n. ΣΡΙ PRm: omιnιR R9Hnωn
"Ετος Ίον

-·

'Οκτώβριος 1962 - Τεvχος 27ον

'Ιούλιος - Όκτωβριος 1962

wΕτος 7ον

Τεϋχος 27ον

ο

________ ______ ::::ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ-Ξ:::-Ξ--Ξ-Ξ-ΞΞ-=-�Ξ:ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

Ι Λ Ι Σ

Σ

---- ·-·---·---- -- ------ - -

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
Διευ3υντής :

ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ

Δραγατ�ανίου 6 (Πλατcία Κλαυθi-J.ωνος), οροφος 6ος, ΑΘΗΝΑΙ- 122
.

Π

Ε Ρ

----------==-------=-=-=-------��-

------ -··-- - ----- - - ----.
----·

Ε Χ ΟΜ
-

Ε

Ν

Α

Σελίς
Τό Σύμπαν καί ό 'Άνθρωπος
Ν � Ρ ! ; [ ) \ \[
\'Ο :ι ιΙια στο, «JIJ, ,ασσό•)
))
))
Όμιλία ποός φοι τητας
Περί τοϋ ένταφιασμοϋ μή όρθοδόξων
»
Γ, Ηιοδοτη ις Α rε οι Ι lιί. γσυ
))
Έλευθcρια σκεψεως
τού ΒοΑταιnου
»
Ή 'Ελληνική Μυθολογία
Λ ημ Ί ωα νΗ δη
))
Τ'νωθι σ' αύτόν
\!ιλτ Πα ιαbψιητcίοcι
))
Τό 'Εγώ
Κςι.1,α,ωiΊρτι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΣΤΗΝ Η�ΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ σελίδες 209-238
�(J θανατος της κόοης
1 Π .ι.λο•,iϊ
η
))
1\1:ηcίς \[:τ6(>ντον
"Τά ζωα αίσθανονται c.ϊκτο;
))
�ο καλύτερος φίλος
Σcrι
ΠεQC\
)>
Κ11ρυγ,.ια στ-α πουλια ( .\γιου Φσο ,,ι, ου)
))
Λοριό, ό φιλος των σλύλων
η
Δελφίνι: το βαθυ μυσ c�ιΗο που μελετα ή έπιστήμη
)>
Σχολη «άναμοpφώσεως» σλύλων
Η
'Έκτη αισθησις
�-c-ι',cοι \[ελϋ (ι.i/αδηιι;ι°ι/συ)
))
ΓιίJ\'\1] Β\α;ογιιι"η
Ό κυρ 'Αγγελοζ
)>
Ή νοημοσύνη τοϋ 1-:;γοϋ
'L:.ιu., Φινιι-τ'
)>
ΔΙΑΦΟΡΑ άπο τον κοσμο τω J ζωων
)>
έπιλοΊ η απο τον Πλούταρχο
Π ερί σαρκοφαγιας
Η
ύ.:οπιιοcις τοί, "\ 2:ΡΙ Ρ \ \[
,Περι κρεωφαγιας
))
Φερεκύδης, ό Σύριος φιλοσοφος
Ί '\ �αμ;ιαrη
)>
:Χρονικά

--- -- --·

177
186
191
193
195
201
204
210
212
215
217
218
220
225
z:G
227
�28
229
233
237
239

··----· ---

Η ΣΥΝΔΡΟΜΉ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ιί:62 ΓΕΝΙΚΩΣ ΔΡΧ. 50 Έ μ β α σ μ α τ α

Μόνον δι'

έπιταγijς :

Κωστην Μελισσαρόπουλον, Δραγατσανίου 6, ΑΘΗΝΑΣ-122
�Υ;τcυvυ,ος συμq-ωy ι, T(J (LcV· 6 § 1 Α
λος,

.1092)38

ρα γατσο, ίου 6, Ά ,() η, οι

Κ

Μελισσαροπου-

'Έτος 7ον

*

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1962

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙ

*

Τεϋχος 27ο�

ΡΑΣ

Ν. SRI RAM

το

Παγ�οσμίου Προέδρου
της Θεοσοφικης Έταιρίας

Σ"ΥΜΠΑΝ
ΚΑ1

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
*

Τό πληρες κείμενον της όμιλί:χς του στον «Παρνασσό»
(11 Σεπτεμβρίου 1962)

Ν

ΙΩΘΩ ί�ιαίτεpη ε�χαpίσtη·
σι είψσκόμενος στάς 'Αθή
νας καί δμιλών προς το κοινc.ν
τής π6λεω;, πού παρευρίσκεται
σ' α�tή τr,ν αιθ,cισα.
Τό θiμα τlj;--tμιλίας θά είναι
«Το σύμπαν καί δ αιθpωϊtο;».
Θιχ προσπ::&i1σω νά εξ rι γήσω t'Yj'J
φύσι το'j σύμ πα•ιτοc, καθώς καί
τοϋ άνθpιοπc,υ. 'Ε ι( ΟUν yίJει πολ-

λαί εpευ·ηι :χπό τ_ούς ε�ι,:;τήμο
νας σχετικά μ� την φυσι τοϋ
σύμπα•Jτος. ',.\) Η, δταν δμιλοΟν
περί τcϋ σύμπαν τος, α:•Jαφipον
ται στην φυσικr, η ύλική του
ποψι. 'Ωστόσο, ύπάpχει κάτι
πολύ σ π ο υ δ α ι ό τ ε p ο άπό
τή·ι ύλικη ύπ6στασι.
'Α tΞ•ιίζ'JνΗ.c; δλα τά ύ :ρ ιστά
μενα πράγματα, 6λέπετ� δτι μπο-

α
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μΙ ΨΧ δι::ι:ι εfιοίί'Ι σε τiσ:J:ι.pες
�-'χτηγο;:,ίες: Τ_π :χpχ,ει , πp�tO'I ή
υλη, σJ ιι:J-::ι:μΞ·ιη ατ:ο δι::ι:φοpε;
ού:J:ες-Χ .<ί -� έπι:Jτήμη έχει κ::ι:
τ::ι:δΞίξεt δtι αυτή +ι ϋλη δύ·ιχt:ι.ι
νi μΞt:ctpxϊtή σz Ε'ΙΞpyειχ. T.'J
άτομl)ι, επί πα?::ι:δείyμ:ι.τι, εί·ι:ι.ι
Ε ΙΧ σJJtημ ι Ο'J'ΙΧμεω·ι, ομοp:p:ι.
t Jο;υγι J 1i·ι 1)'/.
Ή ϋλη, oΊ:;ι:ι.'Jttx:i, στή·ι φύ
σ: τη; ε!ιχ η'Ι. Ξι..τ?ιι..ή. �'::ι}l
_
το πισt,υχτ: ελΞ:ϊtοιτ:χ;
τη·ι ε;ωτ�ptΧ� 3;ιι τω� τ:(::ιγμχτ:u·ι. 'Α λ
.
λ:ι. ή ε_?ΞJ η μ:ι.; ε;zει τ:Ξt'JΞt πω;
ij πp:ι.r,1:ι.τ ,.Sτης �ΞV :.ί·ηι δμοιχ
μi τή·ι :.pι.ι1:,με1ιΥ.-:ιιητ:ι.. ι.λi·ι ύ
-τ:::ίp;zει μ-S ι'J'Ι ή έ•ιipyει:χ, άλΗ
ύ;τ::ίp;zει έ;τ:σr,ς ε·η; σ;zc.δι:ι.σμ/,;.
')";τi.p,<Ξt έ; ίσ?·J τ-Sσο σt? έλ:i
χι'Jτ?, ό'J'J Χ:tί στό αϊtειpοι. 'Ό
σ:ε, έ;ει:χ:'Jιτ:χ; εΙtε τό άccμ'J'Ι,
ε:τε τr,1 σJιcί.θpοισι των yχλ:ι.ξι
ών, ε\/σ-<ΞΕ διι ύrc::ί?z.ει μ;:ι.
'
,,.
κ�ϊtοιχ τ:c;�ς.
�t-:J σύιολcν τ·η; Φ:ι1εω; ύ
π::ίp;zει 1, τ:iσι;; ίψ-?; οημιουpγί
α, τz;εω; έι.. το:":ί χ::ί'J";. Τ± πp::ί
γμ:ι.t:ι. πι;,ύ ύ :p ίσ�::ι.·11;:ι.ι σz χ:ι.ώ?η
κ:ι.τiσ ::ι.'Jι εχου·ι pοτ.:ή 'Ι:Ζ είσtλ
Οου'Ι σ' εν:χ ώ?ι1μέ·10 σ,,:έ?ιο.
�tΥ(Ι ε;iλιξι τοϋ 1,λιχ.κοσ συ:Jτή
μ:χτο;, πpωτχ ύπipz.ει τό νε:ρiλωμχ. �τ:χ3ιχχi, 11:ό " φiλωμ:χ
αυτό κχ.vι.λήγει σ' ενχ λία.ν οp
γ:ι.νω:.ιέ•ι'J σύστημ-χ. "Uλχ τ' ά.
σtέpt-χ κχί ο[ y:ι.λχ;ίε; ε'ηίσκον
τ::ι:ι σε ,.ί ιησι μέσ7. στό σύμπ'Χ'/.
Ο: "Ι.l'Ι"ήσΞ:ι; -χυτέ; εί•ηι ϋψιστχ
πεp( rcλ? ι..;;- κ :ι.: ο:.ιω; "Χ.l'Ι?ίί·ιτ:ι.ι
_,
_
,
σ;, :ι.,::ψ?ι.:ι. μετχ:;υ του;. Ω:ηε,
Χ7.: μ6•/Ο'/ &ϊtό τ·rι·ι Εζωτεpική εμ
ψΧ'Ιl'Jt των πpχγμiτων έά.ν κpί
νο�ψΞ, ύ;τipχει εη σύμπαν με,�
,�
, .,......, υγισμε,
τ7.:;εω;,
ισο
γ:ι. ),ειω:ιους
1

νων σ11τημ::ίτω'ι, p"Jθμικ-r,; πλχ
νητιχή; οιχκινήσ:.ως.
l(α: πχντοϋ ύπχpχει fι ροπή
προς τr1ν άριστη τ::ίξι. 'Ί�·η; δt
αχεκριμiνο; έrcιστήμω·ι τ6 ώ·ι6μχσε «'l'ό μυ'Jτη� ι :ίJ3ε; σύμπ:ι.·ι».
Κ::ιi οσ'J περισ:J6τεpο τό μελΕτ ,ϋ
με τ6σ) o:cθjτ:px μυσtηpιϊο3ες
μχ; έμ:ρχν:ζετχι. 'Ακόμη σti τε
λΞυtχlχ χp6'Ιιχ Ι y ι'Ιχν πολλές &
νχαλύ·}Ξι; yιχ τή·ι ά τμ 6σ-ρχιpχ
π±pι; τή; yic. Κ-χί δι::rcιστώfJη
οtι ::ιυ :6 Π)� άλλοtε :χτ.:εκ:χλεί�;ο
«Χ?Ξl:Χ'Ι-? Οl:Χ:Jτημ:ι.», Gt"f/'I τ.:p::ι
yμχτιΥ.?tητ:χ δl·ι είνχι α?ειηό,
άλΗ λ'"(μ6χ ιου·ι χώ,η·ι πεp πλc.
κε; GιΞυfJ::τήσzι;. 'ι-\ π6 έrcισtημο·
'ΙlΥ.ή; :ΧΠ?ψΞως, ύ:τ:χpχει ΕV"Χ σύμ
τ;;�, κψ�τω·ι ::ιί μηίω'ι, ύπ'Jκεt
;ι:
μzνω·ι σε δυ·ιχμεις.
"Uλ:ι. τ± μΞγiλ:ι. έπι'Jtημο'Ιικχ
έ.-:ι,εύyμ::ιτ::.c γύpω απ-? τό σ6μ
Π(Χ'Ι πpοωUήθη'JΧ'/ σz μ:ι.θημχτι
κού; ύπο) ογωμού;. Ό 'Α ϊνστ:iϊν
ήc-χ'ι μ:ι.Οr,μ::ιτικ6;. .l'::•ι ·ηt:ι.•ι φυ
σιο3ί :ρ ης ΠElp"'llXt' Jτή;. Με Χ:Χ·
Οχρω; μ:ι.θ·η-.ιχτιι..6 λ'Jγι'Jμό μπό
pεσΞ 'ΙΧ φΗά"Jη σέ &:πώt::.cτε; ά·ια
χχλϊιψει;. Ί�;τίσtευΞ στχθεpά. σ�:ή'ι
c.μ'Jι'Jμ?p-p::ι. κ:χ:. άpμ','ι:-χ τη;
Φ:ιπω;. 'ΊΕ,η; έrcιστήμω'ι δεν
ύrcοtίΟετ:ι.ι οτι ο .ρ είλει ι± πιστε.ύη
σε κ::ίτι. "Ομως δ 'Α ι''/στάϊν είχε
α•Ίτή τήν πίστι yιά. τrιν φύσι
τοJ σύμπ:ι.ντο;. Ιlολλές άπό τίς
&π6φει; τη; ι' εώtεpης έπισr:ήμη;
εί·ηι κχθχp± μ7.Οημ:χτικέ;. Δzι
μπop'JiJ•ι νi π:ι.pχστzθοiJν σl τpισ
δι::ίστ:ι.τχ ύπο?είγμχτχ. Καί Ε'Ι
πάση πεpιπτώ:JΞι, 1/ Ίiπισtήμη
δεν κηiχει ά,.6μη τ·ην τελειωτι
Υ."f/'Ι είκ6ν7.. υί !:Jε.ω/ες των έπι
στημ6'Ιων σχετικά. μέ τ6 σύμπαν
εί'!χι ϋφι'Jτ:ι. ύποθετικi;. lloλ-
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).ές θεωρίες ύrΔpχουΙJ σtο πεο:ο•ι
-τής μελέτης. Ή '�πισtήμη κχθ'
< 'XUt11 V δέΙJ εχει Κ'Χtα.λήξει σχε
τικά. σl κα.•ιένχ πόρισμχ. �ύμφω
νχ μέ μ:α. άπ); τίς έ·ι λόγω θεω:ε; τ? σύ ;.ι πχν ε·Jpίσκετα.ι σl κχ
τά.σtχσι έ;χπλώσiω;. �·:ιμφω·,χ
μ.έ &λλη θεωρ:α, δέΙJ εύρ:σκετχι
ωσεω;, α, λ ·
ε'ξ χπ λ'
-σε' κχτ,;ι.στχσι
'
:λά. σ'Jστολή;. Κχί σύμ:ρω·ια μέ
τρ:τη θεωρ:α, εύpίσχετχι σέ σtα·
ιθψη κα :χσησι. 01 όϊt:χ?οί τή;
τελευταίας αυτή; θεωρία;; πι
στούσυ·ι μέ·ι οτι τό σύμπ::ι.ΙJ έπε
χτε:νετχι ένόσφ ύ;τάpχει χωpο;,
� λ'Η δ τι δημιουpγε ίτχι ΙJέχ ϋλη
τcpός πλήpωσιν του χι.ίJ,?ο:.ι χ:.ιτοϋ.
�iς τά. &•ιέ :ρ ερχ ολ'Χ αυτά, μ,;,
Ύ'Υ. "f...α για. ΙJά σας δώσω μι± 1'3έχ
τίJ)'Ι & πό·f ε�·ι �ώ·ι έπιστημ6νω ι
,
&: α p-;pιι.α με το συμ;::χ ΙJ.
ΛΛΑ, δlΙJ ύπΧpχει μ6·10·1 -ίJ
'Τλη κα1 -ίJ Δύνχμι:. Τ
ΠΧpχει επίση;; -ίι Ζ ω ή. Ή ζιύη
φ::ι.ίΙJεtχι y:;ί είν:χι ε-ι:χ είδα; λει
-χή·ιας πά·ιω στrιν ϋλη. Καί Π:Χ·
ρουσιάζει ψχινόμεν:χ 1'3ιΧζοντ:χ
σ' α.υτή·ι μανά.χα. l'ιά. την ζωη
γ·ιωpίζα:.ιμε πολυ λιγώτερχ α-πό
-δσα για τήν ϋλη κ:χt τη ι συγ·
κρότφ: τη;.
'Η μεγάλη ά.ρχη στό πεδίον
τής ζωής είναι -ίJ ·�;Ξλιξι;;. Άλ
.λά. π:χρ:χμένει πάντοτε τό θεμε
λιω?ες έpώtημα, πώ; -ίι ζωή εvε·
-ψαΙJίσfJη στον πλανήτη μα;. Εί
νχι -ίJ ζωη προίό·ι ώpισμfνωΙJ ύλι
κω Ι οpων; 'Ή εχει άνεξάρτη
-;ι;η κ:χτά.στασι; Λ1 ήπω; χρησιμο
:ποιεί τή•ι ϋλη αποκλειστικ::ί σά.ν
:μέσαν εκφράσεώς τη:;
',..\ πό δσα άντιλα.μ15α·ιόμεθχ, -ίJ
ζωή δέ·ι μπορεί ν::ί έ.ιδηλωθη πα
fά μόνον μέσω δυνάμεων. 'fπο-

Α

θέσχτε δτι ε[σθε ίκχ·ιοί νά. πα
ρχτηpήσοτε τό σύνολο των κινή
σεων μέσχ σ' εν:χ ά.•ιθpώπινο σώ·
μi. 'f ποθέσα. τε δτι δtχθέτετε
'
" χα·
, ι χ �
,
κχποιο
τινω
; ιδο; α• �
,
,
ΠΟt'Χ έ 1,οpασι, l.ι)JtE να ολεπετε
ολε;; αυτέ; τί; κινήσει;. Μπορεί
τε τότε νά. μελετήσετε Ι:ίλες τίς
δυνχμει; κ:χί νά τί; πεp:λiοετε
σ' ενχ διχγρ:χμμα.. Άλλ± ά•ιε
ξ:φτήτω; αυτώι τω·ι δυ•ιχμεων,
έαν cι·ιχζητήσετε r.αϋ ε1•ια.ι -ίJ
ζωή, δέν θά τr;ν ευpετε. 'Ωστό
σο, ύπ::ίρχe:t μιά &όpχτη ούνχμις,
που συντονίζει δλε; τίς αλλε;; δυ
νάμεις. K:xt χωρt; :χυτόν τόν τέ
λειο συντονισμό, δ δ;ϊοίο;; ύ/στα.
τ:χι, δ οpγ:χ·ιtσμο; τοQ σώ ;.ι α.το;
δέν θά ύ:ρ:στ:χτο διόλου. Κχί
που ύ :ρ ίστ:χτ:χt ζωή, ύ:ϊάpχει κ-ιί
οpγ.::ίνωσις �νός εί'3ο:.ι:. Δ\:'Ι ύπ::χp
χει έκδήλω:Jt; ζωης, δίχω;; μορφή.
Αυτό &ποτελεί εν:χ θψελιω?ες
γΞγο·ιός τfις φύ::�εω;, νά. ε:jpί
σχωνt:χι -ίJ ζωή κ:χί ·ή μοp:ρη ΠΧν·
τχ μ:χζί. l(α! δπου ύπ:±pyει ζωή,
εύp:σχετε έτtίση; Οtι ύ;ά,?,{Εt σε
κχθε σημοίσ ήλεκτρική δ_,άσι;.
ΣύμψωΨΧ με μ:χ &pχαiα θΞω·
ρ:α, -ίJ ζωή ύπάpχει πα'Ιt:χχ,;ϋ, σέ
κχθε σημείο τiις ϋλ γ, ;. ΦJσιχά,
ύ :ρ ίσtχτ:χι σi διχ:ρ -;pε; μορ-:piς,
σε διάφορου; βα.Uμού;. c Η ζωη
σε &νθpώπιν-η μοpφη εχει ίκ:χ·ιό·
τητ:χ ανώτερη τi);; τ::εpιοχόμε•ιης
σ , εΊχ
ζ-ωο. κ :χι ,1 ,,;ωη σ ε ια.
"
ζώα είν:χι, προ-:ρ:1νώ;, ά'Ιώtεpη
της ζωής σ' εν:χ ψυτό. Ιlιθανώ;,
θά Ηγαμε δτι δεν ύϊtάpχει ζωή
σ' ενα. οpυχτό. �ύ μp ω·ια, ομω;,
με αυτήν τrιν &ρχχια δι�χσι.χ
λία, ζωη ύπάρχει κ:χί σε κά�ε
μόpισ σχ-5νη;, σε κχθε ατομο 1.
Δεν ε[1αι, 6έ6αιχ, ζωΎ] σ::ίν ::.ι:JtΎ.)

ε

' "' ,- ' , "
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τ.ι,,� UΠ!Χpχει εντός μας:, ώστόσο
είναι μία ίδιότητα ζωης. Ό ή
λεκτρισμός υπάρχει σε τρομερό
βολτάζ. Σε μεγάλη εντασι φθά
νει νά μιχς εξοντώση. 'Αλλα επί
σης υπάρχει ήλεκτρισμός σε ά.
τ.ε.ιpοελάχιστη ποσότητ:χ.. Κατα
τον 'ίδιο τρόπο, υπάρχει καί ζωη
σέ ά:πειροελάχιστη ίκ::ινότητ-:χ.
Βiβ:χι-:χ, ή επιστήμη δε·ι άποδέ
z.ετ2ι τούτη την άποψι. Άλλά,
βλέ,ι.r.,•;τ:χ; πόσα μυστήpι:χ της
φύσεω; ε r,χι:ιντ::ιι στο φως, θεω
pουμz ΠCfJ J.·ιr_ι Ι δτt θα φθάσΟU'Ι
tbι:;,: ήμ:ρ..ι. r..E έπ:στίιμ?ΥΞς στrιν
ά7'_ι:,ψι ι:,τι
�ωη �πσpχει , π:χν·
WJ �IΞ;,ιι..οι επιστημονΞς θελουι
νiι. παρουσιάσουν δ,τι κ:χλείτ:χι
«θεωρία τι:,υ ένιαίc.υ π .. δίcυ».
Λύτη ή θεωρία φιλοΒοξεί να π::ι
ρο σιάση .ην ζωη υπό ενα μ-:χθ rι·
ματικόν τύπον, .ύΤ;ό- ενα _ μαθ·η·.
ι�ατικόν σύμβολον. Δέν γνωpίζώ
έαν θα· iό ετ.ιτύχουν η οχι. 'Αλλά
πιθα.νόν νά μrιν υπάρχη θεμελι
ώΒης διάκρισις μεταξύ ζωοποιη
μένου καί μrι ζωοποιημένου. 1;ύμ
φωνα με τ·,, ν θεωρία αυτή, τό
παν ευρίσκεται σε μία κίνησι
ζωη:.
Ί�ί.-ι δλα τα: πpάγματc(. είναι
σέ xi ,ησι ζωής, τί είμεθα έμεί�;
'Ασφαλώς, δ καθένας άπό μας
είν::ιι μία μινας συνειδήσεως.
'Αλλα τα ϋδατα του ώκε:χνcυ της
ζωής περιέχονται σε ά.τομικες
ξε,<,ωριστες μορφές. Ό κ:χθέν:χς
μs1.ς εlναι ενα ιχγγείον ζωής. "Ω
στε, ή εξέλιξις λαμ6άνει χιίψχν
οια μέσου εκάστης ά.τομικηι; μοr:,
φη,. Καί δταν λ�γωμεν._ εξμιΕι,
ένιι;;ουμε τίς διαδοχικές Ί.ιοpφiς,
πι;;ύ- ή κάθε μία υπερέχει τής.
.cροηγουμένης, σε πpοοΒευτικη

1

άκολqυθί:χ. 'Υπάρχει ή π::ιρουσ:χ:
άνθριί)πινη μορ:ρή. �Η εν:χ ώ,,ι
σμένο είδος έγκε:ρΗου. ' λλά •
μορψη αύ�η προήλθε άπό άλλη,.
πού δέν -ί]tc(./ τόσο ίκα•ιή. Καί ε
κείνη είι. ει εξελιχθη άτ.ό κάτι.:
άλλο.
"Ωστε ύπάpχει εν::ι pεϋμ:χ εξε
λίξεως διά μiσου κάθε &τ,ψικής.
μopψij;. Κ:χι δ, τι άποκ:χλείτ::ιι
«έξέλι;ι; τωι εl?ιi)ι», είηι 1ι έ.<
τύλιξις τωι δJ •ιάμωι τ* έιδο
μύχου ζωij:. 'Η ζωη Ξί'Ιαι μ:α.
τpομεpη ει, iρyει::ι, π::ιyκ?σμια:
σtίς εκ?ηλώσΞις της . Δpi μέσφ
εμοϋ κ::ιί μέσψ ύμιϊ> ι. Δρχ μέσψ
Π'Χ'ιt :ς ζιi>vτι;;ς τ.pχγμ::ιτο�.
Σύμ:ρων:χ με τή ι θεωp:α, πι;;υ,
σας άνέφεp:χ, δρα κ:ι ί μέσφ τ,σ
όpυκτι:.υ .l ': ι λ ε ι -: ο υ p γ ε τ.:
διά μέσου tG) Ι μοpφώ'Ι' αλλά:
rt ρ ο χ ω p ε ί διi τω,, μop"f<i>ι..
Διότι όπου ύπά r:,χεt ζωή, ύι:άp-·
χει καί άλλαγή. 'l'τ.άr, χει Δνη
σιc. Λαμβάνει χuψα·ι έc:χτ:λωσιc_
'Ωστε βλέπομε οτι 1ι ζιι1 ή πp,
χωpεί μέσω δι::ι:ρ6ρων ρευμcί.τωι.,
μέσω έκά.σtης ατι:.μιχr,, μcp;,η:_
'Ωστόσο, ύπ6.pι.ει σJι: χ_ ει:χ σtό-,
ατομικό ζωικό pΞDμ:z. Τ.-:6.pχεL
έι::ι pεΟμ:χ ζωijς, πού κυ)--:ίει μΞ·
σω έυ.ου. "./!_;iι τουτο εί,:-ι., αιε
ξ-:ίρτητο iπό :χυτό τό σωμ:ι. Υ.'Χl.
άπλίί>ς τό ypr1 σ.μοποιεί γ:ά τού;
σκοπούς τοJ, τοτε δ Βcί.ι'Χτι;;ς του,
σώματο� δε Ι σ η μ α ί '/ Ε t τ&
τέpμ-;ι τής ζωής. "()τ:ι.ν ή ζωrp
δει μπο;,εί ιά κυλήση μέσψ s1.ύ
τη:, της μορφή�, θά κυλ ήση μ::·
σω μιi: ά λ λ η ς. 'Έτσι Οέ.το
με δtι ή (Jεωp :ι, πο' παpοJσιcί.
ζω, είι• .ιι ά;ι6λυτ::ι λογιΥ3) ,.-;ι Ι
δε'Ι μποpεί 'Ι!Χ πή κα'Ιε ς δτι εί
νχι ψ:Χ·ιτ:ι.στική,
κs1.ί είν::ιL

α.)
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·Jt'Jλύ περίπλοχη. ()ί έπιστήμονες
-δ:.1.ιλοϋ·1 yιi τή•ι έπiχτασι τοϋ
-σύμ Π':, ντο;. Κ-χί z·ινοr:ιϋν τή•ι έπέ·κτχσι τ-:ιύ χώρου. 'Η ζωή δμω;
..έπ:οχτεί·ιεται κ::ιτά cιά :p οpο•ι τρό
πο. .λέ·ι είν:χι &πλω; επέκτασις
_χώ;χ,υ. �lναι έιτέχτ::ωι; σε ε�
��υ·(·7.. κ�ι ίκ�νόtηtζ/.,
Τώ:-α, ·ίι συνει?ητ6τη; φαίνε
-τ-χι 'Ι'Χ π�οipχετ-χι iπό τr,ν ζωή.
"Όπου ύιτiρχει ζωή, ύπάρχει ε
πίσης συ ,ειδητότης. Διότι δ α.·ι·
•Ο?ωϊcr;; εί·η:ι ίχχ·ι6ς νά εχη συ
νείοφι·1 των δσω•ι 6λΕπει καί θί
γει. ι-:αt έπίσΊj; δπου ύπάρχει
.Ε.ΨΧ ζω·,τz•ιό δ ι, δpα.. Ή δρα.σι;
κ-χί -ίι συ1ει�ητότης άποτελοϋν
Ύ. 7.?ct χ τηριστι xi τiις ζω·ή;. "()ταν
αυτό τό :iντιλη:ρU,;,ϋμε καλά, ά
'1�αύπτ:ι τό έpώτημα Η·ι 11 ζωή
<ίV7.t χiτ: δια:ρr:ιρετιχό άn:6 τήν
συ·1ειδητ6 τ'fίτ:χ. Θlτω τό έpώτη
μα :υτο, επει�·rι ά·ια �έ p�. ;μ;ι
, υλη και, κατοπιν στη 1.:,ωη.
στη·1

φ

(-)Α�()ΜΕ λ�ιττόν στήν τρί
,
τη κατηyοpια, την σ υ ν ε ι"
,
-ο η τ ο τ η τ α. 'Ι',οσον .,,,1 ν'-:,ωη• ,
,δ :;ο•ι καί ή συνειδητότης μοιά
ζ1Jυ•1 σε πολΗ. Ή ζωή είναι
,pευσtiJ χαί πρΙJσ-χρμόσιμη. Πpο
σ:χρμόζετ-χι στο σωμα, που χpη
σιμr;;;:-:,:εί. Εί·ηι σά νi ρέη διά
μέσου τiι ; μορ:ρής καί νά τήν yε·
;μίζη. Κ-χί ή συνειδητότης είναι
.έπίση; ρευστή καί προσαρμόσι
μη. ll'Jία δμω; είν:χι ή δι7.ψοpά
μετα;ύ συνειδητ6τητΙJ; χαί ζωής;
.
, Η ζωή είναι περιωρισμένη, εκ
τής μΙJp:ρης, τrιν διτοίαν χpησι·
,μ?πcιε}. 'Ε�ω -� συ·ιειδητ�της
δεν ειν-χι το-:;?
.:Ξ.οιr,1 .., :-.ι · ,·. 1
Jπσ�ε;·ε ·ι"ϊ ι. .1 Γί 1 '"]Ζ.Ξ. /...ι� •ι-χ
<JΛ.,=.y' ιι 1 .__

,Ρ-��Ξ

ι.J.

'.ι,:�

J.J...

:t?�J_t

'(l..J.Lj'1,,�Ξ

;:.,ι

ι\l :.;·

τ..,; ;.[•

δους πράγματα. Ίπάρχει μία κά
ποια έλευθερία, που δέ•ι τήν κα
τiχει ή ζωή. "Qστε, ή συνειδ η-
τότη; είν:χι έλεύθερη άπό τήν
όρyάνωσι, ένω ή ζωή ε[ναι συν·
ταυτισμένη με τή·ι όpyάνωσι του
σώματο;. Ή ζωή χuλάει πάνω
σε κοίτη ϋλης, ένω iJ συνΞι�ητό
της μποpΞ.ί v' άνυφωθή τής κοί
της καί να πετGίξη ψηλά στrι
σ:ρ:χίpα τής φ:χντασίας, στον κό
σμΙJ τής θαυμάσιας φα:ντασίας_
Θά μπορο:1σαμε να πουμε, οτι �
ζωή είναι σάν τδ νερό καί fJ συ
νειοητότης σαν τόν Ηρα. Κατα
τή·1 θεωρία αυτή, δποu 1Jιτcίpχε1
ζωή, ύττάρχει και σuνεtδητότης.
')"πάpχει τό συνεχές στή ζιωή, δ
μr;ίως (:Jά πρέπει να υπάρχει συ
νέχει:χ καί στή·ι σuνεt.δrμότητα..

ο�

τώpα:, άνεφzpθην σέ τpείς
κατηγορίες.: "Ιλη, Ζω�,
2;υ·ιειδητότητα. crπcίρχεt καί μία
τ �τ-χpτη κατηγορ�α: αύτΌ ΠQΙΙ
έκπηγάζει άπό τήν σuνειδητότη
τα. Ή πείρα, για :.Σ'J'l'I ότιοία I ίJ
πήρξε ίκανή. <Η όμορφιά, τής δ
πσία; είχε την έμιτεφία. 'Ή ευ
τυχία κ-χί ή άγάττη. Π'J\J μπόρεσε
νά νιώ-:;η. "Ωστ::, δαν χpησιμr,
πr;�οϋμε τίς λ;.ξεις Κ,jτυχί:χ,
μοp:ρ ιά, Ά γάπη, άναφφ6μεθα:
σε κάτι που είναι ά-ιώτερ,;ι·) τ�ς
έσωτερικης σuνει:Sητότητcς των
πραγμάτων. Ηρέπει ν:i λ r,ι :ρθ-ϊJ
ύπ' δψιν δλη -ίJ έμπεφίιJ: τη; σ1:1νειδητότητος. σΟtα:ν περιοριζQ
μαστε στήν έξέτ:χσι τ'ijς έςωτφικης απο εως, τστε εcετ--ι ;,:1"Ξ:
μ6·10•1 τ-? -,, ! )·1�·-; z:ι: ';ι\ 1-:, μ±
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εμπ.ι_:;.::ι ,η; GJt.:.t5ηt,;,rι1 (,;,: Τί·
pιέχει τ6σz .:'Jλλα υ;:Ξ:-,1.ι .ι�.�
καί μiι.ι:;:..ι. ;οιηήfΙη. ώ;�Ξ Γ-Ξ,
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μποροuμε νά ποuμε πώς είναι ά:
πλως προϊόντα: της ζωης.
'Ιπάρχουv μερικά πράγματα,
καθιί>; ή ποίησις-και δεν έννοω
τηv ποιητικη έμπειpία:. Ίπάρχει
&κόμη ή αίσθησις των d:ναλογι·
ων. Πηγαίνετε σε μιά τοποθεσία,
δπως στον Ιlαρθενωνα. Κα:ί αν
εχετε νου διαυγή κα:ί d:νοικτό,
θά έκπλαγfjτε d:μέσως d:πο την
ομορφιά των άvαλογιωv. Αύτο
το συναίσθημα τών d:ναλογιώv
δεν πηγάζει d:πο d:λλα:γές στην
ϋλη. Το ίδιο καί ή αίσθησις της
δμορφιaς δεν μπορεί νά έξηγηθή
με ύλικά &πλω; γεγονότα:. Με
αλλα λόγια, δεν παράγει δ δpγα
νισμος τήv συνε·.δητότητα, ή δ
ποία εχει d:vεξά.ρτητη ύπόστασι.
'lΌ οιολί δεν παράγει τον μου
σικό. 'Ο μουσικός χρησιμοποιεί
το οιολί. Βέοαια, έάν το οιολί
δεν είναι ίκαvοποιητικό, δέν μπο·
ρεί καί ό μουσικ.ος νά παίξη ά
ψογα. 'Ώ:πε, δλα αυτά μας δείχ
Ψ,υν δτι ύπάρχει καί κάτι τδ d:·
νώτερο d:πδ την σu·ιειδητότητα..
Κάτι, πού μπορεί vά εχη κανείς
γι' αύτο εμπειρία: μόνον στά οά
� η της συνειδητότητος. 1\J ιά έμ
πειρία άποκλειστικά πνευματική.
Έκ του δ,τι πρόκειται γιά έμπει
ρία. έvτος της συνειδητότητος,
δέv σημαίνει δτι μποροϋμε νά
ποuμε δτι είναι φα:νταστική.
Πρέπει λοιπον νά δεχθοϋμε ώ;
αύτχπόδεικτη την ϋπα:ρξι μιας
αύ%πα:ρκτης πνευματική; ά.ρχης
στο σύμπα•ι. lJρος εκφpα.σιv αύ·
της έχρησιμοποιήθη δ
δρος
ll ν ε ϋ μ α.
Άπδ μιiς ά.πόψεω;, δ,τι κα.·
λείται πvεCίμα., είναι συμπύκvω·
σις. Άπδ έτέρα.ς d:πόψεως, εΙναι

διαστολή, δπως το διάσ:ημα ..
llρόκειται ά:πλως περί d:πόψεω
ύπο έξέτα.σιv. 'Εμείς ά:πλώ; προ
σπαθοϋμε νά εννοήσουμε το σύμ
παν, καθώς καί τf>v άνθρωπο.
.λέv προβαίνω σέ καμμιά εκθεσι
ύτο δογματικο πvεϋμα:.
'fη·ι ϋλη τήν ολέπουμε μέσω
τής συvειδητότητός μας. �ας
�λέ1tω δλους έvώπιόv μου. Ί\λ
λά, πως σaς ολέπω; Τά είδωλά.
σας εύpίσκονται στην συvειδητ6τητά μου. 'Ώστε, ολέτ.ω τά ε!-
δωλα: στήv συ•ιειδητότητά μου.
Γνωρίζω μόνον την τ.α_,ουσία
τιί>ν ε/κό·ιωv σας, άλλά δέ·ι γνω
ρίζω τήv δικήν σας παρουσία.
Βέοαι:χ, σ:ηήθως δλες ο! είκόvες.
d:νταποκρίνοναι σtά ά.·ιτικείμε' 'ν:· "Ω-στε, δλ'οκ),�ρο το ε�ω-ερ:�
κο συμπα·ι καθισtαται α.vτιλη
πτον διi της συνειδητότητο;.
Καί ή φύσι; τοϋ πνε6μ:χτο; είνα.ι
έμπειpία: μ έ σ cι. σtη•ι !οι:χ τr·ι·
συ·ιειδηtόtητχ. 'Όταν ή συνεϊ3η
τότης π.ίνει πρδς τά ε;ω, βλέπει
τόν κόσμο των οι:χ:ροpώ·ι· Ot:ΧV·
έμ�ciθύνει σtην ίδιcι., τ6τε ά.τ;:ο
κtα την έμπειpίχ τ·η; φύσεως του,
πνεύματος.
1\lποpοuμε λοι;;:cν νχ Αεωpή
σουμε δtι ή 'Τλη, ή Ζωή, ·1
2;υvειδητότης καί το llvεϋμα ά
ποτελοϋν δλ6κληpη την τi;ι τijς.
' ' ι:
υπα:ρ
.,,εως.
Έiν ποϋμε δτι ;ωή κχί συνει
δητότης είναι το α.ύτό, τ6τε είν:χι.
στο κέντρον καί άπδ τό ενcι. μέ
ρος εύpίσκετα.ι ·ή ϋλη, άπσ τό
άντίθετο δε τδ πvεuμα. "Ετσι,,
δ,τι καλοϋμε Πνεuμcι.-καί είνχι
ενα 'Jψ:στω; ίερο•ι πραγμα-εί
ναι πcι.·ιταχοϋ παρόν. 'Ι πipχει ε
πίσης μέσχ στην ύλικη μορφή_
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• '"'\ λλα:' �,1 φ υσ
' ι;; το ο π•ιευμ
' sπος
μποpει να: γί'ΙΎJ άντιληπτη μ-5νον
στην κ:χθ:φά συνειοητ-5τηη. Το
πνεΟμ:χ εlναι παρόν άκ'5μ!Χ κ:χί
μέσα σtό ξολο κ:χί στην πέτρα.
Και δταν λέμε πνεϋμ!Χ, έννοοϋμε
κάτι τό μη υλικόν. �άν την
μορφιά., σάν την α'ίσθησι τών ά
ναλογιών. Μέ'J!Χ δμως στο ξολο
η στην πέτρα δεν υπάρχει τό
διάμεσον τής συ•ιειδητότητος, μέ
σω τή; 6ποία:ς νά εκδηλωθή ·?
φύσις του. 'Αλλά., ή άνθpώπινη
συ·ιειδr1τ �της, άν:χπτυσσομ έ ν η,
μπορεί νά ελθη σ· έπα:ρη με την
φύσι τοϋ πνεύμ!Χτο;. "Ωστε, ϋλη,
ζωή, συνειδητ6της κ::tί πνεϋμα:
εl·ιαι επίπεδα, είν:χι άπ6ψει;; τή;;
ύποστά.σι>ω; τοΟ σύμπαντος, έπο
μέ,ιω;; καί του άνθρώπου. Ι\ατ:χ·
σκευάζουν μιά κατοικία, μέσ:χ
στην δποία ζοΟμε. Ή Ιδιότης τή;
ζωή; είν:χι παρaΟc α: σ' αύtή τ-r1 ν
κατοικία. • Επίση; ε[ναι πα?ουσχ
ή 13ι6τη;; τή; συνειδr1 τό .ψQς.
Αυτr1 ή περί τοΟ σύμπ:χ·ιτο;
&πο�ι; είναι δλω; διχφοpη ά;;:ό
ί' κείνη τών επιστημόνων. 'Ό μω;,
cεν αντιτίf-Jεται πρ�ς την έπι:πη
μονιχη·ι άποφι. 'Η επι-Jτημcνική
άποψις άφορα άπλώ; τi εξωτε
ρικά πράγματχ. Ί!}ιώ ή άποψι;,
πού σας έκf-Jέτω, τείνει νά είσ
δύση στη pίζ!Χ των π,,ημάτω·ι.

ο

Ε

Ι� Α l σχετικά ευκολο γιά σα;
καί γιά μένα νά ά·ιτιλr/.ρθοϋ
με δτι ι.ιυτό πού ε ι μ ε θ α, δε·ι
είναι τό σ:.ίJμα, αλλά ή συνΞι3ητ6τη;. Χρ·φιμοrι:.
: ιοϋμε σuνήljως
την εχφρασι : «Τό cGψα μι:.υ».
Τι εlναι έχείνο τ-ού λέγοι η σι.:έ
πτεται: «τό σώμα: μου». t;ίνχι δ
νους. 'Ώστε, δ ν,cς σκέπτεται
πω; είναι δ 1οιοκτήτη; τοΟ σώ-
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ματος. Ί·Ι ε-<φpα,ι; αυτή :ΧΠΟ'J:Χ
φηνζει δτι οι:χχωp'ζ,;,υμε τό-;
πpαγμ:χτικό έ α υ τ ό μας άπό
τό σώμχ. "Ω:πε, μπ p,;,Ομε χχτ'
αυτό τον τρ6πο ν' ::χιτιλ rι φ0οΟμε
δτι
συνει3ητ6της ,�-1 ..είν:χι ,;,[
,
π·.υ οytμιουp
π,;,ικιλες εlκονες
γοΟντα ι, διότι αυτ η μ π,;,pc ί νά
άποχωpισθή άπο τίς ε1κ6•ιες. 'Έ
χω αυτη τήν στιγ 1·η ε.ν:χ•ι α:.
ριθμό είκόνων στο νι:.υ μ':ιu.
'Αλλά είμαι ξεχωρισμέ;ι:.; ατ;ό
τίς εικόνες α·;τέ;. ι-\υ�ιο τό
πρωί' θά υπάρχου I ά)λε; εi
κ6νες. l{αί δλε;; οί π:ψ.:.0-Jες ει
κόνες πιθ:χνόν νά εχr.,υ·ι χαθή.
Κ:χί οί άναμ·ιήσει; δ ι· εί·ηι πα
ρά άπλε; ε1ι.:6•ιzς μ' σχ στ-:, νοJ.
'Ώ1τΞ, ή συιει3ητ6 η; δz·ι εί•ιαL
ουτε ο[ cχ•ημ•ιήσΞι; . .-\υtε; εί•ι:ϊ.L
άπλG>; έ•ιτυπώ:;Ξι; επάνω 'Jtr1 v
σu·:ει i3ητ6τ ητ;χ, π;ύ μέν :,�·ι ώ,:;t
σμΞν?·ι και?ο. llα:ντω;, ι:.: ,ε 1τυ
πώ:1c:ι; δέ•ι είναι τά α•ιtι'Ι.Ξίμε•η.
Τ6τε πQ:7. εί,αι� ψJJ:; αJ:ή;
τής ο·;σία;; Είναι άxpιGGJ; ή ί
)ΙΧ·16tη; του γνωp:ζειν, τr.,Ο έν
νοΞί ι, τοσ διαισg6.-1ε:�θχι, τoCi
γα.τχι, σ1ηι κ-:ιθαpή εινοtα.
ΙΙ:χ·ιτ:χ τά αλλ-χ είι:χι έντυ .. ώ
σει;.Μ ;cο_?εί νά σα; :χpi,ου•ι ι� ,:; ι
σμiνΞς ένω;:ώσΞις, νά ε["Jθc: προσ
κολλημένο; σ· αυτέ;, ω:;cε καί ν±
π,ο'Jπ:χ!J11 τΞ ·1:χ τ(ς cιατηρή:;ετε,
ώ ;: τ6σ? Οε Ι :Χ ιήΚ?U'Ι σtη'Ι χαθ:χ
pΥ) φύσι τη; συνc:ι3ητ6τ-ι1τος.
'Ότ:z•ι τ? CΧ'ιτιληφθοϋμs α::Ίτό,
Οά έ',zωμε iv·,οή,ει τr1 ·ι αλr1
Οινή ού'Jί:χ το::ι έ:zυcού μας.
Δι6τι μόιο•ι Gt::x τή; κ-:ιθαρα;
συ·,ει 3ητότητο; μπορ� Ο ,.1.ε νά αν
τικpύσοuμε τήι • Αλήljει:χ. Νιi
6ΗποJ,...ιε άληt-Jι,ιά τά εξωτερικά.
πράγμ:χτα, Ηλά κα:ί νά εχωμε
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εμτ:.ιpί-χ γιά τη,, έιτ6ς μcι.;;άλή
(J:ι:χ, χωρίς 'Ιά πη::ω:.ιρόμ:::cστε
-σ, φ χιτχσίε;
"Ω:ηε, μοϋ φχίιετcι.ι οτι ό
�, \ ι· lipωπο; κ:::c: τό �Jμπ:χν θ:χ
Τ �:,Ξι νcχ συγγειε:ύουι άμοιο:::cί• ι �JΙΙ:σt(Χ/t:'Χ.ι άπό tη'ι tΟι'Χ Ου·
-c11 pi τει νά σcι'ιδέωντ:::cι σi 1,ι. ,_ : ι. δι:r.·.ρορ:::c πεδiα. Κ:ι.ί ίσrι>�
-:.; Ί - Ί ή συ rγέιειχ ν± ε ί Ι'Χl πιο
-:-Ξ? ::λοκη &πό ό,τι q;χντ'-':6μχ<j

ϊ-:&pχει ά�ιiιιοπη δpάσι; με' ι ,oJ άιθpώπου κ:χ� τοJ ΠΞ.·
f- , 'Ι ο ιτό; του �Ι Ξ. τχο:r.υ ομε τό
-;.�λ.λr;ι. ..l ημιουpy�Ομε νέε;
-σ, ,ι ,.:c;. Π:::c?αrομε νΞ'Υ. μηιcι.•, ,:.1.. ' \'�.ι. Π?'Λ?Ιt/ \J:, '( ·
•, __ , ._.υολcυ�η ,,.ιί): 'Ο�-ο. v
,
,
γ, , _,_,
�ιι- χι τω,.ι. -:,c).1 ω:ι,.,_,�
ητ::ι:ι σ,ηι 7?!_;,��01
'-\λλ:ι -ι.ι. τ, ,, • .,. ,.J.Λ·
1

1:.-.1. iί, iι·ή.J.Ξι:,ο, τ.z/ τr,j ,:;,τ�
-_ . ' l ·, _j Ι Ο Ι !J.'ψ .p Ο -ι;, l: °:
τf/ ι
-:J :
:·/ ; Ζιί)ιτ7; στήι Ί�))cι.":Jι ·, 1 .::.);!:Ο..ι: -ι.:χτ:i ώ ,:ι ισ,1.:1'.ιι
-τ::,;-;,
ι,χι εi ,( ΧtΞ cι.•ιJ.τ::;ι.ι.:.ρΊ
-ο ;1 ι .\ ι·� 1-1, πιθ.ι.ιG); Hl έJιέ
τ. : , 1. ,.ι ·, 3.l .pη o τ,,,,-:ο. ΊC:
? � :. ,' t τε ώ .. λ � ι Jτ. χ ιό:,
.ει
(ύ
J, " ι) π:ιr1μχ & �6 t')
ι;, : , ? .ι. Ι
ι ;·; :ε 1 ε τ 1 ζω 17
, � .1. ·ι
� (,..:_ ,., ... .if/J ώ� ,lι)oJ�Jtf;
·η \ 1 ; , , -, , ι .ί. ι : , τό ;-; ::, ί σ ,.1. 'Υ. τ 1 ;
:=: J ·i " ; ι..)
-:)λ).
1η; τ:01 , 'J11_ .i. 'J/..-: 6,1.οθ.ι. κ.ι.-::::c :.;
τ? p:x 3ιο ρω·ιο.
ε:; Ί ι __., ,
,
�Ί� ; ι1 , •., ι u '�-� ό) 6 y Jpi μ,:;
.2-.)�'ι.,.··ι , ,J-;o πι;,υ σκεπ--::6μ.ι .λ,
'.J
:!Χι ιι::ι.-J.ιι:ιείτ::
c',ι ')';_LlJ Ι.) 'jJ t,J γε(Ο/Q·
ί'.ι. ' ι.?,.ιη ι : cί έμτ.ο,οευ6με
-Υ,l .:-:l:p'.ι'Jι J.Ί σχ.έ�: μ-χ;. Μ:χ;
ί,

,.,

ζi.. ,

/

· :

-<.

1,. _

:t�: �

-_�.:.·

1

πχράγουι νέΞ.; έπιθJμ'ε:, μ:χ: -ι.ά
νουν νά πιστεύουμs πως χp:t:'Χ.
ζ6μ:χσtε πpάγματ:::c, που πρ:ιγμ:::c
τικά δεν τ:χ ε ,< ομε άι!ι. y ιιΊ. l\H
κ&θc: τρ6πο δ χ6σμο: δpα έπ:i,ιω
μ;ς- Καί εμείς δ�οjμΞ επί του
.
-ι.οσμου. l\l -χ ,αιαrcτυξι;; συ·ιτε
λείτ:::cι oι:xpxG);;. Τη'ι ολiπομε
στην 6flσt:ιμiι φ ά ,θpι�ϊet ι η Χ'Χ·
τ!ι.σ::::cσι.

Η

ΚΑΊΆ�Τ ι\�Ι� α�τη τ:ε
pικλείει μεγiλε: �υ JΚολ:ες,
αλ).ΙΧ χαί κίνδυνο. Είν:χι χ:χτ!ι.
σtασι; λί-χν ϊ::εp:πλοκη. l'ι:χ ν'
άπ:::cλλαγοϋμε από αυτήν, μχ;
χpειiζεται μrά Υ.7.tνούpγια σκο
πιά θεωρήσεως τύ>'Ι πpχγμiτω'ι .
ΛΙόνο'Ι άτό μιcι. τέτοια καιιούpγιχ
σκοπιi, ολέϊον--::χς τ:χ πρ!ι.γμ:::cτα
με άληΟινχ ευ:.ρυχ τρ6πο, κχτ:::c
,οώγτχς τίς άληθιγε;; άξιε; τη;;
�ωη;;, θ:χ γίνουμε ίκ:ινοί ν' άλ
) l:'Jυμε την π-χροϋσχ χατ!ι.στα
σ: υ± μποpέσι:ιυμε τότε ν' άλ
λ ι �,_, ψε τόν π:::cρόιτ-χ πολιτισμό.
/� ,::;,ι ;κ6μεθ-χ σz μ ΙΧ χαμπη
τι1 :, :��)-�εως. Κ-χί ή κ:::cμπη cι.ύ
tί] , τ:pι;,..pΩώζ, εί'ΙCΙ.l Υ.pίσψη γιcχ
6;. η τ φ χ /)pωπότ ητα. Χρει::ι.ζό1.ι ο c: μ• ι ι: -� ποι6τ ητ7. σ,ηειδη
ιr, c η:·,. 'Ί�ι( κ:χινού;ηιο τρ6πο
,' i· ιτ '-?J:oJ ιΞ. όλχ τ:χ πρ:r.γμα·
τι, ι::ι. ιιω·ir,1,1: τΙΧ πp!ι.γμ-χτχ
Ι ι
μ S/rιη: tηι έμπειpίcι. των,
'\1:.-:ι•,.,,, !J:ι. τ:οjι:· «/Ιω; είι.χι δυ
ι.ι.,':ιι 'ΙΧ ηη:·1 /Jt:� τό νέο εί6:ι.: σJ ,:ι )·rιτ�;; r1 τ""J:.; � ' μ �σtε &ι
fl ,ώ-:--ι.ι. οι,/
\ ιη υ·ηιχ.ΙΧ θά
'3?:ισ,υ11: σ:χ ι ::οΙl;;,ωτ: ·ι.ι. ό-ιτα».
'-\;Η,'&.. ι ι:ι 1J ε;· λ Ξι: :μι πο
), J πpΙJ/_uψή'J:ι, 1.ιt·ι μ.-ο,ι;,υμε νά
-;--οϊί,.ιε ο ι ει·ι:ιιi,JιΥ. οι ι..ι: ;-:ρο
χωρή'Jει πε::ι::ι.ιτ : r- ω ' Ισ-ύ; μ τ:ο
ρεί ΨΙ. ύπip;η κ±πι:ιι'Υ. ::ί.λλα (ή
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t?'J α.J9;:ιώ;τ:νο νοσ. IIΞpι'Jt:Χ'J:x
::χλλχγη σ,ό·ι
.έ'ΧJt? μχ;. B.,:σ,<OJ,LE ε;τί π:χ;)'Χ
δzίγμ:ιtι ό,t ε�μχσ,Ξ πt? πολύ
ε�χ.σqηtοι, έιχρΞοι, α.yx1 J?:, πχ
ρχ σ1ιήθω;. "ΩΗΞ, i3υιχ,5η1;
άλλ :χγ ij; ύ;τχ?χ:.ι σ,Jι κχfΗιχ
μ:χ:.
Α.Ίτό, Π?υ χp,:α:όμχσtΞ, ε[·
11::ιι μ::ι ο 1 κ ου με ν ι κ ή συ
νzι3ηt�cη;. 11-,υ U' άιτικ;,ύ:η ο
λχ ti ϊ,?:ί.γμχtχ, κχθιt); x·;ci
εί·ηι. "Ο ι. ι Κ'Χt:Χ τίς ετcιΟυμ:ες,
ου; 1 τ ; Χ τχσ ωJε ;
ο ;
; � :ρσ;
, :_ ψ Ί
�
:
ε·ιι:;; έ.<χσcου. Μι:,·ιοι σε μιχ τz
τ-:ιι:χ O'Jιει3ητ-:ιτηtχ θi γίνη άντι
ληπτ?:ι τό πρημχτικό •ιό ημχ τή;
"ζωij:.
Χ pφψ ο7tοi φχ τ!ς λέξει; «νό·
-η:.1.:r. τής ζωη;». Τό νόη:.ι:χ α.υτό
έ·ιυπχρχει σz κiΟΞ ζωντ:χ•ιή ί.ί
π:χpξι, σΞ κiΟε φωικ6 φ:χι ιόμΞ·
\/?'/, lΙ:χpχδΞ:γμχτος χάpι•ι, ολέ
ΠΞtΞ ΕΙ'Χ λο'Jλού3ι τ6 πρωί', με
τή•ι δpοπχ έ;τά•ιω tOJ. Ι!:ίνα.ι μιi
,μοp:ρή ζω·ij;. flοιό είν:χι τό νόη
μ:χ χυτού το-j φ:χι·1ομέ•1-:ιυ; .lΞ'Ι
είν:χι, iσ:ρ:χλGJ;, 15,τι ξέρει γιά τό
λουλούί3ι ό β-:ιτ:χΨ:ιλόγος. Ουcε
άκ6μη :χ�τ-'J π?υ μπ-:ιpz[ νi πή
εν:χ; ;')JJισδ: :.p η;. Αυcοί ξέρσυι
μον:ί.χα την έξωτεpικη μορφή
τού λ-:ιυλου3ιου 1 τού ψ'Jσιχου φ:χt
νομέ·ιου. '.-\ λΗ ή δφι; του φ:χι
-νομένου χτ'Jπάει μ:i χοp'3η σcή•ι
καpί3:i μ:χ;. Κχί τούτο άποτΞλεr
1.1.έpο; του μψύμ-χτο; τγj; ζωής.
"Εη τέτσιο μήνυμ:χ ύπipχει
tό Δf'ε τι ατή ζωή. Μονiχα

-κx, δ:x:τ:Jt:U>ΙQJ;!Ξ
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πσ� π,,iϊ.Ξι νi εί·ι:χι ά·ιοιχτη ή
κψ3ιχ μχ; γιi νi τ-'; δzχθιj .
"Ω ΗΞ, Π_?ΖΠΞι τχ μχθουμΞ νχ
ε'!μzf-J.x εύχ:σθηcοι, ά·ιτ:ιποκpιτι
κ?:, α.ι?ιχtο:, εtοψ,ι νi δεχθου
\.ιΞ. 'Ό,τι χp:.ι:χ:.:ψΧ'JgΞ ε[νχ: ε
νχ; ν,σ; ίκ:Χιcς γιά πλή,,η θi.χ
κ.χί :χ.<5μη ίκχιός i3ιi έJ•J)τε;,ικ'f/
οp:ισι. lΊ' 'Χ'Jtό (Η π,::ιΖ.tΞι ν:r.
ε[ /Χl δι:χηή;, νά Ε ,{Υ) ΠΧpψΞ·
ρ:σzι ολ::; τί; ει.Ορjcητε;, ολχ τά
Ο'JJ:Χ?Ξσt'Χ, ί:Jλχ τi μ·η κ:zθ:χρχ.
Λlό·ιον μ' ε•ι:z τiτοιο νο::ί θά
γνωp:σουμε τή·ι άλήθει?: περί
του σ6μπ::.cνtο; κ:.cί πφί τσυ άν
Οpώ;του. 'Ό ι.. ι άπ:λω; i3ι?:?χζοντ:χς
γι' α�τή τήν αλήθει:Χ σci οιi,λία.
Ti οι?λί?: δz·ι μi; μιλου·ι π:χρχ
γιi τr1 ν ε;ωτεpική ο }ι τω·ι πpα
γμχτω·ι. ' \.λλi ή φύσις τή; ζω
ή; κ:χί 1/ φ'JJι; τή; ΟJ'Ιειδητότη
τσ;, μποpεί νi κ-χτ:χιοηθουν μο
Ψχχ α εντός μ:χς. K:xt έχ•ι δεν τό
ξlpουμε αύτ6, ξzpcυμε μ-5νο·ι την
εr;ιφχ•ιει:χκή τ.λευpi . ..λt·ι γνωpί
τουμε την όμop:pti πού ένυπip
χει στη ζωή, δΞν γ·ιωp:ζσ'Jμε τr11
ποί σι πcυ ά•ιή ι..ει στή·ι άλήΟει:χ
η
τιίJ•ι πp:χγμ&τ•u•ι.
"Ω1rε χρειχζόμ:χσtε ι• οj επ:ι
στη:.1.σν:κό, λογικ-5, τ:Χυτοz.p6·ιως
ομω; μιχ κχp3ι:χ ΠΟύ 'IY. α. Ιt'Χ ΠΟ·
κp:νεται, νi εί•ι:χt εύχίσθηtη,
στ , ι 'Ο μ p ::χ,
, στ!i. ν, , �\ γ:χ, πη .
; :ρ
.η- ,
JlΞ μl:χ τετοι:χ κ:χp-:>ι:χ 07. μπο
ρiσο'Jμ:: •ιχ γ·ιωpίσουμ:: τόν έ:χυ
τό μχ;, θ.i γνω,,:σ::ιυμε του; &λ
λους ά:·ιθpώπου;, θχ γ•ιωpίσο'Jμε
κχί τό σ:.ιμπχ·ι.
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ΛΟ I οί νέοι ποίι σποuδ:ιζοuν,
άπο6λέποvν στην κατάκτησι
μιας καλης θέσεως για να ζήσουν.
Ώστόσc ή 'Εκπαίδευσις δεν είναι
απλώς ενc μέσον 6ιοπορισμοίί, άλλ'
άπο6λέπει στην γνωσι της 'ίδιας
της ζωης Φυσικά, ή έ'<παίδεuσις
πλημμυρίζει το νοίί με πληροφορίες
η τον εξασκεί σr τεχνικές μεθό5οuς,
άλλι. το ουσιώδες είναι να τοίί ανοι
γη τiς πύλες, για να μπορη και
μετό το πέρας των
σπουδών να
μορφώνεται, και κυρίως άσuναίσθη
το.. 'Όταν ό νοίίς εΤναι ανοιχτός,
άπί: κάθε πρόσωπο rτοίι σuναντα,
διδάσκεται άπο κάθε τεpιστατικό.
Για τοίίτο το είδος της έκπαιδεύ
σεως , ποίι εΤναι μέρος της ζωης
καi συνεχώς έπε,κτεινει τοίις όριζον
τει; τοίί νοίι, χρειάζεται
άνοιχτος
νους καi άνοιχτη καρδιά.
Οι περισσότεροι ζοίίμε κλειστή
ζωή. 'Όχι μόνον διότι κινούμεθα
σ' ενα καθωρισμένο περι6άλλον, άλ
λα καi διότι εχοuμε
κλειστο νου,
με τ:ς δικές τοu ίδέες περί θρη
σκείας, πολιτικης, κοινωνικών σχε
σεων ι<αi διαφόρων &λλων πραγμά
των. Αίιτές οι ίδέες μένουν καρφω
μένες, έτσι ποίι ό vοίίς δεν μπορεί
να ξανοιχτη πιο πέρα. Μοιάζει σα
νά εχοuμε κλειστή σ' εvα χαράκωμα

με σάκι<οuς αμμοu, ω:ττε ό νοίίς κι
νείται μονάχα μέσα στο χώρο τοu•
και cχι εξω άπο τά δριά τοu.
ΦρονC::, ότι δεν είναι
άp,<ετο νά.
μορφωθij κανεις για ώρισμέ,α θέ
μστc.:, άν καί αύτο εΤναι πολίι χρή
σιμο, αλλά π?έπει επισης vά μα
θη v.:x σκεπτεται για λογαριασμο
τοu Ι<αi ν' άπc <τήση πλατεια έν-·
διαψέροvΗ και ίκανότητες,
,',>στε
να μάθη να ζη τη ζωή τΟJ άποδο
ΤΙ ΚC καi για τον Ίδιο καi για τους
γύρι,,_ τοu.
'Εvα τέτοιο πρόσωπο
μποροίίμr νά ποίίμε πώς εΤναι πρσ
γματικc μορφωμένο "Αν πρόκειται
να μεταψέρη άπλως τiς γνώσεις καi
τiς ίδέες ποv έδιδάχθη, δεν 6λέπω·
σι τι Αα ένδιαφέρη άπό εvαν κ ο ύ
λ η. Φυσικά, εχει και ό κούλης τή
θέσι τοv στην κοινωνία καi δ�ν εΤ
ναι καταδικ
· ό τοu ψταίξιμο το άν
δέν μπορη vά κάνη αλλο τίποτε,
παρc χειρωνακτική και μηχανική_
δτι οί
έ ι: γαοία. Το κακο εΤvαι,
πλε7στοι των άποφοίτων των ανω
τάτων σχολών μας δεν είναι άπο
πvεuματική αποψι παρό κοuληδες,
ίκαvοi νά έργαζωνται με 6άσι όσα
έδιδάχθησα�, δίχως κσμμιά έλεuθε
ρία η πρωτοτυπία.
Δεν μπορώ vά παραγνωρίσω το,
ότι C νέος ΠΟV άποφοιτα, {πειδrι
6φειλει vά κάμη τη ζωή τοu και νά
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έξασφαλίση μια θέσι στη ζωή, συ
νήθως άπο6λέπει στην
άπό,κτησι
μιας θέσεως, πλούτου, στην δημι
ουργίc οίκογεΥείας και τα \οιπά
ώστόσο ή άληθινιi εύτυχία καί τό
6αθu α'ίσθημσ: του χρέους δεν ερ
χονται άπό αύτα τα -;τλεονεκτήματα
η περιστατικά. Μπορεϊ να συγκεν
rρώση κανεiς
μεγάλο πλοίιτο, να
φθάση σέ θέσι έξέχοuσ-α, άναριθμη
για
τοι ανθρωποι νί τον •,τερνουν
σποuδαϊc, και δμως αύτός να μην
αίσθάνεται μέσα στην καρ,διά τοu
εύτuχία, το πρωτευον σέ κάθε αν
θρωπο. 'Η άληθινη εύτuχία και ίκα
νοποίησις, ητοι το α'ίσθημα δτι ή
ζωή ένός άτόμοu εΤναι ά�ιόλογη,
έρχεται άπ., την κc1.τάστασι
·;ης
καρδιας καί του νου έκάστοv. Ύ1ιάρχοu,• έκατομμuριοuχοι δuστuχι
σμένοι, άπογοητει.μένοι, κατηψεϊς,
ζαρωμένοι. Καi ίιπάρχοuν αλλοι άν
θρωποι, άπροίκιστοι άπο τα άγαθ3c
του κόσμου, άλλα πλούσιοι έσωτε
ρικώς, πού ζουνε μια ζωή ,εμάτη
έ.νδιαψέρον καi μέ το συναίσθημα
δτι έπιτελοίίν κάτι πού άξίζει. Γι'
αίτούς τούς δ�ύτεροuς, πού εΤναι
άψωσιωμένοι σr: κάτι τό ένδι:χφέρον
καi δίνονται μέ δλη
την καρδιά
τους, πού νιώθουν δτι ή έργασία
τους εΤναι αξια λόγου καi εfναι εύ
τυχείς γι' αυτήν,
δλα τα έκατομ
•μύρια των πρώτων δεν εχουν άξία.
'Επίσης ψρονι;:, δτι αύτc πού λέ
yr.ται μεγαλεϊο δ�ν εγκειται στην
έκτίμησι των αλλω�, άλλα σ' ::κεί
νc, ποί είναι ό άνθρωπος αύτος ο1ί
τος. ΔέJ εΤναι άπαραίτητο νά είναι
γνωστός στους άλλους, για να εχη
ενας ανθρωπος μεγαλωσύvη
στην
καρδιc καi τό νου, στην Ίδια ·,ου
τη ψύσι, γιο νό. είναι εύyενής. Ό
καθένας μπορε'ί ν' άποκτήση όπα
δοίις, λεγοντας έκείνα πού άρέσουν
στο.• ι<όσμο.
Πολλοί cπιζητοuv να
θεωρηθοίιv μεγάλοι συγκεντρώνοντας
πλήθη καi άντιλαλώντας τη ψωνή
τους. ΓίνcJται νάνοι αύτοί πού τον
άκολοuθοC :, ένώ
αύτός έμψανίζε
ται πάνω στους ώμους των για με
γάλος. 'Εμείς δμως χρειαζό,μαστε
ε\•α τελείως διαφορετικό
κριτήριο
για το μεγαλείο.
Έχείνο πού χρειαζόμαστε, ίδιαί-

]i,7

τερc· άπό τούς άπc,φοίτους των άνω
τάτων σχολώ., εΤναι να εχοuν το
θάρρος,
περισσότερο άπό το θάρ
ρος ν& εχουν την &ρε�ι καί
την
κλισι, vc: σκέπτωνται δ καθένας για
λογαριασμc, του
πάνω σ' δλα τα
ζητήματc., θρησκευτικά,
πολιτικά,
κοινωνικά, άτομικά, γηικα για ολα
τc ζητήματα ίιπό τον ηλιο,. Δυστυ
χώ�, πολί• λίγοι ανθρωποι νιώθουν
την άνάγκη για έλεuθερία
μέσα
στο·, έαυτc τους.
Καi δμως αύτη
ή έλεuθφία,
ή οαθεια έλεuθερία
νου και και:διάς, πού δίνει στον άν
θρωπο μιc ξεχωριστι'ι
κατανόησι
και τον κάνει να ζη την ζωή του
σύμφωνα μ' αύτήν, αύτή ή έλεuθε
ρία εΪναι έκείνη πού δίνει στα ε
θνη τη μεγαλωσύνη.
ΕΤναι, άλήθεια, πολύ διαδεδομέ
νη rι άντιληψις, οτι μονάχα λίγοι
έκλε,<τοί, ατομο προικισμένα, εΤναι
ίκσνοi νό: πρωτοτuποuν,
::νώ δλοι
οί αλλοι ίιπό.ρχοι,ν μονάχα για να
γίνc.;νται ήχί των ίδεών rCJν τρω
τι-τίιπων άνθρι:�πω.. Σπεuδω να εί
πi":, δτι έγω προσωπικώς δέν συμ
μφίLομαι διόλου αύτή την
ίδέα.
Νομιζω δτι υπάρχει μέσα στον κα-
θlνα μια σπίθα πρωτοτυπίας. Άλ
λα καταπνίγεται άπό την συνολική
τάσι το,-, πεpι6άλλοντος, ποu ά
ναγκάζει τό ατομον να πρcσαρμο
σθi',. Βεβαίως, τό ατομον όψειλει
νί· προσαρμόση μέχρις ενός σημεί ·
0 1 τόJ έαuτό του προς τούς αλ
λοuς ά1•θρώποuς, με τούς όποίους
ζη, με τα σλλα μέλη της ο;κογενεί
ας του η τau κοινωνι κοίί όμίλου του.
Άλλί:, έαν άντανακλάτε rrλ�ρως τό
περι6.άλλcν σας, τότε γίνε�θε δια
νοrιτικώς ενας
μιt<pός δίσκος των
σκiψεων και των λόγων τους
Ι ιολu σuχνό νιώθουμε την άνάγκη,
ν' ά·<ολοuθήσcuμr. ι<άποιον μεγάλον
ήγέτη. Είναι σωστό να σεοώμεθα
εναν ήyέτη, νά προσέχουμε τά λό
για του, νά του παρ�χοuμε 6οήθεια
καi συνεργασία, μά αύτό δεν σημαί
νει οτι ενας ήγέτης πρέπει νά άκο
λουθηται άπολύτως, ίιπό την εννοια
τοϋ άτrοκλεισμοu παντός αλλοu και
της μιμήσεως αύτου.
Πολλοί άπό
μάς περιμένουν να σχηματίσουν γνώ
μες άπό τον τύπο καi το ραδιόψω-
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νc, γιά νά ψωνάζοuν επειτα σuνθή
ματc· φτιασμένο. άπό αλλοuς. Νομί
ζw οτι ή άληθινή άγωγή σuνίστα
-ται στην ίκανότη-τα νά σκεπτώμε
θc· γιά τcν έαuτό μας, οσο ·:απει•
νοί ><αi νά εΊ μαστε, νά εχωμε τίς
"δικές μας σκέψεις καί cχι νά άνα
παράγοuμ . τiς σκέψεις τών, :.ίλλων.
Είναι γεγονός δτι σr .�υαρίθμη
τοuς άνθρώποuς άρέσει νό: �ποτε
λοϋν
μέρος του πλήθους, νά άνή
κοuν σr ενα κόμμα, νά άκολοι;.θ:;>uν
αυτήν η έκείνην την πίστι η ί5έα.
'Εκείνοι, ποU εχουν
άνεξα·ρτησία
π,εύματος, η οποίc δέν εΤναι ::πι
θι-τικ,, καi δεν τείνει νά κupιαρχή
ση στους αλλοuς, άλλα μονάχα .'
πιζητεϊ την γνήσιc κατανόη-σι, πρα
γματικά εΤναι πc::,α πολύ λίγοι σέ
κάθ . χώρc.. Ευτυχώς, πού ίιπάρχοuν
κι' αυτοί. Ό κόσμος �χει άνάγκη
αίιτών των έλεuθέρων άνθρώπων, οί
όποίοι vc· μην ίιποκύπτοuν στην .τρο
παγάvδc:, ποίι εfναι ξαπλωμένη τώ
pc περισσότερο παρά ποτέ. Ύπάρ
χοuν άναρίθμητοι 9αδιοφωνικοi στα
θμοί, έψημερ:δες, 6ι6λία. Γίνονται
άναpί€ ,J ητες όμιλίες καί άγγελίες.
Τ ό μuαλc μας τείνοuν νά :πηρεα
σθοίιν 6αθειc άπό δλες αύτές τίς
πηγέc; προπαγάνδας. Φυσικά, ·.τολ
λοι άνθρωποι είναι δυνατόν vά
χοuν πάνω σ' ενα είδικό θέμα τί ς
Ίδιες ό.πόψεις, με αυτές πού διατυ
πώνονται,
άλλα κατά τό πλείστο,
οί άπόψεις των ε ναι άπλώς έπαvά
ληψις απόψεων του τύποu η του ρα
διοψϊ)νΟL'. 'Ασκείται στόν σύγχρο
νο κόσμe> τρομακτική rrίεσις, ·. τοu
δέν ύπηρχ- σf παλαιότερους και
ρούς, δτα, ή ζωή ηταν ,:'χπλούστερη,
δίχως τόσες έπαψες καi τόσα γεγο
νότο.. Τότr ύπηρχr περισσότερη δυ
νατότης ν· άνσπτuχθη έλεύθερη σκέ
ψις, σχετικά πάντοτε, και νά καλ
λιεργηθη ή φιλοσοφία Ύπηρχε, δη
λαδ�, τότr χώρος άι<άλuπτος άπό
την έπίδρασι
του rrερι6άλλοντος,
ωστ·. ν' άναπτuχθη ή άτομική σκέ
ψις.
Σήμερα άσκείται πάνω στη σκέ
ψι τω;, άvθρώπων συνεχής
πίε::τις
παντός ε'ίδοuς, κοινωνική, οίκονομι
κι':, πολιτική.
Γι' αύτό τίθεται
μπροστά στους νέοuς είδικά τό κα-

ε

θηκο ', καθώς μπαίνοJν
στόν κο
σμc, νά άν-τιληφθ:,uν την σημασία
τηr έ::τωτεpικηr έλεuθ,.:�ίc:ς.
Ό κόσμος τελεί σr πολύ σο6α
ρη κατάστασι, αύτό τό νιώθουμε δ
λοι. Βαδίζοι,μr πpός ε·ια πεπρωμέ
νc, άσαψές στίς λεπτομέp!:ιες, άλ
λc: όρατό στο γενικό τοu διάγρο,;
μι.
ΕΤνσι φανερ,, πώς 6αδ.ζοu
μ•. προς την άπc.<στάστο.σι μιας
σ.νε;,ωπcτητος, οχι
διηρημένης σέ
1οσες ψuλές, έθνοτητες και τμήμα
τc, άλλο: έ:νωμίνης άπο κάθε απο
ψι. 'Εάν έξετάσοuμε τά προ5λήματα
τοι• άψοπλισμοι., τοu διc ::ττήματος
καί τοC ψό5οι, μεrαξ) τω, έθvώv,
""' .. - τ<"λnf:οuιιε
,,-τi-, rτυμπέρασuα
δτι δεν ίιπάρχει αλλη λύσις γιά δλα
u..ιιu. τα πpυvΛηματι., τις αντιζηλι
ες καί τiς καχυποψίες, έκτος άπό
την όργάνωσι της άνθρωπότητος
σε
8
μια έvότητα.
Μιά τέτοια ό:�γάνω
σις θά ηταν δu,ατή μονάχα δταν ό
καθέ�ας μας άντελc,.j6άvετο δτι ά
ποτελεϊ καi αυτός μέρος της άν
U;>ωπcτητος και οχι άπλώς μέρος
του εθνοuς τοu, τοϋ όμ ίλοu τοu η
της οίκογενείας του.
0� επρεπr νc ύπερ6οuμε
μέσα
στην Ίδtα τη χώρα μας τούς φρα
γμούς της χωριστικότητcς καί νά
προχωρήσοuμr στον άληθι νό κοσμο
πολιτισμό, συναισθανόμενοι δτι εϊ
μαστε ολοι μέλη μιας άvθρώπινης
οίκυyενειας. Γοτε καi μόνον θά γι
νοuμε ίκανοi νά σι,ναν-τήσοuμε τούς
αλλους άν9ρώποuς,
'Αμερικανούς,
Κινεζοuς, '1 άπωνες, Ρώσσοuς, 'Α
φρικανούς η οποιοuς αλλοuς,
νά
τούς συναντήσουμε σάν άνθρώπινες
υπάρξεις καί νά άποκαταστήσοuμε
σχίσεις με άληθινή καταvόησι.
Έγι·, έπί παραδείγματι, εχω ώ
ρισμένες ίδέες, συνήθειες και τά
σεις έπειδή ετuχε νά γεννηθώ σ-την
Ί νδίc· καi ε1μαι Ί νδοuιστής. 'Εάν
ειχc• γεννηθη σε αλλη χώρο., πιθανόν
θ& σι<εφτόμοuν με τόν τρόπο των
κατοίκων έι<είνης της χώρας.
Μιά
σντίληψις 6ασισμένη μονάχα
στο
γεγονος οτι ενας
γεννήθηκε
στά
πλαίσια ώρισμένης χώρας, θρησκεί
ας η έθνότητος, εΤναι άντίληψις 6α
σισμένη σέ κριτήρισ έ';tJτεοιι<,:. , �
συμπτωμστικc\ '�-:c; C::ψc, σ'
α
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μεγάλο τμημα του κόσμου καi ηλ
θc: σ' έπα1>η μέ διάφορους λαούς.
Έαν μι'. ρωτήσετε
τί άνεκάλuψα
άπό δλα αίιτα τα ταξίδια μοu, θα
ελrγα δτι ό άνθρωπος, 6ασικά, εΤ
ναι παντου ό 'ίδιος. Τuχαϊα περι
στατικα πεpι6άλλοντος τσν κάνουν
νi: φαίνεται διαφορετικός. 'Ένας
ανθρωπος μπορει νό ψορη χιτώνα
1\ πανταλόνια, άνάλογα μέ τις κλι
ματικές σι ;θηκες. Μιλ::ι:ει μια Ιδι
αίτερη γλωσσο.,
διότι γεννήθηκε
σέ μια ίδιαίτερη χώρα. Σuμ6αίνει
νά είμαι '1 νδός, διότι γεV'νήθηκ
, α
άπό 'Ι vδούς γοvεις, εvω αν εΤχε
, τύ
χει vά γεννηθω στό Πακισταν θα ή
μου; Πσκιστανός,
θ:χ όρκιζόμοuν
στο Ι<οράνιο καi θά σuμμεριζόμοuν
τις άπύψεις των κατοίκων αίιτης
της χώρο.ς πάνω στα διάφορα ζη
τήματι·
Έαν έξετάσ� τr. τΟ Ολο ν .�ήτηψr-ι
λογικ(·, γιό: λογαριασμό σας, θα
πρέπει vi. άναγνωρίσετε ώς άξιο
λογc κάθε πράγμα πού εχει άξια·
κό.-a� ψιλ::::τοφικ.1 γνώμη η θεωρία
θ�. πρέπει νά την ι,πο6άλλετε σ�
ψuχρ.1 έςέτασι · ι<αί κάθε τι πού εΤναι
ό:ληθινό καi κσλό σέ όποιαδήποτε
πίστι, νά τό δέχεσθε c�ς άξιοσέ6α
στο. Σ' αυτόν τον �όσμο της πά
λης καί διαιρέσεως, δεν θά εΤναι
δuνστον νc: εcρε9οίιν εστω καi λί
γοι ανθρωποι, πού νά άντιληψ9ουν
δτι όλόκληρη ή γη άvή,κει σέ κάθε
μεμο�ωμένο ατc μω καi δτι ·κάθε
άνθρώπινη ίίπαρξις είναι κληρονό
μος όλ:κληρης
της άλήθειας πού
μπορεϊ να ίιψίσταται όπο:ιδήποτε,
ε'τ·. στό, Ίνδ:�uισμό, τόv Ίσλαμι
σμ · τον Χριστιανισμ6, ε'ίτε σ' δ
,τοιc · c, \η θ;η:rκεία η φιλοσοφία;
'!-1 άλήC�ιc- άvήκει σέ κόθε ανθpι.:
πο δικαι:Jμc :ι•ι·ως. Ή άλήθεια δ:ν
ύπC,·<rιταt σf ίSιοκτησία. 'ίΞCΧν uίο
θετήσ:)ι,μ-: αύτή
την οί�οuμενικη
στάσι,
γίνη πλούσιο. ή ζωή μας
και ή -:zϊpo. μας για τη ζωή τελεί
ως δια9ορcτικ,1 άπό την παροί:σα.
Έκ�'iνο πού μας χρειάζεται είναι
ενας νcι�ς δίχωc �;J:χγμούς καi μιά
καρδιc δίχως <T'JYOp:X, ω7ΤΕ να μπο
Ρί'Cμ-: �ά ::τuναναστp<φ��μεθα τούς
σλλοuς λαοί.ις uέ συμπάθεια καi κα
τανόησι, ένω θ:χ ζουμε τη ζωή μας

u:

1 g.

σύμφωνα μr τη δική μας κατανόη
σι, οχι μιμούμενοι, οίίτε προσαρμό
ί,οντες τον έαuτό μας σέ δ,τι αλλοι
σκέπτονται καi λέγουν μέχρι σημεί
ου να χάσουμε την
άτομικότητά
μας. ΕΤναι άνάγκη να γίνωμε άλη
θινά ατομα, οχι άπλως προiόντα
του περι6άλλοντός μας. Ό ανθρω
πος θό. πρέπει νά εΤναι ίκανός να
ξανα--'Π'λάση τό περι6άλλον τοu, άλ
λc:. γι' αίιτό χρειάζονται νους καί
καρδιά χωρίς περιορισμούς στη λει
τοuργίc: τοuς. 'Έτσι, μια ζωή
ά
πηλλαγμένη άπό κάθε άγοραία φι
λοδοfίc., άπο6λέποuσα στiς άληθι
νές άξίες τής ζωης, οχι στις ά;ίες
των έπί μέρους δογμάτων η κομ
μ&τω ', θά δώση άξιοπρέπεια τ6σο
στ '. ατομο, δσο καi στο εθνος τοu.
Οί νέοι, πού ό νους των δεν εχει
άκόμη άπολιθωθη, πού εχοuν άκόμη
μιc:. κάποια έλεuθερία σκέμως, ά
τr, λεσθεϊσσ άπό τούς
παλαιούς,
μτrοροίίν να δημιοuργήσοuν μια νέα
κοινωνίc:. "Όμως, στερουνται πεί
ρας, δέν εχοuν ώριμότητα καi έπαρ
κη κατανοησι για την ά�τιμετώπισι
των προpλημά.των. Χρειάζεται έ
πομένως συνδυασμός της ώριμότη
τος με την άγνότητα, ή όποία εΤναι
άναγκαία για τό ξεκίνημα τη:; ζω
ης, άλλά βαθμηδόν χάνεται.
Ό rτκnπός μας πρέπει νά εΤναι
οχι άπλως ή σιιγτήρησις, ή στερεο
·· � ίΤι t. κι,, μεταφοpα της κληρονο
μίας μας άπσ την πρεσδύτερη γε
vrϊ, άλλα έπίσης ή δημιουργία καi
γc,λuτέρων και 6ιωσίμων άξιων. Σu
sι'Cως, ni ανθρωποι ζοuνc. πληκτι
κά, μονότονα. 'Αλλά, δτα·ν ενα
τομον πλάση δημιοuργικα τη ζωή_,
το_•, έπιδρα yενικώτερα. Ή δημι
ουργικότης δεν άπαιτεϊται να εΤναι
έντuπωσιακή, μπορεϊ να έ,κδηλωθη
«αi σέ μικρό τόνο, φθάνει να έχη
την ύπογραφή
·ποιcτη i(' να q:έpτi
του ίδιαιτέροu τ�νεύ,ματος καi της
κσ.τανοήσεως. Ή νεότης εΤναι μιά
πrρίοδος μεγάλων δuνατοτήτι.:Υ, άλ
λc'-- δv:ηuχως κ6.θz γενεα γίνεται άν
Τ ί, uπον -ών ποοηγου;�ένων πού πέ
ρασα·, ω::ττr δεν ύπάρχει
πολλ1
τrp-yματικη άνσνέωσις.
Άλλα το
τrΗ::iμα τό δημιοϋογικό εύρίσκεται
l:ντός μας, είναι μόνον ζήτημα άνα-
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καλύψεως,
άπελεvθφώσεως και α
νσθέσεως σ' αύτό το πνεuμα ένός
σκοποC και μιας δράσεως
Αι έπαναστό-σεις εpχονται
και
φεvγοvν Σvχνα αποκαλείται έπανά
στασις ε,α παλαιό πραγμα με νέο
ενδυμc. Γι αυτό κuι ό κόσμος τόσο
λιγο άλλαζει πραγματικά.
Χpεια
',όμαστε μια αλλου ειδους έπa,νά
στσ:,ι που να ξεκι�α άπο τr,ν καρ
διc., με Ε,αθ.; δ1μιc1.;pγικο αισθη110., που ν' άποτr.λίj άτομικο 6ίωμα
.Πρεrτιι να δημιουι:;γήση θεμελιώδη
άλλαγη στην προοπτικr, μας, στις
όξιες μας, ι;vα νέο τρόπο συσχετι
σμου ά,θρώπωv και πραγμάτων, μια
-νέα πρσσέγγισι σε κάθi: κατάστασι
1<αι προ6λημα της ζωίjς Σε κάθε
τομον είναι δυνατόν να CΧJαλά6η
μια τετοια μεταμο.-,ψωσι, ω:ττε vά
αντΙΙ..ρJζη ΤΟ\/ κοσμJ με νέC' μάτια,
νc 6λεπη σr καθε "11 μια νέα όμορ-

α

Νέοι

φιά, νά ολέπη πολλά πράγματα που
πρωτC' δεν διέκρ, νε, και ή ζωή τοv
νο. γιvη σε κάθ, σχi.:JΊ της δημιουp
γικt,
Αίσθάνc,μι.χι ότι δ::ν μπορώ να
δώσω συμοουλή η μηvuμα πιο θεμε
λιωδες απο αJτό: Νό: γιvετε σ ε ί ς,
πού σημαίνει vά εΤσθε δη,μιοιιρ�ικ�i
μ. άnλοτητα, να διακρ.· •:τε το α
ληθιvο άπο τ_ο ψε.;τ�κ:, στ� πάντα,
,
,σ μην τρομαζετε το να ε,σθ� δια
φορ�τικοi απc τΟJ κόσμο.
Δεν
χει σημασίu τί οί άλλοι ο.νθρωποι
�πορεϊ να λενε η ,ά σκεπτι.,vται για
ο3:ς Θά εχετε τuπ μ.:σα στο εΤναι
σας μια πσφλο.ζ:,υ:τα πηγή άψοσι
ϊJσεως, ενδισφέpο,,ος και ζωτικό-

ε

τητας,

και θi ό.πcλαμ6ό.,ετε

σ' ολη την κατανόησι τηc και την
όμορφιι.
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Ή εξ ,δ >ς 1 wv τιρω ΩyΟ J-,JV
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ζωή οχι στα ρηχα, μα στα οαθειά,
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ΓΕΝΙΚΟΣ
Διε,:θvντής του
Ύποuργrίοu Έσωτερικων κ.
Σ. Δεληνιχος έκοινοποίησεν είς ά
πόσα, τάς Νομαρχίας του Κρά
τοuc γνωμάτεuσι ν roC Είσαγγελέως
'Αρείου Πάγου σχετικά με τον «τό
πον ένταφιασμοϋ μη όρθοδόξων νε
κρων».
Την γνωμάτεuσιν '1Τpοε.κάλεσε με
ε γγραφον τοu τό 'Υπουργείον Παι
δrίας (Γενική Διεύθυνσις Θρησκεu
μό.των, Τμημα 'Ετεροδόξων), κατό
πιν παραπόνων του έν Ήρακλεί !.:)
Ι<ρήτης
'Ιωάννου Έμμ. Τεpζάκη,
<,μάρτυρος του '1 εχω6α» η «Χιλια
στου».
Tc, κείμενον της γνωματεύσεως,
δια της όποίας τίθεται τέρμα σ'
ϊνα φοοερό ζή-τημα *' εχει ώς άκο
λοuθως:
13::ισίλ;ιQν της 'Ελλάοος
'() π:χ,i τι� '.\.?:ίψ llάγψ '.\1-

τΞ:σ1..γ�1!λ!Uς

'.\.,ι8. 11 ,ωτ. Γν{ι):ι.. 11
'Εν '.\.,Sι·ί-,ν:χις τ'ϊ! 2Ί1-4-JΌ62
ΙΙ -:ιό; το 'Υπου,γεί?ν
Έ,9.νιχ'τj,
lJ ::ιι3εί:χς, Ι ,νιχη .λ 1 νσις
Θ,·η
σ/.ΞJ:ι.::ι:ω•ι - Tu.ηu.:x Έ,z,ϊ36ξωJ· ·
ι
'
'
'Έ ;. (/μ$ 11 ϊήν -:ιμ�Ι)ν νi γνω,fuω
μ.:::ν l' μ ί'J, Οτι έπl ταU ζ�ητ�() .,.:ιτος,
πε:ί ού ,ό ύπ' ά?ι,9.. 80Ό63) 1961
·ημετέ?::ι γνώμΊ)
'έγγ: :χ:;ον 'Υμων,
είν:χι :XJ,·r,: I.-Tc. α?-θ-:ιον ί Π::t.?,
1-2 :-:ιυ ά.ν. 2200) ΗΗΟ, έπ:χν1.
λ:χμ6:χ·1:ν
σJνοπτιχως
δι:χ-;:άςr:ς

·η

ι''J Σχετικα, ύπενθuμ,ζοι.με τό άρθρο
του σu,εμy.:ιτοu μας Χμισ του Ριζοποu
λοu « ν\ισολλοδοξια σέ � ύψη τή ρια : Ή
κηδεια τω, νε•ρων άπ;:, τη, α�οψη της
Jστοριας, θρησκειας κ ιι τ Ο r,oμJu».
JΛΙ.ΣuΣ, Σεπτ. 1961, σελ. 234.

τοU ο�χτ�γμ 1.το:; τΎ):; 28 :λ[:ιtτi<Jυ
(\) 'λπ�:λίου) 183'ι «π;�ί των \Ι,
χ�οτ1.9Ξίωv Χ7.l τοϋ
έ Jτ1.φt1.σμοt)
των ν.Χ,ω'J)) χ:χί τη; έπ:χχολουi!·η
σiσ·η:; σϊ.ετιχΎj:; νομ ι:θ$σί1.:;, ό ? ίζ�ι
Οτι αΝεκ.tοτ:ι9:ί:1 ΊΟ:.ύοντ1.ι
ύπΟ
των δ·η !J.ων χ:χί χοιν,τ-η-:ων τ'ϊ! πο�τiσΞι τι:ιϋ μ.·r1 τοοπολιτιχcϋ συμb-Q:)Λ�οu μzτ� συμ�ωνον γ�ω μ γj'J τvυ
;
1
_
o:x.iιou
->γ�ιονομ!χ.οu επιθ :ω�γιτοu
Ύ', ί1.τ�,;ϋ, ό t ιζομ ένου ύπ' 1.Uτοϋ ,,
:ι.χ! Οτι ((iπ,:γοtεύ�τ:χ.t ·η τ:χ.φ·') 1:ι.τΟ:; τ'fj:; π::�ιοy_Ύj:; �ύτών x1.l �ί :;
ίΟ�ωτ:χοU:; zώοου:;». ΤΟ
$�:.·rμJ.Cνύ'J
'
είς
οι&τ::ιγμ:χ ίι φο�cί έν α.ο·Slοψ
,
•
,
ιι
τον ε Jτ:ι:p:1.σμον νzχ.�ων,
οιτινΞ.;
·�11.·J
ότ.χ3οl «όπuι1.σΟ·ήποτ: ·9- ? ·η
c:ι..Ξί,::;>ι, Χ:(.l όοfζει έν & ? -θ�φ 3 Π'-?·
1, Οτ: ,<τi νεΧ?Οτ:ιφϊί:1., π:.iπ�ι νtΧ.
;
,
,
, ι
ο
,
εt'J7.: :ι�χrτ� εu?υzω?Χ, ωστ-: να.
·roj
Οέι. ωντ:.. Ολ�υς τJUς νixooU:;
δ·� ;1- :υ :r, τοϋ χωtfου >. ]1 �οσέ-:ι τό
-:η; 1 3)25 11:χίc� 1835
,
,
,
«1;!�! ν:Χ�?υι.;τ.ι:ι:;», ει τοt:; τμ·η
μχσι �Τ :ι.:-ι.l Ζ' τών έν �ύτι� ·.:α
� :χ. γγ Ξλμ &--:ων, &.πχιτϊί. Οπω:; τΟ έ J
τ:χ.9ι:ιστ·ή:ι:0•1 χ:ι..l τΟ
ν:κtολόγt{)J
μ'Πϊμ,νzGωσι χ:ι..1
τ·')ν .. 9,? γ1 :;ι...-ί�J
-;j:, -b:χ. 1Jόντο;, Ο·rιλ:ι..Ο·� τΎ\ν οί:χ.ν·δ·ή
τ.�τz -ει')·r:!jκ::ί:1.ν η μΎ) -θο·rισκ:l:ι..ν
::ιύ,cυ. Κ:χτά το ά,,9.?Ο'Ι 1ι;l6 του
]1 j!'J!ι..�ϋ
1(�)3ικο:;,
Π?Ot1y_:σ�v
τ?U σ,�,9.?CU 513 τοϋ χ:χτηγηi!c>J
τ.J:; ΊJ t:Jινιχ.οϋ Νό μο:), ό π:ι..?:-ι.61..fνωv
υγ::t�:;
-;:ι; y_α':J!'J '"C'ης ο·ημοσι:ι..;
Θχ.διδομ έν:ι..:; Οι�ταξεις Πε?1 τ(ι3 τό
ϊ.ΟU τοϋ έντ1.φιασ μ σϋ τών ν .,χ.?ώ'J
τιμω:.c:!τ:ι..ι ποινικώς.
Έχ των άνωτέ.?ω οι:χτάξc.ων, αι.... 1
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τ�νε:; j-;τ�η?ε-Τοϋσι γΞν�χ.οU :; σχοπο� ς
(·5\?ησχzυτ!χούς, δημ,σί:ις ύγ�ί:ι;,
Ο!εuχ.ολύνσεω :; έξ�ϊ. νιάσεω:; έ γ κλ·r1 ·fjτοι τΟ κοινΟν
μάτων χ.λ.π.),
συμφέtον, Π?οχύπτει 3τι τ:Χ Οημο
τιχi χ.1..1 τi χ αινοτιχα. νεΧ?Οταφ::ία
Πε?1 ών μ όνο•ι έν·τ-:ι.ϋ-θ:χ. Π?όιχ::ιτ:χ.:,
;'
,:,,. ,
\
'
'
ειν:χ.ι Π?ΟW?tσμεν:χ. οια τον ενιτος
αύτών έν-:1.φι:χ.σμΟν π:χ.ν70:; ν:Χ?Ο3
ά.σz.έτω:; -θ�·r.1χ :.ύ μ :χτος :η έrθ-νικότ·η
το:;. Έπομiνω:� εχ:χ.στ<Jς δΎj;-1.0:;
•
,
r,
χ.οινοτΥ1 :; ;ποχαεουτ:χ.ι οπω:; Π:Χ.?Χϊ_ω t ϊl έ.ν-70:; τοU άν-ήχ.Όντο:; ;;ί ς :χ.ύ
τΟν νεχ ? οτ:χ.9εfου τόπον διi τΟν
έντ:χ.ψι:χ.σμΟν π:χ.ντΟ :; {;.-:ι.νόντος 0-,1�6του α;του xil π�ντΟ:; &λλοu έν τΊΙ
χαινοτιχ'Ώ πε?tψ$ ? εf q.
Ο·η μοιrιχ.ΊJ
rι91.νόνιο; άΨ.9 t ώπου, άνεζ:χ.?τήτω:;
του αν ό ·51:ινών ·ητ-ο ·η]J. ΞΟ::t.ΠΟς )η άλ
λοο::ι.πός, rη·5Ιόδ,1Ξ,ος
μ.·η το!ο- υτος
δ:η.ητ:ηόμc.νος,
π.z. χ1.-θ-,λ:ιχός,
z!λ::ιστ·ής, ίσ?:ι·ηλί τ-ης,
μω:ιμc.-θ-::ι.
νός, rl-θ?ησχ?ς ( �- Η εηα.χος, ])ΙΕ
ΊΌΊΈ,::-1 l.\[ HECHT 1905, π:ο.
30 σ·rιμ. 6-8 σzλ. 1211, Π::t.?. 43
σελ. 176-177 7-:t-?. Η σ1λ. 182,
4:S �Ι[, σ·ημ.. !4: 1 � σελ - 1,86).
,
,
Δια τον εντ:ιφ:ασμον των μ·η ο?-θ-ο
Οόξων ΟUΨ1.τ1.ι, χ:χ:τα.. τα.; 'Π:?:στi
σ.:.ις,
ν-i Υ.1.,θ.J?ιζη-:χ.: έχάσ'":Οτ:;. ί
Οι:χ.fτε ? ?ς ϊ.ώ, ? ος ''1 :ι.ώ ? Ο! έντΟ; του
.,
ο·fjμ,τιχου Ί\ του χ.:Ηνοτιχ.οu ν,:Χ?Gτ:ιφείου (.λ. lI ετ?άχος
εν-θ-'
&σημ. 1�)νωτ. π;-'·
,
,
1 [ ε9ι τvυ τοπου του ε,ιτ1.φ!:χ.σμ.v..>
των ν.;.χ.:ιών ξένων
Π ? οσωπιχοτ·ή
τω�, Οι�χ?ι�εισ�ν έπ! φ\λzλλην�
...
σμψ, :ι..,:,ι οι� τ� π?λ�μιχ.ιχ. ν·χ�ο·
τ1.:ρεί:χ. έτέ-θ η σχν εlΟιχ:χ.! Οι:χ.τά.�:::::
(ν. 75)1943,
σ.ν. ν. 1357)19Ιι9
χ.λ.π.).
ΙΙ.-'Ο χχ-τά τά. iνωτέ?ω ε·ι'
.....
'
το ς των ογ;ι:J.ο-τιχων χ,:,ι των χοι,
'
νοτ�χων νzχ,στ:ιφε!ων εντ:ι.:p::ισ
μ.ο:
χ1.ί των μη ό?-θ-cδό1Ξ,ων χ:ιτ' ούδl 1
'Ο?-θ-όοο1Ξ,ο:
χωλύετα! έχ τ?υ οτ:
έπομ.ένως
'.\ν,:,τολιχ.·f) 'Εχχλ·ησι1.,
Χ.Χι
τ�::ιύτ-η της Ί_<j).λ:χ.οος, χχ-θ-1.·
1
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η
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·η

·η

yιiζ.:.ι τi χο:�·ητ·f�?�:Χ. των ; ? ,θ.:,35ξων χ1.! έντΟ ς �υ:ων μόνον 6�,s�Οοξο! Ούν:ι\vt:χ.ι, χ:χ.τα. ,;oU; !z?ού :;:
χ:ινόνας αυτη= (15λ. ίοί� Κχνόη
Θ' τ"tj; έν .ι.\."J.οΟικεί ct �υ 1Jόδ:ιυ). ν:Χ.
έντ1φ!ά.ζωντ'1..� · Π ? ώτον μi'J, Ο:όη
οί Χ'1..νόν�ς οδτοι ΟΕ.ν ά φ eι�ώσ!ν ε; :;
' ς � εν π ι
το' ο�' γμχ Χ'1..!' ε. ο εν
, π � � , ο _ :-.? �
λ:ιμ3::ι.νοντα! z:ς τ·ην :.>πο του αρ
-θ- ρ ου 2 του �υντ:χγμ:ιτος χ:ιτοz.ύ
?Wσ!ν εν:ιντ� των νόμων τη; Ηο
λ!τ�ί,:.ς, ο!οι κ'1..1 οί Cl.νωτέ t ω· ΟεJ
Η?Ον οέ, διότι
'Ο?,θ.bοοςος '.\'1:ι
τολιχ·η Έχχλ·ησί:ι,
σ:.>μπε?:λ:ιμβ::ι.
ν:�μ.έν η:; κ'1..l τ'ης Έχ.χ.λ·ησfχ:;
τΎ)ς
'Ελλi.δο:;, O€v έvέ μ εινzν εί; τ·}ιν ά.
νεξ'1..f,ετDν τ·ή9�ησιν τών μν·11σ-θ-έ
των tε?ων Χ"J.νόνων, άλλα 0:1 ι-:Ύj;
έκκλ·η
νεωτέ?�ς
�ι'1..στι�η:; ν�μ;ο-θ-z
,
σf1.; των επι μ ε?ους 0 ? ,9.')οοζ ων
'Ε11.χ.λ·rισιών έπέτ?zΦ:: ίον έν τοί.;
χ.ο!μ.�ητ-ι:ι?fοις τών ό ? ,9.c..,δόξω•J έντ:χ•
ι:,.
'
'
,
φι '1..σμ. ον cυ μονc.ιν των Ξ.τ,:?Οjοςων"
''
,ιι:,.
,
ϊ.�ιστι'1..νων, ε':J.ν tο:c.ιν ΧΟ! μητγ1 ? !0't
τΎ}:; ό μολογf"J.ς των -τ"J.ύτ·η; Οέ•J ύ
πά.9z·η έν τq°) τόπιμ, άλλ' έν ·'Χ.
νi-γ χ.·η Χ"J.l τών μ·}ι ό t -.9:ιΟόξων �ν
- ' ..\ι.')σϊ."?λc
γ ένΞ.ι. (λ1II.J ..\f.;C1T
π?ύλου, το Έχχλ·ησ. .λ!χ. της Ό:
-θ-ο3ό1Ξ,ου 'λν:ιτ. 'Εχχλ·ησi:ι;, 1906
π:ι�. 218 σελ. 977 π:α 17 ί σ,λ.
813 ση_J.. 18, 19 εν-θα Υ.:ι\ :ιt έπ!
τ:ι έψ"J.σ,.ι '7'1..Uτ"J.
συνοδι1:ι..1.1 Οι"J. τ J.
ξ �ις τών Ό ? �οΟΟξων Έκχ.λγ1 jtών.
'Ελλ:χ.οος ττ1 ς Lι Φi3�o:.>:r.,ir,υ 1870,
Οίχ?υμ;ν!•ΧΟU Η χτ?ι:t?ϊ.Ξei,?υ ΧΧ!'1.
i\l' ά.?ηvν 1869, Ρωσσί:ις
της 20
Φεb?ου:ι?ίου 1880, �η3ί1.ς, χα,;.
�zπ-τέμb?!ΟV 1863.
Η �3λ.
λl.
�χχελλ1.:;r,.:ούλου,
Έχχλ. .λ:χ. της 'λ•ι:ιτ. '0?"9.'Εχχλ.
1898, σελ. 55:S. 'λνχλόγ,'Jς ο:7.τi�
,
\
\
1
,,
c;.sι:; Πε?�ε7_.Ξ.ι χ.1.ι τ� κ νο'J�Χ.ον οι�
,
χ.-χ.ιον τ·ης ρυ�μ:-ι ):·η::; Εχ.χ.λ-,1σ�,:ς,
Gλ. Κ. Ρ:χλλ -ην έν �1,γ. Έλλ·ην.
Έγχ:.>Χλ,.:. ΙΗ' 177).
'() '.\ν1τ;ισ1.γγΩ :�ς
�Ι. Κλλ.\Β'[()ΙΙΟΥ.\Ο_
\
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ΕΑΕΥθΕΡΙΑ
Μετάφρασις ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΑΕΞΑΝΔΡΟΥ
kα.ά τα 1707, τόv καιοό πού
οί "Αγγλοι έι<έρΙδισαν τή μάχη της
Σαραγ6::rας, Θπροστάτεψαν τήv Πορ
τογαλία κ' έJSω::rαν για λίγο ,ωιρό
βασιλιά στή,ν '1 σπανία,
δ ,λόρδος
Μπόλνημ11rι·, ό;ξιωματικός τοϋ έπι
τελείου, πού εΤχε τραuιματιστεϊ, 6ρ101κόταvε στσ λουτρά τοϋ
Μπαpέζ.
Έίο<εϊ συνάντησε τόv κό ',.! η Μεvτρό
ζο, πού εΤχε πέσει άπό τ' &λογο, σ'
άπόστα•ση μιά!μισης λεύγας άπό τή
,μάχη ι<' ε�χιc, ε.ο>S\ει κι αύτός 1,0: t<ά
νει μπάνια. ΕΤχε σχέσεις
με τήν
'Ιερή 'Εξέταση. Μια μέσα, ά�οϋ η
πιαν ε.<αvαν τήν έξης σι.•ιομιλία:
Μ n ό λ ν τ μ ι ν τ.
ΕΤι:ττε λοιπόν
στή; ίιπηρεσία
τών
Δομιvικαvώ ;
"Αιο,<rιuο έπάγγε).μα κάνετε.
Λ\ ε ν τ ρ ό ζ ο. Αύτό εΤν' άλή9εια,
μα προτ,ιμώ vάμαι ίιπηcέτης τους,
παρά θCι.ια τους και άιπο τή δυστυ
χία vά καώ έγω δ ίδιος, προτιμώ
τή δι,στι,•χία να κάψω τον πλησίον
μου.
Μ π ό λ ν τ μ ι ν τ. Τί ψο6ερό δί
.λ η-μ,μc.. 'Ήσαστε χίλιες φοοές είιrτu
χό:ηερος κάτω άπό τόν ζυγό των
Ι αν vά
Μαυριτανών,
πού σας α::J)r,:J
σαπίζετε έλε�:ι:ιωα. μέσα σ' ο ες
σας τις πρcλήιι-,εις και πού, μ' δλο
πού ητανε •καταχτητές, δέν άναγvώ
ριζαν στον έαιιτό τους τό όνήrωu
στο δ ι<αίωμα νά κοατοίι ε τις ψυ
χές σας σιδηροδέσμιες.
Μ r ν τ ρ ό ζ ο. Τί τά θέλετε, δέν
,μας έπιτρέπε..ται οίίτε νά γράψου
με, ουτε να μ:λήσοι:rμε, οίίτε vά σκε
φ'9οίιμε άκι:ιμα. ΊΕπειδή δε μποροϋ
νε vά μας καταδικάσοLΙΙ,•ε στην πυ
ρά για τίς άπόκρ��ς σκέψεις μας,
ιμας φοδερίζοvν πώς θά καιγόμαστε,
ιμέ τή διαταγή τοϋ Θεοϋ, στους αί-

ώνες τούς αιrταντες,
στις φλόγες
τιiς
Κc�λασης, αν δέ σκεψτόμαστε
οό.; τούς μο αχούς.
Έπεισαν και
τήν κu6έρνησι πώς, άv ε'ίχαμε τόν
κοινό νου, δλο τό Κοάτος ΟΟπαιρνε
φωτιά και τό ε3vος μας θά καταv
τοϋσε ,ό δuστuχέστερο της γης.
Μ π ό λ ν τ •μ ι ν τ. Βρίισκετε πώς
Ε.ίμαστε τόσο δυστυχισμένοι
έμείς
υί 'Άγγλοι που γεμίσαμε τή θάλασ
σα κσοό.6ι α και πού ηρ3αμε vά
κερΕ-ίσcι,με για σας rμάχες στή / α
φη της Ε.ύοώπης · Θαρρεϊτε πώς οί
Όλλανδοί, πού σας αοπαξαν erλες
σyεδόν 1 ίς άνcr<αλύψεις
στις 'Ιν
δίες και πού σήμερα εΤvαι σάν προ
στάτες σας εΤναι καταρα•μέvοι άπό
τό Θεό, πού έSω::rαν πλήρη έλεuθε
ρία στcν τι:•πο τοuς; Ή ρc.:;μαι<ή αύ
ταφατορία ήτα ε λιγώτερο ίσχuρή, έ
πε,δή δ Τούλλιος Κι,κέοωv εγραψεν
έ,λεύθερα;
Μ ε V Τ ρ ό ζ ο. Ποιος εΤ / αύτός δ
Τούλλιος Κ <έοωι; Δέν άκουσα πο
τt τονQμά του;
Ήταν
εvας
Μπο λ1,τ μ ιv τ.
πρ::λύτης του Πσ,ιι1πιστημίοu της
Ρωμης, πού εγραφε δ,τι ο«εφτόταv,
κα9ώς κι ό 'Ιούλιος Και.σαρ, δ Μαρ
κος Λι.ί;:,ή\ιος, δ Πλίνιος, δ Σενέ
κας .<ι αλλοι Sόχτορες.
εν τ ρ ό ζ ο.
Δέv τούς ξέρω
καθόλου, μα μοϋ εΤπαν πώς ή Κα
εΤ αι χαμένη, αν
θοΛι'<ή 6p1σ•<εία
&ρχιζ $ δ κόσμος νά σκέψτεται.
Μ π ό λ v τ μ ι v 'Τ. Δέ μπορεί έ
σεϊς να φο6αστε τέτοιο πραμα, για
τι είστε 6έ6αιος πώς ή
θρησκεία
σας εΤvαι θεία και «πύλαι • Αδοu
ού κατισχύσοuσι·ν αίιτης». "Αν εΤν'
ετσι, τίποτε δέ μπορεϊ νά τηvέ 6λά
ψει.
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λ, εν τ ρ ό ζο. "Οχι 6έ6αια, μό:
μπ{:ρεϊ ,ό: ,ήν περιορίση,ε πολύ καί,
έπειδή ,ό ρίξαπ στή σκέψη, γι αύ
-τc, ή Σουηδία, ή Δαvία, δλο σας
νησί, ή μισή Γει:>μανία,
στενά
ζε,ε μέ�σα στή Φο6εοή δvσ-τvχία να
μή;, είστε πια ύπή'<οοι ,ου Πάπα.
Λένε μάλισ-τα πώς, αν οί αvθρωποι
έ�c,ωλοvΘήσοvνε να ποοτιμοvνε ,ό:
άπα,ηλά ,ους φώ,α, θό: περιοριστου
νε σύντομα σ,ήν άπλη λατρεία ,ου
\Ξ>εου «αί ,ης άρ;,ης

,-c,

Μ π ό λ , τ μ ι ν -τ. "Αν οί πρώτοι
Χρ στιανοί δέJ εΤχω έλωθερία ,ης
σκέψεως, 8α ύπηοχε σήμερα Χρι
σ, α.ισμός;
Μ ε V,. Ρ ό ζ ο Τί θέλετε να πη
-τε;
σας καταλαβαίνω κdθόλοu.

Δε

Νπ ό λ ν τ μ ι ν ,.
Τό πιστεύω.
Οέλω να πώ δ-τι, άν ό Τι6έριος κ' οί
πρώτοι αυτοκράτορες εΤχαv κα�λόγε
ροJς 1ο·ό: έμποδίσοvνε ,οίιc πρώτους
Χρισ,ιω•οuς ναχοuνε
φτερό: χήνας
κc-ί μελά1οη, αJ, άπό πολύν καιρό,
δέv ητο.v έλεί,Θερη ή σκέψη μέσα στο
ρω,.ιαι«ό κρά.ος, θάταv
άδύνα,ο
στοί.ιζ πρώ,οuς Χρισ,ιανοίις νό: δια
μcρφωσουv τα δόγματά ,-ους. Άψου,
λοιπό;, ό Χρισ-τιανισμός
δέ δια
μορ:ι,C:.9ψε, παρό: μέ ,ήJ έλεvθερία
της σκέ:μως, δέ θάταv ά!,τίφαση
καί δε θcχ.αv αδ κο νό: Θέλει σήμε
�α νό: κα,αλύσει αύτή ,ήv έλευθε
ρία, πού ,rις χpωσ,άει ,ό θΞJμέiλιω-
μά ,ο ...; Όταν σας ποατείvοvν μιαν
ύπόtJΞ,ση συμφέροντος δεν τΤ]ν εξε
τάζετε καλά, πρίv άποΦασίσε,ε· Και
,ί αλλο μaγαλύτεοο συμφέρο ύπάρ
χει σ,ό,, κόσμο, άπό τή; αίώ,ια
είιτuχία, η δυσ-τυχια μας- 'Υπάρχουν
εvα πληθος θρησκεϊες πάνοu σ-τή γη,
πού δλες σας κα,αδικάζουν. αν δέ
πιστεύετε ,ό: δόγψατά τους, παρα
,-ό δικά σας, πού ,α άποι.<ο.V-ουν ασε6η .<αί άvόη-τα. Έξε,άσπ λοιπον
αύτό ,ό. δόγμα,α.
Με v., ρ ό ζο. Πώς μπορώ νό: ,α
έςετάσω; Δέv είμαι μαναχός.
Μ π ό λ ν τ μ ι , ,. .
ΕΤστε άνθρωπος αύτό άp<εΪ.
Μ ε 1, τ ρ όζο. 'Αλίμονο ι Έσεϊς
εΤσ-τε πιο άνθρωπος άπό μένα.
Μ π ό λ ν τ μ ι v τ. Έξαρ,δ:-ται από
σας μόνο νό: μάθετε νό: σ�κέφτεσ,ε:

yενvηί:ήκατε μέ πνευμα καi εΤστε σό:ν
ενα πουλί μέ�σα στο κλου6ί της Ίε
ρης Έξhασης- αύτή σας έψα�λίιδισε
τίς φτερουγες του πνεuματός σας,
μα μποpεi νό: ξαναγίνουν. WΟποιος
δεν ξέρει γδωμετρία, μπορεΊ νό: ,ηνε
μά!Sει· κάθε άιιθρωπος μποpεΊ
νό:
μορφc.:9ει· είναι ν,ροπή νό: 6άζει κα
νείς ,ήv ψυχή ,ου στα χέρια έlκείνω;
πού δέ θό: τούς έμπισ,εuό-τανε τό
χρημα του. Τ cλμεϊστε νό: σκέφτεστε
μόνος σας.
ό
Μ ε ν τ ρ ό ζ ο. Λένε πώς,
rκόο μος σκεφτότουνε μόνος του, θα
γιvό,ανε έξω:ι,ρεν.κή σύγχυση.
Μ π ό λ ν τ μ ι , τ.
'Εντελώς ,ό
άντίθετο είναι άλΟεια. WΟταv σε
μια παράσταση ό καS-έναc
λέει έ
λεί,θcρα τή γνώμη ,ου . ή ήσυχία δε
διαταράσ�σε,αι· μό: δταν κανείς αύ
εόJSης,
προσ-τάτης κανενός κακου
ποιη,η, θελήσει να άvαγικά!σει δια
της 6ίας ,ους καλαίσθητους ανθρώ
πους νό: κρίνου, ώς καλό έl<εΊνο πού
τους φαίνεται κακό, τότε άκούγοuv
,αι ,ό: σφυρίγματα καί μπορεΊ οί
δυο άντίθεrες μερί,δες νό: πετάξουνε
και πατάτες σ-τό: κεφάλια ή μια της
άλλης_ καθώς σvνέδηικε μια φορα
_
σ1 ό Λο�δϊνο. Οί τύρα νοι ,ου πνεu
μα,ος εΤν' έJ'<εΊvοι πού έJπρσ.<άλεσα;
εvα μέρος άπό ,iς δuσ,u1χίες
του
κόσμου. Σ,ήv 'Αγγλία δέv ε'ίμασ,'
εύτvχεις, παρ' άπό ,ήv ήμέpα πού
ό καΕέvας έχει ,ό δ.,καίωμα νό: λέει
έλεύθερα τή γνώμη ,ου.
Μ f ν τ ρ ό ζο.
Ε'ίμαστε ικαί μείς
πολύ ησvχοι στή Λισα6ώνα, δποv
ικανέJας δέ μπορεϊ vό: πει ,ή γνώ
μη ,ου.
fl, n ό λ : ,. μ. ι ν ,. ΕΤστε ησuχοι,
μά δέv είσ,· είιτuχεις αύτή ή ήσv
χία εΤναι ήσvχία κα,ά;δ·1.<ων σ-rό: κ
, ά
τεργα, πού ,pα6ουvε κουπί ιμέ ρυ
θμό και μέ σιωπή.

αν

Μ ε ν ,. ρ ό ζο.

Θαρρεί'τε

πώς

ή

ψυχή μοJ είναι σ,ό κάτεργο;
Μ π ό λ ν τ ,.ι ι ν ,. Ναί, ,καi θέλω
νά τη λυτρώσω.
Μ ε V Τ ρ ό ζο.

Μα καλό: εΤμαι

στο κάτεργο.
Μπό λ v τ μ ι ν-τ.
ν&στε.

Τό,ε άξίζετε
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Η ΕΛΛΗf\/ΙkΗ
ΜΥ�ΟΛΟΓIΑ
Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Δ

ΙΗΛΗ εiναι η �ννοια που
.•
ειει η λεςι ωι.c1θ.ο),ογία». ΊΙ
•ι.lα ο λων•ει τη σc1)) ογ·' άπο τους
η ου::;,
ποJ άποτε)οUν τις παο�
�Όσεις των αρχαιωv λαων για την
!στοp�χ χ11.ι �ί ς ποαξει ς των Θ'!ω;:Ι"Ιu.ι:3εων -ιαl 'Η5ώων τους. 'Η r:3)η σ·ηι
r αινει την επιστaμa π�υ
•σπου,οαζει συγχοιτιχά. αύτους τοi)ς
,μύ-θους. 'Η συγχοι't"ι-ι η αύτη iπιστ"� -ιαθ.ώς 'έιει γοi-Jιει ό ,(CJ
...θ,ηγητ·η: Ν. Λού6αοιc, γ.;ννήθ.η-ι,
,άπό την άναγχη γ.ά. νά. έ!:,ηγη-θ.ουν
οι σιέσεις, οί\ άναλοι
γ!ες χαl oi �t
•
\
ι
οιοτητες ΠΟJ c1-παοχοc1ν στοc1ς μυ...θ,οc1ς των 8ια,p6οων λαών, ώστε νά
. χατοο-θ.ω,θ,η χά-ποιο- iν6τητα
χα)
·νά. μπη χά.ποια τά!:,ι στο ιά.ος που
·άποτελουν.
π�οσ-θ.έτει οέ πώς η
.ερωνα αύτη έπά.νω στους μύθ.ι:ως
\
'1-"
'
'
-.:ςαοτα'
t"αι α-πο
τις χατα χαιρους
αο,(αιο)ογιχες,
ψJzολ,ο,yιχές χαι
άλλες άν�,ια)ύψε.ις, ά-πό τίς επι1

κ��το3σες κα.·9ε ωοοα θεωtι:ς κ�l
μ ε-θόδοJ:; ι..α� άι<.όμ η άπο τις φ!/,(1σο,pι-ιες ιοεες που έπι,ι�ατο3, ,ιαS.,.
τοσο.
Άπο τά. πά.οα-πανω
6γαί 1:ι
πώς <Jί Οιαφοοες μuθ.ολογί:;ς ε/ΟJ'Ι
σι.σι με τις θ.ο·ησ/4:;υτι-ιες πε-ποι
-θ.ί-1 σ:;ις των ά.οιαιων )-αω1. Ά-ιο
μη δέ -πώς η έπιστ ημονι,ιη τοuς έ
ο εuνα οεν έιει χοιτη?ια παγια, ά)
)α, χuμχινομεν� ι..χ�i τι:; μ�τα6α.ί
λ6μ ενε-: άν,τ-ιJ, ηψ$ις τΎj:; .ι..ά.θε έπeι
,( η:.
Δει θ,' άσμ,)ηθ.ο3με έδω,
6�bαια, με τι: !Ξ.ένες μu-θολογι.:ς, ου
τε μέ τη σuγ-ιοισ, τους. Θά. άσιο·
). η-θ.ουu.ε μ6νο με την 'C)λη ιι-ι η
Μυ..9ολογια. Αύτός ϊiναι ό σ-ιοπ•ις
μας. 'Έι-ληνες .ιu.εθ.ο-. -ιαί η ΜJrθολογ{α τ7] ς πατ,ι-Οος μ..χ:; μi ς :ν
διαφέοει. Ή :Μu-θ.οΧογια τηc, πού,
χ:χ.θ.ώς �χ.οι λέv.:, ε_J.ει οι:χύγ.:ι-χ.
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.

εtν=ιι �όσο CΙWHt'I η σαν τον
{.ιt)�";/,.\1O u.:x.�
11 \Ιυ.9-?).ογί2 ιJ.'1.ς λ{)ιπό·ι, ποε
r.:ι να. τό πο�J.ε ά.πο την σ.οι ή,
ε;ει, όιι μό ,10 J άπο τού; ν!ωτc.
ρου,, ά))ά αι ά.-πό τσ. Ct.0/'1.tσ. f?6νι:χ, ι.'1.ι.<Jποιηθ t1, u.ά) ιστσ. δέ ι.σ.τr.ι
πο,λ)Ου ς /.'J.t ΠΟt/.0,οu ς τ?όr.ους, ,. .C
/ ε! ι.:χι.οπ,οι η-θη ι.:χι ά.πό 1:.ενοu:
Χ'Υ• άπό 'Έλ),-ηι:χ ς ,

],,1,'ϊl ό ι..:ι.θέΨ:ιc. π:ι.ί? 1:ι
τοJ::
οιiyοοου; μ ΙJθου, Ι.'J.ι του, έ1; ηγ·ι
υ"Τ"C'cι:,υεΨι..:χ., ι..-:J-τα τι:: ιοε�:: που
Ε/Ξ.' l:t.; σUJ-JWJ'Y.. με τfj JΟ1Jτ:,οπi,
του J\.,_,..:x_ 'ίη σι..ο-ττ :χ. άπό τ.ην :
λλλα οί μϋθο:
ΠΟ 1 "Υ -r;υ:: bλεπ .... '
τη, 1 ,λ) r, ιι/ ηc \Ιυ-θ-ολογι'J.c,
ι. ·•
-θ-ώ; θ'J. Ο·Οuμε σ,,. ά π:i�:χ.-1.2-ω,
ειr;υι πε?ιειοuεν-ο c;,ιλοσο.�,,ι.ο, π-
ριειω ενο τη, έσωτεοιι.η, -ιιι).οσο
Φί,ς, -π.�::ιιε;ομεvο π ,ιευμ:ι.τιι..ό χ:χ.!
γι' α�τό, σα.'Ι σJ μ6ο)ισυ οι ποv
ν:χι, σu,,J.bο)ισμ.οι έσωτεοιι.ης μ-οο
ωflζ, μ.ονQ,J ά-ιτtι..ειμε1ιι..?ι θ
- :ι. ή�JΠQ
οο3σ:χ.ι μ έ έπιτJfι'J. ,ισ. έ1Ξ,ηγηθο3ι.
· ην )οιπον .Jπεο6ολη ά.ν
Δε· ι θσ. η
έ)εγιχυε ότι μ.ονον με τΟ π:,ίσμα
τοi: έσωτε::ιισμοJ
επ:ιεπ� νi έ1:,ετσ.ζω1τ2, ι.
Το3 σΟb'J.ΟΟυ έσωτ,
ρισμ.ο3, νi έ!Ξ,ηγο�μθ'J., πr;u έμι
σ,:ι.ω'Jιεια ι..αι συνέπει:χ., ι:ι.l b ι ι το3
σu.ω 1 6?λου, -ro3 τόσο,' ποι.λέ :; QΟ
ρε:;, απιθι:ι.νου έσωτε�tσ -οϋ
'Γ� /.?!τ
1.J.E τα όποί, σποv
ο:χζοντ-:ιι
μα)),01• θσ. έπ,=π; ιά.
σποcι-3αζωντ,ι
οί μ.υθοι τίjς \fυ
-θ-ο),ογίσ.ς μ :χς δε,1 ήuποοiί, ι.'J.θώ,
'JΟμ.ιζοu,με /..αι Κ"J.-θως εl'Π7.tJ Ξ, ΨJ.
•
\
ειν"J.ι JΠΟ.ι..ει .μενιι..α, ουτ:. ν"J. ι..uμ,:' '
,
νων-τ"J.ι χατα. τις χα.τα.ι..τ11σ:ις της
'
Ι
\
ι
ι /
επιστημ·ης, γι:χτι οι αιωνι;ς
ι.σ.ι
Π'J.ηνθοώ-πι'Ιες ά)·ή-θειες για τ�ν
πνευμ'J.τιχ·η
ποαγμσ.τιχότ·ητα ο= ι
ά)),σ.ζοcιν με τους Χ'J.!?Ο�,, ο�τε με
τις γ,ιωμες των άν-θοώπων. πω:
ν:χ. τό πουμε; Δέν σuγιοονίζ{)ντ'J.!.
Ό έσωτεοισμος δέν είναι έπιστ·ή_μη των ά.ν θ-οώπων, ά.λλά έπιστ·ήμ.η
,

..._

\

1

1

sα.

'J

rι�,α,

Ι

1

των 2ων. Εί ;σ.ι μucrτ:χγωγί�.
πο \
Αύ.τΎ} η σ(Jγ/ ?Ο'Ι η σκ εψ�'
είνσ.ι τοσο ορ-θ-ολογιcrτι.ιή, τόσο έγ
χεφ2)ιι. η, δεν είν-'1.ι χσ.ι -.όσο ι.'1.
τσ.λΊ. η λ η ν'J. ι.:χτ:χπι'J.σ�η με .9-εJ.'1.-2 σσ.ν .ιι σ.υτο, που για να ε::::�:χ-σι.έψ,
στη -θ-Ωει έ)εuθε?ί'J. στη
ιωο•c ,η2γ ους ό<?θο).ογισηχους
έπιστημο,ιι.-,υ,. Πο� οέν θΩε�.
οογ,J.:χ.τ'J., ούτε ΠΟΟΙ.'J.τ'J.Λήψ:ι,, ο -'
ι....
�
'€
τ� οει'Jι1ο
ι:ι.,1J.ονι�: ,,ι."J.ι ς.,ιοοοuς.
}\.:X.t τί δεν ει.,ει είπωθη γι?�. τrr:
\Ιυθο),ογι-ι της Π'J.τοιοος μ:χ, /41�·
άπο έπ, στ η�J.Ο ,J"J.ς, που αότοι του
),άιιστ�ν τή I έ1Ξ.: τ σ.ζ?υν U ε σοο-:ι
?οτητ'J. ι.:χί με /.2)η πίστ ι , ι.'1.-:9-ώς
ι.'1.ι ά.-πό σ.),),ου ς , έι.εινσuς 7.?ύ θc·
)οuν ν?ι. ι.σ.ν-ΟJ·ι (Lιτωιό π ιz:ίu '1. ::
,
,
πάνω σε ζητηιJ.J που δε I ι.:χ.τ:χΛ .,_
61.ινοuν.
Κσ.ι rψω, για. μας τ�uς "��), 'Γ
ν'J.: η i\[uθο),ογίσ. μ'J.ς σ.πcτελ=ι --
.9-νιι.η π2;ι2ι.-:ιτ'J.,θ,ίμη .,
-την όπ?t'J.·.
9-':J. έπ�ε-πε, νι:ι. σ.:δcιμ χστε άπΟ 1�1..
θηι.0-1 έ9ι!/Ο, του),σ.ιιστcι•
Οί διάφοοοι σcινγο-:ι.JJ·ις r.?u χ1τ:χπιάστηι.'J.
με την Ί-::)ληιι/ η·
- ν
\Ιυθc),ογί :χ ι.:χη) ηγο.Jν ό),οι σμ-
δον στο Ο,τι .ot μϋθοι τt):; π·��),•J-·
6άνσυ-1 ποόσωπ'J.
γ;γοιο,'1. ..ι'J.•ι-'
, ιι
,
•
1
'
τ1�στtt..α ι..,ι οτι σ "J.υτοuς .:;1 ,JccJ>1ετ1ι με .JJ'J.tΙO?η άπ),ότr1τ1_ η .. ;ι:χ.1τ1σί"J. τοU ),ο3 /.."J.τi ι::-�fι, ν π7.ι0ιι r;
του η)ικ:,. 'η στ-ο πW ς -�; μ.�θr.ι :ί,
'
\
Ι''
νι:ι.ι ε..;ηνα·ησειc rr.,�Όιαστ�ι..ε: ι..,,
πε�6·ο),ιι..ές, που μπο�:ί \Jά. τ.::ιι:..ιι.1..-
).έσοιJ'Ι t1,ιοι&μ:χτ,
ε<J/1Ο!στη :<J-·
θυ-Λ-:ι
,..
f"'\ πά�Ι,QιJν Ο,1ω:; χ,.ι έ�Χ'tC.σ",:ις,.
,
σπά.v�ες 6bb"-t"J.. , ΤLτσι ό Γ:::ιu1 Jb ..ι.:χ-θ-ηyη-της ι.'1.ι έλ). ηνιστης ,,.ου π;-
οσ.•σμένού --:ιίων'J. ό Φ9. Κοώυτζ-ο,
στο εηα τ?υ «�υυ.b�),ιι.·η Χ'Υ.Ι. J.Uθ()-·
λογί2 τι7J 11 ά?/'Υtων )rι.ων ,{'J( ιaι
ως τω 1 '�)λ ήνω /)),
ύπιι�τ rι;;ί�:ι
ο-τι ((Οί CΙ?/ 7ίΟι μ υθοι είν-:ι.ι συμG�-
). ισμο\ π�J · ποο ,rλώtιιουν. π1.) ιό σ.
τ2 ..9)·ησι.εΙJτιχ,;_
/.?'.ί
φιλοσο:.ιιι.h
1

1

•

/

\

\

'J--

'

η

η

-..J-

η

0
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ιοόγμ.,.τ:ι. Χ'-t οια.φ,ρ,_ ·η-θιχά. πα.1>αγγέλμ.ατ-,.)>. '() zαν Ρισπέν :½
αλλου της Γα.λλικ'ής 'λκα.ο·ημί'-,
σ"Cον Π?όλογό του στην Έλλ·ηνιχ η
Ιυ-θολογία.,
μ.α.ζί μ.ε &λλ,. γσ!:ι.φει: ((�εν εί'Jαι πιο σοφό, π:ο μ.
"CQ'Ι)μ.ένο, πιο λογικό, άλ·r,·9ινά. πιο
-σύμφωνο με το Έλλ·ηνικό γουστ:.
ν' ά,κ'fj-c:i.ι κ1.νεl ς στοU ς μ.�ου:; ϊ
πω; είν').( ;». �-ηλ:ι.οη νά μ·η του;
φο?τωΨη u.ε εψ·ηνειες πε;::z?Ύsς.
�ο Οε Χ:ι.·9·ηγ·ητ·ης Φελίξ Γχιράν;
•στ·ην 11 ηκ6σ,μιο ι1Ιυ'9ολογία το·,
,
,
•
ι
ι
ι
γοα:;,ει ;.ω; ιι·r, ε,μ.ηνει:ι. των μυJων εtνχ! �πό-θa:σι λεπτ·'} κ1.ι ο t.
:Χι•ιουνεύ.:ι Χαν�ις να. Χ:ψ·η λ&_,9·η
,
. . \
' '.
'
σα.ν χ:-.ιτ:ι.πιαν,τ:ι.ι μ αυτ·η με τΌΙ.·
άπ' Οσ·η πtέπ:ΗJ>.
η
· πεtισσότ$�η
r't2στΞ gλέπο�με Οτι χ:1.ι μ.��ικοl
έr.ιστ·'} μ ονες ύποψι&.ζοντ�ι πW:; κά
τω iπΟ το� ς μύ-θου� χάτ� τΟ σοbχ
'?Ο κ:ι.ί άν,c.ιϊ.νί:ι.ιrτο στ·η σ�γi'.οο
�·η σχiψι xxl άντfλ·ηψ! εi J1.ι κ::��μ,
Ρ
μο' ·r� ,
με' σεο:χ.Ιj
Χ:t.!' μι)\συν
1!,L�Ψ),
,

'

•

,.,

1

αυτ(Jυ:;.

,ι .\:; π&::ιοJμε τώ�:t. κ�ι τ·fjν έσω
·τεσικ·η αποψι. οσ·η τουλ&_Ϊ. ισ-:ον εί
-V1.t στ·Ι) Οιά.-θεσι μχς,
έπά.νω στh
..�έ�μ χ μ1.:; κ1.t &:; ΟοU,μ ε τί Ελ::.γ�
•σϊ.ετιχά gνας σύγχοονός μα.ς l\lύ
.-στ·ης, ό Σπυ9ίδων σ.γος, για. τ,ν
bποίον κ:ι.ί αλλες φο9ε; �χει γ)ά.ψει ό ιι'Ιλισός». 'Έν:ι.ς αν-θοωπ.,·που οι Π?:Ι.<;εις του ησχν συμφ:.ιJ-νο� με -7lς • ;Qέ.�ς του, Π(άγμ1. τόσο
Ούσχολο στοU; Κ:t.ι?ού ς μ:ι:;, μ.7- χ�ι
xiθ-i έποz·ή. Εν:ις tlν,9. ? ωΠ"ι:;
ϊtoU οε,) εΤν:ι.! :Jπε��ολ·fj &ν ποϋ y.ε
οτι ολ·η του τη ζωή τ·Ιjν ε!χε ά
-φιερώlj'Ξ! σε ζητή μ :ι.τ:ι Π'Ι$Uμιχτ�-Κά, σε -θiμ χτα σ'Χν χ:ι! ":ΟUτο 7:)1J
.iξετσ.ζουμε τώ?:ι.:
«Ή "Ελληνικη Θρησκεία έν τι;�
συvόλφ της άποτελεί' εν ,μεyαλούρ
'

-σε

t

Ι �

;-

1

0

yryμα. ΆrπαΟ'χολεί'ται έπ11μ,ελως οχι
μό,ιtJν με τό πνεϊιμα καi τας λει
τουργίας αuτοΟ. @:λα καi με την
ψύσιν και με Την δηψιοuρyίαν των
ικόσμων.

Αί ε�>νοιαι της άpχαίαc Έλλη
νικης Θρησι<είας, αί άποκαλύτrτοu
σαι δι' άλληyορι,κων παρασ-τάσε
ωJ την ϋπσpξιν, την γενεαλογία,,
τό φϋλον. τας ίδιότητας, τας σχέ
σειc, και ά>ιτιθέσεις των Θεωv,
παρfχουν πλή,οη και λεπτομερή
όπrεικόνι,σι J των σταθμών, της έ
ξελισσομένης,
κατα τούς θείους
νerf,IOUς, ΟLΙJίας της Φvσεως,
έκ
της όποίας εpχε.ται είς τό εΤναι
της ένερyείας του τό τrνείιμα αύ
της. Άποχαλίιπτουν τα τελούμενα
έν τι;� κόσμφ ήμωv ί.ιπό της τrvεu
ματικηc- φύσεως των 5ντων.
Πα
ρουσιάζουν την προς τα πρόσω
έξέλιξιν τοϋ άvθpωπί�ου τrνε&μα
τcς τό όποιον τείνει να άνέινθ ι;ι
εiς θειοτέρους κόσ-μους. Αί εννοι
αι αίιται άναψέροvται περισσότε
ρcν είς τα θέματα της πνευματι
κής φύ:rεως. Διότι την τrνει.ιματι
ι<ηι φίισιιι πρέπει
yνωρίζn κα
λως ό άνθρωπος.
Άλλα δια νά
ι-.ατανοηθ�:j αCτη πρέπει να με.λε
τηθ�:j ποότεροv ή δλη Φύσις
και
οί λειτοuρyουvτες νόμοι της. Διότι
ως άψίνει ή Έλληνικη Θρησκεία
να ί.ιπονοηθ�, ή τrvευματική Ζωη
έκδηλουται και έvεργεί' δια των
όpyαιικων μορφών της Φύσεως. Ό
δε διανοητικος κόσμος εΤναι ά
πόpροια τοΟ φυσικοϋ κόσμου. Καi
άποτέλεσμα
άμφοτέρων εΤναι ό
κόσμος των θrΞ.ων».

να

ΙΙόσο οι:ι.φο?ετιχές άντιλήψz:;
bλέπου�.ε έ.Οώ, ;οέε:; τ.νευμ:ιτόδο�
,:,..
'
' '
\
c;ε;,

J!:t.q:>Ο(Ιετιχες

απο

τις

συΥΊ)-

·θισμέν�ς γνώ μες που ά.ΧοUμ ε η Οtα
b&ζ(Jυμε έπάνω στΟ ,Sέ�:χ. μχ;. 'Ε}δώ
Χ1-θ:χ.,α φχf'Ι$τ:Χ.ι έχϊίνο -ποU είπα�·
,
\
,
ι
,
f
, ι
με χ�ι στην
.. �?ι·η, πως ()t α.ιωνtc.:;
πνzυμα-;�χε; ά.λ·ήθειες οεν συγχρJ
..
�fζοντα�, οϋτs τi X?tτ·ήQ:"t. για τ}ιν
εζ .. ήγ·ησί τους ·ή μ πο,οUν να. εΙναι
μ$τ:χ.ιbλ·ητ:Χ. κ:ιι ν' άκολου-9οi3ν τι�
χυμ:χ.ινόμ ενες ά.ντιλήψεις τώv σ..1--.9 ? ώπων η τΎj; έπιστήμ ..ης.

/

Έξετσ.ζο'Ιτας ομως το Π?όtιλημ..L
της Έλληνιχης λΙυ-θολογfχς Π?;
πει 'Ι:Χ στ:ι.·-θουμε για. νά. ύπογ?:ι.μ.-
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μισουμε το οτι οι Πε?ισσοτε?Οι α.τ.J
του :; μύ-θου :; , χ.α-θώς παpουσιάζον
ται σήμεpα, είναι άλλοιωμένοι με
προσ�Τjκες ποU 'έ γιναν ά-ι:Ο ό:ν-θ ρ ώ,
'
'
�'
-;'
'
.,
(Ί
που:; που οε� ησαν �?�ετα_η χανQλου μφ.υ·rιμενοι στα απ;:ι.ι:ι.
�Ιυ
στή ? ια τη ς π:χ. τ?ί'Οος μας. Τέτοι,οι
α.Ψ9?ωπ�ι χ.αί μΛ-9.ους όλόχ.λ·ηpου;
άχ.όμ·η επλ:ι.σαν οί Υδιοι. 'Όλα α•1'
.,
•ι
,
τα ομως εzουν φε?εt συyχυσι.
Οί άρy_ιχ.ο: μυ-θοι, χ.α·S.ως είναι
είy_χν
φανερό, εizαν διΗυτιω-θη,
ά;τΟ
συΨ:-ε-ι9'η ό:πΟ }t[υστ:χγωγούς,
Ίεpοφάντες των άοz:ι.ίων �Ιυστ·η
ρfων, άπό ανΟ ? ε:; θείους, γ!α νi άλ
λ·ηγο�·�:,-οuν μ' α�τ?ύ:;, για νi πε�η
χ.αλύψουν σ· αύτού :; , z.α·9(i) ς ε'ίΟα.,
.,
,
εννο�::ς
με, εννοιε:; πνε 1)ματικε:;,
λέγω,ν:χ
ε
ο·ηλ,.ο·η που δεν επpετι
ται
iμυήτου:; άν-9 t ώπους.
άΨ9?ώπους δηλαδή υ.έ πά-θ·η αν-θtώπινα, μ·fj έξα γ νισμένους,
μ·/)
π9σπαρασχευασμένr)'.)ς φυϊ_ικά. χα!
ίοεολογιχ.ά χ.χί άχ.:ι.τάλ),ηλους
νά
Οεz,θοUν φώς πνευματικό.
ΊΙ έ ? 
μ·ηνεία τών μύ-θων, ·') &ντιχειμεν!κ·'l
έ?μηνεfα το;Jς, μόνον μέσα στα. ά t 
zα�':1.,
ΛΙ υστ·
ή()ια. ,έ γfν.:-το,
σε Ο,σου• :;
,
ι
·ι�
1
εΧ?tνοντο αc,ιοι να 9οιτ·ησουν σ α ..,τά. tO Σπ. Νά γο ς Υ?ά 9 ει γι' ':1.,ύτ6:
<<Τα Έλληνικι'χ Μυστήρια άπη
σχολοCιντο κυρίως με τη·1 έρ1μη
νείαν των παpαδόσεω•J της Έλ
ληνικης Θρηuκείας, μετα της ό
ποίας εύρίσκοντο είς στε.,ωτάτας
σχέσεις, ένώ ό άμύητος κόσμος
εΤχε συyκεχυμένηJ άντίληψιν πε.ρί
αίπών».
'.\πό τού:; πχλαιQU� Ομ.ως Χ?ό
Ψ'JJ:; i'Υ/_!σ':J,,.ν οί :1}\λοιώσει:,
π�U
,
ει'πχμε, στοUς γ Ψησιου:; μ.υ·9ους
των
�Ιυσ"C"·r1 �fων, πeιU τόσο τοU :; τ�οr.eι)
'
,
,, ,,, 1 \z:; Π?Οσ·..ι,·tjχε
οπο�·rισ�ν
με' υεο·,
ς. και
τους α.λλχξ,.ν. 'J I ά?ί'.''i του χ.αχ.ου
εγινε ά:πό τΟν () μ·fjσΟ ΧΧ� τΟν 'J-1σfoOo για νi συν$ z ιστΎ) ϋστ��1. 'Χ'
\
\
'
πο του:; τ?':1.,Ύ�Χσυ:; ποι·ητα:; χ-χι απΟ rlλλους. Χσειάζεται λοιπΟν ποc.' '
. \ ' ' '
'.
σεχ.τιχ.·η επι).ογ·η απο -;-α τ.ηεισ:ι.,

'

r,

t

,

1

σε

σε

0

..,

'

\

'

,

απο -r!ς γ�νομsν-1;:χτα. σ τοczε�χ,
Χ):τΟ: χ,.ιρου:; π?Όσ.SΎ}χες, ωστε νΧ..
ξεχ.α-θχpιστουν <Jί γνήσιοι μυ-Sοι, rιί.
ά?z.ιχ.οί. Χ?ειά.ζεται ομως γιά τ<Jυ
το χχ! χάποιχ γνώσι για τΟν έσω
τε?ισμό.
gεGήλωσα'J•
Τους ηώτου:; που
τους μύ8ους, τον "Ομη?Ο οηλ:ι.δ\.
κα1 τΟν ΊΙσίοΟο) χα. τέχριν�ν σ-:-"fjν
ά?Ζ.ΊJ ό 'Πpάχ.λε:το:; χ.αί ό .Ξ:,νο:pά
νης ό Έλεά.ης. Καί ό μεν Π?ωτος
τοU:; χατ·fjγΟ?ϊί μέ τΟ
αύστη�ό
του ϋ?ος, λiγων 3τι Οιετύπωσα\•-�
ψεύδη γιά τά όποί:ι. -θά τιμωρ·η-θοϋ·,ι
Οεύτ εσσάπΟ τ·f},J ..λfχ·η *. !Ο
,
,
\
ς:ο,.
'
•
�
'
σε, :χποσπ:χ.σμα
-:αυ που Ο!<Ξσω-θ. η χ�
γ?άφει οτι ό "Ο μ. 7:?Ος χ.αί ό Ί-Ισ:ο
Οο:; άπέΟωσχv σ--:οU ς ΘεοU ς κά.'8 :z ,-[
ποU φέ�ν:.ι χ:χ.! στοU ς άvθ ? ώπο:;;
άχ.όμ·η ο'Ιειοο:; χ.χί ψόγο, ο·rιλαο·η τ ·η,,
χ.λο-π·ή, -;-·ην μοtϊ.εί:ι. χ.αί τ·ην άλ),ηλο
:ι.π1::-η. « Π 1.ντ:ι. Θεοίς ά'Ιέθη,χα•ι·
r'Ομ·rι�ο:; Ο' !Ιlσfοδος τε Οσ:χ. π:ι�:/
ά.ν-θ-?ώποισιν όνεfΟε,: χα! ψ6 γ ο:; J_,
) 1
,
\ '). '
σ�ιv, :� \ε� ειν, μοιz ευειν ΧΧ! α. \Λrι -

οε

1

λαις α-τ�τευε!ν».

'.\.Qγότε�,. χ.αί ό Πλά.-.ων. στ-ί-ι
Πολιτείχ -:-ου (Β. 17), πιο συγχ.�
κ9!ν,έν:χ. χα! ΟιεξσΟιχά., άν-χλύ ε! τ·}1�
χ:χ.τ-,,γο�{:χ. σε δύο !J.έ ο ·η. ΤΟ ΠQώτ?
'
. ; ε.,:pεQ:ι.ν . στ \IJ
,
':'
με?ο:;
εt'Ι:ι.t
το γιατι
Ο·rιμοσιότ·ητ:χ. .μύ-�r;υς ποU εΙ z :χ.ν .σ·'ί
μ:ι.σί:ι. άλλ·ηγο?tΧ·ή, ·η όπ;[ ,:
ι

οε

( )
άτι σχετι)Ι(Ο με τη γνώμη,,
, � �
αuτη του Ήοακλείτου yιά την
τη Δίκη τιμωρία των' ποιητών ποι>
άσέ6ησαν, μας παραθέτει ό Διογέ
νης ό Λαέρτιος (\'111-2), πώς ,-&
είπε κάποιος Ί εpώνυιμος, που δέ,
μας φανερώνει ποιος άπο τους • , ε
ρωνίιμους της άρχαιό'fητος ητο. Το
μεταφέρουμε εδώ σαν περίεργο :
<<Φησί δέ 'Ιερώνυμος κατε'λθόντα αύ
τον είς • Αιι5ου την μέν 'Ησιόδου ψυ
Χr'ιν ίδϊί; προς κίους χαιλiκι7, δ ε.δ ειμ έ
νην και τρίζουσαι, την δε Ό,μήροu
κρεμαμένηv άπο δένδρου καί 6ψε.ις
περί αίπήv, όΝθ' ών εΤ'!Τον πε,ρ1
Θεών».

άιπο
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')σ.

ή't':�.ν ΟυνατΟ
κ�τανοΎjται ά.π;,
τους άΨθ ? ώτ.συς της
κοινωνία.;,
ο! όπr1ίr.�� r.:χί ρ νουν κατ/Χ Ύ ? άμμ. α
3σα. ηά.φσ'Ι·τ:χι καί άποδίδουν μ' α.ύ
τό τόν τ?όπο στους Θεους κα.κίzς
χα.ί πά.-θ11 άν-θ?ώπινα. "Ετσι διάφr,
ρες Π?άςεις των Θεων, Ζπως π.χ.
ή συμπεριφο?ά του Κρόνου στον π 1.
τέ?α του Ού?ανό 'η του ..\ιό:; στον
"Ηφαιστο, τον 6ποίον ε?ρι�� στ·ί-1
Γη άπό τόν Ού?ανό, γιατί ·η-θέλ·rι
σε να tση-θ·ήσ·η τη μ·ητέ?α του, την
''ΙΙ ? α, αν πα.;,-θουνε κατά γσά.μμα
άποτελουν για τους νέους πολυ κα
κα- ΟιΟά.γμ�τα.
ΤΟ Οεύ-τε?Ο σ�ημ �ία
ι
;
rι
('\,
,
της κατ·ηγο?ιας ειναι οτι οεν α',χέσ1.·ηκα.ν στά πάσα-πάνω, άλλα
eκαμαν καί κάτι αλλο πάλι όλέ-θρ ιο. Συνέ-θεσαν οί Υδιοι μύ-θους
ψεύτιχο� ς για τοU ς Θεούς. Οπως
π.z. ·η Θεομαχία του Όμ·η?ΟU, μέ
τοUς ό1tοίους άπέδωσαν σ' ,.ύτο,J :;
έλ:χ.ττώμ ατ� χ:ιt συνή-θειες άν-θ ? ώ
πινε:;. J(t' ετσι κλόνισ:χν τΟ χUQος
τη:; Έλλ·ηνικης Θσ·ησ-ιείας. Π ρ ο
σ-θέτει οε Οτι αύτi οεν π�έπ�ι να
τ:Χ. λέ γουν στού ς νέους �η στοU ς �.
νο·ήτου:;, c,ί όπ�ίοι δεν είναι σε ,θ.έ
σι νά καταλά6ουν την άλλ·ηγο,.
χ·η σ·rι μασία των μύ-θ-ων η δε•ι ·ημ
ΠΟ?ΟUν νά καταλά.6ουν τί:; ψ�ύτικε,
Π?οσ-θηκες των ποιητών.
·::(
'.Λ.πΟ χύτά ποU έκ-θέσαμε φαινrχα�9α�:Ζ: Οτι,
χ1.-θω
πα.με και Π?ο·ηΎουμε·ιως,J ι γνησι�Όϊ,-της 'Ελ/,η:ιιχη:; _πα?αδ�σεω:; ελεγοντο και εςηγουντο �.ο
νον μέσα στα Έλλην.χα :\Ιυστ·ήσια,
Οταν χύτ:Χ ήσ:χ.ν στ�fjν ά.κμή του:;,
σε άν-θ?ώπου:; οιαλεγμένους χα.τα
τΟ .. η-θο:; χ:1ι τΟ νοϋ. ι Οτ-:ι.ν Ομ ω;
άπΟ τ:Χ. χρόνι-:ι. τοϋ ιΟ μ·ή�ου χ�ι τοJ
'Ησιόοου οί μυθοι -ίi?-θαν στ·η ΟΤ1μοσι6η1 -τ:χ. α?zισε ·η κακοδαιμονία
,
ι
t
,
..,
και ?ιχτηκαν οι Π?ωτοι σποσοι της
ΠΧ?αΚμης. "λ?χισαν οί παράοοξ,:;
έ?μηνείες των μύ-θων καί ό κλονι'

�f

,

1

,

σμός της Θ?·ησκεία.ς της πατ?iοοι;
μ,α.ς. ά τι είϊ.ε γράψει σι.ετικα.
σ' αύτΟ ό Σπ. ά γ ο:;, ποU ά.ν':tφ!ρ:ψ.ε ποο·ηγσυμένως:
«'ΝJ..ό μεταξύ των πρώτωv

σvr.ι>τελεστών της παοa,κμης ίιπηρ
ξαν και οί έρ'μηνεvται της ίδc:ο
ιλοyίας της Έλληνικης Θρησκείας
οί εξω τώ.ι Μυστηρίων έρyασθέv
τες. Διότι δέν 1115wή9'1'1σαv ουτοr
'1,CX έwoή::rov τάς ύπεοόχοuς πvεv
ματικάς ίδ1ότητσς τοCι έξ::λιχθέv
τος πνεύματος των Θεών της Έλ
λη.•ικης Θρησκείας_ διότι δεν t
y.ιώpιCον τάς ίδιότητας της πνεv
ματικης Φύ::rεως
τοCι άv9ρώποu,
διότι δέν άντ.λή:ι,βη::rα:,
τη; τε
λc-υuένr ,Ι f\ΠΙΙ! 1ξίαv 11ετσεύ
των
φc.Υrεινωv ά:κτί vων του 'Ηλίου καί
των άνθρωπίνωv πλασμαιτων. Πρω
τίσ'τως δμως, διότι δέ.ι ήδuνήθη
σα, vα μα9οuν δτι έκά::rτη άλλη
yορ,κη είκώv δεν cυαφέ')ετα ι μό
VCJ είς τά ποαγματ1 <ά της
άv
Θρωπίνης ύπάρξεως yεyο,ό-τα, άλ
λά καί είς τά μο;>:pικά κα9όλου
,πλάσματα της Φύ::rεως καί είς
τάς πνευuατικάς
ίδιό-τητας τώv
Θεών. Ή δέ ά5uναμία αϋτη ώδή
yησε τούς παρc:ρμη ευτάς
της
Έλλη.. ικης Θρησκείας ε'ς την δια
τuπω::r:, σκέψεω, αύτόχρημα άκο
λά::rτων. Έσχημάτισαν μεταξύ άλ
λων την σ,.πίληψ•ν δτι αί σχέσεις
των Θεω, προς τούς ά,9ρώπ:Juς
ιάπετέλcυ.ι άSuvαμίας ψuχικάς και
π εuματικό-ς. Και οϋτω άπέ5ι..: <αν
είc; τ::>ύς Θc:ούc; ά.ι9ρC::,π1να ,';λαιτ
τι,:,ματα ά,άλ:>yα ποός τηv ,i9ι
κηι αύτώ, κατάστα::rιι. Άλλ' ή
παρξιc; άSι..c ,1ιων
παρεμποδίζει
τηι νόη::rι.ι και την ή9.,<η, δCvαμι 1
νό: λειτοιιοyή::rοu.ι κανσ ικώς καi:
"C:: ,<LJΟ 0 'J.ιησοι.ι τ ην ύλ κην ύπαρ
ξ1:ν κατα τούς θείους νόμους, τούς
_,ντρεχοντας τη.ι τrνει.•,.ιατική.ι καί
ψι,χ1κη.ι έξέλιξ. J των Ο/Των».

u

11 ?Οσπα-9·ήσαμε, συνοπτικ i 6έ\ .... ,
ι
•
να οωσωμε μ�-:ι. ειχο 1Jχ για τ.η,
.
Μυ-θολογiα μας.l�ιi την Π?οέλ;:.>σί
τ·η:;. Για την i?;ι.ικ·ή τ·ης μορφ·rι.
Γιά. την σπουδαιότητα αύτης, με :ο
e
o':tix,

f

\

\
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'

'

που
ας Έλλ·ηνιΧης ΠΧ?αδ6σ,ω;,
εΙνχι, χ�-θως εΥπαμs. για �ημα:; τοUς
'Έλλ·Ιj'Ιας μιά λψΠ?ΎJ ηί lνοος'Ιj
1ιά
έ·θνιχή μ:χ.ς ΠΧ?αχατ:χ.-θ·ήχ·η.
ζων-τ:ι..νΊ'j xxl συνsιδητή Π(Οσπά.-θ�ια
vi δι:χ.σειστοU,ι οί Π?Οχα.τ�λήψε��,
οί ψε&τιχες γνώμες χαί οί πλάνε;
yι:t. τoUc μύ .. :J.ους μ:χ.:; ι ποU εχ.? υ�:χ.ν,
'
'
'
'
,p
'
'
μ:χ. :ι.:χ.ι Χ?υο�υν ::ι:ι.ομ·η, τοσο μεγαλες πvευματιχες ίδέες.
Γι:χ.τ! Οεν π,έπε! v:t. -7() ξ :.χνοU
μ.� πώ:; έiv ·ί-ι Έλλ:t.; τ όσο φωτf\
,
,
'
,
αχουσιες χ:ιι ε:ι..ουσι�εc;ηγΊjσεις,
σ""C"·r1 χε. στ�ηv α.9χ:χ.tοτΊ1τα τΊ1ς, πως
'
\
.,
' ..
\
' '
ες. ΈΟ·t'jμιού�γ-r1σε Ετσι μΕ τCιν χ:ιι.:ι')
αν χ.1.: σ�r,με:ι:χ. αχ.ι:ιμ.Ί'j το 9ως εχzιεv1 πέλ-:ι., yος ά.πΟ πλ&νες, ποU τό'1')
νο· , το ά'Jια�ο, άπΟ τCt. bi-θ·η τ�)'J
b:ι·Stιi ?tζώ-θ·'ίχ:ιν στ·fj χο:ν·fι συν::f
:χ.ίώνωv ?ωτfζ·η -:·/)ν ά.Ψ.9'Jωπότητχ
\
' ' !�'
με τις ιο εες του, την ιστΟ?!:Χ. του
-Ο·ησι.
�τσυς -;;Ελλ·ηη.ς ίοεολόγου-;,--πο� κ :x.l τ·fj·J τέχvη του, αύ--:0 ό9:.ιλcτ.χι
στο φως πο:.ι c;επ·ηο·ησε σαν υπέεiν:ι: αν,θ�ωποι μέ τ·fl σχ.έψι έλc)'
- ' ,
. '
�5 εη1 , -,;:;οbάλλsτ:χ.ι �ν:χ.
voz, ·'i αντ:χ.υ\γει;1. 'του., α.νεσ-πε?' ου ,ε:ι.:χ.·θη,:ι.υ ι
χε�ν-:.ιυ yω-:-ος ΠΟJ εχχιε, που φωΟιχ:ιιοσύε'.JγενιΧό. εν:ι.. :ι.:ι-θΤjχον
τ!ζε χ:χ.1 πΘU ..Sέ::ιμ:χ.ιν,s μ.έσ:ι.. στο,Jς
ν·rι:;, εν:ι "έ.tγον έ"9.νιχ0 ,θ?ι έλΕγ:ι
Π?ασπά-θ.ΞtΧ φωτισμέv-η
με.: �fιi
Ν:χ.ους :ι.:χ.1 τά Ίε?ά της ά?χαίας
έ--9vtx"fj; μχ; π:χ.'J:χ.δόσεως.
-γtιi -7·fjν ά.ποχ:χ.τάσ-τ.χσι, Οσον είν:ι..�
Ουνχτό•ι, στ!ς συvειδ·ήσ�ι:; τών συ�'
ΔΗΜΗΤΡ. ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ί,':Jόvων μ:χ.ς της άξf:1.ς τΎj: ά?zχι4)7)62
r.νΞ.Jμ.:ι-- tΧΟ τ·η; 7:Ξ.?!εzομενο,

π-ο)

.χ�ύbsι ά.λ·ίΊ'θειες μυστ-rί?t:ιχέ:;.
:\Ιιλ·ήσψε γιά τ·η bsb·ήλωσι τω·ι
�&.9-ω'Ι -;·ης.Βεbήλωσι διπλη, με τ·ηι
\
,
,,,_.
ι
ι
ι...
απο το ;ς
ο·ημοσιευσι τους εζω
.χλειστοUς κύκλους, ποU -ητ,_ν -η -θi.'
1
'
'
,
σ: τους, χ:ιι με ι:·ην 1t1,:ιτ.οι·ησι -τους
με π:;ασ·.9-ηχες :χ.σεbείς. Ί-Ι οιπλη
1IJ-:·f} :ι..:ιχ·'} μετ-�z;;ί?:,σι, που &9!::
σε τ6σο π1λ�ι:ι. 1 εφ�?Ξ μοι?α,�:ι.
,
,
σταυ:: χ:ιτοπινους χ:ιι�ους τ·η σJγ'
\
'
ϊ.Uσι, τ!ς π:ι?ε?μΊjνειε:: χ.-χ� τις παι
•
,
ι
,
ι
,...

,

1

Ι

'

-

'

}-:

'....

\

1

•
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ΤοΟ ΜΙΛ Τ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η

λΙΕ.\.ΕΤΙΙ τώ,1 '.\.?zαίων Έλ
λ·ήνων συγγ?αφέων, οτ:ι.ν εί
ν:χ.ι έμ b? ι,θ�(jς χ:χ.ί έ,JΟελεzής, bΟ·'ί
γεi Π?Ο; ενα �Πέ?Ο1/.0'1 ΦΩ�.
Θ' άσ;ι.ολ·η-θώμεν -τώ?α μέ
πα
.σl γνωστον μέν, ά.λλ� ούδέποτ� b�
-θέως έ?ευ,1η-θέν
Π?όσταγμα των
-ιt?ογόνωv μας: Γ�ΩΘΙ �λ )"lΌΚ
.Δ.έγετ�ι Οτι τΟ ρητΟν τvϋτ-ο εί
-να.ι τσϋ λαχεοαιμοvίου Χ ;:λωνο,,
άλλ' ύπά.?y.ουν χαί οί ;ηονου 1τε;
()τ, τοϋτο εΙν:-tt τΎ) ς Έλλ·ηνιχΎ1 :; cI,ι1oσo9f:t.:; κ:χ.l τών :λΙu�-:·η:ιίων -Ο
λ Η .\. )Τ.\.�ΛΙ.\.. Είναι ·η έντολ·η
χαί το πα?ά.γγε)ψ α του Θεου του
Φωτο; (του Η νzυματιχου
Φωός) ·�\πόλλωνeι:;, χsϊ_:-t?7.Υμέν·η .::ί:;
�ΎJν �Ιsτώπ·ην τοϋ �Ι:χ.ντείου �ελ
<pωv.
ει: "1Ίv �Ιετώτ.·ην τω'Ι
'λλλά.,
�ελφών, ώ; λέγει ό ll λούη?χο;
είς το σχετιχον �?γuν του, το πα
ράγγελμα ά.νεφέ.?ετο, οίονεί ώς οί
ουμος :Ρ?ciσι;, ώ; έξης: ΕΙ. ΓΝΩ
" Ι "Σ.\. ΥΤΟ"Ν. �υν+,-θως, Ί.?· ησιμο
'ΠΟtϊί"=�: τΟ δεύτε?Ον μέ ? ο:;, άλλα
είναι άναποσπ&.στως συνοεοψ.ένον

"ο

με

μ:χ.ζl

'!Ο τ.,ώτΟ'J.
iποΟ!Οοuν

'

'

πνευμ:�.τtχον νr;·ημ.:�..

Κατά τόν J l λούταο7_0'1 λr;ιπόv:
άνε;?ώνουν
]�Ι (Είσαι, ύπά�y_zις)
,
,
οι Π?οσε�/.cμ.::νοι Π!σ-:οι
,;μνολο
γ�Uντε; τΟν ''.\ϊ_ ι:;ονον, τΟν �\ίώ ιι
ον, τόν 11 αντοούναμr,'1. "Ι Ιτο ο·ηλα
δ·Ι} μ.ί� ό μ.,ολογί:χ., έν τ:χ.U-:ψ κ:χ.l ά.
ποκ&.λυψ:ς I f ιuτεω; εί; τ·Ι}ν '\.
νωτ:Χ.'7·f)ν �:χ.ύτ·ην .λJν:·χ..μ.ιν, τ·fjν δ
ποίαν τi :.[Jσ,·ή�ια χ:ι.ί ·η Ί�λλ·η
•1ιχ·fj tΙ)ιλσσο9f:χ.. ε1χ ον ΟtίΟει x:x.l ά.
'J ε J:ι ::ι έν τ'f, ά;r.9:Χ.στιμ 7:VΞ'Jμ:χ.τιχ.Ί}
ΪJΙ-;ο �ξω-:ε,ίκcυσ�;
�ων ώ�ιμότ·η--:ι
;
_
,
"
εσωτε?ιιtης ενσJνειοr1 τt:.ιJ πιστεως,
ςεΊ.είλισμα 7Wν π�λλαπλών έν
\
- τη;
- '\
'
τ·-η πε:ι!Υ?19Τ:
_},�Ι}: νωτ1ατ·ης
ε.ω; �ντ!λ·rιΨ;ων ,..ι�ς
.λυ'):χ.μ
-ιου,γου
�
...
_
Ελλ·ηνιχης Φιι οσο?ια; χ:ι.ι
των
;\lυστη,fων, συγχ.λινουσών άπ:χ.σί;)ν
είς μιαν, την Yll.\PΞ.l?\ λΝΩ
Τλ ΊΊΕ �lΒΙΙΟΥΡΓΟΊ' .l ΤΝΑ�ΙΕ ΩΣ.
ΕΙ. Είσαι. 'Υπάπεις... Ώμολό
γουν οί Π?Οσε?χ6 μ .ενοι πισ-τοt, μi
σj. εί :; μί:χ.ν ψυχιχΎ!ν άνάτ:χ.σιν και

-:ο
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πνευματικήν έ!;αύλωσιν.
Καl ,1άπάινιτ-ησι:; ,τοϋ 'Λ.. ϊ.όλλωνο;,
σΟ:ν
του Θεου του Φωτός - του Λό
γου- 'ή?zετο τό -θϊίον χα\ μεγα
λειω'δες Πα?άγγελμα:

- Γ ΩΘΙ �λ ΥΤΟΝ

ΊDπιταγ'Υj Π?Ος μελέτ·ην χχ� γνώ
σιν της '.Δ.λη,9.εfα:;, Π?Ο:; ι:ελειοπ,�
ησιν.
'Επι,αγη τω'Ι :\[υ(ΠΙ)?ίων
χ:ι.ί της Έλληνικης
ΦιλοσοφίΎ.ς
Π?ός ά.χ,ρι�η γνώσιν --:Ύjς -ούσfα:; κ:ιl
του σΧΟΠΟU της Ζωης.
_ Π ράγμα,: ι ,·'Ι γνώ? ις
αυ
,
τωv -θα μας α'Ποκ:ι.λυy-η τ·ην αντι') , G
'
ς,. ,
ι •
ι
ει ν οιο ι
χ ιμ ενικ·ην
α./η-V: � ,
: α. �
7
ιν, ως φ ?·ημε
λ·η-θε χι αι εν
η
ηr

; ,
, α.
ν:ιι υπ οχουσα!, ιν:ι γινωσιν νοη
α.
τ:ιί, δέον
χ:ιτοrτ�fζω,Jτχι εΓ:; '7i
Σύμbολα, νl έχφ9άζωντ:ιι ει:; π7.
ραστάσs.ις άντιχειμενιχώ:;.
σ�·ηματfζ�τχι ·fj :tλ-�9�1 :;
!ότ�
,
γνωσις και αποκ:ι.λυ-πτ,ται ·η :ιλη
-θει:ι. Διότι τά. σύμβολα του Έ!;ω
εΙν,.ι αί ε;χόν�ς
τε?ιχοU Κόσιμου
τοϋ πνευμ�τιχοϋ μχ:;
πε�ιεχο�J.!'
' ν
� ωσε ν ' τας
' συ)
ν
χχτω9
ως
;1. ,
\�υ, _ ,
λσ,β·η ·η εσωτε,ικ·η μ:ι.ς :ι.ισ{)·φις.
"Ω
_ σ 7 ε , ν τ ο, :; μ ':J.. ς ε ;ι ν α ι Ί](
;
1
Π η γ ·η, Χ α ,.9, ε γ ν ω σ ε ω ς.
Τ'α,ς )\ειτο�9γ:_' ,:ς___ της φ ' σ ως , Ό'χ
� �
�
γνω?ισω μεν ν η ιν 1.ι, ·η αλ�η ·η
ε , · 1: ;..� f
ι
,
τ ν γν�σις -θα μας απ:ι.λλα!;·η απ'J
�
τ ν -πλαv-ην χα1 τ·'lν ούτοπίαν.
η
τω π·ηγάζει
ΊΙ,θ-ικ·η σψ:ι·σί:ι. τοίί
".9--αν&του τ�>ν r.'1..8ών Οια. τ'ης i
παλλ:ι.γ'ης των άποfων ώ·θ-ουμέ'Ι'η
ούσlα μας ύπΟ τοϋ (Ι)υσιχοi3
Νόμου,
έςελιχ-θ-'i) έν τψ � :ι.ί)
τ·ης ι,)υσεως �ι:; φ<:>τ�ιν·η:J σ�νειο·':σιν, ες,σy_ομεν·ην :ι.πο τ·ην σ.συνει
Ο·rιτον χ:χι ένστι:ι.τώδ·η Uπα9ζιν.
�ια. νi έnιτύy:η Ο μ. ως ·'} π�οσπά
'19εια τΎ)ς γνώσεως τοU έ1.υτοϋ 92
zρ·ησιμσπ,ι·rισωμεν χ:ι.τά
πσωτον
τ'Τ(ν bα-ι9μ!Ο7. τ·fj:; έκπ1.ιΟεύσεω,. Άί [
,
,:,,.
(, '
. ,:,,. 'r,i):J.,
r;a·rιγ
Ύ'tω�εο)\�γιχ.;'η Π ΟΟΟ��
:
?
σ·η εις τ·ην ·η·9ικ·ην Χ:ι.ι φιλοσοφιχ·η,1
α.νοοσν των bψ·ηλοτέ?ω'Ι b�-θμfοων.
'ΤΟ πόσον συντείνει
είς τοUτο -η

-η�ων.

1

I

να

1

1

ου

·η

''i

- r ,-θ:ι.

,

,

, ....

Π :-χ.ιΟεί:1., μας Οείχνει -η χ1.τωτέρύ))
ύπόσχεσις τ'Υjς Θεάς 11 αιΟslα;- ;ί;
τΟ ένύπνιον -τοϋ Λουχιχνι:ιϋ:
r.:ιλαιόΨ
((Λήσει δε σε ο�τε
'�' ν, ο ,, τε νυν
' ,.J1.ι,
Ό
�'
ο :;ν
�υυε
γενεσ
;
�
,
,
,
αλλα κ:ι.ι τα μελλοv-α προοψ,:
μετ' έμοU χαl Ολως &πχντα, ό
πόσχ έστf, τά τε Jείχ τ' ά.ν,&ιρώ
πιν1. ούχ ε!ς μαχ9ά.ν σz Οιδ&.ξο
μ ι ..
=ι : >�:,
� ·η,ι,:ι.ο·η:

ο'

Της π�σσοχης � ου
ούδ>Ι"
-:ων π:ι.σελ-9όντων
διαφ,Jγ 1),
οUτε όφείλον ν:Χ γfντ� νUν, άλλ�..
χ:ι.ί τά μέλλοντα -θά πσοbλέπης
έγκολπούμενος
έμ.} ( tΎjν π.1.:,
' μια_, 9:χ.σε�
οεν
οε!-χ
� ' ;ι) χαι\ εν
"' ,9,'�
�
,
π:ι.%λ"9·η πολυς Χ?Ονος
-;:?οτσυ
σέ διδά!;ω την συνολικότ·r,,α τη,
,
,
' (\
ι
γν σε ς χ�ι\ τ �\ηv
αΨv�ωπιΨην
� �
και -:·ην ·.>;ι:ι.ν.
'λλΗ. πε�ί της σ.1;1:ι.ς της Π :ι,
Ο�ί:ις γ�i?ει ό llλάτων ε!; τ�uς
::\ΤC:μους ( �Τ'):
(( ., ....\. ν-9:.ωτ.Ω; πχιδεfας μS.,ι U Q o\
'
\
χι υσ ως ευτυ ο υς ,,.
· :; υ ων
J·rι --: ι
�_ _
�, Ξ
�
·θ-ειο�χτον, ημε�ωτχτον τε ζωr;ν
γfγνεσ·3:ιι φ:λiί... ».
(Ό α.ν·.9-οωπος αν :ή,5ελ�ν τu
ϊ.ζ,ι ;JCJ·S'f)ς μ.ο�φώσzω;; j(,) φύσε'
,
,
ω: ·ηυνο·r,μ.ε'Ι'ης υπο\ τ·ης τυy
:η:;,
iποb-χ�νsι ,9ειότ,.'7ον χ.αι ·fj μ. 1�ώ
τ:ιτον ζωον ...).
' .... \κCμ·η
ε!δ!κUJτεtον ό ]_Ι λ'Χ.τω·J είς τΟν Τίμ:χ.ιον ( σ�λ,Ο. 1 ίi,
173, 179, J81J ά.ν:ι.φε�όμ.,'ιος ει;
-:�fjν ;::ι.. ιΟεf:χν :ι.χl μό?φωσt'),
γ�Χ9,ι:
((Τφ Οέ περl φιλομ.&.·9�ι-Υ.ν χ.,:
Πε-:ι! τ7..ς �.λ·η•θείς 'Ρ?Ον"fι σ-εtζ
ί·
σπουδχκό-:-ι, κ1.τό-. τ,..υτ�. μ&.λιστχ.
τών :χύτοU γεγυμΨ:ι.σ μ.έν·ων φ9r:.ι
νείν μ.οι ά.-θά.ν':/,,τ"J. χ1.ι -θ!7'J... 1 1)
πε� άλ·,rθεί1.:; έφά.πτετ.'l!.
πά:σχ
'
,
,
" •
7
α Jαγκ
μεο:.>, Χ'J.. (, <Jσον ?!
ου
�
;
η �
,
τ':1.σ/_ειν :ι-,-θ-σωπι'Ι'η 9υσις σ.·θ':1."
"
,
' ,
,
' 1t
ν1.σιχ; εν·οεχε-τ'Ί.ι, τουτου μ.η1.z
,,
"'ε α.!ι
' \ (\ ε'
' )\ε!:' εtν :-τε
απο
μεy_(t
ν
t
?,
,
91.πευοντα το ·&.:-ιον εzο,ιτ"J. tε

,θ,:ι,

Ι

1

.

οε

-
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α.ύ-τόν εδ ΧεΧοσμ�r1μένον ων δαί
μονα. ξύνοικον έν α.ύτψ οια<ρs.?όν
-rως εύ.οαίμ<Να εΙναι ... J>.
('Εκείν?ς ομως ό όποίος εχει έ
-πιοο-θη είς τ·ην φιλομά-θειαν
καί
είς τη,ι άπόκτησιν άλ·η-θινων γνώ
σεων καί εχ$t έξα.σκήσει καλά. τό
μέρος του
έκείνο -που σκέπτεται
τ' ά-θάνατ-χ καί τά. -θεία, αν -πλησι
άισ·η τ·ην άλ·η-θεια.ν τότε κατ' άrπ6λυτ' ον άν&.γκ·ην, -θά. έτιιτύy_η έξ ;
λοκλ·η?ου την ά-θανασίαν, οσον ι'Jέ
�χι:ι εΙνχι δυνατΟν
μ.ετάσz�η τΤjς
ά.-θανασίας ·η άν-θ?ωπίν-η φύσι,. Κ:ι.ί
έπειο·η α.ύτός ό σ.ν-θ?ωπος τιμq. πάν
των τΟν ΘεΟν χαl εχ ει μiσ� το:>
συγκάτοικον τόν οα(μονα. πολυ Κ'J., ον ·υ-α.
()' εοιναι εςα.ι....
λα.' τ�κτ�1tοι·ημεν
,
ρετικα ευτυχι,σμενος.).
Τέλος ό 3'ίέγα.ς 1Ι υ-θα.γόρας i
δού πώς Π?οτρέπει ν' ά.πχλλαγώμ ε·ι
των μεγ&.λων κακών, μεταξύ τω•1
όποίων πε?ιλαμ6άνει την ά.μά-θ;:ι'J.ν:
ηχ ν
υγαδευτέ ν πάσ·
:ιΦ
?
� λ! : ,η
και πε?ικοιπτεον πυ?ι και σιοη
?ιι> καί l\Ιηχανα'ίς παντοίοις, άr:ό
Τόσον, ά,πό δε ψ•)
μ εν σώμ :ιτος
χης άμά-θ-εια.ν, κοιλίας οε πολυ
τέλει=ιν, πόλεως οε στάσιν, οί
κο�
Οιz.ο��ροσύν�ην� ό μ ο ϋ Ο
π α ν τ ω ν α μ ε τ ? ι α. ν».
(Είναι άνάγκ·η νά. έκοιώξη τ:ς
με ολα τα. είς 't'J}V οιά-θεσίν του
μέσα κ:ιί νά. ΠΕ?tκόψ·η καί με φω
τιά και
σίδε�<J χαl
χά,9� $:
οους �Ι·ηχ&.ν-ημα. καί μέσο άπό μεν
ό:πΟ
τό σώ μ :ι τΎ}ν ά.σ,9ένειαν,
την ψυzη -.--ην ά.,u.&.-θει=ι, ά.πό την
κοιλία τ�')ν πολυφαγία χ,.ι τα. πο
λυσιJν'8ετα μχγει?εύμ ατα,
άπΟ δΕ
την ll ολι'tεία τη στάσι, ά-πό το
'
�
,
• '
α)
σπι'�ι ;ην
οιzονοι
ο �1.
: χ1..ι' απο
,
μαζι 'tην α μ ε τ ? ι α).
ποUμ.ε Οτι
�Ιπο?ο-Uμ. $ λ1ιmΟν
το Γνω-θι σ' αύτόν μιiς κα-θοοηγ.;ί:
Ν:Χ. γνω?ίσωμ$ν τΟ 'Εσωτ.:;?ιχό J
μας Εί'Ια.:, τό'Ι lI 'Ιευματικό'Ι ;1.ας

να

οε

ε

με

με

οε

να

,
, ,,1Νο·ητt�ον�
'
' "�υνα_ιΙ,
\..οσμΟ'J, �ον
τ?ν
σ-θηματι70,1, α.?�α ,κ'l..ι να, τ�ν 6ο·η-cΙ·�
σωμεν να Π?ΟΟοευσΏ και ε!;ελιχ-θ Ω,
μορ:pούμενος κα.τ1 τα.ς έ.πιταγά.ς
το� Φυσ�κου, τ�υ., 'Η-θικου Ν?μου.
Διοτι 1t?α.Ύματι ο α.ν-θpωπος, το Η
λ;;ιό";'ε?Ο'Ι τουτο ο·ημιούργ·rιμα της
,
c!>ύσεω:; φέρ,��t έν έαυτ4) Ου ιά.
μ ι,ά.λ):'
}
εν , λαΨ.9-α:ιουσΏ καταστ�σ;;ι, �ασας ε
κε:νας τας Π'Ιευμα";'ικας κ:ι.ι ψυzι�α:;, κ1.ι νο·ηιτ(ι,χας ικχνοτ·rιτ:-:; κ:1-.�
:χ.tτινz:; φ�σι?Λογιχ� ς
ουνα μ ει:;,
χρησιμ.οποιούμ εν:χ.ι
χχι αν�μποοιστω, λειτο:.:ι:-γ0Uσχι1 εΙν:χ.ι Ουνχι.τΟ\ι
να. ό0 γιy·f1 σωσ: --:ον rl.ν-9 ( ωτ.r;•ι μE y,?t
-θεοποι·ησεως.
Βεb1.Cω:;, οε-ι ξΙ ι:χ.! εϋκολο:;
η
σ� μ. �ό?φωσις
Π(;�; τ·fjν μ.1γά),"'ιν
αυτη'Ι εΠt";'αγ·η•ι.
"λς μ·η λ·ησμο
νωμ. εν του; στίχους του '11?1:κλ�:
του: «'Ι·υy_71 ς -Π$fο�.. τχ ούχ. α.,ι έξε:
�ο�ο π άσ1.ν έπ�ΠΟ?�υόυ.ι::νος όΟόν)),.
·η χχτα νz?ελλ:r1νιχ·rιν _μ�-τα9t:σιν ,:
..lεν -θα μr:ο:;εσΏς ";''r1ς Ψυι:r,; ια
� :;�--:άστ1:; στ: iχ.!jογιά.λι�
εις ι:-α. μχ ? �χ:ιι-r:χ. ι:χ. τ·,:ς, �� πλ,;J( τ·η, τ:Χ. '/..Ο':Jα λλ�':J.. 1
r,
ολε:; τι:; κ:χ.τ�;.>,θυνσεις 7·r1:; χυ� η.;
(χι' αν ά ?μ. t•ιfσ·η:;
χαί τη ζω·η σο-.> όλόκ),ψr, Ξικόμ 1)
( αν Ο:χ.π�v-ήσ·(lς.
]3:χ.'8εια. εΙναι ·η ι0ύσί:χ. τγj:; 1 άπέ�χ·,
(η ·η -θωοιά. της,
Νους,
�\όγο\ ζου,: πά.'Ιτα , μ' αυτ-ην
,
κ:χ.ι _ωμ α ειν-:χ.ι ·η φωιλ·ηα τ�η:;.
"λς έ·ι·.9--.ιμούμε-θα
ά.χόμη τό,.
σ-: 'ίχο•ι -:ου 1'καί--:ε:
(<1Ιέσ:ι. μχς Jπά:.ι.ει lνα σύ tJ.π:χ. 11,>,
ποU τΟν συν�-πλ�ή�ωσεν ό ΙC'1.ντιο;:
«... iπέ ? αντο•ι Οσον χαι -:-0 έχτΟ;
(·ημών»...
'λλλά, ας μη•1 :ι.τ.ουσ:άζΏ απο
τη•ι ψυχήν- μ7.ς η έ.ϊ<'ι&μί7. τη; ά
τομικ ης μας άν'tαποκ?ίσsως ,ίς -ό
τόσαν :ιψ·ηλόν, ";'όσον bα,9-ύ, ";'όσο,,
μυστ·η?ιακόν τ.α?άγγ;:),μα...
1

1

\

1

Ι

f

,

1

1

1

1

1

1

:...

1

1

1

λΠ.\Τ. Π.\ll.\.λlΙλίΗΤΡΙΟΥ

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
'Από τούς ΗΣτοχασμούς
έπάνω στή Ζωήη (δεύτερη σειρά)

ΕΓΩ

ΤΟ

Μ :τάφρ.
«�Ο ..lι:χ.λογισμό:, χ:χ:�' έμi, Ez1!
--:·}1 μεγ:ιλύτε?η σ·ημ1.σί1.. Εϊν:χ.! τώ
{-1. πάνω &πΟ ;?3 ι...,όνι-χ ποU Οι:χ.λο
γfζομ:χ.ι χ1.ν,ν:χ;_ Ούο φο�Ες τ·'}ν :'Ι_
μ έ:J:χ.. �τ·'}ν i? xll ήτ:χ.ν Ολ1- πολυ
Ούσχολ1., οεν εΙ;.:ι 'έλεγz.ο πάνω
στί :; σχέψ:.ι :; μου x.1.l μεσολ:χ.bοϋσ:ιν
πi:ι1. τ.:ιλλΕ :; iφ·r,?Ί)μΟΟδε:;. '�\λλ;_
σ�γ&-σ!γ;., τl :; Ζχοψ:χ.
τξλlfω:;.
{'()λο x.1.l π.;.�ισσότεοο εοιν:ι
τόν
χ1.!:ιό μο. ; χ.11 τ·'Jν έν:.(γ·ητιχότ·r1 τά
U.IJU σ,Ο'Ι τελικο σκοπό. ll ηγ:χ σέ
3::>:���o'J:; Οιδ1.σχάλου:; καl ά.κολού
..,9.-η�1. i?χετ:1. κ:χ.ί δι:χ.φο?ετιχ.1'- συΟι1.λογισμοU, όπωσδ·ή π'Jστ-ί-1 μ:χ.τ:χ.
τε ομ.ω: οεν ·ημουν ποτε ικ:χνοποι·r,μεν;j:; με Χ"J.'ιεν1..
:1..τ: α.υτα ί'σω:: «ίκ1.' ιοτ.οf·ησο> ΟΕν εlν1.ι ·fj σω
'
στ·fj λέζι. ''()λ' αUτ:Χ. όδ·ηγοϋ,, σ
ξν1. ώ::ι�σμi ιο σ·fιμ:.�ο. που έξ1.::ι. ' \ " ,
,
-:α.τΑι απ το 'ιοι:χ.ιτε?ο σuστ·ημ.,..,
χ�'
.
,
\
.,
\
ευ:.ιισz.1. τον ε7..υτο μου να Υ.:ι:.τ:ι:.ν�α εν,. iπλΟ άποτέλεσμ:ι τοϋ συ
,;-:·,1 μ ατο;, 1t(ιJ οέν ·ηην ό τελιrι.ος
'
σχοπο:;.
:λΙ:ι iτ.' Ολι:ιυ; αύ-τοUς τοU:; πι:ι.,
, εμ1.{\
)'
'
�1.μ.,:τ�σμου
�,: π \ε?ι,., ν,:,, X.J�
'Jια,:,1_ω στ�; σκεψει; μου, και
,οι
'
t
,
Ρ ι
συγΧt'Ι'r1 σε�ς μου επισΊ)ς οtισχοντ,._ι
όλοκλ·φωτικά. κ&.τω ά.πο 'έλεπο.
Έξασκ·,ι'.<J.·ηκα στ·ην �:r.-θειά. ά.η.π•ιο·η
\
' '
,
'
' .
γ� :χ να Ί]?εμ·ησω το σωμ:χ και το
νοϋ. 'Έι.ω έ-π,:,ναλάb.sι τ·Ι),ι
ίε?·'Ι
)\iζι χ1.1 ν·�στεψ1. έπ! μ.εγά.λ'1. Οια.,

'

'

.,

.... ,

'

,

1

:;

1

'

'

!

'

1

ΚΑ ΤΙΝΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ

'] 1-θικ&., σ,&.-θψα στο
στ·ήμ1.τ,:.
υψc-; μοJ, καί τά. κοσμ.ικά. οέν μέ
τ::ι,:bvϋv.
(f)'στzt:ι Ομως άπ' Ολ�
τοϋτ1. τα y_,όνι'J., ':OU άγώv':Ι.. χαι
-;'t)ς π�οσπ&... sι..::ι:χ.ς, τΎj:; π:.ι,9,.?zί�ς
χ.χι :χ.π1.�Ψησzως, οεv υπ:t?χει ·η ει� ή�·η χ�� ·'} ε�Ο1.ιμο�ί:ι:. για ·'}ν
;
_
,. J.α μιΛι,υν ι,ι �Ιεγαλοι. Σε σπα,,
νι.::ς π.::,ισ:&.σ:.ις ·}ι::ι 91.ν
� ωτισμiνες σ-:ιγμε:; ,:πο bx-9:.ιi εχ.στ:χ.σι,
rι οια�σ-�·r,τικ·η Jπ6σzεσι γιά. μεγαλύτε? λ π::ιiγμ.1.τχ. '...\λ).;_
Ε. ι: ω
'
.
,
\
....
,
'
τ-,1 v ιχ.Ανοτ·ητ,:, ΨJ.. ο�:ιπ.s?ασω τ·ην
:χ.π1.:-·ηλότ·rιτ,: ι:-:.ιϋ νι:ιϋ μου, χ,.1 b?ί
σχr:.ιμ.1.ι άτiλειω�1.. πιΑσμ έvvς σ' α.ύ
'Γί-ί ν. f'Ev,: σύννεψο συγχεχυμέν·ης
iπελπισfχ; πέφ-;zι έπ&.νω μου χ:ι.ι
ν:ώ-9ω ν�. μ.�γαλών-η ·η -θλίψ� μ.οωJ.
'Τlu.αστε χα'9ισμένοι στ·ην οz-θ·η
ένΟ; πλ:χ..τU ποτ:ι.μαϋ, χ.οντα. στα
νεοά. 'JT πόλι ε�ισχ.ότ1..ν$ σε χ.&ποι-:ι..ν :χ.ποστ,:σι π:,.•ιω α.-π το Π:)τα.μ.ι.
rΊ�ν1.. πχι01 τ�χγουοουσ:. απ 't'Ύj,,
αλλ·η 0 1. ·9·η. 'Ο :;1 λιο; Gασiλ,υ: πί,
\
_,
, '
/jω :χ.πο μα.; χ.1.ι π�νω στα ν:.,α'
πυχ.ν6:ς σχιΕς επεφτ�.,ι. 'ίΙJτ1..ν Ε.να
,
'
'
,,
ωμο�?r; χ-:ι.ι' ·η�εμr;
απογ�υματινο.
.
μ€. μ.άζε; i·πΟ σύννε.9:χ. ποΟς τ+1ν
&ν,.τv):�, χ :ιl τΟ b�-θU ποτά.μι μό
λις φαι'Ιότ:r,ν νά. κυλα. 'Εκείνος ξε1.νοϋσε 3λ·ην σ.ύτ·η τ·η οιά.zυη ώ
μ.ο,ο�ά.· ·ηη.'Ι CΙ.ΠΟ�9οφ·ημένος
στο
πρό6λ·ημ.ά. του. Ε!μαστα'Ι cι.μίλ·r,τοι,
Χ�ιι κείνος εΥϊ ε χλείσει τ� μ.&τtα. ..
•

'

1

ι:,.\

•

,

•

'

?-

1

οεν

•

Ι

Ι

t

,

\

/

\
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ΙΛΙΣΟΣ
Τό α.ύση�?ό του πρόσω1tο ·ητ,.ν 1ή
pεμο, ώστόσο μέσ,. :_ου ύπηπ_ε εν
έσωτε?ιχό; άγ&1νας. "Ενα.
τονος
χοπ&οι άπο 1tουλιά άνα.πχύοντα.ν
στ·ην έπιφάν,ιχ τοϋ vεροϋ· το σχού
ξιμό τους -θ-α.φτχνε 1tέρχ άπ' το 1
1tοημό, γιατί ενχ α.λλ{) χοπάοι ·η�
-θ-ε τώρ:ι άπό την α.λλ ·η οy_-&·η ι.ι.
ένώ-θ-·ηχε μ:ιζf τους. 'Υ1tτ,ρy_ε 'κ-ϊί
που σκέ1t:ιζ�
μια α.ί',ρονη σιγ·η
τ·η γη.
_,' ολ:ι τουτα. τα zοόνι ,., στχμ:ι
τ·ησ:ιτε ποτέ ν' άγαηιζόσα.στ,: γιά
τον τελικό σκο1tό; ΊΤ -&έλ·ησι και
·η ποοσπά-θ-ειχ οέν ο·ημιουργουν το
ιr'yώ1>; Κχί μποοεί ·η πορ,f,., το3
υόνου νά όο·ηγ·ησ·η ποό; το χίώ
νιο;
«ΣυνειΟ�ητα Όύδέποτ� στ:χ.μάτ�ησ-χ.
ν' ά.γωνίζωμα.ι για χϊί,Jο που �h κα.�
Οια x:x.G Ολο μου τΟ ξΙν:χ.ι πο-Sεί.
l(ι' οϋτ$ Π ? όχ�ιτ:χ.� ν:Χ. στ:χ.μ:χ.τ·ήσω.
".\.ν τωκαν:ι, ,9,,χ επ,φτα., •9α ϊ.Εt
pοτέ?ευ:ι. Είναι αύ:.:; ·η ϊοιχ ·η φύ1
1
Ι
σ� τωιν Π?α.γματων παντα. ν αγωνfζωνται ποος τά πάνω, και ϊ.ω
ρίς -θ-i.λησι χαί ποοσπά-θ-εια ,θ.ά J
πΊ}ρzs στα.σιμότη:;. Χωοl ς τόν σχό
πφ.ον τοϋ·τον άγωνα, 1tοτέ οέv ,θ.ά
μποοοUσ:ι νΟ: ποοzωοήσω πέ ? α. χα.l
πάνω άπ' τΟν έ:χ.υτό μου».
:Μπο?εί ποτέ το «έyώ» vά έλ·υ
-θεοώση τΟν έ:χ.υτό του ά.πΟ τΎJ Ο�
σμευσί του χ:χ.ί τίς άπ:χ.τΎΙλότητ::;;
Δ€.ν ποέπ::! να. πάψη τό «έ γW» γιΧ
Κα.ί
να ύ1tiο!;η το άνέΥ.φοχστο;
\
'
'
'
t
τουτος ο σιινετrι; οcγων:ις γιχ τον
τελικό σχc1πΟ 0€ν δυν:χ.μώνΞι μον&:
Ζ'- "'Ο'Ι έα.υτό. όσοδήπ,τ, συγκεν
τ?ωμ.ένη κι' &ν sΙνα� ·ii έπι-θ-uμία
του; Έσ,iς άyωνι1:όσχστε γιά τον
τε.λιχό σχο1tό, χι· εν:ις α.λλος επι
·rr
κοσμικά ποάγ:,ι.::ιτχ
οιώχε:
π,οσπά-θ-ειά σ:ις μποο ,ί νά έξ ;υγΞ
νlζη πε?ισσότε�ο, μi εΙναι π..;_Ψt:Χ
ή έπ!�υμl� τοU κέ�δοuς, Οέν siναι;
«Ξεπέ9 ασα κάθε πά-θ-ος χαί κά-θ�
I

1
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iπι·.9υμ!α, έκτhc άπΟ τούτ·rι τ·\
μιά, ποU εΙνιχι πιΟ πολU ά.πΟ επt
·θυμ.ί::ι. .@f,1:1.t το μόνο Π?α.γμ.:ι γ:%
το ό1tοίο ζω)),
'Γότε, ,θ,.α, Π?έπε� ν� Π!·9άν::τ;:
κ�4 ι γι' αύτό, Οπως ει. �τ$ π::,θ.iν.:ι
και γιi τlς &λλες έπι-θυμί!:; χ��
του; 1tό-9ο:.>�. :.Ιέσα σ' ολα. α.�τά τά
ϊ.Οόνι'J. του άγων'Χ. Χ'Ι.ι του συν,ϊ.οϋ;
Ε.εχα.-θ-::ι,ίσμ::ιτος, ουνα.μώσ:χ.-::, τό•,
έαυτό σα:; σ· αύτbν τb μ.οναΟ!Χ')
ι
,
ι
;
σκοπό, μ.α ειν::ι: 1tαντχ μεσα. στο
πεδίο του «έyώ». Κχί ,9έλετ,. νά
�,
ό πό-θΌς σ:ι:;. οεν εΙ'JXt;

«Bif'J:ιi:x.. 11 έοα. άπό χ&-θ: σκιά
άψpιί'Jολί:χ.;, -Sέλω νά yνω:,ίσω τον
τελ!κΟ σκοπό, -θ.έλω ν:Χ π::ι�αματ!
σ-θ-ω τον Θ ,ό».
Ό πεtQα μ ατιζό μ �'ΙΌ:; π��ια,fζ:.ται -πάντοτs iπΟ τ·'}ν π�ί ? α τοu." .ι. \..•1
ό πεt?αματιζόμ. ΞνΟς ε/.!t σ.J'J �!O·ti;c
Οτι πειοαu.ατfζετα!,
τότr ·fj π-��χ
1
ε.1ναι τb άποτέλΞσμα
τών αjτ\ο
ποοεκί'Jχλλοu.ένων έπι-θ-υυ.:ων του.
" ...\ ν γνωοfζετε Οτι !C1t(Jα�ατίζ :σ-ιS:
τΟν Θεό, τότΞ αJJτΟ:; ό Θ:0; ::Τναι
·ί-ι π�οεχbολ·� των έλπfΟω J χαl
ψευδαι,τ,θ·ήσε�ν σας. _\εν Jπά. tΪ. Η
ν,� τΟν π�ι�αμ.:tτ �ζόέλευ-ι9::,, ί-χ
· ·;- ,
,
μενο, εΙν:χ.ι γ,,,_ π�ντ-χ r.ι:χ.σ μενο;
μέσα στl:; πεί�$; του. ΕΙν:χ.! ό 011'..._
\
,
μιου?γος τ:ΗJ ι,ονου κ:χ.� οί,.,οεποτ-:
,9� μπ�?έσ·η νi Π$ι?α μ:ι.τ!σ·9·fj τΟ
''
α.ιωνιο.
«Θέλε,-ε νi πΤjτ$ Οτι έκ::!ν') ποJ
�
, fo.
,
1
'
ιJιχοοcμ·rισχ με τοση <:f>?Οντιοα., μο
τάσ·η π,οσπ:Χ.-θ ε!'Χ και μέσω συ·J :
τη; έπιλογη;, -Sά 1tοέπει νi χ::ιτα.
στ?:ι.φΎ}: 1{ :x.l Οτι έγW -ι9&-π?�π: να
γίνω το r,?;1.ν� τη; κ:ιησηοφης
του;».
1\[πο�εί 7() «έγ W» -ι9$'!ιΧCΧ. ν' ά. t ϊ ιση Ί απα.?νt ετ::ιι τον ε>J.:.>το του;
l(�ί αν τΟ Χ�μ·η, σκοπός του χ,-_ί
ποό-ι9εσίc του εlν:tι ν:Χ Κ!Jδfσ�η έ
χ�ίνο π�υ οέν μτ.ορεί να χ'α.τα.χτ·ηΙ

,

'

•

,

f

'

!

,
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,ι9Ύ'1 . rΌποιχ Χι' 3-·ι είνχι ·fι Ο?άσt
του. Οσο εύγεν!ΧΟς xxl
εlν1.ι ό
GΧοπό:; -:ου, όποι-χ.Οf1 ποτε Π?Οσ"Πά
.._9ειχ &.ι.Ο μέ?eιυς --:-οϋ «έγω» εΙν,.,ι
7:iντχ μέσχ στΟ τ.εΟfον τi1 ; μΨήμης
- .....
'
' τοJ,
τ-ιις ιοιοσv--:χ:.χσ�χ; κ1.ι τωΊ
Τ.?ΟεΧε')λών του, ε).-;z συνειΟ·ητών
--ΞΥτε άσυνειΟ·ήτων.
Τό «έγW» μΠΟ?!ί ')� Ί.ω:ιfζ·rι ":0-J
.Ξ:1.υτό -:')J
ό:ιγ7..νι-ι..Ο έγW xxl
�,<μ·ή-έγώη Ύ) &νώ-:-ε:,'j iχJτό· ά.λλΟ:
�ύτΟ:; ό Jλοπνευ-μχ-:-ιχό: ϊ_ω?tσμός
.zίνχι μί:ι. πλάν·η μiσ:ι. στ·}1 1 όποfα
;:ιi·ιε":'χ� ό νοUς. f(}r.oι10f1 πoτs. κιχl
�': ;Ινχ� -η κfνη�ι το? v, ou,, τ'J3
-<<εγω)}, οεν μπο?ει ϊ.οτε νχ ελευ,.9-z
�ω·.9Ύ1 . .λ[ποtεί νi π:.οΊ_ω�·f'1 σ·η iπΟ
, ' . '
, , "
' ' , ,:,,
επιτ.εο:ι σε επιπ!ΟΟ,
α:πο ανο·ητ Ίl
"'Jε π:Ο εξυπνη έχλογή. t, χfν·ησ!
τοv Ζμω;
�s;. εΙν1.ι ι.iΨt1. μέσ�
σ-:·}1 σ:?1.ί::ιχ τ'Ϊjς Ο·'ίμιοJ:ιγfχς -:ου.
,< f JJ1.fνiσ7ε σ:Χν νi Χόb::-:! χ.&.-θ�

αν

σε

σε

1

1

] f ::.έ;τ;z: ν:1- γυμνω·5Ι'r,τε έ-νΗλως,
yω:-.lς τΟ b:l:ιος -:-ου -π:ι:-.::λ·S.όντος ·η
'"C"·fι·ι jπ,όσ1.εσ! ένΟς έλπι0�:p6JΟJ μΕλ
λοντος - Π?άγμ1.. πuJ ΟΕν σ·r1 !J.:ιfν:.ι
'1.τ.ελτ.!σ[:ιν.
"λ.•J b�ισ:ι.όσχστ1 σε
i1: ελτ.!σf 'Χ..
Οεν j-τ;ά:'jχ Ξι Χένωσι,
-οJτε γ6 !,J.Vωσι.
�Ε·ι μπο:ιείτz να
<fχ.άμετε)> τfποτ�. �[-πσ:ι::ίτ!, χ.:ι.t
,
ι
•ι
\
π:ιετ.ε! Ψ':1.. μsνε.τε ·tι�.Ξ.μος.
1.ωtις
χ1.μμί1ν έλπfΟ:ι.. πό{;u :;-, έπ!·S�μf:ι.
, λ.λλ;_ ΟΕν μ-ΠΟ?�ττε v7. π:-:ιr:.ισΟιο?ί
%.7 .:t1.π 1Jf
σzτε •ι; ΞΙσ·..9.z ·f1 :ι�μ�ς.
γ rJ IJ'°:'Y.ς i'.&,S..s. -θόJυbc.ι, γι:1:τ-l σ' αύ
-τ·fj τ·fιν "ίΟ! 7. τΎJν Π? c.ιστ.ά-8 :t 7. jπάt
Ί Ξ! -.9�Jυbος. ι1r σ!ωτ.·'ί ΟΕν εlν:ιι
τΟ άντf·S.zτο τοU ·Sιοtύbc.ιυ.
'
'
« :.Ι :χ στ·ην -π:ι.�c,υσ:ι.
Χ:ι.ταστ:ι.σ:
,
ι
,
,
μο >. τ! π:-:ιε-πει ν':Ι. γ!Ψt1 ;»
'
' �\ν μπο,ϊί να σάς :)1tΟΟ!tϊ:θΎJ,
χετε τόσο ζ·'ηλο νi r�οοΟΞύσ!τΞ, :l'
,
\ .,
'
c ι: , σο αν
σ·�ε
?
�πομ.ονο�, νχ εϊ_zτ:. μ.�α.
,9,�τιΧ:Ιj χ.,"�
- ευ,.9-υνσt, ωστε Π?χγμ.1.τι
_
�
Χ:Υ. οεν :χ.χουτε.
σπ �ος χ -χ.·Sttε?:-ιζότχν στο
''() .ε ε. '
-γ:ι.Λ-r1 νο ποτα,v,ι.

ε

Ένω�ι-- τΟ έ-πόμενο π�.ωί" � :χ.ν':1..,
\ ",,
,
½
γυ?ι�ε. , :Μο,Αις φ:ι.ιν,οτ:ι.ν ό \�' ος -πά
;
_
νω απο τ!:; Χο?φες των οεΨt?ων,
χ:χ.ι μια. Χ'Υ.τ':Ι..zνια σκiπ:χ.ζ.:: τΟν πο
τ:χ.u.6. rΈν::ι χχίχι με 9::ι?Ουα. π1.νιά,
'
φο�. -;-ωμενο
ο:ι.?υσ.' με' ,-ι:;υ'),:ι. σ.' ργc' πλεε στΟν ποτ:χμό. Έχτό:; άπΟ χει
νον πvU 'ητχν στΟ τι-μόνι, οί &ν
Ορες +ι σ:ι.ν Ολοι Υ�Οιμισμ iνοι σε Οιά.
ψΟ?7=< μέ?·ΙJ του πλοfου.
J]ταν μεγάλ·η ·f/συzί:χ., χ:' οί χ:χ.ά.σzολίε;
�ν,θ.?ώπt νε:;
-θ-ημε?ινΕ.ς
χ:ι.τά μηχο; του πατ:ι.μαυ οέ.ν είz.:ι.ν
άχόμ r1 ά?χfσ$ι..
«11:ι.ο' ολ·η τ·r1 ν έξωτε?ιχ·η μ6υ
ά.νυπομ.�νησf:χ. χ:χ.1 ά.ν-ησυχf:ι, έσω
τεοιχ!1 ,9.&π ?εΠ! νάμουν Π?οσ�χτι
'
ΧΟ� σ αύτά που λέγ:ι.τε z.Jές, γιατ:
π9ωt �
Οταν ξύπνησ:χ. σ·ήμε?:χ.
π'iJ?ϊ.ε χαποι:ι. σ.fσJ·ησι έλsυJ ε?ία?
ς,.
:ι.:ι.ι μια, οι:ι.υγει:ι. που Ε?1/.ετ:ι.ι με
την Χ:ι.τ:ι.νό·ησι. "Εχαμ:ι. τον συνη
·θ:σμ.ένο μου Π?ω�vό δι:ι.λογισμό μια.
ίh r; ':J. ποlν άν:ιτεfλ·η ό ·fιλιος, χ:χ.1 οε',,
εί�' .:ι.: χ :ι.·.'.!όλου biι''>:ι.ιος πως ό νου;
•
ι
rι
μου οεν εΙν:ι! 1t�:χ.σμενος σ· εν:χ.ν σ.ρι-θ μ.ό i1CO έπsχτ::ινόμ.;.ν�ς ψtυδ":1.:
σiJ.·ησzι;. :.[ποοουμε νά συ•ν:;;Ί,fσωμε
ά.πΟ χϊί
εχομ.ε ΟιχΧόψ:ι ;»
ΔΕ.ν μπο,οUμε ν' ά?ϊ.fσωμ� ά.χ?ι
bώς ά.πΟ χ. :. ί παU δι:χ.χόψχμ.::, ιμ:π:-;
�οϋμε Ομως νi χ.υττσ.ζωμ:. τΟ πρ6bλ-ημ.&. μ."L; με Ψ?εσχ&.ο:ι.. '() έξω'
'
Ι! ? ,
χ.:ιι' εσωτ
τεtιχος
�,ιχο' \:; � νους
o t,
,
σχ.ετλ! α.χ.χτ:χ.πχυστ:,. σ� ο�ασι, οε�
χόμεν,:;
έντυπώσ:;;ιc.
ll 1:ι.σμέν0- ,
στ·f} μΨ(jμ·rι του x.:Y.l τ!:; ά.ντιΟ? &
σεtζ, ε1ν:χ.ι
μ.ά.ζεμ.:χ.
ά.πΟ πολ
λες έπ�,θ.υμ.fες χ:χ.1 συγΧ?Ούσ::ις. Λε�
του?γε'ί μόνο μέσ7. στΟ Π$0ίο το,)
z9 όνου, κ.:χ.1 σ' :ι.ύτb τΟ π :Οίο ύ,
' ,
.
,
;τ;α,οy ει σ.ντιφασις. ·η σ' .ντιστ:ι.σι τ·ης
\
'f
' ι
"''
'
,
(
·θελ·ησεω; ·ι; ετ.ι{Ιυμ.ι:ι.ς, που ειν:ι.ι
Π?οσπάJε1:ι.. ΊΤ ψυχολογι:ι.·η α,ύτ-η
δ?:ι.στ·φιότ·η; του «έγώ)), του «οι
χ.οU μου», π?έπεt ·νr.1.. π&.ψ·η, για.τί
δημ.ιου?γz:
τέτοι:ι
Ο?:ιστ·η?ιότ·ης
Π?ο6λ·ημ:ι.τα χ:ι.ί έπιφέρει ποιχfλε;
{'

�ο

1

\

1

τ.�υ

εν�

'

,ι
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ιι,ορφές Οι:χ.ταραχ"ηι; κχ} συγzύσ$ως.
'01tοια.ο·ηποτε
ομως
Π?Οσπ&:θεια.
νά στ1.μ1.>τ·ησ·η 1.ύτ·η ·η ο�α.σι, φέ?'Ι < ι
-μονά.z1. μ.εγ1.λύΗ?·η Ο?άσι :ο.ί τ1.-

τ·η?·ητ·ης, b λογοκ?fνω•ι, δεν εiν'
ετσι;
<(Ηέ61.ια είναι·
μά οέν fίλέπω
Πως 1.UΤΟς ο Πα?1.τ·η?·ητ·ης μ1tοpϊί
ν:i κ1.τ1.στ?1.φη. Καί μ1tορϊί νά y(
ρ1.ϊ:ί�-. '
«.λυτο ά/\γ1,9�ύει, Ε.zω χά.μει τΊ°.'J
ν'Ι) αύτό; »
,
,
"Ο σο .
"Ας οοGμε. Λέγ1.μ.ε οτι είν1.ι ού
ρισσ τ ρο
:χ. ατη ·η ι.
,
, 7:$
,? $
-π t
eι �
σιωοες νά. κ1.τ1.νο·ησωμ.ε τ·ην έπι
Π?Οσπ1.·θει :ι.1.νεις να. κα.μ.·η ·η?ψ.J
θuμί1.. Ίί έπι-θuμί1. μπο?ε'ί :ι.1.ί zωτό νου, τ6σο μ.εγ1.λύτη·η ά.ντίστ1.
9ίζει τόν έ:t.υτό τ·η:; σε εύz '-?ίστη
,σι ύπά.οzει, :ι.1.ί ή ποοσπ:χ.-θ,ιά. του
σι κ-χl πόνο, σε σοφι:ι και & γ νοια·
fξοΟεύz-::αι στΟ να ξ.::π�?&:ο·η αύτ"Υj
fj
· μια. έπι'!9υμίχ άντιστΕχ $ται στΎlν
-τ·'Jν iντlστ:χ.σι. 1(,' ε τσι καταντά
α.λλ·η, οί πε,ισσότεοο έπωφ 0 λε'ίς
:Ή.ν:χ.:; φ�ϋλο:; χ.1.1 άδιάσπ�στο:; κύ
σuγκ?ούσεις μ.έ τις όλιyώτερο έπω
_κλο;.)>
φελείς και οϋτω :ι.1.-θεςης. , λν καί
".λ.. ν 'iϊ. Z7s έπί γ νωσι τΎ1 ς 9:χ.υλ�
γισ. οι1.φόφοuς λόγους μ-ΠΟ?εί
τ·ητσ� α.υτr.ι,� του χύχλοJ x1.l χ:χ.
•ισ.
zω,fζει τον έ1.uτό της, ·η έπι-θυ
τ1.νσ·ησετε οτι ε σ ε ι ς οέ.ν μπu
μ.[,. εΙν,.ι π,ημ.:ιτικσ μισ. ά.οια.fρ�-pείτε ν;_ τΟν σπάσs�$, τότ�, μΕ αύ�'
;'
,
τ·η πο�ει:χ, οεν ειναι;
·η τ·ην :ι.1.τ�νό·ησι ό έπικ?ιτ·ης, j
"Π:Χ.�:Χ.1. η
· �· Ιj τ-'/); πα.ύzι να ύπ&: ρz !t.
«�bσκολο π�iγμα νi τb συλλ�({Γοϋτο φ:χ.!νεται να εiν:χ.ι -tO δυ
6·η χ1.νεί;. Είμ:ιι τόσο συν·η-θι Ο\μ.f
νο:; νi ά,ι-ιτ:iσσω τ·'Ι μιiν έπι�υ
•σκολώτε?ο Π?άγμ1.: τό νά αη?γ·η
]Ι ?Οσπ:χ.
μί::�. στ·ην α.λλ·η, ν� κ1.τ1.?,fπτω κα.ί
•σωμε τόν Π'J.?1.τ·η?ητ·η.
·.S.·ησ1., :iλλ:i μέz?ι τώ?'J. ποτέ. δεν
να. μετ:χμσ ? φώνω τ'fjν έπι-θυμί::χ.,
στά.J·ηκ:ι !χ:χ.νΟς
τΟ έπιτύz ω.
στs: ΟΕ:ν μπο?ώ ά.χόμ ::χ. vi lχ ω
Ιlως ν:i το κά.μ·η κ:1.νεfς;)>
πλ·/j:01 συνεfδ·r1σι τ'η:;
έπι-θ-υμί1;
�έν σκέπτΞσ·9ε π&λι με Ο?ΟUζ
σ&ν μ:ά :; μον::χ.χ ιχ"fj:; ένωτιχ"f\ς πο
«μ·ή-έ γ ώ)J;
τοϋ «έ γ W)) x:x.l του
:ιεfας. 1[i τώ? ::χ. ποU τΟ τονίζετε,
1\.αl ΟΕ.ν σ�γχ ? :χ.τϊίτs αύ-τΎ'j τ·fjν διτ
ά,z!ζω ν& �ίσ--9-άνωμαι hως έ:τ'Jι
-�-ότητ� μiσα στΟ νοU μέ λi�::ις.
εΙΨ1.ο>.
·με τ·ην συνεί'.'ΥJ έπαν:χ.ληψι τη; -πzί:λfπ-:ι .J εί ·fj έπι-θυμί::χ. ν;_ Οι�λύ.:.ται
�ας κ::�.: τ'r1 ς σuνή-θει1ς; "Αλλως τε
πολλΕ; ΟΟντιτι-θ-έμ εν1ζ x::x.l συι�
'
Τ
ό σχεπτl μ ενο:; χ,.ι iJ
· σχlψι του O�v
>�?ο:)6 μ cΝες ώθ·/jσεις, μi ειν::χ.ι παΊ�είν,.ι ΟυQ Οι,.φο?ετικεc; ΠΟ(ϊί.$:;. ά.λλet.
τ1.. έπι-θυμf:χ. .\.ύτε:; οί -πολλες ώτι:; χ:χνcμε -:ετοιε:; για. να. επιτυ,.')·ησεις -θ' ά:ποτελέσοuν τΟ «έ yώη
'
' '
χωμε ε·ιη έ .. ι-θuμ-ητό <rχ.οπό.
Ό
μ.ε τι; μ.νΊjμες του, τtζ ά.ν·ησuχίες,
επιτιμ·ητ·r1 ; ';'εννιετ:χ.ι με την επιχα-θzξ'Υjς·
τοU :; y6bou:; x::x.l οϋτω
-θuμί1.. Το π�Μ:;λ·ημά. μ:ις δεν είν:.ιι
:ο.\ όλόγ.Λ-η:,η ·η οοαστη?ιότ·ης αu
,
'
'
πω:; νχ κχτ:χ.?y�ησωμε ιrον επι-τιμγJτοϋ τοϋ αέ γ W)) b ? fσχετ�ι μέσ:χ. στ;
τ·Ι}, :ίλλi ν;_ χ:χτ,.νοήσωμs: τΎjν έπι
πεΟιοv τ1]:; έιτι-θ-υμf::χ.ς· ΟΕν εz. :�ι &λ
-θυμί1..
λο πt3fQν δ ? iσεως. 'Έτσι εΙναι, ΟΕ 1ι
(<:\Ii ".9:t. :)ί:ά ρzη
ε1ν::χ.ι;
μ ιi όντότη :;
'
;'
t
που ειν::�.ι ικ::�.νη\ για\ :ι.1.τανο·, ησι, μι.χ'
<' Π 1.?1.:ι.1.λω, συνεχίσετε. 'λκούω
,
' ;'
' . .
με ολ� μου το είν::t.ι, Π?Οσπ1.-θωντας
χ�ταστχσι:; που εινχι z.ω?ιστα απ?
-την α.γνοια)).
νi Π?Οϊω�Ύ}σω πέ�:χ ά.πΟ τlς λέ
ΊΙ cιντό-:ης που λέrι, (α::t.τ1.λ1.b1..-θεια. χ::χ.ι zω?l; προσ-πά
:Ξ.εις,
:.ο::ιινω», c:ιν:χ.ι παντα μεσ,. στο πε-θεια».
δί-ο του ν,υ· είν:ιι πάντα. ό π:ι.ρ:ιΤό π?όbλημά. μς λ<Jιπό,1 είναι

ω-

να

σε

'

1

'

,

\

'

1

'

'

'
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'
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τοU-ο ς;ίν":J..t Ώυ·ι:ιτό ι 'ί a?ασ, τfι;
έπ• .)J':ις ι?ι 9θiση σ �ν): ..-έλο=..
ιω/;
θ:ι ημ :ι-:- 11 ιi /..' · ελ�ύ-9:.,t":1..,
,
,
fΙΟ?:ΡΙ) πι..σ,ως, '\Ιον1l_:Υ
ι.:ι.μμ�:ι.
Ο-:1 ι σJμbή 'Χ�τό, i1.'τΟ?ε- ό ·ιου:
να. ...ι J'1.1 ή t"' JO:, '\.,; ,..ό .ι..:ι-:χνΌη
σετι ,-_u-0 σ�·ν ε,..,_,. γr,yονό-;, Οlν
π:χ,ύ_, -f;,- _ f; 0 J �G' .--,,,� έπ, θ �μ '"1 .. '
μ.''-?Ο
<c\Io,vi/"1 γ!α, έν-:L ποΧΟ
Οι:Χ.σ-r1 μ,. Ι' ϋσ•:.?-" -rt&.λt �:t.J":J..�
Ί:ζci η σύιηS.ι.σu;ιη ο;:1σι.
Πω�
. μ ΠΟ?�t :Χ\1'!0 'Ι�- στ:ω :ι.-r ησ f); .. 7Ι[α

ι.:ι.θως έ?ωτω, βλέπω το Π:t.?άλογ<>
· 11; έσω·, ησεως),.
Β):π:τε ποσο άτ�Χ ησ,.,.. ο ._iJ..xσ-e, ..
πά:ντ:χ. θiμ: 0J1οέ1ν:ι. /..α..t Π-�?tσσότ:
QΟ ΆfΙ �π:ιfv;ησ! για τ'fjν -π,Uσι ου,
'
•
ι
ς,.
,...
crεγω)) • ιε-:ι.ι. η .<:ι.•vού�'Ιι.α οσα.Jι
του «έγ�J)J' ώστοσ0< δέ,ι �'- ι:ι.ι. ι.αι
εί-ι:ι.ι. ά.π) ως μ•ά α.λ),7t,
•ιούpγι.α,
ΙJ.QO-J rι έπι. θuu.ί:ι..;.
"Μό 10 οτ:ι.1v Ο νου, ει ν:ι.ι. αυθο?-·
μ ητ:ι. ησεμο;, υ.7.οσ::ί -ό σ,λ),ο, έ
/..εtιιο πού 0(:/-J εί ):J.t το'ϋ νου, ,α;.
ερθ η σ-ό Εί•ν::..ι..

ΜΟΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

-uΩστε μ'αύτό Ε) ινες Γιόγκι, 'Ε) ώ λέω «τεμπέλσι:;ος»
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Ό έξαετης Τζών Χέσκεθ ,εΙναι μικρότερος άπό τούς Εύο σκύλους,
μέ τούς δποίους ποζάρει είς τόν φοκόν. 'Αλλά Εέν άνnσυχεϊ καθό
λου. 'Αντιθέτως, μάλιστα, αίσθάνεται άπολύ1ως άcφαλήc, διότι εχει
κατακτήσει την φιλίαν των δύο .έπιβλητικων τετραπόδων 'Από πολύ
μικρός δ Τζών συνοδείει τόν παπποΟ ,ου, πcύ εΙ\οι �ι:ιτrς είς δια
γωνισμούς όμορφιας ζώων,t καί ετσι εχει μάeει 'ά κερδίζn χωρίς
κόπον την άyάπην δλων των ζώων

1

Μέ τήν εύκαιρία της Διεθνοϋc; 'Ημέρας
τών Ζώων ( 4 'Οκτωβρίου)

Ο 'ΊΛΙΙΟl,, ΑΦΙ[ΡΟΝ[Ι ΛΙΓΗ ΗΛΙΑΗ
ΗΟ Ν ΚΟΙΜΟ ΤΟΝ ΖΟΟΝ
ΤΗΙ ΙΗΡΙΑΙ, ΤΗΙ ΒΑΛΑΗΑl ΚΑΙ Γ ΟΥΡΑΝΟΥ

l
j�===�=
1
ποu
στή

εΙναι οί κατώτεροι άδελφοl τοϋ 'Ανθρώπου
μεγάλη κλίμακα της 'Εξελίξεως καt οί
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ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

�ο

-

,,

θάvα-,;οs -,;ns κopns

. Σ' αύτο το έξαιρ:τικο μυσταy..>yι�ό π�ίημα πρ�βαλλει μέ
συναρrιαστικο λυρισμο ή ταινια τη 'c:ξελιξεωc άιτο την
11ρω •οyονη σ rοιχΗακή ούσια ισαμε τον ούρανο των όνείρων,
ή έξFλιξις της Ζωiς δια μεσου των όρυκτων, των ψuτων και
των ζώ:..>ν, στον α,θρωπο, και ή τελειοποιησις του άνθρώπου.
ΧΡ. Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
«θεοσοψικές έπιδρασεις στόν Παλαμα»
(IΛΙΣΟΣ, Μαιος 1956, τευχ ΙονJ

Γνωρίζω κάποια μυστικά πού δεν τά ξέρουν αλλοι !
, Αφοϋ ξεχώρισες άπ' τήν άγκάλη,
άπ' τήν άγκάλη τοϋ Παντός-πplν της ζωί'jς τό κϋμα
-σέ pίξn σ�:' άκρογιάλια μας με >tόρης άγν', σχημα·
&.φοϋ ξεχώρισες, ψυχή λευκή σά Γαλαξίας,
άπ' τή γαλήνη της άνυπαpξίας,
ενιωσες πρω�:α τή ζωή μέσα σ�:ης γης τά βάθη,
άκίνητη, ανεργη, θολή καl δίχως νοϋ καί πάθη.

ΙΛΙΣΟΣ
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'Πετράδι, πpωτοβρεθηκες βαθιά σ' άνήλια μέρη,
-και μιάν ήμέρα σκόρπισες λευκή φεγγοβ:>λιά.
Μά πρίν στολlσης κανενός τό χέρι,
και στέμμα πpίν πλουτίσης βασιλιii,
ή Μοίρα ηρθε τή λάμψη σου νά κόψη,
και χάθηκες, κι' αλλαξε� οψη.
Κι' άκόμ' άνέβης ενα σκαλοπάτι,
τή σκάλα τήν τεράστια, τή Ζωή·
κ' εγινες κρίνο όλόλευκον· άλλά προτοϋ ενα μάτι
νά σ' άντικρύση, καί προτοϋ νά σέ χαίδέψη μιά πνοή,
ή Μοίρα σέ ξερρίζωσε, μαράθηκες, καί πάλι
μορφήν έδέχθης αλλη :
'Άλλη άκριβώτεpη μορφή μέ πιο σοφά στολίδια,
καl, κύκνος, γλυκοτάραξες της λίμνης τά νερά·
άλλ' δμως πρίν άνοίξης τά φτερά
γοργά γιά μακρινά ταξιδια,
ή Μοίρα κάρφωσε τό πέταμά σου
καί πέθανες κι άνοίχτηκαν αλλοι ούρανοί μπροστά σου.
'Άλλοι ούρανοί κα,άβαθοι καί άσύγκριτοι, κ' έφάνης
-στά νυχτωμέvα μάτια μας όλόφωτη παρθένα!
'Αλλ' δμως πρίν νά κάνης
·τήν εύτυχία μιας καρδιiiς πού είχε πλασθη γιά σένα,
της Μοίρας ηταν ή βουλή,
καί σ' εβαλαν νά κοιμηθyjς ξανά βαθιά στό χωμα...
Ψυχή, ποιό σχημα σέ προσμένει άκόμα,
ποιός κόσμος έν,ελέσ,ερος, Παρθένα, σέ καλεί ;
-· Αλλά γνωρίζω κάποια μυστικά πού δέν τά ξέρουν αλλοι ...
Δεν άρμενίζεις πλέον γλυκά - γλυκά,
-δέ σέ τραβάει κανένα περιγιάλι,
δέν εχεις πιά καρδιά, εύωδιά καί άκτίνες καί φτερά,
καί δέ σέ ξεχωρίζει πιά θωριά, όμορφιά καμμία,
δέ σέ μεθάει τοϋ κόσμου πιά ή χαρά,
-τοϋ κόσμου δέ σz δέρνει ή τρικυμία.
Τίποτε πλέον τονειρο τοϋ κόσμου -ονειρο πλάνο
τίποτε πλέον στά μάτια σου δέν θά τό ξαναφέρη.
Καί πιά ν' άπλώση δέ μπορεί, Ψυχή, σ' έσένα έπάνω,
ή Μοίρα σιδερένιο χέρι.
Ή θεία τοϋ Παντός δικαιοσύνη,
ή όλάγpυπνη, τήν αφθαστη άνάπαυση σοϋ δίνει,
γιατί άπό τή στιγμή τή μακρινή
πού ηpθες, έξεχώρισες, ψυχή λευκή σά Γαλαξίας
άπ' τή γαλήνη της άνυπαρξίας,
αδολη, πάναγνη εζησες, ελαμψες, μοσχομύρισες.
Τι' αύτό μέσ' σ,ή γαλήνη τήν παντοτεινή,
.μέσ' σ,ήν άσάλευ,η γαλήνη έγύρισες !
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ΜΙΑ ΠΑΡΑΕΕ ΝΗ Ι ΖΤ Ο ΡΙ Α
ΜΕ ΤΡΕ Ι Ζ Αr ΡΙ Ο ΠΑΠ Ι Ε Ζ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΑΕΙ το EPSlTHMA :

Τά ζώα αίσ&άνονται
τ
ΟΙΚΤΟ μεταξύ των·'
ΠΙΟΗΚ ΟΙ ,, ΖΚ Υ ΑΟΙ ,, Ε ΑΕΦΑΝΤΕΖ ,,
ΖΠΟΥΡrΙΤΙΑ: HPSlEZ IZTOPISlN'
AAAHAEr rYHZ ΜΕΧΡΙ OANATOr

Ε ΝΑΣ κυνηγός άγριό'Παπιας πα
ρατήρησε μια ·μέρα, ένώ κωπη
λατοCισε με τό κανώ τοu .μοοα σε μια
λίμνη της Άyyλίας τpεΪς άγριό'!Τα
πιες να κcλvμποϊιν προς τ' άνο κτά
�Ητω αp,<ετά κοντά ωιπε νά δι(ΧΙΙ(ρί
νη ΟΤΙ ΟΙ δύο άγοιόπαπτιες στα α
κpα ησαν αρσενικές, ε· ώ ή μ�σαία
θηλυκιο. Οι δύο άρσενι•κες κc1λu,-ιποίι
σαν πολύ κον,ά στη θηλι,ι<ιά κι' αυ
τό ε,<ανε τον KVVϊYO νά παραξενευ
τη. Προχώρησε με τό κανώ τοu και
τις πλη,σίασε, ό:λλά οί άγριόιτrαπιες,
παρ' ολο πού την έποχη τοCι κυνη
γίου, το φθινόπωρο, τρομάζοι,ν πολύ
εύκολα, δέ-ι πέταξα,ι. υ Ο:ταrν εψ9ασε
πια σε λίγα μέτρα άπόστασι, και
τά τρια πουλιά α:ρχισαν rνά ΧϊιmοCιν
τα ψτερά τους έξCΧΙΚσλοu19ώvτας νά
μένοι,ν στην έπιφάνεια. Τό κανώ ε
φ9ασε τά ,rοuλιά και τότε οί δύο
άρσενικε.ς άγριάπcmιεc άφησαν τrτν

ξιό. και ή αλλη αριστερά έξακολου
θι.,ί,σα ι νά χτuποCιν τά ψτερα τοuς_
σπαράζοντας μ' ενα άξιολύπητο τρό
πο Τό θηλι,<ό πουλί οJθίσθη<ε μέσα:
στο .,::ρό ξαναογηκε και ξαναοuθι
σθη,<Ε Ό κυνη,γός 8:τrλωσε τό χέρι
του και τό πηρε Ήταν π�ηγωμένο,
άπό τά σκάγια και εΤ<χε χύσει ολο•
του τό αΤμα σε ση•μείΌ πού δέ,ν άπέ
μεινε πια παρά μόνο πούπουλα κα•
δέρ,-ια Δεν εΤχε τί αλλο νά κάν!"β•
,rαρά νά θέση τέρμα σrτό μαρτύ
ριό του.
Ε Ν ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ, τά .δύο άρσε·,ικcχ
πουλιά εΤχαrν wετάξει ψηλά ξα
φνΙL<Cl, άποδεικνύοντας δτι δεν ηταιt·
χτι.,π:�,μένc.. 'Εξα'<ολούθησαν νά κα
νουν yύοοuς στον άέpα κοντά στό
κανω και τελι,<ώς πέταξαν μακριά.
Οί δύο άρσε.-ι·κες ά:γριόπαπιες δεν
θηλu«ιά και πηγαίνοντας ή μια δε-
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�)ΤΟΟΙ πληγωμένες, άλλα άπλούcrτα'Τα
(βοηθούσαν την θηλιικια να κολuμπή
.ση και επειτα, δταν ε]3:w TOJ κυνη
γό να πλησιάζη, προσπάθrησαν νά
-περισπάσουν την προσοχήν του προσ
ποιούμενες τίς τραιι_ματιQ1μένες KC".'
7tJ.E κίνδυνΟΙ\Ι της ζωης τους να τον
παρασύρ-.:,υν μακριά της.
'Η δραματική αίιτή ίστορία έγεί
cρει ϊνα έρώτημα πού έπi έτη εχει ά
πa.σχολήσει τούς μεγαλύπ:ρους ζω
..cιλόγους του κόσμου: ΜποροίΊv πρά
Ύμα:-τι τα ζωα νά αίισθαι.θοw οίκτο
.κο.1 άλ\ηλεγγύη μεταξύ τους;
Σ' [να σιδηροδροιμικό σταf1μό στηι
.Αύ:,1-οαλία εiδα> v τpεΊc σικύλους νά
πηδοϊιν άπό τη;; πλατφόρμα και νά
-δια1σχίζουν τις γραμμές του τραί
;ι,ΟU. "O-ταv εψθασαν στην αλλη πλευ
ό πιό μ:ικρός άπό τούς τρεΊς δεν
.μπό.ρεσc, vά άνεοη στό ύψι.:ιμέ ο �
rτίπεδ.:> της πιλατφόρμας. 'Ένα τραινο φάιηι<ε νά πληισιάζη. Τότε ό
wας άπό τούς δύο σκύλους π.:>ύ εΤχαν
-τrεράπι αριπ,αξε τον μ:,κοό ά;πό τον
λαιμό «αi -τόν 6οήι9ησε ν' άνεοη.

,ρσ

ε

Θ

ΥΜΟΥΜΑΙ κάποτε πσύ παρα
- κολοιιθουσα κάτι σπουργίτια
uιά τρώνε ψίχουλα σ' ενα κηπο. Τό
"Ι α από αύτό: εΤ�ε χάσει τό άριστειpό του πόδι κα1 πιλησίαζε τό: ψίχου
λα πηδώντας στό δΞ.ξί του. Φ�,κ�
.iψθασε πιό κα:θuστερημiJνο άπο τα
-άλλα καί ηταν έπόμενο νό: μη προλά
"6η νά φάη. τ ό: αλλα σ11'ουργίτια δ
JJως μόλις τό εΤδα•ν παραμέρισαl\l _ξα
ψνικά «αί τό &ψησαν νά τσιιμπηση
--τrρώτο.
"Ε,α άλλο, ποιλύ χ-τuπητό παρά
δειγμα ζώου που εδειχ ε συμπόνια
.,<α1 αλληλεγγύη ήταν ή λεγομένη <<θ';Ι
.;\άα-σ:τχ αγελάδα», ί'να εΤδος μεγα
.;\ης φώ<ιας που έξέλιπε ά�πό τον, Εl
ιρηνικό ώ,εανό κατό: τό 1830. Το,ει
.δ.:>ς αύτο του ζώου έξέλιπε κυριως
Ύtατi δταν ενα άπ' αύτα ηταν πλη
ωμ
ο σύντροφοί του δέν ,ένv?
γ ένο, ί
<>υα-α; ν ά τό έ-y,καταλείψουν. Το μο
νο πού μποροίΊσcrν vό: κ�νουν ητ<:ν
νά διατηρουν στην έπιψανεια το�
,τιληγωμένο σύντρaφό τους.
'�';
για vό: τοι σώσουν 15χwαν και τα
cδια την ζωή τους.

Υ
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ΠΑΡΧΟΥΝ πολλές ιστορίες ζώ
ωι που οοηθουν το Ιένα ΤΟ άλ
λο. Πολλά τέτοια περ1στσ:τι1κό: άvα
ψέροιται κα1 γιό: τούς
eλέφα\ΛΤες
που σίιpοι..ιν μαζί τους ενα πληγωμέ
\10 1 καί σκοτωμένο σύντροφό τους
δπως οι στρατιώται τούς τραυμα
τίες τους
Οί πίθryκοι πού συνήθως έyκατα
λείπουι τούς πληγωμένους η π.,θα
μένους τους, δείχνουν κα1 έκεΊνοι κά
ποτε συμπαράcrτασι σέ τραυματι
σμέ.νους συντρόφους.
Ή έκδήλωο ι αύ τή της άλληλεγ
γύης πού παρατηρεΊται στό: ζωα θά
πρέπει νό: είναι κάτι περισσότερο
άπό τ ό αιτλό ενστικτο.

ο

ΤΑ� δμ�ς, τό: φα έ�δηλώνο�
κατ αιιτον τον τρaποv την
συμπόνια ψυς, μήπως αύτό σryμαί
νει δτι σκέπτο;ται; Μήπτως δταν άν
τιλα>,.ιοάνωJται δτι εrνας σύντροφός
τους κινδυ εύει και ορίσκουν κάποι
ΟJ τρόπον νό: τόν σώσοιιν, τό μυαλό
τους λειτουργεΊ ύποτυπωδώς δπως ό
αΙΛ9ρώπινος έγκέφαλος;
Μφικές έκπληπικές αποκαλύψεις
δσον άφορά την έξuτrνάδα των ζώωl\l
προέρχονται από τη/ μελέτη
της
συμπεριφορας των δελΦινιων. 'Αιπό
το 1946 σιιντηροίΊνται δελφίνια σέ
μεγάλα έJυδρεΊα στό:ς Ήνωμέvας Πο
λιτείας. Τό: δελφίνια αι'.rτό: δείχνοιιν
ό, ι έχουν δική τους γλώσσα. ΕΤ,,αι
ί«ανά οχι ι-ιόνο νό: μάθοUΙ\Ι διάψορα
παιχ,•iδια, αλλά κα1 νό: έ'Πινοή,σοιιν
δικά τοuς κα1 νά τό: διδάξουν στους
άν5ρωη ους πού τό: περιποιοuvται !
Δ�ίχνου: έπίσης
μία
καταφα'νη
προσπάθεια νά έπιτύχουν καλύτερα
«ρεκόρ,, στα παιχνίδια τους. Λόγου
xά�tJ, χωρίς νό: τό: παροτρίινη ικανεiς
έςα«ολοuθουν τic προ:,πάθειές τους
να πηδήσουν ψηλό: Εξω άιπο τό νερό
γ,ά vά χτυπή:,ουν .ί',α κα1μπανάκ� η
νά περάσουv μέ:,α ά�πό ενα στεφανι.
Αίιτή η πρaσπάlθεια νό: eπιτύχοw
καλύτερα άποιτΘλέ01ματα εΤναι εΙΑδει
ξις προηyμένης έγκεφαλι1κης λει,ουρ
γίας.

Α

ΛΛΑ ή πιό παράξενη Ιστορία
•νοητικης αναπτύξεως τω; ζώ
ων άφορά δύο χιμrιταντζηδες.

214

ΙΛΙΣΟΣ

Οί χιμπο:ντζηδες εΤναι 6ε.6αίως α
πο τα εύψuέστερα ζώα που μπο
ροϋv να ταττοθετήσοw διάφορα άν
τι-κείμενα ΤΟ eνα έ;πι του άλ!λοu για
φi:!άσοι.ιι μια μποοιάvα η να ένώ
σοlJΙ\Ι μερ,κα σύρματα για να φθά
σ�νν ενα άντι'Κεί,μενο εξω άπο τα
κάγκελα του κλου6ιου τους. Ή ί
στορία δμως που αναφέρει ό Γάλ
λος ζωολόγος Μωpις Ματι &περ6αίνει κάθε πρ::,ηγούμενο κατόρθω
μά τυuι;.
Ό Γάλλος ζωολόγος εΤχε πάει vα
έπισ�.<εφθη :μια γνωστή του
κuρια
στ1Ίv Μαδέιρα που ειχε στο σπί'Τι
της δύο ημεροuς χιιμπαvτζηδες, ε,α
άρσενικο και ενα θηλυκό. Ό θηλυ
κός, πιο ημεpος άπο τους δ uό, ηταν
έλεύθερος να κυ<λοφορη μέσα στο
σπίτι, άλλα ό άρ:rενικός ητα ν ώς
έπι τό πλϊiστον
κλεισμέlνος μέι:rο
στο σταυλο. Κάθε τόσο &μως τους
αφηναν να παίζουν μαζι στην αύλή
μπροστc'χ στο στc.:::ιλο.
Έ,κεί ,η την
ημέρα οί δύο χιμπαντζη,5ες αρνήθη
καν ..,α χωpι:rοuν. Τα ά:tΥεντικά τσuς
ομως Ο,)Γιl'<Ο.ν [Jα τέ)CJΟΙ:ΤUα. "Ανοι
ξαν τrιv πόρτσ του σταί�οu και μέ-

να

σα, έπαvω στο τpα,πέζι ΘΟαiλCΙΙ/ ΤΟΙ>
άγα,πημένο ψσ:yφό του άρσενικου ,.
που ήταν νηστ ικός από τό πρωι_
Μόλις τό ζώο 8α εμπαινε μέισα, θα:
0.<λειvc>v πίσω του την πόρτα το-,
σταίν..οu.

ο

I ΔΥΟ

χι,μπαντζηιδες παρακο
λοuιθοίι:rαν ακίνη,,-οι δλες αύ
τές τις προετοιμασίες. VΕπειτα δ αρ
σενικός πληισίασε ΤΟ/ θηλυ.<ο και
τα δύο ζώα στάθη1καν
αvτικρυστό:
άρκετή ωρα άρθpώvΟιvtΤας χαJμηιλόψω
να Ε>ια χεί•μαρρο από άiκατά!ληrπτοuς
ήχους, σό: να μιλt ίίσαv.

Ξαφ,ικά, ό άρ:rενι11<ός χιιμπταντζης
πηγε και στάθηΙΚε στήν πόρτα στη
ρίζοντας μέ τή ράχη του
τό εια
φύλλο •.<αι μέ τό eνα χέρι του τό άλ
λο. Ό θηλuικός πέρασε σβέλτα κάτω,
από τό τεvτι:,.ψέvο του χέρι, πήδηξε
έπάιιω σ,ό τραπέζι, α:ρπαξε τό πιά
το μέ τα ψρουτα και ξαvάτρεξε πί
σω σ,ηJ αύλή.
Τι είχε σιψβη λοιπόν; Τα εΤχαv-,
σχεδιάσει;

ΜΩΡΙΣ ΜΠΑΡΤΟΝ

«Φρίκη !,., άπαίσιο !:ι>, Οί βιταμίνες, δμως, εΙναι άπαραίτητες, δχι
μόνο yιά τά μωρά των άνθρώπων, άλλά καί yιά. των λιονταριών

..

215

�ο

ο

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΤΡΑΤ/ΩΤΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

κadύ-,;epos tDIAOE

ΤΑΝ δ πληyωιμένος εΦθασε
Ό-το χειρουργεϊο, εινας σκύλος
ά�ολοvθοΟσε το φΟpεϊο που τον με
τεψερε.
- vσττως ξέρεις, παιδί μου, του
εΤπεν ή πpοίσταιμέ,η, δέν εΤναι δυ
νατόJ νά μείνη ε'Vας σκύλος στο χει
ροvργεϊο. Το καταλαβαί,ιειc καλύτε
ρα ό:πτο μένα.
-uΟπως άyαιπ&-τε, ά;πάντησε δ
στρατιώτης. Τ6τε διώξτε με ,και μέ
να. Θά ψοφήσω εξω δίπλα του. Α'ΙΙ
έyώ μπω, θά μπη και αύτός. Εϊμα
στε σύντραφοι, δέ'ΙΙ μπορούν νά μας
χωρίσονν.
Ή προiσταμένη εΤ�ε ηδη πφιποι
ηιθη σσιν ,μη-τέρα πολλους τραυιματί
ες, πολλά παιιSιό: που εψθανα / άπο
τις γραμμές τοΟ μετώπου. Δέv πε
ριοριζά-ταv δμως vά τους βάζη έπι
δέσμους και νά ψροντίζη μ
, όνον την
π.ΜΊyωιμένη τους σάρκα. ΝΗξερε πώς
r\Βελαν κυρίως στοργή, που ή yιηαί
κα μόνο ξέρει νά προσφέρη. "'Έμενε
και συζη-τοΟσε μαζί τους.
- Πρέπει νάσαι λοyιικός, εΤπε
σκύβοντας έπάνω ό:πτο τον τραυμα
τία. Φ=,άζεσαι τί εiχω vό: πάθω
γίvη καμ,μιά έ,πιθ�ώpησι και βροΟν
το σκύλο έιδώ μέσα!
-· Τίποτε δέv φαντάζομαι και τί
ποτε δειv θέλω να ξέρω, έπέψειvε ό
στρατιώτης.
Προτι.μώ 'VCX πεθάιvω
στο πλευρο του συντρόφου μου, παρά
vά τον έyκαταλείψω.
Ό σκύλος, έν τc;'! μεταξυ κυττοΟ
σε τσy κύριό του,- μέ το 6λέιμ,μ α έ
κεϊνο -της εμπιστοσύνης και ά
φοσιC:.>σεως, ΤΟ άνσpώπι,Ό σχε_δόν ΠΟU
εχοι.ν μερικοί σκύλοι. Και δέv ηταν
:εινα σκυλί ράτσας. Ένα τσομπανό
σκι.Μο, μέ εξυrπνα, ύγρά και γυαλι
στερά μάτια. Κοwοuσε ησ:συχα την
οίιρά του, χωρίς να yαuγίζη, χωρίς
Ν

αν

.ι:

vά χοροπηιδα, γιατί σίγουρα καταλά
βαινε πώς γι' αίιτοv μιλούσαν και
δτι το πα' εξαρτιόταν ιό:π' αύτή τιΊ:
λευκοφΟρΕΙμένη ψηλή γνναίκα, που μι
λούσε υτον άφέντη του.
- Μά άφοΟ σοΟ είπα πώς εΤvαι
άδύνατυ ! Και ή ύyιεινή; Ποτέ δεν
εχει συμβη τέτοιο πραγμα σε vοσο
κομεϊο.
- ΝΕ, λοιπτόv, αν σας ί1στορ0Cισο:
τί ει<ανε αίιτc,ς δ σκύλος, ϊσως v·
άλλά,ζα-rε γνώμη.
-'Έστω, λέγε, ά:πά.πησε συyκι
ι,ημένη ή πpοίσταιμέιvη, παρασυρμέ
'Vη ίσω�; κι' άπο το ίκετευτιικό 6λέμ
μα ποίι της ερριχνε δ σκύλος.
- 'Απλούστατα, μου εσωσε δυο,
φόρες τή ζωή. Πρέπει διμως νά σάς,
πω πώς δ Σίι'<ι, δ σ.<Cλος μου, τρι
yυρνοΟσε πρώτα σ' εvα έyκαταλε
λειμμένο χωριο στην πρώτη γραμ
μή, δταv τό,,... υίοθέτησα. ΕΤδα άμέ
σως πώς η-ταιv ίiνα πιστο ζώο. Ό
Θεός ξέρει τί εγι,'Cf!V τ' άφε\Ι'Τικά
του ... Άλλοι στρατιώτες, αλλοι με
ταφερμι:vοι στά μετόπισθε_ν δεν τους,
είχε έπιτραπη vά πάρουν, δπωc το,
ξέρετε, 01<ύλους καί yά-τες μαζί -τους.
ΖητοΟαε κάποιον v' ά:φΟσιωθη ! Για:
μας που βρισκόμαστε στο μέτωπο
μια άφοσίωσι ε_ίvαι κάτι, μια θαλ-
πωρή, εvα ξέχαισμα της μοναξι&ς
μας. Τόv χάιδεώα και τόν πηρα στοι
καταυλισιμό. 01 σwά!δελφοι τον δέ
χθηκαν
καλα και τίπο,ε δεν τοϋ
λειπε. Ό,τι κι' α:v εΤχα το μοίραζα
μαζί του. Τό καταιλάβαινε κι' αίιτός
ζωης
πώc ύπDypάψαμε συμ6όλαιο
καi θανάτου και μου το άπέiδειξε.
�,Μια μέρα βρέθηκα 01κε.π0101μένος
άπ' τα χώματα σ' ενα λάκ,κο ποι,
ανοιξε μια έχθρική 66ίδα.
'Αντίο
ζωή! 'Αλλ' δ Σίκι μου με πεϊσμα.
εΟ'Καψε το χώμα, εσκαψε ως στου ε.-
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cπο

6γαλε
φως το κεφάλι μου. Οί
,ραυματιοφορεις μέ είδαν, ηρθαν και
μ' εσωσαν. Τότε μου εΤπαν: «Ν' ά
νάψης εvα κερί σ.ο σκύλο σου...Χω
ρίς αύτόι.. �' Δέν ξέρω ποιος η,αν
πιο εύχαριστημένος, δταν ξανα6ρέ
θηκα στά πόδια μου: έyω η ό Σίκι ι
Σίγcυρα,
θά
δοκίμασε
δυνατή
συγ«ίνησι, γιατί πρέπει
τό ξέρε
,ε, οί σκύλοι εχουν ενσ.ικ,ο λεπτό
,ερο από τους ό:νθρώ-πους

,α

»·Όταν πηγαίναμε στη δείιτερη
γραμμή, ήσύχαζε λίγο. "Οταν 6ρε
θήκαμε στην πρώτη. μέ πρόσεχε, δ
πως ίσως κάποτε φύλαγε τά πρό6α
,α του άφΕ'VΤΙΚΟU του.
:,,01 συνάδελψοι μοϋλεγαν: <<Κύτ
,α. μηv τόι άφήσης καί σκοτωθη, εΤ
ιναι ή μασκό, σου». 'Αλλά και ή γυ
ναί'<α μου ηταv ήσυχότερη άπ' τον
καιρο που εΤχ::χ αίιτόv τόv καλό σίιν
,ρc.φο. "Ε'Vα ζωο δryμιουργε'ι μιάν
άλλη άτμόσφαιpα σ' έ:μ&ς τούς σ,ρα
τιωτες. ΕΤδα πολλές φορέc. σ.ρατιω
,ες vά προχωρουν σ,ή .. πρώτη γραμ
μή μέ τραγούδια του χωριοΟ ,ους
και ναχοιη έπί κεφαλη•ς τους μιά
κατσί«α. Ξέοετε τί σήμαι'\.Ιε αύτό;
�οτι σ' αίιτό τό μακpυvό πε;δίο μά
χης, εΤχαν την έντύπωσι πώς ύπερά
σπιζαv τό χωριό τους. Και σ' έμέ
να, ό καλός Σί«ι μου, μου θύμιζε τή
γη πcυ yεν,ήθηκα, μέ τους πλούσι
ους 6οσκό,οπους. Οί δυό μας μαζi
vιώθαf,Ιε ,ή δίιναμι v' άνοιμετωπίσω
με κάθε «ίvδυvο. Αίιτή την ίδέα εΤχα
1<αί δέJ γελάσθηκα. Σέ μιάν έ,πίθε
σι, μέ 6ρηκε εvα θραυσμα ό6ίδος
πόδι καί ε,α άλλο έδω στο χέρι. Λι
ποθύ f,Ι ησα. 'Ότο;; σwηλθα, εvιωσα
στο χέρι μου μιά ζωντανή ζεστα
σιά ..
)1 'Ο Σ ίκι βλέποπας τό αΤ μα v' ά
ναπηδά άπο την πληγή, ε6αλε τό
πόδι του έπάvω στrιv πληγή. Ή ύ
γιειvή, θά μου πητε ! Ό Θεός ξέρει
πολλά πράγματα και άγαπ& τους
,ά.ιθρι,Jπους. Ό Σίκι εκο:με δ,τι ήταν
,άπαραί,ητο έκείνη τη σ,ιyμή γιά 1-ά
-σωθω. Πίεζε την πληγή δσο μποροΟ
σε καί οGτε γαύγιζε, οϋτε πηδουσε.
Καταλάβαινε πώς,
σ,ήv έλαχίστη
κίνησι θά ξανάρχιζε νά ,ρέχη τό αΤ
μα. Mόvov αρχισε νά γαυγίζη ηρε-

μα σάι φάνηκ
· α'ΙΙ οί τραυματιοφοpεί'ς.
Χάρις σ' αύτοv εγινε έγκαίρως ή έ
πίδεσις των τραvμά.ωv μου καi τώ
ρα μου ζη,&τε νά τόv χωρισθω ! Πο
τέ! Ποτέ!
'Η προισ.αμέvη, σvγκι,νημένη πάw
τα, παρατηροϋσε τόv τραιΛμα.ία. κυτ
τουσε τcrv σκύλο και δέ; διcφαρ
τυροταv πιά... μΕπρεπε διμως vά μη
τό μάθη κανείς. Σκεπτόταν και δέν
ηξερε πως vά τα καταφέρη...
Έξαvτλημέι1ος ό τραuματίας σώ
πασε, εχοντας έμπισ.οσίινη πιά μέ
δσα εiπε. Καί ό σκύλος, μέ τά εξv
π,α μά.ια του καρφωμένα σ' αύτήv
,,,λησίασε ξαφ·νικά καί ά;κούμπησε μ'
έμπιστοσίινη τό κεφάλι του
χέρι
της ...
ΣΕΣΙΛ ΠΕΡΕΝ

σ.ο

στο

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ
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ΚΗΡΥΓΜΑ
ΣΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙ::ΚΟΥ
Άπό τό βιβλ(� τοϋ J�rgensen
Μετάφpχσις Ν. ΚΑΖΙ\ΝΤΖΑΚΗ

... Κ' έφτασαν σ' ενα μέρος
-άνάμεσα στην Καννάρα καί
�:ηr1 ν Μπεβάνια.
«Στό μέρος λοιπόν έκεϊνο,
,ό αyιος Φραyκϊσκος είδε με
;ρικά δέντρα νά ύψώνουνται
στην πλαγιά του δρόμου· καί
,1-1έσα στά δέντρα τουτα βρί·
-σκουνταν πλfjθος λοyfjς-λο·
Ύfjς πουλιά, πού κανένας δέν
είχε άκόμα δεϊ στά μέρη έ·
ι<εϊνα· καί πλfjθος άκόμα που·
λιά βρίσκουνταν στό χωράφι,
κάτω άπό τά δέντρα. Κ' εύ·
τύς ώς ό Φρqyκϊσκος είδέ τό
-ψτερωτό τουτο κοπάδι, τό
-τrνευμα του Θεου επεσε άπά·
--vω του κι' είπε στούι; δυό
,μαθητές του.
-Περιμένετέ με μιά στι
γμή· πάω νά κηρύξω λιγάκι
--στ' άδέλφια μας τά πουλιά!
Μπfjκε στό χωράφι καί τρά
j3ηξε πρός τά πουλιά, πού εί
-ταν καθισμένα στό χωμα. Κ'
εύτύς ώς αρχισε νά κηρύττει,
τά πουλιά πού κούρνιαζαν
-στά δένη::-α κατέβηκαν πρός
τό μέρος του καί πιά κανένα
<>έν κινήθηκε, αν και τόν κύ·
λκωναν τόσο πολύ ιcοντά πού

οι δίπλες rου ράσου του αy
yιζαν κάμποσα πουλιά! ...
Κι' ό αyιος Φραyκϊσκος
είπε στά πουλιά. Ά yαπητά
μου άδέλφια, πουλιά! Χρω·
στατε πολλά στό Θεό καί
πρέπει παντου καί πάντοτε
νά τόν ύμνεϊτε κα1 νά δοξά
ζετε γιατί σας εδωσε τή δύ
ναμη νά πετατε έλεύτερα δ·
που θέτε καί σας εντυσε μέ
διπλα καί τριπλα φορέματα,
μέ τόσο λεπτά καί πολύχρω
μα στολίδια· καί πρέπι:.ι άκό·
μα νά χρωστατε χάρη στόν
Δημιου,:Jyό yιά την τροψη πού
σας δίνει, χωρίς ναχι:τε νά
δουλεύετε yι' αύτή, καί yιά
τη φωνη άκόμα την ώραία
πού σας εδωκε νά κελαηδα
τε! Δέ σπέρνετε, μηδέ θερίζε
τε, άyαπητά μου άδελφάκια,
μά ό θεός σας θρέφει κι' αύ·
τός σας δίνει καί τά ρυάκια
καί τίς πηγές νά ξεδιψάσετε,
τούς βράχους καί τά δάση
yιά νά πpοφυλαχθεϊτε κα1
δέντρα ύψηλά yιά νά χτίσετε
τίς φωλιές σας. Κι' αν καί
δέν μπορεϊτε μήτε νά yνέθε
τε, μήτε νά ύφάνετε, σας δί·
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νει τ' άπαραίτητα φορέματα,
σέ σας καί στά παιδιά σας.
Γιατί ό Δημιουργός σας άyα·
πα πολύ, καθώς σας τό φα·
νερώνει μέ δλες τουτες τίς
μεγάλες εύερyεσίες του. 'Έ
χετε λοιπόν τό νου σας, ά·
δέλφια μου πουλιά, νά μην
εΤστε άχάριστα άπέναντί του
καί νά προοπαθητε πάντα νά
τόν δοξάζετε!
Κι' εύτύς ώς εΤπε τά λόyια
τουτα ό δ:yιος πατέρας, δλα
τά πουλάκια αύτά αρχισαν
ν' άνοίyουν τά ράμφια τους,
νά χτυπουν τίς φτερουyες,
ν' άπλώνουν τό λαιμό καί νά
κλείνουν μέ σεβασμό τά κεφα·
λάκια τους στη yfjς καί νά
φανερώνουν μέ τά κελαηδητά
καί τά φερσίματά τους πώς
είχαν χαρεϊ κατάκαρδα άπό
τά λόyια που τους είχε πεϊ ό
δ:yιος Φραyκϊσκος. Κι' ό δ:
yιος κι' αύτός χάρη�<ε κατά
καρδα, θωρώντας τα καί θαύ·
uασε πόσο πολλά εΤταν τά
πουλιά και πόσων λοyιων καί
πόσο ημερα· καί δόξασε τό
Θεό καί yλυκά, άδελφικά, τά
παρεκ(νησε νά τόν δοξάσουν
καί αύτά μαζί του.
Κι' δταν τέλειωσε ό δ:yιος
Φpαyκϊσκος τό κήρυγμά του
καί την προτροπή του νά δο·
ξάσουν τό Θεό, εκαμε τό ση·
μεϊο του σταυρου πάνω σέ δ·
λα τά πουλάκια. Κι' δλα φτε
ρούγισαν μαζί κελαηδώντας
μέ θαυμαστη δύναμη κι' ό·
μορφιά· καί σέ λίyο χωρίστη·
καν κι'
έξαφανίστηκαν ό·
λουθε... ».

•

ΕΥΡΩΠΑΙ ΟΙ
ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΕΣ

...

Α οpιο
Ό φίλος τών σκύλων

•

Ό ΛΟΡΙΟ εΤναι άπό τούς yνω-
στότερους Γερμανούς γελοιογρά
φους. <<Γεννήθηκα· άφηyειrαι-μι<r
12η Νοεμβ.:Jιου στό Sραtεμβουρyο
επί του λαpε \. Πρ9παρασκευάσθη
κα εύσυνείδητα yιά τήν τέχνη του
κσρικα ουι:ί ιτc-, δηλο,όιι: σπουδή,,
νεκρών yλωσσωι1, θητεία σrά θω·
ρακισμένσ, τρία χρόνια στή σχολή
καλών τεχνών, τελος αδεια όδηyή
σεως αύτοκινήτου. 'Επί πλέον ε·
νυμφευθην καί προσέφερα στή yυ
ναικα μου δύο σκυλιά καί δύο
παιδιά».
Μιά σειρά άπό γελοιογραφίες
του Λοριό ε χουν ώς θέμα τούς
άνθρώπους μεταχειριζομένους σάν
σκύλους άrτο τούς ... σκύλους.
Στήν εναντι σελίδα παρουσιά
ζουμε δύο χαρακτηριστικά δείγ
ματα της εργασίας του Λοριό.

21!Ρ

Ό Άζό-:;· Τι:έχα, nιά;το, Άyησί\αε !

----

- Ντροπή! Έτ εσες οτό q αί μέ τά μουτρα σάν άνθρωπος'
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ΔΕΛΦΙΝΙ:

Το βαθv μυστή-

ριο που μελετα τώρα ή επιστήμη

Αί καταπληκτικαί όμοιότητές του μέ τόν αν θ ρωπο.-Ό έγκέφα
λός του καί ό συναισθηιιατισμός του.- Τό είχαν θεοποιήσει οί
άρχαίοι Κρητες. - Τά ναυαρχεία έρευνουν τάς ίδιότητάς του

τ

Ο μιπτηριο τ.:Jυ δ_λφι ιου για
τc οποιο οι α,ι:;,ρι...η-::Jι δεJ tν
διαψέρονται
πραγματιι<ό: παρα τα
τε.λεvτα•α δεκα τrτεριcττοu χρόJια, μια
όμας Γαλλι:.rJ πpοσπα1θϊι ηδη vό: το
δ·εp:ι,;ηση
ο πλοιαρχ:Jς Κοuστω
και το σuvεoyειvv του, του Ωκεανο
γραψ,•ι<ου '/;,στιτούτοu είς το Μονα
κο ι<αι ειδ ,,ωί του έργοστα1σιοu α
'<ΟuJΤι<ης των ζώων είς τα πεpιχω
,pα τC1 Παρισίων
Αλλοι έρειr.rηται
εις ται, Ι-1νι...μέvας Π::>λιτείας, οί κα
Θηyηται Λί.\λu και Κέλλοy< με,λε
rοι;ν τη;, σuμπεpιψορα τώv δελψι-

Ό «Ντέλψινοι,ς Ντέλφις», όιπως
είναι τό έπιστημοv ,Κ() οvομα του δελ-

ψιv,ου της Μ:σοyειοu, α ·ή1:<ει εις τα
ητώδ1 Ζuyιζ:ι απο 80 εως 130
κ λό. και c.χε, μηως απο 1 μ 80
εως 2 μ 50 Εχει ένα ε�δος ρυyχοuς
με εξ::ιιρετ,,κως φίνα δοvτια καί το
δερμα ·του, πολu λειο, μαυρο στη
ρσχη ι<αι λει<'<Ο κατω στη., -κοιλιά,
f(·.:αι πιο εuαισθητο και άπο το yu
νσ•·<ειο Ή οuρα του - η ούρα'ίοv
Του
πτερύγιον - εΤναι οοιζοvτια
επιτρέπει να εΤναι ό ταχύτε.οος κο
λυμβητής -- μερι•κοί 6e6αιώ συν ότι
αι<ολουθει πλοια πού ταξι.δ.εύοuν με
τΟΙχuτητα 35 <0μ6ω; - και νό: έ;rrα
νέρχ:ται •με ένα πήδημα είς την έπιφανεια κάθε τρία, �επτα για να ά
vαπv.ύση, κιvησις

χωρίς την όΠΌία
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θά έπ νίγΗο δτrως δ τελεvταίΌc των
<Χ Ιθρώπωv. "Εχει θωρσr<ι·κόν κ.λω,οόν,
mιεύμο111ες, κ6·<1,<1νο αΤιμα καί
άντί
γιά ρου9ούνια μιά γλωιrτίιδα στήv
κορυφή του κ!)ανίου πού όmοκαλεί
ται «φuσητήρ».
Αύτά εΤναι δλα δσα δ καιθένας
γνωρίζει γύρω όJπδ τό δελφίνι. 'Υ
πάρχει, t:ι ,ούτοις, και κάτι το έ
ξαιρετιικως ά:τύνη,9ες:
δ εγκέφαλός
του.
Το δελφίνι εΤvαι πρ
ι άγματι
προι,<ισμένο
•μέ έγ,κέφαλοv ίσον η
και άνώ•τεροv άJ<όμη άπό του άν9ρώ
που. Ό έγ,<, έφαλος του Kcrvτ tζύyι
ζεν 1 κιλό και 700 γραμμάρια, έvός
μέσου Γάλλου ζυγίζει &πό 1 κιλό
Και 300 γρΟΙμμάpια ειως ] κιλό και
450 γραμμ. Του δε.λφι ,ΙΟU όμως ξε
περvδ: πολλές φ:>ρές τό 1 κιλ ό και
600 γρο.1 t,1μάρια. μΑι ικαι οί θεωρίες
αύτές, πcύ συνδέουν τό μέγεθος της
ευφυίας μέ το βάρος του έγκεψάλου
Θεωρουνται σή1.ι
μικρης ά ξίας,
, ερα
παοαμένοι,τι έν τούτοις πάντα μία
ένδειξις πού δέv παραμελείται ά.πό
1ούς έρ.;:u .ητάς. Έξ αλλου, ,κατά τον
κα19ηγηrτήv Λίλλu, δ έy.<έψαλος τού
δελιφιvιοu φαίνεται νό: εχη πιο λε
πτεπίλεπ.ες ραβδώσεις ικαι νό: εΤναι
καλύτερα σι,ιγκροτηιμένος
άιπό του
άνθpC:)ποι•.
Ή πο:τότης της φαιδ:ς
οίι:τίας ε1ναι ί:τη ι:αι ό έγ,<εψαλικός
του φλοιος ταυτόσημος.
Τό ,<ητος εΤναι έπίσης πρωκισμέ
vο μέ .i:να ψuχισμόν παράιμοιοv μέ
τόι ίδικόν μας, ίιπό ώρισιμένες έπό
ψεις, μολονότι προφανώς εΤναι πιο
ευαίσθητος εiς τό:ς άποχ,οώ:τεις του.
Έπί πλέον, έ.ι<ειvο πού έvδιαψέρει
τrεοισσότεροv τούς έρω\Ι\ηrτό:ς του ά
ιυερικαν�κου
και του
βρετα:"'ικ�υ
,
,
ναuτικοu - και τελεu'ταιωc
και τους
Γάλλους, πού έπιζητουv πάντα vό:
δώσου: είς τό:ς έπτισ,η1μον t<ό:ς γνώ
σεις προ:ι<τι-κήν έφαpμογήv - εΤ1,1αι
δτι τό δελφίνι κατέχει ( οί δύο δροι
εΤναι τελείως άιωτάλλr.ιλοι έπι του
προκειμένου) ενα ραντάρ η ενα σο
νάο, πού του έπιτ!)έπει vό: βρίσκη
τr'tι πορείαν του μέ μεγόίληv ταχύ
τητα μέσα είς τό σικοrτά<δι καi έν
μέσω τω, πίλέον άπροσδcι<ήτων έιμπο
δίωΥ.
Ή ίστορία αρχισε είς τό Ώι.<εαvο-

Ύρα,φ:,:<όv 'Ινστιτουτοv του Μοvακό,
δταν, μερ.κά μίλια στά άνο.1ι<τό: των
βοάχc.:•J του Γ,κρ.μάλ·πι, οί δύο κα
λύτεροι δίίται του Κουστώ δ Φάλ
κο και ό Κέντζο, σιηέίλαβαv' τό πρώ
το δελφίνι. Ήτcrι Κνα άρσενικό μέ.
δι.,wατό τράχηλο πού άφησε νά πια
στη ή ούρά του στην λαβίiδα σχήμα
τος Χ των καλοπροαιρέτων ψαράδων.
Τοποθετημένο έπάνω σ' εvα στρώμα
μ.Γ. άφαντλία πού ίιγραίvετο συνε
χως, κα18όσ,ο' τό δελφίνι εχει πε
ρισσοτέpαν άvάγκη άέρος παρά vε
οου διό: vό: ζrρη - το vτελ·κάτο δέρ
γνC::ι:τη, - μετε,ψέρ,9η είς τό Μου
γvώοη, - μετεφέp9η εiς τό Μου
σείοι του Μοvα�<ό και έρρίφ9η είς
μίσ; μεγάλην δc:ξαμε ή γειμάτη θα
λαο σιvό • ερό. Έ,<ει άψέl:ιη vό: σ-:-ρι
φογυρίζη με μελ crγ χολι<ο βλέμμα
, ένο
ι<αι επειτα α:�vιιδίως, έξουθυωμ
ό>Π'ό τή; μοναξιά, άπεφά:τισε τελικσ
vc: παραΙδ0'9η στόv θάνατο.
<<Αίιτό ό.ι<pιοως συvέ.οη», διει.κρι
vίί,ει δ Σέργιος ι\1πΞρτί1vο, βοηθός
�ού Κοι.:ηώ. «'Απwτειρά3η vό: πνι
γη άφήι οντας τό σωμα του vό: βου
λιάξη στο; πιJcΙμέvα της δεξαμεvης.
Έχp
, ειά::τθη vό: ριφΘουν οί δυται στο,
νερό, νά σηκC.:,:τουv τό &c:λ:pivι άπο
τήv μέ:τη του σώματοc και vό: τό
άνεβά:τοu; σ,ή J έπιΦά εια γtό: vό:
μπορέση καi πάλι 1,ά άνατrνΞίιση\,.
Μετά από αύτnν
κρίσιν καταθλί
ι τίσθη έv
ψεως, τό δ;:λφίvι, που έβα τ
τ4> μεταξύ Κί<ι, έψό.•.ιη v:x προσαρ•
ιμόζεται στο πεp βάλλον. Οί δυται
Φόvι<ο και Κιέ τζu εyιvο.ν οί καλύ
τΞpοι φίλοι του. Τή; vί1<τα, έv τού-
το:c α,οχ,ζε vό: έ<πέμιττη παοάξεvοuς
ήχ:,υ�. <<Δέv ήταν δυνατόν νό: γελιό
μαστε, λέγει ό Μπερτίνο. μΕ'<λαιγε
"αi ϋ:ττερα άοιωίι:τε ενας ά'πό τούς.
δύτας "ό: του ,,ά η σι.,vτροφιό: μέσα
στι'�v πισίνα για vό: καλμάρη. Άγα
ττου:τε τό: χό:Sια. Έ:pαί'\Ι\::το vό: κατα
λαβαί '-'11 πολύ καλό: την στοργή ποίJ,
τού εδειχvαν. Όταν ε,παιζε μέ τούς.
ά,)�ρώπους , είχε μαζί τouc μία συ
vά1:εια ώσό:v τό: παιγ� ίιSια έvός άv
blp,ωτrou και ένός κήτους νό: ήταν μία
διο.δ:ικασία τόσο φuσιολογιική
καn.
τόσο παλιό: δσο καi ή θάλασσα... »Κι' δμως δ Κ ίι<ι έ•μαράζωνε.

,η;
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'Η ά.ιία εκανε τό δελφίνι να ίιπο
Φέpη καί ό πλοίαοχος Κοuστώ άπε
ψάσισε να όργα,ώ:rη μία νέα άπο
στολη για την έξεύρεσι μιας σu,
τpόφοu. »Ε.,σι, συνελήφθη ενα θηλu-κό πού έβαιrrίσ'θη Μπαλ και ηλθιε
'να σι,ντροφεύση τό λUΙπrι..ιένο δελψί
.ιι μέ:rα στην δzξαμενη του Μανακό.
Μεταξύ των πλέον t.ιιδιαψφοu;:rώv
ό
έοω ώ.ι πού έπραγματαποίησαν
πλοίαρχος Κοuστώ καί ό δόοcτωp Ζε
ράρ ΙνΊπ€1<, πρέπει νά άναφερ9η τό
έγκεψαλογράψη,μα :
επέτρεψε
νά
bιαπιστω9η δτι τό σχεδιόlγρσ•μμα του
.έγκεφαλογρα;ψήματος ε\μοιαζε κατά
πολύ uέ έ<εΊνο ένόc ψuσιολοyιικου
.ό.νθpώπου.
'Επί πολλούς μηνες ό Κ ίικι �α} ή
Μπάλ '<αί κατό1πιν μερικά CΧΙ<αμη
δελψί ;ια που ήχμαλώ.τισαν ο1 δίιται
της όμά5ος του πλοιάpχοu Κοuστώ,
έζησα, είς τη; δεξαμενην του Ώκt
ανογραφικου '1 στιτούτοu του Μο,,α
κο. Τpεφόμενα με φρέσκα ψάρια πού
ϊiχα., ύποοληβη προηyοι1..ιένως
είς
βιτο.μv·ουχον δίαιταν,
τελ•κώς έγ
κλι ματίσθη:rαν.
Είς τα διαιλείμμα
τα τω,• πειpαμό:τι,,;v ε\παιζαν ,μέ τούς
-δύτας, οί όποιοι βουτου:rαν κα8η1με
ρι νώς στο νερό για να το.:ις rφατή
σο.1 σu,το:;φιά.
Κατά την διάρ<ειο:v της παρο:1μο
'l1lς των δελΦ,νιώ ., ,<CNTCX στους
θρώπους tνας ει3ικός έπi της άωu
στι>< �ι c τ:7), ζι'> ων, ό κ. Φρ::χν:Jοuά
i3u:rάJ, ηο-χ:;λή6'η με μια σειρά με
λετώ:, αί όποίαι έ ,σ�χύοuν έ<είνο
πού οι Α•μερ '<ανοί έπιστηι,.ιονεc εΤ
χοv �5η δ,CΧΙΠιστώσει :
δτι τό δελ
ψίνι έ<πέμπει ηχοuς που ε.χοι,y νόη
μα κο:ί έπί πλέον εΤναι προικισμένοι
μi. ε,α «ραντα!) ,> η ενα (<σονάρ», πιό
ακριβές, πιό όξύ πιό γρήγορο, πού
κανείc ήλεκτρο,ικος δέν μπο9εί νά
σuλλά6η.
Ό Π\ί•νιος
καί ό Άρι:Jτοτέλης
ϊιχω ηδ1 δώ:rει λεπτομερείας για
τίc; ά<ΟJστικές έ<πομπές TWV δελφι
νιών τηc- Μεσογείου. 'Έπρεπε να έ
παληSεuθουv
1:αί
έπιστημοιν:κώς.
'Επί πλέον του θορύοοu της ά11απνο
ης, ό Βεν.:Jάν κατέγραψε <<ισφuρίy1μα
Τα>,, ήχους διαπεpCΧ!στιικά
ίσχuρούς
πού τα αίιτιά συ ,ελάμβαναν είικρι
.υώς ίδίως δταν ό παραΤηρφης εΤναι

αν

εξω άπό τό νε.ρό .<αι τό δελφίνι οu
Οιοιμέ,ο. «01 κραυγές αίιτές ,έψαί ,ον
το νό χρησιμεύουν, ψρονεΊ ό Βενσάν,
διc: τήιJ έπ,κοινω,ίο.ν των νεαρών
δελφινιών με Την μφέρα Τους δταν
άλλα
τιιχαίνη νά άποχωρισ9ουν,
είναι δυνατόν έιττί1σης είς μίαν εlδι
κηJ περιστασιν - στό τταιχ,�δι λό
yο..ι χάριν - αύτές οί κpαvγές νά
μη εχ,οuν περισσοτέραν
ση•μCΧΙσίαν
άπό ώρισμέv�c φωνές πού ά ψήνοu ν
τό. παιδιά δταν παίζΟU1\Ι. ΜπορεΊ
πίσης νά σκεφ,9η κανείς δΤι Τα σφ
• u
ρίγματα χρησιμεύοu; στα δελφίνια
γιο νό: μη XCCvOUV την επτCΧΙφην με
Ταξύ τω; στα;; εΤναι κοπάδι είτε
στό .ιερό e;πou ή όρατότης εΤvαΊ σχε
δόν μηδαμινή, εΪΤε δταv κοιμωνται,
γεγονός πού προσδίιδ-ει ε:ς αίιτόι τόν
τύπο; του eopύ5ou μιαν κοινωνιικην
σημασίαν, της διατηρήσεως της ό
μαδι.<ότητος>>.

ε

Παρετηρήθη, έξ άλλου δτι δ έ
σωτερικός-μηχανrσμος του δελφινιου
είναι τέτοιος, πού τό ά�εβάζει κατά
κανο,,κά δrαστή,_..ια:τα είς την έπιψά
ν:::rα
για να άναπvεύ•:rη, ά<όμη και
κατά την διάρ-<ειαν Του ϋ,τrνοu Του,
χωρ;ς τό ίδιο νά ξuιπνάη.
ί(ατεγράJ:ι,ησαν έπίσηc κά:τι ·;τερί
εργσ <,,ιο-cJοίσματα», Π':::pισσότερον
η c,λrγώrερο ί:rχιρά, περισσότερον
ή όλιγώrερο; τονι:rμένα, δταν έδί
δο.ιτο ψάρια στό δ�λ:pίνι. Έξέψρα
τi;ι 1ωνοποίησιv του ζώου έπτi
ζσJ
, η θέα του προσ 3οκωμένοu yεύμα
ΤΟς. Έά; τό Ψάρι έ,ωρq>ώνετο εlς
6.α καμά'<ι και τό έπλησίαζε
κα
ν.ίς r.οός τό δ9λψί ι χωρίς να τό
άφήση νά τό άpπό:ξη. τό πλεuταΊο
αύτό άρχιζε να έ <βάλλη νιαουρίσμα
πιό
τα δλο καί πιό λυπηιτ�ερά καί
σπσρc ,<Τι.<C::.
Ό .<αθηγητης Λίλlλu εΊπε,y δτι ά
πέ<τrρε ά<όμη την βεβαιότη,-α δτι
-τά δελ:pί.ιια σuνομιλουιν μεταξύ των!
vΕνα δελφίνι μόνο Του εΤναι σιωπη
λό, δί,ο δελφίνια συ ιδιαλέ,γοVΤαι ή
ρέ.μως, ενα κοπάδι φλυαρεί με είι
q:pάδειcr; και παpάyzι είς ύπε;ρή
χοuς ενα έ1 κ.πλη\<ΤΙΚΟy θόpvβοv. Δια
-τ O-J Άμεο ι<α:νόν καθηγητή;, Τα δελ
ψινια διαθέτουν ενα εύρu λε.ξιλόγισν,
πού δεν μπορεί πσpά --.ά σuνδέ,εται
μέ μίαν ύψηλήν νοημοσύνην.
Ένα
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<άπο -τα πλέ.ον έικ,πληΙΚ'τικα πειράμα
.,-α, πού oi Γάλλοι είδικοι βλέπουν
ιμε σκε,π-τικισμόν, και -το όπrοϊοv ά
vαφέρει ό δόι<,ωρ Κέλλοy�,< είς -το
�ι6λίοJ 'TOU <<'Άινθρωποι και Δε,λφί-vια». εΤvαι άιποτέλε1σμα έvος ήλε,ισρι
κοϋ... γαργαλισμοu. Δια νά άντα
,μείψη εvα δw-φίνι πού η-ταν ίδιαι-τέ
ρως ύπάκοuο, είς -τά διαλεί1μμα,α
1ωv δ::ωμων ό Άμερικαvος έπισ,ή
μωJ, αφου εiση,γεv εvα ή,λεκ-τρόδιοv
είς a,α έγr,<εψσλικον λω6όν -του ζώ
·οu, -του διεβί1δαζε μία, ήλεκ-τρικήν
δόνησιν που αυτό έ,φο:ίνε-το vά άπο
λαμ6άνη. 'Έπειτα, Ιc:να 6ραχLJΙκύ�κλω
μο. διέωπτε την ήαοvή ,ήJ στιγμήν
,,άκρι6ώς που ό καθηγη�τής_ έμπρος
σ,Ο μικρόφωνο TOU ,μαγνητΟφk'VΟU, Ε
ξεφώνει τους άριθ•μους 3, 2, 3. 'Αρ
γότερα εiς το έpγCΧ!σ,ήοιό, του, δ
ταv και πάλιv α',<οuγε τπν κα:rαγρα
ΦΤJν του πειράματος, ό δό,,<τωρ Λίλ
λu εμενε κατάπληκτος άκούγοιντας
μετά την ψωνήν τοu πού έλεγε 3,
"'2, 3, μια αλλη ύπό�,<ωφη φωνή του
δελφ111ιοu ' που έπανελό:μοαvε 3' 2,
3 ... Έ,<πλη'<ΤΟ J άπο τή, άπότομη
-διακοπή τοϋ ρεύ�,..ιατος, που το γαρ
γαλοuσε είιχάριστα και θέλοντας νά
,ο ίδη καί πάλι άτrοκαθιστάiμενον,
δπως σU'μπερα.ίvει 'ίσως άρκετά τολ
μηρά ό 1<αθηγητ�ς, τό ζώον άναπα
-pηγε τ::υς ήχους πού προηιγοCντο
της έπανασuvδέ::τεως με τό ρεvμα.

· Ή

γνώ ,..ι η πε;)ι της

το TOJ αiyl.J!TTTιQ!KO θρuλο του παρα
λuτικοCι παι�διοu πού εΤχε καοαλι,κέ
ψει ενα δελφίνι. ΈξηγοΟν Τσως άκό,μη γιατι δλοι οί παραθαλάσσιοι οί
κ,σμοι είς την άρχαιότητα έλάτρεu
σιν ίδ:αιτφως τον θεον Δε,λφί,να. Δι1καιώνοu1J έπίσηc το ίεpον της Κvω
σοu ,<αι τις τοιχογραφίες του για
τον δοξασμόv του κήτους.

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΣΤΟΡΓΗ

νοημοσύJης

τω, δsλφινιώJ έχει έπαληθω9η,

έξ

όiλλcu, καί άπό τους άπλφικους ναu
-τικοίις, πού δεν ησαν οϋτε έπιστή
μονες οίιτε ζω:ι,λόγοι. Αίιτοι εχοuν
-παρατηρή,σει δτι δταν τά δελψίνια
εΥναι πωικu.<λc.:1μένα άτrό τούc ώ�
πλισι,..ιένο uς με καμάκια ψαράδες, που
θέλουν νά τά σκοτώ::τοuν για τό λά
δι τους, τά ζώα σuvεv,οουvται μετα
ξύ τους και κατόπιν ενα άιπό αίι�
τά θυσιάζεται για vά έ,πιτρέψη στο
κοπάδι νά διαφύγη. 'Έχουν άικό,μη
1
ίδεί δελφίνια πληγωμένα η αρρωιστα
νά ύποστηοί•ζωνται άπό τους συν
τρόφους τους, οί όποϊοι έ αλλάσ'; ον,
-rαι vιά 1,ά τά κpατήσονν στην επι
φάνεια.
0

'Όλει; αίιτέc οί παρατηρήσεις 'ί
σως κάνοι:ν τώρα λιγώτε,ρο άπίστεu-

Τζά .1 πο, ό μι1<ρός χιμπαντζης,
είναι τώρα 15 μηνων κaί άπο·
λαμβάνει την μητρική στοργή.
'Όταν yεvνή9ηκε, έrιί δύο ήμέ
ρες ή μητέρα του δέν μποροιJ
σε να τόν άyκαλιάσn σωστά
καί ό Τζάμπο κινδύνευε νά πε·
θάνn άπό πείνα. ΝΕπειτα, bμως, εyινε τό άπίστευτο...
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ΣΧΟΛΗ
"ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ,,
ΣΚΥΛΩΝ

διότι είς ολες τiς περιπτώσεις
πρέπει νά τηροίίνται oi νόμοι ποι,
ισχύουν δια τοιΊς άνθρώποuς, μέ ο
λες τiς εύεργετικές διατάξεις των».
Τ λικ�, ό Μπάτς κατεδικάσθη
, �
σε ολιγομηνη «άναμόρψωσι»
καi
πρόστιμο εiς 6άρος τοίί ίδιοκτήτου
του.
«Άναμορψωτικό»
'ίδρυμα
για
σκύλους λειτουργεί σ' ενα λόψο 1 Τ
μίλισ: 6ορείως τοίί Λονδίνου
'1δρύθη τόν Μάρτιο τοίί 1959, άψοίΊ
ό πρόεδρος τiiς 'Εταιρίας προστα
ο·ίας των σκύλων, Μπέρναρ Γοuώρ
κμαν, έπέτuχε νά ματαιώση την
θανατική καταδίκη ένός σκύλου ρά
τσας Λα6ρα5όρ,
ό όποίος εΤχε
δσγκώσει δύο ατομα.
Ό Γοuώρκμαν εκάλεσε πρός εξέ
τασιν τον Ρόμπερτ Χόρσψαλ, ιδι
στέλεχος

τήν σκύλων. Αύτός ερεύνησε την υ
και άπεψάνθη

πόθεσι
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 'Ιούλιος. - Τρι
εξητάσθησαν ώς
άντα άνθρωποι
είς την
υπερασπίσεως
μάρτυρες
κατ' άναθεώρησιν δίκην τοίί Μπάτς,
ένός μανδρόσκυλοu πού εΤχε κατα
δικασθη είς θάνατον τόν παρελθόν
τα μηνα άπό ενα δικαστήριον τοίί
Ρόμψορτ διότι εΤχε σχίσει τό σακ
κάκι άνuπόπτοu δια6άτοu. Ό Μπάτς
εΤχε ώς συνήγορον τόν κ. Χένρu
Νιούμαν, γνωστόν ώς «δικηγόρον
των σκύλων», ό όποίος άγωνίσθη
κε καi επέτυχε την μετατροπ1Ί της
ποινης τοίί πελάτου του. Ό Μπάτς
άπεστάλη σuνοδεί ςι εις την εδραν
της ,οπικης επιτροπης τοίί Συλλό
Κuνων δια νά έ
γου Προστασίας
ό
ενω
ξετασθη άπό κτηνίατρον,
πρόεδρος της 'Εταιρίας Προστασί
ας Ζώων κ. Γοuώρκμαν άπέστειλεν
έπί τόπου ίδιωτικόν ντετέκτι6 δια
uπερ τοίί
νά σuλλέξη μαρτυρίες
Μπάτς. Ό κ. Γοuώρκμαν προσέθε
σεν οτι «oi δικασταi πού κατεδί
κασαν «έλαψρq,: τΏ καρδίςι »
τον
Μπάτς εις θάνατον νομίζουν δτι
εΤναι εϋκολον νά διατάξουν καi την
έκτέλεσί ν του. 'Απατωνται ομως,

πρώην

ντετέκτι6,

ωτικό

της Σκότλαντ Γιάρδ καi εκπαιδεu

ό

ελέγετο

(ετσι

οτι

δ

Πάτ

κατηγορούμενος

σκύλος) dχε σο6αρούς λόγους για
διότι υπερασπι

τις πράξεις του,

ζόταν τά σκυλάκια του. Τό δικα
στηριο άπέψuγε την θανατική κα
ταδίκη, άλλα διέταξε νά υπο6ληθi)
ό Πάτ σέ «κατάλληλη εκπαίδεuσι».
Καί ετσι αρχιcrε ή ίστορίu τοίί ά
ναμορψωτηρίοu των σκύλων.
Τώρα τό «σχολείο» αύτό διαθέ
τει πέντε έκπαιδεuτάς, δύο άνακρι
τάς, δύο όδηγούς καi άρκετό 60ηθητικό προσωπικό. Μπορεi νά εκ
ταυτοχρόνως

παιδεύση

80

Ελημστικούς» σκύλους, άλλα
τούς

200

τους.

Τά

περιμένουν
δίδακτρα

την
είναι

«προ
περί
σειρά

1.80()

δρχ. μηνιαίως. Πολλοi όδηγοίίν τούς
και

σκύλους τους

χωρiς άπόψασι

δικαστηρίου. Στό σχολείο αύτό πι
στεύουν

οτι

τό

ρητό

«δέv

υπάρ

χουνε κακά παιδιά» ίσχύει και για:
τούς σκύλους...

ΙΛΙΣΟΣ
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Ά καδημαι κοJ

'Έκτη αϊσθησιs
Άπο τήν «'Ελευθερια»
Άθηνων
Γράφοντα�, προ καιρου για το
rpυσικο ρανταρ πού διαθέτουν οί τu
,ψλοι -- οί όποιοι κατορθώνουν νά
περπατΟL, στους δρόμους σαν να
·υλέποuν, γιατi πρiν άπό το μπα
-στούνι τούς είδοποιεί το δέρμα τους
για την πσροuσία στερεών άντικει1-1ένων - δέν εΤχα Φαντασθίi δτι ή
iπιστήμη θά έπι6ε6αί�\ε μέ μα9η
ματικη άκρίυεια την παρατήρησί
μου ι '1 δοίι δμως δτι ανεκαλύφθη είς
-την Άμερικήν ότι δλοι μας - τu
φλοi καi μή - εχοuμε μία εκτη αϊ
<rθηση του ε'ίδοuς αύτου.
Οί Άuερικανοi έπιστήμονες αρ
:χισαν τά πειρό ηJατά τους άπό τiς
νυχτερίδες
Γιατi άπό τiς νuχτε
,:ίδες· Γιατi α�,ά τα ίπτά,μενα πον
τίκια, πού τ' άντιπο.θουμε άσφα
'λώς για την άσχήμια τους (γιατι
κστά τα αλλα είναι ώφέλιμα, καθα
ρίζουν τον 6.έρα άπό τα εντοrα) ε
χοuν δρασι πολύ λίγο καταλληλη
J<αι στο υαρίι καi άδέξιο πέταγμά
τους όδηγουνται άπό την άφή, πού
είναι σ' άσύλληπτο υαθμό άνε-πτu
γμένη σ' ολα τα λεγόμενα «χειρό
πτερα» καi εχει ώς κυρία εδρα της
-την λεπτή και εύπαθέστατη
μεμ
υράνη τών πτερών τους. Αύτή εΤναι
� δ[κτης της εκτης αίσθήσεως.
"Ως έδώ, τό πράγμα δέν ητο διό
λου αγνωστο στην έπιστήμη. 'Ήδη,
άπό τα μέσα τού l 8ou αιώνος, ό
μ,γάλος 'Ιταλός φuσιοδίφης της
nσι'ίας, Λάζαρος Παλλαντσάνι, εΤ
)(, κάμει πειράματα μέ τις νuχτε
,: ίδες, πού εμειναν διάσΓΙμα
στην
έπιστήμη, &χι μόνον για την άξί�
τους, αλλά και για τη σκληρότητα
τους.
Σ' ενα μεγάλο θάλαμο εΤχε τεν
,-ώσει σέ διάφορες άποστάσεις, χον
δρούς σπάγγοuς, άπό την όροφη
ως τό πάτω-μα, αλλοuς κάθετα, αλ
λοuς όριζόντια και αλλοuς σ.αuρω-

τά, δστε νά σχηματίζουν τρύπες.
C ί ,uχτερίδες πετουσαν
άνάμεσα
σ' αύτές τις τρύπες καi κυνηγού
σαν
τα εντομα πού εΤχε ό σοφός
συναθροίσει στο θάλαμο. 'Έπειτα,
με μιά καρφί,σα ,iς έτύφλωνε.Καμ
μια μεταυολή. Οί τυφλές νυχτερί
δες εξακολουθούσαν νά περνούν άπό
τiς τρύπες τού πολuμόρφοu έναερί
οu δικτύου, χωρίς νά προσκρούουν
σε κανένα σπάγγο.
Ό σοφός ερευνητής, μέ διαδοχι
κές χει ροuργικές έπεμυάσεις, στέ
ρησε τiς νuχτερίδ�:ς άπό την άκοή
τους καί άπό την δσφρησί τους.
Ι<αί τα φτωχα ζώα εξακολουθούσαν,
ώστc::rο νά πετούν άνάμεσα στους
σπσγγduς. "Ε,σι κατέληξε στο συμ
πέρασμα δτι ώς μόνο όδnγό τους
,ί'χαν τώρα τό δέρμα τους, τό ά
φάνταστα εύαίσθητο, ίκανό νά δέ
χπαι έξ άποστάσεως τiς πιο λε
πτές δονήσεις του αίθέρος καi -νά
τrληροφορη τις νυχτερίδες vιά ,ην
πο.ροuσία στερεών άντικειμένων.
'Αλλό. τότε - θά μέ ρωτήσε,τε
τί άνεκάλuψαν οί Άμερικανοi έπι
στήμονες; ... Κάτι τό πολύ ούσιώ
δες · Τον τρόπο πού λειτουργεί ή
,
άφή αύτή έξ άποστάσεως 1 'Ανακα
λuψαν, δηλαδή, δτι ή νυχτερίδα δια
θέτει ( δπως καi ό ανθρωπος και
πολλά αλλα ζώα) ενα φυσικό ραν
τάρ-α�τη την εκτη α'ίσθηση. Ό
πομπός της είναι στο λάρuγ\ά
της: ή φωνή της! Αύτές οί κραuγες
πού υγάζει, δταν πετάη, εΤναι έρ
,-ζιανα κύματα, πού προσκρούουν
στα στερεα άντικείμενα καi γuρί
tοuν άστραπιαίως και ειδοποιούν
;όν δέκτη, τό δέρμα της, γιά την
παροuσίο τους
Στο δέρμα, καί, είδι,κώς, στ�
δέρμα τού προσώπου, έδρεύει και
στους άνθρώποuς ό δέκτης τού φu
σικού ραντάρ πού διαθέτουν - ή
εκτη α'ίσθησίς τους.
Ή άνακάλuψις αύτη εχει μεγίστη
σημασία, γιατί ή εκτη α'ίσθησ�ς,
μέ την ασκησι, έπιδέχεται καλλιερ
γεια και άνάπτuξι. Ό ανθρωπος
θά τελειοποιήση τό εργο τού Δη
μιοuργου Ι
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Ο�·ι
τl:; 't·η9::ϋ1:rs κι &:; /.Ο?:.ύ'"Lν! τ?ι
'f�η νύ ι_τ"J. συνέb�ηχε,
γύ?ω τcJ.
.7.':Jλλ€:; φο?ές, εν1. 1t1X?iξiνo. r, .ι\..μχ
-οί 1Όϋ,?Χ:')� έτ':J:μ::ίζοντ"J.ν γ:α εφο00, τοξε,?ε χύτο ό ΧU? "λγγελος.
Τοξηε κ:ι.ί το οι:ι.λα,λιοϋσε. 'Π
.Jσ!J.λπ:γγ&_ TOU z.τ1ΥΠ:J.γε τους ΧOU?:t1
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χ-χι
cμένου:;, ΠQU λ:χ.γο"ι..οιμόντ:ι..ν
1Ξ.υπνοϋσχν κι' Ct.Οί'.tζ:ι..ν τΟ'Ι πόλ;
μο. Τc-:ε σύ)Π:J.tνε ό χύο "λγγz
λο; . Τ�ηικ·η ητ:ι.ν η σιωιπή του.
οσJ χ:' ·iJ κ,:ιυγ·ή του γχύι,η. Τέ
) ,ς, ό ΧU? ".\γγ.λος, &.η ξ z.φώνι
ζε, +1η ι ·η ωο:ι του πολέμοJ. Το
ς��:ι. 1 οί -πολ�.J.ιστS: :; :ι.ύτό. J(ι' O !'i o
fι πε.ίν1. Χ!' Οσο ό πόλΞμ'Jς .. ,9,έ�ι�υε
-τοU:; άν-ι9?ώπου:;, τCσο χι' ό χ.Uρ
"λγγελος γινότ:χ,ν άλλο:ώτικος, άνΠ')ζ.

Εl ι ;, Χ:ιτ:χ.ντ·;1 σ:.ι άδί. J'Ί..το:; σαν
"
'
ισχιο:; κ:ι.�τ�tιχο:;
11..lνητο:;, �:Οιο τΟ "τνέ,11. τΎJ:; iλ6γ:ιπ·ης <ρ t Oc)?cΪ.,, ΠΟU /.100.J ΧΊ.ΟίJ7c
Χ"J.l οεν π:ι.�:ι.Οι v6τ,. JΞ. 'λf ι:Χ vύ/ τ"J.,
:ΧπΟ τlς τ$λ:. ..... τ-:ι.��:; έι..Ξί 11:;, � ΧJ�J

y�η

τQϋ χυ':J '' �\γγ1λr;u πιi ΟΕν ά.χπο φ,οε,zς ;ιι ixos;
,

1

ρ Ι

..,

f �

το

στJ�γι..0 εσ1b·rι σ� για 1tά'Jτ:J.. (() γ::ί
Χχ\ (j: χγώ ,9.·ηι..;:
Ιcχοα: σφf η τ-ηι.ε
6:πΟ τJJ:; πε.ιν:χ.σμέν:-;υ:; . .λΕι είι�
OE·J
π.i
εi ι :: μ·ήτ: ό ί'Ο:c:; τf νi yiη . 1\:-�.ί
ψ:J.yr�-θ-r1 x;,. λ.ύτΟ ήτ,_ν τΟ ϊ.':1.J�ΠΕ?ι
-:Ο Π?ωιvό, x1.l --;:-0 πιι..:ιότε?Ο. Τότε
61.�J.9-ί,J:r,:;s η φ,sυ,&, ποώτ·η φ�
.;�ά, σ'Χν v:X vιχή.9�,:χ:. 'Έπ1!τ1. �ηλ
·θ; τη; έξόοοJ ·η ί��Χ. Ό γ:,ο 11 χντ:λ!Ο:; μiζΞψΞ. τi χόΧΧ7.-λ:ι. τοU
φfλοv τJυ xxl τ:Χ. ϊ. ωσ.Ξ. σ--=Ον άν�μό'
'
'
μuΛ ο, ν-:ι. μ·ην
χ:ι�. l(ι' Οσ,:,ι Ύ\τ:ι.ν!. ν;_ Π!?ά:J')U'·J,
:.\Ii δσοι
ϊtέ?:ι.σ:ι.v χ:ι.ι γλύτωσ:ι.ν.

γύ?ισ1.,ν πfσω
Τότc.
:Χ.νεμόιμυλο, t>iλ'Xνl φωτιi.
χ:ι.t τi Χόχ.χ:ι..λ:ι. του χUρ - ".. \.γγ�στΟν
λου

2�8

�u

-

υοnι.ι,ο6ύυn
φιλ r α προς

Καί ή

dayov

"COV

τον ανθρωπο

Τοϋ Elian Finbert
Ο-:1'1 ·.9-ο?ΧΠού•.9-ψ; ό όο·ηyό;
τ.ΎJ:ε μ1.ζί του στΟ Π �?ίσι.
' �
"
'
1 υσ;:.\ϊ_�:;, , :))Π���ι'χ θ η , οτ: !Η
γι1.7�::,ι τ·η:; επχtzι:χ.ς
δεν �ίz:χ,
κ.�λιi πε?ιπ1Jι·1ι-ιSΎJ τΟ πόδι τοu χ:χ.�
τελ�χi b αψs.�ωπο:; :χύτΟς είσ-ήχ".9
στΟ "Ά\.συλ� ' . .\ν�ά.των. .λS:ν μ.ΠΟ?οϋ
σz. Ομω:; νi -π��-η μ:χ.ζί τ'Jυ τΟ λχ
γ�υΟ&.κ.! χ.χι -τ-ο κ.�iτΤι -1! +ι Ί'JΨ'J.!
ΧΧ ,Ου.
λfχκ�uα :Χπό τΟν χύt!ό �:ι� χ1.ι
yfλo του, τ.οU τΟ ::iz:: άvχ·9tέΦ�ι
χ1ι τΟ z&.ιδευz,
ζω&Χ! *�zιr;�
'Ιά έκο·ηλών-η μ,γάλ·η
άν·r,συ;_:Χ.
\[όλι, ακουγ� lν:χ. bΎJjJ.Χ
εη,cΊ,:
σ-τ·fiv πό"άτ:χ, άλλi μ.1.:τ1.fω::.
-JO
λίγε; ·fιμέ?ε;, ό λ'J.γός, Ολέποντ:ι;τυ'J ΧU?tO 'i:'OU νι:ι., μ·ην επ�στς,ε?η,
7.π,λ�πfσ,9·η:ι. ,.
�τ�ιμώΊ_,θ·rι Χ! σε μ!i γω 1Ηi, U7Χμiτ·tjσε νi Οέzετ:χ.ι 'i:'αοφη, Wσπ?υ-πέ-θh'J;....
'Ο λα.γο; εΊ, ,ι συνειοησιν οτι -:χ.
ιz �-lj ΊtΟ� "χφ·ην�ι -πfσω 'i:'ΙJ'J άπο--:.:
λουνε χ.ινουνο.
Ί�α.ν οί Οιώκτ:χ,
του ξέ�ουν
.:ή,S·η του, ξέf!t Χ.Χι
χύ-:Ος τi Οιχ.&. του;.•\ο�πόν, πcι:ι
τ�ίί 9-θάσ η στ·η φωληά τ�υ π·r,3&,r
πJΟς Ολες τlς χ. λ τι::υ-θύνσ.:.t:; γ� i JOC
μ-πε�Οέψ·η τ' iι.νά?tι'J. 7JU x.�l στ?-,
τε')/ο,; ο"'tνει το' πιο' μ..::.γα./)\:ι_ π·η''ο· r1 ;1.z
για. ν-:ι, 9&α.σ·η στον Χ?υψων:χ. τ�J.
�r,α, φo:ii ϊν:ι..,:; λ1.γΟ; ,S.έ"λοντ,.�
νi ξεφύγ.,1 τ·tlν Οίωξι εφυγ:- :χ.ύ
,θ.ό.?μ·ητ:ι.. άπΟ τ·fιν Χ?ύπτ·rι ,:(JU Χ.'1.�
πηγε σε αποστ1- σι ενο; μιΛιι:ιυ, οπο1υ �πη9zε ξ.v1- μικρΟ iΊ_-&υοτ?r;, ιει,., οιε:ρυγ�
" ,
.
σ-τ·ην α.φ�-ι,. , "\.�ο' εκ
πεν1.ντ� OΊ.J·r1 , ΠΞ?νών-τ,-.; πα·Jω,:
.άπΟ μ.ι:Χ.
σε��;_
τQι1.ν-:,.:;>υλλιέ;_
,Ένχς α.λλο;, :toU τόν κ�τ!.Οfωχ.�·,
σΥ.Jλιά. Υ..1.ι° ενιωσ$. Υ..ΟU?�σ--μένυ; t,,
εΙΟε εν'1.. χ.:ι..τ1.φύγι::ι λ�.,γr;ϋ, μτ.�.-

�ο

1

Ι

1

1

\

,

1
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'
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!

fl

/

�α

ο

λλL'Ο_,, ά.Ψr:·.9iτω; :χ.πn
n ,,_, v"ιοίlο )ν π::ιλλοί, έ�·r,
., ...
\
,
'
tιε?W'J1ε-r1.� ευκολ:ι Χχι αν:χ.πτυσc
.:t
στ::ν-'} φιλί:χ μ€ τόν rlνJ?ω-ΠΟ.
\[ιά, <f'Ο?α. lν:χ.ς όο·ηγο; xio�'.J
έ:σπχσε τΟ πόδι τιου χοντα στ·') Νο
ζάν. Οί zω?ιχοι ειτ?ειξαν εiς g')·'ί�9-ει&ν του
&.ιν¼,.. �σά. του; +ιτ�ν
r,
,
-r
p r,
1·η ν νεογενν r
, Ο ε zε
ο� e, ":J.
: ιC-'Ι'Χ: Π � t
τΟ Λ:χ.γουΌΙΧ-Χι. Το -προσεφε?ε σ.:ν
τ?1.υμ.1.τι:ι, ο ο-ποιος ,το Χ?α"t'·Ι)σε �� ...
πλ:χ. τΟ'J στο :οε66ά,τι. Τόσο συν-ή
·S!ισ;; μ.:χ.ζf του το λ:χ.γουοάκ:, ωστ,;
1
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1
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Ι
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ΙΛΙΣΟΣ
::<ε μ.έσ.1- κ1..l εοιωξε τΟν χ&.τοrι_ο.
;; όποίο:;, Ομως, ·}ιτ"J.ν ��χού:)1.στο:;
.... xx.tμπό.:.Ξσε να τΟ σχiσ·η... ιι.Εν:-ι;
&λλ�ς Ο!ε�υrγ� πέφτο 1Jτχ:;
μέσι:χ.
.σε iy_{υοτ�C.φ$ί') Χ"J.ι ει..'J.. V'Ξ.
6uJτtες. Π.Ξ-:ινωντ1..:; μεσ �.πο τ:χ ι.."1.λ"1.,J.ένι'1. φ:ι&..γμ1.τ"J., τών όπ�fων · 'J
ιiΨ:ιιγμ.1. 23 1tό1ν21.ιχ?ότε:;ο εΙχε
των. "\λλος, οιέφυγε πέφτονη.;
:ΙJ.ε.σ1. σ- ενΎ.. χ.:;παοι π�c.οα.των, -που
·η μ.υ:ιω3ι� --:vυ:; σκεπ�ζ!! τ·'J Οιχ Γ,
του.
ιΊ�ν:ι. συν·ηιθ-ισμένο σ-:-1:ι1.τήγ·,;μ1.
τ,;ιυ Λ"J.γ:Jυ, εtνχ.� ν;1. τ:ιε{_·η , Ot;t λ•ι
σε Θ:ι'Χι. τ·η �η μ.άνΟ:ι:χ X1.t 'J"J. γυ�ι
ζ·η πό7$ :ίπΟ -:-0 εν-:ι.. μ.έ:ι:ι:;, π6:c
&π; το �λλο.
'l�γνι�:ι�σ:ι εν:ι. λχγό, π:ιU άχ�
λ9:.>sι.οϋσε Ολιχ --:i μέλ·η τ'Ϊj:; ciχογ(..
νεί:χ.: στ::; έξόΟQυς των, επ1.tζ: με
τl:; γάτ:,; χ.χ; τi σχuλ!&. έχUτ:,.
ζε στΟ Ο::ι6μο �πό τ ό π1.:ι&:διJ::ι:ι. Χ'J
.,:;Οτ,..,,1 χ.0•17:Χ. στh 7�:ιπiζ� τΟ μz1·r1μέ:ιι ·-.,ιi ν:Χ. �i rι Ο,τι r�i '7οϋ ε�
r;� ν"J.ν Χ �1 γ�?J. τ·�,J σωμ:χ.τικ·ή "':CJ
,
,
., ϊ,
σ.ν1γκ.η 'ετ�;ι.�ε στο χ�r.9ω�ισμε,�ο μc
1
!JO;. \[ι:χ. με?:Χ. λ·rισ μον-ησ:χ.ν 'Ι:Χ. το
'ΠΟΥ.ετrι σουν το 00/_είο στ·η σJ'ΙΓ111 ιε.ζbμενο; άπο
-5ιισιμένη -θ-έσι.
την iνάγκ.η, ό λ:χ.γος γιά νά. u.η
-Αε�ώσ·η -τΟ ιπά.τωμ:χ. έπ·'}Οησε π:Χ.νω
•σ7Ο τ,:χ.πέζι του σ,:χ.λονιου κ.1.ί OJ• tι
,
,
ο·ησ� σ εν".L α.ιr·r1 μεν�ο πια.-τ�.
Είχχ έι<π".L�Οεύσει εν".L λι:J.γ6, ι;,:ου
γνώ�!ζε χ1λά. Rλέ-ποντας τ':Jν
'ήσJι.ο ι :χ.,:χ.κ.-::'iΊ:.:χ. του. κ.ά-9-s μέ,:.ι
,
'
,
'
ι"
-uc..τ:x. -:-ο Π(JΟγεJμ1. ,;ον οο·r1 "'ι'ουJ:χ.
στΟν κ.Ύ]π�. _\ύ:-S:ς οί στιγμS:ς --: r1 :
iλευθε�f"J.ς του εγιΨ"J.V τόσΌ ά_γ7.,
•ι
'
'
Υ
;τ·r1 τε:,
ωσ7ε
τ�:;
επ:
..;fj-:Cιυσε
με\ κ:ι.fj.,_ το6πο. �[έ ποοσκ.:χ.λουσε νά. -:�ν
""Π&.ω ��0-J χ.Τι ΠΩ xxl σε άλλz: ώ:ιz.;,
Ή"r,Dώντχ:; στCΧ. ":όν-:J..τ&. μου
1.1.t
οιχνοντά :; μ�υ
S.ν1.
έι..φ�:χ.στ:κο
�λi.�μχ, που οεν α ,,ρ ·ην.:: άμ9tbολι,.
-...,�α. τΟ αίτ·fιμ1.. '' .. \.ν αύ70 ΟS:ν Ε-�ε?νε iποτέλεισ,μ:χ.,
μοU δάγκωνε
�·'}ν cί.χ�·η του π1.ντ".LλονιοU x1.l �?Ο
.uπ:χ.-θ-ουσε νά. με τρ�.βή!; η...
,

-

ι

,

-

u.ε

..

,

ιι

-

ι �

;

1

'

p,

\

229

1

1

"'

Οί άyροψύλακες
μπορο, ϋν να
σκοτιJνουν
κυνηγετικό σκυλιά;
ΑΘΗΝΑΙ ., Αίίγοuστος.- Δικαι
ούνται oi άγροφύλακες να θανατώ
νουν τους κuνηγετικους
σκύλους,
έαν καταληψθώσι έντός έσπαρμένων
η πεψυτεuμένων άγροτικών κτημά
των, είς τα όποια θα ήδύναντο να
προξενήσουν ζημίαν;
Α�τό τό θέμα άπησχόλησε την
Διεuθuνσιν
Άγροφuλακης του uποuργείοu
'Εσωτερικών, ή όποία
εζήτησε την γνώμην της εισαγγελίας του Άρειοu Πό.γοu.
'Ο άντει σαγγελευς του 'Αρείου
Πάγου κ. 8. Σακελλαρίου άτrήν
τησεν οτι τό ζήτημα τουτο έκκρε
μει έvώπιον του δικαστηρίου των έν
Χί� Πλημμελειοδικών, είς τό όποιον
παρεπέμψθησαν uπό του παρ' αύτ�
εiσαηελέως δι' άπεuθείας κλήσε
ως, άγροψύλακες
κατηγορούμενοι
δια τοιαύτην πρ&ξιν καi συνεπώς
δεν δύναται να γνωμοδοτήστι έπη
ρεάζων ουτω τήν κρίσιν των δικα
στηρίων.
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ΙΛΙΣΟ:Σ

Ό Τ σώρτσιλ
για τόν θάνατο
του σκύλου του
ΛΟΝ.λΙΧΩΝ, 18 λύγούσ'του. Ό σέ� Ούίνσ1το,ν Τσώ?τσιλ οοχίμ:1σε έζ:χ..tαε-τιχ.11 -θλϊψι, Οτα.ν εμ ,.�ε
τον -θά.να;r,ο του ά.γαπ·ημένου crχcι
λου τ<Jυ ((Ρούφους ΙΙ».
Κανέη.; οολλο;, έκτος ά.'Πο τ·η-1
σύζυγό του, δεν ητ:ι.ν τόσο συνδ::
Οεμένος μ1.ζf το�.
«ΤΟ σχυλiκι ,.ύτό - εΙπε ό γ ·η
��:Ο ς πολ!-:-ικός- v.E: εΙz ε χ�:τ:ι
�τ·ήσει, ητ:ι.ν με?Ος' της ζωης μοcι.
ΠισΗ�ω πώς μ' ά.γ:ι.ποϋσ,
πη
γμ,::τικ&....».
Ό ((Ρού :ρ ου; IIJJ εί;(.ε ά.ντιχ:χτ:ι.
στ·fjσε� τΟν «Ρ::ιύ φ ου:; Ι)), ποU εl ϊ. Ί
οι:ι.μ.ε.λισSη τό 19117 ά.πο λ::ωφ,
ρείο, Οτ,.ν ό σε? Ούίνστ()ν ϊί z � πά
ε� στΟ συ1νέΟ ? tΟ τοιϋ �υντ·η?·ητ:χeιU
χόμ, μ:1. το; �το
:λf π?�ιι rον. '1-Ττ:ι.ν
9&.τσ1..:; ποuντλ Χ:Χ..!, εtϊ.:. φω·τογ(χφη-θΤj Οσσ χ:ιι μι:l άπb τί:; γν.JJστότιε?ε:; bεν•τέτες --c:ιU σtνεμά.
Ό ((Ρούφ�υ; IIJJ ητ:ι.ν 13 έτών,
103
που ά.ντιcrτοιzεί σέ ·ηλιχί:ι.
έτών, -Π ? ΟΧεtμέν,ου πε?ί ά.ν-θ- ? ώrιrων.
[( έ-θ:t."Ιε ά.πο ,θλίψ:, γι:ι.τ\ τr,ν τ :
λευτ'-ίΟ χαι9Ο
εbλεπε τόν χύ
�tό τG.�,
ό ό-ποίος
ένοσ·ηλ zύετο
στο νc:�,χομείο ά.πο χά.ταγμ.:ι. το:i
, γ
μ·,1 �1�1;'Jυ tστ-�ϋ. ToU εl zχν &νχ
γεfλει πW; -θ:Χ. ε�γ �ινε σε λίγ ε;
·φ.ε,ε; χ :ι.ί ·η z:ι.,?ά. -:-ου συννέφι:ι.
σε, γ : χ-:l "η�ε?.$ Οτι οεν -9:Χ τbν έπε.? f:.ι-ενε πιtΧ. ό «Ρού φ�uς»
στ·Ι'jν

οεν

Υ.ά.-θ1� ψΟ•?α. που τόν ύ-ποSεz.ό�τ�ν έ
Πισ'τρέφο'Ιτ:t. ά.πο ηξίδια
τειrοομέ,νες ιχ,που-σίες.

:η

'Π:ι.J?-:t.

_το «Ρού φ ους)) "ηχου,ε τ?ι π& Ψc :ι ...
εΙιπε. ό σε ? ΟύtνστΙQν.
'0χ.Π"pόσω'Ποι; τ'Υjς
οίχογ,;ιν:::ί χς
ΤΚΙ'ωρτσιλ έδ·ήλωσο-ν οτι ό σερ Ού
ιν,στ,φι ά.νεχου:;,ίσ,9.η οτ:χ.ν η χ ου1ην
οτι ό ((Ρούφους)) έτελείω•σε την ζω
ήν του είρηνιχ ά, ύπο χ ύψ:χ.; ένώ έ
χοψ.α.'το. Ό ((Ρο,ύφους>J έτάφ-η είς
την έξοzιχην χ:ι.τοιχίαιν του Τσώ,
τcrιλ, εί; Τσά.?τΟυaλ.

'Ένα πείραμα
για τή νοημοσύνη:
τώ-v μελισσών
Έ1ας μελ1σσ:ι<cι,.ιος, €έιλοντ:ιςνα
δ ::ιπιο.ώση έc.:-; που q:3cι •ει ή νC'Τ]
μc:yί ,η τC::.ι μελισ.::rων, ε-<-J.με τό έ
ξης πείο:ιμα: Έτοπc9έτηισε είς εvα:
σrχΕΊο ., ,:υάχιc., ο <ληοδ:ς σοι'<χάρε
ως, τό όποιcι; αί σu:τσωρει9εΊσαι
.
μέλ•σσαι δέ.ι ήμποοσCσ'CΙ'ν
ν' άπc<ό
φ:uν δια ,-c:;,., κ,ο:ιιών ,c.: ι κο ί συνε
πώς δ€ι1 ή1μπορ0Cισαv v' CΙ!Π'::JΙ:Jπάσοuν
μcpιο: σcι<χόι;;ι:ως. "5κοιμσ
ι v ,-ότε το
έξης: Έπε,οϋ:τα., εiς λό!κικc,ι yε,μδ:
τcν ,ερό, έπpcι,.ιηε,εύJντο δσc0ι fομπ::>
ροϋσο:.ν κ:ιί έπωιφχόμιε.ιω
κατέ
ορεχο,ι τή.ι ζό.χσpιν. Βαf1μτ,1:6.ι δ1ε
λύε-το ή σάι<)(Ι::χpις και τότ,ε επαιι:, αιv
μ,έ ,-άς κι ερ:ιίας ,-c.:,ι τα ,μόρια πού
δΕΊΙ ήμποpουσαν ΠΟ\'V α πάpCUV.
Ό μελισσcι«:ιμος ΕΙ<οψ� κα:ί &λλας
δισιπιστC::σ
, εις. Ή άvωr-έρω διμως εΤ
ναι ή πλέον χαραι><ιτηp1ισ,ική δια ,ή,v ·
vοη μc.σννηιν των μtλισσων.
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Τό κοvυάβι καί

dvκos
ΜΟθος τοΟ Τολστόι

Τό χ.ουνα:6: π ηοώντα.ς ά.πο ι..) -:t·
οί σε ι..)-:ιοι έπ-,σε μι-:ιν ημο:χ,,1 ;_
-πά.νω είς Εν1.ν άπ,cι..οιμισμεν·ο.,ι- ) ύΌ λύχ.ο:; τ' ά,π:χ.ξ; ι..:χ.ι ηθε),
να. το φα.η. Το ι..οcιη6ι τοι π:χ.,,
χ.ά.λεσε να. τ' άπο)υση.
- Κ:χ,)α, ειπε-1 ό ) cιι..ο:;, Sα. ι;'
ά1πολισω με τf\ σ-->μ-,)ων�:ι
ό .1- ω:;
πWς θα u.oU πfjς γι�τι έσ:ις -�
χ.οcινα.bια. είσ9ε πα.ντα. /1.'JO u uCl/'J,
'Εγώ Έιω π�ντ,οτ
, �ιν� π) fj�i 1..1.:
bλέπω με ά.πο'Jι:Χ. ποcι π:χ.:r:τ: /..'Jt
πη.οιiτε.

Το /..Ου 1i6: τοίi άποι..οιθ 1)1..$.
- �ε -:)0603,ι.-:ιι οεν ξ:θ:χ,09:Jο�
υ.--:ιι να. u•)ησω, i.;ησέ μ,. ιά. σι..α
)ωσω παιω σ' ε-1:χ, ι..).ωια.'Jι ι.α•_
&α σ-ο πω
() ) �ι..'J, -· 'J• ..J φε Τό ι..ουνα:6ι
σ,ι..α.) ωσε σ-ο οε 10,0 ι..-:ιι ά.π6 ι.ει ε
π�νω τ"J3 ειπ.::
Cι,:ις π-χ.ντ�τεtν '}
π) η�,
' • '
γι1:χ,τ εισα.: ι..α:ι..ο, ι.ι η α.πι; ιια. ι--:c_ε�-χ.ινει .,-η,ι 1..1.�C,:α. 'C.J.ϊί :; ε{J.=ι..σ-r:.
/':ι.'JΟuμ,ϊα. για.τι f-/OJE ι.:χ,) η t-'J,
o:α. ι..α.ι οε, ι..αιrJ.: ι.1.ι.ο_ι;ε ι..α.
νε Jι'Ί.

Μ[cι τvπική άγγ'λική οίκογέvειcι
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Τό παράπονο
τοϋ προδάτου

Πιστός
μέχρι θανάτου
Μιά άληθινή ίστορία
ΛΟΝΔΙΝΟΝ. Ό όδηyός μιας ά
�αξc:ποιχίας όι '1'ελή θη τη,ν -ηελευ
-ταία1 σ>τι1ψήv_ &νθpc,.,me,v ό:κί•Jητοv
iπί της ΥΡίJΙ'Jι,�ης καί ,τ,αρ' αίπόν
,01,<ύλοJ
μπούλ - ν1'όΎΙκ, πού έπρο
σπο.3οίίσε να τόv ό:πc1μ:J1κpύνη της
γραμμης σύοωv αίιτόv από 'Τ'οίί 'Π'ε
pιλσ•,μίου. Ό όδηyός δεν ικο:τώpθωσ-ε
vά σ1'σ:ματήση τή · άμαξοστοιχίαv,
τό τοαινο διιiλθ;: έπάινω από τό σω
,1..1α του ά,,3ρώπου, έvω ό σ,κύλος
fξετιvά::τσετιο άπό τη,v πίεσιν τοίί
σup,iou πέο:rJ της ypο:<μιμης. Έπα
νηλ9Ξv, όμως, άμέσως καί οο-τάθη
Φρcιpός πσpα τό πτC:\,�α τοίί κυρίου
Τό τοα'ϊvο έστομάτησε 1<αi
-του.
-<ατηλθον τούτου, ενας άστιιJ:ι,� '1'<ός
-κο ί σι5ηρσδο:,μικοί υπάλληλοι οί ό-ποιοι πο:χrεπάθησα:v ν' ό:πομακρύ,οw τό ζωοv, δια να άπτ�ακο.μίσοvv
-τό πτω,� α. Ό σκύλος αμως είς κά-Θε άπόπ,ειpcrν έδ:.ι)('ΙΛ:.
τα δόντια
-του καί δέ.J αφηv;: κcrvέJcr ινα πλησιάση. Καί oi &vθοωποι τότε οαροα
,ρώτεροι τοίί ζώου,
έπι.ιροοόλησο.ν
δις κατα της κεφαληc τοίί ζώου Ή
πρώτη σφαιpα τό ευοη1<ε ν είς τήν
1<εφαλήJ, α"ίνλά aμειv� είς τη, θέσιv
-rου. "ΟταJV δε τό έτ•οαuι-1άιτισε καί
:Ί δωτέρα σφαΪΡα, τότε μο,:ι1 οίμω
ζον ,αί αiμόφυι:ηοv
άπεμακρύνθη.
'Απ ό τα εyypαφα τα όποια ευρέθη
σαν είς θuλάκια του νε,<οοίί άπε
δείχθη δτι ώvο,�άζετο Τζώp1'ζ Νέ
μποσu καί δτι κατώ,<ει έικ;:ι πλησί
ΟJ. "Οτσ / δμως μεπέοησCΧΙι είς τό
σπίτ, του δυστυχοίίς, εορcι την σύ
<;ιιyό v του έ"1'οίμην ν' άκούση τό φο6ερc1 c:yyελμα. Ό πιστός σκύλος
εϊχε προηγηθη, πσοα ταc φΟοεράς
-του πληyάς.

Γερμανικός μϋθος
r'E v1.:; Ύεφμ7,ιιχΟς μϋ,9..ο:;
ζ 
\ �
Υ?7.:ptζει με τοΟΠ(} Π:Χ.?7.ισ'τ:ι.ηκο την
ά:θ-ωότ-t)τ7. κ:1.ί ΙΧΧ7.Χ!7. τ,ου προtί&.
το�.
Τ έπεf9_:-ζ:χν )\iγει h μ U·9.ος, Ολα
, �
,
-.1 αλλ:χ. ζω:ι. κ:1.1 ·ην:1.γχ:ι.σ-θ-·η νχ
πχ.�:χ.πονε�Ύj είς τΟν Θεόν.
1

1

- -,�zεις CHx·,1 �, του ε1πεν ό
] J λiστ·ης.
επ)\J:ισ:χ.. ά.νU!Π.Ξ?ά.crπt
σ-:Ο. ΕΙν:t.! αοι:ι..ο :ι..:ιl ε1μ:χ.ι έ:τοtμος
νi έπ:ι,ι���,9ώσω τΟ ά.Οf:ι..ημ:ι. Θε
λει ς ν:Χ σvϋ όπλfσω τα. ποΟ:Χ.?tα. με
τCι Ο"Ιτόμ:ι μ.Ε. φοbερlΧ
��/.t'".I.. :ι..,.Ι
οοντ!:ι;

�ε

- "i2, όι), iπz:ι..�f-θ·η -:Ο π�ό6,.1
τ?.
)
,9,έλω να μ�ι&ζω μΕ. τ::L
σ�ι.�χοbό,:ι ζώ:χ.

.1ε

- Θέλε:; νi σ':JU biλω
σ:-i Οό·,τ�:ι;

Χ'.JΛΛησω χε�:r..7:ι εις το μετωπον
σ:ιJ ι..'".Ι..ι ν� σ':J� οωσω μεγι:ι.ι..·rι 0J,
ν1.μ ι σ-;ι:ι ι ,.::J.O;
....

Ι

1

1

\

-

.._ 1

'

1

- Ί\.:ι: 3μ.ως iν ,&zλ·r;ς 'J;. μ·�
ι:-ι:ιλμ(Jϋν τ7., αλλ:ι ζWχ νi:ι σΕ bλά\
'
'
π-:?v 1J, π�ε.πει Χ1.! συ ν:ι μ.πο?η;
νi τi bλirπτ·r1 ς.
- "λ!

'6κεϊ ίστάθη έμπρός

ώρυyας

καί

μετ'

όλίyοv

1

ι::,. 1

�

είμ,.ι !

μενος να δεχθη τpοφην καί έ,<οάλλώv
Sλιοερας

1

Ι...,

- Tfτ.r Y'C'�. ά.π; 01 ':L 1.ύτi Θc:έ
\
.
\
μr;J, :ι..:ι/ ')χiγ:χ.{)ε, γ�1:"C"ι μπο�.zι να
ινω ι:1.ι:;1 ι.r;ιπfJ:r;•J σ:1ν -:-ό·J τ�&γο.

είς τι 1 ι σύζυyοv τοC νεκ.ροίί άρνού

εξέπνευσε.

,,,

- ·'i2. έπ:ινέ/ �b.! τΟ π�οο:ι..τον,
μ'".Ι..ΧΞ.:ι7. ζώ1. μ1:Jϋ π,οκ,,λοϋν
-:Χ' 91..:ι
'
'
τ Ίjν α.π�σ-:-? οφ·rι.

"

,

'

\

'....

-

Ο!Χt� π,.?:ι ψ:ι.. α.οιz.ω.
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ΠΕΡΙ ΣΑΡΚΟΦΑΓΙΑΣ
ΕΠΙΛ ΟΓΗ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ
Κατά διασχεuή τοϋ γυμνασιάρχου
ΙΩΑΝΝΟΥ Χ. ΠΟΥΛΟΥ

Λ.σι·υ�

λ'

Ι · ;-/
,,, u.·
- , 9ι')\ ε .μrι�, Υ! ·χ
, , ε, ?ωτα.:;
,
-:ποιο Μγο ο Η..ι-&1.γο?1.ς απεφ:υγc
--τ-ι1 σ1.�χοφ1.για, εγω ομω, σχεπτr,1,1.1.ι x1.l λέγω: μ� τ[ πi.. Jo:; κ-χl ιιi
'
" '
'
,
.
-τ.ο::ι Χ:X.:iOt:x χ::ιι '(νωμ·r1 ο π�ω�::::
ω
;
ε
σ
σ
t;μ Ξ�� ')1_
�-9:Χ. .:. 'j7Q
?l.Ψ�:i Π':ι
:pοvεύ fi• nί Πως με Τ7. /_;:) fi 'i:(JJ
•
w
•
Υ '
::ι..γ�'!�Ε. C1..:iΧε; 'ΙΞΧ?(.ιU �<.U'JJ. Χλ!
πώ; ε�:ι.λ1 έτ.&·Jω στΟ τ��πiζ: γ:�.
'
'
91.·.,.r17Cι τ�υ -::i.' νΞ-ι.�:χ. σωμ:χ.-:-,:, ι..:χ.:
τi ψυΊ._:z.':Χ. �ov:; zΥΟω) ::ι., x.1.l
εtΤ.Ξ �'t �!Jϊ:':Χ., 71. Οϊ.Οt1., Π:i('J ατ. J
}ίγ'), iμπ:iό::: 70J έφών:χ.ζ:χ.•ι ι..:ι.l
Χ':J.'J':J.'J χ.ιν·ί-ισ�:::: 1.1.! εΟλεπ?'.ν; Ί l �):::
..� O:i:x.t1t:; Jπiμεινε ι:Ον 96νσ ζ�)ων
-τ.c.ιJ -:i εσyλζz, -:i �1Οε:iν� :η ,:-,:
έχ.ομμ'1.:::χ.ζ$ ό &ν9�ωπο::; Ίlώ:; r1
�σ'(:i ·ησ::; Jπέμs.:νε
-:·}1 11 iπQ:_;ιCι'):ι.
τοϋ vεχ�οϋ ζώοJ: 11 ώ; οε•ι άτ.i
στ:ι�ψε �'1'1 yεUσι ί-; μr;ΛJ'Jσι:;, Οτ� J
τα /4�ίλ�η έπλγι σfχζχν �έ-1z:: πλ·ηγ�;
�,_l Οτ,_ν άπΞ,λ:Χ.μ61.νε H"9:t.Jμ7.σfoυc
::7..υμου:; �?:χ.Jμάτων)> x.1..l αΥμ1.τ7.;
ΙΙ. lI ?έπει vά έχφ�άσΏ Χ:).'1,:;
1

\

1

•

1

t

\

'

'Ι

-

ε ..

:, �υ:;
-;
t')'
iπo':Jf:x.
1,.1.! ι.\Ji
τ·η·1
:' ηά,1:χ.ζητ·f}σ·!Ι
Π'..ιυ
'
'
τι1..
πχ�ε ν ε
π ω
�
:χ.
1
α':Jιισα,,
--:-οv; έχ.εf JΟιJ:; οί όποίοι
τ·r1ν �1..?ι..':J��γ�1. • ε:.p,�,. ,..,
� � � ,.�1
--:-ε:; τ�= 7:7.':J7. yυσ�ν, Χ.1..! αντι r9;:τ..:.;
τ.�ο; 7 '"; �ϋλα -το ι:.� ΓjOvνi:;, Ο ι)
t1.::l ή{J.Ξλ1.ν ν;. πε:.νοUν τ·� ζω·rι
.-')J ... '� �1Jr μ -,. �-,{) JU ' ,. ,.
,_) ....... 'Ι,ιι:ι.\ � μ...
� .:.; -ι.. . . .,.:..,. :, �..;.
7ι JΠ$�·ηφ1..νεv,Sι r1 σ1..ν επzιο�rι ειχ,4 J
τ:ολ) 1. τ')ό ,? tμ:t.. ' .. \λ) α ,_y,;_ μπο::ιοii
σ:t.') ν1. τ."jϋν. ά.ν άν1..1χ.τοϋσ1..ν τώ?�
�f1 :;_ 1.!σ,�1(1 '1.::ι:., χ.1./
εχει·1�ι οι r.':1..Λ1..!'..ιt:
7·fι·1

f

'

ε

'

�

1

.,

(

'

'

1

- )

.. ,

•

1

'

·t_ '."'1.J O"r'J/'J: 1;'-! ;J..';'Χτ.·�1το: σ 7�υς
.
(-).::ού :., σϊί:; οί ι:ιτ:οιοι τωt1.. �·η7ε
_
._
r;' :).J,O ι -:ον 1.ιων:)., τι , η_εQοι εt
ε 7 Ξ. τόσχ τ.,r;}) 1, τ�όφ 
σ--9-ε ι.ι:ιJ
.
U.1. ι Οσχ σJ-::.ών'JJν γt1. σιic!� lil
'"C'?Οψών
σx 7':ι )',,α -�εi Tf π) ουτο
.
κου6:!) άτz άπΟ -:-·fj:; ι.ΞΟ�ά.0:::;, πο."
.,
.
'
'
σ Ξ:; fιΟCΙνε:; ειs.τε α.ϊ:'.J τ� ':)Jτα και
τοU; χ.1.,r:ούς των!
'Επιτ�έπετ:χ.ι σΕ σ&:;, νομιζω, vΊ..
ζΎj-τε με πολυτέλ.:.ι:χ. κ:χ.l τ?υφ·ηλi
ϊ.ω�l; να μολύνεσ-ι9ε. Έ�;.ϊί:; Ομως
δέν ε'iχψε τ·rιν τύz·η σας, χα\ έ.-

ε /.
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ζ·ήσ:ι.με μιά ζωή τ.ολύ ψοGεοη χα.:
riz':J.9·rι, έπειΟΤj ε;_,Qε,θήχ:ιμε σε ?'J
bε�Ύ'\ άμ ·r,ϊ.-χνf7. χ:ιl μέσ:χ. σε πολ
λέ; ι;-;-,�·ήσ,ιc.
Τώ�:ι, πώς κ:χ.! ποια. λύ.σσ� χ:χ.!
ποιος «::ιίστ�Cιc)>
έ-νοz.λγ1 τιχΎJ μ!Jt
γχ) π:-ι�:ισύ��ι π�Ος τΟ φ όν-ο σά:,
οί ό-π�ίοι εχετ;. τόσα. πολλά ηόψιμ:ι
γό�ω σ:ις; Γι:ιτi φέ 9 �τ:! σαν διχ-χ.) ι:ιγt:χ.
' ":.,ν:ι. τοσο
, j.Ο'�τ:90' _ ψ'εμ�, οτ
"}
��
ο η,Slεν οε·ι ·ημπο?ει ν':L σας τ tεφ�ι ·ri
γη; Γι:ιτf iσεbείτε πtΟς τΊ'j ,9��
\ ' μη-:-:,:1'· :'Ι
•
•
'
,,-,� 1:=
π9ω' ·rι εoio:-t�
οποι:1.
-\'i
�
_ γ:
Γι:ιc:
τ·η,, χ:ιΛλ ;ε?γει:ι τη; ης (
,
π:ι?-χμcοψωνετε τον μα.λ:ιχο χ:ιι ·η
πιο .λιόνυσο. x-xl �σzυ?ίζεσ-8� Οτt
Οέν "ε ι ε�ε χ:ιμμι; ώ φ έλει:ι iπΟ -χU
-:ο�ς τ-Jύ:; δύο �εούς; .λεν έν•τ9έ
�:εσ,,9ε ν:1. iν:χ.χ.1.τ�ύz--:ε τοU ς ·'J μ-:.
?Ους 7.?π?Uς, μ.Ε. ?όν,υς x:t :ιί;-1�
/
,
,
τ7.; .\λλα. ονομσ.ζετε
εχειν-χ...
:ι
γοιους Ο t ά.κοuς, π:ι�Οάλεις χ:ιt λz
�ντ&.οι:ι, ένώ σϊίς ξεπε,νά.τε τ:Χ.
ζώ:t. 'Χύτi σε ώμότ·η τχ, ά γ �ιότ·'iτ':.1.
Χ':.1.t μι:ι.ι φ ονί:.:;, Χ':.1.t δεν ά φ Ί'jν�τΞ
χ1.χό γι� να. χ:Χμουν τ� &λλ':.1. ζώα.
Γι· α.ύτά ό :�,όνος
είν:ιι μέσον γιά.
.
-r·f1 ν ":'(ΟφΊ'j τους, γιCΧ. ν� ζ·ήσουν, ,έ
σiς είνα.ι Π?Οσψάγι χ-χί πολυe;έλ TJ.
x1.l τ(υφ·ή.
ΙΙΙ. r'Οπω:; ϊίν1.ι γνωστόν, Ο�ν
τ:;ώγσμ.εν «λέοντα.ς Χ:ιί
λύrι.ο:.ις»
Οτ,.ν άμυνό ,μ εν�ι
που 9ονεύομ�ν
τοU :; ά.1ντ:μ.ετωtΠCζο�εν· :χ.ύτοU ς μέν
τοU :; i φήνσ μΞ, τi ζώ':.1. Ομως πο�
Οέν bλ&πτουν κ:χ.l Οσ1 εϋχολ1. μ.π�'
Ι
,
...,
'
-.,
?<Jυμε να, τα. Χ':.1.μωμε οιχα. μ1. ς , η
γι2τι Οέν 'εϊ. ΟU'J δόντι::ι η ά γ χά-9,,.
:η \ έπικίνΟuν,:
νύ ι':1.. στΟ σώμ1 τους
' ....
' y_
\
'
για. να. 07.yχ,y_νουν Υ.7.ι νσ. ΧΖΨtΌυν,
τi πι:Χνομε xxt τ� φο,,εύομε. _'\�
τ6:, ι,.:.� τΟν .lί:χ., cp:ι.ίνετ':1..t Οτι ό
ΘεΟ:; τ:Χ Επλασε μόνον γι:Χ 'ιi ό
1
cpύσι Χ':.1.( να -:·fjν
μο(9::tίνου 1 τΎj
χiνουν εύz&?ι1σ-τη.

n·. 'Αλλά έμάς τίποτε οέν μα;
έπ·η?c.&ζει,
οϋτε τ� ώ�::ι.ί1. σlν
λουλούδι:� :οώμ-χη. τΙJυ
σώμα.τος

τών ζώων, οUτ<:. -η Π$tστιχ6τ-·tj:; -:ή�
μελωδ:χης των ψωνη; cϋτ, ή cιτ.:ι
νουργία.» της ψυχηc των, ουτ' iι
χ:ι-3:ι.?ά '":?Ο?Ί) χα.ί ·η �;-;;?bσλιχ η
του:; έ�υπνάδ1..
iλλri γ ι Ο: τ a.σ χ ? χ C Ο ι ό μ χ ς ά φ χ t ?Qϋ με
τ�ν :,1 λ ι� τ�; ψ υ_.-ι.ης
,ώ·ι
ζ ω ω ν, τ ο ψ ω ;, το ν «χ :ι ,9. ω,
'
'
? ι σ μ ε ν ο ν Χ?Ον ο ν χ :χ.: --:ον
σ χ ο π Ο ν τ ης ζ ω Τ1 :; τ ω ν».
'Έπ,:,ιτ1. Οσ:.ι λέ γ ουν, 1.11.ι;,-:;U μ :-Ψ:ι..
φQbισμέν:ι , VG μiζoμs., Οτι εΙv:ιι d.
νχ?-θ?ες �ωvές, xxt Ο χ ι ίχ. �σί:ς χχ:
Π'1.?:Χ.Χ,λ'ησεΊς Χ.Χ!' "?tχ:ιιο)\ογι' $:;, τr;�
χ:ι-Sενος ζωου, που λεγ,ι: 1εν σ,,υ
ζ-ητ ώ τη χά?. ι γιά. νά έξυ,πη?sτ,:
σω τ*fjν άνά. γ χη μου, άλλi γ,;. ,17.
iπσψύγω τ·η,, :.�πε?·ηφάvει,. σο.J χ,.ί
τCς b t ισιές σου. 'Ω τ ( i γ ? ι ό τ r1τχ
π ο U Ε ι. ε ις & ν·9 t ωτ:�:�
Κ :ι ί λ έ γ ε σ :ι ι «η μ ε � ο ν χ J. ι
λ ο γ ι χ ο ν ζ ώ ο ν» !!
Ιi'Ιν:ιι Τ?ομ.:.?Ο vi ίG"Yj: στ?ωμlνα
η:ιπέζι πλουσίων, οί όποίοι χ�·ηι;:
μοπeιιοϋν ν.χ?οχόσμο:.ις χ:ι; ά.?ι.ψ.:ι
γ εf?ους.
Τ
'
εc; ;τ7.σωμ,\ , 'λ_λλi έμπ?ό :; ,
τ·fjν rί...ποψ� έχ.::tνων
ο; ό1tοίοι λέ
t
ι
r,
•ι
γJυν, οτι Ίί σ:ι?χο:,,:ιγι:1. εχει τΎ\'ι
,, ,i�y_-ή τ·η ς ά.πΟ τ·'l φύσι. 'r Οτι rJc:
bχι::ι οεν $ίν:χι στ·fι φύσι τοϋ
'
{ι?ώπου ί-1 σα.,χο:pα.γία., Π?ώτ2. γ:\
'
\
\
\
1
νι-:-:χ.ι φχ 1ε?vν �πο την χ.χτιχ.ισχ!υ�
τώ·ι σωfΙ.&.,ων.
Τό σώμ2. των i,
,9,�ώπων Οέν ό μ.οι&�ει με τΟ σώμ.1..
' ' \ ' \
;
χχνενος α.πο εχ.ειν1. -που s.ιν:χ.t φτια.γμέ'Ι:ι γι;. σ:ι?ΧΟψ2.γf:ι. Ουτz χυ:;
τ6τ·ητ11. y_.::fλου: ε y_,:,ι, oJ-T:. πολU μυ
τε�i νύΊ_ ιχ, οϋτε σχλ·η?ότ·ητ� κχl
άνωu.αλi::ι Οο,ιτιών, οϋτε άν-θ$χτιχ0
\
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,
\
\
:ι..χ� ε:>χ.2.μ-πτο στc�:J.α.zι χ1.ι πεπτιz:η
ίχ:ινότ·rιτα. ΠCιU ν1 μΠΟ?7J νά. Χ:1.'":C,?
γ&_σ·η χα.ί νά λυώσ·η τό 3υσχολeιϊ.ώ
νευτο χ:ιί G:ιου tίπb Χ?έας 9α.γ·ηe;ό.
'Α λλά μόΨη ·η χ:ιτ:ισχευ·η το3 σά>·
μσ.τος, μέ τα. λεία οόντια., τό μιΥ.??
στόμ. σ., τ·η fΙ.:ιλαχη γλώσσα. χα.ί
ουσχολί:ι γιά '":"fj 'I πέψt
σχ),rιρ�>ΙJ
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ΙΛΙΣΟΣ
ηο-φών, σάν νά έςο9χίζ·η χ:ι.ί ν:ι.
λέγη: «'λποφεύγετε τ·ην σ:ι.ρχοφ:ι.
γία».
ΥΙ. Το χο:ι.σί χ:ι.ί τα πολλά χοi,
Ι? '/?
\
t
:χ.τα χανουν οεο:χ.ι:ι.
το σωμ:χ. ισ/_.Jρο χ:ι.ί ;;ωμ:ι.λέο, τ-ην ψuχ ομως ά
ούνατ·η. Κ:χ.ί γιά νά μην φ:χ.νη δτι
οέν συμπ:ι.θώ τους άθλ-ητά.ς, ,9.ά, το
πω. Έμας τους Βοιωτους οί 'λτ
ταοί μας ώνcμ:ι.ζ:χ.ν χ:ι.ί Π:ι.Ί.;ίς χ:χ.ί
άν:χ.ισθ·ήτους χ :ι. ί ·ηλιs9ίοuς, πο�
πά.Ψrων γιά τ·ην πολυφ:χ.γί:ι. μ :ι. ς, ο:
iδtχ.'Jί μχ:;
π:Χλιν... για άντχπc
οοσι της <<ψιλοψ?Gσύν-ης», ελογ:ι.ν έ
χεfνοuς <<γου9ούνι:χ.», χ:χ.ί ό �Ιέν:ι.ν
ορος π9οσέs9εσε, «τά όποί:ι. ε ι.ο 'J 1
σ:ι.γόνι:ι.». κ,.ί ό 11 ίνο:ι.οος άηότ:
ρ=ι. έν 11ό·ησ� γι1.τί.
Κ:χ.τά τον Ί !οά.χλειτον, � σοφω
τά.τ·η ψυχ·η όμοι&ζει με :ι.ύγ·η που
Ti πι,.9ά ?ι7.,
ΟΕ.ν εz.ει ύ γ :;:ι.σί:ι.ν.
&u.α κτυπ·η,θοϋν 07�ν ε!νχι α.Ο:ι�,
χ&.νοuν πολύ οuν :ι.το ήχ ο, οτ:ι.ν
'
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'
,
'
μως γεμισουν, οεν αχουουν τα χτ Jπ·ήμ:χ.τ:χ.. 'λπο τά χ:ι.λχώμ:ι.τ:ι., r:ι
λtπτi μετ:-χ.ΟίΟο υιν χυχλοτz ?ώ:; τoJc:
� 1 x.1.·Js.!:;
Ύ}z ους, εω:; Οτου τi σχ&.σ,
τΟ ιέ ?� xxt τα φtάσσ·η xxt τi
ΤΟ μάϊ:ι cί μ :1.
χτυ1πιi γύ?ω, γύ:;ω.
ί>γοου,
πλεόν:ι.σμ:ι.
γεμίσει άπο
-θα.μπώνε-τχι
χ.1.ι iτον$ί χ.1.ι
μποοεί νά έχτελέισ·η το εογο του.
ΤΟν\ 1ήλιο, &ν τΟν π=χ.�1.-:η9�fρω:J.:
πίσω άπό πολU jγ ?Ον άέ?=ι. xxt 7.1tO πολλΕ ς i0�άλυτ$ ς άν1.-θυμι&.σ 1�ι:;,
οέν τον Gλέπσμε χ:χ.'9:ι.90 χ� λ:ι.μ 
π?ό, άλΗ θολό. 'Έτσι χ:ι.ί το σ&,μ'- ποU φο?τώνsτ:ι.ι άπΟ τ?οφΕς 1 J
τίθετες Π?Ος τον ό?γ:ι.νισμο
-;-ο:ί
ά.νs99ώπ?υ, χ:ι.τ' άνά.γχ·ην π;;?ιο,:
,
ζει την λ&.μ?ι της φυχης χ:χ.ι τr,υ
σύγχυσι. Τι'u.υ :ι. λου χ:ι.ί π,οχ:ι.λ;;ί
'
τ.: το μυ:χ.λο χ:ι.ί ·η ψυχή τ.έφτ r, )'Ι
πλάνες χ,.1 bλέ-πουν τοUς � εσχοποtJ;
πτους
,
\
'
\
'
,
-rών Π?:χ.γμα.των σαν μεσ:ι. απο :1.ι :ι.
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pιe
Ι. 'ϊ'"ι'•ι:ι.,. οεο
�ι ':J. ..01Jσκ0Λο� οπω;
,
ε.ιπε .r;�.Ι\..,.. αΤων,
να μtλϊι %'1.'J!ις π:.,ο;
στομ:.ιz οι.>ς
ποU 0€ν iι ουν ':J.ύτ!ά.
lJ :ιiπει Ο μ ως νi π�οσ-Siσωμ:; Ο τι
σ·ήμε?:ι. που ει.οuν γίνει οί σ.ν-θ c. ω
ποι στο ζ·ήτ·rιμ:ι. της σ:χ.οχο9:ι.γi :ι. ς
σαν τοUς iλκοeιλικοJς, <Ξiν2.ι Ο υσχ.ο 
λώτε�ο ν:l άχοJσ·θοUν λόγ !-:ι.. έ'ι:.ιv-::
ον της χοεωφ:ι.γί:ι.,. Οί σύγΊ.ρον:ί
μ:ι.; σ:ι.οχοφά.γοι iίν-θ?ωποι μοι&.ζοJ•ι
μ ' έκ.:.ίν�υς οί όποίΌι Ύjπι:χ.ν τΟ γΛ'...
χΟ yi�μ:ι.χο ιτ-'fjς Κ.l ?χ�rις ποJ :;Τι..ε
r:X.
μ έσ1. μ έλι κ11 μ:.ιγικi bότ-:ι..,11.,
όποί1. τούς έζ�ηπ&τγ1σ:.ιν /41.l τοU .;
. ,
,
\
'
:ι.ν:ι.γχ:ι.σ:ι.ν,
μ:χ.τ:ι.ι:ι. χ:ι.ι εχ των JΙ'?
στέοων. •ιi '9-ο·ην�ϋν γο;;ο&..
'
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.... '
ινχι
ο
εν
�!
ι
σ Jμιπ �1.σ,J.:.ι \οιπ v
: ,?
�1
, � /
ν:ιι 7υ�ολ � ν ν� ογα) ουν ?ι αν f ')ω
,
πο� �πο το στc.μ:ι. 7ους το α� κι�τ�ι
της σ:ι.οχο9:χ.γί:ι.;.
0
Uf
Οπως οί λ.ί γ ύ1tτιοι, μΕ
x.1.:6 του:, έπzιΟ�fj έ�.:.ω�αUσ:χ.•J :ο
στc�&ϊ.ι :ι.ίτf,.. �λω•J τών z�χών. �-:ι
εbγ:χ.ζ':J.ν Οτ:zν iπέSΨησκ:zν vί α.ν
·9:)ωΠαt x.7.t τΟ iπλων:ι.•.ι στΟν !f1λ•r;
γt� νi έξιλ!ω•SΑοϋν οί V!Χ?jf, (!α
.,
,,
.
'
,,
\
.
οσε:; αμ�:�τι �:; εχ.λμ:χ.ν, ετσt
/4:Χ.ι ::.μεί:;, π:έ-πεt νi έζιλεω·θc.3μ 1 χ:ιι
νi φ ?οντfσωμ!, μ ολονότι 11ν:1..ι ου....
σχολο, νά χι:ψωμε τ·ην
σ•>Ψήs9�ι:ι.
:toU ι.. ,J.Ξ νi γινώμ !-θ� Οαϋλο ι τή:;
χ.�:λ�i::: /.:χ.ι 'ιi 9Jν!ύ�t.\J. l ζωντ:χ.ν&.,
;,ι.. :ι.l ν� Οt:χ.τη�f1 -1ω!J.! τΎj'J J;τ;όλοtπη
ζωή μ:χ.; άγ Ψf} " γt:χ.τl ·'Ι xatλtCX
εΙν:χ.ι Ο ?y :χ.νο τΟ όποί'? Π?ΟΧ:χ.λ.ϊί φο
•ιιχη μόλuνσι, :χλλά ο?γ:χ.νο τ.ου μο
λύνε-::-:χ.ι άπΟ τ11•J ά..Ο υν:χ.μ !χ yιά •Ji
χ.υb!οΨήσ·η τhν έ�υ�ό της.
�[ολο·16τι, μέ τ·ην σuνή,9.;;::ι. Π',;
iπε. χ.τ·ήσ:χ.με. εΙν:χ.ι άΟύν:χ.τcν ν:Χ μΎj'Ι
άu...:χ.�τ·ήσωμε '7 ?ώγ ονί:χ.:; σά.?χ. .z:;, ε·ι
έν-:-?οπ}ι
τ�ύ;ο!:: rlς εz. σ με Ολίγη
κ:χ.ι :χ.ύτοκυ?t:t. ?z(:χ. και &; π1.ριQρί'
., με λογιχ·η' , τι;
'
εzο
σουμε, έ φ ' bσον
:χ.ύ-τοU τοϋ είδους.
,, .Λ:;άμ:ι.�-τ-ίες
'
'
r,
,
τοωγουμε Κ?ε:χ.ς, σ.,' λλ α., οταν �c::�'J�Uμ.ε, κ:ι.t Ο χ t για. ν� περν-ουμ�
1
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_υ.ε

τ�υ9·1') χ:ι1 πολυτJλ$ιΧ. ν r\. :; ψο
•ιεύωμε
έτ.l τέλους ζώ:ι, άλλCΧ. ;.ι.Ε
-τ..όνο χ:ι1 λύπ�η, ϊ_ω?1:; νi χ:ιμ:ι?w
'Jωμ� yιi τ·fl π�ιiξ� μ:χ.:; κ:ιl ϊ_ωf,-:,
ν:χ -;:-:χ 6:ισ:ινfζωμε. ] [ ολλά b:ισ:1.ν:
στ·ή:ιι:ι χiν ιJυν τώt:�. οί άν-θ?ωϊ.j!
i!: b:X.oo: τών ζώων. �ΙΞ?!Χο1 iντ1
"'''- σy�ζ'1υν τi γου':Jούνι:ι μΕ μ�,
\
\
'
ΊΧι:ι:1.. -:ου: μπ·,1 γeιυν χ:χ.υτες σουbλε:. �:ι:Χ ν:Χ. ... μ.:ι,\�ξ/!Ί τΎjν σi?Χ''
•
,
,,
ι
'
το :χ.ιμ:ι, το, οποι.ον, ετσι χ:ιυ.ενο :1.�
Ρ
1
ς.. ι
"
'
-;·η 01.1'·'1 του σιΟ6tJ':JΟυ, οι1.σκο:ι1:ι'ζ 1;
σω
τ:ι! σν:-.:ι Οι:Χ.90':J,. σ·r1 μ.Ξ.!:Χ. του
μ:ιτο:.
'
έπάνω :!.ΠΟ'
'
'
:ι..,:,ι:Λ:,. επιτοχων γ')U':JCιυν!ων
χ χι
-:i Χλω-:σr.ιUν, γ:i νi ά.ν:ιχ:ιτ:υ�9·fι
υ.iσ-:ι σΕ 9�:x-:oU:; πόνr.ιv; τΟ γi) J..
. '
'
'
' . -;
,
υ..ε τ� JV':J".1. τ:χ. οποt:χ. ε:νχι γu:ιω
'
'
�πο, τ:χ.
εμο:ιJ1.
- «ιu
'..J::υ
Χ�Λ.(.... 1.:"',
•ι' Ρ
':"
Ζ
, '
'
σ:Ξη - μ� αντιz.ε:!J.Ξ.V!ΧΟ σχοπο 'JJ..
9iyι:ιυν τ:1. τ.ονΞμένχ χ.:ι1 τxλ'J.t7tv)
:, Γι υ.έν,:, u.Ελ·rι τ�υ σώυ.χτο:: του ζ<.;>
'
.
�J� , \λ)!j! πiλιν, i? (ιυ ?7.ψ?Jν �1.
ι
ι
\
,
\
υ.,�-:�·χ γ:ε.':.ι'J.νων χ.χι ΧUΧ'ιων, Χ'J.! ':ι.χ.λεfσουν :i.ύ-:-i τi πουλι;_ μ.έu,:
σ/.f)':'Ξ,('I;_ μ.i ( ''ι · Π?(ιGΠJ.."9:ιUν .,.,_
,
'
'
, �,,
ι
-:-:ι 'Ί":.'J./_υνr;υν με τ.χ:ι:χ� :,ν1. μιγι·�7--:,. χ.,) χ.,.�υχ.s,�μχ-τ:ι, γι7. νi κ:ιτ:ιGΤ (1 c;OJ'ι :ε.JJ.i(..tσ70 �1.•:·fι70 τ·fι ,;'1,J1.1. τοJ::.
ΙΙ. ·�\_τ.· ,_jτi �[νΞ-:J..: ποί J 9'1.,
'
'JΞJΟ'Ι ο-::, Ο/_ι γ�1 -=tfjY'f1 χ:.ιι απι:ι
iνiγΧ·fj, :iλλi, :ιτ:Ο ιι:.ι':ίτJ.σι;_ Χ�ι.:
iλ,.ζ(.ινεf:χ χ.:.ιι τ.ολJτi/ .::ιχ. χ.&:ιου ι
ι.ολ/ ι:Λ
ΧΨS.:ιωποι τ·fΊ 'Ι iνομfχ ·,1 Οc.ι ι'f1 •
λfε χv-:ε; τι; π:, r;υπο·&εσε.;, α
χ.ι:.ιλι:.,υrSι.Ιjϋν Τ.1.�ά.ξεν� Χ'J.l ΠΟλυτελ(Ι
τ:ι,.πiζι1. ":ων ά..ν-θ?ώπων χ:χι γίν�ν
--:χι "'Ιλiντι,:,
ά.z.1λινωτ:ι x1.l ·θ.ε:1.-::ιικϊ; τ.:ι?"JG-τ�σει; μέ π��ιεχόμzι�

.

J

�Ιjυ

�ε

z:χ:ώτ�?Ο Χ'J.1 σt:('J.μ:::tό, χχί 6:χ.σι
,
λευει σ.πσ.-θει:ι κ:ιί ώμότ-η; έ.μπ,ος
σε άΨήμε?α -θ.:.άματ:χ..

Γιi ν; μ·η φ-θ:χσουν οί �Π:ι?-:::i.
τ:ι: σέ τi-:cιο χχ-:άντηrχ. ό ιθείο:;
.\υχr.ιϋ�γc:. ω,ισ;;
νά 9-:ι:χz'Ιου,1
'
'
'
'
τις στεγ:,:; χ.χι τι:; πο�--=-ες των σπ:τ�ων μοΊ:ν με ίtJ:ον! χχ· τσ$Χ.Ου?!. x.1..l νi μ·/'Ί μετχιει:ιfζω·ιτ.χι κ1.
νέ'J1.. iλλc Ο:ιγχνο. }(,.; αύτα. -:-'Χ
Χ.7.-θώ?tσ! Ετσι, Οχι bέb:t.!X
γι,.τι
πολεμ�ϋσε σiν έχ,9:ι:'JU; τi τ?υ--:..ί
ν:χ χ.χ! τ:Χ. σχ�π&:ινι� χι:χ.l Οσ,. bι:)·η
·.9οϋν yii νi ψτt:i 1/_'J0Jν οί cί.ν-S.?ω
ΠΙJ! λz ϊrτcυ�γήμ:ιτ:ι, άλλα Οtlτι (
γν�)��ζε 07: μέσ,. σΕ τέτοt1. χτί�:"t
�εν ·r,μπι:ι:ι.::ι:; 'J':J... ο'Χι,η:;
επι-ι?υσ11.
χ:ιεbbiτι1., r;ϋτ:, Ξίν:χ.ι λογιι:.Ο
να
τ�λμ�fjσ·r,:; νi ":ΟΠt;;,θ.ε":·fjσ·η; σε
ι1-:ΧJ'J χ,.� iπλιi σπιτ5:κι1.. iσ·ημένt:ι.
-:-:ιχπέζιχ χ...1.ι ι.-:ι.λιi ι�ωμχτιστα. xxl
6:ι.:ιυτιμ:ι. χ.χι π�λύτιμ:ι
λι19άtια.
'.\.λλ:Χ σ· έν, --:έ-:ο:ο ά.πλΟ σπίτι π:,;,
�zε: ":J --:J·r1 ν;. ΧJεbg1.τι,. x,.l τt�:π.:•
' ,
ι '
ι
ζιχ χ.,.ι τ.:ι-:·η:ιι,., τ7.t:ιι:ι. ζ !! ενχ
α."
,
T.I Ο οειπν:J Χ7.! 1π0Λυτ1. Λ1..ΙΧΟ.
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IJI. lfr:no λ?ιτ.Ον Οϊί-πνο Οεν ει
ν1.ι π:ιλJτΞ-1 έ:;;
.\_ύτΟ στΟ όποί'; ι
ΟΕ.ν -�1.ν:ιτ�)νzτ1.ι χiτι ε :-�.φυχο. i\I�
zJόν ((,:'J,.Λωμ1.» ·Sιεω:ισϋμε τ·}γν ψ·J
ϊ·'l;
λέγω bέb1.ι1. Οτ� ε�ν�ι
ψuy:/'} λ.ι. τη; μ:'i τ έ:-.:-�.; Ί-. του πα.
τ i�,. =rι χά.ποιr.ιυ 9ίλου :rl κ.&.πο�:>υ
'
π1.ιΟ:ι:;U,
Οπω; Ελεγεν ό ΕμπεΟο
πο �
Χλ η:. άι λ 1. Χ :χ τ. ο ι :1. ψ υ ϊ.
:,.σιν, tiκo·fj,
,.iσ·5:ινε'7'l.:, ι.J.J Ξ ι.ει
ι
ι
ι
'
•
'
':ι':J..ντ,.σι":Ι.. σ'.Jνεσι, τ·ην οπvι2'1 επ·η�ε iϊ.Ο �h ('1εh γιi ,,�. b?icrx·η χ&.,��
'
,,
,,
εμ.ψ1J/.Ο'Ι ο;:ι τvυ τσ.ιtι""'ζει .χ.χ� ,.,.�ου
...
z:ιειά.ζεται χ.1.1 ν;. άιποφ.εύγ·Ω
3:�t

�εν

�η

ο ...

·η,

εl'/:1.ι ξiνο π?Ος ,τ() φυσιχό του.

.,

�ο

Ν. ΣΡΙ ΡιΙΜ

-

αnαυ-,;α

.,
CIS

.,

,,

cpωι:n6cιs

ΗΕΡΙ KPEntDιtrlιtΣ
Ό π:ιγχόσ,μιος Π?οεο,ος της Θz
-οσοφιχης 'Εταιρίας Νιλ:χ.χάvτ:χ. Σ?ι
Ρά.μ., τ·ηv έ-πομέv-η της ο-r1 μοσί:χ.ς
μιλ!:ι, του στον «_Η:ι�v:ισσο)) (τb
'α-πο τ·ηv σ,λ. 17'1
,
-πλη?ες χεψεvο
τοϋ π:χ.?όντος τεύχους) έπεσχέφ,S, η
το Έλλ·ηvιχο Τμημ.:ι της Έτ:χ.ι.:.
ας χ:ιί μ.ίλ-r,σο σε συγχέντ,ωσ·η .ί
ποχλειστιl(ά των μελών αύτης. l\I,.
τα τΟ τέλQ:;
τη; ό μ ιλί�:; τou,./iπ·fj·;·"�
1
τ·ησs: σ έοωτ·ήσ�ι:; μελών έ-π! Οι�
φό?ων -θ-.μάτωv. l [ '-?:t·9:τομε i ι
ι
,
,
ι
ι
συvεχειq. τις απ:ιντ·ησεις του γυcω
άπο το ζ·ήτ-ι;μ:ι της σ:ι?χοφ:ιγί:ις.

>

'Ε ο ώ τη σι :; :

J�Ιν�ι άχ�,ιbέ :; .

οτι ό v.όνος τ?ό-πος
δι:χ.τη,·ήσ;ως
στη ζωή ώ?ισμένων ζώων εΙν:ιι ,;
χ:ιτ:ι.G?όχ-θ-ισις έτέ?ων ζώων; Και
, '
,
τ
,
'
εαν v:ιι, τουτο ειv:ιι σuμφωνο ·•:
το -θ-ϊίσv σzέοιοv;
'Α πάν τ η σ ι ς: Είναι γνω:rτον
δτι τα ζωα τρώγοuν ψuτά, ώρισμέ
να δέ ζωα τρώγοuν αλλα ζωα. 'Αλ
λά καί τα ψuτα έπίσης εΤναι ζων
τανα πράγματα. Καθώς ελεγα χθές,
ζc..ιή υπάρχει παντοu, καίτοι σέ διά
ψοροuς 6αθμούς.
Βέ6αια, έαν εί
πω δτι υπάρχει ζωή σ' αύτον τον
το'iχο, θ6. ψανη παράλογο. Ύποθέ
σατε, δμως, δτι τpο'Π'οποιω την
δ11λωσή μοu καi λέγω δτι υπάρχει
μία π ο ι ό τ η ς ζωης άκόμα καi
στο όρuκτό. Κανεiς δεν μπορε'ί να
πη, ϋτι αuτο δεν εΤναι ετσι. Μπο
ρε'i μόνον να πη «δεν ξέρω τίποτε

περi αύτοu». Λοιπόν, ή ζωή υπάρ
χει τ.- ο ν τ ο D, σε διάψοροuς 6α
θμούς. κ αi δποu ύπάρχει ζωή, υ
πάρχει καi α'ίσθησις, εύαισθησία.
Γι' αύτc, άψοί) όπωσδήποτε πρό
κειται νά ψάμε ζωντανά πράγματα,
ας προσπαθοuμε να τρωμε έκε'iνα,
στα όποια δεν προκαλοuμε 6ασανι
σμο η πόνο. Π.χ. έαν άποψεύγοuμε
νά τρωμ
. ε ζωα, διότι θα πρέπει νά
τα σκοτώνουμε, προτιμοuμε δέ να:
τρωμε χορταρικά, c:ύγα κ.ο.κ., τότε:
δεν προκαλοuμε 6ασανισμο η πονο.
Αυτή είναι, κατα την δικ
, ή μοu
γνώμη, ή καλύτερη δίαιτα για τη,,
ζωή. Να ζοίίμε μια ζωή, που δεν
εχει κοστίσει 6ία καi δάκρυα.
Έαν
ημοuν
ζωο,
δεν
θα:
ηοελα νά με Φάνε... θα η θελα
να ζω καi νά παίζω. 'Ίσως ετσ
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σκέπ,ονται και τα ζώα...
'Όταν εχrτr
σεοασμό για τη
ζωή, άρχίζετε ολ' αύτα να τα υπο
λο-y ιζrτε.. Έvόσ� δεν εχετε
, τέτοια
ευαισθησία για τη ζωη έv γένει,
,ρα6ατε τό δρόμο σας ... Δεν λογα
ριάζετε τί τρώτε... Τό πιάτο πά
νω στό τραπέζι φαίνεται ώpαΊο.
Καί οι πολλοί τρώνε δίχως να σκέ
πώς
παρήχθη αύτη ή
πτωvται
τροφι";.
Νομίζω οτι ό Μπέpvαρ Σώ εΤχε
π�, οτι έαν ό καθένας μας ωψειλε
να σκοτώση τό ζώο, του όποίου τό
κρέας έπιθυμεΊ να ψάγη, πολuς κό
-σμος θα επαυαv την κpεωφαγία.

Έ � ώ-: ·η σ ι ς: λ"ομfζω Οτι Ο€ν
έΟό·&.·η :1.τ.&ντ·r1σις στΊ'jν
έ::.ιώτ·ησ ι,.
'Πί,ο μf,:. ·.9::ι.υμ:χσι:χ. έ�ώτ·ησι:;. ''1�
j'_CJμε τΟν ώΧΞ:t.νό 1 Οπου '7i ψ&.:ιι:ι.
τ�ώγο'J7:t.ι μετ:t.ξύ τους.
"Ε Ί_ <Jμ..:.
τ·fίν ζ-:ιύγχ.λ:ι... .ι\οιπόν. :ιύτΟ :(.J

γεγ'Jνό:;� τ.υU

iντ:χτ.υχ.:ι[νzτ:ιι
0:ον;

Jτ:'J.-:.ιχει σϊ:"·/) <J)ύσγ;,
στΟ

.. 9,ϊίον σχs.-

(�· 1.ύ-:Ο τΟ σ·r,μϊieι 1J. ό π:ιό:0�'?;
τ eιϋ Έλλ·,1 ν!ΧΟU Τμ.ήμ:t.το:; τ7i:; Θ.1:...
-Π'Χ�ετ·fί::.ι·ησΞ: α-1εν νrη.1.fζ;.τ1;., Οτι
::t.π:Χ.ντ·r1 :1ι:; ποU έΟ&,SJ.γ, 'ει.=-ι πeι))
τ.ε:.ιισσ6τε=.ι·fj Π�:t.Χτιχ·'Ι σ·ημ:t.σι:t.; �:
ότ! τώ:, :t. τι παμΞ 'Ji:L Χ :Χ, νουμz;
·'J�),εγι.ο σ"C'Ο {/.$ίσν σχέδιον; 'ΊΊ Ξ
λεγzσ σ-:·'1 Οι:t.bίωσ·r1 τών cρ-χλ:ιινu")'J
x1l -:ών Χ"J..':JΊ."1.tιών; Έγω νc;.ιζω,
Οτ� μ.' έκ ::ίν1 πού μiς εΙ-π-:, μά.�
lΟωσε τ·f1 ν εύΧ1.ι:Jί"J. ν'Χ. ?υ·9μfσωμc
�·/)v Ο � χ. ·fι μ "J. ς Οι ,})ίωσ·rιη.
'. \λλi, ό Ν. �tl Ραμ iJ.Έ.λ·ησ:. νU.
Όώσ·�κ 1.l συγχ.εΥ.?ιμ.έν·η
ά.πiντ·,;σΊ)

·'Ι

στο σ·η��ιον. που έπ, .. _9υμοϋσ.Ξ
έ�ωτ"Υjσ,:•J μέ/ο;).

:ό

1

'Α π ά ν τ η σ ι ς:
Τα πpάγματα
Ε τ σ ι συμοαίνουν. 'Όταν μιλατε
για «θεϊοv σ�έδιον» έννοεΊτε οτι ύ
:
πάρχει ενα ον, που καλε"ίται Θεός
καi διέταξε τα πράγματα κατα
ναν ώpισμένο τρόπο. ΕΤμαι άvίκα
νος να εiπώ έαν ό Θεός διέταξε τα
πpάγματο. κατ' αύτόv τόv τρόπο.
Έαν ομως αύτό συμ6αίνη, ή γνώ
μη μου εΤναι οτι θα μποpουσε τα
πράγματα να εχουν διαταχθη λίγο
καλύτερα. Τουτο πιθανόν νό: φαν
, η
δυσάρεστο σ' έκείνους που πιστεύ
ουν, δτι ολα οσα συμβαίνουν, ό Θε
ός τα διέταξε.

ε

Ό Θεός μήπως διέταξε να γίνη
ό πρώτος παγκόσμιος πόλε,μος και
ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος;
ΈΜήπως διέταξε, έκατομμύρια
6pαίωv vά- έξοντωθουν σε στpατό
πεδσ συγκεντρώσεως; Έαv πιστεύ
ετε οτι κάθ� τι που συμβαίνει εΤναι
σύμψωvο με τό «θε"ίον σχέδιον», τότε
ολες οί ταλαιπωρίες, ολα τα δά
κρυα, ολη ή σκληpότης, εΤvαι μέρη
του σχεδίου. 'Αλλά, έαv ύπάpχη
ενα τέτοιο σχέδιο, που να πεpιέχη
τόσες θλίψεις, μποpεΊτε να τό ά
ποκαλέσετε «θείον»; Δεν εΤναι 6λα
σψημία ό ίσχυpισμός, οτι ό Θεός
διέταξr να σι..μ6ουν ολες οί ώμότη
τrς; Λοιπόν, δεν λέγω τίποτε έπ'
αύτοJ του σημείου. Διότι, δεν εΤμαι
είς θέσιν να γνωρίζω.
Γνωρίζω μόνον οτι ώpισμένα πpά
γματο σι-μ6αίνουν. 'Αλλά, πpοφ<;ι
νώς, μεpικα άπό αύτα εΤ�αι κακ<:.
Δικο μου καθηκον εΤναι να ένεργω,
οσο μπορώ όpθότεpα.

Τέλος του αφιερώματος
στην Διεθνη ήμέρα των ζώων
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Ύπό 1. Ν. ΔΑΜΠΑΣΗ

\'

.\t μ:χ:τυοι=ι.ι Π�?! τη :; αΧ:ι!
t:,ϋ, έποzη; της ζωη; τ<Οϋ ιf>;](:χ-:-::ι
ο-cχύQ�υ εiνιχ: άντιφ�τιχ7.ι.
μzχ:χτ:χλέγ,τ:χ:
?,!:Χν έχοοι;r:ήν,
τ:χ.ςυ τών i1tτi σοφών (2) χ1)
π1�i
-θεω��ί-τ�· ώς μ:χ.-θητsύσα:;
11 ιτ-:::χχι� ( 3), ά.χμάσ:χ.ντι φ,θίνον
το:; τeιίi Ζ' ,.ίώνος· χ:χτ' cίλλ·ην, έ
τάι.-θ·η �πε? τών 'Εφsσίω 1J
xxl
χ:χ._::-1 των λfηνησίων (3:x.J, μ:
σουντο; τοϋ Ζ' :'J.ίώvος· έν�) χ:χ-:'
; )
�
t
,
•
")).
α,, ην, αν:χ.:;,εοsτ:χ.ι ως ,:ιιδασχ:χλ·,;
ΊΤ τ.,λsJ
του ll υ-θ ηό ? ου ( 4).
τ:χf:� έχδοzή, συμπfπ-::.ι με τιiς
πλη?Ο:,?Ο?!Χζ του Εύσsδίου χ:χ.ί το;:i
τοU -ποώτου ο:ο ον "ϊ;;) ,..
J(ικέ,ωνο:;,
χ�ονοΆογί:χ.ν άχμη; �οϋ Φ,0°,χύοο·:
τ+,ν ν-S.' Όλ,._.ι.πιάο:χ. ( J51ι.-Ί) ( .5)
x:tl τοϋ Οευτέ?οu, χ:χ:τ'Χ τ·'}ν πs�ί
ο3ον τη; δ:χ.σιλεί:χ.ς τοϋ �:,ουίου
ΓουλλfJυ (578-333) (G).' Τό
πt-θ:�.νώτε?ΟV εΙ ιχι Οτι εζ γ1 σ: χ1τ:ι
τΟν Ζ' αίών:χ.· χ:χ.1 ή τάσις συ
σχsτίσεω; ,οϋ Φε?εχύδου μετά. τ�ϋ
Il υ-θ:χγό?ου -θά. Π?έπ,ι ν1 όφείλ η'
t
\
'
,,
τα� ειτε ει:; τη,; ομο!οτ·ητ:χ τινων
'"των δοξασιών ά.μφοττέ?ων, είτε �ίς
τη'ι σύγzυσιν μετά τ�ϋ τυ,άνν�υ
-των Έφ.,σίων Η υ-θ:χ.γό?ου, τυ? :χ·ι1'/εύσαντος χ:χ.τά τά μέσ:χ τοϋ Ζ'
1

:χίών,ς ( 7). Ό "λ νο?ων ό Έφi
σι?; Π?Οσ;;π&-θ·ησ, ν1 γ;;φηώσ-,-1 --:ά
,-, '
�'
rι
'
,. σ'f"J., γ�α�ων οτ� ουο ..:.ιυ��οι ι}).:Ία
....
οεχυ?:χ.: Jπ·φ1;:χν· ό �-, άστ,ονl
μοc Χ,.; (j ετs.�Ο; •SίΞολό·ν�ς 3στ�'"'" ,.. τον 11 .:ι-9,.γό�:χ.ν. ' '()' Έ:; ,.εοιο:χ.c.,
τοσθέΨη,; ά,νϊίτ:ι.� τcϋτο. "Ετ��".ις
<J)r�: �ύΟ·,::; Jπη�Ε.zν ό '\-θ·ην"J.ί ι'J ;
άχ:J,&σχ;
9 ,
γενε:χλ6γc; (8 i
ι.."J.τ?! τό π:Jώτ�ν :;1 μ!σu τ �U Ε' :χ.ί
ώνο:; χ:ιl ό <f)��εχ.ύb·η:; (; .ΛΕ�ιο;,
ίστ:::ιιογ,άφο; ( 1 Ο).
π:r.�ηολου-θ,ι
Κ:χί ·η σύγχυσις
-:Ον -θ!�.Ψ:ι..τόν του. Τtν€:; i 1J"J.φέ�οJ
σιν Οτι έτάφ·η ύπΟ τών 'Εφ:σfων,
είς έ:)"J.ψΟ:; χ"J.τ"J.χτ·η-Sεν iπΟ τοι\ς
λ[ην-ησίου; (11 , · iί.λλ�: δτι άπε
·9:χ.ν,εν έΧ ωθ ;;ι?ιάσεως εί; ..'.ηλον,
οπου χχί έτά :;,·η JΠΟ τοϋ Η υ·9 ηό
,:.:ι (11:χ.) (12;· χ:χί iί.λλ?ι, έπι
τΟ ϊ:"ο··ητιχ.ώτs?ον, Οτι έ,�!y-9-·η ά.
πο ,::ιϋ Κω?υχfου δ::ι&z. ου ,ώ•ι ..'.ελ
φών ( Ι 3), 'ίν:χ. το σώμ:χ. του έΕ,:χ.
φ"J.vισ-θη. �χετιχ.ώς με -;·f]ν δΞυ't;
�"J.V έχC�χήν, iν"J.φε?$'t"J.: Οτι, Or:
ό lΓ υθηό::ι:χ.ς τον έπεσχέφ-θη χ:χι
τΟν -;ρώ-τ·r1 1ε Πε?t τΤj:; ύγsf:χ.� τ:;,υ.
άπsχ,ί-θ·η ((z�of οηλ:χ.» (13:χ.) · τ.�.
ά.πΟ τΟ Οέ?μ"J. μου ε1ν1.ι φ:χ.νz?όν.
aηλ:χ_ 07) εJ?ίσi'.ΟμΧι εί, ά,θ,λί:χ.ν Χ:Χ.
τiστ:ισιν.
\

.

')

2JO

ΙΛΙ.ΣΟ�
Β'

Έ·ιώ χ7.τ1 τιν:χ.:; �έ.:-.>!τ1.ι ώς μ,.
-θ·rιτ·ης τ?υ 1Ι �τταχοίί 3), χχτ' σ.λ
λους ήτο ,.ύτοΟίΟ1χτος, ώ:; ό (:)χ
)\η:; (111. χ,.ι άπέχτ·ησε τi:; γνι�
σεtς του έχ τ"fjς μ�λέτ·η:; τών ά.πv
Χ?J9ων bιbλίων
των
Φοινιχω·ι
(1j). Τοϋτο Υσως 'ΙΧ �zη σzέσ1ν
μΕ. '7·/Jν χi--9?0ον τών <f>ο!νfχων �):;
τ·fjν Σ..>:)ί·r1 ν, τ:χ.ύ-:ιζcμέν·ην μΕ: τήν
Σϋ,ον 116) (17). 'Έζ·ησzν zίς ΣS
?Ον, �ά�ον χχί ''E :,?- zσ�v- έπεσχέφθ·η
--::·'ιν ;\lεσ,�·ήν·rι ν, τ·'iν Όλυμπι1Ν, τ·Ι\·ι
�πi?τ·ην x,.l τοU:; .λελ9ού:;.
�!:;
αύτόν άποΟfδο·ιτ,.ι r.�οφ·ητιχ,.ι tΟι,
ι
'
' �
οτ·η--:ε1� , "οιοτι,
Χ7.τ:χ.' τ·ην
'Π:Χ.?αοe,σιν 1
π�οϊίΟε ν,.υ&γιeιν
χ:χ.ί σ:.ι
σιμόν, -π?οϊίπ;. τ·fjν &.λωσιν τΎ):; �1!σ
σ·ήν·rι:; χ,.ι συνΞ.bοUλευσε τοU:; ... \:χ.
χεδ:χ.ιμ.ονfοJς ν:ί μ·') :.ίν:χ.ι φ:λοϊ.?·ή
μ:χ.τοι. χ.,.τ' έπ!τ,.γ·fjν τοϋ tJl?:ι.χλέr
ι
'
•
,
ι 1-:
ου:; εν
,ονε}�Ψ,
τ.?:στ-α.7χ�τος
οπως χ.χ� οι b:ισιλ::.ις, ακ.ο:J.Ίj, τ.ε.:
-θω,1τχ1 ξίς -όν <f)ε,zχύο·ην (18).
'.ι\λλ' ό ''.\νΟ(Jων τiς Π?οy�·ητεfχ.;
τ:χUτ:-ις iτ.r.ι3ί0�! ε;ς τΟν ΤΙ u·S.�γό
ρχν ;,,.; ·Sλε.ω��ί
έσ91.λ:-,. έν1.� τi�
πλ·η��?ο�fχς -:�u (4εοπόμπου π�;Λ
ι:τ?οφ·ητε.ιών του (Ι>ε:ι�χ.ύΟου. '�πί
σ·ης, εις τ·'lν πχτ:ιfΟ:-.ι το� �ϋ�?ν
ώ,ολόγιο ι
χχ-;εσι.εύχσs'ι η) ιχΥ.Ο'Ι
( 18χ ι.
Θεω� ;!τχι ώς ό τ.,ωτος
συγγ�&.ψ,.ς είς πzζΟν λόγ'jν χ.1.ι τό
bιbλfον -:-ου ι τιτλt.ι?Ο:ι?Uμ:.'JΟ'J
ιb:
πτάμuχ:ις
Θεοχ.�1.ιjf,.
(•)i�yo•1i:ι
'η Θεολογία ( 19), εiν1.ι γεγοχμμέ
ν.ον ε.t:; Ίωνικ·�ν ΟιiλεΧ"!Ο'Ι κ:ιι �t:;
.
"
uφος
α)-.Λ:ηγοι:;,
...
ιχ.ο\ ιν χ;-ι\ 1ι. 1�ιγμ.17..-: ιΧΟν (2;.
T"Juτ-ou μονον :J..τ.οσπ�01,1.χ-τα 01εσώ-θ·ησχν.
'Επιστολ·ή του, f1 ν Επεμ.ψ�ν �ις
τΟν Θ,).:;1 'J �ίς �Χς Ουσμ/Χ.ς τοϋ �ί
ου -του, ε1/.Ζi ου-τω '21) (22):
Φε , ε χ ύ ο ·η ς Θ χ λ1�
«Εδ -9-ν-ήσχ.οις c >�1.ν -:-:.� -;? ΊΟε.
ων ·f1 x.·rι. Νοϋσό; μ::. χ.1.τ,4λελ&.b·Γ�·t.:
οεοεγμ.ενον _ -τα ,';'-?':ι. σεο γ�αμμ. :ι.
τ:χ. •Ι>-θ-::.ιtων εοt:J�ν r.:ι.; x.1.f :;ε

0

:η

(

:η

1

!:'ο

"

,

\

'

'

,

είχεν ·ηπfχλος. Έπέσχηψχ δ' ώ,ι,
τοισιν ο χι τ σι
έπ ν μ χ τ
� ·ή 1 11 �,
ή 1 :: � .Sιi
ψωσιν, ες σε την γ?χ:;ιην έν1ίχ-ι1_
�U Οέ Τ}ν 0�1χ.ιμώσ11ς σUν -τ-οϊς άλ
λο:ς σο:pοίς, ουτω μ1ν φηνον'
οέ ού δοχι,μώσητε. μ·η φ·ήηJς. Έ
μοl μεν γ:i9 οϋχω ·f\νδ�ν�ν. ,Έστt
OtJX ΙΧτ?εχηf·η Π?·ηγμιχ-των ούο'
ύπfσχομ:χ.ι τiλ·tι-θε:; είδένχt
r.ίσσι:ι
δ' σ.ν έπ1λέγη Θεολογέων· τ& σ.λλχ.
:ι.?η νοεε1'1' (ι:πχντα γα? χιν1σσ,νr.ιύ-σψ πιεζόμ::νος
μ:χ.ι. T·fl
Ξι:τt
μάλλον οϋτε -:ών -τιν:χ ί·fjτtών oUι-:z
' ,
'
,
'
τους ετχ.�tοιυς εσιεμ·r1 ν· π�ο:.στωσc:.
-θJ?Ώ χ.χι εί?ομένοις όχοίό 1.,...
τι ε'l�η,Οιzl :; δά.χ.τuλον έχ -τ-Τ}ς κ.λ·η
ί·9�·η:; εοε,ξ' άν ώς ε�υ�ν ,:-oU ι..χ
χ.οU. 1'\.:χ.ι π�οείπ:χ. αύτοίς ·f\κ.::.tν ές
τ·f1ν Ι)στ::.ο:χ.tην έπι τ'Χς t.T)::o:.x. 1JOoυ.
τχφ&ς)). 123).

η·�

Qε

\

f

οε

Η

'

•

1

-

οε -:Ίl

Γ'

"\.ς ά.χvλοu·θ·ήσωμ:. 1J ':":Χ σωζcv.:
ν:χ. :χ.ποσπ�σμ�τ:χ. του ε�γου τοϋ <J>�άν:χ.γο:χφΊ\ς
:;εχ.ύδοu, z.:χ.-:'Χ σ::.�?iν
,.ύτων JΠΟ ,ου J)IEJ,:-; (2Ιι Ι.
Ό Ζiς (Ζεύ ς), ό Χ�όνο; χ.:ιl ;ί.
Οε
X-θoνf·fj πάντοτε J�ΊJt:ι.c.ιν·
Χθ-ονί·η Ε.) ,.b:. τΟ Ονομ� Γγι, Ο!ό7t
Ε.Οωσεν εί; :χ.ύτ·f1 ν ό ii:; τ"f1 1J γη..,.
1
ώς γέ?:χ.ς (Οώ:;ον: \ \πόσπ. 1)
'Όπως ό Θ:χ.λης, vϋτω x.-x.t ό ιf,:.:ε
χ.UΟ·,1 :; -θεωtsί ώ; ά�ϊ.·'1 1J τών 3λων
τΟ ϋΟωο, 3π::� κ.-χ.λϊί χ.:-ιt Χ:5:ος, έ
κλέ�:χ.ς τοUτο π:ιο9:-ινώς
έι.. ι:οϋ,,
·rrσ,ίOvJ λέγ':Jvτος· ({·ί\το! μΕ: 1J π��)
τιστ� Xio:; γέΨ:.το» ('..\πόσπ. 11.)
Tf είν:χ.! -� «Jπ6πτε�ος Ο:)ϋς» ("fι
πτε,ωτ·f1) χ.:ι! "C"ό επ ,.ύτΤ1 ; (<9ά��ςη ( έσθίς J . . . ηίίτχ
ε:ι.ουσιV"
άλλ·ηγο?ιχ:ην σ Ί1μ:χ.σί:ι.ν
'
( �\.πόσπ ..
2). �ο ΖεU :; ο;Οεt έντeιλα.; εί; το�ς
•9ε?iποντ�ς χ�ιι τα; {J.;r�'-Π1.t'J;Q1.ς
ν7.. γfν-η ·fj Οέοuσ=ι. Π?Οi�uιμ.1.σί1. κ�.ι
τ·'lν τ?ίτ·ην ·fj μ.έ?1. 1J τελ::ί.τ-:ιι μ.εyα.
της
λ,γπ?επως ό γά,μ.ος χύ τοϋ
Χ.Sονf·ης. Τότ:. ποιεί τΟ 9ιi�ο:;, μ.έ-..
Υ'- Χ.1.� ι:)�1.ίο,J, Υ..
έν 1.ύ-;ι� ΠIJt
χfλλε.ι -τ·ην Γη'Ι, τeιν Ώγ·ηνόν (Ώχ-
-�.ν'6ν) Χ:t.t τi Οώμ1.τ:,.. αύτοU 1 �νά'

1

-

.,

·η

..

1.ι

μ.,-::ι

ΙΛΙΣΟΣ
κ:ορα) ( 'λπόσ-π. 2:χ.). Τουτο οί2 :ι
εις τ·ην σύζυγόν τσυ ώς γ:χ.μ·ήλιον
δώρον, τιμης g,,,κ;ν, κα.ί, ου,ω, έ
γένοντο τα πρώτ:χ. άποκ:χ.λυπτ·¾ο1α
κ:χ.ί ό νόμος έ-θ;σπίσ-θ·η πα.?ά θ; ·
<ιίς κα.ί άν-θρώποι:;. λϋτ·η, δ::z·θεί
σα τουτο, ά.π ;χ.?ί·51·η .. . ('λπόσπ.
2�). 'Ο Ζεύ:;, μέλλων •ι� οημιου:,
,
γ·ησ·Ω, μετεμορφω'9εις "Ε οωτχ
·η
και ό κόσμος συνέστη έκ των ένα 1τίων, α.τ:ν:χ. ηγ:χ.γεν είς φιλίαν κ::ιί
άψμο1ν1κην ενω,σιν ('λ-πόσπ. 3). λί
έναντί�t δυνάμ ει:;, a.ί μεν ύπΟ -τ;ν
Κ?όνον κ:χ.ι αί δέ JΠΟ τον 'Οφιο
νέ:χ., άποφ:χ.σίζουσι την κ·ήουςιν πο
ύrπΟ τΟν Ο ρ ον, όπL1τc�οι
λι'fου,
έμπέσωσtν εί:; τΟν Ώχ.ε�.νΟν 19ά iI'
.
' '
,
ναι 01 ·ηττ·ημενοι, ενψ 01 νικ·ητ:χ.1
Jά εΙν:χ.ι οί αοzοντες του Ούο:ι
νου. Τά μυσ,·ήοι:χ. τ:χ.υτ:χ. ,ης Θεr.
μ:χ.χί:χ.ς ελ:χ.bε π:χ.ρ' λίγυπ,ίων κα.ί
Φοινίκων ('λπόσπ. 1ι). Τ·ην άοχέ
γονον ϋλην πλημμ::λώς εχουσ:χ.ν συ
ν-ήμοσε χιχl έΑ.όσμtσεv ό e�ός· κ:ί
τους ΠΞ?ι :χ.ύτ-ην Ο:Χ.ί�.Ονα:;, 3σο1 c,(
ν=x.t Jbοισται, τιμωοεί. Έκ τών έ
πών οέ του 'Ομ·ήοου έν::πν,ύσ-θ·η
την «η.οτ:χ.οί·ην μοίρ:χ.νη, !ήν φυλάτ
τουσ:ν αί -θυγ:χ.τi?ες του Βοοέου,
αί "λο1πυι:χ.ι κ:χ.ί ·η ΘJ:λλ:χ., 3που ,j
Ζεl>ς έχbάλλει τοU:; ύb ? tσ-:-_ά:;..λ.έ
γεται 3τι π:χ.οομοί:χ.ν σ·ημ:χ.σί:χ.ν εχ;1
κ:χ.ι ό πέπλος τη:; '.\,9,·ηνα.ς έν τ11
( 'λΠΟrJ.ΠΊ] των η :Χ. ν:χ.-θ·ηναίων
1tό�π.' 5). �ιά' των μυχών, Gό-θ?ων,
&ντοων -θυοών χ:χ.ί πυλών Jπ:χ.ινfσ,�
, εις κ:χ.ι' α.-πολ·ηc,;ι:;
\
γενεcι
σετ•,? τα.:;
τών ψυχών ... l(ιχ� οί π:χ.λ:χ.ιοί τΟ,�
tl.ντοο,ι χ:χ.ι
:ίπεχάλου•ι
κόmμ.ον
'Ρ?ΟU?άν κ:χ.ί σπ·ήλ:χ.ιον. . . ( 'λ1tόσ1t.
6). Και έοώ ό πολύ:; Νουμήνιος
(25) κ:χ.ί οί έ?μηνευτ1:χ.ί των δοξ-χ
σιών του π υ-θ:χ.γό?ου, ώς και τον
π:χ.ρά
π�τψον 'Λμέλ·ητ-χ (26),
Π Ητωνι, και την Στύγα (27),
"Π:χ.ρ' 'Ησι&δψ κ:χ.ί '()?φικοίς, π:χ.�:χ
δέ τψ Φε?;"κύδ '(J ώ,
έκροην "ί�U
σπέρμ:χ.,ος Π:Χ.?:χ.δέχοντ:χ.1 ('Απόσπ.
χά7). Ό Αί-Sαλ�ο·ης (28) είzε

.

.
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ρισμ-χ π:χ.:ιά του Έ:μου, ό,έ μέν ·η
χύτc.ιϋ ν�� εJ t ίσκ·ητ1.ι έν τ({>
ψυz·'l
r, �\.δ·η, ότε Ο' εί ς τοU ς �πε� τ·fj ι
γην τότ.ο-ι; (' \.πόσπ. 8). ΊΙ Ψέ:χ.
11
έκ1.λεϊτο ·rη JπΟ τοϋ �!.>�!ου, κ1.τ
ιοιαν 1. .;-:-03 zοησιν ('λπόσπ. 9).
'Εν τ:ί) Θεολογί Cf, άκ
. c,υ.·η κ.:χ.ί ό .:�:ησυνεzέσΗ?ΟV Τ.ΟιΟU'/ταt
μ.όκο1τος,
� ' ,,
z�·ησιν «τ·Ω εμsυη κ:χ.ι\ ετι
«τ'() εμεοJ>
('λπόσπ. 10). Τό άδ1:χ.ί,ετον :ης
εύθεί:χ.:; οιεπιστώ,9,·η ύπο ,ων Ίω
νων- του 1·,,μοκ�ίτου, του <Ι>sο:κύ
οου κ:ιί του Έκατ:χ.ίο-ι ('λπόσπ.
11). ''Ελεγsν 3τι οί Αεοί τ·ην τοά
πεζ:χ.ν κ:χ.λουσι «·θυωοόν» (·θυσιcι.;
.ελεστ·ήο10•1J ('λπόσπ. J2). Οί 3έ
τΟν .lfx κ-:ι.ι τ·'lν r'IJ�,. π1.τέ�:χ κ1.t
ό
μ ·ητέ�1. τ�)'J Θs,�ν νο μ ίζουσιν·
11 ίνο:χ.ο�:; ο' έκ Κυbέλ·η:; μ:ητο6;,
έν τι� ϋμ 1Jιρ �ί:; Ι�υbέλ·η 1J μ·r1 -:-έ��- ό
('...\.
<1)ε�εκU3·η:; ό �ύ(ΗΟς ...
πόσπ. 1 J). 'Ως ·η '\·θ ηνά έ 11έστ1.
ξε νέχ.τχ�9:; χ.1.! ά μb�οσί1.:; ει :; ,ι;;,J
'λ χιλλέ1.., QJτω κχι ή σε)·ήν·η, έπ!
τ ?έ φ $ι τοU;
κ1.λου,J.έν-η '\-&·rινά,
ά.ν��ώπου:; O!i τη:; έ φ·r1 μέ�ου iμ 
g:)οσίχ:;· ώ :; ό t1,ε�εκύΟ·η:; νομίζ:.ι
\ '.\-πόστ..
Οτ� -;:-.ιέ 9 �ν-=-χ� οί Θ=-�;
131.). Τόλμ ·,1 ·1 κ1.ι ot πε�l τh•1 <Ι)=,
�εκύ8 η ν iπεκχλεσ�ν τ�ν 3υ&3χ κ:χ.�
όQμ·�ν χ.:ι.t 3όξ:χ.ν, 3ιότι τΟ ά.λ·η:�ε ς
κ1.! τΟ ,ιιrυΟΕς έν τ"Ώ 06� "(} zt·,1�
('.\πόσπ. 14. ιΓε-ιοεπίγ?,).

οε

1

λΙελε�ώντες τ' άνωτέ ?ω άr:οσπΧ
πQλλ:χς
σu.:χ.τ:χ. -9:χ σJν:χ.ν,·ήσωu.�ν
εΙνα.; α.ύτονό·ητον,
Ο�σκολί:χ.ς. Ι\
έ φ ' Οσον iγν?οϋμ εν τό Ολον ε ?Y'JV
'"
τοϋ (})ε�εκUΟου, ά φ ' ένό ς , χ:χ.ί, ά φ
ετε.?ου, :χ.υτα τ:χ.υτ:χ. τ α.ποσπα.σμ.:χτ:χ. εlνο:χ.ι έν πσ�λοίς έλλ1π'ή. Έ
λόγφ
τέ'j1. Ουσχέ ? �ι:χ. Π?οκUπτει
της ά.λλ·,1 γο9ικη; α.ύτών σ·ημ:χ.σίας,
·fj,, ό φ �lλομεν νi μ.χντεύσωμ-:ν, ο�
οσμένης , .. ,ή έλλείψεως
συνοχη;
,ων κειυ.ένων. Πολλάκις, είσέτι, ·η
-;
'
1
•
',
\
χ-χτα λεt,ιν ε?μ·ηνεια α.υτων εινυ.�

�ι

f

'

,

\

-

'

,

,
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cί.vευ νο·ήμχτος, ο�ότ� ·'} εννοιά. τω)
εiν:ιι z:ι-θ:ι�ώ; «έσω,,,ιχ·η" (29),
f1Jπεvθυν:.J.έν·η ε!ς -τοUς όλfγου:; i
χλΞιχτcύ:;, -i:; τJJUς bπcf,υ; ό ιπέπλ ,; :;
τJϋ μ.uστ·η�ίου χ:χ! τή; σ!"'/·fj:; έλ '.J. 
φ,ώ:; μ6ν'.ιν ά.νχσ.>��τ��. 'J�π! r) iον, fJ 0Jσχέ�εtχ τ'fj:; έ�μ·ην-! :χ :;
\
.....
'
,,
' .ι' ε::; τ·rιν
εγχ:.ιτχ:
uυι
ϊ:�οχ�οχ�ν
τοϋ ένΟ:; ώ:; ά�z·fj:;, i)λ' ε!:; τον εκ
τοU ένο:; π�ο.ι.ύπτοντχ :i��-9μ0ν ά. :; 
zών χ1.f, άχC (1:fι. ε�: 70 0-:-! οεν Cμ:
J..εί μυθιι.ώ:; Π.Ξ:;ί τ.iντων Οσχ άν':1..
φέ,;;ι (30J. Ιl iν,ω:, οί; --=h ε,γ:,ν
-τοJ έ�Jφ:ίν'ΙΥ η Ϊj νέχ --.9Ξω:)!:-ι. ξ ;ι.
τοιών σ-:-οιχεfων· τΎi: /..?σμογον:χη:;
�Sι�ω�·ήσ!ω:, τών τι:;τ.!Ι..<�ν r.1.:.-1.Οc.εων Χχ τών χ χΟόσ Ξων τών
;r :ι _
l
σ
νων έ--.9 ιών. εν 7 ·r; ϊ.�'?σϊ;χ.9:ιq. �τΊ'j:; χλ:.ιΟΟ :; π�Ο :; Οι'Jευ,έσεω:;
εfσΟυσιν εi:; τ; bi-S. fJ τών άποzού
<.pω 1ι :χ.iν�γμ.'Χτων τf;ϋ σ�.1.π:ιν-:-�ς, 0:i
τΊj:; κ:ι�τιχΊjς σχiψ!ως χ:ι! τΎj:; πί
σ:-�ως· τ.:ι'J1.γόνϊ:ων π:ι�:ιΟόC.ου χ,1.
μ:ιτος, έν ώ Jπ�ισε�ι ::τ1.ι ό):ίy�rι έ
πισ7·fι;.·η, Οόσις iλλ·11γο:)f1.:; χ:ιl ίχ:ι
Ψη μυ·.9ολογί,. (3 1 J. 'Ε :ρ' οσον
χετ1.: τ 'lν πολλ:χ.πλότ·ητχ τών ά�,
\
\
/
..
y_ων /.'Χι --ον χοσμ.ον ως J/ ατ.οιΊισιν
τWν Jπz��χτιχWν δυν�μ�ων (ΖUς
-'Ί��ω;, Χ·9ονί η - l'η, 'Ωγ·ην6ς
- 'Ωzε:ινό;
ά.z,λου'9c.ί
132 ) ,
τ·'lν ύλοζωιστιχ·f1 ν �ποψιν, σJ'J$ΠΊ.
γομiΨfι'J τ·fj,1 έχΟοι:'Jν,
Οτι ό ύλι
χΟ:; κόσμο:; σJνfστ:ιτ:ι: έC. CL':Jj_-γό,,..._
•
•
ι
P
νων O:X.ιjt/.W'J στο:zειων, ως Ο ιοtος
όμολογεί λέγων «,·ην ϋλ·rιν πλ·φ.
μ;;λώ; ει_ουσ:ιν οι:ιλ:ι.6ών ά.ν:ιλογι
α.ι:; τισl συνέ0εσ$ χ.:-ι.1 έχόσ1μ·ησεν ό
Κ:ιf, εύλόΘεό;» ('λπόσπ. ::i).
.
'
- ,
"
γω :; . ο:!,ωτα.--::ιι τις, μ:ηπω:; η στοιηη_ , των Θεωv
:,ι_;;ι' ώο, ·rις -ϋλ·η ' Π?ΟCιυπ
'
, χ:ιι εχ ων α.γ · ων 1. ·η:; στοιz ��
� ιz. , �;
_:c
ωv π",ηΗ·Jον οι Θ�,ι; ·η, μ·r;πως εί
ν:J.: (Χϋτ·η Οη!J.ιού�γ·ημ.:ι ά.ντιπά.λω 1ι
Θεών, Ύ). ά.χ.όμ.·η, αύτοι -0t Θεοί
Ουνάr;.:tι;
εlν:1.ι :1.l άντιμ�ι.όμ. $ν:J.ι
του z:ιλου Χ:ι.ί του Χ1.ΧΟU Χ:ι.ί έz
της Οι:ιμ:χ.:,ι_-ης 1.υτων Π?Οηλ -θεν ό
κόσμ.ο:;; Είν�t, τάzf'J., cIOo; ΧGΧ�-

.

ξi-

1

-

a;

. .

1

λυμμένου ιJλισμοU, Οπωι; τινΕ :; 0$
zον-α.ι άνα.φε?όμzνοι εις τον η υ
·θ:ιγό,αν ( 33),
μ·ήπως, συμ6ι6:ι<J'μος ,θ?ησzευτ1zη; πίσ.εως Χ'Χ!
φυσιχ..ης φιλοσοφf:ις;
1(xf , &ς π,οσπχ-θ�ήσωμc.ν ν:Χ έ�
μ�ηνεύσωμεν τi ΧU?tώτε?:χ των l
Π;')σπ:ισμάτων.
'() Z:L; ποοσφέ.�,ι είr -.·ηv X·9c
νf�r1 ν ώς γαμ�ήλtον Οώ,ον τΟν τ.!.
πλον , έφ' οδ έι.οσμ·ίJ-θ·η ό χό<J'μcς
ΠΟU)τη -[Η :ι ά.ποχά
( 3 1) · ίοου
λu<),ι; του ίεc,ΟU γiμου (33), ,·ή;
,Υ.ε(:ι; O"Γj!J-!OU?Yf:Xς (36), του Π?uJ
nJ μυστιzου των 'Οο;,ιχών (3ίJ.
έφ' ή :; ά.ν-'J?τ·rι 
Ί Ι τ.τs?Wϊ:�η
τ:ιι ό πέr:λο; (38), σJμbολίζ,ι , π:
·.9χνώ:;, -;Ον ;στbν -:-�ϋ τ.λοfου έr.�
π�έοντ�; τ�ν Jδά.των, το� &�z,:,
γοΨ'Ίυ JΥ?�υ σ:-�!χ::tου, χ1..ι "r:J.Uί,:
ζ:μένου με τ·r,ν γην (3Ό) · μ·η ,J.
r.οχ.λsιι:μ.έν�η :; , Ομωι;, τΎ!'"' ση μ.χσία;
τη� 3iν0?ου τοϋ is�oϋ &λσου :; , Οπου
τ� ' Ooφ z:L μ σ,·�,1:ι
έτsλουντυ
�
;
, .
ανεσυ�:το ο πεπλος εί :; �ου :; όλ{ γου :; έκλ.s.χτούς,
τ οUς μ.ύστοι.c.
Ο:χχόπτετ'(ι
11 :Υ.ντως, ό πiπυ�ο:;
χ.1.! 1.ί έ:-;μ·ηνείχι αδτ:ιι είν:ι: ύπο·9:
' '-f_- '() χόσμ.ος ποοηλ·9,v έχ τί;)ν
; �
α.ει JΠ:J.Of.OU'3W'I ά. η_ών ( 1ι0). του
�-IJ'Jb; �; αiτί�υ, τ_Ύ)ς � ��9ονf·η/; �J;
JΠ:)Χε!ιυ.ενου Χ:1.t του χ�ον�U ως J
π:iJζε�ς της Ο·r1 :J.ι;"Jυ?γf1.ς ( 11). fl 1
zατ,.zο·rιι:;.νισις τί;)v Τι
·9os.J.:X/_i:ι,
τ�'ιων :::ις τ:Χ τ&�τ,.?:ι. ( � 2) ,έΨ9J
μυ-θον τ·η;
μίζουσ:ι τοv 'Ο?ψ!Χ(Jν
-θ-Jσί:ι; του %; :ιγοέως �ιονύσου (37),
ι
,
,
ι
rι
(ivα. vo·�'-'"!I
�φ;νει
�τι, ,η ι..o·�!J-tOU_?Yt�
εν;;:,ι_ει ιποιχει:ι. του αγ�.-5-ου z:ιι του
'
1
\
\
πον-η�ΙJυ χ.:ιι τ·η'J τtμ.ω�ι:ιν των Ιλτ:ιzτούντω'Ι Θ;;ών ά.χολου'9ουσι χα.ί
οι &ν-θtωπο�, έ;/ Οσον χ:1.i αUτοt
Ό
έχ των έv:ιvτίων συ•ιέrrτ·φ:ι'Ι.
φεfλουσι, λοιπόν, ν' άποbά.λλωσι τΟ
.... '
,
\
,
'
χ�ι τ�r1 c:
Χ:ιΧον, ο�α. τ�,1 ς ασχ�ησzω:;
«Οιονυσtcι�κh J
;ι.:ι-9.ά.?σεω:;, ϊν:1. τΟ
σ,ΟιΊ._είΟ'Ι» Χ�τισzύσ·η του «τιτσ.•ιι
πεντ;
ΧΟU)>, 'ΙΙ -,�;εντέμυχος, 1
μεγcίλ·η έχ σπέ?μ.α.τσς
χοσμος,

η,

·η

ο,υ:;,

1

χ.,.,

·η

-

-

·η

η �
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ΧΟΗΙ'τιο,υ 'Π�ε)-θι>ϋσ1 γ:v.:ά Θs
,ωv ( 13 \' άφοοα ι.αι είς τi, γ vέ
�εις χαι τας άπο) ηΕ,cι, τώι ψu
ΊW'Ι (44;. l ατ' ά,ιαγι.ηv, :ι.ί �ιJ
yαί εlν;Χ'ι ηηγι.1σJ.C·Ι?!
επ1,
,
εvσ?,οι.ωσεωι � lΙJ)
vει).·nι-ψενωv
·να χαθ:ι.οθώσιv, εως οτου ουvηθι�
σι να �vωθ-ώσι μ.:τ:ι. το3 «θ-ιJJ
ι ι )ν , ' συμ.ποσιω οσι
) ογοu)) ι.α.ι, «εν
�
�
,
•-στε<ιη.vωμεν:ι.ι», α.πο),:ι.uσωσ: της α
·γ ηοω rμ.:ι.ι.:ι.οιcτητο,:: .:ι:: τα:: « ·Ι rι
σους των μαι.άοωπ (,16)
][ το1πεζ1, � «θύωοο::·,, ποοώοιστ:ι.•
ί:,οάν θυσι:ι.ν ( lι7), έ/ c,σο; 'Ι i.
φrμ.ε?Ος τοοcιη τώv α.ιθοωrιωι u;:u
·τώ 1, Θ:ών π1p�;._τ:ι.ι (1ιδ)
l(ατά 'ίtν:χ.ς, π) η.,, τfj:; π:�.:ι:�.06,σ�ω:; π.::Qi <<fJ),toτ9oπiίov>> έ-ι �v9φ,
ού.Οε1 U.)λο π:ι.Υ:ι bτ� ό <Τ•.:�·-/ ..ι 011; ύΠt\'j::::.�1 ά.σ-�01c.·1ος 'ή σuιr.,
τε)εσε ι εις τηv rιοοοδοι -ί�ς έπ στηu.ης (�9)
ΊΙ ι.α:1σι.εuη, '·
_
1
.μω,, του η),ιο,,.οοπ.:•οu ο.:ιι.;_ ι ι,rι
εγ1ω:�tζ$ τ'}1 ι..i-ιησιν 'ίΟV
η)ί,vυ
ι.1ι, α.ι.όμ.η, έι. το.J lloυ άποσπά
σ1 :J.:1. το::, διsπ!σ-τωσ: το αδι:�.ιρ.:τι) J
της εJ�εί�ς (50) · α01, ειι..,. γν,',)
,σ�ις ι.αι αστοοιοιJ.ιας ι.:ι.ι μαθr,u.:ι.
"""!t/..ων.
'
Ot�y:i.iν:τJ.ι
Ε,ι.. τί;,,ι ά.Jω-Τ��ω
οτι ό Φεοει.υοη::, ώς μJσ-η:: τώι
έγ:ι.).ου; ηθ r,
Όοω,ι.ών δο!;:ι.σιώv,
.. έν τψ έ/4) s/4τισμ ώ ι..αί διsπ) :ισθ η
έν τώ ά.�ι..ητισ1J.ω· ό Π(;ώ,-ος -r:ον ά.
·πεμά�ουνε το3 «συγι.οφ·ισJοϋ·)(51:,
.ι..αι ό Οεύ-τ$QΟC τον έΟtΟχζ: τη-.ι ,_,_
Ί.. νηv της σJν:ι.ισθηu.:ι.τιι.Ϊ�ς ι.:ι.-θαJ
;σεω::-. 'Ει. π:ι.ο:ι.)). η)ου, το ). uι.'Χυ
γές της qωσιι.η� .Jιfοι;n.Jι:ι.::, άν:ι.
διJθεv έι.. τ{J:; ά.μ ,.,.ι:6ο)f,.�, Qί'7t'7t.t
'
'
'
'
·την �vταυγ:ι�ν του $Ιζ τα:; μ-:τα-·
_
.
,
. φuσιι.:ι.ς :ι.->του αντι)η-1,ειc π.:οι -θε.
,οJ, χόσμοu ι.:ι.ί άvθοω•πο,υ. Il στοι
:7ει:ιι..11 -θεωΙ Qια
τον ά�:v::: �
διά,φοοον ι.:ι.ί η π:ι.λη των δuναμ.,'
·'ων της φ�σεως ( σ;;ισ-μ.οι, πληu.μJ
·σ:ι.ι, έ1ι.1σή1Ξ,ε1ις ηφαι1σΗίων , χ. τ. τ.)
·τον ώ,θ.,ί είς την -θsτιι.ην αύτης έ
!)'uμ6ολι,ζώ�
rατένισιν,
άποχ:ι.λιJ:-

ο:'

Ι

ο'

οεv

.,.
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rιτcιJ.έ ιrι·ι. Δέν τον ίχ::ι.νοποιεί, ώς
π::ιό:; τά.:; ά.�ιά:;, η· Cιιι.ότης
:το�
,
ι.αί είσά.γ:;;ι
\[ι).ησfοu φι)ου του
τηι rιο)).α,π)ότητ:ι. έ; τη χοσμολο
γιι.η θεωοησει Οί μυθοι, οί ,θ.�::i
).σι, α1 Π::t.?::t.Οοσεις ι.:ι.ί rι θοησι.,:�
_
τιι.η πιστιc τιθ�ιτ::ι.ι υ1tο τον ε
), ε,γ ;,,,v τη,; ψυ,σιι.η:: ψιλc·σοψι::ι.ς. Αί
ΠΙεοί Θ::.ώ I ι.:ι.ι ι.όσμοu οοξ:ι.σιαι
,o:i Ό,J.ηοοu το::ί Ίlσ•ο.οου ι.::ι.ί των
αι.ο}ουθοϋσι την όδό-ι
Οοφ•χ�ι·
τί�c έπιστηυοιιι.ί�c ucλετη;,
"tεπ).c,u το:i μ uστ ηoiou ά11σuσ<ψέ
νσυ δια τλ:: ά)λ fJYO?t::t.ς Δέv όμι
u υθιι..ώ:; π�Qί πα,J τ-ωv, ώ ς ό
)��
;:ι.ο:ι.ι..τησιστιι.ώς :i
'\οιστοτε). ης
ν:ι.,.ιιεο�ι 'Ππομεvω,, ο•:ι. συu.6ι6::ι.
σ,.ιοϋ ιJ,Ετά.θεσις του Π�Οιου της, μ,.
τα-JJσ:ι.. {J� ι..:ι.ι ψυσιι..{J: έQ:ύ>Jη ς ά
�ο τfj: απλ�ιι..c.τrΓΩ=- ::ι:; τtιJ ι..:ι�
,,.ιι. ηι 6:ι.σ::ι.νον, άπο τ'ης uποσ.Jν.:ι0rιτου ιJα..ιτασιιι.σ::.ω:; Ξι:; τ'lν σu
νειοη-ηι πσ:ι.γ,J.:ι.τιι.οτη�α, άπο της
:ι.Jθ:ι.ιοετου Jποθέσεω:: ε:, τ"ΙJV -θ,ε
π:ι.ο:ι.τ·φ·η
ωσι:ι.1, τηι ;οηζούσ:ι.ν
σ:ως ι.:ι.ι π:;;ισ1μ:ι.τισμου.
Το::ι.,)τrι .JΠη?!;εν r, π9οσωπιχ:�
τη:: του φ:;;, ο•ι..;οοu.

-r,u

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΑΙ
1) Ϊ<1 nhe Κος,ιησ!Ω�ιςι Ιιe ιιnd
Gno1111ι;cl1e Ριοι;d, (nιel-,, 1-1. l 1,ι
g111ente deι Vorι;olzιat1ker, Α, 43).
2) φ;�κ')Ι)η� Β:ι.1.Jος Σύp•�ς ώς
συγχpονειν τυίς ζ σοφf)ϊ:ς και τετέ
χf!-χι περί τηνι,�, 'ΟλJ,J-ΠLάοχ ιυΟΟ
b7<J). (Σ�υι8χς, έ,, λ ).
'! Ι Φερε,<ύδ '1� Β13vος Σ·;pιοc ... Πιτ
τακοϋ 8ιακήκοεν. (ΔιογένΙ]ς Λαέρτιος,
Α, ιο. , ι ι 6).
3α) . βσυ)όJ.ενον τούς Έφεσίω; Η·
κη,;αι. (Α..'η6θι, Α, ια·, 117).
Ι,) Δι8αχίJ'ίj\αι 8έ: ύπ' α•;τοϋ Πυ
θαγόpαν λόγος. (Σουfοας, έν λ ).
!'i) Γέγονε δε κατα τήν πεvτ ΙJ,<Ο
σ rτ ν καl ένάτην 'Ολυμπιάδα. 1Διογέ
νης1 Λαέρτιος, Λ, ια', 121).
,· . 6) .. fnit eni111 111eo regnante
gentili (Serv1us Tnllιus) (C1ceιo,
'{ω,cnlan Dί,sp·}tation'>, ,16, 38).
0
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?) It seen1s probah1e tbat tbe
ea, 1ier date js corι-ect and tbat
tl1erefσre Pberecydes 1ived iιι
t11e seventb centnrY... tbe s1mj]a
rit}' bet\veen certajή of tbeιr doc
trines... a confusion bet"veen Ρ)··
t11agoras tbe phιlosopber and Py
thagoras the tyrant of F,phesus.
(Free1ι1an, Κ,: l'resocratic Philo
sophers, ρ. 36-37).
ιί)... καl ετεpον Άθηνα'i:�ν, γc.νε'Χ
λόγον. (Διογένης .\αέpτι'Jς, Α, ια',
119).
q) ... νει:ηεpος ο' έστίν δ 'Λθη
ναίοc έχ:·Ψ,u. (Στpiβων, Ι, ε', Β).
1 Ο ...εγρ,,,y;: περί Λέpοu, πεpl Ίφι
γεν"ί1e, π,ρ( τι-::., Δι( νύσου έοpτων
κα( αι)-r. 1Σ,,υ[1,�, έν. λ.)
11 Ι Οί δ= ( Ε pωιοι) μετά μίαν
έπελUfJΨε; χcα ωυσι των :Vlαγνήτω ι,
καί τ ,v τε ί\>;ρεκύοην μεταλλάξ -χντα
Oirτ ,υοιν αύτόθι χαl μεγ:.ιΑοπpεπω;
τιμι�,σιν. (Διυγίνης Λαεpτιος, Α, ια',
118).
11α) ... νοσήσχντα αύτον ύπο Πu
θχγόpοu ταφηναι έν Δ·r,λι�. Οί ΙΗ
φθειpιάσαντα τον βίον τελεuτησσι.
(ΜΗόUι, Α, ια', 118).
12) K-xl τελεuτ� ύπο πλήθους
φθ�ιpων. {Σοul�ας,εν λ.).
13) "Ενιοι ο: φ-χσιν έλΟόντα εtι:;
Δελφυύς άπο Κωpu,<ίου δροu:; αύτο�
οισκησαι. (Διογέ,ης Λαέpτι'Jς, Α, ια',
118).
13α) Δύτόθ•, Α, ια', 118.
14) Δiμπχσης, Ι.
Οί Μιλήσ•.()•, Πρόδρομοι τη; Ί�π•.στημ'Jνικης
Ίατρι,ης Σκέψ;:ως. {l\Ja:λέtl) Άνέκ-

δ JT'�
).
'
1
1
'
'
1 ..> .• αυτον οε ουκ εσχηκέναι χα1.

Urιγ r,τήν, άλλ' έαuτόν άσκηιηι κτη
σαμενι,ν τσ. Φοινίκων άπόκρuφχ βι
βλία. (Σ'Juι�ας, έν λ.).
1ti ... ν'i'ισός τις Σupίη χικλήσκεται,
ε'ί που άκούειι;, .. �νt1α οέ Φοίνικες
να•Jσικλυτοl ηλΙJθον ανορες, ("Ομη?ος:
Όούσσεια, 0,403,515).
1?) ... ταύηJς Ο'JΚεί μν·ΙJμονε•Jειν δ
ποιητής, Σuρί·ΙJν καλών· ιινησός τις
Σuρlη κιχλήσχεται Όpτuγί·Ι)ς καΟJ
πεp'!εl). (Στράβων, Ι, ε', 8).
18) .. . καl γάp παρά τον α!γιαλήv
της Σάμου πεpιπατοϋντα καt 1,0 ϋv
ούpιοδpομοϋσαν ιοόντα ειπείν ώ; ού
μετά πολύ χαταούσεται· χαl έv ό-

φθαλμοϊς αύτοϋ καταουναι. Καί ά
νιμηθέvτος έκ φρέατος ϋοχτος πιόν
τα πpοε ιπείν, ώς ε!ς τp(τηv ήμέ
pαν ε.:ιοιτο σεισμόc, κ:ιί γενέσ(:Jαι.
'Ανιί,ντα τε έξ 'Ολυμπίας εlς ΙΊ!εσ
σήνην τι'ϊJ ξένι� Ιlεpιλά� σuμβcυλ$ϋ
σχι έξοι�ησ:χι μετά των οtκεlων· καl
τον μη π;:ισGίjνχι,
Ι :σσήVΙJV ο' έα
λωκέv:ιι. Κ-χί λ-χκε3,ιu.ο,ί'Jις είπείν
μήtε χρυσbν τιμiν μήτ,;; όίργupον ..
πp'>στίiξ-χι δ= ">.ύrω οναp τοϋτο τον,.
Ήρακλέ-χ.. ΚΎL τnίς βασιλεϋσι κε
λεjσαι Φεpεκύt>η r.εlΟωΡσ ι. (Διογέ
νης Λαέρτιος, _Ι.. ια', 116-11?).
18χ Σώζε,αι δi: καί ήλιοτpοπείον
έv Σ'ψ� τ'ij νήσι�. (.\ύ:όUι, Α, ια',.
1191.
19) Ποωτον δε συγγραφήν έ;ενεy
κεϊν π::ζ� / ό (φ... �τι. δε &παντα &
συ,έγ;)):y; τcr..:ίr-r Έrπ-ίμu;ιος 'ή:ο�
Θεοκρασί-χ ΪJ Θ;ο) οvία. "Εστι δε
Θεολ'>yια έν β•β \•.οι; ,· έ: ,( 'JU,α Uzωv
γέvεσιv καl ο.:χο ,χχς. {Σο·Λοχς, έν
λ.).
20) It \νas \\·ritten in an Ιο ·
nian dialect, iιnd ω an enig111atic
Ω!' allι--gori.ιing '>t}·le. ( ι•Ί·eeηιaη�
Κ. : 1> ι-e-Svcr.ιt1c r�h1losopheι·s •.
ρ. 38)
21) HerclJeι·. Η. : Έπιστολο
γρ:iφοι '],;λληνικιιl, σ. ',6U.
22) Διογένη:; Λαέρτι,.,ς, Λ, ια' ,122.
23) Ο Θχλ'i',ς πλφοφηp·r,Οzί; πεpl
τ�c; συη·pχc,,ης τι.ϋ εργ οu τ?ϋ Φzp�
_
_
>;�o'Ju, ε;τεμψ ;� επισ� ,λη� ._ αι rωv τη,
αliειαν ν-χ ΠΑ�uση ει; �υp'>ν μετα..
τοϋ Σό)ων�ς (Δωγένης Λ-χέ r; τω�,
Α, α', 1,3). Ό Φ.pεκύ1η;, άτtαντωv.
τi;'> εϋ ,<.εrχι το Η:υ Οιήσκ,ιν», 07XV>
εΑθΙJ τό πλή?Cu_J.': τοJ χpJιυυ καl
,
,
.,
τον r.ληp'Jψ?pει ο :ι, αφ r,; ελσβε.
τ'f}v έrrι.σc-ολΎ'Jν τοJ, κττ-ί<.ει.τχι. νο·
σων, φ(:Jzιpιων κα 1• ύπ'J π·,pετυϋ χαL
pίyou; κατ�τpυr,l,με, ος. "ι-:οωσεν, ό
. ,
,
μως, ε'Ιτιιληv εις τι.u; εμπιο τους θε
ι;άrιοντ χς το•J νά r.αpαδώσωοιν εί ς;
αύτον (τον 0Lλ1Jν) τ'ΙJV ΟUyΥpαφήν
του, μετά τ·ΙJν ταφ ην τι,u (τr,ϋ Φ.,
pα :ιδ'Jυ). Θχ έπ,U;μι ν:χ ίοη τό
φως τη; Ο IJU.Oσ• ότ 1J tOC το fpyoν του,
μ-Sνοvέάvαύ:ο; (ΙιΘχλης) καl ι.L
αλλιιι σ ,φοι το ένέκpιναv, οιό rL αύ.
τ{,v, τ'Jυλάχι -ττι,ν, οέ:ν [κανοποίησε.
Τά θέμιχtα πεpι ων έπFαγματεύΟ�
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�έν είναι άπολύτως άκ� ι�η, οϋτε,
-α.λλως τε. lrιχuριζεται οτι γνωρίζει
τή•ι ιlλήΟ;;ιαν, έφ' οΛω ι ο 1χ κα r' έ
πιλ')γήν έμ::Η�ησs Οει.λ')yων. Τ.χ
α.λ).α πpέrτει \ά εlvαι νοητά. 1<ατ'
αύτόν, πάντα, οσα δι;:ξηλΟzν, εΊνχι
όπr..Οtσεις. '1.!)π�ιδή δ' όrτό της νο
•σοu ε.(_ εL τά. μάλα κατα�λr,Οη, δέv
έπfτρεψε την εr-,οδοv ι.ύrε εϊc; τινχ
-των iατpι-:�ν, ι,ϋ,ε εlς τούς φ\λοuς
του. 'AJ λ' �)ς έκι ίνοι 'ίσταντο π;,ό
τ'ίj� θύ?α , διά vά πληροφοpηUωσι
πεpι τη� κ7:ταπτάσεώς του, διά της
-όπίj; τuϋ κλεlΟ ;> ου εοzι;:ν αύτοί; τον
,οiκτuλόν πu βpίfJο•ιτα του κακοϋ
)(αι πpο::ίrτε1 οπω; έτιανέλΟωσι την
έπομέ� ην διά τr,ν ταφήν το ,.
'Εκ ,ης έrτισ,�λης ταύτης δια,Jαί
νεται ή ταπεινι,φ,, σ ;νη του Φ;pεκύ
δου, αίτοϋντι;ς όπως 10 �pγ,,ν του
;εUή ύrτό τή•ι, κplσιν , των _σ'Jφ��1ν . �7:l
αναη:έπ::ται η ε,δ')χl) του 2.',uιδχ,
δτι δ Φ�ρεκύδης ωίζ·ηλ'Jτύπει την
-Θάλητος δόΕ.αν» (έν λ ). 'Εξ ούτης
έπίσ r;ς, κο.Οισταται δηλον, δτι προσε
•βλ-f,01) ύπό i)φματικου λοιμώδους
\οο·iJματος {πιΟαvι�>ς έκ μολuσματι
κης πέμφιγοc) και, άντιληφίJείς τό
•άνlατον του πάUουc, νομlσας αύτο
-ώς μεταδοτικόv κο.ί διαισΟ.ινΟείς τό
έ rτικ�lμενον τέλ?c, έκλε�οθ η εlς τό
ωματιόν του, απο,ιακpuνας καί ό
πηpέτας και lατpούς και φίλου;.
Κατά συνέπειαν, τάς τελευταίας ή·
,μέp7:ς της ζωη; του πpοσεβλήΟη,
λόγ<r ·ί;θ;;λημένης
στερήσεως της
στοιχειώfυ•Jς νοσηλείας, όrτό φflεφι
άσεωζ· μ·η οϋσης ταύτης της κυpίω;
αlτίας τ()ϋ θανάτου του. 'Άλλως τε,
.και ό 'ίδ.ος γράφει δτι πpοσ,βλ·ηθη
ύπό νόσου σοβχρας καί κατατp•1χεται
ύπό ρίγους καl πυpετοϋ. Ό έχων l
κέτας και θεpάποντας δεν άτ ο�ν 1σκει έκ πpωτοπαθοϋς φθεφι iσεως.
'Ακόμη, ούδαμοϋ
ά ιαφέpεται δη
ητο puπχFός, άκάθαpτος καl <f,θειpιων,
,δ ιε έν όγεία διετέλει.
24) Dίels, Η. l:;-ragιnente cTer
ΎorsoJσatikeι·, Α, p. .J-9 51.
25)
οuμήνιος,
'Απαμεύς άrtό
Συρίας,
φιλόσοφος
Πu fJαγόpειος.
-Ουτός έστιν δ την τοϋ Πλάτωνος
,έξελέyξας διάνοιαν, ώς έκ των Μω
�αtκων τά πεpl 0;:οϋ και κόσμου γε
-vέσεως άποσυλήσασχν. Κα1. δια τ:ιϋ--ιά φησι· τl γαρ έστι Π\άτων,

η
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Μωσης άττικlζων. (Σουtδας, έν λ.).
Πεpl αύτοϋ κχt παρά Μιστpιώτη Γ. ;
Έλληνικίj Γpαμμχ toλoyί q: , (έν σ.
642-6',3).
26) ΣκηνiiσΟχι οί'.ίν σφiiς 'ήδη έ
nπεpας γιγvομένης παρά τον 'Αμέ
λητα ποταμόν, ου τό ϋδωp άy,είον
e,\Jfει στέγειν. Μέτρον μεν συν τι
τοϋ ύδατος πiiσιν άναγκαίον είναι
πιείν, τού; δέ φ,,ονήσει μη σωζομέ
νους ·rιλέr,ν πίν;:ιν τοϋ μέτρου· τόν δ'
άεί πιό ιτα πάντων έπιλανθάνεσθ:ιι.
{Πλάτων: Πολ•.τε(α, ι', 621).
27) ΊΌίον αο δρκον ιtΟ�ντο θiol
2:ωγός αφθιτc,ν ϋδωp ώγύγιον·
τό δ' 'ίησι καταστυφέλc,υ διά.
χώ;> ου· ε,Οα ΙΗ γη� ονοφεpης
κχί Ταρτάpου lμpόεντος πlν ;ου
τ' ά η:uyέτοιο κc.ι ού;,ανοϋ άσ rε
pόοντος έξείης πά•ιτωv πηγαl καί
πε(ρατ' ε:χσι άpyαλέ, εύpώε•ιτα,
τά τεστυγέου;ι θεοt πεp. {'Η
σίοδος: Θεογονία, 805�810).
21!) Αtθ:χλίδης, ΎΊός τοϋ Έρμου
και της Ε1πολεμεlας, θυγατpός τοϋ
Μυ;>μη3όνος, λ�βώv παρά τοϋ πα
τρός αύτοϋ τήν χάριν τοϋ vά μη λη σμονγj τίποτε καl νά δι:ιτρίβη ώ ;>ι 
σμένον τινά χοόνον πα�ά τ�ίς νε
κpοίς. (ΒJζαντιου, Σ : Όνο;1,:χστι
κόν, { έν. λ.} .
29) Le mot «esoterιsιne» νιent
du grec εlσω θεω (eisδιhcδ) je fais
entrer, ct son orιgιne etymologi
qιιe en faιt parfaιtcn1enι con1pren
dre la signifιcatιon. Fairc enιrer,
c' est οιινrιr une porιe, offι ιr aιιχ
hoιnmes de ι · exter1 eιι Γ de pene
trer, dans Ι' intcrιeιιr: syn1bolι
qιιement, c' est reνeler ιιηe νerite
cachee, ιιn senς occιιlte. Εη faιt,
tοιιs ces sen, ,ont coιltenιιs dans
cc mot qui sιgnιfιe exactement
ιιne doctrιne secrere, ιιne ιnitίa
tion, ιιne cxplιcatιon dιι monde
reνelee danς une asseιηblee choi
sie, isolee dc l' exterieuι- eι de la
foule et bίen ,ouνent de boιιche
a oreίlle. (Marques - Riνiere, J.:
Histoire des Doctrines Esoteri
ques, p. 7).
30) "Εστι δ' ·ή δυσχέρεια ού δια
τό τη άpχγj το εν άποδιδόναι ώς
ύπάpχον, άλλά δια τό εν άpχήν είνα�
και ά?χην ώς στοιχείον και τe,ν άρι
θμόν έκ τοϋ ένός {1091β, 1-3) ••
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έπει οί γε μεμιγμένοι αυτων και τc?>
μη μuΟικως α.παντα λέγειν, ο1ον Φε
ρεκύδη,. χαί ετεροl τινες ...(1091β
8-9). ('Αριστοτέλης: Μεταφυσικά).
31) Ces trois element : specu
]ation cosmigonique propremcnt
dite, traditιons locales grecqιιe
et tradιιions etrangeres constιtιιe
ront le tissιιc de la nouvelle doc
trine (p. J 17)... pretend troιιver
dans les mythes divins con1n1e
dans les noms des dίeιιχ la clef
des profondeurs les plus ecretes
de !' enig111e ιιnιverselle. Ainsi il
nοιιs est permis de νοίr en Phere
cyde ιιn des plus ancιens repre
sentants de cet eclecιi mι: a moi
tie crιtique, a moitie croyant...
(p. 121). Eιrangc a111algame, οίι
entre u11 peιι de science, ιιηe dose
d' allegorie et beaιιcoup de ιηy
thologie. (p. 119). (Gomperz, Th.:
Les Penseur de la Grece, νοl. Α).
32) Δάμπασης, Ι. . : Τό Ψυχο
λογικόν ')"πόστpωμα των 'Ελληvι
χων Λατpειωv, Θεσμωv και Μυήσε
ων.
(((' Ακαδημαικη 'lατp:κήη 6,
142, 1951 ).
33) L' analogie suffit pour ηοιιs
faire presumer que ce philosophe
τegardait les elemenιs, non-seιιle
ment comιηe des sιιbstances ree
Jcs, mais ιηe111e comme de , erι
tables corps... ; et tous les aιιtres
phιlosophcs de Ι' ancιenne G rece
attrιbιιa1ent Ι' origine dιι monde
a des elements prιmitifs qιι' ils
croyaient etre aussi de natιιre ma
terιclle...; proιιve qιιe le «monas»
de Pyιl1agore, c' e ι a dire, le
principe determinant, avait une
certaιne etι:ndue, eι etait par con
sequenι de natιιre ιηaterielle... ;
sur la p�ycl1ologie, dans qιιelques
details qui demo11trero111 encore
plus claιrement qu' il enseignait
le pur materialisme. (Sprengel, Κ.:
J-listoire de la Medccine, νοl. Α,
p. 232).
34) .... τότε Ζiς ποιεί φαpος
μέγα τε και καλόν και έv αύ
τ4') ποικίλλει Γην χα! Ώγηνόν καί
-ri: Ώγηνου δώματα. (Άπόσπ. :2α),
35) Ταυτά φασιν άποκαλυπτήpια

πpωτον γενέσθχι .... ('Απόσπ. 3).
36).... είς 'Έpωτα με-ταβεβλτ,σθαt.
τό'Ι Δία μέλλον-τα δημιουpγείν ... (Ά
πόσπ. 3).
37) Έvδιαφέpουσαι συγγpαφαι πε
pι Όpφισμου είναι αι έξης
a. Lo111beck: Aglaopl1a111ιιs, b.
J(ern: Οι-ρl1icοrιιιιι Fragιυenta, c.
Rl1ocle: Pό,)'Che, cl. Sbιιre: Les.
Gnιncls Ιιιιtιe�, Honlangeι-: Oι-pbee,
e. l\Jaι-ι1ιιeς-Η_ί\'ίeι-e: Histoiι-e c1es
Doctι-ines Esoteι-iqιιes, f. G01υ
peι-z: Les l,eιι�eιιι-s de Ja G ι-ece.
38).... ϊvα μάθωσι τι έστι ή ύπό
πτεpος δpυς καl τό έπ' αύτ'ii τcεποι
χιλμένον φαpος.... (Άπόσπ. 2).
39) ... it i'> lbe ιιιa�t of a sbiρ,
tbe �lιίρ beιng- ll1e cartb ,,·bich
float� υη "·ateι-... (t�ι-ee111a11, Κ:
Pι-e-Socι-alιc l,l1ilosoρbeι·s'p. 40).
4 ()) 7,άς μεν κα! ΧFόνον ·ησαν άt!
και Χθονίη ... Άπόσπ. 1).
ι, 1) Φεpεκύδ·ΙJς μεν άpχάς εΊvχι λέ
γων 7,ηvα και Χt:>ονlην χα! Κpόνον·
Ζ'ίjνα μεν τον αίt:ιέpα, Χθονlην δε
την γην, J\pόνον δε )'pόνον, δ μέv,
αtθήp τό ποιουν, ή δέ γη το πάσ
χc.ν, ό δε χρόνος έν � τά γινόμενα.
\Έpμεlας : Κpιτιχη Έθνιχων Φιλο
σό ;, ωv 12, ίί5�)
42).... �στιv ή ταρταplη μοίρα....
ε�θχ Ζ.:ύς έκβά.λλ,:ι Οεωv όταν τις έ
ξuβpίσ n. ('Α πόσ. 5).
Ζ,3).... τον δέ Χρόνον ποι'ίjσαι έ>C.
του Y?\IOU έ�υτ�υ πυρ χχι π�ευμα
χα! υδωp... , εξ ων πεντε μυχοις δι
ηρημένων πολλην αλλην γεvεάν συ
σtηναι θεων, την πεντέμυχον χαλου
μένην, ταύτόν δε 'ίσως ειπείν, πεν
τέκcσ μον. (Δαμάσκιος : Άποplαι και
Λύσεις πεp! των Π pώτων 'Λpχων,.
124β).
44).... ΦεFεχύδου μυχc.ύ; και βό
θρους και ϋ.vτpα και θύρας και πύ
λας λέγοντος και διά τούτων αiνίτ
τομέvου τάς των ψυχών γενέσεις χαt
άπογεvέσεις.... (Άπόσπ. 6 ).
45) Και πpωτοv τον 1tεp! της με
τεμψυχώσεως λόγον εlσηγ·ίjσασθαι.
(Σουtδαc, tv λ).
L,6).. .' Απο πάμπαv άδίχων �χειν
lJ 'υχάν, ετειλαν Διος
'Οδόν παρά Κρόνου τύρσιν.
ε�θα μακάpων

ΙΛΙΣΟΣ
Να.σοv ώκεαω;ες
Αϋραι περιπνέουσιv· αν
Θεμα 3έ χουσοϋ φλέγει,
Τά μέv χερσόθcv,
ά π' άγλαων δΕ\δFίωv,
"ίδωρ δ' αλλα φέρβει.
'Όρμοισι των χέρας άvα
πλέκοντι καl στεφάvοις.
(Πίνδαρος: 'Ολύμπια, Β, 125-136.
4 7 ... ol Θεοl τr,v τράπεζαν ΘυωFΟV
καλοί:σι. {Άπόσπ. 12).
48) ... τρέφειν τούς ιω3ρας άμβρο
σίαv ά vιείσαν αύτοίς έφ-ημέριον ... (Ά
πόσπ. 13α)
49)... be conlriln1tecl notbing to
sciencc. (Γ•ree111a11, Κ.: l'rc-So-

(/
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. ).
cnιtic J > J1; Ιυςοp1ιerς, r . μ
50) "�στιν πιστώσαοθαι και το ά
διαίρετον της εύθε(ας παρ' "Ιωσιv
έκ των περl Δημό,φιτον, Φερεκύδην,
ΈΥατοίον. (Άπlσπ. 11 ).
51) Syncretisme: Terme tοιιjοιιrs.
pris en υπ sens pejcratιf; reιι
nion facιice d' idees οιι de theses
d' origine disparate, et qιιι ne p3raissent con1patibles qιιe paι-ce
qιι' elles ne sont pas clairen1cnt
conς:ιιes. Le syncretisn1e est opρo
se a 1' eclectisme par les partιsans
de cette metl1ode. (Lalande, Α.:
Yocabιιlaire Technique et Criti
qιιe de la Phιlosophιe, p. 1087).

vο.υς εlvat yαlήvιο.ς.

Όταν ό νούς εΤναι γαλήνιος,
άδιατάρακτος άπο τή σκέψη,
'Όταν ή καρδιά εΤναι άγνή,
με την πλι1ρότητο. της άδιάφθορης άγάπης.
Τότε θ' άνακαλύψης,
'Ώ φιλε,
εναν κόσμο πιο πέρα άπό την άπάτη των λέξεων.
Μεσα ι:κεϊ 6ρίσκεται ή ένότη,α ολης της Ζωης.
Μέσα έκεί 6ρίσκεται ή πηγη ή σιωπηλή,
πού στηρίζει τους κόσμους που χορεύουν.
"Αχ! πες στην πηγη vά λησμονήση τον έαυτόν της!
Μέσα υ' αυτόν τόν κόσμο δεν 6ρίσκεται παράδεισος, οί.ίτε κόλαση.
οϋτε παρελθόν, ουτε παρόν, οuτε μέλλον.
ουτε της σκέψης τό ξεγέλασμα,
οίίτε σιγανομοuρμουρίσματα άγάπηι; που πεθαίνει.
'Εκεί, έκεϊ δεν ύπcφ.χοuν Θεο ι,
ουτε Χρόνος άπροσπέλαστος,

οϋτε κι' έσύ, οϋτε κι, έγώ,

άλλα Ζωή, που είναι καi δέv είναι.
'Ω ! ζήτη,σε αυτόν τον κόσμο,
δποu μt:σα στην χωρίς σκιά εκστασή του θάνατος δεν χορεύει.
'Όπου οί έκδηλώσε1ς της Ζωης
μοιάζουν σάν τά φορτία που σέρνει τ' άπαλο τό ρυάκι.
Αυτός ό κόσμος εΤναι μίσα σε σένα,
καi χωρίς έσένα δεν ύπάρχει.
Σχίσε τον πεπλο πού σέ χωρίζει
καί έvώσοu μέ την πηγή,
πού 6αστάζει τους κόσμους που χορεύουν.
"Αχ! πες στην πηγη νά ξεχάση τον έαuτόν της!
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Η ΔΙΔΥΜΗ ΠΤΗ"Σ I Σ
ΡΩΣΣΩΝ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ
Π?Ο:; τ; .λι&.σ-;,-γ;
�:--f1ν ποtεf:χ.
μ�.. , ·fl Σο6!ετιχ7Ί ,r Ενωσ:: έπε:;iλ..:ϊ:?':ιΟΧΟισμ1.. μs.
σΞ. g,J,. iξιόλQγο
.....
' (<.....Οtουμ.Ίj)>
�·ην
πτησ: τών &στ:)Ον:χ.υ
-:ών �ιχ.?λis� :ι..1..1 Π όπ?3ιτ�, 11
-1 j λύyο�,στου.
ι() 33 �--=-"flς έπισμ:fj'J� yO:; '_\ ντ?t
α.ν �ι-Χ'Jλ&ιεφ π��au.εινs
τΟ Οι:ι
στγι"!·bπλr;ιόν του \«ΒοστΟ:ι. 3)) 95 Wfi:-X.f -:-- τiσσ�:Χ.?1..ι:; 'Π Ξ.?�Π(ίU ,-'Jμέt"'Ι.:;
κ:χ.ι νυχτ:χ.:; - εις το .l:αστ·ημ'-.
έ.π?'-Υμ,.-:cιποίησε πλέον των 6Ιι.
π,z,:,ισ-τ?ι:ι�ών 1εί:; Τ?οzιiν 7:Ξ(ι τ·f) J
Γη'J χ.:1.ί οι·ηνυσε πλέον των 2.60().
οοο, zιλ:,:;μέ.τt�ν - σ:ιε?Ον, έπτα.
φ�,? :!.ς τ·ην οοποστα.�ιν '-ΠΟ τ·η,1 Γην
, ην.
' "'
ε t' :; �Ί)ν
-�..Λ·ην
:
•
Π lΟ 31 π·η; α.ντισ �μ-ην'-?/. Ος
6ϊλ Π ό�π?btτς Π:Χ.?έ:μ. sινε με τΟ Οιαστ·rr.J.όπλ?ι6ν του «Β,cιστοχ. li»
71
•r
•
Ι
t
ι
\
ω 1χ:; - τ ? ε;:; π,ε?tΠ1Ο υ ·fίμε ? ,.:;, κ�t
,υχ.τ :;
ν
,-. - εις το Διαιστ·ημ:χ., ειπ9:ι.
γμ1..τ?πι 'Jί·ησε πλέον -τών Α8 πεf,!
στ?οφών εί:; τροzια.ν πε.ι?l τ·Ι)ν Γi1 ν
Χ.:).ί οιήνυσε πλi?v των 2.000.000
7.ιλιGιμέτ;,ων - η_;.,'δον 5 1) 2 φο
�i:; 7·fjν άιπάστ�σ�ν άπΟ τ·�ν ΓΤ1 ν
εί:; τ·fιν �ελ·ήv-ην.
Ρ f"

\

u.ε

1

1

1

«ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΙΣ»
Ύ
ΧΩΡ I Σ ΒΑΡ 'ΤΗΤΑ
Οί Ούο ά.στ?ον:χ.Uτ:χ..ι Μχαιμ.7.v άσχ.·ησεt• ; ((έλευ-θ-έρ:!.ς χ.ολυμ6ήσεως•>,
ο·ηλα.ο·r. Χ.tΨήσ1-,ως ύπο
χ:χ,,θ.;ιστως
έλλείψεω; 6:χ.ρ&rητο;. Άπ-εοείχ-θ-η

()7ι ό &ν-θ ? ωπο:;, ό εJ ?ισκCιμs:ν�:)ς υ
πο σ,ι,ν,θ.·ηχ.'-; π-),η?ους έλλ,:fψεω;
, ;
b1..? Uτ·ητο:;, ·ήμ ΠΟ?εί να μs.τ�τοπ
ζε-::ιι
έ)\J$υ.. 9,έ�ω:; c.ί:; τΟν ά.έ?α.
Et; .-r:Ον Νικολά..::? "'i?ΧS)σ'.t'I να ά.γ
γf:;·rι μέ τΟ 07.:ι..τυλόν του c.ίς έ:νχ
σ·�.) iίον το τοίzω�J.'- του ,θ.,.λάμ,οι)
Ο!α νi πλi·η άμ iσω:; 1r�O:; τ·fjν �νά.γγί7ί�ετο'1 κ�τ::.ύ�υv1σ�ν, η να
}-:
' X ?"fl'J
\
....ο:�' ν-1\ . χ:χ.τε(χ$-;χι
,
�·η τ:'ην ott
,
ει; τ·φ π?λΙJ,θ.?ον,.
ν.
Ύ?&φει :
�ι:ετιχ._ω; ό Νιχ.r,λ&εφ
_
_
,
,
(( 'Ητο μt'-, χ.:χ.τ,. Π'-?α1;.,ν?,ν ηο
ΠJ'J 1 εύϊ. &..( !0'70:; Χ:Χ.τάσ-::χ.σις τοιί}
σC.:>μι1..�ο.; χ:χ.ί \τη� ι}υχ'fί�, -�τις Ο�ν
συγκ?ι1νετ:χ.: �.ε ��π?τε \ το ,r,εz?ι σγ·.
μ.ε?r;ν γνω1στον σ�πο τον αν-θ ?ωmον.
�έν ζυγtζε::; -τfπc,τε,
ά,χιου1 ιμπιiς
;:ι,
που·&.ενά Χ.:).ί ομω; ·ημπο-?.iίς
χ&:;.·η; ο,τι ·Sελ·ήσ·,1 ;. Ό έγκέφα
λο:; έ ?γ &ζ�τ,:ι Χ:Χ."�:Χ.?Χ Χ1.l με i
χ�)0$t1.ν. r'()λ1! :χ.1 ΧtΨ')σ�ις δύναντ�! νi εΙν1.ι συντιονισμ.έν:χ.ι. Ί 1- 0Ι
�:χ.σι; χ.:χ.ι ·,1 α.χ.ο·η οεν Π'-?Οt,)Ισι-1.ζουν τ·ην Π'-?Χμt,χ.?άν ά·ιωμ.,.λfα.ν.
''ΕdλΞΙΠ:Υ.. τi πiντ:χ, χ:χ.ι ήκ.01υ 1.. εύ
Χ?tνώ; Ολ1.. Οσ11 . με-τέΟιΟεν �η γη.
Ι(1 .!7-V
. �' σ·r1ς 0!1.
' �-�?,:z·fJ' �
'.
ε1t
Jεν
�'
'
'
·ησ·S,.,1-θ-ην
εις τον :Υ.t·Sου,ι;,.ιον μηϊ::ι..νιrnμΟν τοU �ύτιtι�U, οϋτε Π'? Ο η
y,ου,μ.ένω; ουτε εί; τά.ς συνθ·ηχ.α.ς
;'ri; έλ�υ-θ-έ?'-; �ο�υμ6·ίγσ$ως. Δεν
;.,7·η111ειωθησ,.
'1$U?ο,φυτι
, ν επισ·ης
χ.χί Οt''-τ:Χ.?"Χ/.'°·ί».
'Από χ.οινοu οί ο&ο ά�τρ,ν,α.uτ�ι
εγ;, ,.ψ:χ.ν σχετιχ.ά:
\
\
(('Αφ()u έ1;οιχ.ειώ-θ·ημεν με τα.ι;
συν-θ-·rιγ_ '-ζ της «έλειυ-θέρας Χ.()λ υμ G'·ή-

οεν

1

1

,

t

'

\

ι-,,\
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ΙΛΙ:ΣΟΣ
οί Ούο μ.χ:;
τ'Υj,ι ίΟί�ν ·ί-1μέt7..ν 3σ�::ιν χ�,
·.κ�τα τας έΠιοt;,ι..έ'ι''Χ.ζ ";α:; ΠΟ!Χιλω"!&? :Χ.:; των άσκ·ησεων. "Π?Χ,ι με
:;ι.ίχν έλ:χ.φ?άν κίνησιν νά δώσ·η:; μι-:ι.rν στο,�rφ-ην ει:; τον κο�μ.ον σου κ:ιι
ό τε;ι_;ευτ:χ.ίος ΊJ?Υ.ιζε �� Π,?ι,σηέψό!τ:Χ.ι γύ?ω άπο τόν αξονά τvυ
ώ:; σιΟοϋ?:ι., Ε�?t•σκόμ�νο� �tς τG
<ό:�1σ�τημχ
έχτΟς τών .. 9,έσ:.ων έ?-γ-χσ-t,.ς μι7..ς, 1εί:; τ·�ν Χ'-τά.στ,.σιν
τη :; «έλευ-θέ?:χ.:; κολ, υμb·ησ::ω:;» cί?
γχιζCμz1.. .$h
1. έτ9ώ γ,-:ιrμεν έ1tfν�ι;..1.sν, έ
'μtλ�1σ:ι.μ,εν με τ·ην Γην Χ:Χ.t μ::τ:χ.ξύ μχ:;, έκάν'Χμ!.ν
Π,.?7..τ·η?·'}ιrεtς
άπ
έφωτ•ογ?:ι:
, ο -ηά ψ:ν:Ι7'τ?ίν,ι:χ.,
φίζχ,:1.εν. Κ:χ.τ� ..λ·ήξ,:χμ
, εν εις το
,
,
'
σ�μπ�?Χ�σlμ�: Ε1 ι' � τ� 1J κ�;αιcrι-τ��ιν
,
·της ελω'9-ε.?:ις α.ιω?·ησ..ως ο κcισιμο
ν:χ.ύτης Ύ!!J!ΠΟ?εί ν.;_ ζ'η κ:χ.ί νά έ?
γ&.ζετ:χ.ι... Π λάϊ μ.:χ.ς αέ,κολύ:1.1bων»
�ί:; τbν άέ-? -χ. τα -� μί,:.?ολό γ ι1. τώ·ι
οι,:χ.α,'τημcιπλοίωΙJ, τά μc,λίt:::α. κ:χ.ί
-τά μεγ:χ.λύτη:χ. ά.κόμ·η άντικ ,ίμs.ν:χ.
τά όποί- :χ. είς τ·ην γην έζύγιζον μό
?ΙΧ:1. χιλιόγ?ημ:χ. εκ· :χ.,στον. Et:; την
�9ϊ3ιν τ� �:χιι�Cιμε�G1'1 σ..ι>τΟ ο�zσκέ'
ο:χ.ζε Χ:Χ.ι 'Ιj'μα.ς, rL?γοτε?ΟV
Ομως
'
,
'
()'
�J:r1
�..1.
ι
σuι
μιπ�?ιφ.s:�ομiν
,
κ
εσυν
·
η
�
: ν; � �
-θ-:χ. απο ·rι,μη:χ.ς εις ·ημέ?:Χ.'Ι με ,i
1:?��νCιμs:ν�
Ο.πω:; τ"f} :; έλλsι ίψ.!ω:;
�:Χ.?ύτ·ητο, :; με Πε?tσισότ$??ν
-t)ά?, 
'DCΙ;n.
' 'Ο �ιr.ολά.;φ -θ έληισε νά r.άμη
x:x.l λίγη... 8:χ.ι,μον,ολiογί:χ.: (('Απ.:δε:
λο:;
z�'-θ·η εγ?':χ., Ψ, - Οτι ,ό οιάbο
.
;
tl
οπω:;
οεν $ιν:χ.t τοιrι�ν τ?ομz?ος,
τό π:χ.φιιniινιουν»...

-�,,.τα

\

1

1

f

\

0

.fΊΕΡ I ΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΣ ΤΗΜΑ

Ό ΧΟιrμοψχ,ύτης lI &ποgιτς έοJ
.z.-θ·η, ιrτ·ην τηλεό?Μι, έ?ώτη,σι μ:
έάν
εί'i:
σ.ς Ύ?ηάς 70 έτων,
χ:χ.τά την πτη<Ν του τον Θ.εό.
«Ν:χ.1, τον εi•ο:χ., άπ·η·Ψr'Ιjσε χ:χ.γ
_zά.ζων.
Τον ·ήρώτη,σι:χ. το ονσμά
-τ·Οιυ :ωt u:αϋ ά.π·ήνιt·ησε: Άντρι�ν
Γρ·η-γόριεb;τς ιχ,ολάzφ».

Ei; τό ση:J.ϊί.fJν αύτΟ τόν Οιlχοψ::ιν ό 1t:χ.?ι1στάμ $ψ:Jς εi:; τ·f},J έκ'
'
'
'
'
πο1�π·ην κο, σrμον:χ.υτ·η:; 1 α,γκα,?ιν, ι:;
/
,
όποίος �πίσ·ης γελων ειπεν : α Ο
Π?:χ.γμ:χ.τιχό:; {);,ός, ό ά.λ-η•.9ινο:; -θε
ός, . tI'J:X.� πολU �t 1.1Ού:;. "Επιb:χ.ίν:ι
,
τ?οικ1:χ.:;».
'() «Γω,fΙ.:Χ.ίος Π :Χ.?:Χ.7"η?·ητ·ης» έ
σϊ.�λι:χ.1$ τ·Ι)ν Ο·f1 λωσι χ.:χ.l τών -Jέ
ων ι=>ι:Ηrσω
, ν �στ?ον:χιυτώ·J, Οτι Ο¾ν
σu1ψήψt·rμr:χ.ν
στΟ
.lι:iσιτημ.7.. τόν
Θ,ό.
ΊΙ έ9η:;.$?l:; �,ϋ Π:χ.τικ:χ.νοϋ π�
?'-Γfί?εί: 11 ?Wτον, 01:1 ·η 9ιλοιrΟ<?Ι
Χη b'Χισt :; τGιU ά.·9zισιμοU στ·}�ν :Σο
'
b�ετιχ·f) ι Ενωσι
Π:-t.?:χ.μiνzι πολύ
1
z�νJΟ ? ΟΞt Ο·ή:;, ωστz νi έμy:χ.νιζ$.τ1.ι
τόιιr�ν 7.?ωτό γον�η ;,οεχ ΠΞ-?ι Θ-�ου.
Δεύτεtον, Οτι ό Ν,κολάεφ χ:ιi ό
lf ό,πο'bι7ς σ υ ν ·ή V τ ·η σ•:χ. ν τον
Θ�ό, -θετιr.ά Χ:Χ.t zει?vΠι:χσ-τά, οι:χ.
π�στώ,σ:ιΨt'ε:; τ�fjν τελει6τγι τ•χ τώ•J
νGμω'J τΎj:; i tμονί:χ.; τοU �ύ,μ�π�ν
το•ς X:X.t τ·η•ι ά.οελ9ιχ·ην άγά.π·ην με
τ·')ν όπ�f:χ.ν έx�:Gυ;tLύQt:X. άν��ώπων
Π;'-?'ΓfΥ;Ολο j,�·ησχν ·�·η,; πτ'ί;σι,; τω•ι
εις το iιοοστημ.:χ..
ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΌΝΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

,Είς �Πι?· ?Wσι1ν :χύτη ς τη :; γενι
κή; Οtχπ:1σιτώσεω :; τeιϋ «l�ωru.:ιf�u
11 χ?α 7·η?·ητοϋ», άλλά r.:x.l τώ'Ι' άπ?
ψεωv, ποU Otc.τύ.πωcrz ό
ΡCΥ.μ
στ·ην ό1f1.Ιλί':J, του στον
(( lJ :Χ.?ν,:χ.σ
�Qη για τό μυστή?�� x:x.t τ�f1ν ά ? 
μονt� τοϋ Σύ1μ1π:χ. 1Jτος, π:χ.?:χ.·θ-i-τω
άπό,ΙJ'π:χ.σμ:χ. άπο α?,.9-?Ο τ�ϋ Χ. Θεο.ρ.
Π :χ.π•:χ.Χων,α:τα,ψ,(νου:
<�ΕΤ-ναι οέοαι,cιν πάντως οτι ό
α:,ιΕ\pωΠ'c-ς, όσω .;ωρισσό'Τ'ε�ον είrσ
δύει είς τα μ,υσfτή,pια της ψύσ.Ξ:ως,
τόισ�aJ 6α3ύ, τεpον ,μuστήpιοv &λέπ-ει
fι ώπιc,J του. Ή πι�ρην:ική φuσι•κή έ
ξειμηδέvισ·ε τiΊv διόr,φισι,v �μεταξύ ϋ
λης και δvvάJμεως και έθ<1με, λίωσε'V
άποδεικ"ΤΙΙκώς μίαν έ:rι,,ι:Ιτητα, ή ό
ποία δειν εχει άκcιμη, άξ1οπο1η,ιJη φΙ
λ,οσοψ,ΚJώς. Ισως άπό την έν&τητα
αvτήν vά άνcmη,δήση ε, ,ίς το δχι Π'Ο-
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και
κάποια
λύ μΟJ<Ρινcι · μέλλc,J
vουpyια κ;::ο ,.ιοο,JΤίληιιιις, πού θά κ:ι:
τορ8ι:)ση νά πλη_οώ::τη τό κενcr; , τό
δποϊο, έ5rμιοι:οyη:τα, οί τ:λcυταίοι
11<°; ταλυτ t<Οι αίών1:ς, νά σιι...ιφ λιώ:τη
πό.λι, τό., άν9οωπc, με τ�, ϋπαοξιr;
•κ�ί νά του απ::ιSώ:τη τη; yαλr,•,ην,
-την όποιcι; ί:χcυ, μόνο J ό::1 :Jι έι,..ιφJ
pουνται CIJΠ'O ά.ληθινrμ πί::τ-rιJ.
κί:Jους, μέ
Πολλοί έπιστή,_ι οΙ-"ες
σ�.1,.ιοολάς μεyάλας είς τη; τrρόοδ•::,.ι
οχι μόνc; τC:., θει...ρητ1<C:J, αλλά καί
τωJ θετι <ων έπιστημώ,, <jtJ:::vouJ δτι
ή σημεοινη κρί::τις της Θ;ησΙ<:t.::υτικης
πί::τΤΞ:ως θά εΊ αι πσο:Sική Διότι
-τά ίλιyyιώ15η έπι,τεύyιμα-rα της έπι
,
στr/μ']ς κατά τrμ έ,τrυχήν μ:ι:ς μ.::τέ6αλαν ,μόνcv τη, <<.::ίκό.ια>>, τη; όποί
σ:.ι εϊχc,.ι:ν πεpί τσu κόσ�μσυ χωρίς
ν' ά.ιcηοέψουν τας καΘσ::,ώς π,ευ,.ιcr
τιι<ας bά::1::ις της €_::,η1::, <είας Πρά
yιμο:τι δέ, ό:τc, Π!Χ>χωι::ι:ί ή έπιστή
ιμη, τόσcι μένει ί:κθαμο•::,ς ΠΡΟ -της
τάξεως, της όρycυώ::�εως <:αί της άρ
μωίας, τή, όποίίl'J δ απιστώ.ιzι εiς
Τίποτε δέ:ν σι.•,.ιοαίν:,:,ι
-τό σύ.ιπα,.
Τά πάντα
κατc τpόποv τυχαϊ:::,,
λειτοι,ρyοCv έ,πί τ� 6άσει σι,;:ηr,1,.ια
τος και ύπακοι:οιι, είς νcιμ::,υς. Χα
ρις ά<Ριοως είς την άρμcι ία; αύτην
εΤναι δι,.ιaιτη ή Υ'��:τις Αί ,.ιαθη,μ:m:
και άλrβειαι του σ�:•.ιπα.ιτος δέ:ν εΤ
vαι κατασ ι<εύcr.:1 1 ,.ια τοϊι άvθρώπου.
ΕΤ,αι άπλώς διαιπιι:ττώσε.ις του. ί<αί
γFJJ
υπάρχουν ά,εξο ο-τήτως αt.1.οϊι,
"νaC, δε τr,,; οχι άοά:τ Ιι,LCι έvτι,πc..:σιν
μιάς πνεψα;τι,.<ης άρχης, ή όπ::,ία
έ<φεύyει άπό τάς δυvατοτr,,τας του
άν9ρωπίνου νΟU'.

s; 7ών 'Jπcι:J.�fJΧ1νιχών, τών �που01.σ,ών {).z1λόγων, τών :ll:ηουμένω�
έ πί
διχ·r1 yό�ων χ.λ.τ.. χ,_; εiΟιχi
τΤj::; iπε.�γf�:; τών y:;:τητών θc.ο
λογί1.ι; "ι�i φ :ι τi έζΤjς:
«Ε:ς -rc, «άyC:, ια» κα-τr, 3:ν πcrρά.
τ ό πλι:ι.οc, των q>οιτητι::,; καί διά
φορα σe,._ ,..ιατεϊα, τά όποϊα ττρο:τέaΞr
σαν ,ωί αλλα αίτήμα τα, τε.λικώς δε
και τη; «χpιΟ'τι01ι,1κηv
Cι ε<ήc>υξcν
δημc <::>ατίο..,_,,,άφοu έψc,ει.ι:ταν είς κα
λαισSή-τc..:ς φιλο,,;:χ,ημένα ΠΟΝW τcν
δοά<ο .rτα της <<μασσωνίcrς», έ<rπρο
.
?"ωποι.,.ι;:νοv :σως άπό ώρισμέ cυς
vπουρyους ..
ΕΤ;αι θλιδερώς κω,.ιικc,; νά έιπικα
λrιται κc, εις τη, CΊ1μCt<ΡCΧ'Τία, κ:χι
ται,τσχρc ,ως ,::Χ ε :c..:οη άξίους άνα
τούς άlωλουSaC-πας
σκc<λο-πισιμοϊι
ε:ττω και θρη
αλλας φ λ:::σοΦ <άς
σκει,τ <άς άvτιλήψ:ις. Διότι τό 6α
σ <OJ y,ώρ :τμα της δry μcιφ:χτίας
διά τη, έπ <οό:ιτη:τιv τiΊς όnτ::,ία, ή
yωνί:τθr.:τσ,; οχι cλίyc, οί «έ :,:�Ξ,z
ροι τέ'<τωες» κατά τή, έπαχην της
ά<,.ιης τω - - εΤιαι ή ό;,,cχή. (Ό
γράφων αί:ι9άι,:;:ται ,η; άιάy•κην νά
δηλώση 11 οός αο:τιJ πά::της πα::,;:ξη
yή:τεως δτι ούτε <<ΤέJσων» εΤ ;αι
ούτε crί::18ό.,;:ται καμ�uία, κ.λίσιν προς
1 άς σχολάς CΙ<έιj,:ως του είδους του
τεσ:,ισ1μ::,ϊι Συ..ι6αίνει δ ,.ι ως νά πι
στεύη είς τr, δr,1,.ι:«ρcrτίαν καi
άyανάJ<τr,σι•.r
καιταλα_μοά.1:-rαι άπό
καi Ελιψ,J δrα, 6λέπη .f); όνό,,.ιαrrί
pίπτι..;ται σvνθr,uατα άσφυ 
της
κτι <ώς c\.;aητα κaιi ά�τιtSραστικά),>.

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙ Σ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'() , \..:.ι.ιεπισχvπ?ς Χ. Χ:.υσόστο
ιf!}λλ·r1 1ιιι:·'1
ε"J..ν
μJ';ς, έ:.ω-:-'i�Υεl::;
ΊΔι:χλ·11σf�. έι.ι;ι9.Jμ'η τ·fjν ενωσι τώ'ι
']�/..χλ·r 1-ιών, :Lτ.·�ν-r·fjσε:
r'()-πως ,9ά
εi::; κ�...ι9$ λ:.ι-rου:ι γf,:. ι
γ νω�fζε-:-ε,
τώ'ι
μ.1..ς Ozlu.�·θ-1. χ:-ι.! «J1tE� τ·fj-.,
1 '
'. ,
,
Π'Χντων ενω1εω::;», "t"f{'I ότ.οι:-ι.ν δι1.Χ'Χώ:; έπι.. t.ιυμοUμ �ν. J L ιστεύομ.ε'ι, !ξ
;�λλr;υ, Οτι τh .., �\ γ ι'J 11 11 •1:.U μ1. πr;U
τ?U
τ·fjν 'Ει�κλ·,1 σf:ιν
κ1. ..Sι:ιΟ·ηγϊί
ΘεοU εί::; ��:; 1t?'1.ξ��::; τ-,1:; χ:ιl πο�' '
,
,·
(J 1 ,:,,.
·u--x. ο·ημι1υ,γ·ησ η
<rο-.,ευε� ,.υτ·ην,
'
'
'
'Γ
συ'/'�
z,,τ:ι.λλ·ηλ�υ;
τ1.;
-;-ε),ι:ι.ω;

ε

νiει iπό

1
... !
Χ.1

•
'
ι..iΠΟ�/.?C.Wσzι,)1 1/ •

να

,α

ΕΝΩΣΙΣ Εί(Ι<ΛΗΣΙΩΝ

·ί�

0"Γ'J.',1j(�λ6γ�;
'() Οι'Χ.1/.;))'.�ι'-1.έ'Ι�;
1/.. (-)εο9. 111.:π-χ.zω'Ιστ,.,;·,ί·ιου
Υ?'Χ.ψΞ ( Lijίzόνε;, :Χ?. 3j0.6 "Ιουλ.,
ε.,,1.. i\J3�1.9έ�fj\J &:;-9:;ο γι?ι. τ·'lv Οι'ι.
J-:0
στ?έbλωσ: τ·fj:; δ·η:,,.οχ.11.τf1.:;,
τ·'}v �ϊ:αf:ι.ν Οι&. ψοJ,:, ατ�:J.1. x,.. t j
μ::Χ.�Ξι::; έπ�ι. :.ι:.:ιUν να. σ7εγ'Χσουν μ.!CL
Π?ωτ�1�1Ψf1 σύγ /.JJσ�η μ.ετ1.ξU Ο: χ1.:,
(J)�J.1'!'W'I

n

.:.εΧt-

τl:; όμα.Ο:χΕ:; O!'-;J/'ttτυ;.f-
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ΙΛΙΣΟΣ
ι..1.ς άδc.λ ι�ι.. ης συν.•-?γ1,σίας μzτα.1Ξ,υ τωι Ί,ι..Λ 1rm ων, αί όπ-?ιαι ά?
γά
Υ? fj''(Ιηα, θά. όοηγηθ<ι•υν άσφ1.
)ώς ειc �f?ι ένωσιν· .
Π p:ι.ιι.. ιι..iι., άνεοiΕ?c ώς έμπr6δι�
την άξίωσι των ι..αθο,),ι,ι..ών πε?ι
του ((ΙΠ,?ωτεί,ο�i> ι..-αι του «άλα-θ ;J 
't'Oύ» του Ίlά1π·1..
'Ε,ι όψ�ι της Οίι..,ουμενιι..ης σύ
ν6ο,?•υ '1'W•Ι ι..:ι.θ·οi)ιι..ών, ii όποια :ruτον
νε,ι.), ηθη στο Βα,τ ιι..αvο γιά
τ?ε;,οvτ1. μηι:ι.
, , ό Γε,,μα
· νος ι..αθ ηΟόι..τωρ
Θ$ιο)ογι:ι.ς
γη•τη:; -τ.ηc
l\.•?υ,γιι.. το,;ιζει σ·ε έ•ι..00-θέ1, bιbλ<ι
του, οτι θά ητ'ο ποii.1Ξ, ις !ι,). η-θιν:χ.
;,ι,στι-1.; ι..η, άν ό Πα:π:ι.ς ι..αι οί
�vv,:)· 18.:1.. J: ι, Ο·ταν
έ.πιΛ
, :ι.) οϋντ:ι.ι
τ η-1 έ·πι cοοιτ η•σι ν το3 'ι\ γι•Ού 11 v- J
, ν
μ.1.το<:, έι..
· τ η; • 1Ξ. η ς ά,) Ι}
, φ,, ά.σ-�υ
τα. cω.,:ι.,γ,;: ημ:ι.
θι;;ια.v: (( 'λφες ηu.ίν
,
,,.,. ημω; Ι..1t 1 ίοι�, τΎι V •σvJ.l
, 'L;,o/ην
ί-j - μών εί:; το �1.ά.9τ'ι:J.α. τοϋ �ιι
συ.1.τοc 1».
ί(Τψι1. ι..:ι.ί τι:ι.πει• v·η - )έγ ;· ι όμολοιγί-:ι. ε�:; τ�Ι)ν σ1uμr1..s.t�/ 'lν μα
, ς
εις το ;1.u α:;τ r)ι.:χ.
τ,ο ϋ �/ ι,ίfJ . α -- c:;
·
' •Ος· οια. τον ΕΠ
θ:χ. ·ητο ΕιJ/αοι·σΤ
' •ΟιJ
pανιον ] [ :ι.·τε.ο::ι,, 3σ·,ν ό)ιγαι Π?:t.)ογοι .1πη,1Ξ,iι.1 ποτ- l\.αi
1Ξ,;.,ις
μt:χ. ) έtΞ.::; μ.:
1 τ:ι.ν:-.ι�α:;,:.. �' ά.ν(Η��η π · οιτε.�·α:::: θu�7..c
οι '}μti:: μ ::.τ:1.οισσ
1Ξ.� των ι..c;ωοι,συένω-1
άδ 0 ).φώ•1
•
ιδf'ρtοτ;;
όσ:-1.
:Χ.
?
ν�>
-χ
ιι
τ
π
1,
Χ�·1σ
:ι.:;
·
·
�
�
,
�πειγσυσ:ι.ι π, ,ο:Jκλη, σεις επιστ,,ο
ς;ης ει: τους ι..ω,ΠΟc.)ς της 'Cκι..), Γι 
σ�-α,».

η

1

θα

1

η

1

ΝΑΟΙ ΤΗΣ
ΤΗΣ

ΕΠΟΧΗΣ

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΙ

Σε σuγ:ι..,εν·τJι ωσι τ'η; "Χ.�·,σ-τι·αJ ι..ης '\.0;1.ιολογιι..ης Έτ:ι.:0:1.: u.ιόγο Ο. '\.Ύ� η
λ ·η:; s, η 6 uζ,� ιτι ν0λ
, 1
,
Β.:ι.,σι)αι.. r1 γι 1. τ1.
ειJ�ηu..1.τ1. ΟιJΟ
v1.ώv της "\Ια1:,?ύ ('Αγία.; ]-..υοι1.
κη: -rη;, '\.;πει9άν-θο,υ κ1.ί Άγ:?,υ
'Αοτε•μιου σ;το �1.yγοί� που /ΟfJνο
λσ·"('ουντ-:ι.ι άπό τ·η'ι έποz.η της ,ι
χονομ:: χ,χία.ς.
;

1

Τ ..)� ι ως ιοιcτυ-πη ειν:ι.ι
η ζωγ,,1.φ:ι..η c.1.ι..ο·�μ ηση σ:ί, ο�ο έ.<
,ι) ησιcc, που σω(s,τ::ιι αοι..;'τα ι..α
), r, ,ι ι' •ειι.:ι.ι α-1:ι ι οι ι.
, , ""'i' άψιοος J-.
� οι ηω:ι..ύλ:vο,,ο
Π!J.?/Ου'Ι ψω'Τ" Ο,στε�,:t.Ι•?ι ί1.ί ,στο τs-
α-ιοι;τ-ο Εύ:ι.γγέ)ιι,
τ:ι.,,το•σ;;;αι,ι-?
τοϋ 1Γ :ι.ντσι..01.τοο:ι.. 'U) ο3 b)έ-π�ι
πού
ι..χνεί, τ .... 'J νοι.J . .., JJυς ι.. Jι..λοu::;
σ/ ΓιJ.1.-τf(�υι, 0001•1..CC ι..::t• όοοντωτα.
1c
- rcru . fιυ 'Υ.. Γα.

η

1

�ε οcλ)1. σr1 υει1 J'Πi.:/
• ·Oc.)V, σ-ο
ά.π' τΊ,ι σιr1 έπανω υ ε:)ο::, π:χ.Jω
,
στ:ι.υ,?οι
ΙJ :χ:,.ι ι.. η I Ο?θ c,·1 :χ.:,1. οω-σ η,
7
_
μ-.,σ,:ι. σε πλ1.ι·σι1.
, u ε ι..οσ,1.ηJ.1.τ, :ι..
Τα, Ouo μ•:σ:χ.ι:�. τυ. rμ :t.τ.,,
Ιεοο,υ τί�ς '\.γf:ι.: Κ1υ9::ι.ι.ΪJc, ο:Ε,:ά.
ι.:' ά,�.·στ.-:-ι'jα άπ' τα OΩ,r;j:t. π·1.;"1&.uο1., π.1.0.·:Jτ:ιν:·τ:ι.ι απο ε�η
).ια. πiνω στο ), cυι..ο ι..:χ,J.πο το3 α.'
�
σΌ:• στοι..
, ο .Jta,υ 1. ϊο::, σ•τ;;'Υ,J./.1,J εΨ'L πi�v:;
Τα π�uιγο:χυΙJ.,:ι. ·α
το π :ι.
, οαθ c.)?O,
τ<J,J:: ει J•"J.� c-ντσ•J':J.,, 'ίΟ /•?ώJ.J.J"J.. τ•Οι);
mι..οτz:!νό 1..1.ι .μοιάζ
, ο,JJ, <:σαν tΞ.Δ),ι
ν1.:, '\.J,λr,,3 π1.οισ·τα-1·? ι,.:ι.ι Oc)O ψ1.
�ι:t. άιτω, π:χ. η u.!ι..�ο σιι:ι.��ψrJ:J... τε
ι..αν,ί:
η:ι.πi;δου '\)),ο3, ίJ).έπ:ι
ΟΟ στη u έση, Χ1.!
ε;1. Οιiλ•θσ στ�υΟεΕ,�:χ. ι..:' ά��<Τ ϊΞ�i Οuό u.ιι..?�ύ; φο:Ιι
υ.ε }•&7Π1. (.)ί,)), ), ,. ,ι :ι.1 Χ:1.?,
· ,ι•ε:
,
1 '
,:,.. •
'ί:•JU:: ωΟ!t.ΟΞt� ΠΟU ε/ �ιJ'J flJ"t'Qωa--:.ι
ά
ά.πό γ), στ�:ς.
11ε
"5:.υι-ιf1 :�νχι,
πολ),ά. σr,μ,ει,:ι., η φ,)•οωτη οι:ι.χο
συ.r,ση
.lfo),,)cς τ:ι.ιν:,;ς, ,j>Ο)ιο:; 1
στ1.<)00:, σπει,ε,, ι;) ι, ι..οειοείς 6- )α-.
σ�τ�i ι...α. σι ::-τιι�1 θέu.χ-τ:ι. α.1teιrτc.
)o r3v τ:ι. 6:ι.•:Jιιι..ά. στοι;ει:ι.
- στη οι1.
ι..οσμηση.
Η 1.οα� rμωV.Ιcας. _/...:ι...JJεις_ τ ΙJ.ΙL �έσ.ω
τra.,:ι.. {1 iλ1_,Jαιι ση τών Οuό έι..
. ι..,λη
σ�ών -τη Οιχ1..
· u; ::ίΟ:.<.:ι.
, 01�-μ�η,σ ή το
ι τ:χ. '1'/Ηιι..ά σι_6λι'J.
-&ν:ι.θιJJ.ιε-:ι.
,
τώ J l!I..OJ,�J..χι- ,ών «S:ν1 τ::υθ�ν οδν
έκ
ι..1.θ φ Qίiντ,Q με1, ι..1.τα. ΠΟC'J:ι.ν
ι.λησι:ι.ν 1.ι θεί:ι.ι μ.,�0Φ1.ι, θηοία δε
ι..7.ι ο,ν!θ .:� άv-τι τ, �υ,τω,ι
ά.,ι-στ·rι<c ...όέν- )υ-ϋν:-,:'J ι.:7.ι έν,εγQ' άcμοιντο>),
το1., Ι} 0?'1ΙΞ1., ζώα οολοΎα, μά.λι,στ�
Οε τ:Χ. σ:t..τ:t.ν�ι..α tπ-π�ηλάισια, χυΨή�

..,�υ

1

,�ιJ

1

ΙΛΙΣΟΣ
Ύ!'Χ, ,.Si.1..τt:x. x1..l tϊ:1:-cι;-):ι6u.ι:χ ά.νιστ:-;.
' τ υ
, .. ,» <(Χ'Χ! Ο'ιτω; τ1
- χ
eι·fj,.J.εν
,,... ? .ι. :-.ι,_ ::
u-:ου ατ.1..ντ71. μ..>σ7ιχ:ι. ε=. :ι,1..ν-:�;.
.
... '
' .
oπωJ':J'..:J.JΙI -:ι,ι..ιον Χ'Χ! OJ'. :�-1χ.c-π:ιv J
7·Ι'jν έιχ.ι..J ·'ίσf:ιv έτ.ο!·r,σ:, ...>.
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

�

'Jl--::ι'J σ7!: �ιJι..ί\ι:::, lτ-χ.ν CJ.ν-rι y
�,έλ)-,1 μ.tχ ά,1.;:ιιι :-ι.νιι..}1 τ..;j·rινιι..·Γ1
....
,
301..ι,1.ή. Τ·Ι]ν α.π:;;οcι..:;7.σz ζω·φ:ι.,
χ1...Υι� :; ε!/_:. ά.π�)Ci'Ι..tμ�-1:.ι. 0-:�ν ·i/
-:χν στ·}1 ·ι 'Ι"Χ-hωνί1.., άν':1..1 �y:.; 1_ )ωσ'
�
lj'!/..:;

O'J./.t-tε::.

ι-.

,

l\.1..-::ι. τr1 ν Ύνωr-r1 -:-oJ, οεν 1:v:,
'
,...
:s--1:St 1":L γt 1.zτ1.: οι".J..z.�ισ:ς μ.!.τ':J..ζU
.��μ.ε�
'
/1..·,-1 :; x;t, Ι'ωσσ:1.::,, α., ν;, ),ογχ
!Jε τ1. 9-:ι?VfιJ.".J..τ,. -:ω'Ι αΨS'Jωπων.
'
f OJ �, τ.Ji.1::ι vi έ·,ω9jϋν έν".J..ντίον
Ολ...υ·ι ,.-J"C"ώv. ΠΟ.J Ο:ι..ιμ.&.ζ-:.Jv ά.:c" '
ιι.ιι.."1. οπΙΎ..
«Β�έ,.& ft l.."'1.V -ειπs- ώ:ιισμεν�ι
χr;,;-1.,J.ΟJν:στ:ι; τbν Χ1.ι:.b
ποl) :ιί
] ) ώσσ-;: έ��ι.fμ:11':Ι..ν τ fjν bGμb:x.. -:ώ 1
jQ μsγ".J..:-0 Ι IW'I π:.,� έταJ:9 r1 σ:ιν μ.ε
1
�ο μέJος --:-?J;. ] �·ή�,c-:ι1. Χ".J..τiλ-:ι.t".J..ν
το σφ:!ϊί :1.k ,:jJ;. rrώ�:ι χ:-ιl ι;;&.J ι
όλό1-λ·fj':JΟ:, ό ) 1.ό=, μ:ι;
σύσσω:Jο::
τ:iσσε-:1.. : έ 11.,ντίαν
τ'f\ς
t)όμ.b::ι;.
�:-·ljν _Ίώ';;,. μ.1.; τ.ιi�9-:;...ν1.ν τό;ε 20�.
_
,
000 αΊJ:.ωπ�: απο τ·Ι]ν
σ.τψ.:Χ'Ι]
e, Ρ
'
�,
"
_<ι
1 00
ΟΟιJ-�:Υ... ]\."1.;v � Ί. :0'10 εί'.Ο •Ψ;
, ,
,
,:J:χν:χ,ο.:,c αr.ο τ·Ι]ν «α,ομιχ·Ιj α,�,ωσ7ε:,.». Ε� 1':J.ι χ-iτι -ποU ΟΕ.ν μ.πο'Jοϋ' .,..
.._,
_,
'
ι}/J.Ζ 'J'1. -=:_::.7.:ι.'J']J,1.:, Χχι' οεν μα; επι-Ί":ιεπετ,: ν'Χ c;.εχαισουμz.
>)�' 1.ύτΟ τΟ σ·η;1Jsί?-π:ιc:rέ8�.... ,
'
,
' ,
r,�- οεΊ ανηι..,υμ:;;
σε χ1.μμ.ι:χ πcλιτιz.·Ι) 1:'1.?iτ1.ξι. 'ΕγW π�οσωπ
- tχ.ά.
σιz7..fνομ.. "'J.t τ·/)ν Π'J),ι"':':Χ·f/. io
<.Ο1

1

/

,

'

":,#

,

\

1

t() χ:ι,Υ.-,,γ-,1 τ·f}; ':'OU -π:χ.ν:πιστ·rι μt
<�J -τ'ι: ΧιJ:-;σιμ:ι Χ. 'lσ!JO �1'1,ιτά.
σJ,J..tJJλίoJ τ"f1 :;
Χ!, πJο:.c:ιο; τcU
·ο�γ'Χ •ιωσεως ,9.;1.7.-:ωv -: r,ς ά.τcμ:
χ Ύι:: g6μf.ι1..ς (_ 'ε ι "J.σ$. το εν1. τJJ μ�,
,�
,V
επεσ
ι..ε .,.. j. r1 τ 1 J Τ')
_,
'1..0:Χ.•
••
1
ι ':J. :ι.ισrι μω:: --:ον lr;JΛto ι.:χ.ι
εμv"Jε
1

σ\J.�:: Χ".J..l η iν.9?ωπότη-r".J.. ΟΕ.ν r.�tι
έί:tζ·fισ·f} με -;Τι ν ΠJλι�ιχή, ά.λλ� μό
'Ι'J-ν με τ�fι ν i ;1 :!ι.·η. 11 ισ·τ1ύω άλ
λως τ: στ·�ν έξ�;:ν6.C,:, τ?ϋ άνθ?�πο.J. Οπω; τ..:rτΞ.Jω τ.Wς ,&): έπt'
' '
'
,
Υ.,�:rησrι
.
::: )ν�ι..α 'ι: ) c;1ιχ·1ι, 1t?ιν ο
x6-:;�J.o:: ,:.Jτcι..".J..ταστ.J:ι.φΎ}.
�κοπός
μ1:. ) -:ι.:;-:ίν, να t.sσ·fjx��ωμ: τ'}ν
7.7.ΥΥ.CFσμ::χ χοιV'Ι] γvωμη, με οι"J.Χ;ινι�)σ:::, Ο,:1μ1?τJοfες , σvλλ:ι.λητ fj�!X, α.Π.Ξ�γ�.z:)).
-:�ν ο,ι ._ ;.Ξ.�ιχ.;'�:ιι αΨfιΎΥF:.t_
,
Λ'J.v μια νε'Χ σ::ο'J. οοι..ιμων , 3.ΟΟΓJ
Ίiπωνs: μ,ζί με τόν χ:χ,9-ηγ·ΙJ-:·η
σ-->γι..::ν7:ιώ·5ϊ1 1..1ν στΟ μν.,ι.ι:ίΌ τ1ϊ>ν
9���7ω� τ�: �τ�μοSl�S�ς χα� xi
·:J·r,-;1..ν ;_6 _;.ω. ΊΤ οιψΎ.:,τ.:,,ι'J.
(Jt�ηξΞ. �πΟ τι: 1 Ω '\.1::ιιJ �ου εωc
τ}ιν 1 · η \Ι:-ιt�-.>. ,.Γ�J1,; τ-:ιίτ·η 'i.1.έJ".J..,
τΟ χ.--:.:ι:τ'jiΧ! τ� > τον οώτ�r;11: «' \ι..r· , ,..JΞ!111 yπ:ιμ��ι..�., �'1. σ-:1.,J.:ιτ·�1,
σοJ ι c. ο�χ J.ες, '1-φου ι..:χ-3:σ:χ: zα
μ.ω ;)>. .1εν Ύjζ-ΞJs τι ν� τοU ά.πα,J
τ r,· ;τ1 ... Τι; Jπόλ?:7.:ς η _;. έο:;;ς σχε97ότ1ν... 1�7..t ε ;ι{),:.1.z σ7·}ιν ((άπο
χi) υψ.'
έ:Χν ο):,: �: iί.vθοωτ.?: έ 'Jω19 :ιUν σ..��f1' ν Ο:,�1:ιτυ�f7.., ,9α_
'
'
'),::σ,1.1. '\.λλά ο λ ο ι
::,ε�r· , :t..1:0:-ε
Χ:ιι τ. ".J.. ν τ ο υ.

"n

,

�

,

, ,\

�>:ι

..
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f
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ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
ΤΗΣ ΜΑΙΡ ΙΛΥΝ ΜΟΝΡΟΕ
'Ε� ά. ;, ο:ι�J.Ύ't; τc� ,9'"1..ν&του τΎ}ς
:.\f:χι:,:λ.J'Ι :Ίlο'Ι:,ό; π,λΗ έγ,ά.φ·r.
σ'Υ., ν. \I'JU γ1..fνsτ:ι: Ομως Οτι 3σ:ι
εγ�"J.ψz στ·/'jν <<1](:ι,&·t;,J.SQtΨ}ι)> ό 'λ_(
i
\
) 1
, ο;,..
1
�� r1 ν:ιιο::, !''�'-� τ".J.. τ. ,εl'J'J α.c;ιο-Π(Cιr,εχτ,.. Ιc1υ:
'(:\' ευ:,:χσ·3:;;Ψr1 c =ή ο/: , ·η :ΊΙ,,[ Jι
λ.Jν �Ι::ιν:ιόε -�-:ο μf,. 0.Jjτ.JJ)σμέν-1)
ϋπ:ι.�ζ!ς. f]l ελλει'-/:ς -τΤj; εύτυχί
σ.; είν1� νόσCJ=,. Ι�ίν:ι.ι ά.πώλ.::t1. τΎjς
1{:χ.ι
ίχ1..νότ,1το:: τι:ιU σχέπτ.Ξσ9:ιι.
vί 31.3-ύ-:ε:,οι ·ή,θιχcί χ1.ί ψυί'.ιχοί
π6νv: ά..:1.6λύν�ντ�.ι JπΟ τh φώς της
�χέψεω::· -π1.f�ν:;υν &.λλ·rιν j;Yήν.TCl.
bΎ.-3ύ,::,,. O�'I,J.'J.'ί:/. του
bιου 11."i.:
συ��ιχ.ν0Uντ1.ι �-πΟ τ·/),J πί�σιν -της
ψ.JχQα.ς σκέψεως χιχι ώχριοϋν κα-
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ΙΛΙΣΟΣ
-θως σιγα-σιγά ό πcπ)ος -,;υ ;οό
\1 ά.πογο 11""
νο,:, τά ι.αλ�πτcι
σεις, αί θ)ιψzιc, αί απε-Ίπισιη / J
νοuν το σ1.c•-ει101 ;οί;_,.;1 τωι Ι.'1.,9...:.�ς ά,ποσ�,:,ον-ται π;,ος -ο πα,εJ,
,θ.όv, το GΠ'�•.c. J ι..:ιΔπ'i:-τ?ι --�,
,..α
6αθη τη; ψηης μ.1ς. Δια. το3-τJ,
καθώς ε;ω πη ι.αι cι),):τ:, η "tfι

u

y·η τη; ο-c,στηια; 1.1ι τω-ι S11-J, ων ευ.;t σ.<sτ,ι υe-σ, μ,,
'\πο Γj<.1.α.ς έ;Ξ,α;,-τα.--,ι ια cιν η, ,
ιc. '":'α ε.ισωυ.ε J ν άπrι�uJω,,..,�
σ�τεοα 11 ),;;,-,,;,αι ";;,. (�n; ή η.
_
,;ο,-; /..Q1.τo ... Jcν ,.,ι:; --ηJ cπ .:)':J.ι-�'JJ.
ο-,
\Ιια πο,τι11.η π100,υι1. )c..,ι
ι.αJ.ωμ rι
τα
\Ιο 11,:η φιο3
το3
11
τα οί ι.α,)οycοοι -ά E, • .,:�·J'I.
1.7),,,
ζωη τGJ αιθ:;ωπGJ γ 1:-1ι
τ- εοη οται ιuοιαζη μc -ην ζωηι
το3 ά..).ηθ.ιc3 υ.,η;ο3· 0-1.1 ό α,
-θοω,πο; t..,"6η ι,ι απο -υι ,1Jτί,1
το,:, ά.1.ι1J.η τα.; δοι, 11,α,σιαc 1.1ί το.;::,
πει.:;:ομο,:,ς ποu -τοι
ι.ατα-οu;c,Jν.
Δεν ει·ηι i1αγ11.η -ια ά•ηζr1τr, ο
_
,
ν::ι; ε?fι•J.Γ('Ι)Ο.:ι., αγ,οc,τ;,,ι.1::, 1.α),,61..;1 6οJ,α ι.αι έJfι<.1.ιι.α, -τ1οα)ι·
α; δια ν· ά.""tC1J.J ιωΒf'ι :Χπο --:ι; π��-

===Ι

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

Ι===

-Τα Γραψεια του ΙΛΙ ΣΟΥ, Δρα-·
γατσανίου 6 (Πλατ Κλαυθμωνος),
ri'ναι άνοικτα καθε Δευτερα και
Παρασκευη 11-12 π μ και 6.30
Ολοι οί φίλοι του
μ μ
-7.30
1 Λ I ΣΟΥ να περνοuν άπο τα Γ ρα
φεία για καθε πληροφορια

1

ι.αι.ίrις
του

/.Γ•:11J.C•J,

οu:rτηια-ι.

Ο.α ι' ά.ΠΟ-,)J'(Ι]

τη1

l\.1θο-1::ις ηυ.ποο,ι

μέ

χάιπο α I πc:·:rπαJ:ι::ι-1

ιά.

JΠ'Οτα.Ε, η

τ11ν ε��.J/�'1..,J sι:; το ι..��το,� --fj-;
ψuιf}:; ςοJ /.::ti \ι;_ Οrιυ�JJ�yήσ·η δ�'
ι.:ι:ί
α.ύτην ά.π1 ;::ι6ι::ι·στο ι α.r::,;λ;ν
άrπόeι-θη·τονη.

-Με ολες μας τις έκκλ�σει ς, 80
συvδρομηται των Άθη,,ων, 70 των
έπαρχιων ι<αι 35 το� έξωτερικοu
εξακολουθοιν να όφειλουν την σuν
δροι,111ν των δια το 1962 Πως vα
ξερωμε εάν Θ:λοuν η οχι να τους
στείλωμr το παρον τεuχος ι<αι το
έπόμενον που θα κu<λοφορήση τον·
Δεκέμοριον,
-Και πως να ξέρωμε που θα.
στ,ειλωμε τα τεuχη δια τους σuν
δρομητα ι., μας που άλλαζοuν διεύ
θuνσιν και τό ταχιδρομειον μας έ
πιστρέφει τα τεuχι1, με την ε1�&ει-.
ξι «' Εφ..,γε εις αγνωστον δι εύθuν
σι ν»;
Οσοι σuνδpc,μηταί
πουv την διεύθuvσίν των
νην η ανεπαρκη, νά μας
χωρίς άναοολή, ώστε να
ο.σψο..λως τα εκδιδόμεvα

μας 6λέ
λανθασμε
εί5οποι οuν
λα5αίνοuν ·
τεύχη

-Προηγούμε,α τεύχη και τόμοι

Ο Χ.ΡΟΝΟΓΡΑΦΟ'Σ
Το7ονετος τοu ΙΛΙΣΟΥ

λήγει μr το έπόμενον τεuχος

πού θα έκδοθη τον Δεκέμοριον

'Έχετε

- Ό Ταχυδρομικός τομεύς του
1 Λ I ΣΟΥ ειΎσι 122 Να μη τον ξε
Δραγα
χνοuν οσοι μας γράψουν
τσαvιου 6, Αθηvαι 122

έξοφλήσει την συνδρομήν

του

ΙΛΙΣΟΥ άπό του 1956, πω

λοuνται στα Γραφεία μας κάθε Δεu
τέρα και Παρασκεuη 11-12 π.μ..
και 6 30 -7 30'

μ.μ

-Χρήματα vα μας έμ6άζωvται
δια ταχuδρομικης έπιταγης,

οπι

σας; 'Έχετ.� βοηθήσει είς -την πρό

σθεν των απο,κομμάτων της όποίας:

συvδρομητ
· άς; Τί σκέπτεσθε δ α το

γος rης άποστο•λης. Αί παραγγελί

οδον του περιοδι•><οu σας, με νεους

προσεχές ετος;

νά άναγράφεται, λακωνικως ό λό

αι θά έκτελοuνται άμέσως.

ΙΛΙ..ΣΟ�

ΝΕΑ ΒΙΒΑΙΑ
Ν. Λοί13C':JΙ: «" Αeως - Ή πύλη
του Οί;,αvου». ΔΞυτέp::χ ΕJ<δοσις,
Άθηναι l 962.
Πανcrγ. 1. Ζέρβα: «ΔΞλq:οι και Μαν
Μι,Ξ: \ογία - '1 στορία
τείcν".
-Μu:ηαyωγία,
l 962.
Άρίο-τη
ε\<δcο-ις μέ πολλές εi<ό,Ξς
και
δισγρα ,.1ι-ιατα, καi λίσJ έ,διαφέ
ρc, πεο εχc,μεv:;.
MCJ,C::\η Δpc:τou Κωλέττη
«Φ311,'οπωp ,ές Γ' ιοές"
Στοχα:τμοί Πο 1 r1 ,... ::ηα - Έπ :ττολαί Άθη
vσι l 9b2 "6<δc:τις άpίστης έ
π •μ:λΞίας.
Διcι.
Kc_ \ε,,τια,ου
«Δοξαο1ές»
( Πcιr11στα), ΠΞ οαιΞύς l 962.
Γ. Μ. Πcιλιτάρχη: <<" Αv3 pωπο,
και
Λιμάι α», 1961 Διηyr 1ατα.
Σο,ρά,ϊcu Π:ωλέα:
«Γαλανή Γέ:pu
ρα», e?:10- cλo ,<η 1961 Πο,r,,..ια
,
_
,τ
τσ σε ελ::ueφο με ,:::>
Σσ,pά:ντοu Παι \έ:χ <<Γοαμμή της ή
μέpας '. Θεο-σc \:::;ίκη 1962. Π::,ι
ήματα σr ελ:ύ::οο μέ1ρ:J.
Άλ::ξ. Τζα�:,πούλ:>u «Τεκτ:>; κά €έ
ματω>, Ά€Ίvαι l 962
«Τό Φως έπi της Άτραπ:::υ», Β'
'Ε�δ::τ,ς, μετά:j:pσ:τις l<cM Στε
q ::χιι:1, Άθr,,::χι 1962.
VΕιJλης Μ: <Οη - Κc,;οί,πη: Δ::λ:p κό. μr_ ,>ί110 τα, ΆΕr, α 1962 Π:J•
r•1ατα.
Ί. Ν.Δόμπ:,:τη Φ λολα:>ς, ό πλ:::u
τσίος Π.:αγόcΞιος ίατο6ς Άιά
τι;πc; <Πapν:J.:JσoC,
Ί. Ν Δc11π:1ση Έ 1πεδ: <λης, ό Ά
κραyα,τϊ.,ος φ λ:Sσο:pος και ί::χ1ρος. Ά,άτι.,ποJ «Έ)ληνικης Ία
τρικης>>.

'flAN. ΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΥ
«Ή Μεταψυχική ώς Έπιστ�'Jμη

καί ώς Φιλοσοφία»
Ό ΙΛΙ ΣΟΣ είΊ,αι yvc,_::ττόv δτι
Un σu ηγcρ.:.ί δ·ά τrμ σι•ι-ι,,ιετοχήJ
-είς ΠJεLΙμαΤΙΟΤΙ'<ά ΠΞΙ;Jά•ματα. Του
το cι,..ιως δΕv σr,ιμαίνει δτι δέv πα
pο δέιχι::ται τήJ αί3::vτικcτητα ένίι:.:ν
7T'vC:Ll,-tC11TΙ:τTll<ων ψαινομένc,:ι; κα,ι ά-

Σε φωτεινότερους κόσμους
Νικ. Μαλαγαρδης, Δικηγόρος
Ίω. Μάνης, Δικηγόρος
Κωv. Μωρα·ίτης, Διεuθι,,vτης Έθvι
κης Τραπrέζης

Άvτ

ΜΟJνούσης

Άγγελικη Παπαντωνίου
"Αλλοι

πέντε καλοι

lΛΙ ΣΟΥ

έγκατέλειψαν

φίλοι
το

του

γήινον

σκήνωμά τοuς, δια νά έξακολοuθή
σοuν την πορεία τους προς την άέ
vαον έξέλιξιν.

Ή

άνάμνηση της γή

Ίνης μορφης τοuς μας εΤναι ζωηρα
και

γλι;κειά.

Στούς οίκείοuς τοuς

είιχόμDθα παρηγορίαν και κατανόη

=========-:..-_-::._-_-_-_--=-===========-----=
σιν.

κcι,..ιη ,rεp οσότφο ότι δέι έ,<,τιμα
τrμ σc6σpάv ι -;,:uvαν c'ταν μετ' ά
μ::.ρcληψίσς ι<,αι 1<pιτι'<ης πρ:::τοχης
γίνεται G:::ι:.:ο:ί
c::,ι κc.ι'3r1<:ν τοu
,,α έξάρΊ την 01,1τως έπιστπ,..ιονι•,<ηv
εcιyο::τιc, το::ι κ Πσ
Γιωτ:,πcCλοu,
cιJ,:ς είς τό όλο<λ-πι:.:3έι Είτομοv
εpyo; τοu «Ή Μ::ταψι,·χ <ή, ώς έπι011\ ,.ι η κα; ώς φ λ:::τοq>ία>>. μετά με
γίστης έ,.100 3c:ίας,
c1φ 6Jλογίας
κ:J ί σο6c ι:;5τητ:::ς έξ:::τάζΞι το θέμα
τcJ, μετά λόγοu γvC:::τεως, χωpις vά
L πc Sc.λπη q;ο.,τα:τιώ:;εις, η Ξ 01 :,pιζό1μ::,;;ς είς αί:πr'Jως έπιστr,μCΙΙi<ηV
ιψ !.-νJ ν, μ:::τά σι,νσγι:.:γης τC:rι φι
λο::τοφ <ω ο:ι ή9 t<C:.; σ ..ι,..ιπε,ραοιμά
τω; τά όποία ά,ο. γκαίι:.:ς ,rροκύ
πτcv, άπο το <<ερyω της ζωΊς τοu».
Τό οιθλίον ,:::υ κ. Παν. Γιωτο
πcίλcu, απσοαί1ητοv είς σσcuς έv
δι ο q>έpοιται
δ ά 1 c:,; η -'C:U,1απισμόv
η οσauς έπιί;_ι.10Cι
ύπ�υc1.1 ,ως •,ά
'11Ιλr; pοφΟpηιθου; ΠiΞ_Jι O:UTOU, ε.Jpίσκε
ται είς πc,\ύ μι::γάλην όJπόστασιιν
άπο 1ά πεοισσότεοα 6ι6λία πσιρο
μοί:J ηεpιεχ-:),,..ιέ1,cu και άξίζ:ι Θφ
ι μ ός ε πα,νος ε'ς τον Ύ'Ξ?Ο:ΡC•ι σvγ
yρο,J)έα και άJ<.άματοv έρι:::v,ιητήv.

Κ. Μ.

'Όποιος έττιθυμεϊ να άποκτήση το
βιβλίο ττου έκυκλοψόρησε ό κ. Κωστης
Με°Λ.ισσαρόττουλος

ΜΗΤΙΣ
11

1

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ,,
να στείλη δρχ. 50 με ταχυδρομικη έττι
ταyή, Κ. f/\ελωσαρόττουλον, Δραyατσα
νίου 6, Ά θήνας 122, καl Θα το λάβη τα
χυδρομικώς στη διεύθυνση ττου θα ση
μειώση στο άττόκομμα τηc ταχ)κης έ
-πιταyης, ττίσω άnο το όττοϊο να yράψη
μόνον τη λέξη «Μ η τ ι ς».

1

«θϊΟΣΟΦΙΗRΙ f:ΗΟΟΣf:ΙΣ» ΣUΠ)ΣfΠΟΣ Π. f.
Δραγατσανίου 6, Δευτέραν καί Παρασκευήν 11-12 καί 6,30- 7,3Gt

Η. Ρ. Blavatsk>·: Τό Κλειδί τr1 ς Θεοσο:ρίας
Δρχ .
»
»
.Στή χώρα των Γαλάζιω'ι Βουvωv
»
l\lελέτη έτ.ί της Σu,ιειδήσεως
Annie Besant:
»
»
Προς τήv l\1ύησιv
»
»
l\lετεvσάpκωση
»
»
Κάρμα
»
Οί ..λιοάσκαλοι καί -ή 'Ατpαπος
C. Leadbeater:
»
Κεκpυμμέvη Ζωη έv τψ Τεκτοvισμψ »
»
»
.Σ' εκείνους πού πεvθοσv
»
Besant-Leaclbeater: Ό 'Αστρικός Κόσμος
»
Ed. Arnold:
Τό Φω; της 'Ασία;
»
J. Van der Leeu\v: Θεοί εy έξοpί�
Φω; στήv 'Α τpα τ.ό
,>
»
J. Κ ris]1 nam urti: .Στά τ.:όοια τοσ Διδασκάλου
»
»
Τό Βασίλειον τη; Ευοαιμοvίας
»
Ή llηyή της 2:ο:ρίας
»
»
«..λελτίοy Άστέpο;» έτωv 1931, 32, 33 »
»
12 Όμιλίαι ε1ς Ό χάϊ 1934
»
»
10 Όμιλίαι έiς Ό χάϊ 194:-1:
»
»
»
.Στοχασμοί πάνω στή ζωή μας
»
Άvτ. Άδριαvοπούλου: Ό "Αvθpωπος καί -ή Ζωή
»
Ίωάv. Βασιλη:
Τό Σημειωματάριο ενός l\Ιύστου
Κ. Μελισσαpοnούλου: Ό Ίησοσς, &πό τr1 v άποψη τοσ Όp- •
0ολογισμοσ καί τοσ 1\lυστικισμοσ »
»
Η pοσωκpατικοί Φιλόσοφοι καί Θεοσοφία »
»
»
Μήτις (τό οιβλίον της σοφίας}
»
»
Ό Κομήτης (θέατρο ιδεωv}
11ΕΡΙΟΔ1ΚΟ:Κ «ΙΛΙΣΟΣ» Τόμοι 1956 - 1961, εκαστος »
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Τά σημειούμενα δι' αστερίσκου έπιβαρύνονται μέ δραχ. 10 δταν>
πρόκειται δι' άποστολάς είς τό έξωτερικόν. Έξ αύτών τά 4 πρώτα
και ή Μελέτη έπί της Συνειδήσεως πωλούμενα δεμένα έπιβαρύνοντα
μέ δρχ. 10
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ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

f

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΛΑΧΝΟΣ

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

••••

ΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΣΕΙΡΑΙ

1 - 1 Ο ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΡΔΗ
ΕΝΑΣ ΛΑΧΝΟΣ

4 Κ ΕΡ Δ Η

,l\ιl Α Ζ 1

- 'Ένα διαμέρισμα μέ πλήρη ήλεκτρικό έξοπλισμό
- 'Ένα μαγαζί
- 'Ένα ούτοκίνητο
-50.000 δρχ. μετρητά

••••

ΚΑΒΕ ΗΙΡΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗ! ΚΕΡΔΗ
:ΣΠΙΤΙΑ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΕΤΡΗΤΑ

ΤΑ ΛΑΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
μ�τέχουν κaί των γενικων κερδων
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Τιμή τεύχους δρχ. 10.-

