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ΓΕΠΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ

Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ

· Αφοπλισμός καi διακοπή
τών πυρηνικών δοκ ι μ ώ"

Α-

ΤΕΡΜΟΝΕΣ διαπραγμα
τεύσεις γίνονται yιά τόν
άφοπλισμό καt την διακοπη
των πυρηνικων δοκιμών, χω·
ρις κανένα θετικό έπ(τευyμα.
Κρίνοντας κανείς άπό τις
σχεδόν άναρίθμητες φορές
,τού αl σχετικαι διαπραyμα·
τεύσεις διακόπτονται και έ·
παναλαμβάνονται_καί ol άντι
,τρόσωποι εισέρχονται και έ
ξέρχονται άπό την ϊδια θύρα,
θαρρεϊ δτι ol ύπεύθυνοι πολι
τικοι δέν εχουν καμμία βια
σύνη έπι τοΟ προκειμένου.
Και σχεδόν άπηλπισμένος, δ
Γενικός Γραμματεύς των 'Η
νωμένων 'Εθνών Ού θάντ έ
δή λωσε τίς προάλλες:
Ή άνθρώπινη ψυλτ) ε!ναι
τόσο ψτωχτ) σε μυαλό, τόσο
άν(κανη σε άνοχή, άλλά καί
τόσο τυφλτ) στό στοιχειώδες
ενστικτο της αύτοσυντηρήσε
ως, ωστε νά μήν άντιλαμβά·
νεται δτι δλόκληρη ή ζωή
-στόν πλανήτη άπειλεϊται με
άψανισμό; 'Ολόκληρη ή άν<ι

θρωπότης, 'Αμερικανοί, Ρωσ
σοι, Βιρμανο(, οι πάντες, ε!
ναι έν κινδύν�. 'Αλλά α[ συ
νομιλίαι της Γενεύης δέν μας
δδηyοuν σε α[σιοδοξ(α ...».

Τό μέγεθος τοΟ κινδύνου
κατανοεϊται καλύτερα στις
δύο χώρες, πού εύθύνονται
{διαιτέρως, τ!ς 'Ηνωμένες
Πολιτεϊες και την Ρωσσ(α.
Κατά τόν Πρόεδρο Κtννεντυ,
έρωτηθέντα δ ιά τις συνέπειες
ένός πολέμου μεταξύ Μεyά·
λων Δυνάμεων, τά θύματα
θ' άνέλθουν σέ 150 έκατομ�
μύρια τις πρωτες 18 ωρες.
Μπορεϊ νά εΤναι και πιό πbλ·
λά, πραyμα πού έξαρταται
άπό τούς στόχους πού θά
χτυπηθοΟν και τά άποτελέ
σματα των πρώτων πληγμά
των. «Ή πυρηνικη έποχη εΤ
ναι πάρα· πολύ έπικίνδuνη»,
εΤπε, πραyμq πού θά μποροΟ·
σε νά τό πfj και δ καθένας
άπό μας, άλλά χωρις την έ
πίyνωσι πο ύ έλάχιστοι αν-,

,.
ΙΛΙΣΟ�
�ρωποι εχοuν - ό Κέννεντυ
· ,άπό την μιά πλευρά, ό ΚροΟσ
τ.σεφ άπό την &λλη, μέ λίγους
-άνώτατους άξιωματούχους
.. · ΎLά τό πόσο έπισψαλης εΤναι
ή ισορροπία τοd κόσμου.
Σ' ! (να βιβλίο πού · έξεδόθη
1
· τελευταία στις
'Ηνωμένες
Πολιτείες, μέ τόν · περίεργο
τίτλο: «Χαμένοι - ΣQιο
· ι», οι
Ή ,ουyγραψείς Ευγένιος Μπάρ·
-· ντικ και Χάρβευ Γουηλερ
' ,τροσπαθοΟν νά δώσουν υπό
. -.μ'Θρφην μuθιστορήματ-ος. την
--εlκόνα «άγθρώπων και μηχα
νQιν» άπό τούς δ'ποίους έξαρ
τατάι ή τύχη τοο κόσμου. οι
' -συγγραφείς δέν έβασίσθηκαν
σέ «ταξινομημένες» (μuστι
.κές) πληροφορίες, άλλά σέ
�εδομένα τεχνικQιν περιοδι
ικQιν - και έφημερίδων γιά τά
-δπλα και συστήματα έλέγχου,
'Τtού υπάρχουν ηδη, προσθέ
τοντες μιά δόσι φαντασίας
-yιά την έξέλιΕί τους. Οι η
:;ρωες τοΟ βιβλίου τοποθετοΟν
ται σέ «σύγχρονη έποχή»,
.άλλά δύσκολα κρύβονται στά
ψευδώνυμα τQιν πρωταγωνι
-στQιν οι σημερινοί άρχηyοι
-της Άμερικης και της Ρωσ·
-σίας. θέμα τοΟ βιβλίου ε!ναι
.ό κίνδυνος ένός άτυχήματος
,τού μποροΟσε νά όδηyήσn σέ
'Τtόλεμο καί ή πορεία τQιν yε
-yονότων άπό λεπτό σέ λεπτό.
ηεριλαμβάνει δέ μία σuνομι·
λία τQιν δύο άρχηyQιν - άπό
�(δικη τηλεψωνικη κατ' ευθεί
,αν σύ'\.δεσι, την όποίαν βλέ
πομε νά συζητοΟν πραyματι1<ά ό Κέννεντu μέ τόν ΚροΟσ. τσεψ γιά νά την έγκαταστή-
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σοuν - πρός άποφυγήν άκρι·
βQις τοΟ κινδύνου έκρήξεως
πολέμου άπό τυχαίο γεyό·
νός, άπό παρεξήγησι. Ή· ι
στορία εΤναι φανταστική, άλ
λά δχι και ξένη άπό την
πραγματικότητα. Κατά τούς
συγγραφείς, «οι έμπειροyνώ·
μονες συμφωνοΟν έπ! της δυ·
νατότη_το_ς τυχαίου πολέμου
καί σχεδόν κάθε έβδομάδα ά·
πευ9ύνουν ηροειδοποιήσ ε ι ς
περ! τοΟ κινδύνου αuτοΟ, έξ
αl:τlaς.της αόξούσης περιπλο
κης τQιν μηχανικQιν μέσων έ
λέγχου της άμύνης. Πόσο εΤ·
ναι πραγματικός ενας τέτοιος
κίνδυνος έφάνη άπό πρόσφα·
τη συνέντευξι τοΟ Προέδρου
Κέννεντυ, ό όποίος ε!πε δτι
σειρά φυσικQιν φαινομένων,
δπως τό «γέμισμα τοΟ φεγ·
yαριοΟ», μπορεί νά δώσουν
στό ραντάρ την ε(κόνα έπι·
δρομης σωροΟ κατευθuνομέ·
νων βλημάτων. Και προσέθε·
σε: «'Ένα λάθος εfναι δυνα·
τόν νά άνατινάξη τό παν».
'Ενώπιον τέτοιων γεγονό
των ε!νaι μαλλον άποκαρδι
ωτικό νά βλέπη κανε!ς άν·
θρώποuς υπεύθυνους σέ χQι·
ρες ήyετικές - σέ τέτοια θέ·
ματα ήyετικές - νά σuζητοΟ
νε στά σοβαρά τέτοια θέμα
τα, δπως τήν τακτικη διεξα
γωγfjς και άναχαιτίσεως στόν
πυρηνικό πόλεμο, την άπονο
μη της όνομασίας «υπερ-φό·
νου» σέ άριθμό 150 έκατομ
μυρίων θυμάτων η σέ αλλον
κλπ. Μέ τέτοιες συζητήσι.ιι;
προκαλεtται ήθικη άσυναρτη
σία και έπιδιώκεται ή tξοι-
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κε(ωσις της κοινης γνώμης σέ βόμβας». Αύτη αϋτη ή πρόκαθολικη καταστροφη μέσα οδος της 'Επιστήμης και τηc; . r
σέ πολυ λ(yα λεπτά της ω- Τεχνολογίας δημιουρyεί συν- .''i
θηκες yιά «νέες ποικιλίες δ- .,J
ρας.
Οι ανθρωποι, που μιλοΟν λοκ�ηρ�τισμοΟ και δικτατο-:-. :�
γιά «προληπτικό πλfjyμα», ρίας'». Η πρόοδος δέν μπο:- -�
«άμοιβαία άναχαίτισι», «μα ρεί βέβαια νά σταματήση ..
ζικη άνταπόδοσι» κλπ. εΤναι υΩστε ό μόνος τρόπος κυρι- -�
δλοι τους εύψυείς, άλλά ή συ αρχήσεως έπl τοιούτων έξε
στηματικη σκέψις σέ τέτοιες λίξεων εΤναι, καθώς εΤπε ό,
γραμμές άποβαίνει παρά Ού Θάντ, νά άσκήσn ό λαόςτ 1ς τιμημένες άπό τόν χρόνο
λογη.
ΠροτοΟ άποχωρήσn άπό τό [διότητες, δπως ή σοφία, Τ)Ι
άξίωμά του ό Πρόεδρος 'Αϊ άνοχη και τό πνεΟμα-δχι της
ζενχάουερ άνεψέρθη στόν κίν άπλfjς αύτο - συντηρήσεως;
δυνο που άντιπροσωπεύει ε[ς βάρος τC>ν αλλων, άλλά.·
yιά τlς 'Ηνωμένες Πολιτείες της συντηρήσεως τC>ν αλλων·
ή αϋξησις της έπφροfjς τοϋ όμοίως.
Δέν θά μποροϋσε αύrη ι\t,
«στρατιωτικο- βιομηχανικοϋ
χεδόν
άβάσταχτη εντασις ,.
συγκροτήματος» έπl της κυ �
υπό
την
όποίαν εΤναι καταδι
βερνητικfjς πολιτικfjς, Μιά τέ·
κασμένοι
ol ανθρωποι νά ζοΟ
τοια νοοτροπία συyκεντρωτι
σμοΟ έξουσίας δέν περιορίζε νε διαρκως, μέ την αύξανο
ται μόνο στlς 'Ηνωμένες Πο· μένη άπειλη κατά της άνθρώ•
λιτείες, άλλά έπεκτείνεται _πινης ζωης καl εύημερίας,.
παντοϋ και τείνει νά μετα· νά παραμερισθfj έντελC>ς καt
τρέψη την δημοκρατία, σέ ν' άνοιχτfj ό δρόμος πρός ε
πολλους ζωτικους τομείς, πε να διαφορετικό κόσμο, ε[ρη·
ρισσότερο σέ θέαμα, παρά νικόν, χωρlς άπειλ η η κίνδυ
πραγματικότητα . Τέτοια κα· νο, μέ συνεργασία δλων των
τάστασις παρατηρείται σέ λαC>ν, μέ την προσφορά της;
πολλές χC>ρες, δπως άναφέ· εύφυΤας καl της σοφίας πού-,
ρει ό κ. 'Άλντους Χάξλεϋ σ' κατέχουν; 'Εάν ol άπαντα·
�να φυλλάδιό του, δημοσιευ χοΟ ανδρες και γυναίκες άντι
μένο άπό τό Κέντρον Μελέ ληφθοϋν- άληθινά την άπειλΤΙJ
της τC>ν ΔημοκρατικC>ν Θε και άξιώσουν αύτη την συν
σμC>ν στην Ούάσιyκτων. Πα εργασία, άντl νά ύποστηρί·
ρατηρεί δτι «έάν ol στρατιω· ζουν παθητικά την παροΟσcn
τικοι σχεδιασταl εΤχαν την πολιτικη τC>ν ΚρατC>ν, τηv
δύναμι, ή δημοκρατια, δπου όδηyοΟσα πρός τόν πόλεμο ,.
έ �ακολουθεί νά ύφίσταται, άσφαλC>ς ενας τέτοιος κό
θα άντικαθ(στατο άπό ενα σμος δέν θά εΤναι άδύνατον
σύστημα στρατωνοκρα τ ί α ς νά άνατείλn.
βασισμένο στό καταφύγιο της
Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ.
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Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ
• Απ6κρουσιι; 'tών «π6ψεων 'tOU Καθηγη'tοu
θεο>.ογtαι; Πανεπ. • Αθηνών κ. Παν. Τρεμπέ>.α
Ύπο ΑΛΕΞ. ΤΖΑΖΟΠΟΥ ΛΟΥ

Ε

ΙΣ -τiο α,ρ-θ.ρl/Jl•f μJOU «Τι s!νια.1 ό
Τ.εικτο-νισ�μό-ς» ( ΙΛΙΣΟΣ, τευχ()�
280,ν) cιιπήΨ.ΤjΟ'εν, ώς επiλ'Ι\Ι?IΟΙψΟ·
ιpήιθην, ιμ.έ ά,ρ,κιs.την κι,...Sυιιrτέρησι·ι,
�6ημιος, κα.,9.η"('Ύψt'η; της Θε>0ίλΙΟγι
ι ην συνεν, ιrεύ
.κης ΣχΟΙλης, ύιπ.ό μοι?φ
ξειως ζ-ψη-θιεί,σ,ης ,ύιπό της έ-6&?�
εφημε• ι?•ίί)ο,ς «Τύπο,ς».
ι
ιtJJαιδια!α.ς
'Επειιδη, ώς γφσ.φει ή έ.φτιμ,ερ!ς,
..έ!;,ετέ,9.η1σ1αιν ειίς τόν, ΙΛΙΣΟΝ τά.
uπε,ρ
-γειγοι•tότα. <ψ.εφ,ο,λιηmτιικως
'rOU ΤιειΚ't10VΙ•σμιDΙU», νομίζω ετι ,θά,
·ητ,ο, πιαιρά:λιa.ιψις έά.ν δέν μετέφερ,α
-rά. οσ,α. ό ικ. ΚΙα,,9.ηγητη; λιέγει, rπ-ρ•ό;
«λη?Ιε.σ"t'έρ1αν
ένημtρωιην των ά.
'\ΙΙαlγνωΟ"t'ων -t10<υ ΙΛΙ•ΣΟΥ έπί του
�έiμ:χιτο;, το,σιο1ύτψ
· μα.λλον κια,,9.'
t!'ΟΙν ό κ• κ. ,αtθ, ηγητή;, �υpJφων- ων
-πρός την 'αmlοψιν τα.ύτην ιτης ΘC?η·
p1εφ1!1διοι;, τιοΙΠΙοιθιεΙτΙεί την ΠΙ?όδ!ηι)Jοιν,
ώς λέγει, <ψ.ερ<οιληψία.ν» !JIO-U 1είς
,
t
'
'
t
'
tl
«εν<ι> επιμενιω να. α.m.φειpω
-φ' Ο"t'Ι
't'ά.ς γνώμ'ΙΧ.ς τ-ης -πλειοψηφί•α.ς -rης
-ΘειοιΝ0ιγι1κ.i)ς ΣχοΙλης, ά.πιοιφ,εύγιω
νά. ,9,t!;ω τά. ιέ.πιχειρήμια:ι-α. ατι1ν,α,
ιά.ντέ'τ!α,1;& τιο εν δ.ιαJ
1 φων'r,•01:ι.ν μέ
iλΙΟιι;')>,
'.Α,π,οiκ,p!ΟΙ�ων -rην ά-πιοδιδιοiμένην
νά. τιον
ο έ
- !r(JJO(JJφ�ν, �ά. � ιί rπ-ιτρ�
�ω, Ιοτι •ο κ.. ,κ•αrθ-ηγηtττης <�ΠΙαι?ε
τιρειι !;ειν έ!; ύ-πιοbιlειμενικοων προκιχ,
..-αιλ-ήψει<ιJ,ν» τιό j1εγιοιvιό; ο· τι έν 'r<f)
α.ρ•θφφ ..,,0,1) δi'mεικαlλέσ'θ
, ηιν την γνω.
:t'JΙΧΙt's.υιιτιν της Θο10,Νάγ1ΙΚης Σχο,λης

ο

χ:ι.ί οιυχι -τ<ην γνώψην ενο; μέλ�οο;
αJι>-τη;, η-τις δέ•ι άιν1α.)ψά.φε1τ1αι κ 1οον
έν τi) γνω
, ιμιmιεύσιει, 'Π'ο,λυ bρ-ι9-ω;
Βέ, δι, ότι ,αϋτ ηι οέν ιά.πιοιrε.λJεί γνω
μ ά.τε.υσ,: v :κι:ι. ί δΙ η 'Τη� Θειοιλιο-γιικη ;
Σr,<.οι)Jης. ΎπάJριχ•ει ι&έ, νφJίζω, κα
·
ιιt10,ι1:ι δΡ:ιιφιοφσ; .μJε"tΙΙΧ.ζU γνωμια,τιεt>σ�ε
ως μtάς Σχ
, ιοJλης, κιοοί -r'ljς γνφηι;
Πρ<ός κιαiτα.
έvιός μtλιοil)ς α.ύιτη;.
'!10\Πt!φlόν δέ των ΙΧ!να.γνωΙΤ't'ων έ.�'
Ι:ιαιου, ώς ΚΙα.ί 'Π'ει?ί της ση,μαισ�ίια,ς,
't"'fjV ιάπο-ί,:ιν εχιει ·η γνωιμσ.τειυιιτιι;
α.Βτη τη,ς Θει0ιλογι,κης Σχοληc;,
obv v,ομ ίζω αιο1κιοιπο-ν νά. πι:χ,ρ,αrθέιτω
-rό 'Πρ1010-ί μtο,ν 1α,ύ-τ1ης, έν τψ <>ΠΙΟ•!φ
·π,ρός α.ύτηιν
ά.v,αιψέ?εfτιαι κ:χ.
ι ί 't"O
α.ί-rημα της 'lε?α.ς Συνό:&οιυ. Οϋ
τ<ω: «Ή Θειο!Αιογιχ.η Σχ,ολη τ,ο;u
π α.v,ε,'Π'ι,σιτ�ίΟΙ) Ά,Θ.η,νων, ε>",(ΙQιοοα.
ίλπ' οψει 't'() ύπ' ά.9-ι-θμ. 2530)
1923 εγγρ�φιΟiν -r"lj; 'lεράς Σιυνό
&ου -rης 'Εικκλιησ !ας της Έλλιχ18ι0ις,
&ι' ,ο,ο 'Ιtiαι?ιαJκια.λεiτιαι (Χ.Βτ<η οΠ'ως
άvα.χΙΟΙινώ,σ1η τη•ν «έ.πισ-τη_wονιιχη-ν»
γιv,ώ_υ,ην- -rηι;, 'ltiεφl "tΙοιυ Μαισιονιιφοίi
·χ•:ιιί ίιοίως πιερί ,r,ο,υ κιατά. ιπόιιrο.ν α:i
ά.?χα.\ α.ύ-rου ιιχ.ντfχιειντια.ι ,είς 'tn}Y
δ�ΟΙα.ιrκ-α.λίαιν -r-ης όρ-θιο,Μ!;ο-υ έκκλη�
ΟΙ!1α.ς χια.ί 't'O<U't10Ι 1οπως κ α. .fj 1()1 l(J ι
a ,θ, η η ιττά.,σ-ι ς τ ης έ κκλ η
,ο, ί αι ς 'ε v, ,α, ν 'τ' ι τ η ς ό ρ. γ α.
ν. ώ σ, ε. ω ς τα ύ 't' η,, κιαιτJληι!;εv
1είς τσ; έςης IΠΙΟΙ?{σ,ματ,α,
. ατtwt .εύ0'616ΙΧΙσtτως ύπιοιΜ:λλει τϊ'1 'lε?ιi Συ
νόlοω».
'Αλλ' άνευι· ?ίσκ,1 χ«l m,.,o. ιτημεi,.

,1 Λ-1 Σ Ο Σ
, ψf.11 ς» μ;ο:υ ό ιΧ , χ,,ιθ η γηoOIV <C.:J.�?,ολη
,
,
,,
ι
, ·r,
,
,τ,ης, ,εις, το: οτι σ-�ΙΟΙΠΙ�ως αnt'ε'<rι�,π,ησ-σ. ,�αιχ,φιαυ·.9-ησ1:χ.ν,τ,:ι., ,γιε,γ,ο,ν. ,ο
'tlα,, i'Πlciλυ ΙJΙΟΙ!j:χJ?ιά., 1ο.τι 6,ηλιαο'η «iΠ'σ.V
?
't1ε:;- ,ο;ί i?rχ.ι,ει?ε'ί; της Έκ ι�'η•σ'ί�ας
την
-τίης ΈλλάιδιJ; ,ά:π�.-::.ΙΔ μ, .αι: :ι v
γvιωμ,ά.-ι1ε.οοιv της 'ΠΙΑ:&ι,οψη:φίσ.:ς».
- ά μ;ο:ί · έm-ιr.,:;ι:ι�η 'ΙtΙp,ωτίσ'rω ς νά
Θ
- l()�ένη yν.ω
'Π!:ι.οι m-τ;ι?'ΤJσ!ω ο,rι ή 111,ίτ
μά.τωσ-, ις σ:υ)�λιοιγικου ό,pγσ.ν,οu ·a.εν
-ε;Lν:χ.
ι ι ν,cη-τόν να Q· ,ΙLΚ?tιθ-,η ε. ,ίς γνω
q.ι,άπ,ειυ·�ιν rπ,) ,:ι{Ιψηφί:ι..; ,κ.:ιί με,ιl()ψηφf α,;.
Π ά.νrτω;, εl�?ίσχ,ομι:ι.ι
ε.iς
τ:TJV ά·νά
, .γ,χ·ηιν vi ·ά.'.',:tγνω,?f· ,σω Οτι
,,
,,
"' .
' '
ο χ, χ,:χ,'"
�η>γητ�;, αι:ι.,π.ιστω;ν·ων ιεις
,
,
τ10 .01·,μ.::.ι:.ν -τΟΙ
' υτ,, μεο.οtληψιαv, &ε'V
�λι:χ.νιi:τ,:χ.ι.
Όμιολιαγω :οτι οεν η
-θiεί) :ι να ,φέ:οω ε:ίς τη·ν οτχ.ι:οισι, ό'τη
τt:l., • ιτ,ά οσ1χ ό κ·, χ:χ.
ι �.9,ηγητης Gεf. .ί:ι
ι ι
οί, έ:γνώ ;ιιζον --οε κ:χ.! έγω έ:κ τ1ο· ύ11ω-ν -ι10,�τιο• οτο· ύ
ι λαχ1ιστ01 ν1 , οτι ολtο·ι
---,&νευ dύ'οψ.ιιi
• ς έ!Ξ,:tιt?έσιεως, - ιο_ί
σ.νε• Ι?Χ.tόμ1ε.ν·ό ι είς -ό:?κε
ί ε.οά,p,χ_ι:ι.ι. ,
-rάς ο.ειχ άJ011,,
-οεν ε,λχ!όο"Ι 'Ιt\ΟΙσΙω ς
iJ/π,' οψιν•, η ,αι)Jλω,ς ,,πως ----,κι:ι.,το α
Τον χ. κ.:ι.,,θ..τ�γη:την� άπz,3ο'κί!)J:ι.Ισ'ΙΙV
την γν•ωι.ι.ά!τ,ευσι•ν τη,ς Θε•ολ
: ογιικ"η;
Dι..ctλfiις, την ιό'Πο:,:χ.ν . ή 'Ι::.?:Χ.
· Σύ
νdοιο•ς έζή-τη
, σιε.ν Υν:ι.. έιπιί τ'fι 6ά.ισlει
;r"
ης,
χι:ι. οο, ισ
·
ισ-τά.σις
'ΙΕ/χJκλιη
ι-θ-η· ·η
, ;,θ.
ι σ, «ί:ι..
η
.»:ι
.
�1ΥC".Επ.ο:ι.·
1;.α, οε τciu'to διότι 'ι ά.ποδο,χιμ:ι, .σ·:,:χ; Ύνωμι:ι.τει,01,ως &ο,γάν,�υ,
Ο1tεσ έχ•�ί1 ι81η Πi
τ1:ι•ύ'!'Ο1U
· :ΧΙ?' οού,τJU,
τ01 t) \α f τ�οU
γ 11 ωΙΙJ..ά'τ!�Ιt)σ t ν ,
, ν· :tΙΟ ζ τ:'ΤJ ν
ώ; μό1 ν1οu ά.�μι�1�!fο1υ κ1:1) άπ:,cp:χ.r.9.έν
'!ΙΟΙς κα.-τόΙπ,ιν α,
, ί-τ-ήσ,εω
: ς ,:χ,ύΤου, έφ'
OO'OV δεν Ιέγένιm,ο, οι' άιπο- !Ο'εΙΟ•εtΎτ.ι.έ
;ον οιό'λ,01ν -ι1οιίί
γνω,μJ:ι.τεύσι:χJνiτι�ς,
Κ:χ.ί
τιο13'τιο:,
.1Ιν:ι.ι, ά-π:χ·ο&!
· οεικrrοί;,
,έ'V τ'fι ιπιε
Ο•ιό•τ"ι Χ:x.fr
. :χ,ι
' αlcp :xNες . εiν
:
G.t�η�,ει τi�.:ύm
, , όrrι -η ά.π�1Οο· ικι· μ.α,..
,
'
'
,.,,
σ1 ψ:χ, -γιν_ε-rαι Ι(r,.)•, οτι
�
το\ γν•ωμαιτιευ!JΙ:ι·
· ,
έγν,ω�οΙγ:χ.νοlν, σεgό!J)ΕΙ'Ι'Ο''Ι έ1:χ.1Υ.t"ό
,μάιτε(Ι)σ'& >',:ι..'τα σ,υνiεfJ ο· ·ΙJσιν,
01tω
• c
rη έ-πtcr�·q,JJ�νι,κ"' ή τιου κ�ί1�ις κ1:11 .εύ
..9-ύτ·Ι)Ιζ τιο� έ, JπέΙG:ι.Ιλανι , κια.\ ιο.ύrι,1 6'Πω c ·η έ,πι-θU(J.ίι:ι.. η ·η έ,ντοiλ·η -ι1ού

.

<ΧJί το6v,τιο-ς � '? ιζε..
'01; α:λιλοι ιυ, ή •άιπιοΙδlcικιμ,αισ,ία. έ ΙΡ
, •ειιμένψ !1t\:L?>Οιυισ'! αιζ,ε κιαl τίΟιυτιά
:Ποοι κ
τ1� ιέtφ.ιιρ1ε.τιχΟν1 κttl ,ά.σ,ύν��ε.ς γ-c- · ....
y,οιν,ός, οίτι ο· λο1 •οcνοεu ιέ:ξ�ιpιέσ1:;ιως
: ί ?Κειτ ι
fλl �.•,κ,άιοες -rων iε• p• ι:ι.?OCων ..
αι ά. Ι
. ς ·άιπιεi&ο κ�ι,uαισ�:ι..ν τ'!'),ν ιέntι�μ:Qίφώνω
ά.νιτι,χ ειμιεινιικ'η;'Ι'
σiΤη.ι,οινικη ν;
και
ΙΚ,α,,f ,.. ·
γν�ην ό,py
, άνοι :υ. κιοι· -θέ, ντιοις
,
, κ·λqγένiτ·ος 'ΠΙ'-?·' �ύτών το·ύ-τ'ων, ώς
έ,
· , κι:ι.:ί τ.ό ό-ποiιοι� ά.
ιμ.όνο, ίυ ά.οtJJ:JΙδίο· ϋ
μάiλι,σιτα,
έξ ,:ι.t)(';'ω1v
ΠJηοτίζ· ειτ�ο,
't10 )r'ιι ν· tτων, :κ:ι.,,θ.•τ1'vηrrων , ιοί όΠΙο'ίοικ.
,�,1.ύτ1σ1:ι.ν
-τ,οός
�ο/κιμοοσι:χ.ντα.ς
τl'}ν γνωμ,άΙτ�ευσιίV των · εiς τ,ην. έ
πιστ.ήμτιν• οτ, ης Θειολιοιγίας· .
qΟιπως οε �ε,g,:ιι:ιο'ί ό χ. κ:ι.,,θ.rηtγη
τής, ΠΟΌιέp;χ_,φ.:έν,η δε ή Gεg,:χ.fωC!'ις �\)!τη Η; ,α.ύ-c1:�υ οέ,'Ι ·m,?έ�·ε1 νά
- -rε
-θη έν ά
, w
_ φιG6λψ, οεν ·ηο,κ•�σ-θ,η;ια.ν·,
οί rhγιοι Ί,ειοά
, οα,:χ.ι ε,ίς τιοιυτιο, μόνό• νr
ά)lλ' <dέξέφο,:ι.ιn
ι ν _την ε.ύ:φέσχt.;;ι�,;
' ?Qς τιό μJε.ιοψηιφιη,σ�ν εν μέlλος
των Π'
τη.; Θε,οίλιογικης Σr-ι, οι�ης Υ;:χ.ί, κ:ι...ά.ντ.�&ιοcσ- οτο. :λ�,ν Gω:1.eι•:χ.,, -την - . δυ.σ1α:οε,σ/κ,ειι ά,ν 't'ω,•1,
η�), ω:1,,έ:V'f\V ·η μ·ή,
ποιος -c•οιυ; λιο·ιπιου• ς χ,�θιηγη,τάς, τιο:υι:
μ.η 1��:ι.i·JJcι:ι:p«Jσi'-1Vlτ :ι.,ς τ<η ν ά,ν'τlιχιει'
.,
'
'
με.νι,κην κι:χ.ι ε'Ιt\ισιτ-φ.1
ονι:κ·ι;ν. 'τ'ωV"
γνώy.ψ·, σφ:9ώ,νω; 'ί't?Ο'ς τά; ,έχ
't1Wν, '7t'Οl?τΙ εοων έισχημ:ι.
, τι•σμένα; άν
' Χ?:Ι.τιικάς '7t000'- ' '
".ιλήψε-ις η Π
' ,00ς, όzλ�I
: �ις,
,θ,έσι
'Fμεο�Ιλ·ήΠ'-τΎ,σ,:ι.. ),0-.:πό,1 · &ποσ<
ι ιω
π-Ι-σ1:ι.ς τ·ά. γΞ,v:,νι6:τ,:ι., :χ.
. ύ<rά., ο ,ιότ·ι,
χ:χJτα
, την γνώ
' μ.τι,1 ,wοιυ, τι1.υτα.,
i
'ηΤΟ 0,1 υν'Χl
, τΟV' νά ώ,θ.,ήσ,ουν ούχ ό· λί1
")"ΟIUζ είς συtJJπειοάιιψ ,:χΙτ:ι.. είς t)ΙlΌ•οι;1οιύχί ,gεJg:ιίως· τΙΟU
· Μ:χ.JΙ?νισ
· μ,ου, χ:ι..1
Ύ]ΚΙ?V να CΧΙΠ'Οlτ1οέψ@
:t.\J't'O ε.ίχιc/1, ΚΙ:ι.ιθ·
·
κι:ι.:ί δ,ι' :ι..ύ,τό ι(τ1ά. 1σειοι,Ωi:ι..gοιν ε:ίς
ι ινl))!
ιJJία.ν χ:χ,
ι /. μιόΨΙJ,'Ι ψ?άσ
Δεν Π
i ' ιισ,τεύω έν 'ί't::�ικε. ιu.ένφ
· ν•
άJγνοlηι ό χ, κι:χr,9,ηιγψήc, έν1&:,χ_όμε
νcfν, 1 οu.
· ω: π�·ιλλ,,,\ Των ά:ν:χ.yν,ωσιτι;Ίvτι�!υ Ι,ΛΙΣΟΥ, οτ,ι έvιειφ�νίσ,,θ.,·1σσ.v
rιJψα. ι;,J:ι.,ιοοιυς Κα.?δtνά.λι,οι, ,οί αΠ\Οt'ΟI� έιι ξ·εΜΊλιωσ1:ι.Ψ πο· ιΙΧ� λιorr,pό--πω ς -τ·ηφ

e.εJo

-S.α

. ; f' ·-..
ΙΛΙΣΟΣ

,

•

Ιiίι.νιτ!�εισiiν -rωγ _1r,w;ς -,;:α; �c1}Ιhλ�ς
.-r�� ιiξί,.,γrε�μένιΧΑς έκ,Μτ�ιτ ι
'f,�jxrtlO'VJ'G'μJOU υπο -t.ω·ν
< )9;Ιτσ.
Μi-οι yιτ• ε: ς, ,οιιι�-t.ω σ,νιε•,.α
' - ν,
• ι:χ.'Πρ>
ΙΙ.
• t·ιμει
_;,:�� ιπφ,ιός -tιο Ε
· >Χ: CATHEDRA
α
ά)J&,$Ιητι:;,ν >τιο!υ Π ά'ΠΙ:χ. ,χ•α.ί μ.ά.λισrt .
ιχιαιr' ά.Π'ΟΙΧ,οολ:υψιν . rπψό.ς σ.ύ"tΌV 'tΌU. 't'OIV 'tlbν ιά.ν-t.ι'Πρ�σω11t111ν• τ�ο,υ Θειο·ϋ
�! 't\7),ς ·γης χ(J.,ί δ;εν εiχ{)ΙV ΙΟό'tl?'Ι
- α,μμί·α.ν γνωμά
αινν,εmtί,χ101υι?όν -τιων· χ
<->ε11>λ�γι•χης
-r:ειυισιιν• · χιχί μ:ά:λισ>τα
ΣχιοΜ'j;ς, 'ΟΙΠ'ως {)Κ •ημ{τιη,•ι 'Ιιε,01ά1-·
χια,ι.
Δεν δ�όνι:φ.ι'-t να ·S1εω?·ί�� ;μ,χ,υ-rtιν μ,εμιυ-rμ,έν{;Ιν ,ε.ί; -t'Ι')ν Θ s·ολοiγί.
\
-t!ή' ,�
rι.."Ι
οωι' -θα� .,..-η-t,ο· . •α, σ· ε· ι'.Ο:s�ια. .ιποος
·
i
Θοολιοιγι,χ'η V Dι.1ο•λΙηV ,εr ς �έ�η,λιο.ς
'Μ)ς Θ,ει()W:Ιγίι:ι.,ς ν� :πρcισέλιθ:η, ύπΙ?··
'(ltttlJι(Jc·x.rι-ης -tης γ,vώμης, αύ't11 ς..

't'IOt

1

ρ,

«Ναοί» - «μυήσεις» και «άδελφοι»

Θ

Α -θta,ω 3μμJ,ς μ,εφιχας ά.'Ιtο
{) !,�, -ποl() πιοο χ1α!λιοuν ·αί, ,ά;πα-ν"tΎ)'σ:εις
- :τοι υ - κιχ\ η -θ·έσ.ις
. 't\O\U. α.. χ,1.fθ,,η,γη
',�'f)'V ιόιπ�οί,α,ν λι:φ.Ιfίά.νιiι .είς 'tO -θέμα.
,t\

ι

1Xj1)/t"O,

'0 Χ, •χαιθοηγψης 'Π?Οφα•νως όεν
φσ.!yειτχχ.t σ1η.μιερtζόμ,ει�:ος -t-ην άiτ.-o
' φου τοιυ α.αt �:1..τ/Χ.
eiia.v: -τΟΟ 101υν1:χ.1δ.έλ
·
, χο,ι-v·'!')ΙVΙ ά.ν,:�;ννώ,οι•σιν έΛς έι.ι τ,ω ι
• . ,θ,ειο,λόγω·ν
τ·ουl
&1:ι1πφιειπε1: !!"t'Θ�· ωνι
-rό'ΠΌ,υι μια,;,
τιουl
ά.εφ.νή·στι;•,
1 " , 'ί
ό ·ό
Μιπαιλ:ά.νο.υ,
ο·ι η9 ω-t α Π οι 01;
-rιοΙ:. «•Δεν έννοώ o·ι.m·f,
έφ'
&4ιοιν ή ίδιί,α.' ή Μαι;ιοvία, c,ια.ιη:9ύτ
-ί,ει1. ,έπ
Ι ι, •σ"ή(J-ως 3τι ΙοΙεν· εiιvαι ,θ,ο·η
.
'Ο!Χειfι:D, ήμisίς ,θ,lλι�tJ- ε,ν «με -tό O'tlα,.
'
'
ι
,
νιο- »_ νια. την, οι,αμ,ωμε.v >r10.α.αι·ηv, ».
'Λλm,χοlϋ δ' έιπ' αύτο: ϋ γο ά.ψε(
<<ΙNctJJflζω 13.η χ,χ:ί τσ.v Ύ} Μα:σοτνί:ι, ή
ξ!οιυ 3-τ, έiνα.ι ,θ,·,·Ύ'):rχεf.α., χ,:χfθηχι,-v
-rηi; Όρι,9J:i316ξ,οτυ Θε1οι).1�1γ11χης Σχο
�ης ,θ.α ητ'Οι 1V,α �1tέχρ10ιuιε 'tlO,IΙ::t.l)'t "ηV
�ιω ς .άmιήρ•ια,τ,οιν χ,αJί 1ttαJp·&λτο:γιο,ν

81

ά.!Ξ,ίωσΤV, ,έ,cp
' ' IOσΙOiV 'η 1fιαισιΟν- ίσ.
00•
�6v,α, 't'ω·ν ,� αlσιιχώ· ν· g� ων π Ει?'Ι έrt.ει,
1iξ� ώ·V 1άιrt,οΙτι�λιε.!�τιαt - ή Κν·νοιΊ� ��
·.LJ.:?-r,ιαω�ία �ι ».
Κατα 't()V• χ. χαιθιηrγη,τη·ν, ώς q;:ι.ί
v,ε,τσ;ι,,' ,οέ-ν εχει 1σ·ημ1:ισ;!α•ν το 't:�
Σrη�
ο.ι:χιχιηιρ,ύτmε·ι Ό Τε.χ1τ1ΟΙνισμός,
, ό. τα.
μιαισ�::ι
ι ιν• ,�χει, ώ,ς >ιφοiχύ'ΠΦε.1 ά�
λtειz.-θ,έ, �1τ·σ. 'τΟ' υ, Ο' τ-t ό 'f.εΚ'tGIV:: σ. μιός:
1) "ιΕz.ει μ·ύη;ι:·ν, g'ΠΙ�,υ δί μ,ύ
1ίιχ Χ.1.(' 't"IOί)ko
t,,σ!ι ς. έιΧΙ!ί xix,l -θ,. ο .. η1Ικε.
εχεt
6·ιό'tι ΥJ:Χλ ό Χο,1σ, ,τιαν, 11C1,J.Ος
μ,ύ,-r,ΙσΙ:'V'.
: ,6- ν, ,3,πο- υ, οέ χ,�rr,1σι
2J 'Έχ�ι �:ι
μJ:ιπο,ιε1'ί"t1:χιι η λέ.ξις vια;ος έιι.·ϊί :χαt
'
· ιε::χ;
,9ι:ηJ:rχ
r,:ιb; 't''Ϊjς Θέ,:ι.ι.δ' Ιο,ς.
Κα:τα tf' OV σ.ύτιbν σ, ·υλλ·cι γισμιόν, έ
ιπιεcιοη
' ά1π1�\χ αlλε;'ίτ·α,ι ,σ.υνη-θέισrτ,ε,ρι01ντ i,
τ-ό1t10·; των Τ εχrr0Ιv11χ1ων σ, ιυ v, ε18ρ�ω-,
.
,θ�
':Ε,)γα' σιτ-ήρ·ιο.v χ,α,ί ιοΙύ�ί ν:χ:ός,
>ΠΙοιε, π
· ει �, Τ ε1xιr101vta,:J.ιo' ,� "i' σ.' χα'Ρ.«ΙΧ'r'η_
: ,Ύγε:λμ-α-tαι0ν σωμαιτε, ιο,-,
ο,ι,�,9, η, ειπα
1
'
η 61,οiτιεχvι,χ,η .έm: 1χε
ί- οησις, ιrο,σ.ιοϋ
το: :ν μαίλλιο,ν 01:,ότι χ01η1σιμοm:ι01ι�"ί ό
vι lόμι:ιrtΙ:Χ. :έιο γαιλιεJίων 1χα.ί φρ σ;mε� ς ο
. ,α,τιε1,�αισιί1α, 'tlOJU, .λ!•9 ο.υ χ..λ.ιπ.
ιιt1ως χ
3) Διότ,ι 1εχs�ι ωο11αμfν1:ις 1t1είλ1ε't1ά.ς, υί.0Ιθε1σίτ α:v, άνοογv"<:,·QtσΊν
γά-.
' !J)�IJ, μ:νη
, μόσυ,ν'Ο'V, ( οχt 1 3μως 'ΠΙ?<J>;",
- 
Θειου χταί 6άιΠΙ"ησμαι);
α•ο,:χ, -θ1?η
cι.ι,ε:fα
ι 1. ·Τ,clυ-τιο, &ε ·δ ι,4τιι, αύt- ό δ·ε ν,
! ηrtή;' άλiλ.
J..έ:γε.ι ό ,χ. χ;:,_,θη"('
φήv•εt ·ειίς lοc:ιιστοι, v έλ
, ιωθέιροον· τ17111κοισιv, ΙQ·ύιzί 6εr1ίαίω
, ς δ,ιότι -m.ύ't:ι ·τ;
θύvι:r'!1:ιJι να :�α:01α\χοιλ10,υιθή
• 1σ-η ό ο•ίte1:r
�ήΙΠΙ:JιτΙΕ., .εi. V':X,\ Q\ε ·χ,α•ί 'tiOΙU,t•oι είς ,τω
: 'Ι·
d/��ιΠω
Ι v οι: ·σ. 't<JV ό• ιτ,;ο;Ο'' V έ"θ·εαπ!•σ-ι9η
σα11, ιχ,)j) σ. /rιότ·t ιΧΙα!τ' α..ύτιας έι!Ξ,αί
ΟΟ!'Ιτα,ι χ:J.Ιί έ,1;α
, τyy�) 1λοντσ.1 ύ·πΌ μlΟ?
yΎ'ι"Ι· ιο1, '0,:ι1γμlά.των,
σ,ψ..�ου:),:ων χα.r
χα ίι ιπαιοχ
ΙΠΙ:Χi?:Χ.tνέιr, ε,ων Jt,,χ,α.ί
· .γ
γέ;) υ.:ι:rr:α,, τ,σ. όπο."ίσ. ο·ιΙοάι;ιχε: χα.ι ·η
• Vι tlΥJ'η ή-θιχή, α, .ρ,α ·εΤν:ι.ι -θ?η
Χο.:σ-τ,ι:ι
•mχ,ε.ί,α., Μάλιστ�:χτ έπ' :ι�ύτ�ϋ. ,,9.ά �τ,σ.
ο'υνα,
'Π? οισ,τ,ε.-θ,η ,3τi ό Τεr,ι τι?, τιό1ν- Vd
•
την δld8α,νι σμος ο':JGε.ι•οm;10,11ε,�αΊ
σΙχ::χ;λ�:χ;,1 τl,')ιυ Χι?,:σ"tlιανισιμ.οlu,
δι' ΙΥ.
'/Ισ. t'' O' \I ·ύ-πcΙΧi't'ΙαΦτ
· ησtη ε.ίς τας συ-

'tlo

σ.

ΙΛΙ::ΕΟΣ
viε�,ίΗ�σειις -rιων :ΠΙιlσιτων 'tlOιU, �� ,εί
�CΧ,Ι,
α.νιt1ιχιpιvσιτ,ι�ιχ�;-. Σ�ίνu
.
δε •ΧiaJt 't'ΟιΪΥtlοι 'tlO �?ά.'&σιξον; έ.ν ιπ-p,ο,
οιεψ.ένψ 3'tlt :ooi 't'ε./11� α.1Υt'αί ,είνα.ι
-� �ίj> Τ,ε,χ-τ!�v�ιψ.φ ,π/,οσ.ι�elηχαιι
κα.
• ι rΠ'pιο-ϋπιΟ"θ-έ't!Qυv λ. Χ· έ-πι γφοο
'Mj \l ��?lζlV '!'ΙΟΙΟύτ,ου χ:χ,τα τα ίJ.πό
. .ς ένό, έκ�a-τ�?ΙJ ταιv
'tfης -θ-?ησΙχιείi α
,Τεχιτό•vων όοι,ζ¼,εv:χ,.
'Λ)J,.' ό -κ. χ-:χ-S·ι;γητ-η� ε-θ-1εισιε•ι
U1t'O την Κ1οίσιι·ν των
ά.•�:χ:γνωιιπων
'tlαιυ κι:J. ε,y<:χ, σ.λλο, ·γ,;γο1'iός, 3τι ι&η
;λ:χ,δη ό Τεκτο, νι ισψ.:ό,. ε;ι-ει «π-ά.τ:pω
r,,,:χ, Ι>, τόν ό-πιοίον ό-νοiiJJ::.ζ.ει Χι,?Ιί,ιi,
6a-τις μά.λι,στιχ, ·κ:χ,
, ,τ,i τό·,1 κ. ΥJα.,θη
Ύητην π,
· l -ά:ν:
, άντ�0tt1ε·, -θνrήσ�ι.. ε.ι xrt
ισ:τα..-τχ..�, α:
. ? � ό ·Τ1 εκτ-01vισμός ε1. vα.t
,θ,?ησtκε, : ί ,:χ:. Δεν γνω,?Ιί-ζω τ,ί ,έν'Ι'Ο
Ιιiί !ό Χ. ικα,θηyητης με 't"Ίj·V λέ,ξιν
<ιίt'-ά.το, ων». Π:ι..σίγνωσ• τον ο,:..ι:ω, �;ίv:χ,ι
6τ�ι ό ΤSJΧ"rο'Jιι
, ι ί-δί� ό 'Αγ
ισμό, οι:χ,
,
?
ο
στά.
ωνιχ
ς,
ό. -Π t ,
την του θ,ε
-γι)Jο.σι�ξ,
,ω? εί -τ:όν, Ίωά.νν'Τ11\1 τό-ν
Β-=τι
ισrrή1ν. 'Αiλιη..9.έ.ς 3v,ως είv�ι 3-η ό
Τ
, ιsκ-rον, ι!!J!Ιiός εχε.� σύμ.�οw� «.λλη
"'fοlpί:χ:; χ
· α.ί ιάιλληγ,οι?ι· κιοιύς μύh9ιοlυς,
ιτrους ό-πο-f�υς ΧJ�:ησ<φJΟΙΠΙοιεί
1ψός
g,�:x: ικ«.ι �\1101\1 τελ�κόν a1Κ'Ο·Π1όν, 'Μj•ν·
δι!δ
χα..\ α,a,y_η:σ,ιν είς τη•ι
. Φσ'Χ�λίαιν
Ι
aι?ε't'l)li'
' Ιmι τ·ό y, Jα_r.9.ηΥ.ΙΟ\1 1 των ./)'η 
-rε.υόντων ε.�ς ιαιύτό.ν, -37t'ως
rπ,εpί
�οιυ 1συ.w�α.fνει ι με 'C'αι, Uς έ·v Χ?
· t7Ιεt
· ή
ι
ά,)J,'Τf(Ο/?Ι.Χ'
, Οiυς ιμιύ-θ·ους sίς -ττην λιο
"('ΟΙt'ΙεχνίαJν, τηΜ φιλιοισ1ο!q:.�:χ,ν
την
tπιαιιδ�γωγικ
, ήν, λχ. ,ό μυ'!9ος τιοϋ
Ί-lοια,χ)Jέιοιυι;, της 'Αφ•ετης χαλ 'tlης
Καu.ία.ς, ττης Πα.ν3ώpα.; οι.λ.π.
Τiλiοις, ιό ικ. κ•:χ,,θ,,·ηγη-τη� κα.m'J.Ιγ
γ�λλε.ι κια,ι �ν.α. σ.).Ωuοι γε.γοιvός rειiς
6ά.�Ιος 't'οΙϋ Τιεικιτ10-νισψοiϋ, τ,ό άπο'ί�
μ12,λισrt1� �prοιΥJαfλιε'ί κα.ι -την ά.γα.WJ.
IΚ t''Ι'j�(ν -rου. Οϋτω , λέγsι, ό φέ,ρωιv
't'; ονψ;ΙΧΙ -rοϋ Χ?,ισ,τιαvrσiϋ
Τέ�ΧΙt"ων
·
�οι,,_α,λε.ί 'τl()Uς Τ�κ-τιο.vα.
r ς Μω1:φ)ε.
,9.αιvο-υς rά.8-ελφοιύς, lvιj> τόν
Χpι
οτιrσJνόv
αιτp·�cί.ρχηv, δεν τόν ά.
,ποlκα.)Jεί ιάl�ελφόν, ιiα.ν δεν
ε!νιιι
,Τ;κ-.ιων. Εiς τ.ο ιιr·�tΪΟ'V �o,m, ό

π

κ. 'Χ�ηγ-ητης CXΙ\l'αJ"f'Vlω!plί./Jslι, ιcιιιi't·
σνισttm, <pαtίνεrt1αιι μιόνιοιν, 'ιτηV . i&ότη
'Μ 't!Οιυ Χjρ,�ο-τ-ι,α)νοοο 1ειί� τό-v -T&X>ro
'Vlx, ,ά.λλα, �έιν ιά.νίχεiΜ.ι να. ,ά,π,οίχ«
η ό Τtχτ"ων ιάJδ!ε.λlφοιυς μιbvοιν -rιχ
)Jέλ
ι ήχιοινmα. ε. ίς �ην όi?1ά.
μι η τ,a. �
νωσ.ίv "t10ιυ, α'πιως -θα. ,έιπι,χeίνη έν
δaχοιμένως ικ,α.ι -rό 3-rι τάς ,',ΙΙΟΙQΙΟΙ)t;ό
μιΟΙυς ά,π,ο,χι,Jλ,οιυν ά.διει)Jφ&,ς.

.,

Ή μόνη διάκρισις:

'Ενάρετοι , και μη

Δ

r ς
ΕΝ (ίrλέπ,ω σ.λλον λόγοιν ιη
Ο�σφΟ.?'ία,
ι ς του, ε,, ί ιμή, μσ'Ι'Ο!V 1 81,ότι
αι Τέκτ,ονε.; έν, 'Π'?l�Χεψ.ένψ 1t1α.ριοιυ- σιά:ζ,ον-τ�α.ι ώς μψ11γ.9-έν-τες τrοιυς 'Αψ·
χι, .;,ρ είς ΥJαιί l\Ιοιvα.ιχrοιύς, ιο'ίτιινες μJε
τ�α.ξύ -:-ων μό',11
' 0\1 :χ.mκια,λ1οιυv-rια.ι . ά.
οειλφο( - Δεν, i..πιοrθ-έ-τω vά ύπι�ριχ:n
τ�ις, ό όΠΙΟίι·ο; να. νομί,ζη� &τι rσί Άp
χι, '&?<είς ,ΥJ:χ;ι Μ1οινα.χ,01\
μ·ά.λι,ιmα. �i
'Π?'<Ϊ>'tΙΟΙ' ένιτιΟΙπι[,ζο,υν έκ 'tlOrU )Jόγο,u
-t>οιύτι,,υ την: ,ά.γσ.Π'ηlν 't'ων μόν,ο,ν μJε
"t'Ιαιξύ 't"ιων. Δ&νι:,..��� μάιλιιαtτα !Yl
· σ,ωv Ι-Πλ7J?rΟΙψοtpει 'ίτια.ι τις
λε.χ-θ-η, έξ α
ΘΚ τιω V, ε•ίς τ α.ς έ ψημiεpί1)α,ς ά.ν,α,'
,
rt
•• � ,
συ!""'αιΎ?'αιφοιμενων εκα.!!"tlοi't!ε, ο't'ι
vrει άχι?t�ως τό ά.vτί-θιε'!'Ιον. .
Ή ά.λ ή,θ, e,�α. είiινια.ι O'tll ό Τ SΧ't"IΟ-
'Vισμός μ�'-Ιv δι·άιχφιιισιν χάνει, 'M)V
με.τα.ξυ ένια.Ιpέτlων, ΙΚα.lt μή, ο,ύ,&ψ. ί
α.ν σ.λλην διά,χ,?ιισιν &έ-Χ)ετια.ι μ1ειτ,α.
ξυ τω'Ι ά.ν-θ-οJ>-πιωιν.
Τ'ΊJΎ -�οιο' ς . τ1ον.
' r�
' , ην.
τ.-Λησι:, οι ιν σ.γαιι�,
· -πλησιί·οv, -δε -θ-•εωρ,εί 'Π'αν· '!dλ�α.
τοιυ Θειου· , (,κιαιτ' • .ΑJ)Jι�ι,ζατιο-� «ΧΙα.ι .
ό μ-η :Χρ,ι,σ\τlιαν. ός ε!να.'ι τέχι'Ι<ο,ν 't1()Ϊ)
Θειοiυ») διδ>άισχιει διά
· 'Ι\1α.'vτό, μ·έ
σιο"-', ο·ιά ,συμ6�ων χ,α.ί 00X:J..,-rt'f'o,pι
ωiv1,
4J-ειτ'αιξυ -τω'Ι άπrοίι (Ι)'ν χια.l οί
ά.)Jλ·')γ<JΙ?·ΙΧΟι 6ε1�:χ-ίως μυθ-Οi:,. Ή ά.
γσ.πη,
πpέ111211 να.
�ι�κηρύτcτ<ει,
'Πψωiτ-ΟIΙΜΜ·η 'Π�ντ-ός λ,ι,, γιο υ• χ,α.ι fltlα!Y..
τας lργ,ο"-'. '·Ελιπ,ίζε·ι δε εiς ειν, μέλ
iνΟΙ'Ι, ΙQΠΙΟΙυ ο,
, ί iv,,0,�(ι)'Π1Qlt -θrα σmοlκ<ι-

..

'f''L•�ν·>�··, ..
·i. "'�·4
' "•
.

'

·

ΙΑΙΣΟΣ

«δι..

�v'tlaι μ�ξύ τωv
λφοlί, οολ
� .χια:ι .θi ,,τv-α.,. '0 :χ.. κ�α.-θΎt(ηιτ+ης
. ,ά.vι&ι�(,σιΧΙΙΙΙ έ.v 'tlOιU't'ψ,
'Π!pΙQΙ<pΧΙVως,
,)ίό'γ'ΟΙ'Ι Ιίιιnοο?!σ<ιως.
Qίjδ,εις wψ.'ίζω
�ύ� ν,' 1όψΨψη
το δικια,ί�
�Ι ε·ίς 't'OV Κ, ΧΙ:J.ι/J..ηγηιτ-ή,ν, 't'Ο
�ύιrφ μαιλι).ιοιv κ,α,,θ.' �σιοv ιrτη,ρίζε
--rιrιι 6/Π'ι ,ά])Jηt8,,dυς fίι�ε,ω;• .
Τέ!λιος, ό κ. κα.-Sηγητ·ης �ε�bαι
()'t!Ι εχει :ό Τεικ't'0ιv11ιηιlις «·δ11:ψ.101ρ
,φώh9'η έιπ.ί τ,οιυ 1tλ1α.1,ιrί•ο υ
, των 'Ιtα
).ιαι�ω-.- έ-θvικ.&Ίv �ι)σ'τηρίω"Ι·, τά. ό
·'!Πlοιίχ. Κlm'ΙΧι?��ΟJύμεν,:χ, ειίς τον λε
j"�ο,"1101'1 <�σιυγκρητt(]\υ.όvr>, έi1:.έχ_Ι()ιV't'Ιο
.ε,iς τιοιυς κόλιπιο,υς τ.ωv, έv 'Ιt'εφιισ,σiι

"°',

·άv1ε1ξ�θ,ρ·ησιχιε1ί�, 't!Οiυς λιά.τρ,χ.ς
τω•v
·'Πlλiov, iάν-τιτι-θ ψ.έvωv πφος α.λλψ.-σ.
-,9Ιρηιηχ.ιειυτιΚ'W 'Ι διο!y,μ.άιt-ωV' O'lt'(J) ς το
-έφ:χ�1μ6ζε,1 κ:χλ ό Τ.εικ-τ�ΙV,Ιiφ_!Οζ ,κιχι
τΙΟΙv \ΙΙΙΧ. ,σ,χ;'lj!J!α.τ'ί,σ,η
-πp, •Μκαλ\ιε! εΙχ.αιιτ
ι
\
,,
μσ-.-ος τη,v χ.p�ιτιν 't'loaυ, mεpι τΌ'υ αν
ό Τειχ.'t'Ο"Ι(ισtιJΟς δέv .ε.ίvιαι
άv-t11χ.ρ�
�11α·v1χ.
· ός ,χ.·.λ.π.,,>.

la

Άρχαία Μυστήριο

ΠΡΙΝ
-rίσ<η τηγ

ο._υ.ως «[χ.1:χ,(!"t'Jος, σrχ,��
κιpίσιιv- -τ,ο,υ», ,θ.ά. ιμ,ου ε-πιτραJπη IVΙX. Jiσ,ω υπ' οφιv 't'IQ\U Χια:
-τα. οσια. () μέγ,ας i<Τ't10!?1ΙΧΟς Κ. Π,α,'ΙΠΙ�1()'ηιyό�πιοιυfλlοις Υ?ά:φ�1, έv τ-ψ Α'
τόμψ της ίσiτ•οlpίας wυ,
O"t't δ
ι η«ζψήματια. ο.ία τό τί εΤι'Ια:
1ια1J.η
.
-ΘρηmκΙειίια., τ-ί ιε.ίvαιι.. Μυιττήp,ια. (Έ1J6'υιr.ίvι�,
Όpφιιχ.ά,
ΑίγUο1tτι,αιχ.ισ.,
-«..λ.ιπ.), -ri ε
· ί1ια11 ,σ,Ι)!Lbοlλι�-ς κιλιπ.
ά.:mΤοιλιοιυ•i -θ�$α εύpυrrσ.τωv έπι��ιvι,κωv ,μeιλετ�ωv, οι,αι
ο,υζη-τηιrεJωιv κ
ι tα.Ιι 1ΧrΠ1
ι %ισ'Χ, οι'λιοιί>v ί3ιαιφόρ·ω ν
1
ιέιπ�ιιπημωv ,έpειι;vητά.ς
(,θφ"ησ,κε,ιοψυχ,ο,λό
t.ιόι"('Ο'υς, οιιοιιvωvιιο1λό γιο,υς,
·-rοιuς, ί,ιπ,οιpικιοιυς ικ'λιπ.)». 'Εκ -τ<Οιύοιtι
1tl(ι)V -θd ιi.wτιλ.ηφ,θ.η
, -πιiς -rις
ι
"t"α. 'Ιt'&ιρ'ι μιt>σ!τη�iω,v κιλ,π. οέv
ού
iΥα!vτ�α.1 V CΧ.ΠΙΟΙσι�φηΙΙJι σ>θωσ-1 Sι' ό
).�ίγωv V\έξ1ε-ω"Ι,
'Π'Μύ δέ αοειρ�σ,σ;ό-
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τ1εφΙο"Ι διια. ,πιρ1οικ1αιt1ΙΧ,ΑήψΕ!(.ι)v.
σ.'Ι't'ως, VΙψ.ίζω ,O'tlι εχ_ει ΙΠ\Ο>\•
ά.v τι v,α. σ-rιμιοοο<ίια,v, έιv ιπριοικ ε-ιμέvφ
·η γνώμη ΙΟΙλιωv, -t1ώv ά.ρχα.ίωv ΦΥγ
· ι έικ των v,εω
Υ?'αφ,έ,�v, ά!λιλιά. ΚΙαJ
τ,i?ων των
δυν1:φ.έvωv να. �Χ.-Ο'J'Ι
�YΚU-?•OIV γνώψηv
, , ·η �'ΠΙΟ,<Ι'τηοίζοιυ«nχ.
f/
'
\
'
'
'
οη εις τ,ας μ,υιιr't"f\? Ι'αιJt'α,; οp,για.νωιτει;
έ-θ·ητει)σια.ν. α.� ()ΙωΠ101:,
δια
ΚΡ.�-θi.ντεις ε
, ίς ολιους 't'IOUς τ•ομiίι;
κα.ί οτι' .sίς -�ύτά.ς έξιεικιολσ.9-θησια.v
Κ1V. cχ.νιεΙπτύχ_ ,9.•τ1\G!αlV ά.pχ�t χια.ί ,θ,,ε,ω
• πο την σΙκέtπη v ΧIΧ.Ι ωJ·rισ<V
pf,αι , ύι
των ·όπο,fωv τό ά.νr.9-φώ·πιvο•v γέ·vιοι;
έ,ξηλrθεv ,έκ τιης bο,;pι&:χ.ρό τηιτ,οις DιΙα.c
έ)f).ά!όιισ,s 7t1?ΙΟ, τη"Ι έιΠ'ί τά. ιι.ρόσιω έ
ξέλ�ξ,ίv τ'Ο'U,
'Εξ αλλιοΙJ, v,ομίζω, οτι δέv 'Π'ρέ
'Π'ΕΙΙ
vά. iλ ηισιμιοvοlυv ,01ί ά.pιεισ,κό!J,Ιειvο:
είς
να. τοοσ,σ,ο,υιv• τ·όv_ ΤεΙΚ't'ΟιV'ισv- ό.v
'!'ΙΙΧ. έ-θvιtΚΙΧ. μι)Ισtr'η?ιια,, οτι τια.U'!'(ι έ
ΑiΕtτο,ύογοlυν Ι!J-&'t'αζU
ολίγων α.αι
ύ:πό ήv αιίγίδα. τη
, ς κρ,α.,rο,ύ.σης έ
'Χi:χ.'mτ<οιτε 'Πlοlλιι't'είας, ώς μη άvτττ-ι,.
θ•έιμ;ενιΧ. 'Πiί)ΙΟΙcpι:χΝως Ιεlιlς 't"'lj V ΚΙ?'ΜIΟ U·
σα"Ι -θοί)ΙΤ/σ'ΧΙ�ί X.V κrαι ψη -θε.(J)Ιί)ΙΟψεν,α,
ώς, -θφ1σr.<1ειί,α, η ΦVi't'ί-ι9ιετα ιιt'ρός τ!ήν
,θ.ρ,η,σ1κ1εί-αιv. "Αiλλως, α,v τιαυ'!'Ια; -έ
-θεωριοιυντ,ο · ώς •θ?'Ιί11ΚΕίι:χ., ώς
ε•
τ,ε,ρ,α <�χ.αcιvά. οiα.ψ.όvιιια.
οείσά.γιοvτια.
ΧΙ�ι οιϋς ή -ιtόiλις vιοιwίyε� ,θ.ε
. ,ο.υς 00
v.ψί1yο,vτ·α», τό τψ.ηφ�. ,θ.ά. η-rο -θά
'VΙ:ιmοι;. Το,:ιχ,ύτη,, ώς γvωσ-τόιv, ητ--ο
οιυς, χ.σ.τιαΎ"f'ε·
ή ,κιχ-τα. 't'IO� Σωκ�σ.'!'Ι
:
λJίια, Ό>ι' !{)V 't'OIU έJΠΙεΙαι.ήfθη ή 'Π'Οιvη
τιοlϋ -θιαιv άτ,ο,υ.

π

'Ειv πάισ11 'ltε·?•tΠ"t"'ώ σει -θ<α. μιiι; έ
'7t'ιτρrχιΠ'η , vά. "'Ι1(ΙΙ't';εύψε•v οτι τό γ,ε
γιwός οτι ό 'Dεκ-τΙοlν;ιισμιος δέχ_ ειτ,α.ι
ειίς -τ�0ιυς ιχ.1όιλΠ'ΟΙυ; τιοιu, -έv 'Π'ειpιιl(Jlιτ'ή
άν ειξι-θι ρ- ησ,κιείι �, 't"Ι(/ις λσ.τριας
τιωv
rιι:JJέιοιv οοvmιτι-θφ. lνωv
rπιρός α.λλη
JJ:χι -θ ί)'ηιQΙΧΙSΙυτιΥ.'WV &οιγμσ.-τ,ωv• ( έ:φ'
8σ1οιv έvv10ιείταlι 1t11σ,τtειύο11>ν -είς τιόν
Θsόιv κιαλ τηριο,υv τιό-v ή-θικόv ιv,ό
μιοιv), δέv -τόv κ
. ,!ΧΙ'θιιττιi άvτιχρισ,τι. 
α.-.-ι1κ.όv, · 't'OfύVoovmoιv,
ά.mΘιΚV•1J(iι
6-t11 ή' Ι]Ιι)\\ε�pΥ,
· '-Ι(Τ(ι:χ. ;λων 'tlO'J't'{J)V δεν

·-,::,_ :--

�ο

ΙΛΙ.Σό.Σ

-γ!νεrιι:χιι ·&ιά.
, �η
, ιrχ.1aιιτιrχοιυc; η 6,ό..
γμ:ι.τ1ι1κι0ιύ., ·,λ,ό,yοιυι;,
σ.vJλά.· 01' α.ν
-θι:-ωπ�στιχ. Ο!υc; >'ηλ διά. νά. ά.mιδε.ι
z.,9..η O't't ΙΟΙί αν�,?!(ι)'ΠΟ� ό'Ιjν,:ι.,νrcι:ι.ι, 0ταν ά.φήσ;οvν, ·χ,:χ,τα. -.ό 'Ούχ
ε.νr
,
'Ελλ 'Τμ Ι :σ,ύοlε εbυ,λ�; σ\>ο' έ),z.ύ-θε91οr, :χνcπ., τά.c; - 0111:Y.ψol(JtX.c; ,θ.?· η
· ισtχεf
αι;, έ
1 Ι9
' ,ν:1χ�ηγr:ο·c, γλώ,�σιη�, φυ.λη�
οιvJπ., r.ο,υ τbυ' c; χω?ι!,ζοlt)', Ι, �ά. τά. c;
άπ,οfας έχύ-θ-τιr;,αν
ιποτ- ::ι
ι μο� α
, .'iμι:ι.
't'ο; χ,,.,1 �iλiιστι:ι. δ,ά. τσ.c; ,θ.?ηισχιευ
τιικά.ς δι.αφοο·:χ c; •χι:ι.ί .σπ «? χεί�,:,σιηJν,
i ,1ιriις τ 1J°'υ Χο,:-σνrιανιι;ι.ι.;0•ύ
διά. τά.ς έ
οια. ·
δι,:χjφοι:ι &.;,, ινά. ια�υν· οψ(Ι:ι.σ-θου- ιν
, ς
την &η.α:ο,υ?iΎί:ι.ν μια.ς ,.ύΥ,ιJJε?ού. σrη
ζώση; κι:ι.ί ΠΙ?>Cι:χJγ�:μέ
χ10:νω:
· νfα.ς,
vη; ,έ·,1 ,είο·rrν11 χ1:1.ι· ά.γά.ιπ11 .

γα_ �χη τις δύi() -θ rτισχ,ειί.αι;. Τοιύιrοi)<.
ο.ΕΙΟ.ο>μέ:ν01 υ, ,, τί 1-ρέ, π;ει νά. σχ,ειφlθ.:η,
XJ:li\l.X c; 10:ά. το,υ c; έiχ:λιεiκτους Jφ)ι μJε.-.
ά.vιθ.?\ώ'ποιυ,ς �
γ:ι.W:;Ιφυιειί;
iχιεί, νο�ς
του c; γνωlσ't'Ου- ς, αλλωc; τ,ε, �ι; ύ,πιο-'
· .. ;:ι::,,θ.ηγητ>ην, !Πf?{)
-θέτ:ω, ,::.; 't"()"I' χ
ο:ων ,όπιοιίων, άmιο,κιiλύiπtrειτιαι ή �� ..
έ,_ωυή,θ,ηιιm.�·
-θ-ριωϊιtfό'rης, ο, .ί ό;ΠJοίοι
είς τ-ον Τεχ.τ,οινισμον·, :οπως λ. χ. ίοί
,
Γχαίτ·ε, Φίχτ,εΊ Λέσιγχ, Μοντ�
10:χ.,:,έ, Λ:χ
. ;λά..ντ, Σίλλi�? ', Π,?ο,, υ,νιτιώ,'t,
Βε,νιιψίν Φ11:χινγ,κiλίνο, .ς,
ΟύιχισtιγΣλη
>'.!των, , Λ.,.,φαlγιέτ Οr:ιγχώ,
μιαιν χ.α.ιχ.ά.
ΙΙ.ο έπει νά. · οεχ-θωμεν• λιο1ι1πό�,
οτ: •Οδτ, Ο( ά'Π"Τ' JΙ?νrή-θ-ησ, ιαν τηιν -$ Ρ:Ύiτων ''Πmέρ,ων• τ,ων
ικια1
σιχ.,εί :χ..ν
πο. οι σ, εχι�ρτ.�ι:χ�ν• ,εcς α.λλην: �?'Τj'σοcε'ι
αν,
χωι ,.ί;, ; μ:χ.λι:στα νιά. ά-πιοιχηi?·ύ.:...
Διάσημοι δνδρες
. ξ.ο·υν• τ-ηv Π?ώτην, :χια.-θ' οτι Ο•έ\Ι"
εfς τον Τεκτονισμον
έγνώσt.9rη μέχο� crήμηον π.ε19J-πτώισ�ξ
Τ έκτ·c"Ι<J•;
ά.πιοl>',η?ύισισι?ντιpς
τη1,
τ'l)ιν• έΙχχ
ι λησι i:α.-,ι,
η
, ν του
,9Ι?·ησκιεί α.
,
ι·
ε,iς ·ην ά.νrή,κ,,,ι, 'ή νά. οrεχ-θω!J)εν
Ι άιπ:οι,fα.ι· ομ,ωc; των κο�νων
η;
ά,ι-θ,?ώπώ
, ι:ι.ν άικιατ. ι:ι.λόιγ ι, στο. ι ;
, ν οεν· 1t,ε,:ι:ι1rηίζονηι μό
πως -..ά. σ,υμ6,:,6σ.J'ω)J.ιε.ν· "'C'Ύj,V ί10ιιό- .
v,οι,, ε�ί; τ,.,υτι:ι.. Ο�τω οιεοωιrά.τα.ι
τιc;, , τ! ει!δ�υς -θ- ? -rι�ιι.ι ..ί,:ι. ε�Ιν:ι:,: α.ύ ·τ·ητ:ι. του i\fαισ:όν0ιυ,, ώς οη-θ·εν ξέ,.:- .
't'ος ό l\L:ι.cNJVtσ)
νου Π',ο,;· την Χοιστι,χνιχην, �:ο_η
' ,JJός:, οταν: Οε\Ι 6έ
ιrκιεί; 1,- 1: (:ο'πω
z,ε.τ•:χ�ι ,εί, c; το-υς <Χόλπου.ς "'C'O'U �ά.ν
· '; -t.ον -θω.ι?ιυv σ,ί ζηr
't11 ζήrrι;ιϋvτ:ι. νά 'γίvη οειχτός, ιάλλωταί), τrηιν όπ�ο,:αιν μ.:,θ.' ύΙΠΙ!<?'Τ\ψ:ι.,
.λά. 1· -1:ό:ν : JΙV >'J:t.τό·π:ν ·:χ,ύ,στ 11?αις έιπt - v,ε.ί1· ρ,οlσω
1 ς l·ι,,;ο:ει� ό πλ•έοιν ά.ν'τ:π
1
J � :σιτ
Χ
Π'
ε
υ
τ,
:
Ι
κ
ο:
ύμνωδ
ο
ς
τ
·
ϊΊ�
, ι.α.'νι-.'.
ι
ν,
ο
ητή
,9�η
λ•ογης. 'Ε)ξ lίλλιου1 , .ε,Ινάι
ι
·
,
ι ο·φυ·ης 'Μό- :1.<) :.ι� Ξ>:
κη; π!στ:rως, , ό μ.tγ:χ
ισ ι.. c.ιfα, ή G- ;τη-,1f.�
i
τ·ω ι
, π
, λ
κόλlπ.ων τη; τά.ς μ;η-τέ?,:ι.ς, τ�ς σ,υ . ζχ1�τ, δ,εΟ.:,μ1έvι,uι 1 Οτι :,,. .. ιχ.ι τΟν '7t1�-τi· 
ζύγουι c;,_ τ,ά_; -θ<>γι,:τ-έ;�ι:ι.c;, τ:ιυς' ά.νη-. ρι:ι. · του α.ύιτιόι;, ώiδ-ίΊγηιrεν ιε1ίς τ1ο·v
Τεκτc,1:σμb,ν (JJε τ& · -θ-είάις έμ.1tν:ε.ύ-:
λfικι,rύς, ·υ-ίοt); ,,και έχ.
1 τά)'ν έν-η�λί, χωv
σ ..ω; χ,,:σ τι :χ.να ά
δ 'Tj' \JJ' οιυ·? γ·ημ,αlτtt..
't\O'Uς ψη ,εχΟψ
• :ια;, τ·σ. άvι:ι:vκ,αί:ι. ΙΠΟΟ·
του, ο7t
((Σά.ν,rια,
· ,σ�ό\Ι'τ:χι, των Ι1t1ιισ,τ-ω-ν ,:ι.υτ:ης;
Νά.
, ' ω;ι τά.: <CΚύι�ι,ε»,
((Μι
Μιη1ί,1 ,, cc"Aιi,. Βέ,ι?<υιμ»,
01s-χ·.9·ω1J,1εν λ?:πόν οτι Όi Τέκτον,;;ς
ζε·?ιχ1ό.pντ,ι·αJ>, <cΝτ1ψ:ίνι» χ:χ,ί τ·ο 'Π'εt·'t'Ύ)'Ι tiπ�?ιλύ.τ ,ωτ()υ ά.·v-θ�ώ'Π'ου
, !jl:'ν
pf.qn,i.JJ:ιιν <c'nε•κ16ιφ», τά. ό1t10�,α ή nι-ί-..
έικ1 τη; ά μια,?τί,:;
, ς, διά. τ'ηι; -θ?'ηrσ1χrεί
, ιmε. χαί Πl�Ο τωlf·
στις τΟΙt) έ
, ν.έπ:νlευ
α.ς τω-., -.-ης Μ:χlσ'σ,,1:Ική
, ;, τ>ην• φυλ�σ1 
όποίων έiπιι δύο, ηδ:·'Ιι 1-ίω
, νσ..ς Ι?!, ,ειί.ς
σουν. μ.όν1ον· , Ιο,ισ. τον έχυτόν '!'ων,
, ντι::.:;
άιποκ.λει:ουν δ' αύτη,; τά. Π'λέ' οι lν
Χοtlσ>τΙΟΙ\Ι '-πι�τ·ε.οο,ντΙ;.ς .κ,.,ί νοοί>
1t10 �σι ·:pιJ, η τ·ων ποιόσ· ω
τ�η,1 ,,9,είαν γλωσισ':J.ν της μ.ουσιχης
1 1t1α;
'Αλλ' ,:χJί •Μt'Οj9tίι:ι:ιι συ.νειχ!ζ,οι'Ι}τα.ι.
άιπο, οc,αiλύmtτιο'νrr αJι ;
· Νοϊ.J.ίζω οτι ό χ. ικαιθ·ηγητ'l)ς
·'Εξ· lίλλιοlt) ή gα,θ,υτά.τη χpισ�τι
,tirv-:ι.ιyvω.?ί.ζη 3τι δε-ν ιεΙναι Υ'()''ίτόν
:ι.νιχ
, ·ή τοιυ ·ιmίσ�τιc; δ,έν · ·ήμ�πόδισ1ε.
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1Ι1Εi?tσ:�ότιε1?�Ι ,�ξ 1αυ-τιωv έ.μ,φ:χ:vί,ζΙΟΙν-·
1α.λιο;φυtάν -τιοu να. δ,ημ.t�Uι?'Υήσrη
,
, -τιοινι1χ.:ης �'11ειύ
..,. ?tΙοlλυά:ρι� Τ1εχ.
τ-αι ιε,ις ·ει'Χ.Ιον:�.;ς ε,. ύ:?1υ�ά.τη-ς χ·υχλ• ο-
φοι?ία.ς με 't,� Τεχι.Ιο'v1,�α. &ιάσ·ημ,α.,.
t�ς χ.·α.1 ά,
ι φιlερ· ψέ.να. είς ταν ·Τvε,�ς Ιο)iια,ς Ιοiε τα,ς• 'έχ.•ο !ηιλώ1σ,ει. ς 't'Tjς
:�σvισμόν .. έ:1?r:χ. τ1:,υ, μ,εlt'.α!ςυ τω·ν
ζ,ωης
'Ι!Ιc,λιι τι,Χ!η;ς χ
ι ι:�.,ί χ,ο,1vων· ι1χ,'ής
ι111ο!ων· ό ι(Τιεχ.-τοlνι,χ.ός �\)J\/10,ς)) χ.::�.�
α
1 :,p1οιι τών Χ?�σιτ< σ.
, ι,·9έσ1τ1
ώς c· lί εύ
· J
, λό.,)),
'Ότ.ν
i· «Μιαryιευμlν�ο,ς Αυ
νών;
�Ισ. π
· φώ
· την •φΙΟΙ?«'Ι1 έ1t1:i!y_θ·η ε�,ς 'tlσ,ς
. ν�ς_ '7tΙ?1ό τ,ινω.ν hτω
.Ά,,θή
. ν ό «iΜα
FJί,v:x.
, ι άλ rι-θες Ιοτ:ι ε1ίς ολας α.�
ιy'ilUΙμ,έvοι; Αύiλιός,�
ωό χ.λιμ,:�.χ
: f.,υ
τtάς τα, :; 1ά.Ιποφ�ί.:χ1ς 6 κ. κι:�.θ,·ηγ·ητ,ης
π:χι?έ' z
οτ�ς' ''01t1ε1�1:χς �η·ς Βιέv,ηις, ό Έλ
ι ε, ι· ;μ:[Ι:χ.ν έ, ξ
· ·ήγησι·ν, ώς σ.υνά
�η1ι11!χ,Qς1 Τ1εχτο,νι1φός
τψ;ων τη.ν
γ,εταιι έ:χ. τ·ης ά,1t1:�.ιν-rήσιεως τη,ν
Μό·ζα.οι.'
·όJπο1ί:ιJν io�·cl;.t 'εί.; ς 't10 1ά.χόιλGΙ.J>9Ον έ-·
του Τέ'χ.το1,110,;
μ'V'Ti!J.�V
ς
τ-η,
ντην
υ
υ,9,
.ι
Διι
τον
ει�;
ν
ει
.
<
ι
σ
ω
·:χ.p�οt
-οώ τ'Ι'1,. .ι)1 τ·οlϋ σιυντ'ά:χτοιι>· τ-η ς έ•ψη-.
μιeΙ?ΙfΙΟbις ·<ι·Τύm-clς)>:
«Τί. φοο,νείτε.
'Ό?χήσ1τ1?'ας 1t1υ·ξί:81α., με χ.Μοον έ
π,εp� ο ι.:�.'φιό.;,·ων
'ltl;ι; σ·ω,πΨχ ,ιτήτων,.
).ιοοί!wς έ1ξ 'Ε·λειυ.σίν,ο ς, 1-ν :i. χ α.τΙ:χ.ιτ,ε,θιη
ύ ,c1στ r1,)·ιζ�: (·ό
·Οι!ΙΧ; ·,τ,αJς 1ό-π1:ι1Cα..ι;:
,ε1ς _ το l\Lο1υσ1είο.ν της, "01t1εp·:i.ς της•
1;
άJ,-θο,,ιγρά:φο·ς) οτ·ι ειχο.ν
μυ'Ι'jθη.,
Έ t.έν,ν·ης.
ί
ς
c�Ιν
f
μ
ό
_,-1l·
s
,
Κ
,
T
O'
'
J,tl
ν
ε
σ
.
· ;)). 'ΕιΟώ μtα.
IJ ω;
,.,;. ν, α.\ . ει, 't:c,ηγΊ}σ1ωμεν.
'
-χα.ι' α,ι'
'Ιtι:1.?, 'i-χlbΙ:Χ:σ,ις . ·,j�Ιά; τ:ον. συντά.Χ'τ!Ύ/.V,
�εΙ?<Ι'mσ<
, 'εις ,' ιε.Ινοοι ώτ,ελεότ·ητΙοι, 
ά-μφιbιχλ:λοντ.α, · ώς
φαιίνειτα.ι, α.ν
:tήν �ίς -ι,i;ν Τ,ε,χ..τιονι,�όν. 'Ιt\ο:ο.σέλεμ�ο :χ,;γμι:�.τι α.ί ιάν11.,:pε1?1όμε.Ψι.11 ,τ,p,cισω- i ης 1έχ1s.ίyη,ς μο,υrσ,ι,κ·'η:ς
σ,
, 1•v· -τ,η; α.λλ
πι,χ1 ό,τ,ητε.ς· i}σι:1..ν Τέχ,τc,,νε,ς. 'ΎΊπάp. έ�ε,γ,οολοιφυt:�.ς, 1ο, υ χ;άυο- ν,
-tlQυ
χει• <π),'η¼9 οι;, ; λ,;;ξιχ·
1Ξ. έ'11:χ.;
, ίi'Υν είς
ξα.ι:pιέτ,ου «:ύτοϋ, χ:�. .9.,ιλιχ·ου
· , 'ό ό"ΠΙ?i
γ,λι�ισισ:χ.ς,
ώς
χι
χ
ί_
bι
ι
g
λ[ων
χι
:χ
1
,
.
ψω-.
,
ιο·ς· ιπ,α.�ιέοtωcrε,ν εί ς τη,v -θ.οησχε,υιομέ
i ,οσJφί.αι με, τα.
τ,ογ
, οιά
, ΤιεΙΧτ<οΙνι,χα,
'Viην άνθ�1ω1π1ό;..., ,.ίτ·α. Βι�χάο,:�.ς Λει. 
σ"ήμα., .ειiς Τα. 1ό1t'οί.α. -Χνχ-φέ�1οιν�ι: τα.
't'Οlυp,γ,i ωΎ χ·� '0·01:i.-rooc ω1ν ;
όνόψι.τια, κι:χ.ί ό' τ&.π-ος χ�ί χ,� όν•ο;, '
· με· ν δια. τ:ους Τέ
.. Τ! \>α. Ο, Ιεχ-θω
't'Ύ}ς
μιυήσ,εώς των, α.λλως τε ιχ,αί
Κ't'Ο,'Ι'α'ς Β1α1σι1 )ι�ίς· · α:α.1 Π·οί1γχ
, ιrπα.r
φύισ�εως α'ύ
έ,
,
,
γ
:ι/
01
:1:�. ι τ�εiχτ• ,ο·vι χ.·η.,,
,
:ΎJ·ς 1 �:i.!<11: λι'Χ ης · · 01(υω1γ:εν ε,ί1:;.
-r·ης
· ά?zcι�ν ,ο,ύχ
τών τούτων ύπ
, όλ:ίγι:�.ι.
Ι
'Αγγ9',ί,:ι;ς,' ιάλ?-:α. Ιχι:χ.1 ολων σχεGόν
ι 11.ίχων Κο\:�..των,
't>ω'V1 1Εύ,(iωπ
μ"Ι)·οε
'
άδ,ος �ε6ι:�.ίι ,ως έξ
, α.ι •ρΙοιψέ- , Μακραν της πολιτικη.ς
,Ε\λλ,
'vr1;; _ Τί διά τιού.; άοrχ_7Jγους Κοα
,r,ωv ΧΙ1t. τ'<)Ιυς Π'ΕΙ:Ιι-σ�σ101τέ1 ο101Jς' Π Ο;
�Ο;?Ι:JUς τ,ων Η. π .Α. με έrπ·ί χιεΙ:γι:ι
J.Σ τό οωτ-τμ.α,, λ:ι.ιπό,,, αυτι;.
�'η,ς τό·ν Ούά.σιιγιχτ-ων, τούς Ποωό
χ.
χωηγητης ο, ί•ΟΙει την έξη,ς ά
·-θ.υιποΙuοι γ,οιυς Κι:11.:των, έξ ών
12
, άvτη
οίσ'm.χην ά
· π,
, .σιν: «Εί, τc,ν Τ1ε
::.ΕD.Q-;ηνες_;
( Ά ,· ι,:ι :piειοόμιε-θ·:�,.
ε.ί ς
χτ1ονισ1μο'ν Ε'! CJ:ΙX. ώ,;η
, σ'ε, ,(IX,t ή rlt�-.
·
· ιώσι:�.·�/�0001:ιiy 'ΠΙΞΙ?ί' 'Ιt'τ..ωσιν, ,.:iς άnt·�b
Ι :· ο· rι-έο·ο,υς μά
1 :�.
λιτι1κή
. χ::ιΗ είς 111:�.λ
:ται:;).
λ•ισrτl:χ. χ·ο,όΨJΙυς 1· ,;;,..χ,.
. ατά τ6"1t',,ν Στιο-.
, 'Αλλ' αιί χιχιτηγ,ο.ο' ,f:�.ιι εί,, r:�.ι άv-εi
i
ί
·
ησ�
χ
ν
ο
οιγι
:χ.
ν
α,
τ'ής, 'Αγγλ11·χi'ης
·
,
� ά.v-τλ'ηιτι:ι,1.
. χ.1:ιJl τ'η;, f1α.λ!λ,1·χ·ης πclλιτιlχ:'ης». Τί
,,.� Ν;α ·""ι1ειχνωμ,s
ο- ..ν• , '�ιοι'Π'Ο,' ν "α-τ:,ι �:�.
ν·
Π'οιτ ει, έπ
τό έχ
, ιπιλrι;ικ-τ·ι,;,b ι ·
, 1χ:γιε tl:t.!,
·
� ι ,π�,Ο ς τιό ,θ.�
: -τουασ'όν·ο:ι χ:ι
�όυπ
α.ν πιο1�σ1;χώοι-r1:rι:ιν· ,ε,(ς Τειχ>r�νιχην ·
,-θ.η'Ι'αιι Xo:'Q"t'!ΙX'Jl:,f; 'Ή έ'χ '\"Ο,υ έμφ\1.
μJύησ".1ν, 01ι ,:χ.tiλέ111�1ν-τ·z·ς έν τω ΤεΠως· ο
ΙVJOU-1
,άντιχοιιστια.νοi;
χ"τlο,,.11σ�μ<ί> π
· .ολιι't'ιΙΧην· Μν<:φ:ι�.
Τό.,
•ι. "\. ,
,
ΡJ(Ι)ς i!; ηγείτα, τ<.ι γε,y'Οrνός οτ� cί
Ε%r1t.Νηχτ11χι
ο, ν Όμως,
·ε, ν ,�rροχ,ειμε1
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ΙΛΙ.ΣΟ:Σ
,ε!ννχ;ι +1 Π?ΙΘ!Χ•εJt�ριότης με>ι9-' ης
χι�ήΎ'ΎΥt"ης �ί�ε.ι, την- ,�ξήγηιv ειίς 'tlo όχιληρόv διά. τους ζη"('ε.'flOΙ'lkSς.
.)Jω-τ,α.; •αίύwιcp:x.11v�sv,OVΙ
Ή 'Π'Οιλι-rιιχιη �:ι'Π'(Ιν ιχ·:χ:ι μ.ά,λι��
'lJ J:'1:χ,λιλιι.>eη κ:αι 'Α,yγλιικη· ω-θ-'Τ'J�,
τα με
W:X.'t1,X. τ'Ο'Ι Χ'. ΙΧΙα-θ,η γητην,
γά)n. 'Π'V ε,ύ,_wα'Μ τιχ.; ΚiGΙ�ι)
' ψα; αύι, ας
"'t'7jς, σ<ο1:pιf1χς χ::χ,l 'L η,; ή-θιι Χ 'i\ ζ τι�ιυ ζ
,,9.,ε.ί,:χ:ς
�JJπν,ώσο�ω:
χι:ι.,λ1λιτ·έχν�α:
Μόζιαφτ, ·l\Ηντ,ε,λ,σον. , Λίντε.?, Χά.�Uδν χ. ά.--α.; π·�:')t),ά}gωυ..ε•ν· δέ κ1.l
τ'fJv· τεi)Jε,ι>'!'αίω; ,ά,ποl�ιώ,σ1χντ,:χ; σ�ω
ττρια ής ιά;νι,θ,Qω'?vό1:ητος Φ.λέ.μιyκ.
-νά. �ι>'ή-θΟ'UV
,eiς τον Τε., χτονι
·ο,;.J.όν;
σ'
Π,?lν
' U''Ι'εχf,ο,ω:με.ν' τά.ς οοπιορ-ί,ας, -rας :όποΙί,α; ΙΠ'?'Ο1ΥJ:Χ?. νε� η <1·
: .ύτη -ι,ο\υ ,κ. κια-θ:η,yηιτιοlυ,
.,_άντη
. σις α
δια
.έ1ηnάιλ1).ιε,τ,:χ;ι να looν<αiψ�Q,WjJJεJ'I
-το,ύς οcv,χγνώσrt1:1,ς 'tiOIU ΙΛΙΣΟΥ
, τ1όν &λ,λιως τε ει i;τό γ.ειγ,ον, ός, γνωι:r
't'ΙΟ:υς '1':{)ΜJΟύ;, ,
ά.vαιγ,?1:χ;φφ;ε'VΟΙ V Οε
J
:κ:χ.ί
ι ε. ί:' την γ,ν.ωμά.τε�υσι·ν της Θεiολ,ο,γιικης ΣιχQiλη:, οτ:ι !J!ε�αιξυ των
:G:v�tYJών χ.αl �εμ,ε.�ι�δω� σηχω1ν
-rοιυ Τε.κ.-τ·ο'J ι,σμου, οα:ι οιπιο,ι•αι ι: ι:ι, νε�
γροοφηιrαν 1εi1 ς 't·Ο'υς 'ΠΙ?(.Ι' Q,OO Υ.'αt
'V(j),

<ό

,Χ.,

)

η

Ύjμι�.σιυ

αιίών,ων

δt.m:υπιωf19έ,νιr,�ι;

'
'
ιΙ
ε' ιχ,:r.'t-α.στιατι, χΙΟυ- ς: 1α,υτιου χαο't)χ;,
·π::χ;νχλ, iαμ6
, άw,ντι�ι ο' lκ. τ,omi ε. ις
·�σ,0'1,,V' ε�ΥJ:V�,1ί«.ν, 'εiν<αι, η rJJΠΙα'yό�:ωσ,ι,; 1rά.σrης, &να.1,1Jί!;1εως ,ε,ίς -θ-έψχ
' η ,π,οlλιτικ
ι α,
, α. �,,λ
,τ;:χ; ·9-?cr1σκ,ε-υτιχ
-ιποοιrη; σ1 ,υζητ ,σιειω,ς br.' αύτ,ων. 'Η
ά-?ΙΧ. Ίαύτη &1 έ.ιπε1ι 1eι: ν γv-ή,σ,ι,ον. Τε• · ικ τιον, ι σ,μ:ον -και τον Έ)v) 'Ι)'Vtκόν Gε
' �α.ιίω.;. Τί�οιη 'Ιψοlφαν,ως δέν έμ
·,π,ο,Μζει τ,ο,υς ύ,Π'ε,pιαισιπισ-τα,ς της'Εκχ,).·ησ,ίας Χlατ' ,ά,νυΠ
ο'υ,
. ά:?Κ
1 ' 'tΟΙ !1), έχ,9φ,
'
,,
tl
'
,
· vα ειπ,ο\)ν, <>'t't τα ανα.γ,?ια.φ�ε.vα
·ικι:χι. -8uα.κη,,ι,σ,σ:όql:ενι:χ; ε!ν,αιι ψεu&η,
ά�ε.γ,ρ,ά.φησ,αν &έ 1νι:χ; 'Π'Χ?ι 11ΧiΠWα.'V'ή, σ!Οι>V 't'l()Uς ά
• tpέ-λiε�ς ΧΙα·t Π'&J?:Χ.tτέι?ω
�ια. νά. ε.Ινα.ι ιrι>νεΙ111ε.ίς 1t1,,ός τ,ο,υς
. αύς των Vα ;Π�ΙΟΙσ-,θ-έ;ο�
έαιΥtΙ
Οτt
,
,σ-υvεψfΟi! εiς τ,η'· Ι άιπιάιτ ην αι>την,
έιπt·Oi:� -τιν,οις μ,α:γtκ.
, Ύ,ς �ώα.(ως

η

0ή

ολιο< ·ε- •
,ε.&ιαfr,.λ-

δ�
, σιε,ως·, ιχ.χ'ι9-!σ-ταV't(:Lι ΧdΙ
!Ι'Οι, πλ,α,v�ε:WJ'ι �ε&!ω�,
-θιοιν
,ε,ίσ,�ριχ,οΙγ-τtαι ιε.ίς τον .Τiεχ
· "tVJ,vισμόν

η

Έθvικοι άγωνες

Κ

ΑΙ ηδη,, Ο'
• !λ_U.'ΠΑΙ'Ι'/?ΙΟΙυΨt'Ιε1ς την
ανω't'&?ω άιπά.ντηιηv ιειiς τον χ.. Οt�
•S1τίγ·r,,τ·ήν, "Ιt?hπ'ε.ι ,νά. 1φο,σ-θ-i'σ,ωμειν
ισ,ι>μ,�οι)-:ης 't'W''I
χα.ι •o·Cl':YJ π, ε?t -τ'η;:
Τ•αmόνων χιχί τ-ου Τεκwν1ι1�0,υ ,ε:ίι:
Ι νmασ,ιν �έ,...
την 'Ελ;),η1νι1κrην Έ.Πα
,πιαttιpιιιω,yα,
γειι : « >1Εάιν ,δ,έ yv·ήiσtOι
•
1
το,υ 1ο10:ύλο1υ, "_Ε,θ.,νι0υ·ς, ιέιπιζ ητκιlυνιt1ες
�οιή•.9ιεaιΙ:χv ό'1tlοJJ.Ιε vι δήm't'Ιε 'Π'?Ο·ς ά,.
'ΠΙΘλειυ-θέ.9•(.ι)Ισ,ιν, τ-η ς Έ)Jλά.αο,;, tπΙα
fΛ' εJσ��ησ,α'\Ι �:χ;ι εiς -rην Τε.κτο,ν ι.:.
χη
ι ν �μ&ησ,ιΝ, αια16'λΘΠ!0ΙΨΡες έ-ν -r<i>
ν• ι.σμφ χι:χ� Π'Οlλιιτ,ικηv δύνιιι.Τ,ε.χτο
,
-'
'
'
..,
,,
' ?' 'εΙ'Πiε,t v-α μας
εΧΙ
Π'i,.!
,,,ιτμιν, . 10,� εν Π
, τιο,v ,έιχm:).ηχ.τιχ.ιοlυ -t1ούτφ
τΎJ». Δι, α,
τφ!όΠΙΟ,U YJ:X.t τ'Υ)·ν :ΚΙ�τνν'Ο\pιαιν αύιt1)'Ι
ό ικ.
τωον, Τειχτόν,ων έχ.ψrj8,ενι ί1ζ,&11
χιαιθιηΙγηιτή ς. "Antοριοιv μό vο,ν ΙΠΙα,p1α-
μ•έιν ει ιπως ,δ,ειν ήpν ήιθ η τηιν Τε
χτ1ονι,κην ί11>ιότη,Τ.α. τ'ων Πf
, ατ-ριωιrων
αύτων.
'ί01t1ι της ιi'ΠΙ:χντ·ήσtεΜ·ς αύτης -rοϋ
κ. :y_ι:χβη,y,·,ιτιου δ,έν ιvο�ίζω οτιι ,πιρ,l
ιmει •να, έιν&�αιtιρίψω χ.1αί 't'OΙU't!O ιούιχl
μ,b'ΙΙΟν' &ι,ότιι .S.ά. έJδ'ί,διεrτοι ε:ίς τ'Ο ιπια
Oi
,,:οv, lκτιαισ,ις μ'l) έiπιι·-θυμ ,ηιrή.
"ιΕλ!λην,ε:ς
Τ&Χ't'Οινlες δεν ε!vαι διυ:
'
'
\
1'
. t
'
vα't'ο,ν, vα.
μ:ryv, ,ε.ινα.ι u.ΠΙ,ψηφα;νιΟΙC
ΟΙι� την σιο1�αiρ1αιν Ισ,ι>iμ)�οιλ•¾,ν 't'OIU 'Ι'�
·' Κi'tlOiV!Q\WQιυ lc!iς τιοuς ά,γ,ων,ας
'CIO,U
'ΊΕ-θνιους τιων ιπψ,ο ς όιλ,οχ!λη.ρω't'ιχ.rή,ν
't!Olυ ΙΧJΠ'ΟιΧ1α.τάσtt1αJσ'tV, Δε�ν εi. ',(α,j δε
q�;bνιοιν ιοιί - ,&rω!'-'ε<ς της 'Εiλι'λ-ηνιιχ..η,;
'ιΕπ!αι'Ι!,,σrt<οοσιε·ως, :&λλά. ικ1αι ιο-i Μα.•
άγωοοε,&ονικ,οΙ). χ:xJl o,i ,Κρrιγτικο ,1
Θα μ,οι). έ.'Π'ι�φΙ:χιπΊJ, έν τφ σ,ημ;ε1ίφ
τοιύτφ, να, πλrφΙΟψΟφ•}ισιω 'tΙΟUς ά,v,α 
γνώσιτιαις wιυ ΙΛΙΣΟΥ, οτι -rιους
Ίτια!λ101ύς' Υ�αιθ-οιλ,�χ οι- υ,; 't!O ,θ,,�·η σ1χ.:ειυ-

ι
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""'' Ι· Ι, .,,,
� ιε',\Ι 't'fl
υε·•ι
- ο,'λ·ο' -rητι' τω·ν ισχε�οο
�υς ήμJπό�1,σ,:χ.11 1:1.i Β.wλλια.ι, ιχ.1:ιίτΙ:Jt
�'Μjι έχ.ΙΠΙΟφ ΕΙΟΟΙ\ΙτιαiΙ
ώς "(\lωrrro\l
;�χ, τ{i°) 11 έχ.ιά.ιrτιοrtlδ
tχιΨηΠ'ρΙΟισιώιπω 11
ΦΙJR) Θε1ου έ1t'ι της ,γης, ινια ά.να-γνιω
· ψι!,σιοιυιν ιχ.α.ί τι1μήσ1ου11 την Τεχ.τι0111χ.η11 ίιδ1Qτ·η-ειχ.
των 1t1ρ-ωτιερ,γιατω·1
'Μ}ς έiλ·ευι -θεΙρίι ,:χ.ς τ,οιυ "Ε-θ1νοιυς των
rι�ι6άJJοη,, Κ!�ο,ύ ρ , Μt:χ.τσ'Ινι κλ�.,
�!; ωιν ό 1tιριωτ10<ς ύιπΎJ? !;•ε χ.α.ί άιρχ η
-yισς τΙΟ,υ Ί't'α.λl οι ου,
ΊΊΘΚ't10 \ιt1σμ,οtυ.
Oi έm>ι,σ,χ.εm<τόμε'JΙ()Ιt τη;ν ΡώφηΙV και
'tlo ΙJ)ε.yαλειωδ.ες α.y,α.�J.ΙΧ 'tiO'\) Γα.
/(cΙΙΙι�άJλlδfη VΙ��υοάJν1ουv ίδlέια.ν των ά.· ιν,ωτέJρω.

Σκέψεις του καθηγητοο
ιιαι άκαδημαϊκοϋ Μπαλάνου

Α

ιτο
ΛΛΑ ό χ. χι:χ.ιθ ηχητης
μ;έw;ς κι:χ.τά. τωίv Τεκ't'όιv,ων δεν το
'ΙQΕJ?'tιο1ρίζιε1 μιόνιοιν ε· ίς "t1olU; ιπι:χ.τρ,.ώ
'tlας 'tlOiϋ 'ΕlλίληvιΚΙΟiυ ",Εθ,ν10<υς, ΙΠΙ:Χ.
ιρια.ΑΙαμ\%.ν•ε( κιαί τ,ά, μέ.λη της ιά.ο
χοιύισ:η,, έ1v ΒφιΞ't'α.:Vνf (f τάξεως. Οί5't'ω, ίλέιγει ,ι 'Π'ΕΙ?t ,αύτωιν •«απως Οεν
'Π'ρέ11t1ε11 ν,ά. ά:1ι>οφψεν 'Ιt- ω ς 'Ιt'αοιει�ρ
�σι
ι αιν ιά ιπφ,ωτ101 ,ε.ίς τον Τεκτιο
ινι· ,σμJόν' ιοlί5τω οε•ν 'Ιtίρέ'ΠΙ� να ά.πιο
ιp,ω�ειν χ.'οοί διά. το '7\"αι; μέλη, της
,
έ•ν Β?εrrtα.1\1\νί (f τά.ξιειω;
ιiιρχ_ιaιύσ,η,ς
(Jfυ,YXΙ1/tl:X/?C,θιμ1o�V'tlαl \J-ΙΞ't1α. ζ U
τω 'ι
·Τειχ.τιόνωΙV».
Να ύιπά.07..ιοιυν αν· �ιρω.Π(JΙ! μ:η ά
•π,οφ olυ·νrt ες ιο ι. ·Ο'σ1Χ ό χ . χ,α.:θηιγΎ)"t ης
λέΊyιει, ' Π'ΕΙ;)'t 'tι:JIU οτ,ι πι::φε�σύψθηm:χ.ν
ιοιi "ΕlλlλrηΙVιες 'Π':Χ"Cρι:ωτια� είς 't'OΙV• Τε
χ.>rοlν11 •σμον, χάιοιιν της ά.ιπε,λειυ-θιε Ι?ώ
'Οiεω,ς '!ΙΟιυ "Θ·θινιουι ς -σων, δειv ε.Τvαι
χ.n.τ, ·· 'to ιά..6-ύνια.το,ν. Ν ά. ύ π·ά.ρ, χ,ο ι>ν
βμιως ΙΟ� μ'η
α.'ΠΙΟΙ?IΟιυντες δt' οισ,:χ.
ό χ. χ.ια.�ηlγητ:η; λ�γιει 'Ιt'ειριι τιων έ
m;).έκτιων μελώιv 't'7)c;' άφοcούσης έν
ΒlfιΙεΙτια.Jν1νί(f τάJξειως, οτ�ι δ'ηλ. πΙ:χ�εισtύιρ,θfr�ιιrο.� χι:χ.ί ια'ύτ�ά. ιείς τόν Τε�'/1\σμ,ον ,οιά. 'tOV «ύτόl\l σ�ιΟΙΠ�ν,
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εί VIXJI 't( 't/o ά
· ΚΙα.m:χJVΙ() Ί'/"ΙΟ"i,
Δ έν ·ν,ομίζ.ω «'σ!ΚιΟΙΠΙΟΙV ιε.ίς το ισιη
οσ,α. &,
μεiί ol\l 'tΙΟί\)'!ΙΟ νά. ιπι:ψωθiσιω
Μπτ:ιλά.vι0,ς ε'γ,ρι:ιψε1 1ε.ίς την <ι'Ανά
πλ1:χJ01ι1ν» ·εί. ς ά.'Π'άιντησιν αιρ-θ,ριο,υ τιοu,
Γ. Οδτιο1ς, έlπiιζητων νιχ άιwοίδε.ίξ'fί,
μυισ-τιχιά •.
3τι ιοί Τέ· ικτι��νι:,ς -εχουv
έ:Πί ισ,χοfπψ •έιιtι.Κι?ί'<ηΞΙως gειG:χ.cως, έ
Π'ε<ΚΙ:ιλιέ.σ>θrη Ιείς ια.ύτο λόγιους τιοίi..
υο:ιισιι:)_έ:ως τη; 'Α:.γy)Δας Έο,ουι άη -.
tοΙυ τοlϋ Ζ'' είπόντ,ος,·' έ"Ιtι 1t1:χ,ρΙΟ,υ
σιί (f 'Ιt'λlείισttωv "Δ γγιλων έπισ,ήμ.ω ν,
ιιήμιεiς ,01ί Τέκ'!ΙΟινιες . εzιομJε1v με'τα
ξύ μια..ς μ,υ,ιrηκά., τια όπ1ο'ί·:ι oeιv Μ-
ΊΙ
vια;vτι:χιι vά. ,άmιο,καλυ.φ,θ,ω10111v».
άιmχ.Ψt1·ησ1tς τιοϋ �
· fιπι�ά..v1ουι [χ-εt ώς
έ,ξη,ς : ιι'Αiλlλά.
ι ο έ ν νιοt.»ίζε� ό �. Γ.
οτ,ι σ,ύτιοί, άκριgως οΙi λόΎ•ΟΙ\
τΙΟυ
tJΙ:χ:011λ:έως · τ,η; 'Αyγ)J.ας σιυvεtπιικΙΟυ
p,ουιv ειίς τη1v, άιντίληwί1ν μι:ις, ικαιθ··
-ί\v ·ύΙπό το .λιειyόιμ·ε,νιον· «μυ1στικοv>).
.
't!ΟΙυ Μι:χσ,οJ' ι�οιυ Ο•ι>Οεν ύ"ΙtιΟ,Χ'?\)ΙΠ't'Ιε.
't\001 't'O
όπιωιmή1t'Ο!τιε ,θι '(IOΙV '!"ηΙ�·
'9ρησiκε,υτ1ικ-ότη,.,α η το,v Χρισ,τιι:χ.
,..ι,σ,μόiv; Διότι, -θά. ητιοι ά.λη>θώς δυ
vΙ:ιτοΙV Vα ά.πι�Ι3εχ_ιθω!JJΕ-V οτι ό 6:χ.
τη:'λιευς της 'Α nλί:χ..ς, τό σύιμιυοολκ:ι,,..
τη,ς 1σΙυv, -τη,ο·η�ικΌτητ1ος,
ό ύΠ'ερασ,π�σ�της τη; πίmτ•εω
. ς, DEFEiN-SOH. Jι'IDEI, -θ .α �JJίλιει ά.vα..φι:ι!ν
οJον 1/t\ε,?1 ιφ;υιrτι'ΚΙΟU», -θi γο-ντος ,ό
π,ωσ�3·ή1Π'Ί'!ε
την
κια-θε· ιcrτηκιυtα.v
άφου, ώς
τι:χ.ξιν κι:ιί: -θσrηισιχ.εί1:χ.ν,
εiν:χ,: μ.άiλ,:σ-τια.. γνωσ,τιόν,. μέ:λ η Mrx-·
01:J<νί:χς εiνιαι χ,:χί τόσιο1ι 'ΆγyλΙΟι έ
πιfmκιοιπιοι:, �χι gέgι:χ(α έv κ.ουπτψ
κχί ΙΠΙΧΊ?Ι:ΙJdύιστφ, 01t1ειο -θά. ά.vτ·έκ•ειι -
το ιείς τηv· έiγvωιψJέlνηιν εύσυνει
ι ά. φι:χ1νε,?ως κ«ι δη-.
&ηισf,:χ.ν -τ,ωιν, ά.λλ
!)J�Ισ,[ιχ ;». Θα σιυμφω�ιήσ�ο,υν ,οιί ά
ν:χrγνώιrτl:ι .ι το,υ ΙΛΙΣΟΥ οτι ή ά.
Π'ά.v� η:;1: ς α. ί5τη, -θ.α έοίοιετιοι ιπαιο α;
νιοιϋν ,.
t0 t οΙυ.δήm,�rr,ε. Εχι�ντιο; ιχ οι: νOiv
ά,λ}λ,ά, ,κ,:χ.ί κι:χ.λιης πίσ't1ε1ως ά.ν-θρώ
'ΠΙΟ.U..

'Α).λ ά,,
Ιο,ιά. 'V ά. έ'Π':ιvέ λ'9ωμιεν ,
μfιπως 00,1,;yε -θα ε.π91εlπε να ιύιπι:χ.
χ'9οlυν ο.λ,:χ; τ,α μέιλη τηc;' ά.ρχοΊ,σι'ης;

ΙΛΙΣΟΣ

ιέ-ν Β?ετ�:χ.vν,ί� τ;ά.ξ,ειως 'ε-ίς την �λ
iλτ/v έχ.ι!vη,ν χwτ--ηγοΙ?ί, ·α.ν, τ<ην ό
, η-της,
;rοοί• :χιν ιά.ν-α,φέ1?&! ό χ. χ,1.ιθηy
τ;ω,ν ά':Ιγσ.'/Ιω'ν δ'η;λ::χ1δη τής Άγγλι
. η·ς ιπο�ιτι,χη
� ς; 'Αλχ.ης, η Γ,:χι).jλ,ιχ
. )Jά. Οι=ί- 1φ_ι-λιεί, ΙΠ'ηί �Qlyά.'#WV μό
. ν:()ν 't'!η"ς 'Αιγιγr'7ύ•ή;- η τη,ς Γa:wle
.χ
- ής Π\:1λιτ
ι ι• 'χ.ης; Νά ,9.,ειω•οη 1.i? .α..γε
. χ1α,ί τ,01υς Τέχτ,ο;ν::χ,; Β:χισϊλιϊίς χ:1.ί
π οίγχ::\πl:ι.ς &λ1λων κ�,,.,.c. 7J·ν )'J1.it- s·ξ
.ιέ,χ,.Ιίν<ων ,π:olt, ,εΙχ1χν σ.λ1λ,ο,rε �:ι.ισι�λε-ίς x
, :x1l α.ύτιο:Χ'Ο•:Ι.'tΙGIΟ-:ι.ς, τιους Τέ·χτο, ,ν:χ.ς Π�. ·οι�ο;οιυς τω·ν- Η.- Π. Α.
( ήσ�
. :
. ν, !ο,ε, οί ιπΞ\ ')ί ι-:J.σ�5rτ ε·ο:ι ι) , 1:•,U
12 Ποω-θυ:ποιυ,?'γο, .υς τη,; Έλλ
, ά&ς
χ .λ.ιπ .,
('σ:πιοldιώσι�ντι:χς' α'111:χ.ντι:χ1ς)
&ογ
χ.λ.ιπ. ολιο<J,ς :χιύιτ-ους ώς
• α.ν-:ι.
·"t'ων' ώς α;
- ο,εί,
, ν.ω π,ο,λιτιχων; 'ΊΙ -θεω
:εxΙ:xJ(!l'tlolι τ�ο!ύτωrι οο•γΙ1.ν·ο,ν της Σ,ου
- ηi&ιχη,;, Νο-QΙdΎjγi•χης,
Ίψ.οιχ11.ν-ι
.χης, Έ)'ληνιχfη;,
-<.λ.,π. πι?iλιτι
·χrής.;
Ι(,Χ1 μtl� ά,λ;λι·η άnr')1:,.f :ι, ή όm;. σ.
·άnrπ1ε1)tϊί -άιν1:χt1t1όα, iπι:χ1στο' .ν μ.έο· .ος μ.�
· έ:;>ω άιπιJ?C
·ά.ς έι κ1ά1σιτη.; · τ-ών, ιάνωιτ
, . Χl:t,
�ν. Πως έξ·ηy,εί αι;;ι:χγ�;: ό χ
-θ,ηιγ-r.ιτη
r ς, τ'ο γιεγ
, ιοινός τη,; είς τον
'Τ:εχτο: , νι- ,φόν μ,
σχεδόν τ:ηc
. υή
· ,σιΌ,ως.
ο.λιότητ, οrς τω:ν "Αγγ,λων
έιπισ1χό
mιωrν ; Μ ·ή,π�ω; Π
' 1:�1ειr
ι ύι,,.9·1ι σιχιν �.ε:, ς
-τ·ην Τε-χ-r· ο,νιχ·ΙJν μιύ·η,σ:ν π
- ,ο·ος ιi
,π,ε.λ;ιυ-θέ.οωσ
· ·,ν τ,η,; π.1.'t1ofoo1; των )η
ψ;ή!Π,ως ώς οοy:χ.ν,1. -της Ά γγλιοcης
·πο,),:τιχης; Π,ειοί α.ύτων x·:xl ποιος
οιαφώ-τ� ιισιV' • τω·ν ΙΧΙVΙ:Χ.'(ΙΥ,Wσ'νων'!ΊΟΙU
ΙΛΙιΣΟΥ,
'ΠΙ:ΧΙ91.h%τ1ω τά &011. ό
·Ί\ίiΠ::χΙΑJά.ν,01; εγ01, 1.ψJιν tε,ί, ά_π,6-,ντη.ιrι Ι·
1.i?,9-?ι�ι!) το!υ Γ.
(c'ΕJy,νωοίζιο(.JJεν π,
. ό(!Ιον, ή έχχλ
· "Ι}, :χ
··.σ�ί:χ μ;:χς τψ-α τ·η·ν 'Λγyλ
- η
· ν έχ
,χλι-r,σf·:χν, μ
ι iis9' ης χαι έν,ωιτ,ιχ
· :ι.ί
· ·7:'?CιΙσlΠiσ.ι.9·ειαι Ο:!lε.� ήγ>ΟΨt"Ο< 'χ,αί (δι !:
··ς-οογονl-c•:Χ!,
, :Κ:ι..ί έ.σχέ:ρ-θημεν, -θά ητο
·�υν1..τόν ή έχ1χλησ·ί·1. μ,1.ς νά ,ε:υ,�:- 
-<JΥ,!ε":'1! €>iς 't'OOIO'I
φιλ'ΙΙ-Υ.!Ο'υς δ,ε...
·>σ:μο-υ; χ1..ι -να σJζ' ·rι-r'Ω lνω·σ,ι·ν με.τ'
ίεοοοοχαι
�χχ
: λ. ηιrί:ι.,
, ς, o·i πλεί.στ�ο:
-τιης όπl)ffα,;, ,είν:ι..ι άναφ:χνο<.ιν Μα.-

',;:....
•ι

�·

. 1σ'_?'Ι'G,ι, αν '�ψ?όyει οτι ή Mfl.σ<OiV'i7r
ε.ί'v,1..ι -ά:ν'τ,ιχ,ρι. ·σ;τsι,:χ.νι,χόν · ιrψ1.'!'Ιεi10\'i' ;
"ιΟτ:ι ·οιέ ,ΟΙi πλιε:ίσιτοι τ_ω ν· :' Αγγίλ'ων ,1
έι1t1ι:σχόιπων� εί-ν,:ι.ι Μ.χσ?�Ο·t, i,ε�οιυψ ·
πεpι�
γ<ΟU''Ι"t'ε•ζ ι,ι;ά:λιιrτα, εις τιVΙας
ιrτάιrε.:ς χ,α..ί με τiά. ��CI; ���' .
λια., ,εi, ν"Ι,:, ιό:v:χ-ν'τ;ρριητο,ν .
ι ν. &έ ίΙ8ιi1.ν εχε;ι ·η 'Αyγλι'Οπ,οία
- ε ι,ι Μι:χισ�ο1νίr -α,ς μια.pχη ίε01 :t.1ο'χία π
τ\Ι)ΟιΘ'ί ή ,ά.χιόιλιΟ'υ-θος έπισ!'t!ΟJ...ή, ην · 1
,άπη;&θυ,νέ ιμιοι ό Λόρο10; ΈπίσκΙΟΙ-_
πιος τ�1υ Γοιυb?'στ'ε ? (WORCE- j1
10η;
STER), ύπ,ό ήιμ.ει?(ψ..ην,ί:t.1ν
'Λ.-;τοι-λί! c, ,υ 1934., ,σ.1t1μτώjν, ε.ίς έ.πι-'
ιrτ'Jλή'ν ιμιοιυ, •&; ης το·ν ηp·ώτ:ω'� '
πεοί της ,στ,άσ,sως της 'Αγγλιχ1:χ.w- ' 1
χη,ς '1.Ειχιχ,λ�ησίσ.ς εν:χιντ,. τη.ς Μσ.� · ,
1
ιr-ον, ι·:χς,
. 1
(('ΑΥi:χιπ·φ·έ Κύο.ιε ... 'Η'μ:εiς έv 1
τ'η έ.κικ:λη �f Cf ·τη
ι ιfα.ς .. Οε. v vi
ι ι; '1-\.γγ λ
ο-θε, -τήσ-:ι.με-ν, ε-ύτJ' χως, τον αιχιαιμ1 πιιχ,'ίjς έχχ.λ:-η
7'τ:ο.ν ;,J:χ,νόν:1. της -π1.
σ
ία;,
ο·
σ
ι
τ
ις
σ.φοοί):ει
ολας. τσ.ς μυ
·
στιχ1άς έτ:χ
, ι,?εί:χ.ς. ΕΙμ,:χ.ι πεΙΠt��σΙJ,έ
ν,ο� οτι η έ:χχ:λησί:χ μα
· ς. εχέ.ι �Ηχ•:χ :10 ν τ<
- η'J ·ήσ:ι.,σ':χ. α.ύτ•ηΝ τ71 ν στάσ-:ν 'Η Μ.1:χ'Το,νί' :ι., .δ,έν εχ,Ξ!• τι έ ,ν έ
:χ;υτ'?J τ·ό σ.ν,τι, ,rι-,9,έμ:εν·ο ν. ,ειίς την Χ{Ηστ::ψ:Χ1ϊν ·,9,ο,ησ1-<εί:ι.ν κ-αλ g:ι,σ'ζ,.ι J•
τάς άο;χάς τ'flς έiπι της Βί(>λο,υ χσ.
τ:νες τιων g_,._,θ,μιιϊ',, ν τ<ης εiν:χ-ι Ίf?'σ
· ,:�'-'ι··;�·�· tH .�f.�σ�· ;tα. ?·�ει ε�ν"lt, Ί
c•<Jτε ηc;ιω!σ,,; 'ΠΙΟ't"ε ο-rι ε� ιν,:χ,ι vψ 7r .... '
,
,,� '
,ι
'λ' . "1 '
σχ,ει1., οοο
.ιαφ�-ο,οΙV αν ο ιγιοι: 1v αισ-ο- Ι. 1
νοι πιοοmπ�:χrθcιυν '/11. τ·ην [ΠΙ'--?QJσ>τήΟCΟΙ!·σ'τ ΟΙ! 't ω V
σ,
· αυ,ν τ,ο.ι« ύτ, ηV, 0 ί
Μι:χ,σόνων,
r,λ·ηpιχιο-l χ:χ.ι ,λιαi�ιοί, : '
πά:νιτο,ε σ.πέχ1�101υιr1.ν ·την τ�ο,:σ.
, ύ-rη"Ι ·,ι·
σ.ντ;ίληψιιν. 'Εν 'Αγγλί�. ·η Μ:ιJσ,ΙJv, (ια.
ε,ίν-:χ;ι τ,εο· :χ.στf,,. σ.οιειλιφότης κιαί ά
δια
'ΠΙΟ:rΘ- λιε.ί μisγά,λην εύJχχ
ι ιΙp ί OOV
τ.Ον χλΤ�ι ιQ,V,' ωσ-τιε �· 1Uτο:; -ν·CΧ. ά.ν1α.
στ�οέ'ψΞ>τ':tι μ,έ >τ'ΟV λα.ον έν εύιrοχεί
έ.πιχ�.ινωι'Ι·ί�. ΊΙ ε·ίς -τας -rυνsλεο
�ι.,; τ.η.ς .Dt.o� Υ.ια.t είς τσ. γε,�τα 'ΠΙ:1.JΟ'Ο'Uιr' ί:χ. τ'ω"Ι χ·λ·rιι�-ιχ
, ω·ν συν-rε� 1
)vεί . είς το νά κο:α,r.:;.;.:ι.,ι ύψηλα ή ]
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ΙΛΙΣΟΣ
�'ιιοςι n«i�OV' ιμ{�ο,ς είς την ά.ΟΙe>ΑιφΘ,
ι π-ί,σχ ·οιπ,ος
'"'rη.-τ-α.,
ά.φο.υ ε1yεν· �μην, έ
',χαί ο, ύιδέ Π?ός στιγtJίην• μ.ετφ.ιλιή
--θ η•ι δ, ιά. τ,ουτο».
·
Π :φομιοι',:χ.ς δ.1αι
· gsg:χ.ιώσ�ειις πεφί.
"'t'W!'Ι φιλικών σχέσ,εων, της ά;yyλι
.:κι,.ν1 χ η; ,έιv.ικλ
, -r,τία; "Πρό, την Μ:ι
ι α:οέ.α,χ, ε μο,1 yJ:x.1 ,ό π-pό ό
-σt�νί:ιν π
, ις έλ-θών έι7Ι'ίσ�χ,οJ.:ίγου έν Ά-θήvα
' ,rος, 'tιοίi
. Ρίiπιον• , έν φιλι,κi\ σιυνι:ι"Vα
, 
"Ο"\'Ι?ΟΨΊΙ, "Π:Χι?ΙCιυσίι; τ<ου Σ. Μη't"�Ο
'ΠΙΟ1λι!'t cιυ Τ?:ι.πιεJζο;υνιτιος χ. Χο,υιrά:ν
-.'θ.ο,υ. «Θά. ητΌ· δ,υν,:ι.τόν νά q;ι:Χ:Ψcι:χ.
'. <1-θωμε;y 13τ�ι ό φιλιόχοισττος κ,:χιί ευ· 
•ΟΙε:gής ά.γγλι,χ 'ός χ ληοο,ς ά:v,ήκει ε, ιίς
,σω�:χιτε.ίο:ν
έ, χ
. -θpιχως
ιπι?ός τιόν
J(,;i ι CM"1,αν, ι Gl',J,όν ιδ,ιι:ιχιείμε.ν οιν ιχ:αί έ
ζύΙΠ"Ι'J? ε,τιοιυν ίου,δι:χ.ιχιου· ς. 1η ά-θεισ 'η'
1
· χιοιπ<οιυς;».
::χιους σ1
Κ!α1ί 6μ.ως τh όδ�νΥJ?'ό-,.· ·έιν Π(J'ΟΙ,
Τ
ι,.
t
,
\
t
:κ•ειtμJεν·φ sι·ν,:χ.ι, 0l'tlι ιεγρα.φη χ•αι. υ--πιsγιοάιφη, ιείς lγγp:χιφοv σ,σιfί:ι·οω
, t"' ά.
·-τ-ης ιποοελ
ώς πσόσ-θε't",Ο'V
ι εύ·σειως,
;ι.,ΙΧft'ά. τ.οΙυ Τε;χ τ!cJνι·ιrμοi> έ1ηχ_εί- :pη
μ' l:ι •3'τι: c,O�'t":ω, 'Π}QΙΟ!δή
, ),ο,υ ουση;
-τη, μεταξύ Χο,1'στ.ιi:ι.vισμου κ,.ί Μα..-�
· ονίι:χ.ς άσ>φ.�ιιgάστου άv·τι-θέ: ,σιε .
ψ!Jσ'tΧ•ως• ηχ,θ "Ι'/σ':Χ,V
αιί ιχ;παιv'τΙ:χ.χ,ου
�μέv ά.λιλόδο, ιξιο,1 ',Εκχλ:η σ,ί:χ
. . ι ε ί ς τό
"ά; τα.χ:Sω,σ,ι'V
ντφ.
έ
τωπι
οι
τη:
�
"λf:χισ,ονίας, >χ.αιί ο,υ μόν,οιν ·η Δ 1J!"Cίχ η
..Ε)κ�η'Ι'σ{:ι., ή χ αί δι' ίΙ8i:1οιυς λόyο, υ,
, 
�ι' •αιλιλΙ.ιπιχλλήλων πι:χ.πιχων ,έγιχυ
�ιλLων κα·U't"η\?tάσι:χσ1
ι :1. την Τ$χτο
''/Ιt'Κη-,., χ!η:·σιr ν, i'λιλιά. χ,:ιί α,
ι ί ,\Joiυ1 ι Με.θοι3ι,ιrτιχ:χ.ί χαί
, �ηο:χ.vιχιχί. οι.:ι.
n Ο,εlσlbιtnεοι,αναι! Κοι"Vόrτηττες έιχ ή
πlοiός
·ρ�ξ«.-,. 1αύ.τ'ην άσ1υ,�gf,ιj, αιrτοv
;τ-όν :Χρ·ισ<τι,α:vισμό"V».

l<ρίνατε μόνοι σας...
. .ι1ί.λ,λ,η ά
, π
-κΑΙ -rώ?ι :α VJί:x.
, ορ, (: α,. ή

"t'ε.λε.υταιfια., ΙΟΙύrιί Gειg:χ.ίως δ+ότι 6έv
Νά. δ,εχ>θωμ,ε•ν,
ίmά.�)'. /J,υιν, ι1ί.λλαιι.
. κ,α.τά. &ια.-r&�.ω01ιν >nι; yνωΙJ,:ιr-ε,ύιαfε,(ι}ς της ΘειοιmyιiΧΎ)ς Σχ;ο�η,ς, διά.

-t10ιUς .ε·ύ.σε1�ε1Φτ1άrrοιυς κιαλ συv't'ηκ,η•
, ν.διρα.ς τη.ς ·η
τ-ιι?tωιrrι.,::ωv :ά,?1'/..[;}� ι1ί.
μwέ·�ι:χ.ς χσtΥοω-� <lί όπ-οίοι χ :ι.τα.
λέ:y,οvται ει
ι ίς τιους χ ό� � Τε
1 01υ χ1:ιί των· όποιίων πολλιο:
χιτοιν·ισμ:
ιο.ύ μό"Vο;
ν χ, :αJτ'έσ. ",(.'ΟΙV καί χ1:ιτέχ>01υ
:
m:·ν άνώ-r:ι.τιχ. άξιώμ:ιιτι:χ.,
ά.λιλιά.
χια.ι 11ψ1αισ,έφε? 'Οlν κα·ί πρ:οισ1φέριο,υσι
, ύπ·η,ρε• ΙΙJ'ί:Χ.ς , πφοc;
,ΠΙ:Jιλυτψ.Οrtά
, 'tl:Χ.ς
't"'l')'V
έ, χχληι.rί:ιιv, Ί)V τινε.ς
ΧΙαι
Οτι ε1πισ-τό-τ�τ::ι
ύ1rη�,ειτ1�Ιt)v,,
άvχι:ιί
,v,:χ.ι άντt-θii)Ι-r1ισχ!ευ, τ.ιχιοί'
τι.χρ,iστια
J. �
rπι�οtδιωμιε\J
· ν1ιχ'b1ί;
τό yε.ιγονιός οτ•ι .ού, δε1 ίς μέχ9,ι τ�ς
σήι:.ι,εl?'ΟV Τέχ•τωv ήρνήrθ·ιι τό Σύμ
Gο·λ, οv, τη,ς Πίστεως της 'Οο'Ι9<οδ10ξίι:ιι; , , ,ο �15\έ τ+,,ν· Έιχ χ,λη,σ·ί:ι,ν τ·ου.
οιύιδ' επρ:χ1ξέ ττι ίΚ'αιr' Φt>'t'ης, "CI0iυ
έν τφ συνόλφ
l'/1:X:V't'ί,oVί μάλ
· ιισ<τ<i,
'tlW'V όίει; χ
· v,ύου: ν, 3λως έξ:χ.ίρ- ·ετο· ν σιε
Π?ός α.ύ'Μ)"Ι
�α, σμ1 ,όν κ,:χ.ί ά,
· yιά,πην·
,χι:χ.ί tια.-θυ>τάτη,ν •εύλάifιει:ιν ,πιοιός -rά.
�έισ:μι1::ι, μ::τέ· χοιν-τ'ες αύτιοί κr�ι α.ί
1cιίχογέ·νειlαί τωιv
των ίε,σω
· v μυσ<τη
: , ,
. ,ς εύχχιοιιrτ
r,l�ω·ν της -θε,ία
· ϊ:ι.ς, γά
μ
· ν ίε?ω·ν 't'ε.λ•εrτω•ι
, ιοιυ .χ.λ.1π. •Χ':ι.ί τω
, ς,
της Χ'Υ11�,f:χ.
μvημο :rύ·νοιυ,
χ,,,λΙ.Ιπ.;
"&ιο· ,ντ-ε,, ύπ' �ψιv, το yεγovo c;
ττου
l τ' :Jι χι:χ ί -τό 'ο. τι ή · έχ�Λ ηισ,ία ποιο�
οι,ι·ι,�:ιν, εχει, να. κ
. :ιiλη
: , 'Π\Ο()ζ έιαυ
. 't''Ι')'V
, pι σ1χ>0μέ
χι:χ.ι τι�ύ, -έιχ,i,ός α.ύτ·η.ς ε�
νι:1υς, :cι�ε·οωτώμε"9:ι έά.ν σ,υμgιι6:χ,ζε'
τ:ιι μ;έ τό ΧΟ· Ι·στια:ναό'V
πνεφJα,
ιά.λλά. χαί
ττούς χ•ανιόν,,.ς
ττ7'Jς
των
έ, ,χ1χ,λη101fα.ς, ·η ιάπ
, ,ώ-θησις έχ
οοό.λ'ΠlωV· :ιύ-της σ.v,.9ο. ώπω·ν, οί όπ,οί
σι -θεωοο!ίiιν κ:χ.ί 8ιαχ1ηούσσουν, lρ
yφ ιχια.ί λόyφ, έχιh!ο:υς ,πιι,στά.
· μέιλη
της 'sχχ,ληισιi:ις κ
, :χ.
, ί μά.λιστα
εί:;
έπD.χην χα,-θ' ηv εχει ,αϋτη 'V' ά.ν
τι.μ,
; τ, ωιπίσ,η, ,δε.ι&ηλωμέv,οιυς έχ-θοοuς
της; πως :δέ νά. χαι�ι:ι.χτηοίσ
· m τις
't'όν ίεοά.
, οχην •έχ,iί"Vιον χ:ιt την 7Ι'Οοc
ξιιν 't1Clυ, ιό ooroi'o·ς έτφ.ώφιησ1ε,ν ίε9έ, α, τε, ,λιέιr:ιιvτα. τό μ,t)ιrτήοι.ον τηc;
�α!mίσεως �ιόιτι ό άνάιδιοχ_,ο,
Τείχ-r:φν .χ α
, ί ι;;· ίς α.λλην πει· ?imω,σιv

μ,ε

η-rο,

ΙΛΙΣΟ:Σ
· ·ίσ_ν
'tlOU
τ'1}ν wo�vων
ά.πηγιό.p,ειοο,ε,
μυσ'τη.?ίΙQ.υ της -θ-ει!ια.ς ιειύ�·� ·ισ'!'ίας,
ε.ίς
οιότι ό ζη:τήσια,ς να μ;εr.ά.� η
αhτό �c, Τέχ-t<�νν;
ΤεJJειυtrων . το αιp,θ,p,ο1ν μ;ου, p.ν-σ.
φ έ p,ομια.ι ·Θίς ιο σια. τ:ε1λιευ>τ'W'V τον λό
γο"/ ,ό χ. 1χwθ'rj!yητης ε:ϊπε:
«Το
, ύ μό
ά;ξιοlπ:αΙ?!:χιτιή�η:τ-οv ιεiνια,ι' οτι ο
ι α..%Ιλ�ιχ'η
νον ·η Ρωμ,α,ιοχ'Ε}χ'Χ;)ν,η
mα ιά,v,έ,Χ'�εjν ε, ,ί>?, έ, -θη άντφ,bι-ω
. 
rn,ο·ς
'7ψος1 τον· Τε'ΧιτΟ"Ιt'σι,.όν, riλλ'
έισrι..άlτως χα.ί έιξ ,α.ύτ:ών τιων Άγοοχ.ΙΟύο1Ψt1α,ι
γλιχ·α.·ιων
,έιπισ,
· χ-όιπων
·
K�l 'tΙΟUτΌι
φωνι
· :Δ: χΙ,,τ-' α.ύιτιουρ>.
ο�ά ινά. χ·ψω,
άποχιλ•ειιισ•ηχως cι·αί
μόνιον ��ός •&ς'1J/Π-η,�έtι-ηCΙ'ιν της ·άιλη
· c, �ία:ν Ιο�όφ-9-ωσιν της ώς αινιω
-θiειία.
φpcχσ.ειως χι:χ,τά τ�όν ά.χόλιοιυ,θο,ν τρό:

r.αν: «Το ,ά,ξιt0n.σ.ρ1:ι't'ήprrft10iν
ε-Τν«-ι:.
οτι, χα.ίτοι ή Ρωμι:χιι'Οχιαιθ.οιλ�χη ':0χ
cιιλlηι1&α. ιά,vέχια.-θιεν εή,ρ,έ-θ 'η · ά.ν't"ψιέ- ·
'tiωm-ςι ιπτριος -rov Τε.χ'τι0<ν1ιισμόν, σJ.iλ�
έ,
, ιrχ ιmως χια.ι έJξ Ια.ύ'tl<ί'ιν wν οι..ύ
κ.λ:ων 't"·OU Βια.τι.χιαινιοο
ά.χιούιοiν"tσ.t
φω:ν«λ αρ·CΙ'ειως της rit1ρoς τ·ον Τιεiχ'tΙΟ
Τό γιε��νός
νι. φ.οινι άντι,θ.οοειωςJ>.
ιαιύ>τό ά.νεγο:ciφη
�α.'t"' έιπια,νά.λιη�φιν
·ε1ίς τ10ν Γα.λ,λιχον τυ�οtv, έ.σχά.τlιι)�
�έ κι:χiί ε- .ίς τά.NOUYELLES LIT-

T:ER,AIRES.

Τέλιο·ς, ιάνοοφέριοΙJJ:ιι -χα.l '7tlάDutν"
.Jίς τό τιοlυ χ. χια.-θηιγη,τ,ου:

mό,πινι 3Ιλων Ια.ύιτωιν,

,,Κα-

ισχημι:ιτ:fl(!!α.τ,.:;

�όνιο'ς ,σ,α.ς χ:ρί1σιιν
, ι1>.

ΑΛ!ΕΞ. ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ.

Κ. ΚΑΒΑΦΗ

Δεν άνησύχησεν ό Νέρων οταν qκουσε
του Δελφικοί) Μαντείου τον χρησμό.
«Τα έοδομηντα τρία χρόνια να φοβάται».
ΕΤχε καιρόν άκόμη να χαρεϊ.
Τριάντα χρονω εΤναι. Ποιλυ άρκετή·
εΤν' ή διορία ,του ό Θεος τον δίδει
για νά φροντίσει γιά τούς μέλλοντας κινδύνους ..
Τώρα στην Ρώμη θα t,τιστ.ρέψει κουρασμένος λίγο,
άλλα εξαίσια κουρασμένος ά,το το ταξειδι αύτό,
που ηταν δλο μέρες άπολαύσεως στα θέατρα, στους κή,τους, στα γυμνάσια .•.
Των 1τόλεων της Άχαίας έσπέρες ...
"'Α, των γυμνων σωμ
· άτων ή ήδονη ,τρο ,τάvτων ...
Αύτα δ Νέρων.. Και στην Ίσ,τανία δ Γάλβας
«ρυφα τό στράτε.υμά του συναθροίζει καi το άσκεϊ
ό γέροντας δ έ6δομηντα τριωv χρονων.

.,
'

ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

�ο

ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ�

Τό «κατηyορω» yιά τόν Πάτια Πίο 12 ο
που συγκλονίζει την Δυτικη Γερμανία
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

ΤΙ

π ΟΤΕ• δέν έτά.?α!;. πιο b:J'.•
-Θ.ειά. τίς γε·ομ:χναές ,συνειδ·ήσεις,
άιπό την έ.r�ιοχη της δίκης του "Λ·
Ί χμJαν,, �σο εν:χ -θε:::.τριικό
ε?γον
σ'Χ_ΕΠLΙΚΟ μέ τον ρόλο του Π άπ,:χ
ΙΙ ίου 12ου· κ:χ,τά. τον 100λεμο. .\,
σl)ζ'rjtήΙσεις !;εΠ'έ?α.Ισαν,
';'CL ορι-χ,
της λοιyοτεχνικης κοιτικη; κχί i
πη�σχό,ληΟ':χν τον Τύmο, τόν· αμf:ίω
νσ, κι:χ\ αύιτο ά1κόμ η το Κοι,νοbού
λιον. 'Επί1σ1κο1tοι έςεσπ:χ.·θω1σαν κΧί
bργαίνώ1σεις λα�κων πο•οσ
1 έ-θε1σα·ν τ α
ciν,α-Θέμ.:χ:τά. των είς έ.κείν:χ των κλη
(ΗΙκων. 'illσ1κ··φ,ο-θετ·ή,θη1σ:χν δ·η,,J-όσι·
αι έ..κ1&ηλώσε.ις ά1t1
. 0Ιοοικψ.α.σί:χς. 'Ο
m1tπι1κος Νο, ύνrrσι,ος μ:χ.λιστα έν,�
γiί έοεύνιας γιά. νια έ!;α,κο, ιοώσΊJ
sάιν εfναι δυνα-τον νcι. JΠΟbλ η-θ'fι
κσ,τά. του �πευ-θύν,ου μή,1,Jσ
ο ις έπι
3υισ'ψ1'ι;l,+ισει νεκ?ω·ν.
Ό ύ11tεύ-θυνος είν,:χι fνιας ((ώ?γι
. (!'μένο1 ς» νε.· α?ος συγγ?:χιψευς 32 έ
των ά.πο την Βε'τ'σφiχ.λί�ν, ό χ.έ?Ο
Ρολιφ Χόχουιτ, ό άποίος ωτρέκ-τη,.:

)ο,γοτε.χνικη φ-ήμ:η ,μέ ενα ποωτ()
·.9-εαιτρ�κο εογον, το όποίον χαοα.ΚτΎ'ρίζει οχι ώς τοα,γωοr α,
ci"J,λ'
ώς ((Χοιστι:Χ
, '.ΙL·ΚΟ δριiμα». Το ε?·
γ,ον εχει τον τί-τ1λ,ον (<'Ο Τοπ.στ·ιι·
οητης» ( του Θεου έιτ:ί της Γης 1.
, ίνο, είς
'Όταν έ.παίχ·θη στο Βε?�· λ
((Τεά.τ,Q άμ ΚοJ,Qψύρ
το μι1κ?• ΟV
στεντ:χμ,,) είχσ,ν τοιχοικολλ·η-θη εί
Οωϊ;Ο!ή1σεις -πχ·οαχ.αλοϋ
, σ�ι τΟ κ1οι 1JΟν
'ι' άιπο9ύη1 νά. Π?ΟbΊJ εί� αύ-θοpμ +,·
-:ους έκο·ηiλώσε.ις καί δύο ά.στυνομι
/.οί έ-φοούοουν το (C:ρου:χγιέ)). 'Εκ0Ύ'Jλώσεις οεν 'ε γ. ι·ια.ν - Εχ
· τό:; �τ:;
μεοικά. ((γιούχα» κ:χλ σ:ρJοίγμχ,α.
πi�t) iπνί γ"fΊΙσ"-ν μέσα .sίς μ.[:,.ν �ύ
�,λλαν χειρΟΙκροfτημιmων οταν ·η Χύ·
λαί,χ επεσε, κα.ί το ΚΟL'ΙΟ'Ι σηκώ-θ·η
ΚΞ-, πλη�,ς δέους.
Το 'έογον -έ.πι�κης μοο9ης �-,&
μ�, τό bπιοί<Jν
έχρ ειiζετο Ξ:Πτά
ώ?ες y�ά. να π:χιχ-θ'?i όλό.Δ-η?ο -θέτει μέ ενα. είδος ψυχοιiς όογη;
'
f!
'
\
,
'
,
κ:χ.ι οιαιοτ·ητος τα; εοωτηισεις · εκείν:χς είς τα; όπ,οίας ()ί πλείστοL

,9.α
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Γε-?μχvοi Κχ-θ-r,,λιΧ�t ;ιχι άλλοι -θά
, �
'
\ ιι
Π?ν'τψ.νυσ
· χv v :χ,;:�χ�ησουv με εν1..
.πεΠ'λ,; σιωιπη;. Γιχτί ό Π iπσ.ς Π ί
ο; ό ΙΒ' δέν ϋψω1σε τη φωνή τ<J-υ
.χχτά. ,.;ν πάλε,υ,ο, για. v-x κχτ-χ.δι
.:ιJάσΊJ τη σφα.γη εξ iχχ-τομμυρίων
'.06?:tίω·ι; Γιw.i οέν Χ"Χτήγγειλ.
τό Κο1χο,?'οα.τον -του 1933 χ-χi δέν
sχά.λεισε τού; άπ-χνοτ:ι.,χ,,υ J{,:ι,,θ,ο,λι
τούς έv Γε;,μ:χ.νf q. ν,
ςι._ούς ,χ,:χ.;
ά.•nι,στχ-θουν, σ,τά. -χ'iσ;ι:η του Ναζι
στι;ι<1υ κχ-θ-.:στώτος;
J\.ύ�:ιt είν:ιι αιt εtωτήσΞις που
σt?cιχ:ιι��οϋv τ α. ίΟια :χ.ί σθ·'Jμα:-τ:χ. rι.·
;
, συνzιδ·rισεις
"'iησυzι1..; στι;
εχα-τ<Jq..,.
μυ1?ίων μΞσηλίχων Γε.?μ-χνών, Ο'!"''Χ'/
τα. α.γο?ι:ι κ:χ.ι τα ΧΟ?t"!σι:χ. των επιιιrτ-?i:p�υν άπΟ τα. σχοJ..εία και έ
vωτου·ι πώ; η-τ ο δυv-χ.τόν vά. έψέ?
-θιησχν n,θ.' •ον, τ9όπον
έφέ?ιθ·η··
σσ.ν.
Ό zε,;? ΧόχοιΥτ, οε•ι ·S.έτει ά
wλώς τά. έ?ωτ·ήψχιrσ.:
ΙΙ,ροχωρ,:
χα.l Οfνει :Ιιπivtτησι, δfχως νά φεf
Ωει-cαι τ'Υj; εύΙ1.ιι�·rισf:χ.ς ()ύ&ενό;.
«Τό 'έ?γον μ<1υ δεν ·ίy,ο, δυν,-χτόν νi
ίχ», ?
ι σ να εΙ
i)το ηχγω
�οο
... lο - Υ ΟΟψΞ , ' ε , \; Π?ΟΛογι;ιου
σημ
, ειωμ-χτος ,στο
•
-πρόγ?:t�J.ιμ).. ccc1ι1ότι -η -πνοή το,U πφχι
γ'μαπι;ιου 'με' γα.�'εiου δ'εν ύπά'. ?rχ.ει'
σ ο"λ -χ -χ.υ;-χ τ�- Ύli.'f<Ιvοτα χ11..ι τ:r.
7t'�?tΟ"τ�τικ
ι α, Δεν είνι)..ι τtαγικά..
Εiν1.ιι i.ι.πλώς έιπ-χf,σzυντ-χ χα.ί π9έ.
πε.ι vά κ::ι.τ,1.ιδι1χ::χ;σ·Sο,ϋν. Τό �?γον
μου εΙν�ι λοι-wΟν, Ο?&μ1».
'() lI :χ.πχς τω ,εi•ηι σ�ε.δόν μf1..
κ::ι.φχχτού?χ - �ν-χς ψυz.ρός, ύπ,
λ�γ!!σ'τιχό:, άι?ι�aτο1χρ,.τι�"Ος �αι ά.
r λω;.ι.α.<τ·η;, τοσο, αιπφ.ε
Ύε?ιω;ι_ο; οιπ
μ11Χ1?υ1σμένο;
άrπΟ τα ά.Ψθρώιπινα
( x-xl ά.πQ -χύτbν άικ.1ό:-,ι .·rι τόν ΟιωγμΟ
Ε1,.,,
'
'
'
'
'ί:�'ι ' � 0?αtων α:πο -τ�r�ν Γκε�CΡτα.π?,
,
,
,
χ:--;ω α.π� τ-χ ";'Χ?•:Χ.�1.>?1.. του_ Βα.τ:
_
'Χ 1.,νQυ)
ωστ
' li. ως ,μον,σν πρα.γμ,1.Ι'!ι·
xbv έ�ι-S.?hν ν&. 6λέ.πϊ1 τΟν κομιμ..ο·)
vισμ&; τι;υ όποίου ·η 'Ε;ιJχλ·ησί,-χ ό
φείλε.: ,,,:χ έ.πιζ·ήσ·!Ι· Με ciλλους λό
γου; ό συγγ?χψεύ:; χ-χ,,θισ, τα τό·ι

,οη

\

•·

'

'

\

f

\

1

1

'

lI ί�·ι Ι Β' �π.ύ-θ.t1•Μ γι:χ τον -θά.να.
το. 6.000.000 'ΕJ6?α1ί•ωιν, έmειtη
δεν ϋψωσε ψω<vή ..., ώς ωφειλεv ;
ά.νεΤ,οιπ:υτη,φ,1τ·ης του Χ ? ιΙσ'του,
1;:ιφήτω:; των ζ-,,Ρ.J,ιών πού -θά. ίι
cpίσ"t'-χlτο ·η Έχχλ·φί.:χ..
'
Χρι<�"Ε•ι-χ� τcιπcτ� ·η?;,Ι"η� -:ο,υστcυ}), bαζsι τον "fι ?·ωιχ. το1υ, εvα.
vα?ό Ί τJσ�ο,ufτηιν, ό όπ<1ίο; ρά.G:ι
'
τQν Ασ1τ�?':Χ. τ ν·ύ Δχ.υ':δ σ,τ ό 9ά.σ ,ο.
του. x:x.l ,πηγ;χίνε-t vi 1:εrθά.v-r. στ;
.
, Α,οιυlσ'b!'τς, ν:χ λέ τι v.χ.τά.μουτ-ρ:�.
στόν π οοπ:r. Π'ΟU 'έχει -χυτό Π'?Ο
όφθχ,λμών ;ι.:.ι.ί έξ::χ;χ,οιλου-θεi vσ. σω,
Ι
1
,ι
Π1it'l'!J, σχε'1tιτΟιμΙi., ν•GΙζ μ:r.ν 'Χι}?tΟΙ'/:
«"Εν-χς τέτοι:,ος Π ά.'71'::ι.ς
... , εiν::ι.ι έv•
κλ 1χυ.,:χ.τ! :χ. ς».
ι ωμε, μf-χ ΟΙΧΥ,
Ά1λλά, ας Π':Χ.?W'έσ'
ν-η του �?γc,υ, την πιό χ-χ.ρ::ι.χτη?t·
στι1 χ·ή, -χύτη 'Π'Ο•ύ -θsω?·ίJ-θηιχ ε ωπi
Τ?Ι'Χ- σι
, ;ι-χ.•ιιδ,ά,λ,ου» για. τούς χα-θ-01λι
χι>ύς.
Εiν11..ι gνχ,ς δ.ιάιλογος ά:νά,_ωεισ•α.
στό'Ι Π ά.Π
" -χ
1 ΤΙ ίο 120 ;ιαί στόv
καιλΟ Ζι?t1σ1τιανΟ Ί·ησουίτη Π%τtρχ
Ι=> 1χάι?ντο, Φο,ντάν:ι.:

ΠΑΠΑΣ: 'Ένας διπλωμάτης εΤναι
ίιποχρεωμiνος να 6λέπτι πο>.λά πρά
γματα -κα: να σιωπδ:. 'Όποιος
θέλει να 6οηθήσι:�, δeν πρέπει νόι
πρc,καλή τόν Χίτλ,ερ. Κρυφά, δπr..�ς
οί δύο lερεί'ς μας, σιωπηλά, εξuπνα
δπως τα ψίδια: ετσι πρέπει να άν
τιμετωπίζι:� καν.εις τόι "Ες - "Ες.
'Έχομε κρυμμένους έκατοντάδας Έ6ραίων στην Ρώμη. Έξεδώσαμε χι
λιάδες δια6ατήρια! Ό κύριος Χί
τλερ δεν εΤναι πια -έπικί•νδuνος.Στην
Πορτογαλία καi την Σουηδία, λέ
διαπραγματεύεται
με τον
γ,οuν,
Στάλιν δια την εiρήνην - 6ε6αί�ς
φη.μαι, αl δποϊαι ομως μδ:ς εΤναι
πολυ άγαπηταί, διότι γνωρίζομεv
δτι δεν t
, xouv καμμίαν σημασίαν
καi δμως έλπίζομεν δτι α! φημαι
αύταi θα ;κάμουν τον λεuκον ΟΤκον
κα·i το λονδϊνον π>ερισσότερον προ
θύμους δια ίιποχωρήσεις. Όψείλο,.
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νcν να διαπραγματεvθώμεν, δεν πρέ
'11ΕΙ 'llα τα παjξωμεγ &λα είς βάρος
"'ιης Εύρώπης και να κάμωμεν τον
Στάλιν κληρονόμον του Χίτλερ.
ΡΙΚΑΡΝΤΟ: Ή βοήθεια που ύ
-παινίσ.;<εσθε άφορα μόνον μερικους
''Εβραίους είς την Ίταλίαν. Το θέ
α,ια αύτο έξητάσθη έπανειλημμένως
και lπαρκώς. (Στρέφεται προς τον
Πάπα). Ή τρομοκρατία δμως όργι
,άζει σε δλες τις χώρες! Μόνον στην
fiολωνία ιεχοuν δολοφονήσει μέχρι
τώρα 1.800.000 '5βραίοuς. Ό ά
-ριθμος αύτός, Παναγιώτστε, lπεβε
�αιώθη τον Ίούλιον lπιοήμως δια
-του .Πολωνοϋ
πρεσβεvτοϋ είς τον
Λεuκον ΟΤκον άπέναντι του παπικοί)
έξάρχοv είς την Ούάσιγκ1ων - έ
�ομένως δεν εΤναι δvνα:τον να lπι
ιθvμη ό Θεός, να άγνοη ή 'Αγιότης
,σας τον άριθμον αύτόν!
ΠΑΠΑΣ: Σας εΤναι γνωστbν, πά
τερ, - δια να σας άναφέρω ενα
παράδειγμα, δτι ήμεί'ς ηδη προ
·έβδομάδων lδείξαμεν προθuμίαν να
'6οηθήσωμεν τους '5βραί οuς
της
�ώμης,
που έπρόκειτο να σuλλά
<6οuν, να τους βοηθήσωμεν είς την
,άνάγκην των με χρυσό, με πάρα
-ιrολυ χρυσό; ΟΙ σuμμορί'ται του Χί-τλερ εΤχσν ύποσχεθi\ έλεuθερία:ν είς
-τους Έ6ραίοuς εναντι λύτρων. Έν
,σuνεχείc;-ι ήθέλησαν να μας lκ6ιά• -σουν άπαιτοϋντες ενα φανταστικον
-ποσόν. Και δμως θα το έπληρώ-να
ιιεν!
ΡΙΙ<ΑΡΝΤΟ: 'Αγιώτατε πάτερ,
J:γνωρίζατε έπομένως, ηδη άπο' έ
'6δομάδων, ποίας προθέσεις εΤχαν
τα "Ες - "Ες σχετικα μί τους Έ
<6ραίοuς;
ΠΑΠΑΣ (ερεθισμένος και ύπεκ
�·εύγων): Τί εΤναι αύτα που �λέτε!
Ό πατηρ Τζενεράλε - άρχηγος
-rών Ίησοuιτων - εΤναι δuνατον να
έπι6ε6αιώση πόσα lκάμαμε ηδη ύ
--περ των Έ6ραίων. Τα μοναστήριά
- μας εχοvν άνοικτας τας θύρας των
,δια να τους δεχθοϋν ...
ΡΙΚΑΡΝΤΟ: Άγιώτατε, σας Ι
κετεύω με ταπεινοφροσύνην: Άποει5,Λήσατε τον Χίτλερ!
Άπειλήσατέ
-�ον λέγοντες
δτι θα άναγκάσετε

-S •
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500 έκατομμύρια καθολικών να δια
μαρτuρηθοϋν lν όνόματι του
Χρι
στοί), έαν ,έ.ξακολοvθήση τάς όμ�
δικας δολοφονίας!
,ΠΑΠΑΣ: Δεν ήμπορεϊτε να κα
ταλάβετε δτι δια την χριστιανικην
Εύρώ-πην
lγγίζει ή καταστροφή,
έαν ,ό Θεος δεν καταστήση Ή μας,
την Άγίαν 'Έδραν, μεοίτην.
Ή
στιγμη εΤναι περισσότερον σκοτει
νή, άπ' δ,τι φαίνεται: Βc.6αίως γνω-·
ρίζομεν δτι δεν θα πειράξουν το
Βατικανόν. Ό Χίτλερ εδωσε την lγ
γύησιν α:ιίτην και πάλιν έσχάτως.
Άλλα τί θα γίνη με τα ποίμνια
που εύρίσκονται εξω και πρέ-πει ν α
καθοδηγώμεν; Είς την Πολωνίαν, είς
τας Βαλκανικας χώρας, άκόμη εlς
την Αύστρίαν και είς αύτην την
Βαuαρίαν; Που θα καταλήξουν αύ
τά; Έκτος έαν δεν θα κατCΧφύγοuν,
άβοήθητα ιδπως ,εΤναι, εiς το μαν
δρι του Στάλιν. Αύτην την στιγμην
Γερμανία σημαίνει Χίτλερ. Φαντα
σιοκόποι εΤναι έκεί'νοι 11ου άνόητα
διισχυρίζονται, δτι ή πτώσις του
χιmερικοϋ καθεστώτος δεν θα lσή
μαινε και την κατάρρεuσιν του με
τώπου.
Ρ I ΚΑΡΝΤΟ: Παναγιώτα-τε,
με
δλον τον όφειλόμενον σε6ασμον
άπέναντι έκείνοu που σας έπι6άλλει
την σιωπήν: Σας Ικετεύω έν ταπει
νοφροσύνη, σας παρακαλώ ...
ΠΑΠΑΣ: Μήπως πιστεύετε πρά
γματι, πάτερ Φσντάνα, οτι θα ήθέ
λαμε να άνεχθοϋμε
την άσέ6ειαν
αύτην κάτω άπο τα παράθυρά μας,
έντελώς χωρίς κανένα σχόλιο; 'Α
σφαλώς οχι! Και 6έ6αια, εΤναι αύ
τονόητο δτι θα κάμωμεν μιαν εκκλη
σιν δια να δια6ε6αιώσωμεν, δτι ό
δεινα
Πάπας σuμ
, ετέχων είς τα
• μ
τών θιιμάτων εύρίσ.κεται παρα το
πλευρόν των
. Δι' αιίτο εχσμε ά
κόμ11 καιρό, την εκκλησιν θα την
σuντάξωμεν άμέσως!
Παρακαλω
τον γραμματέα ... (Πηγαινοέρχεπαι
κατα την ύπαγόρεuσιν τοίί κειμέ
νου): 'Όπως �Τναι γνωστόν, άφου
μάτην προσεπάθησ�εν ό Πάπαις να
έμποδίση την εκρηξιν του 'ΠΟλέμοu.
προειδοποιών •• !. προειδοποιων κocl
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έξορκίζων τους άρχηγους των λαών
νά μη προσφύγουν είς. την σημερι
νηv φο6εραv 6ίαν των οπλων, δεν
σπέφυγε να χρησιμοποιήση δλα τα
είς την διάθεσίν του ,μέσα 6ια να
άνακουφίση τα δεινά, τα όποία ...
τα όποία εΤvαι εις μίαν ... είς μίαν
κάποιαν μορφην συνέπεια της τερα
στίας παγκοσμίου πυρκαϊάς. Διά
της συσσωρεύσεως
τόσων παλλωv
δειvων ηί,ξήθη άκόμη περισσότ,ερον ή
άvα τον κόσμον πατρικη φιλανθρω
-τηκη δρασις του Πάπα, - αvω τε.
λεία - κόμμα, αί,ξηθείιrο. . . δεν
διαχωρίy:sι ( κάμνει μεγάλην χειρονο
μίαv και ψηλώνει την ψωvήv του),
δεν διαχωρίζει τά δρια - κόμμα ουτε της έθvικότητος - κόμμα ουτε της θρησκείας, ουτε και της
ράτσας. - Λοιπόν, πάτερ Φοντάνα;
ΕΤσθε τώρα
εύχαριστημένος μαζί
μας;
Ρ I ΚΑΡΝΤΟ: Παvαγιώτατε, ή πα
ράγραφος αvτη που οuτε με μίαν
λέξιν δεν άναφέρε.ι τας συλλήψεις,
δεν εΤvαι δυvατοv να χρησιμεύση ώς
ύπαινιγμος δια το έ6ραϊκοv
πρό
βλημα.
ΠΑΠΑΣ (Έξαvτλωv την vπο,μοvήν
του): Πάτερ Φοντάνα, δεν ώμιλή
σαμε ρητως περι άvθρώπωv
δλωv
των φυλων;

ΤΖΕΝΕΡΑ.
ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
λΕ: Κάμνομεv ο,τι ήμπορουμεν.

Ρ I ΚΑΡΝΤΟ: Πάτερ Τζενεράλε,
ή Άyία 'Έδρα κατέχει, οπως γνω
ρίζετε και αλλα μέσα διά νά είσα
κουσθη. Παvαγιώτατε,
όμιλήσατε
με τοv Χίτλερ τειλε.σιyραψικως. 'Ή
με,μια έπιστολή,
την όποίαv να
του έπιδώση ό (ύψυπουργος) Βά
ϊσζαικερ. ('Ακλόνητος, με πάθος):
Παναγιώτατε,
ύπογράφετε
αvτην
την στιγμη·ν δια τον Χίτλερ
μίαν
έξουσιοδότησι ν έν λευκω δια να με
ταχειρισθη τους Έ6ραίους
οπω,ς
τους μεταχειρίσθηκε άνέκαθεν. (Ένω
ό γραμματευς πηγαίνει με το εγ
γραφο προ,ς τον Πάπα, άνασύρει ό
Ρικάρντο άπο την τσέπη του τον
κίτρινο έ6ραϊκο άστέρα και
τον
καρφιτσώνει στο ράσο του. Ένω
τώρα τον άτεvίζε.ι ό Πάπας, συνε.-

χίζει):

Ρ I ΚΑΡΝΤΟ: Αύτο εΤvαι το άστέ
ρι που κάθε Έ6ραίος - στην διά
θε.σι παντός - εΤvαι όποχρ.εωμέvοι;:
,γα φορη ά-πο το εκτο ετος της ήλι
κίας -του. Θα το φοράω το άστέρι
μέχρις δτου ή Παναγιώτης σας κα
ταρασθη μπροστά σ' ολο τον κό
σμο, τον ανθρωπο
που δω.οφονεϊ:
κατα τρόπο •κτηνώδη τους Έ6ραί
ους της Εί.ιρώπης.

ΕΝΑΣ ΚΑΡΔΙΝΑλΙΟΣ (φωνάζει
άμέσως μετά τις τελευταίες λέξεις:
του Ρικάρντο): Σιωπάτε! ... Πα
ναγιώτατε, σας ίκετεύω, ας διακό
ψωμεv αύτην την άκρόασιν.

ο

ΣΥΓΓΡ.ΑΦιΕΥ� τ:J,ϋ
VCG..
πc,Ι,"Ιj•?η-τ-οϋ» είχε τ·ην Π?6νο:α
O'Ti:J.G•σι εύισ'Ω σ έ π,,.,οάοτγ,μ.1. τeιίί τυ-·
7D;'·υ.έ•νι,1υ �1�mοιι
χ-αt
.
' κο ��ιυ ε,:;y<>υ
Ολ,:, Sχείν� τ11.
έ1πί1σ-·ημ� νttο()ιΚΟU-0

1

�

μέν•τ,_ γύ?ω οοπό το θitJ.ι'- «'Λγf�.
"Εδ?'- - Χfτλ εφ> που τον έ.χέν
"="?ι'σ1.ν γti τ·fJν ίδέ.:χ. τοU ε_(JyιtJυ Χ:Χ.�
Χ1.'
τi.;·
τΞκμ·η?fωtJΙ1.Ν
ί1σtτιΟι?ιΧi
iπόψεις ιτ1ου.
Ό ϊ.ε ? '? Χόrι.ο,υτ δέν η-:, �υν,,.τb•ι·
,θέ�.!:Χ.. άJλγεινότ�ι':JΟV. "Λ-·
•Ji '8.iξ·Ω
νοι�ξε κ :χ.ι πά.λι'J &λΥ.·Ιj μ6λι; &-π,J-
-τ-ε.αvω,θ,1έ'1τ11.. Ό Π iπ'-;
Π ί•ος
1

•οοπο

ΙΒ'
υ.,,_χ,,οϋ έθ"'ω,,zi-:-ο ώς ·,Γ
�ως (J,Ξτ,,.�υ �ων Γεi?!J·'-''1Wν κ,.-.9-c,
λιιχών, c1; όm,aio� έν�ουσιω13'ώ;
ύ
πεισ:τ·ή?tξ,:χ.ν
τ·}ιν 1t?ό1 τ�1! -πztι ά-
ίΟι�.ίτz9η
γt(;ΙΠΟ! 0ί-,ιj1Ξώς ttιOlt.).
συι;11t11..,9ιl-!:Χ. για 1'('0 U; Γε,�ι'J,1.VCιJύι;, �Ρν
},,.όν 1.ύ-τ-όν, χ,,.τ
ι ά. τους λόγους με-
γiλου Γε?(λα"Ι·�ιυ 1teι,λιτιιχοϋ, ό ;,_
ποίος <cγν,ωΙ?ίζcι�
Υ'!'J�rκώς
ι χαί οτ: δεν άγ:-ιιιr:σ. ,o,,y�}
ά:γ:=αι.:-ι.
\
'
,
,ι
τον ε 1.υτc 1ν του κα. 1J».

Εϊι..-�

1

ο�ι

1

οε'Ι'"

'Η Κ1.θ-,,λι,χ·η Ίε?'-?Ι.ί:ι. :J1tεν,θ.ύ •.

u.ισε οτι ό IJ :χ1tα:: Π f.,,ς I R' cΗ;ι
ζει τ·ην εύγι'ΙωμσlσύΨη τ<JU γ•ει�r.JJ'-'Ι!
ΧΟU λ1.1Ου γιά. τ·ην πι:ι.ιτριοcή σ1�.1tό-

ΙΛΙΣΟΣ
δ.ί.!;ε�, ο ταν
!.: ιια, 'Π1οιυ ι.Ιχε
εχασε
J
ον ,πδ.λε.μρ.,
Ό Μκ'rωφ Σρ, αί'Ι'τ1εφ, ίmο,υpγός
ω'Ι 'Ε!;�ω,τειριικων•, άJπαν>rω"Ι εί;
;χ-οιν,c;1gο1ιΜε,υ,τ,uκη,,
έ,πε? ώτ η,ιrι ν 2 Ο
gο,υ'λ,ευ, ,των'
puιmια.ψ;Ιόrrjiμοlκ,ραπωιv
• Jδηλιωιrε·,, οτι
«rη 'Ομιοιιrmιν1διια.κ·η.
J{ιυΙ6έ.py,η!σι, ς εχ,ει •εύγνώμ•Ο•'�:Χ. ,σ1υν1εί•
-ΟΊ'{Ο'•Ι ν του γsγ,0ινότος οτι μ,ετά. τη••ι
1Π1."ωiσ11 ν του 'ffi.θ.vιικ,01ιr,0Ισιι,αλι,σμ-ι,ίi, ό
ΙΙ άπας Π ί<Jς ΙΒ' ητ,ο, έικ τω·ι
"'111ρώτων <Jιί 0010,ί,ο,ι Ι�p,ρωιμέν·ως έι!;ε
'Ο'τφσ.τε.υιιrαν οιά. μίαν σ1
, ιψ.'φιλ'ίωιrιν
νr'ων Γειρμαινιω•ι με'τά. τω•ι οολλ(Ι}"Ι
"λα,ών.
' λλσ., Κ•α:θ.ως ψαίν,ειται, το εp·
-y,ον, ,τ,ου χέρ9 ΧόΧ:ουι- Χ.1?ησιμο.π<J•ιsί
"r0'I π άιπα π·ίο, 120 ά-πιλως •σ,ά.,1
7fναι ΙΟ'ΙψJgr;.λο<ν· τ<Jίi καιθ<ο1λι,κι,σμ<Jίi.
�Jιτην ο,ύισί,11 το tργοv το·υ εΙv.:χ.ι �να
«κ11τηγο,9ώ)) έ•1α.ν,τίο1ν τΟΙίi Γ ..p/MtNt
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κοίi κ'1ιθ-clλ�κι�ο,ίi καιτά την &ε,κ11·
sτία 1930 - 1940 ΚΙαί, μέχρις έ
νός ση,:J,είι;.υ, του ,σ·φερ<ΙV<J,υ.
«"Ι1σ1ως - γp,οοφει ό Γ•ε,ρμιαv,ος
κ,αιθο
. λ, ικος (!'υγγρα.φεύς τ'Τ1 ς ιχιριιιrτι.·
φας Κ,ά,�,λ "Αμεφυ - ,sΤναι ό p-θό·ι
το έm-ιχ,εί•p'Τψχ. οτι μ,ί,α δια.μα.ρ'Ι'υpία
το,ίi π ΟΟΠια ,δ,έν· -θ.ά. εΧ.α!μ VI& v,ά. σι·
γ·�σ'(Ι ούιδ έ g,ν ιχιπό τ ά. 1t10°λυf,ό λ -ι,
τά. ό�ποία ,έlφροί
ι η,ου,,t το κ•σ:θιsιmώ;
τοιϋ 'Άοιυσ'gιτς. Π ί1σ<ω ο..υ,ως άιπό το
30.ο), ,οι των, -rοcιλυ�ό,λων α&των ύ
πη•ρχ,c,ν Κ,αιθ01λι,κοι •σ!τpαiτι,ω'r.,,ι».
·ο Κ,ά,ριλ ,, ,ψ,εp,υ λέγει ά.κό,μ η
οτι ό Γεφμα.v,ι,κος Κα-θ<ο,λιχι1σμό;
ούι&έm�οtτε, έγνώφισtε οολλ'η π,οiλιιrι,κη
πέ�χ,,1 της �ποισ1τ-rιρί!;εως των δυ
vάμεων τ·0<υ νό,μ,ο•υ ?ι.'αί της τά.!;εως
κ,αί &τι ο,ύιδοέιΠΙοlτε' . διε!;·εδίικηιrε &λλο
τι, π�?'-iν ΙΤω<ν C<Οιιχαιιωμά.των του1),

Άπο το βιβλίον «Μητις»
Ό μόνος τρό,rος να σώσης -τον έαυ-τόν σου εΤναι να μάχε
<σαι να σώσης -τους αλλους.
1194. Ν. ΚΑΖΑm'ΖΑ:ΚΗΣ

ι_

'Όσες φορές κι αν φωνάξη κανεiς -τrtν άλήθεια, δεν εΤναι
ι&ρκε-τέ c; . Και στην ,rιο ά,rάνθρωπη έποχη πρέπει ν' άκο.uγεται
ιή ,ψωνη -τοίi &νθρωπισμqίi,

-&�.

519. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΝ

..
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'
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Ε� ΑΦΟΡΜΗΖ ΤΗΖ ZOBIETΙKfl:&.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕRΖ ΑΠΟΛΙθRΜΑΤ Sl Ν

ΠΟΤΕ Π-f)/JTOf/JANHl(AN
ΦΎΤΑ Ι(ΑΙ ZDA
ΠΑΝD lTH ΤΗ:
Τά δεδομένα της Έττιστ ή μη ς
καl της έσωτερικης φιλοσοφίας
Ύττό ΠΑΝ. ΖΕΡΒΑ

κ

\Τ.1 ιτl ς mλ η,�,ο.φο,:ιfε, τ"fjς, �f-ο
, σομ6λ
σχcι6ιτιχ·ης έ φ,·r,μ.φιο,;ι_ς Κοι.
σ,χσ.γισ. ΙΙ �ά.6οσ., ΠΟ· U δ·rι'J.Ο•σιεύτη
Χ:J..V· χαλ -στόν Οt,Χό μ:ις ή μεe•ή'σtΟ•
Τύπο, 6ρέ-θ·rμ.- αν Χ{j·ντά. στό ι Πολι
κό Κύιι.λο, χ.αί είοιχ.ά. ,στην χοιλlά.
του ποτσ.
• μου ' "'Ιντσ. 1 ά.πο, J. ι..9� ώμσ."
q�.ε�?t τωr,1-:ι.. 7t1�0-•·σ ·τ 0·
τ:ι σ..γν·ωστων
]
1
,.,
_
ραχων ζω�ν, τ; Ο'Π�tα, <<ι<.'1..�� τQ�ς
ΣΙJ'bιετιχ.ους ., π,:crτ·ημ,ονσ.; r,,ο·ηγου ι
' ν αν .ν� εω
- ε.πισ:τ ι1 •
ι ' �·ησι·ν· των
c:ιtς -τ3
�
�
,
σvι!J.φωνω;
ι)ΙΠl�J1ε.σ:ω�,
μονιχω�
,
,
-π,p<.ις τα.ς απ�:ι�ς ·η εξ�λι;Ξ,ις -:η.:
_
z:λω�ιι&ος, .χ.αι τ·ης π:χ;ν::οος
χσ.τα
τ·ην ,π'?Ο· ιστ·ο�ι?ιην ε'Πο· zην εγενετr.,,
ά.νι1σ·οιJ.ιε�, ώς, άνχ:λό γ1ως τώι -ι Οι�φ .ι
· ι,χ•ων- πε�ι, οz.ων. 'Η ά
ρων yεωγασ:p
ν:1.χ.
, ν· ζώων, 3π.ω;
- άιλυψ:ς τ�ο-πιχ.
• ω
το;_; 1ψ:.γ6·�ου του ΧψJχ.ο&$ίλου, τoiJ �ε'JCΙ�$φ�) OU, ι μο,fVύ με γι
"(ι,:ν•τ!11..-ίΟΙ'J χ.οοικόΟεtλ{ι,'J - όΟ,ηγi�
..
�!ς τΟ σuμιπέp�σμα 0-;ι � zλω:;t;
χ.ατrι.
χ.:ιί ή πανίς -Η;ολlχ...9-ησσ.ν
η&πr,ν tσο,1,ε-,η είς bλ6ι.λη':Jον τ·η �
έhνιrφά·νει--χ,ι -τΎj ς Γη; χ:χ..τά τ·'J�ι πιρ:ι
"Εσ'τορ ιr,,. η 'ί tΠ1σχ·ήV)>.

ο:χ.

.

.

.

1

\

Ι

- "'

'

'

\

'

1

'1�
ι!ιΠ'ει,ο:η ο ι1σχυοι,σμ?ς 1..u·;ος τω\ίΡ
,.
Ι'ωσω\Ι s-π::στ·rιιL, Ο'Ι'W\Ι α,;ατ�ε'Πεt τ:χ.
1tα�·:t1�εJδιεγμέν,:, ει; Ο,τι ά.φ ο- ρ, ά εί;
,::·ή-ν έ:πt τού πίλ:χ.ν-·ή"t',ου μ1:ις έ�ά
ΠΙλωσιν τ:Ϊj; y)ω-οί1διας χ.σ.ί π:χινί3ας,
OC; μ.σϋ έmιτ:;,.1πΎj ά.:πb --:l:: Φιλόt..�
νες στη,)ες του «'lιλισου» να ΟΟ ·Χι'
\
t
Ι
μ,cι.σω μια ,σιετιχ.·η σ.πσ.ντΊ1σι, πε·
ν
τ
�
::
η
�ι,ο�ί{ο ,
τ ν σε &σο 'Π''Xf�'tZt στc.' "
ισ. ο,οια.

.''
Π 6τε ο r,μιvυ�γ·ή-θ··ι;rι.$ ί-, Γ·η μσ.;
Χ'-'ί 'Π'Με πηοε το τω�ινό σ.ιημ:ι.
ι ε.
τ·ης O¾v. · τό ξέ:'.Ι
1 ,c,με. Ο�τΞ- ζi ? ιομ
· ε -πά.νω τ·η: ·η z..) ω,
πότ-ε πρω-rο9ά.ν-r,
ι.
?f6α χ-σ.ί π6τε ά.ογ6ΗΟ':1. η πσ.νfο,;ι_.
'Ωιrτs- .3σ, α. Ηγον•τσ.ι άπ-οι' ε,ί.ουν ά.-
π), ¾ς θ·εω;;ιίες 'ή Χ7.t είι...1.σfες,
ά.)
1
)J'i).οσυγ>χ.οουόμεν$ς μά.λ�,στ:ι τίς Π'Ξ
έξ r.
�!σσ&τε:'.Ιες φο:;ές, χι' ε·τσ!
γο,υνιτσ.t οί μ.η�ιλ�ες οι:ι.9ο?ές τω-�
' ' ,:.. ,
ετ
ι ω·ν που οι•ιο·νtτ:χιt.
Π :χιοά. τσ.υτσ., ο1. γ•ιώ:σει, μας
γιά.
. τ"η Γη οέν εΤ·1:1,ι λ!γεc. 'Εχ.τό ι;
ά.πή 'Ινο:λ'λές ίiλλες, ξi,ομε 3-η ε. ϊναι.
ενας άιπό τους :πλα,1fr1'τες' 't'Q-υ λεγ6-

ΙΛΙΣΟΣ
, ,:ι-ί1μ.ε't'έ,ρου ·�λι1.κοϋ συ-�-:·r!μ'J.
· μεν- ,ου
. •tΌς>>, ο-τι Ίtε?ισ-r?ε,φε-τ1.1 πε�ι •.,.υ
-την χ.α.ί -περί τόν :ήλιο, οτι τό σy)Ί
μσ. �·ης εiν::χ.ιι σφ,'-ψκό,
�ιγά,� ι
-πλα:rυ - πε-πι,εισμε,10, - σ,τους πο1\QΙΙ)ς χ.•α:ί ��ωγκωμέν,ο, σ-τόν Ί,σ·ημεοιπω�
pινό, η χα.πως ά1πΊ100,ειδες
�χισε να -πιισ-τεύεται υ1στψ1. άπό
<ίσα μαι; μ,εταιδώισανε οί πύρα.υν..οι.
Αύτ·η ο�ως ·η ηοχ
, ιά. -τ·ης γ{ηω
ιrτόν "l-Ιλ�·ο, -πού aι:1.;,κεί �ν-:χ.. Ί.?όνο.
ο:ε·ν εί;ν1.ι κύκλο;, ά,),λ' ελλειφι;
χα.ί τό έιπίrπ•εοό τ·ης, <tΘΚλειιπτιrι.·η))
οιπ-ως λέγετα
> Ι 1 κόοει τΟ'Ι 'Ισ·ημε?Ι·
"VΙ() �ε γωνί•:1. 23,ι; κ:ιί 29', γνωιστην
ώς <�λόξ,ωισtς της έκλει'Πτικη�,)>, 'F,
γι•:ιrrί χ.:ιτά τ-ί-1
-ξηi"( ε'ί'τα.ι λο-ιιπ,όν
Ο'.ιχ..ρκε1.,. αύτης της πε?ισηοφη •
της 1δέ δέ- χεrr:χ.ι ά-π.ό τό,1 "Ι-Ιλιο ·,--ην
ίδια. 7t'C•σό'rT
· 1!τi:l. άιχ.τινιων σε ολ1. τα
mλ,άτη της, α7ι' Ο"ίtΟ')
γεω"{ραφικα
,
xc' οί τέ σσ• ε9ες έιποrχές.
Λιrγώrtε?η π,οισότ"Τιrτ:χ. άκτίνων,
έ1t1ομ.έ1νω:;, λιγώ,τερ·η •9ιε;μ�•κρ,χ,σ·ί:ι,
δέr1,'ΟνΙτ:1.ι, ο•ί δυό π
- όιλ.οι τη.:;, γι:ιτί
ιχύτοί στέκου·v χα.πως πλά.γι:ι κι'
οχι κά.-θ,εΙτα. πρός το'ν 'Ί-Ιλιο έ:;
α.ί-τί�ς τΤj; χλίισε�; _:τ:-ι0,U ν10,-r11τοϋ �
φνα. τη;. Γι:ιυ,το είν,1.ι 1σ•κε'Π':χ1σμ.
VΙΟ1ι μS: α.ίωνιόιbt ους 1t1ά.γους, Οιπως
αJλ,λωΙστε,
και τα υψηιλότε?:t . σ·η
ο,.υν• ων
μεια των -πc,λύ ύψ-r,,λων
της, ά.κ6�μ � άν bι? ίισκ-ου•νταt
χ�ι
στη;ν ευ1κ91τη η Κ:l.� •σ"t'JJ ΟιΧ•ΚΕΧ:LU
μ:ένη ζών,η, γιατl Χt' έικ�ί οί -θε?
μο1χ.,ρα1σίες, έξ 7.ίτf:ι ς "η; ά?χιόιτ·η
-t<>ς τη; ά.τμο-σφ:ιί�,χς, είνχ.ι συvs··
χώς ταrΠε:νjέ ς .
ΕίΊπ·αμε ο·τι οέν ξέρc,με
πότc.
πρωιτοΙ
· φά.νηκε Π'άνω στο'! πλ:ινήτη
μ�:χ!ς ή zιλ,ωρί,δ:χ. χι' ή π:ινίΙο:χ.. Ξέ
'Ότι κ:ιί τά.
?<>με 3μως το•υτο:
φυ�τά. χ7.\ τά. ζω:χ. σ:ν1χrr:τύz-θτ1κ '-'1,
έlπ'ε�Β,ή 1t1ρc1σα�μόσs9-,ηχ:ι,1 στί; το
πικές συΨθ-·ηοcες οιπο• υ, πι:;ωτ<>φ:χντ,
χα.ν, η QΠ!ου σ!γά--σtγ(L έπεΙΧτ'-- -θ,,ήχ.ιχνε. "·0τσι έξηγουν'rαι oi τό�ες χΜ{ΟΟΟες τ<ιυς μ�ο,?:pέ; κ:χ.ί ε!1

1

1
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ο�η. 'Όλ,- το1.>ς �μ ως γtα να μιπ<.ι
ζω·η,
ροϋν 'Ια. Οι1.:Τ'f1?Οίiν'rα.t στη
�Π'ειΙδη τω'Ι φυ1των
ο:χισικό σ-rοι
χ sίο τ οϋ σώμ �rτό ς �ο,υς ε! 1Jι:χ..ι τbι.
ν1ε?Ο κ.χi τών σπονΟυλω1τών, γ,(Ι..
να 1t,ε,ριο?ι•στοϋ1με ά.πΌ τά ζωχ. μ<>
ν1&. z,. σ' αι}τ:i, τό λεύ, rι.ω\JJ'-, Π?έ'π;;ι
·η ,9.ι;,ρμοικρ:ι,σί':Ι. της πηι,οrι:ί;ζ �
που ζουν νά. μ·η ξεiπερνά·η ώ?ισ, μέ
να -π91 ός τά κάιτω κιΊά.1t1ά.vω οtι1. ΙiJπό
τό μη,οέν.'Εξ·r,,·rϊίται ετσι ά.κόμα.
γιαιτί σε κ&..9-ε μετ:χοοJ,η τοϋ κλί
μ,�το ς χ�ί τοϋ ΘΟi φου; Oπr;tx; πi
?:10-z'Yjς, Ο1tου πi1?�ν -τΎj; άν,.τ?•'JιπΎj;
• rι
•
,
�
α.υτων των o?, 1W J �ν�τ?ε1t1c:τ1t χ1ι.
·η π,οισότη•τχ. κ:ιί ·η 1tοιότη:-χ τη:;
τ?ο•:pης, κ:ιί -τά. φυτά. κ:ιί τα ζω:χ.
Π'ΟU ζ-Q1Uσ:ιν
έκεί έξ:χιφ":Ι.νίζονrrαι�
έlχιτΟς άrπΟ έ1:ι.1είν1 π10U
Π?οφιrαί
1 1π�τύζουν τα χ�τσJJ,.·η
ν,ουν ν:Χ.
1 iνχ
λα. ο,?γ:χιν1. που ·.9-ά -τους δώ
- .σ<Jυ·,
τη_ ου,�1.1τότψ:ι vά. Π?{,1σ<Χ?μ,?1<!'τ()U..,
στις νεε ς συψθ·tj'- Χ�ς, πi'ντοτε χ�t
τότε ύιπΟ 't"f)ν πtιούπ6Jεσι 0-:-� κiιτι).).
ΟΟπΟ τ�Ι) -ι9εtμο1Χ?:χ.1σf1. ποU �9:L έ�ι
Υ.?,:υτεί, ,9.ά. εΙνχι χ,.,τ· ά?z·η'Ι ουι-..
p,
,
ν.χτη\ ·η' οι
1.01
ω,σι;
του:;.
'Ε'Ινο,είτ:ιι οτι γιχυτη την rπρa'
(Ισ•χ11.1;'ηη, ΠΙ?;'Ίtει να' �ους
χρο:ο� �ν�
vικο Π'ερ, ι,θ.ω?ι•ο y_ιλιια.δ•ω•ν .,των, μs
ο,ί μΕJταί'>ολέ:;
οολλ:ι λόγι,χ :ιύιτέ;
Π?�ΠIΕΙ να. έικτυιλfσ,σΟ•UV"r:tι μέσα.
, :l'S
z1λι&Ι�ε; - zιλιά:Οων ετη. "Αrι i
ν.χ.'τ?αιπ,ο,uν, μέ.σ:ι σέ μιοcρές χρ<>νικέ;π;;?ιόδο•υς κ1.ί τά. έικεί ζω:ι
δέ-,
Π?Οιψrά.σ-ο·υν νά μετ,:χικι·ν-r,,θ,.ου,ν πη
γχίν�ντ:ις_ σέ ηλε; κατά.λλrηλε;
γιά. τ·η ζω·η τους -r.ε?ι,�,zές, η έξ.
:ι.,ί,τί:χ.ς τη; σωμ:ι-.:ιικης χχ.τα.σ·κευ
Ύj; χ. χ! \Ίσ�ω; όt�φ6 ? αιν έμι1tiοl0f ων Οέ
,
-:
μJΠΙΟ?Cιυ- ν χ:χ.ι' το,ι ;ε νι�' φυ,γο-υν,
sιν�t
κ:ιτα.διοc:χ1σμέν:1. σε ά.φ"-'νι,σμό.
1

11

1

1

Δεν τί-.9.�τ":Ι.ι, φυ,σικά, ζ·ητ. -ι1μ:ιγισ:
οισων τήνέξ:ι.:pά.νιιrι ύπεύ..9-υ, ν�:; εΙ
ν:χ.ι ό &Vh9?ωr1t1o ς . ΟίiτΞ- γtά. �η μεταικίΨr/σι -π,ολλων άιπό α.ύ-τi, που�
'
' �
ι
ι
για.' ν•α' πε-rυχου'Ι
τΊ) ο.ια.ιων�,σι του.;
,
�
,
,
'
οι:ι.-τρεχουν τεl[)>:1.στιε; οοπο,ιrτ:χι��ς,
1
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απω: τα. χέ..λια, οί σολωψ,; χ. α.,
0-υ'!ε τω'Ι μετα
ποu
- ν�στει>τι,χω'Ι
λtω·ν, r.ο, υ ή μετα.χί,η:σίς τους η μειrαο�άιστευ:σίς το-υς - όφείλετα.ι
1tφώrtt1!T't'α. 1σ'τl'jνι έξ€ύ:ι�σ-t
ιτρο·ψη;,
ου-rε για ΟΟ'α. ό ά.ν-θ-,ω'Π'Ος πbτ-υχ.,
vα. Ο�αιtη�η, ε�,ω ·�Ο τΟ φυσικό πε
,p,gα.λλο,•ι• τv<.Jς, π. ι:.. -σέ ζωοΙλογ
, ι:χου: χηπου:, σε ε-νυ,οpεια. -χ.χ.ε.
Ωστε. χαί ή π-εpt·Ο�(.Ύj οr.ο,υ ο-ί
Ρωσ: οι g,'ί'μαν τό ά·πολί.9ωμα. 't"•OU·
:Στενο,, χ.\φ:χιλου -S.α είι:, ε χα.τάΧλ.ηλο
,
;κλί,μ« γ�α. ·να. μ1tΟ· �Ίj να. ζη το χα�
ταχά-θαοr> α..χrο σ· wο ,δυι),ωτό, χα;
: λαξα.ν οί χλιμαιτιχ
()τt οταν α
, λ
- έ:
συν-.9η.χεc, έmε·ιδ: ή δ1έν μ1tό?εσε
·�α 1t1?-οσα,μο·σ,S.-η, ο.πως Ίσως ή πο
) ιχή ,οο:;,κ,ούδα., 'η ·η φώκια, ψόφη
σε, η έwzι.ο·η ο,ί έ.οαφι,χές συν:,θ.η,χες
cί.λι.α.ξα.ν χα'tα. πwσαν �,,θ.ανόττι
τα. ώπ&! qι.α., χα.1
δέν του εδωσα,ν
,
την· εύχέο- ει.α. vα μεταιχινη
- r.9-η, χα
τ:χιπλα.κώ-θ·�ε χι' ώπ0ιλι·9ώ-θ 71χε.
•

,

\

'

('<

-

t

f,

. π ?()Ιg:χ,λλει έ:, δω το έ.pώτημα.:
Π ότ.ε. α.?α γε ,σ:ι·ν�gησα.ν α�τές οί
μεγW-:ες με:ταιαι;�ές τω•ι· χλ�τι
�ων· χαί έ.οαφt1χων συν-θ.ηχω·ν;
Κα'tα. τις j"εωλογιχές πα.pατ·rι μερ,χές χιλια·
9-,;σει,, ποtrι ώπό
δε,
χρόνια, 1ttrθ-α.ν-ο ν· δε,χαιr.έvη,
'Π.ι,θ.α�νωί;,ε,?αι ά.χbμ«.
ΠΕ.?t'σ'σότε, Qα, σ'Ι1
•
μειώ,θ.:ηιχε ε,•ια ιπράγμα.τι συγχλο
νι,ιrτιχ-ο φυιrι1Χ� γεγονός. {)ί πάγGι
--:-ου Βό ρ ειου Πόiλο,υ χαrrέg·ηχαν ως
εϋχψι.τ·ης
σχ�ο'Α στα μισ'α. -rης
.
ζώl·�ης,
)'.α,τα.�-οέφον,τα.ς τ·η ζωή
μsσα. σ· ' &λη α.ύτη την πεοι-οι·η.
Ποιο α!τ�·ο συνειτέλεσ-ε σ' αύτο το
, των πάγων, eηλ. για:.τι
,ιατ�(;α,φα
-� θιερμ;ο;κp, α.σί:χ. επεσ:ε τόσο χ�·η
ο1
λά, δέv εΙ-v:χΗ γνω..στό. Μ·ήπως
,
Χα.τα. περιό1Ο-?:>ς έμφοονιιζό μ.εyες χ·η
λfδες τΟ:U "Ηλιου πηρα'Ι τοτε το(ι
μοοχηχές διαιστάισεις; Ζοuμε τις έ
πt�?σnει; οr.ύτων τ�ν κηλίδιω'Ι/ και

με ν· α. �αοαιδεχτουμε αύ0τ η
�,οροu,
. ,
την •eξηγ1:σι.
Ά,ρχεί ομως αύτή; Κ:χ.ί νιι.ί χα�
ο ι:, ι. Γι«.υτό ας πώμε σέ μιιά.. α.λiλη.
Στη Με'tάιmτωσι. Μέ το11 ο ρ () α.ύ
τόν χ,α;-θ-ορίlζετσ.
χρόνό
, ι ή χά,θ.ε
χα.ί 'Χor.'t' ά.vάιδφομη φοφά μειτα.χίνη
σις τη, ίσ· 7ίJLεpινης γρ�.μ.ης ποονω
, ει.mιιχή χαιτά. 50'' χσ.ί
σ;τη-ι έ:χλ
0,26''. Για-υ�ο χ, ά,θ.ε χρόv,ο εχ- Ο!,1-S.
,μt•α :σ,μ,ίχ
, ο. υνσ.t της ο· ι. άρχειας τοϋ,
ετο· υς χατά. 20' :χαί 23''. 'Έχομ.ε
έntίσ·11ς την ά.λιλαγή των πbλων τη ;
r.ερισ· τροφης της Γης, τη μ;ε>tα�
λ,η των ά.st(?α,νων• οοστέρωv, τη με
τ:χ.:ττωσι των ζωδίων χ.χ.έ. ΊΙ πε
οίοοο; α.ύ:τή τη; Μετα,'7t'!ώσεως οι
α.,χ
, εί 26 χιλ, ιάδες χοόνια, η χα.τ'
αιλιλη έιχ·&οχή, μ,υιιrτ-ηρια.χη αύτή, 36
χιλ. χ.οόν,,_, λΙΎϊΠ"ως, λοιπόν, α.ύτη
η μ.ε'<t1,1t'τ
ωσις και εί•οικά ή μετα
·
)'.ίνηιιrις των, Π,αλων εfν,:χ., ή α:·
τί:χ. της άλλα.γης 'tων χλψ.αταων
χαί έ,δα,φ�χων συ(�-θ--ηχων χα.ί γιsι.υ
τό έξα.φα11fσ'rη,καν ποιος· ξέιp.ει χα.ί
πόσα α,'Jvλα ζωα πέο:χ.ν- των &σω11
μέ τά. σ·ημερι· νά, τά
bQf σχοv• ται
εω, τώοα. άιπ-ολι..9-ώμα!τα;
•ΑJ,λ' α; μ·ίJ στα,θ.οUΙLε έ.δώ,"Ας
pίξ-ουμε μιά μ.αιτιά. ιrτά. δ�άιφο,ρα. λι
-θανfθ.pαικο,φό-ρα ιrrοώμαftα..
Aύ>ti
κατά. χαν/i.να .ψ,φσ.ν<ί·ζ.ονται σ>rην rπε·
,pιο-:χ:ΙJ της ΕίiχρΜης ζώνης μέ χ
· α
πο,ια. έ7t'έικτ:χ.σι
bοοει&!ερα.,
δεί
'f..'Κ'iν'rrας &τι -σέ 3λη α.ύτ·η την πεpιυ-
Χ.ΊJ εζη·σ-αν έχτετφέινα χ
, αί μέ �-
ψίJ'.οφμοr. δέντ,ο:χ.
• όοοση. 'ΑΙΠο το μέ
γε,θ.ος του 1σωμαιτο, ,ς χοr.ί των σ,πο,v
δuλ:ω:των που εζησι»� σ' αύτή, δ,ί
χ•11ετα.ι έm-i·σ,·l}c οτι οί χλ ψ.α�τιχές.
αν, μη χ:χ.ί οί έ:δα.ψ.χές 'συν-θηκες,
,/Η ·ησσ.ν ·1t1ά.οα πο1λυ εύν,οίχές.
'Λ.-λλά. μή·πως χαί στη ν ',Λ,�αρ·
χτιχή, δ ·τ,λ. •σrτην ιπερι,οχή του νότι
ο·υ π ό,λιο,υ οί· εως τώ.?:Χ. lρευνες
χ.:χ.ί παρα.τ·ηρήσ. εtς 0�/ εθειξ.α.ν οτt
;(.t' έ:χεί ύπάr-,ι()υν λι..9-α.ν-θρα,χο,φό
tlα. στρώμα.τα., α,ρα. ,κι' έχεί ύπη�-
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'Α:νιr!-θ..:.α ο_μ,ως, ,στη οιαχεχαυ
έ·νη ζώ,ψη οέν έι.ουν σημ�ει·ωθ;i.
· ως ό πλανήιτης μα;
: �Εn-οiμέ"Ιως μήπ
· hαιθιε κά.π,οι,α ,ρ.ιζι'Χη μεταgολ·η,
�τyλ μ-ηπως σημειώ-θ'Ύ)ΙΧε χ&.'Πι,ια
- ο�ός ξέi?ει ;πόσο�
: μεγοολ·η μετWΠ"tω-�,, ·η χαλ χαμμια τοψ.πα, μέ α.λ.λα λι>για, μή-π�ως οί σ·ryμ.εριΝι?ί π·ο·
�.λΟ•Ι η,σα.ν ευΧ?ατη '1} διαχε,χ,αυμε·
v,η ζώιν,η και τότε ητανιε ουνατη
: -)ι ξωη χα.
. ί έχτεtrιχ.μ,ένοων οα,σών και
,σ,πονδυλωτω-, σαν· αίπα '/tio,υ g ρ η�::.ι.-α.ν τώρ-α. οί Ρώσ:οι- , η <tαν τόν
; .Μ�ο-ύ-θ, π,ού gρέ-θη
· χε πρίν, ά.'Ιt�
.
• λίγοο χ�,όνια, -πρι>γο1ν0ι αύτοϋ το,::ί
. έλtψαντα πιου ζη στην Άφ?ι-ιή
�- ��t στίς 'Ιν'Οίες;
».ι.ε-rιιχη f>ο,ή-θεια σ' αύτη τη,
� 'Ίπ,οψι μtiς δίνιει χαλ ή Ίνδιχ·η έ
(ι)ΙΗ,Οtιχ·η Φι-λοισοφία, οτα.ν μtiς λέ
i.ι;"Ύειt οτι ό r.);::ιj,ιήτης μας στα π-,ω
:,'tα. �ήματά. του μ.ιτα τη σ!τερέω
/ισ( 'το- υ
, όεν πε:ρι,ιrτ-ρ•εψ!)'t'ΟΟνε. Ο:Πω:
: -τώιρα.
. (t1t'o τη Δύισι προς την Ά να,. · το, ιλή, rω:λ' ά.ν·τί-θε't'α, ά,πό τ·ην 'Α
: -vατολ·η πιοός τη �ύσι, &π,ω: οηλ.
-π-ολλοί δο;;ηόροι άχόμ·α. καί στο
<J-ιικό μας ·ηλιαr.<.ό ·ΙΝΙ]!τΥιμα.
''Α!λ� η μι� gοή-�εια μti; οf, νει ·η
'
'
Π ΟU μα.

f':
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·.9-ε·ρμ,οι.ροcσ-ία τ ου -πλ:χ.ν-ή'το·υ μας θιά
, σε 'Ιt>ι,9:χ.νόν, τίς έ1;{.ι.ιΗ
έ,1;.ου&ετέο�
ριικές δι.α.φορ-ετι:Κες
-θ.ε.?μοιχρα,σ-:ες
φέρ1?"·.ft�.ς ολες του, ιττό Ϊο' ιο η s
σ.τω σ1χε1 1 δον• •<tτό �οιο, έ'πfπεόΟ 1 ΚΙ'
s'τ'σ-ι ·η ζωή μιπο,?εί νrι. γίν·η πα.ρα.·
οεχ.' το οτι έξε, �(χτψ.ε καιτ
. ' ί<tοv,ψη
τφό,;τ,ο,
'Α1λλ' οϋτε- κι' αίπη ή άντίpρΤi
σις εύιιrτα.-θε.ί, έφ' οσον κα't'ά τi
εως σ-ήμε�α 1'1'Μσ>rά, είναι ·η αύ
τη ιΠΙανtτο-ϋ κα.ί είναι άο: ύ.νατο,ν νά
έ'πιιτύχ η, ιτην έ,ξί,σωσ-ι της -θερμ<,
χροο<t(,ας, ·είδ: ιωχ. των η όλ
, ων με τ·η
-θεpμ0ικοοοσία των α.)Jλων γεωγρα
φ�χω-t 'Ιt'εριο· ιχωj•t, 1Χα'τανι1χών'τας ":'η
δια.φο,οα τ0ιυ '7t'ά.χους τοιϋ φ,λοιο·ϋ
τ Ϊ)ς Γης 'Ιt'αΡ' ολα τά. 6ου1ν,σ. καί
τ-�υς χ�u.πους χα; τίς λ:μνες χα:
Κι' α.ν 'Πάλι άν'τ'ι>τ().•
τις ,θ,άιλασσ-ες.
,
ι-θ-η sοω f>.τι ,σ-τά 'Ιt>αν./ηy::ι.ια. χ,:,
:
v.ια ό φ),ο�ός τη: Γης οέν ,πα,ουσί
�ζε αύτε: τίς άνω1μαλ(ες, παλι
κ1.t τό· τ� οεv εύ·σταJ.e.ί ·f) ά.ν/tί?. ,ρη'
' ' '
σι;, γιοοτι' -στα.' ι.·οονι
α
, . αυτα τα πα.•ιάπαια. δεν ύπηρχε· 'Ιt':t.νω στην έ
πι,φάνει, α της Γης ούδέ !.ι.·voc:
ζωη,.
1

"*..

•

"t'σ. ·σ�εpιΜα. έ1�tιlσ'τ7jμο·νι1κά.
μέσ' α
lχε:ι πιισ!τοποιηι,θ,ϊί κ.mα τρ·όπο ι
;μη -έπιτρέ.πο1 ντα ά._υ;φιΘ<gήη�σ-ι. 'Η
παρ'· ολη Γf)
μeτα.κ(ν-ησις α.ύιτή.
�αlούιτητά της, μ
πο�εί
'/'Χ, γί�η πα
,
t)'α,Qε!ΧtτΟ οτι, μέσα a:τα έχαιτ-ομμύ� �ια :οόνι:χ. α.λλ:χ.ξε
τ-ους α.λλοτ, z
' '
.
ϊi πό�ο υ,ς κ,' άχ.όμ.1, Οτ: ϋcrτε:,, α. απο
·• -πσιιός ξέψει πά.λι -μειrά · πόα-ες σ.λ.· λε; χιλιοοδες χ-ρόνια -�α το,υc
\ να.λλά.ξη.
�
. .ι..ι w.α α.υ,τα να !JΙΠ'Ο'?ουσε Ύ αν'
� i τoih,a "Οη ή i,,,,,ια\
Χ
•
,
ι
-...·

)

!!"\

'

'

('\'

-

t

'

Και τώοα ϋσ-τεyχ · ά.πό αλα α.ύτα τα π-αφα.Π'άν'ω, ΠΟ'U Χατ,ιλήγομε;

1ΕΥιπ�ε ,σιτ·�ν άοχη οτι δέν εtνι-2.ι
πότε &·ημιου.?ιy-lJ-θηχε ό
γ-νωΙστ-ό
Π'λαvήτ-ιι; μας χα;ί π,ό-τε 'Π.?ιινtοφά
'ΙΤ/χε ·η ζω·η -πάνω ,σ' αύ-τόν·. "0μω: ά.π,ό τα.
σ-·ήμεο:χ. γ\�ωστά.
φχt�εταιt &τι .σεJ�V1Gt ,σ�τήv πtλά.ιτη
του καιμπιο,σα δι·σ-ε,κατομ,ν.ύ.ρια. χοό
νι:χ., ·η X;hW?(Oα μόνον με?tΧες �.
κα�οντάιΟε; έκ·Μ'ομιμύ{ Ηα, ή πocv!·
'>
'
•
�U:λω't':r.
υαι λιγωτερ-2,
και' τα' ·σ'Π'Ο·V'>

ω;
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τrμ;
�G α. /ιγι_;)τεQα. r Ω·στε 0'!1.1
6έ6αιο
έ,μ α'ιiζε:-αι η ζωή είναι
, ε?ε.ά. οrι ). Φλο,ίί
ϋ ι·ό ψ)οι,ό:, η σ-;
δα οί/.ε ο•,:χμο,�φωθ-εί, άχJ ι..ετα (1. 1
'
'
'
·1-··lffiε-t' 7:'Cι"Τε μ,ε τη με-τ:t.�/..t �τ1ισt -τωΊ
/..1-t:χ.πον��
fW 1, --;:οτε με
--::-o,u::
tη,Jού:; --ώ 1 '1-lιπεfQων, π·οτ
· ε μΕ τού,;
,σει11�-0J :: ι.:χ.1 με τ!Χ ηΊ�,:χ.t.στε,=χ. 6Εν
π) 'Ι? η οι:χμ,ό,,
l μ .! έrπι'τύϊει �ην
(γ(Uσ; -- rις
Π. iνω. λοι1t·ό1ν, σ' :ι�
'tόν τh Ι ;p/ (JtCι u..ε τ! :; δια.-,)ΟQετιι..Ε,
1

1

ΑΡΗ

σέ ιπ-<ι.σότ φα ..9-εpμοκ��σ,ίες 'ίrου ol..:.
/.. vτ:α-ι άιπ<ό τον ζω,οοbτη !ήλιο, καi
έξ αιίτί,ας τη: ι.λί,;ε.ως -cο,υ νΌ.τ,τ<,u.
α.ξον-� τ,(,υ καί έιξ �ί-cί-α;ς -cων f>ου- '
νων, των
καί των λι
, "Π•εJοιά;
, δων•
Ut'ΙώΝ ι..:ιι ,θ,�,λα.�σών, πώ:; μ1tο-ρ�Έ.
c'Lποψι: 3τι κα1
χ_λω,�ά, στα-Sη

η

�tδ.α. χ:ιl ή

η

π�:-1tl0α..

έιξελίι_�ηιχ.α.ν έ

πά-ν,ω ,oJ ι.α ά. -τρόιπο, ί•ΙJ'ομε,ρη:
ΠΑ τ. ΖΕΡΒΛ.c.ι

ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ

του
Lαν ό 'Αρχιμήδης διετίιπωσε τό·� νόμο του:
«Παν σωμα έμ6απ-τιζόμενον έντός
τοίί ίίδατος χάνει ίκ τοϋ 6άρους του ...>>,
ι:ρριξε μιά ματιά, ό Σοφός, τυχαία
σ,-ήν έπιψάνεια τή γαλήνια ·rοϋ νεροίί.
Εί'δ: ρυτιδες στή μορφή του,· στους κροτάφο ς
άντι κρυσr :χσπρα ξαψνου τα μαλλιά ...
Στις [ρευνές τόυ νέος εΤχε ξεκι•νήσει
και τον κοιτάζαν με λαχτάρα τότε oi νιες.
Μα, έκεί'νος πέρασε άχαρα τα χρόνια του
τήν. ει,τvχία γvρείιοvτας των αλλων
καi. με τό φως της 'Επιστήμης ,.., άνυψώση
ήθελε παντα rην άνθρώπινη ζωή.
Δr-ν ξέ-ρει πια σωστα ;αν επραξε,
κι' ούτε rrοθεί' στη νιοτη νά γυρίση.
Μά, τη στιγμήν αύτη έψωτίσθη ό νους
καi καποιος νόμος νέος προβάλλει έντός του:
«�Πας ανθρωπος είς τη Σοψία έμ6απτιζόμ
- ενος
χάνει έκ τοίί 6αρους της χαρας του τόσο
οσο το 6άρος Ίσου δγ,κου άνθρώπιvης
απο τή γη έκτοπιζομένης δυστυχίας» ...
Κι· ό Αρχιμήδης ενιωσε για πρώτη ϊσως
ψορα
πραyματικά πως εΤναι ένας σοψός ...
Άπό τή ουλλογη «ό ίοτός της άράχνηςι

•

t()ϊ,

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ε -ΕΛΙ - ΕΩΣ
ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
Ύπό ΓΕΩΡΓΙUΥ ΣΤ!ΞΡΓΙΟΥ
Καθηγητοu Μαθηματικών

Ε ΥΡ I Σ Κ ΟΜΕΝΟ Σ ό αv9ρωπος έv
-τω ,μέισ(ι) τώv συμ,6αιl\lόvτωv του φu
σικοCι Ί<όΙcημα..ι, Ιάι.rτι�λιαJμοά,εται
δτι
τηιν έ.ξ,11yησιιν ΤωΙ\Ι δια1ψόρων τυ-σιιμέ
,νωι� φαι�μέινωv Θν τ4� κόσ1μeι> τού
•(�), δέ_ι δύvcrt,αι YCJ. σιιvα)'αyη μόΙΛCΙJ
δια τής Λ οιyικης και -τού ύπολJΟy,
σ,μοCι, διcrπιιστώσας δτι έ,11uπάρχε1 τι
<�μvστηριωδες», όπερ ,καθιστα ά
πΕJλ
, πιστι.<ώς ά,ιί1<αι,ο,ι τό α,,,3ρώπινc,J
""ΤΙ.Αεύμα
Ίι,,α ένvοή,σ �:� την 6αθuτέ
ραν ,α;ίτίQ\ι πλείστων έlκ τώv ψαινσμέ
νων τούτων. Τα προ ,αντοCι τιθiJμεινα
σ,ίινίγ�μιατα κdθίσ•rσvπχιι
ά6ιισσαλέα .

-το

πpα,<ειμένοu ,πφ
· ι η,p:)Οif\ημάτc.:,v γ,ε
rνέσεως, μέγιστο;, τώ,1 όποίωv εΤ1 αι
τό της ,κοσμοιyοvίας και της ές:ιλίgεως των κόσμ·ω,v.
'Η ό,νθρώπι,vος 'Επιστήμή έv τii:
έρyώ'δει αύτη,ς προσπαθ,Ξ.ίςι, δια μέ
σου των αίώνωy, όπως δώ��:� έξή
γησι ι . π,ειιστικη11 η ίκα'ΙΙΟΠοιητιΙ<JΓJ\/
, pο6λιηιμάτωι,. ιέχρησι
έπi διο,ψόρωιJ π
χ,ρησι,μοποιεί, &τrου
μσποίιη σε και
ή ά pχή της αίτιότητος
έ1οεφάιvισ>ε11
άδuιναμίσv την •αρxriJ της πιθΟJν,ό
τηΤ'Ος.
Έπέτuχειν οίίτ'ω να άνεup101κ1:1, κατά τ�.α τρόwοιν, Μσεις έξυ'ΠlΎpετούσαc -τουλάχι.στ0tν τοιν πρα;--

!ΛΙ..ΣΟΣ
-<κτικΟ·J άι.ιSρώπιrνeιι δίον. Την cφχην
,,5μως 'ΤΌΧJΤ'Τ]!ν τr,ς αίτιότητος η κα
θαρα Φιλο:rοφία ιδε.v εΤιναι δυινατόιι
να χρησιμ
, οτrοιήσr;� είς τάς έρεuν1ας
-:-ης f.τι ,και σήμ,ε,ρον, παρ' δληl\/ την
πρόοδοv και τήrν έξέJλι{ιr,ι -rou άn.<9ιρω·πίινοu -π/,ιείψcrτος.
'Εν τi.\ άσ�οοο-τ(�) έπιθυμί·α -τοο, δ
• άv.θρω ς Ο ω γ,νωρίσ
Q ΤΟ αίτι ν
ΠΌ , Ι Π ς
οι
,ής γενrοεως τών ικόσμων, και τήrν
ίστορίcον
•με μct ΌV έψόδιοrν
την διά�νοιαν αύrοίί, διότι οιί-ττ. ή 1ΤΌJ
,ρcrτήρησις οϋο1ε το πείρα1ι-1α οϋτε ό
μαι,ημcrτιικος ιύπολιογισ�μος τοίί τrο,. ρέχοuv πιλήρη 1οοή&ιΟJV. πpο,σ,έφuγε
,και είς 1μυστηριΟJΚJΟύς rrρόποuς ιέ;pώ-
vης, C:,ς τοίίτο άπα&;ιικnιύεται εκ της
δ1QΙΟ'<..)θείσης παραδόσΕJως περί Όrp
, ,
φ
, ι,κών, ΊΕλευσιl\/ίωΙι, Πι.ιθa1yορείωιν
κ.λπ. Μοο-τηρίων, δ ιά vα π<ειρ1ορι,ε!ς το
άvαψδpωμιειν τα
,σ€ώμειν
·
'Αρχαίων Έλιλήνων Μυστήρια.
'Ν.J..α ετ1 και σήμφοιν δια τωιι τε
.κ-rονιικώv ,μι,,
, στηρίων -τοιαύτηrJ πει_ραται
κ1αrr,α6άlλλ r;� προοπάiΒzιαιν.
Τοίί vφί στα.ι τούηοu ιπρο6λήμσ:rος,
- ώς εΤvα1 το της Ύ'ΘΙ'έσεως τώv κό
. σ,μωιv ικαi της έξeλίξ,εως αύτωrν, το
όΙ θρC:�mιινοv ΠΙΙΙευjJJα άπο των άρχαι' οτά-rωv χρόνων έζή-τησε -τ,ήιν ίλύσιιν,
lξέχο:.ιcrο1 1δέ ·άι16ρώπ1rναι
δ
, 1άνοια1
πρσσεπάθη;σαγ νά σ�ρωσι τοιν πα.χύ'-'
πέmλQ ν το·ι ,καλίιπτοvτα την ιμuστη,
,ριώδη κα,rογωγήγ καί την ίσ-τιο,ρίαιν
των κόσμων.
Προ -rou κα-ταιτλήσσο-πος μεγα
λείου της Δημιοιqργίας δ 1/lροψηrrά
ναξ Δαι.ιiΊδ εψccλλεhl &τι <ωί ΟύρΟΜοi
-διηγ,οίίνται δόςαν ιθεοu», δ ,δε ιμέyας
Νεύτων εΤΠ1Ε/} ιεlς ιήμας ΟΤΙ, ό τάrον
άpμονικός ο�ος Κόσμιος ,δεν δίινα. ται
ιεΤιναι η άμeσο11 δημι,οίιpγrιμα
.έvός
ιΠοΝλοi iΊΝ,ιρά!θησαν
.rεί,σωσι11 ,ήμας, δτι ή του :Kooiμou
γb,,wις όψείλεται ε;ί,ς τu,ςαΊον 'fΘΎΟ
νός, άλv..οι
ΟΟεώρηκrσJν δτι
το
.Σuμπαι., ώδέπrοτ,ε ,ΟΟJ�εν άρχήv ιrοί,
--κcrτα σvνέπειΟJV, εΤ<ναι άνευ σwτε-λείας. Α! ά:πόψεις δμως α&ται δύνσινται
8εωρηθοίιv, ώς το ά:τι1ο.τ�έ
ινεσμα έιιος '111\ΛΘΙJματιικοίί οίστ,pηλα
τ101μοu. ένος l,κ δ
, αθέω., ονy;ι<!λιοvι
σμου της διQJVΟίας, τσιν δποΊον προ-

αvτων,

ινα

τωr;

ινα

ινα
Θεου.

του

του

ινα

αι:

ινα

ικαJ.εϊ rή άδvσσαλέ α &ώρησις
ΣvμπσΥ!'Ος.
15κ "'Τ'Τf'ς μ•έχ,ρι -rοuδε {jμ,τ,ερισrο;
, ης μελέτης rrCN
-τωμένης έmιστημονικ
,Κφμ<..,'V T10U Σvμ1Τ(]JVΤΟς είς οvς έ
πιικραrrιεϊ ή τάξις, κνοφΙ:α ό ινό.μιος
καί οασ-ιlι,ιεύιει ή cφμιονία, εκ της έ
πιlσ"'Τ'ηlμ•σvιικης ι διοπrικπώσεως 0'111 ό ή
ιμέτερος vΗλιος, ό ό,rοι-ος ιεΤΙΙΛCΧι χι
λιάδας ψορας ιμ�yαλιείτφος τής Γης,
εΤιναι ,και ο&τος ιμόινοl\/ εΤς ιέ,κ τω,., δι
σε1κ.�ατομιμuρίωγ ιάπi\αινώιν 'Αστέρων
τ,οϋ 'Αστιριικοu σuστιήμια-rος "'T'ou Γα
.λιαξίσυ, ά. -τής διοοτισ-τώσ,εως �ί
σης δτι ό ψω-rοωκιεΟΙVΟς
Γαλαξί
οu ε1!,αι ΙΚΙΟΙΙ αύτος ,μόινσν οος �κ
τών ιrrολVΠ1Μ}θωv στmu,ροειδων
ι
ΜΘφειλω
δών, οίτιΙΙΛες παλιιν ό:τrο-τ>ΘλΌwrαι �ξ
ά-mειροττ,λη1θωv ίδίων �ια�κών ικόισ.μων
ΤΘ/>ΙΟς έικ της έ1J ΎΜΙ οίι ιμόιΙΛον έπι�
στημΌVιικης ,μ�έτης, ιάλλα ΙΚΟΙΙ ά
ηiλιης ·θεωρήσεως rrώιv ,κόσμων -roCι έ-.
\ΙCΙΙσΤροu οορCΧ'ΙΛΟu, rrί'Ι�εται άφ' ,έ.αιιrrοu�
-το έρώτη,μα ποία ή του Κό01μοu ιroύ-rou ,κα-ταγωγή, ίσ-rορία ικαί e§έJfιιξις.
στrοΙJδης Ι<JCΧΙι
'ιΕκ της •οΟΙθvτφας
,
έrπιστημοvι,κης ιμ�έτης �ων φαιΜΟιμέ
νωv τώ,v κόσ)μc.:,,
Σύ ,.ι παντος συ
νάγεται rro σ1υιμπέpασ1μα δτι οί κό
σ�μοι 'ΟΟίί Σύμm:wrος ύπό�εινται ε,ίς
ψ'Θ'Τα'δο,λάς rκα1 ιείς Μ;λοιώσεις κ:αί,
1
κ,σ;rα σwέ-mει•αιν. ο-τι όψίστιcονrαι έ
ξέJλιιξιν. ΈΑιγό,μιeθα eίς τό �μmi.ρα
σ,ι,.ια δτι ΙΚιΟΙi ιέ,πιστη:μονικώς ιειια:ι δv
νσ!Τ'άJ, � οοαi ,ψια..ασοψιΙΚώc; όι>
θόιν, ΤΟ Σ�μπαν να διαπλα.σlθi.\ καi
,γα ιέ§ελι,χθi.\ δια των ψvσι,κων διwά,.
1
νόμων, ύφ'
μ ε, ωv ,και των ψυσικώ,
ών 1διέπεται.

Α
τοο

�Αναξίμανδρος·
κοί Άνοξι_μένης

ΝΑΤΡΕΧΟΝί'5Σ είς τας π<ερi
Σύμrrrαιντος θεωρίας )(rpΟ\ΛΟΙΛΙΟ)'ι
κως άπο των 'Αρχαίων, μσινθά�νομΘv
οτ,r ό 'Αι,ΌΙξuμανδρος (6ί0 π. Χ.)
7!'pώτος >έiθεώρφε την 1μη
, χανι� γέ
νεχτιιν :α&rou έξ οvσίας τιινός qρ,οεγό.

ΙΛΙΣΟΣ
φι, ιέ·κ τής δποί,ας, σνπwείq: περι
σrτ�ρΟΙφικής ,κιr.ιήσ,εως, άπευπάσ'θιηισιοιν
f<!αΙ διΘΠιλάσ1θιησα1ν τα ΣC:,μα-rα
-rοϋ.
,Βιρσδύ-nzιριον, ό�λίyας δεJΚΙΟΙε.τη
pίδας, δ '-ΑΙ'CΧΙξιιμ,έινης (S,85 π. Χ.),
-mροο-6εύων τrή'\Ι α.ύτryν θε1 ωρία:ν, τής
ιμη)(ΙΟJ'ιι,κ,ης γιΞJJέ:Ο'Ξ.ως,
πp:,,έ,οrη
είς
Q11.ι1μπτλήιpωσι,ν ιδτι ή άριχέyο,vος
εΤΜο;ι ό
οuσία ΤΌΙJ 'Α'\ΙαΙξι1μά�5,ρου
ό:ήρ, μετ,α1μοpφούιμε1 ,σς δια της συ·
στrολης είς uδωρ, yη,ν, κ.λ.π. Όψεί
ιλiομειν έwταuΒα
δμοιλ1ΟΙyή1:τωμω δτι
τολμf]ρο-τέραν !δέαv εΤ,ναι ά'δίι 'α-Τ'C'\Ι
να συλ:λάο ι:� ,ή αιιΒ, ρωπίι η διάJvοια.
Ύπ0 τωtJ είρrη,μ,έJνω•ν δι�μ·:�ψώ9η
οοτω τό δόy
, ιμια της άJ,,ορyάινου έξε
�ί�εως. ΜαΙΙΛθάιναμε,v δμως ικαί έ�ν συ
WJ)(!είςι, δτι και -τό δόιγ�μα της άι ο,ρ-
γάνοu έξελί1ξεως, ιο,ι ,δη,λαδή φυσιι.<α
αίτια Π'Ο!ρήyια:yον τ<'χς
διιαδοχιr.<ας
ιμQpφας έικάσ,τιου ,είδους ζώου η φυ
, ΘΙΤί,cτη,ς m 101•Χ'ειι..:1:Ξ�ώς
-nοu. έ§ΕJψράJσΙ8η
&πο rroCι !'Αvαξιιμό:νδpου. 'λλλ<'χ καί
1'0U ιδόγ!μιcrτος τούrου � έπ11στη,μοινι
Κ'η ά:ξία έJΚJλc,Jί.σιΒη w.::πα1,,ο,ρθώ.ως
κσ:rα Τ'ΟVς ΜεωτέpDυς
χρόνους, αν
καi ,ο δόΥ)μια ο10Οηο ιέΧ'α;>CΓ<τηρίσθη
υπό το{) Λό'Κι,,ι φ ώς μία ·έπα1; άστα
σις ·είς τηι,• 111'.::ωτη,οαιJ σκέψιν.
Έικ πpασιφάτωv
6ι1c1λοyιΙΚων
έρωνών 1δι,ετυπώ9η ή θι.::<.:,ρια, δτι ή
ζr..π� εΤ:ν,αι ά,μετά6VΙπγτ1ος και παρΟΙμέ
Της
νει οι'ία &τrοξ έδrrμ,ιουρ,yήθη.
'!'Οι,αύτης θaωρί,ας 1έ ξαί,ρω,,; 6,Ε6αίως
άmεπέλιοο�αν αί ίιδέ�αι, Τ'Ού Δcφι6ίrJιaυ.
Ι<JCXi 'ΤΙΟΙJ Λα�μάρικ; 'Από της έτrοχης
mϋ Άναξαyό,ρDυ (500 π. Χ.),
στις ,τ,ρ,ωτ>ος ,έ,9,Ξ.ώρη,σε δημιουρyc,,,
της ά,pχι,κης κιινήσ,ε,ως είς τc\,' οψά
νισν χώρα;. τcιJ VOUΙJ,
,έv,νοώ.ν προφα
,
νώς τήιν Θεότητα, ,μέχρι τC:ι,• ΙΛcω
τέρων χρόνων, ,κ,α-θ' οϋς ά,ιε6ίc.:σε,J ή
Θετιική
'�Επιστήμη,
έ,μφ-::χοίζεται
έyικJα'ΤlαλΕι,q;ιSΙείς ·ό ψυ,σι,κός τρόπος έ
ρεύrνης ·ωύ πρ::,,(>λή,ματος της ,κι::>1::ψο
γ,οινίας, ,κ,αι έJπικρ,:mουσα ,ή 1άντίιλη
ψις ό.ι ή άp,χιr.<ιη αίτί,α τi1ς κ,ο σιμD
γονίας vπηρξειν ή Θεότης. ΕΤ, αι α
,ξιον δiλως ίδι,αι'ΤΙΘρα>ς ,φοσιοχης και
iικτι:μήσεως τό γεγονός δτι δ ,μ,έγας
·Ιlλάτων ΟCν ιέπε,)CΞ.�Ρ,ηQΙε νό: δ,ατυπώ
σι;-ι ιJ)tJΙΟ'ιΟι,φι::ΧΤ,((Τj,J ιCΙ,ΙΤίληψν
πε:pι
της γενέσεως τC:,, ικόσιμ,ι.:ι , σΛΑό: π,ε
ριωpίσ θη ιειίς ιμοοτrη�ριαι<ήv '!'Οιαύτην

αv

,ηγ

να

ο

δια συrμιοόλι.;�, και
άλληγο,ριών.
Οϋτω, ικατ<'χ 'ΠVΙάτωr.ια.
το Σύμmw·
έ,δη,μιουρyήι3η ύπο 'ΤΙΟΙJ ΘΞJΟU, ό δ
πο
, ϊος διεχώρισ,ε 'TICI ό.ι mαξί q: εύ-
ρισ,κόμwα ούράνια σώμ,ατα, ιλα16ών
ώς άρχέ11U1Τ'CΧ τα '1'ειλιειότφα γεωμε
τ,ριι<ά σχή,μα'Τ'<Χ, TIJ),' ΙΚQ/\/Ο'Vι,κη.v 11pι
γωvι.κιr'ιν 1Τ'v1!)CΙΙμί,δα ,διά τό πυρ, 'ΤΟ,
όκτάειS1ριοrν δια τόιν ια�ρα, το είκοσά
,εδρον δια ΤΟ .uδωρ, 'Τ'όιν ι-:ύσαιν διά
τή.ν yi'J�, ,κιαί τό ,δω1δΕ1και;δp::,ν ·διε
ψύλα§ει, δπως έπ' ια:1JΤ1ου χαράξη το
σχέιδισν 'TIOU Σύ μ1JΤ1αινrος,
Αί ό.ι ωτέιρω δDξαΙσίαι
του ΠVΙά-, ατιαδει,κ,νίιοLΡν, 6η ,μία μεγί
τωνος κ
στη διάv,οια, ο
, 'ία ιή του Πιλάτc.:,νος,.
ψωτί,crα01α τό σκότ•Dς της άiιθpωπί
νης ά!μιΟΙ3είοις, έθεώρησε ηρ:,,σψο,ρω
τέρ:,ιJ 'Tfl'J μ,ι,ι:τ.ηιοιαική,v όδόv δια
'ΤΙΟ'\/ίσι;� 'T'DU ύ
, ψίστου τοίιτου προ6λή-
μ1ατος,
ώς εΤι,αι τό της yεJνέσεως_
των ικόσ·μων, τήιν σημασίαιν, σJ,,;λά
συy�ρό,νως ικαι την όΜ9ρωπίινη,ν ά-
διJΛαμ ίαν τrοϋ ,vα δοι9� έξι'�γησις οα-
υιζc,μέΝη έJπι της Λ,οyιικης ικιαί τώ,
άτrοδείξ,iJC.:ιν τας δπ,οίαc εί,ναι δυνα-
τόν ,α άξιώσι:� ή Έπιστηι-ιη.

να

Ai νεώτεροι
άντιλήψεις
·rry.'.

ΚΑΤΑ 11aύς πρat:11ψά,ους δ ,<'χ
'iΞπι,στήμηrJ χpό,;οu·ς, ,κ•.:χτόπι,v τC::,v έJρ
γασιC:ιν ,ου ΧέιρΟ'cJλ, έξιΞJVΙεΥΙΚCI τιος 'ΤΟ,.
θεrμeλι&δες αύmϋ κDσμικαν συμιπέ
ρασ�μα δτι «Οiί ΝΞ.ψελώδεις εΤ•ναι ,κό-·
σμοι iJν τί;:ι yίΥ11Λc:σ1θαι, κόσ1μ,ο , σχη-·
,ματιζάμaνοι ο•α'8\μη
, ,δόrν δια της σι,,μΠ'υ
ι<vώσεως της νεφι:Jλώδ,αυc αίπC::,ν ϋ
ι,ης». έποινέιρ)Ι)ε'Τ'αt αv11η_ με:r<'χ χ,λ,ε
τηρίιδω-,ι ,έγκατάιλειψι'ΙΙ, είς ΤΟ δόγμα
της ά-,ορyάJV'()υ έξελίξεως κ
, α
• τ' 'Αινα
ξι,μένην,
(J1UΙμππτrληρωμέ:Jcιν.
Ουτω 1
δέ ,δuινάμε;θια •να ε'ίπωιμεν δτι αί ψιλο-.
, ρου.καl
σοφι'Καi ίδέαι των 'Αιναξιμό;,δ
'Αι11αξιμέJ.οuς
κ
, σθίσταr,rrαι
αξιαι
παιντός θαιιμασμου δια τη, ; δύναμιν
της σ,κέψεως και της δισρατικότητος
αίιτώι, .μαντιΚ'αί,
δύ-χχταί τις ι.ιat:
είπη, &ταν ..ληψθη, Ι\JΠ' όψι,., δτι οϋπ.
1

ηο
,-δ όττολογισμός οίί-τε τό πείραμα οίι
-τε ή παρατήρησις, εδωσ01ν είς αύ-,ους ίδέαv τινά τσCι δηιμιουργικοίι
.εργου της Φύσεως.
Θό: ητο ά01φαλώς πλήρως ίκα�νο
είς
ποιηηκόιι νι ό: σιψττεριιλάβωμεrι
την παpουσαν Ιέργασία,γ τό:ς καθα
ι:,ως έπιστημονικαc ,έρεύνας καi τό:ς
άσψαλ-εις παρατηρήσεις έφ' ώv στη
έπιστη,μονι<κη
ρίί,εται ή σύyχρ()Ι\,\ος
τώιν
6:ι.πίληψις περi της εξελίξεως
κόσμωrJ του Σύμπαrντος. Τό τοιοίι
-τον δμως προσκόπτει εiς τον δια9έσιμ0ν σfνμf!,ον χωρο,γ καi χρόνον
διό: τη,ι παpοίiσαv άπασχόλησιιν, δι'
.i'ic έπιχειροίιμει νό: εiσ�έλθωμεr., τρό
-ποιν τιvα εiς τό μvστήριον της Δη,μιουργίας, -είιρεια δε έκθεσις 'T'OU
, νός
·.θέματος Θα έξήpχετο τώ-. όρίων έ
δμως
έπ ' αί,τ,οίι αρβρου. μΕχσμιν
-τή,., γνώμηιν δτι ,κα,Θίσταται ά,,αyκαία
ή απάvrησις •εις τον διαπο,ρουντα
,iδυινάμει τίνQ ., φυσιικων νό,μωι καi
τινι τοόπ½> τελει,αι ή έξέιλιξις τ&:ιν
κόσ�μωιν. Προσψέρομεν συινεπως .λίαν
-περιιληπτι1κωc ώς απά,τησιν, τη,ν ύσυμτrληροίισα•ν
Λόκυφ_
πόθεσι,.,
ά
,κατά τιvα τρότrον, ικαi κατά
,σθaνη αίιτης σημεια, την νεψειλ:,κην
',.3εωρίαrν, ί1ιν πιλήρως διετύπωσε ικαi
διεκήρυξειν ό μέγας Λαπλάς του.λά
τό ήμέτερο.
"')(ιστeι; δια
, Ήλιακc•v
,,σύστημα, καi παραιλείποιvτες
την
-Βυvαμικη,J ,η
·απει,ροστοπιλανητικην
Θεωρία,., τC:,; Τσάμ'τηψλιιν καi Μοίι.λ
-τσJ. Ή έκδήλωσις ποιαc τινος προ-τιμήσεως προς τή, ίιπόfuσιv Λό<κυερ,
-παρ' δλοιν δτι ή τnροτίμησιc αϋτη αντης
τιμετωπίζει τό: ,μειονεκτήματα
vεφειλικης θεωρίας_ ώς εΤναι κυρίως
'i ελλειψις παγκοσιμίου )('αραικτηρος
,οίiτι,ιος στερειται αϋτη, ώς μη έ
ξηyούσης τη,; yέrι,1ε,σιιν των α:λλω., ά
•διπ.λων
πλα ,ων 'Αστέρων, (άπλων
-<αi πολλαπλών). <θεμελιοίιται ουχι
.έπί έπιστη•μοινικων τεκμηρίων βαρυ
νόντι.:,, ίιπερ αύrης, καi κατά της δυ
,•οίιτο
ναμικής <θεωρίας, &λ.λως τε
·�α άπέβαινε λίαιν 1δυσχερες διότι,
-.:,c ανωτέρω ,εί'πσ.μει, οίιτε τό πεί
ραμα οίίτε ή παρατήρησις οίιτε ό
ίιπολοyισμός •θα ήδύ
f ,.ιαθηματι,κός
-ναντο έπi -rοίι τrροικιειμένου προβλή
...ι,ιατος να παράσχοι,ν τοrαύτηιν 6υ-

,α

άc ε'ί
ινατότητα, άiλiλα :επι ,μιας
• ονιικης διαισθήσε
πωμaν - έπιστ,ημ
ως δτι ή νε,ψΘλική αύτη ιθΘωpία έ
γέJιετο πε,ρισσότιεροιν τrαραδeκτη
croφωv διδασκάλω ν (Τ'Οίι ,άvθρωπίινου
γέrι,οος) άνα τους α'ίωινας, eμφαινι
σάιντωv 'Π'\Αευματιικryι ώpι,μότητα ό
m:ρ6αί;νουσαv τό: δρια της ,έποχης
των, ή δε ιδιδασκαλία αύτωv άτrε
&Ξ.ίχθη μΟJντική τρόπcν τινά, ικατά •
Ή ΤΙ1\/εV
'Τ'ΟUς ,έπε.λθόιντ�ας αίωι:ας.
ματικη ,δ,μως ώpιιμότη ς τού άνθρώ
νόμου
που, ούσα συινάρτησι,ς '"T'OU
τηc 111αγκ001μίου έξ,ειλίξεως, δύΙΛαΤαί
τι,ς να iσχυρισθη, τό γε ιvCιν ,εχ,σ ν,
-rοιαύτη εισετι
δτι δε,ν εΤιvαι
παρέχη ειίς ή,μας
σήμερο;, ώστε
, ,ειν
νά
την έλπίδα δτι θά δ υΜη θωμ
άνεuρωμε• ιν ΤΙ)ν πλήρη και ;,ελι1κην
λύσι'V T'OU ,μεγίστου τούτου προβιλή
ητις ιθό: έσήμα,vε τηιν yι,ώ
μα-rος,
σιιν της άναλλοιώ'Τ'Ου έιν τi;ι Φύσει
άιλη1θείας.
'Ιδου . συνεπως, τί δυνάμεθα να
εί'τrωμ,ειv ,σήμ,ερον. Ή άlρχέγονος '\cιε
, η ,εΤ'ΙΛαι σκοτει,νη κ
ΦΘλώδηc ϋ,λ
ι αi ψυ
χρά· Κqτα τη'V θεωpίC11ν ομως
τωιν
Χελμχόλτς ,καi Κέλβιν, οί έκ της ινε
ψελώδους τ αύτηc ίίλης σχη,ματιζό1μ ε
νοι 'Αστέρες σuστέιλιλοπαι, ,έ11.<εpyιείςχ
της βαρύτητας, καi σLΑΙΛεπείςχ της
πpοφχομέJνης έικ της
ψύ:ξεως της
ακτιν1οβολίας τηc θερμότητος αίπώιν.
Ψυχόμει.,οι ,δε καi συνεχ
ι ως συστ,ειλ
λόμενοι, ιθεριμαί•νο,ται, κατά τόν πια�
ράδοξο,; νό,μCtι τού Λαίηιν. Σv1,1έτnεια
της συστολης τ,αύτης ε1iναι ή πτώ
σις των μορίων όλοκιλήρου της μά
ζ;ης τrpό, τό ικέντροιι. Έιντείιθειν, δια
της ιμεταμαpψώσεωc της 6.αρύτητος,
11 προκα.λοι,μένη τρι,βη των ιμορίωιν ...
τούτων παράγει •θ,ερμότιητα εiς ποσ�ο
<tκείνης Τ\ν χάνει
στό,, άιι1ώτεpοιν
-συyχρόινωc τό σω,μα δια της άκτι
v, οβολίας, ιλαμβαινομέινου ύπ' δψι,v δ-τι
ή μ&ζtα τού σώματ·ος εΤναι -rοιαύτη ώστε ινα ιίιπόι1<1ειται εiς τον ιν.ό
,μΟν -rοίι Λαίην. τούτέστιν ιμη άπέχου,
σα αίσ<θητωc των όρίωιν τού 'Τ'ελείου
άερίου. Καθίσταrνται τουναντίον δα
θμf11δοv ψυχ
, ρότερα τα σr�ματα ( τα
στερεά, τα ίιyρα ικαi τα -μεγίστης
ΟCΙ1pύτητος ,ορια) ιεiς ΤΟ: όττοια η ,μι
,κροτέpα σvστσλη δε,γ παράγει κι-
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η'Τ'ική, •έιγέργειαν έπαρκη δπως ά
φrλ,η,ροί την θε1>μό-rη11α ητις ά>ττόλ
ι,ται δια της άκτιινο5ολίας.
1� 'Επi η;\ οάσει της ά ,ωτέρω θεω
. iας έγένετο
προσπάθεια
ύπο
:λοyισ,μοΟ της rήλικίας τοΟ ήμετέροι,,
�Ηλίου ίmο τοΟ Λόρδοtι Κέλοιιν, άεvρόιντοc ήιλι,κίαν ouxi μείζσ,να τωι
�0.00.0.000 έτwν. Ό ύπολοyισ,μος
>ΘV"!'Ος δέιν έιφίθη cον-rαπcκριινόμ,ε,νος
'!11ρός την άλήθειαν διότι Μyοι και
-όχ,-τροιομι,κοi καi yει:...'Ιλοyικοι άvτ,ε-,.άχθησαν
Ι>(ατα των σuμ>τrερασμά-η,ωv -y,οί) ίιπολ,ογισ�μοΟ τούτου. Με--ταyένέστεροι •ύπολοyι01μοi καθιστοw
..,,.ι,θανηιι τηιν ήλικίαv 1100 'Ηλίου, ώς
.ψωτεινοΟ όντος, ύ
τα
, περοαί•,ΟUΟ'ΟΙV
.Β.000.000.000 iτη. Έκ των ύπο
;ί\σyισ;μωv -τ•ούτ� J ;φο κύπτει τό σU1μ
,τέρασ ιμα -δτι •μόνη ,ή σιuτοιλη τοΟ
"'Ηλίου δέιν ,θα ]1το ε'ΤΤ'αρκης δια ;να
-σνντηρήση ,έαuτΟΙ\f έιν ·διαπύρ� κα'Ετέρα ιδθa, πηγή έw: ρ-ιrαστάσ,ει.
γ�ίας ,έξ ης άν'Τ'ιλεί' την θερμό-τη
, -τα
,αύτοΟ ό 'Ήλιος .vπάρχει. ιΚαi ή
έκτός
mηyη αϋτη, •μη ίmάρχ•οuσα
"'l"OU Ήλίοu, είναι λογικc,J ,Υ(Χ ζητη
νθη ,έιvτόc της ,μάζης αύτcCι.

.Α

Αί Θεωρίαι
των άτομικων

1 ΝΕΩΤΘΡΑΙ -της Έπιστή•μης
:εpεwαι περi Άτομι,κης Έινειρyείας
,iπιρρωνύοu; -την άλήθειο;,
'Τ'αύτην
-4<'αΙ γενικως 'ΤΤ'αρέχουv 01κρι6εσ-τέραιν
..fJiΙΚόνα .και σαφεστέραν των 'ΤΤ•ερi ϋ
..λης ,θεωριών, 'έπεικπι,νομένηιν
ποv-,.υ
�,τ,έ,ρα,y της περi 1σ:τόμων θεωρίας -τοί)
.λwκίπποu και Δη,μο
, κρί-rοu. Διατu
,τ,οC,ντες δθεv
έ,ν σU1ντομ ί� τη,v
.ρευιναν ήμωιι έπi -τοί) vπό συζήτησιν
,6eμ�ατος_ δυl\lάiμεθα ,να σuγκεφαλαιώ
gω.μ-ειv εiς -τα κάτωθι, &-τινα .καi ό:πο
.'1\ΜΟW -τηιν lσχύουσαν σή•μειρc,v θε
:ι.φίαν, η, πρώτος - ώc άνωτέρω
.εΪ'Τf'Ομ(ιν - ίmεστήριξΕΙV ό Λόκuε,ρ,
Ιι συνεχεί� ·δε οί Ροοσελ,Χέρτσπιρουv
ι τέr.ος, δ νΕν τι1y,κτοv. Οί έκ των
• uχρών καi σ,κο..εινων
νεφεΛ"οει•δών
.J

ε
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πα
, ραγόμ,εrνοΊ '•Αστέρες συστέλλΟινΤαι
6α�μη,δόν σvνεπεί� -της δαρύτητος.
Δια της ·ένδοατομι,κης ·δε •αύτωv 'έ
νε,ρyείας θερμ,αίνο,νται όλί y,ον κατ·
όλίγο, ,και φωτίζοινται t,1έχρι
τοu
�ρόtvου κ-αθ' 'Οrι η •έσωτεpικη αιιτων
έ•νέργ.εια ιδ� δύναται να άvτισταθμί
ζη πλέο.ν τηιν ;έκ της άκτ1•νο6ολίας
αύτω, άπώλειαιν θερμότη-τος. 'Εξε
λισσόμεινοι σ,υ,vεπως οϋτω
, , ,και άφοu
διέλθουν έκ 'T'OV σταδίου της άΚΙμης,
τοu-τέστιν δια της ιμε• γίστ,ης θερμ,�
ψuχόμεκ>pασίας αύτών_ άρχονται
νοt '<αi πάιλι� έιξωτ,ε.ρι•,<ως,
μέχρι
'Τ'ου γή,οατος κ
, αi το
, ί) θανάτου αv
τώιν. Ή ταχύτης αίιτωιν αυξάνει συ·ι
-τι;i χρό'J�. έvω ή ,μαζα και ό οy,κ•ος
έλαττοC1V'Ται συνεχώς.
vΟταν δε ή
μ&:ζα αύτών, μειοuμέvη, έyγίση το
τότε οί άστέρες
1 ) 6 -της άρχι1κης,
κ,αθίσταvται καi πάλι,, άμ,uιδρως έ
ρυθρvί, ώς καi ιέι, άp,χ,:i της έξελίι§ε
ώς τι.."V. Οϋτω, οί ,μέ,,,. ,,ιέοι άστ,έρες
εχοw ,μεγά,λον ογ,κ0ν ,και πολυ μ
, ι
κράν πυκνότητα, οί δε παιλαιό11εροι
μικρόν Ο Υ,ΚJΟΙ ,και μ-εyάληv
πvκινό
-τη,τα. Ή τοιαύτη δε πuκιvότης -των
πσ,λαιω,J ά::rτέρω,v, ή όποία &λιλ,οπ
,έ,θεωρεΊτο άπίστεuτος, ηδη •δια -της
•θεωρίας -του ΆίΙ'στά°Lν θεω,πί'ται ώς
σι,,vέπεια 'Ι'ης πλήροuc
ίοvτόσεως
της μάζης α
, ίJτώv.
Ή εξήγησις της ψύξεως των Ά
σrτέρω:, ιμαλc�νότι ή έιvδοα-τομι1κη αύ
τω,J έ11έργεια δε,ν παύει με.'Τ'αοαλ1νο
'μέ1,1η ciς θερμότ·ηrrα, πcφεσχέJθη υπο
τοΟ 'ΈΙΙ'Τιy,κτοv
Ιέκ -y,οί) y,εγσνό11ος
δτι •ναι ιμέιν ήλαττώθη, ηδη αίCJΙθη
τω� ή ,κ,vρία 'ΙΤ'ηyη -της
άστρι,κης
θερμότη-y,ος - δηλ. ή μ&ζα τοΟ ά
σ-τέρος - ούχ ηπcιι δμως ή ,μεγάιλη
πvκ•,ότης αύτοίι έμποδίζει διαpκως
περισσότερο,ν Τη ν έσωτ.ερι,κη-J άκτι
1
κ
, αι θερμάνη την
vσοολία J να Θξέλθη
έπιψάι11ειαν α•ποΟ.
'Εκ των ά,,ωτέρω πρ:>ο�ει φυ
σι,κό,; τό έιρώ-τη•μα· •άψοΟ ή μαζα
δια.ρ,
'ΓΟU ,άστέρος συν τi;> χρόν�
κως
έιλαrrτ•οuται,
όlκτινο6ολοιιμΕΙ\Ιη
•ύπό ,μορφήν θφμότητοc και έιν γέ
-τό δρισιν -της έλατ
ινεr ένφΥ,είας,
-τώσεως η-αύτης
'T'Ou άστέρος μειτα
της μάζης αvτοΟ ,εΤ•ιαι ή έξαψάν1σις.
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δύναται
Ή άπάτντηQ"ις ούτε σαφής
Ή
ειιναι οuτε κατηγορηιμαπι-κή.
έξαψάνισιc τοΟ άσπ-έρος ,μετά
της
!,�άζης αύrοΟ βεβαίως εΤ,αι 'Πιθανή.
Πιθανωτέρα δμως έμφα'Vίζεται ή κα
τάληξις τοϋ άcτrέρος είς κατάστασιt\/
καθ' i\v ιδέιι δvναται ,τ,λrοι rνά
συ
στέλλεται, οπότε ορα!Sέως και συ
νεχώς ψuχόμενος, αύrοσδέιννυται τε
λιείως. Οιίίτω, ικατά τον Κλαούζιοvς,
Το Σύμπα ν θά ,καταστη εν δλοέιν ό
μοιοyεινέ.c 1\/Ε'ΚρΟι σωμα· πασα ικί
νησις, ΠΟ:ς 'JΤa,/\Ιμός, Πδ:σα ζωη θά
έξαφανισ8η Ι:!ι αίπ<ϊ,· σκότοc ικαi ά
δράνεια θα εΤναι το τέλος.
Καi ταΙJ<Τα •μεν /.rv , μεyίcτri:J &,οαί
ως σurvτομίςι πε,ρι τώv άπείρωι κό
σμωιν,
τC:η όpατC.ν •και τω-ι άορά
τωrν, των διαcτrίκτως κοσμούν�ωrν το
Ούράνιοι Σπρέωμα.
» Ας έι'Πω;μεt\/
ομως και όλίyα τινά περι Των <Χ'Π1ει
pοστωι -κόσ,μωιν, περi τώrν άοράτων
έκείνωτν σrτοιχείων άτινα ά;ιιχονεύcιν
ται ,μόνον είς τά έρyαστήρια της Έ
πιστήμη,c:.. έξ .'�ν δμως α;ί έκλυόμeναι
δυιάμεις δύνανται rνά άναστpοφήσου,ν
τας τροχιας ετι rτώ-1 Πλανητώον.
ΕΤναι yrνωσ.όιν δτι ,τ,οώΤοι οί Λεύ
κιππος και ,Δη,μ6,φιτος έφαντά�η
σ,CΧΙ\Ι και έπεrνόησαv τά &-rομα, θεω
ρήσαντες αύτα ώc τα Ε:<J')Cατα στοι
-χ:εΊα της Ύλης ιδλωc τουτέστιν άδι
αίρετα.
Ή πειραμαrτικη δμως διαπίστωσις
της υπάρξεως τώ1 «Κδό1ντα»
της
·Υλης η 'Εινερyείας, τουτέcτrιν πο
σων στοιχειωδών VΥλης η έ,ν,εργεί
ας, ύπηρ,ξε το ά'Π'οτέλεσμα της
έρεύνης της -θετιικης έπιστήμης τοϋ
τελευ-ταίου -τrpo ήμων αίω.ος. Παν
ίιλι,κον σώμα d.ιρέθη άποτελοG•μεονον
έκ μ'Jpίων, παρό;γ,εται δε έι'< τιϊc χη
,μ ικης τώv ,μορίων -rοντων έ,vώσεως.
Είς την περίπτωσι•ι δε καθ' ην δια
τώ-1 μ,ει9σδω,ι της Άνσλuτι,κης
Χ,η 
,μεί01c '<αlθίσταται άδύrνατος ό δια
χωρισιμος είς
άνόμοια στοιχ
, ειώδη
σuστα;τιι<ά των •μορίων της vΥλης,
ή ιέπιστήιμη αιrε,q>άvΘη &τι τότε εv
•Ρισ:'<ό•μεθ,α οίιχi
προ χημικής έονώ
σεως, άλλ' εχομε,; Μπιον
ημω,v
χημικσν στοιχεΊοrν. Τοϋ χη•μικοϋ
δε
τούτου στοιχείου έλαχίστη δurνα;τή
ίιποδιαίρrοις εΤναι το άτομον αύ-

να

τοΟ. ΤοΟ άτόμοu δ έ οσJσικοv συστα
τικ&ν εΤ,ναι ό πυρήν αύrοϋ.
Σ=επώς ΠCΧΙ/ όλικ
, οιν σώμα ά-τrο τε-.
λείται έξ ιάτόμωt\/. ιΚα1 εΤναι δυνα
τον έιν uλικον σωμα 1\/α ά'Jτο,,ε,ληπο:f
μόνον έξ άτόμω, 'T'OV αίποϋ είδοuς
ώς εΤνq:ι τά οασι,κα σ-rοιχεϊα.
Ύ
δροyόνΟΙ\Ι, υΗλιον, Λίθιοv. ικ.ιλ.π. Σ
νήθως oιμtcic τα &λι,κα σώμα"Τ'<Χ ά
;rοτελΟUΙ\/Ται ΘΚ δuο η περισσ,οτέρ
άτάμωι, δι' Ο ιλέyομ,ε,1, δτι εχομ
σwθετοv σώιμα.
-"ΙΕτι δε ικαi ή άκτιΙ\ΙΟΟόλος έl\lέρ-·
γεια έθεωρήθη, ,κcrτα τον Πλανκ ώς:
ιεχουσα σωματιο:1κη,ν ίιφή•ν,
στοιχει
ώδες δε ποσοv αύτης το φωτόνι•Οt\/.
Ή μελέτη των ήλεκΤριικώJ Ιδι,οτήτω,ν
της υΥ.λης έοεοαίωσε καί δια ΤΟ
ήλεικ11ριικ0ν
ψοοτίο,y αύ της, την ϋ
ΤΙ'αρξιν στοιχειώδους -τrοσοϋ, τοΟ ή
'Ειν συ,1εχείςι δε τωιν
λεκτροινίου.
άνωτέρω. η όπο τοϋ Γάλ,λου φιiσι,κοι}
Μπε;κερέλ ικατ' όρχάς, -τrαρατηρη1θεί
σα ,ραδιrενέρyεια, εΤτα δε διαπιστω
θείσα -και άποκαλuφlθεΊσα ύπο τοΟ
ζεύγους Κιουρί, rο,χει ν
ώc άποτέ
ιλεσψα την διαπίστωσιrν
της υπάρ
ξεως θετι,κο
, ϋ ήλεικτοι,κοϋ φορτίου είς.
τον πυρήνα έικάcτrου άτόμου, μάλι-
σ-τ,α δε φΟpτισμέ; 'OU δια τόσων στοι
χειωδωv θετιικώrν φορτίω-ι, δσος ό
αυξ,ων ,ά,pι�μος ικατατάξεως
ΤΟιr
στοιχείου είς τον 'ΙΤίrιΙακα τοϋ σνστή
·ματος Μεντε,λέyι,εφ, τόν yvωστόιν πί
νακα τώον ο-rοιχείωrν της Χημείας. 'Ο
σiίξων 1δε ouτ0tc άριιθμος
έr<λή.
κα1 άταμικος άριθ1μος τοϋ στοιχείου_
»Εχσμεν συrJc:πως έκ πά,-τ,ωv τω
,άlvωτέρω σα:φως 1έ,σχηιμαcτισ,μόνην την·
0ίκ6,ια τοίί άτόμοv άπο τοϋ 191 5_
Δια των έοyασιων δε τώ, Ρό.!5,ερ
ψορδ -κα1 Μπ&ρ κccτέστησαrν '{t\/ω
διεyέρσε
σται ,και αιί συ,,θηιχ:αι
είς άκτιt\/οοολίαν τ·οu
φάσ�ματος τοϋ άτόμοu.

ο

εΤ\/αι

Φιλοσοφικά
,
συμπερασματα
ΣιΚΟιΠ�ΟΣ της παροvσης δ'
βεβαίως ινc'χ ιέπεικταθωμεJι ε(ς:
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το,μφη ό�νά-τrτνξιν έινοe φVσικου
pο&.ήμιαrrος
ό'ΠοΊοιν
,50 έ
:,_'tfων ΙΚα1 '!Μέον πpοκCΧV\'εΊ δρο1ματι1κοιν
ΜιαφέJροιν πάσης της Άvθρωόμως, εστω
mδτ,ητος. Ούχ ηττον
'Περι,έργοu
. .κα1 'Προς ·\'ΚΟ]Ι,'()Πο ·ίησιν
φιιλαμαθείας, δuνά!μ� λίαιν περιλη• "Ι'ΙΠ'ΙΙ<� ς ινΟ: ά,\,,αφέ,ρωιμw τα έιξ•ης:

rro

··...,.ο

άπο

'Β;είχθη οτι το ήλεκτρι,κον φορ·�..-ίΟν τοΟ πuι>ryν<>ς τοΟ άτόμοu εΤ\ΙQΙι
,
Ιοιμως το θετι
&τιl<'όιν. 'Τίινι τρ&τr<�>
τουm φορτίον του πuρηνος έ
ξοuδετφοΟται και >διατηρείται ή ί
σορ,ροπία του ιάτόμοu; Ή άπόJντη
σις έπι rroυ έρωτήματος τούτου δια- τuτrοΟται ως κάτωθι: Το θεηκον ΨΟΡ·
τίον τοΟ πνρη111ος έξουδετ�ρουται, ώς
• ι<αt �/ς παν ήλΘΚΤρι,κως ούlδέτερον
άτομοιν έ,ξ ,Ισα,ρίθ,μων ητpος τον ό:το
,�,ιικw ά,ριθμ9'1', ήλΕJΚΤ!)Ο'ΙΙίωι, τα Ο•
· 'ΙΤΟ°ια κατ'ΟJΙΙέμονται πέ,ριιξ του τωρη•
· ,νος. Έαν Μγ<�> έ§ι:..rτ,φι,κης τινος α!
- rrίας άτrοοττrασθη τοΟ άτόμοv ε,ν ,η
,:.,τ,ερισσότερα ήλΕJΚ11pόινια, τότε ί.rm:ρτeρεΊ το θειηκον ψορτί• οv και εχομεrι
ατομοιν θεηκως φορτισ'μέινοv, το
σιrοΊ0ν lιι τf.Ί περιπτώσ�ει ταύτι:ι κα
λεΊ'Τ'αι ,μΟΙ\.'Οσ'θε,νες η πολuσθ·ε•vες Ιόν.
Εις τη, έ,\Λαl\fΤίΟJV δε περίπτωσιν πε
ρισσείας ήλεκτ,ρο,νίων προκύπτει το
άρνητικδιν Ιδν. ΤοΟτο εύκόλως δεί1(1\1\Παι οταν Ιδι' ,½λ•εκ-ηρικου τrε.δίοu
τη,οκαλεί'-τlαι ίο
• ινισ�μος τοv άφίοu ι<αι
δη1μιονργοΟvται άψ' έινοc μεrι καθο
δικαι ά�κτΊνες, δηλ. ικι,vούμειναι και
όtτrομακρυνόμtε'V<Χι τοΟ άpνητικου ή
VΙσ<ψοινίοu, άψ' έτέροv δέ διαολη
τικαι ά,κ,τίιν,ες --όψειtλό1με,1αι εlς την κί
vησιi\Ι
,μετα την ύπόσπασιν των
,ήλeκτpσινίωιγ ό:,rομε,νόι,τωιν θετι-κωv 1�ντων.
ΑΙ έργ,ασίαι τω,ν Ντ-έ Μ'τrρολi ΚΌ'ι
Σρέιντιγκερ σuνετΘλεσΟJν
ωστ,ε
'Πε,pιγpάφω,-ται
ικατα ΤΟ'\/ άκpιιqέ
στ,ερον τ,ρόrτrον πόΜτα τα φαιιvόμεινα,
σωμάTCX σιτοί'α 111ροκαιλοιινται
, τια, οταιν εiκασrοv σωμάτιον άιντι,rροσωττwθη ά,το Ι κuμα και εφΟΙpμο
κυμαοτιικαι έξι
' �C.11 κατα�λιλή
, λως
�σώσεις. Πφαιτέρω προσπάθεια ά
-� w:πτύ§εωc τοu θ€:μα-rος τούτου ,rι
":.._θσινο.v να ιόδη,γήση ή,μάς πέρα111 της

ι<σι.,

rrων

να

άπο

[''"ότητος

τού ••

�"'

π-ροσιτο1 ,ε:,ίς τouc πολλούς. ΕΤιvαι
σl\:ό'!ΤιιμΟιγ δμως ,τ,ρδς έξΟΙγ'ω'yην των
άπαραιτητω,v φιλοσοψιικω,ν συμ,rε
pασ,μάτων έ,κ της ιέπιστημοινιικης κα
ταινοf,σεως έrιος mιoύrov
φuσιικοϋ
μυστηρίου ώς το της άτομ�εωρίας,
να πιερατώσωιμΘV_ vπομιμιvήσκ, οιντε,ς
άψ' ενος με•v τηιν yνωστη,v 1Μrοι είς
πόJντα τωιγ έ,rιyείω�J τεραστίαιν 6ύ
ναJμι1·1, ητις δύναται ινα άποδ001μεu
θη b< της διασπάσεως τοu
ό:τό
•μοu, άψ' έτέροu δέ άναφέροντες, ί
σως άγΙ."ωστον e!ς -ηους πο,λ,λούς,
τας fιν τι;, ιάτόμ(�) έwπαροοούσας δv-
νάμεις άvrαλλαγης καλοvμέινας.
'Ει τ4'> χώρ(ι) τοΟ άτόμοu. ,μέγι
σ-rοι έJ, έλαχίστ<�>, κατά τον Χάϊιν
τζεμπεργκ ,ίιψίστανται δυvάιμειc άν
τα;λλαyης, ,άνεξιχινίαστοι είσέτι των
δποίωι δυνάμεθα
λάοωμ'Ε111. ιμίαι,
ειίκόνα δια τ,οΟ έιξης παραlδείγ1μα
rτ�ος: Θεωρήσωμw &τι ε!ς ,rφίφρα
κτον χώρα, εvρίισικοινται 5.0 άτομα
εχοιντα Θiς την διάιθεσιν αύτώv 2ι0
ιάλεξι,ορόχια,
,βρέχει ·δε ραγίδαίως
έπ1 τοΟ •χώρου τούτου, κ,aι έ1καστοv
ά-το1μοι-, έπιδιώκιει
εχη ε,ίς την
διάθοοίν rrou ε.ιν των ύπαpχόιντωιν ά
.r;ΕJξιοροχίων. ,Διε,ξάyεται
Ο'LΑΛΕΠως
σφΟδρος ιάyών μεταξu των άτόιμωv
τούτω; ιδια την άπόκτησιιν αύτων.
Τα ,άλεξι•6ρόχια άλλάσσοuν κvρίtοvς
σvΙΛεχως. "16ξω δμως του -τrεριφράκτοv χώρου τού-rοu ώδέv πρdδίδει·
ΤΟιγ έιντος αυrοΟ άγωνα δια τ11111 Κ'α
-ηοχη,γ τω,ν άλιε!ξιlοροχίωιν. Περιστρέφον
ται
δέ τα έ,ντος του ,τ,ειριφράiκrτ�οv
χώροu άτομα, •εχο'ΙΙΤα εi, κασmν ίδίαv
στ,pοιψιικη,v όρμήι v, το όπό τηc Έπι
στήιμης κληθειγ «σ'Πίιν». ΕΤναι άξια, δ
.λως 1ίδιαιτέρας ,rαρατηρήσεως το γε,..
γοινος δτι m:.φ' δληιν τηιν έν τ4'> :,ι:ώ,p(ι)
τοΟ άτόμοu ιέπιικρατοοοαv wερί,οδοιv
έκ τω111 δuvάμεω>ι της άντα;λλαγης,
:ή στροψι•κη όρμη ιέt Κάσ'ΤΟU των στοι•
χείων του ατό•μου οίίτιε με, ταοάλλε
-ηαι οίίτιε άλιλάζει ή φορα rrης σnρο
φης.
nάιντα, οσα ryδη ΘV σvvτομίςχ έξε
τέθησαν, όπrοτυ-οΟv τηιν έπιrκpατε
σ'Τέρα,'Ι σήμ,ειρον 1κ•οσ.μογονι1<ΤJΙΙΙ θ:c:ω
ρίαν της 'Επιστήμης ττερi των άττεί
ρι:.,:ι, ικαi τωιγ ά'πειpΟσΤωv ικόσιμ�

ινα

ινα

και
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rrηc ιέςε-λίςεως αυτων. <<Ό Κόσ�μος
"Α'ΙΑθpωπος» ,tτέθη όσος της παρού
ο,ης ;rροστrαθείας. Έν τοΊς ανωτέ
ρω είπσμrΘV ιδτι τό 'Τ'έλος τοϋ Σύμ 
'1'1'0!\f110ς θό: εΤιναι τό σ,κόΤΌς ι�ςαι σi ό:
δράνεια. Πότε δμως ιμέιλ,λει ινα έ
-πέλΘη ή οcαtτάστασις αίίτ"') τοϋ σκό
τους ·=1 της ιά!δρΟΙΥείας, rτουτ-έστιν
rroίi .Κ �μου ιδ >θάνατος; �Ας ιμιορ
ψώσωμεν ετr1 'T'OU ιέρωτήματος τού
'ΤΟU τον έςης συλλογισ,μ6,v: ΈΟ1V δ
Κόσμος ύπάρχι;� ιάπό άπείρου χρό
i\ΙΟV, eπ,pεπrε
"Trf)ό 'Πολλοί) ηδη να
-εΤ)(Ιειv έπeλιθει ό θάi,'<Χ"Γος avroO· <ι
ψοΟ Ιομως δ σ:τrειι:rοc τοϋ τrορ.:.λθόv
-.ος χ,ρόνος δέιv ήδι,ινήθη εισετι vα
έπιφέρη τrw ικαταστραφήιv, δυνάμε
Βα 1\/α δεχιθC:ιμ,ει•ι οτι δεν θα δυνηθη
mιφέρη mύτηrv :κια1 εic τό :μέλ
λ,σν. Έκ τοϋ συλιλοyιιc,,μοΟ
τούτου
πρσκύτrτι;:ι τό ισuμlιτέραΙσμα ότι η ό
-Κοομ,ος <>εν lιJφίσταται ,(ΧΠΟ άπείpου
,cρόνου η ή 1<ατα.στρσφη αίιτοΟ είιναι
αδύνατος. Ό Κόσ�μος δμως, ικατα
,ί.ι;rόκεηαι eiς ταν
τόιv Πουαl'καρέ,
ινόμ0ιγ των Καρrvώ - Κιλαούζιοuς,
συνεπως ό θεpμιικ·ός ,Θάνατος αύτοί'ι
εTr.,sαr άνcχτrοψευκ'Τ10ς,
Έποιμev.ως δ
κόσμος
όφίστο:rοι ιάπό ά>ττείpσυ
χρόνου, άρα <�οοχιειν άρχήν:,).
Τό
συμrπφασ�μα τοΟτο, τουλάχ1στο.v δια
τό ήμ,έτ,eρον άστριικοrν σύστημα_ έ
ιπαληθεύε'Τ'αι ί.ιrπό 'Τ'ης Άστροινομίας.
·Οιϋτω, τέλος, ό:γάμεiθα εiς τό έ
ρώτηιμα, πρό τοϋ Ι<Υτrοίοu ή 'Επιστή
μη ϊσrοrrαι €τι ά�δος. και δ σο
φός με τQγ ΌΟVΚόλ0rγ έπι 'TOU 'ιδίου

να

,οε,γ

άπο

..

'
έπιπεδου: ιάφοu ό ικ401μος rοχεJΥ ,άlρ
χήv, πως οcα1 ί.ιrπό τίνος έδηιμιονργή
θη; ''Αlουσσ�αλοοv και δυσπρόσιτσν
αίνιyμα.
Ή Θετιικη 'Επιστήμη δω
,
τ,ο,λ,μδ: εiισέτι ιvα δμοιλοyήση την υ
παρςι v Ιδwάμεων, ύτrφοατιικων ας
e'ί,rωμειv, περι των έ,νφyειωι
των
δτrοί·ωv ιμαp'Ι'υpε'i rδλόκληρος ή ΊΑv
θρωπότης
άπό ,χιιλιετηρίιδωrv,
αl
δυνάμεις
αu-nαι
αί
πρωτdστατοιιcrοι τοϋ ιφυσι•κοΟ ικοομ,οι,, παpα
μeνουv ε!σέτι Ιάνειξ:ερεύ.ιητοι ύπ"αv
fΤ''lς, Μά:οv ιή σ,κέψι,ς των άνθρωπί
vωv έ;κείινω-ι rπl'Εuμάτ,ωrv, &τιινα: κατα
τηv διέλιευσιιv
έκ τοϋ κοομου
'!'ούτ,ου :ημ'oλUVCΙJV
την σκληρότη'Τ'α
rτης ά!μαΒείας
,και εθώπωσ,αν 6')
Τ(ι) σκότει την -τ,ρι,κλί,ζοιJσ'CΧ'v διάνοι
αιν του άνθ.ρώπου, ιδίδ_ει έπi -rοί) έ
ρωτή,ματος τούτον ιμίαv άπάvτησιιv_,
ιΊ όποία_ Οίv ,μή τ ι σιιiλο, .στrοτ>Θλεί
,μία-ι συμrπιλήρωσιν ειlς την ,μέχιρι σή ·,
ιμε,ροv .διιδομένηιv ν-ύσιιv ε!c τό ιμ.έγι
<7Τ'Ο!ΙΙ -τ,οΟτο 111ρδο,λ,η,μα, ,ώς εΤναι το
της ιΚασ,μογονίας.
(Ό ιvοΟς τοϋ
'Αlναςαyόρου, ή ,καθαρα σκέψι,ς :rοϋ
Ά,ριΟ"'Τ'ΟΤέιλοuς, ό λόγος του ·ΗρCΙJΚ�ί
του, ή-,λοyικη ανάγκη της ύπάρςεως
του ΔημιουργοΟ του "ιΕyκ, ελ, ό 1\/Οuι;
ικα1 'TJ. τάξις τ,οu Βοιλτιαίρου, ,κλπ.).
'5v 'πάσι;� όμως ,τ,εριιπτώσει τrαρα:
ιμevει άyvωσ-,,ος δ ?(p()'VOς ικαθ' 8v
θα Ιδυvήθη δ άνθρωπος δι' οίσυδή
,rοτ,ε μοοου ιvό: φθάση eiς τόν ίιπή
ιvειμον λι,μιένα rτης ιά01φαλοϋς •Κία1 καr
θαpδ:ς y,vώσεως,

αύτωv

Πως μπορεΊς να κηρύττης &πο τη μια μεριcχ το Χριστο κι
την αλλη . τον πόλεμο ;
ΒΡΑΣΜΟΣ
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.. Απο τά «Φιλοσοφικά
, ..Έργα)) τοu Βολτει[ρΙJu

ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ
Μετάφρ. ΚΩΝ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Α�

1ΠΟΘΕΣΟ1ΜΕ μια. δω
()/οΙΚ'�:χ. κα.λο-υς ψιιh()(Ι'ΟΙψΟυς, σ' ε'/Ια,
ι,
�.,
Τ 1
v-r'JO'ι,ι οιπ,
ο,υ σε
ν ειχ
ων ι<'�>εt"' Πα.? :χ.'
Τ'mο- ιι,ο- ν.η
, και,
-φυtτα., μοιναr' ι:α..
· σ
ι ι,
.i\&ί,ως δώιδεικα.
, κα.λο-υς φιλ<ό,<rο-φου;,
-ό'ΙJΙσ\κ,οlλο vά. ,6ρ η αα.ν1είς, μα. τέ'λο;
·rιαάJ�ων, ,έJπιlτ'ρέΙΠετα,
ι ή ύπό-θε1ση.
,
, ο,ιι μ,α.ς τ·,,
Θα.ψα'ζ• ο,υν QΙ, ψι<..,_Ν_ο, σ
' ο, φ
:ζωή ,που κ,υικiλοιφο,ρεί στίς Ιν_ες-,ω"Ι
,φυttfων,
- 'Π'Ο·υ' μιοιι,οο'ζ ει 'Π'Ο'τ\ε
' νια.' χα.ν,
.. , ο.,.. "ΤΟΟt ,κα.ί πότ,ε ν� !:;,αν\α.'νιώ'Ι"Τ} κ�ί,
:μη'ν ςέ.ρ<J'ν'!ας ιχΙαJλα. Κοολα. 'Π'U>ς γε•ν•
-νιοιυνfτα.ι τα. φυ1tά., ιπιως παίρ,ν-οιυν
ω·
'
- μ,εγ αiλ,
τροιφη, τους κα.ι' πιως
"!Ύ}ν
"Vουν' τό ώ·νό. ιu-αισα.v α.ίnό φ υ τ ι ,κή
-φυχ ή.
Τί ένν,οϊίτ,ε λέ�οντα.;
φυτική
-ψt}χή; τ,0<υς �ρώτησα.ν.
ΕίνΙαι μια. λέξη,, ά.π<ικ,ρ,ί-θ,ηκα.ν,
'
!..."ι' η το
\
γι,α.' •νια.' ε,, Κψ?""'>
·.αr<.υ' χ,ρησιιμ.ευει
\
\ r
•
,
,�
ι
,"ίiγνω�στ,ι; ε•Λ,οοτηρι,ο,, με το οmιο γι--νο-mια.ι οιλ' α. ύ�τ,ά..
Μά. 0<εν �λ1έtπειτι$ το,ύς εΙ,πιειν ενιcι;
- ηχ,α ν•ιΙΧός, 1tώς αλ' αύ'!ά. γίν-οvν
μ
�«ι φυισιικά. μέ τα. 1)ά.ρ·η,, το,υς μ,ο-

.

•Φι,λ,ο,ν�ΙΧ'ώvτα.ς ετ,σι <Jί συζη:τητές ΙJJως άιναικάιλυψαν τέλο,; τα
ζωα.
'Ώ! 'Ώ! εκ,:χ.wι.ν υσ"t'ερ' ά.πό πο, ιλλ'Υ}ν έ.ξέτοοση. α. Ονιrα. ώργανΙ ω'Έχο,υνε,
μένσ. κα.-θώς κ:χ.ί μείς:
'
Ρ λJ'ιι:χ., ΙJJν ' η κα.ι,
' π,ο�,"χωιο'ις CXΙ,UJψ�oo,
ψ
' \
'
- "Ε•
λες φο,ρ'ες, χα,λ'υτ,ερψ _α.' 'Πο' μα.ς.
,
,
χ()υνιε τα. 1t,ά.ιθ-η μας{ εχο,υνε γν,ωισrη·
έικ φι, ά.ζ,ου vε οlλε-ς -τt ς ,ιiv,ΟΟγ χ,ες τ-οιυ.;•
�ιΙαι�νίζ,0υ
ι ν
ι , IQICt,V ,ψ.ας,
't"() ε1iοο;
-t10,υς,
Oi φι;).Jόισ()Ιφ,ο,! μια.ς �κιrφ,ων ά.vαιa
-rφί<r. (16 μ,� ιDtά. ά:το' �ύ-.&. ιr&.

ι,,..

ΙΛΙ.ΣΟΣ

116

-τα.: �ρίισιχ.,ιψvε, μ.ια. χ.ω?βιά,
�v,α.ν
ε:γκ hφσ,λο-.
Πως! είf10.ν, έιχ.ϊ, ί•ιος, π-ού ε•φ-.ι�
σε. τις μηχαvές •αίvτ- έ,ς, χ.αι mύ οέν
X.17.Vεt
τΙίιπ<Jrrα. μ,άιr•αια, ,θ..ά, του; ε
'
ό�VΙΕΙV &λ' αύτά τά οφγανα. των• α.ι
σ-f).ήιrε,ων, &ν δέν έ,πρbχ.ει-το v·&..χαν
χ,σ,,θ..άλο,υ αί�• σ-θη
- μ•α; ΕΙν�ι -πωράλο
γο, vά. το dOOV'f\ Χ�'Vε> tς σ-το VO'U του.
, γ<Jιυ?,α,. μh� σ:-ι. τους χ.ά
'ΥΙΠΙΧJ?χει ιr/.'
ιπο.ιο -πραμα., ,π,ού,
το όν�ψ.σ.ζ<Juμε
,χι' αύτο ψ υ χ ή, μη εχο"Ιiτα.ς χ.α
λύτψη� λh!;;η,, ιχ.σ.τι ιπ•ου vιώ-θε.ι α.ί1σ-Sήμ.αιτα. κ' Μχεt, Μν τι; νι μέιτ.ρ<μ
ί.Μες. Mc. ή' άJ?χη αύτ·η τί ε.Υ&uς
είν>αι; Είv�ι χάπι ,άm,ό9._υιτ�α, διαφο
p,ετιχ.
ι ο άntό τή1ν ϋλ>η ; Είν:ιιι χ.,:'1.'θα.ρb
ιπν<ειυμ.α.; Είν,α.ι �να. Π<?αμ,α. έινιοι, &
μ,εισο, μιετοοξύ τη,ς ϋλης, 'Π•Ου OS'I
τ·ην ςέ,ρο, υt.ι-ε Χ,αιθό, 'J..,ο,υ και τ'ΟU' Μ.
-θJα.jρ()'U ιιrνεψ,α.1το.ς 1/1Ο, υ, τίπ<JtW- γι'
.α.ύrτό ·οέ, ν γνιω.ρ'ίζοιυιΙJ.ιε; Είν,αι μι.χ
,b&ι,ό�,ιτα., πού ό Θε.ός &\οωισ:ε σ•·c-�·ι
ώ,ριyανώμέΨη, ϋ?- η ;
ίΚJοον1ΟU
1 ν> -tόΙτ ε, Π&tip άμαιt'α, 'Π,σ.V,0 :J
σrrά ενrc,ομ,α., 'Π'OOVIOJ1> ,.ττά σχ.οu,λήιχ.ια.
'!"'TJiς γης· τ..ά κb�ο,υ•ν ,(j'έ 1tιολλά χ,cμ
μΦ'Ι"ι� χαί χ.α.rrάJπ:ληιχ.τΙΟ'ι 6'λέπ•οuv,
nlσyr,εlρ' ά.'πο' κ,άπ
ι ο,tΟ, 'V Κ·αι,ρό, νσ. φu
σ·' 3λια. α.ύ"t" :ι
Ι'!'>()ώ·νιοιυν,ε χ..ειφσ.λι,α
Ιτ,ά ,χομμ.σ.rτtα. '!U>V σ• !ΧΟ
• U• λ
Ι "Ι)<Χι,ων- τ?
�Οιο, , ζώ,οι ΟΟ'Ι�Π.α,pσ.γετα.ι ΙΧt' Cl.'7t'J( τ"ηV
α.ωrαlστ'ρο,φ,-ή ,τ,ου, -την Υ�ι.α. ά.ντλεί
ι3,τt χyιει,ά.ζιεlτ'σ..ι γιlJ. να. π<J>λλαιπλα
r ει ,rο'λλές ψυχές, ιπο.{>
ισιΙ�ιrτη. "•Ει,
Ι'Ιiεριμέ:νl()•U'Ι' να. ΧΟΠη ·η χ.εφα.λη τ,ο,υ
ισx<.i•u'J..·ψ.ι<J'U, γιά. ,ιά. JJmOίiνε. IJ"t
'
, ά
ιχ.ο�Jάιτ-ι,α -τοο, v,ά τα. φψu;χώ,σο,υν, .
ίΜ,οι, άJζ01uΙV1ε μέ τά φ,υrτ&, π,ου π-ε·
1τοιίίv χλών,ια. κ,αί ά.να,Π'α.Qσ.γ<>,υν"t"αι
μέ μιοlσrι,,εφ,ατα.· τα. οένlτ'ο•α αύrrά. ε
χο,υν,ε -π,οιλιλές ψυχές; Δέ φα.ί•νεται.
,π ι>θ:ανι ό•ν λο,ιnrον ·η ψυrι,η αύτω·ι
tτωv ζώω 1 vιά. εi'Ι,αt Otα.φ<JΙ?•Ξt'ttΧ
, O· U
1ε�οου; άιπό χε,ίjγ,ο, π·ου όν,ομ.ά,ζ,σuμε
φ υ τ ι χ η ψ υ, χ η ,στα. φυιτσ.. 'Ί•σ·ως
- τε1οu 6α
�είν-rχ,ι μια ίιχ.α!,,ότ·Ι)Ιτα. ά.ν• ώ
�οιυ, m,ύ ό Θε.ός ευΜχησ�ε vά. οώ1

1

ιση σ, ' �να μ.έρ,ο,ς της ϋ-λης: vέα. ιk:
ιπ,όο.ει,ξη τ"Τjς παν"t",φU''Ι'α,_wί<ις τ.ι>υ·
ινέο,ς λό,γος νά τ-οινέ λl:χ:τ1ρεύοιψs.
,χ.α,χ()Ισύlλλόγι"Ε)ν,α ς άψύς οι.<ιι
Ι�ιQ-ς &ν,9,j?ωt'πΟιζ

άJΧ.Οιύεt α&τα. ιr·α..

λbγι,σ, χ.,αί το, ,υς λέε:ι:
Είιστε. άiλt-τ�ηt9,ι,οιι, "ΠΟΟ 1tφέrπιε:t v�
•σας χ.άψου,νιε τά. σώμ,α,τα., για τ'Ο·
,χα.λο των ψυιχ,ωv σ,ας· για;τί άJ?νιέ
•σ<τ ε την ,ά.-θοον,ασ, lία τη,ς ψυ,χ ης το�ϋ.
, ν-θ ρώπ
ά
· -ο, υ.
Οί φιλ
, όσ�ο1φοί μ•α,ς χοιτά.ζ,ο�ντιαι:
Ισj:χ)σjτ �σ:μ,έVIOt • ό εVΙ:'1.ς τO•Uς 1 τ,ου, ά
ΙΠl:χ.'V"t" ΟΟει:
Γι,mί νά.
, μ.σ,ς <'·ά.ψης τόσι ο- , γρή
Ύ()'?α.'; 'Από Π'ΟΙυ έιιruμιπ1έρ, αν1ες πω:;
ιχοψ.ε τηιν ίοέα 3-τι ή σιχ.λη9η ψυ,..
χ ή r(j':X,ζ είναι '8νηrτrή;
'Αιπ' αύτά., 'Π!ΟιU ,πι, σιτε,ιύειτε, ,τΟ,ι>
;J..έ,ε,ι ό &)Jλος, πως ό -Θεός εοω,σε
σ-τα. ζώα.,.. -πο'U εΙνιαt (� ργ α.νωμ
, έν1α.
,σιά.ν φ.ας, ν1ά. εχο,υνε α:ίσ, "θ,,fψ.αιτα,
,χα.ί ίl&έες. 'Η ψυcχ:ί� φ,ως α.ύ-rη των,
ζώων, χά.νιετα.t μαζί μ' αύτ&· &..ρα;.
7tισtτ1εύεπε, πως ·η ψυ·ί:¾ των άν
ι W'' Ι χά.νιετ αι το ίΌι, ,ο"
-θ�?αιΠΙ
, ντάει:
Ό φι,λό,σ,οιφο; ά.-π:χJ
Δέν εΥιJJαΙστε χ.αι,%λου
6έ,ιαιο,.:
Ι'Ιtως «ύrt1ό,, ,Π,Ο'U )Jέt.ι-ε ψυχη σ'τ�
ζω,:-ι., χσ.ν,εrτ1αι μ' αύτ&·
ξέ,?.ο,υμs
ποιλύ κ.α!λά. -πως ·η υ-Ιλ·η δl χ&νεταt
' μπ, ο�ει... ο, Θ'
•Ιεος
,και' r,;:ιΙσ1τιεu•, ο,uμε, πως
v,α, έιιαιλε μέσ, α σ-τά. ζώα. κάιrι, -που
,θ,ά, ο-.α.ιτ··,;Ι? η �άνιτα
, ., Θεο•υ -θέJλ,ονι 
το:;, -τ'fjν Uκ·ανό1 ��ιγτα.. vliχ,01υ1ν ί1Οιέε;,
Δέ δίν,ο,υμ;ε 6�αιότ·ητ� -πώς g-r·σι
ει, iνια.ι τά ιπ1ράιJJαrτ,α.· γιατί οέν· ά.
v-frx.,ε.t ,σιτ<>,υς ά.�Qumo,uς
'Vtfχοονιε
'
'
,
\
γνώμες
τGΙσ·η1 φm:r.ητtοισ�υνr,u ,σιτις
τοu1 ς· μα. οέν τ·ο μιο,υμ,ε να rπεριο
,ρί,σ'Οψει τ·η δ&ν,ψη το, ,υ Θω·υ. Λέ
είν•αι, -ποiλύ rπ�-θ«νό τά.
με. �ως
ζωα, -π>ο,ύ ,είν,αιι ί>λη, να. πήρ,:ι;ν'z
,:χJΠ'' α.ύιτόv ,λίyr, &ισ.ν,ο,ια.. Άν,αχ�αλύ-
rmο,u�.ε,- ιχ.σ."9-ιε. μέ,ρα, ίο, ιό.τrηJτ.ε.; τηf
:ϋ,λης 01-r,iλ�η οlωιp,α. το'U Θ,ε.οiί, γιοc
τί,ς όlπ:οiες π,ρ-ωlτια. οέν ε!χια.μιε·ν ί
θέα. _ ΕΥχαμε,
«ρχ·η, όρ(•σει
)
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tλη ώς ο,υισ'Ι.ιχ. έιχ.τurαμένη· ί>ιrτ-ερα
ι ήχ.αμ.ε 'Ιt"ως ε.�ρεmιε νά. τη;
:tΙΙχ.εφιτ
.ι;φοlσ-θέ ιrουμ.ε τη σ-τε, .ρε.6-τηται· ϋστε?'
1,
wπ-ό λiίγ�ο, έιε.έ-rjσε νά. Π'αι?σ.Jδ,ειχ.τ,ο:;�
πως σ.ύ>ι-η ή ϋλ-η εχε ι μιά. δύ1JJε
�'·
- 'V'ιJ.i!J.η, π,ο,υ όν,οqJ;ά.ζειτα.ι δ ύ V α μ η.
'iά.δρ, ανιε.ίια-ς· ϋσ1τειρ' ά.π' α.ύτιό,
:ξαιφνια.στήχ.αqJ;ε 'ΙtΟι> ε, Υμαιστε ύ,π,οχ�ρ s
Ι(ι\VJέvιο,ι νια ό_u.οιλο,γ·ήσο.υμJε πως
·η
�η εχειι Θά.ρ ο,ι;. 'Ότα.ν -θιειλησαμ.ε
, με 'Ιt!αιρα Π'έρα τίς εwά. σrπρώξ,ου
�ευν,ές μ1 αις, cχ;ν,αγχ.αισ-τήΙΧαι,.ωε v' ά
Jwι.γv'(ι),ρίισουμε ονtrα., πού μιο,ιά.ζουνε
:με την ϋλη σ'ε ,χ.σ:rι, Π'ού, έν τ,ού
ίοιιπ-,,Jτ-ε�
+rοιι;, διένι εχουν cDJλες
εχειι ή ω.η. Ή ό=ιιχ.η εχει
·μιυισrι-ή,ριιαJ 'ΙtΙΟι> διέν τά. ξέ.ρο,υμ.ε. 'Ύ'
'ιπ'�ρχει σίγ,ο ,υρ, α χ.άτι
φω,;,
¼ιrοι>J το ξεtχ,ω�ρ,ίζει ά.'Π'ό τήν γνω�σ<τήν ·!Μη· φ,α.1νετ.αι π-ως το φωc:
�εfν,α.ι ένιο.�άμεiσ'Ο"JΙ Ον με't'α.ςυ των
��ν, �α.l α!λλιο,υ ε�δ<Jυς ον>των,
-ιιrου ά.'γ'νiο\ουμε. Εfν,ιιι ιπι-θα.νό Π�Ι;
α.ύlτά. .ειϊδη εΙνα.ι 'Ιtάιλι το
ιτ-ά.
ε-.,διιψ.ε.σ'Ο Πjpος α.λλα. διημιο-υφγήμα•
}τα. ιχ.αl ουlτω χ. α.,θiεξης &ιστε νά.
Ισ\χ. ημα.'t'1ζειτ,αιι αmειρι η ά.}JυισισιίΜ - ού
lΙJΙιων. Ή _ίιδιέα. αύ,τή μας φα.1vε'τα:
Ιiχιξια. τΌυ μιε.γα.ίλεί,ο,υ το,i, Θιεοu, αν
ΨΠ°'?Ύ\ ,χ.άτι vιiναι ά.ςιό τ,ου. · Μιε
�αξυ των ούισ,ιών αύlτων μιπιο,ρεi,
' ιχ_ωρlς άμφιι(;ο,λ11α., να έι'tιάιλεξε μιi
'
'
.Οι!/-._1
'
'
<!'το �ω, ,0σε μεσα.
ειτοtπο�εtιαι' την
ψ,α. μαι; χ.ι' αύlτό το όνq,.άζο,υμε
Τα ίειρα
� V ,θ (,) ώ '7t' 1 V η ψ υ χ ή.
�ιιrο-ία Π'ΟU 81. α.
, 1Μ1mαμε, μαι; μα�α.ί ν()ιυν, πωι; ή φυχη αύ.τή εΤναι
-ίωθάν�'t'η.
Το λο,γιιχ.ό εivαι σύμφωνο με τη ι
ΦΤσοiχ.άιλυψη,· γιια!τl πιως μια όrιrοια
�ή'ποrτε ο,ύlσία. -θ-α χανόταν; ·ο τρό
iπο.ς χάνετι.χιι, ή' ούισιίια. μένει.
Δέ
,-,mο,ροιυιμε ν,α ,σιυ,λ:λιά{$ουμε την δη
;:,.ι,ο,�?Υία. μια,; Ο\jσ'ία.ς, δε μ.Π'ΟJ�ουμ�
την έιχ.ψηδένιισ·ή
νά. σιυιλ1ά.6ο,υιμε
"�"ης• μ.α Οεν ΤΟΙΑ.U.Ο-�ει να t>εt>α.ιώ•
\..
σ,ο,υμε -πως ό άJπδv.ιχrοι; Χ.1){),ι<J,ς Ο·

-�
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αι·

·-

1

1

ω, .... ,_,
L

si ....�·· .. βώ-

ο-η έlπίισης �ί,σ-θήμαιτα. καl ά.ντίJ.. τ.
ψη σ"tο ον που όνφ.άζετ'αι ϋ ίλ η.
'Εσείς ιεlσ,τε, 6Μ>αιος πως ή ού-
ισία. <rης ψυχης σ,αι; είναι να σιχ.έ
φτειτιαι χ.αί μιείς δεν εί'μ,αισ't'ε τόισ()
.
σ'ίγο,�ροι rιαιτί, οταv έξειτσ.ζουμ.ε
't'O φ;6ρ-υο,, Χ.οi'Π>ιάζ,ο,υq,.ιε, π<>λυ να ,,_,_
στέψο,υιu.ε πως ή ψυχή το,!.) εχει ιπ,ο,λ
ίλε� ί1&έιες σ!το ιχ.εφά.λι -rου· χ.ι' άιμ
-φv{$ά!w-tοψε ΙΠ'ΟVΙ.ύ, αν, σ' εν,α t>WUV
ί>πvοι, σ.' ενσ- π:λ�ρι,ο, λή,θ.,α.φγ,ο,, κi'iε>ι χ.1ανεlι; ιητ,οοcα1cφ.ο,ύι;. "ffiτισι μα;
ψαfν,εtτα.ι '7\'ως ή υλη μJΠΟ<ρεί νιiνα.ι
οχι ή ούισ,ία. 't'OIU νο,Ο'ίίν1tος ov,r,oςy
σ.λλά. εν,α, 8.ωρο, -ιrού ό Δημ10, 1υ-ριyο;
�χ.οο
, με σ'τα OV'tlα. α.ύτά, Π•Οι> όν,ο•
μJοοζουμ..ε <rαε φ τ όμ,ε να κι' ολ'
α.ύrcό μας έlγ έννιη/σ,ε '! ν imό-v,o ι �
πώς, α.ν η-θειλε, ,θά, ΙJJΠοp00<σε v2.
κιψ:η (J.\j't() το δώρο, -Φ' ενα. αιΤΟμιο,,
νά, διιατηρη έfπ'Μtιειφο, ν
αύτιό τό
να τ-ό
οοτομοι ,χ.1α1ι το δωιρο, του,
ΊΙ
ιχ.ωτ,αισ�τ,ρ,έψη, ,κα!τ' ά,ρέισοιειαιν.
�t.iσ,χ�ρεια. εγιχ.ει�ι οχι .τόισο σ\'t'()
v,ά, μ,α.νfτέ�υιjl-Ιε 'Ιt'ώς ,θ,α μΠCJi?Οηjσε
, ό να μαν
V!α ,σαε1ψτη ή υιλiη, 3,σιο, σ,τ
τέφοψε 'ltWς σ'χ.έφτε'τ� Ο,Π•Οtαιδf1•
ποtτ-ε ,ο,ύισία. Δεν ε'Χ.ιετε ίδέες, 11rαιρά.
rι1α.τ1l ό Θειος εύ8όιχ.η1σ1ο1 να σας δώ
Ισ,η., Γι,αιτl -θiέιλεJτε, v,ά. τον ·ί,u.,rοιδί
ισ,ε't' ε s,α οώισ,η ίοέ.εις χ.αl σ' lDJ.. Υ.
ε �&-η;
"Εχεrι-ε. 't'όσι 'η τόλμη ια πισltεύ
ε'τε 'Ιt'ως ή ψυχ·ή σα.ς είναι ά:χ.ρι6ως -rοιυ 'ίlδιου εί&οpς με τις ,ούισί
ες ιπο,υ ,πφοσ,εγγίζουν �εφ11σισότε?ο,
την Θεότψα; Το πι-θανώτερο- εΤ
ν�ι πως εΙν,αι άνώτεροιυ εί'δο-υς χ.α.l
, υν,επως fni -ό Θεός εύ!δ6ιχ. 71σε νά.
σ,
'τ'Οι>ς 8.ώ,ση �ναν τρ. όrπο τ,ο,υ σtχ.έ•
Π!τ ε.σ\θ.α.ι άJπ.εί ?ως
ώρα.ιόrτ εφο, ,χ.αi
�ι πα.ρα.χώρ"Ι'Jσο: μετ,?ιώτατες ί'8έες
Φr>α ζωα �ου είναι Υ "Ι.τώ-rειpης τά•
Δέ γν,ωρίζω πως
ξη; άιπό σας
ζω, -rοως δίνω σ"tη ζωή χ.αl θέν-..ε
't'ε ν-α ξέι?ω 'Πως �χω ίοέε.ς; 'ΙΙ
εΤιν,α,ι ενα
ι ροΜϊ, rπιου μας
όωlσ\ε ό Θεός ,y&, μ&ς χu���η·
1

η

η

1
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ΙJΙΙΙ. �ε μ«ς ε-ί-π-ε ΙΧιΠQ τ[ ε, iVΙα.ι Χα.
το ,έ.λα.τή?ιο, αύτο- υ· :C"<JU
QJΜμ εν,ο,
{)οlλ,ο,γι:οιυ. '1Ίπά.?χε., ι τί'Ποτα. σ
, ' ολ'
α1Χt>ά., τ-ί,ποτε ά.'π' &ποο vά. (JJΠOPTJ
· χα.ν;είς �α �tJt.mt,ε.pά.νrη, πώς οί ψυ
Χ;δς μ::χ.ς .ε,i>νΙα.ι θνητές; Άκόμ.σ. μιά.
φοιpα
λ�ω, ψ; ο•νου, με τα ι-οια
με .σσ.,; για την ά.-θm�σί- :χ.
, , '/roU μcί;
σ.να.γγέ'J..λε.ι ή -wί.σtτη· μα πι σ,τεύου
με πώς .ε'{μ:1,ιrτ,ε :ntιεpgο.λικά ά.μα
-Sείς •κ' ε!τσι• ·οε μ'Π'Ο;JΟ,ψε να f:ιε6:χ.ιώcr
· ουμε. πώς ό Θεός δεν ·εχει
τη
't'Ί)V έ·ζ{)ΙU'σ[ :Χ. να 1t'α01:xt'/_1 WJ?·itση
.
<rκέψη σ.' οποιο• &ν -θέ.λει. Πε, ρι-οφί
ζε.τε' . τη δύναμιη, τοιυ Θεου· , που -εί
ναι α.'Πε' tp· η, χ' �.J,είς τη·ν έχτείνου
με τό-σο, ο·σο έχτείv,εται ή υπα.p!;ή
ιτ,ου. Συ,χω1οiσtτε. μαις, ΙΠ'Ου τοv πι
ιatrεύωμε Π:χ.
· vτοδύv�ο, κ:χ.-θώς έ-:
ιμ,είς σcίς συχ1 ω'οουμε, που τοu πτε
•?tΟΙ?ίζετε τή•ι έ.ξοtJσί:χ.. 'Εσ:είς !;έ
ολα .3σ-χ.
ψειrε, χωο1ς ,ά.μφι�οιλί:χ.,
! ρ• ί
ιμπο1pεί v,α χ�η χ' ψ.είς 1ο έ γνω
jζ�U,!JJΘ ,r[,ποiτα.. "λς ζήiσουμ,ε σαν ά
/Οειο·φοf, α.ς )Jmρεύο,υμεν έ.ν είρή
'Vη τ,οv· χ
, οιινό μα.ς Π':ι!τε>pα., έlcrείς μ�
ιτις .σ<>φες χσ.l φλογερές ψυχές σι:χ.ς,
ιψ.είς με τlς αισι�φες και δειλές ψυ,
εχ•
'
,
,, ο,υμ,ε �,:χ. ζη·
,χε; μα.� Μ,
;α. μεο:χ.
.
;
,
,crο.υμε α.ς τηv πεφ-άlσο,υμε ηοεμα.,
,χω1οlς να φι.λον1ει.χο1υμε για τις δυ
•σχέp.ειες,
π,ο.υ θα
!;εοιαιλυ,θ.:ου·ι
γf-τη,v ά:9 άιν.mη ζωή, που ,θ.' ά.pχί
, .a.υοιο.
pη
Ό άψός, μην
Ιχ�vτ<ι,ς -τίπ,ο-r:χ.
"'' ,ά,πΙα.,νrτ0ή;crη,, έμ'ίιληΙσε, Π'Ολλην ωp:χ.
κ' έ-θύμ,ω,crε π:ολύ. Oi φ-rω�z.οί μα;
έ
ι αν με{ιι-κές
ιφ�λόιmο·φοι έ;�ΟΟλJ.ηκ
ι6οφ�ες
να
• •Οι �ά;ζου ν i σ'τ<JΙ?{ α'
•κι' ά:φου τ·ηv έδιά$:χ.σ�:χ.v vα τ·ί εί
j7\j:Χ.'Ι': ε atr
, ό 6&06:χ.10.0 .έlχεiνο, που ητ:χ.ν
άνci!;ιο; να.χη ψυχή ά.θοονατη,:
Φίλε μο.υ, •οιαι6hισαJJ.ε. πως σ' 3ιλη-v τη:ν ά.�χ:χιιό, τ-rjτ:χ. τ·α 1tοά.γμ α·
ιτα, έ:πήlyfα.ι·ναν τόJσο κα,λcχ, οσο· Μ.:
στον χα.ι�ό _μας· οτι ύπή-οχα.νε μά,.
λι.σ�τα. μ;εγάιλlεςέ<J?τες ,κα.ί οτι δεν
ιχατ�ιώ-χοινΙτ:α.ν: · κ<αi'Θ-bλ<J,υ <Jί φιλό·

το

JC!'O'r.pot για -:ί� γνώμες 'Π'ΟU εfχα.v_
fιωτ·l έισιείς -θiελε.,τε νια μcίς χά.νε"\"
; ,$
ι,ιαι
· κο γrα γ ν�ες, ,π,ο� &εν εχο.υ
ιιϊε; Διαwζ{)υμιε: πώς 3.λη. ή σiρχα.:.;;.
· <τε:υε τη'Ι' ϋλη αίώ-..κι�
/Jττr:σ. bπίσ
Έχείινο•t 'ΠΟ' 1J ιεί\&α.y-ε ιπώς 'ητα.νε δημι,ού· ?γημα. α.
· φηiσα-v ησιι)χΟ<υς τ,ο,υ;: .
ιαιλιλου· ς.
Ό Π.ύ,9:ι.γό?' ας ηταν,ε, χάκο1ρσ.ς,.
όεΨ
οί Υ,Ον,είς του γο-υpούνισ., χανείς
ι
,ε.iχ'ε . να :Π1 7] τ·f,π,άτ'α' ή σ'J.;Οιλή 'tO\).
, η χα.l σ-εJt>:χ.ιrτη
ιr�
+fτα,ν, άγαιπηΙτ
(M(Jly τον χόJσι,J,ο,' έ!;όν ά.πό
ταυ;:
ψευτ�ες :χαι χε!-ν,οιυς ΠΟU εi'X,>OOV ΧΟU
Χισ. για ιτcού'J..Τ�.J.α.,
Οί Dr:ω ιχοί rπα.?α:δ ειχόντα.ν lν�
Θώ, πε1pί1t�ο,υ crά.ν α.ύτ·όν, ιτcου πα
ιρ1αιδε,' χό'Ψτα.v οί όπαι&οί τ,ου Σ'Πινιό..:.
ζα,. Oi Στ·αι�κοί, έ'ν το�τ<JΙις, ηrτα,�
·η φιiλο�Ι:pιιχη σχολη ή πιο _γό'νιμ:�
'
t
•
'
'
'
'
'
'
σ,ε Ί)1?ωικε_ς ·α.pε,τες χ η πιο εχτι,μιφε-vη.,
1
·ι Επι1χ-ου?• -εt·Ο·t 1tα.?ιιrτα;να.ν τους
4οού; το•υς να μοιοοζ<JΙυν με του- ;
χαλογ·ήρους ,μας, που ή .ά.ναίσιθηrt)Ί,
ε:. ύσ
· αΟ• Ιχί, :χ. το,υς ίmο:f;iΧ.!σ<τάJζει την ά.
"(t, •ωlσυΥΙη το, ,υς Χ1 α.\ 'Ι':ΟU · άιπιο'λα,gα,(
ν,ουν έν, είρήν-r, την ιί,υ.600,σία τοι)ς
x:x.l 't'O νέιχταρ τ<ιυ• ς, μ ή σ-χοιτιζό
μιεν0<ι γτα τί, ιπφ:αι. Οί 'Βπιικο,ύφ,$ι,ο,ι αύτοί �δί1&α.χν1 :χ.ν τάν
ύλιισμ; ς
ψ
-θiνητότηιτα
τη
-και
ι)χης.
l
την
·
Κι' οο,.ως 'tOUς ε!χα.ν crε ύπό,ληψη
τους ,&έχο,ν1τα.ν ,cr' &λες τίς οουlλει
ι οιεν �καμα-.,.
ες χ:χ.ί ιχα.ιχό .χσ;ν·έν· α,
\
\
'
πο'ί·ε σ�τον· iι'JΟ'σ'μ<J.
Οί Πλα.τωνιικο:ί,. σ,ύιμφω-vια; με
το Πα?1 1άιο1ε:ιγμ
, α., των "(υμνοσο, φί1CJ"t'ω-ν.
.δε μσ.,ς έ'ικ :χ.μαν: την τφ. η v,α φρο,
\/Ουν πω; ό 'Θεός χιαJτσ.Jδlχτη.<ε ν�
τά. π'λοοστr oMt ό Υ.&ιος, .
"Αφψε.
χα.τα τη γνώμ:η, τους α.ύ'tη τη φι?<>Υ
τ ί· οiα. σ�τ'ΟUς ά.!;ιιωμα.τιιχ.ούς τ•Οιυ, , σε·
Πlνlε.ψα.τ:χ. που ω.α.ν,αν, αlτ
- η όΟ<\Μεtά.
τ�υς =•λλiς άιστ,ο,χ_-ασιtς. Ό Θrεο;
των. Πlλατωνιχαιν ητα
· .ν · . Κνας έ
ξα,ί;ρ ετοις. μ�;ο�,-μς, ποο χpησιι.μ�

ο' '

' "'

'

.....

___;,

'

•
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ω ησ'ιε

σ' α.&τη τη οο·υλ.,ιά. tπολυ
μbτpιωι; χ:ο:λφά.ο1&ι; το.υ. Οί ανr,%i{J)•
1ΠΟΙ φως οέ·ν, s,σέ,�ον!ταν λιγώτε�Ο- 1
· 'γι' αύτό, τη <r,<.ο�η 't'Οϋ Π�ά:rωvια.Κιοινιτοννογίι;, σιτ
· ο,υι; "Ελ'λη,ιες .οια•
,θ.ω ι; ,χαί σrrο�ι; Ρωμαίο,υι;,
οοε,
�οiλε.ι; ηταν τόοο,, χαί 'ψόrιοοι το-ϋ
CΙΙΧέιφτε: ισ-θ,α,ι γι� το Θεό, γιά. την
φύ.χή, γιά. το rιrαρελ-θόν χ-αί γιά. το
: μμιά. ά1tό τίς
σχολ�ι;
μsλλοv· χα
α.ύιtέι; δέv η-r,α,vε. μιισαλλόδ,ο!;·η. 'Ό
λει; ,π�αν: όνjτ':VΙ Χαί ιπ:0:λυ 1J.α. ι; σ'! :.•
ν,αχ�,ρά.ει αύτό· μά. ολει; -Fιτα.v ε,ί
{)η�έι; χι' αύοrο μα ι; σ- α•σrtίζει· ,α,ύ
το χα.{ μαι; καιτα�οικά,ζει . μα.ι; κά.vε:
vά. ι'Μ:έιπουμε -�rωι; οί π,ερ. ισ:rοτειοοι
σ'ΧΘψτόμε,v-οι. α.vrθιοω-Π'οι ·σ·ήμ•εοα ε, i
WU τέ'r.ιατσ., έvώ οί <�ι.<,φτόμ,ε-\λΟι
τηι;. άιοχ_α.ιότη:ταq _ητ,:χ,v α.ν.S.οω:πσι.
Τ{)α.γο.
' σ,αν οrημο,σία. ' στ·ή Ρώμη:
' οο,οϋι

f.. '
f. .

' ά.?
Τί'Π'Ο!τα μετά. το -θ.&.v<J:tto δεν· υΙt
(χ,ει
οtι' ό' -θ.ά.νι�ο·ι; ό Υ10Ίο,ι; τί1ωτα οέ�
(είναι.

Τα αιtισ�ήμα.τα. αιυ-τα. Οεν, εχα.να..ν
-rο-υι; ά.ν'191οώ�-ουι;, ο-υτ·ε κα·λύτε�ο-υι; ,
Ουτε χ,εφό,τεο, •ου ι; · ολα ΧΙΥbεΟνιόν•
-rα.ν χι' ολ:χ. 1rήγα.ινα.ν έ.,t τά:1:;ε�· χ'
oi Τίτοι, οί Τ9αiανο•ί, 0,1 Μάφοι
Αύ,ρηλιο:ι κ
. υ•ι=;ε,ρνιού,01αVΙε tt"η γη. σά.
-θεοί εύ.;,ογ&'τει;.
"Αι; 1tαμε ά.1tό τους ">Ειλλην,ες
χα.ί τ,ουι; Ρωμ'σ.iουι; σ<τά. ίιά,?ίιαοα
�ν,η,, α.ι; σ'ταμJα'!ή,σ�ουμε• μόνο ,σ>το,υι;
'Ιου&:ιίο-υι;.
· "Omo- δε·ιισ·ιοαίμ-ο�αι;
3σο, <rtxλ�οι; κ,ι' όλόιr.ε;λ'/J. άψι.-9η,
οιι'
ηταΙν• ό οο-θλι,οι; α.ύτοι; λαός,
τφ,ο.υισ'ε ομ-ω ι; τους Φα-οι,σ αί,ου, ι;,
�<Χ-ΒΙειχόνΙταΝιε τη μο:ϊ'•? α. καί. τ�
μεlτιεμ.ψύχωlσ'η· ε·δειχ
, νε έπί ση ι; σέ
σ>τοιυι; Σαδο•υΙΧαίου,, (ΠΟU
Gα.ι;
· ,ν;ασία.
άρvι�ν'τ'αv όλότε-"λα την· ά.-θα
, :χ.:p!;η 1t"Ιιευ- μ.ά.-rηι; ψυιχηι;. , την ί,η
, ,ηι;�ιζόνΙηχ;νιε
'Ι'όμο
-rω-ν, καl σyr
-roo
Μωϋσrη, 'ί'tOU δέν· μι,λά.ει 1tουiθε,·
,
,,
\
,,
, ,
�, οϋ.τ.ε για
, τιμωιριcχ., ,οιυ-;ε γι α•
μοc�ή μS>τά. -θά:νιατ0,. . Oi Έσ1σα.ίοι,

αν

=υ

.και

\,

<rτο

π,ού έιπίιιrτευαι-1 χι' αύτοί το 'ί't.nt�ω
1 ,έ,θ.υισί.αζαν ποιrέ;
μέw κ,αί π�υ 9 έν
σιφά.γι, α. -στο Ναιό, ητ <J.ν άχφα. ιιrιο
ιrεgα:σιτ,οt ά.>πο τ-ουι; Φα.οιισα.ίουι; και.
τ-ουι;
' Σ-/J>
'·
Κcχ.ν+ι-ι•α'. απ.,,·
' '
=•ουικαιους.
- τΟς Οοξασl,ες τοJ:; OS:v έτάQ�ξs
- v Κ1.1:6έ-ρνη
- σι η.. '1Ίπ-'ίΊοχο1 1• , έrι
'Π'Οt\'ε τrι
τοιύ,τοι•ι;, -σ' ο'λε-ι; -<J.;ύτέ ι; τίι; δο!;:χ.,σ[
ε, ς άιφοομέι; γιά. · νά. σφ�:χ.:γ,ου·ν, '1-ά. �α.
ουν,• ν,' άλλιηλο,ες-ο•ιιτω-θο:ϋν, α.ν η�
,θ.ε, λ
, α.ν,. 'Ώ αr9λιοι α.ν:-9ρωm-οι! ΠΟΟ{)
τε ά;1-' α..ύιtό,ύι; πcχ.ράiδ:�ΎΙ:1.α. Σ,κi
ψrεισ<Τε ο,τ< ,θ.έιλετε χι. ά.φ-τ,:;,τε- να.
σχ&ψτ•ουν-τ,αι κι' ο-ί αλλοι 01tω; -θέ
- ο;�ιά. τωv
λου·ν·. Αύιτη είνα.ι ή π:χοηγ
οοσ-θ<ε-νωγ /J)ας π
. νε• ·υμάτων στ·η σιύν
τομη cχ.ύτη ζωή. Πως! Δέχεισ-θι.
μ' εύγέvεια.νι εv,αν Το,υιοχο. πο:,
Πt'σ'τεύεϊ 1tως ό :;\,fω
, άμ,ε,θ. έ.ταςίο·ε
ψ.ε ο-το φε,γ-y,ά.ρι· πριο,01έ.χε1rε μη
σαοε1 Jσttήσ. lε!τε τον τάιδε, πα,σ,α.· κια!
-θJέλετε να ,01χ·ίσεrcε ό εναι; τον αλ
) ον σ· -τιά τ&σισε;?α, γιαπί πιισ'τεύε:
πώς ό Θεο,ι; μποιρεί, α.ν -θέλει<, V'%
οώ:σ η. ν.οrημοισύ, νη σέ κΜε ο'φιο,ύρ
γημά. 't'OU j

ο-υ

"Τhσι ψ.(!ληισιε-ν εν,αι; αλλοι; ά,π;
τ-a<υι; φιlλοσ6φους· κ' εν,α ι;
αλ'J,,,όι;
i'Π'ρό·σιτε• σ,ε:
ισ'τέψτε ι,,ε, δεν π,ρέ
πε•ι κα·9�λlο.υ vά φ!οlbοοΦτ:ε- 1tώι; όΠο.· ιοιδγγιrο�ε φιλοισο•φι·κο α.Υ·σ-θημ α..
μ;π,οιοεί νά. bλά,ψη τή -θρησ', κεία μιαι;
χώ�ο:χ..c;. Τά. μlJ\στ-ήοιά. μαι; μιπ,ορεϊ
ναναι ά:ν,rί-θε: τα.
των· οοποδεί!;,εαιv
σ-εg1 :χ.,στ·ά. σ-τουι;
μαι;, &μ,ωι; εΙνιcχ.ι,
χ.pιισ'τιΙα;νουι; φιλοισό, φοιυι; μαι;; πο'ύ
γν·ωιοί, ,ζο-υν, οιrι τά. ά.ν,τι.χείμενσ. το3
λογι,χο,ϋ χ ,σ.1 -:ΎΙς 1tί�
· ης εfναι· διi:
φο:ο-ηι; φύ,σ-r-. Ποτ· έ -οί φιλό!σόιφοι
οέν -θά γfν�υ·tε ·9?'1'/σικευιηχη σ'ί
cεσ,η,. Γι:χτl; ο. ωτα.'t'ε.
Γιατί δ-έ
γφΟΟφtουνε, γ�ά .τb λtJA καC. r
· ,ιιm·ί δέv
εχου"Ι έ.ν'θουισι:χίσιμο,ύ,. Δια�ρέιστ•. το
'ά.ν>ι9pώιπι- νοι γένιοι; · σ1έ ε.ίΊκο�ι μΘο-η:
rrά. · '&· έοια. ένν·έ« ά'Π'οιτελοϋ
. νtrαι άπό
χ ι;ι_pψw.:χ:τ1εις, 'ΠΙΟυ οεν να μα;'f"""ν&
?taιτέι; αν ύ'Π'ηιρ!;ε χ
, -άιπο·ι,ο, πού 'tl)VS
λέιγσ. νιε. Λό.χε· στο lνα .s·1,xo,a,rό, ιιrο�
,

π
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ι,ι,έvιει πόlσ,ο,ι .-θ«. b?ε&Uν \Ια ςέψ)'1Η
να. οι:χ.ιωlζ,ο,υv; Κα.ι μέιrο. �· αύ
τοιύ ς, Π10,υ ιι;πο,ρουv "ά. δι�α1f'jά.ζιοο ν,
ol ()ΙειΥΑ.;ΙW'V\&α. Οtα.bάJζο-υν μυ-θιΙσ'τοφή
μα.τα. κ' ενας μεiλετά.εt φιλο:σοφία..
ά.,.ι�ός έ'Χεί· νωv -ιrαυ σ'Χέψτ'<ιυν
'tlα,ι εivα.1 ι�ξ,α,�Q.ετικα μι·κ�ος κι' αύ
-rο,l ioii λίγ<ι·t οέ-t τοf'Jα.ζαν σ:το• νο5
-rους vά. τ<ΧJ,ά.!;,ο.υv, ε τον ,κόισμο. Ου"t'ε ό Μοnι:ι.Ιίvι, οϋτε. ό Λόχε, ο,υτε
,ό Μrπα.ί ψ
· ., ουτε ό Σiπ,ινόζα., ουτε ό
'ΠΙΟΙ•)
υ ε ό λό�οος Σά. φτ'μ,
Χόιμnt�, ,ο. τ
όλ,λιν,ς, ουτ�ε ό Τό(Jt>, ο·ιπε ό
Κ

·ο

' Γ.

λα.� �Qαιλα.ν τη φω-τt� της �χό
νοt«ς στην, Π α.:τφiδiσ. -rους· oi· �
Μγοιι .εiν·α.ι rπο,ύ, lχ�v-τας oerτηv �
χ η τη r;>ιλa&οιξ,ίια. να. γί-νοον, ά.�-χ�
γ οιl ταινν�-άιrων, κατσ.ι�νν σ'δ λ[�
άι?χ ;γοl οι�ά.-,ω'ν. Τί λέω; "ΟΜ
μ,α;ζlη τα 61.�!.α. «ύιτα -rωv, VΙε,ω:tδ•
p ωv φιV..Οισ'όψωv, Οδ -θα Χ«'V'Οι).\Ι 'lt'O·,
-θόpυf'Jο,. mu �χανε.ν, �λλο
τές
ιελιλιέιρων,
τ
τ
Κα.ρδ
για τό σrχ.ηημα. ν ..-(7),y, μα.νcιχιω�
'ώ
, ΚΟΙΙJΧΟύλα.ς το,υι;.
το.υς χχ:ί της
άα_
�
ο�
iJ
·
ει

το

ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Ό 'Άγγελος, 'ΠΟU με άκολουθει, σφραγίδα εχει στά χείλη,
φλόγα εiναι κ, ι' εiναι άόρατος, καθώς εΤναι ολος φως.
Μαζί 'Κινήσαμε μ' αύτόν, που ίrnηρχε .καί θα νπάρχη,
μα δ δρόμος, ποv βαδίσαμε, μου εΤναι πάντα κρυφός.
Τόν ενιωσα, 'ίσως, στην πηχτη τη λάσπη, οταν σαλεύαν,
σε μιαν άτμόσφαφα 6αρειάν, οί 'Πρωτες μου μορφές.
Κάθε μου άδέξιο σάλε;μα φωτια ητανε δική του,
-πύρινα ρυάκ•α, πού, άτραποί, δδηγουσαν σε κορφές.
ΟΙ φλόγες του ησαν οί κρυφες που δλόκληρον μ' έντύναν,
οταν μέσα στ' &πρόσωπο κενό ημουνα καιρό.
Τον ενιωθα, οταν εβγαινα, με μια μορφη καινούργια,
σαν άπό 6άθη άπύθμενα σε θάλασσ�ς άφρό.
Σε ,δρόμους άναρίθμητους, που ώστόσο εiν' ενας δρόμος,
δ vΑγγrλος, που εΤναι ολος ψως, τό 6ημα μου δδηγει.
Τ' άχνάρια μας χαράζονται σε κάποι. ους άλλους κόσμους,
cχύτα τ' &χνάρια, πού φτωχό 6ημα εΤν' έδω στη γη.

Ό 'Άγγελος, που μέ άκολουθεί, σφραγίδα εχει ο-τα χείλη.
Το δρόμο, που περάσαμε, μου τόν κρατάει κρυφό.
Μά, ώστόσο, ξαίρω πως μαζί θα φτάσουμε στο Τέριμα,
και πως μέσα στη φλόγα του κι' έγω θc'χ διαλυθω.
'Από τήν συλλογή «'Αναζήτηση»
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. ΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
«Στοχασμοi' πάνω στη ζωη»
ι'Οποv ΕΙΝΑΙ ό (Εαvτος
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η 'Αyαπη ...
C

Με-.άφρ. ΚΑΤΙΝΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥλλΙΕΣ ,μέσα
· οάΠ'
πόρτα της- eίσόδοv T)(TOJV
. σu<'ε1Τα'Οiμeνες με ζωηρά κδκικινα τρι
; αγrάφυλλα, μυρωμeνα, κι' ol πεrα• ).οίίδες ciλόγυρα ,rετοvσο!ν. Ύπηρχcw
\ iJκ,ε'ί iκι' α)J..α ,cρωματιστά λοuλού
• ι6ια ικαι ιάll'θισμeνα μοσχqμπίζΘλα. Ό
-·!(η,rος -εολιεπε στον πο-rομό, κι' έ
, vpι
' 'l<"ΕΪΙ\ΙΟ 'fO ό:πό-y'εμJμα ηTOJV πλryμμ
ρ�μένος ό:π' το χροοο φως του ηλι' �υ τrοίι βασίλευε. Βάρκες ψCΧΙράδι• ·ι<ες, 100\J �κάπως οεμοιαζαν με -γάlλδο:λες, σκιάζΟΙVε την ηρεμη έπιφάνεια
·ΤΟίί. τrΟΤΟίμοv. Το χωριό. όνάμεσα
. ό:π' τά δsντpα της άπsνΟΙVΤι οχιθης
�ήτα,., πέρα ά-πο ένα ιμίλι, ικαι όμως
· pl ,φωνές ιeψθσι101V ,καθαρά άνόjμεσα
!ti '. -άπ' τά ινερά. Άπο την έξώτrορτα
& έvα Ιμονοπάτι ΚΌΤέοοιινε στον τrοταιμό• c,,υνα,τοvσε οο όνώμα.λο δρο
ιμάκι ,τΟΟ το χρησιιμστrοιΟtΧrοιν oi
\ )CωpιιΚΟΙ στο δρόμο 'l10Vς γιά την
"Πόλι. Το δρομάκι αύτο τέλειωνε ά
"'Πότομα ,τ,ρος [να ρέμιμα ,του επεφΤε
": μέσα στο ,μεγάλο τrοτάμι. ΔΕJ\/ 'ηΤΟ1V
' ,όιμιμωδια έκεϊ, μόνο οος ,τηiλος άρ. γιιλλώδης rκαι τό: πόδια δυθίζανταv
,\_,.μέσα σ' αvτόν.
το ρέμlμα, σ' αίπο �
• (lάνω
f,«ι>ιδως το σηιμιείΌ Ιθά εστηνοιν τώρα

την

1·.

άπο

yρήγορα Θ\/(Χ γεφύρι άπο ,μ,τ,αμ-rrού·
ά)iλά στο 1μεταξu ,iταν ιέχ:εϊ •μιά πα
ληά
ιμιαούvα φ<)p'l'ωμέινη με 'ΤΟΟς
ησιι.ιχους χωριάτες τrou έπέστpεψαν
ά'Π' τη, πόλι κι' ό:πο τις καθημερι
νές 'ΤΌVς δουλειές. Δυο ανδρες μας
τrέρασα,ν άvτίικρυ_ <ένώ oi α;ωριικiόι
κάθησΟJΙΙ, σννωστι01μeνοι ά'Πο τη
6ρα.δυνη ψύχρα. �Η'11α\Ι έ,κεϊ ,μιά μι•
κpη φωτια γιά να φέγγη αμα θα
σκο-rεί1νιαζε, ,μά ΤΟ φεγγάρι θά τους
φώτιζε. vΕινα μι,κρο ΙΚ'Οpίτσι σή,κω
'ν'ε ε,να 1Ταν�ρι ιμέ §ύλα γιά προσά
,ναμ,μα· το άκοuμπηισε χάμω έJνόσω
θά περ,ιοuσε το ,ρέiμ,μα και τώρα
δ1J0'1<10λεvάτανε ινα Το ςαναΌ11"\1<ώση,
�Η-rαν 'Π'Ολu οαρu γιά μιά 'Π'αΙΙδούλα, μα μέ ικαποια βοήθεια το -rοπο
θέτησε τrρdο'<εΚτιικά τrάνώ στο μι
κρό της κεφάλι, και τό χαιμόγελό
της λές ,και γέμιyε το σύμπαν. Σικ-άι>
φαλώσσμε όλοι μας τήν άπότομη ό
χθη μέ 6ήμο:rο Π'ρΟΟΟ:τικά, Ι<αι σίJν.
τομα Οί χωpικοι αpχιΟ"ΟJΥ W φλιια
pΟι.\Ι κατηφΟρίζοντας τό δρόμο.
Έδώ το μέρος ήταν άνοιχτο και
το ε6αψος πλούσιο με την Ιιλu πολ
λών έικατονrαετηρίδων. Ή έπίmδη
και καλοδοvλειμένη γη ηΤΟJν προι
κισιμέ,νη ,με θαuμάσια ιιrοιληά δέiν
τρα 'Π'ΟU όpθ�,'ΟΙΠ'ΟJΥ ψηλά
στόν

..

'.
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γ,ραφί"4η. .Πολλοi άπο τους σηιμιαίi\ΙΟΙΙ-
όρίζ'Ο'V'Τα.
ΕΤχε χωράφια άπο ,μπι
ζέλια Ί::ιν9ισμένα όλόασ-πpα, κ:αeώς
ιτες άρχrι,yους ήσαν φίιλοι ΤΟ\/ κ-«i .
θα μ'Ποροuσε
πάη ,μα:κρvα
έπίσηc .ικιι:rι χει,ρωνιάτικο σιτάρι κ-αι
.,
�Ιη!(,ή' μα διάλεξε κό:τι ά,λλ.ο ΙΚι ,
σποpικά. Άπο τη μια ,μφια
ητο�ι είιχα.ριστημeνος που κράτησε:
κυλοϋσε δ ποταμός, πλα-τιις
και
τα ώτα
π μ α μ
καμπvλωτός, και πό�νω άπ' αύτοv
Φ
,μια ιμαιφΙΙV!) όρειvη -πόλι.
ηΤαJΙΙ
χωpιο ,με ζωηρή κίινησι.
'ΤΌV
• «'�πο π�α
�ρόvια :ηιθ ελα ..,α σ&�.
'Ε.δώ το μονοπάτι ηΤΟ)/ άρχα'ίο. ΝΕ
ιστκ:ε
δώ. Ισωc να μη ο:σ�
θuμωσαι:ττε
λεγο,., πώς ό φωτισμένος εΤχε δα-
L αλίλα:. .
eν
διο , έσο:ο
ξί15εvα Οϊ
π ε
-δίσει πάvω σ' αύτό,
καί οί προ
<> 'ί Είιpώπη
η,λοι π,ριrιμε. •
1'1CΧ
!<ά
σάς ο-τι
'ΤΠlΥαίvονrας
σκυvηταi , το χρησι,μοποιουσαιν έπi
είιτφο
,rαγκόο,μιο
πόλει
μ
ο_
•ο,
,5
ι ες. Ήταν
τrολλες έκαΤΤ'ΟVΤαετηρίδ
πατέρας μου ένlδιαφερόινταν,nτ'ολυ γιοc j
·μονο-τrό:τι ίφο ικαi vπfipχorι ,μιικ,ροιi
-riς δι.δCΧΟ1Καλίες σας, όiλλα έγώ -ιrα-·
,ναοi ιέδώ ικι' έικε'ί κα-θώς ιέμάκραιινε
pασvpθηκα ιμακρυα ιμε ΤΟ: �ιΤΙΙ<C:C: ·
δ ίερος δρόιμος. 0-ί μάγγοι καi oi
ταμαρι-δες ,ησα,y έπίσης δbντρα πα- ' καi τ' σiλλα π,ράγμctτα. Τε.λιικά, ή έ1,!
σας ξαναμιλήσω
πιθυμία �ον
.ληά, !!('(ΧΙ 1μερ11κα άπ' αύτα ·ξφαί!\ΙΟV•
τόσο
Μο,
η
ιπου
δεν
1μποροv:Ι
γιvε
ταιν ένώ εΤ)('αν δει τόσα πολλά. 'Αrιι
σ'ε πεια vό: ,μείνη ετσι το πραy!μα_ j
τίκρυ ΟϊΟV ')(ΙρVσωμέwο άπογεvματινο
Θeλω
έ!κθέσω τηv καρδιά μου--- \
οόpανο όρθών'Ο'VΤσ,, με,γαλόπρειπα
τφαγμα που δεv εχω κάνει ποτε σε: �
με τους σικστεJιΙΙ'ΟUς ικαi ξέσκεπους
1<ανέν011, •γι,οπi δεv εΤv' εϋκολο να. j
t<Όpμούς των. Λίγο πιο πφα
c
1με
Γ�iϊ� �;
αλλ α ς,
σ�ζητή!Ο'Ι') οαιν�iς
χαν •κατι δέnπf)α
μ,rαμ"Π'ΟV, γέ
;
τις: . 1
·
κ
αιι
ρ
ο
rπcφακολοίιθησα;
καμποσο
ριοcα καi ικιτριvιασ�μένα· ι κ αi ιμ.έσα
ς σ ζητ σεις
μιλίες σας ,καi
σε μια πφιιοχη με όπωpοφόρα, 1-,tια
σε: i
τι
ή
υ
ό • • διάφαρα 1μέ911, ιμα -nελευrαια εΤχα μιαι: 1
κατσί• κα 1δεJμένη σ' e,-α δέντιρο οέ
δΙ.ΜΧΤη
έπι&υμία
vα
σας
δω
Ι•
δ
ιαι-rέ�
λσ¼ γιiχ το έ,ριψάκι της που χορο
ιpως γιατί έφθασα σ' i5να άδι,έξαδο».
πηδοϋσ,ε ιeκει Ό�λόγ.uρα. Τ0 ·μ�
Τί �'ίδους άδιέξοδο;
τι δδη'Υ'()Vσ'ε σ' i5να άλσος άπο μάγ.
�
γοuς, κι' ,έ,κει :κον.:τα ηταν ιμια ησυ
«Κα;i IOOV ολέπω να εΤμαι ίκ.αινοc;: '
χη, λίιμΙW), Ύπηρχε -έικε'ί μια &m,οη
να ΤΟ ξε;περάσω. ΕΤχα άσ¾η<θη στοί,
γαλ T'/Vl'J <Κ αi τα 'J'ro'πα -y,.,ώριζαnι
διαλογισ,μό, οχι ΤΟ εΤδος του διαλο- . ;
την -εύλ"<ΥγηtμΘΙRΊ ώρσ.. Ή γη ,κ-αί το
γισ<μου που ,ύπ,νωτίζει. άλλα τrροσ
0<(i;θε τi πάνω σ' αύ.ην εΤχαιν γίνει
παθωvτας 1\/CX έχω έπίγνωσι τη<; σ,κέ
ίερά. »σχι ότι δ ,,-ους εΤχε έπίγνωσι
ψεώς ,μου ικαi ιοϋrω 'Ι«χθεξης.
Στη,v
αύτης της γα�λήινης σσJV κό:τι ειξω
πορεία αύτή, κατα κα1Vόvα ,με παίρ-άπ' αύτόιν, ικάτι που ναχη την 'ά
νει ό UTT'VOC. 'Υποθέτω έπειδη εΤιμ�r · !,
νόιμ�σι για vα το •μετ-α'δώση, άλλα
vωθρος καi παρασύρομαι. &:Jικίιμαισtt
,μια δ.λ!οκληρωτικη άποvσία τοu
διάφΟρες δίαι'Ι'ες, ινήστεψα, 1μα ό ιλή' �,
για ικά18ε 11<ίν,ησι: Μόνο ίιπηρχε
θαργος αύτος έπιιμέvει::..
J.
το άπροσ,μέτρητο.
,,Αρ<::ιrγ�ε
όψείλ·εται σr11ν ΛJωθρότψrα η σε ,κάτι άiλίλο; Μή,πως ύπάρχ-ει ιΚΙσ:Ποια ·οαΘειά, έσωτ ερι,κη ά;...
ποτυχία; ,Κι' εγιvε ό vouς σας ι,,,ω,..
"Ηταν � 'ΤΤ'<Χλληικάρι, στα "Τφώ
θρος καi άvαίmπ,τος άπ-ο τα περι
ϊμα σαράντα χρόινια τοv δπως εΤπε.
έπι
στατιικα ΤΤ]<: ζωής σας; "Α'\/
Καi •μολοινότι εΤχε ό:vτικρύσει ό,κροα
-nρέπεται vα ιέ,ρωτή,σ,η ικαινείς, μήπωc;
τήρια καi ιμιλήσ,ει ,με πολληv έιμπι
λείπει ή ,άγόπrη;
·
σrοσύνη, ηταιν όJκόιμη μ&λλ0ιγ δει
<<.Δεν ξέρω, ,κύριε. ΝΕχω σ�θει ά
λός. υ Οπως ,καi τόσ-οι αλιλοι της yε
όριστα πάνω σ' αύτα τα ιτrράγιμ α
ινιας τοο, ιεiχε άvα1μι1χ,eη με τα πο
τα, μα δεv ιμπόprοα 'ΠΟΤΕ vα δρω
λιτι,κά. TCX θpησκεVΤι'ΚCΧ και TTJIV ΚΌι
,κάτι, Νlσως πνίγομαι με πάρα τrοιλ
vωο.ιικη ,με-rαρρίιθμισι. Δόθηικε και
λά, καιλα και κακα πράy.ματα, Κατα
ΘΥα1ΙΙ τρόπο, ,ή ζωη ηταιν ΠΟΝJ εvκο-Ο'ΤΤ}ΙΙ ποίησι, ,μ,rοροΟσε 'Και r.ιό: ζω-
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τ, για ,μένα, με οΙ,κοyέw:ια, με )σpη.
άναισeτ�ισία, δεν· εΤν' · ε;rσι;
α. ώρισμέινες lκetV9τη-rες ικ.λ.π. Τί
((ΕΤναι άλήθεια οτι ιΊττ'φκο.λιλιερ-
'ΠΟ'Ι'ε δεν ύπηρξε ΠQλυ δύσκολο, κι'
ΎΙΟUμlε το
Λα-φείιομε, τις yvώ-
-t,αάτο !μπορειϊ
εΤr,αι ή τα�.\αιπωιρία.
.σεις ικιο:1 τι.μοΟ!με τοιν διανοητικο α·ι
.: Αύτο το ,ywικο -σuιναίσ'Βηιμα Ο'ΤΙ εχω
θρωπο, άλλα ,λίγοι άτrο μας άγ,απονν·
1 -ο(ΙΟΟ"JΟιμ�ικ,η wεσι κα.ι την ίκανότη
με τηιν Θννοια 'ΙΤΟU ΙΟΟΙΕΪς δίνετε. ·1w6ρω τον δρ�ο μου σχεδον
1μι1λήσω για τσν •έαυrό μου, τrμια,.
δποιαδήπο-ηε ικσ:rόιστασι, με κα
δε,, ξέρω άν
κο&λοu άγάrπη. Δε,11·
. τάντησε ιετσι ινωθpό:,\.
σοοοτώνω για
φάyφ. ' Αγσ:πω τή,
Αραγε δεν
Λ€:τε ινα εΤν' αύrό;
Φύσr. Μ' &,ρέσει να πηγαίνω
δά -·
.• εΤιναt τοΟτο μια περιIyραφη έπιπό
ση ικαi να α!σθάινωμαι τη yαλr,vrr
Α.ν αύτα τα
. mιωι.ι m;ριστατι,κων;
τους ικαi τnv ώμορψιά τους. Μ' ά:-
111Ράγιμα'Τ1α σας ,έπηpέαζαιν δαιJιειά. θα
,ρέiσει να 1<'01 μοίιμαι κάrτω άπ' τον ά
(" είχατε
διιαψορετιικο είδος ζωης
vοικτο ΟUρα'ΙΙό. Μα δλα τuΟτα φα-
θ ' ά1<ολοvθούσατε 'ΤΟ'\/ ευκο.λο δρόμο.
vφώνουv πώς άγα'πω;�.
' 'Αλλ.α :δεν σvνέδη αίπό, κι' έrσι κά
Ή ευαισθησία ΙCΤΤη φύσι εΤΙ\Λαι μέ' τrοια άλλη πορεία θα 6ρίσκεται
,ρος, της άy6.πη�, �� 'δε'ΙΙ εΤ�ι , t\.1
· έινέργ,εια
ικόνει το 'VQU σας vω
άγcrπη_ εΤναι; Το ινα ει,μαστ1ε ευγ'ε-·
θρο καi άπροσάρμοστο.
ινιικοι ·αιi φιλόφρΟ'\Ιες, το να κάνωμε:
«Τί εΤναι τότlε; Δειν με σκοτίζει
άyαθοερyίες ,και να μή yητοCιμε άν--,
τό, άλλα ΓΙΤΟΤΕ 'δεν 1)ΤQ\ν ενα πάθος
ταπ&δοσι, εΤναι ,μέρος της αγάπτης·
'τό, άλλα ,ποτέ δει, η-rον εινα πάθος
άλλα δεν εΤιναι ,ή άγάπη, εΤΙ\Ιαι;
για ,μb.ια1 σε σηιμεί'ο που να yί,vω
«Τό'Ι'ε τί ε Τ ν α ι άyάπτη;».
σκλά6ος TOU. »Αp,cιζε με ερωτα καi
Ή άyάπη ιει·αι δλ' αίπά, ιμα πο
• κατέλη,γε σΕ ά-τrοyοήτ.ευσι, μα 0)(1
λι.ι περισσότε,ρο. Ή όλοικιλήρv,?σι τηις.
, σε ό:π,ειλιπ-ισία. ΕΤμαι 6έ16αιΙΟς γι' αγάπης δειν εΤναι ,μέσα στο μέτροιν ·
αυrο. Οίίτε κα.ταδιικάζω οίίτε, έ'Ιτιδι
του ινοΟ· καi για
γνωρίσωμε αίι-
ώκω το σέξ • όπωσδήποτε δειν εΤν'
τηιν την όιλοκλήρωσι. δ νους 11'pέlπεt
ένα πρό:6ιληιμα για μένα».
εΤναι κεινος
άτrο τις άσχο.λίες
του, δσdδήrιτοιτε είιγενικές η α4rοΜήπως wτή ιή αδιαψορία κατέ
έρωτοCιμε πως vα·
11<1ε'VΤρικiς. Το
Αλλ.ως Τ1ε
στρεψε τη,ιι είιαισ'θησία;
σδειάσωιμε Το rιlαJ, 'f1 rιτως να μην
,ή αγάπη εΤιναι εuτρωτη κι' ε:αι; vοΟς
εΪιμαστε έγωκεντριικοί, εΤ.ναι σσ,,,; voc:
,rou εχει στή,c,,ει ΟΙμUΙ\Ια έν, άwτια στη
έπιδιώκωμε μια ιμέ,Θοδο· 1<αι ή έπι-•
ζωή, παύει
άyαπ&:.
δίωξι ,μιας ,μεeόδοv εΤναι ικαi ιμια:
«Δέιν \.'Οιμίιζω πώς εχω στήσει α
άλλη έινασχόλησι τ,οι} νοΟ.
μνν.α ε'llάντια στο σέ;ξ· μα ή άyάπη
<<Μα εΤιναι ιδυνατοι, 1\/α ά,&ειάσωμε�
δεν εΤυαι κατ' ,άινάγκη σέξ, και πpα
το ινοΟ χωpiς κάποιο εΤδος προσπά.-
- γ�ματικα δέιν ξέρω 'Οίν άγαπω κα.θό-
θειας;».
·λαJ».
Κάθε '!Τpοσrιτά6εια, «σωστή� είτε:
καλλιερ
ι
ε
[χ
ας
μ
,
Βλέπετε ό ινοΟς
,
�φαιλμέJw�». ύποδαστάζει το κέν
γηθεί με τόση φροντίδα που γΘμίζΟ<
τρον' 'ΤΟ'\/ '!ΤVρηινα της έπιτείι.ξεως, τοιν,
ι.ιε Τηιν καρδιά ιμέ τα ,τ,ράγματα ΤΌU
έα-υτό. Κα1 &τrου εw,υι · δ έαυτός,
και
περισσότερο
τοιν
Έξοδείιομε
ΙΙΚ>U.
Άλλα μιιλού
εΤιναι ,; άyάπη_
δέv
ικαι την eνέlργ,ειά μας στο rιτως
σaμε για τι\, λήθαργο τοΟ ""°Ο. για
ζήσωμε_ να σuσσωιρεύσωμε γνώ
όΝαισeι,σία του. Θα εχ.ετε δια,.
σεις, να ,Ι<Jpαrτήσωμιε τη Φλ__όyα τη5
, ΤΌυ
πολύ. Μήπως οί γνοο-εις εΤ
άσει
6
•
κα.ι
'!Τ'ίστ,εως, το.Ο rτrα-τ�ριωτισμου
ιναι &α. ιμeρος τη,ς ποpιείας αίπης της
σε6ασμο0 στο Κράτος, στή"' δράσι
άναισe�,σίας;
� για κοινωινιικη άναΙμόρφωσι, στην έ«Δb, ,εΤμαι π&-.vμαθής, άλλα εχω,
τq;
καi
άpετωv,
κΙ:Χi
,rιδίωξι !δεωδωιν
ωα πράγ,μαιτα ,με τσ δποία δ δια6άσει άρκετά; και ,μ' άρέσει
έντρvφω στα -διδλιοπωιλεϊα. Σeδομαγ
_, ιοος άσχ!οιλεϊται. ·Ετσι ή καρδιά κα
τ1ς )"1\/ώσεις, και δέιν 6λέπω διόλοψ
� αντδ: αδειαlllή_ ιέJνω δ vοίiς ,mοvτίζει
γιατ1 ΙΙΟμίζε'Ι'ε πώς ο! γινώσεις, κατ..
tπιιτη!δειότητα. Αίπο ΦέΡΥΕι �ηv
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•άνά)"1<Τ) φ{ριιουν την άιιιαισθησία�.
Ή
Τί ιέJννοοvμε ιμε <<'(Ινώσεις�;
, ζωή μας εΤναι
�μεγάλο &χθμο ιμια
. έπανάληψι Ε'Κ'εί'Χ>U τrou εχομε διδα
χθε'ί,
εΤν' ιfrσι; Μπορc.ι να προσ
t.θέτωμε στη rμm) ησί ιμας, όΧλα ή έ
-τrοJ\/Qlλ.ηπτικη ποpεία σννεχίζιεται και
, δvναμώνει τryν σvνήθεια της συσσωρεύσεως.
Τί γr,ωρίζετε άλλ.ο lJκτος
, άπο !(Ιεινο που έχετε 6ια16άσει η δι
-δαχθει. η άπο Ο,Τι θ)(]ΕΤΕ πειιpCΧΙματι
�σ&ι; Ί<α1 αίιτο
πειραιματίζοοθε
τώρα, διαπιλάσσεται άπο έκειινο
τrου ε')(<.-rε m:ιραματισθεϊ πpοηγοv
',μέvως. Περαιτeρω πεϊρα εΤrν"αι αίπο
.. 'ΠΙΟU εχομε ηδη πειpαμαtτι�ε'ί, εί,ρύ11ε,pο μονάχα η τροποτrοιημοο, κι'
ετσι
διατηρεϊται ,ή έπαναληπτικη
ιττορεία.
Έπα�νάληψι του χαλοο η
τ,οΟ ικCΧΙΚοΟ, τοΟ είιγενοΟς η τοΟ τι,rο
-rέ-)ιου, όθηγει προφαnιως ση'w άναι
ν�ησία, γιατί ιδ νους κινεϊται μέσα
στο rτreδί0ν τοΟ γνωσ,,οΟ. Δεν μπο
εΤvαι για τοΟτο ποu δ ινοΟς
ρεί
σας εΤvαι 'νωθρός;
«Νια
μτrοpω
πε-ταςω Ολα
&τα γινωρίι ζω, δλα όσα �χω σνσσc.;
ί ρεύσει ώc y,νώσεις�.
'.Ε σε ϊ ς �είσαστε αίιτες οί γνώ
σεις. έσεις <είσασ'Τ'Ε τα πράy,ματα
ποu έχετε σνσσωpεύσει·
είσ(ΧΙCΓΤε
, σεις δ δίσκοc τ,ο0 y,pαμΙμΟφώνου ΠΟ\J
,έπαναλαμ16άνει πάντα αίιτο που
ιχεr tπάνω του χαραχθη.
Είσαuτε
σεϊς τό τραγοοδι, ό θόρυ,οος, ή ψλv�-αρία της κοινωνίας_
τηc κουλrτούρας σας. Μήπως ύπάp)(Ιει ενα ά:διά
ψθορο «σεις� έiξω άπ' δλη τούτη. Τη
φλυαρία; ιΚα1 τοΟτο το αύrο--«:έnι
ΤΡQv εΤναι rrώρα άνή'σι,)(10 να 0-εικ}ε
ρώση τον έαιιτό "T'OV ΚΧΠΟ τα πpά
γματ,α που εχ,ε ι φυλάξει.
Μα ή
πιροοπό:θ εια
έ
καταβάλλει
λιιθερωθη, 'Πάλι εΤ"-'<Χι μέρος της
,σνσσωρεvτιικης
πορείας. 'Έ)(Ιε τε
. ναιv ΚQιιγΟ\)ργιο δίιο,ιω
να -τrαί.ξετε
.με καιινούpγια rλόγια, ιμα δ ν0Ος σας
• εΤvσι πάντα νωθρος ικα1 άvαίσfuyrος.
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Περι«Αύτο Το 6λέπω ,καθαρά.
γράψατε πολυ καλα τryν κατάστασι
Ο
Ο μοο.
μ α στσν καιρό rμοο
�Ε α<θ πολλωw Ιδεολογι
-r1c
άσνvα"τησίες
ινο
το
·
&., 6ρησ,κιωτιικων
πολιτικ'ώιι·
,.δπωc ΤΟ τονίζετε, δ νους μοv στην

a«χι

ομα

'Ούσία ιτrαρeμειινε ό ίδrος. Τώρα fχω
τού
πολυ ι«χθαρα iέπίγιvωσι ιαύrοΟ
η,ράy,μmrος,
ικαταλαδαίΜω ΘΠί
c
η ή λη
αλα τι
ρεία κάνει το ινοΟ αypu,m,Ό, έξvπνο,
και έ'ξωτεριικα ευκαμιπ-rο, ένω ικόπω
ΟΠΊ τrrν έπιψά-,.ιεια
κ
ό ε.Τιναι
αύτ πάντα
ό
πο.
ά,τ'
σiJ- 1
τος δ ίδιος ό -παληος και >ΘγωΚ-εΝ
τ.ρικος που -εΤναι το «'έγώ�. νΕχετιε έ- 1
'!Τίγινωσι όλωv αύτi:>.Ι &σι σαν εrνα . t
μ ο μ
ε
γ ός η τα ξέ
γε ον ,
ρετ
όν
έσω '
της περιγραφη� έινοc αλλ;ΧJ ;
ν1:!'
δεν εΤναι ,ή δι,κη σuς ιά�νω<αλυψι, καΤΙ που να τωχετε ορη για τον έαυrό t
σας τό-τ,ε εΤιναι rrrάντα μο��α ή -;
λέξι: κ�1 5χr το γεγσνος
εχει
ση·μ-cχσια.
hιτε.iλως
� ΤΟ ιι«:rrολαοαίινω
αvτό. ΠαρCΧΙΚαλω, ικvριε, προχωρεϊτε 'J
"'
σιrγα
έξηγήσετέ το πάλι».
ιμιονάχα το ά- �
Γν ωρίζιετε κάτι
εΤιναι {
ναγ,νωρίζετε; 'Η ιόJνοιyνώρισι
ιμια πορεία συνδέσεως μwήμης,
·
ε�ναι γινωσις. Αίιτο εΤναι άλ�εια;
δεν εΤ"ναι;
,
«Νομίζω
πως
άντιλαμt\άνομαι 1
αότο
ένινοεί-τ,ε. Ξέρω �ς το ποyλi ιέ<κεί<νο εt/ ενας ,rοπαγάιλος μο- 1
νάχα έπειδη ιμοΟ τό �εΤΠΟΙV ετσι. Μέ- j
σω της σvνδέχ:τεως ικα1 της μνfιμης,
που ,εΤιναι -yνωσι, ύπάρχει ιάναγ,νώρι
σι, ικαi τ&τε λέγω: <<ΕΤvαι παπαγάλος».
Ή ν-έξι ((Παιτο:γόvνο9) σας tμrrrό
δισε άπο Το
ΙΚU"Τ'Τά�ετε το rrrouλί, αίπο το Πρα)"μ(Χ Π'Ο\J πtετάει. .,
Σ χε.δσν ποτε 1δειν
6λέτrομε το γε
ΤΟ σύμ16ολο
γονός, άλλ.α τη ν-eξι
που ιάντι-καθιστ& ΤΟ γειγονός. Τ ό γ..- ./
yσνος όπισ,θοχωριεϊ, ΙΚ'αi ή λέξι, τό
σύμ,οολο άτrοκrτά •μεγάλη σημασία.
Λοιπόν, •μποριεϊτε
ιδηιτε Το yεγο
-νός_ ό,τιδή'Π'Οτιε ικα:1 άν εΤ.ιαι, χωρι- _
στα άπό τη λέξι τό σίιμ6ολο;
«ΜοΟ ψαί<Ιιεται ότι ή σuλληψι τοΟ
)'Ιεγον&τος καί ;ή άντίληψι τηc ιλέξ,ε
παριστάw:ι ΤΟ γεγονος
ως
λαμδάινουν χώραν ιμ-έισα
στο
!1'00
σvΥ')(ρόνως�.
Μπορεί ό vοΟς να χωρίση το yε
γονοc άπο τη λi�ξι;
«ΔbJ νομίζω πως μτrορε'ί�.
"1 σως τώχομιε ικάνει πιο δύσ,κα).ο
άπ' ό,τι εΤ,vαι. Αύτο Το άvτιiΚείιμε>,.10
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ΙΛΙΣΟΣ
4'()μό�ζεrοι 1δέnιτρο· ,ή λέξι ,και το όι,,..
:τι,κ,ε!•μεινο ιεΤιvαι δvο τrρό:yμ·ατα ξεχω
ριστά, δ€Ν ε'�ιαι;
«ΠρCΧΎ'μα'ΤΙΙΚΟ: ιετσr εΤναι·
&,λά,
ιπότντ-α ικυrτό�ζομιε
- qτrως λέ:rε,
(ΧVΤΙ1<ε!·μεινο •μ•Θσω της ιλέςεως�.
ιΜrrορεΊτε ιvό: χω"ρ!σιετε το &ντικε!,μεvο ό:πο τη λέξι;
Ί-! ,Μξι <<α
γάπη» δειν εΤυαι το συναίσθη1μα, το
γεγονος τi\c άγάπης,
«Μά, .κατα κ&π-οιιο,v τρόπο, ή ιλέ-ξι .ε:Τ•,�αι έιπίσης
γεγονός,
δειv

rro

k εΤιvαι;�.

ενα

Ι·

.Κατό: κάτrοιον τρότΤΙο. ναί.
Οί
λέξεις ,ίιπάρχσuιν γ1ό: ιvό: έπ11κοιινω
νοuμε_ έιπίσης γ1ό: 1\/0: <θ1.-1μώμαστ,ε, νό:
• σ-ιιγκρα-rοvμε ,στο ινοΟ μια ΤΙ'αραδ1κη ιτrε'ίρα, ιμιό: σκέψι, εινα σ,υιναίσθη
"μα. "Ετσι ιδ νοίίς δ ί•διος εΤναι ιή λέ
ξι, ή ,τ,είiρα, εΤναι ή 1μινήιμ.η τοίί γε
γονό-τ,ος σε ορους ιεύ!χιαρ ιστη.σεως
� και πόνου, ικαλοΟ η ικακοίί. υΟ�η αύ
rrη ιή τrορεία ιλΟJμοόΜει χώp,αiy μwα
στο 'Π'Θδίον τοΟ )(Ιρόιvου, στο ιπεδί
οιν -τ,οΟ γνω�στοΟ· ικαι δτrοιαδήrττοτε
έπο!,ΌJq"!'ασι ,μ,rοα σε τοίίτο το πε
δί•οιv δειν εΤναι ιδιόιλου έπΟJνάσ'τ'ΟJσι,
τrαρό: μόνο 1μια τρσποτrοίησι έJκείιvοv

τrου η-mv.

«"h σας •Κ'ατΟJλα&χίνω
σωστά,
λέηε δτι 5και.α τσν νοίί μου νωθρό,

ληθαργι,κό. ,άJνιαίσθητο, μέσω τrατρο
παρόιδοτοu ,η έπο:ιvΟJλη,πτικοΟ σκέτrτε
σfuι, τοίί &τrοίοu και ή αύτοπιειθα,ρ,-
χία εΤ'ΙΙ'
�μέρος. Και για να δώ
σωιμ•ε στην Ιέm:ιιναλητrτι•κη
ποριεία
evα τέλος, ιδ ιδίσικος τσΟ γραμμ• Οφώ
,νου Tl'OLI ε'!\ '<ΧΙ δ ,έαυτός, πρέττ:ει νό:
σπάση· ικαι τrρέτt1ει I\ICX ο-πάση 1μΟΙΙΙ
, ά
?(:α ·ο ιλ έ π ο 1\/ τ α ς το γε-yιοrνός, και
οχι μrοω της πpοσιπόJθειας. Ή τφο
σπάθεια, λέτε. διιατηιpιει μόνο τη ιμη.
χανή χορδισιμ.ένη_ ικι' ετ�σι _δεν &ττάρ
χει ιλπίδα. Τί Ινα γί,vιη τότε;».
Δηliε το γε,γοινός, 'ΘΚ'ΕΙ'VΟ τrου ε T
v α ι, και άφη,στε το γεγσνος αίπο
ΙVα ένε;pyήση· ,μήιν "έ'llεργειτε 01εις έ-.
πάνω στο γ'εγονός - γιατι το <αέ
σεις» ,εΤ-ιαι ό έπα!Υαιληιπτικος 1μηιχα -
VΙΟ"μός, ιμ,ε τις γΙVωμε• ς TOU, τις κ,pί- σειc του, τις γνώσlεις.
«Θα πρα:τπαθryσω», εΤπe με 'Πlρο
θυ,μία:.
Το να προσ'ΤΙ'αθrντ'ε ιεΤιναι σσιν να:
,ι,;a,δώvετε τον έπατvαλιηπτι'Κο μ,ηκσfνι
σ,μό, και οχι να δώσετε ενα τέιλος_
σ• αύr-&..ι.
<�Κύριε, ιμ&ς πε-τ&,,ε το κάθε τtf
Κ1αι rrί'Π'<Υ1'<Χ δειν ,μeνει. Μα -rοίίτο μτrο-
ρει 111α εΤναι το ικαι•;ούpγιο πρ&yμσ:ι>·._
Ε Τ ν α ι.

evα

Οίίτε άπο ηΊ ψύση, οίίτε &πο τη μάθηση δεν ερχεται ή άρε-
τη στούς άνθρώπουι;, άλλα εivαι κάποιο θειο απόκτημα. 01 ι':νά
'"
ρετοι εΤναι καθώς ol θεό,τνευστοι άνάμεσα στους μάντεις κα
στούς προψητες.
ΠΛΑΤΩΝ <<θεάγης»

--
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..Σ

ΚΟΠ ΟΣ τού -πα.Ι?όντος α�-θιp.;υ
εi"Ι:χ-ι ν,οc ύιποtστΎΊ?ιry_,θ.η οτι ύποο?:χ. sι
ό , Α,π/οοcσυψι.σμος ώς μία. Π?α.·γμα.
--τι1χότ.,,ι; έν ττΙ φύσξt, Οτι ύπάJρχ_rι
·η ά:Πiό�κ?υ;,ο;. 'Επ�στήμ·η, ·η άιπό-�,υφος Γνωισις, ·η άιπόικ.ρ_υφ,,ς Σο-φία, ο,�α. της μελέ,"tης της όmία.,
,-ό ό?ίζω'Ι της ά.ν-θ,ωπί.'Ιης σκέψεως
. έ'7t'ε11. τ .,ίνετα.ι. 'Α,λλ' οτι :χ-ί δυνα
-τbη,rες το- .ίί Άπ,cr,ι,?υφt!Jlμ·Οίί, ώς έιξ
· ι -πε.� ι-:αύ>της της φύσεώς του, -εΙνα
•Wψιισμέι'Ια.ι. "Οτι δ·ια. τοίί 'ΛJποκ?υ
φισι μοίί, δ·r,f. οιά. της γ'Ιώσ>εως τω'Ι
�ιχίπr;ιχ?ύ ψωv νbμ ων τΤJ; φύ.σε.ως, ό
α.νιθρωΙΠ'ο. ς' δεν εiνα
- ι 1δυν:χ.τον να.
-γνωρίσ· η το 'Α!ltόλυτον, 07t'<.ι)ς δεν
-�[να.ι δ.υνα.το,ν οιοc της Π?Οσ'-θ-ιs,σzωc
-να. φ,-θά.ση είς το "Λ.7t'ε-ι?,,ν. -'Ό-rι
'
,,
,
,
ι
οια. της ειπεχτοοι,εως τ•ω'Ι α,πω.ρυsφων 1νώ•ιrειων δεν ού'ΙΜαι ό μ.ελε'
' ' ,
' \
,
ταυτηΊ
..α.=ην
"τ'rfτ.:tt- να. ε.γγ.ι.σ.η
·-την οοσίαι•t της ')'Όπά.ρξεως, τ·ην
ίωνίαν 'Λλγγθ,ειαν.
.εί; τον
Ό Ούtλιαμ Σα-ίξπ·1?

,i
"l'

(π?α-ξις rι.' ·σκη.Ψη ε'), �
'Άμλετ
χα.τα. τ'f)ν έιμφ άνtσιν τοϋ φαν·τάσμα
τος· τοίί πα..τρος το-ίί Δα..νοίί Π ρί "('Κ η
ποις, �άlζει ειίς το ιrτ
· ό,μα. τοίί "Α
μ,λε.τ τ·ην, ψ,?άlσ�ν: ίι'Υπά.�χου,1, Ό
ράπιε, 'Π'CΙλυ Πε?ιισ>σότε?α. Π?ά.Υ'!J,α.
τα. ιrτον ούρανο ?ιαι ιrτη γη, ά.π'
ο<σα μιπο,?εί νά φαΨtα.ιr-θ"η ·η φι,λ,ο
».
σ-οφί:ι σ>ο•υ
Κα.ί Π?ιχγμα.τι, ·η φαντοοσία. των
συyι..,?όνων το ύ Σα.ίξ-π-ι;? δεν ·η-τι..
δυνα.-τον ,;α. φ:χ.vιτ-αισ-θη ο.λα, έικείινα
τα. -θαυμοοσιrι, τα. ό1rοία μας άιπε1χά
λυψειν ·η πρόοιQ!ος των φιiσΨκων έ
πιιrτημων, ·η μ:-ηχανιιχ·η και ή ήλεκτι?ό-λ-ογί-α., το τηλεσ�κόιπιον ΙΧ�C .
το μι1Κ?1Οlσ'Κό1ttΟV, ·η βιολογία χ«ί Tj
μικροιf>ιολ
ι ογία, ·η ψυχοιλο-γία κα.ί ·η
ψο)χα νά.λιiσις.
'.ι-\λλα. -ποί-Ο'ς άι�.ειρ6tλr-;1t1τ-0,ς μ$,λε- '
τητης ψιrορεί να. ί·σχιi?ισ-θη, είτε ·
οτι ή έιπι' (J'τ'Τι1J.'Ι) εί'Πε τ:ηv zελευτ.α.i4
α.ν της λέξ,ιν είς τ·ηv ά.vαικ�λ�ιν . , �
των WJΙΙJ.ων της φύιr ..ως κα.ί ιrηv
π,ρ<JΙf>0tλη 'Ι είς τΟ 1t1p1ol(!iX·η ΥCΙΟ!ν τ'ωΥ

12'1
,'

Έρμης ό Τρισμέγισ-τος

·-.ιu.ν ά.γνώ,σ-των ά.ο,?ά.των

χ.όιrμων,

�ε'ίτε Ο-τι Ο Εν ύ·πιiρzει πά.ντοrτε αω-

1)εία φαινομένων, αύ-θεντι,χ.ως 6ε16αιωμένων, τΊχ όποία οεv �χο,υν ά.-χόμη έπ-αρχως Υ.αί ίΧ:Χ.\ΙΟΙΠΟΟ'ι'!ιΧ.ως
έ.ρμηνευ-θη, ή έ!;έτασις των ό-ποίκαί ά.πό μι:χ.«ων ά.1t101τείλε'ί, τώρα
-.χ,ρο,υ, το ά.ντι,χ.είμ,ενο,ν της μιελέτης
των λεy,ομέν-ω.v «άπο,χ.ρύφων έιπι·στημ,ων»;
αί
Δ�ότι ύπάιρχοι>ν -τά g,ιο�ιοα,
'ΠΙ@Ο<α.ι,m-θήσεις, ή τηλεπά.-θει:χ.,
μεοι!Πlλη ορα''rα.6ί6αισις σ,χ.εψεω;,
,σις, ά.γα-θιο,πιο�<Jί ΎJ Χ.ΙΧJΧ.0<;το,!01] έ:tι�ρ, άJσ,ει;, tυσο�ςήγητα τηλεχ.ινηrrιχά
:φαιιν�εν.α, ό ι>m"νωτισμος ( με χ.αταιπλ-rιχ.τιιχ.ά οιά 't'OV ύ-πvωτιζόμε'/Ι(ί'Ι
sπαΙχ.όiλου-θα.),
ά.νεςή'γη,τοι -πε.ρι"'!ι"Ι"ώισεις μ:χιnε- ίας το- ,υ μέλ) οvτο;,
:ιχ�εντιχ.αί πεφι!Π'τώ,σει; έπιιχ.οινω·t/ιας με το ύιπlερπέ.ρα.v,
χί,λια.-, ούο
--περι,σταιτιχ.ά., ά.vαγό.μενα εις τ·ί1 •ι
.σ-φα.�ραν τ<J'υ λο�γΟ\.λ.ένο,υ ιr•'>περφ:)71- '
:ικου», έφα,πιrb_u.ενα μεν με την Π?ό-

·η

·η

ληψιv χ..αί την οειΙσιιδαψΜiαν, ά.λλ�

σ'-ιφώς όιαz.ω?ιιq�έν�

ώπ' αύ�ι7i ι,

άιποιrειλου,vτα
άJοια-φι,λοvι,χ.·ητω; το
ά.vτιχ.είμενοv της μελέτης των ά.'Π10'Χ?ύφω1ν έπισνrημων.
'1Ίπά.οχει ενα b!6λίη·J,
έχοό·ηως· 1848, του χ.α-θ·ηγητου τη; φυσυχ.ομ:χ.-θτ;μiτ,ι,χης
Σχc,λη;
του
Δ·ιιμ·ιιΙΧJ%πι1 στημίου 'Λ-θηνων
τΙρίου Σ·τρούμ,που, έπιγψιφό:_u.ε
·
,ν( }v
«''0πι1σ-τ·,,μ,0•1ι1χά
παράιδο!;χ».
Ό
ύποδια,π,?επης τόιτε χ.α-θ ηιγ η,τής
στ·φίζει οιά μα·Χ.?WV οτι δύο πρά.Ύ'!J.:Χ.'τα. δεν -Π?όΧ.c:ιτ:χ.ι 'ΠΟΙ!ε v,ά 7-?;Jr
γμαιτοιποιη-θ(}υν: Ή έ'Πι,χοιν(J)Ινία μ;.
το t>ΠεΙ?ΙΠέρα,ν, χ.αί ή σ.εροοrλοfα fiι<X
μηχανιών bαρυτέ.?ωV του ά.έρ(}ς. Ή
πιάφ,οιοος -του χο
, cινου οιέψzυσε τον
έπι,στήμονα - ιχ.:ι.-θηγητηv ώς Π\?-Ος
τ� οεύ�ε?ο,ν Ιαιχ·ε1λ(}ς τ&!ι ίσχυρισ,μωv
του. Ποί1ος μπ0ιοεί vά οι:ι.6ο�6α.ιώιrη ί!.τι · χάιπιο't'ε οεv -θά διαψευσ-θη
έ!; ά.vτιχειμiνοι>
χ.αί τό πρώτον
ιrχ.έλος; Λέγω (($ζ ά.ντιχειμέν,ο,υ'Ι).

π
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τ10ϋ μ.ιιχρ.ο,u μέ?ο-υς της, το όιιrοί<J".,.
διότι ι(έξ ύποοcεψ.ένΟ't)» �χΘι δι.α.
ύι,ΦΧιει. τ-α.c �ειρ·οιν είς ιr'l}v ά.ν:τtψευιιr-θ-"ή είς την -συν,είο·φιv π,ολ
ληψί-v μας ,χ:χί είς τ·η,� ερ•ευινσ.ν 'τη�
λων.
Μόvο,,, οοοι δεν γνω?{ζ,ο,υιν, α.ύ-θ-...ν
σιJΙΥΊJ?σν,οu 'Επιισ,rήμ -ης.
Με αJλλχ λάγια., ό Ά,πο,χ,ρuιφιτιιχ σ.ς πει9ι,πτώ!�εις η χρα.τοιϋν πει,
σμος είνα.ι το rmει?α.ιτέjρω 6φα..
σμονως •χλ,ει1�ειν1<,υς
τους bφ,θ-,;;..,
t
,
,
'
Σιt'Ιjι?ί'"μο,υς των, εις αυτας, μιπ<J1?ουν να
της φυ,σι;χ.ης. ':0πιισ'τήμ-ης.
_)
άμφ:16ιχlλλ<Jυν κα.ί '\/'σ. ά.νrη'πα.ρές,χωv
ζετα.ι, ,ά.φ' έινlος μέv, ε,ίς την σ.'r<J•· •;,,
τα
μ,ιrχ ην μειλέτ·ην κα.ί ά.νωχάιλυ, ψι,ν ιέ· ι ΙΠJ?ο τj;}ν γε·y,ο,ν,όrrωrι 'ή νά τά
! ν• ,εί;.
ρευ• νητων,, μη Π'ερ, ι,οι?ι.ζοιμένω
m?:t(J.ερίζουν, διότι δεν εlναι είς
το ,άιντιΙχειμιενιrχον πεί.p αμJΧ ?ιαι εί� J.
-θέ.cην έm-:ιι?'κώς νά τσ. έξηγή�ο.υν.
την σ
• κέψuν, οολλσ. έ'πlεχ
'AJ.:iuά. τά ά.ν,εξ·ή '(ηιt α η &υιcrεξή
ι τει•νομέν.ων,
, ναιπτύξεως τω,ν έν έ-αυ-·
διιά της ά.
γ·ητα γiε-γ,<Jιν.ότ,:ι, &�ν flr<α)}OU•ν νά πα
τοί, ς λ-αiνιθανουισ,ων δυν,ιφ,ε.ω•ν,
ψψ.ένlου•ν, τΌ,ια
είι;: 1
• υιrα. Έά.ν
ειμιε-θ-:χ.
Ι
την rπ'ληρεισ,.έραν �?•ευινοον ιχ.α.ί ιεί- ς:: ·
ΙΠ'?αγμ.α.τικο� έρε, υV"ιγrαί, ο�ν διοcαι
την, οια.ίιιr-θrr,:σιν, άιφ' έτ&.ρ<Jυ οέ .εί;·
ούμε, -θ-α νά. ά,,rcιΙΠ:ιι?IΕι?z.ώμε-θια έιπ'
,αύο:ων ΨU.ΧJ?Οί καί ά
-rη,ν, 'Πi:tι?άιοiοισι•ν, δ,ιά μέ,σο·υ των α.ί-
aJΠίεt?f lo,V 'Π?Ο
,
ο1�ά.φιο1?οι. Ό φό6ος τ·ης οει•σιδ,α:
ών:ων, των δι,δα.γμάJτωνι ι μεγάJ-ων
.'ΑJπ01 1χρυ1
μονί:χ.ς κ:χ.ταντα, έmί τέlλους αύτος
, φι,σ"tων η Μυισ-rων του tπα
οδτος ύψίΦτ·η &ει,σι,οο.ιμ,οrιrί�.
ρεϊλrθιόντος, 01ί ιbm,οί,ο,ι δι·�ά.σ,χο,υ,ν τον-.
Ό Ά"Π,ο•Κ1?•υιφιrσμοr; δεv &vτιοrί-θ,ε
τιρ•bπιον• χαιλ!λιεργ,είας 'Κ.:Χ.ί .ά.ναι.πτύ--.,
ται IΠJ?Ος τσ.ς -θε-rικ
ξε,ως των έν λόγιρ λαΝ,θ.αιvουισlώ•ι·
ι άς έ, ιιι-ι.crτήμ-αr;.
δυιν,άιι.ε,ω�, 1διά των, όlπο,ί,ων κα.ί μό-Τ1ούν.ανtτίο,ν Π,?οrιrπα,θ-εί νά τσ.ς 1J"Uμ·
πJ. ηιρώσ η καί νά τσ.ς έ'π!εpιτείΨη είς
νον κα.-θί,ιrτ.:χιrα.ι Όυνα-rη ·η μείλέ'τη-, _i
, s, ινωιν ιι' Αnω
το πε, !οί, 1ον1 των λεγιομ
του ά,σ,ράτο,υ rχαι χ'εικρυμ..υ.ένου.
τ
· μω:ν�>. Διότι ύπά.ρ
γμ-ατι έιντος· �
χ,ρύιq,ων 'Επι,crτη
Διιόrrι ,ύπ-ά.ρχοι!)ν πφάι
:
1
-,
όυ-ί
α
κ
χ<Jιυν ά.ν,:ι�.ι..:ρι,σ16·η.τήτως ΙΠ!hε'ίιστ<Jι νό
,
κα.τσ.ntJ,:,ιχτι,
-rοιϋ ά.ν θΙ?ώιπου
νοομ,εις, λ ηrθα.ργοϋσαι σήμει?ον• . 'Η
μοι της φύισεως, α:γνωιστοι άι-/4όμη
i
είr; τ·ην 'illπιrcrτήμη·ν, χαί άmοτέλε
οοφ&π-νιισις τω•ν τ<Jιlούιtτω1ν,
δυινιιψ,ε-· ;
σμα της ίmάi?�εως των φυισιDιων
ων, δι,σ. \χ.α,τα,λλ·ήλ<Jυ r1ψοlπα.ρα:crχΙευ-- ..,
το,ύτω•ν, ν:όμωv εΙ�αι τσ. λεyόμιενα.
ης καί μυ·ή1ιrεως, ιπροι1 ,χ1ίζ1 ιει τόν ά-ι�ύ�ερrφυ1σι,χσ.» φ:χ.ιV'ό!JJενα . ΤίιπQtr'
φιJΙπ,νιιζ/2μ, εJVIΟ•ν είς �να; vf'<J,ν 1χόισψ1 ·1•
, ε
οεν μlΠΟ1?εt να ύπάι? ζ -η πού να ε1 Ι μJειλετψην με lηγσ:.να- γνώιr• εως τεναt ύιπε?ι 1cpιυ0ϊfr/40ν η ά;ντt,θ.,ε-τον ποΟ;
) ειόrrεφα. άmο τά. ,συΨή-θ-η, Καί τό'r<Jυς ν,όμ<Jυς της φύ.σιεω r;, προς τ�υς
τε <J οοοφ:χ.τος κοιcημ,ο•ς ειναι ενα ανοι,χτον1 6ι,�ωοιν , διά τόν μφ.υ-ηιμέ
.. S,εί� ιa υ ς ν-όιμ,ο υ ς.
'Αιποοcφυιφιrσμος ,εiν:χ..ι ·η μ.ειλbr·η
VΟΙV.
'l:<tljV • 1Υ.ειΥ..?1 Uμμιένω,ν νόμ:ων 't'-7jς φοοε
·ο 'Αιπιοιχ..ρυφιισμος δ-εν ιπ.ρέ1 tΠει v,σ:,.
ως, J< ί, όιποίοι rπφ·οχ�λ<J,ίίν τσ. έν λό• γυι?τε.ία.ν,, Εί
συnέεται με τη:ν ά.
γιρ φ:υ.νόμε-vα . , ·η έ-J?ευνα των. χεναι &λφες οτι εχει �να 6ει6�ρυμέ-
κ.ρuμμbιων• αίτίων, ·η σιπου/οη τωv
ν.ον ΙΠαφελ-θ·ό·ν. Δι&, rι οχι μόνο•ν ,;..,
σ.!ποι:-.ρύιφω,ν δυνάμεωιν
καί. λειΒει,σιlόα.ψ,οΙVί.α. και ·η ά,μ.ά.-θlε.ια, άλι λrc jj
καί ·η ,ά:γυρτε-ία
'Π'ε.ριειπτύz.ιθησα,ψ
-r<Jιυ,?Ύιων τη
' ς φύσr εως. Είναι ·η με• 
λέτ·η τω•ν χε.κφυμμένων νόμων τη;
έιπψ.ό·νως τον 'Α�π�κ.ρυφι,σμ,ο,ν tΜι.::
f εικτει1ν,φένη ,χα.ί πέ,ρα.ν
φύ.σεως, ·η 1έπ
τον έιξ,φ.ετα.λιλιεύι-θηιrαν πια,ντοι,ο-wrι έ?γαιστηι?ισ.οcων μ,ε,θ,όιί>ων1 της τσόπως. Κα-rά τους ισχοο·ειv:ο-υι;άικαΌ·φ.α'iχης 'Επιrστ·ήψης. ΕΙναι • χ,''/nους
-roo ΜεJσ-α.ί·ωνι, ,ς -α.i άιιtό-ή με• 1Ηιτη της ο λ η ς φύσ;εως, ά.ντι
χ,,ρηjφοι 'Ε)πιιστη,ν.αι ή,γω.ν!ζοινιτο
J
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άlγ<ί'ννα τον χοολόν -της ,χ αιλλιεpγεί,
ας τ•ου πνεύι.J.αιτος, της
γνώ,σεως
χ.αί της έξε.'λίξΙεω
. ς της άν-θι?ω1πίΚαο�ς ψυrι.ης. Ό 'Θ?μηtrιισμός1
lJώλα,
Ά1σ,τψJ1λο1γία, ή 'Αλχημεία.
ό Ρο!δlο,ιπαu,?t1σμός ησa.ν χλάΟΙC,t τοu
χ�� ιε
'�οJκpUΙφιισr-ου
,
, γουν>tες τ;ηv
t
_,
j"νωισιν ικαι την, εc,ε.λι-,ιν της αν-θ(pωιπ1ίνης ψuχης.
'Η 'Αλχημεία,
ζη-τ•ο!ίjισια, σιuμbιr;iλι;κώς 'Γfj'I φιλοσ,ο,
,
ψt.Κή,v λί-θιc1ν, οι1ά τ-ης ό1t,ο•ί1:ι.ς τά άείς
γιενη μέ-ταιλ�λ·α. με·ητ·ρέlπ,ο,νται
Χιl)UΙσ1όν•, έ,ζηιtο,υlσ,ειν• ε,ίς τ·ην
π1pαγιμα1tιχότητα την, χα.λ·λ��pγει,αν του
ή-θ-•ιχου ΙJ,νrτος. Π ερ,ί,φημ,ος εύχαι,pία.
οιά τους 1οοφελΙείς χαί τους άγύ-ρ
τ,ας νά άναζηrrου ν ο•ί πρωτο,ι ·χαί
Yd. ύfΠ!όlσr,('ωνταt οί Οεύτει?Οt την 1Κα.·
ταισιχευrην ύλιιχ,ου XJ?U,Q1�1υ. 'Αλλ' Ο·
Πως ή' ίατι?t•Κ'η Οε1ν εύ-θύνειται t>ιά
το,υς ·χομrπ;ο•γιανν,ίτα.ς
χα.ί
Θρ,η
σ,χεί ?- ο· ιά. το,ύς χαιπήιλοuς της Θ ?η·
σ,χ,είας, ο,ϋτω χαί ό 'λmοχ?UΙφι1σμός
αέ�ν εύ-θ-ύ,νιε-ται δια 'tO•Uς
άγύ,ρτας
ιτ<-υς 'ΚΜtΤ,Ιλευ-θ,ένιtας κ1α.ί χαπ·η,λ1ευ-ο,
'
,
\
' '
\
,
μ,ενους αuτον, ο·π·ως χ:,:,ι οια τους
/&ει,σιοαί1μ,ονας ο!ί ό1πο
• ίοι Ι7'ι?Οέ1οα/λα.ν
τάς ά.νο·ήτr>u; πρι,λήψεις των χα.ι
!.ας οi.ν,έμιξαν !J.6 τα -θ-έ.μα.τ-ι. τη,
έgεύνης του 'Αίι,;<;1Κ�u1φι,σψ;υ.
Νά οώ10"ωμ,εν
�να. πα.pάιδιειγμα
άntό 3,σα σuμο1,(νοuν τριγύ?ω ·μ.α.ς,
Άvαμ,φι'b>όλως
,
ύrπά?χει - οπω;
'!Qλ,ε�σ"t'Οt (!)�?ΟιVΟυν - έrπιοίωσις τω•/
vιεχ
ι J?ώV χα.ί ΟοUΙνατότης έπι,χο,ινωνί
α ς ---<ύ-r:ό ώ?ιισμένας
,σuν-θ·ήχας-·
μετά των ά1π1ο!&ω,ιrά:ντων.
Τ�υτο
ά.rπ,οτελεί
οε6α•ίως
άντιιχείμ,ενον
μιελέτης του
'Α-ιtΟΙΧ,?UΙψtlσ\J.Ου, οιά
το,υ χλάΙο,οu του το,υ όνομαζψ..ένοu
« Π•vεuμαπι1σμός»
ιι,Μετα.ψuχιχή».
Εfναι ομως ·σ�ν.ηθέιστατα, τούλάχι
Ο"το�ν ά.φέiλεια, r,ισ.1 ο χι άλ η-θ-ής πνεu
ένε?
ματι11μός, έχ
,
ι είνο
ι
• το ό.'π,ο,ίον
γείται ,είς -ιtολλά κοΙσμιιχά σαλόνι:ι.
τό 0'10\!J.α (( v1εuμα.τι,σv,όc1)>, 3πω; ε!ναι ά.γυρτεία τά
ποιιχ�λώ
vυμ.4 <ψ.ά.γι-α», χαφεμα,νιτείαι, χα.?-

·η

·η

·η

{',,.

η

υπιο

π

Ό περίφημος «Σμαράγδινος πί
νας» Έρμου του Τρισμεγίστου
τομ:,:,ντϊίαι Κ,λ.rπ., Π•ΟU λαμ�cχ!VΙΟ'U'Ι
• μιΟ1?ψης :Κα•
χώ•ρα,ν είς τi Οt:Χ.ψό•?ΟU
ταγώγιχ.

ΚΑΤ έ1tει,οη ό λόγο;, πε.ρί μα
γείας. 'Υπάι?χει οντως ·'rj οuν
• ::χ.πό
, ,ιο
, υ,
ο'1tως ,καί άγα-θο
της χοοχ.ο, πο
ποιο,υ έιπιιοράισ.εως. Εiνα.ι ή μαύρ·η,
χ:ιί ή λιωχή μαγ,ε,ίσ.. 'Α)J..α οέν εΙ
να
· ι του τυχόν-τος ή α,σιχησις μα.
γ,εία.ς, ε\'τε λlευ;κης,
ε\'τε μα.ύ, ρης.
Μα.γεία είναι
οι' ώ,ρι,σμέινωv τε
έ,πι
λετοuργι1χων ένε1?γεtώιν χα.ί
χλήσων οιέ·γ.?•σις
ά.γνώ•στων ισή
μ,ερον φu,σι· οcων ο,uνάμ,ε,ω�ν,, αί ό,ποί
τ()Uc;
αι έrπιΟ1(Ο•Uν χαl έπηι?ε&ζο�υv
QΙσ.ον
π1 ρός οϋς 1άιπ-εu:,θ,ύv,ο,v1ται, έφ'
,
οδτοι οέν ,εΙνα,ι
έιπα.ρχως -θω!(α·
χ.tισμέ-νοι Χ.α.'t'α τώv έξωτε{)tχti
πι�ροών.
1Εχείνο- τό ό-ποίο'J ά.rπο>ι-ελεί
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'ιl'Ξiσ'τα.τσ. γιν.ε-tιΧ•t, . ε,νω -�;ιο.χειτ�c •·
�ιχοιν ΙΧ«.ι . Χ�?α.χτη?ί,στι.χον γνώ
ΠΙεpι
ΟΟΟtωό'ω_ς ί>ι, α.φ�εtτιΙΧων ''π>p,L-. ·
ύ
τ
ς
μ
ης
ευχ
ς
α.

λ
Υ) άm� Ύ}
{)tισμ�
�
�υ.�τωιν.. Ό 'Αntοχρυι:pΡψς ετv�ι .
�·ης μq.yιει.ίι.ς, εΤνcu ή άνιtιοrτeiλης
με},έιττ1 τω'Ι 1χειΧ?ψ.
· .u.ένω'Ι νόμωv
η ίδιw-ελης 7Wbθ-εσις τοδ έιπ-Ι'τ'ε
της φί,ι;ε,ως, •. έ,πε,χτει·νομιένη ιχσ.c
λοίίvτ-οc; την μα.γείαν. · Ό · -θ-εουρείς τον άό,?α.το,ν χ,άσμον. Με.λέτή
γος εΙVJΧ,Ι "Παvτοrt<ε χα.ι <ΧιΠ'ερι,ο?, ισ, τως
των άιποχ,ρύφωv �υVΙοομε·ω ν της φu-,
άvιοιοτεlής: Ού8έποτ., χ.?Ύi':.J.ια.τί
σ, ε·ως,
έmιε�χτει'Ιοιμ,έν11 χαί · 'Π'έ-ραιν ·:2.·
yειται. Ο�lπ,οτε έιπιζητϊi να ίιπο
των έ,ργαiσ'τη?tΙΧΙΧW'Ι μ,ε-θ-bοων της 'J.
τά.ξη τάς ά.λιλοrι-?· tα.ς
συνει1οήιrεις
'Α,χα:&ημα.ίχη ι; 'ffiπιστήμης. Με>λέh:_η
· έλησίν του. Ο&οιέιπ,ο�τε έ
,είς την ,θ,
της ολ η,; φύσ,&ως, άντί του μικροί)·
?tιζηrεί
φιΠνε&ση ι:pό�ν χαί εί
\
t
..
!
,
,
μερ,ουι; της, το οποιr;ν υ1tοχειτσ.ι
να.ι -ι.ά.nοτε όπα.δος της έ;λ,ευ,θ.έρ'α.;
ε
ίς
τή'Ι
ά.ντί,ληψίν
μας
,
χ
αί
εί,;'
τη'Ι _ 1
σχέψεω ι; χαί της. έιλω-ι9έφα.ς συ- . ,
-�?ευνοον
της
.
συγχφόνου
'Ε?tισ'τή�
νειιοήσε.ω�. Ό μα.υ?Ος μά.y,ος εiναι
.
ψηι;. Άλλα �ε!νχι πά.ν-rοιτ� μ,ε.λέτη
άπ' ένα.vτ-ίας �διο, 't'ειλή·ς.
Έπιlο.ιώφαι. ν,ομένων. Δ�ν -θ.α ε1'?ω.μεν ,πο
έ-γωιιrτιΊχ.ον
χε· t να έξυπη-?ετήση
τε. τbν, Θεό· ν, την Ά:rπb'λυτο1'J 'Αλή
συμφέ,ρ,ον η να Χ9Τι]J,α.τιισ,971, 'Ε)πι
·Siεια.ν, το ο·ντως ''Ον, -ο�α του Ά
, εί -να ύιπrχά.ξη τας ά.λλιο-r,ρίας
ζητ
· ισμr;υ.
-ιrοιχρυφ
,Θά. άναιχα.λύψωμεν
συνlειδή,σεις είς την ί'οι,χήν -rου ,9έ
μιε αύ-rον 1t1ε1;ιι1 σσοιτέ9ους ν()\JJΟ·υς, -θά ι
λησιν· . Χιρη:ημ,ΟΙποι·εί έ,χτεταμένως
,έ,μ�χ-θ-ύ�ι,ψ.ειν 1tεp1σ'σάτε.9ον εί• ι; rrην
ώς 'οοt'λο>ν -rον φbgον χα.ί μι,σεί τη,ι
γ,,νώ.σ-tν της ψ�σ'εως, -.9-α έ,ξ ηγήιrω
σ
χ
,
έψεως
χα.ί
της
ν
r
ης
έ,'λευ-θιε1οία.
,
.
μεv πληρέ.ιrτειρr;ν, το -ιrωι;. Δεν ,9α
συνειδ- ,ήσεως. Είναι Μο έ,χ &ια
αν,εύρωμεν 3,_u,ως την 1t19ώτην σ.ί
μl-τιρου άΝιτί-9,εrrr;ι 1t6Ι?t1t-rώ.σ'εις. Άλ
τία.ν. Έ'Ι·ω δια του Μυσ-rι,χισμιο.υ,
λα δεν ετναι τιίιπ,ΟΙτε ·άπ' α.ύ-rα αί
το Θείοv, ή Π ρα.γματιοιότης, ή Ά- .
"'
' ' ρΌt
'
<-::....()
'
οιαφο,
-α• νο,"''1σ,�αι
ε· ν μα'ο<:, ια\ ο,,.,.
ir
πt.λυτc.ι; Άλή,9εια, ούνσ.r.α.ι να γνω- · ;
Ίγια, 'ΠΟU ά.χούομειν χ1α.�-θηJJ,ε9ινως να
σ, -θη ύπο του ά.ν..9.ρώπ-ο':.), με . μία,,
'γίνειται ,άιπο τους ά,φ�λείς πε.ρί αύ
;
-rων λόγος, •ο�πως οέ.ν εΤνα.
Ιδιαtσ-Sησιν η εχσ• ταΙσιν, με--��αι '(.
, ι ό:.ληh9-ης
Π·νευ- μα.τισμός, ,δεν -γίνετtαι σψαγμα
χω?ίς σ.ναγ-. f.
Μυιrτιχην 'Ένωισ-ι1ν,
· 
ιχη έιπιιχοι·νω-ιία ,wετα του �περπέ'οα.ν
χαια-ν ε.π<&χτα.σιν εις τους αιοραιτους , ,
•
' ους,
•
Ρ'λοιυ ',σοεις
χό σ,μ.ους, οχι με τη•ν ά,πbχ>τηlσ-tν 'Ιtεα,μφιοο
το- υ,\ ς <:,οtα.ι:p0ιρ,
1
bαpό-rητ' ος, 1tνευματιιrτιχους ιχύρισσοτέ?ων
πά.ν'τοτε, · γιν-ώ>σε· ων Ο(αt ,' {
1
δυνά.μεων, άιλλα με μί.α,ν Μυισ<τιχην
χλ
, ους, &που- 6αιττ0, ιλογοί>ν χαί ά-v,ο·ψα.ί-νουν, &σά.χις δεν έξα.πα-rοίίν.
ά.π:οκ
ι άλυψιν της έ'Ι· τψ άν-θφώαtφ
ψυχης, του 'Ιtνεύιμαιτ,ο·ς, 'ΙtOU ά.1t10rrε)
λεί άιο:ιά.nαιιrτο
,ν ιχ.σ.ί όμ.οούισιον "EJv
.
μ,ετα της Θείiς Ούσίας, μετα του
:Σ)ΤΕ ύιπ,ά.9χε.1 άλ·ηθ,ης
ιχαλ
οντ. ω,; 'Όντος, . Με ίiλλας λέξεις, 1
ψευδής Ά:-π.οχουιφι•σμός, 'ΙΙ ϋπαφξις
'ΛJπ,οχιpυφιΙσμ,ος εiνα.ι ·η 1t-ε?αtτ1έ.pω
�
. του οlειαι-Lοο,υ δε·ν άιπΟΙχλείε,ι τον
'Ειπισ'τ-rιμ·η, ένω Μυιrτιιχισμος ε1ναι
1
· J
1'Π'Οω-rον. Άι�:χεί να γίνε,τα.ι ·η όρ
-φία..
λ
οσο
·η -π>ε;ια.ιτέρω
Φι
,
,
- θ-η ο, ι·οοχ•οισις, με -πνεφα κριιτιχον
'Αlπcιχ?υφι
σ-μόι;, λοιlπι&ν·, .είναι ή
.
χαί έλεύ-θiεpΟ,'Ι 1t?Οιλ·ήψεω'Ι και 'Π'?Ο·
περχ
3�
, ιτ�?ώ 'Ειπt'ιrτημ·η. · Διότι
χαιταλή-ψεων.
πως &t1tομ,εν, Ά1tΟ· Χ,ρυ'ιpιΊη,.ο,; εfνα.ι
'Ε,-tίσηι; ό 'Α.�t:Οl>'-ι?�ψιισμ.οι;
Ιδεy
·η μεiλέτη τ'ης 3 λ η ς φύσε.ως,
τό
·-π?έπε. ι vlX σl,jγ--ιέεται -πρΟς τΟv Μυ
άντί . του μJ!IX,ρ<>U μέρ•ους τ·ης,
οποιιον υ1tοχε-ιτι σ.ιι σημεpον, ει; τ-η'f
σιrιχισμ.w, ,σΙJ"f'f})σtς ·η όσνο-ίσ. συ-ιηQ,
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Ι.Α.Ι:ΣΟ:Σ
_i,ν,τιληφ!-ν μ.αι; καί είc; τήν, lριυvα.:ν
,τηc; σt>γ"t_ρόvιου πε1�:φα.τ1ιχ ηι;
Έ
:πιΦτήμηc;,
τον 'Αmοκ?υ
Δηλα.Μ1, ,κ,ι,rά
ι
φι�όν, ό κό,σμ,ος . δεν . στα.μα.τα είς
"'t'o γνω'στον ,σ·ήμε-ρ,σιν μέρος το�υ, ά.'λ
λά ΟΟtΙΧι?'Χ.εΙ Καt ενα μεyά.λ,ο,, ΧIJ.t
'p:ά.λιιrrα
το μέγιιrτον μ�ρος 't<Jυ,
,που ε�ναι ά.ν,εξ
- �?:eύνηtτοιν καί Φόρα
"'t'-ο-ν είς την σηJJ.ε?ινην ά.-ν>θφωπιό!τη�
τα., χωι,,lς το,ίίτιο, 6ε6αίωι; να ση,·-μαίvη Βτι ε!ναι καί ά.νύπαρκτον.
Κ;ιl ύ-ψίιrτατα-1 ά.νrr�στοίχως
ή
�υινα..rό.της της γνώ(llεως τοο· ά.,ι,�pά
�·ου το- ύ-.-ου κ6ισμ,Ι">υ, διd του Άπο-

�υψ}ΙcηJ.<Jυ, �ηD.αιδη διά της · ά.να.
mύξεως έν τ<ΪJ ά.ν,9-ρώιπφ λ-rrθ-αρyν(ι)ΙσΙ<JΙλοιγιικων
γ-ο,ύντωv -σήμ.εp-QιV
,
ιι
1
,
, ι
,
μεσων, ο-πως εινιαι η εν{).pασις ,και
·ίj δια!ισ,9ησις, κα.ί τ-Ι">υτο •πφίν
ό
ά.ό.?αιτΟιι; καί α.γινω�οι; αύτός κό
σμο; κατοοσττι ά.ντιικείμενον 1tε1ρα.
μ.mιικης μελιέτης έκ μtρους της ά.
καδημαι•κης 'Τhιιισ-τήμηc;.

η

Υπ

ΑΡΧΕΙ ενας άiπέραν-tος ά.
ό?ατοc; κόσμ,ος, που μας 1tεφι6ά:λιλει
s&ω· καί. τώ() α., έικ του όιπtοί(),υ 3μω ι;
μ�κ.ρόν μιόνο•ν· μέρος ύποπί-Π"t'ει ,είι;

ι< 7' Ι o-τn:rrι�c x-y-Y-ro�ιi.ι..
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'Αλχημικη «xρuao1f01icx»
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, ·� γ
, ,,_,ί.,
'ΙΙΨιιv-. μας. 'Ι{'cχ.τι · ανwΛο
τη' ν αντιΆ
- ο, ν
μέ την οοt:χψξιν τω·ν ραο!tο:φωνιιχ.ων
χυμ;ά.τω·v.
τω-ν �οf,ων. δέν ά.ντι
λαμ,()αvόμε,θ,cχ.
την υη-ια,?ξιv ά.νευ
τη.c με�σο,λαJ()·ησεως
μιάς μ.ΎJΟC/LVι
χης σUΙC!\Χευης λήψεώc, ΠΟι> όνομά.
- ιό'π'ω;
ζ,ομεν ραJ
, διόφων�ν. Τοιουτοη
ύ-π,ά.ιρχ,ου.ν, γύ�ω μας κύματα αί,σ'ι9 η
μάπ·ων, σιΧέ ψεων 1κ�ι έμnrνεύ!σε.ω·ν,
των όποίω.ν την fJ.πιΜξιν δ-έν ά.ντι
.�ιοότι στε�ο��-θ,-α
λ ιψ;()αν•όμ.εJα.,
· ι?ίζΌ-
·χαταλ,λήλοου &, έικτου. Δέν γ�νω
p,εν, ,πα.,ρcι. τόν κό:σμ,ο-ν των
δι,ασ· τ:itσεω1ν. Ή τετώ�τη
-πε?ί της όπ,cΑα; δέν μα; �ι
λεί μ1όνGi1· ό Ήι.\_π,�1.ι.ουφι:ιrμός, �λ
λά. χαί ή 'FJπιστήμη - μας -εiνα:
οz.ι μόνον• οcγνωστος, άλλά. καί ά
Χα'<αινιό·η;τ:ος. Ό 'Απ,cΙ.t.·?t)ψι,σμός
ταύτοtς ί1σ-1.
- υ�·t1�ε}t.�c Οτι �π1ά•?Χ"
ο,<.ι τhσσ:1.pες, :iιfλά. ιπτά. διχ.στ&
σεις, .χά.τι τελείως
ά,.ι.ατά.ιληπτον
δι' ·ηJJ.ας. 'Εlά.ν αί δια,στά.ισεις αδ
τ,αι ιπ,εοι ιέ.'τ.ι'Πτο-ν είς την άv;τίληψί ι
μας, έά.ν �ηιλαδ,ή εί',<. ομεν ά.ναπ'r�
ξ1εt τα έ�ν �ημίν άντίσ. τlJιιχα. Οογ�
να γνώ,σεως, τότε ό κό,σμ,ος ,S i
μας έ>φαίν,ετο ()ε()α.ί,ως τελείω;, δια
φrηετι.κός, σ.1tό 3,τι σήμερον
· · φσ.ί ν c
τα,ι είς
- τας αίσ-θrή,σεις μας καί είς
,
ι
,
' ο'
'�
1
την νο��ιν μας, χαι να ηουvcψ.ε_
; ,
{/α - �σω; - να αν<τιιληφ-.9-ωμ,εν
την έvαλ:λαη·�ν της ϋλη:, vά. !δ·ω
μ.εv το,· υς 1κρ, α!δ.α1σιψ;'• Jς των ιrκέψ,
ων κ.α.t των, α.t�σ,9. ημ ά.-τω·ν, 1χαt
ό:-κού!J!ωμε•ν - ώς έλέγετο δια τcv
Π υ--θαηόοα - τ·ην μου·σι·κ·ήv της
't'9οχιάς είς τb Οιώστγ;μα τώv ,ού
pανf,(ι}v ιr, ω�άιτων. Σ·ή.μερο·v ό πέ
π.λο,ς της 'Ίσιδ! ος καλ&πτει τό μ�
γισ<τοv μ,έο<Jς των νόμω,v τη; φυ
σεως. Ό:.J.ιο:,ά.ζ,Gμεν - Ο-πως εl-πεν
ό Νεύι· τ-ωιν - μέ μιόι,?ΙΧ. παιδιά m:o�
πα.ίζΟ"υν στην ά
- ι:ι.ρογιαλιά χαί ·δια
c-κεrδ.ά-ζο.υν μ' ενα �ότσα.λο, η μέ
μια άιχυ�,α, έvω ό ώκεανός της
ΆληJεία.ς άιrολώνει .έ.;iπρός μας το
·μεγάλο, το,υ μυ,στ·hριον. Ό Άπο.-

'Ι'α

χ.ρυφ:,σμος μας λlγει, τό ίιπό.σχ &τα.�
και τό ·σ.'Π'οο, ει· 'Χνύιε,ι, 3τι δυ·νάμs�α ,.
- ?ά:γμα'τι -θιέ.λω�ε'Ι, νά. �νε
έ:ά.v�. π
γιείι?ωμε't εν-α: μ�?Ος· τ,οί), ιπέ1tΪλι;ι,,
;..ης "Ισ-ιiδο;.

ο

�χεt
ΑΠ1 ΟΚ:ΡΥΦΙΣ:ΜΟΣ
δι,αμο-ρφ,ωrθη είς οι;αφό ;: ους κ.λά.ως ((ιχJπ'0tκρύφο,υς έmιδους, η
στήμας», έ� των· όm:οίων π,οο_α:V'ε•φέ
ραμεν με·?ιr.ι.άς, δηλiδη τον π νευ
φα.τι�ν, την 'Λλz.ημεία.ν ,και τη'Ι
Μαγεί'-V
u.έ τους έ.κ ο· ια,μέτρο•.),
'
' ι
�
.. ι
' t; ω
7'
v· ,
α.ντιτιιθ-.μενους κΛοοοο-υς τη �, εc,,
ή μαύ ρη, μαγεία έισφαλμέν•ως -θεω.
οείτα: ώς r,.ρωτόιγ,ονο; μορφή το3.
'Α;π,ο:χρ· ι)φι·σμ,ου, ένω εiναι ή πα,α
φ-θ,οι,ά. του.
'Η Άσηο1λογί:χ. μελε.τσ. την ,θ,έσιν των ού- σανί,ων· ,σωμά.τωvκατά:.
χαί
την σ, <τιγμηv, της γε-•ινή·σεως
την έπfοQα.σιν την, l,πο:αv ε ,<. sι α�
τ·η έm:l του ,<. αο:χικ-τηισ,ος και τω•ι
'Πεπ,σωμένωv· τω-ι &ν-,9.pώπων.
ΊΙ ΆQιr.9 ;.ι..οσο,φία με,} ετα ":ΊjV έ
σωΙτε·?ιικ·�,1 ενν:οι.αν κα,l τ'ΤιV Gα-θυ
τέ.9α'1 σημασίαν των• οορι>θμων, <ρ�ο
νου
, σ:�. 1.1:ετά των Π υ,,9.α1οσείων, , 3τr
ιrό σύμπαν έ:1έvετο, ούχl «ύπό των.
ά.pι-θ\,ι.ωv», ά
, Jλλά
«-καrr' ά.?ι-θ μ;όν1. )�
οη�Μ1 -κα·.9-' ά.σμοv,ικά; ιάρι,θμ.ητι
κάς άναλ<Jγ, ίας.
'{) Έ;)μ·ηrrt:1μ�ός, καλούμ s-νος έ1νί•σης «'Ι ερά κ:χ.ι Θεία 'Επι,στήμ·Ιj
τ_�
και Τέχv-η»,
στηρίζεται εοίς
,σι>γγσά;.ιματα 'Εομο•υ -r,-ο,υ Τpιισμε1ι:ιrτο-υ και ο· ιΌ·αιr.ι.ει το ενιαι·ο,v- τ ο- t)
σύ:J.ιπ1.ν�Οζ χ.αι τ�ι�ν έ1χ.JΠΙόι,εuσ,ι1ν -tοϋ.
παιντός έκ μιας ένιοοίας ά.ρχης. Έ�
τού 'Ε!?μ·ηrcι:σμου iπή.yαJσε,ι ή Άλ
rχ_ημεία, έικ της όtπιοίας άιργό'τ'ε.ρο-,
ε:"('ε'Ινή-θ-·η ·η Χ ηιμεία.
ΚαG()ά,λα. η Κα.�πα.λα .είvα.ι ή έΧ
'Ιt(α.ρα11icισεως Ίουδαι;κη διιδασ
. χα-λίσ;
ό:-π-Ο·•
με'ταlψUiσι·κηc,
έρμη·ν·ειουΙσα
ΚΟ-υφιστι:ι.ως τα ίΘρ<Χ. Χ.είμεv-α. τω•f
Γροοψω't.
Δ·r[λαf&·'η ό έ.σωιr��σμ.ο�
,

α.υ

'
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'

f
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'
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-rηι; Ίουlθια�χης -θ,ρησ,χεία;, 1ψ>σι1tό;
μόv-ον, ε-iι; -τουι; μειμυημ,ένο,υ ς. Μέ
τχ.ύτην ήσχ,ο,λψησαν δι�1tpε.π•είι;
μελε.τη-ταί.
'Γηλsπά,θ.εια
είν,σ.c ·η iχανότηι;
ιrηι; .άιwηλήψ�ως, ενο, γε"fονόlτοι;,
4τό bποiον λα1,1,1bάvει χώ.?α.ν εiι; μα�-ρυvην ά.ιπόιστοοσιν, καιθώ ι; και ή
τηι;
ι!.χα.vό-.ης -της μεταJbtbά.σεως
,σ,χέψε.ωι; άιπό ά.τbμου είς ατψ,ιJiV,
Χειιρομαντ,εία εiνα.ι ή διά. τη;
:μιε\λ ιt.'t''f\ι; 't1ω'V i"?':Xl!J{JXJJIV τΎJ ς ιπια.'λά
:μης Ο.tοογνω,σtς -του χαρ:ιιχτη,ρος ιχαι
-των νοιητ�χων χ:ιι συν.αtιr-θιη�μωτ�χων
-τάισε.ων τ·ου ά.'JΙ'θ.ρώιπ,ου, ώς χα.ι τω•ν
"Πε'πφωtJJ�νω,ν το,υ. 'Ε)γεννήιθη ά.πό
-rην 'ΑιΦτp<iΙλο1ί•α:ν, ώι; έιχ της ά.
vοοζητήιιrε·ως έπι του •σώμmοι; ση
της έιπ'tr8ι?άισεωι; των· ούpα.νί
μείων
,ω ν σωμοοτω ν.
'Όλοι α.ύ-τι. ι εfν,α.ι
αύτοτελϊίς
αα.ι ώλ,οικληpωμέν•ι.t οιλ,άιδ·οι τ,ου Ά
wΟΙχιρυφι,σμ01 ,υ, χαί -ώς φυσtχόν1χι,υ,y εi,σχωρήισ:ει εiς &λ,ο,υς, Π<ΧΙρ«λ
λήλωι; 'Π)ρό ι; τοl>ς ,σο�:χ,ρο, ,υς μ,ελε
't'7\'t'ά.ς, και ,οί τ,σα.ρλα.τάνο,ι. 'Αιλλ'
ιά:vειξα.ριτή-τ{t)ς σ.\Υι1ων, ύ'Πά
, ρχεt �ι.ολ
η ,ά.ν-ή,θιε,ι,α. ε•iς •ολσ.ς α.ύ"rά.ς τάς
), ειγιομέ-να.ς <αάιποιχρύοφους έιπι,στή
ν,-α.ς».
Ai χυριώτε.ρcχ.ι διiδιαJσχα.λί«ι -.ο,υ
..Αι�ΟΙΚρ,υcptιrμ:ου είναι ή {)πα,ρξις tJ.•
qp,άτων χbσμων και νό,μ,ων ά.λλ-r{Με
�ρτή,ιrε.ως' !J,•ετα.ξυ όρ α:το,t.' και ά
Ο?ΙΧlτο,υ χbσμ ,ου, ή μετά. ,θ.άνα-cον έ
"Πι'b:�σι;, ή' μετενσάJ?•Κωσιι; 1 ό νό
-μ,ος -ι-ου Κάι?μσ. ( δη.λ. -της δικα,ία;
�άν\τ>α.Ι�οΜσε,ως), ή �!;έλιξις -τη;
α�?ωιπίνης ψυχης, ή ϋ-πα.ρξιι; 'σ:ι
�ρώιπ,ωv - η μάλλον υ1tεp«ν-θ-,pώ
"Πων - ύψί,στηι; ecα.νοιηιτικης χα':
-ή,θ,ι,κης ά.ναιr,'t'ύξεως, οί bποί, ο, c• ύ
"Π!ε.p�bη)σα.ν την συνή.θ η άνι-θ,,ρωπl.
vην bξε1λιιξtν ,καί άιπέbγ1\σαν όδ η;
γοι χσ.ι 'Ιψω'ι'Ο/Π'Ι)ροt εiς την ά.τε
Αεόιτητον, κλίμακα τηι; πνεφ.α.τc
χ η; έξ,ελίξ&ως.
ΕΙv·α ι ,01ί κσ.πl
y_:wrες καιι μιετα!&ίιS-ο,νlrες -.ό ιπυ.ρ

).

της Γνώlσε-ως η «Μεμυημέν.οt».
Αύτοιυς έννο,ουχrεν ό 'Αιπο,λλώνι
.ος ό Τυ:χ\'Ι!ε,υς ο'τ'α.ν e\λ:εηε.ν ΟΙ't"ι ιο!
-θεοί α.ίσ-θ-άvον-cα.c τά. ΙJ,έ.λλ,ο.νιτα, οί
, οt τά. ,πα.ρόνrτα, χα.\ oi σ�ο
αν�,θ.ρωπ
φ,οι έlκε· ίν,:ι. τά. όιπι.ία ,θ.,ά. λοο6ουιν χώ
,ρ:ι.ν έντος όλίγ,ου. «Θεοοι μεν μελ
λόντων, α.ν-θl(! ωtποι δέ γcγν,ομένων,
σ;ΟΙcpο,ι Οε 1tpΟσtόντων α,ί,σ,θ.ιχ,ν,οvνrαt».
"Ισως αύτά. ν,ά. φ:χιίνωνιτα..ι ,ε1;
μ,spιχ,ους 'ΧΟΟtVΟΙq>α.νη Ύ} π
, α.,ρά&ιξα.,
-ά.λλά. -cό 1tά:ν γόρω μας οι,αι έν ή
μίν �οά: ,διά. την !Sιπα.ρξιν �οφάτω•ι
κbσμων, χε.χ,ρtηψ;ένων έν τΊΊ <pόσεt δυν�ειω·ν, ά,γν-ώ<rτ'<ι)'ν δυνα.ιτοτήτων -rοιυ ,ά.ν-θ-,ρώιπ,ο,υ, cx.c οιπ,οί, α.t
σΎi.u.ερ•οv- λη-θα.ργι,υν χα.\ ή άJφύιπνc
σtι; τω.ν· όι· �ι.ίων παρέχει μεγ,(•ιr'ι'η,;
/ά,ξίΙ"J..ι; �,ργανα. γνώισιεως είς -rόν έ
,ρευνητή'Ι', δtα °"JV με.λέτην
-τη,;
φύσε.ως και τη ς έξελlξ,ε,ως της, ά.ν
-θιpω'Π'ίν-ης ψι>χης.

Η

ΜΕΛΕΤΗ τ,ο,υ 'Αιποιχρυφι
ισ'μου δ-1αικρίνετα.t ει�, έξωιτεeιχην
:
καί �σ:ωιτερικήν. 'illξωτε.pι,χη εi•
vα.t α.ύτη την όιποία.v έιιtιχε,ιρ,ουι,u.εν
·ημ,είς �ω τώρα. Δηλ:χ,δη ·η μJε.λέ
τη ,r;η ς φc,λοιλο,γία.ς του 'Α-πΟ'Χρυφt
· \ συiλλο1γt
σμ ι,υ χα.ι ο,! δt,α\Ιοητt:χο
<Ι'μ<Jι έιπ' αύιτ,ι,υ. 'ffiσω"rειρι1χή ,είν,α.t
ή ά.τομt•Χη α , σ χ η •σ ι ς 't'•O'U 'Α-πο
κρυφc,σμο, υ, ά.νηχ,ο.υ,σα. εί- ι; τους εί
διtΧως μ ψ,υ '/)!Lέ1ν10,υι;.
, έΔι' cχ.ύτη·ν· άJπαι"rουνται ώρισμ
να.t ,άmα,ρα.ίτητοι -π,pοϋοπΟΙ-θ-'�σεcι;. Δη
λα.ι�ή, μmχ,ρά. πpο.παJροοσ.χε.υη και
ό ρ ,9.η χα.-θ-οι&ήγ'ljσcς. "Ανευ αύ"tων
οί χίν�υ,νοι ε, Τ-ν,α.ι -π�έγι�στοt. Δέv
πφόχ,εtrταt άιπλαις ,και μόv,(Jιy ν ά. ά.
ΠΟΙ't' ύχη, ε ί ς τά.ς 1tp,o,ιr1tα.-θιεία. ς το,υ
ό •Πει,ραι,u.ατιζφ,εν,ος, ά.?,.,λά ά.φ' έ·νός
- �ση ύ.πό την, έ
μεν χιν,δυ�εόει νά. π
,�;ήρε-tαν ·σ'Χοrtεtνω.y δυν-ιχμ,ε.ων, «φ'
έτέpου οέ
χα.\ ισ'UΥψέσ-rε,ροιν�
χι,νιδυ:ν<εύει vά. πά.-θη Stαν,ο,η-.�χη?
παράχρουισιν. Διbr� 4ισ. λ6�υ;

--το

ΙΛΙ.ΣΟ:Σ
φuισι,ο,λο"( rχ,ο,ύς- ή τρέλλα. εiwι1 ή
συνή-θης κα.τιχiληξ1ς •01' έ,χεiν<,ν
στις άn--1.:σ.λεiτα.1
με πε1pαμα."t"ΙJ'ΟV
'Αrποοt9υφ1,σμόν,
α.\'
ά;π�
• ευ των
φα.1τψων 'Πιρ<iί- πο,θέισεω1ν της μ'-
κpα; �ρ=α.?οοσχευης .κα.l της ό ρ 
-θης ,κωθ-οιοηγή,σεως •πφός άιποτ;�ο
πην των συμnrσ.ρομα.p't"WΨtω·ν κιν
· ν. Ή ,προιπα.ραιαrκευη συνίστσ.
δ'ύνω
τα;ι ειίς wyναιητσ. ζωης, άπο;χ_η1,1'
ά.πο v'l.pοtωτικά, ά'ΠΌ οiν- οιπνε.υμα.τώ
;η, άιπο χ1:mwόν, ά.ιπο IΚ?'εωφα.γί,.1\1,
άιπο' ·,&ιεγερτιικ&. έν rt.....ι, ά.'Πο τους
κ:9α:οJα.-ιη.ι.ούς
των 6ισ.ίων πσ.-θων.
Π λη1 τούτων .είν,., ι «πσ.?αιίτηr:οι
κατw-rjλcι άνα.ιπνεulατιχ,.ί
άισ.κή
σ ,εις ( α.i ό,ποί:ιι δεν οι,οάιι;,κονται οι'
ά.λληλογραφί:ις), . γυμναισ-τι,χη εiδι
κ η · τού σώμι :t:τlQ'ς, ,�:xJΚi?,.; άmι f,1σιει,
συγκενι-r,?ώσ. εως της �κέψεως κσί
ολων,
δι,.λο,γισ'μ()·υ. "Ανευ αύτων
ό ά.ν-θψώπι·νος όργανιισμός &ντιδ.ρα
έπικιν1%ν(ι)'ς
ε.ίς τη'Ι άνά.πτυξιν
των έν :ιυτψ λ.,.ν-θ,,.νουσων δυνά
μεων,
QΙΠ!ως εiνα.ι ·η οιαί�-θ·ησις,.
·η οιιη:χ.ισις
, χαί οι:ι,χ ,ο·η, ·η σ.ΨCίλ η
ψις των ά.οpά.των κό1σμ-ων, ·η έν6pασιc. .'Λπ1,11τοϋντα.ι μΧΙΧ?ά ετ·η ά
Χ(ψ.ΙΧ."t"ω
• ν 'Π?Ό,σπ,.,-θε· ι,ων κσ.t άγνης
ζω'ϊ\ς ο�ά. να έπιrrευχ-θη ,έιπιχ
· οινω
νf,, ,. μετά του ίηtεp,._ι,σ-θητο•υ κσ.ί δεν
δύνα.�,σ,ι να έιπιτευχ,θ.-η _α;νε, υ της
' γήσε.ώς. άρ.μοθί-ου σο,φου Δι
κwS.οοη
ο:χισχά.λου, α.ν,ευ χα.τα.λλ·ήλου Μυή
σεως. Λί Π
' ρουπ,ο-θέσεις, �,π-ψένως,
- πε-ι1?σ.ματιχης
- ·οοσκ·φ
' . ' 1 �ως τουτης
'Λπο,κου.cp:σμ,ου�έν συντοέχου,σι
παι?' ·ημiν - έννοω
· τον εύ.?ωιιtαι
ΧΟν· τρό-ποl\l ζωης - κατ'. ά..νirf·θε
σιν TOU ο,τι πι•θ.α:νως να συμ6:ιίv-η
εiς τάς 'Ι νr&ί:ις κ
, α.1 το Θι6έτ κσ.ί
τ,ου ο,τι ίσως σι)νΜ,:ι.ι-vεν α.·λλοrri
έικϊi ΟΙΠ'ου ηκμ-χ.ζον ποα:γι,ιι..ατικά :Μυ
ιrιr·�?1σ., κα-θώς χ-χ.1 παρά τοίς Μυ
στιοtοίς. Δέν σ· υ,ψ�ρέχ ουσι παρ' ·η
μi,v,, διότι όλόχλη�ος ·η &ι,χμ/,ρφω
σις τι,υ πολvτισιι,ιJυ χσ.ί τ'ήι; οί
χο· γε"llεια.κης .(·:ι..ί •κι,ινωνιικης ζωη;

ο-

εfνα.ι τελειως άiπρόισφοροι; π,ρός τ,ο&-
τι, χα.1 ο! χ'1!t'ά.λληλο1 Δι-δάισχ-«λο-t
παnελωι; sλλε!πο-uν. Έ�ν δε .συ
να.ντωμιεν -9-α.υμσ.-τοιπ<J<ιr>υι; χσ.1 φα,.κiιρ ας, ·σ.ύiτ·οιχαλιουμένοιυς ιιΓιόyχ1»;,
χα.ί &· η είς οημ,οισ!α.ς 1έπ1όε.ίξ,1� ,.
δεν 11ψάχε1τα.ι ι'J;ε6:ι..ίωι; -περl περ1. mώσ!εω,ν ύγιοϋς 'Αιποχρυφι�σμοϋ..
οολλα περ1 συμ.-mωμσ.τι1χ. ης ά.ναιπτύ
ξε-ως iο·ιο.τήτων τινων .:...χα."t"α τό- '
πλεi<στ•()\Ι ά,συνειδήrrως - η πε�ρι
ο�αμε�ότηrος, α.νε.υ ·6σ.-θtυιτ-έρσ.ς ση
μα.σίας. Διότι �σ.1 οί σα.λτιμπάγχο::
κάνουν άlχ ρ016α1σίσ.ς χα.ί π ε� ι'Π α.,τ,ο ϋ-..
εί� τε,νΙτωμένα. σχο ι, νιά., χω?ίς bε
b:ι..fως του-το, νά
, σ·φ.ι:ι..ί-νη οτι εχουνο
έπιτύr_{ει Π·?οι:1&ους είς την έξέλ1-:ξtν.
'Αϊ)-Jλα χα.ί 1δ,ιιατης ά.πλη;,,της φι
λσλογιικης μελέτης ·'t"'OU 'Α=χρυιφι
σμο·ϋ, τη;
. · μόνης 'Προσιτης σή(L�•?Ο�
είς ήμας, ό ό,ίζωιv ιrης ά.ν-θ?ωπίν-ηι;:-
σtκ"έψεως εύ,ύιν•εiτσ.ι.
Διότι ό κό
σμος πλ:ιτσ.ίνει, . τα π�:χιθυ?άυιι.�
σ.ιΠΟ τα r;mοία. Πα.?:ι..τηροί:μεν, Πολ
Δισ.bλέ,πομεν -,
λα.1t1λα:;ιΙΧ.ζG"1τσ.ι.
Χα.ί ιτουιτο ε1\Ι:Χ,t ά.?Χετόν- τ7)V ί)
π:ι9ςιV ένος τε9.αστίου Χατ· α τΎ)ΙΙ'
εχ-τα,σ�V. C1.01?1X.'tOU Χ�σμου, γεμά.τοu,
xιvτ,l:rtiν, γ.εμά.τcι1υ, ίmσ.ρξιν, γεμά..:.
του ζω·ην· , μετα του ό.ποίο•υ εύρι
σ'χόμε-θσ., ι3ισον χα\ α.ν το άγνο,οϋ
μεν, είς �με>ιrο·ν. έσω'τε\Ιικην έ,πα,-.
φήν. Μσ.νΜuφ.εν την ε\κτα.:rιν τω\t
έ-ν ·ημiν ου·να.τοτήτων, αΤτινες έπί
του πσ.ρόντος λη-θ:ι,yου-v κα.ί τάς
c,;πο!,αι; •εχομεν κα.-θηκον νά ά, φυm�ι
σωμεν μία.ν ήμέpσ.ν, η μάιλλο,ν εχο
μεν κα·θηχ
, ον να οημιουοyήσωμε'Ι'
-οι' ά y,νbτ- τι'τος ζωης- τάς -προ. imο,θ,,έJσ1εις δια ιν« άφυπνισ-θουν. 'Α-'
ποκ
• τω:μ.εν την :ι..ίσ-θ·ησιν της ά.γνοί
αc; μ:ι..ι;, έν ι. rι_έ,;ει ,π�,ος το τελείω.
ά.ιΠ,,c,σιτο,ν· . σf1με?,, ον είς ·iw.ας μέ-:
οος τ·ης φύσ:.�ως. Κα.1 τ,οίυ-τ'ο, ψαιλι
οίζει τα φτηά της ύ.π:ε1οψ!-χς μας
κ-α.ί άιφα.ιφ,εi' τα ύιπό-6α.-θρα, τοϋ έγω
ϊισμου μι:χ.ς.
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'rO 1α-r�ψνον σ·ημείο,•1 -της·
Ά-σuνή,θ.ους 'Αιν-θ!?ωrιtίνης
'Εξελίξεως -τ-tι μεγια,λl)'t'ε:ρο: ν μlρος -της Φύ
σ'tως μας �lvαc · έν-τειλως IJ..γνωlσ,ro,y,
• . .- . Ή συνοιλ�κη · οφι� . -τω,ν 1ψχ.γ
- μά:rω�
εΤv-α.c ι,,κε1rαισμsνη μi 1πο• ιλλά. πiπλα,
r
που δεν άιφίνουν 1111, φαί-rt-<rαι, παρά.
iνα μJΧι?ΟΙΙ •ψ.ημα άmό αύ"rήν. Ό
- ης αν-θι?ωΠΟC !)ηCTWJε.ptιvoς σUJνήθ
μιοι>?γεί
-την
φι1
λc,σ0ι- φί- αν νι-ο:υ έιπί
,.;,,
τωιν &ειδ-φiνων τά. όπο'ία εχει και
· -rί, ό-�tοία εΙνiι τελε-ίως άνεπαρκη.
Ή /iιρα,σις του
ρυ,θμί·ζε-ται
άιπο
τοος άλίγους •ν-cμους της Φύσεως,
-rαύς απο-ί,ους · μi)'JΡΙ σήμε,ρον άν.:
κ&λυφε και τους ό-�tοίους σ'υνή-θως
άJτιελέισ-τ-ατα γνωρίζει. Συνε· ntως ή
Ο:ια..6ίω1σίς τ-ου και .ή φ λ
ι ο·σ,οφία του
εΤ'Ιjα.ι ικαιτ' ,άνiγικην ά.τε,λε'ί;. Διά
'tO\'I · αιΥ-θ?ωntΟV, ψ,ως, ό ΟΙΠΟ'ί�-; έ\ΙrJ'U,
νεclδή-rωc; έξιίλ,ίσ
ό κόσμο,�
. :11- ε-rαι,
δiιΙΧQ�ώς εύούν ..>rαι, οιό-rι ό πεpισ
σό-τει?Ο'Ιι έξ'ελιwένος είναι είc; -θέ
σ�ν �ά. •ά.ντι,λαμι-ίά.νετ�:χ.ι κ·α.ί μ�γα
μέ?ος ά1rο αύ-rόν. Δ τμ.ι
λl)'t'εpον
,
ο-υργεί την φι·λ,r;σοφ,ίαν τ·ου χ:χ.ι
pυh9μίζεc την ζφ_ήιν -του έπί τ-η ι-ίάσει ένός
κώοαος
1t1ληρ·εσ• 't'�?Ο,υ
-rii>ν ��iJ.ων της . Φύσεω;. Π ο!λλα
μυ.ιrτrή,ρια οιαλευ-χ:χ.tνc1ν'τα.1 οι' αύ
τόν, οιό-τc οέν ω,φειιλον την �π:ηςί•ι
-rων, πα.ρά. είς μίαν πε.?tω?ισ- μένη·ν
'ΠεΡ,1 το- ϋ χό-σμου· ά.ντίλη,φιν. Ό ένσυνειιο-ή>rως έξελισοσόμενος αν-θοω'ΠΟ-ς ζ-η μίαν πιληρε�στέ,?αν, πλέον
λ
ά r/,θινήν, w.λέον εύ:χ, ά ?ιστον ζωήν, οιιό-rι εχε.ι [να. εύι?ύτερον όρίζwτ1α, 13ιότ,, ι πε φισ-σό-τερ:χ.ι οψει;
'
ι
.
'
,
. και συνεπως π.;ρcισισοτεραι ωρ:χ.ιο-rηtrες της ζωης προσπfπτ0ιυν- sίς
την mί.λήψίν το,υ. Zii άπλού•στεωοαιότερα, 6ι' . ρ1ϊ, 'ρυ-θ:.ι.ιχ
ι ώ-τε?α,
όtτ>ι συνlτονίζεται -πε,?ισ:rό-τεοον ;:t?O:;
'
Φ't.:rc\l. Κ αι' αν':Υ.κα
'
λ'υ:η' ν Μ ·η;rερα.
'Wt'.εc 'ΠΕ?!ΙσJσό,τs.ρον Θεόν, οιότι το 1
ειύ,ρίσ,κει έvτός έαυ-τ-ου καί
έ.ντος
ολων των &λλων iιπίισης.
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ΛΛΑ το-ν �ε.ΙΠ'τ'όμεν,ον α.ν
θp ωrπ()V, οεv 'Πρ έ!πε ι mrτέ νΙΧ ιτbν
έιγκαιτα.λείrπη ·η α.Υα,θ.ηισις τοϋ μi
- c . μία.
τpου. Ό 'Αιπο,κ.ρυφιισμος είwχ.
"Πι\)αιγμαιωι,ό-της έν τ-η φtΆΙει, ά'ιλλ'
του εiνα{ περcωρι�
α.i δυνα.τότήτές
.
'
1
σμεν_α.ι.
Π,pά.γμα,ρι, ό έ�pευ1Ψr\>τής, διά τη;
μελέτης -τοϋ 'Λmο,κp, υφιισμο-ϋ, -θά έ
πε-χ-rείνη τον ό.�ί,ζο-νrrα της ά.ντιλή
ψεώς ,του, ·θ-ά. άιπιο,κτήσ-η έ.χτε•,ιε,στέ
γνu.,σιν τ�υ
ραν · κια.ί -6α.-θυτέραν
't'{)όιιtου; λει-τουpιγ-ία; των φt. :rι,κων
νόμων, ,θ.ά, άν,rr ιληψ,.9η την φύσιν
τών φα.ινcμένων, των' φαινc,μέν-ω·ι
οχc μόνον τοϋ φυ:r!ικοϋ χό-σμου,ά.λλ'
· τ-ο-τέρων αύ:τγ;ϋ,
άικόμη καί των λεπ
των νϋν &ο;ιά-rων- κόισμων.
ΊΙ αϋξησ.ις ομως της γνώσ,εως _
χαί ή Μt&.<-rασίς >r'Ι)ς είς λεmόη
?α. π..οί1α,
η γνώσις τ,οϋ συνόλου
των φ:ι.ινω.ένων, δεν οί.&ει την Μ
σ,ιν τοιϋ μ'υσ-τ-ψf�υ της καιθο, λιΙΧη;
ζ-ω:ης, ο�ν οίοΈι το IJ..οωμα. της ού
σίας της 'Α.λ-r1 -θ-εία.ς. Έiιω σκ-οιπος
τ-οϋ- μεμυΤ,μένου εΙν:ι.ι ·η· «Αίωνfα.
'Αiλήrθ,εια.», . εΙ-ν,αι ή λύισις τ.ο·ϋ μυ
ση;ρίο-υ της χα.-θο-λιιχ'ής ζωη, ,- εi-,
t
,,
,
.
\
'
'
ν:ι.c ·Ι\ ενωισις τ,ου με'τα. της ουσιας
της Άληr,9'εfας, ή gνωσίς του μετi
τοϋ ώΙΧ εανο,ϋ της JΊ «γ�χο•σμίου Ζω
ης, με α.Ιλλα λόγια, ή ποαγμα.το
ΠΙΟίηισcς τοϋ όνείρου των Μυ�τι,κισ-τ-ω"Ι.
Ή συ;νε, ιχης αϋί;-rισις των γνώσε
ων, όια τοϋ Άπ�α.ρJJ,φ:,σμ,οϋ, ή συ
νεχής ά
δυ,νατο,rήτων
- ν:iιWrυξις; �&ν
τοϋ άν.fJ.οώΙΠ>ου, εΙναι ά'τέ{)μων.'Όν
τως, ή έξlλιί;ις 8εν �zει τ-έρμα.
'Αiλιλά. ή 'Αιποιλύιrρωσι� άπο
τον
κ61σμ;ον των φα:νcμέν-ω·ν, τον κό
σμον της σχετιιχ.ότητος χα.ι της
έχ.δ·Ι)ιλώ�ι εως, κείeται Μί;ω της γραμ
,μης της άτέ.?μο, νος · έξε�fί;ιεως. ΕΙ
ναι ή πλή,ρης ά.π�νησ-ις τοϋ έα.υ
't'Ου, και οχι ·η άιπ.ο>θ-έ.ωσίς του. Tb
Μυιστή?, ι•ον τουτc,- μέγα έ�στiν. Ό
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Ή
'έχ. ι.,w ώτα. άιχ.ούειν
· , ά.κο•ιjέτω.
πλήρ ηc; -άnt.ά. ρ νησις τ{)'U έα.lJ"tOU, οιαl
οχι ή ά.-ι.οtθiέωσίς 't"O-t>, όδηγεί εί;
, iηισ-ιν της '.Αλτι-S.εί
την πιρα.'γ!.ΙJΟΟ't"Ο· :Πο
ας καί .ε,ίς την'Αλή-θειαν --:ης Πραγματιικό-rητος.
Ό 'Α,π0tκp.υφι•σμός ε-ίνα.ι ή όλο
Υ.λ-r,ρωιΗκη μ,ε,λέτη των •Κε>Κpυμμέ
νων νόμ,ων της φύπως, έιπί τ<j> τέ
λα·�α
λειι της ά.ναιπτύξεως των
,
, υ
νο
• σων έν τ<j'> άν-θρώπφ δυνάμεων,
- 11
ά.ν�1ιιχηθ
:Ίνα ό ά.πακρυφιστη;
,εtjκο,λ�τερον
καί ταχύτερον
εί�
γην
"t"ην κ.λίμα.κα. τ�ν Ο'υvδέ.,υσα.ιν
,
ούρανόν. Άλλ' ό ούρανός ένέ?ια.ί
·
_χει την εννοaιαν του άιπείΙ?Ου. Ό
σονδ· '¼ποιτ ε κα.ί iί-ν
άνέρχ,εταιί 't"!;
την ,κλί�:χικα, δεν ,θ. ά. φ-θάισ η ποrrέ.
.Διό-rι ε·ίς τήν. κλίμα.χα, είναι ό έ
ι:χ.1>τός που ,ά.νiρχε't':χιι.
Κ α.ί ή ϋ
πα
. ,ρξις 't'<>υ έα.αι.ου, εiναιι άικριgω,
ΈJκ�είνο
: ίζει την ά.ντίλη
, που έμπ,οο:
; ι
φιν της 'Αiλη-θ-είας. "Αλλος είνα
ό 8.ρφος. ΊΙ &π-άιρνησις τοιυ έαυ
�·ου -<�Ε'ί 't'ις -θiλη όπί·crω μ,ου έiλ
-θ-είν, cχ;π:χφνησάιcr-θω έα.υτόν»-- χαί
7) .συγχώνευσις με την ούσία·ν του
...Αntlείροιυ, που ,ε,υρίσ,
, κεται εςω �αί
ιπ�ραν της διαJδιχαJσ.ίας της έ,ξεν-ί
ζεως. Εiναιι μία. άV'rίληψις κα,θ.,α
�ως μυσ,τιχιστιική. Είναι μία πρα·
γμα.·ηκότης, την όποί, σ.ν iπιραγμα.
-rοποίησαν μόνο,
- 'Ι' οί· Μεγάιλο,ι Μυ
·�ι:κο
, ί, . Δεν ε
. ίναι ευκο�ον νά. ·ά.να.-
�χ-θ"η, ιουτ·ε ιyια, Κiαιτlα.ν,ο,η,θη,, χ,α,τ l
·-τρ.όιποaν crσJψΘστε;ρο
• ν.
'Απ' α.ύτης της άιπόψεως, αί δυ
νατό'! ητες του 'kποιχρυφιgμου εi
ιπεριωpι�μένα.ι.
ν·αι άνα,μφι6όλως
1
σύyχ:pΌ,ν<>ς
Ι1οού τί γφά.φει lνας
Κιρισναφιlλόισο,φος,
:μεyά,λο
ό
, ς
;μοίλρrrι:
((Δια τ·ην μ,ε1λέτ·ην
· των ιχορά.τ�-,
-ιι
: bσμων, ),έγω οτι ό ά.'Ποκpυφισμος
�i·να.ι άιπιλω; ·η έ!;έτασις των φ-Υ;ι
νφένιι)ν είς τα ά.νώτεpα -π:εδία.. Τί
· crό'!εpον. Οί χ&σμοι τους
,τ,ο,τε πε.pι, σ�
iοπο·ίο·υς έξετάιζει είναι πά.ν't'οτε χό-

σμ_ο ι . τ<Ϊ)ν φαι·ν,ομέy,ων. Έα,ν έιν-ν-ο
είτε α,,�ό,ν ._τpν χόσμ,0,ν, έννοείτε 6·
· λ:ους τους ά,ο,p ά.ιτwς χό
'Π'�ση ς χα.ι &
σιμο.υς. 'Ότα.ν ημου,ν ?ιΙα-ιδί,
ο'Πως
πολλά.. εύαί,σ"θ ηιr α. παιδ, �α. στα.ς 'J.ν: α συ,Ί�να -ά.γγέλ,ους,rπνεύ
. οίας, 'έQ_
, επ
μα.τα. 't'7Jς φ�,σεως, κλ-π. Άλλα.
να gλέιπη Υ�α.ν,είς έ,κείνο το ό.ποίο,11
φυισι.οιλΟ"')"ιιΧως είνα.ι ά.όpα't'ΟV, οεν ά.
ΠΟιτελεί .λύσι,ν ,είς τό πρbgλημ.:χ. της
,θ,λίψεως, δεν 6οη-θiεί .είς την ά.νά.
πτυξι, ν η είς την 'Π'pαγμα-rοιπο
- l -rισ:ι·•ι
της 'Π'ληρbτη't'ος της z·ωης. Μέ τό
να dλ&mετε ΧΙΧΙτι '/tΟυ
είνα.ι ά.όpα•
,
, δι_ α. φοpιετι,χόν
τον, δεν γίνεσ"θε �-να
rι,ν�ρώπι-ιον ον. Με τό νά. �έιπετε
τα ΙΧΙσrrρικα σ,ώματα., δεν μετα6ά.λ
λεσ·.9-ε. l\1π,οψείτε νά. πο<>χω.pή,σιε-rε
στη·ι ά.νώτ«'t'η μορφη τη; έχ�ηλώ
σεως, ά.λλά.
. -θια. ει.να.ι πά.ν'τοτε τό
6α
Υδι,ον πρcί.ΥΙμα είς λεπτbτερον,
-θμόν. l\ίπο?είτε ν' ά.να.ιπτύςετ·ε τη'Ι
διόιρα;σιν καί τήν δια1χο,ήν, ΙΧΙλλ' σ.
· Υ
δεv εχμrε έι ν ύμί.ν το πνευμα. της
κα.-θκ)λι·κης σι
· κέψεως χαί της ά.γά.
πης, καί την έ!;αιιισία.ν έκε!νην ί
τότε,
σοζύγιισιν
• αύrrων των δύ,ο.,
π-οίαν ά.!;ία.ν μ,ποφεί να εχη ή iκ
· α
,,ότης σας να 6λέπεrrε Χ
, ιχ,τι που εί
y,:χ,ι ά.όρα.τ,ον».
Ποοογμάη, π-οίαν
ά.ξί:χ.ν μm,ορεί νά. εχη ή ί1κανbτ-ης μας να. Υδω
. ν, Οταν
μεν- χάπι ποU ε1vαι ,ά.ό ρ ατο
δεν ειχφ.εν ,άJχ&μη ά.'Ι'τιλ ηφ,θη
gά,,Ι}.,ος της. σημα:σία.ς τω-ν ό ρ(J.των
κα.ί των πά.pά. 1tο,λυ γνωιcrτων;

το

το

Διbτι ·δεν εtνα.ι α.ί γνώcrεις έ
κείν:χ.ι πο,υ μας λ είπου·ν χα.ι τα.ς ό1νοίας
'Π•pέmιει νά. συe-,,πλ·φώσ:ωμειν
δια τοiί 'Απ-ΟΙκpυφισμοiί. ΕΤναι ίι
'ΙtΟα"(μα.το_'ΙtΟ f Ύjσι ς, ·η ά.ψομ,οι[ω.σις, το
gf,ωμα, του μιΙκιρου sχείνου μ�pι>υς
τωιν γvώ:01ε·ων,
τας cm-οί, ας πά.p�
π�υ χα.λα γνωρ.ίζομεν, ά.λλ
ι α τ� ι:
όπ,οίας δεν εΊ01ιεν ά,φον,οιώσει, Ρ·
πώς εΤνα.ι 1t.χ. ·η ά.νά.γχη της Αύ
την.ω:σίας και -τοίί Κα,θ,rορμοίί.
Αύ τοr;ω.σία καί Κα,θ.α,ρμός:
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-πως κtJμiζομεv γλαυκα είς 'Α!θή-vας; Την γvωpίζιομεv πά.ρa. ποιλυ
--κα.λά. -.ηv Αύτ-ογvωσίαv, -.ό ?tΙεpί,φη�
:.μ().V «Γvω>θ.ι ισαΙΥt'όν»,
'tO έ.πιγε
"(Ιpαμ(J-WΙ'J4V :χ,.ρυ,σο'ίς γράμμα.σιν εί;
-rά. ?tΙp·Ι'J4Πύιλαια. -.ου έιν Δε>λφο'ίς Να
ου 'tOU 'ΑJπ/Jλλωvος. Και ό καιθ:χ.,pμος έιπίισης δεν μας ετ'Ι\Χ!ι ίί.γvω
�'tος.
Γνω.pίζιομJε.ν �ε1bαίως -.ά.ς λέξ,εις.
ι οΙτε vά. γν>ω·
Άλλά. δεν σημαίνει -.ίπ
?ίζωμεν την Ααι-οιγνιωΙσίαv κα\ τον
Κα.-θα.ρμό.v ώς svνοίας ή-θιικάς, ώ;
.έξωιτερ�κην Ύ'ν,ωσιν. Το μόνον -.ό
αιtΟί().ν �χ1ει ά.ξίαν εΤινα.ι, οχι 'tO τ:
ϊ'ΙVωpίζομεν, ά,)Jλά, το τί �χ_ομεν ιιtpα
-γμαιτ,οΙΠο,ιήσε.ι. Τ,οϋιτο ,είναι -.ό φιλέ
ϊΟ-rι ζήτημα. "Εχφ.εν οντως "('Vω
�ίσ-ειι ..-όν έαυιτόνι μας,
με ολου�
-τούς σ>ο1cpους έ.λιw,ιούς του δια. V:7.
-μας διι:χ.,cpιεύγη, με 1)λα, τα. π,ο.λύπ�ει�α, τεχvάι σ,μ αιτά τσιυ διά. να. μας ξε
γε.λα και v,:,. δείχ'Ιiε'tαι δια.φο.ρετι
χος άιιtό . ο,τι πpάγμ,ατι ,εΤvαι; έξω
�αϊσιμέν().ς, ά.γα-θός μεγαλόcpι?ων ;
'Όχι, δεν γvωρίζομε.v -.όν έα.ιπόv
-μας. Και πp,έπει πλήρως ν<α. τον
,γvωρί,σωμεv, vά. τον ά,π,οκαλύψω
μεv γυιμνοv είς τά. ομματα. -tης ψυ
χης μας. Και πρέπει 1t1λήpως να.
1 Οtήσωμεν τον κα-θαp•1ιψαγ'ιJ,ΜΟΠ'
1J,όV, τον κα-θαpμον της ,καφ/8ίας
-μας άιιtό παντός 1ρ&που. ccΜαικοοpι-οι oi κα:θι:χ.ο, ο,\ 'tΊ) κα!ρδί�, οτι 'αύ"t'Οt τον Θεοv· οψο,vται».
"0-τ<αv, ,λ,οιιπιbν, 1δέιv l:χ,.ωμ.ε1ν rπφrι.
-γματο�ποιήσει l'r)V · Αύ>τογνω1σίαν καί
.-τον Κα,θ,αρ,μόιv, -.ί μπο,ρε'ί νά. ζυγίζη
ή γνω.σ>ις η ή ίί.γν()ια -.ων ά.ποrκpυ·
, ι•σ'-τιlκων ά.λη-θ,ειωv καί ·η πpαγμα
φ
·-.cΙΠοί· ηισις τωιv ά,ποικpυφισ>τι.κω,ν έ
ιπι'διώξεωv;
"Οτlαiν 1δέ.v •ε'χ,ωμε'ν Π'p1αγ
· μ'Μ'<Jlπ,01ι
-ήmει "t''ηV ΑΙ1'Ι'οιγvω·σiαν κα\ τον Κα
�αpμόv, ιπως είναι δυvα.τον να. ό-
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μdλήσωμεν tιά. την· 'Αλήrθ-ειαν καl
την 'Αrάπήν; Την ,κα-θοιλικηv ,καc
ιχ!7ι)pόισtωfπ,οιν ΆγοοΠΤ'/V, πσιυ ίm&?·
f>:χ.ίνει ?tΙάιν-.rι. .ά,ν<-θpώπινον ιπερι,ο,ρι
σμο·ν rκα\ πpΟΙσωlπ-ο.λαΙτpείια.v, πο-υ ά.
π·οπ
ι vέει "\'Ο ίί.pωμά -.ης δι' �λα "t'll.
ΟV'1.'α, ,,τ,ου ,άJποΙτελε'ί 't'r)'V ΚΜάιλ-rνξιν
κα.\ το σ�έpοοσμα πάσrης
άπο
κρ.υφι,σΙτικης μελέ-της, πού όλοΙΚ'λη
ρ().υται είς "t''ryV έπι του Σ<τα,υρ,οϋ
μ.υ,σ"tιικ ην ,θ.υισίαv;
«'Εα.ν "t':Χ.ίς γλώ,σ,σαις των άιν-θjpώ
πωv λα.λω καί -tων ά.γγέλων, σ.γάι
πηv δε μη �:ιω, γέ"('ΟV':J. χα.λκος ή
χων η Υ.ύμ�αJλο,v ά.λα.λάζ,ο,ν. Καl
έά.v Κχω 1ψοφητ-είαιν κα.l ε, ίοω -rσ.
μυισιτ·η()t!:1. πάnα. Και πωσαν
't'Y}V
\ t'
,,
'
γvω,σιν, και ε,αν εχω ποοσαν -.η ν
-,.ίιrτιιν, ωιrτε ο ρη με-θι- ,στάνειv, ά.
γάπη,v δε μη �χω, ούοεν είμί. Ή
άγάπη μα.κρο.S υμεί, · χpη,στεύετα.ι,
ή ά.γά,
, πη ού ζηλ()ί, ή ά.γάιπη οο .ιιtερ•
περεύlετα.ι, ού φυισιου,ται, (),ύικ άισχη
μ<Jvε'ί, ού ζη-.εί τα. έα.υιτης, ού πα
pοοξύ�ιεται, ού λι;γίζε"t'αι -.ό κακόν, ,
<Jύ χαίρει έιπί τ'fi άlδικί�, ιrυγχα.ίιρε, ι
οε -t'fi ά.λη-θιεί�.
Π άν-rα στ�ργιει,
πά.ντα πισ-.εύει, ?tάvτσ. έλιπίζει, -πάν
τα ύιπ.ομένΙει. 'Η ά.γά.πη ούοέιποΗ
έκπί-π-τει. Εί"t'ε δε ποο•φηyrείαι, κα.-.
Είνrε
γλω,σΙσαι,
τ':J.?γηιθήισ,οnαι.
παύσοινrcαι. Ε1τε γνώσις, καταφγη
-θ-fισεται 'Εiκ μέρους γιγνώσ>κομε•ι
Και SΚ μ�pοιυς Πp().φ'ΤpτlεύΟ!lJεV. ''Q.
-ταν δε Κλ-θ-ει το τέλιειον, -.ό-.� το
έχ μipους κα.ταpγη,θ.ήΙσεται. 'Ό-rε
ημη .ν νήmι-ος, ώς vήιπιος έλώλ.ο-υιν,
ώι; νιήπιιος έ.φρόνουν, ώ ι; νή.�ιιο,ι; έ
λο,γιζόμηv. "Ο-τε δε γέγο,vα ά.νήρ,
κατήpγΊ>Jκα τα. το,ϋ νηπίου. Βλιέιπ<J
μεv γα.ρ rh?τι δι' sσόιm ρου tv αιίvί
γμα"Ι'ι, -.ότ,ε οέ ιπφ&σωιποv προς ,π,ρ ό
σωiΠ,Ο.V)),
Κ. Ν. Μ®ΔΙDΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
1
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

Η ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟΥ
Του )(, ΓΕΩΡΓ. ΦΤΕΡΗ
Το δτι <ετσι χαραι<τηρίζεται, καi
άπο έικείονοvς τrού πιστεύοw, ή σχε-.
τιικη κίινη ση, '·δηλάδή, 'σσιν μια προ
σπάθεια τrού άπτοολέπει σ-riw άπο
κατάσταση, στrμ -τrολιινόρθωση τοϋ
βέ{;αια
μεταψυσιικοv 6έ,γ μπορεί'
παρc'χ νc'χ σηιμαίινει ·οτι το 1,1ε:ταφuσι
κό - με τη ση,μσσία τοίι θρησκεu
τιικοv - λίΎΌ - π-ολυ εΤναι στις ή
μ,φες μας έ><θρονισμένο: αΟτι πάν
τως δεrν έχει, όπως στο παρε,λθάι,
το ·rτινευματιικο μο1"01Τώιλιο. κι' έδω
πότε
προβάιλλει ΤΟ έρώτημα:
άρχισε αύτη ή κάμψη;
Ό 17ος α ίώ,ας t)εωρειται χροιvο
λογικc'χ δ πρώτος 'TT'OIJ εδωσε το σύινθη,μα για τη σύγκpσυση. 'Απrο τότε
άρχίζει ιή •μονομαχία της νεογέννη
της ιέπιστήμης, της έπιστήμιης καθώς
τrrν έ,ν<�οο[ψε ικαi τώρα άπο τον και
ρό τοίι Καρτέσιου, της· πειρα�ματι
, ια μεριc'χ
κης lιπιστfιμης άπο τη μ
καi της θρησκείας ιάπο την άιλλη.
Μια μονομαχία προσεχ:rική άλλα
τQVη, γεμάτη τεχνάσιματα, δτrοv ή
θεολογία α»:ι::ι..ζε θέσεις και ή Έικ
κ,λησία π,ροσπαι:Jοvσε με τήν είισ,ρο
ψία τ,ης νc'χ διατηρήσει τr1ν έπφροή
της.
Γι' αύτη τή ιμονσμα,χία έκφρά:ζε
ται ή -γ,νώ,μη (κι' l�με υπόψη ιμας
μια όλόκλη,ρη σειρc'χ μελετών πού θα

άπο

ε-,

μετα'ψέρομε σvνοπτιικα τις άπόψεις
των) δτι έτειλείωσε πιά. Ί-\ θριησ•κεία
,,<
δέχεται τη, έ:τrιστήιμη, g;ττ&δειξη 6τι '
ανΘρωποι άναlμφισδήτητα ττ'ιστεύΟJVΤες ' ',μ ποροvv· 1 Ο: ά::,ιχcλιοίινται με τηιν ά.)
στρονομία, να διατυπώνο'vv·· θεωρίες
;
σvνεργάζονταt
έπιστήμωι?<ές η
·άτομικές ερει.,,vες, χωρiς νά φο6οίι�αι δτι θα τούς άπ<JΙ5οκιιμάσοι.Ν
έκε'ίνοι πόύ διwθννοuv· τή θpησικεuτική τοvς σwείιδηση. Άπο τή δική της
πλεvρα ;ή ιέπιστή,μη rnαψε νά ·ψέρεται.
σάιv :πρώτα, νά ιέ,οχιλ,ει τούς πιστούς_
lΌ ,κάνει άπο άδιαq,ορία γιά τά, με
ταφvσικά προβ�ήιματα;, fι άπο περι
ψρcινηση, όJΠο πνεvμα άινοχης,. ά,το,
Θικο έ,ιδοιασ·μό; ,λ\ιc'χ ψopc'x -άνΟJVΤίρ
ρητο ,εΤναι δτι ιή · μαχητι1κότqς έχει
μεταψεpθει στο ,κοιι ·ωνικο καi στι:>
οίκονομιικό, έJκ-ει ιβpίσ,κσν-ται Ίο1 στί6Όι των άγώνων.
'Ωστόσο πα,pα ΤΟ γεγονός ότι ΤΙ\'
έπ ιστη1μον ιικ ή άντ ίιληΨη έπηρε το Π'ρο- ·
βόιδισομα στο σύγχρονο κόσιμο καl
δτι ξεπερά'στηn ή πφίοδος της άν- _
Θ,ρ<,',πι•ιης 1στοpίας τrομ ιμποροvσε ινό:
V
ΛΙέy,εται ικαi να πισ-nεύε"!1αι δτι « E�, '.
vας καλός ψυσ,ικος εΤναι άινCl'Υ'Κ'(ΧΙ(ΤΤίκά &,ας ,κΌJΚος ')(Ρtστιrοιός�. σηιμ-ειώ
,ι
νεται ά,τό τιινων έτ&Ν, ε1ίιδιικώτερα στοιι
τομέα του ιΚαιβολιικισ.μοίi, ,μια ση- .
ι αιτικη έJκδοτιικη •κίνηση με θρησκεu- , ';
μ

σε

'Από ΤΟ ΒΗΜΑ 'Αθηνών

να
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,,'ΤιΙ<Ο Μι())φέ,ρσν. Σvy<Κε.κριμοο 6γαί
νοον ττο),,),.α 6ι6λίο: ότrοu έξ,ετάζοινται
'. διάφορα h<,ικληΟΨΟ:Ο"ΤΙΙΚά θιματα,
ή
δη1μιοuργία, τό ττρσm:χτορι,κο άμάρ.
., · τη,μα, ή λιπρωση κλττ. Β ι6λία άξιόττου &πως τονίζουν ol κριτι
' κο1 δια6άζονrαι οχι •μόνον άπό τους
θρησ�κεUQμΘν'Οvς, άλλά και ·άπό άγνω
'!,,
στικισ-rε.ς ά!κόμη.
.Και τούτο γιατί
7'σl σvγγραφεις τοuς, αν και δίχως
(-Cμφιοο.λία ττιστοί. 6ειν Θ)(Ο(,\γ ττιά τό
')'· · ,:Uφλό, τό όJδιάλ�αι<ΤΟ πάθος των κα
θολικωr, τοϋ Μ�ίc.:'Ιi'α. Χωρίς δ τό
i· vος το
, uς νά -rouς έμποδίζει νά mχίp\ΙΟUίι eέση -έναντίο,v του Καρτέσιου
και 'VO: τον χτιιπwε σ' δλιεc τις σu
ζ,γτήισεις. Ά•κριιβώc έΤ!'ειδη τόv θεω
ροC,v ύτrεύθu'Ιi'ο γιά τό ξεστράτ101μα
"Ι'ης Εύρώττης ---'Κατά τη,ν κρίση τους
ξεστράτι01μα- άπό τό σωστό �δρό
μο, της άποκαλvπτ:ικης άλήθειας δη
λαδή. Ό ,Κσp
, τέσιος εφερε τη,ι ά·v
λόγου ικαί τό λόγο τόv
ταρσί-α
δλέ-τrοιη σC/!\) 1f5γα opyαvo φοβερό,
έωσφορ:ικό, που ιέδημι•ούργησε Ο[\η
τη �α ιςο:τάσ-rαση, έ•κείνη που εβγα
λε τouc λογοκpάτες, τους ιέγ1κι;κλο
παιδιστές, muς άνθpώπους που ε
l«rVOίv τη Γccλ.λι,κη '5πσ:νάσταση καί
_τους έττισ'ΤηιμΟ'Vιστες mϋ 19ου αίω
vα. Φτάνοuν ,μάλιστα ι vα άπc1καλοC,,
τό ρασιοναλισμό ιέJΘν:,Κ'Ο άiμάρτη'μα
τ{::)ν Γάιλλω'V_ ιδπως όιν,ο1μάζοvν τό λοu
θηpΟJVισμό ιέθ,ιικό γερμανικό άiμάρ
ι
.
-rr, ,.ι α
Έννοεί'-rαι οτι τό 1καrηγορητήριο
αύτό δέΝ μέJνει d,ναπάιvτητο άπο τους
'(fρο�δευτικ,ούς, που αισ)(1;.τα μ
ι ε τό σ,,ι
τrαραι-,<0λουθουν τη θρησοοεuτ:,κη κί•νη
ση Κ'αi σvζ,ητουν ιμε τους άpχηΙΥούς
της, σέβονται πάντα τοι,/ Κσψτέσιο
.και , ιιμοίίιv στό τrpόσωπό τοu
λό
γο, τη ,,όηση 'Π'ΟU ξεχc.;ιρίζει τον αν
' θρω,rο από τα ζώα. �Εστω 1<-αί αν
vτrάρχοw αινο:μ,ετιαξύ .,ους άρ,κ,ετ>οί,
με εγκuρα όνόμαΠ(, 'TT'OU πσρ01δέχο,v-
ται ιοτι δ κα.οτεσιανισ�μός,
δειv ά
πλωθε'ί ττέρα από τα c,ρ,α όττου ορί
σ-κεται τοποθετη1μέινος, δέ.ν θά εivαι
iικαινός για ιμια γιεινrκώτε.pη διε:ρε�
νηση, 'Καί έικ,είνωιv που � πιάνοι,τcrι
ό:πο τiς ά<νθρώπι'Vες 01Ισθήο·εις_
\Ο
'Αλλά τί εΤιναι τό ·με'Τ'αψυσικό. ά
ιφι'6οοτερα τό αϊσΘη1μα τοϋ ίεροϋ;
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Άτrό τους ε.iδιΙΚ'Οuς γίινεται ή δια-
σάφηση δτι λέγα,ιτας τό <ι:αίσθημα.
'T'OU Ιεροϋ:�) έn,ι.,οουγ ότι ίιπάρ,ςει 1μέισα
στόιν άνθρωπο, είτε θρησκευτικό εί
τε λαϊκό, ικάτι τό άτrα,ραβίαuτο, ένα:
άγνό σηΙμιεί'ο, ένα κΜρΟ ζωης ττού τί
ποπ:, οϋ,,ε δ §επεσ�μός, οίίτε δ έξα
ιναγι<ασ,μός, οίίτε ή άτrυ-πισία �rιτ<>
ποτε. να ,έJ!JαΦ<:wίσοι..ι, ολότε-
'Jνσ., κάτι &ττου δ άνθρω'Π'Ος δρί01<ε.ι
τό σrοασμό του έαumu του και τη,
δ1J1ΛΟ1μη νά άνΟ!λαμ6όJνει. ώστε νά �ην
ταπ,ει�ινε'Τ'αι, νά μιην έ•ξεuτελίζεται
αί
Καί έδώ δεν πpόκει'Τ'αι για
σθηιμα φανΤαστιικό. ενα ικατασ�κε.ύα-
σ'μα φιιλοcrοφιικό γιά ,μια κατάσταση
χωρίς διέ§cιSο, ιά).;λα γιά μια 6ύναιμη,
,μια
δίιιαμη
ζων
συ)'ΙΚΘJ<:pιμέJνη,
'Τ'α'VΥJ ι�α:ί ιδρωσα που ό� op9ώ
vεr που ποοσανατολίζει, που στρέ...
φε�αι σσιν �ό ήλιοτpοπιο πpός τσν
ηλιο της ψυχης ,και 'Π'ΟU με τηιν κίνη
σή της άτrοιSί1δει CΙJ\Ια\ΛΕΙΜμένο τον αν
θρωπο στον α,θpω'Π'Ο. Μιά δύVΟ'!jJ
η;
π ,οu δ τrιστός εχει τήJ εύχέptια να
τη συ�δέει ιμε τη θεία χάρη, κι' δ
απ ιστος ιμε. τό μυστήριο της ζωη,ς.
με αυτόν τοrγ �ΟlωΤΟ θpησκεuτι
ΙΚΟ μαΎ1VΤ]τισιμο 'που ιμπορει ινό: trΚ
δηλώνεται
εξω άπό την έικκλησια
στικη πφιοχή, όχι ιδμως κι' εξω ά- ·
πό τη πίστη. Καί τrou ,μόλις ιέξαψα
ιvιστεί' δλα ιχάlιουν την άξία τοuς. Κα
νένα πνει;ματιικό ρείιμα, καμιμια ιμ�
ιθολογία. Κ'Ο!μ1μια έσωτφικη' ζωή,
κα1μμιά >.ει-rουργία ιήpωϊκη η καί ά 
πλώς y,ειv.ιαία, ικσ:μιμιά εύγέ1,1εια άvι
δι•οτελής,
τίποτε δεν μeνει σ'ΤΤ\!
θέiση τοv, σε τίτrο-τ,ε � είναι 1τιά:
οολε.τό, δχι ι.α ανατrτύσσεται άλλα
και να ύψίσταται ιμέσα: στη,v κοιινω
νία. �Ετσι καταλήγοw σ,ό συμπέ
ρασ'μα ιδτι εrJας πολιτισ1μόc δ:λωσδιό
λου μηχαν11κός, όιλωσιδιόλου ύλιστι
κός
ιδρίσκεται οέ!κτε.θε;11μένος στw
Κ�,Ιδu,νο ,yα ι<αταστpέψει τή μ�ι,κη η_
τη μuστικιστιικη σvσκ,ευη που προ
στ�ατ-εύει τους θειμελιώδεις κσ:νόιvες,
του.
Ή θρησικευτιικη κίιvη,ση που ύπο
διαπισϊώ
yρα:μιμίσΙCΙ!μ,ε πcφαπάνω,
vεται και άπό τό γε.γοινός οτι ή δη
μστικότης των καθολι'Κών συγy,ραφέ
ων οχι ιμόνοv διατηpεί'-rοι άiλλα καi
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;έπεJκτεί,εται. Το ·δλέπσμε στην τrφί
,ττωση τοϋ Κλωνrέλ . άποκλειστικα
�αθολιικοϋ τrοιηί'οϋ, 'TTIOU μπόρεσε δ
--πως iλbνε
ταvτίσ1ει στη.,
-ι,ου τήν άφίm,νιση της πο1ητικης ίδι.ότη τος rμε τήv πίστη. Κατορ�ώνοv
-rας μιαζi να ό:πά<ατ,cφτήΟ',ι ,μια 00&ιά έπιιοοιr ·ωνία μεταξυ της -τ�έlχνης
·του κο:i της έσωτ.ερι:κης ,τiληρότητ-ος
Π'Ο\J τοϋ δίινς;ι .ή πίστη, Κι'
�χει
Ο'J"lμΟΙσία για -rους ιι<αθολικους σvγ
γpαφε'ις που δτσιν άπcwτοuν στό έ
.ρώτ.ημα αv έζημιώθη ή λοyο-τ�εχvία
χό:νοντας τ11ν πίστη,
ίιποστηρίζουιν
ότι ή ,άπώiλειά -rους αφησε στους iλο
)'!Οτέ)6 ,ες
ικεινό, οcαlθώς ολοι ψιJλα
,κιστή,<αν,ε μέσα
σΤΟ.ι άτομιr'<ισμό
τους_ Άπακεϊ δγαίvει, κατα τη διική
-τους ιέ,κτίιμηση, ή άγωvία τοϋ καιpοϋ
μας. Ό λόγος ινομίζοuv δτι δεv ψτά
·νεr. «Ό λόγος :εΤιναι ,μια δύ,cφη εί
<δική, ,με ,τολu άκρι6εΊς κο.ί περιορι
σιμέι,ες άpμοlδιότηϊ1ες. Καi .θ α ητw
ανόητο ΤΟ να ζηrrήσσμε να Ιέπι6άλιο
με τους vόlμ•ους τον σ' όλες τiς mιευ�
ματικες ρ..ειτοι.φγί,ες�. Έπιπiλέον δρί
σ�κοuν κακό το δρόμο τοϋ ινέον μυ
•θιστορήματος, ιά!κpιδως γιατί ικ, εΊΙ'Οι
γράφουιv ιμυ9ιστοpή'ματα δ ειι ι<ά
νουν τίποτε αΧλο ,ταρα να ρωτοvν
και να διαμελίζουν τη σvw:ίιδησή
·τους. Ή >.ογοτεχvία εyινε σιγά-σιγα
ή "'ο-yιοτε)(Ι,ία τοϋ rμόrιου, τοϋ άπο
'μοινωμένου άvθρώπου έvω έπρεπε
-ξαίρουv δη δεv .υπάρχει Ο"ΤΟ'Ι/ κόο,μο
. �όνος, απΟΙμΟ'\,Ιωμέι ιος άνθρωπος.
νΑλλ.ος
καθολιικος
συyyραφέαι:
yε;wη,μένος ικ0!8ολιικός ικαi με ικαθολι
,κη διαμόρφωση, ·εΤναί δ Ζώρζ Μmερ
ιναινός, που ή fflνιική ,μας σ,κηινη τοϋ
--ά,-έ&ασ,ε τ,ελευταια τiς Καριμηιλίησ
σες ·με ,μεγάλη έπιτυχία. Ό Μτr.ερ
vανος άδιαφΟρεΪ για τα κοιινωvικα
φαινόιμ�να ,ι<αi ινιώθει το11 καθολιικι
σ,μο σχι άπλως σσ,,, κανόνα ζωης,
-@:λα σαν την rδια τη ζωή. Θαυμά
ζει τόv κ;,_ωντελ γιατί €iδωσε
μια
,όλόκληρη yεινια τη ζωνται,ή,· τη �-δον φuσι:κη ιvτύπωση του ύπεpφuσ·ι· ΚΟV, και σημ,ειώινει σαν μια ριζικη
ελλτιψη ,δτι το μυθιστόρημα στφεΊ
ται θεου. ΣΤ11ν πρώτη έπίσης σειρα
. τω, καθολιrκων σνγy.ραφίωv
( τωιν
Γάλλων ε!·διικά, γιατί στις αλλες κα-
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θολιικες εύρωπαίικες χωρες δειν ξαί- '
ροιμε C1!ιΙ σvζηwuνται ,ά,vάλοyα -θέ,μα- '
τα), το,rοθετεΊται ό Φρα,νσουα Μω-·
ριάκ, ,του έ§ακολοuθεΊ vα ά.απτύσ0'.ει μεγάλιη δραστηριότητα στο θρη
σκευτικο τομέα. rΓια
άντιδράατει
σΤ'1V 'Τ'ε)(Ι,-0:Κpατί<Χ, γενικα στην έπι-'
κράτηση του ματερια!λισ,μοΟ ,του ταν
m.έπει σαιν Ι<ί<νδυνο
του καθαιροΟ
,τνείιμαί'Ος. iκαι για
ξα,•αζ�ι
έκ.εΊvο το δαθύτ(Χ'Τ'(Χ χιριστιανικό, ,του .
κατά τη·ι Πεπ>Οί�ησή TOV μένει στο
6άβος της άvθρώπιινης ζωης δσο κι'
κιλοινίστηικ>ε ή 'Πίστη. Πρ�έτομε
με τηv ίδια ιεV«αιρία ότι έξακολιοu
προκαλοuν συζητήσεις
ο!
θΟ¼Ι
«μεταφυσι:κ·οi�, της νεώτερης γσiλ:λι.
κης λοyοτεχιvίας, ό 1ΠεΎ'ΚU ,με 'Γσ\f
Έρ,έστο Ψυχάρη, καθώς ι<αι ό Λεον
Μπλαυά, ιμε τους rvεο-ιθωμιστές, τον
Μα:ρι-rαiιν ικαι τσιγ Μcrοσίς, ,του 'δια- '
τείινοινται ότι ή φιlλασοφία αύτη .μπσ-,
ρεi να δώσει. λύσ�εις σ' δλα τα προ-- '
Βλήματα ,ιrου 6ασcrvίζουν τη σύγχρο•
vη 01<έψη.
Άπο τις έικlδηλώcτεις τrου άι,αφέ
ραμε ιμε λίγα Μγια1, συνάγεται δτι
παρατηρεϊται \<α'ποια ώθ ηση
προς
τό μ·εταφυσιικό, δ
· τι Ιδηλαδη άρχίζουν
ιγCΧ άvΕJδαίιvουιγ πάλι τα χαρτια της
μεταφυσικης
εΤχιε αlσθητα ύπο
ιχωρήσει κάτω όrπο την πίεση τοΟ
έπιστηιμονισ�μοϋ.
τουλάχιστcnι !• �
σχ,υρίζοινται ol θρη01κευόμε1,· οι σuγ.
γραφεΪς, δτι ύπάριχει σήμερα
μια
•
ό,ντί- δραση, οτι rή μεί'αφuσιικη ι.ιπαί- 1
νει στο σύyχρpνο 'Jl1\ΛεVματιι<ό tιδια- ·]
φέρον, δτι άρχίζει rvα έμπνέει ποιή- ._ _ _
ματα ικαι .μι.ιθιΟϊορήιματα. και
δτι '1
τό θεϊο :κάινει τή-, έ.μφάινισή του στη
J
σκηνή. Δεν εΤvαι λίγοι ο\ διαvσοu- ...
μ·ειvοι που για -rοΟτο ιδια-π ιστώιν.>υν,
με τα :κριτήριά τιους φυσικά, δτι δλιο
και ,μικραίνει ι; άπόστΟΙΟ',J πόυ έχώ
ριζε)V άλλοτε τους Ο'Κ'επτικιστες άπο
τους πιστεύσιτες ικαι ιτου 'Πpοδ-λέ·
τrουιν δτι θα πρα)"μ«rοποιηθεi ή σvμ
φιλίωση της μεταφυσι1<ης καί της έ
πιυ·rr',μης.
Με Τ'1ν εvνοια ιπάιντοτε
δη
τη ν όJναγ,νώριση της ιμ�τα
φι>σι,κης θα δyεϊ κεpιSισμΡ,η ή θρη
σ.�ευτι1κ η
πίστη,
άσχετα μέ τό
0)\/ δειv ταιιτίζε1'αι ή θεολογία
τη
μετΟΙφuσιική, vΟσο για την παρατή-
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ΙΛΙ:ΣΟΣ
, .ρηση δτι ,ή έπιστηιμοινι,κη πρό-::δος έ
«�λόνισε τις μιε:ταφυσιικες δια6εδαιώ
σ,ε ι ς, σ' e�είινη άνr ι προ5άλλεται το
lπιχείρη,μιο: ότι ol θεηκες έπ1στη,μες
ή 1μεταφυσ11κη 'ε)(ΟW διαψJ,pετικο
(4ντι;κεί.μwο κ,αi ποτε ή κ-:..τάστοση
τωι 'ΤΙ'ρώτ,ων, ιμόινη της, μέσα σε ,μια
ώρισμένη στιγ�μη της Ιστορίας, 6εν
� θα ά,rοδείς,ει τί'Π'Οτε, εΪτ'" ί,πέρ, εΪ
f
t � .ένΟJVΤίο,γ της 1μεΤ'<ΧΦ,ιισι-<ης.
i
Τώρα πέιρα άπο τις άπόψεις πvύ
eκτίθεινταr. τί wp6ικειται να γίνει ;
"Έινας ·ΚΌ1pδιινόιλ1ος, .δ Συάρ,τ, άψου
•' έ,μ·ελέτησε τη 8έ,ση της '6κικλησίας
στη σύγ:φονη ζωή_ ιεκα�με ώρισμέ
w:ς θαρραλέιες παρατηρήσεις σχετι
κα με το πως πρέ'mει
άντιιμετω
πίζεται το θρησ�κ•ευτιικο €•έμα. Και
πρωτ' 0:Π' ι&λ-α σι;μιοουιλεύει τους ΘΚ
πιpοσώποuς της '6κ1κλησίας να 6.λέ
τrουv ΤΟ σύγχρΟ'Ι'Ο 'Κόσμο με τη μορ
. ε, ε'ίτε το θeλιο,μ•ε· ε'ίτε
φη ,τ,ου έπηρ
δέιν το θ&,QJμιε. Ξsκι, ώιντας άπο το
δεδοlμm-ο ιδτι δεν εΤ•ναι ριζι•κα ικαικός,
όπως θέλου,v να ιτηστεύοvν διάφοροι
χριστιwοί,
άοντιθέτως ύποστηρίζει
ότι ,rεριέιχει .και στο1•χεΊα που καθι
(7'110ιιν δwατη TTJrJ ιέ)ξέλιιξη, τf\ς άνJΒρω-.
τrότητος ικαi τη,v πνευ ιματικη και την
σε μία
ηθική. Ή ικοι,vc.:rJία προχωρiι'
,
1μ'ε'l'αpρύθμιοη της δσμης της, αίrτης
τrου διακόπτει τη συνέχεια των τrαραδδσεωιν, πρΟΙΚαλοεΊ 'j.Ιία διαταραχη
στους ύφιστάιμε ους κανόνες καi ξα
ναφέιρινει στη συζήτηση τις άξίες .'Που
εχ<)VJ 'ΚΟΙ
' θιερωθεΊ. Έρωταται: ΕΤvαι
ή 'Εικικλησία ιίκανη να cον<WΙάοει μία
μrο-ολά&ηση ,καρποφόρα, για να σv
vειιSητοποιηιθεΊ αίrτη ή έπιθι.Άμ ία της
έ.•,-ότητος ; 1 Πολ.λιοί, κ,αi πι<ΤΤ'οi καi
φrισ'Ι'οι, το ζητCΙJΥΙΕ. 'Εδω ό κα1ρ,δ1vά..
λ ιος διεu�κριινίζει δτι ,ή 'ΕκΚ!λησία εΤ
ναι μαζi θεία κ•αi άνθρώπι, η, δτι
b<τος άπτο τη θεία της πλeυρα εχει
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καi ,μία
, ικ-ασιμι.κη άπ�οψη. Πρέπει λοι
πο,v rJα άΠΌΙVΤα :καi στiς σύγχρQ,ιες
άπαιτήσεις, δίχως να προδώσει τηιν
αfώνια τάση της.
'Εκείνο που χρειάζεται v' ά,τ,ο,.
κ!λιεισθεΊ εΤιναι οί όlκρότηπς,
τόσο,
στο σύγχροvο ,οσιο καi στο θρησκεu
τιικό. Στηιγ πρώτη Π'ερίπτωση θυσιά
ζεται το ύπ1ε.ρ6ατι:κο της θρη,σκ·είας
στ,ήv άτrοτελεσιμαηκότητα wv μ,Ο'V-
'!1έρινου, στη δεύτιερη θυσιάιζεται ι't
άονΘρώπιινη •μορφη τηc θρησκείας στη.,
θεϊκή της μορφή, Με το �διο τε.λι,κο·
αΤΤ'ΟΤέλιε;σ,μα: τη,γ ,τ,αρα-γw;ψ ιση της
1στορίας. Ή σύνθεση που θα σέl&ε
-rαι ικαi ΤΟ ιθεϊκο και το (ΧΙ ιθρώπιΙVΟ,
θάναι ,καi θρησικωτι1κη καi 1<οσμι1κή •.
Ό χ,ριστιανος δε θα •κλεί•vει τα μά
τια του ,μπραττα στηγ, π.ρόeιδο, μπρο-.
στα στα ,έπιτ,εύγματα της τεχvιι<ης
καi τiς νeες φόρμες της ικοιινc.:ινίας_
Μαζi ιμε το σεοCΧΙQ'Ιμο προς τηιν 'Εικ
'<!λησία θα έ•ΚΤΡμα ικαι τη, έπιστη
μονικη άλή,θεια. ΙΚοιντ,ολοyης διατυ
πώνΕ'Ι'αι ή y,νώμη δτι ό Χριστια!Vισμος
για να ,μπορέσε, ι ινα ξαναπάρει ΤηJ
Θέισ,η 'l'OU, πρέπ-ει, &,ντί
άορ,ιεΊΤ'<Χι
τις άπ,αιτήισε;ις TOU τrαpό,ντος.
ά
ΠΟφασίσει να άτrοιντα σ' αύτές.
Θα το άποψcrοίσ:
, ει; Πάντως ειvα
π,ραγ;μα μrrrοροuμε ινα ,θεωρήσ<:ιμ,ε &έ-
οαιο ,άπο τώ.pα_ δσιοι '!Τιστεύcιμε στο•ν
ί,στορικο τφαyματιΙ<CΙ cH)pωm,o. νοτι
ό ψόΤ!'ος με τοιν ό
ι τrοΊο,v διαδίδεται
ή γνώση σήμερα σ' όλο τοιν κ
ι όσμ-ο,
•CJ.Ικ61μ η ι καi στους ,ίιmοανάπτvκτους
λαούς, χάρ,η στοv έπι,στηιμοινιικο προ
σανατοαλισιμο της ,έποχf\·ς μας .καi τις
πο:ικί,λες Jέ,φαρμογες της τεχινικης, δη
μιουργεΊ εrνα Π')Εt.ψ,α οοιτψε'Ι'αφυσι-
κό, 'ΠΟU ΟίΟ'ΧΕ'Ι'α ,με τη διαrrαρσJ)(η,
που •μοι,ραΊα ει)('ει πρακα.λέσ.ει, θα γί-
νεται όλοοο έπιικρατέστερ,ο.
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Οί λανθάνουσες
...,

δυνάμεις τοv άvθρώποv

·-

Τοϋ ROHIT ΜΕΗΤΑ,

Ε

· ίσ. τ?ια'Ι'τα - χ,ρσνtα. ·:
Τα: -rελευ�τα
ή ψι}χ<>λο:γ-ί:ι εχ,ει 1tρ()ο&εύισει_ σι;,ο,λu :
ΧΕΙ ·,ειί1tω>θ•εi &τι αν ή ά.στ,ρ,ι;
χι' εχει -προισφιl?εt 1tο,λλές
γνώ': ••
νομία ε1ν4ι ·η ά.ρχαι1όιτε'ί)Ύ'; ά:πο τι
σεις ιrχετιlχσ. με την έ.ργα:σία -τ,όυ
, :
έiπισ-τ�zς, . ή ψυχοιλ,οiγία ε1-ναι ¾
.ά.ν�?ώ1tvνου ·νου. ΊΙ ά.λή-θ-,εια ,ε1�αι
"Ιεώ,τ-ε,?η ., Αύιτο 1t1Jα.νtν νσ. όφs-ί
:&τι, γιά ,πολλές οειχαε-τη?ί1οες, ή -:
λεται στο γε'"γ•οινος •οτι ό ανJ?ω<Πο;
μ9ν6 ..
ψυχοv-ογία ε. ίχε μελετηJη
'Jt�iφε. ται -π�ω:τα 'Π'?Ος τά μ,αιχρυ' ,
,
'
στην
φυ,σιολ()yι,
χ
η
ς
α.ποψι
_ .,;
ιr
ή
·
'
αι
ενω
στ?εφε
να. :αντιχε,ιμεινα,
τ
ιάιχόΙJJα οέ χαί ιrwε?α ή φ�σιολογι
ιτελευταί'α -π?ος το-ν έαυ1τό το,υ. 'Ii
Ιχη αύτη ·π?• ί· έ.χτεινης έ.ξε
, ,-σέγγιισις δεν εχει έν-..
.ε,ηεία: ώιιrτόσ'Ο :χα
τε,Αως άJ'πιG1?ρtψ'19iί1 •τόσ,ι,. 'Π<JU και
-;,ιεύ.v-r1.σι του Σύμm αντος,
τόν τ':·
ισήμε?<, α άιχόιμ η ύπά.?χουν ΦΙJ"/:ο.λό.λεαrαί,ο- χαι?ό, ά:νά.γιχαlσε, τον
γοι 1tο-ύ Jεωρου·ν· την σχέψι ,σσ.•ι
--θ,?ωΠ?· νσ. _σ<-rραφη στον έαυτ·ό το, :.>
lνα άιπλ,ο (ιέ-πιφσ.ι·νcμεν,G'• 'Ι'>, αν οχι '
>γισ. την έξήγτ;σι του, μυστη1?ί ου
•χαι μισ.ν ε�ΧιpιΙσι του έγ,χεφώλου.'rOU ό· tΧ
· · Ο•U τ•Ο'\J σύp, wαντ,ος, ΠΟ•U ύ- - σί τειλευταίε, ς ομω;- ψυχολο,γι;κές
Π'η /?ς]ε. τΟ άντt!Χε;,μ.ε..νιο, ιτΤjς ,Ερευε,ωνες εχουν δώσει gνα σο6αρο
·•ιάς το, υ μέχ,ι τώ·�·α. 'Η σ, ύγχ?ο'Ιη
Ιπληγμ
α. σέ ολες τίς φυσιο.λ<ι,γιιiές_
,
ιiιπιστ-ί,11- Ί\, ίοιαί'τε?α τά Φυισιχcί, �
·.9
εω?ίες
οσ<0ιν· -άιφιηα τις. λειτοιψγί
χει- άvαγνω,?ί!σει το γ;εγονος O't't c-'
ιες του ά:ν>θ-ρώπι '/Ot} ·νο1υ. 'Αν�ε,ιrα
' ,
' ερε
,, υνες Π
Ί,λες τ1ς 1tρά.ξ,εις ιπ:χ-;Jατ·r,?+1,σε:ως
' . τις
σ :ιυτες
-· ?ε,1tει να α-ιπι�?α.τ·η?ω-ν- εΙνα, τό.σφι ούσιώοη,ς
Ιναφέ9ωμε εί'διιχά τον . , χΧοοο.ο, 'TOU- ·_
· 1---�ν Οχι χα1 -πε:ρ�σισ'όιτερο- 3σv-. · -τον τ'ης ψυχολ,ογίας π
7
- όύ · σηι,ιJ9?� �
\
'
r f
'
-cιαι το πα.?ατη?οι.μ.εινοαντικειώς Π αρiαψυr,<.,οιλ()- , ;
είvαι γνωιrτος
�μ.εν-ο.
'γία. "&,<. ε,ι έξε-λιχJ·εί ά.1tο τά ιπει,- . .
"Ετσι, ·η σύγχ 9·ονη έ1tι.στ·ή1,1:1ι,
φάματα 1tού οιεξήχ-θη
, :r�· άιπο -τό.v
-φ��ν·ετα.ι ν· α Mrx. �rι. έντξtv,ει
Δοα Ζ. Ρά.
, συν·ειδ· rι ·
, ιν ιχ1αιί rχ!λ:λους. 'Τrπ�?χ.ε· ι ·
,
•
·τσ. η ά,συν,είSητα, την ά:νά.γιχη γι:ι.
ιμιά όγχώοης φιιλο.λο,γ-f α• έ.πάvω σέ
πα.
με
1
υ,
�
·trη Ητη τ<ιυ. ?ατ-tι?·ψο
το!υτο -τ:ο θψ,α- ·η �λ-ή,θ1εια - είναι
\
ι
,ι
'
\
,
!
_.
, ,ο,ύ νά χ.
, άιΨη τη•ι 1t?άξι τ1;,
πως ο-ι ε'?ευvες αυ,τες · πσοχωρουν
τ:σι π
t?ευνας Οσ'Ο το ουvατον 'Πιο ά: '1'τcσο• , γο·ήγορα 1t•OU εJ.ναι ούσά.ο;λο, '
•fτw.,ε,Ιfλ�� ήν, χφου άιπ-σ� αχρύινε:
'vά συ.μ.6�ίσ·η χανε,ί/
Ώσ<τ�σο 'fO
:
�ον ύιπο1χειμεν ιχο iΠ�� ά-γοΨ
ιθέίJjα τη, ,πα?αψυ,{οlλο,γί�ς
· C':l. 'λ
.είνιi.ι
:λτβινά ή με.λm·η το'υ πασατηοηιrο, :"ί
�ξα1,0Ιετ, ι1Χσ. γ•οrηiτ:ε&ηχό, -πράγμα- . ..
'
\
...
.ι
\
,.
· �!ναι ·η 1tε.ρι·οιz)1 της ψυχο
.
rrευεtrαι για Κεινο, "ΠΟU
.ειναι γν(J)- _, λ,ογίας
,
·

-

α'ι

c

)

'

f

/

.. .�:

., l.""-" .....,_, .. ι .�
:.. � ,ί ..... , : ·;.
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σΝ-

mb ώς Έξω • αίσ-θ,ησ,α.χή •
"t:ίλ·ΙJψις.
:· , 'Η ψU1σιοιλιογιr-tή μας �ορεία ,ι-ο,υ
γνώiσεις ά,
� - •. "JQ, συlλλέγωμϊ
, πο τον
ίέιξωτε.ριfχο -κόσμο γίινειrαι μέσω τωv
αί-σ-θ,ήσ, εωv.
,. ιπέν-τε cpυσιχων
Οί
{
.αJί,ιrθ,_ή(!Ιεις ·μας fJ'ίινiΟυν rπ•λΊJ?Ο"ψορ, fε�
1ια.
, τόν · έ.ξω•τε·ρ�χό ,χό«ψο. Μά. Gί
�λη?ΟcpG1?ίες των αιiσι ,θ.,ήσε,ω.ν καrθ-'
.έαιΥtες δέν είν' έiχε'ί·νο -που. άιπο
-rεiλε'ί 't"tς γνώσ'εις. Αύτέ, ς οί ιπλ η
·ρο1φορl�ι; ιπια.?ά. γουιν Ο· ονήrσε· ιι; ιrτb··ι
· .φυιrιχο έ.γχέφα.λο, αί α.ν δέν έρμ·ΙJ·
, ν οί �οινήσtεις ·..αύτές· μέισα
1Vιω-θ.ου
«Τε lνα όμ,οι�ά..θιμιc, σύνολο ά,-πό 't?
νό,υ, δ.έ.ν ίm-άρχ_ει ό11tοιαδήπ,οιrε γνί:J
;σις. ''Ε-.σ, ι ό νους ,ε�ναι ο- &σιώ!\ r,;
1rια. την σ,υλιλογή γνώσεωιν, ά.λ)-ι.
τις π
_έξtψτ'αται οοπο
. ,ληρο.cpο?, ίιες
-τω•J αίσ'!9.ή
, σεων. Τά. άχατέργασ-τ1.
ύλιιχά. των γνώισεών μας τά. -προ
μη,9.,εύου-; ·()ί αίσ,9.ήσεις. 'Ό,rι και
lα.ν ')"V'ω, ;ι1f-ζωμε ΟΟΠΟ' τ· ον έξωτ�ιχο
ά.όσμο, ,ε, Τνιαι &πιο έα.ε'ί.ν, πού μας
�χ_ου•ν φiρει <Jί αίσ, ,9.,ήσεις. Το ,9.έ
μα ΙΠΟ•υ έJλικύει την ΠpΟ1σΟΥ,_1'} ώ
iΗ•σtμένων ψυ;ι,_οιλόγω-; είναι:
Μ-πο;ιε' ί νά. ύιπάρ ξη γνωισι χωμεισοiλά!gησι τωιv αίσ,9.ή'\)lς Ιt'Τι 'I
·�εω
, ν
·π' Π αιρ,αψυχο,λογία ,ποα.γμ,α-τε�
ε-ται το ,9.έμα τουτο χαί �χ.ει άπο
.&ε.ίξει ---μiσω ,άναψι-θιμ·!J',ων. -πει- 
,pαμά-των- ο-τι ό α.ν-θιρωπ
, ,ι;ς �χ. ει
��σα -rου μιά. Ιδύιναμι γνώσεως rπο;
�έν - έξαρ-ταται · άιπο τl; αίσ-θ-ή, σ.ει,.
χ;ρόνια
πιcιλλά
"Ό Φ
· . λιlά.γι,εφς,
- ρίν, είχε έ.-πι-;οήιrει μιά λέξι γιi
π
tτην α.μειση έ:πιχοινω·vιfα
μsrrαξυ
�ύο οιανοι-ων. Την ώνόμαισε Τη'λε
ιπά.-ι9ε,ια, 1rου σ-rιu.αίνει έιπικοινωνία
Ί·οεωv ά.πο την μισ. 'δι&νοι·α 'σlt'l')V
,αλλη, άν'ε!Ξ.ά.ρτ. ητα τιίΊν ά•νεγνω�ι
(!'μένων π-ό?ωV -τώ-; α.ίσν.9-·ήσι εω·ν. Ή
Τηλ,ε-πιχ;-8�ει-α /4τα.ν εvα άπ' τα. ά:ν
-τcr-tε1μενα. έ ;ι•εύνης της .'Επιιρία;
"'\JΙ' ιη υκών 'Ερευν,ων 'Ιt'Ου εfχε iορη' --θ.εί -σ-το Λ,ον· e;-;ο τ� 1882. ΊDπίσης
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't'OV 19ον α
- ιωνα ξύπνηΟΙε -το ένδιι:ι
φ
, έ1p<J-ν των ίαι't"ρων γιά τα. φαιν· όμ&•
Δ�ν εΙν11ι
vα >rου Ί�π-;ωlτuσμου.
iάνάιγlχη VIX. 'Π'ΟQιμε Olt't ό t,ΠVω-τιισμος
�ει ΙΠΟ· 'λυ να. ικά.νη με -την οι,αν�
Ύjlt'ΙΧη τηλεrπά;θ.εια ,χαί ,είναι σή•
!J)εt?α ά.νεγ-νωρισμέν,ος σά!ν μιά ά.πό
-τίς ,πά-ρι::ιtεΙ&εw-,ένκ με;,,%οους· ρ'Ιt'ΟΥ '
rr9bio �ει. ρσJπειtας ώρ ισμέV'ων τύιπων ώσ-θ-ενειων. Π ρίν λίγι:ι χρ6·
νια ό "Awtoιv Σ:fν-χλαιρ, ενας φη
μισμένος οιαν,ο-ο·ύμενος χαί συγγ;ι- α
φεύς, �γ,?αψε -ε•ια 6ιQl.o, μέ lt'OY
-rί,<τΟ.ο, : «Το Δια.νοητι-κοΎ Ροοδ.ι-ο:νΝ.
6ι6λίο ,αύτο εχει 'Π>εριγρά.φs:
τα. -πειρΙΧΙμJ::ι:τά. του σχετιιχά. μέ την
μειτσJ6ί6ασ-ι -τη; σ:χ:έψεως. Είναι
�vτε,λως φανε�ο οτι >rηλειπά.,θ.ει-α,
•αιtνι,yη,σμος Χαί 'Π';Εψ(Χ)Ιt'ΙΧ 1'} . έιπ:•
ιχο, ι-,.ων1α άνήκουν σέ εvα 6αισί.λειο
tπου {)ί φυσι,χες αίσ'θ·ήσεις δέν ιλει
του'ρy,ουν. Είν,αι 't'οιυ-τα ιμiρος της
έ· ξω-αί,σ,9.ησι111κης ά.ντιλήψειως.
'Αλλά. oi -τελευταίες εφευινες του
Δ?0ι, Ράιv χα.l αλiλιων ΚΙ"τ•ο rπε,οιί,οιν
της ιπαρα.ψυχολογίι:ις ά.πεκά.λυψα;ν
μεγαιλύτε,ρα πράιγμm·α.
Οί �ρευ
s;ες αύιτές τους ώδήγησ-αν σ-την ά.•
ψχ, γνώ?�σ: μιας ί3ιάτηίτος γνω,σ<της
μ,έ -το 5νο'μJα Διάοαισις ,χαί Διακοή.
Ό Δρ Ρά.ινοο Τζόvισον, συγyρχ- ·
φευ; -του «"·ffiγκλειιιrτη Λα.μιπρό"r�fΙJ;» 1t-ε ρ ιγφ α φ �ι την· ο� �ρ =ιισι ο ϋτω
'Πως:
ιι ... ένηιμ,ερ6της ιχαιποιου πpo!r·
, γ,ίζοντ,ος συηρόνο-υ yε,γ-ονότος η
•εγ
ά.vιτnχεφ.έ-;ου σ-τον ύλιχο κό σμο
χω?lς -την ,μεσοι'λά�6ησι των bργά.
·ν,ων της αίσ'θή,σεως η , λογιιχου
•σuμmε?ά.σμα-τος 6:χiσJ�ομένου στις
- σ, εωv».
πλ η1�οφο-ρίες -τ.ων· αιίσ,9.ή
Σήμεοα ύιπάηχει lwt.
· ς ά.οιιθμος
6ι6λίων έ.πάνω σ-το -θέψι. -της Διc,πιο ά.ξιοσημ,ειίωτ7.
Τά.
ιράσεως.
· εivαι -του Δ ρ ος
ιμ,ετοοξυ α&τ-ών
Ρά.ιν, του "Α.ρ&υρ 'Όσμποον, rι-οϋ
Κ. Λεv
ι ηι:πη-τεο, του Γ. Τύ?.,λλ,
-του Δpος Σόαιλ, τ<ου Ζ. Ν-τίν,

�ο
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Δοος Ρά.ινο,ο Τζό,ν.σ<J<Υ -χ.ιαί α..λλων.
rπ:�..οαψΙΥ',,ϊοiόγο, ι 'έχουν κrυλλέξει
π<;ιλιλές μα.ρτυ?ίες γιά να. άmοδl εί
ξο,υ-ν -πως ό α.ν·-θ-οω'?rος 'έχει τη δύ
vχμι \ ά. ιχ,:ι.'τ<α'ρ!οi'Π't"η ,;.ο�, ς φpα"'(\m•υς
γνω?ίση
-.ο,, ϋ δι:ι: .στήματος γιά
,
'
Ρ ι
'
ι
, αγεγ·ον,ο'tα -που συμΌαΗο,υ-ν σε μ,εγ
λες ά11t'Gtσ't:χlσεις.
'ΑJ.λσ,
, το tτ.10 'Πε•οί· ,π)<JΙΧ<, και οcα
τα'Π'ληκτιχο άm' ολα τ� με.ταψυσι
,
ψαινιόμ.εν>α. εΙνα.ι: η π ?Ογνω.σις. ΑύrτΎ) εΙνiα.ι μιά. ί'διό-της διά
τ"ης ιόmο'ία.ς ό ά.ν-θοώ,πινος νους α,πο\χτii yν:ωσι ι rrων μελ)όν,των χω' �χοu rπο· ·pίQtς τη μ,εσ'ο
, Μίτ,,σι ιλ·Ογ
: λ
σματ, ο, ς. Τ,ο ψαι\Ιόμενο; τ<J,ϋτο- εχ,ι
έ.'πι'bε, lbαιωrθtεί --πέ,οα άmό χάιθε
'1t1εtοάμα
σιχtα. .άμΦ
, :.�ς, ι1t)ολ
τα τ<J•u Δ,;;ος Ρά.ιν, 't'O·U Δpος
Σ6αλ, το>u Γ. Τύοε.λλ, χα.ί σ:)
iλων. "Αν στ·ί�- •ι δι,οοα'τιιχ·η άντίληψ:
οί φΙοαγμ<Jί το:ϋ δια.στήμα.τος •χατα,ρ·οίrlt!τοντα.ι, σr
, rην ιποόγνω,σι χα.ί
τη,ι ιπ-αJ,ιν'οΙοομιχη γνώσι οί ψοα
γμο, ι τ•ο,υ χ,οόνο,υ φα.ίν,ον-rαι ν' άmΙ- r
μαιχp- ύ.νω:�τα.ι. 'Έπ,ειτα ά.-πο 17t'Ολ• λά
, θ,ασ, ε στό
· α. ό Δο Ράιν 'έφ
πει?, άμm
'O'tJι',J,'ΠΙSP:t.'1μ:t οτι οί ύ·πεpφυ,σιχές αύ
rrες ίιδιόιτ·rι,τες δέν, εΙναι ώσυΨή-θεις
Και :orrι -πο,λλο\ α.ν,,9.ρ,ω'ΠΟΙ
εχου•;
τις :δυν,ά ,μεις αύτές ·σέ λα.ν-θά.νου
ιrες �α'τ'-ασ!τ,ά.σεις.
'EJoiω tΠ'?GΧύΠτΘΙ �ν,α ζ ήημiα. 'ΙtΟ
λυ ένi, οι·αφ,έ.9ον: M
• nt<J'oεί σ,υ�ειδ·ηrτά
ό α.ν-θ?ωlπος, ·νά χ:ιnιε;;' γ·ή,;·η αύιrές
τις ,παιοαιφυσιrι.ές ίοιό'tΤJτες; Π·ρέ
'Πει. · να 8,εχ-θ,οuμε ο'tι ή rπα.ραψυχο
λ·cνy1ία.
i'Πάνω ,σ' αύτο ·σιωrπii έν
,
τ-ε.λως. ΕΙνα.ι δέ ·ή 'Αναrrολ
• ικη ψυ
χ,ολ<Jγία, μέ τά δ:ά.φο,ρα συστ·ήμα'!'α. Γι�ό1γιχ:ι, ποu οίχνει 9ως στο
-θ,έμια. της χαλλιέη•ειας rr'ων 'πατ&.ευpα:φυισιχ,ων ίοι<JΙτήτω-ν1•
ταίο τμημ4 των <�Γιόγκα. Σο�•ιψας» του Π:χlτ,Ιντζά,λι, γίν1ετ,ι
λόγος για την ά.νά
, 11tτ:J!Ξ.ι Δυνάμ.εω·ν
η SIDDHIS. Οί «ΣtV't"',(lζ)) ΙJt'Ο<Jχωιροϋ,1 ,πο-λυ ,πέ,?α. ά,π' το bαισ(-

Oi

:να

χ,α

με ιτα

Σrτο

λειο- -που 'έχει καλύψει σήμ�σ.
Π:χρ:ιψυχι�λ<J,γ!1α. Μόνιο μ�σ(f) τη.;
π
, ει./;!α.ρχ!ας της Γι&γ,χα οί Σί�ις
αύ'tές μ-πο,;,<ιuν
ν' - ά.ν<ΧJΠ'τυχ&υν.
Π>οιος ξέJ?ει; "Ι,σως ή Δ1*ΙΙΧη Ψυ-
χοD-<J,yία
μ,�σω π�αρ. αcψι}χολο�γιχω'Ι
έ.ρευνών, να οοηΙγή,ση
προς το χ:χιτωφιλι της Y,OGA. Έ--..
χτος ά.-πο την «ΓιόΎΙχα. Σο&.ρας»
τ,ού Π,iτ αντ', lζά}ι, γ'ί ν ετοα.ι έιπ(ιση,ς- ..
λόγος γιαυτες τις ((λα.ν-θ-ά:ν.οtJ1
, σ'ες» .
OιJVIX(Lεtς σε ΟιΙΧ, q>Ο"?ες 'σχολές της
Χά.-θα. Γιόγlχα.. Ό 'Άλντ,ο,υς Χάξ- :
) ευ στο οι:b',λf{), τ•ΟU «Αί -θuραι τη;· .
'Αντιλήψεως» ά.ναιφέ?εt για. '!'t�
λαν-θά -νου:σες ίοιότητες
·οτι ιπψr·
.
σω�ινα. CΧ.Π'ΟΙχτ,οϋν, ένεργηrτιr.<ότη-
"α κ
, πο 't'l')V ,έιπ,ίδ, ροοσι τη;·
, ,χτω ά
μεσιχαλίν,η;•. Στην 'Ιν'&ία, <Jί, 'Ιν-- ϊ
δοί, 1άισ1.<-φ1αί Ύνωιρίζο,υ·ν κά.τι φ�-μ=ι:κα. 1tοι> έhηδο· ο, Uν · για ν' ά.νο- t-� ..,
χ-θ-οϋν πp<Jσ'ωοι·νά. ο·ί ,%οες '!''Ϊjς ά.ν-·
τιλ
. ήψεως. Οί 'έ!οευΥες λοι'Πbν της_
πα.ραψυχ_(),λιο,γίας ·,Η φέοο,υν,
ά. ρ -·
γά η γ•ρήγοi�α., τον, ψυχ,ο·λόγ() της
Δύ"σε,ω; ,στην ά.να.γ,νώρισι της ά.· -·
ξίας χ:ιί ·στ.;ι.α:σία;, της Άνα.rr:ολι
χης Ψυχcίλογία.ς, ί•οιαίτε.ρ1α. της
Τν,Βuχης, τ"ης Βου:οοιστι.χ
ης
καί.
'
'tf)·ς Ζα.ινικη,ς Ψι�χ·ο)Jrηία'ς.
Είναι ά.να.γιχαί,ο
ν. ' ά.ναφέ�ωμε
έ.οω -3τι ·ή ά.νάi
, πτυξι των 'Πια.ραφυ
σι:χων ίδι,01τ·ήtτ1ων μ έσ·ω της 1tΌα
χτιιι.ης rτης ΗΑΤΗΑ YOGA, είΙVαι
rπάρα ιπολυ έιπι;κίνδυv,η, για χά.-θ�
λ
την έφα.p, αικο α.ν-θοωΙΠ,ο, για να
1
μό•σ<·η,. Σ·ήμε', οα μ,ποιρ·ουμιε νά σr,<.η\
' '
' \
\
,.
ματισωμε
μιαν ει-χσνα για τις τρ,ο,με,ρες οιε?ευ· Ψή:σεις της ά.-τ-ομι,χηι;·
έ\.Ιε·ογείας ,πο- υ τίς iει.?!ζο,νται α.ν- ,
-θιοω/Π'οι ιπ-ου οέν, 'έχουν >πνευματική·
�π(γνω.σι. Σιrην 'Περ, ίιπτ1ω1σι των
- ιrων ,π·ου ά.να
πα.9αιφυισ�χων ίδιοτή
πιτύ.σ1σο·νrται μέσω της Χάιθα. Γιόγ-·
fνδ'υνος εfναι ά,πε.,(9ως με,κα. () κ
, ι
γαλυιτ'ε.ο<Jς.
.ι:,,ιΠφ
· ,ενως πρwι-ε- ι αυ-crτη?«
τον, άιποφύ,γωμε. Ή ά.νά-
'Π'τυςι των λ'J.ν,θ.αν·ο'Ιi,σων ί,Sιοτήτω•,- •

o�J:�o,,,
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μέισω -της «Ρά.γtα ΓιόγΧ
, α.J) του
Π α.τανιτ·ζαJλι
είναι ή ά,σφαλέ>στε
�η μέ�,οlδος -1ά.λλά πε. ριλαμ6άνει
μιά μ.αικρά ,και •οα,θq.ι.ι,α.ία πο�·εία.
ι t&ήm,alτ ε το ,ά,σ-φαλές των δυ
•Οπ,ωσ
vάμε,ωιν, αύιrων εγ1κ1ειται •στο 6:ι.-ι9μιαί,ο.ν.
ίΚα,ι ιπρ<J,Χύιτt'Τlεt το έ?ώΗ,\J.α
Π,ο'ιά
, λο•ιmον ε•ίναι ·η ά.1.;ία των
λq.ν-θ-ανου1 ,σων δυ1ν,άμε.ων σ,ν ο αν• 
-θΙ?ω'Π'Οζ Οεν μιΠGι?εt νά τις χατέχη
άμέισως;
Πρέmει το άν-θρώπ
ι ινο
cfτ,ομο νά ,παριαμείΨΙJ μέισα στις ύ
πάJρχ,ο,υ,σες δυνάμει<;<; Καί αν είν'
lmσt -πως ν,ά λύ,ση τά πε•?t.π>λ,οΙχα
"Αν δέν
'Π'ρ•οΙb.λήμα<τα. της ζωης;
έ:χ,ει ενα .,ύ,?ύιτ•/?'0' οpαμα ιπως μπο
pιεi ν<ά. είν' έ,λ,ε,ύ-θε,ρο, ,ά.πο τίς μι
μήισεις της •χα-θημεptνης ζωης ;
'ΕJδω ό, φ,εί. λιομε νά σημειώσωμε οτι
ο,ί Ιλαν-θ,�ν•οιυ,σ:ες •ουνιάμεις του άν
-ι9,ρώm,ο,υ
εχ•οtυν μ
, t,άν αntόψt ,rό•σ,ο
, ικη 01σ•ο, καί Ποι,ο-τική. Δη
Π,οισοιτ
λα!οη ποισ,οιrιοcά, ,οί παρα.ι:ρ,υσι,κές
δι>νάcJ.εις ε!·ναt ά.-πλως μιά έπέικτα
, ν φuισιΙΧων α
σι ,τώ
Δί
ι ί,σ-θ·ή,σ,.sων.
-πιλη,?οφ
νουν
ιπε? Ν�ισόrτ ε?ες
, ο,?ί.ες
σιτό νου ,ά,π' •ο,τι είν,αι δυνατόν νά
, -θή,σεις. Οί
1>ώισουν ο, ί φυ,σι,κες αιίσ
_ αι
φυισr.ικές μας αί1σ-θή,σεις 6?ί•σ1χ,ο,νrr
σ' εναν, ιέι!.;αι,ρεrrιικά 'ΙΙ'εΙ?tωpι,σμένο
6α-θμό. Άν•τα,Π'Ο,Χ?ίνσντcιι
σε μιά
6α-θιμ(. ιοα tο,ν-ή,σεων πολύ 'Πεptrω?ισμένη. 'Ύ'Ιπάι?Χ'Ουv π ,ο,λλ!Ι. π ράγμα
τα που ,ουτε τά 6λέπομε <Jυτε τ
1
• ι
άκουμιε. Οί Σ ίντχις, η πα.?αφυσ
κε.ς ίιοιόrrη-τες Τηλε-πα-θείας, Διο
pάισε•ως, ΔιαΙΧ,οης,
.1Ι ρο,γνώ,σεωζ,
π:1.λι•νοι ρομιικης γ
, νώ,σ'εως κ.λ.π., ζητ,ο.υν να. έ1r�,κιτείν>0•υν <τον 6α-θμό
της ιά.ν'ταιπιοικρίισεως του άν-θ'? ώ'Π'Ου •σε έ!.;ωτ,ε,?•tΚες ,οοΙ νήσεtς. ,Μέ
qω των δυνάμιεων αύτ-ωv· γt'ν<όμα
στ,ε ίικαν,ο1ί να. 6λ'�ΠΙωιμε καί ν' ά-,
χ<ι,ίψ,ε πε,ρι,σlσ-όιτε,?α. 'Η έ.κ-rεταμένη
χιωp1 1;
αύ<τη άν�ί:ληι,lιt ,θά φέ?η,
ιψ,φιΙ6ολία,
α.ύ!.;ιανόμενο
ά:χαrτέ9γακrτο, ύιλι,κο φπ,pός στον ά.ν�·pώ-
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Πtν,:, ν•Ο1U. 'Αλλά •η έpμ
ι Ίι,νεία '!'Ύ};
έ.χτεταt,ι;έν�ης
�ύ·τ'ηc; άντιίλήψεω�
τω·ι αί,σ-θ·η,σεων ,θά δο,θη ά.πό '!'?
νου ΠΧ,?•όμοια μ' έκεί
· ΨΙ]\Ι 'Π'ΟU δίνε
ται ι;• Ιτην >Πηίπ'τωισt
των Χ<Jι\Ιώ'Ι
έν•τu,πώσ,εων. Τώ?cι, σ.ν ό \/•Ους εί
ναι ,π,ε?ιω?•ιισιμένος, αν είναι φίλαυ
τος, αν ε1ν:χ.t
Π•?ΟΙΧαιτεtΪλημμένος,
τότ,ε άσφ,αλ
, ω; -ίJ έρμ ηνεία τ,ο,υ -θά
χρωμ:1.τι,σ-θη με ,τη•ν ϊιδια -πρ,οιχ.α
τάληψt.
λΙέ σ.λiλα ,λόγια, το γε
γονός της 'Παρατη?ήσεως
θα. �tα.
ι
σηαφη έ!.; α,ί>τίας της ύrποtκειμε
νι,κ ης 'Π?G,χα<τcιιλ·ηψεως, ·ίϊ ό�οία -θά.
ΠJ?·οbλ ηrθη ά,πό το ΨJU.
Τέτοια.
Βια,στ?Ο'φη γίνε-τ:cιι έ, ν σχέΙσει με
τά ιrυνή-θ η οειΟ·c(.ι.ένα. των αίσ-θήσ,εων. Κ:χ.ί .Sέv ύ,πiρχει λόγ<>ς mαρ,όμοια δια,σ·τ?οψη νά μη σuμ6η
'
\
'
,
ι
,
ιr,(:SJτιΙΧα με τις επε.κτεινο,μενιες α 1.σ-S.·ησεtς αν ·η οιε9,μηινωτικ
, η με,crιο
να
λά6η,σt του ν10υ
1 έ!.;α,κιο,λιο1υ-θη
είν,αι ·η ϊοια.. Τηλ,επά.-θε• ια, Διόρα
σι, Δια•κοή, Π?·όγνωισι κ.λ.,π., εί
ναι Οίλα 1tGlσ'Οtτ·ι,χες rΠι?ΟiεlΧ'τάlσεtς
των 1:χ.ί,σ-θ·, ή,σεων. 'Αm-οι't'ειλουν Ιπρο
έικταισι των έmιιστγ;μονι,κω•ν με-θό
ύπε?φυΙσι'Χα. φαηό
δων 'Π?Ος τα.
μ,ενα.
\
\ ,
\
'
Τ,ωρ�, ,σε μια.ν, ε,πι1στ-ηrο1νtκη με'
-θ1οlο,ο,, υιπα.?χεt Π
Ι αντα. μια Οt"t'τ,οτης
του ύιποικειμsν•ου ,κ:1.ί -του &νιτtrι.ει
μέν,ου. "Οπ>ως τονίζει ·η σύγχpο•ν•η
ι ειίμενο, εiν' έ
έιπιστiτ,t.ι.η,. το ύ,π,οκ
κείνο ,που ε?χΙο!ταt ,σε ,ά.νιτ-ί,θ,εσι με
το ά
, ντtικείμενιο.- "Αν αύ�τη εiν•cι: -�
πειρ!ιπΙτωισt ,στο έ•πίΙΠεΙΟΟ 't'ω·ν -π: αγμάτ•W"Ι, εiναι ποfλυ Πε•?t,ιrσότε?<>
1 ν. ",Ε),ιτι,
στο •έιπίm,ε�,ο των 1t?0Ισώ,Πω
στην ά.ν-θ,?ώΙΠι'ν'Υ\ ,σχέ,σι, ή άντίλ η
1
ψί ,μ,ας Ιοια1στ:?έφετ'αι,
καί
τοϋτο
όφε-ί,λει rται στό,ν ύ,π,οιχιεφ..ενι,χο ιrιια
ράιγο'νιτα τ,ου νο,υ. Σέ μια. 1tο•σοτι
κη έ/Π!fχτα σι -τ�ν α;iιιr-θή1σ�ων, ό ύ�
,
1t10Ικεtμενικ
1tα.�αΎων πα, ος αι>τος
?α,μ,ένεt α-θtκιτοις.
Μη1ν άπ•ορ• ϊ:τ, ε.
rl. J aε τέ�οια έιπ-Θκιτοοσι τα �αισ�1χα.
'Π'ρ<ιΙΟ\λήματα τ,ο,υ άJν-θ1?ώπ,ου παpα1 1
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μέν-οον α.λU'!α.- Γιά. τουιτι:,· ά.χ;Η�ως
ή χ.:αiλλι,έρ•γεισ. τών λαν4αv-ουσων
δυνάμεων , ο,π,ως της ι&ιο.ράισεως -χα\
-rης' ο'ιαοιοης
-Sε(J}ρείται ά.νsπιι-θύμητη. σ' fJλσ. τά. ά.λη-θινά. συστήΜπορ·�ί
vά.
μαιrα της . Γιόγ�χας.
Ιλ-θουν ψυσιΙGiλοiγι-χά., :χιλλα. σε Χ:ψ.·
μια. 'Ιt'ε?ί!Πτ(J}σl δεν JαΠ?εΠε
να.
-τ,α. gι,άJσω.,u.ε.
'Υ.πά.?χει ομως μιά.
Π οιοt.ιοιη
«χJπ>οψι qτίς λα·ν-Sά.ν·ο,υσ,ες ουν· ί,u.ει,
°"οϋ ιά.ν'ι9!?ώπου. Κι' άύ-τό οεv �χει
,σχ:έσι με την έπέ.χτσ.σι των αίσ-θ,ή
ο(Ι'εωv. "•Εχ.ει V, IX. ΧΙΧ.VΎ\ οχι με. 't(; Ι
-περιGι?ι,σμό των αίσ,-θήσεων, άιλλχ
με τό· ν πεοιΟ'?t'σμό -ro,ί.i σ.ν-θ-? ώπι"ιου
vοϋ. Τό νά. ·χαΙταrρί.ψφε τ,οuς πε
pιο,,ι:�μ�· '�; τοϋ ν·ο ϋ ε· Ι,;αF -θ�σιlκr,
ηπτη οιάιχρισι ΙΠ?Ο·
, ερό,λ,
.
-για η'JV :χ,μ
-σώπω
, .v ικαί 111900)'\υ.ά.<των. Κα.1 ο-rαν· oi π
, ειρι1σ:οιισ;μ,ο\ τQϋ ν-οϋ ξεπsρασ,-θο,ίί'v τό
- τε γί.νεται χα'ταφαν-η;
,στην σ-υνείοησι 't'ο:ϋ ά.ν-θ?ώπου μι:ι
vέ:χ, ί'οιότης - �οι&της 'ΠΟU μέχρι
τότε, εΙχε παΌ�είνει
·χρυ.μμένη.
Ή ίο,ιότης αύτη χαrθ-ισ:τα.
iχανό
-τ;ον, αν-8-�ωπο, v' άπο'χτήση μια χαι-χατα;νοήσ,εως..
νοιύργια ιοιά.(rτασι
Γιαύτ7J'ν την ,ίοιότηιτα γίνε<ται λό
γος 'σ'τ7)V «Μιπ«!γiχοοgά,δ Γ,χιτα.J> ο
-r:αν μιλα. 'γι.ά. τό Μιπ,οϋ.νlτι οτι εϊναι
άνώτερο τ<J'ϋ Νοϋ. Στην Δυτιιχτ1
φι,λοfσ,οιφία αύτ:ό -πε·οιγ
, ρά.φε-ται - ώ,
. διαιf'σ,-θ·η1σι,
μια. ίοιιότ-η ς . ιπου ξε'ΠεJ?Vα. το,υς πεiρι·οφιισμους τοϋ σ.ν
Ji?ωιπflv,ου νου.
, χ�ε α.ν-θpω
ΕΙν,.,ι ·ουνιαιτόν γιά.
πο, να φ-θάιση, σ' αύτην τη νέ-:ι. ιποι
ο-τιιχ·η πείοα.. Είν,αι [ν-:ι. μοvοπάιrι
ένΙτ.ε,λως σίγσυ90· γιά. να τό gη.J.α� ..
τίση. . Ή .λ-:ι.-νιθά.νουσ� ούvsιμι τη.;
Διαιισ'ι.<\·ήσ,εως . μ,ποpεί να ξυπνήιση
σιτη σ"υνεf· ιοηlσι 't"Oίi ά.v-8
ο: φ·που οταv
.
ό vοϋς , ·εΤvαι η·ριψ.ο;. 'Έν ας τέτοιι.' ' •
• \'>οε\ ν' ,σ,σχ
• ο·λειται
ο-ς νους
στο
να -ερμ·ηνε&η -τα. �ε,ο ομέ'ν-:ι. -των ιαίσ,-θήσε
ο�·ους της_ ίοιχ
, ης τ<Jυ γνώ
(J):V με
σ,εως, ά.λιλά. ά.φή:vε· ι τη Σοφία !της

Δια�σ,-θήσ:εως νά. · cpωι.ί:ση -την ,χα
τιχνό -ησί -του. 'Βέ�ι α.ισ, ό vοϋς �τv·
έ!χεί•vος Π>Οό έpμηνεύει, ά.λλά.
οί
έ:ρμηVΙεiες "t'()U μmόp�ί v.ά. &ο&ϋv
εΥ-τ,ε με �ρους διχης του, γνώrσε.ωι;
εΥτε σιε 14ιοος 'τ'(),ϋ φωtησμο,ϋ . -iroυ
ερχρται σ' αύτόν χαιrά. -τη στι�.,ι.η
της ,σιγ.ης. Ή έ.χτίμηΙ<rι ένός γα.- νιο,u νου •εiναι έJλεύιθερη άnto
λή
."!,
),
προlχα't'ά.λη: ψι ιχι' έπι:μι
, έ.νως εiνα:
τελίεiως ·ά.vτι1χειμε•νιΙχή.
1
Τό -θί,υ.α πού _πρι-:ι.γματεύομα.:
.
�f;
. ·,;
είναι: Ή ε?ευνα. _των ά.νερμΎ'/'Ιε�-·
',.,
:4
των 'νόμων της Φύσε.ως ιχ-:ι.ί ,ο-ί λα·ι
,θ.άv,ουσες ΟU'V1ψ-εις σ"τΟ'V ν Α�ω
ΠΙΟ. 'Η ·ε?ευνα 't'ωV λσ.ν-θ-αν-οι:ιιrω·•t '>••
:,·
δυνιψ.ε,ων μπορ'εί
να γίvη ε.!τε.
.'7
'Π'ο,σ,οιτιικό έπίιπε�&ο -της διαρά.
,J_.
σεω
�
· ς, -τηλειπα-θ-ε.ίας κ.λ.,π., ε!-rε.
κατα. -,μηχος της ΟΟ't"Ιpα'Ποϋ της Δι
..�
!;.J
αι1σ,,Sητιχης ιχσ.ταν-οf/σ:ε.ως. _Ό τί
--�
τ1λος της όμι,λύ:ι.ς μου· συν-δε.ει -τίι;
':f,
λα:ν-8άv:,:..σες ·οuνάμεις -τοϋ 'Αν-θιοώ
i•
πο·u ,με τ·ην ε-,ευν-:ι. 'τ•ω'ν ά-νεξηγή-_
�
τωv ν-cμων τη; Φ&ιrε-ως. Κι' - έ-.
i
πομένω; πο·cιχύπτει τό b,ώτημα :
Τί εΙvαι ·η λαν-θ-άνουιr:ι. α.ύ-τή ού
να4J.ις, ή •όποί-:ι. -θi μiς -χ�η iχα
Ή-.!
ν,ους vά. έ.ξιχνιάισ,ωμs rroo; ά.vε.p
μηνε&τ<ου; ν4μ,ους της Φύισεως � .•
Και -rί ενν�οια εχει ·η ερευν-:ι. -των
ά.νε,ρψfjV'Ε\)Ι'!(J}V �νό,μωv 'της Φύσ-_ψως'
Άιrφ:ι.λως σημαίνει -τό !;ε-σΙΧά.λώψι
-τοϋ ιμUΙ<r'τη,ί,ο� τη; ζωης. ,Oi ιά.'ν�
ξήγη'τοt νό�μοι
εί1vαι ·η εν'δειξι
-της υΙΠ'ά;?ξεως ένός μοστrηp<-ου. Σω
στα. ε7 ει ,λεχ-θ-εί οτι ή ζωή οεν
�τναι lνα πο· όιgλ η,μα για να λυ-θη,
εiν' �ν:ι.
, μυστ·ηοιι:, προς ά_ποιχά.λυ�
ψιν.
�Η ζω�η είναι ,γψ._ά.τη μUΙσ<τ·ήpιl)
χα1 ·οεν -εiν:ι.ι 0�1σ,μέv10, ιrτόv ά.ν'-θ-pώ
πιv.ο νeιϋ ν' οοπο,χαλύψη το μUΙστή
οιο το-...-ο. 'Ο Μά.ξ Π λά.νικ , ό μ�
γάλος έ.πιστ·ημωv της -θεωρία;
QUAJNTUιM -στα. φυ,cτιχά. λέ.ε-.:
« .. , ·η έπιστ·ηψfj &εv εfv-:ι.ι . 'lt/J·
-τε
-θlσ ι νά. έξ·ηffιση. ··-πλή{)ω�

-i

σ.το

'

σ'ε

_,

.

,

'

ΙΛΙ:ΣΟ:Σ
χ�ί "έξα•νtτίληrηκα. το ,πρόt>λ·ημχι. 'Που
_Βλέιπομt
· �χε- ι ,ν' χντιμε-τ-ω�πίσ'η.
,σ,ε 1ολες, 'τίς (rο'(",<.ρο,ν,ες έ-1ησrt'"rμο�ι'ΠρQόlοlο,υc;.
ο-τι ·η λ.{jσι ένός
:Προt>λήματοi; ,άιπιο1κα,λ&πτει μο-νά- pιο έν'ος α.λλου ΙΠρο· 
χιi. το μυσ�τή
ιt
��λήμαιτv,ς. Κάιθιε 1κ1001 υ1φη 11"01) φ�θ&.vομε μας «m-ο,καλιύπ<τει 'ΠΙΟ mέρα
μι�V αιλλη ΜΙ?Uφή, Π ρέ,:.ει να τό
, �εχ-Sοuμε α�το 10-ά.ν ·ενg, t>αρυ καί
-άιδιά
, ψευ�στο γε• γο:νός».
"Ετσι σε ο�λές τίς έ1ϊισ,τημ.ο-νι,κε;
ιέξ'tjγή,σιεις. της Φ�σε(J)ς 'ύιπ,ά,ρχει
�
'Π'ά:'Ι"t'α ιχ.άιrι πο-υ μ,έ\/Ιεt ά.ν•εξήγ'ηΦο.
., ·, "Γδ νά, 1κρψrιο�ε 't'ην, ί'δια. έ.πιστη
ι:.,- . . μι;ιvι1κη ΙJ,έιθ•c�οι ιtτά. ύ1t:ερφυιιrι.<ά. �α..
:σ�λει•α δεν -θα. μiς κιψ,η ίκαvούς
-iια. ,λόmωμε ,_()_ μύστήριο της ζωης
ΚαJι της ·ψύισ-εως: Μι.ά. 't'έτοια έιπέ
χ
. ταισις τG}
: ν έ1tισ-τημ,οyι ι,κων· . μJεi-θό
.;,ωιν Ήμέσω 'τη, Τηλιειπ&-Sειας κ
- αί
"t"'ijς , Διοi?άισ'εως, μιιt·Οi?Ιε1 νά. μας έ
:Πι�ρ;ψη • v,ά. ιsξ ήΙγ'Τι\άιωΙμε.
καΙπως
πέρισtσόιτ1�ε, ς ιλειπτ·ομέlοιsιες 't'Ύ]ς ζώ
"ής. "�ως- το μυσ,τήοι,ο της Φύ
-σ"εως δεv π
, pόκει'Ι"αι . νια ΙΚατανοιηrθη
.με -τη.v Q'\)(11(!ώιp1��ιrι καί την έξέιtα
cι λείπτ<JμιεΙοει,ων. ,�Ιια τέιtοια ιπ-ο
'r;� .Λα · -θά. μας φ�ρ·vη δια.ο,χ.ως ά.
, vη
τ•ο ά.ν•εςήγητ<i
v,έιτιώιπaυς.
μυ
-ά'τήριο -rης ζωηlς.. Κι' �τιr, ι, γι17, τη·ν
· _v νόμων
lfρέ-υ•vια. των • iνΙεο. μη•ιε·ύιτω
-της Φύισ�εως, ·αύτ(J · ιπου χρ-ειαζόμα
<Ι'τε εf.vαί, 5χι ή 1\"Ο'G'Ο'τ!Χη · sπέκτα
.;_
:σι _τω'! .οοί,σι-θrήσιε.ωv- sχιομ; ά.
, vά.γικη
άιπό μιάν ,π,όιοιτικην iπtκι:rα.ιrι τη;
.' .,

�εc;. .

�-
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Ο'υ'V!�ιlσήισε.ως. Τlτιοια ;ΠΟ·ιοτικ
, η ' έ
π,Jlκ-τ·αιιr, ε·ίvαι Sυναίτη μόνο Ο't'α. �
: Π Ού κα-ταυγά.ζεται
ό νο-ϋς -τ·οϋ• ,ά. ν,θ.pώ
' ·
ά.πό έ.κεi·110, ,π,ο-υ κϊίτΙαι πέραν αύ
το,ϋ. Μόνο ·η Διαίιr-S-rιιrι ψΠ'ορε'ί να.
κα-ταvιο-ή.σ-ή . :,.ό μυσ-τ-ήοιο, · 't"Ί)ς ζω
ης,--.μόvο το BlT DDHI μ-πο1?ε'ί νά
δώσ·η · 'στον �V-θi?ωΠο 'την κα-τανόη
:
σι των· σvερμη
,νεύτω'ν νόμ<ι>ν 't'ης
Φόιrεως.
'•Το να ,έξεr:ά,σ,ωμε λοιπόν, 't'Όυς
· ς
άv�ε.?μ·ηv·eύιτσυ- ς v:�οί,)ς της Φ&σ•εω
καί τις λαν•.9-σ.vουmες δυνά.υ.εις στόv
"Αν-θ'ρω:πο, ,είναι vά έξ1°χν; �άζωμε
.'t'o μυιrτ·qριο, τ�ς ζω-ης μiσιω. έκε!
v-ης· 't'Ίjς ϊ�ιότηιr-ος, ή ό:11;,ο�α υπερ
. t>αίνιει·: 't'•O·Uς ιΠεοιο, ρι/σμ-ο,υς τ_οϋ, !X.V··
, -θιοώπ-ιv-ο-υ νοϋ. Σημαί.vε,. μι�ν δ ,_
α,11ιr ,θ.. ·η τ ι .κ ν ά ν -τ: ί λ η ψ ι ,π,011
εΙ.ν-α.ι δυ-να!τη •κατά -την ωοι'α. -rης
'Π λ ·ή ρ ο υ ς (Τι ω '7t η, ς,
οχι 'ιrόσιο
της ιr. �ωπης των λέ!;.εων &σο 't'W. I}/ :
- ε.ιά σ-ιωiπη
. Ν,ο, ίi. 'Εκεί, σ't'η ·οα.�9
·,·
του V•O·U το με.γά.λο μυιστ"ήοιο- τ-ης
ζωης άιπ,ο.καλύ.π-τεlται. Σ' �να 't'έ- : - ·. ·
τιοιο,v, �ν-θ?ωιπο, οχ-S,εια,; ιrιωπης ·η
Φύισις, εΙνσ.ι ·ιrά:v, l'Ι'α. άν-οικτο οι�λίο, -� οέ,ν ,jπά.οχ_ου, ν. νόμοι ιιcο· υ·
πα•οοομένουv ά:ν:εξ
, ήγητοι σ' αύιτόν.
'Η Φύσι :άmοΙΧ�λ&πτει ο· λα τά. μυ,ιr-:-ίκά. 't"Ύ)·ς ,σi- 1κε'iνοv ιπ,ο,ύ την ,π,λη-·
ιrιά:ζιει οχι μ
, ε την· ύπε.ρ·ηφάνεια του
ν,ο,ϋ τ:ώv γνώιrεων, άλλ� με -τ'η�
i Ι
, τ1:χ:1t1ει,νοφο.οtιr&νη τ·ης ιrοιφιας
τη;
ψυ�ης.

η
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ΚΩΣΤΗ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΗ Τ ΙΣ

(Το βιβλίον

τηs Σοφίας)

Κριτική τοu κ. Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ.
άπο το περιοδικο ιιΠαναθήναια»
π·ο,Uιλι:;υ μιi.:; είσ:Χ.γΞ1: ιστ�η σciΪίι:ι; τών

άv/"9-ι:ι·ώπων·. fl-I

1t1iί::11.

-τι::,ιu

y!,ιιετ:χ.t

Ζ9!υσο; λJ;y,o;, '1!τ:,, χέοt'J.
του Χ.
�1ειλtσ1σ�χ..�οιπ,οιύλο,υ. ΈΌ:1ω ε1ν�ς ΟΟν
�?ωπο; χ1cιυ?:χ;rrΤμε, , ί'-δ?ωσε,, ά,λλά.
ό κόπος τοιu εοωσl& χ1:χ;;·π1ούς. 'JI
' 1 το,υ,• y•νωσ'r'η'
' σο,:p·,:;JJε-' νη σιχεψη
<ρtΛJΟι
)'..JI ά.πο 1ψfν ( εy•?:Χ.�ι;; φιλο:;ιοφιχά.
gιgλf::ι., χι εν::ι. -θ.ε1::ι.τΙ?t1 ΧΟ ε?Ύ'-J «Ό
Κοιμή1,η:1 >, τποiύ εΧΙ::t(J.'& Π.(;ιλύ χ:χ.λ-η
έντύπωσ·rι) μα; ι,::•:χνε1?ώνvr::ι.ι ά.χό' 
μη μιά. φc,?'ά. χ::ι.-θ•:tι?·'J,
στ::ι.'91:;Ι?"fJ,
ι::ι.τί
κα..ί ύ> ?ψ:η.
Π
::t
,
\?
Υ,μ,α..τιΧ"ά.,
Γ
.
Χ9 ειοοζειι-1.:
ό ? -θή Χ?ίση νά. στ::ι. -θη; μέσ1α.. στόν lyx,o τ•ών bι6λίω,ν,
τ,ώ,1 έΙΠιy?, 1:tlφων χ1::ι.\ των 1/;ε•:?Ι;Ύ?ά,
δ,τι
ι,;ιωv yιά. νά. Χ:1?φο,λ:1y·r,Ισ,,1:;
ι
χ
χ
σιμ
π
ί
πιο
?χ
χ
λ
ο
·
ό
•
l'lti o·
::ι.:
υ rι• , ύ :χ. ει.
'Ο '1ΙtJΎΎ?:tφέ1:χ..ς πέ.?1::ι.σ,ε. τ·η ο-τε.νrη
rπύ)J·rι χχί b?έ:-θ·r;x•s μΙΠcο• !σ'τ,ά.
σ. το
�UiμJ'J. ένοι; χόσμΙου o)Jo πv1ευ;ι tχ
χ,�ί ψυχή. Τά. Ίvι3-ιχά. �πη,
τιά.
Π Θ?σ�χά., τα. Κινέιζι1κ=ι..
1 , "='α fFA'>?:t1f
ιx1:x.., τ,ά, ά,?χr::tί::ι.ι 'Ελληνικά, τά. Άμ,εψΥ,:χlνιιχ,ά., τά iΕύ?ω'1tΙ::ι.ϊχά. :χιzί
τέ.ιλο,; τά. νο1ϊλ.λ-ηvιχά. xείiJJ;.v,:xJ
σ,υμ,
χοφ,φο1λο1γ·ή-θ·ηχ:χ,ν,
· π-ήχτ·η,ΧΙ::ι.ν
Χ1::ι.ί δ·φ.t•ΙJύ?y·ησ•'J.'1 το bιbλίο
-rης
σ,ο,ψ[,::ι.ς, , 0W
, ,?ΙΟ σ'!Ο ιrημερι 'Ι? 'Π':Jλυσ.
<ΥΊ.W Οι χ�\ 6:ιι::ιι:χ,νι!ισl'J.έvο, σ.νιθ,�ιωΠΙο.
ίΜέ<!Ια. σε 2-86 ΙjΙωJίδιες ό Χ. MιεJ\Jti(f'1

<!Ι!Χ.?όπ:ι':Jλος σ•υγχέ, ν't1?ω•ιrε oyxιj, σ,�
�fιχ;, τΟν τr�ζινόμϊtjισ\ε. ε�ιrt 'Π!ΟU ό ά.
νι'J.γνώισιτ1ης 't"OU �:�ί,,υ -θά. b ? εί ο,τι
τιοιϋ .)'. ι?ε• ιάζετ1�,. �Ια.ς εa,Ξι�ξιι; ιπα>ς
Ο Χόι::ΙΙ,!J.Οζ εχει :lΠέ?Ι::t''Ι',ΙΟ πλά-rι:JΙ;
XJ'J.t χ:χι-θ·r,μ�ει?ιν,ά. γίνε-r::ι.ι πλι:χ.τύτ1ε?•Ο;, . Σ-r.ο ΠΙ?'οιλογ,ιχό τιοι υ ση:J.,s1ίωμι:χ.
ό σ,υγη::ι.φi,:χ,; μiς λέε1: πώς έχ,ειίνι().·
,πιJύ σ�υγκ.έΨt?ωισΙειεiνιχι ((ιμι�,ρtκlα�
φιλοσ1c19ιχοί .σ•τοχ_:χ.ψ101:, ά.να.φι;.9όμιε
ν,cι: χ::ι. -rά. πρ101τίιμηισrη ,σ•το, ν ΠΙ,1:χχ
, τιΧΙΟ
dί ο δ ι1:χλι εηLέ, ιν•οι:, π1ρ,01σιε,zτιΧά
άJπΙΟ•
άιvε., yvφ?ισμέ'ν::ι.
, η φιλικά χ,,ί, μιειν,:,,,.
Π0:1λύι-τψ.10,: 6οηrθ,ΟJί γιά. τ-ήν ά.ν�ρώ
πινη ιrυμιπε• ?, ιφι:;1?ά>},
'F'μι .ε.ί; Π'?C•σ>θέ-rl(JΙUΙμJ;;:
«Σ-r0ιz:xJt,.1Joί - όδηγ,,\ γιά. τον α.ν
, μα,σίι:χ. rr-ϊi,
-θ-?ωπο». Αύτ·rι ε!\ :::-: ·η ση
, ύ, λ1κι,
έοy:χΙσ ί:χ,; -r�υ χ. Μιε1λισιJ':χ,οc1π,
έ.?γ�:χ1σ1ί:χ. έπ�:πιονη, ά.},λ ά πciλύ χρή'
'
σφ.η ση1μ,ε�,::ι. πιου ο ιχ,�•' σιμ.'c•; ιπ1::ι.,;;1::ι.1
1t1χf �t άνε.�μι .άτ,t,11tQς κ1:χ.t ζ·ητά r½·
λύτ?ω σ-ή '!"Ι?•t> ,στο ΠΙ'Ι ευμ1::ι..
Α ύ"to
Π'C,u ε, Υ,ο,:φ,ε ιrτο Βιι�λίο -r'i\; Σ,:;,φί,,
'
'ί
,ι
ι
Ιc...
α.ς εΠ'?ΕΙΠΙε να. ε, ινι:,,,ι εριy,:;, ομ,α�οο,ςΚ::ι.ί
μ,
ό
ν,
ο
-rά
φιi
λ
ιχσ.
ά.'f-θ?ώ1πω,ν.
't'Gl'J ΧiεJ:μiεv::ι. νά. σ.νΙ'J.Οt'f)ΙΟΙUσ'ε ό σ,υλ
λέχ-rης
π:χ.λι -θά. δι,Μ.ιιωνό,τ;ια.ν
κόπος τοου χ:χ.ί πάιλ: ·η ωΜητ,ις1> -θ1ιχ
·ητ,,.ν ν,:χ; έσι:χ,;,ί ώ,;;ιχι ό'r'α.τΙοι δω1ρ1ι1
σ•τ'όl"I σ. ν-θιο,ωm�,ι.
. Γ. Μ. ΠΟλΙΤΑΡΧΗΣ:
(

ο

ε

,.
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ΠΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23ος

Ό -θιά.ν,:χ:,•ο; τιο,υ Π άι1t11. Ί ω ά.νν,·η
23c,υ ΙΞJ, iχε bα-θι..ιά ιάπήχησι σ-' 3λο.ν 't'ον χ,όσ,μιι,, λόγφ -rη; έξ:1-tρ ε
προ(!Ιωπικότ·ητ,ος.
Ό
-τ:χ ης το
, ,υ
'Ιωάννης 23ος ά!π.1κλ
1 ήθ·η « ΙΙ οοπ,::χ.ς
--rη; •Είρηνης» κ•:χ.ί «Έφη,μiptΙος τ,ο,υ
ΚόσψJου». 'Υπηρξ,:;v lν:1-ς -θ.?'Ι 'i1ιrκ1ε1υ�
't'tX'Oι;' ά.ρχηγός, πι?>υ κ11.τιενόrJ<r� 't'Ύ)ΙV
ά.νά.γχη για "t'ΎjV Έκκληιr
, ίχ νά ιrυγ
Χ?Cιν·ισ>θη χ>α-ι 1\iα ά;πιχvτ-ήση pτ' σ;ν�
1 ήrμι1.'t'1:χ.ι έπ,ί της, γηςι .
-θ.ρώπιιv.:χ.. Π'p10�
�l'Π"'Τ]Ιρ'ζSΙV άχ,όιμιη -κ1:χ..ί χ,υ.ρίως
.'εv,χς μ..γά.λ•ος ιειί1?ηv1 ι,στής.
Εiς την δlημιο,σ,ιειυθ1είσ11.ν 0-ι1χtθή
χην 't"ο,υ, ή όπ,οία κmη?τίσθη ά.ρ
χ,ικως '1:10 1925 ,σ,υv,ε�πλ ηρώθη όε
το· 1954 χ,::χ.ί τ>ο 1951,ό Πάπιας ύ
"ΠΙ?•γρ;qJ{!λ.ί�ει O>Tt:
«Γ1wν-,γ81 ..ίς ά,π,ό πτ�ωχιους ά.λλά
έν'τlίμ;ο1υς γ,01v,είς, 1εiv.:χ..ι
i&ι•αιτlρως
ιεύτ,υιχης �ιότ,t ά.1t10-θvήιrκ1ειι πτωχός,
1 λό-11ως
ιπρο;
δiιlbtit φ;ο,1.ρ,:χσ1
, sιν άlν:ιl
τά.ς άntι:χιιιτ-ήιrει,ς χ1::χ..τά τάς π<οι?tσ<τ1ά
ο-ε,ις 't"'ηζ ά:πλη,ι; ζω,η; π,αν ο,τι ά
tπέχτησιε».
Ό ilo.doo!"tlaιpoις
γρ:φ.μιχ:r,εύς τw
ιχιχΙρδι•v,άJλιος Κi::χ.ΠΙο,�!ιλ:χ. •άπεκά.λυψεν
·�τι ό. llφτ'ίφιξ άπ,έ,9..αν,ε φο�οιύ/»ε
ΙV'Ος v.έlo,v 1t1αγχιό.σ1μιι10,v Π'όλ1εiμιο,ν. «Φ,ο
�Οlυ\�::Χ.t, φο\ι'Jιοι�μ,:χιι, ,ε,!πεν άΠ'ο-θvή
σ'Χ•ων ό Πά'Ιt':χ.ις, φ,01�0ιυμιχ1ι O't't -rα
rrέx νια. μ,ο,υ 6.υv.ατόv ν,ά έμΠ'λ!:1-κΙQ,υ,ν
-εiς ά)i).ο,ν πόλΙφJΟΙν»,
ιΓια το,ν ΙΙt'ό.λιφJΟ< εΙχε πη: «''Α.Ν
- cιιχιί ό Θε.ός 'Ι/Ια το άπιο.τρ'έψη .έχ,ρ,αγη lνια.ς κΙαι'Vο,�ριγιΙΟΙς πόλlφ.0ις,

αλιcιυς τ,ο Uς λ χ10ύ1 ς Ο ΘV ,9. α 't"O.Uς π1ε
�ψ,έν01υν ( τέτ1οι,χ ιεiν,:χ.ι τά φρικια
στικά �πλι:χ.. πιο,ύ -θιά χρησιι,μιο1t101ιη
,θ.ι,υν r;' 'JJύ't'όν) πι::χ.ρά φ,ρικ1:χ.λέχ χ1α
τ:χ,ιrτρ1c1φη χοοί έ.?'είπι,:χι--.χ,χί αύτΙ?
άν1ο1ξά1?τητ1:χ.. άπό τ;ό αν εϊν,::χ.ι vικη
τέ.ς η νtχημ,ένοι (2-7-1959).
• λπsχ;.ιο•υ.ε, τ,ηνι 1είρήvη, Π'ΟU 6α
ι t σιtην, i,σιότητια των οπιλων,
σf-ζs, ιτ'1J
έΠ'Οψ.ένω
ί�ίσιΟl??ΟιΠ'(,:χ,
't"Ου
, ς <rτ"ην
τρόμιου».
"Η-θε.Ονε �iφήνη rrτ-ηρt
�μJέινη πά.νιω ιr-rην ί
1 ,wο,ι.f,χί:χ. φπι
στιο,σιύνη. Είπε: «Ε�ρήVΙη στ·η?•tγμέ
ν-η οχι σιτό φόα0ι, στην χχιχυ�οφίια
ΚIΧΙΙ ά.μο,ιιbχί:χ.. οιrrτιοοκ1τιιιότηιtα· ειi
ρήvη π,ού
, -ι:ην e>ιασ<φ1Jλίζει οχι -�
ά:πiεtλη φιοl�εφης κ,:χ.ταιrηι.φης 1t101u
,9.ά ισιημιείωνΙε την
όιλο,Κ'λ ηρ,ωtttκη
έρε,ίπ<ωσ<η όλ&κιληρου, τιου ά.ν-θ ρ.ώ
πινο,υ γένιους, ά.λλά 1ε,ίρή
- ν-η π>ου έ
1 τη 'tlx�
δlριαιώινιεlτι:χ..t Π'οονω ιrτην· σωιr
ξι νιόιμη,σιη των άν-θt?ώπ,ιν,ωv σχ έ01εων- "t'ΙΙΙ; η ιrτηρ,ι γιμέ-η1 �την iι.λήΙ �μJφωνχ με -'r'η
-θιει•χ, ψτt•Χ'('μένη σΙ
Ο.t,Κ1αJt1Ο1σύ'ΙΙΎ}, ζωlV'tαιν ..μέ1νιη ά:Π'ο τ,ηV
γεννχ�ο,δωιο,fχ καλ ·πρ,χγμ:χ.τ'Οnt�οιη
μlνη μέσ:χ. ιrτην έλ,ε•υ,9ει�-ί1χ. Αύη
ί'
t
'
,
\
'
εινιαι η ,ειοηνη, πο,υ λαχτιΧΙρα ζωηρά τ>ο ά,ν,9.ρώπ,ινιο γ.ένιο.ς, ιπού -r;ιη1ν
λι1Jχ'tl1J?ά 01:χιv lνια. έξχψετικό Π'Ο.
λύτψ.ι, -θιϊuιό αωρι ο δifχως τό όπ,οιίιο
δέν ε1 ίvαιt &υνιχ-rό να Π'ε.ρtμένιι.ψ&
ιέιπ�ο,tΧΙ()iΟ-ΙΟιμ'Τ(!tΚ η
π,ριόιοιδιο,,
Κ χιυ.1μt1α
κ•χμμιtά οια.Ιρικη εύη!,ΙJΙΞΙ?•ία χια,\ κανέ
"Jα ά.σψ'JJλες μ,έλιλ�οv για τις ν�έιε,ς
γενιεές, για 'rlς ιο,ίχιο,γέ'VΙ&ΙΙSΙς
X1U
γιά -.ά ε,θ,νη. (H.5.i.963)'•

150

1 Λ I Σ Ο·:Σ'

ΕΙ,χ:s, ιχmt'αJδιχάσΊε,ι τίς φυιλιετιχές
�ιώ,ξ,ειις. Εί-mε•: ιι'Η ·9λιμμέιΨ1f ΊJ.Ια.ς
μι2Ιr'ια.
Ι ,σrt'{JΙfφεj'Μι έ π-f σ-η,ς ΙΙtΙ?-Ος Τ.α.
σ.�:ι. τέχινα. τ.oiu Θsου, ό=οοήπ()ι
τ.ε, ιπ,ο,υ ύιπι�ιφlοGiυν έιξ αίι τία.ς τη.ς
φυ.λης, �ην όm:ιJ,α. ά.vήx
r v 'ή των
· ι.;J
οίχ<Jνομιχώ•v σ,υ,ν.,9.ηχ'ωl\l ύ-πό τ·ίς ό
πΟ<ίες ζο:υ·v, σ,ωι,9η,χ·ω.v ιπ,οl),ύΠ'λοιχωv
!Π'Ο:U -Π:ΟιΟιΧ.Ιαιhου� ά.ντ,Ισ'υr,<_ί:ι.• , 1η ,έ ξ rxiί
-dίια,ς των· 1tε.?!IC�1ισ: ιμ,ω11• φη_ν ·σ,σχιη
<r'l) τ,ων ιpυσηώv χ:ι;ί Π!ΟJΙ{τι,χ.ών
τοιt)ς · διχ.αιωμάrrων. Τ:ι.υιτιόχοοv:ι., οί
λόγοι μ.J:tς Xl:t?Oto, ·Gyxλτη•; συμπά.
-θιειιας λl:χ.χτα.?'Qiυιv· να. οfξο•υv μέ�1..
,στην χ.rω'δτα.. χ.χ;fJ.εv,ος μιά. εχ.φ?·χ�ί
χ•οιστι•χ.νι:χ.ης,
1σ'η' ά.νtθιοώπιvης
,
ιχ.λJλΙηλiε.-rγύ·η.ς». (17.4.1960).
Ή τ<ειλεl ιυτχ.f,1.. τ!Ο<t) έγχ.ύχ.,λιος 1t101υ
έιξiφ.όrθ,η λίΥ,ες έ:tίcΙ�μιά:οε; Π'ο\ν ά.πb
τ1ό -θ-ά.vχ't!ό τιο,υ, �ωpιιcιλίεχ.τιχ.ά συγ
χ-λιόνιmε τόν χόσwο. Γι:ι.τf �<JΟ•?:
πτει την μισχ•λ)Jοiο•οiςίιχ,. (J.Π'),0,0•Mt't'Fι!
τ<αν σ�τ,ε:ί ΟΙΟΙ ισιυι11.τηο η-'t't c;,:.JJo χ. α) 't'1} ν
σ,ονηιr,η κά.,9,ε χaιινοι ύ·?γιιά; χοινων•ι
: 1..ς, για:t1f �JJεισ�χ χ•ηούτ'τ1ειι
Dιlη1ς ,ίδέ,
την άνά.γχ·η, ένός συγ.χεφσ1μ.οϋ τω·ν
,σ-τtοιχ:εί-ωv, των δύιο,
φιλο1rοφιχω ιν
,π,ολιτι-χω.\Ι σχημιάιτιων χάι.ω
WΠ'lJ τα. όr.οί·α. ζη ό χό σ'(�οc, .

�·:ι!ι

ΥΠΕΡ ΠΑιΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
Ό χ.χοδινάλιΙ?ς
'.Ο.;,
ΜΩ,άv,οJ
, ε
Τζιοιg.&_νι Μπ:χ-τί,σ<τ:ι; Μο•ντ-ίνι, έιχλ
•
ί
ς
Π
ά.πα.
ς
κι:ι.ί
λι
χ
:
G
ών
το
ον�
ε,
γι
ΙΙ α..ϋλο·; ό• 6?,ς, -θ!ε�ωοεί τ :ι.ι έ.ξ \Ίrο:υ
με τό,·1 'Π'?'οχ
, ι ά.τιοrι.ό τοιJ 11φοοΒ·ωτι
,.Jόlς, έι&·ryλ:ωiσ�ειv αiλlλω•ς 't'ε οτι ,θσ.
Π?'ΟΙ'i_.ωp·�σιη έlπί τά !χν·η ΠΙΟ,J.•
Στό ποω't'10ι μήνυμά 't'0U
ποός.
το,ν χό.σιw, έ:τόνισιε.ν &τι -� ένιτ�ο�,η
<ι' Α '(!Χ>Πα.7ε ,άιλλ-f�λο·υςJJ, άιπ�χ:ιτ·εί, έ-κ
μi?•Ου
' ς ο• ),ωγ --;ων ιοοΨθ. οώ'Πlω\Ι, π)
ιοιν -0 ι Υ.αί:t\/
�.ύσ�ι-ν χιαl συν·Sσιτη !;Ιε'
- ηv ""-i?'(J"f.·ην
την ν-'ηψιν μ.έτιοων δια. τ6c,η,9,ε�ίιας π-1·ός -rά.ς :ύ1t1οοv,:χιn'τύχτιους
χώyχ,;, ιιε,ίς τ,α,ς ό1t<JΙ[1ας τό- 6ιιοrt1ι-

c

,κόν έιπί1t1ε�v iίνιαι συχνά.χ.ις ά.νά.
ξιοιν, -ά.ν-θ!fιωΙΠί, ιvω·v /Jv-tωνJJ:
Π�� ι;
τιοίυ-dQ,
Π?-Giσ,fιθ,εσ1ε, �έ 00 ΟΙΠω; '!"(), . •
·
. χιοι�ί- ..,
π11ό6λ:ημια, f1Jε:λέtτ1Ύ)θ:η έ,π,ί Π'αγ.
Oit) οιλ-χμα'Χιο!ς, ΙΠ'{)ός ι6ελτ!ωσι·v· 't'ω� '
έί4�τ
. ιχων, :ΙJν-θι-η�ν. ι<'Η vέια.. έιmοιχη, η -ο-πtο,ια.1 ηρ�ι,σ,ε ·υ,;α την .αv--.: •
' '
ΙΠΙ6τηt'' /:%i με τας. _ ΧΙΧrt!:Χ.Χτ, ή�ειις ..
,θ.?ω
·εί·ς τό Διάισ�τημα.7 σιυvέχισ�ε, -θα::· · __;·
εχη, την ·είδΊχη,v ε,ύ-λιοιyίαιν ,τ-ου 1{� ί,'.
-οίοlυ, α.ν ο· ·ί σ.ν-θ.οω1t1οιι μ.ά.&υν ,vά.
άlλiλήλιοιυ,.
ιά.ν,�νωpίζ<J�.ν· ά;)..ιηrθωοe;
ώς ά.&ελφους μ.α.λλιο.\Ι ιπαιοα. ώς ιiJν
τ�χγωνι'σ'τάς».
'
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ΑΓΑΠΗ ΑΔΙΑιΚΡΙΤΩΣ
ΦΥΑΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.
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Ί,

, ηιάipχηιι;Π�
Ό Οίχ,Ο:υμ:εν• ιχός
Ά�9:ην, ,χγό,?'χς ,ειί ς τό Π α σχ χ λιν ό· ν
τ•ου
, μή�ιJtJJ'- χιmέλη�γιεν ώς iξη,ς:
<dOί«ειωθηmε τηv έv τοίς παιθήμα
σιιv vrnoJ.�orι, 'T'OU. ΤειλJ::ιω'τοΟ της πί
στεως ήιμών, έ,ν ίnrοιμιοιιη ψέιρονrrες
τό:ς θλίψεις τού. 6ίοu. Βιώσατε τηv
ζωηv ,ήμωv έv ,καΒαΙΡα ,καρδίι;τ, έο ά�:
γαιβη ΟΙv'Μειδήσ,ει, έv πίσ-rει· �
κιρίτω, ,έ); άγά-τrη ικαi ·είρήvη προς··
τόv έ>εόv κια:1 :mρός ,-,οvς ά.vθρώτrοvς.
,τάivτας, άδ ιιακ,ρ ίτ,ως · θρησικιείψαιrος_
· ικαi ψwνης. Σuμιτnληρώσατιε τηιv χαpό:v -rης '¼αισ:τάσειως δι' lργωιν ψι
.λαδέιλψοv 'Π1pοvοίας 'ΙΤ'pος τους πά
σι){?vτ, ας 1<αt, '!Τ1�νcιμέ\.!00c;_ ό:διύνψ,οίις:!>.,
υ-πα,, ι.-ε:• σιτον σ-·,,ι,ι;:1? ιν/ό
ΑJ.iλα,
έ χ χ λ 'ΙJι σ ι 'ΧΙ (j' τ ι '/. ό ιχ'C•:rμο·
τό τh -ά.λ·,,ιθινα. -θείοι π
, ινιευ'J.Ι:ι. της
ά.γάπης χω,,ίς οιιχ.χ\οfσεις η ύπ.
, ά.ρ-
Υ,ε:, ά.ντι-θ'έ>τώς, qηιχιτό ιπνε· υμα μ;ι;..
ιrχλ)Jο δοιξί,χ,ς ; _

·α.u

ΤΟ Ολ()ΚΑΥΤΩ:ΜΑ
ΤΟΥ ΒΟΥΔΔΙΣΤΟΥ
Συγχιλο1νισ-τιχ.rη ύΙπ·'ίΊι?ξ
- ει '·η ένιr:ύ
πωσις άιπό την -θΙυσιίχ
Ι ,· τιJ'υ Β<Jυ.δδι-·
στοιυ ι.ι,ονιχ,χρϋ Κοιυάγχ. ΝτΌ,ύχ., ό· Ό-·-πιοί,ο,ς, για. να. Ο,'�(JJα.?τυρ,η,.9.η χ,i,τ-σ-_ •
ιτ,ων δι,ωγμών ιειίς 6ά.?ος: της -θιρ:rr,
σκ.,.;! α;ς .τ 0•U ,σ,rό Νότ 1()1 aι ειrνάμ,

.. ...

.•.

ΙΛΙΣΟΣ

\.

ε

λιοιόσtθrημ.1ε μ έ -πtετιp sλια.10 χι�ι \ γ t νιε

i)!λl,ιχσ.ύιrωψχ. !
Ό Βο-ι>�:,στης μιο,
-να�ος . ύιmειστήιριζε. την i σ ΟΙ 't I μ ί σ.
δ'λων rτ:ών θψφκ,ιwμά.των ένώ-πιιο,11
'roU ΚJpιάιrΙΟΙι)ς 1 τι(,πιοtτ;',ε ιιrεφ,t σισότιερbι.
,ι._-r,μι:χ. 'ΠΙ.,.
"Ενα σ.''�ι.. r., κο
ι ιιηι;ι,' ου, στ1μ<α,σιι' (···
ε
,
ι
ι
t{ · : ιιr.ς, ,8ι ό't' σιχ_, \δόιν 'ΠJ:χ.νrτιο,υ ύ'Π'ά,ρχοuιv
•Ι"'
.. ' .•.ι,,· .,.
οtα.Χp<•σlει
' ς κ,:ιι' 1t1:χ.ρ1εμΠ10O1
"''ζοιν,ται ιο,1•
!
�ν-θρωιπ,,,ι νά. <�πιi.νε σ--τον -π,α.ρ«ο1εtιiοιJ>, .κι:ι�θώς �λιεΙγε ό αύτ,οlκ1άτω,ρ
Φριαιyκίσκιο,ς Ί,ωσή:φ, «κα-θένα; οcπιο
,& ΟiρΙΟ�ιχα.,t 'tlOιU)),
Γι·ά. 't'o όλ,crκ,:χ.ύ't'ω�α του Βιο.t)δδ,:
σνrου κιαλο.γήφ1,,υ, εγρ,αψε ό «Ά-θ η�
'ΙΙ'αiΟ•ς» της «Καlθημιε1ρ111νης» μειtαξυ
α.λiλων:
1

-<<Πσο' 811-Ja'C τας ά:δu11 αμ ίαι; μας,
. ,ταρ' δλοvς τιο:υς ήι9ιικους σνμ6ι6α
σμ,Qύς ιμα:ς, παρ' ο�ιην την �α"ΤΙpιΈ.ίαν
της ίίλw�ς, φΧΙΞ,ται ωpια που ενα ς τα
πεινός ικαλό-y;ηpος, εί� 6οι..ι&διστης
eΤvαι, ιείτε χιοιστιαvός. �έπωv τόv
θάνατον ται θ,pηq,κεvτικοΟ πνεύ;μα,.
τος, έξα'ττV\ώνεται έπ-ά11ω στη ψωτια
διά να τό άναστήση ! Καί έvω κ.αίε
τα1 ζωvnχνός, ιμάς l.ξασφα!λίζιει κάτι
'qαν π,ρωινην ,δρσ,σιάν, μας έιμπvέει
τό συναίσθημια οτι ά,τό l.κεϊ μέσα,
κατά την αύτόκαι.,ίv του, rι rrτuρα
γίνεται π,ηγη ,κάίλlλιοvς καί Ισχύος.
(Δεν άντέιχrw τώρα να μη κά,μω .μίαν
σύγ,κρισιν ι με-rο:ξυ των ΤΙCCΠΕινων .αύrων
φωσ'Τήιρων τrου Βοuδιδισιμοv κ, ιαJ των
ψωτοσ-600-τωv τοϋ ιμωCΧiμε:θανικιοv ίε. ροπείοv του Ί,pάν_ που έκίνησε τους
'πιστούς του ιε!ς ταραχάς, διότι τό
ιφά,τ,ος ή9'έιλησε νά ι5ιανεί,μη την γηι.ι
-ιrc>u έικ!μ�rεvεrαι αύτο ει!ς τοvς
άκ,τήμοvας 'IT1QV ;τ,ειvοvv )'?.
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

� .·.

"'·

k,. __ .

�
�;

, ιy εκθεσι·1
Εcς τήν 60ην έτησία
ιrη;
't'οιυ Ί ν,στιτιοΟΟ"'Οιυ Κ,άφ1νε1γχ1υ
Ούσ.σιγκτων, -πιου έο, ημ1,,σ�ιεύ-θrη τιε
λευτσ.ίως, μ.ετσ.ξυ τών α,'λλων ά.νσ.φέpεταt Οτ! τ�α. Χ,'ηlμ)IΚΙα
λιείψσ_να.
• μι� -ποιχ�ιλίια.ς φυχ�ών, ,πΙ?iU 6,ρέ. . -θ•αινι στα. �ιότε.ρσ. iζη._u.αrι-ικά

Jι. ,.
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πιερώϊJ-Ιχτ,χ rτ:-ης Γης, σ.,π,οιοε.:κνι>ουιν,
οτ•ι ·η Γη ύιπ'ϊ'�?'Χ.lε; -πpίν άntlo 100()
έΚ1χτ1,μι.υ.11ρια ·ετιη ένωρίτεψιι)ιν ,ά.π�
ο,τ{ έmστ,εύα.με (J<έχρ11 τιουl��Ο «ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ»

Ί.,.

ΆλλtJ. πιοιά. ,είνα.1 ·η ά?'ϊ.11 <tη,ς
ζωης; Ό α.ν,θιρω'Π'ο,ς -πρ1οισ1t1α-θϊί να.
Π ? ,Ο σ ε1 γ γ ί ι:r η
στο
Πι?ό6λημα,
αίiτό, έρευνιώvτΙΧις ιτην (Ιύ,σ,ί,α. τ<Ju
σύ1μ<Π αντ,ος. l{.ιαί χ,ατά τό,ν κα-θrη,
γητή Ντι00ά.τ ΠΙα.λουΙ μ.πrο,
μέr λΙΟ,;
το'υ -έ.πισιτη1:.1Jοινιικιοιυ όι?Υ':Χ.νtσ(J.Οιυ Ά
τ,ο�:χ.ιών έ?ιειυινών Εύ,?ώΠ"η,ς, ·η σ·η
ρ.ε,ά, ·η ύγ,?ΙΙ.
ι ι 1ή ά.ε,?ώοη; Χ•αrτ:1ά.
' κα
στασι ς εΙναι
άιπλές «συμπιτ1ώσ1εις>>
χ.ια1ί ζΟ'υμ.ε <«Τε ενιχ. έλά.χι,στοι , χ.υ�
{Ηολε,κταά. «στε"ίι�,, &ιά�ιεψ.μ� τηι;:
-θ,�ρμ,c1κψι.1σι:ι.ς. κ,αι
της πιεσ,εως» ,.
έν<ω εξω ιά..πΟ τ« Ο ? ι,:χ. α.ύτ:Χ. ύ�π�ρι
χε� το π σ. ν.
Ή ικιοσμικη υλl·ι�
εΙνα.ι τό λ1ειγόμεν10,ν <c�λιiσμJ:ι», ·�
ϋλη -των ά.στέ�ων.
Πλα.σμ� έπιε
τι ..ύχ-θη, έ,ψr-ός έ?y,,.ιστη?ίοιυ οισ.
τ1οιυ ύψη,λιοiυ iοrνι,σμιοιυ 't'Ιων εύγενώ�
άε,?1ων. Κια'ί μιελεrτα.τιαι.
Ό κα.rθηyη�ης Πα.
ι Ιλ1,υμ,rο �rπει,
οτι ό !ήλ1Ι?,ς ,ε,Ιν,αι εδ?, α. μια.ς συνεzοιϊίς
-θ,ε ρΙ.ΙJΟtπ:U,?'η''Ι!ΚΎjiζ άντιορά.σε,ω;.
Ή cισιτ,εφά.νη» του
εΙ vι:ι.r ωπλιiσμι,.,>. iΚαι ό !ήλι�ς
οια,χέ1ειr
αύτό το ((Πλσ.σμα» tvΠ'O μο,ρφην ά,..
νέμ1ου, ό όποί1 0�ς m�?ώv·ειι τ1ΟΟ ς ·π�tα
ν-ήτιαις.
Κ:χ.τόπ:ν τ�ών -πλέο1ν . ιπ9001φάτω"1
'Πlα?α'τη'?ήσεων - 1t1:)ιύ συινε, τε,λ,έσ-θησι:ι.ν άκόμη Κ�t με την �οιή-θε:- '
αν των ιοι,:ι.�ημιχων 'Κυμά.τ�ν εχει γίν,ει, ·η
-έ-πε,ξ,εψ('ασ!α. μ,:α,;
-θ εωι?ία.ς ιtιης φυσιχ-ϊΊ; τ,ο,υ 'ο-.α.πλ,,,.
VΙΊ;/'\"ΙΚΟιϋ πλό:.σ!J.Ια'tΙ'J!ς - .και εΙν«ι ''Ι
·.9-εω,?1:ι τοiυ ·ηλιαικιοιϋ ό:νiμιοιυ. Δ τr
)J:χ.ο-η μί:ι συινιεχηc;' {)Οrη σωματιδ!ων
π,,ύ ,έξέ?χιον. τ-αιι ό:πό 't'Ον ηλιο, μ,έ
οιlχJφό ριους Π'υ'u<.νόιτηιtσ..ς κrα.< <tΙΧχ ύτ·Ιj>
τα.ς ό:-vr:χiλόγωις τιης κιαm.στάισ1εω;
τιοιυ ήλ1ου.
1

1
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Οί αJλλΥ.).ι ά.<rτ,i?1s ς έ-χ 1t,έ�o1tW ccά.
- ς έικε'ίν,c: το·υ ήλίο, :υ ;
vφο υς» cmω
Κ;,.;, ,έ,ά,ν, τούς έχ1t1iμπουν, έχ;ε.ίν. ,η ή
,
�ι:Χ.Ο'ΧΟ,()Πtσ· μιέινιη CT'!:Ci Δrά.στ·ημ,:ι ω.η
-τί ;ρό; λ,ο, -π:χ,ί·ζει 11''t"ΓΤ)' VΙ γενιχη <�ίι..,._
- ο,ς ; Ί�ΠΙεΙΙ- 01γί, 
ν οiμΑ α; τ,οϋ,
Σ ύμπ:χιντ,
σ--81η Οτt .. r. rέ.κ rtr(,13 f)λί:,..) ϊt1?10z, 1;;z
, ,c•
μ:έν·η σοrη εχε: έλ:χι.
, :J, "t'�'J έvδι::ι•ψέ
�,0'1 έν σ
. χiσ:ε: μέ• την ί,.) ιι.·ή τ η:ς μα.
· π
ζ:ι. Ά:πιο τ,;,ς
- :ι.,,:ιτ Ι'(, ήσ:ις 'ίtο, υ έ'γέ
vvντιο, ξως τώ·?':Χ, Φ�!νξ1τ1:χ.t Οτι c,iί
α.στ-έ:ιε.; Οχ.,t μόνοι Ο 'ι'�t·�:.):ιγοU,: ν c(ά
τ
Ι ολη
νέψ:ιυς > 1 ,ά.λλα. χ:ι\ _ο -ι η ά ποb
-ττ,ς �λιης ,σέ ώφισ·υ,έν:ι
• ς Π'ε.�:mτώ
σει.; λ:ι:μJGά.vει π-ολ
· � ύψηλάς τιμά.;.
Tf σι>.μg
· �ινιε.ιι ιλ0�ι:π�Ο·ν· με τ��:; .ά,στέ
·f!•:ι-, ; 'ΊDτ'σι φ,θ,ά.νc, ,fl)ε. στ ΙJ ν �πό,θ,ε,
σ: τη; πε1�:-φήμιο,ί,) ΙΧΝ't":ι,λλχiγη,;, τ·η.ς
·ivε.?'γεί�ς �τ.ό Σύμ.π,:χιν.
ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ

'Έως -τ·ώρ, 1:χ, έπι·σ,τ,εύVΓ.:. �τι η χ·:ι
't1�ση•ο.:pη μ,ια.ς Σaυπε.,,νbο:χ. (,:.�π;;ρ
' ω ν: ά,�έ,, ων)
)J:χιμΠ'
ά.πό -θ εi,μo1t1J
lf)·r,νo,xη ε•χρι ηξι ά.rοετέλεσε τόν με·
:
κ,:ι τυ
:χ οσμι1χ·ό
γ•:χ.λύτtειρο,
· . λ \}:rμ.�,
,
άπό 'ϊjο.ν ό·iroio.v έξεχίνησε ή δ ημι
ΟΗ�?'Υί:χ.
- τω
- -v γ:χ,).ι:χ.ξιών,. 'Αλλά., ,προ,
σφά.τω
· ς, οί "Αγγλ'<Οι έπιι;τ·ήμι
. ο,νε,;
Φ<ρέντ Χόυλ χ:χ.
· ί Ούf,λλι,:ιμ Φόου
, νι ά_
λερ, • διετύπωσα
, λλ:η-θiεω,ο.ί1α, χαιrά.
't'Tj'I ·όπο,ί:χ.ν οχ,ι ·η δ ι ά σ r7t rι. (j ι ς,
'ά,λ,λ•ά :η ,σ ύ ν τ η ξι ς ά.σrτ?ιχης ϋ
λη,; �πηp,ξ,ε. ή ά:φε't"ηοί,:χ. της �-ημι
ου?γ:.α;ς wιυ σύμ,π:ιντος.
Κατ' :άψχήν, ό χ1ό'cφ.-ο: ε, t, ν:χ.ι ·η
��?:χ. '/. ατ'οοσ'τροφω·ν,
χ ο σ,μ,ι Χ.ω<ν Τ{J
!
σ<J ν γrγια.ντι,α.ίω<ν ωιnε, ή χ- ια.τ:ι
· στρ·ο
φη μια.ς Σqυ711ερνό!J;:χ.ς νά. ά.ν-rιπρ�ο
. σ-ωΙτσεύ·ιιι ο,τ-ι εvα. πυ,ροτέ/. ν·ημι:ι
μ:;-:;ο,crτiα. ,crε μJtά άτ<ομικη M,ιJ,biX.
; μι:ι., αις γvωιrιτ·όν, ά.
Το :$ιά:lστη
rιτ�,,τ<ε�ε.ίτ-αι άrπ-ό μJίι:χι οοε.οιώδ·η μα.
y:χ. - ύοροιγόν,οΙυ X;OC't"α, το 'ΠΝείστΙοιν
- m:οιλυ άφχι,ά. καί οί Γα.)Jα.ί:;,ί.α.ι,
' νιτ-α.ι ,χ·ωτά έκ:ι
'Π'αυ ά.ρι�ί>
' ., τ(ί•ντά
�ες iΚ\α,τ,ο,.�ύρι:χ. ιtτ,b Σύμmν, 'έ-

�Ό

Σ

,
�χη_υJα.τίσ,θησ:ι'ν ά.100 την συμπ j.
μJά.
χvω,σι ,αύτ"ης τ,ης ιάJερ·ιώ•θiους
ζης, μέ t>ά.σιν -rον ν,όμ,ο τη; 6αρύ
τ-ητ-ος ( ελξ,ε.ω·ς Π?Ος τ:ο χέ-ιτ,ροιν).
Κ:ιτόπ.ι•ν, ,έισχη,wα't"Lσ'19ησαν ·bno ι;
τ,ων Γαλ:χ.ξ:ων, "ά άστέ·ρι· ,:χ..
Οί "Αγγλο: έ.πιστήμ,οΙν,ες, μειλιετωντιες μ,�'1/f/J:χιt•tΧως τον σ"f.°11μ:ι
• 'tι
σ'μCi των ά.σ't'<ε?ι, ων, ΧΙ:Χ."t'έ!λιηξ,:χ.ν σ"!:Ο
. :χ.ι άδύν:χιrη
σι�μ�.
δ· ·έν ·,ε.fνι
· έο:χισμ,:ι;
·η ϋπ:ιο. ξι.ς ο, ,ύ?Ι:χινίων σ,ωμά.τω,ν με
μα.ζα ίση ΠΙ,ο,ς τη μα.ζα έχ:ιτο,ν τ·ά.,._
δω,ν χιλι�δων,
η Χ:ι
' ι εκ,:ιτομμ.υοίων ηλίων!
:Καλ εi\Ι:ιι γεγονός,
δη 3τ:ι•ι· μί,:ι μα.ζ,:ι έχ1:ιτοιψ.1J!ο·ίω,v
ήλίων φ-θ-άσ,η &ιά. -.,η; σ�υ'μ7t'υχνώ
σ ε. •ως στίς
όt,:χισ"!:ά·σiει. ς το,ίί ίοιχοlίί
μ:ις
·ηλ�:ι·χ01 Ιϋ συστήμι:χ.τ,ος,
έιπέ,ο,
zετα,ι η ,χ,α't"οοστρ,οφή, οχι με εχ9rη
ξι ά.λλά. μ;ε ·συιμ.1tύχν,ωσ-ι -θεΙ• ρqm�υ
, ,011) δι:χ.ρκ,εί 11-όλις -π!εpι
οη:νι,χ,ώ' νι, Π
τά έκ-ατο, �ειυ•tη·eι�ε·Π''t":Χ..
ΈΗν τι· ο οcσ,τ?οι ητο. ά1t'ολύτως
σ,υ)J'μεη-ικο ό ογχιος τ•ο:υ -θά επρ,ε.
ΠΙε νσ. πέση στο μηΙδέν χ::ιJί ή ,πυ
Χνότης του· νά 'tlε-ίν'η 'Π'?ός τό·
'ίt•ει•οο, ν.
'ι\_λλά ιέιπ,ειιδ:η ,οιί ά:συ�μ,Θτ"ρί.ες εΤ
�:χ.: ά
1 ν:χ.
, π&φευΧΙτε, ς, μεγά.λα χ�ά- ·
τια ϋλ·ης t>ρέ-θηχι:ιν εξω
ΙΧ,Π!()
,
κέντp,ο, "t\O•U α.στριο:υ και έξετ,οξ
: ε.ύ
. ιχως μJ:ι.χp,υα. με τ:χιχύτιτμ
-θησ':χιν Τελ
τ:ι ίση σχ1ϊδον με την τ:ι
, χ{i.τ-r,τι:ι.
τ-οϋ. φωτ,ός.
φαιw&μ.ενο, της σ,υν:τήΑύτό,
1; εως �'fCiς
•ασ"t'9οιυ - τiραιr.οlς,
μJ'ΙΟΟ:>ειΪ ... ά Π:Χ.Ραi
Ι τηρΊi'θη σέ σ,υν-θη
:.61
· ες ίχ,:ι: νες -.. ά σχ-rΙJJιmίcrουν v-ε-τρ<�
�ιιχ·ί� η ύ1t1εψονιχη ϋλ·η, χiί έ ,
ίκ,α\110:ΠΟι·,ι,πχ,α. 't"'Tjν ι&ι,αΟιΥ;:χ,σί.:χ,
-'7QOIU
π.α.ιο,:ι•τ--η�<�ιυιv.τ �
έ.χ-?ήξε, ,ων
σ,τοιύ,; Γ,α.λιαιξ[ε,ς, 'Η -θιεω-οία.
Χόυλ Χ'αί ΦσΟΙUλε.ρ
έπι&Jt>:ιιώ-θ-·η
χε μ;έ την
�()·ή-θε
- ι·αι γιγ,:ιντι-α,ίω.ν
ρ,αj&ιο,τηλεσχο, ιπίων
που ·(Ι't)ΙV'έλι:ι�,.ν εντο•,ε,ς 7ρ
, ηγές f,:ι..δι.ε,-;ε,ργείια.ς
γα.λα:κτικες κ:ιί f)Jετα.yαfλαχ,τιιy,,έ;
-οlικάiδες έκ,:ι'τ'ΟΙJ,Ι-μΙ>?<α. φ,ο,pες li-
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ΙΛΙΣΟΣ
· .. "'ώ-tιειρ,ει; ά:ιQο -tιι;· ά.χ:τc,νο,gολίε; πc. --θι:ινηι; Σοιυ.περν,όtι�.
Π,ο;).λει; σ.λ1,ες ά.να�Ι>σlειι; σι>νηγιοφ,ουν
ύπερ
• ια.ς -θεωρί,α.; ιτ�ων Χόϋλ κlu
. "t'ης VJ
� -Φόο,ι>λερ, ή ιόπ,οΙ:α εγcνε τώρα τό
,ά'Ι"t'clκειίμε.νον �μελ!έ.της
ολω•ν τιων
.,ε.ίδ,ικων.

r
'

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΙ ΚΑ
. ,. <()ΝΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ;

,·.-:

f

Π·?ΙΟ1ιrκ1ε.κλημιένο,ς
τη; 'Ελιληνι
ης
'λιrτ1?1ονι ,:χιυτικης Έται?ίας,
ό
α.
ΙΙανεπ>ιιr-τ,τ,μ(ο,υ
κ,:χιθ-ηγητ·ης 't'Ιο•ίί
-rolϋ Μιλά.νου κ,αί 'Ακα.ο·r�wαcκοι; κ.
Ροι&όλιψΟ<ς Μα.?γκά.ριια ε&ωσ ε
μ(Ια.
όιι,�λίι:χ. γcά. το π,ρόολ·ιιfJJα. της ύπάφιξ,ε1ως λοΙγικων οντωιν σε σ.λλοιυς
�λιαιvητε.ς.
.:.Ι-1 ά:ιt-ά.ντησίς τ,ου ηταv μα.λlλοΙV:
ά.?νιη>ruκή. 'ΙΙ διυι-..ατ,ό-rης vά. ύ'ltlά.ρ
ΧΎ\ ζωη &μιο,ιi
, με τ-ην ά.ν-θρώπcvη
--ιrτό Διά.σrt'Τ,Ιιι,α ---εΙπιε- εΙνι:ι.ι πιά.
()•:t. ΠΙΜυ μικρή. Γcά. vά ύιπά.ρχη τέ
τοια ζωή, -θά. ε'Π'ριa.πε., σε μ�ιά. 01..ι·ρ,ά.
·έκι:χ.τ,ο•ΙΨ,υιρ(ω,-.. ιέ.των, να. εχ,α,υιν ση
με.ιω.•θτι 't'α. Υδιια κ,ι' ΟΟΠΙ:Χ.?ά.λλακτα οc
οχημικ11, φ:χ.ιv1όμε.να. μ' �ύ't'α. ΠΙΟΙ\J εγι
ναν σ
, τον δlικιό μας -πιλ':χ.νήτ'η:-πραγμ,α
φιiσικ,ω; άJδύνια,τ,�ν.
κ�ί π-ρίν ό
cr�φος όιμ,ιιλ Τjt'ης μα.; ά.v�=ύξη τα.
έ:πιχε.ιρήμ,:χιτά 't'οιυ, κι' έμείς ιοιί· σ.
, 
,σο•φοιι 1διαισ'9ιανcμε-θ:χ.
· αύτη τήν ά
)_ή�,ει, •α.. Ή Φύσις, στην ροη των
φα1νο1μένων τη,, οεν έιπ,α.-ιαλ:χι��ά.
-v.ε.ι 'Ιt'Οlτ'ε 't!Οιν έαυτό �της. Στη,ν Φύ-τrι, iιε,ν ύπιάρ7_,οiυιν π0<τιέ, Όιι>ο ιr-τι1
6πω,ς δεν
�μες ά.κφcοωι; 'Οlμο11a.ς,
υπ>ΟΟ?J.ΙΟ•υν σ' ,�να δά.σο.ς δ,ρυιω,ν δύ.ο,
t�ν,δ•?•'- 6μ1011ισ;· ο�ω;, έπίσης δεν ύ
'Π':χ.ρχο,υιν, σε l!J,IIX αρ ίί διυο φυλλία
έιντελιως ομ,οιια.
'ΑΙλJλια. κι' α.v ακ-ο,μη ίλπά.ρχκι,υν
λο, γικ•α ον-τια. σι' α.λλ:οιυς πλανήτ,ας
�εiπε ό κια.,θ.ηγητης Μαργκά.ρι�
-ή σιι>νε:ννόη,σc; μιαιζύ 't'ΙΟ•υι; -θα
,
-rαv άδύν-αιτη.
Για να σ'τιείλω:μιι ιν«
ΊJό-fιv1.ψ.,α, ατο•v "Π'λαvή't"η «Τ»,
mύ

η-
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μ,ο,ιάζε,1 με την Γη κι:χ.ί να πά.ρωμιε
ά.πιάινιτησ ι· -θ-α χρειιi:χιζώμ,α.στε, είι κ,ο•ιrι
δύοι χρόνια -Κνiδεκα. χρόν14.
γ.ια
.νια πάη -τ•b μ·ή,νυιμια κ-ι' �νδ·εικ,:χ: για
να.ρ-θ·η ή άπά.ν't'ηCΙ>Ις. Ιfαί ό δcάλιο+
γος ιμJε τούς ύ'Ιt'ο•τ,ι-θlειμ έινο,υς κατοί, 
κ•οιυς σ.λλωι-ι ΠΙλαjνιη,των ,θ.α διιαρκ•ου
σε. έ1t1ι όλ
ι bκληι?·ες γε•ν,ε.ές.
Ό κα-θτ1 γ·ητης λ1χργκά.?ια έτ6νι
a,ε, πι
ι ά.ντως, ο·τι Κ':χμ,μιά.
έiποχή,
πψί·ν άπb την διική •μ1ας, δεν κιmά.
<pε?•Θ νια εχη "C'dσlo, μ,εγιά.λ ης έκτά.Οί
ποόαφα.-ιrεως έπικο.ινωνίε;.
τες
έ.πιστημ,cνcκες
άν:χ.καλύψecς
την έ�vcκιο,ινωνία
εκ,αμιαιν· δΙJΙν•ατη
σε μ,ε.γά.λιες ά111οιr-τάJσ ..ις,
,σ' �-..α
χω?ιΟΙV, ΙΠΟU ·δεν περιο,ρ(ζετ,:χ.ι 'Ιttια
'1'μJGΙ'Ιlά.χα στην 1 έ·πιφά.vε.c,α τ'η;
�?ο·γ,εί,ο,υ, ά,λΙλiά έκ't1ε,t νεται
π,ο,λυ
πέ,��ν ά.π' �
. ύ-τ-ήν-σ-τΟ χά.ο.ι; ιr1Wv
διι�πλιανι ητι-κών κ:χ.ί δcα!σ"t'pικωιν 1ά
π,0Ιστάσιεω1ν, Σή1JJ&?•α -ε.ίπε ό σο
κια,θηγητής- μ,ΠΙΟ'?Οi�με νι α.
φός
ιr-τιείλοΙJΙ!J)ε σή!JJ,ιr,α. ρ,α.vt1άιρ, Κως την
Σελήνη.· κ:χ.ί μ,ε.τά τη•ν άνοοκλασί
τ,α,ι>ς 1 να. τα μαιζεt>ΟΙΙJΙfΙJ& πάλιι α.ιιrο
γηίvους ιr-τα-θ/J'ούς. Ραιδ�ο,φωνοωί
στια.-θμοί, έγκαJτε., στηtJ.�νο,ι σέ τ,ε-ν:α.
χ v,η,τοUς Ο·ο1('υφbριους, μπιΟ? Ου1ν
αυΙγιχεντοώνdυν κά,,θ.ε λιογης
έ.πιατιηΙJJονιχες πληι?•α,φ,οιρίιε;, 1tου μ:α.ς
της στέλiνοιυν για. ελεγχ,() x:xi έκ
μετά.λλε,υιrι ...
Αύτά 't'Ια. πιει,?ά.fJJ:Χ.'t'Ια διείχνο,υιν τη,ν
t ΚΙ:χ/νότ'rj't1:X. ΠΙΟ U εχιΘt σήμε?, ια ·η ιοον
,θ. οώ11tΨΨ/} 't'S.Z, ν.ικ·ή, για. να έπ,ικοcι νω
νήσ,η f'-έ κ•όσ'· μοιυς 't"Oiυ δc,α,ιr-τή,μJα't'Ο<ς.
Κύμ,α't"α οιαι'Ι"t'ά.?, δηλαδ·η ή-λιε1κτρο
!ΑJ'-Ύνητικ•ες :άκ,τuνια,οιολί'ε.ς - μικροκυ
μά.τιων, φ-θάινουν ιr!1'1,εχωι; ιr-την έ
'Π'cΙφά.νιsιι:χ. της γης ά.πο τα �ά.'19-η
τ,�ίί Ικ-οσμι,wϋ διαστ�ατιΟς καί 't'l1
ΠΙCάνο.υιν 't'α ίΟ",<;t>ρό-tια"t'>:Χ. 91:χιδcιοιrηλε
'σ'Κ()'Ιtι•α.
Αύτα τα. ιρι:χιδι•ο,κύμαιτια ί
σως έιξi:χιπιοlλύ0<νιται ά.πό >ΠΙυι�ηνcκέι;
έκ? ή ξιε.ι ι;' πιο.υ σ't)tJ,!�:xiίνlου
ι ν a,ε
rί.
Gl't � α δcά πιυρ :χ. κα
· ί 1&.π.ό ιχ.λ'λιε.ι; i'Ιtic
δρά.σει ι;
ή-λιι:χ.κιωιv
άχ.τcνοι&λcων.
1

154
Αύτές η .ήλε��γνητ�χέ; ά.χrt11...�ο\Gολίες, ποο οο).]λ:ιψ.οά.vιο,\/Ιφ.( ά,πό
τά ρ:χ.
, διαι:ηλειrκ�ια-, �δωιrοοv φορ
ς
μη. σ' ·.�ε?r ΙΧΙ:Ι.V!Οι>ς Κ!α.t ΡώlσΙΤJΟ!υ
,
w.υπωmοιυιν, τ�η·v
ο
v
ί
:1
ς
.
'
έπι·στ ή
\
ΙΧ
δ,
ι
V
,
μr
,
το-λ(J.Ύ\?ΙΧΙV :i,gό,θ,.,σι;ν,. οτι τιχ σ:u.λλ':Ιμ
�νόμε.V:Σ σ't'ΎJV Γη σήμα� 'ζ/,πό 't\α
ρ•:1.ντάο ,. δεν .,f,νt:χ.ι
χι:χ,"t"' ά.νά.yχιην
ο.λα, ,προ,ιq'Jrϊ:Χ. -θ'ε.?(JJΟΠυι
, ?η,νιχώ,ν ά.
mτ1ικ·ωγ _.άιντtι&?ά.σεων
('έκ:?-ήξeων
χ,.λ.π.). άλλ' ,ο,τ,ι ι,σ,ω,;, μοJ?�Χιχ ά.r.'
,
σ;ύ,τ,σ;
έΧΙ'Ιt'φΙΠΙΟVτ:Ιι α:ιt'Ο μ.ηχαιv.ές
λ:ο�
πιου εΊ,_ ΟJν ΧΙ:Χ."t':Χ.σ'Χειι..ι:χ.σ'θη
γιχ ά.
α. σ. . .ίiλλ,ους πλα.νήτα.ς.
Τ ί •Q'jUf.J.ιb>:x.ίvιει ιrτ:ηrν, πι:ι :χ,γμι:1.Ιτ ικ ·ό
τ�ητ,:,J; Κ
. rαΜΘί:;' Ο�ν μ:πη.ε"ί 'ΙΙΧ το
πη• ...

σ. 

αιπο

ον,τ

ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗ

Νέ:χ.• �έ7t'ιτιεύγμα't':χ. στ·ην εοε.υιν:χ.
τ,ο1υ Δια:mτ-ήμι:χ.,τιο·ς -έΠ'έ�l}χα,ν :χ,ί Ή
vωμέ'ν:χ.
- ι · Π·ολιrriίαι 'Α(.ιποικης, με
την έ:ι..ιτιό,ξε-υσ:ι
το
: υ άσ-το• ον:χ.&του
Κουπιεο,. :ιJ:χ.,ί ·η Σοί7ι,ετικ η "Ενωιrις,
μέ τη.v μ:x1xp,ort1io•:x.ς δι:χ.�χεί.:χ.-ς χι:ιΧ
· ί
((Q\όJ(J."f))) πτησι τιοlυ Μr1rικ1όφσ-κιυ χ:i
της Β:χ.λε' ντ:ίνι:χ.ς Τε?έ· σκοGi. ·
Ό
Άμερικι:χ.,ν/ος
ά.στοc,ν:χ.
. ύπ η ;
Κοιυ1t'Θ?, ' ϊσως ,εί. ς ά.ντίιδρα.σιv των
σ.-ι9ιεισ>rικω
. ν έ:ιJαγ/λώσ�..ωιν των 7t>?,O-

Ρώσ1σω.ν άιrτ,ροιν:χ.υτωv
ηγ,ο.Jμιέν-ω1ν
η κ,-ί ά.πό
ά,π,λη ψυ,χι- κ
• η ά.νάγκη
'
Π?οισ,ευχ·η-θ-ηκ, ε, κ,:χ.τά τ·ην, δι«ρικεια.
της πεκφο,οα; τι�ιυ .r1:.ε.ρί τ·ην Γη,ν.
. Η ΠΟ'Ο,C!JΘΙΥ,(ή το,) Π'?ΙΟ;
ν Θεό
-rα.v Π•?ωτό>τ,ιnt'η χι:χ.ί p,).,ε,γε μετα.ςυ
α,λλ,ωιν:

'

τ·ο

fι

-

'

«Σ' εvχa,ρισrω-:τrqu Ιl19U έπέφεψeς:1·
να Πpαγjματqποιήσώ: . ,:ην Π'ΤΤ\ΟΊ�
μου.
Σ' ·εί.ιχαριστω διότι μ:ου έπέτρε
φες νά έπισrρbι,ω, .
Σ' εύ)(�ιστω; που μου bτέτρε... .
ψες να· ψeόσω ειίς το �Διάστημα και
α
γ ε η
να
.
οuργηισες.
ι
μ
·5σu έδη,
,
μ
Βοήθηισέ
,μκ:χς και ε!ς το μeλλον,.. : "
θαuι
άσω
δλ
:rά
ιμε
ο:ιλ
ιώδ
'ΙΤ'()ψ·
ότι, �
ι1(001μον
τον
είc
εiι
δια να δείιίιωι
ή Δημαφατίαμ εΤναι 1,κανη νά mrιτί,-:.
χη πράyματα μιεyάλα». ' ·
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.Ν
1

'Επ' εύ κ1:χ.,.�tι:χ. τής �ffiθνι· κ Ύjς έ- �
ο·οτης της 25 η,ς Μ:χ.Qrτί·ου κα.ί ε-ί.;- , -�
π) 11,f.σι. ον -των• έητ,ων του 'Α- ;
γίcrJ "ΟQους, ·η Τι,κτc1ν1ιχη Σ't"ιΟ� . ·
. ί.λt'Π'ΠοΟc· ,)>, ·¾- �··
τη-ς Θεa-m:χ.λον. ίκηc;Ι «Φ
i
τέ,λ\ ε,σ,ε «_λεil}Κ"1j•ν έιQΙ()τ·η•ν», είς 't""TJ'I' · ·1
ό-ποίι:χ.'Ι 1t11-οέιrη/σια.ν ,π,ολ,λο\ προ,σκε- ··;�
κλΤ,,;.ι.,lν.cιι �κ της κ,ο,ινωνίας ιτης. · ·;
}
, ς.
· ε,υο,ύση
Μ,α.κεί5cινικης 1t1οωτι
.έξεφώνη,σι::� · -�
Τόν �:χ.ιν•ηγυ?tκόν
ό κ. 'Ιω. Λι:χ.&ας, έ1t'ι•9,εω,Qη�ης τω·'.1•.
't"ε"Κ'ί"{)'ΙΙΧών ιrτιοων· Βc,οε: ί•ο,υ, 'Ελιλ:χ_-Ό . �
δος, j.JJέ -θέμJα. ι<'Ο Δι.δ.ά.σκ1:χ,λ9ς· τιοί>, ·
ό
· ος Ηε,νι-:χ,μίv
Γένους κα.-ί Φι.λικ
Λέσ-ι':ίιο.ς». 'Ει. της ό,μι,λί:χ.ς τΙου μι;:�
τ:χ.φέ�·�t.J•. !Ι'Ι" -τ:ην .ά:χόλιο•Jθο,ν 1t1εaρίλη-'
ψιν:
,.
Nεώ'T'crroc δ Βενισιμιν
είσi\�θε�
ελς Μονήν · τοΟ 'Ayίov uΟροuς, το δ
τrοιον �ατΕι•)(ΕV είc, ΤΠV νΕΟΙειλιλ,ηνιQ<.η\Ι'
συνείδιτ,σιν ίδιάζοuσαν θέQ-ιν, ώς π.ρq...
πύργιον της μεγάλιη,ς f.δέας,' ώς κρι-nής των mοοο,δο«ιών 'Τ\Ου εθνους, ώς
έCJ'Τία χpιστιανικ.i\"c εύο-ε&ί:ας, ώς.'
πνοη rάτrο το Βιuζάντιον, TOU &τrο-ίόυ ' ..�
ο1 αίιτcικpό:τ�p;:ς σvνδέJον-rαι -προς·
τήν 'ίδρυισιν ·Και τον ο ίον Των μόνων.
'Επει δn δ VE<JT'CXTOς ουτος ;μιο1191χός . )
έ ·φλέyΕΤΟ ύπο της ψι�αμαθείας, άιτrε;
.στ�;άλη ε;ίς, ττιν, Σxe�v, Κvδω�ιών 'Τ11$" •.
Λε016οu, εις την πε.pιφημον· τοτ,ε ·Σ.χιο- .
λήν της Πά-τ�μοu κα1 έν σuνεχείQ έπl ·
δε;καετίαν είc Πίσσαν ,-f.iς. Ίταλίαc;..
·
κα1 είς f1αρισίοο1, ενθα έιδιδάχθq

1

το

φu-_

Ί
./

ΙΛ Ι ΣΌ Σ
κni
. σι,κομαθη1ματικά. άiσ'Τpονομ ί'αγ
ψιιλ�σσψίαν. Νέ>
< c;. αψιφωσε rrov έ.
την ιnμέοαν τfις ιμο
αυτόν του
ναχικrις κουράς, rεlς την διαιωνίαν
τοίί rΘοοίί ,καi της έκ;κλησίας. νΩρι
μος τώρι::χ την ήλικίαν, Θεωρεί ίιτrο
,)(]pέωσίν 'ΤΌιJ να ιάφ_ιφώσ,η όλόκιληιpον
ιτην ζωην εlς την ,έ,ξvττηρέτησιν της
n(X'q) ί1&aς ΙΚΙαi τοο ΝΕ�ς ιμε την
,
ι«χτΟϊΠαλέμησιν 'Τ'Ι1<: άluαθείιας, διότι
•,
π,στεύει. δτι εΤναι καi τοίίτο έργον
• θείον. Σημειωτέον. δτι ό ,Βενια1μίν,
QΙσΤΙς κατ.εψέιριετο ,μ,ετα ΠΌΙpρησίας
< υ πεpιοpισ�μlΟΟ της Θ<εvθφας
κατα τ>
σ,κ,έψε,ως, ·κατηyορήθη έ'Πi άθεία ιαιι
περιφιpοvή:,,ει των Ίφωv Γραφών. 'Ε. κιλήθη εlς άπολιογίαv ικαι άπο�λ�ογη
θεις άττ,ηιλ•λάΎJΙΊ., Π<α'Τ1ρι,αρχεύοvτιος του
1 .·• Ίφειμίrου τοίί Δ' του έκ Μvτιλή
\ΙΙ'J�.
- Το 1819 ,μετέβn είς τδ 'Ιάσιον
4<αι έ•μufιθη ιεiς την 1Φιrλι11<1')v Έταφεί
αν, ,έπισrrρέ.ψας δε ,είς την Έιλrλάδα
άσχοιλεί'ται :με. την τrιρrοετοιμασίαν του
άγωνος 'Κιαi άσuγικ,ρά-τη,τος π�ροβαίvει
,ejς 'Π'αl,DIC)pμήσ,εις και πατpιωΤΙΙΚα Kfl•
ρuγματα.
Έπισ�κιέπτεται τrιv ιΠε.λοπόvv.ησοv
κ�αι τας vήσοuς Ψαρά, uγδρα κ.αi
ΣiΠέrσας_
έvθαwύvωv τ<>uς ,κατοί
, ριι
ι<ους δια φλογφωv ικη
1 γμάτωv, rεί·ς
την ύπαστήρι,�ιv του iεροΟ άyωvσς.
,Π,αραιvεί κ
, αi έ,μψιιχώvει 'ΤΌuς πάν
τιας.
11<αικι'b •uό�λις ·άντή·χn,Άλλα ,uοί'οο
,
01ε 110 σάλrττι01μα τιις έθv11κης ιέξε
γφcrεως, α'ΠΘJ<Jοψε το vη1μα της ζω
ης του Διδαισκάλοιι ·κ·αι έ-y1<ατέλει
ψεv οοτος τα yήϊvα εί,ς ήrλιικίαv 62
έτων, καθ' i\v ικαi ή ωιριμ'Ος Π1C:ipα
ΚΙαi ή .σΟφία 'Τ'Ου τον ,κα�ίστωv Ιδι
αιτέρως χpή,σιrμοv εlς την ιέξvττηρέτη. σιγ της &Φvπvιζομέvης άπό τον ιλή
. ·, .θαρ-y,οv της δοuλιε.ία,ς Πατρίδος. ν Οτε
δε ή των "Είλiλήινωv Ί6θvοσuvέλεvσις,
κ:cχτα το &ος 1 843. ,έψήψισιεv, δwως
Όί είκόvεc των ιδιαπρεπC;ιν του- Ί&
Άγωνος άvδ,οωv άvαρτηιθοCιv Θίς
, την ,αί·θουσαν τιοi) ,Βοuλ�ευτηpίου, δεν
,κατ.ωpθώθη Vα- ε,ύρεθη -εικών του Βε
νιιάιμίv, -διότι ,δεν αφ,ηικεv, ά,το ,μιεφιοψροισνvηv ό,,σ�ψα,λώς, είς κaνεν μέρος
�
6:ποτύrττωu,α της 1μσpφfΊς του 1<αι δια

άπtο

..

ρι:w

]5�

τοίίτο,. αντί εlκόνος, άπεφασίσθη ν..,
άναγραψη ιμ,όνοv · το όνομά του έντος-.
σ-τεφάvου °t!κ δαψΙΙ'Τ]ς.
Στ-rι·ν •ιrονέ
, ,χ_ε,ι,α, 'ηης τελε.της, ό
Π,?ό.ει&p,ο,ς της Στιο.ας κ. Σταύ?Ι()ιυ,
, 3λων
άι:ρο, υ έ
των ή,?ώ,ω,v- ·
, ιμ:ψή,σrθ η
της έπ-αινΟΟσ'tΙά<ΙΙειως, -πρ
, {)ιέgη είς τηv,
τη•ς Π'?O't-O!J,'Tj'ς
σιτ<έψι,ν όμιοrtαιμJ:�ιtΙΟς
τιοιυ ,
-.,οΙυ Π :χ)τ;? t άι?χ•Ort} Γρrηιγ,01? ίΙΟ,υ
Ε'' 3crτr:r,; κατά, την ο+.λω,σ1(ν '.ΙΟιυ,
ά:v-ηκε'V s.ί,; τ·η.v Τε))ι1τ�0<νιχη,ν
Στ,ο..
άν. Άχ,01λ0ι&θως ο,ιε
, VΙειμήθη,σrαιν σ.ν
·.9ιη tείς τάς παr?tσtt1α!)Jέιν�:1.,; ΧΙ1.)ρ,1rαΙ,;.
1
α,,; κι:χ.ί ηηξ,εν ·η τε-·
κ,�; &e1σ'Π'οιν/ίΟ'
λε.τή.

«ΣΥΓΚΡΗΤΙ ΣΜΟΣ»
γρα.μμα.τ.ευς
τοϋ..
Ό
γενι, ιχός
Π α:yικο,σμίο,υ
Συμ��ουλίοrυ Έχχλη-·
σι,ων Μχτω
μιλωννα,;
, ι? Βί,σσεφ,
τε.λιειυ-ταία. ,crτην ��Χh'Ι'/σία τ-οu Ά
γ1ίου Π α1ύ,λου, Μι1νε, 1σότα ΗΠΑ, έ 
τcΝιΙσ'ε 3τι ή Χ ?ι,crτια.νιχη ΊΕχχλη
'σία bφεί.λει νά .πάρη πιο -πiολυ
σ<)Ι�α το χωθ,ηιχο•ν
έν:ο ,; Πα)γΙΚ<J-·
1
σμί-ου θρηjιrκευτικοrυ ,συγκ?ηrτιισμο
, υ.
''01:;ήγη!ιr ε 3τι έν•νο,εί μέ τον 3ρr>
συιγικ,ρηrrιισμος τη•ν α;ποψι 3τι οέ.ν
ύιπ�ρΧ:&ι
ιrτο•νι .χό,σιι,ο μία, μον•άιχα
ΟΟΠΙ0<κά.λυψις, έlπομέν1ω,; 3τι εiν,ι.ι ά
νάγκη ιν,ά έν1α1ρμ,ο,ν1ι1σrθ,οιυν, 3σιο- ιπ�-
αί
ρι1ιrσόιτ-εψJι ε.ίναι οlυ·να
, rcόν, 00.αι
-θι? ηιrοι, ειυlτ t•Χ α1ί �Οέαι, Χαί qJl7t Η?ί,αι ,.
ωστε νια π.λαισθrη
μιά παγικό,σμια
·θψηισιχ,εία γι,ά τους άιν-ι9-,ρώ,πους.
r ε.? ά.νιέ.λυ,σε τίς·
, 'Ο δ:όrχτω,? Βίσσ
περί ,συrγr.ψητισμο,υ άντιλ·ηψεις του
καί ,ιrέ τ?είς όμι,λίε,; του, στό Θε-·
ο rλ ιηιrκόν Σε\J'ινάρι,ο;ν των Λrουθηr
ρα,ν,ωνι.
Εiπ,& ο>τι ·η· Χ.?ιΙστια•νικ η,
'.0κκ.);•ησιία ά1tέ't'υ�χ_ε, ν,ά έ.γιχ�αrrοοιrτ1α..Sη
σαν θ'?'Ι'J:11Χεία. ό,λ0ικλή,ρο,υ τη,; σ.ν
rίν
Ό σύγχρο,νο ,;
,9.?ωΙΠ'όtrη�τος.
θ1ρω1�ο
r ς -π1901σ,οο,χιi ,ά.1tο τον συγχρ·η
τιrσμιό •ν-1 του �ώrση .εύρύτερsς οια
στάισεις, τίς ό-π,οίε,,; οέν ,κα.λύιπτει.
άJτφι, tκη εύισέ1gο-ια στίς οιά.φο,ρε, �;:
θ1ρησχ
ι είες.

στά.

·η
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"'ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΟΧΗ
της Κυrπρια.χης
Ό Π ρόοεtρ,ο:ς
Δημαχ,ρατί·α.ς Άρχιεmί,σ<χο,πος Μ:ι. χά,ριος χ
· α.ί <iλλοι Κύ,π,ριοι ά.ξιωμα·τ<)υχοι χα.τε1�ίχαισα:ν την έ,1,έο· γεια.
έιξίτρφιστωv,
που
τ-οr.Οtθ-έιtησα.
, ν
�όμ6'ες σε δύο, τζ:χ.μι,ά τη,ς Λε�χω
σίας. Τηv έ�ομέvη, είς ενοειξιν ά.. πιοlδΌ,χφ.:χισί:ις των ηοιμοχQ:ιτων,
ά.λλά. /.:ιί -θ,ρησχευτιχης
ά.νιο;χης,
Τοίί,,χο,ι φο-ιrcητ:ιί 1χηέ-θ.ε,σαν λου
λούοι:ι σε 'ΠΟ)1 ,λες Χ,?Ι'σ'τιανιv.ες sχ
· ίας. Στην 'Άγ
χ.ληιrfες της Τουρ, χ
χι>��, :μ.�,� ά.:Ψrι πρ,ο:σω·πείχ νέων
μ,πηχχv .στό 1\%-?ε.χχλ·ή;σιον τη ς �Α
γίας Θη?ε.σία.ς χα.ί άιφηχ:ιν εν:ι ύ- πε,?μ,έγε·9-ες σ·τε,φάνι α.ν-θινο-.
"0μοιχ s/.οήλωσις 'έγιν· ε σε γ:ι,λλιχ
· η
έιΥ.Χλησt:ι της ΣιΙL:J<?V-ΙJ'ς, έ'Πtσης σε
. μια 'Α?· ιμενι'χ·η έιχχλ·,�σία..
1

ΕΝΑΣ ΧΟΡΤΟΦΑ:ΓΟΣ
'λψου ,μιλοϋιμε π,ηί Κύ-π? ο· υ, ας
?t<.ϊυμε δυο λ6γι:ι γ�ά. τον Χ. Χ,ι,στό
ό()Ιt)λ(Jι Χοι.�?μο&ζι,ο, τέως ύπάιλιληλον
· του Γ?7jcpείου ΤίJπο..ι τ'iΊς έν Λον, 
aίνψ Έλληνιχης ΙΙ,?Ε•σbεία.ς, άιπο
συ,-θέντα της ύ'Πη?εισfας 1t?οιrφά
τως, λόγφ γ-ηο:ιτ-ος, σε -η,λιχίχ 84
1 ος α.ύτός, 'l,OU οέν
έ.των. •() α.νιθ-ρω,τ,
-θ.s.λ-rισε-· νά. έΠ'ω.ςpε-λη-θη των, Βι,α.τά
ξεων του νιόμ,ου πε-?ί συντχξι-010,ο
τ-η1σεως στην ·ηλ�κία. των 65 έτων,.
άJλλά χά-θησε στην έογ:ισία του εί'
, τί α.ί
χοσι χ:?όvι1α. χ:ιί πλέο-ν, γι:χ.
σ-θα•ι&τα.ν α.οιστα. σ- τ·ην Jγεία. το•υ
Χ Χι με ά.μεf- ι, ιJΙ'Π\ ζωτιιχότητα., CX.?tO
°δf:oεt
την χα.λ·η πνευμαrcιιχη χα.ί
σωμ
, τι c· ιη ύγεία. τ-ου,
στ·η•ι· ά, '1.Ι
· χ ?εωφ:ιγία.. 'Α-πο το 1912 'έχει νά
�ά,λ·η κρέας ,στο σ· τάμα. τ•ου, ά,π.ο
�να. τυ7.α.ίΌ ,π,εφιστα.τικό.
φ ετ ι
Ε ρισ
ί·ς
- ε
'l'i'yν Κύτrpαν. Έξετέννοw �αθήκαντα
α
ί'
έπιθεωpιη'ΙlΟU σχολεί�
νηΎ1καi μ�έ,5,ηιν
- όl,μέiνοv να =-ι::ια
eίς ε.ν χωρίονηιντι,ροικιει
μ έξετοοεις των μ�. ιαιλοuθήσω,Κότας
<< ίι

τcλ. Άτrο .ΤΟ ΟJ\ΙΟIΙ'("ΤΌΙ\/ =ρόιθuρσ.,
εΤ:&οιν & ,rοί·μνωι1 ,φο6ά-των τ
· α δ7rοια ιεοοσ�ιων εlς την Ίri,ηw. Ε!ικών
μιαγευτικ- ή ! Είς ιμίαν δμιως Ο'Τ'Ιγ-μήν,
εΤς pυ,rαρος χωριικός, δστις ιμιεταιξu
Των ό δaπ�ν -rou έκpάτει ΤΘρασΤ'ίΟ,,,
μάχαι,ραι;, lπλη,σίασε το ποίμινιον,
σι.ινέλα<6ε εΛΙ των νεα;pων π,ρσοάτωιν,
ικαi έ,· ν ριτηi όφθαλμοί) rro άπ�εφάιλι
σε πρό των όμιμ ·ά-τ-ων 1μοv. Το θέα.μα
ϊιπηρ�ε ψριικ.ιαστιικόιν ,διό: ινά Ιj.Ι•ε'Τlα
δληθη άρyότε,ρο,; είς ά-τrοίσι,αν. Μετ-σ.
1'άς έξιετάσεις πταρεκλήΘηιν ίπrό των
διδασ κ, άινων να yειιμοπ
, ίσω είς τιινα
ο:κίαν, .κειμ,�vηιι '!Τ'ληΙσία
• v rτοί) σ,cαλεί
ου Eic -rεράστι•cιν ταιι,
, ί•οιν eκειτ�ο ρο
• ρ,Αον, τό δδακόικκινοr; ,i> ,πωχόv ά
111οί'c.; •άττε:�εφά>λισε 111ρό των όμ1μά
των μ
· ου δ ,ρι,π,αpός έι<Ιείi ος χ ,ωριικός.
Τόση,; έ,ντίmωσιιν μοί) ε· Τχε :πιροικαλέι
σaι ή σφαyη ώστε ήρn..ή·Θη ινά δαιcι
μάσω πλrο; ιφέας, σvνήβειαιν τryν
όποί,αν <>ιατη,ρω μέ)ΙJpι σήμ�.

«ΠΑΓιΚ ΟΣΜ I Ο
ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»

�τ·η·.,.

«'·Ελληνικη "Ω?α» τσ<υ
"0ϊο χμιε, ενlα. πολυ έ.νοιιαι
φέ�ο·ν ΙΧ<?-θ-?Ο'V τ,ου ,χ. Διο,ν,, Κουιλεν
τιαν·οlϋ για. την· .ά.νιθ·ρω,πιστι1κ11 ορti01ι τιο,ϋ ίε?έως τού ΙΙ εφά.μ:ιιτος ωί�.
Γεω,ογίου Δημ.Ύ\rι-?tά.οη,
ό ,όtπο.ίο,ς,
v.:χrθώ, -άνl,φε'?'ε τ1εv-ευτ-α.ί-α. ό Τύ
π-ο·ς, ώ•?γά!ν,ωισε όJJ, άl&α. 1αικο1συλλιr.
- ριωιπικίτ:ων έ-.9ελο·�πων, γι,ά. φι:λα,\\θ
\
'
'
'
'
ΙΧ•Οι>.Jς ισχ,ο,πο, -,ς,
Χ1 Ι�rL το προτοοt•.>
ΤΟ'υ 'A{>bιi π tεp' των· π α.ριισ,ίων.
Φτωι..ο τ-ο Π έραιμα.
κα.ί σ"n}\Ι
'ΠtΟ ψτωχη έ, ν,· οl?ία. τ'Ο•ι> ό 1tαιτηρ ,r.
ώ·?γtol:.
Δεν :π,ειρ�ο·ρίζε-r,α.ι
,στην
Όργα:νώνει
rιrνευμα.
- η 6σ<ή,.9εια..
· τικ
,ποωι·'fο ·συισιrιτιο για 'tlα π
, αιι,οια ιχια,1
πλlε1χτ·η?· •ι:0ι γιά τά νεα.?ά ΙΧο· ρίτ<σ�α.
Τ�?α., ΤΟ μ,εγάιλ,() "t'ΙO<U ον,ε-ιρο, εΙv- αι
-ν,α •ο1·,,μ ι1οι)Ο,γ-ησ,·η, 'ΤΟ «· Χωριό τη,ι; ά.
γάιπ·r,ς», "Ενα. φιλόξει νι ο· · χω;ριό, 't'6ισο γιά 't'ουι; •α.,π ορ: ο1>ι; φ<it"t'ψ"'ε ι; 't'oιu

π εt· ?ι α.ιως
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ΙΛ.ΙΣΟΣ
;

,,

:f·

χα:τ:ι.ιιrχην1ω
τδπο'Ι.J μας, μόνιμ,ους
't'&ς "t'Ου
, rοσο, ,Χα.ί γιι:ι. 't'·Ους ςένου,ς
,
1
'
ΧΙαJι 7t ει? αrστ irx ουι;.
«Ό -rrοτrα-,Γιώργης-γράφει δ κ.
Κουλεvτιιαι ός- σ,ή,κωσ�ε 1<όm-οiα ση
ι α1λiεί στόι� άγω1,1α τοv
•ΙJΙαία ,κια:i μας κ
Χρισ1--ου καi της" ά.γάπης. uΟ.λιους
,μ,αζi Κ•α!Ι ,κ,α1θέινα ')(�ρι,σ�τά. Γrά
8ιη,μιο�ργή·crοuιμε τό <<ιΧc.φrό της Ά.
γάπης» 'Π'ΟU 6' άyκαJλ,ιά�σ,η TCX W:10:TOI
φ ύ-
ά ν ε ξ α ,ρ τ ή τ ω ς
φ v v-,. η ς,
J,. ο υ, π ί σ τ ε ω ς η χ ρ ώ JJ α τ ο ς.

r,,α

Κ·αi έφαp1μόζοντας rrόιν ικοιι.ιωνικό χρι
στια11ισ1μό I α έγικ.ατ·αστήσlοuιμε «πiιν�
τ>ε στρbμιματα Π.αιοάδι;:ισιου στη Γη».
'Αλλά, Ιουισοτυr,ι_ως, ενα χωτσιλλη
: ει στον Όργα.νι
�� <J1:χόπε-οο άν,ήχ
σ
α
ς
ι
ω
ι
ο
'Ειχχλη�ιασ1τ1χης
Ισiμ Δ χε ?ίι ει
(ΟΔΕΠ)

Πε.?ιο,υιrC�ι;
νσiυνΙταπ

να

κ-χ.ί ...

ά.t

'τΟ 'Ιt'α1ραοcωρήσουν! Εl

ναι Ι&υνιατόν·;

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ.

Έδείξατε
τον ·ιΛΙΣΟΝ στους φίλους σας;
'Όχι ;
Τοίις άδικείτε, διότι τους στε,ρεί'τε μια εύκαιρία άvωτέραc;:
πνευματικότητος.
'Εγγρ άψατε εvα φίλο σας.
Δεν μπορεiτε; .Συστήσατέ του να έγγρα!φη αύτός.
Οίiτε αύrό; Τότιε, στείλτε μας την διείιθuνσίv του καΊ θα:
του ταχυδρομήσουμε ενα τεuχος ώς δεiγμα ΔΩΡΕΑΝ.

Καl προ παντός:
Στείλετε την ΔΙ ΚΗ ΣΑΣ συνδρομή t'

'
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Τό Κλειδι της θεοσοφίας
Δρχ,-_ 50*
» ·
Στη χώρα τίf>ν Γαλάζιων Βοuνων
.20 Ή
»
', · 40' � ·. ,
Μελέτη lπι τη�- Συνειδήσεως
» - - · , 20. . )..
»·
Πρός την Μύησιν
» -· ·1c(. ·;(;
»
Μετενσάρκωση
»
» ...
:-�·
_ Κάρμα
8
»
·
Leadbeater:
'
0*
Οί Διδάσκαλόϊ και ή 'Ατραπός
ι;C.
.ο·* ·
.)
»
Κεκρuμμένή Ζωη εν τφ Τεκτονισμφ » . 18
.'!
»
»
10.,·:'·'.':
Σ' εκείνους που πενθοσν
...-·.. .
»
�.Besant-Leadbeater: Ό 'Αστρικός Κόσμος .
·10-·-.:
»
· _Τc.ι Φως_της 'Ασίας
30
Ed: Arnold:
»·
_J. Van der Leeuw: θεοι �ν εξορί�
»
_Φως στην 'Ατραπό
-» � 10
_J. Krishnamurtί: Στα πόδια του Διδασκάλου
»
»
15 . - �
Τό Βασίλειον της Ευδαιμονίας
»
·»
Ή Π ηyη της Σοφίας
»
«Δέλτίον 'Αστέρος» ετων 1931, 32, 33 »
»
2012 'Ομιλίαι είς Όχάϊ 1934 _
»
·
»
20 . · (
»
10 Όμιλίαι είς Όχάϊ 1944
50* :.:
»
»
Στοχασμοι πάνω στη ζωή μας
. -�
· 50*' -\�'
»
-"'Ιωάν. Βασιλη:
Τό Σημειωματάριο �νός Μύστοu
5ό* ,. ij
'Κ. -Μελtσσαροπούλοu: Μητις (Τό βιβλίον της σοφίας) δεμ. »
�
.
2 5�
»
»
Ό Ίησοσς
»
Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι και Θεοσοφία »
_2Q. / �
»
»
η
ς.
(Θέατρο
ίδεων}
Ό
·Κομήτ.
_
1 1Ι�ΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΙΛΙΣΟΣ» 7'όμοι 1956 - !962, εκαστος »
•
1 . }9.
Ή. Ρ. Blav.atsky:
»
.Annίe Besant:

-ια· '.

�g� ���

:��- •\1
1

.. · ;8� ' •. : �,
f' � ι

�i
Τιχ σημειοόμ_ενά δι' ά!Jτερ[σκοu έπιβαρόνονταί με δραχ. 10 δ'�'α�: ,� ; '
-πρόκειται δι' άποστοΑιχς είς το έξω.τερικόν. 'Εξ αυτών τιχ 3 ,πρφτcι·
:και ή ΜεΑέτή έπι της 'Σuνειδήσε�ς πωΑοuμενα δεμένα έπιβαρόνο"1:�ι_ -� ;
·
, - .· . . ·
,με δρχ. 10
• Αποστείλατε :ιο άντ[τιμον των βιβΑLων που θέλετε διιχ ταχ)κijς·:
�πιτ�γης· είς την διεόθuνσιν: Κ. ΜεΑισσαρόποuΑον, Δραγατσανiό-u 6,
-;
.,. Αθήνας .122, άναγράφοντες οπισθεν τοϋ άποκόμματος της έπιτα }'ηι; , '
--τους τ[τΑοuς των βιβ�[ων. Θά τιχ Λάβετε άμέσωι; είς την διεύθυν αιv . ·;
--τοϋ άποστ9Αέως της έπιταγη�. �Η έπισκεφθητε τον ΙΛΙΣΟΝ προς, έ- _., ·.
7tιτόπιον άγοράν, κάθε Παρασκεuην 11-12 και 7-8.

. "'!

..,
ΙΑΙΣΟΣ

===Ι ·

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΙ\=== Σε φωτεινότερους κόομους

- Τα Γραφεια ·rοίί ΙΛΙΣΟΥ,
.Δραγατςτσ1νίοu 6 (Πλατ. Κλαuθμω
.' νος) εΤναι άνοικτα το καλοκαιρι
1,1όνον κάθε ,ΠαραΟΙκεuη 11-12 ,τ,μ.
'.. ,ιiαi 7�8 μ.μ. Οί φίλοι τοίί ΙΛΙ
' ΣιΟΥ να ,τφνουν άπο τά Γραφεια
για κάθε πληροφορία.
- Ό Ταχuδρομικ
· ος τομΈuς τοίί.
tΛΙΣΟΥ εΙναι 122. Νά μη το ξε
")(νοϋν δσοι μας γράφουν: Δραγσ,.
-rσανίοu 6, Άθη,ναι-122.
- "Οσοι σuνδρομηταί μας 6λέ�.'
-ιτοuν την διεύθυνσίν των λανθασμέ
. •νη,ν η άνεπαρκη, νά μας ε\δο,rοι
,οίίν χωρις άνα6ολή, ωστε νά λαμ6ά
νοviι όiσφαλως τα έκδιδόμενα τεύχη.
- Πολλοi σuνδρομηταi &λλάζοuν
<διεύθuνσιν χωρις να ιμας -y,νωρίσοuν
·-rη ,vέοcν διεύθvνσίν των και το τα
�υδρομειον μας έπιστρέφει τα τεύ
χη, μέ_ την ενδειξι: «'Έφυγε εlς α
γνωστον διεύθuν ·σιν».
- Γ\ροηγούμενα τε.ύχη και τόμοι,
·του ΙΛΙΣΟΥ άπο τοίί 1956, ,τω
:λοίίνται : στ α Γραφεια μας κάθε Πα
ΙΡΟΙ�κΕΙυη' 11-12 ,τ, μ. καi 7-8
ειι. μ .
...:..:_ �'όποιος έπιθυμει νά άγορά
-ση 6ι6λία CΙJΠΟ τα άναφερόμΕΙνα ΕΙiς
-το:ν τιμοκατάλογον πωλουμένων 61\
-:6>.ίων πρmει να έμοάση δια ταχυ. Ή -δρομικης έ-πιταγης «Κωσ:rην Μελισ, .
�αρόπουλον, Δραγατσσ1νιοu ·6, Α
. ,Θήνας-122» το άκρι6ες αντίτιμον
. -rων 6ι6λίων που έπιθuμει, όοναγρά
Ί,:
� &πισ,θΕΙν του άποκόμμ�τος τη_ς
,
,
.,έπιταγης τους τι1λους των 6ι6λι..
ων. Θα τά λά6η όιιμέσως. "Ανευ ά
τrοστολης τ .οϋ άντιτί,μου δε-ν άπο
στέλλοvται 6ι6λία, διότι δεν εΤν�ι
�- ' ...,δυνατΟν νCΧ τηροUV1"1αι λογαριασμοι.
· -'Ο ΙΛΙΣΟΣ δεν διαθέτει ύπη.
;···'
•� . ιρεσίc;νν , ωστε να άποστέλλη αλλα
6ιΕjf,ία έκτος έκείνων τα δποια ά
·ναγράφει ώς πωλού.μeνα είς τα Γρα4jΙΕΙια του.
�
Κάθε τμ6σ1σμα πρέπει να γί'1eται με ταχuδρομικην έπιταγή�,
.·
. .έπ' όνόματι Κωστη Μελισσαρο-που-

.ι -

rιt- · ·

If,9

ΚΩΝΣΤ. ΒΕΗΣ, Ά,κα&ημαϊκός

'Ένας αριστος φίλος τοίί ΙΛΙ
ΣΟΥ ·και τη·ς έλεvθέρας σκέψεως
έπέρασε στην αλλη οχθη της άκα;..
τάλuτης ζωης, άφοΟ διήνυσε ενσ1v
αψογο 6ίο μελέτης καi άρετης, ύ1τερασπίtοvτc4<;
πάντοτε με άδά
μαστον θάρρος το Δίκαιον, Ο'Πωι;
αύτος το ε6λεπε κατ' έπιταγην του
έσωτερικοίί του κόσlμοu. Ή άρΘΤή
του ας μείνη -παντοτεινο παράδt:11-.
γμα για δλοuς.

θερμη παράκλησις
Ό I Λ I ΣΟΣ δεν εΤναι οiκσνομικη
έπιχr.ίρ
, ησις. 'Ό,τι εtσπράττει το
διαθέτει δια την 6ελτίωσίν του. ΕΤ
ναι, λοιπό•ν, κέρδος δλων των σνν
δρομητων να αίιξάνουν οί σuνδρο
μηταί. "Ας φροιvτίση κάθε σuνδρο
μητης δια την έγγραφην και αλλωv
συνδρομητών είς τον ΙΛΙΣΟΝ. Και
�ά άποστείλη κάθε. συνδρομητης η
να έμ6άσ11 δια ταχυδρομικης επι
ταγης την σuνδρqμήν του δια το
196�. Μη μας ύποχρεώvετε να είσ
πράττωμεν τας συνδρομάς δι' είσ
πράκτaρος, ζημιοιίμενοι 20-30%
άπο τας εtσπράξεις, •με ΤΟ δποιοv
προσοστόν, θα ήδυνάμεθα να έκδ.ί
δωμεν αλλο ε5να τεϋχοc; κατ' ετοι; •
Μη μας ύποχρεώνετε
vά άλληλο
γραφωμεiι μετα των έπαρχιων διά
τηιν ε'ίσπραξι·ν των σuvδρομων, δs
ΠΟΙνωvτες χρόνον Και, χρημα. 'Απο
στείλατε ανευ καθυστερήσεως την
σuνδρομήν σας, δια ταχυδρομικηι;
έπιταγης.
============
λου, Δραγατσανίου 6, Άθηναι 122. 'Απο�ολές με τρα,τεζιτικει;.
έπιταγες η. έντολες μας δυσκολεύ
ουν.
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ΙΛΙΣΟΣ

Βιβλία που λάβαμε

Περιοδικό που λάβαμε :

Λάμπη Λούκου: «Πέρα κι' άπ' τήν
Κόλαση:.. 'Αξιόλογο λογοτεχνικό
βιβλίο (τό τρίτο τοϋ συγγραφέως),
γραμμέ,,ο με μεγάλη έπιμέλεια, μέ
πλοίισιο λαογραφικό ύλικό καί χα
τασταλαγμένες φιλοσοφικές tδέες,
ποί, ιΌ{}οϋν σέ μιά κραυγή διαμαρ
τυρίας γιά την κοινω, ικη αδικία σέ
βάρος των φτωχών χωρικών. �Εκδο
ση έ�αιρεηκώς έπιμεληuένη. Πά
τρα Ιί!63.
Γεωργ. Βακαλοπούλου: «Ό Μf
γας Μύστης 'lησοϋς», '1σταμπούλ.
Ί. Ν. Δάμπαση: .:'Επιμενίδης», &.,,α
τυπον «Παρνασσοϋ>, 196.3. Ά,,δρ.
Γαλανάκη: � Άπάντησις είς ά{}fοιις», Πατραι 1963. Ρένας Γρυπαί
ου «Dan� le �ilence», Ά{}ηνω 1963.
Σάντ Κιρπάλ: «Το μήνυμα» καί
«�Αν{} ρωπε! Γνώθι σσυτόν», με
τάφρ. Άντ. Χαλα. Ά-firjναι 1963.

Περιοδικά: Παρνασσός, Πανα,&,η-:·
ναια, Ό Αίων, Δρόμοι της Είρήνη\;•
Ό Κόσμος της ψυχής. :Σφίγξ, Πε
λεκά,,, 'Ηπειρωτική Έστία, Δωδφ
ναίον Φως, Θρακικά Χρονικά, Εύ::
βο ίκός Λόγος, Λευκαδίτικα, Κρίκος;
(Λονδινου), Μαρα{}ών (Βραζιλίας)�
The Theosoph1ς,t (Adyar), Le Lo-.
tus Bleu (Ρaris), The· Theosophical.
Journal (London), Alba Sρiritu ·'
ale (Roma), l\fain Currents (Ν.
York), The Link (Johannesbι1rg),•.
Dbarma (Mexico), Theo�oρhical·
Review (\Tarana,,1).
Ο ΙΛΙΣΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

NV\IV\f\,�i· ;,

'Αντιπρόσωπος τοϋ ΙΛΙΣΟ
_ Υ
δι' όλόκληρον την Κόπρον_
Βιβλιοπωλείον 'Αντ. ΣτυλιανQϋ• · .. ,
Λεμεσός - Κόπρου ,

..,

'Όποιος έπιθuμεί νό: άποκτήση τό
βιβλίο '!fOU έκuκλοφόρησε δ κ. Κωστης
Μελισσαρόποuλος

· ·

ΜΗΤΙΣ

"ΤΟ ΒJΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ,,

i

νό: στείλη δρχ. 50 με ταχuδρομικη έπι
ταyή, Κ. Μελισσαρόποuλον, Δραγα
τσανίου 6, · Αθήνας 122, και θό: τό λά
βη ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που
θό: σημειώση στό άπόκομμα της τα)κης
έπιταyης, πίσω άπό τό όποίο νό: yρά
ψη μόνον τη λέξη «Μη τ ι, ς ».
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Μοιράζει

8.320.000

Τιμή Τεύχους δρχ. 10.-

