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το τεvχος αύτο
εισερχόμεθα στο 8ον ετος
Εύχαpιστοίίμε οσοuς εσπεuσαν να σ,,είλοuν την σuνδροιμή
τοuς κ αi περιμένοuμε άπο τους ύπολοί ποuς να έκπληρώσουν το
καθηκον τοuς το σuντομώτερον.
Έπί πλέον, παρακαλοίiμε δλοuς τούς ψίλοuς τοίί ,<Ίλισοίi»
να έργασθοίίν για τήν πλατύτιερη διάδοσή τοu.

;)Εδείξατε
τον ΙΛ ΙΣΟ Ν στους φ ίλοvς σας;
'Όχι ;
Τούς άδι11.είτε, διότι τους στερείτε μια ευκαιρία άνωτέρας
πνεuμστικότητος.
Άδικείτε και το περιοδικό, μη σuμοάλλοντες ε;iς την διά
δοσι ν τοu.

'Ένα εξαιρετικο δωροv:
Μια σvvδρομη του ΙΛΙΣΟΥ
Έγγραψατ.. ενα ψίλο σας.

Ι

Δεν μπορείτε; Σ uστήσατε τοu να έγγραφη αuτος.
Οίιτε αύτό; Τό-τ,ε, στεvλτε μας την διεύθuνσίν τοu καi Οα
τοu ταχuδρομήσοuμε ί:να τείiχος ώς δείγμα ΔΩΡΕΑΝ.

Καi προ παντός:

ΣτείλετετήvΔΙΚΗ ΣΑΣσvvδρομή!
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'Απο τήν σκοπιά τοϋ Ν. ΣΡΙ Ρ ΑΜ

Τα (Ηνωμένα

'Έθνη
χρειάζονται η όχι;

ΕιΝΑΙ γνωστόν, δτι τά στα
τιστικά στοιχεϊα ύπόκεινται
,σέ έπεξερyασ(α κατά βούλη·
,σιν, ωστε δέν εfναι πάντοτε
αύθεντικά. Πολύ περισσότε
ρο αύτό ίσχύει yιά τίς βολι·
,δοσκοπήσεις η διερευνήσεις
τfjς κοινfjς γνώμης σ' ενα
συγκεκριμένο ερώτημα. Συ
χνά τό ερώτημα τίθεται άπό
τόν έρευνητη σ' ενα ώρισμέ·
νο τμfjμα του λαου, έπίτηδες
.,διαλεγμένο yιά ενα άναμενό·
μενον άποτέλεσμα. 'Ωστόσο,
·τά άποτελέσματα τfjς έρεύ·
νης πού εκαμε ή «Έπιθεώρη·
σις του Σαββάτου» τfjς Νέας
.. Υόρκης είναι ένδεικτικά τfjς
iκανότητος του λαου νά κρίνη.
Πρό όλίyων μηνων, ενας
.ρεπουμπλικάνος βουλευ τ η ς
τfjς πολιτείας Νέας Ύερσέης
ενήργησε ερευνα μεταξύ 60.
<.()00 εκλογέων του, yιά νά έ
λέγξη την διαδεδομένη ά:ντί
ληψι, δτι τά 'Ηνωμένα 'Έθνη
.άποτυyχάνουν στην άποστο·

λή τους. 'Όμως, τά 840)0 των
έρωτηθέντων άπήντησαν δτι
τά 'Ηνωμένα 'Έθνη «εfναι ή
καλύτερή μας ελπίδα yιά την
διατήρησι της παγκοσμίου ει
ρήνης». Και τά 72,50)0 έπρο·
χώρησαν ύποστηρίζοντας δτι
θά επρεπε τά Κράτη, άρχί·
ζοντας άπό τίς 'Ηνωμένες
Πολι τεϊες τfjς Άμερικfjς, νά
εκχωρήσουν μέρος τfjς έθνι
κfjς κυριαρχίας των σέ ενα
Παγκόσμιο Δικαστήριο και
μιά Διεθνfj 'Ένοπλη δύναμι .
Καί αλλοι βουλευταί και
yερουσιασταί των 'Ηνωμέ
νων Πολιτειων άνέλαβ α ν
στην περιοχή τους δμοιες δι·
ερεt,Jνήσεις. Μεταξύ αύτων, ό
Τζαίημς Ρουζβελτ εστειλε ε
ρωτήματα σέ 53.000 εκλοyεϊς
άμφοτέρων των κομμάτων.
Μόνον 14 ο)ο άπήντησαν, άλ·
λά έξ αύτων τά 850)0 εδήλω·
σαν δτι τά 'Ηνωμένα 'Έθνη
άποτελοΟν την καλύτ ε ρ η
προσδοκία εtρήνης, 870)0 οτι
πρέπει νά σuσταθfj Διεθνης

4

..

ΙΛΙΣΟΣ

Στρατός και 850)0 δτι πρέπει
να ytvη γενικός άφοπλισμός.
Ή yνωστη όρyάνωσις Γκάλ
λοπ διεξήγαγε δμοιο δημοψή
φισμα σε δλη τη χώρα, με
δμοια άποτελέσματα : 900)0
άπήντησαν δτι έν ούδεμι(i
περιπτώσει πρέπει α1 Ήνω
μέναι Πολιτεϊαι ν' άποχωρή
σουν άπό τόν 'Οργανισμό,
830)0 δτι πρέπει νά καταβλη
θη κάθε προσπάθεια yιά την
έπιτυχία του ερyου του και
780)0 δτι ό 'Οργανισμός 'Η
νωμένων Έθνων «έπιτελεϊ
καλό η αριστο ερyον».
'Αρχικά τά μέλη του Όρ
yανισμου 'Ηνωμένων Έθνων
ησαν 51, που ύπέyραψαν και
τόν (δρυτικό Χάρτη. Τώρα εί
ναι 104, μεταξυ των όποίων

ο

'Απάθεια

η

«ΙΝΔΟΣ» του Μαδράς
έδημοσίευσε άνταπόκρισι άπό
την Βόννη yιά τά άποτελέ
σματα μιας δημοσίας διερευ
νήσεως μεταξυ των φοιτητων
του Πανεπιστημίου της σημε
ρινης πρωτευούσης της Δυτι
κης Γερμανίας, ώς πpός την
έτοιμότητα θυσίας της ζωης
των ύπερ πατρίδος. Μόνον
εξη τοϊς έκατό άπήντησαν
δτι να[, ηάαν ετοιμοι νά θυ
σιάσουν την ζωή τους. Ε'ίκο
σι-δύο τοϊς έκατό έξέφρα·
σαν την άηδία τους γενικά
yιά τ-ην πολιτικη και yιά τά
-διεγερτικά του πατριωτισμου
συνθήματα. 'Ωστόσο, μερικοι

ενας άξιόλοyος άριθμος πρώ
ην αποικιων, Μερικο! διετό
πc.;�σαν την αποψι, δτι δεν εΤ
ναι σωστός ό κανόνας «ενα
κράτος-μία ψηφος», διότι
εyιναν πολλά τά μικρά μέλ111
του Όρyανισμου και θά μπο
ρουσε νά έπηρεάσουν την πο·
ρεία των παγκοσμίων ζητη·
μάτων δυσανάλογα με τηv
δύναμί τους. 'Όμως, τά νέα
μέλη του Όρyανισμου ως
τώρα εδειξαν μετρι ο π α θ f}
συμπεριφορά, άκόμη και σε
θέματα τερματισμου της ά
ποικιοκρατίας, δπου ύφίστα·
ται _άκόμη. 'Ώστε, αι έπιφυ·
λάξεις yιά τά μικρά κράτη με
την 'ίση ψηφο άπεδείχθησαν ,,. ·
ως τώρα τουλάχιστον, άβάσι
μες.

αφύπνισις;
άπό αύτους εκλιναν νά πα
ραδεχθουν, δτι «ή έλευθερία ,.
ό άνθρωπισμός καί ή άξιο·
πρέπεια είναι θέματα αξια ύ
περασπίσεως».
Τέτοια δημοψηφίσματα γί
νονται συχνά στην Γερμανία
yιά την βολιδοσκόπησι της
κοινης γνώμης κα! της ήθικης
στάθμης. Καί τό άποτέλεσμα
του δημοψηφίσματος μεταξυ,
των φοιτητων της Βόννης έ
χαρακτηρίσθηκε άπό τ ο υς
Γερμανους κοινωνιολόy ο υς,
σάν άποκάλυψι της έπικρα
τούσης ψυχολογίας στους qη
μερινους νέους Γερμανους •.
Παρόμοια άποyοήτευσις πα
ρετηρήθη στη νεολαία και μεf'
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-τά τόν πρωτο παγκόσμιο πό· νέπειες της ψυλετικfjς, στρα
�εμο, άλλά ξεπεράσθηκε άπό τιωτικης καt έθνικιστικης ύ·
την πλημμυρίδα τοΟ Χιτλερι· στερίας, ή δποία σάρωσε καt
1<00 ψανατισμοΟ, πού έσάρω· την Γερμανία κι' αλλες πολ·
,σε δλη τη χώρα. Ό δεύτε.ρος λές χe:,ρες, δτι οι άντιδράσεις
-παyκόqμιος πόλεμος, μέ τις δέν δείχνουν άπάθεια, άλλά
-άπερίyραπτες φρικαλεότητες, άφύπνισι της σημερι νης μορ·
lδ(ως στόν άφανισμό τC:,v φωμένης νεολαίας.
"Έβραίων και τά στρατόπε·
".t:νας άπό τούς κοινωνιο·
-δα συγκεντρώσεως, φαίνεται λόγους είπε, δτι ο1 σημερινοί
στη σημερινη νεολαία σάν έ· νέοι στη Γερι,ιανία έμψανί
,ψιάλτης καt την παρακινεϊ νά ζονται άπαμακρυσμένοι άπό
.έρευνήση βαθύτερα, δχι μόνο την ίδέα της πατρίδος, έπει·
στην έπιψάνεια της πολιτι· δη παίρνουν σrά σοβαρά «τό
-κης, άλλά και στά θεμέλια ίδεC:,δες τοΟ ΝΑΤΟ καί της
'Ηνωμένης Ευρώπης».
τC:,ν θεσμC:,ν.
'Αλλά αύτό τό [δεe:,δες εί
'Ελέχθη δτι πολλοί σημε
�ινοl Γερμανοί είναι άνίκα ναι μονάχο του άνεπαρκές
νοι νά έννοήσουν πC:,ς χιλιά· και μπορεϊ νά δδηyήση σέ
=δες προγόνων τους έθυσία· νέα άνάπτυξι δυναμικης πο·
σαν την ζωή τους yιά μιά λιτικης. Μιά ενωσις ΚρατC:,ν
�έσι σάν τό Βερντέν στόν είναι καλη έφ' δσον προσψέ·
,τρC:,το παγκόσμιο πόμεμο, έ1τειδη ετσι διέταξε δ Κρόν· ρει σχέδιο συνεργασίας με
1τριντς. Αύτό άποδεικνύει πό· ταξύ των. 'Εάν τραπη σέ συμ
σο άλλιώτικα βλέπει κα· μαχία έχθρικη εναντι αλλων
νε!ς τά πράγματα κάτω άπό κρατC:,ν, θά προκαλέση άντι·
-τό ψυχρό ψe:,ς της λοyικης δράσεις καί την έπανάληψι
άπό δ,τι ψαίνοντσι υπό. την
ξΠίδρασι τC:,ν ρομαντι1<C:,ν [ σέ αλλη μορψη της '(διας πα
-δεC:,ν, που διατηροΟνε στην ληa:ς ιστορίας. Ή 'Ηνωμένη
άποθήκη τους οι προπαyαν· Εύρώπη, της δποίας ή Κοινη
-δισταί. Πάνω στην κατάστα· 'Αγορά είναι άπαρχή, άποτε
σι της υστερίας η δόξης, άδυ λεϊ λύσιν πολλC:,ν προβλημά
νατεϊ κανεις νά διακρίνη τό των. Άλλ_ά άκόμη και μιά 'Η
νωμένη Ευρώπη ένδέχεται νά
άληθινό άπό τό ψεύτικο.
Κάθε άντίδρασι συγκριτικά ι<αταντήση βάσις εύρυτέρου
�ίναι λιγόζωη. 'Αλλά ας έλ σωβινισμοΟ, έκτός αν άποτε
,τ(σουμε, τώρα που ή μακρυά λέση τμημα ένός 'Ηνωμένου
νύχτα πέρασε καt στό ψe:,ς Κόσμου, ύπό τόν 'Οργανισμό
της χαραυyης άντικρύζει κα· τC:,ν 'Ηνωμένων ΈθνC:,ν γιά
νείς τtς καταστρεπτικές συ· την διαοψάλισι της ε[ρήνης.

Παyκόσμιον Σvμβούλιον :Έκκλησιωv
ΣΤΗΝ τελευταία σύνοδο
τοΟ Παγκοσμίου Συμβουλίου
. Έκκλησιων, στό Νέο Δελχί,
παρέστησαν έκπρόσωποι 197
μελων - έκκλησιων άπό 19
χωρες καί έδάφη, περιλαμβα
νομένων, yιά πρώτη φορά,
έκπροσώπων της 'Ορθοδόξου
'Εκκλησίας της Ρωσσίας καί
άλλων χωρων της Άνατολι
κης Εύρώπης.
Τό Παyκόσμιον αύτό Συμ
βούλιον, που ιδρύθη πρό 15
έτων,' ξεκίνησε κατά βάσιν
άπό την δια·πίστωσι, δτι με
τά τόν πόλεμο έσημειοΟτο
χαλάρωσις της έκ�<λησιαστι
κης δυνάμεως, άκόμη δέ καί
άπώλεια της πνευματικ η ς
ταυτότητος καί του προσα·
νατολισμοΟ της 'Εκκλησίας
άπέναντι έτέρων δυνάμεων,
που έπιδροΟν όλοένα καί πιό
πολυ στό άνθρώπινο πνεΟμα
κατά τους τωρινούς καιρούς.
Καί ηταν άνάyκη yιά την
'Εκκλησία, φυσικά, νά παρα·
μερίση τις διαιρέσεις της, yιά
ν' άντιμετωπ(ση τόν γενικό
κίνδυνο.
Τό κλϊμα τοΟ συγχρόνου
κόσμου, μέ την πρόοδο της
'Επιστήμης και τό πνεΟμα
τοΟ ψιλελευθερισμοΟ, εύνοεϊ
την άπελευθέρωσι τοΟ άν
θρώπου άπό δόγματα, άλλο
τε άπαραβίαστα, καί άπό αυ
θεντικές ύπαyορεύσεις. Έξ
.άλλου, τά δόγματα άρχισαν
νά κλονίζωνται μέ την άνά-

πτυξι της έπικοινωνίας τω
λαων διαφόρων φυλων καL
δοξασιων. 'Όλοι αύτοί ol πα
ράγοντες έπηρέασαν τούς έ
νεργούς �γέτας τοΟ έκκλη�
σιαστικοΟ κινήματος καί τού<;
εκαμαν ν' ,iντιληφθοΟν δτι
έχρειάζετο μία έπανεξετασις
των θεμελίων καί άλλαγ
των έκ παραδόσεως μεθόδων
Μερικοί έκπρόσωποι στην σύ
νοδο έξεφράσθησαν κατά τόv
μα:λλον έπαναστατικό τρόπο ,,
καθώς ό Ίάπων -ησαν άρ
κετοί άπό χωρες της 'Αφpι ·
κης καί της 'Ασίας- ό ό-.
ποϊος fόίπε, δτι «δ σύγχρονο<;
άνθρωπος εΤναι άρρωστος.
καί κουρασμένος άπό τηv
προπαγάνδα». Και ενας αλ
λος έκπρόσωπος Άσιατικω,ν
έκκλησιa>ν έπροχώρησε πε
ρισσότερο πρός τά έμπρός�
λέγοντας δτι «δ θεός δέν ά
γαπα την έκκλησία-ό θεός.
άyαπa: τόν κόσμο». Μπορεί:
νά λεχθη δτι κατά ενα τρόπο,,
έφύσηξε στην σύνοδο μιά:
πνοη «συγκρητι·:ψοΟ», διότι.
άνεγνωρ(σθη δτι στοιχεία ά
ξ(ας ύπάρχουν και στίς άλ
λες θρησκείες, πού θα επρε
πε νά έμπλουτίσουν τόν Χρι·
στιανισμό. Πιθανόν αύτές or
{δέες εΤναι προσωπικές τών
έκκλησιαστικων έκπροσώπων ,.
άλλα και μόνον τό γεγονός
δτι έλεύθερα διατυπώθηκαν
κατά την Σύνο5ο καί μέ προ
σοχη άκούσθηκαν, είναι ση
μάδι της άλλαyfiς, πού συν-

τελείται δπωσδήποτε.
'Ένα άπό τά θέματα, δπου
ή Σύνοδος διαιρέθηκε, ηταν
τό θέμα της ένότητος, άλλά ·
και πάλι εΤναι χαρακτηρι·
στικό αύτό πού έλέχθη, δτι
άληθινη ενωσις, αν πρόκειται
νά y(νη κάποτε,· θά πρέπει νά
βασισθη «τουλάχιστον» στην
π(στι, δτι τόν θάνατο άκο·
λουθεί έπαναγέννησις των
μορψων, δπως ηδη πιστεύουν
πολλες 'Εκκλησίες. 'Ένα αλ·
λο θέμα ένδιαψέροντος ηταν
της δράσεως των λαϊκων γιά
την διάδοσι της θρησκείας
πού άποτελεί εvα ξεκίνημα
yιά την &ρνησι τοΟ μονοπω
λ(ου των κληρικων. 'Επίσης
άξιοσημε(ωτη ηταν ή άπό
φασις, σύμφωνα με την ό·
ποιαν α! Κυβερνήσεις δεν
πρέπει νά έπεμβα(vουν στήν
έλευθερ(α της θρησκευτ ικης
συνειδήσεως των πολ.των.
Δέν μπορεί νά πη κανείς,
δτι αύτη ή δραστηριότης της
'Εκκλησίας στην άvαζήτησι
ένός νέου δρόμου θά όδηγή·
ση σε <<νέα Άναyέννησι»,
καθώς έλπίζουν οι πλέον αι
σιόδοξοι,. ώστόσο εΤναι τε·
κμήριο κάποιας ζυμώσεως
πνευματικης στόν λαό yενι·
κά, γιά , ά έκδηλώνεται σε
κοινωνικά δρyανα τόσο στα·
θερά, τόσο σίγουρα καί τόσο
αυτάρκη, δσο ηταν ως τώρα
ή Έκκλησ(α.
Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ

το

ΑΤΟΜΟΝ

τώv φιλοσόφων
Ύπο Δημ. Ίωοιννtδη

«ΜσίJ φ:χ.ίνεηι πώς .,ίχ-:ι. οίΧ'ηl)
X:X.t κ:χ.λιά. (Νlυ τ,ά. l'Juεy:x.. Το α.τ�
μό σιχς. . . ΟΕ·ν ε.Ιvαι «i &τcνJon, ά. φου
·iι!J!1t1Ο?εί νά. δι::ι.'ΟΙπα..τα.ι, νά. χω?ίζ τ:χ.ι σε χ.ομυ.άηα ... ». Λ.ύτά.' μου ε
λ ..yε εν:χ.ς φίλοις :J.οιυ ά.y,:χ.πηιrός, με
το,ν όποίο 7t'Οtλiλιες t,')OOe.; ,συζ·ιγι-οί,
σψε y�ά. φιιλο�σιοιφικά. ζητήματα.
Γ<)iν,:χ.ι ενι:χ. ά.νήσυχο, μιιηιλό, JJ.E. -θ:-:ι
χ. η Ο'κέψι. Γι' α.ύτο τον ά.γ:χ.πώ χαl
τbν έκτι�μώ, r:ί.v κ:-tl πιολλΕ ς φοοl:;
δια.φωνουμ.ε Ο'τtς ίοέες μας. . . Τ:χ.
π:i.t χ-πάινω μιοn3 τ·α. �λ�γε, ε'ν1..
ζεσ-τb Χ1ύ γουστιά.τι�ο �J.ΞΙσ�,ΗJ.έρ ι το�
σ,αράν-τ:χ. πέν,τ ε,· 7t'Ο-υ σιυναν-:ηr.9-ήχ:χ.
με. .. μέσα στ· -η -θάλ:χ.σΟΙα σ-rον
"Αλψ.ο, ποιυ π·ήyαιv:χ. έΧΞ.ίν,ο τ�
υ·όνο, γι ά. μiΠ άlνι,α. . .
Είχε 16<0,υfξει τ\ς ήμέ?ες έχείν,ε:;ό χ.όισμο·; με την Π·?ώτ·η ά.τομιχη
1

,·
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, 1
1 α:'f ,ο,ί 'Α.wε.?ιχα.WJ
66,μ!fi:ι. 'Π'Ο<υ ερ1t1ιξ
σ't'η Χιριοισίμα. κιαλ &λκΝ μ,ιλουσ-αν
γιά. τ·η οι•άισ'1rοlσ,ι 'tΙOIU άιtόμου.
Κι' ετ�σι άνιιΑξcψ.ε μιά. σ,υζήτη
σι, ποιύ :Χ.?Χ ι,σε. ,ιrτη ,θ.άλα,σ,σα., σ,υν .
z ;στηχ $ μ' εν• ιι:ι �1..ρ1..τεταμέ.ν10ι ήλι
bλ{)<υτρο1 )'Jα.ί .... λ.εί,ω,σε. ιΟ'"J. ειδο•ν το
6?1άι&υ ιr' �νι:ι. ιμJ:χγ:χιζί στο κ_,αλrφ.,
, ά.
χ<, πιοιυ π-ηγ•:ι.'με, 1cι1tόγε.υ1-Ι'α. πιά, χα.
-θ.υισ"ϊεψ·ημέvοι γι,ά. φα.γψό . .. Κ"'ί
Ολ�χ. α.ιύτi, γ,ιατt ΟΕ.ιν ήμ.πιοριού, σια.-με
(σ!Ι.)'JΙΞ.V'J,()Jη-θJοιϋ.μ1ε άι
ι πΟ 'L·lι ν άι?r:'1
.sJΠίά:νω •crτoU: f2,.t10υi ζ>r. Τ10,Uς πε.ρί·
μt•:Χ. σ�υζήτ·rι
φ��..ι.ου; Ο ?·Ου;, ιπιο\JJ 1
σι φιWοιιrοt:ριΙΧ·η τ<ό.(1101 f, ό.λ?, • m:ι.ίζο,υν
ποιλlλε:; ψοt?ες :ι.α.ί στέ:ι..•οvτt:χ.ι μιεγi-

-...α

0'ε

λιοι

'

'

>

'

G
1ε.1μ
ι�τη ισ'υνε::tν ?η1σιι α.�ν?
''>
,
ω�Ώ<υt1Qι
r
,

, ισοτι, οΠ'
πωv με :ι.:χ.λη π
. ως ειμε-θα
< ώ. ..
ό φίλ,ος μ.οιυ κ,αί έ.γ
Ι 01ε. γι,α το ;ι.:η.ξ�
Έ:ι..ε'ί1νος μι,λ,οtι
\
' - ' ' ,
.,,
αttJιμο, ενιω εγω εννιοιοιυσ�χ. το ατQ•

μοι το φιλ•οιστοtφι,-"ό. . . Το «ατ•ομοι
G 'ζ
-,._;.,,τω-ι ιrι )ool�o9ω1
ο'" Πως συν-ηv-ι
v»
-ΤΧΊ ,,α. ιλεγετ�:χιι ...
ΤΟ 'τ'ί rεΧπηι_Jε- χ.ι:χ.! δεν ιεΥ1t1χμ
, ε, ε
χ•εί ν η τ·η"� ήμ i? :L έ.π
ι ά.νω στο -θέμα.
α.ύτό, ,ου-,ε ·hιιm·�'ω -f:i&�:x. ν:ι. -θυά.πΟ 1 τόσ, :χ.
μ,,ϋι μ1α.t τώ,' ?�, \ ϋ,ι στερ:χ.
G
\
χρονια, μ�α. Χι:Χ.ι αν τα. ''1'1U�ομ,c,.υν, α
ι ,
δέν -θ-ά. εφτΙ:χι"Ιε ολιο:ι..1λ·ηρο,; ο φιλ6ξ,ενο; ιι'Ιλιστος» για να τα χω?:
σ·η... "Ετισι rtt'aipt01?fζoμαt
-τώρ :"L
να οώ,στω μιά. ,σ&ντΟJμ·η 'Πο0?ί),η,ψι i
'Π'ά.νω στο ζ·ητημα., πού, ;ι.ια.-θως νο'μf1ζω, έχ εt 1ε!νιΟι, α φέ 9 0ν1 , γιΟC τΟ όπ,αί-ο, χα.; σ-υμφω1νήσ1
, :χιμJε •στο τέλος,
πρώτcι
άJφαϋ ομω; χα.τ•οι?·θώστ-:χ.,u.ε.
'
'
,,
,<l, :χ.με.. ..
=t";υς J"
YJ:X.t ιrυν,εν'Ι•α-ι.ψ,,η:ι.
/
Στό'f ο ? ο, α.τ.φ,ο :ι.α.ί. . α�ο,υς.
, σ·ημειω
τοοlμο. Θα Π?έ.πει ομως •νά.
-θη σ.:ι..ι\v-,:χ, οτι ό φίλιος μου δεν ,εi•ν•αι
-θετι·χος έιπιστ·fJ\!J.W'ν. Κι' ετοσ,ι ,ο,[ δυ0 ς η,σα.-ι Π•&?t,σσότtε?ες..•
,
σ,,-Jοιλί• ες
1μα.
Γι' α.ύτ<ο χαιt ·η ουζ·ητησ-ί μ::χ.ς πη
�ε τόσ,οι μάι:ι..?•Ος• .. .
1

,t;,

·Μιά φο,ρά λ-ο:πον χ.:ι.
, ί iv1. χ.1.ιρο
εΥχ:χ.με α-rΟΙμοα. χ.t:χ.ι σ-τ·η χ:f\1J1εία. Τά

χημικα rkομα. 'Όσ1α. χ,αιι χ.ημιχα.
σ,τ,0ιιχε'ί1., δη
· λlαδη οοο. ά.1t fi ;ιημι
:ι.ά. σώμια-τ<α., ΟΟΠΙως εi•νοοι 't'O ύ-οpο,γό
ν,ο, το όξυγόνο, ό σ-ίοη,?,ο,ς, ό μό
λ.υ!»ος καί τά. α,λ,λι,-, τ�ιr:χ.. χια.ί χ·η
μ,ι:ι.ά ατομα. 7 Ητ1:χ1ν• τα χημι1χά. α
τ()!,ΙJΙΧ, Τα ,εσχα.τ:α. τει,υια.χίΙοι·α. .χά.,θ�
ι
1
,.,
,, t
ι
στ0ιιχ,ε-ιοι;ι, σ,
• τα. Οι1110'ια. ε.ιχε τοτ,ε Κ·α, ει ή ιέ.πιιστήμη. Τά διοοφοιρα.
τ<αλ·ήξ
τελευταί,α. τφα.χί•δι1α της ί,,λης, 'Π'�υ
δεν ητ,ο, τότ,;ι t&υ�:ι.τον να τ<ειμ:�χι
σ-τ·�υν αλλl().
Γι' αύ-ο τά είχοο·ι
πεί ατ,οtμα., α't'Ο!μ)Χ. χημικά. π ?ί'Ι
μ.ω; άηt10 έ,ξην-τι:χ. Πο,?'ίπ()υ Ί..'?όνια
α?χι,σ,α.ν O,t ύrιrο,ψί.ες, γι,ά. ν:ι. γ!·ν0ιυ11
με τον :ι..,• ιρο 6 6αιότηrτ,ες, πώς μ,.:
pι:ι..α •άιπο 't'ά. χημικά. σ1, τοιχ,είιχ- ιάιπ,ο
τ1ε.λο1 �U'ν-τ1:χ.t 1άιπΟ ά.τ�ομ-:χ. 1σύν�ετ� -
Ο'Ζ,τ,μ,α. όξ&μωJ?'Ο- - γι1:χ.τ,ι π,ά.,θα,ι
'l''JJ'Ι μι ά_ α.ύτόμJ:χ.τη Οι άσπα,σ,ι 7 σ Χ. ά
σ· ! 'Jα τ�Ι)ν 'Π•Ο1ί>μ�ε, -τΟC Μ-ομά. τιοιυς
:ι.α.ί εJδιοα.Ν ατΟΙμJ:Χ. ά'Πο σ..ΝΝ:L =ο,ι
z.:εία., ·ryλε:ι..τpό• νι, ,α., ,π,ο,υ εiν,α.ι
τ,ά,
μt,:ι..?ότε.?'α. τε1μ1α.χίοιια ϋλης, και ά,
Ί Ι- σ.?:Χ''Ι εγιv,:;, ά.πο
6ολίες.
χ.τιν0ι
,
τΟ rΟΙύ?άvιιοι χαl xroν, -t1:X. σ' αύτΟ μιε
λε.τή,9.�ηχ•ε τΟ π1�ρt φ·ημ0� ρά.10'tir, χ.ιαt
ΕΙν�α.ι ζά.
με.?ιΧ-α. riλλι-:1. χια.τόπιν.
φυ,σι :ι..,ά ,ρ1:χJοι, tεν• εφ1γα ,σ,τοιχεία., 'ΠΙΟ,υ
μόνα.
τα�ά. .. :;,01uς δια.σπωντ<α,ι
'
,
τ,ο,υς ισιγα, σιγα..
Και γιά. να. μ·η τά. 'ΠΙΟλ, υ;).ιο,γο,ϋ
, Χ·?όνι•;:ι.,
με, μέσ,α. '01ε λιί γ,α.. σχε't'ι:ι..ά.
με τίς λε.>γ,όμε,�ες ΠΙJ?'Ι}''ΙΙ!Χες cιντ:
�?Ιάσε, ις, 1':0U εί'να.ι μ.ετ-α,σ't'Οtιχειώ•
ν'&tc, Χl:Χ.! με ,οιά.φΟ?Ι::Χ. •-ιr:οιλλα ίί.λ.λα..,
6γη:ι..ε σ,τ·η με\σrη, μιά. vέ:χ. Φυσιχη
�ο,υ τbσο
κα-ί μ,ιά. VΘΧ. χημ,εία.,
μ,πο:ι.ι• νε• ι ·η μία. μέιΙJ'α. στ·ην αλλη
στιε να νiνω1ντt�t l(Ji Ουό τ101uς Svια:
'λπο �
'Η 1t1υ9·η�ιχ.·η έJπι,σ<τ·�v.·η,
1939 η• α.γ
• μ,α.τ,ΟΙΠ'οι·η,θ·ηκε. χαί ,η· &ι
άισπ>:χ.σι, ·η σχώσ1ι δΊJΙλ,αδ.1 ·η ,
ρυ-θμ.ο
τ'αχύΤξ;?Ο, τ<οϋ cιτ·όμιοιυ τtΟιi3 <JΙ){ρ1α.ιν:
Όου σε μι,χ.,?ό"ε?ια. ατ•οι,ιια., μ.έ μJέσσ.
έ.ργαισ'-τ·ηpιο,
τiεχ νη'tlα. π)Jέιο1v, σνr·h
Σ,rσ. 1945 τέλ.ο; εΥχ,:χιμε τ·ην ιπρώτ·η
δ-ι&ιΙJ'�:Χ,ι;ι σε μεγοολη χ.λίμ,οοχ.,α, το,u

ο

ω

με
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(.

, σ,τιόμ-ο,υ ένος Ισ'Ο't•ΟΠ•Ο•υ Ο:•
)':fίi,ωιc,ij
νός ε,, Υιοου, ς) 't'O•U ού
, ραν•ίο, ,υ για πι
Jlιψ.,ιχχ;ύς, ουιrτυχως, σχ.οιπο.�ς. Τόιr�
lμα.
• ,ll..ε χ.ι,.ί ό ΙΠ'ΟΙΜJς χ,ό,σψ.'Ος ΙΠWς το
α.τΟ\JJΟ• διιαισιπα.τοα.ι. Τότε έπ'r{λrθ,ε χ.:ιί
, έ μειριχ.•ο,υς φι,λιοισοι:p,ουν·
-ίj σύγ�υσι σ
'tlας - οπ,ως χ.αλ 'q φίλ,ος !J!Ο υ• p,ετιαιξύ τιΘ,υ χημ,ικ•ου άτόμιου καί
τ•οιυ άτ-όμ.ου 'iων φιλο,σόφων.
Άιπό τό,.,ε ·η -πυ,ρην• •ιικη έπισ-rή
,μη, μέ τα πε,ι'?ά.μ,α.τοc τ ·ης, ,.lς πχ
�·α.τηρ·ήσ,εις της, τιίς ύπ,οrθέσ' εις τ·ης
. .χιαιί μέ τlς ,θε, ,ωρ, ίες τ"ης, εχει, χ.α.
'iαιλή!;ε,ι στο •οτι τά χημιχ.,α CJ.'t'O<μα.
Sλ.ων τω·ν χημι•χ.•ων σ'tΟ' •tχείων εί
VΙ:Χ.t μ!Ο•?ψές ύ.λιιχ.ές σuν-θ-εrr•ες, ΠΟ• U
όJπ,ο,τ.,λdυΨtΙα.ι 1ά:πό τα ΥΙδιια. μ.ιχ.ρό
''tlειρα ύλιχ.α •συστια.τικοc, οιοcφο,ρια. 3.ι:,,ω; χ.α..τ,r α ποισό't"ηrtε-ς στ1α χη�ικα
α't'Ο\ΙJJα. -ων οια.φόρωιν
στο• ιιχειων.
'Επίισ-r1 , &η τα χημι1κ1α •α."t'οιμα.. 3λJων -τιών ,ιrτ,01ι71ειί•ω·ν άποιτελο•υντ,α.ι
άιπ;ό &νια. �πυρ,ηνα..
• , που χ.ύρι,α. συ•στα·
·τιχ.α εz. ε,ι τα λιεγόμιενα. πρωτόν• ια.
, ' ,
ι
'�
'
'
:κιαι τ•α ουοειτ•εροιν·ιοα', χ.•α,ι απο 'Π',ψιφέρ,ε,ιια, ·η ό'1t'οιί:ι, σ.ΙΠ'οιτειλιείτ,αι άπό
τ-α +ιλ:εχ.τφόν,ι:ι,, Π'Ο1U γυ;ιίζο,υν σα
· ν
. ό 't'Olν πιηηνα.
"111Αjα.•ν-ηtτ1ες γύ,?ω άπ
"·Οτι τ,α Χ'tιΙJ,ιχ.,α &τ1ομια.. κοc-θε ισ"τοι
:zε•ιοιυ εχ•ο,u,'Ι' ώφι,σι,,ι.έ·ν•ο, ά.ρι�u.ό πρω
't'ΟΙνίων,, ,οιύιοετιε1ροι ,νίων χ.,αί ήλειχ.τ;ι, ο
vίων, οί όπ•οοίοι ά.ρι-θμ.οί, χα..ραχ.τ·ήρι ί
ζ,eιιυιv τΟ στιοι�χ,ε.�01ν. ,,.Ετ-σ"ι, τΟ ά.
π;λιο.ύ.σι-rειρ·ο ιά,,rο τα C!"t'O•tχεί,α., το ύ
�ρ01 ,γόιν10ι •εχ'ει, π
, ,υ;ιηΨL, πιοιυ ΟΟΠ'ΟΙ't �
, ό [ν,α. 'Π'ρ<.ιΥtόνιr.; καί σ'τη•ν
Αεί't1αιt άιπ
πε.ρ1ι·φέ.ρ1ε,ι1ά. τ•ο,υ γυφίtε.ι �να.
ι μόνο,,
·ηλιειχ.,.,ρσνιι ,ο'Ι'. Τό ό!;υγόν·ο ά.ποιr-ε
λείτιαιJ ,άJπrό 8 '70pω>τό·νι, α., 8 ο,ύ�οετε
,ρόνια χ.ια.ί άιπό 8 ήλ,ε,χ.τιρό1νι:ι,. Τό
ι :χψύ, οοπό 92
, ι d
ο½ά.νι,ο,, πr.;υ εΙ,να.
πρ,ωιτό-,�ι,α.1 1116 ,ο,ύδ ετε-?ό 'lt• α χ. αί 9 2
ήλs.χ.1τ1ριό-νιι1α., ιχ..ιο1.χ. Κα.t ά.κ,bμη 3-=·t
οί Π1υρ'Ϊj''Ι'ες τώ·ν ,ά.τbμων μs-ρι.χ.ώ-;
•σ"t'Ο.tχ,ειί,ω•ν ή μJ1t101ρε, i 1vά�
να ,σ,πάισ,ο,υι'Ι' δηλαJοη σε λι.�οιμ
-μ:οcτιια•. Αύ'iη •Θi'J'α.ι ·η τε-χιγ-, ητη διά
ά.χ.ια.ρι-αί•α. κα.1
�αι,σ,ι π0ιυ γί'Ι'εrtαιι

'

1

,.

, έλε-υιθειρώνετιαι χ.«t
ΧΙmά τ·ην όποία.
τ'ε,ρ�\'2 •π,ο,σον iνε,?11"'ί«ς, ή πυρη
vι1χ.·ή έ,�έ,?γε, ι•α, πο;, υ φέρε-ι ,.όσες κ,α.13ταιν χρησιμ.
τ1:χΙ01τφοιφές,
, �ποιητ,α.ι · ,/
t..ι
γuα πόλιε1μιο,,
Τό χ·ηιμ,ιχ.ό λ•οιιπόν α-τ•ο,μο, η μα.λ·
λιοιν τα χ ημι. κα α.τιοιμι:χ. τώ·ν δι\αφόtλ
1
ι
' '- _
ρ•ω•ν Χ'fιiμι,χ.•ων •σιτοιχ,ειωιν ε-ινιαJι υ. ιχ.ές μΟJ? φε;ς σύΨθε'i,ες κα.ί οχι ffQλέ
ο, •ν σ.'t'Οι!J):Χ. ,στη Χ.υψοιλες1ί:χ. 't'O•U ο ρ ,r.;υ
<dαιτ,)1μιο1ν». Ό 3φος ο,μω�, 'ΟΟΠΟ συ
νψs-ι1σ.' ιμι:χιχ.ρόχριο•ν-η, ειμ�
- ι.ν,ε,. στ'ην, έ'
,
'
χ.ιαι. 'tl:X.' λ's-μ,ε .,αχαμ'η ατοιπι1στημη
' ;
'
,,
τα.
μ,α., χωρις να. εινι:χιι σ.τμηι

"Ας �λrθ,0ιυμε. τ ώ?α. και στο α.τ10/J!°' ιτιών φιλιΟσ
j όφων. Τί ·�των έχ. �ί
ν, ο Π•ΟUΙ 'Ι:.λ.εγα.ν α't'ΟΙμΙΟ ιοί φι,λb01οιφοι.
ο,ί 'Έλλη,νες, φι,λό010,φο,ι. τών· μ�σιτη
•?f' .ων. πως το εizα..ν πs.,ιγρά.ψε-ι οί
Άιτιcιμιχ.•οιί •),;ειyόΙμ,εJVιοιι φι.λό10101φο,ι, ό
Δ·η:μ,ό1χ.'?ι-τ•r.;ς χ.α:ί ό, •διδοcσχ.1α.λός του
' 'Οιυ η11
ό Λεύχ.ιΠ11t10,ς, Π
, α.ν τό010 ιπο, ,λύ
τ·η φι.λο1σ,01φία
sπ·ηρ,εαιmμένο,ι, άJπό
τ,ων Π υ,θ.αιγο,;ι,είω�, κ,:ίι, διsσώ-θηοcι�Jν· &πιΟ α,ύτι�lι>ς μ1 ε?ιχ. tΧ., ά1π��1ιr-π·άσ�wα�:c..
t,
' ,
'
Δυο, εΙ" λ·sγοον .χ.ια.ι. ιαυτ•οι., ,
οπως
1
κα.1 ,olt &λiλ011 ι., πως •είν1:χι 0 1 χ.ο,σ1μι.·
χ. ες ούισ[· ες. Τι ς ώιν,ό:μJα.ψv Ο έ, « α
τ,ο1w:χ.)> -τη μί1:χ. κα.ί την α.λλη «κε
'�όν>). Κ:ι,ί "t'O χ,ενον ητ�:χν εΨJ.ς 3φιο;, , ποU 18JΕν πιρ1έπει νΟ: τΟ 1tάιρ10,υ
με. γι.α ιιτί,ποτ,:χ.», γιά «άν,υ-τια.
, •ρξ1. ,α,>>.
7
Ητο εΨJ.ς 3ρος για "Ια δηλωιθ'ή ή
&λλη χ.01 q
1 u.ιιχ.η 101ύ,σ,ία., π,ο,ύ δέν εl
ν1αιι. ά.τ-φ.ι•χ.ή. Σα•ν, τά άvτί-θετιο της
ατ-ομιχ.η
· ς, των απομων,
π,ο,υ τα
z�ρ�χτήρtζα.ν ..σιαν σtnJΚ ν,ά, (('VJ:ι..ισ,τιά.,>,
οπως 'ϊα 11,, ),,εγ,αιν.
Σαν α'Ι'Τί-θ ε-σt
σ,τ;_ ιπυιχ1νιά άτια/μα. l6:ι.λα•ν τΟν Ο ρ �
't'OIU Xε• lV<OU, 't'()ΙU άρα
, ι10,υ ιrαιν 'iα λi
ιμε, στη'Ι' α.λλη ούσί,α.. Κα.ί τα cί"tlo�
' -'
1μια. �,:χιι\ τ ο\ ενον
, :ι,ι οιυ' �ι.' ες, �ο'Ιj!ΛJα.ει·<ν:
Υ;
,
'Πlρ•α..γμαιτιχ.ες, αιλη-θ.ι
οη υ!Π:Χ.?Χ.ιτες,
·νιές. <( • • • έ-τ,εη (ά.λη-θινα) δέ α.το
ιμα, χαί ΧΙενιόνω, Μ'γ,ραψε ό Δ
-φ.όχ.,ρι1

1

�

-

1

-

1

'

f

\
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ΤDζ.
Ή χενηα.η ί-δέια. τώ•ι ά.τv;;μιχώv
ήτ0, πω; ·η ϋλη δεν εί�ν-σ.'ι οι.:χ.ιρ,ετ·ί�
iιπ" ά}πεt'?�ιv,- άιλ1λνi Οτι -η Ο:αί t εσί
'rη:; �CVπ-c ισε ϊν� Ο t ιιο, πιΟ πέ?:ι
άιπό -.ό hποίοιν ·η διι:χ.i?"'σι δέν είv�ι
πλέο, ν Ουvι:χ.τ·ή. l(�t τΟ O?itoν n.ώτb
--.
-- - ····τό εiπα.,,, οοτομα., ((!Χ.τόμους» με
Οί ύλιχ�;
ΥJU?ι�1λεξί:ι. τοίi δ ρου.
'
""'."'Ι.
'
',
'
μΟι?�ες, �ε ,α.ΛJΛ.χ _λογι':1.., ειΨ;ι συΊ·
,
-θ-ετε; Χ:l-! · ημ'Π'ΟΙ?εt νσ. ΖW?tζωο,.τ:χ.,
"
' - ' ,,
;
ιrε' σ.τομ,:ι., ενω τσ. α,τομ:χ. εt'Ι:J..ι μ.ο,?Φε ς mλέ ς π,οιU ΟS.ν εiν:χ.ι Ου
;,,τΌν νά οι:χ.ιrπ:χ.σ-θο,ίiν, vά χομμ:χ ιη:χ.σ�,,,ίi,,,. χ:χ.\
ν:χ.
zω?!Ισ'τ'Οίiν
,
,
Ε'ιν1
' α,
σετ ' μt�:, οτε?
':Χ. με9-η.
,
πιεt?�/Ξιλ�χιrσ1τι:ι συ�τα.-τ·�κ:χ. -τ:χ.·η; υλη.;
: , ,
{',
' "
Τ' ο εω ο
ν ο.
τα. α.τομ
�. , � '-' t υσ:χ:
ι
� , aγf?'.L::..-.t
��τ:χ. χ:χ.ι σ.νω),ε'9-?:χ., δηλ:χ.δη ,;� οτι
ύπ3.J?-;/Οuν ά-πό τΟv Ξ. 1.υτό τους χ -x.l
.,
;
ειν1..ι �ιωνια.
Πσοz.ω?'ΟΛ>G':t.ιν οε :χ.κόμη, yι:χ.τl
'
'
'
""' '
"
Ρ
εο,ιοσ.ν
ιrτσ. σ.το1
μι:χ. τ,z;ις
10:ι.,σ,.χε;
ιδιότ·ητ•ες: Την 0ΚΤΛ.ΣΙ, οη),:χ.δ·ή
πω; το χ:χ.-θέν:χ. τοιυς χ:χ.τέχ,ι zώ
'(10', «Ρυιτμόν»,
χΧ-θως το lλεy:χ.·1.
Πώ; ά.χόμ·η x�JCI
NHΣI οιχή του, ιr:χ.ν ί·διότ-ητά τιου.
-� 00Ό?ί'1.- 1εΙν11J� -fj ,.;τίχ τΎ); μ.!τ:χ.6ο�η;_ -rο,υ, τη; -ποιοτικης, χί,v-φι
ου.
1t1οιυ οεv τ·ηv
, �:x.t�''l•a:ι :χ.-πο ,
'
�,
ι
,�,
' ' ε"),εγ:χ.ν
--------..<(Τ <οπ·' �την
τ·ην Χ!V-fjσit α,υ' τ:1). Ί<::χ.ί δτι τ,ά eι&. :ρ ο;;:χ. ατ,μ1 i
ιrχG,ίiνε: μειτ�1ξυ τcυ;
ΕΠ ΙΔΡλ�ΕΙΣ. «Δι:χ.'9-ιyην>> την ώvόμ:χ.ζ:ι.1
::ι.ύτη τ"Ιj'Ι ίοιότ·ητ:χ..
.\.ύ-ά 'έΊ..ΟnJν Οt'rο1ω"9η άπο του;
'λτομιχούς yιά τά α.τομ:χ.,. Τ:χ. 'έ?
Ύ'"./., τ.ους, ()πως σ�uμb-:�.ίνε, ι μέ Ολοιυς
δέ!\Ι Μ φ τ:ι.--τιΟΙUς Π?'ΟΙ:jωΚtm·ικο )ς,
σ,:χ.v rσέ μ&ς. Μό"Ιον ά.πο1σιπάσμχτ1
τοίi Δ·ημοχ?ίτ\.Ιυ
χι:χ.ί ,ι.ε?ιχές λέ
ξιει:ζ, 3 -ροt, -τοU Λευκί-πποιυ. '.Λ1σι:ρ7.
λώς έπiνω Ο"τ� cl:τiσtJ.J1.. καt -στic
σzέσεις του; μέ τ·ην αλλη χ,01σq.,.ι
χ+ι 10Uσfα, τΟ κ1ενόν, ,.9-α_ εΙϊ.. 7-ν γ,i
φε� πε..οισ· ισό-τε�α..
Γ111. τiς δύο, ομω; :χ.ύτες 'Χ'Ο,σfΙ.!-

τη

1

1

(

Υ.σ.!

χες οοοfε; εi�_::1.'1 y1ά.Ψ�1
�λ°_L
φιλο, crοκp,ο�,
επτ,?εσ;σμεν·οι αιιtο τη
ψιJ.οιιrοιψf:ι. τϊ;°)ν μυστ-η?ίων, ά:πό τ·η ι
sσωιτεφιχή, χ:χ.-θως λέμε, φιλ,ο,σ,ο1ψ!α..
χ:ι.ί μυη-θέντ�ες crέ μυστ-ή�1tσ. τη.::
lηχ,:ι.ιίι:χ.ς έ<π,,ι;ι.ης.
'Αι?ΙΧ'Ξιτ'ά ιά.'7W :χ.ύτά �zουν &ια.σω
-0-η, ζ!,Π() με-?αΟuς Π υό:χ.γ•ηεfους.
:χ.Π'ό τον 'Εμπεοο.Υ.λη, τΟ'V Πσ..?με
,,ίδη χ:χ.ί με9ιχοn,ς α.λ�ου;. Oi O?(Jt
3-μ ω:, κ:χ.,θ.ώς είν1..t φυσικό, -;,;')ύ με
τ:χ.z,,ι?ίσ,ττ,,χ,:χ.ν
εlv:χιι δι:χ.cρ�τιχο:.
Οί ΙΙ υ'9-:χ.yό?ειο,ι τίς δύ:ο. χ-οιη.αές
ούσίες ..-lς �λεy,χιv Μονiο:χ. χι:χ.ί Δ-;.
�Ο:ι. Οί Ο ροt �ύτιοιl εiνι�ι ,ποU 'εχο.):V
έπιχ?:χ.τ·ήσ,ει.
Συνεχής -� Π?ώτ ,,. ,··,
-rO κιενΟν τών i\ιτομιtκών, μ�?tισ-rf1 'tt
ο·ηλ:ι!δ'η μ.ε.μ,ΖJ?tσμέ,νη σε σ.-.ομ:χ., -�
&λιλη, ά.-τ,ομική. Ό Φιλόλ:χ.ο,ς ομωc t
τη'ι ά.τ,cμιχη ,ού
, σίχ ή λέyzι ((α,πcι ,j
?Ι1)>, έm-EJtδ"TJ τCΧ. άτομ 7.. 1toU τ φί-1·ν ά.
πο.τΞλι�ίiν εlν�! &πιε�- ?'- στΟ -πλ'η,9ος ..
Ί'ην α.λλ-η,, τ·ηv σ-υν•zχη, -:ην όνο
μiζιει1 «ΠΦρV.νι::.ην-τ�», γι1.τί i3fQ-�ι ιπέ
:;:χ.ς ,ιrτ/; ύλιΧες JJ-Ο?ψες ΠΟU σ''JΥΧ?'Ο
�sί ιiπ,Ο τα &:tομχ. τ'Τjς ά.τ�:.ιΛΧΎjς ού
σf7.ς. Σε ά1tόιΤΠ,1..ισμά τ'J� γ�άt φ ει:
«'Ι-1 Φύσ1:ς
έν τψ χ6σ<μφ ά.?ιι6χ�9:rι έξ άιπεt?ων χχ.
, ι 1?�?7.ινόrνιτω'ι'
,
α
κ;ι ολος χ,οσιμ.
και τ-i iν σ..�'":4>
τ.α.ντ>χ» .
'() Tf:J- :x.ιo; ό Λιοχ ρό;
ϊt"άλι μ::
&'λλουι; 3tcιυς - τί σι�υ εl. 1:χ.� αιύ\
f
r,
\
'
7GJt οιt eι:;ιι�� - τις ουο Ί<rι,.σιμικε;
ουσιες τl; λέγει ((εaοος», τ·η συν,
ι.i χ:χ.ί «ί}λ·η» τ·ην , ά.,ομ.ιχή. "Ειι'Ισr
y,iφει: «Δυιο εΙν1:χ.ι οί i�χiς, το
ε ,δος ,r,(;I.) ε:,ι_1ει τ"η ,θέσ-ι τοϋ ΟΟρ9 z
ιος x:x.l τοίi πι:χ.1τέ�,:χ. χ:χ.-ί ·η ϋ) η π,,ί,.
ly_ει τ·ην -θέσ1: -.-ού -θ·ήiλε?; ηί τής
μ"fι :-έ:;,:.ς>>. Τeιιύς 1'0.tο•υς Ο ?Ιι:ί); χ�·ri
(jlfμ1'JΠΙ')1!(..,jUσε κ�t ό Ά tr.. ύτχ; ό ιr u
-θ1-:ι. yό?ειο;.
Ό
τ·η' Ί σ.τομιχ r,
αύσ1ί� τ ...'Jν ελεγε «(tζώμ 1.-τf2ι � των», τη δέ συνεχη «φιλότ·η,τα - "'!ο,
r�
"Ιε-ίiχ•ο,;J>, δ·ηλ•αιο·η ούσ{α. Π?υ συγχ�ο·_ $.

η

t"

1

1

1

ο'

1

�;

1
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.., \ ,,
't'ε.Ι χ..αιι ιr�γ,κρ:ιιτεΙ' τ:χ. :χ.τ,ομ
ι :ι. τω 1
�Ιζωμά,τω''Ι σε ύλtκες μ(JΙ�ε; ( c,ι:
λότης) χ1:ιί πού οτι:ιν εiν:ιι χ:ιιοι;ς
· ο,;)
άιποσ1υ,νθέτη -ι<lίς. μ,ο·?'ψές (νϊίκ
γιά νά cχ·Ιj(J.ι:ι-τίσ·η αJ.v..ες.
Ό ΙΙ α�;.ι.ενίο·ης τ·η σ1υν,εy_η ο·ύ
.-ία. ι�v6μ:ι.ζε «ον), πού το ω'?t�ε
O'IXN ά.?α.:ό, φως 'η -π-ίψ, την 8έ ά
't101J-tX·η τ·ην ελ'ε-ys. «'μη ον>), πο:ι
ο�ν εiν:ιι οηλ,:ι18η ον, χ-α.ί τ·ην χ,:,
�α.χτ·η�:ζε σάν πυκνό, �:ιρύ, νύκτ:χ.
"Λι;,ειια. ά-?ΖΊJ -.9ιε,ω?ο,υσε την Π-?ώ
· . Το ον.
τ·η, ,θ.,.,λεί:ι οέ τ·}ιν ο��υιτέp:ι
γοά.φει εί, το l?yoν του ((Π'S.?ί φύ
σ�s.ωςη · στα. «Π•(ιΌ ς ά.λή,θs.!:χ:νη,
δΕν
εiν1:ι1 οι:ιψε�ό. ο·ηλ
, :ιοη ..iν•:ιι σJνε
χέ;. 'Επf1σ�rις 1Οτ� είν:χ.ι· llν1·1· ηzo κ:ιt
ά?'J. '1
ιiπ:ιυcτ<ι, ο·η) :ι'ο·ή οέν εzει
<ι.n·ε τέλο;.
Τά ιaι:ι λέγ�,υ ν κ:ιί ?.ίλJ..οι 9ιλ6ισοφ�ι. 'Ο ΙJ,Ητω•ι -π.z. στον Τί
fJJαιο. γοά,.ρει πι�; ο·ί χ.·οσ1μικές ού1:
ες �ι\f:xt δJe,, τΟ <(:t.ύ't'b>) χ.:ιt τΟ
τερc.ν- ».
Οί Στω
· iκοί τίς κ:ι
, λ,ουν
Ι<Π?t-ο•υνι> κ:ι.ί «-πάiοrχ ον)) χ.ο.χ.
((ε

συνΦ.!ιίσ,ο·
J'u.ε τώο,:,,
'
1)στε?« άmο ολ:ι. α.ύ-τ·ά, ·ημιπο,?οϋμ�
να. Π·�ϋι:J.ε. Οτt τα. άτ·�μl:t. τΎ}ς ά.τc1 μι

οεv
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π,ψ..ε, σ.πό σ-υΨtι·f.ιε.ισ., χ.αι�ί; χ:ι.ί νοi.
είνΙ:χ.ι, σ.φου εχsι .α-ποοειχ-θ-η π-ω;
.ιiν•:ι.ι �λιχέ; μο�.ρές σύν-S.ε,ες, ·ι
&ς ε.Ιν�, πi? � ;ι:1ολU μοι:ιέ;, ιχ,;;ι'),

•ημΠΙΟf?ΟΙU>ν Vσ. Κ()?t'r'OΙJ'I με?tΧ:ι.
σε;
μι-χ;)ό-τεο,:ι ..ιομ�αΙ-rι:ι,
χ:ι-�ώς :{c :χμε.

π=tμε μξ τΟν φ!λο μonJ έχ.SιίΨη τΎ'1 ·ι
·iιμέ ? :χ. τ,οϋ, r\ύ --: 01ύστο1υ τιο.ίι 15, σ�σ..
όποί:χ., έπ:t τέ.λου;, συμφων ήσ:ψ.:�
ϋστ'ε ·t:Χ. ά.1t· Ο μti σu- ζ�ήτ·ησι π,οU 1-,ά
τ ησε ώ,ε:;... rt,xτi υ..' ά.�έσ�: πu1.,
·�ά crcιζητω με άν-S.,οι�πο1υς .μ.έ ..ι:χ.λη
.
'
ΊΤ οισσότ..-?Ο μέ ει..Ξ:ν.ο,,).;
με τ1ους hποίο·J; οέν σJ!J.ψωνώ. 'Η
σ�ζή1τησt τότε εzει μεγ:χ.λύτzc η ('J� ι
. \
Ι
,ι
,
c)�, γ,ιαιτι γινεταt ε.τσι
· �, πω·ς v:ι,
τΟ πΙQUμ ει,_ μti ά,μ?ι�,:lχ. Οt,:�ώτ:σ: ,.
r.l)U πάντο•τΞ. εΙνχι ώ φέJ\ιμη.
..Hll\ΠJTP.

Ί..\. ΙΩΛΝ�Ί.Ηl.::

Η

φωτcινότερους κόσμους
καμμί:χ. έ!πινόη.σι
ΚΟΥΝΟΥ
Γ ΩΡΓΙ Ο
φιλ�,σ1όφων, άλλα η π��ι:ι εΣ
ΠΗΣ
Ε
,τpόει
'
\ ' ό
σω-:-εοιχ·� -γ_νωσις, yι:χ. �...-�9:- σ_:__ δρος 'Ενώ εως
Δελψικω v 'Αμψισ
σ:μtικ1S.; ο,ύσίες. 'Ε)χ,�ίv,η; ποJ itvx
, ι
κτuονιω ν.
-...__........ι:ι.ι
·,,,
σu•ιεyης
εκ:;ιν-ης πο:υ,.αποιτελ ,ιΟ
στρc»-ΤΗΑΕΜΑ.Χ Σ ΚΑΕΩΠΑΣ,
'tl:t.t άr.ό α:rφ.:ι. Τη; :VΙο·νσ.δο ς χα:
τηγος έ.ά.
Π υ-θ-:ιγο.,εf,ων.
-rης Δυά.οσς των
Δύο καλοi ψίλοι τοu «Ίλισ-οίJ»'
((&τGπ;;:χ.yμ:ιτι..ιά
(Υtι
πως
Κ«<
καί ,rνεuματικοi αvθρω,rοι έγ.κατέ
μ:ι
ι )) είν�:χ.ι τα ατcμ:χ. τ·ών φ:λσσολειψοιv τον έπιγειοv 6ίοv. Εϊθε ή
φων, Π·ΟU οέν gχοιJν· χ:ιμψ..ί:ι σιχ.έ,σι
περαιτέρω πορεία των νά εΤvαι γα.-.
μέ -τά
, λε1yόμενα χημιι:χά ιiτομa:ι, ιπιου
λήvια. κα.i ψωτεινή.
λφε cχχόμη ατΙΟμ:ι, χ,α-θώ; ι1

-.α.

,
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!
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t'

Ή ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ Χ.ΡΙΣΤΟΥ
ΥΠΟ ΚQΣΤΗ

ΠΑΛΑΜΑ

ι

j

,
Α

�<Ό ώρ�ίο,:; χ&,λλ�ι ύπε.? πάν-τ�ς
tJ?G.τoU:;»

(ΕΠ ΙΤΑΦΙΟ� ΘΡΗ ΟΣ)

Ή μΌρφη τ-οίι Χρισrοίι άπησχό
-:λησε τα c; ,ψαν,τ,αΙσίας των πρώ-τωι,
Χριστιια\νωιν. Καθώς τα rr,έι,<JVα τωv
πιατέρωιv, οί ό.ποιοι έκέ!pδηcrοιν 6αι9μη
δον καί rκα
ι τ' άλίγ,οιν τrμ ιτr-εριοuσίαιν
των-, άρχόιμ,sνιοι όιττο -ηού Ιμηi&ΞΙΙΙός, ι<ΙΟ1ι
ιμε ΟΛας ιrας Ο"Τ'εiρ'1CJ1ΕΙ'ς, Ιl(1Clij rμε δλας
τας άγωνία,ς trης DΙ'CΥΠ1άλrης, , καθώς
τα τέκιvα έ;κrειΜα u,οίισικο,ι,,ν ΙΚ{ΥJί άπο
J./αύ�ν δλια {rrοιιμια, O<JCJJι άδυνατοϋν
ινα ψαwm:σ!θοϋν τα διάψqρα στάδια
της έ§ελί,ξε.ως της παrnριικης πειρι,οv
σίας, ,άΝσλόyως κα:i ήμ,εις, ,είς τον
1<01,ωνικ:όν ιμας βίον εύοίσ,κομw mi
άπ,ολαύομ�, ώς ινά ησαιν έξ άρχης
, ετοuμ,α δια λο-y,α_οι1CJJΟ1μόιν ,μας πρά
,Θερ;μ•οuς κnί
γιμα,,α .κΙαi ιθαύμα-rα·
m::φαδrοaις άλη;θείας Ι<'αί ώραιότη.
τας.
Κα1 δεον ψαινταζόμ,ε.8α οί ποΜοi
6τι τα άοντιικrείιμaνα τιαvτα ιεχιοrι,1·1 l(ΤΤΌ•
,ρία'J. Δη.λιcι -ό-rι αι.επτίι�θησαιν άπο ,νη
πίων καi έΙΙ:Jλdιστηρ-αν ιάπο σrwε,ρ1μά
τ,ω11 Ί<αι δια μαιφωιν �ρό,vωιv καi δι,α
,μέαοv αίώνων ,καιι ,έrri γ,ε,νεας γε. ,-εών
ιμιε,,εοάλλανrο, η�μΙΟΙζΟν, παρήκ,μαζοιν,
άw:γΕΜνώντο, μ,έχρις ιοο nrροο�λά6οvν
'ΤΌ\Ι τίιπα, rrqv ιόπο�οv ήιμιεις πιιι:ττειύ
,ομ•eν ώς τ.ε.λιειωτικόιv, έΝω ικαί αύrος
•θα διατρέξη ιcrrάδια.
Δια να τnροκόψη, ινά ywη αίσθη
-..ός, ,vo: πρ
; οσλάβη τ,ήν σηιμφι,νή,v -rov

σuσ11ασιιν ό Χριστrι,σ; ιι01μός, ά!ψ' ότιοu
έσ'Πάρrη
.εJiς την Ίισι,οδαί.aν, πόσΌι
σίC,V.ε.ς ΠΟΙ_οή.λιθdν ! Άινtαlλόιγως, ό rr.ίι
,rος τοίι Ίησοίι Χριp-11οίι, €.iς τη,v εί
κο,vοyραψίΟΙV. Οί ποιλλοί ιθσ: ύτrοι9έ
ΙCΤΌW δτι ιή ιμιαpφη τοίι Ί η:σ�οίι Χρι'- ·
οτοCι, ικιαιθώc 'οιΛΙοι•
λιατρεύο
μw, εϊ'rε ,ύπο το., αuστηρόrrιειρΟjν κιαιί
015μ,νό-rειρcιν τύπον
της rΒυζαmιινrjς
Τ,έχνης, είrrε vπο ϊΌιν ,μ&λλreιν άνθρώ
πιινσιν rκαι i,λεvΘωιάζjοV'Τ'CΧ τίιποιν τC:Ν
·cι:πο των χράνωv· της 'ΑΜΟ'!y'εwήΟ'Θως
ζωγρά,ψων της Δύσ,ε,ως, ,rάιντ,οτε δ
μως συμφώνως π,ρος 'ιapαcrολuμιητ-ι�
κryv, τηι ·έιξ Ά,νσπ,οιλης, τrα,ράδασιιν,
- θα ύποθέ"Ι'οuιν δτ Ι ή ,μιαρψη αύτη
ηpχισ,ε ,να •�ρηισRμΟΠΙΟΙrj"Ι'ΟΙΙ άπο ΤΟUς
=λλιτέχνας τ•οίι ικα:ιρού ώς έικ θείας
έ-μw.ι�ύσ,�ς, εύθuς ιμιετα την ,έπι ιυο
ληv της ί1δέας της 1θεότη-rος -rού Χρι�
στ,ού. Κιαί rδιμως ιό τίf111σς ΟΟΤΟς δειν
έπεικ,pάτη.QlΕ,v εί.ς TT)IV '11έ)(!ΙfΤ1ΙV ικαι δε.•;
.κ.ατίCJj)(ΙιJΟ1Ειy έ,ντ,ε,λως η ιάπο -rοίι έβδό
,μιοu ιμ.Χ. αίC:Νος. ,Τό •μέ.yα ιέν Τ'4°>
μΕ'Ί'αξύ )(!pdνιικόν διά<στηιμ,α ,rληιpού
σιν ιεLκόον.ες 1καί ιάμοιώμrΟ111α, 1κκχi ά
γάλματα τοίι ' 1 ησσ
, ίι Χριισrrοίι Ιέιμ,
τι.νεύσεως κ,αi τέ)(.1VΤ]ς, τας ιδτrοίας ό
.Χριστιιαινος της σήμ!ε.ρaν θα άιτrεκ.ά
λ,ε r, άπ,};ούστατια,
,ε.lδωλσ.λιΟΙΤp'ιικάς.
ΙΚ101θ' .δσ,α11 ιή άρχαία Χρισι-rιαινιικη rrέ
)(!vrη .δειν .εΤ'ΙΙαι 'ΠΟΙρα ιΚJλάδος της άρ
χαί,ας Έιλιληνιικης Τέ»-ης, της, και
με ολην της τη,v ΧΟiΡΟ!Κτη'ρΙΙCΤΙ'ΙUCΓ]Jν έ
r,,άτιητα, 'Π'ολuσχι.δσίις ικαi πrολυτρό
τrοu, άπο των π,ρ σψει•δια1κων μέχρι

-rov
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ΠΩΣ ΕΙΔΕ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ:ΧΡΙΣΤΟΥ
�Ανω σειρά: 1) 'Ιταλία, άρχαί 13ου οίωνος. 21 Πορτοyαλ(σ, 19()c α.
3) 'Αζτέκοι Ίνδιων, 20ός ο
Κάτω σειρά· 1) Γαλλία, 17ος α. :?) 'Ιν
δία, 19ος α. 3) Ίσπανικαί άποικίαι 18ος α
των pw•μαιι:<C::11 και τω.v οu•ζ:;-1 Ti!VC:ιv
<Κα ι•οC::Ι ι.
Έ-v τrρώτοις, ,κ,αί πτιοίv ,οί τε.χ, ιτ:χ,
άρχίσ•(λΙJ ,να n<αταyί,vωντα1 ιμέ τήr, ά
τrοτύπωσι•v τi\c ε:i,·«'ν:Jς του θ;;;σ,, :pώ
τrou, η ,καί τrαραλλήλως πρόc τη11 ά
σ�ολίσ,v ταύτr;, ·, άλλ' ά-,•;;;ξαρτήτως
πάντοτε, οί ποώτοι Χρ ,στι•α,νοί, φu
σιικ� τ� λόy�. έσ,ταχάζcv'τ
, ο τό τrρό
σωπον Έ,κ•εuνcυ. Και μεyάι"λ.η άπ::ψί::χ
ιέyιεινvάτ�ο •εί• •ς τα 6ά9,η τώ,v ψU')(W•ι των
,..
,
'
...
' ' "' ,
πως, ποτε και ποι:J•ν π:Jτε α ·�cωπι1
νc,1 εΕ,:Jς 80: ήτο &!ξι•ος vα δ·:!!ypά
ψη, εσ,�ω ,κα�ί
c:'ι,::,Ί9ε ώς, την άJέι<φρ::χ
ι
σ;τ'CΙJ ίδέαιv του Θ:,cυ, δσ::J"' -καί αι
οίι-ι•ος έψανε•ρώ9Ί διάτήςσι:J;:<ός. Καί
οι α, θοωποι 'T':JU καιοσυ ιέι<είν:•J f;T
XOv ά;,:;,:η�ισθη
,ει ίς · ,5ι;σ άντίθετα
κόμματα· είς τους άδι1,,c:ιτ:JC11-r::χς vό:
ψσJCιΙτασ•ίιc-i:ν τc,ι Θ;;;ό,1;;:'>_,:,ω,π:11 t::0,::,-1::v
--ό '1 ησοC-ς Χριστός ήτο,, απλού-

σΤ'σ.τα, α·σχrιμος καί εύτελης είς την
έξω11ε:ρ ική,v του οψ:,.,...._,καί είς τ:Jυς ά
Cι1απλά:π·c,v11ας τό τr:>όσωπc,v του ώς
ύπόδειγ'μα κά.ιλιλJους. Οί πρώτοι -εf•ννχι
ά•<cύσιC'ι πp6cοcμ
, οι τ:Jυ κ::χτα:pρο1.,10Cντcς τΟ σώ1μα ιμει:ΚΧl1{..;1,ιlΓ(�u ά�ι"<η1 J ,.!':)LJ" και c,ί ιδ;;;ύτερ:Jι, πρ::Jφητ�;;;ύ
ρ_,; άπό τότε τη,v άρχα ,:λάτρ·, Ά
νο:yέ,•vη-σ:,1.
Οί π:οώτσ
• ι στη,ρίζ:,νται
είc Τcύς πpοφ,ητικους λόyσuς του Ή
σαίοu: << ...ιΚ·αί ού,< •εΤχ:,; εΤ,5::Jς, ούδέ
κάλλος άλλα Τό εΤΞ,:�ς αvτcυ ό:τι
, π
μ1cv
, ικαί έ!<�ί'πcv
, ::ωά τούc uίούς
τC:,; d!ι,ιΕ,ρώπc.:, ». Οί δ-Ξύ,τ,,,:,:Jι έπι,κα
λοC•νται τόv uκ1!λμόιv του Πpοφητά,vα
κrτ,c,ς: <<Τ� ώ!>::χιότητί σ:,υ καί τ�
κ6λλει σο,u καl E!'Jτ1E.'1,,10JJ καl κcιτεuο
δσυ ,καί
p:::•ι,

οα::τίλ�ι,·�"-

Πολύ 6ρσ-δύτε

έ.κvρίω::ι-lΞ τας

ψα•πασίας τώ,ν

ά •Θρώπω-v κ-αί έπεκράτησει.ι είς αύ-

1'.

•

'

ΙΛΙ..ΞΟ:Σ
-,-άς, και είς 'Τ'ω'/ �α�λλtϊ1ε)('Vων τας
iμιnνε οοεις, ·tή πε.pίψημος: ΘΤΤtστ�cιλή
του ΙJΠάτου Τενrούλλου π,ερι της
ιμc,ρφής του Χρι,crηοϋ. •Είς mαύτη,v παc
φίιστα-rαι ό Χρι'CΤΤ'Ος ώς «άr,,,ήρ ίιψη
'λιοv, άλλα σι,ψ1μ,έτρου άναιστήματος
ιμι.:τα
στrου5αιότη,
ή
δωιc:
του
τος και τηλήι_οης b.•aργ,είαc: YE'\IIVCX ό
ιμου την άyάπη · και τον ψό6cιν. ΕΤ
ιναι ξανθός. Ή φυσ1οy,ι,1c...ψία -του εύ
Υ,εινης και χα,ρίΕΙσ1σα. Οί όψθ-αλμοί
,cυ κuσ,/01, •και είς ΟΙΚΙΡ':J,ν ψωτε11.Ι'Οί.
ϊό πρ6σωπόv του μετρίως έpυ�ρ6ι.
Πqrέ δέ,J yε.λσ.. · ,Κ.λ::χίει 8,μως. Έ,v
-τc;'> λόγ<iJ σο5αρός. ΦΞ:1δω1\ός είς το
'λαλεϊ ·. '5J έ<νι .λόy(i), ώρ,::χιότα-τος
,ώJ άνθοC:πrc...ν». Ή ψαι.π,ασιώ5ης αϋ
τη προσ-ωπογρ:::,:;φία •εΤ11
, α1 μία ,C::ι•ι
από
πολλώ<J, α'ί'Ι11'\Ιz.ς έ,κιικ.λοψόροι.ιι
. α,ρι€1 μήτω•J
,ας πσρ:r5όσ,Ξ.ις rrC::,ι δυσ
,άτrοφuφωrι ιΕύαγγΕλίω • και τώιι παιν
τος είδους ίειpωιγ 616λίων. Διότι -τα
·ύπό -της έ,κ,κιλησίαc: wεγ,νωρισ•μ•έJνα
κεί1μ•Ξ.1Vα εΤνσ:ί τι έλάχι1στ1c,v άπέJv::rιJ
;της
'ΤΙ τής όγκώδουc: ψιιλcλογίας
στ,ρε ψομέ, ιη ς πιειαί το πιp6::rωπ,::-, τού
Μεσσίου και τC::,v ,μετ' αίιτ10G συ,)δ.::
·ομένων. 'Η τέ;χνη δέr.ι έτc�:ι.1;.ιη,:πrι ά
,μέ:::rως 1,α έπι,ληψθή τής έ,�φράσ-,;:cι:.:ς
του cχνεχφDάστοJ πι,:::σώπου. Οί cφ
χαιό'!1ατοι -τ,ε�ιί-τ,αι 11'αοίστωι συμ,60λικώς τc, Χο1,στcι1 Π'Ο�'Τ':C/ ώς ίχ9C,1·
δεuτφ:.:;
, ώς ά!μι
r όν. Ή ,Μξις ί χ θ υ ς
άπαρτίζεται από -τα cφχιικα γ.ράιμ
, ήσ1.::ως: «ΊησοGς
ιματα τή ς: ίερας ρ
Χρισ-τός Θει::ιG Υίός Σωτήο>>. Ό ά
,μ,vός εΤναι <�ό α�ρc,; , ν τας 01μαρτίας
του κόσμου». Μετά ταυτα το σύιμ6ο
λον προσωποποιείται. Ό Χρι ιστός
ε1vαι ό Καλός Πο11μή,,. ΆπΕικ:,,ίζε
·ται cJς ό ,μ•οσ-)('οφόρος'5ρμής τ10G Μου
Οί κα;λ,λι
σείου τιjς 'ΑφσιπόλΈJως.
,έ�vαι του 1κα11ροu έκμεταλλείι:::Ιιται
-τους κλασσιικους τύπους τους παρ:χ
δεδομi; ους ,και άνε-y,vωρισμ
1 _έ;v::,υς Έρ1μεί'ς, ,και τούς 'Απόλλωνας,
;τ,ους
Ό.ρφείς ,και 'fΙΟVς 'Έοωταις και τους
'Αντινόο.uς, δια Μα ζωγραφίσου,, τόv
Κύpιaι.
.Π,pάττομv κάτι άνάrλογcr.ι
'mpός του,c:
ποι,ηιτας των ινεω,έpωι1
χρόνι:.:,v, οί όπιόιοι ίιπό -rά 6νόιματα
τώ,ι άρχαίω, Θεώι και ήρώω;; τού

Μίιθου κ<αι "'ης Ίσ;-τ,αpίας �
σι τα τηλ-άσμαm ,κιαι τας ,uδrο.ς τοίΊ
καΙΙpοu τ•ωv. Τα ά>p,στα &πσδείγιμα
τα ο1fις -rέJQνης -nαίιτης: .εΤ'1Ιαι ό Κα
λός �f1011μ,φ -roG έ<ν ιΡ&,;.ιιι;ι Μοι.ισ1είοu
του ΛατειpσινοG ,και το -είς ΤΟ Έθlνι
ικό,v Μοuσιειαι τώιν ',Α!Θr;ινωv ά!yαιλ.μά
τιοv rroG .Κ,αλοG Πο11μ,eνος. Είς -ro
1Τιpώτον ό Χ.p11στός ,ησιρίοπιατ' �ρα
τειινό-rατος '\Ιοοιvί,ας, ίιδεωδως ώραί'ος
έζωσμέιv�ς τόιν ε!§ωιμ10ιν �ιτώΙvα, ιφα
'1'ει ,έ;πι τώιν &ψι:...•,· το 11'ρόοαι-rοιν. Είς
,-y,o δείιτφοί.ι ό ιΚαιλος Ποιμ, ιΊ,ν άπειικο- ·
,νί•ζεται με 11'αΙδΙΙΚΙ)1rv Μειλως. μιοp
ψήι ·. 'Ννλσ. πλή,ι τώ�ν Τ11αιρ:rοτάσειων
τούτων ό Χριστός �έ!μιφανίζε-rαι ώς
ι ι,ος πvτι;ος. '•5ντα.υθα ή
ώpαιος άγέι Ε
ιέτrίδρασ,,ς της έλλη,νικής τέχ,νης έ
vφγει ζωη,pό'Ι1εpcrι. Ό Χριστός ζω
Υ'ΡCΧΙφίζετα, ώς Ιδ18
, άσ11<10Jλος η ,pή'Τ1ωιp,
ώς Κιριτής, η Β1α;σ1λΕ)ύς. 'Επιικιp=ϊ
ς. Ό
είς ταυrα ή Έιλλ
ι ηιvι,κή ώ_οαιάτ,η,
,
Χ,p:ιστός ,εΤ,, ,αι εΤδός τι Σοφοιιw-έους
η Δημσσθέιιοuς. Ό Χp11στός άτrοιδί
δεται η ίμ·ε την σφvόlτ.η -rα '1'ώιν ιμιεyά
.Νων Cd δpων τ, οu ,Θεάη:,ου τοv Δ 10ινύσ,συ ,και τής ΙΠιιuικόc: η ,μ,ε τή,ν με,..
γα
, λο11'p,έπει1αrι τωιν Ρι:.:ι;.ι,αίωv 'Υπά
των και Αύ'Τ101κp
. α111όρωιν. Βραιδύτ,φοιν
ή Χρ10'τ1,ανι1κή Τέχ,,•η έξ,c1 στολίζεται.
Καί ,κατισχύει ,ε,λ
, ,ε11ω-τ1•κως ό wεyό1με1,,ος 'Ι,ουδαΊ,κός η 'Ι,ειρ,ο,:,-ολUΙμητι
κός τίιτrσς_ Ό 'Τύπος οuτ,ος άναπ-τίισ01ετα1 •κ•αιβ' 1δλη,ι την ιμ•αικιραίων1α πε
ρίdδσι; τής Βυl;α,ντιι�,η,ς '1 στ,01ρί,ας ΚΙΟΙι
ιμετ' αύτήν, τη,ρ0ιίιμε1ιος αμως είς τη,
ό,σ1κιητ11κή,v οϋ-τ,ως ,ειίπε�ν
αύ0'1ϊη,ρ&ι
ζώνη,v τη,ς: ',ΟρΙΒα.&οξίας. Ή 'Ιταιλική
ΆναγΘν,νιησις υστ-Ε)pCι ν σ,ι,ινέδΕΙCΤ>εΙ: είς
ιιέ:α δημι•ο υpγήματα τi'bv ΊΕ λλη ,vικ
ι ,ήv
'Προς -τή,ν Έοιpαϊ,κην 11'αpά!δοσιιν. ΊΟ
'l 'T]'O'Ouς Χρ:στός, ιεlς τc" Μu,στιικόιν
Δείπινα,v του μ,εγάλου Λεοrνάpδου Δα,.
6ί'ΙΙ'11ση εΤναι ό,μου ·άl�σρώπιrνος κ•αι
θεΊος, ίδεώδους άιλιηιΘείας Θεάiιθρι.>
πος,
σV'.ιaιριμόζων, ώς είς -τά ά1Ρ1στοι.,,ργήlμ1ατα τώ,v ικιαpυφαίω,ν τής Τέ
)(1 ιηις, -rους δύο πόλ•ους τής �μΤ111,<εV01εως- fδαινιcrμόιν και ρεαιλισ•μόv.
ΚΩΣΤΗ Σ ιΠΑΛΑΜΑΣ
25 Δε.κεμιο,pίcιυ 1 91 5
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Ό 'Αδάμ τοϋ Μιχαήλ Άy 1έλου (Καπέλα Σιξτίνα)
·ΣοΦΟΚΛΕΟΥΣ

eo ϋ μvos 6-,;ov άvθpωnο
Μετάφρ. Ι. Ν. ΓΡΥΠΑΡΗ

Πολλα 'γαι τά {)άιιατα
πιό tJ·ιίμ' ά;τ' τό\' (iγιJρω;το τίπcτά·
περ' u.�· τή\' ά.φρομιίνιστη
τραβf.ίει καί πr.ίει τή {)άλασσα
,μέ τού ,·οτιά τίς φουρτού,•ες,
περ,•όντας ηί.τω άπ' τά κίιματα
π' δλιΊγυρά του βρυχιού,1ται·
καίτήν τρανύτερη μiς στο�ς {)εούς
τήν αφταρτη ά.καματη Γή,
καταπο,•άει μέ τά.λέτρια, πού χρ?νο
[μέ χρονο
πά\'ε κι ερzου,•ται ά.λογόαυρτ' r'ιπά
[,·ω της
Καί τι,ιν αλαφρόμυαλων
τών :τουλιών τή γενιά παγιδε ιίοντας
.πιά,•ει καί τά ε{)·νη τίί),1 άγριων
τιυν {J ηρίων καί τά {) αλάσσια
τά {)ρέμματα τού πελάου
,μες στά διχτυύκλωατα βρόχια του

δ f'iγQρωπος δ πολυτεχνίτης,
καί τά.γρίμι ποί, ζεί στιυν βου,1 ιίJν τίς
[έρμιiς
μ� τίς μηχανές του νικά
καί στό bααύτριχο γύρω τάλόγου
[τόν τράχηλο
περνάει τό ζυyύ, κα1}ι;Jς καί τού ά
[οάμαστου
tJουν�'μιιου ταύρου.
Καί γλιiΊσσα καί νόηση άνεμόφτερη
καί τ11ν καλή μiς σέ πόλεις κυr,έρνια
εμαθε ναχη· καί πι71ς
άπ' τά ύπαί&ρια τά pέλη ηjς ν-ύlχτιας παγωνιάς
καί τοϋ κακού τα,1 εμόβροχου
να φυλάγεται-ο παντοσόφιστος·
ά,•εcrοδίαστον, τίποτα
δέν τόν βρίσκει άπ' δ,τι 'ναι ,·αρ&η·
μόνο άπ' τό Θά,•ατο

'
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τώv {)εώ,1 δί κη, δοξάζει τ11ν πόλη τ'Ο\1
κ' εί, αι χαμός της έκεί,•ος, ποiι
ξεδρομίζει άπ' τήν ίσια τ1Ί στράτα.
χάρη στό {)·ράσος του.
, Ό Θεός μή,1 τό δόJση ποτέ
Κ' εν<ο εχει σοφία ,•ά μηχανεύεται
κάτω άπ' τ11ν ϊδια τή στέγη ,,ά κά...
[{) εται
τέχνες, πούτε μποροϋσε νά ελπί 1;η
[κα,•εις,
τ έτοιος όμό[ γ:vωμος�
πότε γυρνάει στό κακό
καί στό καλό πότε πάλι· μι't δποιος
[τcύς νόμους τιμά
της zώρας του καί τr1 ν όρκόδετη
γλυτωμi� δέ &ά βρη που{)ενά·
ομως γι' άρρώστιες, πού τρόπο δέν
[ειχα,•ε,
βρηκε ό ε,•ας μέ τόν άλλο γιατρειά.

,.

1

'Εξίσωση
Μπορώ να πιστέψω δπως 2+2 = 4
πώς οί άλλοι κόσμοι είναι πιο θαυμάσιοι ό ενας ά-π-ο τον αλλον;
Τότε γιατι τόσος φό6aς και ταλαιπωρία;
Πεθαίνω, θά εiπεi, παλι ζώ
με καινούριο ενδuμα,
πιό γιορτι,νό, πιό νέο.
Ό θάνατος είναι στό χέρι τοϋ Θεοϋ μας,
Νόμος γλυκός κι' ώραίος,
γιατί μας όδηγci στό τελειότερο πάντα ,κάλλος.
Ό θανατος αρα εΤναι κάλλος
εΤναι η πιό τΕJλειότερη μαfιηματικη έξίσωση,
πού ί:κανε ό Θεός,
γιά την νεότητcr της όμορφιας,
για την ήδονη της ίιγειας.
Τί χαρά, ό θάνατος ενα αμάραντο ανθος.
Στό άνθοδοχε_iο μοu δλα τ' αμάραντα λουλούδια έχω.
Πάντα ερχομαι σ' άντίθεση μέ το θάνατό μοu
καί σ' αύτη τη δυσαρμονία στηρίζεται ή δuστuχία μοu.
Παραδέξοu, παραδέξοu, ο.ύτή τη γλuκε-.ιά παραιδοχή τοu.
Κάθε φορά, νά λέ.ς, παραδέχομαι κάθε θάνατο,
άπολαμ6άνω κάθ,ε θάνατο, εΤμαι της χαρας του άξιος,
ανυπομονώ την ήδονή τοu,
τήν αγνωστη,
νά τον ά-yκαλιάσω και νά μ άγκαλιάση,
καθώς νέα κόρη πού. άγαποϋμε χρόνια
καί πλησιάζει ό γάμος μας
καί ή ώρα εΤναι ντροπαλή
καί ποθητη
γεματη φρικίαση.
Παραδέξου τον, ψuχή μοu, φόρεσε την όμορφιά σου.
Θά 6γώ λοιπόν κάποτε χcφοvμενος άπ' αότο το δελεαστικό Δίχτυ;

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ
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Ό «Χιονάνθρωπος», καθώς
τον άπεικόνισεν lξερεuνητής,
βάσει τώ-.; άφηγήσεων των
ίθαγενών τοϋ Νεπάλ

ΚΑ'ΓΑΚΤΗΤΗΣ του "Εβε·
ρεστ 'Έντμουντ Χίλλαρυ έδήλω·
σε, δτι αuτη την άνοιξι θά έπι·
στρέψη στο Νεπάλ γιά νά κατα·
κτήση άκόμη μιά άνεξερεύνητη
κορυφη των Ί μαλα·tων, τήν κο
ρυφή Ταβέτσε, ϋψους «μόνον»
6,500 μέτρων. Κατά την διάρ·
κεια της αποστολής αυτής θά
συνεχίση τίς ερευνές του για τον
θpυλικ6, δσο καί φοβερο «Χιο·
νάνθpωπο».
Οί 1θαγενείς του Νεπα:λ πι·
στεύουν δτι δ «Γέτι», καθώς ά
ποκαλουν τον «Χιονάνθρωπο»,
υπάρχει πραγματικά, Δεν τον
εlδαν άλλα τον φαντάζονται ίJ.
πεpφυσι κά μεγαλόσωμον, μαλλι·
αpον σrJ.ν πίθηκο, διαθέτοντα τε·
ραστία μυϊκη δύναμι. 'Άκουσαν
τή νύχτα την στpίγγλικη φωνή
του καί την μιμουνται. Το πρωι·
είδαν του ϊχνη του στο χιόνι...
Με βάσιν αυτά τά ίχνη, οί έ
πιστήμονες τον φαντάζονται άρ·
κετά ύψηλότερον του άνθρώπου ..,
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ενιχ είδος ά:νθρωποειδοσς πιθήκου
η-περισσότερο παριχκεκινδυνευ
μένη εκδοχή-:- ενα: ε[δος ά:νθρω
ποει�ές, του όπ-;ίου iJ εξέλιξις έ
σταμάτησε, σέ: κάποια δεδομένη
στιγμή, γιά αγνώστους λόγους.
Ό σερ 'Εντμουντ Χίλλιχρυ ε
χει κάμει εως τώριχ δύο διαπι
στώσεις: Πρώτον, δτι τά ίχνη
του Γέτι μπορεί νά είνα.ι ϊχνη
6ημάτω·ι άλεπους η άγριου σκυ·
λιου έγωμένα. υπό τήν έπίδριχσι
του i]λίου. 'Ακολουθωντιχς μιά
σεφά ά:πο ίχνη Γέτι εφθα.σε στή
66pεια: πλευpi μιας πλαγιάς, δ
που έχά·ιοντα.ν τά ίχνη του Γέτι
κα.ί υπήρχαν rχνη μικpων ζώων.
Έκεί cέ:•ι είχε φθάσει ό ψιος &:
κόμη... J.εύτεpον, δτι το δέρμα
ένός κpα.νίου Γέτι που 6pηκε σ'
ενα. χωpι<? δεν ·ητα.ν κrχθόλου δέρ
μα κρα·ιίου, άλλα δέρμα: αλλης
θέσεως, που μπήκε σε καλούπι.
Κα:ί κατά πασαν πιθιχνότητιχ ή
ταν δέρμα. «γαλάζιας &:pκούδα.ς».
c,Ενα: άλλο δέρμα: Γέτι ·ηταν μαλ
λον άπο &γpιο κατσίκι. Κόκκαλο
δεν βρέθηκε ποτέ χα.νένα..
Κατi τήν γνώμη του Χίλλα
ρυ, ό Γέτι είναι στοιχείον της
πcφχδ6σεως των λαων των Ίμα
λα. ίω·ι, στοιχείον της μυθολογίας.
'Αλλά, αυτό δεν είναι πχρα
μία έκδοχή. Δεν αποτελεί και &:
πόδειξ:ν περί μή •Jπάρξεως του
Γέτι.
«Τά μέχρι τουδε συλλεγέντα
στοιχεΙα-έδήλωσε-δέ:ν άποδει
κ'Ιύcυ'Ι τ·ην ϋπαpξιν του Γέτι.
Α:ηο ·ι.c1.ί μ6,ο ι. Ή εpευνχ θά
πpέπzι νά έξακολουθήση».
'Ο σέ:p 'Εντμουντ Χίλλαpυ, σε
τελευταία συνέντευξί του, είπε:
«Κχτά τ·ην έξεpεύνησί μας, που

άρχισε άπο το 1951; �πε6λέπα
με σέ: συνάντησι με \rξιν' �ιονάν
θρωπο. Είχα.με σt διαψο(?α · ση
μεία.· τοποθετήσει· μη iiνέ:ς φω
τογραφικές καί κινημα.τ-ογρα.φι
κές. Πιο κα.λιk θά ήταν να: τον
πιάσουμε, ζωντανό η νε'κρό. Εί
χαμε μαζί μας είδικά πιστόλια.,
που στέλλουν ·ο�ήματα.,μέ: υποδο
ρίους ενέσεις; &στε � Χιονάνθρω
πος νά άποκοιμηθη. • Ακόμα. εί
χαμε μικρές 66μ6ες με 'δα.κpυγό
να &έρια.. 'Όμως, ουτε τον πιά
σαμε, ουτε καν τον ά:ντικρύσα.
με».
'Όσο γιά το τρίχωμα κpq;νίου
ένός Γέτι, που ά:πεδείχθη δτι
δεν είναι καν &πο κρανίο, απε
δείχθη έπίσης δτι είναι πολυ πα
λαιό. Στο μοναστήρι, δπου υ
πήρχε καί ό Χίλλαρυ το δα.νεί..,
σθηκε γιά νά το εξετάσουν οί ζω-.
ολόγοι, ά:φήνοντας ώς όμήpους
τpείς όδηγους Σέpπας, λένε δτι
είναι 250 ετών. 'Οπωσδήποτε
είναι παληό, συνεπώς δεν κα.τε
σκευάσθη προσφάτως γι:χ εκμε
τάλλευσι. "Αλλωστε, θέμα. Χιο
νανθpώπου &να.φέρεται πpο 80 ε
τών από εξεpευνητάς. 'Επί πλέ
ον, σχετικές ά:φηγήσεις κυκλοφο
ρουν ταυτόσημα σε περιοχές εν
τελώς ασύνδετες. Καί i} έκδοχη
περί ά:pκούδας γαλάζιας η κόκ
κινης, επίσης δεν είναι &σcρα.λής,
διότι δμιλουν πεpί Γέτι καί σε πε
ριοχές, δπου δεν υπάρχουν τέ
τοιες &:pκουδες. Ουτε καί i} μη
ανεύρεσις οστών &ποτελεί ακλό
νητη ενδειξι. Δεν έχουν βρεθrj
ουτε &:πο τήν λεοπάρδαλη των
χιονιών. Καί δμως i} ϋπαpξίς της
είναι 6ε6αία..
Σ' αύτο το σημείο της συνεν-
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Ό σερ ΝΕντμουντ ΧLλλαρυ (στο μέσον) καt δ Γάλ;,ος άν
θρωπολόγος Μιλλδ (άριστερά) έξετάζουν με τον Σέρπας
Τσοuμπι κρανίον άποδιδόμενον σε ιιχιονάνθρωποη.

τεύξεως, 6 Ίνδός δδηγός Κουντζο Τσούμπι εlπε δτι στο χωριό
-του δεν πιστεύουν στην ϋπα:pξι
-στpουθ!Jκα.μήλων κα.ί λιονταριών,
επειδή δέ:·ι τά είδαν ποτέ: αυτά τά
,ζώα. Δεν είδαν λοιπόν καί οι ε.ξεpευvηταt τον Γέτι. Φθάνει αυ·
-τό για να ά:pvηθουν την ϋπαpξί του ;
«Όχι, �έοαια», είπε ό σερ
"'Έντμουντ Χίλλαpυ. l'ι' αυτό καί
€α εξακολουθήσ"Q τήv εξεpεύνησι
κατά την εφετειvή άνοιξι, μ·ήπως
σταθή πιο τυχερός.
Κανένα θετικό στοιχείο δεν
v-πόpεσε να συγκεντρώση κα ί ή
:μεγάλη αποστολή της �ο6ιετι-κης 'Ακαδημίας 'Επιστημών, τό
1960. Είχαν μαζί τους ε1δικούς
πομπους τηλεοράσεως έστια.κης
-άποστάσεως 1.000 χιλιοστομέ-τρων καί κυvηγετικα σκυλια ε1�ικώς εκπαιδευμένα στόv ζωολο·
, -γικό κήπο της Μόσχας γιά τήv
-ανίχνευσι πιθήκων. 'Έ :ρ θα:σαν εcως α:-;;:pόσιτα μέρη του Παμίp,

ανεκάλυψαν ίχνη πόλεως της λιθίνης εποχής, σπήλα:ια με πpωτόγον"' σχέδια:, πληθος θραύσμα·
τα δπλωv καί αντικείμενα πpοϊστοpικά, . αλλα τίποτε περί του
Γέτι. Οuτε καν ψεύτικο κρανίο .
Ό άpχηγός της σο6ιετικης αποστολής Κύριλλος Στανγιούκο6ικ
εδήλωσε: «Χιλιάδες εvτομα, πολλες έκατοντάδες οαλσα.μωμένα
πουλιά, δέρματα σπα.νιωτάτων
ζώων, χιλιάδες δείγματα φυτών,
αυτό 6πηpξε τό αποτέλεσμα της
αποστολής μας στά οpη του Παμίp. 'Α�λά, &:πό άπόψεως Χιονανθpώπ υ επεστpέψαμε άπpα·
σ
κτοι».
«Καί δμως ύπάpχει», εδήλωσε, μιλώντας τον Άπpίλtσ του
1962, στην αίθουσα. της Άpχαιολσγικης Έταιpίας, δ Γάλλος
pει6άτης κα.ί εξεpευvητης Ζάν
Φpανκό, δ όποίος εχει κατακτήσει την κοpυφην Μακαλου, ή
όποία, αν καί 400 μέτρα χαμη·
λότεpη του 'Έ6εpεστ, παpουσιά-
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ζει μεγαλύτερες δυσκολίες άπο σχάρια των 'lμαλcχ"tων, ότι είδε:
την άνά6ασι στη «Στέγη τοϋ κό- ενα μεγάλο ζωον, που έ6άδιζε:
στα πισινά του πόδια. Τρ6μο.ξε.
σμου».
Ό Ζαν Φρανκο δ ίδιος εφω καί ετρεξε φωνάζοντας. 'Όταν
τογράφησε ίχνη του Γέtι κ:χί ά γύρισε, είδε ενα «γιαχ» ξαπλω
κουσε το σκούξιμό του. 'Α πο
μένο στο εδαφος. Ή σπονδυλική;�
κλείει να πρόκειται περί ζώου, του στήλη είχε σπάσει, σαν: με
πιθήκου η άρκούδας. 'Υπάρχει δ κτύπημα δuνατου σφυpιου. Ρώ
Χιονάνθρωπος; Γιατί τότε δεν τησαν το κο�ίτσι πόσο ψηλδ ή
τον είδε κ:χνείς; Ιlρωτον, υπάρ ταν το ζώο καί εδειξε εναν χdpμο.•
χουν λίγοι. Δεύτερον. Ζουνε 6α δένδρου ϋψους τριων μέτρων. 'Ό
θεια μέσα σε δάση. Τρίτον, 6γαί ταν του εδειξαν εικόνες ι.ιαύρης.
νουν προς αναζήτησιν τροφής άpκούδας, γορίλλα, ούρακουτάγ
τη νύχτα. Καί φυσικά ζήτημα κοu και το σχέδιο ένος Γέτι, τό.,
τύχης...
κορίτσι εδειξε άδίστακτα τό Γέτι__
«'Υπάρχει», εβεβαίωσε τό α
'Έτσι εμοια:ζε. 2) Άπό κατασκή
θηναϊκό κοινόν κιχ! δ Βρετανός νωσι στό μέρος πού φάνηκε ό l'έτι,.
ταξίαρχος σερ Τζων Χά,ιτ, κα άκουσαν τη νύχτα το cυρλιασμά..
τακτητης και αυτός τοϋ 'Έβερεστ. του. 3)_ Μία νύχτα άκουσαν τα:
«'Υπάρχει! Είδα με τά μάτια βήματά του. Βγηκ,:ν εξω άπό
μου τά άποτυπώματα των πο τις σκηνές με δπλα πεπιεσμένοΙ.Υ
διών του. Κάποιο Ι:ίράδυ άκουσα άέρος, πού μποροϋσα:ν να pίξοu,
και τίς φωνές του. Δεν εχει ση βελόνες με κοuράρε γιά τήν &ναι
μασία αν δεν τον επιασαν &κόμη. σθητοποίησι του ζώου. Δεν στά
Θά τον πιάσουν κάποτε. Μερικοί θηκαν τυχεροί. ΊΊ:ι πpωΊ. δμως;
τον φαντάζονται σάν αρκούδα, βρηκαν τά ϊχνη του Γέτι. Καί δέ-..
αλλά δεν νομίζω δτι εχοuv δίκιο. είχε άνατείλει ό ·ηλιος, γιά νχ.
1\1'αλλοv μοιάζει μέ μεγάλο πίθη τα ένώσ\/ αν επρόκειτο περί μι
κο, ενα είδος πιθηκανθρώποu». κρών ζώων, δπως υπεστ·ήρ,ξε δ.
«Βεβαίως, υπάρχει!», άπεφάν Χίλλαρυ, Ήσα.ν 'ίχνη γνήσια, έ
θη καί μία άμερικαvική άποστο- · vος &νθρωποειδοϋς. Τά άκολού-
λή υπο τον Τζέραλδ Ρcί.σσελ, θησα.ν �ταμα.τοϋσαν σέ μιά βρα
χρηματοδοτημένη από τον δισε χώδη περιοχ·ή...
Τήν ϋπαρξι τοϋ Χιονανθρώπr;;ι,.
κατομμuριοϋχο Τομ Σλίκ, δ δποί
ος είναι φανατικός όπαδος της προσεπάθησε να εξακρι6ιί,σ·Ω και.
δ Πρίγκιψ llέτpος της Έλλάδος.
υπάρξεως του Χιοvανθρώποu,
πού τον θεωρεί ώς κρίκο συνδέ Σέ μιά περιοχή τών Ίμα.λα"ί'ων,
οντα τον πίθηκο μέ τον ανθρωπο, το 1951, οι χωρικοί τοποθέτησα,
κατά τήv θεωρία του Δαρβίνου. στο δάσος ενα δοχείο μέ νερό &-
' Τά στοιχεία, στά δποία βασίζει νάμικτο με να.ρκωτικ6. 'Ένα με
τήv πεποίθησί του δ Τζέραλντ γάλο ζωο με άνθρώπιvα χαρα
Ράσσελ είναι: 1) Ή αψήγησις έ κτηριστικά. συνελήφθη κατ' αυ
νος κοριτσιοϋ, πού εβοσκε σε ϋ τον τον τρόπο κα.ί εδέθη γερά.
ψος 4.500 μέτρων «γιακ», μο- σ' ενα δέντρο. 'Αλλά. δεν άργησε
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Τά ίχνη 'tοϋ ((χιονaινθρώποu>>
στό χιόνι: μήκους 30 lκcιτflστομέτρων

·να σuνέλθη καί εσπασε τα δε
·σμά του. 'Όταν εφθασε δ πρίγ
·κιψ δεν ορηκε παρα λίγες ΚΟΚ•
·κινωπες τρίχες κολλημένες στο
δέντρο...
Ίπάρχει λοιπόν... «Μπορεί»,
.ετπε δ 'Αλμπέρτο Κάρλο Μπλάνκ,
·καθηγητης του Πανεπιστημίου
·τής Ρώμης. «Θεωρητικως, δεν
άποκλείεται ενα ον άνθρωποει
-1;ές, γιγιχντιαίον, να μπόρεσε να
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διατηρηθη σε ·μια άπρ6σιτη πε
ριοχή, οπως ή θι6ετιανή όρο·
σειρά. Μη ξεχνουμε τον «κοιλά
κανθο», ενα ψάρι γνωστο μόνον
στα μουσεία, εξαφανισμένο &:πο
δεκάδες χιλιάδες ετων, του 6ποίοu ομως άντίτυπα ζωντανα ά:
λιεύθηκαν πέρυσι στην Έρuθρα
θάλασσα. Έξ άλλου, έχει άπο
δειχθη άπο σκελετοuς ή ϋπαρξις
του μ ε γ α Υ θ ρ ώ Π Ο U, ένος ΚΟ·
λοσσιαίου άνθρωποειδους, κατα
την πλειστόκαινο περίοδο στην
Κίνα, που θα πρέπει να ήταν ά:
ναστήματος δυόμιση μέτρων. Βρέ
θηκαν άκόμη όστα πιθήκου, που
επίσης εχει εξαφανισθη, του γ ι
γ α ν τ ο π ι θ ή κ ο u. Φυσικά, με
τίς γνώσεις που διαθέτομε, δεν
μπορουμε να πουμε έαν δ βαπτι
σθείς άπο τους Σέρπας ε1ς Χιο
νάνθρωπον είναι άνθρωποειδες η
πίθηκος η άρκτος. Είναι άπλως
ενα αϊνιγμα επί του παρόντος».
Αίνιγμα, ομως, που ξεκινάει
&:πο πολu μακρυά. 'Απο την Βί
βλο! Εις το 6ον κεφ. της Γενέ
σεως, δποu εξιστορείται δ πολ
λαπλασιασμος των άνθρώπων (οί
δποίοι, ώς σά p-κινοι δεν επρεπε
να διατηρουν το θείον πνεσμα
αιωνίως, άλλα με δριον ζωης 120
ετη), οί άνθρωποι περιγράφονται
ώς γ ί y α. ν τ ε ς: «Οί δε γ ί γ α ν
τ ε ς ήσαν εν ταίς ήμέραις εκεί
ναις... εκείνοι ήσαν οί γίγαντες
οί άπ' αlωνος, οί άνθρωποι οί
ονομαστοί».
'Επίσης καί αί Ί νδικαί Γρα
φαί δμιλοσν περί γιγάντων διπό
δων, δπως και ή Έλληνική μυ
θολογία.
Κατα τήν Μπλα6άτσκu, δπηρ
ξε φuλη γιγάντων, που κατείχαΥ
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την γη χατcχ. την έποχη των πα
γετώνων, στίς άναδυόμενες τότε
εκτάσείς, ήτοι την Λεμουρία, την
προκάτοχο της Άτλαντίδος, της
μυθικής ήπείρου περί της δποίας
δμιλεί στον «Τίμαιο» δ Πλάτων.
'Αλλcχ κιχί δ σύγχρονος ζωολ6·
γος Μπέρναρ-ιτ Χόοελμανς δέχε
ται δτι δπηρξαν γιγαντιαία άν·
θρωποειδη, χαμηλοτάτης πνευ·
ματικης άναπτύξεως, δμως, που
6αθμηδον άπεσύρθησαν σtcx Ί
μαλάiϊα:, τίς πλέον απρόσιτες θέ
σεις iης δ.δρογείου,. δπου δυνα·
τον να έπέζησαν μερικοί.
Την υπαρξι γιγάντων, 1Η2'α
στο παρελθό�, δεν αποκλείει ουτε
δ Σοβιετικος έπιστήμων Βλαδί
μηρος Ράτσεκ, δ δποίος, σύμ·
φω-ια μ' ενα τηλεγράφημα του
Πρακτορείου Τ�ς, εξέδωσε προσ·

φάτως στην Τασχέ� ,.&οι 6ι-6λίο γιιχ τίς εpευνες στα Ί μ �'λ-άτcι ,.
δπου ελα6ε κα:ι αύτος μέρος. Κα·
τιχ τον Ράτσεκ, δ «Χιονάνθρω
πος» μπορεί να ανευρεθΎ,j έιχν ιχ·
να:ζητηθη οχι ώς ζωντα:νο ον ,.
αλλιi ώς λείψανον. Στη .μνήμη
των λαων, λέγει, τίποτε δεν είγα:ι
συμπτωματικό. 'Όλοι of μϋθοι ε
χουν κάποια 6άσι. Καί για να.
οι'"'
...ερπας και• οι'Μ. ογ·
βευαιωνουν
t?.
,
γόλοι καί of κάτοικοι του θιβέτ:
κα:ί πολλοί άλλοι λαοί τfις 'Λσία:ς.
ταυτόσημα στοιχεία περί του Γέ
τι, ούδεμία: αμφι6ο· λία δτι "1(άποιι:ι
6άσις δπάρχει σ' δλα αυτά...
'Ώστε, τιχ ΊμαΗϊα τ:αρ,ιχμέ
νουν μια πρό'Κλησις πρσς τούς έ
ξερευνητας πάντοτε ...

ΟΔΥΣ. ΚΟΣΜΟΠΟίΛΟΣ

Δίδετε - καi μην ζητείτε αλλη άνταμοι6� έκτος άπο •rα
α'ίσθημα τού διδειν - διότι στην προσφορά της 'Αγάπης εγκει
ται ή αίωνιότης της.

Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ

Τό κορμi είναι τό ζώον σας, ό 'ίππος έπ] τού όποίοu πρe>
χωρείτε. 'Επομένως, όψείλετε νά το μεταχειρίζεσθε καλά καί 1tιχ
τό φροντίζετε Να μη το παρακοuράζετε, νά το τρέψετε καθαρα
και να το διατηρητε. καθαρό, χωρ]ς την έλάχιστη κηλίδα 6ρω
μιας., Διότι, χωρiς ενα έντε.λώς καθαρο καi ύγιες σώμα δεν μπο
ρείτε νά έπιτε.λέσε.τε. τό σκληρο εργον της προτrαρασκεuης καί.
να ψερετε τήν άδιάκοπη πρc;σ,πάθιcια. 'Αλλά, να έλέγχετε τό,
σώμα σ ε ί ς, όχι έκείνο σ α ς.
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Η. ΘΡΥΛΙΚΉ
ΗΠΕ Ι ΡΟΣ:
ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙ ΚΟ...
Tou .ALBERTO FEHOGLIO

n

ΟΛΛΑ ΥΙέχθη.σαv κrαi tyράφη-

0"0!\ι για τηJ ,μuθικη ιητrειρο του Εί
ρηινιικοϋ. Ιάλιλό: τα .rλέοιν έvδιαψέρο�
γ
εΤναι
'l'CX γι' αίιτη\/ σuy �pά!μ,ματα
πόwτΟ'τ'ε τ-οϋ Β1οετα1\1\νοϋ σuνταγ;μα
τάριχιοu Τζαίημς Τσά:ρτσyοuω,ρ,δ.
Ό Τσά:ρτσyουωρδ ήτο κατα το
187.0 ·στην '1 νδία και το πάθος του
για Τη/ ά,ρχαιολοyίο. σv)('Vα τον ό
δηyοϋσs στίς vεκρε.ς πόλεις αύτης
της άπέρα>ντης χώ.ρας.
Μια μέρα,
έπι
έξήταlζε τη,ν 1μυστηοιώδη
γραφη •ειvος άvαγλύψοv, y •ωρίσθηκε
μ' εινΟJV ίειρέα άνωτάτοu ·οαβμοϋ, πού
είχε κ' EJM:tvoς τηv ίδια δίψα της ·έ
ρεύινης τωιν αρχαίων
γραφών και
ιε,κτοτε
συνεδέθησc· υ ιμε στενη ψι-

,rou

λία. Κατα τον ίιcρέα εκεινον, ή έ
πιy,ραψη ήταιJ
σκαλισμένη
στην
τηρωταιρχι,κη γλώσσα της άvθρωπό
τητος και μ&νοv λίγοι
,με,μι,η.μένοι·
'1'1-δοi τη11 έ"νινοοCισ,αν, yιατi την δι
δάχθηκαν· Ι(Χ'Πο τούς ΝαCΧ!χαλ η . 'Υ
ψηλούς Άlδελψούς, πού rηλ,Θαι
κά
mοι..χ έποχη Π'Ολύ ιμα<·οινή άπο την
Μητέρα�Γη τους yιό: να δι-δάξουν
την άνάΎ111ωσι τωιν ίεοών y,οαφών.
Ό μέγας ίερεύς άπεκάλuψε στον
νεαρο άξιω1ματικο την ϋπαοξι ένός
ά
· ριθ,.ι οΟ cφχαιοτάτω,γ πινακίδων στα
μvστικα άρ�εια τοΟ ,α,οΟ και του
εiΠ'ε τηv γνώμη του, δτι εΤχαν yρα
φη άπό τούc Νααχάλ
QΥστερα απο σι.ινεοyασία
1,.1,ειρι
.κων μη,ων, ό ίφεύς εογαλε άπό τα

'Από τό περιοδικό At1 clela dιι_CIEL
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σωμα επrο,ε ξαφνικα: σΤη θάλασσα,
vπόγεια τοίι I\ΛCX:OU ιμεριικες ιάπο τίς
σήκωσε
ΙΙΑερα
'Π'Vίγ,ηικε "' χώ
-πινακίδες, ,rou
άπb άργιλλο,
ηλιο, έ, -πομeΙΚ,)ς ,έ
ξιηραιμ eνη
ρα. ·ΟΙ ίθαγ.eνε'ίc ε Τvαr όwίικΌΜοι να
ξαι,ρεηικα είίθραικττeς. Μαζι 'έπεδό κατα01κ�εuάσουv αύrή την άψή-γησι, ή
ότrοία ,rοέπrει ινό: ιεΤ•vαι κατάλοι1t10ν
θησα'J
άνά-y;νωσι
iπιγpα
ά.ρχαίας ·'!Τ'αlραδόσεως. 'Εξ σ).;λου, ιδ
και ιπρωτα--πρωτα διετrίστω
Μαλιινόψeπ<t ό:φηγε'ίται
πφίφ-yο
σαv στι εi)(α'ΙΙ σκαλισθη στην ίδια
εθιιμο τωv !ιθαγενών, οί όπο'ίοι όρ,
διάλΘJ<το του ιάναγλύφΟυ. .Περαιτέ
γ,α>11ώνοuv rπ,ε,ριοδεία
στα ινησό;κια
ρω κατέ.λryξαιJ στο σuμ1τέρα01μα 6τ.ι
του Είρψιικου,
-π-αλu eτrιικί,v
έτrρόκ.ειτο -πφι έπιγραψών της �υ
ιδwη, για
μ,ετα�_οονν απο
θικης ήm:ίρου των Μά. όπου έξι
στο άλλο ινησάκι άντιικείιμΘVα QΙ\ΛεU
σ,,ορείτο ή δη,μιουpγία της ιΓης ικα1
άξίας, οπως ιρά6δους, δοχιε'ία, uφί
ή -πρώτη έιμψάνισις της αιι.θρω-πότη
κοος .και άλλα ΘΡΥΟΙλεια. τ.οιξιδείι-
·rος.
οu-� ,μη,•ες, χρόνια κσ;μ1μια φορά, για
Μ.:rα τη,., •έξέτασι δλων τών ,τινα
Ι\Ι<Χ κάμοι>ν όλόκtλη,_οο το Ύ'JDO τοίί
κίδων του ,wxou, ό Τσάρτσγουωρδ έ
άρχιπελάγους και
να επιστρέψουν
-πεξέτεrνε τ'Γ)ν e_οευrιά του σέ. όλη την
στο νησί -τ�οuς. Ποιο ε'fναι τό ινόηιμα
Ί νδία, έπι ,τολλούς ιμηvες, άλλα ·μα
αύτώJ των ταξι,&ιων;
Ύwοτίθεται
-rαίως. Το ,μόνο ,rou δρηκε ησ01γ πα
οτι ύπηp)(1ε •κά,τοιο ικενrιρι,κο ικράτιος
ληα �ι,pόγραψα 'ι .. διικα 11<1αι Θιοετι
11<αι ώψειιλο:11 ιοί ·διασκορπισμένες 1ύ
ανά, δπου ύττεστη,pίyετο οτι οί 'Π'e>
ποτελεί'ς ψυλες να Π\ΟΟΟΚΟμίζουν το
.λιτισμοι τών 'ΙΞ!λλφων, Χα�δαίων,
ψόpο τους σε δημητρια.κ:α η ,τpοϊόν
Βαουλωνίων, Περσών,
Αίγυπτίων,
τα χειροτεχνίας. Το ΙΚΙ_οάτοC ·χάθη
'Ιινδωy και Κ ιινέζων εli)(JOJV τη,v ,κατα
ικιε, 'άλλα _οί ίθαγεινεϊς ιέξακ•ολιοίιθη
γωγή τους άπο τον π,ολιτισμο τών
σαv την 'Π'α_οάδοσι. που πftρε 'Πια
Μά. των κατοίικων της ιμ,εγάλης ή
κα�αρα σιψοολιικη σηιμαισία, χω:ρiς
-πείρου rrοίΊ Εlρ
, ηνικοίι.
καμιμια ώψελι,μότητα.
Ό νέος ά:ξιωματιικος αποφάσισε
ερεl.}Vες
v' άψιφώση τήv ζωή '110U
Στις Καpιο,λί-vες, ίδίως IO'TOV Πα
για τήν άνακάλυψι ιάΠΌδείξεωγ για
ναπέ, άνεικαλύψθησοrι
τφάστια t
rτην ιυπαρξι αύτης της μυστηριώδους
ρείπια. μ
, εγάλοι vαοί, &π,όyειιεc δι
irπείpov. 'Ί6κιαμ,ε ΠΙΟλιλα ταξίδια
ώρυγες και δάπεδα, δλια ιά:πο
στην 'Ιvδία, στο Θιι6έτ, ιάπο την
σα
, λτϊ•κσuς ιλίθους. Στή 'ι!ηΟ'Ο Λέlνε.
Κίνα <έως τη Μέση 'Ανατολή, ορηκε
6pέθη1αι11 λίθινες ιέπάλιξεις, στη ινη
-πολιλες έΜδείξεις, άλλα δε.ν κατώρ
σ-ο Κ ίνγικ01μ.ιλ πvρα,μίδες, ΙΟ'Τα νη
θωσε π,οΤΕ ινα άνCΙJΚαλύψη lεlνα ιντο
σια Νοοιγ,κάτορ 6άπιε:δα ά,το κόκ
ι<Οι,!μέντο, eν<Χ •εγγραψσν, έ;να τειψή
κινη ,τέτ,ρα, στις Μα_οιά11vες όγκώ
ριον άiμάχη τοιν, ,του ινα ιέπι!>εοαιώ
δεις στήλες ικαι στη r.;ησο Τόγκα
vη
τους ίσχuρισ�μούς τών ,τηλίινων
Ταιμπ·ου , μια 1τέτριινη άψί·δα
170
'Πινακίδ(,}\/ του .άρχαίοu l\/010U. Μ'Πό
τ<ΥΙΙνων, που οί !Θαγε•νε'ίς άγιΙοΌΟΟν
ρεσ>ε. δμως, ιμε την συνεργασία γε
τήν π,pοέ.λωσi τ,ης -και τα uλιικα της
ωλόγου, ινα ε-ξακριοώση την ιήλι,κία
χατασι<:ευης ,της δεν vπάιοχουνε στη
τω.� -πι-.ιο:οcίδων, καθώς και τηιν ταυ
νησο.
-rότητα του ,άνcryιλύψου του ιναου και
Σχετι,κα ιμε την ιηπει(ΡΟ της Πο
τώv ,τιιvακίιδων.
�,Εκτοτε
,έ,τείσθη
λυνησίας, π,οu χό:βηκ:ε ικατα
τους
δτr ιή :μεγάλη ήπειρος Μα ηταν ο,τι
-mλιείυταίους γεωλογιικούς ικατακtλυι
εΤχε άπσμεί'Ι.<Ει ό:πο τηιν ,μεγάλη Λε
σμ
, ούς, ό Λουί Ζαικολιο 6ασίζεrαι
•μοι:ρία. .Και tπεδόθη πια στη συλ
στα έιξης στοι)(εία: ΟΙ τ,ρε'ίς ΙΚΟpυr
λογή σιλλωv στοιχείων για τή.ν χα
ψες της ήπείρου, ιή Χαβάη, ή Ν-έα
Jlένη \ηπειρο Μά.
Ζηιλαινδία και ,ή νηΟ'ος του Πάσ χια
'Υ1τάρχει ,μια άνάμινησις του χα
χωρίζο.παι μεταξύ τους ώτο άrπό
μου της, ·με-rοξύ των ίθαγενω r, του
στασι 1500-1800 •μιλίων. Τα
Εί,ρηνι,κου, ιοί όπο'ίοι άΦΤJ'Υοwrαι δτι
διάμε:ισα ινη•σιά Βίτι, Τό γ;Κ'<Χ, Φοιιτού
στα πολu παληα χ.οόνια ενα οίιρόJνιο
·μα και Γίκα�μπιε άπέχου v ·άπό αύτα:
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--τα αικ.ρα 700-1000 ,μίλια. �σιλοι
co! θαλΟ!σσοπόροι σuμφωνοϋν δτι v,.ό
-yω αύτών τών άπσστάσεων δέιν ητ·ο
6wατον τα άκριιγα νησιό: 1\10: έπι1<οι1Vωνl)Ο'Ο\.lν ιμ,εταξύ τους η •με τα 'Ι<εν
-rρι κά, Τέτοιες άποστάσtεις, ,με πι
.ρόγες και χωρiς πvξίι8α, θα ιέχpει.άζοV"fΙΟ δλόκληροι,ς ,μφες
για να
-τiς tδιΟ!ΙΙΙJσΟu,ν, π.p&y,μα
�ύνατσ-ι,
χωρiς ιέτrcχιρχε'iς τι,ρομή'θειες. ΟΙ Ιθα
γeνε'iς τώιν ινήσωv Χα6άης, Νέας Ζη
.λανδiας, Σαμόα, Ταϊτης ικλπ. δέιν
,είχαν ΠΟ'Τ'έ τους )"ΙΙ�οισ,θη ικαi άγ,νο
ούσσιι cιμοιοοίως την υπ;αpξί τους
·'!Τpό της άψί§εως των •Είιρωπαίων.
Και ο ,μως, καθένας άπο τούς λαούς
c:χύτούς ύττε.στήοι,ζε δτι το Ι\.'ησί τους
ήταν αιλλοτε ενωμ�ο ιμε μια άπέ
tκΤΙειινομέονη,ν ,τ,pος δυ
ιΡαντη γη,
σ,,.ιάς, 'ΤΤ'pος την 'Ασία, •Οί ίθαγ0ιείς
,-ώ� νήσων αύrών ,μιλοϊισσιν την ί.δια
C)ΟΕδΟ<ν γλώσσα, :eί�σ.JV τα Ϊδtα ε:θι
j.Ιct, τiς ί!διες δο§ασίες. UO-rαιv τους
ρωτοϊισες <<που εΤ•ναι- ή ιιωύνια της
φu.ληι; ιrou;». τέ;τω
, •vαν τά χέιρια προς
--r11 δύσι rroίi ήιλίοu ικαi �σ,κu6σ.Jν το
�«.11ρμί 'T'OVc τrρος τη γη.
Κατά τη ν Πσ.Jράδοσι, στα νησια
του Είpηινι,κιοίi, •μια ιέποχη πολύ "'Π'Ολυ παληά, οί 6ράχοι
μιιλοϊισαν
και είδοτrοιουσσιv τους �κλεκwύς
τοϋ Θε.οίi για τις σι,μψοpες που ,έ
-ττήρχοvrο. Μια άτrέpαιντη χώ.οα ξα
πλι..Νόταν στη
Μεγάλη ιΘάιλασσ·α
{ τον Θpηνι,κο) καi εΤχε ψηλά 6οu
,να ,και 6α8'υά δάση , γaμ&τα ά-γ,ρια
.ζωα. Οί ανθρωτrοι ζοίiσαv ,μονάχα
στις ά.ιφογιαλιες και εΤχαν χτίσει
,με
-:πολιτε'iες ,με ικvκλώπεια τε:ίχη.

Στα ψηiλα ση
πολλα άγάλματα.
μεi<:ι τώv κάστ•pωv 'ΘΙ<αιιγαν ψωτιές,
για να βλέπουν
δσοι έτΟJξίtδεναν.
Τους τηρωτόγq';ΟUς α.ίπους ψάρο uς
τ,οuς διtκρινσι'Ι άπο τή·v ιό:ντιιφννη
παραλία, δποu ,κατοιrκοίiσαv &ιθρω
ποι ,με κίτ�,οιινο δέpμα. 01 ικάτοιil('()ι
της ,με, γάλης χώ ρας σu)(lllά πήγαι'ΙΙC:W
στη γη τώv κίτρινων άlιθ,,οώπων ικαi
εφθαναν σε ιμ ιά ,μ,εγό�λη θάλασσα,
στό 1μέ010-� της όποίας �4ουσαν αλ
λοι ανθpωποι, ψηλοίi άνο:στήματος,
με μακρι,α ξανθα ,μαλλιά, ,με ιμάτια
yαλwά.
Αύτο1 σuvσvτοίiσσιν ό);λα
O\l'J1CX ΠΟU
κατέ6αι,ναv άπο το, οί,
·
ρανό ,μέ πλ:οiα του άέρος.
'Η χώρα αύτή--,ή η"Πει,ρος
των
Μά-έξετεί•νετο σ�5'όν σε δλον τόιv
Είρηvικο :και το 160.ο�ιινο ιμiρος της
έτrλησίaΙζε τίς όκτες
της 'Ιινδίας
κα; της Κ ί·ιας, ένώ το άλλο άιφον
της προς τη•ν
'Αμεpικη )C�ριζότΟΙΙΙ
με .λίγα ,μίλια: θαλάσσης άπο δύο
,μα:κρόστΕ"ΙΙα νησιά, που εΤχαν ,κά
Τ!'οrrε χ�pιστη άπο το οοαψός της,
λόyt,J σεισμοίi. Ή Αίιστ.ραλία, ή Νέα
,Ζηλανδία, ή Νέα Γοuϊ,vέα, ή ινησιος
τοϋ Σολομώντος,
σ,ί
Καρολίνα�,
Μάρσαλ ικαί ή Χα6άη ΘμειΜΟΙν τα
τ,ε.λ,ωταία λείψανα της rrrοrιόρχαιας
έκεί'llης ηπείρου.
Αύτη ή ώκεανι,κη ;rαιράtδοσις φαί
νεται ,vά ιέπι•6e6αιώνη την ϋπαρξt
έ,νος πολιτισμοίi πολύ πιο άρ�αί,οu
άπο τον Ρ�μαϊικό, τοv ΊΕλλη,νιικό,
τον Αίγuπτιακο ικα1 τόι
, , 'i'Ι!διικό, που
αvθισε σε κ
, άποι α έ'ΤΤ'οχη ό:πίστεuτα
μακρινή ...

ΕΤμαι μία ψυχή. Και γνωρίζω καλά, οτι έκεiνο ποίΊ θά άπο
δώσω στον τάφΟ δεν θά εΤναι ό έαuτός μου. 'Εκείνο πού είμαι
.έγω θα μετα6η άλλου. 'Ώ Γή, δέν εΊσαι ή α6uσσός μου!
'Όλη
ή πλάση είναι μία διαρκης ανοδος, άπο του κτήνους στον αν
'θρωπο, άπο του άνθρώποu στο Θεό. Ή διαρκής άποyύμνωσίς
μας άπό την ίίλη, ή διαpκης �vδuσίς μας με πνευμα, αύτος ::.l.v 1
� νόμος. Γι' αίιτο κάθε φορά που πεθαίνουμε κερδίζουμε ,τερισ
qστsρη ζωή.
ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ
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Ε το Ε[κοσιένα της ίστορίας Της ανοίγει ή l\Ιεγάλη Πατρίδα -ή 'Ελλάδα:- έμπρος ε1ς
τά μάτια: της ψυχής μας το κα·
ταΤ"ληκτικον 6ι6λίον της 'Αθάνα:της Ζωής Της ε1ς την ένδοξοτέρα:ν σελίδα: του.
Εlνα:ι οέ6:χια: έξ ίσου ενδοξοι
δλ-χι α:ί σελίδες της μα:κροχρονίου ίστορία:ς της 'Ελληνικής
Φυλής. 'Ενιαίος καί αδιάσπαστος είναι δ 6ίος της. Έκπληκτικην δμοιότητα κα:ί άνα:λογία:ν πα:ροοσιάζουν οί αγώνες
καί αί θυσία:ι της, 'ίσην καθαρότητα καί ανθρωπισμον οί σκοποί της, ίσην μεγα:λωσύνην τά
εργα: της.
Άξιοθαύμαστοι είναι οί 6περ
Έλευθερία:ς άγώνες του'Αρχαίου
Έλληνισμου, άπο τούς δποίους
έπήγασεν cι:υτο πού ών6μα:σαν
Έλληνικον Θcι:υμα:, διότι έχάρισε•ι ε1ς την άνθρωπότητα: τα άνυπέρβλητον κάλλος του Ίερου

Βράχου καί τής 'Αρχαίας Τραγωδίας, την ύψηλην πνευματικην δημιουργίαν των πλατωνικών δι-χλόγων καί το ήθικαν μεγαλείον τής προσωπικότήτος ένας
Σωκράτους. Με θα:υμα:σμον έπίσης κα:ί δίκαιον σεοα:σμόν ίστάμεθα: έμπρος ε1ς τούς σκληρούς.
αγώνας χαί τάς μεγάλα:ς θυσίας
του Βυζα:ντινου Έλληνισμου, που
εγινεν δλοκα:ύτωμα:, διά νά δώσ�,
τον καιρον καί τά μέσα: εlς, τον
άνθρωπον νά ι3ργανώσ1) με τιi
στοιχεία:, πού αυτοι;; του έξησφά�ισε, τον σημει:;ινον πολιτισμό,;
του. Με ευγνωμοσύνην λοιπον
αναπολουμε·ι τάς Θερμοπύλα:ς
κ:χί την Σαλαμίνα κ:χί τόν Γρανικον καί μνημονεύομεν τα•ι ήρωίσμαν και την αυτοθυσία:ν τωv
Ήρακλείων καί των Βασιλείωγ
κα:ί των Κομνηνών καί των Πα:λαιολόγων. 'Αλλά πάντοτε
γοργότερος είναι ό παλμός
της καρδιας μας διά τό Ε[
κοσιένα, πού τό εχομεν τοη:Ο·
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θετήσει t!ς την κορυψην της
.. ά ωνιστικης πυραμ{δος τοΟ
Εθνου-ς μας.
Και δικα(ως ... !
Ό Άρχαrος 'Ελληνικός κό
σμος έν(κησe., yαί, τον σκαιόν
• Ασιάτην με το· tiyαρίθ μ.η.'trw..
1tληθος των στρατιών κ«1 των
πλοίων του, άλλά εrχε και στρα
τον και στόλον και τεχνικην ά
νωτέραν και φρόνημα άνώτερον.
Ό Βυζαντινος Έλληνισμος έ
πpό6αλλε, ναί, έπί χίλια τόσα
χρόνια τά στήθη του, που ,τά
έθέpμ�ινεν' ή συναίσθησις κα.t ή
δύναμις της διγενικης προελεύ
σεώς του, ώς κυματοθpα.ύστην
εις τά άλλεπάλληλα. κύματα της
6α.ρ6αρικης τρικυμίας- άλλά εί
χεν ε1ς την διrχθεσίν του τά τε
ράστια: μέσα: και την λαμπpάν
• όpγά:νωσιν μιας Αυτοκρατορίας.
Ό Νεώτερος ομως 'Ελληνι
σμός, δ Έλληνικος κόσμος του
' 1κοσιένα., που ξαναέδωσεν ε1ς
την Έλλrχδα
«1τά φτερά τά πρωτινά της τά
[μεγάλα»
πως έξεκίνησε δια τον .Μεγrχλον
Άγωνα; Ποία ύλικά μέσα · εί-
χεν 'εις την διrχθεσίν του ; .Με τί
οπλα εκαμε τον άγωνα του ;
Έξεκίνησεν, ώς γνωστόν, ϋ
στεpα. άπο «νύκτα πολλων α1ώ-
νων, νύκτα μα.κpας δουλείας» καί
είχεν ώς έφόδια τα πλοιάρια της
"fδρας καί τους μπαpουτόμυ-
λοuς της Δημητσάνας καί ώς
δπλα, όλίγα: παλαιά καριοφίλια.
καί πολλά ... ρόπαλα. Να.ί, ρό
παλα! Ό ναύαρχος της Γqcλλι'-
κης Μοίρας τοΟ Α1γα.ίου 'Αλ
γκάν γράφει τον �}6pιον του
1821 ε1ς την έπίσημον εκθεσίν
του πρσς την Κu6έρνησιν της

2Τ

Γαλλίας : << ••• 'Οποιαδήποτε καί
άν εrναι ή εκβασις του πολέμου
αυτοΟ, που ήpχισε μέ όλ(γα
έμπορικά πλοία, παλαιά δ-·
πλα καί ρόπαλαcι τό γεγονος
εrναι δτι το Όθωμανικόν Κpά--
τος δέ,.ν...δφί.σ.τα.ται πλέον εlς την·
κυρίως Έλλάδα, περισωζόμενον ·
μόνον ε1ς τα ϋψη μερικών φρου
ρίων, που τα ύποσκάπτει ή,
πείνα.... »
Δύο εΤναι τα κύρια. καί :χα
ρακτηpιστικα γνωpί-σματα ioo.
Ε1κοσιένα: ή καθολικη συμ
μετοχη του 'Έθνους εiς τους
άγωνας και τάς θυσίας καί ό άπόλυτΌς_ !δεαλιqιι<kJ:.ο
• .-'
'
τα' κινητρα
και• τους
σκοπους. .....J _,
i--)
'Ολόκληρον το 'Έθνος ήνωμέ-
νον ε(ς ττ)ν προπαρασκευτ)ν
πρC�τα-πρC�τα και ττ)ν όρ·
γάνωσιν. Με τον ίδιον ένθου-
σιασμον άγκαλιάζουν την ι
δέαν του 'Α γC�νος δ εμπορος
της '()δησσοΟ καί δ Λόγιο� του
Έξωτερικου, δ Τραπεζίτη; της
Κων}πόλεως κα.ί δ άρτεργάτης
της Κοζάνης, δ 'Ιεράρχη; καί ό
Καλόγηρος, δ σοφος Φαναριώ
της και -6 ά.πλοϊκός γραμματο
διδάσκαλος, δ 'Αρματολός ·,ιαί δ
αυτοσχέδιος πολεμιστής, ό πρό
κριτος καί δ πτωχός χωρικός, δ
καραοοκύpης κ:χί δ ναύτη;, 6 '}"..
δpαίος έφοπλιστης καί δ Ψα·
ριανός οαpκrχpης, δ Σουλιώτη;
κα.ί δ Μ:χνιrχτης, δ �φακιανος
καί δ Ν:χουσαίος, δ Έπτ;α.νήσιος
καί δ Θεσσαλός.....
"Ας 'ίδωμεν μίαν ώραίαν •ιτερι
γραφην άπο την
'Π ρ ο 'Π α ρ α ..
σι< ε v ή ν, ποu εfναι γραμμένη εiς
εύτvχη στιγμην
σvγι<ινητικης έμ-πνεύσεως άπο τον 'Ακαδημαϊι<ον
:Σπϋρον Μελαν. Πρόκειται περi μυ-

·��· .

*

ι

.,

� .�.'

ΙΛΙΣΟΣ
σεως ·εiς την. Φιλικην Έταιρείαν.
«Π α ρ ε .κ κ λ ή σ ι ά -π ό μ ε ρ ο,
-τριγυρισμένο άπο έλιες και καρu
,διές, ζωσμένο -πρασινάδα. Στο t
-σωτερικό του μισοσκόταδο. Τρ.εμα
,μενο το φως της κανδήλας μόλις
i:πιτρέπει να διαγράφων-ται
τρεις
-σο6αρες μορφές: Ό Παππδ:ς, Ή
,,τειρώτης, ό 'Απόστολος της Φιλι
,κης 'Έταιρείας, Έ-πτανήσιοςΠε
"λοπο1>νήσιος ό ύποψήψιος Φιλικός,
ό:κοuμπα τ ό πλατύ, �γάλο χέρι του
,
,
στο παλιο, σκε6ρωμενο εικονισμα-.
-τάκι: «'Ορκίζομαι ένώπιον τοϋ 'Α
.ληθινοϋ Θεοϋ ... ». Μιά - μιά, άπ'
τις γωνιές, που εΤναι γεματες σκο
--τάδι και μuσ-τήριο, ξαναγυρίζουν οί
,άντίλαλοι τις φο6ερες λέξεις τοϋ
Μεγάλου 'Όρκου. Τις μεγαλώνουν
;ι<αι -τις πληθαίνουν σαν να είναι
εκεΊ δλα τα πλήθη των σκλα6ωμέ
·-νων -που όρκίζονται ... «προς
Σέ,
ι
, ώ ίερα πλην
τρισαθλία
Πατρίς
,μου ... J>.
Οί
-τελεuταιες
λέξεις
rοίι 'Όρκου -πνίγονται σε άνα
ψuλλητά. Πνίγεται άπο σuγκίνη�
,σι και κλαίει .. -ποιός, ό Κολο
κοτρώνης, ό λιονταρόψυχος κλέφτης,
κα.ι μαζί του ό σεβάσμιος -ιrαπδ:ς
· και ό δοκιμασμέινος Φιλικός.»

σίας: Δραγατσάνι καί Άλαμά
να, Βαλτέτσι κα:ί Δερ6ενάκια,
Χίος καί Ψα:ρα καί Γέροντας,
Μα:νι-χκι καί Μεσολόγγι, • Αράχο
βα κα.ί Φάληρον άπο τους ήρωϊ.:
σμούς· των Ίεραρχων ή άγχόνη
και των Κυδωνιών καί της Σμύρ·
νης και της Κύπρου αί σφαγαί,
του Βρατσάνου στα Ψα:ρα καί
του Καψάλη στο Μεσολόγγι δ
πυρσός, άπο τα$ θυσίας.
Προσφυέστατα δ ποιητης της
Έλληνικ η ς ελευθερί α ς λέγει
προς την Μεγαλόψυχη l\fητέριχ
Πατρίδα:
«Δόξα 'χει ή μαόρη πέτρα Σοu
[και το ξερο χορτάρι . . !ιι

Έξ ίσου θαυμαστα καί άκα
ταβλfιτου 1σχύος δπηρξαν τά [ ·
δεολοyικά εφόδια του Μεγά
λου 'Αγώνος. Έξεκίνησε τότε το
'Έθνος με άκλόνητον την πί
στιν επί τ·ην δ ι γ ε ν ι κ η ν προ
έλευσίν του, την πίστιν δηλ. δτι
αποτελεί την σύνθεσιν τοσ έλλη·
'Ολόκληρον έπίσης τό 'Έ· νικοίί πνεύματος καί της Χρι
θνος, ήνωμένον, άναλαμβά· στιανικης • Αρετής. Αύτη άκρι
νει μέ αύτοθυσίαν και αύτα· οώς ή σύνθεσις εδημιοόργησε
ττάρνησιν τόν Άy&να. Ιlρίγκι· τόν νεοελληνικόν [δεαλισμόν,
πες καί δπάλληλοι, Ίεράρχαι . δ δποίος εχει τοποθετήσει εις
Χ:χί μοναχοί, llρόκριτοι καί πέ την κορυφην της πυραμίδος των
vητες χωρικοί, νεαροt σποuδα: 'Αξιών της Ζωης την ιδέαν τ·ης
σταί του εξωτερικσυ και άξεστοι 'Ελευθερίας. Την ιδέαν ταύτην
·Όοσκοί των Έλληνικων βουνών, δεν εκαμεν άπλως πίστιν του δ
. εμποροπλοίαρχοι καί βαρκάρη· νεώτερος 'Ελληνισμός, άλλα της
δες, κuβερνηται κ:χί ναυται, κλέ έδωσε «ζωην εν έχυτφ», την έ
φτες καί αυτοσχέδιοι πολεμισταί, καμε πραγματικοv Έθνικόν βίω
δπλοφόροι και ροπαλοφόροι, δλοι μα. Αότό θέλει να δr1λώσ11 δ Έ
,με τον ίδιον ενθοuσιασμον αγω θνικος ποιητής, δταν λέηι εις τον
νίζονται κ:χί με την 1δία.ν προθu μεγαλοφάνταστον "l"μνον του δτι
μίαν προσφέρουν την θuσίαν της ή Έλευθερ�α ετναι «&: π' τ α
, ζωης των. 'Έχομεν πάντοτε εις κ ό κ κ α λ α-βγ α λ μ έ ν η τ ω ν
την τιμητικηv στfιλην της μνfι· Έ λ λ ·ή ν ω ν τ ά ί ε ρ ά». Δεν
vης μας τους ετ.ωνύμοuς ήρωϊ δπάρχει εις την παγκόσμιον λο
σμ�υς καί τας μαρτuρικας θu- γοτεχνίαν ώραιοτέρα ε1κων τrjς
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προσωποποιημένης Έλευθερίας,
που ξαναγυρίζει εlς την παΧαιιiν
πατρίδα: της :
Λάμψιν lχει δλην φλογώδη
χείλο;, μέτωπο, όφθαλμόc;.
Φώc; το χέρι, φως- το πόδι
κι' δλα γόρω Σου εΙναι Φώc; !
.......Ά! το Φως που Σε φωτLζει..
δεν εlναι, δχι, άπο τή Γη !

Αύτfjς της 'Ελευθερίας τό
βαθύτερον νόημα θιi επιχειρή
σωμεν νιi εκθέσωμεν. Καί άς α
κούσωμεν πρώτα -πρώτα πως ε
χαραχτήρισαν οί ίδιοι οί Άγω

νισταί τήν επιδίωξιν τής εθνικης
ανεξαρτησίας και ελευθερίας διιi
των εκπροσώπων του 'Έθνους
εlς τήν Α' 'Εθνοσυνέλευσιν της
'�πιδαύρου.

«'Απόγονοι του σοψου καi ψιλαν
θρώποu εθνοuς των Έλλήν, ων, σύγ
χρονοι των νυν πεφωτισμένων καi
εόνομοuμέvων
λαων της Ευρώπης
καi θεαταi των καλων, τά όποια
ουτοι ίιπο την άδιάρρηκτον των νό
μων αlγίδα άπολαμ6άνοuσιν,
ητο
άδύνατον πλέον νά ίιποψέρωμεν μέ
χρις άναλγησίας καi ευηθείας τηιν
σκληραν του Όθωμανικου Κράτους
μάστιγα, ητις ηδη 4 περίπου αίω
νας ... ά ν τ ί τ ο ίί λ ό γ ο u τ η ν
θ έ λ η σ ι V ( το tτσι θέλω) ώ ς V ό
μ ο ν γνωρίζουσα διέτασσε καi δι
ώκει τα πάντα δεσποτικως καi αυ
τογνωμόνως ( ....) . Ό κατα των
Τούρκων πόλεμος ήμων μακραν του
I\ICX στηρίζεται είς άρχάς τι,γας δη
μαγωγικας καi στασιώδεις η ίδιω
ψελεις μέρους τινος του σύμπαντος
Έλληνικου 'Έθνους σκοπούς, εΤναι
πόλεμος έθνικός,
πόλεμος ίερός,
τ ού ό π ο ί ο u ή μ ό ν η α ί τ ί α
ε i ν α ι ή ά ν ά Κ τ η σ ι ς τ ω ν δ ι•
κ α ί ω ν της προσωπικης ή μ ω ν έ
λ ΕUθΕρίας
της
/ δ ι Ο Κ τ η•
σ ί α ς και της τ ι μ η ς, τα όποια,
έν� την σήμερον ολοι οί ευνομού
μενοι λαοi της Ευρώπης την χαί
ρονται άπο ήμας μόνον ή σκληρα
καi άπαραδειγμάτιστος των Όθω
μανων τυραννία
έπροσπάθησε με

6ίαν να άφαιρέστι καi έντος · τον,
στήθους ,ημων να πνίξι;ι ... δ ί-
ικ α ι α τ α ό π ο Ί α ή φ ύ σ ι ς έ-
ν ε φ ύ τ ε u σ ε 6 α θ έ ω ς είς τη"
ι<αρδίαν των άνθρώπων και τα ό-
ποϊα ο I γ ό μ ο ι σ u μ φ ώ ·ν ω ς μ ε
τ η ν φ ύ σ ι ν κ α θ ι έ ρ ω σ α ν ...
δίκαια, τέλος, τα δποΊα δ εν έ 
παύσαμεγ μ
τ CX
π λ α ν α·
ίι π ε ρ α σ π ι ζ ώ μ ε θ α έντός της:
'Ελλάδος δπως οί καιροi και αί πε
ριστάσεις έπέτρεπαν ...».

ε

ο

Τιi δύο κύρια σημεία της δια
κηρύξεως: 1) ή εθνική ανεξαρτη-·
σία , ή Έλληνική δηλ. Έλευθε-
pία, εΤναι φυσικόν δίκαιον
δικαίωμα, το δποίον ·ή τουρκι
κή εξουσία αφήρεσε «t ή ν θ έ
λ η σ ι ν» ( τον εtσιθελισμον οηλ.),
άντί τ ο υ Λ ό y ο υ (=τfις Λr:,-
γικης) ώς νόμον γνωρίζουσα καί
2) υπέρ της 'Ελευθερίας -fυσι·
κοϋ δικαιι.όματος δεν επαυσαν ά-
γωνιζόμενοι οί 'Έλληνες.
Ή ύπο τιi>ν ιδίων τίί>ν άγωνι·
στων του Εικοσιένα λιτή, άλλιi.
σοφή φιλοσοφική θεώρησις της,
Ζωής ά:νακηρύσσει ώς συν:χq:;ε:ς
-συμφύτους προς τον ανθρώπι
νον Λόγον, δηλ. τήν ανθρωπίνην·
ϋπαρξιν, τά :; ιδέας-δίκαια κχL
μάλιστα· τήν 1δέχν της ελευθε
ρίας, διακηρύσσει δε αμέσως εν·
σuνεχείr δτι -� 'Ελληνική Ζωrι
την ζij, τήν εχει ώς 6ίωμχ τήν
ίδέαν ταύtην, άγωνιζομένη ύπέρ
αυτfις συνεχώς. Το Εlκοσιένα
δηλαδή εις μίχν θαυμαστην ά:να
γέννησιν κχί αν;;.σύνtιεσιν των ή
θικοπνευματικών εθνικών ουνά
μεων επιδιιί>κει ,ιαί επιτυγχάνει
τήν έ ν έ α υ τ ψ αναβίωσιν τής
ίστορικότητος, τής ίσtορικης τ.-:ι
ραδόσεως του 'Έθνους, 11 δποία
συνίσταται ε1ς το γεγονος δτι 6.
'Ελληνισμος φέρει πχ'ιτοτε εις,
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,,άρμονία:'ι τόν lδεα.λισμόν με την
πρακτtκην ζωήν καί δτι δλα. τα
iπιτεύγμα.τά του άποτελουσιν ά
ξιοθαύμαστον συζυγίαv ίδέας κα.:
-πράξεως, μεταφυσικής κα:t δλι
κης πλευpας τfις ζωης.
Προς 'Έλληvας απευθυνόμενοι
Όεv είναι ανάγκη να ανα.φέρωμεv
-πpός άπόδειξιv τήν εκπληκτικήv
f3ημιουpγίαv τfις έλληvικij; αp
·_χr.ιιότητος, ή δποία. κα:τεοί6ασε
-κυpωλεκτικως άπό το,, ούpανόv
-εις την l'ην το ίδεα.τον Κάλλος
καί το 'fπέρτα.τον 'Αγαθόν κα.ί
-τους εδωσε με όργανον την έ.
·λευθέραν άνθρωπίνην προ·
σωπικότητα, που αύτη διέπ),α:·
σε, (τους εδωσεν) δλικην μορφην
καί ηθι,.όν πρακτικόν μεγαλείον.
=Εvα:ς Παρθενών κ:χί μία: , Α ντι
·γόνη ·η εvα:ς �ωκράτης είν:χι τα
α1ώvια: κα:ί άθάν,:χτα: πρότυπα: τής
"λαμπρής έκείνης δημιουργικής
συνθέσεως Ίδεα:λισμου κα:ί l1ρα
κτικi1ς �ωής.
Ό 'Ελληνισμός έπειτα: ε1ς
•μί:ι.v δρα:μα:τικήν πάλ φ τεσσά
ρων α.1ώ,ιων, �άληv κα:ίir.ιpως
,
• •f:Jικοπvε:.ιμr.ιτικην, κα:τωpθωσε να.
,μετουσιώσ11 τόν δλικόv ογκον
τ·i1ς .Ρώμης ε1ς την 1δικήν του
πνευμα;τικ6τητα:.
Καί &μέσως εv συvεχείr δ Βυ
ζχvτινος 'Ελληνισμός έπέτυχε νά
εvα.ρμο'ιίσ11 την χριστια:νι κ η ν
-;τ;pα:κτικην προς την ουσίαν του
-πνzύμα.τ6ς του κα:ί να προσδώσϊi
ε1ς τη·ι θεία.v δόξαν τ·7ις νέας
θρησκείας δληv την δυνατ·ην άv
·θpωπί·ιφ λάμψιν καί κάλλος.
Αυτη·ι τ·ην ίστορικr1ν παράδο
σιν επεδίωξε ευθυς εξ άpχ·7ις να
-πρα:γμc1.τοποιήσϊJ κα.ί, εύτυχως,
.iπpα:γμάτωσε τό Είκοσιένα κα1

rι:

ο1 δημιουργοί του. Την ίστο
pικότ-ητα:, που είναι' καρπός της
μακράς κα.ί 6α.θεία.ς εσωτερικής
πείρας του 'Έθνους κα.ί προέρ
χεται, δπως ετονίσθη, άπό την
ά:ρμονικηv σύνθεσιν Ίδέα.ς , καί
Πράξεως, Λόγου καί Βίου, την
δποία.ν σύ�θεσιν μόνον μία. άvω
τέρα., τελείως άδέσμευτος ήθι
κως ε λ ε υ θ έ ρ α. π ρ ο σ ω π ικ ό τ η ς δύνα.τα.ι να πρα.yμα.το
ποιήσϊj. Είνα.ι δε ή ουσία. της
προσωπικότητος α.ύτής κα.θα.pως
ά ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ή. Κα.ί δ άν
θρωπισμός α.ύτός του Είκοσιένα.
ερχετα:ι κα.τ' εύθεϊα:ν, δια της
εθνικής ζωης πάντοτε, άπό τήv
ενδοξοv άρχα.ιότητα:, φωτισμένος
δμως κQ:ί ενισχυμένος άπό την
χpιστια.νικην άκτιvο6ολία.ν. «'Όλοι α.ύτοί οί μεγάλοι άν3ρες του
κόσμου, γράφει δ Μακρυγιάννης
ε1ς τα Άπομνημονεύμα.τά του,
( ...) δλοι ο[ προκομμένοι �νδρες
των πα.λαιων 'Ελλήνων, οί γονfοι δλης της άνθρωπότητα.ς, δ
Λυκουργος, δ Πλάτων, δ �ω
κpάτης, δ Άρ•.στείδης, δ Θεμι
στοκλής, δ Λεωνίδας, δ Δημο
σθένη; καί οί επίλοιποι γενικώς
πατέρες μας κοπία.ζα.v καί 6α.σα.
vίζονταν νύχτα καί ήμέρα με ά
ρετήν, με είλικρίνειαv, με καθαρόν αvθρωπισμόv vά φωτίσουν
την ανθρωπότητα. καt να την α
ναστήσουν ( =να την εκπαιδεύ- ,-\
σουν, ωστε) να εχϊ) άρετη καί
φωτα:, γενναιότητα κα:ί αvθ ρι.
πιά».
Τό κίνητρον λοιπόν που εδη
μιούρyησε τό Ε1κοσιένα. είναι δ
καθαρός ανθρωπισμός, ή πίστις
δηλ. δτι ό ανθρωπος είναι
αύτός καθ' έαυτ όν άξία και
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:λαμβάνει την άξίαν του, μό· Μπpα'ί'μη, παρηγοριόμαστε μ
-νον δταν κινήση έλευθέρως ενα.ν τρόπο, δτι ή τύχη έχει τους
-δλας τάς δυνάμεις του κατα 'Έλληνες πάντοτε ολίγους... Ηα
- -τα μέτρα: της αpετης κα.ί τοσ λαιόθεν καί ώς τώρα ολα τα θη
-λόγου, της άpμονικης συνθέσεως, ρία· πολεμοσν να μας φανε καί
πράξεως κα:ί 1δέας-. Ή υπο την δεν μποροσνε· τρωνε απο μας
έννοιαν τα.ύτην λοιπόν έλευθέ· καί μένει κ-:χί μ-:χγιά. Κα.ί οί Ο·
λίγοι αποφ-:χσίζοuν να πεθάνουν·
§1.ν
_ !..(J-cr πρ0.pς.)�κότ
,
' \
κλα.σσικη μοpφη -της Έλληνικης κι , S!uταν κανοuν
αuτην
τή ν α.πο, '
παραδόσεως καί τοιαίίται ελεύ· φ-:χσιν, λίγες φορές χάνουν καί
·θεpαι προσωπικότητες πλημμυ· πολλές κερδα.ίνοuν . . . . - 'l'pέ:
ρί:οuν το Ε1κοσιέ•η:. Άναφέpο· ,μπιέν, λέει κι' ανεχώρησεν δ
μεν ενδεικτικώς τον Κωνστ-:χντί να.ύ-:χpχος».
-vον Κανάρην πpωτον : Ήρωτή·
Πόσοι Μακpuγιάννηδe:ς άγωνι
·θη απο Γάλλον πλοίαρχον ποσ στ-:χί στην ξηρά.... Μας φ-:χίνετα.ι
.εύρηκε τό θάρρος •.ιά έπιτεθη μέ οτι άκούομεν τό πεpίφημον εκεί
το πυρπολικόν του εναντίον ένός νο του Περικλέους ε1ς τον Θοu
δλοκλήρου στόλου· κ-:χί εκείνος κuδίδειον Έπιτάφιον : «Ευδαι
,άπήvτησε: -Νά, τί εκαμα:: Εί- μον τό ελεύθερον, ελεύθερον δε
πα μέσα μου : Κωνστα:ντη, θα το εϋψuχον.....»
Ό Κολοκοτρώνης τέλος . ..
πεθάv'Ώς ! καί ξεκίνησα.- Ίδου
μία προσωπικότης μέ απόλυτον 'Όπως δ Θεμιστοκλής εσχεδία.σε
.εσωτερικ·ην έλεuθερία:ν, που δέν κα.ί έδημιούpγησε την 2;α:λαμίvα
-διστάζει να φθάσϊι εις την θu · μέ την δημιοupγικην δύναμιν του
σίαν, διχ να πρα:γμα:τώσ'Ώ τό Λόγου, έτσι κα.ί δ Κολ-,κοτρώνης
.ίστορικόν του 6ίωμα:, τό 6ίωμα προείδε, εσχεδία:σε κα.ί έπpα:γμα.
, τής άρμονικ·ης συνθέσεως Ί δ έ ας τοτtοί ησε τχ Δεp6ενάκια..
καί Π ρ ά ξ ε ω ς, Λ ό γ ο u κ-:χί
'Όλοι οί Κανάρηδες καί οί
Β ί ο υ. Πόσοι Κ-:χνάρηδες θα: Μακρuγιά:ννηδες καί οί Κολ-,κο
. λασσινοί &γωνιστα:ί.. ! ....
τpώνηδες είναι έλpύθεραι προ·
Τόν .Μα.κpuγιάννην έπειτα: σωπικότητες, διότι έπpα.γμά
Γράφει δ ίδιος : «'Εκεί δποσ τωσα.ν έν έαuτοίς την έθνικην
-,φκια:να τίς θέσες εις τους Μύ ίστοpικότητα.. Τό Ε1κοσιένα. επι
_ ).οuς, ήρθε δ Ντεpνυς (δ Γάλλος κυρώνει... την ίστοpικην πq2άδ Q.:__
ναύαρχος .lεpιγνυ) να μέ 1δ"Ώ. σιv του :Ελλη_νιq_�
Μου λέγει : -'fί κάνε�ς α.υτου ; αποψιν του αριθμοiJ των μεγάΑυτές οί θέσες είνα.ι αδύνατες, λων πpοσω.πικοτήτων πα.pα τό
τί πόλεμο θα κ:χμετε μέ τόν δλιγάνθpωπον του Έλληνικου
lπρ,.ϊιμη α: υ τ ο ίί κα:ί τ ό σ ο 'Έθνους. Είν:χι τόσον πολλαί α.ί
λί γ ο ι ;- Του λέγω: -Εί προσωπικότητες κα:τα τό Ε1κο
--ναι αδύνατες οί θέσες κι, εμείς' σιένα., ίίιστε δίδουν την εντύπω-δμως είναι δuν-:χτος δ Θεος που σιν οτι σuνωστί:ονται ε:ς τόν
· ;μας πpοστ-:χτεύει.... Κι' αν είμα στενόν χωpον, μiσα. ε1ς τόν δ
�τε ολίγοι ε1ς το πλήθος του ποίον εζησαν κα:ί εδpα.σα.ν.
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<Όπως λοιπον οί άρχαίοι 'Έλ·
ληνες έπ(στεuσαν εις την πραγμα
τικότητα της άξίας ά ν θ ρ ω
π ο ς και στηριζόμενοι είς την
πίστιν των αυτην μετέπλασα:ν
την ζωην ε1ς α:ίώνιον καλλιτέ
χνημα:, ετσι και δ νεώτερος Έλληνισμος του Ε1κοσιένα έμεyα
λούpγησε με έφόδιον την έλεu
θέpαν προσωπικότητα, της έλεu
Θ"εpίας δε αυτής έκφρασις κα.ι
έκδήλωσις είναι έν σuνεχεί ι;ι. και
το Άpκάδι τής νεωτέρας ίστο
pίας μα.ς κα.ί το Έθνικον Ο Χ Ι
του 1940. Και σήμερον δηλαδή,
δπότε ή ήθικοπνεuματικη θεμε
λίωσις της ζωής της &:νθpωπότη
τυς είναι τόσον άστα.θής, δι'
ήμάς τους 'Έλληνας, στα.θεpαί
ζωής είναι ό 'Ελεύ
θερος ανθρωττος κα1 ή άθα
νασία του. Μόνον μέσα είς 1 ηv
σύvθεσιv των άξιων τούτων με
τά στοιχεία. της ύλικης ζωής δύ
ναται vά δημιουpγηθ'Ώ δ άληθης
πολιτισμός. Χωρίς το χρέος που
εχει προς την έσωτεpικηv Έλεu
θεpίαv του δ άνθρωπος γίνεται
μηχαvη και τότε θα.υμάζομεv
ισως το τί κάμνει, άλλά πεpιφpοvουμεv άσφαλως το τί είναι.
"Ας & ψ ήσωμεν είς άλλους λα.ους
τους μεγάλους ογκους ζωής, τ±
πλάτη καί τά πλούτη της γης,
--- "'
ήμ�ίς δεν, εχο
,
"' την πολλ�τητα.·
' μεν παpα ι:ονοv _την ποιοτητα
�
του ανθρώπου. Αυτην την πόιό-

ι�

-�

τητα. εχομεν χρέος νά την δψώ
σωμεν ε1ς 1δα.νικον ζωής κα.!. νιχ:
κpα.τήσωμεv την άνθpωπίνην υ
πα.pξιv όπεpάνω ολων. Αυτο εί
νQ';ι το δίδαγμα., το φωτεινόν δί
δαγμα. του Ε1κοσιένα.. Κα.ί α.υτο.
είναι το μεγάλο χρέος μα.ς προς;
τους ηρωα.ς κα:ί τους μάpτυpα:ς,
του Ε1κοσιένα.
Κα:ί ή μεv αξία κα.ί ή σημα:-σία. του διδάγματος του Ε1κο
σιένα προεβλήθη κα.τά έπιγpα.μ
μα.τικοv τρόπον απο τον Έθνι-·
κοv ποιητήν μα:ς, τον κα.τ' έξοχηv ποιητην του Ε1κοσ�έν�ι _ με
εvα. θα.υμάσιον-�Ι:5σπασμα:τικον
στίχον του, που τον διέσωσεν δ
Πολυλάς: Φως, είναι κα:τά τον•·
Σολωμq_ν το Είκοσιέvα της Ίστο--·
pία:ς μα:ς,
Φως, πΘv πατεί χαρούμενο τον·
['Άδη καl. τίJν Χάρο! ,εί
Ίδικόν μας, δλων, χρέος είναι.
v:x τιμωμεν εσαεί την ήpωϊκην
γεvεάv, ή δποία περί τΎ/Υ φωτό
λουστον καί φωτοβόλον Μητέρα.
Πατρίδα. ε1ς ίεpάν πομτ.rιν
.... Τά ύψηλά άναβαινει
καl. είς ποταμοuς διαλύεται
Φωτος καl. Δόξης
κατά τόν ποιnτήν (Κάλβος, Η).
Και vα άκού"Q κα:θένα:ς μας,
χρέος επίσης έχει τcv πα.λμον·
τής καρδιάς του με τi1 ν Lγλωσ
σα.ν τοίί ποιητοίί πάλιν:
'Ι'υχαί ήρώων, ψυχαl μαρτύρων;.
[χαιρετε!
Τ ή ν ά ρ ε τ ή ν Σας άμποτε
νά μιμηθούν είς τον Κόσμον!
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Δεν- &σιχ·ηισε για πιολυ "ό έ.1,άιγ
γελμ:χ τού γι, Ι:χ'τ'?Οίι.
Τρί•:χ υόνι- :χ.
μιειrά. τόν δι101?ι1σμ6 τ•ο•υ έν,υμφ;;;-ύ-θηχε
την π-λ•ούσι1:χ. :ι:ί�'?:Χ ένός Βιεν,νέζου
χ:χί τ'ό ένiοι:χφέ,ο(;.'1
ά.ςιω-μ,mιΧΟ,U
τ,οΙυ ά.πό την
ί:χ.τ?tΧη
έσrι-,άφ·η
1t1?ός τίς χ:χλές τέ-χ:nς, ίοι:χ.ί'ϊsοα.
α' οι,θμ,οu- • ιι. yύρτης
πρώ�
τη' ν, μου, σ,ιχr'η:. 'Ο , "Ι'
η εσμε?
σε μ:ετια.ξυ 'ϊW•ν, φιλων του -.όν !llό
,
τος Ύπνωτιστής;
't1σl:X1?'t', τόν Γχλούχ, τόν Χά.υον.
Τοϋ DAHIEL COHEH
ί:χ.τpι'Ότ:χν 1;:χν:χγι>οιιrε σ'ϊ'ΥJV
κή, σ-τt ς 28 'Ιο1υ)\fο1υ 177 4, τότs
'ϊ'YJV έ?γ:χσί:χ, ΠΙΟJ •;πη�ΟΟ?χισε
πάινrι- orrε κ ά:σι ο : :ι.
ΙΙΑΡΧΕΙ
1;,ε ·η bά·ιrις για 'ϊ'YJV Κ:ΧτΟΠΙV'Ιj φή
πν,ευμ,:�.'τικη -tψχ.γωοί.:χ - εί,7tε b
μ·η του, χ•:χλη χ·:χ.ί χ:χ,χή. :Μιά. ά.πό
Στέφαν Τσ1bά.ιχ - 3τ>:χν μt-ά. ά.να
τίς ά.cr,9.sν,ϊίς τιου,
·η :pο,ουλά.ι.,,
"ΕC!'τε.ολιν,
Φοά.ντ-ζsλ
κά.λυψις εΙν<:χι Πε?ιC!'ιrότ-ε?Ο λ'-Ιυ.π?·ί�
ύπέφψ�
ά:πό -rόν ά.ν:χlχ:χ.λύψ:ι..ντα.... Κ:χί αύ
:ιιπό σπ:χmμούς, 1t1Q•1•οχειφά.λ,ους, πο:
ιτΟ ά.χρcbώς σιυνέb η στ,1'jν πz•?tιπτω
�1:χλή?"η,μ:χ, έμ,έτ�ους χ:χί μa.?ΙΧΎJ π:χ
σ;ι του 1fiσμ ε?, ό όποίος Π?WτΟ:
�ά.λυσι. Κψμιi -θε,οαrτιεί:χ οέν φ:χι
πιό
ά.σχ,:;.λή-θηχε. μ' iv:x άπό τα
v.ότ'J.ν να χ.ά.νη τίπιοΠε ,. γι' 1.ύτΟ ;.,
σημ:χντιχα ποοlb>λημ�τ:χ του χι:χι?,:ι
ΊΊΙέσι�ε�
:ά.ποiφιά:ιrιιrε νά οοχψ.&.ση
μ:χ.ς χ,:χί αινιQιξε την πύλη για τ{ιν
χ. ά.'t"ι χχινού ?-γcο.
μελέτη τ•Qυl άν>θοώ1πιν•ου• νtοϋ.
�ά.ν σ,�ο,υιοοοστ·ης της ί:χτ,ιι.ης,
Ό Φ,?ά.νl't'ς "Λ ντιον Μέ,σμε? γεν
εiχε· b:χ,-θ.εια ένrι-υπωισι, :χσ-θη ά.πό τίς
·θsω�ίες του Θε1οφοάστου
vή-θηχε στό 'Ι�ζναγχ της Αύσ�ί-
Βομ�ά.υ·,σ<υ φον
α.ς, στίς 23 Μ:χίο1υ 1731. Έσtπ�.;
-'
, '\
Χ'οχενχ:χιμ,
,. τΙοι:-:ιυ ου<, Ουτα.τ:χ.
,
�α.σε φιλο1:1101:pί,;ι., έστοά.φη χε γιά. λί
γν1ωστο1ίί ώς Π :Χ.?:χχέ,λιrοu. Οί -θεω
μS:
γα ι<rτ}α. \J101μcχσ xxl r.-SJλtxα ιπ71?·$. -:Ο
φCε.ς ·αt>'t'Ι
. ές s:Iz 1.ν να κάμ ουν
�ίΙΠ'λωμα. ά,πό τrην, ί:χ.τ,ιχ·η σχολ-r,
την -θερ-απευ�τιιχ·η ούν1:χu.ι -;ων μα
γνηΙ των,.
τdϋ Π1:χ,νεπι1σ<τ·ημίοc1 της Βιέv,νης.
'Από τό περιοδικό SCΙENCE DIGEST
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ΙΑΙΣΟΣ
Μ::ί μέ.?"J.: 'Π'Ο•υ ή Ψ?Οϋλάϊv 'Έ
σ'τηiλι:� υφιι,σ,τ:χ.τ� τη,, -πρώτη φά.σι
μι�ς 1t1?'0Ισ'οο,λης, ό Μέ�ερ έτ�οtπc
-θ.έτ'ησΞ- μι:χ. y,νητ-ες πάινω σ-rο σώμ:χ.
't"ης. '0πιηχο, λ
, ο-ύ-θ-τ/σαιν· <ρ<Ο<b Ξ<?ο,1 σm :χ.
>σ'JJ,1οί, άλλά δι ιή?Χεlσ:χ.ν λ.1.γ-:χ. λc1πτά
:μόνον. νΕπει>τι-:χ. ·ίJ 1φο1σ'gολή ύπ,.1.ώ�ησε, , α.ν χ�1 συν,ή,θ.ω:; 6:χ.σ>τ1οϋσε
(� ( Ξζ.
Τ·/}νι έπυμ.έ,,η, "Πάλι σ,7() ξέ0\Π1α.
(;'μ,-:χ. αλλης πφ,ο.ιr6ολη:;, ό ,Μέσμ;;:
ξ,-:χ.ν,ά έχ,ρη<!'t\Wο/Π'οίησε μ επι<τυχι:ι
, '
�πειτ:χ. �πο �ε?;-τ�U; μχΎνιΎ}�ες. "u'.
ι σμ101ι ·σtτ:χ.μ α.Χες ,.9-�?:ι!Πεtες, )< 1ι �π�
rr-fjlσ1'1..ν 1t tά..
Μετ:ι. πά901&0, ά.?χε-rών μηνών, ·ίJ
Ψ?'Οιυh:Χι V "1Εσ'τε1? λι V επ2,θ.ε ύ1ΠΟ"t'?•Ο
-π·ή. Ό �1Ι έσμε? -π,ιοσι sχοολεισε τόν
έπι, uτ·ήμ ον:χ. Για.ν "lνγκειν,χχeι1υζ, μ.�
ι,ο:; τ'η:; Β�σ,ιλιχη:; 'Αχ:χ.οημί :χ. :;
Λον,οίν, ο-υ, ν:ί Π:Χ.?:Υ.ΧΟ),ιουθ·ήσ·η -r·η Ι
μ.1:ι.γν·rι1τt1κ·'1 "8ε?χ1πεtχ..
Κ:ι.τi 't"�V
Μέσψ.ε�, ό 'Ί νγι χεη:1.Q,υζ
;:,άν-ηχε
ίχ:ι.ν1Ο1Π!J1tημ.έν1:ις με Ο,τι είΟ;:.� άλλα
κ:χ.Ιτ·ή γγ ειλε
'δύ0ι μέ.?ε; i ? γότε ? :χ..
τ·Ι)ν 1μχγν-11τικΎ) -θ.ει?�πεί1,.. -σi ν «γ :...
,
\
ι
,
ι
Λ1 Cι1!α Χ·'Χt συν::Ννιι,·r;(!).εν·η α.πα.τ·η».
Ό :\[iσ,μeΞ,? οέν έχλοινίσθηχ ·..
''_ι\_ν,:'j1ιξε κλι1νιικ·'Ι
χ.�1 S.-:-9εz'Y..tV J
α.ύτΟ 1 ά.π�λπιΙrnJ,ΙJένο1ι άισ8ενεί:;, ιοt- 
αίτε?:χ. �Jστε.9ιχ. Ε :; yυν,:ίχ.$:;. Έχ. -ϊί
-νr;ν τΟv κ :>:1 ι?ό ό Μέσμ�? Οιετύπωσ11
τ·ην ·θεω?ί:ι -.,ου «ζωΊκ,,ϋ μ:ιγν-,ιτ:
σψ,υ>,. Κ:χ.τά -.·ην θεω?ί:χ, :χ.ύτ-ή, ύ,
\
, ....
\
.,
'Π:Χ.?ϊ.ε� μ!α μυστ·η9ιtt)ογ1ς κι�ι αορχ.τ·rι .ι:ιύ·σ'{'Υ.., ενχ 9ευιυτόν, κ;χ.λιοτύμ ε
"ΙΟν μ.'Υ..γ�η"t°ικόν, rwo,U 1Οι:t??έ$ι Ολ1
' θ ?ωπιν
' 01 σωτο\ �' μ:t1Jν χr:ι.'ι -το' 'Υ..Ψ
μ1.. Η -;-1.Χτιχ·η, ?οrη, του σ·ημ.J:ιιίν,:ι
ύγa.ί 'Υ..'Ι. Έ:Χν τΟ 9ευιrτΟν Οι'Υ..ικο, π
ι ·f)
χά.π,cυ, π.�1�1�.χλs.ίτι'Υ..ι άισ-θέ ν c-ι11. Ό
J\I έ.σ-1μ.ιε� ·')λπιζξ
σε ά.'Τ:'CJιΧ'Υ..τάισ1τ'Υ..σι
τ'Υj:; �o'Yj; διιΧ τ'Υjς zt·fίσ�ιμc.1ποιή0'1-:.ω:
ΙJ.1.γΗ1των. Ί Ι- π.ι?ί ζωίχιουl !J.%YΨfj·
τισιμ101υ ·9εω�ί1 τioU Μέσμε.? η�:ιιν έ
,π,εξ
ι ε?γ%σίι:χ. της ·θ-εω?ί:χ.:; του Πα
�1αJzέλσ1�'J, ικχιτα τ·'lv όπ�f�ν ιaί μια
γν-r/τ1ει-; άν•τ),συν -r·ην ,θ.ψ-χιπευτιχ·ή
1

1

1

1

f

't\0\}ς .δύν<:χ.μι ά:πο τά ασ>τ,;�tt..
Αιnές ,οιί 11οέες φ:χ.:'Ι'Ι)Ιν't'ι:ιι _σtήμ$ρα. -πιΟ:λυ 'ΠΙα?ιχlΟiΟ<ζες,
ι:ιλλσ. χι:ιτcr;
ι
ι αλ!υτ�
τον 18•0'\t αιίαιν<:Χ έγί•'/'()ΙV't'Ο άπ
{
ΙΠ'ιι(!'τfειιχτές. 'J:f έιπι�σ-τήμη μ,όλι� εiχς
,
άι9χ fιιrειι 'i-� ε.?sυν-α. τ� φυσιχα. φια.ι·
-.;όiμενι:χ., /k.ως τον tJJ:Xγν•ητιΙσμό, χα.,
7ΝJΙλυς χb�ιο,ς έ,πf.<!'τευε 3τ-ι α,υ·rες
οιί οιυνιάιμεις έ,πιΙS.?'ο,ϋσ!Χν &,wει<!'α στ:..
...,-rσ, 17 53, ό
ά.VΥθ,ρώ-πιιν,ο, ·σ'W'μ'%.
Β'ενι ι,α,μίν Ψ f,ι.χ:γχλί-νιο:; σ,ι>ζητιοϋσ.;
την< Ο>ι>νατ' ότη-rι:χ. :χ,φ1σφ,οm:,ο,ιήσεως
του ηλε·χηιιχο:υ «σόχ» για τη•ν ,θ..,
φ,:χ.πsί:χ. τη ς π:χι?ι:χ.λύσιεως. Εiχε άχόμη πλ:χ;
ι τειά. οιι:χιοιο:θη 3τι με το•ν ή
λ�ΧΤ?ισιμο ό Φρ7γΙΧλίν,ο:; μπιοιρ0<ϋ:;�
,
νια -θε. J?':Χ.Πευι, σ--η την -rυφλΟΙτ·ητα. χα,:
,τ·η•ι ύο.?ω,;tιχί:χ! 'Αλλά ό Φ?-:χ.γχλί•νιοις, πιοιλ1U -πι1Ο μGτ? tόιφ ? ων κα.t συνετΟς σJπΟ τΟν Μέ•σrμ}$?,
�&�ήλιω1σε
•
' •
α
�'
Ι
σ:χιφως .Q'τι οεν πι:χιρετη?ησε χψμtα.
άλλα.γη στιουι ς άσtθεν'είς τιου, �π,ο;.ι't'%
ιάJπΟ τΟ ήλεχτι?ο,σόκ, έκτιΟ:; ά.πΟ μtα.
ι�:ίνύψωισι τ,ο,υ πνεύμ:χ.1:10,:;». Διά. :γο
ριοι άγύφε-ς έlπωφε.λ-ήθ·φ:χ.ν άπο τα
πεt?Ι ΟΟμ!:Χ.'!Ι:Χ. τDΙ• U Φ?:ιγχλίνJ< υ και ώ?,
'
� ,
'
επ:χ'εt•?'fίσ$tς,
γι:ινωΙσ'Υ.ν επιΙχε• ?' ο, εις
1
Ο
νr
�
�
1
1
1
r'Εν:χ.ς χ. ποι0ς « όκ ωt,) Έλί<rιΥ...
Π �?Χtν:; άπό τηνι Κονν,ε.χτιχ0<
1 ύτη
εσ,τι·ησ,ε
·ηλεχfτ,?!Χ:t. μ·f/Γ/.%ΨfJ ιJJΟCτα,
πΙΟΙυ τά ώνόμ:ι
ι σι; (<Ξλ,ι.υσ•τη,?ες». 'Ύ'
ποιτίθετ:ιι οτι ησ:ι
• ν• Χ1.τ'Υ.,σ'Χιωα,σ;μένιοιι
μυσ'τ'fj?ιώiο·η ιμίγμ%τ:χ.
μιε
τ,ά.λλων Χ<%ι είz1:χ.ν τ·ην ίχ:χ.νότ-ιψ,::,,
·ν:Χ «έλκύουν Π?Ος τα εξω>) τtς ι&ρ 
Ι(άιπcΝ•α; άλλ10ς1
pώ-στειz;.
((ο,; ..
χιτ-ω?» Τζ:χ,
, fημς Γχ,�ά.χψ., σ·το Έ, ε ·ηλειχτρισ>θει?αδψ,6οιυ?γ,ο-, α.νο.ιξ
πευτ,χ·η
χλινι,χ·ή,
όνο1!}J�σθ,ειί,σ:χ.ν
Π
' Ο'!JοΠωοω:; «Ν:χος τη; 'Υγεί:Lς». 'Ό
ΠΟιιιος Οιέ,θ,ιε,τει έκ,.τ() λίι?ες για μια
, στ'ην
6?':χiδυ;, :JJπιηοί>σε νά. χοιψηθη
«Ού,?ά.ν�:χ. Κλίν-η». 'Η χλίν,η α.ύτη
6?ι,σχό'τ'%'1 στο μ,{σ�?ιν μιιiς μ,sιγ1α,λιο�
'ΠΙ?ΙεlΠ'Ους :χ,ί,θούσι·ης
ύπιQ,b7
• J<!'τl:Χ.ζ,01ι,ι.έ
γfΙς ά.πό 40 (ιψι,γνητι,σψ.έν�» χολf,
νε-ς. Σ-το, υς �ΟίΊ.ΟΙUς ύ-πηΙ?'J.'1.-'1 εί. χό
νιε,ς -.ι0ιυ "Ε?ω"t\Ο,; χαί τη ς Ψυχης.

άJm

. '.

,

.
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'Άκ, ο,υγσιr"J.•ι μιά. ά:π�α..λ·η
μουσι�κ·η
::ι.:χJι π�9ν•0<ϋσε. �Ψ1.ς &μι.λ,ο:; χα..?ε,μt�
.χών- ϊ:�•?ΘιJτ,?ιών. Σε' σ,ύγκ.ρι,σι με.
·τί; με-θ,όιο,οιυς "J.ύτ·έ;, ό JΊ1έσμο1? η·
--:αν «άι9ώον πτ-ι�νό·ν)).
'Η π•,ώτη πεοιπέτιει"J. τιου, Μέ'.
<JΙμει? ·ητ "1.ν ή έ•!;c,?ία. τ •:ιυ ά,�ό τη•ι
J3ιένΨr1 , έξ σ.i-τί1�; τΎj; ύπ�οιθέσεω;
λΙ "1.·?·ι α.; Θ·η?ε,σ,!ι"J.ς Π ·"J.•?:Χν, τ1ί:;, Πt•:).
ν,ιστ•ρ-i "J.:;, ήλικ1,"J.ς 18 έτών, ·η ό
-m,ο,fσ, είχε τυφλω-θη δτι"J.ν ηη,ν /ι
1
σ,υ�π�1?:�·τώ�. 11 ?λλ01 ί Ύ/1 ::t.Jt1?�1f,
_
.λ'1.:,ι.,(J.1. Ψ:μ�νου χ1χ ,! το1υ γι•:tτφ1ου τη,
J\t)λ'ίi,, διότι ·η κ,cιπέλλ1.
, ητa:χ,ν ε�
'Ι•u•�•:.J1�έ·1·η της, αύτοικ,?•1.τε!9:χ.ς, πρ10,σ1ισ.θ·,1,σαν νά της ξ,1.ν1.οώa·�υν τ-τ1 ,,
Ο?'Χ.σ1!, χω?ι; να πετυ1zουν τι-π1οrτ�.
·ι) Μέσμε? ε.Ιπ,ε δτι μ.π,ο•?εί να. τη·ι
�S:?!ΧΤ.Ξύσ·η, διότι έπ?• όκειτιο,
Π�?ι
ι τώσεως.
Τ·η ν πη
ύιcrτε•?ικη:; 'Π'ε•?ιπ
?ε σ-:-; σ1π lτι τ- 1ΟU Χ�ι α?χtισε. τΎJ·J
49ε,�-:ι.ιπείι ,�. aΟτι:ιιv ά1?γιότa1?1., :-·fιν έ
ξ·ητ1.σ•1.ν -.ά. μέλη της 'Ι•:χ.τ?ιικη;
:Σχο1λΎ1 ; τ·'}ς Βιέν1ν·η;, ·ί-� νε:ι?i ΓΙ,__
ρ, ,.ι•Jτ;; 1έ1b�b':χ.ίων-s Οτι �Ολξπ.s, (Lλ).t/..
'
Ι'
Ι
rι
•G1t Υ!'Χ.τtοι' Οι�επισιτωσ:ιν· οτt «φ α.ντ:χ.ζότ:t.ν}) -πως εbλΞΠ1ε. Φο1bέ?!1σ,�ν 0--:ι
...,9.α_ Οιεχ.61wτ,�τ D>
·η σύν1τ1ξfς τη;,
έ-Ct.iv· έξ1χ1�1λ101υ-θcΙU1σr! ν� πι:t.?1μiν-r�
'(JlτO σπf7ι τ��ιϋ �1r έσ�μ::·?· ΤΟ χοφίτσι
S1 φυγε χ.1:χ.ι ζιχνάπ
. $, Ιστs στ1l1ν ά.π6λυτ η
υφ) ότ-,1 -.1.. 'Όσ•ο γι,ά τον Μέσμz�,
τ
• ....._\
;
,,-.
Ρ
,
'
;
οεν ει•ι:χ
ι ες1.κ�;ιΌωμ.εν,
ι, α,ι ν αv"1.γχ1.σs9-ψ:� νά. φύγη )ή εφυγε με τ-ί,,
-.fi.tλ·tισ1i του,
γ:)γο,νΟς Ομως $lν1:i:
·οττ! iπ�•:JJα1χ1?ύνθηχε άπ ό τ·�ν Βιέ 1J
εινι:χ. �t!O; έ1τ-:ι.ζιfΌιε '�· !
·ν �η χ,..,; έ
στ·η•ι Έλ1f>.,τί:χ. κ1.ί την Β:ι,υ,:χφί1.,
:ι.1.τ-61;:ι,, έγκ,:χιτ�,ισιc'ά,9.η στό ΙΙ :χ.?fσι,
-<r' ε'Ι·"J. :ι.ομψό οι1.•μέ?ισμ:χ. της Πλι1.
"":;:.f1ς Β1ντ61μ. 21.ν,�φχισε τί ς <ι,θε9:χ.πείε; τουι », ά.λλά. z.ω,οίς μ1.vΨr,
,ε ,ξ. i\Ιψ.ο ύ μενοΙ; τ-όν Γιόχαν Γιό
"ζεφ Γχ&.σν• ε.9, εχ.1.νε μ;υστ·r;?ι ώΟε.ς
�ινή,;ει:; μ,ε τα. χέοι:χ. τc-υ κυττα
�01 1'J!'t'1ς έπl μιον� στα μά.�ι1:χ. τΟν ά
,σ,9. .; V 'r, . , .
'ΙΙ -θε?:Χ
Ι ιπεf,,. με κινrησεις
τ'(ι)'/
η

\

'

1

1

1

πιι

'

1

χει?ι-ών η με έ1t11.ψη τc,ϋ i·ιό:; y_ε
·?t•ο, ϋ ητ-:χ.ν π"J.ληά σ•ι>νή-θει:χ.. Στ·ηv
'ΑγγλJ1α, ώπό τη"ι έπ,cι.η �·�ϋ Έ
ο-ουάψιc,ου τοιϋ Έ,1;,cιμλογ-r1 τc,ϋ ( 10'1 Ο
-1066), έ, πι•σ'τ.,j,ε,το,' οτι ό b1.σιλευς
μ.πc?• ΟύΙJΙε νά '9-η:ι.,πιεύι�·η άσ{)ένει•;ς
οι' έπιθέcrεως της :ι.Ξ.t'?ό, του. υ
Ι�ά.?10,λJο,:; ό Β' (' 1 �3?-1 ,685) ά.:ιν"
ο κ1.ι επετελε1σ; πι..
bιωσε. το, ε-θιμ,
αν ά.πό 100.000 ,9..,,?1.ΙΠΞ.ίες στη οι
ά?Κ•ΕΙ•"J. της b:χlσιλεί:χ.; ,-:ο•υ. Ί I έ
, χ.φ·η γινόrτ:,:ιν μέ,rrω έν,Ος ά.ο-η_.ιΕνι
ιπ:
Qιυ νο�:J.!ιrμχ.
, το::, πt�υ, έ10fC,iτo �τ-�"Ι
οοσ>θ-εν;η Κ•"J.! έχι:χλεί•το ((Vόμισ:J."J. έ1τ1φ'ηςη. 1·Ό Χ ?1.ιτ:tϋσι�\J χ,1.! r.A Ούο.
Ό (J:χ
, σιλευς ελειγz «�έ έγγίζω κ1.ί
ό Θεός σε ,9.«?:χ.'1t'ειύω>. 'Ει1.ν ό ά.
σ-,θ.,ενης
Παl?έ\u.ειVΙε άισ>θε, ν-ης, το!\ �
·
λεγ:ι..v διτι οεv εΙχε έιπ,:•?IΚΎJ π1,στιν.
Ό b�1.σιι1λ!εύς, καJώς ζέ?ε�τ-�, ΟΕ·ι
φ τα.ί ειι πr� ,τέ.
Ό :\1έ1 σ,με•? \'σ,ως α.κο-υσ; κ1.ί γι:χ.
τί :; μ,ε,9.,ό,δ•ους τ •οιϋ Β,1.λ•εvιτσ.ϊν l'κ,?i
η ε·ηκς, iν,ίις 'Ι?λα.νΒο,ϋ κτ-ηιμ:χ.
• τ,ίο.:.J,
Οτ, κ'1..τiχει
ό ό,ποί•ος ίσ�z.υφί1 ζε�10
μι:Χ. cιλ1�1μ1πφ'η iϋρ�:-ι.η κ:χ.! μπο•?ΟiUσ�
v1. ,θ.,?•1.Ιπεύ·η κ•bσ,μ,ο , έ�ι-θέτο:•ιτ1.ς τ:χ.
zέι?ι".L τιου• .
'U :\Ιέισμ
ι ει? σ,το Η :χ,?fσι ώ?γάνω
σε -;·ην ,κλινιχή τ,α,υ με μsγα.λύτει?η
1
-χ.κ�η Οι'J.Χόσ:μησι ά.πΟ όποι
έντ1υπωσι,
ον� Ι?·�πο,τε 7;1?ω�όγο�νιο1 μά.γ1 �1�Iz�
μ,:1. z.:χιμ·ηλη χαιοη, σ-z.εδον σχα.φ·ι;
'1/πό 01tϋ. με φιά.λες «μ1χγνητιχ,�υ ϋ3i:χ.τ�ο;» μέ.σ1:χ... , J\at-0 τ"Υ}ν χrά,Ο·η έζεί··
'
�
,
pι,;,,. '
,
'ΤC!�υ �t• πο, τ-!χχν σ�οε9ενι.
� ?• :-�.οοι�,
-θ-ετ1.� Οιτ,ι με.τέ�ιΙΟ1ν ((ΙJ.1.γv-r,rn κ lς
'
,,
ά.κ-τίν�;η. Οί ά.σrθ-ε1νSιίς επι'J.'J':J...V -:---"Χ.
ι
?
έ
z , !� yι,:Χ., ν� σχη�:ι�fσcι':ν τ"Ι'jν
ωμ.α.γνητικ·rι αλυισο». Τ1. φω-::χ. ϊ."J.
1 1:χ.ιζ;: ά.π:t..λη μο,ι>σα·η. ..
,μ·ηλων1.·v, lt
Ξ1.9ν1ιχά., ε·ν ι1.ς ά.πό το1Uς άσθ1!ν,�!;
σ.?z.ιζε άνε.�έλε'":'1Κη γέλοια η κλά
fJJ'-τ:t... Οί α.λλα·ι Π11.?εσύ?οΨ,,ο,. 'Ε'
ι
· ' συΧεινΙQιυς πic,u συγχ.? 1.τ-ουσ"χν τα
't'OU
ν•1.ισ1θήμ,mσ. τCJΙυς, ,οί f;Ό1η,θ.,οι
ραθ&ιά.'O
Μέσ1μει? 'r'Ο•υς άγγιζαν
�ο•ιος ό Μέ σμεΙρ, 'φοφώνιτ<α,ς μια
1

1

1

με

σ.-

./.
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ιrποη μ,πιλιοιυζα. Χ:Χ.t Χp:χ.τωντ:χ,: μ:.χ
{)άιbοο., έ, πι"9-ει ω1?<.ίίσιε το.υς ά.σrθ :-..ϊίς εν:χ.v- π,:ιος [v,αν. Καμμι� φο�α αγγιζε εναΝ με τη οά.gδ,ο τοJ
;,.α.-l το Ι ποιο:σαιλεπ,., σιτα μά.τι-α. έ
'Π'ίΙJ.0.'Ι>:Χ.. Οί ά,σ,-9,.,, v,iίς στο τέλος
λ,;γαν πώς χί,σ\'θ.ά.νο,ντ-α.-ι χ:χ.:λύτ•9α..
Κ:χ.ί �τ-σι η φήμη -r,οϋ Μέ σμε.ο
ΙΙ,:χιpίσι πηοε τί, ς ο:α.σιrάισεις ά.λη-θ:
νης μ,:χ.νι<l!ς. ''Ειγιν,αν 'Π'ελ•άιτες τΟJ
ό σιτ·οαιrηγος Λ:χ,q>:χ.γι έτ, χα:l r.ολλιοί
έ1;έχο•ν'!'ες αιν"ι9-οωΙϊ.οι
της πολιτ.
κη;, της λ(.Ιιγοτε· rι.νι1:χ.ς χ:χ.ι της άιο11
ι έpετο,
σιτ,οκ,οιwτία.ς. Άνεφ
ώ, «μέ
y,:χ.c μ,ά.γ�ο·ς» κ:χ.
ί
το
χ;ουσ,άιψ ι κυλο-ϋ
:
σ, ε σε ά.πί.σrt"ευτ:ες ποσότ η�ε, σ-το τ:χ.
με'ί(.Ιν τοJ.
Σ-τό Π•α.ο,fσ, ι, 31t'ως 1.1:χί. σιτ·η Βι
έννη, το πλϊί,σιτο,ν, των ά.σ-θ1ενών
"C"JU Μέ σμε10 ησ•αν· γvν:χ.i.χ·ε.ς. Α�το
δεΝ ε.ί•η.: ,έJκιπλιηιχτιr-<ό, γι"ι. oJo )0γ0,, ι,ς, Π,οtλιλες έλΙκύον-το· άιν:ψ.φ:66:λωι: ά.πΟ τΟν J\ιfέ1 .'.J., :.. ·?, ό όποί�ος, 0ι,ψηλοσω
,π,ως ;tε-οιεγο&. cp-η �τ:χ.
· ΙV
;
ιmς, ομ,ο,,,φο-,, ,με ε:μω:χ.ν,η -rοηιτ i:x.
κ:χ1ί 1tνοrη :χ.
, ύτ, -οπε.π
ι ο.ι-θ ήσΙεω
• c. ' Ό
δε.ύτεοο,ς ),όyoc, ό πλέ-ον, σ·φ:χ.ντ•
κό:, ητ:χ.
, ν οτ-ι (.Ιί -θεο:χ.πε'ίε, του Μέ
σμ.ε, έ.πε. ·τύ··(-ιαν�ν στΊ'lν
�.'jτ�,�ι�,
0ι1tως άm,εικαi)ο,ϋντ()', "cότε. τα οιαφο0:Χ, εt6η
, ν'ευοώ.σε, ωv,· κ:χ.ί ψc>/• _ώσ· ι,ων.
'Η �σ-η·οι:χ. έ-θεω,?ε'ίτ:0, ώς χ:χ.-θα
, .υ-::J
γυ·να:ικεf :t �σ-θέν- ,�ιr.ι. Το ίδιο έ,πl
•σ1't'ειυ:χ.ν κ:χ.ί οί ά.·οιz.:χ,'ίο, ι "Ελ)Jηνες,
ά.πο
rπ,οlυ iσ:ι_η�α:τισ'
' αιν, -.ή,, )έ1;ι
•τ--η·ν όν,ο:-ιΙ ::χ.σ,f:χ. τη
· τ,ο;J.ς ' ( J
· ς μη
σ-τi�:ΥJ
ι }.
'Η 'Α.ι.:χ
· οι •ημ;ί-:χ.: Ί:χ.τ,; ,ι..ι.ης των
Π·:χ.ιοι,,,.fων έ1Ξ.ε�8ήλιωσιε
ένδ
' ι:χ.1ψέp,ο,ν
γ,ια. τις -θε?!Χ1tε'ί1ες τσ<ϋ Μiσμειο κ:χ.ί
EN:J.Jι: 3�tλο;:
έntι1σ;τ r1,.ι.όvων π��Ύ1 t-'ο
λο&9-·ησε. �ιά ιισ<>ν•iο?·tΧσf» το ,
με.τα. τΤjν όπ·οί�.ν ιά-π�ε.φά.ν-θ ησ. 11.ν 3τι
r,.ί θ,ε,ο:χ1tείεις σ>
ιιστ·η cp:x. 1· u'νε�:Χ.
• ιν:χν
,
't':χ.iσίΧ» -των ά.σrθ ... νών. Ί Ι- ΆΙΧ:χιο-r,
c.ι.ί:χ. 1.'1!7'ε1 δίκt:χ.,σ,ε τον vιεσΙ,J.1,ο
.ι.11
trΊ ε,Οrο,,. ά.rπέlb�λι:. τΟν· εν.'J,, ι.:χ.ι μο1ν,:ι
δι1.<Ον ύιπ.οιστ-r· ,.�!·.ι..τ ήv τοu, '!Ον /. 1.-θ η-

ε

σι,.ο

1

γη't'ή "'-'&.<ιλ τελόν.
. ό
'ιΟ Μέσμεο έ1εrθί,σ<τψ,ε άπ
ί1&,ι1ν· χ:χ.:ί �ψυ,γε,
-.ο Πσιp1ίσ• ι
τ1:χ,ξιδειοο�1τα.ς Ο"Χυ-θ•?ω'Π'ος -στ>η Γε-F'
'
' Α.ΛΙΛr:J.
'' ' (.Ιι.t ο'7t'αοaι
' � ' '!'Ο•υ <Π�
μ:χ.νι,;ι..
Π :χ.::;ί,σι ί'δ·?·υσΙ:χ:'Ι την 'Α:ια:οημί,:ι τ<-υ-�
'Μεισμ:ε?. ι-σμ-οϋ
x
. :x.:l
ένθ-:χ.ο,ρ,υμένο,;
άηιό τη., '!'ψ:ή, ό Μέ,�ε? έπέισtτο:;
ψε στ·η Γ:χιλλία.
Τώο:χ., -θ:1. έ γ,κ:χ.
- 'τl:χισ'!':χ.i-θη <rε λι
γι�τεοο έψ7'ο'οι•κο r.εοιΙ�&.ιλλο,ν . 'Α...
ν· ο-ίγει κλινική -στην όδον :\[01νμά.•ο
'!'οcηc, μιά σuν-οι. χf:χ. τ:ι, .πεινή. 'Εο•γ-ι· ι.όκο·σΙJ,ο• 9-α. ά.πο-ζόμ'ε.νος με φ-τω
· ή•ση Κ"J.λύ-τ·;� Ι\ι
ι ,ογ
Gλέψη να οημι·οu
ά.τjJJό'ιrφ:χ.-ιο, :χ. για τ'fjν έ.πιστφ:ον, ι,ιη.
ά·ν:χ.γν��οισ:ι 'το·υ �?ΎΟJ τ(.Ι'J. Άλλ&.,
ώς συν,ή-θως, -θα π�ση σε yε;;ς J, 
πε.ο•6οΗς. 'Avιrl για χ ά.
·η, -θ-:χ.
· .uν�·ιJc, 0-έ-ν.τ�·:χ., τ.ά.�
μ�γνητC·ιrη -Sά
ι.:χ. κ:χ.-1 τε-λιχα g,,,,. όλόκλ1φ
· ο, ο:χ.σο;·
γιά να πηοο,ϋνε• μ.έσι:χ.: οί :ι.σ-θε•ι.;'ί�
τ'J.U I
'Ό-.,:χ.ιι π•,ωτο1πηγε στο Πα·οί1ι ..
ό \,Ιεισ1υ..ι:.� έ!π�ο1σ1τ1.-τιε�ε-το� "1:πΟ τη"
1
\f•1pι:x.· '\ι . ν• τ,ο·J:χ.νετ-τ:χ.
• , Χ:ι.ί ό 6:ισ1ι
)1ε.u; Λ:σι>Οο!6ί1ι..ιο;· 1160,; τ·οU πιοοσ�
..,.,οε 10.000 ψο&.:γκ:χ.
για να ίΌ,,υ
:
G"'ΙJ ε,:χ. :Ί1Χ
Ίνιrτι-.-,οϋτ,?·r
, γ,νrιiτιlι.Ο'V
.ι.:χ.ί :χ.λ)ε.ς 20.000 "-ο&.γκ11 γιά Π.J')
σ,ωπ
• ιι.·η το•ι, /?· ίJ:σι. '\.?γότ·?·:Ι, �
u.ω:; ό b-:ιισι.)ευς iν1 ησύΊ -r,1σc, 7.π,;ι τ··}1 ι
&.πίσ:-ειJτη 'Ο·r1 JJ. -:ιτ. !'Ι..6τ,η
· τά. τΙJ.)
ι..,�
ζή1τησ1ε. άιπό -τ η•ι '\ι.:ιδ·r,,J.ί:Υ, -ων Έ
πι, rr
. -r: r,v.u,v· .<•Χί τη 'Ι Σ / •Ο..) ;,. -:- ηc 'Ι-1-
� ήση έ1π,ιτ·�Cι'ί':η έ ?εύ-�
τ � ικ'η ς ν,:l σ-u•στ'V-Ι)ς γ:ά τόv- ζωι.ι.ο
μ,:χ.ν ι ητιιr.J.ό.
Στ·ην έπιιτΟ, ΟΠ
· lj :ιύτ η ελ:χ.ι6:Υ,ν u.έ,οο�
μ'�i,ι· ι..c· 1ί 1ά·π); -τ10:J; π)έ•r;/ν έΕ..iι'>ντε.�
i11tιtTτ·f1rJa, i\ι·i: τ,j; έπ�'J-Ί Γ,ζ. 1r:1,.t-·
ι
λ:x.JJ6:x.,:�U.ε-;,r,,J .ι.,:Υ.; -ου
Β:νι:μί•r
Φ�·:χ.vκ)fν,ου· , 78 έ1τών -r:6τε. b cιπr,,:-ο•; �π tρ Ξ1τ:�.J'UCJ1.::.
ώ:
'Α1μ,ε9· ·ι,ι.,yνοι::
'
'
Ρ
πsο·ε,σΌευτης
σ·τ-η Γ:ιλι-ί:ι. vιετσ·t=:,.
τω·ι ά.),)ων ·},σ:χ.•1 & ά•ηκ:χ.λ.;•.jη, ·rr;",
,,1:_υγόνο., 'Α,ιτών11,,: Λ:ι.Gr,,ι,:χ,1:,•έ. ,;
;ιrτp,ον1ό.�οιc Ίωά.•1•1-ης Συλι�1ι·•1 Μ1t:ι
γυ κι:χ.ιl ό έφs;ιηέτ·,,: c•ιο; {J fj/_α:νίj-
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ΙΛΙΣΟΣ
:ιμ�ς τ.α.rι..ει(,:χ.ς χ�:χ.ί άίσ!φαλοϋ ς ,θ;J.
vωtώσιεαις ΜχΤω,ρ 'Ιωσήφ Ί γνά.-:ι
-<ις rχιλλ•οιτέν. Κιmιά. ε•ίρωνί:χ. τiϊ;
·-rύz.·ης, ιχ,α,; ,ό Λ:χιgσιυαιζιε χιαλ
ό
π-ειθάν10υ, ν
Μιπαγυ έιπ,ρό'χΙειι!το ν.ά.
-στην ιιγχιλ,οιτί,y:χ.».
Το πόρι•σΙμJ:.ι. riiϊ έπι'<ροntης α.νε·
φε.pε.: «Το Πσ;V' έ•!Ξ,1::rψ'!α:t•α.ι ,ά.πο τ•ό
"ΠΙ?όΟ'ωπ,ι;, -:rου μι:χ..γνιηrrίζειι. 'Εάν λt·
,τ,ο,θ.υμήσιοιυν,, το 6λέΙμ,μΙ:χ. η ή 9ω
'Ι'Ιj τοiϋ ϊJJα:γν'η�ι,στιο,ϋ τ·ο,υς έπαν::χ.φ.f
·ρ-εt σ-τίς αJίσ• 'θ-ήσιεις τω•ν. Άναμ.φι
�όλως χά.π�οι::χ. ούν,:ψ,tς έπει'Ι'ειρ,γ;ι.
::μία. ούν,:χ.μtς που iπ,ηΙ?εiά.ζει τtς f.·
vέ?ι γειες τ1ών1 .ά.Ψθ1ρώ1πων
κ,α.l Οε
οπόζιa.ι π1ά.νω ""PGIUς. Είν1t ·ί� Ούνια_..
:-μις τ,οιίi μ :χιγνΤι 1>tΝ!ψ,οίi,,.
έ!Ξ,:χ.ικο,λΙουJοίiισε :
,
, :χ.
Το πό?ι•σμ
-<<Έ:ι.είν,ο, το όποί,οv, iπεοι ειίχ,θ,·η έκ
·της έξε.τάσειως
τ<ο,ίi μ,α.γνη,τ- ι,σμιοίi
..είνι:lt Οτι δ &.νιθι ? ωπι0�ς �ΠtΟΙ?ε· ί ν-�
. iπη?ι ε.ά.σ·η τόν, άν:-θ ? ω'ΠΙΟ•. . .
χ1 :ιτ•�
1οιέyεpσι
της
σ
ύ
ντ:χ.
μ
ν,
ι
ι
)
φ:χ. - 
ε
'�?ι ι·ηι
•σι:χ.ς 'tΙΟ<υJ,.
'_ι\Jλλά. ·') έ1t ιιτφ οπη δεν έν1Οc1 ειcp έ
ι? �"°' χυ>?ίως yιά τ- ην σχέσι μ,mσ.!Ξυ
,
·γιαιt•ριοιϋ χ•:χιί ά!σ·'9Ιε•v ο, οϋς. 'Λπο, :σ'τσλ η
"Της 'η't!α.ν νά οιιαm-ιΙΟ"τώσ·η την ί\ιπ,:χ.?
ξ,ι τ<οο ζωϊκ,ο,u \J:α.γν·ηrτισμιο,ϋ. Έπ'
·:χ�τ,ο,ϋ δεν μ17tό,?ε1r& •νσ. gρ η τ�ειχμή
'ι,Jt:Χ.
• .
τότ�ε ·η ιέπ
Ί Ιτ,οον
. οχ η τ�ο.ϋ ιιοι•:χ.
·φωτι,ιrμ10ιυ,> χ·::rλ ·η �πι,<J'Τ·ημη -ι,ελιο,ϋ
τ·ίjιν ά.νάιμνηa,ι της οεισμ�·.ύ
σε.
(' J'ε,ώς της ά.πό την μ υ σ τ- ι ,χ οι π ά
-,θ. ε t ια. :ι.ατά τσυς Μέσο.υς Αίώv,ς.
g:χ,,,θ,ειά
Π ?Ο•Χ1::r.λι0οϋσ'ε
χ:χ.χυπ�οιψfα.
,
·ιχά!,θιε, τί ΠΙΟιυ ΙQεV μ1t10Ι?'ου
, σ.ε V' rJ. ψη•
ι
θ.'ί�.
"λ:ιφη.θη, νά μειτφη-θη, vά ίοω7
Ι-1τοον- �fιr�ης .. η έm,ο��ή, 3πιο1υ ο-ί σv
�ρά. vε.υφ::rJσ--θ�ε"Ι!εiίς άπφ:χ.,κ,?'ύ·ν,0ν'ι tlο
1
τ·ίς πόλεtς
χι:χ.,ί έκλείν,ονrτΙο, σε
'Qυ1>:χ.,?ά. ),οψ,ο.χ,αrθ1::r.φήι?ι' � η τφειλλ/,
, . Ί-Ι ιrυ•v,ή-θης -θερ::r.πεί:χ. yιά
σπι-τα,
-τίς φυχιχες
,
άι??' ώστ�ει-ες ηταν ή ά.
φ:χιί,μι:χ.,1:;ις, το <Π•::r..γω!Lένο, λσ,υτΙρό, τό
·:χια.·S\<χφτι'χό, έ.πίσ�ης -το μα.στίγωμ.::r..
, ώv
r(H ηπιες πεφι'Π"t'ώ1σ'εις νειυpικ

ύrπο

·αιπο

, ρ.οοχιτ·r�ρi•ζι>Ι/Ι't'Ο &
οι,α't1αJpιωχ_ων έ.χαJ
"illτ,σι, τά:
π.λiΟΙύσrtWtΙα. ά:ν, ύ1t1οορ1χ't'ες.
ι
μέλη της έ'Π'Ι'Ι"ριοιιtης ητοοv ά.ούνα
- τσ,
vά ά:ν:τι,λη φ,θ,οϋι v, &τ,ι
ς ,θ,ειριαJΠ'εί
ες -τ-ο,ίi Μέισμ.ΕΙ() έχpηιrιμάπο,ιείτο, ·η
Μν:χ.,μις της ύ ,π ο g σ, λ η ς. Κ::r.ί
't'"fι\l ού�οομι α.ύ-τη 'Ι"Ύ)V έχαιρα,χ'tήρ, ι•
σ,,:χ..ν t<φι:χιvτι::r.ισιί.α».
Δέy εfο:χ.ν �-τ'ι ό Μέσ1μειρ, οfχως
το ςέ.('·η, χpησ1ψ,Ο17t'Οt• 1ΙJ1υσε,
μι�
πα·,,ί.ιr..<,�ρ·η ψι>χ,ο ,λο,γt1χη ούνΙαμt.
ΊΌ ένιοιαJφέι?1Ο·ν -π;ου οιήγει1ρε. τό
ερy,ον τσ,ϋ Μέ.σψ,ει? άν,:χ..ζω-1ι-υρώ,θη,χ�
;ι:χ.τά τον 19,o,v αίω 1ι,α,, 7 1-l't::r.ν lν:χ.
, ,\
\
•
• ι ι
'::r.tων:χ.ς ΠΙεψιa,σο, -τ-ειρ,ο, α.νεχιr,ιχος κα
ο .Ιχτιιχ ς σ<:1ά φυχ•ολοιγιχά φα.ι•νόμε
ν.:χ.. "Αλλοι, έ.ρειυv-ητ1::r.ί, περισ,
, a,όrι:·ε·
έιχp•ησ'φ.ιοιποί ηισ,α•ι
ρο, 1Π1?'0Ισ'Ε-Χ'ttΧ1Οί,
τήv ά.λ·!γlJ.ε.ιι:χ., έπάνιω σι.την σ.ΠΙο,ία.ν
- ψε.ι ό Μέσμ.
ειΙχε 'σ'χιο,v,τά.
, ε,?, ώς g:iσι
ο:•σιυ ύπν1ωτι1 σμοϋ, ά.κόμη χ::r.ί -της
ι
ψυ1;::r.vα.λύσεως
ΈΗ έ'Π'ι-τρ•ο,π·η
έτόνισ, ε στον g:χ.σιλi:χ., Ο1τι •0ί1 'Π•?ΙΟ�χαιλ101ύμιενιο-� , απυ
τοV Μ:ε σψ. ιη•ι 01μJΟ •σ!Π ασ,μ.
, ο,ί μποιρl{),υσ Ξ
νi yfν101uv, εζις κ1:χ.l vi
• έπη9,εΟΟ<rουv
τις μέλλιοιυσ,ες yενιεές, άκ,όμ·η χαλ
vά -θ iσο,υ ν σε χίν,8 υν,ο, τ�ά οημ όισι α.
l μί,::r. -τ,ω,, 'Εr.ισιτη·ί\-θη. 'Η Άχ1αο·η
μ.ών ά.πηγ&σευσ1ε
στά. μέλ·ι; της
"Vά. έ.φαφμόζ•ο•υν
-τcν Με.qwε,ρισf, Ι,6.
K•:x.c ή φή,μη, 'tO• lυ Μέ σ,μ.ερι ?rα.
ι ρ-ή:φ.α
σ.ε Y.J:X.t μειτο16λή-θη σε άνυ-ποληψί:χ.
για. μια γε111εα..
Ό Μέσ1μ•εφ, τώ,?:χ.
' , ουσ1τυιz.ης στ�
Π :χ.ρ!σ1ι, φεύγει ό?tΙστ
r ιχά. χ::r.ί γ,ιηί
ζει σ<τη11 γιενέ-θλι:χ. π,ό λι τ,ου,
τό
01 ΠαJ?Φσι·νο• •c φί,λο•ι 'tO�
Ίζνά.yκ.
eέν 1fΙJΠ1Ο,?IΟΙίiιιrα ν π-ισ. νσ. τον 6οιη,θ·η
CΜ1U1ν, γιι�τ! εΙ7.ε1 ξε�σπά.σε.t ή 'Ε
Πt iJ
Π'::r. V1 α.σrt<:Χ.σι ς χl:X.t ά.V''f\σ'υχΟ υσ':Χ.V
Π'Ο•λυ για, το 1J,ηχ ά.νημια, -του 0()Χ"t?
?Ο•ζ ΓκιλλιοΙτέν, Π':Χ.·?α. yιr:ι. τις -θειω
�ίες tr10ϋ, Μέι01με1?,
Ό Μέιrfhει? Π'ηj'γ!ε σιτ-η �ιέν"Ψη.
άλλά ητ•:χ.ν• y 1ω
• σ"tος χ:χ.ί τ�ον· π::r.
Μ1ιχ
?':χ.:ι..ο,λου-θ-ο�ιrε ή' άι<l"tlυνψι(:χ..
μέρ,:χ. έ:κ :χ.• με μια. 'tlυ�οοίσ. ποοp•αιt'ή()η-
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ΙΛΙΣΟΣ

tl
.-ι σtτη �·,ητ()>vc, ,ιικοκυρα. τΟΙU, ο-tι οι
�πlα.'11αισ-.mι -.ης Γα.λλkς δέ.ν ¼ο-ν
-.όιιrοι κ-σ..χ'Οί, &σο οί Αύιχ<ρι-α.κο•ί -c,οιυ;
ε cpα,"Ι>τ':ίζ-ον,τ,οι. Αί ά?zαιί έθε.ώιριησ:ι.v
ια.τπ·Ιj τ ή γν�.J.η •σά.v ά.vα.τ?lειπτ�κ·η
έκΜιλωσι χ:ι.ί ό λίέ�.J.Ε.? διετσ.χ-θ·η
vά. έ γικ,:χ.τα.λείψη τη zώρα.
Φράιο,υινcpε.λ6,
Τελ�χχ _με-.έι6η
στή Ζυ?ίzη.
μια πο,λίzν-η χον-;χ
, . Και ·}1Ί�χεί εζ·ησε _,\'χο�σι z?όνια
Τα.ν -Τόσιι ο, πλή ? ·η; ό ξε-πε�σμός του,
ωσiτ'ε άχ•ό,μ-η χΙαt ,0\ υπιοσ, -;η?tΧτ'αι
't(;U λlε.σμiε•?tlcψJOiU δεν ηξε.ρα.ν αν �
ίδ?υτ·ής του έ,ζοίί,σε. οcχόμ�. Ό Μέ
ι ήσχ η,σε. το iα.
ιrμε? στ·ην ά?z·η έξ
-tpι xo έίπσ.γy ελ)L':l χα.ί 3τα.ν, ά,?,yό
τει?:Χ., ·η Γ,α.λλv.χ
, ·η χυ, 6έ1ρν71σις το·ι
.άJπεζ·ημίωισε για τ'Υlν ΠS' ι(tΟυσία "t\OU
-π�rιύ κ�}:ε�1?�·φ·11� xm!X τΥ1� έ�·�'ν�
στια.,σι, α.φ,01σιω-9-·ηχε μο•να.zα. ιrτην ε' ,,
'
\
-πισ'τ"f1-μοινιιχη ε?εuv:χ. X1�t το Π
' ?• Ο1ιrφ 1λές το,υ χόι.JJΠυ - την μοrυ,σιχ η.
π έθ,α.ν-ε. σιτο Μέ,ε?G\J.Π'ΟU?ΥΧ, την
5·η Μαίοl} 1815, ,σε ·ηλιχί,._ 81 έτων.
τ•οu
ΊΙ λα.ιχ·η οcντΟJηψις Πε?ί
1
1
,
«ιμ�σιμsηtισμενο1υ» 1t?α1σω1t1ου Χ"J..ι τΌu
υπν,ο6ά.-.,ου, δεν ά.ντλήθηχε άπο το
"
Ε.?γο,•ι του ΜέσμΞι(. '01φείλετv.
7t1Θt•?ΙΧ
• �α.ιτα. ένος μ�·ηιτοίi του, -;-ι,5
fJJ:X.?rΧ.l ljσ'[Oυ ;\1:χ,ςtμ ν'tε Π υσεrγΧύ ?.
Αύιτος ό ε.ύγε.νrής, ποιύ οεν ·ηην
δ�όλο,υ για.rt?ός, ι».α μ έ?α. -:-,ου 18Η
α.γγΨςε. εν:χ. 601σχ.ο με τ-·η μα.yνψι
κ·η ?'άJ�ΟΟ χ' έχ
, ε,ίν,Ος ά1t1Ο'λΟ,ψ.·η,9.·ηΧε. Ό Πυσε,γχ
ι Ι>?, μ·η μπο,ώ'Ι-::ι.ς
-ν,ά, τόν 7.ψU!Π'Vl�Ισ·η, τb ν ο�έ-τ�ξ::: �ια
σ·r,χ.ω>θη χ•:χ.ί ,1,i Gα.δίσ·η. Το 6οσιχ6χοι,μ.Ηψ.έν,ο· ,
"1t'()ιυλ10, χ1ίτ0ιι ά.χ.ό μ?.
σrυνεμο,?1<pώθ·η
ύπάχ.ο,υσε. Έπίισ·ης
Χαλ ιμ€ cίλλες 0!7.ι��γές Χ1�ι ά.'Π'·ήψL"fj
-σΙε σ' έρωτ·ημ,α.'τα., π&.ντοl,.;, σέ χ. α.
τΙΧΙσ1η,σι ύιπνώσεως. Ό Π 'Jσ;�{Χ�?
έ-πέτυ7_ε τΟ ίΟι1Q1 κ1...t μέ 'Χ.λλοu:; i
•σ'-.9.Ιεν,ε.ίς, μά.λισ• τ•α. χα.τώ?>θωσε
ν1.
�c;U; έπ·'i?εΟΟσ·η ωστε νά έ.κτι'tλέ.σιΟ.Jν
ώ9 ιrι:φ.έv,ε:; π�,άξ��:; χ1ι μετi τ·'ίν
ά φύιπν1ισί του:;.
Ί Ι- λέξις ϋ π 'Ι ω σ ι ς άνιπκ. χ,'
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'
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1

1
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1

τέrσ1τησ'.& το'Ι ΟψJ' :Μ:εισμΘί)tσμ,ό,, �
ισ'τε?:Χ. ά!π>ο
-πει?ά.μα.τ:χ, τ,οϋ 'ΒΙDΙΧ"ΠΙ9-()ζ Τζσ.ίηιμ ς Μ.'Π'?'αίν-., ένος 'Άγ
γλο.u, ό ()1t'o,'taς, μ.εwτ�ξύ -τώV' έιτ-ϊt).,
• αινιτ�σ-.9ηχιε 3τι' ό,
1840-1850, έcp
' '\Ι'
U'ΠVΙΟ•ς λόγω του y{ε,σμε?ΙσΙμΟ• U "ητΟ:
φυ1σιιχός, ό φ s:ιλόμ1ε.νος
σε χόrιtωiiι_
'Έ -π λ α. σ ε τόlτ-ε μιοc κ,:χ.�ιvιο.ίψyι:χ.
λέξι γιά. τ'' ΟV UΠ\VI01 τ,ο.υ V$,U?ΙtΧ
Ι �ίί.
σl}στ·ηματος: ν· ε υ � ύ π ν ω σ ι ς.
, τιομεψs σε,
ϋ
"l"mτε?' :t. τ-ηγ εσυν
-π1ιωσ1 ι.
:Στά. 1833, Π?'Ο -.ης �οιχ_ης τη,;
τε:'.( VΎjτ"Τ)ς 1iνια.ισ-θησιf1α.ς,
ό &όχ-tω?
Τζών 'ΈλίcιΟιΤ(!ΙΟ,ν του π α.ν:;πισ,τιη
μ ι :χ.χ (ιου νιοιr• ο1κοι!J,είου τ ο,ίί Αo•v οί ,�ο·υ τ
έυησι�0<ΠΙοι,01ίί1σε.
τον Με,σμε�?ισμ,�
γioc vά. ,tΙοι, μίζη τιο,υς iσθεν,εί; 1tψΙ'\Ι
ά.πό τ·ην έγzεί?'ηισι. .1ιετιά.z-θ-·η ·ιi
πά,ψη :χ.ύτη τη μέθοιδο, , χ:χλ -Π?οτί
μ·ησε να π'α.1?ΧΙιtτ η,θη άπο τη θέσι
-:,ο,υ, ΆσγότΞ•?α., σιτi 1845, ό δό
χτω, Τζα.ιί-r,rμς 'Έ,σδ' α.:, ·ηλ, ".\γγλιο;
γι�τ?Ος σ1τ-Ί')ν Ίν,(J'ί:χ.ι, z?ηrrιιμc, πο'tο1U
σιε τΟν �Ιεσιμιε1?!,σί,!.1.Ο για τόv ίοι(.)ο
σχcιπό. 'Αλλά ΙΠ'?Ιλλοc iχόμα. zρόνι:χ. μιετι α τη ν χατά'πτωσι 't'Orίi Ml- '
ιmμε::�, ό πu?·'ιν�:; τ-ϊjς άλ·ή�:.ι
τΙΟ,U·
ε91γ�1 υ τιο1U S{μενιa, Χ�U(J.μέν?ι ι:; zάτ\J)..
ιά.πΟ τΟν μ.υσ�τιtχιισμό.
μ,ε•τα
, .ιχι ν-ή-&,·ηκ. ε.
Ό ίJΠΙvωτιισ,;.ιJας
�Π'() τ·}�ν- χλ,ινι'Κ η σ-τ·fl σ'Κ γjv�� χ.α.ί
στο τσ, ί?'χlσ.. Το 18911, με την ο·η
ιμ;οισfευσΗ τr>U ε ?γοιυ ((T 9 tboiλoι;n τ-οϋ.
Ζώρζ νιτυ J\Ιω•?ιr έ, ·η λέξις t.1Π'νωσις
εγ�V$.
συvών'Uμ...'Ι
τ- oJU
Οι�16όλ1οι),
1 α.λί.
Σl6εν. ιγχ,
Ό
χιν--ημ;:χ!το?<σ&.φο;
πσ•οσ1 έ>θ ε.σε :ιι?γ<J-t-,'?'α. τ·ην 3ικ.·ή το,υ,
αιί'γ)�·η σ�τΟ 'τ'οcι'J.0Ιχ.1�1τιχ.Ο
πλα.ίισιa,
τ,σ,ίί ύ,Π'ν,ω.τι�ο.ci. , Το φίλμ
« Γό
γ,ρΙ:�φ
J εi :i\:ιν τ>οιυ ί :χ.'η 01υ Κσ.), :χ,γ,•ι,ά,?'ι )>
'Π:l('Οlυσ'ίοcyε,ν
ενΙα, 'Π:l?ΙΧ.'f1 ?'Ο•να. γι·1.,
�
'
,.,
"
fl
•
οι:
,
χ.τ-η?Ο• ΙΙ)σε ε'fα.'Ι ι)τ>?Ο, ο =οιο;
πνωηφένο ύπν�\6:iιt·η μέ,σα.
, σ' ενr
φέρ,εψr,. Στ-ην χιν-ηιμ.α.τογ?Χ'ψικ. η
!JJO?'f1''1 τΟ'υ «Τρί16c,λο1ω) π,ρ,ωτ,:ι;yι,)
νf,,rτ-ι;ισε ό Τζωνι Μπ.άουμο1ρ.
'Ε)γ τ<i> μιε'τα..ξύ, ομως, -� έπ:-
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π:ροrχ,�ρουσε το . οικό τη;
qτήμ η
δpόμο. Το 1862, ό Ζά:v Μαρτέ"V
, μο,ς ι ; v·ευ ?'ο!λό-γος
Σα.ρικώ, ό &ι,ά:ση
-rης έtπ<1'Χ_ης τ,ο,υ,
χ�ησψχ,πο· ιοϋ·σε
't'l)V ί\,π,vωσι Ύιά τη'V ,,9.εφα:ι;-;ία
ύσ'rιε?ίας.
Τη.; έ
συμncτωμά"t"αιv
i
,πιοοcη hκ,είvη
• , o i πε- ·ρισσ'ότε�·οι γι;ι.
tt'ροl γttJJ ·- να '8ε,pαιπ.ε.ύσιοίυν, -τηnl ύ
'ά.φα.ιρ·οίiι σα,v, ολ·η την μ.ή
(Ι't!ε,pί.
α
α
't1p..
ΣιγΙΧr---<σιγά ·η ωtνωσις έγίνvr?
ιiνrιοι1είμJεινο,v, έ·ν>τα
. τικης' με.λέτης.
- ί,ες οΙέv ησ�αv όt:Χ..?Κ
Oi -θ.ε',)1αιπϊ
- 'ε.ίς,
wοίλλές έςηιγ·ήσε.ις ησαv λαvιθα·ιτμέ
ι ,σ:ία. είχε ςεκιvή
,vες, άλλά. ·η έ.?·γα
σc:ι.
Ό Φρόυvτ 1έχpη1σιμο-πσίη1σε την
έργ-οοσί· -α τ•οίi: Σα.?κώ σάv άφεrrη�ίσ..
έeιός ν.�ου συ� στήμ ατ·ο_ς ψυχια:τ-ρ;κ ης
;
-θ:εpι:χnt1εΙιας. Σ�χv α. ε ,<,:ρ-ησ:ιμαπ'Οι 'ljG ε
't"J)V ί\πvω.σι σάv, μ.έσο,v• άναχλήc;;;
ως κα'τ1α.πιειτμέvων· άv:φ.vήσεωv.
;
Καί οιατά τά τέλη -.ο,ίi 19ου α.ίώ-

•νι:Jς, Μο- έ.ρευvη,τ?.ί, ό Λψ.ιπ-ώ :κ,α.: ο
Μίπ>ε.ρν1 οcάιμ., κ.α.>τέλ·ηςαν σ,rό συμm-ε
ρ� ο't1ι ·η κυ, ο·ί«. α.'ίτί.α · της ο,υ
νοομιεως της �'Π'vώσεω
, ς ηταv ·η
ποΙοοιλή,
"illτ,σι, το &?ΎΟν• πού α,p ,<,ισ-ε τG
177 i- μ.έ την Ψ?•Οιυλ-ά.ιv, "Εσ-r,ρλιν
- 'tc ες'
κα.
ώοήγησs
· ί μ
, έ τ<ούς μα:γνϊ
σ�τή σ�ύγ, χ�ισνη• , ψυχα.ν-άλυ·σι.
Σή\J)ει?α.,· συrχ_νά χοηισψ.οπ,οι· είτ-αι
·η ί\.πιν.ω,σι·ς ΙJΙάv άvαι:σ·S·η,τικ�ό -σέ ιπ�
pιιπ'τ'ώσ�εtς ιέλάσσ,ονος χειο- ου?,γι.χης
ι..,α.ί ε- lv'α.ι π,ο;λυ ο.ια
, οJ εοο,μέv,η σ- τή,,
όοοντια.τοικ
, ή. Π εοvώντα
, ς ά,πό �
ιχ.ριά. καί ά.μιφί,οοιλ η, όοό, -ο.ί ά.ν,ακα
λύψε.ις τοίi Μέφ;ε?
έπέστ;:ιεψ::ι:,,
σc11ά χέο- ι.α. των για,τ-ρών, κα-ίτο: ·� ,θ.ά;
CJ1J,Oλo• γ-η,θiJ οτι ε-V-α. αημεΟC'V() όοοιν
τιατ�;ιε-1ο· �σΙτ•ε�εί σέ
καλσ.ισ"9-η1σί'1.
'Κ'αι έοε•.9-ισ, μό ά.ntό ήv με-γά:λη α.!
·.9-:ουσ:χ. -.,οϋ, Μ έσ;:.,.ε,ο
σ:τ_:η- v Π λσ.;
Β:χΨtόμ ..

u

Ό άληθινος κόσμος εΤναι πάντα άπο πάνω μας, άλλα δεν

δεχόμεθα τiς άvαλαμπές του παρα σπαvιώτατα: μονάχα οταv,
μ� γαλήνια διάθεση, κτίζουμε κάστρα στον άέρα. Ό κόσμος της
πραγματικότητος
εlvαι σάv την άτμοσψαιρική πίεση όλόγυρά
μας, πού την νιώθουμε μονάχα σε μια στιγμή κεvοϋ, όταν στα
θοϋμε έκτος του έαυτοϋ μας, δταv ό άληθ
. ιv, ος κόσμος εiσδύση
έvτός μας. Ή ζωή άρχίζει σ' αύτοv τον άληθιvό κόσμο, άπό την
στιγμη πού θά άvαζητήσουμε κ ά τ ι.
'Εκδηλώνεται τότε •ro
έV"Υός μας άvώτερο σ rοιχείΌv, πού είναι μέρος τοϋ θείου. Ό ι:v
ήμίv Θεός μας ώθεί να πλαθουμε δvειρα άvιδιοτελωv πράξεων
άγάπη, σέ προσφορά, σε δημιουργία, σέ 6οήθεια Κάθε άvιδιο
τελης σκέψις καi α'ίσθημα εΤvαι εvα παράθυρο, άπό τό όποϊον
χυττ-άζουμε στον άληθινό έαυτό μας.

ΙΥε
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ΒΑΣΙΛΗ

Τιl tDYEllί.ιl
Λllί. ιll II Μ ιΙ Τ ιΙ
ΤΟΥ ιΙΝθΡRΗΟΥ

-� ·,t.' .'.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛ ΟΥ
.Α......._,,.,
ΠΟ...............ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗ .
ΗΤΑ. ιrτ''Τ)Υ δ1t'07-_'fj της Χ�'t'Ο•
'Η γεφμια.νιχη μπό-rα. ά.νr,·η·
,.'Ϊ)ς.
,.�ϋ,σ:ε σ1τ-·ην οοcrφ:χ.ιλ'\1() των 'Α-θ"fiνια
ι.<.ω·ν δ�GJJ.ων χ,:χ:ί η Γχ1,ισ1,ά.πο ά
· ?:ι.τί, χ. της.
•-σ-<�ϋο,., τ·ην •tψοιμ,οΧ
, 'Αλ)'
,r; ε σχα:τ?ς κιίν&υνιος, δεν έμπόοιο,,,,
.sν-α.ν sλε.ύ-θε1ρο "Λν-θ�?ω,πο, , νά ιrορά
ςη το χα
, .-θ'ryχ-οιν το,υ. 1 ,ά,_ ο,ιια,χηφυξ·η στο�υ :; σ-χ.,λα.!&uμ,ένιοιυς σ'ύνα�διχ.ιχ.ιώ,.s�ώ"t-?Jς -:,σιυ τα. φυσικά
,!J)Χ.τ,α που ε,ι ει· ό α.ν-θρωπ,ος. Τά
αιν-θοώ1ηνχ. οιχ.αιιώμα.-τα., πιου ΟΟΠ'ΟΟ·
- ν· (Ι)ι.;ι�
:-r.ιεv�ν ΟJ. Π?' τη' λε�'tl1 ΟΙ�?Ύt' �, τω
,σιχων NaJJ-ωlV.
Διοτι cι Φυσικ�ι
l\J,όfl a,ι, �έν ί!!1χί)οιuν μόνaι,1• <J"t•O ύλι
. .<.ό πtεΙοί.�. 'ΕΠ$Χτlε. ίνιοινται χ.·αl ο,το
VΕ'ύ(J.α.τιχό έπί!πιεοΟ'. Και •οί φωτι
�
ημέ'Ι'Οι α.ν,θ.?ωΠ·Οι ό cp είλοuν να. γνω
·�ίζοuν χα.ί ινά. ύπεψ�.σπίζοντχ.ι 't';
·φυσιιχά. ο· ιχ.α.ιώμιmα. του άν-.9ψώπ,ου,
έ.άν έπι-θυμΟΙυν •t"l')'V jλιχ.•η χα\ 'Π'V, ευ
:μι:χ.τ,tΧ.'fj 'lt'Qll)0,00 τοιυ ά,ν,θ,οωπ
' ίνοιυ γέ
'ΙΟΙUC.
Καλ μά.λι•σ"t'α. με �ειοι,σ,σό't'ε·
-ρ·η, όρμ·ή, οτ>�ν 'tlα. οιχα.ιώμια.τ·α. αύ
'ί ά χια.-τ :x."ltl:xιt.a ίiιντα.ι ά.πο- '!'J ο ά.νινιούς.
'Τότι;ι η ,έιλε.�-S ?η σννείδηση έ�c:
�
-γ ε.ι, ,;;ε.-c,α.ι. ()ι Χ't'l10J'l0t ΠΕΙ?C'(f)?ΟΙνΟU'Ι"
·ttiα.ι. 'Ο Έλεύ,Sε,�ος "Λνθ
· ο1 ωπος δ�ν
-σιωπά'..
Ό ".\.ν-.9:οωπl)ς, :rοου τ·η μα.ύο· η
Jκ,εl Ψη έ.
, ποχ'η Οε,ν . έlόισ'τ":�σ,ι ε V� μι��-η' �·η: με' ΜQ&
, νωπο,uς
' 10.:1?
, °?5 -�
.
.!
·· φτιaς ταχ.'τιχ.ος ,σu,,SΙογατ·η;
()
αιειμ,
ν
J
-r-<r au ΙΛΙΣΟΥ Ίωά:vvη:, Βα.σι, λης.
Στην χ.,α.J,διά. -της Κα.τιο,χης, -rό
19i2 χ.ν:ι.ί 19/ι3, ιέχι,.<.λ,a,φό?.-'Ισ,ε. συ
·�ωμοmι,χ.ά., (Ι'ε �ολuη1α.cpημένα. άν-τί
-<;υ1t1χ., &εχ.ά:οtα ιmοiλc>crέ:λι, δων π·οοχ. η
Ι)•ύξε:ωΥ, μί:χ. κά.-θε μ η1να., με την
έποι.ε:φα.λί10α.
, «'Ε
• λληνι· κός Φοίvιξ
�',Ε ν,ω'σιι ς ?rοό ς οιιΙεΙΧΙοίχ.η crι,ν τ-ω.., ά:ν
,θ. ι;ω'ΙΙJί·•ιω"Ι ;ιχ.α.ι•ωμιά.των». Στίς. προ-

κι·η;,ύξ.ις ιωυτες μιε•9οδιχ.ά χ.αί ά.'Ιt's
ο·ίφ?α,ο,τα ά.νέπιτu.ξε, το ,9,�
των·
άν-θρω.πίvων
οιχ.:χιιωμάτ�
_ α.ΙJ.α10Φώ, σ'ΤΟ ιrχ.ιοιτ&,ο,., Κ�α.υγη &ι1
τυοι•' ας για' τη' να.. ζισ· τι.χ.η' κα.ιtα.1οu,
' ν, α
�crτε.υ1crη, Μ·ή·ν�χ. 'Ελεu..51ερίας crτ,a,υ c;
crωμ:χ.τ-ικιους και 'ΠΙVε.' U]JJΧ't'ι.<.ιους crχ.λάf>ους.
'Εά:v- άν:εχ.1:χιλύmlξτtΟ· ό σιυγ'
'
t �'
,
')1ΟΧ.Φ.�u� κα..ι εχ.-οο"t'η:; των· Π?οχ.η·? υ·
�εων, -θ-ά έcrτέ.λλε-rο, άσφ:χ.λως σ-τό
έχ.-rει)Jεστιχό άwbσ:1t1:χ.ισιμα.\ 'Αλλά. ό
Ίω:ι.νΨης Β-α,σ,ιλης δεν J7tlελόyιrns
τον χ·ίvοuνο. '·Εs:,ε'-rέ;..εσε μέ εύψυ
χία. '!10 χ.,:χ:θη.χ.1οιv του, οπω:; το,υ τ·ι,
J1t·t1 Υό, ?ε.υε •·r, Cf)W'l'fj της συνι-,ιο·ήσ,,
ώ; "tlO'U ',\.<,x.i Οπω; το έπέ-το·s1t1�ν α!
διJν.άμ stς τ,οv.
Μ ,ιt'α. τ-ην οοπε.λιε·υ·θ έ,ωcr·η ό σ-υγ
γ�·�φιε.υς άnt ε χ.:χι
· λύω-θη. Έv τψ μ,ε
τια.:ξυ 't() Χ'Θ( fΙ,Ε'ΙΟν των ΠΟΟΧηρυ!Ξ,Ιε•
ω·ν έτυπώ-θ·η cr' Κνι:χ.. Gιtλια.?•άχ.ι 70
σ ε λ1οων,
ΧW?ις ονοιμα. συγγρα.φέως, μΕ rrOν τί-τ.λο ((·TIX �::ι."'t' 1.ι �
1
,.___..,
χα.ι αι, · .,; •οχο:ι..τι-του- α• 1ν·Υ.C ?ωπου
e,
·�.,..,: των ,οασ, ε ι · i ομ,ι� ζω οτι
--�·
σ·η·
"
-;ς
με�Χ
Ι , Οεν ύΠΙΟC':J/ΟΙJν πλέον ά_ν..
ΆΗ π-α.0v1υσα. μ,ελετ·η "έι,,ι άο,ιίσ;
· ,ι
ά.πό τ ηv έποχ η έ,χ.ε.ίνη τ"η:; Κατο7ης, Λα.6α.ίνο.vτα.ς τότε κά.-θε ιι,η
ΨJ. τ1: 'Ιt'?Ο1χηούξεις, έχ.?':χ)το,υσια.. G'G
άπλft y)\!ώrrσ".L έ.χτετ11.1μέν1ες <cπε�ιλ·ή...
ψε ις >. Λύτ-ές τlς πε.οιιλ·ήψο1ις, με μ,ιά.
έπω.ελ�crτ..07
, 1 έ.π,ειξε:Qγ.α...σία. τ,ο,uς,
r.,οοσ,φέοω σιήμει�1,_ crτ,οιυς ά.νιχ.γνιω
m:,ς τ-ο,υ ΙΛΙΣ.ΟΥ, <εί, ς [J!Vήμ·ην Ί
ωαννο.> Β:χσιλη.

Τ

κ. 'Μ.

ι αιώματα του ά�ι
Α φυσικό: δκ
θρώτrου πε,pιλc11μ 6όJνονται σε 7 άiρ
χές. Θα τις έκθrοωμε, οοο .μιΠοpσCιμε
άπλοίισ.τερα .και ·σι,1,1οπτ1κωτερα, 6-
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-πως τίς άνέmτυξε ό άείμ
. Μη!Ο"ΤΟς '1 ω.
Βασι.λης.
1 .-'Ο άνθρωπος άποτελει μέσα
στη, ψίιση αύτόvομη συνειδητή άτο
μικοτητα, που έξελίσσεται με την
-προσαρμογή της στο ψvσικο vόΙJΙ ο.

Γ

I Α ,vά ,διε:κδικήση ό άl.οΘρωπος τό:
δι,καιώ•ματά του ,τ,ρέπει 'Π'ρωτα π<ρώτα vά τό: γvωρίζη. 'Επίσης vό:
γνωρίζ\1 άπο ποίι προ-έρχονται. Ά
πcφαίτητη προϋπόθεση γι' αvτό εΤ
ναr ;,α yvω\?ίζη τηv όνrολογική του
-mpοέλΞ.vvη, τή σχέση -rου • μ ε ΤΟ
ριοάλλον Κ
, 'αi τό δα&μο της έξα�ρτ,ή
σεώς του άττό τό ηιερι,6άλλον,.
Μετά τή διαφ·οpοποί,ησ,η '110U ά,v
θρώπου άπό τiς ούσίες -rοίι 'Απεί
ρου,, άπ.ετέλ-οοε ό ϋ,;,θ,οωwος
, •μια ξε
χωριστή ά-ωμι,κότητα, iιl<Ω'lln νά αύ
'ΙlεJΙ<εργη Κ'αι ,vά -εχη σ
. υι,είδ,ηση τοίι
έαιποίι της ικαι τοίι πε.ρι,6άλ:)ϊοvτος.
Ό Ο)\Ι,ί)pωΤΤ'ος εΤιι,αι μέ_ο,ος τ'Οίι UΟ
λου καί κVΙΙεu.ει μέσα του τic ούσί
ες τοίι Όλιοu. ΕΤvαι Θεός •έJv δuvά
με:. 'Έχει
.λα,ν,θάνουσα ,κατάστα
ση άπει,ρες iκανότητες ,κ,αi εΤvαι ,δη4-1 ιοvργός 11οίι πεπρω,μιέ,νσu του. Είιvαι
i'Κα,vος vά
εχη
UlΤν'είδηση
οσωι
σu,!6αίv-ουν στόvι έαuτό -rou ,κιαι στο
•καί vά γι ν ω;ρίζη
,τεριι6άλλον του,
τή J 'Αλήθεια. Κα•;ένας δεν μπc,ρεϊ
νό: τόv έμπσδίση, πσρό: ή ά-yινοια
-πΌύ γε- 'ν'Vάει και τρi.φει τήι v πλάνη ,
Το φόοο r.<αι τις ψεΙJΤΙιι<εc -πίστεις.
�Ολα αύτά διαλίιο,vται δταιv -ό άν
θ.;,ωπcς ·ό:π,οψαισίση vα Ι(J1Κειψθη καi
wά ξεσχίση τα σκοτάδια Π'ΟU τον
περι6ά.λλοu,.
cφ-μοvιικό:
Τ ό u Οιλiαν .λε
• ιτοupγεί
καi σύμφωνα '\tε αίώvιους vόμοvς,
, σρψές των φαινο,μέ
όσο κ.αί αιν οί μ
νωJ εΤvαι σωστές καi μετα6�ητές.
Αύτοί oi ,vόμ,οι άιvαγκάζοι.Μ το Ό
�Όιν •και τiς ,μφι,κές ά-rαμιικότητες
cmλ. ,,ούς
ιάνθρώπους-σέ σuιvεχη
καί ά-τέp•μονα ποόοδο, τrού προ•κα
λείται με την άνάπτυξη των 1δuιvά
μεω,v π,qυ 6ρίσ,κονται σέ ,λα�νθά;οu
σα κατάσταση •μέσα σέ κα,θιε �,ρω
.το. Ό σ,,,e,ρωπος,
σό:ιv μέ,ρος τοσ
Ολου έξελίχτηικε σε ξεχωριστή συ
ε.Τναι ,μικρόνειδητή άτ.cιμ,,χότητα,

=

σε

0

,., -.

,rou

κοσμος
πpέ'Π'ει νό: ιλει1'0υp)1'riι
σε άρμσνίd ιμε ΤΟ ΣύινολΌ. ίι' αύτc>
π.ρέπει νό: γ-νω_οίζη .και •/ όι�σιλοu
θη ΤΟ φνσικό vόμιο, στον όποίΌ ,τηρέ
'!Τει να πρ
, οσαι:ψόζη Κ'CΧΙ TQII ικοι•w.wι
κό νόμο, γιατι ι μόνcw ετσι ,μ-πορεϊ
νό: Ιέξασψαλισι θη άρμ•οινική ,και σu,ιε
χ rιc π_οόοiδος δλων των άτόμ•ων wου,
άποτsλοίιιv την κοιινωιvί,α .
"Av αύτό: ολα γί·νουν ινοητά, &ν
διαφωτισθοίιιν οί ποιλiλισiΙΚ!αi'Πpοσα:p
μοσθοC,ν g' αύτα •ο\ -έικιδηιλώσεις τοί's•
•ά-rομικοίι καi τ.οίι ικοιιvωινικοίι 6-ί,ou r
ή δψη της άινθ ,ρωπότητος θ' ά,λλά
ξη ρ:ζικά, θα έπέJνθη ,μια τέλεια ιμε
τα;μόοφωση ,και άναγέ ν, ηση lδεολο
γιική και 'Ίθιική. Μια rνέα π·vοή θό:
ώθήση σέ ικοι•vωνικη δράση και θα..
·6εισπισθοϋv νέοι νό,μοι γιό: ινό: ,ρι.ι9μί,
ζοuν τίς Όl\Αθ.ρώπι,νες
σχέσεις,
τrοί,,
νό: έ§ασψα.λίζ,οψ τη-1 -π,ρ,όο:δο
και
την εύδαιμονία τδw---άιΙiθρώ'ΠωiV,
Μέ τ1Ί,v ικατανόηση δλω,v αίιτω'Ι!"
γ,ιφειμίζοvται τά εί'δωλα που γέJ1ι•ν.ησε
ή άγι,οια iκαι ,ή 1\/ηπιαική ΟΙΚ.έ,ψη, έπά
..,ω στα όwοί'α ή πνευματι,κή δι�σπ·ο
τ,εία στηρίζει τόν τυpαwιικό €,ρόινο
της. "Ας φωτισθ·οιιv, λοιπόιv, ,οι &ν
ιθιρωποι, ας συι.ιειδητ,οπ.οιήσ�ουv τη
γ,�ώση δτι άποτε,λοίιv έ,λεύιθεοα σ:rο
μα. "Ας νιώσουν οτι ,δ ά�θpωτrος.
εΤvαι φυσι•κή ,ΚJαι τrνευματιΙ<ή δύvα
·μη με άπειρες ίκανότητ,ες ,καί δημι
ουργός 'T10U π,επρωμένου '110U.
"Ας
άποτινάξοu, το λfμθαpγο στόv δ
ι α
ποί'ο 6ρίσκιcιvται καi ας yίvouv π ρ
γματικά έλεύθεροι. "Ac έ,vωθοuν ·με
τους σvνα11, •6,ρώπ•συς τους γιά ,νό: ά
λυσσσδει9η ή κα1κία ικαi ·ή τ , υραvιvιική
οίκονο,μική,
δεσποτ.εία (τrο,λιτική_
ππυμ,ατιική). "Ας -έ!λειuθερωθ.οίιv ρι.ζι
κά ά-τrο την π.λόινη, τό ,ψέμα, τό
ψό&σ, καi κάθε ά.λλη ,υποδσuλωση.
Ή δημιουργός φύση έπλασε τό•ν
α,νθρωπο έ
ι λεύθφο. Ή έλεvθειpία ,δεν
'ΙΤ'ρέπει ,γα τrαραγιvωρίζεται και νc;c
•καταπατηται.
Ή σu•vειδητ�οποίηση
,Όυ δικα ιώματος της έλw9ε.ρίας χα
•λυθδώνει τόιv α,,θρ
, ωπο. Ό άv,θρω
πος Ε)(!ει την ύποκρέωση vα γνωρί
ζη τό φυσ ι,κό ν&μο ικαι νό: συμ,μιο,ρ
Μόνο.v ετσι θα:
φώνεται μ' αύτόν.
έπέλθη Π'ρόο,δ,ος, τελειοποίηση, άπό
λαυuη της χα9άς καi των άγαθωι
της ζωης eι έ,λευθε,ρίq:. Ή συνείδη-
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,,,

μ<:ΝΟΙ\Ι
. ση της έlλιωθφίας χάνεται
,όιr.α.ι, =eνας δέχεται ινα .εtναι δοϋ
�'Ος, ΟΤΟ3\Ι �.;rετιαι lσTTJJv ά.δv
vαιμία ικα1 στο ,ψό6ο. '!Φλ«�l τότε
ό πόνος ·θα ξ,uτrινήση Το αΪ�η·μ:α
τη ,: άιθρωπί,vης ό:ιξι,οπpεπείας
,καί
θα ψοuιvτώση τη,v •lεJ:)
' n ,σ,τίιθα τηc €.
.λειιθερίας 'Π'ΟU ψuσιο.λογι,κό: 1<1ρύδε
τα1 σιε κά&ε &,.θρωττ;ο. Τότε θό: γί
""11 ,μια rοωτε:ρ11κη iπανάσταση . Δέ.v
eό: ύιπάιpχη ιπιό: Φό60ς. Θό: γ.λυκ-ο
χαράζη ό t<ιrφωμός. Χ ριειαζεται Ιο
•μως άληθι,vη έπαινάσ-τ,αση -έ'Ι'α•ντίο,ν
τώ1 κ,ακωv τάσεωιv ΤΟ ύ ,έαuτού, έ1να<VΤίΟν ;,οϋ παοε,;>,,θ&ντ·ος, έιvαντίο;ν
της άδρα•1,4εί,ας .;.ηc 01κέ
, ψε,ως καί της
θ�ήσεως. Πρέιττει
διαt<υθη ό φό6ος, νό: άπο-κb,τη το -τrοpε.λθό;ν, vό:
γι
, φΕJμισθη ,κάθε δε.στrο;,εία. Νό: αvα
ζητηSη η '•Αλήθεια. τό σύτ, .εξοίισι·ο.ι,
ή έ:λιευθφία, τό φώς ! Κ ις:ι; ι •νό: άνα
ζητηθ5ϋν δχι μόνοιv για τον έαuτό
.μας, άλλα y:ό: διλοuς. Ό,λοι μαζί,
έvωμένοr, ,ν' ιάκ•c�θή,σ,ω1μι: το φυσι
κό νόμο, ,-ό μο,1<α'δι,κό ιΔιδάσκα.λ·ο
των ώ)θρωπuνων σ')(ΟΟ'ΕωtV.
λλόl'ΟV
-ε-rσι θό: γί,vωιμε δuι1,1crτοί, έ.λεύθεροι
Jς' εύτuχισ�μένοι.

wα

2.-Ό ανθρωπος εχει το iικαίω
μα ν' άντλη άπο το περι6άλλον του
τό: μέσα για τη συντήρηση τού όρ
γανισ-μοϋ του καi τά μέσα για την
πνευματική του �ξέλιξη.

Τ

Ο διικιαίωμα αύτό εΤ•ναι πρω
ταρχικό καί Π'pοηy,είται άπό την άν
θρώπι,νη ιέ!κ.διj,λωση. 'Απ' αύτό,v ά
ικό μη τQV ,μ-ητρι,κο •κόιλπιο τό έ',μ'6ρuο
άντλεί άπο τό ιπε., οιιοάιλλον ,-ό: μέσα
της σu,,,.,η,ρήσεως καί άναπ.vξεώς
ΤΟι;. Ή φύση, μ
, ε τό σuιαίσθrη,μα
τηc στοργης προς τό: νiψτια, ά:vαγκά
ζει σε άναγ-νώριση τοϋ διικαιώ·ματος
της ζωης καί της 6υη6είας των ά
δvνάτω,v, γιό: νό: μπορέσουιv κ,αί αύ
τοi ν' ά,ντ,λήσου>J άπό τό πε,ριδάλ
λοιι τό: μέJσα της σu•ντη,οήσεώς τΌuς.
, αίνη μο
ΓΊατί, άιραγε, αύτό vά σu,μο
vά)(!α κατά τη 6pεφι,κη ήλι,κία, καί
δχι για 5,λη τη ζωη καί για c,λοvς
-τοvς ,άνθpώποuς, ά\,εiξα1ρ,τήτωc
φU
λης, γέJvοuς καi -τάξεως; Άπό Π'Ού
' μφι,κ·οi άντ.λοϋν
δικαίωμα vά κα�

-το

-rακιρατοϋ,J για τον έαυτό ·rouς Τ'ιΓ
άγαθό: της ψης Ι<'CΧι ινό: κατα'δικά
ίρuv -rους αλιλοuς, που εΤ:,uι καί αύ-
τοi άνθρωτrοι, σε στειpήσ:εις, σε ά 
.μάθεια Ι<'αi σ ε Π'\,ΙΕUμαπ-ικη ,vέJιφωσ�η;
'Η ε�ία τric κιοινω-νίας θό: έπέλ
θη με δ ίκ.αιη �Ο'μη τών άγ,αθων
πού,
•κιαi καταμφισ;μο τωιν -«όπω,ν
χρειάζονται γιό:
τη,v
παρΙΧγ,ωγή
TOUQ.
Άποτε.λεΊ
πφιψρόνηιση της ,ανθρωπίvης άξιοπρεπείας ή φτώχ•εια
και ή πεi•να, στηιν όΠ'οία τόσοι αιv0,ρωτrο, εΤ,vαι •κα-rοδι1κασ,μένοι.
Οί
<J'f.fJPC\Jμε'VOι 1EJ)CO.V,J 'Τό •δι1καίω
· 1μα V(X
τούς άiνήκει
ζηrrήσοu,v έκεί•νιο π.:>υ
•κατά φvσ,ιχό δικαίω,μα ωστε v·
ποκτήσουν τό: ιμ·rο α τη,c ζωη,ς καi
τηc τrvεuματι'Κης άναπτύςεως.
'ΑΠ'Ο'11ελεΊ πειριψρό: ηση κατά της
φύσεως ,ή ,διά!κρισιη ,-ώ,J άνθρώπωv
σέ τάξ,εις, σε εύγεΜεΊς καί υέ χυ
δαίους,
σε λει,ικ,ούς κ·αί σέ ,μαύ
ρους,
π�λοvσι·οuc καί σί φτω
χούς, σέ γραμ1μτ
α ισμέινοuς καί ::τε
άγρά!μ•ματοuς. ιΔi:. θό: εποεπε vό: ύ
πάρχc.ι,•J «άπc1<ληοοι της τuχης,>, .:>
• υ
τε νό: π.:ιθαίνονv ανθοω,
. ποι άπό πεί
να, έr,ιω
αλ.λο.uς πλεc-,άζοu-v τό:
άγα!θc.:. Ποέπει ,v· ,ά-ναγ•νωρισθη σέ
δλοvς τό δικαίωιμα ινό: ίκ.:χ,•::,ποιοί;,v
τίς άνάγκεc τους, έpγσζόμενσι σω
μc;π11κώς η διαν, οητικώς.
Τ,:χ φαιΙJό
με:α τιοϋ 'ΤΤ'σιp,α::τιησιμοϋ, τηc φτώ-
χειας χαi της ,ά>vε_ογίας όφεί\')1,ται
στό ότι ή κοι,νι,,,vία δέJν παοέχει σέ
όλα τό: ,μέιλη τnς τό: μέσα της έρ
γασίας �αί πο;ραγωιγης.
Ε'ίπα1με δτι κάθε &v8,.Jωτr::,ς !:χει
τό δικ•αίc..�μα v' άiντλ
, η άπ,'� τό πε
ριοά.λΥ\•c,ν TCX μ.rοα για τη; Π\'εuμ,α
ΤΙΙΚή του έξέ,λι•ξη. Πινωμαηκ11 έξέ,λι
• ξ η δέ:1J έ·Νοοϋμε μόνο-ν -ή,J άπόκτη
ση y•νώισεc.:�ν ,καί άivόmτυξη της -δ α
'Ι'Οίας, ά-λλό: καί τή,v ή9•κη καλλ:έρ
, c τryι όποία έπέρ,χεται
yεια, χω�i
1 ;,ς δια"JΟ11.1ς
μ,ονομειρης crνάπτuξη
μέ fβικη άτοοφία. Ή έ:πrειρία καί
οί γvώσεις τών άν&pώπων πού προ
•ηγή•θησCΧJν άπό ,μας {πά,ω στη rη,
vται μέ τή-ν ιέκπαί
π,ρέπιει νό: μεταδίδω
•
δε,uση εvκ•ολα ,καί άΠ!':ι:.'Ιόρι::ττα. Κα
rνένα Θμπόιδιο δEiJ ΠΟΙ:Π'εΙ να Πα
,ΡΕ'μοάJλλεται στηl\/ έλεύθερη ερεvvα,
πού δέ'ΙΙ πιρέπει ποτε Jό: περι:::,ρί, ζε·-
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ατrο.

-τα,
ιδογ,ματι<Κέc άξι•:Jσεις.
Τά ,μέσα της Π'νεuμισ;τικiΊς ά,;α
πτύ§εως Ιδέ.v τα :εδωσ-ε άκόμ.η rι κοι
-rouς άι\Λθρώπους.
,γωvία σέ ι&λιουc
'Αλλά ό συνειδητος ά.ιθρωπος πρέ
πει ν' ά,τ,οτι,νά§η τn ινάισκη υτην ό
ποίcι TIJ.V οφατάει Τ ο πνεuματι�ο
--σκ':>τάδι, ινα -rrαλΕJμήση τόν έγωκειν-nρι01μο και ΤΤ)ν άτΜησπία, και <ΥΟ:
VΠΕρασπισ,θη τα φuσικά ΟιΨαιώματα
δλνΥJ τω; ώθιοώπω<ν. Τότε ή τυρο:J.ι
'Vία και ή δΟΟ"Π'οτεία eά καταρpεύ• σονν. 1�ρος ικαί κα:ταιλιηής
τών
τupάοινων ,ε'Γιναι ή διαφώτιση
περι
-τώrJ άιv9pωπίινω,ν
δ1.1<αιωμάτ1vν κ=ι:1 ή
.
έ,ε,ργητική ΙUΠεpάσπισή τους.
3.-Καvένας ανθρωπος δεν είναι
προνομιουχος μ�σα στη ψύση, έπο
μένως δέν πρέπει να εΤναι οuτε
. 1<αι στην κοινωνία. 'Όλοι εχουν τα
'ίδια δι•καιώματα και τ ίς 'ίδιες ύ
,τοχρεώσεις άπέναντι του συνόλου.

_Κ

/

ΑΘΕ &νθρωΠ'ος
έκδηλώνει τη
<>•κή τσυ 5υιιαμι'Κότητα καί τίς δι
κές του 1κανότητιες. Αύτο όφείλεται
'στην πνειψατική του ώpι•μότη'ΤΌ: καί
στίc π.οσσπάθειες wou καταδάλλει,
ικαθώς ,και στή,v έ
, πίιδρα, ση π::.ιu εχ<ει
έπάνω του το wεp,οάι,λισv. 1',άθε ά
τομικότης εχει σέ ιλ,α,ν.θάνοuσα �α
τάσταση τίς ϊ•δι,εc ίκ,α::ότητες, άλλα
τ� ιά:νάπτυξη ικαι η έ,κ,δήlλωσή τ::,uς
δέιν εΤ'Vαι τ1αυτό)(!Ροvη_
Οί μο ρφες
l(JTO
ιδιάστη,μα TOU
έi<iδη�ώ\/Cf\Ι'Τ1(Χι
•
•
χρόνου σέ διάψο,pες οαθ,μίδες έξε·λί
ξεως. Ή φύση wα,pέχει τά πάντα
τοϊς π&σιιν. '5ξα�ρταται δμως ό:πο
τη,ν σφΟ μιοιωτική
ίικα�νότητα ,κάθε
1μορφης 'VCJ. �δέχεται ,μέχρ,c έ,Jος .:)
ρισ1μέΜου οαθμσίι τις εύεcγετικi:ς έ
rπιδράσ,�ις της. Ή με,λέτη των λει
"!10Vργιων της ψύσεωc άποκαι-ύη-τει
rτο ινόμ;ο, που ή voryr;,κή ικ-:χ·Jότης του
άνθρώπου σι.Μλαμ'6ανε1 καί έκφρά
ζει ,μί τή λέξη «' Ισότrις)>. 'Ο .ιόμος
τiic ίσότητος uπάιpχει. ·οτα:-ι ομwζ
;,_έμε «ίσότης» iιννοοuμε το δ•Ι<αίω
μα wov έχει κάιβε ,μ,ορφη νc: παίp'Vη
ό:πο ΤΟ περιοάλλΟ'V δ,τι χρειάζεται
γιά
της
καί
τήv
τήιv
ι::ίπαρξή
διικαίωμα
δμως
της,
4jξέλ,1ξή
- ιrrou σιιvοδείιεrαι άπο -+iw άντίστ:>ι-

·να

άναγ,;:upίζη το. ί
χη vrτox,p� η
ιδιιο ιδιικαίω
, μ,α και στους άλλους και .
"10: τους ιδί:;η τα ιμέσα για
το
Ιέtξασ,κ.ήσουv. Έτrαμ&ως, ίσότης εi
'11.αι ή ιίσότης διικαιωμάrω-1 και ότrο
, αί οχι 6ε6αίωι:: ή Ισό
•χρεώσεωv, κ
τη
, ς ί.κCΙΙW>τήτωv :και δι..ινάμεω,;.
εΤιναι ψαvειρο δτι ιδέv �πάοιχ-ει . Διν
ύπάρχ,ει ιέξ αίτίαc -roO Ε:α�σρετικοu
οαiθμ,οίί έξειλί§εως στ0<ν όποίο 6ρί01ΚiΕΤαι ικάθε
Ή Ισότης δικαιω
μάτων ικαi ·ύπο)(ίοεώσεω1 άπι:J1κλείει
τήrJ ύπαρξη καi ό)�uy,vώριση προvο
ιμιούχω
, ν όντων. Ή Cπι:υξη πpΟ'Vcμί
ω; ψέρ<νει ,μαζί της τή
Ό
, v άδικία.
ψι,σ
• -ικός ,vόι_μος δέ:, '<ά'Jει κa:1μμ:ά διά
κριση ,μεταξι.ι <Q,\(,.,'1) των όντων ,και
ΤωJ ,μορφών τiic δηιμιοvpγίας, 6οη
θώνταc δλα στή,v ,χl'j:c:κοπη έξέλι
ξή τους.
•Είπαμε δτι στή 4>ωr- διm<ρίl'Ομε
IΙΟ'ότη;τα δι,καιωμά1ων καi ύπcχρεώ
σει...-ν, <ΚJαί οχι ίσο r1τα ίκαvcτήτω·;,
όργανικC'\\,• η πvευμ:χτικώv. Αύτες οί
ιδιαψc,pεϊ πpοέpχσ�Τ.Jι άπο Τη δια
φΟρΟ: της ')(,ΡΟνιικι1ς άφετηρίας της
•μσρφοπσιήσε,ως κυ:1 cνvειδητσπc.,iι
σεως των όντων, κσ:1 έν σ,ηεχείc,ι
·άπο τη διαJφορά τω� έσw-τεοικr:W
πρ·οσπαθειώιν έ-κάστοu,
καθώς ικαi
τωv
έπιδράσεων του φΙJ(JΊΙΚΟU
.και
πνει.1ματι1κοΟ πε1pι,6άλλ,ανrο
, ς έ•κάστ�οu.
Έπdμένως, οί ιμεγαλύτεpες
ί.κανό
τητες, έπειδή οοηθ
, ήθη,κα•v άπο το
περιβάλλον,
όφεί>ιοιη ινα eκτrληρώ
σουv το χρ
, έος τους τrροc τό πειρι
οάλλσν, •έι6υπηpετώιν'Τ1<Χc το σύνωνο,
για ινα tνισχιχrουν ικ�αι τών άλλω<ν
την έ§έιλι,ξη, Κ1' αύτο χωρiς Ικα,\J
μιά άξίωσ,η vτrε;ρ.οχης η εί,γ,νωμΟ'σύ
<νης, ,:χλλ'
ά-π�λη ιέ,κτέλεση καθη
ΚΟ'VΤΟς.
·ο,τι ί.σχύει για τα άτομα, το
ίδιο ί·σ-χύει =1 για τα εθνη ,κσ;ι τίς
ψuλές. •Καμιμια ψυλή δέιv ιμ-rrορ,ει ιvα
εΤ< ν αι τrρσνομιοιι)(Ός ιη έJκ.λεκτή, κα
νέναc Ιδέιv μπορεί' ,ν' άξιώσ,η ιδτι προ
σρί•ζεται ινα 1κu,ριαρχη .κ:αί να διοι
κη Θλέr:,;, Θε:pu τους αλλιοuς α11θpώ
τrοuς. Οί παράδοξες ικαί π�οyες
αίrτές άξιώσεις δέ.v ,εχοvι ικαμ,μια
6croη. Τίς Ιέπpόοαλαl\l, γιατί ο! σJV
θρωrιrοι δε.v έσwειδη-rοΠ'Οί'Ι'Jσαν άκό
μη τα διικαιώματά -rouς, η για-τι
δέχτηκαν ινα τα ιάπcορνηθοw, η γιατl
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φσ6ήθη'1(iαν w' ά>ντισταθοίυ και 1μετε6ιλήθηΟΌJν σέ δοw,σvς, λιησ,μοινώ\f'Τ'<Χς
τryy άνθρώτrινη άξιοτφέπτεια.
Στη φίιση δΕJν ύπάρχο,w προvό
μ ισ. Στrw ά,θpώπι,νη κ
, οιll'ωνία άπό
Ο:Υ'VΟΙα η άδΙJV<ΧΙμία άνο;yινtv-ρίζοvrαι
άινοή'Τ'ως 'ΙΤ,ροvόμι·α, και μc:ολιστα σέ
ό:ΑJρώπους συνήθως. χω:pίς
άξία,
π.ρσνόμια τάξεως, .καταγωγης, επαγ
γέλματος, τrού iκ=οιοw τη μ
, α
ταιοδοξία ,και την κ·οιιφότητα, γεν
νοw Τη'\/ άJδικία ΙΚΙCtι ι<αταιrί,εχτη Tωl\l
άn.ιθρώπων, τη -δοuλιεία τώιν πολλωi\Ι
σ"rούς όλίγονς.
Τή δουλεία και τη,1 'Τ'Ι.Λραwία οί
πφισσό,,ερ,οι τις μισοC.ν, έν τού
-rοις αίιτοi εΤv.αι πού τίς συντηρονν,
J.ΙΕ ΤΟ ,λήθ01pγο ,�αι τη vάpκη πού
ψ έpνει ή mrιooJ\η Της οίας ιι<αί ή
τ•ρομοιφατία.
ΕΤν.αι ,μεγc:ολη πλάινη δτι σε ωρι
σμέvες πφιστάσεις
�pειάιζ,εται
vας ήθι.κός •δι1κτάτωp η μ
, ια όλιyα;ρ
χία ήθικων ό:�θpώπω,-, Π'ΟU
,μ•εΤα
χειρίζcινται
16ί-α για το ουμψέρΟ'ΙΙ
τώv πολλωiΙΙ, για νά έψΟ'!)μόσουν Θν(Χ
ίδεαλογικό σύστημα π,οu νά έξα
σφαlλίζη την rrrpόoδo κ
ι αi τ ή,ν είr ημε
ρία του συνόλου.
�στα, fvαc ανθρωπος n μια ό
μάι5α ά•.ιθιοώπω1ν, άνrίθιετα π•rJός τή
θθληση των πε.οισσ•οτέiοωιν, •με, ταχει
ρίζεται οία yιά να .έ,ψαρμόση εσ'Τ'ω
και τό τελειότε,ο,ο σύστη,μα διακυν
6ερ·�ήσεως, ό α θοωπος ιαίιτόc η ή
όμάς ά•νθρώπωJ, αύτcιματα &π,ομα
ιφuνεται
άπό τηιν ,ήθιική, γιατί ερ
χ,ε-τ'αι
άντίθεuη �ός '!'ό ψuσικό
νόμ,c,
περιφ,ρο,νώνrας τους αλλους
ά�Βρώπ,ους Π'ΟU τους
μετα,<ειρίζε
'Τ'α!Ι σά� ικατώτεοα ον'Τ'α καί γί·ΙΙ'ετσι
τύιραr�νιόc τους.
Κσ.·,-ένας δικΤά'Ι'QΟ ιδέl\l μrττοοεί vά
εΤναι fy3ικός, κοιμμιά όλι-γι01οχία δέ:ν
μπορεί να εΤ·vαι ,δίκαιη, γιαΤί <ΤΤ'αρα
Υ'νωρίζει τά �uσι,κά δι,κα
, ιώματα τοv
άνθρc�που. Ή ί.CΠΌpία μας διδάοsκει
δτι κ
ι ά·θε δικτατορία, δσο ,κι' άν ε
λαιμψε φαινταχrrφά για ε.να ,μιικ,ρό
διάσ-rημ•α,
,στο ,-.έλ,ος ,κατέρρευσε,
ιμέ άlvυ•ΤΤ'aλόγιστη ζημία του σur;ό
λου.
Ό ψuσικόc vόιμος δέ.ν ά.,έχε
ται ,vο9εία. Μέ την τu-pαΙΛνία δέ•.ι ά,vα
π
τ ύσ1:,,ε-rοι ή -έλ,εu3ε_οία, μ
, έ -τή,v άδ:
κtα ιδέν π,ροάγε-ται •ή δικωοσύ�νιη. Ή
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, υ φέp
παράι5αση του φυσι•κου νόμ
, ο
καr:
\ΛΕ!ι .διασάλευση της iΙΟΌρpσπ-ίας
,
τήι
τnροκοJλεΊ ,τή σύγ:χυση και
πλάνη,.
Στσθφη προσήlλωσιη στίς άρχές.
Π'ΟU ώταριpοοw, άπό τή, ,με,λ
, έτη τοv
φυσι•ΚΟU ,νόμου, κ
, ,αι έφΟΙpιμογή 'Τ'ΟVς,
στόν άτcψι,κό κ
ι αi κ
, ιοιινωνιιι<ό 6ίc, Θά
Όδηγfισοw σέ wώ-ηεlριο
πολιτισμό
κ,αι σέ ,κοινωνιιl<!ές μ
, αpψές, στίς δ
ποΊες Ιδέ Θα ιεΤvαι όwιεJκτοι πρΌ<1,•ομι
οίιχοι, άλλα θά άιπ,α,•έiμετπ, σεοα
ισ'μός ικαi τι,μή ιμ<JΙ\ΛΟΙV στοuc
σ10ψοuς ικαi στους >έινόιpεrους, που σέ
δοVΤΟΙι '!'Ο φ
, υσικό ινόμο κο.ι τcύς συ-·
Ι\ΙΟΙΥθιpώιπ,ους τους.
Αίιτ�οi ,σίιδrnοτε eά σ�ι«.ψθ:ιϋv •.ιά
ζητήσου� •πρσ,νόιμια, ιάλλά θά θuσ,ά-
ζοινται γιά τους &.λiλ'Ους καi θα ύ
'ΠΕpΟJσπίζουv
τό ιδί,καιο.
Τ f,Ό101
πρrnεr •.α εΤιvαι οί αpχοντ,aς, ώστε
ινά λει'Τlοu1οy,ου,ν οί νό,μ,οι καi νά πα-
ροJμιφίζΟ'VΤαι . οί Βοwοοποιοi καi ο1
σψετεριστ,αi των δι,κα
, ιωμάτw,
,0'1 1
άJν81ρώτrου.
Ή ευη,μφία τή,ς ά>1!8ιpωπί νης κοι
νωνίας οpίσκεται
στα χέρια τω;
πολJ...ω1 και έξαρτδ:ται άπό 711 φω
τισμέινη θέλησή τ·ουc για νά 6ασ1-·
λειύση ή ί.σότης, δηλαδή ή ισότης δι
καιωμCΧ1'ωιν καi ύπΟΙχpεώ:τεωι άπέ
ναντι ,-.οί) σu•νόιλ•οu.
τωv
4.-Ή άναγνώριση αΟ:,τώ ν
,
άρχώ ν άπο Τούς άνθρώπους
ποιοι
ζοvν σέ μιά
εύνομοuμένη
κοινω
νία, άποτελεϊ πράξη δικαιοσύνης.
'Όταν άναγνωρισθουν σέ καθέναν
άνεμπόοιστα
τά δικαιώματά τοv,
θά θεcrπισθοvν νόμοι ποιί να δημι
οvργοvν με'Ταξύ των άνθρώπωv σχέ
σεις όμαλές και άρμονικές, δηλαδή
σvνθηκες δίοv πού νά άρμό�οvν σε.
λογικά και πνευματικά οντα, οπως-,
εΤναι ό ανθρωπος.

ΜΕΤ Α τήιν εξέταση της θέ.πωc;..
1100 ά,v8ρώπc,u 1μ1έσα στη αιίιση σάν
ο;ύτcινομης συνει-δη-της άτc,.ι;κότη
'Τ'Ος ττ�οu Θξειλί,σσεται με η)ν ,φcσαρ ·
μογή της στο ψυσι,κό ·,όμο, μετά.
τόv κα8ο-pισιμό τοϋ δ1 1καιώματοc ,ης
ζωης •καi ,C:,v μέσωιν τίi•ς τrνευματ,
κης έξε�λίξιεως, καi μετά τη διαγpσ:-

.....�
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,φη τών ύτrοJGρεώσεων τοϋ ό:τόμΌu ά·
- έναντι τοϋ σι.�νδλοu, {:pχε:ται ή έν
π
νοια της δικαιοσίιl'ης, σαν λογική
,σu,έπεια καi σνμπVΙ,ήpωμα τοϋ κύ·
-ι<ι<οu τώv ό:τομικώ.v δι,καιωι,.1άτωJ πού
πρέπει ινα ιάvαΥ'νωρίζωνται ,εκ μέ
,pοuς TOU σvvό.λοu 'Π'pΟς TC) ατο,μ,ο.
Διότι τό ατομο εχει δικαιώματα
καi δέ11 π�οέπει να 'Πσιραγvωρίζεται
ή βασική καi θεμ,ειλιώδης φυσική άρ
χη δτι ή άϊνβ·pώπινη ά-το,μι-κότης ·εΤ
ι,αι μια δι:,vαμη πού περ:•κλεί,·ει
Π'ειρες ίκαvότητες vοηηκέι. καi ήθι
κές, τrού τήv έκπλήpωσή τους πρέ
-πει 'Ιlα τή,v ίιπσ6οηθήσ-οι,,v κατάλληλες 5ιcλογικές -καi κοι•vωJικές σvv
·'θη,<ες.
Για να 6ελτιω9η τό σύιολο
της
'ΚΟι·vωvίας, πρέπει ινα 'ΚσJλλιεργηθ·οίιv
ι<αi ,ά με-τσ.μο,ρφωθουv ίδε-ολογι,κώς
και ήθικώς τα &το.μα. Ή ,κατεργ:χ
•σία καi ώρiμαινση τω,v ,άτόομ,c.::,v
θά
111ραγματοποιηθη όμαλα και θα εΊ
ναι άποδοτι,κn , μό-vc•J &1 κιrτα�οηθη
.καi έφαρμοσθη ή &1,1οια της δι,και
ο:η:ι1ης, πού έpμηvεύεται ιμέ τiς λέ
ξεις: « Σέ καθένα, έκείvο πού του
.,&,τήκει».
,Πρώτα-τ11ρώτα, λοιπc-1, κά2Ξ: α•J
,€·ρωπσς 5χει τό δικαίc.::μα ιJC( του ά
'Jα)' ,ωρισθη ή θέση τrού ,κατέχει μ
, έ
·σα στή φύο-r�, σα •φυσική και πvεuμαΤΙ'κη άlςία, πού πε.pι,.<λείιει σέ μι
.<
- ρογραφία τό σύμπαν. Κά3ε α-vθρω
πος, δποια κι' αv εΤ,1,1:χι � ιτνλή του,
-τό γέ,ος -rou, ή τάξη του, ή μόρ
.φωσή του. ό βαθμός της -vJητι.κi1ς
«αi ήθ,κης έξε�λίξεώς τ::υ, εΤ ι1αι α
.ξιος σεβασμού ,και άγάπης, εΤι1α�
μέχιρι
έπιι5ε-κτικός τΕJλειοποιi;:τεως
'Όλα τα ά,Jθρώπι,;α
τού άπεί.οοu.
ο,-τα εΤ'Vαι μέiλπ · του Όλου, uίοι
του αύτοCι Πατρός. 'Επccμέvως,
ή
άδ,λψότης των cr,1�οώπωv δέv εΤιναι
,μό,ΟJ ήθική ε,•vοια, ό).)Ια κbι φυσι
κός ινόμος. Ώστε οί δεσμοί μας :μέ
τούς &λλοuς ά,veοώποuς εΤ,vαι ούσι,α
,στικοι και οί σχέσεις ,μας μ' αύτοuς
πάντοτε άρμσvι
πρέπει vά εΤ•vα�
...:ές.
Ο, αν2,ρωττ�οι ησαν πάιvτοτε πρό
'θι,•μοι v' άvε)"είpου1 ,,αούς στό Θεό
σα•; δημιουργό του παιντός η στους
Ε.ε.ούς σάιν έ,.<.π.οοσώπους τωv φu:σι
c<ώ,J δυνάμεων. Π,ρός τό μέpος ιδμως

α

τού Όλου, ;rpός τή μιιφογ;ραφία
'Τ'Ού παντός, π•p ός τοv Qμιοιό τους
ανθρωπο,
άπi σεδασιμοϋ έκlδηλώ' νουν πεpιψρόΙΛησ η, �vτi άγάπης έ<κ
δηλC:)νουv ιμίσο
- ς, :άντίθετα τηρός ,κά
θε λογική ,καi δικαι'οσvνη.
«Σέ κοιΒaναιν ,έ.κεΊ110 1110ύ τοϋ ά
vήκει:). Και &:;ή,κει σέ κάΒε α\Αθρω
τrο -rό δικαίωιμα
γ' ά,ναγvωρισθη
σαν αύrονομ,η σιυνειιSrητη άτ,c,μιικό
της, ίκα,η να έξεiλίσσε:ται , μέ τή,v
111ροσο.1pμιογή της 111ρός το φυσιικό
.κό!θε ,έπέ�μβασ,η
ινόμ10. Έπομέ!vως,
ξένης θΕJλήσεως στηv αότονομία και
στήν έξε�λικτιική ροή 111ού ά!κολοu
θεί κάθε άν8ιpώπι,1η ,άτ,ομ ι,κό·της, θα
τή-v πrnοεξέκ,λι,vε crπό τήv έξε'λικτιικi)
της Τ'ΡΟ<χιά. Ή ιcrv•θipώπιιvη άτο
· .μικό
της πρέπει
,διαγράψη
<άvεπ,ηρέ
ασ-τα τ.ούς <έξε�λιικηκούς της κύκλους,
ιμέ τηv άλ,λ,η,λοδιαδοχή τωv φα�rνc•μ-έ1,1ωv της ζωης και -rou <Εtαιvάτ·οu, ,μέ
χρις στου ψθάσΈι σrrήν 1111,1,;u,μ,ατιικη.
ώρί μανση, δποu ίιπόρχει ή τε.λειό
της.
Ή κοινc.::-vία ,έχει τπ,v υποχρέωση
νc; πσοέχη σi ,κάθε α:τ>cψο τiς συ,
θηκες τ-:;Cι δίοu και τά μέσα γι'
αuτη τηJ προσπάθεια
της τελειο
ποιήσεως έ1κάοπου. 'Έχει τiΊ,v υπο
χρέωση
,vα τrαρέχη τα ·μέσα της
διατρσφης ,και σu'Ιlτηοήσεως τα •μέ
σα της πνωματι•κης άvαπτύξΕ!ως, μέ
τήν καθολική
έκπαίδευστη και την
αίοθητική καλ,λιέ�ργεια.
'Απένα;vτι των ίιπσ)(!οεώσεC:,: της
αύτC:·ν ΕΥΕΙ ή rκo1r1Ci.tiιία τΟ άντtστοι
χο δ,καίωμα •ι1α 1,1ομοθετη και tνά κυ
οε;ρνδ:, -vά έπι6άλπ κu1.οώσει,ς
ικαι
ποινές ιμέ τό μο αδικό σ•κοπό να ,έ
ξασφCΙλίση σuιvιθηκες 6ίου, ΠΟU να
• λεύθεpη
έπιτρέπ οuν τήv
ι
,δράσιη
καθε,νό.ς
χωρίς κΟJΙΙεινός, νά πσρα6λάπτεται rί ινα έμποι 5ίζετα� ,ή πρό
οδος καi ευημερία. 'Έτσι ,ή ικοι•νω
vία ίιποχp,εοCιτα�
•.ά
ι δ ια)(ε�ρίζεται
τή γη, τά 'Π'pοΊc'ΙΙ'Τα της, τα μέ�σα
της παιpσJγωγης ,και ιδ.λα τα άγαθα
τηc: ζωης,
και
να καταιvέμη με
1l'Vειιμα άπ6λuτης
δι,καισσύνης σε
κσ•θένα; έκεΊ,ο πού -r::,C, άvήκει,
έ:,μποδiζοντας
τ,οvς
σφlετε,ρισμους
τώ.v ίοιχuροτέ�ρωv καi τή,v άνάδειιξη
ηρc"'.Jμιούχc.::•� ,άτ6μωv ΙΊ τάξ,εων.
• Οταr� οί πειpισισότεροι άποκτή-
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συνείδηση 11ου ,rεριεχc,μένου
,σονν
..,-ώ,.ι λέξεω,ν «Σε ,καθέναν {κείνο πού
""'!"ου άivήκει», τότε άνeμπόδι'Ο'11<Χ ·θά
ΙΙθεσπισθοΟ.ν νόμοι και .θά δημι,ουρ
γηθη κοι,νc.:ινία με συνθnκ-ες οί-ου πού
". άρμόζη σε �ογι,κά και π�νευμα
r τι"1<0. <$ντα, και ·ο! σχέσεις τών ά-.ιθ-ρώ
"Πων θά εΤ ιαι δμαλες και άρμ,ονικες,
• α έμπο
γιατ1 ή άτο
, μικη δράση δε e
�ίζεται, σλλά θά έu111νέετ-αι άπό την
1:ννοια της καθολικης 1δικαιοσύ vη ς, ή
καθολι <η
στη,v
.όποία άποβ.λιέπ,ει
-τrροοδο .και εύηιμεpία. Αύτό δέν πρα
οπ,ως ψα;ε
γματοποιήrθηκε άκόμη,
·ΦΟ: δείχνει τό κα9εστώς τ,οι} π,ολ.έ-�οu, ή ψτώχεια και ό ή9ι.ι<ός έκτρο
χιασμός τω,, ,άveιοώπωι Τά τup,α vι.:
κά καθεστώτα ·δικαιολοy.οCιντα•
δτι
:μ1εταχειpίζc,vται ·ο ια και ΟC:J,_ιε.;ΟιΝ
τη,.ι rατομικΊ'J ,έλ
, ευθεpια, με rn·; πρ6ψαση της σκ
, οπι.μότητος, ληυ μονών
-τας :δτι ή π�αpεκτρο-ττη άπο το φu-σι:κό νόμ,ο δέν μ
. πσ
, οεί .ά ι-1.:ιvη άΘεμέλι·ο τηc ,κοινωvίcις
,·ιμώρη-rη
π οέπει
και
.κατανόηση
'VCX εΤvαι
,
·έψαρμογη άπό κάθε άvΗρωπο της
i.Μνοιας της ,δικαιοσG,νης και ή άvα
τη.:; κοι -ωνιας
yνωριση έκ ,μέ.οοuς
'110-J κανόνος «Σέ καθέ.tα., �,εiν:> ηe,ι,
-roO άν-ήκει».

n

5.- Φuσικο :πακόλοuθο αuτωv
,-ών αρχών εΤναι ή άναγνώριση σέ
·rης
r1<άθε άνθρω'Πο της :λεuθερίας
-σκεψεως, τ ου λόγου και τηr, συνει 
δήσεως, σαν δικαιωμα που δε·v μπο·ΡΕΙ ν' άφαιρεθη άπο κανε;:).y

ο

ιτρι:π�ι
, c
vό-μο
ΦΥΣΙΚΟΣ
είναι ό :pι,θμιστής δλωv τω,, εκ
δηλωσ·ε-ω·v rrη·ς ,ά 8,οωπίνης ατομ, ,ο
·τητος και έπο.μέvως ό rέμπ
, 'Vωστης
-rων κοι.ωrνικ·ωv ·θεσμωv Θα ι:.πpε
ιτε, λοιπ0t.ι, •ή 'δικαιοσύν1η να εί.-αι
,ή ά·ναγ,ώpιση των δικαιωμ.άl'C..V ΙΤΟv
παρέχει ή ψύση 1 Γιατί ,ή φύση 1•α1ρέχει καθε τί τrού σι,vτελεί στη; α
:εναο ε,ξέλι,ξή καθε μ,φψης, ενώ η
' θεσία, μη γvω.ριζοv
ά:vθρ_ώ'Πι vη vο,μο
·τας τη- σύσταση, τίς άiνάγ.κες <αι
.,-ήν κατείιθυινση .καιθε άτομι·ι<όrη rος,
·πολλές φορές χαρακτηpίζει ω _, δι
,,-αιο1 δ,τι σι,μ-ψέρει στους λίγου-� i\
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, yνοώvταc το ψυσι
στους πολΑ.ούς, ά
κο δικαίωμα.
Σ&μψωrνα με τci �υσι:κο 'οί-καιο,
δiιv ,μ'Π- οροσμε 1τα:οc'χ ν' ,άJναγ'Vωρισω
μ.ε σέ κάeε άν•θοωπο σαv άναψαίpε
'\10 δικαίωμα τηιv έ• λεuθφία της σvέ.
ψεως, του λόγου ικαι της συvειδή
σεω<, σαν απαραίτητες :έκ&ηλώσεις
με -τις :ότrοΤες ά · εοαίνει τις οαθ,μί
δες της πνΕJυματικης του ,έξελί.ξεως.
α') Έ λ ε υ θ ε ρ ί α τ η ς σ κ έ
ψ ε ω ς - Ή λειτοι,pγία της σ.κέψε
ωc εΤνqι. μια i-κ,α'Vότης που τrι ; ε
ξεδrrλωdlε ό αΙΑθοωιτrος, ,αφου "ΤpC:τα
αίσeησιακό
κατάλiληλο
άπέκτησε
, π,οίοv άvτιλαμ6ά
συστημ<?-, μέ τό ό
νεται το� άvτικει,μενικό κόσ,μ,ο που
τό� πεοιοάλλει, f•;\έ τή yιώση του
tξωτερι,κοίί κό-σμ·ου, έ νοεί τή λει
vό,μωv ιης φύσεως,
τώJ
'Ι'ΟUΙpγία
ι<ατανοεϊ τη σύνθε:σ.η τώv μ, ορψών
συλλαμ,6ό.1ει τηJ πpαfματικό
κσί
τη,1α και την άλήθεια
Άλ:,α για
vo τό κ•ατοσθώση, πρέπει .'1 σκέψη
'1/Ο 1λε.ιτουpγη 'έ.λεύθφα και ό.vψπο
διστο:. Δέ ·, πp
, έπει να tπ,ιρ::α�ε-rαι
άπο προκατσλήψεις η άδυvαμιες,
οίιτε ιvά δέχεται φ·pαγμ,οJ; σττΊ, έ
pει.11Λα, χωοίς να πε,ριφιροvη ·ιίχ ηο
ρίσματα της σκέψεως τώ,ι αλλωv
cpέ
'<αι την a,v•3,οC:,πινη ,έιμττει�ια,
π,ει να τα κpί,vη cλα ·με τό τrρίσμα
;:η, ,δι,�ης τ,ου, άτ:ψι-κης σκέ.Ψεως,
α · ,δε θελn να τον ,σι,vτ·οι\J.η ό οy'<ος
της αύ'3Ξvτιας των ά\λc..;, κ' έτσ• να
μεταοληθη από έλευθερως σ<επτο
ιJ'-vc,v ov, σε 6ουλι1ι<ό δbκτη Εένc.c,ι
Ιδεών και �έJvης σκέψεως
· πος, για να κατα,Οή<Ρ'J
Ό α,•θ.pω
την πραγματι.κότητα, κ•αν
- ένα φαινο
με�ο ,δεν 'Π'Dέπει 1ν' άφινη ω,εςε.pειJ
vητο, αλλc'χ v' ά·αζητη τα αιτ.α
Ι<αί τ ο
, uς σκοττους κ018ε μσΡψης Ή
σκέψη ξεπφν·αει τα όρ,α -τω·; ωοθή
σεωv .και συv'επως μcvOJ μ' αύτη
μ,πσροC,μ, νο σι;λλάοωμε τη · εικό
να του ά
· πειρου ,κ:αί vα ιπ, τύχ,Jμε
,..-ρα
την καθολική rέπ•οπτεια ,.:ν
γματ,ω,4,

λ ό6' ) Έ λ ε υ Ο ε ρ ί α τ ο ίι
Υ ου.- Τά τrοpισ·uατ-:( της ελευθε
ρας σι<έψεως θα ηcr.αι χοοί: ση,μσ
σιο γιο. τό σϊνο
, λο, αν tμc:,-v μέσα
στον
έγκ•έψαλο του u κεπτομε,·οι.ι
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και δέιv ιμετεδί'δσντο στους άλλους .
ά-)θpώΠlΟV<; ,με ΤΟ λόy,ο. Ή έμmιρία
1<'CX1 rή όΜθ.οώπιονη γνώση δε θ' άνα
Θλιε:ιmε ,ή tλεvθεpία
πτίισσο\fΟΟ)\/
Oi δννάμεις των μcρ
του :ι..&you.
ψώι -ττολλαπτλασιάζονται μ� την άλ
που
)('Ο!pvJΚτηρίζεται
�,ηλεπίδpιrοη
άπο τους C!Ι,Ιθpώποuc vόμοc της ά
γcmης.
Με την άιλληλεττίίδραο η, τη σύγ
ιφιση και τη σύγ,κροvση που πρcέ ρ
χοvται ιάπο τη,v έJλευθεοία τΟU λό
�αιτιλιασιάζονται οί Ιδέες
γου,
και έπι,ζοίίν άπ' αίπiς t:.<είνες που
φΘρνΌUV το σπέρμα τ;;ς άλήθειας
καi γίνοινται αθάνατες, ,i.:ατάλuτες
άπο ΤΟ Χ9Μ κι' άπο όπ::>ι:χδ11πο
'fε άrllθρώπιινη δύναμη.
Γιό: ιvό: εΤr.ιαι, λοιπόν, ό.ποτελε
σιμ<r111κη καi παΟCJJγωyική ή έ;,\αιθε
ρία rrτic σΚέJ ψ εωςΌ -τrοέπει v' άκc-λου
θηται ιάτrαpαιτήτως από την έλει/3-ε.
ρία -rοίί λόyο.u.
y' ) ΌΕ λ ,ε u θ ε ρ ί α , η ς σ υ
ν ε ι δ ή σ ιε ω ς.- v ΟταJ λεμε <,σε
οοσμο της ,t,λωθε,pίας της σu;ε!δή
σεως» 'έvvοοuμε σΙJνήθως τc σε6ο.
σ�μο στr)-J έιλεuιθερία τrού 1�°Jέ.rει '110:
εχη κάθε αvθρωποc '110: πιστεύη :<αi
ινα λατρΞJύη το Θεό, δπως ό ίδιος
τό:ι άντιλ
ι αιμ6ά.•ε-ται. 'Αλλά ή -ενvοια
της έλεv3ε,ρ ίας της σu-vειδήσεc..:ς έχει
πλατύτε,pο ικαi οαθύτε-:�ο vοημα_ για
τι έyyίζει τήν έκταση της 'έξελίςε
ως καi το όαθμο της πνω ,.. c.τικης
ώριμότητοc κάθε άvθρώποu.
Ή συνεuδηση εχει καi αύ·, η ,ο
στάδιο της αναπτύξεώc της καi έ 
ξε,λίξεώς τη,ς, και έτrομέ'ΙΙως τr�έπει
r/ Ιάψή'Ι!εται ,έ.λεύθΕ'pη ώστε c:ΙS;σστα
καi χωρίς έπιοολή �α σχηματίζη τό
περ•,εχόμενό της, ,με τη 6οήτ)εια τών
παpαyό'ΙΙΤωr.ι που της παρέχουν oi
φυσικες δuιvάιμεις.
Σ τη,ν άιάτπυξη
της σννειδfισ'εωc σι.ιντιpέχ.:>ιη ci αί
οιθήσ,εις, ή σκέψη, το σιΝαίσ<θημα,
και άκόμη ά),.λος ,ε_•,,ας παpάyωv που
εΤ-.;αι ιή έσωτεpικη ύποκει•j.lενικότης
κάJSε άτομ ικότητος.
Ή σιινεί'δηση εΤοναι ή φω-Jη
τfις
Εiιχχι
ψύσεωc; μέσα σ-rό,J &νeιpωτrσ.
ή σννι:(Μl()jμένη των γνωστι:<ώ. ίκα
vοτήτων τοϋ άνίrρώποίJ,
άνό;\ογα
fGάeε Ιφ'Οpα ιμε το οαθ,μο τηc έξελί
ξεώς του. Γι' αύτό, το τrεριc:χό ,.ι ενο

αν

rrης συνειδήσeως
εΤναι μετ.χl5λη-το,
κu1 επιδΘΚτικο rrελειοποιήσεως.
Έ
κείlvο
σήμε9α ·αποτελεί την ά
ικ,ράθσ:ντη :πίιστη μας, δε.v άποκ.λείε
ται oCXUplO
Το ά-Jrοppίψ(.)μΕ
τrλάνηι.
Ή συr.ιεiδηιση
φωλιά�ε!
πιο &χιθύ ιμέ�ς του άνθnώπου, όταv
ορίσ�κ;ε"Τ'(Χι σε όpyσνισ,μο Π\ΟV ν.:ι λοε.ι
'Ι'ΟUpyη ΦιJσιολοyι,κα t<'αt δι;_; έμ'Π'Ο-6ί'ζεrrαι άπο διεστpαμιμ,έ,η σκέψη η
στεϊρα συιο:ισθηματικότητα,
,μπο-
ιρεϊ '11, σκοίιση iΚαθα:pότε,ρα ·;η φωι•η
τηlς ψίισεως και να 'ΙΤ.λησιάση περ,σ-·

τrου

ινα

σσιν
στο•

που

,ο•

Για •να
σότειρο στrιν Άλή·θεια.
έπιοτνχη, -τrρέπει ,v' άψεθη έλεύθεpη
ν' άν,απτύσσεται ά6ίαστα, καί να

μηr.ι έπιδιώκεται ή ύποδούλωσή της
,με τό:ν -rpδμο, τη 6iα η τη διαφθc
ιρά, rοες ΙΚαΙ άι προ6άιλλο·Jτσ:ι '61-·
και,ολογίες Ο
' Τι ό ζυγός της ::,:πο6λέ-
πει στηr.ι τrρόοδο ,και στήv εύτυχίά. ·
Ή ο�ιινείδηση εΤ,vαι το αδu ro τον
οναοίί rοθε ά,νθpώπου, και μa.,α έκ•εϊ
>μόνοv ιή ψυχη τφέπει ν::'χ τελετοι.φ
γf\ τη 6α1θύτ.ερη -μυσ"Τ'αy,,.,γ;α,
με
τηιν όπ,οία -κα"Τ'ορθώvεται ή uετουσί-
ωση τωι άγειvωr.ι ίδεολοy,κω•;
και
σνναισθηματικώ'Ι!

στοιχει;;):

σε

εό-

γ ενiΊ. rή μ
, ετατpοπη τηc -πλάνης σε
αλήθεια, ,και ή
ι έvατέiνιση τοίι φωτος
της 'λλη�είας.

Με τη J..έξη <<συνείδηση� χαραι<τη-
ρ ίζομε οχι μόVΟ'ΙΙ το έσω,εοικά εf-
ναι της ά,.θρωπίνης
άτομικύ1ητ::::ς,

άλλα ιέπίσης ικαi το ίδεολοyικο πε
ριεχόμ,ειι,ο πού άποττ::.λεΊ τον ήθικο,
yνώμσνα τηc δpάσεωc:
του σιJθρώ
τrου.
Ή "Ι'pιλοyία της έλεuθεpίας ,ης.
σκέψεως, της •Μω9εp;ας τ:;ίί λόγου,
της έιλευθειpίας
της σι;,ιειδ�σεως,
πρέπει ινα εΤΜαι τό π .:J.λ•κό άστ�ρι
κ-άθε ΠΙpοσπάΘειαc ,<αJ κάθε ,<01vω-
vιολοyιικοίί σιιστήματο,:; πού απο6.λέ
ττει στη,ν mpόοδο τού c-ΥΒαώποu καi:
της .κοιινωνίας.

•t

,.

{
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νόμος
ε.Τναι
6.-Ή έλευθερία
ί,.
_ ε ,συνειδητης μορφής. Ή άνθρώ
ι<αθ'
,τινη έλευθερία δεν εχει ορια, παρα
έκεΊνα ,του άτrαιτεϊ _ή &ρμονiκ� σuμ6ίωση των άνθρώπων και ή δμαδι
κη ,τρόοδος.

0

Α-

της
1 νό,μοι της κινήσεως,
ζωης 11<1αi της έιινεvδε.ρί.:.ς σuvuπάρ
)(ΙΟUΙV σαv τrρω'Ι'αιpχικοι Φ�'Ο'ικοi vό
μοr ικαι βρίσ�κοvται ο?.: κοιvη λει
-rουpγία σε ,κάΒε άνθοώπι•νο ον. Ό
σαθμός της έξελίξεως κάθε άτcμι
απο τrμ,
κότητος χαρακτηpίζεται
evroση με τηv ότrοίο. έκ5η\ώνεται 1'1
σVΙΛείδη,ση της άτομικης έλευθερίας
και ό σε,βαι,,μός της i\ευjεpίας των
α)iλ'uΥΙ}.
Ό ι&vθρωτrος,
ο·αv συνειδητή
ιμαpψή, εχ:ει ινόμο rι1c .'ιπάρξεώς του
rro ινό,μο της έλεuθεpία:; και μ' αu
τις φυσικες και
τόv ό!vσ:ιrrύσσει
πνε;uματικές του δu,άμεις, νικά τι'ιv
αντίδραση '!'OU τrε,:>ιοu\λο.π,Jς και
στηl\l άτέ;,,μ,J\,•,:Χ cξέλιξ11
τφοχωρεϊ
τ·ΟU.
'Αλλά πως θα ψθ6;ση 6 ανΕJ.ρωπος
στα ϋψη 'l'ης τειλειοποιήσεως; Με
� άπόκτη,ση π•λήρους συινε.δ��εως
του ΙΤΤ'εJριιβάιλ,λσ'V"Τ'ος και του έαιιτου
'l'OU 'Και ,με πλήρη ά.ιemτιιξη της έ
λευθφίας του.
Ή γνώση τωιv δυvάμεωv της φύ
σεως ικαi τωv ,μορψών του περ16ό::λ
ΛQVΤος, ή αυτογνωσία ,και ή έπί
yvωση τω!\Ι δικαιωμάτω; και των ύ
'Π'Ο)(ΙpεώσεWΙ\Ι έκάστου, γεννουv σνι,εί
δηΌη '!10\J \/1 όιμου της έλευθφίας, με
άτrοτ€Jλεσμα τηιν CΧφVπνιση Της βου
λητι,κης ίικω-ότηΤος,
ή δπ3ία. σε
σννδvαισ,μό ,με τή γνωστικη ί..,ανότη
τα, έπιτρέπει σΤΟΙ\Ι Wθ'ρωπΟ να
δρα έλεu ιθέ;ρως, ύπο το; OPO"J \'C(
:μη -βιλόnnη. Γι' αύτο λέμε οτι ή άν
θρώπιινη ιέιλευθφία δεν ε.χο., δpια,
π,αρά ιέκείivα π,οv άπαιτc.Ϊ ή ά,J.μο,ιι
κη συμβίωση ικαι ή όμαδικη τrρc-ο
δ ος.
Με rrηιν έτrίγνωση τοΟ δι;s:αιώμα
rrος τη'ς tλευθωίας ή ά-νθοώ�r,,νη θέ
' λησ,η ιμτrσρε.ϊ 1\/α δρα, είτε σίιμψω-

49

\.'α ιμε Το φυσικο vι όιμο, ε'ίτε άvτίθε
τα τrρος αίιτόιν. ΝΑΙ\/ b,ειpγή σύμφω
να ιμε τό ψυσικο vόιμο, τό-, ε ή δρά
ση της εΤ-ναι θεrrικη και βοηbε.'i ,ήν
ά'rΟΙμικη ικαι όμαδικη wpόοδο. ΝΜ
cοvτίθετα τrρος τό φυσικο
έvφγη
vόμο, τότ·ε ή δράση της είιαι άρινη
τική, eμ'Π'οδίζει τήv άpμοvt•ι<η σvμδί
ωση ,κ,αι δη,μιοοργεϊ στασιμό, ητα
στην έξέJλιξη.
'Νiλά � φύση προχωρεϊ στο έρ
γο της, της έξιελίξεως τώv μ-:>ρφωιv
και σvνει1δήσεωιν, έφαpμόζΟ'ΙΙΤας ά
μ1εί.λι,ι<Τα rro νόμο της είμαρμέ1,ης,
που με τiς δοκιμ,αισί.ες και τσv πό
νο διδάσκει και ξαιναψέpιvει τα πόw
τα στη,v έξειλικηκή ,ροή τ,οC, φιιο ιι<ου
v&μου, δπου ιίιπάpιχει ή άρμQvία.
Άψου ,ή έιλευθφία εΤvαι φυ.:rικος
νόμος, ιδεv ,μτrοιpεϊ v' άτrστειλή προ
vόμιο τωv όλίγωιv η παραχώρηση,
ε'ίτε του Θεου, είτε των άιvθιρώπων.
ΕΤ'ιl<Χι ψuσι,κο Ιδιικαίωμα ,ιςάθε σvν>εΙ
δή,σειως και έποιμένως δεν μιΤΤΌpΕΙ
κανιεiς vά ΤΟ αφαιp€Jση, δεν έπ,τρέ
πεται ιςι α;νεις να ,μΤ]Ι\Ι Το cοvαγvωp:
ζη η ιvα ιμη,γ το σ�έlοεται.
Το 1φο διικαίωμα της, έ\ευΘερί
ας δ άν,θpωτrος το στεοεϊτσι κάπο
τε όιπο έξωτειpικη βία, ,και ,ότε έχεt
TT]•V ΙL/Π'ΟΧΙ)έωση να ΤΟ έπαιακτήση,
μέ δλα τα μέσα. Με την πc::θώ, με
τή διαφώτιση, ,με τ11 &ιαμαρτιιρία,
με TT]rJ άvτίσταση, ιμε ΤΤ]ιV ιrnανάστα
ση, ιέv ό:ινάy�κη ,και με τά δπλια.
Καμ,μία θι.ισία δεν εΤιvαι μεγάλη_ δ
ταν γίv1 εται για τήv έλει.ιθιε,ρία. Κα
ν€Jvας άγώ,ν δε.; έξαγ,vίζει πφισσό
'Ί'ερο τοv ά11θρωπ,ο, ά:πο ΤΟ/ άγωvα
για τήιν έ,λευθειοία. Και καvένcτ:; άν
θρωπος δέ:v εΤιvαι •μιuητότrοος άπο
έκεϊ ,1ov τrού έπιοουλ,εύεται τή.ι έλ�υ
θέρία, 'lTOU δειv TT)v σέΟΕΤα!, Π'Ο\J
τηv άψαιρεϊ.
Μοιλιονότr εχουν λεχθη τόσα πο \
λα για τή,v ιέ,λ,ευθεpία ικαι εχουv χuθη
ΠΟ'Τ1αJμΟι α'uμ1ατος O'TQ ΟW>μά' της, έν
τούτοις ό άν8ιρωπος δΕΙ\Ι την έκτιμα
ά>νάιλογ:α με την 'CΙΙξία της. Την έικτι- (
μα και τη 1,οσταλγεϊ μιαvάχα δταν i---.._
τη χάσει!. Ε'ίθε οί τΘ· λευταϊες δοκιμασίες ινά διιδάξουιν 'Τ10Uς ά:vθρώποvς
θεωρητικη,
τrφισισό'Ί'ειρα άπο κάθε
δι.δασ�κ'CΙ!λία.
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Ή -0.εu�ία διο;κ,οίνεται σε άτο
.μ.111<η κα:i � 'ομ-οiδι,κή. τ& χαpακτη
ρισrιικα της ά-rομικης ιέ:λευθει_οίας εΤ
ναι ή έλωθε,pία της σκ.έψεως, ή έ
ίλεuθερία 'ΤΌU λόγου, ή Θιωθφία τη-ς
συvειδψεως. Της όμαδιικης tλευΒε
ρίας -ύποδιαι.ρέσ.εις ,εΤναι ή οί.κονο
μικη έλεvθει_οία, ιή ,κοι.,.ωνιrκη έλενθε
ρία, ή τrολιτιικη ιέλευθε9ία. Για τα
χα,pο;κτηριστικα της άτομι•κης i:λειv
θειρίο;ς όμ1λήσαμε ηδη. Θα ιμιιλήσω
με, ,λοιπόν, τώρα για τiς ι&ττ,αδιαι
ρrοεις της όμαιδι,κης έλιeυθφία,ς.
α') Ο ,ι ,κ •ον ο ιμ ι ,κ η έ λ ε υ θ ,ε
ρ ία.-Ή ιάτομ11κη έ;λ,αιθετpία δυσχε
στην
ραίνετ'<Χι δταv δεν ίιπάpχουν
έξασψαλί
κοινc,,,νία συvθηΚ'ες ΠΌLΙ
άvεξΟΙpτησία.
ζουv τη•J οί,κοvομικη
• Οταv ,δέ,ν ίιπάρι)('ου.ν Ο1Ε ικάθε μέ
λος της κοιινωιίας έπαp,κη τα μέσα
της ζωης, τότε τό εvστι,κτο της αίι
τοσυντηρήσεως παροριμδ: στη,v άρ
τrαyη Τωι) ιμ1έ�σι:..-1 της ζωης με 'Τ'Ο
δόλο η με τη βία, και τότε άvr1
. της 1δικ
1 ωοσϊ,νης και της άpμοινικ
r ης
συμβιώσεως rέπικρατοί.\v ,ή άδι•κία,
αί συγκρούσ,εις σι,ψφε,pόιντ-ων και ο
πόλιεμος, που τους συ;dδεύει ό '!Τό
νος •και ή δυστυχία.
β') Κ Q ι v ω ι κ η
ιέ λ ε υ θ .εΡ ί α.---Τα ιδιάφο_ο α 11δε,ολοy11κα ρεύ
, ,,οιν
.μιατα εχουv έπιδ_οά01ει με rrέτο
'Ι'iρόπο -έπάινω στη σκέψη των
θρC:Jπω�, ωστε εχουιν
ιδηιμιοuρyηθη
ώρισ,μένιc παpαδόσεις ,και '!Τpοκατα
λήψεις, πού ά01κοuιν δεσποτεία ·έ
πό:·ιω στο 1κοι<νωνικό
ι
ατομο. VΕτσι
ιή πορεία ,,ου δέιν καvανί,ζεται άπό
τ,Jς ύπαγορεύσε ιc ,-,ου ,ψι.ισικ
, οu νό
μου, άλ,\' άπο τις ο;ξιώΟ'Εις της Ι<ΟΙ
vης γνώμης, που σ,uvήθως εΤvα, πα
ράλογες και όvτι-φvσικές, ικαi •έ,μπο
.δίζουv τηιν έλεύθ ε;ρη έκ<δήλωση των
ίδεώ; τωιv άvΒρώπωιv. -Κάθε μέλος
τηc; •κ1οι•vωvίας m_οέ'!Τει "'α χη άvα
φαίρε110 δι,καίωμα 'IICI σ,κέτττεται ι<αι
να έι1εpγη υ,εύθεpα, ιέψ' οσοv
δεν
6λάπτει τους αλ�ους.
γ') Π •Ο Λ ι τ ι ΙΚ η ιέ λ ε V θ , ε p ία.
-Ή όμΟΙδι,κη tλεuθερία 6_οί�ει πηιν
rrολη.ρέστερη εκφpασή της στην πο
λιτική έλωθι�pία, yιατ1 1μ' αίιτην •έ
ξασψαλί•ζε-rαι ή Ιbλωθφία ΤQϋ ιάτό
J.ΙΟV •και τοϋ συνόλου. ιΓια
'1/CI
,

ινα

ιν

cον

ε

v-

πάρχη πολι'Τικη θλιεuθε,p.ία, cεΤινςτι ά
ιpυθμιστης
-ύπάρ�
τrαραίτητο
ΠQU '\ICX κυvσνίζη τις Ό1χέ01ει-c ,μετα.ψ
τώv ,μελών τiΊc κοιΙVωιvίας. Αύτός δ
1pι..tθμιστης ιεΤ•ιαι δ Νόμ'Ος. Ό νόμος
δειv πρ-έπει να ιέJκπpοσwπη τη θeλη
ση του ένός, μανά:ρχ,οu η δικπάτο
p ος, ούτε mΊ θέληση τώv όλίγων.
Πρέπει να άτrορρέη άπό τη θέv,ηση
τωv πολλών,
για ινα 6οηθη την
'!Τρόοδο ολωv Κ'αl VCX iΚσ!Ι-'ΟΠΟιη 'Τ'Ο
της
σύνολο�. Αίιτή ε1ivαι ή ·εvνοια
δη,μοκ;ρατίας.
Ό Ιvόμος πρέπει ιvα ιε)(Ιη yια:
,
ι<αι πρό,-,u
ιειμ'Π'ΙΛΕUΟΤή, uπόδει,y\μα
ΠΟ τό φυσικό νόιμ,ο. Οί τrολιτιικοι
και Ι<'ΟΙΙ\Ιω'ΙΙΙΙΚΟΙ �,όμοι ιδεv πpέπει
,άπο!$λέΤ1'ΟVV σε σuμ,($ι,βαΟψΟUς η \
Ι(1(ΧΙΙΟ'ΙΤΟίηση πωv σ>ι.Jμφετρόιντων 1μ•ειpι• άpος .αλλωιv. Ό
6
1<ων τάξεωv
νόμο( πpέττιει v' άπ,οβλέπη στην t
ξασψάλιση της ιέιλειιθε_οίας έ.κάσ-rοιι
κ;α1 στην άvεξαpτησία τ,οϋ σ-υvολισυ.
• χτ, _ )(!01pCΧΙκτη:οα
Νά ε
καθολι,κο ,και
oxr ταξι,κό, γιατ1 τό'Ι\Ε φepινει
το
σπέρ,μα της ά!διικίας κα1 δεν ,μΠΌ
τηιν α,ρ.μονι, Κ'Τ)
ρci 'IICI έ.ξασφαλίση
συμβίωση 'Των μελών τη,ς ικσ
, ινωιvίας
κ,α1 τηv π,ρόοδο ,;οϋ σuνόιλοι..t.
Στη ψύση δεv ,ίιπάp)(ει άγαθο ιμε
yα.λίιτειρο άπό την έλεuθε,pία. Ή
VιΟΙά της εΤναι άπλη ικα1 φvισιική. Δε
,έ,κ
χρειάζεταt 'TT'OlpCX ικ,αλη θέληση
ιμeροuς ,-,ων •άvθρώπωιv για την κα
Τ·ανόησή της, και στα8ιειpη θέληση
για jT)'I! ύπεράσπιισή τη.ς.

ινα

rιια.

σε

εν

7.� Κάθε πολίτης εχει την ύ
ποχρέωση να έvδιαφέρεται για την

εύημερίο: •κα1 πρόοδο του συνόλου.
έικλέγη
'Έχει το ,δικαίωμα
τη
μορφη του πολιτεύματος, να θεσπί
ζη τους νόμους και να έλέγχη κα
θέναν που έπι6οuλεύεται τα δικαι
ώματα της πλειοψηφίας.

να

σwθηκεc της ζωής ,ιαι1 ή ,μ,η
χαv�κη πρόοδος ιε,ψεραιv σε στενη έ
παφη δλοvς τους άνθpώπους ικα1 έ
πέτ�aιΙΙΛαιν τηι ο!κοWJΙμικη ικα1 'ΤΤ1\/8V1μαηκη άλλη,λεπίδραση και άλληιλ-ε
�ρτrιση δλωιv. ΝΕτσι, η :eννοια «πο-
ιλίτηc; της Γης» ,εγινε τ11ρ01γματιικό
της. Ό c'ilνθρ
. ωπος 1δε:v μτrορει :να τrε-

.,

'

1

'} ι �� ' ,, ι �
1,

51

ΙΛΙΣΟΣ
ιpιορισθη στο άτομό -rου, ά)J\α ό
φεί.λει νά ιένδια:φέpεται γιά 'Π)ι εύη
μερία -rα} συνόλου. Δbν ,μτ11ορεΊ πια
, εpήση άνεξάιρτητα άπο το
-vό: εύημ
σύνολ-:::ι. uΟσο κι' όιν εΤ·Ι!<Χι ό ί,διος
φωΤι'Ο'μένος, ,μοιραίως θό: mροσιφού
,πολλω,'/.
-ση στίς άντιιλήψεις . των
Πρωrrο, λοιπόν, καθηκον ικαι σvμφέτού φωτισμ
pον
, ilνου άνθρώπ,ου -εiναι
,
, αί να
ινά διο,ψωτίση τους ,τ,ολλ,ους κ
.έ•vδιαφφθη και σννε;ργα
, 01θή γιά τήι
έξ-έJλιξη Και πpόαδο των 0'1.JΙΛαJνθpώ
ΠωJ τοu. Νά ιμφιμ'Υή,ση για τη δη
'J.Ι•ιουργία �Οι'\Ιωνίας 'ΠΟU να εύη,με,pή
, ιώματα του
"Καi να σέοεπ,αι 'Τα ιδικα
ιά"'6ρώπου.
»Ετσι, ,μαζι 1με την mροσ'Πάβεια
για τη·ν ά'J.αμι,κη �ξέλι§η,
'Π'pέτrει
,�αθένας 'ΙΙ<Χ mροσπαθη για την ,τ,pό
, το
οδο και την εύη,μιε1ρία
, ϋ ,κοινωνι
Προσψέρο,ντας ικαθέ
Ι<'Οϋ συινό:>νου.
ινας δ,τι ιμτrοιρεΊ για την εύη,μερία
του κο 1vω·Jι κου σιινόλου. είτ ε, χιειρ
, ω
νακτι•κή έ.ργασία. ε, ίτε 'Π'νευμαηκη
-έ.πίδοση, .εχει οεοαίως το δι,κ,αίωμα,
ά,λιλά •και ΤΙ)ν ύποχιpέωση να δίνη
-τη γνώμη του για τη διc.ομόρψωση
τής κοι,νωνίας, καί δχ1 νά έ!μπιστειύ
εται στον ΙέΙΛα ,η στ,ους ιλίγους.
Κάθ,ε τrολίrτης εχιει ΤΟ 1δι,καίωμα
,q(αι TTJJ ΙJΠΟ)Q,Ρέωση
•έ,κψράζη τη
,
γνωμ,η του γιά τη 1μορφή τοί) Π'ολ ι 
τε, ύ�ατος .και γ ι α τον ·τρόπο της δι
, ησεως. Ή πλε, ιοψη,ψία άποφασί
·οικ
,ζει και ή ιμ,ειοψηφία σέβεται την ·ά
πόψαση της πλειοψηφίας. Αύτή εΤ
•ιναι ή Δημοκ,ρατία.
ΚαθέιΙΑας εχει το ιδιικαίωμια ,vά .έ
:λέγχη δποιον έπι,6,οuλεύεται τα δ ι 
κωώματα των πολιτών. Οί διαχει
,p ι,ζόμενο ι δη1μόσια
,λ,ειτοv.ργήμQΠ1<Χ
ixoυJ την ιύπ,οχρέωση να δέχωνται
eλεγχο, γιατι χωp;ς αύτον κι<v
<JιJVεύΟΙ.,\\Ι �και οί ίδιοι ν, ά παρeκτρα
-τrουν.
8,εοαίως ό ειλεγχιος ιδέ,y mρέπει
νά μ
ι εταοά<Λιλε'Τ'αι σ,έ άσύδοτη ,έπί
'11<\ριση. Ή Π'ολιτικη ιδια,παι,δαγώγη·ση
Ιθά ,ψέpη Τ'lν πολι'Τικη ώριμότητ,α.

ινα

,ο,ν

κοιινά
uοτrοιος άιαμιγνύ.ηαι στα
πρέπει να προσφέρη τις ,δι1ανοητι
κες και ήθικές δι.nνάιμεις του ,ΙJΤΤΈJρ
wO συνόλοu,
χωρις Υα πφι•μένη
ύλι,κά άl'l'(Χλλάyματ,α, Ή πολιτι,κή
δbν 'Τt'Οέπει να γί\Λε'Τ'αι 'οιοτrοριστικο
έπάγy�ιψα TJ ,μ,έσον ί,κα<νΟ'Π'Οιήσ·εως
,φιλοδοξιών η 'ΓΓ,pοσωπι1κων συμφε
ρόντων. Ή Ιθέληιση των π<ολιτων έκ
ψράζε'Τ'αι δικαιότερα ,με .τά ;λ.εγό.με
:να «wαλογιικά� iJκλογι,κά σ,υστήμα
τα, γιιcrτι ετσι ·δέ.ν καταπνίγε, τ,αι ή
ψωνη τη,ς μειοψηφίας. Ή διαφώτιση
· αι ύπΟΙ)(Ιpε
ττtεpι των 1δι,καιιωμάτω,ν κ
ώσεων τοu πολίτου θά διαπαιδαγω
, ι θα τοϋ δώσ,η την
γήση το ,:>ναό ,κα
, ότφα, ωστε ,ή πολιτι
mολιτικη ώριμ
κ
, η ζωη ,να ,λει,τ,ουpγή όμαλως, ,ρuθιμι
θέληση
ζομένη άπό τήιν άινόθειiτη
της τnλειιοψηφίας. Αύτό σπ,οτ,ελιεΊ τη
Δη,μ•οκ,ρατ ία.
»Ετσι �θα μ
, m,οpέσουν '\Ια δι,ακpι
θοU\J 1οί i1κ1CJ1Voi �κ-αi οί 'έινά�_οετοι, άτrΟ
τους δημ•αγωγούς,
ί1 διοτει:>νεΊς
κα
• ι
σφετεριστάς. Να έκ.λέγωνται οί π,ρω
τοι και να 'ΤΙ'Cχ:pcφe_οίζωι'Τ,α,ι � δεύ
"Τ'εpΟι.
Ή άπC:.VΙ!ε1α τής άτομιικης και ό
μαδι,κης ,έ:>νωθερίας �θηγεΊ στη δου
λεία, στους 'Π1ολέ�μοuς, στη δυστυ
ύτrο
χία. 'Α-τ11οτειλεϊ, :>νοιπόν. ί�ρή
)(Ιpέωση γιά κάθε άlνθρωπο ινό: ·ίιmε
ρασ
, πίζετ1<Χι· τ'l'ΙΙ λ, λευθερία 'Του �και
1ίιmετήν έλεuθερίια των άλλων,
• ι VCX διαiδίδη Τα ψιJσι
1 ασπίζεταr ΙΚα
p
, αι τα διικ:αιώ
ΚΟ: δικαιώ
· μ,crτά του κ
ματ,α των άλλων. Τά •φvσι,κό: δι,κα1ώματα τοϋ ά..1Βοώmου €Τ'llαι τό με
γαλύ'Τ'ερο άγαθο τής ζωης.

ινα

Αίιτες εΤΙΑι αι οί 7 άρχες των ψu
σικων δι•ΚJαιωματων 'T'OU ΙC/J\Ιθρώπ<ου,
, αι έμπΙΛευ01μ1έ
ΟΠ•ως τις συνέ.λα6ε κ
'\Α<Χ τις άνέπτu§ε,.ι ό άJείιμΙΑΙ ηιστ,ος Ί ω
αι,Jης 8,ασι,λης. Ν<JΙμίζω ιδτι δbν έ
'ΙΤ,pόδωσα τό πwεϋμα wυ ,μέ τ,ον τpό
Π<> που τις μετέφεpα, άm:>νοvστεύοll'
'Τ'ας τη γ(λώσσα και στυιπQμιεύονηας
τηv άνάπτυιξη, ωΟ'Τε να πεpιληψθή
τό δλον στ,α Π'λαίσια ένός άρθρου.

,,
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'sfvοιξιάτtκες

dκiψεις

Τοϋ Δρος ΓΟΥ·Ι·ΛΝΤΕΡ ΠΕΝΦΗΛΔ -'
Νευρολόγου (Μόντρεαλ - Καναδας)

Β ΛΕΠΕΤΕ ιαύτό τό μικρό πρα,
-y,ματάκι που ι1<ι1νείται
πά,ω
στο
δέΛ-<δpο;
ΕΤrναι ,μιό: ι«Sψ'Πια.
ΕΤχε
,κ,λώσει ,μιό: κατοικία γιό: rvό: κ1οιμη
,θη δλοο ΤΟΙ\/ χ;ει μωvα. Τώιρα ,έτοι,μά
ζεrrαι νό: ,έξέλθη. Βλέπετε πως 6γά
ζ•ει τα π�δάρια τη,ς;
ΣΙΝΤΟμα Ιθό: βγη ,δλη και ιθό: ,rε
τάξη •με >άραχνοίιψαvτα ψτερά. Θό:
το ,κόμη γιό: πρώτη ,ψορό: ικαi δμως,
τί παράξεινο, ξέ)pει καλό: πως νό: τό
ικάμη. ιΚαi πετάγοrvτας σπόrν άέρα,
t}' άΙΛαζητήση τό: ιλοvιλούδια
τrου
π,ροτι,μοίίσε ,και ή ιμητέ,ρα τη ς - ή
,μητέρα
την αφησε αυγό, ή •μη
τέ,ρα πού ποτέ δέrν
είδε;. 'Ακό
μη, θό: ψάξη vό: 6ρη τό σύντροφό
της και ,μαζί θό: χορέψουv στον η
ιλιο τού καiλιοκαφι,οίί. Ποιος τ�Ί,ν δα
σκάλεψε ,νό: κά,ν,η i:τσι; ,Καινείς. Ή
�rνή·μη της ψυλης της_ τrου περιεί
χετο μέσα στο αύγό_ άπό τό όποίο
ιΚαι 6γηικε.
Ποιος έδασ,κάιλεψε 1έικείνιο τό που
λi πάνω στο δένδρο
κ.τίζη ψ
, ω
λιό: καi vό: ταιζη τό: μιικρά του; Κα
νείς. Ποιος εί-δοποίησε την πάπια
που κοίλυμπάει έκϊι κάτω, οτι άπό
τη,ν παρουσία μας ·κιΜδι,,vεύουνε τ'
αύγά της; Θυμαται τί εt·,-αι καίλό
καi τί κα;κό ό:πό τους τφογόrνους

,rou

την

να

της. Δεν έρώτη c-ε να ,μάθη. Ή σο
φία χιλιά8ων - χιλιάδων έτώ'ΙΙ ζω
ης εί·.ιιαι •μέσα στο μvpιμηγιι<άκι έκεϊ
νο και θό: διαιωΙVίζεται τrεpαιτέρω.
Αύτό: τά πλάσματα vπη•ρξαrν σύν
τροφοί μου καi τrολλό: ιμε ιδ!δαξαν.

Άλλα 6 &,e,ρωπος διαφέρει. Ά� 1
δυνατεϊ νό: θυμηθη τη,ν πείpα
των·
πpογό,vωv ττοu. Δεν άποκτδ: -y,νώση;
στην κοιιλιό: της ,μάν-ιας τσυ,
οϋτε
'Ποτίζεται σοφία ,με τό γάλα της_
Χρειάζεται νό: τό: 5-ιδαχθίΊ όλα, με
λέξεις καi πaιρcrδείιyι ματα, έ,:ω σ�
crύτή τ η 1διδασκιαιλία σwυπάοχει σο
φία καi ά>νοησία, σωστό και ιλαθε
μέινο. ιΚαi ό άvθρW'Πος, δυστυχώς,
όφείλει νό: διαιλέξη.
'Εσείς καi έγώ μποροί)μ,ε να κα
θήσωμε δωπέρα ικαi ιvό: ,έ§ετάσουιμε.
τί θό: κάνουμε. Οί ό:τrοφάσιεις δειν
bρχονται μόινες τοuς. Ή άνοιξις δειι·
ιμδ:ς άvαγκάζει σ' αύτή,ν η έκείrνη
τήv άλλαγή. Άλή1Βεια εΤναι δτι ,μδ:ς:
φέρνει ιμφικες Qpιμές, οπωc ΙΚαt στο: 4"
ζώα. Άλλα ,μπορουμε rvό: τiς •έλέγ
ξοuμε. Ύπάρχ,ει ,μέσα στον καθέiν<r
μας eν-α σωμ1α, 1μόνο T!'OLI ,εΤιvαι τυ
φλό καi ,κωφό.
μ έσ,α μας ίιπά.,Ο'�ει και
UΟμως,
κάτι σλλιο, lνα πνεu,μα.
Και το,
πvευμα μπορεΊ
κ
, άνη τούτο η ΤΟ, ')
αλλο.

t\/α

1

'� •

' Ίι

t'
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ΙΛ.ΙΣΟ:Σ'
Μφι,ι<'Οι .λιέΙΙΛε πώς το Π'νεuμα έ
:Sρεύει στην καρδιά και Ιέ!κεϊ 01κόrτό
μεθα. Ό,τr ,καi να σuμοαίινη, στη
ζωή' του δ ,καθέ,ΙΛCΧς μας δι'οοm<εται
�αί ό.mοθη.. εύ<.Ι Υ'νώση_ Ζη-rοuμε σο
φία κα1 ήγ,εσία άπο άλλους ιάι,θρώ
,rrους.
Σ τiς Ιl<JQlρδι,ές ,μας ,μ'ΙΤcψοuμε να
, αιστε καi ,11α σχεδιάζουμε.
συλλογ,ζόμ
Συσκεπτόμεθα ,με: τοιν έαυτό μας
«α1 1με αλλους άνθpώπους. ΝΕχουμε
προι,κι,c,οθη ,με τη δύναμη ινα έννοοίί41ε ΤQν �κόσμο καi ινα ιδιαπιστώνουμε
τηι ϋπΟΙρ§η -mνείιμ,ατος.
Ό Θεός εiΙΛαι το ·μεγάJνο 'Π1\ι1ΕL!μα
"'1'0U ,κό<JΙμου. Δέιν εΤrν-αι π�μένος
ό:τrό πηλό η πέτρα, άπό χρυσάφι η
,άση,μι. "Ισως Ειupίσκεται σέ δλα τα
,rράγματα, ι<Ι'J'Βώc μέσα ,μου εΤναι
,,, πνευμα. Πάντως,
ΙΙΛQμίζω
δτι
-πρέπει
σU<JΙκεφθώ ,μαζί Του.
ΝΕτσr λοι-πόrι τrpοσ'ΙΤά9ησα ινα τόιν
,καταλάβω, χωρίς να ξέ,ρω που
-,n,ρεπε ινα Τον 'Περιμένω ,η ινα Τόν
,ακούσω η 'VCX Τον ό,vτιιληφθω στη, ν

να

ε

-καρδιά μου. Πιστεuω δτι ιδιλοι οί α!ΙΙ
θρω-π,οι, ό:τrό τ&τ.ε
άρχιαι: δ
,cρό,1ος, ό,ν αζητοCιν τοv Θεό. v Οταιν
άτrέτuχΟΙV
Το,,ι Ιδοuν ικαι 1\/CX Τ&ν
άι<!Ούσοιιν, ,μεpι,κοι Ε)φΤΙΟ1<JΙαrν EJVα- •εΪ
ΟφΑΟ. ΟΙ &;J-.Jνor. ολέποιντας rrό εί
δωλο. ιδέν ξσJ\Ι'αδοκίιμασQ'JΥ να κατα
νοήσουν.
TOIV
'Αvτίι
, φυ(JΙC( τους οuροο,ούς,
ηλ ιο και ΤΟ φεγγάρι ,και τ' οοτέlρια,
Tf\OLI κι'VΟWΊ'αι σε 1κα νοινικες τροχι,ές
ττ\� στερηα και τη θάλασσα,
:τη
οροχη και τόιι άνεμο, ,και δλα τα
,ζωιντα:να όντα, ,μεγάλα ,και ιμι,ιφά.
Καi mαρατηρωrντας την Ιδιατε"ΤUΥ'μέ
νη κίνηση ολων τωιν αντων, σκέφθη
κα πώς -mρέπει vα ,ύπάρχη ,μαιάχα
Ιaνας Θεός σε ,δ,λ' αύτά, οχι πολλά
συy,κρουάμe)\,\α ΤfΙΙΙΙεύματα.
Θα εΤναι
σοφός καi δίκαιος. Καi ,μοrνάχα ό
α·νθρωπος εΤ,vαι ί.κ01νος ινα &ιrοκτ&:
τέτοιες γvώσεις 1Ι<Jαι �το για:τi το
Π'Vεuμα του μοιάζει ,με το 111,είί,μ,α
του ΘεοΟ •••.

ινα

,rou

Σπεϊρε μια πραξι, θα θερίσης μια συνήθεια. Σπείρε μια
συνήθεια, θά θερίσης ένα χαρακτήρα. Σπείρε ενα χαρακτηρα, θα
•θερίσης ενα πεπρωμένο.

'Από ολα
--της εύτυχίας.

τα

καθήιιοντα, πιό ,roλu ύποτιμοίίμε τό καθηκο11

Ρ. ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ

Η M'llTll(H
MO/f)A ΔΊΟ
ΜΕΤΑΛΙJΝ

ΚΑΤΑ τάς άρχάς τοΟ πα
ρόντος αlωνος, ενας νεαρός
Λονδρέζος που εκαμνε τόν
περίπατό του άνά τους ά
yρους, βλέποντας μιά ησυχη
λίμνη μέ όλοκάθαρα νερά, ε
νιωσε μιά δυνατη παρόρμη·
σι yιά ενα πρωϊνό δροσερό
μπάνιο. Και χωρ/ς διόλου νά
καθυστερήση, γδύθηκε, &φη·
σε τά ροΟχα του στην δχθη,
και παρεδόθη στη γοητεία τοΟ
νεροΟ. -,.Ηταν πολυ δμορφο.
Προχώρησε εlς βάθος και ά
πελάμβανε τό μπάνιο του, δ·
ταν, ξαφνικά, ε!να δυνατό
κτύπημα στό πόδι, μιά κράμ-

πα, τόν εκανε άν(κανον yιφ
κάθε κ(νησι. ΧτυποΟσε μέ ά
yων(α τά χέρια του κα! προ·
σπαθοΟσε νά κρατηθft στην
έπιψάνεια, ένω έφώναζε «βο
ήθεια». Ή ζωή του βρέθηκε
σέ μεγάλο κίνδι1νο, yιατι η
ταν άπ(θανο νά τόν άκού
σουν ανθρωποι σ' έκε(νη την
έρημιά καί αν τόν ακουyαν ,,
νά προφθάσουν... Κι' δμωc;
τό άπίθανο συνέβη. 'Ένας
νεαρός άyρότης, που έρyαζό
ταν εξω άπό την άyροικία
της οlκοyενείας του, ακουσε
τίς έπικλήσεις, &ρμησε στη,
λίμνη και επεσε, δπως ηταν,,
στό νερό. Σέ λίγο είχε σύρει
στην δχθη, σωον, τόν νεαρό-
Λονδρέζο...
Ή οlκοyένεια τοΟ νεαροί},
Λονδρέζου άντήμειψε yεν
ναια τόν σωτηρα, ό όποιος ,.
καθώς έκμυστηρεύθηκε, θά
μποροΟοε πιά νά πραyματο
ποιήση τό δνειρο της ζωης
του: νά σπουδάση γιατρός.
Πέρασαν χρόνια πολλά...
Κατά την διάρκεια τοΟ δευ
τέρου παγκοσμίου πολέμου ι>
αλλοτε νεαρός Λονδρέζος ,.
που έκινδύνεψε νά πνιyη, εί
χε γίνει Πρωθυπουργός τη<;
Βρετανικfjς Αύτοκρατορ(ας.
Κα1 τότε ξανά έκινδύνεψε

ΙΛΙΣ()Σ

πολύ, διότι μέ τlς συνεχεις
μετακινήσεις του προσεβλήθη
άπό πνευμον(α, πολυ βαρεια
για την ήλικια του. Οι θερά·
ποντες {ατροl του, άφοΟ έ
ξήντλησαν δλα τα μέσα που
διέθεταν, έζήτησαν την βοή
θεια τοΟ ηδη διασήμοu έπι·
στήμονος,ό όποιος άνεκάλu·
ψε την Πενικιλλίνη.
Ό Οι.Ηνστων ΤσG:ψτσιλ έ
σώθη. Και δταν άνέρρωσε,
ζήτησε νά παρουσιασθft ένώ·
π.ιόν του ό έψευρέτης της Πε·
νικιλλlνης, όπότε διεπίστωσε
μέ έξαιρετικα ευχάριστη εκ
πληξι, πώς ό 'Αλεξάντερ
Φλέμιγκ δέν ηταν αλλος άπό
έκεινον τόν νεαρό άyρότη,
που τόν εΤχε σώσει στη λί·
μνη ...
Προψανι'l>ς κάποια μuστικη
Μοιρα συνδέει τους δύο με·
γάλους 'Άνδρες ...
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Μέ έπlσης ευχάριστη εκ
πληξι, ό «Πατέρας της Ειρή
νης» εμαθε δτι, δπως κι' αυ
τός, ό Φλέμιγκ ηταν Τέκτων.
Σάν πρωθυπουργός, άπέ·
νειμι;. στόν 'Επιστήμονα Φλέ
μιγκ τας δεούσας διάκρίσεις
για την τόσο ευεργετική yιά
την άνθρωπότητα άνακάλυ
ψι του.
Σάν Τέκτων, άλλά και σάν
άληθινός τζέντλεμαν καί ο:·
ξιος τοΟ όνόματος 'Άνθρω·
η:ος, έπεσκέψθη την «Μητέρα
Στοάν» τοΟ Άδελψοο Φλέ·
μιγκ, yιά νά διαδηλώση και
έκει, σέ πανηγυρικην σuνε·
δρίαν, την ευγνωμοσύνη του
και την άδελψική του άγάπη.
Έλευt)ιρα άπόhοσις.
Ε. Δ. ΠΑΛΑΜΟΥΡΔΑ �κ τοϋ
Ίσπα,•ικοϋ.
Της Rcv1ςta :ίΊiassonica Chilena.

Σκά6ε δαθεια και χτίζε, μέσα στη ρίζα των πραγμάτων.
·ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΠΡΑΟΥΝΙΓΚ

Σοφος εΤ\Ι αt ό ίκανός να διακρίνη μεταξυ της περιωρισμέ
νης γνώσεώ·ς του και τίις άπεριορίστοu αγνοίας του.
Ν.

ΣΡΙ ΡΑΜ

'
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ΠΑ Υ ΛΟΥ ΝΙΡΒΆΝΑ

Το

....,

δρομαλάκι της εvτvχιας

Η ΤΑΝΕ :μεγάlλη γιορτή,
-μια
ψωτεινη άπριν--ιάτικη 'μέρα. Ύστερ'
άπ' τηv κακή οcφvχειμωvιά δλη ή
111λάση άπ' άκρη σ' άκιρη, άνθρω
ποι, δέινδρα, !Ι;ΟW\ΟΙJδιια, ώς ικαι ΤΟ
μικρότερο σπυρί της αμμοu στην
άκ:ρογιολιά,
111αίρναvε το μερτικό
τους άπ' το πα;,ηyυpι του "Ηλιοv.
Κι' ηΤανε τόση ή χαρά τrou C1JVέ' 6αιr,,ε άπ' τη γη στον ούραr,,ό, πού
ειμ,οιαζε σαν ο�ειά rθλίψη ,μιας ά
πέραιντης ψιJχης πού πονοuσε για
πη ματαιότητά της.
Στη ,μεγάλη έξοχική στράτα, ιμε
τις πuκνες δεινδpΟσΤ'Οιχίες, πού ε
φΕ!pVε όλοίσα στη,, ώpαία τηr,, άκρο
γιαλιά, είχε χιJθη ό κόσψος rδιψα
σ,μένος άπο ηλιο. Γέροι, ,,r έοι, 111αι
δάκια. άνδρες και γuναΊκ,ες,
σi'w
ιμιά άπέραr,ιτη κάμπιια,
,με χίλια
χρC:>ματα, που σερvόταινε αργά α
πάνω στο χώμα, ά:κ,ολουΒούσανε ό
ε.νας το, &Jνλον στη,ν παράξενη λι
τανε. ία του ,νεόφαr;ιτοu ηλιοu. Τ' άμά
ξι,α τrαρατρέχαr;ιε το ε�να το αλλο,
ποιο θά ψθά.ση
γρηγορώτερα σε
κάποιο φCWΤ'αστικο παr,,ηγCιρι,
οί
καοαλλάρηδες σχίζαvε
περήφανοι,
με ΤΟ ρυθμικό ΤΟU'ς πέρασμα, το
πnληθος και που και που
καμιμιά
διαοολική μηχαr;ή, ,με 'βαθειό: οογ
γητά ξεπεp-νουσε ,με οό� ιαvση όρμη
πεζους και καοΟJ/\V\άρη<δες, σάν άκέ
φαλο θηρίο, που καμάρωνε την ά-
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σχήμιά. του. ιΚαi ό "Ηλιος που ε
γερι1ε τc,")pα σ:γαΙVό: ικαι λvπη,μένα
προς τη δύση αrnλωνε εn,α ΠCΙΙράπο
r,,Ο σ' δλη τη φύση, σάν r,,ό: της μη
,,,ουσε πώς δε θό: ξα-ν,αφαΙVη πια στοιv
,οuρανο καί πώς θό: ικ,οι,μιηΘη για
πάντα στα οάθη του Ώκεαινου.
Πέρα στον ικόψπο eνα διραμαλάu<ι
ξεχώριζε ,μέσα στην πρασιr,,ό�δα. Ά
νέ6αιr;ιε ησvχα - ησvχα το λόφο,
στριφογύριζε σαν ψιδάκι και χαr,ιό
τανε κάπου �κει πέpα, •μαιφuά σ-rο
ψv--οyισ,μέ, ο όpίζοr;ιτα. Δεr,ι εΤ'Χ'ε ου
τε δένδρα, ,οϋτε σ�κιές, οϋτε διαοά
τες. Ψuχη δέν περνουσε ,άπάνω στο
ερημο δρομαλάκι, ΓΓΟ χώμα του η
τανε ξι;pο και ΤΟ ΧΡQμα ,μονόΤΟΜΟ
κάτω άπ' το ψώς. "6ΙΛα γαΊδουράκι
μονάχα
'Ι'εογwvητο,
ξαφι,ιασrμένο
άπ' τηv πρωτόφαντη όμορφιό: του
-κόσμου, ξέφυγε ,μια σ-rιγ,μη άπ' τη
,μάννα '!'OU, πού εοοσκε δίπλ,α στο
γρασίδι, κι' εφΒασε ,με τp
, i:V\V\a πη
δήματα
ως ιέκει. 1Προχωρουσε 1με
τό: λιγr,,α και αδέξια
ποδαράικια
του, άπάνω σ-rο ξ,ε;οό χώμα_ μό: σε
Ι λίγο Ο άγωyιάτης εψθο,,σε οιαστιικος
,και θυμωμέιl-'ος καi το γύοισε πίσω
στη μά-ι>,α του. Το άθώο '.μικpο τον
άκολούθησε παρατrο,νε;μένο. Και το
δρQμαλάικι άπάμειινε
πάλι ε.ρη,μο.
Μα σ,την έ:ρryμιά του 1μιό: ησuχη χα
ρά ηταr;ιε �υμέJνη καi το &σ111ρο του
χώμα σκορτrοCισε γύρω στηr,ι πρασι
ινάδα μια εύθvμία παράξενη, ικαθώς
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--rό 'Φιλοuσε. δ aΗλιος.. Θαpροϋσες
πώς σασιιλεί.ιοντας τό ,λcημτrρό
α
στρο τοίίδwε ,μια γλυκειά ύπόΟ")(ε
Ν
.ση: « Εvν,οια σrου! Για σένα μόνο
θα ξCΙΝαψαι;ω 'Πάλι αvpιο την αυ
γή ...».
Στη μεγάλη στράτα ειναc παρα
ιλuηκόc καθότανε �κάτω
άπό ενα
δέ\Αδρο.• Ό ,τιαραιλυrικός, ιμε. ,κ�λαψιά
p11κη φωνή, ζητοΟσ' έ,λεημοσ&νη από
-τους δια6άτες. ΕΤΧ!ε τό ενα πόδι
rrou στον τάφο, μά τά ,μάτι-α του
η-rονε ·6αθειά κ·αi ζωηρά, σσιν μά
-τι,α παλλη,καριοCι,
καi -rό 6λέψιμα
"l'OU 'ΤΟ ·διαπεραστ11κό ε
ι λεyε πώc ξέ
ρει πολλά πράJματ,α, που ιδέον τα ξέ
,ΡΟΙΙ οί άλλοι. iΕΤχε άκουμπισ�μέινο τό
αστφο του κεφάλι άπάJ1<ω σ-rύν κορ4,,10 μιας πιπεριάς ,και κίπrrαζε πα
pαπονε,μένος τό ,έρημο δρο,μαλάικι,
που αcτrφιζε μες -rη•ν ιrφασιl\/άδα του
.κάμπου.
r
v,5
ρριξα μιά τrwτάρα σ- ό δί<11κο
του, γιο.τι ή χαpά κ' ή 6οη του κό
σμου μ
, οuφερνε ιμιά τrαράi§εινη �θλίψη
-στη,1 ψυχη καi ζητοϋσ�α vά πάρω
,μιά άχτίδα χαpας απ' τη Ιδοοwχία
-του ζητιάνου. Ό ζηrrιάνοc με κύττα
ξε μι άδιαφΟιpία, χωpις νά ,μ' εύχα
ριστήση καθόλου, κ' ,ή φεη,μ•οσύνη
.μου φάνηκε πώς του πείραξε τά
νεuρα. 'Εγώ τό,ν ιέ.ρώτησα:
- Τί κυrrάζε,ις tκε'i;
γυpίση ,vό: με δη, 1μ0Cι
Χωρiς
.είπε:
, - ιΚυττάζω τό ιδρομαλάκι.
Ό κόσμος πεpινουσε άκόιμα ατέ
λειωτος σ-τή μεγάλη στράτα. Τ άμά
ξια, οί κα6αλλάρηδες,
οί πεζοί.
Έγω ξΟ!ναρώτησα τό ζητιάνο:
- Γιατί κuττάζεις ετσι αύ-τό τό
δρομαλάκι;
Ό ζητιά ος χωρίς ινά yυρίση, vά
με δη ,μcC, άπaκρίιθηκε, ,μ' εvα,γ άνα
<Π!'Jναy,μό:
- ΕΤ"'αι τό δρομαλάκ: της εv--ιυχιας.
Γέλασα καi του εΤτrα:
- Ποιος σου τό εΤπε έσένα;
Ό ζη-rιάνος σ-rεινοχωιρη,μένος μου
pάσησε δυο λόγια:
- Δεν ξέρω ...
Στή μεγάιλη στράτα οί διαβάτες
ijσαv εύθυμοι, ζωηροί. άλλοι y,ελοCι-
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0101), αιλιλοι ,καιμάpωνΟΙν, αλλοι •μιλου
σαν ,δυvα-rά, •με •χειρονομίες και σχή
μα-τ1α. Οί πυκινες &�δροστοιχίες &.
Π.Λιω\ΛΟΙV την τrοχειά 11ouc σκιά στο
δρόμο. '0 �κάμπος ιηη:χινε όλόγυρα
γε,μ&τ-,ος άπό άνειμώνες.
Γύρισα ικαi ,ρώτησα πάλι τόιν πα
ραλυτιικό:
- Γι,α-rι τό δρομαλάκι αύ-τό εΤδεν
·�•αι ,εiρη.μο ,και γιατί ΚΙΟΙνένας
πηγαίνιι ά πό έκε'i;
ικαι μ,οC, εΤπε
Μ' ά ιριc�κύτ-rαξε
πάλι:
ΔΘ1 ξέρω, σου �εΤπα.
Και ιδμως ψαινό-rαινε
νό: ξέρη
πολλά πράγ,ματα.
- Γιατί 'δεν πηyαί1νεις eσιJ; τό111
ξαναρώτησα.
ιΓύρισ,ε και μ1ουρρ1ξε -μιcrν άγ,-:,ια
ματιά άπ' τά 6αιθειά ιδιαπειρασ1 ικά
του ,μάτια ,και μου εΤπε:
- Γιατί δέιν ιμπορω �νά πάω. Δέν
βλέπεις τά πόδια ιμου, που ε1ναι
πιασμέινα;
Πέρα στον κάμπο το α,στrρο δ,-:,ο
μαλάκ ι ξεχώριζε ;μέ,σα στην πρασι
νάδα. Δεν εΤχε οuτ,ε δέlνδρα, οCτε
σκιές, οϋτε διαι
ι 6άτες. Τό χωμια 'TOU
ηταινε ξεpό, τό �ρώμα του μονότο
νο κάτω άπό τό φως του ιδει•λι,νοϋ .
- ΝΑς πάω έγώ, εΤπα μέCJ1α μου.
Κάτι ιθά ξέρη ό δυσ-τuχισμένος αυ
τός παοαλυηκός. Οί δυστυχισ·μέν::,ι
ξέρου ,ν πάντα πε:ρισσότει_οα άπ' 5λοuς •έμας τους άλλους.
» Αψησα
τό ζητιάνο και τόιν κό
σμ,c, τrου πε,ρνοCισε άτέλειω-τος στη
•μεγάλη στράτα, ικι' iiσχισα 6ια:τrι
ικό: rr&J κάμπο. Τό ινεογέ, νη-το γαΊ
δοuράκι
κΟ!θότσ,νε
τrαραπ,ον!'Jμένο
όlκόμα ιδίπλα στη ,μά�,,να 'Τ'Ου. Πέοα
σα fu•α •μικρό ,μονοπάτι κ' εφθασα
ως τό δpομαλάκι. 'Έκαμα κά�μπο
σα βήματα άπάνω στο ασπρο, ξερό
χωμα καί προχώρησα .λιγάκι χωρίς
διάθεση. Ή έ,ρη,μιά κ' ή ξφαίλα
•μου κά'VΟΙ ε πλήξη. Σέ λίy,ο αpχι
σ,α νό: 6αρυέμαι ,και τό 6ημια μου
σιγά--σιyά yι�τανε όλοέινα
πιο
άpγό ,και πιο άπ�ρόθuμο.
- Ποιόc ξέρει που θά μt βγάλη
αυτός ό δpόμος ! εΤπα μέ.σα �ου.
'Έκαμα ώσ-rόCJ10 άκόμ1α Λίγα 6ή
,μα-τα, C)ς που εχασα πίσω μου τη
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μεγ άλη στ,ράτα .κ' ή 6οή T')V κό
σμου άρχισε nια σ6ύνεται σ,αίrr •ό:
μ,ου. Μτφοστ α καi πίσω μου ε6λε
πα μ ι α λου_pί•δα άσπρη, μσnιότονη,
χωρίς τέλος_ "Αρχ ισα να 5·cφυέμα ι
καi να ,μου πιάνεται ή ά:ναπ'Υοή μου,
δχι τόσΌ άπ' ΠΌν ,κόπο, όσο ά:π' τη
σ-nc.-vοχώρ ι α. Τα πό:δια μου 6ασrού
σαvε ,καλά, μα ιή ψυχή μου aν10,ωθα
πώς γ ιl'ν'ότανε πα_σαλυr ικη •μέσα ί,-01.1,
σαν ΤΟ •κο_οιμi του ιζητ ιάl'Ου.
- Χωρίς 'ΟJΛλο, εΤπα στοnι έαυ
τό μου, αύτος ό m:φαλυτι,κός εΤvα ι
οος άνόηrrοc: καi δεο ξέοει τί λέ
ει. "Ας γυρίσω στη δουλειά μου ...
Κοντοστάθηκα 1μια στ ι,yμη κ' ύ
στερα γύρ ι σα δ ι ασ-τ ι,κός, σόιv vα uέ
ιιωνηγοuσα;ν.
Πέ!ρασα
τοnι κάμΠΌ
γ.λήyορα-γιλήyορα κ ι ' έψ&τσα πά
λι στη μεγάλη στράτα.
'0 ,κόσμος πειpΜΟuσε ά!κόμα, -π ιό
ιλι,γοΟ'Τός. "Αiλλο ι yύριζαv πάιλι απ
τcτι περίmrrό τοuς με ·6η,μα 6:ογό
και ΙΚΟVΡ<rο'μένο. Καi 1μοu φα ι1νοταπ
πώς ολοι ιμε ,κύrrοζαν καi κρuφογε
λΌύσσ,� για τηv άνοησία μοu, [,CJ.'l
να §έJpCJME: τό ικάμωμά μου. Ό ζr�
τιά�vος ηταvε άκόμα ,καθι,σ,μέr .Ός στη
ρίζα της, nτ ι περ ι &ς. Μου ψάνη,κε πώς
με κύτταζε 1<.' αύτόc: 'Κ'αl κpuψογε
λοuσε γ ι α τή δειλία :μου. Τό δικό
του τό κρυφογέλασ,μα με πείοαςε
περ ισσότaρο, κ ι ' εγώ δειv ξοοω για
τί, κ' είκα;μα να 'Πlpοσπφάσω μπρο
στά του, φεύy,οvτας τη ματιά τοv.
Αύrός ομως με εΤδ
- ε ικαi μουpμού
pιοτ:
- Γύρ ι σες πίσω καi τού λόγυu
σΌυ;
ιΚοvτοστά,θηκα ιvτ,ροπιασιμbιος καi
του εΤπα, κάnιαντας τό θυμωμέJ,Ό:
- Δεv ξέιρω τί λές. Αύrος δ δρό
μος δεν 6yάζει ΠΌυθεvά ...
Ό ζητιάnιος χαμογέλασε ccδ ι άψο
ρα ,καi ,μου:ρμούρ ι σε πά.λ ι :
- Καi ποιος σου εΤπε vα πδ:ς;

Γύρ ι σε πά.λ ι τα μάτ ια του κα-τα
τ&v κόμπο.
- .Κυrπάζεις άκόμα τό δρομα
λάκι ; του εΤπα πε ιρακτ ικά.
"Ημοuvα 6έ6α ι ος πώς δειv θα μ•
ό:ποκpιθη. ΊΕκεivος δμως χc.ψiς ι;α
γυρίση να με κuττάξη_ ιμ•οu cΤπε:
Οχι. κυπάζω rfQ ψτιωχο τό
-

V

γαϊδουράκι, που , το yύρ ισ>ε πίσω ό,
άγωγ ι άτης. ΕΤ, δεc: πώς φαίνε'Ι'αι λυ
τrηιμέ!vο;
- Μα γ ιατί το γύρισε πίσω;
τον ξαιv
• αρώτησα.
- Κι' έσυ γ ιατί γύρισες; μ' έ
ρώτηισε ;'�λ ι
;
- Κ eγω 6εν ξφω. Μήπως το,
ξέρε ι ς έσύ;
'ο Π'αpαιλυηκος άvαστέiναξε.
- Δε,ν ξέρω τίποτε. Ξέρω πώς.
τά πσδ ι α ,μου εΤrναι παραιλιιμi.ιια ...
'Εγώ ακολ,οvθησα πάλι τοv κό
σμο στη ιμεγά.λη στρ
, άτα. 'Ένα τrα
ράποινο,
,χωρίς nια τό �αl'αλάοω,
τrλημ
, μύρ1σε τα στήθη μου. Κ ι ' δλη
την ώρα σuλλογιζό,μοUΙνια
ερημο
δρο.ιαλάικr, με το άσπρο ξειρό του
χώμα, -τroy δεv εΤχε οίίτιε δένδpα,
Σιιλλο
οίίτε σκ ι,ές, οϋτε ιδια5άτες.
γιζόμοι,ν τΌ vεογέJ nιητο yαϊδουρώ<:ι,
που τδδιωξε τόσο αγιp ι α ιδ άγωγ ιά
της •καί Θαρ:ροuσα πWζ τδο.λιετrα τώ
ρα 1μεγcιλωμέvο. γειμδ:το πληγές, να.
σέpινη το φορτίο τιου στους δρC::,μους,
ύπομα,ετ ι κο ικαi παιρ(Χ'Π1cινεμ.:vο. Σuλ
λογ ι ζόμ,οιι�
κιαi τό,ν παρ�νrι'Κό,
που τα πό6 ι α του δειv 6ασ, :)ύσcχvε
,ά τδ � φ•έροuν ως το λευκό δpομα
λάκι 'Και που το Ι<ΙΠΙ1αιζε θλ ι μμέ>νος
άπ' τη ,ρίζα της πιrιτφ ι ας, Καί
στερα τοv έαuτό,v μου, πού ή ψι;χ�
μου 111α�pάλυσε στη ,μοοη του δpόιμου
καi yίιρισα πίσω, 1χc.:ιρi c: �ί.ι. ξέρω
τό γ ιατί. "Ο αιλ�λος ,κοομος πρ:;χω
ροuσε χωρίς :να συιλιλοyίζετα ι τίπο
τε. Καi τό &ροιμσ>λάκ ι i\μ,εινε πά1/Τα
• , χωρίς δέJνδρα, χωρις σκ ι ές,
ερη<μο
χωρίς δ ια6άτες.
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ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ
ΚΑΙ ΚΟΜΦΟΥΚΙΣΤΑΓ
ΤΟΥ κ. ΣΤ. Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ'
Ό Κομψούκι·ος t
ΜποpεΊ σήμεοα νά έπι,κοcrτη πάνω στά έξακόσια πενηrντα έκατομιμίφια ψυχών τοϋ Ού 9>ανίοu .Κράτους
πολ ι τικά
ή δvνατη τrραyμ1crτι
φUσιοyινωμία τοϋ Μάο Τσε
Τούyκ
με τούς συιντpόφοuς 'T'OU. 'Α).),.α πέρα άπ' αίπrι καi πά� •ω σ' ·αίπη καi
σήμερα άκόομα δεσ-πόζει, σάν π ολ ι Τ ι σ τ ι Κ ή δ ύ V α .μ η-, μια άλλη μορψή κρα-rαιότερη:
•ό Κρογ'<φουτσέ, /\ Κοyκ-φοιτrσέου πού μας
τον μετ,έψοασαν οί Μισσιονάοιοι της
Είιρώπης σέ Κομψούκιο
· , κ' ε:τσι μας
τον έπέ6αλα�ν . 'ΈyραΨε τον 1 3·οrν
αίώ,,,α ,μ.Χ. ό διάσημος Κ ιl\/έζος ίσΤΌpικος και ψι.λόσ,οψος Τσοϋ-ση. .
«Τό Ούοάιιο Κρά-rος όψείλει, στcrν
Κροyκ-ψου-τσέ καi στη διδα:σκα�λία
του, τόν π,ολιτισιμό, τiς πα,ρ
, αδόσεις
καi τήν εύτuχία του, καi γι' αύτό
του ΟφειΙΛΟ�με τόση είιyνωμοσvνη,
'Α,πό

τό

, η καi στον Ούοαν0 και στη Γη,
όσ
καi δση 'lTCΠE δεν θά ·μΠ'οpέσοvuε rνά:
-rοϋ έκφοάσουμε ά.ρκετά». Αύτοc δ:
όJΦορισμος ίσχύει καi σήμερα_
Δέ J μΠ'οοεΊ 6έ6αια κα�νεiς ,;α ξέιρη, ό:Ιν καi πό010 άγω·ιίζεται το ση, φ11νο Ι<!α6Έ,σ τώς της ιΚίΙΛ ας να ξερμε
ριζώση τον Κομψοuκισμο
άπο τήν
"Ενα δμως �:Τvαι
ψυχη του Λαοϋ.
6οοαιο
άν το έπιχειpή,ση ολοκληρωτικα, δύσκολ α θα έπιζήση το κα-θεστ ώς αύτό,
γιατί ό Κομφουκισ,μός, ηού κuκλοψορεΊ μπορεΊ
rνα
πη κανεις, στο αίμα ,Κ'CΧί στην ψυχit,
τοϋ έ,· όc τοί;,οu της Άνθ ρωπότητος,
σαν κραταιή
ί1θι-κοθοη011<·εuτική δύν α,μη, άδύvαΤΟν v' ά'ΤΤ'ορροφηθη, καi
δι;,νατοv v' άπορροψήση ,κάθε άvτίθε,τη δύναμη, καi νά τηrιι άψομοιώση:
«Ή ιΚί, α, ·μέσα: στη -οοή των αίώιvων εχει φυλάξει
άθικτη την ψuχ·
1 νας σύyχρανος ,μελετητης.> είπε ε
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--τής της. Και ψυχη της ιΚίνας έξαιω
ιλουθεϊ να εΤινα ι
κυρίως ό Κομψού
' r< ι ος.
'ΑΧλα τί ητcσν ό Κομψούκιος; �.H
-rov μήτrως άπλως εναc
ΊΤ'Ολιηκος
•1<αi κο ι νω, ι κος ιμετcφρuθμιστης η καi
έπαναστάτης, που έπεχείρη:cτε να έ11 ι6αλη το wολιτ ιικιο--κοι,νων ιικό -rou
-πρόyρα.μμα; ΝΗ μήπως, rηταν
προ
παντος ενας σ μ ι VI Ε U Τ η C της κι
ιvεζ ι κηc ψυχης, Tr'O\J πηρε άπο ΤΟ
τrαρcΥ<θΟ,y ,δ:λ,α τα άγαθα
στοιχεία
του πο,'..1τ1σ,μοίι της, τα «σιJ�vκέρα
σε» ιμε πολλη σοφία
καi δεξιοτε
-χ,,ία. καi lπλασε μ ι α νέα, αίωνία
καi άεικίνητη ψυχή, τrού ζη άνάμε, σα στ11 ΠΊ ,καi σ'ΤΌΙΙ Οίι!)ανο καi πο
"θεϊ να ψθά ση στην «Τελε I ότη.-α» •μέ
ΚΌJVόινες ζωης
άπιλοΟς καi καταλιη
πτούς_ εμποτισμένους ιμέ τη μοοοι
κή, πού εΤ,.αι <<ΤΟ λουλούδ ι της άρε. της»;
Ό Κομφούκ ι ος ητcσν καi τά δυό:
καi μεταρρυθμιστής ιΙ<J αi Π;)Ο παντός
,μεταπΛωτης της
ικ ι νεζικης ψυχης,
κ' έπpαyματοwοίησε
έ,κεϊνο,
πού
έκατο χρόν ια άργότφα
ώvειιpοπό-λησε ό Πιλάτωy με την Πο1λ ι τεία το�
καi τόσοι αλιλοι ,μιεταγενέστε,ροι με
τα πολιτειακά τους σχεδιάσματα.
fΈ·ιΝήθηκε Το 551 π. Χ . σ' ενα χω
_ριουδάκ ι τηc Πολιτείας ΛοΟ,
πού
ε�,αι σή,με.pα μιά Έπαp-χία τοΟ Σάν
τόνκ. Ό πατέρας του άπο πριγκι
π ι,κή γενεά, εγ ινε ,κυβερνήτης της
μ ι κρής πόλης
του ΤσεοΟ 1καi ητα•ν

ξακουστός γ ι α την γε'Ι'ναιότητα
-καi
,
για ΤΟ παοά στη μά του: δυο μέτρα
καi τριά.,,:α έκατοστά ! · 'Ωpφά>�εψε
ρι
χρον , ά
πλ ισίασε
, , τ?
ιη
ωιν
ι-w':ι.
-τ ω,1
πΟΙράσ'"Τ'ημα του πατέρα του: δυο με
-nρα ! Μετά το Δημοτικό-τη <<Μ_ι
χ,ρή Σπουδή»_ τόv εστειλαν
στη:
πρωτεύουσα για ν' ,άκολοvθήση _ τα
μαθήματα της «Μεγάλης Σποuδης».
Καi σπούδασε ,με πάθός:
<,ΠεpvοΟσα - ελεyε ά.ρyότερα ήμέpεc όλόκληρες χω piς τροφη και
νύχτες όλόκληρες χωpiς UΠ'VO, για
νά σι<έπτωμαι καλύτερα;;,.
Γρήγορα άπέκτησε ψήμη σοοαρου
.καi μορφωμένου νέου. Τόι1 κάλεσε
ό 6ασιλ ι ας 't'OU ΛοΟ και του άιvέθ�σε
-::iλληλοδιάδοχα διάφορες ύπηρεσιες

0

•ιiτ-ο:ν

Οσο
<�ύ,κα1 υπουργήματα.
. πουργός ιΔ ικαι,οσύνιη9>_ στην
Π(1/\ι
τεία -τ,οC, ΛοΟ δέv ύπηpχαν ,κλέφτες,
κα1 διάδ ιιω ι : «Ν' άκούη - έλεγε
- κανεiς τούς δ ι αδίκοuc =i ινα ά
να το
ποδίδη δ.1,κα ι οσύ\Λη, μτrορεϊ
:κάιμ,η ό ·καθέι,uς. Το σπουδαί'ΌΙΙ εΤ
ναι
κατο_οθώνη ,κανεi,ς
,μη
πάρχουν <διάδ ι κοι�,.
0
Ομως ,ό 6ασ ιιλ ι ας '!10U Λοίι 'Τ'ΟΙΙ
άπεyοή--τ�ευσε •με την άκόλαστη δια
γωγή του. Φεύγει. Τότε φαί<νε'Τ'αι,
στο 525, σΙ.JΥC\1\Πήθη,κε ,με τον διά
σημο ίδρuτη wO Τ=iσ-μοΟ, τQ, Λάο
-τσέ.
«ΕΤδα - ,εΤπ,ε
ά�ριγότερα εΙΙΛΟ" άvΒοωwο με ίδ,έες ,μuιστηριώδε ι ς
κ
, αι άσύλιληπτες. 'Εγώ προτι,μώ τiς
ίδέες, που •μΠ'σοοΟν ινά ψΟΙρ�υθοΟ� ,με
μ ι α κιλωστή. fνiπορώ εξαψνα να ψα
ρέψω ,με δίχτυα τά ψάιp ι α, ινα -mα
yιδέψω τα rτετ,pάπο•δα ,καi ινά ,κυ
νηγήσω το: Π'ουλιό\.
Μα ιδέν ξέρω
δράκ�cιντες, πού
ΠE"!'OU'V στα σίιv
ινεφα καί να π_οοικαλοΟν θύειλλ.ες. ΕΤ
δα τόv Λ άο--τ,σέ
, <δπως θ&!6ιλετrα
δράκοντα�
•εμ•ειινα με το στόμα ά
ινοι χτό καi ιμέ τη σκέψη συγχu
U'μέ!νη>,.
ΝΕ�υγε άπογοητευμέ!νοc 1κ�αi ·άπο
τον μ,εyάλο «Γέρωτα» τοΟ Τσεοϋ.
Καί, πεpιστοιχισμέvος ,με μ ι α ,μ ι,κ,ρη
όμάδα μαθητών.
άρχίζε ι τiς πφι
πλαvήσε ι c '!1ου σε διάιφορες .Παλι
ιτεϊες, για να προσε,λικuση '!10LIC 6α
σ1λεΊς τωιν στο κήρυγμα της έπ ι 
στροφης στο Παpελθόv - στηιν ικα
θ01ρη ,καi έινάρετ�η απλή ζωη 'Τ'ων
Προγό:ων:
<«"λεταφέρω - eλεγε - τα πα
ραγyέλ μο.τ α τώ.ι 'Α,!)χαίων. Δε}ν συν
θέτω νέα. 'Έχω ,έμπ ι στοσίινη σ-rους
½ρχαίους, ικαί τούς άγαπώ».
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Διέτρεξε τrολλούς •κ ι ινδύνους. Άιλ
λά ιδιετήρησε
άσάλε,υτη τη,v έ-μπ ι 
στοσύνη ση1ν άποστολή του, «που
ητσ,1 δοσμένη άπό τον Οίιpαινό» όπως ελεγε.
ε-τ,σ ι eιέτrνευσε, ιμ ι α
άληθ ι νή πίστη στους μαθητές 'T'OU.
Καi οτΟΙν ,ε&λεπε την άvτί,στ,αση τωιν
άνθρώπωιν στο ,κήpυyμά τ,ου και τηιν
πίικpα <<ων ιμαθητωιν 't'OU. tλεy,ε:
«"Ε ας καλος γεωργός ,μτrορεί' να
σπιρι�η, μα δέ.v εΤνα ι 6έ6αι-ος,
άν

κ,

•

;

Ι
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ΙΛΙΣΟΣ

θα

μπορέση να συyκ1 ομίση�.
Τί -έτrεδίωκε; Να ,μορφώση ,μοοα
'T'OU κα] να 1μεταδώση σrούc μαθη
τές του το «Ταό-τ6> - το Πρότυ
πο τού 'Ειντίμου ,κο;] Άνωτέ,pου 'Αν
θρώπου. Αότη ή πιροο,τάθ�εια, προσ
πάθεια άδιάκοπ ι11. ήταν γιά ταν «Δι
δάcτκαλο>, ή πpοσ,ωχή 'Τ'συ, μια προ
σευχη σu,νωδευμ�,η π�οτε ,με τό .
μεγάλο πάθος 'T'OU - τη 1μουσι1κή.
Πέ,θανε το 479 π.Χ. ηρεμος. ,Πριν
να ,κλείση rrα ,μάτια, εψανν�:

oovvo

<<Τό
Ταi-χαν καταρρέει
Τό 'μεγάλο δοκάpι τού σπιΤΙ'ού πέ
φτει! Και ό σοφος φεύγει σσ:ν Ι'JΟU
λΌύδι μαραμένο!». Οί μαθητές 'T'OU
ΚΙράτησαιν πένθος 'Τ'ρίια �pόνια, ,κοιν
τα στο,1 τάφο του »Επ,ει,α. σκό,ρπι
σαν, κ' έδηιμιιοίιρyη,σ,αιν
διάφορες
Σχολές. Μεριικο1 εμειιν01v έικεϊ, κ' έ
σ,cη,μά.ισαν ε""α ιμι,κpο Συνοι,κι(J)μό
καί τοιν ώνόμακ:rαν <<Καιλύο,η
'TOU
Κόγκ». '5<:,εϊ διαι,ωl\/ίσθηκε ή ικομ
φουκιαινη παράδοση.
»Εγραψε ό ,Κομψούκrος; Π1 1θcwώ
τατα οχι. Τό 'οιιδλίο,ν <<Λουέν-υού»,
πού τού άτrοδίδοU'ΙΙ, ,εΤνα1 μια Συλ
λογή άψοpισ,μων 'T'OU. Άλλ' εΤναι ερ
ι
Ύσν τώ,ν ιμαθητώ,v του, ικα1 διερμη
,Πάiντως ή
vεύει τις σ,κέψεις τ,οu.
Σχολη 'T'OU Λοϋ ,εδωσε ,μια σvσ-tη
ματική μορφη στις σ,κ,έψειc αύτές.
vΕ111ας άπόγο,,οc "f10U Διδασικάλου, ό
Τσέου-σέου στο ,έλος 'T'OU Sov αίω
τό «Τσόγκ
νος π.Χ. .σ;υνέγραψε
uόyκ� - ,ηv <<'Αμετά6λητη Μεσό-
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τη'Τ'α» κκχ1 πιΘανόrJ , και ΤΟ «Ταϊ-'χιό,
-τη Μεγάλη Μελέτη,>>. Στα μέσα:
του 4ou ιαίωνος π.Χ. παιροuσιάσθη
κε: ό διάiσηιμος κο,μφουκιστής, ό Μέν-
rσιος, πιού εδόξασε την Σ χολη 'T'ou,
Λοϋ. Ό Μ ένmιοc άiντέγ,ραψε τίς
περιπλ 01νήσεις τού Διδασικάλοu •καi
γύρισε στό Λοϋ. Ίδ01Ρι,κό και τοϋ,
μαθψοϋ η.ο ή καλύτφη διακuδέρ-·
νηση ,οϋ Κpά.οvς ,και "ll)v Καιλω -.
σύνη ,κ,αί την Δι,καιιοσύ\Λ!l . 'Αριστο
κρατικός, άiλλα κ
ρεαλιστής
ό
, αι
Μέvτσιcς, έδίδασκ,ε:
,,Τό να -μήv .εχη ,καvείc έξασψαλι-
σμέΙΛα ,α ιμέσ�α τηc σι1ντηρήσεώ ς
του .:αί να εχη ηριεμη 'ΤΤ'μ/ καρδιά
του - αί11;ό ιμονάχα ,οί •άληθιινα εύ
yενεϊς ,μτro,poCιv ινα i:χoU'\/. Ό λαός,.
δέv τα εχη, δεv ιμπορεϊ να εχη
τη,v r,Daμ ία της ,κα�pδιας. Άποτέλε
σ,μα μοι ,pαϊο: ή εικι/'Jυση τω,, ήθών
καί ή άπώλεια 'T'OU Τάο-τέ - της,
Άρετης».
Γι' αύτο έξώρκιζε τούc 6ασιλείς,
να δώΙΥΟ-L!v σ.ό Λαό ,α μέσα ,ης.
(ωηc ,<αi ιεπειτα νά τόv Ι<σJλιοϋν στο'
δρόμ,ο της 'Αρ,ετης.
μεγίσ.ηι
Ό ,Μέντσιος άπέδιδε
ση,μασία σ.αν Σοφό-τ&ν Μ ο,ρφωμέ-·
,110 πού <<CΙJ5ιάφ'8οιρ,ος ικαί ά,ι,,ιδιοτε
λη�» συy,κρατεϊ τοιν Πρίγκιπα άπό,
κάθε παοεικτρ
, οπή. <<'0 Σοφός-εΤπε.
-με ιτό · παράδειγμά του ,έμπ�vέει σ
δλουc τό α'ίσθημα της Άρετης, ποU>
KOJ rείς άJλιλος δεν μποp,εϊ>>.
1
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ΣΤ. Α. ΝΙΚΟΛΑ·Ι·ΔΗΣ

Ε'ίμεθα ύπέρτα-rα έλεύθεροι, οταν Θ'ίμεθα έλεύθε:ροι άπο τον·
Καi ή πληρέστερη έλευθερία εΤναι ή τελεία ύπηρε

έαuτό μας.

·σία ήμων πρός τοίις αλλοuς,
Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ

r.
;t.t.',4}\'!
" �
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ

"ΙΕΡ Α ΟΔΟΣ,,
ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ
ΤΟΥ κ. ΚΩΣΤΗ Λ. ΜΕΡΑΝΑΙΟΥ

,Κα.θ.ε τοιπος Υ.::ι.ι μ,ιά ω�::ι., μ ιι.ι
...,
,
'
'
\
(•.U[;·Χι γψ.. :t..τη •σ.-ΠΟ το Ι μι.>σ"tt/..0 αι-�έ?::ι. της Ψv/_Τ,:. Ε:ν:χ.ι δειλινό. Ό
"'ν:Χ.Ο: τn: llQ, 'C"ιJ,ά.fO•U
ll Χ?•9ενΟ•v,
•'u'-::r1 ν '-\..<,,όπ0, 11Jη,
σε
τ<>λίγετ:χ.ι
•ισ·υσο)Jεv.<
Π �,,π:χιτάμε
· ο, -θσ.,μ;tο:.
•,στ-·ην Ίε•?-2 'Οδό. 'Α.<ό,!J,::ι. vΠrL?f..OU"Ι
:;..λ,1ε, ::, -rtoU -τ'lν γεμίζ,� uν με �Q·J
··rπιυ,,ι.,νο 'ίισ-.ι..ιο, τ0�1 υς, ιι.:=χ.J τCt. ι..'J..λοσ....
-:.- χ :χ.ι,:ιιά-· Jτι/..".J., μεσ rιμέ�ι,:χ. μπ,0,:-; :ί
ΊΥ.ομ.:χ, ν2 μας ψτσ.σ·η ,<CΧ:Ποι-::ι.
ζ :1

1

�τ f] εύω1Οtά,
,σCt.,ι Πtt,ι<.οα.μύγ,Ο:χ..λο,υ,
-άΠΟ �vΙΟο:Ο:χιαιv,ες.
Τώrχχ. σ' α,ύ--;ο ι
ι

το,ι, o�o�.J.o, Π'Ο'.J /..:Χ.1tΌιΤε το'l πε:.ι, πα--·Ησ.. μι::ι. γήινη Μ η τi?::ι., πο,�ε,υό
·μ::ι.,στε Υ.::ι.ί μείς: αΔ-w.ά.τ-ε, μ.εγ::ι.
, ε, -πιοιλυμέδιυ ν:ε '»
·χα'ί�1 ε, π·ολύ-τ=�ι .οφ
Που ομω, να <9::ι.,ιτ-αισ-θη ό Κα.)-,
,;.υ4χ.Γο.::, με τ�fjν Υ?Χμμ:χ..τι/.. η c:;ύ
-γλωττι� το1 υ, -πως ϋστε�:ι άrπΟ �ϊ
·,ωσι Q,L)(j ::ι.ιω%ς ,θ.ά άχ•ουγbτι.ιv η
> ε,γ.&,), 1). c,JW''I' η του ά,), η,θ ιιν•�-υ μ1 ύ•στη:
.....

'

,

'

... .Τιστί έκεivο πια το δείλι,
<Jσiι.ν αρρωστος, καιρό, που πρωτο-

.(6γαίvει
v' άρμέξη ζωη άπ' τόv εξω κόσμον,
(ημουν
περπατητιΊς μοvαχικος στο δρόμο
που ξεk.ι·vά άΠ' την 'Αθήνα κι' cχει
σημάδι τοu ίερο την Έλευσivα .
Τι ηταv για μένα αίιτος δ δρόμος
,(πάντα
σα δρόμος της ψuχης.

ό δ?όμος
παντcχ.
Κι σλη,θ.ινά.
::ι,ύ,,,;ος όδηyεί ,στην ά.ν:χ..ζητ-η-ση !J.
) η'θι· ·ν:η:; ζωης. 'Τον -<•?UψΟ σπ&ρr;
'Π'Qο' ) τον ·φ�λά,ε,ι μiσ::ι. στα σπλlι..χν-:ι.
τ·ης, γυ�εcΥει η ί'δισ. η μ·t}',εQ::ι. γη.
Κι' ό,γών,�ιντ.cχ.ς το ιωμ·:χ. με τά.
φτε::�ωιτα '7roδt� τη
· ς, φτ,&.ν-ει Wς το
Π ::ι.:?9'εν-ι•c; φ?icχ.ρ,. "Ως τίς πύλ$ς
τί\ς 'ffiλοσίν-:χ..ς. Ή -θεά με τ·η σ;
t>:χισμια. οψη της γερόντισσας.
Ο·
'
'
<..
,
,. - ":α
()' τ·η;ι οοηγηO1.�ιΛJηcχ.
ικ.ο?'ες τ�υ- Ι?.
. σ10:υν στο π::ι.λιcχ.τι τ•ου
, π:, χrtερ:ι. τους,
't'OU Κε.λειου- . Ό Θεος ομως, .<ι' Ο·
τ•:Χ.V άι.<ο-μι.ι έ•νσ<CΧ.?•Χώνετ>::ι.ι σε cι.v-.9ρω
, η για τον
ΠΟ
· , -Ο'ε,, μJΠ•Ο'Q1εί να ;ι..Q::ι.τ·ησ
έ'XltY't'ό τ;ου τό με.γάλο δώ?·ι;μ ::ι.. Ίj
Δ·,,μ-0:φό.ο•ντ::ι.ς, ό γιος του 6σ.σιλ·ηi,

'Από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ, Ά{}ηνιί'Jν

{·'

··'
ΙΛΙΣΟΣ
-θ-ά. έτ,οιμχσ-θ-η wά.νω σ-rίς φλόγες
"ft· ·α. τ-11,ν ά:θ,α.ναιri.α. Δ έν είναι 3.μω,
γιc1α. τα. &.ν�·ρώιπι1να. αύ;τb τΟ Οώ ? �
άει
τη•ν ί)�.α?ξ·η. Καi
μα πού ς'επερν
ι
,
·η -θ-λiφη -θ' ά.π,λω·θη στ·ην χαρδ:ά.
-rης -θ-ειiς, ή αι,ι,Ο?Ψ'Ι π>ίχρα γιά το
-όνε.ι,ψ; της ζωης, i-αί τότε άντ:
για. τ ιιν ,&-θαν,α:σf,α, φ:αΝ.ι�ώνο-ν/τ7.ς
, η\ ν αι� στ,pαιφτειpη\ �Οr:')•Φ"Ι} της, μει ·σα
τ
�· αύ>το· το π:χ.λά.-τ�ι Π'ΟU λ:.ι.μπ-οχ·οπα
ιει έχε,ίνrη τη στιγμή όλόχληο,ο,
Ι

�(..αύγης έπλήσθη πυκινος δρόμος ... »

σ-άν, λυισ·ίκ
, ,οιμη χυπάιζει μέ όλJ�υ.πιο
Ι?."\' ,
QΛJ6μ1LJα.
τη' .μτιτi:'),:J. τ•οϋ παντ,ο•τ.ι"\ΙΟ•ϋ -θ·v.-φοϋ, τη Μετάνειρ,:.ι., ιrτό αλ
)ιο· ;τ,α,ιlοί της, -.:όν· ΊΌιπτόλεμο, -θi
7-.α,οl.σ;η το jJ!υιrτι-χό οωο, ,ο ·η Δήμη
·,φι:χ.. Εlχε ο,θη η <�οα
· π,ου, &π' το ι
�Άο ι� -θ' ά.νΜ,αι,% ιrτό φως η Κό· . Κι' ό Τ?·tπ
ο'η, η Π ε�ιrεφόνη
, το111φ.:ο,ς Χ,?':.t.τώντας ,στη παλοομη τοJ
"tΟΙυς -θ:ε+ο•υς σ1πόοους, -θά ξεχιv-ή
·ση π ·ά:νω στΟ &.91μ,� το.υ, ιπ�οU τ)
σέ?1ν.0,υ1� φ/τ'εQω/τ!Οί Ο;?"άχcl1ιι'ε•,, γιύ
ό?γωμα. της γης. Κχί ή γη θ α
·'σt,ιιεπ
ι αlσ"θ,η άπο τα. •θείχ -στάχυχ.
Xo,u,ιrιi ,ι,;:μα
, τα. ά,π' τα. μ:.ι.λλιι:e. της
Κόο ης, Π'Ου1 τά -θωπεύε-ι τό λευκό
,φως1 Κχί πιο χεί ό γχ):.ι.νος Π ο
,σ,ε·ιιδών,ας, που το 6Qάο->
στΘλνει
--r'l'J Ο::,101σι, ά.
, τ10 u ,
χt
όιμ.:ι ς ε � t ι
,
'
- α π -ανω
χα.'ι �
αχ,ιrτ •α., ειι το' ιεQο
χωμ,
"'
� φUς bχ
. ·θ'ει· ο,υς Π'όV"ι'Ούς τ·ΟU.
Να. :tεQπ:tτή,σ·η 3μ,ως ,ια.νέ· νχς η
-vά ,στα-S.η; Ν ά ιrτα.-θη, για. ν,ά ψτά.
�·η ιrτη μεγ.ά.λ η μέ-θs1Ξ:η, στον άδιχ
ά.ο
,
\ά.?χrz·τ,ο, :,,υ-θ'μο της σ-ιωπηλης
'1,r
· αν,ί,α.�. 'Αλη-θι·νά εί,πώ--θ-ηχε, μόνο
()<ί Π'Οιητ
ι ές ΙJ.'1tΟQΟυν, V!ct. όνειιοε,υτ.ουν
τά τ6σα �ΟΙΣ
- '(Ιμ Χ".α Π'ΟU ύ,πά.Qχο-> 1
ά.
· Ψi�ε1ιr.α: στόν ,ο ύp�ν·Ο χα.ι σ, τΎ]
Κι' ·αύιrό .ά;π' τον χ::χιι·οο του "Ο'
'
α' ,,ιομ,χ α"1'Jαγο,νό τ·ου, το Σιχs.λι:.ι.νι· ό, πού ά
, χα
· ι
"t1αιμοοχ·r1τα. τό-v δένιοuν μέ ο, ,τι εΙ-να
�α.1 -θα.. είνι:χ. τb Ο p,:χ.μα. κ·:χ.1 ή ά·

0

-το

t

1

�,

� ..{

γάιπη.

... κ'

εμειν' ή φύση' μόνη, ωρα κι·
(ωρα
μιαν ήσυχία 6ασίλεψε ... κι' ή πέτρα,
π' άντίκρυσα σε μια ακρη ριζωμένη,

θρονι μου ψάνη μοιραμένι ο μου ηταν
άπ' τους αίωνες. Κ' επλεξα τα χέρια,
σαν κάθησα, στα γόνατα, ξεχνώντας

αν κινησα τη μέρα αύτη ;, αν πηρα
αίωνες πίσω α&rο τον 'ίδιο δρόμο ...

ά τώοα ξεχινουν άπ' το Δί
π>->λο 't'O'U Κε?· α,μειχου οί μυρι&δ:ς
γιά τά.
τω1ν 'Α-θ·�νχίων πιστών
μειγα:λα. '.0λS..}!J'tVl:X.
· . Π,οοχωρουν ol
'l'M:X. ά.
, πο τους χ ήπιους κα.ι τ-ο•υ ς έ.
· ο->. Φεο·νουν
λαιιω
· ν1ε, τ·ο·ϋ Ά-ιαιδημ,
μ,αζί τ-ο.υς 't'O ίεο. ο σύμ;6ο·λοr τ ο·ϋ ν Ι ,αιχz.ο.>, ένω χπ-ο πα-ντ,οϋ ίιψώνο ·ι
οιiδες. Θά 1tοο
ται <�.ί έοοιτ·:ι.στιχές
,
χ ωοή.σ,ου•ν ά.π,ό το μαιια.νιδοο του' ί
.ε:, οϋ α.ιύτ:οϋ- ο.,6, μιο:J, ω σ-wου ν' ά. '}
τι X:Qύ·ιrοιJ,ν τ·η ιrαλrαιμίνια, {) ά.λα.-σσυ.
· ,
'Π'Ο:U την ζώνΟ..)'Ι χατ:Χ.
, ?t'?•άσ,ινα. πεϋ
;χα,. Είν:.ι..ι η ΠΟQεfα. το·ϋ χχ,,θ-:ι.ο
ά.γ-tε•1>01ντας μπ-?·ρ�ί
μ,ου
! . ΜιΟνΙ ά.,(·:Χ.
κανεν·:χ.ς ν· ' άντιλούιrη το Θεο' Καl
τό bλέ,u.μα έτοιμάιζ�:χ.1ι για τΟ ύ
πεοούιηο φως, •Π'Ο•J {).ά χα.ταυγά.σ·η
�:χiμΠQ• Ο 'α.01ι>• το. Σέ λί γ,ο {).ά άνα
χαλυιφθη «το της Ψ->.(ης ΠΡ· Ος τ?
-θείων σ..)γγενές».
Στην Ά-θήνα η Σοφίχ, η Σο
φία της Ά-θηνα.ς Έο1γά•ν.·ης.
Ή
ι.Qήιrι,μη κ,χί άνα.γχ-χί-α
γιά την
ποά.ξ η γν·ώση. 'Αλλά ά.πό το 66.
, Q,o, s:ης ·θεάς αυτ·ης !;εχινάει ό
-9.
Ο·?όμο,ς γιά τό ίε<QΟ της Δή,μητοχς.
Ό αν-θ.Qω
, Π'ο,ς π,οέ·πε.ι νά !;ανα-ιάιη
το ό,�·όμο, τ,ο·υ ά.γών:α,
ιύ.σ'•ΠΟιJ VIX
φτάιιrη. ιrτό -θοί·α.μ:60, ΠΟ·J,
-πά.νω
, ', τη �.λίψη �αl �η δοωμ.ασ- ί.α,
�π
υφωνει τη·ν φυ,ι.η χ,χι το πν·ευμα,
�σποu ν-ά.Q-& η ή γs,ν-εά.
· των χοι,ιω
νώ
πιοU γνωp, ί
. ·ν Τών· μ;v;στη�fων,,
ζοc>ν την εύσib&ια χαί τη"Ι δι. ιχα.ιο
σ' ύνη.
1

-;:ο

«Θαρτη τάχα ποτέ, θε ναρτη ή ωρα

!!11 ·,
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'ΠΟU ή ψυχη της 'Αρκούδας και του
(Γύψτου,
κι' ή ψυχή μου, που Μυημ.ένη τήνε
(κράζω,
θα γιορτάσουν μαζί;»

Ν:χιί, y,ιάί τ'rΝ μJ,Jγάλο ποο1τ·η,
σt10.δνι-χι bα'-θc-ια. ά,ψθ,?ώπιινος, χ:χ.ι τΟ
ζωι°', χα.ί ό Γύφτ ος χι' ·η ψυχή το::ί
Μιύιιrτ-η εΙνα.t ενα. χαl τrι ϊ1οιο. πως
vά. λη<ηJJσινή,ση &λ!λωστε τ·ην πυ-θ-σ.
γό.?εt,α. Μιο•νά.οα; Καί πως άπ' το
.ι ' Οπ01tον Ο�όμ :,
άι,θ.�ην1:ϊLκΟ &.σνrυ, άπ
't1QιU, ν-α μ·ή bχΟιισ·η χ-χνέν�:t..ς για τ'η·ι
, Χα?ι8ιά.; 'Όλα. ύψών10 1ά.νrθ,?ώπινη
τ,αιι μέσ>α. ιr-τc λυκόφως ·ά.?γά., σιω
ΠΙηλά., Κ,ι�Lτ'α1νU1ΧτιrΧά
Ι , σαν ΧUΠ'α'?fσ
ΟΙtα,
άm' την /JΛJσ-τ-η?tώτ�δα. ·ημ:
ρα. 'ϊt"?ός τ-η μιJΙΟ"τη•?tώτιδα νύχτ:ι..
Το σιχ,οντάιδι σε λίγο
τά. Ο'Χειπά
ση ολα.. π ά.νω ομως ,θά. λά.μJΠ'ουν
χιλιάJοες ,άιιrτέρια.! 'Άγ9υπν,ο,ι :ήλιvι
πά.νω
, -άιπ' τ- t ς ψυzες τών ά.νι-θ ρ ώ
πων, πΟιυ τt ς 1t1:t..t-χ,μ�ο1νξύει ό ζοφ�
�Ος Ο,:ι..fμ,οrνας. Ι{ι' Ο μως -� νύz τ1.,
ιε.,bνι�.ι't ε VL':/,; Π έι?•α.σμ..:-L γt � ,το ψ ω ζ
π,ο,ύ σ-ά.ν τΌ ά.νrt1ΙΧ?t)<Ο''Ι) ·η ψυ;ι:rι γf
�ε!τ1αι ά.6:χιιrί,)ιω-τ,ο. Για.τl ά.1tό μ.έσ:χ.
άJπ' τιi σ�χο-τάJΟ,ι� άκοιύγεrτα.ι πάν·
τα. ·η μεγάιλΓη ύιπόσ,χεσ·η:
Ι
1

-θσ.

t

1

Κι' ώς προχώρησα,

και

6ράδυαζε, ξανάνοιωσα
, ('ίδια

α'Π

την

πληγή, που ή μοιρα μ' ανοιξε, τi.
(σκότος
να μπαίνη όρμητικα μέσ' στην καρ�
καθως

άπο

(διά μου,
ραγισματιαv αlψνίδια
,(μπαίνει

το κϋμα σε καράοι ποu όλοένα
6ουλιάζει... κι' ομως τέτοια ώς να(διψοίίσε
πλημμύραν ή καρδιά μου, σα 6υθfστη,
ώς

να πνίγηκε άκέρια στα σκοτάδια,.

σα 6υθίστηκε άκέρια στα σκοτάδια,
ενα μούρμουρο άπλώθη πάνωθέ μου,.
ενα μούρμουρο,
κι' εμοιαζ' ελεε:
«θάρτη. . . »

Θα.οιτ·η ·η ωQα της ίεοης κ,οι, νω
νl α, , ' το,υ ί3.ο,ά�
. α.-το,ς του' μυ.σ,τ• ιχοiί,
Oi7\10ΙU ό μέy:χ,ς 'Ιε?Ο1ψ1Χi'Ινt''f1 ζ '�/Χ Χα.λέ
σ·η τους μυσ'τες γιά. το ά.να•στάJσψ'>
φως. Φτά.νει χα.ν,έν•α.ς ν,ά. -θε:λ·ηπι,
νά. πει?'wα.ιτ<·ησ, η τ·ην· 'Ιε,?ά. Όοό. Γι
αιτί ύ'7t''-'?'Χ_εt, χα.ί ποcντα. ,θά, τηv
ζώ'ΙΟU'Ι λtό·Οενηα χ,α,ι ?'Οα,ΟΙΟά.φνες.
�, Οπιο1ι1οιν λ,;bύ1?tν1-θο χ�' άν b 9 i
σικεrr�1, Χ'J.Νένα;, �ά.ν�ι μ•Ο1νάzι"J., να
-θ.υiμ.αlτ1ψ τ·η σώτ,ειρ,:χ, άγiιπ·η τ'ri;
ΆριοοΟ"ΙΎJς. Αύτ·η π-ά.ντα. 11,'Π'ορε'i ά
το χρ•όν•ι,01 σχό-τος νά. μα.ς ύψώ
Ο''f\ Πι?Ος το'Ι ϊ. ?<:.Jσίχοιμο, , 'Τπερίο'Ια..
ΚΩΣΤΙJ� λ. :λΙΕΡΑ�ΛΙΟ�
•

.,,

'

1

?tο

'Αγνότης καρδιας είναι το να θέλης μονάχα ενα π,ραγμα:
Τό Καλό. Κάθε ψατριασμος εΤναι διαιρετικός , διότι ή άρχη των
ψατριων εΤναι έχθρα της οίκουμενικης άνθρωπότητος. Το να έ'Πι
θυμη κανείς ενα 'Πpαγμα, το να έπιθυμη γνήσια Το Καλό, αύτο
εΤναι πού ένώνει. . . Τότε είσθε σε ένότητα με δλους τ·οuς άν
θρώπους.
ΚΙΡΚΕΓΚΑΡΤ

-� .. .
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Θάνατος καl καθηκον
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΚΟΥΚΟΒΙΙ'\ΟΥ

ο

rrφέπ�ει ινά έιρ
ΚΑΙΘΕΝΑΣ
γάζε-ηαι οχι ιμόl\Λυν yιά τηιν ώψέiλεια�v
'TlOU ίδί,οv του έαuτ.οϋ, οοαi τ�οϋ πιε
,ριιοάλλοιντός -τιοv, άlλlλά άκόιμη ΙΚl<ΧΙ έ
ΚJείνωι.ι ιτωύ θά ελ8'ο'\.,ΙV ιμιετά το,ν θά
vαπό '110U, για τη,ν ο'ε\λτίωσl") γε_, ιικως
όJν€ρωπίιvου γέiνιους.
Παλι.οi {πι,θuμιοϋν 1\/CX άψήσοvιν κά
ποι,ο ε.ριγιο, 'Π'ΟV θά έπιζή·ση ικαi της
ίδιικης τωιν ζωης ικαi τ�ης 6,ραιχείας
yωιης τη,ς γwεας Τιι..:ιν. ΙΕΤιvαι μία έν
στιικτώδης Π1αιρόιριμιηΙσΊς, πτ·ού άπ�ατε
λιεΊ μία .άJκόιμιη ά-πόδει,ξη της έ,μφύ
-rοu τάσιεως της ψυχης προς τη; άθα
•ιασία.
•Φυτξiί:ιcιμε δiJνιδρα
άποyι ά
• άΜοι.111 miiιv δροσφή σικιά τοv\:;
λαμο
οί άπόγ,οιν1οί μας, δπως έιμείς άπο
λιαμοό:νcιμε τή,v σ,κιι'χ τωιv οοιδρωι ν
πού έψίrτιεψαι v oi yοι •είς ιμιας.
Jeωpιικος ικαί ή
Ό άγρά,μ,μ•α:τος
ψτ,ωχη χήρα U'ΠΙC!Οάλ.Ι\'CΙV'l'αι εύ\)α(}1pί
στως σε κά81ε evσία γι α v
. ήι ' άiπο,κ-τ
010UΙ\Ι τά παιιδιά Τ0<ι,1ς ΤΙή μόιpψ-ωση,
τrου θά τά ά:vε6άση σε ύψηλότ<εp:>
έπίπε6ο άπ' αύτούς.
ι 1αθι,στ•οC.11 τους
Oi ικ•α.λές 'Πρά§εις κ
,διότι τους
άινι8ΙρC:>πους ιάΘα1νάτcιυς,
ζοi:ιν ικ.αi μ,ε;τα Τόιv θά
ικό:vοψ
ινwτό τους. Σ' αύτέJς τις πεpι'Πτώ
ι u6,φι, 1ουιν κα i
Ο'εJις 1o>i ά-ποΘwό,vιτιες �
οί ζωιντες VΠΟJΚ•Ούο.ιιv.
'Εάν ιοί ψuιχές, ψ1ετά τόν θ'άJνΌ:Τό
τους, 6ιλέποι,ν τί γίιΙΑεrαιι ιέπcΙJω στη
Ύ''l ικαi rπα1ρακοι λουι8'0C1ν τή ζωη τω,,
άJν�0pώΠ1c..ν που 1άγαποC1ν. τότε ή �ιε
γο!λύτ�ερή τ,οuς εύτ,uχία πτρέiπει vά
συνίσταται στο 1\/CX 01Νέποι1ν το ριεu
μια τω,ι κο ώr� τους έπι•Ει;:,άι::rει..:,v vά
πλαταί,ι.,η, σσ,,· τά ρuάJκιια που μιετα6ά!λcλicινΤ''ΞCι σέ ποι,αιμι:,ύς. Κιαί ή 'Πι
κιρό�ριη τιμωιρ,ία -τω,v ψυχών πρέπει
εΤιvαι vά 6ιλέπο�ν το ιρεC1μ1α τώιv
1<α:κωιv -τοvς ιέπι•διράJσιει..:μ 1\/ά σκ,ορπί
ζη τή δυσrr,υχί•α, νι'χ πιρισξε, η λύπες
1<1αi αι,,α1θέμιcχτια.

τοu

w:

να

να

Τό άJ\λθρώπ,ιΜΟ yev\Qς ζη ικάτω άπό,
άλlλιη>νεπτίιδpαΙσιη -τω,ν έπι,ρροώv·
τryv
ικ<αi των σι.ιμιmα'θειωv 'ΠΟU προσ1διορί
ζουν τό πε,πρωμ�.ιιοιv του ,κάθε ά,,
θρώm,,υ. Ή άιν�pω'Πότης εΤ,vαι μο
ινάς 1καi δ &νιθιρί.v'ΠΙος ε'Ιλα -τ,ης κιλά
ό·μα
ι .• ο ,τι ε, Τιπ1αιν οί άιλιλοι στο ;rrα
pε)Ιθόν, ο,τι σικέψΙθιηικσιν ΙΚCΧIΙ εwρια,
ξα111, σχηιμ•ατίζε.ι τQν 1μ,ε.yάιλο σιδειpέ
ινι,ο ικιλιοιο τώιν πειριιστάJσε.ωv, 'Π'ΟU μας
wε,ριοάv.ΝΟUιν ,κ,αi ψας έλέyχ:οvιv.
01 01κέψεις 't'OU ΤΟΟ\Ρ'Ξλθόιντος, ε:Τνω
οί ιvό,μοι 'T'OU Π'αιρόινrος ,και του :μέλ
λιαvτος. Αύτο πιού λέμιε ικαi κό:ινιοuμε,
Οίν το άπο-τέλεισιμά τaιu δέ,ν διαρκ,ε.Ι
πέρα άπ' -nη ζωή ,μας, ,εΤναι άσή
ι ύ Ιθό: ζε;Ί ιμετ�ά το θάιμα,ντ•ο. Αίτrο πο
11/ατό ,μιας, ,ε ιαι ιή ιμ61nη 'Πpάξ,ιη Π'ΟU
άξίζει ινά yίιΙΑη, ή μόινη σ,κέψ,η rπού
Ή έπι θιιμία 11ά
ά;ξίζεr ,vό: ιλ,εχθη.
ικόJνοιιμ,ε ικάτι, πιου θ'ά ώψε.λή.ση τό,v
ο<'αιν �aιvέJν•rnc επαιι�ος η
ικόσ,μο,
μιqμφή_ δέν θά ταράζει το, 6αθv
ιμας ·ϋπινο ,στόιν τάψο, εΤΙ\Λαι ή πιο
ιείιγΕJνικη φιJΙΙσιδοξία
πόθηρ-ε
που
ποτέ ό &vθριωττος.
πoΓινωρίζοιvτtας τιηιν 6ιραΙδε.ί'α
r;s:ί c.:, με -τιήrι όιπιοία ή Θεία Πρό,vοια.
ψέ�ρινει ισέ Π1έραις τα ,μ�yάv.ο; ά-τrοτιε
Μσματα, δέιν έιλΠ'ίζει , ά '8ερίση τοος
κ·α>ρπους τώ,v έργωιν του, μέ τη,v τα
;<ύτη
• <'α τιου ήν-sκ.τριισ,μιου, στο διά
στη,μα μιας ΙΚICΧΙΙ •μόΜηις ζωης, Αύτη
εΤνιαι ή & ,ωιμrπτ,η ιμοί'ρα καi το εύ
ΥΕJV ''<0 π ,επτιρ,ωμέJ,ισ, ιμ·έ σ,πά•vιες έξαι
ρeσε.ις, τοϋ �γό.ιλlοv ,καi τοϋ καλου,
σύ μέ,v <να έρyάζΞΙ::rαι, άλλοι δε ι/ ά
π1σ·,<,::1μ ίlj::•uv τούς κσ,.οιπούς της · έρ
ι ιοu. ιΑίιτός πού ικσ. ει τό
γα1σίιΟ'ς σ
Ι<JαJλό, ιμcιιΟ ΚΟ:1 ιμό�ι:1\1 για ΙVCX πιλη
pωιθη σέ ,εfδος η ,σε είιχοιρι στίες κ•αl
1είι ,1ι..:,μ,σ1 σύvη, η ,με φήιμη και με ε
y,
Π'ΟJ,ιvο τοϋ .κόσιμου, ,μοιάζει 1μ' αύrτο,v
ττου δαι,,είζει χρή,μ,ι:χ-t'α κι' ϋστΘpα
1άπο λί-y;οvς ,μr,ιι,ες ιμm,σρεί ινά τά ξα;
ιναιπάρη πίισω, ιμέ τό11<10. Το wά πιλη
ρωθης yιά τiς !έξ,αίριε.τιες ιπ,ράξ,ε.ις σοu

; .f', . 't f.
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με σuκ>οφΟ', ,,,ίια, ιμιαμrφή, γυνοιοποίη
6).JΟΙΚΙείι α άδιαψο
ρίας, η ,κ�ρίια ιεύγνωιμ!ΟΟ'ί.ινη, ώς σu,
νήθως, δειν ,εΤΙΛCΧι άτυχία. Ή ό:τvχία,
άνή,κει σ' ιeκ,είινοuς ,που στε�ραινται
του απαιτοι.ιμ,έ11,1�u MOU για t�α �:i:Αν,
η τη ς λιαγικι ry, ς γι•ό: ΛΙά Θ:<:τι:μήσ�οu,,,
τήν ίιπηιpε1σία, η 11η,ν ιείιγΘVειια της
ε, �)('α;ρισπήcrοι-w, η ιν'
ψυχής για
άιvτΟΙμ,είψΟUV ,με ιΕt)/'ΙΟγία ΤC\ν ΕVΕ,ρ
γέτη τοCι ysll'Oνς 1iσuς. Ή έπι!ριpοή
Ί'Οu ζεΊ και τό )(!�pίς τέλος μeλiN:.rJ
π κο
ι ύει.
θό: ίι ΟΙ
Ό κα1ρπός .θα ιελθη στή, κατάλ
ληλη σηy�μή ΚJαί έ.πaχή. .Πό-τ�.s η
ΠΟιΟς ιθό: τQν δρέψει, ,δειν μας άφορά
νά μάθοι.1μΙΕ. Ή διική μιας δο1,1r<ει,α
εt\ίαι ΛJά φ
- uτέψοι.1με τό σπόρο. Δι
καί-ι.:ιμα που ΘΞJΟU ,.;Τ,ναι ,νά διιαΘrοη
τό,J ΙΚ.CΙ'Ρ,ΠΟ σ· wοιcιν Αίιτός θsλιει.
Κι' 01J δέ.ν τάν ιδώση σε μας, ή πρά
ξη •μας τό,,ε γί, •ετοαι άlκόμα πιο εύ
Υθνιrκή.
Τό •νά σπ>ΕΙί,pουμ,ε γι,ά •να θφίσοι.,ν
αιλοι· τό νά έ,_ο yο�:,$οCιμε rκαί νό:
ψιηiψοι.ψιε για κε, ίιναuς ποu θα κα-
τοιικο.ϋν τή γη μ,ετα τό,ν θάivατό ,μ•ος
τό νά πραγ,ρ1σιμματί,0101..ψιε ,ίς έπιρ
ροές μας για ,-ό άπώnφο ιμ.έλλ0ι ',
ώσ,ε να 4οϋν <ΚJαί πέ.pα άπ' πήν έ
ποχή μιας τό vά ικv6φνή'IJ10υμε σαν
6ασ,;,_•εΊς της σκέψΞJως τους όJ-..•θρώ-

στη,, η ΚιΟΙλύτοε.ρα

:με

ινα

,ων

αίιτ.ο

,-ο

Ν

«Μεγάλοι Θεοi»
Τού 'Απρίλη 1i νύχτα νείρεται ή πανώρια·
ΆρχαΊκη νηρηΤδα ή Σαμοθράκη
Βuθιζεται στου Αίγαίοu ,-ό λουλάκι,
'Απ' τά ίερtχ να ξαποστάση τα 'Όργια.
Θεωρικο καρά6ι ή Φαντασία
με άραζει σ.ό λιμάνι των αίώνων ...
«Μεγάλοι Θεοί», προς σας τόν νοG μου ίιψώνω
Σέ δεηση μυστική ,και σε ίκεσία.
Μου γνέφει ό ΘεΊος Έρμης κι έγω μαζί του
ξανοίγοvμαι στή ρέμ6η του 'Απολύτου
ΠΕpα ΚΙ άπο ,η χώρα των 'Ονείρων.
έκεί σμίγουν άντάlμα
Πίστη ,και γνώση
Ξεδίψασα άπ' της λύτρωσης το νάμα
Σ,-ά πάνσεπτα Μυστήρια των Κα6είρων ..•
Λεμεσός - Κύπρος

-ro

-τrοvς, που άκόμια ιεΤναι άγfJ\Ανη"tlοι·
Λια πp
έ. .
, ασψέρουμιε την •εuλαγία
δό§ων ιδώ_οι..'1\1 της 'λλη'θείας, wϋ Φω
τος ικ,αι της 'Βλι�ε,ρί'αlς σ' ilΚΙείιναuς
Π'ΟΙJ Ουr,ε ΙΚJαΙ\Ι ΎJl,'(,J_Dίζσuν ,,, ανσμα
1100 δωρηrrοίΊ, η σε πrοι-άν -rάφο όινα
τrαύε-τ<αι ,ή άσήμια!\/τη 1Ο1Τά:χτη ται,,
εΤ.,αι
ό,ληιθιl\!Ο ΙΚΙΟ!θηκ(.JΙ\Ι, αύ
τος ιε:Τναι ό .ε:ίιγ,εινι,κώ,1φος -πιραοpισ.μός
του 'Ανθρώπου.
Ή ζωή εΤΜαι ενα σ,χιοJνεΊο. Ό κό01μος δέ.ν ,εΤΜαι ,μια �οική, οίίτε ιμ1&
γα1ρο οάναπαύσεως, οίίτε θέαmρο για
π,αιγv:δι·α 1<1αί ,€\Ξόίμιατα. αλλ.α εΤΙ\ΑΟΙι
Ι<Ιαί πειιθα;ρχίας.
τόπος
μιCΙρφώσεως
,
Ή ζωη χc;ρ,ηy
, εΊται για ηΘι•κή ιΚJαi
τmιευμαrrιrκή δοκι,μια!σί,οι.
'ΕΤιναι μία
έκ,παίδ::uσ•η -τrρος ό;πό,κ11Τ]Ι(Τιν ,ης ά
μ1Ε!λιλJΟ1 τι'Κη U
ρετη-ς ΙΚ1αι για ομ,ια
Τ11αpξη.
Ό θά�οJΤος εΤιvαι ό ;μ�y,cnλύτιερος
διιδάσικuί\ος της ζωης, 100,ω φρικτός,
Κ!pύος, α::τ-πννα)CΙΛΟς ιΚJαι άΚΙΟΤΤΌΙμάχη1'\Ος. Όιλη- ή Ιδuν()jμις ,,ου ΚΟΟ'μ'Ου,
δέ.ν μ,πο_ο::Ί νά τον σrrcηματή01
η η 11'0:
1
τόιν άπc,μοικρG,νη_
aΟταv wας πε�
, θόΜ,, δέιν uΠ'άpJQεt
ι
μ,όινcιν �ρώτησις_:
Ε/jησ,ε
1τ1α1ρό: μιία
ικοJλά, ,υμι•α Ι<Ιαι ΕVσUΙΛΕ1ίδ
ι φ1<χ;
Δέ.v ίιπάιρχει κσ�νέ\.\α ιΚJαΙΚΟ στο θά
ινα;το, άλλα ,σ' •αι;τ,α Π'ΟΙJ γ\νCJινΤ'ΟΙι
π
σ � ζωή.
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ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
Χωρίς καλωσύνη καί άyάπη
δέν εχει κανείς άνατροφή...
'Απο την Γ' σειρά των Στοχασμών πά:vω
στη Ζωή. Μεtά:φρασις: Κατlvας Φρά:γχοu

κ

'

'

'f- ,
εc;ε.0�-:t., Ειπ�tζs ενα. έ-πτάχο1?Οο Ο?γα�ο σ g,ι,. μι.<ρο άικοο".t.τ·ηοι,ο ,;,;,ου
-η-:".t.ν συινηιθισμένο, μέ α.ύτον τον
τvτ.-c της χλ:χ.σ�σικης μ,ο,υσuχης, τΙ-ί
•-cr:χιν Χ".t.-θ-ισ�μcνο•ι σ-tΟ 'ίtΜωμα. άπέν:,.ντί του· έvω ά.πο μιά. -θέσι rπίσω
'τΟJ �ν".t. α.λλο οογα;νο μέ μ.-ονάf.".t.
,έισσεοις ι.οοοές εί ι. ε πχίί;ει. :Νέ,ο;
flτ1.νε, .1,1.l 3-.μω; έ'Jτελώς Χ'1.�είι.$
τι: έπτ· :ι yοο1&ές Μί την ,π,εο. ί,π-λο
. ύτοσy εδ,ίχζε το χά-θ
χ·η μουσι'Χή. \
't'Ο".t.γο,ϋοι που ·S:ι ΕΠ".t.ιζε. Δεν ,5,'
"
ι
, tι
---.
,
ι
α:χου· ".t.'tε π,οτε ε-ν:,. τ;ο".t.γουοι να. 'ίt".t.ι-ζετ".t.ι κχ.τά τrη 1οι,ι; τ,?όΠΟ· Ουσ φr..
Όέ:. Τά λόγιχ οέv α.λλχ,ζ".t.ν, άλ,λα.
'μεσ� σ' εν1 ώQrσμέν,ο, πλ'1.ίισιο- �
- ηοι_ε μεγ,άλ·η Π'Οιοcιλ
π
, [,. ιχαί ό μου
·σι.κσ; μ1πΟ,?Οϋσε
ν' αύτοσ/_,'Οιά.ζη
1Χ.τ.
- ο το πε·οιεzcιΙJ.,ενc της χα:οοιιi:
-ου. 'Όσο πεοισ'σότ;:οες σί Π".t.οα.)
) α.γ€. ς χ:ιl οι σ, U 'JΟυ1σμοt, τό,σο με
γχ)ύ•τε,οος ό μ,ο:ιJσικό:. '[<)πάνω στί:
7.-�οοέ; οέν μJΠΟ•?ΟUσχν ν' άκο-u·σ-θοu)
-rά λόγι".t., μά ο·λοι ο•σοι ησα.ν κ:ι:θι
'σfΙ.έVCι έ.<εί τ:ι 'ήί;s.ο".t.ν κι' έ:π:φ1τα1
-uε έ:κσ'- τχισι πάν·ω σ' α.ύτά.. Κοvνwν
τα.; το κε• :χ.)ι και τά χέ,οιχ μ�
;ιάοι,
Χ.Ο".t.το·ύ·σανε τέλει:χ. το X?f,,

AΘI�l\iffi�()Σ σε μια.ν

1

νο, κι' ά. χο,υ&τ:χ.,ν tνα. έ.)e:χ,φι?ο κτύ
πη:J.:χ. στο μηοό μόλις τελειων;: ό
ου-θ-μ:ός. ·ο μουισιχο, εΙzε χλ,ι-στ�
τά μά.τια. κχί ηταν
όλοκλη,οωτ:
κ,ά. ά·πο1ηcι:p·r,μένος στ·ην ογ1 μι-ουο1 γι
χ·r1 του έ)ω-θε,οί, :χ. χγ,ι στ-ί-,,ι όμ,ο.οφιά
του Ύj/_OJ. Ό 'Ι•ΟUς ,<:,.ι τά 01&,κ-:υ.λ:ι.
'ησ-α:ν σε τέλ$t0 σJ1VΙ7.:ψJσ'Jtσ!).!ό. Νfσ.
χ, :χ.ι τf δά.χ.τυ) 'Χ.! 1\.εr:τCΧ. κ ,.; εύι.<
, ι
ν-ητ:χ., λές Χι' εΥzα.ν•. ζωη οι•χ ή
τους. Ήσύχα,ζα.ν μόνο στο τέλος,
του τοα.γοιJ'Οι,οu σ' ΘΧοίνο το ίοιχι
τεΟ' () πλ
, αιί,σιc-, κι' �πει'τ:χ. ·ηοφ,οu
σχν Χ".t.t άν:χ;π:χύο"ιτ-αν. l\1 Ιά μέ ά
πί,στευτ� η ται..ύ-:ητ,.
ξα.νάοι.ιζ'ΧJν
οολλc σΥ..Gπ
, ό, μlσ:χ. �σε Ο:,:φο::ι!-τιιχΟ
π) χί·σιο. Sχε&cιν σ- ας ύπνι�-:ιζ,.ν μl
τ·rι'Ι
χάιοι κα.ί τclν γοΟ''(� oJ"9LuΛ
:
ΤΟι.):;;. 'Α μ' iχείν·εc οί χο�&ές, ,r;
π ιεμελω,aικο•υς ηχου; χ&.οιζαν!
ζοντα•ν μέ
οάl.<τvλα του
α.οισ-τ.οου χεοι•Ο·U στο Χ,ατ&.)λ·ηλο �εν
τωμ:χ., έ-νώ �� Οά..ιτuλ:χ. τοϋ 0$�ιο5
τι ς Κ1 �u�ποϋσ'Χ.
ι ν με α.νετ·η μ:χ. :στiζJt'Χ.
.<:χ.ί 'έλεγχο.
'Έ1Ξ,ω yεγγο,ί>ολ,οuσ. το φ,γγά?ι
Χ'Χ.t -ο� ·σ�.<.ιε:;; ,οι, σχοττεινες ειμεν.α.ν
ά.χ.f·ν·ttτες. '�\.ν:Ιί,u:ε·σ' ά..πΟ τό -r;αιρά_
,,9.,ηο μόλις φα.�νότα.ν ό π·ο":αμό;,
άισ,ημένιο, κύλιqwα ένiντ,ι·:ι.. 0-'Ι'?
1

1

-τα

\

εν'

1

1

\
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κ�ι

<rκότ,ο.;,
·f] ?¾fλ'J.. τα. ΟέΨt?� άιπό
.
"Ενα ΠΙ?α.γμ:χ. πα
τη,ι αλλ·η 07.-θη.
ράι1;1:Ν(} συνεχιζbταν στο οι1:ίJστημ,α
που εlν:χι ό . νους. ΕΙχε. Π:Χ.? �ι.ο,λο,υ
,θ.·ή,σει τις
χ.:χ.?ι-τωμένες χ.ιν-η·σ:1ις
τ1ών Οχικτύλ1 ων, εlχε ά.κού!σ-εt ιrioU;
γλυχ.ούς -ί\ 7.ους, εΙ zε π�ηατηr,ήισε:
τό χούντ,ι;.ι:χ. τών χεcp1...λιώ1ν κ:χ.t τόν
ρυ-θμ<ι των 7.&?ιων των !ήσυχων έ
χ.εί1 νων ά.ν-θ-?, ώΙΠΙων. 2-:χφ,νιιχά. ό πt:χ
ρm·η?·ψ·ής, ό ά.χ?ο:χ.τή;, ές:χφ:χνί
σ-θ-η�χε · οέν άιπο,χο φ.·ή,θ.,·ψ ε μέ1σ:χ
στ·fιν �Ο?ά.νει� ά�π' τί� μ.Ξλ ω Ο� ιχε;
Χ'°Ι?ο.iς, μ,:χ. άm•ουσί:χζε όλ,ο,χ.λ·ηΙ?ωrtι,
, ' 'Ί�<Πη?
- zε μονο
'
, ' οιοο
ι-.
χα.
το, ευQυ
στημ:χ. που' ειν:χ.ι
οι νους.
.._, (/ο)'1.1. -:-:χ.' π::ι1 :χ.' -y,μ.rr:χ της γης χ:χί τοϋ :χ.ν-θ?ώ;ου
·;,σ�ν μΞ/σ1.. ισ' �\Jτόν, μΧ b�ί1JΧον
τα.'J) ·στi 'έσz,m'J.. έ�ωτε1::ι,,χi · 31::ι''J..
ά.μυ1Ο•?ά. χ:ι.f μ:χΧ?υσμέ��- "\Ii;J;
στΟ Οιάστ·tjμ-χ. 61που οεν �-πΎ]Q z � τί
π-οfτ:χ., ύπΎΙtzε ι!J..ιi χ.ίν-'ίσι, x:x.t ·ί-ι χf
νησις ·ητ:χ.ν γ:χλ·ήν-rι.
"] fτ:χνε μιά.
b:χ.,θ..Ξιd, άz -χν·f!; χίν-ηισ,, ϊ.ωι:ι� :;
Χ'J..τε�·.9.υνσι ι, zω?l:; χfν·ητ�ο,
πο�
?ιχα.
κ�χ.
z
cί::ιz' ιζ.:: \ άιπΟ , -:ά έξωτ
α
"'
' '
' ιστεατη ουν:χμι
χαι με οοπι
επ.οτα.ενχ χέrντ::ιο
νε -π,::ιbς τό t{ένιτ::ιον
Π10U είνχ
1 ι ιπχΨΝ)ϋ μ.έσ'Χ. ιιrτΎ} y'Χ.1λ�
ν·η, μ�σ'Χ. στήν χίν-rι σι που
a.lν:x.�
Οιάσ1 τη'J.'Χ.. .\.ύτΟ τΟ χiντ�ονι εΙν-:χ.ι
όλο1χ.):r,,:,ωτιχ·η μον:χzιχ
;."J.6, ότ·rι�.
:J.�ιz
!J.Ο'ν'Χ.ιζt:(
)\uντ·η, ά. γνώι ?!ljΙτγ\,
\
�'
�'
'f
'
,
που' οεν εtν7ι! -:.ιιπΩ�JJΟ'ιωσι. -που οεν
εz ε, τέιλος κ-:χ.C 0€.ν 'έιε� itΊ:'J. Εί
νχι 1t1λ·'J1?·η; χχ•9,' έχυτ·fj,1, κ-χ.ί Oy_�
γιι,ίομ.έv�η. ΤΟ:. έ�ζωτε ? �Χi :ί.ικ'97. εΙ
�:1.ι ιι-�σ:χ σ' :1.ύτ·ήν, άλλά �7. ι ά.πό
α!Π·ήν. Εl1ν:- Χι έκϊt, 'όχ ι Ο μ ω; μi.J:ι.
στ·},�ν ΦΧΟ'Πι1i 7CιU νου -;οϋ iΨθ ? ώ
ποu. ΕΙν-χ.ι -τΟ σύνολον, ί1 όλότ·r,;.
rJJ.λλ1i Οχι π�οσιrr''J.
;'Ι-Ισ�1ν τέσσ��ις νε-χ.�οf.
Ολr;� 'ίt7.t·
' t)
,
�
,
" ,
•ιι,,.
οια τΊjζ ιοιχς π�1tιπου ·r, \tκι-χ.ς, ο�χ:χέξ·η ω ς οε,χ.:1.0,χ.τώ. Μαλλον c,:
λ,of, πο 1J ·θ,:Χ.π?�ΙΠ$ ν ,;� τ?Uς π1.1? Οτ�ύ
νη ·�:ιν�f:;, μJα ιπ?U '1.μ.� ,θ;� ξεικt
ούσ'χ.ολα -θσ. μ.ΠO?ΙJύltr:X'IS
νοϋσ:'l.ν,
1

1

1

να σltη.ι..αιτή•σου'ν, Χ:Χι οί yεμ(1/'$ζ;
ζη�ο. έ.?ωτήισ-ε:ς το�ς αηχ:Ισ-αν ν:L
χ�.;ιαιχ.υΑΙJϋν. Βλέm,mε �ι εiχα-...
μιλήσει γιαύ-τ:χ. μ.ετα-ξύ τους άιιtί).
1t1?ίν, χι' είχα.ν έvrQtμοοσει γρ:χιπ'τέ
έ.1ωrrή,σεις· μά. μ.ετα την r.ρώτ-η �
τη ο,εtnεΙ? η έ,?ώτηισι ξέχ:χσ:χν ιπω;;
τις εΥχανε γ,?άψει, χαί τά λόγι�
τους Χυ�,οο,σα;V &λεύJ.ε.?α ά.πο τ:;:
χύ,θ,ό?1 μηιτες σ�χέψεις του;. "Αν χ.αL
Ι:ι.1 ά.1tό 1tλ.ούlσιους γον�ί:, ·},,σ,α·,-.
χ:χ-θ:χΙ?οί χαί χοιμψοί
στ� vτύσιμό
το,υ;.
cέ μα.;
«Κ�?ιε, οτ1.ν μ
. ιλήσ:χτ;
'
�
'
\
ι,,.
'
ου
τας
ιν
ο
τους σ1 πο�
?
,
1t
ο :-- :?::. ι:
...
1 �ιr
1
τα
. εινΌς 1t',υ ή ·,
μ.ε?ες», α.?z.ισε εχ
π�Ο κι;,ντά., αεΥ.π:ιτε κi-:! γιά τΟ
πό1σο εlν:χ.ι 1J,1,.,γχα.ί:χ. --η σωστΎ} ά γωγη, για. να ειμ:1.,στε ιχ:χνr,ι ν οοντιμετω1πίσω1με τη ζω·ή. Θά θέλαμε
νi μci:; έξ·ηγο�Ισ:χ,τε Χ:t.t π&.λι,
έvνοεί1τε- με σω1στ·η άγωy·ή. :\Ιιλ·ή
σ:Χ�με γι�ύτό μ.ετ1.ξύ μ.:ι�. μά ΟΕ.1ν,,
τό χατ,.λ:1.b:χίνομε οιόλσυ>>.
Τ'! εtΟΟυς
"�
' ..
α.' ν'Χ.τ?οψγΊ' ε"z !7 ,! r:ω?'"t'
ο-..
f"JJ.O:
σ:Χ.ζ;
«"!.1, εί';.ι ,-}σιτε στό χvλλέ γ ιο κt''
συνη-9ισιμέv�
ε7. ομε οιδ:χz-θεί τα
1
:ι,τ�
Π" ?iγμ.
ΠQt) Ζ.?C.ιά,..ζ,ι;Ντ"J.! γ:r.J. ενΧ.
ώ t ι1σιμέ1νο �π&.. γγελμια.»,
iπ�J·1τγ1,σ�.
Έγω ·9:χ. γίν,ω μ.·ηz.:χ.νιχ.6;· lοω .,[
φίλοι μ,ου μελε. τcϋν φυ,σι•χ-ί-1 , φιλΙJ
λΙJγί,. χ.1.ί Qί•χονομ.ιιχά. 'Αι.,,λ-,υ"9,:.ϋ.
'
'
�
με την Π'?Οοι:χ.γεγ?αμμ
εν-r, σ.:ι1?7.
κ:ιί υ.�λΞJτσUΙJ.ε τi ά.ν-;ίΙJr:-vιz"J. bι6λf�: κι' O�,.J'J 'έχομ.ε χ.,.:�ο 3�:x.b�.
ζcμa. κχνiν-·1� μυ-ι9-t,στό ? ·rι1;ι.α.·
b�τΟς
ο
'
'
'
,�
Ι'J1�.ιω:; -χπο τ� πx:z'Jlι�::x.. τ,:,ν 7:.!?tισσuτε?Ο Χ1.t?Ο μ,ειλ$-rοuιμ�)>.
zl·ι --ιι
J(:x.! νο�)ζΥtε πώ ς ,._,):?
'
\
\
' \/
�?Χετο για. ν'1.. εz1ε�τε 7."j'J!τ':ι!1μ:ι.ι;{ιη γιά τ·η ζω·ή;
α'Λ-π' Οσιχ εΊ.ετε πΎί, Χ ... �ι�, O�J>
• � ι
-;
,
,
, ι
ειν1., c,..:.κετο», :1..�πα.,1τ '.Ι'JΞ r; Ο$UΙ'ϊ:'.:.μ
λ
'
ν
το
?Ο,. « Αλ ά το� , ?• &.7. c1. χ.ατο,�
·9ώ\Ι:1·11� χ.1.ί σι11·ή·.9-ως
·,ιr,μfζ:,_.ι. .;
τ.ως ε7. v(JJε οι :ι.1t1.ιlο:'l.γωγ·η·S.·i',».
Να μ.1.·S��vειτε σ...πλιώς v7.. Οt1.bi
ζ1ε.ιτε χ.,.. 't7.. ΎΙ?i φε�ε, ')�/_ Χ�.λλtε;�'

\

\

t

,ι

\

t

1

'7ι

1

ι

/
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ϊ'Ί)"t"ε τ·η μινrήμη Υ.:ι.ι ν·σ. 1tερνα-:-ε
pεί Οια μέισου τη ς ζωη;, έvώ τΟ ν:L
�εφι,κές έξsτάισεις,
/ άιπακτάτε
οι�1.z-θ·η χα.ν,είς ςεu.πεφ0Ιε11ει σε λίτ
,,
• '
.ώp�1σμ ένzς ίκ�ν1ό'τ·η1τες κ1.ι iμ1rε�γες W
,
- οποτc
, ι' Χ.·?Ονιcι,
,
?ες η κα
,ρίες γιά. νά έιπιτύχε"t"ε μιάιν έ.?Υ'�γισ. το ύrπ6.λ,οι1πο της ζωη; σα;,
,:;ι:ι. - :ι.υ•το εtν•:ι.ι cχ:yιωγ·η;
έ:ποcν1-λ1.μιfίά.νε"t"ε έκεiνο που 'έz�τ�
,,Δ�ν εΙ•ν:ι.1 ά.νχγκ:ι.ί:ι. 3λ' :ι.ύτ&. ;>,
οιι&:ι.χ-θε'i. Κι' αύτό ΠΟ•U 'έzε1τε οιγιi
Ν:ι.ί, ν,ά, �ροε>τοιμ.:ι.σ-θ·η,τε
01-z-θεί σ&VΙτομ-χ. μ::rτ:χ,(ίά,),λεται σ�
�ν:ιν σωJ,τ·ό τ ?6ΙΠΙο ζωης ε1ν•:ι.ι οj
VΞΚ?Εζ σ,τάzτες. Και τό-τε ·η ζω·ή,
�ιώ1�ει;· μi ΟΕ1ν εl1ν��ι το1U·τ,ο, τό �...
1',0U ε1ν:ι.ι εν1. Π?α.γ,μ:ι. ζωνltανό,
,π1.ντΟ"Ι τ:r,ς ζωης, ')",πά?χει έ1tf,σ·r,;
γίνιοτ:ι.ι εν1.
• πε:δί, ο•ν -πά.λης μά-τ-αιων
-το σέξ, ·η φιλο1001ξί·:ι., ·η ζήλει:ι., ό
μέ-;α.,
l'ιχν61σ,:χ,στε
Π?-GΙσπ:ι,,θειω•ι.
"Τt'1.\t?• tωτt1σμι6ς, ·�· bi:.ι, ό πόλιεμος,
ιrτ-η ζω·η zω?ίς τηιν ·η1σ'υ'χ_ία χ1.ί
-η ά.γΟΟτ.·η, ό �ά.ν�.:τ10;, ό Θεός , fι τον Χ1.t•?Ο νά τ·ην Κχτ1.νο·ή1σετ,.
-σχέσι του άν-θρώπου Π?Ος τον α:ιι 'τ. ε χα.τι ά.π' τη ζωή,
lI ?ίν γνω?Ι ίσε
1 1.�
"'fθφ ω•Πfj, ,:eιι) εΤιv:ι� ΚΟt1νω1νfι α - Κ
t>?ισκόσ1.,σιτε ηο·η στο μiιrο•ν, πα.ντόιιr1. α..λJ,:ι. π?ά. Υlμ1.τ1-. 'Α •1χτ?1.1φ
τ?s:.μiνοt, 1tε ? �ωttσμένοι σΕ.
μιCLν
-κ1-τε γιά ν' άν-τιιμετωπίσετε :ι.ύτ·ί1
έ?γ:ι.'σί1-, μέ τ·ην άλ
ι <1Jπ·r1τη κ:ι.τα
'Τ·η μηάλ·r, �πό-θεσι που λέγεται
Υ.1�1.ι!)γ'η τΎ]ς χο1tνωνJ�:; γύ ? ω σας.
ω
"ζ ή;
ΤΙ ?έπει χ:χ,νιεί; νά. μά-θ·η τη ζω·η
cr 1f ΟtΟς είν' έκεί"Ι•�ς ΠΟ•U ,θά_ μας
·η�ιχί,�,
.. ύ�υ; ά.πο τ·ην τρυφε.?η
1σt;)> ρώιτ·rrσε ό -τρ;το ;.
άΨ:t.-θ 9 εψ·rι
χ1.ί οχι τ·η,1 τελωτχί1. σ:ιγμη· ο
«01 ο:iισ-χ:ϊλοι χ:ι.ί οί κw·,γyητ1.ί
τ1.ν πιά ει.ει μεγ1.λώσει ε!ν<αι σzε
'μ1.ζ q;1.1 ν�''Ιr!1.ι τόσο ά.οιάψΟ•?Ο!.
Ο.Ον π-ολυ ά,ργά..
:\fι ε:ιοκοι άrιt' :.ιύ�το,Uς εlν:ιι εξu1Π 1JΟt
. -τ,ε:3έ?ε'τε τί ε•11ν:ιι ζω·η; 'Εmεκ
A�t μελετ·t;ι;λιένοι, �λλα κ1.νένας OE_J
ιc:τ:ιt' ά.π' '"=�η στι1γ�.η πioU εχε"tε
'
1
'
�,
\
'
'
.<Ί '
Ι ?Ί) Π?ο,σ,07-.·η γι:ι.
οι,νει την π1.1?''-\J.ιΚ
γεννη,θεί ως τ·η σ-τιγμ·η ,που πεv::ι.:rc-έτ,v�o Π?ιi:yμ,.. �ιfάς ώ-θοUν ν7. πr;c�
η
Ί Ινετε, ίσως x�l πέι ? :ι, άχόμ. .
7_ω,?Οψε, κ1.ί -θεω•?ΟUμε τοιν έ1.υ
, :t. ευ' ?υ' Χ1.'t ΠΘ?Ι'Πλο
Ι ί::.ω·η είναι εν
(
-τό μ :ι.ς τυzε?. ο α.ν -πά.?ωμε το ο,ί�ο ,σύν,....ο,λ10· ε.Ιν�ι σαν εν� σπιτι μl
-πλω,μ,:ί μας, το κά.-θε τι είναι τό1crο
σ:ι. στο όποίΙJι
• γί,ιον'τ:ι.t 3λ:ι. σ,:,γχρ6'δύσκο,λο)• ).
�ως. 'Λγ:χ.πα.τε· ε'ίσαστε αιπλ η,στ,σ:,
(('Εχτό; ά.πο τσ. σε.ξου:ι.
• 'λικά. μα�
φ-θοινεοοί χ1.1 συγυόνω; νιώ-θεη
'
'1
'
�ω ς �iν ,θ1α.Jπρε1πε ν� γίνεται �ύτό.
"'Π_ά.-θ η ,
;.ου εινα.ι cι,?χετ:ι. σαφη»,
ειπε ό π�ώτt01 «ΟΕ.ν ξi ? ομε τf1ποrτcι
Εισα.σ'Η φιλ• όοο,ξ,οι, χ1.ί σ-την ά
έlπάνω στ·η
', ζωη·
' "ο λ1. τ ' α.,"λλα φ:ι.ι'
ποτυχία η -τ-ην έπ
, ιτυχία, άκολου
vο1ντ1.ι τ-όσο, ά.όφι,crτ:χ. κ1.ί μ1.κ?υνά.
,.9,ε'ί μιά. &1? υiΠ'Ι:η άJ'Ι'Ύjσυχί:ι., φόbος
·• Ακοu)Lε τ�υς γο•νείς !)!1.; νά. πα?αΧ:l� ά.'ποvι1ά, ' .. �9 γ� �η Υ?�ήγο'?ι:L it
-πονι,(Jυντl αι 'Π'G•U �ε,ν χ ου 'Ι ά,?'Κε'τ
χετα,ι ε,ια., συν:ι.ί1σ-θημ:ι. μJ1.τ:ι.ιότη
ι
'
-z,�η' u.mα κ:ι.ι' χ.::ιlταλ 1.·οΡ:ι.ι·1ομε
πως
τ-ος για Ολ' αύ:τ&:. "Επειtτ1. ύπ&ι.ρ 
.ε�1v -:ι.\ι
φ�ν-τ�a�μέινιο,ι σε ώ ? tσμ1 .έΊν:ι
z �ι ·η φι,ίκη κ1.ί ·η t>:t.'?'b-αι?ό"rης το,ϋ
. •λ•ιL•
Α ου
' , ν·η α.,
' νcχl,
, J.ιs.
) σcι,
-σ·ημεί:ι. γι,ά το ύπόv.οιrπο, της ζω Ύ,�
, ,\ χαι, Ί' ) ει;;·η:
πο
"t">?•υ�. Κι' εlτl�ιι Π'ΟJΙΙΟςι μιπορεί νά.
&π' τΟν τρ�u..ο· ύϊ1tά.ι?χε, ό έ-θνικ
, ι
μα; οιοά.ξη έΙΠΙάινω σ-τη ζω·ή;JJ
σμος Y.:t.t ·η ,κυρι:χ.?zί:ι. που
ύπιο
.. 
σιτ·η?ίζει -τόν π6λεμιο· ύπάJ?χει ό ,θά
ΚαΝείς δέ,t μJΠΟ•?εΪ νά σάς διοι, &
ξ η, �σ,είς gμως μ)Π'ΟΙ?εί,-.ε v,ά. μ,ά.
: ,συ τη;
vΙα.τος σ-το τέλος τ•ου ο?όμ
ζωης, η όπουοή�ο+τε κ:ι.τά μηκο;
�ε"t"ε.
'Υm:ά?χ.ει μεγ&λη οι:ι.φιο,?l
τ-η;. '1"πάιρχει ·η άνtα,ζή>τ7/σι για τb-ι
ό:νάιμ ε;σ� στΟ ιμ;:χ'J�άηει,ν χαι τΟ ο�
Θεό, με τίς άJtrιφαf.ιΙΧέ'ς z(. στει;.
Όοοσχs1cr-θ:χι. -Τό .μ:ιν• ·9:χ.,:• :ιν Π?Οι;(_ω,
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ΙΛΙΣΟΣ

ιΚ.α.1 τtς Φ�J�νιειοctεϊ α..νcιμ·ε σα. σ-τlς
ι:ψγιχ:ν,ι,ψ.έ'νες -θ,ρΤjσ,χΙε"ίεϊ '1Ίποορχει
ό ά.'γώνας νά hπ-ιτύχετ,; και νά δια
τ rν?ή.σετε μιαν bογ1,σία·. ί,,πά,?χει ό
γάμ,ο-ς, τσ. π:χιiδι«, ή ά-οοι�· στια, κ:rί
η έιπ�χ οάτη:σι της κοινωνί :χς και
· c. "Ολ:1. το·υτα ε!-να.ι.
του Κ?ά!τ-ου
ζωη καί Π{)!λυ πε,οιiσ'σ6· τερα,
Κα:
σείς ?tΧ ν,ό:σ:χ,Ο"τε μέ. σα ·σ' αυ-το ι
το,1 κυ,ι,εων-α. Γενι ι. ά gυ,θ.ιζ�σ:1.σ-τε
μέσα σ' αύ-t-6ν, χα,μένοι κ:χί α.-θ-λι
οι· μσ. κ:χλ α.ν έrιηζ·η,σειτε, ά.ν:χ.ροιχώενοι στην κο,?υφ η τού σω:ροϋ, πσ
λι εt1f:ΧΙστε εV•:Ι. μέ;JΟ'ς τοίJ ΚιJΙΚεW
VΟς Αύ-yο εϊΝ:αι 3,-τι
όv.ομά.ζ-ο�c
ζω·η: δια·μη; ά.γών:χς .<:χί -θ-λίψ:,
με έλ:χ.μστ·η / '1,?'J. ιtΠ:Ι.ΟμέΨη ιsοώ
κι' �ι. εί. Π-οιόc -θ-ά σiiς διο:χ,ξ·rι
πάνω σ' ολα
• το,υτ,α; "Η μii,λλο ι
wώ; ,θrJ. τ1α. μάιθετε σ·είς αύ-τ,ά; '�\
χ6v..α χι' ά;ν Έ.ι ετε. ί.<:χ: νό��ητ :χ. .1.1..:
'Ι":χλέντ-0<, εί'σ:1.σ-τε φο,οτωμέ,1,οι :χ.πι,
φ�λο:δο�ι:χ, άι�ο τ·ην έ.πι-θ-υμι:χ γ•ά
qιfιμrι, με τις μ:χ.τα.tώ·σεις λ'-t τ;�
λύιπες τ'Ι)C. 'Όλα τσ<οο:1. εί'ι:χι ζωή,
οεν ε;.ψχ, ' K:x.t νi π�ε �cJ;)X ά.π'
3λα το,ίίτ:χ εϊν:1.ι π<Χ'),ι ζω·η.
ιrΕύ,ωι_ωc, έμείς ά.,ι.cμ :ι. γνω,:;ι
, υ λfΎα, &.π' αλιο:ν αύ-τοι·
ζομε wολ
νrΟν· ά.γώνα.'), ϊίΊπε ό π9ώτο1ς, ωάJλλα.
ααια ΠΟJ μ.α.ς ΟCΠ:7Οι-θ,μείτ,ε εiναt
η·δ η μέσ:χ μ:χς διυν-:χμιι., οc. Θελω να
μ·ηf.:Ι.i\Ιι.t.6ς
γί'Ιω εν-:χ.ς Πε-?ίψ�:l:Ο·c
-S.ει..ω νi
3}ου;·
• τ<ιJς 1:;επεο:χ.σω
�τσι ,π,οεπει να έογα
σι.ληρά
' σθώ
,
χ1.ι να έιπιιτύ ιω να γνω1�ι·σω τbv
κατάιλιλ-ηλο, ι.ό�ο. Π,pέtπει να σχ.-
οι:χ- ζω ι.α\ ,,:χ υιπο- λ· ο,γιζω γι-ά. τQ
μελ),σ<ν.
Π �έιπει ν' ά.ν,οι1;ω τ�ν
Ο?6μ,σ μου ά.'fα.μεσ:χ στ-r1 ζω·ηη.
"Ετ!σι εΙ�αι οοκοι16ω,. Ό κwέ
v1.ς λέει πώc π,ρέιπ•ε.ι να ι.ά:ν-η τον
1J,?6μο του μiσα στη ζωή· ό ι.:χ,θ.�
ν,ι:ις .ι..υιτ--τά.ζει τΟν έχυτό του, είτz
στΟ ονοu.� τ1jς έ,:;γχ1σt�,, εϊ-τε τ'Τjς
,θ,?11Jmι.s,fαc
κα\ της πατ1iδσ.ς. Θέ
λe:τε να. γf,ιιετε Οt1άισημ.,οι, τb ίΟιο

η

ΧΟCν•ει καί ό γεi'τονάς σας, το i'δι�
κ:,,ί ό γεί'το,ν:χ
· ς �s,fιν,ου,· κι' cιύ'ι"-ά..
γiνε-τ-αι μέ τό·ν κα-θ-έιν-α, ά:π'. το
πιο μεγιχιλο ως τl>ν ΠΙΟ μι!ίιpο μέ:σα.
στη ι_u>?:Χ, "Ε .σι δημι·ο,, ηγοϋμε μιi
κο1νω1νία πού 6χσίζε-ται στην φι
λσδο1;ία, σ'ίΟ φ-θ-6.νο, κσ.ί σ'ΤΎJV ά.πό
.ι.τησι, μέ:σα σ-r
, ήν &ποία ό κ&.-s5.
α.ν,,θ,οωιπο: είν-αι έχ,θ.οός το� α.)J.ιο,υ.
· δσασ· τε» γιά ν.Ι..
Καί σείς <�ά.ν:1.-τοεφ
συιι,:.ι.ο,�Φω-θ Ϊj•τε σ' αύτ
· ην· τη ο-ι,:χ,μ,ε
λι1σμ
, ένη χου, νω•νf:χ, να πο·ο σαρμο, σ-θ fι
τε ,στο φαυλ,ο πλαί·σι6 της.
<�Μα τί νά κά.νωμε ,» ?ώτησε (),
οειJτ-οος, ιιιΜου φαινεται πώς Π? ::
πει να <r,.>μμ•σο, φω-θο·ϋμε στ�ν κο.-
: φο.ϋμε.
'Τνω-νία, η νά κα.τ:Χ:σ'τ?"χi
' ος
,�
•
'
'
εc,ω
απ
αυJ"'Ι Ο, ς· ο.� οομ
Π�, ?ι.ει α.,,'\ΛΛ
•
,
τον, ΚUι:)tε.
r ;»
Π ?Ος το Πi'JJ?O't ά.νατ?εφ6σα.στ$Ξ
·:J.•
οηθ-εν γιι:χ, ν· ,α ΙΠ?Οσ:χομ•οσ
, ,θητε
,
αιΥt''lν την /..Οt+νωνι1.· οί lκ
, �νόtt·r(t'iς
'
,
\
- ς γ_�' σ·α
' τ
• ι;'<rσ·c ιται γι-σ. να
·σας αιν-:χ,Π
, ς ν·α' Υ½�ηι :σετ �· μ.ει .σ-χ�
τ ;�·στ-�' 111 01υ1ν α."1.::r_, ι,ο�
, ,
,
σ :χυτ
, ο το α.χ_ναοι. Οι γο·νεις σ:χ,,.
ί; ,ω{ίέ.?Ψr:ι;
οί 111αιδα
• -γωγci· σ:χ,ς,
, '·
σα:, 3λοι έινδιοοφέ,οον· 1ται γιά την ί
· μικ i;.
ι.:χ-ι6τ r1τ:i σ1.ς κ:χί την οiχο, ν- ο
σχ: έ1;:χισψά.}ι•σι, οέν είν' ε'C'σt;
«Δέ,, 1:;ε·ρω για
- τ·�ν .<υ6έρ•vησ;,.
'
t
,
ι
,
•
' · α.' Cι ..
Χι>?ι�,>, ει1π1ε ο τε;::�.?τ,οις, <α.
� λλ
,
_
, ε• υο,υν
το ,<_�ημχ:,
γ,0<νειc ΙJ.ας ει1;-οο
τουc ποv μi τόσον /..όrπο· ΧΞ�'ο·tζο�
γι,α V:I. μας Χαμ•Ο,J'/ ίι.:χ-νΟ·Jς νά πά
�W"J.ε. εν:�. οίπ.λιωμα, κα: '111 μ,πο,;Js
σω,με �:χ, ζ·η,σω�ε. Μα.ς ά,γ,1JΠ•Οtυν•ε),,
Σα.ς ά;
, γ:;χm,ο,ίίνε; "Ας δοίίμε. 'Η!
κυ6έον η·σι σα.ς -θε, Γλ'ει ίι.:χν. ο,ίις γρ·ι
cpε�ο:Χ1(άιτε; γιrJw v:X. διευθ-ύ•νJειt"ε, ,τ-;1
Κ?ιiτοc, καλιο�ς 6ιcμ·ηχανο-υς γιά
ν,&, όι:χ:τη?η�ε, τ�Ι)ν ο-tχονομtα,
κ�"
ίι.:χ,νους σΙτ?' ατι,ώιrες για να σοκιοπώ-·
νε.τε <rτ,Ον· έl�pό, », ε1τσι 0-εlν εΤ"J1,..ι;
(('Υiποh9,έιτ-ω πώς η χυ�έ:?νη1σι ετισt·
' •1 γον, ε-ις μ:χc ειναι
'
;; σ,'
κανε
· 1,:1,
�
Ί· l\,,.
χ-χ,λοι·
σ, ι. ε1πτ,ο•νπ:χ1 για το κ:ιιλ5μ,χc ι.:χ\ -θ�λο•υ,ν vά γίvωμε κα,λο;
πο,λiτες».
1

'

1
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Να.ί, ,θ.J�,ο,u,ν νά. γίvε'τε «κ:χ,λοί
,rΓJιλiιrιες», -ποU σ�,μαί vεc να εΥ σ�11τε
οιαφκω ,;
, οι,
ΕύϋΠΜ'φtΙ't'Οt 1 φιλόΙΒ,ος
, ,οί '. π·α.?''-�Ώμ,ένο, � σ' ,.,ύ't� τήν
οι't'η,t·ικ
ασ"Πλα
ευιπ?οσ•δεκτ·η
χοι•ιωvuκοc
σuv, :χ,γωνι σμός,
χv�ίσ. πο, ,ύ λέγ1ετ:χ,ι
lτσι ΠΊ?ιύ να. μ'ΠιΟ?· εί1τ'ε κιϊ έb ϊί ς
ά�σφ
χι' έικείvοι ν�ά. εχε>τε
, ά.λει:χ..
Αύτό εfιν' έΜ•ίν1 � πο,ύ ά.πο,τ,ελ, εί τον
ύιπ01τι>θιέμειν10 κα.λο'Ι 1tο1 iλίτη. ΕΙ ναι
&μ.ως τ,ο,υιrο καλό, 'η μ·ηιπως είναι
χά:τι Π'Ciλυ καικό; ΊΙ ά.γά-π·η εί•ι:ι.ι
χω?ί,
ενσ. \r,?άιγμ:χ,. έξαι1?εrrικό·
αύτ·ην, ή ζωή είν:χ,,ι αγοΨη. Μπο
ρεί ν,:χ κ:χ,Ιτέχετε Π'ο-λλά κα.ί νά. κα
-θώσαΙιττε ,στην ε•οl?α τη; έξ
, ,ου1σfας·
τ
ομως χω?ίς τήv, ώ?αιόη :χ, κ:χ, ί τb
μιεγα wείο της ά.γάrπης, ·η ζωή γ?ή
γ<ι,pα. καlταν'tα. ά:θ.λι•ότης και σύγχυ
ιrι. Άγάιπη σ·φ.,α.ί·νε1 ι, έκείνους πού
ι α. κα1νείς νά. τούς ά,φή,ση τ-ελι·
�γιαπ
έ,λ1εύ,θ,ε?ΟΙυς να
Υ.Wς
• μεγαλώιrο,uν
ιrτ ήv -π, λ·η?ότηrτά.
· τ,ου, ς, ν,ά. εί-να ι
χα.τι μ,εγ
, :χ,,λύτει?Ο• ά.-πο άπλ
, ές κ,οιινω
vιοιες μηχα.νέ;. 'Η ά.-y ά-πη οέν iκ6ιάζειι, ε\'>τε φα.�ιηά. ε\'τε μέισφ της
λε,π�της άιπειλ, ης των κα.-θηκόντων
χα.\ εύ·.9υ·νώ•ν . 'Όπο,υ ύπά?χει κiί.
'Π'ΟΗL μο?·φ η πιέ,σε.ως η έ.ξα·σ,κή,σε
ως αύ'ι.�;1vιτ,ί:χ,ς, έικεί ο•έν ύπά.pχει
ά.γάιπη.
<rΔε·ν νομίζω ο'tι γιαυτο το ε1οος της αγ:χ, ,π
, ης μιλα. ό φf.λος μJOU» 1
είιπ1ε ό ηί,τ,ος, , (tΟί γο1'1είς μας μα.;
ά.γΙ:ΧJm,Uν, Οχ ι 0�.J.ω:; κα.τ' αύτΟv τΟ·ι
Γ·vω,?ίζω ενα. π:χ.
τ9όιπο.
· ιδί πο\
,θ.έλει vά. γίv,η κα:λλιτέχ,νης, μά. b
Π'αtτε:οας το,υ τον ,θ,D.1ει έ.πιχειpη\ t:-,ελει- να' τον
,
' · α:wε-ι.
,. χ:χ,,ι' τσ•ι
μα.•ηα,
χάvη οον δεν• κάμ η το κα-θηικο>ν του».
"0,τι οί γο ν1 lείς bνο· μ,:ΙJζουνε κ:χ,
-θηικον ΟΕΝ εΙv1α.ι ά.γά.ιπη, εiναι μια
1 γοι:ι.,σμ<>•U' χ:ι.ί ·η κοι, 
, ή κατ:χ:vα
μ;ΟΙ?φ
vων, ία ύ1t1�Ι:rtη?i,ζε1 �ους γΙΟν•είς, για
-πού κά.Ινου,ν εΙ1V�! ά.ξ,ι0ισέ
τ'ί
Wσ'τ'Ο•. Οί γοινείς ά.ν'Τ/συχ:;ϋνε
που vά. S:;-η το -παι�ί μια σίyου?η
1
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έ9γ.οοσ�ια καί νά. Χε1ρδίσ·η λί γα. χ�Τ1μα.τα
· · μα μέ ε'ΙΦ� τέτοιο, ύπηΙΠλ·rι
�,ω?ισ
, μό, ύrn,ά:ρχουν χί11ιο• ι ύ-π(),ψ·η·
φt,ο,ι γιά.' κ.ά.,θ, ε., &?γα.σία., κα.ί οί γο
νείς νο1 c.ι.ίζ,01υ•ν πώς το -παιδί δέ,,,.
μ(ΠΙΟφεί -π1οrr·έ νά. ζ·ησ·η μ� τη ζω,γ?α."Ειtσ1 ι -π ρ, ο�σ,πα.-θοίJ.νε ν,ά, τό
φιικ·η.
t
\
,
,
ι
,
\
Ι! ι
οιασ10ιυν, ν,α αιφιισ.η αυτο 1t·ου• εχειvο•ι το θειω,ρουv σά.v μιά. τ?ε.λλ\
ί�οι1οτ1?01πί:ι.. Το ν,ομίζ,-,,υν μιά.
, ά.
'�άιγ;χ η γιαύτόv το γα, συμμ,οφφω
· ν· ί:ι., vά. εLνα.ι σε6α
,θ,η σ'τη1ν κοι·vω
στός χι' έξαΙσφαλι1ιrμέν·ος, Κι' αύτο
λέγ,εrrαι ά.γάJπη. Μά. .ίν:ι.ι άγi
πη;
"Η εiν:χ.ι φ,όιοο; σκεΠ'.ισμ.
,
νος μέ τη λέξι (<:Χ.'γώη»;
(("O>r:ι.v -θέτετε ετσι
το ζήτ-r,μ�,
ξέ1ρω τί ΨΧ. πώη, άrπΟΟντη
ιrε ό πρώτος.
Ί',πά?, χειι α.λλόι; η ό, π
r '.,ς vά. ϊο
, έσωμε; 'Ό,τι εχει είπω,θ,εί μ:πο
θ.
?εί •ιά. εΙνα.ι δυισά.?.,'σ'τΟ, εΙνα.ι
μως εv:χ, γεγ,r,�ν/:,ς, 'Η τά.zα. ά.να·
ηο,φ η ΠΟU' τώρ:ι. εχε-τε, α.σφ:ι.λώ :;
δέv σσ.ς �οη.9-1εί ν' ά.ν�τψ.ε�τωrπί,σ�z
α.ύτή τή·ν πλα-r.• ιά. κ:χ,ί πε.?ίtπλ<>1κ·r0
ζωή· έpχό1σασl 'tε. σ' α.ύτηv ά.rπ?οt
τ<Ι!ίμοοσ'το1ι και σας ά.-πο•p?, Ο'φα.
(( Μά 1tοι, ός εΙν:ι.ι έκ είvος mύ θσ.
μας διαιπαι�·αγωγήση γι,ά, .ν,ά κατ:ι
νοή�ωμιε τή ζωή; Δέν εχ,ομε τέτοι ·
ο,υς δασr.ιά.λlους, χύ�ιε».
Ό πα.ιδαγω,γος -θά ΠΙ?έ,πει έπί
σ·rις νά. διχ.π
- αιt:ι.γωγ·η-θη. Οί μεγά.
λ,ι λέ..vε πώς έ,ιrείς, ·iJ μ.έλλο, υ,σα.
Π?έ\π1εt να (Jlημι,ο•υ?Ύ�r.1σε'7 �
γεν·εσ.,
εν1:ιv δι:ι.ψο?ε!τtΙΥ.0 χό·σ�:;, ά.λ1λά. οέ·ι
το έν,vο,οϋv χα.rθόλw α.ύ-:ό. 'Αv•τί·9�
πεpί,σκε, φι κ:ι.ί qηο1v'rίοα α?
τα,
χί1ζο,υιvε ν,ά. σας «ά.vα:τ,1 έφο,υv, η γι:χ.
'11(1 σUΙμ•,J.ΟΙ?ψω-θητε στο Π:X.V,fjO Κ::t.
λο1ύπι, με κάποι� �ρο1tο,ποίηισι. \v
χα.ί μ\ΠΟ?εί νά. μιλ<>υ·νε Οι,α.ψJ,?ετ:
Υ.17., δ>άmκαλο-ι κα.ί γο1vεί;, 'Jπο,στ·η
?tζq!.!.ειv,οι ά.ιπό την κυtiρνη1σι κ:χ,
την χοιsιω:v:.α. γtεΙνι,χά, (??Ο'ντίζ,ου•ι.;
vά. �ας έξαισ!Χήιιrουv γι,ά •rά συμμ,ορ-

οεν

ο•

με
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φωrθ-'ηrε crτ·ην Π!Χι?άι&ο1σι, vά ιπα.ρα
,οεχ-θ-τ,τ ε την φιλο-δοξία. χαί τη ζ·ή
λει,ο; σάν τόv
φυσικό δρόμ,c, της
1
.lιόλ!ου &�ν ένδια.φέ?ο:ντα:
ζωη;.
[ν1.ν νέD τ?&πο ζωΤ}ς, κ:ιt
γι,ά
-το•υτο- γι:χ.τί ό \Ίδιο; ό πα.ιο:χ..γωγ;;
lεν άν:χ.'t'?Ιiφψε σωσ'τ'ά. Ί-Ι π:χ..ληά
γεν•εά �φε?ε α.ύτ�ν τόν πο,λεμοχ�,
\
,
t
\
,
_ρη ικο-σμο, τον κοισν,ο :χ.υτοιν του σ.ν,
-τα.γωνισμ,οϋ κ:χ.ί του χ.ω?ισμου των
111Ψ.9Ι?ώπω1ψ κα.ί ·η νεώ'fε.?·η γεν, εά
ά,κ,ολ
, ου-θ-εί
έιπιμελω; τά ι'J·ήμ:ι..τ:t
-τ·η�.
άv,<(�1ά ε,μει; -θ-έlλο, με
, τ?ι 1.
'
φοιύ.ωε σ ωιστ &�, Χυ?ιε .
Τί νά κiνωμε;»
Γl'?ωτ' ά-π' ολ:χ. yσ. οητε ξεrι.ά
�9.1J?Χ Ε.ν-:χ. γεγrονΟς ά.1r:λό: 3τι μ·ήτ;;
ή Χυlg�?ΙVησt, μ·ήτ-ε οί σημει?ινοt 0:
Qι:χJσκCΙJ'λο:f σ1.ς, <)Ιϋτε κα.! οί γο1νϊi;
,σ1.ς> ψ?<JJνrε:iζ1ο��ν ν,� σciς
ά.νι��? (.
ψο,υν, σω,crτα· αν τωκ:χ.ν:χ.ν, ο κασμο;
-rθά ·ητα.ν έ,ψ·rελώ ς Οt'-�ψΟ?ετικός, κ:χ.l
δεν -θ-ά ύ-πη?ι.:ι..ν πόλ ε,μοιι. "Ετ, σι, αν
-θ-�λετ,ε •ν' οον:χιτ?, α.φητε σωστά, Π'?i·
�ει νσ. τό κα.τ:χ,}CΧΙdειrlε μbν,οι σ,-.;·
-θ-σ. οηlτε
χα.\ οην μεγ::ι1}ώσε-rε,
rτbτε πώς τά πα.ι1Οtα τα Οικ
ι ά σ�:ι;
J1.y_,o υ νε σωσ •,--η ά 'Ι'α'τ?ο φ·ή .
<(Μά πω; ΙJ<ΠΟ<?ΟΪ>με νά οιαπ:χ.:
ί>α.1ωγ
1 -ή1σωϊJ-ε σω1σ-rά τον έαυτό
'Ρ)α.ς; Χρει:χ,ζόμ�ση καποιο,ν vά μας
. η».
οιδ&ξ
"Εχ_,Ε-"ίε ο:χ,σ<κάλου; γιά νά σσ.;

\/!α

f

·διδάξο--υν μαι-θημα.τι•κά,
φι,λοι�ία. '
καί λ!οι'Π'ά.. "Ομως ·η άγωγη οίνα:
χάιτι τό ι'J:χ.-θ-ύτε.?Ο< χα,ι πιό π,λα.τυ
-την άιπ.λ η συν,ά.-θψοι1σι πληpο-
φο?ιών. Άγωιγη εί·να
- ι ή καλ. lλιsψ
γεια. του y,ι,υ, �-τισι πο,υ ή αρά.σι
να. μΎ}ν ετνι�ι αύτοικειντφι,κή· ε1vα.ι
�ά. μά,,θ.·η χ:χ.νείς μέG':ι.. στη ζωη νά
χ::ι1τε'ο:ι.φίζη -rσυ; τοιίχοuς,
που ό
νο-υς κτίζε: γιά νά ε1•ν:ι.ι ά.σφα..λής.
άιπό τους όπ0<ίου; πηγάζει ό φό6Ος με ί)λες του ':'!ζ πεφιΠΑΟ1Χές,
Γιά ·νά εy_ετε ά.γωγή, -θ-ά πρiπε:
νά μελετ·ryσετε σ,κλη?ά χ:χ.ί νά μην
τεJ:J.Ιπ�λι,άζετε.
Νά εfσ:χlσ-τε κα.λ<J,ί
σ-r:χ. π:ι..ιγνί•οι:χ, νά μ-η κηr.tαΙtε τόν
αiλλον, ά,λλά. νά οι::ι101κε&άζετε τόν
έ1..υ-τό σ'χς. 1 ,α, τ?ώτε τΎ}ν κα-τά.λ
λ·,1 ),η τ?ο,φ·ή, χ.:χ.ί νά εzετε φυ1σι•κη
εl
tχ�νόιτητα. Άφήσε-τε τΟ ν10U
vαι ςύπν,tΙΟς και �Κ!ΧινΟς νά σ.νοολσ.6·η τ:χ. 1t'?ΟΙ�λ·ή.μ:ι.τα, -της ζωης,. οχι
σ;_ν έν�ς Ίν1Οός, ε1να; κο�ουνιιστή;
η έν1..; z?ιΙστι�
1 Νός, ΟΟλλα σCt:v, Ενα
άιν'Ι9ψώπιν,ο, ον. Γιά νά. εχετε σω
σrr·η ά.γωγ·ή, -,9,ά Π?έ'Π1ει ν,σ.. χα.τα.
'J!rχf'jσετε τΟν έ1..υ!τό σ·ας, και να. έ
ξ1.ιχο1λου,θ;Ύ)'τ,ε να μrvι9.χtνετε πι1Jνω
στον έ:ι..ιπό σας. "Αμα στα.μ-ατη,στε
νά. μ:ι..-θ-:χ.ί1ν�ε, ·η ζωη χ.α.ιτ:χν'τα ου·
σάΙ?ε'στη κ-χ,ί &ιι'J
, ψή. Χω?ίς κα
λωισύΨη κ:ι..ί σ.γά.π-η, οέν εχεΗ σω
στ·η ά.να.τ,?οψή.

οοπο
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f'Εινα. ΟΟκόμ·η bΎ\1μ� -πtός τ·ή ν
, ισιτήμ,
eευ1ν,α/ 'τ>�,u Δ,ια
, αιτ10,ς έ.πεlτε,λέ
�,θ.·η, μέ τ·ην άiποσ, -ι,ο,λ·η 't'OU Σο,6ι s.
ιαση11μοΙΠ'λοfο, ,υ
«Λουνικ
·ηκσϋ
-11» π��ος τ·�ν Σε,λ·ηΨην, αν καί
\�,
t
'
ι
G
,
ι
ι
1 ετευz:"η Ί') 1t?οσ, γειωΙσις του
οεν επ
�τόν «χλωμό» ΟΟ?υφόψJ- το,υ πλα
rν·ητου μας. Ό.τω,,r&ή,πο,τε έπε�τεύ
,θ.·η ·� ληψ�ς ,ά.κ?ι16s-σ;τέ? ω ·1_ φωrrσω
Σ
τ
\i�:�� :/:� κ":�:;::�, :;σι ς �ου �:
[-1-ους τώv όρiων καί του 6ά,θους
,των κ9ατ·η?ων τ·ης. �zετιrιιώς, ό
: ,�τιμ\?
Σιφόρ ω ,ι
Βλα
χ,:χ:,θ.·ηγψ·ης
όσχα τι ό ΟΟ υ
· λ ω σε σ ·η
ο
, -:-η; τΓ·ης ,θ.ά. εfνα.ι, &ν11.1,u.,φι
φ{ψις
1 bό.
έι λη ω ς '70 ποώΜτο, ο•, οάνψο, ,σωιυ?.α,
ύ? ,
στο r)ΠΟ!,:,. •9α ΙΧ,Π,01Οt1 οα,σv,·η Ο α.ν\ Ό πι ψώτ1 ος Σο13ιο1τι1κος ά.•.9-οωtπος.
έΦ�οοlν1αύτrη- Γι,ΟΙυι:;1ι Γικαιyκά.οιν
1
'
.... ι \
��
' •
Ρ
ο·ηλ ωισεν οτι
Λυ
δε.ν ,9,α Ο?α,�,ου1ν\η 1tΟ1"'Ι'
'\, ' Θi
Ρ Ρz?ειασ
!\'""'
αύ'τη \1·η -ήμέ,?α
,θ.'η,• "
1
, σταλο,υν
Π?οη_γο, ψένως νi
:μως,
καί σ.λJλες έκτοξεύ.σεις &οκιμα.ση
κών ..αιύτιοtμ.&τω'ί στ�./θ- μ1ών• κχl Οια-
-στηιμοbt:λοί, ω ν με ζώα. Έ,ξ &λλου,
<Jί ά..Ο"t!ο' οιvό'u.ο·ι τη- ς πόλεω ς Καζiν
.Μ3ήλωισαν,, οτι, καrrά τις τελευτ·αί-ς, λ'
�,
όεν
Ί",νη_
ες -παι?ατ·η?·η, σs-ις, ΊJ' ...ιε
εfναι σ'τ•?ΟΎ"(Uλή, w,λά εzει σχη,
�Ι
ι
\
\
t�
μ-χ. α.χ, λ α,υι,ου, υ.ε το εc, ω "('κωμενο
μέψος τ·ης έστρα,μ.,υ.ένο, Π?Ος Τη Γη,
1

ε

f

Ι

ο

1

το ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΟΒΑ»

Την Σελ·ηΗ1 εχου.ν ως αιμsσο
στόχ,σ, καί cι.ί 'Ηνωμέν1.ι Πολιτε.ί
αι -της '.\.με-?ιΙΧης. 'Ελπίζ<Jυν
vά.
στείλουν σ.ν,&ι
στ·η Σελή-tη
' ο
: ,ωπ
Π?ί'Ι ά.πό το ·ετeις Η)70. 'Ε "('καJτα
λεCι πε!τ1:-�.ι Ο μ ω:; ιτ ό -Π1?όΎ ?1.Ιμ ,μ.� «Νό3:χ.» πσ, ύ ποοέ16λε,πε, τ·η·ι οοπο,στολη
1
,
)
'
�
'
1
ευεJπ-r1 •ι'ο?. ωμε 11ου υο?, υψο?Cιυ α,π
,θ,.είας πρ, ός τ η,ν Σ"λ·ηνη. Κ1.ί 1tρο
κ,ο ί νιεται ·η άnωσ'το, λ:η i νο ς ωσικά.φ� υς-<fΙJ'Ι)'t'?ός », 1tού , vά τε,θ.η
σέ
οοπό
τ?οιχ.ιi 1tέ?ιt; της �εληΨης ,
το bπ,οίο1ν ν' ά.πο.σταλη οι,1.Jστημό
π)Jοιο
fJ,ε π,λή,?ω:μα. δύο, ά.·�&?ώv
σ η•ι ιπιφοονεια. τοϋ OO?U?ό?<JU τη,
l'της. Το διαJιrτημόπ
1 λοι1 ο ,θ.ά μ,πο
c,η ,,;_ �πι1στ?έψ·η στό <ιμ·rιτ?ι1κο
�κ&.φος»! για τΎ'jν Ε.πι1στ?ο1φΎj
-του
σU'(ΙΧ?Ο't'ημ1.τ,ος
στ-η Γη.
ολου,
l(α)τ� τΟ ,σ-χ �Oto, ιοί άισ:-?οινχUτε:;
,θα, 1t1�1.φι�με.ί ν101υV1 4 �η:μέ ? .:::; σiτ�fjιν έ
πι,Φά.νει:χ. της Σελήν.ης Υ.αί κατό
πι�� ,θα, &πι1σ-τ,?έψουν στΟ «μ ητριιχΟ
σχ.ά:φο,:;», 1toU ,θ.:Χ, ιΧιν"tjτ�� σε τρο
zια γύ?ω άιπό την· Σελήνη, ό�η
γούμ,εν,ο ά,,πο ηίτο,ν
ά.στρον, 11.ύτ"η.
Ό &ι,ευrθ.υm·ης της ΝΑ�Α. ('fψ.ε
�ι,κανι1κης
ύπηφ,<1σία.ς
ά.ε.?ον,αυ-rι
�'ης χΙαι Qψ:χ,στ-rι,μmιος, ) Χ. Γ{)υψ.π
έΙοήλωΙσε, οτι ·η τεχ1νικ·η τΙου «?αν
τε6ου σε ηοχιά» πέ?ιξ της Σε
λήνης έrιιρί,θ.η φ,θ.·η•νό, τερη, τα.,χύ'τε
'Η
ρη ,καί οοποerε,λ80'ματικώτεφ·η.
1

to..

Ι
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..
ά..,μ;ε�?tΧ2.Vt1Χή J ...sι
ΟΟ:ΟΟί� °έψήφ�1σε πί
•σ-tωσι 3,800' s:Ι.�τΟίΑ{J.Ι>?ίων οο,λλ�
�ίων. γιά -.ήν -Π.?οώ-Sψι -ιών οο.υ
vών -.ου Δι-αστηματο,.

Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ
1 1ιrτήμσ, 1ν,$ς σ .(εόιέπι
Σοbtε,τιι..
, οl
, αφη
ά,ζe?υν έπtίσης νά ελ-θουν σ' ιiπ
με τον Γ:χλαξία τη: Άv.ο,ομέ·οα;,
. U
1 �J·, ί.r.πά1?Χ�ι·
&ro,u,1 χαrθ�, π
· ι1 στ:sύ, 0
ζω·η ι.-χ.ί μά.λιιστα νο,ήμ<-νσ.
πλά
σμ�τ-α, που -θ-i π,έ'Πε- ι .νσ. όμοιά
, υ μέ '!'�'' γηΊν,ο, αv
ζο;vv π·:ιφ.πολ
-θ-?ωΙΠο. Τό μεγά.λο σπει ,ροει.δές vε
ι;,έ�λω;.:χ. - r,ς 'Λ •ιο9ομεe:χ.ς ά:πο-ε.λϊί,
...
'
' '
ται σ/i:Ο οι-σs.κχ;:-ιο:μ!J.υ,?ι,.
αιστε?ω ·Ι
χα.t �ίν�t ό πιλ 1j,σtέ1 στε;,ο�, .<.:x.t είς
ά:πc;,,;τ:χ.σιν ι.:χ.ι ει: 6:χ.1σιι.α /.:χ.1α.ι.-;ηιιστ�.1..ά., Γχιλ,-ξ,χς π�Οc τbν διι..ό
μι:χ., �JΎΙΧε'Ι..1�1.1.J.iν1ω.::, i:t"I J,.
, ι ό μό
νος Γα:λχ�ίχ:, ποU · Ο '11.1-�ί:ν,ειt'-t με
γι,(J.νό μά.-;ι, α1, Ι.7ί 1;π.έ;_:ει 1.500.
000 ετη ψιιΓο; - ι.:χ,ι ενα ε:το-;
Φωτος εί•;:χ,ι η άπό-σ,:χΙσις, ΠΟU Κ:Χ
λύtπτeι τb ςpώ: έ..ν�ό ς iτ(/ι)C μS: -τα.
χ_ύτη-r:χ 320.000 ;_λμ. τό &ευ,εQό
λε'Πτο.
Τή θ- ε.ω?ια της :�πα,ξε.ως ζωη;
σ.όν άlστε?ι-σμο ,η,
, ,9ομέο1ς
.
'Ανδ
σ.ν':mπ Jσσει ι.'Χ.ί υπο,στ φίζ• ει μέ ί
σχ U-?σ. έπtι σ-.ημ,ο'ΙιΙι.ά. έrπι,χειρ·η�:χ.
τ:χ. ό ο;>, Γι,bσι-:-ς 3ι.
. λό'fί.σ<χυ, διά.ση
μο, Σ?bι.εrηι.ος έ,πιιστ ημων,
γν,ω
στός γιά -.·η'Ι τε?�στία -θ-:εωο·ιγη.tη
έ,?:γ7-:;:11 -.,σ,v έ1πί -. η, Ρ:χ..οιο:ι.1σtτr,1!JνJι:J..t:χ:, ω-; χ.�ι -.n::: Π,?Οιελε�σ�ω:;
ν·εο
τών ιιο1σμ..tιχίi'>.v i.χ· ηνω ι, στΟ
σύιγγιp αιΨ- α. -.ου. \fε τι,ς ά.πόψεις
-.ου, δμως, σ�,ψω•νο· υν ι.:χί π(J),λοί
Σσ:οι·ετι<χοί ε: πι
lί.λλοι ι.,ο.:,-,,φα.ίοι
στ·ημ.ο'Ι·ες Ι.'Χ.ί η ,σοιbιε.τιι.·η Κvbε·σ
ι �ση
V>Ι)'σι; έ1πεf•σ-θ-η •νά. ;;>ηο,ι.ωrοοο• τ
τ 'ην Π-?{)ΙσΠά,θ:ει :χ. hπχφης μέ τους
xmo,ίr.toυc -.ο,υ Γ:ι.,?-:�.ξιου τη.ς Ά•ι\

Ο ΙΗΣΟΥΣ....
ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ
Ό Ρω1σος χαι-θηγτrτης Β. Ζάιτισειφ, σέ οιά.λε ξί τ<J,ΙJ1 ε.ί-πε. Π'€10<;
το.
Π :χ.νιε"Πιστημί
· U:; .ροι� ητα, τοϋ
·
ου -. ου Λέ.ν�ηι.?αιδ τά έξη.ς σχε- ι ι:
κά. με τ-ον Χσι1 στό:
7
έ'λιθώ�
άσ-.?<Ν:ι.ύιτ η,
1. Ητο,
' ον χόσμο.
σ-.ή _Γη άlr.ό σ,λλ
2. Ή-.ο, , «•συ'γ.χεικ?, ιμιένιως» ό ια.
τ,?ός -.ου οι:ι.στηυ.,ο,π,λο ί, ο,u χα\ ά.πέ
ι.-ττ,,:rε φτ1ιμην -θ.ε?αιπεύων ιχσ-θενείς
.... \
οια ,ου vrπνω,τι,σμο,υ .
3. Ή ά.νάi
, σ-.αισις ,κ:ι.ί η ά.νά.ληψις:
�ιν-:ι.ι ίσ
- -ιοσιχά γε.γοιν/;-.1, ·ά.λλά.
πtbχ-ε.ιτα.t r-πε-ρl άναιω�9�ή1σε1ω:; ΤΟϋ
.. ιπυ- ,αύλου, πού εΦε,?ε τό·ν Χοι
στό σ-ιη Γη.
,
'J 1
« Π ?'ά:θδ1,>
έισχολιασε -.ή,
Ζάι-.σ. ε;,
οιαiλεξι '!OU κ
- αι-θ ηιγψ ου
ώ; ε!Ξ,η,: r<'Ί�ποτφ.Ιi -ι·η νο,ημοσύ
,
ι η -τω•J - άν-θρώι
'11'. πω'Ι, ,θ.έλον,τα.ς
σ' ιν,.
οωσ,
, τ,τ;.ι.ι�.ηχ·ή t:ίσι
, η έιπιι;
, όέπεισ
άιπό .
- ά -πι) έο·ν 'Π:Χ.?ά.λογ:χ.
οι, :χ.
. ; της Βί•δλο, υ».
• -.η, ί· .σ1τι1,ί�
Δεν ε χο, μ.ε UrΠ' όψ.�, μ:χ:; τΟ κεί
r
ε
υ, ι,ο -.ης οι·:χ.λέξεως.
"Ετ,σ1 δέ·ν
1 ξέpο·υμε μέ π,οιό τρό
μ πο,;>οϋ\J, ε, νά
· ι·ετ'ικ,ός, κ·αιθ ηγη,τ·η·ς συν:πο ό Σ,οβ
6ι�α.σε τ'Ί)ΙV ΙΧΙΠ·Ο cί.λλ
, ο. χόσ
' μ.ο, αφι�t
,
· , φυσιχά
το,υ Ί η,:;ου
σέ ω�φ. η ηλι
ι.ια, μέ τίς ίιr
, το·?ιΙΚΙΧ ά.-π-010,::ο, ε· ιγμε
νε, -π,λr,1:,0, ,cρ,��ίε.ς πε,?ί της γεννrι
ήλιχία.ς
σ'εω
, c καί της Π'Χ.ι,οιι.Ϊjς
'\'·t>υ Ί φου. Θά πη οτι ϊίν:�.ι ,,9,9υ
λιι.ά στΟt/ sί:χ., Π·ΟU Π;>v·σεJτέ-θ-·ησαj•
':JJηόrrε•?:Ιστη ν· ί,σ-ιο?ια '!·ου Χ�ι
eιί
στοίί; Κ:χ1ί -πως ·συμ,c'Jιb�·ο•ιιrαι
:ίλλες ,π!), φο,φο•οίε;ς γιά -τ·η,ν κοοτ
, α.
οιικ η
κ:�.ί στα�?ωσι
το·υ Χ?ι,στου
'
:.ιέ -.,1 1 • οιά 1tυ,, 1ύλο,υ ιχ'Ιά.ληφι;
Ό·π ωσ
είναt.
· Οή-ποιτ-ε, Φ-:χ. 1,νετ'-t Οτι
τόσι.;
b:χΙθιειά. ?ιζωy.έν-η ή πί:στις
σ,τ-b,, χ�ι:�στ·ό, ω�σ',τ.s. ό Σ0, 1 ειrιχ
, h ς έ
πι•στ·ημ(ι.}ν,
Π?Ο:κ,ε.ψ.έ·ν-οrJ ν,ά άν,-,
γινω,οίσ
• η -ιόν Ί rjσοίί ώς Θεό, π-,,ο
τίμησ:ε vά '!0'/ οεz-θ-η ώς ·�Π'ε.?:ίν�

,:

'

1

ΙΛΙΣΟΣ
3ρ (&)Πtο� μέ.λο; μιά.; κοινων,ίας

πε.ρα,'/1'19φώιπων ΚIXl/tiOU μ:χιΚ?ΙJοά
Δ I άισ-τ ,w,.-α. . . .

ύ-

στο

ΕΝΟΤΗΣ
ΤΩΝ ΕΚΚΛΙΗΣΙΩΝ
Ό Οiιχουμε�οίος Π ατ?ιάρ χ-η;
Ά-θψα'γ'όρας έιξέlδωΙσε ενα
ποlλυ
αξ�ό.λο,γ,ο- μήνυμα προς το�ς Όρ 
,9.οι!)bξο,υς Χριιστιανο,υς
ολου του
l{ιό:σμου. Το,υς μι1λάiει γιά την ,:,.
πά.ρχ_Ιου.σα. δ�σαρμιονfα. μετα.ξυ Εύ
α.γ'('ε•λί.ο-υ καί συγχιρόν,:,,υ ζωης.
«Δέv οοcnφvπτc,μει· v - ιλέγε.1 ότι τό πνε.C,μια της 'Τ'ρε.χού�ς έιπο
χiΊς εΤναι άJναιντιιρρή-τ,ως m1ν1αιμα ά.ΙΠι,
�ρ ιΙΟΠ ιαlνι,κό\\Ι, ,σ,ιιγ,κιεκριοrrημΘ\ιΙCιν �μψ:<Χ'
νως κ, ατά της 'Εn<,κληισίας. Κ. οινc.:1>'1κά τrριοολήμαrτα στκλιηρά ,δοικιμάζο�
σι τον ,κόσ•μ01 1ν. Το εν τ.ρίτο,v αίrrοίί
σήμερD'ιl 'Π'ει�να ,κ,αί yUΙμνι η;rε, ί.ιε 1. Α'ί01θηιμα δι,uσ:ριμιcι ίας ,κUΙp ιαιριχ6 μ,.:τια
ξu τοv Εύα�yyε.λίοu, της, 6ιwης των
Χρ11στιαwων ,και των p;;UJμάτων της
κ,οινι ωvίας. Τ ά <δί.ιο τ.ρίτα τοΟ παyκο01μίου τrληθuσ,μο· ίί δέ.ν η,κο· uσΟ!\/ ε,(σέ
τι το δ111ο�μα το, i} Χριστοϊι. Μsτ' άJv�
στόiκτοu δθaν σιι 'Θιδήσεως ικαi οα
pύrάτης ιεύ8ί.ινη,ς �καιτ'Τ'ος Χ,ριστιαιιός,
δείh�ε κ,αί ,έτrανα:ψέιρωιμε, ιv το άικαταr
μόιχηrrοιv π,111ευματι,κοιν καί ήθιικο"' σψρί'
yος τοΟ Χρι,στι·αΙΟι·σιμοΟ.:::,
'Ειπιfισης έικφι?άιζεται. ύ,πέρ της έ•ι&r-ιγrο-:;
ολων "ώ·ν Χ?ισηαινιχώ•ν
Έχιχλησιών.
<<ΘεωpοCιμει, ν - ιλέyει - ώς έ,κδή
λωσι\\Ι της Θείας Πpοι ,οίας τή,J σ,ί,,νο
δο,ν ,-,σi} .Βατι1κα1,1οv της Σε6ασιτης
Κ·αθολικης '.Εικικιλησίας, wpoς την ό
Π'ο ί·αι., -έξεψρά.crομ•aν cιλιη,ν μ•ας ;τή,ν
t. κ τίμησι"' .καί ,έλπίζαμ,ειv δτι �ις .ο
έyyuς μiιλλΟ'V θά ,εχω,μ,ειν π�λέcιι θε.τι
ι<:άς ΙΚαι πλέ�σv ικαιαλλήλοuς π1ε,ρισ;τά
, '\Ιόηισι'ΙΙ, KQI
σ)ε1-ς 'Π!pΟς αlμQΙIΟαία
, ν ,κκχτa
δια μί,α�v τrερι,σσότ,ε:ρο,ν ικα1ρποφόρο,ν
θf)ολογιικη,ν �έτrο.ψfιν. Ίσιάιμ,ε,vοι ύπε
ρcι ω φιΜωιι, έ!θ,v&:,ν, yλωσ,σC:.,v ι<αί
θpησ�κε.ιωιν, ΕΧ!ΟΙμ'ΘV ώς σκοτrό,ν ,μιας
T1TJfJ τrαy,κό01μ ΙΟ'V είρ, ή,νην ,κ>αι τήv, έ
ι1άτη-τ,α της Χρισιι,α�,οσuνης. Δι' αύ
τό σu.οε�καλrοα�μ,ειι 'Π'eρυσι είς ΡόδΌ"'
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Σί.ινοδοιν, ,ολω"' των Όpθαδόξωr., '6κκιλησιων καi i\>δη σuμοοδίζcιμw ,μ�τή'ΙΙ ΆyyλιΚJανικη,γ ΈΊκΙΚ'λιησίΟ!V κ.αι
το Οί,κ,οuμοιικόιν Σv�δούλιQν Έοοκλη-.
σιώv».

ΑΠΟ το ΒΑΣΙΑΙΚΟ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗιΝ ΙΝΔΙΑ
Κα:τ-ά. 't'ό τ:χιξίδι τ'tι)ν ,σ-τη,ν Ί •1�ία, ;01ί Β:χισιλεί.ς -τ�,ς Έλ�ά.δ·ο:� έ-
,
,πε�χ.ε.φ-θηισ1αιν ·και τ·ο ΜαJ3ρα.ς, οm,ο,:,ι.
, χαιτεστ'ημέη ·η εδp-α "tTJ,
sl-να� έγ
,παι
ι η,:;
'Ε}τ,α,ιρί-
, γχ1�1�μf, ου Θεiο•σο1φιχ
,α,ς, 'Ε,χ.•ε•ί -του:; ύ-πε&έιz.-Sη ·η π•οίλ�.
γνω,σ't"·ή σ-τ<ο,υς "Ελληνα,ς -θεο,σόφο,υι:;,
,Σριμά.-τι Ρ,ουχ.μίνι Ντέ6ι, ·η ό-π-οίσ..
,Q"τ'ον ΒαΙΟ"ιίλέα, π α,υλο- προ,σέφ,ερ�
σε,ιρ,ά 6ι�1λfω•ν της "Α· ν,ν ι Μ-πέζα'Ψt' ,,
έJπί ,π,ο,λλ,ά �τη ιπψ;έ1ο•ρο· ,υ 't"•Ύjς Θε,ο
, σ{λισ
Ο"ΟΙψ,ΙΙΧ η,ς Έται?, ία,;, 'Ο"τ''ην Βα
�:χ,
κ,αλ <rΎι •Ι ΠιριΎ1χ1ίΙπ·ι•σ1σlα ffii,?ή-
ν1η ,άmΟ μι cί μ.$lτ:ι.�ωτ·f/ έ1σά.? 1tα�
Οί Βασιλεί:; έπf,ση:; -π:χ ?, ·ΙJ,Χοiλού- "
,θ,η,σαν mαίροοσιτ-α:σι το,υ Ί •1δι1χο, υ χc-,
ρ,οlοράt-1,:χι,10,:;, τ,ο,υ όtπ,οfου ·η Ρου,χμf•ιι Ντ,έδ
ι ι εiν,αι διευ'Ι%ντρια.
Τtλ
σέ Ο,τt ά.φ,01?ά τα εί, γνω6-ικά
έ'νοι :χιφiρ•ο•νιr•α τών ά·να
11-:ων του
• «'Ιλιlσου» - ·η Β<α,σf.λισσα.
κα.ί ή Π ριγΙχίιπ,ι,σσα. Εiρ·ήνη έιπε
\'J!κέφ>θ -ηισαν 't'O ί,σ't''Ο,?!ΧΟ
't"εμειν,ο,ς
ι
:χ
iς
ώ
Ύ
ίz
ω
ε- 't jV Λ ..χ ?η χαί
τ ν Σ
σ>ύμ.ψωΨL μέ το ε-θψ.Ο•� έιπ?Ο•σ1χ ύν-rι·
1σ1..1 ν
iνυ1πό1Οιητ1οt χ.:χ.l γ ονυ-π�;1zιί�,
'Πρ, -αιγμ,:ι πο,υ εχ:χμε <τον γνω,σ-το ε•·
qαλλο, ,κλΤj�ιιχο, 1(1,Ι,,ι,ι- ι�ft'•'fί, αυ,• 'Ιj'/•
,τη·v οοΠΙλη έ,χ,ο·ήλω•;ι iδ?ό•τητ·ο� ιχαί
σεlοαι:μο,ϋ στνJ ίει?Ο έ1vός λα.ιο·U, v1
'='ην 7.α?, αl'-<η,9ίσ·η σ:χν δα?υ άιΌfχη
μα, �•OU ,�Π?ΕΙΠε ''Ι:Χ τιμ
- ω?'ΙJ,{)ΤJ με...
irπ t't ι\.J.tιQιν !
«Σιzι,σ�ς)>
ε.lνι:ι:1: Β� αχμ�νι,κη
�cι?wi::;, ίΌ1?υ--9ϊίσι Ιχ. άιπrΟ τον αν-y,.rι..,.
Ίν6ο :pιλόσ,οψ() (1469 - 1538).
Τό ονcμ:χ. έιχφρά.ζει
-περιειz�ε-ι
•
,--,,
'VrJ 't'ηι
ς ι��ι ?ε,σι
sιως '1.Ut�η,;.
{(...Jtχα.»
μ α-σ,τ·ήν σα:'/iσιχ.ρ, ιτιιχή, -Sά -πη
,{). 'IJ τ ·η ς. Οί «Σίχ» εΙν:χ.ι λ•οιποv,
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διΒ1.1:rκ1.λίσ.ς.
:μ1.-θ. τιτ1.ί τ-η; -θ.εί:ι.ς
Θ�ωΙ?οUν' 0-λοιυ; ιτο1Uς άΨθ..?ώιπους
ί,(JΙ�ύς •κ:ιt :ΟΕ.ν ά
1 ν1χ.γν.ωρίζουν Οι�ι
fi�σεt, ισS. ι&ιξειις .
l\1όν-οι:; σικοπΟς
ιτή; -9-?ησικευ-.ικ'iΊ, •διο:χ-σκ1.λί1.; ·η
ά t ε ·τ ·ή. Άποκ,λείουν- τοU; "λι:ι.
1 Ονες Χ'J..,ι
τ1t�υlτιχι οU; τύιπ,ου;, τtς ειΚ
ι
rr α' ,eι'"δωιλ "'.Ι. • 'ίΕ)
:� πιι' σ·, η ς -τη·' ν ι GΙ? �συI
νη. "Ολοι εί'Ι:ι.t μ:ι.-θτ1 τ:χ,ι ισ-ο1t.
1 σ•U1 '/ 1σε έγΚ?:t.t
]_[ ?Qlτρέt
• τΎj ζωΎ} κι:ι.ι
�ποιφεύγ�υν' -τΟ Χ?:t,σ1 ν!:χ.! -τΟ κi1

1

,

-τα

1

σ..

1

�ι

Ι

,
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1

iO δ:χ?υ; χ 1εψ.ω'Ι,:χ,; 1962) 63 σ.'
,
(Ί
�iLγΊ..ι �σ,ε τα' �ο�λια.� ιιπου 1συ,1Jηνω;
1
r/.':L"Ti?z·()'J"'r":l..t α!ΠΟ ιτ!; 1tCιλικες ,πε-f,ιCιzε,p:; σ�τ·'}ν • bι ό-?ει,ο Εύι?ώπ·η, , να'
οc:ιτεοουν νοrtιωτε?-χ., μεz?t και -τϊι
1':χ-λλί:ι.. 'F..ιπ·ηκ•ολ, ο,ύ-θ.ησε i'Ι'ειλέψ·η
tσφ:χγ+,. �τ·ί1ι 'Αγγιλί:ι.,
Γε?μ1.•1ί1.
,Κ:Χ,( Όλλ1.•ιlοl::χ., ΟΠ'QΙ1_) ·η κ&rS.ooo; εΙ
1 ουλιά >Π'?Οστ:χ,
'ν:Χ.Ι •σ'JΨΓj·9 η ;, aτά ϊ
ι εσ1t:ι γ!i
'τ'εύ?ν1τ:rι ΟΟπΟ ε.;��κη νομοθ
rr·f)ν ΙΠ�tίιο\Ο() ,r·οϋ, μ..s.γά)J::ι1υ Χ?ύ10ιυ,
1�7.ιι αί ΟΟΟΙειε1 χuν-η1γιοU εΙν�ι ιπs
r;,�ω?ισμέν1
ε:;, -π.χ. ιστ-Ύ}ν Όλλ'1.ν0ί�.
ι
μ6•1•? 20.000. 'Αλ),ά σ,τ·η'Ι Γα.λλίj;
<.ιί xυv-ryeιl °Jlπε?!bxfν1ouν·
ιδύο έ1Χχ.τοι�'U.ύ p ι1. ,;ι..ι�1 1λε!mει ·ί] ΕJίΟιχ·'J
"Ι'Qμ,οeθ-εισi 1.. ".0τσι -τ,ο,υλά.;("σ'τ'ον, 1 Ο Ο.
()00 ά.γ?ιό"ΠΙ1.1πιε; έςω•-ιiτώ•.9,·ηκ1."1 μ>0·
'Επ?όιχειτο
vάχ".Ι.. ισ¾ μι:l. ..ηιμέ.?1...
γι�τί
πε..ti Χ:χ.-θ:χ.φάς δολο1q,ονf�;,
Ti πουλι;_
, -ησ�:ν m�γωμέν):. κ1..1 1v-η
,σ,ηκά. χ,α,\ οέν μ,πο?ο,υσ:χν νά. 'Πεlτ'ά.
ξουν ψ·ηλά, ''Ια ,σω-θιο,υ'Ι. Ό ύ,πουρ' 
γός Γίεω?γf1.�:; έξέιδ1ωΙΟ'ε
π1.:yιο1?ευ
ϊιιrι.ες Όιχτ�γ¾ :; έκτ&!χ.τω:;, άλλ/Χ. έ
),άχιστ:ο�
:; ι�eJiε�bΧσ-τ ..1ιχ1..ν.
10,α.φcι?ε·ΗΥ.·η ·ητα.Jν ·η
Όλό":""ελα,
trτάσ�,; τώ1ν �01υ..rβών, ΟCν tι.,tfνιομ,;,
1ά,Π)?g\Jαιέmειι,σό'Οιιο, πο1U εζfΥΘ.,;σε σνt1Οv
�Ι�?,ιΧ•Ι)ί Σο,υ·ηο�l ά.γρόrrα.:
,τ,ύπο.
:1ο ιέικ � ι ψχ.·•ι μiα. σ,, οιuσο,υ? ά.ο:χ, 'Ιά. 1'i °'?ι1σ'του; ά.γ?, ,ούς .
•.10λ ::1.-νατ1.
' t ωσκ,ι;rπα,
.Π ?'σΙφ-1,111ώ;, ε-Ιzε. z:χJσει νrb ιο-? &ν-?
:;

�

'Το

iΊΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
1

' ν ·�ε'/Ιε σ'τ--η Σο,υη•οία. χιν
. -rης ιχ:χ.ιί α.
ούν,eυε •νά. ιπ,άι,θ.η ψυξι. 'Έχ,α:νια.ν ά.
, :ι. ρο, υισία ':'-τ1;
μέ101ως γνιωlιπη τη'Ι π
ΙΧ'-Ιί Ιέιπεισήμχν•αν, 'τΟνι χίν11>υψι )1 -wου
�οιειτ-?εzε σ,το χο,ιvΌ.
�?γόtτερχ μl:χ. ά:χrrοΛ!1γες ςJ..έ?ες
!
1711).,οιϊκη έ>τ>:ι.ι,ρίσ. 1lιπειλε ύrπ,:χ:λλ
ι ήλοιυς
1 ::t.:'Ι 'Ιά σι}λ
-της ,οιί ιinro�oι1 χ1.1τώ?·9ιωσ<
λά:f>ου,� -την Π:Χ.?:χ.'Πλα.'Ιημέ'Ι·• η •01ου
'ιJ'ου�&δ1. κ:χ,: gν,., πλοίο, -rης έ"t11.ι,?ί1α,; τη'Ι μειτέφε?'.;; crτην ,Αϊyυπτiο.
, GΙπυγίς
'Η
ισο,ι>σοιηάΟ::χ. - •σεισι
<sίν1.ι
έ.πι,σrrημ,ο,ν1κό Ι'\'η
' ; ον,cμα.
- �Π:Χ.:V�αJ
' τ1:Χ.t1 σε Qλεςι τtς χώ?1 1ς
-t°ης Εύ t ώιπη; με &ιάιψΟ1?1.. bνόμ:χ.1τ1:χ.,
Οπως cοπλ:Jιrτ,?:Χ.)>, <(geι:σ1κοπ,ούλχ.» Ιχ.
σ.. ιέ!; α:ί-τi:χ,ς 'τ"7); μεγάλης ,ο,ί1κε1ό
"Π/τ<e,Ι;, <ΠΟU Οεtzνει Π?()ζ >τις γυ
•v1,ί
, κ, ες, ποU rπλέν1οuν ιστ10C ρ�μαιτ�
χ:χ.ί ισιτοιυ; ,Gοιa1κ101ύ;. Τον χειψ,ων1.
μ1ειτχν,χΟ"Υt• iε.ηJJει m?Ος ,θ�?μ,ό-τειρε; mε
?t()χε; ΧΧJ ,·η σ
• ειισιο<Πυγις Ύ} σ1ου,σο,υ
[,:χlΟ:χ, της Σου·,1,δία.ς -::ιJσψ:ι,λως -θά
ϊχ:χ.νε ιτΊ'j ζωή ιτη1:; έ�ν ,οιι χά'τοt, ΧΟt
Οiν
α.ιύ1 τ-Ύj1:; �"fj:; 1μ�ΙΧ1.?ί11ς χώ?:χ.ς
ησ:ι.•ι <Τόσο εύσ,πλ:χ,γz'Ιαοί κ:ι.ί ευ
α.ί'σ-θητιοι.
Η

ΔΙΑΙ ΣΘΗΣ I Σ
ΕΝΟΣ ΖΩΟΥ

_. Ι, 1

�τΟν, rχό1σ1μ,� Ο'υ\ωbαίν,ουν 1tά.ν-τ�0Ιτε,
γ ε.yσ ·�ότα. ικrmσ.rπλ:·ψ'τ ικ ά,
�:πί-θα
ν:χ., Ι'ίt()υ ξειπε?'Ι•ου'ν τ·η'Ι φ1.1-ιiτ•αισί.ά.,
0μ, .ως ά.λ·r,-θι1ν,i. (':illνi:x, άmΟ α.ύτα εί
"11.ι
,έlπειισόlδιc, ιτ-ου• τctοrποονόσ,κυ
λο,υ iΝ�τιcικ 1χχί το, υ ικυρίο,υ 'τ�υ ιμ·η
χαιν,οrοηyου σ
, ιο·rι?οiδ?ό-μ.ων, Γουίλλυ
ι σιανι.
Μ1ϊέ�
tO Γ1ουί)J\υ,
εΤν>1.t1 ,άνύ-π':Lντι? ()' ;
ΧαJ
, ι μισ<?1γ&ψης. "Εχ,εt -τ·ην ,συν-η,θ,ε,ισ.
'Ιά κο-υδε''Ι'τιά.ζη ιμέ -ro σiκύλ ,ο τ,ου,
γιαιτ-ί εiνl:ι.t bέι6::t.ιιο,ς <Πως
εςυ17rνο,
ζωα -τον :κm-:t.λ:χι6α.ί'Ιει κ:ι.ί ιτ()υ ά
'Π1JντάJει ιμε -τΟ·ν τ?όιΠ•QΙ �ου. Έκιείνο
ΤΟ ιιτt?ωί, Ο'Π·ως νπάνιτα, ό ΝτΟrχ /Lκ-ο
-το
λr;,ύ,θ.ψε 'τlrJ'I ικύ'?tό -rου ως
σ"t'�-θμό Ι γι 0C ν,ά >τον δη νά. φεύγ· η
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με

το ηα."iνιο, χ,α.ί �σ"t'ε?α. 'Ι:Χ. γιηί·σ·η
μό'JιΟ•ς σ1τb +σπtιτι.
, tλλυ,
3μ1ως, ό Γ,ου
Σ\τlό Ο?•όμο,
ιπο,υ τΌ ΙΠ?1Οη
• γο-ύμε·νο, , g?άJδυ τά είχε
'
'
..(
1'
'
'
ιπιη •χ.αι •t-o ΙΠΙ?ωt ητια.ν, αχ.
1 ομΊJ
επ·ηΡ ΕJα.\σμένο,ς ,άπό τ'Ο•υς ά-φ.ους ,tΙO,U
-01ίv1Qι π·v1ε.ύί,u..��101:;, είπε. σιτΟ,ν πι,σιτό , τοu
σ &νιt ? ο,φο, !
- Σ�(ΗJ.Ιερ
� α,
είμ�ε. ΧΧ1λ/�,
φrλα1?αlΧΟ, Ντό.χ.. Το vοιω-θω 'Πως
είμαι z.1:uι,r:ι. χ.α.ί &έv ξέ?ω πώς -θά
- ·η μ·ηy_αν. ·η.
't'ά gγάλω �πέ?α μέ τ
Ό rrιόχ. z:χ1μ·ήλ1ωσε -τ' ,αύτιi -το,υ
χ.1α.ί ΎΙ?ύiλiλ111σε.
Κι' 3τ,αν εψ-θασαν
στΟ σ1τ11��μ.Ο ιχι' ό, 1Χύ?tός �τ ου έτ1οι
μ.άισ"θ ηιχ.ε 1t' άνε(iη στ-ην άτμο1υ.·ηυ.
νή, τιΟν ερριξε. χreτω μ' εΨχ. ,πηο�,1 μα. χ.χι ιrτ-ηρ,ιξε ,πάνιω σ•τ·ό στη-θ,ο,ς
'� ι1.. l{
'
τιο,υ τ�' , μ�πι?'�lσ��ιν� �, -τ1ου 1ποο,
.ι. •?α., λυ,
Ι ιΨητο, τον Γ ουιλ
't'Ύ''1Ι:11ε ειτ,σ,1 α' χ.
τp,�ζ 01ν!τ-χ� τ� -�1'
ιυον1τι'1. σ1 ' Οο fΠ ,?1ιο· ν τι�,λιnοιυσ•ε ν,,α 'tΟν ιπλ·r,•σιασ·η, ω,σ'7tου ?
σ--rα.-θιμά?7:ης W?t•σε α-λλον μ·rα_α'Ι'Ο
δ,ηγο Χαί τό ηαίν•ο ξεχ.ίV'η1σε, Τό
τε τον αφ-η,σε νά σ·r,ι-<ω·9η άπο Ί.&.
μ,ω χ.:χί νά οεz-θη -τ-ίς πηιποι·ησεις
ιrών ιrυν,αοέιλφων -του.
j, εlχ.α;!;, η Ί.'1 λι cιμΙτ'? α. ιπ>ηs.�χ.ά-τΙω
ό άν•τ<ι,χ.ατ•:χ!Ηάτης τQυ ΓοΙUίλλυ άv:χJγκιάσ-θηχ.Ιε vά :Ρ?εν:Χ? 'ΙJ άπότ•ομα
την α,μ:ιc;1:1σ.τ
ι οιy_�:t
iπ:t'J•W σε μια.
σηοψή, γ:ατ: μιά f:ίωδ:ιμ
, ,:χ.ξα εiy_ ε
σ,φηνω
, ν:χ:J.ε�σα lστ'ις ,σιο·η,?ΟΟ?G
, -θη ά
μ!ΙΧε:; Υ?Ι:Χ:ι J,:1.έ:;.
λ[i1λ::;
'Π?όλ:t.JtJΞ
Vι:1. ,άιποφύγ·η τη σύγχ.;,ουσ·r1 ΠΟ•U ,θ,ά_
μπc1?σ,ϋ1σε ψ.Χ, εlzz O"i'J 'ΧJποτέ.λs.1σ1μ:t
τιrΑν έ1χ1τ?(ιχι·:ιcι.ιΟ -τ�1J τ�1.ιίν1CJυ. "Α.ν
i/'i'αν ό μι,σ•:ιμ-θυσμέν,ος
Γο,υfλlλυ
σtτi·fl -θ.Ξιση Τ1�Χ)
-θ?t μ-ΠtJ?tJ1ϋ1σε
,
.._
1 η μ, ε• 1τ1οιιμο�τ�·ητ� �στο\ �
αΨ:ιο1
?:χι σ
c/χ.φν�κΟ ιέμrπ6Οιο ,κ:χ.t οε,J θi :Χπlφευyε
τeι ου,:rτύy_·ημ:χ.
'() Γουf•λλυ λΙπέν•JΟ'Ι, οταν �:,ι.α(\ το' π:s:�!ι<rτχτικο' , χ:ι..�ογε'λ �σε ι.
ν-Ξ.
.
,
etα.'ν�1πο�η:J.εν10.:;, γι"JJτ-ι μεz?ι ειχεινη
'
\ "\
' ι::,..'
-=-η σ-;ι-ι,μη Οε'Ι μ.π,c1 ;,Q,υ,:,ε ν•α οωση
, π!στ.υ·τ·η οια
μιά έξ·ήγ·ψη στην ά
γωγη του σχ.ύλου του.

οεv
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Ό �τ�χ. οιαισ,9άψ9·ηχ.ε --:;" χίν
αυν,ο-, ο·ηλωιrε ΠΕJ?·η:pα!να, lY σ.ύτό.
,,;_
όο·η,γ·ή,σω τl,
οέν μ' •αφ-η,σ,.,
Τ?αινο.
1[ 1-.ρ' 13λ1.. ,.ύrri, τΟ -τ1σοπ
, :ιν6.σ1χ.υ
λ() η-r:χ.ν -θλt(ιι.μέ"Ι,ο, γιά τ·ην «έπί-θε' -;'
σ·r1» που ειχε. ·χ..αν,ει Χατ' α -:συ χ.υυ
Χ
?
ου
?
λι
ε
tα
ς
τ
ίσ
Γ ύλ ζ Ο
· • - • .
• "? ώ χ.λ:χ.Κα.i
η,Θι;s;λε πιιi
Ψi
ψιάι�;ι1χ1,
φ:i·η, ,crάν νά ζψσίi,σε
συγγνώμη_
γιά -τ·η δια.γωγή τ>ου.
- "Οχι ,μ.όν1σ, ,σέ συγχω?ώ άλλά
χ.11..ιi ισ' εύγνω1μ1ονώ, τοU iI1t1i ό Γσυ-,..
, ύπόσχ�
ίλ,λυ. Κι' iπό π&.νω, σ,σίi
μ1.ι •ν1i 1μ·'Jν ξ�Νl"'J.Π
, ιώ ποιτε Ιι7'7·'1 ζω·'!.
μοιυ.
'λαr,,ύον1-r:χς
::ι.ύ�α "':α, λόγι"J... ό
Νrt<?ιχ. lπα•.\,ε ν ;_ ικλ�,ψ�υ?fζ·η Χ!· &? '
'
z�1σε ν� Χ')Uνi
, ·η Χ'-?OU1:JΞ. 'J"'J. :-·rι 'J ι(ι,υ?'Χ ιτοιυ,
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΙ'IΘΡΩΠΟΙ

l\Ια.ς έο•τ�λη �πό φίλου 7':ιυ «'Ι
λισού» S.ν1 ιχιεl�μ.Ξν c. J διk�·,1 μ:σ7ιχό•ι
Ύ?:ι..φειί•�υ
λογ!ισ'τ!1Χο1ϋ ,χ -xl :p-� � 'J"C' ε
ϊ.ν: χc.ιϋ. '.\λλ� τf μΠ1Ο1?'JUσε νi έν
Ο,"'J.1�έ�Ί) -c-h ΠΞ1?'!Cι3t1κό ,υ.:ι..:; l(kl 0μω:;. ΤΟ· χείμΞ'J�ν 1..ύ,τό, J, τ.; --:ό'J
τίιτλο, «Εiσ-θε ό iπ:r,1γο; ·τ·ης έ.πι,
\
\
. \
χ=-:?1ησsω.; ;η; με σει�� :Χ.Π'J ιΠ'Χ:.:I
1
τl?Jνι:rΞι:; Π?Ος τ cυ:; επιχ�:�'f,:J.7_Ιτ�
ε:;, 10εν ιiπι:.:Ιbλ�Πε! μόνeιν σ--:·fj•ι έ-·
ξύψω1σ1f --=��:; iπΟ πλ•ευ
1 �ά:; χ.::t1G,οσχ.Gπ 1χ.ης,
iιλλi χ.α.ί άνr.9-?ω'ϊ.ιστ:
κ"Υjς, Τlς Ο νομ&..ζει «Χ?υσά επ·η Οι7.
_ 1
. τf-χ:;».
ΊΟι:::,ύ με
7,;,U :; έιΠ(1/_Ξ!?"f,tJ
οιχ.ά:
r
<�Δη,μιιc,υ,ρyή::��
, ατΞ: ε!ς τούς ίιψισ- α
μ,{\ ,ους τ,�,v ,έπ1,3ιιμ ίσ,v δπως έκπ�λη
,ρώσ·οιιv τήv άποστολ11,1 τωι.
Με.'\Jετατε, πρ,c1:τει-σ1κως τr;,v σ,t,'μπε
ριψcρ
, cιv ,και τάς άντιδ,pάσ>εις των σu
γ,ιpyστ&ι, σας. ,Πρ,:::σwα9• ήσα-rε vά εΤ
σθε κατ�α-rοπι1σμέ,,,σς έπί τ,ι;:1 α!σ'&η
ιμάτι.:ι; τι.:•ι, τής καλης τι..',v θ::λή-:τε
ως, 1 ου r_,9 l(:JU τ:.J'I, τώ,ι διατυποu
μέιιωv κριηκώ,ι, τώ,1 ά1η1cιυχιω� τc..:Ι ·•
1

1

11
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ΙΛΙΣΟΣ

Μάθε-Τ'ε ινα άΚ'Ούετε. Θέ,,ετ.ε έρωτή
-τrεις, παρcn�ρύινετέ -rovς \\IC( όμιννοuι1,
άψή,Jε-τέ τους r,ια έ,Κ'ψιράζοιι έ.λevθέ
ρως -τας σικ•έψεις των, μή μ,c,νοπω
λητε τή,ν σ�UΜc;μιιλίαν.
Έπιιφίv1ετε ,μόιw:rι 1<:ατ' ίιδίαw. Ά
-ποψε;ύγιε'Τ'ε την "ΠJCΙΙpΟΙ.Ισί'Οi ι rφίτων ή
.ότrοία δημιtΙΟUpγιΕΪ rf"() (J11...f,l()IU(J'eιl'Jίll(X Της
, i πλέ
έντροπης ικαi ιμ11,1φΊΙΚJΟΙκία:ς έ, π
ον δε ,ύ111001κ.άπτει -την έπι6
- ::1 ιλην των
υφιστ-ΟΙμέ�Jc..w σας.
Συyχαίρετε ικαi έΠ1αινη,τε δηιμοσία. Οvτω θα 6ελτιωθη τό ήθι•κόν
:και ή έψΠΙΟ'ΤΙΟΟί.Μη τηιν ΟΠΟίαJJ ε
χει 1'\καοτrος εJίς τόν έαυτόιν ,,ου.
Μάθε-ηε να θέπτε τον έcΙΙUτ6ν σας
,-είς 'ΤΤ\'11 Θέσιιν TW,J αλlλων. Κατcwοή
-σσ;τε τα πpο6λή,ματά των O<Jαi ιλC11μ,6ά
νε-τε ύπ' όψι' τους λόy,ους τω'Ιf.
ET'VOJΙ πpοτψό,,εpιcιν ,να εΤσ
, ιθε άντ1χ<1ίμ•ε'ν'::w rιφιτιικης ,κιαi ιέ·κτιιμή01εως,
παpα .,α π,ειpι6άλιλοο1θε ιμέ σι•ωπήιν.
Μή •hηισμιονη,,,ε ποτέ δτι ε;Τσ•θε rrvαρό;&ειyμα
δ:ά 'Τ'ΟLΑς ίιψισταιμf,ους

-σας».

1
ι() -τόσο Π?W7ότ'UΠC1
:; Χ.1� σ-;<)rz_'J..,
'
'
ι
;
σ-;tr1/JCι:; <<r:ι?γ�ν·ωτ··η,; Ύ?7..<ρ�!ων» ιειν1:χ.:
r
6 Υ•• Πάν,ος Ά"α.yνώ,c του, Κ?α.τί
ν�:.> ϊ, τ•ηλ. 227-721.

.:ΜΕΤΑΔΟΣΙΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
Τό,ι :VΗ,?τιο διεξ·ήz-.9,-,,ι;·:χν πειr1,χ.έψ�·ως με-yά,;ι:ι\τ:χ
1 μ.τ•:ιδ6ισεως
τχξυ Κ:χί�Π'?'ιτζ �:χ; ΛένινγΙΚρα.δ.
Έπί χ.εφα.λης της όμάοος 'Ε?ευ
·ιών π :Χl?:χψυιι.ο,λο,γί:χς τ1�υ π :χνc1πι
cr-:η;.ι.ίο,:) του Κ:1.ίμπ?ι-rζ είνα.ι ό χ.α
1 ·r{r·fι; Χ. l(ό ?Ι\Jελ, έπ�l ιχεteριiλη;
�)·ηγ
-:·ης ρωσιχ. 'r,; όμ.ά.οι'),ς ό χ:χ..9.·ηγ·ητ·ης
/.. Λεων,ίοΙ α. Β:χισίλιε9, χ.ο•σ,u.·ητωρ
·61 ; Ί:χ:τ,?ιΙΧ.'1',ς Σχ1ολης -.σ,υ Πα.ν,1πι
�-:η:J.ιο1υ -τιο,υ Λένινγ,ΥJ?-'Χ'Ο,
Υ... 11.θως
.
γ
Τ
:χ
ς
χ.
;
χ.
σ
ί
,
Θ?έ'ι.i.τ.i η χ.
ό :χ-θ-·η ψ·r, •

't1σεφ.
Σ'!'Ύj''t .,ί�-rjιrt 'ΙφCΙσ-r!-θε"t1αι,
&τι τά
· mειράμ�τ� α.ύtτα ε.ίv,α.ι i
Π?ώτα τοιυ .,ί'&οιυς -τ·ων. Α&τό Q,1LW;
&έν ·εfν,α,ι άJλή-θεια.
'Όπως 0εi·να
, 1
γ'ΑωΙιrτ<6, ·,φό σrοiλλώv έτ<ών οι.εξή
, ; ιπει?:χ.μm•!Χ
z-θιησ�v τέτ<οιι, ου, ει�δ�υ
Ο.ιι&·θνιη, >σ'Χ'α. ό=·u, .�ιιrτ:ι., μ.;Ιτέ
σχε χ.αλ ·η 'Ελλά.ς δια. τη ς 'Ε}rα,ι?!
α,ς Ψυ.χι,χ.ώv Έ,?ευvών, ·η όπο-, ία ί
1925
Ο ? ύ-θη σ<τ-η·,; Ά-θήv:χ
τ,ο'ν για.τ?, ό -τc;,υ Η:χισιλιχου Ν:χυ-τι
χ.c,υ χ.. "λ γγελο- Τ:χν:χ.
, Ύ?:χ.,
fl cιλλες ψCl?ες ιι;Ιτ,α �εt,?άιμJα':'α
ά.ν,τ! ν:Χ. ισ1υ.λλ:χιμbά.ν1ειτ:χ.ι
άπΟ 'ΠJ·ν
ΟΘ• Χ."t'"Ι) '!ΙΟυι έ,γχ.εψοολο,υ,
·η εtΧΟΥ.α
't'Ιου• ιέιχ.·7" ημιπομέ·νιου,
άνιτι- •χ.ε ψJέ"�ο,υ,
ι λ:χμί'>ά.νετ:χι ·η .λέξ�ς π•ου, χ-JJρα
συλ
ν..,τηφίζει "'t"0 1άν-τι1κε.i μ εινιο. 'Έ-τrσι, 1aE
Ι
'
\
,
Ι
7
πε?ι1πrt'ω1σ'ι -π•ο1υ τrο α.ν"!tΚεtιμ.εν10 ε.ιa
,
,
'
,
ν:χι ε'Ι·:χ σχημ:χ
α,σ<τε· ?· ο; ι π·οιυ .,ι χιπέμ1πετ1:χ.ι -άιπΟ �τη'i ιόμ..άιθα. -τ10U Λ,01ν
δ·tνο1υ, ό έλλ1 ην1t,κΟ; 1Οέκτ·ης ,συνέ1λα
bc. τ'η λέζt «1στά.? », -� Cf'Π1ο[α., 0�1ω1
�
,
ι
,
ι
ειν:1.ι γ,ιω•σ•το crη1μ1.eινει «:χισ-τ--η9».
1 τ?
'Ο χ.. Τ:ι.ιν:χ.γ?':χς ιιt'ιll!\τ"εύει 3τ-ι
·
�
'ης
ι
μ
ε,
τ'
χι
Ο
όσεω::;
rr:Ύ]ς
φχι νbμ ενο,,
σκi1 φΞ1ω::; 1ά.πΟ cί.τc1;..ι.1Q! -σε &τ·(;�JJ?ι, ,χ�ι
•αισzειτ:χJ 1τ·ης ά!
, Π'οιστάιcrεως, εΙνα..ι 'έ:vα
ψυ1σιcλc1γt1κΟ φ�ι'tόμ.ε1νο. ΑύτιΟ εχει
?.π•:13ειΊ, ;-θη ά.πb 3λο-υ ς τούς έJπιιcrτή
μο,,�ε;. "Οπως είΊ_•ε. η:χιφτ"η 1t?O διε
ιrC1.; ,στ1h'J ,.Γύπ
ι Ο
1 ο, κ�l τΟ ιιπο1λεμ ιχ
να..υτιχιό των Ήνωμέ,�ων Π,ολιτ-ει
ών έz ει 1Χά'tει !πε.tψ&1μ.�τγ., γι&. τΊ)ν
ΙJ.Θτ':χΙοlcι:rι μην�μάτιων οια. χυμά.τιω,ι
•
, p Ι
, 1
α1Υ,εψεως
,crε, υπ-:
;1ο?υzια. 1tο1υ\ ιπ),εο•ιrΊ
σέ με.γάlλ:χ g&.,,θ-η, :ή 1χ.:χ.τω ά.πό -rαυς
'
π'JJγετωνε;ς
να

το

άιπο

;
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ΙΛΙΣΟΣ
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ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ
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Τά Γραφεια του
ΙλΙΣΟΥ,
.Δραγατσανίου 6 (Πλατ. Κλαυθμω
νος) εΤναι άνοικτα. κάθε Δευτέρα
και Παρασκευή
11----ιl 2 π,μ, ΚCΧ!Ι
7-8 μ,μ. 'Όλοι ol ψίλοι του
1 λ I ΣΟΥ να 'Πltρνουν άπό τα Γραψεϊα
για κάθε 'Πlληροφορία,
- Ό Ταχυδρομικός τομεuς του
Ιλl ΣΟΥ εΤναι 122. Να μή τό ξε
χνουν δσοι μας γράψουν: Δραγα
τσανίου 6, Άθηναι-122.
- Μέ δλες μας τiς έκκλήσεις
,rο,λλοι
σ11νδρο1μηταί
άλλάζοvν
διεύθυνσιν χωρίς να μας γνωρίσουν
την νέαν διεύθυνσίν των και τό τα
χυδρομεϊο,ν μας έ'Πιστρέψει τα τεύ
χη, με την ενδειξι: «'Έψυγε είς α
-γνωστον διεύθυνσιν».
- 'Όσοι σvνδρομηταί μας 6λέ-πουν την διεύθυνσίν των λανθασμέV'lJV η άνεπαρκη, να μας είδΟ'ΙΤΟιουν
-χωρίς άνα6ολή, ωστε να λα6αίνου,v
,άσψαλως τα έκδιδόμενα τεύχη.
- Είς δλους δσους μας άπέστει
.λαν μέχρι τέλους Μαρτίου την σuν
•δρομήν των δια τό 1963 έταχυδρο
μήσαμεν τας σχετικας άποδείξεις.
'Εάν κανείς δεν ττrν ελα6ε, παρακα
.λεϊται να μας γράψη.
- Άπηντήσαμεν είς δλας τας
έ.πιστολας καi έξετελέσαμΘν δλας
--τας παραγγελίας 6ι6λίων, δσας έ
.λά6ομεν μέχρι
τέλους Μαρτίου.
Έαν κανείς δεν ελα6Θν άπάντησιν
,σημαίνει δτι ή έπιστολή του δεν έ
.λήψθη. Παρακαλοίίμε;ν να έπανέλθη.
- Προηγούμενα τεύχη και τόμοι
-rοϋ ΙΛΙ ΣΟΥ άπό του 1956, πωουνται στα Γραψεϊα μας κάθε Δευ
τiρα και Παρασκευή 11-12 π.μ.
και 7--ι8 μ.μ.
- 'Όποι,ος έπιθυμει να άγορά
ση 6ι6λία άπό τα άναφερόμενα είς
τον τι'μοκατάλογον πωλουιμένων 6ι
•6λίων πρέπει να έμ6άση δια ταχυ
,-δρομικης έπιταγης <(Κωστην Μελισ
σαρόπουλο'ν, Δραγ,ατσανίου 6, Ά
θήνας-122» το άκρι6ές άντίτιμον
·των 6ι6λίων ποu έπιθυμεϊ, άναγρά
.q,ων δπισθεν του άποκόμματος της
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έπιταγης τους τίτλους των 6ιδλί
ων. Θά τά λά6η άμέσως. 'Ά'ΛΕiΙΙ όc
ποστολης
, του άντιτίμου δεν άπο
στέλλοινται 6ι6λία, διότι δεν εΤναι
δυνατόν να τηροίίνται λογαριασμοί.
- Ό ΙλlΣΟΣ δεν διαθέτει ύπη
ρεσίαν, ωο-rε να άποστέλλη αλλα 6ι6λία έκτος έκείνων τα όποια άνα
γράφει ώς πωλούμενα εiς τα Γραι
φεϊα του.
- Κάθε εμ6ασμα πρέπει να γί
νεται μέ ταχυδρομικ
επιταγήν,
, ην
έπ' όνόματι Κωστη Μ!Jλισσαροπού
λου, Δραγατσανίου 6, 'Αθηναι 122. Άποστολαί μέ τραπεζιτικές
έπι ταγές η έντολες μας δυσκολεύ
ουν.

Βιβλία και περιοδικα
που λάβαμε

Ά θ α v. Ά f, ε λ λ ίο 11 :

<<'0 μετηιμφι,ε1σψeΙΑοc 1κ01ι,ρός'!>, ποιήματα,
Άθήv•α 1957.
Ά θα ν. Ά 6 ε λ λ ί 10 ,υ: <<'Η πέιν
θι,μη δό�ω τrοιήιμ-ατα, 1959.
�Α ρ η χα τ ζ ι δ ά Ι< η : <<0 ίσrrος
Ήpάτης άοό1•, •ης�,, τrοιήψ,ατ,α,
κλειο 1 962.
Σ α ρ ά ,v τ ο u Π α υ λ έ α : «Έλξη
ικαί δίχτυ», πσιή,μ•αηια, 00010'αλc,vί
κη 1963.
Γι άνν η Λεύκ η: «Τό τραγοCι.δι
τών qυτnΙΑη\μόΙΑων άvθρώπc,;ιι», -τrοι
ή�ατα, ΛεμΘσός 1963.
Κ ο υ τ σ ο γ ι ά ναλ λ ι όπ ηc
ν η : <<0ΕΙΟΙσ'ΟφΙΚα1
όμιλίαι Β, »,

Κ

'Αιθfιναι

ί 1930-1949) .

«Ό Ί ππ ό τ η ς Ί ω άι,, ιν η ς Γ α6 ,ρ ι ή λ Έ ί.ι ν ά ,ρ δ ο ς�, �5κ1δο 
σις 'ιΕθ1Jικης Τραπέ!ζης της 'Ελλά
δος, 1 963.
'lω άιννου Α. Κό,vτ,ου:
Ή
Γένεσι,ς (Δυο ,μέ,ρξ)ς στον παρά
δεισ,ο), δ
, ραμα, 1 962.
1. Ν. Δ ά•μ π α σ,η : Οί Μιλήσιοι,
τrρόδ,ροψιοι της έπι,στηιμc,vικης ία
τρικής σκέ!ψ�ως. 'Αινάτuπeιv <<'Ελ
.λrινι κης Ίσ:ηρικηςλ
Λάιμπ η Λούκου :,Πέρα κι' άπ'
Tl}V ΚόλΟJση, Πάτρα 1963 .
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'Όποιος έπιθυμεϊ νό: άποκτήση τό
βιβλίο που έκυκλοφόρησε ό κ. Κωστης
Μελισσαρόπουλος

!

ΜΗΤΙΣ
"ΤΟ ΒJΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙ Α Σ,,
νό: στείλη δρχ. 50 με ταχυδρομικη έπι
ταyή, Κ. Μελισσαρόπουλον, Δραγα
τσανίου 6, Ά�ήνας 122, και θό: τό λά
βη ταχuδρομικως στη διεύθυνση που
θό: σημειώση στό άπόκομμα της τα)κης
έπιταyης, πίσω άπό τό όποϊο νό: yρά
ψη μόνον τη λέξη « JVl η τ ι ς ».
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