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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α� ΧΕΊ APAr

περίφημο αυτό ρητό
των άλχημιστων -των
ψιλοσόψωv άλχημιστων, vά έ
ξηyούμεθα -- ψερεται yραμ·
μένο μεσα σ' εvα σχfjμα κυ
κλικό, πού τόν κύκλο άποτε·
λεϊ ενα ψίδι, τό όποϊο παρι
στάνεται σάν να δαyκώνη
την ουρά του. Είναι ό «ου·
ροβόρος όψις» (πού, καθώς
ξέρουμε, άποτελεϊ καί τό πε·
ρίyραμμα του έμβλήματος της
θεοσοψιt<fjς 'Εταιρίας)
Στό ρητόν αυτό, yιά σι,ν
τομία ϊσως, καθως άλλοτε
συνηθιζαν νά γράψουν περι
ληπτικά, 1έ άποψθεyμαc.α, έ·
χουν παραλειψει το ρημα,
πού δίχως άλλο είναι τό pfj·
μα έ σ τ ί. "Εν τό παν έστί,
λοιπόν.
Σάν τ ί δμως θά ηθελαν
άραyε νά πουν μέ rό ρητόν

αυτό καί τό σιψβολικό του
περίyραμμα οι άλχημισταί;

ο

I φιλόσοφοι άλχημισταί,
καθώς ξερουμε, ήσαν
πολύ σκοτει vοι. πολύ έπιψυ·
λακτικο1 στοί,ς συμβολισμούς
τους, έτσι πού είναι πολύ
δύσκολο νά τούς άποκρυπτο·
yραψήσουμε yια νά δοΟμε τ ί
θελουν \-α πουν. Ή κεν rρικη
τους άσχολία ήταν τό μεγά
λο τους έ:ρyο, μέ τη ψιλοσο·
ψικη λιθο, μέ τό έλιξήριο, μέ
τά μέταλλα. . . Είναι έννοιες
ι.τίς όποϊες δεν ήμποροΟμε
νά μποQμε βαθειά, yιατ ί μας
λείπει τό ποθητό κλειδί. "Αν
καί μας έχει δώσει ό περίφη·
μος Ra>nιondιιs Ι.,ιι!Ιιιs την
«Cla\icιιla» του ... Μά κι' αί,
τη είναι γεμάτη άπό άλληyο�
ρίες....
'Εκείνο δμως πού ήμπο.
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ρουμε νά ξέρουμε μέ βεβαιό
τητα είναι πώς ο[ άσχολίες
των άλχημιστων ησαν πνευ·
ματικές. Γι' αύτό καί τίς κρυ·
πτοypάφησαν μέ τόση φpον·
τίδα κατά τη συνηθισμένη
μέθοδο δσων ησαν μεμυημέ·
νοι στά μυστικά της Φύσεως
καί τοQ πνεύματος· τοΟ πνεύ·
ματος, πο) είναι τό νεώτερο,
άλ λά καί τό λαμπρότερο παι·
δί Της. Τίς κρυπτογράφησαν
σέ μύθους, σέ άλληyορίες,
σέ σύμβολ-:r, σέ ρητά. Άπό
αύτη καί μόνη, τήν τόσο έ
πιμελημένη κρυπτοypάφησι,
φαίνε cαι καθαρά, καθώς θά
δουμε καί πάρα-κάτω, πώς
ο[ ίδέες το ς η7αν πνευμαcι·
κές, πού μόνο σέ άyνούς στην
καρδιά καί δίκαιους μπορου·
σαν νά λέyωνται και νά τούς
δίδεται τό κλειδι, έάν ησαν
ίσχυροί στό νου καί δέν είχαν
φ6βους, π,Jολήψεις, φανατι·
σμό.
* .. >

Α

Σ έξε':άσουμε �οιπό� τώ·
.
ρα αν μπορουμε να κα·
ταλάβουμε σάν τί ηθελαν νά
πουν μέ τό «εν τό παν». Στό
βάθος βέβαια δέν είναι δυνα
τό νά προχωpήσου .1ε, καθώς
εϊπαμε. Έκεϊνο πού θ:χ ήuπο·
ρούσαμε θά ητο ϊσως νά σχη·
ματίσωμε μιά yF.νικη άντί
ληψι yιά τό ρητό, μιά άντί·
λη.jJι έξωτφική θά ελεyε κα
wείς.
Στά κοσμογονικά άναφέpε
α
τ ι, καθώς πολλοί τό νομί·
ζΟυν; 'Ασφαλως οχι, yιατί
y ιά έκεϊνα ε"ιχαν ενα αλλο

ρητό, χωρίς μάλιστα νά τό
συνοδεύη

κανένας

συμβολι

σμός, δπως έδω. ΕΤχαν εν:χ
ρητό πού άπό πολλούς εχει
συyχυστfj, έ::ειδη κάπως μοι
άζει μ' αύτό πού μελετουμε
τώρα, μέ τό «εν τό πS:ν».
Πρόκειται yιά τό ρητό πού
εχει άποδοθι:.ϊ στόν μυθικό
Έρμη τόν Τρισμέγιστο -καί
τί δέν του εχει άποδοθfj
πού είναι τό «"Εν κα1 Παν».
Αύτό λοιπόν τό «"Εν κα1
Παν» είναι φανερό, πολύ ψα
νερό, πώς άναφέρεται στά
κοσμογονικά α'ίτια, στίς κο·
σμοyονικές άρχές. «"Εν» εΤ
ναι ή μία άρχή καί <<Παν»
ή αλλη. Καί yραμμ:χτικως
αλλωστε ό σύνδεσμος «καί»,
πού είναι σύνδεσμος συμπλε
κτικός, συνδέει καθώς ξέρου
με πάντοτε δύο διαφορετικές
εννοιες. Τό cτι άναφέρεται
στά κοσμοyονικα φαίνεται
καθαρά, yιατί αύτό τό "Εν
καί Παν, ετσι μέ κεφαλαϊα,
περιλαμβάνεται στό μυστικό
-καθώς λένε- ϋμνο του Έρ
μου, πού λέyει: «Άνοιyήτω·
σαν οί ούρανο1 καί οί ανεμοι
σιyησάτωσαν, πασαι μου α[
δυνάμεις αίνεσάτωσαν τό Παν
καί τό "Εν».
'Ήξευρε λοιπόν καλά τί ε
λεyε έκεϊνος πού τό εyραψε,
γιατί άναφέρεται στά κοσμο
γονικά α'ίτια πού ε"ιναι δ ύ ο.
.,.Ηταν «α"ινος» πρός τtς θεϊες
δημιουργικές άρχές, πού ο[
Πυθαyόρειρι ώνόμαζαν Μο·
νάδα καί Δυάδα.
Πάλιν δμως ξεψύy.:χμε άπό
τό θέμα μας. "Ας ξαναyυρί-
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ουμε α' αύτό. Στό «εν τό
,ταν». Δέv άναψέρεται λοιπόν
•αύτό τό ρητό στά κοσμοyονι ·
κά, άλλά σέ πνευματικά ζη·
τήματα και πάει νά πfj, κα·
•θώς νομίζουμε, τουλάχιστον,
ο τ ι ε ν α ε Τ ν α ι τ ό δ:
π α ν τ ο, τ ό ό π ο Ί ο π ρ έ
ίt ε ι ν' ά π α σ χ ο λ fj τ ό ν
ψ ύ σ τ η.
Ποιό δμως εΤναι αύτό τό
,δ:παντο, αύτό τό «παν», πού
είναι ενα, μοναδικό ; Ποιός
ηταν ό μοναδικός σκοπός τοΟ
,κάθε μύστου; τι αλλο άπό
την πνευματική του άπολύ·
τρωσι; Άπό την πνευματική
του έλευθερ(α; Άπό τό ξε
,κόλλημά του άπό την άyκα·
λιά της ϋλης; 'Από τό ξαyκ(στρωμά του άπό τόν άδυ
σώπητο «κύκλο» των γεννή
σεων στη Γη; Ό «δφις»,
πού δταν είναι σκοτεινός ση·
μα(νει τό γήινο καί πού πε
ριβάλλει σφικτά τό ρητό μας,
αύτό δέν ε(κον(ζει; Δέν συμ
βολίζει τίς δυνάμεις τίς γήι
νες πού έμποδίζουν τό πνεΟ·
μα νά φύyη, νά πετάξη; Καί
πού δταν τό πνεΟμα τοΟ μύ·
'()'του yίνη άyνό καί ψωτεινό
ξεπερνάει τόν κλοιό, τό σφι·
κταyκάλιασμα της ϋλης, της
Γης, πού παιδί της είναι τό
μαΟρο ψίδι;
Αύτό τό «εν τό παν», δέν
τό εχει πfj καί ό ΊησοΟς μέ
αλλα βέβαια λόγια; 'Ό rαν
ελεyε στη Μάρθα την άδελ
ψή τοΟ Λαζάρου -καθώς
-yράψει ό εύαyyελιστής Λου
.κa:ς- «Μάρθα, ΙV\άρθα, μερι
_μνθ:ς καί τυρβάζεις περί πολ·
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λά. 'Ενός δέ έστι χρεία», αύ
τό δέν έvνοοΟσε ;
Είναι χαρακτηριστική ή
σκηvη πού μας περιγράψει δ
εύαyyελιστης (ι' 38-41 ). 'Ό
ταν ό ΊησοΟς πfjyε στό σπί
τι τοΟ Λαζάρου -είναι έκεΊ
νος στόν όποΊον άρyότερα έ
δωσε τη ζωή- ή Μάρθα «πε
ριεσπa:το περί πολλην διακο
ν(αv», ένω ή άδελφή της ή
Μαρία «παρακαθήσασα παρά
τούς πόδας τοΟ ΊησοΟ ηκουε
τόν λόγον αύτοΟ». Σάν λοι
πόν ή Μάρθα ηλθε καί παρε
ποvέθη στόν ΊησοΟ δτι ή Μα
ρία την αψισε, μόνη στίς δου
λειές τοΟ σπιτιοΟ, τότε ό
ΊησοΟς της είπε τό πάρα
πάνω καί πρόσθεσε χαρακτη·
ριστικά: «Μαρία δέ την άyα
θην μερίδα έξελέξατο, ητις
ούκ άψ- ιρ :θήσεται άπ' αύ·
της». • Η άy :cθή μερίδα ησαν
τά λόγια τοΟ ΊησοΟ πού σάν
τά κάμει βίωμά του ό ανθρω
πος, ήμποροΟν νά όδηyήσουν
τό πνεΟμα του στη βασιλεία
των Ούρανων. Καί δχι μόνον
ο1 άσχολίες μέ τά κοινά πρά·
yματα.

Ε

*
' "'

ΝΑ λοιπόν ηταν τό δ:παντο
yιά τόν μύστη, «ένός έστι
χρεία» -«εν τό παν». Ή
κληρονομία της βασιλε ( α ς
των Ούρανων, ή άπαλλαyή
του άπό τό μακρύχρονο τρο·
χό των γεννήσεων. Ή άπο
λύτρωσί του άπό την ϋ \η. Ή
πνευματική του έλευθερ(α.
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ΚΩΣΤΗ Ν. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ

ΘΕΟ5ΟΦIΑ
'ιlno -,;ovs Ν εond a-cωvικovs
έωs -,;iιυ Μndαβά-,;6-κv

Ή ιδρύτρ α τι1ς Θ:c::rcφικης Έ
-ταιρίσς Έιλενα Π::τα66,σ: Μπλc.16ά-τ
σκu, έπεξηyC:. ιτcς οι δρc , Θ::c:Jο
ψία», λέγει δτι, οπι.:c <<θε:Jγcνία>> εΤ
ΙV:Χι ή yεινεαλοyία τ:':Jι Θ:ώι, ετ::rι
<<Θεοσοφία» εΤιναι
ή σοφία τώ,ι
Θεωι, Ξι,,λαδή τί::ιJ 3::ίωJ Ό,ιτωv
'Ώ::ηε Θε,οσοφία δεν εΤ,t:ιι ,ή σοφία
του Θ::::�Ο ά:)iλά ή Θεία Σ cφί:χ, πού
κατέχ:cvν τά Θεία VΟιντα, ή Γ•ιω
uις, τη,ι σποια κατέ,χοιrι πεοί τC.ι
,Θε,�ν ποαyμάτωv ο1 με�μ,ι,ηιμοοι.
Ό :Ελλrι ικ�ς ορ_σς
�<0::oc-cφ'_,-,,
•κα3ιερω9η <•Ξ: το,, Γ
αιωνα
μ:τα
Χριστόν από τούς
vεοπ1λατω,ικ::>υς
φιλοσό.pους
(Άμμώrιιο Σα«δ: 1 αi

τcυς μ:�3ητάς του Π•ωτι\,Ο, Π:ρφύ
ptο, Ίa.μ!Ξλιχ:ο), ο1 ό1rοιcι ΊcρJσσιι
-rό .. κλ:tσικό Θεc::rσφ•κό
σύ::rτημα.
Άλλα ό Διοyέ,ι-,� Λαέρτιcς ιτποδί
δει τcιJ ,δοc «ΘΞο:ι:J :Jφί::r» σΤCιJ Αίyύ
ητι:, ί::οέ;:χ Ποτ-Άμ�ν, π:,υ ιJζησε
-ri:,, Δ' οί:':J\,;:χ π::,6 Χρ :,-τcίι. Γό 1..
'ICΛιΞο<τ tκό Θι::ο::rοφικό σύστιr,,μα
τώ,
ιvεαπf\ατω; ι<ωι Ε,:χό, αv τιήν σπαρξη
ιμ ας uπερτά-της Θείας Οt:σίος πού
_'? 11 CΧπο=::τιΤΊ σrτCι ό.1 ι?ισώπιv:> νοU,
απΟ τ1\ � δn: :.:χ ::Χπέ1;,ο: .. σ•: <ά';:. ό
.::rτή ιο:i ά::,.,:ιη ϋπcιαξ1. Δεχόmv
έτrισης ότι ό cι Ξ, :.Jπος εΤ111:χι ά9άι-α
-τ :,, ι αi δ:σ cός 'χπείιp:::υ ..-ελ:ι ο
ηοιή::;εως.
'Ότι με τήv άyvότητοc
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""Της ζωής -τιοu ιμποοc:ϊ να μuηΘη σ-τά:
1Θε'ία Μuσ'Τfrαι,:χ κια:1 ινά: γνωιpί01η η1
kιτοupγία -του σC1μπο11τος
καθώς
ιιςαi τη ., πραy�ματι,<ή φύ:JΙη -roCι ά.v
θpώποu, δηλαδή τό μα
, Ι<Jpόκοσμο 1<1αί
τό μικρόκοσ•μ•ο. Αίιτά: έπρέσ6εvε τό
έ,Κlλε;κτι,,<ο 0:Jοσοφικό σύστημα των
νeοπ,λα-τωJ ι<ών.
'Αλλά π:ιλύ πρί ., άπό -τιr/ ΚJαJθι
Lρωση -τ::,Cι ό.ΙJοu, ,ε'ίτε άπό τόv Πότ
-·'ΑμώJ, εϊτε άπό τ,ούς vwπ�αττω
ν11<0ύς, ή Θεο::JΟφια, δη.λ1:χδη ή γνώ
σις τC:ι σο:pC:,ι πεοί -τώ 1 Θείω•ν πρα
)ψά-rω,ι, άποτελοCισε τή,ι έσωπρ •,<η
διδασ καλίο. τC::.ι Μυστηρίων. Τί i1σαJ τα Μι,::, rήο :χ της άοχαιότητος,
ΔέJι εΤ, :χι δ"1�:χτό ι νά εχ:.:ιμε αίι9ειντ •<η άπο,ηση
ΓιJωοιζ:,.ι: ιμόι,,οv
ύτι ,νlu::Jτήρι:χ
λειτοι.,ργ:Cισα,ι
σέ
της ::'ι:ρχ:χ,ο-τητος
τrλεισ-τες χC:. ;: ,:ς
κο.ί 6τι έπέ.σuσ::-., τό σ:6ασ ,.ιό τώv
σιcφώ,·
Ύπr pχαJ Μ:η-τήο :χ '1 ιδι 
κα, Κ,JΞζ·κά Λίγuπτιακά, '1 ::JJδ:χι
κά, ΦρJyικά, Ιν\ιθρ:χικά
Άπό -τα
Έλιλη,ι,κά: γν:.:1στότεο:χ εi,:χι τά Μι
ινωικά, τά Κο6είρ -:χ, τα Όρ:p '<ά, ,ά
Διελφ ,<α -τα ΈλJιt:Jίι, α. /',,,:J ιοί πα
.ρο.;σ ιάζ:,;J τα άσχα'i'α
Μι.,στήρια
σά:ι 1μιά χ:1 1S�_:,ε Sη άπάτη ,C:ι ιε
ρέων σέ 6ό.οJς τC: 1 ά::pελC:.,ι. 'Από 10
σεβασμό ομως πού μιιλοCιv γι' αυτά
οί άρ,<α'i'οι σοφοί ό ά,'Ξ;'rrηρέ::ι;σ-τος
άιπό τό. ί.ιλιιστ,ι<ά: ΡΞΙJμα-τα η τή Θρη
έρΞ.ι,ιη-της
σικεuτι•κη
πρσ,<•CΧ,"Τ'άιληψη
μπορεί ινά: άrιτι.ληψι9η την ήθι <rι καί
ψιιχοuργι,<ή οοrοσ-τολή τους, κα9ώς
καί τη σ::>ψία τrού πφιε'i'χαν
Σκοπός -τω,ι Μι,::ηηρίωι ηταv νά
χειραγc.vγησοu,1 τηι άvcοώπι1,ιη Φu
χη στriv ποοεία της τεΙλειοπαιήσΞώς
της. Νά: μι,ι',σα_ ι οσοuς εΤχcιι ,<:χθ:χ
ρη σ,<tψ,, &μyη ή9 κή <αί άγvές
πρα.:έσειι, στίc άλή9:ιεc της Φu
σ,εως που -τίc έr Jώα,·ζοι τά Θ:'i'α
'Τ'Ο., ((ui σοφοί περί τα θεια, οί
θεοφιλείς κ-χί έγγύς ΘεC: ι οίκαϋ,ι
τες». Καί τούτο, δ οτι ή γνώσις τώ ,ι
Θ:ίc..ν νcι,..ι:Φ 1SέJ εγ�α,έλειwε πατε:
-τ,ούς άγαπr, ,μέJοuς τώ,ι ΘΞ.ών. 'Αλλά
ή (<θείια r; ώσ,ς» δ�,ι ητα•ι δa ,ιατοv
vά εΤ ,•:χι φcι,,;:pη καί προσιτή -r::>ύς
-πολλούς. Οι με.uvημέ,οι τή ., έφύλα
γσ,,ι πp::>σεκτικά: στο. 6ά.�η τώ,ι Τε:
λεσ'Τ'η•ρίω,ι, στα αδJτα τώ•v Μυστηρι
ωv, για 1,ά: μη οΞ:δηλωθη άπο τους

Μσ
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άvάξ,ους , 1ά: την άτΕJΙίσοw.
Τα άpχα'i'α Μυστήρια, καθώς καi
οί Πυ81::ι.γeρ
ι ειοι, οί Νεοπ.λα-τω,ιικοί,
οί Γιvωστι1<1οί, οί Ά.λχημισ-rαί,
οί
Ναi,αι κ,αί οί Ροδόστα1ι,,ροι, έγινώ
ριζCJ1v π:•λ ύ καλά τη Θεοσ,ο:pία ικαi
αύτην ακp,Ιοως έJδίδασκαιν, ιμε δια
φc,pετιι<ές 6έοαια κάθιε φο,ρά: έ,κφpά
σιεις, πσο:rεκτι,<οί πά ,"110τε κατά τόv
αύ:rτηp6προ τpότrο, ωσ-rε να μή μ
, ε
τα5οθη ή Θεία l c,:pία σέ άvέ-τοιιμοuς
VO: δεχ8οί, ΤΟ έι'<τuψλωτικο ψώς της,
'Η 'Έλε,.:r Πετ,ρό6.ια Μπλαοάτ
σ,κu, ίδpύα.nας τό 1875 τη Θεοσο
Φ''<Τ\ 'ίΞ-το. ;>ία ε,<::ωε μια πρωτότυ
πη τ: ) υr;:::η πο:σπάθεια, εvα•ι πει
r:,::rματ,::J μσ π:,οσαρι,..ιοισμέ1,ο στό,,ι αί
ώνα της διαδοσεως τ..Jιι ψώτωι. Άnιέ
σup: τη Θεοσοψια άπό τά 6άθη τώιν
προ
Μ.:πrι;,ίι..',ι <::χι την εψερε
cισιι ::> της ζωης. Ττr ι πρασέ:pερ,ε με
έμπιστο.:rι:,, σε όλόκληρη τή ,ι άιv-

στο

€ρωπό-τητα.

'Α""εσήκω::π

με άγι ά

χέρ :1 Τc;,ι πέπλα της 'Ίσι5ος καί
το μυσ-τικό Φως
O1,.ιJ

ελcψψ: στό,., κό

Έγκp.;,μισ: ,μέ στιι6.:r,ρά: χέρια

-τ :ύc cρ :xy ,.ιούς
πού ι..ο:χτοϋσσιι

έπιφvλ::ι;κτικοτητος,
άπόκρvφ::χ τά μu

στι,«χ τώv θείι,,ν ι,όμω,ι από τό
π: ιλύ πληΕας Καί έ,,ιω αλλατε ή άρ
χ::χί::>.

Σο:pί:χ - ή άπόφι,ψη

Γνώ

σις - έδιδ:το με -τό σ-ταyο,ιc,μετρο
στα άδu-τα τC::1

Μυστηριω.ι, τηJ πpο

σε�:ρ: τωρ:χ 11 Μπλ::χ6ά-rσκυ, με •,ά:
Θεοσοφ ι <ά: σ.>γγρ:iι ,..ι ματά της, σέ με
γαλεc ποσότητες <αι �ρος δλσJς
Έ:ι τούτοις τα μvστήοια τη;:: λει
-rα1.,ιαγίαc -ταυ σC,.ιπα.ιτ:::>ς καί της έ
ξελιξ:ως τ:Cι ά.ιΞ αC:1που, τα μυστή
ρια ,σJ

μ:χο<οσ<όσμου «αί -του ι,.ιι

,-_ρα<όσ,..ι:J,

άπό την 'ίδ :χ τοι,ς τή

ψC'::J'l, εf ,:χι αί,::,τηοά:

άπο<λ�ισμέινα

άπό τοίις ά1ιέτσ• μοuς 1να τά: έvι,ιοή
σοι,,ι. Οι πέπλ::>ι της vισιδος κατέ
πεσα,, αλλά η � 1 σις π::χpαμέJει πάJv
άθέατη σ-τά: μάτια τω,ι 6εδή
λQν, πού άντιπcφέρχοvτ<αι άπρόσ�ε-τ,οτε

1<-rοι κα'i άδιάψοροι.
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Ή Θrοσοφία δ
, ιδ<rο1<ε ι τη Θεία
προέλεuση του άνθρώποu ,και τό ό
μοούσιό του μέ τη Θείrα Ούσία. Δί
νει &σι τό κ.λιε ιδi της πραγμα-rο
πο, ήσεωc
6νείροv των μυστι
κιστών, δηλαδή της σwε ι δητης έινώ
σεως
ό,.,θοώΠΌU •μέ τrη Θεότητα.
Έποt-1€1 ως ή Θεια,σ'Οφία εiν1α1ι σ)('Ο,λείΌ
μυστικισμοί).
Άλλi:ι. εΤινα ι συγχρό
νως και σχcίλείον όπrοκρυφισμοίί,
διότ ι προσφέρε ι στουc σπο uδαστάς
της τη δvνατότητα
να γνωρίσουν
τovc άορατ'Ους κ
, όσμους ικαi τους ά
πόκρυφονς φυσ ιικους ινόμ
που
, οuς,
ρι.Ιθμίζοw τη λε ι τουργία τοίί σύμπσν
τοc κοjι την έξέλ ι ξη τοίί άνθρώπου.
'.ΑJκο.;ραστα ομως ή Θεοσ�οφία δ ι α
κηρύσσει δτι ή εξέλιξη τοίί ήθικοίί
5ι,'1'ος πρέπε ι
6αδίζη πcφάλιληλα

mu

τοο

ινα

μέ τ!)ν εξέλιξη -rou δ ι αινοητι,,<Οί) OV
·ως, γ,σπi άν καiθvστφήση ή ήθ ι κη
έξέλ ι ξη άπέναντι της διαι•οητ ι κης έ
ξειλίξεως, προκύπτουι,ι τφάστιο ι κίν
δυνDι. 'Από τη γ,νώση Τωιν άπόκρυ
φC.,Ι φυσιικων νό,μ�,ι άπορρέονν 6 ι ο
Ι\ΛΟΙμΙΙΚΟΙ κανόινες, τ,ους όποίουc είναι
άπα;ραίτητο ν' ά!κολοvθη έκ'6νaς τrου
θέλε ι ινα μvηιθη στη Θεία Σοψία. Οί
6 ι ονο,μ ι κ,οi αύτοi ικ-ανόινες άι,ια,ψέρον
τα ι

cτττ,1 κάθαιρι::rη και άγvότητα
σώματος

τοίί

τrράξεωιν,

και

της

ψvxiiς,

των

τώ,ι αίσθημάτωιν και τωιν

01"'έψε�, στην έξαψό�ι ι σrη των έγωι
στ ι κων τάσεων. στήv άι άπτuξη άJνu
πτόκριτης, όJληθιινης
1\Λεργητ ι κης
5 vτ α,

ζωινταινης και έ-

άyάπης

προς

στηιν άρμοvική και

μi: τοίις ψuσ ι ικους

δλα

τα

σt:•μψt.:ινη

όt-1ους ζωή.

Ή Θεοσοφία δέ.ι εΤνα ι θρησκεία,
δε;;

εχε ι

δόyμαrrα,

οvτ�ε

'1 ερατείο,

ούτε υπόσχετα ι σωτηρία, οϋτε άνα
ζητά π ι στούς. Να ποuψε δτ ι εΤ,α ι
σύ.,θεση δ,λ,ι,:ι,ι τω v θρησκειwι, θα η
'Ί'αV ίσως τ�ολμηpό. Μπι0ροίίμε δμως
vά ποCιμ,ε ό, ι εΊv:χ ι ό έσωτερ ι σμός
κάeιε ιθρησικείας, ή οίισία:,

ή 6άJση

και ή κρυμμένη ζωη κάθε θρησκεί
ας, άνcJξάρτητα άπό τίς έξωτερ ιικ,ές

της μορφές. � Αν άπο κάποια θpη
σ�κΕJ
, ία εiλιει'Πε ή Θεία Σ0ψία,
ίιπάρχει στον έσ,ωτε,ρισμιό κάθε θρη
1 1εία αίιτ11 θα ξέτnε
σκείας, ,ή θρη,σ.<
φτε σέ είδc.:ιλολατρεία. Ή Θεαrοφίο:
δειν εχει δ,,κές της
τ�ελετουp1γίες,
γιιατi στέκιετα;ι ψηλότ�ερα άπο
τίς_
ι ι,ς της λ-ατpεί
έξωτερι,κές έκt5r,ιλώσε
ας. Ό άτrέροντιος οίιp1ανός εΤ� ι ό,
Ναός της και τό ιάυίγαστο τραγού
δ ι τής ψύ:rε.ως ή τελετουριyία τη,ς.
Σέβεται κ:1μ1ως κάθ'ε
τε,λ,::.-rουργία,
ιωΘcJς έπίσης
σΜετα ι ικ.ό18ιε θpη
σ�κεvτι:<η τrίστη και κάθε wε,r.:>ίθηση
η γvώ ,..ι η. Ή Ε. Π. Μ. γ,ρόlφιε ι : «Δϊν
-εiι μαστε ίδι,αίτερα
προσικιαλλιη,μέινοι
σε ΚΙαμιμ ι α θpηισ,,<εία, σε ΚΙCJ.Lμ1μ ι α ψι
λοσDφία.
Συ) έγουμε -τ,ο καλό, δ
που -rό σuιvσJVΤήCJ'Ομ•ε. Τα μέJλη της
Θεα:rοψικης Έ-rαιpίαc εΤvαι έλΞύθιε
πρεσ6εύο,rι 6τι1ο ι α1δήποτιε θ.ριη�
ρα
σ�κιεία η ψιιλοσοψία προτιμ::,Cιv>>. Ή
Θεοσοφία,
λοιπό•,ι, δέ,,ι εΤνα ι θρη
σκεία. Ή Θεοσοφία δέ,,ι εχει δό
γματα.. Ή άλή9εια υπάρχει έ:πόl;ω
άπο τά δόγματα. Ή Θεοσοφ ι κη Έ
τα ιιρια έχει σcΝ ίc\μ16ιλιημά της τη
q:ραση <<Ού.δε,μ ία βρη1σκεία ύπερτέpα
της 'Αληθείας».

ττοu

να

Ή ήθ ι,<η της Θεοοοφία1ς εΤναι ιΊ,
πρακτιι<ή της Θοοσοφίας 1καi συινί
σ-rατα ι στόιν έ:ξαγν ι σ,μο της 6ουλή01εως, της διο:1νοίας, τωv έπιθUΙμ ι ώι
κtι:i των τφάιξεJωιν. 'Όχ ι στη,ι τrει
Θάρχηση, στήν καταπίεση ,κ.αi στον
έξαιναγκασμό,
αΧλα σ'fό,,,, έξαγvι
σ·μό, πού ερχετα ι μέ τη 6α;θειά:
κατανόηση καί μέ τι\v έξα1ψc1 ι σ,η Τ10ύ
έγω ι σμοίί. Συvίστ<α'1'α ι έπίσης στόιv
άmε:ρ ι όριιστο σε6ασμο της έλευθε,ρί
ας της σκέψεως_ της έλευe•ερίας -rοίΊ
λόγου. της έλευθφίας της σvνε ι δή
προς
σιεως. Σ τηv εί.λι,κρινη άγό�πη
δλα ά-νεξαφέτως τα όντα. Στήv προ-
θυμία της πρcσφοιpδ:ς ύΠΙηprοι,ώv και
τ,ης θυσίας για τους &λλους. «ΘΕJο-σΌ:j)Ι'<Ο καθη:<ον - γράψε ι ή Ε. Π.
Μ. - 1,α δpέπωμε στο δράμο μα1ς
τα ρόδα, ,μέ σ,,ωπό , ά προσψέρωμε
-ro αρc.:,μά τους στvυς άλ<λους, O:.t
είναι άτrαραίτητο vα στερηθη κά
π,::, ι ος τη χαpα της εύωδίας τοvς,..
,φατC:>v'Τ1CΧς για τον έαvτό μας τα_

ΙΛΙΣΟ�
άyκάθια).

Ή θεJοσοφία εΤναι αντίθετη προς
Ι<'άθε ίδέα � ι σαλλοδοξίας η φαJΙΙα,ι
σ,μού καi άποσ-τρέψετα ι -τiς διχόrνο ι 
ες. Σέ6-ε-τα ι -τiς άν-τίθΕ.-τt;ς Ύ1Vω1μες.
ΈπιθUΙμεϊ ν' άν-τ ι κα-τtcrοταθη
στοrJ
κόσμο ή κ
ι ιαχυποψία δια -της έμπ ι 
στοσύ,,ης, ή άτηληστία δια -της προ
σ'φορδ:ς, ό ό.,νταγων ι σ,μος δ ι α της
σννεργασ ιcrς, τό ιμίΌ,ος ιδ ι α της άγά
'ΙΠ]ς. Κηρύσσε ι -την τrαγκόσμ ι α ά
δελψότη-τα, χωρίς δ ι αJΚρίσε ι ς φuιλης,
πίστεως, ψύιλοu. -τάξεως η χρώμα
τος. Καi για τ ι'\v πραγμα-τΙΟποίησrι
έ'Ι!ός πυ!)η'ΙΙ1Dς της παγκοισμ
ι ίοu άiδελ
φό,η-τος σ-το π,ρcrκτικό πε1δίο ίδρύ
θη καi ύπάρχε ι ιή Θειοσοφ ι κιή 'Εται
ρία στόv κόσψο. Ή Θεοισοφιι<ή 'Ε
ταιρία σuγιχεντρών>, ι ο:\ διοι;:ς καi γυ
vο:Ίκες άπο δλες τις ψυιλές, τiς π ι 
ΟΠ'ε ι ς Και ,ις ΚΟ'σμοθεωp,ίες σε ενα
κο ι νό σκοπό, -τή,J ερε.wα -της ά.λη
&ίας καi -τή,ν πα,γκόσ1μιια άθε.ιλφό-τηr
τα, την άγάπη για ,01\f a:ivflpωΠΙO, γ ι ά
ι<άιθε ανθρωπο κα:i για δ'λκχ τά όντα.
Ή Θεοσοφία, μέ το ,,ά μην εΤvαι
δοy,μστ ι κή, δέv εχε ι ,μια
άπό.λυ-τα
Γ ι ατί ή
κα:θωρισ1μιέν,η δ ι &χ.σκιαλία.
Άλr;θε ι α δέιν εί>νιαι δvνατόιν 'V' άπ10'Ι<.ρικτrαλλ-ω9η σέ δόγιμα-τα. Ή ζωή
δέν εΤνα ι ποτέ στατ ι κή. ΕΤ,�αι δv
'1-'CΧ'μι,κή, πάλ!λ•οt.;,σα, σuινεχως δημ ι οuρ
γιι<:ή. ι!Ξύρίισικεται σε δ ι αρκ.η, ροή. ΕΤ 
ναι εi α αίώ'ΙΙ ιΟ 1Γίγν1εσθα1. 'θποιμέ
tνως και ή Θεοσοφία δέv εΤ= ι ε,να
σύστη
ι<αθωρ•,σιμόJο γι,ωσ ι ολογιικο
μα, άλλα ή συνεχής ε ρε u ν α για
τηi\Ι κα-ταwηση -του συvόιλοu -της Θεί
ας Σοψίσς, εpεu α πού έπΕΙΚ.τεί1 εται
σε δλα -τα π:δία της άνθρωπίν,ης έ
νεργείας.
Έν τούτο ι ς ύπάρχοw ,μερ ι κές δι
δασκαλίες, μερ ι'<ές άντ ι λήψε. ι ς καi
δ ι αχειφ ι μέvων
θε:οσόψ<.:v
άπόψε ι ς
,μελε-τητωv, σχετικά μέ -τ�ούς νόμους
-της ινε ι τοι.ργίας του σύιμιrrο.ιντος και
-της έξελίξεως -του άvθρώτrοv, σά,v ύόν-τό-τη-τος,
λικί\ς και πνau,ματικης
τrού άποτι;:ιλιοΟ�J τη λε.γόιμειvη «θεοσΌ
φιΙΙ<rι διδασ«αλία». Άλλ' ή διιSαJσκα
λία αίιτή δέv προ6άλλε-τα ι σω.ι δογιματική, ουτε μΌvοπωλεΊ ,ή.., άλή
θε ιια, οίίτε δ ι ΕJ,<δικεϊ -τό άλοοητcιν.
_
'Απεναντίας, με -τιήιν ττεπο ιθησ� v δ; '
οί άλήΒε ι εις ,ου 1Τ' ωμα-τικ.οu κο-
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σιμοu εΤναι άδύ,,ατοr., vά συiλληφθοϋιν
αιιινολ ι κα ά'rτό •'l'V περιωρ ι σμέ;νη άv�
θρώ πιιvη δ ι ά,ΙΑ()ια, δέ.v Κ!οupάζε-τα, νά
'Τ'<Jι ίζη δτ ι όλόκληρη ή Θ,οοσοφική 6 ι 
δ<ΧU1Και\ία δέ,, -εΤvα ι , παρά ,μ ι α άσθε
r.ι ι κή πρ=άθε ι α μιετο:ψράισεως καi
με-ταψορδ:ς -τιου όράJμα-τος της πρα
γ,μα-τικότητος -τού πνεu•μιctτικού κό
σμου σ-τή,v πλά νη του κόσ1μοu, των
ψα ι,vο,μένχ.vJ. Μό•, ο μ' αυτή -τή,v ειν1,1οια δίδετα ι ή θ•εοσοψ ικn δ ι δασκα
,λία καi άvή,<ει σέ κάθε σ>ποuδαιστή
'Της το ήράκλε•ΙΟ ι:ργ.ο vo: διε.ισδύ
ση σ-τό βάθος -των διδασικαλιώ, της
και νά σuλλά6η -τή ζωινταινη πρα
γμα-τ ι κότη-τα πού κρύοετα ι κά-τω άπό
,Ο: r..-ε,<pα σύμοΌιλα ,� i\έξεω, .
Ή θεοσοψι,ι<ή δ ι δασκαλία ξε.κιvά
ει άπό --ιιήv ά�rοψη δ-τ ι δέιν ύπάρχε,
πCΧΙρά μhα, μοι,α,δ ι κή και ένιιαία ζωή,
τrού εΤvα, ή ζωή του πcιJ-τός. vΟλα
κατά ,μέρος οντα εΤrνα ι τειμαχι
mμέΜες έJ'<δηλώσεις
της ,μοναδιe<ης
έ)ι ι αίας ζωης σ-τόv κόcφο τωv φα ι v ο
μt1νω'ΙΙ, σ-τοv κόσμο της σχετικό.η
-τος. Ό α.ViθοωπΌς, σάrν -τ,μηιμα -της
ιμο•ναδι.κης ένιαίας Θείαι::: ζωης, μπο
ρει v' άπε.λ::υ9Ξοωθη άτrό τούς πέ-
τrλΌυς της άγνοίας και
λά6η ε
πί Υ'Ι!ωση της άλiηιθιΜης φύσεώς τοv.
Τό'Τ'Ε. θα f! v, οήση δτ ι ή παγκόσμια
όJSελψότη ς δέv είνα ι άπλως ,μ ι α σu
-.ια ι σθημα:τ ι κή η μια ήθ ι κή ειι,νοια, άλ
λα εΤ,vαι ψ,uσ ι κος vόμος. Ή ά:λλη
λεγγύη διλc.:,ν τωι άνθpώπωv εΤνα ι τ'\
ήθική συ' έπε ια του φu<;'ικοϊι vό,μ'?u
-της άδελψό-τη1'ος. 'Η uπαρξη της
και _ή
_ ζωιϊς
μ0<νcrδικ1ης έν ι αίας
,
παγκόσμια αδε.λq,οσuνη απΌτειλοvν
τις θεμελιώδε ι ς άλήθε ι ες της Θεο

m

να

σοφίας.
Μ ιά αλλη i,εμελιώδης θεαrοψικη
δ ι δαηκαλία εΤJαι ή ϋπαpξη λεπ-τΌ
τέ,ρc.:ον κόσιμc.:ιv. με διαψορε-τιικ� σ�
σ-τ�αση και ύψ,ή της ϋλης ποu �ς
άποτελεϊ. ,Αύτοί ο,ί κόσ1μιο ι εΤνα ι α
όpαw ι γ ι α 'ΤΟ: \.ΙάτΙα του φUσΙΚΟL/
σώματος, όpα-τΟΙ οιμως ΥΙΟ: ΤΟ: μα�
,
,
-τια της ιι,u,χης. Οί λΞ.πτστερο ι αυrτο ι
κόσμο ι άποτελιοϋιν πεδ!α έξελίξεω�
τ
της ά,•θοωιπί,.ιης σv1ειδησεως, , τ ο�
ι
ε
ς
α
π
ι
σέ
μ
έ,ρχεται
έ <Χιφrι 'μ ζ� wv
-:α
λε,πτότερα περ ι 6λη,μα:τα της. Διοτ_ι
ή σvνείδηση, έκτός άπο -το �σικο
σωιμα, ε.χε ι κ�α:i (i),Jν:J., λε;π-το-τερα

•
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πε,ρι5λryματα. Οί κόσμt0ι αίιτο1 ,εΤ
ι αι τό άσrrρ•κό πεδίο, τό νοητικο
πεδίο, ,και άλλα λ,επτότε;ρα πεδία,
απρδσιτα
στ,μερα γιά τή vόησή
μας. Σ' αυτούς τούς άόρατους γιά
-τά ,φvσικά μάτια κοομους bvφγεί ό
αν3ρωπος μέ τις λεπ-τότεpΞ:ς ί;λικέι,
UΠ'Ο::rτά:Η:ις -του η πεpι6λήματ,α της
όμοούσισς μέ τi,ι οίισία του πανrόι,
ψυχ ής τ::;J όχι •μό ,c,, καιτά τό διά
στη μσ τής έπίγειας ζωής του, άλ\ά
και μετά τσι1 λεγό,..ιεvσ θά,•α-τό του.
'Αλ").:ς ε,,..ιελιώδεις Βεοσοφ ικές δι
δασr<αλιες εΤ,αι ή έξέλιξη ή Με.τεν
σάρ<ωση και τό Κάp,..ια Σ' αίιτους
τούς ψuσικούς , όμους ίιτrοτάσσο.rrαι
όλα τά c,τα, άπ' άρχ 0,ς μέχρι τέ
λους του κίι<ΛΟJ της έκ5ηιλώσεως
Πώς λειτΟJpγεΪ ό νόμος της Ε
ξελίξεως,
Κάθε 6, άποτελεί ε.ια η..ι11μα �ης
μcι::;ιSι«ης ένιαίας πe; γκόα,μ :χς ,ζω
ης, εί,αι ε,ας σπιι,•9η')ας
ου αν:
π,,5ησε από τή,, α:ω,ια Φλόγα, μια
ασί,ο ποί,
έ<πορεύτη<ε
άπό 'ίΟ
κfJ 'T'p..J,, τής Ύπάοζεως, με το ό
ποί C' ,1 ομι..ς εί ιαι πάι,τοτε αΈ:>.άσπ χ
στσ ήνω,..ιέ.ιη 'Ε.ι τ::Juτοις σ1c, κ-'>
σμο τής ε<5ηλώσεως
έμψαιίζε:rα ι
σάιν ξ:χωοισ-τή μοvά8:χ, περ υα.ΑΛο
μέ"η από υλικά σC:.ι,..ι:χτα, τά οποία
τή; �οατοC, Ε:ομειιμέl η στο, κόσμο
, ιiς ϋλης.'Εξέιλιξη εί ,αι ή 6αb,..ι,αία
α πελειιSέρr,..:rη τής μσ,άδος η πrνεύμα
τος ;, ψι,χης η σι,,,ειΕrρεως άπό τά δ� 
_
σμ.:χ τω, uλι <ώ-11 σι..ματων ( φυσικου, α
σ τρικc.:, ,Ο']τικcCι κλπ ) . Ή έξέλι
ξη πρ:::,χωα:Ί κατά σ-τά5,:χ 'Η δρό-
ση της άpχίζει φανερή άπό το όρι,
κτο 6ασιλειο, γιά να πεοάση σιγ:χ
--σιγά στο φJΤ,<ό Και όταν -το
φuτι.<Ο οα:rίλε Ο δε; εij -:Χι πια ΟΕ
lεση ,;α σuγκρ:χτή:r'] τη ζωή πού
σκ ρταε• για έι1εογητικώτεοη έκδή
λωση, τι.,-τ,ε ή ζωη πε.c,;άει στο έπό
μ- ,ο οταδ,::, εξ:λξεως, τη, έ<δrι
λωση στο ζωι.<ο 6ασιλε ο Ί--1 ι---Ο
νο 5α - τr,εCιμσ - u,_,χή - σι,;:ιδηο J
έχει τώοα γιά ίιλι <ο έξωτερ 1.<ο πc:_:Jι
ολημα μοο:ρές τ:;C, ζωικού 6ασιλε:
οu, στη, σοχή άτελέ:rτερες και α
τrλοί,στη:_ς, πού μέ τη, παροδο τC,;
χ λιετηριδων έξελίσσcι -ται σέ τελει01ερ0Jς και τrολvπ1λc<ώτερο.1ς
όρ
γα11ισμJύς, κατάλληλους γιά να ι..ι<-

δηλώσουν τηληpέστερα την όιλο&να έ
ξελ ισσόμΕ1Vη ζωή, τη,, όιλcέvα τrλου
τιζόμc:νη σέ πεΊpα ψυχή. ΝΕτσι φJ<Ι
νομε στά τελ,ειότε_οα είδη του ζω·;_
κοu βασιλείου. Και τότε σνντελεΊ
ται τό έ πόμ,Ι ο ιμΕJγάλο οημα
της
έξελίξΞΙως. Ή ιμε-τά6αση άπό τό ζω
Ίκό οασιλειο στο ά..εοώπι11,•ο. Ή μο
ινό6α - πνεύμα - ψUΧΙΊ - σι,ιείδηση
άτcι,-.ιικ\)Τ(ΟΙΙεΊτιαι 11(1(Χι εχει τώρα για
ύλιι'<ό έξωτεpικό πεοί6λημα ε,•α αν
Δέ.v Θά έκδηλιωθη
ιeρώπι ,,ο σ�ι,..ια.
πιά μέ μορ:pές τού ζωικου οασιιλεί
ΟJ
ΈΊ'σι ό αι19οωπος εΤ αι μία ά
ΤΙ:1,-.ιικότης, πέΟ:ΧJ τιϊς ΕμψC\ Ους προ
σωπικότητος, προιόι ,μιας μαιφοτά-
-τ,ης ιιλικής καί πνεuματ •<ης
έξελί
ςεως, έκδήλ,ωση ιμιας
πνωμσrτικη,ς
μ c ,ά5ος τrού σνvεχως έ§ελίσσεται
η μαλλο.ι πού όλοένα άπελΞJι.ιθερώ-
,... .:ιαι
Ί-1 έξέ"λιξη στο ά,:ι;>ώπιν::ι 6α:σί
),υ::ι ο•ι.•,:χίζεται μi. c'rλλεπάλληιλες
τ
μc:τε,:rαρ<ω:::r:ις τής
ατcμ ι< όητ-ος
σι α\ληλο5,ό5οχες προσωπ <ότητες,
χι..ρίς διόJφιση φύλου κ:χι q:Ulλης,
σι,..ι<Ι,<,,να με το vό ,..ι ο τής Μετε.ισαρ
ι<ι...:rεως.
Ποιος εί,:χι ό νό,..ιος της Μετεν
Ο'ορ<ώσεwς καί πως λειτJuργεΊ;
Τό θεμα αίιτό, ά-ψ' έ,•ός προσελ
�ύει πολύ ε,5 α;έοcr.ι
άψ' έτέρ,ου
σ.<u.,δσλιζει ηc\λούς Γι' αίιτο άξίζε.ι
να το εξετάσω,..ιε κάπως ά,αλu-τικώ
τ:οο.. Γιστί, άpσγε, σ,<α,'5:χλίί,ε.ι ;
'ΆλΛcvς διότι επηο�άζοπαι άπό τις
ιιΛ στ <ες α;τ λη,ι,:ις, πού εΤvαι πάν
τ vT Ξ: τrcΛυ δJV:ΧΤ<.ς r<:).ι άπ:χρ::>ύοvν
r<o :: τ, αλλ::ι πέσ-:χ άπο τό ψι,,σ ικό
<'OJ,JO μέσα σΤΟΙ όποιο σήμερα ζου
μ:, αλλ::uς διοτι έπ']ρεαζc.ιται άπό
τη J"ψ:Jλ�ρή c'rιτι\η,j..η δτι ή Μετev
σσρ'<ωση εΊναι άιΙΤιχριστιΟJVι,κή διδα
υ <::;Λια t'αί ψο60:,1σ, α τή ., μελε
τi;Jου,ι 01 Ειεόσοφ::ιι δ: ι εχοu, 1<σu
μ,.:χ πο::>3εση προπαγάνδας της ίδέ
ας -ης Μετε.,σαι:;<ώ:rεr..vς
Κο•μμιά
ι., 1μασια
tι.ν εχ:ι ά, π::\λοι η λί
γοι
πσραδέχω,ται n άπορρίπτοι,ιν
τη; υπαpξη έι1ος φυσιr<ου ,,όμ•ου. Οί
q ,.,σι.<-,ι ι1::,..ιοι λειτο,ιογοίιν χωοίς την
αδεια μας . < αι χω_οις 11,α .λαμ6ά1ι1οv ! ι, π' 0-jJ ,1 τή γνώ,μη τής πλειο4-ηφίας Κ α .ιέ,ας λόγος δέ.ν ίιπάρ,χει
•,ο πο.οαδεχ!3η κα11,•εις τ-ή Μετενσάρ--
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11<ω:rη, CΧΙ; ή rκαταJνόησή του την ά
,� οφούει.
Δεν πρόκ,:ιται, λιοιπόιν,
1 μ ,ε ,ή θεc.:οία ,ης
.,.,ά πpοπα1yαvδίσc..:,
Μετε,σαρ<ώπ,ως.
Άπ�ώς ινά ,ήν
έκθ[σωμ:. συνοπτικά
της Μετε σαρ,<ώσεως
Ό νόμ1 ::>ς
,δ�ν είvαι, παρά ό ινόιμ::>ς ,ης Περιο
δικότητος
'Εναλλαγή θα,;άτο..ι και
.ί:ωης, έκδ1λώ::>•εως καί ά,,:1<ιδ1λώτοu,
ί,λικοϋ και π1-ει.ματικοϋ 6ίοu.
Το
π νεuματ •<Οι J "Ο,, ό άληθ,,;οc &νθρω
πος, δέJ πε3αίνει με το θάJιατο. Ά
Π'λως αποχωρίζεται άπο το ύλκο
-σιώμσ και έξαιω.JνουθεΊ 110: ζη χc..:ρις
.έκδηλώσεις στό; �ι.<ο κόσιμο.
Ά
κολοJθι::,τας μια ι μο φα
διαδρομή
έξελίcεως, άλληε ζη στοι πι;ει,ι,.ια
,. <0 κο::rμο χc..:::Jις ύλι<ο σ�μα, και
αλλοτ� ζή έvc:J έπίyειο 6ίο.'Η έJαλ
λσyη τήc, ζωiΊc τοϋ πνει,.ιατ ιωϋ άι,
(pώτr::J, ο \λ::>τε στον ύλ ι<ο κό:rμο
με ():) ά J.'1ωπ ι :) σι:.μ:χ •<αι άλ"λ::rτε
στο; π ,:�ματιι<ο κόσμο χωοιc ί.λ <ο
σώμο., άποτ.:J\εΊ τn; Μετεσόρ<ωση
Κ ατό. ,η Ε':1:1σο1> <η ά,τίλϊι/-'1 ό
<:ίιθpωπcς άπο,ε,λε'ί,αι άφ' έινός άπό
-τό πολλ:,.πλό
q:3σ.οτό
σώ,.ια ,Jci
(,τc\λαπλό, διότι άποτελεΊ,αι άπό
,ο ψι:rι<ο σώ ,.ι α με ,ό όποΊον ένεργεi ,ο :χστο •<ο με ,ό όπ::JΊο, έπι
θJμεi ι<αι οι•,::χ σ8ό,;ε,::χι, και ,ό νο
ητ 1(0 με τό όποιο σι<έmι εται) και
ά:t-' έτέρο..ι άπό ,ήν έπισης σC,ι9ε,η
σ::ο.να,η ψuχrι, πcύ όνc,.ιόζε,αι στη
Ε:οοοφική δ δο:σ'<σλία «άτcμικό,ης,,
Ί, άτ::,,.ιι<ότης εί,ο:ι -έ'<ι:ί,;� πού με
,ε,σο.ρ<ώιεται
Έvώ τό πcλλαπ�λό
<,>Jcpτό σωuα πού
,ό ό ο,.ιαζωμε
"πρc:,ωπ,t-.ο,ητα>, ζη yιά μια μοv::ι
ψ:p::J. Τι εΪ,.:lι ό eο.;ατ•ος- ΕΤvαι ά
πλώς ή κ::χτο:r,οc:J>η και άπ:::rC,ι3ε
<rη της ί,"λ <ης ,.ιοοφης, δηλα5ή τοϋ
Ή ατc -1 <ό,ης
φυ;,ικ:)J σc,,,,,::ι, oc,
δ€.v εχ:ι πιά τη; Ξ aι;ατό,ητα νά
ε <51λw,:ται στο φυ::r <Ο κό:, ,.ιο, ό
πως ,Ο ε<αι1ε με 1"0 ψι,;, <Ο σώμα,
ό.πό τό οποΊο έξ αiτιαc ,οϋ θ::χ,α
-τ,.:>J αποχu.:;,ιζεται όp•:rτικο..
Δι::χ-rr,ρϊίται όμως ή δι.,,α-τότης vά έ'<δηλώ,•εται στόιv άσ,pικό και σΊ"CιJ vο
ητι'<ο κοσrμο, έΦ' οσ::,; έξο.ωλσu
ΕοCι ,.ά ύπό-::,χοu; -τό άο.ο <0 και
'lό vc1τ <Ο σC::ιμ:χ, δηιλ1αδή ,ή δι,ιατό
-τιης 1-α συvαισ3άιεται
και ινα έπι
θιιι-16,
καΘώς και ή ιδι,;ατότη
, ς να

::::χ
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Οl'<έτ, τεται.
"Ε111ειτα δμως άπό κά
τη φθορά
ποιι1 χpιοι <Ο διάστη1μα,
σώμα,-οc όJκολοuθεΊ ή
του φυ::rιιω,1
καi
ψΘcρά ,-,οι} άστp κοϋ σώματος,
V()ητικοϋ
,όJpyότφα ,ή γSοοά τοϋ
σι:·,μο.τος. Αύτός εΤ ,•αι ε ας δεύτε
pοι, ι<αι τpίτοc θά J1-ατισ ς "Ε11σι -τε,p
μ,ο,τίζεται
όιλοιΚιληpωτι,κά
ή
ζωrι
τ
της πρc:,ωπιι<ότη- :::ς. ΤελειώJει ιμιά
έv:1άρ<c.::rη. Ή άτομ1κότης
ιδμως
σι,yκ11ντρώιει ,-η; π�εΊ_')α πού συνέ
λεξ· ή ύλιι<η μορφή κοτά τόv έπίyειο
Cιο, ι<αι ή επεξεργασία αύτi\c της
δη1μιι::>uργεΊ eνα
πε,ρ:χς εΤ,;αι πού
δημ::χ έξελίξεως της ά-τομιικότητος .
Άψοϋ περάσει μιά μιarφά η σuv11:;:_ρίοδ,::>ς,
1c,1ωπ,:,1 χι:.:11,ι<ή
δση
XD c αζεται yιά τή ά:ΙJομοίωση της
11 .ιpαι πού
σuy <Ξ.,τοc,;ι�,,ι<ε
απο
τί,; .:.πιγΞ. ο 6ιο πcύ προηyήθη,ι<ε, ή
απμ <01 ·,:; ποcσλα1,.ι6άνει 1 ιέο πολ
\:χπλύ ιλκό περί6λ1μα, κατά την
άντιc-τροφη σ.: ρ::χ της έyκαταλείψε
ώς Ί"ΟL,, δηλαSη πο.:;τα νοητι,-.:ό,
πειτο αστριι <υ και ,-ελ.:uταΊα φυσι
κό π.:ρι6λ1μα . Τοϋτο εΤv•ο:ι ή yέννη
νέου
οη στc, q:..ισ,<ό κόσμο έ,,ος
πα 5 �J, πού άποτελεΊ μια νέα έv
σ ά ,.: «,χ:;η τ 0,ς άτσ,.ιι<ότητοc σέ μια
κο I ούργια πρv:::rωπικότητα,
ιή ό 11 :>10 δμ:,}ς δει έχει •<α,έι,ο: ψι:J.1-'Ξ.Ρό
δ:::σμό μί τη; πο:ηycι,,.ι:νη προσω
π,<0τη-τα, πού άποτελ:>ϋσε την πριο,-ής
άτοηyο� μ ιη
έ σαι: <ι.: :rη
μ ικοτ η-οζ
'Ε1;,ι
,1 άτομ•,ι<ότης
σι,,εχιζει τή,ι έξέλ,ξή της, πλου
, ιζομ _,η με ,i1 1 επΞ.ξει:γασία της
πειρ::χc; π.Jύ σ..ιyι<ειτοC:. • .:ι ή καινούρ
γιο. ,rρ:>σωπ κοτης

ε

Δε: :παρχει - και δέ; εΤvαι δu1.α1c, ,ά υπαοχη - στήv καινούρ
Υ :Υ πο:,:rωπικ&τητα, στη; και,1ούp,
Υ ο ε,:,σο<ω:J 1 κα',.ι.ιιά ά1άμ•.ιηση
iης nσιιας πο:ηωπικότητος,
της
n poσc.-. π ωτητος ,ης π.::οα:rμένηc έ,
σ.:�p <ι..:rεως,
yιά τον άπιλ:::Jσ-τα-τ,ο
λoyu .:>τι ή μ,111,η εΊ1-•ο:ι Jν:ιτοuρyία
, ::..ι ,οη r ,οϋ σώ ,.ι ατ::>ς, 'ITOU δια6ι6αζπαι στη συvείδ1σ1 τοϋ φυ;,ικοΟ
σώματος διά ,OJ έy<
, εψάλοv, καi
τοο:> τό φuσικό σC:,.ια κο:ι ο εγκέ
φαλος, o::ro και τό •,σητι'<ό σώμα,
Elv::XI ι<::Χι,Ούpy,α σΊ"η ν-έα έvσά p1ι<.ω
ιση εi�ο:ι στοιχεία τiiς νeας προ
σωπικότητος. Δέv εΤ αι, ιλοιπάν, δυ-
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νατ,οv vά έχουν 6:νάμνηση γεγοvό
-τω-, ποu σι.,ινέβησαν σε μια �η
προσωπ•ι,<ότη-τια, σέ ενα άλλο φυ
σικό ι<αi νοητικό σώμα. Ή άτομικό
-της δμως, τrού υπάρχει πίσω άπο
ο
-τiς άλλη.λο,
πpοσωπικότη, δ,άδ χεc
-τες, διατη,pεΊ τη ,μινήμη η μδ:λλοrι,
συγικομίζει τήJ πεΊρα δλων τώ1ν έν
σαpι<ώσεώv της. Καi το καται:rrά
λαy1μα της πΕΙίρας έΙΦηλώνεται σέ
κάσε πρ001ωrrr11<ότητα σCΙΝ έσωτερι
κή ψuχσ�ύν6εση, σCΙΝ ψυχΟΙ5ια�,10ητι
κη ίιποσταση, σrο.ι i:μφυτος χαρα
κτήρας. Ί-i δράση της προσωrrτικό
-τηrτcc σε κάθε έινσάpκωση της άτο
μ ικότητος, μέ τή,v τrεΊρα πού φέρ
,εr, καλλιεpyεΊ καί έξελίσσ,ει την ά
τοιμικότητα, πλειοτrοιεΊ τό ήθικοv ον,
σφι,pr/,α-τεΊ τό χαρΟΙκτηρα.
Ή προσωπικότης σέ κάθ� έrιισάρ
κωση, μολcνότr αιtΈJξσpιτητη καi vέ'α,
ε7,αr έ•J τ 1ού,οις ή φυσική συνέχεια:
της προγεvέσwpης, ή σι,vέπειά της
και ή σuμπλήρωσή της. Ή Με.τw
σάρκωση έξηyεΊ τηv πράστια δια
φορά
πού πuρονσιάζοιιν οί α ,θpω
ποι στη, ήθική καi ψυχ:,διαvοητική
αvάπ-τuξ11 τους, έrιιώ τά φιχτικά σώ
ματά -τ,.:.uc λεπ,ουργοvν όμοιότυΉα.
Πρόκειται άπλώς Ήειρi διαψορδ:ς
βα{;)μ ίδοc έξελίξεως, Ήερi διαφοράς
τr.-ευματr<ιοϊς
ήλικίας της άτΌ-μικό
τryr'.:>ς. τrού κρύβεται πίσω άπό τήv
mpοσωπικότητu, ασ')(ετα άπό τή φυ
σική ήλ,<iα της
πpοσωπι,κότητιος.
Ή ϋπαρξη
καιλλι.τεχιν ΙΚ�rι ίδιοσvyκρασιC::,ι καi διαφόρων κλίσεωrν
καi έμψίιτQJ τάσεω11, ,καθώς καi τό:
λεγόμ,:ιια παι,διά-θαύμcrrα,
άπο,rε
λοϋ� μια ε,,.Sειξη για τη,, πραyμαπι
κό'Τητα τού νομου της Μετενσαρκώ
σεως. Ά,τικειμε�vι,κ11 άπόδ;:ι,ξη, δέιν
εΤναι διrwrrόv ινά π9οσκιομισθη. Δέ·ι
άρκεΊ yιά να θεψελιώση άπόδειξη,
ούτε ή λογι,<ή άνσ:yκαιότης, οίίτ,ε ή
αu9ε,ντία μιας σεφδ:ς μεγά,λ(.;),ν σο
φών η ι1εμυημέ,ω,, οί όποΊοι έκήρυ-
ς<J11 την ιπραγματικότητα της
Με 
τεν-σαρκC:�::τεως,
δπως οί 'Ορφιοωi
,αιi ό
Πυθαγόρα,ς, ό Έιμπεδοκλής
�αί ό Πλά,ω , οί Νεοπλσ:τωινικοi
καi πλεΊστες Μuσ-τη,pιΟΙκές
Σχολές.
'ΑΝλά οί μεyαλύπρες 'Αλήθειες δέv
είναι εικεΊ•νες πού άποθειι<νίιοrνται.
Καi πcιλύ σωσπά ό Κρι01\fαμοuρτι

λέγει: <<Δε.v έπιθυμώ ά παρα&χιθη
rτε όσα .λέγω. δπως τrαραδ;:χτήκατε
τiι ΜΕJΤ'Ε.'Ι'σάp,><ωση. Τό vό: ,πιιστείιετε
η να μήιv 'ΙΤιστπύετε στη Μετ,ενσάρ
κωση, δέιν εχει σημ,crοία. 'Εκε'ί,ο
1rού εχει σημασία εΤναι οιν έσεΊς
πού μέ άΙΚ1οϋrε αύτή τή σ-τιyμή rοεΊc και οχι ό διπ.λwός σας -,
έ.6, ί,ητε στο πα,ρcrι,
ότroΊ,crv
πάρχει όλό.< η,ρη ή ζωή. Έ,κεΊ,10 1rou
εχει σημασία δέι11 εΤvαι ,ή
έξέτΟJση_
-rού μ,ετό: θάvσ:τω, άλιλό: -το νά ζη
�ω,εις ι1έ πλήρη καi τέλειο τρόπο
στο παρό ».
Ή ΜετΕJ,σάp'<ω:τη, ικ0!9ώς καi ή
Έξέ.λιξη, ρι,8ι11ζοv.αι άπο τό νόμο
τού Κό.ιpμα.

στο

υ

Ποιος εΪ•ναι ό v6,μος τού .Κάρμα;
Είναι ό v::,μος της αίτιότητιος, ό νό
μος της ίσοσταΕΙ
μίσεως
δράσ1.cως
,
και άντιδ,ράι::τεως η ό ινόμος της ί
σορροπίας, διηλαδή της
άvο:πόφευ
�της οχeσεωc αίτίας καi άποτελέ
σμα,ος. ΕΤvαι ή <<Είμοιαμέvφ τώι
άρχαίωv Έλλή ωJ. Ή ε�eισοφ:κή δι
δο.σκαλία λέγει δτι κάJθε πράξη, έ
πιθυμία η σ <έψη φέρνει το άι,aπό
ψει,ι<,ο άπο,έλεο•μά της σ-το•ι ι:ιλι
κό, σΤΟ J άστpιΚΟ !] σΙΤΟ 1\11C'Τ]τιικο
Τό άπ,οrrέλεσΙμα δε.ν εΤινω
ι<όσμο.
ποτε τυχαΊcιν, άλλά όφείιλεται πάν
,ο,ε στη δημιουργό αίτία πού το
προκαλε.σε. Αύϊος εΤvαι .ό όμος του
ι<άpμα. Έπομέ ως ,νcιμοc άπόλυτης
\<αi άπρόσωτrης δικαιοσu,η,c διέτrει
τή λειτουργία 'T'OU σt:•μϊΤrα'V'τος. «�Ο
yό:ρ έ&v σπείρ,;ι ανSιρω,πος, έκi:Ι\ΛΟ
καi 6.φί1σε1». 'ΕιJ 11ού,01ς ό UJυχο
&;θρ-:.:,πος
τrνει,ματι,κά έξΞJλ1yμένος
εΤrι,ιαι δvvα:τό,ι ,,ό: τpο,ποποιή:,ιη το
Κάρμα του με. ζωη,οή 6,έληση και
ε:ν1'0,η δράση. Σι,�c:πώc 1μrrτοροϋμε
νά πούμε οτι 'Εξέλιξη εΤ,.ιαι ή άπαλ 
Λαyή τού άv9pώπου άπό τα δεσμά
1•ou Κάρ,μα. Ό &ν3ρωπος 'ΠΟU 6ρί
σκεrαι στην ,κc•ρυφή της κλίμακας
της άνθ ;:, ωπι,ης έξελίξεως εχει '!Τ'αύ
σει να δη,μιονργη δεομε.υτιι<ο κάρ
μα, διότι οί rποάξεις ,ιον. οί έπιθυ
μ :εc του, 1οί σ•ι<έψ�ις του εΤναι αy;,ές,
κο:�αρέc; κσί ά'πειλευ8Ξρωτικές.
Το
πρό6.λημα της έλω3ερίας της βου
λήσεως λLιJεται κατά τόιν άπλούστε
ρο και λοyι,κώτερη τρόπο. Ό άνεξέ
λ:ι<τοc &.ιθpιωπος εΤναι δοοψιος τοu

ΙΛΙΣΟΣ
πεπpωμέvοv του ,και του πεpι•βάlλ
λονrός -rov, -τά όποiα του διαμορφώ
νουν -τή 6ούλησή -του. Δw εχει ελευ
θερία 6οι1λήσε;ως. uoσo,v ομως προ
χωpεϊ ή έ,ξέλι•ξη_ τα δεσ1μα τΌυ 'ίΤε
πpωμέι\Λοv ικιαί TOV ΠΕΙριι6c\λλι:ινrος
λύνονται, ή έλωθερία της βουλήσε
ως 'f-Ιε)"αiλώνει. Καί ό -τιέ,λε,ια έξε
λ1yμένιος 01ν19pr.:!Πος εΤv,αι έlλεύθφος
άπό τό πεmρωμb ο ι<,αί άπό κάθε
rnτιρpοή του wερι6άλλι0ι..ιτος,
εχει
πλήρη έλαιθφία 6-ουλήσ�εως.
Καί τώρα θά ξcrναyυιρίσ'ΟUΙμε σ'Το
νόμο -της 'Εξελίξεως, για νά το ν
σvμπληρώσωμε, ικα-τά -τ'Ο δι,νατόν.
Σε μσJ,φά �ιρά έJνσα,ρ,'<ώσει:.:ιν ό
ανθρωπος ποθεϊ διαδοχι,κά διάφορα
άyαθά, στή1 J άpχή ύ.λι:1κά, άρyό-τερα
'!11,εuμα!τικά ( δπωc σι,,,.ήθως τά όνο
,μάζομε), καί οί πό9οι τ•ου, στη μια
η σ-την άλλη ένσάpικωση, πραyματο
Τl'οrιοCινται. Ά�ιλά κά9ε ψορά,
πρίιν
άικόμη άπcλαύσι;� -τή,ν εύτVJ)(ία της
ηιραyματΌιποιήσεJως των πόθωιν του,
hτrο!κ:>λοu9εϊ ό κόρος •κα:ί ή άποyο
ή-τ,εvση. 'Ε-τσι ό &,,9,οωπος καταwο
εϊ δτι οί γήινες άπο;λ,αύσεις,
κι'
&ο -τίς χ.:ι;ρα«.-τηρίζω•με
«wιευματι
κές», δέ� εΤ, αι πασά -ταπεινές καί
πρόισκαφες.
Δέ,ν ί1<αινιοιποιοw
τις
•
βαθύτερες άνησvχίες -της ψu,χης. 'Αρ
χίζει -τότε νά νιώθη τή,ι πλό:>νη της
γήινης ζωης, της δε,σμa,μέν,ης άπό
ΤΟιν έyωισμο καί άπ ό TCX ·πάθη, ΙΚ'CΧί
νά διψαη για τήν Πραγμ•ατικόιτητα,
-τή,ν 'Ελευθερία, τηιι 'ΑΠ'ολύτρωση.
ΑίσθάJvεται
δ-τι ό άνθρώπι,vος έyω
ίιcττ'Ι'κός 6ίος είναι μια φιrλΟ
• J,<ή, δσο
Κι Q)Y σtτολισ,θη με άτrcrτηιλές ώραιό
τητες καi με δi\13-:Ι/ ίδα,ι,,<ά, Νιώ
Ε,lο,ταc τη ματαιότητα της ψεύτικης
κατά συ,θηκrι · ζωης, πο19εi τήιν Αί
ωνιότητα, την Άπολύτρω::,,η, τή,ν Ά
λήθιειcι. Τότε λέμε δτι ή ό:ταμικότης
πλησιάζει στο άπόγειο της άνθρω
πί,,ης έξελίξεώς της.
Τότε άνα
π-τνσucr�τ αι καi τΞλειοποιΌ.ίί ται, φu
σιολοy•'<ά •«.αί χr.:,ρίς
βεβιασμtΊνη
προσπάθεια, .έιες γvωστικές δυνά
μεις κα; ίκα,ότητες στόν &ιθρωπτο,
δπως ή διαίσιθηση, ή με.,-αβίβαση
σ1<έψεως, ,ή έιόραση.
Τότε καί τό

οσ'Ο

φvσιΙ<ό σώμα
Ό

.λειιτοuρyεί cφμονικά.

έγκέιφαιλος ικαi

το

,νωριικό σύ-

στηlfα yί11,1οινται είιαίσθητα όργανα,
Κ)α:Τάλληλα
για
ιν' άποικρίΥ'ω'ΙΙ'ΤαΙ
σrωύς λεττπάτεp
, ους wαλ•μούς της σv
s'ειδήσεως. Χ,ρ,ειάζεται βεΙβαίως όρ
Θός τιρόπος διαβιώσεως καί διατρο
φης. Μεγο.Jλύτφη επσJψή ιμέ τή φύ
ση; 'Αγνότης σ,κέψε,ων,
έπιθuμιών
1<,αι π,ράξεωJ. 'Ηρεμία κ•α:1 γαλήνη.
Άττο6ολή κάθε έγωίσrτιικης τό:>σεως.
18ρω mος ζη ιμιά πλούσια
Τότε ό
ζωιi, νιώΕc
ι .r
ι τας τό,ν έ,α ιπτό του ένω
μέJΙ-'ο •με τίς χα�ρές καί μέ τ1c λύπεc:
rτC.ν σ�uι αΙVθρώπων του, σVΙμrμετέχοιν
τας στίς συγκινήσεις 'Τοuς καί στους
εvγει,ικούς έ11,'θουσιαο1μ1ούς Τ'ους, πρό
θι.ψ::.c ,να ο,οηιθ,η στίς δuισ1κιο.λίες κα1
•να έιξuπηpετη σιτίς ά-νάιγκες,

α-,

'Έτσι ιό ανθρωπος κ
, άν
ι ει 61,'Q με
yόiλο β i\μα προς τά έμπρ
r όc καί yί
Ι.'ε-rαι κά�τι πεοι,σσότε,ρο 1άπό ανθρωΎwεράνθρωιrrος η ά.ληθι,νός _
�·ος.
Αι,�ρωπος, πρεσβύτερος
,άδελ,φός,
Διδa�:Jκαλοc η Μύστης. Τότε ή άτο
μ•,,<ότηc ε>eει έκπτληρώσει τό,ν προο
ρισμό της. 'Έχ1ει πα:ύ:Jiει ινά άwο
Τ'ελη άντίδρ::χση στη ζωή. ΝΕχει με
τα6ληθη σέ μια δ •ώρυγα, rπιού έπι
mρέπει την έJλεύί3ερη ρι:,ή της Ζωης.
'Η μ,::Jά;5α - τr εu,μα - ψu,χη - συv,εί
,θ,ρη άπιΞλευ3ειρώνειτα:ι cιlΠΟ τα δε
σμά της ίιλης κα1 άπό τή,ν πιλάι.ιη.
1 ς ψ9άινει ιστήJ ίσιοστά
Ό &,θρωπο
θμιση λοyι'<Ου καί άγτά'Π111,ς, στή•v
άρμοJιι<ή ζωή σ-την καθcι:�ή Ύπαρ
ξ,η, ,στήι 'Αιπολύτρωση, στήJ Πρα
Ό
y,ματιrκότητc..:, σ-τη,J 'Αλήθεια:.
Μύστης άο,ασ-ταί,ιττιαι σέ ινέα ζωή,
στη Θεία Ζωή. Δέv .άmοτελε'ί πια
ξεχωριστή ίίτταpξη. 'Έχει ένωθη 1με
τή Θεία Ζωή, με τον 'Ω-<εανο
.,-ης
Ύπαρξεως. Ό σπιvθήpΙ:Ι!ς έπικοι,νω
,ει συ•Jειδητά με τηrι αίώ,ιι,α Φλόγα.
Αύτο εΤ Jαι το ενδο§ο - ταπεινο
τέρμα της mθ:οωπιwις έςελίξεως.
Σ,.ωπός τi\c Θωσοψίας €Τ,�αι νά
6ι:;wβήση τόν &νf:,οωπο ινά π,ροχωpή
ση στη στ-;ή άτραπο της έξε.λίξε
ώς του, ,να -τόι διSάξη τή,ν άνιrπό
κριτη είλ r.φ,νη έ>νερyητική 'Αγάπη
προς δλα τά C<�τα, κα:ί ινά του άφv
Π'Jί ση τίς έuωτερικές 1δu�νάμεις πού.
φωλιάζοUΙγ στα 6άθη τ10Ο ΕΤ,ναι του,
τίς Θεiε.ς δυ,vάμεις της Ψuχi\ς.
ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙ ΣΣΑΡQ,ΠΟΥΛΟΣ
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ΤΑ Ar>XAIA
�ΛΛHf'JlkA ΜΥ>ΤΗΡ>ΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΒΑΣΙΛΗ

Τό «ΘΑΥΜΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ»
Τό χρυσελεφάντινον σ.γαλμα του Διός στήν 'Ολυμπία μέ
τό όποίον ό Φειδίας έσυμβόλισεν ώρισμένας άληθείας
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Ε

, υ, ·η ?-θ·�,·�
ΙΣ μ &.η,'Ι τ �u Ί.' !,ι�
ποιός ού�χμις στ?iφ�τ,.ι ά}Jιχλ:f
πτως x,x-:-i -:ών it:aτου�γ·rι:..ι.άτω J
-rη; Έλιλ·r1 νιχ'ίj; Τέι.νη;, είς τ:χ >
ά.λ) :Χ
ποία έστεγ&.σ·.51·η το πάλαι,
χαί τά c.ιποί:r. χχ·9·r1 γίχσ;; μία ,θ.)α
" ,
,
μυ�τα.γωγι,χ. 'Ι ο:,υ ομ�ς οτι Ί) ι·
,
,
_
σχυς του π:;σ :χυτων εχ:χμφ,9·η.
Είς μάτ-η ν fJifJ·ηλ:11 z,ί,,ς, όο·r,ο
γ ιυμεν 7..! 1.π? τ·,1 � εμπ'-v;ιχν τ,;:
α;μι,._-θιει1χς, επrχ:.ιt·r1 :χν ττ/ν χ.�.-:�
Χ?ήμνιι�ιν τών Χ=χ.ίί. ν x.1.l Βωμ<Α.ι 1ι
της άι?χ:χίχ; Έλλ·φ:χ'ίjς λ:χη ·ί:χ;.
τ ,,1
'Η μανί:χ της χ,:χτ:χστ:::p'ίj;,
όπι Jί,.ν έ!J.. 1tJ'έΞi εiς Ί"J.μ·r,λrJ.ς Οt1..ν)... '
- ' ,
οε J
ας το' πν �U,J.Y τ·ης ::ι.?Ψf!σεως,
ίσ"'.(U�σl,Ξ, να έ�1:fX'Jfσϊl τα� έπi :f\;
γη; ιzινη της οι:χο:χσ,ω; ε'ιο; ανω·
συλf'ι
()ϋτ$
τέ?ΟU πr;ιλιτισJ.Gϋ.
σεtς τών Βυζ:ι ,�ί Jων .\..ύτ:χ.�:χ.το
ρων, οΊτε εχειν:χι των Φ,:χ.γχι)ν.
"τ(.U
ά.λλ' οι}rε χ::χ.! ό έμπ:ιΎjσμΟς
Η iiσ"'ι
ΘεοοοσίοcJ έτ;ιλ,σφ5�·ησ:χν.
αί Χ'-τ11:λυτιιχ.1.l Ουνι�μrι; τοU 11χ6τους έΟώ άπώλ ... crχν τή1 ίcrzύν -:ω·ι.
πέ)�J.χ τ:ιU Α'.J.
Ι(1ί 3.-::-�ε bx:ιU
1
τt1..χ.τητ1 jU έbi�υ1s.
τ·'}ν Έ)λ·ηνf�J.
γην, α�τ-11
. εσι-ιαv;η χχι Όχ:χ ,υΓ
�Οι?ΎtΧ� εt; τ�υ� χολπvυ; �·η; το υς
.. _9.ησ:χ.'J::ι )ς.
ανεκτιμ·ητ :υ:; τ:: J� ·υ:
&ια. ν,Χ τ� J:; iπ-:.3ι:;:rϊι χ�ι 1t:X)t'Ι
μέ τ-τι'ν y_:χ:1,υγ-'r1 ν -::η; Έλληνιχ·r,ς
]l �λιγγενΞ:Jfχ::. --� :; τΎjν έχτt J.γ/':ϊ.,
τ•ο,U συγy_j5 ι:J r.oλ:τt:J.oU. Εί :; -:;\ι
rJ.γι,ον τούτον --:ότ.'.ί Ι, -η Χ::tΧtχ, ·(}
ν-ησις Χ:Χ! ·η tX,CJl�ότ-r1 ; ΧΗ"!JGΊ.ύ,ι
,θ. η σαν.
Κ:χί
χεi°ν'7:Χ.! ΠJΟ -;ΊJ.ώ•ι με μΞ� 1.) �ϊ.: ::7.·fj
ύπs?ΤJφ:i, 1 χν, J.'>::ιτJ-;ιt:; ά)λi χχt
όοηγο,: τη= η�·η=, ές ·η; ην-:λ·r,;··ι
ή έιλλΎ,"Ι:ιΧ'Τ) σ.;λλ-r1 ψ.ς την --:,j_ν,υ:,·
γία.ν των. Το E: _;,:x:;1,i•1v'I ε9,σ-ι
ΘΠ'i τών 'J,�λλ·fj 1Ι�χών ίΞ�ών
:-f1 ν
δtό-:-ι
-σφραγίΟ:χ. -:Ύj:; χiωιιιότ·tjτο::,
/
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,θ.είχη εiν1,: ·η 9ωΨή, -ί-1 j;;,:χγ�,;;-�
σ��σ�ά. π1 �ιτ$ εί:; τΟν τόπl)•ι τοUτον
τ'"f1 ν άινέγ�:.11!ν �:Χ.<�ν κχl Βωμώ·ι
ε�ί:; μi:χ.ν κ:χ.,θ11.??ι.ν Οσον χ:χ.1 ύπέ?r;
z:ιν λm,εί:χν. ΊΙ α. :p,θ.:χστQ, έλ):r,
ν!κΎj Ύ?Χμμ·ή, ,._; ά.Jμονί:χ.ι τοU Έ)
λ·ψ:χΊ,u ι:'υθ ιJ- ΊU χι1,\ ·η σ.Τ/.ιτ:1,<.τ�tΊ
'
Ρλ-ητι,�οτη� χχι y:χ,ι; v-1.
�ιχη _:-' πιο
,
,θ,.;μ.�ζωντ1.ι,�
:χ τιμ_Jωντ χι κΧι -θ':1.
,
cσον πε:ιισσιοτε?c:ιν α\11.πτυσσ.::�7.t -:;r;
χ:χλ:χ,. 1-9ητιχον :χϊσ,.9-·ημχ -:ών ϊ.??·
'Εν -::�ύτ'Jι::,
·rιγμJέιων ά,ν,Sιtώπων.
ε;μ-,j ;.1.0εΙ\ΙΧt
π&-ιv:� τ1.ϋτ:ι.
1χι ο: Ιχοσ!J ·ησ· !ς
:ιιχ
εc;ωτ
tu\J
χ.ι
ον
� _
�
: \ ':
, �
tΞ:?ων μν t;,J.!ιι.ι.ιJ, εν τος των οπο!ι.J ν
έ-:,λ;τ�υ,γϊίτ� ·η ) 1.-:?,ί'J. -;;ων (.,J
σικών ,
πνευμ:χτ�χών ΧΧ; :ι�ων!ω·ι
-;ι;ϋ Ι\.7-ι�όy.ων τ'Υ)ς \:\_�μc11ί:χ.:;,
' ') G '
'
' '
)�:;�ς ΧΧ! τ�ς .ι.1.
..ην1 1ς,
οιχ τ·r ς
:
,
_ , , 1
γνωσεω; �1.t ε�1.:;?':i�·r.: -:-ων ;r. ..,t
_
ωι ·η γ-rιινη ψυχη ο:νουτσ με -:r.,
·S 1Ξί-;ν. Ί�1v λ:-; πι. .., ·ί-j έξωτ:::?:Χ 1)
Ν1.&°)11 κ7.! τ'1. $Οψ:ν τών'Ελλ·rr
. - ' 1ιικών
,
... - .,
'
::ιεtπι1. 1.υτων :x.x.c,J.·η π:�Χ7.Ι ,υν εντο1
ν'JΊ το εν.,ιχ�ε:ιον ·'ιμω1. 01t�:cν α':.-:ι.
�' $ έ ιΙ�!'-ι:p:.;� J 1 π� :Π! ι!J.
; .ι:·ι Jciτx:
,
εις τ:α;;':J.ν ':1.'Jωτε'..1.ν ΧΧt ε=..tυγ�νtc:ι_1.. ι:.-1·ην Ot:'...'JC.'�'J π�ος --:-:χ. ...11 τι:) εσωι:ε�:χ.ψ :ι.υτ...ι)ν μ1:J::J"':'t1κώς --:Ξλούμε
Ψχ.; '\)λi Ο:α. νi γ -- 1 1Jη.. $·() τGJ:cU,
"
ε'�ο.1 �;.ι:� .. J π:.:;π,:tτtι7�ι μ\:ι
� Jι
,
,
, ..
�.J/:χ·η ει-:υε.:χ, :.ι::χ εσω-:,�ιι.η ':J.·
'
- , τ::._1':Jα.' τ�' ν φJ_'
....\ -:-υyως
νω-z\�τ�rι:;
λ,:τιχ·ην σ.Jγγε·1ει1,ν, μα, zω,:ζε: η
Οι1.φ:�:.� !χ·� '���-:-��ι�!:ι. �I:i:; χω?.
,
ζ:,�ν ·η α'(. ;\:::χ χ:χι ·η, π,,_χ:χτ_:χλ·Ιj*\:.
_
\Ια..:; ι.ω-;!ζ�� rι ι..χτ:χ. τ-r.:; α:Jy_".1..tx;
π:χ.ιΟ:χ.ο:ώ
π:σιτεω:; έπικ:1.τ �σ:χcιχ
Ο·r;:;, 07ον κχl ι..1.κ:b,v)(J:; �υχοφ):ν
T:x.Ur:ι..
--:.1.., τ'Τ,:; εi3ω/ :/ χ-:-�tί:χ.:;.
πiντ:ι iπ.::.ι.:Υχ�υv,.ν :J\ς συγ;_1:ι;;1.::υ:; r'Ελλ-r1 \χ:; �Ύj:; σ:b:ι:ά :; μ.ΞλC
--:W,ν τ..ι:;;;γόνω•J
τ·η:; τ'Τjς -πιστa:ω:;
μχ:;. Τα έμπ6C :χ. τ):ϋ:1. έ-:�,θ..,ι σ'1.'Ι
:,J.iτx.ξU �;ΊJ.ών χχ1 έκ::fνων ώς � γ ι..�
λι-θ�:, T':JUς όπ�:';Jζ μόν�ν Ο!α τΎj=1
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' -,,, n' ?:Χ.ς ιχ:χ.ι' εφωτισμε, νη εφε·
J
εΛΙειυν
:�
, 5
•ιης ,θ.α, χ1το?-θ.ωσωμεν να υ'Π'ε?-π·η
ο·ήσω,μεν.
(Η έπίσχ�ψ:ς τών ά�χ-:J.ιολογtχώ1
τ-όπ�ων εΙν1.ι ·h ά.Π11.?z1'1 -τΎjς ψυχ:
χης ·ημών π�οσεγγίσεως Π?Ώς τ;v
ά.?z.1.ίΊ. JΙν κόσμον. ΊΙ ό9y:Χ.νωσις f1 •
·μών,
έσ�σ� ώς εν 1. των σχοπώ\Ι
_
,
--r.'ης τ·Ιj'Ι επισ1χεψιν -των �z.αιολο
γ:χών τόπ�ων, Οεv ΠΞ.�:ο�fζ:.:τ:χ.: μ.J
..,JΟΙΙ' Ξί; ζ ά.,z,_,:οJ,Jγιχ1::;; μsλέτ1..ς ά/ λ'
\
'
,
ι
�
,
� ι
επιοtωχ�ι χ:χ.ι τ·ην :χ.να.πτυ<;tν τγι ς
� μ,υσ--:η ?ι:χ.χΎ}; σγ,.1.χσί1..ς :χ.ύτών. 11 �-, ....
) ι�τ1..
f: σ,σ?' τε .�1ι1ι μ:χ., :
ενοι1φε'J�ε--:�ι
,
_
,
,
J' ':J., ε?.;.uν·ησϊ) τι εν7ος των �:χ.ων ε
--:Ξλε7.τc, -:f έ.χϊt έΟιΟ&σχ$.τΟ χ1.ι -:f
έλ�� :.ύε..το.
Όπ100\ Χ7.( ·rιμ;;i ς :\Ιυσηγωγιχη; όη:ινώσ;;ως. ·,Η ητο 'rJJσ�ν:
τον �,_ ζ·ητ·ησω�.εν νi είσέλr9ωμ ;·ι
,
των (Ελλην:χ�ν
Ξ.�ς τΟ · _\.Οuτον
�fuιrτ·fj:.ίωv, &νzυ τών Ο:.ων, �?J
· ς
G.iπofoJ:; ι�είν:ι ά�·ήτ?JV. Ζ·ητο'Uμ:;ν
μόvον 'J'- μά:θωμ!ν -πάν 3,τι μf:χ. ε�
ξωτε:ιιι.:fι �η )\ευχ·fj Ο�Cι.σχ:ιλί1... ,θΧ
' , ο:",οtα\
' ' ?ε�:Ί V':t..f
\ γνω?ισ
, �μtJ
μ�- ς επετ
ν".1. Χ:t.τJ".στ<:>μsν ιχ.:ιv:, ν7. φωτισu;-
,
μεν τυν ν.Jυν μ:ι::: Χ:L! ν:ι εξ:uγ�νι
σω!J.ΞΙ'J τb ·:ι.�:r::,9-r1 J.':L μ:ις. Ζ·ητe, rJμι-... ν
ν�. μά·9ωσιν cί 'Π'c?\λοl Οτι τα. χi·J
-::ι::ι.. τ�uτ:ι ήσ:ι·J χ.έντ:ι::ι.. �Jφf,-.:,
χέντ:,"1.,. 'ε.νθ-,., Οι.:.τ.λ&:1·9·,1 �:ιν οί ·Γ
οωε; x:t.1 :;! fJ
· .J. ί·&:,:. Ζιι7οUμ::-ι'J J' !J.
Οι1..χ.·η:Jύξω;1.$V, Οτι εις r;;Q Έ-λλ·rι Η
χΟν " Λ..Ο..>τ:ιν έG:�&.:;ιw ετο χ:ιl έ.λ1Ζ-r1 τοϋμ�ν ν1.
-::�εΛε.τ(.ι ·'J '_\..:zϊ:"fι.
ΟtΧλύσω;.zν
1τ:Υ-;
έι.-:-οξ!u-θ.!fσ:r:::
�3.:.λυ��; Gυχ.�y:ιντfχ; κ:ι-:� τ�; &
;ιότητcζ :ι..1) C/.γJότ-r1 τ�; τών tΕλ) fΓ
νιι..ών λΙvcrτ·r1 :ιιων.
'
'Επι -τ..) έ-:.ιJ α..ίσ-&:ινόμε-9:ι ,:�lj ν u'
,
"
.... ,,;..
7::"J(.Cιε�1ι/, οπω� οει,:;ω(.sι1 νε1.; οο�Jζ ε:ιεv J"fι; χ.χι ·�ετιχ.·η: γνυ:,σ!ω:
ει...:ι·� :ι..;,
ι:ι ιτι., - :::
\
'
ι
"'\
ι
(jε_ν ιι..=ι-ι�ϊ:::�υ'Ιτ'-'ι
με τ:ι.. μ.εί_:ι
τουΟε ο�Οομ.. έν:ι.. τ:;ς ά_,ι.9�ωπf 1·,1 ; έ
τ.ιστ·f1 μη; =η ·5εω�ι:ι;. J1μϊίς τoj"i ,
,
"
.... \
Λ':1../_ι�-τ:-.ι'J -πιστει..-:.
�.s.ν, o-:i ο;α f.J.!Ί.;
--το�-:ι..υτης χ:ιτz...,j.;·�σεω� Χ':1..-ι σ:•?:)rj'-

f

1

1

1

-;r7.,θ�ί:ι.ς Ί) �ύ yz. �rJVOς Οt:ι.νόη,σις μs
γ�λω; -θ-α �ν,ισχuετο, ά.�:1&-χ.π-τt i�0
, ,
μενη εις -τ-::ι� !J)t>στ·φι:ιχας ιπηγας,
ά.π:Ο τii; όΠ'οf1..; άνχk)) �ζει �η αιίω
ν11 άλ·ή-9ει:ι.
Χ7.! το 'Ελληνιχοv
Φως.
'Η z.ώ ;: 1 ·ημών έχτιμiτ:ι.ι οιά. τα
μ.νημi:ι της Τέzνη; n\ ._ης ά,
zχ;:ιζ �οψf,:,ς. Τχϋτ':i εiν-αι -τi xύ
έr..ιλεfψα.ν-τος
:it:x. γνωιtfστμχτι':1..- τ�οϋ
πο1λιτ!σμ.αU. '� -\)Jλα 7.οί-:ι..ι αt -π·ηγαί.
τf 'J'-- τi στι(ΗΖ, s.ί Χ ιτοU -πολt-τt στμ?ϋ
έχεί,%,υ; 'Π συγχοιτιχη μελέτ·η χ:ιί
ε?ευν,.. -πεί'8c!JV, Q7� ό ά.?zχίΌς πο
)\ιτισμ
xo.t
� ό;, -η έλληνtκΎj άκμΎj
πνευμ�τ·�Υ.Ί) Οόζχ 1ε1ν1ι!
ά.πάρι?Οtα
των Ί�,:ιτιχων έχείνων ·9sσfJ;Ο,,9.εσι
ών, ·::ϊίτινες Χ1�Αουν�χι ΝΙυιστ-·ήρια.
Τά �Ιυστ·ήοι:ι είν:ιι ό,γ:ι.νώσ�εις μυ,
- ;, '\Λ.Ο� Ξ.Α?ο
...
'
ιιJτ�χω
αζ α.:t'Otts;r· ι--:ων,
,
λ'JJν οον�?ωπι,t ε\ι1.�ετοι�. ιπο-θουντ�ς
ν:L μά:θωσι πλ·fι :ιως τ)j'J άλή-θεια,ι
έν -τΊJ φύσ$t. Έπ! τΊ} ,b:1.σιs.ι ώ?ι{Ί
ι
..., ι
,
�μ�ν·η; χ:,σμ.ο:ι.,,.sω�ιχς οι οπ,�οοι των
εμχνfJ-:ι..νον -τ=ι; χ.σσμογονιχ.�:;
άι�,
'
'
' χ.0
ο:", ·�1 ..,Λωμ.ενο
, -υ;
π�ο;
ε' ;.J.ε)�ετων
z;-;,
�
1
νομ.�Jς -τ·η; φυσεω;, ·rι�s.υ•Jων
τα
φ��νιCμ.Ξ'ι
Ι Χ. χ.:1.ι --:i; έιχ:.p:ίνσ'!t.: τοί)
,
,
, '
Π'ι1 ;uμ,:,τ�;, /,::, εν τ:Ω ε',��UΨfi τω'ι
,
τ,:uτ�!}, εγνω�tζc. J 1.1! :ιυ-:ο το μ.J,
'
'
Εi γνωρ:,
στιχο'J τ·η; ο·.... ημ.ιc :�γ!:ις,_
,
(:. J
σ,1Jφω:;
α�Ί:r1 ν
χ7.!
τ·rιν
Έγνώ9ι'i:Ον σι.cπι •) τ"η; ζωης.
1 '
Υ ο· -τ· ' ι ε' ι.:πv' �s.Jσι, τ γ-1; ψ..>ϊ:
; � ��
�; Υ..7.ι
�
,
1
ε�! πΛεc J, τον τ:.οτ. :ιν τ·ιjς απιοjλυ
'i:�ώσεω; τ1.. b-: ,1 ; ό-..πΟ -:,-:,;:; γ·rιt·Jo·J
π::ι:bi) λοντο;.
fO llfνC1�:.:ι:; τ.�:ιtγ:ιiφ1t οϋτω έv
όλ:γ-:.:: τ�fjν έπfΟ:.χσ!'J Χ"J.l τi άιπο
τΞλέcr;.1 ., τχ τη:; ΟιΟ1 .,σχ.1) f�.;
των
::\Ιι..:1'τ·r1 :�ίων:
«::\Ι:ιιν&ά'Jε!ν εν μ.έν
τψ r;:,�1.νq} τΟ o:iq.ν έν Οε τΊ\ γΤι 1 ό
CL ')"j μ.r,J.J·ήσ .(; 'j'-'s 1.ι. λΙ1.χ.&.ι�!Ο; ό Οι'"(.
τώJ !)Jστr1 :ιfων Οιsλ-&ών· "Jδτος 1ι,
'
' \ J x.1.t\ τον σκ•�ποv
νωσχ.ξt τ·ην ':J.":J/.'f/'
τr,; ζωης». Κ:ι:ί rί,λ) 'Jt iλ) :t./_Ου rο
νfζ�Jν «κ.1.ιl Οιι.:1.ι(ιτέ.�οJ: χ.:ιl εύ1.
tε1τέ:ιου; γιγ ιεσ{)'"J.ι το-U.: --:ω"ι �1υ
σι�·rιJιων κ.:ιι 1,wνfι a1.ντ1.ς». Θα ·�Ου,·
(\

1

I

ι

1
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·νά,μ·ην �ά. πα?1.τά.ςω τας μαρτυ.ρί1Χς κ1α.1 τάς ά.ντιλ·ήψεις
πλιείστων
Ό'Ο«pώ,,ι τ<ης '.\Ι?Ί.α.ιότ·ητο;, ώ; -:-ου
Εύρι:πίοο,υ, -του ΓΙ λουτά,ρzου,
τQυ
Πιαυσαινίου, τ•�υ Σοφ01κλέου;, -;η J
'Αριιrτείιaι,υ, 'cιοiυ λίσχύλο,υ oc1.'1 &λ
λων μυ·η-θιέντω,ν εi, τα. ά?χ:t.ία Μυ
στ·ήρι,α.
Άλλ' ές 3σων g-θις:ι., ό κ:ι.λ'r,;
1
πίιrτεω; έ[)Ιευ1ητ·ή;,
ό έλεύ-θ-ερο;
τi-.ν νQυν κ:χί άπηλλ:ι.γμένQ;
των
·θ,·ησκευτικων
καί έπιστημονικων
Π?ολ·r,ψεων, Π,:-θεη-,ι 3τι αί Οιο::t
σι.ηλ:α.ι καιί α.ί c�1ξ:1.1ί1.: των l\lJσΊ"fj1?fω1J ΟΕ1ν εΙ-.,1:χ.ι οϋτz ύλιστικ1.ι
ουτ�ε είοωλα.τQ:κ:χί. 'Εν συνόψει, πα
με ο·ημ:ου?γικην
μοέΊ.ο·ιτο Θ,ον
ένi?γε,ι:1..ν, έΟ� ίδ:χ.σ'Χ.•Ον τΟ ά.-θ-&.ν1.-:�ν
τ"ης άΨ9/?tωπf 1J�η:; ψυχΊ):;
κ=ιl έπί'
,
,
,
ι
,._ ι
cτ�υeιν εt:; τ�ην εν τιμ αιπε!ρψ εc;rλιξt'J π:Χ..-1�ης έν:χ.�έτοu συνεtΟ�ήσς;ω:.
..1:ά σοφου και ά?τίου μυστικ,;υ
σJστ·ή;JJχτος, -:Jυ όποίου,
άτυΊ.ύJ;,
r1ic Οιχφ-=-ύ γ ει -ί-ι χ.,._τχ. 1;ό�ησις1 έπ -- 
Οίω1κc,; τ�,Υν ά.πο,9.iω:ην, τ�f}ν ά.- π�
) ,.J-θ-έQωσι ν της γ·ηιν-η; ψυzης. Τ�
ι
,...,ς,,.
... 1
σ'JO""C" t;J.:X. τουτο μετεοιοετο οια συμ66λων Κ:t.ί ά),λ·ηγοQ:Κων πηα.σ-::ι
σεωΊ
. λί �.J-θ:Jλογικ:χί
O'J(ιμ:X.:J!=t.!
Χ:-t!
α.ί μ;. �, χλοr:�εΠΙΞ.:;
•
'
"'
1
μ�:91..l "t"ών Θ!ών οeν ε! νι:χ.ι ειμ η
7.':Χ..�:Χ.171.σεις ΠΞ?tΧλει1:;υσ�ι ένν:')fα:, i•,χγcμέν�; εί ς cpυσιχ.i ς
χ:ι�
-πνsJμχ:-:κiς λΞιτC.J?γfας,
-τ-:Χ; v
πof1.; έσπ:ιύΟ1.ζ�11 x:x.l έλάτ ? �υαν ':ιί
μΞμ.J·t,;J.έ νοι.
'-\λιλα π:ιοτcϋ μ.υ·η9ώJι'J εί; -τl;
μ� ...1:Χ.λ:χ.: &.λ·tj'ι>if�; τΎ'1 ; φ6σ:ως J
r.ibiλλoν-::-J είς x.� .. 91.6:J-OU; σωμι:χ.·η
χαJ; x.:x.l ·ή-θ�χ�J;, �πι.:.6:!λλον-::-ο ::ί:
α,S.λcJ:. Ε;ς ":tlς μ $τόπ1; τι�υ �=ι
--ου 7:Ιύ-::JΙ� :Χ.ν1.-π:χ.,fστ :t..Ψt°Ο οί ά,θ) �ι
-:ου ΊΤ:;ηλέους.
IJ α.; μ.J�ύμενc;
έντ:χ..U,$:χ. Επ?Ζ.Τ.$ νi γfν-n Ί.Ι:)�χ.λΎ'1 ;
··./ άν1..Ο::ιz-θ'{J r'ΙΙ�ως. 'Ώ φ sιλ.$ ν:Χ
1
'
�-χτ..1-' !ιχ.·rισΊΙ τι:ι., ,;, ιο::χ..� 'C'Ου Ψvzιχr.ι..:,
Ί
,
,
_
,
,
ατ'εΛ;:::ι.; κ::ι.ι ν αποf>αλ -n πασαιν σ,1-.
� ? ωπfν.,ιν ά.Ουν:χ. 1:1.f:χ.ν. !1 πεz:)�Οϋτο
1

1

'

'

!<",

ν::ι. κυ?ισ,?Χ''Ισ·η των έν::ι.ντι()τ·ητωv
τ ης ΙΧι?V-Ι)σ&ως, κ1.ι νι α. οα-μοοσ11 π:α.v
"
•
'ο α,ι 1:_:1.τα,- τ·η;
ο,τι α.•ιτιτιvε
- �, Π>ελ ευ�
,
-θ•..ρωσ1εως κ•αι τ,ου φωτισμ,ου ττ1 ;
ψυχή; τfOU. ''ΕΠ?G.Πε χ.�ι αύτΎ}ιν τ·"ν
ίσzυν του Κεφ15έ?•Ο•tJ νά. κα·SυΠ'οιτi
ςΊJ ειίς τ·ην -θέλ -ηιrίν, του.
'0χτος της ιrωμ,ατικη,
ά.λκ iΊ,,
τ·ην όπο1':1.ν έκ'JJλλιέ?'('ΟtJ,ν έν'τ-:t.υ-θ::ι.
<Jιί ά?χαίοι ·η μ,ων Π?όγονοι και ι,στ-
φον ,κ•::ι.τά τάς Όλυμ.πιά.0>1.; οιά τ,�υ
χ•cΙτ-fνι�ιυ, άινiπτυσσον x:x.i έσψυ?·ηλά\
'
'
"
τουν τ·r1 ν οι:χνο·ητικ·ην κχι πνευματικ· ην ?ώμην, τ ·η,ν όποία,
, ν ώς ά-θi
ν1:χ.τιcν ,κ:ι.ι α.ίωνC:χιν έb:ι&.b,.::υv1ν Χ�.:τά
τά τι&)Jο&μ. εν•α, έν τοίς 'Ν:χοίς. "Εχο
μεν ένταυ·9α 01>0 ισυμJbολικά. συμπλέ
γμα.τ:�., &τιν1.. ε;ς Ε.νχ μύστη,J ιπολ
λΙΧ. άτ.:ιχ.:χ.λύπτ�οJν. ΤΟ E.v εi'ι:t.ι ·ιb
ύ γ·r1 μ.�
τοU ]! 01... ζιτέλου;,
�:)tσ'ϊ
, � �
οια. το οποίον έ,λέ -θ·η, �τι \ ό γ) ύ
{.
, _
,
πτ·η; α.νηλ-θι
Ξν ει; ,τ,ου; ου:;ανο:.>;
Οιi να συλλά.b·!J τΎ"ι ν ,9.:.f:χ.ν �χείν'fι V
εκ:ρο:ι.,σιν τ�υ 'E?•!JJOU, 1η ό Αεος κυ.
τηλ�sν iπi τ�ς γ ης �:t.1 &πεκαλ�
φ-θη �i, τον ε;νο η-θΘV't'α ύπ' αύτου
":'Ξzν1JJ ?γ όν. 1'0 ίε:ιόv νr�οϋτο σύμπλ-
γμα ·ητο 6 ΘΞο, '}<j ?μη� κ�:χτων οιά
της μ:ιi; zει?Ος σ-:-:ι.:;,υλrιν Χαί Ο:'1.
τη; ά.λλ·ης τον ..1ιόνuσον. Το ετε
?::ιν σ,vμ,b:ιλικc,ν ά.?ιστο) ?γ·fjμ:χ. τοϋ
(J'),.:.ιδίο-.>, ,τΟ όποt:ιν ώνο:J.&..1,9�'1 ((-θ:χ.ϋ
μ7. ,θ.1.J;-1.&.τωνη, ·i)το τΟ μtγ1).ιQ1π:ε.
πε:; &γ 1λ μ :χ. το� �ιό,;,, 'ει.οντο; έπ�
...-η; μ :ά; τ.1..λάιμ·r,,;, τ:χ.νJπ-τ s�ον �f
κην 1..1.l έπl τ'ΥJ; rί.λλ�η; τΟ σι..Υ1π-:-�:.ν. ·ιι σzι:)α α.ϋτ·11 τώv iλλ·, ιγ �,
. - ' '
:)ιχων -π:�.�:χ.σ-:-α.σεων c.μ �υ με τη ι
σει�α,, των α-S.λων τ�� '1\?:ι.';).:
_
,
ΟJς, τη; �α.ϊ."fJ} 1\1.-;tι�ω'J χ.α.ι 1\...:ν:
,
,::ι.υ:;ων, απε-:-ελε: ολοι.λ·ηQον
κ:ι.ι
πλή:ι·η μ..;στ��ι?ια.χ.Ύ)ν ΟιΟχσχ.α.λί1..ν
μ S: ��.:.�:z;_G μ ενον, 3πs::ι ι..α.τα.λλ�ήλω;
i��πτ�σ�δ μ ενον �σκεt μεγ&)ην i1t:Ο:,:σιν έτ.l τη; ·lγθ:χ.η; x.�l ψ·)
zιχΎ'jς Ο.:χ.π)�&Jσιsω; τ �ν μ.JΙJ1Jμ iνων.
1 _
_
\.ι ε�ιjτ1.ι της μ υ·ησεω;, ει; �J
με:ι:�; τcϋτο. Sλiμ b�νον zώ ?�ν i
Χ?:bώ; Χ.1.τ� τ·'lν ενχ,�ιν τ ΎJ:; -θc.-

1

,

'

'

<",

'

-
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ρινΎι� .,,�cιπfl:: -τ·�v iι)ίr.ιυ. --ον έr;?-τ-:ιrJtJr:,,v -r,� ο-rιο,:ι:: ι..,:χ.! rι ημ1;;.τι;,�·:ι
Ό,γiιωσις(*)εμ,, .ι.2.9-:εοωσει, K').t
'
'
το yE, -1�1νο:: τιc.,,ι)τ1 J ς,..οε·.ι ει•·J•:ιι α.ιμr01ι�') J
σ
ι,μ:χ.σf:ιc:
μsyά),οι έι.<Ι.είνΙJι j{.,
ι
ψ�\ έ1Ξ1ε-ίμ:ωι τ:ι. υ.εγi),,:χ, , Χι•ι{)υ,;
V:L τ Γ.: <Ι>ι..,ιr�ω:: ι..ι:χ.ι έσπ·οUΟ,:ιί,,:;,,ι b:ι· υε;,.,ό -- ,;tϊ-:ι .,.-fi: ά.�Ι..':·ύ
�Ξω::
ι 1r;ιπJ
ίΟύ cπ•
4J..ε· ,ι η:: έ-π, Oi:, :χ.10" -ιω c: .- c1 u
-της vn:, 'ΊJγνώο:ζο 1 {): ίε�:)� έιι..,:ι'
' /" 1.σ:ι
;v;;:H rLΙO'Jz:.
--η-ι "U.u1στι/.. ΓΝ επιc:;,
't"O() η)tΧ/.?•υ -!)ω-6: έ-πι -11: <!ιύ/f,ς
,..
,
"!"ΤΙ:: γr,: χ11,.,τ::χ, ,-f,ι
, εrJ."'J.�Cι\. τωJ ιΙ
ώ.:ιώι --·or3 έ':1:,J�, ,_,:χ,; τό-:: έϊε,)1:,J,J
.ιrε.)ειτ-:χ.:: ,1.,:ι: ι71�,,u?y i:ι:, ;,u9tJ..ιLο·ι
,
τε:: ου-ω τι�:. εJJ1��γιε111.: τωι r.:ιv.;
'tα.C: •U.. Ξγ!.ι.) XC �:;ιJIQIΙJ!:ι:. -τ,ώ,J Uι.)σ�./,.ι.tl·J
c,ηι VO•J ειωιν, 'Jc,o.υ -ό ,J,εγ':Ι
υ J�τ:'
'
'
....
'
κ�ν --r;:. επ,-,υ;ι:χ.c: 7ωι r;τ.-ιοω-ι
'Ϊr.:
έοε�
�,�ι <:,•,:χ,�, 1tα
μ.Jσ--r,;•<1.ι.Ϊ]:
,
VfιC .ι.::rί υ:}ε-rι;,: ,,-ώv &Ν:rλ),α:ώ- �,ι
vό,μωJ -Tj: Φu,σ-:·ill::; . .λιχ --11, έν,
, η)ωσ';ω•ι
μovf,:r•iω: ο),ι,,,ι,
-ι,ι
, έ.ι.ο
-τfl:: 'Υ.. ι9,?ω-τ� J1j::: ι:J.τ�:Jιι..όιrr(""J: -r; J ;:.
7α: οοπ�ιτιμ;:1: τών JΟυωJ1 --�u-τιι J
έιπ�τ1 Jγ/'Χ.Jf..-1.ι η &.ποι.. -- rισ1 uiά::: C/
σχ"'::ι),σί): .ι.::ι: :ίσ,:χ,Χ:υ-•ου
Γ:ιώσ,-ω,,
Λύτη 'τ'jΊιv J'τ':Ι"Ια:,.:ι.ι,.:·ι .-/ΊJ'
i�-
τ·r.ν, ,, -:::: ι..�� ·JOJfj ι..-,θ-ο:,ίζ-: το�::

.ι.,:χ,τcι)ι)η),ο,τέ:•:,ύc νόμΟυζ
τσu αι
θ1t1))1πfνου 6i·�1υ, δια τΎΙc: έa».�:u..:ιγΤ,;
τώ"J όΠ(ΗWV
μόιγj:y άί't'Jλ:X.t.Lfbά.J·:,
ό -θνη-τος τl θ-ε).rγ-η1τΙ:':Ι. χ,:χ,ί τ
/•Χ?
, Χν τη� ζωηc,
ΊCου, yΟ,οι σt)'1ΞχΟ1::·,J�
. ί�, τί έ
τε)iίτ'Ο τ •ο 1tά1)::ι1 έντ,:χ,υθ,:χ,, Ίδο,,
-��, πιz.:,ι-παυ, έΟιδ:iσ"ι..sτ,J x:x.t τf έλ1.
τ:,1s,ι)Ξ:-ο Οί ισ,cιJJ.c,ι έχιϊίΊ-J,οι \Ι�στ'Χ.�.
έπεδιω. .ι.1�,1 ο-π•ωc :ί,,θώσιv -ι: -·ίμ
Π'Jεu.υ..11.ϊ Ι..η·1 έ -Jτέ)ι
Ο·rιυι, s.Jα'V χ•1ι
οι>,γ ησωσ: ι aι, ς ':'Ο π,,,ι62λ) ον τ,-,,3-
τ�:ι,, Ι..'Χϊ' ά1πι:,J.tμ fι•σι,ν τ·ο,3 -οιJ�1.:νC J;).,
'0)1 u•.J.1π :ιu, ι..•οι-J
1 ω ,Jί':J.N
άJ, 9,Jώπ,ωνr
c,:Ι..ι>ών, ισι__v,,i;
..ιν χ1 χ.ι u.ι1.ι..i�ωJ,
,
εί- 1ι ,οί ι..1:χ,τ,� •11..-0� τ•ο3 'Ο);-:)μποu τfι;
�),) r1ιι.ι.η: ιπίστ:,-,J:,
Φχι 1,-•,:χ,1 δc
Οτι υπ'Υ1911s11 ,έ-πU• Ί ή, ι..χ9' '1 J έιπε.
, ευθa I η
""•ύ/ θ fj -ο τ'J 1 ,αίi-,σ ι, .ι.•,:χ,ί έι
• τ
I
όνcr.J.,1.,,σι 1 τι:ιιϋ Ιει�?1U
τόπ·�ιJ d,ι,; 9-:ι
ζ:νιζ-6� r:-θ,-χ.
Ί°'cΙ::.11 .J.'�!l.ω τί),J όμι)ι:χ..; μι�1J τ,:--,
-ηι με, ;-�;
θΞΙ:ιJ.�Ι εύ/_f\1 1 ΟΠ.ύς

(*) ]l �Ο'.ε•-,, ΠΞfί -ο3 '\ 'ιj ':1(0•.Ji
),oυ Όu:ι
C.ι.ο?Ουω,1
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1c:ι.1-:: ::ιισθ,,:χ,νθω,;.ε;

τη; :ιγ,:χ,θ η t
1

η

:::

)ι)

'Ι'�

τουτ1-:,t)

:ιο�Ι r,:;
ι:rσz /.':!' η π,,:Jυ.':Ιτι,1-η
ί,σ/ύ; y:·ιω
,
,σι,11 itώ1:ι,,σ--:σι συJ.- ..ι Ο ... α,� τr1 -:. (υ.,

μι,.,.
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Ο ΧΕΤΗnΝιtΣ
ΥΗΟΣΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΖΗ
'Ί]λθ,,, ό /Sψων,::ις
η άvοιc_ις δέν εiv,::ι-. μ::ι,οuά 1 Ν"::ιf,
vοιξις θά. ίΩ θ η, διότι
Φύσις ι..
νειται
σ�μφων::ι
μέ το \Ιεγά) ο
Νό μ ο�.
}(:χ; ό CΧ.,ιθ,ωπΙJ:;; \1 Ι,rο9είιι'
α.υτος, έ�ν θ έ λ η νά έν::ιψονισθ'iΊ
ποΟς τό Ncι:J.O - Ι} u:πο�εί να ι<."'..
μη ι.::ιί το άνη{Jε-το!
lI ε-Qήc-::ι,·η :ι::ι,σ::ι ό ά.vθ�ω1tα:; 1
Τόσο πε� ηφ-::ινος γιά τ η:1 άν,1Ξ.::ι-Qτr1 '
'
'
σι'7. τοu
, , γ"::ι τr1ν :χ.uτ::ισι.εια ταυ
χ::ιί γι,ά τή auν::ιμ,ιι.ή τοu θΟ η,σι,
fffi'JJύ φ (JΙ
τ ,Χ! �ώς θ?ι.
fj
'
3λ' ::ιυτα ομο) ο,γωvτ::ι, 1Γως JΠαJ
χε{ εv::ις Νόμο:;. Κ::ιί 1Ξ.ειv::ι,ι ετσι,
Οτ� ά1tοτελιε.ί μέQο; ταU Νr.\.1.•σι.> Οι:t

η �

η

:ο�

,'tα ιά�

Ηctηωι \V1lclema.

ειν.χι u.:χ.ζί τοu °CJ1. 1 ότι ει,ι,:χ.� ::ιυτος οδτο:; ό l CiJ.Oς Ι
Τόσ:-; π1 :-;)ι.) έQεv1 ..ι•ο3u.ε π�ος
τ:χ.
'
ι.::ι•νονες ι.:χ.ι νόμJ�•.Jζ, ώστ .:, / α,,, Q·JJ.Ξ iπο τα U..X"t". :Χ.
μ::ιc τηv α.Οj).ι::ι οιο::ισr.:ι}ι::ι τη:; έι
οον έ,cύνη:;. :Ξ:ει•11;13μ, πω, �::ι σω
μ::ιτα u.::ι:; δεν είν::ιι π::ι,α
ό / η
u. :χ. τ' :χ., π•,u ωiς δοθηι.::ιν για τr1 v
π ο ο$. ι � ιμ.:χ.:; στον 1-οσ:u.� :-Τι ς ι'ί
ι
λης. Ι.'ιά ποιο ιrι.c,πο, rια ν:χ. ,;-θ::ι
σ η το Φ�, τη:; 'Uηθι,η: Ζωϊ,:;
,
πο�
·vά )άμψη μεσ:χ. στο σι.ο-iοι
ιμιiς πεοι6α)) εt.
�uι�ά ο1 uπο-θεσει:; τ:>3 ::J-ιι.�υ
,
,
Χ1 Ο1αJιJ.< )U μα, y::r.ινοντ,χ� τοσο σ:χ.<..ι::t�
μπσ·οσ-τα ιrτα. JΛιι.α. ματι::ι u.::ις, ω-

-
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στε νά. έπι-rφέιπ,αυμε σ-rο έα.υτό ,μας
vιi ιϊγετα:ι άιπΟ τα cp%�, vόμε.ν,α
ιχ.,λ., f, νο.υι,ε, �ά. μά:t1tα. μ�ς
φω;
τ 'τr: Π ?ι:V'(Ι.!1/Χ/! ιχ ό-τ- ητ�ος.
, για μιi 'Άνοιξt αιίώ
Εί>z-όμ s-θα
v.ι:ι., /α.?ω1πή, :λιο,υ)ο,υ.δι.:ι.στή.
Χω
pίς Θέ,?'°'', Φ-θ-ινόπω?Ο•,
Χεφ.ωνα,
E,VtCX. τέ�οιt1 :Υ. 'Ά·νοι�ιι; οεv μπ,οφiί να
' ο /?r>νι:ι. π:ι.λι&,
ίnrά:?1:, η . 'ΑΠ
�ί
,
'!ΙΟU 'Έ
z:ι.ν την Ανοι!Ξ,ι γι.�
'Ί'Dυ�, τ ι:ι
· υ ν1έ-ου ι.ύι.λ,�,υ. Π ρά:γμ,:ι.τι,
η -άνοιξι:
είν�
άpχΎ)
, 1'� μ�::ι ό?1.τΤj
•
, /
τvυ αο�•:ι.rτου ε,?γου, της αοοατ-ι�ς
'ζωης . 'ΑλΜ ά.?/."ΙJ ά,),η-9ινη εi11:1,ι
rι σ /.. 0. � � ι ν �η έπο'/ '] με τοι· Uς J.�
,
γ,ιο,χ ανει.1.0.1,, -τις ι.,:ι.τ:ι.,ιγι,διες χ:ιι
'
,
\
t-.\
τις 'Π:χ.
, ' ω-ιιι ες, τ,ο σι.ο,-αοι χαι τη
γυu.ν�':1 �' αύτ"fj τ '] σκ, ο-τει·νΎ) πε
rρfοΟ10,1 /..?υ�i ά.πο την bψι το,U άν
�?ωπcιι.>, Ομ.ως· ·δυΨχ,τΟ χ:ι.! ό:ν·::.ξά:ι
'! fj'ΤΟ,σιJνιτελείτα.ιt ε J':1., μ U •σ "t' ή Ο ι Ο.
Τό μυστίρι,ο, της Ζωη, . Ειν:ι.ι ·η
ΙΠ?ο-γενεθλια
ι.:ι.τά.στα.σις
της
Μ η,τ ε?,:ι.: ΦΔΤεω,.
Σ-rη σι.ο'!'ειη
'Π&?ίο,3ο, 'i Φύσιι, όλο/:λη? η εiνοοι 'ή
ρεμη ι.:ι.ί σε,6:ι.σιμ:ι.. Οί 6?οιχές, ο· ί
.
,�
/.ι1.7:t.ιγtοε:, 0tt ClNε1u..O•! /4αι rοί όμι
/λε; ϊ-; / Ο v-·'1..!ι ά.πλώ ς γι/1: �α. 1t•Qt;
στ�τ εύσ-01Jν το σιωπηλό,
μυσ,τιχι;

σrro

�,.ι

ά.,ι:rι

Ι

1

1

Λ1-πο,?'οUμ ε /4' έμ.εί ς νr.L 1ά..<ολο,ι.,
, ,-.ιε το ε')γ,ον •α.ύτό, ε..ί1σ�ρ i_ό
-θ ησο, υ
μενΟ! σ1 τΟ ιεfιμι:t.-?�Η) τfjc ΖωΎjς κ�ι
-τι:ιυ Θ:ι.νάιτ10-υ. Τότε, σά:ν ελ-θ η ή
"Α�r> ιΕ,ις &1. ,:ι.ί,σ-θ:ι.νθ1 0υ
, με. 'V' ά.νQ·ί
γου I χ:ι.: τi διι.ά μ::,ς ροοο-πέ-τα)2
vα
στΟ!ν ;,Λ'Ο /4:X.l τ-f)ν '.Δ. J=t.στασι
ii.; uι,1π:,?ν6'aιι, σά.ν μι.χ ά.λ)·ηγο,
') ησ;uον ' σ μ.ε. το' νοημα
'
ρι:χ.,
που' \
� �
,
της ��οτ,, οτ,1v �ο εξωτε,?ικοv πε
-θ.J.ί 1,:..1 τΟ έ.σω-τε9ι/40ν ά. ι:p ι>πν-ιζε·τ�1,.t
.οι έΕ.:ιι.ολουθ·ει -r; σ:ωπ11λό ,τ-ού
ε?γο,ν 1<,l ότ,ν τό έξω-τε?'ιχΟν iι
uJπνf(:-,,Λ, τό έσω-τCJ?t/40ν ,ά.rnioσb1

,

ρετ:ι.ι σε χειιμερία
,
11>:t.τ>Ο<.
Ή γενέ-θ-λιο; i}μlοα. οε;ν εΙ�αι '!ο
1 τι, χο ςεχfvημα.
γήινη
Π?':ι.γμ:χ,
ζωή μας, γι:χ.τί ,π,οο,ηγή-θ ηχ:ι.ν π,ολ
-rης ήμέ,ρ:ι.;
) σ. r;ε ιποο,ειτοφ.:ι.r;ία
α�τη:. Κσ,,θ.ώς λέγει χ,:ι.ί ό ,πο,ιη'!ης
Γr>υόρ·'Ι't"σγ-ο<υο?,θ:

σ-τη

Ή yέννησί ,μιας ΕΙ\(αc ϋmνος εΤιναι.
Και μιά tιη01μ0<\!ιά.
Κιαι ή ψυ�η rro ά,στέpι της ,ζωης μας,
ΝιΕχει άΙΑCΧ1',είλε.ι άπο •μαιφιά
,
Και θα εχη άλλου τή δύσι.
Διv εχο1.<με τά 'Πάνηα Υ<L-\μvωθη
Δε.w εχο.υμε τά πcwro: λησ.μQJήσει.
Συ11VΘφα δ
, δξας ά)(!ΙΛΟιpόδινα,
Άπ' τις π,οJλό:μες του Θοου,
Ναί, Ε'Χ'<ψιε ολaι §eκι,νήσει
Έ:η_όμε,θ,:ι. ά.qό τον Θεό, &τ.ο
'
' ' \
-1.Jν, τ �ν Ζ WΎJ, απο το α.ν�νU{J.'Ο• aE
1
1
,
δεν ει.ε,ι σηΙJΙασια. τ·ι ονομ:χ. δ�νουμε
στό Φω,, άmο ΟΠΟ.J έpιόμε-θ-«.
(<'Ε γώ Ι..ι=ι.ι ό Πr�:τή? μιου iv έ
σμ.εν» (Ίω. 10,30).
Κ:nί ii O'X'()τo'("l lj πε?ίοοος είν:ι.ι
ό ι.α.ι?ό, γιά. vά. σ
, τ?έψουμε το Φως
1tl:J<O C τii 1[�ο·σ1νι, 'Vi' ά.νι:χ,ζητή.σ\01υ με
'!1}1 bσω-τ�φι.η δ:η:ι.wι, '!·ην έr;ω-:-ε
pιι.η ζω ή. "Ωστε 'tά. μπ{ηέσ,ο.υμε νά
δοθο,υ,υ ε σ,τ·ην αίώνια πά'λη ά.νά.μc'1'ά.
(;ΤΟ Π::Υ.Ψ!Ο,τ•εινσ. όι:ι.6:ι.τιι.Ο X::t.t στο
'
'
-ποοντοrr:ει ,ι,rι, μον·ιμΌ,.
'Α, σμί1;,01υμ.ε με τον χειιμών::ι
χ·::,ί
Π:t?-:Χ.ι.ολο,υ-θ-ήσουμε την σιω
τη;
ιπηλή, 11,υ,στιι.·η bπε!Ξ,ε,pγα.σία
Φυσεω, Π?Ος τη; 'Άνο,ι!;ι :ι.αί το
Φως .
"Α, ·ε�ι. 11θ-ο-uμε σέ ολους
X:1.t
στον ι.•:ι.θε·να
Εύτυχ_ι,σμένη τ-ι;
<ισι..·οrrει!'Ψtl» πεοf,ο.0-ο,!
WILDEMA
Ι-ΙΕΗ.ΜΑ
1

α.,

'

·,

,. Ι
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Η ΑΜΕΡ1ΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ
ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΗ ΤΟΝ ΦΥΛΕΤΙΣΜΟΝ
Δηλώσεις Ύποupγοu Δικαιοσύνης

ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΕΝΝΕΝΤΥ

ΟΥιΑΣ I ΓίΚΤΩΝ Τό: ;π:ρόσ,ψοπα γε
γο•ιότα του Μισισισσι'Πη
•έτrαναφέ.
pοι,-., εiς την μ
, •ιήμηιv τό: woo πε,11ταε
τιας δι.α1δ. οαμ:ατι'ΟiθέJ τα ·EJiς Λι'11λ
Ρόχ
,ότα:11· έ,νιιέJα Νέγροι
, i:πυοοδια
1
J..(αθη:ται π,pσ:τεπάι9ησα:v νό: 1έγγρα;
φον11 τό ψθιvοπc.::ο:> ·τ,οCι 1957 είς τό
:κε.ντρικο -yτuμνασι,ο ,.,ης πό.λι<)ως
-της, πού ητ, ο διό: .λεvκιούς •μόr1>0. Μια
"φσ δμας όπαδώι r·oCι ψυλετι <.ου
διαχωρισ1μ10Cι εΤχε το
· τε άντι'Τ'Ο!χθη,
,με τοσο πεί'σ.μα, ωσ-τε τ,ό ιι\ί'11λ Ρο-< να γίν�;ι τό σ�μ·6α"λ.ο 'Τ'ης ψυλετιης 6ια1ς σέ ολο τό.ι κόcφιο
ΠέντΙ;: χ_οόvια άργότφα, 71 Νέ
γ.ροι q;,οιτ,:,Cι. ,ι στό Ίδι·ο
γυμ.11άσιιο
JJαζι μέ τους λεuκο
, ύς ΙΚα1 στ10 Λιτλ
-Por< έπιΊ<i pοπε
, ί' ,ήσυχια Ουτε μια
ω η διαμα. ρτu.ριας ακοίι;:ται
Σε
όλα τα σ)(!:::ιλεί•α, :μέσης έΚΙΤΤ'CΧιΙSΙ:ύσ�:
.ως και έπανω, ο ψuλsτικός δι:α·,eι.r
pισιμος ε;χ:, ι καταογηθη Και τό τεΕJυταιο γ�
, μνασιΌ πού έ§α'<Ο'λοJθεί
να εχη λ:::υωύς •μc·,ο :μαθψrας, εδε
. θη το,ν π;ο.;',το νέγ,ο,ο :μ,α:91τή 'T'OJ
.ψετος το ψ9 ινοπ,ωρσ
Ή κατα.ργησ.ις του φυλετιι<·οCι δ1αωρι,σ1uου ΕΠεJ�'!'ειvε'Τ'αι )"O,pyα CTE
.ο:Jνα τα σ)(ΙQJνεία ,-,ου 'ΑJοκ,α σας τώ
.ρα που το Λιτ�λ-ΡιJ"< την εχ,ει τrα
pα:δ:χΘη ,μέ ήρε,,..ιιία Τον wε;ραισιμεvο
)(PC'VO 1 52 νεy,ρ οι φοιτοοοαν
σ:χQ/11:c:ιια της
, Πολιτυας ,μαζ1 :με τσύς
�wκ-ους Και ·φέ'Τ'ος δ άριθμός αvτος

αv

στα

cψθα1σε τούς 233
Σ τούς άρι,C;.ι•
, ούς αυτούς δεν 111ε
ριλα.μ6α1>c·ιται τό: τrολιτεια·<ό: κοιλ
λέγια•.<αι τό: παvεη: ιστnμια ,-,οCι Άρ1κα,•σας Σ · αυτό: οχι με,γαιλος αφΟιτουσ.ε μαζi με
1ρι(μός Νέyρω,y
'1,ΟUς λΕJυκούς άπό αp,<ετω.ι έτω •. Σε
ιμια ΠDCσΦατη σι·ι ,έντε
• υξι TOJ δ Ε
βερετ, ΤοιJΙ"<ΕJΡ Ιlρόεδp:,ς του '5κ
π ,αι'δευrικ1 0Cι
Σι:,μβ
• σuλιου -roCι Άρ1κα :τας, ,εΤ1τ,::JΙΙ δη, οτrως πισrrευει;
το Λιτλ--Ρόκ ειχ�:ι έτrοuλωσει
τα
τραύμ,ατα του .και Θα ήθελε -.ια ξε
χαση ciλη τη δι,1σααεστη
, αύτη ιστ'ο
ρί α. Οί έ,,.ιεα Νέγροι που ,έ1>εyρα
ψ�σ·01� το 1 95 7 ,δε,ν πε;pαJσCΧΙν εύχα
ρ ·στο '!'c·ι ποώτο χοο ο Ό Κvβερ
, ς Φαc•υμ111ους, αψηφών -τ�ας ατrο
vητη
φαJσεις τωι qμ,οστrονδιαJ<ων δ «αστη 
,ριων, 111ροσ:πα8'Ί1σ1: να Τ'ΟUς άl
· rrσιμα
κ,ρuvη Και 1i κ
, u
, τρ :ι<.η κυ6έ�ρι11.ησις
διετηp1σε ,-,α σταλεντα έκε1 ί στρα�
,
τ.:JΙ.Αματα
, επι ολο το σ,χιο�\..κο ,ετος
για ,.ια ποολαβη τη βια
Τον έ,πομε,,ο �ρσ,vο ό Φαοι,,μτrους,
για να μ,ην έψαJpμοση την αποφασι
1 τ01ργr,:r.:,ως
·κα
του δ-αχωρι.σμο:i ε
r<λ::ι,σε ·και τό: 11εσσιαρα έπι,δοτ1 ούμ,ε
να σχο,λοεία Οι τσ:ίς •cμως
οπαδοi
1
του pατσι•Ο'μοCι στό'5<:πα ,δ:ιυτι,'<οΣυμ
βούλο ΚΙ(Χ'Τ'εψηψισ•ί:ησαν
• , αιλλοι εξε1/\eγησαν Ο"'τη θeσ1 τους και τα σ:χ:ο
·
&ιοιι§αν έκ ΜΘΟU. Ν,Εγι'Ι'ε ικαι
λοεί'α
πό1λι πpοοrπάθεια άντι:δράσεως, όιλ-
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λά τε.λιικά η αντίστασις ιεtΠ<JΙ\}:::rε. Ή
δ ,καιοσννη έπεολή9η αύτή τη φCpα
άπό τα -τ�οπικα δ ι..:ιαστήpια, χωpίc ιά
χρειασ9�:Ί ,ά έπέμιοουι cμ,cι:::rπ:,i5ια1(αι <πσσάγcπες. Τό Λί-τλ-Ρό< δέv
εζησε άλλες στιγμές 6ίας και ή κα
τάργησις του
ψ1.,λετι <:JU
δι�χωρι07μου π,pοιχι.:;::εί άπό τότε με ήσυ
χία.
Σχετικά με τα έψετε Ja έπε·:το
δια -του Μι:::rσισ:.ηπη, ό Άμερ,<:JΙ;Ος
Ύπcvργός της Δικα ο:τC ,ης Ρόμπ:ρτ
Κέ,ιεJΤυ ει<:ι,.ιε αύτέc τί-ς δηλώσεις:
,,,ά σας όμι,λήσω δια
«Έπι3,μ�
τι' μ περίπτ:..::rι, του Πσ,•:πιστΊ,.ιί:::ιυ
,\ .c:τισσιπη <ο:1 του q:οιητου Τζέ
τμς Μ€-χ,τ 3. Π::::,ι.,:::rιάζει μία όψι
-τ.:>υ μεγαJ-·πέ;::J και σηu::,1ιτ1κωτέ
'ΡCJ έο...:,,-::ι.κ::>u μ:χς ΠΟ::Jlολήματος,
του π::Ξ"λr,Jα-τος έξασφαλίσεωc π::>
λΙΤι,<C::.ι δ <αιι..;1άτι..-, είς c\::>υς. Έ
πιζητοίi,J,ε
.:::rιι του πpοδλf:,.ιατος
αύτcv.
Οί μή ψίλα δ,ακεί;1ε,οι rποός τήι
Άμερικr,, χαίp:ιται για -την διέιε
ξι αυτή στό Πο,,ι:πιιστfι,.ι ο Οί πε
ρισσότεροι δμως χαίcο -ται για τήv
έγγραφή του Μέουτ 3 1<1αί τήv προ
στασία -τC::,1 6σσιr<ών τc1J δικα1ωμά
τι.:v, τήι
πσοο.::�χεθεί::, ::-,ι :'χπό τά
Δ•,..:σστf.ι;:,ια 1<1αί
την Ό μ•:)σπ::>vδια
κr1•ι Κι.,6έ:•�ησιv.
Τό ccαμα του Μ ::rσισσιπη εΤ,αι
l ια περαιτέοω 6rι,.ια ττο:,:Jς τήv tψ:φ
μ•ογήν -rης άπcφά::rεως
1 :Jίi 1 954,
άπο
,cJ Άvωτάτcυ Δ•κα�σ11"' σί::>v,
ψσ..Ξ� ,, :-c δτι ή ψ.,\ετι'<ή Sιάφ ::τις
είς τή, Δrι,.ιο::�-ίσι έκπαίθ:.::rιv άπι::,
,ϊλ:ι wσcο-6ία::r ,,
,:Jίi Σuντά) ,.ια
-τ:Jς
Πριν τοίi Μέρεντιθ πcιλλ::,1 Νέ
γι:;:::ι έγέ,cιτο c:ισοί ε1ίς ιΚ:λλέγι:χ
ΚΙ:1 Πα ,:,π11::r-τι'ωια -τού ΝόταJ, οπ:J
Είς -τήv πε
ύφίστατο ή ιSιάκρισις
ρίπτω:ι, τcϋ Μισσισ:::rιπη πσρετηρή
€ "] είS <ή ειιτασις, διότι ή Π::λιτείο:
,οϋ Μισ:::r,σσιπη εΤ,ναι ,μί:χ: άπό τάς
-τφεις μή .λια6ούσας
,ε1' σέτι μέτ,::ια
προς τήv άπόφ:, :τι
σι,,.ιμcρψι:�mε.ως
'1\:JU 1954. Στήv Πολιτεία αύτή ώ-

ρ σμέια άτι:�μα άοντετάχ9ησ
ι tα>v πρόι;.
-τrrc Ι'i.ιχ αστ 1<ας άποψάσεις, αί 01'11"·
αι ω p ιζcν ότι ό ΠO(XJψu'YWV -είς την
Δ r<αιco-.:Jlηj.- Μέοειιτι9
ε)(ει τό δι
και καιλειται το,
κ1:χίω;1α έγγραφης
Έκπαιδ:υτικό11 Σvμοοι:λιcv τοϋ Κσλ
λεγίου δπως τόv έyγ9άιιrη.
Ή έγγp::ι:Φή τcιJ δμ1:.:ς πσpημπο-
δ,σ9η άπό -rόv Κι.,οφιήτr,ι, &στις εΤ
τηε, δτι αί τοπι'<α1 παρ:)!δόσειc καί
cι Ν6μοι π;ς Πc.λιτ;:ίας πp.οηγ::>ϊιvται
,:Ju Σι.,vτάy,Jα1ος και -r&ι Δ, :χυτη
Τοϋ11::, ητ::, σαφής
ρίι,,,, της χώpσ.ς.
πρόκληα,ς ποός το, Νι:ιμΙ::v καί τήv
>(ώp:, κ:χί ή 'Α1μιφικαv <ή :<uοέρv,η
σις y'ΙCX ια έψc-:,μc:,-η -τc,v Ν6μc,; ά
πέστειι όμc:ιιπc Sιa <α
στpατεύ
μ::χτα στην πcλι μΟξψcιpιτ, oπ:Jv έ1'1Jεύει τ ό Παvεπ στή u :11, ιμέ 01'<:>-
πό να πτp:οτατι,_ύο-η -τ�όv Μέι; �.τιΘ.
'Ό,τι ό κό=-,..ιοc εΤδΞι έκεΊ ηταv το
{;ΤΙ [,,:χ Δημc <Οατ .•<Ο εί) :::ς τα,<τΟ-
n ::>ιΞΙ τα -τ::ϋ οίκ::>u του. Ήτο άπό
δΞ:ιΙξ,ς οτι προτ ιΞέμΞ'S:χ ,:':,; ζC:1,.ι:JV
οχι ύπό -rούς ά,Θρώπους άλJλά ί.Ιτrό
τc ι t.,/όμcν.
Δέ, ίσχι.,ριζcμ,_3α δτι εiμcie:x τέ
�:•::>ι, οίίτε δτι οί π6ιτοες έδ:::ι στή,
'ΑJΞρ,•κή συμφ(..;,:υv πάv101•:
Το
φιλετ1κό ζήτημα
είναι π;;:::6λr, ι,.ια
οτήι '/' ,.ι:ρ �ή, ό_\λα άγι..;;,ζcιμΞ3Ο: ,α_
-τό έπιλύ:J:.uμε '<α1 εχ:Jμε επιτύχει
πρ6::δο σ1 1ό :ι-ι.Ξ:ι::> αύτ6.
1ΚαΕ1-,;1ιΞρ11,ώς, τό ψθ ,1όπι.:ρ::, τ:ϋ
τ;::, είς ταc κοιvότ11τας σί όποιαι
r<:5:ποτε σι.,μιμε τειχ�:,, στ,ή, q:.1λπική,
δ ::ι:κρ·ο-ι, χιλ.άΕ:ς
παιΙS ι:'χ Νέyρ,.,..
κ:χί λΞ:ιι<ώv ισι,,φΌιτοC,, 1'<0:ΧΙ π;:ρ·:τ
σότερ:χ οχ: εια έ.γ..:::χ1::•λεί,πc,; τc.r
δισχι..ιρ σμιό κ.όJ3ε ετ:1ς.
'()

διαχe,..p•::rμος

είς

α;ιιΊJ:vς τJ

,.ι:ις -- έι:;γασία, ώηq::1ς, μετ:J:j:Jp:χί,
-το ,.,ιέι.:ς έξα:pc1, :ζετ•αι αί δη Jv ύ
πάΟΧ'Ξ:Ι δπως στr,; περίπτι..::::rι Μέ
�:;-ιιτιΘ ε� ,.ιιε3α άπ::pcι:::rι;JJuέ.:Jι
•νά.
,eιι τερματίσι..1,Jε. Ε'ί,μ•i:ιcΙ:χ άποq:::χσι
σ μέ aι ι,α δ ατr-:/:Jr.ι,.ιε ,κι::χ-1 •ια πp:J
στατεύα�ι,.:,: ί:ιι α δικα1C:.μ1:χτα δι'
λ::>vς τούς '11 ολίτας μας.>.

ο
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, Από τή δεύτερη σειρά των
<(ιΣ cοχασμών έπάνω στή Ζωή η
ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

ΑΓΝΟΤΗΣ
'

-;
"'Π��σtΨ) επ-:ι..t� J'; u.,α /:>u:;f} /�?:...ι,
,:._
,ι,
ι
::χι ' ο Ρ
ο,?1οuνος
ηΗc; ;π,w-�
πα•1ω
'
,u' :ι.,.ηο. 1.'πη?/Χν έι.ει u.:γi).�:
·�·r ε 1οι fαι.ι.?ι γΞu.!σ<1.ενοι u.ε •1.��ο.
:χ:χ,, το 'ι·.:�ο ι..1.1θ'Jε..::ιτ•( ... -τΟ σι..οj�'J
οώ:;. Τ� ωοινt/..ΟΟεν-�-:ι.., Ο/11. στ rι
Ο:ιαυ:σi τ.ο·: ι..ατι -L'Ι..?1:Χ. σ-πιται..11..,
σι.·�--ινα ι.αι αποuονωui1α () OJJ
V :ι.ι.;: α/.ο•) :ιυθο�;� -τεuπc)ιι.α ·,1v� μ1zσ' ά.π' τιc: ωύ., ει.:: ι..-:ι.., τοJ:::
φ�:ι
- ιι.ε:. 'Ί Ιτα·ν ενχ u.:ιuσιι.ωτ,χ-ο
O·�Cι.J.'1../..:. ' CJ-:ι.. π,.,Q, επ:ι.ιζ.� τη u)? ..
Ύi�χ ,τJυ Ε;CJντχ:. u..π�?·σ1-:-α τοu -r:6-J
.ι.άι-ι-πο το3 �uζιο3. Γ:• ε έ 11. σώ.u.:χ.
ι..�θα..?Ο γεu.άτ,ο ι.>γεfχ, με ι..,.,) ες α.
νχ),ογί•ε:
ι.αι ). επrο, ι.ι' ειι: u.·C·
v!ι.ι,α εΨ:ι. ι.αθ-1,�r.ι πανι γυ�ω ά.-:'
τη u.έ,ση -του. Ό η)ιος ποu gχσ:
·)ευε επεφτε στ·η uο,?φη s:ου ι.χ• τι
-μ.,.-ια ""Cύ 11.u.ογε),ο:ίr;:χ.1.
[;πχ:ζ·
, η u.ουσ•ι. 'ί ι.),ίu.χι.α, ι.αι αu.χ Ι.· J ·Ω:ι.ζοτ:χ.·ι άπ' χυτο, επ'J..,ί, .... ι..ά.πeι ο
.-�:t.γt:ι,;j3- ,. 'ΙΌ ι-::.,�6 -- , 1::. 7:'J"J..ΎJ."J..- . .ι.ά, /.1.' η / χ�α 'r?J η-χ Ι u -:χ.ο�-:
./. η ' \ ν .ι.·:χ.ι ι.άθ.ησ:χ. σb u ιι.� η α
πόσ---:ι..σ�, έι..stνο Οει σ τ :χ.u.ά -- fjσε ι':Ι
-τ:χ•ζη. Τό 6:ixou10 ..!>ω:, η /?<JCJJ
π,ά.σι·ν η .θ,.i) 1,σ,σ:χ. s:•ου .ι.iu.πo-u. ()
στοvC: .:.:>ο,:-._tιι..sς, Λ'.
· '})ι-ο� =χ.ναu
1 .:;.σ:χ.
1
·α�τος ό ι-ι-ιι.,,ος π:χ.ιζοΓ:χ.: -τη u)r;
γει;;:ι.. τοu, ε.u.ο·:χ.ζ:χ.ν να Οινο1υν σ'ί /)
σπiν.:Υ
't>QαδιJα u.ιά γο η,τειχ πο.;
"'rΎ]'Ι α.ίσθ-άν'ετχι .ι.,:χ.;ει:. Ξ:χ.φνιχά έ
.... ,.,Jιε νά παιιζη .ι.ι' ·ίiοθε .ι.:χ.1 χά.θ η1

ι

·=

-·
_,,,.,.,.,,..,

�

Υ

ι

:χ.u.ογε) o3crε
ι�Ε.�, υ:χ. ,u-οι:.
/1.' -6 /Χu.ογολο -ou )s: .ι.1.ι y>
,U.lj-C,1. τJU
Jι(� -α ούοα;ιχ
..Jω JXE απο ι..·ατ.ο:� σπ,�, ι��vu.J.:
ν ,J α.)':1.1J.Sσ1 σ'ίGU: .:;,J::, i l'Ι..Ξ:: 'Ι�ι..ϊί
'Ι? δε I απα ;τ rισ: α.J.εσω:, ,:ι,). λά στό
-�ί-ο ι.αι εσu.:χ. σrιι.ω.θ,.η.ι.': 11.u.ο,γ;
) :χ.σε .ι.•' α.πο.J.1.ι.,,ηθ rι ι.·.
J!':I..

ιr

n

ε

001. U.:X./.?u:X. σ-ο u.ο;οπά -r ι
17.
/..Οι:.-ίτ1σι τ..ι�γοu0ο3σ.: με ,<.,:ιποιο εγ
ιο,5ο, o'J y?-vo, ι..·�� εϊ/.Ξ μια ΙJJωι/')
,
ι
.
\·1αuεσ απο τι: φυ
πο).; ωοχι:χ.
1
τεί$:: ι..άποtος α.0�:λ..ξε τΟ σι..01tο ι..:f.l
τ,ρα.γο,ύδησε μ' ολη την άνεσι της
κ·α.ροιας -τ<ι,υ, η κόρη ιrταιμάτησε χι·
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αχ
. ,ουε, ως π,c;υ ή ιi:νδ·οιχη φωνή .. ?tα.ψε το 'tψα.γοϋδι. Τώ.p« <i?χιιτε '\Ιιi
σκοιrειvιά.ζη. Ό ειπ.ερ,ο,ς ητ-ανε πά
vω /Vit' 't'O·v κ,ά.μπιο,. χαι ,τ,α, 6α-τ,οά.χια
ιiρχίζα.νε το σχούξιμό τ,ι:,υς,
Πόσc; -θέ.λ1ομε. vά χα.τέχω.με -ό
'Ιt'α.χο,χάρυοο, την γ )ι 'ια.'ίχ-α. χα.
, ί το,υς
,r;ύοα.,ν,e>ύς !
Θέλ1ομε το μονοπώλια-,
χα.ί τ11. πρά.γμ-α.τ•:χ. φα.ίνο,'Ι"tα.ι v' :..
πc;χτοϋιν μεγ:χ.λύτε,ρη άξί:χ.
u.εσ">
-της χα.τοι,ης.
"Οτα·ν λέμε «;ινα.ι
δικό μ,οω, η είχ6να. μο,ιάζει vά γι
vετ,α.ι ώοαιότεοη, 'ισ.ι,η μεγα.λύτε
·pη άξία. · σα.'ι ν' άπ•οχ
, τιi πιο μεγi
λ·η ι,α.ρι, πιο μεγά.λe> �ά-θος ι.α.1
πληρότητα. 'Υπά?ι.ει μιά. πα.οά.ξε
'\Ι fj ιοιότητα.' bία.ς στη·ν χα.τ,οχή. ;' η
στιγμη ΠΟU λεει Χ:tνείς «εί·να,
, / Οι,,
,
'
χο μ,οι)», γινεται χα-τι 'Τί•eυ
> 1tρεπ,ι
t
-να' το' ψpο·ντι-' σωμε� να' το' υπερ:χ.σπι-σ-θο,υμε, χ,αι ιr' αύτή την Υδι.α: τ}. ι
- �
•
ι
\
'
\
1toa.c;ι ι)π
· α,οχει μια. αντιστ-α.σι Π'ΟU
ψέ?νε, ι bια.. Ή bία. 1tά.ντα ζητα. έ
ιπιτυι_ία.. Βία εuναι α.ύτοπλήοωσι:.
Λ1α. τb να έπ,τύz ωμε,- ει·ν�ι πάΝτ�
σ&ν να. πεφ-τωμε.
Τό να. φ,%.σω
μ_ε, είν:ιι -θάιν:ιτο,ς· vα. τα.1Ξ.ι&;ύωμz,
ειν' α.ίώνιο. Το vi χε,ο,Οίσωμε, τb
'
,,
1
\
,
..,
ν:χ. εψ.αστ,ε "Ιιι.·η-.,α,ι στο-v, χοσμ-ο το· υτον, εΤνα.ι να. ι.ά.σωμε τη ζω·ή. Μέ
πόσο ζηλο έπιδιώι.ομε ε"Ιi'Ι σχ,οπο!
Μσ ό -σχ·οπ- ο, είν:ιι δι-α.οι.ής, χ:ιι
τέτοια. εiναι χ:χ.ί η σύγκ,�ουσι της
έιπιοιωξ-εώς ΤΟι)
ειΨιι
, . 'Η σύγι.ρουσι
'
ι
,
•
,..
\
συ,νει,ης χ:ιτ:χ.ι.-τ ησι, ι.ι ει.εt"ΙΟ· πο;
χ:χ.τα.χτο•uμε -θά πρέπ·ει χα.ί 7.αλι '/(/.
τό ι.α.τ:χ.ι.τ·ή,σωμε. Ό νικη-τ·η, b�f,
•
ιp
σχετ,:ιι "Τία:ντ:χ. σε Φοοο·
, ι.αι η χ�τ ο· y η εί•ια-ι τ ο σ
, χο-τά.οι- -οι). Ό ,ιι
/4 ηu.ενο:, πW,ε'ί -τη νtx·fJ, ιάνει α.ύτ:ι
π•Οι) ι.εοδισε, χι' έτσ
, ι εt"Ι:ιι σά,, τόv
νιχη�ή. Τό νά εχωμε �ό χύ'Πελ
, λο
ά.δει:χ.ινο, είναι νά
ωμε τη ζω η
π,οι) ,εί·,ιχι ά.-θα,ιατη.
Μόλι, τελευταία. εΥχα,,ε π:χ.
· ντο.υ\
�\
�
,
' ,
τει χα.ι οεν εtf.CΙ."1 α.χομη
ι.ανενα
πα..t6t. 'Εμ,οtαζ�ν τόσο νέοι, τόσο
μα.ι..?υά. άπ' -τα. σι)μ:ρέρ·οντ:χ., τόσο
-vτροπα.λσι. "Η-θελαν να. συζητήσου'ι
Ι

ει

x=l,

ησυχα,
σπ,οωςfματ.α χσ.Γ χω
ι;ις τό σ
, ι)·ν,α,fσ-θημ,α. ο·τι άφήνοιυν οcλ
λ-ι>υς ·νά πεοιμέ·ν•ουν. 'Ιlτ<α.,ν ε'Ι'α. ώ
,
μοp-φ,ο, ζευγά.οι, μά ύπη�ιχε ενσ. σού
φpωu.α.
μ-άτια. τe>υς. Το χα.μ ' γελό το-υ; η-τ·αν ε(}χ,ολο, μα. -πίσ�
ά.π'. σ..ύτό ύπΤ1,�rχ.·� χ&
ι -ποια άνησι>χ!� ..
·Η·σ.α·ν χα&?ο·ί ι.αί φο έ ,σχοι, μά.
ν<Jιωιθε χα.,νεις ενα. ψι-θύptσ
· � έσω
τεοιχη; πάλη,.
Ή άγάιπη είνα�
χαί 'ϊt'όάσ
E.v;.1. -π9ά γμα. π1αιοά.ξεινο,
γpήγοοα φεύγει, πόσο, γtJήγ,οpσ. 'Πνί
γει -ή φλόΎα ό ι.αiΠνός ! Ή �λόγα
δέν εΙ�αι ο.uτε οιχ·ή σας ουτε οιχ ή_
μ,ου· εf-νσ.ι άπΑJως φ).ό γ.:ι, χα-θΦ?Ύf.
' ,
, .... '
,,
χαι επα?χης· οεν εινα.ι ουτε 'ΠΟ 1οσωπιχη ,ο,υτε ά.ποόσωπη· δέν είναι -τ�ϋ
χ-θές η 't'Οϋ αϋpι,ο. 'Έχει -θεpμότη
-τα. -θs.p:χ.πωτιι.ή, χι' &να α.ρωμ-α. m:.i.
ποτέ δεν εί,ναι ΟtΦ?Χές, Δε·ν μΙΠΟ
�εί να. χσ.-τ«χ-rη-θη, να. μον- οπωλ ηιθη,
"
\
- ' '
,,
\
,, τη�
η , ,α. τ:ιCΙ.Ι<tτη ,στο χε�ι.
\
,
ι
χ•
-χ.
τα.σ-:?εψ;ι.
πια.σωμ,ε, _;.,αιει χ:ι.
χα.ί χα..πνος γεμ:1ζει τό εt·ν:ιι μα.;.
'
'
'
'
.
1( αt τ ' -τε �οεν υπαc,χει
τοπο-; γ.-:ι:.
?
,
τη :ρλογ:χ..
'Ει..;'ί•νος, ελεγε οτι ιπαv,τ,οεύτ,ηχα.,�
,
7.0 ίν ουό ι οόνια..
· , χα.ί ζοϋσ:χ. ν 'ήσυ
ι.σ., οι.ι μ:ιι.pι)α. άπο μιά μεγοcλ ΙJΙ
πόλι. ΕΙι.-:ιν· ενα. μιχ,ρο ι.τημ�, είχ·οσι (},ς -τοιαν-τα. στρέμμα.τα
ά.π(}
ρύζι χα.ί ψ?οϋτ:α. χ,α.,ί μερικές άγελάοες. Α�,τος ένδιαφε.σότσ.ν για. τη�
ά.πόΟ·οσι -τr0ιϋ κτήμαιtι0;, , χι' έκείνη_
έ,ργ
, α.ζότ:χ.νε σ
- έ ι.απ•οιο το,πιχό νοιr
, ο
χ·ομείe>. Οί μ.έοε, τοι)ς ησ,α:ν σι)μιπ-λ η
ρωΙJ.έ•νες, μά οεν ·ητα.ν ·η συμιπλή�
?ωσι της δι,:ιωuγη;. Π,Οlt"ε δεν πρc-·
σπά-θ ησ :ιν νά ξ .. φ[Jγο,υν ά.πό κάτι,
έιtτός ά.π' -τι; σlέ.σεις ·τω·,J, <Jl ό
χα.ι
ποίες ησα.,ν έι. πα.ρα·οόσ>εως
μιiλλο,ν ι.•Οι)?• :ιστιχές,
Πα.ντρεύτη-·
ι.αν παρά την ,0.11.ογεν,εια.χ η άν ;__
στασι ΥJ:lιί ζοϋσα 'Ι μ.ό1νο,ι -τ·οu.ς
μ.&:·
πο,λυ μtΧ·?η Gο,ή-θεια.
οίν Π'α. η, ευ-τοϋ·ν μ.ιλήσα·νε για. πο)λά. πρ7γμ�τ�1. Κ1t' ά.πΟψfΥ4σtΦ�:ν να μ }�ν Χα
μ.ου-ν παιιδιά.
Για:τ·ι;

στα.

ε

π

ΙΛΙ:ΣΟΣ
<cΚιαιrα.λάGαμε και ο.ί ουο τί φ�Gε-pό c; Χ4-t Qι}σ,ά,pεστο,ς π-ου είν' ό
,
\
,
\
\
χοσμ,ο,ς, και να κα,μη κανεις περιcσότεp·α 1W1ιιοιά. -θά. εμο,ιαζε σσ.v εγ
χλημα.. Τά. "Ιtα.ι•οιά, σ·zεοό1ν άνα.π�φ.υχτσ., ..9-ά. χ.ια-.έ.ληγαιν άπλ,οί γρα
ι
φει,ο,χ.ιραηχοι ύπά.λ,ληλοι' η σχλά
G<J,ι σε χα.π,οι, ο �ησκευτιχο,--,ο,ίχονο
μtκό σύιrτημα.. Τό περ1Gά.λλο1ν -θά.
τά. 6Χα•νε άνόΎγΓα, η δζU"ΠVια. χαί ΚU··
vιχ,ά. 'Άλλως τε &εν εχ:ομε ά.ρχετά.
χρήματα γιά. νά. ά·να-θρέψωμε τά.
π,α,ιοιά μας χαταλληλως».
Τί έ·ννοείτε με χα,τ,οολλ·ήλως;
<<Για •ν' ά:να.-θρέψωμε π,αιοιά. χα
τα.λλήλως, -θ-απ1επε να τα στείλω
με ιrτό σχολείο, 5χι μ,ονάχα έο,:;'J,
ά.λλα κι' εξω. Θαπρειιrε να χαλλι
.εργήσωμε την άιν-rίληφί τους, τ·ην
εV'\l'IJ•tά τ,ο,υς για τή,,, άξία χαί τ-ην
ώμc-ρφια και να τα 6οη-θ.ήσωμε να
δι.χ-θ.ου-ν τη ζωή πλο,ύσια χι' εύτυ
χισμένα, ετσι πού να εΙχαν εί ρ ήνη
μέσα. το�;· χαF ψυσιχά.-θα.πρ,ε:ιrε vά.
τα οιοάξη χα·νείς χα.π,οι,ο, εΙοος τ;:
χνιχη,ς "Ι';Ο'υ να μην κα.τέστ?εψε την
ψυχή τ,ου- ς. Έκτος ά.π' 3λ' α.ύ-r&,
nλέ.πονιτ-α.ς πόσ,ο ήλί-θιοι εΤψιστε l
μείς σί Τδιοι, νοιιώ--θοιμε πως οεν -θα.
πρεπε •να περ&σωμε τίς ά.ντιΟ?«σεις
μ,α.ς χαί τους πεpι,ο,ρισμο,ύς μα.ς στά.
π
, αιδιά μας. Δέ -θα -Θέλα.με να μετα.
οώσωμε τροπο1rοιημέvα Πα.?ΙΧ.Οεί
ΥJ!.ατι:t του έα.υ't"ΟU μ.α.ς».
Θέλετε •να πητε πως χαί c,ί ουό
σχεφ-θήχα.τε ολ' α.ύτα τό,σο λογικi
Χ:Χ.t άπότ,οιμα.
πpιv Πα.Ψτpευ-θητs;
Κ,άvατε gνα καλό συμbόλαιο· μα
μπο,?εί να έχπληρω-θη τόσο ευχολα
&σ,ο, τωχετε συvτα,ξει i. Ί -Ι ζωή ,Ι
'V'α.ι χcίπω; πtΟ Πε?ίπλ1οχ·η άπό εvχ
συμbόλαιο, με λόγια, οέ•ν είναι;
-,< ύτΟ gρι(σχ,ο,μz χι' έ. μεί ς . Ι(�..
v6νας άπό μας οέ.v μιίλ·ησε για ολ'
ιαύτ<Χ. σε &λλον, οϋτε. 1tρίν, οίkε άr.'
το γάμο μ,χς χι' έοω, καί του..-ο
iyrocν μια άπό τις ουσκ,ολίες μα.ς.
Δέν γν•ω?ίζαμε κανένα με τον ό
-π·οί,ο. -θα μποροιύ.σα.1Jιε να μιλήσωμ'
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έ.λεύ-θειρα,
για.τι οί γεροντότε?<J!
παίρνο,υν μια τέτcια περήφανη �ύ
χαρίστησ.ι έπικρίvο,vτας η χτυπων
τα:ς μ,ας ά.πό πίσ�ω. ΆΧ<Jύσαμε μια.
ά.1v' τίς όμιλίες ,σ�ας και -θελήσ.χμε
και ,ο,ί ουό ·να ερ-θωμε χαλ να συζη
τήσωμε το ,πρό6λημ,ά μ,α,ς μαζί σα:;.
Καί, χάτι α.λλ,ο ά.χόμια, πριν ά.π' τl.
γφ,ο, μας ώ,ρκι,σ-θήκ•αμε vά. μή,ι �
χωμε χαμμ�α σεξουαλική σχέσι με
τα.ξύ μιας».
Γιατί 'Ιt'ά..λι;
«'Έχομε και οί ουό μεΎά.λη χλί
σι ,σ,τα -θ.ρη•<rκευτικά. και -θέλα.μs ιά..
ζ�σωμϊ' μια πv'ευματικη ζωή. Άί\�
1tα.1οί άκόμα. π,ο,θο,υσα vα μ 'TJ γίνu)
Κ•Οισμιικός, 'IIX. ζ·�σω τ'Τj ζωη ένο:;
, σ α ν ν \} & ζ ι. Συvή·θιζα. νά. οιαG-ί
ζω πά.ρα πολλ:χ. -θρησκευτιικα 6ι6λ1α.1 τα ό"Ποία. ουvά,μω,σαv πιο πολ;;
την έπι-θυμί:�. μοιυ. Καί σαν έπι
σφράγισι wυ γεγο•vότος, φόρεσ-α. -:�
χίτριv�, ρ�σο g α. χρόv,ο, περίπ,ου».
, ,ν
Κοοι σεις επισ·ης;
«Δέv εlμαι τόσο εξυ-πνη χχι τόσο
&ια6 α.qι.ένη 3ιπως αύτος εΙναι, μi
εχω κι' έγω ε'Ια. aιυvατο -θ ρησχ ,υ
τικό πιε.ριG&λλο'Ι. Ό παπ'Ιt'ους μο·.ι
εΙχε Π{)λυ κα.λή έ,ρ γαισία, κα.ι 3μως
αιψη,σε την γυVΙα.ίκα του ΚΙΧ.ι τα παι
K,.t
οιά
, του κι' εγινε σα'Ινυά.ζι.
τώρα. ό πατέρας μου -θ-έλει να χάμ-ιι
τ,ο \Ό·ιc· ή μητέρα. μου εκλα.ψε πά.�'7.
ΠΙ{)ιλυ γιαύτό,
άλλα χα.ποια μέ?ΙΧ.
μ1rορεί vά έξα.:ρ-,.v�,σ-θη κι' αύτός.
Κι' έγω εχω τ·ην ίδια. ω-θησι νά..
ζή•σω μια -θρ·φκ,ευτωι·η ζωή».
Τότε, &ν μ��υ έιπιτρέπ$τ:!.-ι, γι:ιτ;
,παντρευ-θήκα.τ'ε;
«Θέλα.με τη ·συντροφιά ό ενχς cοϋ
αλ,λ,,υ», άιιτ,&vτησ� έκεί'Ιος. «Άγα
πιώμα.στε κι' εχομε Χατι το Κ?ι
νό. Τό vο, ιώιrχμε αύτό ά.πό πολύ
ι α.στε μαζ! χχ! Οέ"'
μ οιρ11. TeitJύ ε'ι'μ
Gλέιπ-αμε το λόγο νά μή <rU'Ιοε-θουμ ε
κχί έιπ-.σήμως. .Σκεφ-θήκαμε 'Ια μη,
·πα.vτ,ρευ-θG•υμε κα.ι να ζήσωμε μαζί
χωρίς σχέσει;, μα αύτό -θα ο·ημι
c,υ?γουσε μία. άvώφελ·η
σύ γχ υσι_
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οι

:\[ετ&. -ό γiυ., ι.ι.:ι:;,
:ι πήγαι'Ι:ι:
1..1.,Αά έπ, Ξ,ν1., /':JΟνο 'Π!Οιποο, μα
ό ποθο, μ.:ι:; τ,ο� ένό:; για τον ά).
λ,ον /.:ιτο: 1, � φι;. σ/εδόν ά.ιυπόφο,ο.:;.
�το --έ)ο� ήτ:ι-J τοσ.ο ά.bα.ιrτ:ιχτο::
-π,ίι :ιηισ:ι ια �ε�γω. .λει μ1t•ο,,οί:
,σ:ι
, ν:χ. ,(άνω τl) 0-ουλειi μ,�ιJ,
μ;-;ο�c,υσ:ι νο: •σ/.�:.ι.{).ώ τ;π,τ' αλ}r,,
.ι..�' εb)επ:χ. τ�?J..ΧΙ..τιι..::ί ciνΞι':J:Χ. ι.L
....,ι,;"J
7.1:ιποΟ,:
1.1.i εύε�έ-θιστ()::,
μ•?),ο-ιό-ι /.:ινέν:ι:; α1t:;r.o:
λόΓς
•
δέ ιω�εσε ά.-1,iu.·σα υ.:ι:. 'λγ:ι1t•ω
μ:r.σ-ε, /..:t' οεν 9-α u.1t�':Jovσ:x.μ,! 'li
f>Hψr, b ει:ι: τόν άΗ.?-ι με )ό. γι:ι
:ή J.ε π:.ιιi�ι '\.)),α χ:χ.ιγομ:ισ't'ε ό
ε,1:ι:; γι&. -όι α))?ν, σαν -ον υ.sσr,
με:.ιιi-- ιι..ο fι)ιο, ι..ι' iπο:,;:r.σισ1.μl r! -:..
)•/.1 ν:ι οθ- ωυ.ι; /.Χι v-:1. υ.ι)ησω•....
μ:ιζι σ:ι:; 'Cγω /.U?ι·ο)ε/.τι/.1 �έ-1
11 πο�ώ 11 σηι.ώσω ""ό ι b�•/.,O r,;o.;
/..':J..J':J,J..: :�-η ι..ι' έγω �ει Ει:-:
!Οε:ι 'ϊ' 1'Γ:Χ. ι "1 u-ο:ι
Ι ,.,, σ�ι� ,:- i λε -- ε,
« 11 o•i γυ ,1.ιι.."1 οε,ι θε),.:ι Lν:r.
π:ι,Q, :χ.π --ον αιΟ:·χ πο� αγχ.πά;
Δει ')�ε�-χ πω:: fjJ..Oι.),J ίι..:χ.ν·'l γι?.ι
,' ι..ι' ,•ί /' :ιi ι..ι
μJ':t1 τ ε.το,1., αγαπη
'
εγω μ:Χ.:J'ίιJ:Jιι..ε:: f1 1.ε:,:�-:. /.:Χ.ι νυιτε:
Εγ! J':J..
;σ-�:ιιι. fj ι.�ι
ωνι1..:
\
ι:.)1..'ω ι1ε ,..ο Π"'.J..':J'1.J:Ι.?CJ' 1.1..ι μ.:.οιι.ε�
μc:,ιε� ,-0 ιι.J.fιJ"'.J.. /.1..τ, J-ά έ.J1..
, c; έ....ι�
ά,)'Γης. Cιι :ι -η, έJπιο::ι πω: /.σ. "" ι
·IJ:ι. γ•,16τ, ι. J :ι 11.ου :ι ι.:ι• 1tοι> μ.ι
Ί οuσ1μ � γι:ιύτ:ι. -:ι. 1tc,αγυ.:ι-:ι, 0:1
·η-,v /.:L/,o Τοτε εγ•ν.• εν:,. '/•Οσοι., r,
α
μει·ο έ/.ει ι. r;Jτi 1.1.. ί ζ η TfjG"'.J..'I
b-,r,•θησω· /.1) ηυ ,Jι:ι ι.:ι-,:ι9συσ•,
σμειη ΠΊιJ &, γ1
• J, -ω11 απ ό)'
αu-:,. 'Ίf i /.:!' ΤΟ� ΤΟ οέ I W..Jε),η
· σ:
Ν7. το J 6λεπω -οσο .ι..�JΤα μ?υ ι.·,
·S r, ,ε�·ιώ:
C/.),,- -ώσcχ, με
"Ϊη'/ ι:.,�0 1 -rι � :< ι:-σι η:ι91με ν':J.
v•λησ<ι. Jε γ•1 oJ.' ,υτ1 Τί λε,ε

οε,.

.

α.:

1

σl,Ξ.! :- ; ,,

Cι11• ζωη 9c,r1 σι.zv-ι/.lj 'Ια τ.
ι-ΓJJ, ::χ.vτο τοJ, Cίν':J.ι
μu.,?f\ ι:.1 J:��
.
'l νέι:.?ωtη του σωμ 1..τοc; � του 'Jfj�
μιά έJΟει�! ι.�τ1..10,ί,σεω:, ΕιΨ1.t ό
nΔ-τ?61σ7.. ησυ.ό,
δ?ό,v·Ο� Π::J?::

ε}, �

/

·η

την -πσ,1γμ1τιχότητ:ι; �ίvαι
άγv_6ιcι;.ιζ.;.τι$ πωc __ .μ.Π()Ο��τη:; ιΙ.:ινησι;
'
'
'" '
, "
τε vα πσ.τε ,υ 1•..ιοcια με τηv απσ.?νη-.
σ!' J{,..ι πιστεύs.:τε π:ι':J.yμ:χ.τιχα. πωζ
μπο:-�ί νσ. ύπ101Ξ. η είσήντ, με
συγι.�ο,ι>σι, ]{ι:χ.1 δΕν είν:�.ι -τιi μέισα ..
ε-ι.ειν1 π,ου 'έ ι ,ουν άJπει?ω� μεγο:λυ/ -,σ.πο τον
, �χοπο;
'
'Ο
τη 'Ι σψ:ισι':1
,
,
σι:.01πος 1t ο ο /.. ε ι -τ 'Χι ν-:ι.. εtν-χι, ενω
τα μlσ:χ. ε ί ν 1.. ι. Το τω:ιινΟ ;1.εί- .
'
νο που ει ν·-7.. ι ποεπ:ι ν-:ι.. χ,./r:ι..νο·,Γ
.9"ή /.1! όιι νά /.:t.τ1πνίγετ::ιι με
"
,
,
ι:-.
ι ι:-.
,
'
π:,�σο,°'::-;ισu.οu�, u.ε ιc��ωοη χ-:ι..ι Ο?'
θσ),ηισιμο, �ς. ΊΙ ).�πη ΟΕ 'Ι ε'ίν1ι •1
O·?O,J.,OC τr:;
,
, εύτuιί1,. 'Ε/.είνο, ΠΟ�
ό,Jcι,J.αl.ομε
π::ι.θ.ο: π,επ.:ι νi ι..
.
, "J..,...ΙJ.
νCι rι.9η /.Χι οι ι η /.:Ιτ:ιπιsm9-η 'rι
ν"1.. έ�u�ωθf\, /..1..t Οέ-J .::ιν:χ.ι χ:ι..)ο
ι
,
,.
'Ι:ι.., rο-,ισι.ω!J.ε ε-J":J..
:χ.Jτ!ι."1..τ':1..-στχτο, cr
"1..ύτο ·'().τι ι.:' α.ν ι..αιυ.::.τ-Ξ, Οπ
, οtt;.ν
'
J. fj/1.νtσυ ο
/..:Χ.ι -:ι..v :..;::v�·Ξ.τε 1 μον�,
/Χ θ:ι Όuν;υ.ων,1 ε/.εινο ποc> Ο:;;'1
έ(:: η:ιπrιθ�ί /..': ι.·1τ:ινοη-θε!. Το
,
ν αγ:,.,π,,σωu,: :ιυτο π-:Ju ονc,J.ο:ζομ:
π:ιθ�-� ει ι, :ιι 11 το /.:Ιτ:ινοή,σωμz.
Το / &γ:χ.πά ι."J.,J::,, ϊίν7..! ν:1 f>�ισ·. /..J.
τ:χ.t σε α.•J.:σr1 �πιι.0· t1 -.ιω-J!"1.., ι.:χ.ί δ�ν
μ'ΠJ?ει-ε ν' αγ"1..πα. -r:. Ι.7..τ� α v ν·οιώ
θε.- ε θ.JJ.O, α.,J Ε/ε'ϊ,Ξ σ/fj!J.:X.τfσ::t ί
δε�: ι:.1..ι σu!.ι.Πε':JασJ."1..1 τ1 -χ π:χ Jω ,σ' α.U
-ο Ηώ: ΙJΠΟ?�ί-: / αγ:ιπάτε X':lt
J:ι ι.,1-"1..λ:χ.6ε-ε τΟ πα.θ::J: αν Ε ι ::τs:
0
ι:.11·:t O':J/'J έ-J":J..·JTι"J σ' 1..J-ro ; Dνα;
ο:ιι:.:;: .:ι J"'.J..ι μι:ι.. υ ο:;..;η :ι•Jτισ-τ:ι..σεω:;,
ι:.,-i σ' ο ,.. , ειετε :lντfστ,ισt, τ::)ιι.Ο:
-σά: Ι.':1-:ι,ι.τα ΊΙ ά.)ηθ;ι, οε,ι ποό
/.::-:χ., J:J /.."'JT'J..ι.-r1 9fj, ΟΕ.ν u πο,είτε
-J'"J -ηι /1..7:ι'ι:.Τησ:- -ϊ ,: u ε τfj bί-.ι.
Θi γΑυσ-':Jηση α J,Jεσ1_ iπ' τi ιi
:;,, σ'Χ: -l'J..J Π':;Οσπ1..θησ.;.τ::
ν::ι. τήν
•
σJ),)αg\,ε. '11 :ι)ηθει, εη,τ:ιι �ιωπrιλ&' /W':; :. J':J., -ο γνω':;ιζ:τε 'Ει.εtνο πr;ό γ ,Jω?t(.:'ϊε, οεν είν,ι η ά
ενα
),η9ι� 1 "J, ει /7..t μ,Q-JO μι1 ι0έ"1.. 1
σω6Ωο, 'JΙ σι.ι1 οει, ει'Ι,ι
,ό
7t't:ιy,,,,-,/.o.
' \,σ:η,λώ: το Π?ό6λ 'ιιJ σ υ 1ς ,;;lνχι
ν� Ι. 'Jτ'J..νο, �σωu.;. τb,J έ�vτό Ι!J.ι1ς χ.αt
όιt να. τΟv /..1m1.ιστ�εψωJJε. Τό '-'ά.

-

-:η

.

1
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ΙΛΙΣΟΣ
ε�
:χ:ι.τ:ι.στρέφωμ
ι ε είν:ι.ι σχsτιχά.
χ�λQ. "Εχετε lν:ι. ύπό3ειγμ:ι. δρ&.
•σ�εως π�ύ έλπl.ζ,τε οτι -θά. σας φlρ·η
τ·ην ά.λ·η-θει:ι.. Το ύπόδειγμ:ι. εiν:ι.ι
"Πά.ντ:ι. της δικης σ,:ι.ς κ:ι.τ:ι.σκ;υη;,
εf ν:ι.ι σύμφων:ι. μi τον ΠΞ?tΟρισμ6
σ,σ.ς, οπως εiνσ.ι κ:ι.ί ό σκοπός. "fi;
:ι_�ετε το ύπόδειγμ:ι. κι' επ;ιτα ι.ά.
νετε Ο 9 ιχ.ο να τΟ Χι?:χ.τ·ήσ ::τ�. ΛύτΟ
εiναι μιά υστ:ι.τ·η δι:ι.φυγ·η άπ<J τόν
έ:χ.υτό σ::ις. .λΕν είσ1.σ1τε έσ $ίς το
σ.ύτο-π� ΗΚb:ι.λλόμ,νο
:ιπόδ,ιγμ:ι.
.χα.l
ΠΟ?εt:χ. του· είσ:χ.στε έκεί JO
πού Π?αγμ:ι.τια.ά εΙσ-θ;, ·η έπι-θυμl.χ,
ό rπό.fJo:;. ".\ν ,θ.�λ$ � Π?:Χ.γμ,:,τtΥ α
�
:_
'
,
να �ε�ε9α ετε χ:χ.ι να 'λ-:υ-θl ω-& rι
�
�
� �
απο το πο , Π?ε ι να το
•J
,J
� ,
_��
"'"7�
χ:χ.τ:χ.�:'j·'�,1:.τε π)�εtι:χ.,, ο υ�ε να τΟ)
χ:χ.ιτ:χ.οιχαζετε, ουτε ν-1 τον Clz.όσ,:,
στε· ώστόσ-:ι :χ.ύτΟ εiν:χ.ι μιi τΕy_..,-,1
που ε�zετσ.ι μον, με την επ:ι.γ,�
πησι μ:ι.ζί μέ μια. b'J.·9:ιά π:ι.-θ·η-:
κό't·ητα.
«..λιit1.σ7. μ:.9!:ι..Ε:; άπ' τt:; όμιλ!
$ζ σ:χ.:; κ:χ.l 'μπ�?ω ν� π:χ.�:χ.ι..ολου-θ-+1 σω τί ένν,ϊίτε. :λΙ:Χ τώ�:χ. έμεί:; τf
'
'
'
π9επ$ ι ν:χ. κανωμε;».
ΕΙνχι ·η οιχ.·ή σ:ι.; ζω·ή, ·η ά.-θλιο
-τ·ητi σχς, ·f} :.ύτυΊ_ί:χ. σ:χ.:;, κ:χ.1 ζΎj
�ιiτ i ά.π' τΟν &λλον νi σci.ς π'η τf
Π(έΠε�
Οεv π�$Π$ι vi χ.ά-ν:-τ�;
"ΗΟ·η οεν σάς 'εχοΙJν μιλ·fjσει &λ}οι;
Οί αλλοι εiνα.ι το π:ι.,:λ-θόν,
π:ι.
f&.Gοσ�, ό Πί.Ξ.(!Ο�!σμός, τ�υ όποf:ιυ
χ:ι� σείς έπfσ·ης εiσ-θ$ εν:χ. με�c:.
,.\..χ.ούσ:ιτε χ.:χ.l &λλου:;, χ.:ι! τόv i
α.υτό σ:χ.:;, χ:χ.ί gQισχόσ:χ.στ-: σ' :χύ:-·'l
Ουσά?s:στ·η χ.:χ.τiστ:χ.σι· χι' άχ,�
μ:ι. ζ·ηταΗ συμbουλ·η α.ΠΟ αλλο•J:,
άφ:)ϋ εiv:ιι για τΟv έ:ιυτό σ:ι:;; Θl1.
ά.χΊύσετs:, ά.λλα. r9,1 Οεχ�·'}τε Ο,τι

η

1

1

1

\

,,

1

\

\

'

1

η

·η

-τ·'Ι

εΙv' εύϊ,ά.?ιστο χ:χ.ι ,θ.' άπΟ??[ΨΞ,τε
r,
ί
�
,
,
,
,
ο:-. r
ο,τι ειν:ι.ι 01>σσ.?Ξιστο· μα. χ-:ι.ι τσ. ουο
ο;ισμεύουν. Το οτι ώ?χ.ισ-θ·ηχ:ι.τε έ.
ά.?χ.·iι
νά.ντι:ι. στο πά.-θος 01:ι.ς εΙν:ι.ι
τ'η:; ά.-θλιότ·ηιτο:;,
�χ.ριgώς
3πω;
εΙν:χ.t χ.:ιt ·') έ.�ιεfχεt:ι Π?Ος
Wτ6.
'Εκείνο Ομως ποU Μχει
�·ημα.:rί:ι.
εΙν:ι.ι νά. χ:ι.τανο·ήσω;ι.ε ολ·η τού'tη
'
'
•ο:-.
, "
'
'
τ·ην ΠΟ?!tι:ι. τ,υ ιοεωο,υς, το ΠΟΟ?σι;.ιο τ�οϋ ΟfΙΧ�υ, τήv πει-θ:ιtzt:χ., τhv
πόνο, 3λ:ι. :ι.ύτά. πού εΙν.:χ.ι μια. g:ι.1
,
,
1
,
•
·"'ει:ι. υι:ι.φ�γ;Ι) �πο 't·�ν εσωτ:?ικ;η
, r
φτω ιει:ι., σ.πο το d:ι.ισανισu.:ι. της ε
σωτ�?ιχ.η; αν.Ξ.,Πi?Χ!t:tς, τΤjς μονα'
' '
,- ')
),φ τιχη
αυτ-η ποc,ι�;. '11 O.'Q�
�
7
�ει:ι εtν:χ.ι ο ε1υτος σ:χ.:;.
. ι<Ι<7.l με τi π:ιιΟι:Χ., τί γίv!τ:χ.ι;».

·η

�'ι , �

l(:x.l π:iλ� οεν Jπ&.Qχει «v7.ι» ή
ι<Ο ϊ. ι». ΤΟ νi ζ·ητοϋμ� μιiv ά.πάντ-r,:η μεσω του νου, οεν οο·ηγει πouετ:χ.y_ει?ιζlμ:χ.σ ε τα π:χ.ιδι/.
,[J.�v&.
�
_
σα..v πιον!7. στο π:-ι,ιγνιδι της χ.ου� ,
,
' t', ι
•
,
φ�:χ.:; ιοε:χ.:; μ:ι:; χι επισω?ευc�J.'! α�λ:ό-τ·ητ:ι, τα μ::τα�::ι?;ζ� μ:χ.ι�τε !σ�.-ι
,
αλλJ μεσοv
δι�φυγη:; απο τον ε�υτ:x.v
τό μ:χ.ς.
τα π�ι3ι:1. οε y_ρ��
�
�
,
r,
σι�.ε.UQ'JV σ':1..v ε'J:Χ. μεσον, τοτε ε
zουvε μ�:Χ. σ·η:J.:χ.σf� πaU οεν �ίv:χ.ι
t
Ι
\
,
�,
t
f
·η σ·r.;L:ι.σια. .ιου εσ;ι;, ·η ·η χ.οινωνι:ι.,
τΟ 1c�iτo:; μπο�:.ί vi τ�U:; δώσ·η.
,

-

-

�'

f ':',

-

�r

0

η

Ί Ι άγvότ·η:; δ€v εΙν· εv� π9ιiγμ:χ.
τοϋ νοϋ. ιι ι ά.γvότης εΙv:χ.ι ·ί-� αύτού
σ�:χ.. 9(σι τΎ]ς άγ&.π·ης. Χω,ίς άγ!:.
π·η, Ο,τι χι' &v χ1μ$τ::., OS.v μπο?εί
νi στ:ι.-θη !ι.γνότ-ης. ".\ν ύπά.Q/.'Ι\ -ί
γάπ·fj, τΟ έ�ώ-τ·�ημ,:ί σ:χ.:; -θi εϋ ?η
την ά.λ·η·9ιν-η ά..πάντ-ησι.
''Ε.,J.�ιν:χ.ν σ' �ύ:-0 τΟ Οωμάτιο, ά.
μfλητοι, γιά ω,:ι. πολλ·η. Λόγι:ι. χ:ι.ί
'
πια.
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ΓΙ-ΟΓΚΑ
ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
1) Μηv πληγώνετε τούς αλλοuς.
2) Λέτε πάντα την άλήθεια σέ κάθε σοβαpο ζήτημα.
3) Μήv κpuβετε τ(ποτε σέ καvέvαv.
4) Πpοσπαθείστε vά είσθε άγvοί.
5) Νά σuμπάσχετε στη δuστuχ(α τώv αλλωv.
6) Νά είσθε μετpιόφpοvες.
7) Νά άγαπίiτε τήv καθαριότητα, τήv φuσικη και ήθική.
8) Νά είσθε σεμνοί.
9) Πpοσπαθείστε vά μηv ξιππάζεσθε άπο τlς tπιτuχ(ες,
οuτε vά άπελπ(ζεσθε στις δuστuχ(ες.
10) Νά δεtχvετε ίκαvοποιημέvοι.
Η) Καλλιεργείστε τήv αίιτοπεπο(θησ( σας.
12) Μελετίiτε σuvεχώς, γιά vά καλuτεpεuετε τηv σκέψι σας.
13) 'Ασκηθείτε στήv αίιτοσuγκέvτpωσι.
14) Βάλετε κάποιον μεγαλuτεpο σκοπο στη ζωή σας και
άποκτηστε μεγαλuτεpη άποφασιστικότητα.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Ο ΤΕΚ ΤΟΝΙΣΜΟΣ.
Ή γνώμη της ΘεοΑογικης ΣχοΑης
Πιχνεπιστημ(οu 'Αθηνών κιχ( τοu
άκιχδημιχικοu Δ. Μπιχ)..άνοu

ΈΟ·ημιοσ,ειΥθη πο{) τ,νος εtς τήv
«Κά.θ ημερινην» έπ;:στ<�λη ά.νσ.γ ιω
σ-τ<Jυ αύτης, διά. της ό-π,ο[, ας οiιτ.,;,
προχ.εcμένου μέλος της ο, ,ίκογενεf
σ.ς τ-ου νά. γίντ, τέχ.των, παρειχ.ά.λει
τον «Άθ·ην,αίον» οπως τον οια•Φω
τίσ'!], διότι φο6�ίτ,αι οτι ό Τ,ιχτ)
νισμος είναι σ.ντ•t,(Οtστιανι-tη c,pγά_
νωσις. 'Ο «Άθηναί,ος»
ά.π ήντηο:
«οτι ά.ντιι:Qιστιανt/4 ίϊ ()!)γάνωσις, �:'Ξ_
οσων γνω?ίζει, οέ·ν ειναι, ά.)λ' ότι
δέν εΙνα,ι εις θέσιν νά τοίί οω1η
α.λλας -πλη?οψοοί:χ.ς».
Ν<�μίζω οτι πο, λλ,οι -tαί έχ των
α.ναγνωστων ά-<ομ η, τ ·ο,ίί «'Ιλισ<Ju»
-θ-ά. �χουν την αύτ ην ά.ποοίχ·ν μ
τον έ-πισ· το.) ο,γ,ο•ά.ψον της έφημ ::,ί
δος χαι τ-¾v άγνοταν τ'Υjς άπα·ντ ή
σεως του «'Α-θ-ηναι,ου».
Ή <rχέψις αύτη με Π·Χ?εcιίνη1ε

του-,
ν' άιπχι;χ,ο,) ησω τά.ς ·στ ήλχς
, ο,ίί» με την παρά-θεσι·ν γνω-·
«Ίλισ
,στων είς έμέ πηγών, εύχόλ-ου σλ
λως τε π,,οσπελάσεως, έχ. των ο
ποίων -θά. ητ<J ουνα ον νά. μ<�ρ-Dώ
σ'!) τις χ.ά'Πο,ια•ι γνώμ ην έπι το,υ .. 6- ·
σον σοβχοο3 χύτου θέμαrrος. Χχ�α-
χ.τηριζω οέ το -θέμχ ώς σο6αρον
χ.αθ' οτc οέν είναι νο ητόν μί,:χ. ό ? -·
γ_ά.νω,σιQ, της όποί,ας μελ η,
ώς
ειναι α.Νλως τε γνωστόν, ύ-π'ίi·?!Ξ,α ι·
χ.·αι είναι άν;ρες ο•Η9ι-θέντες οιl
την σοφι.α•ι τω ι -tαι την ε•ι τ Ω ι.ο,ι-νωνiq. θέσιν τω ι· . ("Ο,πω, ) ι:
μεγά.λο, ι ψι)όσοΦοι Ι'-tαιτε, Φίι:τε,
�ιλλεp, Β- ολ
μεγάλοι μ.οJ-
, ται!)<J::,
σου?γ-οί Ο'Πως ό :\Ι· οζαοτ, Χσ.1,1-:-. r
-t:χ.ί α.λλοι, έπ1σης βασι) είς ι.?ί ο η
ολοι σχεδόν της Μεγ. Βpzτ:χ.ννίας ,.
1t:ρό.εδ901 οημ.ο,χ.οσ.τcων,
έλευ-3ε,ω\
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ΙΛΙΣΟ�
έ ν ν
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,. ι λ
� � Ο� _ .χ ό _Γ ? gσ. 
�χ.!
ογ-1:;. Ο! ι tΟ?υτ:ιι τ�:; �>ιλι��:; Ετχ�
,
?•ι:ις, ο λ:ιφ:ιγιετ, ο Ου:ισιγχτω·ι
χ:ιί α.λλοι, Ίε?σ.Qzχι χ:ιί δη ολοι
σzεοο'/ τη; 'λγγλιχ:ι.'ΙιΧΤι ς Έχχλ·,,
σf:ι.:; x1.l έχ τών ·f1 μετέ?ων, ά.κόμ·η
χ:ιι ΓΙ ΧΤ?!i?z:ιι) '/:Χ π:ι,:ιγνω?ίζ,
τ1.! μέχ�ι τ,οιού-:�!J σ·r1 μ.Ξ.ίΟJ ωσ-:ε
ν'Χ -θ::ω:,Τjτ,.ι ΠΧ.?ά τινων ώ:; ,θ. 9 γ1άντιχ?tστι1. 1ηκ·ή, ε�
σκεf1. :ι.:ιl
χχ.ι άν:ιλ:ιμbiν�τλ�
Οωλολ:ιτ?!Χ"f/,
iγWν :ι. 7.τ' χύτης χ:ιl μiλ!στ:�. .:.ί :;
έποχ"f1 ν χχ-9' ·f'ιν !Χγώνες ύψfστγj:
,
ι-,. <' ..,
Ι
'
σπ�JΟ1.!Ο-:·r,το:;, εν'"J.ντtfjν οεο·r1 Λωμεέι/J.ι:;ών τοϋ χ.οινωνο�ου /..:ιl
νων
-�?-,t σχ::�:!χοϋ χ1.·9:1τώτο:,
δέ?'J
νi
Π:)ΟΧ:ιλcϋσ:
άμέ�ιστον
τΊ'jν
π:;;σ:ι:ην Π:Χ.ντο:; εχ;.;�ενΟ'J 'XU7W J
: ,.
)·η�,,..,.
.-:--fj.,.. 'Ε·.
, ,
. ' _-0,1.
.... '
Χ.Χ\
Χ1..
Eic 7r; -Υι:;·ησχΞυτιχον τ..::�:eιr;ου.,ν
Η Λ. νiπλ1.σι:;» τ οU 1931, Ο-�1,..1 �σιε_ύ
ον-:"1.! τ:ι. πο�ισμχτχ, s.ις τχ οπ?�χ
χ:ιτέλ-,,�εν ·Ϊ-j Θz?λ')γικ.+1 �ϊ_ολ·fj τQυ
11 Χ'ι:.1t':στ·r1 ,1)'"Jυ ' ,. \.·9·11νών. ':Ι..ντ;J.7t';·1 ,,
.,
'
.
Χ νομ. ν Ίj ις :χ.ιτ ,1 μ τ :;
_. J· � Γ Ίj
Ξ. ,
?�
�
νoor;J οπω:; α.νχκ.ο:νωr fι .Ξι:; 'XU't"fj'J
"'C''fι ν έ.πtσΤ"η:,J.?'JtΧ·ήν τ·fιζ
γνώμγ1 'ι
κ.:χ1 ίδίω;
τ.z�l του λΙ1.-σωνισμοU
ι. ).1 :ιύ:-οϋ ντι
κ. 7. τ 1. π6σ 'j'J
τ·r1 ς
z ε:ντ:"t: εi:; τ·fjν 0:31.σκ.:"tλf:ι,1
;;:ι-θο�)ξ�J έκ.κ.λ·ησf:ις, Υν:ι επι τ·!1
"biσει -:-1.ύτ·rις κ.:ι·S.?�fσ-rι τ·fι ν στ&.σ.ν
τ'fι = ·
ΊΙ Θz�λογιχ·η λ-,ιπόν � Ί. ',λ}1 :ι
Π?'.:.ι:"t·&-έτουσ:ι εν vπ:ι
πι:.ι;:ι:ι[,ιzτ-:ιι
μ.ν-f1 μ1..τ� τiς σ:ι..έψ:.�ς :ι..1.l τ':Ι.. σ-:ο:
ϊ_�ί1, 7.;_ ;;ΠC�'Χ εi/_-Ξν Jπ' Οψιν τ-r1 ς
Οτ:: 1 ) "(_) λ[1..σωνtσ_.J.r;ς ΟΕν ε1νχ:
·5!�·,ι σ:ι..�J-:ι:ι..·'I ό�γ&νωσ:ς, ου:ιε rrω
·.9:;., f1 'jΧ:υτtκ.�·) :;
μ-χτει:ν έπι3ιώΧ�ν
GΧΟΠ',J:. 2; ·ο λΙ:ι:σω'Ιισμό: 3�'1
ει.ε: i·ιτ 1 ·&.:..,1 σΧ�υτ�Χον ϊ.-Χ:.ι:ιχ.τΊ"ι ?'-,
,
\
-:--:ι JΊ?'.',;:ο ι t·r(�·ω5 τ ον:''/':�:.; τ�'J .t:στ:ν εt:; -:-0·1 <=:�:ιν χ�: τ_.,,ν, α})1..,11.
σι1.'Ι •η1 ; ψJy:r1 ; χ1.ι :-1.ιω·ιι1.•ι ζι,1·η'Ι. 3 J '() λΙ1.,1ω•ιισμ;; οέ" 'i.yει
ά'Ιτιz�ιστι:ινιχό" ι.:ι�:ι.χτη�:ι.
μ6νον οUΟόλως συντελεί ά.μέσως
ι
ι
'
ι
'
εμ.μεσως εις μ.ειωσ�ιν τ·ης πισ-τεως

οη

1

\

'

'

�

1

1

1

1

1

:ι; �:;.,

α
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ό�

:η

του ·υι,στι:ι'fGυ, ά.λλσ. σέb,�:ιι ά.π�
λύτως τόν z?ιστι:χ.νι.σμόν. 4) Αί �
-θιχ:ιί ά,z:χ.ί του Μ:ισωνισ,μου δ:,ι
ούν::ιπ:ιι 'Ιά. -θεω?η-θώσιν ά.'Ιτιση:ι
π,ός τας το� Χ.?ιστι,χ
τευόυ.εν:χ.ι
,
ό -θzuμό :; τΎ}ς ά.γi
'ησ-μοU, Οτι
πη:; δεν -:t!,!Ο?fζετ:χ.ι έν ,,..� �fα.
έπι
έπsκτεlνετ:χ.ι
σω•J!σμψ άλλα
πi•ι -- �; μ:χ.?τυ?ϊί oU μόνον
Οι:χ.?
�·ηο·η" 'δ·ηλωσις', χ:ι,-θ' ,;(" «-θε�ρeιυ
μz.ν παντ:χ.:; τους α.Ψθ9ωπο.υς αΟι:χ.
Χ?fτω:; τάξ�ω:; χ:ιί φυλ'Υjς
'ίσου;
Π?Ο: ·ημάς ά.οελq,?υς ·ημώ'Ι» ( Τ:.ι
, λ
χ:ιί
πχ
; ά. �- 3?) ά. �,ά..
·'ί φιλ:ι�-θ?ω�
:χ.σωνισμο
πι ., ·ην εξ σχ.ει
� r;�
� ,
�
0 1 ;\1
αλλ7.
μόν:ιν τ:..ο :; τ':Ι.. μελ·r1 του.
τ�ήτω
φυλΤ1 :;
π:;.,ο:; π�ντ:ις i-ιεξ:"t:;
:;
Οϋ-:ως ό λ[:ι7ω
χ:ι: {ι,·ησχ,,ί:ι;.
νισμ0:; ού μόνον συντ�η�zί σuσσίτι·ι,
'ΙUΧ7εtινi:; σϊ.ολα; Χ:Χ.l ό�Hfl:X.'JO't?')q;ιrι:χ., αν�υ οιχ,σ.,�ηπ�τ�, 1t?::ι,π;γ1ν�:�τιΥ:'fl;)- ενΞ.?�.::�:χ. :; , �λλα. κ:χ.ι, εν:?ΥΟ'J
επz:Η:ιc;χτο ενοι':Ι..φε�ον 1κ:χ.τα. τs. τό
Π'Χ? �λ-θΟ,ι χ. :ι! χ. :χ.τ7. τ:ις ·f) μ.έ�:χ.:; ήμών
εί:; π:Χσ:χ.:; τiς έ·.9-ν:χ;.:;
άνάγκ.�ς
x:x.l είς πάσ-χ:; τi, σu;,J.:fι�?i :; 1 :ιϊτι
νες επλ·rιξ:χ.ν τ�}�ν Ίϊ λ<τ?f3:χ. x:x.l την
3) Χ:ι?:ιχτ·φιστιχον
Κ�-:'Ιω'!ί:ιν.
στοιϊ.είο'Ι τ·r1 ; λ[:ισω'Ιιχη; ·ί-1-θιχτ;
είν;.ι χ.-χ1 ό τ.01.:μ�:; :ι..:χ.τ:ι τοϋ ύ}ι
σμοU. Εί:; τ; σ·ημ�ί�ν ".J..ύτό άν:ι.φέiποσπ&.σμ:χ.τz
:.-ε.� -η γνω:1.&τzυσι :;
ε.ιχ. -των 'Τ'υπιχ.ώ,1 τ?υ 'Τ'εχ.τ. <(ύί
'Γέ:ι..τονε:; συνέι:;ϊ _οντ,.ι Υν1 έπιΧ?:Χ.
τ·ήσΏ έπl τΤ,ς Γ·fj:; ·'J b:χ.σιλ :.f:x. τοϋ
�γ,.·.9�ϋ>), ,ϊ() υί�·&.:.τού:1. .Ξν:·.ι:; π�έπει
....
'
'
'J".J.. :ι..:χ.::; γ:ν�fjΤ'Χ: Ot".J..':J r.ι,,ω 'J':J.. χ.7:_τα\
'
\J!Χ.α τ:χ. τ.α.-&·rι του)) :ι..=χ.ι ψ·:1. είν:ι.�
< cπiντ:ι, τ.�ό·θ��-(.ι:; ν σ. ,&.υσι�ζ�η το
_ '
_
:ι.-:�.J.ιχ.ον σ;;μ:ρεt(.ιν JΠC'j του γενι
Χ'JU>>, «· �\ γ.1.π,. τ·ην έ:;.,γ1.�f1.ν, ·fj-:-ι,ς
εtν=χ.ι φ�Ί zξ τώ•1 ·ή·9.ώνΗ χ..&.π. GJ
"()τ: ό :\[?'.σω'J!σμ(;:: ΟΕν 'ε ι.�ι iντι
·9:.·t�ιyχ.εJτ:χ.iς, άν-:ιϊ.tιστιλνιχ:1. :; ΚΊ.�
Ούν<1.τ".J..ι
:ιϊ_Ο'.:;
iντ:κ.:χ.8εστωτιχ.Ο'.�
ά.
Ψi σJν1.ϊ:9·(1 oU μόν'Jν έκ τών έπ:
σ·ήμων χ.ειμ.ένων α.UτοU, ά.λλΟC χα!
έκ. τοU Οτι, έν τοί� χόλποtς ':J..Uτοϋ
χ:χ.τ,.λέγοντ:ι� &νΟ?cς εUσεb
ι έστατ�t

δε

�η
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ΙΛΙΣΟΣ
χαι συντ·r,?·rτιχ.ωτα.των α?zων, 0 11
πολλοί ού μόνον χ.α.τέ,σϊ.Ον χ.αί χ-ι.
τέz.ουσιν άνώτατα ά1;ιώμ::ι.τα., άλλ:Ί.
χα.ί Π?ΟσέφεcΟν χα\
Π?Οσψέ?Ο'Ισι
πολυτιμοτά.τ::ι.ς ύπη?εσίας Π?Ος τ-ί-1 ν
έχ.χ.λ·ησία 1, ·'ήν τ1ν,:ς χ.α.ί πιστότα. τ:ι
ύ-π·η?ετουσι.
Κ::ι.ί χα.τα.λ·ήγ,:ι: 3)
'Ε,φ' ο,;ον λοιπόν ό j\[α.σωνισμός,�ς
τούλά.χιστr,,ν CΙ! ψΙ:yφώ,θ.·η Πα?' ·η
έχ. τC°)•Ι
μίν χ:ι.ί ώς διαπιστουτ:ι.ι
έπισ�ήμων χ.ε�μένων του χ-χι έχ. τών
,θετικών δεΟομενων, &τιν'Χ ε"/_C�.:ν
Πί?Ο ·ημων, οεν αναμιγνυ::ται
.ις
οογ,ματιχά ζψ·r,:J.ατ,. κ:ι.ί οέ'Ι ·η)
{Jεν είς
άντί-θ-,σιν η σύγχ?ουι;.·1
Π?Ος τ·')ν Χ?tστι,.νιχ·')ν Ο,Ο,.σκ-χλί�J,
Οογμ:χτιχΎjν χ.:χl ή-θιχ·ήν, ού3' έχ. r.
�υξε·ι iνχτ?επτικα :; ,S:ωt!-x:;, V')
μtζο,J.εν Οτι ού3$tς λόγ,ς ύπά?z:ι
Υνα ·η έχ.χλ·ησία άνcχ.λά.6·Ω
άγω'Ι1.
χατ' αύτου, ,.αί <f1?Ο'ΙJ� :-ι, ::'Ι άδι:Jτά.χτως οτι τ:ιουτος αγων ου μο'ΙJ'Ι
δέ'Ι έπι6&λλ,τα.ι,
ά'Ιτ,'11Ηχ'Ιυ. ' άλλ'
\ κ ν()• ,,ην ':1..' τ'Χι χ.:χ.ι, ο�,·η st; επ:ϊ.·ην
�
(
γώΗς
:.ιψιστ·ης
σπουδ1.:οτ·rιτος ονχντfο•J Ο::δγ1 λωι-1.:fνων έy_,θ.ι:;ών τc.3
χ.οι'Ιω'Ιιχ.ου χ.αί -θ-?·ησχ.,:υτιχ.ου χ.,-θεστώτος ΟΞ�ν νi
-Π?(;Χ'ΧΛεσωΤ�ν
άμi?�1στcν τ"fι ν πι:;οσοϊ,·ήν τ·η:;. '' λ ν
Ολ Jτει;ιC13Qξοf τ�ν1ς έχ.χ.λ Ύj :1ί'Χ!, ��
&γ':J.ν στ!νών .=ιντ,λ-r'u.ώu.
' ξ.ν:ιι έt:
/
' τι1½χ.ειμενων
ψ.!ων, α.ν·
π�ο:; το γvr.σιον ;(?ιστt'J.'ΙtΧ.0'1 'Π'Ι!υμα,
ηλiJ,'rΙ
εί:; ρΤ\ζ�ν r;?O:; τΟν ,r :χ.σωvι-1μΟ-ι
χ.αί έχ.·ή?υ1;α'Ι τον πόλ·μ�'Ι χ.::ι.τ'αύt
• ,-. '
ι:-. ι
του, τουτο εινα: ,υ,c;:ηγ·ητον, οιοτι
'
Ο ' ν
ο�Τ �ο� �:ιΟΊ)σΠι
�ε, τ�' ν ε')\ΞJνιt9ι
:
τη ; •?ΞU'Ιης ,χαι :π,λ,ε_.ι.ησ; �φοδ9�ς
:-.αταΠ'ιεστ:χας τ·ης ελsu-θ-ε9:ας τασ�ις, ως χ1...� α.v,:χ.υ.:ς�ι :; τ·η:; _εχκλ_ησια :; χ:χ.ι των εΥ.Χλ Ύj J"t:χ.στ!Χων -ι ... χόντων εiς ε�γλ ζέv1... τ"fjς iπ�σ70λης α.ύτης χ.αί αύτω'Ι, χ.αί μ&λιση
'
'
'
τω'Ι
τ:ις χ.001,1.cκ?ατο9ιχ.ας τcισsις
παmω'Ι. λόγψ της μασω'Ι:χης ά?χ715 :Ύι:; έ�s:υθ.!?ι:χ. :; τΎ!,:; έ?1UνΎj .;
χαι της σχ.εψ;ως χ1τs���z_-θ-η. σ:ρο
, χ�ι υπο :χ.υτ:χ.(.
Ο?ώ ,.; ό λΙλσωνισμος
χι,χ.ών π�λιτ,::α�ω'Ι
συστημi-ω 1
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τω'Ι μαλλι,'Ι ά'Ιτι·.9έτω'Ι τά.σ::ω'Ι,
τοt το1σον τοϋ σοlbι!τισ1υ.0U Οσ�ν χ:χ.�
του φασισμου. 'ΙΙ ό�iόιδο1;ος
έχ.
χ.λησί:ι ·ύτυχως, ούοέποτε Οιατ?Χ
�ώσcχ.σα τοια.Jτας τά.σzις, ούtδένα
χει λόγο'Ι 'Ιά ελ-θ-·rι είς σύγχ,?ουσι•1
"-?ός το'Ι Μασωνισι.ι.ό'Ι, έφ' οσον μα
λιστα τά πλ
, ,:ίστα τούλά.χιστο,1 τω 1
υ�ελών του �Ιν:χ.\ έν �Οt'-??·ή:ι..τιρ
συ, νοεσμφ Π?Ος την μ·ητε?α εκχ.λ-r,
aιfχν, ·'ης -θέλοι;σι νi εΙν:χ.ι -πιστά
τέχv:χ.. '11 έχ.χλησί:χ., ·fjτις Ey_tι ά.,;
άπ�ιrτολ·ή'Ι τ·ης 'Ιά χαλ'r! π�ό, έαι.
:·'}v τ?U; έ:ξω α.ύτΎ'[:; tJ?ισχαμέν11 J�
Οε'Ι ,θ.ά ητο όο-θ-ο'Ι χαί σΧCΠψ.0'1 ;1
iπω-θ-..iΊ των χόλπω'Ι τ·nς τού, -&!.
λο:τλς να .εΙ:ιχι �έλ·η τ·η:; κ:χ.Γ �:ω
�?υ 1ιτχ:; :χ.υτ·ην υ:; �9εοσυστ1.�ον ι0,υ,ι.:χ.».
ffiίς τ"fjν γνω,1.iτ!υσιν 1.,.ύτ·'}ν τ'η:;
Θ,ολογιχ.ης �ϊ. Jλης του Π α'Ιεπι
στΤ1 ;.,.ίου '\.-θ·ηvών ά.ν:χ.φέ�οντ1.� χ-χ.!
π) εα."λ) χ σχ τικ ' Π ' ς το' ο ε'
\ , :,- � JΟ
\ t1'�Χ
:" ιμ:t. χυτο, τ� οποι:t. το χυ;ιc..; χ:χ.ι ·η
σύμψω'ΙΟς γ'Ιωμ·η ολω'Ι σΊ.::QΟ'Ι τώ'Ι
χ.:χ.-θ-ηγ·ητών χ.α·9:στά
έ1;αιοzτικι-;�ς
ένδι1.φέtοντ::ι.
ΤΟ Π:(�άΟοξον
i•J
Π?ΟΚε:;1.ένψ :.Ιν:χ.ι Οτι ένώ έζ·ητ·ή�·'Ι
Θzολογικr,;
η γ'Ιω,J.iτεu:Jις τη;
�zoλTj:, ϊν:χ. έπl -:ϊ} b&.crs:ι τ1.ύτ·η;,
ώ; ά.ν:χ.φέρzτ::ιι ::ίς τΟ πtbς 1.ύτ·�ν
'έγΎ?α'fJ'Ι της 'Ι;οάς �υ'Ι68ου, :ι
τΎjν στiσι·J
-θ:ι?ίσϊ} ·'} 'F•/4Χλ�ησι�
τ·,1 ;, '} Ί:�α. �Uνc3:i :; δΕ.ν Ελ:χ.ε::
ποσώς ύπ' Οφ:ν τ1.ύτ·ην, άλλtl.
ς.• τ·η'Ι
' γ• ωμ·
' 'Ι του- ε'Ι
• 'ς
στ�?ι, Ϊ;'"ο ·η :;:ς
_
1
;
�
;ι.αι μΟ'ΙJ'Ι, του μ:ιοψ·ηφ·ησαvτος.
λlί Ί. αλλ·η π·ηγ·η
πλ·φοφ,?ιW'Ι
έπl τοU -θ-έ;. 1.τ�; �ύ�οU έξίσQυ ιτ�
b:χ.?α. :.Ινχ: cί.ψ9�ον δ·,1 ;1.οσι :υόμ -:•ιrι,ι
εi :; τό �ύτό π::::ο3ιχbν τJU Χ:(θ·r,...
- γ·r;τ_ου τη:; Θ
; Ξ:ΙΛογ�1.� χ1.ι :ιχ.:ιο·'::1.χυπ,�αμυν:,J.ε'Ι'J:)
ιχ.ο•) Λίπcχ.λcι·ι�υ,
τη ς γ'Ιωματ::ύιr:ως της θ;�ληιχη;
�χολ'η; χ::ιl τών έπιχ.?�τών της.
.λΕ.ν $Ι'ι:t.! bεb:χ..ιω:;
δυν:χ.τΟν -ι?ι...
π1.��τz·θ0Uν Ολ:χ. τi έν 1.ύτ'fl έπιχzι
:ι·ήμ:χ.τ::ι. '' ...\.ς μοl έπιτ�:χ.π'{\ ν' ά.νι1.
φέ?ω μs:?ικα. έξ χύτών. Οϋτω: 1)

ε

1

1

1

1

1

,

,

....
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Είς τον έλέ γχ_ον τ-,. την yνωμιiτ,�
,σι ι ττι ς Θε{)Ιλοyιχης Σχολης χ'Χ.:
.έπιι.'Χ.λο�μενον 1to?: τοϋτο
λόy{)'Ι
'!{)U Π?ιyχη,πο; τη, ού,.λ, ί:ιc, b?'-
oύτ.O,(Jsi 6:ισιλέως τΪ); Άyγλf:ις 'J.<:.
οού&οδοc1 του Ζ' είς τον όποίον οδ
·το: λiyει «ημείς oi Τεχτ. εχομεν
μετ-�Ε.� η μών χα! μυστιι..ά», ό χ�
ΟCΧ?ι
,,9,ηγ·η-τ η; άιπ:ιντα.: «Αύτ{)ι
�ω = <Jί λόγοι το-υ �:ισι)εως της,'Α γ,
,
· γ)ι:ι.: σύνεπιι.ούοου•ι ει, την α:ντι·
) ηψιν u.:ιc, ,χ,._,θ' τ1 ν JΠΟ το λο_γ�
u.ενον «u.ύστιι.ον τ-!}υ :\[,.σω•ιι<rμου»
οιJΟε J Jποκ
το όπωσΟ ί-�
- Q\ΥΠτετα..!
πο-rε 9!γο 1 1 τ'iν θ.J ησι..ευτιχότη·τ:ι
η τr,•1 Χοιση:ινι-συόν. Διότι θJ
ητο
·
, ά.) tιθ-ώc, Ούν'- ον •ια ά.π-οδ:
J-θωμεν οτι ό 6:ισιλεύ: της Ά y
· yλι
:χ;, το σ�.μbο),ον τfj; σ-.;ντ·η::�·ητικ�ι
ι
ι
·τητο· �, ο υπε?:ι,σπιστη� τη: πt1στt,ω: (FΊDCI DCH,� OR) θ
, ,. �
. μ�)ει ά. ι, χφ1.νΟον πε:,; «u.ι>στιι..οϋ
- » St
γοντο: όπωσ-8 i)ποιr � τ 11ν χ:ι-θεστ η
. ι. ύί:ιν ταξι ι χ.,_ι ,θ� r1 σι.ει,:χν, ά.φου,
ώ: είν:ι: JJ.αλιστ:ι γνωστόν,
με)η
·τr,: \1:rσωνι:ι: ει Ι'-ι ι.1• τοσ,οι 'Άy
·γ),α,ι έιπι,σι.οποι, Ο/ι 6έ61.ια έν χ�υ
π-<Τ) 1-1.ι π:χ.::�:χ.bΔ·στ<ρ, όπε, θi άν τ J
. .ι..ειτο $!:; τ fj ,J έ ι νωσu.ε J ην cύσι.Jν!ι
ο φ::ι J τω ι· , &_),,),i u:ι ι:�ω; χ:ιι �η
!J.(ισiq.;·:. 2) 'C.ι' οσο ι, Υ?ΙL,ι,ει ό
/. ι.,.θ ηγ η-τη;, η \[:ισωνι,_ δια.ιι.-η
� ,,-�ει fπισ�υ.ω:_ ο,;ι Οεv εί�,., J�rΓ
σι.,;ια, οεν ει•ιοω οι,.τι ηrJει, θ-ε)v�'Jε J <(JE το στ,. ιιΟ�, ,J':J.. .-,jν ι.αιμω
,,J:Ι -Ο'7ύτr1 Ι· . (11:ι?ε'Ιτι-θενται oι
ix..it0?1 ά·πο�δειι..·η·ι.:χ. στοιι�ί,.). 'Εν
σvμ;ΠΞ:ι =χ.σv 7.'i"ι οε γ:ιi...Jεt ι/Ότι ο
.\1,._σωνισ11 oc δεν ει ν:ι ι
9 � η,σ χ:. :ι
·�.>Ο' η π1ι;αν.ι.ι.:ι� έ-πι'7:ιεπc.τ1ι ά..υ-

....-ιbο/ι,,.".

Εις ,..; �ύ-0 α::1 θ.';Jον, ό \Ιπχλά.νος
Ο,,):χ.ιJ6:ινει /..'Χ' --'1.. cE.f}::. «'D ,ιομι
,r;-:ιJ� 1 ι ό-ι Οέν f/-o Q..,,, ,. .- 0 11 vrJ. ει rι
'"1..ι:t ..- �επτιι.7.: ι.7l ':J ιτιι�,,στι:χ.νιι..Ο.c
... &σ:·� σωιι :r-�ί-ο ι, ουτινο� ,μελη έ
./� ψ :ιτισ'-'Ι ο Ξ:ιν&ο:, ό Δι{)νuσιο;
Γύ)ι1.:ι:, ό 0. 1-,.σ) ΓJ.(.οηώ -ιης χ:ιί
.,,οσοι σλ),οι σ i'Ο ? ε= �γωνισθεντ _:,

ου μόνον •χα.τα το 1821 άλλα χ:ιι
είς .ιοοσψά.τους ά.yων:ις χ,.ί μιiλι
στα
- τον Μοοχε:801νι,χόν, UΠΕ? πfστ;;
ω; χ:ιί πmοί&ος, ώς χ:ιί πλείστ-οι
των χ1τε.χόντων υψί<r· τ:ι έ•ι τi\ πο
λιτεί (f χ:ιί τοίς ηοοu.μ,..σιν ά.ξιώ
· y{),: χομμάμ'-τ-:ι χ:ιί δη χαί ά.?χη
'
t
\
1
των χαι ύΠΟ•<Jογοι π:ισω•ι των α.ποχοώσεων».
'Dπι'6άλ), ε.ται να Π?·Οστε-θ'f.
:-ι
είς το αο-θοονι του αύτο ό Μπ:ιιλά
νο; οηλοιί οτι δεν εί"ι:ιι Μα.σωνο;,
' G' G
'
"
Ί) χλ'ισι_-ι
.ου'�'
� ησναννη 1tοιrε' ,τ:ισι•ι
,
ποος τον Μασωνισμον χ:ιι rποοσ-θε
τει ((η ,ά.τομιχή μού ομως αυτη σ:ν
τιληφις 1t,οί Μ1σωνισι,ι.-οίί δΈν .;_
•η.ι 1δύν:ιτόν να χαν,01vισ·Ω τtγ'Ι Πε?Ι
.
'
'
,
αυτου αντιχει,μενιχ·ην μού χοισι ι;
Ο�Οε να .J.ΙOi έπιτοεψΊ) ά.στηοfχτου,
μ.ομ<:i:ις χ:ιτα
σ·ωμ.J.τεί•οu ε χ. ο-ντ:,ς
π ιΕυμ,.τιι.i ίδεώΟ· �η x:t.l ά.�ι,θ.μοUν
τος μ,ταξύ των μΩ, ω , ι του τόσοJ;
έ·πι)ει.ιrοc1; πολιιτ:ιο.
'Ετισης έι)οι:ιφεοο>ν διά. το ΠJuτοϋ
.ι.ειu.ε ,Jον -θέμ 1. είν':J.ι ά'Jθι:;ον
ιοονογρά,yο, ;,
τη� «Κ:ιθ- Ιj μεοινη:,>
Σταμο,υ Ί\l1tοανια, δ η- u.ο.σι�ύ·.9εν :ίς
το ψυλ) ω 1�της τη; G Σεπ-τ�μ-bο:
ού 1929, ά.,,;ιιε?ωJJ.ε'ΙΟ·'Ι ει; τον Οί1.Ούμε-ιιι.ό ι Π·:ιτοι:ιη ην Κωνσταν
τ�νο•ιJ. πο) .ως Β:ισι),s,ιον,
έξ ά.φο :;
μη: τJίί θ-:ινά.τΟJ το·ύ Το α.ο-θοο•ι
α�-ο δ::ι)αμ6:ι•ιει 1,1.ετ:ιξu σ.Ηω•ι
ι�,! τCΧ. ��f/:. <<)Επιστ.:.υε /41 έο.;u
νο�σε . .λεν ητο •ωy)ό ς οιά νά 'tι
στευ!J /4�! V':J. μr,1J έ:>:::vνιi. Και �
τ:ιν �ί; τό άιι.ο?ν του μ:ιι.pινου
, ·δοό1).0,(), τό; όποίο ι διετ?ε/ε με bημα
ο�ε/4':Jινε
σε.μνον /41.ι Π?Οσε/4τι/4() J
;:ι του νε�Ώ ι.:ιλs-σ-ιι.,- η 61οc1τiποψ::ιντο?ιΧ:Ι)
τη ι.:ι.ι ύψηλοτατ·η
,
,,
'
r,::,..
?α.οοο:, εσπ:ι,σ
να. γινrι πιcrτο;
, ε
τη: ΒαJι),,ιχηc η/νηc. 'Ει,ι.ύ·ήθ-η εic
τα Τει.τc, ιν ιι.ά Μύστη?ι'-.
"Εyινε
\Ι1σωνο;: Το �ψιστο ι άΕ,ίωμ:ι του
Οιι.vυμε'Ιιι.-ου Πe1 ?ιάοι,ο,υ τον b?Τι
ι.ε ι.:ιθόλ:ι ετοιμον. Δ�ν έι.:ιλcί-:-�
οιά να ίε?!) uογη ά.πλως εί, τας •μ•
y:ιλ:ι_ς τε.λε-τάς. ν' ά.ιν:rγινώσι.
· το
, η
\

ο

-

•

}

(
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ΙΛΙ:ΣΟΣ
Εύαγγέλιο,ν, να δέχεται κα.ί νά πs·
�ιμέη� τ·ην έξ ούρα.νου ένί,σχυσ:ν
:και ,έ.νύψωσ·ι ν των 'Πιστών του. Έ
:καλείτο να ΧUΙbε?Ψήσ'!), να κα:θοδ η·
γ·ήσ·f), 'ICΙ. συγκρα.τή•σ'!) τ·ην ένόιr·η·
τα 't'O� ποιμνίου του. 'Έ9γον που
Όεν έ.πιτυγχάνετα.ι με δε·ήσεις,
ψαλiμ.'ωιδίες καί με ,θ�μιατή?ΙΟ Ι.
Άπαιτουνται μ�σα., τρόποι κα.ί δύ
"Ιαμι;, προ,σόντα ψυχικά, ή-θικά κα.l
:Οιαν•οητικιi, τά όποία. προσφέ9 ..ι ά
φ-θόνως είς τους ά.:ρ ωσιωμένους μύ
στας τ·ης ·η Βασιλ�κη Τέχ ν-τ;».
Δεν εΙναt Υσως r:ί.-JχΞτ:L -=tος τό
-θέμα 'Ια. πα.ρα,θέ.σω :ο.ί ,ιΨχ. έκ
των δια.λ:χιμ6:χ.ν•ο�μένων ει; i::ιστι,7,ην π�ός τό (("Ε-θν?:•) 1 :;:έQουσαν
ύπογραJψην «Χριστιανός
'Ο?-θόδο·
ξος», πριiγμα.τα. αλλω; ,ε γνωσ.ά
Ό έπιστολο-
.zί; εύ?υν κύκλον.
γρά.φο; άπαντων ε.ίς αλλον οιε9ω
--rώμενον, πως να. δια.-θέσ'!) τ·ην ψη
φο•ι του ,,ί; τσ<ν κ. κ. οη.ν οi>το;,
°1Sπ•ω; διαδίδεται
εiναι Μα.σωνο:,
-γράφει μεταξύ &λλων οτι ((:tύτός
εί,ιαι μ ασώνος, γνω?ίζ.Ξ-c Ομως
:μερικά. Π?άγμα.τα. -π;;.9ί Μα.σωινία.ς,
φi
-τα. bπot,. νοιμίζει Οτι π9έπει
fΊΙ είς τ·ην δημο,σιότητα..
ΓράJ:ρ$ι λσι'Πόν μετα.ξύ αλλων:
{(Εί; προπQλε.μιχην έ :ρημzρίδα. τη ι
•(( 11 ρωlαν», έιοιά.6ασα οτι ό έν έξ,οι
,
,
,
t
,
?'<f ευ?tσκομενος τοτε. α.ειrμνηστJ;
Βα.σιλ
Γεώ9γιος
Έλλ&ιδος
της
ευ;
ι
ό Β' έμ,,η,θη είς τόν Τεχτονισμόν.
να. λέ γ ετt:ι.;t Οτι ύπά. ? 
'Ί-Ικουσ�
zοuν τi Οιάσημά. του είς τΟ έν Ί\
,θ·ήναις Τε.χτ. 'Ίδρυμα. '0διά.6ασα
εί; τlΧ.; i φημερfΟ,.ς Οτι ό <Ρίλιππc.;
σύζυγο;
Δουξ του Έδιμ6
, ού9γου
της Β:χισι,λίσσ·ης της 'Αγγλία.ς έμ. υχα.τχ
· ,,ί; τόν Τεχτο•ιισμόν,
ή,θη
ι
ι
οε Π:Χ?ι�τ:χντ
του �,
,;�,1ν μυ·ι �σtν
ο χαι,
_
οικογ.;,νεια.ς,
μελ·η της Βα.σιλικης
-&.πα.ντες τέικτονες. ΕΙΟ� εί; .ι-\ μ c:
{)tΧ�νtκΟν περιοΟ,κΟν νi Οημοσι�ύ
απzιχονίζου:r,,ι,
.ετα.ι φω't'ογραφία.
l:νδε.κα. Π?οέ.ορους των 'Ην. π ολι
-τ.:tών·
τεκτονtκi των Οιάιση-
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να
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1

1
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μα., εις το μέ<Ι'ΟV δ' οαύτης ό Ούά.
σιγκτων». «Κα.τ' έ-πα.νά.ληψιν sδι&-.
οτι ?
�α.σα. είς τας έφη,μερίδας,
'Ην. Π ολιτε.ιωv
Πρόεδρος τώ.ν
(ητο τότε ό Τρουμα.ν) έξήγγειλε
διαγγέλματα. παγκοσμίου ένδια.φέ
ροντος έντός της Στοιiς των Τε
κτόνων, της όποία.ς αύτο; ητο 6α
,θ;μ,ουχος, Έδιάι6α.σα. έπίσ·ης οτι oi
πρόειδ90.ι τώ.ν Ί-Ιν. Π ολιτειων ό?
κίζοιντ-αι έιπ1 της 6ί�λο,υ μιιi; Μ7.
σωνιχη; Στοιiς, ·η ()"Ποιία είναι ·ή
Βί16λος έπί της όποίας ώρχίσ-θη ό
Ούάσιγκτ-ων. Δεν ·ημ'Π'Ο•?W ά.κόμ·η
να. χ 1ταλάι6ω πως είναι ουνα.το•,
Πρόcιδροι
Βασιλείς, Πρίγκηπες,
Σοφο-\ παγχο-σμίο-υ
Δ ημΟΙκρα.τιων,
φ-fιμης να. έμ.φα.νίζωνται ώς εύσz
bzίς Χ ρ ιστιανοl χαt συνά.μα
χουν -θρησκεία.ν την Μχσωνίαν. Νά.
εχουν δηλα,'13-ί� δύο -θρ·ησκεία.ς, τη·ι
Χ�ι·στιχινι,κην είς τ·ην όποίαν έ6.1.1tτίσ-θησα.ν κχί έχρίσ-θ·ησαν κα.ί την
όποία•ι δεν ά.ρνοιυντα,ι ( ύπά9χει κα.1νε.ίς, οστις ώς l\I. ή ρ νή-θη
· την -θ? ·,,
σκεία.ν, τ·ην ()"ΠΟία.ν Π?ότερον εiχεν;)
ι
1
i\'[
'
,
\
ν, \κα.ι' την
, 1 1σωνι� τ·ην, μεν, ιπρu>την χ:�.τα προσποι·ησιν, τ·η•ι δε οευ·
0
1
,
,
t
ι
τ-ερα.ν ως Π?αγμα.τιικην, εφ οσοο,ν
0�() -θρ·ησκεία; δε•ι εlνα.ι νοητόν να.
' \
,
Ε'ι ι � υν τον
'
"
εχ·
v� , υ ,-:ι. , \",, ,�α "?
(1 _κ�vεις.
οεχ-θ'!) κα.νzις α.υτο ουχι οια το
<Ι'Ο-ν ,μεγάλους αν-θ?ώπους άλλα. Χ.Ι.�
δια. τόν πλiον ά.νό·ητον χα.ί άνα.ςι3ΠQεπη α.ν-θρωπον ;».
ΤΘλος γ9άφει ό έπιστολογράφος:
(('Η έκ,κλησία μα.ς εχο,υσα. τόσου;
,)
'
\
1 () '
'
εχ,ηο�; κ�ι τοσ?' μεγα ': να.' �πιτελεσ'fi Π?επει να. �ε?ι,σπα.τα.ι atς
, υπα.?κτων πολ::ι
:ι.1τα.πολε., μ.ησοιν α.ν•
μίων κα.ί δεν πρέπει, αν οχι νά. μι
μ.η-θ'f� τόν 'λγγλιχα.νι,κον κληρο•ι,
ό όποίος κ:�.τ:χ. τ:χ. λεγ&μνα. του'λ?
Π?Οσλα.μ6:ιινωv
Χ rε-πισχόπ,Qυ του,
την ίοιότ·ητα. TOU Μα.,σώνου εχaι
· μ,:ι, είς τό 'έργ�ν
πρόσ-θετον 6ο·ή-θη
του, τούλά.χιστο1ν νά. έξαγά.γ'!) άπο
τους πλανωμένους;
την πλάνην
Άλλα. -θά. εϊπ'!) ό έν τψ τό•πψ μα.;

να ε

1

2δ8

'

ΙΛΙΣΟΣ

,

α.νχσ-?ε -:;u. ._ ν:J ς,

-

ποιο�

ο"'
νJ.

' ,

-:-οι,•J.η-

ση να Π?ΟΤΞ'Vf) 70tVϋ-τον τ� 1 () T ":J'J
ει.η υπ' οψ.v το τί θά. τr;υ χχτα
μα?τυ?+�σουv ι.α: θ' -Χ?Ι.-:σθοϋv i
Q:X. ε υ.όνον ε : '1ύτό ,>>
Νομίζω οτι 1) Π:Χ?άθ:σις -ων α
-νωτ�?ω στοιιείων, μ:-:χ.Ε,U ι-ών ό
πο:ωv ι.αί 1). γ,ιώJ.Ι) -ου 0'7.Π?:παυ;
χαθηγη�ου τη: Θ.:αλοyι:1ς ι.:χ: 1.1

ι.:dο rr .J::xιiι.o,υ \1-πα).άνου, ώ: χ:χί ·ii:
ι ει!:=.•, πηγης μεγά.λο χύαου;,
υπόδ
οϊα sίναι η Θεολο,γ:ι. η Σχ,,ολη :π:
τ,ι,,ιού ,του θέ,J.'Χ 'Τ Ο:, -θα. Οiευι.ολύ, (\.
έ�ι..ε.;,ιοu:, ,οί ο-ποιο� έπt-θυμοϋν
ιrι:...
vνώu. ην έπ} 'ίQυ θέ :χ.το,.

λ \ΕΞ. ΤΖ ΑΖΟ ΓΙ ΟΥΛΟ�

ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥ Ω
ΣΤΟΝ ΘΕΟ!
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ΤΖΩΝ ΓΚΛΕΝ

Γ

ΙΛ;Ι πα.� σ-την �χ.ι..λησία. i."Ι.ί
χανεις τον χ.αιοο σου;
Την έpώ-τησι α�τη μοϋ την �
�χ.ιηε χ.ά.ποτε εν,α. ς συ•ν<χ.δελφός μοJ
rπιλότος σέ μιά. μοίpα. πεζοναυτω ι
στό Γχ.ουάμ. Ό σύντοοφός ΙJ.Ov λ::
γ,ό-τα.ν Σάμ χ.:χιί
ό ίδιο� δέν ειι_:
,
πάει παρCt. -u.όνοι ΟυΟ φσr>ες στ�'}ν έιΧλΤ
, η του τη ζωή. Τ η·ι
· ιΙCΙ'ία. 1σ' ολ
πο�τ·η, ο;α.ν 6χπ-τ-ίσιS�ι..ε, ι..χ
. ί :η ι
,
,
δευτε?η ο-ταν ·η γυVΙ:J.ιχ.α του επ:·
μενε ν::ι. γίΨη ό γά,μος τοuς στη I
έχ.χ.λησία.
Την· έοώτ·ησι α.υτη ,θ.ά, έπο,:π�
Ϊσως σλοι μχ; ν::ι. ,θ.;τΟJμ: ι..α:J:.
τόσο στόν έα. vτό ι,ιχ
, �.
Καί ,&.ά. μποpοuσε έιπίσης νά ι:-θη Κ.•:1.τια. E.v:x. &λλο τοόπο: ((Γt:.ιτι
Πt!Ιτεύ.(.η,ι�ε. ιrτΟν Θϊό ;». Γιατι μ;...
μίζω 0, τι sίν:χ.ι έπόμενο·, cίν πιισ-τ .;,ουμε στόν Θεό ν::ι. π·ηγα.ινοuμ: χ.αί
•σ>την έι..ι.λησ;χ. 'Υιπά�ι.ει fl:ια. δv;
,
v:χμις μ,γα.λυτεpη
αιιr:ο τη διι.η
,.
μ:χς; tl πά.οχει π,:;�γμα.τ,ιι..CΧ. ό Θ:0;
, υμε, ...η\ μ.ηπω;
,
χχνο.>υε
;rου' λατ�ευο•
_
,
α.πλ�ς τον. χ.,:ι,ιοο μ:χ.ς; 1ο?μ.ασχ-:c
,
ποτε σχς αμφι�ολ
, ιες για τ-ην .>π:χ:,ξι τ.οu Θεο•u;
'Εγώ ό ϊδι1ος �φέ6,:χ)λ:χ πο}).��
φοοές χ.:χί δέν ο•σταζω νά το όμ�λογ·ήσω.
ομίζω οτ,ι είνα.ι χ.ι' 2�τό ,άνα'Π'όφευι..το μ�pος· της ποοοδ υτικΎ)ς iναπιτύξεώς μ ας ιττ ')ν /,':J''Ι:ι. άμ.ρι16,i)),ο,uu..
Ο"t'ιανιι..η ζωή,
πότε-πότε. 'Α..μφ�bαλλοuμε χα-πα c:
, , a
t:
,
γ�α την υιπ:χ�½ι τοU Θ
... εοU χ-:ι.ι το::
έο ει σμα. ·-ι.
1i. '!'α. ζ η,τοϋμε μέσχ μχς
1

1

t

'

'

r

Ρ

ι

ά.m-χ 1,τ ήσ:ι;
ϊtο� : ην ο;ο�ιωνοvν,
• ν:χτ·οεπο,J•ι
τοJς διστ:χογμοuς
ποv α.
μας. "Ετσι yινόμ1..σ-τε
χ.α.λu-τεp?ι
ΧΡιcrτι:χνοι.

ο

ΙΙ ΑΠΕΡΑΝΤΟ..ι ΥΝΗ

!J.ε

Τ ι\.Ν
:.1Ξ.έ) εξ α.ν . γι::ι. -ι-ό
-rο�όγpαμ,μ:ι. το,U Διαστ�f'1μαftο;,
ενα, ά.πο τα ποώτα. 'Π'Οάγμα.τ-χ πο�
μα.ς �οω,;α.ν ητχν ενχ. 6ι15),ιαοα.ι..•.
Το 6:·�)ι:χ.οαι..ι :χ.:ιτο εινχι ενχ; π.:οιλη1t-τιχ.ο, όδ ηγος του Δια.στ r,μχτος, π·ο�, έ!Ξ.εδωσε το Κu6::ον rι τιι..ό
Γ,οα.yείο ΤJΠOv, ι..χ) πεοι ε/·οι ::ι.ογι::ι. το ποοι.ετες
π) η:;ο�c,,ιε;
γοα.u.μά u.x; ,,.ου 1ια.·στή:Jα.το:. Μ.σ:χ. σ' αJτο όu.ω; �πηοιε ι.χι u.ιχ
1t:χ.:�11.γραωος 1tΟ·ύ ά,J.1 01,οϋσε τ ο ά.πL:-;:χ.ντιΟ τΎ\ς έι..τα.σειωζ το3 σΔμ-πα.ψ�f)�
ι..αl μοί3 ει..':Lνε 6αθ·ει, α. έντΔπωσι.
, νοησετε τ η-;1 πα.ο�l'ι::ι. •ι::ι. ι..α.τα.
γο,χφο α.<Jτη δεν /Qειαζ:,τ:χι ιά γιωοιζετε Πα.Qα. ,J.0'110 ε'ΙΧ τε/'111.0 Ο)')
�f ση-μ�ινει ε -- ο; φωτ'ό", ά..π·όστttσι;;
,
:·' νο: ετο.>ς
,;ιωτο:.
Θά. θ,u,J.α.σθε !σω, οτι το .[)ω:
τ:χ,�ιι δευ:ι υ.ε τ:Χ/Jτη--;:χ
300 000
ί'.t}ιομετοω•Ι το οεvτεs1ολεπτ•ο, .'7Π:Χ
π,;::πο,<> ..,G,ες δη).α.δη ό vZi?oς τη;
Γης ά.νά. 00.>τεοο). επ-τ·ο. 'JJ::ι.ν τώQ:t
άl<D ησsτε � ην iι.τί η α<Jτ- η νά cχt.ι'ο·εύση σε εύθείχ γ,Qα.,μ.μη ι.:χί 1-:ι
σu Jε/ιση έπι Ε.ν-:ι. /':Jόν,ο,, το-τε η ά.π6στ:χσις
την όιποιχ ,θ..::ι, ι. α. ).Jψη ::.
ν:χt άrπόcrτ�σι:: ;:. Jo: έτο.u:; Φωτός
'Ις:,.
-,
- 1 ει..
. -- ινr
' ς
•οο,ύ' τw�1
ε•ι-:ι.
τ�ημ·
�
της πα.οχ γο :x,c,o,J ποv :χ.ψοΡα. το μ�-
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"v:χ.ι τ:υ�-αιί, α; �Ητα..ν μί:χ. σύμ'ϊt'τωσι;
γε,,θ,()ς το,υ σίχ_JJπα.v<τ:ο,; :
ν
7, tιe>ιι.> τα. 0,ημιο,ύργησs Ολ� -αύτ&. ;ΔSν
« Αν ά.να.λιογισ..9-ι:;Cμε οτι
διχ·
τΟ πισνrεύω.
c- �..ι.fζω 0-τ'ι εivια.ι l�·11.
μ:vrο,ας τ,ο.υ γα.λ:ι..ξί,οι, J μα., εiνα.ι πε·
χ:Υ-ι-θω?, :σμέν·ο, ,π;&ν;
ισf-ποι> 100.000 ;τη φωτός χα.
· cr()g:ι() σχlοιο. Εί
• ί ό
·v�α.ι χ,άιτ,ι 'ϊt'Ου
'Ήλιο·; είν,α.ι· εν:ι..ς ά.σ·ήμ, α.ν'τ'Ο,;
ά
, μου Οεί l_νε·ι οτι ίι-π:1.ρ·
σιτή-ο, 30.000 πεοfπου �τη φωτο
χει Θz.ός, χ-άmο.ια. Δύν-αμις ιπ,οU τCL
· ς
ιiπο -τό χέντι:�-01 ν του, ό όποίο::: έχτ::
Μ.,θ..ε�σε Ολ:ι α.ύτα σΕ. χίvησc κ�ι τ'Χ.
λεί μια οιχή ,rο
, υ
. τοοι:ά. χά.-θ.ε 2ύ0
δ:,:χ,ττρεί έχεί. Δέν ητα.ν άπλως Κ. α.
μ:μύοια. y,οό-νι·α. χα-θώ, ό
έχα.τ
"t'ιJ/.:α.ίο, γεγον/Jς.
, γ-α.λα.
·
. μείς πioU πιστεύουμε στόν
ξιία.
'Ε
, ς πω: στ?ε,φετια.:, ά. •ιτι) :φ.6ανόμε·
,θ,α, οτι είνα.
ι.•:χι! τΌν Χο".στό, άψήν·ου
- με ·τ ά οι·
• ι ο ύ σ,ι.,ο,)ο iι.όu.η χ α.ί ν ά
πο•cι:ι-π,α.-θησο, ,Jμε
ν,χ
φα.·ντα.σ-θο,υμ:
οiγu.,α.:τ,α. της -θ9ησ'Ι.$ία.ς να. όοηγο3
, ν
ιτ!ς τ<)'Cμ.1..χτιχε:::
δι�στά.σ�ιtς
'tCιJ
την ζωή �α.ς.
Το ϊδιο σ.)(-οιGω:;
σύ�π:χ.ν-τ,ο;· εξω άπΟ -το η)\ι�κο σJ
σuι,J.6:ιίνει Χ1! με τl"jν 1tu�ίg.� ποU
-σ'τημα., 7tΟλυ Πε?tσσ·ότεοο, οέ να. rJ.•
μας οίοει την χ:χ.τ:ύ-, θυνσι την �
rπ,οΠ'
Ι ειο:χ.-θ·ουμε έπιτόιπι,ο. έ!Ξ.εοε.Jνησι
'Π'Qι��ν 1tζ;έπεt 'Jiά
α.(.cλοv-θήσΟuι,ι ε
Χ:χ.! έ1πιΧο
Μα.:;
bτα.ν όοηγσ,υμε ά.εο,οmλσ.•,ο·.
· ωνί,:χ. Ούτ: ϊιvχι &λλu:::
· ιν
'Η ή ΙΧστ·ΟιΥ.η ΠΞΟ!Ο]_Ύj' τ•ο,υ γα,)Jα.t,ια. ; ·ε:ί1r:χ.1: ά:&ύ,νΜο'ι
δ,01Uμέ,νCL �ίσ.-92.ν
τΟ τέ)ο,, ;,οτ·ι πεJ:>� 'Ct.:1t' α..ύτbν ί,)
γευ-θ.ο,υ-θ,ουμε, νά 'μu,?ι.σ..9-ο,υμε,
...
,
\
r-..ι
rπ:ά.,;χ_οι, >ν έι.·αιτΟfΙ�.J.1>0:α. α.))ο: γα.λ"J.·
με τηιι ouVJ:x:μι π�υ .(.tνΞι την π�ι
ι
ξιε; π
• ο� ΠΞι:J. νο Uν ό έ,ι:χς πλ:ίι σ-τΟν
IΞ,ί,δ.:χ.. Δια.
, ψεύγει ά.π' ολε·ς μ,α.ς τι;
(
ίιλλο, με τοcμ,α.ι.τιι.ε, τ:χ.J.. υτ-ητ ·,.
α.ίσ-θ ή,σ·ειc:. 11 ώ; ��,ι'Jιυιμε dμω; 3τι
Τα_ O�H::t.. τοϋ Δι,:σνrή'lJ.:χτο,; -roo,U ε• ιν-1.ι • �,πά.:ιι ε.ι; ' A
. .1t!J τi
άπο-τε1'έσμα.7χ
.,.
'
'
οι> α.τcν �::χ. π,α.οα.τ η,ο,,,,θ ο·ι>
ε' τ·η). ,.
ΠΟ,J 6λέπουμ:. Βλεπουμ.; οτι
π J·
�
: ν, μ
σχοπια, ε,ι.τειν•ο•ντ:χ.: σε ουο, <0ισεχc::.
Οείινει π�Ο; μί·:ι. ώ(;!
lΞ.tθ:ι μ:χ..;
-τ1 01.ψ..ύρ�α έ:-τη :ρωτό::: Πι?Ο::: Ο>λεc τ!:::
mιJ..εν η, χ,:χ.τε,ύ-θ-ι>νcrι.
ε χ_ •ο·uμ:
χ :χ.τευ-θύν.σει c».
ούνα.,μι α.ύ-τ η
την πεπσ
, ί-θησι bτι
ποιJ Χ2.V$ι� τΎjν πυξtCχ
, να λ�t-τ,ου�
Η ΔΗΜΙΟΊ'ΡΓΙι\.
γη, -θ,& έξα.χολ•ουθ-η
νi έν,ε9γη.
'Ό),οι Οσ'Οι· ΠΗ•ου
, με ε .ι.. ουμε έ, ΙΞ,α.�
ΥΤΟ μά; Οfνει u.f:x ίδέ:χ. ·γιi
1
τ Γ1 σε: χιλιιΟΟΟες (!)Ο?ές τ ην ζω ί� μ::t.ς
"ΤΟ πόσΟ
· ι μ�γα)ο ϊι Ιι'J..ι στ}; Ι
, Ος οτι f) 1tύ�ίο� α.�-:-')
:iπΟ τb γεγο
'Α:
τπ;ια.γμrι.τιχό-τη-τ:χ. το σύμπα.ν.
, ν
θ-i μας ώση την σωστη χ:ιτεJ·
ιέ��σ-το,έψοvμ: τώ?, άιπό τ /)ν ά.-πc
που
θ- σ . μ.α.:; όο ηγ ί�σ η
-θυ ισι ι.α.ί
"t:-:t.ν�or:r&ν η, 1:χ.ύτΎj στΟ Ct:τcμ.ιο,, τό υ..,
::χ9ότε::>ο, μόι�Η !Q, τf.:: UΧη:: πιο,J γνω· ν:Χ. -π&ιμ -:
χ ι
ΤΟ ί.δ.�ο, ίσ'"'J.. 'Jε�
:χ.
9�ζ,::>υ
, μ.ε. 1 χι bι..είνο1 έι .sι μί:χ. με·:7.
.ο /.. ,ι
στ-: :χι ιιχα, οό Υ'!-';α.τα, στην ζω·η μας.
:λ fj �U.οιότ·rιτ,α. u.έ τΟ η),ι·α.ι.ό μ:ιc C ;'
\
'
\
,
'
·�
,
'
,
:ι
ν
α;�ησο,
υ
,
'D
τα.
σ"τ'fι'/J..':1.., /..•:χ.ι ιυ.ε το συ,υ.π:ιν στα. ίι �ε, νσ. μ �ς ,ουηγη·
σουν, οεν ειν::χ.: αν:ι.γι.η
ν:ι ε,1Ξ,,:χ.χ9ι•
λε/..το!6·�ια τc.1J Π'J• -υ ΠΞ1:Ι:σ•τ?έΦ(}ν,τ:ιι
./.".1., /Q1 J
6ωcrcυ
ά.πο ε,;.,., πυ:ιΎj ι'J..
, 1!Ι.α γι ..,:ιω
, με μέ τίς 7ισ-θήσεις μα.ς τηι
διJΨΧμ.ιι ιrooJ χ,,ύ6ετ:ιι πfσω το,•)�.
το-:ί
Αύτη tμω,
τ,ε),'-"ι:ι
· τα.ξι,
Β:λiέπsοvμε,
τi ά.π •οιτελέσμ:ιτ& τ
σiλu π1...ντο::. γι..·�, u > μ/χ.c άπΟ τΟ μι
στ·ην ζω·ή μα.ς ι.:χ.ί στ·ην ζω·η των
Χ?όο:·:,?ο α.τ·ομο ώ; το μεγα.λυτ:?ι:;
σύστ rμ.. :χ. πο.ι> ε'ι,.J.:χ..στε ει, -θεσιν νσ
'Ετσι !Ξ.έ?'ο,υμ�
ά.λ)ων ά·vθ?ώπων.
οτι ύπ:χιηει. Δέν ύπi?,(ει ά.μφ
W7 �τα.σ-θουu.ε - Γα.),,α.Ε•.:ς, -σέ ά.π6, ι6ι;
•
'
λι:ι γι' ,α.ύτ•ό. Βλεπ,ο,υμ,ε τά. σ.Π10,τ;
στα.,σι �ι.:χ:τ,c,,.ι J•U?tων
ετωΊ φωτο:,
- ?εφο,1τ:χ.� σε αιιι.,?ι),i
1 σμ;:ιτα..
ισ-ε,ύου,J ε ),οιπον στ�ν
·
οί όπ<)·ίο 1t:.�ιστ
c \ •
'
\
Θ..ε.ο χ:ιί στ·ην ο, :δα..σι.:ιλ
οει:: τι:ιοιιε:: ο ει,.::. ει -σ/ε.>σ'ει 'Π��,
, ί:ι τ·ου Χ9ι
στο- υ.
τΟν &λ),-:;
ί. ν - ει ι, α.ι Ου�v:ιτb-ν

η

e�o

,,,α,

\!cι.

η

η

Α

,κ,,,;

με -τ,α

1

η

rι,

{
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Η ΛΕΥΚΗ ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΣ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΣΤΗ ΜΕΛΛΟΥ ΣΑ. ΖΩΗ

Η

ΒΑΣ Ιι\Ι ΣΣΑ Βιλελμίνη ·cης
'Ολλανδίας, που πέθανε ·cσ.
τέλη Νοεμδρίοv, έκηδεύθη σύμφωνα
με την έπιθvμία της χωρίς έκδηλώ
•σεις πένθους. Ή κηδεία της ίιπηρ
ξr. «λευκή». Τό 'ίδιο εΤχε σvμ
, 6η καi
με τον σύζvγό της Χέvτρικ, πλησί
ον τοu όποίοv καi έτάψη, είς την
μικράν πόλιν Ντέλψτ. Ή τέλεσις
-<<Αεvκης κηδείας» άπετέλει σvμψω
vία μεταξu των δύο συζύγων είς
.ενδειξιν πίστεως, δτι υπάρχει καi
-πέραν τοu τάψοv ζωή.
Σχετικά, ή έν Πάτραις έκδιδομέ
νη ήμερησία πρωϊνη έψημερiς «Η

ΗΜΕΡ Α», ίιπό την διεύθυνσιν του
σvνεργάτοv του «Ιι\Ι ΣΟΥ» Χρίστου
Ριί,οπούλοv,
έδημοσίεvσε τό άκό
λουθον σημείωμα:

Μ

@

ΕΓ.\..\.01 φ:λ6σGφ:-,ι οεz.:-,·1τ:χ.ι τ·ην υπ:ι.?!;:ν μ;λλούσ·ης
ζωή;, Ύ}τοι κ.&πο:,υ ε Υ Ο ους έnιΡ ι
ι
•
,
ο�ωσsως της ΠS?tsχομ$'Jη; ει:; το'Ι
αν-θ?ωπΟ'ν ψ υ χ η ς. Την πίσ-rι•ι :ι.ύ
την δtε-τύπωσε, χαιcά. -τ?61tον π,ι·
στcχόν, ό -τελευταίως ά ςρ ιχ-θsl; εiς

π

ΙΛΙΣΟΣ
ι

τ�f)ν , Ελλά.δ:ι χ:χ.1 όμιλ·ήσ:χ.ς εtς τόν
« Π :t?να.σσον» Ί νδο; φιλόσι:,:pο; _�ι
λ:χJκ:1.ντα. Σρ1 Ράμ. Κ:χ.νείς μ:χ.ς,εί�:,
,
r
,
- '
..., , •-:... 1
οεν ·6εχε.ται οτι το ιrωμα του α 1�?ώ1tou ά,ποτελεί τ·'Jν κυ?f:χ.ν όν.r:·;' .
'
.,
\
τητ:ι �υ-ου, εις -r?ο�ον ωστ,: Ί:Χ.
-τ:Χ.
ξ:ι.φ:ι.
νίζε t :χ.ϋτ·η μετα τ-'ην φuσt
έ
χην φ-θοραν του σώματο;.
"Ολ:ιι
άντιι-θέ-τω:;, έχψ?:χ.ζόμε-θ:χ. πε?t
,
μ:χ.:;
_,
,
ι
,
ι
ι
του σωιμ:χ.τος ως ο ? γ � ν ο υ, ιι,;
μ � σ -ο :) έ.χ•οηλώσε.ως μιας α.λλ-r,;
όντότ-ι�το;. Λέγομ ;ν το σώμα «μου>.
πο�)
fΕποr.J..ένως, ύπά�?zεt χ&.ποιος
σκέπτε':':Χ.t ώς ((ίΟιcικτΎ1τ·η:;η τοU -σώ
μ:χ.τ-ο:;. l(:x.! :χ.ύτΟ :; εΙν:χ.ι
πνευμ:ι...,.�
χ.·/) ύπόστ:χ.σtς, -η
ό ποί'1. συν�.z.ίζ�t
τΤ/ν ζω·f\ν, μ:τi τΟν ·9:Χν:χ.τον, ύr.;
&.λλ:χ.:; συν,θ.·ήκ:χ.:;. K:x.l εΙπεν ό � :-Λ
Ρ� 1.: ΓΙ otO :; εlν:χ.t :χ.ύτΟ :; η πο.;
εΙν�ι :χ.ύτό, ποU λέγει δια τΟ σώμk
0'"rt εΙν:χ.t δικό του; Ί-Ι Οιrχ·ή μ:χ.ς πrc,
\
ϊ
\
'
'
σωιπιχοτη:;, που ειν:ιι κ:χ.ι :χ.uτΊ1
Π?�σκ:χι_!?Ος )η ικά.τι &λλο, ό iσω�:,
ριχ.ο; εαuτος μ:Χ.ς;
'.Λ. ν:χ.μ(?ισb·η-τ};τως, ι:Ο Οεύ-τε?ον.
,.ΓΟ iλη�ιν�ν
(cέγώ».

·fι

1.., ο

@

σώμα,
ελεγεν
ό
"λ γιr,ς
Φ?α χίσχο; της 'λσfζ·η;,
οέ.1
εiν1.ι Πα?Χ Ο η (J. α, τΟ (/ποίον μ�' ,
,
'
'
G '
-:1�φε:)Ξ.t το α)/·ηνι �ον μ1.ς «εγω,>,
ιτον π�:-χ.γμ1.τικον ε1.υτον μ.1.ς. J{,.ι
έπl τΟ ά.πλο Jlσ-τ-1tον, άπ!κάλ::ι -0
σώu.1. ((:χιδελφον γάϊ3α.�ον» του :ι.ν
'"'
�:ιώπ:-;υ.
f). qrQ τ·'lν ενν'Jιαν, Ο- 1
οεν Π?έπε: ν:Χ. ,9εω�οUμ. sν τΟ σωμ,.
μχ �:; απ,.ν;ον τΎjς ζω�ς,
ά.λλu
�
,
χ.1.ι Ψ:t μ·η το ΠιΞ?tφ?ονουμ!ν
χ.1.ι
ν:Χ. μΊ'} τΟ τ7λαιπω?DUμ!ν.
έπ�ιΟ·fι
,.ύτΟ τό αγ1.ϊ):ιυ?&rχ.ι» μά:; ε1ν,:.ι �,
,
'
"'
π1.�1.ιτ Ί1τc'1 οιχ τ·ην σ1.,κιΧΊjν μ.-Υ.;
ύπόστ1.σιν. Ε:ν:χ.ι ό φJ�:U -;; τοU i,-υ
τοϋ μ.1.-;;. Τfπ�τ:; πα�:χ.πάνω ι iλλ(Χ.
καl 'όχι π��,-..κάτω.
ΙΖ,-) ό �ίχ.Jς
1(1..ζ:χ.ντζάκ·rι:; υί:,Si-τ·r/j-Ξ- τΟν ϊ. ":; 
� ;
χ.τ·η:ιισμ.όν,
iπ�χ.χλών χ.1.ι αυτο;
τΟ σώμ,. μ.:χ.; <r:Χ.Οsλφόν». Οzι Ομως
άλr/)ινο'Ι ((έ1.υτόν».

z

1

Λ:ΕΟ
ώμ·η η-ο ή άντίλη-Jιιζ:
τQυ Σωχρά.τ-ους δια το σώμ(J;.
χαί την σα?ΧUΧην έν γένε�
ύ-τ;όΈ-θsώ?sι
στασιν το.υ άν-θρώ,που.
την γηfνην ζωήν ώς μίαν ά σ ,9. έ
ν ε ι α ν �'ης ψυχης,
άναγχαζ-ομi-
νης να ζη είς Χ�:τώ-τε?ΟV κόσμον,_
:.,πΟ κχτω-τέ?:ις συν-θήικα; άπb τi;
πνευμ:ιτικ&.ς.
Δια τοUτD χ:ιl τΧ_
Π?Ος
τ-ου;
τΞ.λευ-τ:ιί:ι λόγι'J., τ·ου
πιστού; -του μα.,θ.ητ&.,, {)ί όποίοι τ.ο-ϋ.ι
Π'J.?εστά-8-ηχαν ΧΗα την ληψιν το;
κωνείου, ή,σα1ν Οτι
εϊj$Πε v:'ι_
ξεzάσουν να C/JqΗε9ώΙσο
, υν εν:ι κόχ
ΧΟ?'- εί:; τΟν 'λ.'1'χληπιόν, .. 9,εΟν -;Ύ1.;
'
1 γ ι' �:;,
"'"
'
' δ
� η'λ-ω t\J :_υzχ?ισ�:-εκι
ις
:
�
/ ,
')ια
α;
τ·ην α.π:χ.λλαγην τ·r1 ; ψuχ-n;
iπΟ τα δεσμα χ:ιί τά. Οεt 1Ji τοί3 σώ-
,
μ:ιτο:;... ι Οτ:ιν δέ εbλεΠ$ μεριχ�ύ;
έχ. τώ"J μ�-θητών του, έν οί :;
χ-y)
τΟν Κ�!των:ι, ν:l. χλαίν�
gλέπv·J-
τ:χ.:; τΟν δt 1Οάσχ:ιλόν τους ν:l. ά.?z[-
ζ-r, νi π:χ.γών-η !.>πΟ τ·fj,ι έ1tί.δ?:ισ:ν
του ο·ηλ·ητ·φί?υ, είπ;ν: "Δz! Πώς
χ.7.νετε ετσ�! IC:ιt έγα> εΙπχ ν:1. ά-
ϊι;μzΧ?υΨθσUν αt γυν:ι.ίκ� :; Οια να.
μ31 bλέπω τ:J:�ύιτ:ις σχ·rιν� :;... Ι(ο:
μ.:ι, οεν μπο�ω να σα:; π:.fσω ότι
Οέν $Ι�μ:ιι
έ γ ω
αύτός, Π)υ ,.9Χ
ά.ντιχ.�ίισε-τε σε λfγο νzχtΟν χ.:ιl -θΤ.
...
ψ
-θά. ;� ;

οεν

κ

@

Λ Τ λ. λί1.•1 έντυ,πωσι:χ,χόν τ?6πον έξεΟ
τ·fjν -πfστ:\,
ι ·ήλωισ�
τ�υ έπι "'Γ'lν ά_,θ.,_ν,.σf:ιν τ:;; :; ψυχΎJ;,
·'J bπο;,. ά.πλώ :; χ.:ιτοιχ-ϊί Ξί:; τΟ <rώ-
μ.,:. κ-χ.t
α.ύτου χυ,κλοyο?εί εί;
τ·ην ζω·ήν,
ό φι.λόσο :ρο; 'λ νά.ξαο
ο;. Ό 9:λόσοφ')ς αύτός, γ,νν-ηθzι;
ε!ς
λ.t3·rι �'-, 2ήχμ.:ισ$ χ.:ιτα ·Q
1
χ�ι
lιον :ι.ίώΨΧ, ·}ιτ�
σύγ1.?/j JΟ;
ά•ι.όλουθο; του \[εγάλου 'Δλ�ξ&,1c:ι,υ. Σέ κάποιο συμπόσιον, έ,ωτ·η·
-θ�ι; iπό τον μ.;:γ&.λ,ν l\[αχ,δό·ιz.
στ.:;2-τ·ηλ&τ·ην πώ; τοί3
δείπνον, ά.π:.χ.�t-θ·η:
ολα ε"ν,.ι χ,.λi.
-Β1.σιλ;υ,

ο�'

z

τα ,,

οε

1,

t
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·Εvα μόvοv: Νά. μας εί ι. ες αί τ ηv
:κε.φαληv χα.· tεvός..... σ:χ.τ'()α.που, -θά.
-ητο καλύ,r;,οοv.
Ό φιλόσο,ψος έvvοοϋ.σε τον πα.ο:ι.
:ι.α-θ·ήμενον είς τό οϊίπνο 11 βα.σιλεα.
--της Κύπρου !hΟΙ.?έοντα., προς τό 1
ποιοv οιε.ι.ει-r.ο ει-θιστα.. Κά,π,ο:τ:,
:�sμως, μετ:χ. τον -θάνατον τοϋ 'Αλε
ξ:ΙΙVΙορου, ο φιλό1οφο; ευοεθη η
, α.γκα.σμένος νά. ποοσ,οου.ισ-θη
.,
:κύπο, ον, ι.α.ί ετσι επ:σε στά. zέοια.
τοϋ Νιι.οχpέοντο, αίιμάλωτος.
ιJ
"bα.σtλεU:; α.ύτος Ο!ειτ:χ.�ε τότ� τ·/}ν
··9ανά:τωισιν το3
�ι),ο,σόφου ι.1.τ:χ.
·πpωτότυ•πον τοοπον. Νά. τον bά.),ΟJ'Ι
·μέ.σα. σ' ε'Ια. μεγα) ο γουοι (3)μον.
.λεγόμενον) ι.α.ι ,,ά. τον ι.τ.Jποϋν ΙJ.ε
σtΟ�η,οοU; 1..0,π:Χ.νοu;, εω; 3τοu τυ ι
·λυώσουν l
Ό Φιλόσοφο; .JΠεστ η
ι.α.οτ .οι,
,
\
:.κωτα.τα το' μ-χ.οτυοιον κ11.ι ει�ων u•όμενος τον οήμιόν τ·Οu ε). :γ:; :
�ιΠτύσσε τον Άνα.ςαο/.ΟJ θ
- ύ) :·
κ Ο '1. '•\.νας:ι.Ο/01 οε ·Ού πλήττ,ις».
Δηλαιοη το σ α. ι. ι. ο ϋ) ί που πε:.ι
έχει τον Ό\.νάξα.010•1 ι.τυπα:, . Of<t
-ό μως τον ίδιον τΟν '_r\..ν:x.���/·O·V ..
0
Ωσ-τε, το σώμα. Οεν είν1.� �
,θ ύ λ α. :ι. ο ς, πε.οιέ ι_ων την ά.λ·η·9ι
·v-η•ι μας όντό-τη,r«...
Ό Νιι.ο·ι.pεω·ν εγινε εξω φοενων
;ι1.
, ί οιέταξε νά. κόψουν την γλωJ
υJα.ν τοϋ '\να.ξάοι_ου, ά.λ)ά. ό φιλό1

σο-φος, με 1tpωτοφα.νη -στωιχότ ηιr:χ.,
iποόλα.bε νά. οα.γχάσ·η ό \'οι•ος ί rι ν
γλώσσαν του, νά. τ·η 11 ά.πο- κόψ·η χ1.ί
νά. την φτύση ι.α.τα. ποόσωπον τοϋ
σα.τοάπου 1
@

Γ

ΙΛ το άτοωτον της ψυ/ης , .. c.
'
'
pιει_ει ωpα.ιοτ1.το-υς στιι_οιJι:;
ι.α.ί το «ΟύοάνιΟ/• επο;» της 'Ινδί
α;, η· ιιι\Ια.γι.•α.3
Τ·ην
' :χ.δ Γι.ιτά».
Ψη·ή, ),εγ:;ι, οέν την ι.όβει το ,σπ,
&.ι, ο,υτε ii' ψωτιά. την κα.ιει. Τό
νοο οεν την υγοα.ινει, ουτε ο α.γε�α.: την ξ·φ1.ίνz,ι, f:)ί ι:χ.ι άγεννητ-ι�
1..).! iπε--θ1ν-τrι, ά�ι:χ.ί:χ. κ:χ.ι α.ιώνι-χ.
ι.:χ.ι α..ρθα.οτr,. °' ΙJ.α.οα.ντη,. ά.πυ?�
t,λητη, ατ;,ωτη, σ.,( άλα.στη Χ• 1.t ά.
u.:;-:χ,t,),ητη. 1έ ι άι.
, 0)· 0-1-θει το3 σ,..ίJ
μ:ι.-:-ο: ουτε τη ..ιθο,ά, <Jυτε τό -θα.11.-:-0. 'Όπω: ι.α.{):; άνθοωπο: ά. .ρ ή
νει τ:χ. (.)Ο:,φ 1.τ:χ. του τά. 1t1.λ ηα., γιά.
νi πα� η &.λ)"J.. /.."1.,:'Jo, ...,;γ�"J.� {,-σ, /..ι·
η ψη·ί;, σ-τοίί ι.οοΙJ.ιοίί τον θα.ν:ι.-:-ο,
πετα.ε: α,jτη τη CJθ:x.�u εν η :.>οοε.σιi
/.."1.,ι α.λλην ντύνετ1.ι πtσ ·νε"J.
�J.ί,
λ :χ.μ πο ή. Γι'•,α.ύτό, σ'το _ -θά,ν'ωr-ο ;,::ο�
σώμα.το�, ν:ι. ΙJ.'lj ),υπασ1.ι... 'ι\.ι.ο:�
pώ:, :χ,jτην ,,--ην (.)ιλοσ- ο;ριrχην έγι.α.��
τεοησιν ,θiλ·ησε V'X οιοάt, η crτo•Jd
άνθ�ώπου; Κ"J.l tt· · 6�Ισ-ίλισσ· 1. τ'η�
'ΟΗα.νοία.;...
1

...

\

f

/

f

'

/

(

Η RΠΟ�ΡUΦΗ nnιUPR'
του ΨUHPOU nonιmou·
'Ομιλία JA1'4ES S. J)ERKI�S
στο σuνέδρ�ο Θ. Ε. �ης Αόστιaαλίας·

χ.ατά --;ην γνώμη μ-ο-ι.ι, λογι:ιή χα!
ι.α-;-ευ-θ υ.;ι όμενη σε συιμιπε?άσμα.τα έ
ΠΟ·ιχ.-οιοομ ητtΧΙΙ.
-Ε\'με-θ'α ολοι μας εν:ημ-:ρ-οι ττ1�
ά.νο ησίας των μεγά.λων χοατων της
• γη;,. που _ά.φιοώνο-υν μέγα μέ9>:;..
'
�· ,
'
.
της ι::-.ιμα?ειαc των ,στην χατα,σχι;J η.
οπλων γιά την ι.αταστpοφη ολω'Ι'
μαc. Καί όλόι.),η?-οι π),-r,,θ.υσμοί ά
π-01 6λέ-π,ουν ,σ· έιγχατά.στα.Ισι υπό την
γην γιά τ·ην προστασία ά.πο -,όν
Πι.>?"fJVJχ.o -πόλ�μο,, σά νά μ-ην άιπομα
χοι.ινθήι.αμ:
ά.πο το ζωιι.ό 6::ισί-
λειο. Φ:χ.ιν·ετα,ι σά να εψ-θα.σε η
ά.νθσω,πc,rrης σε ά.μ·ηι:χ.νία σy.,;τιχά..
'
με το' -σωστο χα•' τ�' ),.αν θ ασμε 1,, ,..
,
το χ.α}ο ι.αι το χ.αχ.ο.
Σ' εναν τέτοιο ι.αt?Ο ά.ναιφέο?'Ι
ταt -σ/ετιχ.σ. με το τέλ-ο; το- υ Χ�
σμου, την γέννησι νέας ά.ν-9ρωmό
τ·ητο= 1.1.ί μι:χ. :ιαινού?για ιπ9οιrπά
-θεια οί παλ·ηες μυθ·ολ
, -ογί-:ς
ι.·ιt
Α πο-οσ•πα,θ ή-σω να προσ,γγραφι;.
οιά.900-ες. -θρησι.;υτιχες
γίσω τ\v· ι.:χ,τό-);τασι των -πο:ι.
Στην Γροοφη των Ίνδ-ων, τη·t
γμάιrων του χό-σμ·ου ά.-πό μια ν�':1.
Μ: π α γ χ α. 6 ά. ο Γ 7- ι τ α τί·9ενται.
ιr:ιοιπιά., 6έ6αια ά.σl}ν-ή..9.ισ-.η, ά.λλά.,

-

)
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στο στcμ;ι τοϋ Κρισvα. τοϋτα τ:ί
λόγια: cί'Όταν ίο'iγrε τοv ξ,-πcσψJ
της tι,χαιοσύvη-ς χαί την εξαρσι
της άιοιχίας, τότε
lοι.ομαι».
Σήμερα είναι πα,y,χόσμιο τό σJ
ναίcτθη,;.J.α οτι ζοϋμε στό τέλος μια.;
έ-ποχης. 'Α.λ) α. τί είναι έχε.ίνο που
μας χά.νει να. 'έχωμε αύτό τό σ :.J
να.ίσ-θημα; Ποια. είναι ή ά.πόχρυφ η
πλευρά. του ψυχροίί πολiμου; Γιατί
&ύρισχόμε-θα πράγματι σε μια. α
π<ιφαη-ιστιχη χαvπή. "Ας ά.νιχνευ
σουμs για την σ.νευοεσι της χατsυ
,%νσεω, ένός ·σ Χ. ε Ο ί '0 υ, το ό1tοί
Θν, πάντοτε ίι1t11.pχ:cι, χ:ιτ' sμέ.
Δέν Ε:χειrε 11tα.�α.τη�ήσ:ι Οτι στ';
μεγάλες χαμ1tες της ίστοpί::rς,
ταν ό ο?όμο,, οιχ ά.ζεται /.αι έπέο
χ sται μ�α. ριζι/.η μεταgο.λή, 'έ ι_ ο1ν
συντελέ'σει ζωτιχα. στην οιαμό9;ιω
σι της έ1Ξ,ελί t,εως ά.στά.-θμητοι π:ι
�ά.γοvτες; 'Εάν μποροϋ-σε σύτοί οί
παρά.γο,ντες να. συνο,-θοϋν μ:τα'Ξ,1
τ"Ου:;, όά. είι.αμ� rν� σι.έΟ:ο, μι7
.μυστι.χη ά.τρα1tό.
"Ας 1tά.?Ούμ;. l;α
π:ι?ά.:ο:ιγμ1..
"Ενας τέτοιος παpά.ξ-νος παοά.γων
,
,
π;επει, �ομι'ζω, ΛJrι., �α�η�ε ον
; , 'Ι
ουνι,ο, το·υ 1040, γιrι.τι α.πο τοτ: με
τrι.Sά.λλετrι.ι τό χuμrι. των γ:γον6των. Τα. γεομ1.νιχα. στprι.τ:ύματα
χοuν σαοώ:rει την Εύοώιπη χαί ,υ
ρίσιχον'!αι στίc α./.τες της Γrι.λΗα;,
έ•ιω Όi bοετ:χ.ννι/.ες Ουνά.μ,ις άπο·
σύοrθ--rμαν σ.πο την Δουνχέοχη. Ό
Χί λ
α η
τ ν υ ι
; :,�, ει.-ι
'1 ,, ι.. � �?χ.� � �ά;
χαι rι.ε�ο' Και �μω; α.ντι νrι. οιrι.:
:
,
,
σχ:ση α.μsσως την Μαγι.η για. •11.
χ'!υπήση την 'Αγγλία,
ά.ναπα.1:
ται έπί ενα:ν μ·Οι?αΙο .μηνα. Γιατί;
Κανείς δεν !Ξ.έρει. Π ά.ν,,,-ως, τί συ
vέSη; Στίς 4 'ΙοJνιου ό /.. Τσώχ.
τσιλ όφ ι ;;ί σ
, την Βουλη των ΚΘ,,ψ;
τήτω·ν έν οψ;ι της ,ίσSολης.
ΊΙ
φων-ή ,rου γίνε.τιιι μιά. χλησις Π?'f<ζ,,
-όλόχληρο τον χόσμο. Κα.ί 1Ξ,�φ'Ιιχά,
στην ,σ.χοιrεινότεοη στιγμη του πο�
λέμου, ό Sοετrι.ννιχός λαός ά.φ1.1t ι•
σ-θηχs χ.rι.ί ά..πέχτη-σε πλήρη σ'.Jν ι-

'Ειγω

ο

ε

1
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δη,σι του 3τι οέν ε.μα.χ;.το μονά.χα.
για. τόν bp�τα.vνιχό λrι.ο χιιί την
Κοι1νοrπο-λιτεtα, ά))ά. 3τc στοU ς
μ<ιυς του είι. εν ά.να,,,,-:·θη η ίmό-θ,
σις της έλευ-θε· ρίας της ά.ν-θpω1t6τητος. Σ' ολ<J·ν τόν χόσμο οί · φιλ-
λεύ,θ;.ροι σ.ν-θρω1tοι ά.ιπο,χρω ηχcι. '#
σ' έχ zlνη �ήv κλ ήσι χ.�t ά-πΟ έ
χείνη τη·ν ωοrι. μποοsί να. πη χα,
ιι
Τ
�
,
,
,
νεις οτι ειχε ,προοια.γ9α.ι:pη η επr;μενη 1tοpεία. τ·ΟU πολέμου. Οί σκο
τεινές ουνά.μεις σ.χουσ·rι.ν την ,ιιι.μπα
να νά. σ ημrι.ίν η.
Τό -θα.ίίμα τη;
τοϋ ά.γ
η οιά.crωσις
Δου, νχέΟ,/.Ί]ς,
:
γ):χοϋ
έχστοrι.τεJτιχ,οϋ
σώμrι.τος
χαί η ά.νά.παυσις το, ϋ Xfτλsp, όμο;;.
με την Λτrσι του Χ. Τσωοτσιλ, J
γινα.ν gνιις πα.οα.γων ΠΟJ· α.λλα.ξ:
την ΠΟ?εία. των ά.ν-.9.ρω-πίνων συμ6αντων, Καί ναJά.γησαν, πηοαν τf.
λος, τα. ονε.1οα. τΟ• U Χίτλεο για. τη,
έγχατά.στασι μιας
«νέας τά.ξεωι;
πpαγμwt-ων» έπί πλανητιχης έκτά.
σεως, τοίί, «Ρά.ιz. των χιλίων έτων».
Καιrά. χ.ά.ιποω τοό:πο,
rι.ύτή 'lt
χαμ1tη μπο,οεί νά. σJσ"/ ετισ-θη r' έ
μ:ά. προηγούμενη
ένσά.ο/.ωσι της
όντότητος πc:ι t.έοοuμε <�, :.ι\,δόλ
r λεo, το3 6αcrιληα. των Βι.σι
φο, X,fr
γότ-θων, ό ό1t<Jίος το 41 Ο μ.Χ. έ
:ρθασ� ποο των π.:ιλων
της Ρ,,1μης. Το όν,1pό τ,Ού η-rαν νά :ίσα
γάyη crτην φθίνοJσα. Ρώμη το ο,ι
μυ αίμα των 6αοb:χ.'6ιχωv του λη'
ώνων /.:ιί νά γίνη α�τός, ό Άλά.p.
μ:i;
f.Ος, ,στpατιωτιι.ος άοιηγοc;
ά.νανειu J.Θ� r,; Ρω\/ ης. Και άιι ,1,
Πετύ�:t.t�ε, Π<ΗΟC ξε_:ει ';oti ,θ/Χ r,�
ταν η ε1:,ε)ι1Ξ,ις του χοσμου χατα
τόν έπsοι_ομ·νο
,πο)ιτ:σμ.ο
τών
Χο,στιrι.νι,ι;ών ιδεών. 'Α))α. έιu.cσc'
'' '
,
·fe.ν,.e
:χ.:; πο ) u α-π),ο:; π�pα.γων.
λ α;οη,,-εv
Οί Ρωμrι.ιοι γε,οουσια.σταί χαί πα'
,,
,,
'
,
το1/.ιοι, ο-:-αν α./.?υσαν τις 1tp{),τ:ισc:ς του, ά.πήντ·ησrι.ν στον Sάpο1.
ρο μέ γε)ω-τ:ς χαί τον εστ:ιλα•ι
πί,σω γελ�ιο-ποιημενο,
στην χιιτα-·
σ-t:ήνωσι τού 'Εκείνος
sχτύπησς:
τη Ρώμη χrι.ί εοωσε τό πρώτο πλη-

ω
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ά.ογότe: ?α
γμ'J., ΠΟU· -θά. όδ·ηγουσε
στο -IJ.άν'J.τΟ του ά.οχαίου χ6σιμου.
,
_
"''\.λι '1.!Ξ.ε ·η >..:χ.τευ-θuνσιc των ποα
γμά·των, το ψώ:; τοϋ πολιτισμοϋ ι..:
ν·f1 θ r1 χz π:,ο; bοοοάν, μι/). νi-:ι. ά;
·Sι?ωπο-η: ά.νεπτύσσετο.
'Ίσ
, ω: νά. μ·ην έξειΗσ·σ{)ντο ετσι
τ11. π::.:χ.γιμ:ι. τχ, ά.λ)i Εν-:ι., άι-όμ·η ?
στά-θν.·ητο: Π'J.οάγων έμεσολά6ησs:
()ί 6ά:,6�::.ο� ά.π$.Οει.rθ fJ'1:t.ν τΟν Χ�ι
στι:ινισμό. Γt':L-;f; :Ξ.ε.::,.!-ι χ-χνει, γιι
τrt: Δεν έ·πεί:,:χ.Ε,':Lν τοιJ:; ί.:::ι�χ:πο.σ-τ6)\οu:;, οί bπQ:οι Οι�Οωσ,.ν τι, διΟ:.ι
,σ.ι.'J.)ιε: -:ου Χοιστι:χ.νισμου μ:1-ζί rέ
έμl'}:,φοποiησ:ι·ι
ποι>
't�c:ι: ι·οεε:;,
Π οώ,ο ι
τον .1uτιχο ποι ιτισμό:
οτι ι..ι:ι,,,θ,:: ατομον 'i ι $t μον:χ.Οtι.. � J
μ�τ:χ. τοϋ Θ.::CJ-ϋ, έπομένω;
(j/),σιν
r
, ,-.
,
,
το ατο�ον ει..:.ι μ.ι:ιν :χ.c..ι:χ.ν σε.01στ fjν. .lειJτ::,ον, 3τι κα,θ..:: &τομι.., ι
lιs.ι στ'I δι1-θ.sισι τοu μ�:ι ζωl'J γ.α
να ι...:::,Οισ·η τf
· jν σωτ·η::.ι:ι ·η ν:Χ. Χ'Χ
s.πο�J.ένω:;
τ1..Ο�.ι..7.:σθ-'η Οια π:ι.ντό,,
lι..;.i α�::ι.ν f) α.μεση -π�ο:!π�-θs.�:ι,
η Ο9α-σι= τώΡ'J. Χ'J.ι 0/t ·η άν'J.bO)• !j
--ι!α :χ.υ�ιο. Τ�ίτον. Οτι ό κόσμ
, ,ο:; -.:
,
_
Ο-:
�1t .ι..εντ.�ον του σuμπ"J.ντο:;,
α.ντιt>'J.σι1>εuς του Θw;ϊ στον χόσμο
είν'J.ι � ι.εψ'J.λ·η �ης 'C.ι.χλησί'J.;. :
'Πομένω: JΠa./J/ Gt το ά.). α-θ·,1 τ-ον του
iι.οy·ηγου τη: '[�ι.ΧΙ ησι'J.:. Λ�το ·}.
�"J.V το z.έντ(JΟV τ-ου Οόyμχ-τr;:, Y.i•S.:
!JJu.r.:>tΌQ)
" ·σtν, α,')),α..
Ρ ' :χ. α' ετε') $ι �ι�z
,
�
�
:χ:χ.νει: οεν το)μfισΞ νχ την Οι1.z.,Γ
?ιJC.r1 Οημοσιq. έπι J, 11 :ιιών:::. �'
-α�-τ η τf/ν έποιή, πού
όνομ.α-σ-θ·η...
./..ε .Σι.οτc.ινοι Λ.ίώνεc, ό συγ,ι..-:ντc.ιωΟογ,μ.χ-τtι..οc ΘΟωσε γεννfj'H
τιι..ο�
' 1'
. " ,
α'Ι,σε 0ύV�Jz : πού ενεψιJ,(ωσ�J
�
-θ(Jωποv:; ο:ι�στ"fμ.ιtο J, ς Χ"J.t επι-θc.τ�
:ι.αv:, 6ε6χιοu:; γιο.. τf/ν -πιστ! τοιJ:;,
.η ά.ν!Ι..τιι.ού:; γιri τ!; Π!στεις τ J.) ι
της
α.λ)ων /.'J.t του Π'J.Ρε),,5Jόντο:
\
'
,
_(J
,
η:
,ωποτ
1
�·η
π,ος
-τα.σι
με
:,
ο
ν·
7 �
ι zι,ι�ί
Οί �Χοτ
α.πολuτη :1-u-θεντt'J..
Αιώνες έοημιούργ·ησαν μια. νέα ά.ν
-θρωrπ6τητα, ποο,ωοισμέ'Ι'η νά. Χ<>b �'
\
'
ν·ησ·η τον χοσμ.ο.
1

�το μεταξύ, γεννή-θηχε εnς &.λ
λ,ος 1t'J.?ά.γων, ό Μωά,με,θ. ό Π ρ ο.:
φ-ήτ·η;, ό όπ,οίος 1δοuσε τη δεύτε?η
·
έπι-θετιχ·η -θοησχεί:1-. Οί Μουσουλ
μci'Ιr>t με τη φωτιά χαί με το σπα
,θ.ί ά. yω,ιiσ-θ ηΧ'J.ν να Χα.ταχτήισ,ου·ι
τον 'χ6σ<μο γιά. το 'Ι.σλά.μ. 'Η 'Ημι
σέ) ηνος έν:χ.ντίον Του Στα.υρου."�
y-θ'J.σ'J.ν στην 'Αφοιχή, πήδησα•ι
στήν tΙσπ:χ.νία Υ.:ιi άπό τΟ: Π υ?"fi 
'l'J.ί'J. στη Γ'J.λλι'J.. Έχεί δμωςτ�:ι;
ει.οψε το δο6μο ό Κάοολ
, ο; Μαοτέλ
με τ·ην όοδ·η των Ουννων χαί Βαν
δάλων Χ'J.ι Φοάγχων. Κα.ί rσωσ,;
τhν Χοιστι:χ.νιισιμό,
�ι.�πτομ'J.t τώ�:χ. τ·ην ά.πι;ψ'J.σιστ.
Υ. η σ·ημ'J.σί:�. της π1νο,υογί:1J; το::i
�Ια.�τέλ. .λιέτ:χ�ε τlς Ουνiμεις το.,
να bπισθοyωοήσου,1 Χ'J.t οί είσb�
/ ϊί:, με-ι9υσιμένοι άπό vιχ·η χ:ιi δύ
'Ιψι έ.πεοό,θ.:φ 'J.ν σέ )ε ηλασιες Χ'J.t
έπ
τ·Ι]ν
πχοχμελ·r1 σ:χ. ν
• :χ.γ,ύπν·ησι.
Τότε ό �[χ�τΕλ έχτJπ·ησz σClν π�
)ώ�! α. σφυ�,.. l\.α.τενίι. ησε του; Σα' ,
' .
'
.ι.α.ι 1τού; 'ανσ.' γκ:ι,σε να πε�χ.ι..· ιουc
,
σοuν 'Π!σω άτ.ο τi Η uο·φ'J.ία ο•τ-r1 ν
ιlσ.πχν!:χ., Ο1tιeιύ iμΞ.ιν1.ν χαl ϊδοJ
r;1ν πολ
. ιτι,σμ- .ό. ,Έτσι, στΎ}ν ,.Γ:)�ρ
τη: Γα.λ)ία.;, έο6J· μί-χ ά:πο τις
π/ εον ιiπ:ιφ1σ!στι:ι..Ες μiιε:; τοU Δυ
τιι..ο;j πολιτισμ.ιοU, ποU ά.ν ΟΕν έχ�c.
Ο�ζετο
· σ·ήu.ε�:χ. ·θi μ.zλετο ;σ:χ..μ.ε ,τή
Κο�ανιο άνη τη; Β!6)ου.
Ι'ι'J.τί ·ηΗJα.ν οί �:χ.ο:χιχ·ηνοί, yι'J.-:l
οι \[οι>σ�u)μciνοι; -1ι6τι ·ησ'J.ν φeι
οεί: τη= '\.�116ιχη; γνώσεως ΧΙ).ι
GΟ(:)ια.c. "\�:1.6ε; με)ετητ'J.ι α,η_ισ
, αι
ν:χ ίΟο )ι vιJν Π"J..VΞΠιιστήμι:χ. στ'Τjν 1σπ'J.νι-χ το 800 μ.Χ. fΙΕ έργ.1.στήρι:χ.
έ:ιεuνών σε ·&ειμχτ:χ. όπτιχ.ά, φωτt
σμο;j Υ."J.ι u.χθ·ηu.:χτt.ι..:ι ε...,ο:ι.φ:χ.ν bι-4
61 !'1. 1 τα όπ'Jί-χ ·S:1- πεοίμεν,.ν 4.00
η6νι'J. γι:1- 'Ια με),ετη θουι ά.πο τον
Ρ{)γηοο Βάχων'J., ό όποίος -θά. ά.
ν�γνώ::ιιζε τό ,πε:;ι:ιόu.ενο ένός έ�
/ ομέ JΟύ πολιησμοίί, με σύν,θ.·ημα:
Ο�οεν πιστεuε, το πciν έ.?εύνα. 7 Η
t

ην μιά α.Υ?εσις yιά τον 13ον αίι7>-
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α,, ά.λλά ,Η έ?ρί1tτε-το ό σπό??;
Π? την 'Α?α.fίία, ,% ριζο-fίολοίη,
q;τό Δυτικό πνευμα χ:χ.ί ,% αν-θιζ;
στην
ναγένν-ησι - τ·ην ά.ν:ι.ι:ίίω,;ι
στ·ην Εύ?ώπη. Ν ?
τη; μ:ι.θ·ησεως
:μίζω πώς ό l )ογη?ος Βάχων είν:χ,ι
-τό Κεψ:ι.λά.ρι της
σύπροΨης
ρων:ι.ς γιά την γνωσι κ:ι.ί τ·η•ι α
J-·ή-θεια.
Φ,%νω τώρ:ι. σ' εν:ι.ν οολλο Π:t.?ά
·γοντα. υί εμποροι της rένοfί:ι.ς κ:ι.ί
τ"f1 ς Βενετί:χ.:;, Οι1νcμϊί:; τοϋ πλcύ
·του τη; ".\..πω 'λνατολης - τ�J'Ι
;μετ:ι.ξωτων, των διαμαντικών καί
--των μπαχαρικών χαί ολων των ,ί-Οών κ:ιλλ()ν'Τι:; - τ1�)Οευ:ιν με Χ'Χ:;μηλες σε καρ:1Jb1.νια οι:ι.σy_ίζ?ντα:
"τ!ς έ.?·ήιμ�υς άνiμ tσ-χ ΕU ? ώπ·η:; ιχt
Ί.\.�ί1.:; ()ί φuλε:; π�U έζοU�1.ν :,
,
.χει π•?α τους κτυπ,υσαν κ:ι.ι τους
Αα.ψυ?αΎωγουσαν.
Καί ·ησαν τό,�
... Ρ
, _, που' οι• ε,, μ,1tr�eιvt
�:ι.ρει;' :; οι' ζ"'ι(�tε:;
α,πεφα.σισαν νσ. αν:ι.ζ·ητησουν εν:ι.ν
, υντσμώτΞ?Ο δ ? όμ :.ι για τ!:; Ίν3ι
c. ., .
ι-\UτΟ εχ:ιμ Ξ άν-θ�ώποu:; σαν
ον Κολόμbο ν' άποφ:ι.σίσουν, μι:χ
"1t0<υ ·η γη είν:ι.ι στρογγυλ·η, νά ξε
ΧιΨησουν δυτικά της 11 Ο?τογ:ι.λί:ι.;
Π?h :; τΟν ώχε:χ.νό, με τ·fj σχ.έψ:
-:pθά.σουν στι:; Ίνδίε:; ά.πΟ tt·/)ν ά.Ψ:J.-rολικ·η τους πλευ?ά., Και ι'Jέfίαια
<Jεν άνεχάλυψ:ιν
τl:; ' ..\·ι:χτολ�χΖ:;
ΊνΟfε:;, άλλi Εν-1. νΕο �όσμ,. πvU
�έν τον �π?ψ:άζοντο καθόλου στην
Εύ?ώ,π·η.
τώο:ι
πα?:χ.κολου·S.·ησουμz
".\ς
\
' '
'
.
' α.:μtα.' σεt?α. '-ΠΟ Π1..?ΧΎΟ'ΙtΞ:; που
Υ.?λού,θ.φαν: Ό lΌυτεμfίέργιος :'-�
τΎJν τυπογ91.φf:χ., ό Ροu1:1σώ κχl ;;
ΙΙαί·ην, με τ·'Jν Οι:χ.χ·ή�υζι -:oU Jt·.χαιώματ?ς του άνθ?ώΠΟ'.J στη μ:χ
-,9.ησι, στ·η μό?φωσι, στ·r1 ν αύτοκ ,
�έ?νησι. 'Έτσι φ-θάνουμε στην Έ
-π�νά.σ-τα.σι χ:χ.! τ"fjν έΥ'χ:χ.τάστ7.σι Ο·,,
;μ1οχtα.τιχς.
Τώ t χ πtα τΟ σ Ϊ. έ ο ι ,J' Π?Οb�λ
J,ει στά μά.τισ. μας. Τμημ:χ. �ύ?υτε.
:pου σχεδίου, μας άποΙΧαλύ1tτ,ι τη•ι
�?ΟW?tσμέν·η Π?όο1δο -rοϋ
έλzυ,θ.!.,

ε

•

1

1

να

pου κόσ,μου, με μιά ά.ν,θ,?ωπότ·ητ:χ.
ά1t·η)J,α,γμεΨη
τ·ην π:χ.νάρ;ι_αισ.
πείν:ι. και άνά:γ,χ·η, χα\ ά.πό τ·η μο
να!;ιά, και σκλ·η?η πά.λ·η γιά έ,πι
1
ι:ίίωσι. "Ωστε το σχέοιο
γιά 3λον
τ�ν κό.σν,ο �ητ�ν ·η, ο·ημιουtγι_χ·η έχ
ο·ηλωσις του εσωτερου πνευμ:ι.το;.
'λλλά γιατί νά !;;;πεηy_τη μέισ' :ι.
πό τις φλόγες του πολέμου; Γι:ι.τί
τώ?α καταψύzε-ται στον ψυz.ρό πύ
λ�μ�; "λς σκεφ-/J.ου,με τί Υ,ίνετ�ι
_
,
το επ:χ..v�στ1.τικο π 1Jευμ:χ., το
α' ν 'λλαγ ' και' τ·'
πα.?α:' τ-ι1τ �, στη
η ,
�
φ
πρόο1δο, οταν π ;,θ.σ. Ψη κ:ι.ι μουμιοποι·η,θ.η στ·η•ι «κατ:χστασι 1tρ:χ.γμάτων».
"Οταν b πλουτος δψι.ιου:γ·η,θ.η, ά.χολου,θ.ου'Ι συμφέ?οντ�,
ο ίχ.;)νvμιχά,, χ.οινω �ιχ.!! μο ?_φωτι,χά.,
·θ?·ησκευτικα -και -;r, πνευμα πz
?!Χ'1.?:t.Χώνzτχt, πχ.γώvΞt, :iχιν-ητϊί,
:iπΟ -:-·tlν ίΟιοτέ),ει,:,
.\ύτό
�ίνχ�
ά.ΨSι ? ώπινο. Ά\λλi εi·J:χ.ι έπίσ·η ς άν;.9,�ώπινο νi ξ�π·ηδοϋν
οί φωτιΕ.;

cιιπο

,

1

τΎj:; έπ1.ν1.ιστ&:σ$ω:; άπΟ

S.ν1. 1t.!δί-

r;ν χ.1.ι ΙJi φω:-ίζουν ά_ψ.9,�ώπου ς σε.
cίλλχ πzOfx
ν:1 &πλώνουν Π'-V
τοϋ τ·f)ν πυ:,χ.,.ιά. 0!6τι 3)\�ι οί α.ν
-.9, ωπσι ,.9έλουν 'Ιά zίν:ι.ι έλεύ-θε?,ι,
"Ε:σt, σ·ήμε�:χ.. ό ί μπz ? tα..λισμό ς �-9υyε, ό iπ�,xtσ!J-0\ ε1ν,"'ι νJΧ?�;,
- υσμr,ς ,_.�ν,:ι στ·η ι
και κ:ι.,θ.ε πλ·rι θ
έ·θνότ·η-ό; του.
έξ:χ.σφά.λισι της
l�ά·9z ε,,&,Jο; έπi γη; π,έπ�ι ν:Χ. l,,
C
C•
' '
'
'
�\Ξυ�.:.�ω"":i ,z-1.ι να ... χπ
, οχ;-ιr�·η τ:�'ι
οικ·rι ""υ Ο'Ιτοτ·ητα, οιοτι ·η αν-S.ρω
τ.� ,,·η yυ/.·fj σiν σύνολο zj:,tσx. �τχι
μ�τχξJ
σ·ήμ �:ι1. σ' ϊν:ιν :,,_ γ ών-:ι
τ.:χ.γχ.οσμtου x.ubz ? v-ήσzω; γιi τl'jν
ΧΧi π:χ.γχοσμ.")'J
ΧΟ!'J+} �ύ·ημ z?fΑ,
κ:ι.-:αστ�οφ·ης
μέ τη•ι έr:ικ?άτησι
-:-ών ίΟ�οτ�λών συμφερόντων.
., λ; σ·r :,.ι.ει�)σΌυ ε Οτι ό ψ;Jχ_;? ς
μ
1
πόλεμος π:χ.Qουσιάζει δύο- άν-τί�!'
' πρε7 $.! να. ενχ?·
τοv; πολους, π?υ
.
_
�
,
μο•ιισ·.9ου'Ι,
επι σ.πειλ '"(j κ:ι.ταστ?σ
yΎ,;. 1 [ �ωτχ, jπi?χsι -η εμφ 1.1ι;
γι:Χ. τΎ'jν έλευ-θερfχ τοU ά.τόμου στ�'l·ι
άνά.ληψι έπιz.,ι?·ησεων κ:χ.ί τη'Ι έ
!;ασφάλισι του κ:ι.λυ-έ?vυ κέ?δους.

χ.�ι

1

1

\

'
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Δεύτεοον, υπα?χει η εμcpα.σις γιά.
την πα.γχc,:rμ.·<ι. χ,ο:, νωνια. μα.'ζι. iΧ ης
έλευ.lJ.ε-? ία.ς χα.ί μαζιχης ά.ναπτ·JΙt,ε
ως, με το ατ<Jμ,οιν 6υθισμέν,ο στη
μα.ζα.. Το Π?ά6λημ
, α. συνίσταται
crτηv έν:ι.?υ, .όνισt αύτών τών ά.v-τιJ.!
τωv - αύτός ε1·ν�ι ό ιπυ? �ν�ς τ�:j
ψυχοου πολέμου.
Φυσικά υπάρχουν ύπ::ρ6ο.λές &.πο το ενα με?Ο-ζ της άπεοιόριστα.
έλευ.lJ.ε.?ας έιπιχ_ειρή,σεως, που ')
οηγεί σέ ο-ια.cρ-θο,ρά χαί χαταστρο,φ
TWV έλευ-θ.cριων·
ΠΟυ τ ·ην γέ,ινη
σαν, χα.ί άπο το α.λλο- μέρος ή έγχα
τά.στΜί,C Σο-σισλ!σμ,<)jj με 6ία χα.ί
,οο, ,λιό-τ ητα. 'Ύ'πα.?χ_<Jυν ούο φιλοaο
φίεc. 'Η μία. είνα.ι η φιλοσοφία. :;-ου
ά.τόμου. 'Εάν ό χα.-θένα.ς χά.νη,
χα.λ'υτε>:>-ο, πο�' μπ,Ο?· ει- χ α.ι ει.οη�
' .. ' ω'
_
,
,
νει τον χα.λυτε,?Ο- cαυτο -τ-ου, τοτ,;;
τα ά.νώτ.:�α cί.το�α ά.να.Οειχ:νύοντχt
χα.ί συντϊλουν στην εύη1J.ε?ία το.J
συνολ<Jυ. 'Η α.λλη �ίνα.ι η' φιλ<Jσσ
φία της 6υ-θί·σ,ως του ά.τφου μέ
σα. στη μάζα., στό μ'1-ζιι.ο ένιδια.φέ
ρον, με θ
- υσια. του άτ-ομι, σμ ου.

η

-;ο

Στο·ν α.ίώνα. μας
φα.ίν:ται μια
τάισ�ς ί,σΟ· ??ιΟtϊt ίνσεως τ<7>ν δύο ά.'ι τ t
-θέτων, με συμ<ρω ηες η νό μ•ου:, i
χο-υσίως 'η άν·α.γχαστιι.ώς.
Π ρί-ν πενηντα υόνια ό Γερμ-χ
νιχοc ίμ.πε.οια.λι,σμος με έπιχ,:φα.λης
τον Κάιζ,? 'έτειν: στ
έ γ,ι.α.-θίδ?υσι πα.γι.,ο•σμιου α.υ·τοχ?-Χτ<J,οια.: χαι
παγχ<Jσμi-ου ά?ι,στοι.?-χτια.c.
'Αλλά.
ή άν-θ,?ω'πότης είπε «0/._l)) 1.1.ί ό πό
) εμος 1914-1918 'έγιν:
για να
χά.μη τον χόιψο, άσφα.λη γιά την
οηv,ο,χ.?
, 2-τi 1. Άν:λ ήψ-θ,η χ.α.τίπιν i
. νωσι
θ
- :λοι.,σί2 -δ?ιiσι-ς γιιr την όργά.
των έ./J.νών, γιά την έλ�υθ:ρία. χ.αί
την
οιχ-χιο:συν η χαί. ί·δ?ίι-θ ησαν η
Κοινωνf,, των 'Ε-θνών, το Δι:-θνέ:
Διχ.ασ
, τηριο, της Χάγη; χ.α.. Ζητή
όλιγοι
-θ ηχ.α.ν ο-μως -θυ-rί,ς, που
ησα.ν Π?ό-θυμοι νά Π?ο,:;φέρουν ι.α.ί
Ετσ,t ή Κοινωvία ά.πέτυχ-;,
όπότs
έξiοηλώ-θ η ενας α.λλt>ς πα.ρά.γων,
'

'

ηι

1

'

- ανάδου στην σ.ύτ,ο.χρα.τb
το χυμα. έ π
?tχη συγχρότησι.
Το ,.χ.ίί�ι- α εγιν&-
χ-χταιγί�α. χα.ί με το·ν Φα,σισ, μο ,ι
τον Ναζισμό ά:πείλησε τον χόσμ(>.
με ώμότη,τα. χ:ιί 6α.ο6α.ρότ-ητα., !J.E:'
μιά «Φυλή ,χοοίω-ν», που- .ΙJ.ά ι.υg ·\'-·
νc,υσε σuιJJφωνα. με την «ν.;ξέ
λεγχ-τ η θέλη:σί τη; χαί το χσ..π?ί
, λωμέινεc μα.ζ;,.;_
't'σ(,Ο• της -τίς υ1πο1Ε,ου
Κα.ί ό πόλεμος 1939-1945 εγιη
γιά νά άπα.Ηά!;η τον χ.όσ,μ άπl>
την 6-χ?6α.?ότητα. γιά πάντ:ι.
'1- ύτ
Κα.ί στίς 6 Αύγούστ<Jυ
, του 1945,
- ανε, 3-τα.ν g ,σ.
ό 1tα.λ·ηος κόσμος πέ θ
νέφος . σε σ, χημα μα.
· νι<rα.ρι<Jυ έχ.άΧ·�
ψi την Χιρ-οσί:υ.α.
Νά �να. α.λλος πα?άγων - η έ
!;α.πόλυσ�, της ά.το,μιχης έν:9γ:ία.;.
Τά π& ντα α.λλ-α.1Ξ,α.ν ά.πο τότ:. Οί:.
&ν>θοω,ποι ησα.·ν [τ,Q, ιμοι νl δ, ,ο-χ.ι,μά-
σο-υ•ι πάλι ..την έν6τη,τα. χ.α.ί ί,δ?, ύι-θ·η-·
σα.ν τα Ί-Ινω·ι1-ένα �Ε-θνη. Γιά '17
ι.ατσ..στη b!JJ.ωc ουνα.rτη μιά πα.γχ.6ιrμια τά.1Ξ, ις, -8-ά πρέπ,ι οί πλη-θυ-
σιι,c,: ·111 Π?Ο·σα.ν-α.τολισ-θουν στην· εύ
·ηιμε?ία. του συνόλου, όλό-χλ η ρης
·
της .άν.lJ.ρωJπι·νης
χ,οινωνία:.
Τt
'Ηνωμένα. Ί!}-θ,νη σηu.ε�. α. τά- 6λ�
π,ουμε νά χ.λονίζων -τσ.ι χαί νά πα'?:ι.\
\
,
,.,.
'
, ο ,τ,ο ΦΟ? ιc, ,της α.πι;,._
πα.τ<Jυν, υπ
χ.-χτα,στιχ,σεως -των ο:,ι.α-ιωμάτω·ν του,.
άν-θ?ώπ,ο-ι) για δλους τους ά·ν-θ9ι,J-·
π0-υς. 'Ε·ι.-ί�Q που φτα.ι.:.: δεν είν1t
ό ν6rμ,ο;, άλλα το πνεϋμ.α. πίσω ά.rπ,�
τον ,,όu.ο· Ό Ού�,λτ Ο�tτμ-χν ε).,,_
γ� 3τ� οεν ε χ. :. � ά.ξfα. τό \l':J.- χρ:χ. τri;
το,υς Ιl'ι-θρώ•πο, υς ένω-rJ.έ·νο-υς μέ Χ,"J.�-
τιi χ.α.ί •ιJ'(jησγ,ίο• :, ς η με το·ν έξ::.
ν-χγχα.σμ,ό. 'Ει.ειν,ο, π,ου λQγα?ι&.ζ,-
τ-χι :ιη.ι η ενω, σίς ,των με μ.:i
ζώσχ άρy ή.
Στο σχ_έ,Ο�-ο, πού tJΧέπ-ο μ�, 7tO· t.7t _
είναι η ζώσα.
ή;

χ,ι

η

σ.π..

rι11 '111 ανιχνεύσ,ο-υμε σ,υ,τ 1j 'tΊ)'I
ci? Ί... ή 1 εΙνα.ι άνά.γι.·η, νΙΧ. Π(·Ο·σέξοu-�
με μtι1- ε' ρϊία 'Π',-Z.?tO·X."fl τ-οU
χό
σμο ,
3rπ?υ πρω-τοφά.νηχ., ό χοι.ι,-·
μουν-ισμό,. nρί-1 ά.πο σα.ρά-ντα.--πi•ι--

ΙΛΙΣΟ:Σ'
,
τε χ�όνισ.
ά:πλωνό,τα.ν μονά.χα στ:;
λίγες τετ,οαγωνικέ.ς ίντσες, 1tου 11.·
τελψbανε το τpαι1tέζι του Λέ-νιv
σήμεpα. εΙναι ά.πλωμέν<�ς στο μι:rό
το·υ οιόσμου. Γιατί; Μήπως τείv e ι
νά. έξα.να.�κά.ση τb'ι κό σμο όλόκλ
, η
οο νά. ά.ντιληφ,θη οτι κά.1t-οια ά. ,
χ ή ποέιπει να. οίέ-π·η τον σύγχρ-ο-ν'),
κόσμο,; Π(ιια. ε!ναι αύτή ·η ά-οι.ή;
Λοιιποv είναι η ά.οχ ή της ά.δελφ5τη:τος-<οεν μπ,ορουμε vά. το ά.ον-η
-θουμε, αύτ η είναι
η έιπ-:{)χομέ,ιη
ά. ? χ.ή. Καί όφείλ<�υμε να. σ-υν:ογα
σ-θουμε μα.ζί τ·ης δια. μέσου της υ
π•σστά.σε,ως του πο,λιτισμου μας' ά)'
'Λιωτικα
(\'
'
'
.
·.;,α
ποοrχωpηση
πανω
α.πο
, :ι. μας.
τα., κ ;φοολι,
Για. vά. γίνου;.ιε περισσότεοο σ-α
r ιv 11
, -σοι,με την ά.}ηθ
φείς, α1 έξετά
�πόστα,σί των δύο πλεu?ών του ,Jω
/ OOU πολεμου. Βέ·bαια, i ι.ο<Jν υ1ο
-θετήσ:ι στα.σι έμιπο,}έμων.
Είν:ι.ι
ά. ν τ � 1t α λ -ο ι,
ά.vα,.ιyισ6ητ
ητω,.
1
ΕΙναι Ομ ως
ά. ν τ- ί θ ε τ ο ι ιί
�ο χόσ. �μοι; Έαv έξsτά:σουμs εί).
κοινώς, θ
- ά οεχθουμs 3τι τα ούο,
μέρη ίσοζ. υγί,ζ•ο<JV καί σωμ-πληοώvοu,;
�λ�ηλα., ά.μcpό;εοα τα μέ�η ,,εχου;ν
α.vα.γκη οιο?-θωσ:ωv,
που αν γι
νουν ,θα, (}0 ηyήσΟJ'/ τον ι.ό•σμο στ·η'Ι
τ ά. ξ ι, 8 1.ι σ, τόν· πόλ;,μο.
'Όλοι μας μ,οιά.ζ:ο,υμε σάν �vω
τισμένοι άπό την στο,:χ.τιωτιχ ή ιχ.π,·
ψι -;ης 1.αταστά.1σεως, κατά. τη-ν· ό
ποf:χ.ν η σ<Jνύπ:η!Ξ,ις είναι οJνατη
μ,ο;· ά.χα. �αν τΟ ε.v::ι μέο-ος �αγ;
,, ο, α;πο, .,<,lε, σ:ως ισι.υοευση. στο α.λ),
, ΓΙ
\
•
1
ος και υπ:οο;ης, τους οpοιJς χα·
-ποιας eχ,να.<ωχ_ης. 'Αλλά ή πο,λιτιχη
ά.1tοψις εΙν::ιι Οτι ή συνύ-παοξις εί
v,:χ.,ι δυνατή έάν οcά.-θε μέσος έπω,φs
λ η-θη άπό τα πλsο-νεκτή,ΙJ,ατα τοίί
έ,έο•ου. 'Ύ'πάο ι. ει χαί ή ποα.κτιχη
αn'tοψις, 0-:ι η σuν�παοξις '!ίν.α:ι Ου·
- ί τά ούο μέοη άντι)Τι·
•νατή, Ην χ�
ψθουν οτι έχ.ουν νά- χάσουν πο) 1)
' \
\
,
'
-Πε?ισισοτεQα.
απο το σπασιμο
μι:�.::
σ�,φωνία,, -παρά" ά.πο την τήοψί
-rης.

ι..�ι
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"Ο
· μως ι.:χμμία άπtο- τοϋης τι <;
ά.
, 1tόψεις δέ,1 περικλείνει τ·ηv ά. ?
'Χ. ή,
'Π:?ι της όποίας ώμίλ η{)'1..
'Υιπά.ρΊ.ει ,ι.αί μία ά. π ό κ? υ ·cp ο::·
άιποψις, σύμcpων;;ι. με τ·ηv όπο- ία άμ-
ψότερα
· τά μέρη άπο,rε)οϋν ζω:τι·κα.
·στοι,χεία μιιiς π,σλώσεως, η' όποί'J;
είνει στην διεγ:οσι, α,μιλλα ι.α.t
πλουτισμό ά.,μ,φ�τέ?ων,
με τελι;.?
ιrι.οπό την ά,ομονία. 'Εν'Ιοώ οτι 11tώτεοος καί άvώτεοος σ,κοπος τϊΊ;
-ζωης είναι η έvότης, η ά.v-.9-οώιπι'Ιη
ένότης. Ή ά.ρχή ειναι η παγ.χόσυ.ια.
, ?ελcpότη; οιι. ως οιαχ ι,σεις cpυλ�,,.
ά
�
,
πι·στεως, Χ?ωματος,
τα!Ξ,εως, πο, -λ•
τι�χης οο!Ξ,ασιας η όποια,σ,οή�•Ο,rε αλ
)ης, με αλλα λόγι2 είναι η ά,ρχη,
-της σιJνε1γα.σίας
πάνω ά-πό το·,
άντα.γωνισ ·f1�.Ο,
'Η ά.νθ?ωιπότης πέοασ.,. ά.ιπο πολ
λές έ.κ,πα.ιlοευτι,ιες οο,χιμα.σιsς στην
Lστοpία της. Τώρα, μου φαίνετ-ι.ι.
·εΙναι σαφές, οτι τό πα v:χ.,1-θοώ ιtι,,
\
{'
·vo, αι-τη.ια συνισ· τ:χ.ται στην οια.πι-<r• τω·σι, άνα.γνώοι•σι και ποαγματο- ·
ποί ησι τη= ά!δε}φότητος, Στη cpύσι
η ά.ο,ελφότης υπά.οχsι. Τό ζήτημα
εlναι νά. χα.-θι ;pωθ
r η. Σύμφωνα. με
gνα ποοσcpιλέ.ς στο:�ς νομο·Sέτας ά.
ξί,ω..ια, �έ ν ε!μαστε εμ.stς που -θ :
σπίζο-ψs ν· όμους, άλ)ά μον, ά. ,( α τ•ου�.
ά.v:χ.χ:ι.λύπτουμε μέσ,α. στις οι«-ο.ιείς
άοχές. "1Ετσι .ιαί η άοχ η της :ι.- ·
ιά.
·οελ cp 6,rητος δέν είναι ζήτημα
έπιιί>λη,θη, ά}).ά vά ά.ν:ι.κ
- :χ.- )υcp-θη.
Ή έ!;
, ελιχτι,χη έν ημέοω-�;ις της ά
&ελφό,rητος άντ:χ.π-α,,ιοίν:ται
στή-.,
gνωσι ολων των έ-θvών σέ μιά νομ
τ:χγη χο,:v·ωνια , η ό,ποf:;,. γιά τη·v πο,
dοο της ..Sά στηοιy-θη στην συμπi
·51-εια κ:χ.ί οιαμόοcpωσ( ,ι:χι όχι· σ,,. η
ί>ίαια. έπαν, ά.στα.σι.
Ί-1 π:χγκό-σμ: α.
vομο-θ,.sί:;fα.
�πιiο, {ει σά.',; σπέρ..ι:χ.
στbν Όογα.vισμο 'Ηνωμένων Έ- ·
-θνών. Ό .ιο'ψ.ο, δεν Μι_ ει νά. οιu- ·
λέξη τιποτ� ά.λλο, παοά να άιχο-'
λοιJ-θή:rη ,ι:χ.ί να άv:χ.ιπτύt:.·η την •/.Ο'•·
νωνική, οiιχ,ο'Ιομιχη χαί μορφωτιι.η,
συvεργοοσfα, που -θά όο ηγήση προ;:

ΙΛΙΣΟΣ
εν:ι σύσ,τ·rι μ:ι π:ιyχοσ,μfων διχ:ισ-τ ,,
.pfων Χχl μιά π:ιγχόσμι:ι άστυνομι:χ.
-της εί?ήνη:,
.,
'Αλλά -που εyχειτ:t.ι η ει,ΊjΨfj;
�ομ[ζω Οτι b:χ..σικi εγχει�:χ.ι στ·r�ν
σΊ_εΟtου,
,ά-.,:ι,γνώοιΟ'ι ένΟ:; -θ'!f, ou
:χ:ιτά το όποίοv
Μί:ι Ζωή, χ:ιτ�οχο1,1ένη στΟ φυ.σtχΟ 1t$Ο!ον,
π,οeιc;λ�u.ιb,:νει μο:ιφες ο�αφό:ιων
έ"ϊtt �έ'λ
� ων, μ.ε τ �σι τ·�ν α.ν�οιχ� ε�ε tςι,
,
ωστε f) -θεμελιωδ·η: α�z.η τη: ζω
· ίσοστά:-θμισ
-i) :; εΙΨ1.t fj
, ιζ --:ών δυ'J�
't.l.εων,
τών -πολι·ηχα ά,rτι-θέ�ω·1�
σε μια ίσο�οοπf:χ. δι2οχώ :; έ�ελt 1�- :i•Ομέν fjV
χ:χ.1 ποτε στ:χ.τιz.ήν. � ;. ,
�
"
'1/Ξτ.ω:;, 'J
· ξt�·ην-η ειν:χ.t μιχ οι1:�χω::
χινοvμεΨfJ ισο:ι:ιοτ.ι:ι, μι:χ. οι:χ.:ιχ·η:
έ. ν:ιομ6νιισι:: τών &ντι,9έσεων,
Ρ,
'
ι
'
ο:χ.σι τ· r1 ν :χ.ιωνι:χ. π:�οοπτιχ Ί) τηc :χ.ναπτύζεω::.
Εί. :ιήν·η στ:1.σιμ·η εt•ι:-t
ά.ιΟύν:χ.τ Ί1.
Οί έπ:χ.ν:ιrστ�τιχε: δuν:χ.· υ.ε::; �:ιντ
,
' �τε. α.ν�τ:ι::.�:χ._
'ζουν τ·�
' t
' ν, q')J'J
,
�ου ο:ν-θ�ωποv, αντλωντ:ι; :ιπο τ ι-ι..
b3.,θ·η τοu τον π6,θ.ο τη: τελειGΠΟΙ·
ησεω;, έχ.bt).ζQ'Jτ:ι; 1ΧCμ·η τον άν
.-θ-Qωπο Π"<ο; ;:Γιν r::.i�o3o. ι)·π��/. �t
Ι ΟtπΟν μι:χ. :ιιωνtχ �·ηξt: χ.:χ.ι ισο�
�οπι:χ., εν1.; ,.ιώνιο:
πόλ.:.μ
· ο::, rlν -θiλ!τ:, γιά τΎ}ν ά.ν,9.�ωπό
λ
ητ
'- ό όχλη�η τ ζω· .
ίj 'λ� rJ.
�; :χ. ;- i !
, �
Ώ�ν εt�1.t η τυ�,χ.� ςωγ::.�χ�ισμει·
� r,
-παλ
. f) :ιν:ι.μεσ:ι σε δuν:1.μει, αyγ .ι-ι�ε;
ειν
' , χ.:ιι σ,.τχνιι..εc,
'
- ?t μ�-)\ λ 1\1
η ε�ισο��οπ·,1 σι: των αντι-θετωι,
ποU 3τ:χ.ν σVΨ!ελ:"i"τ:χt σ' ενχν '1.νωι
,
'
�εQ/; �ι.eι1πο, γtνzτ7.; ?-:·η '!1.:,ω·η, :ιJS.μο: ο·ημ�οu�γι:t.;, :1.y:1.πη:,
εuλ�'
'
,
γι:χ.: χ.7.ι εv·r1 μ$�tα.;.
·
�τ·'lν έποιf'ι
μ.1.ς ίι εi�·ήντ1 �J
στ·η�ιz.-θη στ·ην iv:1.πτv1Ξ.ι του ό μ. 1
ο�;ι.οϋ πν:ύμ:χ.τα:, στ'ην χ.1.λλtέ::.�γεt').
στγ1 1
όu.:χ..Οιι.. '): _σu�!ιΟ·ήσ ω:,
�
αντιλ rιΨι Οτι η α.τομιΧ"Ι) εu·η!J.ε�t'1.
Ζπιτ γ{'-νετ:χ.ι Οτ:ιν τΟ ci.το�ον συ'J�
,
. τελει ε-θ:;;λοJσι:t. χαι Ί:'-�ωτ.α σ,fJ'Ι
. 1.:1.S.o)ixη εύ·ημοί:t..
Είν:t.ι crnv.;co
έ-πο1:,ι μ:t.; -θέτει αίτ·ήυ.ατ:ι,
πο� δt!uχολύνουν τέτοιες
έξελf'
Υ
\
'
'
Ρ
Ι
,
γι:ι τ·ην απο,τ�οπ·η ο�,.ιων εςε 1

.

·η

"

\

f

\

'

t-,.

\

'}"':

Υ

.

'

1

,

/

"

ψvι.�ο,

1

\

· ;·fl,

-ο-τι ·η
;,

�.ε

Ποι&. είν�t α.ύ-:ά
πχνχστά.σ-εων.
τσ. α.ι-τη11-:t.τα; Όλιχος π:ιyχbσμι·ος
άι :p οπ)-ισμός, π�γχόσμt :χ. ά.στυνομι χη
δύν:ι.μις, έλεu-θε?f:t.
ά--πό το cpόor.,
<ιίχοvομιχη
tοή-θε::ι.
,σuνε?γ:t.σί:ι,
στ-ου, λιyώ-ι-εοο -ποοιχισμεvους λ:t.·
ι
\
'
'λ
0-υς' τεrμ�τισfος ,τ�ζ πειν ς, ε
?ι
-S.εοι:ι α.πο την αναγχη, ελεu-θε.ρι:ι.
.
'
ιr
α ιχπτυς ως �σ.t εΧψ?α.σ�ω,:;
γ�α
:
:
,
70'1 χ:1.·9-εν:ι, εν-θα?οuνσι; χα.ι π.90 
�
τ:1.σί:ι τη: εοεuν:ι; yιά την α.)·,,
·S.ε::t..

�!-

t

•

,

1

\Ιέ δλ:t. ::ιύτσ. τά αίτ·ημ::ιτ:ι εΙν:ιι
;,1..νε�Ο πW; zχ.Q&..σσ.!.τ:ι:ι χα1 Οι�νο:yετ:ι: γι:ι. τ· ν ::ιΨι.,?ω�οτητ:t. ο Ο?��
_
μο: τ·η: εvοτητο:, τη: 9ιλ::;λευ-θε
ο:1.: ένότητο,, τη; δ·ημιοuοyι,χί,τη
το; τοϋ πολιτ:σμοϋ. �Ετ ι, ό ψύ
� ,
,
πολεμο;. απο την αποvιοuψ·η
ατ.ι:ιψ:
είν:ιt
μt:ι πfεσι;
yιά v' ά·1:t.γχ:1.σ·θοϋv οί α.ν-θοωπ Η,
�'J7ι:-Ε.ν-:1.::, να Π:)·'Jσ-:1.�μοσ•Sοϋν στ�η ι
ενοτ·ητ:χ..
,

ι.,ο:

\

t

(\

'

•

�

1

1

οεν

π:χ.::.�α

"Εχοvμε μεσ:ι μ:ι: μεy:1.λύτ,ρ·;
,
ι
,
,
rι
Jν:χ.μεtς απr; ο,τt 91.ντ:ι:ζ'
ομ:ιστ�,
�
,
_
�
οuν::ιμε:ς οημ.ιοu�yιχε;.
Μ-πορου,.ι.ε
, ,
,
\
,
\
\
να α.φυπνtσουμε τ·fι'J αγαπΊ1 χ::ιι 'JΧ
�ε �ιζώσ?.;μ τΟ μ"i"σο,:;. ΛΙπο?οϋμε
�
�
:ι;-ομ·η με τ·ην τ,ε7.οι>�� χ:ι-θ·ημε ι
�
,
·η ζω·η y.α,. , ::χ. σ ντεΛε�ου,μc στη�
:
�
�
ο·rι μιοu,γι:ι ε�ο; 'Ιεου χλιματος στ·η
· jσ·η
το άό?:t.·
Y'i, τ.ου
-π,οω·S.ί
το σΊ.έοιο τ'η: έπ,οz.η: μ:t.ς.

.

1

1

·S.σ.

Γt:1. χ.uττ:Χ.ξετ! τi:
fl-Ιvωμέν�ς
1 [ ολ:τείε: τη; 'Λμε�ιχης.
Στ·ην
·
iJ
ταv
μ.ιά
Ί
::ι.):t.ο·
η
σvνομοσποι.
ι ...
.... ,
.
...
' ,
Ο!:χ. 7ϊ.ΟΙ !τεtων αυ-τeι-τεΛων ι.:χ.ι αν:.,..
ι
rι
,,
,
ι ω·J, υ�τε::;,_ εγιν
=-��τ·r�
φ:χ.νi?Ο
�
,
,
πω.; ε.ι.�·ει.α.ζοτ:χ.ν μια ενι1.ι:χ. όμο
σπονΟιαχ:'J ξνωσι::, μS. ενtαιο σύJ
τ7.γμ.�, �πΟ Ε.ν:χ. νόυ.ο. · 1(?.ί -οί Ί-Τ
νωμένε; lJ.ολιτε."i"!; ΟιΟά.σχ.ο.;ν την
χόσμ·Q τ! ,μ.πο�ε.ί
ν:t.
έπ!τε.) ;:σ-θf}
3τ1.ν οί &Ψ·.9�ωιποι ά:ποφ:ι:σfσουν ν�
σuνε-,γ'J.σ,θ..οίίν έλεύ,θ.ε�:1. .

iοι:r

-

-

Χο �ι:Χ.ζεται λ-0!1tΟν να. Οι,_ νο! ξοιJ
με ) εω:ρό,οu, γι!). μια '1.7..λύτε?·η κ χ
ηvόψι, iντl νά �ψώνοuμε μέτω-
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ΙΛΙΣΟΣ
?tα προπ1γά.νιΟ:χς· π έ 1tit να μz�ώ
?
, ,
σουμε τις άπειλές 6ιας χ.αt να σ"::-J.
μαι.·ήσουμε την χ.ού?σα των έξ�
πλtσΙJ;ών. Χ?εtάζεται '11 άνεγε? � η
μία νέσ. πίστις σ� ολον τον χ.όσμ�,
μιά νέα φιλοσοφία τοίJ παγκοσμί, υ
άν-θ?ώ-που, τοϋ πολίτου της Γ'r,:.
Το μέγα χ.α-θηχ.ον τοϋ είχ.οστοϋ 1.ι-

Wνο:; zI :xr -� iκπ:χί.δευσ,.ι; οικουμ::- �
'11 έλω-θs?::χ..
νικών αν-θ-?ωπων.
της άτ�ιμιχ.ότ·η το, έν σ.?μονίcr,
μ.;_
τ·ην συνε?γασία της όλόrr·ητο;,
έ
πιδίωξι; της εύτυχίας μέσα στ·η,,
δ·ημιου?γιχ.ότητα χ.αί την παραγωί
\
,
\
t
,
γιχ.οτ·ητα, αυτΊ) 1t?επει να ει ναι η,
ψ!λοσ�φ[χ τοU έπε?zομένου �.;ώνG:: .. �

·η

Γνωρίζω εναν ανθρω-rrο, που ευχαριστεί -πάντοτε τον χειρι
στη τοϋ άσανσέρ, καθώς 6γαίνει στον οροψό τοu. Κάποιος τοΙΙ"
έρώτησε γι=ί το κάνει αύτό. Καί του άπήντησε: «Μά, με άνέ6ασε στον οpοφό μοu καi μοίι ανοιξε την πόρτα του άσανσέρ·
δεν το εκαμε;». Ό αλλος άπήντησ,ε:

«Ναί, άλλά αύτη είναι

ίι

δουλειά τοu, εfναι ύπάλληλος, πληρώνεται γι' αύτό».
«Καi τι σημασία εχει αύτό;» - παρε-τήρησε ό φίλος μοu.
«'Εγώ τον εύχαριστω ενεκα της δικης μοu ιδιότητος, οχι •rης
δ:κης τοu».
Ή πιο μαγικη λέξις στη γλώσσα μας είναι το «εύχαριστω».
Ξένους τους κάνει ψίλοuς, άδιάφοpοuς τούς κάνει Θαuμαστάς
σοu. Ή λίξις αύτη και μάλιστα ό τρόπος καi ό τόνος που Οά
είπωθη, λέγει μέσα σ' ενα δευτερόλεπτο γιά ενα πρόσωπο ·,τολu
περισσότερα άπό οσα θά μπορούσε ν' άνακαλuψθοuν μέσα σέ.
μιά ολόκληρη ωρα συνδιαλέξεως.

'Αποκαλύπτει αύτοσε6α:τμό,

ταπεινότητα, άνατροψή. Το «εύχαριστω» ξεχωρίζει εναν πολιτι
σμένον άπο εναν 6άρ6αρο.

"Από τό «Φιλοσοφικό
-:λεξιχόη τοu ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ

ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ
μετάφp. Κ. Παπαλεξάνδρου

Ό φανατι01μός είναι άπτοτϋνεσμα
μιαc σφαλωης συνείδησης, ποί.ι ύ
--π�οδοvλώι ει τή €οησκrc:ία �στα καrπρί
ν
τσια τηc φατ1<:Ι!::τίας και στην άταξία
των 'Π'αΟCν.
ΦαJιταστείτε μια τε,_')άστια pοτάν
τα, ενα ΠCllv'3εu ψε )(ίλιους βωιμοuς
καί τοπ ο3ετημέJ,,c�υc στή μέιση, q:ιοι ταιστεί1 1ε εv•:χ Ε'iρη:Jr<όλnπτο άπό κά
θε Ιθρησ <c:ιπ:κή αΊ οεση,
σοησμέ-.η
πιά, η ύ:pιστάμΞνη ά'<Cμα, στα πό
-δισ μιας θεότητας, πού τιμάει
με
I
'10) τοοπ:, του, ιμ' δλοι,ς τούς περί
εργους ηχS, ποuς πού μτrcρεί να δη
μιcυρyήσει ή φαντασία. Δεξιά, fνας
πά.ιω
ξατrλ"'•μέ,;οc
όμψα.λοσ,κ6ποc
σε ;..ι:α •! άΒα, ποU Πf') μέ'ν\::ι, μ[ ιόν
αψσλό στcν αέοα, ,&-:3ει τό ούρά
vιο φως ιvα πεοιβάιλει τήι ψυχή τ:ιι•.
Άριστ'Ξιρ,ά, εvας δ::χιμcvόπλrι<τος πε
ισ1μί; ος μ πι:; ::ύμυτα rπού χτυπάει τό
'Fι5ω, <'·•rrc
κοί,τ,ελό τcJ κατ n- νηc
-σαλτιμπάyικος, πού χορεύει
πάνου
στcc.ι τάφο έ«εί•νου πού έπικαιλείται.
Έ1<16, ο;::χς μετωΌητής ακίνητος καί
σιωπηλός, σαν τό αγαλ.μα, μπρος
Ό εινας
στό ό.τ:,ίσ ε1ναι πεcιμέv'Ος.
G:ίr, ει δ,τι κού6ει ή ντcοπή, έπει
δή δ Θεός δέv κοκκ vίζει για δ,τι
iπλ::χσε κατ' ε.ί1<ό0ια καί
όμ->ίωση.
Ό &λλος σ1.<::-πάζε1, ώς ικαί τό πρό
σωπο του . ώσαv ό έρyάτηc ν&νιωιθε
4ρί,<η για τό cpyo του. Αλλος yυ
_ρίζει τή.ι πλάτη του πρός τή μεΉ

σημ6ρία, γιατί έκεί εΤναι 16 άνεμος
του Εαίμc•vα· &λλ::ς άπλώνει τα χέ
ριc- τcυ πιρός τιΊv άνατcιλή, δ111ου δ
Θc:ός δΞί)'] ει τήv άχτιδόιβολη όψη
τοι>. Κοπέιλλες με1 «λάματα τι;ραγvου
νε τηv ά'3ώα σσ_,'<α 'Τ'ους, για rνα
:<αθησυχάσ Όι,Ψε τό δαίμο.1 :χ τηc άκ ο
λασίαζ, μέ μέσα ίκαvα να -rόιv έξα
γρ1C:·.•οι1 · &λλες, σ' έvτε.λωc άlvτίθε
τη στάση, έκλιπαc:,C,vε τή; προσέγ
γιση τής Θεότητας. "Ε1,1ας νέ->ς, γιά
vά ιj,ο:pήσιη τό οryγανο του Iά,δρ1σ•μοίί
τc-', του βά.ζει σιδεοέιvια δακτυ.λί
δια 6&:ους ανάλcyου ,με τή.ι όριμή
του· [•,.ιας &λλος έκτίιπησε
, τόιv πει
ι:,σσμό στή οίζα του με απαι.ιeιρωπο
άκρωτηρια:Jμό
και κcι:ΙμCΧΙσε στό
βι..,.ιό τό Π')ΟΙΟJ τηc θι,σίας του.
'Ι δέ:Jτε -rους πού βγαίνουν ό:πό
τc, ,,αό ΚΟ!Ι γ�μ&τοι άιτrό τό Θεο
ποίι τούς κ,•vεί, διαδίtJιl\;Ι,: τή φρίr.<η
«αί τη, πλάνη πόJvου στό πρό,σω--
πο τηc γης. Μοιοάζοι,,vται τό,v ι�ό
σμο :<αί σε :..ίγο ή 4ωτ1α άνά&ι
στις τέσσε;)ες αι<9ες οί λαιοί άκοCιν
κι' οί βασιλιάδες τρέμουν. Αύτή ,ή
ιέ,Ι3ουσιασμός
ό
κuριο.ρχίc., πού
,. ός μc ,ου έξ:χσκεί πάνσυ .στό πλη
θος, πού τοvε βλέπει, η τόιv άlκού
ει, ή θέομη, Π'ΟLΙ τα πνεύματα συ
ινα�pοιζόμεvα μεταδίνοι.,.1;: τ&να στ'
&λλο, δλ' αύτα τα eοου1δώδη 1κ1ιvή
μα-rc:, αυξημένα απο τή.ι -rοJpαχη
του κάθε ατόμου, καθ1στιcιn,1ε ,σε λί-
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-γο γενικη τηrJ πσ;�•αζάιλ,η. Το ό.ι ,θρώ
πι,νο πνeϊιμα, μια καJi 5γεί' άπο το
ψωτεινο δο6,.ιο, δέιν ξaιναγυ,ρίζ�ι πιά·
-περιπλα>νιέ-rαι γύρω
στην αλήθεια,
χωρίς ,να σι..ναJντήσ<ει τίπ ,οτ' αJνλο,,
Π'mρf; λά:μψεις, ποο, άνσκατευό•με
• ΙΛες
με τις ψεύτικ ες
σλcψ;τrες της ,τ,ρό
ληιιιης rτrού τr_,; περιπριγυp,ίζει,
το
16υ'ίJίζου\,1ε, έν τέλει, -σ,ό σκιοτόiδι.
ΕΤvαι ψοβεcο να ολέτrει !<QΝΕΙς
rrrώr ,ή γ;νώμη ,oC, t:ει�μeνισμοίι ,οίι
.JOu>p1;:x•,,Q'L,, με σφαγές, μια ΙΚ,(l\ί εί::τά
χ,η.<!:, πώς ξαπλώθη,κ::
, σ' δλον τοv
4<όσμο, σ· cλες σ)(!εδcιJ τίc 8ρησ,κεί'
εc κι::ri π6σο
έ.πολλ:rπλ:χσιάστη<αν
οί λόγοι της θυσίας αύτης, ωσ,-ε
κανt, ας ,,ά μή γλυτώσει άπο το μα
yαίρι. Πότε ποέπει 11ούς έ.χ,ρούς να
'€\;σιάσοι,νε στον
Α ;>η ,Ον έξ:,ινο
θp,ε,uτη; Οί Σκύθες σιψόιζουνε στο
,6ι.;•μό του ,ο εvα έκατοστο
των
-..cιίχμσλ.ώτc.μ -τcι-ς- ,<ι' άπο ,ό v,κη
,ήpιο α\11'0 έJ9ιμο μ,τ,c:εί' να κρι
1δ <<:ΧιοσίΊ η ,ου
Ψ'Ει κα,•εiς για
πaλ�μου. Κι &λλ,01 λαοi δέJ
ι εκι::ιvαν
·πόλ9,.ιο, πσοά για v&χο,ι,ν αίχψαλώ,ο;ς για ,iς Ε,;σίες rους

cΙ
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Πότε εvαc 6ά,G•5αρ::ς Θ:ος άπαι
'Τ εί ά,•Ξp,ώπουc δίχι:υς γ 1ά eι:,μα-τα ·
Cί Γέτες διε<δ <0CJ με.α1ξύ ,cυς την
η,.ιή ποιος eα πάει ινά. φέοε,
στο
Ζάμcλξι τίς εύχές της παψίιδας· έ
κεϊvc,J τrού 6ά εύωχήσει και κληρω
·θεΪ γι' αύτή ,ή eι-σί,ο: το•J πε-τοvv
σί αλλ:,1 πά,ου σέ στrΙJ.έια δόρατα·
C!J c�χ,εϊ 8-ο.vcσιμη πληγή, πέψτ::•J
, ::lC· πάνCJ στις αίχμες Των εορά
τω,, βεc..:pεΪ,αι καλός ,cιίc..:�ς- μα &v
για,ρωτεϊ άτrό -τic πληγές καί ζή
--σει, εΤ\,:ΧΙ &�Ξρ:..:,π,::,ς ,κα•κος ,κι ό
Θ�ος δέ θέλει .•ά ,όJ ξ,έρει.
Πό,ε cί ί:':οί ζπ'Τ'ουvε παιδιών μι
κρώJ τη ζv:οί1λ:χ το;ς τrού μόλις
-τούς ,ήv εΤχο.J δ:::σει δ ..<αι•οσύvη δι
'ιj.:χσμέvη γιο. άθωο αΤ μ:χ,
ιλέ,;:1 ό
Mov11:x: Jιcς. Πό,ε άπαΙοΙC\JJ ΤΟ πιο
αγαπητό αΤμα: Oi Κc:ρχηδ:::•vιο, θυ
σιάζcvταc ,ους ϊδ,cJς ,ους γυ,ούς
οτc; Κο::,,ο, ώ::τάv ό f'Jcι,•:1ς vά μήv
τ .)ιις «�α6ο5,χτιζε
άr:.<Ξ:.Τά γρήγο
,,ρα. flό, ε ζη,•οuvε ,Ο ώρ:11όποο αίμα: 1Ί ίδια ή Αμαστ_ο ις πού πρό
-σ,αξε και θά:pτηι.<.())J δώδεJκα &πρΞ:ς
..ζω11τa,.ιοί στη γη, για νά Π'ετύχει,
Ν
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μέ τή θυι::τία αύτή, άπο ,cιν Πλούτω
να μa.ο<οό,φη rζωή, θυσιάζει άκάμια
στή J άχόρταγη αύτη ιθε.ό.ητα ΙδειΚJα
τέσσερ.:χ άγόοια των πρ<J11ωv οίκο
γεvειωrJ ,rς Πε9>::τίας γιατi οί θύτες
δί,·οι.•vε πάπα στους άι<?,?ώΠ'ους να
ι<-αταλά60:.1J 'Πώς άοrοε, νά 1Θuσιά
ζοω Ο,ΤΙ πιο ά<')Ι ΙΟΟ ,εxovv. Πά:νοu
σ' αύ,ήv ,ryJ άpχή 6,ασί'ζΕ.'Ι'αι ,Ο
θιμο τrολλώι λαC:.,., να •θ'υσιάζcu,v τά
πρωτυγέvνη,.α πωδιά <κι άλλωv
έξαγοράζοιν αύ,ή ,ή eu-τίο: μέ προ
σq:ο;,ές χα1σιμώτερεc στους λειτουρ
γούς της θυσίας. 'Απ' αύτη πριοi\λ
οiτηι Ευρώ
€i:, xv:piς άμψιοολία,
πη, ή συvf,9;:ια με;�•,κών α'ώ'ΙΙ,ωv vά
άφιερC::\,'C:.Νται σπήJ άγωμία ,ά παι
δ.ό. από ,ήv ήλ1•.<ία τωv πέ-ιτε χρό
VC.::.ι .<.αί ινά. ψυιλακίζοι1ιτα1 σε μcνα
στήρια οί. άιδερiοι ,ου ·δ+αJδόχαυ,
όπως στήv 'Ασία ,ους σφάζουν.

ε
w

Πότr. Θέλουνε ,ό πιο άγιο αΤμα:
ύπ&ρχοι-v '1 vδοί, πού πρ,:χτφέροu'ΙΛε
φ ,λιοξενία σέ κάθε &�9:�ωπο καί
,όyοvνε για
καλό ινά. σκ1οιrC::,vουv
'κάθ� έvσ'Jετο καί CJIOΦO ςέι, ο πού θά
τr�pασει άπό το σ,πίτ, τcuς, για νά
,cύc; μεί,cι,ν cί άοετές του και ,ο
ταλέιτ:> ·, ου.
Γίότε ά!ξιοCv ,ο ίφώτεc,ο αΤμα:
στους πεο1σσ()'11ερους
είδv:ιλcιλάτρες
oi ίεο.:ϊς έχτελJCJ τίς ί,τrηr;,:,σί;:ς δη
μίοcι σ,ίς θι-::τίες σ,ή Σιβn;Jία
δ-
μωc θι-·σιάζcι,v ,ους ίεοεϊς, για νά
πΕ,1,ε \,Ό προ-τεJυχη:)cCιJ ύπέp ,oC,
λαου στcv άλλ:,J κόcιμο.
Άλλό. \,CX κι &λιλι;:ς μα'Jίες, &λλα
&εό.ματα. • Ολη ιή Εύρώπη πά;:1 στην
'Ασία άπο ε,.:χv δ_ο6μο πλημιμup:σ,μέ
vο άπό τό αίμα
Έοο,:χίωι, Π'Ού
Ο'φαζc, •ΟΙ με -τα ίδ•α ,CUς ΓCΧ χέ
ρια , για vά μή ., πέσοι,ι ::ττο ιλιεπί
δ, ,C.J έx10C:.v ,ους. Ή έπιδη,μία
σύτή ξε1<λη')ίζε1 ,ο μ σο <ατοικη1μέ
·,ο κόσμ10: 6ασιλιά5ες, ΠΟ\,•τίψηκες,
) ι, ,·ο.Ϊκες, παιδιά καi yέ:icuς, ολους,
-τούς σι1vε.παίc,Jε1 ή ίε_'Jή παραζάλη,
πού ,ους 1.<ά:.ιε1 να σψάζου.ι, ιέπί δύο
πάvοu
αίC.,ες, άπειpσ,ρ19μα ε:Ί,,Ί
στο, ,ά:ι:ο έ.ιός ΘεοCι -τη,ς ειρην,ης.
Τότε εfδε ό κόσμος ψΞJιΙ3cι,.ιαντεϊα
r.<' έp,ημ ίτες- Π'ολψόχαρ:,ιις, μ,=.,ά;ρ•χες
στον αμδωνα και ιεοωμέ,ουc στά
σ,ρατόπεΕα, &λα ,• άξιώματα
να.

,ω;
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συμφίιροι,ντα1 μέσα σ' &ωι ξέφpc'ΙΙΟ
οχλιο.
Τό 7610 πνεvμα φ:χ�να,,σ�μοv έ(ru!'ιl'
,ηροϋCJ'Ε ,η ψοupια ,ων •μαιφινων
κa,,αχ-τήσεωι•: μόλις ή Εύpώπη -ε:Τχε
έπα�·cp8ώ:τε1 ,ις crπώλειές ,ης,
ή
άνcrκάλ'Jψη ένόc: έοv κό:σιμοu έπιτά
χιτιε τή ., καταστροφή -τ�οϋ οδικοϋ _μας.
Μέ τό Φοβεοό σG.-ν,3η,μια «πηγαι;νε,ε
και μεrοχΞιριστείτε ,η 6\α�,. ή Ά�
μεpικη λεn.λα.ήθη1<ιε κ,' οι �ατο�κοι
,
,
�
,ης έξοvτώ3η <Ο.Ψ ,η �φ.ρι�<η ,κ
Εύρώπη έpημώGr-;,-,ωιν τοv ικακοu, για
_
".-'> δηλη,ηριο
..,ά την έποικήσουv·
τοϋ χρuσ,οϋ και τi',ς ,ήδονης εΤχε ξι;
vεvρίσει rτό άνί',οώπι11,1 0 γέ<νος, ό �
6οέ.Θηκ' εοημ::>ς κ'i: ό:πει.λη�
σμοc;
με
Θηκε νά έ.ο,ημω3εί πεοισι:το'Τ'φο
,ούc: σu-Jεχείς πολιέμ,σvς, Π'ΟU, ξά�ναψε
στην ηπειοό μας ή •φιwοiδοξια
,ης
έπiχ-τασης στi c: ξ&ες ιαύτές ήπεί
pοuς.
Χιλιά15ες E.'<CX'VΞ σικλάβοuς ό φα
να.ισμός, ε'ίτε στην 'Ασία, οποu ή
μη πΞοιτc•μη ηταν: στίγμα άτιμίας,
εϊπ: στr)J 'Αφρικ�, δποu τ' Μιμα
,ού Χοιστιω,σ::ι ηταν εγι<λη•μι:χ, είτε
στη,1 Άμ,,ο·,<ή, &ποu τό πρόι:τχr;ιμα
,ή c; 6άl�τισης επνιξε τr,/ ά,9ιpω"Τrό
τητα. Μuοιάδε c: ά,9,ρ:,ηω• έχάθrη κaν
πάνc,u •::ττό i'<_':>ίc.:μα, κσ;τά τούς αί
ώvες τών διωγμC:•ι η στους έμφύλι
οuς πολέμ::vς, άπό τό χέ.οι των
σιjμ'ΠολιτC:: ,ους, n crπό
τό ί5ιο
-τiouc; τό χέοι, μέ τις ύπερβολικές
, ξ
01.<.λη,ρ:χγωγίες. # ,Δ 11 δ• α,cέ
. ο:..•μιε τήν
έπιψάινει•α της γ�ς, θά ίδοϋμε, μέ
μια ματιά, τόσα λάο:J'_'J:Χ, 'TT':JU '<U
ι ίζοι•J ,tι ό,ι{1;0:-rι της θρησr<είας,
!JαΤ
στην '1 Ο'Παvία έ•ι:wτίc,, των Μαύ
ρων, στη Γσλ.λι:χ ,έvα,-τί0ν ,ων Τούp
κω-ι στι1v ΟύγγJοία ένα•,τίοv
των
Τατό-pων -τόσα στοαηω-τικά τάγμα
,α. ίΕρι,,.ιένα yιά
νό: <τrpοσηλυrί
σοvν τσύc: πι:τ.ούς μέ τή ρομφαία,
νά άλληλοσφάζοι,ιται
μποό�
στο
βωμό, πού έπο::ι<ειτο νά ίιπε;-:::χ::rτrί
σ-οι'!. Άτrοστοέιυτε τά μάτια σο:ς
άπό τό φριχ�ό έκείονο 151,'<αστήριο,
σ-τη,μfι Ο 'ΠάιVC'J στα σώμο:,:α ,ώrι ά 
,
Θώωι και ,C:ι δυ:ττvχι,σ1μwωv, για
ν
νά ,φίνzι τούς ζω τα•Jcύς, οπως ό
Θεός θά κοίvz,ι τούς νεκρούς, μα μέ
ζυγαριά πc.λύ διαψοp::τιικ,ή. Μέ μια

λέξη, :δέστε δλ:ς ,i,c; φpίΚΙ::<; δεκα
πέrντε αiC:.-.Jv.."J ά1cι εωνόμεΜaς, κάθε:
τόQ'c ·μέιαα ;, .sνα μό•,ιο σ!ώονα, ά
,,,.uπι.::�άσιπιισ-τους λαούc: σψαζό•μεονοuς.
ιμπρός ε,ίς βωμούς, DCΧΙσι.λ�άιδες �α
χιαιρωμένοu·ς η ψα!)μα1κιι..;1μιevους,
μιεγά.λο Κ,ράτος
κιcψο�ιεσ1α01_μ•ΕΛ,�
άπό τούς 'ίδιους τσu τrο.λι-τt.::κ;, το ξι-
φος τρα6'ηιγμένο cr.ιάομ•ε,σ,α σέ m:χτέ-
,
Ρ':1. και yv:ό, &ιpπια,γ.ες,
τυpαι'1νους,
δή,μιους, πα,pc,.<τcr;::ιυc: ,και ίερόσ�
ιλ·::ιυ:;, πού παpια16ιάζ,οοι:1v :δ.λοuc:
, τοvι:;:.
,
θείους κι άονt'οώπιονσυς νcιμοuς, απο.
,Ε\ρη,ο.<ευτικό τrνεϋμα. Νό: ή ίστορία
'Τ'Ού ψαvατ1σμοϋ κιαi των κα.οpθω-
,μά, C.:ον τ,οu.
Λέγοντας φΟJJα.ισ•μό σήμερα, έJ νοοC,με θρησ•<ε.υr r<η τριέJλλα,
σκv
Ε\;>ωπή •'<αi σ,<.ληp,ή_ ΕΤο,ιοαι ιμιά άρρώ
στια
του πvεύμισ;τσς, πιού κcολλόJ::ι
σσ 6.λοy•ά. Τά 6ι6λία τη ,με.ταδί
νο.;νε πολύ λιγώ,εpο ό:πό -ric: συ11,,cχ-
θροίσ,ε:,ς -και τouc; .λό yιοvς. Σπτά!vια:
άνάβοιη οί ά.Sρωτrοι διαβάζeοντας
για,ί τότε μτrcpεϊ KDI ιεiς 'VCI
ήσuχασμένες ,ις σίσ13ή,σ·ει c: ,ou. Μα
δται .�,,,:χς ά,,(?-:,ωπσς q:ιλογερό,c: κ.αι
μr ίσχι,οή Φαντασία ιμ ι .λ�ι σέ ά:δύ
vαμες ι1}αν.ασίες, τά ,μάτια τοu πε
τοCνε Φωτιές κ' ή (Ι)W'Τιά αύτη μ
ι ε,α-
δί\1-το.ι: ό τόνος 'TOU,
οί χει,ροvο
μίες τΌU σvγκλc•vίζοι,ι; ιeιλα τα ν.::ϋp::χ
τωι ά;φιοατC:ι. Φc.:ο.rάιζει:
ό Θεός
σάc ,κοι-rάει θuσιό:σ.ε δ,rτι δέ.v εΤοναι
παρά ό:!Αc•οώπ ,,ι :>· ιάγι.;ονιστείτε τούς.
άyώνες τοϋ Ku!)ίou: Και ρίχvοοvται
στή μάχη.

:=
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• Ο,τι εϊί αι τό πσ,ραλήρrιιμα
έΝ
σy;έσει μέ τόv πu_ο::τό κ' ή λύσσα
έJ σχέσει ιμέ ,η,ι ό_'}γή, εΤνα1 κι' ό
φcr �α'Τισμός έv σχέισει ιμέ τήv πρό
ληψ']. "Οποιος πέlψπι σ' έiκστασηJ
ΚΙ
ΕΥΞ:Ι Οpάμσ;τα, ΟΤΤ'::JΙΟς παίρνει
τό: Cο/Ξ:Ι,ΡΟ: για πpαyμα'Τι,κότ,η-rα και
τιc; φαντασιοπληξίες τοv γιά προ-
τ
φη'ΤεΪεc,, εΤιιαι "'c:οο•: ύλλΞι'<τος φσ, ατι
κό;, πού πσ_-,έlχει μεγάw::ς έλπίδες:
(6: μπc•_ο::ϊ σέ λίνιο • ά σι«οτώvε1 γιά
την άγάπη τοϋ Θεοϋ.
Ύπόφχοι,ιε φο•1ατι <::>ι μέ ψυχpαι-
μία: είναι δικασ,-ές, πού κ,αταδικά
ζοJv: σέ Βάνα.ο έ<είrJοvς πού δέιv
S<ανο:,ι αλλο εyκλημ•α . πασά •vά μrιι
, ι' οί δισο<έ.ψ,οvvται δπως αυτοί· κ
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ι<αστές αίπο1 εΤναι τόσο περισσό
τερο ίΊ οχοι, -τόσο πεpισσό-τερο
ξιοι της άποστοοφης του άv,9ρώπι
•ι,1">U γένους γιατί, μή οριι:::r,<όμ:;:,οι
παροξυσμό ·μαwίας, θα μπορου
σαιJ •καί θό: ώφειλα>,ι νό: ύπακ•::>ϋνε στή
λογική.
Δέ y ύττάρχει αλλο φάρμακο της
παρα
έπιδημ r<ης σύ1ης άοοώσ-τιι:J'ς
-το φιλοσοφικό wιεuμα, πού. διαδι
νόμενο άπο τC'I • ενα στο.; αλλο, ά
παλι:ινει τά i\9,η τωι.; ά,.;ί'\οώπων rκαί
τrpολα6αίνει τό,ι παροξυσ•μό της άρ
ρώστιας, γιατί,
αιτό τη σηγμή
τrού θό: κάn,1:;:ι πρ,::>όδους αύτη ή άρ
ρώσηu, ποέπει καινεις νά Φύγει Κ:J'ι
νά περιμένει ι ά καΘσοίσει ή άτμό
σφαιρα. Οί νόμοι κ' ή θpηΟ"κεία
δεν άρκονν έναιντίο,.; αίπης -τr,:; πα
νούκλας των ψυχών: ή θpησ•<εια ά.,,-ί
νι3: αι τροΦη σωτήοια, με-τα6σλ,λεται
σέ δηλητήριο, μέσα σ-τα ιμολυσμέν:χ
μvαλα. Οι νόμοι άκόμα πιό άνίσχυ
ροι (Ι\ΙαντίΌ,ν τω.; παpοξυ:::rμω,ι αύ
-των της λύσσας . εΤ,αι σό: ιvό: δια6άζε-τε μιό: δ•,καστικη άπόψαση σ'
ενα q:,οενο6λα1βη. Οί σ! 9ρωποι αύ
τοi εΤ1<αι τrεπε·σμένιοι πώς τό "Α-

α

σε
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γιο Πνεϊ,,.ια, πού ΤΌύς διαχέει, εΤναι
πώς
π:J'ρ-απάινου ά,πό τούς ιvσμιους,
έν9c'Jσιασ•μόc τοι,ς εΤναι ό μόνος
vόμ,ος πού όφείλοι,,,ιε ν' ό:!:ωUΙ ε.
Τί ·.ι' άπσντήσεις -:r' ενσ;,ι αvθρω
ΠΌ που σας ,λέει πώς T'OU άρέσει
καλύ, :ρσ: 1οά πεοετάει τό Θιεό, παρό:
τούς
3ρωπcυς και πού σι,νεπως
F.Τναι βέβαιος πώς άξίζει νό: πάει
στους ούpανούς, σψάζcι τάς σας;
"(}τα,ι μια ψοοά, ό ψο.ινατισ,μός
γσγγραινιά!σ,ει εναν έ-γι<έψαιλ.ο, ή άρ
ρώστια εΤναι άνίατη.
,Πόι,τα σχεδcιι,
σί ,κα-τερyαρέοι
όδηy:::ννε τ•ούς φσr�ατιωί.ιc ,και τούς
βάζου� τό μαχαίρι σ-τό χέρι.
Ά;ή<ει στούς
έπιτή5:;:ιους
να
φησ ,::ι J τούς ψαvαηκούς, μό: δέv
άρ<εi ν&,,αι ττcνηοοι και -τολμηροί,
ηρέπει •νό: τούς 6οr;9ήσει κ' ή πε
ρί:ηαση.
"Ας παpο1<αλοϋμε μc, ο τό Θεό,
στο ξύπνιο καί στό,ι ϋπνο μας, να
μάς γιλυ-τώ,ει άπό -τούς φ:χνατικούς,
&πως οί προσωνη-τέ:ς -της Μέκκας
π::φο.καλοuι: τό Θ:;:ό νό: μην άπ=
-τή:::rο-νε ::πό δρόμο -τουc
θλ11μμένα
πρόσωπα.

c,

c,

;,Εδείξ ατ ε
τον ΙΛΙΣΟΝ στους φίλους σας;
vο χι;
Τούς άδικείτε, διότι τούς στερείτε μια εύκαιρία άνωτέρας
πνευμα-τικότητος.
Άδικείτε και τό περιοδικό, μη σuμοάλλοντες είς την διά
,δοσί ν του.

'Ένα εξαιρετικο δωροv:
Μια σvνδρομη τοϋ ΙΛΙΣΟΥ
.•
-τοv

'Εγγράψατε ενα ψίλον σας.
Δεν μπορεί'τε; Σuστήσατέ του να εγγραψη α&τός.
Οϋ-rε αίπό; Τότε, στείλτε μας την διεύθuνσίν του και Οα
ταχυδρομήσουμε ενα τεuχος ώς δείγμα ΔΩΡΕΑΝ.
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'Αργά c,αv παίρνει το ξερ
, ό κ::,μματι άπ' το ταγάρι,
κι' άπλώvεται ξαvό.σαση σ·(ο σπλάχ1,ο του γλυκιά,
ό 5οιδ::,λάτης ποίι εσπρωξ� στον ο ι:, γ::, το ,:εuγάρι,
τ' αλέτρι του γυρίζοντας για τη στερνή αύλακιά,
τί, πι.:χ, οσ::, σnόρον ερ,ζεν, ή γη τον εχει ·πάρει,
κ' είΎ' ή ψυχή του άyνσντια της 6οuοη και δ�.ητικιά,
λογιάζοντας καί μίσα του καποιο άγαθό νά .1:σπάρη·
την ωρα πού μιαν αμετρη γαλι\νη μυστικά
κρατεί τά πάντα ατό.ραχα, κι

οί.δέ κλαδί <J"σλεύει,

cί1δ' άνασαίvει αντίφωνο στα 6άθη τοϋ 6ραδιοϋ,
μ' άπο τά 6αθη τ' οuρανοϋ κό.τι λευκό ·.rαλεύει
να ογεί, κ' είναι το χνώτο του σάν τοϋ μικροϋ παιδιοϋ,
κ' είναι η ανάσα του ΘεοC, π' άπ' την άρχη στοιχε1ώ1,•�ι,
κάθε φορά, τc,ν cίμετρcν αγώνα τοϋ Παντος,
για νά χυθεί ή αy&π11 του στά πάντα με το χιόνι,
που 'ναι κοuνιά καi σα6ανο, σεντόνι κα1 ξα,ντός,
κι' ο,τι στον κύκλο της βαθιά εχ' η ζωή μας Ορεψει
το ξαναφέρνει όλάκερο στην αλετρη σι yή,
για να ξανοιξει μέσα του μιάν ί,περούσια γέψη,
στην πρωτινη άνέκψραστη yuρίζc1,τας πηγή...
Μ ή τ η Ρ
1

0 ε ο ϋ,

απόσπασμα)

i

�,...-ιΛ.Λ,>.ΛΛ..,.ι,,J\�>\Λ.J\.<>J,Λ.ΛJ"-">Λ.ΛΙ\J\.�,U,ι,,\.,V'>J��

�ο

Οί

t<αλοι Ποιμί_νες

(Κιονόκρανο της

Σαντέζ, 'Άνω Λείγηρος)

ΤΑ
ΖΩΑ - ΣΥΜΒΟΛΑ.

τοy·

ΧΡΙΣΤΟΥ

Δ

r
ΕΝ ύπά.?zει φάι ν-η
οίχω;
Τά
γ:χ-�οοι ιυρά.κι κ:χί �ωοι.
Χριστούγ.�'Jν:χ. εΙναt έπlσ·ι�ς ·'} έοtτ·� τών ζώων, τα 'Jποί:ι Ξiν,.ι σ:J
VΙ)(ί):tισ,μένα.
γ1ά -πά.ντα. μ� τ·η•ι
Αευσι τ•οίί Χρισ-τοίί σ-τον ΚC:J'J.0.
Ό -ι9.α.υμά.σ1qς συμ6v,λισμο;, τι�ν
.ζώων άνάγετ�ι μόνσ,1 στΟν
Go·J
UΙ�ών-:ι Χ:1.; εz-:-! τΊ'jν Π�?έλ tυσf :-0.;
<rτll γρ:ιιφ6μ. :ν,:χ, τοίί ψ,υοο-�f:η-θ:χί
ου, συγγ?α.φέως ά.-πr.κ?ύφcυ εύ:χγ--γελf<ϊυ, ποU άν�φε?Ξ71.! στην Πλ:&ικ·η ήλικία τQυ 'Ι·ησ�ίί.
':\π:χν·
--τώvιτα.ι έχ. sί ε,...1:χ.
σω?Ο
!:ι. ψΊϊ'f (1συν:.κ:J1.-;·(1 �-, 17..'J
ιποU οεν
σ-εις,
:με'ν άπο τ1 �1Uς -θ.::ολόyους, Ο:1.ω; έ
'Πέζ·ησ,:χ•ν Ί.ά.ρις στ·η λ:ι.ικ·η φ:χ'Ι'-1.
σ-ία, -πι;.υ ,;:, οίκ:1�-1,:·rι ilψ::: 6mω; τ·�ν ίστο?f:χ. τvr3 Ί·ηc:ιϋ, που
χ:χ.ι
�έφτt:χ.χ 'JιΞ, Π?uλι/1. �.πΟ r.·ηλb
τ<)Uς φφυσ:ύσ.: ζω·'i, τών λ!�Ψ-::ι
ριων πού :iκολσύ-.S·ησ:χν -:..ην '.\γί,.
φυγ+ι r;-r,�
Οiχογέν�ια. κ:χτά τ·η•ι
'
'
επ�:1-:-ir\"ιγυ�το χ1.ι --:·r' 1 ν
,στην
,
άν 9�ώπω·ι
ιτευσ-�v �πο επ�·.9.�σ�:;
:καί α.λλων ·9-·η?ίων . ..
, AJ.λi -η ΠΧ?�Οο.-;!; τuυ γ,:ιΟο )
:pιοίί καί του bωΟΙΟυ, Π?υ έζέ:;-::ι.
Ύ:LV με τΤjν άν:Χ.σ:χ. τ�υ; τ(; 'J:')γέν
ν-ητο,, είΊ. .:: α.λλ·η Π?ΟεΛ�υσι: Ί 1p p ι
•
c
π::ιο�·rι"
τχν Ί) επιο.s.ο:ιιωσι; -τη;
vrει:χ.ς τ-οU 'l-lσ,:x.f�: (("Εγνω . b�ϋς
τΟν χτ·- ησ�ιμ $νΟν χ::χ.ι OvQ; -:�fjv
ψάτΨην τοίί κυ?ίο,υ αύτοίίη. '[[ έl.
χλ·ησί :χ -:ην 01 ,,τ·η?·ησε καί
απ ο
χτ·ησε μ,γiλ·φ λαΊκότ-,1 -::χ.
είν,χ,ι μόνον r:i απu
'-�\.λλi
.χρυφα. εύ-zγγέλι� ποU ivέμ�ξ,:"
τ·η•ι
ζω·η -:οίί Χ,ιστοίί iπ;
Γέvνησι μέΊ. Qι τοίί
JI &-θ,..>; χ:χ
--πο,ι<� ρ6λο -:ων ζώων. Τά.
ι,ωα
δχ0ιυν τ·fj �έσ: -του; σ-τα έχχλ·�σι7_
-σ-τιΧιχ. χ,ί,με·ν:χ,. Είναι ο; κ-χμηλ;:
χα.t ,;CI. άλQγ:L τώv μ:i�'ων �::χ.σιλ�
ω'Ι ιrooU εyξ�::Χ.ν σμ�?VΧV, λ!b.,:ν?V
-χαί χ?υσΟν ώ; δώ?,: στΟν 'J�ησjυ\ι.
Π?όbχτ� τών g� !"Χ�)ν
,είV%.! τ7..
't''Ϊjc; Β·η-9λεiμ, είναι ό γ:χιδ:χ?Ος μ�

ε

1

1

\

1

οε\J

-στη
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·η π :X?..9-Jνor;
-:ον όποίον εφυγ,
καί ά?γ6τε
τ
στ·ην
Ια.?ία
γυ
ο
Λ! -π
?Ι
?:Χ ό Ίηι;,,ίίς ε ίσηλ·9.$ στσ. 'ΙεοοσlΛΙάλισ-τα., είδικi γιά.' τbν
λυ:η.
\
'
,...,,
"'
ι ,...,
γ:χιο:χοο οεν •εοιστ:χσαν χ:χ-τcι. τον
�r εσχfων�, να τ�υ ά.φtzρώσουν ό
λ6κλ·η?·η λε1τουργί:χ, ·η όποία
μω; κ1.1τέλγl ζ� σε μ1.σκ1ράτ1.
Γχιι3ά?�t, bώΟι1., Π?ό�τ,: ά.·ι,.9έ�r:ιντ'1.ι συν :..zώ; στα. :Ξ.ύ;1..γγέλt'J...
�sfι.ν:ιυν τhν ά.γ�-:ι-:-!χ.Ο χ,:( χ.τ·η,ιv
τ�-:ιφ�κό Ι.'-?'-Χτ'f/�� τΊ}ς τότ$ κο:
άΧλτέλ�bαν
'Jω J:1.;. ·Ί�κτcιτι$
-θ:ι·ησ1χ �Uτ(Χ (1
ξ:όλογΊ'j .. 5Jέσt στ-'Jν
'Ε πί μισ·η Ί.1λ1 ,τηρίδ1.
,i.ι.:ιη.
στvυ; iνsγ$ιtόμενους χ.:1.ι-θc.δ?tΧο-J;
ν1.tJυ: ,η; Ι'αλλί:χ; σκαλίζουν σω
.-ύ,. γγ�zλ1κού,
σ, Λ;
ιη:χύλου;.
�τ·f1 ι �ά�τ�, στΟ 1ι Χ':1..ιθ:Ο?tΧό ν':1..ό,
·iJ l'Sνν-rισις πz��bά.λλ.::τ;1..ι iπΟ τh
γiιΟ,:1?Ο x1.l τΟ �ώΟt, rlv χ,:� σε
φάσ;.ι.fχ.:ιυνσ·t, έκατέ?ω-θεν τ'fj;
�-:·l'j Sά.tτ? έπίσ-r1;,
στΟ
ι:ν·ης.
τύμπ,:ν� τ'flς νατί1.ς πύλ·ης σχ1.λι
σ7.ν::, E\J'- ποfμνι? ιπ?eιbάτων με τό·ι
�τΟν r,_\γιο (1-έτ�,
' ς.
t:;�χό τr. J
τ:3 �[�:.>λσ�χ, ά.νχπ,.:Jάaτ�σι; τής
φυγ"η; στ·'Jν λίγυπ--:-ο, στ·'Jν �11.?τ�
π:χλι τi iί.λογ:χ, των λ[άγων 61.σι·
λέων , σ70 μοJσlίΌ του ]\ο)υ.Ζ:J ')
ιστ�fjν 'Ιz��υσ::ι
Ο,ιJ; τή; ltσLO�υ
λΤ1 �.. (--)-7, μΠΟ:iΟUσ.:: χ::ινslς να πολ
π::ι:ι:χ.Οείγμ':t.τχ, Ο!λ�πλ1.σιάισΊ1
1
ιι-.
•
,
•
ι
C:.'t't UΠ":J..':Jj_'JU 1J εκ:ιιτuντ�Ο�ζ Χ.Χ� zιl(ά-θε έπ:�σόΟ:? άν1.1:1).?ίλι:i.δε;.
στχτ1 - ι x.1.l σε u.ι'Χ v:.xo�ιι.:fj σκ-r�!.ι�νχι r• 1 κ1·�·,
Ψη.
' "t'W'J
\ι ζω�η
ι
• ( 1 μs!tVΊΙ
]-;,';"
'
0$κJ.
iνθ�ώπω J τ'Jϋ Οw3zκάτοJ,
":''J'J - ,:�fτoJ η 0.Ξ.:ι..άτου - τ:-

ο

1

r:α

σμέ·ι·r1 •

�το μ$σχ:ων:κh οι ηγ-r.μ1 ',to·J
Ε ι.. $� ώ; τlτλο « ιι .Ξ.�1 -:ή: $Ι; Β·r;γϊ\υχ.υ;iτ·fίς
·5λλ=Εu &:ο:�-:ω .. ,...:-,._,..
,
ανα.φε?�τ:χ:
lΓ �,:9-έ·ι?�. ..,�Ι;,:�ς;;_
,
\
ι
\
Ρ- .._
{Ι
εν'Χ. ο..ύΟι τ.-:ιυ !,J.ετ-:ι�ε�:ι 7ι; α.π�σχiι.>ξ.; --:ι:.3 · ..\.γί�ι.> Ίωσ·��.
ον•'"ί:λΙυλο1Οόν-της κ1Ι ε·J-.ι.
μ:χ.ζόμενον
γ:χ,Ίοοίίρι, που μετέφ�ρε την Π :ι?-
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·:Jlν'J. 6νc,J.1.ζόμzν-:.ιν T:.!�-:.3�x·r1 ::.
'Εξ i)J\cJ, (..ί "ι')\�τ.τ-χ: ι:·f1 ς i
iν1.ϊ.-:ι.:..:-r-:ών-:.λ.;
Π(ιΊ_·Γ1 : S.x�fν·r.:,
ζώ:ι στ!: ί.s�� :; σχτ,νέ:.. δεν
ζε
/_'JΟ�σ?-... ι 0-:ι ?Ί.! μό��·1 ::,: i,�9-�w... ,
,
Πlj:, 7.Λ/ 'Χ Χ"J.! 71. �W"J. IJ.ί.':J7:),':JJ'J':.
--:εxμ·f1Jt "1. 7,;ι;_j υ.uσ-:·r1:ιf J J 7Ύj: � ·r,π:ιω-:1.γω·ι:
μ!OJJ"ft:X.; Χ'1.t c:ίν1!
σ.�; σ,Γ; ί'οιΓ; ο,α _J- 1.
ζω'ί':. 'l[
Χ?:σ'!!�νιχ·Ι'J �,λυτ.7:χ·ή, 61.9ε:i
..
0-
μ.εv-η με '7"fjv "Γfι x1.l --:·fj,, Χ�.:9.·tjμ-
εί·1-Χ! 0-:ι.S�:-:ι. iΨθ-?ω
J!V-r1 ζω·f1 �
Π!Ψfι.
'\)λ):., σ--:'JJ �Ιεσ1.�ω•11. -:,:; ι.r:ι.ι
·ητ-:.ι σ�J.0Jλ-:ιν. (J"( zιι..r:ι·ιo",''j'J':;Jfjr;,:::
:Χ,/ Ϊ :i.
ε!J.Ί. tσ7GιJ!ΧΟ ϊ_"J..-'j"J.Χ7i,J:ι.,
εί/_Ξ. Χ'-'t crυ;.b:ι/:σμό. ΊJ Or,μt:.>.:.γt"1., ε�t-:-z:νΞ.7� σε ου'; επ:τ:::χ :

-:r,:

,

•ς.-

1

"'

,

ι

...,

.

'
το' 1.:ωνιv .
:ιυττ1 ν -::�ν τ:ισι �=ιJεΧ�'+ � ενχ σ 1J'τ.-:ιυ
G'.JZ'Jα.,,
-:ι..λλη"'f:.J?ιων,
σ-:·r1 ,J-�
"'
S:μενε ο���ζηγ;ιτ�
κχι i•J<iξf1''ΓfιTO. �'-ατ� :χ.πο το 1J έ�ωτ�?!/4?'
,
Π':J..?1.στασΞων. -:- ""'.
:)εχλ:σμ? των
Oii�,?:x. ζώχ. εχ:::ιυbχν μυσ7tχ€: €·J
b:)f,θ:ιuσΞ; εQμ·r1 •1:ιz;.
ν:·).!�;, με
τΟ σ6γγ?χμ.μ:ι..
-ι.ετ:χi ύπά?y_ε!
ιι'Γό ζωιχΟ 1
-:-�U Χ. :\ΤτεμπιντοUa
·jλJπ--:�iλ όγιιοv τη; Γ1.λλί:ι:,), ;:�.>
ΧΛε!
'
\ τ·η\ J
.. "Οι' για_
�1.�ο�σ:α'ζ zτxt, σ:χ.ν
,
Ο!ε:σοJσ: στις Χ:.Jvv.:J.:.ν�ς ε J'J'j!-
ε; ::ών γλυπτ ών ζώων -:-ώ·J έχχλ·r1σιώ1J. 'JΊ μο:.ιφ·fι τι:ιU Χ:ι:στQU i ;.,.9'1σ-τ··f ι ν
νfζ$7�!
π1.:ι1.0-;11txx·fj '7"'i;
'
'
')-�' σJ(.ν:χ. -:τ?r;σ),:J.μοα.ν::
,, '
'Υ..Λ
μ'j:,9η.
,
xxl -:·fj 11.:ι:.ι;.ι·η ζωων.
'() Χ:ιισ--:h; $ίν:χ: Ο "J ϋ ;, Ο:ότι,
σ�μyωνχ μ� � ,:x. 1J i:ιι.-:ι..'-? σJγγο7-:,
,
,
φε.:χ. 1 «με ι-:ο α.�:::ιτ?ον :uJ στ1.υ:.ι�υ
, ,
\
"'
'
τ·η·J ':Ι..':/1;:ι·r1 ν
T'jJ, εοjμ-χ.σc:
τ·r;-;
σ1.:χό; μ1;)>. ]�ίν1.: χ � ι ό ς, Οtό7ι
Χ-Χ-τi τ"fι ν {J.uσf1., τοU '_\6:,χάu., -r;at).
.
. ,.
'�,-,."J.((o,.'J.
fjc, �·,.
...... -) :
·'
-,'XU,ιtY.QU
'":(;U
]Ι ά.-9�/;, τ·fjν τε)�J-:χi σ-::yμ�f1 �
�
:;
Π'ΧτQι"J.�/."fι; -S.υσι:ιζΞι ε'Ι"J.'Ι
Ι.?ιΟ
:Χντί το;j Ίσ,.iχ. (ΙΙ 'Jκ·ην-fj π:ι:ιιb:ι?�!·J·fj πUλ.,1 της
σ":"·'J
στ&.νΕ-τχ:
--ε..Jμr
η
ι
..
1
..
z
,--'..λ,.J��
�ι�JΧ!
· ''�c
, ;..,.l'f"',..,
,
τ"
1 VΞ!"'J.
Ί
(() X'):'j:v;
εί.1ν.:ι-:
:.ιν"'J.ν:-:� ϊΤ'Ι'J.
Χχ.l μι? ν ό Χ$� ω ; 1
ώ :; σUμb�λ')
Τ; :ι:ινταστ:ι.?
τ·η:; �γνότ·rιτ rιιJ.
�υτο ζώJν Οεν cί φ r
- 1 'JΞ νr/. συλλ·,,
cp,θ.η :Χπb ---:oU:; κυν-r1 �'J);,
π,.c L.
έiν τc.1πc.ι9zτσυσ�ν ώ: 06λωμχ € J/.
--:6-:t ό {JJ ?νό
κο?fτσ:·
πχ�9έν 'j
τΟ χ:χ�=ιω� €:π·Γjγ1.ιν:. χ1.l
φiλι του &.π,.λi σ-:-1. ... ,,6ν;J.,τ& �·η;.
ΔΕν εμ�ν:: π,.��- ·ψΧ τΟ ϊ.ιiσl')U'J. (()
Χ�!στΟ:; είν-χ.ι χ:ιl π:. λ ε Χ άν ο:;
Ο:ότ!, χ-χ...ε;ώ; .,_ύ--:; τ() πουλ! Οέι.. ε.τ.,.� τΟν ·θ!ι..νJ.τ'J γ�α νi r:τι�σ·η τιi
\
\
,
ι
,
τ�εφvντ,.; -:χ ,1.ε τ�
μ.ιχ'j:t -:ου,
σω·θ:κ&. τ�υ 1 Ε ϊ. υσ.Ξ στ";'J l,ολγc...Sά'..
•

1

'

\

χ:χ.ι

'

"

1

,

:η

1

1

.

1

-

.

---

'i

'

.'

• ,..,

•

ι

1

ε�,.��

1

iν·9:ιώ�ων.
'Όνος παίζων με ψαλτήριον
( Σαίν Παρίζ--λ.:-Σατi.λJ
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Τράγος (έπί δράκοντος) παίζων πλαγίαuλον και ετερος 5ιολονί
στας (Κρύπτη καθεδρικοί) ναοί) Καντονμπερί)
πz,ιτ1..κόσ�χ. Ί.'Jό'Η"J. χ:.ιιγ,-::1.ι χ 1.:
'
1.πο
ς'1..ν':Lyl νν:ε:1.:
τ 'ι J ·: :φt :ι
�

,

•

1

Οί π1.:;1.ιλ·r,λ:αμl ·ιν:.ι: r.;ι) ί
�χ.6μ·η.
Ί ι π1.:ιc;.ι.'J!ωσ::; το.U χ��aτ-cϋ ώ:; π :ιό Ο χ-: ο J
;_ν&.γ:.7-:ι.�
<rτ�fjν y:ιά·η τ:J '_\γfc-.>
W"J.'JJJJ
τοϋ Β:χ.π:�σ:��: <<Ί3ε ό ::i.:1.νό;τ�)
Θ:,ϋ». Ί! ::1.;· 1::-uσ:; με 'i' :t. '; !
κ1.τ&.γzτ:�.: :iπι:; ·-:..f1 ,1
:!ι..�c'!:iy·/..·fj
,η; ιέ� ,ω; 1 ΧΘ )':::.;
έξ·ηγησ:
( Ί-ησοϋ; Χ?:στός Θ ,;ϋ Υί6; �ω
"ή?). :\Ιέ ,·ην ) iΞ;ι :ι.J,·η ά·. ιω
:ιfζ:;ντ'J οί z�.G7 "J..Ι'Jl σ:i ϊ"C'ΧλΎ,J.
Ί_Jb'Ι.'α. μ:,:Υ.ςJ 'ΟJς. Τ·ί;ν έz,-r,
σ:μοπο;·,,r:r1.ν
ά;ι_�ι..i σ':1..ν ΧJ�r:τeι
γ�1.μμ-:ι., z.1.l μ�/ � 16:� 'έl 1..σ- χ, τ :. ,
.
\
'
"
π:ν τ'f1 ι Χ.?�.ικη ,σ r,/X!J�-:ι., ;·η;, υι -:·η?·η..9η στ-r;ν ε:χ; ,:;γ�1.φ11..
'!l
' σ· 1 ' oJ,
,, :;�{) -: Jυ- '.\π a ? t �· --:1 :ι α�
:
,
,
γ:s..ι
11 νευ,J.1.:,:, ει_,·r;σ:JJ-ιπ,:·η·S.·r;
σiν εχφ,1.σι:: x.�t -τοϋ Χ?ιστοU.
'_\..λλα. ό Χ�tστΟς μπct:ί να ε1

1

�

τ:Ξ.ιΟυ-Sι·f\ κ7..l κ1·9ε &λλο έ;ω:-?�Χ;
τ.1.; :ι�σ�, Jτι ι.ό. K:1.l εiχ. Jvfσ1 Sη Ο:1.-:01_:/.."J.. ω; ι.:.:ι·1-::-ι:)�. α:.-:ο;, (J.D!.;.
Ί) λ έ ω ·ι, Oι·fjγ-:UvτA!, "έy_:.!
ι:·fΊ,
·
ι ,
χ ι· γ
οτ ν
J
.J: r� �:.ι, . ν�.
,-,
σ ..J �v ::χ. ,,
c;y_.;3ι:ιζ·η ε Ι'Υ. χυχλο με την συ?:�.
τοu στb χά.\J.'Υ... '() xJz.) �; $Ιν:χ.ι ό
τ.,.::ιiC:.ιc:ι;, ·fj �ύ:ιi
ΟιΧ"J..tG1σ;ύνη
-:-ι:J Θ::::j_ Ί;α\/ c b·ήσΊj
-:i ϊι.vη
Αύτ:i. ,:τΟ σι;μ1.fν:.ι 07ι ·fj 'Εν
σi�ι.. ω::i.; συ',:-: ·λέσ�9 Τι στ:Χ
χ,:..
/'"1., έJ άγ·ι:'� τοϋ Ο::ι66λου. "Έ71!!, ό Ι έω 1ι ϊ.'1.�.στ.iν:.: -:·fjν 8:.ό--:·η
-:,. -:,;J 'l·fj1�ϋ.
�:·r1 γ:ιϋ J-:1.� άχ6.J.'Ι Οτ� το λ�:·ι:::χ.:)iΧ! �Ξ,St1ιv�ι Χl"J
,SJ.ω; bγ1fν:.: ά.ϊ:Ο τ·Γ1 v χσ:λιi ι:Υ
λ:οντ"J..:)ίν:χ..; x1.l τ·fjν τ�!τ·η ·flμl?L
τΟ &:):1:. 11:χΟ τ:,ϋ 9υσ6.-! ζω·fj κ::χ.t
τΟ ξχ ι1.9έJ·1:� στ·f} ζω-ή. �[ι:Χ σ7..r:τιχ·η :χ.Λ1ι.·ηγ�,!':1.. :χ.ν1�εJΞ-:,:ι
τόν 'λf:ίελ:ι.?ΟΟ: «'Ο Κύ?ι�ς
στ-ιrJ·fJ ο/:�; το ;ι�αγ�-ο του \ι:ιντ-α?!'JU, π�υ η πν�·η του π:χ.:-ε?"J.. ,;.ου ....
"'

'

ι

f
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'
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'

tι
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1
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1

1

1

1
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τ·'}ν τ?fτη -ημέ.?α,
τQ ά9υπνfζ ·t
c:ι.1.l τΟ ζωογ?ν�ί». �zΞτικi μΕ r:O
)\ιοντά.ρι iν1.ψέ?�α,ι στΎjν π α.λ:ιια
- - r1 σις:
.λιχ-θή:ι.η μι:ι σ;ι.a-�ινη άφήγ
�n \ �:ΙJμψWν
σuv-ήντη1ε μ:i
μέ?χ
,
� ,
στο Ο?ομο- του ι�σ:ι.υμνον ΛεDντο;
-όρυόμΞΨ')'Ι», ποU το� έπ.Ξτέ,,9·;ι· l\T:
<3ύνχ.μ:ν ]Ζυ�fου
τον
σ:>νετ?:{1,
\
, (J
•
\ '
·'ί 0 u" τΞ αμυ
ε'J
χω?::;
,�,.' π::χ.v
χ·,, 1• -1
γον Η:; 't'OJ,
ε\!πε -::ποτ�ε ισι-:c.;. ;'
'
,
•
�'-?� μ.�'�:tz1. στ�1 γυ•11.�χ1. τ�υ, ''J
οπ�::χ, -.9-ε),φ.; νχ ίοη το τ.τωμ. χ
τeιυ λ��ντ:χ.�ιιϋ.
l(αi Οτχν -π"fjγε
π:ίλι ό ��.J.ψών, -είοξ ((συνηωγ·η ι
μελισσών έν τ4) στόμ.:ιτι τοϋ λέ
,οιντο:; Χ:t.� μέλt». ]J σΧγ}"ψfj !7t'Χ.�:
στάνε--::χ.: στ·'Jν boti:ν'TJ r.ύλ·η τΎ1 :;
Σ:ί?'ί?· Είνχι -ί-1 π:ίλ·rι του :ι.χλοj
μΕ τΟ χ�zό x1.l -� νfχ·rι του ύπ·rι -0 -·· - , ,
,
ρετου
-:ου - ε�υ ε�: ;--:_�' J μ ω
'_ � �;� � :_ 1
-ης νυ:ι.τό:. λλλ:ι οι..σr.,
•. ιχ. η
.εiχόνk τ rJU Χ?:στοϋ, π�U τΟ·ι σχ:.ι
τών,CJυν �; άΨ.9::ιωποt χ-:ιi ό ,9-&:11τός του yfv.Ξ't':t..! π·,1 γ·}1 vέ-:ι:; ζωή:.
Ί I Οιπλ·η σ·r1 μ.-:ισf-χ
�π-χντσ.7�!
.χ-:ι! σΕ -::λεfως ό:vτf·.9!τ.Ξς �ννJι�:.
λ:cπ,ά.:.ι, r, b:χσ:)
7W'I ζώ
ων, ivσ-χ�κώνzι τόν χ�!στό. ά.λλ;.
iπfσ-,1 ς τΟν Οχf :;.eινχ. 'n ι;:?Qφ·fjτ·,ι ς
"'Ωσ·,,ε iv,,γγέλλε.: τΟν Χ::ι:στΟ λΖ
γοvτ-:ι.;: «'!.�:; λiων
έ�zύΕ. �τχι...
κ1.t έ;,.. στ-ί-1 σeιντ:ιι ώ: �,vε.ον έζ ..\.:'
' .
,
' γ·r,:
υπτv1 z.1.t ω:; ι.ε�:7-:r�-,. εκ
·
"'Δ.. ιrσυς,fωvη. -\.λλ:Χ σ-· c·..f1 v ' ,..\.μ!έν-r,.
<; c(l(α.λt; (,-)zO:n συντ::ιfb-z! z.iτω
α.πο τ α πa.Λ�.'Χ.7'1. '7'.JJ εν�... οϊχχ r;'ι,,
971. Χ! ε•ι-:ι
ι.:(;ντα�ι. _-;·,;ν ι,ε!ψ1.
vv.-S·ί-1 :ζ,1 -::;,:; 1{ι:ινχ. � ..λ1.b!Ο σJ·J
εϊν-:ιt (} •θ;ι
�?ίbΞι ενcι., λέ-:;ν-:-:ι·
:Lμbο; τvϋ Χ_::ιισ-:'jϋ έτ.! -:Qϋ �1.τ:ι
-νά.. '�\.ί.λ/1. σ:� τ ... μ:τ::t•Jf;'J τ·'η; μ. ,1�::ιοπόλΞω:;
τ-ίι: ΖχΧ:t., lvx ),i"J•J
�i�ι 0::ι,J.ώνzτχι έν7.'Jτfοv έ·1Ο; r;'
ψεω; :ι.:χ-ι τό πα.τά..c-ι. '.Ε3ώ, άvτι.
'
'
ειvαι το σύμ'cJολο '"ί�j
στρόφως,
Χ ρ ιστ0<υ ύπιε(α.σπιστου χ 1.t σωτ"Ϊι 
? �; τη; :ίv-θ�ωπ6τ·η'"ίος.
'11 ί'ο,1. οιπλη σ·rιμ.χσί:χπα..ρχτ·rι tε'ί-:--:ι: Χ1..! στΟν i1�ό. Δεν )\έ 1-:,
1

1

1

Το

,υ;

1
"',

�

1

\

1

, ..

,

1

1

Οτι α.ύτΟ τΟ πουλί r μπορ�i ν' ά.νε,
,
b:χιίνη
'tOV ·ηλιο χω?ις α;
,
,
G
'
'
r
ι
ν:χ μπωνη χ7ι οτι ν:ιγχι:ιζε ι τσ., α, �
�
ε,οπουλ:χ. να ;ι.υτταζουν χχ-τcψ.ατ:χ.
� ,
\
,,
'
\
,
-:ο σ..στtο τ�ς Ί)μ�?:ς χ�ι τα: �:,
αιϊυσσο, αν δεν μmηεΊ.'�,ι (Ηην
Συμ.Gολισ-μό; τη; 'Λ ν-α.λ·�ι:rvυν;
φzω; τQυ Κυ?ίου :ι.αί τη; Έσχά..οr�η; 1(?fσzως . �τΟ πε?ίφημο χι�
νόΧ?ΧV� τ'ΤJ; J3εζελ,_ι εv:ις άε-τ)ς
μzτχ.φε?zt εν-χ -π tο! rε το ?α.μφο5
;
,
υ οσ
:J;� Ε� 1t�,θ.�ηχε
τι εχ
�ι
� - τ-,1
�
επιο?χσι ελλ·ηνι:ι.·η ( · η α?πχγη τ-οϋ
J,�νυμή1Ο�η), άλλi συ,μ})ολίζει τόν
Χ?ισ-:ό π�ύ όο·ηγεί τί; ψυχές στrι
ΘΞό.
Τέλος, δΕν zίν:χ: έι..πλ·fJΧτιχό ν:Χ.
Π'"J,:.-tστiνετχι ό Χ�:στΟ; σ:Χ.ν Οφ:;.
'l'ό έ�πzτΟ α.ύτό συΨrι-θ-έσ-τατχ έν
σχ?:ι.ώνει
1:l,ν Σχτχνi, άλλα
1
;\lωuσ·fj; _,ΕJετεt ξν1..'J Οφ: σ-τΊ'Jν ΧΟ
::ιυy�η τ·fj:; �:ιb-Οσυ -του,
τήν ό
τ.,ίχ •.)α -θε,χπεύ·η του; 'Ισ?χηλί
:ι::, ϊ:σι %.1.l (J- ί αν--s�ωπeιι: ,{).' ά.
νzbiσ:.-υν τΟ•J Ί-,1 σ�vϋ έπl τeιϋ σταυ,
'.ιυ ι_ν1.., το' :t!μ7
τ�'J του;
α.1t1χ
\λαο
,
,
)
t - ιι
,
,
ς·,1 απο τον ,:.ιωvι� -θάν�:το.
. \ί π1.?ομσ:ώσz::; τοU
Χ?ιστ:.�
ζώχ εΙ Jι1.! πολυi:.-ι,9-μες. 'Α.χ�'
''
μ:rι %.'1.!' ζω1. , '7'Ξ?1.7WΟ"�
�z?·fjσιμoο χεν-τ�υ?Οι;.
πι-..'.·r,{)·r1 J;J..ν, οπω:;
ζώα.
"J�πfσ-η:; συνεΟυiσ"'.9-,ι μ� τ:Χ.
ί:�J ι.,:,:-ι!στ�νGι:.>'J
τοU; ;.ύ,,_ γγ � λι
στ�;, το λ!ο•1τ&:..ι� τοϋ iγfου Μ&.�
χ:ιv, ':ό εωΟι ,:οϋ ;.γίου .Λουκα,
-:r.,,v ά.zτQ τ:-;ϋ ά.γft'Jυ Ίωiννου, x1,9W:; %.'1.l u.ε τ�ν C!.Ψ9-rιω1tο τοϋ ίt
γfου ::\[-:ιτ·�:χ.fου.
..λι6τι. έν�ην,9.9ώ
π-,1 7:, έ-9.υ�σ:1.σ,9.·η ώ; bι'Jϋ :; , δt έ.σχι1σ�
-=�·ι ·9:ί111.,c, Ί.ω::.\; ν;. βυ-Θ-ισ·9η :r'
':/.U-:Qν ώ; άzτΟ:; Χ':/.ι iνεστ·ή-9·η ώ;
λέω•J.
�-ήμε:..:ι, bέb1.ια, Ολ1. αύτά ψ:ιίν�ντ1.ι i:-1f�ι::ιστα.
.lύσχολ:χ.
α.;ι. r,λι;υ,9-,ίiμε · τ·ην &.λλ·ηγηί χ
1:ων
γλυπτών.
ΕΙv:ιι έπ�ιΟ'fι y_'Xσ�.s
�·ι�,ι έπ1;φ·'1
τlς π·ηγές, τι; iμ
rιtνεύ-σει; τώ•J Π?ογόvων μ.:χ.ς. Στά.
πχλ·ηά -τά χρόνι:χ- :ίντλουσ:χ.ν ά.πο

ω;

1

1

,

tι

�\
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\

1

με

με

1

1

1
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ΙΛΙΣΟΣ
-ι-η•ι έλλ·η•ιιχ·η μυθολοyίχ, ά.πό τ·ην
Έίbλο,, ά.πό τά έ-τιιστημονιχά.
6.
�λl�, άπb τiς Π1?•χ06σ�ι:;. Ώ κ.6-σμο; ητχν ενχ π:v.γνίοι φχινομε'"νων. Έτισι, -τοUς ά.;; .::σΞ. ν:Χ. rro1.ίζo}J
;μέ τα. φχ,: νόμ .. νχ. �ίπλχ στί; ά.
: \Ι'Ξ.ΚΟ(J,τtκες •σκ·rι νΕς τ"fj:; l\�νv-ήσ�ω�,
γνωστών
ζώων,
-μέ σt)μμzτGrt.·η
::Π?Ο<σi-θεσ:�.•1 ζω:�. έςωτιχά. :IJ φχν'
'
'
-τχστιχα, που Π?Οσz:ρε?οντο Π$(Jισ·σότε?Ο σάν σύμGολχ χχί άλλ·η
-γο(Jίε;. 'Έτ-σι έσχχfί�-θηχ� στ•ου�
"!Π·χλ�ι�,1υ:; να.ο,υ:; α.υτο που μ.πο�ει
,ιά. ό·ιομχσ·θ-η «το ε,;χγγελιο τω 1
1

ζώων». 'Όπω; ό Χ-.ιστο;

&.ν�tω,�ο:; για\ να_ χ�τ�λ-θ·rι

εyιvε
σ-τ,'1

ζω·η, εγινz κχι ζωο στι; μ·ηηοπ�
λε�:;. '1 Ιτ:t..ν σ:Χν εν�:; άκ.ό μ -ι1 ϋ μ,,ος
νπtb ς τΟν Θεό, τοU όποt(..υ -η εί:ι.�
ν-1. ό?άτχι σ' όλόχλ·η;,·η τ·η•ι Δη
μ.ιου?γίχ. 'Ο -θοίχμf:ίο; τ'ί-1 ; άλλγ1 γο?f1.:; δΕν μ..::τέ6χ.λ$ τfr.ο,τε: Ε>
ν1.� ό ζωιχ.Ο:; κόσμ10; ποU Οοξά.ζ.::
-:.-χι: ά.πό του; γλ&πτχ;, ι,ι.έσφ τοϋ
6πQfo 1J Οοξάζετ1.� ό ί'Ο.�ος ό Χ ? �'
στο;.
]).\�JET, :.Ι.\ΙΗΙΗΕ

Μuστικός άμνός {Μητρόπολις της Βαράνς)

Γ�Ι
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ιιπ0-eας...

Δέv μπορεϊς vά προωθή η
δαιμον α άποθα ρ vοντας
την
ο
κέρδος.
,ον
άδuνατίζοvτας
αδί•νατο,
rον
Δεν μπορείς vά ένισχύσης
ίσχuρο.
ε
ύ
Δεν μπορcίς να 6οηθήσης τον μισθωτό, y,κρεμiζοvτας ,ον μι
σθοδότη.
,ο
έvθαρρύνοvτας
Δει• μπορ�ίς vά προωθήσης
σ ς την άδελψότητα
ρ
ί
•:
υ
ταξικο μίσος
Δεν μπορείς να 6οηθήσης το φτwχό,
άποθαρρύvοντας τον ".Τλούσιο.
Δεν μπορείς ι-ά κερδίσης τη γο.λήvη, ξοδε οντας ;rερισσότερα
άπό οσα κερδίζtις.
Δέv μπορείς vά φτιάσης χαρακτηρα παραγνωρίζοντας την 'Πpωτο6οuλία και τη, άvεξαρτησία.
ύ
Δεν μπορείς νά 6οηθήσ']ς μόνιμα τούς άvθρώποuς ι<άνοvτας γι'
αυτούς ό,τι θα μποροuσαv καί θά ωφειλαv vά καμοuv οί
'ίδιοι γιά τον i.αuτό τους.
'Αβρ α άμ

rι

1)

t

f
)

{
'

Λί νκο λν
Ι

"όπως dκiπτεdαι...

�I!

�

�

1

ι

�ι

"Οπως άγαπάς, έλκύεις. �
"Οπως σκεπτεσαι, πορεύεσαι.
Βρίσκεσαι σήμερα έκει όπου σέ ώδήγησαν οί σκέψ�ις σου. Θά �
'
6ρεθης αuριο ι<εί οποu θα σε οδηγήσουν οί σκέψεις ,:του. Άδύνατον vά ξεψύγης άπο το αποτέλισμα των σκέψεiJν σου, μπορείς
ομως νά διδαχθης, vά άποδεχθης καi νάσαι χαρωπός. Μπορείς
νά σκέπτεσαι επρος το καλόν, το ώρατοv, προς ·rηv άγάπη. Σ rά 1
χέρια σου άvήκει τό αϋριο.Θά λάδης ο,τι θά κερδίσης, οϋτε •.rιο
πολύ, οϋτε πιο λιγc. Θά γίvης τόσο μεγάλος ;, ·rό·σο μικρός,
οσοv και ό δεσπόζωv πόθος σου.

�J

Τζαίημς 'Άλλc,

!ι

��.;;;���
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(Έτοιμοι yια το 8ον ετος
Με

το

παρόν

τεύχος

συμπληρώνεται

ro

ε6δομον

ετος

του

«' 1 λισοu».
· Σuμπληρώνονται

επτα

χρονια

uψηλης

πνεuματικης

εργεί ας και διαδοσεως τ11ς ελευθ_ριας της σκεψεως

καλλι

Έπτα χρό

νια άνωτέρας και άληθινης ψ u χ α γ ω γ ία ς
Εuχαριστοuμε ολοuς τους σuνεργατας και 6οηθοuς και ι:νι
σχuτας του ι.ργοu, κατα όποιοδηποτε τροπο
Ευελπιστούμε

του «'Ιλισοu».

cτι το περιοδικο μας - ολων μας - Θα

περι6ληθη και κατα το 1963 με πλατεια και θερμη ::μπιστοσύ�η
Ύπενθuμιζοuμε, οτι ΠFΩΤΙΣΤΟΝ χμΕQΣ του καλοί) σuν
δρομητοu εΊναι να στειλη τήν σuνδρομη του, χωρις οχλησεις {που
έπιφεροuν

περισπασμοuς,

απασχολήσ::ις

ι<αι δαπανας)

Ή σuνδρομη του ετοuς 1961 ΠΑΡΑΜΕΝΕ I στο ποσον των
50 δραχμων
Σας παρακαλούμε να η"Ίν στειλετε - κατα προτιμησιν με.
ταχuδρομικη επιταγή - ση1ν διεuθuνσιν

ί(ωστην Μελισσαροποuλοv
ΔραγατσανίοJ

6

'Αθήνας - 122

ΣΑΣ ΕΥ ΧΑΡ I ΣΤΟΥ ΜΕ για την ανανεωσι της σuνδρο•μης.
ΔΥ--O

ΦΟΡΕ.Σ- σάς .εύχαριστουμε _ για την άποστολη

σvνδρομijς ΕΝΤΟΣ

ΤΟΥ

της

IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Περιμένουμε την σvνδρομήν σας·

Μη μου μιλατε πια yιι'χ τον άνθρωπο
'Παραμενει η γνησιώτερη όψη του Κακου
Μην τα πιστευετε, σι νεκροί δεν εΤναι άκινητοι
·-το κελuψος

είναι ποu άφήνοuν όπου εyκλειστσι ηταν,

· κι' αuτσ με τη σειρα τ-iu θι'χ yινει πάλι γήινη ζωή,
τι'χ ψτερα της ψuχης δεν τι'χ σuλλσyιεσ-τε,
Δεν πεθαινοuμε, άλλαζοuμε κατοικία
Ψεuyοuμε την ανιση δικαιοσuνη των ανθρώπων
• και σκ_παζομαστε ,με την τελεια Δικαιοσύνη
.Πως θα σταθω, με ποια ποδια θά μείνω όρθιος έμπρος στη με
yαλη Κριση,
�,Πως θ' αποχτήσω ανάλαφρα ψτερα στοuς ουρανούς των χρωμά
των

του ψωτος και των άσuν11θιστων ηχων νά •,τετάξω,

(Όλοκληρος μια περισποuδαστη είμαι μελετη του θανάτου και
η ζωή μας μια λαμπρη Σχολη του θανατοu).
•'Φωτοyραψιε-ς

εiι' μ- αστε -έδω και

τίς

π-αλιες

-ψωτοyραψιες

•rοι:ις

τις θυμάται,
Πολεματε νά ο<αταρyήσετε το θάνατο, ω μωροί, άν δεν μας ·rον
χαριζε του Θεου το Κ ρατος
'θάπρεπε να τον άνακαλύψοuμε, ,<αθως μιι'χ μαγεμένη χώρα.
Νεότης

είναι

ο θάνατος

και

ο

Θεός

Κι' έμείς ενα μικρο μερος νεοτητας
ικι' άθανασιας.

Ι Λ Ι Σ Ο .Σ
Δια6άζοuμε μιά ίερη απαγγελία και ό τόπος γίνεται ίερόι-,
δια6άζοuμε μεσα μας τά ρήματα της αiσιοδοξίας
και τό μελλον γίνεται χαμογελαστό.
Μια ίερότητα. μας περιμένει, το μίλλον.
Τί είπuχί α, μετά στό γεφύρι της ζι.1ης και του θανάτου·
μας καρτερεί έλεύθερος ό λαμπερος θάνατος. Δεν ύπάρχει σκοτάδι πιά.
Μήπως νομίζω λοιπον οτι ί,,πάρχω;
Καθώς οταν ε'ιμαστε μέσα σ' ενα οχημα
πού σιγά φεύγει
και κοιτάζουμε στα τζάμια άπέ�αντι
τις σκιές των εξω τrραγμάτων
τις σκιές των άνθρώπων νά πεpνοuνε;
Τί εχοuμε νά χάσουμε λοιπον αλλο άπο τις σκιές μας;
'Άρα θά μποuμε μέσα στην ίδέα του πραγματικοί)
οτα,ν φuγοuμε άπό τη σκιά μας;
Δεν είναι αύτη ή σκέψη κάτι 'Π'φισσότερο άπο την έλπίδα
δεν είναι ό σuλλογισμος αύτός της άπελπισίας μας το χάδι;
Τώρα περιγελώ τούς ψό6οuς μοu ολοuς.
Τώρα τίποτε δέ με σκιάζει.
Τό θάνατο τόν άγκαλιάζω σαν χώμα έπαγγελίας
και φιλώ της πατρίδας μοu το πρόσωπο.
Γελώ για την παγίδα της δόξης.
Για την έκεχειρία της ήδονης.
Για την εiρήνη τής κάθε χαράς.

κ.

ευλογώ τον πόλεμό μοu με ΤΟ σώμα

πού μετατρέπει τήν έπανάστασή τοu
σε μια άτελή α'ίσθηση,
σε μια ζωη άνuπαρξίας!
Σε γνωρίζω τώρα, ω γνώση
πού θεραπεύεις το θρίαμυό μοu!

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ.

31 Τ;
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•

'i
'Όποιος έπιθυμεϊ νό: άποκτήση τό
βιβλίο που έκυκλοφόρησε ό κ. Κωστης
Μελισσαρόπουλος

1

1

1

ΜΗΤΙ-Σ
"ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ,,
νό: στείΛη δρχ. 50 με ταχυδρομικη έπι
ταyή, Κ. Μελισσαρόπουλον, Δραyα
τσανίου 6, Ά θήνας 122, και θό: τό λά
βη ταχυδρομικως στη διεύθυνση που
θό: σημειώση στό απόκομμα της τα)κης
έπιταyης, πίσω άπό τό όποϊο νό: yρά
ψη μόνον τη λέξη «Μη τ ι ς ».
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1
1
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χ.1.l !:χόν:ς απΟ ά
π�:1τ&σ.:.ι:; �π:)όσιτz:;
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ΙΛΙΣΟΣ

Γιά τοU :; ύπ�Αοιπου:;, τi τυzε:,1
g:ομ�ΙjΊ.,:tνιχi ε,θνη, "fJ Π?GJΠ"t"ιΧ1)
εlν:ι.t λιγώτ�tο σχ.οτc:ιν-ή, γι:1.:τl r-ίν
Οέν «ξεψύγωμ� άπΟ ,�·'lν ;οεολογιχ Γι
φυλχκ·'J χ:ι.l -:Tj :; έ--.9νt:ι.ισ-:ικΤ1 :; χ:ι.!
'
ΧΟ:J:1γ:Υ--?1.
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· :; χ.χι 7"fjς τ�χνολ'jγι1.; μ::ι:;
να. χ:�.,τ!b�ϋμε σ--::!ς iτσiλινες
χχι
μπετο•ιιένz.ς :ι..Jύπ7.:.ς τΎ'1 ::: όλ�χλ·r,�ω
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. 1 :; -:ών .λ·r;μοι..J:ιτιχών
�1ελέτ.r
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Η ΠΟΡΕΙΑ
ΤΩΝ ΓΕΝΝΙ-ΙΣΕΩΝ
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ψη,9."fj σε l.fι.νος, Οπr;υ τΟ ε!σόΟ·ημz
εΙν"'J.ι λιγώ-τε?U άπ'J 5 Οολλά.��:ι r;�I),
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μ: ον ;ε GΌ. Ί r ά-θλ:ό,·η; π:ι:ρ,.
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Ό ίιπερπλι1θυ<Γμος της γης, οπως τον είδε 'Αμερικανός
γελοι0γράφος
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εΙν:χ.ι :iΟει:χ.νό.
Ίr Νότι�; Ρο3 ..σί:χ. εχ;;;ι
πλ·r,&.υσμό � έητ�μ�
!Η1 :ι, ένώ -θ-i u.π?�οϋσ! νi 'jω")i
.
�-η 50. 'Η λiθ;,;,πί� 'έ.y_;ι 180 έη·
�Ι'{u.μύρι1 εϋ�!';?1 στ:ιέμμ:χ.τ:r. π��
μέ.'ΙΟU'Ι ι.έ?σ7.. κ�Δ η l'ωσσίσ. άC , τ;ι το'' Ι πληv-uσμο
... Cι
'
:χο-' η �Ο' 'Ι δισ...:ιε.
�
�
_
που ,9,α. μπο;:..vυσz
ν . 1. σ·ηχ�σ·r�.
, l'J Χ :ι.ι -,,
Στ·ην 'J 'ΙΟΟV-ησί7. ,, [ . t 7.07.
1'1::xJ'JΙOQύJr.ι.. 'έχr:ι'-�J
G7tt!,J)Y:.,.εNi:)υ;
1,i ί•G ά.v-θ?ώπου:; στό τ Η?:t.γω•ι:
χ() μfλλ!, ένώ ·'ι γ:ιτ.Jν�χ·')
:�ο-υ
μ&.η,::ι μό'ΙG'Ι 8G. 'J 1 .\1Jσο1.λί7., ό
'
J(αν:χ.Ι3ιi; έπfσ·rι; μ.π�;, :ί v?J. 8:ω
p·η-θ.c,ϋ,1 ώ :; U;,a, μ:σ;-i�:17.'Ι:ί.
'ΛλλrJ. '";Ο ϊ.?όbλ·ημ1. τΎj:; ιι�τ:ι
:χ.σ
τ·fί ι
ν τεύσεω:; έξ 'Υ..:,τάτ:ιι ι:Ί.r.�
έΟ?:χ.fωσ! --:η :; τ.χγχc�μ[�υ =-��·f\Ψr1�
άτ.:)
π�iγ,μ:ι Π')λU ϊ';tb Ούσχ.ο) ο
τΟν εΛ:γι.ο 7ων γ::\J 11·r1 :;�ων. ι.:..1.
ν:ιγυ�ίζο�.J.s σ-:-·}1 ν 7.·rι;·l'j -:?U ·;:�r,6λ·ημ:-ι.:":�·
]J ΟλΛ�:; ι.W:ιΞ "" :1.σy'ji :ιU J7�! t'-�
\
ι
τ�ν T.Ξ?ι'J?�G:J.(J' 7ω•ι γ:.·ι 1r,σ ·ω•ι.
' .
'l'
Σ τ·ην
' y:-ι ι:ι·Η ·η' μ1.:;
:υ:ιχt:ι ο
_: �
_
,,
ελΞγϊ_":J; τ(.;υ πι-,1 5-υ-s,1.-:.J T.ΞJ: ... Λr19-S fj σι:-; Τ.Ξ'/7:t:-:�:; σιiΟιο! ()τ1•1
τό σχiO!o ι. JJω.. 9fj. ,) έπ�ι:,7·fιμ_ J
νες 57..
..
π�ι:;;_ω:ιfιΙ!J.JJ c;7·f1 1 'Y.'J:!·
μετ�)7:\σ·,;_, --:-:J ;t:,:,;/ f1 J.-:ι.-�:.
α.ϊ.'
'i:"S1/..'Ι!Χη cl.Π"f.
'
"'
r ,
� ... UΎ'WJ'J.
�! ι.�� �r; ?J.ε;i:, J7..
'VΞ.μ·rι Υι:ι3 J
�!J,l..:t. f,J"Ξ.':.".J/0''/!'Y.. Χ"J.
. �γ� ,. ,1:.
xcηι.TJJ
! 7 ,�
<.:ι::; γ.':1. ι-:ι. ϊ.J r,:.�"(':ι:.r.J1-:-1:
•!
ΎJΨ:ι.i/::.:. 7:"..ι ε:: u.C:.::: ε ',1t �!V7.'
..1 ... r
νοΊ "'J"J. σJ J'Ί,.;;JJ.
(), ;1.13,_,,�
,
• .., r
"Ί': 'Ί. 7'Jυ; •':J'f 'Ί J ',J'Ί .J ι 1<
'
/.."1.�·μ:'1. ,.ι/''Υ., �- ι7t7:"( ..ισω1

0

π;ύ�η μιά μ�?):., Θ2χ. είν1\ Μ'Π?$�,..
Χ'JΧΧC'ΙΞς χα.ι Χ!T(tVG;. Οι ασπρ ;;
-θ:t ο�ίzν·�:.>ν τις <(:iσφ1.λεtς» μS9�;
•
,.., "\
.
':"
'
, ο
οπeιυ Ί) συ�Α�r,ψ,.:; �ινχι etΠ!ν-�νη.
Οι yυ,11:χε:; π11υ
μπιηο,ϋν vά
Ο!:ιbiζο-υν -θά Ε ι ου,t τα. �ημεfΧJλ6�
,
γι'J.
γι1.. μΕ τα ί'Οt1: τ?t:χ. ϊ.?ωμ�τα.
τ! 28 μ�(Ζ; ":�t) χύχλου τΤj; έμ
μ ηνο,:.ι ρ-?η,.
r'!.); τώtαοi γυνχίχ-Ξς 1tGU Οέv
·ηθελ:-ι.'Ι α.λλα π:ιιδιά εοι,ισ.'Ι
"
τΞλzυτ�ίΌ τους πιχιδ,ι τΟ
ονομ:χ.
'
'
' νη, π�υ σημΧ!\,�!
«αλτ,)
<( τ-ου?Gt:ι....ι
Ύj «Ο"τό-π».
ΤΟ τουρσιGUν εΙv:χ.: ε'Ι'�
\
" � ..... '
-:τ:ο ο:�οεbου.εν'Υ..
Τ::υ�χfχ.
".\ν
σχεοιr;. θi έπtτύzη,
'17.! αλλο ζ·ητ·rιμσ..
l\Ιιλώντ::ι:; σ;,.
οι:ίσχ ;ψ: ύπr,,σ.ν1.πτύχτων
Ί.W?W'I
στό Κάι?ο, ό lI 7.Χισ-τ::t.'Ιο:;
ά'Ι-:-ιτ.�cσωπος 'Λλτά.9 Γχωzά�
είπ
Οτ: «τό σεξ εΙν�: ·Γι μόν·η γνωσ··r-(J
G"C"Cιν ψτωzΟ ποf ·rι :1:;)). . . 0 άνt':
π-:ιC σ-ω11:.:;ι τή; L'cμίνέχς 1{1\ι.ά.t::ι
λΙό�:ς είπ.::: <<Τοϋ φ�ωzο3 τό τ?�
πiζι εi ν χ: α.-θλι ο, Ηλά το :,,,?:6biτ-ι του ξΙν:r.. : π1.::ι�γωγιχ.ό». f'Ε
νχ:; άντ!π�Gσωπ�:; .zir.Ξ: «.lΕ.ν 8Ct.
π:.iπ"Ξι νi δ!χ.1.:cιϋντ:r.!
ώt!σμένϊ:
CΧ.ν-&-:ιωποι ν!.ι. ά.τ.:ι.ι.7�3 J π�ιδιά., ά.,
'
9�J- ",,α' ει.,υ:ι
σσ.' 'Ι y-,ω1.». π ·ηγσ.ιVΞ7Ξ CfWζ ''J''J. �Jt.J:; ':Ο Π'fJ7ε ••.
tf

1

;

1

1

�ο

$r
0

1

1

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ
ΤΑ ΖΩΑ ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ

t)'r;:λcγ�ζ�7:r.: 37ι χ:,.,τ;.. τη J i
τ.:;_ η τr, 3 Χ ,!σ,c.ϋ μ6λις 1 Ο έχ:χ.ΘΠί
-:� 1.1.,... �:·i άν9::ιωΠ)t ζι:ιUj:�.ν
έπίσ·ης
--;'r; l',1 ;. 'Υπ,ι: γ:ζ,--;,:ι
•ι
,
..,
ι
ο:-: :1.ε;_�� του τεΛ:J; του π-χ.?οvτ;; cι.ιω ι, = ·J "ι. Ίπi:./. ,υ'Ι 6.000 ε.
, Ισω:; ι:,ι
1.. 'Ί ϊ. ,1μ j:.ι7.. iι.Υ:.ωπ�:.
.... �-1:r.:.1,;.� :ιύ:-r,: ν�.. 11.·fl ε1ν,.ι ά.' .. ..
'
/.J rf'.J:,:,
":tll'Y. �::ι�r:z� 'J".1. Π�Qστ.:'�Ϊ'ι /.J.t ε,1.: 7�f:-J; )π�λ?γισμός:
0:-: /.."17� --:f1 ·ι έπ:>ι:'ί τ,:ιϋ Χ(ισ-τοU
1
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.τζοϋσ:χ.ν G.000 έχ:χ.:�ομμύ?ι:χ. μεγ.χ·
Jι:Χ. ζω:χ., ένω σήμερ:χ. ό άριθμό;
ύπapb:X.t'l'η
των οέν φ:χ.fν;τ:χ.ι νά
·τά 1 Ο έχ:χ.ιτο,μμύ?ι:χ.. Ό ανθρωπος
γιά
..χ:χ.1 τά ζω:χ. άντ::χ.γωνίζοντ:χ.ι
'tO \'διο, είδος τρσφης. Ώς έχ '.ού1reι1υ, ά.φ' Οτου ό άν--θ?ωΠ'ος lμ:ιθ:
"'70,, τ?όπο γιi νi έ-πtζ.frση κ1..ί ·fΓ
:0υψή,9·η νά τον χρ·ησιμοποι·ήσ·η, έ
v9?ι:Χ\J!bωσε έπί τω,1 ζώων. Καιr'
-ά.(zά;, ό άν-τχγωνισμΟ :; α.ύτΟς �ητο
�:Χ.?:χ.Jσ':τιχοϋ Ί_:Χ.?•:t.Χ'!7)??ς, ο:ότι ό
σ.νθ?ωπος ετ?ωγε τά ζω:χ.. Κ:χ.ιτ6"Π!V απισε νά τά έςοντώv-η. Κ:χ.τ;
'!:OV 19Gν :χ.ίων:χ., είς την v Απω 'λ·
, λύ,φθ·φ::χ.ν , zιλι�
�:χ.το,λ·ην , άνεχ::χ.
-οες ϊ_ ιλιαιδων θ:χ.λασσι:χ. κ·ητ·η τ·ης
σ ιρηνfων.
1τ,�ξzω:; ,, ιτώ:ι
�ετi
�
.ειχοσι ετ·η εςο•ντωθ·ησ:χ.ν πληpω;.
•Ψ:ισιχά, άιπο τον ανθρωπο. Τά
ο::χ. συνέ6·ησ:χ.•ι χ:χ.ί είς τάς '1Ινω
μένχ:; Πο�λιτεί,.;, (\του ύ.πΎ)?Χ,).1/
bίσω�ι.Ξ;, Π:ti')' Οτt
-iχ,.,--:ομ,μύ?.ι-α.
τιί 'Ινδιάνοι τους εσφ:χ.ζ:χ.ν c,ίς μ .
;':Χλους ά?ι.Sμούς. Κ:χ.τά '"ίΟν Ι 9ον
'αίών�, <Α bίσωνες τών π�1Οιά1δων
πλή?ω; χ:χ.ί άπi
ξςωντώθησ:χ.ν
bfσωνlς
μsινα.ν μόv101ν έλ&.z�στοι
των δ:χισων. Τό 'iοω συνέ6·η χ:χ.ί
μέ πο,λλά α.λλ:ι. εl'ο·η ζώων. Ό \tΟ
/,ιτισμος κ:χ.ί ·η γεω?γf:ι. άν:ι.πτύσ
σQντχι Οια.ι?κώς εί :; bi(X)ς τών ζώ
ων. 'l{ έξόντωσις συν:πως συν;1_ίζετ:χ.ι. 'λλλά τώ?:χ., π?υ το 6:χ.
σίλειο τών ζώων ΠΖ?tο�ίζ 1.τχι συ
νεϊ_ως, ΎJ?ϊ_ ισ:χ.ν
νά λ:ι.μi:ίάνωντ:χ.ι
-ώ?tσμέν;ι. μiτ?:t ΙΠ9οστ,.σ[1:; Ολω 1ι
't'ών είΟών τα όπ�οί:χ. 'έzουv Οι1σω
-t.ι'η άπο την μ:χ.χ?:χ.ίων:χ. χ::χ.ί άπη
'17) χ:χ.τ:χ.οίωξι ν.

>

.ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
ΕΝΟΣ

ΘΗΡΙΟΥ

�Ιια εύ1:Jωπ:ι.ίχΎ} άποστολfj σ-:-0 k
-σωτε?ιχο τ'r1 ς Τ:χ.γχ:χ.νfχ:χ.ς γιά τηι
'
" � γωγη\
ε�γασιτGπσγο:χ.{ΗΧω'Ι
οιες:ι.
αιν, π:χ.ο:χ.χολούθ-τ; σ$, σ' εν:ι. χω?ιο
�,9:ι.γενων, εΨJ. Π?ωτοψανές χι' ά•

πfστευτο γεγονός.
'Ο λlπ:χ.λσϋ, ό "'?1/.."Ι}Υός χ:χ.1 μi
yος μιi; φυλης νέγ?ων, που εί ϊ_ ο
μεγάλ·η ίσχυ άνάμεσ:χ. στους ύπ-r1χόου� του χ:χ.1 που οί αν..9-?ωποf του
'
,p
'
'
\
εχτιμουσ:χ.ν χ:ι.ι σεοοντ:χ.ν γ:σ.
τον
τ ην ψ?όνησ·ή του κ:χ.t 'r·ην διχαι'.r
'
'
\
ϊ
,
συ"Ιη του ειϊ_ ε σ:χ.ν χ:χ.,,10,1::χ., π:ι..t
ολ•ο, 'ΠCU ητ:χ.ν Πε?ίψ'η;JJΟς χυν-ηγ6ς,
((V:X. σχοτώΨΙ} yιά_ άνάγχ·η ;(\' Ο Ί,.!
γιά εύϊ_:χ.?ίστ·ηση».
Μιά μέ?:ι., γυ?νώντ:ι.ς στό Ί_ω?ι:ί
\
. \
' '
το� :ι.πο
χυv-ηγ ετι�η
α�οστο,λ'·η
,
_
,
για τον ανεφο•δι:χ.σ1,ισ σε Χ?ε:ι.ς της
φυλης του, ό λ-lπ:χ.λοϋ εφ$?� μ:χ.ζι
λίγων
του εν:χ. μtΧ?Ο λιονταράκι,
μόλις ·ηιμε?WV που το είχε b?7J στίς
π:ι.r,υφέ,, της ζούγ�λ:χ.ς' χαί που . ί
Ί,.$, φ:χ.ινεται, χ::χ.θ·η.
Το Π7)?ε στην χ:ι.λύb:χ. '"ίΟυ χ:χ.ί
στο?γ·η χ:ι.ι
τό ΠΕ-?ιποι·ή..9-ηχε μέ
α,?zισε νά το τ:χ.ίζ·η μέ χ:ι.τσιχίσιο
γ!-�.λ1.. χ:ι.l vi ιτΟ ποτfζ·η με χ1..-θ1..tΟ
V:!?ό,
1
. λιγες u.ο,ς αογοτεο:χ., ο Μπ:χ.λοϋ πηγε' / εν:χ. &λλο 'zω?ιό, γιά
vi έιπισχεφ,δl"f} εv,. cpύλ:ι.ρχο, με τΟv
όπ,iον οίϊ_ ; 9ιλιχές σχiσεις. Φεύ
γοvτ:χ.ς, &φησε τΟ λιοντ:ι.ρά.χι στ� :;
'Ρ?Οντίοες της γυν:χ.ίχ:ι.ς του Τά?:χ.,
ι ,
ι
,
ιι
,
ϊ
,
f
•
·η οποι:ι. ειΊ.;, χι εν:ι. αγο,?:Χ.Χ! ;;νος
z,6ν':J1U. ΊΙ Τά.?::t, Ομως, είzε i':JΧ':.
τε; Οοuλει Ε:ς να. χά.νη x:x.l πολλS:;
v' άπrϊμ,:χ,χ9ύ
φο'?ες &ν:ι.γκ1..ζότ,:ι.v
ν.:.τ:ιι ά.πΟ τ·fjv χ:χιλύ61.. τ·η;, Οπου
&ιφγ1 vε- τΟ ιπ�ιΟάιχι ιτης μόνο 't'Ου,
μ1..ζC με τh λ:0 1Jτ1,..tάΧ!,
J U?Vώντι:J.ς ά.πΟ μια ά.πΟ :χ.�τε:;
τις °Χπουσ!s; ττ1 ς, εμΞΙVε άπcλι-θω
μέΨη στΎ'jv εϊσοΟο τής χ:χ.λύ61..; τ·ης.
�τΟ έσωτε�ΗχΟ b?ισκότ1..ν μια τε
':J&.σ7!1. λέ"J.ιν:ι πού, ξ:ιπλωμέΨη μ:ι
χ:i�ιχ στΟ πάτωrχ. bύζχ�vε 7() π,.ι0:5:ι..� ! Το ζώο x2l -:Ο 'JΞγ�i:ι..ι 9:ι.ίΙ
ι-.ι
,
� '
vον-::ιv c.ενο�:t..στ:ι χ1..ι -τ� O'Jl'J Χk:
Ι
x:x.i σ-:·φ εχτιποτε σ,·η στ:χ.σ·η
9�:ιση του ,9 η? fου
εΟΞιχ_vrr 1tώ:;
είχε �χοπο νά ?λάψη τ� άνθ�,ωπά·
κι. Το λιοντα�α.χι χοιμοτ:χ.ν ·ησυχα

rι:ι.
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'

'

'

1

1
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σε μ!::ι γωv!::ι ττι , Χ'1.λ.>ο'1.=.
φωνές χι'
Ί-1 Ti?-x Εb1.λε
τ:.ε�1.ν Ολοι οί χiτο!Χ:tι τοU �ω9:Όυ: ιl-Ι -τ'?ΟμΟΧ?1τγ,μέν-η μΊjτε?'λ :ον-τ&:.ι�
τοU :; έ�·ήy·r,σε πWς
b:ιισχόrr:χ.ν μέσ:ι. σ-:·fjν χ1.λύg1. '7·r1 ..;
x1.l τοU:; ζ·ήτ·ησε ν� χάνοvν �:J.έσω:
χiτ� γti ΨΧ σώσουν τh π1.tδf τ Ίj:;.
()ί γέ?οt, Ομω:;. -:'η:; cpυλ"fjς, Ο-:-1.ν
εΙδ7. ν τf ixttbώ :; συ•ιέb1.tνr, σuμ.
. r,μ·'J Τ.Ξ!?iζο:.>ν τΟ ,9
b'Jύλεψ:ι.ν
·
,,... '
'
., π
- λ 1
?:�. 1�t ' , c.c/ηγ·r,σ1.ν,
σ-:- ' :; εχ
, Υ1;�
χτοuς νεγ?ους, πως ·η λε1.ιν1. :..ιι.c.
51.Ξι στΟ 1.ω�Ηο γii να. πi�-η τΟ
μιχ?ό της χ:ι.l r.Wς εΙ ϊ.Ξ νιι�:J:t J
π:;y_:ιέωσ·Ιj νi tύϊ. 1:;,�σ7·ήσ·η μΕ τΟν
τ:ιCπ? τ·fjς --:Ο ν γυ!ό -:ο� :iν-51.�ώπο'J
-:ό ΧΟυτibt '771 ..;
π?J ΠΞ�!ΠΟ!·ή-θηΧ�
,
""ι
,
rι
OT"J.'I ;ο Π"J.!Ο�Χ:
l Ι �7.γ_.ι7τιχ�.
,
·η λε'1.ιV'1. σ·r1 χω-θ·r1 χ, ;,.ε
χc,-:'1.σ,,
ά.,γΕ :; ΧιΨf'1 σΞις -:s'ιτώ,9,·fjxs. x-:x.l π:ι�,...
σέχοvης μ·η 1t'1.Γησ·η το άv-θ?WΠ:λΙ
•r
r
\
χι, πηyε σί,·η γωνι-:ι.. οπου κο!μο-τ� 1J
-τh επ::ισε ά.π-:ι..λi
τΟ λιοντ-:ι.,::>άχ:,
άrπό ---:ό σbέ::>κο χι' &.πομ:ιχ�Uν,θ·,ρι�
-π:ιh:; τ·fjν χ1.τ::ύ,θ.υ 1Jσ: τΤ,:; ζ�ύγκλ:ι�,
ι.ω�ί :; ν:Χ. ,fξ·η οϋτ1
μ.ttx. μ1 ,...:u.
στοU :; εχ.πλ·ηκτοι>:; iΨ.9-�ώπους. ,f>u
σ:xi χ:ινέν-:ι.,:; τ�υ:; Όεν Οι-:χ.νr;·ή,9τ1 χ.=
'
'
ιs-vα τ·η 1J π1ι(Ηιc::;r,.
fn μ.όνο:; ποU οεν ε3.:ιξ
: � εχ.τλ-,1
ξ·η O-:-:x. 1J εμ1'8ε -τΟ γεyονό�. ·ητ:ιν ?
�fΠ'1.λοϋ. Πη,Ξ μόνο �τ-ηv άyχ'1.λ'�
,
χ:ι�
του τΟ π1.ιΟάκι του, το φιλ·ησ:
τ,οU ειπ�:
['ιέ μου, 1Ji φέ��σ1.ι πi.ν --� χ
ζώ1. χ1.! 191.
&πω:; 9έtοντ1.t μ.ε?ιχi
ι
γfv-r1 :; Κν:ι:; ά.λ·η'8ινhς rίν-θ-?ωπος:
'

'

'

-

7ι:;

.., 'Ρ

ε

εν,.,

να

ε:. ..

f

-

ΟΧΙ ΠΡΩ·Ι·ΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΣΤΑ ΑΜΕΡ. ΣΧΟΛΕΙΑ

Τσ '.\.vώτ'J.το,v 1ιχ'1.σ-τ-η?ιΟv τω'Ι
'JΙνωμ. Η ολι'!IΞ:ωv ά.πεφ&.v-5\·η �τ:
·η Χ'1.-θημε?!V"Γι 1πηγ.,λ('1. Π?Ο>σr,J
Ί.ΎJζ ε.ίς τά. δ-r,ιμόσι'1. σΊ_ολzί'1. είν'1.t
ά.,,�ιιcrυ,ιιτ'1.γμ'1.τtχ·η.
ΊΙ ά.πόψ'1.σ'!ς έΊ.:χ.�'1.Χτ·φίσ·9η ώς
τΎ)ς
έπιbεb:ιfω�σις τοU ι.ωtισμοU
Έ:ι.:ι.λ·r ισί'1.ς ά.-πό το Κ ?iτος. Πολ-

λοt -θ?·r1 σΧ!:.>τιχο! έκπ�όσωr;ο� έ:πε
χ,όττ1σ1.ν �-}1 ν iπό φ,. 1.1σ�ν, ώ:; π,ο�
οι-οη:ι.τ.:.ύ:ιιι�:ιν τi ,.9?ησ1κεuτικα
'
'
"_\.)..
�1.ιω;.\1.τχ. των μ.:.:ο-.,,�.τ·ητ�ν_.
ι�ο: την χ:ιτεχ?'tν:ι.ν σ::!>ο�tω:;,
ως
bΤ,μ:ι π�Ο; τΟν jλt u;J..όν.
ο?ί::ι 'ή?--fι?Ος ::ιι ύτ·η ,·η ίστ
'Ολόχλ·
ι
r,
χιr:;Ξ.ιν οτ'1.ν π�ντε οιχογεν.:.t:ιt του
�.\όγκ \ϊλ:ιντ ( έχ τών όποfων α.t
δύ:-> εlν:ι� έb?:t. 1 κ:ι.ι χ:ι.ι ·'} μf:ι 1-θΞ-'J:;) π�::.σέ:ουν:ιν εf:; τΟ '-\νώτα
�ον �!χ��Γ�?ιο·� των 'Ην�μ; Π;, λ:τε:ων, :χπο το όπ,t'Jν εζ·r1 ττιισ:χ\r
νi ά..ϊt'J:f):ιν9·'η έ:!ν ·Γ1 σUντομ� :; π:>ο-
σευΊ_-ί-1 , η όπο1'1. iπ'1.yyέλλzτ'1.ι :ι.-i
,θ.;. Π?ω1 εις τi σχολεt:ι ε1ν:ιι
σLμφω'ι'J:; Π?Ο:; τΟ �Uντ'Χγμ:χ.. τώ·ι
Ί ΙνωJ.. 11 ολιτειωv.
Κ�! τότε τΟ '�\νώτ:ιτον ..λικ:)'.
σ-:·η,ι ,v, rrυγχλ-η,θ-έv, &.ποφ&.v-θ·η ott
,.ί &:ιι.1.ί π:ι�:χ.b1.fν�Jν τΟ Π?ώτοv�
&�19�cν τοϋ �υντ&.γμ:ιτ-ο:; , ·fj εννο:'1..
έξ:ισφ:ιλίσ-ιι
τΙJϋ όποf:;J εΙν1.� ν:Χ.
τΟν 1.ω�ισ:;.Ον τ'Jϋ ]�?:Χ.του:; χ:ι! τΎ];
'Εχχλ·r1 σf1.:;, Π?Ο:; τ�ν σχοπΟν Οπως
η έλου-�z?ί,::ι τω•ι·
έξ'1.σφ'1.λ:ι:,,θ-'η
-θ ? φχ :υτι:ι.ων.
1.πόψ�ις τη;
�u,,�ψfζων τi;
πλε:οψrι ψί'1.ς, ό δα:ι.στ·ης
1[1tλcα
J1tεγ,ιχ1J.J.!νΞV Οτ: «·η Π?�CJ,υ/:'J ΧΧ
,θ. ς, ά.'ν,θ.,?ώ1tι0υ , ·fj ό1tοf:ι bγ:ι.tν::ι ά1tό τ·ηv ψυχ·ή,, του, οίv'1.ι 1t?σ
, σωιπ!
χ·ή του Jπό�zισις» κ:t.l Οτι «·fj ΟU
ν:ιμΛς, τh κ.U?ος χ:ιι ·fj ο�κον�μtΧΊ)
Ίι
•
Ρ
,-.
•
ι.;-τ-, ι.ςι:;
τ·η
υ�c
�
\ κυοε�ν )σε�ς υπε� μια.ς ,θ.9τfκεt:ι.ς, τεινει , ν-:ι. ε
1
ξ:ι.1v::ιγ:ι.α.σ·η τα.ς -θ?"r,Ι�Χ ωτtΧ'1.ς μ.c:!
ει:;
ύ�πατ:ι..Ί:.9-οU,J
-ονότητ:χς Οπως
τοU :; νCιμ;ου:; τ·'J:; πλ:::!οψ·ηφfχ.ς».
Ό Ρω,:-,,'1.ιο:ι.::ι.-θολιχός έ1tίσχ�1t,ς
\
rι
ι
ι
C•σ'τω�ης Π�?ε'!"f\?ΊJ<!'ό'Ι οτ� -:ο
�η ς Β
,
ϊ.'-?,::ιγμ,εv-φ·
οολλα.?ιον α.v'1.y?αιψει
εί;
τήν φ(ιiσιν «'Ε�.t.:πι,σ-τευόμεJ,#
τΟν Θεόνη, ώς ε,μ.Gλ·r1 μ.� τών (ΙΙνω" .ω �'
J''--:Χι' οι1
μ.�, νωrν ΓΙ ? λ ιτε.�ων.
; οε\,
,
,
�,ι:ι. 1t?επει
έφ;.�·'Jς vi �ν,1.φε?ετ��
Ο'Ιψ,:χ, τr.,ϋ•
τό
εις Τ'1. σ7_ολεί'1.
Θ.,οϋ...
'Η στάσις του 1t?οέο�Qυ Κ ένvε,11

11 ..
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υ εί; τ·ην ;,t,εί:χ.•1 αύιr·ην οιαμάι:ην
υπ'r1?!;ε κα.τε.υvασ
, τικ·ή. «'Υπάρzει,
>$ο·ήλωσε, μ.ί:χ. ευκο,λο,; -θ-ε?-:Χ.Πεfα..'ΙΙ
·λύσις είν:χ.ι vά. Π? Q'σευχώμ.ε-θ-:χ. μό
vο�)).
1

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΣΟΥ
'tH ΓΑΛΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

Ί [ ίε?:Χ.?Ί.f:χ. της Γα1λία.ς έψ·ήύπε? της πολιτικης περι9ιrσεν
τοϋ
60,λης οιά. τους κλ·η?ικούς,
'
με
ένδUμα..το;
;_fJ..ι:Χύ?ου, δ·r1λ�δ·ή,
λευκόν κολλά?ον, άντί τοϋ συ'Ι 'Γ
•θ-ισμένου ?άσ1ου.
'() Τ&πος της l':χ.λλίας,
-θ-?·rΓ
σκευτ�κός κ:χ.ί πολ'�τικός. έχ�1ηε
τισε το γεγονός ώς Π?όοδον των
Π?:Χ.γμά.των. �.,.
.έ�κκλ·ησια.,στι,κών
ό κ:χ.,θ.·ηγ·ητ·ης
ΎΚSJΚ.?φ.έ•1ως
ττ1 ς
0 ;ολ?γικuϋ
Η οψ:χι•ιτΟ?ΙΚ ης .-,οϋ
·'Ινστιτούτου των 11 :χ.:--ισίων άGGα.::
Ηιέ? Ζουνέλ, είς σ/. Ηtκά.ς ο·r,λω
έ9.,1 ;;.1ρfΟ:ι
τ·'Jν
Π?ός
'Ό'εtς του
,«Κρουά)), λέγει τά. έξ'r1 ς: «Το Κ:χ.
ιονιικΟν _\fικα.ιον
δύο
π,οbλέπ.Ξι
σ.μφιέσεις δισ. τους κλ·η?tΚΟ\Jς: \1:
αν λιειτου?γι,κ·ήν, κ-χτ:Χ. τ·fιν οια�
χε,ια.ν των ίε?ων ά.κολου-θιών, και
.v-ία.ν εςω τοϋ Να.οϋ. Μέz�ι τ<;ϋ
190.υ :χίω•;ος είς τ·ην Ρώμ·ην 3λ?ς
ό Κλ-η?ος κ:χ.ί σί Κα.?οινάλιοι ενε
φ:χ.νίζοντο π:-,ο τοϋ lI άπ:χ μ.ε ά.πλ'ί;ν
έvδυμ:χ.σί:χ.ν χοντ·ήν. Τό 18j I έ'Πε·
6λ·ή-θ-·η το μ:χχ,υ ?&ισο. "Ε!Ξω ά.τ.ό
τΟ Β:ιτι\χ.,:t.νόν, Ομω;, ό JC),:ϊ-��o; Ε
ψεtε πολιτιχΎlν ένΟυμ:ισf:ιv. 1�:ιτ?!
την Π?ι�την �ύνοοον τοϋ R:χ.τικ:ι.
νοϋ (τό 1870) οί Ι'ά,λλοι έπίσκ'J.
'
,
,
Ό ΠΟ/_?εποι Π?Οετει�:χ.ν να. φε?Ο:>ν J
, ιχ.ώ; οι χλ·η?ιχοl 9άσαν, ά.λλ'
ι.ωτ
ή Π?ότ�σι; ά.πz??fφ�·η μιΞ--:i ζωγΓ
Ομως,
pών Ο::ιμχ?τU?tών....\.όγο,ι1
&χpας συντη?·ητ:1χότ·ητο; έπέb�λον,
--παι?α τ·ην α�ν·ητιχ·ην α..πο�χ.σ:ν τ·ης
�υνό-δο:.>, τΟ ?α.�c:ιι. "Ισω; νi συνε
---τέλsσεν εί; -τ•Jϋ7ο χχι μfα τάσι;
.ρωμαντισμου.
1

'

\

•

'

'

1

-

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΜ
ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑΝ

'Η ίσ..ο?ί:χ. -rοϋ Κ:ήπου της Έοέ ιι
,περιλαιμ6άνεται εί; μίαν Μχδο
σιν της Βί�λου �πό τοϋ Ο?Ος λΙπ9ιi
ι:χ.ν Πά,μ.πλιν, τοϋ Π αν1επιιrτ·r1μίου
το.ϋ Ντέpχα.μ, διότι (ι·η ίδέ:χ. της
ύπά?!;εως τοϋ '.\οά.μ χαί της Είί
α.ς δεν συμφωνεί μ.ε τ·ην έ!;έλι!;ι·ι
τών είΟών».
·ιτ ΒίGλος τοϋ Ο?Ος 1Ι ά.μπλιν
ά?y.ίζ�, ώ; έξΊ);:
]' 1
'
'
•10
,-, :::
« &ν'" :χ..:ιy:η _ ο \...Ur?ι�; ,σuνε'λα.ο
το σ1 .εοιον τ·η; .λημιοΌJ:--γι:χς. ·ο
ΓενΨη.-θ·ήτω (J>ώ;�
1{U':JιQς ε!πεν:
'Ενέ�γz!α κ.χl a·ϊλ·η.
, ,.
1(:ι! είπιz 1ι ό Ι�ύ.?ιΟς η ι ) λ·η κα!
-η 'Ί�νέ�γzι"J. ας crχ·ημ.1.τίσουν &τ�-,
,,
,ι
'
'
μ:χ. κ:χ.ι τ:χ. α.τομα. α.ς σι:r1 μ:χ.τ�σουν
άσ:-έ-;,.ς x1.l πλαv-ήτας. _l(xl Εγένε
το οϋτω)).
'.\ν-9:;ώπ,υ
Ί I ο·ημιο..,:-,γί:χ. τοϋ
τ.ε�!γ�ά.?zτ:ιι ώ; έξΎ1 ;:
τ
ό
ν ωπο έ ·ημιοJ 
�
=;,
C<()ϋ _�
·Ί; -θ!
, �
γ·ηs9·rι, :χ.�:;εν κ:χ.ι ·&·ηλυ εκ τω•ι ανω
τέ�ων ζώων κχl μέ -:·')ν -9έλ·r1 σιν
τοU ]\ υ:ιίου».
'() ο; 1 ι α�J.πλιν, ένz':Jγ0ν μέλο;
τη; 'JDχχλ·r1 σί-:ι1; τ7j:; 'λ.γγλfχ:; έδ·'J
λωσεν Οτ! π�οσzπ&.-θ·rισ$ ν:1. γ�iψ·η
- :Χ.Χ?ιοη»
,
'
1Ηκω;
' - -,;;πε«ετ.�σ,τΊχ1.0
μi"J.v
e_ ι
ι
,:,.,
'
οχσε
?:γ:ι:ιφ·ην τ r,; ΟΊjμ!ύυ�γ!7..ς,
ι
τ'Υjς ;s�ω�ί�; τ"fί; έξzλfξΞιω; τώ·J
είδών.
'1 [ (( ΒίGλος» τοΌJ
τε·S.η Jπό τ·ην xtfσi 1J 'Ε-πιτ?οπη:;
ά.π:7.:.λουμ.έν�; α:πο επισ-:-�η:J.�νχς
κ:χ.ι κλ·tι,ι,κους.
ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΝΔΙΑ
Ί\πό μιi bιογ?:ι:pfα τ(;υ Γχάv-:ι:
�η?εμι:;ι
<<°'(>λοι οί ΊνΟο; εΙν1.ι
μπ?οστά στη ζω·η κ:χ.1 στό -θ-άν:χ ϊΟ.
Ή γένν-r,Ισ·η κ:χ.ί ό -θάν:χ.τος είν:χ.ι
0v6μοι π�υ έπ"J.v1λ:ι,μbiν�νται,
πω; ό ϋπ·νιος Χ):.ι τΟ ζU,πν·ημ:ι. λ(ιi
σ.ν-θ-ρώπινη ζωή μοιά.ζει με μιάν η
μέρα. 3-πι>υ σά.v τελειώση συvάζz,

οε�,

1

1

•

\

'

1
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κα.νεt; τΟ στά. ?t ποιύ μ�ζεψε, για
vά. r.ε-θάνη χ-σ.ί νιχ. ξα.ναγεννη-θη
αιωνι1.. Κι' ό 'Ινοό; ά:πc.χοιμ�έται
με τη σιγο,υριά. πω; ,θ,,, έ,tσα9,χω-θ_η
χ:χ.ί πά.λι σε μtα'Ι α.λλη ζωή, ο-πο,υ
,Η πληρώση το τίμημχ των Π?ά
ξεων τη, Π'εψuη.ι.έ,ιης του ζωης.
Δεν -θ&χη πια το !διο ΧΟ?μί, δέ
-9-ά. f59ίrnχ.εται στο Υδιο ΠΞ?�f5ά:λλον.
Θά. γνω?ίση χα.ινού9γιου; συνηό9ους, στο τ�ξί&ι, τ<ιυ. Θ� l;ι:11 λη
�μονησει την α.λλοτινη του ζ�η,
ά..λλα ό rSiν�6ς του οεν ,θα, είναι
τέλ<ις.
,:,..\
;
_r'Ολιες α.υτες -οί ζωέ :; οεν ειν,.ι
λοιιπον ?tα.ριχ. μ1ιχ. μ:χιχ?υα cϊλυσίδα;
pώτ·ησ:χ..
-'1-Ι ζωή μrας Οέν .:.1ν:-ιt Π:Χ.?α
εν:χ.; στα-θμός. Γιά. σέν:χ. χαί για
τοU:; φ!λοιυς σοιυ ά:πΟ ,τ·/) .lUση, ή
συμbα.ίνουν,
ζω�η καt ό ,θάνατο:;
πα.?ά. μ1ά. μονάχ:χ. ψο?i. '.!-\γχομα'
\
'
'
'
zriτε και τρεχετε για Ψ:ι. χα,μετε
ο.τι μιπο?εtτε ΠΕ?tιrσοτε?:Χ. σ αυτ·η
-:-·η μ·ηδ:φ?.νη 'Π?•Q-θεσμ.ί:χ. Π?U σας
"έχει οο-θη. Γιά μα.; ομω; οί ορό, ...
•
,
'
α.Πε?'-'Ι't)t.
μ?t ειν:χ.ι μεγα.Λοt ΧΙ '
1
'� , πα 'Π?Οf
'
'\_
;ο
� ν/ι:.f>Ο?�'ζ0,υ� ,cι(Ηα:�0
Θ:.ο, ιπιου ,θα τον ευ?ουμε στο τε?'"'
μχ του ταξιοιου μ:χ.;.
-'Αλλά, ό πόνο:;, τi biσ�·να;
-Κά.- θιε ά.ν-θ?ώπιν-η Π?άξ·η φi?νει τοUς κα.?-πούς τ·η:;. a(),τι �σπ�t
π θα
ίζε ς.
(Ε:; ,.9ε.? ! 'Ι\ ιΌ,τ: χ;' αν 7, :
vουμε, χ:χ.λο ·η χ:ιχο, εινχι συνεπτει:ι
των Π?ά.ξεών μα:;.
'_\ν�?ωτιέι;α.ι
συz•ιά, γ ι1..τί ύ-ποψέ ? εt εν-χ π:χ.ιδf ;
Ι�
,
ι,
" {)
., ιχ.τι ενας ,αΨι.J'
γ-:� ηειr1.ι
( ωπο;
Π':1..?�μι:ι ? ψωμενο:;
α.??Wσ'το:; και
Γι1ιτi ύπi tz. ει τό.σ·r1 άΟιχι:χ. πάνω
στ·η γ'η ;
Κ:ιί μ.:ιζi
-Τό ά.ν:ι?ωτιέμ:ιι.
μου �χ:χ.τcμμ� ? tα. cίν-θt ωποι.
-ΚύτΤ:ιξε. Ό !ήλιο; 1/_ψ·ηλών -ι
σιγ �-σιγ i, σέ λ!γ ο ,ι9;,/':J..t -η ω ? ':1..
τιοU Σίb-α, ποU -θα μοσχι:ι601λ·ήισου 11
τ:χ. λουλούδια. Ό 1t6νο;; Οί ιιt?ά:
ξει�:; μ:χ.:; σου ϊί1t:χ., φl ? νe.ιυν τΟν
:χ.:ι�πό του;. Γι:ιτί ομω; σ.ύτό 'ιιχ.
1

-

ft

1

οε
I

1

1

1

\

γίνε-τ1.ι μΘσα. στην ϊοιχ ζωή; Κψ
μιrL φ<>?ά Π?έπει νΟ: 1rεptμένη χ.χ-
νεί:; 1tι0λλές ζωΕς για ν«. ίΟΤj τ1·;:
συνhπειες. Κι' ομως ε?χο,νται άνχ
πόφευΙΧτα, τάσ<J, σίγο1ηα, &σο, χι�
ό χερ:χ.υνος μετά την ά.στ?α?tή. "Α_,,.
λοι>πόν, γιά. χά-θε αν-θρω?t.Ο• ύπά:ρ
χουν 1tο,λλές ζωές, τότε γι:χ.τί νά..
έπ>Ξι:δη ενας έγχλ ηξαφνιάζεσαι
μ-α.τfχ:; μέν.ε,
άτιμώ ( ·ητος ένόσ(J).
ζη σά.ν έ1:χ.ληματί:ι;; ''Η δην ·η.
ά ? ετή δΕν ά:μ s!gετ�ι;
ψι,θύ ? :σ:1.._
---,.lΕν εΙν:χ.ι &οιχο;
Γιατί να τιμωρη-θώ 'ι; ν:χ ά.μω,1-θώ.
γι:χ. Π?ά:ξεις μια.ς 'ίίΞ?,.,σμένης ζω
η,; 'ίίΟU οέν τη -θυ�.ι.ούμ1.ι χ:χ.-θόλr.ιυ ;_
Π ::t?1.0i-'.0σU τΟ λΕς αύ�ό.
\
"
Ι
ομως τις ,συνεΠ1ειες μι:ι;
χτηιχες
λησμον-φένη,
:χ.?ρώστ$-t:χ.ς ά.πό τ·η
παιδική το,υ ·ηλιοcί:χ.. Κο:χ.τ·ηισες μ.-ί-1-·
πω; την -ά.νάμν-ησ·η των
πρώτων,
σ-ου Χ ? όνων, Οπου πέ ? :χ.,σ�:; μιά. σο, \
'
'
ι
'
'
e
που γι αυτη'.h
οα.?·ην α?ρωσ-τει.:χ.
πλη?ώνεις μ cλις τώ?'-; Κράτησε;
την ά.νά:μνηση του Π :Χ.ΙΟtGύ πού ':"J-
φλώ-θ·ηχε άιπb τ3να μάτι σέ ·i-JJ\t'Χ! χ
ΟυΟ μόλι; χρονών; l{ι' Ο μ ω; Οέy_ zσ1.ι τ·η μοίρα. αύτ·η. Καί οέz. ε·σχι·
αχ
ι ομ·η ν-:χ. υrποιστης τις συνε-π ·ι,;·
των σφ:ιλμά-rων των γονικών σου,_
ώστόιοο οεν εΙν,.ι δικά. σοι}..
ποU
Ποι,;_ λοιπόν ·η δι,.<Τψ:χ.)ψ.:χ.τ:ι.
' z.ει μ:r1ι J. π:χ.ρ
φο?α.' ,στη' � α'�υιχια.
, , ; κ,
πως α.οιχι:ι;
-ΔΕν ξέtω, άntο�κ t f·9.,ιικα..
-Κά,,9.ε Π?άξ·η πλη�ώνεται. Οϊ
ίΟ!οι ο; ,9�ο! Οέ γλυτώνουν. ]{ά.πο:%..
·ημέ:ι�, G 'Ί Ψr?�, ό s�σιλ·rιά: ς τώ,J .
-θεών, -θίλ·rισε νά. μi·9·η που-θε έ.�
zότ�ν ε.ν�; όλόz ?υσο- :; /,ωτΟ ς ποJ
πλεε 1tiνω στο Γ&.γγ·r1 • Β?έ-θ·η·�ε
J
μπ?ο ιrτi σ' εν,. Ομ.ο?ψ-σ, ϊt�λλ·ηχi-
,ι. Κι' έπ
. ειο·
ι η τό 'Π:tλλ"Γι ΧΙΧ.?t
εΟεtΖ. 'Ιε ,σ·ημΙΧJοι:χ. μεγά:λGυ σεg:Χ-Ο"'(-1.ι;υ,
ό 'Ί ντ ? � ώ ?γίιστ·ηχε. Ν[έ μιά τv�.
.,
,
ι
r,
,
ι
μ ονο :JΛτια. ομ ω:; ο νε:χ.�vc αγνωσ,:ο;
τόν π1.οά.λυ!σε. Ί Ιταν
b Σff5,.. Κ 1.
τό1ttν ό Σfbα. Π ? ό�τα�ε -:Ον 'Ί,ψ;�z
, �χ που' ε,ιφ1•1./ η μια' πετ
'1:Χ.' χυλ·ησ
1

'

,

\

!
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,
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'ζε το ειμπ::ι μια,; σ,π r1 λιιi;. Ι ι' ό
'Ίν,τ-1:1::ι t):ι-τ,χε eι.ει εσ,σ�?Ι, -θVJ.>;,
,rc;' οτ.ω; .<ι' έ.<ειν(j:; ει;::ιν σ.μσ.;--τ·ήσο1ι άπό ά.λ:ιζ,ν.,(,•..

ΑΣΠΡΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ
Τά. f?ι,στι·:ι•ιι.<ά
σ.iσθ-rι .ατ:ι 3έν
�..�.:πΟΙΟtζουν -ruUς
χ�-vf ...
Jν ... ιΜCιυς
χ ους

τη; N,r, ί,ου 'Λ ?t'Ι. η; νά ά

-π:ιγο;
, ;-�ύουν α.ύ-σ-τ ,,.,ό:-p.τ:ι την είσο
δο είς τους μ.:ιύ:;ου; σε ώρισμ�ν:.;
έ..<.<λrισιες.
τ�t

πWς

"Εν:ι άιsΙΧΟ•οτο διr;-vcι

μόν<J -;-ο,υ
έ.ι.�ϊ ,»

-«Τι ι.αμ.ει;

α.ιrτυνοJ.-Ω� ι

έ,,ι,.<λη·σί:r, bλcιπ.ι

σε

εισεοι..ομενος
ενα. μ.:ιϋ_pο,

ί.:Jι..ο::;

�ψχ.ς

-«�φο·.;γ-γα1:ιίζω),

γονα�τιστ:J
τον ?ωτιi.

ά..π1.ντά

ό

υ.1.�

ρο;. -<rl\.::ι
· λ:ι, ) έγ:ι ό άσ-υνομο:,
χοίτ·:ι!;ε μόνον νσ. μ r,· �έ τσ·:ικωσω
νά. Π?(;σευ; εσ:ιι·>.

ΑΞΙΟΜΙΜΗΤΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Κα.λ.ψν ,: 2G-4-19G'2
'.\.ο.:λωε \fελ�,C1 :Τ:Ι.?ΟΠΟυλ:ο,
Π ;,ο δbο εβοcr1.:ιοω1 :J?ε-θφ γ:χ
1tέντε ημέ�.Ξς σ'ιτ rμ ν fισ.�ν Άσ�πti
λ:χι:::ι,
μ:ιζι με τ ιJν γ:ψb?6ν μ,;,,
\{ιι.. Κ:ιθ:πe,ύ) η ι �;ολί,τ':;:;,1 της
έπ,.οy •·:ις Κ•::ιλ '·r1.·νο υ.
έ?Ο'Ι't"ε: μιi; d.<::ιΟί τα Π?ώτ:ι
,
μ :χ,1 Πε?�ποι-iγσ•;:, ς Φ·λιι.α.:. 'Ε)τ, σ
}::ιc, iσ-<
· · θην, :i,ιτο αH<Ju οω,�J.
ϊ·:Χ σηιλω σ>τ'Ο•υς .<i-τωθ: l\.υοf,ο,,;
από ε•η, τόμ�•ν τ•οϋ 1961 τιο;:ϊ έι.λ.
ι.- .,3 μ:
, :ι; Π'�ψΟ'οιι.�cί ,,'Ωιισός)).
(.'Λιολρ
, υ-θGιυν �ό ονcμ,::ιτ:r)
. '
σι.)"ψ;,Ο .... ύων ϊ ,,
,..6,J.Ot
απc;.
ο-� σ-ε)λοιτ7! ώ :
c·11 G _11τ1.9,,ο,1,
Οω:ι�>J έ/.. μέ?ου:; u.ι .,·υ .ι.χt 3 ι οον -θε
λ,υν ιχ rrυ"ι�ι:•σ,ο,�ι· οια �ό ·1962 'i
C-ησ:, σuιΟ�"ΙJ.� ... ι,ι:υ, Οtι 50.
�(J � tJ π1 ...;1σiτ Cλλω -:Ο 1, ι -ίτιμ1::.1,1 τώ"J)
�όuωι ι<.:χ.i τα. έξο,3,-.. άποσνrοΑf,�

ο::

,α

οι

1

\[� άγ�-11:ην

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

Γ

Άντ

'

εο:ιεταt ευτlJχtdμεvο.v
τοv 11ιatvoυ�yto. χ�ο.vο.
)/

/

1963

/

ι

Οίκονομο�

(Ο «Ίλισος>> του 1963
μπορε'ι

να

είναι καλύτερος!

ΜΠΟFΕΙ ο «Ίλισος» να γινη καλύτερος
ΑΣΦΑΛΩΣ

μπορεί

να

γινη

ι<οσμο μπορει να γινη καλuτερο
νομ
. ος

καλuτερος

Το

καθε

τι

στον

γιατι ή πρόοδος είναι εμψuτος

Μπορ::ι λοιπόν νά γινη κα\υτερος ό «'Ιλισός», γιατί

υ

πάρχει παντοτε κάτι κα>ύτερο απο το παρόν
ΟΜΩ Σ

το χρεος να ) ινη ό «' 1 λισος» ,<αλύτερος δεν εΤναι

μοναχα Δ I Κ Ο ΜΑΣ χρεος
Είναι και Δ I Κ Ο ΣΑΣ
Ο,τι εf�αι σήμερα ό «Ίλισος» δεν οφείλεται μο•νάχα στην
προσπαθεια των σuντακτων καί σuνεργατων του
στην -ένισχuσι των ψιλων του

'Οφείλεται 1,αi

Σuνεπως, μπορει να γινη t,αλuτε

ρος, εαν οι φίλοι του αποψασ ισουν να πολλαπλασιασοuν την 'νι
σχuσι τους

Σας παρακαλοvμε vα θέσετε
το ερωτημα στον εαvτο σας:
\

)

/

\

C

/

Πράγμστι εχετ;; εζαντλήοει την ένισχuσι, που θα μπορού
σατ,,:

νά

δώσετε στό περιοδικο,

Πραγματι δεν εχι:τε κανενα πλεον ψιλο καi γνωριμο, για να
του σuστησε,,-ε το περιοδικο,
Πραγματι δεν θά μπορο�σατε να εγγραψετε αλλον ι<ανένα
σuνδρομηη'ι,
Πραγματι, δεν περιμενατε άπο τον « Ιλισο» του 1963 τιποτε αλλο, παρα την στασιμότητα,
., ,_ i "'·Ι,':'--C

Τολμοvμε
\

>

'

να απαvτησοvμε yια σας:
ΟΧΙ, 6ε6αια!

Ι<αι περιμέΎοuμε την· δική σσς ΈΜΠΡΑΚΤΗ άπάντησι.
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Σϊ HOΣfnOUΣ
ΦWΤϊΙΠΟΤϊΡΟUΣ

ιω. ΗRΣΙΠΗΣ

'Δyωνίιr-θψΞ ν:χ Χ?:ι.η'9η στ·η ζω·η,
άπό τ·η σι),;αίσ--θ -ησι πω; ε17.ε πολλά.
vi Π:)?σψέρ·η ά.κόμ·η στ,οUς ά.Ο�λφοUς
συνχν�ρώπους το:J, μ.;. στό τέλος έ
χ&μ<,ι-θ·η. 'Λλλά οί χύ?ιοι του Κά?
μ:χ. ·'}ξεριχ,ι Οτ�
.εί ι. � έπιτελέσει σ-τb,ι
e θ \
,
υr, �1 :στο ο:χ., μο τ�' ν �:)1�ι?�ισμ� ιτ-ου.
,
ειι1 τ$λειωσι.Ξ.ι τον α�'W'J"J., τον κ:χ.Λον, ·ητ:χ.ν χ:χ.:ρος ν-:ι.. π:χ.t·η τ·ην αν.,οΟο�·'Ι 1t1:ι:ιεfι1 τΤ1 ς ε�<:.λfξ:, ώς �ου.
l(α.ι διάJgηκ.ε '7 °'}ν '\. ϊ_ <:.�01.}σf:χ. •••
,ί
;Jτό ηυ;ιχις ��χε:J.3:;ίαJ 1\161
9fλοι τ:Jϋ <ϊlλ:1σσ1ϋ» Οι&.bχσ�ν €.να
iy·ήγ·rιμi του με -τΟ-1 τfτλο: '()πτ:ι.ι
σι:χ. α.πο το Χ?εο:χ.τ� του πονου.
ΕΗΛ.ll�ΙΑΣλ ΤΙα .\ΧΕΡΟΥ'
�Ι.\. . .. Καt ά.τέν:σ:χ. τtL φωτ-;ινα
Π'Ξ.ιδί:χ. τών μαχ&.οων ...
' "
.,'1 ι)\�U- ·�Ξ γι εν"J. τ.� )\ΊjΟ'
«φι')'?
�
,
του». �Ια εtΠ?ΟΧ1�τα γι"J. π�QσωπtΧΊ}
τ·ην
&. :,� ·ήyη'Jι. Ί Ιταν ϋστ;:;α &.πο
π:;ώτ·η σσ,b:χ.?·'1 α.σι.Θ έν :,ι Χ, τΟ r.taμ:�τ ς τελιχ ς μ.i/. .
VJ�"J. "f}
Ύj
:fj:
]1 ηι εγ(':t.φε στ-rι ν α:;ι:rι τ·η συ,
'
,
,.,.
Ι
\
•
ι
ν:.ιντ·ησ1 του μ.ε 7ον ';ΟΊjγο στον υπε�χ-θόνιο χ.6,σ�μο, ενχ γέ-:.uν71., μέ
:ι:;1_:ι.ία 'Ελλ·Ι)'Ιιχ·η έινο υμ ασί:ι.. ('Ο
Β 1.1σ�λή:;, ίδ9υτ'ης τού '_\�7.1.ι ,φίλου
'()μίλ?υ
- 'ΕΥ..ιδρc,μών, ·fιτι:χ.ν πο7ι Ο'Ιμέ
ν'J; άπΟ τΟ ά.ι:;ι:ι.ίο Έλλ·tινιχ.Ο Π1ν�U
- Ον χό
μ1. χ.1.l πάιν,::χ. τtιγύ�ιζε στ
σ�:. τών �?)'::ι.fων �υσ;·η;ίων). ·ο
γει:;�ντ�:; εχεινι:ι:; του ε·5ιωπ�υσs. ό
Χεψ&.λι χ.1.ι Π?ώτ,1.-π�α)7:χ, τον Μbγα.
λε ά.πΟ τ·Ι)ν πλ&ν·η. "()Ί_ ι, ΟΕν ϊl χ Ξ
άχcμ·η ά.-tαχωρ·ησει άπό τον χόσμο
6ι, γης.
«Ίf εί1u.ι%?μέν-η - τού ;;iπ,
ΟΕ.ν iπ-Ξφ&.σισ s. άχόμ·η νi σού χ.όψη
το ν'Υ)μι:χ. τ-Ύjς έ.πίγει1.; ζωΎj; σου.
Θ:χ ύποστης άχόμ·η οοχψ:χισίες. Θά.
...

Ι

,

ί

\

,

1

\

\

1

\

'

p,

1

έ
μ�ι :; Ο λφό μ.χ ,
ε
(Ο \σ· ��� �1 ::i. .s
?
�, ό 
χλεχτος φιλος μας,
ο π1Λυ,;-ψ.ο:
, συνΞ?yάτ·ης μ,ας, Π�:J!Π ��;ύ,.9-·rι ·rι·
:μών ...
ΙΤ Οι?ευCιμ ':,ι'JΟ:
σε ?ωτ�ι 'Jότ�:ιου�
χόσιμσυ:;ι \ ΟΟφ·�1 :Ι:.
μ:χ.:; χ._ό
σ"\LΙ:J< zω?ι; τον πΝ�Jτ, -:-·η; ψυχτ,:
τ0ιυ\ zωrt:; ,το ,:ιώς_ τ ου ..:u.�:χ.λοϋ '7!J),
zω?ις τ·η ζεστ1:ι, τ tι= χα?οιας τ,J . .
'Απηλ-θΞ στό π,ωτ:; μισό �;j
Δεκ.�ιμbσίσυ, ϋcrτ::ρ1. άπΟ μ:χ.:ι..?; :Χ.
,.σ,θ.ένει1, ποU όεν μπό�::σ:: ν� .-;η;
.έπttg.λη,θη
μΕ. Ολ·tjν τ ·fjν χ:χ.�τ:.�f:ι
χα.l τ7jν ·rr:ιε.μ[:�. τΟJ. Έπl ·fjμέ:ι ::;
""J't'Ιο1λλέ:;, κλstσμέν�:; σ-:0 σπίτι τ'Ju
J:δtV!S 't"t) μiχ·η τ(ι:.>, μιi μi/.·η δια?
χεf:χ.ς, σε μια. cr-τχσι:μότητα, πού δέν
έχΞΙι?οτέσευ:., μα. χ:χ.ι Ο�ν έb:.λτίω
"ν�ε τιπι�;-:ε. Τ·Ι)ν τ:.λ::υ�:�.ί:χ. έbΟο��
�:χ., ή Χ:Χ.?δti 70'J ήτ:χ.ν στ·f\ν �:Οι:χ. ά.Ρ,
rι
\
\
κ:χ.τασ-τ:χ.σι, ο�ω:; κ:ιι τ·η·J
:.Χ?�οω:;
:
1
έποιμέν-η του Π?ώτ :;υ
πλήyμ:ι.τ1ος.

:ι� ο�:ι..�

1

:

1

1

,
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ύ,πο.;jλ η-θη; σs α·9λου;. Θά. ςΞπλη1
'
.,
,
\
,
'
ρωσΊjς το Ί.?εος ,;ro,u εzεις α.tπενα.'ντι των συν•:ι.ΨS?ώ-πων σου μέz�<ς
του :iπ-ο!Οώσ·η:; χα! τΟν τελεuταίΌιv
l' ' ,
\..:Χι ,: οτε, οτ1. J �η�α-χ.οιο"�α.' v;ην-.
_
vη ·η W?1. -rου ,θ.1,,11.τ<ιυ �ου, -θα ε?οη
'
1 χι, η
ι ν α,
ου ια'
ν� ? ::
�
�?γ
:" :;, � σ τ μ.
α.πο το πνευμ1.:τιχ.ο πεοι,ο τη Ο?α.σ η
σ<>υ».
tl-I Π�?tοΙΟε(� του Q"tt"Oν «iλλο κό
σμο» sSσ. ·ητ:ι.ν Π?Οσω?ιΨη. Θσ. εtιλε
πε σε ε;χόνες �α.vrτιχε:; ·τΎJν έπιbε'
'
'
,
e '
οαtωισι� της ιπιστεως του για ιτ:;
'
'
!s-'
' ο, υ:; 7·ι- :; (Ι'
Ναμ
:u-σεως, που τους uιtι
,
οαιrχε στ•ους αγ:ι.�π·r,μενους -.,ου μ1.
-θψσ.; μέ τόσ η ά.φοσίω.σι ...
ΕΙδε νΧ δi9νωντ1.t σ-τb σχ.ι()r-c-ά.Οι
χ,�l τ"t)ν iγωνf1., τl :; ψυzε ς τl :; ;,...
-vήλιχε;. 'Έποεπz νά. έχπ:ι.10,υ{ίιοϋν.
irε τόν τ?•;Jy):; τώιν γεν·ν·ήσεων x:xl
των -θ:ι.νάτων, γιά. νσ. άπ:ι.λλ:ι..γοϋν
χ�π�rc-� i.πΟ τ'f1v, ά.ν�?ιμό τητ1., γι�
να οονελθουv . .λιοτι ·η ·.9ει1. νcμοιτε
λc:ι�� ώθz� τΟ πάν 1t?Ος τi &ν1ω.
«Ί-Ι Θείχ Διχ:χ.ιοσύνη - ά.φ·ηγϊίτο ό Β:χ.σιλη;, μεταφέ?�ΨC>:χ.ς τά.
λόγι:χ. τοϋ π•ιευματtΧ<Jrϋ όο ηy οϋ τQ J
-π��Οεύε! γι:Χ. νi έκ.π11.ιΟ�t>σ·η. Δο
Υ.ιμά.ζε!, στε,ϊί π,ό1σχ::ιι,11. ώ:)r:,σιu.έ
'
vων σ.γ:ι..-θων τον 'αν-θ9ω\:ο Π•�U 'τ:ι.
Π<ε?ιψ?όν·ησε. γιά. "Ισ. τ:ι. νοσταλγ·η
i7·η κ::ιι νii 17:Χ, iν1.ζ·ητ·�σ·η μό'J<>-:; του.
ΤΟ zi'Jς χ,1.l •η i?Ψfί-σ·η εiν::ιι Χ�:τα
στά.σεις <)i όπ�ίε:; Χε'Υr?fζουν τοuς
ά.ν-θ?ώπuυς για. να πο�θ·ήσ ,u"J, να. ά..
γ ζ·η rτ·ή,ιr υrv 7·}{'' ά.π λλ:χ.γ·�ν �ο;::,
� , �
�
�
τ·η'', φυy·η ους α.�ο τ·ην στει? στ�
:,
;
,
μεγ λ νο ς τη:; J?
ι ο τ·
.
μ"J 1
σ μ 1 r,τr:χ. Ο ,
::ι r;.�
,' 
μ0ttελει:χ.:; ΠfJU φωλι:χ.ζει στον ε7ω� Ι σ�ω:;.
, ε συνειο·η
τε/t�?' τ.�;,·-'}ν�-1.. χ.:χ.Ι Θ
,
,θ.α, εκμ·ηοενισΊj τ·r1:! στ1.σ:μοτ·η,.-,;
,
σ-ϊt?ωy:ι
-:;1ντ:χ.ς το Παν, μο,:ρες Χ'1.!
σ-τ·ηv
συνειδ-ί-ισlις, στ·η,1 έξέλιςη,
μετ1.μ6Qφωσ·η, ιrτ·ην έλευ-θε?f:χ., στr,
φώς. '��ν g;x�1th, της φ;•σεως �Ί"ι1ι
: O·r"J.ιioυ� f:x. συνειο·ησεων, τούτu,•ι
χ)/fι?ο:; εί 1ιr:ιι -� άπο εωσι:;, πΙJU μό
vε..ς τ:ιυ:; πtlπε..ι να. τ·fίν πο,θ.·ή.σου ι,
'\Ισ. έyγασ,9ουν γι' αύτ·ίγν χ,:χ.\ •τ-ην

ο

tl

,

1

1,;

1

1

1

1

1

1

1

rJ.Τ.'Οχτ·ησουν. Κανει; ομως οέν μπ:ι
?ε°ί 'Ιά f>γά.λη .ά.πό τηγ, πα'8η't'Ιχότv1τ1χ --rotϋ f'Α&υ τις ψυχές, έα.ν αύ.-tέ .;
οιi ίΟ�ε; ·δέν τΟ 1tι()i).·�σ1Jυν, έα.ν rι�
τέ; {)Ιί \'διες δεν το -θΩ,·ί;σ,:,υν. Κα,μ
μl:χ. zά?η, οϋτε i).υι �ί:ι.-, 1:)ιυ�τ�
σ'Jγ
zω?"ΟΧά?τι1. τοϋ Πά-πα,, <Jυτε οί σ·ηί-
?ες εύχΕ.ς κ:χ.! ·i-} ά. ψ Ξση �:χ.?'τιών·
:ίπο τους λltτQU?YOU; των Οιαψό-?W'i-•
θ?ησκ.s.ιών π::i'U ισχυ?tζονται Οτι �
Ί.Ουν το Οιχ:ι.fωμ:ι, αύτοι οί οη,θ;;--ι•
;rλ·rι?ε!Ξ,'ούσι,01 τοϋ ύπl?τ:iτ,ο,υ Θcι:ιϋ •.
'
ι
•
,
ν:χ.' λ'�.ουν και' "ια' �οεινου,ι
αρτ/,τις(
αf
,
,
ε; των αν-θ9ωπω1ν. Αυ'ΓΙJ ·η α•ν•οσ:α
σύλληψις συ,ιιστα. τ·ην
t)1.?ύτ ;? η,
r
ί5λ•αι φημί:χ. χ:χ.τά τοϋ .λημιου?γο, ϋ,.
τοϋ όπσίου ·η Χ:Χ.?Οισ. εΙν:χ.ι ολο άγ:i
π·,, κ.1-! ό νι::�ϋς σ�οΙ:p[:ι χ:ιl δ�Χ:Χ.�Ο
σύΨη».
Εί1Ο$ χ1.-τ1όπιν x:x.l τά &νι:)τε?:χ. π:0:·1. των ψυχών, τά πεδία ταιν �-1..
ι
\
'
ι
,
χα?(.ι)J'Ι, τοσ,ο φωτει•να που ματι:χ. α.ν,9?ώπων δέν &.ντεχχν να. τα ,9-ω
?:,ϋν. Έχ�ί ησ:χ.ν:
«"ΟσιQι στή γη έλά.η ευσ:χ.•ν '="ll.
9ύσ·η, έγνώ?ι,σ:ι
· ν χ1 ,.ί σ.χ,οιλού-θ·ησα ,
Έπό-θησαιν xxt.
το,U :; νόμους τ·ης.
γνώ?tσα
· ν την ά. λ·η-θε11.. Σε>οάστηχ1.ν,
χ1.ι τfμ·ησ:χ.ν τ·Ι),, άν--θ?ώπιν·η μ.ο?- :ρ·f,.
'.\γ:iπ·ησι:ιν χω?tς ΟιάΧ?ιση τ�ν α.ν
,ι)?ωπο, τbιν λευχΟ χχ! τΟν 'i =ιΊJ,ω
μQ, τΟν χ1:ι.,λΟ x:x.l τΟv χι:χ.κό. ιl,.πΤ,?
ξ1ν έλεύ-θ-ε?Οt κ:χ.� Οίχχιc�. L.��?:
στ·ηχ:χ.ν τ'(ι"Ι έλ,υ-θl?ί1. τοϋ αλ'λ ου,
Τ}>Τή-θ-,,ην :ι.:χ.ί -θu,σι:άστ·ηχ:χ.ν
γ::ι
τ·rι ν π,οοιοο χ:χ.: τ·ην ευfJχψ.0'111. ΙJ··
λωv ,ώ,1 άιν-θψώπων. Π•?λέμ:ησ·Η
ι:l:; -π:χ.ντοΦ:10.ϊί:; 1t(ολ·ήψεις, τ·Ι)ν μ:
σ1.λλc.ι3�ξf1., τ·Ι)ν άγυ?τεf:χ.., τ�[1 ι ψΞυ,
'
.
\
,
τια, "'C'Ί)V υΠΟΧ?-ισ�,:, τΊ'j'Ι Χ<;;.!νωνtΧΥι.
x1i -:·fι ν -πνsυ��1.-τιχ·Ι) Οz1 σποιτ-:l1.. '�\φ::.
9ιέ�ωσ1..ν ,τ·f/ν ζω·ή του; χα!
σ•9.·ίΊΧ'1.,'Ιξ χ6πων γιi Ι\ι:Χ. ά.φυπvfσΙQυ••
χ1.! νi φωτίσουν τΟν συινά.ν"8�ωπό.
!
"'
\
\
τ()Ιcι;, για 'Ι:Χ. του μετ:ι..οωσ•�υ'Ι σ??ι7.
χ:χ.: γνω•σt. 'Ετίμ·r,σ,,:ν -=·ην γυνχίχ 7.
κ,.ί τ·ην σε6σ.σ-θ·ηχ,.Ιν. 'λ:ι.ολού-θ·ησ:χ.,�
τΤ1ς..
τ·'rιν άtετ-ή. 'Έγιν.1.ν έt1.στα!
σο•φί,:.ι;. 'Επό-θ.ησαν χ-1.ί λάτ?•ευσ,.·.&-
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1

\

,

('>,

'

\

,

'�

1

/
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ιrΟ φώς. Τό φώς τΙΟιUς έιτράΑ) ηξ-.
1
ΧΙΟΙ'Ι<τά. του χσ.ί τ•ούς ά. :ρωμο-ίω ιrε. 'Ό
λοι σ.ύτ1οί πού χσ.τοιχουν στα φω
ηινα πε-οία ύπ'ηρξαν άyν-οι οομηι.
π-rοι, αψοyοι χ:ι.ί αφο,Gοι. 'Τ-πηρξα•ι
·ηpωες νιχ-ηταί. Κ:ι.ί τώ?α. ά.ν�,εί
χ-θ-ηιrσ.•t φωτειν•ο� -Π?Ο•σωπιχοί Λό
yιο,ι».
Με αύ-τΟ τΟ1ν ε,Jχi 9 ι.στ�ο τρόπο, ό
ιr�ά.σlμιος (,-tλος
χ:ι.ί διδά.ιrχαλό;
μα.ς συ•ιέχιζε -τ·ην 1[υητ1ιχ·η τcυ έ?·
γασιχ. στt; αίώνtε ς ά.λ�ή,9ειzς, πο \
π,pέπει να είναι ώπλισμέν,ος με έ
λευθ-ε?ία. σκέψεως για να τίς Π?Οσ·
εyyίσ·η χ:ι,νείς.
'ΙΙ οιο,ασ'Χαλία -:ου Βα.σιλ η έτό
νιζε πά.ντο,ε: «'Εκείνο:; πού ποθϊί
την Π•?όΟ'ΟΟ Χ :ι.ί τ-ην έςέλις·η τQυ,
ά.κ�μr.ι xxl, τΎjν μει, ταμό? φω�·ή του, �
χειγ�ι:;ς τ:ου π�σσ"Πα.-θ-ει να πλ-r,σι:ι
σ·η τ·'Jv τελ��ότ·ιytα, -πρέπει "ια. εiν:χ.�
'
τις
πα, vsτ,:χ. e:tf τ1οι-μος Ία' τ9.σπ�ο ποι ιη
σιφ:ι,λερες Ίj 1t1επλαΨ1jμένες οος:ι.σί
ες του. Νά μην εΙν:ι.ι μισ:ι.λλόοοξης,
�ψο,λ·ηπτιχός :η φα"1,1τιχός. Τίποτs
Οεν Π?έΠει ό είλιχ?ιν-ης έ?ευ'Ι'ητης
v-α. ά.π�οι?ρlπτη χ.ω?iς ει',ΙΙ:t,. έμπιστ�J
't1tχ.Ο Οιiλογο με τΟ �σωτr::ρtκό τιου
Έγώ, 'Π'Οι U b? tσχεται σ-τό "r\.Ouτo,
του ΕΙν:ι.ι του. Πά.·ιτ,οτ ε με έλ1εύ,θ.,
pη χα.ί ά.δούλωr;·η σχέψ·η τά: πά.1ντ:1.
vα. έ ? ευν&., rci π&:ν-τα. vlX. έζετάζη
χα.ί νά. τά. μελετά χω?ίς 011στ1yμό
η προχι α.τάλ·r1 ψη.
'
'
'Επέμενε να λέyη στιους νε-ους:
«Ζητ,ε π ν ε υ μ :ι, τ t χ ά.. Ζηcε χ.ον·
Ζη-τε έ ν ά. � ε τ :J..
τά στη Φύσι.
l{α.! Π?ό -πάιντω1ν ζΎjτ1z έ ρ ε υ J ·η
τ ι χ ά. ,..Γα πά.ντ:χ. να έ ?ευνιiτc:, τα
π&ιντα. να π,οσέχετε, να μελsτιiτε.
.. ά. ?,$-τΎJ
τ·}1 ν l t ευνα,
�ΙΕ: τi}ν
6? ητ-ε τό Ο ? όμο, π-,ύ όδ·ηyεί στ·η �ο
φf:ι.. 'Η �οφία ·9-α σάς bο·ηγήση
,στη,ι '.\.λ·η-9-�ια.. Κ:ι.ί ·η '.\.λή-3,ι:ι. -9-ά.
--σα,; <Πηιι':ίάλ·η με τέτοιες ίχανότ-rι ·
τες, ωστιε μια μέ?α. -Sα σας έπιηα.1

1

χ�ι

ι9.α

�α

πΊ) v:l άτενίσιετ1ε
φωτεtνα πεδία
των Μαχά.?ων ... J>.
Τον ε\Όαμε yιά στη
· νη φο?α μιχ
εοοομαοι:ι, Π?ι •ι απο τ-rιν α.ποcημι�
το,:, (οέν λ�.J.ε ,θ, :1. '1 α τ ο, yια.τί
ό Β:χισιλης οε•ι τό•ι πf.στευε).
Τ•ο,υ ά.ν,αyyείλψε οτ1ι για να ί
χ•:χ..νσιπι!)�, ήσ10,υμ;ε τοU ς πιο1λλ,0Uς φίλου;
της οιοαΙσ>χ:ι,λί:ι.ς του, μια πού δε-,
μ,πο?ουσιε άπό μJε?ιχού; μηνες νά.
1
"
/
' ' �
ηαψ·η, �ι�α.με, Π:Ι.?εt ,yια. αναοημο:
σιουσι ,απο το π:ι.ληο
πε-ριdδιχ(,
« Π υ..9α.yό?α,-Γ•ιώμωΙν)) τ?υ 1933
όμιλί:χ. του, crτΟν ίε?Ο τόπο ιr·f}ς
'Ολυμπί:ι.ς, για τα ά.?Ί.':t.ί:ι. Έλλ·ηνι·
χα λΙΙ}στ·ηρ{α.. Κ-:ι.ί π1ολύ εύ;ι_α?ι'Ο'τ·η·
,9-·ηχ.ιε.
:\Ιέ ευθ-υμ·η οιά.·Sεσ:, μας ά :p ηy·ί-,
,9.·ηχ'ε τί είχε άχ?ύσει τό Π?'οηyού
μενο ι':ί?ά.δυ c;τό ?:ι.διόφων,ο. Μια δι1., ρ...,

ι

to,,

\

,

,

,

,

�

ι

1

�ια

-

,,

' . \
t:,
()
�χευ·η ενο ς ½εινου νε�τ?t�-ου ε?γο_υ.

ειπη?ε,:ι.Jσtμεν,?υ :ι.πο -τη•ι απσ,ψι τη;
�υετενσα ? κώσ�ω;. Εϋ ?tσχ,ε Οτι εΙνα,
, ιμ·η -τέτοι:ι. ψυzηωyf:ι..
ΠQλύ 7.?ήσι
στό λαό, για.τι του διο&.σ<χ.ει οτι ό .
αιν-θ-?ωΠ'Ος εί•ναι ό ηημ:ι.ιτιχός Κύ?ι·
ος τιr,υ μέλ,λ10•,τός του.
λΙε ά.-πόλυτη πνευμ1,1χ·η οι:ι.•Jy•;ι:χ.
W ς τb τιέλ•ο ς . . . r, Εν:χ. μοvάχ� τΟ,ι
στιε1νοrι�ροUσ1 ε. Ι� oU Ο�ν μ1t10?1ο�σ�,
.
ψl}σιcιλα.-τ?ης α.υτος,
ν:ι. χ.οι\'Ιω<ν-ηση
με τό άγ:χ.π·ημέν� -του ϋπ:ι.ι-9??,
'
'
' ' G ' :χ. <_ι,υσι
Τ,'
...
την μ'ητερ·; r-η, με την vω
,
, ι , συμπ:χ.�
τ
κο
μ
μ:ι�
�
-�
�
σ�
Σ r<ν
,�
1: �
-θ- η τιχ.·η μ.ο?ψl) του 010:χ.σχ:ι.λου χ.�:
ψίλου. :\[έν1Ξι χ,:ι:, τ? ε?'('? του. Τά
6ιbλt,. του: ((ΤΟ 6:bλfo τοϋ :J.::ι..J·r;τοϋ», <(EIO,ov τΟν άχτι�νοb6λον ά,
,
σ-τ�?�)>, <ι Τ'� σ�μ�ι�ωμ1. τα9ιο ,, εν?;
Ι
στου
χ
l\ υ
' >J :ι.ι τ:ι. α.ν:ι.?ι
' -θ-' μηιrα. α.?-3?::ι.
τ�υ στ:ι. πνε�μ�τι�α χ:χ.ι �:υ,στ1γωγιΥ.:ι πε-?ιοοιχ:ι., ο οyχ.ο; της πν�uμα·
τιχΎj; έ ?γ�1σί :χ.; του στ:Χ. Π'Ψtυμ:χ.τt·
κα. ίδ ? ύ μ�-τ,. τ.οU έ 9ώτtζε χ:ι.1 όΟ η- yου1σε.
1

1

1

,ι.ε

1

1

Ο ((Ι.\.ΙΣΟΣ»

ΙΛΙΣΟΣ

-==Ι

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

Ι==

Το Γραψεϊα του ΙΛΙΣΟΥ,
Δραγατσανίου 6 (Πλατ.
Κλαθμω
νος) εΤναι άνοικτα κάθε Δευτέρα
και Παρασκευή 11-12 π μ. και
6 3C'-7 30' μ.μ 'Όλοι οί ?ίλοι
του I Λ I ΣΟΥ να περνουν άπό
Γραψεί'α για κάθε ·, τληρΟφοpία.
- 'Ο Ταχυδρομικός τομεύς ·,ου
ΙΛΙΣΟΥ εΤναι 122 Να μη ·,ό ξε
χνουν δσοι μας γράψουν: �ραγα
τσανίοu 6, 'Αθijναι 122.
Μ: δλες μας τις �κκλήσεις,
πολλοί σuνδρομηταί άλλάζοuν διεύ6 uν σ ,., χωοίς .ά y · ..:,οίζο. J ,έαv
· διεύθuνσί ν των και τό ταχuδρομεϊ
. ον μας έπιστρέψει τα τεύχη, με την
ενδειξι · «'Έψuγr είς ,'χγνωστον δι ·
εύθuνσιν»
-- 'Όσqι σuνδρομηταί μας 6λέ
ποuν την διεύθuνσι ν rων λανθασμέ
. νην η ::χνεπαρκη, να μας είδοποιουν
χωρίς ανα6ολή, ώστε να λα6αί νουν
άσψαλως rσ έκδιδόμενσ ·:εύχη
- Προηγούμενc- rεύχη καί ,όμοι
του ΙΛΙΣΟΥ άπο rou 1956, ·rω
λουνται στο. Γ ραψεϊα μας
r:άθε
.Δευτέρα κα ί Παρασκευή
1 1 -12
καί 6 30' - 7 30' μ μ
1\ μ.
- Χρήματα να μας r' μ6άζωνται
διο τα-χuδρομικης :πιταγης, !)πι
. σθε, του άποκόμματος της όποίας
να αναγράφεται λακωνικως ό λόγος
της ά-τοατολης Αι πσο:::ιcγγελίαr θά
.-έκτελουνται άμέσως.

•:α

-

ΝΕ..Δ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ λ.ΑΒΑΜΕ

Γεωρy t-..: Κou νοίιπη <<Δελφι '<η 'Ι
δέα·, Ά'aij,•:ιι 1960
Πυ9αyόρας,>,
Ευ.χy Σ Σταματη
αvατJπ•:•J Ά9r,1cx
. r 1962
' 1 • Ν Δαμ παση · « 1 <1<0ς ό Γσοα•v
τϊ·,ος κ:ιι Ήο:δ .ως ο
Σ1λv,-1Άvατuπ•c-v, Άθηναι
6ρ αvος»,
1962
flOJv ΒΛαχοπούλοιJ
«Νο-1-101
• ijς
π ,ροrγμ,στικότητος,>, 'Αθηvαι 1962
Β ;- Ται �ού,α «'Ο Π Jει1,.ιατισμός
και α, Χρ,στ,-αv , < αί Έ,<κλησrαι»
(Άπα τησ,·ς είς 616.λι•ον• κ Τρε
μπέλα), 6' �,<δσαις
�Ολγας Βδτση <<Πρώτη pίζω>, ποr0

ή ,.ιατα, Άθή.• α, 1962
Δημ Kά6oup.:r <<Αίeριrο>
τc.., Πατραr 1962
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ΜΑΝΩΛΗ ΔΡΟΣΟΥ ΚΩΛΕΤΤΗ
«Φθινοπω�ινi:ς Πνοέ�» (Στο�ασμοί
- ποιηματα - -:πιστολαι).
π
υ ΕJα
616,λίο πού
, pΟ'<Ιαλεϊ αύθό,ο,.ιητ,α πηγαια σιιγκίιvηση Σπα
ρ;:ι1,�1,<ή ·κο.χuyη έ-vός τω-vεμέvοu πα,
τέρα, ·που χτuιπή9ηt'<i: σκληρά άπο
Πvει.ιμα!τι,,< ο μvημόσu ο
τη μ•οϊρ::χ
έ. ός vεou πού_ εψuγε .,τοαο πρόωρα,
:C.Jώ ι.ιπέαχc:το τοαα πcλλά Οί στο
χασμοι, τα ποιή ,-ι ατ;χ
δ γραπτός
.λοyος τcί) Μαvωλη Κω;>.έττη
15εί
,ι.,Dc•; καθαρά μ,α έξελιyμέ-Jη ψυχή,
πο,:, ε7χε να ε•·<·πλr,.pώαη επί της Γης
ο <•ληρο πε,πρι:...,.ιένο Οί ομ•DDφες ψu
χες ετrλαστη,<Ο,J για να πο,;οι,·J Και
c Μα1vωλc:-<ης έ;πο,::α-ε χτuπη,μέvος
απσ τή μσΪοα •<::Χ'ι το θα ατο, πού
πηρ- πρώτα τή ., αyατrη τ::-u και ε
π�ιτ::. , κ αι το, ιδιc,, Οί θ::ο•ι, πού
τοσc ΤΟ•, επρσι<Ισ ::χ,, τον αyαπ,ού
σα • ;-_::χί τc, έ9ο-.ιατωσαv νέον, αδ,α
φ:,ροι y c το-J αλλ::,, ε<::Ϊ •ο ., ηρωα,
τό, τοαγι,,<ο πατέ?α του νέοv, τrού
η φ..J:Jιoy,ω·J ια τ:ι.ι
αva.δύε-rαι ό
λύμπιος άπο το c·,Sιαq:έρ::J βι6λιοv
-μνr1 ..ιcαι1 ::.; του παιδ ,ού το..J
Ό 'ί , � Πα; αγιωτcπο"_λος ΎΡ�
φ::ι στη-, « Ελεuοεριcη «Μαc υπετu
πωσε με Τη ζwή ΊΟU ΚΟ:Ι με '10
<«.pyo, τΟJ ολοκληpη τήv τραyωδια
της έψηβειας - ,και οχι μcJO της
ι,Λληνικηc,, άλλα της α_.: ;:, ωπιvης πού μας φασε άλλη μια ψc;:,ά πόσ•ο
φοδερο
εΤ-v::χι ro τα:σς rοί) απο
ιuτοJ Ι\Jιάτα χωοίς τον ερωτα του
απ:\uτ-οιJ δε,r ε7,;αι •,ιδ:τα)) Καί πιο
,<ατω <<Καθιuς οι ασ,<ητικσί ·ru9α
yoρ:: σι, ε.τσι ,<' έκεϊνος ζ::.::π σuvε1δ1τα τηJ καθε στιγμή ΤΟιJ t ' cp,:u
'VOU;JE το.,, ε-αu-τό του με αγρuπvο
•ματι ·έπισημαίνοJΤας τα έλαττώ Jα'
το του ,αι τις αδu<,ιο:χμίες τοι.ι, τρσσ
παSC:.,,ο.ς ,α σταθμ ιαη με τερισ <•Ξψη
, ρετές
'<�1 δικαιc-αί.,-1 τίς πι,θα ές α
Ί'Οv Οι ,νέοι σιιχνα ε.λ.έ! γ' χοuv τούς
αλλ·οuς, άλλα •δε., αύτε,λέyc·πσ:ι»
'Η Πtστη τσu τrστέρα για τη με
ταΕαvατια ζωή καί yιά μια αίωvία
έξέλιξη, ας σταθij ή παρηγοριά του.

Κ. Μ_

ΤΕΛΕΊΤΑΙΑ ΊΠΟΜΝΗΣΙΣ
έλάχιστοι σuνδρομηταί, ποίι αι<ομη ( 1)

Οι

καθuστεροuν

τη,ν σuνδρομι1ν του λήγοντος έτοuς 1962, παρακαλοίίνται Οερμως.
να την ε.μ6ασοιιν.

2.

'Άπαντε.ς οί έν τάξει σuνδρομηταί, παρακαλοίίνται

έμοάσοuν ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ τοϋ

50.

τοuς Δρχ
3

να.

1963 την σuνδρομή

Οί κατα τε.ίίχος αγορασταi παρακαλοίίνται να cγγραψοϋν·

σuνδρομηταί
4

Έτσι ένισχύοuν περισσότερο το περιοδικό.

"Απαντες οί ψιλοι τοίι «' ί λισοϋ» παρακ
, αλοίίνται να ι<ι

νηθοίίν δραστηριως για την έγγραφη �έων σuνδρομητων, με την
πεποιθησι οτι οί ψίλοι rouς θα το�ς ει:χαριστι1σοuν για την ύπό
δειξι

ένος ΠCpιοδικοu, ΠΟU ξεχωρίζει άπο οίοδήποτε άλλο Cν

ΤUΠΟ,

ΜΗΝ ΑΝΑΒΑΛΕΤΕ !
1 ΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗΝ Σ'ΙΝJJΙ'ΟΜΗΝ lAE

ΕΙ JJ'INATON l Η Μ Ε 1' Α
Διrύθuνσις:
Ι<ωστίjν Μελισσαρόποuλον
Δραγατσανιοu

6

'Αθήνας - 1 22

'Εάν

το καμετε,

ό.πο σας έξαρταται,

να εχετε άπο τηv

πλεvρά του «Ίλισοίί» μιά t:χμεση άνταπόκρισι,

ποίι ΘΑ ΣΑΣ

ΕΚΠΛΗ:ΞΗ.
Έαν άπο:pασίση να έγγραψη Ο ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΟ ι<αι
έμ6αση

τις σuνδρομές έντος του Ίανοuαρίοu, άσψαλως ΘΑ ΕΠΑ

Κ ΟΛΟΥΘΗ ΣΗ Η ΕΚΠΛΗΞΙ 'Σ: !

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 1962
ΈΠΙΚΑΙΡΟτΗΣ

Σελίς

· Άνεζαρτησια στην ταγο<ανίκα
14
·το ζήτημα της άγαμιας τού κλήρου Χρ. Ριζο-πούλοu
ϊΟ
Περi τού ίνταψιασμοίι μη ορθοδόξων ('Άρ. Πάγος)
191
Ή ήμέρα τών Ζώc,)ν (διαψορα)
209-23-8
· Ό ψuλετισμος υτιιν Άμερικη Ρ. Κέννεντu
?.7�
·Ή λεuκιϊ κηδεια της Βιλελμίνης
291
Ή άποκρuψη πλευρό. τοίί ψuχροίί πολέμου
294
'Ιωάννης Γ. Βασιλης (νεκρολογία)
329
:Χρονικα
83-161-248-319
ΕΡΕΥΝΑ
Ή μυστηριώδης ενφγεια της άγάπης Π. Σορόκιv
"35
Οί Οησαuροι των 'Ίνκας με, τ. Γ. Βλιάμοu
1CJ2
124
Ό θάνατος τί cιναι, Πότε έπέ.ρχεται;
212
··τα ζώα αίσθάνοvται οίκτο μεταξu των,
220
Δελψινι: το 6αθu ,.ιuστr1ριο
226
· 'Έκτη αΊσθησις Σπ. Μελά
239
. ΕΤναι δυνατή 1Ί ζωη στη γη, Άλ. 'Έμμε
·ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
'Ό άριθμος 7
Ίνδικοι αφορισμοί
Αuτομuητικη Ί ω Βοσιλη
Άρχαια Έλληνικη Σοφία
Ίνδικ,1 σοφια
Αι «Ίδεαι» κατά Πλάτωνα Δημ. Ίωαννιδη
Έλληiιικη Μυθολογία και Έσωτερισμος Δημ. Ίωανvίδη
Γνώθι σαυτον Μιλτ Παπαδημητριοu
Περi σαρ,ωψαγιας άπο τον Πλσuταρχο
·Φερεκuδης, ο Σuριος φιλοσοφος 1. Ν Δαμπαση
"Εν τό παν Δημ
iωαννιδη
τα αρχαία Έλλ11νικα Μuστηρια Ί ω. Βασιλη
Γιογκα της ·Ησικης

1
16
44
69
101
1 ·:15
Ί )5
204
�33
Β9
257
�68
282

ΙlΟΙΗΣΙΣ
Άτομικη έποχη Ν Βρεττακοu
Στρατιωτικο νεκρο rα(j,ειο Π Χρονοπούλοu
'ΑγραΦον 'Ά,γ Σικελιανοίί
Στο χελιδονι Σωτ Σι<ιπη
Τα μαρμαρα Λ Πορφύρα
Εύρωπη Κ Πα�αμu
Ιlανθειστι�ό σνσκροuσμα Ζαχ Παπαντωνιοu
Ποιημαια Ρ Μαρια Ρι}κε
·ο θανατος της ι<cρ1ς Κ Παλαμά
Γεννησις
Αγγ Σιο<ε/Ιιαvού
..Αισιοδοf,ια Σαο Πο.υλια

1
13
?8
81
6J

97

Ι ':14
150
210
306
316

<:ΘΡΗΣΚΕΙΑ
�Έvότης ολωv τώv λαών
Ή Ίερουσαλημ στά χρόνια τοv Χριστοί)
Ή έπί του 'Όροuς όμιλία
Τό ζήτημα της άγαμίας του κλήροu
χρuσός κανόνας Τζ. Λέ6ιν
Όρθή διαγωγή
Άραντέηλ
Ύπάρχει θάνατος;
Κ. Μελισσαροπούλοu
•Θάνατος καί άθανασία Ούπανισάντ
Άπό την Σκοπια τοϋ πύργοu
Περί ένταψιασμοί) μη όρθοδόξων
ίιατi πιστεύω στόν Θεό Τζων Γκλεν
Αϊθουσα διαλογισμών
Χάμμερσκελδ
Έλεuθερία σκέψεως
Βολταίροu
•<iΡανατισμός
Βολταίρου
Τά ζώα-σύμ6ολα του Χριστού

�σ

"Ν. !:

rI

Σ ελ ι ς

8
17
24
70
?8
108
113
122
157
191
289

ΊΟΟ

193
302
308

ΡΑΜ

. Τό σuμπαν καi ό ανθρω'ΤΤος
Περi κρεωψαγίας
· Ομιλία προς Qοιτητάς

177
237
186

ΘΕΟΣΟΦΙΑ
·Όμι,λία Σρί Ράμ (ενθ. άν.)
> < Θεοσοφία Κ. Μελισσαροπούλοu

260

ΚΡ I ΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
,-φονικό
Τό Έγώ
'Όταν ό νους είναι γαλήνιος
'Αγνότης

58
204
.�47
277

ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ
Ό έλεuθεροτεκτονισμός της Ρωσσίας
Τί είναι ό Τεκτονισμός
Άλ. Τζαζοπούλοu

142
283

ΔΙΑΦΟΡΑ
Έπι6ίωσις μετά θάνατον
Ό άληθινος πολιτισμός Κ. Μελισσαροπούλοu
Τροψώνιον
Δημ. Ίωαννίδη
ΤελευταΪΞς λι.ξεις διασήμων άνδρών
Ράινερ Μαρια Ριλκε όμιλία Αίμ. 'Ί6οu
Σκέψεις για την υπηρεσία
Ζιναραγιαντάσα
�ο θαυμάσιος κόσμος τών μανιταριών
Στρατ. διήγημα
Ό καλuτερος ψιλος
Άψιέρωμα σηΊν 'Ημέρα τών ζώων
Ό Κύρ 'Άγγελος
Γιαννη Βλαχογιό.ννη
Ό χειμώνας ύπόσχεται την ανοιξη

31
ι',9
66
133
1-15
153
154
ΊΙS
209-238
227
273

«θϊΟΣΟΦΙΗRΙ fΗΩΟΣfΙΣ» ΣUΠ)ΣmΟΣ Π.
Δραγατσανίοu 6, Δεuτέρα

καί Παρασκεuή

t ..

11-12 vαί 6,30- 7,3()

Η. Ρ. Bla atsky:

Τό Κλειδί τi1 ς Θεοσοφίας
Στή χώρα των Γαλάζιων Βοuνων
Annie Besant:
Μελέτη επί της Συνειδήσεως
»
Προς τήν Μύησιν
»
Μετενσάρκωση
»
Κάρμα
Οί Διδάσκαλοι κα.ί ή 'Α τpαπός
C. Leadbeater:
»
Κεκpuμμένη Ζωή εν τψ ΤεκτονισμιϊJ
»
Σ' εκείνους πού πενθουν
Besant-Leadl)eater: Ό Άστpικι:ς Κόσμος
»

Ed. Arnold:
Τό Φως της Άσίας
J. Van der Leeu,v: Θεοί εν εξοpί�

Δρχ.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
,>
J. Krisl1na111L1rti:
»
»
»
Ή 'Ατραπός
»
»
Τό Βασίλειον της Ευδαιμονίας
»
»
Ή Πηγή τf,ς Σ ο ρίας
«Δελτίον Άστέ?ος» ετών 1931, 32, 33 »
»
»
12 'Ομιλίαι είς Όχ&ι 1934
»
»
»
10 Όμιλίαι ε1ς Όχάι 1944
,»
»
Στοχασμοί πάνω στή ζωή μας
»
'Αντ. 'Αδpιανοπούλοu: Ό 'Άνθρωπος καί ή Ζωή
»
Ίωάν. Βασιλη:
Τό Σημειωματάριο ενός Μύστοu
Κ. Μελισσαροπούλοu: '0 'Ιησους, από τήν άποψη του Όpθολογισμου καί του Μuστικισμου »
»
Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι καί Θεοσοφία »
»
»
l\f ητις (τό βιβλίον της σοφίας)
»
»
Ό Κομήτης (θέατρ, 1δεων)
lIEPIOΔlKON «ΙΛΙΣΟΣ» 'Γόμοι 1956 - 1962, εκαστος »
Φως στήν 'Α τpαπό
Στά πόδια του Διδασκάλου
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Τά σημειοόμενα δι' άστερίσκοu έπιβαρύνονται μέ δραχ. 10 δταν
πρόκειται δι' άποστολάς είς τό έξωτερικόν. Έξ αύτων τά 3 πρώτα.
καί ή Μελέτη έπί της Σuνειδήσεως πωλούμενα δεμένα έπιβαρύνονταL

με δρχ. 10
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ΛΑΧΕΙΟΙ
ΣΥΙΤΑΚΤΟΙ

ΟλΟΚλ ΗΡΗ ΑΥΤΗ
Η ΠΟλΥΚΑ ΤΟΙΚΙΑ
ΕΠ! ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΤΖΩΡΤΖ 14
ΠλΑΤΕΙΑ ΚΑΗΙΓΚΟΣ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩ ΤΟΗ
ΤΥΧΕΡΟΗ

Καi πολλεs δεκάδες σπίτια, αvτοκί-,
,
vητα, εκατομμvρια εις μετρητα
(
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Τιμή τεuχους.δραχμαl 10.-

