sρι�πων των.
Έά.ν έ
ζ�υσε σ·ημερα ,ό Κ αλλιόστ?ο, fά. έ
,
χ·ηρυττε : Οιχτειρατε
τον αν-θρω
πον, άλλά. ποδοπσ.τ·ησετε χαί δια
λύσετε τ·η•ι συκοφαντία χαί �·η-ι
δισ.6ολ·ή, ταπεινά. χαί είδεχ-θη 3τ;λ'Υ. της άρν-ήσεως, του πνεύματος
πr.ιυ ε�ει στ·η γη... χαί τρ,έφεται
μέσα στο bουρκο της κακίας.

'Αλλαγή είναι μ[α λέξις, πρόοδος μ[α αλλη. {(• Αλλαγή» είναι lπι
στημονική, ι<πρόοδος» είναι ήθική· ή άλλαγή είναι άναντ[ρρητη, lνώ
ή πρόοδος είναι ζήτημα διχαζόμενον.

Bertrand Russel
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ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗΣ

Το τραγούδι τοΟ Κόσμου
Ό Θεός επλασε πολλούς γλαυκούς δρόμου�,
Πολλά ποτάμια, πολλές γλαυκές θάλασσες,
Πολλούς βαθείς, ώκεανούς κι' άπέραντο
ενα ούρανό, πού ταξιδεύουμε δλοι.
Ή θάλασσα άναπνέει σάν ενα στηθος.
Πηγαίνει κι' ερχεται καt τραγουδάει.
Κι' δλα ένός Γυρισμοϋ, λένε, τραγούδι
κι' ενα τραγούδι Χωρισμοϋ, δλα, κλαίνε.
Μές στοϋ καιροϋ τά κύματα δλα ερχονται
καt φεύγουνε, καί σμίγουν καί χωρίζουν,
καί σέ γαλάζια όμίχλη ταξιδεύουνε.
Στά χέρια των άγγέλων τήν καρδιά μας
σάν ενα καθαρό άφlναμε δργανο.
Χαρούμενοι θλιμμένοι αύτοϋ τοϋ κόσμου.
Σ' δλους τούς δρόμους, σ' δλα τά πελάγη.
τά ϊχνη μας νά χαράξουμε θελήσαμε.
Νά δροσιστοϋμε σ' δλες τίς πηγές.
'Σ' δλες τίς κορυφές νά γονατίσουμε.
Απ' δλα τά σημεία της γης, νά ύψώσουμε
το μέτωπό μας, πρός τόν ούρανό.
Νά ξομολογηθοϋμε δτι ή καρδιά μας
στή Μεγάλη μας Θλίψη είναι χαρούμενη.
Κι' άλλάζει σέ τραγούδια δλα τά δάκρυα.
Τραγούδια φλάουτου, νά ξεδιψανε
κουρασμένοι οί όδοιπόροι στά νερά τους.
Πώς ξέρουμε τά βήματα τοϋ χρέους μας
ν' άλλάζουμε σέ βήματα χοροϋ.
'Ότι γνωρίζει ή φλόγα μας ν' άλλάζει
τά πιο κοινά μέταλλα σέ χρυσάφι.
Πώς άκοϋμε τή φωνή τοϋ Κυρίου μας 1ll8I
Πηγή άναβρυστική στο μεσονύχτι.
Καί μέσα άπ' τίς όμlχλες των δακρύων μας
τά βήματά Του κάθε αύγή άναμένουμε.
Πώς άγρυπνοϋμε στό ι<λόφο των κέδρων»
ν' άναγνωρlσουμε τόν έαυτό μας
στο πρόσωπο τοϋ εσχατου άδελφοϋ μας

('Από τή <ι:Λυρική έξομολόyηση»)
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ΚΩΣΤΙΙ l\ΙΕΛΙΣSΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ

}'.Ο/./.!'Ι Γι Y.I ωστ η Οεμεν Γι
�-: ,,� ανεμ ι �u) �γμενη,
οωσ � rι: ι.ι ωτσο ΨJ. γύοισ η
π::ιοαμu&ι ν' άοιινησ1),
Μ I Α ΦΟ ΡΑ κ εvαv καιρο <cvας
ρήyας και μια ρήyισα, που .τολλα
χρόνια δεν είχαν παιδια, αποχτησαv
έvσ πανέμορφο αyορι Βουιξε ,ο
.ταλατι απ' τις χαρουμεvες ;,ωvες
καί τα τραyουδια, ενώ οι σαλπιy
γες καί τα τυμπαvα χαιρέτιζαν ro
νέο διαδοχο που ηρθε στον κοσμο
Τ η ν τρ.τη μέρα εφθασαv ::>ι μοίρες
vά μοιραvουv το παιδι Ή ,τρωτη
του εδωσε ι"yεια καί ομορφια Ή
δεύτερη πλουτη Άλλα ή τριτη του
έδωσε καταρα « Ολα τα καλα Οε
ναχεις, παιδι μου, μοvαχα rη χαρα
της ζω1iς δε θαχεις;> Τακουσε ο
Ρήγας καί τρόμαξε Τι vαvαι rαχα
αίπη ή <<χαρα της ζωης» που δε
θάχε τό ρηyοπουλο, με τα τοσα χα
ρίσuατσ και πλούτη,

'...

Το βασιλοπουλο μεyαλω,ε μέσα
στα 6ελουδα και στα ροδόφυλλα,
άvάuεσα σε σκλαβες και παιδοπου
λα. Άλλα στα χειλη του 5έv αvθι
ζε τό χαρουμεvο έκείvο γέλιο τώv
παιδιών
Τί παιyvιδια, τι νάνοι,
τι παλιάτσοι
Μά τό βασιλόπου
λο εμεvε πάντα μελαγχολικό κι'
αvορεχτο 'Ετσι μεγάλωσε κ' .γι
νε παλληκάρι, χωρις vα yvωρίση
τη χαρά

Ό Ρήγας φώναξε όλους
τους
yιο.τρους και τους μαyοuς του πα
λατιου καί της χωρας
«Δώστε του χρυσάφι και στολί
δια,, ciπαv μερικοί Ό Ρηyας rου
χαρισε ολους τους θησαυρους ·,ου
παλατιου Το βασιλόπουλο :Jπατά
λησε ασωτα, αλλά χαρα δέv �vιωσε
στην ψυχή του
<< Ισως να ζηταη άyαπες>,, εΤπαv
αλλοι Ή Ρηyισα προσκαλεσε στο
παλατι νέες κοπέλλες πεvταμορφες
κ' εδωσε χορους και ξεφαντώματα
Το βασιλοπουλο χόρεψε, διασκέδα
σε μα η ψυχή του εμειvε κλειστή
στην ευτυχια
<<Δώσπ του βιβλια νά διαβάση.
Ή μα9ηση μπορεί να του φέρη τη
χαρα», συμβουλεψαv άλλοι Του ε
δωσαv 6ι6λια καί δασκαλους, {ξη
yητεc τώv θαυμάτων της πλάσης
καί της τέχνης 'Αλλά τό βασιλό
πουλο rμειvε αδιάΦορο καί μελαy
χολικο
Οί γιατροί καί οί μάγοι άπελ
πίστηκαv «Νά κάμη ταξιδια», cΤ
παv για τελευταία προσπάθεια
Τό 6ασιλοπουλο εφυyε,
.iηyε
μακρυά, σε τόπους ώραίους καί πα
ραξενους ΕΤδε τά θαύματα της φύ
σης και της τέχνης που εΤχε διαβα
σμένα στα 6ιβλια του, εΤδε 6ουvά
και θαλασσες, πολιτεΊες και παλά
τια,κήπους και μvημεΊα, άλλα τίπο
τα δεν του εδωσε τη χαρά.

ΙΛΙΣΟΣ
Δεv ύπάρχει, λοιπόν, πουθενά ή
:εύτuχίσ;
'Έφθασε σε
χώρες
μακρuvές,
--πολυ μακρuvές, έκει που μιλουv τά
-πουλιά και τά ζώα.
ΕΤδε δυο περιστέρια, πάvω σ'
εvα κλαρί,
vά γουργουρίζουν Γά
ρώτησε: «Έσεις νιώθετε χαρά στή
ζωή σας,».
<<Πολυ μεγάλη», άπο
κρίθηκαv τά περιστέρια, καί με μι
,κρά άvαπηδήματα πλησίασαν ·,τιο
κοντά το εvα με τ' αλλο.
«Έσύ τί λές,», ρώτησε εvαv πε
»
ρήψαvον άετό. « Ω ι vά πετδ:ς ψηλά
στον ούραvό, πάνω άπο τις πολι
,εiες καί τσ βουνά, τί μεγαλείο
και χαρά ι », άποκρίθηκε ό άετός
«Κ' έσύ, ψιψίνα μου, εΤσαι εύ
χαριστημέvη άπο τή ζωή σου,» ρώ
τ ησε μια γάτα που ήταν ξαπλωμένη
με μισόκλειστα μά_:r ια δί�rλα στο
,ζάκι. Ή ψιψίνα τεντώθηκε νωχελι
κά και νιαούρισε: <,Τί καλά vαχης
ζέστη, vά καλοτρώς και vά γλuκο
κοιμδ:σαι ι ».
»Επειτα το βασιλόπουλο ρώτησε
εvα άηδόvι: <<Πόσο vιώθω χαρούμε
νο ι -κελάιδισε το άηδόvι- Τρα
γουδώ τήv άγάπη καί τήv αvοιξη,
,ά vιδ:τα και τά λουλούδια, τίς ό
μορφιες ηϊς φύσης καί τίς καλω
σύvεc της ψυχης 'Ένα άτέλειωτο
τ ραγούδι εΤvαι ή ζωή μου, καί δεν
-χρειάζομαι
παρά
μιά
σταλίτσα
ψαι».
"Υστερα το βασιλόπουλο ρώτη
σε εvα παγόνι
Αύτο αvοιξε τήv
-ούρά του, γύρισε άργά - άργά με
<
καμάρι και εΤπε · < 1 δες τι ώραίο
,τού εΤμαι ! Πώς vά μή εΤμαι cύ
χαριστημέvο;».
Τό βασιλόπουλο
παραξενεύτηκε. "Ωστε τά πουλιά και τά ζώα
εΤvαι εύτυχισμέvα, αύτά νιώθουν τή
χαρο. της ζωης, που ήταν γι' αύ
,ον αγvωστη;
Γύρισε στο παλάτι.
, Μήπως
όλοι στον κόσμο εΤvαι σάv τά ποu
"λιά και τά ζώα εύτuχισμέvοι; » Ας
ρωτήσουμε και τους άvθρώποuς».
Ρώτησε κάτι ψαράδες.
«Χαρά
Που vά βρεθη τέτοιο
-της ζωης;
�ρδ:γμα για μας; Φτώχεια και κα-
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κομοιριά, αλλο τίποτα,
μά
για
χαρά κ' εύτuχία μή ρωτδ:ς καθό
λου», του εΤπαv ΟΙ ψαράδες.
Ρώτησε εvαν πλούσιο πραματευ
τή. «Τά πλούτη δε ψέρvοuv χαρά,
άλλα σκοτουρα κι' άvησuχίες», ά
ποκρίθηκε ό πραματευτής.
»
Επειτο ρώτησε εvα
vιόπαvτρο
ζευγάρι. «' Ο κόσμος εχει βάσανα
καί πίκρες ή άγάπη», άποκρίθηκαv
και ΟΙ δυο με μια ψωvή.
"Υστερσ το βασιλόπουλο ρώτη
σε το γέρο 6εζύρη του πατέρα του.
<(Όοο ψηλότερα είvαι κανένας, τό
σο μακρύτερα άπο τήv εύτuχία και
τή χαρά», άποκρίθηκε ό βεζύρης
Ρώτησε κ' εvαv ψιλόσοψο μ'
σπρα μαλλια «'Η εύτuχία δεv άvή
κει σ αύτο τον ,όσμο», του εΤπε
ό φιλόσοφος.
Τό βασιλόπουλο ήσύχασε
Νά,
πού άπ' δλοuς τους άvθρώποuς κα
ηταν
εύχαριστημέvος
vέvας δεν
απο τή ζωή του
• Ο πως αύτός,
ετσι καί ΟΙ αλλοι, δε vιώθαvε rήv
περίφημη αύτή «χαρά της ζωης»
Και ό φιλόσοφος
βεβαίωσε πώς
ούπ πού υπάρχει σ' αύτο τον κό
σμο Τώρα πώς τά πουλιά καί τά
l,ώα ησαv εύτuχισ1---έvα,
αύτο βέ
βαια είναι πολu περίεργο , ::ι:λλά
τί vά περιμέvη κανένας άπο ποu
λιό κι' άπο ζώα";" Αύτά δεν εχοuv
λογικό, δπως εχει ό αvθρωπος
Το βασιλόπουλο εχασε κάθε έλ
πίδα άπο τή ζωή «ι' άπόμειvε σώ
μα δίχως ψυχή Δεν περίμενε, παρά
το θάνατο » 1 σως πέρα άπο
τόv
τάψο vά βρίσκεται
ή εύτuχία πού
δεν ύπάρχει σ' αύτο τΟV κόσμο...
Μαραμένο το βασιλόπουλο, σάv
λοuλο.:ιδι δίχως νερό, επεσε αρρω
στο
01 γιατροί καί ο1 μάγοι ξα
ναμαζεύτηκαν
γύρω στο κρεβάτι
του. Άλλ' δπως δεν μπόρεσαν τήv
πρώτη ψορά vά
του δώσουν rή
χαρά της ζωης, ετσι και τώρα δε
μπορουσαv
vά το κρατήσουν σ'
αύτή τή ζωή, τή δίχως χαρά.
Τό
βασιλόπουλο βάδιζε γοργά
προς
τό θάνατο 01 γιατροί και ο1 μά
γοι δεν άψηvαv πια τό
κρεβάτι
του. Αύτό, άδιάψορο για δλα, πε-

α

ΙΛΙΣΟΣ
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1

ρίμενε τό λυτρωμό. Ήταv στα τε
λευταία του. 'Έπεσε σέ λήθαργο.
Έπεσε σε λήθαργο και είδε έvα 5νειρο.
ovει,eg τού βασιλόπουλου
ηταν τ' άκόλοuθο:

Ι9

Ειδε εvα βαθύ ι<αί πλατυ ποτάερι ό
μι. Πανώρια αι άπέραvτα
λια, μέ σκιερά δέντρα καί μεθuστι
κα λουλούδια ησαv οί οχθες του.
Πολuχρωμες πεταλούδες
πετούσαν
πάvCJ άπ' τό. λουλούδια Ό :1λιος
έλαμπε όλόθερμα
στόv ούραvό.
κ
π Γλu
ο
κολάλητα πουλιά κελαιδούσαv άvαμεσσ στσ δέντρα
των απέραντων
κηπωv Μέσα στο ποτάμι μέ rίς
παvωριες οχθες επλεε μια
μικρή
βαρκα, σάπισ και βρώμικη, χωρίς
κουπιά. Και μέσα σ' αύτή τή βαρ
κα ηταv έ:vας άvf\ρωπος, πού τό
πρόσωπό του εμοιαζε πολύ μέ rό
δικό του - τού βασιλόπουλου-,
μαζί όμως εμοιαζε ι<αί μέ όλων τωv
άvθρώπωv τό. πρόσωπα Ό 6:vθρω
πος αύτός φαινόταν άvήσuχος και
κοιτουσε μέ άηδία τή βάρκα του.
Πού και πού, έ:ρριχvε καί καμμιά
βιαστική ματιά στα θολωμένα νερά
του ποταμού
Ι'-.'.ά οϋτε μια :pορά
δέ σήκωσε τα μάτια vά κοιτάξη
τίς μαγευτικές οχθες η τόν κατα
γάλαvοv ούραvό.
Το ποτάμι ήταν πλατυ και τό
ρέμσ άρyό Γι' αύτο ή βάρκα
πλεε σιγά - σιγά Άλλ' δσο προ
χωρούσε τό ποτάμι, τόσο έστέvωε,
και το ρέμα δuvάμωvε, και ή βάρ
Ό
κσ προχωρούσε πιο γρήγορα.
6::vθρωπος, μέσα στή μικρή και σά
πια βάρκα, μόvοv αύτήv κοιτούσε
μ' αηδία, και δέv ερριχvε οϋτε μια
ματιά στις πανέμορφες οχθες. Τό
πρόσωπό του εμοιαζε πολύ μέ ·rό
δι,<ό του, μαζί δμως εμοιαζε και
μέ δλωv τωv άvθρώπωv τα πρό
σωπα ...

ε

Το ποτάμι έστέvεψε πάρα πολύ.
Το ρέμα εyιvε φοβερά
όρμητικό.
Άλλα καί ό ούραvός σuvvέψιασε.

Οί πανώριες οχθες κρύβονταν πίσω
άπο 'ψηλους βράχους.
Ξαψvικα ό,
άνθρωπος μέσα στή βάρκα σήκωσε.
το κεφάλι και κοίταξε πίσω. ΕΤδε
μακρuό., κείθε πού εΤχε περάσει,
τόv καταξάστεροv ούραvο καi τiς
Παραξενεύτη
μαγευτικές οχθες.
κε. Θέλησε vά σταθη καί vά γuρί
ση πίσω, vά προσέξη δλα
εκειvα
τα θαυμάσια. 'Αλλά ή 6αρκα δε
εΤχε κουπιά. και τό ρέμα εΤχε γίνει
ό.,φάτητα όρμητικό. Λίγο πιο εμ
πρός
άκοuyόταv ή βουή του κα
ταρράχτη
Ό αvθρωπος ::βyαλε
μιο βραχνή
κραυγή φόβου κ· έπι
θuμιδ:ς · «Δέv θέλω vά πέσω στόv
καταρράχτη . Θέλω vά γυρίσω πί
σω, θέλω vά ίδω και vά θαuμάσ�
τίς μαγευτικές ϋχθες, που πέρασα
μπροστό τους χωρίς vά τις προσέ
ξω.
Θέλω vό. νιώσω...». Ή βάρκα:
εφτασε στόv καταροάχτη. Ό άν
θρωπος, αγριεμένος, σήκωσε τα χέ
ρια .
Το βασιλόπουλο εβyαλε μια
yρισ
φωνή και ξύπνησε. 'Αναση
κώθηκε με δύvαμι στο κρεβάτι. Οί.
γιατροί και οί μάγοι τρομαγμένοι ,_
1
το κοίταζαν.
« Κ' έyώ -φώναξε το βασιλό
πουλο-θέλω vά ζήσω.
Θέλω vα:
νιώσω τήv εύτuχία και τή χαρςι.
της
κά θ ε
σ τ ι y μης
τ ης
ί ωης. Θέλω vά θαυμάσω τις πα
νέμορφες οχθες, που πέρασα μπρο-
στά τους άδιάφορος. Θέλω... ».
Τό βασιλόπουλο πvιyόταv. νΕ
φερε τσ χέρια στό λαιμό, άvατρί
χιασε σύγκορμο,
και ξανάπεσε
βαρυ στο κρεβάτι.

α

Οί νεκρικές λαμπάδες
φώτιζα11>
τώρα τήv ώχρή μορφή τού βασιλόπουλου,

yαλήvια,

λές

καi

βρηκε

τήv ευτυχία που ζητούσε η σαv voc
παραδέχτηκε τήv άδuvαμία του vόι
τή 6ρη.

,
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Q. ΖΕΡΒΟΥ

"Εν το Παν
-Ζωης 1tηγή,
μητέρα μας πού δλοι

σέ

βυζαίνουμε

ομορφη yη,
'Πού άπάνω σου γοργοδιαβαίνουμε,
.άλλοιά σ' έμiiς,
κι' άλλοιά στόν κόσμο ώ λόγε ά
νεlπωτε
μά. ταια κυλiiς
κι' εΙσαι δλα μας κ' είσαι τό τί
ποτε.

Tl να;.ιαι 'γώ,
πού τό απειρο καί τά μυστήριά
του,
τ' άνεξηγω
και βρίσκω δρόμους κ' άπογύρια
του,
δρόμους σωστούς
κι' άπογυριές μέ ξεπλανέματα,
φτιάσες, χαμούς,τοϋ τώρ' άλήθειιcς, τοϋ αϋριο
ψέμματα;

Στήν έρημιά
ηλιοι σάν αμμο στροβιλίζονται
κι' ά.π' τή φωτιά
γεννιούνται, ζουνε κιάφανίζονται.
Καί συ φτωχή,
στό σίφουνα 1τού άνεμοδέρνεσαι,
ο ύτε σπυρί
τηι; αμμος, στά σχο·cάδια σέρνεσαι.

'Εγώ, πού άλλοιά
στή φτώχεια στόν καυμό παιδεύομαι
μσ καθεμιά
χαρά χαί δύναμη, όνειρεύομαι,
χαί τή ζωή
χυτώντας στό απειρο τό άχύμαντο
είμαι στή γη
κάτι τό άνώφελο κι' ασήμαντο;

. Μέσ' σ :ους καιρούς,
'ΠΟU. οί κόσμοι πέφτουν, σά στό
μνημα τους,
σ' ώκεανούς,
,το\) ά.φρό μοιάζ' ή ζωή στό κυ
μα τους,
δεν εία' έσύ
οϋτε μιά φύτρα οϋτε και γέρα
σμα,
δίχως άρχή
:και δίχως φτάσιμο,-ενα πέρασμα.

-Μάγος κρυφός,
πού σπέρνω φτιάσες χαl χαλάσματα,
πρωτοθεός,
πουν' οί θεοί διχά μου πλάσμα
τα;-

Κι' δ γυιός σου έγώ;
-τί είμαι λοιπόν έγώ πού γνοιά
ζουμαι
vά κυνηγώ
γίγαντες ϊσκιους }tαί ξαφνιάζου
μαι,
κι' δλο πεινiiν
cί ά.γά1tες μου, π' δλο κι' άξαίνουνε
:κι' δλο διψiiν
«>ί πόθοι μου και δέ χορταίνουνε;

Στους ούρανούς
μήν είμαι ό πλr'�στης ό

α

έφταχά
θαρος.

χι' ,; είναι ό νοϋς
κρυφός μέσα στό χωμ' άσχάθαροc·'·
Μή έγώ ή χαρά
κ' ή δύναμη τοϋ κόσμου έστάθηκα
κ' είμαι ή σπορά
πού φύτρα έρρίζωσα και χάθηκα;
και λαχταρiiν
τώρα οί βλαστοί σπόρο νά ρίξουνr.
ωι' € ν α
τό Π α V))
τοϋ άνθρώπου ό νοϋς νά ξανα
δείξουνε;

(«Τραγούδια του καλου καιρο:;>

11

'Από τήν θρυλική Νουβέλλα τοϋ Carlos Gjellerup

�ο Hpo6κvvn-,;i,s Καμαvύcα *
(ΒραιJεϊο Νόμ;τελ Φιλολογίας)

Μετάφρ. Κατίνας Φράγκου

Ό ΚΑΜΑΝΥΤΑ σuvαvτα rή Βα
ζίτ1 στόv παραδε1σο, η οποία τού
άψηγε-τω
τό: σπουδαιότερα :πε1σόδ1α της γή 1vης ζωης της Με με
γάλο πόνο γ1ό: τό χαμό τού άγα
πημένοu της, πού τόv νόμιζε νε
κρό, καi μέσα στόv ψυχικό της ά
vα6ρασμό -πού οί γοvεΊς της τήv
είχαvr παντρέψει μ' έvαv rτλούσ10
vό:
6ρη
αριστοκράτη- ξεκίνησε
τόv Φωτισμένο, γ1ό: vό: της άνακου
ψίση
τόv
ποvο της πού ηταv ά
Υ 1άτρεuτος.
-<<Τό περ16άλλοv τού δάσους �
κείvοu ποί, ψωτ1ζόταv με τiς ροδό
χρuσες άvταύγε1ες του ηλ1οu πού
ι:γερvε στή δύσ1 του, τό γλυκό καi
μυστικό θρόισμα τώv ψύλλων, ό κό
σμος πού εμπωvε
άμίλητος καi
ντροπαλός
κuττάζοvτας
:�λόγuρα
μ' έλπίδα
κι
οί μοvαχοi πού τu
λ1γμέvο1 στα κίτρινα
ράσα τους
ψαίvοv1ω έδώ κι' έκεΊ καθισμένοι
πάνω
στό: σταυρωτά τους πόδια
στή ρίζα κάποιου Sέvτροu, βuθ1σμέvο1
στή θεωρία rou εαυτού
άπ' OΠ.JU ξuπvουσαv για vό: 6αδί-
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ο
σ
ο
τ
ε
' ' 'Ο ο μ.ερώτ ρ ς λη τ·ης της
Ί νΟία; έχ.είνου τοU χαι?οU -r:οδ ϊ_ ε
πiσει στα. πόΟι:1.. τοU ΒοUδδ�.. σCt.ν
ε:ι.μ-χσ!),έ'ΙΟζ iλέψ:ι.ντ-ι.ς, ( �-Ιjμ. ΙJ.ε
τ:t.<??,),
' Βλέπε τεύχος 13)1939 σ.

σοuvε, χωρίς vό: στραψούvε πίσω,,
σέ μ1ό: μόvη κατεύθuvσ1, rτοί, δλοι
άκολοuθουσαv σό:v όδηγημέvο1 απ
έvc, άόρατο άστέρ1 .. , δλα τό: χα
ρακτήριζε μ1ό: θεία
σιωπή,
πού
μαρτuρουσε πώς έκεΊ
σuvέ6ωvαv
πράγματα σε παράξενο 6αθμό ύ
ψηλα, πού καμμ1ό: δύvαμ1 στόv κό
σμο δεν μπορουσε v' άvτ1σταθη σ�
αύτά, άκόμη δε καi ή άγάπη ':
χαvε όλη της τή δύvαμ1 μπρος �τή�
ύπέρτατη μεγαλοπρέπε1ά τους.
Τρα6ηξα λο1πόv μπροστά με ά
πόψασ1 Τό: λόγια πού ό Θεός :Τ
χε άπεuθύvε1 στόvΆγκοuλψάλα * •
μ1λώvτας του γ1ό: τiς πολλές γεvεές_
ποί διαδέχονταν
ή μ1ά τήv 6:λλη
χωρίς vo:χouv τήv τύχη vό: ζήσοu
vε κοντά σ' εvαv Βούδδα, καi γ1ό:
τούς λίγους άvάμεσα στούς σύγ
χρονούς του πού θ' 6:κοuαv καi Θό:
τόv έ6λεπω,, άvτηχουσαv μέσα στ'
αύτ1ά μου σάv ηχο1 καμπάνας, καi
θεωρούσα τόv έαuτό μου
.:ύτuχη
πού θό- με ζήλευαν οί μέλλουσες
γεvηές.

'Ενώ κuττάζαμε όλόyuρα για vά
δουμε σε τi μέρος vό: κατεuθύvωμε
τό: 6ήματά μας, πρό6αλε μέσα άπ'
τό δάσος εvας γέροντας άσκητής,
άvάμεσα σ' έμας

καi στήv όμάδα:

τωv μοvαχωv. Τό

ύψηλό του άvά-

ΙΛΙ::SΟΣ
στημα ηταv τόσο μεγαλόπρεπο καi
ή εύγεvικη μορφή του άκτιvο6ολου
σε τέτοια χαρούμενη γαλήvη,
ίΤΟU
σκέφθηκα άμέσως πώς αύτός θάταv
ό γιός του Σάκuα πού τόv !:λεγαv
Βούδδα.
Κρατουσε στό χέρι εvα
κλαρί
άπό δένδρο καi κuττάζοvτας τούς
μοvαχούc,, ετσι μίλησε:
-«Πιστεύετε,
μαθηταί, ·τως
είναι περισσότερο τά 1)ύλλα
τού
κρατώ στό χέρι, η τά φύλλα ,τού
6ρίσκοvται στό δάσος, » Και οί μο
vαχοi άπάντησαv .

ω

« Τά φύλλα πού ό Θεός κρατά
στό χέρι εΤvσι λίγα, πολύ δε ίΤε
ρισσότερο εΤv' έκεί'vα πού 6ρισκοv
ται στο δάσος».
--«Κατό τόv 'ίδιο τρόπο, :ί'πε,
εΤvαι πολύ περισσότερο έκειvο ,τού
διεπίστωσσ κσi
δέv σάς τωχω :χ
ποκαλύψει, άπό κειvο πού σάς ,τ
ποκό.λuψc,.
Καi
γιατί
δέv
σάς
τό εχω άποκαλύψει ω μοναχοί
Διότι δέv θά σάς ώφελουσε, γιατί
δέ:v θά σάς 6οηθουσε στό δρόμο
της άγιότητας, γιατί δέ:v ,'JδηγεΊ
στην άπομακρuvσι των γηιvων, στην
έκμηδέvισι της ήδοvης,
στόv
τε
λειωμό του φθαρτου, στην ;:ίρήvη,
στό Νιρ6άvα».
- ΕΤχε λοιπόν δίκηο έκειvος ό
γερο - άvόητος, εΤπε ό Καμαvυτα.
-Ποιος γέρος, ρώτησε ή Βαζιτι.
-<<'Εκειvος ό γέροντας πού πέρασα μαζύ του ένα 6ραδu -οπως
σούλεγα- στά περίχωρα της Ρα
γιαγκάχα,
στό σπιτι έvός κερα
μέα, τηv ϋστατη νύχτα της γή ιvης
ύπάρξεώς μου- βάλθηκε μέ 5λα
του τσ δυνατά vά μου έκθέση τη
διδασκαλία του άσκητή, μά μου
φάvηκε πώς δέ:v είχε και μεγαληv
επιτυχία.
'Ωστόσο ::,:vαπαράστησε
πιστό. μερικά αύθεvτικά
άποφθέ
γματα καi μέσα σε: αλλα τουτο δω
πού μου λές.
Μου άvέφερε άκόμα
καi τόv τόπο, πράγμα
πού μέ
συγκίνησε 6αθειά· καi θαvιωθα με
γαλύτερη σuγκίvησι αv μπορουσα
vό μαvτεύσω πώς και σύ 6ρισκό
σουv έκεϊ.
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-«Χωρίς άμψι6ολία θά
ησοuv
άπ' τό άκροατήριο - εΤπε ή Βα
ζίτι.
<<Καί ό Θεός πρόσθεσε άκόμα
καi τουτο
-<<Καi τi εΤv' έκεινο
πού σάς έχω άποκαλύψει,
μαθη
ταί, Σάς εχω άποκαλύψει αύτό πού
άποτελεί' τήv αίτια του πόνου, αύτό
πού εΤvαι ή έκμηδέvισι του rrόvou,
τόv δρόμο ποί, όδηγεΊ στην έκμη
δέvισι του πovou τουτο σάς ::χπο
κό.λuψα 'Έτσι λοιπόv, ώ μαθηταί,
έκεΊvο πού σάς έχω άποκαλύψει,
άφηστε το vά εΤvαι φανερό, και :),τι
δέv σάς εχω άποκαλύψει, :ι:4>ηστε
το νσ μέvη κρυμμένο»
Αύτά τα λογια λέγοντας, αvοι
ξF το χερι κι' άφησε vά rrέσouvε
το φι,λλα
Εν' άπ' <"'ύτα στριφογυ
ρίζοντας
ερχοταv vά πέση κοvτα
μου μοίιρθε σάv εμπvεuσι. ·,τροχώ
ρησα και τ' άρπαξα
rrpίv ,τέση
χαμω, για vά τό κρύψω στό στη
θος μου σαν έvθuμιο, σά σύμ6ολο,
άπ' τό ελαχιστο, άλλα τό μοvο ά1,αγκαιο
πού ό τέλειος μας μετέ
διδι απ' τό άπέραντο περιεχόμενο
τηc, σοφιας του Ή κίvησι μου .'
κει-νη ειλκuσε την προσοχή του Θει
οι, Ό γιγαvτοσωμος
καλόγερος
πού 6ρισκοταvε κοντά του εσκuψε
κα; κάτι τουπε στ' αuτι, όποτε 6
Διδάσκαλος με: κύτταξε κι' έγνεψε
στοv καλόγερο. Καi τότε
αύτός
ηρθε κοντά μας. "Ολοι μας κάναμε
μιάv ύποκλισι,
κι' έγώ εΤπα πώς
ήμουν σύζυγος του ύποuργου Σαv
ταγίρα, ότι έφερvα μερικά
άσή
μαvτα δώρα για τό Ταγμα - ίΤα
ρακαλωvταc vό. τά δεχθουv, κι' οτι
ε.ίχαμ' ερθει γιά v' άκούσωμε τό
λόγο της άλήθειας
-,<Πλησίασε, εύγενικιά
κυρία,
είπε ό μοναχός, κι' απ τη φωνή
καταλα6σ πώς ηταv ό Άγκοuλιμά
λα». Ό Θειος θέλει vά λά6η ό ί
διος τά δώρα σου.
Φθάσαμε δuό 6ήματα κοντά στο
Θειο καi
προσκυνήσαμε
6αθειά,
χαιρετώντας τον μέ τά χέρια έvω
μέvα πάνω στο μέτωπο, χωρίς vά
μου εΤvαι δυνατόν νά προφέρω μιά
λέξι.

ω
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-<<Πλούσια εΤvαι τα δώρα σου
ξUγεvικια κυρία -είπε 6 Θε7ος,
κι' οί μοvαχοi έχουν μικρές άvάγ
κες. ΕΤvαι κληρονόμοι της άλήθειας
και οχι κληρονόμοι της άvάγκης.
Άλλα και οί Βουδδαι τώv περασμέ
�ωv έποχών ετσι εκαvαv· δέχονταν
μ' εύχαρίστησι τίς προσφορές ·,ώv
ξιισε6ώv, για να μπορούν αυτοί να
.έξασκουv την άρετη της :λεημοσύ
νης Μα άv ξέρατε, δπως έγώ γvω
ρ ίζω την ουσία της έλεηt,1οσύvης,
κα 1 αν έχε τε έστω κα 1 μια ψούχτα
ρύζι, δέv θα το χαιρώσαστε χωρίς
να δώσετε λίγο άπ' αύτο σ' .,_vαv
ττιο φτωχό,
καί το εvστικτο ,ου
iγωισμου, πού έξουθt.νώvει το τvευ
.μα σας, θα έξαψαvιζόταv
-«' Ας είναι λοιπόν καλοδεχού
JJεvα απο το Τάγμα τοC Βούδδα
τα δώρα σοc1, δώρα καθαρα
yιατι
δώρα κσθαρα ό\ οt,1αζω έκεϊvcι ιτοc1
.έξαγvιζοuv το δωρητη, καθώς και
«εivov πού τα παίρνει. Καί πότε
συμβαίνει τουτο, Τουτο σuμβαί,ει,
Βαζιτι, όταν ό δωρητης είναι κα
Θαρος άπο συνήθειες και με cύ
γεvικο εσωτερικό, κcιθως κι' <.Ι-.Ε7νος πού τα δέχεται είναι ι-.uθαι:;ος
άπο συνήθειες vαί με εύγεvικό c_
σωτερικό Τούτη είναι, Βαζιτι, rι ύ
πέρτατη
καθαρότη τα τώv δώρι,_, ,
και τέτοια είv' αύτα πού εψερ�ς,
-«Κι' ετσι
Τάγματος,>

έγινα άδελψη TOU

<,Μά όταν μετά την περίοδο των
βροχών το παινεμένο δασος τοC tι
δασκάλοu, δροσερο καί ξαvανειωι•έ
νο μας πρόσφερε τψ πλούσια λuμ
πράδα του ψuλλώματός του ιαί r
άvθισμέvα κ:>-ώvια του προσκαλ�C
σαv δλοuς
έμδ:ς vά μετv.ψέρωμε
έκε7 τούς μοναχικούς διαλογισμούς
μας και τις άπο κοινοί) άσκήσεις
μας, μάθαμε το λuπηρο νέο πώς σ
Διδάσκαλος σκόπευε νά έπιχειρή
ση το ταξίδι του στις άvατολικές
περιοχές Φυσικά δέv μπορούσα11ε
να έλπιζωμε πώς θαμενε πάντα στο
Κοζάμπι επίσης ξέραμε πόσο ά-

νόητο εΤvαι vά θρηvοϋμε για το ά
vαπόψεuκτο και πόσο άvάξιοι τc,ί)
διδασκάλου θά ψαιvώμαστε αν ά
ψήνα-με τον έαuτό μας νά κuριευ
θη άπο τη λύπη.
Κι ετσι, πήγαμε το άπόγεuμα,
ίjσuχες κι' άvάλαψρες, προς ,ο ναο
του Κρισvδ: ν' άκούσωμε για τελευ
ταία φορά και γιά πολύ διάσ1ημα,
τά λόγια του Βούδδα και vά ·,ό.ι
άποχαιρετήσωμε
<<-" Οταv ηρθε ή σειρά μJu νά
τον χαιρετήσω,
εσκuψα με οιβα
σμο Ό Θείος μούρριξε μια ματιό:
πού είσεχώρησε ως τά βάθη TOU
είναι μου
«-Καί σέvσ Βαζίτι, σ-οϋ :S,vω
-- στό κατώψλι του έρειπr,;μέvοu
τούτου vαου του θεοί) με ι ιι, Sεκα
έξη χιλιάδες έκατό vύμψες - ώς
ενθύμιο δικό μου, γιά να rό σι<έ
πτεσαι κάτι... άπ' τό ψuλλw ,... α αίι
τοϋ τοJ δασοuς- πού έχει<, έ\α
ψύλλο κρυμμένο μέσ' στο στηθος
σου καί μια σκιά μέσ' στην κcφδιά
σου - τοJτο το άπόψθεγμα: 'Εκεί
οποι, γεννιέται ή άγαπη, yεvvιc1 αι
κσί ό πόνος
(<-Αύτο είv' όλο; ρώτησα <..Περί
σκεπτα
«-Αύτc είv' δλο, καί είναι άρ
κε1ό
«-Και θσ μου έπιτραπιi, ω κύ
ριε, δταv θάχω τελειώσει uυ "ΟΥ τον
διαλογισμο και θαχω έμβαθυ,ει στο
νόημά του, vά συναντήσω το θε7ο
και vά του ζητήσω εvα καιvούργω
απόψθεγμα,
« -Θά σου έπιτραπη,
Ο:ν ω ς
τόη αίσθαvθης την αvαγκη να ρωτήσης τον Θείο
«-Πώς δέv θά την αίσθαvΟt,1()υν;
Έσί, εΤσο.ι, ω κύριε ή καταφυγή
μας
<<- Κατάψευγε στον έ α υ τ S oc,u,
κατάψεuyε στη διδασκαλία!
«-Θά προσπα8ησω νά το κά
μω Μά έσύ, κύριε, εΤσαι :> ι,αοη
τής, εΤσαι ή ζωντανή διδασκαί- ία,
καί εΤπες δτι θά μου έπιτρεπότα.ι.
<<- 'Άν 6 δρόμος δεν σέ κουρά
ζει ..
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«Καvέvσς δρόμος δεν μπορεΊ να
4,1ε κοuράση.
«- Ό δρόμος εΤvαι μακρύς, Βα
ζίτι
Ό δρόμος εΤvαι μακρύτερος
άπ' δσο νομίζεις, μακρύτερος άπ'
δσο μπορουv να .συλλάβουν ιJκέ
tμειι, άvθρώπινες.
«-Καi αν ό δρόμος rrερvουσε
άπό χίλιες ζωές, δεν ύπάρχει δρό
μος τόσο μακρuvός πού θά μπο
ρουσε νά με κοuράση !
Καi
«-Καλά, Βαζίτι, χαΊρε ι
vά σκέπτεσαι τό άπόψθεyμά σου
'Εκείνη τή στιγμή πλησίαζε ό
οασιληάς με μεγάλην
άκολοuθια,
για v' άποχαιρετήση τό Θε'ίο
-<<ΕΊχα πιστέψει
πώς
βαδιζα
-τόν σωστό δρόμο στήν τέλεια είρήvη, καi πώς εΤχ' άψήσει πολύ ,rισω
μου τόv ερωτα μi: τiς γεματες πα
eος άvησuχιες του /1. ά ε'<ε'ίνος ,J
άσύγκρι1ος
γνώστης της καρδιάι,
εΤχε δεΊ πώς δi:ν εΤχα κυριαρχήσει
στόv ερωτα μου, παρα μοναχα rov
εΤχα σπρώξει, χάρη στήv δuνατη -:
-τrίδρασι της καινούργιας ζωης, u
vαγκαζοvτας τον vά σταθη :π μιάv
άκρη
απ οποu
καιροψuλακ rουσε
γιο νό ξαvαγuριση Θαπρεπε να rον
προσέξω, vά τόν βγάλω άπό κει
-τrοίιχι ψωληασει, μέχρι rτοί, νά vι
κηθη
-«Ώστοσο
ξαναγύρισε
,;χλλά
μί τέτοιαv ορμή πού εvιωσα iOJ ε
αυτό μου παραδωμένο στην
rτιό
δυνατή έσωτερική πάλη και ,::,.τα
v·ω \η
λα6α πώς δεν θάταv τόσο
ή νίκη.
Βέβαια, ή καταπληκτικη ,ιδηο ι
πώς ο αγαπημένος μου δεν ::ιχr δο
λοψοvηθεΊ καi 'ίσως νά άvέπv,ε, ό
πως έyώ τόν
γήινο
άέρα,
μου
ηταv γνωστή έδω κι' έξη μηνες
<<... Μά τώρα ποϋχε περάσει η
-τrρώτη συναρπαστική έντύπωσι rou
καινούργιου, κι' ό μεγάλος Sιδα
-σκαλος της ίερης έκείνης γοητε,ο.ς
.εΤχε έξαψαvισθεΊ άπό τά μάτια μου,
ιβρισκόμοuv έκεΊ μονάχη, μi: τό βλέμ
μα μου προσηλωμένο στήv άyάπη,
στήν άγάπη μου. Κι' ήρθε vά πετάξη
_μπροστά μου ή είδησι έκείνη,
καi
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με κυρίευσε μια άπέραvτη αγωνία
πού μ' εσπρωχνε πρός τόν μακρι,
vό άγαπημέvο πού ζουσε ακο,.ια
Μ' άραγε ζοίισε ακόμα, Και λ�:;
vά μ' άγαπουσε;
Τουτα τά έρωτήματα με rό ::ι.
βέβαιό τους
έρέθιζαv τήv :η ιθιι
μία μου, κι' ή έκπλήρωσι του
ποψθέγματος έκεινοu, και τό ξεnί
ρασμα του ερωτά
μου, δεν η r,ν
σέ καλό δρόμο 'Άλλο δεν {,_αvα
παρα νά σκέπτωμαι
τήv αγαnη,
και ποτέ δεν έ'ψθανα στόν πόνο ,<ι:ιι
στήν αίτία του
<<-Δεν πέρασε
άπαρατήρη r,1
άπό τις &λλες αδελφές ή άπεy J..:
σμέvη έσωτερική μου πάλη Τις α
κοuσα vά λέv για μένα
<<'Η Βαζιτι, ή πρ..Jην γuvαΊκα roJ
ύποuργοC, ποι; τόσο σuχvα 1ηv �
παιvουσε κι' ο αύστηρός ακ:η.α :.α
ριπούτο για την γοργή κα, :;-ι yuu
pη της καταvοησι ωρισμιvων σ nμι ί
ον της διδασκαλιας,
οεν μτr,,ρ6
τώρο vσ τα βγαλη πέοα μ. ro α
ποψθεγμα της,
παρολο ,r,:,u Ί,αι
απλο > Κι' αuτο μ' ατrο, οη1 ει,ε ..:ι
κόμα πιο πολu Ντροπη κι α, , λττι
σια με κuρι1c.uε και πω1cι1.:ι ,ως
δεν tσ μποροuσα vά βα__, ,α�ω c,u
τή τήv καταοτασι
Εκείνο τον καιρο μας
πι JΊ<ε
πτόταv μιο φορά
την εcι'>.ι ,-, ο5α
ένας απο τους άδελψοuς '<α, υας
έξηγουσε τη διδασκαλια
, )ταν
ηρθε ή σειρα του Άyκοuλι,.u;·ο. �r,
παροuσιασθηκα στή
συ) .<.C.ι '::;.,Jσι
αλλα ψειvα κρε6α1ωμε,η _; τc κελ,
λι μου και του rrαραγγειλο. - -1
αδελψη Βαζιτι, σεβαστέ, δεν μπορεΊ
νάρθη στη σuγκεvτρωσι Λα61c. -rόv
κόπο άδελψέ, να πας-μετα �ήJ ύ
μιλια στο κελλι της Βαζ,τι, γ•ά 1ά
εξηγήσης ετr ισης στήv αp,-Jω -, η rή
ίιόασκαλίω,
<<-Και ό σεβασ,ός αδελφ::,ς ηο
θε στό κελλι μου, ,.i: yuιρετr,·π με
σεβασμό και κάθησε..
«-Για δές, άδελψε. - rOJ είπα
-έκε'ίvο πού κανένας δεν (' -'πτρε.πε
vά δη. μια μοναχή άρρωυ1r:
απ
Και γι' αύτήv τη, ύρ
άγάπη ι
ρώστια εΤσ' έσύ ό αΊτιος, γιατί

::ι

122

Ι

ΙΛΙ�ΟΣ

μουκλεψες τό άvτικείμηο rής -::.γr,
πης μου
Βέβαια μ
εστειΜ.,, σ'
εvαv μεγάλο yιατρο πού '3εcαπε. 1:ει
τiς αρρώστιες της ζωης- μα r1 rέ
χvη του δεν μπορε� vά με )'Ι'..ιvη.
Καi
τοiιιωσε αύτο ή μεγάλη Του
σοφια καi μ' άφησε έ:vα μευc,v yια
vά διαλύσω -προκαλώvτας
μ ιά
κοίσι- τά φθοροποιά σπέ;:,ι,ατα
της άρρώστιας
Καi με ολέτιε•ς
τώρ':Υ vά με κατέχουν έρωrικες ,:χ
yωvιες
Θέλω vά σου υπεvθυμ,σω
μ ,αv υπόσχεσι πού μουκανε<, ,':J.λ
λοτε - τό βραδυ έκεΊvο πού θέλη
σες vά με παρασύρης vα Sιαπρα
ξω μια rταραvομια πού ή �.<rέλεσι
τ'lς άποσο6ήθηκε με τήv ;:πέμ6ασι
του Θείου -Μου είχες πεΊ τ6τε
πως ήσουv διατεθειμέvος
vά
πας
στc Μουζέvι καi vά μου
1>έρης
vέα αv ζουσε ό Καμαvύτα κι' ,Ν
ηταv καλα
'Έ λοιπόv, έκεϊvο πού
μου υποσχέθηκε ό ληστης, το ζ'lτ'::ι
τώρα απ' τόv μοvαχο yιc.τi n :'Τι
θυμ ια μου vά μαθω :xv Sρισvετω
στη ζωή ό Καμο.vυ,α καi πώς :11
είvαι τοσο έ.vτονη πού, έvόσrJ (εν
ικανοποιείται
Oc.V υπυυχιι
ισ-rος
στφ, wυχή μου για αι- \'l σ .. εψι και
yιά υ:λλc αίσθημα διαφορε1 ,γ:::, ._,_.,,-c,
τουτο, .<αί μου ε.ίvuι αδυvι. ω, )J.
'ΤΟΟχωpησι., και �vα Ο,1 1Jα σ-ο ϊ ,;C·
μο της σωτηρίας Ι lρέπει λο,11011 Ι'C
τό καvης αύτο y,α μεvα •--::::.ι vά
nσυχασης ,ηv ψυχη μου με .<αr, τό
βέβαιο
-<<'Όταv επαψα vά μιλώ, ση
κωθηκε c, Αyκουλι ,-. αλα και �iττε
-,ΕΊμαι έτοιμος
vά
έκτελέσω
τηv έπιθυμ ια σου,
άδελφη Β
ι
Επει ,α με χαιρέτησε ,.ιε 6αθυ
σεβασμό καi 6yηκε Πηyε ίσια στο
κελλι του yιά vά παρη το 1αcΊ rου
Kt' άπομακpύvθηκε c\:π' IC ίάυυς
Νόμισσv πως πη ιc.,vε νά 6ρη rόv
Θείο μά εγώ μοvαχα ηξεμα .του
όδηyουσαv τά βήματά του.

:χ,,,

-«'Όταv εφθασε ό καιρός πού
μπορουσα πια vά περιμέvω τήv έ
πιστροφή του μοvαχου, πήγαινα τ'
άποyεύματα στήv άκρη του δάσους

καi καθώμουν στόv ίσκιο έv2>ς υμ<.,p
φου δέvτρου σ' ίνα ϋψωμα, απ
οπου εβλεπα το δρόμο. Του κάκου
περίμεvα έκε'ι μια
66ομc'ι'3α· μα
ημουv άποφασισμέvη vά προσμέv�
καi μηvα όλόκληρο.
Τι')v ..:ycioη
μέρα, οταv ό ηλιος :Τχε ,<αι,ηλώσει
τόσο ποϋοαζα τά χέρια μττrοσrά:
στα ματια μου, διέκριvα άπ2>
μα
κρυά καποιοv
πού βάδιζε κατά:
το δάσος
Γρήγορα φα.ιταζε ,ό
κίτριvο ράσο του
καi ,τ,ρ1,ϊ.111r.:>:ς
μπροστά άπό εvαv χωρικό, μπόρεσα
vά δ1ακριvω πr;.,ς εΤχε άσι., ήΑιστο
άvάστημα �Ηταv πράγματι ό Άy
κουλιμαλα, μόvος. Δέv είχε �f.ρει
<<σώο καί άβλαβη» τόv Καμαvύτα:
μου. Μά τi πείραζε, Μοvάχι,, �ά ι,έ
βεβαιωvε rτώς 6 άyαπημtvος μου
ζουσε άκόμη ΚΙ• ηςφα έyώ V(X (,pω
το δρόμο
Ή καρδιά .<τύπησε uυνατιJ: 6ι·έ
ποvτάς τον μπροσrα μου ν:'χ μ� χαι
ρ�τα μ' ευyεvεια.
«-Ό Καμαvύτα ζη μlσc. ο� με
γάλα πλούτη στήv πατρ,δα του
εΊπε- Τόv εΊδα καi του μιλnσα_
Καi μου διηγήθηκε rτώς cίχε 9Gά
σεI έ:vα πρωιvο στο σπίτι σσιι, μεyαλοπρεπο σάv παλάr,-, ·τως
οί δυό σου yυvα:κιc.ς τόv rτr,6 -rtiαλαv
μi. βαρβαρότητα, κι' οτι σrό Θc'>ρυ60 τώv φωvώv βyηκες ε,.;ίι, E'J'Tf.Ι Χr.ς
μέσα τiς δυο μέyαιρε<, .<αi ιου μί
λησες με εύyέvεια
ζητώvτας του
συyyvώμηv
«Κι' άφου μου
τά
έξιστόρησε.
όλα μέ λεπτομέρειες - - όπr.1ς τα
ξέρεις-, μέ χαιρέτησε
με σεβα
σμό, έρριξε στόv ώμο ,ου 1ο χι
τώvιο, καi στράφηκε J ,; v iSια t>.α
τεύθυvσ1, άvτι vά μπη σrο δάσος.
Παραξεvεμέvη τον ρω·, ηc,α,
γιατί
δεv πήγαινε στο μοv χστηρ•;
«-'Έχω έκτελέσει r. ισ r .:Χ
, ην
παραγγελία σου κui τίτοτα
.Sέv
μ' έμποδίζει vά
δοcιπορήσώ στ'
Άvατολ1κά, άκολουθC:.vτ,ις τά ,χν11
Του ώς τό Βαραvασι 1--αi τήv μα
yιαyκάλα, οπου έλπίζω vά τόv συ
vαvτήσω.
«-Μέ κόπΦ
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κελλί μου "ι' επεσc: στο κρεβάτι
μου· τό απότομο σ6ύσιμο τώv ελ
πίδων μου ηταv πολυ για Tl)V αντο
χή μου· πουχε
πια
έξασθεvήσει
άπ' τήv έσωτερική πάλη τόσwv μη
vωv.
Μέ άσύγκριτη σ1jτυθυσίc. .'ι
με περιποιήθηκε μέρα
Μεvτίvι *
και νύχτα Μα μόλις τό rrvεϋμα μου
μπόρεσε vά ύψωθη πάvω αrr' τους
πόνους και τόv πυρετό, το ο>-έδιό
μου για
προσκύνημα αλλα;ε Sρο
μολόγιο. 'Ήθελα vά παω 'JX' i.κεϊ
που εΤχα στείλει τόv Λ-y κcui- ιμά
λα, μά έκεϊ που πηγαιvε τώοα κι'
αυτός- ηθελα
v' ακολου\3ησ� τά
Ϊχνη τοϋ Θειου ως που vά 10V συ
vαvτήσω. Μήπως δέv τέλFιωσα μέ
τό απόψθεγμά μου; Και 8έv -τειμ:χ
ματίσθηκα μέ τόv βαθύτερο τρόπr;
πώς απ' τήv αγαπη γεvvιεrαι j τό
νος; f..,ποροϋσα λοιπόv vά oor7J rov
Διδάσκαλο για vά μέ ξελαφοω J,1 ,i
δύvαμι τοϋ άγίου και vό. μπι'ρεσω
vά συνεχίσω τηv άvαζή rηJι τι'ϋ υ
πέρτατου σκοπού.
«-Γερμένοv στη ρι�α καποιου
δέντρου εϊδαμ' εvα μοvοχό 1ά κλσίη
πικρά . Σταμάτησα ιιέ :τυγκιv•1σι.
Τό ψως αrr' τήv παvσl:λrιvο �.λωi.ε
τήv πονεμένη του μοpJ>ι'ι κσί γ, ..Jοι
σα τόv Άvάvτα.
«-'Έφθασα λοιπc,v
αργά, εΤπα-, κι' εvιωσα ,ά ,1' ::γκaταλ 0 ι
πουv οί λιγοστές δυJαμ,:,-; μυι \\α
μέσ' απ' τά πυκνά κλαο.:χ :χ"c,υ
στηκε εvας ψίθυρος .. ι· εϊδu να πα
ρουσιάζετα ι μπροστά μ .χς c,ας γι
γαντόσωμος καλόγερο;· 11ρθε κι' α
κούμπησε τό χέρι τvυ στόv .:�μο
τοϋ Άvάvτα.
«-Άδελψέ Άvάvτu 6 δ.δαο, α
λος σέ καλεϊ.
<<θα6λεπα
λοιπόν
τόv .3r,υδδα
στις ϋστατες στιγμές τ')υ ! 'r-J σ�έ
ψι τούτη μοϋδωσε καl\ούργιο θαρ
ρος κι' ένιωσα τόv εαυτό μου ίκωό
vά τους ακολουθήσω
«Ό Άγκουλιμάλα μά-; ι!δε καί
* ΊΙ Μεντίνι ητcιν η ν:-χ.�ιΥ. η πι
στ·η φίλ·η τ·ης ( σημ. !.l.;-;-c-., ι!-!.
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μας γνώρισε
Κι' '. y � ?ρμηvεί•οv
τας σωστά τήv αvηι."υχη μ:::.τια του
τοϋ εΤπα:
-«Μή ψο6ασαι, αδελφέ, πώς θά
ταράξωμε τίς ύσ1ατ-:ς στιγμς τοϋ
Θείου μέ τις γυvαίκειες κλάψες μας
και τους δαρμ, ι,ς. Έρχόμ:,-οτε αr.
τό Βεσάλι χωρίς ξεκc.ι.ιρ...:σμα, Ύ ά
να μπορέσ "με v::ι δοϋμ::: τ6 Θε'iu.
Μή μας απαγορεύει; τήv :,c-οδο·
θάμαστε δυνατές.
<<Μας εκαμ: vόη t- α vά ωv αιω
λουθήσωμε.
«Σέ μιάv απλοχωριά τοϋ δάσους
ησαv μαζψέ,οι 20:) π-,-)ιπσυ μοvσ
χοi ορθιοι, :τχημ-::π,(,οvrας
,i ,.ι ικύ
κλιο Στό κέντρο r,σα J rοπc9ε, η
μέvοι δυο πελεκημcv,,, κορμοί πού
αποτελοϋσσv έvα μοvυ c,,°jμα
αττό
λευκά λουλούδια, κc.ί, ι<ατω α•τ' --ιυ
τους ξαπλωμένος τrα,ιJ σc ... ιτpι
vους χιτώνες άπλωμf11 JU'; αvαμrσα
στους δυο κορμους, αJα ταυc'η:χv ο
τέλειος με ro κεφαλ, γφ�,cπ σ rό
δεξι του χέοι Και τ:χ nέ1,,\:χ τC:.ν
λουλουδιών FΠc."ταv α ο 1 σ.ψ,J:Χ ,_πσ
νω του
<<Πίσω του, ε6λεπα εγω σέ δρα
μα, τiς κορυφές ,.:iv Ιμα'λcιων σκε
πασμένες μέ τά CΎ•ώ; :χ χ1οv1α -cJς
-που μουχαv ,αρ�ι :τιαυΟΞ: σε μ•α
όπτασ,α όνειρου . χαι:, 1 στη οπο,α
6ρισκόμουv τωρα
μτrρJc,τα
c,το
Θεϊο Καί τήv > ,'.ιμι,1 έκε, ,η 1 η" υ
περγή ινη που :χ.:χ δ_, στ:χ μσιφu
vά 6ουvα, τήv r6λε, :χ rωρα ·,τνεc1ματοπο1ημέvη ι-τή θε,α μορφι1 τc.u.
Κι' αύrός έπισης,- rα11 έκεl\·η τηv
υψηλή κορυφή 'Jυ•1 1 α uί. J, 1 1ιvεΦc - φαιvόταvε vά μήv άvήκει
στη γη,
καi δμως, εΤχ,ν ύ·,ιω':Jεϊ από , ήv
'ίδια κοιλάδα
ιω.:. συ rκι:;οτεϊ κι
δλους έμας μέ;<ρι τ•) άπροομιτρη
το έκεϊvο πvευμ...ιτ,ι-.ό vψος,
cπcu
ηταv ετοιμος να εί,αΦ,Χ !iσθ,1 uπ' 7<Χ
μάτια τώv αvθρr�πον καί τ,7Jv 3cώ, ι
«Κι' ετσι _,,λησε στόv Άvά11τα
πού στάθηκε t<C\TJ τυυ
-«Ξ:έρω καλά, 'Αvάvτα,
πώς έ
κλα,γες άποτραG.-ι (μ�1·,J� 'Ο
σκε
πτόσουν: <<Δέv εί...ι' ακcμ,.; ι!.λιυθε
ρωμέvος άπό άμα,-), ,ες- α<6μcτ δέv
εψθασα στο τέλJς ι(ι' Ο διδάσ'<αλcς
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μου πρόκειται J,,. μπή στο Νιp6ϊr
να. Ό διδάσ ο:λος μου άι.: μi: λu
πηθη». Όμως, μην κλα·ς, ',\,ιάν
τα καi μή 6:ρ,,ιοc.:. Δtv σοι.,λ<-/α,
Άvάvτα, πως ,1::,επιι vά χ<,.,pιζοuσ
στε άπό κεΊvο πού άγα,ιουuε, Πώς
θάταv δυνατόν vά μή χ.:χθη, 'Αvάv
τα, εκεΊvο πού εχει fε"νnθει· Ι<ι'
εσύ τίμησες πολύν και;:1ό, Ά.αντσ,
τόv τέλειο, μi: άγάπη, 1- i: γλυκύτη
τα καi μi: χαρα. Έργασθ"κι-; καλσ
t:lοοχώρει με λαχτάΓJα ι-.αi σί.το,.�α
θά 6ρεθη ελεuθερος άπό τrι v άπλη
στία των σίσθήσεωv, του εγωισμου,
κι' απ' όλες τiς άπατηλότητες
�Κι' ό Άvαvτα, για vά δείξη πώς
δεν άψήvεται vά vικηθη άπ' τή λύπη,
ρώτησε, - με κόπο κυριαρχώντας
στόv πόνο τοv,- τί vά κάvovv οί
μαθηταi με τό λείψανο του τελειοv,
-«Μην άσχολεΊσθε μ'αύτό, άπάv
τησε ό Βούδδας Ύπαρχοvv φρόνι
μοι εύσε6είς οπαδο1 αvαμεσα στούς
εύγεvείς και στούς Βραχμαvες ·,τού
θ' αποδC.:.σοvv τiς τελευταίες τιμες
στc θvητο μου λειψαvο 'Εσείς, εχετε
v' άο χοληθητε με σποvδαιοτερα
πραγμαrα Να σκέπτεσθε τό �ίωvιο
κα1 6yι το φθαρτό. Προχωρείτε .'μ
προc,, μη στρέψετε τό βλέμμα ;τρος
τά πισω,>.
<<Και γυρίζοντας τή ματιά τοv
στόv κύ,<λο των μαθητών, α,<οvμπώv
τας τη γισ μια στιγμη στόv καθένα,
σvvεχισε
-<<Μπορεί να κσvετε τη σκέψι
«'Ο λόγος εχασε τό Sασκαλο rov
δέv έχομε πια διδάσκαλο»
Αύτο
δέv πρέπει vά τό πιστεύετε Ή διδα
σκαλία, ώ μαθηταί, πού σάς αφήνω
θ&vαι ό δασκαλος σας, όταν εγώ θά
χω άψήσει τούτη τη ζωή Γιαύτό μη
ζητάτε κανένα εξωτερικο στήριγμα
Ή διδασκαλία ας εΊvαι τό στήριγμα
-σας Νά εΤσθε τό 'ίδιο σας τό φως,
τό ίδιο σας τό στήριγμα ι
«'Ύστερα γύρισε σέ μένα γεμάτος
rή
στοργή, άκούμπησε πάνω μοv
ματιά τοv, κι' εvιωσα πώς δεν πηγε
χαμένος ό κόπος μοv Ν,ετα άπό με-

γάλη παύσι συνέχισε:
-«Μπορεί vά σvμοη, ω μαθηταί,
καi κάποιος άπό σάς vαχη άμψι6ο
λίες ώς πρός τό διδάσκαλο η τη δι
δασκαλία. Ρωτηστε δ,τι θέλετε μαθη
ταί μην πητε άργότερα: Ό διδά
σκαλος ηταvε μαζί μας, τόv είχαμε
πρόσωπο μέ πρόσωπο καi δέv τόv
ερωτήσαμε.
<<Παι:' δλη τούτη τη πρόσκλησι,
δλοι σωπαίvαμε. Πώς Θά μπορουσε
vό. σταθη άμψι6ολία μπροστά στόv
εκπvέοvτο διδάσκαλο, Ξαπλωμένος
εκεϊ, λουσμένος άπ' τiς γλυκές άκτΊ
vες της σελήνης, ώσάv τά οvραvια
πνεύματα vά του έτοίμαζαv τό λου
τρό της άγωvίας- ραντισμένος μέ τ'
άvθοπέταλα πού σκόρπια επεψταv ε
πάνω τοv, λες κι' εκλαιγε ή γη για
τό χαμό τοv
Γαλrι vιος κι' εύτvχι
σμέvος, άvάμεσα στό ;τοίμvιο των
μαθητών 6αθειό. σι.ιγκιvημέvωv, καi
ποιόc δεν ει•ιωθε πως ό &γιος εκε7vος
εΤχε για πάντα ξεπεράσει τήv άτέ
λεια κι' είχε τελειωτικά νικήσει ·.-ό
κακο, Βλέπαμε τό «όρατό νιρβάνα»
στήι, φωτειvη μορψή του I Κι' ό Ά
vαvτο εvωσε τά χέρια του κι' είπε
6αθειc σvγκιvημέvος·
<<--Τ1 θαυμαστό είναι τουτο κy
ριε' 'Αληθινό σ' οληv σύτή τη ·σuγ
κέvτρωσι δέv υπάρχει Όvτ' ει,ας ,τού
vαχη τηv παραμικρή άμψι6ολία
<<Καi 6 Θείος άπάvτησε
-<<Τα λογια σου, Άvάvτα, 6yαί
vovv απ' τό ξεχείλισμα της καρδιάς
σοv 'Εγώ δμως ξέρω -;τώς :rέ κανένα
δεν φωλιάζει ή παραμικρή άμψιβο
λία 'Ακόμα κι' οί πιό καθυστερημέ
νοι ψωτιστηκαv καi θά φτάσουν στό
σκοπό» 'Ύστερα άπό κειvη την προ
φητεία, νιώσαμε όλοι μας σάv εvα
χέρι δvvατο vά μας άνοιγε τiς πύλες
της αίωvιότητος
<<Χάραξαν άκόμα μια ψορά τά
χείλη πουχαv άvαγγείλει στόv κόσμο
την υψηλότερη άλήθεια 1
-'Αληθινά σάς λέγω, μαθηταί :
Κ ό θ ε φ α ι v ο μ ε v ι κ ό τ η ς ε T
v ο ι ά π α τ η λ ή ΓρηγορεΊτε άκα-
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τάπαυστα.
«Αύτά ησαν τα τελευταια
τοϋ Θείου.

12::i-

κοντά σέ μιό: λιμνούλα - έκτεθειμέ
vος στις καυτερές άκτϊvες τοϋ ήλιου
-vό φαvταζεται, «τι θα αίσθάνεται
τό ανθος τοϋ λωτοϋ πού βουλιαγμέ
<,Κι' 11σαν καi τα τελευταια πού α
νο στό vε.ρό είσπvέει μ' όλες τις Τνες
κουσα στη γη. Ο\ δυνάμεις μου εΤ
του τηv περίσσεια φρεσκάδα». Σύν
χαν έξαντληθη· δ πυρετός έσκότιζε
τ iς ο.'σθήσεις μου· ε6λεπα γύρω μου • τομα διέκρινα πρός τα παvω έ:να με
γαλο φως κι' ειδα έναν κόκκινο λωτο
άνθρώποuς να περνοϋv σό:v πρόσωπα
όvείρου ή μορφη της Μεvτίνι ηταv
VC Πλέει , Κι' άπάvω εγερvε η άγα
συχνά μπροστα μου. Κι' ϋστερα δλα
πη μέvη σου μορφή. Σέ λίγο άνέ6αι
σκοτείνιασαν.
Μα γρήγορα ένιωσα
vο.
μόνη μου και, ξύπνησα κοντά σε
σάv καποιο δροσερό λουτρό vά σ6ύ
σένα,
στόv πσραδεισο
νη τη φλόγα τοϋ πuρετοCι μου
Αί
σθαvόμοuv σάv έναν όδοιπόρο πού
λόγια

"Ολα τά μεγάλα πράγματα είναι ά;τλα καl πολλά άπό αυτα μπο
ρεί νά έκφρασθοϋνε μέ μιά μονάχα λέξι: έλευθερία, δικαιοσύνη, τιμή,
καθijκον, έπιείκεια, έλπίδα.
Σέρ Οόίνστων Τσώρτσιλ
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Πανθεϊσμος

Σάv κλείσουvε τά μάτια μου στό Θείο του ηλιου φως,
στόv ούραvό τόv απειρο, τη θάλασσα, τη φύση,
πού στη ζωή μου άyάπησα έκστατικά, δέ θέλω
yύρω άπ' τό κρύο μου κορμί κανένας vά θρηνήσει.
Δέ θέλω τη μακάβρια πομπή της έκ1<λησίας·
τό μαΟρο νεκροκρέβατο, τίς πένθιμες λαμπάδες,
τ' άστραφτερά έξαπrέρυyα, τό εtκόvισμα στά χέρια,
τίς ψαλμωδίες, τίς δέησες τίς στείρες, τούς παπάδες.
Θέλω vά φί•yω άπ' τη ζωή άπλα, σεμνά, γαλήνια·
κι' άvτίς τό σωμα μου στη yης τη σκοτειvη vά θάψουν,
θά 'θελα μέσ' στίς καθαρές τίς φλόγες vά τό κάψουν
κι' ϋστερα νά σκορπίσουvε τίς στάχτες στόv άyέρα
yιά vά έvωθω μέ δ,τι έδω άyάπησα: στη φύση,
στη θάλασσα, στόv ούραvό, στόv ηλιο, στην ήμέρα.

1,27

ο το ·υ·
{}fΠ �ΤRΠ ΟΠRΠΟΣ

τοu αιoPmRnιΣmou

ο

ΖΩΓΡΑΦΟ� Τόϋ κατοι
κεί στο Μιλάνο, δ5ο ς l'α
ριοάλδη άpιθ. 89. Τό κτίριο εί ναι παμπάλαιο καί πρόκειται νά
-κατεδαφισθη, γιά ν± yίγη μον-τέpνα πολυκατοικία. 2;τό μεταξύ,
IJ ζωγράφος Τόϋ εργάζεται rί·
Όυχα. Ή πρώτη του εκθεσις
στην «Γκαλεpία ντέλ ντιζένιο»
.είχε άξιοσημείωτη επιτυχία. Εί
ναι ίκανοποιημένος, άλλ:χ οχι καί
παρασυρμένος.
«Τό μέτω1tό του είναι κοκ
-κινωπό. Σχεδόν φαλακρός, μέ
μιά μονάχα φοΟντα στή μέση της

κε:ρ:χλης του, σάν σκουφί. 'J'ό
βλέμμα του είναι ζωηρό, τ:χ μά
τια του κινοΟνται πολύ γρήγορα
καί σταματοΟν γιά λιγάκι μέ πο
νηρία πότε στό εν:χ καί πότε στό
άλλο άντικείμενο. Καθώς ζωγp:χ·
φίζει, λερώνει τά χέpι:χ του καί
σκουπίζεται πάνω στό γυμνό
κορμί του. :\lόλις του δώσr; κα
νένας επισκέπτης καπνό η άλλε;
άpωματικές ουσίες, αλείφει πρώ
τα το στήθος του, ϋστεpα τr1 ν
πλάτη καί τέλος τrιν ουρά, ισω;
γιά νά διώξη τά παράσιτα».
Διότι ξεχάσαμε νά σχς πουμε
πώς ό 'l'όi..ι είνcι.ι ενας πίθηκος!
Δεν είναι ενας τυχ:χίος πί&η
κος. 'Η καταγωγή του Βpαζιλια
ν6ς. 1!:ίχε τrι 'Ι τύχη νά γνωpι
σθi, μέ τον r.αληό θαλασσινό
Φραντσέσκο 'Αρένα, δ 6r.οΙος
είχε τό «χόμπυ» τής ζωypα:;;ι
κΥj;. 'Ο Τόi..ι τόν παpcαολου�ου
σε τ;pοσεκτιχά καί σιωπr;λά. :\1,:χ
ήμέpα, r.ού δεν ήτχν 3εμένο; μέ
τήν άλυσίοχ, πήρε ενχ Πt'ιέλλο
καί r.p?σrΔ.θησε νά έςι,,τεpικsύση
τά α1σ0ήματά του. Ό 'λpένχ
τον πχpχκολουθεί μ' ένοιαψ&pον.
ΛΙ οpφάζει οτχ11 δεν τχιpιάζει
ΕΨΧ
χpωμχ. Ό Τόυ πχp:χ
τάει το πινέλλο καί π,ά,ιει
άλλο. �υνεννοείται περίφημα. Ό
'l', , ,� ξ ι,
ου απεvει ε οτι ει ναι γεννημενος ζωγράφος. 'l'ό χέρι του είναι
σταθερό. ..λiν είναι, φυσικά, r.pο
σωπογpάφος. llpοτιμiει, σάν νέ
ο; της εποχής, την άφηpημένη
τέχνη. Είναι άντίθετο; στο φορ
μαλισμ6.
�τή·ι εχθεσ11, ο[ τ;ί·ιακες του
Τόϋ δέν ήσαν χειρότεροι ά r.ό
τού; άλλου;. Πολ•;ς κόσμος συ
νέρρευσε. «Θέλουμε- λέγανε 't"

,
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ΠΟΙR RΠΟ RUTR TR CPrR ϊΙΠRΙ τοu zwrPRίDOU TOU;
'Από τά κατωτέρω 4 εργα ζωγραφικης, τά 2 είναι τοϋ Τόϋ καt
τά αλλα 2 γνωστών 'Αμερικανών ζωγράφων μή φορμαλιστών,
συγκεκριμένα τοϋ Φραντς Κλάϊνε καί τοϋ Χάνς Χόφμανν. Προ
σπαθηστε νά τά ξεχωρίσετε. Καί έλέγξετε τήν κρίση σας μέ τήν
πραγματικότητα πού άναφέρεται ά ν ά π ο δ α κάτω άπό τό κλισέ.

•ιά δουμε τ·η ζωγpα.·ρικrι τ·η; μαϊ
μους». Καί δεν μπορούσανε νά
ξεχωρίσουvε τά χάδpα., τά &νθpώ
πινα καί τά μαϊμουδίσια. Αυτά
εχει, βλέπετε, � μοντέρνα τέ
χνη. Κα.ί καθώς ήταν έπ6μενο,
ξεσηκώθηκ-χν διαμαρτυρίες &πό
τ6ν καλλιτεχνικό κόσμο, διότι ·ή
εκθεσις του Τόϋ, που αpχισε σάν
άστείο, κατέληξε πpόχλησις. Ό
rδιος δ Τόϋ εμεvε &πc&ης σ' δλα

αυτά. l\lέ μισ6κλειστα μάτια κύτ
ταζε τ,:ιv φίλο του Φραντσέσκο
'Αρένα, ό όποίος σκεφτόταν πως
θά ξεμπλέξη &πό την ίστοpία.
.λιότι με την πολεμικ·ή, που
στpά:ρ η έναντίον του, είναι φα.
νερό πώς θά πρέπει νά χωρίσουνε.
στο έξης τά στούντιό τους ...

ε

Roberto Lagdi

Υ

]29

Τά μικροσκοπικά αύτά έργοστάσια καθορίζουν τήν φυσική μας
ισορροπία καί ·κρατοϋν τό μυστικό πολλών μας προβλημάτων

�ο καcαndnκcικόs

pnxavιtJμόs cώv άόέvωv μαs
Ύπό J. Rcιlcliff

Τ

ρεία της ζωης παίρνει ίλιyyιώδη
ΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ πού κυ'<λοφο·
ρυθ1ό: μέσα σέ λίγους μηνες ενας
ρουν μέσα στο αΤμα μας μπο
Ευ Jωστος νεανίας μπορεϊ να μετα
ρουμε νό: τiς συγκρίνουμε, ενεκα
βληθη σέ τρικλίζοντα yέρο
της τεραστίας ίσχύος των, μέ βόμ
Οί θαυμάσιοι ένδοκρινεϊς άδένες
βε ς ύδροyόνου έν μικροypαφίςχ.
συμμετέχουν σέ δλες σχεδόν τiς
Μέσα σέ τριάντα περίπου χρόνια
πράξεις του όρyανισμου Καi τό
πού διαρκεϊ ή γονιμότης της yυ·
πιο έλάχιστο παίξιuο του βλεφάναίκας, οί ώοθηκες της έκκρίνσυν
οίστροyονικές δρμόνες συνολικου
Θέσις των διαφόρων άδένων
βάρους ένός γραμματοσήμου. Καί
δμως, τον καιρό της η13ης άρκεϊ
στό άνθρώπινο σώμα
ποσότης ίση μέ ενα μόνο δόντι
αύτου του γραμματοσήμου yιά νά 'Επιφuι:,ιs ____
μεταβάλη τό σωμα μιας παιδίσκης
σe σωμα γυναίκας
<ΥποΦΙJ6ΙS --Ό θυρεοειδής άδήν, πού κατα
σκηνώνει στή βάσι του λαιμου, δέν 11oρa!Jvμou&ις-
έκκρίνει πάνω άπό μιά κουταλιά θvpεolιcf/2ς___του καφέ δρμόνης τον χρόνο. Μιά
άνεπάρκεια δμως αύτης της έκ·
κρίσεως είναι ίκανή τό νεογέν
νητο νά τό βyάλη ενα παραμορ
φωμένο ήλίθιο πλασμα.
Τα έπινεφpίδια χρειάζονται μιά
όλόκληρη ζωή άνθρώπου yιά νά
παραyάyουν μιά κουταλιά του καφέ
δρμόνης. Καi έλαχίστη δμως δια
fiYVl!TIK()( ::::::::::_'
τάραξις
αύτης της εύα(σθητης
ίσορροπίας άρκει yιά νά yίνη ό
ανθρωπος λεία μιας σειρας δλόκληρης άπό άσθένειες καί άναπηρίες. "Αν διακοπη, άπό οίαδήποτε
αίτία αύτή ή εκκρισις, τότε ή πο-

θvμοs άόΊiιι-

'Επι y�piJιa-

Περίλη,jιις άπό τό περιοδικό Fanιil_y Doctor
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ρου άπαιτεί τήv παρέμβασί τους,
γιά νά έξασφαλισ3η ή παρουσία
του σακχάρου μέσα στό αίμα, πα
ρουσία πού είναι άπαραίτητη γιά
τήν συστολή του μυός . Κόπηκε
κάπου τό δάηυλο; Οί όρμόνες
συρρέουν νά τακτοποιήσουν τήν
φλεγμονή καί νά πλάσουν φράγμα
κατά της μολύνσεως.
Οί βι)λόyοι άνεκάλυψαν πώς οί
όρμόνες είναι ενας κοινός παρο
νομαστής των Ειαφόρων έκφράσε
ων του ζωικου βίου. Οί γεννητικές
όρμόνες της «στάρλετ» του σινεμά
είναι δμοιες μέ. τίς γεννητικές όρ
μόνες της φαλαίνης. Του πυyμά
)(ΟU ή ύπόφυσι; τά ίδια έκκρίνει
-προϊόντα, δrτως καί ή ύrτόφυσις
του ποντικου.
Π_)οσ ταθώντας νά ξεδιαλύνουν
τόν πολύπλοκο μηχανι:Jμό του ά
δενιωυ συστήματος, οί έρευνηταί
·άνεκάλυ.j.ι::χν πληθος άπό θαυματο
-ποιέ.ς όρμόνες, άλλες ίκανές νά
θεραπεύουν όφ3αλμικέ.ς φλεγμονές
-yενεσιο Jρyέ.ς τυφλώσεως, άλλες νά
θεραπεύουν θανατηφό;,ες άσθένειε;
καί άλλες άλ yεινούς άρθριτικούς
ρευματισμούς. Μέ. έπιτυχία δοκί
μασαν τ!ς όρμόνες, τόσο κατά του
.έyχειρητι·ωυ «σόκ», πού συχνά
προκαλου:Jε τόν θάνατο του έξα
σθενημένου πάσχοντος, δσο καί
γιά νά ξαναδώσουν τήν νεότητα
σέ. ήλικιωμένου; άναπή::>ους. Πολ
λοί σοφοί είναι πεπεισμένοι πώς
κάποτε οί όρμόνες θά δώσουν τό
κλειδ 1. δι :�:φόρων άyνώστων: του
καρκίνου, της άρτηριοσ<ληρώσεως,
των κα.::>Sιακων καί των νεφ,::>ικων
νόσων.
'Αλλά ας δουμε άrτό πιό κοντά
τό θαυμάσιο αύτό έvδοκρινικό σύ
στημα. Ώρισμένοι άδένες - σιελο
γόνοι, πεπτικοί, ίδρωτοποιητικοί
)(ύνουν πρός τά εξω τήν εκκρισί
τους. Ά ντίθετα, οί έvδοκρινείς ά
δένες διοχετεύουν τήv εκκρισί τους
άπ' εύ9είας μέσα στό κυκλοφ::>ρουν
αίμα, άrτ' αύτου πηραv καί τό
δ_νομά τους. Αύτοί οί έvδοκρινείς
είναι όκτώ καί τό σJνολό τους
δέv ζυγίζει πάνω άπό 51 y;,αμ ·
μάρια. Αύτή ή τόσο μικρή ποσό
της ίστωv άπαρτίζει, οϋτως είπείv,

τό ύπου;,yικό σJμβούλιο πού διοι
κεί τίς άναρίθμητες λειτουργίες
του όρyανισμου. Ό συντονισμός
των διαφόρων άδένων είναι τόσο
άρ,ωνι'<ός, πού κατορθώνουν, έν
μέρει, καί νά ύποκαθιστουv ό ενας
τόν άλλ.ον.
Τέσσαρες άπό τούς ένδοκρινείς
άδέvες δέν θά μας άπασχολήσουν
έπί πολύ. Ή λειτουργία του παγ
κρέατος, πού τά έ'<ατομμύρια των
πολυκυττάρων «νησίδων» πού ξε·
χύνουν τήν ίνσουλίνη (όρμόνη κα
θιστωσα τό σάκχαρον χρησιμοποι·
ήσιμο) είναι ηδη καλά γνωστή. Οί
παραθυρεοειδείς, τέσσαρες μικροί
κόκκοι προσηρτημένοι στόν θυρεο
ειδη, φαίνεται πώς δέν χρησιμεύ
ουν παρά μόνο στήν ρύθμισι του
άσβεστίου, φωσφόρου καί άλλων
ήλεκτρολυτων του αϊματος, σπάνια
προξεvουv διαταραχtς. Τό κων.J:
ριον η έπίφυσις, ενας κωνικου σχή
ματος άδήν έντοπισμένος κάτω
άπό τόv έyκέφαλο, θεωρείται σάν
λείψανο ένός τρίτου, προyονικοG,
όφθαλμου. "Ως τώρα, πολύ λίγα
γνωρίζομε yιά τό εργο αύτου του
άδένος. Τέλος, ό θύμος άδήν, στό
ανω μέρος του θώρακος δέν είναι
κ ι' αύτός λιγώτερο μυστηριώδης"
φ::χίvεται κάποιο ρόλο νά διαδρα
ματίζει κατά τήν διάρκεια της ά
ναπτύξεως.
Μένουν οί «τέσσαρες μεγάλοι»:
'Υπόφυσις, θυρεοειδής, έπιvεφρίδια
καί γεννητικοί άδένες (ώοθηκες καί
ορχεις). Είναι οί μεγάλοι χημικοί
του όρyανισμου μας, καί παρά
γουν όρμόvες σέ τεράστιο βαθμό
πολύπλοκες. Χωρίς άμφιβολία, ή
ύπόφυσις είναι τό πιό άξιοσημείω
το δ;,yαvο του άνθρωπίνου σώμα
τος: ενας ρ•Jθμιστής της λειτουρ
γίας των άλλων άδένωv. Τήv ύπό
φυσι τήv εχουv συγκρίνει μέ. άρχι
μουσικό π )ύ διευθJνει τήν έκτέλε
σι μιας μεγάλης συμφωvικης συν
αυλία;, της συναυλίας αύτης ταύ
της της ζωης. Αύτός ό άδήv εχε ι
μέγεθος δσο ενα μεγάλο μπιζέλι
καί κατασκηνώνει μέσα σέ μιά ό
στείνη θή·<η, κάτω άrτό τόν έγκέ
φαλο, στό κέντρο περίπου της κε
φαλης. Τό μικρό αύτό κομμάτι ί-
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στου εΊναι τό τέρμα οπου συγκλί
νουν περί τάς 50.000 - νευρικαί
{νες. Ή πλουσιωτάιη τροφοδότη
cίς του μέ αίμα έπιτρέπει σ' αύτόν
τον άδένα νά άποστέλλη τά χημι
-κά του μηνύματα, τίς δρμόνες, σέ
όλόκληρο τό ύπόλοιπο σωμα.
Ώρισμέvες απ' αύτές τίς δρμό
-νες, οί διεγερτικές, άσκουν τήν
δράσι τους πάνω σέ είδικούς δέ
κτες. Μιά δρμόνη π.χ. ένερyοποιεϊ
ϊόν θυρεοειδη, άλλες τά έπινεφρί
δια καi άλλες τούς yεννητικcύ;
αδένες. 'Υπάρχει καi μιά πού α
ναχαιτίζει τήν εκκρισι των νεφρων"
αν λείψη ή δρμόνη μπορουμε νά
δουμε εκκρισι οϋρων πάνω από 10
\ίτρες τήν ήμέρα (άντιδιουρητική
όρμόνη, πιτρεσίvη).
υΕνα άπό τά καταπληκτικώτερα
-παράyωyα της ύποφύσεως εΊναι ή
όρμόνη της αναπτύξεως- ή όρμόνη
αύτή λείπει στο νάνο, ένω ύπάρχει
,τερίσσεια απ' αύτήν στόν yίyαντα.
Κάτω άπό τήν έπίδρασι αύτης της
όρμόνης μπόρεσαν νά αναπτύξουν
τό σωμα ποντικων, νά του δώσουν
άνάστημα μέχρι διπλασίου του κα
νονικοϋ.
Σπουδαϊο ερyο κάνει ή ύπόφυ
σις κατά τόν τοκετό. 'Αφου yεν
-νηθη τό βρέφος, ή ύπόφυσις ξεχύ
νει μιά ασήμαντη δ:'>σι δρμόνης, ή
όποία προκαλεϊ συστολή της μή
ϊpας της μητέρας, ενα φυσικό μέ·
-τρο άσφαλείας κατά των αίμορρα
ΎLων. Λίγες μέρες αργότερα ή
vπόφl)'σις αρχίζει νά παράyη ενα
από τά πιό αξιοθαύμαστα χημικά
,τροϊόντα, ιήν προλακτίνη, τήν
<0ύσία δηλαδή πού διεγείρει τήν
-παραγωγή γάλακτος.
Πολλοί ένδοκρινολόyοι αναyνω
pίζουν στά έπινεφρίδια σημασία
-πού ερχεται αμέσως ϋστερα άπό
-τήν σημασία της ύποφύσεως. Οί
,μικροί αύτοi αδένες, τρικωχικου
σχήματος, κάθονται καβάλα έπά
-νω στους νεφρούς (έξ ου καi ή
<όνομασία τους). Ή άφθονη σέ αί
:μα τροφοδότησί τους μαρτυρεϊ yιά
ϊήν έξαιρετική τους δρασι. Κάθε
λεπτό δέχονται έξαπλάσιο του
,βάρους τους αίμα.
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Τά έπινεφρίδια είναι οί αδένες
των κρισίμων καταστάσεων. "Αν
ενας άνθρωπος, βαρειά τραυματι
σμένος, κατορθώνη ξαφνικά ν ά
δρμήσ 1 μέσα σέ καιόμενο αερο
σκάφος yιά νά σώση άλλους έπι·
βάτες, μολονότι άμέσως ϋστερα
θά καταπέσn, αύτό τό όφείλει στά
έπινεφρίδιά του-αύτά του εδωσαν
τήν στιyμιαία δύναμι δράσεως.
Σέ καταστάσεις έπειyούσης α
νάγκης τά έπινεφρίδια εχουν τήν
ίκανότητα νά ανεβάζουν τήν πα
ροχή τους στο δεκαπλάσιο του συ
νήθους. Μ' αύτόν τον τρόπο έπιτα
χύνουν τον ρυθμό της καρδιας, της
αναπνοης καί έπομένως, αυξάνουν
τήν είς αΤμα περιεκτικότητα του
ύπερκαύοιμου, πού λέyεται σάκ
χαρον. Έν έπιφυλακfι yιά ν' αντι
μετωπίσουν κάθε ένδεχόμενο τά
έπινεφρίδια συντομεύουν καί τόν
χρόνο πήξεως του αϊματος πρός
τα Jεμπόδισι μιας πιθανης αίμορρα
yίας.
Ό φλοιός των (cortex) παράγει
απίστευτη ποικιλία δρμονων (κορ
τηκοστεροειδε ϊς)-ως τώρα ξέρου
με 28 απ' ο ύτες. Ή μιά έπιδ )α
στά ποσοστά ίόντων του αϊματος.
ν Αλλη διεγείρει τίς
ώοθηκες, μιά
άλλη τούς δpχεις. Τά έπινεφρίδια
κατασκευάζουν καί γεννητικές δρ
μόνες. Χωρίς αμφιβολία ομως τά
σπουδαιότερα προϊόντα της παρα
yωyης τους είναι τά άνήκοντα στήν
δμάδα της κορτιζόνης. Qί συνθετι
κές δρμόνες αύτης της οίκοyενείας
(κορτιζόνη, ύδροκορτιζόνη, δέλτα
-κορτιζόνη-ή τελευταία ανεκα·
λύφθη πρό τεσσάρων μόλις έτων)
εχουν μέ έπιτυχία χρησιμοποιηθη
σέ έκατοντάδα άσθενειων.
Ό θυρεοειδής, ενας αδήν σέ σχη·
μα πεταλούδας, κάθεται καβάλα
πάνω στήν τραχεία, στή βάσι τοϋ
λαιμου. Ένερyεϊ κατά κάποιο τρό
πο σάν ενας ρυθμιστής, ίκανός
είτε νά έπιταχύνη είτε νά έπιβρα·
δύνη τήν δραστηριότητα του σώ·
ματος. "Αν είμεθα απαθεϊς, νωθροί,
κοιμισμένοι η, αντίθετα, ύπερδρα
στήριοι, αύτό έξαρταται από τήν
θυρεοειδική δρμόνη, της δποίας ή
κανονική δόσις έvκρίσεως είναι
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ενα έ-ωτοστόyραμμο ήμερησίως.
Μέ τήν πρόοδο της ήλικίας ή
θυρεοειδική δραστηριοτης τείνει νά
έλαττωθη. Γι' αύτό στους yέρους
άρέσει νά κάθωνται κοντά στήν
φωτιά, επειδή τό σωμα τους δέν
παράyει έπαρκη θερμότητα. Συμ
βαίνει μιά yυναΊκα νά είναι στεΊρα
λόyω άνεπαρJ<είας του θυρεοειδους,
άνεπάρκεια �ού επιβραδύνει τήν
δλη σωματκή δpαστηριότητα της
yυναίκας. Σέ τέτοια περί-τττωσι ή
χρησις θυρεοειδικου έκχυλίσματος
έπιταχύνει τόν ρυθ,.ιό ζωης.
Ά ντιθέτως, μπορεΊ ό θυρεοειδής
νά άποχαλινωθη, καi τότε μετα
βάλλει τiς τροφές σέ ένέρyεια τα
χύτερα του δέοντος. Ώς άποτέ\ε
σμα ερχεται ενα yενικό άδυνάτι
σμα (λίyνεμα) του σωματος καi
άταξία στους παλμούς της καρ
διας. Μέ χειρουρyική έπέμβασι, μέ
ραδιενεργό ίώδιο (1 31) καί μέ ώ
ρισμένα φάρμακα έπαναφέρεται ή
ίσορροπία του όρyανισμου.
"Ας ελθωμε τώρα στους γεννη
τικούς άδένες. 'Εχομε τίς ώοθηκες,
δύο άμύyδαλα έντοπισιlένα έκατέ
ρωθεν της κάτω κοιλιακriς κοιλό
τητας, στή yυναΊκα. 'Εκκρίνουν
δύο όρμόvες. Ή πρώτη, ή θηλακί
νη, προκαλεϊ τήν ώρίuανσι, μέσα
στήν ώοθήκη έvός μόνον ώαpίου
κάθε μηνα. Μέ τήν pηξι του ώοθυ
λακίου καί τήν άπόσπασι του ώα
ρίου, άπό τήν θή":η, εοχεται ή δεύ
τερη όρμόνη, ή ώχpίνη, καί προετοι
μάζει τήν μήτρα είς τό vά δεχθη
καi διαθρέψη τό ώάριο, αν τουτο
εχει yονιμοποιηθη.
'Έyιναν, τελευταϊα, καταπληκτι
κές άνακαλύψεις σχετικά μέ τiς
θηλυ,(ές όp,1όνες. Καθ�ς φαίνε
ται αύτές οί όρμόνες μποpουν
πολλές φορές ν' άποτρέψουν,
καi στά δύο φυλα, τήν δημιουργία
αρτηριοσκληρώσεως. Τίς εχουν χρη-

σιμοποιήσει καi στα ζωα.
Οί άμνάδες κατά κανόνα yεννου
μιά φορά τόν χρόνο, τήν ανοιξι.
Κατώρθωσαν δμως μέ τήν χρησt.
της θ1λυκης όρμόνης νά προκαλέ
σουν δεύτερη yέννησι άμνων, τό
φθινόπωρο.
Πόσο ούσιώδης είναι ή λειιουρ
yία των ορχεων τό ηξεραν καi οί
άρχαϊοι. 'Αφαίρεσις των ορχεων
μεταβάλλει τόν μυκώμενο ταυρο σε
πειθήνιον βουν, τόν φίλερι πετεινό
σέ είρηνικό καπόνι, τόν ρωμαλέο
αpρενα σέ εύνουχο του yυναικω
νίτη. Οί οpχεις εκκρίνουν μιά όρ
μόνη, τήν τεστοστερόνη (C ι 9 Η28'
02). Αύτή ή όρμόνη, έκτος του
ρόλου πού διαδραματίζΕι στήν άνα
παραyωyή, εχει καi σ10Jδαία έπί
δρασι πάνω σ' όλόκληρο τόν όρ
yανισμό. Φαίνεται νά έποπτεύη
στήν λΕl ιουρyία 1 η; χρησι,.ιοποιή
σεως των πρωτεινων καί προσέτι,
νά έπιταχύνη τή πόρωσι των κα
ταyμάτω''· Λαμβαν;)μένη σέ έλαχί
στη δόσι, διεyείοει τήν ορεξι καt
βελτιωνΕl τήν yενική κατάστασι
των yε ό JΊων. Στήν yυναϊκα, χρη ·
σιμοποιουv, μέ επιτυχία, τήν τεστο
στερόνη έναντίον αίμορραyιων της
μήτρας.
Είν:1ι σχεδόν βέβαιον πώς με
τίς όρμόνες θά διαλευκαν9ουν πολ
λά αίνίyματα της ί-:χτρικης. Οι
πλεϊστοι των έρευνητων παραδέ
χονται πώς ή χρησις όρμονων θά
μας έπιτρέψη νά λύσουι-ιε ενα άπό
τά πιό κατεπείγοντα προβλήματα:
της αϋριον: τό πρόβλημα του yηρα
σμου. Δέν περιuένοψε οί όρμό
νες νά προσθέΙJουν χρόνια στΤ)ί
ζωή, αλλά νό: προσθέσοJν ζωή:
στα χρόνια, δ"'λαSή νά διατηρή
σουν, στους yέοους, τήν νεότητα
μιας ίκανοποιητι, η:; χημικης ίσορ
ροπίας

Μήν έθlζεσαι στήν χρησι μεγάλων λέξεων γιά μικρά πράγματα.
Samuel Johnson

1, 3

ΑΝΑΤΟΛΗ
Η ΑΥΓΗ δεν λέει τίποτε στούς κατοίκους τών πόλεων.
Qϋτε ενας στούς χίλιους δεν βλέπει οϋτε απαξ τοϋ ετους
τόν ηλιο άνατέλλοντα. Γι' αύτούς τό πρωι δεν είναι μιά
νέα εκδοσις τοϋ φωτός, ενα νέο τίναγμα τοϋ ήλιου, �να νέο
περπάτημα της ζωης, άπό ενα είδοι; προσκαίρου θανάτου
7tpός νέα βήματα στό δρόμο τοϋ Θεοϋ, τώv ούρανών καt της
Ύης. Είναι άπλώς τό σημείο έκείνο της ήμέρας πού συνοδεύ
εται άπό ενα φλυτζάνι καφέ, άπό τό διάβασμα της έφημερί
δος, τήν άποστολή των παιδιών στό σχολείο καί τίς άποφά
σεις γιά τό «τί θά φα.με τό μεσημέριη.
Τίς πρώτες ρχβδώσεις τοϋ φωτός, τό πρώτο ρόδισμα
της ά"Ι.•ατολης πού μiiς τό άναγγέλλει ό κορυδαλός, ό βαθύ
τερος καί όλοένα βαθύτερος χρωματισμός της άτμοσφαίρας
άπό τό ':tοpτοκαλί στό κόκκινο, εωι; δτου φανη ό ενδοξος
ηλιος, ό κυβερνήτης της ήμέρας-δέν τ' άπολαμβάνουν πο
τέ, γιατί ποτέ δεν τά βλέπουν. Ποτέ μου δεν έσκέφθηκα
πώς ό 'Αδάμ είχε άπέναντί μας πλεονέκτημα, διότι είδε τόν
κόσμο δταν ηταν νέος. Οί έκδηλώσεις της ίσχύοι; τοϋ Θεοϋ
είναι ιικαινούργιες κάθε πρωιη καί νωπές κάθε στιγμή. Βλέ
πουμ.ε τό ϊδιο καθώς καί οί πρώτοι ανθρωποι έξαίσιες άνα
τολές. Καί νομίζω δτι στήν έποχή μας κάθε άνατολή ένέχει
καί πιό πολύ τό στοιχείο τοϋ θαύματος, διότι έπί χιλιάδες
καί χιλιάδες χρόνια ό ηλιος άνατέλλει τήν καθωρισμένη
στιγμή, δίχως καθυστέρησι οϋτε ένός έκατομμυριοστοϋ τοϋ
δευτερολέπτου.
Γνωρίζω τό πρωι καί τό άγαπώ. 'Έτσι δπως είναι φρέ
�κο καί γλυκό, τό άγαπώ-σάν μιά νέα δημιουργία, σάν ενα
προσκλητήριο δλων τών ζώντων πλασμάτων σέ μιά νέα
λατρεία, νέα άπόλαυσι, καί νέα εύγνωμοσύνη.

Daniel Webster
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΟΥ θΕΟΊ

Δ1μοσία «σύγκρουσις» ένος Βιολόγου και ένος θεολόγου

Μέ τήν εύκαιρία τού πανηγυρικού έορτασμού στό Λονδίνο της
τριακοσαετηρίδος της Βασιλικης 'Εταιρίας των 'Επιστημών, τό με
γάλο Γαλλικό περιοδικό ιι ARTSn έσκέφτηκε νά άνανεώση τήν πα
λαιά σύγκρουσι μεταξύ έπιστήμης καί θρησκείας, παρουσιάζοντας την
σημερινή τοποθέτησι τού ύψίστου των άνθρωπίνων προβλημάτων.
'Εκατό άκριβώς χρόνια μετά τήν ίστορική πολεμική μεταξύ τού Τό
μας Χά;λευ, οπαδού τού Δαρβίνου, καί τού έπισκόπου της 'Οξφόρ
δης, έκάλεσε τόν σέρ Τζούλιαν Χάξλευ, έγγονό τού πρώτου και με
γάλο σοφό της έποχης μας, νά έκθέση τή γνώμη του πάνω στην πα
ρούσα φάσι της ρήξεως βιολόγων και θεολόγων, έ-.ιω θά τον άντέ
κρουε ό Ζάν Γκυιττόν, ό διακεκριμένος Γάλλος θρησκευτικός συγ
γραφεύς.
Λόγ(,} τού έξαιρετικού ένδιαφέροντος πού ένεφάνισαν αύτά τά.
δύο κείμενα, ό ΙΛΙΣΟΣ εκρινε σκόπιμο νά τά παρουσιάση άκέραια
στούς άναγνωστες του, γιά νά εϊναι ένήμεροι της συγχρόνου συγ
κρούσεως των ίδεων.
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ώογ:χ.νωι-ι,εν-rι ·θεω?-η-tιχ·η b:Χ.σι ύπο
-.·ην μορ ?η· μιας σωρευτικης ..9-εω
ρf�:: r.εο� έ�ελίζεως ·9εωρουμεν·rςι
Q)ς σ�νολον, σ.λλά. είν:χ.ι σύστημα ά.'
\
ι
•
/
νοιχτο, υποχειμενο σε α1:εοιοριστεc
άvαπτ.Jc,εις. Ί:ο μόνον του ά.ξιωμα
πιστ·η άναλuσις της 9.Jσε
εiν:χ.ι
(.ι):. �Ίστε Ολα τ:Χ. φαινόμενα κα.τα
J\"Γ1 �1ει «ν-1. r:Λ; νουν
νε?Ο στΟ μJΛΟ
,
' �τ·η..tΌU)>., ·11 σ"C' r'1 ρ....ιζ
,.. ις το? στ'/ς επι
μοvιχε: με·_}οοοc>c :χ.υτοματως JΠΟ
�ετει 7·(Ίν αJτο--διόσ·.Sωσι.
rlΊ τ.οΟ ένΟ :; ·f'1 0·η αίώνο:; μ.ονο
μ1.ϊ.[7 ΧάC) ευ - Ι'Όυίλμπεο9οος έ",
\
r__ ,....
α:; πεο�'
ιοεΊ
fj77α.,,;ηc
ισε τ!'Jν
?,.:>μοο�
ιοι,ι.ιτε�α, ο·ruι .ιοuογια:;, ποος 09ε- r )
·�'
)
�ο:: τ, r1 :: ιcεα:; ;·r:; οιο �ο·Ί'tκ·ης μεταει
.
μεοα
,
·
η
r
9ωσεω
� �.ι; 1
� 7 ,{) εω
!J 100
,
eιια στο συνολο τ·η:: τε"λει σε συνα
Ύ,ωνισι��v με τ·Ι'jν έr.εχτατιχ. '1 "9εω!J!7. ·τ..r,= εc..εΛ:�εως, ο οε 1:ιναχ".1..ς
-:oU άν.9οωπινο.J
'7σϋ χ.οσμο.J :ι.-:χ.l
τ.ει.�ωμ.iνοJ Οειινει Οτι ':'ε:νει ν�
άντ:χ.α.τ,:;7α·.9fj �'ΠΟ 'ε·ι".J.. έζελι:ι.-:-ι.μ
,
ΧΓJ �0Cι1 �.
"
r
�-:ι;: ε-ποu.ενε:: γ�-:χ.μμες, ·:Jα Ο'J1
ν:Χ. 0 /..:Χ.ιΓJ)Ο"!fjσω
-:oJτr1
Χ!μ.άσω
-:'Jν Ξι.τ.r:.φι •J.OJ
Ί:, τ.c..ω-:οι:, α.:: �.r;ϋ έr.ιτο.,_πfj
'Ι'".1. Jτ.εν-S!Jμ.ισ •) οτι v (Ξ)εος ε'ίν7.ι
μι 7. ,)7.(J•J εσι�. \ Jτο οι/. ω: άμyι �,ο
ι ·
οχα�
λ) ;c ά ι·J 
) 7. J� <<�
· ο�
!ι' '"? _r.,_
,:;οχ. ωστο-,ο ειv:χ.ι rι :χ.ι η5ει:ι. 11
..5J.ε:,:, � εω:ι�α τείνει ν1. έ::Ξ_ fι�'Γ, εν':1.ν
άeιι·.9:Jι:ι �:χ.ιν?u-�ν�ν Οι:1. το3 ��ιι:)τ·,1 ς /7::ι�c..ε�ς ενος vν-το:,
}J'Υ.'70=
:-ι:ιJ ειν:ι τ.:_οcrω�ι:ι,� J:ε:ι._JJσι/.. r;ν · r1
ο ιτωΊ ιι.".1..νων Ί'Υ. ετ.ιοοασουν ι.::ι.νω
ι
('c.ιωπιν �
•
\
α.ΨJΥ..7.� τ !_ι''
σ;·Ί\ y'Jσι
ζ ω·r,1 .
ιιλιετ Ί1οι,οων α.
ι , ποοει7.
�τ·rν
νε7:τ�ι,9·r,σ7.ν ο?�χ.yοοες �ολuπλοχ.ες
·.}εω�,ε�. συι. v:χ. σ;γχοουομ.ενες με
· ι Οε ϊ_Οιστιανικ·'Ι ,θεολοτα�.) τοJ:, r
-yιf'J. οεν ειναι π;1.οα μ.ι�. απο τιc:
πολλS., ιτοUτες ο!κογέ.νειc-c:.
έ7:ίσ·f}ς.
ιΙΙ έ�έλι�ιc: �ι.fjοζε
'λλλά
στ·rί ν ά�ι·η, μ.ιά. ύ,.ό-9-εσις.
μέσα σ' εναν α.;ωνα. Ο ι ι_ μόνον &
νιj:,τ.--;:Jι_,9·r1 Wστε ν?ι ά.ποτελέσ·f} ενα
Υ.7.νονιΥ.; σωμ. :>'. διο:χ.σχ:χ.λί:χ.ς, άλλα.
Ι

·r,

4

-

'�

..,

1

....

•

�

1

::<f"

1

"'

;'

Ι

\

Ι

!

\

κ:χ.l έ -: χ:χ.τεστ&·Sί·η σά.v γεγονός δια.
πιστωμένο πλiον.
ΊΙ ψuz-η έπίσ·rι,, οπως έξ αλλου
χ:χ.ί το ατομον, είναι μια ύπό-θεσις.
Ένω ομως ·ίj περί τοϋ άτόμου ύπό
σύγz?ονος ά
·9-εσις Έγινε τώ (J α
-θεωρία. μ.ε ύψίστη άξία.
τομικ·η
τόσο ώς άοy:η, ΟσΟ Υ.α.ι ώς έψα(JμΟ
\πό-:,�σις της, <),υzης,_ ύιt_ω
γ·η.
μενη α,,.ο τους ·.Sεολογους σε ϋπα.
τον Οό�'μ.α, ε�οfσκετα.ι χά-θε μέρα.
χ.:χ� -πε? tσσότε90 αν\χ:χν-ι\_ να έζη
γ
τ:χ. ψυι.ολ?γι�α χα:, νευι;ολο
γικσ. ,:;εοιστ:χ.τιχα: Γι ψυzη ώς όντό
τ·tις ϊ.άνεται.
,
Ο�ο
, Jl �έ1:ει, τώ,°::1.. να σ�rμ.ει��ω
�'tνετ:χι πtο σuν-:-ομ:1. τ·ην οuσια των
άν:χ.καλύψεωv τοϋ έπεχτατιχοϋ έξε
λικτισμοϋ, στο μετοο που συγχρούοντ_:·ι, ποο5 τ'fjν ·5 εο�ογfα..
, ,
� l\..αι 7.Ο�τ:χ. ας yιλ·ησ?υμε Υ;α ,τ·ηv
«' rιμιο;ογι:χ.η. .lεν παJocJv να ετ.α
ΨΥ) �μ.6�νοJν 7:οος τον έπιστ·ήμονα.
Οτ; ό κόσμο� σ; fjν άοϊ.·� χ� τ' ά
v :χ. γ χ · r1 ν ε ,. λ :ι σ ·Υ ·η, τουτο συ
νΞτ.ω:: Jτ.o·S έ-:ε! τ fjν ϋτ.α.cζι ένΟς
(Ξ)εοϋ ίτl αστοJ. \..Jτο C μ. ως ειν::r.ι έν
τε/ ι-;):; ά.πατr1 / ον '11 Uπαeι,�ις .., -τ�υ
\ιωνfv-.> είν,._ι τοσον πι•.9ry.lJ'fj ( �η .α
ϊ.!':J'":1.νfι Οσον ι.':J.,i fι &πr;1.ξ Οια παν
τ r;ς �ιε•ιομ.:ν fj ί3 fιμ.tOJO�'t'Y..
IJ'ίν::rt άι.οιtJε:: Οτι μ.ε�ικοl άστροι
r
, "
'
νομ.ο! -.>ποοειχνJουν οτι το συμ.παν,
τε--:οιο ποu το γνωοfζοuμε, r:iοι..ισε
τ·ην έC.�λtC.! τοJ -μ.εvιχ.6.:: φοοS.ς
J εν::. 0--;ι έ τ. λ :t. σ .5) η-σε κάποια
Χ7·.9ωοισμεν·r� πε��οΟο τr;U παοελ,9.όν
ο σεως
το::. '() χ.όμbr;� τ'Τjς
J-π ,&.1
'εy1ι.ειται στr1 ν εχ.v�ασι «τΞτοιο που
-:ο ·'(νωο!ζοuμ εη. 11 οωτUτεοα ά.πΟ
μ.πο�εί τΟ
τ.εeιlοδο,
έχ.εfν r1 7 }111
•
'
,
'
Ρ ,.., ..
ι
ε--;ο σε' αντιστρονα υπεοαΛ/
σJμπαν
,
;.ιr έ�ε) ιC.ι. l{α.ι ά.ντl τ·fjς Ο·f}μ.ιουρ
�,tας ένΟς σJ μ.πα.ντος έν έζα.πλώσει
σε μι� ΟεΟομ ένιι στιγμ:fj, μπορεί έζ
ϊσο; vά σκεψ9η χανείς ι-ι,ιά. ένr:ι.λ
) αγ·η οι'Υ.στολης χr:ι.ί συστολης.
Ι{ατά τΟν �Cι'- �Γάσκιχλ, στΟ Gι6λίσ το.J «'11 Χοιστιανιχ·η il εολο
Ί�πιστ·,1 μ·rι της Φύσεως»,
γί:ι χ:χ.ί
·9εολογί:ι τ:χ.υτίζει
·η y�ιστι:>'.νιχ·η
>
τ·ην c ημιουογί,-.
«oyι μ.έ μιά παρελ-

·η

-ίJ,

rισ:rι

1

1

•

1

·η
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--θοUσα. Πf)&ξ, με τ�fj,J όποία.ν έγεν
v·η-θ·ηκε ό κόσμος, ά.λλά. με μιά. συ
με τ·ην ό
vεχ'η ένεργ·ητικότ·ητα
ποια ( ό Θεός) διατ·ηρεί τ·η'Ι υτ.αο
ςι...
Διατ·ηο·ησις χα: J,ημιουpγι:ι.
ε! ,ιαι ά.λ·η·.9-ινα. τα.υτόσ·r,μες». Λjτό,
-όφείλω να. το όμολογησω, μου ;,:ι.ι
vετα.ι κα-θαοός έπαμ.φοτεοισμόc. Το
σύνολον τώv 9υσικο--ι:η μ.ικώv και
6ιολογικώv
9αινομέvωv
μτ.οοοuν
't'WO()'. ν' ά.vαλυ·&οuν σε έπιστ-r,μ.οvι
κοUς
Ο?ου:;,
ά.πΟ τ·fjν ποοέλευσt
'!'Ους:
έπίκλ·φις τ·ης σc1μ.μετοι),ς
-του (•)εοu στ'fι ν ποοεία της οιαοιι.:ι.
σίας οι.ι μ.όvον είναι άvωyελ·ης, ά)
.λά και οιανοητιχά. ά.μ;,ι6ο)η
· .
Οί έπιστ·η μ.ονες μάς εοωσαν ί ιαν
iχανοποι'ΙJτιχ·r, α:r:c...J,ι τ Ϊ'ι ς 6ω)ο·:ι
χΎ}ς έ�ελιC.εως στο ο�αστημ� Οvο
μιση οισει.α.τομ μ.υοιων έτών Οί ι
διότ·ητες α.;το--ποιχι)ι:ι.c Υ�α· αc1το
πο).λαπλ7.σιασμοu της ζωσrι : .;)r,ς
?O ..ryγ�Uν αjτομ α�ω: σ:_ον 7_,/ών7. .. :- ϊ-1 ::
υπασ:;εω:; μ�:;:ι.c_υ τω•J
ι.οιχ!Ι ω'J
στοιϊ.είωv. 'λποτε) εσμ:χ. είν:ι.ι Γι ..,J
-σικ·Ι) έπιλο-y·r1 -ί-1 όια._ιο�οτ.ο� ημεν- η
•
,
pι
.επιοιωσι::;
Χα! η ανιχπ':1..οαγωγ r1 -:-ω J
..,/ΕννητιΥ ων
-τ�οιΥ..ι/ιι�·ι .
�$.'J τ.CJο
:
χειται, ομω::;, πεσι A'X�αCJoJ �εμ'Χ.'

η

1

,

τr;ς τ,;χ·f]::;, οτ.ω:

..

r

οει'J'Χ.ιωνοJν μ.ε�ι-

χοl άπε;";ισχετ:-α, ;_))α ,;ο )ν-χν-:ιαν
'
λειτο-.>Ο"(!α:.
πε6ι
ωQγ�νω� εν ,1�
,
.....
1'.:χ.-θως το απ'οειc.ε ό ..λα.ο6ινος, έ1tiρχεται α.ναπο....ιε.Jι..τα ":'Οοτ.οπr ;, 
�'1σις τών όeι --rχνισμ.i;)ν ανάλογχ με
τίc συψ.)fικες τΎjς ζωf"1 :. l�ινα� u.!7.
α.ύτοματιχ δια.Οιι.:t.σια.. ένα ε�Οο:; Οι
ευ-θυντιχοϋ γοα9ειο-.> πο.J άπο-:ελε!
τόν κυοιο μ·rι ι.αvισμό τ'r,; bιο)ογιι.ης
έξελίtΞ_εως.l ίσως
Χ).l ":O'J μονον .
,.ΙΌύτοv --:ενομiνου ΟεχτοU, το Π"'Ι
λαιΟ έπιι.ειοημα του ιr α.λεv πεeιι
«σι.εδ:ου, χατ:χ.π:.:τει ά. ;, .α.;--:ου
�ll ποοσαομοy·fl ΟΕ.ν είναι
άι.οΟει!ις σu:ιει_�η
· τοϋ σ;/Οίου ( α.� ·}1 �?ν
ετσι Jα ;;ποεπε να σχεy�ουμε οτι
ό συγγοα9ε'::,ς είναι άvό ψος
r1
σχ}·ηοός 1. "Οσο γιά τ·ηv 6α{)μιαία
�C.ιfλι�ι τών Ο.νωτΕοων τJτ.ων, Χ'-ι
τ·�ν ;ρόσχτ·ησι
άπείρως ·ηύ1;·ημέ
νων δυνάμεων, έπίσης είναι άποτέ
λεσμα �ης φυσιχ'r,c έπιλογης έπί

'1
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πολύ μ.εyαΑ·rι ς χλίμ.αχος, ειναι το
r.έοασμ.α της οιαyοοοποι·ημ.έν-η; έπι6ιώσεω; όμά.Οων άντ�
ά':"ομ.ικών
r.οιχιλιών. Ι\.α! €τσι εν�ς έπικοατών τύπος
ά.ντιχα.,�fστατ'1.ι
άπh
έναν &λλον με μιά 6ελτίωσι
του
γενιι.οu bογα.vισμο3.
'J 1�-:- ι
αν��μ.ε στ·f}ν πιο σ·11�
μ.α.ντιχη απο οΛες τίς bιr,)ογιχες
Οελ;��σε": τfι'J -:ελειοποί fι''Η
τοU
πνευμα.το::.
rι( )τ.ως ι.α.5ε yJσio)0 "','0�:'i ενεc-γει':1. , άχολοJ 9 ειτα.ι άτ.ο άτ.ειοοελα;t;
στα η
· )ει..-:-οιχ.α. 1_ιαιν r ;u.ενι:1, T.OJ σε
.
'
'
μ εοιχ.7 τα.οια. εινι:ι.., τ.ιο
εντα.τικα
ι.'1..ι π:ι 1 ζ0Jν f.ι,ο/ογι/4ο r;o)o σ-:-,χ ι,,.. ... "'
.....
"'
�!':J.!--:εeι-ωc:: :.::.ει ι ,'u.εν-1._ Ο(.ι r;;να --:οJς,
ε--:σι μ ποt:.ιο�μ ε \J"J ϊ.Ο.Jυ ε Q7t αμεσ:
..J'J.!'JO'J.�'J':J. υ��(j�f1 (ιt r; -- r1 �rJ:; νο ΓΓι χ.οJ
...
...
':'JΠV.J ".1.Ί..ΟJ O..JJV.J'J 7,ι: οια...;οοε, J ει- ,,
..
,
-:-οJ�γιε, τ r1ς ι...ωσ fjC J/ lj::, .<.ιχt οτι
'
;ι:.ι r1 σιΙJ.οτ.ο:r;Jψrιχι "' 'ι'Χ. σι..ο-;οJ:: οιοJ r; .. ,ι,�OJ:: 7--;r; --α �·Ο!/4ι�):; έ.:Ξ.ε)ι --;u ε
Ψ'J., νο �1-:ι/4'Χ ,J..J ..,''Χ J'X. --7 :Χ.τ.ο-:ελοJε ..1 1..ε..J"J.lo /4'1.' --::1..
υ ε J'Υ "'lϊ.f.J --σJ
ι
'Γεlι
ϊ..Jοση(ι-:r,rJ.:ν:1.. ο:;;,yν :ι. -:oJ.
ι-:ι, -:r; :Joν r ; μJ
σ -- η.J'Ο ε!ν'Χ 1 τf'1 :: J•
•γ ..
�'J.(.ι..:....,ω:, vι:ιc ε.:...ι:.ι 1.. --- .... '1.:::
Τ.'Ί"(ΧΟσu.ιοJ J/r1 ς ΠΟJ ι.ει:;ι:;ει
0Jν:χ.--ο-:rι-:ε::: το:: τ.•ιε.Jμ'Χ -- v:
1 -χJε �ε/--ιιι\/Jι:; --ι7) ι
' ..... .....
οJναυ.ι:.<ι)ν ει.ιο:ι-:ι σ--:r1'J
7.•ιατ.τJ.::ι --r::: ε::..εJ .::εω:
ά.·η.π -- J..Ξι: --(:, i γJ (.ιωur;J ;J�':J.trεω::: ό
Q 'ι"', ει σ-: lj'J έ.:Ξ.ε)ιΕι ":'ι�}'J
r;π �λω'J
σfj•J.ειων. '11 l"J.'J-:J.T.:: J�ι::: --:(1 : 0Jνα."
--f'j -- fi7fjς u".J..J< ησεω:. ι;ιο ,1 ..,1 ::.ι σ-- r; '"':':J.ι/ J Οι /4:t.� -:rιν ι.�ω -- ο-,?�J Γι έι..τ.αιΟε..>
.....
σ, χ-χι ΞΙ')ωσε ε.Ψ'J. ειοο, 6οα.6ειο.J
σ-- ην πειt:.ι:ι.
}\α, GJ'JC.� fι να _, ,:J. α.σr;.Jμε σϊ.ον
....,
( Η ΟJσιωοεις
"/Οα.μμε:::
,:ι, 'J .>t:.ι ωτ.ο.
-:f1 :; έ�ε)ι.Ξ.ει;), --oJ ε�ν'Χι πολJ Οι
"'J.J ../ειc '7ω:J".J
Tr; τ.ε�'Χσμ:1.. &τ.Ο
S.νι:ι.ν μ(Ί άΨSοι�πινο ϊ.οό-rονο, �στε
ο-:ι. άπο το Cπ:πεΟο -:-oU Οιι..ω: o.Jo�
άν.9οωτ.Ο$t0ο3c, με;οι τον όοιστιχΟ
...9�ι:)τ:ινο τύτ.ο, σJνετελέσ,.9·η τ.ολU
αv
'
1
'Υ ..
'
"
"
ι
α.ογα στr1 ν ε:::.εΛtΧ":'ιχ·,1 οι:χοιχιχ.σι:'1..
Χοει:χσ·9·r1χ:χ.ν ώρισμέν:χ. πολ:ι οι:χ.\
....
\
'
'
,
<pfJοετιχ'1. σταοια σ;ετιι_α. με τα y �
ρια., τα δόντι-χ. τήν όρ.5
, οστα.σία, τι,

;ril

1

1

1

•

1

1

,,..

-

' .....

"

1

,,..

ιι
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\
Ci
- , ,.;,εtεΞ
Χα!, κυριωc, την προασυνη
\
γωγ·'Ι του τ.νεύματος. :\Ιέ bά.σι τον
λόγο Υ.αί τ·ην σΥ.έψι μπόρεσε ό αν.. ,9ρωπος ΨΧ J-;;ω9ελη--.9-η _άπΟ
., το�ς
.,
\
'
καρτ.ους -:·ης πειρας ,..tΌJ, ωστε εγtνε ό ό:ιστιχ� Οεσ1:όσ"J.ς
τύπος
CιΟ�'ανισμου.
Το έ�ελ:χ.τιχο π:Qασμα άπΟ τΟ
...., 1
,
ι
("
,
(
α.ν��ο�τ.οειο�ς στον _ αΨJ-�ω�ο μ:ϊ.�,
Q�: ν_-:ι. �ο αν.:7�λγμ.J9..,. χαν:ις τ!,λει
\
ως αχοΛοJ5ωΨ-:"1.ς τ�ς
επιστ·r1 μες
-:·,r1 � -.,,;σεω, . • 1 Γ :χοαΥ.ολου·Υ.εί έΥ.εί
ι
�
α•ιαπτυ�ι ':'OU μη σ.ι.ει.-:ομ.ενοJ
, νεται ά_ψS,.οώτ.tνΟ'J όν.
<UOU, που ,[
·ο ίσ/_J:;ισ;ο, -:η, Γωμ:χιΥ.
Κ:χ
...)ολιχ. fjc '!'�χ.χ.) ·rισ!ας Οτι 3λ·η fJ ά.ν.
'
"
,
r
,.ο;,;ωϊ.ο-:·fj� Χ"J.τα·ϊετ/:χ.ι απο -�ν7- �ευ"
γα�ι, και O/_t απο εν'Υ..ν οΛοχληοο
τ.λ·r,·9Jσμr, T.OJ έξελίι:5-·ηχε bQ:xoέι
�ς, ειν:t.ι οc.,Jαι�ς ;-ο�σιμο�.
ο,ε
1
ισ/_Jοισμο� τ·'1ς οτι fJ αΨ.99ωτ.ιν·η ε
�ε/ ι��ς ,έ;:·'Ϊοεάζει _ μονά:χ� τ/; σώ
,
μ,-, -:-oJ αΨ.9οωτ.ου. σ;_ι και 7tι ν ψυ
y·f'ι ':'Ου, είΨΧ! -:�λεfως iΟιχ.ο:.
'
,,
,
0
()σο ;ι,:. -:-ο εΠ�/ε��Ίjμ.:t. 07! "f}
,
p ι
,..
α•Jαϊ.7J�ι: -:-ου ε1J.o(JJCιJ οεν ειναι
....
\
'
/
'JO�tjτ·η\ ο�ιω:;
T:CιOσf..JJ'Γ'I σε Κ:ΧΠΟ!"'Ι..
.,
\
ι
,...
'
"
μ.;σ-:-ηCιιωοη εν7ε/ει_εια rι σε. χα,
, ....
ποι:Χ V/ι λι' ω-:ε.ι)ο μυσ-:-r1 �,ωοrι ,.:Jεια
•
ι',>
'
Ν
,
1
�ϊ:εμeι7.σι· , /τ.�σ-�ς. 041(.ι'� αyο�:Ί. r-:�ν
�σι JCιισμ.'"J _ο--:ι οι :t.'�"&,οω�ινε_: φuι �ς
ο·,1 μι0Jι;;··.ιο �·1 -- αι , υ.ι�--μ.!α 1ι.r:; r-:�ν
_
_
,
(-)ε_Q Υ.7.ι οτι η «εμ:-!,J;_ωσιc J του α7,:,υ.οJ )τ.ο-:-ι,5εται τ.W :; ' ι•ιε-:-:ιι r-;r;ν
7�ι-; r; μΓ1 •J"'J.. 7fι: ΚJfjσεω:;: Οπωc bε
e-χιώ•ιει Γι ι.,-.)ο/ !Χ η ,[}εο) ογfχ,
":' f'Ίν ι'Οια -:·'l '1,... ι·γ,J. fJ --fjς γο·Ημοι.οι
f1 σεω:. �πως bε07.ιι:>•ιει ό Οο �{ά
σχ'1./, 6 ι.7.Sιγ)'/"Γ1 τ }1 ς τfις �t/οσο�f-χς
--:ών -5eι·rσΛε!ών στο π-χνεr.ισ-:- fιμιο
-:-ϊ-1: '()��6eιΟ·r;::-Οεν εΙναι μόνο έστεμ-,1 μέν"'Ι.. /0� ,κΓ1:::, άλλα χα! �ένα ποΟς
-τ-·f1 ν σJνέ;ει'1., -:-·fί:; ζώσ·rις ο.)rJίας, ·ij
1
έκ μ.όν_οJ
όι.?f'Υ.. είναι, α �το:ιό-,1 �η
,
.E"'O'J0'-:0':.
'7 fι ':.
'J.Ψ:J..ϊ."J.CJ"J."{ωγ 'ι '·
'Cαν Οε --:'1� γονψ.01:οι·/ju.ενα <�&.Qι�
έιοJν ·�-->ι.έ-:.. έσι-:ω )τ.0 CιJνη-:ικ·fι ν
ι
,
,
1
•r
,
ι
μοeι;.,·,1 ν, για-:� να μ·r1 ν ε;ouv Χ"J.! ot
έΧα7οντάΟε, '7ών υ.·}1 γοvιμοποι·r1 μέ
vων {�Ι"J.C.fων, κrι."S.ω:: χα� οί �κrι.τοv
τctΟε:;: i.κατοu.μυοfων σπεeιματοζωα
ο:ων 7:0J Οεv S,9,5,.σ1.ν 7(1 σΧοπό

:rι:,

•

-

1
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�

r

r
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1

1

η

1
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τους;
Ό αΨ:Jρωπος ά?y)ζει μόλις, γιιh
ποώτ·'Ι φορά, νά έγΥ.α.-θιστσ. μιά συ
νεr.Τ1 γ9 αμμ�η τ'ης ίστορίας του άπ()
τ�ν ά.ο
ττ1 � ll αλαιολι·:Jιχ '1jς έπο
/. τ-,ς εω, τ·ην έποι)ι μας. 'Η έ!;έλι
ςίς του
έΥ.υρια.ρz.·η,θη
άπό την
τ:νευμ.α.τιΥ.·η προ:χγωγ·η Υ.α.ι οz ι ά.πi>.
τC' γε'.1 ετικιi φαινόμενα. .Δ.. ύτΟ τΟ,,
άντιλαμb:χνόμε,θ,α. μέσω των φυσι
κών λει;ου?:rιω;� - φ�σιχ�ν, σU�.
�, ωνα με τους Ο?Ους της αν-θ?ωπιν·η:; ψJσεως- οπως ·η οιαοοσις της
Υ.ουλτούρ:χς, οί έφευρέσεις, η
· δ·fjμt
ΟJ�γί�. τώ� �U-9ων, ·')
ά�ιο
τ.οι·n�ις .Υ.�ι η σ�μ�ολιΥ.η �Υ.φρασις,..1εν JΠα?ι.ει α.να.·:χ·η να. τ:οοσφυ
�,ουμε σΕ πνευμα.τικοUς όδηγοUς �h
στΎjν έ έμb�σ! τών 8εών: '.\ντι�έ
_π
1
τως, οι ·Sεοι ςJα.ινονται σαν προ�ον ,.
ας τ.ουμε. ψυχομε-:-α6ολισμου. Κά..Sε
� ,
.
,,
'
,
τυ-;:ος
c,Qγανισμου εχει τον οιΥ.υ.
-oJ ι·ημιΥ.ο μετ:χbολισμό, μετ:χbολι'
, (:
\ . \
\
�u.o JΠQ τ;�ν συ�·η·;:;·η φυ�ιολογιχ·η
εννοι':1.- ενα συνολο μονψ.ων συ
στ·ημ ά.των
χ·r1 μιΥ.-ί;,
όογα.νώσεως
που 'έχουν τ·ην ουν:1.τότ·ητ:χ νά χυ..,
\
'
,
'
'
σιιχοχουν. ν':1.. �ς;,�μοιωνουν και. ν�
_
,
τQοποποιουν το αΥ.α.τεογrι.στο υλιΥ.σ
τ'Ϊ;ς ΠQωταρyικης Jλ·ης Χα.τα τ·fjν
cΞ.εχωοιστ·η σ-;:ον Υ.rι..·:Jένα δυναμ.ιχ·�
'
' '
\
,
και τα α 1Jαπα.0ΙJ.γωγικα σz·,1 ματα�
'�τσι χ.α! κά·9ε τύπος άΨ9οώπιν-ηςΥ.ουΛτΟJQ:Χς εzει -:ο·;ς οιχου, τr,υ
•Jιυχομ.ετ�bολισμ.ούς- ο·ηλαδη τους
Ρ ) ισμο�ζ
' κ�τα
' -:-ην
�ετ,.,,οο
; ' 9:Jσιο )\ογιΥ:Ίl'
εννοι:χ- μ.ι:1. συγχοοτ·ησι νο·ητιΥ.·ης
'
,
' ,,
'
,...
'
r;eι"ι,.,,νωσεω:; ποJ ει.ει τ·ην ουνατο7·fίτ'Υ. νi zειοfζεταt. να έπεξεογά
ζετ�ι Χ"'J..ι ')α ά9οu.οιών-η τΟ παρε
ιόμ.ενο άπΟ τ'}ν πείΌι1.. ύλικό.
λjτά τά ψ,ηομ.ετ:χbολιΥ.σ. συστ·rιμα77, πεeιιλ�μbάνοuν τοJς μ.U,θ.ους, τις
ά.ΦΙ)Q·ημ.ένες εννοtε�, τ!ς καλλιτε/ νιι.εc εΥ.:,,�α.σει,. τι: επιστ·fjμονιΥ.ες
-9εωοίες,
τ!:; πίστεις, τlς ·'},θ.ικες
7.eιιiς-- καl τοUς -Sεο.Jς.
· ΙσΥ.εία
'()τ.ωσο·rιποτε, Γι -9-�'
δεν
;
,
C.ι τ·r1ς υπαρξεως
;.ϊ:οτελεί άπόΟει
.
Θεου. '() άλ·rι 'Sινοc Rουοοισμ.ός δέ,,
'ε;_ει Θεό,
οJτε Χαl οί σ\Jγι_ρονες
λ:χiΥ.οτ.οι·ημ.έ,ιε: ·Υ�·φΥ.είες, �πως δ

ι:rι

'

'

•

�
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·Q��,χη

-
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Ί

'

'

,

\

1

�
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ΙΛΙΣΟΣ
Ναζισμός καί ό μαρξιστικός Κομ
μουνισμός.
Ί-1 -θεία :.�πό-θεσις, οzι μόνον δέν
είναι άνα.γκαία, άλλά. εiναι καί άν
τιφατικ·η. Ό μόνος κα.ί ά.πόλυτο:;
Θεός της χριστια�ικη:; ·Sεολογίας
είναι παντογνώστ·r6, πα.ντοκράτωρ
κα.t πανάγtι.:θος: Ομως,
έπt-7οέπεt
τον gασανισμ.ό χα.ί τ·rιν
σπα.τάλ·η
της άΨSιοι�πιΨης ζωης. ΊΙ ϊ_οιστια.
νικ·η •V-εολογία. ψάϊ_νει γιά. πόc,τα.
διαφυγης άπο το άοιεζΟΟΟ, <;>οοτώ
ν�ντ�ς τ·fιν αίτια σ-:ο 11 eιοτ.�7οcι
1
Χ�'Ι αμ�ρτ;ημ� �πεοιστα.::,,{ο� �J5ιι
κον,, για το οπο,ιον μ.�οvω Ψ:ι. Jπ�ν
,θ.υμισω στους αναγνωστες μοJ ο-ι
ύπά.ρϊ.εt
ίστοοικrJ -=εχ.μf',(jιt)\)
1

οεν

139

χα.ί π9οσ9έ9οντα.:; τ·rι ν ,p·5·ην-η οιχα.ι
ολογία Οτι οί •Slεοί έπιτοέπουν 't.. 1 v
άν-θοώπι'Ι"η κακότ·ητα χα.ί ·ηλι-θιότ-11\
•
p'
'
,
\
τ!Υ. αχριοως
για ν αφ-ησουν τr,ν
αΨ.9ρωπο χύοιο των Π?άξεών του.

r

''l�να.ς τέτοιος -θεός
άποτελεΙ
<;>ορτίο γιά. το ά.ν-θρώπινο τ.νευμ.α.,
ο�Cιυ
Β ' νεφο
ι
ι ου
'
χ.?'ι α.χα.
5 ;οομ
;α.)�·η;
ψια.ς, που α.πλωνει τη σκια -:ου
στ fjν πο::ιεία τοU άν-�οώπινοJ πεπvω
μένου. Γιi μέν�-εΙμα.ι
gέ6α.ιο�
χαl για ιiλλοJς τ:ολ) οJ:;-:Χποτελε�
τ.�λώ_οια. _ ά.•ια.Χ_οJ -,, ι�ι η ά.πόοοιψι::
�!Jτου του ....ιOV':�OJ, η O!α.9Jγ·fj
'ΧJ-:ο το σοι..ι.11.χ.ι -:-fjς σχέ•}εως.

οε

απ�

Ο ΖΑΝ ΓΗΥΙΤΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ:

Kacnyopώ -,;iιv Έnιoc nμn
, ....
enι άvαpμοόιό--,;n--,;ι μnpo6cά
6--,;ά θεμεdιώόn npoβdnμa-,;a
rι,

--:ψ.η νά χοινο
ΜΟ]-' iγένε:ο
ποιιγSη ποο τ·r.:; ΟΎjμοσtευσεω: -:-ο,
χείμε'ΙΟ'Ι τeιυ αr,-θροJ --:eι::ί Χ. ΤζeιJ
λιαν Χα.ί=,λεJ ,,ΙΙ 'Cτ.1σ-rιμ.r1 /.:t.Ι
ό �)εός'\ ;τ:eιοχειμε;ο) 'J"J. ει.,�εσω
.
και το otxo
μοJ ιχtσ.S.·r,μ:ι.
ι:ϊνιχι
α.lσ,..9·r1μα έκπλ Ί1ξεω::: χ:χ.� Ο,:ι·S.ειά:;
-θλίψεως για τ-r1 •ι α.bJσσr, τ.ω ;ω
ρίί,ει τ� π�ε�μ:ι.τα μα.,! :.Ιου "'α.;
νεται τ.ω::;; α'Jαμε11� σ"':Ο'J ι.. Τζv.;
λt"J.ν ΧαΕ)εv χαl u.iΨ:t Οεν
ε�ν"J.ι
ποτε Ου'Jα-:ο: Χ"J.νενχς Οι"J.λο·rο::, Χλ
λι:Υ. μόνον μι/Χ άν-:-ί,,9εσιc:, χαι� χ:χ.
-θώς λένε, μια. f,συι..·r: σJ'ιvπαο:Ξ.ι:.
Κι' αύτό γιατί έχ,S.έ--:ει τ-ί-1 •1 i.ί:-:eιψι
του sπιστ·ημο-ιιχου
ά-5\εισμο::ί
μ�
\
Ρ Ρ
f
,
χατ·ηγορηματικη
οεοα.ιοτετοια.
'
,
"
\
και
με
τετοια , ο?·,ιμα;
τ·ητα
τικη άπλοi,{ότη--:α, ε·ιω ατ.ο -:ο

--sι�

•

"'J..)) ο μ.έοο:; τ.-χ.c,οJσι"'J..�ει -: r1 •ι άν-:ί5ε-: 'i απσψι --:οσο "':ει οιογ�"'J.({; rιμεν tj,
ωσ-:ε ά:τ:ε) τ.ιζετ"J.ι ι..α.,ιε:ς τ.οοχατα.Ρ ..,
οολι.{ως
μ.τ.�οσ--:α.' σε' μια' τ.νεJμα.-:-ι/."'Ι /.α.τα.σ-:-α.σι ά.σuα) �' ά.'Ιτ�·.9ετη
π�ο:; 'i:' fj'I
μετ:;ιο..pc.οσJΨfί το� σο
τ·fjν
..,.,�ϋ. ''( )μως ό Χ. Χ'Χ�) ευ,
'ϊ.�Οσωπιχ fι ν 70-.> :i�ιολογ η α,L).. ._9εντι,χ,
είναι φανεοό πι�:; μιλαεt έξ όνόμα70:; ;νΟς με":α/ OJ io, .9μοϋ άΨ.9 Ξ,ώ
Τ.ι.ιJ'Ι -:-ο� χαιοου μας. lI ,χο,χμεοίζο•ι
. εολογιχα ζ�ητ·Γ1 -;α:; 7?J. ι<α"S.�ι:ι<7)ς .s
u.,χτα. χαί μιλών-:-α.ς σά.ν <;>ιλόσο<;>ο:.
ΟΞν μποQώ να -=0\J τ:7.Qαχ.ολοJ8·ήσω
χα! ..s,; ε'Ε. ΊΊ"t+.σω --ο ",'tα--:�.
Έτ.ιτοεψ1τ. μ.οJ ν· ά.οy_ισω μ' εν1
ά.'Ιiχοο-:-ο.
Κάτ.οτε, μο3 οι ljV ή-θ·η
χαν 0-:-ι Ενας Οασκαλος έλεγ; σ-:-α.
::αtΟt:ί: ιc'ΙΙ 5Gi·fισz.εf:ι ΟιΟασχ.ει 0-;,

με

ΙΛΙΣΟΣ

1-!Ο

c, ΧΙ)σμος ε-:ινε αΠ(J εν:ι. uτ.ερ,;ωσιχο
0'J. ιJl έπιστ"f'ι μ·η μιiς μ'".1..·5ιαίνει 07t
'1"0 σbμπ�.ν ποοΎjλ-9ε άι.ο μι� συμπύ
Χνωσι άερfουη. ιQ δάσκαλος μ.ιλοϋ
σε σοbα?α,
l(α! νομιζω πW:; εΙχε
Οιχιο.
�lόνο ΠΟJ ε�χε ζεχάσει
-;:η Οτι f) -�ρ�r,σχεία. χαl f) έπιστ-fj
� η δεν έο...,άζονται στον ϊΟιο όοο
ςρο. 'll έ�;στ-ί-1μ. ·η , ά.σι.ολεΙτ:ι.ι 'μ.έ
,
'!ΟJς μΊjχανισμο.Jc:, τις '".'ενεσει::, ι:!ς
μ.ε7:ιu.οοοώσειc. ·_\.παντά στο έ(;ώ
τ ημ.d: , J ι ως �έ�1ινε αJτό: l\..α! Οεν
ά.μ;.,ισb·11τεί χανεl:: Οτι fj σύγ;_;;ον-η
,
1
,
,
'1-"
....
ετ.ιστημ '1 εc;εμΊιοενισε τ'f1ν επ!στ ημ·fj τών '_\οι_:ιιων Χαι τώ•ι \lεσαιω
:ιτών. '_\λλi /'J.V ...Jτ.ο,5-εσωμε �-:-ι
τu
ε�1 νωο�ζα� :- χ:ιτ� 7-ει ειr:_ τοοπο
;. ω ::
οι.ων :ι.Jτων των με-::ιμο�
�ώσεων. χ-χτα --:ί fj σJμπ) r1 oω /J:ένfj
,
_
επετοεπε ν α.έτ.ισ-:f1μ-r1 �;_ μ�,
7.αντr1 σωμε στο ε(Jω7-r1 u.:ι "': ι :ι -: :
.ι.:ι.! μ.:ιl ισ-::1. σ7ο έ�ω'ϊ."" r1 μ:ι
ά π '.J
ϊ. ο : u ν , 11οια ε:ναι (1 :t.ι7ι7. 7Ύj::
.JJ r1 ::. τf1 :: ζωΓ;::, τΎ1 :: iν9:ιωι.ινr1 ::
...
.....
Jϊ.'Χ(J::.:εω::, τ.οιο::: r,J ι 0�1 0; 7"f1 :. J7:α(Jc.εω: Ο} ων :t.�':W'I.
'() J 1) 1':W'I
'
'
ειι ε ι.αμ.,.:ι 70�7fj 7f' ι 'J σ-:Ο:/�!(ι)Οfj
χα: σϊ:ΌJΟ:t.:7. οι:t.Ι.(.ι'σt. 07':J.V αι.'1..ν
-τ-ο:jr;ε σ--:r.;ν Χα�/εJ -:οϋ χ-χ::ιου 70J
J.ι/;τι ε:ν:χ.ι Π"'J.) �α (Ί ί5ιιχμα/η.
<Ι)ο6οJμ "1.ι ι.ωc Uναμεσ:χ. σ-:ον Χ.
1·ΊοJ/ι,:ν Χ-χ':.λεJ ι.-χ: σε u.έ·J':J. Οε 1J
�Εν
�π-ι:ιο{ε!· 0Jνα7'i
�vvεννοη�ιΞ.
::_7.':.;'XOE/C.�'Y-:1 7fι V "Ο!'Χ/.Ο!σι_ -:ων G/E6:ωJ. .λεν E/C.! t0:"1.V ':'.JJ 7! C.!'J"'J!
Γι �:Ιο���ι11, fj 5ε rJ/o·.,, :'Y.. Γι !J:.;r1 σι.ει:ι, ι:J-_! l "J. 7:ς �) �ϊ.ε: με 70 ι'.�ι,
7 Γι (.ι!Ο τωΊ επ!σ7 r1 μ.ων χ,:ι.ι 7!:: ΧGιινε:
�:t.(.ια) Ο °'(ες.
'() (-)ε6::. r1 J� 1
1
•
' (
τ.:χ.ο::.:�; 7 0J εστ� μ :7. ;τ.ο-�εσι,, -τ; rJ
1
α
-;;ι:ι.ο:οc.ι.cιι::ι.ι. \Jτ� ποv ειναι
0
,
,
σ-..J':1./ ε::, ειv:ι.ι οτι οεv Τ.�οχεt71.ι �'ι':1..
'
' 1
• '(
JΠ�·�ε�: επιστr1μονι�.'Ι'J,,..
,
1
\--::t.':J/OJV 1 μ.εο/χα , αοv?ωτ.ητ:ι. �
οω7·r1 μ.1.τ7. για -:::: α.·.Sεοατ.εJτες ασJμ.9ωνίε,.
.1ιε':Jωτι;Jμ.αι πώ:: συμ.Ρ
ι
•ι
ι
,-.
1
_
οαινει ε'J:1. -:οσο c;ε/W?tG'tΌ πvευμ.α.
ν?ι.. μ:�ν άν-:-ιλ:ι μ. biνεται χ'Χ-:ι πoo
C)"J.Vε:..
Το Τ._:66)\ημ.& μ.οv είναι -�
,
χ-χ.τ'Χ.νό·r1σις τη:: α.χαταλ·rιφι"Χς του
Χ. ΤζοJλι�.. ν Χi�λεJ σιετιχ7.
τfιν
" ,
'
'
οιαχ�ισt -:·r,:: ετ.ιστ·η' μ:ης χ�ι τ·ης 9ι�

ι

•ι

,

ι

'

να

.

-

με
-

λοσο9ίας τοϊ: 'ίΙ ώ : χαί του γ ι α
,
τ ι. Θά. η·.9ελα νά έν'Ιο+ι σω γιατί ό
Χ.&.ξλευ δΕν μπορεί
τΟ έννο·ήση.
'Ίσως είναι μtel. ίσ-:ορ!χ�η συνέ7:εια� €.να σι.εδΟν μοιραίο άποτέλε
σμα ά.ν-:-ατ.'Jοόσεως χαί έχδιχήσεωc.
λ[ο:i οαίνεται πώς ό Χάξλευ έπα
ν:ι.λ :ι. μϊ,ά'Ιει άπό την αλλ·η οz.-θ·η
την πλάv-η χαί τ·ην Jπερf>ολη πολ
λών .Sεολόγων, 1:,επερασμέ'Ιω'Ι πιά.
J] όσες <900Ες ΟΕν συνέbη, έξ αtτC• 1
,
-,
\
απαιτησεων, να
παοανομων
ας
9οά.Ε η
�5ιρ:_ι�σχεtα τ+ιv πρόοδο τών
έτ.ιστ-rιμ.ών;
J I όσες φοοές οέν έλέ
ι·5ι η 1rι δέν ά ςρ ε-5ι·η νά έννοη·.9η
το
αν-:-fστ(ιΟ�Ο
τοϋ ο�σχάλου τoiJ ά
«T'J
σύμπαν
δέν
νεΧο6 ου'_ μ�υ:
-:;
,
μ.i;οeιει να εγινε ά.πΟ μιi �εριστρο
;
_
,
"
v·η α.ε�ιο.;, χα-9-οσον το επΑχσε
ο
(-)εοc .
οε11 ύπεστ·ηcίι_-ΙJ·η δτι
<<11 Γr, είν:ι.ι ά.χί•,·ητ-η, έπειοη :η
Βι6λοc -:-·11'1 ·.9εωοϊί -:ετοι:ι.»; Έν
νc,ί; -:-:ολL Χ�λα, οτι μιά. οίι.�';ενεια
_
,
π·J�Jμ.7..--:ι,)ν α.;.ι!εο<:>μενων σ;ην ετ.\
,
σ-: ι1 μ.-r1 • σ:ι.'Ι 6οε·5ιουν μ.τ.οοστ:1. σε μι,χ
,
ι
•
,
c ,
-:ε-::1):α νοοτοο�ια, ?·α vιωσουv "':tα τ·rι�
μια
-..J'�OσO(.Jt'Y. Κ:t! τ·ην 8εο) ογιι:ι.
,
,
τ.'JJ J 6ι:ι.ι·η χ:ι.ι σχοτειv-η μν-ησιΥ.αα.ς_..,σ-:οσο
ο'
'
Τ'½Ο�')�ιαν ..-,.-..Δ
,...
,:--!α. ,Ί)
/ ε� α:� :.:)ι 6=ι.λ�\ει εστω κα.ι ποος στι�
1
:
_
_
�'μ fjV ο-:-ι �αι 0 , {Οιο� ,J,�οΛογει κα.ι
...
....
(..ι!) οσr;(.Jει απο την α v α. -:: ο ο "fj ;
( )ί ά.ντιπ,χ)οι της άλλοτε συ'Ιέ-:οι
-�'Χ'J χα� έ�εμ ηΟέvιζαν τούς μηχανιέν όvόμ. �.7ι
σμ.';Jc
--:- fjς έτ.!σ-:fj μ.ι1ς
τr,
\ιτtα,, έτοUτος οοκανfζει /.α!
Οι-:t) υει 7 }1 ν \ i':'ίσ. έν όνόμ.ατι �ων
u·r,ι,'1.νισμώ'J.
( )μ ως, το πνε�μ.σ. της έπιστΊ
, 1μ.ο'
'
�
ει•1αι ΠΊευμα. αμ.0ι'ΗΧ Ί):: εc.ιευΨfjς
bο) ίας.
;ιοοΨfίσεως, μετριοπ11.:5εfα.ς
άχόμ:rι Χ'"J.ι π6:νω στ1ς νίκες.
ΤΟ
'
1
\
(', \
�
ετ.ιστ ι1 μ.ονιχeι πνευμ.α., που οεν εινιχι
Π'ΧΟ; i'Ι'Χ αλ)ο ονομ:t. για τhν ipω
τ'Ι. του άλ·,ι '.9ι'ΙΟU, συμ.bουλεύει να
μ.fιν πc.ιοω·SιΎ] χσ.νεlς αύτΟ ποU άδυ
να.τει
έγΧα.τα.στ·fι σ"'η, ίΟιο-.ιτέρως
Οτι Οταv ενα.ς σο..pΟς άνσ.9έοει
lvα.v α.λλο σοyό, (;φεCλει
έκιθέτ·η
τ--Γjν σΧ έψι τοϋ τc.ιίτου κατι1. ά.χριβη
τeι6πο.
r.J άντοτε έχπλ·ήττομ.αι Χι:t.1
Οταv Οιι:ι.πιένίοτε σχ.,-.ν07.λfζομ. σ�ι,
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ΙΛΙ�ΟΣ
.dτώvω φιλοσοφικη ά.μ. έλεισ. καί ·&εο
λογικ·η ά.μά:θεια σέ μεγάλο.;ς οια
vοουμέ·ιους, .λεv μπορώ •ιά. κατα
λ&.ι'.ίω πώς είvαι ου•ιατοv σοφοί τό
σο ο ,vατοί στ·ηv είοικότ·ητ&. τους vά
νομίζουv πι�ς μπορουv vά μιλ·ήσουv
γισ. ενα .ΙJ.εολογικο
ποόbλ·ημα,
χοvτας όι.πλώς ρίξει μια φευγαλεα
μα.ιτιCt. σ' lνα παιδιάτικο έ γ ιειοίΟιο
'η εzοντας ά.κούσει μιά. ά.όοιστη
γνώμ·η. .λίvω τούτ-η τ·�v έξ·ήγησι,
γι' αύτ·η τ·ηv ελλειψι έv ημεοώσεως:
έπειο·η πρόκειται γιά JΠό•θεσt ΠΟJ
τ· ν
ε ρο ν
ε) η
· έα, , έκ ών
f} -& ω U ά.μ.
�
tt
προτερων χαμεvη και ψευτικη, νο
μ!ζουν ό'tι το )ς έπιτοέπεται να r;οέ
χουv.
Θσ. έyρει&.ζοντο ποιλες σε)ιοες
γιά νά. καταγρ&.ψω τίς ά.ντι·θέσεις
μου και νά. ψ&λω 'c ην ά.ντιστοοφ Ι]
μου σ'· cι.ύτή τ·ην αίώvια σύγκοο.;
σι ! Θά. πεοιοpισ·θώ yι' αJτο σε λί
γες παρατ·ηο·ήσεις.
·ιι έπιστ·ήμ·η έi; οvοματ.ος της �
ποίας έr.ιχειο·ηματολογεί ό Τζούλιαν
Χ&.ξλευ δεν ειvαι κα·Sαοή. Ί�πειο η
οεν εμποοεσε
ποτε να οιακοινη,
γιά τους λόγους που είπα πιο πα
νω, τ·ην άποψι του σοφου ά.πό την
απο·�ι του 9ιλοσό'Ρου, είσ·ήγαγε ΊW
ρίς νά το yνωρίζ·η μιά. λαv{).άνο>Jσα
φιλοσοφί-.ι. σ' αΔτο ΠΟJ παρουσιάζει
ώς έπιστημονικό.
'Έτσι λοιπόν η
· έπιστ·ήμ·η πεοι
γρ&.φει τους τρόπους του
πεο&.
σματος ά.πο τ·ην ϋλ·η στ·η ζωή, άπο
την ζωώοη χ.ατ&.στασι στ·ην σ.Ψ&οω
π6τητα: αύτο δεν είναι άμφισbητ-ί-1 σιμο. 'λλλά. η έπισ r·ήμ·η 3έν άπο
φ.lJ.έγγεται για. το 'cόσο σκοτεινό
σ·ημ�ίον, έά.ν ·η ζωή
ποοέ.οι.εται
ά.πο την ϋλ·η, έά.ν ό αv.lJ.οωπος κατάγεται ά.πΟ τΟ ζώον. Ί�CΧ.ν ·f) έπισ-:-ή
· μ η άπο:;:,αν.lJ.ή πάνω σ' αύτσ
τα ,θέμ.ατα, τότε έπωμίζεται ενα εί
δος
� Vί,μολόγ·ητ·ης
u.εταφυσι χ. ης,
πλην του 3τι είσ&.γει τ·η,1 αποψι οτι
τό άνώτερο
στοιzείο παο&.γεται
ά.πο τό χ.ατώτεοο στοιχείο. λύτη
-� ά.ρzή, χ.ατά τον .\υγουστο Κ/2ντ,
·ηταv ή ι'.ίάσις του ύλισμου· εΙναι
μιά -θέσις συζητήσιμ·η, 5-ν και έμέ-

ε
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vα. μου φαίνεται παοάλογ·η, παντως
Οε� (jτ·ηριζετ7.� στlς με. -5ιόδους τf'jς
έπιστ·ήμ·ης. Νομίζω ο.ιι: ως οτι άπο
τελεί κατάι.ο·ησι , έμτ.ισ-:-οσύ_νης η
παοΟJσίασις ώς επιστ·ημοvικ·ης μι
iς άr.6-Jιεως ποJ έι_ει ώς άφετηοιc1..
μισ. :;,ι)Gσοφία, η όπQία οεν τολμα.
νά πη το όvομά τ·ης η και άγνcεί
'} t'Οια τ·'Jν <.? Jσι τ·ης.
' \ι
ας ώ 9 r,σουμε 'cά ποάγμα
τ7. στr; έ:π"Χκοον. "λ.ς ΟώσοJμε Οι'
"',-)\ευ σ ' ο"λ 7 τα. σι(
ι..ιο στον χ.• ��αc.
μ.εία., \ς JΠΟ 9εσο>Jμε πως η ε
πισ-:-ημη της ζωης διδάσκει 3τι ·η
έΕ.ελιξις ειναι μια
σJνει·�ς )ε�τουογί7. και_ έπι--- οέ�ε� ,-; �ν c:.Ol:η
νεια v)ω\ι των στα.οιων. �ς οε
/ 9vUu.ε πα>; οί γε' ετιι..οf, 6ο·ηθοJ
μενοι- άτ.ο τοJς γεω...ιJσιι..οJς, μi::
\
.,..
'
ξ;::_·rιγουνε το πε�ασ!! α ;1..πr;
το ΙJ. '1
σχεπτι:ι μενον ώαeιιον στον σι..επ-;ο
u.ενο1ν έ�1 χε�11.ίr;:1 �)τ.. λ:1.t, α ς .J
πο...θ�σο�ψ.ε ο-:ι ο °\(αξ).ευ ε�ν-χι ε�
τει ως
ιχανι)ποι (jμc:.νος απ()
u ια r..) ,,.
•
'
,γ
Ofl επιστημ f} τ.οv εc..fjγει τα πα.ντα,
π?-.. ,tJ·Ί1,αζει ά.ι..ομ:η και σι..εφι άπο
το αJγο.
'lJ γ ώ, Ο Εν 97 ,:μο.Jν ;;)ότε) "J.. ί' ος ...
,
, ,
ακ.ο/..αΊο�οι �μ.εν
. Θ'1 μ�υ- εμενε
fl·η ·ισ εννο r1 σω: τι ειναι κατα 6α
·θος r, jλ·η, η ζωή, η έ=.ε)ι=.ις;
J'ιιχτι Jπαο/ΟJν νό μ ο! ι..αι r;ι.....ι �ά
ος. Ι'ιατf το πάν ά.ντl
το3 J.r1 οενο:;;
,..
1
\
'
,
\ •
[,
. ι-χ.τι Jπα.ο{.ω εγω χ;7-ι, -;:οιος ε:να.ι
ο ποοοοισΙJ.ος μου; J.,_αι ποιο ειναι
τh ν6ημα α�το� το� σ5μπαν-:ος χα�
-:-: πο�;:μ α είναι ό. -θ/ιν:-τος "/ι� το
σχεπτομενον ον; \vτα ειναι τα εοω
τ·fί μ ατα r.oJ ·S.έτει. μvστιχ.ά., χά-θε
αν5ίοωπc.ς. l(ιχ.! είναι έντελώ ς bέ· Οεν ά.παντιi
6αιο·ι Οτι η έπιστ·Γ1μ.η
ποτέ .
Ί 1 &έσις, -:-·ην &ποίαν ό Χ&.1Ξ.λευ
έμ.9:ι.νfί,ει ώς «·S.εολογικήνη, γιά
ν� της έπιτε-5\η λυσσωδώς.
εiναι
πολ� οιασκεδcι.στιχ·ή.
'Υπ&οzει i
σως σε παιΟιχα ΧQανfα :ή ά.μ.bλεί :;
έ� χεφά.λουc. '_\).λCΧ, δεν τ·fjν συΨή'Ι
τ·ησ:ι ποτέ μου στΟ Οtάστ·11μα πε'
Ρ
'
ι
νηντα
ετω'Ι
σοοαοων αναγνωσεων.
Π οιΟ ς εΙπε πο-:ε Οτι ; ΑεΟς «με-

ισ

1

1

1

1
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"t'ειχε στ'JΊν 7:Ο?ει�� τ'Ι}ς λειτουργί\
,
,
ι,
,
ιp
ας». _ ο;ι ε7;ενεοαtν� σ:Ί)ν
,
�ναπτυξι του εμbρυου χα-;-α -;-01 τροπο φυσ;κοϋ �ινητΎJρ,ος; Έχ�ίνο ποU έμείς
οι 9ιλοσο9οι cιποχαλουμε ο� ·η μ ι
ο υ ρ γ ί α
εiναt -� χίν-ησtς έ
νος δαχτύλου στην ά.ρz.·η, ουτε μιά.
\' '
' ' Ι'
�πεμ�ασις
τ·η�
στο'
')', ψ'ιστης r�ιτι;-ς
,
cιποτελεσμα, cιλλα μια
σ Ί. ε σ ι ς
του Οντος,
&.χρονολό γ -ητ·rι μ.εταξU
της φύσεως, της ζωης όλ6χλ·ηρ-ης
•
,
' Ι
'
'
υστ �φ �νος • X�t το� πρ του
� t
r
-�
ριου α.9 _ ετεtου, εκ του οποιου τα
.ι;:&.ντα έζαρτώνταt, Ί_ωρlς αύτb να.
'r
' '
' '
εςα(τσ.;αι απf αυτα. ,
_
Δισταζω νσ. διατυπωσω
τουτες
'
'1
� '
'
λ
"'
�ις σχ_εψε;ς,
οιοτ,ι cιντι '7μ.ο�νομαι
οτι για τον χ. Χα1;λευ δεν εχουνε
κανένα ν6·ημ.α. Δεν συνεννοούμ.ε..9-:ι.
τ.άνω σ-.-ό χεφα_λαιώδες ζήτ·ημα, την
iδ,έα του �εου. , Φοbου,μαι , οτι φαν
ταζετcιι τον Θεο χατα τον πcιιδι
χό τρ όπο, σαν S.να �περάν-θ-ρ ω·πο και
«ύπερ-φυσιχό)) πρόσωπο, ποU
χι,.
\
ι
\ rι
,
ι
νει τη 9υσt , και υστερα. α.ν παυ ,�
�
�
τ-:t.t Χ7.ι ζ:χ.ν:χ.ρy_εται r.οτε-ποτε ·η
Ι
rι
,
ι
ι
σ�ν εναν , α?χtτεzνιτ·η πα.ν- ο ε π � �
;1
οοντα, που υποχα-θισταται απο τους
έργ ά.τες του. 1\.α! εlναι νο·ητΟν να
iτ.099ίπ-:·η τέτοιε:; Εννοιες. Άλλ(Χ. ό
Δ ,
1
•
,
1
1
t--•
,;εος τ?ν ο-τ:οιο� εγω ϊttστευ� οε,ν
1
αποχλειει την αλλ·ηλουzια των α.ι
-::ίων, τά. όποία
έπιστ·ημ. ·η ά.ναχα-λύπτει. Τούναντίον, τα. άν�δειχνύει
τα. στε�εώνει. ά.χ�ιbώς Οπως
πνεϋ μα μ.ου
ά.ναδ;ικνύει χαl
-ι...
,
'
e )
'
οιχαι νει ,το_υς _ οιο '°,γιχ�υς μ.·ηzα
<;>
,νισμ. ους. οι οποιοι με χcινουν
να
yαρά.σσω τουτες τlς γραμμές. 'ΙΙ ί
Οέα τοϋ Θεοϋ δέν ένοχλεί τΟν σο
�ό: μάλιστα εiνσ.ι
μ6Ψη bα..9-ειά.
έ!;·ηγησις της ύπάρ!;εως, της τά
ξεως, του σύμπαντος
λcιμbανομέ
νο·J σCl.ν Ενα σύνολο.
lI ιστεύω ομ_ως οτι συνέλαbα το
·
του χ.
ά.ποφασιστιχό έπι;_είρημα
Χά1;λεϋ. Θά. του ά.ποδώσω όλόχλ·η
�-r, την δύναμί του,
περισσ6τερο
άπΟ Οσο ό ίΌιος ε:ι..αμε. ΤΟ bα'8U αύ
έπιχείρ·ημα προέρy_ετcιι �πο :r·�v
<i ύ μ π τ ω σ ι ν των δύο επι·9εσε,
•
'
•
/
,...
1
,ων, εχ των ο.wιων ·η μια c;εχιν.αει

οεν

1

·η

�ο

:ι..�:

·η

,;:ο

απ? τ-r1 ν έπισ-::·ημ·η της 9ύσεως καί
·ij αλλ·η ά.πό την έπιστήμ·η της -θρη
σχείας.
Τό πρώτο έπιzείρημσ. έχτοπίζει
τΟν ((Θεό», ώς έντελώς άδικαιολό'
'
'
),ητιχον,
'
γ·ητον, , αχρει�στον,
,ε'ιοz.
τυ α,ννικ�v χ7.ι, περι;τοv.
�
Γο δευτερο επιχειρημα παει μcι
�
χρύτερα.
'Ε1;·ηγεί -.--h_ν πίστι σs
«Θεό,, με έπιστημΟ'ΙtΧΟ μηχανισμ6:
'Η ίδέα περί Θεου είναι φυσιχόv
τ.α?άγωγον της ψυz.οχοινωνιχης έ1:,ελίξεως, χα..9-ώς το φυτό χαί το
ζώον είναι παράγωγα της bιολο
γιχης έ1;ελί1;εως.
Τό τ.ρώτον έπιz.είρ·ημcι με χcιτcι
διχάζει. 'λλλά. τό δεύτερο με δι
Χαιολογεί: είναι φιλιχ6. Στο χάτω
της γρα9ης, ά.φου χαί έγώ εiμcιι
ενσ. χομματάχι της φύσεως, γιατί
νά. -θυμώσω που με έρμ.·ηνεύουν ε
τσι;
Δεν μένει τlποτε ά.πΟ τ1Ί
σχέψι μου... Δυστ�ιώς, αυτο τΟ εΙ..
?ος, του �πιχεψήματος, οπως κά..9-ε
,
απολυτο οπλον,
ειναι
ά.νταποδοτι
χ6ν. Έά.ν ό χ. Χά1;λευ έ!;·ηγεί τ·ην
ίδέα Πε?l Θεου με ενα.ν μ·ηz.ανισμό,
έ!;·ηγώ χαl έγώ τ·ην ίδέα περί μ. ή
-0 ε ο υ μ' ενcιν σ.λλο μ.·ηχανι
σμ.6:, -� t,ά.πιστί� εlν�ι έπ,ίση5 _εvα
προιον, οπως το φυτο χαι το ζωον.
Κα-θορίζω: το είδος της ά.πιστίας
του Χ. Χά1;λευ μου έν..9-υμίζει την
διαν6·ησι του 19ου cιίώνος. της έ
πιστ-ημονιχης ίδεολ·ηψίcις. Είναι ενα.
λουλούδι πολύ παλ·ηό στην bοτcινο
..9-·ηχ·η μ.ου.
Κατά. Υ.άποιο τρόπο,
ά.σφαλώς,
οί -θρ·φχευτιχες 'ή α..9-ρ·ησχες ίδέες
είναι προι6ντα
του
ά.ν..9-ρωπίνου
πνεύματος. 'Επίσης ·iJ ίδέα τ.ού εy_ ω
περί του Χ. Χάξλευ είναι προϊόv
του πνεύμ.ατ6ς μου, ένός ψυz.ομ.ετcι
uολιχου συσ;r·ημ�τος, γιά. νά. y_ρησι
μ.οποι·ησω το λεχτιχό του.
Τουτο
ομως δεν έμποοίζει τόν Χ. Χ&1;
λεϋ νά. εy:η (χαί πιστεύω ζω·ηρώς,
μάλιστα εϋy_ομ.σ.ι) μιά. έντελώς ά.
τομιχ·η ϋπαρξι κάπου στόν χ6σμ.ο,
•ι�
,
,
'
'
...
εcω παντως cιπο το Π'ιευμcι μου.
tl'πο9έ9ω άνα9ερόμενdς σέ ιcέτatα.
τεΧψίj�ιcι.
χαί
μ.υστ·η?ια.
'Αλλά
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.ειναι το ..ι.α-θ;ι κον μου ώς φιλοσό
ου άπεναντι του σοοου.
'Αντιλαμ6σνομ.αι bτι ο /. ΧαιΞ,
ευ ντυνει με �εους bρους, παρμε
,
,
ους απο την πιο προσφατη επιστ η
:t-'·η, τον αίώνιο ά�εισμ.6, τόv ίοιον
έχείνον που ϊιι,_ε τοσο πομπωοως
1Ξ,�pω
iαλει ό Λου..ι.ρ ητιος. Καί
,ά.χlμ.η οτι {)ά. άναφαί νωνται Χαξ
:λεv σε χα{)ε γενεα.
Θσ του ειπω λοιπόν ΙJ έ πσ.σσν
·σο6αροτ ητα · « \ ν ε /. ο υ ο ι
-σ -θ ·η τ ε έγ..ι.αταλείποντας τη, ι
:οέα πε�ι Θεο3 Σας νιωθω -πτα 1
lνα φοιχτο y α ν τ α σ μ. α αυτο
Μέ τ iJ, μ ορφ η
-που έ;αλχεJσατε
-που του οώσατε, θλι6ο:.ι.αι- ;,αι έγώ,
«\πως ;,αί σείς' γι. αύτο•ι τον -θεο
<>ια6ολο, ,<ό όποίος άπλώνει τη σκι&.
"!"Ου πανω στο Οια6α -rης άν {)ρωπ "'ΙΙ'Ιjς μοίρας•>.

'λλ) α, τό νσ αίσ�α,ε�αι Λ.'1 ιcίς
σ ν α. ι. ο υ c.; t σ ι μ:σ� σ' C'J':J
σύμπαν οπο τά είοη διαδcιο,�αι
αλλ ηλα για νά. ι.αθουν, bπου πiσα
� ;)-πίδα το;:; παροντος τοποθε-rε•
ται σ cια μελλο, ύπό έχμηδcνισιν,
όπου μισ ανε!Ξ,ερεύνητη αοι;.ί'J: �ιει
ώς αποτιiλεσμα ο έπιδcξιος νσ 6α
σιλεύ Ι} ;,α' Ο Φτω/Ος νσ. ουιαστcυε
ται, όπου αι προοδοι τnς .:πιστημης,
Οι/ως νά. οωτίζουιc το νοημα ,;rις
ζωnς απε ),ουιε /σ.&ε ζωη μs α;;,α
νισ:.ι.ό-τό -ισ αισ.9άιε�α, /.σ.ιcις α
να;,ου;;�ισι έπcιδ ί-1 πα;) nτη θ 'l ά-:ό
/.σ.θε ο)ο/.ληρωτι;,η έξr1 γησι /'1'
από /αS.ε μυστηο•ο, αυτό μα τrj'Ι
αλή9εια σημαι J.t οτι πολυ ε:,tο
Λ'J t/'1 ιοποιcιται Κα) ο /. Χα1:_λεύ
9σ -rιρ� -r �ι ν' α-.ολαιJ.bά -ιη αρίσ η υγεια /.αι cυτυι n ιοιοσυγ;,ρσσ,α
{
J r:Λ� (, LΙΤΊ ()'
,

'

,,:,..

1

Λέει ενας Βουδδιστικός στίχος:
q'Οταν περίεργα σέ ρωτοϋν, νά μάθουνε τί ειναι 'Εκείνο,
Μήν βεβαιώσης τίποτε, οϋτε και τίπ )τε νά άρνηθης.
Τιατi αύτό πού βεβαιώνεται δεν είν' άληθινό,
Οϋτε είν' άληθινό έκείνο πού διαψεύδεται.
. Πως θά μποροϋσε ό καθεiς άληθινά νά πij τί είναι 'Εκείνο,
'Αφοϋ ό ίδιος δεν έκέρδισε τέλεια τή γνωσι Του;
• Αλλά και δταν τήν εχει κερδLσει, ποιά λέξις είναι δυνατόν
νά σταλη άπό μιά Περιοχή
'"Οποu τό οχημα τοϋ λόγου δεν βρίσκει πατημασιές ν' άκολουθήση;
Τι' αύτό στίς έρωτήσεις νά προσφέρης μόνον Σιωπή.
:Σιωπή-καί μέ τό δάχτυλο
-τό Δρόμο νά τούς δείχνης.
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Γιόyκα 'Αδελφότητος

Ή 'Ενότης είναι γ ε γ ο ν ό ς μέσα στή Φύση. Συνεπώς εχουν,
περισσότερο ένδιαφέρον οί α λ λ ο ι παρά ό έαυτός μας.
Ή συνειδητοποίησις της ένότητος πρέπει νά είναι ένεργός σ•
δλα τά βασίλεια τηι; φύσεως καl του άνθρώπου.
Ή πείρα της ζωης-ίδιαίτερα του πόνου-μας όδηγεί σε κα
τανόηση καl σοφία-καl σε άδελφότητα. Δίνει συμπάθεια.
Παρακολούθει τlς άντιδράσεις καί έξέταζε τlς αίτίες των μέ
σα στόν έαυτό σου. Νά είσαι άγαθός καί χαρωπός καί φιλόφρων
στήν καθημρινή ζωή καί στό σπίτι.
'Ανάπτυξε συνειδητή ένημέρωση γιά τήν ένότητα καί τήν ό
μορφιά στή φύση - δπως τήν τελειότητα ένός ήλιοβασιλέματοι;,
τόν ρυθμό των κυμάτων.
Πνίξε τήν έρεθιστικότητα. 'Αποκτας αύτοκυριαρχία.
'Ανάπτυξε τήν άνοχή. Είδικά νά είσαι άνεκτικός στων αλ
λων τήν άδυναμία. Μήν νιώθεις άνώτερος. Δίδε βοήθεια.
Προσπάθει νά έκτιμiiς τίς άπόψεις των αλλων. Ή έτέρα
πλευρά της ύποθέσεως είναι ένδιαφέρουσα.
Υίοθέτει φιλική στάση πάντα-καί χαμογέλα.
Έργάζου σε όμάδες - σμίγε με άνθρώπους- άνάπτυσσε τήν
ίδιότητα της ήγεσίας.
Νιώθε άδελφικά πρός τα μέλη του σώματός σου. Χτίζε τήν
άδελφόττ,τα άπό τα μέσα πρός τά εξω.
'Έχε σεβασμό για τή ζωή σε κάθε μορφή - τόν βράχο, το
φυτό, τό ζώο κλπ. Νιώθε τήν κατασκευή, τό σχέδιο, τδν σκοπό.
Αίώνες αίώνων - γέννησις καl θάνατος - εΙναι ή πορεία πρός
τό 'Αρχέτυπον, δπου τα πάντα τείνουν. Μπορουμε νά βοηθήσουμε
τήν έξέλιξη παραμερίζοντας τα έντός μας έμπόδια - τlς δυσαρ
μονίες.
Ένθυμου δτι μέσα στ!J.Υ_ καρδιά κάθε ύπάρξεως καί κάθε
άντικειμενου λάμπουν οί άκτίνες της 'Αθα��----·-·---·-

_____ - --- -- ---- --

....___
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ΤΕΚΤΟΝ!.ΣJ[Ο� �ξη-τλωιJ ΙJ
έπισ{ιμως bις τ11ν παγωμί\ ην
Βόcειον 'Αμερικ1Ίν, διύ. τ1ϊς ιcγyατα
στάσεως crιλοσοcrικϊiJ\' fργαστηρίων
είς τό Λαβραδόρ, πρυς {ξυπηρbτη
σιν του στρατιωτικού καί πί') ιτικου
προσωπικού της ΆεροποριΥης Βά
σεως είς τό,, •Κόλπον της Χ 11,•ας».
Λίιγφ του δτι οί ίπηρετοί,,•ης lni:
ΤέκτοΗς δέ,, ίι μποροί,σαν νά άπο
μακρυνι'!-ουν καί ,·ά {ργασΩουν είς
τά έργαστ1Ίρια της περιcr εcbίας του
εκαστος, ό 'Ύπατος μέγας Τα:Ξ.ιάρ
χης της βορbίοu δικαιοδοσίας της
Άμερικης λούι'!-ηρος Α. Σμί{) lνέ
κρινε ν' αΠΟΗμη{)ούν Οί ανάλογοι
βα&μοί κατόπι,• είδικης τε) bτης,
τήν φροντίδα της όποιας &,έθεσε,•
εις τά τεκτονικά σι:ψατα της Φλω
ρίδος.
Ώς ά,•αγράcr ει ) bπτομεριος τό
τεκτο,•ικόν περιοδικόν «The � e,1
Age», συνεκροτή{)-η εις την Τά,•πα
τ11ς Φλωρίδας μία είδικ11 τελετουρ
γικ11 όμάς, '!] όποία συ,•ωδεύ{)-η από
τόν ΚλαιΊδιον Γιάγκ, γενικίJν γραμ
ματέα τοίi 'Υπάτου Συμβουλίου του
άμερικανικου Τεκτονισμού. Κατό
πιν διαδοχικών άεροπορικώ,1 ταξι
δίω,•, λόγφ του δτι δέν ύπάρχει
κατευ{)-ει:αν γραμμή, 1'] όμύ.ς εψ&α
σε, τ11ν :lην ΔεΥεμβρίου t 960, είς
τόν Κόλπον της Χ11,•ας, είς τίJ Λα
βραδόρ, δπου έγέ,·ετο εγκαρδίως
δεκτή άπίJ τούς έχει σταθμεύον
τας άδελcrούς τέκτονας.

s::ι,

• 'Ο Κόλ-τος τ1jς Χ1Ί,αc,
ιιιλια
Β. .\. τοίΊ J[ο\Τυα�, ιι-ιται �ίς
μίαν C'εσ�uί,οι σαν {\σιν τοίΊ Χά
μι) το , u,o υ,ου �ι, α-ττυσct-,ται
�
�να Οαιιμαστον πανοραιια Ιοqων
Υαί Πbδιαδων.
'Όταν εq{)ιισ�ν !] Τε/.τΟ\ ι11Ί 'Λ
ποσΗ λ1Ί, !] ο�ρμοΥρασια ητο 1;; 0
ύπο τό μηο�ν καί παχυ στιιιίJιια χι
όνων b/.α) υππ υΑην την yί•ρω fκ
τασιν.
Είς τ1Ίν ύ σι 1 ,•1ΊΩιστη αιΊτη <Jλϊι
) ευκη πολιτεια fγyαηστα{)η δ «\•α
ός», αλλά χωι_ίς την :Ώ ιμ ικην συγ
κρύτησι,•, πάντως μι άρητην b\τυ
πωσιακην δι1ναμιν. Οί βαθιωί τοϋ
Τάγματος ύ.πό τοίi Τεταρτου μ{χρι
τοίi Τριακοστοίi �cυηρου fπρόκΗ
το ,,' άπο,·ψη{)-οϊιν cίς τά:Ξ.ιν 25 ύ.
c:ελcriίJν, μετα:Ξ.υ τιίJ\' όποιων καί δ
διοικητ11ς της Πάσεως σι" ταγμα
τάρχης Λούις Ι > ότσιt.
ΊΙ Τεκτονικ1Ί 'Αποστολ1Ί bιά νά
περαιιύση τό εργον της {χρειάσ{)·η
,•α παραμf--ίνη δί,ο �βδομάδεr. Είς
τό δια ηημα αύτό εγι,·α,• καί κοι
νω,•ικαί έκδηλιύσεις: i:\•α γεύμα
πρός τιμ 11ν της αποστολής είς τό
σπίτι τού ουνταγματάρχου Ρότσεζ,
δε:Ξ.ίωσις είς τ11ν Παγο{)-ραυστική
Λέσχη καί Χριστουγεννιάτικο πάρ
τυ είς ΤΊ]\' λέσχη τιίJν ά:Ξ.ιωματικών.
'Επίσης Τ\ Άποστολ1Ί επεσκέφθη μέ
έλικόπτερο,, τίJ ,•οσ,κομειον Χόπ
κινc, δπου ετυχε νά ,•οσηλεύωνται
30 'Εσκιμώοι.
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ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ
'Ή πως ή εμπνευσις δύο Τεκτόνων εσωσε μια
'Αμερικανική διμοιρία κατά τόν πόλεμο

'Υ:το τοϋ άντισυνταγματάρχου RolJeι-t l\I. \\·alk�ι-

Ί

ΟΚΤΩΒ?ΙΟΣ Ί )Υ 1912 .. 'Η μά
χη το� r�cuα ταλκανάλ ητο άκό
μη άμφίρρο:τος. Είς εκείνη τ11ν με
γάλη έπιχείρησι του δευτέρου παγ
κοσμίου πολέμου-τ11ν προ'>Τη έπι
χείοη ·η κατι'� τ11ν όποίαν αί δυνά
μεις τιί\ν Η Π -\ ήσαν έπιτι{}{μεναι
-:τολλοί Άιιε�ικανοί στοατιi,ηαι
έΑ.άμβα ναν το βάπτισμα του πυρός.
Μιά διμοιρία, 11 όποία εύοίσκετο
<Jτό νησί άπό μιας έβδομάδος, άντε
μFτιό;ι ι�ε πολίι κοίσιμη κατάστασι.
'Η δ μοιρία εΙχεν άπομονωΜj
μεταξ1Ί των ποταμών Λο ύγκ χαί
'Ιλού. Αί Ίαπωνικαί δυνάμεις την
είχαν προσπεράσει κα{}ως έπροχω
ροϋσαν προς τό αεροδρόμιον Χέν
τερσον, είχαν άφϊ1σει δμως ενα
τμηιια άρκετό γιά ,•ά κα&ηλώση
τήν άμεριχανικ11 όμάδα χαί ένδε
χομένως ,,ά τi1ν ξεκα{}·αρίση. Οί 'fά
';ω�•ες ,ένεφα,•ί?{}ησί'Ι;ν ξαφνιΥ;ά μέ '
_σ
απο .:ην πυκνη ζουγκλα χαι πριν
άκόμη ν' άνακαλυφ{}οίίν εΙχαν κυ
κλώσει τήν μικρή 'Αμερικανική μο
·νάδα. Ί-Ι 'Αμερικανική δύναμις, ιϊ. ν
�αί εχασε λίγους ι'ί. νδρες cί.πό τή
βολή των πολ1,ρόλων χαί μερικές
χειροβομβίδες ποί, εΙχαν φ{}·άσει
από α&fατα σημεία, τελικά έκρά
τησε τήν {}{σι της χωρίς μεγάλη
δυσκολία, αλλ' δταν ένύχτωσε τά
προβλήματα [γινα,• σοβαρι;ηερα.
Οί 'Ιάπωνες, εί διχευμένοι στον

πόλε•ιο τη; ζούγκλας, εισέδυσαν
στ11ν άνεπαρκ<ιjς ι:)()yανωμένη Άμε·
ρικανικ11 γραμμ11 μ' εύκολία . Διε
πιστώ&11 δτι είχαν λα{},ρακούσει τό
cσύν/}ηιια• καί ετσι μπόρεσαν νά
ένσπείρουν σύγχυσι, διότι
ηταν
σχεδόν αδύνατο u.iσα στό σκοτάδι
της ,,{,χτ:χς νά διακρίνη κανείς τόν
έχ&ο"� από τόν φίλο. υΟταν ξημέ
ρωrε φάνηχαν τ' αποτελέσματα. Ί ·Ι
Άμερικανικ11 δύναμις εΙχε χάσει τό
ενα τρίτο των άνδρων της. Οί
στρατιώτες βρέ{}·ηκαν
σφαγμένοι
μέσα στά χαρακώματα, {}ύματα έ
νός έχ&ρου πού εΙχε πλησιάσει μέ
τό σύν&ημα του φίλου.
Διοικητής της .§ιu.οιρίrις, ενας ύ
πολοχαγος, ηταν Τeκτων. Τό ιδιο
καί ό λοχίας διμοιρίτης. Οί δύο αύ
τοί άνδρες κά{}·ησαν δλη τήν ήμέ
ρα νά σκεφ{}·ουν απελπισμένα τί {}·ά
γινόταν τήν έπόμενη νύχτα. Πρώ
τον, απεφάσισαν ,,ά έγκαταστα{}ούν
οί στρατιώται κατά ζεύγη στίς
<τρύπες της αλεπούς•, διτως απο•
καλούσαν τά ατομικά χαρακώματα
ι;\στε ό ενας ,,. άγρυπνη τήν ωρα
της αναπαύσεως του αλλου καί νά
διόση κραυγή συναγερμού. 'Αλλά
κεί,•ο πού έχρειαζόταν κυρίως ηταν
ενα σύνfl·ημα, από τήν προφορά
του όποίου νά διαχρί,•εται ό έ
χ&ρός άπό τόν φίλο. Καί τό βρηχε
τό κατάλληλο σύν{}·ημα ό λcχίας.

'Από τό T11e Ν e\Y Agc

s

ΙΛΙΣΟΣ
Τό εξήγησε στόν ύπολοχαγό .:Θu
�ιαμαι-εtπε-δτι σηΊν έκπαίσεuσι
_μας ελεγαν δτι οί Ίάπω,•ες προcrέ
()ουν τό «Λ" σάν ,•<':. ήταν «Ρ".
(Σημ. 'Όπως στά έλληνικά: αδελ
φός-αδερφός). Έπ(σης προφέρουν
τό "'Σ" μέ συριστικό τρόπο. Ξέρω
}
�οι;tόν τί σ,ύ':{ ημ� Μ ό_ρίσ�υμε
.αποψε». Και ε,τανελαβε στον υπο
λοχαγό τό σύν{}ημα τού Τεκτονικού
βα{}μοϋ τοϋ 'Εταίρου.
Τή νύχτα οί άμερικανικές άπι:J
.λειες ήσα,, μόνον δύο ανδρες, σκο
τωμένοι άπό χειροβομβίδα πού ε
πεσε μέσα σέ μιά «τρύπα άλεποϋς:ο.
Ένώ οί άπιύλειες τοϋ fίσδύσαντος
-αντιπάλου ήσαν τρομακτικές. Τό
:εσωτερικό της άμερικανικης {),i σε
,ως εtχε σπαρ{rη μέ πτιfJματα έχ 0'(,) ι
;ιών στρατιωτίον, οί όποίοι οέν έ
φαντάζοντο δτι τό σύν{)ημα δ�ν
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ιJά έξυπηρετοϋσ1; τό σχέδιό τους.
Την με3επομένη νίιχτα, οί 'Αμε
κανικές άπώλειες ήσαν μηδέν, ένιi,
τοϋ �χ{) ροϋ ύπηρt.αν Βαρί1 τατες.
'Εν τiίJ μεταξύ τό κύριο 'Ιαπωνικό
σώμα εtχε ήττη{)η στό άεροδρόμιο
Χέντερσο,•, εφ{)·ασαν
έ,•ισχύσεις
στήν
Άμερικα, ική δ ιμοιρία, i1
όποία μπόρεσε νά ένωΌη μέ τόν ά
πορατικό στρατό. ΝΟχι μόν('ν εtχε
κρατήσει τήν 6έσι της, άλλα καί
fίχε προξενήσει στόν έχ{)ρό άπι;J
λειες τελείως δυσανάλογες μι τόν
άρι6μό της.
Οί 'Ιάπωνες ούδrποτε εμαΌσ ν,
ιrυσικά, δτι μιά άρχαια λit.ις, χρη
σιμοποιηΌ·είσα δπως έχρησ ιμ οποι
είτο ιlπό άρχαιοτάτων zρό,•ων, [,
πηρt,ε τό κί,ριο στοι-:{είο της άπο
τuχίας τωγ ,•ά t.εκα{)·αοίσουγ την
δ ιμ οιρία.

Τό μόνο ή9ικό μάθημα πού ταιριάζει σ' ενα παιδί, άλλά καί τό πιό
·σημαντικό yιά κάθε χρόνο της ζωης είναι τοϋτο: Μηδένα μηδέποτε βλάΡου:Jσώ
�ης.
qΟλοι οί ανθρωποι ποθοϋvε τήν ει, η •η, άλλά έλάχιστοι έπι':υ 1οϋ
�ε τά πράγματα πού φέρνουνε την είρήνη.
T!.ιo1na� Kenψis
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Κοονικ) ", η ο-;:ο:α ειι ε κυκλο(.ιο
?ί�. 1.200.000 (.ιvλ) ων ημ.εο·ησίως
'
,
\
ο,;_,
χrι� �ηταν μι� α:r:ο τ!ς c.ςη r.οω7ες
έφ·r;μεrΛδες τΎjς ::\Ι εγά.λ�ης R ρ ετ�νί
ας. Ίοο.;·9 η το 181ιϋ,
τ.οωτον
Cl.ρ;ισuντiχτη τον Τσάσλ ς �τfκεν ς .
Τελε,;τ:χ.ιως σ.Jνει.ωνεJ-S·η
u.ε τΟ
((Nτ,.f·rιl v }f χi·ηλη. Το Οτι ενα τέ
-:-οιο σ.ο9οο έc'J-ημ.οσιεJ·9·η
σε
μιά
τόσο με;'αλ·η έ φ �ημ.$οf0� άποΟειχνJ
ει 17 i1 ένΟιαyέοον τi;)ν μ ε;&.λων μ.?'.
ζών για τΟ -Sιέμ. ,..

r

r

με

ΟΛΟ I μας συμβαίνει κάποτε νό:
ζηλεύουμε η να οiκτείροuμε κάποιον
άλλον. Τί θαυμάσια, σκεπτόμεθα,
να μπορούσαμε να ξοδεύουμε 5.000
σ-τερλίvες σ' εvα πάρτu και ναχοu
δου
με εναv γραμματέα για τις
λειές μας.
Τί τρομερό, λέμε πάλι, vό: yεv
vηθη κανείς τυφλός καί vό: μή μπο
ρη v' άπολαύση εvαv άγώvα φούτ
μπώλ η τήv όμορφιό: του τριαvτά
,puλλοu.

Το περίεργο είναι, ώστόσο, δτt
δταv γvωριζοuμε τούς άvθρώποuς
διαπιστώνουμε τα πράγματα
δια
φορετικό: άπο δ,τι τα ύποθέταμε Ό
έκατομμuριουχος εΊvαι εvας άvήσu
χος άνθρωπος, κυνηγημένος άπο τον
φόβο του έλκους, της άπωλείας του
πλούτου του και της μοvαξιας,διότι
συναισθάνεται
δτι μόνο
για -τά
λεφτά του -τον άyαπουv
'Ενώ ό
τυφλός φαίνεται vό: κατέχη εvα δρό
μο προς τη γαλήνη, πού δέv άyο
ράζεται με χρημα, δέv μπορε'ί δέ:
vσ καταλάβη γιατί τόσο τον λu
πουvται οί άνθρωποι.
Τουτο δέν
>
σημαίvει
δτι δλοι οί τuφλοι εΤv
εύτuχισμέvοι, οϋτε δτι δέv ύπάρχοuν
πλ9ύσιοι πού μπορουv v' άπολαμ
βάvοuv τη ζωή. 'Απλώς, οί άνθρω
ποι δέv ε1vαι χωρισμένοι σέ εύτu
χεΊς και δuστuχε'ίς, δπως νομίζου
με, μέ άπόλu-τα κριτήρια. Ή εύ-τu
χία εΤvαι κάτι πού μεταφέρουμε μέ
σσ μας, πού δέv έξαρταται άvαγ
καίως άπο τήv ύλική εύδαιμοvία η
άπο τήv καλή ύyεία. Άλλα πώς
συμβαίνει

α,ύτο

σuμβαίvη ετσι;
'Εάν πιστεύετε

καί

οτι

γιατί

νό::

κάθε πρόσω-

ΙΛΙΣΟΣ
,το κατά την γέvvησί του εΤvαι ά
.rλώς εvα νέον προιόv, ας πουμε,
ψuχώ�,
του ούρανΊοu εργοστασιοu
�ιιαiξιι t6v ρολο του
κατά
τά 70 περίπου χρόνια της
ζωης
του και ϋστερα θά σαρωθη με τό
φαράσι της λησμοσύνης,
δεν θά
μπορέσω vά δώσω ίκαvοποιητικη ά
πάvτησι στα έρωτήματά σας. Διότι
.εvας τέτοιος κόσμος θ' ήταν πολύ
�ς.
αι αν ε αιρούσατε τούς
υλικούς παράγοντες πού θεωρουv
ται συντελεστικοί της εύτuχίας, πά
λι αδικος θά ηταv εvας κόσμος στόv
-όποιον αλλοι γεvvιουvται με δώρα
Ύιά νά εύτuχήσοuv, έvώ αλλοι ά
ποκλείοvται.
Τό νά γεvvηθη
κc_χvείς μέγας
καλλιτέχνης η μέγας ρητωρ άποτε
λε7 εϋvοια, δσο και vά γεvvηθη σε
-πλούσιο περιοάλλοv.
Έάv νομίζετε δτι έρχόμαστε άπό
-τό πουθενά και καταλήγουμε
στό
έδώ, τότε παραδέχεσθε, δπως μου
,ψαίvεται, δτι οί ζωές μας εΤvαι τu
χαιες- καί δτι ε'ίμαστε οί μόνοι α
λογοι καί &τακτοι παράγοντες σ'
i.vα τελείως ώργαvωμέvο σύμπαν.

Ό καθένας μας όφείλει νά έπε
-:ξεργασθη τις δοξασίες για τόv έ-αuτό του,
διότι άποτελει
λάθος
v' άποδέχεται πράγματα άπό μια
.έξωτερική αύθεvτία.
Άλλο. άκόμη καί ό ταπεινότερος
δεν πρέπει vά εΤvαι απελπις στην ε
ρευνά του. Διότι ό σοφώτερος αv
,Θρωπος πού εζησε ποτε μας εχει
�εοαιώσει δτι <<ό ζητών εύρήσει>>.
Όσο γιά μένα, πρό πολλου εύρηκα δτι τό
μόνο ίκαvοποιητικό
λειδί για τό α'ίvιγμα εΤvαι ή θεώ
pησις του κόσμου τούτου σαν προ
αρασκεuαστικου
σχολείου
δποu
ό άθάvατο μέσα σε κάθε άνθρωπο
ιΈγώ» άποκτα την πε7ρα της έ
λογης του κατά τό μακρuvό ταξί
ι πρός την τελειοποίησι.
"1 σως έπιστρέφοuμε έδώ πολλες
ψορές- ίσως είμαστε έδώ άπαξ μό
Ψον, έπιτι:ιγχάvοvτες περαιτέρω πει-
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ρα άλλαχου. 'Οπωσδήποτε, ή γήινη
ζωή μας εΤvαι μόνον ενα έπεισ6διο
της «έκπαιδεύσεώς» μας.
Αότό πού μας σuμ6αίvει τό φαν
τάζομαι ετσι περίπου: "Οταv «πε
θαίνουμε» ( δηλ. φθάvοuμε στό τέρ
μα της γή ιvης ζωης μας), 6λέποu
με σαν σε κινηματογραφική ταιvία,
την ζωή μας όλόκληρη, τις έπιτu
χίες καί άποτuχίες μας, μαζί με έ
κειvοuς πού άγαπήσαμε
και έκεί
vοuς πού μπορει vά τούς φερθήκα
με ασχημα.
Εύχόμεθα vό: μας έ
δίδετο
&λλη μια εύκαιρία, για να
μπορέσουμε ν' άvαπτύξοuμε μια ί
διότητα του χαρακτηρος μας,
νά
άποκαταστήσοuμε
μιό:
άδuvαμία
του, νά έπαvορθώσοuμε μια άπο
τuχια. Θά θέλαμε vό: άποκαταστή
σοuμε παραλείψεις, νό: έξοφλήσοu
με χρέη καλωσύvης, vά έξιλεώσοu
με άδικίες καί εi δuvατόv vά δια
τηρήσουμε μια προσωπική συντρο
φιά.
'Από τουτες τίς έπιθuμίες ξεκι
νάει vά έξελίσσεται τό σχέδιο της
προσεχους έvσαρκώσεώς μας. Καi
όταv ελθη ή στιγμή της έvσαρκώ
-σεως, η "ξωη μας ακολοίιθε7·-τήv
� πορεία ποuΠέuθερα διαλέ
ςαμε, .;:όσχεδιο που έμέιςΌι ί8ιοι
...
'
�α_gτ�α..!:!ε και που μπορει να
τ_e_οποποιηθη ιπο-καΛοη στο κακο
άπο tμας-τούς. ίδΊοϋς.
σΓ ψuχοί-.οyόι μας λέvε δτι υ
πάρχει εvα υποσυνείδητον
τμημα
του έαuτοϊ.ι μας, που κειται 6αθύ
τερα
άπό δσο μπορει vό: ::ίσχω
ρήση ή μvήμη μας και 6αθύτερα ά
κόμη άπό δσο μπορεί vό: φθάση
ή καθημερινή μας σuvειδητότης.

--�------� ----

-- ..

Κάπου σ' αύτόv τόv χώρο του
νοϊ.ι μέσα στόv καθένα μας πρέπει
vό: έδρεύη τό άληθινό <<'Εγώ». ;
Αύτό τό τμημα του έαuτου μας
ίσως είναι ύποσuvειδήτως έvήμεροv
της άτραπου, τήv όποίαν jδιαλέξα
με καί, έπομέvως, μπορει ν' άπο
δέχεται την φαινομενική άδικία της
έκ γεvετης τuφλότητος η κ ατά κά�
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-�οιοv αλλο τρόπ9 εΤvαι προικισμέ
vο μέ yα'λήvή; τrou έκπλήττει δλοuς
τοvς αλλοuς.
Ή διδασκαλία της μετενσαρκώ
σεως εΤvαι θεμελιώδης στόv '1 vδοu
ισμό κα1 τόv Βοuδδισμό, ::διδάχθη
άπό τόv Πλάτωνα στους • Ελληvες
κα1 άπό τους άρχαίοuς
Δρuίδας
στους Γαλάτας.
Ύπάρχοuv τεκμή
ρια δτι ηταv άποδεκτή άπό τήv
Χριστιανική 'Εκκλησία τωv πρώτων
χρόvωv,
άλλα
έκηρύχθη αίρετική
άπό τήv δευτέρα Σύνοδο της Κωv
σταvτιvοuπόλεως, τό 553 μ Χ. Ό
έκκλησιαστικός Χριστιανισμός
τήv
έθεώρησε άσuμ6ίβαστη μέ την δι
δασκαλία της έκκλησιαστικης μεσο
λαβήσεως για τήv σuyχώρησι rωv
άμαρτημάτωv, άφοϋ τό κάθε άτομον
θσ ειvαι uττεύθuvο για τήv σωτηρία
.- του 'Εξ άλλου, μέ τήv παραδοχή
της μετενσαρκώσεως, οί κακές ·,τρά
ξεις πρέπει vά έξιλεωθοϋv μέ καλές
πραξεις καί δχι άπλως μέ μετάvοι
αv και μέ μεγαλοψuχιαv τοϋ Θεοί;,
όπως ή 'Εκκλησία διδάσκει
Κατό τήv διδασκαλία της με
τενσαρκώσεως, λειτοuρyεΊ εvας νό
μος αίτίας και άποτελέσματος άπό
κάθε αvθρωπο για τόv έαuτό του.
Δέv ζητώ άπό κανέναν vά τό
πιστέψη αύτό,
διότι άποδοκιμάζω

τήv άξίωσι οίοuδήποτε νά ::κθέσrf- �
στους <$:vθρώποuς θρησκευτικά ζη
τήματα και vά τους ζητήση vά ά
ποδεχθοCιv Ιδέες, έπειδή αύτός τίς
θεωρεϊ άληθιvές.
Τέτοια μέθοδος
δέv όδηγεϊ σέ άληθιvή
πεποίθησι
·και μδ:λλοv έvισχύει τήv άδιαφορίαv σ' αύτά τά θέματα.
Άπλως ψροvω δτι ή πvεuματικη
φώτισις έπέρχεται άπό τόv διαλο
γισμό, άπό τό διάβασμα, άπό την
άvταλλαγή ίδεωv και δχι λιγώτερο
Ίσως
άπό τήv άτομικη έπιΘuμία
<<του είδέvαι».
Μισ διδασκαλία
άποδεκτή άπό
τόv Βούδδα, τόv Πλάτωνα καi τόν
Πυθαγόρα, άπό τόv Σβέvτεμποργκ,
τόv Γκαι τε, τόv Ταyκόρ και πολ
λοuς αλλοuς έμπvεuσμέvοuς φιλοσό
φους πρέπει άσφαλως vά εΤvαι άξία
μελέτης είδικά έψόσοv φαίνεται vά:
αίρη
τήv φαινομενική άδικία καi
vά θέτη εvα διατεταγμέvοv σχημα
προyμστωv.
'Η άρχη της
μετενσαρκώσεως
εΤvαι άπλη και είς τό επακροv λο
γική. Ή έψαρμοyή της εΤvαι τόσοv
περίπλοκη καί ποικίλη, δσο και ή
ποικιλία των ζώντων δvτωv.
Μου φαίνεται δτι εΤvαι εvα άπό
τό όρόσημα της Ά7iη�ειας

Πεϊρα δέν είναι έκεϊνο πού συμβαίνει σ' εναν ανθρωπο, αλλά έκε.ϊ
νο πού κάνει ό ανθρωπος σ' αύτό πού του συμβαίνει.
Aldoιts Η ιιχle_γ
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ΕΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΟ ΚΟΥΤΣΟ ΜΠΟΛΙΟ;
ΟΧΙ,

ύποστηρίζειό διάσημος ψυχολόγος 'Άντλερ

Ε I ΝΑ I Φυσιολογικό
τό
κουτσομπολιό, Θά πητε δτι ό καθεvας
κοuτσομπολεύcι,
έπομέvως
civαι
προφανώς φυσιολογικό
Ή έννοια
του
φuσιολοyικου
{κλαμ6άvεται
άvτί του συνήθους, εκείνου πού κα
νει ό πολuς κόσμος
Γό τλειστοv
τώv άvθρώπωv
κουτσομπολεύουν,
αρα τό κουτσομπολιό
.rρεπει vά
εΤvαι φυσιολογικό
Μερικοί θά u
πεστήριζαν ότι ο λ ο ι οί άνθρω
ποι κοuτσομπολεuοuv, ώστε τό κου
τσομπολιό δεν �ivαι
μόνον .,uσιο
λοyικό, αλλά και ούσιώδες μέρος
της καθημερινης μας ζωης
'Υπάρχουν όμως δύο εvvοιες της
λέξεως
«φυσιολογικός»
(vορμαλ)
Ή μίσ έδόθη ανωτέρω
Ή άλλη
δίδεται άπό τούς ίατρούς και εΤναι
ταυτόσημη μέ τό «υγιής» ΕΤσθε :pu
σιολοyικός έάv τό φυσικό σώμα σ ας
λειτοuρyε'ι kαταλλήλως, έάv ή καρ
διά σας, οί πνεύμονες, τό στομάχι
κλπ.
έκτελουν
τό καθηκοv rων
κατά τόv προδιαyεyραμμένοv
από
τούς κανόνας της ύyιειvης τρόπον,
και έάν δλες οί λειτουργίες του σώ
ματος εΤναι κανονικά άλληλέvδετες
Κατά τόv ίδιο τροπο, είμεθα από
απόψεως φυσιολογι
ψuχολοyικης
κοί έάν ή συναισθηματική ι-.αί 1,οη-

τική συγκρότησις μας ειvαι ακε
ραια καί λειτοuρyε7 κατα υγιεινό
τροπο
'Από μιας
άποψεως,
·τιθαvόv
πολu λιyοι από μας εΤvαι
φuσιολοyικοι, ητοι uyιεις Αύτό δεν ση
μαίνει οτι θά εuρεθουμε μια μέρα
σr καποιο ψuχιατρειο, σημαιvει ο
μως οτι μπορει vά μην uπαρχη με
γάλη διαφορα αvαμεσα σ' εκειvοuς
πού νοσηλεuονται
σε ψuχιατρεια
και σ' έκειvοuς πού δεν κατελήφθη
σαν άκομη
ώς ανώμαλοι, yιrx μό
νον τον λόγο οτι οί αvωμαλιες εΤvαι
σuvηθειι,
Έπαvερχόμεθα λοιπόν στο πρό6λημυ: μας· εivαι :puσιολοyικό ( υγι
ές) τό κοuτσομπολιο, Άς αρχίσου
με με μια αvαλuσι του τι είναι τό
κουτσομπολιό καi τί καvει
Αλφρεvτ 'Αvτλερ,
Ό δοκτωρ
ένας άπό τούς μεγαλύτερους ψυχο
λόγους του ε'κοστοCι αίώvος, διετύ
πωσε μια θεωρια, ή όποια ούδέπο
τε απερρίφθη πλήρως από οίαδήπο
τε προσφατη σχολή ψuχολοyιας και
ψυχαναλύσεως Ύπεστηριξε ότι αί
ανωμαλία� μας, αί άποτuχιαι μας
v6. άποκτήσοuμε η vά
φθάσουμε
στην πληρότητα, προέρχονται
άπό

'Από τό The Α 111eriu111 Thcω,01)11i'>t
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ένα «σ ί, μ π λ ε γ μ α
κ α τ ω τ ε
ρ ό τ η τ ο ς», ενα μεγαλο συναισθη
μα αδεξιοτητος η ανικανοτητος νά
άντιμετω:;.rισουμε τη ζωή Κατά τον
'Άντλερ, αύτή ή μειονεκτικοτης έχει
την άφετηρια της στις 6λιγες πρώ
τες ήμέρες της ζωης Το παιδι, προ
φυλαγμένο σ' ενα ανετο καi ζεστό
περι6αλλον όπου δεν εχει αναγκη
για τιποτε, όπου είναι στην ,ρα
γματικότητα ε.να παρασιτο πού ζη
άπό το σώμα 1ης
μητέρας ·,ου,
ξαφνικά 6ρισκεται ::τε νεο τερι6αλ
λον καi μαλιστα σε νεο στοιχειο
Πολύ σuντομα οφειλει να μαθη να
έπιτελη μοναχο του τις σωματικές
άποκτδ:
του λειτουργιες Συνεχώς
νέες έμπειριες, εμπειριες πού του
έπιοαλλονται καί για τις όποιες δεν
έχει εξηγήσεις Αισθαvεται ανεπαρ
κές και αvικαvο vά αvτιμετωπιση
τήv καιvουρια ζωη του
Σ' αύτό τόv καιρο γεννιέται ό,τι
ό δρ 'Αvτλερ καλει «σuμπλεγμα κα
τωτερότητος»
Ο ί πρώτες :::μπειρι
"TOU
ες του παιδιού είναι εκεινες
το διδάσκουν ότι ειvαι άδuνατο καi
άπραγο, και ότι τα αλλα άνθρώ
πινα πλάσματα εΤναι ανώτερα του
Έό:v οι γοvεις εΤvαι ευφυεις καi
6οηθησουν το παιδι vά
αίσθαvθη
τήv δική του σημασια στον κόσμο,
αύτό το πρώτο συναισθημα μειονε
κτικοτητος θα ύπερπηδηθη
βαθμι
αία καί το ατομοv θα αποκτηση
αύτο-πεποίθησι και αύτο-ασφαλεια
Το μικρό παιδι μπορεί να μαθη ότι
εστω καi αν δεν μπορει να κάvη
όσα ό πρεσβύτερος αδελφός του καί
άv δεν έχει φυσική δυvαμ 1 και ::πι
δεξιότητα, ώστόσο εΤvαι ένα άξιο
αφοCι
δν, μέ πρόσκαιρη αδυναμία,
μπορεϊ νά κάμη οσα καi ό αδελφος
του ανάλογα με το ανάστημά του
Τέτοια αγωγή θό: 6οηθήση το παι
δί vό: γίvη ένας υγιής εφηοος, ένα
άπό ψυχολογικης απόψεως κανονι
κό άτομον Οί γοvεΊς πού 6οηθοCιν
το παιδί ν' αποκτήση αύτή τήv αύ
τοπεποίθησι εΤvαι α λ η θ ι ν ο ί γο
vε7ς καi τό: παιδιά τους θό: τούς
εύλογοCιv σ' ολη τή ζωή τους

Πολλοί όμως γονεΊς δεν εΤναι αύ
τiiς της όλκης 'Αντίθετα', μέ λόγια
καi πραξεις επαυξάνουν το συναί
σθημα κατωτερότητος roCι •,ταιδιοCι.
Με καθε τρόπο
δεσπόζουν ·,τά11ω
στο παιδι, του επι6αλλουν τiς θε-_
λήσει ς τους, δέv του επιτρέπουν ν'
αναπτυξ'η τις δυνατότητές του α
ποφασ ιζοvτας έκεΊvοι για λογαρια
σμό του Του λεvε τί vό: ψορέση,
με ποια παιδια vό: παιξη, τί νά φάη
Δέv του επιτρέπουν
καi ΤΙ vό: πη
v· αναπτύξη δικές του ίδέες, αίσθά
vοvται δε ότι ή άπλη πράξις της_
αναπαραγωγης μέ την όποία το ε
φεραv
στον κόσμο τούς εκαμε ά
vωτεροuς του
Kάvouv το
·ταιδί
τους φο6ισμέvο καi επισφαλές, v'
α"Τοφεύγη την ευθύνη και vό:
θέλη
να μείvη το 6ρέφος, πού με τήv δε
ση οτεια τους διέπλασαv
Τι καταφύγιο θ' αναζητήση ε,vα
τ[τοιο παιδι, ΕΤvαι άvαγκη
για
καθε ανθρώπινο ον vό: εχη κάποιο
αισθημα επιτεύξεως, vό: νιώθη οτι
γιο. κατι αξιζει
Σύμφωνα μέ τόv
δρ Αvτλερ, το παιδί μαθαίνει
να
«υποκαθιστα>ι, νά 6ρίσ«η κάτι πού
μπορεί νό: καvη, πού του εχει έ
πιτραπη
vό:
κάvη
καi
νά
το
καvη
μέ
ύπερβολικό
τρόπο.
'Εχει
απογοητευθ� - καi
χρειάζεται
αντάλλαγμα γι' αύτό Έάv
δέv του έπετραπη ν' αvαπτυχθη φυ
σιολογικα, θα το έπιδιώξη με σκλη
ρές νοητικές προσπάθειες, οί γο
vεΊc του δε θό:σκέπτωvται ότι εΤvαι
εvα «καλό rrαιδακι», διοτι μελετα
τοσο σκληρά, εστω καi αv εΤvαι
νευρικό καί πρόσφορο σέ ασθένειες.
'Η θό: «ξεπεράση» τήv δοκιμασία
μ' εύκολώτερο τρόπο
ΜπορεΊ οί
απογοητεύσεις vό:
το στρέψουν σ'
εκδηλώσεις
θρασύτητος Άπεθρα
σύνθη από τούς γονείς του,
πού
του επέτρεψαν vό: μην εχη αύτοσε6ασμό, καi με τήv σειρά του θα
ξεσπάση σε μικρότερους η σέ ζώα.
Πιθανόν όλη έκείνη ή
σκληρότης
πού 6λέπουμε να έκδηλώvεται κατά
των ζώων να οφείλεται στο οτι οί
γοvεις
απεθράσυναv,
περιώρισαν

Ι
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η έτιμώρησαν κα1 κατά διαφόρους
έδέσποσαν στα ·,ταιδιά
-τρόπους
τους, ώστε τό πέρασμα της 'ίδιας
άποτελεi
συμπεριφοράς στα ζώα
τρόπο ίmοκαταστάσεως.
Άλλα γιατί ή άποθράσυνσις καί
ή σκληρότης εΤναι τό άποτέλεσμα
δεσποτικών γονέων; Ό Ί νδουισμός
διδάσκει την άγιότητα του άτόμου,
-του «Ζιοάτμα» η της ζωντανίΊς σπι
θας πού πρέπει νά περάση άπό
-πολλές έμπειρίες ώσπου νά ::πιτύ
χη την τελειότητα καί vά φθάση
-τήv «Μόκσα». Τό έπίτευγμα τουτο
Δέv με-πρέπει νό: γίvη άτομικά
-rαδίδεται άπό κληρονομικούς ·τα,ράγοvτες, ούτε μπορεί' vό: ι:ίσαχθη
οτόv λαιμό του παιδιου σάv ρε
-τσιvόλαδο. Τό μόvο πραγμα γιό: τό
όποιο μπορουμε vό: ε'ίμαστε σίγου
ροι, εΤναι αύτή ή ίδιότης της άτο
μικης προόδου, ίδιότης την όποίαv
θό: μπορούσαμε vό: ·,τεριγράψουμε
ώς «άνάδυσι» του άτομικου α: τ μ α
ΜπορεΊ vό: κρατηθη σό:v τόv άτμό
μέσα σ' εvα καζάvι, άλλό: καί σάv
τον άτμό πρέπει νό: εχη διέξοδο
και έό:v ή διέξοδος δέv γίvη μέσω
Τρό
υγιους
προδιαγεγραμμένου
-που, θό: γίvη μέ νευρωτική μορφή
συμπεριφορας. Ώς έκ της ούσιας
,ου α: τ μ α, οεοαιουται δτι εΤvαι έξ
'ίσου μεγάλο δσο κάθε α:λλο α: τ μ α
χα1 μόvοv προσωρινώς υπάρχει δια
φορό.. Άλλό: τό <<Ζιοάτμα» άποκρού
ει τήv υποδεέστερη θέσι εστω καί
προσωρινά. Γι' αύτό {ό:v αίσθαvθη
-άvεπάρκεια σ' εvα τομέα, θό: έκ
δηλώση υπεροχή σ' εvαν α:λλον Μέ
χτυπάς καί μέ κάvεις vό: κλάψω,
χτυπώ εγω εvαν α:λλοv καί τόv
κάvω vό: κλάψη. Μέ πιέζεις, ·τιέζω
,εvαν μικρότερον. Μέ κακοποιεiς, κα
κοποιώ εvαν αλλο πού νό: μή μπορη
ν' άνταποδώση.
� Ας ίδουμε τώρα ΠΟΙΟΙ εΤv' έ
•κεiνοι πού δέ:v μπορουv ν άvτα
μικρότερα
Μπορεί' τό:
ποδώσουv.
παιδιά, μπορεΊ οί υπηρέτα�, η-καί
ένδιαφέρον σημεiοv
·φθάσαμε στο
ζητήματός μας -μπορεί νό:
του
εΤναι οί άπόντες μιό: ώρισμένη στι-
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γμή. Μ' άλλα λόγια, μπορεί νά
εΤναι έκεivοι τούς οποίους κουτσο
μπολεύουμε.
εΤναι λοιπόv
1 ό κουτσομπολιό
άδυvαμίας καί μι
μιά ομολογία
κρό rητος Είvαι μιό: ομολογία δτι
κατωτερότητος,
εχομε σύμπλεγμα
και δτι άvτιδρουμε _με: ·,ταλληκαρι
σμό, διότι έχομε την έπιθυμία νό:
χτυπήσουμε καποιοv, άλλό: δέv τολ
μουμε νό: χτυπήσουμε καποιοv πα
ρόντα, διότι ο <<παλληκαρας» εΤvαι
πάντα δειλός Ή μόvη διαφορά ά
νάμεσα σ,;όv παλληκαρισμό καί τό
κουτσομπολιό εΤvαι δτι τό
κου
είvαι μεγαλυτέρας ήλι
τσομπολιό
κ:ας Τό πρόσωπο πού κουτσομπο
λεύει άvεκάλυψε δτι δέv εΤvαι άξιο
σέοαστο vα χτυπάη μικρό: παιδιά
η vό: κό6η τό: φτερό: στίς πεταλου
δες 'Όμως, ή προσθήκη λίγων έ
τώv καί ό ψευδοσεοασμός δέ:v ση
πρα
μαίvουv καί ώριμότητα Τό
γματικά ώριμο ατομοv δέv εΤvαι δυ
νατόν vά εΤvα ι κουτσομπόλης, διότι
τό πραγματικά ώριμο άτομοv αί
άσφάλεια μέ τόv έαυτό
σθάvεται
του καί δέν χρειάζεται vά καvη σε
α:λλοv τόv παλληκαρα
Πρέπει λοιπόv νά ομολογηθη δτι
εχει σύμπλεγμα
ο κουτσομπόλης
κατωτερότητος Αίσθάvεται έπισφα
λής στήv παρουσία α:λλωv άvθρώ
πωv, διότι εχει οαθειά έδραιωμέvο
μέσα του εvα αίσθημα, προερχόμε
νο άπό τήv πρώτη παιδική του ή
λ•κίο., δτι οί α:λλοι εΤvαι κάπως ά
vώτεροί του Έάv έκδηλωθη μπρο
στά τους σκληρός, θά φαvουv καί
έκεivοι σκληι:,οί, όπότε θά τον κά
μουι• vά αίσθαvθη άκόμη πιο πολύ
'Αλλά
έπιοφαλής καί κατώτερος.
έάv έκδηλωθη τραχύς πίσω άπό την
πλάτη τους, θά διατηρήση έκείvη τή
λίγη άσφάλεια πού εχει Μάλιστα
κερδίζει μια έλαφριά ψευδο-υπερο
χή, διότι έφόσοv μπορεί vά πη δτι
ό Δεivας καί ό Τάδες εΤvαι α:ξ101 πε
ριφροvήσεως, ύποvοείται
σιωπηρώς
καλύτερος
δτι αύτός εΤvαι πολύ
άπό τόv Δεivα και τόv Τάδε. Λέει
έπί παραδείγματι: <<Ό κ. Α. πού
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εΤvαι δη+ιόσ ι ος ύπάλληλος στήv πόπτώσεις το• κ�uταομπολ ι ό·. �Τvαι ιqη.;: •
μάδ ι 6αθε ι α ριζωμένης νευρώσεως.,"
λ ι Β. ε.Τvαι κατεργάρης και_ δωροδοκείτα ι .
Το ξέρω, γιατί μού ΤΟ 'Τό yεyοvός δτ ι ,:α άτομα αίι'rεχ rl-.. �
vέοηκαv
σέ θέσε ι ς έξοuσlας cΤvαι.
εΤπε εvας κατώτερος ύπάλληλος, πού
είvαι ψ ι λος τού κοuv ι άδοu της κοuαύτό κάθαuτό <<άvταπόδοσ ι ς»
για
τό αίσθημα κατωτερότητος, ώστε ΤΟ
vιάδας μοu.'Εyώ δέv θό: ημοuv κατερκουτσομπολιό είς 6άρος ύψισταμέyάρης ( φυσ ι κό: δέv λέγεται κατερvωv (π ι θαvώς) άποτελεί όμολοyία
σημε ι ώσεις στο
yαρισ δτι εοαλα
δτ ι αίσθάvοvται τήv θέσι τους έπ ι μαvικι μου κατά τις έξετάσεις, δσφαλη.
ποu, άλλως τε, άπέτuχα) και δέv
'Υπάρχει και μία άλλη ·,τλεuρα
θό: δεχόμουν ποτέ μου δωροδοκία
(φuσικα, δέv 6ρέθηκα ποτέ σέ άτού κουτσομπολιού. Μ ι α παλ ι α παvαλοyη θέσι) και έπομέvως τό 6λέροιμία λέε ι : <<'Ο σκύλος πού ψέρvει
πετε δτ ι εΤμα ι πολύ καλύτερος άπό
έδώ κοκκαλα, θό: πci:ρη κι' άπο έδω
τόv κ. Α ,>
Προσπαθώvτας vό: ριξη
κόκκαλα». _'Έvα q:τομσv ,τού μετατ,όv� Κ .•Α.,, , �Ο fO 6άθpο fOU, ()
ψέpε ι ΚΟUτσ9μπολισ σέ σέvα,
.θα
11:οuτσομπ6λης ·στήv πραyματ ι κότη•. : ,μετqφ�pη. και 'σέ 5:λλους yιό: σέvα.
τc- έκδηλώvει
τήv • κ�τωτερότητα' '· Γ έρουμε δλο ι δτι δέv μποροίι-με.
ξ
του, διότι , π�οσπαθει, vα _κομπασ�,
vά έμπ,στεuθούμε ποτέ τό άτομον
vσ δε ι ςη �ε σuyκρ ι σ,ι οτι ειvαι καλuπου μεταφέρε ι άφιλόφροvες ίστορίτερος απο καποιοv ::1.λλοv ,
ες yιό: άλλο πρόσωπο. 'Η ί:λλε ι ψ ι ς
και ό
Το κουτσομπολιο, καθως
έμπιστοσύvης σημαίνει ψτωχές άvκομπασμόc,, είvα ι παvτοτε σημαδι
θρωπ ι vεr :rχέσε ι ς 'Εvώ )(pε ι αζόμασuμπλέyματος κατωτεροτητος
Γι'
στ•. καταvόησι,
έμπιστοσύνη, TOV
αυτό όταv ακούμε vό: κουτσομπολεύ
σεβασμό τού συνανθρώπου μας, γ ι α
ουν ακομη και ατομα πού
.::χουv
νό. ζούμε φυο ι ολοyική ζωή. 'Ένας
καποια θεσ ι στηv κοιvωvία, :rημαι
σλλοζ ψυχολόγος, ό 'Έριχ Φρόοuμ
vει οτι υπαρχει κάπο ι α γελοία κα
έξισώvει τήv φτωχή άvθρώπιvη συ
άστασις
Εvας
τμηματαρχης
::πί
τ
vαvαστοοφή με rήv vεύρωσ ι Γ ι vόμαπσραδε ι yματι έκουτσομπολευε ':vαv
σπ νευρωτικοί οχι άπό άv ι καvότη
ι,φισταμεvο του, δλη τήv ωρα ·,τού
το vό: προσαρμοσθούμε στό: π ρ ά
έκείvος άπουσιαζε :rέ σύσκεψι Έ
Υ μ C l ο.,
άλλα στούς ά V θ ρ ώ
δειχv,
ότ ι αiσθαvετα ι "<ατωτερος
π ο υ ς Τό κουτσομπολιό εΤvα ι πα
απο τόv υποδεέστερό του,
Η
ρ αδοχ η άv ι καvότητος νό: προσαρμο
δειχvε φο6ο πιθαvης αvωτέρας ίκα
ο6η καvείς στο γεyοvός δτ ι άλλοι
vοτητος τού ύφισταμέvου του; Δί
εχυuv iκαvότητες άvώτερες.
χως αμψι6ολία, αύτή � ,τεριπτωσις
Σ' δλες λο ι πόv τ ίς περ ι πτώσε ι ς,
ηταv "Εvας αλλος
,τροιστάμενος
τό κουτσομπολιό προδίδει
ίσχυρό
οργανώσεως
διέθετε
πολλή έvερ
σύμπλεγμα κατωτερότητος.
Περισ
yητικότητα για vό: ύφαvη έξ άρ
σότερο κουτσομπολιό,
·,τερισσότε
χης όλόκληρη ιστορία είς 6άρος έ
ρη κατωτερότης. ΕΤvα ι ::κδήλωσ ι ς
νός ατόμου σέ άλλη όρyάνωσ ι . Δέν
θρασυδειλίαr,. ΕΤvα ι παροδοχή άvα
iπροκε ι το περί όμολοyίας άνασφα
σφαλείας και άvαποτελεσματικότη
λείας του;
τοr, ΕΤvα ι κατά εuκολο τρόπο κάλυ
Θό μπορούσαμε να συγχωρήσου
ψις της άνικαvότητος. ΕΤvα ι άποτu
με τό κουτσομπολιό σ' iναν -<άν
χία άvταλλαyη ς
έμπιστοσύνης, έ
θρωπάκο», πού τού είνα ι άδύνατον
άπάρvησις της άyάπης.
πομέvως
νσ νιώση ίκανοποίησ ι μέ άλλοv τρό
ΕΤvα ι λοιπόv
φυσιολογικό
-rό
πο, άλλα τέτοια μικρότης εΤvα ι ά
κουτσομπολιό; "Ολως δ ι όλου. ΕΤναι
σuyχώρητη σέ άτομα
μέ κάποια
σημάδι μή ύyιούς vού.
θέσι ή εξουσία. Και δέν εΤνα ι ά
πλc7:ις άσυyχώρητο σέ τέτο ι ες ,τεριJeanne Dιιmaς
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Γ/Α ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠQΛΕfν'ΟΥ
/.ΠΟ I Ε ΡΕ I Σ ΕΞ Η Δ C Γ ΜΑΤ ΩΝ
Ύπό ΧΡ. Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Σ

ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ, την δεκά·
τη Μαίου, κατά την τελε
τη της άποκαλύψεως του
Μνημείου των πεσόντων στην
'Ελλάδα άνδρων της Βρεταν·
νικης Κοινοπολιτείας - 'Άy·
yλων, Αύστραλων, Νεοζη·
λανδων,
Νοτιοαφρικανων,
'Ινδών, Πακιστανων καί Κυ
πρίων - ε(ς τούς όποίους,
καθώς άναφέpει χαραγμένη
έπιyραφή, «ή μοϊρα του πο·
λέμου δέν εδωσε γνωστόν
και τιμώμενον τάφον», ίερω·
μένοι εξη θρησκειών καί δο·
yμάτωv εvωσαv τίς δεήσεις
των πρός τόv ΕΝΑ 'Ύψιστον
Πατέρα:
Ό άρχιδιάκονος της άyyλι
καvικης 'Εκκλησίας κ. Νήλ,

..

διευθυντής της Βρεταννικης
θρησκευτικης 'Υπηρεσίας, φέ·
ρων τόν βαθμόν ύποστρατή·
yου.
Ό άρχιμανδρίτης της Έλ
ληνικης 'Ορθοδόξου 'Εκκλη
σίας κ. 'Αμβρόσιος Μαντζω·
ρος, διευθυντής τfι ς θρησκευ·
τικης 'Υπηρεσίας της ΑΣΔΑΝ
('Ανωτάτης Στρατ. Διοική·
σεως 'Αττικης καί Νήσων).
Ό έττίτιμος έφημέριος της
Βασιλίσσης 'Ελισάβετ κ. Μα
κλήν, φέρων τόν βαθμόν τα
ξιάρχου.
Έκττρόσωττο� της Σκωτικης
Έκκι. ησίας καί των 'Ελευθέ
ρων 'Εκκλησιών.
Ό α(δεσιμώτατος κ. Στη·
βεvς, της Ρωμαιοκαθολικης
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Έκκλησίας.
Ό κ. 'Αλη Χιζάμ, (μάμης
του Μωαμεθανικοϋ τεμένους
του Λίβερπουλ.
Αύτη ή διαδοyματικη σ υ μ·
-π ρ ο σ ε υ χ ή μας ένθυμί·
ζει πόσο εϊμαστε μακριά δώδεκα εως δεκαπέντε αίω·
νες - άπό την έποχή πού οί
'Άyιοι Πατέρες, φρουροί της
Όρθοδοξίας, ϋψωναν άνυπέρ·
βλητους φραγμούς yιά νά έμ·
ποδίζουv, μέ τά συρματο·
-πλέγματα του άφορισμοϋ καί
της καθαιρέσεως, τήv έπικοι·
νωvία μέ τούς α 1 ρ ε τ ι ·
κ ο ύ ς...
Οί συvελθόvτες (697) έν τQ
Τρούλλct:> του βασιλικοϋ παλα·
τίουΚωνσταντινουπόλεως Πα·
τέρες είχαν άπαyορεύσει (Κα
νών ΙΑ') κάθε κοινωνική έπι·
κοινωνία μεταςύ χριστιανών
καί 'Ιουδαίων. Οϋτε στά βα·
λανεϊα νά λούζωνται μαζί,
οϋτε στά σπίτια νά εχουν έ·
πισκέψεις, οϋτε νά δέχωνται
σάν άρρωστήσουν ετερόδοξο
γιατρό η νοσοκόμο η όποια·
,δήποτε βοήθεια. «Μηδείς των
έν τQ 1ερατικQ καταλεyομέ·
vωv τάyματι η λαϊκός». Άλ·
λιως: καθαίρεση yιά τούς
κληρικούς, άφορισμός yιά
τούς λαϊκούς.
Ή ί'δια ποινή άπειλοϋσε
,κατά τόv Ο' 'Αποστολικό Κα
νόνα, δποιον θά ένήστευε
μαζί μέ τούς 'Ιουδαίους η θά
γιόρταζε μαζί τους η θά ε·
τρωyε άπλ&ς αζυμα. Καί ό
Κανών ΟΑ' άπηyόρευε, πάν·
τοτε μέ άφορισμό καί καθαί·

ρεση, νά προσφέρη ι<ανείς λά•
δι σέ ναό μή χριστιανικό η
άπλως vά άνάψrJ σβησμένο
λύχνο.
Καί φυσικά ηταν άπηyορευ
μένη μέ περισσή αύστηρότη
το κάθε μορφή έκκλησιαστι
κης συνεργασίας μεταξύ όρ·
θοδόξων καί α1ρετικων. 'Ό
ταν ό έπίσκοπος 'Αλεξαν
δρείας Τιμόθεος (t 385) έρω
τήθηκε «περί του μή λειτουρ
yεϊν έπί παρουσί<;ι αίρετι·
κών», εδωσε την άκόλουθη
άπόκριση, πού θεωρεϊται έ
πέχουσα θέσιν Κανόνος: «Έν
τfj θείc;ι άναφορ<'?: ό διάκονος
προσφωνεϊ πρό του άσπα·
σμοϋ: Οί άκοινώνητοι π ε ρ ι·
π α τ ή σ α τ ε! G_jκ όφείλου·
σιν ουν παρεϊναι, είμη έάν
έπαyyέλλωνται μεταvοεϊν καί
έκφεύyειv την αϊρεσιν». Κα·
τά τόν ΜΕ' Κανόνα «Έπί·
σκοπος η πρεσβύτερος η διά
κονος, α1ρετικοϊς συνευξάμε
vος μόνον, άφοριζέσθω· ει δέ
έπέτρεψεν αύτοϊς, ώς κληρι
κοϊς ένερyfjσαι τι, καθαιρεί
σθω». Καί ό Κανών θ' της
έν Λαοδικεία Συνόδου (343)
προέβλεπε συγκεκριμένα «πε
ρί του μη συyχωρεϊν ε(ς τά
κοιμητήρια πάντων των α1ρε
τικων άπιέναι τούς της έκ
κλησίας, εύχfjς ενεκα».
Σύvεπως, έάν έπρόκειτο νά
θεωρηθοϋν ισχύοντες άκόμη
τοϋτοι ο1 Ίεροί Κανόνες, θά
επρεπε ό Όρθόδοξος άρχι
μανδρίτης τό πολύ νά διαβά
ση μιά εύχη yιά τούς μεταξύ
των πεσόντων όρθοδόξους
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μόνον, σέ αλλη ήμέρα και
&ρα, χωρίς νά είναι παρών
αλλος {ερωμένος' αν και αύ·
τό είναι άμφισβητήσιμο, διότι
ή ταφή, εστω και συμβολική,
σέ πολυθρησκευτικό κοιμητή
ριο μπορεϊ νά εχη συνέπειες
ε(ς βάρος των ψυχων των 6ρ
θοδόξων... Φαίνεται δμως δτι
άπό την έποχη πού τό Παγ
κόσμιο Συμβούλιο των 'Εκ·
κλησιων στέλνει στην 'Ελλά
δα yιά τούς άπόρους αλευρα
και ϋφασμα yιά ράσα των
παπάδων, αρχισε καt κάποια
πνευματικη έπικοινωνία με
ταξύ των κληρικών των δια
φόρων αιρέσεων, πού ή κα
θεμιά θεωρεϊται ορθοδοξία.
'Έτσι κατέστη δυνατή καί ή
ώραία τελετη του Φ:.ιλήρου.
'Ένα βημα yιά την θρη·
σκευτικη είρήνη, άyάπη καί
συνεργασία δλων των άν
θρώπων.
'Ωστόσο, δεν ηταν παρά
ενα βημα πολύ μικρό σέ σύy·
κριση μέ την πρωτοβουλία
πού πηρε πριν άπό 75 χρόνια
ό 'Αμερικανός συνταyματάρ·
χης Χένρυ Στηλ 'Όλκοττ yιά
τά έyκαίνια της βιβλιοθήκης
των θρησκειών στό 'Άντυαρ
της 'Ινδίας. Την βιβλιοθήκη
αύτή, ό 'Όλκοττ, πού ητ :χν ό
πρώτος πρόεδρος της θεοσο·
ψικης 'Εταιρίας, της όποίας
ό ενας άπό τούς τρεϊς σκο
πούς ηταν-και είναι-ή συy
κριτικη μελέτη των θρησκει
ών, την ονειρευόταν σαν ενα
νέο Σεράπιον. Γι' αύτό στά
έyκαίνια ώρyάνωσε μιά μ ο·
ν a δ ι κ η θρησκευτικη τελε·
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τη μέ την συμμετοχη ίερέων
των θρησκειών 'Ινδουίσμου,
Βουδδισμου, Ζωροαστρισμου,
Μωαμεθανισμου και Χριστια·
νισμου. Αύτη ε yι vε την 28η
Δεκεμβρίου 1886. Ποτέ &λλο·
τε δεν είχε ξανασυμβη τέτοιο
πραyμα στην 'Ινδία, μά οϋτε
άλλου πουθενά στόν κόσμο.
'Έκτοτε δμως σ' δλα τά με·
γάλα συνέδρια η τελετές της
θεοσοφικης 'Εταιρίας ό έκ·
πρόσωπος καθεμιας άπό τίς
μεγάλες θρησκεϊες άπαyyέλ·
λει μιά εύχη καί στό τέλος
δλοι μαζί άπαyyέλλουν την
είδική θεοσοφικη «Προσευχή
των θρησκειών», πού δtν
προσκρούει σέ κανένα δό·
yμα:
'Ω' Ζωή κεκρψ.μένη, nαλλου
[σα έντός καθε άτόμου
'Ω! Φως κεκρυμμένον, λάμnοv
[έντός κάθε nλάσματος.
'Ω' Άyαπη κεκρυμμενη, έναy[καλιζομενη τό nαν.
Είθε εκαστος, αίσθανόμενος
["Εν μετά σου έν ττj Ένότητι.
Να έννοήση δτι ενεκα τούτου
[είναι "Εν καί μετά nάντων.

Ύπηρξε δέ χαρακτηριστι·
κός καί ό τρόπος της κηδείας
του 'Όλκοττ, την 17η Φε
βρουαρίου 1907. Γιά τόν αν·
θρωπο ό όποϊος σ' δλη τή
ζωή του άyωνίσθηκε yιά τ.ήν
κατάρριψη των θρησκευτικών
συνόρων και είχε άνεyείρει
στόν κηπο του 'Άντυαρ να·
οώς
των έπικρατεστέρων
θρησκειών του κόσμου, συνε·
νώθηκαν ο{ λειτουργοί των
νά ψάλουν τούς έξόδιους ϋ-
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μνους. Στην νεκρικη αϊθουσα,
στην άνατολη cΤχαν τοποθε
τηθεί τραπεζάκια μέ τά ίερά
βιβλία των θρησκειών. 'Ήσαν
έκεϊ αί Βέδαι, ή Ζένδ-Α
βέστα, τά Πιτάκια, ή Βίβλος,
τό Κοράνιον. Ή νεκρώσιμος
άκολουθία αρχισε άπό δύο
Βουδδιστάς β ι χ ο ύ, πού ε
ψαλαν στίχους Παλ ί. 'Ακο
λούθησαν δύο Βραχμάνες, οι
όποϊοι εψαλαν άπό τά Σαν·
ακριτικά βιβλία του Ίνδουϊ
σμου. 'Ένας Πέρσης μ ο
β έ δ έδιάβασε εύχάς άπό την
Ζένδ-Αβέστα. 'Ένας Χρι
•στιανός ιερεύς εψαλε άπό
την Βίβλο ενα άπόσπασμα,
πού μιλάει yιά την φύση του
άνθρώπου ώς είκόνος του αι
ωνίου θεου. 'Επειδή δέ εΙχε
καθυστερήσει ό Μωαμεθανός
μ ο u λ a ς, άνεγνώσθη ενα
άπόσπασμα του Κορανίου σάν
ενδειξη της έσωτεί=)ικης άδελ
φότητος των θρησκειών, σάν
άκτίνων άπό τό ϊδιο Φως.
Τέλος, ή διάδοχός του στην
προεδρία της θεοσοψικης 'Ε
ταιρίας δόκτωρ 'Άννι Μπέ
-ζαντ «εδωσε τόν λόγο» στόν
'ίδιον τόν 'Όλκοττ, διαβάζον
τας ενα μήνυμα πού είχε ύ
ποyράψει 15 ήμέρες πρό του
θανάτου του yιά νά διαβα
σθη κατά την κηδεία του.
Καί νά τί ελεyε τό μήνυμα
.:έκεϊνο:
«Πρός τούς έν φυσικQ σώματι
άyαπημένους μου άδελφούς: Σας
άποχαιρετω δλους. Είς μνήμην
μου, συνεχίσετε τό μεγάλο ερyο
της διακηρύξεως καί του βιώματος
-της 'Αδελφότητος των θρησκειών.

Πρός τούς έπί των ύψ1λοτέρων
πεδίων άyαπημένους μου ά5ελ
φούς: Σας χαιρετώ έρχόμενος πρός
σας καί έπι·<αλου,1αι τήν βοήθειά
σας yιά νά έντυπώσω σ' δλους
τούς άνθρώπους έ,τί yfjς δτι «ού
δεμία θρησκεία ύπερτέ,οα της 'Αλη·
θείας» καί δτι στήν 'Αδελφότητα
των θρησκειών εyκειται ή είρήνη
καi ή πρόοδος της άνθρωπότητος».

Αύτη ή ένότης των θρη
σκειών καθρεφτίζεται σ' δλα
τά ίερά κείμενα. «Καί αλλα
πρόβατα εχω, α οϋκ έστιν έκ
της αύλης ταύτης - εΙπε ό
Ίησους · κάκεϊνά με δεϊ άyα
yεϊν, καί της ψωνης μου ά
κούσουσι, καί yενήσεται μία
ποίμνη, εfς ποιμήν». Τόσοι
δρόμοι όδηyουν πρός τόν θεό
-λέγει ενα δόγμα Σ ο u Φι
κ ό- δσες καί πνοές στά τέ
κνα των άνθρώπων. Καί ό
Σρί Κρίσνα ελεyε: 'Από δ
ποιον δρόμο καί αν ερχεται
ό αvθρωπος πρός Έμέ, σ' έ
κεϊνον τόν δρόμο θά τόν συ
ναντήσω, διότι δλοι οι δρό
μοι μου άνήκουν.
Μπροστά σ' αύτη την ένό
τητα, ή έπιμvημόσυνη δέηση
του Φαλήρου καί ή κηδεία
του 'Ό λκοττ στό 'Άντυαρ
είναι άντίστοιχα ενα βημα σέ
μιά διάνοιξη μεγάλου δρόμου.

Στό Φάληρο ή παρουσία εξη
ιερέων διαφορετικών δογμά
των (αν καί έπρόκειτο πρα
γματικά yιά έκπροσώπους
δύο μόνον θρησκειών) ηταν
ενας συμβιβασμός στό y ε y ο
ν ό ς δτι σι 2888 νεκρο1 τοσ
Μνημείου άνηκαν σέ διάφο-
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,ρες έκκλησίες· συμβιβασμός
όπωσδήποτε τολμηρός, διότι
ή συμπροσευχη yιά τούς vε
�?ούς άνοίyει τό δρόμο της
συμπροσευχης yιά τούς ζών
τες. 'Αλλά ή κηδεία τοΟ 'Όλ
κοττ μέ την συνεργασία ε.ξη
έκπροσώπων ξεχωριστών θρη
·σκευμάτων yιά ε.να καί τό αύ·
τό πρόσωπο ηταν μιά έντε
λως διαφορετικη πράξη, συμ·
βολικη της ένότητος των θρη
-σκειων τοΟ 'Ανθρώπου.
'Ένα αλλο βημα πρός την
•θρηοκευτικη συνεννόηση καί
άνοχη έπετελέσθη, τόν πα·
,ρελθόντα Νοέμβριο, στό άμε
,ρικανικό Πανεπιστήμιο τοΟ
Χάρβαρντ, μέ την άπόφαση
νά 1δρυθη ε.να έξωτερικό
-φροντιστήριο της Θεολοyι
<1<ης Σχολης, στό όποϊον νά
προσκληθοΟν ε.νας Βουδδι
-στης μοναχός άπό τη Βιρμα·
νία, ε.νας Σιντοϊστης ιερεύς
,άπό την 'Ιαπωνία καί ε.νας
Μουσουλμανος κληρικός qπό
την 'Εγγύς 'Ανατολή.
'Ακόμη πιό τολμηρό βημα
ύπηρξε, τόν παρελθόντα Δε
iΚέμβριο, ή άπόφαση διακεκρι
,μ ένων προσωπικοτήτων - ο
πως τοΟ ραββίνου Γκολντ
στάϊν, τοΟ δόκτορος Ραδα
κρίσναν, τοΟ έπισκόπου Χα
ναyιάμα, τοΟ δόκτορος Ούέν
Γιέν Τσάο καί της κυρίας Έ
λεωvόρας ΡοΟζβελτ - νά θέ
σουν ύπό την α[yίδα τους την
άνέyερση στην Ούάσιyκτων
:ένός «ΝαοΟ Κατσνοήσaως»,
γιά την έξυπηρέτηση κάτω
άπό τόν ϊδιο θόλο των πι·
στων εξη θρησκειών: Ίνδουϊ-
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σμοΟ, ΊσλαμισμοΟ, Βουδδι
ομυΟ, ΚομφουκιανισμοΟ, Ίου
δαϊσμοΟ καί ΧριστιανισμοΟ.
'Ήδη έσχεδιάσθη ό ναός σάν
ε.να πολύγωνο, yιά νά ένθυμί·
ζη δτι «ή 'Αλήθεια εΤvαι ενα
διαμάνrι μέ πολλές γωνίες».
Κάθε γωνία θά είναι καί ε.να
παρεκκλήσιο μιας θρησκείας.
θά ύπάρχουν έπίσης βιβλιο
θηκες, άναyνωστήρια καί, φU·
σικά, ενας κεντρικός κοινό
χρηστος χώρος. Ό κεντρικός
θ6λος θά είναι κρυστάλλινος,
μέ σχημα τεράστιου διαμαν·
τιοΟ, προσιτός στόν ηλιο, yιά
νά φωτ(ζη όλόκληi)Ο τό ναό
συμβολικά μέ τό φως της
πνευματικης γνώσεως· τη νύ
κτα cό διαμάντι θά έξακο
λουθη νά λάμπη τεχνητά yιά
νά συμβολ(ζη δτι ή κατανό·
ησις άποτελεϊ φως άνεπηρέ
αστο άπό τό έξωτερικό σκο
τάδι. Ό ναός αύτός, δταν θά
έyκαινιασθη, θά είναι ενας
πνευματικός ΟΗΕ. Μάλιστα
θά εΤναι μιά πρόκλησις πρός
τόν 'Οργανισμό 'Ηνωμένων
Έθνων, ό όποϊος δέν μπόρε·
σε νά λύση τό θρησκευτικό
του πρόβλημα. ("Ας ύπενθυ
μισθη, δτι τότε πού κτιζόταν
ό ούρανοξύστης του ΟΗΕ
στό Μανχάταν, μέ 39 όρό·
ψους ύπέρ καί 3 ύπό την γη,
μέ πολυάριθμες αϊθουσες yιά
δλες τίς άνάyκες των άντι
προσώπων του κόσμου, μέ
σταθμούς ραδιοφωνικών έκ
πομπων καί τηλεοράσεως, ά
κόμη καί μ' έyκαταστάσεις,
ωστε κάθε άντιπρόσωπος νά
δημιουρy'Ό στό yραψεϊο του
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τίς κλιματολοyικές συνθfjκες
του τόπου του, δεν κατώρθω·
σαν νά συμφωνήσουν, δχι βέ
βαια yιά νά προβλέψουν με
ρικούς χώρους παρεκκλησίων,
άλλά yιά ενα εστω δωμάτιο,
πού θά επρεπε νά άποκληθfj
«εύκτήριος οΙκος>> καί νά εΙ·
ναι κοινός σέ δλους τούς
θρησκευομένους άντιπροσώ·
πους, ωστε vά μπορουν νά
προσεύχωνται καθένας μέ τό
δικό τ0υ τρόπο. Καλά-καλά
δέν κατώρθωσαν νά συμφωνή·
σουν δτι πρέπει νά προσεύ·
χωνται. Μιά είδικη έπιτροπή,
άφου ματαίως προσεπάθησε
νά συντάξη εναν τύπο προ·
σευχfjς παραδεκτfjς άπό δ·
λους, συνέστησε κάθε έτησία
συνέλευσις ν' άρχίζn καί νά
τελειώνη μ' ένός λεπτου σιyή,
yιά νά την χρησιμοποιfj κατά
βούλησιν καθ' ενας άντιπρό·
σωπος, άλλά οϋτε αύτό τό

λεπτό της σιωπfjς συνήντησε
την yενικη συμφωνία και άνο
χή).
'Η σχεδιαζομένη συνύπαρ
ξις δλων των μεyάλων θρη·
σκειων εστω κα! μόνο στό
«Ναό Κατανοήσεως» της Ού
άσι yκτων θά όδηyήση σιyά
σιyά στην άναyνώριση της
βασικfjς ταυτότητος δλων των
θρησκειων-άφου δλες διδά
σκουν την Πατρότητα του
θεου, την 'Αδελφότητα των
άνθρώπων καί την Έντολή
τfjς είρήνης καί της άyάπης.
-
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Σ' αύτό τόν δρόμο της οί:
κουμενικfjς πνευματικfjς συ
νεννοήσεως των άνθρώπων,
πού διάνοιξαν πρωτοπόρcr
καί τολμηρά πνεύματα, ή τε
λετη του Φαλήρου θ' άνα
yνωρισθfj σάν μικρός μέν,
άλλ' άξιόλοyος σταδιοδε(κτης
προόδου.

Ή ζωή είναι άφάνταστα εϋκολη. Τό τιαν είναι νά άποδέχεσαι τ&
αδύνατο, νά κάνης δίχως τό άπαραίτητο καί νά άντέχης τό άβάσταχτο.
Katl11een Ν orris
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Εί;ε ποα.•ψα.τοτ.οι η·.9εί ποώ-;-·η τ.τη
σι::; εc.ω άπο τCιν τ.):χ.νfιτ�η μ�::;. '()
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C·
1.�ωτο� αν ,,�vωπr�ς τΊjν ειοε μ.ε το
_
,
,
σ�:χ.ι:::ιιχο -:·η::; σι_ημ.:χ., σαν :χ.σ-:eιο�
«Ό π,vαξ τοϋ όρίζοvτος-εΤπε ό
Γκσyκαριv-εΤvαι πολύ πρωτότυπος
και ωραιος Δύναται vά ιδη κανείς
τό παράδοξον με τά χρώματά του
πέρασμα της Γης είς τόv κατασκό
τειvοv ούραvόv έπί τοϋ όποίου δια
κρίνονται τά αστρα. Αύτή ή γραμμή
όμοιάζει με λεπτήv ζώvηv - υμεvα
πού περι6αλλει τήv yηίvηv σψαιραv.
ΝΕχει χρώμα μπλε άvοικτό Καi δλο
αύτό τό πέρασμα άπό τό μπλε είς τό
μαϋρο γίνεται πολύ άρμοvικά καi ώ
ραια. ΕΤvαι δύσκολοv vά τό έκψρά
ση κανείς με λόγια Όταν αψιvα τήv
σκιάν της Γης, ό όρίζωv ητο τελείως
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12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1961

·η

ΕΙναι
·ημέοα. - όοόσημο στ·ην
προσπά.·Sεια. -yιά. την κα.τά.χτ·ησι του
Διαστ·,1ματος. Τ·ην ·ημέοα α.ύτή, Τε
τά.ρτ·η 12 'Λποιλιο: 1961, -:-·ην 8.07'
πρωiνη ( WO'Y. 'Ελλαδος 1, τό οιαστ·η
μ�πλοιον ((13οστiιχ» (':\·�α.το�η) ,,ά. 
_
, �ιαστ·
v-ηλ-θε στο
rιμα με επιbα.-:-·η αν
-θρωπο: τον +,λιχίας 27 έτι�ν Ρώσσο
έπισμηναγό Ι'ιούρι 'λλεξέγιεbιτς
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διαφορετικός. 'Εψερε μίαν μικράν λω
ρίδα ζωηρόv πορτοκαλί πού περvου
σε πάλιν προς τό μπλε καi κατόπιν
προς τό μαυρο. Δεv εΤδα τήv Σε
λήvηv, συvέχισεv ό Γκαγκάριν. Ό η
λιος λάμπει είς τό Διάστημα πολ
λες δεκάδες φορες λαμπρότερα άπό
δ,τι είc την Γήv.
Φαίνονται πολύ
καλc τά αστρο. Είναι φωτεινά και
ή λαμψις τωv εΊvαι ζωηρή Ό ουρα
νός άπό κεΊ ψηλά Φαιvεται έvτελώς
μσυρος Τά άστέρια λάμπουν πολύ
καθαρώτερα καi ξεχωριζουv μέσα σ'
εvα φοvτο βελούδινο, θαλεγε κανείς.
Ή Γή περιβάλλεται άπό εvα yαλα
ζόθωρο στέμμα Είναι μια πλατειά
ταινία πού εχει δλες τις άποχρώσεις
του γαλάζιου Γαλάζιο άvοικτό, μενε
ξεδί, βαθύ μπλέ, ώσπου φθάνει και
συγχέεται με τό μαυρο του ούραvου.
Ή μετάβασις άπό τό εvα χρώμα στό
άλλο γίνεται με άλησμόvητη όμορ
φιά,>

.;-r

Ε>1.-:-�
1 ν �λ:�1 γιώ0-r1 ?ι:ι.Οοομ·ήν
ιτοJ πέ�ις τοϋ χόσμ.οJ, ο Ι'ιούοι
,
'
,�
.
' "' '
1 Χ.7."'(�- α�;ν ,. ειοε, ι:ον ·,1 )�ιον_ ν;- ου·η
ε�ς τον ο:ιιζοντα τοJ-αφοu επετα
Ε.ε α.νω·9εν του σο6ιετιΧου ημισφαι
ριου τής γΎjς-χα! τον ζαναείΟε ν'
•
'
ι

Ό πρώτος Άμεσικανός αστρο
,, .1ύτης αντιπλοίαρχος 'Άλα,•
Σέπαρντ. Ά,•ηλ{)ε μέχρι ϋψους
1 GO χιλιομέτσων, καλϊ,ψας, λό
γφ τής καμπίλης τροχιάς, άπό
στασιν πεσίπου 480 χιλιομέτρω,•

:.\Ιr:ο�ϊί να σJ μ τ.εQiνουμε Οτι χ.�τα
!J-Τι ΧΟ; τη; τr,οιια.ς του «ΠοστΟΧ)) ύ7.Τ,Οϊ ε, Χ7.τα. ΧJοιχ.ον μ.ετοον, μια πο-

ράνιον .()όλον. Δι' αυτόν τον λόγον ό
Ι'ιού ρ ι ΓΧαγΧάοιν είοε τον ·'ήλιον νά
λάμ.π·η είς τ�ν μα.Uρ ον οι>ρανΟν ά.9οcνταστον πρ&γματι -θέαμα - χα[,
ταυτοϊ_οόνως, να. λάμπουν τ?ι. α.στρα!
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ανα'7εΑΑη εκ νεοJ.
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σο-:γ1 ς αεοος ισΊ1 ποος τι') οεχ.αχι::: Ί.ι,
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).�οσ-:-Ον τοU ϊ.tλιο;ο&.μμGιJ. Ί I ποσό
τ·ης αύτ·η ψιίνεται ά.σ·ημαντο; Χαί
χά-θε α.λλο παρά ίΧαΨη νά έπ·ηοεάσ·η
την χiνησιν τοϋ πλοfου: έ�ν Ομ.ως
λά6ωμεν ύτ.' οyιν τ·η,1 μ.εγά),ην τα
Ί_ύ-:ητ& του (7,8 Ί_ιλιόμετ?α Χατά
οευτεοόλεπτον)
ά.ντιλαμ6ανόμε·θα
π�ς άχόμ:η, χ,αl τ6 σο σπ&.νt,α. μόο!α.
Ουναντ:ιι Ψ:ι. επ-r·1 �εασουν αισ-δl·ητω:;
τ·/jν κfν-ησιν.
Λ.. ό γω τ·f1 ς έλ�:ι.!στ·ης π,.οουσlας ά.
έpος, ό ούοανός 9�fνετ�.ι τελείως
μαU?Ο;: οιότι, Π?iγμ.ατι, τά. μόρια
του ά.έ(.ιος εΙναι έκϊtν:χ. που Οια:ι έ
ουν τΟ φώς (κ�τ7. είδιχΟ,ι τvό-iϊον
τά.ς ά.χτινο6ολία; 6οαzέος μ·ηχους
κύ μ ατος. ώ:; είναι αί γαλ"J.ναf). χα!
Οtδοvν τh γαλανόν ϊ.tώμ.� ε!ς τΟν ού1

Τ\[ιc- νέα έποι:ί� σ.ρΊ_ισε γιά τ·ηv
ά.ν-θρωπότ·ητα. JJ ?Οtιλέποvται !ήο·η οί
�πόμενοι σταi) μ.ο[: 'Εντός τριών μ.-η
νων -9ά πετάt;rι στο .λιάστ-ημα Υ.αί
·9ά. έπιστρέψ·η φέρνοντας τίς πρώτες
είΧόνες τ·rιλεοράσεως ττ,ς Γης, των
JT λαν·ητων, των ., λστρων Χαί του
'Ι\λ[ου, Π01J {)σ_ εJ.Ου'/ ),ηφ-θεί �ζω
άπΟ τ·f/ι ά::μόσφ"J.ι(α. ΈντΟς ένΟς Ε
τους lνα; πύοαυλος -θά φ-θ&σ·η στ·η
Σελ·ην·rι. οπου ,f)ά έγΧαταστσ.-θη καί
έπιστ·ημονιΧος στα-θ,μ?ς ρομ.π6τ. Έν
τΟ ς δΔο έτών Ε.ν,,. Οια.στ·ημ.όπλοιο θα
Χ�.μ.·η το ταξίδι ττ,ς Σελ·ήv-ης ( 500.
000 μ[) ια J μετ' έπανόοου. 'Εντός
τρι<7)'1 έτων
έ/_-η έγΧσ.ταστα-θη
«έξC:Ο ρ α τοU Διαστ·'J μ. �τος)), άπb τ·/)v

-θσ.

Ί

1G3

Ι Λ Ι Σ ΟΣ
<JΠΟtα -θα. ςεχιv-r1 σfι αψ;J�ωπο, για. 'Ι:t.
άποbιbασ-θη στη �ελ-ήΨη. Τ� 191.ί:i
μπορεί
οί
πρώτοι αΨ;JΟωΠΟι Ψ:1. i_,(_
(
- .
,
\ '"" ) '
'!'
ΧCΙ��tστ?uν α.ποι�ιιχ στ�η .:..ιε
\.fjΨfj. ,�φ οοιαζομ.ε•ιοι μ.ε πυοαυλσυ, �ομ.τ.r,τ
').'ΠΟ τ·η /'η, -θά. ά.γωνισ·θοϋν για ν!ι.
ο·ημ.ιουογ·ήσουν στον οοουq:,όοο τ ,,:
Γης συν{)i1 χες ζω'ijς...
1

ΤlΑΡΑΛΗΡΗΜΑ
Th έπίτευγμ.α αυτο στ r1 ν χατά
χτ·φι τοϋ ..1ιαστ-ή μ.ατος είναι οωσιχ;
χαί ::ι.ποτελεί τ·ην οιχcιίαν αίτίαν J
περ·η.,ιανείας της Σοbιετιχης Έ•ιώ
-σεως. λύτήν, έν τούτοις, τ·f)ν Jπξc.,·ηι
σι;_μ-�.ερι'ζονται , και' ")
'
φ_rι.' ν�. ι11. τ·ην
ο ,?
οι α•ι-θοωποι, οιοτι συμ.bολιζει τα,
τεοαστία.ς Ουvατότ·ητα.ς με τάς ό'ϊ:οί,
r
Ι,
, ,
,,
ας ει.ει 7:ροιχισει ·η <>υσις τα αν,
-θpωπι •111 οντα.
'Ωρισμ.iνες, 3 ως, έχο·ηλώσεις στ , ν
μ.
1
'" ,,
'Ελλ
i
α.ο':J ε.τεινα.ν να. εομγ1 νευσο�ν
τ·ην ποι:)τ·η r.τησι στο ..lιαστ·ημ.α σαν
·άπόΟεtξι του Οτι... ΟΕ.ν
Jτ.ά�Ί.ε�
(-Jεός!
�' Ενα & ρ -θ ρ ο, έτονfζετο άλ�ζο
νιχα:
,, - 'Ως έμ.εγ�λύν-θ·� τα. �ΟΥ!1; σ�υ,
αΨ.9ψωπε! Ηα.ντα εν σοφιq. εποι·η1

,

,

1

σας.

Κα.ί ό ποι·ητ·ης χ. Τάσο, .\ει6αοί
τη; έο·ημ.οσίευσε ποί·ημ.α, πα�ιστάνον
-τας τ·ην χά-θοοο τοϋ rχαγχάοιν άπό
το οιαστ·rιμ.6πλοιο σά.ν... εχπτωσι τοϋ
�εοU ά.πΟ τα ού ρ ά.νια. χαt άνα.bίb:�.σι
τού ',\ Ψ3-ρώπου στο -θοόνο τοϋ / [ αν-'t'ΟΧ()άτοοος !
Νά το ποί·ημα όλ6χλ·rι ?Ο:
flANTOKPATΩP
"Ωρα 1 Ο και 55' πάνω σ' δλη Τη
Γη. Ή άvαμοvή ψάρδαιvε τό χρό
νο. Πριόνιζε τις άvθρώπιvες μι
κρότητες
71 λαχαvιασμέvη άvάσα του κόσμου.
Ή πόρτα του διαστημόπλοιου
τρίζοντας
<άvοιξε.
Μά είδαμε τότε ξαφvιασμέvοι
s.ιά κατε6αίvει εvας πανάρχαιος γέ
ρος με μεγάλα γέvεια - σύyvεφα

'

•J'li

κι' εvσ yαλαζιο φαρδύ μαvδύα άπό
ούραvο
εvαv οuραvο φαγωμέι ο
απ' τον σκωρο τωv αστρωv
και τ' απελπισμεvα βλέμματα των
φτωχωv Ήταν ό έκπτωτος 3εος
που 6yηκε σιωπηλος, και σηκω
vοvτας καρτερικα τό 6αρος
μιάς όλόκληρης χαμεvης αίωνιοτη
τος, προχώρησε
καί μπηκε στο αvώvυμο πληθος
Κι' έκεί,
στι'1 6ασιλεια τωv ούραvωv, πατέ
ρας, παvτοκράτωρ,
ποιητής ούραvου καί γης, όρατωv
π παvτωv καί άοράτωv,
ορθιος, πάvω σ' ένα θροvο άπό κάρ6ουvο και στάχυα και φλάουτα
και σπασμένα �τουφέκια
itστεκε τώρα εvας εύρύστερvος, ή
λιομέτωπος αvτρας, με τά μΕ.γά
λα, παρήγορα χέρια του αvοι
yμέvc.
σ' εvαv πελώριο, αδελφικό χαιρετι
σμό
Και τ' οvομά του ηταv
"Αvθρωπος
'1�� αλλου, ό Ι'χ:ιγχά�ιν άτ.ει�Α·Γ1{)r1 ι( 11 Ο?·9·ι;τ·ης τοϋ Οjοανοϋ»... "JlιJr
r
'
'\ (1'
•
ε, cιμ:..ω:;,, σ-:-·'iν
, v- ηνα _ο Χ"'J.�:J.C r1 ·;-, τγ1 :; τ r1 :; ασταονομι:ι:; του 11 ανεπι
στ·rιμίοJ τοϋ Καίμποιτζ σέο Χάοολντ
'Γζέ 9 QJ:;, γιi να Οώσ�,; τ�}1 ν σωσ7·�
. )�ο�·ι�
' σ":ο,
' ε�:τ�υγμα
' .
�Ψ:t.
;ου- Π?�'ί:'ΟJ
'
αστοοναυτη εν σιεσει με τον ου�α
νιο zώοο.
..

1

1

«ΤΟ �ύμ.παν -εΙπε ό σΕ 9 Χ'Χσολντ - :χ..)τΟ τΟ �ύμ παν ποJ γνω��
ζομ.ε, ε ι.ει Οιάμετοο δiχ:ι Οισεχα-:-ομ
μυρiων ( 10.000.000.000) έτώv :,,ω
τός. Ί�iν έπι-θυμ�τε αύ7Ύ} τ�Ι)v iπόστασι

είς

χιλιόμετ9α, είναι

9ο.1 υ8 .OOO.OOO.OOfJ.000,000,000.
( 'Ενεν f1 ντ;1. ιτ-ρtσεχατομμύ 9ια εκατομμυρίων zιλιομ.έτ?ωv �).
Ό οιχ6ς μα, γαλαςίας ύπολο-:ίζz
τ:ιι Οτι είναι Εν:ι:; άτ.Ο ι-:7. 60 έκα
το μμύ ρ ι-χ γ:ιλ:ι�ιών, r.oU ύπ!ι.οι.ο-->ν,
κ71 οί όπ ίοι χινοUν -χι μΕ. έχπλ·η τι
?
�
;
χα5 τα{.υτητα;. i\[ε �ο τ·ηλ_εσχοπ ο
ι,
.
·η ,αzυτου lI αλομαρ υπελογισ·>η
1

16±

Την ήιιίρα ποιι {}ά μπορ{σουμ1; ,·ά τα�ιδiψουμι: ιι.\•(lμεσα στ' ύστ{ρια,
τί {}' άναzαλύψουμε στό οι(lστηιω σέ άποστίίΩεις ο:ατομμυριω,, έτί7!ν
crωτής; Στ11,• (f'ωτογραψία, μια εί;ιήνα τσ'ί• Ηqελ<όματος J\1. jl του
άστερισμου Κυνηγετικό!ν κυνιi!ν. Είναι μια τελιι'!ρια συνύΟροισις ά
στρων διαμέτρου 35.000 έτι71ν ιrωτός, ;ιεψενη τ.ερίπου είς άπύσταrιν
10 έzατομμυρίων ετι7)ν φωτός άπό της r,-1ς. Αιjτά τά συσηΊματα
μπορεί ,,ά ;τεQιέχουν χιλιάδες, γιατί ()χι zαί έzατομμύρια, κόσμω,• ...
τ·η:; τοϋ τ.λέον ά.πομ1χ.ουσμένου νεφε
λώμ:ιτο; είς G0.000 ι/λι6u.ετ�:ι κ.:ιτά
δεuτερόλεπ-:-ον. r'Ενα νε9έλωμα χ.ι'
'
...
'
,
νοJμενον με πεν7ι:ι.πΛασιαν ι:αϊ_ υτ·ητ,� ·.S.2- ·}�ταν κατ' ά.QJ:'Jν αοα:ιτον,
οι6τι
ται.ύτ-r1ς του ·.9-?'. ίσοϋτο μέ
τ
τ+ιν αι.ύτ-r(:'1. τοϋ 9ωτός. '�\ντιλ"J..μ.-

·η

�ά.νεσ·.9-ε� λοιπόν, Οτι Οτa.ν λέμ.ε τό,
�ύ μ πα.ν. έννηοϋ μ ε τό ά.νώτατον 0οιον τοU όοιχτοϋ Σύ μ. πσ.ντος χα! Ο ϊ. r
ά_,;,-,ψ1.ιτ ητως i:ιλ6κ.λ-nοο το �ύ μ. πα•ι
,
'
.,
....
-:?υ r,,;οιου ,Ί)'Ι εκ.τασι
αουνατουμε
9
'Ι?' συλλά6ου μ.ε. ')'πε 6 ο; fνει τά.ς
� '
νο·r1τικ.α' ς μσ.; ουναμ.sις ...!J

.

.

-
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ΙΛΙΣΟΣ
ι() ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ το ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Κατά τ·η γνώμ:r1 τοϋ 'λ μ.ε�ιχανοϋ
άεροναυπ·ηγοϋ "λ ψΞιου� "0 5- τον, άΨ1.
"Ιtτυσσ6 μ.εΨη σε έπtστ·ημ.ο'ΙtΧr; Πε�tΟΟt
:χ6, το άναφερόμ.ενον στ·ην ΙΤ αλαιά
.Δια.J·ήκ·η Ο9α.μα τοϋ Ίεζεκt·f1λ Οεν
·}ιταv τιποτε &λλο πα.�α «έμτ.εGι�στ"J..
-τωμ.έΨΙJ, λεπτομ.εο·ης χαl άχοι�·ης»
.εχ-θεσις τ'ης έπισχέψεως πλασμ. iτων
ά.πΟ &λΆον πλαν-f\τ·η' Tri. «τέσσ�Gιrχ.
--προσωπ�», ε,ψχ Αεοντος, εν"J.. �-�-:ου,
.ενα boo:; x:tl εν,,_ ά.ν-&οώτ.ου. ·fισ-χ.ν
ά.π) ώς πεσιγοαο·η τ·ης ά,10-.-;:νευσ,ι
:χ'ης συσχεur..; χα\ τοϋ yop ητοϋ οαοιο
-τ·ηλεyωνου, τ.,η, ε ς;:, εοαν ,α έ.Ξωγ r1 ι-vα. έχείν"J.. πλ&σμ.ατα.. "()σο ...:ι-:ι. το_ν
·((•9ρόνο) στοJς αί{.ι,έuα:;, πeιέπει ψ·.1. -rι
-τα.ν τό Οιαστ·r1u.οπλόιο, ποJ τοJς με
�έ�εοε ά.π; τ�ν «&))ον » �)"1..ν�τη
�τσt iνεχ�νf1 �r1 ":fJ Π"J..):Χ.!0 ΠVΟ
-ε/\·,:μ.� -:r1 :; {Jεύlο-!!':1.:;, πεοi τοϋ αν
.-θρώπου ι;): τοϋ τι:.λειοτέuοJ r;ψtu:;
-της Θείας ο·ημ. ιουογίας. Τί -&ά σψ
bη έ�ν απΟ τ·t'Jν ι.οόοΟο τώ'J 'it�O1

tl

..

1

11

tl

•

-

στ.'1..{J>εti;)ν ΟιεισΟύσεως σ-::-0 .λιά.στ·rι
μ�. ά.τ.εδεtκνύετο Οτι () t1.•J,θ.οωπος
είναι b.πλώς τΟ τελεtότεοον Ον τοϋ
τ.λ�ν f(�·o.J ι�-η κα.! μόνον; Τ f'\ν iπiν
τ·,1 σι -π�οσεπά�5J.·rισε να Οώσ·rι () Χ7.i),γΓ
γ rι,·ί;ς ,ης (-)εολο--:ία.ς ορ Μπάρνετ
'llσ,ον: (( \/46μ:η - εγραψε -χαl
ει; τ·rιν πεοtτ.τωσt α.υτ·η, ,;ο ενοε1.ομ.ενσν -:fjς Jπα.οζεω:; λογικών τ.λ"'J.
συ.&.,ω'ι σε α.λλους χόσμ.ους, δεν ,S,'
ά'ναιcοϋσε τ·r1 ν yοοντίοα τοϋ Θεσϋ
"(t'Y Ολ·r,ν τ (1 ν � ·1ιμ.ιουσγt1. ' ...\ ντf·Θ•ε
":"7. -�; :πιbε6"'J.!ω•Jε τα ) ό"':ι,.
τοϋ
�Χ':i�σ--:οϋ: <<'l·>J τ·fι ο:κιq. τοϋ 11 7..τ:ιό;
μ.r;J μr..ι 1Jαι πο) λαl είσ�ν,), -τ:οJ ίσως
έσ ί-,υ7..
. ι J"'J..'J τ f1 ,J Jπ,.ο�ι λο "';ικών r:λ"'J..
f'J'J "'J.:-ω 1 σε '1..)) oJ:; πλανΎ1 τε:;)).
Ι

\

/

•

1

'

"

/

,

το (<ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟΝ>,
· \λlα. έ,,_ν JΠ':J..�/OJν )ο·γι/4?�.. οντ'"J..
,,.� G' χ/λ6Jζ �λ"'J. 1Jfj --ε; έι.. -- ο:; ιi;.0
-;:- r I r,, (),.�J')(ι')'7"'1..! χ7., ,..Jτο, με 70
1;;οι.α.70:;ιι..ον &μαο--:ημ,.; "Ι:ιουν O·r1):x.0}1 χ· έκε;νο! τ�ν 0:/40 -:oJ� .... ·'-,
6:xu; l,7.. 1 €../OJ'J ε��σ·'ι� .-·r1 J Ο!Χ'Γι

'
Τό δραμα

1

τού Ίεtεκι11 λ: 'F,;τίσ;,εψις cί.πό τό :Ίιάστημα :

·�..

• ·1
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r.ου: ·S.υσtα ,ου Γo),...,o-.Si; '1Ι π�οιμέ- ·
νi ";0.)ς μ.εταοι:.ισουν οϊ �-,μνοι.
το ]�j'X�'"(i),r..o τ"f1 ;, σωτγ1 οlας, πεοfπου.,...
;(α-9-ώ, οί π�ο-Κολομbιανοί · \.μ.εο:κα
νοί; Κα1 τί ·Sά. σcιμb'η αν οί γ ίμνοt
ά.τ:οbι6ασ,.3οϋν σ' εναν πλαν ήτ·η, ,;oU
;ϊ.Ο!ΟJ ό '.\Ο�.μ ή
· ον·Γι5ι·Ι) να φάγ·η -:Ον
ά.π·ηγοοεvμέ-ιο χα.οπό;
�' χjτα τ?. έ(.ωτή μ.α-:α ποοσεπi
,.3 rι σε ν' άτ.αντ·ήση ό πατ·fjο '\.bofλ,
ίεQοχ-ί-1 ουΕ_ τΎjς Γαλλικής lJαδ!ογ1ωνι
α.ς. '1[ cι,;&ν.ησ•ς τΟJ - ά.ντί-9-ε-:α
1 r
•
,
'
}"'
σε οσχ μει.οι ποο τινος Jπεστr1οιc.εν
· ταν ό-:! �
ησις
"f1 ,,:Jεο)0� ίσ� - '}
τ'η� Γενεσεως Οεν τ.οεπε! να εχλrι 
v&η ώ, α:�στηοως ίστοο:χον γεγο
�ό :; , ά./)� ώς εν�, ·fj 'S,.ι.x� σJμ6ο)ι
σuόζ.
�;ε,ιχi εγοαφε το ναλλtχο ·SεoσO-t/.'J πεοιι,οιχι, <<Κ�cι.νους λω-

'Κ.ι�ν

1

ά.7ήγ

"

τ�:)J:

«ΊΙ 'ίt-:ώσ!:; τοU ά,J.9-οώποι.> 3εν
ειναt ά., υ /. ·rι μ α. Γ,ίν:7.t η cι.ς,,εJχτος
ΟιαΟιχ:ι.σι�� τfΊc: έξελ!ξεω::,
6ασει
τ f)c: όποf�ς τ0:. πλα.σμα.τα έ�εο /.Ονται
έχ του χόλπου τι;υ lJ ατο6,, J;KEl
;\O :Χ'Ι'τιΧαΥίσταται σ.πο το
ΕΓΩ
Χ:t..! � αίωνιοτ·ης �.πh τον /:Jόνο. 1\.αι
·fι σι,)τr1 :;f:ι έπεu / ετ:ι! iπο -ϊ:όν Χοσμι
χ r"ν Χοιστόν. ό όιπο�ο� ένσαοχ.ώνετ,.ι
σ--:r,ν άν&ι:;ωπr;τrι:'Υ. χ.αl άσινε--::Χι ν:Χ.
στ'ΧJΟω.. _9fj στt'jν �)·η, γιi να έr.ιτCιέ
ψη στις ψ..>ι.Ε:::, iπο�οίπτοντας τ}Ίν
α.ιοεrj, τής ι.ωοιστιχ.ότ ητος x.:x.C -: f'jν
τ? υ
να' συμτ. ),ηοω.
'
- ;οονου,
'
'
cι.J,α.τ.";,Ί)
σΟJ'Ι τr;ν χυχλο τeιυς».

ΟΙ «ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ»
ΚΑΙ Ο ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΓΙΟΥΓΚ
'J�πfσχεψις άπΟ &λλους πλ�ν'ητες
r
,
ι
ι
, �
ι
γινετcι.ι -χατcι. ωρισμενΊ) εκοο;ι:η,
ι
,
,
ι
ι
�,
και τω�α, με τοJς ωπτcι.μενους οισχο:Jς)), που άπο χcι.ιρο σέ χαιρο τάχα.
παοουσιάζονται στΟ,, ούρανΟ Οια9ό
eιων zω?ών. Χιλιάδες ατομcι. 'έzου'Ι
gεt):χ�ώσεt Οτt Π?αγματιχα «εΙδα'J))
τοUς Οfσκους. 'Ενι1.ντίον αύτοU τοU
«μύ-θου» 6iλλει μ[ το τελευταίως
έχοο·Sέν 6ιbλίον του ό οιάσ·ημος ψυ
;ι,ολόγος Κά.ολ ι�ιούγχ, ύποστ-r;οfζον
τ:χ.ς Οτι πρόΥ�εtτΧι περl 6μ:ιδικής ψυ
zώσεω:.

ΚΑΡΛ ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΓΙΟΥΓΚ
Ό μεγάλος ψυχολόγος, τοϋ ό

ποίου άνηγγέλθη ό θάνατος πρι>
όλί γων ήμερων

'() Ι�tουγχ JΠ_ε ΨSυμf;ζει . οτ� κcι.ί
_
χατ:r. τr,ν 19ον cι.ιωνcι., οτcι.ν ο χοσμ.ος
}
· ι ταν 6cι.·9ειά οι·φ·ημένος άπο τους
·9ο·ησχευτιχr,υς πολέμους,
χtλtάοες
l�Uοωπαιων ύτ.εστ�ήοιζαν Οτι είδαν·
μJστ·r,οιωοεις ποcι.σtνους οισχους νcι..
στρέ c;ιωντcι.t περί τόν ·Ϊjλtο. Κcι.ί έ·Sε
ώο·ησαν το c;ιαινόμενον σά.ν ποομ·ηνυ11 α τέλουc της άicι.τcι.οcι.zης χαί της
ά.νωμ.σ.λί:ις. �ύ μ. Όολα. Οπως ό κύ
κλο,, ό οίσχος Χ!Υ.ί ό κυbος έzρ·ησι
μοποι·η-θ·,,σcι.ν τ.iντοτε γtσ. νσ. πcι.ρcι.•
στ·rι σουν τ·ην -:-ελειότ·ητα, τ·ην πλ·η
�ό-;·ητο-�, τΟ -9είον. ·Έτσt χαt ο! ίπτά,:..,
, ,ι
'
μενοι
οισχοι - που ερzοντα.ι νοc
άποτρέφουν ενcι. πυρ·ηνtχο πόλεμο,
χcι.τσ. συμbουλ·ην πλέον έξελtγμένωv
6ντων του �ια.στ·ημcι.τος -σ·ημcι.ίνου\Ι'
τόν πό·9� της ψ_υχ�ς γι� ενα. ψάρ
μα.χο, που μπορεt να προελ-θ·11 μονοv
άπο το ·.9-είον Σύμπαν. Κατά. τον Γι
ούγχ, άνεξcι.οτ·ητως του αν ύφίστcι.ν
τ�ι Ί) Οχι ίπτάμ. ε�α άντικεί μ. ενα, τΟ
γεγονός 3τι τόσοι α.νiΊρωποt πιστεύουν οτι τcι. ειοαν κcι.τcι.οεικνυει, οτι
· τεί ά.συνcι.tσ-θ·ητως
ό αν-Sρωπος σ.νc1.ζ11
ϊν,.ν καλύτερο, εί?·ηνικΟ χόσμ.ο.
\.

f �
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vΕνα ;ταραrττατι,ύ σ;,ιτσο γι(l τιΊν f εω(!ια τοίϊ (Ο/ΤΟ(Ο Ι'ωι•γ/ ΊΙ
προβαλλομ�, η (zατά η'jν ιί.κτινοσκό:τησι) ι:ίκόνα τοίΊ , ,lρι.ι:τι•-οι• > ίιιιια
·νίζεται σιΗ ,,εγο,ος <f,H ι, ό, ασχετο μ� την ιιτcμι/Ι) ψι•ι.•ι \Α.)ιι.. στην
πραγματι,ότητu, οι:ν Ιl)t;ιοι ιο, μα ;ιλιίDιη ε, τοι•ς ι,τ,ι.ιιt οι c < ιιΤ/σι•ς.
ΤΟ Οτι ο� οί c1.Ψ9οωτ.οι ((όλέr.ο.Jνη
otσxou:; Χ'Χι 7ω�"Χ, r;πως χ. ,.i σε T.'JΛU
πα.λαι6τεc.ια- /.?Ο'Η'Χ, σ·rιμ.-χ;νει, Υ..�:-:!ι
,
<· ,
,
r1
'ίΟV t 0J"'(Y.., ο--:.� r1 αν:_:ωπινη ψυ/
_
_
,
( στο εν7. σ·r1 μ.ειο -: t1 ς οομ η:; τ·η:;: ':'j
όμα.ΟιχΟν άσυνε! Ο·ιγ�ον, ποU σιJμτ.Jr-..,

1

' r '

/

,,

f

\

\

,

· ,

11

χνωνει -:-!:; Τ.(ι1:ι"tονιχε:;
,

'

1

εu.r.ει�ιε:;
'

εΙvαι μιά r.�ψ:ι.κ�-:-αS<ήχ η ά.�,., <ιά.οι_έ.
τυπα.>), Qγ1 λαδ·Ι'j σι.fί μ.:r.τ:r., συ--;χινhσει:
κα.ί είκ6νες, -::oJ έπι�οϋν σ--:·f1 ν r:ο
ρεία τώv αίωνω•ι. lI �οαλλ-ηλιζο,ιτα;
μιιJ. -� μ έ ρ α. τ1:; τ.:t.?αισ,S!·f,σεις έν,:,:;
ά.σθενοUς, τ.ου ε6λετ.ε τοUς άνε μοJς
v!X 6γ α.ίνουν ά:τ:Ο τΟν fιλιον άπΟ €.ναν
σωλ'ηνα.. μΕ τΟ Οοα�α τό ::Χ. Υ: οt 6ώ� Ζ
,
μοιον το περιγ�αφομενον απeι εναν
έλλη νtχΟν πάπυ,αν, ϊ.οJ ό iσ·Sεν-f1 ;
iιπεχλεtετο νrJ. τΟν γvωο! ζ�η, ό ΓtοJΎ /4
1
,
'
ι
•('. ι
ε,σχ·ηματισε τ·ην ποωτΊ1 ιοεα τ.,,, u.ε�όδου, που τήν έ φ λ�μόζει σ-:·fjν -;:ει:;t
"Ιtτωσι των ίπταμ.fνων οισκωv. Τσυ
έ φ άνη Οτt τΟ άν,S ρ ώπινο 1:νεUμα, Οι
χως νά το γνωρίζ·η εiς οια;,οοετι
κους τόπους και χρόνους, χωοίς καμ
μ!α ουvατη έπικοινωνία λειτουργεί
κατά τόv αύτό τρόπο καί προ6οcλλει
1

ι

,-'Ί.. t0t7 σJμι:ιο/ 1.
Η()ί !-;τ-::ιu.εν(Jt �!GΧ��
) ε'\'εt ?
L ,, tΟJ"'Υ..-άτ.ο -- ε) ο3 ι σ r1 υ :eια τ(J π) ε
ο•ι έ_ψ:JΤ.ωσt'ΧΧ(.ι'Ι άvι ετJ7:Ον Χαt αν
':t,"';�JσωΠεJε� --;ο•ι σJ"ιι vvνο u.ϋ-�ο -:-οί)
...,. ι
1
,...,
_
_
,
(
-ωτ
fjCiO:
των
αν..,
οω1�-ι ιvν. οιοτι, χατα.
6αS.0; 1 οί iνJ=.-ωι.οι ϊ.οΥοJν έν-χ ... \.J
τ�W7fj'J)).
Ι'_,

"

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΡΟΜΠΕΡΤ ΦΡΟΣΤ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
'<) έτ.ισχε�·5-ει:; "':ε/ ευταιως τΎ}v,
· λ-� ί-,νσ οιασ·ημο; \ ί δοαδεί:�. 1 [ ούλι
-:ζεeι '\ με�ικ:ιν ι·;; t.οιητΤ1 ς ρό μπϊρ τ
φp(;στ οω;·ή-ύηχε μετ�c J αλλ ων
,
< 1 L ιστευετΞ σ-:-ην αναγκαιοτ·ητ-χ.
τr,; ·.Ίανατικ-τ,; τ.οινης ;»
Και ά.πήν-:-·φε:
<(�ε :ι..α. μμια r.ε9ιπ-:ωσι. '() 8άνα
-:-οc είναι b μεγοcλος ά.ντίπαλος τοϋ
ά:ν-θρωπο.>. .lέν μπορώ νά χαταλοc6ω
πά.c μπορεί να :z.ρησιμοποιη"9-η σάv
σύμμ�,:ι_ός του στ·ην •θεραπεία τοϋ
χαχουη.

'Ο Ρόμπερτ Φρόστ ά.νεφέρ,S·η ά.-
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μέσω:; εν συνεzεί� στ"ην ύ�ό,θ.εσι ,, .ι.\. 
· 1τα.ν ύπόδιχος στΟ
ί z μα.ν, ό ότ.οίΌς }
tΙσ?αΎ}λ, ά.πΟ Οπου ε� zε r.εοάσει ό
Φοόστ, Π?!V ελ·9·1) σ-.τ,ν '_\.,.9,·ηνα. Κα!
ειτ.ε:
α \. ίσ-S.άν-Sψ('Χ μίαν ό: ι;,άντασ-.·η ύ
πε:ι·ηφά.νεια σtl.ν αv,.9οωπος. Οταν &
χουσ7.. πολλοJ ς fl�6 ? -xfoJ:: να Jποστ·η
ρίζ'JJV Οτι ·fi χ.α.λότεο·rι τιμω(ιία για
τhν :Χψ.)(ιω7:Ο αύτΟ δεν ε"ίνα.ι 6 -9i
να.το:;, άλλα fj
· iπόλυσf:; τουη.
ΕΛΛΗΝ I ΕΡΕΥΣ ΣΩΖΕΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΑ ΝΕΓΡΟ

·ο ά-Sι -ην αιΥ.ό� Τύτ:ο� έο·φοσίευ'
- "")
του
σε '":·r, ,ν πεοι7:τωσι
� �)\·ηνος
..
,
ποω�Υ.ιε:ιεως εις το .Λ.ινχοΛν �-ης πο
),ιτείας ΧεμπσάσΥ.α των 11. 11 . λ.
:Νιχολάο'J J\ :ι.:ιά;J.πελα.. () ότ.οiος σ.J
vετέλεσε μΕ τlc i/../..l:fι σεις τοJ 7.QΟς
r
,
'
' .
τ�ν χ-:._οεΟ'J:r_7·:ι να μ.ε'7:ι:(ια.π·ι\ σε ι1
σ9?'-α οεσ�.α. -,1 ·S.α.ν;�ι:ι.. 1 ποιν-,1 ενο;
�εγ�r;J, ι:ινvμ�τι ()υιJ σων.
f(' Νέ γ οο:: ε�ιε
σχοτώ'1ει rον
1- )α.σμοϋσεν, ϊ.7..-:εο:ι.. J 7.7..tΟιών, πο�
'ϊ;�ν bGιΎ,κε �:ι�·ιιχ.7- μ.ϊ.(;Οt1τά το.J,
ένώ r.eιοσπ"1..·5ιοϋσε ν"i.. χ.λεψ·'ί μι7. ιi7;0,.) r1 x. r1 • '() �ονε.J:. άr.εΟε:;-� r1 Οτι
·,,ταν γ,;ιο: άλχοολιΥ. ο� Χαι με τ.i.S.ος
_ "
-πGιι;ι; το r.ιo-:-r; Χ':t.t ο ιοιο;. �7r1 9J
'λ"1..ι.. fj ό μ.ω:. εΟειC.ε σ,:.y·f1 Οειγ:J.7..τα.
με-:--χνο!7.ς και Jτ.fιc.ιC.ε ίΟε�)Ο ης υu
/ �;ι.ισμ ε·ιο::, έΟί)ίωσε Οε 0--:-ι Si έE.-:i.
xvλ�J-j ft1·r, ν1. είν:ι.ι αν -:r;ν ιyyr1 'J':J.ν
νi ζ·ί-1σ·rι. �τ}1 ν :1.':J./_f1 γι'Χ -:r1 1 σω--:-r1u:� τοJ επιχιC.ε ά.τ.ο...ι':t.σt/'f'!'!/.() οό) (.ι
• υ1.')
(
ι
Γ''
ο b( ,:r1 ν πc.ιω:vιεGι�J::. υ;:: τr1 ν ε�:χ) fj
· σ: του 7.οο:: τον ι. Jtιεον r1 --:--ιι ε
γ(ιαyε:
1

1

θμοί, που με την μετάδοσιv εγκλημα
τικών σκηνών, γεγονότων και παρα
στάσεων, διεγείρουν την φαντασίαν
τώv άτόμωv και τό: ώθοϋv είς τό vό:
εγκληματήσουν. Σάς ύπεvθυμίζω, ότι
αί Πολιτεϊαι, που κατήργησαv την
θαvατικηv ποιvήv, δέv εχουv περισ
σοτέρους έγκληματίας άπό έκείvας,
αί όποΪα ι την διατηροϋv».
'Ο 'Έλλ·,:ν πρω·Sιιερεύς, έξ σ.λλου,
ύποστηρίΕας τ�ν μετατpοπ�ν της
-θανα-.ιΥ.η; ποιν'ίΊς του -;-.; έγοου ()ύtλ-
σον εί; τΟ �υμ.bοU/:ιον Χαρίτων, ε(
Ί_ε 7-}ι ν ε.Jκαιu(α·ι. να ε?πη:
c< r1 .E.ι':J.; ε�λtΧGιtνώ; u.ετ:1.νοών ά.μ:χ.ρτωλΟc ::.ίν"J.ι πεοισ�ότεοον ά γ α
πητΟς ε! ς τΟν ΘεΟν άπΟ iκ:χ.τομμύ
ριο: οιΥ.αιων. 'Εc.οχώτατε, άγιάσατε
τ·�ν l\ubέ�νr,σiν σας με μίαν μεγά.
λ·ην ι;,ιλαΨVc,ωπιχ·ην πσαΕ:ν)).
Ί J •ιά.οελφ η ,του ' • 'έγσου Ούϊλσον
r,
ι:-. \
οταν ·,1 κQJr,ε τΊιν α.ποφασιν, οια. της
όποfα, -� πoι'Jfj τοU ·&.ανάτου μετε
τr-,άr.·η ε!c ισό6ια Οεσμi, έψι-5ιύ ρ ισε :
ι( 11 &.ντο-:-c. έπfσ-:ε'Jα εί ς τ�f}ν Ούνα.μ.tν
τη; ποοσευι'i;cη.

1

1

«Καταργήσατε την έσχάτηv rώv
ποινών, διοτι ή διατήρησίς της άnο
δεικvύει δτι εχομεv 6άρ6αρα !:vστι
κτα και ότι δέv εχομεv προοδεύσει
Ή ποιvη τοϋ θανάτου πρέπει vό: κα
ταργηθη, διότι διό: τα έγκλήματα
δεν εύθύνοvται ο: εγκληματία, μόνον,
άλλα και οί γοvε7ς, τό περιβάλλον,
ή Κοινωνία, αί Έκκλησίαι, αί έφημε
ρίδες, τα περιοδικά, ή τηλεόρασις,
τό: θέατρα και οί ραδιοφωνικοί στα-

ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

αl\Jέ το ·Vέμ7. Π(;Ι.) ά.π·ησzόλ·ησε τον
'λμεοιΥ.αν� λ!ό:ξ "Ιlστμ.αν χ7_ ι τον οι
χό μας οασολ6Υο Jlαv. Ζέρι'.:α (c<Ί
λισος)) τ. 20 χαί 2'1), ο·ηλσ.ο·η το μυστ·ήοιο του
προσανο:τολισμ.ου των
- Υ.ατ,σ-' -:;ις
' αποο·
' <" ημ.ιε
'
·' πουλ � ων
� τ�ν, η
_
σι_ο):rι-&·η Υ.αι σε Υ.αs9.·ημ.εριv-η εψημε
οίοα ( <<ΒημαΗ 9 'λπρ.) ό Υ.. l\Ιιλτ.
'
λ!ανιατόπουλος.
Άνέφερεν οτι οί φυσιοοίφαι ύπο
στ·ηρίζουν τ·η•ι υπσ.ρ1;ι μιας είοιΥ.ης
«αίσ·S·ησεως Υ.ατευs9.ύνσεως», γιά τ·ην
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οποίαν πειστικ·η �'ΙΟειt,ιs είναι -� t
κσ.νότ·ης των νεοσσών, που ποοπο()ευοvται τωv γοvεων των κατα --.:-r1 ,ι
φ,9.ινοπωριν-,,ν πρ�:)τ·ην ά.ποο·ημ.ίαν
των, να ε�οισκουν τους �tοτόπο.Jς
οπου •,.ι,α οιαι_εψαι;ουν, σε σ·ημ.εiα τ'ϊΊς
ύορογείου τά. όποiα. οέv εί ι. αν γνω
ρίσει ποτέ! Το γεγονός αύτι; μ.α
·ι.ιστα ,&ά. ·r,ούνα.το νά. στ·ηοίt';η τ rιν
α.ποψι πεοί τοϋ κλ·'!οονομ.ικοϋ y_αοα
κτηQος τοϋ ένστίκτου τοϋ ΠQοσανα
τολισμ.οϋ --.:ών πουλιών.
0
()σο ··-.,ιά. τΎ'jν ίκανότ·ητα τών r.ouΛιων ν αποφευγουν τα οια.vο�α ...;J,
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1

1

\

/

\
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1

\
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"

/

σ!Κσ εμποοι::ι κατα τ·ην νυκτα, οι U·J'

1

'"'

\

'

,

,

σιοΟf;.ιαι Jποστ 1οfζουν Gτι τ'Χ άποΟη
μ.γ1τικtΥ πουλισ. όΟηγοUνται άπο τ }1 ν
-iιι.ώ που πcοκαλο3ν οί }
· ι ιοι τών
Χοαυγύ)V ΠΟJ έχ6ά) λουν Κα·ΕJ.ως πε
"tάνε. 1\.αl. τι� ό·ιτ!, Ειε! Οι::ιτ.!στωSιf1
Οτι τα. �ποΟrι μ..,ιτικα ΠΟJλιi ποJ τα.C.t3εόοJν τ�� νόy τα iχtαλλοJν σ.Jνε
Jώι:. χο;χυ�,ά :; � (() �fjyoς τών ι..��J
-yών ποοσπιπ7ων έπl τών δtα(!.)όοων
- .
"
'
?υσικων εμτ:οοιων που συΨχν-:()υν τα
ποuλι:Χ κα--:1. τα.ς πτήσεις των ά.ντα
"Vακλάται κ:ι: έπισ7σε;.ιει ώς fί ι W
ε:ς τα ΠΟJλια ,-,: όποία είΟοr.οιοJu .:'
" ' - '
' '
')(1. κατ'
,αJ-:ο....ν, τr;•J. :-:-οπον οι:�. τ Γι 'J
υr:αοc.ιν εμποοιοv, αλι..ασσο.Jν ι:.:ιτεJ4'.)υνσιν χ�l 7ο απο,.;;εύ-:ο.Jν ΊΤ fιιω.
μ€ άλλ':1. λό·γι-:J.., τ.αίζει τον οόlον ;.ιJ
σικοU «οαν7:χ.οη ι:.α &.οΟr1 -yούσα τα ά
ποΟημ·ητικα- ΠΟJλιi στ�Γι ν '7:.>�) 'Γι 'J J'
'
Ίτε�ιν-rι πτ,;σι 70Uζ, οπω ,.. -; r, (/J.ντ"J.':.ι
χα-θeιΟη../εί τα r;) οί:ι και τ:χ άεοοτ.) "1.
ν"J σέ πεοfπ-:ωσ! Cι μ.ίιλrι:::.
'() Οιάσ·r1 μος '\.u.εοιι:.ανο:; �ονι Sο
λόγος :Ντόναλντ l'κοι<!Jιν--.: έτ.ε6ε6α�
ωσε τ·Ι'jν άπο 1�ιν, 0-:ι fj fίιW ϊiν-:J..i έ
χεfν-η ποJ κα·.9ο0γ,'!εί τα τα�ιΟε.Jον
τα στΟ σκο-:&.Ο! τ.eιυλια κατ� τον Ξ
ζ ΎJς τοόr.ο: Ι1�ίyε παοατ·ηο ί-1 σει 0-ι
-:-ά πουλιά τ.ο J κατοικοϋν στ:χ 6:ι. S,. r1
των σπ·rιλαfων, 3ποJ έπικοατεί άπ6Ϊ,υτο σκοτάδι κα--.:οο-θ-ώνοJv vi ..ι-:ε
ρουγiζουν μέσα στα. σπήλαια z �οlς
να προσκοούουν στους σταλακ�ίτε:
καί στα τοιχώματα. τώ,1 σπηλαίων.
Ιlαρετ·ίΊοησε συγχρόνως Οτι τα που
λιά αύτά έφώvαζαv συνqώς κα,9.ώς
-πετοϋσαv μέσα. στά. σπήλαια δπου
Ί

�

0

κατοικοϋν. 'λvτελ·rιφ{ι-r, τότε, δη οί
κοαυγriς τr,υς {ιά. τά. bo·η,EJ.oϋv όπωσ\
""
,
οrι, ποτε νι::ι.\ (!
ορισχουν
τον ποοσαν�.τολισμ.ο τους. Για v;. bεbαιω·ΕJ.ΪJ -πε�ί
τούτου μ.ετέ9εοε μέσα στο σπ·,1 λαιο
ένα α ;τr;ματο μ.·r1 ι_άvr,μα καταγρα
φ i;ς Ύjf.Oc! και κατέγοαφε τις 9ωvές
7W'Ι ΠQ'J/ :ών. "0--.:αν έu.ελετ Γι σε τους
· 
η
· ιους πω είιε καταγοάφει το μ.η
/ ανr1 μ.'- π-χοετηv·ησε Οτι οί
-:�ν :-ov) ιι?ν εμ.'J\αζαν χα--:απλ rιι:.τ!
_
Χ"'J. με 7ι� ε/..7;οι1.Πεζ του (/:1..ν-:α.ο. �J
Ψr(;�.:yε, J οιπeιν, το σJμι.εο7..σμ.α
fj ·( / ώ 7.(J J Π':;0/.."J.) οUν οί ·ί, ιοι τΊ\:;
_,ωνrι:; -=�Jν -:τοJ) !ών
έπ'1.•Ju στΟJC: στ'Υ.) 'Χ/..'7!'7Εζ κα ι στα
':"'.ιι/ωμ"'J..-:-1. τών στ:·r1 1 αιων /..α·SοΟ
τ� 'ϊ.'J )λιι:.ι στ fjν τJ.:;) η τοJς
Ψ'J. ��r;...,εJ"'(OJ 11 7"1. -,;Jσιι:.α
ΚΥΝΗΓΟΙ ΠΟΥΛΙΩΝ

il&ΙJ/"'J. έΟ tι μι:ισ�εJJ� r1
�ίε-- -,
!J../.,j ) OJ Jo:: ?.ναι:.οινωσις 7ι�ν ((σJ,;εeι
..,.αζr;υ.ενων ι:.Jν r1 ..,.:τικών σω,J."1.τει
ων),. ι\.�::όπιν ει� ,,γr,σεω:: τ�υ 1··_
1
...; >τ.ο >ο;eιϋ Ι εωc ..ι'ίας ι,."'J.' -:ών Οια.6ε
;j:-χιωσεων τΓ1 :; ·nμοσr.ονΟ:α:: μ1.ς Οτι
'
(
f
(
f;t Χ >'ιr1 ·.�ο! ?:ι. εr�σ.:J,ουν '7ην πε':.ιUiU�
,
σ:'1.ν ":''J.J '1"'(':J07VJ κα! '�'Χ ατ.ο;.ιεJ
γc J ι ν ιχ � J� fιΎΟ?'� ει:: �σπ'1.ι:ιμ.zνr;u::
7-,,ι:ι'.JJ:: .ι..-:ιι αμι.ειωνα::, ετ.�-:Cιεφε ,;r,
:-"'tοινον ι:..Jν r1 - ιv•ι τώ•ι τ�J"'V ιων ]J!
Ψ:ιι �πομενω:: JT.0/ ι:ιεωσι:: 'r;/ ων μα-:.
ΨΥ σε6ασ5<7ΗJ.εν ,: r,ν r.ε�ιο.Jσιαν τοJ
J..-::;v-vJ.
( )! χ. Jν
lj"'O:. οί οτ.οίοι
Sι J..
'
'
'/.Jνr1 γο'Jν ε�:: ,;.σr.α�ΙJ.ενοJ::: αγοο.Jς,
:,,, α.:._ι.7;zλWΨ:ι..:. �(1 έ) -:t.!WΨ:t.:. χ.αi ει,
τ.εοtΟ/α':. >'�':J..�7:'J y V�ιι)'J Οzντ�ω 1J /.}α
σJJ J ιχ.μΟανι1)'J-;αι ι:.αl
--!u.ω:;ο3νται
ι
:ι..Jσ:-r1 �ι7):
lt οοσΓJ/ Ι'Ί lotι.o J σ-ο.J, «έσπα�μ. έ
'J'JJν ;vooJ:. '/.α� �υ.τ:ε) ώναςη. r'nσo
γ,;.
70.Jγοναχι"J.. :ι -�ανατο:. 1
J�ατά σ.Ju.τ.-:ωσιν 1 έι:.είνες -:-!:. (1 u.εοε. ,;.οι
'" _αvα
Ι' ζα τα «[ �αμματα στη Γα.
j'ηλ ,, ΟΠΟJ ό 1 [ αλαμ.α.; σελ. 2G 1)
ι-;.Υ
Ι
,
'
ε:εyοα�ε τον αποτοοτ.ιασμ.οι τοv �,,α
'
τ"J ΧιJΨf'(/!:
({()ί ΧJΨηγοί, τl άντιπα.-θ·ητιχΧ Ον
r� ! Τί παθ-ο:; χαt ·iιOov-fj νi σκοτώ
νουν τα πουλάκια! Καλά. τού, τί--rj

1

1

-Sια

-:-α

1

-:.

1

--,

,

\

\
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lΪU

γ�ε�: :ι.:χί -:�..J: 7.iτ.�oJ·:, έπί -.iλους.
ir � --::t� σΤ.VJ:ί�'t7ι'1.; Το ώ�'-tό7ερο
7.'Jf·,1μ.'7� --:ο3 \Ιπ:χ.J:ιον ε�ν,:ι --:u ,χ{σ·5·η
μ-χ., τ.ου -:-ου τ.:ιο�iν-�σε το ά:τοι.οϋλι
7.0J 1/.'": Jτ.·rισε με "t"'J ντΟJ�Ξ.Υ..ι ':'OJ,
�7'-'Ι σ-:-χ �:ι�J7'- νι�7α του Υ.Jν-ηγοU
σε. Τr:ι_;-:.;ι.-,1 μ�νο �ι7οποϋλι, �ι:�_ι.έ
?t'- --;OJ τ.οι fj"':'OU γJ:ιtσε ι.οος εΧεινον
7:t. μιχ-:αz.ι -χ. 71) J, --:v•ι Χο:ταςε, κ-χ.ι
' ,.
c.�ψJ/Ί1 0'ε. ']', 'J χ.ο:τ'Χγμα _:χ.εινο χ.α :οω·Υ. r1 χ.ε σ7:χ. μ::r.ι:ι:χ. τσυ ποι·rιΊΊi·
'.\.T.rJ 7ι:t7ε Οε•ι Ε.7.ν'Υ.Χυν�γ·ησεη.
'

,

... ""'.

'

ς,..

1

π-η•;•θ-υν:χν εχ:ι.λησι με τόν τίτλο
(( l[ α.ύσα.τε νά τοtφεσJϊ με πτώμ�
τα! �εGασ·S·fjτε
ζώα και .τΟν }'
'
,
1 ' \
)
(\ '
�/το σας. .1χο ,ου·.>ησετε υγιεινη_

�α

Ο!"J.:τα.η.

ά�ευ-9-ύ·ιετ_αι στουf
ια.τ9ου,, οι οποιοι χ:χλουvτα.ι να.
οιδά�ουν τους τ.ελά.τας των, δτι ή
χ9�ω9"J.γι1 "fι Of"J.;τ:- ΟΕν εlν�ι ά.πα
�
Ο"J.:τ·,γt..Ιj, ο�οτ'! τα -θρεπτ�κα στοι
ϊ.εί'J.
τοϋ • ;ι.9έα.τος ζώων• χα! ψ:,,.�Qιiόν είναι 0Jνατ;Jν ν' ά.ναπλ·ηοω- �
·Υοϋν. μiλιστα. πλεονε:ι.τ-ιχως', &πr>
τό γάλ'J. χ:χί τα π:χρά.γωγά. του, τά.
ί3·ημ·rιτvια.χ&., τά ι.ορτ�ρtκά, τ:Χ χα��ο:α, τα. ;1.uγα. ... σε μετρια χρ·r;σ� , το
τ.Ληοες φωμ: ΧΛΠ.
-:oJ:; εχι.;-ιοευτι�ους η , s.xx \·ησις Jr:0�';;'1-μμιζει τ·ην η·.9ιχ·η πλευ
ο'Υ__ �Ύ;ς 7-00:οr.;,αγί�ς ·b όποι"J. συ�
�
-:εΛει στο ν':1. μποο·η ο αν-·.9.ρωπο:; ευ
κολ�1τεοα νr.J. Οεσπόζ-η τΥjς κατωτε
Gια:;, γύσεώ; τ?υ, έχ ;Ύ'ι ς
bι.οιας
Π':Jοεοι.ονται τοσα χα.χσ..
Τελειωνονταc, η ε:ι.:ι.λ·ησις ά.πευ'
Ί.1' Jνετα.ι σ;ους νεο�ς και τονιζε_t
,
<< ll οοι_ωc,ησετε στ·r1 ν πρωτ·η, ειο·η, .
,
"
'
'
νι:ι.·η, α.-.ομιχ·η., rJ.γι'J. και\ α.χα.-.αγωνιστ·η �r,-.9tχΊ'Ί .fπ�νάστασι, ποU .. .9-α,
σiς μυ·fισ,ι στόν Οίχ.ουμ.ενιχ.Ο πο
λι-:ισμ'J μιάς �έ:ι.ς Έποιης)).
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το
επισ:
'() ι ι 'ΧΛ'1.
• __μ.:1.;
- αν7--· ::ιι/t'1.σε
'
· ' 1ς
, ,
αχ.οJγον-:α.; ι ετ.ι:ομε�ειε; ψ1.�εJ-:ιΥ.ων
έχδοοv.W•ι. «•ΙJ-:χ.•ι--:'1.σ·Sι·r,κ-:ι. - γο&φεt
'
'
'
- --::-.. �'Υ-�-:υ��?- --:ων, Ψ1 �:.�ων. _σ.Χ,με,
vων :ι.ι Jϊ."r1 -:7. :J.7:t:ι 7'- t�-Sι r1 --:ων ,5.,__
λα.σσών -:oJ:, u.ε -:' �"ΙΧιστ�ι'1. σ-:Χ
,
'
,
Ί
,
,
q_'":(;μ7.-:,.. -:�J:. '7".J. μ--:χ.�τυc:ι�:χ. Υ.--:Χ.ι --:α
στ.α.::ισ.σu.--:χ.-:7. ι:ο'J: � Γι,: --:·r1ν --:::ιο9·η,
'
'
' 7.)_,Gι.J7!σμ.ο. --:·r1 ν _ χ.�Λοπε:ιχσ Ίj χ11.:'
τ�'ι
τ·,1ν EJ/_"J.�:σ7·r,σ! 7'ΛJ "J.'ι 9vωπι:ιυ. ]{�
ά.νι:ι.τοιϊ. ι "J.σ"J. �»
ΕΚΚΛriΣ I Σ ΧΟΡΤΟΦΑΓΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΤΩΜΑΤΟΦΑΓΙΑΣ

Οί y_ο�-;r.,9άγοι της Ρ:ιf'>έν,1:χ,
άφο�μ'Τι ς iνακαλύ·fεω; νeι,9είας σε
ώρισμέ·ια τρl cρ ψ.α σ·:--η•ι Ίτ-:ι.λί:χ, :χ-

ΔΙ ΚΑΙΩΜΑ ΖΩΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΝΤΙ ΚΩΝ

εΧοινώ· η τ· ν
,, Ά��
_
S ? ')
Ούάσ,ιγκτων
r,,ι ουο c::ι.α.τομμυρια. ποντι:ι.ο� Jυσι
ά.ζονη.ι έτ·ησίως είς πειρα.μα.τό
ζω'J. στ7. έ?γΜτ·ήρια. που rισ;ι_ολουν
--:�t μ� τ Γιν μ.iι. �η χα.τα τοϋ x.αpxt
'IOU.
'() συνολι:ι.c,ς cιριJμός
τωV
)υι;ια.ζομ.ένων ζώων {lι,. εivαι πολυ
"γ!,·ηλ6,ε9ος.
Τελευτα.ίωc οί ζω6φιλοι τ'ής 'Α
με�ιχ.·'J:; έξεσ·'Jκωσ�ν
έπα.νά.στα.σ,
κατσ. τΎjc ζωοτομία.ς. ΓνωστΟς χ�η
μι:ι.ός. έ:ι. των ηγετών της ζωοφίλου
;t1γανώσεως, έΟ·f1 λωσε:
- ΕΤμαι έ'τοιμος vά ίδCJ οχι μόνο
τήν έπιστήμη vά 6αδίζη στήv κατα
στροφή, άλλα και όλόκληρο τό άv
θρώπιvο γένος, προκειμένου να στα-
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νιχου έμy;λίου .;ο) έμο;.
Τά 95
τοις έκατο τών π�οσbαλλομένων
πέ-θαιναν. ΊΙ JJσια των ζωων ώ0 �'("ησε �τ �'J �:JαΧά�· ..>ψι τοU άντι,
,
τετ'Χ.νιχ.ου ,.J�σου Χ'Χ! ':'ωCια
Κ'Χνει�
-:τι?' δεν πε·&-χ.!νει 1πο τετ'Χ.νο. Ί[
Οι y � εοt'7ις έσ .<.οτωνε iχ.'Χ.τονταΟε, ι ι
)ιαυες �τ�μ'Χ 70 / \'J'll'J, εω:; r;τr;v
εJοε&. η ΓJ ';Q::;.o:;, ϊ."'1.Ιι ια,;;ι:; σ-:η
ζωοτομια.
ΊΙ άτ.α·ιc-r,σ�: -�Jν ζωο -,, ,)ων �
,,
ταν, οτι
7'1 ζω-χ, �A.r;μr1 χ-χι --"1. ε,
...,
r-. r7tιο/ χοη, οε•ι ε/Ι";J'ι /..-:t.uμ!α JΠΟ/':Jsωσι
\J�
ί.Q0'1..JE�fjυ'J
". η ζωί-ι
'
το.J:;, για να Οι".ιτr1 eι·rι'J f1 η Οιι. ή
ι,ι.�ς...
1

1

ΜΕΤΑΓΓΙ Σ I Σ ΑΙΜΑΤΟΣ
l\Ιιά ιi,όιιη u;τηιισια τι,,ν ,ιΓ>\
τικ,, ,, \ια ηiς r,ίιταγωγης ιΊ 
) ε,τιοοιι,ι,• οτυν �γ,Ηrα, ο τοι•
,:τοντι, οϊι ,αί, της 7/Jf1/.I ηο,ως
�ιιr,{) ισιιι,,ν r,-εΗ-1 zι)η zcι(!το
γραrrηοις τού �γ, r,ιrα λοu, Οί
, ευροι rη οι 11 α '.'' 01ι•ι �συν ;τi ιο
ον ;τοι�ς iγηιrαλιης :-r,ριο;.ες
σ1η oso, ται ιιι τι1 αίο η ηιιατα
της ει•zαcωτ,'ι cιtως, της ,'ιυΞt
<ι1ς, του rrσι1ου, ά- 1οί -ισιας, ιι
οι•ναμιας ,λ-τ.,
ματήση αύτή ή φοβερή, ή &vευ προη
γουμέvου θυσια τώv ζώωv
'Όταν τr:�ν έeιι�τr1 σαν, άν 'ετ�ω°':ε
.
... '
\
- ,
,
χοεας χαι αν αJτο --:ου :9εονε ΛJϊ. fj
η τ _ψει:; συνειΟ·fισεω::, έδωσε ι:rιν
έξi1 ς άτ:αν--: ησ�:
- Δέv τρώγω ΠΌΤΕ κρέας Κ 1' ου
τε θά ψάγω, Είναι σάv vά τρώγω rίς
σάρκεr της ψυχης μου
ΙΙ ολλά i�-5-�α έο, οσι εu·S·ησα ·ι
, rμ
'
'
,
\
στον α.�ε�tκ.ανικο τυ-τ:ο πανω στο
,
-8εμα. αυτο. 01 �παοοι ·6,ς ζωοτο
μίας
iνέφ εοα'J
0-:-t είναι άσJλ
λ�η;,το τΟ τι ποοσi 9 εοαν τα τ.ειοα
ματ6ζωα στγ1 •ι ύπό·9εσι -:·r,ς :ιγεία;
t!ντtbιοτικα, (;;
τοϋ ά.ν-θρώπου.
6ιταμίνεc, οί ό ρμ όνεc:, τα νε,':J... σ1.1-
στ-Ι-ιματα. χειρο,>Εγιχηc, τά φσ.ρμα
χσ, γιά; τ·ην πολιομυελίτιοα χλπ.
γιναν ϋστερα άπό άπίστευτες -θυσίεs
ζώων. Ό τέτανος ητcχν μία φριχ·η
κcχτιi την δισ.ρκεισ. τοϋ
άμερικα-

rrα

ε

. :--(ι fι
"Ι"'
σ"t�α--:ιιι)'tr1Ξ :=ο J ε(jω
, Jν':Ι.ς
rrτ ην J\ Gι:')ε7. οιο-:ι ,....r;.; εγενε--:ο ε:γ
�
Κ'Χ.ιeιω:; με-:αγ"/tσt:; 7.tμ'1.':'Ο:; 1
ε!πε
ι'J'/E'i:'tΚ'X με -r1 ν iι..σ7Cι'Χ'7Ε!7.. ---ι�) Ι/ '\
μεeιtι..ανϊ�ν ζω(.ι -.ι tl ων:
<<l"'νωfJι�ε":ε Ι.JΙ' ι(r 07! r. u.ε--α"'
ι
�
, : "..J,J ,
..., J •
•
Ι"','!σt:; -χιμ'1.7Ο:: ετ.ε•ιοr1 :J 'i οι 7. τ.εισ:ι.μ:χ �� :toJ ;J.':JJ!σ1.•ι rJ'"':7. �ώ7.;>
;:lr;υ α:hr.ν7r1 σ7.ν:
((Τ� ·γνι,�U!ζΟJμ.ε, ι.Jvιε, i)) 11. τα
�r_-,)α οεy ε/.ΓJJ'J /4"1.u.u.!α. J'":Ο/?ε ωrη
,
ν'Χ πε5J.ανCιJν, γι-χ •ι-:ι.. ζr1 σljς εσJ)>.
.,

'

'"

,� /.�τικα, με -:r ν μ.ε;α.γγισι εοη1
,
μ?σ!εu-& � εν
: αeι-)::ιο, o�oJ Jr.εστ�,1eιιζετο οτι οεν ε 1 ν-χι α-;:-1.�α.!7 ητ η,
μετ'Χ -:-ήν ά.ν7./4-:ι..λJφι -:-oU σJΨ.Sετι
χοϋ πλ�σμ.α.�0: Η�ε=.-:-;1bέν;>, τΟ �
τ.ο!ον επιφεοει -::χ. 'XJτ:t. -χτ.οτελε
σμ,ατα μ� ;ο· 9vσιχο ,α.!μ α.. εν� τrχι
,
.... _ -χιματος
οι�ζει .. σε ο.λες :�== �μ-:χ.οε;
κα.� ειναι απ·r1�Λ7.Jμενο των μειο
,
•11:_χτ·ηματων του, αω.α-:?,· ,Μεταξ�
ων ε ονεκ r
ματων ανε9εο-&η το
�
� \
:,· ,
(J7t 1 πλ-r1 ν της πε,;;ιπ-:-ωσεως νοσΎJμ�:των του 'Xtμooo-:-0J. �αι π,-χρ _ οrι
λον
οτι
το με-:-α·Ί'Ύ!ζομενον α.ιμ-χ.
ΟΕν «αύC.&.νει)), Οr,λ-:�.δ'η
τα χύττα
·
οα του ΟΕν άν':ι..παeιαγονται χαl ζοUν
μο 1;&.zα λίγες ibΟο!.!-&.Οες, στΟ διά
στημα τών �ποfων -:ο σώμα τονώνει
την διχή του παpcχγωγ·η χαί ό f<ζέ
νοc:Η Φεύ γ ει - έν το�τοι � ύπά::,
ι..ουν �ερι-χτι�σει; με-:α.bιt)άσ�εως Ο�\
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σ�ενών ιοιοτ:fιτων του ι δότου , στ? ν
),·ηπτη.
�τ�ς περιπτωσεις α.υτες,
...9εωοϊ�τ::ι.� Οτι είναι καλυτΕρα.ς ά.
ξf:χ.ς τb α.�μα ποJ προσφέρε-:αι δω
ρεαν.
f1I άποψ!ς. Οτι ·Γ1 μετ&γ�'ισις bλ&,
.... '
' , ,...
πτει οιοτt σ·ημαινει α.να.μ!c;t
τ·ης
«α.Jρα:η δύο ποοσώπων, ά.ντεχρου
σ,θ. γJ με τ Ο έπιχεf?·ημα. Οτι στΟ πα
ρόν στα.οιο του πολιτισμ.c,υ μ.α.ς άνα.μ.ι
γν�ομε τ·}1 ν α.υQα μας σι.εΟον μονίμω,
μ� τ·fj·J �ρο9·'J τ.ο� �ίν;ι μαyειρευ�
,
μ,ν-η α.τ.ο α.λλου�. σ.Χομη Χ:Χι με
:Ξ°ΙJV ί'/η
' Gψ. ΟΠΟf φι ο;ημ.οσιων μ.�τ:X,
την πασαχ')Λου
90?ti'.WV μ.εGων,
σι
χ:νημ.':1.το�,:,α
η
αστα.σεων
Τ.7.Q
..Sι,�ων χα: ·-Sε&τ?ΟJ χ)\τ..

-

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΜΕΤΑΞΥ ι\'ΑΘΗΤΩΝ

'(2 ,:ιιμ:ε� ησιος '[·r,λεγ�::�.ιc,ςη τ�υ
ανα;.ιι;.οε� οτι !J:Eτ7.c.J των
.\vνοινc.ιJ
.
u.α·5ι fj':i;)ν τών
«ΟεJτεοοΟα·.Υμ.ίων)
σι.οι.ειων r άναλογων μ.S. το 7.α.λαιΟ
σι.ολ':1.CJ/_είο διεξ Γ1 ι --S.·η Ε:.εJΨΧ έr.!
�:·r1 σχευ-:ιχω� {Jιεμ.ατ�ν., 8UO -π-:ι.t1εκλr1_?·11σ-:ι.ν ν-:ι.
οι-:ι. X"J..i �οσ�7?�α
1
γο"J..-!ιοJν ::ιvωνJμ.ως τι ιοεα ει.συν
τ.ε::,ι (-)εου /..':/.� τ.ε�ι Jτ.&.ο�εως ( )J
!/'J.'JOϋ. '!.lς ποος τον (..)εον. ·η δε"'
,
.,
σ-;:r;�ΟJσ'Χ εντJτ:ωσις ειv-:ι.ι οτι ϊ.σc.ιγε�ον�ο; μ. ε μ.1.χοvα
χει-:-:ι.ι Τ.εοι
1
vεp?ντο�
�.'J.I Ι ι':J. Y.."J..� � εvε�7.Ο7.,
) ειJ/..(JV /. t'7WV"J.., μ.ε -r1 ::ιεμ�fι #�'':J.λ r1 νι:Χ.
μo:.y·lj .ι..,.ι '7':1.. �οι,._ϋτα. t2ς τ.οr;ς
τ.λείστες -:ι.ϊ.7ν�ησει,:
τον ()J...ι:χ.ν?,
"
Οειι.νοJv ει.ιοο-χ�ι τr;c
τ:ο fεως
_ � :
τ.ε�ι μ ετενσαeιχωσεω::. ,.\lι::ι α.πσ.ν
τ"tι σι:: ά.νεyεοε : «λομ.ιζω Οτ,. έπα
νε::ιι.6u.ε-J.".Ι. στΟν χοσΙJ.Ο, γι� ν::ι Οιά.
γοvμε μ.ιΟ'. χαλ1Jτεο η ζω r_, χα.� πά.λι
(.JεJγοJμ.ε Χ':J.l ξαν"J..γvοfζουμε 1 έ:ως
Οτοv να τελειοπr:Η·tj,9.οUμε, ότ:ότε Οεν
γ 11ωοιζω ':1.ν Jτ:ά�ι. η χr.ι.νέν':1.ς �ί(·
T.OC, /ι.λ)�?ι., π·ηγα.ίνουμ.ε να ένω 9οϋ
μ.ε μ. ε τr;ν Θεο)).
.
Ί Ι c�ε_;να. 'έγινε σέ 20 uϊ.Ολεία.,
μ.ετ,.ζJ τών ότ.οίωv τοU ...\.οvδtνου,
.. ι\·1(v�ς, '()�yόοδ·ης, Σόμε9σετ, έτ.f
σ·ης u"ί'l)V Ούσ.λλί:ι., �Υ.ω-:ία. Υ.σ.ι Β..\.
'.ι\. γγλία.. T'fι v ε�ευν,-� Q,.·ηύ·5ιυνε έ-

.

τ'ης
πιτροπ�}J ":'OU π-χνεπιστημ;ου
Όξ9ο?δ·ης. 'Η uϊ.ετιΥ.'Ι) εχ-3-εσις έv
δέχετσ.ι νά δ·ημ.οσιευ-θη το προσε
ί'. ες ψ9ιν6.tωρc,.
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΜΗ ΕΝΑΣ
<,ΚΟΣΜΟΣ ΔΙΧΩΣ ΟΠΛΑ»

·n, l j_ώσσο;_ μ.�;_σ.νιΧός, Τσ.ερ,ένΧω?
συνόΛαbε τ·ην ο·rιμ.ιουργισ. ενος οα... '
'
'
\
x-:-�J ιο� σ�ον·1� Ύ�?ω_ απο τ,�'J γη,
γι:χ. -:ην
,επαυξ·1Jσι τη:; ,ποσοτ·ητο,:;
�
�λι:ι.Χ-r1 ς ενεογεια.ς..
)Ιισ. σϊ.ετιχ·η
ίδέ:J. ά.vέπτυξε Υ..;J.ι ό μ.α,9.γι μ-:ι.τιχός
"'
-μ.-r1 χ'Υ.νtΧό; Ι κ.οr;όΟσχυ.

.

/

-

1

�τά Lφηλά πλατη -:ό ψυzος τη:
'.\c,χτιΧ'ης χ:χ) · \ντ:1.ρΧτιΧης .9εω,
'
- �. '[] ευ.
οειτ:χ.ι
�' ν,α.πο;,ιεJ:�το., ειπ
,
Χσ:1.τc,ς ζωΨη στο νοτιο ημ.ισψιιριο
ε�·ι:ιι Υ�ι:χ:;α τΟ πλείστον ώχεανός,
ένι7> στο 6ό(.;εtο f1μ.ισyα.fριο τi 4.7
-rr;�:: Ξχ,..,τΟ τοϋ �οbιετιχοϋ έΟάφους,
GO τοις έι.α.τό του Κσ.ν:χδά Χσ.ι 70
τοίς έχατο --:·fις '\λ&.σχας
χ�λύτ.τον-:-χι α.πr; οι'ΧCJΧε'.ς r.αγους χαι
είvσ.ι CΙ.Υ.α.τσ.λ) ·fjλ:1. γιά έχτετα.μ.έΨη
χ:χ.// ιέο�'ει,-.. ΤGιν 1.ειμών-χ ·iJ Sερ
μοχοασf:,. πεuτει χ&τ, άπb
τοl>ς
1
1 Q &:1.·.Sμ. ι:/;c JΠΟ τό μ·ηοέν ( Φσ.ρε
νiιτ χα.l τά. ποτiμ.ια. είναι παγω
μέν,γ Η-Η ΙJ.f1 νε:; τΟ f.CJόνo. Για
ν 1. ζε,-τ:ι.·.Υ 'Ι το Υ.λίρ της γης ,3,ά
έ ι (.;ειαlοντr; έτ:l -πλέον 20 bα,Slμ.ol
u.εγ,-.Jεc.ιμfΟωv Χ(Ι::α.
τετο�γωνιχό
Ξ.χ7.-:οστ6μ. ετGιο της έπιφαvείας τ·ης.
J'ιά τ r1 ν πεσιc.Γί; μ.ετσ.ζυ ίΟου Χσ.ι
SίJου τ.α.ο:ι.)λ ·ή) ου -.9-ά έyοειάζετο
απόΟοσις σταθμών ένεογεf1.ι:; συνο
; ιι.ώ: ,3110.000 έΧ�.τομ. μ.υοίων Χιλο
b-:ι.τ. Ί'Ίτοιι:ι. έvi��,εια �;_ μ.ΠΟ()ΟU
1
σε V':J. έπιτεUϊ"�η u.όνον ά.πό
τόν
f(λιο.
,

'

('ο.

-

,

\

·η

Α\( άχτίνες τοιJ ηχιου έπι ένός
μ.:ιeιfου σχόv-r1 ς ,πλέοvτος στΟ διά'
στ·r,μ.:ι. Χοντσ. σ�·rι γ·η, ),εγει ο' l' Υ.ο,
_
eιό?σΥ υ, εν μ.εc.-εt α.νταναχλωντσ�ι
;
Χ':J.t εν μ.έ�ει δt-,.·9λώνται. f11 ύπόλοι�ος έviογει�.
ά.ποοροφ&ται &.πό
\
'
'
τr, μ.οeιιοv σχι:,Ψr1 ς, μ.ετα.η:,επετα.ι σε
,SJ ερμ.ότητα. Y.('J.( uΧΟρπίζετσ.ι
στο
τ.ε?ιf:&.λλον. 'Jl άποτελεσμ.α.τιΧότ·ης
Ι

I
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΔΙΟΡΑΣΕΩΣ
ΣΕ ΟΛΛΑΝΔΙ ΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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(; τΊj'J χ-χ� οο Γι "'( r1σ� του οοι.. το_
_
,�
σος lενι_-χεy, οιε.J9.Jν-.:ου -:-ου lI-x
:,,x f J / ο),;γικοϊ
Ί 'Ιστιτο�τοJ -:-ου
117.νετ.ιστr,μιr,J της ()j-:-οει�η:, υ ι'Χ
νεαrJ":ι. έοεJ J r1τCι!'1.. -:-ων ) '1..ν�"J.. JΟJσών
1
, � '\ /4 η
στr;ν ι:ινΥ(.ιω;ο ΟJJα
μεων
,
�
\οJοεvεν::, οιε:Ξ' r,"'('- "'(ε εν'Χ ε'J:- .Jτ.ω,,
σ!'-/40 Πc. 1 Qαμ"J.. οιr:.ι:.-:ισεως. 1 r.ι τ.ε!�'Χμ-χ �tεE..rιι/Jr1 �; ,..,�ί\::: !f Οι0':fσχαιισσ"J.. ε/4"1.5ο-- αJ πισο '"J.ϊ.r; :ν"'L
π,γοαι.ετ"l.. σ !J α υ ε u !αν Oε:!'J fι'J ε 1
_
ι.. ονων των 7:Ε'J7ε 7:'X�''Ί''HfJ!(ι)'J τ;r;)
c.'/4Ον!(οντο ε!:: τr1 J 7.7:'EJ'X'J':! r;:),0:ι. �J",'/4<:.Jτc..ω σε τr1J ι.-:,r;σr;Jr1 J
• --r1 ::
:ι:: μ !'Y.'J μο'JCιν ειι.. οJJ.. ι.. '1..' έ ι--Jι.ο3σε το χοJ�οJνι. ]\.α.9ε π:ιιΟt τ..,Jο σε
π-χSιει εις την ιΟιΙ.fι'J --oJ σε:c..-1 11
ειι..ονων
ν:1., μ 'Xν':c-'�f'J -:-fΊ J ε!ι.ον-χ
εις -- ην �7:':''1.'J ει/� ��"' , 1-εJ:_�ωσ::�
-:r,'J ί:':Jt:Jσoιr1 J τr1ς η οιο-χσι�rι.ιισΊ J'Χ.
Το τ.ο σοστον �l()'J έτ.ι- J/ ιώ•J; Τ�
κα-:-απλΤι /.7t/4Ο'Ι ει-ιαι r,-:-ι σ Jj'Ι:t. ::
μαντωαν / ,j έ,.ί 2ϊ.
ΤΟ πείοαυ.α ;_τ.εΟειΕ.ε
ϊ.Qω-:-ον ..
Οτι 9αινομ.εν-:ι Ο!ΟQ-Χσεως Τ.'ΧQ'1..7γ1 �0U 1ιται είς �"ΧS 'ϊ7ας --:ου σιr/Ί .:-ι t:ιJ.
1
�εJτεοον,
7::t. /4ΟΟι-:-σια e.u, .α'J-εJ'X'J
' χ'1. ) J·-τ εοα ,
1:0 λJ
,
'Ι' eιι�α' "1.."Ί'Ο�!"J..
;
,,
,ον, ο) α τα τ.αιeιια εμαν-:-εJ'Χ'Ι -.ολ.J
ά.κοιbεστεοα ιτ..'}ν σχ.έφιν ι..αποιο..> με
τΟν όπ�ίον e.Ι ( α.ν �ιχ.ειο7 ιγ::�. --ι.:.ιi:
�
γ:λι:ι.. τr:ι (;ΠCιιον
οε�Χ.νJε! ό-, μι:::.
\
ι
\\
ι "
,
στ ν r; σ γγενεια �η σJν εσ :λr:.ι� ε•J;�
�
�
σ/_..Jει -:-ας -:-·ηλεπα·S.ητιχα,
ιχανο-:-·ητας.
11 οία
·}1το
ί,
•J.ε·:�) .Jτέοα εκπλ·η1;ις τ'r1ς έοεύΨης; Τά κα
λύτε?α τ·ηλεπα-θ·ητικά. ά.ποτελέσμα
τα
Πα.?Ουσiα. σαν π:::.ιΟια άπΟ οί
κογενείας 1.αμ·ηλου
είσοο r,μα-:-ικου
έπιπέΟου-οί π-χτe.Qες τ<7)ν �ποιων
Jοοαυλιχ.οί, μπο
ήσαν ζυλουογοf,
γιατζ'ήοες, ήλεκτοο)όγοι, ά.στυ9ύλα
κες, ταzυδ ρ ομιχ.οl διανομείς, σω
φέ ρ Χ. Ο. Χ.
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟ'Σ.
1

1

-

ένΟ:; μ οc.ιίσυ σχόν Ί1; ω:; u.ε-:�oo�OJ
-�εσu.ότητος στη γη 9α r :_αν Ο l7j
άπό Jψος 1 .2�10 υ.ι)) ίων.
J:ίναι
-πολύ }ιγο, ά)λ ά έά,1 ά9οοιζετο
ί-1
�ερμότης �κατομμ..Jοίων οισεκ 1.τομ
μυοίων μορίων σκόνης - :νος ό
λοκλ rι ρcJ νε;,ο.Jς σ/4ον-ης- το ά
-,
ποτέλεσμ:ι.. ,9. χ �fj-i::xν άΕ..ιόλο�rο. ι �7.
νά ·.9-εομ :χ.ν-Sι-1r )οιπον
γη -Sά
"
r)
Cί•
,
πο;πε να' πεeιιο
Ί'1v-fι
ι:ι,.�ο
εΨχ
Ο'Χ1
κτυ) ιον σκον-ης, σε σιημ:-L ΚJ/4)ι
χοU Οίσχου, με το έ�'"ΙUτεCJον μεοος
750 --μιλλια τ.ανω ά,.ό την έτ.ιyά
νεια -:-ης γης κ1.\ -:ο τ.ιό άπομακοJ
σu.ένο ϋ.�;ϊΟ υ.ιλλια. .λεοομενΟJ οέ
rι
, ::>
- •
,
οτι μ?νον
�ο ;. Q :��:; εχα;ο τ_ης ε,11εο�1ειας ·.9-α μετεοιοετο στ,η ;·η, ,9,.
επρεπε ό οακ-:-ύλιος νά είναι6άρους 1.
759.000 τοννων. Το καλύτεοο «οί
κοοομικό JλtΚQ)) είναι το μεταλλι
χ() ποτάσσιον. ("?α, έ;�οειάζοντο Ενας
μεγ:χλος ά ρ ι·S μ. 0; ΟοQυy6Qων,
ποJ
-θά α.οειαζαν τό -,,οοτiο τους μέσω
έκρ·ή1;εων, 07:t.'I S.ά εφ{:ι-αναν στ·ην
κα·9ωρισμέΨη τροι_ιi. Το κόστος ·S.ά
·ηταν, φυσικά, τ?ομακ-:-:κό.
'"λλ'
' '
'
Οχ ι πιΟ τρομ.'ΧχτιχΟ απο το κοστος
r, Ι� νας ((Κό σμ ο:;
των έ1;ο .. λισμων.
'
να
μποοουσε
Οίzως
πραγματοποι·ήσ·η αύτό το σι_έοιο, το
όποίον ,5α αλλ7.ζε τ·f}ν μοQ�-η �"fl:; ".'"'ηζ.

ε-

ί�

1

-

,

1

1

:_τ.;
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-Τά Γραφεία τοϋ ΙΛΙΣΟΥ, Δρα
γατσανίου 6 (Πλατ. Κλαυθμώ
νος), οροφος 6ος, θά είναι ανοικτά
κατά τό διάστημα τοϋ καλοκαιρι
οϋ μόνον κάθε Παρασκευή 11-12
π. μ. καί 7-8 μ. μ. Παρακαλοϋν
ται οί φίλοι τοϋ ΙΛΙΣΟΥ νά έ
πισκέπτωνται έλευθέρως τά Γρα
φεία.
-Οί συνδρομηταί οί όποίοι αλ
λάζουν διεύθυνσιν η βλέπουν τήν
διεύθυνσίν των λανθασμένην η
άνεπαρκη, νά μας είδοποιοϋν, ώ
στε νά λαμβάνουν ασφαλώς τά
έκδιδόμενα τεύχη.
Προηγούμενα τεύχη καί τόμοι
τοϋ ΙΛΙΣΟΥ έτων 1956, 1957 ,
1958, 1959, 1960 πωλοϋνται είς
τά Γραφεία μας, κάθε Παρασκευή
ώς ανω σημειοϋται, καθώς καί
είι; τά βιβλιοπωλεία Η'Εστία>>
tΣταδίου 38), Βασιλείου (Σταδί
ου 40 ) καί 'Ανταίος (Χ. Τρικού
πη 14).
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΉ α
ναγγέλεται από τό Παρίσι ή έκλο
γή τοϋ συγγραφέως Ζάν Γκυιτ
τόν ( ορα σελ. 139 τοϋ παρόντος
τεύχους) ώς 'Ακαδημαι..cοϋ.
'Επίσης έξελέγη ώ; μέλος της
� Ακαδημίας 'Αθηνών ό καθηγη
τής τ:>ϋ Πανεπιστημίου 'Α9ηνων
κ. Κ. Παπαιωάννου.

θερμη παρά <λησις
προς του·, συνδρομητάς μας

Ό ΙΛΙΣΟΣ δεν είναι οίκονομι
·κή έπιχείρησις. 'Ό,τι είσπράττει
τό διαθέτει δια την βελτίωσίν
του. Είναι, λοιπόν, κέρδος ολων
των συνδρομητών νά αύξάνουν
οί συνδρομηταί. "Ας φροντίσ η
.κάθε συνδρομητής δια τήν έγ
-γραφήν καί αλλων συνδρομητών

είς τόν ΙΛΙΣΟΝ. Καl νά απο
στείλη κάθε συνSρομητής η να
έμβάση δια ταχυδρομικης έπιτα
γης την συνδρομήν του δια τό
1961. Μη μας ύποχρεώνετε να
είσπράττωμεν τάς συνδρομάς δι'
είσπράκτορος, ζημιούμενοι 2030 ο)ο από τας είσπράξεις, μέ τό
όποίον ποσοστόν, θα ήδυνάμεθα
νά έκδίδωμεν αλλο ενα τεϋχος
κατ' ετος. Μη μας ύποχρεώνετε
νά αλληλογραφωμεν μετά των
έπαρχιων δια την εϊσπραξιν των
συνδρομών, δαπ:ινωντες χρόνον
καί χρημα. 'Αποστείλατε ανευ
καθυστερήσεως την συνδρομήν
σας, δια ταχυδρομικης έπιταγης.

Βιβλία ιιαι περιοδικό
πι υ λάβαμε

Αλφαίου: Θρησ:ιεία--Ορησκολη
ψία καί 'Α-Οείσμος (μελέτη).
Πέτρου i\[cιρκ άκη: « Καί έπί Γης
Είρ11 νη», (χρονι κό τοί• πολέμου).
J υριά:ιου Χαραλαu.πίδη: Πρώτη
Πηγή (Ποι1Ίματα) Ά{Η1 να - 1961.
Λάμπρου Λορέτη Ποι{ι μα τα, Ά
{)11να-l\:!6υ.
Α. Γ. Γαλανο�:ούλο'·· «'Επί της
γεωγραq:ιχης {J,έσεως της Ά τλα-ντι
οος» (πραχτι/.ό Άχαδ1μίας Άθ η
νιϋ,•, ι 960\.
Δ. Σαλαμάγχα: •Οί Θεοβάbιστοι
τόποι», Γιάννι,•α 1961.
Έπι-Οεώρηση Τέχνης, Ό Ζυγός,
Δρόμοι της Είρ11νης, ό Κόσμος της
ψυχής, Ό φίλος τών ζ<ί)(ον, Κριτικη,
'Ηπειρωτι:ι.11 'Εστία, Τό Αϋcιον,
Δεσμός (Εύ�οίας) Έλεύθ·ερη Θράκη,
Παρατηρητης Γ\Κύπρου), Μαρ:ι{}ών
(Βραtιλιας,ί, ' ΙJe Theosophιsr (A
dyaι-),
Le J .,otus Bleu (Paris),
The Theo�ophical Joιιι-nal (Lon
(H.oma),
don), Al1Ja Spirituale
l\lain Currents (Ν. \'Qι·k), The A
ιnei-ican Tbeosoρhist (WbeaLon Ill), Tbe CanacJιan 'f11eosoρhist
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Totonto), ΊΊ1eο,-ορl1\ 111 l\ctιon
Englancl), Theo;.oρhιc,ιl H.e, ιC\\
V,ι1,ι11a<,1), Tl1co-,oρh1 111 Λη,,tι ι11a (Syclnej ), Theoςoρh, 111 "° e\v
-Zealand (Auc1..land), The Lιη1..
olιann c,.bιιι g); Dh<ιι ηιa (Ί\[e'-1co1

Παροράματα

l'σ τυ-rτι•γραιrιιο )ύ1)η ιιναι σ
να-rτοφ�:υιτα . Αίιτο το γνωριζουν ο
)οι όσοι f ι: ουν σ,<ισΗς ιιε τυ"tο
γραφιιες {ργασιιc. Καί οταν ιιί,
το λαfiος ι1ναι φαΗρu, διν f/H
σημασια, ίι<τός άπο την -rιροσβοJ1 1
της ;α)αισftησιας. ΆιJα μΕριι1:,ς
φc ρες το τυπογραφιι'ο λαι) ος άλ.
λάζΗ την fννοια του Υtιιιινου η
κα-()·ιστά το ΥΗuινο,, ά;,ατα,οητο.
Τοτf δΕνεtναι αχρηστο ,· ά,αrε
ρω,ται τα παρ()ραματα, ιυση ό ά
·ναγνωστης νά μπορη να διc ρfiωση
το αντίτυπό τc,u
Έτσι &.ναφiρcμι δτι στό 2Uον
·τι:.ϋχος του ΙΛΙΣΟΥ στο άQίJρον
'Ά,•υρω,rος., (σΕΙ.
Ίω. Βασιλη
278 στηλη β σιιρι'ι 13
τίίJν /α

'·ο

ι,,

« 1 υ y / ,1 , ου '1τω) διαf>u ι.ο ,με
ομος ιηu, ί."Ιcρ1ι τJι το ιrcιι,ομι::
,,ον το�, 'Ι) ...ι.,ιι το 1, », cί,τι το ι Ο()
1}οϋ, ,Τη , ι α , ο υ ν ωιι.,ς οταν
LϊΙQ/ιτσι το ιrω,ομι,ο, τοi, ,}·α
,ατου· Ι:ίς το ιοιο, uρίJρο, (σιJ.
2δ-l στηλη u <"HQU 21) διαβu1,,οι•ιιε
· ιl-rιυρροια της -τλύ,ης /αι τοι ι ϊι
-rι)uστου της u γ ω , ι α ς Όυ τους
οηιιιουργησι, ,, ιJ\τι τοιι οριJοίί
�rι,ΌQQΟια της -rrJυ,11ς ισι του ι-ιι
-το�•
-rr}οστου της u γ,ι>σ ι α ς
τol'c; δ ηι ιιο υργψ'c »
:C-ιισ1ις στο 21ον τrι,ιος nτο uρ
ι)QO\ Κ Ί[ι)ισσαροrιοι Jου « Γο ιιι
ταφυσι ;ο στοι/cιο στοι•ς Πσψ�}
ληλ.οuς Βιο11ς τoii Πι οιιτιιρμιυ»
(σι ι 13 στη)η a σιιρu 6 υ τι,,
/CJτι >) διαβιί.(,οιιιιι, :.υοη) ι ,σιις -το\•
-rrροι.ριο,ται U"τΟ σ υ γ γι,, 1; ι:; ί
διοτητις ττις rι\\)ρω rι,η� ψ11ιης,,
f' /Οηl ωσ�ις -του
ι1,τι του OQiJoιι
,ρο ριο,ται ύ,ο ι: y γ f, � ι ς ιδι
οτηης τ1jς ο, ( 1 ρο-τι,ης ψι•ιης,
Οσοι,,ιιJυμου, uc ι'-τι.,ι()ουν
τιc σιL τι,,ις διοοι)ι >σιις

Έ,α 1ξαφeηκό β,βλίο,

ΝΙΚΟΥ KAPBOYNH
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ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Ά1tό τίς 'Επιφυλλίδες του στήν ΗΠ,)ωια» πού άφησαν
έποχή στόν πνευματικό κόσμο της χώρας μας.
ΣελLδες 240 Δρχ. 50.
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«Gf:OΣOΦIHRI f:ΗΟΟΣf:ΙΣ» ΣUΠ)ΣffiΟΣ Π. t.
Δραγατσανίου 6, έκάστη Παρασκευή 11-12 π. μ. καί 7-8 μ.μ.

Η. Ρ. ΠJ::η at5ky: Τό Κλειοί τi1 ς Θεοσοφίας
.lpχ.
»
»
�τrι χ<:ψχ τω'/ 1':χλχ�ιω'Ι Ηου•ιω'Ι
:.
:Ίfελέτη Ετ:ί ι·7ις �υ'ιειοήσεως
Annic Be..,ant:
»
»
Jf ?ός τΥ(Ι :ΊLύησι'ι
»
»
:Ίfετε'ισχpχωση
»
»
J,χρμχ
»
C. Lcar1)κ,aleι-:
Οί .lιοχσχαλοι κχί ή 'λτpχπός
»
Κεχpυμέ'ιη Ζωη ΕΥ τιμ Τεκτοyισμιϊ> »
»
»
�, ΕΥ.εί,;ους πού ;,:ενUοον
»
ne..,ant-I.,caι1 !}catcι·: 'Ο 'λστpικόςΚόσμος
C. Jinaι·ajaι1asa: 'λτ:6χpυφος 'Εξέλιξις 'ΑyΟρωπότητος »
»
Rc1.. \ι-ηο!c1:
Τό Φως τfις 'λσίc1.ς
»
J. \"an c1er I,CCLI\\': Θεοί ΕΥ εξοpί�
Φως στr(Ι , Α. τpατ;ό
»
»
]. �ri5J111aJlll1Γti: �τά τ:όοια του .lιοct.σκχλου
»
»
Τό Ί:3c1.σίλειο•ι τής Ευοαιμοyίας
»
»
'11 11-rj '(YJ τ·ης Σοφίας
»
« .1ελτίο'ι 'Αστέρος» ετων HJ31, 32, 33 »
»
] :2 'Ομιλίχι ε1ς 'Οχάϊ 193.J
»
1() 'Ομιλίc1.ι εις Όχr:ί.ϊ 19.JJ
»
»
�τοχασμοί πάνω στη ζωή μας
»
Άντ. 'Αοpιανοπούλου: 'Ο "λνθpωπος καί ή Ζωη
»
Ίωr:ί.ν. Βασιλ·Τι:
Τό Σημειωματάριο ένός Λlύστου
Κ. .\lελισσχpοπούλου: Ό Ίησους, από την άποψη του
Όpθολογισμου καί του �lυστικισμου »
»
JΙpοσωκpατικοί Φιλόσοφοι κα.ί Θεοσοφία. »
»
»
Ό Κομήτης (θέατρο 1δεων}
ιJEPIO.l1KO� «J.\.ΕΟΣ» Τόμοι 1956 - 1960, εκ(Χστος »
))
))

50-r-

20
40
20
10
10

80*
80*

10
10
70'!<
30
10
10
10
15
15
60
20
20

50*
40*
40*
25
20
15

40*"

Τά σημειούμενα δι' άστερίσκου έπιβαρύνονται με δραχ. 10 στα�
πρόκειται δι' άποστολάς είς τό έξωτερικόν.
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΗΙΡΙ!
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Ίδρυθεί:σα ι;' πο της Έθνικης Τραπέζης Έλ
ά
λ δος ι να συ
κ
μβ 'λη είς τ ν τουρι στι ν
ά
ποίησι ν της Χωρας.
η
η
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ΑΚΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ξ ενοδοχεί:ον πολυτελ ε ίας τύπου ΜΟΤΕΤ,
200 κλινώ
ν
Κέντρ ο πολυτελείας «
Ρ
ν
ΑΣΤΕ ΙΑ»
ποδυτήρια θαλασσίω
Πολυτελη
ν λουτρών
ά

ΡΟΔΟΣ
«ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ» πολυτελείας 153 κλινών
202
»
ΕΡΜΑΙ» Α' κατ·ηyορίας
Θ
d7
«
)}
)}
Π
'
« ΙΝΔΟΣ» 13
)}
53
))
«ΛΙΝΔΟΣ» Γ'
44
))
κατ
«ΕΛΑΦΟΣ» ρ ειν ν
ό )) ο Α'
71
))
κ
.
ατ.
'
«ΕΛΑΦΙΝΑ»
Α
ΚΕ Ρ ΚΥΡ Α
Ξ ενοδοχ ε ί:ον «Α ΤΗΡ» Α' κατηy. 54 κλιν ν
Σ
ώ
ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ (ΚΡΗΤΗΣ)
i

Ι

κλ ι ν
α
Ξ εν οδο Χ ει ον « Α ΤΗΡ»
Σ
ώ
Α
....,,, ',,,....,κ,.._,,, τ,,,n.._,,
,,
,,
ν ....,.
. 7._,4,,,...., n.. ""'" "....
' n.. .-..n...-.,1
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ΕΙΣΗΛΘΕΝ
Ειs :rην μεyάλην

TOV

κλήρωσιν

ητις ηρχισε την 1ην 'Ιουνίου και θό: διαρκέ
σn μέχρις 8 'Ιουλίου 1961

ΠΡΟ'>ΈzΑΤΕ

κατ' αυτην 353.900 τυχεροl κατό:
δέκατα yραμματίων
ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΕΝ ΣΥΝΟΛΩ

Δρχ. 75.755.000
Και οί μη εχοντες ας άyοράσουν και
τώρα ενα άριθμον δια την συμμετο
χήν των είς τό: πλούσια κέρδη και το

Δωρον των 5.000.000 δρχ.
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Ταυτοχρόνως προς τό:ς κληρώσεις ταύτας
κυκλοφοροΟν και τό: yραμμάτια
της 54ης νέας Έκδόσεως
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Τιμή Τεόχοuς δρχ. 10.-

