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Σκουριάστε, δαμασκιά σπαθιά, κοντάρια συντριφτητε,
τοϋ τοίχου πιά ανωφέλευτα στολίδια καί δοξάρια,
στό καλό σύρτε, σαιτευτές, ί::χετε γιά, λεβέντες !
Κ' έσύ, χυτή βυζαντινή φωτιά, διπλόζωο φίδι,
στό σύνεργο τοϋ σατανii, στό μαϋρο βόλι κλcίσου,
κατάσταυρα, αξεχώριστα, σημάδευε κ-:χί χτύπα,
θέριζε αλάθευτα μακριάθε, άξιους, ανάξιους, όλους,
άρμάτους καί ξαρμάτωτους, κιοτήδες καί ήρακληδες.
Κι' απάνου απ' όλα τά ξανθά τά Γένη, αναστημένα,
με τά πλατιά τά σύνορα τά καλομετρημένα,
στό μνημα τό βασιλικό της 'Ελλάδας πατώvτας
καί κάνοντάς το βάθρο της γιά νά φαντάξη, απάνου
σε κεi'Ι,Ο, ακόμα πιό ψηλή, νά ή ζυγαριά της Δίκης
καί της Σοφίας νά ή πηγή, νά ή δύναμη καί ή χάρη
καί ή κυβερνήτρα ή κυρά, κι' όλων απάνου σε δλα,
με τ' ονομά της μοναχά, με τ' άκουσμά της μόνο,
με τήν ίδέα της πιό πολύ, τό φως της πρώτ' άπ' δλα,
ή αύτοκρατόρισσα πού ακούει νά τήν ύμνολογiiνε
της οίκουμένης τ' αργανα: Εύρώπη, Εύι:Jώπη, Εύρώπη !
- l'Jέστε, βυθοί τοϋ Ώκεανοϋ, τί άναβ ύ ;ετε; Μήπως
τήν 'Αφροδίτη, δεύτερη φορά; --Τήν 'Αφροδίτη;
'Όχι. Στόν ηλιο φέρνουμε ξανά τήν 'Ατλαντίδα,
τ' όνειροφάνταστο νησί, πού είναι κι' ο.ύτό ένας κόσμος.
'Η 'Αθήνα δεν ύπαρχει πιά· ύπάρχ' ή Εύρώπη. Δός της,
Εύρώπη, από τά σπλάχνα σου της νιοφανερωμένης.
Σοϋ είναι στενός ό γέρικος ό γνωρισμένος κόσμος.
Δρυμοί παρθένοι, άχανcι κάμποι, πέλαα, καταρράχτες,
πιό μεγαλόπρεποι από σας, κάτου άπό σας μαζί σας,
\ ά οί ".ι\τλαντεc, νά οί 'Άτλαντες, ερχονται, σπέρνονται, ειναι >
φυτρώνουνε, θεριεύουνε, λεύτεροι, γαυριασμένοι,
τοϋ νέου κόσμου κύρηδες, τοϋ γέρικου φοβέρες.
Ή φλοyέρα το•J Βασιλια
(Λο,,ος έντέκαcος)
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Ό χ ρvσος κανονας

ο

Του tικαστοϋ GERALD S LE\ ΙΝ;
του Άνωτ Δικαστηρίου San Franc1sco

XPl'�O� KAi\ONA� α
πχ'Ιti ,χι στi Ε-:ιχγyέλιχ
κατ:± Μ.<τθχΌ ι κχί κχτά Λου
καν, σt δύ? έληφ:χ δια:ροpετι
κές μο?:ρέ;. 'Ο Μχτθαίος τόν α
ναφέρει στην επί του 'Όρου; 'Ο
μιλία: «ΓΗντα οίίι δσχ α.ι θέ
λητε ίν'Υ. πο ώσιν ύμίν ο[ ανθρω
,τοι, οϋtω κχί ύμείς ποιείτε αυ
-τοίζ ουτ?ς yάp εστιν δ νόμος
καί οί π,-:ιο:ρηται». Ό Λ-:ιυκα; α1tοδίδει τό ρηθέν ετσι : «Καθώς
(Ηλετε ϊ,η ποιωσιν ύμί,ι οί α.ν
(-Jρωποι, καί ύμείς ποιείτε αυτοίς
-δμοίω;».
'Αμφότεροι οί Ε:ιχγγελισταί
,τροβiλλουν αυτόν τc-ν κανόνα
s:1:χν σύνοψι δλων cων ήθικων αρ
χών, που πρέπει νά διέπου11 την
s:1υμπεριφορά των χριστιανών
-προς τους πλησίον. 'U κχνόνας
1Χ Jtός εδιδ:ίχθη πολυ προ
του
Χpιστιανισμοϊί, ύπό την αρνητι
-κή του μορφή.
Ό κορυψαίο; της ρα�6ινικης
σοφίας Χιλλέλ (30 π.Χ. - 10
μ.Χ) ερωτηθείς ε1ρωνικά από
κάποιον, αν θ&: μποροϊίσε νά δι
δiξη δλόκληρο τό νόμο, δσο θά
στεκόται στο εη πόδι, απήντησε.
1

«Μή, πραττεις στους αλλους αύτο
πού δέν {J ά η Ο ελες , ά Π()αξο υν οί
άλλοι σέ σε,α»

'Αν7.:pipεαι επί-Ίης δτι ό Χιλλέλ διεtύπωσε τ?ν καιόνα σε
τούτη τή μορ:ρή:

«�Ο,τι σοϋ ι,lναι μισητό, μην τό
πράττεις στον πλησιον σου Αύτος
εt,,αι όλοκληρος ό νομος, όλα τα
άλλα εlναι ιριιηΗίεςt.

'Αλλά κχί πιο πχλαιότερα, δ
'Έλληνας ρήτοp7.ς 'Ισοκράτης
(436-338 π.Χ.) καί δ φιλόσο
φος Πλάτωι (427-347 π.Χ.)
είχ'Υ.V εΚψ?::G'JΕl t'Yj\l ιδια διδα
σκαλία στην αρνητική τr;ς εκ:ρρα·
σι. «'ΌJχ νει.ι.εσείς, τψ πλησίον
μή πο:ει». Έπ:ΙJη; δ Κομ:ρούκιος κχί δ Βούδδας λέγεται δτι
εξέφρ7.σαν την ίί3ι7. σκέψι. 'U δε
Ρωμαίος αυτοκράτωρ Σε6ηρcς
(149-211 μ.Χ.) είχε χαράξει
τόν κανόνχ στο παλάτι του. l'ιά
νά &: πχ νταται αυτή fι διδασκαλία
σχε?όν ταύτόΙJημη σ' δλα τά ε
θνη καί σ' δλες τίς θρησκείες,
λέγει δ σχολιαστής της Βί13λου
'Αδάμ Κλάρκ, «φαίνεται σά νά
την εγραψε δ Θεός στίς καρδιές
των ανθρώπων».
Μιλώντας πάνω σ' α;τό τό θέ
�' δ δ6κτωρ 'Άλμπε;;τ Σοάί
τσεp, δ μεγάλο; ανθρωπι-Jtή; της

ΙΛΙΣΟΣ
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iεποχης μ::ις, πpός tY)'J Γ::ιλλική y:ν,υμΞ ::cμΞp�λη�tοι θεαταί, καί
'
•
1
""Αχιχ?ημί:χ. Ήθι κιΪ>'J κ:χί Πολιtι· οe. �π?,t..(;
τι' ε ι·ι::ιι
�:;κ
είνο, πού
-κων Ί�πισtημώ'J, είπΞ, μετ:χξύ O:i θελψΞ 'J:x yί•Jη σtού; άλλους
-:τω·ι cίλλων:
υ.ι ε ψ:ι'JtΞ εμεί; ε κείνοι, α.ύtό
«Κ::ιθ�•; δ ά·ιθpωπος συλλοyί- άκpι�ώ; 'ΙΧ πρ:χ;ουμε εμείς στους
ζετ::ιι τήν διηφγή του προ; του; άλλο·Jς.
,άλλους, β::ιθμή10•1 συ"J:Χισθ:χνzτ::χι
Α'.ιτeι•ι τον τp5πο ζωής τcν
-δtι δλοt τοϋ ε lν:ιι γείτονες κ:ιί πεp:λ:ιμιΗ·Jει κ::ιί εvα άpχα.ίο
,άδελφοί. ΦJ ά ει κάποτε σ' ε•ι :ι κείμε'ι ο, ή «Δι?::ιχη», εpyον ypα•σ-ημε ίο κ::ιί βλέπει τή·ι ευfJύ ιη φl ν πιθ::ι'Jώς πλ έον τώ'J 100 ε·
-του νχ π λ::ιtαίνη τ-.Sσο π ολύ, ;ών π pο, Χρι:ηου στήν 'Εγγύς
Αναt ολη:
ιώ·στε νd: άyκ::ιλtfζη δλ:χ τ& ά'J·
ιθρώπινιχ ο·ιτα. AυtYJ·ι .5,'I ί?! α. τη-::« πρωτογ,
σ.· γαπ1Ίrεις τόν Θεόν
:ευθύνης μας άπ έ ν:ιντι τώV άλλων σου, δοτις σε επι αcε. Δεύτερον
;διετυπώθ 'Υ/
εpt κ i η ιt:ιθολικά, ύγαπή_rειc τόν π}ησιον σου ώ�
,σt�ν ποpεί · τ -'- ς ά νθpω, ιν- ς ισt
, ο
cε;χuτον. Περαιτερω, παν O τι δέν
· {}α έπεJ·ύμεις ,ά πραχflτj ει� σι: μ.η
τ. η
·ι
ιχ �
ι(Jίας, cίπό διι,:ι.φοpου; π•Jευμ::ιtι· τό πράξυς είς ά)λον τι,·ω>, · '
κούς διδ:ισκ&λου;, δτο<J.)ς δ ΛάοΙlαp,ψφ;ρ�ς λεχτικ� ά,π� ντα·
"fσε (πού γ εν'ιή(j "Q χ..έ' ,οtήν Κί·η
ι
το ι _
τ
_ " κιο.,, •. l]:ι λ'σ -- ο. ολιον
, , «ΛεJιτικον» της�ι) , .,,,u. � ·ι(ομ�aυ
-το 604 π .Χ.
αι ,
0 κ .
y άπη
�551--!79 π.Χ.), δ Μiντσιος"' · τ α,,ϋ π α.; ' Αυπ;q. ι �ε; ::ιι:Η �
εp
κ
αί ε/ς
�:1,:�
�
;χ
�
,
��72--28� π.Χ.}. Διε:κηpύ ,<.θη ε\ιτο
κ
τ
λα . Επισης πε"lttσ-ης cίπό \itljUς •J σρα.ηλίtες π ρ-:J·
, ς , Δι::ιθη
, κη
α.
!� Δa ::ι �
ρι"'χετα.: σtην Κ::ιινr
.
•φητες της ��οό'1fς; π-ψΘ, Χpιστ.ου έ_,,
�
, Η ι-:Jι::ι
-δι?:ισκ�λ:::ι
διατυπώ-χατοντ:χετι�ς., • Αμμιός, 'Ω σηε
νεται κ:ιί σtό Τ:ιλμού?, ιό; άκο-.χιχί �Ησχι ::ι . M.l τή•J οι? :ισκ:ιλί α. λούιiω;: «llpοτυυ καtακλιθης το
Ι
-τοϋ 'Ιησου κ α.ί του Ι :ιύλου, εyινε
το θzμ;;λιuι?ες μ έfΡ ο; της Χρι - οpά?υ, έξάλειψΞ άπο τη ν κ :ιρδιά
·στ�αν ικ·ης �θικης. • Αλλά καί yιά σι:-υ κάθε μνησικ:ι κίχ άπ έναντι
-τους μΞyαλοJς στοχασtες τ'l;ς ο ίοJ?·ήποτε συνανθρώπου, λέγον·
... Jνδί ας, ειτε IX'J'ijκ:xν σcον Βρ:χ, τ::ις: «Συyχωpώ ολου; δσους με
:χμα:νισμ?, ή Βα:.ι?3ισμ-.S, ή ί3 έχ εολ ::ιψ :ιν». Καλύτερα νά σε ΚΙΧ·
-της cίδελφόtΥJtος τω J ά Α Jρώπων τα:pώ·Jτα.ι, π:χρα ν ά κατα.ρασαι.
iiπεtέλεσε μέρος της μΞτ::ιφυσι- Κ:ιλύτερ:χ νά είσ :ιι δ:ωκόμενος,
;χης διδ :χ σκαλί ας, εσtω καί άν π::ιρα δι ώ κτη;. 'Εκείνοι που δεν
,δ� ν πηρε την π ρ έπουσα σημασία διώ κουν τους διώ κοντας αυτούς,
•σtην πp:χκτιχ� ηθική, δι 6τι ήταν που δ έχοντ:ιι το π ληγμα σιωπη ·
ιιχδύνχτο να γκpεμι σθουν τά άπο λά ' π- υ πράττουν τό κ:χλο ενε·
,ιχ!ώνωV' όψι�μέν:χ άν άμεσα στους κ χ της &γάπης, π ου όπομένουνε
ανθρώπους κα:ί συντηρούμεν α τα πfντα. χαpωπ:χ- α υτοί είναι
1/λοι του Θεου κ α.ί γι' αυτους
1ά,πο τίς χ άστες φpάyμ:χτα».
, "
• .5,
!ay;;,ι
, λ,:X:,ηιJ? UΊl'J
λ
'/ Ι'px:pη οτι «εκ
'Η �υt:ιΧ:J
� Κ :ιλία αυτή μα; ζητ ά ι νά τοποθ ::τήσουμε το·ι έ:χυ- ώ; δ ηλιο; εν τfΙ β..(Ίιλείqι τ-:ιi}
--zό μα:,ς στή θέσι των άλλων, ν α πατρος αυτών».
'
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Αϊθοvσα Διαλοyισμωv'
Ί-Ι ευρυτης /αι τό βά {) ς τοίι
cτ, ε ί•μα ος κσ ί της :ι:α διdς τοϋ
-τρι;η1ν ΓενιΥοϋ Γραμματέω
τιϋ,·
'.Ηνωμένων 'Εθ·νιϋν ιεκρί{}ησαν
διαιτέρως ϋισν ύφίσταrο συνεχείς
'πι{}έσεις, στί
τε ιιταϊες ημέρες
της ωης τσυ, 11 ό.--:οία έπρόΥειτσ
,,ά σβϊ1ση ι 'no τ()αγιχrι στό άε,10ποριr.ό bυστύι. μα (Ίj τi1ν
ολιο
<rί}ορά) του J γκό. ά ν μνημόσυνο,
γιά τ1\ν 'πέτειc τοί, {)·ανάτου του,
μεταδιδουμε τά γεμciτα -τνcυ,.ιατι
/ότητα λύ ιcι του κστrι ηΊν €πανά
ληψι τη λειτου()yισς ηϊς ι\ί&ούσης
Διαλογιι,μ-v (ά,•τί ,·αού) στο μέγσ
QΟ τ(ιν ΊΙ,ωμένων Έ{J.Η�>'' τi1 Τέα
"Υόρ:ι:η, στις �4 'Απριλίου HJ57.

ι

'Όλοι μας εχομε μέσα μας ενα
κέντρο γαλήνης περιβαλλόμενο
από σιωπή.
Ό ο1κο� τοϋ ΟΗΕ, άφιεοωμένος
στόν διάλογο καί τό εργον για
την είρήνη, επρεπε νά εχη καί
μιά αϊθουσα άφιερωμ.ένη στη σι
ωπή κατά την έξω1εηκη cννοια,
ήρεμlα κατά την έσωτcρικη εν
νοια. Γι' αύτό θελήσαμε νά δη
μιουρyησουμε σ' αύτό τό μικρό
δω,�ατιο ενα χώρο, πού οί πύλες
του νά μπορη ν' άνοlξουν πρός
τίς άπέραντες χώρες της. σκεψε
ως καί της προσευχης.
'Άνθρωποι πολλών πίστεων θά
συναντώνται έδω, γι' αυτο τό
λόγο δεν μποροϋσε νά χρησιμο
ποιηθη κανένα άπό τά σύμβολα,
με τά όποία: εϊμεθα έξοικcιωμέ
νοι. Ώστόσο, ύπάρχουν μερικά
άπλα πράγματα πού μας μιλοϋνε
με τόν δικό τους τρόπο.
Στο μέσον της αίθούσης βλέ
πουμε ενα σύμβολο τοϋ πως, κα
-θημερινως, τό φως των cύ_1ανών

ζωοποιεί τη Γη μας. Γιά πολλούς
άπο μας, είναι παράλληλα ενα.
σύμβολο τού πως τό φως τοϋ
πνευμα cος δίνει ζωή στην uλη.
'Αλλά ό κύβος στο μέσον της;
αίθούσης εχει κι' αλλα νά μας.
πη. Μπορούμε να τόν ίδοϋμε σάν·
βωμ.ο, κενόν όχι διοτι δεν ύπάρ
χcι Θεοζ, ουτε διοτι είναι βωμός:
σ' ενα αγνωστο θcό, άλλα διότL
ε1ναι αφιερωμένος στόν Θεό πού,
ό ανθρ�πος τον λ�τρcύει ύπό- δι:.. .
αφορα ονο11:ατα γαι διαφορcς μοp-·
φες.
Μας ένθυμlζει &.κόμη αύτός ό,
κύβος τη σταθcpότητα καί διάρ-·
κcια cνός κινοuμcνου χαί μετα
βσλλομενου χοσμου. 'Εξ αλλοu,.
ό όγκος τοϋ μcταλλεύμ.α τος σιδή
ρου ί:χει τό βάρος καt τη στερε
οτητα τοϋ διαρκοϋς. Συμβο_λίζει.
τον ακρογωνιαίο λιθο άντοχης..
καί πιστεως, πανω στον όποίο
κάθε άνθ�ώπινη προσπάθεια πρc
πη νά βασιζcται.
Τό ύλικό του κύβου όδηγεί �
κόμη τή σκεψι μας προς την ά
ναγκη έχλογης άναμcσα στήν κα-
ταστροφη καl την οίκοδόμησι, ά
νάμεσα στον πολεμο καί τήν εί
ρήνη. Ό ανθρωπος άπό σίδηρ�,
κ :ιτασκcυαζcι τά ξίφη του, άπό.
σlδηρο κατασκευάζει καί τά
ροτρα. 'Απο σίδηοο κατασκευάζει.
τciνκc, άλλα άπό σιδηpο κτίζει.
καί οίκοδομες. Ό όγκος τοϋ σι-·
δηρσμεταλλεύματοζ εlναι ένα μέ-
pος τοϋ πλούτου π:>ύ έκληρονο
μησαμε άπο την Γη μας. Πως θά.
τό χpησιμ:>ποιήσουμε;
Τά βελη τοϋ φωτός κτυπσϋνε:
πάνω στόν κϋβο σ' αύτη την ίί-
πέρτατα άπλη αlθουσα. Δεν ύ-

α-·
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ΙΛΙΣΟΣ
"Πάpχουνε &λλα σόμβολα, δεν ύ
πάρχει τίποτε νά περισπάση την
προσοχή μας η να διαταράξη την
lσωτερική μαι; ΥΙρεμία. 'Όταν τά
βλέμματά μας ταξιδεόουν άπό αύ
τά τά σόμβολα πρός τόν άπέναν
τ[ μας τοίχο, qυναντοίίν ενα ά
πλό σχέδιο πού συνδέει τ·iJν αϊ6ουσα μέ τήν άρμονία, την έλευ
�εp[α καl τήν ίσορροπία του δι-

αστήματος.
'Υπάρχει ενα άρχαίο ρητό, πού
λέγει δτι ή ούσία ένός πλοίου δεν
εγκειται στό σκαρί του, άλλα σέ
δ,τι γεμίζει τό κενόν. 'Έτσι καi.
μ' αύτή την αίθουσα. Προορίζε
ται για έκείνους πού ερχονται
έδω να γεμίσουν τό κενόν της μέ
δ,τι εύρίσκουν
στό δικό τους
κέντρον της γαλήνης.

'

Ίνδικη σο φ ια
ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΝ. Μέ ραγισμένη καρδιά είπε μια περιστέρα στόν
-uόντροφό της: «'Αγαπημένε μου, εφθασε ή στερνή μας ωρα ! Άπό
-κάτω μας ενας 1.(υνηγός είν' ετοιμος νά μας τοξεόση καί άπό πάνω
μας όρμα ενα γεράκι>). Καί ετσι ηταν. 'Αλλά ενα φίδι δάγκασε τόν
κυνηγό, πού άστόχησε τό βέλος του καί χτύπηςε τό γεράκι. 'Έτσι
-άποδήμησαν κι' οί δόο για τό βασίλειο τοϋ Γιάμα. Είναι καταπλη
κτική ή φορά τοϋ πεπρωμένου !
ΚΑΡΜΑ. Καθώς ό πιστός ύπηρέτης βαδίζει πίσω άπό τον ά
φέντη του δταν προχωρη, καί στέκεται δταν έκείνος σταματii, ετσι
καί κάθε ζωντανή ϋπαρξις είναι δεμένη μέ τlς άλυσίδες τοϋ Κάρ
-μα. Το Κάρμα συνοδεόει τούς πάντας καl παντοϋ καί κάθε στιγμή,
μέσα στό πυκνό δάσος καi. δια μέσου τοϋ άπέραντου ώκεανοϋ καί
πάνω στα ψηλότερα βουνά καί στοϋ "Ιντρα τόν παράδεισο καί
στην κόλασι τοϋ Πατάλα. Καί καμμιά δύναμις δέν μπορεί να κόψη
"'rό δρόμο του.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ. Μέ μια περιπλάνησι στα μοναστήρια τοϋ Κον
κάν κανένα σκυλί δεν θα έπιστρέψη λιοντάρι. Καί ενας χοίρος, δ
-σες φορές κι' αν πάη στο Μπενάρεθ δεν θά γίνη έλέφαντας. Κανέ
να προσκύνημα δεν θά μεταβάλη σέ αγιο έκείνον τον ανθρωπο, πού
είναι ή φόσις του διαφορετική.
ΑΓΑΠΗ. Αύτη εlναι ό άληθινός πλοϋτος. Ή άγάπη μειδιii έξ
ίσου στόν πλοόσιο καί στον φτωχό. Οϋτε ό γλυκύτερος καρπός
-της γης, οϋτε τό άκριβώτερο βότανο, δεν φθάνουνε της άγχαλιiiς
--ι;ό βάλσαμο, την φυσική άναπνοή, τό αρωμει της άγ[ας στοργης.
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Τά μυστηριωbη ερειπια των "Ινκας στο Βάχου ΠLχου
των Περουβιανών 'Άλπεων

ΙΛΙΣΟΣ
Είς τά 'λρz εία της έν λDΥλΗ
της Ί vοία.ς Θεοσοφιχης Έτα.ιρία:;
ύπiρχει lνα.ς χάρτ·ης της Μπλα6άτσχυ, τόν όποίον όνομάζει Χά?
την των Θησα.υρώv τώv 'Ίνχας.
Άποτελείw.ι
ά.πό τέσσαρας σελ(
οα.ς μέ σχεοισ.:rράμμα.τα. χαί περι
γρα.φάς.
Είς την πρώην σελί
οα. ύπά.ρzει σχοοιάγρσ.μμσ. μέρ1 ους
της ουτιχης ά.χτης
της
οτίου
Άμεριχης με lvα. άρι-θ-μόν πόλεω ι
χα.τα μηχος της άχτης χα.ί όλίγσ.:;
πόλεις του έσωτεριχου κσ.ί μέ την
συ,ιορια.κ·ην γρσ.μμ.ηv μιεταξύ 11 ε
ρου χσ.ί Βολι6ίας.
'Επί του χάρτου ύπά.ρχουν διά
φορα. έπεξ·ηγημσ.τιχά σχεδιαγρά.μ. 
μ.α.τα., ώς καί σ·ημ.ειώσεις τη;
:\1 πλσ.ιίάτσκυ Ά γyλιστί, Γσ.λλιστι
χαί Ίταλισ-τί. Όλόχλ·ηρος ·η οευτέρα σελίς, ώς καί τό τελευταίον
τρίτσ'·ι μέρος της τρίτ·ης . σελίδο;
χαταλαμ.bάνεται μ.ε τ·η'Ι περιyρα
:pην του γεωyραφιχου χάρτου εις
την 'Ιταλικήν γλώσσαν , μετάφρα
σις της όπJίας οίοετσ.ι κατωτέρω.
'Επί της ό1tισ-θίας πλευράς τοίι
χάρτου οίοεται κατακόρυφος yρψ
μη ιίουνών, οπως αύτά φαίνονται
ά.1tό -θαλάσσης μέ τάς τοπο-θεσί:ι.ς
διαφόρων πόλεων έπί της ά.χτη;
χαί τ·ηv γραμμην των σ·ηοά.yγωι,
αί όποί:χ.t άναφέ ρ οντ�ι είς τΟ χ εf
μενον.
Κα·5lόσον εivαι γνωστόν, ·η 'Έ
λενα lI ετοόιίνα Μπλαιίάτσκυ επε
σχέφ-θ·η τ'ΙΊ'Ι
Νότιον
'λμ. εοικ-ί-ι 'Ι
κατά ποώτον ,ό 1831. ΊΙ ίοία οέ
�
ι
- ,�
,
, :αν�c,?ε�ει περι' ;r·ης
οευτερα5
επ,
σχεψεως της εις το Π εοου ει,
τό 6ι6λίον τ·ης ((ΊΙ 'Ίσις yωοίς πέ
πλονη ι. αί είς τόν 1 ov τcμο'Ι πε
ριyοάφει τά της έ;ιισκέψει�ς τ·ης
ταύτ·ης κ:ι.ί άvαφέρει τό έπεισό�ι
ον του / άοτ J'J.
'.\.vαφέ�ει έπίσης
τό 6ιtλίa ι
του
�TEPITE�R
((Τα1;ιοιω-:ικ-χ
'Επεισόοι,, εις την Κεντριχην 'λ
μεριχ·ήνη, οπου οίδεται άφ·ήγ·ησις

10�

περί μιας μυστ·ηριώοους
πόλεως.
περί της όποίας ώμ1λ-ησεν είς τό�
συγγραφέα. lνας 'Ισ�ανός μοvα.χός
κα.τά τό �τος 1838 - 39, μιας
πόλεως είς τ·ην όποίαν οέν �φ-θα
σε ποτέ λευκός iν-θρωπος κα.ί της
όποίας οί κάτοικοι
όμιλουy τη·�
γλώσ,σσ.ν των ΜΑΓΙΑ.
'Ιοού τί yρσ.φει ·η 'Έλενα Μπλα
ιίά.τσκυ:

Τ

hN άψήyησιv αύτηιν μας �ιωμε:
π,ροσωπικώς 5 ας γέρων ίθα
yεvης ίερεύς τόν δποίΌv σvνηvτησα
•μεv είς τό Περου και με τόν δποίοv
ετυχε vά σι.1νε9ycr:τθC::ιμεν. ΕΤχ ε π>ε
ράσει δλη" του την ζωηv πρ:κnτα
θώv ματαίως νό· ,φύψη τό μίσος ·του
κατά των κατω<τητώv, -«τωι λη
στών», &πως τcυς ώνό,μαζε- καί,
&τrως ώμι::Ιλόyησε, δι�τήρησε φιλίας
μαζύ των, ώς και τη•ι1 Κα€:;ιλ1r<ηv
Ε\>ησκείαν,
χάρ,ν του λαου του,

Ό φύλαξ της κρεμαστfις
γεφύfας των "Ινκας
Τοιχογcα<r ία κατά τό σχέοιον τοu
Ηιιauιaη Ροηιa

10-!

ΙΛΙΣΟ�

όλλ' είς την πραγματι.<ότητα
ητο
Ήλιολατρης είς την καρδίαν, δπως
ύπηρξε πάvτοτε.
Έταξίδευσεν ίιπο
την ιδιότητά του ώς προσηλυτισεkίς
!Θαγενης ίεραπόστολος καί εΤχε με
ταοη είς Σάντα Κρ:Jυζ καί, δπως
επισήμως έ6ε6αίωσεν, ε'i'χε μετα6η
δ•ο ,ά ιδη ά,ιθρώπ:Juς της φuλης
του δισ μιας �uπ:Jyείou δια6ά:τεως»,
ή όττοια οδηγεί είς rην μΙ.Jvτηριώ
δη πόλιν.
Πισrεύc,.ιει τrιν άψήyησίν του, δι
ότι <.νΟς ανί:pωπος ΠΟΙJ •,τρc <Ει'Ται
1,α ά,rοεανη σπαιίως 8ά σο<εφθη νά
ε-Jρη περιττάς ίστορίας Καί δι:πι
στώσαμεν ότι ή άφr,γησίς του έπε6:δαίωνε την άφήγησι ν είς ·ro ταξιδιω
τιο<οv 6ι6λίον του Στη6ε,ς. 'Εο<τος
τούτου, y ωρίζομεν δGο &λλας πό
λεις τελείως άγνώστους ι ίς ·,:Jυς
Εί,ρωπαίουc ταξ διώτας,
οχι διότι
οί κάτοικοί τι.:.ι .:χουν ίδ•αι τέραι
έπ1ε .... ι-1ίαν \ιό: κρύπτων�ται - άt,' oU
!Κατά διαστήματα ερχο,ται νά τους
έπισ«εφθουν άνθρωποι
άπο
-.άς
Βο...,δδι<άς χωρας- ό!λλ' αί πόλ:ις
αύταi δέν άvαγράq:c,•ται
cπι rών
Εύρωπαιο<ων η τώ.ι Άσιο:τι<ω v yεω
γραψικω; χαρτών
Και έξ αίτίας
τώι φανατικών Χριστιανών ίεραπο
στόλων, Ίσως καί δι' άλλους ιδιαιτέ
ρους μu:JΤηριώδεις λόγους, οί ολί
γοι ιθαγενεις τω, αλλc.:ν χωοών οί
οποίοι εΤναι έν γνώσει των δύο αύ
τ ών πόλεων, ούδέποτε τάς άναφέ

ροι,ν.

Ή Φύσις π10:Jέ6λειμ
περίεργα
άγο<ι:ττρα καί κρuψώ ας δια τους
εύνοουμέ.ιους της και δ.ιο-τυχώς ο
άνθρωπος μόνον μα<οάν των οuτω
καλουμένων πολιτισμένων χωρών
χει την έλει,θερίαν vά λατρεύη την
Θεότητα κατά τοv τρόπον τω, πα
τέρων του
Τα έρείπια τα όποϊα καλύπτουν
τάς δύο 'Αμερι <ας καi εύρί:rο<οvται
έπ i πολλών νήο-ων των Δυτικών Ί ν
διώv άποδίδοvται δλα είς τryν κα
τ απο.ιτισθεισαν 'Ατλαντίδα "Οπως
οί :ερο.pάνται τοϋ πο:λαιου κόσμοJ,
ό όποίος κατά •rους χρό ους Της
Άτι-αντίδος ητο σχεδόν ήνι.:,.ιέvος με
τον νέοι κόσμον δια ξηρας, οί μά
γοι τ ης κο:ταποντισθείσης χι: ρας εΤ
χον έ:να δίκτuον_ύτrογείω·.ι δισ6άσε-

ε

ων προς δλας τάς
κατευ9ίινσεις.
Σχετι-ο<ως με τάς μυο-τηριώδεις
θά 6ώσqμεν
κείνος κατα.κσμοας
τωρα μίαν περίεργοι ίστορίαν, την
όποιαv μας άψηγήθη ένας Περουβια
νός, ό όποίος άτrέ8ω•ε ·;τρό ,τaλλου,
δταv έταξιδευαμεν μαζύ του είς το
έσωτεοιο<ον της χώρας.
Πρέ�πΙΞ:ι νά
uπάρχ1 άλήθεια είς -.η.ι ίστορίαν
αuτr,,, όπως μάς την έπ,zβεοαίω:,εν
ιχργοτερον ενας '1 ταλος κίριος, δ
στις ειcε τό μέρος, άλλα λοy({) cλ
λείμwς μέσω.ι καί χρονοu δέ.1 fι,,.ιrrτό
ρ:..J� να πιστοποιή Jη ό ίδιος την ί
στορίαν διά τον έαvτόν του, εστω
και ,.ιερ-ι<ως. 't:Ξ'<εΪνος -του .:δωσε
τάς πληροφορίας είς τον '1 ταλόν
ητο ο:νας γέρων ίερεύς, είς τον ό
ποιο,, ένας Περου6ιανος Ί vδός cξο
μολογο.;μενος
εΤχει άποκαλύψΞι το
, λέον
μυστικόν.
Ή ,.ι ποροCομεν έπi τ
1 ό προσθέσω,.ιε.ι
ότι ό ίερευς ,1v:χγ<α:ι8η vά π :):Jοη είς την ά: πο.<α
λ...,ψ,ν, διοτι ωρέ3η είς ,'J<είνην Την
τr:ριστασιν υπο rην μαγvητι<ην (με
σμερ <ην) έπιρροη του ·,αξιδιώτου.
'Η ίστορια άψορα τους ,τεριψή
μοι,ς θηο-αυρ:Jυς ,ου :λει,ταί:Jυ των
Ινκας. Ό Πφοι,6ιανος ::βεβαιωσεν
τ
'yνω: της
ότι άπο τηc, έπαχηc, rης
'<αι άπαισίας δολοφ:Jνίας
του ·,ε
λευταίου Βασιλέως τι;; ., "1 .ικας υπό
του Πιζάρρο, τό μvστικον εγινε γνω
στόν εις δλους τους '1 νδούς, ι:κτος
τω.ι Μεστό5, οί όποίοι δεν ησαν
ςιοι έμπιστοσύνης. Ή iσ'Τορία εχει
wς εξης

c

..

α

Ό "1 vκα ήχμαλι.:τ:σση. Καί :'1
σύζυγός του, δια vά τον άπελευθε
δωμάτιον
ρώ:rη, προσέψειοεν ε.ια
τrληρες χρυσοϋ «άπο -rou δαπrέδου
,μέχο, της όροψης, δσον θά ήμπο
ροι,σε vσ ψSάση ό καταο<τητη•,,>, ·,τρiν
δύση ό ηλιος την τρίτην ήμέρα ,. Η
ΒσΊίλισσα έτήρησε τη.ι uποοχεσίv
τηι,, άλλο ο Πιζό-ρρο ή8έτησε ',ΟΙ
λόγον του κατά την '1 σπανι <η., συ
προ της ,τρονή::::ιαν 'Έ<8σμβος
6οληc τcσου θ�::rσυρου, => κατσ<τη
τι,c, έδήλι:..σεν οτι δεν Gά άπηλευ3έ
:J-.Jνε τον α' ,.(μάι-ωτον και Cά rον ,' φο,:.ι::�, έ<τος ό..ι ή Βο,:rίλ•σσα ά
τrε<άλυτrτε τό μέρος άπό rό όποϊσν
προ�,λί,ε; δλος αύτος ό χρυσός ΕΤ
(εJ άiο<ούσει δτι οί 'Ί'ΙΑκας ειχαν κσ"

ΙΛΙΣΟΣ
που ενα άνεξάvτληrτον χρυσωρυχείΌν
δτι ιμία υπόγειος όδός ;\ σή
ραyξ μήιωuς πολλών μιλλίων ύπο
ιό έδαφος όδηyοϋ01εν εiς το μέροc
¼ου ευρίσ <0ντο συyι<εντρc.:,,.ιέ,,"'
••·,σα:.ιροί τi\ς χώρας. Ή άτυχή c: Br.
''\ισσα ικέτεuσ-ι; νό: της δοθη μίr
';Τμv:::ομία καί έζήτησε να σι,,.ιbου
λεu9i\ τό μαvτεΊα. Κατό: rηv Θυσί
αν, ο άρχιερ:ύς εiδ:ιξει εiς τον κα9.ε
-την ά
pωμέιc,ι <,Μαυρο,ι Καθρέπτην-ι,
ι
ναπο:μεuκτοι δολο:μοvίαv -του συζύγου
1ης, ειτε παρεδιδε τούς θησαυρούς
,ου Σ,έμιματος είτε οχι.
Τότε η
Βα1σίλιJσα διέταξε vό: κλεισθη � r.'ι
-σοδος, ή όποια ήτο μία -.τύλη μέσα
εiς ενα οοαχώδη -τοΊχcv του χάσμα
-τος. Ύπο τ ην διείι3υvσιν του άρχιε
pέως και των μάγων τ
- ο χάσμα ι
πληρω9η μέχρι της κορυφης μέ πε
.λωρίους σωρούς βράχων και ή έπι
φάvεια έ,ωλύφ9η, οϋτως ωστε νό: ά
-τιοιφι,οη
όλοσχερως το ερyον. Ό
'Ί 1οι<α έδcλοψοvή9η ύπό τω, Ί σπα
vωv '<αι ή άτυχης ΒΟJσίλισ,σα ηυτο
κτόνησεv.
Ή 'Ισπαvι.<ή ·.τλεc,ιεξια
ύπερέοη .<ά3r δριοv
και ro μυστι
κο,ι τωι θαμμεvων θησαυρωv έκλει
δώθη εiς ,ά σ-τήθη όλίyων ·.τιστω,ι
nεροι,οιαvω .
Ό Πφουβιανος
τrληρc:μοριοSο-της μας
ποοσέ!3εσεν ότι συνεπεία
ωρισμέ.ωv ά,«ριτο,.ιι.ι9ιωι κατό: δια
φοpοuc, έποχό:c:
εστάλησαν άνθρω
-ποι ύπο διαφόρων κv!:ιερvήσεω,ι
νά
ερευvr,σουν δια τον θησαυρον ύπο το
πρόσχημα επισ-τημονικωι εξερευνή
σεων. Άvέσ«αψαν δληv -την χώραν,
ό.λλσ χωρiς άποτέλεσμα
Έως εδω ή άψήyησις αίιτή ::πι6ε6αιοϋται
άπο τό:ς έl<θέσεις του
δό.<τορος Τ σοCJτι καi αλλωv ίΟ'τορι
κώv ,ου Περου Άλλ' ύπάρχοι,, ώ
ρ σμ[ναι τrροσθετοι
λ:πτ:::,.ιέο:ιω
ι..αί καθοσο,ι yνωρίζcι,.ιεv δέν έχοuι
ό.,ο.ωιvω3η μέχρι σήι,.ιερο .

,ωι

Μετό πολ\ό. [τη άψ' ότου ειχο
με,ι ό.ωύσ-η αυτήν τη; ίσ-τορια•ι ,<αί
,ήv έrτιC·:6αιωσιv ,ης
,ου Ί,α
λοJ o<uoίou, >'πεο-ο<έφ3r,lεν καi πάΛιν
-το Π:οοϋ ll1yαίvc τ:ς προς νοrτο,ι
άnο -την Λίμα, δ ό: εαλσ;;σης ε:t9α
σσ,,.ιεν εiς ενα σr,,.ιεΊον πλησίο, ·.-ης
πόλεωc: 'Άρι<α κατό: ,ήι δύσι<ν του
ηλίου καi μδ.ς b<αψεν έο1τίιπc.:σιν δταν

vrro

103

ε':δαμεν ενα πελώριοι βράχον σ)(ΙεΙδον
κάθετσν, ό όποΊος ισ'Τατο μέσα ciς
μίαν πένθ,ιμοι άτrομόνωσιν έπί της
παραλίας, χωριστό: ό::πο τή,ι όροσει
Ρ,άν -των ,;ΑvΞ,:ων., Ήτο ό τ�ψος, -rων
_
1 vκας.
Ο ταν αι -rελωτc.ιαι •:χJ<τι
νες του δύον"τος ήλίοu πιπτοuν επι
τής προσόψεως του βράχου ή,.ιπορει
κανείς να .Sια<οίνη μέ συ ή9η κιά
λια
του θεάτρου μεpικό: περίεργα
ιεροyλυψ,κό: χαραyι,.ιένα έ,πί της ή
6ρά
φο ισπιώδους έπιψαν:ίας του
χοu
'Ότα,ι ,ο ΚοCσι<ο ητο πρωτεύου
σα του Πεοου ύπ�,':ΙΧΕV ε<εΊ
ενας
ψημι;;μενος
δια
ναος του Ήλιου,
τήι μεγαλοπρέπειάν του. Ή όροψη
του ητο κατεσκευασμένη άττό χον
δρό:ς πλάκcις χρu:Jοϋ καί μέ τό ίδι
ον πc..\υτιμον μέταλλον ησαν έπι
στρω,.ιένοι οί τοιχοι του vαου. Εiς
,όν δ,πιι.<ό v ,οίχοv οί άρχι-τέiκτονες
εί'χοv έπιvοήσει μίαν θuοί5α,
κατά
-τοιουτοJ τρόπον ωστε δταv εnτιτrrα<ν
έπ' αύτής αί ά<Τ7,ες -του ήλίοu τό:ς
σι,,ιε,-έντρω : και τό:ς ερριπ-τεν έι.ι-
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ΙΛΙΣΟΣ

τος τοϋ ιαοϋ και έξcrnλοίι,.ιεναι ιJς
χρι;:,η ά:λι,σις άπο το εν σπιv9ηpο6όλον σημείc-ι είς το αiλλ::>, ,τφιεκύ
κλωvαν τούς τοίχους, έφώτιζαν τα
6λο::,-υpο είδωλα
και άπει<άλυτrταν
ώρισ,-ιένα μυστηριώδη σηιμ εία -rα ο
ποία είς άλλας ωρας ησαν ά9έατα.
Μό;ον δια της κα·τανοήσεως τώ1 ίε
ροyλuψι«ων αύτώ•ν - πσρόμοια μέ
έr.:είvα πού ύπάρχοι,ν είς rούς -;-άψους
των I\Ι(ας-ήμπορεϊ κανεiς να μά
θη το μuσ.ικον
της σήραγγας και
είς αίιτήι. Μία απο
τ ης καβ6Sου
τας είσόbοuς
είς αίιτήν cύρίσκε.το
είς τα πέριξ τοϋ Κοϋσ«ο, άλλα τώ
ρα εΤναι σκ.επασ μένη ·,τέραv ·.τάσης
δv ατότη-τος άποκαλύψεως. Αύτή 6bηyεϊ κατ' εύ3εϊαν είς μι:χv ·,τελω
ρίαν σfι ραyyα ή όποία άι:,,<ίζει άπο
τό Κοϋ::,-ιω καί Κα'Ταλήyει , ίς rφ
Λίμα και άΦ' οϋ στρέφει ·,τρος νό
τον ει<τείνΞ.ται προς την Β::,λι6ίαv
Είς ίνα ώρισμί1,οv σηιμεΪ::>ν Sιασ'τau
!Ρώ,εται με ενα 6ασιλικ6., τάφον.'Εv
-τος τοϋ έπι-ταφίοu r::>ύτου Jαλά ,-ι ου
ύτrό-ρχοu 1 δύο πίι\αι έπιτη5είως 51.ε:τ,«:ι,α::: ,.ιέvαι, η μα). \::,ν δύ::, ·τ:λώ
ριαι πλc <ες, αί οποϊαι στρέφονται
έπτί άξc.ιος καί κλείοι,v τcσον σφ κτά, ω::,-τ,: να διο φίνι..,Jταt άπο τ::>ύς
μ

άλλ::,uς

λαξ:ι ,.ιένοuς

τοίχ::>Jς

διό. μυστικών σηι,1είι,,,;1,
όποίι.;ι ευρίσκεται

,i κλc:ίς -rwν

είς τήν '<ατοχη,

Πιστω , (:ι,1ατοφι,λά<ι.;ν
στρΈφομένι.:ν

μό,: ν

/1,' ία �< •·')V

αύτων πλο <C.,ι καλυ

πτει τή ., vο·τίαν ε':::,-cc:;; της σήρ::cγ
yος της Λ'ΙJα-ή δε άλλη τήι βό
ρειον ε:σοΞ::>ν

τοϋ Βολι6ια,::>ϋ δια

δρ6 ,.ι ου, ο όποίος έ<ΤΕ, 1c .Jε.,::>ς ·τοος
νότοι διέpχΞ.ται δ·α της

Γραπ&<α

και της Κc,.ιπίχο διότι ή Άρί-<α δεν
ε�,ρί:J<εται μα�ρό.ν

rοϋ μ φ::,ϋ ·τ .

ται,!οC, ό όποίος ό οι,1άζεοται

Πα

ρου κσ:i Βολι6ίας.
μΟχι μαι«ράν τοϋ σηιμείου αύl'Ου•
ύπάρχει μία σειρά τριών αίχμηpωΙΙ'
λόφων, οί όποιοι σχη,ματίζου1 έJνα:
-rτερίφyοιν τρίγωνον. Περιλαιμ 6άνον-ται

είς τήν ά:λυσιν των Ν Ανιδεων.
Κατά τήν παράδοσιν, η μόνη δυνα

τή εϊσοδος προς τον διάiSρομοv ό ό
ποίος ό5ηιyεϊ προς 6ορρ&:ν εύρίσκε
ται εiς εvα έκ των λόφων

αύτων.

'Αλλά χωρίς το μυστικόν των όρο
σr,1μωv οϋπ i:να σύvταy>μα

Τιτά

νων δεν Θά κατώ,ρ θω•;ε νά άποκα
λύψη αύιτήν τήι c:ϊσοδον. 'Αλλά και
cίν άικόιμη κατώρθω ε κάποιος νά εί
σέλθη καί 1ιά φθάση μέχρι ·της στρΞ
φc,-ιέ1ης πιλάο<ας είς τον τοίχοι τοϋ

τον

τάφου και νά δcικιμάση νά
τι ,άξη,

01

άνα

ύπερ<είμενοι 6ράχοι

θά

πέσοu, και Θά καλύψουν ·rov ·,άφον,
τc1.ις θησαι,ρούς καί-δπως μας cΙ
πει

ό μιπτηριώδης Περοv6ιανός πcιλεμιστάς ται,τ::,χρόνως».

«χιλίους

Δέ.1 ύπάρχ:ι άλλος τρόπος .:ίσόδου
έ�τος άπο τήν
πλησίο; τοϋ

πύληv

τcϋ

Καθ' όλοι το μηι<ος

λόφου

Π01<::>uι �α.

τ.:ηcιμοϋ

rοϋ διαδμό-

μου άπο τήν Βcιλιβίαν εως rήον Λι
μαν και το ΚοCσκο ύπάρχ::>υν μ, φό
τεροι ιφuq,.7_ ,ες yεμ&τοι Gησαυοούς
έ.< γpν::,-οϋ και πcλιfτίμι.:ν λίθι..,ν, οί
όποιοι σu,Ξ.σι.:p:ί,3ησαν

ί.πο πολ

Λι.7.,ν yε,:[;,1 'Ί 1,ο<ας καί τών :>π::>ιc..,,
ή σι,,cλ '<'1 άςία cίναι άιuπολόyι
στος.
'Έχc,.ι:, εις χειρας μας έ.ια άφι
βι.,ς σχέδιc1 της σήραyyος, ·.:�ϋ τα

κουί να (ώ,c,-ιάο-θη δε ο:;τω δι6>rι ·,α

ς,ου καi τώ, πι,λωι, ro :>ποΊον

μας

κίματά του

ι.,5ι,.::,-ει j yέρ�;ι Π:ροι,βιονός

Έαν

παρέ::,-uραν

χρι::,-οϋ όπό τήι

Βραζιλίaν.

,«;«::,ι,ς
Ε..,ρή

ειχο,.ιε

ποτέ

σ'<:�9η νά �πωt:λ1-

κα�μcν cλίyα μόρ,α yνηο-ί::,υ μετω

ΘC1.JΕ1 τοϋ

μι::,-τι<cϋ αί,,οϋ, Cά έ

λοu είς μιαν

χρ:ιάζετο

ή

ψοϋχ,α, c'iμ,-ιou, τά ό

σι.ιιεργσ-ο-ία

rοϋ Πε

ποία μ:;:τεq,έρσ,,.ιε, είς τήν Εύρώπην)

ροι,διαιοJ λαοϋ καί της Κιοερ.ιήσε

κοί άποτελεί τά σί;ορα μεταξύ Π:-

ι.:ς Βολιδίας ε'ς μεyάλ1ν ι�λίμσ<α.

Ιλl.ΣΟΣ
διό νσ μή ειπc..μεν τίιττοτε ·,τερι ·rών
φυσικών έμπrόδίc..J.
ΟίιSέν ατ:,μοv
η μι,φσ ό,μας θα ήμοτrcροίισε να άνα
λά6η τοιαGh'ηv έξ-ερ:ύvησιν, χωρίς να
ου 1αντrρη τας στρατιας των λα
θρc:μπόρωrJ και τώv λ ryστώ'ΙΙ, α1 όrrτο'ί
αι λuμαί,νονται
τήv π<.:οιοχήν και
αί δποΊαι είς την πρα,y1μctτικότηrτα
άτrοτελοCιν διλόκ.ληρον σχεJSον
τον
πληθι.σμον 'λλλα καί μόνον ή έρ
γασια τοϋ καθαpισμοϋ της σήραγ-

10Τ

γος άπό τσν •μολuσμένον άέρα, άψ'
ου έπί α!ώ ·ας ;τ,αρο�μένει κλειστή,
θό. ητο σο6αρα εργασία. 'Ε<εΊ. παν
-rως, ε,ύρι•σ!(Ιf)ται ό θησανρος καί έ
'<ε�, λέγει ή παράδοσις, δrτ1 θα 'ΙΤ<Χ
ρcψεινη μέlχρις ότου θα έiχη έ,ξαlφανισθη καί το τελειπα'ίον 'ίχνος της
Ίσπανικης κuριαρχ
, ίας άιπο όλόο<λη
ρον τr�ν Βόρ,c:1ον καί την Νότισv Ά
μ::ρικήν

Νιρβάνα σημαίνει το σβύσιμο, σημαίνει τήν πράξη τοϋ σβυσί
ματος, τό φύσημα έπάνω σέ μιά φλόγα και τό σβύσιμό της. Σβύσιμο,
έπομένως τίποτα, λέγουν πολλοί. Το ζήτημα δμως είναι τί ειναι έ
κείνο πού σβύνει. Καί νά τι μας άπαντοϋν στο ζήτημα αύτο τά βουδ
διστικά κείμενα :
«'Ένας άσκητής έρωτα τόν Σαριπούτα, σπουδαίο μαθητή τοϋ
Βούδδα.-Φίλε Σαpιπούτα, δλο μας λtνε Νιρβάνα, Νιρβάνα, τί είνα.
λοιπόν Νιpβάνα;-Τό σβύσιμο της έπιθυμίας, τό σβύσιμο τοϋ μίσους,
τό σβύσιμο της προσκολλήσεως, νά, φίλε, τί είναι ή Νιpβανα.
"Αν ενα γεγονός συνέβη μιά φοpά, μπορεί νά ξανασυμβη. "Αν
ενα άνθpώπινον ον, όποιοδήποτε, εφθασε κάποτε στήν τcλειότητα,
μποpοϋμε νά φθάσουμε και μείς. "Αν δεν μποpοϋμε νά γίνουμε τέ
λειοι άπό τώpα, έδώ πού ε'ίμαστε, δέ θά μπορέσουμε να τό cπι τύχου
με ποτέ, σέ καμμιά κατάσταση, σέ κανέναν παpαδcισο, σέ όποιεσδή
ποτε συνθηκες πού θά μπορέσουμε νά φαντασθοϋμε. 'Αν ό Χριστός
δέν i}ταν τέλειος ή θρησκεία πού φέρνει τό όνομά του cξαφανιζεται.
Ό τελειος άνθρωπος δέν λογικεύεται, ούτε «γνωρίζει», μc τήν έν
νοια μέ τήν όποία χpησιμοποιοϋμε έμείς αύτή τή λεξη, έπειδή όλη
μας ή γνώση δεν είναι παρά σύγκριση. Καί στο 'Απόλυτο δεν μποpcί
νά ύπάpχη ούτε σύγκριση, ούτε κατάταξη. Τό ενστικτο ύπό,ιειται λι
γώτεpο σε λάθος, παpά ή λογική. 'Αλλά ή λογική είναι άνώτεpη και
όδηγεί στήν ένόpαση, ή όποία είναι άνώτεpη άπο τή λογική.
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1
ΟΡΘΗ ΔΙΑΓΟΓΗ
'Από τήν περίφημη δ ,.ι ιλία
του 'Επισκόπου ΑΡΑΝ I ΕΗΛ
στό θεοσοφικό συν έ δ ρ ι ο
του 1928 στο .\(!) ,ι�- 'Ινδίας

ο

.\ΟΙ πιστεύετε στ·ην Π αγκό
σμιο '.\οελ c;, ότ·ητ:χ..
'...\.λλά, ποU πιστεύετε σ' ,_j_
τ·fj τ·rιν Π αγκόσμ.ιο '.\οελ9ότ-ητ:χ.;
- 'ΕΟώ κάτω, :η ((έχ.εΙ έ π&.νω»;
- '() χ:χ.{).έν:χ. ς πιστεύει στ·η·ι
JJ αγχόσμιο, ':\.�ελ,φότ·η,τ:χ.. ,
,
- :::\[ετα απο εποχες παλ·η;, ω
rfJ.·ί-ι σεων χα! ελζεων,
ά.πέι�τ11σ,::1
έπl ,;έλους πfσ-:-·η στ·}�ν ]l :ιγκόσμ.�ο
�1\Οελ 9 ότ·ητα. έ3ώ χ.άτω ά.χ.�ιbώς,
σ--:0 Χ�':'ώ'"C'ε?ο σκαλοπάτι της :ι.λί
μ:,.χο,. ,
- r �Ίστε χ&r9ε πίστ ·r1 μας
\

πει να

-

'" -

ε!ν�ι εοω κ.ατω.
Ι

-'Λ.. λλα έCl.ν ε1ν:χ.ι έΟώ
Χl1.. -;ω,
ποCπει bέbα.ι:ι
έχδ·ηλώνεται.

- �ιε

νσ.

r:ί.)λα., λόγια.. -ποέπει

<JJ..

έχείνο ποU π�στεύέ φ ,.ομ.6ζ ωμε
ουμ.ε.
, \
απο
μόζει ό χα-θέν:,.,
- ' Έ9:,.ο
,
ι

σα.ς ε/4εινο ,;;ου ι.ιστε.Jει,

εχεινο

ποJ γνωοfζ ει;
- Τούλάχιστον ηοστ.α-5εί
τr; έ ;, 7.ο μόσ·η;

- Ό μόνο; τ?ό πος είναι ν αρ
zίζωμε &ηι6ώς άπο τ·ην άρχ·ή.
οιά. είν:χ.ι
άρχ·η για. τον
χα·S.ένα;
- '.\οελ9ιχές σχέψει,, άοελφ:
χά. αίσ-θ·ήμ:χ.η, άοελ9ιχά. λόγια, ά
Οελ φ ικΕ.ς ποάζεις.
- Κα.λωσύν-η, εύ-9υμία,
αίσιο" �ι
ι (Ί
,
οοc,ια, , συμπαv�ι"Ι.,, νο·�μοσυν-η.
- 1 πc;μον-η, επιειχεια., μα.κρο
,9-υμία., σε6:ι.σμό;, εύπροσ·ηγορία.
- Λfπο?είτε νά σχεφ·9ητε μόι
\
\
ι
νοι σ:χ.ς ως προς τ·η φυσ·η τ·ης ε ν
ένεογεί q. άοελφωσ.J'Ι'Ι)ς.
- ]1 �ωτι:ι. ό έ,.υτός μ1.ς , ό ε
�υ-;ός μ.α.ς έ� έ .'-υτ��' ό έα.υτός μα�
ι:rτο σπι--:ι, ο ε 1.υτος μ.� ς μ.ε ταξ J
;,ίλων.
- Ό :"Ι.υτό, μ.α.ς στο χωριό του
στ ν πόλ·η του.

- π

·η

0

1

η' \.οi'_ίζομε με τον έαυτό μας,
�λλ� Β!ν τελειώνομε μ� τhν iαυτό
η :χ.
μ ς.

'Λλλά. ποία. είνα.ι ·η στάσις
\
'
του χ:χ.·S.έν:χ. σ1.ς στο σπιτι;

ΙΛΙΣΟΣ
-'λγαπασθε άπό ολους;
- Συμ.περιλαμGανομένων είοιχως των ύποοeεστέρων σας;
'ΊΙ εzετε τρείς φωνές; 11Ιιά
γλυκειά γιά τους άνωτέρους σα�,
μια λιγώτερο γλυκειά για
το•Jς
\'σους σας καί μιιΥ. τρίτ-11 ύπεροπτι
κ·η γιά οσους είναι κατώτεροί σας,
υπ·ηρετες,_
παι�ια.,
και\ �"λ)-συ ;
,
'
(', ι
7
- lI ως εισαστε στο σπιτι σ:ι.ς
Οταν καν�tς Ο�ν σάς προσέ{__ει;
- Η οσοι α.φ-ηνουν κατα. μ.ερος
την 'λοελφωσύΨη οταν είναι στο
nίτι !
Καί τ·ην ζUΠνουν οταν εΙνα:
Η;ω, καλπ&.ζοντες με αύτ·ην μετα
ζυ φίλων καί ά.νωτέρων, των �
ποίων οέι.ονται τ·ην έκτίμ·ησ·η, σά ι
νά μ·ην -�σαν ποτέ ι.ω?ίς ά.οελφω
σύΨη.
- 'Έτσι έπιτυγz&.νουν μια φ-ή,,
's--,
μ·η ανευ αc;ιας.
- Γι' αύτΟ π9έ-πει να κατ,.,νο�:1 σ�τε .οτι
zρ_εια'ζετ:χ,ι να' αρzισετ�
' '
"
τ·η-1 α.οελ9ωσυ'Ι"η μονοι σ:ι.ς.
- ICαt αύτΟ ΟΕν σημαινει &�πλως άοελφικές σκέψ;ις, άοελφ:κά αίσθ+ι ματα καί τα παρόμοι:ι..
- � ημ.αfνει J γ ιά σώμ.:χ.τ:χ., J γ ι5.
μυαλά, Jγια αίσ·9·ήμ:ι.-;-α, ύγιείς φυ
σικούς φορείς.
- 'Υγεία σ·ημαίνει
άρμονία.
'Τγεία σ·ημ:ι.ίνει καθα.ριότ·ης.
'Υγεία σ·ημαίνει αγνότης.
- 'Υγεία σ·ημαίνει ενα άπολύ
τως καθαρό τόπο οιαμονης.
1

1
-

,

l'yεί; σημ:χ.ίνει

1

άπολύτω:;

καθαρα ενουμ:ι.τα. ,
,
ά.πολύτω;
- ,'Ί'γεια σ·ημαινει
,
κα..9-αρ·η τροφ-η.
άπολύτω,
- 'Υγεία σ·ημαίνει
καθαρό περιbάλλον.
ώμορφιά.
- 'Υγεία. σ·ημαίνει
κομψότ-ης, χάρις.
- 'ι'γεf:χ. σημαίνει άπλότ·η,.
- 'Έχετε φιλόκαλο νου, α>μΟ?φο νου. άπλο νου;
- 'Έχετε 9ιλόκαλα αίσθήμ:ιτα, ώραία αίσθ·ηματα, άπλα αίσθ·ή-
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ματα;
- Είναι ·η όμιλία σας ρυθμική,
·ηz·ηρά, ά.πλ·ή, εϋκολ·η;
- .λεν μπορείτε να έννο·ήσετε.
τ·rι «λΙυστικ·η Έπιστ·ημψ>, έάν οΞν
εϊσ-θε Jγtείς.
- Νοσ·ηρότ-η ς όποιουο·ήποτε ε\'
οους είναι ρυπα.ρότ·ης, και η ρυτ.·�
?ότ·ης έμποοίζει τ·ην ορ:ι.σ·η.
- λΙιά άδραν-ης Στοά, μια υπ•ιώττουσα Στοά., σ·ημαίνει μιά -L
κ&.·9α.ρτ·η Στοά, άκά.·9:ι.οτ·η κ&.που.
- .λ:ερωτωμ:ι.t έάν ά.ο?:ι.νεις
�το�ς τΟ άντtλαμbάνονται
αύτό
καl έντρέπονται ποU εΙν:χι άκά.. 9,α?
τες.
Γενικώς άποΟ[Οeιυν τ·fjν αiτ[α
στό πεοιbάλλον τους.
- λΙιά Στοά που μέμφετ:ι.ι τ�
περιbάλλον τ·ης, οιακ·ηρJσσει
οτι
τό πεοιbάλλον τ·ης εΙν:ι.ι άκ&.-9:ι.ρτο.
- Θά. επρεπε πρωτ:ι. άπ' ολ:ι..
να κυττi�·η τΟ ποόσωπό τ·ης στόν
κ:ι.·9Qέφτ·η.
- Τότε ίσως να
ά.νεχ.ά.λυπτε
πόσο ποιΟ =i.χ.ά,9:χ.ρ-τ·η εΤν:χ.ι iπh τb
πεοιbάλλον τ·ης.
- l(x1 Οτι ·ί� άχ:χ.,9:χ. ρ σί:χ. -τ;οt.)
εΙχε οη στΟ περ�bάλλον τ·ΙJς, οεν
;
ι
ι
,
ι
·ητ:ι.ν τιποτε πεοισσοτεοο κ:ι.ι τιπ�'
'
τ-ι1ς_
)
,
, την
;ε \ιγωτεοο :1.πο τ�ν :οι:ι.
ακ:ι.-θ:ι.Qσι:ι., μεσφ της οποι:>- ς ε6λc
πε, και ετσι ε6λε-πε
ά.κ:ι.·9:ι.ρσ!:ι.
χ:χ.! διεκ·ήουσσε ύπεο�ήφ:χ.ν:χ. Οτι ']
iχχ-θ-:χ.οσία εΙν1.ι lξω iπΟ αύτ·ήν.
- λ[έλ·η που φροντίζουν λίγ:>
γιi τlς Στοές τους, ποU μόλις π:ι
I
οίσταντ·:χ.ι σ' αύτές, πο δΕν ? ρ οντf
ζουν τίποτε
για το Φως που λαμ.ι
"
'
Υ '
/"!
ατο
ανουν�
ειν'Χι
�
�:ι που �ουν σε
ακ:ι.·9αQσι:ι. κ:ι.ι, σκοτος.
- �Εν γνωοίζουν τί εΙν:χ.ι
ϊΡώ;
χ.χι ετσι οεν 9ροντίζουν γι' αύτό.
-· \.χ.ά,θ-:χ.?τ:t. σπίτια εΙν:χ.ι
τΟC
σπfτ,,. u.έσ:χ. στα. 6πο�1. Jπ&.οϊ.ει λ�
γ·η ά.οελφωσύv-η.
- ..λεν εΙν:ι! εύ z ά ρ ιστο να μένη
χ.:ιv�lς σε τέτο::ι σπfτι:ι. �Εν εΙv:χ.�
ΨΧ. κοιμάται σ' αύτά..
εύzάριστο
1

1

1

1

:ιιο
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Δέν ειν.χι
τρώγη σ'
αύτά.
- αρτα, εστω χα
- Εί'Ι:ι.ι άχά θ
α.'Ι α.ί νω'Ιτ«ι χα-θα?ά, εστω ο ηλα.�, ι.α.ι αν η α.
' "..,.αρ�ια
ο
,
ει..ε� ι.ρυ,οη
,
,
ειναι
. τη χα.λά, έ . �οσον ο !Ξ.ενος
·σ' αUτά..
- 'Αλλά ό ςένοc άναπνέει ά.Χάθ:ι.ρτο άέρ:ι., Wσ ε τί Ο Qφελο;
.
-θ
ν έι.ρ τη :χ.ν τα αι.α. α�τα αν 1ύφ �
α ,
,
_χεψε'Ι:ι., Δεν μπορει ε να ι.ρυψε' ''
τε ταν :ι.ερ:ι.
Ί(

\

'

1

- Ποιον λοιπόν το 6 .;� ελος αύ
τοϋ τοϋ .... υνεορ ΟιJ 1 έάν Οεν σιi;
�οηθηση νά άλλά!Ξ.ετε άπο f>ρωμε
eότητα σc χαθαριότ ητα
π:ι.ντου
_ι.α.ί νi bοηθησετε ι.α.ί αλλους '/1
άλλα!:,ουν, Τ ί θ ά χ άμε τ ε γ ι'

'

'

α.υτο

,

- Ό ι.α-θε'Ιας σ:ι.ς θά ει η άτο χρόνο του χ:ι.ί τό
-χ? ησ-:-ευση
/ρηu.� του εαν υε� γυρι�η σπιτ.
(',
του οι:ι.ψορετικος,
α.λλα.γμενος, γε
μάτο� ζηλο '/(J. σ:χ.ρών 1) άπο το I ο
ιχ.υ-- ό του .ι.α�
α:πΟ Ο πεοι66:λλο J
·-του ι.iθε μ 'η άδελ(;Ιικότ ητ:ι_, ι.ά9-:
bρ<σμερότητα.
- Οί σι.έψει; σ:χ.c: π�έπεt ν' άλ-λά!:,ουν, -τά αίσ-θημ,:ι.τά σ:ι.c πpέπει
'Ι' άλλάξο ν, ·η όμιλ'α σ:χ.ς πρέπ�ι
ν' άλλiξη, οί Π?αΕ,ειc σας πρε-πcι
'Ι' άλλάξου'Ι, bλ:χ. πρέπει ν' άλλά
·ςου σέ σιic, έξ αιτ':ι.c :ι.ύτου το,J
-'-'υνε-δρίου
- 'Α.. ι..ούετε τf λεγω> εννοει-rε
' '
'
απο
ο,τι
τί λέγω,
συγι.ινείσθε
J,έγω ,
-

'\

1

� \

1

1

- 'Ε·πιστ(έΨ:ιτε

r1τ�

σπ;τι�

·σ,� ι.,) άν:ι.ι.αινίστε 3λ:ι ΙΙρωτ'J:πρωτ:ι. ι.:ι.ι ι.υ?ιως τον �χυ ο σ:ι.ς.
-

\

1

\

t'

Ι

- Π ΡΩΤΟΝ. Είν:ι.ι τα μέλη
·τηc οικογενεία.c σ!Jc εύτιJ/ισμέν:ι.
.εν J.έ ρ ε ι yά ρ ι c σ ε σ ιi ς;
- Εί,1-χι η γυναίι.:ι. σας εύτυιιUj.iέν,1
έν μέρει
f._άρ ι c σε
Οι πρεσf>ύτεροί cr:ι.c, τ:ι.
σ ιi ς
πχιοια. σ:ι.ς, οι υπηρετες σ:ι.ς, ειν:ι.ι
;;:ύτυ7 ισμ.ένοι έ ν μ ε ρ ε ι /.. ά ρ ι ;
....

,.

1

/

,.,

στό
σ ε σ α ς , 'ΕπειΟΎj εΥσαστε
Συνιfδριο αύτό, ολοι θα. επρεπε να:
ειν:ι.ι εύτυχέστεροι.

'

Είν:ι.ι τό σπιτ1
-ΔΕΥΤΕΡΟ
σας χα.-θαρό, &-πλό, τα.ι.τιι.ό;
- Είναι χά-θε δωμάτιο ενα.ς Χ�-θρέwrης 't'OU ιδίου σας τοϋ νοϋ, του
ίδίου σας τοϋ φυσιχ·οϋ σώμα.τος ;
�εν ει-ναι τ'πο ε εξω άπο την χαάλλ ηλη -θέση του' 'Επειδή εισα
στε σ' αύτό το Συνέδριο, όλόχλ·η90 τό σπlι ι -θα Μποε."Πc:. να είναι
-θ:ι.ϋμ:ι. τά�εως κ:ι.ί άγνότ·ητος.
-ΤΡΙΤΟΝ · Είναι το περι6αλλον Ο':t.ς έι.εινο που θά επρε1tε να:
ει·ναι.
- Εϊσαιrτε εν:ι. παpάΕειγμα γι
χ:.�τό, · 'Η οιι.ογενειά σας, τό crπί
τι σχς ειν:ι.ι ε'Ι:ι. πα.οάδειγ,μα γι'

αύτό,

να
- ''Ολ:k αύτά. θά πρέπει
'
'
,..
συμοα.ινουν γι11η ε'ίσαστ-ε στο σιJνέΟριο αύτό.
-TJJTAPTO�. Τί κάνετε για.
τfjν υπη9εσιχ σ-:ι.c στ}�ν εύοbτερη
Ζωη;
- Δεν /Qεια.ζομ:ι.ιrτε ιrτα: συνέάλλα
ορια λεξιι.11,
άν-θρώπινα.
οντ:ι
- ICα.t Οτ·αν πιiτε στΟ σπ·ίτι, μη
�ε/ νιiτε τοUς νεωτέρους ά.ΟελΦούς
μ:ι.c, τα ζω:ι., χαί 3λα. ά. μελη των
νεωτέρων �:ι.σιλείω"Ι τηc Ζωης.
- 'FJΠειδfj εtσαστε σ' αύτΟ τΟ
Συνέδριο, 3λα. τα: νεώτερα οντα -θα
ι
'
'
ι
επρεπε να ειναι ευτυιεστερα.
- Άδελωωσυνη δεν
σημ,α.ίνει
μονο άδελφωσόνη με τους πρεισ6J'
"
\
\
..,
ερουc μα,, ουτ�ε με τους ισο ς μας,
ουτε IJ έ τους κα.τωτέρ-ο ς μας άν
-θρωπουc μόνο, άλλα έπίσ·ης
με
κα-θε τι που ερχεται ιrτην έξέλιξ·η
ι.ατόπι,ν uας
ύτό πρέπει να: ·�ί
να,ι σ:ι.(!)ές
- Σf>ησ ε ε1tι τοϋ π:ι.ρ6ντος
ολα τα σι,ημα.τα χα.ί άλλάξετε τόν

ΙΛΙΣΟΣ
iαυτό σας, πέραν κά.θ,ε άναγνωρ'
,σεως. Γινετε διχ ηετιχοί.
Είναι
.εϋκολο. 'Όπου ύπάρχει ή θέλησι;,
'πάρyει εύχάριστος δρόμος. Θά. εί
,σ,θ.ε ολ• οι τόσο εύτυχ έστεροι νά. άλλά. ετε. Είχα άλλ-αγεί τελευταίω;
·καl γνωρίζω. Είναι τbσο άν:ι.ζωο
γονητιχο νά. άλλάζη χ,α.νείς καί νά.
;μη λούζεται συνεχώς
στά.
ϊδι:ι.
,
e
οι�ωμιχ« νερα.
νερο
- Κα-θια.ρο
διαφορετιχο
·για άλλαγή.
-- Θέλω να αποφα.σισετε άλ"J. ,-γή Θέλω να πητε · Θά. ι..αιμωμε
τουτο, -θα ι..άμωμε έχείνο. Θα. χα
;μωμιε πράγματχ που ποτέ gως τώ
ρα δέν έχάμα.με.
'Όλα -θα είνχι
·aιαCDΟ?Cτιχά. Θα ειμαστε διαψορετι
χοί. Τα σπίτι:ι. μ:ι.ς -θα είναι δια
: ορετιι..ά. Οί ζωές μχς θά. είναι
-οι•:ι.ψορετιχές.
- Οί Στοές μας ,θ.ά, εiν:ι.ι διαψο·ρετιχές.
- Ό ι..α-θένας μ:χς μόνος του
--θά. είναι οιαφοpε-τιχος, χ-α.ι ,θ.ά, έξα·χολου-θουμε να γινώιJ.αστ
· Ο?ε• ε ΟιΧ
1
·τιχοι.
- "Εν:χ ατομο διαφοριετιχό χcι
·που, ι..άνει να είν:ι.ι παν'!ΟU ΟιαψG
ρετιι..α. Αύ-rο ιοέστε το χ:ι.λά.
- :Μην άφήσετε κανένα να πη
Ότι δεν μπορεί νά. άλλάξ·η. 'Ότι
δεν
ει τίπο-rε να άλλάξ η. 'Ότι
Ί3έν είναι τώρα ι..αιρός γιά. ά))αγη.
'Ότι τί ώψελεί η ά).)αγη; 'Ότι ε!
ναι πολυ ηλιχιω•J.ένος για άΗαγ ή.
"Ότι ψοbαται νά. άλλάξη 'Ότι τί
--θα νομίση ό ι..όσμος;

ει.

- Έ\Χv οεν άλλά�ετε, τότε πcί-

ε προς τά. πίσω.
- Έά.ν οέν bpίσι..ετε τίποτε νά
άλλάξετε, τότε δεν 'έχετε άναι..α
'λύψει τον έαυτό σας, οέν γνωρίζετε
'
\
'
·τον �αυτο σας.
- ΈCX.v οεv ειvα.ι τώ ρ α χαιοΟ;
·για άλΑαyή, οέν ,θ.ά, εΙν.:ιι ποτέ και
ρός γιά. άλ)αγή.
- 'Εάν Οε'Ι bλέπετε tαλο στη'Ι
nλλχγή, τότε οέν πχίι�νετε τίποτs
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χχλο άπο τη Ζω·ή
- Εάν νομίζετε 3τι εϊσχστε ;1λιχιωμενος γιά. νά άλλάξ,ε ε, τότε
Οεν έμά,θ.ατε πόσο πολυ νεώτε?Ο,
εϊ·σαστε ά.1tό Ο,τι vομίζε ε
- 'Εάν Φοbασs9ε να άλλά_ξετε,
cοοbασ-θε νά. ανα1tτυι,'9η·τε. Φοbα
σs9ε τη Ζω·ή.
ν ο μ ί σ η ό χ ό- «Τ ί θ ά.
σ μ ο ς ,»
- Ό «ι..όσμος,, γενικά. ε ι:_ ει ανο
ητες σκέψεις γιά. τους άλλους, ό,
τιοήποτε Ι..ι' α.'Ι νιψ.ιζ·ουν για OV
iαυτο τους Κι' α�τό γενιι..α είναι
ΠΟλυ Χ').Α(J-rερο άπο Ο 1τι άξίζουν
ολοι,
""'/.έπτονται, Τι σι..επτ·ο ιται;
'Λωηστε τους να σχέπτωνται. Καί
τί ένοια έρουν όπωι• rο ήποτε οί σ/.έ
ψεις τουc πρ-αγματιχά,
't,

- 'Αλλαγή, 'ΑΗαγή, ΆΗαγή.
- Σ ημε?α εί ιαι και ό Δρόμ.ος
χχί ή Ζω·η για άλλαγη.
- 'Αλλάξετε άχ,αταπαυστ-α, π�οοον πασης άναγνωpίσεω,,
ήφ:ι.ιστειωδώς.
- Σας -θέτω /.-χ,θ.αρά. ι.αι ϊσια
την έρωτ ησι ·
- που δεν ύπάρι:_ει τοπο, γι,χ
άλλ:ι.γη'
- 'Υ'ποJέστε οτι σεί, χαί εγω
έμενα.με οπω, εiΊ.ιαστ•ε άιπο οίανο ή
π:>"ε α.ποψη. Τι λυπηρό ,θ.έχμα θ-ά.
.
εψ:Χ:σ't'ε !
-Βέbαια η έξέλιξη μας άλλά
ζει, μας άλ)άζει οια
ω:;τ:ε
, ρχώς,
αν -θέλουμε άφήνουμε τη φροντί
δα της ά))αγnς μας σ· αύτή 1
- 'Α.Ηά. γιατί δε I έογαζόμε-θα
χι' έμείς, ώστε νά. bοηθ-ηθ-η χιαι ή
έξέλιt, Ι} τώ"Ι άλλων;
- Λοιπόν, τί πρόχειτα
, ι να χά
μ η ό ι..α-θ-έν-ας σας γιά. άλλαγ ή;
- Τί θCΧ. /4άμετ1 ε με τΟ φ,.,f ποU
τροπο -της παρ:ι.τρώτε ι..α τον
σι.ευης του;
- Τί -θ-ά. .(άμετε για ττ1 ι, χαθχ-
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ά.πλότ-η τά

του;

'

ποσοτητα το� φαγητου σας;
Τί -θtJ. κάμ ετε με ,;·fιν χα\JΟ
νικότ·φ-α των ώρώv φαγητου;
- Τί ,θά, κάμετε με τά δοχεία
ειc τα οτ;οια μαγειο.υονται και απο 7α, οποια. τρωτε;
\ σz-ημα; '()
- σ--;-·η' v απ
' )-�'i:l
--?αια
-; ., Λ
τ·ητα. τους;
\
\
Τ (Ί\α χαμ.ετε μ τ·ην χου ιν
ζ' ;
'Υ
;
,
στ·ην οποια. μαγειοεJετ:ι.ι το φαι,
χαC με αύτοJς -ποJ τΟ μ.αγειρεύουν;
' '
'
- Ί"'f rθ,(;/, κάμετε για τι:; πετσετες του ς?αγ·η-;-ου;
- Τί ·Sά κάμετε γιά το πλ;
σιμο ποό καί μετά το φαγ·ητό;
- Θά. μπορουσε κανείς vά ,θέσ·η
&λλες εΥκοσι έρωτ·ήσεις
σχετιχές
'

f

'

,

'

f

-

Ι

�

με

f

,

,.,

\

'

-

f

,.

τΟ :p:ι.γ·rιτ_ό.

,

_

,

- :-Ιποοουμε να. σπαρ,;-α.ρουμε α.
πΟ ένδιαφέ ρ ον καl να. περιπλα.νώμε
,θα μέσα στά πεοία. συ•ιειδ·ητότ·η
τος, τiς άλύσσεις της έξελίξεως,
�ων χύκλωv καί -;ων φυλών, μέ\
- •\ ' ,.,
' ,
σ-:J. σε ':'Ουτο ·η εκεινο 70 μ ερος με-

--;-αφυσικωv &vαζ·ητ·ήσεων
του πιο'
""'
'
ειοους,
μεσα
r.ερι1t επ)\εγ�ενου
,1ε:'
,
,θεωριες,
uπο·9εσεις,
παρα.δοχες,
συμπεράlσματα.,
έξετάσεις χα.ί συ
ζητήσεις.
- 'λλλά δέν ,θά εϊμαστε κο•ι
τύτερα. στην 'λλή·.9.εια.
- 'λ.πΟ τΟ &λλο μέ ρ ος, έ<Χ.ν ζο�
με ώμ?,ρφα., τρώγ?με ώμορ cρα, π-αf
,
εαν
ζομε ωμορφ� και κα�α�α.,
,
,
,
�οιμωμα.στε ωμορφα, , εργα.ζομΙΧ-σ-:-ε
τους
�μορφα, ,. μετα.χειριζομ�στε
?:Jα.λλους ω,μορφ�, σκεπτ�μαστε
μοQφα., αισ-θα.νομα.στε ωμορφα κcιl
κα.,θαρά.
- Μ·ην άρχίζετε, λοιπόν, το άλ
φάh·fιτο άπΟ τΟ τέλος ''1 ά.πΟ ...... η
μέση.
'λρχηστε άπο τ·ην
άρχή.
'λ ρχηστ. με τον έα.υτό σας. 'Αρχ-ή
στε στο σπητι. 'λρχηστε με ολα
τά δευτερεύοντα πράγματα, μ.έ �
λα τσ. μ.ιΚ?Οπράγμ.ατα, με ολΙΧ- τcι.
πράγματα της κάθε στι γμης, ;:y_
κα-θ·η μ.εριvά.
. '
α. π ο
- 'Δ?Ί. · ησ,;-ε

Ή 'Αγάπη άείποτε νικii.

Βιργίλιος

1

113-

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ VΠΝΌΣ

Ή περίφημη «Κοιμωμένη» του Χαλεnα
στο Α' Κοιμητήριον 'Αθηνων

UΠRP�f:I θRΠRΤΟΣ;
ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Υ

ΠΑΡΧ.Ε I yια
τόν ψιλόσοψον
,
άνθρωπο θανατος,
Να έ:.να δvσκσλοαπαν<τητο -έρώτη μα,
στό όwοϊοv όψει.λοι,με να δώσουμε
μια άπάντηο-η Διότι ή άπαντηση πού
θα δώση κΟΙθένας θα ριιθ<μίση τόν
τραπο με τον ΟΠΟΪ·Ο θα· άντιμετωπι
ση τη ζωή 'Λπ' αvτην θα έξαρ,τηθη
ό τρόπος του βιου, οί βιονο,μιικοι κα
νόι,ες, τούς όποιους όψειλει ν' ά
κολουθη ό άνθρωπος crτην καθη,μερι
vrι ζωή, έάν θέλη να εΤ'ΙΙαι δ βίος
,.ου άpμονιικός και ν' άνταπcκρίνε·ται
σ'την κοσ:μοθεωρία την δποία ίσχυ
ρ.ίζεται δτι τrαραiδέ)('εται.
Λοιπόν, ϊπτάρ:,cει θάνοπος;
Για �α

δαθη

σωcττή 6:τrάντηση σε.

ό�οιc.δήποτε πρόβλημ•α, εΤ αι άνά y κrι
vα κατανοηθη πλήρως τό δοθέν πρό
βλημα, να σwει:δητοποιηθη τό ,τερι
Διοτι χωρις να διευ
εχόμεvο του
•,φινισθη τrλήρως τό τ1Θέlμενον πρό
. 6λη,μα, δέν εΤναι διJ ατόν να δοθη
σω::ττή λίιση Όταν, λοιrrτό'ΙΙ, διατυπώvcι,uε τό έοώτη:μα ιέάv :υπάρ-χη θά
vα,,-ος, εΤ·.,αι ά.,,-αραίτη'Το να διειJΚρ•
vίσουμε τί έv,οοCιμε λέγοvτας �θά
νατος».
Τί εΤναι θάναι-ος, Τί εΤναι έκεί'ν.:>
πού πεθαίνει; Πεθαί1'Ε1 βέiϋαια τό
ίιλι:κό σώμα, ή έξωtπ:ρική μορφή τοϋ
άvθρώπου Αvτό εΤναι ψαν<ερό και
άναπίρρη,,-ο 'Αλλ' άραγε δ άνθρω
πος όπrο1"ελεί'ται μόνον όπrό τό ύλι
κό του σωιμα; ΝΗ μήπως ύπάρχει

ΛΙ.ΞΟ�

!1-1

και άλλο η καi άλλα στοι1χεια -rοίί
άνθpώποu,
άπξάpτητα ά)πο ·ro ύ
λικό του σ�μα, τα όποια νά έπι
ζουv καi μετά την άποσύν9εση ·rού
ύλικου σώματος; Τρομεpο �:ρώτη
μα , στο όποιον ο μελετφής του θέ
ματος που καταπιαστήκαιμε ·;τpέ;πει
νά δώση μια άπάJ τηση, χωρiς ·την
όποία δεν μπορει νά προχωρήση.
Έσν κανεiς πιστ;:ύη &τι δλες οί
ξΙΚδη,λώσεις τcυ ά,9ρώποu όφείλον
-ται καi γεν.ιιοί:νται ά,-ο ·,ο ύλ κο
-,-ου σ�μα, τό,ε εΤναι φανερο δτι
με την άποσύνθεση του ύλ ικου σώ
ματος το άιθρώπινον ,5; iξ:χ:j>ανιζε
-,-αι. Τ&τε θά.ιατος εΤ.ιαι � q:'9:φά
,ου ύλικοϋ σώ,.ιατος. Τότε Cάνατος
υπάρχει.
Έά δμως ενα μέρος των έκδη
ΛwJ�ωv
τΟU άv9οc.::πίνοu σιτος, ό
πως εΤναι τα σuναισθ'ήματα, οί έπι
tθuμίες,
οί καλλιτεχν ι<ες σuγκινη
Qεις, οί σκέψεις, ή οούληιση, δεν εχει
,-ή πηγή του στο όλιικο σω ,.ι α, άλ
λα σε ><άποιο άόρcrτο σιτοιχειο που
συι,ι, π6.:;χει με τ ο ίlλικο σωι-1 α, ,'i
Tf eέλε.ε νά το 6 ομάJ::rοuμε ··ψvχή»,
είτε <<πνεϋ,.ιω>, είτε όπω::rδήπο•τ-ε ,ο
ό ομάσουιι-ιε, τότε προοάλλει το έ
ρώτη μα, μήπως με -τη φ9ορά ·,ου ύ
λικcυ σώι-ιατος
συyκατα::rτρέφεται
1<αi ή άόρατη αυτή πηγή ένεργείας
-στο., &νθρωπο, η μήττως ή πηγή αύ-τή ένερyείας έξσικολοι.ιθει νά ύπάρ)(η καi με;τά
την άποσύι9ε::rη του
<ί,λι'<οί, σώματος;
'Οπότε θα σιιμ-π•εράνοι,1,.ιε &τι θά
νcrτος δει εΤναι ή όλοκληρωτι,κή ψθο
ρά του άνθρωπίνοu οντος, όiλλα μό
νον ή φθορά του ίlλικοϋ τοv σώ ι-ια
,ος. Δηλαδή δτι ύπάρχει ενας ύλι
κος φορεύς, ό όποιος άποσυντίθεται
κατά τον λεγόμε,νον θάνατο , άλλ'
οτι παράλληλα
ύπάρχει καi ενα
"Τrνειψcrτικο στοιχειο, το όποιο δεν
-ψθεί1:>εται με τον λεγόμενον θάνα-,-ον.
Σ' σίιτή .ή, περίπτωση, στο έ
ρώτη,μα
ίιπάοχη θάνατος, ε'ίιμα
cτε ύποχρεc..,μένοι
νά άπαντήσου
με δτι ύτrάρχει θάνατος για το ίlλι1<0 σωμα τ ΟU άνθρώποu, ά),;λά ό θά
νατος τοϋ ίι"λιικου σώματος δεν ,η:ρι
λαμοάνει το πνεuματικο σ'τοι')('ειο πού
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ένυπάpχει στον άνθρωπο.
Συνεπώς, yιά τον ά θρωπο που
ταυτίζc1 τήν ϋπαρξή τοv με το ύλι
κό τοv σώμα ύπάρχει θάνατος. Για
τ&.ι άνθρωπο &μως ό όποιος ταυτί
ζει τη vπαρξή τοv με το έν έαu
τώ ΤΤ\.<ΕΙJμcrτιrκον στοιχειον δεν ύτrάρ
χει θάνατος, δταν
σωμα πεθαί
νει.
'Επομένως, -το πρόυλημα μετατο
πίζεται, ά'φ' ένος μεν είς το έάν ύ
τrάρχη πΙΙευματιικόv στοι,cειον έν τ�
άνθρώπ(i), είς -το όποιον νά όψείλων
ται ώρισ•μέ ες έκδηiλώσεις της ίιπάρ
ξεώς τοv, άψ' έτέροv δε είς το έάν
ό αν9ρωπος ταvτίζη την ϋπαρξή ·rou
με το ύλrrκό τσv σc'::ιμ α η με το έν
ίαvτ(; πνευι-ιατικοιν στοιχεϊον.
Ποιες εΤvαι οί έ�δηιλώ::r.:ις ·,οϋ
άνθρώποu οί όποιες όψιείιλΟVΙΤαι, δχι
στο ίΑ.<:ό τοv σωμα, όJλλά είς το
έ� έαvτ� π.ιευματικοv στοι,χειοι ;
ΕΤναι έν πρώτοις τα σuvαι,σθήμα'τα:
Άyάττη, συμπά9εια,
ύπερηφάνεια,
ζr,iίω,uπία, μϊ::rος, περιφρό νηση, οΤ
κτος ά:pοσίω::rη, σεοΟJσμός.
Ε'f.ναι
έι<δηλώσεις τ ου συvαισθηιματιικοίι η
θvμ,•κου μέρους του ά1.<θρώποu, το
όΠ'ΟΙΟΙ δρα άvεξάρτηlτα αιπο ΤΟ
ύλικο σωμα,
μολονότι
Lπηρεάζε
ται ά:ναμφισοήτητα άπο τiς λει
τουργί,ες καi την έν γένει κα
τάσταση τοϋ ύλικου σώματος.
Είναι, κατόπιν, ή δια•νοηrτική λει
τουργία, οί κραδασμοi της σκέψ:ως,
ή v:ητική ίικανότης, πού δρα 6πίσης
άvεξάρτητα άπο το ύλικο σώμα, άπο
το όποιον δμως rnίσης έ.πηρ;:άζεται.
Δηλαδή το ύλ ,ι<ο σωμα έ,πιrτρέπει
η έμποδίζει ·rή νοη'Τιrκή λειτουργία
,ά έJι<δη,λωSη,
διότι ή νοηrτιική λει
τουργία έJκδη,λώ"ΙΛεται με τους έρε
θισψο<Jς του ίlλικου εyιΚΘφάολοu και
με τή λ�ιτοvρyία του \/εuριικου σu
στήι-ιατος.

το

Είναι
άκόμη
οί καλλιτεχνικες
συγκινήσεις,
ή άyαλλίαση στην έ
νατένιση ένός πίνακος τέχνη ς η ά
yάλιματος η κάιθε όμοpφιας, η στην
έναλλαγή τώι ηχων και την άρμο
νία, η στ�Ίrν παρακολούθηση ένός ποι
ήμα1τος η μιας -rpα-γωδίας του Α!
σχύlλοv
στή δη
του Σαίξ,ττηρ,_
μιουργία κάθε είδους άριστοuρyή-

η

η
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-;ι.ιcrrος, η και άπλώς στη,v cίιλ κριvη
,και άνιδιστελη πtpοσπάιθεια
μ ,ας
Ί<αλλιτεχνιικης δημιουργίας.
Καί εΤναι έπίσης ή θρησ,κειπικη
,εκστα,ση η μιά δημ ι ουρyικη Gμnτvευ
ση η μυστι,κιστιJ<η άvύψωση η ο1 λε
yάιμενες ψυχ κ
ι έ:ς λειτουργίες, μιά δι
αίσθηση, ε, ας όραματισιμός, μιά έ
νατένιση ,-οCι ΆληθινοCι, ,οCι Ώρ::χί
•ου, του ΆγαθοCι.
01 παράι&οξες και άν:ξερzύvητες
αύτίς έ«δr,ιλώσεις της άνθρωπίvης
ψυχης, έπηρΞάζονται μέv ά�vαιμφιοό
λως, δέv όψείλοvται οιμως σ-το ύλι
ι,(0 φθαρτό σώμ
, α. ΌψΞίλο 'Ται -δ
η ως νο,.ιίζου,με- στο
',Τ\ΛΞLΙματιΚΟ
-στοιχεϊο, το όποϊο σvvυ-ττά!Jχει μαζί
ι,ιέ ,-ο ύλικο σώμα καί φαίνεται ·.τολύ πιθ::χνοv νά συvεχίζη ,-ην υπαρζή
.,,-ου και μετά ,-ο θάνα.ο ,οCι ύλικοCι
-σώμα,ος.
01 θρηισικεϊες ,-ο όνομάζουν <<ψυ
χή>,. Και άττοδίδου, στην ψυχη την
ίδιότητο. της CD9αvαι:rίας . Δέ θά είσ
έιλθοι,ι,.ιε σέ δογ,μciτ,ικές συζηιτή:rεις.
ηροσπαθουμε νά χρησιμοrττοιήκ:τοιι,.ιε
-τη λcγική,
αν και εΤναι οργαvοv
με
άvεπαρκές yιά τη σίιλληψη
-rαφυσικω, άληιθειων και της ύηά
της Πραγιμαηκό,ηιτος. ΕΤvαι οι ,.ι ως
,ο μόνο πού διdθέτοu,,.ιε ι:.πι του
παρόντος, Κ!αι αίιτο πρmrει vά χρη
σιμοποιοΟ,.ιε, μέχρις o,ou άναπτu
-χθοCι ν κάποτε -άν CΜrπτυχ,θοCιv
ο1 ψυχ '<ε c; δυνάμ<εις ',1':>U ι;>ωλιάζοuν
�μέσα μας, δπως εΤvαι ή διαίσθηση η ή ένόραση...

ο;ωv

***
Άς δοCιμε τί έπρέσβ.:ι.ιαν ο1 άρ
χαίΌι UΕλλη\/ες σχεηκά με το θά
νατο.
Έν πρώτοις θ�ωροϊισαv τόv θά
να.ο δίδυιμο ά:θ:λφο ,ου ϋπvου, τέ
κνα ,οCι Έρέοους και της Νυκ'Τός.
']<ατά τους 'Ορφικούς, εΤi)(Ιαv άδελφή
,η.ν Λήθην. Ό θάναlτος δει πρέπει
,αυτίζε'Τ'αι με τον "Αιδηv η Άi
�ωνέα, πού εΤναι δ οασιλευς -:-ων νε
,φω ,, ουτε με τόv πορΘμέα ;(άρω
'\/α. Ή γνωσrτη παράσταση του θα
vάτου σάν σκΘλετοΟ
'ΙΤΟLΙ κρατά'ει
cστο χέρι δρέπrοιον, εΤναι ξένη πρός

-νο:
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την Έλληνιικη σκέψη, δημιούργημα
πολύ μεταγενέστερο,
οαροαρ•κης
νοοτροπίας . Οί uΕλλη1,1:ς ίΤΟΙpίστα
,αν τον ϊιπvο σάν άγένειο νεανία και
σάν yεv�ιοφόρο α:vδρα,
τ ό θάνατο
και τούς δύο φτερωτούς
Ό λαός έπίστευε &τι α1 κηρες
κciταφέρουν τό Θο.vατηφόρο κτύπη
μα, ό δε ψυχοτrομπός Έρμης όδηγει
τiς ψυχές σ'το βασίλειο των νεκρών.
Ό u Αδης η Άιδωιν1eυς η χθόνιος
Ζευς εΤvαι υ1ος του Κρόνου και της
Ρέας. Μοιρόιστr,ικΞ τη ι ιί,ξουσία μέ
τοί,ς άδaΙ-Jφούς του Δία καί Ποσει
δώνα. Ό ΖΞύς ελαοε τόv Ούρανο
καί τή Γη, ό ΠοσιειιSώv τη θάλασσα
καί δ "Αδης τόν κάτω κόσμο, το
σκοτειvο 6ασίιλειο των VΞΙΚρών. Βα
σιλεύιι έι'<εΪ με τη σύζvγόν του Περ
σεφοινη, την κορ1 της Δ,',,Jητρας,
που την &ρπαξε ο τη Σ ιικειλία,
ετταιζε σε άνθισμέvο ΛΙΞιιμωνα

cω

Ό 'Άδης η ΆιΕι.:,,:υς εΤναι ·;ρο
μ•εcος
€ι:ός.
Τ ό,, ψοοοCιvται αν
θρωποι και Θ:οί. Δεν τολμοCιv vά
προφέρουν το ο ομά ·:ου και μετα
χειρίζΟ'ΙΙται γι' αίι;όν είιφηιμιστικές
eπωνι.,μ ίες. Πcλυtέ<'της,
Πcιλuδέ
γμω,;, ΆΎ)'jσίλαος, Π:τ)"Κοίrτης, Ευ
οουλος, "1 φθ μας, Κ,ρ:rτερός, Κλίι,..ιε
ν ος 'Ρ.Sά,1σ.στος Π::.λώριος, '/ψει
λίχιος, Μέλας Στυy,ερός,
"Αδ ,.ι η
τος, Ζαy,ρεύς, Πλούτων.
Το 6ασίlλεο τώv �φώv 6οίσκε
ται στσ εγκατσ
της Γης η ι:rτιΊ
χώρα των Κιμμφίω , πέρα ά:πό τη
θάλασσα., πού κcλΙJτττεται άπό r,ό
φο και όμίχλη. Έκεϊ κατοιικοΟν ο1
01κιές τών v,,φων
είς άJ::rφοδ�λοv
λεψώνc.. Ό τρ κέ,φσλσς
Κέρο ερος
q:ι,:>ουρεϊ την πύλη του οασιλείου τώv
VΕJ'<ρών, άJτrαγορ::ύωv τη; εξοδο .Τ οο
σαρες ποτσι;σί διαορέχοvν το οα
σίιλειο του u Αδη: Ή Σ τύγξ, δ 'Α
χέρων, ό Περιψλεyέiθων, ό Κω'<v
τός. 'Υπάρχει έπίσης ή πηγη ·:ης
Λή9ης, πού σχη·μάτιζε ίΤΘμτrτον πο
ταμόν, άτrο τά ϋ5ατα της ,:>ποίας
επινα1, οί θανόvτες και λησ1J..10,οί)....
σαν τόv έπίyειο οίο -rους.
'd γέρων πcp"',JEL'ς '<άρ::ω ;.ι :
τό:φέρ::ι μέ: το πλοιάριόν του, δια
τσα Άχέροντος ΠΥΤCΙΙμοΟ και της
Άχερουσίας λίμνης, τ:>υς ν::.κρσύ:;,
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λα,μδάνωι crπό τόν καθένα εναν όδο
σκιές και ει
λόν. Οί yε,κpοι εΤναι
δωλα. Ό ψvχοπαμπός Έρμης τους
όδηyεϊ στό Δικαστήριο ,--ών ναρων,
που τό crποτελοvν ό Μίνως, ό Αία
κός και ό Ραδάιμανθuς. Τό Δικαuτή
ριο των τριών Κρι'Των κρί,ει τον
έπίyειο 6ίο έ,κάο-τοu και τον άπο
στέλλει στα 'Ηλύσια ττιεδία η τάς
yήσοuς των Μακάρων, &ταν πρόκει
άyαθοΟ άνiδρός, η στα
ται περι
δποu εΤναι ό
Έρεδώδη Τάρ-ταρα,
τόπος μαρ,uρίοu γιά τους μεγάλοι.,ς
ένόχοuς. Πέντε ηρωες, ό Ήρακλης,
δ Θησεύς, ό Πειρίθους, ό 'Ορφεύς
και ό Όδυ:::τσευς κctτέδηι<αν ζω η-α
vοι στο 6crοίιλειο των VEJK•pων, καθέ
Είς την Ό
νας yιά είδιικό λόγο.
δύσσειαν (Νί,<uια) πειp.yράψε'Ται 1i
σu1,οιμιλία του 'Οδυσσέως με τις
που yί εται έ
σκιές των νε,κρων,
πειτα άπό είδ,,κή διαδ rκαισία. 'Αρ
χαιότατη περιγραφή νεικροιμαν'τείας,
δ
συνεδριάσεως,
πνευματικττικης
πως θά λέγαμε σή1μερα.

γέλ.λει: Γιατί, ανοητοι, φι.Jλατε τδ,.
χρυσάφι; Για'Τι 6ασανίζεσθε νά λο
γαριάζετε τόrκοuς και νά μαζεύετε
τό!λαντα, άφου ενας μόνον ό6αλός
θά σας χ,ρειασ-θη γιά νά ελθετε σε
λίγο στον • Αδη;
Ό Χάρωι λέ!yει σ-τους νεκρους
δτι το πλοιάριον εΤναι μιικρό, κάνει
νερά και κιv'5ιινεύει νά 6uθισθη, ένω
σεϊς ηλθατε παλλοι συγχρόνως και,
κοι..6αλατε μαζί σας πολλά 'Π'pάγμα
τα. Πρέπει, λοιπόν, νά τά ττε,άξε
τε όλα: τά περιπά. Νά -mετάξετε το
κό!λλος της μορφης και τά μαλλιά.
τά πυκνά και τό κοκικινάδι στά μά
γουλα. 'Έ ! ποιος εΤναι αίπός έικ,εϊ
με τ ηv πορφύρα και τό διάδηιμα;
-· ΕΤναι ό τύραννος Λά:μαχος.
- Διατί, Λάμαχε, ήλθες με τόσες άποσκεuές;
- 'Επρε,πε, λοιπόν, νά ελθω γυ
μνόc,, έγώ, ενας βcrοιιλεύς;
-- Βαισιλευς δεν εΤσαι πλέο,, άf"Ωσ•τε
λά vεικρός.
• νά τ' άφήσης_
αίιτά.

'1 δού, άπέρριψα το ν πλοΟ-τον_
Και την ά!λαζον 0 ία ν' άποορί
Ψlς, καθώς κα ι την ύιrερ:,u,ία, δ όη
"Ολα αί.ιτά ό άσεδέστατος, σ).λά
θά δώσουν πολυ 6άι:, :,ς Jτο πλοιά
και πνευματωδέκττατος
Λουκιανός
ριο. Άλλα και τηv σ'<Ιλr.ρό rnτα, 'ϊ�
τά είρωvείιε'ται, με χαριη-ωμένο τρό
μωρία, τό Θpάσος, την 6ρyrι, κ:χι αύ
πο,
στους Νε1κριrκους
Διαλόγους
τά νά τ' άiφήσης. Και σύ, Κράτωv,
τοι·. Έ,κιτός δμως της
αφηiσε τόν πλοϊιτο και τη; τpuφηλό-
r.ίρωvείας
του γιά τις μυθαλοyιικες δοξασίες,
τη'Τα, και μη φέρνεις μαζί σου
καυτηριάζει είιστοχώτcrτα δλες τις
•ε τά ά
πολυ.ελη σου σά601vα,
ά/�ρώπι ιες ματαιο'δοξί•ες και άνοη
ξιώματα των προγόνων σου. Έyκα
σίΞς.
τό!λειψε την εύyένειc.., τη δόξα καi
Δε, άvτέχω στόν τrειρασ>μό νά
τους τί,.λοuς που σου άπέ11ειμε Yf1
μετ::rέοω έδω μiJpιικά άπrοσπάσμα
καθώς και τι� επιyραψεc;
πόλις,
τc. άπό τ ους Νεκριικους Διαλόγους.
τC>ν άνδριά -των σοu, κ:-ιι v::r μη Θυ-
Ό κuν:κός Διογένης στέλνει μή
μ&σαι δτι σου κατασκεύσ:σαν μεγά
vuμα στόν Μένιππο νά ελθη στόν
λο τ άψο, διότι κι' σύτά 6αρύvοΙJΙΙΙ"
ττολυ
"Αδη, δποu εχει •,ά yε!λό�ση
τά θι..,μδ:σαι.
περισσότερο, παρά με τά έyκrομια.
- Και αίιτός ό ο:>δrφ,:,ς και ά
Διότι έπάνω στη Γη ό yέιλως εΤvαι
γέρωχος, με τά ση,<ω f ιέια cρ,;δια,
και πολλή η
ακόμη δισταiκlτικός
σέ σκέ
που φαίv1Ξται δυθ,:::τ ,.ιένος
ό:uφιδολία δια τά μειτά θάνατον.
ψεις, ποιος εΤναι;
'Ενώ στον "Αδη δεν θα ττάψη νά
- ΕΤvαι κάπ:,ιος φιλόσοφος it,
yελάη με την καρδιά του, &ταν θά
μαλλον άyύρτης, yε,Jατο-; άπό ψεύ
6λέmη τους wλούσιοuς, τους μεy;
δη. "Ωστε yδuσε τσ-.J κι· αύτόι και
στ&νες και τους 6ασιλεϊς νά εΤναι
θά ίδης πολλά yε.λο:α νά ,<pύβωνταιι
τόσο; είιτελιεϊς, ,� μόνον άπό τό
κάτω crπό τ ό ενδuμά του.
κλάμα νά ξεχωρίζοι,ν όm-ο τους αλ
- 'Απόβαλε πρώτα τη σο�αρό
J-οuς. Και· στους•τrλοc.Ό"ίοuς,πcχρσ:y:.,- τητα τοG η'θοuς, και tπειτr� δλα ταιr
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-<1.λλα. Πόση άλαζονι::α και
πόση
--άμό19εια, φιλοινει,κία, μctταιΟ'δοξία,
.:έρωτήσεις αίνιγ,μοtrι ικές, λόγοι σκο
,-εινοί και πολί,π;λοκες εννοιες ! 'λλ
),.ά και πόση μα,αιο,rονία, κενολο
γία, _φλυαρία και μικρολογία! Βλέ,τω vά εχης και χρυσάφι, ήδυπάθεια,
<11 αισχνντία, όρyή,
τρυφηλότητα.
Τά βιλέπτω ςιύτά, &v κ<;ιι φpοντίζεις
νά τά κρύ6ης.
Αφησε ,-ό ψεuSος
•Κ'αι την ετrαρση, καθώς και την
δέα δτι εΤσαι καλύτερος όrπό τους
Γιατι αν είσέ!λθης με δλα
αλλοuς.
αύτά, ποίον πλοίον, άκόμη και μέ
κουπιά, μ-πορεί να σε χωρέση;
�Αλλά κρύβεις και κάτι άπ' δλα 6α
:ρύτερο κάτω άττό τη μCΙJσχάlλη σου,
,ήv κολα1κεία, πού τόσο σου χρησί
-�ευσε σ.ή ζωή.
Η

ι
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'Εκτός δμως απο τις λαικες δο
-ξασίες καί τις μυθcιλοyικες ·.ταμα
,δόσεις τωv Έλλή ων, ίιττηρχαν --
:εύρύτα'Τα διαδ�δομένα - σ,ήv άρ
.χαία Έλλά:δα καί τά λ�yό,μενα ,,Μυ
στηρια�>.
Στόv 'Υμηττό της Άττικης, κον
-τά στη σημ,εριvή Μονή Καισαρια
νης, έλει•τουρyουο-αv
τά άpχα,ότα
-τα μυστήρια των Λυκομειιδων. Στή
"Σαμοθράκη, τη Θάσο, τάς Θή
βας και σε ποιλλα άλλα μέρη τά Κα
'6είρια. Στη Θράκιη, και όrπ' έ:κεί σε
όλάκληρο τοv 'Ε.λιληνισ�μό, τά Διονύ
σια και τά 'Ορφικά. Στην ίε,ρή 'Ε
λευσίνα, με τrιν 'Προστασία της πό..λεως της Παλλάιδος, ,-ά ίερώ,ατα
Μυστήρια της Δήμη.ρας και της
Κόρης, τά περίφη,μα 'Ελευσίνια.
Τί άκρι6ως έδίδο:σκαν σ.ά Μu
στfιοια,
κά:τω άττό τοv πέ'Πλο της
uιyης και του συμοολισ�μου, δεν
ναι γvωσ.όv,
διότι οί μειμυη,μέvοι
--i.τήρσυ; μεrτ' αύσ.ηράτηιτος τον δο1<0V τr\ς σιyης.
Φαίνεται δμω:; δτι
γιά τό θάνατο και τηιγ uετά τό θα
νατο πορεία ,-ης ψυχ�ς έJδίιδασ�καν τrι
,'ν\ετεΙΑσάρκ ωση, την οποία ό Πυθαγό
,:>ας κατέστη.σε κεφαλαιώδες δόγμα
της C:,οακ,,καλίας του
εlς τό περί
ψη,μο, ΌμαΙκοε'ϊον του.
Και ό
'Έμπεδοκ.λης έπίσης eκήρυσσε τrι Με
--rενσάρκωση. 'Αλλά και ό θε'ιος Γ1λά-
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τωv στον ΤΙ'ε,pίφημο διάλογό rου
«Φαίδων», όπου διCΙJ'ΙΤρ<Χ')"μα'τ'είιεται
τό θέμα
τr�ερι άθανασίας της ψυ
χης, ύττοστηρίζει την Όρψικη καί
Πυθαyόρια διδαlσ'Καλία της παλιγ
γενεσίας της ψuχ,ης.
*
*·'

Κατά τη θεωρία της Μετενσαρκώσεως, τη 1 όποία σνντάμως θά ά
ν=τύξουμε, ό άνθρωπος άποτελε'1ται άττό τό ίιλι,κό σωμα, ,του δλοι
yνωρίζομμε δτι εΤναι ψθαριτό,
και
όr πό την ψuχη η τό πνευματικό ον,
που έ:μψυ,χώνει το ίιλιικό σωμα και
του δίνει ζωή.
Το τΝευμα+τικό αύ
δεν
τό δv, ό άληθινός άνθρωπος,
πc:,θαίvει με τό θάνατο, άλλ' ά'!Μώς
χάνει τό ύλικό σωμα και έξακολου
θεϊ τη ζωή του χωρίς eκδήλωση στον
ύλιικό κόσμο.
Τό 'ΙΤ'Vευμctτικό
ον
μακρά διαδρομή έ
άκολοuθεϊ μια
ξeλίξεως. Κατά ,-η διαδρομη αύτη
&λλοτε ζη στο; 'ΙΤ'Vευμcιrτικό κόσμο
χωρίς ίιλιικό σώμα, κα1 αλλΟ'Τε ττρο
σ,κολλ&ται σ' ενα ύλιικό σωμα, κατά
τη στιyψή της σι.Jλλήψεως, και ζη
,μέχρι ,-ου θανάτου
έιπίγειο βίο.
Ή έvαλλαγή της ζωης του ·,τνωμα
ηικου οντος, άλλοτε σ.ον ίιλικό κό
σμσ με ενα άνθρc�,νο σώμα, και αλ
Λοτε σ'το1 πνευματι,κό κάσιμο χωρ,ς
ίlλικό σώμα,
άποτε�λε'ϊ τη Μετεν
οάρκωση.
Ή Μετενσάρκωση συμψωνεϊ
με
το νόμο της περιοδι1κότηfrος,
κατά
τόv όποϊον ή ήμέρα διαδέχε>ται τη
νύχτα κα1 ή νύχτα την ημέρα. Χειμώ
νας, »Ανοιξη, Καλοκαίρι, �ιν&πω
ρο, κα1 πάλι Χειιμώνας. Τά 8έJδρα
ρίχνουν
άνθοφορουν' καp-ποφορο�ν'
τά φύλλα, yιά νσ έπα�νCΧJλάοοιJJ την
ϊ1δια ίσ.ορίc:
τον έπό1μeνο χρόνο.
Τά πτ�νά, τά εντομα,
6ιολοyικες
λε.τουρyίες, οί κηιλίδες του ήλίου,
άκολουθουν νόμους ΤΙ'εpιοδικότητος.
Τό-J 'ίδιο �άμο ά!κολουθε'ϊ
και το
φαινάμενο της ζωης. Τη διαιδέJχεται
θάνατος και το θόινατο
και πάλι
ζωή. Το ϊδιο σε μιικροyραψία έπα
vαλαμοάνεται
καθηΙμερινα με τον
u'IT'V::, '<αι με το ξ11ττνr1μα.
Ή θεωρία της Με'Τε:νJ� - <ώσεως
άποκαθισ.& τηv εwοια
της 5 και
οσίινη ς και της τάξΘως cττην κοι1,...}-

εναν
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νική ζωή, οί όποΊες, χωρίς -τή Με
τ ενσάp.< ωση, διασαλεύο,-ται εκ fu
μελιω,. Πώς νά έξηγήσοuμε, χωρίς
τήν ττρουτrαρξη, ,-ήν τεράστια διαφο
ρά πού παρουσιάζουν οί 6:νθρωιποι
σέ όιλες τους τις ψυχοδιανοη-τι.κ�ς
ίδιότητες, ένώ τά ύλ'<ά τους σώμα
τα λειτουργοί,, σχεδό, όμοιότυπc:;
Πώς ό ένας ε.χει ζωώ5η αίσθήματα,
έ,ώ ό αλλος εχει τόσο λc:τrτά καί
έξεuyενισμένα ; Πώς ό ενας ε.χει α
σθε,ικη διάνοια, ένώ ό άλλος ·;ταροu
σιάζει καταπληικ>τική vοη'Τι1<ή δί, α
μη; Πώς ό έ·vας ε.χει καικοϋργα ;:v
στικτα, ένώ ό αλλος εΤναι άyνός ,ωι
άνίκ::rνος νά κάιμη κακό; Πώς ό ε
νας Εr)('Ει τ6σο, έλαστ,κή τή συνεί
δηση, ένώ ό c'iλλος εΤ'V'(Χι ()jSέJκαστοc,�
Πώς έξηγοvνται αίιτές οί τεράστιες
διαφορές πού παροuσιάζονν οί άν
θρωποι στην ήθ ι'<η και πνωματ,κή
τους ά,άπτυξη, ένώ φvσι::,λογικώς
εί αι τόσον δμοιοι; Πώς μποροvν νά
έξηγηθοϋν αίιτές οί καταπληκτικες
διαφορές, αν οχι σ-τή διαφορε:τιr<ή ή
λιικία και στη, πεΊρα των ψ�χC:.ι; Ή
θεωρία της κιληpονομικόΤητος η ή
Θε:ω,Jία της έ,πιδράισεως τοϋ mεριοάλ
λοv-τος δέν άρωv,. 'Όχι δτι διv
ά).λά
ε.χουν ση1μα •τιική έπίδραση,
δέ.ι άρκοϋν. Ύπάρχοι,, πcλλές πε
ρ,τrτώσεις πού άποδ: κ1ύ:Jι,; ά,αν
τίρρητα την ά,επάρ-<ειά τους
Και
πως θό: έξηγησού οί sμφU'τες καλ
λιτεχνικές ίδιοσuγκρασίες, οί ίδιο
φuίες και
τά παιδ ά--ιθαι:1,.ια:τα,
έά, οχι μέ την θεωρία "Της Μετεν
σαρ<ώσεως; Δέ, είναι ή κληρονομι
κότης και τό περιοάιλλον πού δ,α
μορφώvοw τοι ενα σέ Εr<ψuλο
η
έγικληματία και τΟν άλλον σέ μεγα
λοφuία η σέ &γιον. ΕΤ,,ιοαι ή διαφο
ρ ά ψuχοττνεvματι,κης ήιλικίας, ή δια
φορά οαθμοϋ έξ:.λίξεως, ή δ·αφορό:
αρ�ε,,..ιοΟ έ�ο!;:ι'<ώ1σεων.
Διόη κάθ1ε ένσάρκ ωση επα ω στή
Γη ΧΡΊσΙ uεύει για την έξέ:λιξη "Της
ψuχης, ή ό-ττοία ύπάρχει f.ντός τοϋ
ύλικοϋ σώμαΤος. Γιά την ψυχή κάθε
ένσάοκωιση άπΟΤελεΊ μια καινούρ
για ήμέρ::χ πού άvατέJλλει. Τό πρωι,ό
εΤναι ή παι\Sική ήλι,κία, ,-ό μεσημέρι
ή ωριμη, και ή έσπέρα ή γερον-τική
ήλιικία. Θά έιπακολου9ήση ή ά σmαu-

τική νύ)(Ιτα τοϋ λεγομένου θανάτου,..
και μια -καινcύργια ήμέρα θά άνα
τείλη και πό.ιλι.
Όπως ή μέλισσα ά:πό κάθε λοu
λ::,ύδι, ετσι και ή ψυχή σιiλλέyει ά
πό κάθε γή,ι. η ένσάρκωuή "Της ,-ό
νέκτc:ρ άπό τις πνεu,.ια>τιικές ίικα ο
τητες πού αναπτύσσονται και τ&
άφομοιώνει κα:-τά -την ά.ιαπαυτικη.
vίι)('τα τοϋ θανόιτου.
Να διερωτηθοϋμε
γιατi δε Οuμώμασ-τε τίς η1ρογενέJστερες ένσαρ
κώσεις μας; Μήπως θι,ι,.ιαται κα
. είς -τά γεγονότα τοϋ πρώτου ετοuc;.
της ήλ,,κίας του; Τούτο δεν σημαί
νει δτι δi:v τό διή1.rι..σε. 'Αλλά και
ό.λλα σηιμα:ν'Τικά γεγονότα τοϋ οίοu
σι,1μοαίνει νά κοιμού,1ται στα οάθη
της μνήμης. Δεν ε,πε.ται δτι δεν ύ
πάpi)('ΟΙJ .
Δέν εΤ,;αι δμως αϋτός
ό λόγ::,ς δια τόv ότrοΊον δεν έv•θΙJμού
,.ιε&α τ ίς πρ::,γεvέστερ:ς .:νσσpκώ
σεις μος.
ΚάΤω άπό τό φως της ΜετενJαp
κω:rεως τό φοβ<ερό rτρόο,λr,ιμα τοC,.
θανάτου παίρνει μ.ά -τ ελείως διαq;ο
ρ,.τι <η Ο.J!Ί- Δεν ύπάρχιει ·,τ,ό: Cανα
τος, δέ vπάρχ::ι τέρμα rης ζωης,
σ)λό: μιά αίώvια άvαvέω:,-ή της ε
nάνω στη Γη, μια σι,-νεχής καί άδιϊ.ι
κοπη έξέlλ.ξη τ,1ς ψuχης, τοϋ ·,τνε..,
μcrτικοΟ Ο'\,,ος. Ό φό6ος τοΟ Οα,ά
τ ου ίξαφcrJίζεται, παραχωρώντας ,-ή,
&έJση του σε μια χσρωπή έvατeνιση
τοϋ αίω,ίοu μέλλοντος, σέ μια χα
ρωπή, αλλά σοοαρή_ έ'Ι.'εργητική καl
ζωης,
γόνιμη άvτιμετώπιση της
πού εΤναι τό σχολείΌ της ζωης.
Καιμμία προσπάθεια γιά την 'Αiλή
θεια, τή Δ•ικαιοσύvη κα1 τόν 'Ανθρω
πισμό δέv χάvετα,, διό1τι μετουσιώ
νεται σέ έξεuγενιστμό ,-ης ψuχης. Ό·
α! θρ ωπος δρα έλεύ6'φος, διότι ά
πε,λευθερώνεται άπό τό φόοο τοϋ Οα
νάτοu, άιπό τό φόοο ,-οϋ έJφ ηδενι
σ,.ιοϋ και της άνυπαρξίας.

Ας έξc:-τάσοuμε τώρα τί έφρ6νει
τrερί τοϋ Οα:vό:τοu και της άθανασί
ας της ψυχης ή φιλοσοφία έvός άλ
λου άρχαίοu, εί,γε,νοϋς, πο.λιΤισμέ
vου και φιλοσοφημένου λαοϋ, τωι•
μ
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Ίv5ώ,.
Και ο\ Ί-,ι5::,ί έπίστωαν στηγ ά
θο.vασία -της ψυχης κ::χί στην ·rελ.;:ιο
ποιr,,::,ή -της, π::.ύ σvντ:λείται με η'ι
μετει::rάρ (C,,::Jη σε δ άφορα άλλ1λο
διαδό1χως σC:.•ματα Θά ·ταρα8έσ::>uμε
εvο άπcσπο..,.., μο., ��ό , ·rή Μπαyκ:χ
μπατ-Γι<ι rα, το ιφο οιολιο ·,ω
ΒραΧ'μαvων -τό όποίοι άποτελ:ί έ
πιτομή της σοφίας των Βεδων ,<ΟΙ
εΤν::χι ενα έιπ.;:ισόδ ο της Μα,)(Ι::>:1μπ::χ
ράτα, -τοΟ άρχαιοτάτοu καί γιγαv
τιαιοu Σα,•:τκ�,τ ,ωΟ 'Έnτοuς, •,τού
άρ fΊ,.ιεϊ 200 000 σ-τίχοuς.
Σ-τήν άpι)(η της Γκιτ&, rτροτοΟ ά,J
χίσ
ι ει ή π_ρίψr,-ιη μάχη κοντά στη
λ•μ η Κοιροuξέτρα,
μεταξύ ·,ώJ
Πo.,5oιSC:.v καί τωJ έξαιSέλψων των
Κο.οuραοC:.ι, ό ά<αταγώνι:ττος πολε
μιστής τοΟ στρο.τοπέι5::>υ τC:.ν Π.:χ,
δοιδC:. J Άρτζούνα , κάτι ,:r"6tλoyo με
τό δ ,<ό μας Άχ λλέα τ::>Ο Γρ:.:>ιιού
πολέμου,
:<::χτc.λο.ιμοάwεΙται ά!πο α0,υ ία, άνο.λ::>γιζcμενος τό αιμ::χ ,τού
-θά χυνόταν άπό σι,ιyγεvιϊις και ψί
λ.:>υς έξ άι1.1ψο rέpωγ των παρατάξ�ων
κατά τη έπ Ι<Έί,μενη μάχη. Τόrτε ό
άρμα:τηλάτης rou Κρ σ,δ: -τ::>Ο .:, ..ιιλι:ί
γ,α τrj'J L<τέλΕJ::rη του κ:;.,8r;ι<::.,τ::>ς
και γιό ,ηJ ά3ο.νc_σία τ�ς ψuχης, ή
όποία εΤναι ά, _ πηρέcστη ά;πό τά ύ
λικά σC.:.ι,-ιατσ.
Άλλα ας δοι•με rό κε',μενο
«Έσ� λυ1tιiσα.ι για. οσα οέν ε:
να.ι αξια. λύπης, κα.ί λές σοφά. λ:5για.. 'λλλ' οί σοφοί ούοέ1tοτε λ-J
πο1ιται,
ο�τε γι� κείνους πού
πε-θαtνουν, ουτε για κείνους π1υ
ζουν.
'lli γώ, έσύ, χαl Ολοι α.ύτοl έδ<7>
οί g.ασιλείς καί ήγε�6νες , λ 
;ων, Οξν ύπηρςε Κα.ιρος Π<JU Ο�ν
ύπ-rι ρzα,με, ουτε -θά. ύπά.ρξη καιρ!Jς
πού οέ -θά. ύπά.ρχουμε. 'Όλοι κα.ι
πάν-τοτε ύ-π�ή ρ χαμε χαt πά.ν-τοτε
ύπάρχουμε.
�;'Όπως ή ψυχή πα.ρα.μένει ·η ?
οια, στο σώμα του ά.ν-θρώ1tου καί
χα.τα. την πα.ιοιχη ·ηλιχtα. καί κατα.
την νεότητα κα.ί κατά. τα. γερα
τειά., ετσι χα.ί μετά. το -θάνατο αλ
λο σωμα πα.fρνει. 'Ώστε ό σο9ος
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οέν τ:χ.ρ&.σσετ:χ.ι ουτε με τ�ν γέννη
σ·Ι), οϋτε με τ·ην κα.ηστροφ-η του.
σώμα.τος.
'].!;κείνο που ζωογο'Ιε'ί το κά.-θε.
τί, μ&.-θ� πώς οέ 99είρεται, κι' αύ
το τό αφ,θ:χ.ρτο Χ:Χ.'Ιεtς οέν μπορεί
να. τό χ:χ.ταστοέψη.
λ[ον�y_:χ. -ό:
σώμα.τα. κ:χ.τ:χ.στοέφοντ:χ.ι καί μ6 ιον
α.ύτά. μπορουν νά. πε-θά.νουν. '.\λ) i
'
1
1
ί
' '
"
ο
,
'Ι) ψυί'.·ΙJ, ειν,α_ι α.ιωνι�, αφ;"αρτ·Ι), zπειρ·Ι), α.χα.ταλυτ·ΙJ, απεριοοιστ·ΙJ.
'Όποιος �ομίζει οτι 'Ι ΨJΊ. r1
μπο?εt να. καταστοέψ·Ι) 1ή νά κ1_τ:ι
στρα,9η, τίποτε οέν γνωρtζει. rι:χ.
τί ·η ψυϊ.η ούτε κ:χ.τα.στρέψΞι, ο.υτε
χ:χ.τ αστ?έφεται.
'lf ψυχ�' οεν
�' γεν;ιεται,
'
" πε�
ου��
,
-θ:χ.ινει, ουτε μετα6α.λλετα.ι,
για.-ι
,, λ α.σ>τ·ΙJ
.\ '
''
�ίιναι , απ
:, ,γενΨΙJ,τ·ΙJ, αι�νι:�.,
αμετα6λ·Ι)τ·Ι), α·ιαρ:z:ΙJ, αν:χ.λλοιωτ η,
οεv χα.τ�στοέφετ:χ.t 3τ�ν τh σώμ Υ
πε-θαiνει.
Γ'ι:χ.τl Οπως ό cί.ν 9- ρ ωπο; πε-τάεt
τα. παλιά. του ρουχα
για. νά. φορέ,
"
,,
\
σΊJ ,α.λλ, α. χ:-J.ινο,υργι:χ., ετσι �αι 'ΙJ
,
,
ψυί'.·ΙJ εγκ:χ.τ:χ.λειπει τα παλια. σω
ματα, για. νά πάση αλλα νεώτε?Ct.
'Ν,ν ψυχή το σπα-θί οέν την χό
bει,
·η φωτισ. δέν τ·ην καtει, τό
')�ρΟ
�-�v ύγρ �ί,ιει, ό άέρ ας δΞν,
τ·ην ξεραινει.
'λφσυ, λοιπόν, ξέρεις πώς ·η Ψυ
zή
εΙν•αι ά.πρ6σbλ·ητ-η, ά.μετά.6λ·η
τη, αν:χ.ρzη, άόρ:χ.τη, lφ-θαρτη, ol�
πρέπει να. λυπάσαι.
'λλλά. καί αν ά.κόμ.η είχες τ·η,�
ίδέα πWς �η ψυz+1 γεννιέται κ:χ.t πε
-θαίνει, πάλι και τότε
-θ&πρεπε
να. λυπ&σ:χ.ι.
Γιατ! έκείνου ποU γεννιέται, εί
ναι 6έbαιος ό -θά.να.τος, κα-θώς κ •
έχείνου που πε-θ-αίνει �η γέινν·ηση.
'
'
'
"Ωστε οέν 1tρεπει να λυπάσαι για
'
χ.ατι πού είναι ά.να.πόφευχτο.
Τά. σώματα πού προέρzοντα.ι ά._
πο τηv ϋλη, πάλι στην ϋλη οια.λ6οντα.ι, όρ:χ.τά. μονά.ϊ. α άνά.μεσα ,rτ·�
1

f
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Π ώ;,
-γένν-ηση χα.t στΟ ,θάνατιο.
:λοιπόν,
μπορεiς να -θ?ηνης
γι'
' '
ιιυτα;»

,..**

Τώρα ας σταμαιήσοuμε για λίγο
uτό Χριστισ;νισμό.
Οί ;τ,ρωτοι Χρι-σ-τιανοί, οί ό'!ΤΟΙΟΙ
είχαν τη ψλόyα της πίστεως, έθεώ
ρουν τό θάJ ο!το σάν eναν ά-τr,λό υ
τrνο και είχαν καιJιερώσει την ώρα ι
-ότατη 5κψραση <αιι<οιιμηθη», δταv 11θελαν νά ποVΙ- yιά κάποιον δτι έ
πέσονε. Δε, ύπηρχ.;: γιά ·,ους πι
,στούς αύτούς και άyνούς Χριστια
•.οuς ούτε ψόοος, ουτε άiπέχί)εια γιά
,ό σί.ι t,t ψωl'CΧ με τη σημ<Ξρινή μας
ψαινδt,tενο
JVοοτροπία φpι«ιΟJJτικό
,οΟ θανάτου. Έπίισ'τεvαν ά:«ραδαντ:ι:
-είς την αίω,ίαν w Χριστ� ζωή .
με ι,αι;μασ, η
Και άvτιιμ1ε τώπιζαν
,καρτερία τά οαJσανιστήρια και ·,ό
-θάνα!το, yιά ά διαδηλώσο ιιν ·,ryv πι
στη τους προς τόν Έ,σταυρωμένο,,
-τοΟ όποίου την 'Ανάσταση έSεώρουν
,τροάyyελον και ύπόσχε.σ,ν και της
-ίδιικης των 'Αναστάσεως είς την αί
ω, ίαv ζωήν.
Ή νειφώσιμος άiκσλου9ία μας
sQίνει ώραι&τcπες ψιλσσοψιικες Lί
<1<όνες
τοΟ
θανάτου,
σαν
κοι
-νοΟ τέρματος της άνθρωπrίνης δρα
στηριότητος yί.ιρω άπό τά μάταια
«α1 τά φεvγα.λέα, σαν ίσοπεδωτοΟ
-όλων των weρωπί ων διο:,κρίσεω,.
<<Πάντα ματαιότης τά άνσρώπινα,
.δσα ουκ ύπάρχ:ει μετά θάνο!τον. Ού
συνοδεύει ό πλοΟτος, ού ·,ταραμέvει
ή δόξα. 'Επελθών yάρ ό Θάνατος,
,τά,πα ταΟτα έξηψάνισε. Και εΤδον
,-ά ό01τα τά yεyυμνωμένα και εΤπον:
� Αρα τις έστίν; Βασιλεύς η στρατι
ώτης; πλούσιος η πένης; δίκαιος η
άμαρτω.λός; »
'Εν τούτοις και δλοι 0001 σΙJΙχνό
τατα άκυΟνε τις ψιλοσοψικες αύτες
άλήθειες, δεν παί.ιουν νά παραμέ
vου, προσκsκο.λληιμένοι στις μόιται
�ς διακρίσεις, στο ακατάπαυστο κυ
νηγητό τοΟ )('ρήματος, στ1ς άπατη
λες λάμψεις τοΟ
προσκαίρου κό
σιμου, με τόν δπο'ίον λίyο--σrσλύ
όλοι θεωροCιμε άναπόσ-τrαστα σwδε-

δεμέινη την ϋπαρξή μας.
'Αλλά κα1
ή υπεροολιυ<η
περι
φρόνηση τοΟ θανάτου και των άyα
θωv της έπιγείοu ζωης, έ δέχεται γα
όδηyήση σε έπικινδί.ινοvς
ψανατι
σμούς και σε παρανοήισεις, δπως
π.χ. δτι δ κόσμος σ-rερείται πάσης
άξίας η δτι μετά θάνctτσν άποκ.τα
ται παντογνωσία και &τι άντικpύζε
ται ό Θεός πpόσω'!ΤΟV προς •;rροοω
πσ,.
ι,)':

Πρι τελειώοΌι.ι,.ιε, ας δοCιμ,ε τι ε
χει πη σχ,ετιtκά με ,ό θέμα τοΟ θα
vά,ου ενας σύγχρονος
ψιλόσοψος,
ό ΚρισναμοΟρτι, δ δ'Πο'ίος ά-ναζη,εi
πά,-τοτε τό ού::rιωδες, καn-αδικάζων
τη, πcιλυπραγμο::rίιvη και τη φυγη
άπό τ'l ζέ:,υσα πJαyμα, ικό'Τ"η,α •,uυ
παρόντοι,
ttΓιατί -θέλετε να 1;έρzτε τ1 γ1νεται μετα -θάνατον; 'Όσον περι�
σότερον ένοια.φέρεσ-θε για τό μέλ
λον. τόσον όλιγώτερον
ένοιαφέρ�
σ-θε οια τό ΠrL?όν. 'Όταν χατανο
·ήσετε τη ζωή, -θα �χετε νιχ·ήσει τό
-θάνατο» ( .:λ ελτ. 'Αστέρος, 'Ιούλι
ος 1930).
(('Όπως τό α.ν-θος
μα.ραf νεται.
�τσι μαραfνεται χαί τό σώμα. Δlν
ύπά ρ χει
τίποτ:χ. φοbερΟ σ' α.ύτό.
'Ο -θάvωrος είναι φο!Jερός μόνον
δταv προσχολλiiσ-9ε στην έ1;ωτερι
χ·η μορφ-ή,
που οέν είναι παρα ή
�χφρα.σ·η της ζω'η,. Άλλ' αν άγα
πάτε τ·},ν ίδι:χ. τ η
.. ζω·ή, τότε •η
φρασ·ή
τ·ης
οέν
σiiς
οεσμεύεο>
(Δελτ. 'Αστέρος, Μάρτιος 1931).
(('Όc;ον περισ•σότεροv οοσχολησ-Sε
με τό -θάνατο χαί με τό ύπερπέραν, τόσον όλιγώτεροv
συvαvτiiτε
τ·Ι) Ζω·ή, ποU b ρ ίσχ.ετα.ι
α.ίωνfως
μέσα στο παρόν. 'Όσον άνα!Jάλλε,
'
,.,
'
τε τ·η,1 χσ,ταvο·ησ·η του
παροντ?<;,
ΟΘV -θα χα.ταvο·ήσετε ποτέ. Για �i
χατσ,νο·ήσετε τό αίώνιο 'Ιt'αρόv, πρέ
πει να ζητε έντα.τιχά, πρέπει
να
άναλύετε,
να έ1;ετά.ζετε, να σχέ
πτεσ-θε,
b ρ {σκετε τ .. 'lν
ούσ(α.

εκ

να

,•
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:κά-θε πείρας της ζωης. Καί οτ:-ι.ν
άναχια.λύψετε τ"ην ά.λ η-θινη άξlα
<lλων των πραγμάτων, τότε τά μι
σας
,ιρά προολήματα που τώρα
έξαφανισ,θ.οίίv»
,θ.ά
6α.σα1νίζουν,
'Ιανουάριο;
(Δελτ.
Άστέρ,ος,
1932).
<<ΕΥτε ύπάρχει συνέχισ·η της ά
εΥτε
--rομικότητος μετά -θσ.νατοv,
l!χι, αύτο δεν fχει σημασία. Όμι
"λω γιά την 'Α-θ.ανασία, γιά τη·ι
Αίωvιότητα, που ορίσκον't"'αt πάv
"'!'οτε μέσα στο παρόν, καί οχι γιά
"'Ι'η συvέzισ·η της προσωπικης πε
ριωρισμέvης συvειδ·ησεως. Έκείv1ς
διαι,κως άσχολϊίται με την
-που
ίδέα του -θαvσ.του, είναι ό Υδιο,
'Εκείνος που δι-μι1σοπε-θαμένος.
α�χώς

οω,τάει

τί

εΤναt

πιb

-περα α-ιιο τον ,θ,άvα:το, fχει η� η
"'!'ο gvα του πόδι μέσα στον τσ.φJ.
Μόνο με την πληρότη-τα της ζωης
/! '
G'
'
\..'
τ·ην
ορητε
vα
γ,εσα στο' παρον,
&.-θανασία. 'Εκείνο που fχει σημα
σία δεν είναι ή έξέταση του μετά
--θ,�νατον, σ.λλά το νά ζη ΚαΗ\;
-πλήρως και τελείως στο παρό J))
( Δελτ. 'Αστέρος, 'Ιούλιος 1933).

Λοιπόν,
fJάνατος;

ίιπάpχει η δεν ίι,πο:ρχει
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Ας συνοψίσοuμε την άποψή μας,
την δποία στην άpχη άνειπιτύξα�με:
'Εφ' &σον συνδeουμε άδιάσπασ'τα
την ϋπαpξή μας με το έιrτιφ<Χνεια,κο
καi το πρόσκαιρο, δηίλαΙδη με το ύ
λιt,<ο σώμα ,μας, του δποίοu ό:,απόφεuκτο τέpμα yνωpίζουμε· δτι εΤναι
ή ό:ποσύνθεση, φανερο εΤναι &τι ύ
πό;ρχει για μας θάνατος.
'Εάν Cψω ς συνδοοοιψε TTJ'V υπαp
ξή μας 5χι με ΤΟ ίιίλικο σωμα, σi),J,,,ά.
με το έν ήμίν πνευμctrικο στοιχείο,
του όποίοu ή ζωη δεν τερματίζεται
με την άπτοσύνθεση του ίιίλι1κοϋ σώ
ματος, φανερο εΤναι &τι δεν υπάρχει
για μας θά α'Τος.
Διότι ι',κείνο που πεθαί,νει καi ά
ποσυντίθizται εΤ�αι ή ίιλι,κη μορφή.
'Ενώ τό πνωματικο στοι1χ:είο, ή λε
γομένη <<ψυχή», εΤναι ό:πρόσ6λητο
απο το θάνατο. Έκ,εί βρίσκεται ό
πραγματικος 'Άνθρωπος. Έικεί, λοι
πόν, είς τό έν ήμί ν πνεuματικο στοι
χϊίο ,<αι την ι',ΚJδήιλωσή του στην κα
θηιμερινη ζωη πρέπ1ει ,α σuyκεντρώ
νοuμε την προσοχή μας, έάν θέλου
με να χάση ό θάνατος τη σημασία
του. 'Εάν Θέλουμε να μην ίιπάρχη
θάνατος, άλλα όλακληp�μένη ζωη
είς το αiώνιον παρόν.
Ν

"Ενας Κινέζος φιλόσοφος όνειpεύθηκε πως ηταν πεταλούδα και ίί
,σ·τερα ξύπνησε. Καί άναρωτήθηκε: ηταν ενας φιλόσοφος που εΤχε όνει
pεuθίj πως ηταν πεταλούδα η μια πεταλούδα που τώρα όνειρεuόταν οτι
ήταν φιλόσοφος;

r[Jdvaτoς και '�9lθavad!a
Άυ τι<, ΟΥΠΑΝΙΣΑ.ΝΤ
"Ενος 6ραχμανος, ζητωντας τη
θεια χαρη, έκτελεσε μια τελετοuρ
για ποu απαιτοuσε να θuσιαση πολ
λά ζωα και νά διαμοιραση τα πλου
τη του Έπειδή όμως ηταν πονηρός,
εθuο,αοε μονο τα άναπηρα ζωα του,
τα γερασμενα και τα στειρα Βλε
ποντας τη ψιλαργuρια του και την
πονηρία του ό μικρότερος γuιός του
Νστσικετα,
που είχε δεχθη στ1ν
καρδια του την άλήθεια που διδα
σκcuν τα ίερα 6ι6λ α, εκαμε ,η σκε
ψη οτι ό λατρης που προσφερει τε
τοια δωρα ειναι καταδικασμένος σε
6αθu σκοτάδι.
Με τη 01'<εψη αvτη έπλησιασε τον
παη.ρα του και του ειπε «Πατερα,
και έγώ επισης άvήκω σε σένα Σε
ποιον με δίνεις,»
Ό πατερας του δεν άπάντησε
'Όταν όμως ό Νατσικέτα τον ρώ
,τησε ξανά καi ξανά, άγανακτησμε
νος του άπαντησε «Έσενα σε δί
νω στο θάνατο»
Άποφασισμενος ό Νατσικέτα να
τιμήση το λογο του πατέρα του εί
πε «Πατέρα, μή μετανοιώσης για
το λογο σου Σαν το σιτάρι ό αν
θρωπος ώρι μάζει καi επειτα πέψτει
στο χωμα, και σαν το σιταρι ξανα
φuτρώνει καi πάλι στην έποχή του»
Κι' άψου είπε αίrτά τα λόγια, το
παιδί ξεκίνησε για το σπίτι του
θανατοu
Αλλ' ο άρχων του θανάτου δέν η
ταν σπίτι του καi τρεις νύχτες ό
Νατσικέτα τον περίμενε. Τελικά,
οταν ό αρχων του θανάτου έγύρισε
σπιτι του, συνάντησε τούς ίιπηρέ-

, ες του πού του ειπαν « Ενας νέ
ος 6ραχμανος μπηκε στο σπίτι σου>
σαν μοuσαψίρης Πρέπει να του δω
σ11ς ενα δωρο είρήνης Με :�λες τις.
καθιερωμενες τιμες πρέπει νά δε
χθiΊς τον ξ νο σου, ) ιατι αν ό ο1κο
δεσποτης δεν προσφ::ρει την οφει
λομενη ψιλοξενια σ εναν 6ραχμα
νο, θα χαση τις αμοι6ές για τις
καλές του _πραξεις, θά χάση την·
τιμή του, τούς γuιούς του και τα
ζωα του».
Τοτε ό αρχων του θανατοu πλη
σιασε τον Νατσικετα καi τον καλωσώρισε με ευγενικά
λόγια
,<Βραχμανε, σε χαιρετω ΕΤσαι ενας.
ξενος ο.ξιος rrολλοίί σε6ασμου Πε
ρασες τρεις νύχτες σπίτι μου καL
δεν σε περιποιήθηκα Ζήτησέ μου,
λοιπόν, τρία δωρα, ενα για καθε
νύχτα».
«' Ας γινη το θελημά o:>u- ά
πάντr1 σε ο Νατσικέτα- καi σαν
πρωτο &πο τά δωρα ζητω νά μην·
άνησuχη ο πατερας μου για μενα,
να ήμερωση ό θυμός του, καi να
με γνωριση οταν με ξαναστείλης.
πισω σ αύτόν»
«Μι τη θελησή μου -άπάντησε.
ό αρχων του θανάτου- ό πατέρας
σου θά σε αναγνωρίση 6λέποντάς
σε παλι ζωντανό, το ·ιrνευμα ·rοιι
θά ήσuχαση και θά κοιμαται ησu-
χος Ζήτησε το δεύτερο δωρο».
«Στον Παράδεισο
δεν ίιπάρχει
ψό6ος, γιατι έσύ δεν εΤσαι έκεϊ καί
i::τσι ή "σκέψη των γηρατειων ιιανέ
ναν δεν τρομϊχζει 'Ελέύθερωμένοι
από' πεi"1Ια, δίψα και ιrακρια άπό,

ΙΛΙΣΟΣ
θλίψη δλοι χαίρονται καί εΤvαι ευ
τυχισμένοι. Δεί'ξε μου, λοιπόν,
το
δρόμο για τον Παράδεισο. Αίιτη εΤ
vαι ή δε.ύτερη έπιθυμία μου».
Ό αρχωv του θανάτου δίδαξε
στό παιδί το δρόμο του Παραδει
σου καί τό ρώτησε για το τρίτο
δωρο.
Ό Νατσικέτα ·01κέψθηκε 6αθειά
καi εΤπε:
«Γιά τον αvθρωπο που πεθαί vει
ύπάρχει αίιτη η άμψι6ολία: Μερι
κοί νομίζουν πως έξακολουθεί' να ύ
πάρχη. "Αλλοι πως δεν υπάρχει. Θέ
λω vά διδαχθω άπό σένα, για vά
γνωρίσω την άλήθεια σχετικά με
την πραγματικότητα της υπάρξεως.
Αύτη εΤvαι ή τρίτη μου ι:πιθυμία».
«'Όχι -άπάvτησε ό αρχωv του
θανάτου-, ακόμα καί ο1 θεοί 6ρε
θηκαv κάποτε σε άμηχαvία γι' αυ
τό τό μυστήριο. Πραγματικά, ή ά
λήθεια
πάνω σ' αίιτό εΤvαι πολu
λεπτή, και δεν είναι ευκολο να •,ηv
καταλά6ης. Διάλεξε εvα αλλο δώρο,
Νατσικέτα».
Άλλ' ό Νατσικέτα άρvήθηκε. «ΕΤ
πες πως καi ο1 θεοί άπόρησαv κά
ποπ γι' αίιτό το μυστήριο,
καi
πως δεν εΤvαι είίκολο να το καταλά6η καvεί ς. 'Ασψαλως δεν υπάρχει
καλύτερος δάσκαλος άπό σένα, ί
κανός vά το έξηγήση. Και δεν υ
πάρχει κανένα αλλο δωρο πού ν'
άξίζη οσο αίιτρ».
Ό άρχων του θανάτου, θέλόvτας
νά δοκιμάση τόν Νατσικέτα, τού
εΤπε:

12::S.

«Ζήτησέ μου γuιοuς και εγγόνια
πού να ζήσουν έκατό χρόνια. Ζήτη
σέ μου ζωα, έλέψαvτες, αλογα, χρυ
σάφι. Διάλεξε εvα πλούσιο 6ασί
λειο. Ζήτησέ μου οχι μόνο yλuκειές
άπολαύσεις, άλλα καί την ίκαvότη
τα vά γεύεσαι τη γλuκύτητά ·rouς.
Ουράνιες παρθένες,
·ιτεvτάμορφες,
που δεν προορίζονται για τους θνη
τούς, θα σου τiς δώσω vά σε υπη
ρετούν. 'Όμως μη μου ζητας το μυ
στικό του Θανάτου».
Ό Νατσικέτα δ .,ι ως εμειvε στα
θερος και εΤπε:
«Τα πράγματα αυτά
διαρκούν
μόνον ως αϋριο, καi οί ήδοvες που
δίνουν
φθείρουν
τις αiσθήσεις.
Κράτα, λοιπόν, για τόv έαuτό σου
τους έλέψαvτες, τά αλογα,
τους
χοροuς καi τά τραγούδια.
Ποιος
μπορεί' να ποθη άγαθά, οταν εστω
και για μια φοpα άvτιιφύζει ΤΟ
πρόσωπό σου, ω αρχων του θανά
του; Μόνο το δώρο ·ιτου διάλεξα ζη
τω Με το να σε γνωρίσω ανακάλυ
ψα τόν κόσμο του αψθαρτου καί του
άθάνατοu.
Πως, λοιπόν, έγω που
γνωρίζω τη ματαιότητα της σάρκας
καi πού ξέρω οτι τελικά με περιμέ.
vει ή αποσύνθεση, μπορω να ,:πιθυ
μήσω μιά εύχάριστη ζωή; Πές μου
τό υπέρτατο μυστικό Π::JU άφορα έ
κεϊvο
γιά το όποιον οί ανθρωποι
άμψι6άλλοuν. Δεν ζητω &λλο δώρο».
Τότε ό αρχωv του θανάτου, ε,·
χαριστημένος από την έπιμονή του
Νατσικέτα, αρχισε να του διδάσκη-,
τό μuστικό της άθανασίας.

Φήμη είναι αίιτό που ο1 αvθρωποι σκέπτονται για μας. Χαρακτή
ρας είναι αύτό που ό Θεός καί ο1 αγγελοι γvωρίζοuνε για μας.

Θωμας

Παf·ηv
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Κληρικοί, έπιστήμονες καί κοινωνιολόγοι
άπαντοϋν στούς Sunday Tίmes Λονδίνου

«J ιιοισ.κάτιι.οι Ταιμς» το3
Λ,ονδινου ,θέ) ησαν νά. ειουν
την γνώμη έι."Ποοσώπων τη; Έπ,κσ.ί τη;
στήμηc, τη, Θο·ησχείσ.ς
'
'
Δ ια:�0·1σεως �αν<;> στιc καιν�υογ.ες αποψεις για την εν,ιοια τ,ου -θα
νάτοJ μετά τά.ς ποοοδοιις της Ί:1.
τοικης. Είσηγήθ·η τό -θέμσ. ό έ
πιστηυ.ονι,κος σιινεργατης των «Τ:i
ιμς» δ6κτωο Τομ Μαpγκέοισον κ 'Χι
wιtήντησαν ό 'Λοyιε.πισι.·οπος
του
Λffίεοπουλ δο Τζων Χ ήν:m. ό 'Ι:;
πfσχο-πο.:
το3 · J<"}!;ετεο δο Μόοτ:
μεο, ό διά.σημοc iατοό, Λόpδο, "Λ
δοισ.•1 κ:1.ί
ά.•1-θ,ωπιστρια
κυοί::ι.
Μαfοη Στόι.c.

'·

Ι

η

Ό δp Τόμ Μαργι.έρισον ί;εκfν-η,

σε α.πο

,

fl

ενα προσι:ρατο

πεοισ-τα.τι-

κό: "Dνσ.ς
νεαρός ά.εροπόοος πα
ρεσ�ρ θ·η ά.πό αύτ,οκ
• fνητο στ·η Γεc
J.Ι.ανfα.
Το«υματfσ-θ·ηκε
fίαοειά.
καί ε χ_ ασε τίc αίσθ·ήσεις του. Τl;ν
3που
: μετέ <;ιεοα:ν στ·η-., Βρεταννίσ.,
· οιετ-ηο·ή-θη στ·η ζωή τοε'ίς η τέσσ:ι.ρεc έ6δομά&ες,
χωρίς νά. ά.νακτή. σ·η τίc αίσ-θήσ,εις του.
Μετά. τον
-θάνατό τοJ,
νεκροψία ά.πέδειί;ε
3τι δεν εi χ.ε καμμιά.
πι•.9ανότητα
-θεοαπεfας
ά.πό την Υδια στιγμη

η

του δJστυχ·ήματος, διότι εΙχε fίλα··bη

ά.νε.πανορ•.9ώτωc

ό

έγκέφαλός

7
1-Ιτ:Υν ε'i'Χ ζω•Ι't:Χ.'10 σωμ. α μ.ε
τΟιJ.
'!'ει.ρο έγι.έ <;ι α),ο. i\1ποοουμ.ε λοιπόν
νά. πουμε 3τι σ't'ο διάστημ:α των
τριών
τεσσάρων ::fίδομ.ά.δων πα
ρ:Υ.μ.ονηc τ υ στο νοσοκομ.ε'ίο ηταν
ζωντανός 1η νεκρός; 'Όταν μ.ιλοίί
ό όpι,σμ.ος
μ.ε γισ. τοΙ• ανθοωπ,ο,
του ·9ανά.του σJνδέεται μ.έ τ·η•ι
ακοπ·η των ζωτικών
λειτουργιών

:η

οι
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η

-του σώμα.τ·ος
την ά:πώλεια. της
-πνευμα.τιχης ζωης; Αί πρόοδοι της
έπιτρέ-πουν
ία.τριχης
έπιστήμ·ης
την άνά-θεσι μ ερι.tων ζωτιχων λει
τουργιών σέ τεχνητσ. μέλη. 'Επι
σης άπεδεί;-θη δυνα.τ·η ή έπα.να.
φορά στη ζωη-χ1α.τά το χοινως λε
γόμενον--άν-θρώπων που
έστα.μά
τησε νά πάλλη ·η χα.ροιά τους, μ'
μα.λα.!;ι
ηλεχτριχη έ.tχiνωσι.
Τί συμ.ί)α.fνει λοιπόν σ' α.ύτές τίς
περι-πτωσεις; Ό ά.σ-θενής, τοϋ α
π.ο' ου έστα.μάτ·ησε 'ια λ'γα. λcπτα
η Χα.ροιά, άπέθα.νε' Τα.υτοχρόνως
μ� το στσμάτημα. της κα.ροιiiς έ-λ vο� και\ ο πνευμ,�τι�ος
\ να.να.τος;
ο'
π11
,
,
Και αντιστροφως, επε, y_ετα• πνω
μα ιχος θσ'Ια.τος και πρίν νσ σ-::ι.
ματήσουν τsλείως
ώρισμένες σω
μ:ατι.tές λειτουργίcς, Ί-Ι ψυχ η πό
τ-ε ά.ποzωρίζεται; Την στιγμή που
η .tαροια σταματ5, Κα.\ !;σν,yγυρf
ζει λο,πον μ έ την μiλα.!;ι; "Η μ ή
πως, Οπω-; σ-τ'Γ�.J πε?ίπτωσι τοϋ ά.
εροπόρου που ε.ί;ε ι.,&σε όριστικα
τ1ς α.ίσθ·ήσ�ις του, �ταν η ψυχ ·η
Φευγάτη .tα.' πριν σbήσ Ι} cλείως τό
σωΙJ.α.'
Ί·οού ώρα. π ι ς ά.πcψc•ς ύπ:στηρι,(θησαν στην ερευνα των«Κυ
ρια.<άτι.<ων Τάιμς».

η

Ό «κλινικός Θάνατος»
άναστέλλεται;
Δρ Τομ Μαργκέρισον
«Έξετα.στέον .tα:rά.
πόιrον
;
-πνευμ.ατι.tος Βάνα.τος ε;•ηι συνο:δεμένος άνα.πόσπα.ιστ,α. u.έ την ) ει
τουργία ώρισιμένων
οργάνων του
σώμ·α.τος, οπως του έy.tεφάλου. Έ
ι;-;Ccη; C!=:-,ι,r-i--·J έ;ν ; _,•\-•Υ ,. ;
χλινιχος -θα.να.τος ά.ποτελη
� ;ι. ι
μια όλόχ) ·ηοη λε•το,ηγία. που ά.9χίζει με την .<-α.'1"αG
• 't()Οψ1; ώρισu.έ. νων b:χισιχων όο.γrι,νων,, άλλα_ άν.r1.-

η

η
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(ίάλλεται μέχρις οτου συ•ιτελεσθη:
και ·η τελευτα' α. σωμ;ατιχ 1)
λει
τουργία.
π ροσω-πιχως φρονώ οτι ή α.π�- Ψις περί συνδέσεως ης πνευμα.τι
χ Ί)ς ζωης με τη•ι ζωή χ-α.ί τον θα.Ψι.το των iγχιεφαλικων κυττά.ρωv ·
εΙναι ί.λχυσ<τιχή. Στ·ην περίπτωσι
που �τσι πράγματι συμbσ.ινει, J.ό
λις ο ά.ερο'Πόρος περιηλθε σε χω\
.._
ματωο
/ ι:,. η
· /�α.τα.�•ασι, οηλ �υ�\η
· την �δια. στιγμη του δυστυy ημα..τος, ε
-πηλ c χαί ό -πνcυμστικος θ
- άνα.τος,
ωστε στο νοσοκομε'ίο
προσ-πα-θο,1σαν νσ 7t ριποιη-θουν gν,y, ι<άοεια.-
νό» σωι.ι.α
Το
?ό(;λ·r,μ:ι ο,ι.ως Π'cριπλέχc,,
/
\
τ:χ.ι οτ'Υν σ'Ι ιμετωπισουμ.ε μεριχε.:;
-προόδους της ία.τρι,{ ης' οπώ, ·η t,-πο-θεοu.ία Ό 6ι.ολογι.tος θ
- άνατο.:;
ενος ·; υττάρου' πού 'ι!.; ,;, στε?ηθη
s:ά. έυόοιά �ου ειια.ι ι.ι•α. z.ημι,ιη
ο αο /.:ισία .tαί .ια.9ως πολΗς αλ
λες ί' ηu t/ ές οια·δι.tασίες, C' ;ντ λbίτ:χ.ι b�αου-τ-ερα ύπό ;α.μη
· λη θ-ερ
μοκρwσία. "Ετσι, με την ψϋ1Ξ,ι ων.
,{ τάρων ό bιολογι.tοc
θ
, άνατος
μ.πο,ϊί ια. έπ 'r>ραου\1-θη,
ο•ότι ·η.
λει-τ-ουογ•α. του σώμα.το;
-' πο�αλ) ετα.ι σε .<σ.-ποι-α. ιrτασψ.ότητα ,{ 1.ί
σέ δια.•.tο'Πη Ϊj σοbα.ρ η μ είωσι ττ,;
φ,θορiiς, έ-πί ά.ρχετέ.ς ώρε
Αύ η,
είναι η bασι.tη ά.ο; η τ'iiς υ?tοθcρ
ιJ.ία.ς, μ.ιας U ε-θόΟΟJ ΠΟ� τ f1 1 1/9"/}Gt
μ οπο �3ν-- �o;J.ταtt� ο / �.ογ.ο;
/.."1' ΙJ.ΠΟ(Οϋν d.-ιs, � να
έ-rcέu.bouv,•
στΥjν σ-τ�μ· ατηu.ένη
.<.:χ.9Οιά
Δ:,J ..
νομ.ίζω 3τι -θα ουσχολωτουμ:: νά.
συνδέσ·ου�με τα ζωντα\10: έγκεφαλι-.
ι.α. χ.υ ταοα. με την -πα.9ουσια. Π'νευ-μ:α."!ιχης ζωης Ι α.-νεί, οέν iσyυοί-
οτι η Jω; 1) έγ,ια.τα..λεί-πcι
ζε ..,. α.ι
-τ:Ο σ�α ι..:χ.τcr τiγν περf()δο τοϋ �
π ,ου η τ nς ά.να.ισθησίας. Καί δ�ν ·
'J-: ... :; :· ) �γ';; ·J� JποS;σουμε οτι
ι
"
,
,
ν•�ετα.ι εν-:ι. τετ-οιο ,α.γμ.-α. χ:χ.τ::ι
την δ,4,.tει'α της ύ-ποθερμία.ς. Ί\.)
λά, ε\'μαστ ε gτοι.υοι να
π,α.9α.ο:
;c-θουμ-ε ,πως •.η-,-ψι�;..,ή ου άνθ@ώ-Ι

to,,

)

\

1

'

'
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'Π"ΟU 'ίtΟJι.ι V; πα.ρ� είνη g_ σι , U
�ακι σμ.ένΊ)
μέσ:χ. σ' κατε<!ιυγμέvα
,
ε χ.ε :ιλtχα κύτταρα.
έ1tί �-τη 1}
χχι α�ωνς.ς 1 r\.ί !Ξ ρ ευνα του JΕθνι
χου Ί,ιση-ουτου Ία-τ:οικών ΈρεJ
νών στο λΙίλλ Χίλλ -τ:�ίνουν σ-τ );ν
Π:Χ.?.:Χ.ΟΟΥ η μιας τέτοιας ψυ.(Ι/.Τjς ου
Ψ:ιτότ ητος 'Έως τώ?α έπ�ηύ .( ii-η
'
1 -rι
ι
ι
Ίj ψυ::: ς ;?ουρ:χ.ιων _μ ηι σηu.ε,�
,
ου σχληρυνσεως και η επανα.α>ο
pά. τους στη ζω η, .( ω?lς ν σ πα
:Υτ Γι? θη ;, :ι μ 1:χ. bA�t>η
ΒJ6:χ.ια,
�
�
y
,
η
· με ιστ η οια.ρ/.ει:χ. ης ψJt,εως ει
ν':1..ι. χάτι λι ώτε.ρο ά.1tό· W ρ α, μα .1.έπετ�ύιJ η οέν υπά.?
ου
/ •' λόγος
ν' ά.μ ,6ά.λλουμε
tτι
έ,ι cυjθη ά.9yό-τcρσ. (ι ιJ:'//.00Ί9'6vι:χ. οι,-ήρησις ζώων στο ψυ
γϊ•ο κ:χ.ί η έπ:χ.να.φορά. τους στη
ζω ή �/ ε-ι/.
π9ό-τ:α.σις ε ι. ει γί ν�·
χ�ί γ•i τ� υ�χ9υvα. τ:χ.ξ)δ ':1� στσ
Οί /.Οσμονcιυται -9ά. Π1οισστηuα
γc�vωντ:ι� για 3λ�η τ η� διt1 9 ι..ει1:Χ. του
'\πΟ μιi τ:το,:ι. Οι1δ 1τ:1�� Οtοϋ
χ:ισί:ι
έπ η9cά.ζc τ 1ι � <!ιυιη,

·η ά.?ιη

8σ

η

s:�

ι πά.91 ουν

χ:χ\ il.λλcς ουσχολ' .;
που Π?έ1tc ν' &ντιμε-τω'ίtισθοUν έ
ά.ν fι ΠνευματιΥ ΊΙ ζωη
συ,vοε,9.,ι
·σϊc:.ν; μ_Ε, τ'J\ι ζω1') τών ι..υ "rαοων
·του έγχεφά.λου
πως Jά. ημηνευ
·-θ η η
·
νωσ'1"·η 6 :χ.ρ ειά
ά.σθ.ένεισ,
πJU Αέγετ':1' ά:rτ:οπλ η f,':ι,
Ί:1:τρ
·κώς,
1) :ι.•-τ:ί:χ. είν:χ.ι πολυ σ:ιφ·ης
Ί
lfl:ι ά:πό τ\ς &ρ<τη9ίε, που με :x:pi
poυν :ι.;,,.ι-:ι στον έγκέφ,.λο, ψ?ά,σσ=
τ,, �-ΠΟ λιπο, Χω9ίς έφοοιασμ J
- '
'
' :ι• σ., το' u/ ετιχο\ μ ερο,
του εγσε
-Υ cψα.λου πεθ:ι.ίνει Τί συγ6α νει τό
"τε με την πνευματιχη ζω ή, Έά.ν ;
·μέ9ος που έπληγη είναι ά,μόδ,ο
'ον�ι:ι γι; τις /.ινη- 1 κες λειτου?
-γίες του έγκεφ:iλου, γιά. τον �
ΑΕ'(/Ο τω·ν μυώνων, η πνευμα 1χη
ίχ�νότ rις Ο�ν
έ1t rι�εό:ζετ:χι. ΈtΧν
6μως π9οκειΤ:χ.ι γιά. μέρος υπεύθυ
νο γιά την λογικη /.α.\ την πίιr-τ:,
τότε Φεύ 'Ι ει άπΟ τΟ σώμα +1 ψυιή;
μιά.
"Ή άωήνε-ι εv� μ έ?ΟC ..τ ηc,
που
ζω η οι:χ.τηρείτα ; Λίγοι αν1

η

-

θρωποι θά έοt _( οντο -α.ύτη την έκ801 ή
�ύσχολα.
ποοbλήμ�τα
ά.ναι..ύΠ'τ'Ουν χα' για. 'ς περιπτ<IJσεις με
ταμ Ouf. ε '�εω, 'Υποθzσατε οτι με
ό?μονικι,υς
ά.οένα.ς
τα.γ·οσ
· χ εύομε
fν
ά,,πΟ εν:ι πτώμι:χ σε ζων α'νΟ
θ ρ ωτ.ο 'Η προσωτ.ι/.ότης, ή συμ
π 9ιφ 9!Χ. αϋ ζω;τα.ν U άν,θ. ώ1tο
� 1 :ι?
�
�
�
θσ α.Λλα.c..ουν, ΟεΟΟ\J ενου
οτι Ο
έγ/.έ αλός -rου
θά έργά.ζετα.ι σ�
λ1ηπω, ενα. μfνέ.ο πc9ι6σλλον
ρος της ψυz. ,ις του ιει.ρου είσηλθε
'Ή δ�ν
στο σωμα του ζωντcινου;
θά. π9έπει ν' ά.ποοώσ,ουμε σημα.σίσ.
σ-τ:ην άλλα ή, οπως οέν άτ.οοίο, με πνcυμα. ι/. η σημα.σίσ
στά φα.ρ
μ :ι;, cι, άν /.:1ί ειουν πα.ρα: ηρηθη
πνευμωτ-ικ·η
έπιορσ,σε,ς των σ η
· ν
ζωη,
Λυτά. τi νέ:ι. οεοομένα. τη, ία.
τρυ ης ·· έσ ημ ειώσ-αμ ε μόνον J.ε?ι
χ/Χ ά.:πΟ :χύιτά.- -θέτ1ουν νέα ποο6λημα.τα γ ά. την φύσι της ζωης
ιά
/.:'/: μ,iς α.•1::1.γ/.α.ζουν πιεστικςι
{)έ.σουμ ε στόν �:χ.υτ6 μας το ά.π,
τ ηλως &.,λό έρώτημα Τί είναι θ.ά
ν:1.:τος ;"

Μεταγγίσεις
και μετομοοχευσεις
Ι

Ι

Δρ Χήνσν, Άρχιεπίσκοπος
τοΟ Λίβερπουλ
((Θά μας 60 η-θ. ήσ η στην ερων-χ.
:χ.ς ο παρ:χ.οε.οεγμ ένος φιλοσ,οφικος
ά.ρχ·η της
ορισμός: ((Ζωη είναι
ένυπα.p/_ ουση, είς ενα. όργ-α.νι·σμον
οραστ ηριότ η ο,:, Δρα.στηριόιτη
· ς οέν
σημαίνει μόνον τοτ.ικ
χίνησιν.
, ·ην
Το χρί•ιο του νεροίi ( η νυμφα.ί'J.)
ειν:χ.ι ικσ.νο να. χινη-θ.'η, αν χα.ί οέv
μ,πορ•εί
,ιi JJετσ,χινη-8 η
ά.πο τ·ην
λίμνη.
"Ενα. σιωλ1, gμω· ς. μ.π:Ο () εί
νά. όρμ ήση ά.πό τόπο σέ -r&πο. vΕ
Χ;Ουν ),οιτ.&ν ζωη ά.λ ηθινη χα.ί -;,i.

η
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:μέλη του φυτικοί> κα.ί ζωiκου 6α
σιλείου. Ό αΨ.9-ρωπος, έ.κτός ά:πb
-τlς κοινές
φυιrά και τα ζώα
ζω-.ικές λει-.οιηγίες, Μχει κα.ί μι1.
ύψ·ηλότ,ερη μο ρ φή ζωης, τ·ην οια.
νοη-.ιχ·η κα.ί πνευμα.τικη ζωή.
lI ότε η
Κα.ί τώρα. έρωτιiτα.ι:
'ζω·η σ6·ήνει; Και μέχρι τίνος όρ ίου
είνα.ι ·η-θικώς έπι-.ρεπτόν να πα
λεύουμε χα.τα του -θα.νά.του; Θά.
πρέπει να δια.-.ηρηται ·η ζω·η 3τα.ν
ό φορεύς δια.τη ρη μόνον ζωώδεις
η μόνον φυτικές λειτουργίες; ΕΙ
ναι -θεμιτή ·η μετα.μόσχευσις ζωτ,
κών όρyά.νων �μ·η έξαιρουμένJ:.>
-.ου έγκεφά.λου καί της κα.ρδιιiς
γιά. τ·ην δια.τ·ήρησι της ζωης ένος
ά.τόμου; 'Ένα τέ-.οιο ατομον, ϋστ:
ρα. ά.πό τέτοιες έπεμ6άισεις, πα.ρα.
μένει τό \Όιο; "Η γίνειτα.ι τό πρό
σω>'Π'ο έχείνο, πού του άνηκε ·η
χα.ροιά η ό έγκέφα.λος; "Η γίνεηι
J!.να τρίτον σύν-θετο πρόσωπο;
Ι ιά. την μετάγγισι α.'iμα.τος δsν
γεννάται ζήτημα. ΓΙ λ·ην του Χ:
τλερικου Ράιχ, κανένας αλλος δεν
συνέδεσε τό α.Ιμα. με την προσωπι
χότψα.. Για την δερματοπλαστικ·η
έπ1σης οέν ύπάρχουν ή-θικες δυ
σκολίες. Οϋτε και για την _μετα
φύ'τευσι όφ-θαλμών ά.πό νεκρούς
ζωντανούς.
Εiνα.ι συνη-θέστα.τs;
.oi μεταμοσχεύσεις κερατοειδών χι
τώνων κα.ί σχεδόν σ' 3λα. τα μεγά
λα. νοσοκομεία ύπά.ρχουν ιιτράπε
ζες όφ-θα.λμών».
Π ρ ο-του 3μως έξετά.crουμε την
'όυνα.τότητα με-rοομοσχει>σεως κα.ρδι
iiς η έ1κεφάλου, πρέπει να πουμε
"λίγες λέςεις για την ά.ν-θρώ-πινη
ψυχή. 'Η ψυχή πληροφορεί όλό
κληρο τό σώμα.. ΕΙν, αι παντοu σ-r!.ι
σώμα καί που-θενά. ά.-ποκλεισ-rικά.
Για τις μεταφυσι,κες ά.λ·ή-θειες τα
"Πα.ροαδείγμαιτα είναι έπικίνδυνα., ώ
στόσο -θά. μ-πορούσαμε να δια.χι νδυ
νεόcrουμε χρησιμΟ"ΠΟιωντα.ς το Π:J.
pοοο-ειγμια του ή.λεκ-.ρι,σμου. 'Ότα.'Ι
<J λα.μιπ'τήρα.ς δfνει φως, τό συρμα

μ.ε 't'α

r,

πού τΟν συν-Οέει εlναι πα..ντοU ζων
τα.νό. 'Εάν 6ρα.χ1-1νετε το συρρ.,
κό�ο-r,ας lνα. τμημα του, πάλι ij
λάιμπα. -θά. φωτίζ·η.
Το κομμένσ
συρμ.α. -θά. είναι νεκρό. 'Αλλά αν
6γά.λε-rε την πρίζα., -θά. εiνα.ι νεκρά
καί τό σuρμα. και ό λοομπτ·ήρας. Δs'Ι
'}[
-θά. υ"Πάρz·η έκεί ·ηλεκτρισμός.
ψυχ·ή, αν καί είναι παροuσα. σε κά.
,θ.ε μέρος του σώμα-τος, δεν ά.σχεί
πα.ντου τις ϋψιστες
λειτουργίε;
της. Μέσω του έγκεφά.λου ά.σκ .. ί
πολύ ύψ·ηλό-rερες λειτουργίες,"Πα.ρά,
ας ποuμε μέσω του μεγάλου δl
κτύλου του ποδιοu. λ-Ιερικά. οργα.
να. εiνα.ι κυριολεκ-rικά. ζωτικώτε
ρα. ά.πό αλλα. Θά. μποροuσε να συν
ταχ-θη lνας μα.κροσκελης
πίνα.ς
όργά.νων χα.ί μελών, των όποfων ·i;
ά.ποκοπη δεν -θά. κα.τέσ-rρεφε την
ζωή.
11 ροφα.νώς μπορείτε να έ
ξα,κολουθ·ήσε-rε να ζη-rε Μστω και
έά.ν χά.σε-rε τά. χέρια. σας, τα πό
δια σ:.ις, τα. α..ύ-τtά. ι τα μά.τια, '!i
δόντια., την μύ-r·η, τ·ην (Ι\κωληκσ
ειοη άπόφυσι, την χολ·ηοόχο κύστι,
εvα
πνεύμονα �η ενα ν�εφρό. Θα
μπορο.;σα.τε 3 μ.ως να ζ·ήσετε δίχως
χα.ροιά 'ή έγκέ q,α.λο; "Η ,θ.ά, έπιζού'
\
,,
'
'
σα.-τε σα.ν το ι ο ι ο προσωπο με
την κα,ρδιά. 'ή τον έγχέφαλο �ν�ς
αλλου; Οί για.τροί μ:λοuνε για τ;;
χνητη κοοροιά.. 'Επί τέλους, αύ·,ο
μπορr,υμε να τί. παρ:χ.οεχ-θουμε..... τJ
κά-rω - κά.-.ω, ·η καρδιά δεν εiνα.ι
παρά. μια ά.ντλία. 'λλλά. ·η με.τα.
μόσχευσις έγκεφά.λου -θά. προκαλο3σε ά.ν,α.μφι6όλως θεολογικές περι
πλοκές. Θεωρώ πρόuψΙJ χά.,θ.ε ΙJχε
3τι
τικη συζήτησι, διότι φρονώ
νωρί-τερα ,θ.ά, ά.ντιμετω-πfσουμε -;ό
πρό6λ·ημα της ά.να.κα.λύψεως
ά.ν
-θρώπου στ·η Σελήνη η στόν 'Ά
ρη, π,αρ, α τό "Πρό6λημα. της με.τα.
μοcrχ_εύσεως έγκεφάλου ά.πο α,1,θ,,ρωπο σε αν-θρωπο. ΓΙ ά.ντως, οί
·θεολόγοι δεν -θά. 6ρε-θοuν ά.νέτοι
ι-ι,οι. 'Η με.τα.μό.σχωσις σεξουαλι
κών ά.δένων ζώου σε αν..9-ρω"ΠΟ Κα.•
(',
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τον Πάπα το
α:πο
τεοιχά,σθ η
Ηι56. Μπορ,ουμε λοιπόν νά. φαν
ταισθου ε την σ�άσι τηc Έχχλησί
ας .(αι στο ζήτημα της μετ-αbολης
τ1)ς ίδέας πε9! μετοομοσχεύσεω;
έγ.(εψάλων
πραγματιχό�ητα.
σέ
Ό έ .(έ :ι...λοc έλέγι.. ει τίc 1χανό
τητες του ά.νθρώπου, είναι ή ύλι
χ 1) &ποθήχ η τη, μνήμης τ·ου, αρα
χαί της νώσεώς του. Είναι ά.δια
νόητο να. ;ι ?ησφ.οποιη-θ-η νο, iμως
άιπΟ �'IJ':J.,V iλλον Θα ητανε εvα.ς
παραλογισμό,, �
ψυχ_οσωιJ.ατιχος
να, ψυχιατρ χος έωιά.λτης.
'Η μετα.v.όσχευσιc &λλων όργi
νω� δ�-1 δ ·ημιο�ργει πρόb?, η JJ;::ι. οι
πλ nς προ�σωπιχοτητοc. Τα νε-α μc
λη θά. γίνουν χαvοvιχά. τμήματα
του ζων -αvου •ηγαν•σμου. Βεbαια,
οεν ύπάρχει σύγχρ�,σ·ς με τα έζω
τεριχά. μέλη, χα.θώς τα. Jιεύτιχ 1.
δόντισ., τσ μσ.τογυά.λια
τις 1tε?
ρ:0υχεc Τά. με αv-οσχ_ευόμ ενα μέλη
-θCt. τi συν·οδεύση κάποια έσωτερι
χή άλλα.γη, ά.λλά. αύτη είναι συνή
θης, ά.φου όπωσοηπ·οτc τα. χύττα
ρ•α του σώμα'τ'ος ά.λλά.(ου"Ι στα. δc/
,
\
\
'
r
χα ;ιροv· ια χαι τσ. νεα χυτταρα γινο�· σ.ι τμ �μ.σ του �αυτου σα.c
_
- ;
'
Ως προς το ζ η τημ.α τ ηc απω
λειας των α.ίσθ ησεω1ν, είτε χατα
την διάρκεια / ειψ;υ,ργιχ nc έπεμbά\
1
/
1'
σεω; με τε;ι νητα. μεσ«, ειτε συνεπείq. δυστυχ.ήματος (οπωc στην τ.ε
ρί'Π"!:ωσι του ά.εοοπ�οu), _τίθετη
τΟ έ?ώ�ημα. έ�-ν Π()ό1χειτ:-ιι Πε?ι J--:ι.
νάτοu, παρά. την έξα.(ολουθησι ώ
φυτιχώ,1 λει
ρισμέvων ζωικών
!
't'ουργιω•ι
Σχε ιχ
, ο έρώτηu.α έτ 
-θη το 1957 στον Πάπα Πίο τον
τά. μέλη συν, εορίου χαθ, ολι
120
χών· για ρων. Έρώτησ:ι...ν κατά .,.,: ΙJ'Ον ύπ,οy c ε,:,υι-:αι
νσ. έ1Ξ.αχολ
·
· ουθ ή
σοι:ιν την τεz·vητη τροφ-η 1η τεχνη'
'
,
\
\
' '
τη α'fαπνοη σε π,ιοσωπα που χατ
ούσίαν εΤ,ιαι «ξ·εγ�αμμέ,ια)) Μέιοι
τίνος σημε' ου ·η ύποτυπώδ ης λει- ' '
το· υ�γι'Ο'. τηc χαιροιας χαι τω 11 π-νεup.όνων είναι ά.λ.ά.-θq
· το σημάοι .ίιπά?-

η

η

ά.ιπο

{',,

ξεω, ζωης; Ό Π ά.πας ά.πή"Ιτησε.
οτι την οιά.γνωσι του θ«νά. ου θά..
την .(Ιψ η ό γιατρό,, οχι ό ίερεύς_
Δεν ά.νήχει στην είδιχη άρμοοιότη
η
τα της 'Εχχλησίας 'Ια. .(:t...θορί,, _
την α�ριοη στ;γμ� χατα ;rιν οπο,ι,
,
αν επερχετ-αι ο θαν-ατος υστε?q. α-·
πο �ν« b:χφυ τραυμα του έγ.(εφά
λου. Το πόσο θά. έξαχολουθήσουν
τα. εοcτα-χτ« μέτρα. για. την· διιατ+.-
?ησι �η, ζωης, θά. το χρίνη ό για
τρός. Πά.ντως, η· συνεχιζΌμένη με
τει:νητά. μέσα ) ειτουργία ένος όρ-
γώνοu δεν ά.ποοει.(νι>ει, χατεληξε
ό πάπας, οτι �να πρόσωπον έξ:t
.( •Ο)ου-θϊi να. ζη.
πρ,οσέθεσεν· οτι η
Ό Π &παc
Έχχλησί-α άν χ-αί δεν συμπεραίνzι
σέ ίατριι.ά. θέμα α, προέbλεψε τι.;
πeριπτώσ· εις αύτές. Ι α.ι ε. χ ουν όΟ·η-�
γη-θ.η ο, ί ίερε'ίc νά. μεταδίδουν την
Άγία
· ν -:Με-τά.ληψιν σε πρόσωπα.
<ωχ,τά. τα. φαινόμενα, άλλά. �χι χ:ι.ί
κm/1. bεb�ιότητα ν,εχρ&�». Ot ιερs�;·
\
\
'
\
\
I
πρεπει να προωερουν πριν απο α
(
'\
'
\
τυπιχα. την φραισι''Ι «εα.ν ειναι ιχα-)). Μέ &λλα. λόγια, έά.ν η ψυzη
νός
'
'
\
Ι
,
.,
ει'VΟ'λ αχομη μεσα στο σωμα εγχυρως γινετα.ι +1 \1 ετάληψις των Ά
ι..ράντων Μυστηρίων».
)

\

\

p-

ι

\

\

Ι

Ι

ΟίανΘρωποι ζητουν
άτομικιi άθονσσίο
Κυρία Μαίρη Σ τοκς
Ύ

' 'πά.ρχουν π,ολλές περι1Μώσεις
-θ-α.νά.--ι ων, π,οU 'έ χ ουν ά.? ι ί-σει πρι-,..
ά.πο τη·ν τελευταία στιγμή. Είνα:
θανα.τοι b'J:ϊ3ϊί;, άλλ' ά.-π-οφασισ
' τ:
χ·οι, οια,ρχείαc. Το \Όιο συμbαίνει·
\
\
\
χα.ι στις περιπτωσ'εις που Ί α.νει χα-ίχ 't.-·
·
νείς το λογικό του χαί την
,ιότητα διαχ_ειρίσεωc τω 1 ύποθέσε
ώ"ι του. Πως μπορεί νά. πουμ.ε π6-..
τε συνέb η α.ύτό;
Θάνατος έθεωρciτο lως τα. τώ
ρα έαίΨη +1 ,χα
, τ.ά.στα.σις, της όποfΙ

Ι

1
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τα

εοι

α,ν τΟ Οι
ας
συμrπτώματα.
χα.' ωμα. crτo-v για.'t"ρο να. ύποyρα.ψ η
το πισ'Ι"ο>ποιη'Ι"ιχό,
'Αλλά
ελε
w.ίως οοχοϋ ε τόσα. πολλα. περ\ έπα.να. οράς σ't"η ζω·η
άv-θρώπων,
αύτ/Χ. τα
π,ου εί χ α:v πα9ουσιάσει
συμ"Π"Ι"ώμα.'t"α. Τους έμ άλα.ί;α.rν την
χα.ροιά χα.ί ξα.νάζησα.ν. Γιά λίγο
σήμερα., για.τι ο ;ι_ ι yιά πολύ α�
ριο;

"Ετ>σι, ο -θάν-χτος οέν εινα.ι,
πως · πέ-θετε ό ν λ .μλετ, «·fJ μη �
v,:�,χαλ ψ-θείσ-χ χώρα, ά.πό την ,
ποια. οέν έ1tέ.στρε}c ,ι-χνε' ς;> Τ,σ.�ι
διω'Ι"ες έ1tΟ:στρεψ-χν, μόνο που
οέν
μας εΦ&()'Χ'Ι τα.c,ιοιω ιχές ίcrτορlες
μ αλλο11
ρJ'Πlει vά οε1.-θο3με
οτι ή προσω;>ινη ά.να.στολη τοϋ -θ-χ
νά.'t"ου οέv δ Ιj{J.ΙΟ
' υργε'ί
περισσότε�α.
προtίλή
· μα.τα. άπό την ά.1tώλεισ, τώ·ι
α.ίσ-θήσεων συrνεπεία. έ,νός κτυπ �
μα.τος στο ΧεΦά.λι )() άν-ιισ-θη Υ.Ου,
ά.1tο με; ωσι των φυ�ι,ιων ιχ-χνοτή
_
,
_
,
,
. ω·ν, ει ε απλως σ.πο Φυσικον υ
πvο
· .

π

' ντιλοyίε, -θά ύπάρξουν, άσΦ:-t
λώς. Ξέρουμε οτι εοzετα.ι κά.,ποια.
στι μ η
οπου η οια.ικοπη της ζω·
,.
,
\
1
•
τικοτητος ε να.ι επα.pκη, ,ια.ι η πι-θα.νότης έπα.να.λήψεως · μηο: v,J.ινη,
�<Τ't1ε να. υποyρά.ψη ό yια.τρός
;ό
πιστο1tοιητικό ου θ-αvά.τ•ου
"Οσο
yιά το Πό'!"ε ιχ,,ιριtιως ή ψυιη ά_φή
νει το κουψ�ι, τί συμbαίνει ,ια.τα
ά ια.στολ ης ζωης
την διάρκει«
πότε η ψυιη πετάει τελειω ι,ια.,
1
μεpι1ΧΟ )ένε 1tως τά ξέΏΟuν.;, ομως
οί 1tλ,είσ'Ι"οι τώ,ν · άv-θ?
· ωπων οιι.
Ό άv-9-ρωπος ειει u.ια. έπίμονη
έ1tι-θυμί« vά -θεωρ η τηv ψυιη ίδι
ΟΧ.'Ι"ησία τ,ου χαί vά τηv 1tιστώνη
α.ύτο
με C1.'t"Ο'μι•Χ ή ά-θα.να.σία.. . Γι,
κα.ί ά.σχολεί'Ι"αι με το τί γίνεται.
' λλά η νεώτερη έπισ''t"ήμη περι{
πλεξε το πρό6λημα.
περισσόsrερο.
Ή άv-θρώπι,vη προσωπικότης, μέ-σ ω
της όποίας έκδηλών,
- ι την υπ1Χ1,ξί
·της ή ψυιή, ύφfστ«τα.ι πα.οαξεvους
χ�ιρισμού,.
Μπορεί vά έπελ-θ-ουν

η

:-

η

Φάρμα.,ια.
crοbσ.ρ�ς μ.ε α.bο-λές
Κα.μμ,ιά :οοέyιε'ρησ έyκεφάλου
' ά ό άv-θρωπος άλλά.ζει
τελεfως
συμ-περιψορά κ-χί. κριτήρια. ζωης
έτε λ,οιπc"Ι 11ά μην �ινα.ι ο αν
-θψω1t)c τίπο•τε
περισσότερο
ά-πό
rνα. κουροισμ έ.νο α.ύτό -χτο; Ξε:ρουμε οτι η προ,σω1t κότη
· ς κατά καwοιο bα.-θ-μό κα.-θορ'ζετσι
α.πο το
έξω't"εριοcο περιtιάλλον κα.ί την ψJ· 
σιχη χλίσι, περιλα .bα.νομ.ε':νων ,ισ.:
τώι άοενικών έχ,ιρίσεων κα.ί τη;
'
λ - �
1
'
για.
εy,ιεφα. ιχτ,ς οισfορφω�εως,
,
1
1α εινα.ι ,ια.λη η ,ισχη, συμψωνα
· .. � ώ?ισμ �Ψι. κριτηρια.
'Ένα. g:;,μα.
iχόμη, θσ οε;ι_θου,μ. ε οτι ο�ν υπά.ρ
/ �ι ,ια.μ..μιά α.λλ η έ1tί8ρσJσtς Ό-π,,
τc, 0€: ,{)(1. E.Jo u ε_ ν.α .<.�μiQUtJ ε τ/
,
,
}
ποτ.c α.λλο, παρα να σ'Ια.λυσο1.ψ ε τι:;
συψ9,η,ιες που έιπιορ'ουν χ-χθοριστι\
\
\
\
'
,
χα
χα.ι να. τις α.ν't"ψ ετωπισ•ουμ ε
άνα.λόyως, γιά νά πα.ρσyάyουμ ε :,
yιείς, �ύτυ/ ίς Χ•σι
σ'Τ'Ο/α.-σ't"ιΧΟUς
άvθρώ7t'ους σε μ.ιά χα.λα ταχτο-πο η
μ.�νη ,ιοινωνία. 'Ίσως μ•ά μ�ρα. να.
έπιτεuιθη α.ύ ο μ έ σύvθ-εσι ι.ιλι,ιων
αrπό α.λλους α.ν-θ?ώ1tους, ιε,ιρους 'η
ζωντ-ανούς
Να ψα.vτα.σθουμε
οτι
θα. η-θ η μιά μέρα, που κάποιο ορσ;vο -θά πα.ραyάyη rα) τ·�ν c:-πνοή»
,ια.ι θά π�ρα.yθη αν-θ?ω"tος ,ιαθ'
ολα. ζωντα..vός, Κα.ί θά cι ναι ;; να.ς
'Ιεο; άνθρωπος 1 '· 1-Τ ό προηyού ενος /.00 οzος του ζωτ κου όργάνQυ
με νέα ζωή
Π άvτως οιrοι -θελου I νά
θ
- cωροίίν ί., Jιυχές οι,ιές τους, ας π
ιωρησ•)Ι}/ σε σ/.ε εις "Ειουν;, ,,o,
,
)ov τον χα.ιρο οι,ιο τους, εως οτου
-ιά �λ-θη ή ημ έρ:ι :oZi συνθετι,ιοϋ
α.νθρώπου· .:>.
1

'

'

'ψ

ο-

'Εγκέφαλος
'.
και nροσωπικοτης
'

.Λόρδος "Αδριαν
«'Η ζωή μας σ' α. -,τον τον κόσtJ.Ο
έ!;,ΙΧ.οτα.'t"α.ι άπο τη
· ι τ
· 11 ι.ατάστα.σ

u
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έγι..εφάλου. Ό Χ.'-?'-Χτ ·η;>α.ς χα.ι 'ι
Π?Ο'σωπιχότης μ:ι.c έt,:ι.;>τώντα.ι ά
την ι..1�1σχευη του έγχε άλου
.ι.�) ά.•πΟ τΎ) ι,
7::)� έιλλ-ηρο �ομ ή-σ�μ$
- ήσψε ν' :Χ
που τον bOη θ
Πεt·;JCΙ..
,..
ΠΟΙ. τήση al στερ,.. ά.πΟ μερικΤ) χχτ(],στροφη του έyχε άλου
οι-1.τr,- πρ:ϊ, οΊψz ις :ηc
'
ρ'J.:.ντ�
α.7:
} μεrιχε�
\
cωπιχc,τ ητος μ:ι.c, α.λλα. Οεν Π1?:.Χ.
μiν-ε 1 τf'Jto---;ε &') ό έ γ ι..έφ-:tλος χα.τ�.
σ,?:-t.:;>η τε.λείω:. Ό αν-θρωπ-ος ζη
Υ :l.; -;:ε,θ,:fνz� -r:ιυτοϊρόνως (J ε ιτ;()·J
έγχ�9χ�ό το�. Λύτη εϊν:ιι ή 6ιολ,
,
γιΥ. η ειχυι:ι..
αλ
07 λειθη οτ• πη:.χ.λείπ,οuv-ε
,
λε; α;:όJιεις πολύ σηu.:ινc -,ιι..ώτερεc.
Θ'.11 λ_; θfj έίτ� π1.ρ:ιιδείγμ1τι 01."ι b
ιν-θϊ;ώπ.
, νος έ γχέΦ-:ι.,λος είναι ό :_1),• ι.ό; ι..�ίχος μετ:ι1:,υ του χό σμ οJ
στ6 ι 61!:>{,ον ζοί)μ,ε κα.l χά-ποια.ς 5.
J.?YJ Ι)� Jιπσ?
., �ε�ς σε ?ι��Ο?,:-τιχ�
ε;:,;:�1 )0. Σ α.υ-το το επιπ..οο ':Ο
π:>C,σω•::, μ-π�ορεί ν� έπιζη, εστω χα!
&ν "έιει πε-ι9ά.νει ό έ γ λέrv1λ6ς του.
11 iι.ν-ω� � είι..όν:ι του bιολόγου γιά
την Cωη χ-1.ί τον -θάν:ιτο συντί-θε
τ7' C-ϊ.Ο G'τοιιε!� τοϋ γηί·νου έ-πι
-πC3οJ. '· Ε:Ο"Ιτω χαl μονοιιε?ής, μπο
ρεί ν� δώση την 6.ολο-γιχη άπι:ι.ν. -τ fjGt G� u.εpιι..α Cιπό τα. έ?ω-τήμ�:.:ι -,.ού θέτει η Π?Οοοο: της •:ι-τςΗχ. fj;.
Δ1 :tΟ? c: να. πΤΙ, έπι π:χ..ρ�δεt γ,μ:χ_
'
τ'. ατι η πρ·οσωπ!ι..ο-τ ηc εινα.ι o::JJ iν n με τΟν έ γχέ<v�..λ10, ό. όποίο;
π,εριέχει το χα.τ άιστιι.ο. του π:ι.ρελ
-θό,� ο� τ:J· υ. 'Εάν ποτέ χ:ι.-θίστατο
δυν:ι.τ η ι..:ιί άν:ι.γχαία. ή μετα.φορα.
εγΥ.ω::ιλ,:;υ ά:πό σώμ:ιτος είς σώμα.,
·η Π?Ο-σωπιι..6της -θσ. μετεφέρετο
χι' �-:τ· ή. Είναι έξ:χ.ιpετικα ά:πί-ι9α.
ν--:;ν ν:\ έπι'bεb:χιωθη ποιτε ά:πΟ τα
Π?&γμσ,τ:ι. η ά.π,οψις α.ύτή, οιότι εί
ν:ιι έΗμστ-1. πι-θ1νη η έπιτυι. ης
μ ετ:ι.Φύτευσις έγχεφάλ,
ου, ΠΟU -θα
•
,
'
..,
'
απα.�'τ'Qυσε
α1t1οιχα.ιτα.�στοοσι
αναριη
..9.v - τω-ν Ο"1)ΙVΟέισμ ων με τά. α..ίσ-θ·Ιj'
,..
\
\
li
,
τ·ηρια. .οργα.να. χ:ιι τους μυς τ,ου νε{Jυ σώμαιτος. 'Αλλά. έά.ν έπετύγχα.-

τ.ο

1

-

'

Ι

(',

Ι

ν�, ot εξεις, μνημε; χα.l ίχ�νότη
τες που εlzα.ν ,έντυπω-θ-η στον' έγ
χέφ:ι.λο χ:.χ.τσ. την οι::ι:μονή του στό
Π?W ο σωμ1, -θ .ά. διετηροϋ, ντο γιά
νσ. έλέγχου"Ι την 'ορ:ι.στ·ηριότητcι..
Είν, -:.χ.ι ά.λη-θες 3-τι
του οευτ ';>Ο- ύ.
στό ο·εύτερο σώμα ό έγχέφα..λος -θα.
έt,ε:τί-θ-ετο σε σ.λλο περιbά.λλον χα.ί
:ιύτό -θα. τον έ-πηρέαζε. Μιά. χ_α.ρω
π fj Π?•Οσωπιχότης
-θα μ'ΠΟ'?ΟU-σε να
1
γίνη μελα.γχ.ολιχη έt, α.ίτί-1.ς οι:ι.
φηε:-ιι.. ης σ:ν1λογί:ις όρμονων στb
α}ψι η σ:πό οιά ο;;, ες άτελειε, τοrιϋ
νέου σώμ1τος, άλλά. τέτοιες άλλα.
γες οεν ,θά_ είνα.ι ριζιι..ώτεοες α.Π?
έι..1 ϊiνες πού πpοt,ενεί μιά. συνή-θης
σ,σ-θέvεια.. 'Εφόσον ό έγχέφ1λος -θά
iχ·η οια.<τηρήσει τά. σχέιοιά. της πρ:1τέ.?α.ς τ<ου ύπι½t,εως, -θά. γίνη χ.α.ί
πα.λι ένεργός. Μ�ορεί νά έt,CΙ..iσ'Φα.
στην πεοίπτω·η
λισ-θη α..ύτο χ.:ιί
Π·ΟU ό έrι..έφ:ι.,λ,ος -θσ. ί!χ_-η οιcι..τηρη
-θη σέ ψυγείο bπί ά.6οι•στο.ν χ_οόνο
,
� , \
'
�ριν α.-πο την μ�τ�tοοα. τ�υ; Γ ια.τι
οι.ι, Φθα.ν-,ι να. εz. ουν εt,α.σφαλι
σ-θη χ:ι.λες συνθηχες οια.τηοήσεω,.
'Ι-[ προσωπιχότης ,% άν:ι.οιJ-θ-η χ.α..ι
πάλι. Κοψόμ-1.στε b:ι.-θειά. χ.:ι.ί τ)
&λλο ποωί ξυπνάμε ίκ.σ..νοt να έν
το π1ρελ-θόν χα.ί νά.
-θ�μ.-ηθοϋμε
ποωτ1.
ιϊυμ.περιφερ-θ-·οϋμε σάν χ.α.ί
'Υπο6:ιλλcΙJ.ε-θ-1. σέ b:ι-θειά νάρχ.ω
σι, r;. έγι..έφ:ι.λος ψύz ετα.ι γιά •ιά.
· του σε ό1:,-,γόν-ο
μειω-θ-η η άνάγχη
η πεφτουμε σε χώμα. άπο ·χ.τύπ·Ι]μ1
στο χεφάλι, έν τούτοις, σ.ν οέν
ιει πάθει τίποτε σο6α.ρό ό έγχέ
φ:ιλος, άν:ι.
. λα.1μ,6άv1οιJμ.ε χ.α.ί εlμα.
πρόσωιΠΟ. Τα ζώα
στ.ε τΟ ίδιο
.
ποU περνοUν τΟ ι.ειμώνα
- . σε νά9χη, με -θερμο,;ιρα.ισfα. σχε�οv μ·ηοi.ν
χ:ιί rJ.Ο·:ι.ιότατους -πα.λμους της Χα.?
Οιας, t,υ-πνοϋν τ·ην σ.νοιt,ι χ_ωρίς v:1.
ειν:ιι zειρότερα.

r.

Είνα.ι λοιπόν πι-θ-α..νόν να. μ.πο· ρτι
νά. οια.τ·ηρ·ΙJ-θ-η χ.α.ί ό ά.•ι·S ρ ώ-πινο;
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'έγκέ αλος γιά μακρά περίοοο χω
�ις ολά.6η. 'Η π�οσω-πιχότ·ης θά. ε7vαι χοιμισμ.έν η, οπως χά.-θε ν 'χη. '
"
'\ ει<με-θα
' ' εαν
).
α'λλ'α ο;_ι
νεχρη, εκ-τος
ιiΌαιοι 3τι θ
- α. σι>νέΌαινε άποσύ Ι
�εσις τώ•ι σημαοιών του παρελ-θόν
τος.
Μ ηπως ξέροι>με ομως τί ε'itοι>ς
"11. νη ειναι έχεινα που σημαοεύον
-ται στον έγχέφαλο χαί μας κάνοι>ν
-vά ειμα,στ.; τα ατομα πού ε'i"
' ." '
... ασ'τl
'
'Γ'α πειρα,ματα. του Παbλωφ γιi
- τις οιατεταγμ ένες άντ-ιοράσεις μας
γιi
k•�ειξαν πολλούς παράγοντες
την οιαμορφωσι χαί οια'r ήρησι ν�(/,...
'λλ'α ο.ν
�� εc,εω�,
:χ_
σα-οη
� \ εχουu.ε
,,
�οεα πεοι των χυτταpικών ά.λλα
γών που σι>μ6:χίνουν στον έγχέω:ι
"J..ο γιά την οια.τ·ήρησι των Η;εω·ι.
"Έως στου να. το μάθουμε αύτό ,
\ για
\ την
\ φυχα θ'ωc χα•\ α, λλα πο )•λα
-σιολογία .<αί την π:χ.-θολογια του
,
,
εvκε.,�α'λ ου, ειμαστε ύποιρεωμένοι
'Vσ. όμολογήσουμε οτι σέ πολΗ;
περιπτωσεις ά.-πωλειας της συνει
οήσ7ως του ά.σ-θε,;ους ά.δυνατουμ-:
-v αποφαΨθουμε έά.ν ό έγκέψ�,λό;
-του οι:χ.τ ΙJ?11 τιςΙ έγγραφές., του 1 έ.•
'
σ.ν η προσωπικατης του είναι χοι
-μισμενη η χατεστρά.φη τελείως.
'Ε ξ α.Ηου είναι ο�σχολο vά προ
.f'ίλέιj.ουμε τί προόοους -θά. έπιτελ.f
- σ·η η έ·πιστ ήμη σ' εvαν όποιονο η
·ποτε .<λάοο. Μπορεί να. κατασ.<εJ
άσουμε u.ηχανές, "IOOlJ να cp-θοοσου•ι
"""Ι\
Ι
\
'
Ι
η και\ να\ t:
c,επερασουv
τον
ανθρω"Πtνο έγκέ -{) αλο στο πλείστο
των
λειτουργιών τ?υ, μ·r,χαvές που να
-γοάφουν ποι ηματα
να. συζητουνε
-στη Βουλή. Μ-πορϊi vά. κατασκευ-ά:Ο'ουμε μη1.ανές λογικές, �σο κι'
-iμείς �ξυπνες και σοφές. "Ας έλ-πίσουμε νά. εΙναι και σοφώτερεc.
.. λλά οέν -θά. είναι άν-θρώπινα ον
τα, -θα ξέοοι>με ποιος τις � cpτιαισε,
:χαι οέν -θά ύ-πάρχ η μυστήριο γιά.
"'tΎ) ζω·η και το .Ι)ά,y _α,τό JOUς».

η

Πότε χωρίζουν
ψυχή μαί σωμο;

Έπίσκοnοζ τοϋ 'Έξετερ
«Μέ-χ οις οτου μ-πορέσουν οί φυσιJ
λόγοι να. μας πουνε θετικά πώς
έργά.ζεται ό έγ«έφ:χ.λος, πώς σχ:
πτόμε•θα. .<:χι έ•ιθυμούμεθα θ
- α εί
ναι ά:ούνα.τον νά ά.ποφανθ�ίίμε γιi
τις συvέπειες της μεταφοράς του
έγκε,φάλοu ένός
άv,θρώπου σ'
ναν riλλον. Φαίνεται ομως σαν vά.
μεταφέρεται η μνήμη του άνθpώ
που σέ άλλο σώμα
Δύσ.<ολο πο
λύ να Φαvτασθ�ίίμε ποιες συνθη
χες -θα έοι.χαιολογουσαν ·παοομο•:�.
έγ/ είρ ησι, ά,φ'ου ο αν- θρωπο� π�υ
θά. έπέζη θά. ηταν ενας &.λλος
'Αλλά. τί είναι αύτο που .<αλοίί
με ά.ν-θρωπο; Ειναι cνα πάρα πολ'
''
,
'
αποτελουμε·ιο
πολ'υ-π λο.<ο ΠΛασμ:χ
ά.-πό σώμ:χ. «:χ' Ψυ; ή, ϋλη καί πνε-
μσ. σε άλ), ηλεπίοpασι χα) ά),ληλο
οιεί�ουσι
.<ατά. άσύλληπτο τρό-πο.
·Ειναι ούσιώοεc να. οιευ.<ρινισθη
οτι η Ψυ1,η οέν εί'Ιαι Κάτι τι πού
ενοι.<ει 1j ειναι ωυ)α.<ισμέ'ΙΟ
στο
σώμα, καί πολυ λιγώτεpο οτι μπο
ρεί να. έγ.<ατ�στα-θη σ' �'Ια ίοιαίτε
\J? μέρος του σώματος 'Η Ψυχ η
ειvαι η (ψορφη,, του σώματος, που
γίνεται σώμα, ά'Ιτι ά.πλης 3λ·ης, ά
κpcΌως έπειοη μΟQΦΟΠ-Οιείται
ζω
οποιείτα.ι. Ή ά.<σι6
, ηc στιγμή της
πpσ.γματοποc ησεως της ένώσεως
ψυχ_ ης - σώιJ.ατος ;y ει άποτελέ
σει στο παρελθόν -θέμα. συγκρο )
σεως τώv θεολόγων, άλλά τώρ:χ.
έπικοατει γενι.<α. η γνώμη πώς 1
ενωJις έ- πέpι..εταt τfjν fΠιγμη τ'η:;
συλλ·ήψsως. 'Από αύτη τη στιγμ
το γοvιμοποιη-μένο ώάριον είναι
συvοειοεμένο
ο·:ι.�οτι�u.έvο
μ έ ),�
,
γικη Ψυχή.'Η )ογι.<οτης οέν ει
vαι, φυσικά, άμέσως �κο·ηλη. Ά
vα1tτύσσετα.ι, ομως, 6α-θμηοόv (J.ε
τη1 πορε!α. του cpυσικου
½yαν:-

ε

'

<t

...
,

-

η

η

η
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σμοίi. .lέν είναι έλεύ-θ-ερ·η κα.ί :ι
'Ιεπ·ηοέαστ·η αΠΙJ τους Ε.Πι6αλλομέ
νους 'στο σώμα περιορισμούϊ
•γ_
ποφέ?ει καί αύτη κατά την άνά
πτυξί της άπο την άδυνα.μία η
μειονεκτικότητα τοίi σώμα.τος που
μορ9οποιεί, π:z.. άπο άτέλειες το3
έγκε9αλικοίi μ·η;.rανισμοίi, η έλατ
τωματικη λειτουργία -.οίi ένοοκρ:
νοϋς , συσ;�ήμα.το:; �η_ίσω;, ά Ο τz
";
�
χνητ·η ανα.στολ11
των αισ·9-ησεων.
Μέ αλλ α. λόγια, υπά?1.ει στη ζω·η
τοίi άν-θ-ρωπίνου οντος μία. ψυχ )
σωματική ένότ·ης. Τ·ην
οιάσπα.σι
αύτης της ένώσεως
:ι.ποκαλοίiμε
((-θ-άνατο». Την άκοι6η στιγμ·η τη;
ν'
' ,
ι,.\
μπο υμε
ε, ελ ευσεω
�
� --:-?υ, ΟΕ'� , �1�
;χ
την κ�'Ι5lο_?;σJιμ, Υ:"1. τον ιοιο λ�
,
γο που οεν μπο;,ουμε να κα.-θ-ο?ι
σουμε -·ην στιγμ·η της έν:χ.ρξεως
της ζωης. ΙΙ άντu>ς, οέν είναι ου,
' '
,
\
'
να.τον να τ·ην �υ-ι-,�υτισο�μ.ε με τ·r, ι
,
στιγμ·r1 οια.κο-πης ωρισμ.ενων σωμ.α.
τικών λειτουργιι::�ν,
ο-πω:; των
παλμών της καροιας )ή της :ι.να.πν�
ης. ΙΙ ι-θ-α.νόν ·η μ.ό'Ι'η g ε g α ί α
σ�ιγμη είνα.ι ·η ενα.ρξις της σ·ήψ<.
ως. Εlνα.ι μια σα9·ης ενοειξις τοίi
οτι ή Ψυχή εχει πάψει νά μορφο
ποιη το σώμα, έφόσον το
σώμα.
δέν σιψμορφώνε-ται πλέον προς τοί,ς
νόμους της ζώσ·ης σα.ρκός. 'Όσο
γιά τά παιδιά που γεννιοίiνται νε
κρά, ο1 -θ-εολόγοι εχουν άνα.γνωρί
σει τ·ην δυσχέρεια. τοίi κα-θορισμJ::i
&ν τό b? έ φ ος εΙναι νεκρό �η ζωντ1.
νό, γι' α.ύτΟ συν�η-θίζετ:ιι να bακαι\ αν
οεΊ
Ι η , εσ<τω
,ι
,ι
(',,\
:;'ι'ζωντ7ι /!ορ0εφ
εχουν τις α.ισ-θ-η, σεις των,
έκτο:;

πιά αν ύπάρzουν σαφη σ·ημεία σή
ψεως.
((Νομίζω - κα.τέληξε ό έπίσκ?
πος του WΕ!;ε-τερ - οτι -θ-ά πρέπει
να συμφωνήσουμε σ-τό οτι, κα-θ-ως
το ατομον δέν εzει ίοίαν συνειδη
την ένημερό-τητα. γιά την στιγμ �
ένάρξεως της ζωης στην μήτρα,
ε-τσι καί οί φίλοι του δέν μποροϋ"
να γνωρίζουν την άκρι6η στιγμή
-.οίi τερμα.τισμοίi αύτης της ζωης,
οπως, έrίσ·ης, οέν μποροίiμε να ξέ
ρουμε οϋ-τε έΟ:ν τΟ ίδιον τό cί.τJ
μον εz. ·η μια τέτοια ένημερότητα.
.\_ύτΟ εlν�ι Ε.να χομμά.τι άπΟ τό μυ
στ·ηριο της ζωης καί του -θ-ανiτου.
Καί πιο πολύ μυστηριώδης
-;
ι
ι
t
ι
s,.,
ει ναι ·η φυσις της υπαρςεως της
lΓυχ·ης επsιη ά-πο τ·ην έκσωμά
τωσί ��ης χχι_ πρtν _ά.πό. τ·Ι)ν Ε.νωσί
,
τΊJς με το\ σωμ.α. τ·ης ανα.στασεω:;,
ποU οί Χο-'tστι:χ.νο1 π�στεύουν 3τι ά
ν:χ.μ.έvει. tIT :iποχωρ�σμέν�η ά.πό 'rό
Γ
σώμα. Ί υχη εί'Ι:Υ.t σε <ψ:η 9υσικη»
Υα.τά,στασι. 'Εάν είναι πα-θητικη η
έ-ιεpγ·ητικ·ή, έiν άν:ιπα.ύετ:ιι η δ ρ &
δ·rιμ.ιουργικά, οέν μΠΟ?Οίiμ.ε να τ9
ποίiμε. "Ο,τι ςέ?ομε, έκ -πfστεως,
,,
. ,
'
,
είν:χ.ι οτι ε;;�ισκετ).ι
στα. zερια
του .l·ημ.ιουργοϋ, ό όποίο:;,
πλ·ην
τ�ης πε9c1tτώσεως να. ε7. �η άποζενω
-θη γιά πάντα.
ά-πο α.ύτον συνε
πεία. &μ:ιpτ·η μ.ατος, της έτJιμάζ,t
.
'
ετοιμ.ασει g ,,α. «πνευμ.α.τι\
'
\
'
,
κο» σωμα, για μ. 1α. «αναστημεv-η>>
ζωή, τ·ην ό-ποία.ν προω?ίζετο έξ άρ
χης νά iπολα.ύσ·ηη.

Στην εύδαιμονία άνακαλύπτετ.χι
τητα άνακαλύπτεται η άρετή.

τc,

έλάττωμc.., έν� στην ,:χντιξοό

Βά.κωv
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Τελεvταιες λέξεις
διασήμων άνδρων
1) Δέν τρομάζω οϋτε κατ' tλάχιστο τόν θάνατο.
2) 'Όλα τά πλούτη μου γιά μιά στιγμή άκόμη...
3) 'Ένας έτοιμοθάνατος δέν μπορεί εϋκολα ν.χ κάμη τLποτε.
4) Στήν κόλασι θέλω 'νά πάω, οχι στόν παράδεισο. Στήν κόλασι
θά εχω συντροφιά πάπες, βασιλιάδες καί πρίγκιπες, ένω στόν
παράδεισο, ζητιάνους, καλογήρους, έρημtτες καί άποστόλους.
5) Χάριτι θε[� επραξα τό καθηκον μου.
•6) Κύριε, βοήθησε τήν ψυχή μου.
�) 'Άσχημο φάρμακο, μά θεραπεύει·-σLγουρα- δλα τά δεινά.
8) Πολλά πράγματα άρχ[ζουν νά φαLνωνται άπλα καί καθαρά...
9) 'Αφήνω τοuτο τόν κόσμο δLχως θλίψι.
1.0) Θά ξαναβρώ τήν άκοή μου.
11) Πεθα(νω άνέτοιμος.
-12) Κακομοίρα άρετή! Κούφιο ονομr.!! Σέ θεωροuσα γιά πραγματι
κότητα, μά εΙσαι παιγνLδι της τύχης.
-13) Νά γυρέψω ελεος; 'Έλα, ελα, οχι άδυναμLες. "Ας φανώ άν
δρας ως τό τέλος.
-14) Σύ, Κύριε, με ετυψες, άλλά εΙμαι πλήρως ίκανοποιημένος ά
φοu έκ της χειρός Σου προηλθεν.
:15) Έδlδαξα τους άνθρώπους πως νά ζοϋν.
1) Κάρολος Δαρβί,•ος, 2) 'Ελισάβετ της Άγγ.\ίας (L533 - 1603ί, 3)
Βενιαμίν ΦραγΔίνος, 4) Νικολο Μακκιαβέλλ.ι, 5) Λόρδος Όρατιος Νέλ
-σων, 6) �Εδγαρ �Αλλαν Πόε, 7) .Σερ Ούωλτερ Ράλεη, 8) Φρειδερίκος
Σιλλερ, 9) Χένρυ Θορώ, lO) Μπετόβεν, 1 L) Καϊ:σαρ Βοργίας, 12, Δtκι
J!Ος 'Ιούνιος Βροϋτος, 13) Λόρδος Βύρω", Η) 'Ιωάννης Καλβi:'1ος, 15)
.Κομφούκιος.
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παvθεϊστικο

ανακροvσμα
3

1

τΩ πνοή, πcύ σάv ηχωv ·ποτάμι στά πεuχα
σ ακούω χαί σέ βλέπω vά τρέμεις στη λεύκα,
σαλέματα άvήσυχα χι' άνατριχίλα,
χαιρέτισμα θείο άπο φύλλα σέ φύλλα,
ώ νόημα, σταλμέvο άπ' του κόσμου τά βάθη!
Ποιά σκέψη, ποιά γνώση ποτέ θά σέ μάθει;
'Ενώ σέ θ�ρροϋσά: χριτή μου στά ουρανια
άνάμεσα σέ αστρωv χαί σέ ηλιωv στεφάνια
θείο πνεuμα πού χύνεσαι ά_χράτητο έμπρός μου,
σ' άχούω v' άνασαίνεις, μέσ' στο εΊναι τοϋ κόσμου!
Τά χιόνια πού στρώνεις, ο'ί λιόφωτι:ιι κάμποι,
ή σαιτα φιδιοu σ' άvθισμένο λειβάδι,
ατόν αγριο κατήφορο μαυρο κοπάδι,
του άλόγου ή φυγή, της άγάπης το πάθος,
του πόντου ή λαχτάρα, της σκέψης το βάθος,
του ζώου ή ματιά -πού ρωτάει τήv καρδιά μου
χΊ' ή φλ. όγα των δένδ?ωV πού άvάβεις το δείλι
_τΩ Θεέ! πώς χατέβηχες τόσο κοντά μου,
ώ πvευμα! πώς δέρνες;αι μέσα στn-v �λη !
Σ' άvθρώπιvη 11.άτι:,ι�α. _μο,fφή σ' α�υv κλείσει,
Στην άπειρωσύνη σου σπάει κάθε φράχτης .
.' Αγάπης χαl μάνητας χύνεσαι βρύση
χαl πόθου χι ένέργειας πηδας καταρράχτης.
Στήv ανεργη πέτρα, στοχάζεται ό νους σου.
- Ο'ί βάλτοι άγχαλιάζcυνε τούς ούραvούς σου.
Τήv ϋλη bρί�εις χαl μέσα της είσαι
τον κόσμο κινείς, μά �ι· ό χόσ'μος κινεί qε.
'Ασκήμια όμορφιά μέρα νύχτα θά πλάθεις,
φριχτοί χαλασμοί, Οά τελειώνουν σέ τάξη,
θά σβήνεις, θά φέγγης, ώ δύναμη! ω πράξη!
Καί, Θεός, το σκοπ:S σου ποτέ δε θιil μάθεις.
J

(<-Τά θεία δωρα >)

ΑΙ «ΙΔΕΑΙ»
tΗ/ν',ΗΤΡΙCΥ ΑΛ ΙΩΑ�f''ΙΔΗ

Α

ΛΛΠ ητ:χ..ν στη; άοι..σί:L έπJ/ri
η σψ.7σί:χ, ΠΟv εt/'J.V Ο. 'Ιοε

ε:, μ: σff η σηu.�σι::ι. τι,, πϊμ: i,
Η),στω•ι στ..ι..ις 8.,σ)ογοu:; τv..ι .ι.,;
c;)λ·η ο ::ι.ψ..ι�.-,ικη
ά,έ.ι.rησ:L·ν �::,
;ι l'f" :Q-:t., ΠQJ ":' fιν έJουν
/40�7 ησ�t
�ηu.εοσ.
σi ι
Υ', ι ση!) Ε9'1. ό-Α.οu.η.
λέ:-�: Ίδέε3, έ'J'JooUμ: .<�τι σ&..-J εν
,
νοιι.ς.
Εινσι ο·η)::ι.οη εΑ.ει•ω .. ,.,
G/ ημσ.τ1ζε,σι σ,ο 10::i ιι ::ι.�
, -J
ποα.γι-ι::ι.τα.
σuγ.ι.ε.ι.ο.:•-,�
η
:ι.-,?
ζητ η μ. :χ:.σ
άφη-p ημε ;i / 'J.' :,.-,1τ __

),cϋJ το τ.εοιειό1,.1..::10
·τΥ}-:; σc, -�
οήσ:ώ :; μ::ι.ς. Το ιο:•;)ογι.ι.ο. ,,θ:,_,:
Α εμ.ε, πεο�ει(:!) C. ·JO, ΠJV ει J':/.1 έι.�ι'
'
ν·J το c.π?ιον μοοuω ιcι τη; νοο,:,,·π:α.. μ :ις, η όπο•ι:ι
π1.ιζει τόσJ 9-::

),0 στ�•ι ('-':ι:τηο:L μ,::ι.ς, τ.,,J oc>9 ,,_
ζε! τ.:; οι:ι-θεσ::ιc: ΙJ.':Jc, τις λο•σ:�:;
μ,., :; x:x.l πο� Ι�':Ι. 1ον ι ζ,: τ�: ':Ι.ί.Οψ ί
σ:ις μ•1.:;, τι :; ποα1Ξ.c.ις μ'J.,.
�την άοισ.ιό,ηη iJ )εt,•ς Ίοε:ι
έι;ωτεοιι.f\ μοοyη
σ�u.:ιt,Jε. τ"f)'J
.
'
ι
το e>χ.ινcμ :: ι:> μ εοοc:: το ε,�
�ω�.c:Ο . .<J
_
\
σ/. Ι)�.:Χ. ΠΟJ τ.α,:'Jυσιαζοv 1 τα. Οιαcιr,
,
,
0
Οα αντιγ.ειμ:•ν:ι .ι.•:ιDως το οειο,ιτσι
τά :Lίιr-θητ ηοιά μ,:Lς
Χ'1.ι τό σι>λλψt>άνει ό νοϋ:;.
Την
οψι
των
ποχγμάτων, ασχετα. με τη
ποαγμ:Lτιχή -.ου:; �πόστ::ι.σι.
'l-1 σημ"Υ.-

σ 'Υ.. ε/: Vfj fj'::'Y-J
ΙJς. ,)';'1 11: ,J..C
_
'7 tι 'J :-:ι.ι;.ι.c) Υ''{' � τυ� Ε/ ;, Ϊ) ). Jξι;
Ί��:χ, �τ.9 -:Ο t::ί J, ι j'J θr.J.
6)

c,u.>.

Ό

-τr.

Πλά.τω 1 τί1ν
/ ησ μJ;;οιεi,
, � .':J1
σJνω•1-1μη τη;. Ει-
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οος, μέ άλλη σ·ημασία. 'Όπως -θσ.
ουίίμε άμέσως, της εδωσε άξία αν
τ χεψενι.(η, ένω πρώτα ϊίι ε ύπο
α'νετ<.ιι
κειμενι.(ότητα
χα·θως
πάρ:ι. πά.ιω Ό ι_ι 3μως σε ολ:ι. τά
bιbλία ου, άλλά. μαλλον σ' έ.(είνα
που θεωοοίίνται πώς ί:yοαι1ε
ω1ι·
'

μοc; πλέο�

ΊJδω -θα μΠΟ?Ο 'σ:λ,J.ε να ποίί .c
γενιχα.
ια τΟν Π λά ων� Οτι τΓ;ν
ιαρα.χτη,ίζcι μιά έΕ.'λι=.ι στη γνω-

σι . .λΕ.ν π:ιρουσ άζει,

zε,

ι�τ; ΟΕ.ν ε·-

.(α-&ώ, φ:1ίνεται
.(:ι,ταλ·ηξει
σε ώ�ισμ ένο σύστηJι � ;Dt}οσοΦιι:ό
'Έ-rσι
iJ
γνωσι του ηταν ρ 'ο•)σα 1
οι:.
Π:t.?ΟUσιJα.
ι..ατt
το'
�' ν
' ( ει
'
1
,
συγχροτημc,ο
Cιι� τον <ι>ιλοσ,;
�ι.(Ο ένθουσιασμό, τη ,9εί-α <ι>λόγχ
γιά. την iλήθει"t. Α.ύτό εί -ιαι
:
κείνο που τ&ν ε.(α.με μ.εγάλο
Ό Π λά.των λοιπόν ιpησιμοποί
-ησε τη λ�ξι αύτ·η μέ τη σημασ: α
p.ια, Ίδιότ ητα, πο' kιει η ούσία
τη
νά. δίδ η στα ύλιχσ. πραγματα.
μορφ η, να παρέχ. η σ' αύτσ. τον τύ
πο της μορ ης. Γι' αύτο την 'Ι
δέα ι:αρ:y_χτηρίζει σά.ν χά.τι το αυ
),ο μεν σ λλσ. υταρκτό, που μ·ονά
Ί Ο του bοbαια δεν ·ημ.πορεί να j_
πάρι·η, άλλα που δί,δει διά.φ ρε,
μορ<ι>ες στη άμορφη tλη χαί γίνε,,
'
' '
\
'
,
ται ετσι η αιτια στο να πα.ιρνουν
μορφή τά. πρα:γματα. (('Ιδέα έστίν
ούσf:y_ ά.σώμα.το,, αύτη μεν μη ύφ�
στώσ:ι.
καθ' έαcιτ ην, είχονίζουσα
τας ά.μό ρ Φουc Βλ«ς χα.l α.ίτf-α
γι νομε·νη της τούτων δεί1Ξ,εωςJ>,χα
,9ώς γρά c:ι. "'F.ιτσι ίι σημα.σία. της
ίδέα.ς ·η τοίί ε'{δου, στον
λά.τωνα
ιγινε οπως ε!παμε, άντικειμενιοcη.

οε.

π

Είναι φανερή έ•δω
� έπί�ρα.σι
στην Π-λατωνιχ·η σκέψι της <ι>ιλο
..rοφία, των Π υθαγυρειων. 'Εκείrt
\
,
,� ι
νοι πρ�τοι ωρισα.ν σα,ν χυρι:y_ ιΌ:ο,
,
,
τητα της ουσια; που ωνομα.
• ζαν Μο\
�
,
\
'
ναοα, ουσιας
που ειναι
συν
- εχ_ης
-καί δεν μερίζεται, την ίχα.νότ·ητα.
να δίνη τον τύπο στις ύλιχές μορ
φές, να προσδιο?ίζ·η το σι..ημα τους,

να τους δίνη πέρας. Εiνχι γνωστός
έ!Ξ, άλλ'Ου ό ο ρ ο, πού χρ·ησψ,οποιοu
σ:: ό Φιλόλαος για την Μονά.δα.
Την άποχαλοϋσε συνεκδοι .(tι. (<Πε
ρ�ίνο 1Jτα;>.
� χ_ ετιχα γράΨει έπίοης ό Π λά.
των στο εργ
ου
(( αρμενίδης»,
στο όποίο τόσο άσι..ολείται μέ
το
ζητ ημ:ι. των Ίδεων, οτι οί μέν Ί... ,
'
'
'1
η ο�σι σαν υπ;οc;ς στει..οι.>
'
δει (ΙJ.ατ:1., τα δε
πραγιJ,ατ<α μοια
(ου I μ σύτέ, χα) είναι όμ:οιώμα
τα. τους, ή συμ.μετοι.η δε των πρα
γμάτων στίς ίδέε, ι::ίναι σά.ν η &.'
'
\
πραγματα.
στα
πει.(Ο'Ιισι αυτων
«Τά μεν είδ 'i τ:χ.ίίτ:ι. ώσπερ παρα
δείyμ ,ατχ cστ αναι έν τη φύσει, τά.
οέ σ)λα τούτοις έοι.(έναι .(αί είναι
eιμ ο,ώμ.ατ:ι.· και η μέ-θεξις α�τη
τοί, αλλοι, γίγνεσ,9αι των είδων
ούκ αλλη τις η είχασ-θηναι
αυ
τοί,,.

π

1

σ;τ

J

Τ , 1 σημαισία που εοιδε ό Π λσ.
των στις ίοέε, σά.ν τύπους των μ.ορ
uω�, σσ.� υποδείγματα αύτών, την
Πα?ωμ Οί,α,ζε U Ε τη σημ:1.σία ΠΟU εδινα I οί
ll υ•θα.γορειοι
στuυς άρι-θμους σ�ό περίψημ;ο
άοιθμ,ολογι.(0 τους συστημ,α, το όποίον τοn- Ο'ι Π " ει :tα.ρ�νΌηνη
σο πολ'υ η
;
�
θ:ι.γορειοι στους αριθμ,ους τοcις ε
οιν:1ν ση
· μαισία οιι την πο,σοrι.(η
που E j' OU•/ στα μαθηματικά., άλλα
ποιοτι.(η.
Οί άριθμοί αύτο1 των
πυθαγορειων ά�vοτελοίίσαν τά. πρ�
τυπ:ι:, �ά.σι.ι των όποίων έγίνοντο
τά. πρα.γματα,
οί μ1ορφές χαί τα
όντα. Ό Άριστοτελ ης γρά.φει σι..ε
τι.(ά. μ' σ.ύτο γιά. το.υ,
J-θαγο,ρ,εί
ου, « \•Ιιμ·ησει τα bντα φασίν είναι
των άριθμων)> 'Όπως ·δ·ηλαδη
όί
άρι θμ.οί πηγαίνουν
με τά.ξι πού
αύ!Ξ,ανει,
ετσι κα.ί τα
πρά.γματα
σ η Φύσι γίνονται μ.ε αύξά.νουσχ
κα.τά.στασι ποιότ·ητ-ο,.
Δ·ηλα.δη τi
πρά.γματα
·ημπορουν να -θιtωρη
-θοϋν σαν είκόνες των ά
, ρι-θμων χα\

π

\
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ι

\

όμοι
α.ντlστρ,ο α οί άρι-θμοί σά.ν
αιμ,α.τ:χ. των πραγμάτων. Γι' α.ύτό
ρα. ει πάλιν ό 'Λριστο έλης για.
-rούς πυ-θα..γορειο ς
οτι τούς άι-θμους τους -θεωρουσα.ν σά.ν ομr;.
αιμα.τα των οντων,
των πρα.γf)ά
-των. «'Εν τοίς άρι-θμοίς έδόχουν
-θ<εωρείν όμοιώματα. πολλά. τοίς .,δσ
- ιv».
Τούς άρι-�91μους τού τους
τιους
'Π'Ο ΟτtΧΟ· Uς ό Π)άτω,1 ώνο αζε «ει
δ·ητιχούςη, για νά. ους 1:;εχ ωρίσ·η
άπό τους συvη-�9ισμένους
ποσοτι-.
δηλα.δη άριθμους
χους άρι-θμούς,
-πού μας δ δουν τη γνώσι γιά. την
-ποιοτητα. ων πραγμάτων ('Από
-rό είδένα.ι που σ ημα.ί ιει γνωρίζω)
...... ΤΟUς δια.λ6γους του ομως ό ll λά
των δεν ό �ιλει χα.-θαρα. για τό συ
σ
- ι..ετισμο α.:ιτό των άρι-θμών προς
·τ'ς ίδέες, άλλα το \J'α.-θα.ίνουμε άπο
τον 'Αριστοτελ·η ι..' α.ί άλλους μετα
γενεστέρου,. Φαίνεται πως ό lI )ά
των ι._ρησψ.'οποιουσε την όρολογια
α.ύτη προφορι.<ά. η σε .<ανενα εργο
- του πού χ ά,,9 η-< ε
Ό Πλά.των, κα.θώς μας λέγ;;.ι
ά.
· χόμα. ό 'Αριστοτέλης, την .άntομί
μησι στα πρα.γμα.Τα. των ίδεων
αοι-�9μων, ώνόμα.ζ-ε συμμετοz ή, «μ.έ
'Εδώ ομως θά επpεπε να. πουμε
-για τον 'Αοιστοτέλη, που χα.-θώς
•φαίνεται και άπο άλλα. ζητήμα.τα.,
·δεν άνη.<;. σε έσωτερι.<η ιηιολ 'Ι,
Ότι δεν χα.τά.λ,α.6ε 'η δεν ή-θέλησε
·να. χα.τ<α.λά6 η οuτε τους πυθαγορεί
ους, οϋτε τον π λάτωνα χα.\ στο
'ζ ή;ημα των ίδεών χα.ί άοι-θμων
�
'
,
"
,
Για. τουτο εχει γρα.ψει οτι το τι
είναι η μέ-θε1:,ις η η μtμησιc
ό
Πλάτων χα.ι ,οί Πυ-θα.γορειο· ι ώς
-άπο συμφώνου το άφηχα.v vά. έ�ε
ταισ-θη άπό άλλους. Κα.ί πώς το να
Λέγουν Οτt οί ίδέες είναι οί τύπ Η
, r,
,
,
τα.
χα.ι οτι μετει..ουν ,σ α.'.>'rους
-πράγμα.τα. εiνα.ι αντιλήψεις κενές
κα.ί π·οιητικές
έχφράσεις.
«Την
μέvτοι γε μέ-θε-1:,ιν η την μίμησιν,
1

,

,
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ητις άν ε\·η των ειδών, ά.φείσ-αι έν
χοινιj'> ζητείν,, - «Το δέ λέ
γειν παρα.δείγμα.τα. α.ύτσ ( τά. ,{
δη) εiνα.ι χα.' μετ;z�ιν α.ύτών ταλ
λ� χεν,::ιλοyείν έστι χ·αί μετα.φορ:ις
λεyειν ποι ητιχάςη

τψ

Ό Η λα.των, κ:ι- �9ώς εϊπα.με, υ
πηρξε ενας -θερμ.ος ζητητής της ά.
ληθειας
Μετα.zειρ στψε τον όρ
-�9ολογισμο στην ερευνά του,
τον
όρθολ•ογισμο στον όΠ'οιον είι._ε έχτί
μησι, άλλα συγι..ρονως είι.. ε .<α.ί τό
θ
- άρpος να πα.ίρνη χαί την έσωτεοι
ειzε
χη γ,ιώσι, οση τουλά.ι..ιστοv
στ 'Ι διά.'9-εσί του, για. να έρευν ή
ση χ:ιί ζ ητ ήμ:ιτα. που δεν τον 6οη
-θουσε ο ορ-θ·ολογισ �ός του
'· &σι
εχα.με ι.α.ι στο ζ ή ημα. των τύπω·ν
τώv μ.ορ�ών .<.αΒcbς εΥδαμε,
ποU
Τους εδωσε τον �ρο ίδ�ες
Το•ι
tιpισ.<ΟUΙJ.ε πάλι να γράφη στο «<J<
ληbO:J, έπάιω σέ μιά συζήτη,σι πού
.<ά.νει ό _,ω.<ράτ ·ης για. τη σύστ:ι
· ). ύσι τ;υ
σι των πρα.yματων, πώ, η
ζητουμέν•ου ειναι δώρο των θεών
που ελα.6:χ.ν οι π:ιλ:ιι6τεροι, οί ·)
ποιοι ησ:ιν .<:χ.λύτεροι χ:ιί ζου'σαν
πιο κοντά στους -θε· ούς Καί α.ύτοί
οί π:ιλ:ιιότερ,οι ειι..α.ν άφήσει τ �ν
π), fj()Ο..>ορί:ι πως ολ:χ. τα ποάγμα
τα. που υπά.ρι..ουν ειν:ιι φτια.γμέ ια.
ιiπό <Jυο ουσίες, άπο έ.<εί ιη η 6Π'οί:ι άπ,οτελειτ:ιι ά.πό ιiπειρα., δ η
λα.δη άπο τό πληθος και άπό την
αλλ 'Ι, 1tOJ δίδει στα πράγμα.τα. τ.έ
pα.ς, που τους προσδιορίζει τη μ•ορ
φη «Θεών μεν εις αν-θρώπους δό
σις, ως γε Χ:ιτα.JJCΧ-t'ΙεΤα.t έμοί, ΠΟ
-θεν έι. Θεών έρρίφ-θη 1διά τινος
Πρ·ομηθέως αμα. φα.νοτ&,,φ
τινί
πυρι .<:ιί οί μεν παλ-α.ι,οί, χρείττο
νε· ς ήu.ών χα.ί έγγύτεοω
Θεών
οί,χ-ουντες, τα�τ·ην φήμην παρέδω
σαν, ώς έ1:, cνο, μεν χα.ί έ.< πολ
λών bντων των άεί λεγομένων εί
ναι, περα.ς δέ χα.ί �:Π'ειρία.ν ·έν α.ύ
τοίς ξύμφυτοv έι.. 6ντωνη.

13
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Έδώ πρόκειται για. τ η
·ν
διδασt.αλία των
υ-θ-αγορείων που
λεγαν οτι η Φύσις, τά πρά.γματχ
άποτελουνται
άπJ
της Φύσεως,
δύο ούσf ες, την Μονά.δα (περαίνον
τα)
χα
• l την �υά.δια (π)η-θ-ο,).
/
(( .1-1. rυ-σι7 υ εν ω χ�σμφ α��ο,
ϊ θ η ε1; απειρων τε t.α• περαινοΊ
των χαί ολο, ι:όσμος χαι τά �ν
α.ύτώ πά,ιτ:Χ.Ιι, /4α..-θ-Wc Ε.;ει γράψει
ό Φιλόλαο,

π

ι,

\

f

�'

ε

t

-

'

t

Το

θά.?ρος αυτό του Ιlλά. τ ω'Ι�,
σηι:•ε σάν παρά.δε γμα άξιο γι:ι
μω.ησι σέ Oσ>JUC σ,σχολουνται μ �
τη φιλοσοφί:ι, μ� τη ζήτησι
τ-r.�
C/λή91 t�ς γcνιχά
ΙΤ ε�::.uν;ι �ρέ
\
πc� να. γί ,J1,,τ:J.ι /1 ε το νοϋ έλευθ·:
ρο άπό 'ΓίJολήψ.:ς 'Η σ.ληθεια .!Ji
σ,ιαζητητ
πρ�πε: νσ
π:ιντο3,
,
,αι
\
\
\
1/
ιωρ:ς νσ μπα ι νο
- υνε στηι ερευν1
ο,ια ι.σ: μάλιστα
ορισ ορ-θολογι
στι/4ά, πJU τόσv τ '}
· ν έμ ποδίζοι)V.
Ό 'JJθ-Jλoγιcuoc β�βσια
Ι..?= ό-ζ�Ι

ται Είνα.t χ
• ι'. αυτοc μια πηγ*η γιΟC
τη γνώσι στόν α.ν-θρωπο, άοι.εί οί
βά.σεις, τα. δεδομέν:ι. άπό τα όποία
1Ξ,ιει;ινά.ει
vά
ϊίναι πραγμα.τιχ-:S-.
Άλ) οιώτιι.α μπορει vά μα,
έρ 1ρ
σε συμπεράσματα. που δέν -θα �
/OUV σιέσι μέ την πραγματιι.ότηα, που δέν .!Jά εiναι
σληθινά..
ICα.l ύπάρ,(_ουν γι' αύτΟ τόσα χ=ι.t
τόσ:ι. αρα.δείγμ-ατα ..
'Από την σλλη με? σ πα),ι ό 'η
θολογισιι ός,
δπω, χα: η έπιστ η
ΙL η, ε• ,αι αν ήυ.ποQΟc να δωση τ IJ''
ά) ή θεια για τόσα. πολλά
έρωτ-: 1 ματ:ι.,
μ αλιστα δέ σέ ζ ητημ,ατ:χ..
σ;cτιΛ.0: u.E τ!ς α�τίεc γιi --:�ά.γμ1τc1 'ή γιι:ι οαινόμ εη
l,ια. σ.ιτίzς
-τ-cpO πάντων α?/t/4i=, �τη περ:�,:'J.
σι τοτε α,, η ι.ρcιαζεται rι έσω-r · τ f)'I �
ριι η γ�ωcι, η Π�-ρσ�οσ•
;
ποισ α,�ιστα.ι.τα ι.αι με τολ μ. η Π? :
'N:t να πα)ρ.J η ό Cλεύθεο·σς έ:"Jcuνη
τη,
Οση τ•JJλ&.ιιστο ημ-το?:'i J:ι.
σ -r fϊ 'J Οtά9εσf του

ει�η

Αύτο που τώρα άποκαλειτσι Χριστιανικη Θρησκεία uπηοχε �πο,
την άρχαιο-τητα και δεν επαψε ποτέ νό. uπαρχη, άπο την καταγωγ·η της
ανθρώπινης φuλης, μέχρις ότου 'vε:pανίσθη ό Χριστος και άπό rότε
όvομάζε�αι «Χριστιανι,κη»

,i

άληθινη θρησκεια, ιτοu ·ιτάντα uπηρχε

"Α γιο,

Αύγουσ 'iνος

Ό Σοβιετικής βιολόγος · Αλεξ άντρ 'Έμμ ε
έξετάζει άντίστροφα τό πρόβλημα της
ύπάρ ξεως ζω ης σέ αλλους πλαν η τες

Γη;

ΕΙ ναι δυνατή ή ζωή
Κείμενον ραδιοφωνικης όμιλίας
στόν "Αρη, σuλληψθέν άπό δiκτας
διασηΊ;ιατος της Σο6ιετικης 'Ενώ
σεως:

'
" �εορ!ον
,�
« Τ'ο π�ν-'\. ρει�κον
-υ
,
,
ησz�λη-θ·η
τ�λευη.ιως με, τας ι
7:
_
,
-θανοτ·ητ:χ.ς :.>παρξεως
ζω·ης
στην
Γη (Σ η μ. ΊΙ 'λ ρ ει:ι.νη έκπομπ�
ά.νέφεροε «rrτον Τρίτο
Π λ:χ.νήτ·η».
Έννοοϋσε ττ1 ν Γη, πρ:,φ:ινως). 11
Γη εύρίσκειrαι 50
έ.κ:ιτομμύρι,
μίλλια πλησιέστερ:ι ά.1tο τον 'Ί\
ρη rrτον "Ηλιο, έπομένω; το κλί
μα τ·η; -θά. είν:ιι αίσ-θητω; -θερμό
τερο. Κ:χ.ί έρωτα.τ:ι.ι: Είν:χ.ι δυν:χ.
τον να. ύπάρz:η ζω·η στ·ην προbλε
πόμεν-η ύψ·ηλ·η ·θεομοκρ:χ.σί:χ.;
κ,.l
&ν ύπάρzη, σάν τί -θά. μοιάζ·η;
η'Ο λόγος του είδικοϋ bιολόγ�υ
ήχ'Ού'σ'-θ η
ίδcαίτερο ένδιαφέ ρ )ν
στο συνέδρ:ο.
«"()χι»,
έδ·ήλωσs.
«Εiν:χ.ι άπί-θσ.νον νά ύπάρχη στ-ι;
Γ� ζω·η ύψ�λως ώ?�,_νω;;.ένη Κ:χ.
;
-θως
γ•ιωριζετε,
ετοπο-θετ·ησ:χ.με
τελευταίως κοσμικά. κάτοπτρ:χ. γιl
\
,
\
να συ κεντρ σου ε ις
α' χτιν
_ f r:
�
�.::
,
r ,�
το� ηλ;ου κ:χ.ι να τις στρεψ;υμ.ε
,
,
προς τ·ην επιφανεια
του_ πλ:χ.ν-ητου
μας, με την προσδοχί:χ. νά. υψώσου
με κ:χ.τά. 2-3 bα-θμ•,υ; την -θερ,
\
,,
'
,
μοκρ:χ.σι:χ. χ:χ.ι ετσι να μπορεσουμs
νά. λυώσουμε τους πάγους των πό
λων, νά. έξ:χ.σφ:χ.λίσουμε &φ-θονο νεJ.

μ.ε

ρο καί νά άναπτύξουμε τ·ην f.λάστ�ησf μ�:;, ωστξ να. π� ρ ά γ ουμΞ.
\
.
\
'
\
.,
στου; ανvικτους χηπου; τους ευz_Jμ.ους καί τρυφερούς κ:χ.ρ�ούς, που
μόνον τά. -θερμ.:,χ·ήπια μας προσφέ
ρ,'Jν τώ ρ �. ''Ο μως\
άν�rισυzοU με
7?Ο;J.ερα. ά:πΟ τΟ ένδεΊ,όμ ενο νi αύ
ς·η,9η ·η -θερμοκρασί:χ. οχι 2-3 b:Υ.
-θμ?Jς, ά.λλά. 10-13. Φ:ιντάζεσ9�
ο-;;: -θ:ι. ητο δυν,-τόν νά. :χν-9έ1:ουν
·
τα. ;?Jτi μ�� σε ,θε ρ μΟΧ?�σf,_ 2 33;2 fJ:χ.s9μων; 'Έ, λοιπόν,
τέτο,:χ.
".9-ε?μοχρ:ισί� έπιχ ρ ατεί συv-ήJω ς σε"
τ.,λλέ ; Π�?ιο1_ές τη; Γης. Τά 9'J
τ�. μ�; σε τέτοια Jε(μ. ΟΧ?:ι.σί7. ,θ,Χ
πέ-θ:y_ιν:y_ν ά.μ. έ
έμ 7,?:-t.fψ) ΙJτο κχ!
σω:,
»11 ρέτ.�ι, iτ.ομέ 1Jω;, νi συμπε ρ 4ν:ι:.)με Οτι ΟΕν εϊν:-l.ι δυν::t.τΟν να. ύ
τ.&.ρz:η 6λάστ-η:ης στ·ην π,ριφέρει:r.
τοU ίσ�ημερ ινοU τΎj; ΓΎj;, έχτΟς & ,
είναι ύδ?όbιο;. "λφ-θον-η bλ:ίση
σ� ς μJΠΟ?εi νfΧ ύπά ρ ξ*η μόνον στl ς
πs?ιφέρειες πλησίον των πόλων.
ηΠλ·ην τοJτου, εiναι ουν:χ.τον νcι_
ύπ&. ρ ζη bλάcrτ�ησι ς z.ωρl ς ύ-περιώ
δεις ά.χτίv,ς
b?αχέων κυμάτων ;.
'Εξ 3σων γνωρίζουμε, δέν ;πάρ
χουν στ·η Γη zρώματα δυν&.μενα vl
τίς μακρών χυμ::ι.
συλλαμb&.νουν
'.\λλα.
τιι.•ν ύ-πε(ιώδεις άχτίνε:;.
Χ::t.ί :l.ν ύπάρχουν, Π:tρ:_ιμένει λί'>.'Ι
άιμφίbολον έα.ν εΙν::�.ι Ουν�τΟν
vOC.

�sα.
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άνθέ!Ξ,η τό , υτιΧΟν bασfλεον
'rC
μά) ι
τόσο 'ψη
· λές θερμοχρασίε,,
στα σέ �τ/J:όσω:χ.ιρ;περtέι:ουσ.ι
τρομαχηχη αναλογια ό!Ξ,υ όνου 1 που
οηλη:η�ι�ζει, χ�θ
- ώς /.�! αλλα ;_
vεργα αεtt:Χ. που οζειδωνουν

τΟ:.

· πά.ντα Το όΕ.,υγ6νον άποτελει
το
f/
'
J.
'
ενα πεμπ-τον τnς γηινrις ατμοσΦχ eαc A.:x.l θσ. π, έπει να. .(::t.'ta�x:x.f η --�
χά.θε τι Τα φυτά θά ζοϋν λί _;
ημέρες Χ.Χι Π?Οφχνώς -θσ. ε•νχι συ. ι,__νΕς οί 1tυρχ,.ιές στ}ι ν έπι.ωά.νει:1
ν
;οϋ πλ7 -ήτου :ιύτοϊί _'Η πα?χμιχ? η
στ
σ.ιπη
-θα Π?Cί'ι.χ), η τ?ομ.χι.τιι.ι,.
� �
εχ.ρηξει,
»'Όσον άψοριi τi ζώα, χί ύπ.,- �έ,σειc

περt

άν:χ.πτύζεώς

,ι

ων

ε•-

ναι χντ:χ.στιι.αι.
η "λ ησμ.ονοϋμ�
οτι η Γη ειναι δει.α φορες Gαρύ. τερ·η άπο τόν οιχ.ό μας πλχνηη Τ:χ
ζώα, έαν δεν συν-θλί6ων' :χ.ι ;;ι;r;
την δύναιμι τη, bαουτητο,,
-θα
πρέ-πει να εινχι γιγά.ντια, μέ ;ιον
οοους σι.ελετου,,
μέ δωδει.ιχ.δε;
. ζεύγη ποδιών, χα\ μ έ οργανα έπιτρέποντ:χ. τη ι ψϊί1Ξ.ι τοϊί σώu.ατο:
· χαί την / ρησι μιι.ρ η, ποσό ητu:
ό�υγό�ου. 1;ό πλείστον έ1:, αύτώ·ι
_
· -θα ζουνε με,σα στο νερο.
»' ναcpοριχώ, προς σι.επτόμ �γα όντα, ή συν·ή-θης διαμ.ονή των
. ·θα. είναι μόνον στί, πολυ υψηλ�ς
όρεινές περιοιεα.
Τ,ο ?υνειοοιον
,�
' '
, χ.ατωενει.ρινε
την
,
. -θι αποφασιν:
(( π αοαπέμπεται
προ, περχιτέ?ω
i!Ξ,έτασιν η ύπό-θε,σι, περi δυνα 6έπί τϊΊ;
. τ·Τος ύπ,11iο1;εως ,ζωη,
,
,
Γη,, παντως ,μονον ει, το, αρ;ιι
χον στά.διον της έ1:,ελί1:,εω,. 'Η �
. Π'αρ1:,ις ζώων χαί σχε.πτομένων ον
. των δεν σ.πε.δε- ί ι. θ·η. Κρl,νεται ,;)
. σαότως 3τι χρήζει
περαιτερω έρεύν-,,.; η Π/lοατήρησι, ώρισμένων
· νέων ύδατίνων λεκανοπεδίων»
'Απόσπασμα ραδιοψωνικης όμι
- λίtχς έπιστήμονος της Άψpόδίτης:
«Μιiς έγένετο η τιμ η ν' άν'Ι'tπρο-

σωπεύσωμεν '!'Ον προη μένον πολι
τι•σu.όν τοϋ αιστρου μα,. 'Όλη ·ή
'
'
1
πειρα, την οποιαν συνεσωρευσαμε
χα ά. τα. 230 ετη τοϊί έπι-στημονι
ι.ου μα, εργου, μας πχpε,(_ει τει.μή
οια περί του 3τι μόνον ε ς όλίγο J;
μεμονωμtνους πλανητας είναι δυ
νατή η
· ϋπχ?1:,ις ζω η,. ·Μέσα. στά
Ο? α το3 πλαν, η ιι.ου συστήμ:χ.
, το;
του αστρι:,υ μας'
μόνον έμείς �ι ουμ ε έπχρι.- ποσότητα θερμοτητος, νεροϋ ι.αί το πιό σταθερ?
ι.λιμα,
ιω9ις άπότομες άλλαγiς.
J>Κυττά!Ξ,ετε τη Γη 'Απέχει ά
πο μii, u.όνον 2 5 cι.ατοιι.μύοια μΟ
) ια χαί όμως αυτό άοι.εί για. να.
εί ;αι οί πό).οι της χα) τα bου ,;,_
της σχεπ:χ,σμένχ άπο αιωνια ,(CΟ
ν α, έπίσης νά. ειη τρομερές, χα- θ ·rιt
'
\
\
u.ερινες, εποι:::χ.χ.ες χ.αι περιφεοε.αχές πτωσεις θερμ.οι.ρασιας. Στους
πόλους
'η
-θ ψJ οι.ροοσία
πέφτει
στους 60 f>αθμους υπό τό μ qδέν,
ένώ στ όν ίσημ.ερινο' άνεριεται ,;ε
38 bαθμους α.νω τοϋ μηδενός. Σε
ι.α-θ φ ερινή -θερμ.οι.pασί:ι μέσου 3ρου 15 Gα-θμών δέν εtν:χ.ι ουνατ· η
η άναπτυ!Ξ,ι, των φυτών. 'Εάν ύ
παρ,( ου·ι, θα ύπά.pι: ουν μόνον στόν
ίσημεοινο, πιθανόν οε να. άν-θίζομ·;
χ.ατά. τό 1 Οον έως 15ον ετ-ος της
ζωης των, λόγω της π:χ.ρου,σ(ας
,,.ρομαχ.τιχη,
ποσότητος
ό!Ξ,ειδι
κών ά.ερίω\Ι στ7}ν άτμόσΦαιρα.. Θ&
ζουν μiiλλον στο νερό, διότι στ·tι·ι
έπιοάνει:χ. θα χ.ατεστοεφοντο
άπh
τίς υπεριώ·δεις άχτίνες. Τά ζώα έ
,ίσης, μπορουν να. ζοϋν μόνον fl έ
σα στο νερό
))ΤΟ περίεργο με την άτμόσφαι
ρ:χ. της Γης είναι 3τι περιέι. ει ),:
γώτερο ά-πό το ενα δέκα.τον τ'r,ς
μονά:δος έ-πί τοίς cχατον διο1:,ειοί
ου τοϋ &ν-θραχος, που είναι,
ώς
γνωστόν, τό bασιχον ζωτιχον άέ
ριόν μ:χ.ς. Φ σιχά. έπι,στρέφει στ Ιj'Ι
ά.τμόσφαιρα ώς άπο,τέλ,εσμα
'Ι'η;
άναπνοης χαi της
ά.ποσυν-θέσεω;
τών όργανιχων χα'Ι'αλ�ί-πων. ΆλΑά.
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τά. φυτά. -θά. πρέπει ηδ η νά. εχου·ι
χρ·ησιμοποιήσει ολ·η τ·ην ποσότ-ητα,
ωστε δεν εiναι πλέον δυνατή ·η
ζω·η)),
Και τώρα ή... προσγείωσις:
Ί -Ι ζωή στ-η Γ;η ύπά.ρχει ! Οί i
'Ιtιστ·ημονες διαφωνουν μονά.χα γιά.
τον τρόπο πού &ρzισε. Γεννή-θ·ηκε
έδω, στο νερό, στο χώμα καί στhν
ά.έρα του πλανήτου μας,
λέγουν
οί μέν. 'Ι-Ιλ-θε ά.πό το κοσμικό δι&.
στημα, λέγουν οί Ιiλλοι. Οί πρι7J
τοι ά.ποκρούουν τ·ην &ποψι της α
ναπτύξεως ζωης ά.πό σπόρους καί
bα:τ�ρί,δια. -�ί ύπεριfδεις ά.κτίνε�
του ·ηλιου -θα κατε.στρεφαν
-:α
πρωτοπλά. σιμ ατα εστω και στην 'J
περχαμηλη -θερμοκρασία του έξω
τερικου διαlστ·ηματος. 'Εξ &λλο·J,
οί χείμαρροι των φορτισμένων μσ
ρίων ά.ποτελουν μεγάλο
κίνδυ,ι?
γιά. τη ζωή.
'Εξ &λλ υ, -θεωρείται Ι:>έl:>αιον
οτι ζωή ύπάρχει και σε &λλους
�λανητες, ύπό ώρισμένες προυπο
-θέσεις, οπως άνάλοΎη -θερμοκρα
σ[α, άτμόσφαιρα, οχι ύψηλ·η ραδ:
ε.νέρ)'εια κ.λ.π.
'ΎΊπάρzουν 1ι 2 αστρα (<ΧΟντιν�ί
γείτονες)) του ·ηλιακου μας συ,στή
μαιrος, Και μ"Π•σρεί νά. ύπά ρχη ζωή
στο &ιστρο "Εψιλιον καί στον ά.στε
ρισμό του Ήριδανου καί στο
α
στρον Ταυ, έκεί Ο"Που ό &νθρωπ?ς
προσπαθεί τώρα με τά. γιγάντια
ραδιοτηλεσκόπια νά. στείλη σήμα
τα, με την έλπίδα νά. λά.Ι:>η έπίσης.
Μέσα στά. ορια του ·ηλιακου μα;
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συστ·ηματος μπορεί να υπαρχ·η ζω·η.,
στον "Αρ·η καί την 'λφροοίτη ( έ
μείς το δεχόμεθα και αύτοί &ς...
ά.μφιl:>άλλουν). Μπορεί άκόμη νά. J
πάρzουν ί'zν-η ζωης καί στη Σε
λ·ηνη.
'
· '
' μ ορει• ε,' πισ·ης
να' υπαρχ_'f\
�
,, '.'λλα
Λ
_
α.1tειρος
αρι-θμος
χ�τωκ ημένων
πλανητών στο άτέλειωτο Σύμπαν.
:.Ιόνον ό Γαλαξίας μας περιέχει
100 έκατομμι'ιρια πλανψων, Ποιος
ξέρει &ν οέν υπάρχει ζωή σε τρο
μ�ΧτtκΟ άρ ι-θ μΟ &σ-τρων, Μστω σε
πρωτόγον-η μορφή. Καί στους ά
ναρί-θμ·ητους κόσμους,
έκατομμύ
ρια ε τ-η φωτός μακρυά. ά.πό τη Γ'ή
μα;, μπJρεί νά ύπά.ρχcυν σκεπτό
μενα οντα...
:.Ιέ την :χ.τομικη ένέργεια, ό &ν
-θρωπος ηδ·η πραγματοποιεί το πι�
φαντασ·τικό ονειρο ολων των έπσ
χων: την εξοοο στο οιάιστ-ημα.
ΆΙ-Ι είρ·ηνικη χρησις της :χ.τομικη,;
έν,;.ργείας
πάνω στ·η Γη καί ·η
κατάκτησις του οιαστ·ηματος εΙναι
τά. δύο γιγάντια δίδυμα της μεγ1.
λοφυfας της γενεάς μας.
()
Ί f- :χ.τομικ·η ,, ένέργεια μπορεί νά
'
μ,�ταφερ·η τ�ν αν,.,.ρωπο , σε' �"λλ, ους
,
κοσμους. Θα τον
bοη-θ·ησ·η επισης

νά. ά.να,πτύξ·η τη ζωή σέ αλλους
πλανητες, μέ την προμ·η-θεια νc
'
ρου, όξυγό'ΙGυ καί διοξειδίου του
&ν-θρακος. Τά. bακτηρίοια ΠJU ,Θ;ι;
ύπάρί.',ΟU'Ι ΘΚεί, με τον Καιρο ,θ.}_
άλλάξουν το κλίμα, -θά. γονιμοπ?ι
ήσουν το εοαφος και -θά.
έμφανι
σ-θουν πράσινα οά.σ·η...

Πίστις μη άμφιδάλλοuσα εΤναι νεκρ11 πίστις,
:ί'Ι'Ιιγκουέλ ντέ Ούναμσυνο,

::Η2

'10 'Ελευ8εροτεκτοvασμός
της Ρωσσίαc;
Ύπό Ρ emil Pouler, Washington

Ε Ι�έπχκpι�ιί>;
ΑΙ δ:ισκολ-,,ι νχ κχθοpισθή
δ χp?Ψ)ς ε1σχ

γωy-r.ς τοJ • �λευ9ε,,οΕ
· Χτ':) ιισμ':)ϋ
'είς τήϊ ΡωJ:ϊαι, άλΗ ύπΤ)pι..αι
·σ'·αJτήι τήι χώρχ τ:κτονzς τ:χ;
άpι..ά.; τοJ 18oJ α'ι!)ιο;. Ή .τχ
ρ:Βοσι; άνχ:ρiρzι δτι δ Α'το
:,φ:χτωρ Πέτρο;. lo;., εSpισ-<.'5με
γο:_ ε1:; τή·ι Άγrλίχι, έ,υήθη
·α:πο τον διχση,.ιο άpχιτiκτοη
!{pίσt':):ρεp Ρzν κχί ,με�±.ρ:pΞ τ �ι
ΕλεJθεοοτατοι· ισμ':) ε:; r.ην χω
ρα του ΊΙ πρώτη αύ9ειtι-<.ή πλη
{)?:pοp:α σι:ετικά. μi το·ι Ρωη,
ϊ<t;ν �λε'J�εpοτεiτο'/t'Jμ? α'Ιχ y ε
-ται σ::χ 1731, δτχν ή Λ.ίεrχλη
..Στοχ τη; ' yyλίχς ιhιSμ:χσz τ?'Ι
Λ?J..αro '1 ζ ·)·ι Φ λιπ; ώ; πpηω
p,ιr.ι·ι Ml y :xι Δ,3:χσ-<.χλο ΡωσJία;
.καί Γεpμχ'Ιία;.
Κχτi την εκ3οσι 1756 τωι
·
Σηταrμ:χτωι τ?J 'Αιτεpσοι,
στ:χ 174') διε3έχθη τόι Φ.λιπ; ό
2:τpατηyος Λ-5ρ:ο; Ί'ζαίημς Κήθ,
'Άγγλο; ύπr;?ετωι ε1; τόι Τσ:χ' .5,
•
;pικ?, στpχτ?.. '1· πο' τηΊ
,1γεσ:α
του ά _:ι χισε δ Έλzυθεροτεκτονι
σμος ν:χ ε:σ%η στήν Ρωσσική
"Κοινωνία καί νά. προσελκύη ιΧ'Ι·
δρες υψηλή; ήθικής καί πνευμα
-zικijς θέσεω;. 'Q; αναφέρει δ

Φ>ιτελ, α[ συyκΞντpώ'1ει; έγίνον
το μuστικi' γι' αοτό καί δεν ύ
πά.pχουν σ-tοιχ-εί-α,�ερi,. σ.τοι!}ι μέ- ·
χpι τ?J 175'), δπ,τε είνχι �έ6χιοι δτι ε1ργiζ?ιτο στό ΙΗτρο
γρχ3 ή l; :ο± τ'lj; Σιωπής καί
στήι· Ρ γχ ή στοχ τοJ Βοpείου
'Α στip?;•.
Ό Α'.ιτο-<.pχτω,? lHτpo; Γ' ε
γιι· ε ψΧ ιεp "' ; θ:χuμ:χστή; τc.ιϋ
-l'ωπ:οJ Έλεuθεpοτεκτομι-:,μοϋ
κ:χί λiγετ:χι δτι έ3ώpησε στήy
Στο± της Ε'.ισ,αθεία; στο Πέτρο
γpχ'3 ει· α ο!κημ:χ ΚΧί διr;ύθυνΞ
α'.ιτοπ,?Ο'1ιί:ι:.ω; τΞκτσι κη έpγα
σ::χ στό Όp:χι· ιεμπ:χουμ.
Ή Α j τοκpάτειρ:χ Α1κατερίνη
Β' άπε3έχθη τόι τίτλο προστά.
τι3ος του Τεκτοιισμ?ϋ, δ δποίος
τ-5τε ήψχζε έςαιpετικά .
1τ:χ 1762 ·ή Στο± <<Είτuχοϋς
Σ·ψψωιίχ;» άιεγ ωpίσθr1 άπο
τη'Ι Μεyzλη στο± τοίί Βερολίνου.
'0 ll-5pις Τέλεπι· ε:ρ αιαφέρει
δτι στi 1770 ε1pγάζοντο ε1ς τήν
Ρω:;ίχ δύο:) σu:1τήματα. 'f ό ενα
ήταν γ'ιω:;το ώ; Σύστημα Γελά
γκιν, που άκολουθοϋσ:; αυστη
ρά. τ± Ά γγλικ.ά τυπικά., το δε
άλλο άπεκαλεί-αο �ύστημα Ζ:
νεντορ:ρ καί άκολοuθοϋσ! τ± Σου1ι

ΙΛΙΣΟΣ

ηδικα τυπικά. Τό 1772 ή Μεγά
λη Στο± της 'Αγγλία; διώpι"Jε
τόν Γελάγκιν ώ; πpοσωpινcν Μi
Ύα.ν Δι?.χ'Jκiλr;ν, έπειδ η δμω;
δέ.'Ι' του πχρεσχέθησχν ώpισμένα.
"'/4είμειχ τελετουργικ:χ κχί άπηυ·
θύιθη yι:χ τον Όκο rtό α:υτο σtήν
Στοκχόλμη, τελικ:χ έ;τηλθε: συγ
χώιευ:;ις τοJ συσcήμ:χτό; το:.� με
το Σύσtημχ Ζ: 11ε•ιτοp:p Το 17ϊ9
ύπηpχε στήν Πετpr;ύπολι μία.
�συη?ι.<ή έ;τ:χ.ρ,<ι:ι.κή Μεγάλη
� tΌχ μi τον πpί Υ .<ι" .(. ΓκχγκάριΙ
αι; Εγ:χ.ν Δι'Η'J.<:χλοι.
Μετά το 1780 δ Ν6οικω.ρ ή
ταv ήγέτη; του Ρωσσι.<ου Τεκτο
νισμοJ, δ δποίο; 6:χ.θμ::χ.ίως άπ:
"'/4λινε προς τcν μυστικισμ6, ύπο
τήν έπίδρ:χ.σι του Ρ οδοστχυpι
<Jμου κ:χ.ί του Μαpτινι::ιμου. Κα
τά το σJιέδριον του Β�λελμσtαδ
1J Ρω::ισ::-' άνεγνωρίσθη ώ; α:υτ6νομος τεκτονική δύ•ι:χ.μι(. Αί
στσαί «Τpεί; Σημ:χί:χ.ι», «'Όσι
ρις» ,κ:χ.ί «Λαt6 Ι.Χ» εγινχν Μ η 
τέρες Σtο:χί κ:χί ελ:χ.ο .Χ'I τ 'J δι
καίωμα: ίδpύσεω; νiωι στοωι.
� Επίσης 13ρύθησχν στο:χί εί; τήν
iπcφχία. τής Μόσχας.
Το 1783 ύπήpξεν ετο; έξα.ιρε
τική; δpχσtηpι6τη,ος. Το Τάγμα.
άνήλθε σε ύψηλή έκτίμησι τής
κοινωιία; κ:χί 13ια.ίτεpχ τωι ιχ'ιω·
·τέpω'ι κύ.<λων.
Μετά τr11 Γαλλική'Ι Έπχνχ·
-στα.σι iJ Ρω-::�σική Κυοέρ•ιησι; άρ
χισε νά βλέπη με κ:χχυποψί:χ ο
.λες τίς μυ:;tικες έτχιpίες, τόν
Τεκτονισμό 1i3ιχιτέpω;. Σύμ:ρωνα.
με έπιθυμία της Αυτοκpατείρ:χς
Αίκατεpίνης Β' το 179-! δλαι α.ί
�tοα.ί επα.υσαΙ έpγα:ζόμενε;.
Αυτή ήταν ή κατάστασις δtα.ν
άνηλθε στον θρόνο δ Παυλος δ
Α'. Μερικοί συγγραφείς άνα.φέ1

...J,' '
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ρουι δτι ήtα 11 τέκtων, πάντως
κα:ί έπί οα"Jιλείας του α.1 σcοχί
πχρiμεινα. ι κλεισμένες έι• άναμο
ν'ζ) κχλυτέpωι συιθηκω ι. Μ6νο'ι
έπί 'Αλεξάνδρου Α' άνεοίωσε δ
Τεκτονισμός. Άν:χ.φ:pετη δτι
κ:χ.ί α:υτος ύrt·ηρ;ε Τέκτων, άλλά
ή π:φχ3οσις δέ.·ι είναι ά.<λ6ιητη.
Πάντως, σtά 1810 δ Τεκtοιι
σμος άι• εγνω:/σθη έϊτι:;ήμω; κ:χί
ίδρύθησαι πολλχί �τοα:', μ': συμ
μετοχη πολλωι ΧJΟεpιητικωι ΙΧ·
ξιωμχτσύχωι. �Ηcχι ή περ:ο3ος
τωι ψλελωθ:pων μεc:χρpυθμί
σ zωι• ' τ:.ιχω:, δ ψλελευθε,,ι
σμος τοJ Άλεξάνδpο; μετ:.τpχ
πη σl άιtί3;-ησι υ-:;τεpχ ά-το τους
Ν α:πολεοντείο:.ις πολέμσύς. Ί' ηι
6ην Αυγούστου 1822 έδημσσιεύ
θη διάτχγμχ πεpι ά πχγοpεύ-::�ε
ως δλων τωι μυστικ5Jν έtα:ιpιων,
πεp1λχμοχ·ιο μένου_ κα.ί .τοJ Τεκ
το ιισμου. Ίσως ν:χ απετοέπετο_
ή συμπεpίληψις κα.ί του Ί'c:.<tο
νισμοJ, Β ι δ τ6tε άιαπληpωτής
Μiγα:::: Διδά:;καλσς Κούσελε:ρ δέ.ν
απηύθυΙΞ ύπ6μιημχ Καt:χ της
έξ-χιρέ"J:ως πρός · τόι υtοκρά
τοpχ.
Ή 'Α 3ελφ6 της τών Τεκτ6νων
{ιπήκσJσΞ α5ι:χμχpτύpηtα στην
διατχγη τσJ 'Αλεξάyδpο:.ι. Ηιο
αυστηρό διάt:χyμα. έξεδ Sθγ1 άπό
τον Νικ6λαο Α' τή·ι 21 'Απρι
λίου 1826. ΏJt6σο, fι τε.<τονι
ΚΥ/ έpγασ:α δει ειcχψε έιtελω;.
Μυστικi κ:χί σε μ:χκpυνiς έπα.p
χίες αί σtοαί συνεδρίαζαν. • Η
«Γέ:ρ :.ιpχ τοJ Εjξείνοu» σtήν Ό
δ·φσ6, ή «' Αθα:νασία» στο Κίε
βο, το «Δ:α::ικοpπισμέ·ιο Σκ6το;»
σtό Γκιtομίp, ή «Φιλα.λήθειχ»
στην llολτάο:Χ.
Κατ:χ τό•ι 19ον α:lω·ιχ δ Τε
κτονι-Jμός έθεωpείtο στήν Ρωσ-
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Λονδίνο Ρωσσικος Τεκτο'Jικό
σία ώ; φωλεά -&.θει'σtωv έπαvα·
στατιj')ν καί των εpyαζομέvω ι γιi Κύκλος ύπό την α1γίδχ. τη; Μ�
την άΨχτpοπη του Χpιστιαvισμου γάλη ς Στοας της 'Αγγλίας. Ή
καί της νομίμου τάξεω;. Περί · Γαλλικη Μεyάλrι Σtοά ευ'Jόησε:
τά τέλη του 19ου αίιj')vο; μία δ τήν έγκατάστασι της Ρωσσικης.
Στοας τσυ ΙΙολικου 'Αστέρος.
μας Ρώσσωv Τεκτόνων μετέοη
σαν ε1ς την Γαλλία καί συνε�s.έ 'l'ό 1922, στην διεθνή δι6.σκεψι:.
θησαν με Στοiς τόσον του Γαλ τω'J Ύπάτων Συμβουλίων στ ,
λικου, δσον κα' του Σκωτικου Λωζάvη, άvετέθη ε1ς τό "ϊπατον
δόγμαtος. Στην έπ·.στpο:pή τους �υμβούλιον της Γαλλίας νιi δp
ίδ,:υην δύο �τtχpχ ακας στοχς, γανι�ση το Σκωτικοv Δόγμα yιά
-τον «Πολικο , Αστέpχ» σtΥι V Πε την Ρωσσία. Κατά την δμοια δι
τpσύπολι καί την « 'Α ναμόp:pωσι» άσκεψι του 1935 άπεφ:χσίσθη ή,
στην Μόσχα. Κατi το 1908 άνα σύστασις Ρωσσικου συμβουλίου
φέpοvι-αι τελετουpγίχι π:χρουσί� των έπιθεωpητωv του 33ου οα
άντιπpοσι�πων της Μεγάλης Στο θμου, πάντοτε υπό την α1γίδα..
ας της Γαλλ:ας. Το 1909 έλει του 'fπάτου Συμβουλίου της l'αλ-
λίας. 'Αλλά δεν ένεκpίθη -ή σύ
τουpγουσαv ε;η στοαί.
Έπηκολούθησε κάτtο χ διακο στασις '!πάτου Συμβουλίου της
πη δpασtηFι::ιτητος, εξ αίτίας ά Ρωσσία� }vόσψ δ Τεκτονισμος
στυνομικω·ι πεpιοpισμων. Αί στο· λειτσυpγεί μόνον εξω άπό την·
αί ανοιξ?:ν έκ νέου το. 1911 καί Ρ(J:σ;ία.
· Ό Τεκτονιτμός είναι άπηγο
είpyάζr.ντο υπο την α1 y ίδα τη;
Μεγάλης Άvα-ολης της Γαλλίας pευμένος είς τήv Σοοιετικηv "Ε
με φανεpους πολιτικους σκοπους vωσ Υ. 'l'ό 4ov συνέδριον της Κομ
έv οψει, εί3ικά τήν άνατpοπη του μουνιστικής Διεθvους, που συνήλ
αύτcφχισμου.Τό 1913 καί 1914 θε το 1922 ε1ς την Μόσχα, άπε
υπijpχαν 40 στο:χί. Συvεπεί� φάσισεv· δτι «οί κομμουvισταί, οί
σχίσματος το 1916 δέκ-χ στοαί δποίοι τυχόν άvήκουv ε1ς 'l'εκτο·
εr:,:ψαν νά υ :p ίσταvη.ι. Ή δημο· νικάς στοάς, δφειλουv vά τάς έγ
κp:χτική έπ:,:νάστασις του .Μαp· καταλείψουv πάpχυτα η vά εγκα
τίου 1917 καί -ή εyκαθ'δpυσι; ταλείψουν το Κομμουvιστικόν·
τ,1ς Πpοσωpιν7jς Κυβερνήσεως εί κόμμα».
'fπάpχει ε1ς τήv έα 'ϊόpκη
χαν έμπνευσθij κ"'ί διεξαχθη άπό
τάς τεκτοvικάς στοάς_. Τά μέλη -ή Τεκτονική Λέσχη «Ρωσσία»
τω·ι, ε μως, ήνptγκάσθ r;σαv κατά άποτελουμέvη άπό μέλη υπό τήν
το πλείστον να ε.ιπατρισθουν με Γαλλικηv α1γίδα. Στο πρόσφατο
τα. την Μπολσε�Ίκικηv έπανάστα παρελθόν εξέδιδε καί εvζ( δελτίο
με π'ληpοφοpίες έπί ΡωσσικG>'i
σι'i.
Τό 192-± έγκχτεστά.θ -η στο τεκτοvικώ•ι eεμάτιι V.
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ΡΑ.ΓΝΕΡ ΜΑΡΙΑ ΡΙΛΚΕ
Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΟΡΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΟΣΜΟΥ

ο

ΜΕ1Γ ΜΟ Σ
ποιητής της έ
ποχης μας Ρά1"ερ tν',αρία Ρίλ
,κ,ε εΤvα1 προ πω,•τος ό ποιητής του
άόρατου καί του άνείπωτου, του ·,τέ
ρα άπο την C,λη κόσμου.
Προικισμένος ό ίδιος άπο τη ψύση
με το πρovci,-110 .α 6λέJπη πέρα άπ'
-rίς μορφές της ϋλης, προσπαθει να
σvσχετίση κάθε όρατο με το άόρα:
το. Διαισθάνεται πώς ολη ή πρα
y,ματ�κόrτη,-rα των αίσθήσεώv μας δέν
ε7vα� παοα μια εκψρcrοη rrvεύματος
'ΚΙ' Ο'1 ι δλα εΤΙ.'αι έμψιιχc.:•μένα με Οεία

,

Περίληψις δμιλίας
της Κας ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΙΒΟΥ

δύναμη, πού οί σκοποί της μας ι:Τvαι
άγνωστοι.
ΕΤ ια� πολλα τα προσωπι�κά του
61ώματα πού του εχουν δι1S1άξει πώς
το Έδω και το Ύwερπέραν δέι εΤ
�α� δυο χωρ1rστο1 άναμεταξύ τους
κόσ,.ιοι, άλλα εvα και ένιαιο 6ασί
λε10, με δύο μορφές.
Γράψει κάπου: «Αυτή ή ζωή που
άποκα•λοCιιμε φαντα1στι1κή, το ίιπερ
φυσ1κό, ό θάνατος, δλ' αίιτά, cΤνω
τόσο σιΛ•Ξχως παρόντα crτov γνω
στό μας κόσμο, τό•σο οίΙ·<�εια μαζύ
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J..Lας, άλλο. με μιό: καθημερινη αιτα
yόρευ;:,-η εχοι,v έκδιωχθη άπ' τή ζωή
+�ας, σε τέτοιο σr;μειο, πού οί αίσ6ή
-σεις μας πού θό: μποροίΊσαv vό: τό:
-..σι,λλάβοu11 εxouv πιό: άτροφή:J<ει».
'Ο ίδιος ζεΊ όλοέ α μέσα σ' αύ
το\, τον διπλό και ρευστό κόσμο,
περνώντας συνεχώς άπ' τό ενα βα
σίλειο στό αλλο, σό:v ενας νέος Όρ
ψέας. Κάπο-τε ά«ουμπώ11ταc
τάνω
στόJ κορμό μιας γέρικης έληας,
vοιc.:::π ξαφν,κό: τήν έντύπc.::,η πώς
εΤχε μετατε3η σε μιό: κατάσταση ά
συ�είδητη,
δπου cVΙα εΤχαv άλλά
ξει ,όημα κατά Gαι,,μασ-το rρόπο
<<Πο1ος ξέοc:ι, ί:ιως, ίδω,1ένες άπό
τούς άγγέλοuς_ οί κορι,:pες των δέν
τρων, vά μήv εΊ Jαι παρά ρίζες ποιΊ
πίvοι,ν άπ' τούς ούρα.ιούς».
ΈvταΟeα και 'Υπερπέραν, ;ταρελ8011 καί παρόν, ζώντες και νεφοί, δεν
εΊναι παρά
μιό: άδιά::mαστη και
σύyχρυ,η όλότητα. Ό θάνατος εΤναι
ή πλευοό: της ζωης πού δέν εΤ;:χι
γυρισμένη προς τό μέρος μας, πού
δεν μποροιι; νό: φωτίσουν οί α':ιθή
σεις μας.
Τό νό: μπορη καν;:ις vό:
φωτίση αίlτή τή; πλευ,ά, εΤιαι ή
πραγματοποίηση της πιό μεγάλης
συνειδήσεως τr\ς ϋπαοξής μαc, πού
'6ρίσι<εται σύγχρονα μέσα και στους
δύο αύτούς κόσμους και τρέ:μ:ται
κι' άπό τούς ύο. Ή ζωή ά:π' τόι
θάνcrτυ, κι· ό θανατος απ' τή ζωή
Μέσα στό (]1,<στει ό βάεος κά:θc: ζω
ης υπάρχει ό θά11ατος σό:ν ενας σπό
pος πού ώοιμάζει μαζύ μέ τήν ϊδ,α
τη ζωή και γύρω
άπ' τον όποί::,
ολσ μεταμορφώνονται.
Ό κόσμος λοιπόν του Ρίλι<ε ::Τ
;ιω ανοικτός πρός τό WΑγνω:ηο. εΤ
vαι εvας κόσμος δπου δλα ά<cι.ιη
κα; το πιό άσύλλητrτα εΤναι και ό
q:,είλοι,v νό: γίνου; δwατά .

ε

1875.
Γε.,;ήθrι<ε στή Πράγα τό
Ό πατέρας του ήταν στρατιωτικός
κι' ή μητέοα του άνi',<ε στην άρι
σ'τοκρατία.
ΜΞ:γαλώ11ει στο ·,ΤΙcοι
υάλλcν του σπι-τιου του άπομοvω
μένος άπ' τούς συναμr;λίκοuς του,
σό:v ενα κορίτσι. 'Έτσι στό: δέJ<α
,ου χρόνια δέχε.αι με ά,ακούψιση

τήv {γγραφή του στή Σ'Τρατιωτική
Σχcλή. Μό: -rό στρατιωτι«ό σ'Τάδιο
εΤvαι κάτι τό έvτελως άσι.ιμβίβCΧ!σ'Το
γιό: τόν εύαίuθητο χαpα;:<,τηpα τοΟ
μ.,φοΟ Ράινερ. Γι' αύτό, πcιλύ σύν
τομσ θ' άρχίση άπ' τή φιVΙακή της
Σχολης ν ά νοσταλγη τήv άλλη φυ
λακή του σπιτιοΟ του. Άπ' τή φοί
τησή του
αύτή στή Σ-τρατιωτική
Σχολή, ό Ρίλ<Ξ: δέν άπε-<όμισε παρά
ενσ άγριο μΊσος γι' αύτό τό σαμπο
τάζ πού λέγεται άyωyή και σχο.λιεΊο
και πού άποyuμνώι;:ι τό παιδι άπ'
τόv q:ι,•σιι-.ό του πλοιιτο, γιό: νό: τόι
ά,τικαταστή:,η με κοι vό: όμοιόμορ
φα έφόδια.
Μ:γαλώvοιτας ό Ρίλκε φοι-τα στή
Νομ ι<ή Σχολή της Πράγας, κι' άρ
ycτερα
στή; 'Ανωτάτη Έμποριr.<ή
στό Λινrς της Αύ:,τρίας. Ταξιδ;:ύ;:ι
στή Γερμανία και Σουηδία, κι' άρχί
ζει ν' άσχολεΊται σοβαρό: με τή λο
γοτεχνία · Λίγο άογότεοα,
ή έπί
σκεψ1 της 'Ιταλίας ι<αι της Ρωσσί
σς, εΊvαι δυο γ:::γοvότα πού θό: παί
ξοι, J σημαντι«ο ρόλο
στήv ψι.ιχιική
δι01μόρψc.:::,η του
Ρίλ-<ε. Ή πρώτη,
γεμίζει τή ψυχή του άπο τις άναρί
Βμητες «αλλιτεχ ι-<ες μορ:pές της πού
με τόση δύvα1,1η άπc <αλύπτουν το
Θεό. Ή έπίσκ:::ψη της Ρωι::ι�σίας τον
σuγκΛονίζει, ή άπεραντωσύvη της,
οί ά,Ξ"ρι:.:,ποί της, δλα έ«εΊ γειτονεύ
ουν με το Θ:ό. Ή άyάπη του προς
τή χώρα αύτή ειναι μεγάλη: «ΕΤναι
ή χώρα πού οΊ α,9ρωποι εΤναι μονα
χι-<οί. c καθέ;ας μ' εvα; κό::ι�μο μέ
σα του, ό καθένας γεμάτος ά,πό σκο
τε, ιό., Ο κσeένας βιJθισ>μένος σ'ΤηV
ταπε,νοφροσύvη του, εΤ11αι ο1 συνε
χεΊς_ οί γινcιμενοι.. . ».
Μετά τη Ρω:rσία, βρίσ1<οι,με -rόιν
Ριλι<ε γιό: εvα διάστη1μα, νό: ζη στο
Βορcrμπέ\Ιτε, στή Βόpc:ιο Γερμανία,
κέντρο τότε των Γερμανών έξ1τρεχ:τιο
\,ιστω�, δποu και δέχεται την έπί1δρασή τους. Το � 902 ό Ρίvνκε πη
γσί,ει στο Πα.ρίσι. Το ταξίδι αvτο
εί'ν' ό μεγάλος σταΕιμος της ζωης
του, εΤιαι ή γνωοιμία του με τον
μεγάλο γλύπτη Ροv1τέν. Ό μι;:γάλος
κσλλιτέ.χ.ης θό: δώση νέα κατεύθυν
ση στη δr,1,1ιοuογία του νεαοου ποι
ητή. Θα του διδάξη την έργ010ία,
τον ,ρόπο του νό: κάνη κα�εις ζων-
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,-ανή πpαγιματικότητα κάοε του βί
ιωμσ. Κάτω άπό την έπίδρcrοη τοΟ
Ρο ,•τέ.ι δ Ρίλικε 1.μφανίζει όριστικά
'ΤΟ μεγαλύτερο μέρος τοΟ εργοu, πού
εΤχε άρχίσει άπό χρόνια: Τό Βιβιλίο
των Εiι<όνων, τό Βι6λίο των Ώρων,
τόν Μάλτε Μπρίγκ&:, τά Νέα Ποιή
ματο..
Σέ λίγα χρόνια θά vοιώση την ά
νάγ,,-η νά γνωρίση κι' άλλους λαούς,
νά ερθη σ' έπαψη μέ τόv Μsσογειο.ι<ό
..κό,σμο. Έπισ,<έπ'τεται την Ίσrπαvία,
κι' cφγόιτερα την Α'ίγι,ιπτο, τήι Ά
ψρ,κή. Ό πρωτος παy�κόσ�μιος πό
λΞψος έχει άρχίσει. Ό Ρίιλκε έξΟ!.,_
'Ιλημέ.ιος σc.:ι,.ιο.τιικά και ψυχικά όmό
,άλλεπάλλr1 ες σι,μψορές,
βρίσκεται
.έπιστρΟΙτωμένος στη Βιέννη. Ό πό
λΞΙι,ιος εΤvαι ,<άτι πού δέν
μπορεί'
vά σι,ιλλάβη καi vά έξηyή:τη. Ή ό
pαδ,κή άν9pωποσφαγή τόν γψ ίζει
ιμέ φpίι <η, ή μοvσα του εχει σιγήσει.
Ή '5λβετία εΤvαι ή τελιευταία χώ4)α πού eά ίδη τc•ι Ρίλι'<ε. Κο.'ταφ:ύ
Ύ'ει έlκεϊ, χάρις στις ένέργειες ψίλων
του, πού τοΟ εχοuv
·,ταραχωρήσει
,όv πα.ληό 'fTύpyo τοΟ Μuζό yιά νά
ξΞ:1<0upαστη και ν' άναλάιδη. Σ' αύτό το έρr,,,.ιητήριο,
όJιά�μΕΙσα στην
,άγρια, σ:ωπηλή φύση, θά ξανάβρη
,ή χαμένη έπαφή του μέ τό
Θεό,
,και θό, γράψη τ ά δύο rελωταϊα, με
γαλειώδη σέ εμττνει,ι:rη εργα του, τις
'Ε.λεγείες ,οΟ Ντοuινο και τα
Σο
vέττα στόv 'Ορφέα. Μα ή ί.ιyεία του
, ι,
ξαφνικό χειροτερεG:
ή λευχαιομία
-εχ, ει έι<δηλω9η. Πεθαίνει τό 1926, σέ
ήλικία 51 έτC::v.

Ό Ρ iλ'<ε πέρασε άπ' τη ζωή σαν
..lvα πρόσωπο
σχεδόν μαγι,κό. Ή
-ταν ό Όοφέας πού μποροϋσε ,α
-ττερνάη cιλοέvα άJπ' τcv ορατό κόσμο της uλης σ'τόν άόραlτο κόσ,μο
τοΟ πνεύματος. uΟλα ξάφνιαζαν σ'
αίιτόv, ή μεγάιλη του λεπιτ&τητα κι'
ή εύγένεια εμοιαζαν σαν ν' άvηι'<αν
σ' ενα,y κόσμο ψανταστιι<ό1, ίδωομέ
νον μόνον άπ' αύτόν. Ή άyάπη του
-ποός την έprΙ.Ηα και τη μόνe,,.:τη, δεν
άφω:τιv..ι,.ιέ
τόν a ,.ι πcδίζει να εΤναι
vος στους ψίλοι,ς του και να ΚΟ'Πιά
ζη για τούς άν3ρώποuς. Άλληλογρα-
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ψεϊ ό,,.,ούραστα μέ νέους,
ασημοuς
ποιητές, μέ νέους έργάτες, μέ vεα
ρες γι,vαίί<.ες και μητέρες, πού κα
ταφεύγουν προς αύrόv για μια σι,•μ
οοuλή, μια παρηγοοιά.
'Απασχο
λείται μέ άφάνταστα συγκι,,ητικές άr
γαθοεργίες. Τον δλέπουν να χαιρε
τάη, βγάζοντας μέ σεβαισ•μό τό κα
πέ�λλο του στην τ,ελλή τοΟ χωριοΟ,
σ τούς ζητιάνους, Ο'Τούς 6001κούς πού
πάνε τ α ζώα τους στη βρGση, στους
χωpι,<οιις πού συ;α,rr& στούς άyρούς.
Και οχι μόνο.ι οί &,,,3ρωοποι,
άλιλά
καi τα ζώα και τα φvτά, και προ
πα,τός τα παληα αίωνόβια δέ.1τρα
τοϋ εμπνέοι,J άyάιπη και σε:6α.σμό.
Ή έργσ:σία, τέλος, εΤ,αι γι' αύτc,ι
ή πιο ίερή άποστολή τοΟ άνθ,ρώποu
έπάJω στη γη. ΝΟχι μόνον δr,ι,.ιι::>υρ
όiλλα
γική έργα1σία προς τα εξω,
παράλληλα έσv.:τερ <η έρyασία για
την τελειοποίηση τοΟ έαυτοΟ μας.

Ό Ρί�ι<ε δεν εivαι 6έ6αια ε,ας
φιλό::,-οψος. Ε1ναι δμως ενας στοχα
στής. 'Έτσι είναι έπί:ι,.ιεν•ο
μέσα
στο εργο του να διαγοάψεται και
ν' ά;απτύ::,-σεται
κόiποια κοσμοθε
v.:ρία. Ή κοσμοθ:ωοία αυτή μπορεί'
να σuσχετισθη πεpισσcιτεοο μέ ταν
Μυστικισμό. Ό Θεός εΤναι ό «'Άρ
ρητος», έ,φ6σον δεν ύπάpχ:ει καμμια
Εiννοια
για α τόν t<ψράση. Είναι
ό αίv1γματώS1ς λόγος της πραγμα
τικότητας, πού κρGοει τc'ι έαι,1τό του
καi κατοικεϊ μες στην αίώνια σιγή.
λ(άταιη άv αζήτηση, άδηγε'ί ·,τάν
τοτε στό Μηδέν: �Τρομεοα μα1φύς
ό δpc-,.ιος ΠΟU ψέpν'Ει προς cσένα,
και σ6ι άJπό ,<α,ρό κανεις δεν 'ΓΟV
έπάτησε,
δι,,::,-κολοπέραστος.. ». Τό
Β ι6λίο των 'Ωρών εΤvαι γε,μά:rrο άπ'
αύτές πρc:;εuχες
τις θαι,ι,.ιάσιες
προς τό ι Θεό, ταν Θεο πού κρύβει
τόJ έαιπό του άπό τόv 01118ρωττο.
ΤόJ άπα,<α.λεί σκοτεινό άσv,είδητο,
01κοτεινή ρίζα, ι,ιεγόiλο, αyνωστο δά
σος, δίχτυ, Νόμο πραό•τα'Το...
Τα οντα τοΟ κί:σμοu αύ'rοΟ, άΦοΟ
πρcέρχcνται α1π' τό 0:6, πp ·� -ι
1ιά τόν έ,<ο:ppάζοuν.
Σι, yκλο,ιισ μέιη
ή ψυχή του, δεν ρc.:τ& ·,τιά, 3πως
πρί.., ποΟ εΤναι ό Θεός. Άp<ΞΪ πια
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γι' αί.ιτον ή διαίσθηση &τι ό Θεος
ι.,ει μέσα στο κά18ε τί, μωα σ' αό
τόν τον ίδιο. Αίπc'\, τον Θεο Θέ.λει
τω�α ό Ρ ίλικε ν' άνα,<αλύψη να τον
έλευθερώση καi να τον ·,ταροιισιάση
στους ά�θρώποuς.
'Έτσι θ' άρχίση μια κάθοδος πρός
τό Θεό, με τήν κάθοδο μέσα στον
Ίδιο τόν έαιιτο του, πρέπει / aπο
χωρήση μέσα στην άγνωστη ερημο
τοΟ έαιΥΤοΟ του.
Ή ερημία που επιζητεί. είναι ά
παραίτητη προuπόΕεση για την αύ
τc:η, y <έηρc.:ση
πρός δ r,ι,ι ι:>uργία.
Τή ., παοc,οιάζει γι' αύτό με εύ::ρ
yετι«ή ορ:;χή ,T:JIJ μας yον ,μοποιεϊ.
Ό Θεός ορ•σ<<-ται μέσα στόν ι5:
γvωσ,ο, ο το c <G τειι,ό πι,ρηνα του
εί ,αι μας, όπ �J μπcρεί να ψ9άση
κανείς με τή μόνωση.
Πώς έν οεί αί,τή τη μόνωση ό
Ρ ιλ<ε, 'Όχι κλείσιμο της ιj .Jχης α
πέναντι στcν κό.:τμο, άλλα σuyι<έ,ι
τρωση, έσω'τερ 1 κ11 έρyασία για ,ε
λειοποίηση <
ι αi ώρΊ,.ιωση
Και-1ι-1ια
ήσυχη,
μοιρολατρ.κή
κατάσταση·
ά,τίοετα, δράση, εργασία καi πρό
παvτ::.ς ού.:τιώ�ης ζωή. Για i:λα αύ
τά,
χρειάζετα, χρόνος καi κόπος
πcλuς και ίιπομcvή, χωρίς 6ία, πρέ
πει vά ώρ,,μ άσοιμε σιγά - σιγά, οη
μα πρός 6r,,,.ια, σάν ενα δέ1,•τρ:, που
δεν ά.ισίζει προτοΟ ερ&η ή
έπ:,χή
1ou. Κ,' δτα; ετσι ώριμάσοιιμε, τ6τε θό: ,οιώσοuμε πώς ό χρόν:,ς ·,ης
σιωπης και της μ611c.:σης Sεv ηταν
χρόνος xc ,.ιέvος, άλλα άπαρ:χί τητος
χρο,οr δημιοuρyικης έοyασίας. Ά
ληθ,1,f;, οί.σιώδη ζωή 6ρίσ<::ι ό Ρίλ
Ι<"ε σ' ολοJ τον εξω άπο τόν αν0ρω
πο ,<0σμο, στα ζώα, τα φLΥΤα ι<αί
τό· πράγματα. Οί α:1,1 θρωποι τών μ::
γσλοu'Τόλεων
ειχοuν χάσει κά81ε ί
σορροπία και μέτρο και δεν μπο
ροΟν πιά να ζήσοι.n ούσιώδη ζωή.
'Έχει λοιπο; στραφη ό Ρίλκε,
προς τη Γη, πρός τήv πραy,.ια'τικό
τητα ι<αί το τrαοόv. Δε,1 θά παύση
να τωίζη άπό δώ και μπρός την ά
ποχώρηση αύτη μ
, ες στcν εαυτό μαr,,
σάv ,.ιονα5. ικο μέσο yιά ώρίιμανση,
για τη δηιμιοuρyία μιας αρμ::,1ίας
κι' έ,ι�τητα_ς ό.!Jό!μοοα στη ψ�χή μα�
,
και το Θεο. Ολοι μας πρεττ:ι να
ίι �ωJοC,με ζώντας ·μια οvσιώδη ζωή, ά-

πο.λλαy,μένη crπo κόJΞιε τr.::ρι-rτό, ζωrι
πτωχείας, δπως την άπο,κa,λεί, οχι
,με την έ1,νοια της Ο'Τ'έρησης, άJλλά
της αποJλλαyης άπο περιηες έ:ττι
θuμίες και κτήσεις. Σ,χιέiση με τήv
καi ή άyόrπη,
τττωχείο. αύτή ε.χει
δπως την έ" οεί ό Ρ ίλι<ε. μΟχι με.
,,'Jν ε;νοια τούvαστερήσοιι,.ιε η ν'ά V<-
φώο ο� ,.ιε τη σάρ<α ,.ιας, ό!λλά άyά
πη ι,ε παραίτηση crπo κάθε πόθο.
κ1ήσεως και με την έπίyνc.:ση &τι
ποι,:ενά δέ.ι ;τρέπει νά
·.τα,ραμέ
νοι ,.ιε.
«'Οφείλεις ν' άλλάξης
rη ζωή,,
σου», είναι ,ο 1,έο του σίι1,Jr,1μα.
'Η τελειοποίησή μας c•μως αύτή
και ή ώρ:1,.ια σή μας, ίσcδuνωμεί και
,.ιέ την ωρΊ,.ι σ,vση τοΟ Θε::,Ο επάνω
vτη Γη Φ:ο.ι,::,uμε ετσι vά καταλά
βουμε τcv πολυθρύλητο Θεο τοΟ Ρίλ
κ: πuυ yί\1:ται ι<αί ώρ μάζει έπάνω
στη Γ11 με τη ζωη τι;;v ά-1,3ρώπωv_
Είναι ό μελλο1,,τικός, ό έρχcι,.ιενος, ό,
μέι WJ ν.CΧ πρ::•<ύψη άπ' τcv έπίyειο
,μόχθο μας.
Αύτόv ,ό μέλλοντα να πρ::χyμα
τοποιηΘη Θεό, π::χρομοιό.ζει με UψΊ
λό Ναό, που για νά τον οί <:::5:J,.ιή
σοι,,.ιε έρyαζcι,.ιαστε δλοι, σ' ολη μας,
τή ζωή ι
(('Ε?γά.τες
εϊμ'Χιστε,
ΟουλευτάΟες, μ::ιJ·ητές, μ.χστό ρ οι Κ:ll
χτί
ζουμε, ώ ψ·ηΗ1 έχχλ·ησιά ... ».
Κι' άλλοΟ·
<(λΙέ ι.έοια σέ ι.τiζουμ.ε '.?εμ.ου)
\
,
f
I
Ι
\t1..στα κ1.\ σωρευο�με �ετρα. πσ.:
,
vω στ·η πετ�α. λΙα ποιος μπο;ιε�
vά σέ τελειώσ·η, λΙεyάλ·η έσυ έχ
χλ·ησi,-.».
Άλλcu πάλι πο.οομοιάζει αuτοJ
τον μέ1Λ,λο1,•τα να ώριμσση 8:ο με με
γάλο δέvSρο. Κcϊ: ζωή 6λcσταίνει
crπo την αyvι.:ιστη, σ1 <0τε,;η ρίζα που•
λέγεται Θεός. Είμαστε cι\:,ι μcpια
του Ei.,φou αι:τοΟ καί ζC:..,τας ώδη
θά
yοC-,.ι- ,ό δέντρο σε ώρίμανση,
παραγάγουμε το Θεο σc:.ι ί'.Jα
κσp:τό.
Ό κό:::-,.Jcς λοιπόι δέ,ι εΤ,ιαι μια.
τελω,,,ι-1έJη Θεότr,τα.
Ή οσ,:,ιλεία
τοΟ Θ:οΟ πσα:r: �ε... άζεται
6π6.,Jω
0·1ή Γη καί με 6pσδύν, cι\λα στα
ε'φο ρutΙ,.ιο πρ:,χωρεί προς την ώ
ρίμα'ι,ση και το θφισμό. 'Έτσι οί.

σε

ΙΛΙΣΟΣ
-i:.ινοιες
μ,.,τατίθειvται κι· ό άνθρω-τrος άπό δηι,.ιιοίιργηιμα του Θc:οCι, γίνε,ται ό ϊδιος δημιουργός του Θεοίί.
Ό Θεός εχει άvάyκη άπο τούς άv
�ρωπους, περιμέ. ει άπ' αύτούς νά
-τό1 ποαγμο.τοποιήισοuν, vά τόv ά-πο<αλίιψοu;, ό Θεός ζεϊ στή θrοη
•μας τή δ <ή του ζωή.
Κό:ποτε, στους μrγαλJuς στα
<θμούς τ1ς ά,3ρωπότητας, κάποιος
νέος οί ωδc ,.ι ος πσροι•:,-ιάζ::.ται. φτά
νει σο5σρός άπό τά ξέ"α 1<1' όνεβαί
νει πάνω στις Ο'καλc..::,-ιές, δείχνον
τας στους αλλοuς ε;α vέJ ·rρόπο
χ, ισί,μσπος Και τότε δλοι άοχίζοu
με παλι τό χτίσιμο απ rή; άρχή
με νέο ζηλο, ((,<t' ά,•r11λαλεϊ, μέ:,-α
<XΠCJ τό βοu;ά, Πι <,•ος ό ',τάταγος
-άπ' ,ά πολλά σφυριά».

Ό Θεός ερχεται στόν α ·8ρω-πο
με τό θάιαιο. Ό θάνΟΙτος εΤvαι το
κέvrρο κι' ό πuρή.ιας πού γύρω του
'Π'εριστρέφεται κό!Ξ<ε ζωή. Εϊv' ό σπο
pος κι' ή ζωή, ό ψλοιός του. Ό iρ
χc,,.ι ος λοιπόν του θα.ιάrοu εΤvαι ή
-διάροηξη του ψλοιοCι για rή vέ::ι: α
νο.ολάστη,cιη του
αίώ.ιιοu σποροJ,
γιό ,ή σuΙΞ.Χη με;ταμόρψωση.
(('Ο :λΙεγάλος
-θάνατος που ό
χα-θένας μας κλεί μέσα του, εiν' ό
χαρ-πός που γύρω του
χινουνη.ι
:Sλα».
Γι' αύτόv, για τον Μεγάλο Θάνα
τ ο ο: νέες κοπέλλ::.ς βιάζο/rαι v' άν
.ιθίσοι,v καi vά ώριμάσοvv,
γι' αu
τcι.ι ,ά vέσ άγόρια όνειρ:ίιοvται vά
γίvουv &,6;, .;:ς.
Ό θάνατος δεv εΤvαι τό τέρμα
-της ζωης, μά βρίσ�κεται σ' έσωτε
,Jική συ.ιάρτηση, μο.ζύ της. Για Κ.Ξ:1νοv πού έχει ζήσει ι-,ιιά ουσιώδη ζωη
-ό θα ατος εΤ,αι ή τελείωση της ζω
ής του. Δεv εΤvαι ή λύση του συν
.δ[σμοu με τή ζωή, άλλα •1 ::'.πίστεψη
της, ό καρτrος καi ή άωοιβή ·,τις
Αυτό σημαίνει κατά τόv Ρίλ.<ε δτι οί
νΞΙ"'ροi βρίσκονται πιό κοντά στην
ούσία του κc:,-μου, παρά οί ζω.ιτες.
Για τή.ι έ:λει,:,-η στόv καθένα αυ
-τοCι ,ου μεγάλσu, του άληθιvοCι θα
Ψάτυu προσεύχεται:
«Θεέ μου δώσε στον χα-θένα τον
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δικό του ,θάνατο, αύτον που γεν
νιέται ά.πό τ·ην \'δια τ·η ζω·ή του ...».
Όταv έχουμε σποrrαlλήσει
δλη
,μας τή ζωή στα έ'ΠουσιώSη,
·,-ότε
πεθαίνουμε δχι τοv δικό μας θά,α
το, ιμά κάποιον αλλοv πού έξα:J)αvί
ί,ει τόν άνθρωπο καi σηιι-,ιαίr;ει τό τε
λος της προσωπικότητός ·,ου.
'Έτσι ό Ρίλ<iΞ: ψρίττει
μ'ΠιJΟζ
στους 6ίαιους, τούς όμα1δικούς θα
vάτοις καί τίς ά.ιθρωποσφαγές, ,..:ά
καi μπρος στους αλλοuς τούς αvr.::ι
vι•,.ιοuς καi τυποποιryμένους θανά!τοuς
σ•τά vοσcι<c,.ι.;:Ϊα καi τα ίδpίι ι-,ι ατα
τώv μεγαλουπόλ::.ωv της σryμερι ;ης
κοινωνίας.

ΡΕζησε αραγε ό ΡίΑJ'<Ιε τή μεγά
λη ενωση με τό Θεϊο, πού ηταν ή
νοσταλγία
όλης του της ζωης;
Ποιος μπορεί' vά ξεύρη. Μrοα του
6έ!6αια ύπηρχαν όλες οί άπαραίτη
τες προuποθέσεις γι' αίιτό: ψυχική
άγ.ιότητα καi καθαρότητα, μόνωση,
σιωπή καi πτωχεία.
ΕΤχε τrετάξει
μες στο, άσίιλληπτο κόσμο του π ,c.ύ
μαπος, κάνοντας όλοέvα καi πλατύ
τερους ΚU,<Λοuς γύρω άπ · τό Θεό.
Τί vά σημαίvη δ ι-,ι ως ή σιωπή
του, στό τέλJς, πάνω σ' αύτό. Είvα•
ή πανάρχαια σιωπή του Μύστου, τό
ίεοό δέος
πού τόν
,τλημμυρίζει
μπρος στο μεγά1λο καi συ)'Ικλοvιστ,
κό βίωμα, η ό Θεός ξέψυyε, ύψώθη
κε ξαψvιι'<ά, άπρόσιτο κι' ά!κα'ταλη
πτο &1;
Στα τελεuταϊα του εργα ό Ρίλ
κε δέ..ι μιλά πια για το Θεό, τον ά
πc::rιωπά <<Ε'ίvαι παλύ μ;:.γάλος, λέ
ει, για νά τολμα κανείς v' οοχολη
ται ,.ιαί,ύ του». Τή θέ!ση του ΘεcC
παίρνει τώρα ό 'Άyyελος. Ό 'Άγ
γελος εΤvαι μιά τελειωι,.ιέ!,η ϋπαρξη,
πού ζεϊ μέσα στό έvιαϊο 6ασιλειο,
το φΙJσικο μαζύ καi το ύπερφuσιι,ό.
Στο πρόσωπο του 'Αγγέλου εΤvαι
π λήρωση κα1 πραyματικότητα αύ1ό
πού για τόv &ν9ρωπο εΤναι προδι
άλση μόνον καi ίδανικό. Για τούς
άγγέλοuς δεν ύ'Πάp)Cει χρόνος καί
παρ:::δ·κόιτητα, ε• ;::ι:ι σίΙUβολα ι-,ιιάς
άχρό .ιου ύπάρξεως
Ό Θεός εΤ-ναι μια άπρόσιτη ',
νοια. Ό 'Άγγελος εΤναι κο;τά πι:,vς_
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αυτοv, αλλ' οχι καi άπόλ τα άπρό
σιτος για τη'Ι ψυχή 'TOU άν0ρώπου,
εΤvαι κατα κόmοιο τρόπο εvας σύν
δεσμος μ,ε�ταξu Θεου και ανθρώπου.
Βv�ισ ,..ι�ς :"'\ μ γά
_ λη σιω;1"ή
του ο Ρ ιλικ1z αι:<0ι,•:ι τις ,..ι= ωι5ιcς
των ούρανίω•'J ταyιμά!τωv, έπ11καλεϊ
ται τον � Αγγελό του.. Μα σαν ενας

Όρψέας ά:v:ι<α'νοποίηlτος ξαναγu,:>··
ζει προς τη Γη, κλίw:ι εύλα6,κα τα.
yδvwα μποος στη ζωή, κ i ψιιθυ
ρ ίζει

η:

(ϊΜη ληcrμονεί ε ΠΟ ε πως
ζωή εϊνσ.ι χάτι το λαμΠ?Ο και τ�
-θε"ο».

'Από τά ποιήματα τοϋ Ράίνερ Μαρία Ρίλκε

Οί &vθρωποι ·δλα
Πολ

u

τα ξέροvv ....

τρομάζω μπρος στ ον λόγο των άνθρώπων Τόσο

ή ομιλία τους είναι πειστική
κι' αίιτυ λ έγεται σκύλος, σπίτι τοίί·rο, κι' -οσο
yιά την άρχη, ε ναι εδώ Τό τέλος, είναι έκεϊ.
Mi τρομαζει ή α'ίσθησ·ή τους με τη χλεύη
το παιχνίδι τους ολα τα ξέρουν

τι να γίνει, κι' αύτο

πού εγινε κιολας. Βουνό κανένα δέ:ν τούς εΤναι Gαuμαστό.
Ό κηπος τοιις κι' ό πλοuτος τοι,ς με το Θεο, άκρι6ως, συνορεύει�
Θελω να σuμ6οuλέψω, να έμποδισω. μένετε μακρυά.
Να τραγοιιδοuν τα πράγματα άγροικω με χαρα τόση 1
Άγγίξετέ τα· είναι άκινητα, μενοuνε 6οu6α ..
Μου τά εχετε ολα τα πράγματα σκοτώσει.

Έρyάτεs εϊμαστε...
Έργάτες ε'ίμαστε

μαστόροι, βοηθοί, παιδόπουλα, και σένα:

χτίζουμε, πανύψηλη έκκλησια.
Καί, καποτε, σο6αρος ξένος φτάνει άπο τα ξέν, α
κι' ώς λαμψη μέσα άπο τα έκατό μας πνεύματα περνα

Ι
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και, τρέμοντας, μας δείχνει ένα
νέο τρόπο

Στiς σκαλωσιές, που σαλεύουν, σκαρψαλώνου,με, Gαρύ,

στσ χέρια μας, ένω αίωρε'iται, το σψuρι,
ωσποu, τα μετωπα μας Μια ωρα τα ψιλήσει,
πού, άστράψτοντας και σαμπως δλα να τα 'χει γνωρίσει
άπό σενα, iίπως άπο το πελαγος ό ανε1μος, εχει ξε1κινήσει.

Τότε, άπο τα πολλα σφuρια, γίνεται πάταγος
που άντιλαλεΊ, μέσα απο τα 6οuνα, πυκνος
'Ελεύθερη σ' άψήνοuμε μονο οταν 6ραδιάζει ·
καi το έρχόμενό σου σχεδιαγραμμα χαράζει.
Μεγας εί Κύριε, ο Θεός

Άπο το βιβλίο των ωρωv
C

,._,

Β γ α λ ε τ CX μ ά τ ι α μ Ο U " μπορω να σε δω
κλεισε τ' αύτια μου. μπορω να σε γροιικήσω,
και χωρiς ποδια μπορω σ' έσέ να ρθω,
και διχως στόμα μπορω να σ' έξορκισω
Σπάσε τα μπράτσα μου

θα σέ κρατά

ή καρδια μου, χέρι σα νά'τανε, ψuλακισμένον.
Πνίξε μου την καρδιά, μα το μυαλό μου θα χτυπά.
Κι' αν ρίξης στο μuαλο μου τή ψωτιά ,
θα σέ κρατω μες στο αΤμα μου κλει01μινον
Μ α κ ι' ά ν άπ' τον έαυτό του καθένας

-;τροσ-τταθεϊ

να 6γεϊ, σαν άπο είρκτή, που τή μισεΊ καi την ψuλασσει,
εΤναι ενα μέγα θαuμα σέ τούτη την πλαση
Το αίσθανομαι

6ιώνεται δλη ή ζωή

Ποιος νά την ζεί, λοιπόν, Τά πραγματα ολα αύτά,
πού, ώς άπαιχτη μελωδία, κατά το 6ραδι,
σαμπως σε μια αρπα, στέκουν στο σκοταδι'
ΟΙ ανεμοι αύτοί, που πνέουν άπ' τα νερα,

152

ΙΛΙΣΟΣ
τα κλαδιά, ταχα, που σημάδια δίνουν,
τα λουλούδια που άρώματα άναδίνοuν,
οί μακρuες άλλέες που ολο γερνανε;
Τά ζεστά ζώα που περπατ&:ν και περπατανε,
τά πουλιά που πετάνε ξένα, έ.κεϊ;
nοιός να τη ζεΊ, λοιπόν; Την ζεϊς, Θεέ, σu;

Βούδδας
Σάμπως ν' 6.ψοuγκραζότανε. Γαλήνη:
μια άπόσταση ... Σιωπούμε και δεν την γροικουμε
πιά. Αuτός ε'ίναι αστρο. Κι' αλλα, που δεν τα Θωρούμε,
μεγάλα άστέρια, γύρω του εχοuν μείνει.
"'Ω, εΤναι ολα αuτός. 'Αλήθεια, καρτερούμε
μή και μας δεΊ; Μ' αuτό θα τοίι χρειαζόταν;
Νωθρός σαν ζώο και σιωπηλός μένει, οταν
τόν εαυτό μας στα πόδια του πετούμε.

rιατί, ό,τι μας στα πόδια του προσφεύγει,
μέσα του άπο χιλιάδες χρόνια κuκλοψέρνει.
Ξεχνα ο,τι έμεϊς μαθαίνουμε. Μαθαίνει
ο,τι σε μας για πάντα θα διαφεύγει.

(Μεταrrlcί.cεις- ΛΡΙΙ ΔΙΚΤΑΙΟΥ)
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hεψεις
Ι

για τηv

ο

ύπη�r;d[α /iat τη tJdίa

Εί,•αι άνα11όrr1::ιικτο, i':ίι., έnι{)υμη
τε \(1. α}ΟΙ.Ου{Η1 σετε την ατραπο
της Ύπηcεσίας να σάς έπιβλη{}ου,·
πολλές bυσγο) ίες ) ιά αΗιμετιί)πισι.
Παρηγορη{}·�jτε μέ τή σ, έψι ,όJς δέν
f)α ησα,, τόσο σκληρες οί δοΥLμασίεc,
αν Ο ιί)άσγα) Ος i'έν ηί°'ε( ε ίiτι ε
χετε μισα σας τ11 δύναμι \ ά τίς ύ
,1 ερ,•ικ 11r ετε. Ί-\:πό μιά αλλη αποψι,
δ) ες οί δ11σκο) ίες nού μας συμβαι
' οιιν καί δJ ες οί βα-Οειις απογοη
τεύσεις, αnοσ;,οτοu,, ,ά μας προσ
<rέρουν διαυyεια γιά ηiν ά λ η {} ι , η
άτραπύ μας καί τό άληfJι,ό εργον
μας. Ύ ιrιστrlμενοι τ11ν �τυμηyορία
τιίJ'\' πεοασμίνων μας ύ7'ά (, tεων, ά
rιιναισθ1Ίτ<Lς ψ r.ί χ ν ο υ μ ε �1ιά
;,άτι Υαί ζητοϋιιε τοίιτο i\ (:ιείνο
άnό τή tωη.
Α ύτά πού γ ιι ρ ε ιι ο υ μ ε μπο
υι 1ά εlναι r.μο(!<rα Υαί πΗυματι
,α, όπιl!ς ί1 ά,ατη :ιαί 1Ί εί,-αιρια
ύψηλοτι ((•Jν (τι τείι!:εω,·. '.\λλα, μι:
χρις ότου ,ά cωιrωτισΏη αuτη 11
α'ίτησίς μας, μας i'ιαqεύ1ει δ σ;,ο
π<iς. Οί θυιτίες ποι', μας έπιι3άλιε,
τό Κάρμα /!χουν τό ,·όημα της δ ι-

α rr ω τ ί σ ε ω ς της ύ.τ ραποίι μας.
διότι μας cι.ποδεικ,•ύο1•ν δτι αι'ιτό
πού ζητοιΊσαμε διν μας εcrερ\'Ε τήν
ευτυχία που προσδοκούσαμε. Πρέ
πει λοιπόν ,•ά φ{}άσοιψε σ' [να ση
μείο «αύταρ:ιείας», <;,στε ,ά δημι
ουργ1Ίσοιιμε ενα :ιέντρο έν{)ουσια
σμου γιά τφ ύnηcεσία, χωρίς νά
ύπάρχη μισα σ' αυτό τό ηντρο κα
\•ένα ίΗλο αϊτημα.
Ί--[ έργασια σας, όπως καί κα{}ε
,•i�ς ποιι έπιδιιύηι ,r:ι είσbλ{)η στ11ν
'Α τραπύ, 01•,•τελείται κατά τέτοιον
τcι\πο, ι;\στε τό :ιέντι c ,·ά κτισ{}·ί]
στέμα μfσα σας Πισω λοιπόν άπό
κrί.-ίJε ,ό10 :ιαί :ιrιι1ε άπογσ�Ίτευσι
κρύf1εται ί1α σχι:�ισ, τό όποίον
τει\'fι στην πραγματο,οίησι της δι
γηc σας δυvrlι,ε<ι'ς καί καλισιις.
ΊΙ tω η ι'J c; σrι.ς ,,-εριβάλη στό
εργον ιτας μέ φιλους γαί συντρό
rrουc, ,τοντα δμως ι'Jά cάς προ:Ξεν11;ουν Υ�,οια , αποyοητευοι cί:ιριβω7
επειδη ο :ιαλ 11η.ρος σας crιλος και
11 ,αλυτερ11 σrις παραμυι'Jία πριπει
,•rl είναι τό ίδανι; ό της τε) είας
πηρεσίας.
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ΚΟΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
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ΠΟΡΕΙΤΕ νά ψαντασ9ητε 1:5,τι
δ:χπανδ:τε δλο τ ό χρόνο σο.ς,
ήμέρα με τι'�.ι ημέρα, μηvα μέ ,ό,
μηνα, σ' δλη rή διάρ«εια της ζwης
σας,
άπο<λειστικά προσπαθώντας
νά μαζε(,=,π. και .ά διαθέτετε μια
όλο.ιέν αί,ξα.ιόμενη
συ::χσώρεLJJ, α
vαριt\.ιή1ων
έ'<ατο,.ιμυρίω.ι
τόν.ιων
οο ό φύλλα, yρα:σίδι και &λλες μορ
φές .ιεφδ:ς φvτικης ζωης, πού ,τέψτει
.κατό γης κ6!9ε χρό;ο; "Εν::χς τέτοι
ος μcιότονος, έιπίμcινος μόχθος εΤ
�αι μια πολύ μΞλαyχολΨ<η ·,τρ:.ι:,πτι
κή,
eά σι,μφι..:.ιητε, όiλλά μποpε7, ε
τrφαιτέρω νά όρο:ματισeητε τί1 ζο
φ::;ή δι,1,;:χιτcτη,τα τi\ς ά::τψυξίας .:ά:1:
μοpφης ζωης έιπό.•.ιω στη γη; 'Όχι,
διότι δλες οί μορφές ζωη
, ς έ.πάνω
στον πλανήτη αύτόν θά μιτrορουσαν
vά πάψοιιιν vά ύπάρχοι.Ν, ση δέ.ι ύ
πηρχε ό πσράyω.ι τω 1 ό!Sυσωπήτων
των
και όJ<c.�απaι:,:tτων ενερyειC:,•ν
μανιταριών και
τC:.,;
συνερy'J.των
τc.;;, τC:v 6α,οηρίων. Τέτοιος θά ή
ταν ό κόσμος χωρίς τά μαινιτ&p,α.
Έξετ&:τ-rε τούς λόγους γιατί.

Πρωτ' ά:π' δλα, Gεωρεί'τε ·rά μα
vιτάJρια
ώς φυτά;
Πιθανό; υχι,
διότι τά μανιτάρια σ'τεpουνται -rε
λείως του πρασίνου χρC::,,.ιατος, π,:,ύ
.κοινώς συ1,6έεται μέ τά φυτά, άΛλά
κατά πολλούς τρόπους
ύπάι:χουι
6ασ,κές c•μοιότητες_ κι' [τσι σωστά
περryράψοvται ώς τοιαυτ;:;. 'Αλλά τί
εΤιναι αύτό τό πρόJσινο χρωμα πού
λείπει από τά μανιτάοια; Γ,:..:φίζετε
τί ρόλο παίζει στον πλούτο -της ο.λ
λης ολασ'-τή::τεως πού 6,.ι ορφσίνει ,-ή
γη μ,ας και πως τά μσν,1ά;::, ι'Χ ζοϋν
χωρίς αύτό;
Στη; άπάντηοι ,C,v
Θεμελιωδών αίιτωv ερωτήσεων
nρί-

1ϋορραπίας;
σκεται τό κtειSί τ']ς
της ψύσεως, -την ότrοίαν �ά yό"ψα
αίιτά φLJTCX εργάζονται
τόσο σιω
πηλώς καί τελείως vά δια1 rηοήσουν.
ΤΡ ΟΦΗ ΧΩΡ I Σ ΧΛΩΡ ΟΦΥ ΛΛΗ

τά πρ61:r1να φυrrά, IKO.!TCX ενα 1!:)ό
πο, πού δέv yί εται ,ΕJλι:;:ίως κα'τανο
ητός ά'<ό ,.ι η και ,ώρα, δ:;:σμεύουν ,-ήν
ήλtΟ!<η ενέργεια yιά νά σχηΙματίσου;
ά:,θρσκουδροyόνο ά:πό ,ό νεοό και
τό διοξείδιο ,ου α:ν'c)ρο1<0ς, πού είί
κολ:χ ά:πορροψδ:ται ά:πο τήν ά'τμό
σq;αιρα. Ή σύν9ε·τη αύtτή λε.ιτουρ
yία, ,<αλοιι,.ιέvη Φωτοσύν:Ξεσις, έπι
τελεϊται ά:πό ,ήν ένέργιεια αύτης ,ης
ίδιας της οί,::χίας,
πού δίνει στα
φυ,ά τό πρ&σιvο χρC:,,μα ,ους - τη
χλωρc:ι;ύλλη. Μέ::χω αί.1της ,-ά ψυτό:
αίιτά μπc1)οίιν vά
κο'ταισ,1<1ευάσουv,
ορ'(αν, ές συ �έσ�ις πού εΤναι άrπα
ραιτητες
για ,η; όJvάmlωξί ,ους.
• Ενε.κα ,ης πα-vτελους
έ!λλείψεως:
χλωpοψίlλλης, ,-ά •μανι'τάρια άντιμε
,ωπίζουν ,ό τεοάσ-τιο ερyον ,ης ά
ΠΟ<τήσεως ,-ων ίδίων ,DΟφωΥ, πού
ά:παραίτηπς
εϊ�αι όlφι6ως τ6ισο
yιά ,ην υπαρξί τους, ά:πό μιφικό:
άλλα μέ::χα. ΆψοΟ εΤναι άνίι<αvα yιά
ψωτcσύνθεσι, πpeπει ,ά 6ασίζωvται
στην ί,.:ανό•τη,ά τους vά καταναλί
σκουν όρyαν κή uιλη πού ηΙδη ίmά,ρ
χει. Γι' αύτό ,ό σκοπό εΤναι 1δΞ.ω
δως κα,ασικευα,σιμένα.
Τά μανιτάρια δύνανται vά διαιέJκ ,ών
1Ρsθουv σέ δJΌ κατηγορίες,
,
όποίων ή πλειονό,ης ικα!τατά.σσε.αι
ώς σ::χπτρόφLJΤα. Αύτά ,ρέφΟ'ΙΙται άrπο
κλειστικά
άπό ,ειχρή όργαν11.:η ϋ
λη, έvω ή μειονότης, ή όπτοία καλεί'
,αι παράσιτα, λαμβάνει ι,-ηv -τροψήν
, ης από ζωvτας όρyανισμούς, ποίι
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τrεριλαιμοάνοι..ν ζώα και σ:,Θρωπτο, ώς
επίσης και άπό φυτά. Ύrπάρχοvν με
.ριικό: ειδη τrού μποροίΊν νό: ζοϋν τρε
φ6μενα είiτε άπό veκρούς, ε'rτε άπό
ζώντας όρyανισμούς, και &),λα πού
ά ο;πτG,:rοονται
είς oc'J)oς αλλωιν
μανιταριών, άλλό: αύτά εΤναι λιyώ
τ ερο κοινά. Σε δποιον1δή,�τοτε άπ'
αυτούς τούς τρόπους τό: μανιτάρια
μποροCιv νό: άφομοιώσοuν την τρο
φή πού χρειάζεται, και &ταν αύιτή
έξαντληΘη, τότε άποθνήσικοuτν.
Κα
θώς κάΘε μανιταροειδές φυτό μετά
τήJ άνάπτυξί του άπο6νή:σΚ
Ι ει, άφή
νει πίσω του μιό: ΚJενή και σΙJΙΙΙΙΞ.πώς
παρη1κ.μα!σμένη πηγή τροφης πού ύ
φίισταται οοαvειληtμ'μένως έπίθεσι ά
πό διάφορες μο.pφές μανι'Ταριών, πού
τό καθένα δίιναται vό: τρέφέται άπό
τίς ούσίες πού έχουν απο,μείνει ώσό
τοu -rελ11<ό: ή άρχι,κή ι'ρyανική τέ
φρα εχει διcrοπα,σθη πέρα ά,πό τό
Τό εργο
σημείΌ ωιcrγνωρίσεως.
της διαθέσεως �χει κατ' αυτόν τόv
τ ρόπο έ,τ1πε,λrοθη.
Κατό: τόν τρόιπο αύ1τόν, ζωτιι.<ά
έφόδια όp,.,1.'JTOU πλούτου, δ διποί'ος
διαφορετιικό: θό: εχη παγιδω3'η και
θό: ί'2ι<,Ξ:ιτο άJδρανής
άiτrεριορίστως,
ά άμεσα στούς v�κpούι, όργανι•ι<ούς
σχr,,μαιισμούς
καταλύcν'Ται
τάiχι
στα καi ε'ίτε άψeιμοιώνονται
αιπο
-τό: μα, ιτάpια,εϊτε άποι5Ξ::,,μεύcνται
μεσα πpός 5:pελος αλλης φυτικης
ζωης,
ή δέ άπαμένοv:,α 'Πολίιτ11μη
ϊlλη, ή δποία καλ,:;:ί'ται )(ΙLιμός, άφή
vεται yιό: vό: δημιουρy1Ίση τη γονι
μότητα τωϋ έδάψeυς.
Έιπιπροσθέ
τως, τό διοξείδιον τοϋ αvθpο;κος ά
ποδΞ:σ'μεuΕ.'Ται στην CC11μόσψαιρα yιά
νό: χρηl(:τι,μοιποιηθη και rπάιλι ικαπό: τή
λειτουργία της φω'Τ0tσννθέσεως. Έ
νας διαρ<ης έ,φc1διασμός τοϋ αερίου
αύτοϋ εΤvαι ούσιώδης,
οχι μό ον
yιά τη φuτική ζωή,
ά:,λλ.' έπίσης
και προς χρησιν για Την CΧ'ναΠΙΑΟη
ό:νθρώπωv και ζώων, yεν t<ά δi: ά
ναγνωρίζεται δτι ή όργα1ν,1κή κατά
λιισις ή δrποία παρά!γεται άπό τό
μανι1 c1Jι και τά 5α,κτήρια, διατη
λειτουργία
ρϊί αύτή την οv:,ιώ5η
σε ίσορροπία, πρcιμη•9εύοΙΑτας ετσι
τ ό μεγαλύτερο μέρος διοξειδίου του
άνθρα�.<ος
πού εΤναι ά'νΟΙyκαίΌ. Με
τό: γεγονότα αύτό: ύrπ' 5ψι, μποροίί--

α
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με \,Ο: ίδοuμε δτι τό: μαvιταροειδη
φιJτό: δέv κάνουν πσpό: μιά μεγάλη
συνεισφορά
σ-τη συvεχιιζριμένη ϊι
παρξι της ζωης l,πι της γης.

ΜΑΝΙΤΑΡΟΕΙΔΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ
,Γvωμίζε,ε δτι ενα μα.ιιτάρι δεν
r.Τναι φU'ΤΟ αύτό κα�θ' έαιJτό,
άλλα
μαλλον δ καρπός ένος μαvιταροε.ι
δοuς φU'TOU κ.αι δτι ή uπαρξίς του
σημειώ,ει τό τέλος του κύκλου της
ζωης τοϋ μανιταροειδοuς φυrοΟ; Το
φιJτό άποτελεί'ται πρσ:y,ματικά. ά.πό
μιό: σειρό: πολύ λε.πτών ίνωι. πού
ά.ιαπτG1σσονται,
συιμπεριπλδκονται
κ:αι καλύπlτον�ται μέσα η πάνω σέ
δποιαδήποτε ού:1ία πού ύποδοηθε:ί'
την σ.,Jά�ττuξί τους. Αύτό καλείται ά
πό τούς μανιταροπαραγωyούς μι.ι<ή
λιον. Έπειτα άπό περίcδο χρόνου,
μιφές μπάλες, η σαp'<:C::ιματα, άρχί
ζοuι vά παροu::rιάζωνται σε διάφο
ρα μέρη του καί έv Κ!α ρ4, αύτό: ά
vσιπτύσσο 'Ται σε σά!<,ωuς πού Φέ
ροu, σπόρους.
Τό: ουτω καλούμενα μαy,κό: δα
κτύλια, πού τόσο κοινά παρατηρού
με στούς άyρούς, άποτελοCιv πρά
)ψcπι τηι έξωτερική ά.πόδειξι δτι
ύπάοχοuv μu<ήλισ στο ϊδαφος. Κα
θώς τό μu.<ήλιον
&.,,απ'τύσσεται,
πρό.rτει τοϋτο έξ ίσου άπό τό ση
μεί'ο πού επεσε ό σπόρ:Jς καί, κα
θώς τό μανιτάρι παράγεται στά ά
κραί'α σημϊια του σορκώιματος, σχη
ματίζεται εvας δαι<τύλιος. Ή λ,:ι
τοuρyία αύτή έξακολοv9εΊ νό: λαμ6ά
νη χώραν εξω από τόv δα<τύλιο,
ένώ ή έι:,ωτεp ,,ή περιφέρεια
εχει
γεμίσει άπό ,ήv άvαγ,καία
τροφή
yιό: .ό: διατηρήση την άνάπτυξί του
ικι' Ε το ι τό παράδοξο μαγ ι<ό δα<τύ
λιο i:ξακ:Jλου9εΊ νά μ1εyαλώvη.
Στην περίπτωσι των μανιταριών,
αύτά ξεππάyοvται
yρή,yορα άπό
τό εδαφος
έπάνω σε σ'τηρί,yιματα
για νά διαΙμορφώσοu J τούς όμορΘλ1λ ο
ε,δειι; σχr,,ματισμούς πού εΤναι τό
σο καλά γνωστοί, ένώ οί σπόροι
έμπεριέχο\Ιται CJ'τούς κάτωS1εv CJ'χη
ματισμούς πού μοιάζοι,ν με cφάy
χια. Φοι,σ1.<ωτές μπc.i\ες, έξ αλλοu,
άvσ;π, ίισσονται άπό τό έπίπεδο του
έδάφοuς μερικές φορές σε τεράστι
ες διαστάσεις, οί δε σπτόροι ά'ποδάλ
λο:ται bv ε'ίδει εψων σκόνης από

'156

ΙΛΙΣΟ�

την κοριJφή· σ' αίιτο όφ,Είλεται το 5vομά τους. Σέ πλήοη άντίΘεσι,
οί
πολuάριΕιμοι εύρωτομύκη'τες και τό:
ι
yλοιώ5η μανιταροει Ξ,ϊ ψιJτά, μερικό:
ό-πο τό: όποία μποροCv νό: τιρ:: <αλέ
<JΌι,; τόση ζημιό: στίς έ.σοδ:ϊες καi
στίς τροφές, ως έ.πίσης καi στό:
{ύλ•να οί <ήματα ί.ιπο μορφήν ξηρων
σαπροφCτι..,ι, συχνό: εχοι," όπωροψό
.ροuς κορμούς, πού κανεiς δέv μπο
pi:Ϊ νό: ιδη μέ γι,1,_11,•ούς 6�9::χλμούς,
ΊΤΟU σμως λειτοuργοCιv καθ' δ ,-1 010
,ρόπο

ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Για πολλούς άν:ιοώποJς, τά μα
ν,τάρια ώς τροφή εΤναι μια έ.<λε,<Τη
εύχαρίστησις, αλλά για αλλοuς, ί
σως για την πλειονότητα, ό ψόβος
οηλητηριά::rεως ίσως έ.πισ<ιάζει κά3:
ΊΤpοσπάθεια
νά προχωρήσουν πέ
ραν άπό τό βασίλειο -rοίί ε'ίδοuς 'Α
y.<άpικοος καμπέ.στρις,
τ ό ι<αλως
y ι.:στό κοινό μανπάρι τοίί άγροίί.
στίς Βpε.ταvJι<ές νή
Έ., τ::Jύτοις,
συuς μόνον ύπολογίζεται δτι ύπαρ
χοuv πράγματι έ.<α:το,τά5ες ψαγωσί
μων εiδών μανιτΟ'οιών και πραγμα
τικό: μό\,Ο μια φούχτα ίσ,<uοω; Ε1λητηριωδω;, κυρίως της oi ωγεν;:ί
ας Άμανίτα, τό 'ίδιο δέ: άλη3εύc:ι
�<α; γιό: άλλα μέρη τοίί <ό:rμοu 'Ω
στόσο.
πpοτοίί \,'C! cηεφ9η κα είς
ποτ[ νά ψάη οίο3ήπ:ηε έ< τώ; ά
γνώστων πο,κιλιω;, εϊvαι ού:rιώδ:ς
νά σuμβοι,λευθη κά;π-ο,ο άπό τά δια
θεσιμα πολλά καλά βιβλία
πού
πρ::;::τδιοριζοuν την ταυτότητα τώv
μανι-ταριών.
Προς τοCτο δε; υπάρ
χει .<άτι άλλο πού μποο:c:Ϊ νό: γίνη
γιό: τον κατάλληλο
προσδιορισμό.
Ό άi<αμπτος κcJJC: 1
ε1ναι.
"Αν
άμφ,βάλλετε, μη τ ά έγγίζετε, μή τό:
-τρωτε 'n δηλητηοίι:rσις άπό τά μα
v,τάρια εΤvαι σοβαρή, ή δε δηλητη
ρίασις άπό ,ά θανατηφόρα ε'ίδ1 της
Ά ,.ι ανίτα σι,χ;ά εΤναι μσιραία
Τ ό Ψ� .ιί, τ ο κροσί, ή ,.ι-rrύ;:>::χ καί
οί πο κ•λίες των τuοών έξαρτω.παι
ό-'Τό τίς διάΦοοες ένέ.pγειες τών μu
λ(ήτω; γ•ό: vά ε-rrιφέοσ�ι1 τό: �πιθu,.ιη
τά άποτελεσματα και εΤναι 6:c:6αιω
μέ,ο γεγο,ιος δτι ή χοf,σις της μα
yιο.ς και ά:λλω, εύpc.:Ιτc,ω<ητe,;ν u
rιηρξε γνι.::rτή σ'τον α,9ρωπο άπο
-τό: cρχαιότερα χρόνια της ίστορίας.

Πά;ω ά πό 400 χρόνια, προ..-οίί oi
_
'1 σραηλιται φύγουν άΠ'ο ,ήν Αίγυ
πτο τό ί 513 π.Χ. μεταφέροντας «ό
λαός την ζί1μη; αύτοίί π�ιJ άνα:β,:\»,
ή Γοαφή μας λέγει ότι ό Λώ τ <<Εψ"]
σεν 6.ζι•,.ιο», πpαγμα πού άrr::Jτελεϊ
κα3αρή ειδειξι δτι ή ζίιμι.:σις ηταν
-τότε γνωστή- 'Έξ::5. 16' 34 Γέν.
ιυ' 3 .

ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝι--ί
άJ(ό,μη χρόΆπό αρχαιοτά rω;
νων, α.ιαyράcι1::.ται δτι οί 5:,3ρω,ποι
ε,<ου; .<ά,cιει, έπισης,
,τολuάρι€μες
προ:;πάΘειες
για νά >-',)ηισιμο-rr :>ιή
σοι,, τό. μανιταρ::>ειSη •;>urά (μύκη
τες) γιό ίατρ,.<ούς σωπούς, � δέ:
έρι:τίβη σ,.<άλ:ως εΪναι .''ν1σ; ψάρ,.ια
κο πού ά<όμη χρησιμοποιεί' ται "(ιό:
μαιε,;τ, κούς
σ <::>πούς. Σ τούς και
ρους ,.ισ;ς έvο σημαντικό 6rμα έιτrε
τ εύχίίη στον άyώνα ·,ης ι<ο τα;,τaλε
ι-1r.σεως της μολCv:::τεως κατά τό ετος
1928. Τότ, _ό Δρ Άλεξά τερ Φλέ
μι) < άρχισε τά ,τερίφημα ·.τειράμα
τc τω _μ' ΕJα πράσινο -ύρωτομύ
.<ητσ που εΤχ: άι:χη τ ux3i\ ·τάνω σε
μια 60 <τηρ,α<ή .<ολλ i ,γ:ια άπ ό ι:ά
,--, ι., σπόοο, πού ό άέρας εΤχε μετα
φεpε, τι.,χ:χίως μέ:::τα άπο τό παρά
evρJ τοίί έρyοστο σίοu του στο Νο
σοκcι-,1εϊο τϊς 'Αγίας Μαργαρίτας,
σ'-τό Λο,δϊνο. Τό γεγονός της άνα
χαιτισεως τοίί μι.<ρο6ίου στην αιμε
ση παροJσία τοίί εύοωτοuίι<ητος ύ
τrηρξr αίτίσ ωσπ αύτός νά διεξαyά
yη δ.>.<ιιμές καi πειράματα πού κα
τέληξαν στον ποοο15ιcι, σμ6 τοίί fύ
ρω, ο,.ιύκητος ώς τοίί γένους Πεν κίλ
λουμ. Τό ίσχυρό άvτι6ιωτ,ι<ό
·,τού
πσοήχ&η, μαζί μέ &.λλα, πού έν σu1,1:χεία ό.νε;πτύχθησο:J,
έχσρα•,<>τηρί
U'θησαν ώς «θαυματουργά φάρμακα»,
Πολλά εχουν γραφη έπi των έ.νερ
γειω; τών bιαφοοων μι:rvιταροειδών
είδων l(αι άπομέιοι,,; CΙJ<Cι,_ιη πολλά
και πλήοως νά κα
ν:χ yvc,,σθοίίν
-τα;οηΗοC,,ι_ Ό,τιδήπο-τε καί
εΤναι
δ:Jιατόv ν' ά.ισι<σλύψη ή σύγχρονη

ο:;

έρει,.ια,

για

νά

σρ<cτά

η5η

6εβσιώ:::τοι.,;

άμc;,ιοcλίσς ,ή

εΤναι

πέραν

μεγάλη και

γ,ωστά

πάσης

διαρ<η

άξίc: των μανιταροειδών μέσα στο

πρότι,πον της γηίνης δημιουργίας.

Ο Π ΑΤΙ(Ο ΜΙΟ Σ ΠΡΟΕΙJ1'0Σ
ΤΗΣ ΒΕΟΣΟΦ/Ι( Η Σ Ε Τ Α/1'/Α'Ε•
ΣΙ'/ ρJΙΜ ΟΑ ΕΛΒΗ ΣΤΗ ΕΛΛ ΑΔΑ
Ι(ΑΤΑ ΤΗ ΙfJ HN ΣΕΠΤΕ ΜΒ'ΡΙΟΥ
ΒΑ ΠΑΙ' ΑΜΕΙΝΗ ΤΙ8ΕΙΣ ΗΜΕΙ)ΕΕ
δμιλια του Ν. Σρι Ράμ σέ μία άπο
τις με-yάλες α'ίθοuσες των Άθηνων,
καθώς και δμιλία άποκλειστικά για
τά μέλη της 'Εταιρίας στα γραφεία
της.
Λrπτομέρειες
θ'
άνακ�ινωθουv
έγκαίρως άπό τον άθηvαικό τύπο.
Ό Ν. Σρι Ραμ εΤναι γνωστός στον
πνευματικό κόσμο άπό προηγούμε;νες
όμιλίες τοu στον «Παρνασσό» και
άπό τα αρθρα τοu, πού δημοσιεύον
ται ,ακτιι<ά στον «'Ιλισό». Σ' αύτο
τό τευχος εκρίθη σκόπιμο νά δημο
σιεuθουv σέ μετάφραση άπό τό πε
ριοδικό «Δη Τεόζοψιστ», πού διευ
θύνει δ Ν. Σρι Ράμ μερικά άπό τά
πιο ένδιαφέροντα πάνω σ' επίκαι
ρα θέματα σχόλια, άπό την τακτι
κή τοu στήλη «' Απο την σκοπια
του πύργου»:

Ό Παγκόσμιος Πρόεδρος της Θε
οσοψικης 'Εταιρίας Νιλακάντα Σρι
1-'άμ
άνήγγειλε άπό τό 'Άντuαρ
('Ινδία) οτι άποδέχεται πρόσκληση
του Έλλη νι (OU εθνικου τμήματ:Jς να
το επισκεψθη. Θά .rραγματοποιήση
την επίσ,κΕJιJ,ή τοu ώς τελευταίο στα
θμό μεγάλης περιοδείας τοu
άνά
την Ευρώπη. Σ uγκεκριμένα, θά άψι
χθη στην 'Αθήνα
την
1 Οην Σε
πτr,μο ι: ίοu,
προερχόμενος άπό τό
Παρίσι και καθ' δδ;';,ν προς τό "Αν
τιιαρ. Στην 'Αθήνα Αά παραμείνη
έπi τρείς r,,μέρες.
Ή διοίκησις του Έλληνικου τμ·ή
ματος θά προγραμματίση δημόσια

ΑΠΟ ΤΗΝ «ΣΚΟΠΙΑ
ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»
Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ

Η ΘΕΟΣΟΦΙΑ
/J ΕΝ Ε:Ν ΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Ένfοτε

τl-Dετ'1.�

τΟ

έ=�ώ-:�,;u.� :-

'ΙΙ Θεcσ)9ιvι·r, 'Εηι?ία εΙ,;αι ,§ρ.,Γ
υχ..s.�τιχ�f)
�?γάνωσtς ;
r'Οπο�οι;
εlδε τοU-;
πΎJγε σϊ:"0 " ... \ντυ:-χ.?
διαφόοc'J;
ν-:1.0/J�,
άσςc;αλώς
-91
πως -�

κ�.ι

ΙΛΙΣΟΣ
'Ετ:χ.ι?fα
είναι
μιά
έχλεχτιχ·η
·S.Qφχ.εί:χ.. Φυσικά, ·η λέξις Θεο
σο;ιίχ άπ,τελεί €.ν:χ. Χ?ίχο συνΟε
τιχ.ό της -θ?ησχεfας χ.αί της φι
λcje,y:,.ς. rΌ μ4ω;, -η Θεοσοφί:ι δ� ν
εJν:χ.� ώQ�'1νu.;.ιένη -θQ·ησχsίχ, οεν
...,
ι
"'
•ι
\
εΊ_ει χ:χ.νεν;1. οογμ:χ., 01τε και �αμμιά -θο·ησχευτιχη δοξασί:χ.
:.ιπο
χοεωτι;,·η γιά τα μέ),η τ·η;. ��'1
είνχι, c�-:ε χ=χ.1 --5:i €ποεπε ν:Χ γ ίΨη,
)\:χ.τοείχ. '!.2στόσο. i, 6&.σι:; τ·η: ϊί
v:χ.ι -Jο·φχευτιχ.·rι.
λΙι�. ώ�γανωμέ�·η -θ?�η;:rχεία 6α_
σι, �ετ:ι.ι �ε ω�ισμενες ι:,εε::,
δι,:
1
Π?ΟσευΥ;ών,
..5'ετει fΜ
. α. τ.c:ι,9,χοz::ι
τελετι�ν χ..ο.χ. χ.:χ.� :l.ϊ::χ.ιτεί α,,,.__
γνώοισι ώ?ισμένων έξcυσιων. Τό
Εν".1. "5'::ι·Ιjσχsυτιχ.Ο συιrtημ:χ. Οι:χ.9i ? ι:ι
iπf) τ ri r!ι..λλ1 πάνω σ' αύτα.
σ·η
μϊία, εzει δ·ηλ:χ.οη Οι:Χ.',)Q?ές έξω
τεοιχές. ένω ·iJ λαιχ·η ψυ1ολογία
π::ι:ι..ιχτιχα μένει -η ί'οι:χ.. �, Ολε:; τl :;
•flοησχείες, αν χ.αί υπά?j'Ουν tια-θμίΟες χ.χι Οι:χ.φο::ιέ ς , ,9α, bοοϋμ.ε
--:i
στο:zϊί-:ι. τΎj:; Οεισιδ:-χ.ιμ.ονίχ::,
του
9όbι:υ, τcϋ έ�ιλ:ισ11.0U >'�:t.1 τ7J:; J_
7:Ότ,: γ 'η:;. Έπίσγιc, στις
εύ γ ενε�;
.._9�·f}σ.(ε�ες, -51� b:ιο� μ ε τl :; ώ? :χ.tε:
Ρ
'" ,
ιοιοτητε;
του σεοασμου, τ·η: τ χ'
'
πεtνοτ�ητc;, τΊJ-; σLμτ.ονι:χ.:;,
τΊι:;
α.ύτc-θυσί:χ.ς χ.λ.π.
Ί:t iν1πτυξις
τΤ\;
σκοτε 1 ·1Ύ1 ;
πλεvοα.ς της .J,·ησχ.εί.ι.ς έξ·ηvείτ;1.ι
ψJ/r;,λ�γιχά. Είναι ΠQΟtιολ·η της δ:
χΤ\:; μ:1.-ς σκέψεως κ,.ι τοϋ π�οιbάλ
),? 1-,ς. '() �ε? Τζούλιαν Χάr) ευ
\
1
{)
σα11 «Ο' ?σ�ει:χ.
--π;,ιε' yQ,:ψ1 ε _ τ·η' ,� νργι
γανωσι τ· ς :ι.Ψ9οωπιν·ης σχεψεω;
\
Ι
\
'
'
ΧCJE σJ.ε�ι με τον :1.-ινιγμ,..:ικο\
1
,
'
σ 11Ο, τοσο τον
εt.ωτε�ιχ.C"ι
χ.οσμ'J
(/
'
'
'
1
-τ·�; ιJ)uσ
�ως, 1οσο χ.:χ.ι :ον, εσω;ε(ΟUJ
-.ι.οσμ:ι --:·ης :;,υσεω: του αΨ9?ωπου».
Κ:χ.ί ό ".\γγλος έπιστ·ημων οι·ηοω
-τ ,.ί..�ο i 11 ,9Χ μ ϊ.ο?οϋσε ν� ύπά. t �·'ί
v.ια ,θ ? ·Γισχεί:χ. - Οιότι :i'J:χ.yνω?f
"ζει τ·rν :'ι.·ιάγχη τ·ης - σέ &.ομολΙια ·9 ? ·η'Ι!Υ. με τ·ην έπιστ·ημ·η.
σ/.. :''-, 7:,:ιυ ν, Ί')τ:χ.ν
(ιr;?γ1..νωσ:�
:
,n;,_εψεως πιο αλ·η-θιv-η
χ:χ.ι πιο ε-

�α

1

Ι

Ι

\

(Ί \

1

Ϊ

!

1

1

1

μέ τ·ηv εvνοια έ
ναγχ:χ.λιστι,χ·η,
ναγχ:χ.λισμοϋ των γεγονότων, Π?Ο
σεγγίσεως στ·ην ά.λή-θεια της Φύ' . ' '
σε�;)), ' -.Ί.λλ'
: η �fJ , ο?γανωσ:.;
, α α.υ' ,r
σχεψεως υπαρχει 11δ·η απο το 187J,
είναι ·η Θ..οσο;,ιχη Έται?ί:χ., ά.λλά.
ΟΕ I άt;ιώνει άπΟ χ-::ι.νέν1.. να τΤJ·1
Πα?:χ.οη:S.η. 'll Θεcσ,φί:χ., δπως
πρcχ.ιπτει άπΟ
bιbλί:χ. μ::ις χ:χ.ι
ιzυοίως :'ι.πσ τ·rι 'Ι J\1 υ σ τ ι χ
0 α σ χ :χ. λ f α, συν3υάζει το 6z-θsι χ
·η-9ιχό χ:χ.ί -θ?ησχευτιχό πε?ιεzόμz
νο, που πηγάζει ΙΧΠΟ τ·ην - 11,όνη
υπQυεωτιχή - :'ι.ν:χ.γνώ?ισι της
δελφότητος, με την έπιστημονιχ·rι
!,,λή,θ,ε:α, ΠΟυ Π?Οέ?Ί_ετ:χ.ι :ι.ΠΟ την
φωτισμέΨη
ε?ευνα. των μεγάλων
•
\
\
Ι
αποχ?υφιστων χαι τ·ην σοφι:χ. των
�ιδασχάλων, zωρίς χ:χ.νένα. ά-πο
λύτως δογfΙ.:Χ.τισμό.

τα

η �

:ι

Ο ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Δ ΥΣΚΟΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Τσ. δύο μεγάλα 'Έ9νη της i
ποΊ_ης μ 1.ς - αί '1Ινωμέν:χ.ι ΙΙ ολι.
τεί:χ..� κ1.l ·'J ΣcΑ5ιετικΎj r'.U:νωσις εΙν2ι ίδι:χ.ιτi 9 ως Jπεύ19uν� γ.α τ'lj 11
ποα';'ματcποί·φι τοϋ
Lφοπλισμοϋ,
χ':1.9ιν τΎj; εί9·�ν·ης.
Στίς δ·ηλώσεις τω1,
:'ι.η.γνωρ:ζjυν Οτι ό ά. φ Jπλισμ.Ο� δΕ.ν �ρκει
ν7. Πε?tΟ?ισ·J'ή στά π:.ιοηνιχά οπλ::ι.,
άλλr.l
εlν:χ.ι (<γεν�κΟς κ1ί πλ·ή\
' .,
,
ο·η;)), χ.α·�c ω
� ;,.αι ο;rι τ.?ε�ει ν �-π);,.λε,σ·9·η οοιστιχ�. ο, πολεμ.ο; ω.;
<ψ.ιfσ?'Ι ?υ,θμ[σsως Οιε'Ι)'Ιων 'Π?Οtιλ·η
μ.ά.των)>. '_\.ν1.γνωρίζουν έπίσ·ης, Οτι
g,ιας πόλεμο; στ·ην έπcχ·η μας -θl
ίσο3υ'ι:Υ J.�ϋσε με ,.ύτοχ τονία ά.μ. φο
τέ?ω'Ι των έμπολέ,:.ων, διότι δεν -θά.
·ηττ-r,μένος. Ν.
�πά?ξ·rι νι;,.-ητ·ης
έ-θνιχ.α Κ?άτ·η -θα Π?έπει νά δια
τ·η?οίίν μόνον τόσες χα: τέτοιες δυ
ν:ίμειc, δσες j'_pειάζον't'α.ι γιά. τ·η,1
�
Ι
'
1 �
οι�τ-�:ι·rι7ι �·ης εσω;ε7ι�·ης ;α.½εω;
χ::ι.ι σ.σφαλειας. Λι επι πλεον δυ
νάμεις
ποέπει νά. ά.πολυ-θοϋν, 'J.
στ?::ι.τιωτιχ:χ.ί έγχΥ.τ:χ.,στ�.σ'εις 'Ισ. οι::ι.-

να

t

η

-θσ.

0

ΙΛΙΣΟΣ
:λυ-θουν, αί οiσει; νά καταργ-η-θουν,
νά. παύσ·η ·η παραγωγ-η έξοπλισμύ')•ι,
νά.
κ:χ.ταστρ:χ.φ:ιCν τά. ά.πο-θέμ:χ.τ:ι
z:ημικων, 01JΚτ"η?tCλογικων Κ:Χ.t α.)
.λων 3-πλων, πρωτίστως νά. κατ:ι
στραφι,υν τ' ά.ποθέματα. των πυρ·rΓ
νικών οπλων, έπί πλέον νά. στ::φ.α
τ·ησ·η ·η στρατιωτική προσπά.-θεια
των Κ?ατων, περιλα,ι.tανομέv-ης κ:ι.ι
,,;ης ύπcχρεωτικης
έκπα.ιοεύσεω;.
_,' ολα :χ.ύτά τά ίοανικά., συμφω
νουν. 'λλλά. πως -θά έπιτευχ-θουν;
lI ως -θά. προω-θ η -θουν; "Εως τώ
ρα άπέτυχαν νά. συμ9ωv-ησου ι σλ
3,τι ά.φορα τον οιε•9νη 'έλεγχο για
τ·ην έφαρμογ·η του προγρά.11,μα.το;
του ά.φοπλισμου. Καλ:,τερα. άποτ ,
.λέσμ:χ.τ:χ. -θά εi.χαν σ·ημειω·Sη, έά,ι
άντί ο:πλωμαιrων εiχε άν:χ.τε-θη η
οιεξαγωγη των διαπραγματεύσεων
σέ μερικά άμερόλ·ηπτα
Π?:χ.κτι;ι.ά.
.ί-πισ-τημcνικά. μυαλά., μέ έπαρκη �
ξcυσία ...
Τί τερά.στι:χ. ώφέλεια -θά ·ητα ν για
την άν-θρωπ6τ·ητα,
μ:χλιστα για
τους λαούς πού ύ�αφi ρ ουν άπό Ιλ
λ .. ιψ: τροφης, στέγης καί ύγεία.ς,
αν διετί-θεντο γιά. τίς άιάγκες των
'
\
' �
\
,
τα πr,σα. που ο:1ιπανωνται για εξοπλισμοbς ! 'ΙΙ ά?z·η της οqη-θεί
α.; των �πc:χ.νεπτυγμ {ιων χωρών
εiν,:χ.ι σ·IΊjJ.ερα γενικώς άνεγνωρισμέ
ν·η, διότι ·η κ:χ.τά.στασις αύτή εiν:χ.ι
πηγ·η κινούνου γιά ολη τ+,,ν άν-θρω
-πότητα.
Ζουμε σέ «gνα κόσμο».
Κ:χ.ί ξέρετε τί άποηλέσμ:χ.τα -θα
εiχε ·η εί?ψικη
z?·ησ.μοποίησις
των πολεμικών πιστώσεων; �(μφω
να μέ μιά Ικ-θεσι πού έοημJσιεύ-θ·η
στον άμερικανικό τύ-πο, -θά μπορου
σε νά. κτίζωνται κά.-θε zρόνο εϊχο
σ� έχ,.τομμ� ? ια
σπίτια για τοUζ
cίστεγους, να τρέ φωντα.ι τά. τρfχ
οισεκατcμμύρια των πεινασμένω·ι
άν-θρώπωrν του πλανήτου μας κ:χ.ί
να -θη:χ.πε�ωνται ολοι οί άσθενεί;.
Αύτά. μόνον μέ την ηησιμο-ποίησι
των χρ·ημ:χ.τικων π:ισων. Ευχολ,
..siναι να. φαντασ-θουμε -.ί εύε?γετ:-
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.ι.α.

σzέοια ,θα, μπορουσε νά. πραγμα
τοποι·η,Sουν έά.ν έχι'Ι'ητοποιουντο σε
μια. είρ·ηνιχη έκστρατεία τά έκα
τcμJμύρια των ά.νδρων που ύπ·η?•
το 4·1 σ·r,με-ρα στον στρατό η σ�
,
ι
,
στρατιωτικες
υπ·ηρεσιες
και' Ροιομηzανίες' '

Η ΓΝΩΣΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΑΠΟΛ ΥΤΗ ΑΞΙΑ

«Τί γαρ ώ9ελείτ::ι.ι α.ν-θρωπο;
έάν τον κόσμον ολον κερδ·ησ·η, τ-η,
οέ ψυzην :χ.ύτου ζημιω-θ'?i ;η λύτ·η �
σκέψις άνοοούεται ά.πό την συχν-η
έπίκαι,·η είο·φεογραφία γιά τ:ι. κα
τορ-θώμα-;-::ι. σ-τό .λιάστημα, άπό τον
ά.νταγωνισμο της Ρωσσί::ι.ς καί των
'Ηνωμένων Π ολιτειων.
Που gαιδίζει ό κόσμος; Σέ μι.:χ.
νε':1.. έποzη εί ? �ήν�ης Χ':J.,ι εύ�f}με?ί':1..;
η μ�ήπως σΕ μια νέ;1. Κ'-1 μεγαλJ
τερ·η κ:ι.-.αστροφ·ή; Ό χίνουνος οέν
άφορα μονά.χα τα. άνταγωνιζ6μενα
1-θΨη, ά.λλά τ·ην οον-θ?ωπ6τψα ό
λόκλ·η?·η. Θά χαι?ετίζαμε άλλιώ
τικα cι.ύτέ, τίς κατακτ·ησεις τού
διαστήματος, έάν έσημειώνοντο μέ
συνεργ:χ.σία των έπισ-.·ημ6νων κ:χ.ί
συu.με-,ισu.ό των γνώσεων.
'·ο '",\γ. 11:χ.υλος εiπε, οτι έά:ι
κ.ανείς λ:χ.λ'?i τα.ς γλώσσας των άγ
γέλωv χαί έάν εχη πρcφ·ητ,εfαν κ::ι.ί
γνωρ ίζ�η τα μυστ·'}ρι:ι π&.ντ:χ., iγά.
πην δέ μη εzΏ, ούοέν έστι. 'Έτσι
λοιπόν καί σ·ημερ:χ. οιχαιοCτ::ι.ι χα
νεl ς να Π:Χ.?:.t.τη�·ήσ�η Οτt Ολ:), αύτα
τα. -θ:χ.uu.άσι:χ., τών όποCων Π:Χ.?tσ-τά
με-θ:χ. μάρ τυρες, μά.ται:ι εlναt, rl.ν
χωρίς το
μη και καταστ"?Οψ!ΧΙΧ,
μοναδικό σωτ·ή?ιΟ στοιχείον ---τγ;ν
κατανόησι -.ου ΙΧΨ,9.ρώπου γιά τον
έ.:χ.uτό του χ:χ.ι για. τΟν σuνάινθρωπό
του, που ,θα, τον οοη-θήση νά ύ
ψω-θη πά.νω ά.πό τις διαφορές φυ
λης, π:σ-τεως,
χρώματος χ.λ.π.
π,ός την Μfα Ζω·η, +1 όποία πά.λ
λει σέ ολους μας, κάτω άπο τί�
οιάφ,?ες μάσκες χcι.ί δέρματα..
'Η άπόκτησις γνώσεως δέν είν::χ.ι

'

Ι Λ Ι ..Σ Ο"
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χα-τι το άπο) ύ-το. 1ιοτι η γνωσι:
ΟιJει Ουνχu..ι κα.ί
δuν3.μις μποοϊί
νά. / οησιμο-ποιη./J. η
Χαι γιά ι.α). ο
Χα• για ι.αι.ο.

η

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΊΙ οιι.οιομιι. η ι.ο: νότη, των δι.
τιι.ων Cύοω-παιι.ων ;ωοων, η )ε
γομε ι·η «Κοιιη ' Ί. γοοi::, αποτε), ί
εια 6,μα uεγα)ης ση,.ιασ•α, σ-ο
r
Oeιiu ".Ιν ,....ών 1..:χ.ιοώι
ά.ν:χ.π,..υcσc.�ε-10
μας. JI έ ιωσις ει ιαι
οιι.ο1ομιι.1
μ ονον σά ι ποω, η uάσι �ω ι μει ε
τωu.έ .ιω J
61θ.u ι:ιιω .,ι
έΕ.ε)ι Ε_:ων,
τ.ο� δει ε�ν:χ.ι υ uστιι..ο bτι τεινοuν
σε πο)ιτιι.η ε,,ωσι όμοσ-πονδιαι.η η
χα, συγ;ωνωσι. Τε)ι/..ος σι.
· οπ6ς
ει�αι ,:ιί «Ί-ΤιωJέναι Πο}ι-rε'ίαι της
,
C,ηωπης)·.
ΊΙ οο
Ί. ι,ι "ΊΙ1tεζα1, τ συνηγοοησε JΠεp :χ.Jτο3 ,.-ο:Ί σι..ο-πο3 &:-:r;
το 19?7. ΊΙ C:ιοωπ:υι.η ενω:;:ς 9-:ι.
ε�ν:χ.ι άσ .J :ι...)ώ,
Οι:χ. ....ι ΟQετιι..η :ίπ1
,.. ην '\μεοι1..:χ.νιχ ί) σ uμ πr)ι.-.ει.χ, �ι
ότι στην 6ό:ιε�ο '\u.:�ΗΙ.. η ΟεJ cί'1 :χ.ν / α 1τιu.ετ ωπισοuι το ποο6), 'Γ
μα --:ων ι.λ ηοοιομ.ιι.ων μοι
, αοι.ιων
ο5τε τα έ./J.,:ι.ισηι.α αισθ ηματα 1.2:
οί ποο). ηψειc δει εί;α, όση στη ι
:C�οωπη Ou1::φ.ι.
Ό ά.δ. Λεντμ,πf\-τεο π9οείπε απΟ
το 1q1Q
τfj'I Ο fj μtΟυΟγtα �uνΟΙJJστονοίαc
Ε�οω,r.2,ι.ω1,
Κο,:ι.των.
ομοιας με τη; Χανσα τωι Γεομα
'Η/..ων πό)εων:, μεγα)ιων και μι
Χοωι. Και ό ά.ο. Ζιναοαγιαντασ,:ι.
ειιε iπο�:χ.Ψθη Ο-τι :χ.�τ}ι η έξέ)ι1:.ις θα έπ·η?; ε-το ι.ατω ά.πο τη ι
πf εσι
τών οι/..ονου.ι/4ώ .J σuμ uεοόJ
των, παο,:ι. ά.πο ). αιι.ή Ο?α.σι με Π'J
} ιτι,Χσ. 'η tόεΟ)ογιΧα έ)α
, τ·η?ι1..

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
π ν οτε
ε οι
� :
, \ ; ,<.ι
που η οιι.ονομιι. r1

άναπτuΕ.ιι:: /4:Χ.ι ε�ημεοί:χ.
τεινοJ ι,,
να. θεωοη-θοϋν ποωτιστος
σι.οπ·?;
ε• - το ι όποίον να ;;ποτα;-θοi..,-; �). ?ι.
οί rι)}οι σι.c1tοί), vά. άντιλαμ6'-
νωνται οί 'Υπουογο\ -ης Π αιδεf
ας τί σι.οπο ε;ει ή έπpε-πε νά. έ ι. η
η έι.παιοευσις. Γιά. τοϋτο είναι 'J.Ε.ιο1 σ η μείωτ1εc οί Ο η )ώσεις, πο� �
ι.αμε ποοσ<!Ια.�ως ό Βοεταννος 'ϊ'
πουογος -ης Η αιδειας �έο Ντα.ί ,16: ·ι. -Ηι.)ε, σέ οιάσι.εψ: στο 1ε}
Ι :, Χ:Χ.ι -:c ι.α)ωσοοίζοur1.ε. Έ1Ξ.-
ταζον-rας το Ο1 τημα. r ατα πόσον θ τ
ετ.οεπε οί ;ί;)οες τη, Ι οινJπο) -·
,
, ,
,
τειας να αι.ο)ουθησοu ι το παρσ
οειvμ.:ι μεοιι.ων Κοατων ΠΟu έι.
πxιOc�ou1J
, ι;-οuς νέοuς ( ι.χι τlς νει-ι.
vιοες) νά. JΠηοετο3ν τοuς
σι ο
πο�, του l\.ρατου, Χα.:
'

'

r-

ά.πέΧτ ησα, r

τοομεοη οιομ ·η;α,νιι. η ι.αι σ τ οατιι u ,-ικ fj ΟJν,..J.ι, είπε πω, θrJ. ) υπότ:ι.ν
αν σuνε6,-� Jε i.J:x. τέ-οιο ποάγu..':ι..
'\.ντιθετ,-,

η

έχπ�ιΟευσι::: θrJ. Επο..:

πε να. 6:χ.σιζε-τ·:χ.ι στ·fjν ε� η..ι.ε;)ια τv3.
&τcμοu /.'Yt ιά. J1tογοαμ.u ιζη τ rιν &ν-

9οώπι ι·η ποc,σωπιι.ότητ:ι Χα:

tι;

i-J9οωπι.Jεc i�ιες:
«Ό άιθρc.:ιπος εΤvαι περισσότ,:
ρο σημο,vτιικο άπο τίς 'Κ'Τήσεις
,ου, ικαί το άνθρC:mιvο πνc:C,μα πc:
ρ1σσστερο άξιeιλογο ά:πο το γόη
�ρο του Κοάτους
Άλη,9ινος
σ�οπος του έ,,<ιτrαιΙΕ:vτ 1<0U σι,σ'τή
μο:τος πpέπ,c:ι vό: εΤ ια1 ή ποιότης
σι·μπεο1,ψ::φδ:ς
της άνθρωπί, ης
Πρέπει νό: αγι.vvιζcμο.στε για μ,ό:
δίωιη τάξι σ-τίς άνθοώπιvες ά
ξί,ες»
ΓΙ ράγμ ,:ιτι,

η έι.π:χ.ίοεJσις ό ςρεί

)ει ·Jα τείν-η ποος τbν σε��,.σμ.0 κ:ι.. c...
την 11νάπ-τuζ:, Ο ι.ι τ�f)J άπώλιει:ι.7'
της

έι.ά.στοu.

Ν. ΣΡ I ΡΑΜ

]611.

ΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
Κατά το πρώτο οεκαπεν,θ.ήμερο
του Άπριλ!ου ή 'Α,θ.·ήνα άνατ,αρά
χ,θ.·ηκε ά.πό τα. έπεισόοια φοιτητω·ι
και άιστιηομίας. 'Γά έπεισόοια αύ
τά, που ύπηρξαν σκλ·ηρά και αί
μ.ατηρά,
περισσότερο
άπό
κά
,θ.ε προηγού μεν�η φορά., εΤχ αν ώ;
πρωταγωνιιστά.ς τους φοιτ·ητάς
περιέργως - της Θεολογί:χς.
Β:χσική άφορμ. ή στά.Jψε ·η Μλ
λειψις άπασχ_ολ·ήσεως των ,θεολό
γων μ.ετά την Μξοοό του:; άπό :-ό
Π αρα.μ.ένου•ι
α
Π ανεeπιστήμ.ιο.
οιόριστ-οι.
Π eιλλοί. Καί yιά πο
λύν καιρό. Ζητουσαν λοιπόν
νά
1tροστε,θ.ο�ν ώρες διδασκαλίας τ�ν
,θ.ρησκευτικων σ' δλα τα. σzολεί:ι.
της μ.έσης έκπαιοε',σεως,
άκόμ.r,
και στα. νυκτερινα. και τα. τεχν.
κά., •να. οημ.ιουργ·η-θ-ουν νέες όργ:ι.•ιικές ,θέσεις στις
παιοαγωγικ :,
,G ι
,θ. εάκαδημ.ιι ες, να' οημ.ιουργηνουν
,
σεις στις
Μητροπόλεις και του;
έκκλ·ησια.στικους όρyανισμούς,
ι'
ά.1t'αγορευ,θ.η ό οιο?ισμός ίερέων ,::,ς
χα,θ.·ηγ·ητων, ν' άπαγορευ,θ.η ό οι?
ρισμ.ρς συ·νταξιούχων
JεΌλόγω �
στα. ίοιωτικά σχολεία., και γενιΥ.α
νά. ληφ,θ.οϋν οιά.φορα αλλα μ.έτρ·ι,
που ,θ.ά, εiχαν ώς ά.ποτέλεσμ.α �:ι.
άποοοοφη,θ.ουν αvεργοι
,θεολόγοι.
·iϊ ίκανοποίησις αύτων των Δένος
τημ. άτων προσέκρουσε άφ'
μ.εν σε οικονομ.ικο
ανυπεροe.λητ ο,
διότι ηταν άο!}να-το νά οιπλασια
σ,θ.η ό προϋπολογισμός
οα1t'ανων
του 'Υπου?γεfου Π αιοεfας, άφ' �\

\

Ι

'

•

,

0

τέρου σέ έκπ:χιοευτικό
ά1tαράο�
κτο, διότι το Ί'που?γείο προσ-π:-ι.
-θϊi τα. τελευταία χρόνια vά οώση,
\
'
'"
\
στ·η•ι εκπαιοευσι στροφ-η' προς τα'
ι
\
G 1
πασ·ης μ.ορφης τεχ νικα μ.αν·ημ.ατ :·
"�τσι, ό 'Υπουργός -της Π αιοει
ας κ. Γρ·ηγ. Κασιu.ά.τ·ης άντέταξε.
άπόλυτη αρν-ησι στο α'{τ·ημα. άν-J.τροπης του δλου
έκπαιοευτικοϋ,
προγράμματος της χώρας,
προ;
ίκανοποί·ησι ν των Jεολόγων. "λ •r
τυχόν ύπέκυπτε, -θά έπακολου,θ.ο3σε σ-οbι:χ.?ώτερ�Ι}
ά.νατα.ραz:11 άπΟ
τους &λλους κλάδους του Πανεr-ι
στ-ημ.!ου, που -θά έ,θ.ίyοντο. Χαρα
κτ·ηοιστικό εiν:ι.ι δτι ζ·ητουσαν οί
, ' της
- Θ- εολοyιας
'
c;;οιτηται
να' αυ'i:.
.., r,_
-θη το ποσοστ�ν των
οιορισμω\Ι'
τους άπό 1 Ο σε /iQ ο) ο, είς 6άκ ι\
ρος, φυσικα,
' των
- 'Ρ/ ),ολ'ογω�
, :
των αλλων πτυχιουzων, οι οποι-
οι είναι 6έ3:χιο πώς οέν ,θ.ά, έδέ
Ί..οντο το πληγu.α άοιαμαρτύρ·ητα.
- Οί φοιτ·ηται · τ'ης Θεολογίας �
]Cα! έπέτuχα.ν.
χ�μ:χ.ν · ά.πεονί�.
"Εκαμ.αν ο;α:ο.ηλώσεις. Καί έπέτJ' '
, '
"'
ι..αν επισ·ης. 'Ι
Η ο λονοτι
'
οεν εφ-ηρ;οσοαν τ·ην παοαγγελία του 'Ι σ,�
;ι�
( οιότι
οέν Μστρεψ:χν
-προJυμω;
στους άστυνομικους και τ·ή,1.,. έ
τέοαν σιαγόνα) κ:χί ύπηρξαν ζωη
οό�αrrια άu.υντιχοί, &ν Οzι και κα
-θ:χ.�ώτατ; έπι-θε�ικοί, 1tά.λι έπέτ:.>
χα� νά γίνουν συ.μ.παJείς και ά.
πησχολ·ή-θη με τα. ζητήματά του;'
'
, ' Λ,
\) λ,α, απο
, ' τ·η
·η� Βουλ·η.
�ου άποπειρά,θ.ηκαν vά �αρουσιά
σΟυ'Ι <rOV σιηοικ:χλιστικό τους ά-
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γωJ:-J ιυ,
(rίε�CιJ πο)εμο,>
χά�:J
-η: Όαθο3ο1Ξ_;1c /.1ι κ1τά. τηc...
ί\Ιασωνιαc, άπεc:u;1ι. Ό 'C))
, r1 ,ι:
ιο-:, )χό-:. άτ.εΟειC.ε ό-ι είJ�ι πν:u71:ιτι/.σ. ώοιμο: /.:Χι ά.πέορι-γε σ.ι,
-το�, το:�, π:χοα).ογισμοu,. · \.1tέδει
ξε o --t πέp:χ.σε σ /CΠ!στοεπτ! " C1t0/ fj, 7.ΟιJ :1 1tooo;:i<r:x.1 ) ίγοι θε?·μο:χ.,ι.1οι ..,)0!,...fιτ:Χ.; να °'(! 1ω1,...:χ.ι u:_;-γ:ι..ι':J., /"J.' 5·<Jυ'X-":J. --υ� σι:ι-:χ.δισνου
χ,-, ια -:'Yι;':lσv':J·.JtJ'J
., ::υπιστc.:
JI σ.ζε, σ: έ/.ο ι ωσοιc έ; '.Jοι/.ε:;, π.;
τε για -,1 1 u ε-σ.,01σι -ο3 C�1.γ
-γc) '0 .> Ι.'Υ! πvτc για, ,... 1 1 ι
:-- α(.)'JJ-σι -ι7;J ..,ι;;ι:χ.ιω1 --::�:χ.γωΟ,ϊ�1. '.\))ω-:, -ε, είΊ1! τοcο 1.eι-1-ινη
fj '?"J
'b::� η
-:z�ι ι�c-ει�ι
τοu
C:υτεοοu
-τ.1γ/.;σΙJ. •ΟJ -;υ).εμοJ /.,ι ό
)1�.
Οι.1 ί,ς.J'ΥG.:- Οτι Ι.'Χt του Χιτ/εο
-τοu c,.J-1ιγε..
ΛΙ1σ u,ι1. 'Cc:.,ι,
- '· ζιι, rι:ι:ι π::.ιδιcι τ 71ς έπο; (1 ... μ:χ..:;
·τ.101σιJOιJsJ"J. άstό
b)οι)ηow-ι/.cc
J,:SvOoJ:;, έ/.:χ.)εσ:χ.ν
-το·ι )"Jo είc
«ιcο11 ε1111σ.σ-1σι Γ, ά))σ.
,.J»
-vη τοJ:: επεσε /..υοιο)ει..τιι..α
στο
/.ειον.
Οί '.Jεο)ογοι
uT.O/.t Ι
· O<JJ.ε,oι :1-.:0 έζ-ρ:,1 ιστιι..ε::
έι..ι..) r1 σι:1στιι..ε..:
�ογ:χ.1ωσειc, -π1οεσ'1οθ ησ:ι.>ν σε σει
'(Jσ �τ.ο �6�ιστιι..εc έ/..0 η)ώσειc.
\Ιέ
π:χιώ, έδιν1; στο \,�.
TJ.lJ
('λιωτα-01 �uι16οu).ιον 'Cι.
"Π:Χιοωτι/.,3
1Ι οογοσu.u :χ.τοc) δι
Χ fJ τοι)ς έπε'c_ηγfjσ•: '\θεοc ��)
)ογ J. ς 'Cy/.) Γιμ::ιτιωι Π1ιδει1.,...

''

.J

η

η

εη

"Χ.ειeιο/..�6τ·ησ1..ν -τον γνωστο ,S'J·
-;Jc>boπoιo
&ο;ψ:χ.νδοίτη, οc:1ν του,
:ε!πε Οτι /..tιποιο 6:;α.Οv &α το ς πά." η μ1ζι τvu νσ. /.:Χτε6ασοuν
τηι
τ1μπε))α το3 'Ί'ποuηείοu
Θο·r;-σαuu.σ.τω, /.:Χι 'Gθ 1, ικης Παιοεί
α.c , νι:χ ΨJ.
γο&ψοu'Ι «'Τ1tοuογείο1
., \π,στι7c /..'1.,ι '\ θεί'J..c » . .
.
Γι:χ τr.ιν ί'οιο 'Ί'ποuογο ΓΙ αιδ,ί
u,, που τον ·θεω�ο3ν Μ::ισωνο, ζη
το�σχ1... ά...?ος;ισ:1.0 /..7.ί... φωτιά. !

η

<(1,σ.-ω
\�1σω νί:χ. 1» /.αι :(Φ ωτι:χ
_
,
στ:χ �[1σω ιι/.σ. τεο1.τα 1 »
σ.νεγο19".J.J r.ι1".J.χ.ίΟε::.
ποJ τιc κρ:χ:του�.ν

οί

1tοα.οι -θεολόγοι.
Οί ϊ>6οει::
δεν έuεισθ-·ησ:χν κανε,oc. �τσ. εντu1t1, ΠΟJ κα,θοοη
γοϋσαν του, σωτηοσ.c τηc Όο'9-ο
οο1Ξ_ί:χς (οιι>: τηc
ί/.:Χ.\ΙJΠΟιήσεwς
τ\λ) J οι ι..ο ;ι:ιμι ι..ών α.tτ�ημά:των) 'Πα- ·
ο�υσισ.ζο1-τ-ο ώc 'ΊΙ1-σωνοι οί 1tάν
-ε,. Β:χσ•)εί:: l'-u6εο,ητ1ι /.':Χι Ί\ο. 
;ιεοsιc.. .
· Ο-1ι ό 'Ίf1κ1οιωτ1τος 'Αοι.ιε
πισ/.οτ.ο,
/..
:Χοuσοστομοc
έτό),
u.ησc ( ι) 11. οη)ωση οτι ό 'Τπουο
�
yό: --Γ1 :: ]Ι ,:ιΟει".J.:: «δι·α.π1έεται
--::) ι:ι..ισ9 η11.;1:-:-ω J
πιστεως κσ1 σε61σuc.�
;"ο' ην 'C/./.)·ησι:,ν ,J,
πεο .- fj:: or;oι".J.c
αγωνιζεται»,
γο) ψ:ΧΙ πι:., μποοεί νά. είν1ι Μσ.
σu"J10: 11,
ό '\ο;ιεπίσ/.01tος και
'T'f)J έ/.&/εfJ'JV νά. του, δώσ·η έ1Ξ;η
γ ησειc 11 ηπω:; ε;ει «π:ι.>λαιοuς Rε
σΙJ Ούς μc. την � τοάν),..
..λε1 οίοο1τ1ι θcσεις στοJς ά.δι
οο•ιr-ω:;;
Ί! 'C/./.) ησι1 εν �ι
ι
ωγuι7J Ό "Χοιστιανισμο::
έν
δι
οισ.6010, σ,,.ο τιμόνι του
ωγuιJ7 1
/.Qσ,1 Ou ι .
Το πε�,ε�γο ειν�ι,
-πα>ς ϋ8'σ-rεέ/.δηλώ
p1 &π; τιc τα91;ωοειc
σ<ι'
οί -οιτητ::ιι
της -θεο)ογί::ι.ς
έ,ψ:,) "J1 J το θ-ο�;;ι(/'J <,rΏ,
πό":ε
π1)).ηισρι1.. ;,
Ε,ε;�ώ:1τ1ς οτι ό
_
'
Ρηγ::ι: Φεο:χιος - ::ι.uτος μ.σ.λιστα
-fjτι:ι..·1 ά·ποΟεΟεtzμεν�., :Γεχτων!

�

ε-

·ο

r

'Οτ.ω,, σ.))ω:: τε, Τέκτονες ι
σ-Υ.ι 1.1• οί ιοοu-1ι της Φιλικης
'Cτ::ιιοι:χς
/.1ι τ.ο).)οι άι λοι πpω1
'
•
'
'
ταγωιιστ1ι του
σ.γωνος ίωπεp τ.ιστεω, /.:Χ; 1t1τοίοοc » το3 18:21.
'\Ε.,ιοσηu ειω-το είν1.ι bτι
κ αν έ ν 'Υ. ς δεν σuμ1t:χο:χστά.θ·ηκε σ'
ι:ι�τές τις \ θεωp ηθείσες
c,,σ.ιδpες)
έ/.οη),ώσεις των C,,1ν:X.Ιrt/.Q\I -θεο
έπι
).όγω·, 'Λ:ντί θ ε-τ1, γοάφη/.1.ν
ι.�ισειc .
Ό /.. ΙΙ ι:ι.ϋ),ος Π :ι.λσ.ι,ολόγος �
γο:ι.Jιε στον (<Τ1; uo9611.o», μ.έ / οο
νοι ογι1
1 Ο 'Αποιλίου, ι:ι,:ιτό το
σ;6)ιο:

<�Περισσότερο

μειλίχιους στον ά-
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1C3

ρέσουv ράσο. Άιτί, με το κο:,μι,κο
έ δc,,.ια, να διδάσκουν μa3�μα-τα ξέ
να προς -τό v κλόJSο τους, να yίνοι,ν
ιερεί'ς να διοο•σθ-ουv σε ναούς και
να κηρύπουv τοJ e-�ϊο λόγο»
.λιε?ωτωμαι, ομω ;, α,v -9ά >:&
voυv
χαί για χ·ηρυχες 't'OU -,9.εί,υ
λ6γου. Θα ·ησ:ι.v ά.πειλ-ητιχοί, έχ
ο:�ιστικ.cί, γεμάτοι όργ-η Υ.αι μί
σος, σαν τους
παλαιούς ίε90Υ.ήσυ
Υ.ες, που ε ι. ουν τα μέγιστα συvτ;;
λέσει για ν' άπομαΥ.ρύνουν
τον
Υ.6σμο άπό τ·ην έχΥ.λ·r1 σία...
ί Α Υ ΡΟ ΜΑΧ I Ε Σ

"

'lt'�· :
'(

'

ι'"·�

<

•,

Ί 1 aίΟέ1.)> τΎ}� όcγ�νώσεως -τ�.υ
με τ·ί;ν
ρομαy_ιων στ·ην 'λ-&·ηνα,
εύχ��9f� τών γαμω ι τΎ}ς b�σιλ6παιοος �ο:pίας, πσοσέχ?ουσε στ·η·ι
εύαισ-θ·φία
τισυ '[<;λλ-ηνιχου λαου.
1( α\ δεν ΕΠ?αγμα-:-οποι·η-θ·η.
Ί [ ίοέα αύ,·η, ϊ.ω6τερα
άπό
τα.ί: 9 0 σε ά ρ έν:ι, έ ? ε'.9,σε τbν ζω
γράφο Υ.:ι.\ λο--:ογοά.φο
Υ.. Φώτη
ο ο;, ά.ν μεσ� στ
ντο λο ,
'
&.
1, υ ό όπ ί
��ό
αλλα εγραψε:
<"Vιιλάμε για βαροαρότητα και λέ
μ:c: βάροαρα κάποια πράγματα πολύ
α9:.:�ότερα άπο τις ται.,ρaμο.χίες, δ
η c.:c; π χ το να σφάζοι ,.�ε άρJιά κατά
-το Πάσχα, το να κρ:.,c1άζου,.ιε
τα
σφαχτάρια στα χασάπικα, καi yιά
μη ολέπουν;;: ,ά μά-τια μας κά
ποια άποτpόπαια πρά� ,.ιατα,
το
σφάξιμο, το yδάρ:,ιμο και το ,ωμ
μάτιασ μα να yίιε-ται στα σφαyεί'α,
μCJφυά άπο , ά μάτια μας Και τώ
ρα, στο σμα του κο::τμοπολιτισμου,
πού δίvει μ:c:yάλη ά!Sιαvτρ:Jπία σ' δ
σους μιλδ:vε έv όvc,ι--ιατί του, τα ά
ποτρόπαια eεάματα πού προ:,πσΒή
σcψε να ,-' άπο:ι,ύyοι,1με_ τα σφαξί
ματα, τα τινάγματα της
άyωvίας
πού τ ραο&vε τα ,κακόμοιρα τα σφα
χτάρια, τά αΊ,ματα τά ξεσκίσμα-τα,
τα λυπητερά μοvyιφίσμα-τα θα τά
δλέπουμε και θα Τ άκοσμε με είσι
,rιpια, Θα ,ά άπολαοαίvοvμε, θά τα
χαιpc, ισ'ΥΤΕ
»Θα ακουιμε τ ά οc:λά:r ι--ια-τ..,. <�ι
ΤΟ: μουy,κpίσμα-τα ΠΟU θα οyάζοι,νε
-τα οασανισιμένα οόδια, -τα μανια
σμένα φυσήματα πού θα 6yαίιοι.,'11ε

r,ια

ΊειειΊς - φοιτητη;

{Ιεολcγίας

11�ειται τής μσαυο�ο�ίας
'TTεpyιc <Ο άyC.Jα ,ους €;:χ
€i:λα1,.ιε
,ους φοιτητές της Θ:ολοyίας
και
-τούς αδιορί:ηους €c:cλcyouς. Το κα
λΞ:ί ή 6')ησι.<�ία π:Jύ iS10.'<0voCJ. Μα
ζί τους ή σL,.1πάΞι:ιά μας Πλc,<ά τ
CΙ,_1ως με σι,3r) JΟ.τα Cπως
αυτο
«Χρ ::ττιaιοι 'Έ\λη ,ες φωτιά είς τα
.ΝισJω '<CX τέρα,α», δέ:J άJταποφί
νο,ται σ,·ο χρ.JτιαJικο π,,:υμα. Πό
σο περιJσότερ:J εά έξι, πηρετουσαν
το θέ,.�α τους, O:J ό,ωλοι,ι:;οCJ::.ι ,ηι
U'Πόδειξη π:Jύ �'<C.,1<: ό ΆρχιεπίJκο-ττος στην έτrιτpc,πη ή όποία τcυ ά
ιιέπτυξε τα αίJθήμaτά της: Να φΟ-
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απο τα ρουθούνια τους, τα ποδοβο
λφά, τα χτυπή,ματα τής σού6ιλας
πού θα βαστα ό ταυρcιμά:χος, τα φΟ
βισμέ,α χλιιμιντρίσμα-τα που θα βγά
ζη τό άλογο τήv ωρα πού θα πέ!φ'τη
άπάνω τσυ ό ταύρος μέ τα κέρατα
μπροστά, θα μυρίζουμε τ α αΊιματα,
πού θα άvαβλύζοuνε άπό τις ΤΤ'λη
γές των δυο δυι::rτυχισ,μένωv ζώι.:v,
τή ματωμένη σκόνη που θα ση,'<ώνου
νε τα ποδάρια τους, μαζί με τή
βρώμα τής κοπριας και του κάτου
ρου ι #Ω ! Έλλάiδα που κατάντη
σες -�' \λλ&, 6 Χ. lΌ Φτέ;,ΙJ;, οιεφι:)
ν�ησε ριζικά.. ''Ει. ον-:-χς ό ί'οιος π:ιρ�κολου-θ·rισει
τ:ιc>�ομ.:ιχίε;,
τί;
αγωινισ1-1 -χ.
πεQιεγ?'- ε σαν
ε ν"J..
;
. ...
7;:ιλλ- κ:ι?ισιο, πeιυ αν:ιοειχνυει τ-, ι
�
,
αν-θρωπι νο π:ι?α'{'οντ:ι,.
�έν -θεωρεί τίς τ:ιυρομ:ιzίες σά.ν
ώργχνωμένοu;
9όνους τών ζώων,
διότι χινδυνεύεt χ.χι ό α.ν-θtω-πος,
•
•
rι
,
,
σ νε.πως ειν1. εν
αγωνισμα.
με
\
�
�
,
καποιο «η-θικο» νο·Ιjμ.:ι.

'

ψ

1

\

I

,,

. ,
1

«'Από ,ήν άρχή - γράφ,ει
ώς ,6 ,έλος, αίσθάvεσθ.Ξ: δ,-, παρα
μονc:ίιΞι ό θάνατος, ό τρίcrος παίχτης
μαζί μέ τον αvθρι,;πο και το ζωο
ό άόρο:τος. Γιατί ή αίσθηση ,ου κιν
δύ,ου μέν'ει στην άτμο::τφαΪρο: διαρ
ικως. Και έδω δεν εΤναι πια θέατρο,
κο:νέr,ιc:ς δεν ύποκρίνεται τrλασμαηκίχ
π;:,όι::τωπα η πλασμα:ΤΙ'κές καcrαστά
σεις Έδω δ,τι κι' αν γίJΞΙ θά ραν
,-,::τ�εϊ με τό α\.ια ,ου ν. <η,μέν0υ
πλ <c:. θάvαι άνέl<Ι.<λη'το.
. 'Αξίζει έπί::της να τονιισιθεϊ ή ση
μο.Jία των κινr,σεcω, γιατί στο I ά
γωνα πού άpχίζει, δλες οί άνθρώ
πινες κινήσεις εχουv άκαριαϊες συνέ
πειες. Μισό βη'μα, ό παραιμιικρόcτερσς
δισ.αγ,μός, ή πιο άiσύλιληrrrτη βρα
δύτης σ,ή σ.ροφη του κορμιου έ1<εΪ
που στέJ<εται μ111pοστα στα κέρα'Τα
τ.Ju ταύρου, μπορουv να φέρουν την
καταστροφή. Το κεφάλι, ό λαιμός,
ό ώμος, ,-α ,μπράτσα, τα δάχτvλα,
τά πόδια , δλα π .οέπει vάναι άπίκο
σιηεχως, για να έξα;::τψα.λίζονν τη 1
εγ.<αιρη διολίσθηση δταJΙΙ ριχτεί" με
τή,ι τρομα.<'τιι<ή του έ.πιιθετι•κότητα ό
ταύρος. Μετα:ξυ τοv ζώου καί ,ου
άνθρώπου δημιουρyεϊται τόπ μια
0

κα:τσ,πληκτιικη άvταπόκριση, θαρει
'Ν: πώς b<τελουν ενο: vτοvύrτο ,με άν
τίθετους σικαπούς, τό ζώο κοιτάζει
σέ ικά13'ε σ-rιγ,μή να συλλάβει τη�
πρόθεση ,-ου άνίJρώπου, ό αν9ρωπος,
το 'ίδιο, κανονίζει, μανοv6,ράρει δλη
,ου τη 1 κινητιι'<ότη,α, δλους ,ους ά
στραπιαίους σάλτους του, με βάση
πάντα ,ήv πρόβλεψη ,-ής άντίJ'τοι
χης κιvητ '<ότη,τος της ζωής.
�Κι' έδώ βοίJ'<Οι.Ν οί είδικ::,ί τη
γοητεία ,-ων ταυρομαχιών, παραπέ
ρα άπό ,ό θάρρος τώ,,ι ,-αυρ::,μάχων.
Στέω.•ται άπέ,ιαvτι, έ.χθρ ι<ά, θανά
σιμα άπέ αντι. δύο δυνάμΞις: ,-ό γε
ρό ί,ωο και ό εύψυής α,JΞ'ρωπ::,ς, ή
φι.1σι <ή Ρ�•..ιη και ,-ό π,1zCι,.ια. Μέ νι
κητή σχ�δc,� πάντοτε ,-ό πνε.C•μα».
Θ:Χ κά μουμε χ7.! τ·f)ν δικ·ή μα;
Π:ι?:ιτ·ήρ·ησι: ']Ι Έλλά.δα. εzει δι
κές η; :ίντιλ-ήψεις για. τ·ην ά.νά.
Ι(αι στί.;
δειζι τοU πνεύ μ :χ.τος.
τα.υ?ομ:ιχίες συγχεχριμ.iνω;,
ά.ο
":ί;
y_χιότ-ης μάς ά. 9 .,Jγείτα.ι,
τοιχογο:ι.,φίες της Κνωσσου χ:ιί της
x�l
-τί ς ά.νά γ λυ:ρες
Τf ρ υν--9ος,
είχ.όνε::;, Οτι ά.νεΟειχ.νύετο τh πνεU
μ.:ι του ά.v-9?ώπου, οίχω; αίμα.. Οϊ
τΧU?Οιμ�χίε::; εοιναν στΟν τ�U(Ομ1χο τ·fjν εύΧ:):t?ί� νά. έπιδείξ·η τ�f1v·
σωμ :ιτιχ.·ή του Ούν,.μ.ι, τ·'Jν έπιδε
ξιότψα., τό -,9-ά.ορος, τ·η•ι ψυχ?:ι:
μ.ία,
ά.λλά κα.ί τον ά.ν-θοωπισμ.S
-του, διότι τΟ ζώο &πλώς έ�ε,θιζJτ:χ.ν
χ.�τ�διωχ.ότχν, ούΟέπ1 οτε
�' σκοτωνσ' :χ�. Τ'ο �':"ιμ.χ Π?Οσετ�' οε
,
-θ-Ιj στους :ιγωνε;,
οτ:ι.ν μετ:ι,•1!1στ-ευσ:ιν π�ός τ·ην Ρώμ:Ιj χα.ί τη
�ίαιδ?ίτ·ΙJ. �έ 1 ·ητ:ιν ά.νά.γΧ·Ιj ν:1- γJ
ρfσ·η άπΟ έ.κεί ...

με

με

·η

χ.�ι

1

0

ΕΝΟΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
'() Οίχουμ.εινικός
Π :ι,τ?Ιά.?ϊ, ΙJ;Κωνστ:ιντινουπόλεως
κ. 'Λ-θ·ΙJν:ιγ6ο:ι,ς έδ-ήλω�
, ε'Ι οτι -θά. έσγα.σ-θ'rp
γιά. τ;ην ά.πο:ατά.στχσι , έ v6τ·η;,ος
_
των εκκλ·r,;ιω ι.
ΔιευκριΨΙJσε
, οτι
,
,
\
μετωπι>
«ε νοτ·ΙJ:» σ·Ιjμα.ινει χuι 'ΙΟ'Ι
έπί έκκλ·φια.στικων -θεu.ά.των κα:
Οϊι cιlνωσιν» οημ.�τικ·ήν. Πρέπει,
είπε, νά. ίορ υ-θη μfα. Κοινωνία. 'Εκ-

.
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:κλ σιών.
Σ 1-ε·τιι.ά, ό μεγάλος σι)γγpαψεJς
..J,ρανσοuά Μωριάχ εγραψε: αΑύτι:,
'ΠΟU ιωοιζει τις -θρησι.ει•ες εινcιι
.χυρι'ως μι:χ. μ.εγαλ lj οόσις λογοκ
, ο
'Πtα.ς. 01 θpησχωτιι.ες
δια.φορές,
-που οί αιθpωποι θεωρ,ου ,ι άσuμ6ι
>bαστε,, ειναι άνο>παpι.τες γιά τ-, 1
Θcο.
Cιμαι άπό) uτα -πεπεισμ έν ς
οτι ολοι οί οον θ pω'ΠΟt μποpουν να.
l.νωθουν στην πιστι χαί στην -πpο
.σεuy η, εστω ι.α.ί &,ι ά.ι.ο)ουθου'Ι,
-γιά νά y.9ά,σουν στόν l\.ύοιο, οιαορετιι.οu, οοόμοι)ς, Θά. εΠ?εΠε να
upμσ lj ε·ης οια)ογος μετα1Ξ,υ τω;
Jριστιανών των ο•αωοοω1
έι.ι.)η
,σιων ι.αι να έπει.ταθη μ,ετα1Ξ,ι) τώ-1
/Ο•στιανων• ι.αί άνθρώπων 'ΠΟυ α
"Ιηχουν σε αλ), ες πιστει,
Ό Φο:i•ισούά :.\Ιωοιαι. έπηνεσe
- την
ποοσεγγισεως
πpωτο6ου), ι:χ.
7pιστι:ιJ1ω·1 χ:χ.ί μοι>σοJλμ,σ.νων, π�,;
-άνεληφθη στο "Ίfαοόι.ο
'1\-Ιι) ηι; ε
) ; ) ιν, ο
,
ει•'"όικα' γισ.' τ ,Ι}'� μ.ονη, Τ Οι)μ,
�
'ΠΟι) σιJγχεντοω-S.η
· χαν )αιι.οι
και
1εοωμέ•ιοι με ·σ ι.οπο νά
ι.ατ:χ.οοί
ψΟι)ν τούς fΙΟ:Χ.γμJΟJς των θο·ησι.εu
"t'tΚWV οιαωοοών και παθών. �· α.ύ'
-το το' μ,,οναιστηοι 1-οιστια.,ιοι'
ι.αι
,μουσοιJλμά.νοι σύμπροσεύ,( ο·vται...
Ή ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Αύτ 1J

η

ά :,ι·ήγησις �ου Φ9ανσοc1:ι.

""Ι
� σ, �:ο' με' τ·η' ,v οοα(',
, ωpιαι., σε' �ι)VQι)α
,
,
ματιι.η ιστοοια
του Π ατοιαο /.Ou

Θεο-Dα.vους, μαιοτι)·οεί οτι ι.άτι ει �ι
ά)λά.1Ξ,ει στην έποι:ί� μα:,
Ό Πατοιάp/ης
Θεοψανη, _με το λ::ιιι.ο οvομα Θεοyαv-ης Κα
(J�•ι.η,, τΎΊς οιχογεvε, ιας 'ΠΟύ ε-ι.τισε
-τ·ηv ώοαια άθηναιχ ΙJ έι.ι.λ η,σια ι.αί
·το ,μοναστηοι Τ::ιω
(-π:χ.pε:ιιθαρμc
vο σε Νταοί>) της Πεντέλης ύπηο1:.ε ,%μα της άγοίας μισ:χ.).,
'λι:�1>οξίας τη, έπο,(ης του. �Ηταν
0/_t μόνον ε:�παι&ευτος αν• -Sοω'Πσ..;,
, ).λά χαί ποι·ητιχη qιο>σις. Ποοιι.ι
ά
�μένος με γλυχuτάτη φωνή, εψ�λ-
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), ε •στο •οίι.cηΘνεια.χό του μο ;α.στ Ιj•
pι της
Ε-'Ιτέλ·ης, οπου έμόναζε .
01 -θουλοι της έποχ.ης τlη 'Πα.ρ:
στα"fα'Ι u)ς γοητεο>οrιτα με τη φω
νη του τ' άγοίμια '!"Ου bοανου, ΠΟ• U
σι)νέρρεα ι έι.εί γ<>pω νά το; &χού
σουν χ.αί ώς άπογοητεύοντα τά ά
ηοονια πο:ι έi'Ξ.ε)αpc>γγιζο;το
γι�
νά το'Ι μ ιμ,ηθουν. ΊΙ ώοαι:χ. qιωνη
'ΠΟu εt/Θν ό ά,p/ΟΙτΟ"Ι.αλόγη?Ος έ
ι.εί',ιος ύπηp1Ξ,ε ι.αί η αίτία
του
δοοομ;ατι,κου τε) οuς τοι). Ό Θεοqιοονης Κα.οο>χ.ης μετει.ληθη στ·η;
1 ωνσταnιτινούπολιν,
οπου
�γινε
lI ρωτοψα) τ·ης της Μεγάλ·ης Έχι.)ησία, '.Cι.εί λοιπόν οί θαψα, σαΊ
' επει
σ'!'α' τ r,ς φω ι ης τοu τον
·
ι.αποια Vι)ι.τ:ι εύθι)μ.ιας !σως
·ι.:ι.
6γα), η τα οάσα, να ωοpεσ·η λαιι.όv
ένουμσ,, / άνε6η, λαθρα. yuσιχ.α,
,
,
εις το ι απε1:ιJ1τι των οον:χ.χτοοων
το3 �οι))τανοu μιναρέ και
ν-:ι.
τοα-rοc>οηση την προσευι IJ του
'1\lούεζι•ιη.
1\.�το -το πεQιστ�τικό, Οτ�·J άρ-
γότeρα, ά'Ιεο,1.όμevο, τι, bαsSμίοες
τί�ν έι.ι.λησιαιστιοcώv
ά.1Ξ,ιωμάτωv,
iπο Λοyο-θέτης εγινε ιΙΙητοο�ολί
·, η, ( Φιλι'ΠΠΟι)πο), εω, ποώτα χαί
• '.-θ lj'IW'I επειτα; ι.αί
�ι)'/ΟΟικ�,
εις '\η'ν Κωv· στ:ιJντ:νοc1πολιν, ε-ρθ:ι
,
σε να γιν η και Οιι.οc1μενιι.ος Πα
τοιάοι ης. -.ο έv,,Jι)μηθησαν οί
άvτι-π::ιλ οι τοu.
αl\.:Χ./.0''1 •οcν �μπcηεί νά πη κ:ι
νε 1 ς bτι η
� το �vτο ποu €.Α.αtJ.εν ό
1�αοuι.ης - -ταοατ-ηpεί όοθοτατ-ι.,
ό α''.θηvαίο,:JJ τη: cΚ:χ.θημεοινη,,,,
ΠΟι) άu ηγείται αuτ 1J τ Ιj'Ι 1-στορία.
ιο �tJ. JO: ΠQOC τον Θ,εόν, εί"t'ε ά.
πο έι.J1 τοιJpι..ιι..ον τζΧιμί, εΥτε ά.-π?
u.ι:χ1; J_?ιστιανιι.ην
έι.ι.λ·ησίχν, ΪJ
�νο, ειναο>.
'Α)).α, την έπο1 ην έχείΨην, i
πέ/'Οι)σΥJJ'Ι σyεΟΟV τέσσαp,ες <αιtωνε;
σ.πο την ίδικηv υας, ητο φοbεο�
1εροσι))ια
, . Καί έπη)θε η Φοbεοi
(rχάθαιοσιςJJ. Την νύχτα του '\Ιεγα
λοu �α,bbάτου τοiί 1597, οταν ?

π

Ι
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Ι(:ιούκ·η:; iτοιμάζε-τ:ι.t είς τΟ ίε�;·ι
·για να φ ο?έσ·η τα. rlμφ ια γιά. τ·fιν
λει-τ'JU?γία. τ"fjς '�\.να.στάσεως,
οί
άντfτ.:ιλοf του
έ-πι-τf-θενται δ ? ιμ�
τα:τ� για τΟν ϋ μν,ον ά.πΟ τΟν �Ι!
Κ1?ύχ·η;
ν1?έ. Καί ό Θεοφάνης
rέ�τει νεχοeις άπό χαοοια.χη ποο,;-

bΟ):-ή. . .

'

'

'

Ί-1, έπ�z:η !l;α.ς εzει έξελι
. χ_-θ·η
το χ�λυτε ο - συζη ο
?
�Π Ο:;
1
ρ _
,
7 υ�:ι.
τ-φ συνεργ1σια.
των Εχχ),ησιων
χ:ι ι άνει.ομ.έν·11, ποϋ χ.χ! ποϋ, τ+ι\J
σ,ψ.π,οσευz -ην.
'\.λλά. εχει χα.ί π,ός το χειρ�
Η?Ο έ ςελιz:9η, είς σ.λλα. σημεί'J..
Διότι, χ1τά. τ-ί1 ν λ[εγά,λην 'Ε60)
ναούς
μ.ά.01, έzο;:ιοστά.τησε.'1 είς
τών π90:ι.στεfων τών 'ΛL-θ·rινών ό
ίερά.ρι. ·ης, ό όποίος έοέσποσε ποr,σφα.τιυς της ειο·ησεογ?α.φι1ς, -.ω?Χ
τελείω, :ηοψ.ος ...
/

-

'<:'<ο

'

Ι

ΕΝΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΝΟΣ
ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟΝ
fϊ.πό τΟν τfτλον ((IC:-x.l οί ίερείς
€νας
flσ,πα\JΟ .;
είν:ι.ι
ανορες»,
ό Σfξτ,,ς
Φ ;:ι α.γχισχ1.νός μον::ι.zός,
11 ελά.για, έχuχλο:,?όρ·ησε,ν ενΧ 6!
[:;λfο χ:χ.τσ. της ύπουεωτιχης ά.γ1�-ια.ς
χλ·ί�?_?U·, Στ-ι1 ίζετ1ι
σ ?
�
\
επιχεt(,ημα. του σ.ποστολου
ΓΙ σ. ;λου. ί ί lI �ς -θέ�,ετε - Ύ?ά.φ ι -;-
�
'
,
εν'Χς ιερευς
να φροvτιζ·η για τον
otxo τοU Θε10 ϋ. Οτ�Jν
εχει Οιι
,
Ι
Ρ
χο του σπιτι να χυοε?να ;».
'λλλά. ό Φρ:χ.γχισχανός μ.ον1:ι);
,.,
,
ι
,
ι
χ:ι.-.·ηγο;,,ει ε,π�σ·ης τους
Π?tγχιπ,:ι.ς
της 'Εχχλ·ησfα.ς, διότι δέν �χ:ψ.:1.ν

;του

οεν

τf-ποτtε

γ ια

να

μειώσουν

τ·'lν φοbε-

9·'1 lvτ'Χισι σχέσεων μετ:χ.ζU
των
Κ�:ι.των του κό qι.ου, μ.έ άποτέλε
qι.1. να. τελη σέ χίνο:)νΟ
<rΟί

έ ξο:ι.ώτ1τοι

'Εκκλ·ησί1. ς »,

·η

εί?-ί�Ψfι.

Π?ιγχι-πες

γοά. :p ει,

-.ηc

((φ1.fνοντ:χ.� &.

με

τ�'lν
σι. ολ?ύ μ.ενο! ά.ποχλεtστιχW ς
σι}μμετοz·ήν των είς τtΧ. ς πλουσl-χ..;
τ·'iν έγ χ�.ινί�σιν iΒιεξιώσεις,

μ.ε

ΎΟ?ων, όοων χ.λ.;:;. χ1ί τ-r1 ν οι:ι.v?
μ·r1 ν με-r1λλfων είς -rους -προέορο•J::οι:χ.σ-οηποτε οpγ1.νωσ�ως».
f

.... ,

'

,

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΒΟΥΔΔΑΣ
'.λ.πΟ τl ς «-1·ημειώσεις ένbς
-θηνα.ίοu}) σΓΙjV «Κα-θημεριv-η}),
τον σuλληφ-θέντα.
στχο-ια.σιτιχΎj:;
Ο ργ α1 Jώσεω:;
· λλγε?ίου:

ά.π:rι·:ο

' ...\.
για..
της

-το'J..

«Ό σuλλη;S:iς στρ,ηηyός
�αλάv ψέρzται είς τα σχι:ι'λια π:,ύ σvvo
δzύou, τηJ σι;:λ1λ1ψίι του, ώς 6αθίις
yvώ-ττης του 6σuSδι:J1μοCι--εΤχ: μ::ί,ει
έ,πι μακρόJ είς την '11,15:ι<ίvαv μαζί
του
εvα
ψέρωι
πό.1, rοτε
<,,.ιικροcιωπι <ον χρvσουv
Bot:55αv,
τcι όποίc, σuv::6ouλ:ί1:ro πριν λά6η
σημαντ ι<ηι άπόψασι ,». Πως, διμως,,
eά ήμποοοC:π νά yίJη πιστωτ6ι, δτι
ή έπ:χνcσrcη.,<η πολι'Τεία τ:,υ στρα
τηyυυ Σcιλάv ·:ου ύπηyορ::ίι9η άπο,
1όν Βοίι55"::χ:ν του;
'Α%νατ:,ν I Ό
ΒcύδSας - ό «'Επαίc..:ι»- έπί::,-τ�u=
και έδί15α::,- <εν δcτι ή ζωη εΤ ,:χι πό
veις δτι ό π6.ιος εiν'αι yέ νημα του
πάθοJς πcϊ?:,u· δτι ή απ' αvrou λύ
τρωσις δέν rμπορzί
νά έπι τεuχ9η,
παρσ δ ά της άπαρνή:Jεως τυυ έo.u
τbu μας. Π6::rον δ,.ιως εΤvαι άπ:,λύ
τως άιrί3::τα πρός ,ην <<αί.rα.πάρvη
σ,J> ή έπιδίωξις τής δ ά •τής βίας έιπι6ολής 1φ::JωΠ Ι<ων άντ ιλή jJΞ:ω.ι !<0-1
ό πc3ος -:χναρριχή:;-::ως είς -τη.ι ύπ:ρ
τάrr;J άρχήv ι Μέ -;τόσην μελαyχολι
κηι είμωιc:ία.ι ό μι κρός χρι,::,-ους Σι
δάρ1.:r Γαοurάμα, ό έ.π ,<ιλrβ::ις Βοt:5δ�ς, θσ έC::1\sπc. τό.ι, κατά Cεωρίαν
ύπαδόv τοι,- μι.τη,.ιφιεσμέι,ο.ι
με
μοu::,-τ6<ι και μαύρα μαλλιά--'!Τ:::1;:,α
vοοίιντα την διδαχήι του και ά,•τι
v' άπο6λέ,πη ε'ς τη, τ1::λ <ηι κάθ::φ
σ-� άπό παιτός πάι3οuς καi ε,ίς την
άπόλuτοι
yαλήvηv και μο,<αριότη
τα-τό V μοάνα-- JO: Π1p:ι<σiλη μίση
και ψό,οuι, έπi ψόvv./J και καταστρ:,
φήν ! 'Α,.;ψσΡ...ως ό στρατηγός Σαλάv
παρ::ξήyr; ΠJ, &.ι δεν παρf,ιωι π, τάς
σι 1 J6οuλάς πού του έψ 3ύριζε, μέσ�
τού χοuσου είδC:,λοu του, ό Έπα
ι c..: � ι »

ό Βούοο:1.ς είν1.ι έπαρ-:ι.γόμενον
άπό f,fζ,y,v,.

ΓΙ ράγμ.:ι.τι,

πf-θετον,

ΙΛΙΣΟΣ
όμ.οί:χ.,1 προς τό ά.ρχ:χ.ί.ον iλλ·ηνιχον
ρ'iΊμ:χ. ο ί ο :χ., γ,ιω?ίζω. Έπομέ
νω;, λίαν έπιτυy:ης είναι ·η &πό
cοσις Rούο3ας = Έπαίων. 'λλλά.
τό, 6:χ.-θύτερο πε?tεχόμιενο της γνώ
σεως εbν:χ.ι ·η άναχάλυψις του τρό
που, μέ τον όποί.ον -θά. σ-rαμσ:τ·ησ·η
το γιρισμα του «τροz.ου της ζω
ης», τω1ν οι:χ.οοχιχων μ,ε't'ενσαρκι:)
σεων, ·η χατά.χτησις της μαχαρι5τ�τος! ·η έ�άνο6ος τυυ άν-θρώπου
εις .ιτγ1 ν -θεt;J..ν έστία.ν.
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙ Σ
ΤΟΥ «ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ»

�Η:χ. «ώ?::ιία χυ?ία 39 ετων» είς
την 'λγγλf::ι, έμφαvιζομέν-η
ύπό
το ψzυ1οώνυμο Η ατρίτσια Ζου,ιη,υ
καί ά.σχολο�μέν� �:χ.νιωοως �έ τrJ'I
π�νευμα.τισμο, απεστF.ιλε στον αοzισJντά.κτ·η της
Ρωσσιχης
«'Τσbέτσ��» '.λ.λέξη '.\.τζουμπέι Ε\ι�
όγχωοες οέμ::ι μέ εργα. του... Τσέ
χωφ, τά. όποί:χ. ίσχυ?fζετ:χ.ι 3τι της
...ύπ·ηγόρευσε το πνευμ:χ. του καs:ά.
τό 19011 -θ::ινόντος Ρώσσου οιηγγΓ
μ:χ.τογράφου χ::ιί -θε::ιrι-ρικου συγγρ::ι
φέως. ΊΙ έ,1 λόγψ κυρία, μολονότι
χω?:ς
-θά. επρεπε νά γνωρfζ·η
,
\
' ( '
' '
κ:μμια επι�οινων!�
με τον χ.οσμ?
1
των πνευματων) οτι το Ρωσσιχ�
κ:χ.-θsσ-τώς οέν
διακρίνεται
γι::ι.
π-.ιωμαιτο3οί;ία έν γένει, είχε την
ά.φέλεια να. ζ·ητ·ήση 3πως τα. έχ
του «ύπε?Πέ?σ.ν» εη:χ. του Τσέχωφ
έχοο-θου,1 είς την Ρωσσί::ι χαί, φυ'
' '
'
G , κατ�ο"λ ·ηvου�
σικα,
εις αυτην τσ....
συγγρα.φικα οιχαιωμα'τα.
'() άJρχισυvτάιχτης της
«Ίσ6έcrτι::ι», ό όποί.,ος συμ6αίνει να. είν:ι.ι
χσ.ί γαμ6?ός του Κρουστσεφ, εγι
νεν εί;ω φ?r11ων οια6ά.ζοντας τ·ην
συνοδεύουσ:χ. το όγχω-δες οέμσ. επ.
στολην της χυ?ί::ις Ζουντρύ.« ΓΙ ρό'
'
"
'
κειτ:χ.ι-:-εγραψ�-για,
φα�σα Π?ω,τ,::ιπ_ριλ:ατιχ·η η , για αηοια,στιχ η
σπ�ειοα χεοοοσχοπωv ; Φαινετ::ιι
λοιπόν 3τι ·η ψυχή του Τσέχωφ δι
ώ?ισ>ε την έν λόγψ κυρία πράιχτο-
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ρά τ·ης έπί της γ'ης. Θά. τ·ην π::ι
?�χ.αλέσωμε να μ.άς ά cγήσ·η ·ησυ
χους χαί να. έπιοιώί;η, χ:χ.λύτερα�
την πλ·ηρεί;ουσιότ·ητ:χ. του συμπα
τριώτου τ·ης Ούίλλι:χμ �αίί;π·ηρ ...».
ΆΙ [ μετά. -θ&.ν::ιτον ύπ::ιγόρευσις ε ρ 
γων είχε ά.π::ισχολ·ησει χ::ιί "Ελλ·r,
ν::ι; πνευματιστάς, προ πολλών έτων.
'()
lI ολJ6ιος .λ·ημ-ητρα.χόπουλος
είχε οημοσιεύσει όλόχλ·ηρ·η ποιητ:
χη συλλογή, ύπό τον τίτλο «'Ο
π :χ.ρνασ, σός» ύπ,ερκόσμιος
έν-θ-υμ.ούμε-θα. χαλως - περιέχου
ποι·ητω·ι,
σ:χ. 7t0tΊΊμ.α.τα. οι::ιφό?WV
μιμ·ητικά. της τεχνοτροπίας
των.
'Επίσ·ης στην Κύπρο έο·ημ.οσιεύ-θ·ησ::ι,
σε πνευμ::ιτιστικό
πε?tοοιχό σει
ρά ... συνεντεύί;εων μ.έ νε-κρους ποι
�,y�ά. ς , ol ό�οίΌι , �φοϋ �καμ'-ν , Qγ,
λωσεις πε?ι πολλων κ:χ.ι οι::ι9ορω-ι
ζ-ητημ.άτων, ύπ·ηγόρευσ::ιν χαί τ·η,,.
τελευτ:χ.fσ. τους π::ιραγωγή.
Γι�
τ·ην αύ-9εντικότητα οέν π:ι.ρεfχετfJ,
bέbα.ι�, Χ'-μ:1.ί� ε-Jδειξι ς . ,Sέ ρ ουμε
σχετιχως, οτι 'Έλλ·ην δημοσιο
γράφος έπρότεινε <Γτον «λαμ6ά
νjντ:ιη τl ς συνεντεύξεις να κ�λέ
σ·η ενοον ώρισμ.ένο λογοτέ ι.. ν-η χ::ιt
\
- ι
\
ι
'
να τ-ου θεσ·η ε,�;:ι χ;ι μονοrv ε ρ �;ημα. _ (παν� ,σε -θ-εμ::ι ;t?�_σωπικο,..
sντελως
απορρ·ητο και α.γνωστα
ώστε ά...b
στην Υ?αμμ;::ιτολογfα)
την τυχόν όρ-θότητ::ι της ά.πα..ντ·η
σεως νά. κ:χ.ταοειχsSιη ·η γν·ΙjσιότΊjς
της έπικοινωνί:χ.ς 'η τουλάχιστ()ν �
ίσχυς του μ.έντιJυμ, ουν�ένου νά.
λης
συλλ�6η μί:χ. χέ•fι έ� μ.εγ
, ,σ.
-�
�
πσ<στασ>εως -αλλα, οεν εοο-θ η κα•t·
:iπ:i�ν--tη1σις...

αν,

t/

Ι

1

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΡΗ !
' '
,
,
.ι<ιν�ς απ
� τους ΧΟ?υφ�ιους χα-θηγητας του π:χ.νε-πιστημιου
του
l\ολο?άντο, ό Ο ρ <J)οανχ. �ώλσμ-π1ε?v
χ:χ.λiί τους iιρμοδίους της 'λμε?:
�,:;�
χα,ηχ�ς 'Επιτ?οπΎj ς 'Ε�εύν·ης
_
.λιαστηματος να σκεφ-θου•ι
7t'Ολυ
π ρ lν άποστεfλουν σ-:Ον "1:\.. ρη ;,ο
μπΟτ για. τ-fjν συλλογ-fj δειγμ&:τωνrrr,,
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-του

έοά.ψους, διότι τουτο πι-θ-αινόv
έξο?γlσ·η τοι>ς ύπ�χαντα.ς Jvτο'Πίου;. «�κεφ-Sητε, ε1πε, ποία ,θ.ά.
-�το ·i) Οιχ·ή σας ά.ντίδ ρ :ισις, έΟ.ν
εvα μυστ·rιριώδες μηχά.v-ημα.
π;ο
..σεγειώνε-το είς τ·fjν σ..ύλ·ήν σας κ.χ.ι
ηr;ι_ιζε
νά. σκάbη με μανία.v το
να κ1τα.γρά. φ ·η τα ς χι
-εο�φο:;,
Υ�σεις της γ:χτα.ς σας 11) άκόμ·η καί
τα :; ί3ιχά ς σ:ις>)!
1{:χ'7α τΟν Ο ρ �ώλσμ�πε9υ, �πά�ύ-:χ 01JV πολλες πι-θ:t νό'τγ(C ες να
ε?υν
7eα.pz
' �υν )\Ο-Ίιχα' σν
., : 1 στον
'
, () ρ 0
πε?tσ';'σ.πλα.v-η·,--η, μαλιστ:ι. ισως
τε90 Π?οωοευμεν:-L α.πο τον γ·ηtνο
-α.v-S?ωτ.ο.
Έ:Ξ αλλου, ό δ? Κοζι�ιώ:;, του '.\
έ
-.σ7ε ? οσχοπεfου τοU .L\ένινγχρ1Ο
:Ο·f/λωσε Οτ� εϊ. εt ένΟεΟ;εις Πε?1 �
πάρξεως υΟ:ι.τος
ύπο μO?;?'fj'I y_ι6�ων χ1.! πάγων έ-πl τοϋ "_\.. y εω;.
Σει?� φ1σμ:-�.-τοσχοπ·ήσεων τΟν <J
<3-ί-1 γ·ησε σ' α.ύτό το
συμπέ?α.σμ.t..
"7Εα.ν εΙν:tι bάσιμ.ο, τότε ε χομε rlλ
.
J\ ,Ι μία. Θνδειξι περ1 ύπά. ? ξεω:; ζω
-η:; έπ1 του '' ..:-\. ρ εως.

-να

:η

1

1

ι:--

1

'

'

'

,

'ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ

.ΜΑΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ

'Εξ σ.λλου, ό Ρώσσος φυσικό;
�λλέξα.'Ιορος Κα.ζαvτζεφ όργαvώ'Ιcι
lπιστ-ημ.ονικ·η ά.ποστολ·η μ.ε -9έμα:
,<l(ά.τοιχοι rlλλων πλ1ν�ητών,
r.ερ�σμένες έ.ποχές ·'}λ,9,.ν στ·'I
r:;ι
-p.�ς;».
fJT άποστολ·}� περιλ:�.μbάνει
..κ'1.1 συνεργείο κιν·ημ1-τογρ�φιστώ J.

σε

...,το Τασσιλί - 'Ι - 'λζέ? της �:ι(', τικ ' του
- χ ογ α.
, , .
α' ς f:! ρειοο
σ.
Ί.. ρ ·rι
�
?- ?;- ο�
�μ.αοα τω'Ι Ρωσσω'Ι
χι'Ι'ημα.τογρα
φιστών ,θ.(Χ, άποτυπώσ·fj τlς περ!πσJ
προιστοριχες ειχο,Jες
-c;ηιμ.ες
ϋπά ρz οuν πάνω σ-τοUς b ? ά.χους πJ�
ά.'Ι<-κάλ:ιψεν ό 'λνρί Λότε. Οί •ί
"Υ..όνες α,ύτες b ρίσχοντα,ι στ·fjν κοι
),:χδα. «Τζαμπά.ρε'Ι» που στ·η γλώσ
-σα. των Τουηέγκ σ·ημ.αίνει «Οί
Γf γ α,ν-τε ς».
Π α.οιστά.νουν 'Π�άγ�.ι::ι.τι γιγ�ντι
,
-α'ί1. ο�τ1. (μια. α.πο τις σιλουεττες
,

!

Ι

'

fzει υψος 6 μέτρω'Ι) 1 'ΠΟυ μοιάζουν
έκ'Πληκτικά. με άιστροιναυτες με κά
6λέ'Πουμε
στ?ν
σκες, οπως τους
Κt'Ιημαι-rογράψο η στίς έφημερίδες.
Το κεφά.λι του γίγα.vτος, 'ΠΟU ό
Λότε
έbά'Πτισε αύ-9-όρμητα
«'Ο
Μεγά.λος
'λρια..νος Θεός»,
είvαt
στρογγυλό κ:ι.ί σά.ν κλεισμέ'Ιο μέσα
σε μιά. κάσκα. μ.ε ενα είδος μικρJυ
yινιστρινιοU, ποU ,&.α, τοU έπέτρεπε
bλέπ·η Π?Ο ς τα. έμ πρός.

να

ΊJ 1-'ωσσικ·η ά.1tοστολη ,θ.ά, μεη
b'ΪJ κα.ί στό :.\Ιπα.αλμ1tεκ του Λιbά
νου, Οπου ύτ.:Χ. ρz.ουν
γιγαντια,ίε;
πλά,χες
6ά.?ους :2.000 τόννων
μία. Αά. Π?οι;πα,,θ,·ήση 'Ια. ά.πα.vτή
σ·η στα. έρωτήμ.α.η: πως μ,πόρε
σαν λ7.οί κ:ι.·9υστε?·ημ.ένοι 'Ια: α.v;;
γείρουν α�το το χαταπλ·ηκτικο κτί
σμα.; Πώς μ.πόρεσα'Ι νά. κιvήσ,ου'Ι
τlς 1tλciκες;
τl χ ργι σίμευαν;Δεν
κ,ίζο'Ιτα.ι συ'Ι'ή-Sως μν-rιμεία. πλα
γι ,.σμ.έν� στ� ΕΟ:ι:ρο ς .
Στ·ήνον.ιται
Οσο ψ·ηλότε?:ι είν,:,ι Ουν:χ.τόν. Για
γύρω άπο τ·ηv
«τα.ρά.τσα,))
του
�[πα.λα.μπεκ JΠ:X";,/OU'I τόσο πολλl)t
Jα.λοποι·rιμ_ένοι bράΊ, Οι
ΠΟU 1tεριέ
Ί,Ο!JJ'Ι σ·ημαvτικες ποσότ·ητες
ά.πο
ρ:ι.οι�vεργ� �-�ρύλλιο;
Σ·ημ,ειωτ�
_
rη, οτι τα. ισοτοπα.
του Β·ηρυλλ:
φοpες
ου εί �:χ.ι εν:ι έκα:τ?μ.μύρ�ο
'
,
σπα.νιωτε?:ι.
στο ·ηλι:ι.κο συστ·ημ1.
. \
\
\
...
' α1tο ;α yειτονιχ.� στο\zειι� ενψ ει;
'Ια.ι σ.φ-.9-ο'Ιωτα.τ:ι.
στ·ην επιφω'Ιει:ι.
τών γιγ1.ντι:1.ίων χ.Ο:ι.χινων cί.σ,τ?ων.

·r,

Σε

�ι

..

, '
�
Ι(1.t' μα' -Λι�--:� �'Jτ� τ ? ο φ ο1 �ο;τ�ο�v

α.ντιο?ασει ς αυτων
τι:; ΠJt·ηνικες
τών ασ��ων. 'Εξ iλλου, ·ί-ι 1t9οi
λευσις των 69&.y_ω'Ι π:ι.?αμένει μυ
ι;τ·ή�ιο. Θά. μ.πο�ι,ύσαμ.ε bέ6:ι.ια 'Ια.
', 7.ντα.σ-θου μ.ε οτι ε1'Ιαι
Κ::Υ.τά.λοιπα
κ:t�1σεω'Ι
1tυ,,η'ΙιΚω'Ι
ά.ντιδρ:ι.στ·ήοω,1 μ.εγάλω'Ι πυ�αύλω'Ι του δια
στ·ήμ. α.το;.
1

1

Ί Ι- ά.'Ποστο),η -θά. μεταbη και στο
lI ερου για. νσ. μ.ελετ·ήσ·η τίς π ύ
λες του 'Ιlλίου, στ·η,1 λίμν-η Τιτι
κόη. Το μν-ημε'ίο εiv:ι.ι ·ηλικί:>".ς 12
εως 15 χιλιά.δων έτών.
μ.::ι.

Σε
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�τίc οχΏες της λίμνης Τιτι:-:ότα, 1Ί Πύλη του ΊΙι.ίου ε ι.ει χ c ιραγμέ
''{) ενα {μιεροΙ.ό, ιο, πο�', χρονολογείται πcίν cι.-τό τ1 1 ν έ,,οχ11 τιίη•
�Ιν:-:ας. Μο 1 ις τ<όοα άνει.αλύφ{)η δτι είναι cι.ι.cιΒ11; άνα -ταράστασις
τού ημε!:,ολοyίου του πλαν1Ίτου Ά,rροδίτη.
η ε ν�ι σχ ισ νο
νχ ημε
τ.ύλ·
Ι
ε , :χ..λ μέ
," ρε\- τα' ?-' νια �;,
ρο)1.0,, γtο, 1:αυ' οιχι_
�
σει%ς απο 290 ·rιμεQες αvτι
των
36:i έπιγείων ·ημε?ών. 'Υπ&π.ου·ι
1 � μ·(jνz τώ 'J
�;.ιε:>ών ,χ71 ,2
5
_
μ.ηνες των 2J "l)!J.E?W'Ι.
λυτο "1)
τχν τΟ -ί-1μ ε(ολό γ ι') τών 'Ίνχ.'Υ...;, άλ
λΧ μ.�:άζε: με τΟ ·'J μερο ό y ιο τΎις
λ
'_\ 9? _)fτ-η�.
llι� .; εfJ:ιι Ουν:χ.τb-J
νi ·}ι-::χ.ν γνωστ:, σ έχεfν-η τ·'lν έ
Π':./)Ί;
1

?Ί

J. > ωσσ;; έπιστ·ήμων έδ·ηλωrε
Οτι �5!3:. σ:>γι..εν-:-οώσ·η στο:χϊί.:ι Χ':1..l
'()

;ιωτογtχψfες. τfπ�τε (J.λλο.

Ή ιοίιόνα σύτή ίίψcυς fi ιιέτρων
άνακαλ ύφ{)ηκε οτοί ς Βοάχr.υς
τού Τασιλί στή -αχάρα κ :ι.ί
παοιστάΗι ενα παράξε,•ο ον,
π�ύ μοιάζει μέ κοσμον αύτη.

'Επ:-

μ.ε:νs. σε με�ιχ.Ες :i ? Ψήσεις.
«.lΕ.ν
bεb'Υ..ιώνει Οτι τΟ Π)?τρχίτο το3
((:\Ιεγ&λrω '.\.?ιανJϋ» είναι το ΠΟ?
τραίτο άστοοv:ιύτου ποlν ιiπΟ 10.
000 zoόvιd, οσ·Ι) εiνdι ·η ·ηλιχί�
τών ε;κόνων τ"fίς �:ιz:i ? ,:.ς. <ι.λε /))
λέγει ο-:ι οί πλάκες τοϋ :\[π�αλ'
ί
.,
,
.
'
μπεκ ειναι ε?γο ε1tισκεπ-των
α.πο
τό δι&σ-ημα. «1έv» ύπο"9-έτει οη
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το ημ1:c10ΧCιγιο τωι Η ι,),<�>ν
του
Ί-Ηιου μετε.,;ε9θ η :ι.πο α.).).οι /.Ο
σμο, μια πr;� εtν:χ.ι ΟΔσι.ολa να_ J
ποτεSn ο-ι οί b·Ου/.ο).ι/.Ο!
).::ιοί
ε/.:•νηc ειι::ι�
'
γιωσειc.
ΑΓΓΕΛΟ 1 - ΘΕΟ Σ
ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
'() Ο,su'ίε:ιc.: �οbιε-τι.ι..οc
&.στοο'Ι::ιJ-η� r,-ω,;, :l./.Ol ου9ω1-:ι.�
-r;
π:χ.�α3ει U".1., το� Γι.:χ.γι.ά{ΗJ,
έ6:1
6�1ωσ::: ι.:χ.! :ιύτr;: οτι δει συιf11τησε σ-ό 1ιc1σ:-r1 11::ι οJτε αγγε)r; >�,
τJΙ
οJτε Αεο. ·.1ει συιr1- ιτr1 σ-:ι.
(-),:,;; 1.1.-� -:Γ1 ι Ο,σοι..ει1. τ7>-ι πcο:
στρο..;ω ι μου τ.:9; την Γί',ν - ) · γει σ.: Ο rι )ώσ:::ι, του ποό: το σv6, ε τι/..ο ΠΞ� 'J3tι.? <,θοησι: 1 1.
.ι..:.ι:
''.Cτ.ι:ισ:χ., όμω�, υ.!χι
'JJ-πι,στη� '1'>
Ο".1.,Οι :�.Jω J!l.. lj J έι..πομ.π fJ J ι άπο ι t7πωνι/.Ο ι σ--:ι 9-;.οι,
η οποι:ι. ωμ ι
),ο3σ'ε ΠΕ-�ί θεc13. f,o) ησ::ι 'l:t. ,ο Jc
ά.τ.:ι.ιτr1 σ-J. α.),),:ι. έσι.εuθη/.::ι πω;
f) έιιε � γ Ξια μου Οέ ι 91:1 ι:ι ησιμεu�
σ:: τιπο-ε. '\_,ι -- , 9ετω:, θ� έιοu.·
ζ:χ. ι, πω: το�: �':,1t)οΖ:.σc· ι ό Θεο:;.
'Ειώ
έγω ειc -ό .λια.στφ::ι, ouoc
•
v:ι. σύΙfι Ιτφ::ι. r,JηίΞ,-:ι. ,οι Ούο-:ι
1
' 0 π::ιι,ού
Hou :ια. δει 6οηι.:ι.
ουτε EJ.:.ouc, οuτε ά γ γε) r;. v:'>.
ό '\μεQιι.α.νος
ΙJ:ς άπαιτησιν,
ά.στ901:ι.<Jτηc ΓΛει έδήλωσε ,ιΟύ
τε Υ.'Υ.( έγuJ σu'ΙΓ1 Jτησ•α. το� Θε r,1.
�Α)λά., ό ΘεΟ:; εt; τόJ όπο�οι π:,j
σε ύ ι ομ'1.ι Oe.N ειy�ι τG·σCl'J μ 1 1.οό;
�) στε ια ti.,Jεμ.ε ..ι:χ. ΨJ., τοι σJJ"J.ιτη
σω ε�ς το .1ι6- �τηu.:ι)>.
Σιετι/.α., άvεγQα.<,ιη σε ά9 r1 1::ιι
xfj έωημι:.οιδσ. αΔ�ο που είιε ε:πη
στον πεQι..;φο ψιJι:ι.η)uτη - •\ιu7ο)όγο Κ:χ-,) Γιού'(/. (/.α.τα ,ην
μα.,· τυ•,•:�. του ιοιΟύ στο
6:6λίο
τοu ιι'Γηυ) ο, γι:�. το3
'\συ-ιειοη
τ'JJ'>), έnc .J,ηο1t::ιθηc: ((Γι::ιτοs.
't'o3 εiτ.:, σr1 ,.ιε?::ι, τη-1 vυιτα. :iπ,)J
, 
μ::ι-ι:1. 11ε σο<J;.ιπ)ιμέ 'ό)οι τοι ουοα,
νο χα,ι οέ,ι
rJ Ιε/.άΑuψ:ι
Ι.:ι.νέν;ι.
Θεό)).
1

1

«ΠΕΡΥΣΙ ΣΤΟ ΜΑΡΙΕΝΜΠΑΤ»
'Υπο -r:ov τίτλο ((Κι·ν-τ, ατογ�α.
-..ιο� /�ι '1Jσωτεσισ1-1-όc.>, έδημοσι cυ'Ι σ·το πεο:ι/3ι/.ό
της C�,ωπ:ι.ι/. ηc 'Ομ οσπο 13:::ις Θεοσο•..ιιιχ.ών '.C
-α.• οιύ) ι ·ιl\.uα.νο�ς \ωτο�» /.pιτι < η
γ:α. το /.t Ι fj,J.:t.-ογp:ι...ιιΧΟ ε,γο ι, Π �
ουσι σ-ο \Ι::ιοi εJ,J.'it-:ιτ:>, Πύυ π,Jε6) n.9η /.ατα. την ιεψεο:νη πcοω
οο σ-,1 � '\θ ψ ::ι.
'\.τυιώς, το !,-:;γο :χ.��ο δε 1 .:.ι/ ε έπι-τυι ια..
�αν ΠQωτοr;ο:')ι:χ.ι..ο ,.
fjτ1.>J Οι;σι.ο)ο. l\..:x.i d)ειJι� μι� ει
σ-::ιγωγι/.1) έιημέοωσιc. ΊΙταν ..;::ιι
τ:χ.σμ:χ.vο:ιι χ, Ο'J�ι-:;ο; '11 π;:ι:χ.γμ :ιτ:
χ.η ε/.v,::ισ:� 11:άc ::ι 1 ών.ας
ά) η
θcια.�;
ΊΌ σ:ηοιο ο,ν εινα.ι ά..;·ηγησι110 '\:α,οα./.-·ηοιστι/.Ο είν::ιι
οτι -α.
ποόσωπ:ι. ε�·ν::ιι ιωοίc όιομα..
()�
δυο /.<Jοιcι :011 ηιωτα.ι α.πο/.α,) ο3ν' ' �
· tν· ο - ·1τ1.ι 'L'.JΙ..�ιι
, η �:ι..ι ο .:..ειο:. 1\
r, . �
τ1"ι σc. u.:α. ατJοσ .... :ιι�1., οπο
οε
c;ποζουι ό �οω� /.':J.ι ό 9iι::ιτοc. Ί [
σύγ/.·α,τα.6::ισι
ι,τοι εQωτ:�., η σuγ/.c,.
.
τ:6:Χ�' σ�ο 9σ.ν:1..τ?, οί �εptσQ 1 σμ
, α�
η
τη, α.1Upω1tι1ης ε>'Ισ'Υ.Q/.ωσεως,
πQο γ ε,1εστει:;η ζωή, &Ψ:ι. 1, .νήσεις 1..1!
ά.1α,).α,11τ.ες :1Cις 1:.εια.σμενου
π::ι
οε) θ-6ν .,. οc, το πα.ιγνιοι τώι εJ/.α.ι
οιω-1 της (ωηc, α,Jτα. είηι μ&οt/.ά..
σ.πο τα G ...ι'1-"' ϊ
τοU �ι)μ. α.U'
-.ou, Π')J σε JΠΟ/pεu.·1ε ι
να σι..ε,:,,θ-η:. J:ι1::ιι ε'Ι:'1- πε�':Ι.σ(J.:ι. ά.πο ,,.�
ψηλ::ι. ..;ητό π9:ι.γ11::ι
σ-ο ά.όο:ι.
· τιχο
το ΠΟ'J "'ι'J ::ιτιι.ό, άπο τό ύ-ποι..ειμ ε
νιι..ο στο ά.-1τιι..ειμειιχό, άιπο
'"�Ο
πι:;όσι..�ιοο στο α.tι:.ηιο.
ΊΤ iν::ιpζις τοU ωl)u. ε ισiγ ει το,,
,9.ε:�.τη στο-1 έπίσημο χ:ι.ι πένs9ιμο
οι 'ι.χ.οσμ.ο C ΙΟC 'itcl),:,ι,τιου στ.J), μπα.οι::ιο?cμοuς,
p6/., με ά.-ε) ειωτο ς
πε),ωι:;ιε:;
αι'θ �ucrε c.,
οπ<>ι)
τα. μσι:;'
"
'
,
1
μα.ρ:�., οί /.ολωνες /.:ι.ι τσ ι9ω1ι1.τ-:ι.
πέ-19ιuο
Ο·r.11ιοu�γο:ι1 S.·Jα. 6:t?�
χ.λίμα. ΈΗ σύ ιοοεί-::ι.
έχ./.)- ησι::ι.στι
χ.ου 6�γά.νου συιι π) φώνει τ·ην έν
τ�,πωσι :..ιΟ; ι..τιι?ίοu στ,D)ισμ.,1ιv�

-

ι..α.

ΙΛΙΣΟΣ
γιά το -θά.η.το.
π ε�'Ισ. ε'Ια πλη
-θος ά.χ.ίΨΙjτο, διάλογοι χ.οφτοί, άτελείωτοι.
Τά ά'Ιθρώ πι'Ια. ΟΨt:ι.
οειί'. 'ΙΟU'Ι Ι>sσμ.ευμέ'Ια στ·η σάρχ.α
τους, ζουνε πρόσχ.αιρα στ·η,1 α.ύτα
πάτ·η, στά πλα.ίσια του -θανάτου.
Έχ.είν·η εl,,αι παιντρεμμ.έψη·
ό
σύζυγός τ·ης είναι ενα.ς χ.ερδισμ�
νος της ζωης, παίζει άοιάχ.οπα τις
εύχ.α.ιρίες του, ί'_ ωρις ποτέ νά ί'.ά
Ψη. '() 3_έ,ιος, μ.έ?α μέ τ·ην ·ημ. ,:
ρα, τ fJ ι ά.χ.()λου-θε:. Είνα.ι ό -θάνα
τό ς τ·ιμ., ό Ε ? ω:; -�f\ κ:χ.1 τα. δυό-
ό όο·ηγ6ς τ·ης, ό μάρτυς μ.ιιiς πρ�
γΘνiσ-tε� ης ζω'ης;
«Θυμ.·ι -θητc»,
λέγει
συ'Ιεί'_ί;Jς
προς το πΗσμα. που άρνείται, που
λ·ησιμόv-η,ιε, που άποχ.?ούει.
Τ·ην
πιέζει ; α.1 δοκιμάζει ν?ι τ·fjν πzί
ση. Π ρε πει νά. τ·ην πάρ·η.
Μιά σύντο;.ι.·η είχ.όνα του πα.ρελ
,9όντος, ύποχιν�ημέν·η άτ.Ο τΟν Ξέ
νο στ·η μΨημ. ·η της "(U'Ι:Χ.(χ.ας, μας
τ-r1 ν οείz.νει νά ύποκύΠ'τ·η σέ ii
cι.ιo -θάνα't"ο. «"() z. ι, τ'rς λέγει ά.μέ
σως, αύτο δέν -θά συμ.bη. �ιiς -θi
λω έλεύ-θε:η».
λύτ·η τ·η φο?ά, .fJ:ι συγχ.1.τα.τε·.$\'η
έλεύ"9,ερα χ.αί -θά Οεj'_-θ'η; 'λλΗ
Έχεlν-η ά.μ Uνεται: «' Λ.φ·fjστε με,,,
ί χ.ετιz ύει.
rJ)οbά.
«Γι:χ.τl έμένα ;
μ.αι .... 'λκόμ. η λίγους μ.ηνες, λί
γες έf>οομάοες...
λίγες ·ημέρες!)
Και ·η Νλιχ.η Πα?άχ.λησις σ' έχ.εί
νον που ύπη?c,ε ·η ζω·η του
X.1.t
στΟν όποίον πάλι γ-1..ντζώνετ�ι
«'Εμπόοισέ με νά φύγω !>>. 'λλλ'Χ
ό χ.εροισμένος της ζωης εlwι.ι άού
νατος μπροστά. στην α.λλη δύν1.μι.
Το ξέρει χ.αι π·ηγαίνει ν?ι συν1.1τήσ·η τους α.λλους παίκτες.
'Αζιοσημείωτο είν�ι, Οτι χ.ά-θ ε
φο?α ποU Έχεfν·η πάει νCΧ συγχ�
τ:χ:τ,Ξ-&Τj, τΟ φώς γίν 1τα! πιΟ €ντο
νο χ.1.ί ·η σχ.ηνη έc,ε-λίσσε1:αι εc,1,J
ά.πΟ τΟ �ο-πνικτο·<./0 b:iρo:; τaU δια
κόσμ ?υ. ο; ά.ν�μνήσεις ποU ό Ξi
νο:; έχbιάζει τ'ην ά.ν�πόλ·ησί του:;
παρουσιά.ζονται σέ σύντομες ά.ν1.1

lH

λ:.ι.μ.πές,
έχ.·θ1.μ.bωτιχ.ές,
9ευγα.λέ,ες.
Σέ μι� πολύ -ώ-ραί-α ά.Η•fΙ*Ουιί:ι.
μ.&:; Οεί ι.. νει
τ�fj γυιν:-�.ίχα έπι �i
λους νσ. συγχ.ατατί·θεται. ΊΙ είχ.6ν;J.. γίνετ7.t Οιαυγ·ή :; . Σ' αύτ·'l ��η
σzε'i':ον ά96ρ·ητ·η διαύγεια., το α.
πολυτρωμένο ά.πό τ·ί;ν άγωνία τJ..>
πλιiσμα συγί'_έεται μέ το φως, σάv
νά ά.ποτελη μέρος του. Μετ1.μ.ο?9ώ,1e-τ:ι.ι, σέ εχ.στ:ι;σι, σέ μιά. λευχ.ί}
έσ"9'r1 rα πού μοιά.ζει νά τ·ην τ.εριb1.
λ·η μ.έ φτεοά, χ.αί γιά μ.ιά στιγμ. rι
ά.νυψώνεται άπο τη γη, zω?ίς '-31.ρ� ηm .
Νά είναι τάί'_ α ·η ψη·η, π��
ποο1.ισ·Υ.� ιετα.ι τ·ην αίωνιότ·rιτ:χ. χ.:χ.ί
την μοοψlj ένος JΠε?ό/.ΟU εοωτος;
Τό -.έλος του έογου μιi; τ·ην Π:Υ.
ρουσιάζει να �ω)ίζ·η μ' ολ·η τ·η ,:Ji.
λ·ησί τ·η; Π?Ος το πεποωμ.ένο τ·η;.
Κά.-θ ε είχ.όνα του ε?γου εzει -\
σ·ημ1.σί:ι. -;"η;, τ·rι ν ί'. ?·rισιμ6τ·ητά τ·ης,
τ·ην εχ.9?1.σί τ·ης. �έ χ.ά·.9ε οιά.λογο
σοbα?ό, συγχ.?ατημ.ένο,
ά.λ·η-θ: ι�,
έχ.τυλίσσοντα.ι είχ.όνες
συνδυασμέ,
'S\
•
'
νες με ε,;αιρετικ·η
αυστ·ηρο1:·ητ:1.,
μ.έ συνάρ1:·ησι «γεωμετριχ.·η» -θ?ι λέ
γ:χ.μιε, α.ν δίναμε στ�fl λέζι νό�ημ.:χ.
ο;χουμ.ε1 Jt'"Ι..ό, χ.οσμικό. ιrr π:->ί�r,σ�:;
έπίσ·ης έμχ.αί ·η μ.ουσιχ.·η είνα.ι
πνευσμ ιfνες ά.πΟ τ�f]ν ά?Ί.Ύl <ϊΟ
Θεός γεωμ,ετ?εί».
Το -θέμα του εογου το οι1.ισ-θ·ι'
'
'
1
'
τ?
νcμε·θ ".J., (ωρις νt:1.. χ�τ:zουμε
,
,
χ.λειδι. Οι σκ·ηνο·θετες οειz.νουν τιc
πύλες έ,ιός χ.όσμου π1.ράλλ·r1λου μ�
το•ι οαόν μα.ς και είσούουν. Τον
Οisίχ νουν, τΟν Οίνου'J. ΤΟ « Π ιfρυjι
'
ο'
τ·' ν�στο' 1,'Ι αρι' �νμ π:-�.τ» π�ιρνει
, �
σι το� στ·�ν π�ωτοπο�ια χ ι:ι..ι �tσΊ ω 
_
;
οει σε μια γν ω σ,, Τ.?Ος τ�r,v οποι7.'Ι
bαοίζει ό κόσμος.
1

1

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

�εν έz. ά."9 -η. χε α.πΟ τGν χ.όσ:,ιο η
τουφερότ·ης! '_\πό τΟ ΠΟρτ �άι-:-
έπέ?α.σε, χ.ατευ-θυνομέΨη στ·η �υ-

ΙΛΙΣΟΣ
εi ι;
ιτ�κ�fj '-\. r1 �bfα, μ!� άποσ-τολ�f)
του -π?Ο
έχτέλε-σιν τ"Υjς Οια;S·ήχ·ΙJς
οιε"ϊf:ις άπο-θ:ινόντος 'Άγγλου φυ
σιοοίφου Τζώ?τζ Μά.χλοv, ό όποί,
' .... '
οε5 ),t?
ο�
α.ς:Ί· ηκε ογοο�-τα , ΖΊ)\ια.'�
' �ς
οτ·
?
ΧΛ"Ι) Οδ φα. για. να. tδ?υ·9η στην
Δυτιχης
'Α?:t.6ί:ι;
T.E-?t0zη της
((στ:ι•9μος των ά.ποοημ·η-ιχωv ΠΟJ
),ιωv». '() �Ιά.χλον ε·9εω?είτο
.,
μελ:_τητ·ης
Χ:λύ't/?Οf
_:ΎJς ζ��';
των α.ποογ1 μ·,1 τιχων πουλιων χ�� ::.�·ησε πολλ� Ετ·η
στ"fjν
'�\. ? :ιbf:x.,
�π' Οπαυ περνοϋν απει?α κοπάΟ!1..
iποο·r1 μ·ψιχωv
πουλιών Χ:'Ι.τ
'":0: .
.λιεπ!στωσε :Lπ; τ·fjν Οι:χ.μον·ή του
iι.εί Οτι π& μ. πολλεc Ί.ιλι&.Οε:; πο J
)\ιών κατ' ετος άπο-θν-ήσχουν ε�;

-

0-

\

f

'

ι

ς,.,

Ι

(ΊΙ

>7γjν Π�?ι;?ε?ει�.. , αυτ·η,, �ιο-:ι.... ,9ν�-

'V'JJ'Ι εξ·ηv-τλ·ημεv:ι Χ:'Ι.t επειο·η ει
εJ? ίσχουν τ ? ο�·ή.t()
ν-:J.ι ε 9 �ημος
�-.>σ!οΟfφ·η:; ά9Ύjκε Ο!α. -:Ύί:; Οι 1.·9·ίΊ
τ.οσhν ό γ 0όντ7. χι)\ιάΟω 1J
Χ-r1 ,; του
1'ι ? ών για τ·fιν κ�τασκ.ευ·fι ν
του
σ,α·9μοϋ, b όποίο;
έσzεοιάσ-9·η J
πh είδικών πτ·ηνολόγ ων x:r.l ό �
τ.οίο:; ·.S:X. πε ? ιλ:ιμ bάν-η Οεξ:χ.μεν;.;
νε:ιοU κ�l
χ:ιτ:ιλλ·ήλο:.>,
τ�ο;:ι:Χ.ς.
J�; :; τΟν στ�.·.9 μ 0•J γιr:J.. ποώτ·η ?ΙJJ�
Κ;J.l «νfJσοκομ.είο J
....9;_ λειτ-ουtγ·ήσ·η
τ.οvλιών»,
Οπου -&α ,θ.ε�απε·Jωντ7.�
άπfJ3·ημψιχ;.
τ:J. τ ϊ.Ον α.?οωσ '1.
;
'
'
... �
,
ετ.:-ινευJ01.Jν
ι.ουΛισ. μεχ 9 ις οτου
'
'
ι
,
'
"
τις ουναμ.εις των για ν:ι συvεzισου 1
'
'11 ά.ποστολ·η
τΊ, ν τ.τΊjσ�ν των.
p.εταφέ ? εt μ:χ.ζf τ·ης �.!:-ι «γενν-ί-ιrJι;ι.,
·ηλεχτ?ισμ.οϋ» γιά -τ·ην
λειτου?γ[:;,.
π9 οσέλκ.υσιν των
Π(.ιοbολέων πtΟ:;
' ' ,..
'
'
άποΟ·ημ:ητιΥ.ών,
τα οποι:ι εις τας
πε�ιuy_iς �ύτiς «τ�ξιΟεύου•J>> κ:-ι1
'
'
τ·r1 ν ν:.>κτ:ι.

οεν

1

1

Η ΕΥ Α I Σ ΘΗ Σ I Α
Tt-lΣ ΜΠΕ ·- ΜΠΕ

·η

'Εν τψ μετα!;ύ,
:ΊΙπριτζίτ
2\Ιπα�ντο «ά.γωvίζεται» στ·ην Γαλ
λί :ι. �ιά vά χ:ιτ:ισ'!·ησ·η ,·rι ν σφ:ιy·η
1tών
ζ�)ων...
άν-θ ρ ωπtστικ.ώτερ ·η.
-Ζ·r1 λύ)σ:ισ:ι τ·ηv οόξ:ιν του έπl Γα.λ-

λιχης 'Επανα.στάσεως ίατροϋ, ό �
ποίος έπέ6:ιλε γιά τις -θ:ινα.-τιχές
έκ,τε.λέσεις τΊ}ν «γκιλοτίνα», έπρ6τει νε vά z?·ησιμοποιηται στά σcpα
γεί:χ. Εν:χ. είΟικΟ πιστολά.χι, ποU προ
χαλεί άχ:ιρι:ιίοv, συνεπώς
ά.νύJ
Ουνο, -θ-ά.ν:�.το. ΤΊ}ν ϋπ:ιρξι τοϋ �
τ.λου αύτοϋ την έyvώριζε
ά.π?
OUo z.ρόνι:χ..
1'Ιέσω τοϋ
«Συλλl;
γο'J Προστασίας
των Ζώων τ:ιu
πεpίσ'!ροφο
Σφ:ιγείοω>, lφερε �ό
Οπου ή
:ιύτΟ &πΟ τ·'Jν
' .. \ γ ,/λf:χ.
-;ι
\
(Ι
z�·rισις του ειv:ιι 'Jποz?εωτιχ·η, vτ.ως Y.:t.l στ·fj .λ:χ.νf:ι, γ ι11. να z ρ ·η,;:
μεύσ·η ως Π?ότυΠΟ γιά τΙΧ γ:ιλλtΧ2
'
πε ? ιιrτ9οφ:ι.
'JT :\Ιπέ - �Ιπέ μίλ·ησε στίς έφ-η
με ? fC��ς κ:ιl στΤ1 ν τ·ηλεό�:χ.σι για τΟ
πισ-τολάκ.ι τ Ίjς, τΟ όποίον, άν χαl
με γ ά.λο κρότο...
μ ικ.9ό, !ήQ�'i κ1νs�
«.Λυπ·Ι)·.9-Ύjτε, ε!πε, τ/Χ. ζώ:χ. πο�
π90:tίζοντ:ιι
γ!α τΟ τ�::ι.πέζι μ.'1.:.
Β ? �τε gν::ι.ν τ?6πο &νώΟυνο να τi
σφάζετε!»

ηοη

JJ �? έλειψε να πη: «'Έτσ!, τρά,
γοντ:ις τΟ μπιφτέκι σ:ις, ·SCI. εz.ετε
.,
,
ι
,,..,
·ησυ:;ι ·η τ·η... συvειο·r1σι cr:t.ς».
'Ι Ϊ εχχλφι; -τ·η; :\Ιπέ - Μπέ εί
ϊ ε κ::ι.! μf:χ. i��όbλετ.τ·η συνέzει'1. .
"['}1:ι; Χ:'Ι.·9-r1 γ·ητ·ή; - τΟV Π:Υ.?ΟU
σf1..σεν ό γ,.Ι λικΟ:; τύπο:; σ!Χν «σ�
φόη, iλλr:J.. 8i κ�ί νουμε τΟ ϋψο�
τη; σ�φί:ις του - σχέ :,:ι 9·ηχε ιά
iπ:ιλλάξ·η τ?Uς &.στ:ικοU; ά.πb τΟν
%ξιον τής 'Ιε�ιiς Έξετ&σεως τρΟ
πον ,&,.ν::ι.τώσεώ; των, Οι' έμ t:χ.r:-τι
σμ.οϋ - Ο-πως ξέ ? εt χ.&.·θε νοικοκ•)
&π'1
�:χ.- σΕ. b-? α.σ'7h νερ6. 1Ιετα.
έμ.b?t-θείς, λοιπόν,
τ.:ιρατ·ηρ·ηcr:ι;
πολλι7)v μ.·ηvωv, b σο:;,ός μ.:ις συνέη!;ε
τ·ηv άχόλου-θ·η συν-τ:χ.γ·η
« ll ::Υ.ί ? νετε τΟν ά.στ�κο χ.α.1 τΟν bά
ζετε σε μια κ,:-τσ�(όλ'J. μ.Ε.
κρ1)u
νερό. Κ:ι-:ό'Πt'Ι τ·η,1 6άζε'ίε σ'!"'I φω,
\ , ι
\
ι
\
\
τον
τια. χ:ιι αφ-ιrιε-τε το νερο, με
ενοιχό του, vά ζεσταιθ-η σιγά-σιγά..
;\Ιε τ·ην �:ι-θ- μ.ι:ιία. α.ύτ·η Ιίvοοο της
-,9..ερμ.οχρασί:ις
ό ά.στ-:ι.χός... ά.πο
χοψ.ιi't'αt γλυχσ. χα.ί ετσι οέν ύπ?-

ΙΛΙΣΟΣ
φέρει ά.πό τόν τ?:ι.γικό 1;:ι.φνιχ.ό -θά
ν:ι.-τ·ο».
'Όπως συμfJ:ι.ίνει ομως με κά-9ε
συν-τrι.γ·ή, οσο παράιδο!;·η χαί αν εi
ν:ι.ι, bρέ-θ·ηχ.ε μια νοιχr,κυ?ά, άπ?
την ορfJ·ηγί:ι., ·η όποία. ά.πεφάσι,ε
να την ά.χολου-θ·ήσ·η. λύτό ηταν
χα.ί ·η χα-rαιrτροψή τ·ης: Διότι �
πως γρά.φει ·η \Όια σε έπιιrτολη
που ειrτειλε πρός -τόν έπιιrτ·ημονιχ ·,
και ζωόφιλο χα-θ·ηγ·ητ·ή, ό ά.στ,αχό,
δεν εδει !;ε χαί μεγά.λ·η οιά-θεσt ια
ά.ποχοιμ·η-θη άπό τ·ην γλυχειά. ανο
δο της -θε• ρμο,χρασίας τη ς χ.ατσαρ1λα.ς -rου. ι<'Επί 20 λεπτά. -της �
ρας - προσ-θέτει ·η άτυχης 1 ορ
bηγίδα. - πολεμουσ:χ. με χά-θε τρ1πο να Χ?ατήσω τον μαιινόμενον ;_
σταχό μέσα <rτό δοχείο, δεχόμενη
καί?ια πλ·ήγμα'Τα ά.πό τις ηομερ:,
δαγχώνες του χα\ πα?'αΧ'Ολ-ου-θώ 1τας μΕ: ά.γ ωνί� τΟ νερΟ νΟ: ζεσ-ταf
νετ>αι με τόσο ά?γό ?υ-θμό.
'Rτ.ί
πλέον ό ά.να-τριχι:χιστιχός -θόρυbrς
που εχ:χ,ναν οί δαγκάνες του, χ-:ι
,9.ώς ε1;υνε μ' αύτες τό σχέπα.σμ-:ι
της χ:χ.τιrαρόλ:ι.ς, άντ·ηχουσ,ε στ' -:ιύ
τιά μου έπl gν,:χ. σχεδόν μην:ι.)>!
<Ρυσιχά, οϋτε �η l\Ιπρt"tζίτ ο!Jτε
χαί ό ((σΟ':J)ός» χ:ι.-θηγ·ητης χ.ά-θησ:χ.'ι
να σχεφ-θουν οτι ό φόνος ζωντα
νών ύπά.ρ1;εων για την δια.τροφ ί1
μας, με ΟΠΟιΟν τ?όΠΟ χα.ί να γίν-η,
πα?οομένει πάντJτε φόνος.
<<Δ.IΑΙΤΑ ΦΙλΟΣΟΦΙ ΚΗ»

Ί[ ά.ποχη άπό τ·ην σ:ι.?χοφ:χ.yί1.
χαί ή έφ:ι.ρ,μογη ώ?ισμένου τύπ;υ
άποχ.αλείτ:ι.ι ((Οί:ι.ιτ:ι
z. ο?τοφ:ι.γί:ι.ς
φιλοσοφική» ά.πό τον Ίάπων:ι. ί
α.τρό 'Οχσάbα. 'Πλιχί:ι. 75 έτών,
ό δόχτω? 'Οι.σά.fJ:χ. εχει ίδ?Jσει στ·η
�,.χο-υοατσάbα.
Εν=�..
«Σ,_..,,.ρά·J)>
( σύν-θ�σις Σ:ι.ν:ι.το?ίου χ:ι.ί Ρεστω
ράν), bπαυ διδάσκει τΎ\"ι μέ-θ-οΟό .ι
του για την Χ:Χ.'t':ι.Πολιfμ·φιν των
ά. ιrθιεν�ειών χαl τοϋ γήρ,.το:; μέ τ·!}ν
χορτοφα.γιχ.·η οί:ι.t't':ι..
Ό δόκτωρ Ό z. σά.bα λέγει: ((Ό
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Ί·ησους, οιοάσχονης τους ά.ΨS ρ ώ
πους πώς νά. προσεύι.ωντ:ι.ι, εiπzν
οτι Π?έπει νΙΧ. ζ·ητουμε άπό τον,
ΙΙ α.τέρα ιιτόν αρτΟ'ν ·ημών τόν έ
πιούσιcιν». �εν είπε νά. ζ·ητουμε έ
πίσ·ης κρέ:ι.ς,
χρ:ι.σί 1ή σοκολάτα.
Γι:ι.τί λοιπόν έμείς εϊι.Ι)ε-θα τόσο ά
παιτ·ητιχοί ;»
Κ :ι.τα τον δ?α 'Ο z. σάfJ:ι., fϊά.σι;
τής Οι�fτ·ης πρέπrει vCI. εΙν1.ι τ�
Ζ.Ο?τ:ι.ριχά, ·η bσ,σις, αλλως τε, Ϊ,
λων των ηοφών. «Τά. χορτ:ι.οιχ:ι.,
λέγε, ι με ποι-ητιχ·η διά-θεσι ό ο?
'Ο z. σάfϊ1., είναι ·η μ-ητέρ1. ολων
των ζώων. Π ερνώντ:ι.ς κάτω άπ�
ι
τ:χ. �ενο?α. ε�ος ο:χ.σους, οοχιμα.ι ζο�,
.
με ε•ια ευzα.ριστο συν:ι.ισ-θ·ημ1. :ι
ρ·ryν-η, χ:ι.ί ·η?εμ::ι.,, οι6τι νιώ·9ου
με σαν τΟ παιδl στΟν κό? φΟ τiι;
μάνν1.ς του)).
,,
'Ο ορ Ό z. σάe.:χ. fJεfϊ:χ.ιώνει
ι.ι:t
,,εϊ,ει -- () ε 1.1νευσει
,
'
,
crτ·�ν Π?�τοτυ;:·11
� ρ
χλινιχ·η του πολλους, z.ω?ι; φ:ι.�
μ:χ.κ:χ., μόνο με τ·ην κατά.λλ·ηλ·η οί
αιτ:χ.. Κ:ι.?διά. της χλινιχη; εfν::ι.ι
η κουζίνα, ποιJ τ·t')ν λΕzι x1.l <cέ?γ Ί..
σ-r·ήριο ζωης)).
Τό δι:ι.ιτολόγιό του τεριλ:ι.μfϊ&νει: 9:x.y11τCI. άπΟ σιτά ρ !, κ:ιλ:χ.μπό
χ.ι χ:ι.ί ρύζι,
yαλέττα άπό � Jζι�
σου<rαμόσπορ'Ο, b?ώμη, f'ίούτυ?ο :ιπ�
σόγι,., z. υλους δημ-ητρι1.χών,
·9:χ.
λ:χισσινt1. φυτrJ. κ1.l ίδίω; φύκι:χ., 0� 11.
φoj:t. ποτιi φυτικής Π?Ωελεύσ�ω�,
έπl πλΕοv τσάί, εν:χ. είδικΟ τσ!ιι
τ,ιοU φύεται μιά 9Ο?α στα τ ρ f� χ;;�
1
vι:χ.. Έz. ει ά..πο,χλείσει τΟ γά.λ:ι..
( x1.l τCt. π:ιρά γ ωγ ά. του) Οι6τ� τή,ι·
-θρ επτιχ·ή του ά1;ία την -θεωρεί «ζ·rι 
τ·ημα διαφημίσεως)>. 'Επίσ·n; ά.πu
χλείει τ·,ιν ζάz.αρι ( χα\ ολα. τ:c
r.:t.Jάνωνά τη;) Οιότι τ·l'jv -&ε,u
ρεϊ' y.'1.ρ�ινογόνον. Την χρ·ησιμο'Ποιεί έλά.χ ισ:τ�, Οτ:ιν οεv μΠΟ?εί ν�
την ά·ι:ι.πληρώσ·η με αλλες ου'
σιες.
01 b:ι.σιχοί χ:ι.νόνε; της ιι:!)ιλ
σο:;,ιχη, διαίτ-η ς)\ εiν:ι.ι: J) lI ίν;
τε λίγο νερό. 2) Έλ1.τ-τώσετε τι�
\
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,

�,

�

1,

ΙΛΙ�ΟΣ
ζω!κΕς τ�v9έ:,
�Οfω:.: σ-:i rι9ΞQJ, .i
χλfμ,:τ:χ.. 31 ' ..\πο,9sύ-yετε τ!ς Οιυ,
'f'o.f
'
'
· χ,:ΊtΧες τ�C;?ες, ιοιως --:ι; z.tιωμη
'
μ1.τtσμένες. 'ι
.\νεb&σε-τε σε
-::--'
τcις εκΎ., τον τις τ��9ες ατ. ο
,
_ _
0Ίjμ"fj7tι::χ.χ.ο-. z ,:ι σε 20-2J τοις ε'
' '
Χ:ι.τcν τα χο,ταQιΥ.α, α.πο,:μ,Jγοντ:ι;
"t'l:: π,:τ&:"C"ες, τQμ.&.τες χ-y) μελ!τζ&λ'
\l·\ν :ι1:;9s.υ;Ξ.τε το :ι �τ!
νs.;.
177-'Χ. Υ'Υ.ΎΊ1\α χ.:χ.}
Ί.:ι, γ1σιμοπ�:εtτi
),αοι y J7!Y.O μο Ισ./ :ι. (ι
] [ οτε Υ. :ι.
?�%.ε�μ:χ.τ,:, 7
'.\_τ.:>yε.Jγετε
τΧ
-:.:i�c.U:-:x..

-n

- .

,

1

J-

' .. '

, , co\

,

1

.

'

1

•

J_I :ι:ις έ�ο..>Οετέ�ωσιν τ·fj; bου) ι1,1 ι,::.:, σJνιστcί.. κά-θε μ.:;ουχια
'Jι:J.,
90:ιές
τ Γιν ι�-7σ�τε
:
<<-λεν ισΊ,υtιιζομ:χ.ι, λε-γει, Οτι κΧι
( ι
•
_(
�..,; ασJς..'�Εt'Υ., Πtι�ε�/.ΕΤ:Χ.t �ΠΟ 7::Χ....
,;,:ιΛ�γ·η οι:ιτσοφη. :-J εγ:ι.λο μεQο;,
'J
'ο - ::, �, σ (' s.ν ιων ε,,ι υν �L' ·η τ·η
� �
��
�
�
...,,-,,., l\. "'' ,. \·v::..,,J...,,.ι.._ι:.
�G .,.,...,--,..,
-J"σ/.
,.,...,.,,
• .,.," ι:,.
-·
.. ι:.�.ι
••
,
{;7 r1 ν ε9:χ;;/·?Υ·η οο &· ς οι:ιι η::;>).
�
�
,
,
:λfια yOQ'J. επεσ,ιες;ι·5·η τον δη
�b;J.ι τσε:ι στΟ v:>ο:;χ.,.. μϊίΌ του σ:-·f) J
., \9:ι:ι:·fj.
'Εχ.εί
σ.J•ι·f1 ,1τr1 σε μ.f..,
;Jν:ι..ίχ:χ
ποJ 'εϊ:Χσ/. ε άτ.ό iσ9μ1..
T·fj::; έ� f1 τΧσε τ:U::; σφv�';1.0U::; ( Ο!
-6-:-ι JΠΟστ·ηQfζει Ο,! ύτ;'ι.Q/ 0.J'Ι
(j()
τ.ε:ιίπ1.:υ ε'ίΟ·η σφJ�'μών κ:ιt τό κ.1.,Jε�'Υ. μ :ι:ι�υ:ι�ει χ.ο-.�'Jι1. ;-νωμ.1. �ι-ι,
\
x.:t..
·
";:o.J μ.1:c:ι�! ν;J._ τ) 1 ι � ι�οπι�η
,
υστ/�:1..- τ·ης ε:�ε ;J.J�ι.x. τα λογιχ ·
.,
,
«-1:ν ει.εις ':.J.'J':I..ΎΧ"fj '!λϊ: r; �.χ�μ1..χ.:ι..
1\.ύ-:τ:Χ�ε τi πουλι;. στΟν oj:ι"1..'JO
x-y) τi ζω,. στΟ δάσος. ..lεν Jπ&.:
χει χ1.νC·ι:Χ::; έλε?1.ς π-οJ νi πΎJ:;�
,
,
•\
,
�,
'
ϊ.Jτε τ:.J Ί.ι/ι•ιο η
·
�σπιQtΨfι ...=../.,,,
"ζ;'JJν ομως να ,ι9εο:χπευωντ7.ι, σι:ι..J
ι
"'!')Jς τυz·r, %.Ι.Χ.Π)/1.- αοι:Χ. v"εσι�, εγχ.1.Ι
\
-τ:ιλειπcντ:χ.ς μ.ια. τοοφη Χ:t! ΠΟΟ,J1
9εJγc.. 1τ1..ς σε μ.ιΟ:ν &λλ·η. Γιατl ν'Χ
ν-·'ι χ.ά μ. 01.;με χ.αl μ.είς οί α.Ψθ;;ωποι
;,Ο ΊΟ:ο ;,>. ,·1� άσ-9.ε'J"�ς, λέ�,ει, τGν
'!ΧΥ.Ου,ε :ι.::ιι εs9εQ:ιτ.ευ·.9-·η.
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1
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Ι
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1

\

f
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Ι
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'() OQ '();.σ&b1. ι.,φιυ.9ΠΟιΞi ώ;
...S,ε:;1πεJτικΟ μέσο χ,.l τ·f'J·ι νΊ1στεf1..
1, ενι�α λέγει ό α.,�,.97ωπ�ς ποiπzι
\
_
'Ια ελευ{/εοω-θ·η :ιπο τη σκλ:χ.bισ.
--X�)'J :,_;σ... ,9.·ήσεων χ:,) να τεfΨη
σε

πνε1Jμ:χ.τ�χ·') iξύψωσι, όπότε ..sα ά
ποχτ·ήσ·η τ·ην οι:ιύγει:ι γιά νά οιχ
Υ.σίνη 7h Υ.:ιλό :ι.::χί το κ:ικό.
Ι<ΑΙ ΟΙ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ
ΕΙΝ.ΔΙ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ
�τΟ �Ιποισμπέ·,1 ν τΎjς \.ύσ:-ρ,.λί
'J.;,
"Ολι6 Βλάσσωφ οιατη?εi ;έ
Π.σίν:ι Οιc ... ΧQC.ΧC...3z.ίλοJς, ποl) τ'Τj::
ει.οι οωQ·ήσ.ι ό σJζυγό; τη;, κυ
νηγό:.. τl Ι Χ. :?λιb τοUς πc.?ιποι
,
\
ειτ"1..! χ:χ.ι σι.;.οον τ·ην γνωριζουν.
�Ιί:χ ί-ι μέ,..,, 'Π7.Cε-:·fι:�γι σεν Οτι εν=χ.ς
' \
\
.... '
'
�πο ,το u::; _:-αοχ.\.)ε: )\ΟJς ειzε γυ?\,
σει ανcι.ΠΟ'-j':J.. χ1..ι επλεε πάνω στ?
νε:ιn σαν ψόφιος.
,• '
'
'
'
Ι'
"]�!.ιτρεςε
:μεσως χ.1..ι με τ·ην οο,
γ)'.9ει:χ.ν
μ�u.ς γειτόνισσ:χ.; εbγα.λε
Ι
\
\
\
'"
),ο α.' πο τηι
'
9η
τον α.ν:ιισ
· ο :ι.:σοΥ οοει
;
, �
,
,
π:σινα. χ.χι τCJν μετεοε:ιε στην ΧΟ:..>
ζfν1.. τ11ς Oϊ.-.cJ - μ·'J ξi:ιο J'i:':X.ς τί
�λλο ν� χ&νη το3 Εκ.2με τει.νητ�
ά.ν:ιπνc·'}!
f() χ.:_:χ.6 ΟεΩ ?::; σε λ!�'Ο a.αzι-τε
\
,
,
ν� χ�υ�α τη� ου:ι:χ. του χ:χι &νοιξε
τΟ'. μ.ά:�ι:ι. τοu.
'][ χ. ''Ολ:6 ,hι π.ο•π,ι·ίγ.9-·η/.ε
' .,
\
\
Χ:Χ.ι το τ�cμ.εαον ε:ιπετο "
οει εχ.:χ.με
σι
ποU ,.9,i
οJτε τ'fjν π:ι.�1.μιχ.:ι·'Ι χ.ιΨrι
,�
\
μ.ποαοι.σε να' τ:ιc:,J.7.c; Ίj τ·ην σωτ·ηρα.
του.
Τ 'J εί � μ.�:ιες Εμειν.:. στ-/)ν χουζί,
ν:ι μ.:-ι.ζυ μ.ε το ζευγος
J3λ&σσωφ
χ1..ι σJμ:τ:εοιεωέ�� η
· χ.�ιτα. τΟν κα.λ .. τεοοv χ:,) εύγενέστεοον τρό1tον.
Τώ;.;7. έπ:χ.νΎj)-θεν είς -:·f)ν πισfvα.
του χ:ι.1 χ.ά,θ ε ,''J'J�ν που 6λέπει τ·f)ν
Υ.. 'Όλιb γυσνii &.,1&.ποο:ι Υ.:ιι τ'ί�ς
χ.&.νει χα..ρiς.

η
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1

1

.

\

-
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ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΕΙΝΑΙ :\ΕΥΙ<ΟΙ
ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ...
«�ίς τ·η,1 Βίf;λ�'Ι �ί αγγελ_οι ΠΧ·
οισ-τσ.νοντ:;,,ι λευΥ.r;ι μ.ε μ.:ιΥ.ουσ. μ.:χ.λ
λtC'. Οπω::; ot Εύ9ωπ:χ.ίοι Χ '"ιl Ο Οιά
bολο::; εΙvσ�ι μ.cιϋοος με κερα.τ�.. Χ!'1�1
ο�σ&ν. 'Ότ:ιν
:ι.::ι.τ:χ.λ&.f;ωμ.εν τ·ην
έξουσί:ιν, ·.9-ά ξ:ιν:ιγ?&.ψωμ.εν
��

-θσ.

17.5

ΙΛΙΣΟΣ
Ίερά. Βιbλί,. '· Τ IJ'I ο·ηλωσι :ι.υ c·η
1:κ:ι.μ.ε κατά. τ }1 ν οιάρκει:ι. πε?tοο;ι
ας του, ό κ. ΓιG μ ο l(c:νυάττ:ι, ά.�
Ί.'fJΎΟς του ΚG/JfΙ.:ι.το; ά.νε�:ι.οτ-r1σί
ας τη; Κένυ,., ό cπoio; έξηλ•θc·J
i:ι;.άτως τί;,ν 6?ετ:ι.νν:κα, ι φJλ:ι
:χών.
'(} κ. Κενυάττ:ι. έbεb:ι.ίωσε ·,ό
�,ιοr:χ.,·ηοι6 του. ό-.π:,::ελJ�με,ιο, :t
πό Χοι{;τι:ι.νους 'λφ?:κ:ι.νJύς,
εύ
-:J.yγελισ-θέιτ:ι; ά.r.ό τά.; ά.ποστολάς,
3τι πολλά χωρί:ι. τη; Βίbλου κ:ι.:
--π::.λλές είκ6νες τ�ν ·9-ο η,σ,ιεJτtΥ.<7>ν
btbλίων ε-χουν
�ν:ι
y_:ι.ο:ι.Υ.τηο1
<ι9υλετ:κον» κ:ι.l ι,ά.ιτ:,.φο:κ:ι.ν:κL Ι».
'λν:ι.μφιb6λω; ό κ. Κενυάττχ ού3ε
ΠΟΝ εΙοε ';- ljl/ -θ:ι.υμ.:ι.σί:ι.•ι τ:ιινί•ι 1
τ J3 Ι(tνγκ Βίντοο «Ί"'C( π,&σιν:χ. λ!
bΟΟΟιχη. Εί :; τΟ χλ:χ.σσιχb J :χ.�τΟ
τοϋ
γο
. ι .ε :χ:χ.1νικοU κ�ν�η μ�το
�
rr 'Λ J �
γοαφου, ολc: οι κατ:.-ικοι του ΙΙ 1.
,ρ:)'...Οεtι:rου, ά. ?χ fζοντ:χ.:; άπΟ ιτ:Ον Θ:.6ν, ε:ν:ι.: �έγοοι καί τοαγ,υ3JU'Ι
νέγο:κ:ι. -θοησκευτικά τοαγο�δι:ι...
Ε:ν:ι.:, &λλως τε, γyωrrτον δτι ο!
Θοi,κε; π:ι.οίστ':t.ΨΙ.ν του;
�ε,ύ;
των ζ7.ν-θους κ:ι.ί οί μεσογει:ι.κοί
1:χ.ο; ελ
αι ο::.ιινο�ς.
�ίνχ�, έπίσ�η:;
� . 7,
γνω:ιτοι, οτι στ-r1ν λι-θιοπι:ι.
π:ι.οι
στόινc υν τον Ί ησοϋ μ:ι.ϋ?,ν, κ:ι.-θώς
κ:ι.ί την 11 :ι.ν:ι.-:ί:ι., φυιηκά. Ό Κ.;'
'
,:,.\
,
νυαττ:ι. ΟGν ποοκειτ:ι.:
να Π?ωτοτJr.·ησ·η αν οώση στου; -θεούς του το
1/.?Wμ:ι. τη; φυλη; τΟJ Κ:t.t στους
ο:αb6λc-υς το λευκό...

ε:)

ct-,YΛEl ΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

'Εν τ(f) μsτ�ςύ, στ�ην Ί\. μερ!χΤj
έξ:ι.κολουθϊί πάντοτε ·ίι 9uλε·τιχ η
"'
οι�χρισις.
ί\Ιετά. τον έξ �οωτος γάμο τΟJ
ο6κτΟ?Ο; Κά?σc,ν με την νέγο:ι. νο
ιrοκ6μ:�. τJυ, επ:ι.ψ:�.ν
τον κ:ι.λ,ϋν
Ι
σε κοσμικες συγκεν<,?ωσεις, οι Ύ.·
σ·9-ενείς Π?Οτιμουσ:ι.ν &λλο γι:ι.τ?6,

,;α

\

\

,ρεσε ν' άγ ,ράση σ-πίτι,

(

,

είΟικ·fι συνο�κί:-ι.. 16:ν .. �;_ έτελουσε
OJH το μυστ·ηοιο του γάμου, ΟεΟ')
μένου 3τι στ·ην π.ολιτεί:L τ,υ ά.π:Lγcοεύετ:ι.ι ό -:ά μ.ος λευκών Κ:Lt μ:ι.·'J
ρων, έt/..•J
εJοlσκcτο ό r'Ελλ·ην
ί�(εύ:; 'Ιωάν ;·ης 11 �1;1νΟοέου, λ�ι
τοηγος τη; ιι'Ε ιωτικης > λεγομέ
ν-ης έκκλ·ησί:ι.ς. (( \.ύτό το ζευγά.ρι
έοηλωσεν ό ίερεύς--θά τ(Ι. κ:�.τ:ι.φ:
ρ·Ιj, διότι εy_ ει τ·ην ίκ:ι.ν6τ-ητ:ι. vά.
b.γνο+ι σ·η τις ποcσbολέ:, ωστ-ε νά
μ·ην εισ:;ι ωο·ησουν στο σπιτ: τ,υ:;».
" ..\. ν z.:χ! οεν ειν:ι.ι συχν Jι οι μικτcί γ�μοι, :ιπά.ρχουν α.νω των τρι
ών έχ:-.ι-τομμυο!ων '\ μ. �(ΗΧ�νών «ά
σποίμ:ι.•Jοc:».
Ό πο6σ9:ι.τος γάμος του μαύρ?υ
το:ι.γcυοιστcϋ �άμμυ Νηίηbις μέ
τ·}1 ν �ουηοο ·ή-�οπο:ό λΙαί·η :.Ιπ?:τ
'
έπ?cκάλεσε τ.ολλά σy_ 6λι:ι.. ' Ο τ'1'Ι
τΟν οώτ·ησ=ιν τι φρ,vεί για Ολα.
Ο'.ύτά, ό Ντ:ι.ίηbις
εΙ-πε μπροστi

οεν

'

1

/

'

'

'

<:>,,\

(

τε τΟ ά. φ ύσ�κ), για.-τ: λ1ιπCιν Οέ·J
μ�ς ά. φ ·fι νe>υν να ζ·fjσ:>υμε τΎ} ζω·ή
μc1.ς ;»
r,E,11..: ?J)-.λο ς έντυπωσι1..χΟ ς μι'
I
\
\
κοσμο
χτος γΟ'μο; στον μ.ουσι,ιο
+,τ:ι.ν τη; κ6?ης του Γιεχοϋντι λfε'
Ίουχιν με τον Κινέζο πι;J.νιστ�
Φ�3 'l'σί "Ογκ. ( ..1ι6τι,
ο·φ.ε:ω-θη δτι έξ \'σου κ:�.τ:ι.οικ&.
ζοντ:ιι ΚΟ'.ί οί γάμοι λευκών μέ ά
ν:ι.τολικο Jς).
Ι

'

1

'

]{1..τCΧ. τΟν ' .. \.μ.�:;ιχ:-ι.νΟν

ίστο:;ιχΟ ι

γάμοι
ε:ν:ι.! Ούσχ�λοι, έκτΟc &ν ύ-πiρz η
Εν:'1.ς μ.εγ:Χλο; Ζ ? ωτ,.,, ά.λλtl. σUν :-4)
υόνψ -9-ά. τ.ολλ:ι.πλ:ισιάζωντ:ι.: κ�l
. :� ·ί-;μέ 9 ;J.
Χ;J.τ:ιχλύσουν τ�'J
r.iτo
'
Υ.��νωvι;J..

-θα

176

Τά παιδιά. ε;ι_ουν.. φυ) ετιΥές πcολ1Ίψεις, Δέν crαί,εται ..
ΜΑΥΡΟΣ .Δ.ΓΙΟΣ
�τlς 6 �Ι,.[ου ό ]1 �π-χ:; τ·r1
,
, s,.- Ι rι
ωμ·η; :'Χ.ν:χ-ιj9υ c;.ε ω:; α.γιον , τΙJν

l"),

.;

"111::χ,?τίν Ψ,ε J l ο?,ε;, νο-θον τεχ,10·1
ένός Ίσπ1.νου ίππ6του
-;ου 16oJ
αίώνο:; Χ:'Χ.ι μιά:; μ�ύ ρ ·η; έλευ,9ε?ω
μέν-η:; σχλά.b7.:;. ΕΙνχι ό Π?ώτος
Ζ?ωμ,; &γιος τη; Κ:χ,S.ολιχη; Έ/
κ)\·ησf:'Χ.ς.
tO JΙ1.�τlν ν-;Ε: ΙΙ ό�,ε:; έ γενv-fj
·9·η σέ μιi τ?ι:Jγλ·η τ'ί:; Λί μ.:ι ; ( Πε
ρου) τό 1579. 'λ�y_ιχά 'έγινε ύπ·η
ρέτ·η: σ' E•J:t. μ.?ν:χ.στ·fί(Jt .λομ.ιν,χ7.
νών. '_\�γ6τε?1 ToU έπ::.�?iπ·η ν'Χ
είσέλ·S.·η στό τά.γμ.:χ. Το χελλf τr;υ
.. η;,.ν iν'J.. εΙΟος λ,.ϊκοϋ t,.τρείοu, δι1

1

ε�'

6τι ό μ.r,νηός ,Ιϊ. ε μά.·Sιει π,;λλχ
γ::χ.τροσόψ,� ά.πΟ τhν κ.7.ι?Ο πού +ι
τ,.ν bο·η,90ς κου?έω:;. Τοϋ iπJΟf
δουν πολλ€:; -θ::.?7.Πείες κχ; μετ%
τόν ·fJά-ν-:ι.τό του, γι' αύ τό, :iλλως
τε, τΟ Β:-1..τιχα.νΟν ένέ:ι..ρι•Jε τ·fjν Χ
γιοπι,ί·φιν, iφου άπό του ·J 837
τΟν είι.ε ά.ν,.χ·η�ύζει «μ,.κά. ? ιΟνΗ.
·ο Πάπ:χς ·ιωά.νν-ης ΚΓ' πε�ι
Υ?�φοντ1.ς τ:ς ά?ετές του :Ίί:χοτ1ν
ν-τΕ. 1.[ ό ρ( ες, τΟν άπεκάλεσε «&γ ι'>
τη; π:χγχοσμίου ά.δελ :ρ 6τ·ητος)), έ
π::tΟη ά. γωνίσ-θ·ηκε νά. σπάσ·η
��
τ?υ :ρ.υ:λετικου οι:,,.y_ω?:
<ρ?ά.γμ:-ι.
σμου.

Ο ΧΡΟ ΤΟΓΡλΦΟΣ

Τα νέα βιβλία
το

65 %

ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΜΑΣ
άπέστειλε τι',ν σuνδpομήν του ετοuς
1962 και τούς είιχαριστοuμεν θερ
μ ώς,
ΔΙΑ το ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ
35 %
ήναγκάσθημεν (δια τούς κατοίκους
Άθηνών)
νά παραδώσωμεν
τάς
σχετικας άποδείξε,ς προς ε'ίσπρα
ξι ν είς τον
Όργανισμόν -'<Κρί'κος»,
έπι6αρuνόμενοι μ έ την προμήθειαν
εισπράξεως.
Προς τους έκτος 'Αθηνών σuνδρο
μητάς, άπεuθύνομεν θερμήν εκκλη
σιν νά άποστείλοuν ανεu άλλης ά 
να6ολης την σuνδρομήν των έκ δραχ
50.-, δια ταχuδρομικης έπιταγής,
ωστε νά προσφέρουν και αuτοι την
σuμ6ολήν των είς την 6ελτίωσιν του
«Ίλισοu», την οποίαν 6λέποuν
- 'Όπως εοryμειώcrο•μεv καi είς
,-ό προηγοι:,uιvοv -τείiχος μαc- παρ-�
δόθησαν, είς τηι όδοv Άχαρvωv
δύο σuvSρ··ψαί διά -rαι; όποίuς δέ:v
έστά,λ1 ΟΙ'Τόδ,.ιξις, λογω άπω\είας
-rης σχz.τικης σημειC:.σεως
Παρα,:<α
λοuμεν -rούς έv λόγω σw5ρ:;ιμητας
ΝΑ ΜΑΣ ΓΡΑΨΟΥΝ διά να τούς
στείλωμεν -την άπόδ-ιξ"v
- 'Επίσης
Ο:ΠΝτ άλη είς τα
Γρα,γΊα μας (κά·τω3fν 'Της θύρας)
ά συ μ
ου1,1δρcuη μετ' ι>rιταγης
π λ η ρ ω το υ καi ψιι::rικα δε, txo
με, VΟΟUΟ'VΤΙΙΚας l'<CΙ'Vότητας δια ,ά
γνc,.,υίζοuεv ποίος rrιv άτrε::rτει\ε.
ΙΛΙΣΟΥ,
- Τα ΓραΦεΪα -του
Δραγατσανίου · 6 ί Πλατ Κ\αθ·μω
νοc,) θά εΤvαι άvοικ-τα κα,α -τας θr
ρ1vας διακοπας μόνον κάθ,. Παρα
σ,ευη 11 -· 12 τr•μ. και 7 - 8

Τυπώνεται
Κωστη Μελισσαροπούλου

Μη τι ς
(Τό βιβλίον της Σοφίας)

Μαν. Κωλέττη
'Έ:vσ σύγγρ01μμα έπιοληηκό καi
άρ,στο�εχv•ι..ό σε έμφάvισι και τrε
ρ1ε.χc•μεvο κιι:<λοψορ0ι με τόv -τίτλο.
« ·S,vcπωo vες Πνοές» πnυ τυu'bωσε
ό Πα-τέρας 'ΤΟϋ Ποιη, η, ό ιλλογι•μω1 Q.' τ ος Γυ,μvασ,άρχης ωυ Ν11'<ηφορ::ί
ου Γuμvrι.crίoJ Άρρέvωι Καλύμνου
κ Δρόσος Κι. 1Μηης Κάθε -,οι; ::rε
λί α εΤ α, πστι::rμένη με δά,κρυα
κυ:ί κά,ω (ΧΠΟ τό σcιvοΛικό εριο ά
τrc:φύτrτεται μ,α άπό ., ίς συγκ ·νη
τικώτφ:ς ·ιραγω5ί:ς
"""' ενας Ποιr�τής δέ-v εΤνα υε
ι-)έ::τ, vα σε συyι:<1,ιή::�r, 'ίσα ιμε τα
,μυχια'τατα της Ιt�Χ:,ς_ 6:v δέv .,λα�
σε 8εσ I να σοϋ μεταδω:τη δλ:-χ -του
- τό: συv--.χ:ιυθr\Jα rα άv δε·ν εΤναι ί
κrχνός vά σέ κάvη ν:Χ '< άψ'lς' καί
&v bΞν εί
-τΟ σ-�τοJ5α C1τεpο δλwν,
,;α, 1κα-.ιός να σοϋ χαρίcrη τ α μέ::rα
vά ολέπηc- τη γύρω σcu ό:παr'l ωi
πλη /':ς της Κc,ινωνίαc-, ε rότc: αύ
τός εί .ω κατ' έπ ψάν· ια μό-vο Πο,
τ ϊ11ς

δέ; -<ατο•κc,υι: μέ::rrχ του 01 9

ΜοCπς κα; ό Άπολ\e,:,;

Δέ \' εΤvαι

αύ·τός, πc υ eu σέ: πα�η καi θα σε
όhη·y1'1ση άτrο τη.: Γl.λάvη
λή9.-,α, ,ό Φ�ς και

στην Ά

στην Ύπεριά

rη τGU Παvτος Π•1γή στοv
τόv Ούράvιο

Πα'τερα

<1:pοvrίσ•τι: να τrρομηΟ:uθητε

τό

ά-1ω1έρω σύyypO! u•uσ Και θά ποτ,
<ΗΠ όπως έπότισα '<ΟΙ γώ με δά
κρuα τ1ς σιcΛίδ ς του καi θα αίσθαv
θητε ·rn, Υ.:ι1χι'1 σας άπα, λαΟ'σομεvη
από τη, ά yvo1α καi μεταρσιούμενη
σ rσ Βασίλε•ο τυϋ

Π,·�ύμαπς κα1

της 'Αλη9c.ίας
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ

ΧΑΛΑΣ

Οί «ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΠΝΟΕΣη
τοϋ Μ. Κωλέττη, πωλοϋνται στά
βιβλιοπωλεία Έλευθερο υ δ ά χ η,
Σιδέρη, Γχοβόστη, Βασιλείου χαί
«Έστίαςη (Κολλάρου).
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Τιμή τεύχους δρχ. 10.-
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