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ΛΑΧΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΟΝ
Έφέτος οχι ΜΙΑ άλλά ΔΥΟ ΠΟλΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ yιά τούς δύο ύπερτυχερούς
ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ πολλές δεκάδες σπίτια,
πολλές δεκάδες αύτοκίvητα καί έκατομμύρια μετρητά .

•

Κάδε σειρά εχει δικά της μεyάΆα
κέρδη, καί ολες oi σειρές μετέχουν
είς τά γενικά κέρδη καί τήv κλήρωσιv
yιά τίς πολυκατοικίες .

•

'Αγοράζοντας λαχtία άπ'

ολες

τίς

σειρές εχετε μεγαλύτερες πι&αvότη
τες yιά μεγάλα κέρδη .

•

Βοη&ήστε τήv τύχη vά σάς κάνει πλού·
σιο άyοράζοvτας

ΛΑΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΟΝ
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Διευ-ιJυντής: ΚQΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δρaγcιτσανtου 6 (Πλατεία Κλαυθμώνος), οροφος 6ος, ΑθΗΝΑΙ-122
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1964

rΕΩΡΠΟΣ Α. ΧΕΙ

Τείiχος 36ον

ΡΑΣ

Βαόίzομeυ npos
,,

-,; ο ΙΟου e-,;os
Άτrο τοϋ έp)(ι>μένον ,τύχους,

ο

I λ I ΣΟ :ϊ: θα εlσέλθ 11 εlς τό

1 Οον

'ιrΠΟ

της eκδόσεώt 'TOU lτος,

δικο11

Έν οψει τού ας,ολόγοu "tΟντοu δι' έλληνικόν τrνεtιματικ
- ον περιο
έτrιτεuγ,μσιη>τ;. οψείλαμ�ν να εύ?(αριστήσωμεν, δια μίαν άκόμη

φοράν, τούς ιmλοιις φίλσιιι; τοϋ lλΙΣΟΥ, εlς τούς όποίοuς και όψεί
λcται κυρίως l,χι :μόνον 'CI σuνεχης άτrρόσκοτrτος εκδοσις, άλλα και ή
'Πρόοδος 'ΤΟϋ '!Ιιτpιοδιf<Οu.

"Η

εκδοσίς

TOU

ητο ά11άγκη, δια να ύ-πάpχη

ε11α δημα κσλΑ�:ε_pγεί·ας 'Της παγκοσμίου άδελψότη,rος' και της έλεuθέ
ρας σκέψεως.
Προσειιdtήσαμε11 11' ά11τατrοκριθώμε, ν είς αύτο το α'(
τημα της br�ς μας ιαι:1 ε'ίμεθα είπU')(εις δια την σνμπαράστασιv, rϊι
όποια

μάς ,ιpαπφqilη

άτrο τους ψιλελεuθέροuς

ιςαl

τrροοδευτιttσu ς:

iι11θρώτrοuς.
ΝΗδη αισθανόμεθα την &ποχρέωσι11 11α έντείνωμεν τας πρσ ,σπαθείας,
μας, ωστε ΤΟ 10ον ετοι; τοϋ ΙλΙΣQΥ 11' άτrοτελέση ενα άκό,μ η' δημα
,rρος τα iιιη»ός. Οίnιa άγγέλλομεν οτι ..•
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ΙΛΙΣΟΣ απο του 1965
.)

,..;,,

γίνεται Δ I Μ Η Ν I Α I Ο Σ
Το πρώτον τεύχος τοϋ ετοuς 1965 θα κuκ
, λοψορήση έντος του
'1 α ν ο u α ρ ι ο u καi έν σuνεχείι;ι κάθε -ι,εuχος θα �uκλοφορ
-η κάθε δίμ
· ηνον,
,
(.)υη να έκδοθ:,ϋν συνολικώς εξ τεύχη -άντi τών μέ.χρι τοCδε τεσσά
ρων- έντος τοC έτους
Περαιτιρω θα κατα6ληθη προσπάθεια ωστε να έπέ.λθοuν καi 6ελ
τ.ώσει ς uλης καi έμψανίσεως, πραγ1μα πού έλπίζομεν να 6οηθήση τους
άψωσιωμένοuς ψίλοuς του I Α I Σ,ΟΥ εiς την εύριιτέραν διάδοσίν τοu.
Ή τιμη εκαστοu τεύχους θα παραμείνη 1 Ο δραχμ., άλλα ή σuν•
δρομη καi δια τα '6 τεύχη θα διατηρηθη είς το έπίπεδον των 50 δραχμ.
Έλπίζομεν

δτι

oi

αγαπητοί

μας σuνδρομ
, ηταi θα

σπεύσουν ν α

έμι\ασοuν την σuν·δρομήν των, ώ ς άληθεις σ u ν δ ρ ο μ η τ α ί , ::ίς την
άρχην τcίί ετοuς. Τοϋτο θα εΤναι διπ�α ώψέλιμον.

Θα μας άψήση ά-

1τφισ1τάστοuς είς τό εργον της έκδόσεωι; τοϋ -περιοδ1κοϋ και θα μας
άπο.λλαξη δαπανών δι' ύπομνήσεις καi προμηθείας είσπρακτόρων, δια
τφ• περιοχ
, ην 'Αθηνών είδι,κώς.
Έπι πλέ.c,ν έλπίζομεν δτι οί ψίλοι θα έργασθοϋν προς περαιτέρω
διάδοσιν τοίί περιοδικοϋ. Χωρiς μίαν σο6αραν αυξησιν τοϋ άρ-ι θμ
, οϋ.τC:>ν
σι,νδρaμητών, ψο6ού�μεθα δτι θα εΤναι προ6λημ
, ατική
της διμηνιαίας έκδόσεως.

ή έξακολούθήσις

:, Αλλά,
δια

να

βοηθήσω μεν τους φίλους μας

...

Σελις 251
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4)ωνές απο το Διάσ·τημα
Καταγράφοντι:ιι και lρεuνωνται
ΣΗΜΑΤΑ
άπό Ρώσους κ αι 'Αμερικανούς

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Ό Ρωσσοςά!στρο
νcι,ιος Νιι<ολαι Καpντάσω:p, ε!ς αρ
θρον TOU δ r, μοσιεuομενcw ε{ς Tf\V α
στ.ρονομιι<ηV έ·φη•μεοuδα της Σο6ιε
,ικης Άι,<αδη·μιας ,Επιστryμων, άνα
ψέρει οτι πpος διερεύνησιν τοϋ έν
δ:χομενοu υπαpξεως μοpφων πολι
,ι,:,•μοίι ε!ς τό Δια:,,ημ
, α, οι Ρώ::r
σοι, οπως '<αi οι 'Αμερικανοί έπι
-στ uονες προσπα8·οϋν από έτων νά
έλθουν ε!ς <�CΙΙ'<Οuστι-κην επι:κοινωνι
,αν, .με τούς ιιποτιθεμένοuς άλλους
Δε,<αδες ρα,διοτηλrο11<0Κοσμοuς
·πιων
παοακολοιι9οCιν καθημερινώς
·τόν άπέραντον χωpον τοϋ σύμπαν
,ος Οί ά:::ττpονόμοι «τεινοvν τά ω
,α» διά νά «άι<ούσοuν» τό διάστη
μα, μ,ελετοΟν την !σχupάν CΧΙΚτινο
δολιαν των ίιπεραστέρων , προσπα
.θοίιν νά διειuιδύ:::τοιιν ε!ς τά μι.ισ-τι
.κά των οαδιονεψελωμιχτων καi άνα
λύοuν την κοινήν «φωνή� τοϋ δια
-στrματος
όμως,
Με την πλέον παpάξΕJνη,
έργασια ητο άπησ1χολημένοv τό pα
..διοτηλοοι<οπιον, τό άποiον ,με σu
·νεχη ε,πψονήν «έτεινε τό ους του»
,διά ν ά <<άι<Οvση» τά άσθεl.'i) σήμα
·τα, τά όποiα έρχονται έικ των ά
ισοέρων Ε τοϋ Ήpιδανοϋ καi Τ τοϋ
Κή'τοuς Είς τούς άστέpας αύτούς
δεν έσημ,ειώθησαν ,κοσμι.καi
κατα
.σ,ροψαί Έικα;στην ώραν αί κεpαί
.aι τοϋ .'>αδιοτη.λrο,κοπίοu σιινελάμ
.δανον σήματα, μολις διακρινάμενα
..μrοα είς τόν θόριι6ον καi τήν 6οην

τοϋ διαστήματος Τα σή,uατα έλαμ6ανοντο διά να άναλυ9οίιν δια των
πλεον πολιιπλcκων συσκευών δια νά
αποφανθούν οι έπιστήμονες, &ν λο
γι α δντα εκ τινος αλλοu, αγνώ
στου, κοσμου,
c:cποστέλλοιιν προς
ήμδ:ς τον χαιοετισιμον των και μδ:ς
καλούν να άρχισωμεν
μετ' αύτων
διαλογον
Οι μεγαλuτεροι έ.πιστήμονες τοϋ
διαστη
•<ΟΟ'μοu ραδιοαστρονόμοι,
μολόγοι και φu:::τι.ιωί, με,λετοϋν σή
μερον μετά πpοσοχης τας δυνατό
τητας ά πο,<αταστο:;σεως έπαψης με,θ'
�τέρων, έξωγη ινων πολιτισιμων σι:ιy
κεντρώνονται εiς έπιστημονι.κάς διαάνταλλασσοuν .
σκέwεις, σΙ.ftζητοΟν,
γνώιμας, αποδει•,<νύοιιν, ,rειθοuν καi
αμψισοηποΎ
Τιθεται τό έpώτημα. Ύπαρχοuν,
έξω 000 την
γεVι,<ως πολιτισμοι,
των όpιων τοϋ ή
Γην και έπέl<εινα
•
μετέροu ήλιακοϋ συστήματος, ΕΤναι
δu::,,κολον νά παραδε�ωμεν ότι έικ
των 100 δισεκατcψμι:pίων άστέρων
01 όποΊοι περιλ01μ6αvονται εις τον
ημετερον I ciλαξιαν, μονον πεpιξ του
Ήλίοu έ!δημιοuρyήθη ό γήινος πολι
τι01μος ΕΤναι ά13ύνατον νά μή ύπο
θΘσωμεν δτι κάτι παρόμοιον δεν έ
νeφανισθη τοuλαχιστον εiς ενα ει<
των δέτ<α δισΘκατομμuρίων γαλαξι
ών , των παρατηροιιμένων υπό τοϋ
ανθρώπου είς τό Σύμπαν.
Δυνάεθα να πιστεύσωμeν δτι ε!ς άμε
σον γειτνίασιν με την Γην δεν ύ-
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πάρχει τόσον &νεππυγμένη ζωή, με
αίιτοϋ, ,ότε &λας τάς πληροφορίας;
τά της διττοίας νά ελθω,μεν είς διά
διά τάς έπτιτεύ[εις της ήμετέρας έ
λογον με τήν βοή9ειαν των οαδιο
πιστήμης c<αi τεχνικης δwάιμειθα να:
ι<υμάτων. Άικόμη και οί τrλέον αί
μεταδώσωιμεν έντός έκατόν δεuτερο
σιόδοξοι έπιστή,μονες ύποθέ,ουν δτι
λέπ.ων, είς χρόνΟ!\Ι όλιyώτερον άποοί πλησιrο,εροι πολιτισμοί άπέχουν
2 λε'Π'Τά.
άπό ·ηιμό.ς είς ά.πόcrτασιν, την όποί
01 ττ-ροηγψένοι πολιτισμοi 6κ των
αν τά οαδιοσήματα δύναν.αι νά δι
όποίω� δυνάμΕΙθα νά άναμένωrμεν έυ<
ανύσουν είς διάσ,ημα όχι όλιγώrτε
πομπάς δύνανται νά κατέ.)(ουν άφαν
ρον των δέι<α έ:τών.
,άστως τrερισσο.έρας και r.:.'ρυτέ
Διά μίcw τοιαύτην, ά.πόστασιν ά
ρας γνώσεις.
Είς τηιν m:ρίπτωσιv
παιτε'ϊται, φυσι.κά, μεγάλη ίσχύς έ
αύτήν θά ήδuνά�μειθά,. έντός 6ραχυ
πι,κοινωνίας. Σήμερα ή άνθρω-τrό,ης
τάτοu χρόνου, νά λά6ωμεν πολυτι
είς εκαστον δειιτερόλετrτον έξοSεύει
μο,άτας πληροφορίας, αί διττοϊαι θό:
τrερίποu 4 δισε, J'<α.ομμύpια c<ιλοβά,
έ!πέτρεπον είς τήν ccνθρωπό,η.α νά.
ήλεκτρικης ένεpγείας:
iσχύς πρα
πραγ'μα.οποιήση
τεράσ,ιον &λJμ α
στία διά τά άνθιpώπινα, τά γήινα
είς την άνάπ.υξίν της.
μέ.ρα, άλλά μηδαμινή είς διασ,ημι
Ό Καρντάσωφ φ_οονεΊ δ,ι α1 έυ<
κήν κλίμακα. Διά νά δυνηθωμεν νά
πομπαί έΕ αλλων κόσιμων εΤναι πι
λάβωμεν σήμα.α, θά ποέπει κα.ά
θανώτερον νά γίνων.αι είς μη1<0ς.
τόν καθηγη.ήν
κύμα,ος 3-1 Ο
έJκατοσ.ομέτρων,.
Νικολάi Σ:,μεώνο6ης Καρντάσωφ, ενας άλλος πολι
ενω
οί 'Αιμεοι,κανοί
έπιστήιμονες.
τισ,μός νά εύρίσ«εται
Κοκκόνι κ._αί Μόρισσον
άναζητοϋινείς ά:πόσ.α
σιν μιιφοτέραν των δέ,κα έκατοιμ
λοyιι«ήν πλη,σίον της Γης είς το κύμοc
μυρίων έτων φωτός καί νά κατέχη
τwv 21 έκα.οστομέτρων.
Γεγονός,
ένέργειαν
εΤναι δτι τόσον είς ,ην Ρωισσίανr
παρφψερη ,ης /δικης
μας.
οσοv καί είς τήν Άιμφιι<ήν σvλ
ΊΕάν τοιαύτη σύμπ,ωσις έπτιτευ
λαιμ6άνοι.ιν τrεριέργοuς ηχους προερ
χθη θά c:Τναι -τ,ερασ.ία,
χομένους άπό άσ.έρας «Ε:!> ,οϋ Ή
ό!φάντα
σ.ος, ή ποσότης πληροφοριών, τήν
ριΙSανοϋ και «Τ.,, του Κή,οuς. 01 ά
όποίαν θά δυνηι θωμεν νά λάβω,μεν.
σ.έiρες αύτοί εΤναι κόσ�μοι
κατοι
Ό άριθμός δλων των έντύπων καί
κούμεvοι μέ πολιτισμούς, οί όπο'ϊοι
χειρογράφων,
ε\ψτασαν είς το άνώ,ατον έπί,τrεδον,.
τά ό:ποϊα ύπάρχουν
τώρα είς την Γην, άποτελουν
άναπτύξεως; Τ ό: σή,ματα, τό: όποίοc
επι
παρα5είγμα.ι έc<α.όν έrκα.ομμύρια.
έλά!6ομεν άπό έκεΊ, εΤναι μήνι..ιμα μα
Κατά τούς ύπολογισιμούς ,οίι Καρν
κρυνών γειτόνωιv; "Ισως. 'Ει<άστηv,
τάσω:p, εΤναι άρ,κετόν εν ήιμερονύκτι
ήμέραν έντ,είνουv τήν τrροσοχήν των,
τό: είιαίσθη.α <<ώτα:!> τών οαδιοτη
ον διά νά με,αιδοθη δλον αύτό τό
Οί έπιστήμονες άr<0ύ
λΕΟ'κοπίων.
τrεριεχό,μενον ,ων βιβλίων
είς τον
άλλον πολιτισμόν. Δεν εΤναι άπα
ουν τό Σύιμιτταν. "Ισως αίιτοί σή,με
ραίτητον διμως νά μεταiδοθοίιν δλα
ρον νά άκούουν την <<φωνην:Ρ λογι
με ,ήν σειοάν είς τούι;; κοσμικούς
κών όντων.
Ισως σϋοιον όριστιrκως
γεί,ονας. Είς τά βι·6λία και τά πε
vά πεισθώμεν περί αύτοϋ και με
ριαδιυ<ά ύπά,ρχοu,ν πολλαί έπταναλή
θαύριον νό: ά:ντιλη,φ19ώμεν, δτι κάτι
tJ.ΙΕις και τrrpιέχουν μεγάλην ποσό
θέλουν νά άνακοινώσονν ε!ς 111μδ:ς
τη,α περιττών τrληpοφοριων. "Αν ά
παλλαyωμεν έκ τοϋ πλεονάσματος
<4άπό έ,κε'ϊ.;-.
Ν
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ΊΙροyονοc; τ ου 'Ανθρώπου
εζησε πρίν ενα έκατομμύριο χρόνια

ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Μ

ΕΣΑ άπο τα βάθη τί::Ν αίώ
νωv, επειτα άπο τήν λτ'ιθη ένος έκα
τομμυρίοu καi πλέον έτών, δ <<·Οιμο
�Αιμπίλις.;. α<αμε την θριαμι6ευrrικη�
kπίσηΙμΟ.ν έμψάνισίν τΟU 0'1TOV ι<οομο
των άνθρc..χrταλόγωv, με μιαν έικτΕJV'ί\
άνΟ'!Κοίνωσι στο έπιστημονικο wερι
,0δικο «Φύσις» τοΟ Λονδινοu «Γονεί'ς» του εΤναι δ δp Λούι-ς Λfικu καi
ή σύζυγός του ,';1.αίpη, οί δποί'οι έπi
·τριο.vτ α χρόνια άνασκαλεύοuν τους
�υθους άπεξηραμιμέn.-ων προίστορι
κώv λι·μνών. προοτττΟ:θώΙΚΤα c- να σuμ11'ληρc..-.σοιιν το γενεαιλογιικο σχέiδιο
τοΟ άνθρώπου.
πιροοπάΘειές τους άvταμεί
�θηκαv έ:rri τέλους, ·με την άνΟJΚάλu-

ο�

ψι, στα τeλεuταί'α τέσσαρα χρόνια,
στα τοιχώματα τοΟ ψαραγγιοΟ Όλ
ντοuοάι (που ήταν κάποτε λίμνη)
- α
στη ο Βόρειο Ταγικανuκα, οχι μ
Κ ι�ιμάν
ι1φuα άπο το χιονισμένο
τζορο, ,μιάς σειράς άπολιθωμά.των,
άπο τα δποί'α έξεπήδησε τελικα δ
τύπος τοΟ «·ο-μο Ά μ,πί�ις», που ά
'!lοτελει, κατα πάσαν πιθανότητα,
�α\' απο τούς σwδετικου(' κρί·κοuς
της έξελίξεως τοΟ άνθpώποu. Δύο
άλλοι διαπpε'Πεί'ς καθη.γη;ταί που έ
ξήτασαν τα άπολιθώματα, · συμψω
νοCιν με τα συμπεράσματα αίιτά.
Ό «·Ο,μο 'Α:μιπιλις:ι, (άνθρωπος 1κανος για έpγασίες) ήταν
--ΠΙΟ μικ.ροκαμωμeνο(' ικα1 άπο
τους σημερινους Πυγμαίους ά-
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κόμη.
-t<ατεσκ,εύαζ,εv
έpγ'αlλεΊα
όmο
ιπέιτρα καί, ϊσως, κcι<ικαλα,
-ε'fρωγ,ε ψροuτα, χόprτα,
άλλα
δταν
καί ,κρέας καi ψάρια,
μποροϋσε να τα 5χη, καi
-εΤναι πιθανόν, δτι , κατοοικεύαζε
,λίθινα κατα,ψύγια η ύττοτu,πώ
δεις καλuοες για να προψυiλα
χθη ό:πο τον άέpα.
Προηγοu,μένως οί έιπιιστήιμονες εΤ
χσιν άναικα;λίιψει στην Ί άβα
η<α1
στην Κ ί•Jα άiποδείξεις
ύττάpξεως
wθρωττίvωv σντων καi κυρίως τα ό
στά ένος οντος, που ε�χε ζήσει πρίv
τριακόσιες χιλιάδες χ.οόνια, τοϋ Σι
νανθρώπου. &πως
τόν ώνόμασαν.
>Α);λα δ,w ψαι,νότα,v πι θανΟ<ΙΙ Ο'IΊ τα
Ι
προΊστο,ρικα αύτα c5vτα μποροvσαv
να ε ναι οί πpώτοι ανθpωττοι γιατί
τό: δσα βpηι<αν οί έ.πιστήιμονες ε
δειχναν δτι ό Σ ι vάνθρωπος ήταν άρ
κετα άνεwτυγ1μέvος. Ζοϋισε, σέ σπή
λαια, χ,ρησιμοποιοοοε Τη ψω,rια και
κατ001κεύαζε πρωrτό,γοv, α &πλα. 'Εξ
σλλου, άvαισ11<αφέ c- που εΤχα1ν γίνει
στην 'Αψριική, εΤχαν ΦέΡει στο Φως
λίθινα έρyαλεΊα, που όmοκάλLΜΤταν
ενα πολιτισιμο άριχαιότιερο όmο τόν
πολιrτιc,,μό της 'Αlσίας, έΥω ταυτο
χρόνως
μιnφα όmολιθωμένα όστα
,�:χίνοvrαν δrτι ,εTxcdv συιστη1ματιtκα
καiθαρισθη για να άiφαφει9η το με
δοί,λι τους. Κι' &μως δ πρωτόγονος
αύτό, αvθρωιπος, στον δποΊο άνη
,καν αύτα τα χο\Αδροειιδη έργαiλεΊα
ξέφυγε άπο τί c- εpευνες των άpχαιο
λόγων.
ΕΤχε μόλις ξη,μερώσει ή l ?η 'Ι
ουλίου 1959. Ό Λουις Λη1κυ ή,rαν
αρρωστος.
Ή Μαίρη, ή γυναίκα
του, τόv α:φησε στο άντίσκηνο μέ
την συντροφια ένος '.Αιψ:pικάνου βο
η6οίί - ύπηρέτη καi ξεκίνησε μόνη
της για να συνε,χίση &πως πάντα,
τις ερευvές της στο ϊδιο •μέpος. Χω
ρiς δπλα καi με ,μόνη συναδεία δυο
δαiλματι,κα σικιιλιά,
ώδr{yιη,σ,ε τη
<<Λαντ - Ρόβερ» της ως τή στεvωττο
Όλπουβάι, τρία χιλιcιμ,ετ,ρα μαιφύ
τερα, &που άiφ.θονοίίσαν τα ό:nτολι
θώματα. Αύτή ή κατάςε,ρη χαράδρα,
ζrοτη σαν φουρνος, μήκους 50 χλιμ.

•καi βάθουc- 90, δεν ε\χει ποτέ σ'Κια:
κι' ή θφμακραuία
ξιε.περνάει τους;
43 βαβμούς. Άλ
ι ,λά, άπο άρχαιολο
y11κη πλευρά, ,ή Όλντου6άϊ εΤναι ε
νας μοναδιικός τόιτrος.
Ποuθειvα άλ
:λοίί στον κόσμο ή ψύσις 6έιν δείχνει
τόσο ξaκόJθαρα, μέσα σ' ενα σχη-·
ματιmμο άπο τόισο σαφη στρώμα
τα, τους γεc.:ιλοyιη<ους α!ωνεr συν
διια'Ο1μένους με την ϋπαpξι του προ
Ϊ,στοριt<ΟU άΜΒρώπ,;,ιι.
Άq�οίί πάρκαρε
το αίιτοt< ίνητότης, ή Μαί,ρη προχώρησε στη χαρά
δρα μαζί με τα δυο 01ΚtΜιά της,
ετοιμη να άμυvθη έναντίοιv των άyρί
ωv κατοίr.<ων της Όλντοuβάϊ, ιδrηλα
δη των λιοvrαριων, τωιν λεοπαρδά
λεων, των pιινοικέρων, rrων φιδιωιv και
τώv φαpμιαικε:ρωιν σκορπιω,ν. Ύιστε
μέρος,
,ρα ά;πο λ\yο θψ1θασε στο
&του την πα.οα�μονη εΤχαν διακοπf\ι
οί ερεuνες.
Στο στp&ιμα ί,m' ά:ρι8.
1, τό π�λαιότερο καί βαθύτεpο ά
πό τα τέ,σισαρα γεωλογιικα στρώμα
τα T'lr 'ΟλντοUΙβάϊ,
σχη1ματισ,μ,ένο,
ισέ μια έιποχη &που ΤΟ μέρος αύτο•
ηταν ή κατάφuτη σχ'8η μιας λί•μνης,
τότε που δ ιμαχαι,ρώδους -ή τίγρις
μέ χαυλιόδοντες- ,έρχόταν να ζε
σταθη στοv ηλιο.
κρατώντας τα έριyαιλεί'α της
μια βούρτσα άπο τpί•χ,εc yικαμήλ
ι ας
1<1' ενα άmα;λένιο
σκαλιστηρι
γιατ1 τα άποiλιΘώιματα εΤναι πολυ·
εvθραvστα για το φτυάρι κα1 την
άξίνη- γονάrτισε κι ' αpχισε να έ
ξετάζη τα πε.τ,pώματα.
Ξαφvικα ή καplδιά της χτύπησε
δυνατά: Λίγους πόντους άiπο τα ιμά:
τια_ χωμένο μrοα στο βράχο, εΊiδε
ενα άiποιλ ί1θωιμα όστοίί που Θμοιαζε
με το ,κpοταφικο τμη1μα ένος κρα
νίου, καί κάτω άπ' αύτο δυο δόιv
τια έξαιρετιικα ,μ ε y ά λ α. Οί yvώ
σεις της, ή πει.pα της και Το
στικτό της δεν τη(" αφησαν άμψι
βολία δτι τα ύπολείμ,ματα αύτα ήσαν
ύπολείιμματα άνθpώπων.
Πόσοv ι<αιρο έiμεινε 5τσι γονατι
σμένη ή Μαίρη ,μπροστα στο θαυ
μάσιο αύτό είίρη1μα δεν θvμάται. Έ
κεΊνο που θvμάται εΤναι δτι άπ&
την 5κστασί της την εφεpαν σΤΤ]Ψ

εν
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,τραγ�ματιικ&πyτα τά δuό σ1<uλιά της.
Σ η,κώθηιχε κι' έτρεξε στό αυτοκί
νητό της για νά γυpίση τό γpηγο
ρ&τερο στήν κατασ�κήνωσι. 'Αιι<.ού
γοντσς τά γαυγίσμοπα των σκuιλ ι ων
δ δρ Λryκu σr,r<ώ9ηκ,ε άπτό τό «λί ντέ - κάιμιπ� ι<αι σχεΒόν άιμέσως
πrοαν έιπάνω του ή γwαίικα του
καi τά σκυλιά.

ε

- Τόν οpή,κα . . . τόν &ρήκα . ..
τόν αnιθpωιπο πού γυpεύαμε . . . Κά
νε γρή,γορα ... φώναξε ή Μαίρη.
Ό δρ Λήι,<u μ' ε να μόνο ολέμμα
πού ερρ ι ξε στά Ύ'Κρ ι ζωπτά τε,ράστ ι α
ότ ι πραγματ ι κά
δόνrια κατάιλα5,ε
ηταν δόντια άνθρώποu καί, μάlλιστα,
ότι ί,ττό τό γει..'Ιλσγικό στρώμα πού
6ρίσ,κοvταν τά δόντ ι α αύτά, άνr,,'<αν
σ' έSναν αr�θpωιπο πού εΤχε ζή:::τε ι
πολλές έ.κατοντάδες χ ι λ ι ά:δεc χρόνια
πριν άπό τόν Σ ι νάνθpωπο.
Τρείς δλ6κ.ληρες μέρες τό ζεύγος
Λiγ.ω ει<ανε άpιστοτε.χνικές «-έγχε ι 
ρή:::τε ι ς>> με τά σι<α.λ ι στήpια τους.
uΥστερα, δεκαπέντε ό�λc�κληρες ήμέ
ρες πέpα:::ταν άπό τό κci:rr< ι vo τόν
νους άπτό χώμα καί μάίεψαv δ,,<ά
δες άπό μιι,<pα κομ,μάτια άπολισ:.r
,μά:τc.:rι. Μόνο τότε 5ε5α ι ώ&η,,<α ν ά
πόιλuτα ότι τό εϋpημά τους ήταν
ενα κρανίο ά'Ι,ιθρώιποu άπτό τό &ποίο
έλει πε μόνο τό όσ-τοΟν της κάτω
ι pανίο εΤχε &ττοσrrη
σιαγόνος. Τό κ
τέ;το ι ε,. ιπ ι έ�:::τε ι ς στό δ ι άστημα των
αίώνι:..w ωστε εΤ,χε θρι,μματισθή σέ
400 κο-μμάτια. Γ ι α τή συγι<όλλησί
χρ,ε ι άσι9r,ι<ε
τους τό ζεuγος Λrμ<u
λετrτή ι<αi άδ ι άκ οπη έpγασία ένός
Χ,Ρ()ΙΙΙΟU.
ώνόιμασαν τό εϋρη,μά
01 Λήr:<.u
τους Ζ ι νιά,.Ιθρωιπο - ζίνι εΤνα ι ά
ριrοική λέξ ι ς καi σημαίνει Άνατο
λιική Άφρ11κή - τό κρανίο ξαναrπέ
ρασε άπό νέα έ-,ςmαισ ι μέ δλες τiς
μεθόδους
τελευταιες i;rττιστη,μονικές
yρονολογίας
προσιδ ι ορ ι σ•μού
της
των άπολ ι θι:.:,μάτων καi άσχα ι ο�λογ ι 1<ων εvρημά:των καi διαπ ιστώβη,κε
εΤχε
δτι τό ι<ρανίο αύτό
μείνει
αlχμαλωτ ι σμένο σ' αύτό τό πέτρι
νο κελλί του 1.750.000 χpcοι ι α. ΜΕ
•rο-ι άποδεί,)(!ί),ηκε &τ ι ό Ζ ι νιάνeρω
πος εΤχε ζή:::τει 1.500.000 έκατομ-

μύρια χρόνια πpiν άπό τήν έποχι't
τοί) Σ ι νά\Λθρωποu.
Ή διάπλασι τού προσώπου τοv
εΤναι τόισο διαφορετ ι κή άπτό την δ ι ά
ηiλασι τού σηιμεp ι νού άνθρώποu ώ
στε αν δ Ζι111ιάνθρωπος ζουισε σή1μερα καί 5p ι σκόrrαν ξαq:11ιικά άνάμrοά μας
ωτω πλυμένος,
ξυρισμένος
και
ντu,μένοc:- - θα
πέφτα•με άνάσ�κελα άπό κατάπληξι
καi φό5ο 5,λέ�ποντάς τον.
1:ό πρόσω'!Τό του, έξ αλλοu. εέν
μο ι αζε ι με τό πρόσωπο ένός πιθή
κου. ΕΤναι πιλατuσμένο καi τετρά
γωνο. Ή δ ι αμόρφωσ ι ς τού κρανίοv
του δείχνε ι δτ ι ή ,κάτω σ ι αγών τοι}
Ζιιν ι άνθρωιποu ήταν έΕα ι pετ ι κά με
γάλη. Τό μέτωπό του ψ·εύγε ι τόσο
προς TCX πίσω, ωστε θα ε.λεγε ι<α
νεις πώς δεν εχει μέτωιπο. Έν τού
τοις ή κοιλότηιτα τού κρανίου του
,καi ή
είναι άρΙΚετά μεγάλη
χωρηrrιΙΚότητά του δεν φθάνε ι ουτε
τη μισή τού σημερ ι νού άνeοώποu
ωστε νά χω,pάη άpκετό ογικο φα ι άς
οί,σίας.
στους
Ά,•λΕς έ";:.;:ίξε ι ς έ\Sι.:σαν
Λr. <u την ε.ινατότητ::χ νά διαπιστώ
, ος άλλα
σοuν &τ ι δεν εΤνα ι
πίθηκ
άνθρώπ ι νο ον. Άντί8ετα άπό τούς
πιθή·,<0uς, δ Ζ ι νιάνθρωπος
περιπα
τούσε όρ8 ι ος.

-αν

Τό κρανίο τού Ζιν ι αν,θpώποu ει<α
νε ω:::ττε νά ά!νακαλυφθούν μερ ι κά ά
πό τά καλύτερα φΙΜαγ
ι ιμέν α μι;ιστ ι κά
της φύσεως, άλλα δεν εδειξε σέ πο ι α.
χρονο.λογία της ίστοpίας τού άν
θρώποu τό άνθρωποε ιιδές ον ε γ ι νε
ττραyματ ι ι<ός αν�pωιττος. Οί έπ ι στή
μονες σvμφωνούν τώρα ότ ι ή πρώ
. c.:σι της ζωης στη γη έ�μ
τη έκδήλ
ψανίσιθr,ι<ε πρiν πεpί'!Τοu ά:πό δύο
δισεκατc,μμύρια χρόν ι α. 'Αiλλά, λαμ6ανο,μένης ί,ττ' οψι της 5ραιδύrrητος
μεταμορ
μt τήν όιττοία ή έξέλ ι ξ ι
φώνε ι τό ενα εΤιδος σέ &λλο, που
μπορεί νά καθοpιστη ή στιγ'μή
που ή κο ι νη γ,εv ι ά χωρίστηκε σέ δuα
ικλάδοuς, τόν κλάtδο τού άνθρώποu
ικαi τόν &) ο τού π ι·9r; <ov.
Ό &vepωπος έξελίχθηι'<ε σ ι γά σ ι γά. Έι.ωπομιμύρι α χρόν ι α πέ ρα
σ αν πρiν δ κλάδος τού ά\Λθρώιποu

ο
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δη,μιουργήu,η τον Ζινιά:νθρωπο, που
ηξεpε να κα'Τασχευάζη έ,ργαλεϊα.
·Υστερα όmο την άν01<άιλuψι των
Λήκυ ή στενωπος '0λντοv6άϊ εγινε
κόσ\μο.
διάσημη σ' όλόι<,ληρο τον
Χάρις στην οtκονοιμ11κη ένίσχυσι της
Έθνιrκής Γεωγραψιικης Έταιρίαc των
Ήνωμένω,� Πολιτειων, οί Λήκυ σv
νεχίζουν να έρευνουν την πε,ριοχη
που εΤναι καπάψορτη ά'!Το
αύτή,
προϊστοριικc'χ ,κειμή,λια.
»Ηιδη, ή yενι,κή ε!ικόνα ,ης έξε
, λί
ξεως ,ού άνθρώποv, ετrειτα ά-ττο τις
άνακαλύψεις αίιτές,
διαμορψώl,,ετα,
ώς έξης: Φαίνεοαι δτι ύπηρξαν τρεις
κατηγορίες προϊ,στοριι<ού άνθρώπου.
<Παλαιό'Ι'εpοc η,αν ό «Όμο Άμ
πίιλις».
Με,c'χ ά•ΠΟ αίrτον --jKCIJΠOU πριv
400.000 χιρόνια- ύπηρξεν ενας άρ
κετc'χ πιο με,γαλόσc.:ιμος άν8ιρωιττος, ό
«Ό,μο Έρέ!κ'Τους» , ,ού όποίου ό
πάρχουν δύο yνωστc'χ άπολιθώμα.α,
,ων <�άvθρώrτω ν ,ης Ίά6ας καί ,ού
flΕΙΚ ίνου».
Ή ,ρίτη κα,ηγορία, ,ού «Όμο
Σάπrιενς» , με ά.οκετc'χ μεrγαλύτερον
-έγ�κέψαλο, πφιλα1μ16άνει
άpκε,οuς
κ,λάδοuς, μεταξu ,ων όποίων ,ον άν
-θρωπο τοϋ Νεάντ,ερταιλ, πού, ομως,

έ,ξέλι:mε και δεν μrπορεϊ, συνειπως, νά
θεωρηθη ώς yν{γσιος πρόγανος τοϋ
ση1μ:ερινού άνθpώπου.
Οί έρευνες τού ζεύγους, διμως, ά
πέιδειξ01y οτι ,ην tδίαν περίπrου ,έ
ποχηιν εζ"lσε στην tδίαν ,τεριοχη ΚΙ<Χι
ενα ά)-J,.ο ,άνθpωποειΙδές, ό <<Ζινιάν
θρωπος», ΠΟU 'ΤΤ1ΡέϊΤ1Ει να ηταν, 0άπrο
μως, λιγώ-τ;ερο <cέξελιyμένος»
τον «· Οιμο 'Αlμπίλις».
Έι§εταζομένη ύπο το πρίσtμα αύ
το ή έξ-έλιξις ψαίνε,αι
ώς •μία
βαθμιαία άνάπrτvξις rκαί εξ,έιλιξιc των
τύπων μ&λλον, παρα ενα σΟiφες σχη
μα <<οtκογενειακού δέΜδρου», στο ό.:.
ποίον εχουν έπrιδιώξει οί άνθpωrπο
λόγοι να έντάξουν τα !διάφορα άιπο
λιιθώματα των
άν01<αλίιψεών τους.
Καί, 6άοει της θεωρίας αίιτης, θα
μποροίιuε να πη κανείς_ δτι ό «Ζινι
�ρωπος» καί άνθρωποειδεϊς <<Αύ
στpαλοπί6ηι'<οι» της Nocrίou Άψρι
κης τοποθετουνται σε κάποιο «άδιέ
§οδο» της- πορείας της έξελίξεως.
Πρόκειται για μια νέα αποψι, πού,
όσψαιλώς_ θα π,ρσκdλέση άντιδρά
σεις. "Άλλα μέισα άπο τις σvζητή
σ:ειc εΤναι πολu πιθανον να λάlμψη
κάπrοτε ή άλήθεια, ·ο-πως συμ>6αίινει
σιJχνα
με τίς εpευνες τού είδους
αίιτού.

ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ άπό 6ε6αιότητες, θα καταλήξουμε σε άμψι6ολίες.
μαζί
Άλλ' αν άρχίσοu,με με άμψι6ολίες, και ε'ίιμαστε ύπομονητικοι
-ιους, θά καταλήξου·με σε 6ε6αιότητες.
ΦΡΑΝΣ I Σ ΒΑΚΩΝ
ΟΤΑΝ εΤσαι άναμεμιyμένος σε μια προσπάθεια, να έργάζεσαι,
μέχρι καί της τελευταίας στιγμης, με τέτοια άψοσίωσι σα να ύπά
ρ
χη κάποιο ένδεχό,μενο να χάσης. Αύτό είναι ή μάχη, αύτό εΤναι ή πο
.λιτική, αύτο είναι το παν.
Α· Ι ·ΖΕΝΧΑΟΥΕΡ
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--χ: .λ�1.Ειε-:οu·1 μ:χν πJώ-:-,,ι 61.θμί
σ.<επτεσ-θχι •
οα -;r,.ίί :iιθ,ωπιιω�
Ε;νχ: fΊΟ,1 ίι..χ•ιi� ώ:; i1;iΟει=.εν j
l)ε 1,:, •11 σι ι;μ.ατιζου'/
.<:χ.& ηγ ,1
,
'
.,
X:)fιjtιu.iιΞ;. /ω':ιι:; ονομχ, ε•ι•;οιες.
ται εt;ηγη· -,:;:;ιοτε,?ι οι ε:;εJ-ι,
_i
σ:χ.ν οτι αι ζωο-ψυ1ο-Αογι-<αι τω'Ι
σπ?.>Οχt έ ι ουι έπισr.c μfχ•1 σπο-υ-

ε/

Ζκέn-,;ου-,;αι
zά zώα;
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ

Η

σ:χ.
ΧΙ\ΙΠ \.ΤΖΙ:\'-\. η-::χ.ι,
στtcμs: ι Ιj f'Εω; -;ώjχ u.πο:.ι?-jσε ν'
� νο;γ fj πi•ι:ο-:-ε ":'Ύj J 1tόj"':''X, Οται
.εσ-π�ω/'J:. u.!i ιtχ�iλλχ,
.<.χι άπΟ
•
\
Ρ ι
:ιυτ η,, 7::ι'X•J-jU3's: :ο συ,:ι-; η.
Λ,)- η
φο�:ι. ο:.Lω; άπέτuχε.
Τό ζώ,η aέν μπο�οϋσε 'Ι:χ. !;ε� η,
0-:-ι η πόj-;:ι, τ'Τj; .<. χτ,οικt:χ; τοU χα
-θηγ r1 -;-οϋ Γχ,τσψε-<; η-r:χ.ν .<λει8ω
μ&'Ι 'i·

τη

τη

,η;

1 \_

,

1

1
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,

\

,

{',

\

'

οαιαν ,πραχτιlχΊJ'Ι σΊιμασι:)'.ν οια τ·ην
Χ:)'.τανο·ησιν του τρόπου λειτουργί
α; μ:)'.-θ·ήσεω; χα ί σκέψεως. Ό κα
-θ·ηγητης Κέλερ άπεκά.λυψε μά.λι
�τα: Μεριχαί έκ των μ,ε-θό�ων οι
ο�σ� �λί:-15 μ:ις 'εχουν �οκ�μα.σf η σε
παι,ια τη; προσzολικης ηλικιας.
�κέπτ�
Λ.ύτ\ ·η ά,πο1χά.\υψις
σ-θαι των ζωω,1 ειzε γινει Ε'Ι τουζ
τ,οις •,�νατ·η :ι.:!, ου οι ι?ιοι ?ι ωο�
,
ψυ1zολογοι σχεοον π:χ.ρα ηιχα -θα.
εΙ;ι_ :)'.•1 κiνει εν:ι. καλό λ&-θος. Το
σοκ υπα�χει :χ.χοu.·η υ.εσα. στα. μελ·η τ<iυς.· •
'
'
'Ε3ε3αιώ-θ·η οιά =ης y,ιώσεως,
3τι ε•ι:)'_ iί.λογο -θά εΙν:)'.ι είς -θέσιν
'
\
\
r-:,.,
,
1 :χ.ιοευσtΊ
μ,ε-τα τετ?,.ετη εχπ
εt:; τ�ην
γερμηιΚΊ'J ν γλωσσ:)'.'/ '1(1. οείχνη OtlX.
χτυπημ &.των τοϋ ποΟιοϋ
γ9άμ
μ:χ.τ:χ. Χ'-l ν� ΟίΟ η ά.πανοτήσ1εtς έπl
'?ω:-·ήσεων κcί-θε. &λλο Π:)'.?ά. λογι
κών. 'Επfσ·η:; νtΧ. χτυπα. μέ -τήν ό
πλ·η άρι-θμους Κ:)'.ί '/IX. κα.τέχη �ίς
τέσσ-:ι ? ε; ,Χύ ? tε; i ? t"9 μ·ητι,χ.έ; Π?ά
ξεt:;.
ΤΟ εύ φ υές &λ,(jγο, τΟ όποίον Οι'
αύ,η; της ,έz:ιης είσ ηλ-θεν είς την
ίστο?ίαν τη; ζω,ψυzολογίας, ·η ταν
ό «ε�υιπνος Χiνς)) του συν-τ:χ.ξιού. \ivu Β')
,'
')
' "Ο: \χε)φ. /�o,v
χου ο��:χ.σκ.?
στεν ει; το Βε?ολινον. Οι εκλαμ.e
,
•
,
,
01.·ιομ�ν:5 ε�:τυι.�ε:; �ου σ�ε�τεσ-θαι -.,c,υ Ύ?ηγο?συ μαυρου α.λογου
Χ'ανς ,εο;1j
,..... ιμt?υ, ? γησ,.ν -τε9�στt,
του- :·
αv φ-ημ·η,1 :χ.τ.ο :-0•1 1ov Παγχοσμι
ον πόλεμον.
,Εiν bέbxtx
�ύτΕς ,οί ε ? ευνες
εΙχχ•; γ;νει iπΟ τοU; έπιστή μ ονα;
λ:γο- - πολύ σάν τσα?λατανισμο;
1
η χ.όλπχ τeιϋ τσf ? χου, ό φΟν 1 Ο1rτΕν ,θi εl χ ε έ ? ,;.-Sίσεt τ� έ,;Οt7.φέ
ρο1ν τΎ}ς χ.οι,/ής γ•;ώ,μ,�η;, ,Ύ\ -θCL ;Ι-χ_ε
1
πα?εt z?·ημ:ι.τ:ι.
γ::ι. τις μελετες
του. ιο Οiσχ.χλο; Ομ ως �ητ,.ν ενα;
τακ-τιχΟ ς xxl κχ,97.?Ο; (πού ΟΕ·,
οέχε,:)'.t Ζ.?ήμα,:ι., οω1:οο,οκίες) πχ
ρχ•ξεν!ά ? �fJ;.
EJizε ά.γο?iσ.ι γιά. τΟν
έχυτό
του Ενα σπfτι crτ'ην Γκρίμπε'1εο
στρcί-σσε του Βο?είου Βε1?'ολίν<Jυ,

;<ιυ

...

1

•

/

1

•

•

-

1

'

,,....

f

,

,

";α

ι

-τα

ένοίχ.ια t<1xt έΟlΟχ,σκ,ε:
ζοU,σε Ι�tπΟ
στον Χά.'Ι; στ·ην πίσω αύλή 'Ιά. συλ-
λαιι:.ίίζη •χ αί ν ά λ-ογα?tcίζ·η. Π λ·η-θ·η
είς τ·ηψ
Πε?ιέ?ΥW'Ι συνωστίζοντ,ο.
uν"t•Ομ� φαψηκε κ�ι Ο·
:ι.υ'λ�'17
Π ?ωσσο; υπου?γος Θ?·rισχευμ.ατων·
Δ ? ..:..; W� χ,.; &χουσε τbν έξυπνο.
Χάνς νi χτuπα. τl ς ..η μέ ? ες γενν·f'ι•
Ι
\
Κ:)'.ι τ·ης
σεως τουο :)'.υ,οκ
, ρατ<J?ο;
Χ/Χνς έχτύπ�fι. Ό
,.ύτο
, Χρά.
J ' / �εtJ?α;
\
'
\
'
Ι
σε'/ επισ·η; επι τψν ε?ωτ·ησεων τ·ηv
·η f'.ε?ομ.·ηνi:)'.'/ τη; (('η !J.έ?:)'.ζ του Σε,1-·
τάν)) με cίξιο-θ1ύμ1στ-η
σιγουριά,
•
,
'
• 0
,
.... ,
,
-:ι.uτ
οε
ε;�rι�χ:'Jε
�07t ?, ,Χανς
εχε�
1
:χ. ε το ε ιπεοον ε ο; πχt ο
δι υ.
�
, �
φ,9 f :
13 ετω•ι εις τη•ι Χ:)'.τοz·ην της γη
μ:ι.νικη; γλώσστ1 ;.
�ύντσμ:ι. ·η ύπό-θεσις
ιχ,πεκο?υφώ,θη τόσον, ωστε ·η 'Ακαοημ.ία..
των 'Επιστημ.ω'Ι νά οιο'? ίσ·η μί:)'.ν έ
ΠtΤ?οπ·ήν.
1Οί Y�ύ ? tO•t έπεfσιι9ησχν τΟν �ε
-πτέμ b ? Ν)') τοU 190� έπl τούτου ά
,πQ τ"ην _μέ-θο,0-ον τοϋ 'Ό!rτε1ν, <<ποt)
ειν:ι.ι Ωασιχα. Οi:)'.(ί)Ο?ετιχη απο το
σύ�.�ω·;,.
;�η.,,
γύμ νασγ.,.....
σχ_ε-τιχη οιοασκ1λι:ι.)).
Π ε?αtτε?ωiπε5έχ οντο 3-τt ό Χ:Χν:;
χ1..u.u.ια. b-οή,θ,εtχ έχ. τ-οϋ κυοfου το!.);
rι
,
,
ι
rι
'
,
�ι οτι 1πεχλε ε ο η, υ
ξις η
��:ι
:._ -:- , ·
, Α
.χ.
-θελημενωy λ:ι.-θ,ων απο το• ι π1.ρον
τ:)'. γνωστον τ?οπον.
1ύο μΊjνες � ? γό:-z?ΟV ελυcrεν έ
πιτέλους το α'ίνιγμ1 ό 1? 'ΌσΚ:)'.?
Π φού'Ιγχστα.
'Το σ.�ογ_ο είχε' Χ{)�ο'ιοέψει_ τους-πα,1,ας αχομ·η Κ:)'.ι το•ι κχλοπιστl')
οiσκ:)'.•λό του. Ό «Χάν;» ο·ηλ. ά.�
Ψή-θηχε έντελως ('Ιi άπ:)'.ντήσ·η),
Οτ-:ι.\J τοϋ έτέ'ι9·η l•;x Ί.'-?τόνt μΕ μ.ιά·ι
'
'
'
•
1
.... ,
'
,
ε?ωτ·ησιν, την οποιαν οεν εγνωριζεν ούδεt:; έχ τώ-; Τ'-?tστχμ.ένων.
Το &λογο α.? zισε τότε νά. κ,υπιi
τ�Ι)ν όπλ�ή τ,ου χxt
σ -xμ iτ�tj
crε πιά. 1\Ιε χύ.τΟ έΟ·ημιούογησε -τΎjν
έν -ύ-ιπωιην Οτt ΠΞ?�σσό-τε.;ον ένΟc
εφέ ? ετο1 Οιά. τΟ Π?όσωπον πού κ9�
τοϋσε τΟ χα ? τόν:, iπό 3,τι Οια τ�η,...
ε?ωτησιν που ευ?ισκετο
επι τ ο<)
•
χ.:ι.ρ ονίου -ΧΧ?tbω; ετσι σά,ι να.
1

I

Ι

!

,

η

-:'

p

'

�χι

-..

,

'

'

'

με
οε,; ελ�bc.

1

�

1

με

'
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Ι
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Πε?ίμενε γιά. εν'J. QΠ<)(Οοήπ,ιχε σ·η
μείο•/.
Ό Δ� Π φούνγι.στ7. άνει.ά.λυψε
�"ητα' ιι
σύντο-μ� έπtσ r1 ;, τt εί'Οeιυ;
αύ-τ� τά. αγ1ωστ7. _σήμα.τ-;,: μιι.pέ�
,
συψrι-θως ι.ιΨησει;. ει.τε) ουμε•ιε; με
το χεφά)ι 1η μια. /_'1.)ά:;ωσι; τ<ιυ α
-νω ι.<ημeιϋ. Χω,:;ις •ια το !;έ�<>ύ'Ι
χα.1 Ί,ω:;ί; •11 70 θέλουν 3λα. τά.
ποόσωπ7. τά. όποί,. σ.ιζ·ητοϋσα.ν μέ
το αλογο είια.ν οει1:,ει σημ.εί,. ά,17.
γνω�t,,-εω; Oti τοιούτω,ι σ�r1μειω,ι,
"
Τ
•
ι
\
\
οτ7.ν ησ,.,ι ευια.:;ιστr1 μεν7. με τοι
1ρι-θμον τu,ν ι.-υπημάτω•ι. κ,.ί ε ' '
'
Τ
χ7.:;ιστημεν7. ητ7.1 π::ι:ιτοτε τοτε,
οτα.'ί το α",ο\ο ε:/ε ι.τ.ιπησει εΊα
,
γQά.ιφ.,. �ο� με τα. π:;ο·r,γ<>υμε•ιJ.
,
ά,πέ.ΟtΟε u.tα. ε'Jνl'jtx.
ιΙ

\

""'Ι.

Τ

1

tι

Εί; τ'rι·ι ζωοψυ;.ολογι7.1 όμιλεί
τι; σ·;1μεtο'ι i.<όu. '1, Oti τ� λαθ·η
,rοϋ «εξυπνου χ�ν;)), 3τ1."1 είς '
'
Τ
vα.ν πει,7.μ-ιτισ-τ η ι ει•ι:ι.ι γνωστο•ι
-τb άποτελεσμ1. ;- eιU πει�&. μ�,τ,ος Oti
τΤj; &.μέσuυ &Οο,ϋ με το 1tεt�1.μ1.τό
ζωο•1 1η οτα.•1 τά. ζώα. μπο:;οϋν ε1
'
'
... ,
γε, ιει να.' p...
οι επ:;.ι ι ι.7.τα τ·η,1 οιαQ1
χεια.ν τώ•ι π:;0J tα.θειώ•1 των ψυι,.ο 
λόγω•ι . ι\.ύτο μέ τά. έπιτεύγμτα.
της σχέψεω; τώ•ι ζώω•ι δέν ητα�
τCποτε
'Όλε; eιί ι.ηοπινέ; όμοιάζο.ισες
πε=>tπτώσει; τη; μο?φΎ!; τ ο0i> «εξύ
πνου Χάνς» 3πω; π ι,.. τα ((α}(Jγα.
των :ι.γQω•ι του νΕ)6,_,, ποu λογα.ριά.ζουν \ εtΟικ:Χ.. στο ,ιi -:-,1.16.οϋν
Qtζες)
ό έι. \Ι:χ'i/άtμ
<<Τεο,ιέ
'
.,
.
'
.ρολφ)) ( ειο/ιtο; �t; τη;1 ιJΠ�γοjειJ;
,
σιν γοα.μ!J-α.των) ι.:χι ο Λ<�υμπι ο
ε!;υπνος σι.ύ)ο; τη; Β:ι.ι,μά,·η;, (;έ,1
χοειάστηι.ε πι:ι •1:χ ) η :p-θοϋ•ι σο6:χ
pώς υπ' οψιν �-πο του; έπιστήμο
v:ι:
'Ό,:χν π:;ο s,ών ό ζωο.ψ.JΊ,ολό
�; χα.-θ·ηγη,..η: νΟ,το Κέ)εο α,:;
-χισε 'iά. μα.-θ7.ί•ιη -ό μέτοΎ;μ'- σέ
πε,ιστέοι:χ, ι.:χλι:χι.οϋοε:, χ:χί γχο\
π:χ1tα.γάλού;.
ποΗοί συνάοολφοι,
ώς iσι,u,ίσθ ησ:χν ά�γότε,:-ο ι, εΙΊ, α'ι
�να. 01, ι εύ ι. ά,ιστον ιτυ•ια.iσ-θημα.
'Αλλά. ό Κέ)ε? ε-θετε την λέ!;ιν

ε-

f

'

iμέτο·ημ:χ πά'ίτοτε στά. Π-?Οαοά.ι.ια.
,
ts-,
,,
'
τ·η; χ·ην:χ; ι.:χι εc; ηγ·rι,,-εν, οτι τα.
ζώ:χ έπ' ο-ύοενί λcγφ μπο�οϋν να
με-τj-οϋν ιι.α-τ� το,, iν-θ:ιώπιν·Ο τρό
πο Διό-ι τ(Jυ; λείπει η γ)ώσσα
για Ίά_ ό ιομά.ζουν τ(Jυς άpι-θμού,.
Τί ήθε)ε ί' ά. ά,πο,3εί1; η χατό-πιν ·η-.
'
,
e (\ '
'
τ:χ� μ;:ι ;t?ωτ-η ο:χ";'μ.ις του μ;•ψ;�
ι.αι μ.ε 7.υτο το σι.επτεσ,θ,,.ι εις τα
ζώ:χ
tII ύπι;,,.<.f 1r1 σtς γι' :χ.�τε :; ιtl :; $τ
,
�ευνες, �fjτ7.1J π1�1.τη�ησεtς σε μ.ι•
.<.�:t. πχt0!'1. iν-θ:iώ1tω 1J. Ενχ 1tαιΟ,
fj)ι.<.t7.:; ξ JO:; ετου:; ι.:χ.t Ούο μ"ηνών,
το όποiΌ'ί οε,1 μποpουσε νά. μετ�·ή
ση μέ λέt,ει; ο�τε άι.ομη μ.έ ι,.οι τα
τ�f χ, εψχι.νε έ J τeιύτCιι:; για :-b
τοίτο σι.ου) ήι.ι που ηειπε 6.>ιtο τά.
,
' - επ,.ιι.,ε
,, .,. πα.•ιτv'tε.
t?ι:ι,
με' τα\ οποι7.
1

0

}Ι,:;έ-πει fOtΠO'I Ί)Ο � υ.ε s /)'1 ι.α.το
J.7Ιν τ"ης έν-1οf1.:; «τ�t:χ.», νi ύπά�
ι.οuν Π?Ο·�Cιϋ χύτο μπο:ιεσ�ι νi τα
όν<ιμάσ·η.
"Α.ν Ο�ω5 ό &ν 8�ωπο:; Ο!χ-θέτη
,
,
πα•ιω απο ε•17. γε•ι ι·ηυ.εψ; 1 π:;οομι
)οϋν) σι.έπ-:-εσθ�ι, τό-ε π:;iπει νά.
έι,. η χλη,:ονομήσει αύ-τ /) τ·ην ά.ού
•ι:χμ.ία. ά-πο τους ζωιι.ου; ποο-πάτο,
',, οιπ�. ν ν-1..' εt,νχ� ουν
.. �� �ς. 11 ? επει
, ,
_
�ον επισ·η:; ζω-,. με π�οομ.ι)ουν σ-κ;
,
,
-πτεσ-θχι ψ:ι.,, Πjο,τ�επων
χι απλου-.
στ:ιτα εi; π,οQμιλουσ7.ν :χ.:ί·Sμ-ησι ι.
Τά. πεοισσότε,α. τώ•ι εχα.τ<ητά
Οω1J ιι)ιiΟω1J πε!,1.μχ-:ω'J ποU έ
ξετέλεσε'Ι ό ι.:χ-θ ηγ η:·η;
Κέ),ε�
ι.:χί ο,ί μ:χ-θ·ητ:χί τού έηξετά-θ·,Γ
ι:rα.ν έπί π-c)Η ε-:·η Τό σ.ρα.)μ,. τ<>�
1
Χ�ν; :!πε�εύι 8 'ι π&ντο, τε.
εξJπ1ου
εί; :ιύτ<Χ. Οt6τι οί Οtεu,9ύνο,,;ες τα
,
ι
,
" ,ι
ΠΞt�α.μ:ιτ:ι �η εμΞΙJΧ\J .(�Jμμεν,.Η Π!,
'
r,
Ι? \
,\
� Π:t.j7.��η�eιυσω �,πο εν:χ. π:ι1 :1.ο
, :t.J η
σ:ιν Οια μέ:1ων \ σω) ήJων) f} στε
•1ώ·1 σ;ιια,J.ών 'rι εί; το οιάσ τ l}fl-'1. τη;
οοι.ιμη; ι.α.τεοειΊ,-θ·η η iπο.ισί:χ τ())
έπιστ�ήμονο; Οι:Χ. λ�ήψεως Ι-!'J rιμ.χτο
γ:;αφιι.η; μηz:χνη;.
�Γ ε•1:ι τέτοιο π1.j:Χ:Οεtγμ.1. σl
,
,
φίλμ ό .lo Κελε? αποχvμιζει πα•ιτοτε την επι·οοχ
, ιμ:χσι:χ σε επιστημονικά. συ•ιέοοια. 'Η έτ.ιοοχιμασία.
1

'

'
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Ι

\
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:σί',ύει επισ·η; χαί οιά το σύστημα
του Γι&χομπ.
'Ο Γι&κομπ είχε μιί-Θει διά γυ'
,
'
,
ιι.:.ε' ο(' α
μνασμα:<>
ς,, α-πο
, χι�ΙΕοωτια
� �
(f!'J ? ετιχον α.?ι-ι9 μον
στιγμων επ�
τώ•J σχεπχσι μ ά.των του; να. άνοίγ�η
, ....
\
. ,
\
,,....
.εχειΊο το οποtΟ'/ φε.?ει τον ιοιο•ι
ά. ? �·9- μΟ στιγμώ
ι ν, Ο!Πω; μιi χά ? τ:χ.
-Οεt γμ χ ποU χϊίt1:χ.ι Π:Χ.?:χ.πλεύ?ω;.
,
''Ε?;ι.ε,αι i'Πο ε•ια κλουbί καί bλέ'Πει εν'1.. χομματι Κ?ΟΚΟυ1 :χ.υyου οι-πλα στην χά.?τα - οείγμα με ηείς
'Ενώ τρώγε� τΟ :χ.ύγό
<1:ιγμές.
.,μ:χ.�χά ? εt τότε τΟν ά. ? t� μό 3 χα!
b:x.f•1ε� τότε Π?Ο; -τα. -πέν-τε κt6ωτι-
ο�:χ. επ! τών σκεπ1.σμάτω-ν τών ό1tl)!ω,1 εί•ιχι σχεΟι1.:"11μένες Ούο, τ?εί;
-τέc·σ:ι?ε;, πέΨtε κ:χ.i lξ η σ:ιγμές.
�'()λΞ; 0 ! στιγμε; εί•):Χ.t άνωμάλω;
-τοποθε-;�ημένες
κ:χ.t Οι:χ.φο?ετιχ-οϋ
μεγέ-Sι-uυ;.
Ό Γρ·ήγο?ο; ό Γι&κομπ, ά•ιοίγει
χ :ι:θε σκέπασμα, π,ού φέ?εt έπίσ·ης
,
' �αι' Ο?tcrκει
Ρ
'
πα, λι μεσα
3 ,στιγμες
_
μια λιί',Ουοια.
'Ε ?γ ά.ζετ:χ.ι τΟ ί'Οιο σfγου?α, έα.-,
rfj χά�τ:χ.--,Οείγμ:χ. Ο.εi χνει &λλοτε 4,
σ.λλοτε 5, σ.λλοτε 6 χαί b?ίσχε•
πiντοτε τΟ εί; :ιύ-τΟ ά.νΤjκο1ν χιbω
ΓΙάνω :iπΟ έπτ&., Ο μ.ω;,
,:�;�Ο'J.
Οεν b ? fσκεt α.χρ·η. Ι\1f έ ΠΞ?tσ-έ ? t�
τό Ο ? tον μέ τ"')ν ίδια. Π(οσπά-Sεtα
εΙ·ιαι :ϊ, μέ κχλ:αχουοες 6 καί μ¾
γκ1�1 Π'-�χγάλ,ο�ς 7;
,,
•ιά.
, ο ιαv-θ?ωπο;
, λο:'πο•ι
:\Ιτ:ο�ει
,,
'
'
'
G
συγχ�1.-:.:η κ=ι·� Ο'Ι ,τ?οπον :υιτα. τα.
.ων
1.ν
α?t
ο
στιγ
ε
·
χω
μ
9
"- μ
7:-;
' \,
' r1 ν':J. ν'
yι: να.' --:ι; μετ?α. π.z. με το Π':J.tϊ. ·1i;ι "C'ών χύbων (ζ1.�tώ'i) οεν με'
'
'
'
"='?α. zχ•1εις τι; στιγιμε; σ-;ιγμ.η
Π�(ι; σ-:ιγμ·ή. 'λ.ν1.γ•;ω?ίζει κχνε!;
σ$ μ.t1. μ:ιτιi -ό μ,_.. _9·,;μ.χτικΟ;)), ._
.
ι
;
ι
,
γs.ι -:χυ-ο χ?ονο,1- οτ�
ειν1.ι πεν-τε. iκl μ·η κ:χ.l Οτχν είν:χ.ι 5 πέτ?ε,
,
ι
, ('. ,
'
,.,
'
που κει·ιται ατακτω; εοω χι εχει.
Καί σ· αύ.·η τ·η·ι iκανότ·ητ:ι vά
6λέπ·η i ? t-S μoU; Ε: χει ό &ν-S ρ ωπο;
,
, ,
,
ι
rι
rι
,
,
,
·tΌ tι:.ιιο
:ινωτατο, ο�ιο οπω:; και τα.
ζώα. �έ 4.0.000 σ� '( Χ?!,!Κ� ΠΕ!?ιί·
μ':J.τ,: μέ άν-5λ t ώπου; έπ ? όb1.λε ό
η

Ι

1

-

'

..,

('I

χα-Θ·ηγ-ητ·ης Κέλε? φωτεινές είκό
νες με οιιίφο?Ο'I 1'?t,θ.μο'Ι στιγμιi'η
χ&-θε μι� τόσο λίγ<> χ.,?ό'Ι-ο, ω σ-τε ol
στιγμες οέν ητα'Ι ουνατόν νσ. u.ε
τρη-θου'!.
Τό άπο-iλεσμα:
Με?ιχοί σ.ν,θ�ωποι ·'lλ,,9:ιv ίσόπ1.λοι μέ τά πε.9ιστέ t t:χ., πολλο1 εlχ χ'J τΟ !Οι,ο. 0?�ο, Οπω; οι! χ1.λιχχοϋΟε; χαt έ'J
�υνεzεί q. οπως ό Ι( <)λικρ&) ε χαί ό
ΥΚ?ί παπαγάλος. Mόvrιv Π<J•λυ όλ:
γ ο� εz.ουν ύπε1?b'tj αύτi Χατα μf:1:1
μονάΟ1..
'J·I οευτέ�α ουνα-τότ·η; vσ. συytι
�
,
ι
(\
Ι
Τ
,
Χ?1.του•1 εν1.ν ω�ισμε'Ιο α?tνιμο ειναι ·ή iπα?:-Θμ·ησι; χαί ·η συ•1α9:ο
"
- ' • )'
�μ�ησ�;, οτ1.ν �τυπ� �ο ω,?ο \ογ�,ο.ν.
Ο μαθηματ:κο; το 0•1οψ1.ζει οια
Οοzιχ·/jv i ? ί-S μησtν.
'Επίση;. αύτην τ·ηv iκα•ιότ-·ητα
εϊ. Ξ! έ ? ευΨήσεc ό Ι(έλε? εί; τ α. πτ ·η
·1i.
Ι<.χι- έπfσ·η; χ1.-' αύτb') -τΟν
ηόΠΟ'/ να μΠΟ?ΟUν (Π?ΟΟΙJ-tλ<Jυντα)
εφ,θασε το ΠΕ?tσ-τέ?t 5, ή χαλια
χού3α 6, ό κb?:tζ και ό πα-παγιί
λο; 7.
Εί; τi Πε!?άμ.1.τα με τί; χα.λια
κουοε; ώ; έξετέλεσε·ι ό μα,θ·ητης
τ,c,ϋ Ι(έλε? Ο ? �η μαν εφ -8:χ.σεν ενχ
υφιστό'Ι σημ,ίον.
ΊΙ χαλιακ�ύδα
είz ε μά-θει άπΟ Ούο χιSωτtΟι� -τών
όποιων τα. σκεπ&.σματα ε φε?:Χ.ν 3 η
4 στιγμε; νά ?ίχ ν�η μόν· ο τb σ-χέ
πασ μα μ € τ!; 3 στιγ,μέ;. rΌταν αύ
τ·η έξηλ-ι9εν αλλ·η μια ΙfΙΟ?α �ΠΟ
;,
..
,
'
..
p,
-:ο χΛ<ιυοι
7η; ειοε 'Ι"J..' κεtν-τ"J..t αμών
σχου
λπ:στ;
iντl_
τών
στι
γ
��
Λ·ηκια αλευ?ιου.
Ti Π�?ισσότε ? α π1.ιΟι;. τών ά.'ί
-Sjώπω'Ι� τi όπο-ία lz oυv μ&.-Sει νά
ΙΙΟγα?ι&ζου'Ι με μηλα, μΠΟ?ΟU'I να
,
'
"'
�,
'
ι
καν(ιυv την ιοια ασκησι με πεηες.
'.\.λλχ (παιοια τη; Π?Οσχολιχης ή
λιχf:χ.;) που 'έzουν μά·θ·εt να zώ'
,
'
..
νουν τ?tΧ μtΧ?�' κοι,τσου?α σε τ?ει;
7?ϋτε; χ:ιt μέ 1.ύ·-Ο v� λένε Ενα,
"ι
ι
Ρ ι
'
'
'
'
'
ουο, τ?tα συμοαι•ιει μ.ε-.α. απο αυτ:.ι
\
'
' '
'
'
να μη μπ•Ο?ΟU'/ επι μ:ι..Κ?Ο•ι 'Ια μεη·ήσουν 3 μ'ήλ:ι. Μάλιστα οί ψη,,
' ...
'
,
σιωτε; :.ϊ_συ•J γι':1.. Οt'-'f)Ο?ετtκα Π?α-
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ΙΛΙ.ΣΟΣ
"(μ:ι.τ:ι. - Κα,ιύ, χω?ιά, σπίτια χά-θι φQpά μιάν αλλ·η σ&Ι?ά ά?ι
-θμών_ iπf; τ?, ϊν,. �ίς τ,ό ί;r11ά.
ΙΙ ω; :ι.ν·τιο?:ι.σι λοιπον ·η χ:ι.λια
χούοχ, ·η όποί:ι. !:,:ι.φ•ιιχά ωψιιλι
vά ίπ:ι.ναΗcί·'ί τ·η•ι ί?γ:ι.σί:ι. τη; μέ
αχουλ·ηχιχ άλιυ?ιοiί. "l'Λt?&Πι νά
άγω•ιισ-θη ίπί μ:ι.χ?όν, 'Ιά άγωνι
σ-θη μι: τό ψόόο τη; π;ιr:ιτοϋ πλ·η
σιάσ·η. �Ιιτά πηγε στό ιrωστό σχί
παιτμχ χ:ι.ί ϊ :ρ :ι.γι τά ηί:ι. σκουλ·η
χια.
"Οχι λιγuJΤΙ?'J
χχτχπλ·ηχτιχά
ίν-η?γ·ησι μιά χχλιχχού,χ, ·η όποί:ι.
διώ ;ι-θωσι το λά/4Ιος τ·η;: '.\,πό μιά
α&&ιf ά όκτώ bμ�ίω,ι κιGωτιΟί ω,1 ί
πριπι νά λά�η πίντι σχουλ·ηκι:χ.
τά όποί:ι. ιf, .:t'I ϊ, W?Ισ-θη ί•ιτιλως
διαφο?ιτιχά ίπί των χιtjωτι3ίω•ι.
�Ι:
&'ΙΧ Πlt?X(J.:t μι: ψίλμ
στό Π?ωtο ΧΙόώτιο &ν:ι.,
Χ•
&
�?ΎJ
'
,
, ..
' ... ,
... ,
� το ο�υτι,;ο ouo. σ-;ο _τ?ι,·? ΠΧ\ι
av�: J-,l ϊ,s, λ�1π6•1, ψ:χ.ιι �,·η τα
,
,
πρωτ:ι. 1ι ιrκ<ι•;λ·η,χι:ι. χ:ι.ι πηγα.1•1s Π1.?Χ χ1.τω. '() ΟΙ&u..9-ύ•ιων
't'O πιί ;ι !χ(J.Χ ίσ·ημιίω'Ι&V ηο·η ά?Ψrι
τιΧΟ'Ι άποτίλισμ:ι.,
«ϊ•ια λιγώτι
ρ,ο,,, οτ:ι.•1 ·η χ:ι.λι:ι.κού3χ έπ:ι.νηλ-θε.
σει?ιi, τω•ι
ΙΙιΟηγι ""'στην ,,� ?,:ί� τη;
\
,
χιοωτιοιων,
ιχ:ι.νι π,;ο του- Π?ωτ(;ιJ
μιά &πόχλισι,
Π?Ο το:ί 3ευτέ?ου
δυο ύποχλίσει;, Π?Ο τοϋ ηίτοu .π1.
λ1 μι:ί χ:ι.ί μετά πί,:ι.!:,ε τό σχέ... ,
' , U χιοωτι,:�ι<ιu,
�
πα.σμχ ,ου- τετχ?
Ο
,
t
,.
Τ
""
ν
"'"
\
το οποιο•ι ητ:ι.•ι αοειο, ανοιc,! μιτα
\
t
Ρ ι
,,
'
ι
το πεμπτο χιοω•τιο ιψ1.γε το πιμπτο σκουλήκι χ:ι.ί ίiφuγε (J?Ιιrτιχ1..
" ,σι •ε't::::'
,.;ηησ�·ι
• Τ\ο, φε, ?�tμο, _τη;, ιτ
ι•ιο;
ο I ελι,? ε·ιε-&.uμιζεν εκεινο
μιχ?οϋ παιοιοϋ, -:ό όποίον χο•ιτ<ι
ατέχεται χ:ι.τά. τη•ι �ποιrτ·η-θισιν
ένο; ποι·ηματο;, !:,χ•ιαρχίζει, άπο
ϊ.W?ί, •ιχ •: φ·ή•ι η
η,δ η ιίπωμέ•ι:ι.,
ΧΟ:Ζ.Ι?Ο γιά ,ή,ι πλο·ή?η σ.?-θ-?ωσι·ι,
άλλά ύπο3·ηλοί μό•10•1, τ?ώιι τ ίς
μισ&; λiξεις χαί &τω; ·11ίπείν μέ
την φο,?:ίν Π'&?νιi τh•ι σχόπελον.
Φυσιχά τά πτηνά οέν μιτροϋ--1,
3-πω; oi σ.ν..9-�ωποι έπιιοη οέv Μχουν
ά.ριθ(.ι.ούς. 'Εν τούτοι; -rά ζώχ χχ-

τίϊ, �υ·ι μιά Π?οομιλουμίνηv ϊ•ηι;ι
χν •: ?Ι·�:.ι.ών. Καί ίμιiς oi α•ι•f;?ω
,πι;:, οίν -&.ά ιiχαμι ποτί χ1.ταλ·η
ξιι ιrτι;υ, 2.?Ι..9-μr:ιυ; ίάν οίν ιΊ'f.Χ
μι χλη:0•1ι;μ·ησι1 αύτό τό -θ·r1 ιrχυ
ϋ
ιτ ϋ ι ω ί; να Π�(J
�; -;r.ι ,,.;_ u. �,ο u. Ζ �
:;ιί?ωμι, ά�ό �ό 'ζωΊ�b' Π?ο6ϊ�ι
ιJμ:ι.,
Κ1.ί Οπω; ιi; -:h ν:Χ. μιτ?ΙJϋμι
ϊτσι χ:ι.ί ιί; τ? ιrκίπτισ-θ:ι.ι. Τά.
'ζώ:ι. ιrχίπτι:ιντ:ι. ι ,.ω1, ίς λiξιι;, ϊ, ω
f1tΟ�(ιϋV1) ώ;
?ι; vi ;V'.1 ,J.iζ/jUV,
έξιψ?:iιrθ·η � Κέλι? vi ιiχφ?:iιr,,υν
ιλιυ.
.... �α ,·'�v _σχι'ψ t,'Ι ιι:;
ι,
'.(Ι
' ι�ι?γι�' '
-χν, μον�JΙJ ιμιι� ποu μπο?, ου,μι ι
ΠΙΠ?r:ιιr-θι•,ω; ν:ι. τ·ην πpοφι?ωμι.
'.\λλά π;οτοϋ την Π?οφίρωμι, ·}1':''Χ.'Ι κι6λ,.; ί3ώ, Οπως κ1.L στh �ι�)
r,ν. Ι'νω�ίζομι•ι τί λέγι;μι'Ι, θίλι;
με•ι, χαί :iνοcγι;μιν ίiτσι το ιrτ6μα· ,;,: ιrωιrτί; λίξιι; {.l:i ϊλθ,,υν
·t}Ο·'ι· 'Επtση; σέ μιiς τού; άv-θ�ι:>
Π'Jυ; χιi�ι iΟί1. sΙΨιt κ1.τ' ά?:ι:'Jν
;::iντο,ε ϊ,ω�ί; λίξιι;. λ[ ιταξίι τ'Ϊj;
;?,.ιχη; :3ίχ; χχί τη, πλ·η;ιους
χαί
λι;ι:θιίσ·η;
ιr;:ημχτισ-θείσης
ψ?:iσιως ;π:i?'/.Ιt κάτι ΜΙνόν μί τά.
ζω:ι.. Ί I Π??'Jμιλοuμίψη σκίψι;.
λΙ· έ. χι>τά τ:i :iπ,;τιλίσμχτ:ι. -rr:ιϋ .
"Οττι; Κέλι,1 ϊϊ, ιt χ-iνιι τά τιλιυ
,αί:ι. ,.?ό·ιια � γ•ιωστh; χα{.Ιηγ·ητ·η ;
τη; ζωr:ιλι:ιγc:ι.; λ1Πf.?'ΙΧ?'l"t'
['εντς
\
'
\
\
ι
•
\
μια ιrει?χ r;ιι;χιμω•ι με τις r;-ποιις
μπό?ι'1ι vi aιtξ·r, ότι τ:Χ. ζώ,.. ιl((Ι�1

1

1

..,,.,

1

\

\

....

,

•

,

ικ1.ν-χ. Ψ:ι.. OΎ,•;J-tOU?Y''iσCIU'i 4')VΙJ�-

'X.; π:-:ι�μιλeι�μέν1.; ώς στιΨ); ,;ύt\);, �t?ογγυλΟ; - γωνιι�Ο·η; Ί) .
ισr.ι; - -:�.•ιcσν:;;.
Ί•;π' αύ,ι;ϋ ϊνα ΠΧ?1.Οιιγμ:ι.. ί\Ιιά
μο11χογ1.λη iγuμ•11.σ�·η iπί Τού,,;,u,
\
,,..
� ... ,
Ί:t ιχλεc,·r, με,αc,u' ουr;ι
μικpων χι-·
,
Ρ
..,,
'
•
,,
οωτιοιω·ι εκ τωΊ ι;πο:ων το' ιν:ι.
,,
•
ι
ι
rt
ε:pε?ε ιrτr, σκεπ:ι.σμα του ινχ μιΧ?όν χχί !ν1. μιγάλον στί γμ �. 1\,j_
-:-b ι':> :p εtλε ν'Χ i•μ:,!ξ·η. ΤΟ Οιύτε?'>
χι�ώτιι; ι!χε ούο ίσομεγί-&.·η στί
.\ύ,ό •3ίν ω :ρειλε •ιά i
γμ:ι.,:ι..
'ΙΟι!;·η
• '�(-:!τοι-ν εγινι τό γύμ•ι:ι.ιτμα ιiλΜ.
zτ:ηχ:ι.ν -ά σ·ημεία ίπί τω•ι ιrχεπχ--

. ..
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Συζήτησις περι χορτοφαyιας
Ύπό της Cornelia Miiller,

.ΜΕ. �κσπ.ο

το τα!:,ιοι μας
σ-: ην Ίνοία, εΥι.. αμε με,ιι.ές συζ·η'
,
,
,
τ η�ει: στην ι.ατασι.·ηνωσι μας πα'ΙW στ·ην ι..ο, ο:pαyια.' , �έ μιάι �'7.'
,
,
,
. \ πη.- .ιε με�.ος
κt ενας για--οος,
αuτε:
/ΟΗΟ•(Ι)άyο; ι.ι' ό Υοιο;. :Μα.ς ελε
·ιγε πόσο επ,επε νi Π?ΟΠ:χ.y:ι.,;Οtζω
_με ϊ"η'Ι ;ο,,τοψ:ι.Ύια γιά λόγου: υ,
Ύ!!�ς, ι..:χ. θ ως
\ επισ�
' / η:; /..α.ι απο
' ' �η' ,
,
. -θιι.η απο
ψι.
Ί":χ. ζώ:χ. εινχι ot ύποδεέσ·τε=>οt
άΟε/ φοι υ.:χ.:; 11 ιστεύω σ' αbτο ι..αl
-θά.π� επε ιά το έ!:, ηγ·η:;ω
Γιατι
εi'Ιαι άοελ :p οι μα;; Θά μπ{ηουσα
σμ&των μέ ϊ1:χ. .,<,:χ.ι &νι�χ τ;ιγων�,
,
,
γ,αΙJ.ΙJ.α:. τε-�αγωvα η ζευγ·η α
c.ι-θ,ι.ωι οπω; 88 χ.αί 73 )lj ι.α-θόλ<Jιι
· γ<ιύμετ?ιι.α σ;·ηματα.
ΊΌ ζώο ι άπεφάσισε,1
είς ολα;
�'-ς πε.=>ιπτώσει:; Οιi τ:Χ. κιbώτια μ�
·-i άνισ:χ. σηuϊίχ 'Ε13ειξε μέ αύτο
Ο;ι ϊ
_ ίιε Ο�!\ιου,γ·�ιrε� ένν-οί�:; χω
.
::�ι; Ο'ΙΟ·J.α
• οι:1. το ισ<J'Ι ι.ιαι α.νισ,ον.
l(υ�ιως τi S:ξuπ'J:X. ζώ:χ. Οπως Ο· �
·σι..ύιλοι ι..:χ.ι u.:x.ι 1J:O•U1 0ε, :: u.-πο,=>οϋν σί
γου;α σϊη 'ζωή τοu;' νά μα-θου'ι
εννοιε;
. ιπ�λλΕ :; μ') όνομ:χ.ζCμενε:
....
(Ί,
,
Ι! οη
ησzω: χ.αι\ με\ τ·η
οια τη; μα;"
ο ,�
,
,
�!!:Χ. τ·η; ν;1., σι.ε·πτων-τ:χ.ι χω�·; να
,μ:1,0,ϋ,1
Καί ο3τω άφηνετα: νά ένν-οη-θη
'έπfJ·η; με τi; γνώσει του l(έλεJ
.ι:ι.αί Ρένϊ: χ.ά-θε. παοατη,·ησι� τ-ου
_
,
_
· ι.,,-θ �γ·ητου Γι.οϊσιμ,
. , εχ.;, ιεπι , �η ,;
ι
ϊ tμπχ-τ tν:χ.; του, η οπ,οι.χ με μια
ι.:χ.'Jέι..λ1.. &νοι�ε τη J πό=ιτ:χ. κχl Cι
),:χ.�Ρ ε μι:χ.ν
ι
ι λ:χ.� οτα
" �; κ:χ.τα.'
yεχ κ:χ.�εκ
,
·π�ωτον �;εθη-ι.ε μπ,οστα σε χ.λει
�ωΙJ.iν·η πό,,α. ΑΙJτη η παοατή,η�σι; :Χ.ΨΙ)κει ε!: -;ο τι ε;_εt γινεt γνω•ιστ;ν. iπb το�; ιιμπ:χ.τζΎjδε; κ:χ.τό
aιιν λοyιι.η; έ:.γασίας.
,

,

t

\

,

,,

,

Γερμανία

νά. πω πολλά πάνω στο σχέδιο. �ης
έ�ελι�εως, 3-τι 3) :χ. τα Ον-τα- εΤvαι
crπί θε; του Θείο Φωτό:, που πη
γάζει άπο τό'Ι Θεό, οτι χ.αί μείς
3/οι πε... ασ:χ.μ.ε άπο -ό ζωι.<ό bασί..
\
rl
tf)
,
ζν
Λ�cο, ι..�ι οτι ο '- ,τα ωχ ;α.πο�α.
,
,
μοα θ-:1. ι.αταλ η!:,οuν στο �·ν-θοω
πι vo 6:χ.σιλc.ιο
αν__,,-η'Ι Εύ,ώπη Πο· λ� λιyοι
θ,ωπ?• ι· πιστ�ευοJ
· '/ σ' :ιύϊ
' Ο το π,α
γμ :χ.. " ... \_ν 3μω: το Οει-θο'"'με α.ύτό •
-θi Or,( θοU-με έπιση; Οτι ι..αl -r.ά.
cουτα ι..:χ.l τi ό?uι..τα. ϊ
. ί•;:χ.ι ά.δε.λφοf
μα:.
Π ,επει 'Ι:Χ. γνωι;ίζωμε 3 -ι
uπά.�;ει εν1.ς νόμ·ο; στη Φύσι, στόν
�\
tι
ι
cpυσιι.ο ι.ο·σμο, οτι τιποτα όεν μπο?εί ,ιά. ζήση ι..ω,ι; 'ICX ι.αϊαστ,έtj,·11
φιισιι. η ζω·η Ένόσω ζουμ:. στο ι
:.p.,σ:ι..ο ι:.ό:μ.ο, ,μενομε ι:.ά-τω
ά.πο
τουτιι:)ν το νόμο \ιfπ,01 ..•οϋ-μ ε 3μω;
'Ι,α;ωμε τΎ}'Ι έι.λογη τη; ζωιι.ης 'ή
φυτιι:. fj:; τ�o·:ofJ::.
Ό Γιάν οινει μιά ι.:1.λη σjyι.,ισι
έπiνω σε -;i0Uτo, το ση-μείο-: 'Άv
;_,τ:ε :,νάγι.η iπο σιο.οο χ.αί μπ-ο
:,είϊε νά διαλέ!Ξ.ετε εια ι.ομμάτι
ά.πο ά
iπJ rμιi λεπτ}· ι μ·ηι1'ίΎ}
· ι :rtOεi�O· , t)έι.. �τέ.,·γ:χ..στο ι..ομμάτ
6:χ.ι7 ΟΕν θi κ1-τ').στ�εφ:χ.τ.ε πο,τΕ.
τη μηι..αι·η ι\ύτο· σlj!J.αtνειΤ οτι έ:»Ού ε�ν:χ.ι π��;ιο·.... η\ , το\ , σιι-. .J.� �ου- ζ'
ι u πιο ε!:,ελιγμε Ι? ::χπο το ψJτο,
,
,
'
... μην
1..1.τ:χ.crτο;ειν1.ι
ι..�),υ' τ
, ε?:t.
ψωμε ;την πιο �!Ξ.,Α;y�εν-η μ-�,φ·η,
ι._αι συ.�φων_α με αυτο, �αλυ,τε�α
,
,
ειναι '1:1. ζουμε με cpJϊtxη ,.,:οφη,
Δυσ,ϊυι..ω:, πολ' λιyο:- αν-θοωπ<Jι
στην Εύ?ώπη το fJλέπ.ουν
αυ-το.
'Ίσω: -θά μπο,, ουταν νά γίνου,1 χο?
τ,οφάγοι άπο ή-θιχ.η αποψι. Νομίζω
πως ό κ α ,θ έ 'Ι α ς ε"iν1.ι σε ,Θ-έσ�
νi οη Οτι τ:Χ. ζώ1. εΙ'ί:χ.ι ά.Οελ·φο:
κ1.l ot πιb π�ωτόγονοt
μχ: '\.ι:.όμ1.
1
α,,1-S,ω-ποι φ-θάνο '1 χ.α.ποιr.ε σ--ε μιά
κ�:τά.στασι Οπ-ου ,εfν1.ι i1νίκαν-0t vlX.

ε

�rι

;ι:�..

ΙΛΙΣΟΣ
r.7X.OτώσljUV εΨ1.. ζώ'J, iΧ?tgώ:; έπει
,Ο·η τό iyαποϋ•ι. ΊΙ τέτ�ια άyάπ·η
1
,,
,
•
J
'
•
,
sι•ιαι χα,ι πε?ισ1ι;'tε?Ο απ τ·ην σ.yαπ·η yιi μιi ώ?:ιi:ι μο?;,·η ζωη;
πω:; εί·ι-χt τi λουλι:ιύΟι-χ χ.λ.π., ε.ί
ν:ιι iγiπ·η γιi ε•ι:ι ατr,μο. .lιαΧ?ί
')-Gι;J.ε -:·}iv � -:ομικό: 1r1τ1. έ,Jhι; ζώου
άπh τ·',ν iγάπ·r1 μ-χ:; Π?Cι :; α.ύ.τ6.
Κ:ιί μέ -;ην iγiπ·η μα, τb χ:ι-θι
,στι;ιυμε tκ-χν; vi εiv-χι Ξν-:χ.:; φίλο:
-κ-χ! ·ιi μά:; Χ,1";'1.πr;ΟίΟ·η τ·}ιν -iγά
π·,1 . ,.ΓΟ γε.γv•ιh; λοιπhν Οτι τh ζώο
ι
ι·ι:ιι ικ-χ·ι •11. χγ πα. ν ε ' 'Χ t
:
�
; , ί '":1. � ( : ·,;, Ao:; μ-χ:;. οε�χ·ι�ι ο:� ε.t•ιχι α.οε.Αφ�:;
Πib-χιχ Ολχ �i ζώχ όέ•1 είΨ1.:
,μ-χς.
,,,
,,
' - τι:.ιυ.. etι::'ju:;.
α";'::1,J.'Χ χυτου
lI r,λι.ι;ί αν-θ?ωποι aέν ·ΙΗ σχό
τωvχ·ι Π'j-;-ε τh σκύλο
-:-h &.λο
γό ';''JU:;� κ-χt ίΟiω:; 1ε ι ,θi τi τ?ώ
·γχ·1ε ΠG-;έ. Τ :� ώιε Ομω:; χt(Jί?Ο- tC°');t ικ.λ.π. IJ vλλοl Οέv γvω?tζουν
Π?'-Υ;.ι.χ::κ� τό ζώο iπ' τb όποίο
Π ;- Οi�ι.Ξ:Χt τh Χ?έ�:;, εiΟεμΎj �].
:�;χνs σκλ�'i?� γ�χύ::ιU; ·ιi τh 6.γr;.

ο

Τ

t

•

\

1

-

\

Τ

1

1

�rι

�χσ:ιυΊ.

· λΙ ;τ:χ τό•ι πο..
, λε�� η�
,, 1iJ.:φ.
( ε ν-:ι..' ζ'·r1σωμε σε εν:ι zω?ιο. Ειμ:χ.;τ:ι·, Π•)
λU �;ω:ι.οί, ;-χ! οί γο·ιε /ς μιeι υ με Ου
;
aσχοΛι:ι χ:ιτω?-θων:ιν να ,9.?εΨ�υν τ"Ι.
π:ιιΟ!!Χ το�,. "Οτ:ιν ή χ:ιτά.ιττασι
χ:ιλλιτέ;ευσε χ&πω;. είπαν
στη
,.μη:-i;χ μου ·ιi �?έΨ·r, ε-1-:ι.. :ι.οι?r0:ο γti σψ��ιμο. Τό iγό?χσχν '1;
γo�zt; μ:ι�, 7,0 φε?χμε ;τ� �πt�!
χ:ι� το, :p�ο·ιτιζ:ιμε. λ!ετα :ιπο λιι
'
'
•
'
'
Ύ� χ.:ιι;ο α?zισ:ιμε ν:ι τ αy:ι-που_με χ:ιί σιγi - σιyi μσ.; φ:ιι•/Θ,:ι'Ι
Οι-χ�:ι�!τ!ΧΟ iπΟ τ' iλλχ που Οfέ.,
ω
πχμε σ:ο' χω?ιο.
' ''Η τχ�ε τοσ-:ι
.
;
,
, χ:ι :ι?ο, το α?εσε
χαι
?
ν
σ.
2J.O :P?..9-, ·
'J ,
τΟ zχιΟεύουν. r C}τχ•ι γυ?fζ:1,:J.ε cτό
σ�fτι, π�ηΟοϋ�ε τό :p��χτ�Ι}, 1ήκ,�'J$
τ-:ι.. μπt�:τιν'Χ του πο,ιχ Κ'Χt -:-,;t?ι
ζε γti •ιi μιiς οη, Οί ·rειτΟ',Ζ; Ξ.._., Ε
νΧ'/ κχ:άπληχτοι μΕ. τό i:;:zio i
χεί•ιο yου?ου•ιάχι Ι(ι · ελεy:ιν: ι�.lέν
�:χ. μπ,ο?εση Π;Jτs ν� π:ιχυνη»; 1.
:αγ:ιπ�υσ:ιμ.: το ζω:ιχι μ:ις· αλλα
εΊμχστ:ιν φτωzaί χι' επ,επε να τό
φσ.μ.ε, χι, σ.υ,σ:piξωμε χ:ιί vi
1

•

•

1

\

'

1

fι '

1

'

,

τ-ο

ι

,,
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τΟ μά.; Εκ-:ι..νε μ.εγάλο πόνο.
�[ετi άπh λfγ,; Χ'X.t(b επ::.�;::: 'Ια_
σφiζωμε τ(; l ? ·ιt-θε.;, μ.7. � π� τότε οεν ειμ-χστ-χ.v πι-:ι.. ιχ.χνοι Ί'J. -;?ωμε -;h Χjέ:ι; τώ•ι ζώω·ι μ:ι ., . !(•
ε-:-σ! ςε:r�με τω:.χ� -:ι..πο πειj11, 7 -:ι��
τh ιωο Πl'jt) iγ:ιπά Χ'Χ.'Jεf;, Οε•ι :-1-ί.)?C:ί •ιi.. τh �i·I}.
_
.. , α.νiJtωπr;ι ,, )'J, ζουν
11 VΛJ.i!
'jt�;
,
π6λεt;, Π{ιυ Οέ-1 γνω?ίζ/'jU'/ τ:Χ. ζώ�
κ�ι οεν μπο�?U'J Ί"'J.. π�ι�X 1J.'Xτtσ·v-V�'J
με τ·η, σuι:J.π'J.-θεtχ Π?ο; -χυ·. χ, 1..
σ:p:ιλώ; ,9.i yί•ιοντ:ιν zο?τοφiγοι,
;_ν Επ:ιεπε •ιi :piJs. τ7. �ώχ Π?� �Ι
νι:χι φιλι:ι� του;.
Th έπ6μενο b'ημχ εΙ·ι:r.ι ν:Χ. ί,J,·fι v
μιπ�;.η κ1.νεtς ν:Χ. y�:η Κ'J.νένχ ζώο.
Ι\.. χι :ιομι\� :tω ; χυ:? ,(ι
·v--x ·j J, z,1,.��, οι lOtΙJ-: ,θ,i��Ξ
νε σε ποΛΛ'Jυ; ':J.'J
π. ν:χ σ:piξο�·ι
ζώ:ι.
Γνω ί�ω
πeιλλοU;, ά..(όμχ κχ! σ� �-'γJ(ιl..":'ή'
'Τ
•
'
'
,
μχτχ, που εtΊ"'J..t :ι·J�Χ'-'Ιr;ι J"Ί.. -rς,"1..ξουν ζώ:ι, γι,.τ! �π"Jσ�·ιεί;.,1 -::.ι. 'JG.ώ
θου•ι πώ; είνχι χ-:ιχ-ό χ :ι.: 7� σώ :,ι. χ
του; έπ�•ιχ:-:-7.-;εί σ· :x. 1J--:-1 -:'i·ι -.. �ά
ξt. Γι,.τί Ομω; πολλσ� i•J{A:,,.,)"t�ι
Οέ'Ι -;Ο σκέπt(.ιν-:-χ.ι ,.ύ:ό -:-:ι ;:�ά
.λS:ν τοU; :t?εσε�. ' 1,Ί,':JU'I
γμ
, -χ;
,
συ�·η.Sισ·εt σ _ ι:ι.ύ;ό έπl χ�/ι7.17; --::_
νεε;... Το'Ι π:r.Α·η(.ι 'l.'Xt?O, �τr.ι χλ�... \
ι
μπο?ΟU7:f.Ι
·�χ' 'Ι'�Ί)GO)'I
μ:ι μχς, οεν
λ.
ω
;
Χ?έχ
�
ω?
:ι. i
;, �-,1
Ί "J : v:C. σκ�
:ώσουν. ' F:�π,επε •ιi Jπ�j�J-:f'i�U'I
τόν έχυτό ��u; iπh τi ζ llX- ι. ' εί
χ:ι� �r-ιiγι..·,ι iπ; -:-h κ�i-ι; 1.1..ι �-η
γοuν"i. -;ου; �,� :h Οέ::J.1.. L"'ιx·J-,J 1:-Ι•
ι
.._
\
()
'J"i.t :x.κo.i·r,
i;.!x\ ουνχτ·ι;
i'.J'J fl'J'Ξ:z.
Πολλi ;:?iγμ:ι.:ι �χ 1λλ:ι�:ι·1 άν
ξχq>ν!χi ό κχ�J J:t..; Ύ! μ�-:-:ι..•ι 1/f.J'::τll'jφ�Y,o;.
]\..χ: r,�� :ι έ?Ί.όμχ�· ;� �,;·}i,J ιiν
�.9?ώπι•ι·η ;"':οψ: τΤj; / r,:ι-:-: ;ιχ "!: χ:.
�τh χω?ιό πού εΙ·J��ι χ-; J-:-:L στό
':lcy;J.ι.o.
σχολείο μ�υ, εΙ 1.! ;,.,,.
σ:ρ:ιyεί?. ]J ?λλε; ��?:; :ιί;•!Άi·ιο-μΗ
\
' ' .,
' ' ,...
\
πω; :ιυτο εzει χ:ι,χ ΊΙ ε:πιο? :ισι ιrτσ.
.._ ι
,
ι
π:r:;on
.c..ιυχ•t; :Ρ�?Ο"Ιτ :ι� '?χ. λη?σ.,
:
Ιστ:ι ζωα του; η χ.:ιι μ..τ:ιξυ του;.
I{xi νeιμfζω πώ; 1..ύ:-:ι �Ι 11..t i;;;CJτέ
λεσμ:ι τη; :iτμο,σφ:ι:?:ι; που εχη
... \
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,
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ΙΛΙΣΟΣ

ο·ημιουογηθ.εί iπο κείνους ΠCι� ξ?. 
γοcζο'Ιτχι μέσα στά. σφαγεία. Οί
ciν'19-,ωπ:ιι -:ιύτrοt ποώ�α σχοτών(ιtJV
τt� λεπτότε!:Ιες συγι..tν·'}σ:εtς τοιυς,
ά:λλοιώ:; οέν -θά: ijσχν ίι.ανοί
να.
σφiζ?υν σ' �λ η του:; τ·η ζω·ή. Τ-ου
το εi•ιχι ενα σημείο Π()·\J ,θά_ μπο
pοϋj)'ε νά: σας ι.1 μη /;Ο?τοφiγfJ·, γισ.
λόγους ·η-θιχού :; gσ()ν iφο,α τού,
1rυναν-θ,ώπου, σχ:
''Ισω:; έσείς ό
WI'
',
(Ί'
,
\
ιο;ο; οε,� ν-:ι �:,,.πο�ο,υσ.;-τ-ε ν� �χ�,
τωσετε ενχ
· ζωο, χι ε,σι το αφη
νετ�ε σε ι..&πο. ιο·ν &λλ,ον πού μπο

?εί νά: ε.i·1αι πιό χχτ&λληλο:; ά.πο
σά:;. 'Ενόσω ομω:; ζη-ε μέ ζωική
't"{ίοψη ε!σαστε ύπεύ-θυ'Ι·Ος γιά: το·ι
ίϊν,θ.�ωπο ποU σι.ο,τώ,1ει -τα. ζώα, U
πεύ-θυνο:;
γιά: τ·ην χχ·ι.η έι.είΨη
ά.τμόσq:,:χι�� ποU Οημt<J·υ:ι1 γ ϊί-τ:ιι �.ιπο
χεί'ιοι>; που συ,1ειώr; σχοτώ'iΟ·υν τα.
ζώα ι.χί ΓΙ]'Ι Υοια του:; 71')'1 ψυχή.
]r,,
,
, ,
,
_ ,,
· η εJγονη :,-ου
· ,, ιο:ο ,�απο- t:ι _με?:Χ.
χτ·r1 του τω•1 σφχγειω,1 μο· υ ελεγε
πώς σ.JχνrJ.. όνει:ιευότ:ι,J χ:χκα riγ !jtα
ζώοc που 71')'1 χυ·ιηyουσαν. Γνωοί'
, ' ...
.,
' '
. :; οτι
τ�, αζομε , i -:ro, �tΟ<):ιτιχ.,;�
_
στ,. ιχοc σωματα
των σφχγμε•1ων
ζώω•ι ΧU'Ι'ΙjγΟυν του:; σ:pαγεί:; τω 1 1
η συσσω,ευοητχι σε ΠUΧΊΟC συ•ινεφα πά:•ιω iπο τi σφαγεία. 'Η μι
κο'ΤJ ΟΕ.ν ήζε?ε τίποτα άπ' Ολα το·)
τα. Ου-τε ητ:χ.•ι σέ -θέσι •1ά: χ,ίνη
σ.ν ·�ταν καλό η κχχο τό •1:1 σ:ρ&
ζω·1τχι ζώχ
'Ωστό.σΙQ ζοϋσε μέσα
σ' αUτήv τ�fjv Χτμ όσ-φ1.t�1. ποU ιrΎj;
,
,
,,
εχανε -οσο χαχο.
Κσ.τ;()ια σ.λλ·rι μέ?α μοϋλεγχν 7ά:
� ,
r,
α
,
..,
,,
Jt:Χιοια οτι
ενχ χοcι.ο γο ,,•ουνι ε}- r,
,
ι
ι rι
σπpωςε ενα,1 zασαπη μεσα σ ενα.
Χr.ιζ�νt μέ ζεμ1.τισιrΟ νε?ό. Σιτl'j;
-i ρχ η τά: παιοιά: άγα•1οcχ7ησαν, iJ,:l
μετά iπο λίγο, ε·1α iγό?ι που ζη
α,οντά: σ,ά σφχγεία εiπε: ί(Άναρω,
\
'
\
\ f
τιεμαι χαμμι::ι :po?oc, για.τι να. υπιi.,χουν Χ:Χ./.1 ζώα .. )), Και το y_
διο πάλι εοώσε τ·η,1 i.πάντησι:
«<J>χντάζομ1.t πω-ς έπειΟή εΙv-χι πό
λεμ,ο:;» ...
Ί'πi,χ,ει χαί μιά: α.λλ·rι σ.ποψι
ποv εi•ιχι ένοιαφέ?ουσα. w Αν σχε-11,

,

1

'

'

φ-θ<ιυμε τόν τοόπο, 7'ijς Η;ε.λίξεω;,,
δλέπομ.ε το Θείον Φwι; νι.χ. χα-τέρ�
zεται μέσα στη•ι υλη χ.αί ν.ά. γ,ί,ιε-α.ι.
'
Ι! \ �αι\ ;rυ.χ.v.ο, ;- •ε,,πε�-ο'λοενχ
π�ο\ ο,.ρυ
-.
. α ξε.χι•1ωποcς και παλι τ:ο,ιι 00-0μο του επιστι,εφει ποο:; τ.ην α.οι. fι τοu γινόμενο 1Ολο χ:χ.ι' πε,ισ-σό
τε,,ο φώ:;. Ό Τζων Κόατ:; το ά:,ια.,
1
/
C
f
f
\
φε,ει αυ,ο σε μια,1 ω?α.ια τ-ου ομιλία στ·ην χατασχ·ή,ιωσί μα:;. Ό
έσω·τ.ε:)tΧό :; μχ; έ�υτbς b:·Λσχ.ετ·α,
π,�;
,&.vω �τ?'οψη �αι ιπ,-οσ_π7.
ει ' α ε ·
φυσι·ι.ο α σ μ
, � :; � α..
�
1 φ � rι. -�
οεμποος. Μα υπα,zουν οcχομ.α μεσ::ι
σ-έ τοϋτο π-οιλλέ:. έπtΟ�άσεις έχ. τώ t:
ι.άτω. Λύ-rό:; είναι ό λόγ,ο:; τη;
•συνεχου; πάλη:; στον zα�αχτηοα.
μχς. ΣτΟ σωμχ τοU ζώο-υ αύ-τέ ς
ot 61.ι,,ειές -τάσεt; εΙναι πο),U πιΟ
ουνατ;ς πχ,ά: στο � ·1-θ,ώπιν,ο, σω
μ,.. 'Έτσι i:ί:v τ,ώμε τΟ χ,έας τοUι
ζώου Ξλχύοu.ε τι; bχ,ειέ, χύ-τέ ς
- Ι;
\
- \
,
Ι
f
οονη�ε�:; με�χ σ:Q σωμ� ��'\ οποτ.ε γιγοvτχι bχ,υτε:;. ε::;, ενω -οι φω,
,
(1\
,
\
'
ε· t:; ν1.
τεινε:;
_ (',00'i�'l�
, π�επει ;;� α, τι:;
μυν-θο·υν χχι να
χαταδαΑουν.
Έ γω -η ί'ό�:χ.. τΟ �'ιω,ίζω αύ-τΟ άπό.
πεί:..·'1.: "Ι-Ι μ'()-υν έ,πl με,ιχi χ,όνι,α..
zο,τοφάyος, iτocv iν.αγχάσ-θηχα •1·oc.
ζ·ήσω με μ�iν οίχ.ογέvεt'1. γ!ά. νi
· μα του;, χαί συ
έ,γ�rr-θώ στο χτη
νεπώς �τ,ωγ� μχζί του; "Επει-τα..
iπό λf γο· Χ'1.ι�ο ο�εΠ;$τωσ-:χ πώ; iI
zx yί·Jεt πtΟ i ?γ 'J'J στiς σχ.έψGtς μουι
άπο π,ίν. "Ημο,υ•ι τελείως ίχοcνο,
\
'
f
'
'
π,οtτ1μεν?1 με τις απ)\Ου
· �τ·ε=�ε:; σχ.ε:
,
,
Ψει:;·, το χα-θ} τι φαι�οτοc•ι πο)�υ
, ευχολο μ λ ο · zω,
πιο, α';'λο
,
ι;
� � ,1
,
σ·r;1,1,χσια. Π ?αγμχτιχα ημου'Ι ι.οι
μ�σμέ'Jη Ολο, έκεί·ιο- τΟ Οιiσ- τ·ημα.
Κι' αύτο το χατάλαδα έντελώ, ι;:;,.:_
φνιχά: οταν ξχ,ιαπηγα στο σπίτι
χοcί α.?χ.ι·σα τη•ι χ.ο?τ·ο,:ρ-αγία.
γιά. τ·η,1 εύ·ηΔ' έν ζοϋμε \ μο' -ιάzα
,
'
'
'
μ.ε�t'1. μ.χς -μα. ε-πιση:; χχι για τη,,
.εύημε�ία τώ•ι συναν,θ.,ώ-πων μας.
Καί είμαστ .. Π·ολυ πιο είλιχ�ινείς
μέ χύτους οταν �χομε
φωτει,ιές
00"Ιή�εις. Καί τοuτ•ο εi•1αι εν. α:; ή
-θιχο:; λό�:; γιά: τη'Ι χο1-rοφαγία..
,

�-η,;

,

\

,.

t
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ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΨΥΧΟΤlΕΙΡΑΜΑ

'Α γαπατε πραγματικά τά ζώα;
'Απαντί,σσ. rε εί) ι1<ρινώς είς όκτώ

έρωτήσεις

Πολλοι ανθρωποι δισφιvονται γιά τά ίδιαιτερα αίσθή:ματα άγάπης
,τ,ρος τά ζώα Περι6αλλουv με παλλήν στοργήν ,<αί ψροντιδα τά κα
τοιι<ίιδια, τά δποία ανατρέ;-οιιl\l ι<αί πrι'Jιποιοϊινται με μεγάλο έvδια
φέ.ροv καί άγαπην Τά αίσ:θή·ματα αυτά σuναl\/'ΤC:νται, κιι·ριωc είς τάς
γvναi,<ας, δεν σπανίζουν, δμωc και είς τούς αιδρας Ν Αλλοι αν8ρωrτrοι,
οχι μόνον δέv αγαπουv τά ζώα, &Jv..ά ,καί τά καταδιω<οιιν και τά 6ασα
νίζουv, είς κcι:ε ει.<αιριαν Άπαvτήσατε εiς τάς κατωτέρω έοωτήσεις,
6ιά νά μαθ:τε εις ποιαν έ.κ τώv δύa κατηγοριών αvf.<ετε
«ΝΑΙ» '<ΟΧΙ»
1) Έαv εvα σ<uλα<ι δέν δέχεται τάς θι.:ιπειας σας
σ·παC-:ι rε vά 10 χαι'δέψ�τε δ,ά της 6ιας
2)

προ

Άγαπάτε
• vά αναγινω·σι<ητε 6ι·Θ,ία, τά δποία έχουν
ώς θέιμα τά ι.,ωα,

3J Δίδετε τuοφην εις τά πουλάκια τόv χει,μC:.να,
4)

ΕΤ,αι

όc=αί

αί

άvτι·λήψε,ς

μ·εοικώv

θοησκειων

της

Απω 'Ανατολής, αί όποίαι άπαγοp;;:ύουν τόν ψόvοv,
εστω και 6λα6:ρώv ί,ώωv,

Ν

5)

'5πι,σ,<επτεσ:,:,
θηριοτρο�«:ια,

τοι<τι<α,

ζωc.λογιlωύς

κήπους

και

6)

�Ε.χετε ποτέ λαtσι:σει σι<ύλοv;

7)

Έαν μιά μέλισσα ελSη επά,ω σας,
δίχως να τήv σιωτώσετε;

8)

Νομιζετε οτι είναι ψι.σικόν vά ντίινωvται τά μικρά
σ'<!uλα<ιο τόv χειμώνα με κατάλληλα φορέματα,

τήv έι<διώκετε

Σr,μειώσατε ε,α σταυοοv, εάν άπαντήσετε «Ναι», είς τάς υπ' α
pι,Θμόv 2, 3, 4, 5, 7 ι<αi 8 έρωτrρ·εις Έπίση.ς, σημειώσατε έ·ια σταυρόν,
έαν άπαντήσ
, ετε << Όχι·> είς τάς ίιπ' άJριθμόv 1 και 6 έρ:.J,τήσεις Ποοσ
θrοατε τούς σταυρούς Έάv σιη,κεντ.οώνετε 7 η περ ,:;.σοτέρους σται.- ,
ρ::ιι:ς, ετ�ε: πό οα πολύ εύαίσθη-rοι και εχε:rε μεγάλην άδuναψ ίαν
ζωσ., Έάv συγκεντρώσετε μεταξύ 5 και 7 σταυρών έ:χετε φ σιολογικήν

στα

ό:γάπηv δια τά ζώα.
Και αίιτο σας χαοα<Τη•οιζει ώς πολιτιστήν άν3ρω
τrοv. '•Εάν συy,><εντρωσετε όλιγωτέρους n';:,v 5 σται,ρC:,", εiσ6z πολύ σκλη
ρος εvαντι των ζωw� Ποοσέξατε διότι τά ζώα πc' \c.ι<1ς άξ,ζ.JιJv της
στοpγης ,κα ι τής άγάπης τώv �ρώrπωιv.
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ΙΛΙΣΟΣ
11 �νω άπο σχ?�ντχ Ί.?ό·ιιχ, ό
{�ιανχμι0-ύtτι Οι"J.;ίΟει στbν κόσμο
• ''
\ .
- '
�ΙΧ ((?tοχσχχλ'!'-:'· που U_:tOΧt'I:\ Ί
'
�1:Ο??Ι*ωμε ι:χχi.Ιε
. Οt!)ΧQ'ΧΧλ!�"·
,
χυ:οπει-θχ?zιχ,
Δι'Ι c;�ε?'Ιει (JUH
ιοiχι Π?Οσευz·η, ου:ε ;ιαπ,;ιχ Γιόγ
χχ, � λλά έπιzει?εί •ιά
οιχ•ιοίξ·η
ο?όμr,υ; σε μιi σχέψι, 'ίι μάλλον
σέ μιi στ�σι οιχ•ιο·rι -:-ιχ·η, έλευ·θε�ω;,ι.έ•Jη
iπ; x'X,)i πε?tCοι?tσμό.
Θ;;ω?,ύμ.•ιr,; σi•ι μιά.
μ.yiλ-rι
του;
τ
ι , μχ; απο
p.o?�"fj τ·η; eποz
'
'
' :ο:.>; οι1.νι:ιο'Jμενι:ιυ�,
Χ'Χι
πε?t�σοτε.
·;_ϊ/J'i":"i; ί γχ,.,θtΟ ? ύσε� τ·}� ζω·ή -:�:ι�
χχt :·fι ακέψι -;-ι:ι'J πολύ μ"J.Χ?υά άr.'
τί; Οι01J,εύσει; -χύ-:-'J� τc.ιϋ κόσμο:,.
Οδ,1 εaω�ε ποτt μι:1 συνέντευ�ι.
-ιJϋ-:-ε l'f'J•Jε?γiσ"t9·rizε μέ Κ"J.νέν"J. πε9�·�3ι:ι..6. ι{)1-:όσο. δ l{i ? λo Σou7.
ϊJi; πηγ,ε σ:ο Γχσ,άντ ( Έλbετίχ),
Οπ?'J ;,έ:1.ενz b Ι��tσν:ιμού�τt, xxf,
έζ ;,Jόμ :ιτl'j; τι:ιϋ Γ:ιλλιχοϋ πε?tι:ι·
Όιχου ι, ΙΙ λ ,. •1 ή : ·η ;», εΙzε συ
νο:J.�λiε; μ1.ζf --=�υ έπί μti έbΟομ'-
Οχ. Τ� χεf μενο ποU -θi Οtχ�'Χσετε
lχ st σtJ'JτχzθΎ; , �π? σ·ημεtώσει;
πχ� μέ'ιε.; χχτi τι:ι οιχσ�Υ1 μχ 7ώv
συvομtλΗ°ί>'J 'Χύ:-ώ,J πού Ε. γι'Ι"J..V
-Γ1λλ1,χi. Τό οιάοχσε ΧΧΙ το οι
ώ�,.9,ιόσ� ό ϊ;ιο; ό Ι� ? tσνχμού:- τt.
Μπο?εί _χχ·�είf ν� οη την τ,οπο·Sέ
"t"Τιtr,ι μια.; �.π� 7ι; πιό πtωτότυπ'ε;
..
r,
Tll't,
'Ο'Χεψε:ς, �χ, ισ, ω.;, ενχ ε,ο�; πνευμχτιχ·η; οιχ,θ. η χη;.
\

-

f

-

1

Ι

1

στα

8 Τί θέλουν άπο μένα oi φίλοι
-σας τοϋ «Πλανήτη»; Θέλουν γεγο-νότα πραγ,ματ1κά, η άπλωc πολu1,1άθεια; Φαντάζονται οτι θά τους
.φέρω πορίσματα
άναγνωσμάτων:
ΣuνθέΣυμπεράσματα; Γνώμες:
.σεις; 'Ιδέες;

- 1έν εiν' χύτο που ,θ.iλου•ιs.

• Πέστε τους, οτι δεν εχω δια
·ιiάσει τίποτα, οτι δεν εχω παρα
--πομπές. Κατ' έμέ, δεν ύπάρχει ψu-χολογιrκη μεταμόρφωσις, παρα ο--rαν παύση ή άθροιστι,κη έπεξεργα-

.σία.
- Π ?Ο:Ρέ?χτε την λ έξι μεη
p.ό?c;�ωσι. Εlνχι μιά. λέξι που συ-

.

'J"J..'1τ,:,υμε συΊ_ν'Υ., iλλi συ•Jι;ι)ευό,
' ' ' , ... , ,,
Υεν!Χ"J.., �ΠΙJ -;ην ι(Jε"J.. οτι η
,
μετ-χμι:ι�,ιωσι
του συγz?ονου ":'Ου
τι:ι·J κ6σμr:ιυ μπ�?εi νi μ ιi; hΟ·1ιγ·fι·
t1"f1 • Ε.τσt :pυσ!Χi. σε μιi άλλ"J..γ·}ι
έσω:-ε�ικ-ίj.; χ.1.τχστ:Χ.σεω:;· έ•ιώ έσεί; ,Υ,έ./.ε:ε.
μ�i·ι ;).�χλ·rι�ω't'ιΧ �
Χxl ;μ εσ-ι1 έπχ'ι�ιr:χσι -:-Ύ'j .; συ·ιιι... ι
,
,
ι
.._,
..
,
ο·r1 σεω:;. , τ·η·ι ι:ιπ�ι1.ν οε'J μπ��ε, να.
..
' ,,.. , .. ,..
ϊ.�JΧ1Λεσ·,1 χ.χμμt"J.. εςει.ι,:;�.;.
μεΨr,.

1

1

8 'Όλοι γνωρίζο.με πως Τ!. έπο
χή μας ε1ναι έκρηκτική,
οτι τα
μέσα τοϋ άνθρώποu που εΤχαν πα
ραμείνη σχεδόν σταθερά έπi χιλιε
τηρίδες, �αφνικά πολλαπλασιάσθη
καν έκατομμύρια φορέr· οτι oi ή
λεκτρονικοi έγκέψαλοι, γιά να μην
άναψέρωμε παρά μόνο τοϋτο, γί
νονται άπο ωρα σε ωρα ΠΙΟ φαντα
στικοί, οτι αίίριο θά παμε στη Σε
λήνη i\ κά-ποu άλλοίι· οτι f!. 6ιολο
γία πλησιάζει ν' άνακαλύψη
το
μυστήριο της ζωης και μάλιστα να
δημιοuργήση ζωή.
Ξέρο,με οτι τα
κα:λως άνεγνωρισμένα δεδρμένα της
έπιστήμης γκρεμίζονται·
οτι τα
πάντα σ-υνεχως άναθεωροϋνται και
οί έγκέψαλοι
έξαναγκάζονται νι'χ
τεθοίίν σε κίνησι. Τςχ ξέρομε ολα
τοϋτα. Δεν εΤναι λοιπον άνάγκη νά
έπανέλθω,με σ' αίrrην την
&τrοψι
της έποχίiς μας. Μέσ.α στη σημε
ρινη σύγχυσι, ό ανθρωπος άναζη
τεϊ μιάν ύλικη άσψάλεια, που δεν
μπορεϊ νά την 6ρη παρά με τεχνο
λογι,κες γνώσ-εις. Ο i θρησκεϊες κα
τήντησαν έποικο,δc,μήματα που δεν
εχουν καμμ
σημα
, ιά πραγματικη
σία στic ύποθέσειc
τοϋ κόσμου,
ένω τά δασικά έρω�ήματα παραμέ
νουν χωρiς ά-πάντησι: ό Χρόνος, ό
Πόνος, ό Φό6ος.

Θρησκείαι, φόβος
καl άλλαyή ...

ώ μπο οϋμε ν έ�ιzεt�,-ή
;_
;
Ί�?
σωΙJ.ε μι:χ. συζ·η"=·ησι.
Νομιζω οτι
πολλοί �·ιχγνώσ,ε; ,θ.:,_ σά; πσυ•ι
,
..
Τ
Ρ ,p
,
τσυτο, χφ:,υ ει•ιχι, οεοχιχ, συμcpω'JΟt στη Οι:χ.πίστωι:η Οτ-ι τΟ 1tε?ι61λλον b?ίσχ.-:χι σε πλή? η cίν:χ1
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σ:ά:ωσ,: Γt1..τ: }ο:πΟν ν-i μή σλε
φθοϋu.$ πώ, :χύ-;ή rι φοΒε,ή χίν·Ι)
σι, οέν -θi π:χ��)' θη τ:χυτόι.. �ο-ια
Χ :ι.! μ έσ·χ στΟ μuχλό !J·'-;;

8 Μποροίίμε πράγματι να το

σκεψθοίίμε. Μα ειναι τοίίτο, που θα
μπορούσαμε να το ποu,με μιαν άλ
λαγή· Το ναχωμε ενα ήλεκτρονικο
μυαλό; Το μuαλο δέν εΤναι ολη ή
συνείδησις.

- .λε,; π:όι...�ιτ1.ι μόν� γ�α. το
'
'
'
μ.υ:χιό. Ίf ::u'Ji:� ,1 σ�.; μ.1.; οιευ-,υν��χt σ-:i u.έ::ι1. τ?ϋ π), χ;ήτΥ1 . 1..1.ί
" ? σJ,ι.ο
Ρ :χι ,ει στηΊ
\
" Ι) του
α")) 1) αι.�·
ο,
ι.οσμοJ ..
8 Ναί, ναί, κατάλα6α ..
- Οί 6οuc3ιστ:χι U.�'l:x/0!
ΠΟJ
κ1.�ιι;ι,;-;,.:. οί μ :ιϋ:;·:ι: τΤ/.; '\. μ ε.,ιι.7!.;;
0 Μα ναί, 6έ6αια, ά:ποτελοίίν
άναπόσπαστο μέpοr μέ μας,

και

ή Φο6ε.ρη ά!!.λιότης στην 'Ασία, και
ολ<ς οί τυραννίες παντοίί, και ή
σκληρότης, και ή άπληστία, κι' ο,ί

ό:ναρίθμητες σuγ,κρούσεις τοίί κό
σμου· τα νιώθομε ολ' αύτά. 'Όλα
τοCτο., ε'ίμαστ' έμεΊς. 'Έχετέ τα
ζωντανά μπροστά σαι;, και δητε
σέ τί έfαιρετικο 6άθοι:: πρέπει να
γίνη ή λ�αγή.
,
'�

- l π,:ο;_,ι τη στιγμη :χυ-η,
�ει.,μ1.
:1 εJ1.
στη� [-,-:ι..11
ιι
�Χε'ψ ε�.;
_ .., ......
τeι ')Π'Jt:). :)�1.Π 1 -;:ωνον:1.ς '";Ο .μπε�
δΞ!J."J. -:-�ϋ ; Jθ:;ώπtΨ1J πε�t��λλον
τ:;.; ποι> .ε l !t /..'17:J.•;:ήσzι �λu:ο· � ,θ,i
εύιο�-:ι.ι, ·ι1 μπο:ϊ�ϋσε •;:i σuσ;,:J'η
,
.... ,
μι:χ G·J.:χ�ιι.η σι.$ψ.,. ιι.:χνη ν:χ συ\
ν,::;-: r'1 σ.,-ί σε μ:_:1-' συ' •;,θ �J: τ1. σ:ι..ο' ,:1
π::ι. ιrμ1.τ� τιι.ν γΊωσεων μ-:χ.; ..
1

f

8 Τί άλλα ζητήματα 6λέπετε:

ζ·ή-:Ύj!J.'-,
- ΤΟ ,,9-; r1 σι<:.υ-;ιΑο
ψJσ•ι.:χ.
\fπ�,r,ίj;.ε '1:1. π,οίοωμε
μ•i ,9.,-r,σι.:ί:χ ;οϋ !J:ε)) οντ<>, �:χ
_
σ,�:•J.ε'ιη
: σ_ u:� Χ"J../ ι.,-;z:jη, γνω·:η
του 1-,οσ,ι.οJ ι.:χι σ·:ο συν:χισ-θ·Ι)μ:χ
0--:! ό :ίν θ � ωπο; iπ-οτελεί
μέ?ο;
αjτνϋ -:eι� l{όσμ ου;
8 Καi τί αλλο άκόμη;
y[' έπ ε:ι>όσ,ισ:χν '1:1. σα, έ,ω
τήσω τί σχέπ"εσ-θε για το γεγο-

νΟ; 3-;ι στb �i-θο; τ,οϋ σημε�ι V·O�
�.ν,θ�ώπου, ε'ίτε 'Jέο; εΙν�ι, ε.ίτ,ε ·η
λιχ,ωμέν.ο;, ύ-πά,zει ό φό·Βος ...
0 Το 6λέπω. "Αν θέλετε, μπο

ροίί -μ ε να τεθοίίμε έπi το εργον...
5έ6αιος δτι
ό
Ε'ίσασ-τ·ε δμως
<<Π λ α ν ή Τ η ς» θα δεχθη να δημ
, ο
σι εύση έκεΊνο που θα πω;

- 'Έz. ω χ:χτ·Ι)γο,·rι μ:ι.τιχ·η οι:χGεο:χιωσι Μπο•:-ε{τε-, σε μιά. φ,άσι ..
'
,
-.. ι
, -�
Ί:Χ' μο-υ,., οωσετε
το' ·ουσιωοες
ει.εινου που σιε.Οιάζετε ν:i κά μετε;
8 Ν' ά:ποδεrnμεύσω το σύνολο,

της συνειδήσεως.

- Θέλετε 1:r. πητε οτι ζ·Ι)ταη·
iπ' τον χ:χ-θέν:χ '1:1. έλευ-θε,, ώJ"Ι) ά
πο/, ι-;:ι τ·Ι}ν Οικ � τοu
συν,είΟ�ησι;
Έπ:τ�έψ�τέ !.LΟύ ν:Χ. σά::;. πω
έ
Υ Ξί'ΙΟ ΠΟU :1.ΠcΟ'(Οητεύει Π-εοισσότε' .... ....
.. '
. '
Q? στ·Ι) οι,:χσχ:ι.ι ι,:ι. σ:χ:, ειΊ:Χt 1) επf μ οΨr1 _6:.6χtωσf; ::ι� Οτι �η ό)ο
ι<λ·η�ωτι/.Ύj ,:,Jτ·fj :ΧποΟέσμ ευσt:; τΎ};
C"ιJ'I s,Ο·ήσΞ·ω;
ν /. :-ει iζετχt Οιόλοt.)
/.Q?'l•O.
1

.

ο��

aε

Ή άλλαyη δεν είναι
αύτη που νομίζετε

8 "Αν ηταν μια έ�ε·λικ• τικη πο
ρείά δέν θα την ώνόμαζα μεταμόρ
ψω,σι. Μια μεταμόρΦωσις εΤναι μια.
κστά,στασις ά:πότομη.

:VB. οέ Ι μ;ο,:;ω νi φ:χ-1,:χσ--θω
Ε.νχν :.ίν-θ:.ωπ-? :�ί)λ;.,ζο,1τχ; κ7. -- i
,9.& φ s�-στ-:ισt σJν:.tΟ f',: :.ω� π�U
y,
,
, ,
r,)
'J'Ξ. μχ":): -:�u TΊj'i σJνιστχ��νη ο \ου1
_
(
το- υ π:χ,εΛ.fia,1,-0:.
() αψ.9-.,ωπο;·
τι� 'j•ΠΟΠΟ:[ί τb ΠΕ·�tb,:λλον χ-:χ.ι τΟ
ϊ:��Ηb;.λ/ ον τό,, τ�οποπ
, ο- ιεί.
8 'Όχι ό ανθρωrποι: τροποποι
6

οεν

εϊ ΤΟ rπερι6άλ
· λον, το δέ περι6άλ
λον τροποποιεΊ το μέρος bκεΊνο τοί,
άνθρώποu που έπι,κάθεται
πάνω.,
στην τροποπ-οίησι τοίί ,τ,ερι6άλλον
τος και οχι όλόκληρο τον ανθρωrιτο,
στο εσχατο 6άθος του. Καμμιά έ
ξωτερικη πίεσις δεν μπορεΊ να το
κάνη αύτό: δεν τροποποιεΊ παροc
μόνο τα έπιπόλαια μέρη, της συ
νειδήσεως. Και ουτε καμ,μιά ψuχο
λογικη άνάλuσις μπορεΊ

να προκα-
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}.έση την άλλαγή, διότι κάθε άνά
λuσις τοποθετϊiται μέσα στο πε
δίον
της διαρκείας καί καμμια
-πείρα δεν μπορεί να την προκαλέ
ση,
όσοδήποτε _,έξuψωμέν
κ ί
�
. �
«,rνει•ματικη» καi αν εΤναι Απ ε
ναντιας, οσο πιο πολύ φαίνεται
vαν μια άποκάλι-ψιc;, τόσο πιο πο
λύ ,rεριορίζει.
Στίι: δύο πρώτες
περιπτώσεις -•!•uχολογικη τροπο
·ποίησις πού προέρχεται άπο την
άνάλuσι η την ένδοσκόπησι
καί
τροποποίησις πού προέρχεται ά
πο μια έ�ωτερικη πίεσι- το ατο
μο δεν ύφίσταται καμμιά 6αθεια
μεταμόρφωσι: μονάχα τροποποιεί
ται,
φτιάχνεται,
ίσοσταθμίζεται
4<αΤCΧ τρόπο πού να προσαρμόζεται
-στην κοινωνικότητα.
Στην τρίτη
πεpίπτωσι: τροποποίησις πού ερ
χεται ά,το μιαν πνει.,ματικη λεγό
μενη πείρα, ε'ίτε σύμψωνα μέ μιαν
ώργανωμενη πίστι, ε'ίτε έντελώς
προσωιπική, το ατομο προ6άλλεται
μέσα στην διαφuγη πού τοϋ ύπα
γορεύει ή αύθεντία κάποιου σuμ6ό
λοu.
Σέ δλει: τic: περιπτώσεις ύπάρ
χει ή δράσις μιας δυνάμεως ά
ναγκαστικης πού στηρίζεται σέ μια
κοινωνικη ήθική, δηλ. μια κατάστα
σι
άvτιφάσεως καί συγκρούσεων.
Κάθε κοινωνία εΤναι
άντιφατικη
καθ' έαuτήν. Κάθε κοινωνία απαι
-τεί προσπάθειες έκ μέρους έκεί vων
πού την απαρτίζουν 'Επομένως αν
τίφασις, σύγκρουσις, προσπάθεια,
συναγωνισμός, εΤναι Φραγμοί πού
έμποδίζοuν κάθε αλλαγή, γιατί άλ
λαγη σημαίνει έλεuθερία.
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σταν στη πείρα, καί λέγαμε
δτι
κάθε πείρα εΤναι περιοριστική. Πρα
γματικά, κάθε πείρα πού εχομε ζή
σει -και δεν μιλώ μόνο για κεί
νες πού λέγονται πνευματικές- ε
χει κατ' άνάγκη τi ι: ρίζεr της στο
παρελθόν. Καi ε'ίτε τrρόκειται για
την πραγματικότητα, ε'ίτε γιά τον
γείτονα μοu, αίιτο πού άναγνωρίζω
συνεπάγεται μια σχέσι μέ το πα
ρελθόν. Μια πείρα λεγόμενη πνευ
ματική είναι � άπάντησις τοϋ πα
ι:ελΒόντος στην άγωνία μοu, στον
πόνο μοu, στον ψό6ο, στην έλπί
δα. Ή άπάντησιι:
αύτή εΤναι ή
προεκ6ολη μιά ι: άποζημιώ:τεωι: σέ
μιαν άθλια κατάστασι Ή συνείδη
σίς μοu προεκ6άλλει τό άντίθετο
έκείνου πού εΤναι, γιατί εΤμαι πε
πεισμένος δτι το αντίθετο τοϋτο,
είχάριστο καi έξuψούμενο εΤναι μια
ιταρήγορη πραγματικότης.
'Έτσι,
ή πίστιr μοu, καθολική η 6οuδδι
στική, δημιουργεί καi προεκ6άλλει
τη ι: Παρθένου η τοϋ
την είκόνα
ΒοvΕδ�, καi τά κατασκευάσματα
αι,τά δίνουν μιά εντοvη σuγκίνησι

- ·Ες �b 1..1.l ·(Ί ,'J'Γfι με _ ..,

' "'

συμ(J?λ1;

Ο Σuμ6ολικέc;
εικονεc; δεν ύπάρχοuν παρα μόνο στα άνεξερεύνη
τα μέρη της συνειδήσεως. 'Ακόμα
καί ol λέξεις δεν ε ναι παρα σύμ6ολα. Πρέ,π;ι να σκοτώσετε τίς λέ
ξεις.

)Ii (ιί

·.SΞ?I

�γ[�; .

. .

8 "Ας άψ ήσωμε τiς θεολογίες
Κάθε σκέψις θεολογικη
στερείται
ώριμότητος. "Ας μη χάνωμε το νη
μα της σvζητή,σεώς μας. Ε',μα-

Σέ ήλικία παιδική

246

ΙΛΙΣΟΣ

στα 'ίδια τοίίτα
τ' άvεξερεύνητα
στρώματα της συνειδήσεως, την ό
ποία (συγκ
, ίνησι) ένω την εχουν έ
πινοήσει χωρiς να τό ξέρουν, την
έικλαμ6άνουν για · πραγματικότηrτα.
Τα σύμ
- 6ολα η οί λέξεις γίνονται
πιό ουσιώδη άπό την πραγμ
· ατικό
ώς μνήμη
τητα. Έγκ
, αθίστανται
σε μια συγκίνησι πού λέει: «Γνω
ρίζω, διότι εΤχα
μιά πνευματικη
πείρα» Καi τότε ol λέξεις καi ό
περιορισμός ζωογονοίίνται
άμοι6αϊα μέσα στό φαίίλο κύκλο ένός
κλειστοίί κυκλώματος.
r'Εν1.

�Χ!νόμ�•;ο

έπχγωγη:;;

Ο Μάλιστα. Ή άνά.μνησις της
εντονης σuγ,κι νήσεως, τοίί συγκλο
νισμου, της έ•κστά,σεως, γεννα μια
φιλοδοξία πρός την έπανάληψι της
πείρας, καi τό σ&μ6ολο γίνεται ή
υπερτατη
έσωτ·ερικ
, η αίιθεντία, τό
ιδεωδες πρός τό όποίο τείVOU·V Ο•
λες- οί προσπάθειες. Τό να συλλά
Gωμ
, ε τό δραμα γίνεται ενας σκο
πός τό να σικεπτόμ
, αστε σ' αύτό
άδιάκοπα καi να πειθαρχοίίμε, γί
νεται ενα μέσον. Μά ι'! σ,κέψις εΤναι
έJκείνη 6Jκρι6ως πού δη.μιουργεί την
άπόστασι άνάμεσα στό ατομο, τέτοιο πού εΤναι-, καi στό σύμ6ο
λο η τό ίδεωδες. Δεν μπορεί να ύ
πάρξη μεταμόρφωσις παρά αν πε
θάνη κανεiς σε τούτη την εκστασι.
Ή άλλαγη δεν εΤναι δυνατη παρα
μόνον δταν κ
- άθε πείρα παύση ό
λοκληρωτικά. Ό αvθρω,πος πού δεν
ζη πια καμμ
, ια πείρα εΤναι εvας ξύ
πνιος ανθρωπος. Άλλα δητε
τί
σι.ιμ6αίνει παντοίί: άναζητα κανεiς
πάντα 6αθύτερη 1<αi ευθύτερη πεί
ρα. Καi πείθεται δτι τό να ζη την
πείρα, ε'ίναι να ζη
πραγμ
, ατικά.
'Όμως, αύτό πού ζη δεν εΤναι
ή
πραγματικότης, άλλα τό σύμ6ολο,
ή ιδέα, τό ίδεωδες, ή λέξις. Ζοίίμε
με λέξεις 'Άv ι'! λεγόμενη πvευμα
τικη
ζωη εΤναι μια διηνεκης σύγ
κρουσις, εΤναι γιατi προσπαθοίίμε
να τραΦοίίμε με ίδtες, σαν να μπο
ρούσαμε, οντας πεινασμένοι
νά
τpαφοίίμε μέ τη λέξι «ι�ωμ
· ί». Ζοίί
με με λέξεις καi οχι με γεγονότα.
Σε ολα τά φαινόμενα της ζωης, ε'ί-

τε πρόκειται για την πνει.ιματικ
, ru
ζωη ε'ίτε την σεξουαλι,κή, η για.
την ύλικη διοργάνωσι
των ύποθέ
σεών μας, η ,και στiς διασκεδάσεις
μας, οί λέξεις εΤν' έκείνες πού μας
τονώνουν. ΟΙ λέξεις διοργανώνον
ται σε ίδέες, σε Ο'Κέψεις, και πάνω
ο·' αύτα τα διεγερτικα νομίζομε·
πως ςοίίμε τόσο πιό εντονα οσο κα-·
λύτερα εχομε μάθει - χάρι σε τοίί
τα - να δηιμιουργοίίμε άποστά
σεις άνάμεσα στην πραγματι.κότη
τα (δηλ. την προeκ6ολη τοίί άvτί
θετου άπό κείνο πού ε'ίμαστε) _
Κι' ετσι, γυρίζομε την πλάτη στη
αλλαγή.

Πεθάνετε στον χρόνο,
συστήματα, λέξεις ...
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πε,ιο.�ίζει, οέν ί,,πα�ι.ει
άλλαγ·ή.
Ειόσιμ Jπi;ιει π�j·σ1�μογή, Οέ'Ι
JΠ:χ�ι.ε: άιλαγ·ή. Έ-ιόσψ Jπά.,χει
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· υ &ν:χ.λύ.ον
,0'1 ψ,η_ολογιχ:χ, οέ') ύπά,χει
λ}χγή_
Ένόσφ �πi-�z,ει 'Π?Οσπ:Χ.-.
-θεια π,ο: ι.ά.ποιαν :iλλαy·η,
οέ,,
;π:χ,;,ει Ηλαγ·η. Έ·�όσφ ύπάη_ου'i'
εiκόνε;, σύμ-bολ:ι �11 ;οεε;, η ά,{ό
μα χα
, ί λέξεις, οέ-1 ύπά,χ,ει .:χλ-
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νnΊ.!, 6i
λαγ·ή. Εf:τ1. i�xι-:i;
t;αι-χ. Διότι τ-{J.i•�'J•Jτx; f'J'":" ,Γr,:J.ϊί?
\
-:οϋτο, a Ε.·ι μπl'j �ω ΠΧ�,. 7,_ r.���
, ,
, ,
�s�ω; ε•:�σφ !1':1.�/.Ξ! ΙJΧο'j,!, ΓJε•ι
υπα,Ί.•! 1.1)1.·(r,.
8 'Ακριβως.
T�-:s: τ� zi·ι -xt 1.υ:·r1 tι i'i
_ ,
,
λα.γη Ύt'Y. τ·r1 ·1 r.ιπr.ι�χ μ:λi:ε σ•J•ι�χώ;;
8 ΕΤναι μια εκρηξις δλοκλη
ρωτική στο έσωτερικο των άνεξε
ρεύνητων στρωμάτων της συνειδή
σεως, μιά εκρηξις μέσα στο σπέρ
μα, ή αν θέλετε, μέσα στή ρίζα
του περιορισμου, μιά καταστροφή
της διάρκειας.
�ω·fι s:t·,x� 7.Ξ:.!'J
- .\li ί; !)!1.
ρισμό,. Ιlώ, μ:t',�·�ϋμ;;: •ιi ι.1-:1ατρέψωμε
�!7.:ιι.ε:χ x1.t •ιi μ·f1 •ι
χατ,:ιrτ�έφωυ.z :·f'1 •ι ι'3ιχ -:-·f1 �ω·f1 ;
πραγματικά νά το
8 Θέλετε
μάθετε;
- Ν1.ί.
Ο Πεθάνετε στην Διάρκεια Πε
άντίληψι του
θάνετε στην ύλική
χρόνου; στο παρελθόν' στο παρόν
καi στο μέλλον. Πεθάνετε στά σv
στή,ματα, πεθάνετε στα σύ.μ6ολα,
πεθάνετε στiς λέξεις γιατί εΤναι
Πεθά
παράγοντες άποσuνθέσεως.
νετε στον ψυχισμό σας γιατi αιί
ψυχολογικό
τον
τος δημιοuργει
Χρόνο. Αύτος δ Χρόνος δε 11 εχει
καμμια �ραγματικ��Τ�.
- �f� ":J:Ξ, '7t 'J.λΑο Χϊτ'jμεvΞ�
άπό τ·}.·ι ϊπs:ίπ�σiχ, τ"Ι"1 ·; :ιγ �·ι�:ι,
τΟν 9�5? μ:i:; t1ι.1·1.::tΟΤ1 σs:ω; ;:,.,� έ.,
,
(
σ,Ί)�ιγ_J.1., 1.χr,μ1.
χ,ι Ί.:tσ,ι ,ι1.·.:.ι;;;
:·f'I :;
χ-χι τΎ',ν iJ-:-fλ·rιΨ� :Ύj; t3�x;
τ�υ-:όττ1 το:;;
8 "Αν ενας ανθρωπος μου εθε
τε τουτο το έρώτημα, θα του ά
τrαντουσα δτι δεν εχει κάμει το
δτι φοβήθηκε να περάση
ταξίδι,
σ-rήν άλλη οχθη.
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S.:.
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εΤναι
8 Τουτο το πρόβλημα
συγχρόνως βαθv καi πλατύ.
"Ας
τό πρσσεγγίσωμ
, ε •!•ηλαΦώvτας, ας
πουμε, άπό διάΦορει; πλεuρέ ι: . Ό
Χρόνος καi Σκέψις.
φόβος εΤναι
Δίνομε μια σuνέχισι στο Φό6ο, μέ
της
σω της σκέψεως, καί, μέσω
σκέψ!ως δίνομε μια σuνέχισι στην
εύχαρίστησι. Το yεγοvό c: αύτο εΤ
ναι άπλό: σκεπτόμενοι το άvτικεί
μεvο της ε&χαριστήσεώς μαι:, δί
νομε στην εύχαρίστησι μια σuvέ
χισι. Το 'ίδιο κάνομε με τόv φό6ο,
άντικείμενο τοϋ
σκrπτόμενοι το
φό6οu μαc. "Αν σάc Φο6οϋμαι η φοβουμαι τον θάνατο η κάτι αλ
λο, -σάς σ,κέπτομαι έσάς η το
θάνατο κι. ετσι σuγκρατω το φό60. 'Αντίθετα, αν μά ι: σuμβη να
6ρεθουμε άντιμέτωποι με το άvτι
κεί μενο του φόβου μας, δ φόβος
παύει.
Πώ; χ•Jτ6;
τον wuχολογικο8 Μιλω για
φό6c, καi οχι για τον <!>ό6ο έvος
φuσιο,λογικοίι κινδύνου που ζητουμε.
v' άποφύγω,με, πράγμα που είναι
το ψόβα
Παρατηρήσετε
φυσικό.
του Θανάτου. Σέ τί συνίσταται αύ
τος δ Φόβος: Χωρίζομε το σύνολο
του φαινο•μέvοu τηc; ζωης, σέ ζωη:
η θάνατο. Ή ζωή είναι γνωστή,
καi άπο τον θάνατο δεν γνωρίζομε
τίποτc.:. "Αραγε φοβόμαστε έκεινσ
που δεν γνωρίζομε, η μάλλον φο
έκεiνο πού
βόμαστε μή χάσωμε
ΕΤναι φανερό &τι ζωη
γνωρίζο·με:
καi θάνατος εΤναι δύο οwεις έvος
καi του αύτου ψαινομivοu. Καi αν
πάψωμε να τα θεωρουμε σαν δuό
διαφορετικά φαινόμενα, δεν υπάρχει
πια σύγκρουσις.
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- :λΙ-ί-1πω; μπο,οϋiJ-Ξ ν:ι -θέσω
μ.;. �η� έ��-:-,1 σι τί εt ν�t ό cpόbo;
;ι::ι,S,. �:ιυτον;
0 Δεν ύπάρχει ψό6ος καθ' έ
αυτόν. Δεν ύπάp)Ιtι ποτε παρα ό
φό6ος κάποιου πράγματος.
- λfi οέ-1 :..πχ,ϊ,Ξι Ε'Ι:ι; -θεμεΛιω,·fις :poo,;;

...

1 ...

, �

Το θέμα τοΟ θανάτου
Ο 'Όχι· ό <1>ό6ος εΤναι πάντοτε
ψό6ος για κάτι. 'Εξετάσετε το θέ
μα πολu προσεκτι κα καi θά ΤΟ δί\
τε. Κάθε ψό6ος, άκόμα καi άσuνεί
δητος, είναι το άποτέλεσμα μιας
σκέψεως. Ό Φό5ος γενικά άπλω
μένος σε ολα τά πεδία, και ό ψυ
χολογικος ψό6ος μέσα στο
έγώ,
είναι πάντα ό ψό6ος τοϊι νά μην
ε'ίμαστε τοϊιτο η έ,κείνο, η άπλως
το νά μην ύπάρχωμε. Ή προψανης
άντίψασις άνάμεσα
στο γεγονος
δτι κάθε τί που ύπάρχει είναι πα
ροδικο καi στην άναζήτησι μιας
ψυχολογικής μονιμότητος, νά ή άρ
Χ'l τοϊι ψό6οu. Για νά -έλεuθε, ρωθοϊι
με άπ' τον ψό6ο, πρέπει να διερεu
νήσωμε την Ιδέα τί\ c; μο,νι,μότητος
στο σύνολό τηι::: Ό ανθρωπο c; πού
δεν εχει αυταπάτες, δεν Φο6αται.
Αύτο δεν σημαίνει οτι θά είναι κυ
νικός, πικρο c; η άδιάψοροc;.
- ... \ύτb :·� ...ι��ν �ι πώ: Εχsι οη
3τι 17() Ψ->:ι.eιl oy:/4') χχ-:χσχ.;.ύ7.c-μ1
πi·ιω στΟ όπ�ίι:ι c--:·fί::ιιζz: τΎΊ'Ι :ίντf
'λ·ηψ� -:Ύj: -:-:ιυ-:-6--:·tj:ό; --:oJ ΟΕ.ν zi
'i"J.ι π:.Χ"/μχ:ιχ6. 0-:ι εί•ι-χι λόγι'1..
8 'Έτσι ψθάσαμε μπροστά σε
ενα άπο τά μεγαλύτερα προ6λή
ματα: τον θάνατο. Για νά κατα
νοήσωμε ΤΟ ζήτημα τοϊιτο, οχι με
λόγια, άλλα πραγματικά, θέλω νά
'!Τω για νά εlσχωρήσωμε πραγμα
τικά στο γεγονος
τοϊι θανάτου,
πρέπει ν' άπαλλαγοϊιμε άπο κάθε
Ιδέα, άπο κάθε θεωρία, άπο κάθε
πίστι σχετικά με τοϊιτο, γιατί κά
θε Ιδέα που μπορεί νά εχωμε πά
νω σ' αύτό, εχει γεννηθεί άπο ΤΟ
ψό6ο. "Αν ε'ίμαστε χωρi� ψό6ο έ
σείς κι' έγώ, μποροϊιμε νά θέσωμε
με άκρί6εια ΤΟ ζήτημα τοϊι θανά-

τοu. Δεν θα διερωτηθοϊιμε τί σμμ6αίνει «μετά», άλλα θα έΕερευνή
σωμε τον θάνατο σαν γεγονός. Για
να καταλά6ωμε τί εΤναι θάνατος,
κάθε ιιιηλαψητη ζητιανεια μέσα στο
σκοτάδι πρέπει να παύση.
Βρι01κόμαστε, σείς καi έγώ, σ' αύτην
τη διά&εσι τοϊι πνεύματοι: που δεν
ζητα να μάθη τί ύπάρχει <ψετα θά
νατον», άλλα που διερωταται,
τί
είναι θάνατος· Την 6λέπετε
την
διαψοr,ά; "Αν έρωτα κανεiς τί ύ
πάρχει «μετά» εΤναι γιατi δεν ά
0

ναρωτιέται τί είναι θάνατοι:. Ε'ί
μαστε λοιπον σε θέσι νά θέσωμε
τοϊιτο το έρώτημα: Μποροϊιμε πρα
γματικα να ρωτήσωμε τί εΤναι θά
νατος έΦ' οσον δεν άναρωτ
, ιώμαστε
τί είναι ζωή: Και άναρωτιώμαστε
τάχα τί εΤναι ζωή, ένόσω εχωμε
γνωμες, Ιδέες, θεωρίες ώ ι: προς το
τί ε ναι;
Ποια είναι ή ζωη
που
γνωρ
• ίζομε; Γνωρίζομε την ίίπαρξι
μιας συνειδήσεως που παραδέρνει
άκατσιπαuστα μέσα σε σuγικρούσεις
έσωτερικες η έξωτερικές.
Κο,μμα
τιασμένη
μέσα στi c; άντιψάσεις
της, ή ύπαρξις αύτη περικλείεται μέ
σα στον κύκλο των άπαιτήσεων και
ίιπc,χρεώσεών της, των ήδονων που
&ναζητεί καί των πόνων που άποψεύγει. , Ε'ίμαστε όλοκληρωτικα ά
πορpcφημένοι άπο ενα
έσωτερικο
κενο που ή σuσσώρεuσις ύλικων η
διανοητικω� άγαθων δεν μπορεί πο
τε να το γεμίση Στην κατάστασι
αύτή, το έρώτημα τί εΤναι θάνα
τος, δεν μπορεί να τεθί\, διότι ΤΟ
έρώτημα τί εΊναι ζωή, δεν τίθεται.
Ή ίίπαρξιι: που γνωρίζομε εΤναι ή
ζωή; Καθως καi οί έξηγήσεις: ά
νάστασις νεκρων,
μετενσάρκωσις
κ λ.π. προέρχονται άπο την γνωσι
τοϊι θανάτου; Δέν είναι παρα προ6ολαi ίδεων που εχομε σχετικα με
το τμημα ύπάρξεως που όνομάζο
με ζωή. Το να πεθαίνωμε στο ψυ
χολcγικο κατασκεύασμα με ΤΟ ό
το να ,τεθαί
ποίσ ταuτιζc:1,ιαστε,
νωιμε κάθε λεπτό, κάθε μέρα, για
κάθε πραξι που κάνομε, το να πε
θαίνω-με στο αμεσο της ευχαριστή
σεως η στην διάρκεια τοϊι πόνου
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ΙΚαi νά ξέρωμε τί συνεπάγεται αίι
-το ΤΟ «θνήιJΙκειν», τότε ε'ίμαστε ί
'Κανοί vά θέσωμε το έρώτημα: τί
ε ναι θάνατος: Δέν συζητοίίμε για
τον σωματικο θάνατο.
Καί δμως,
μόνο έκείvοι πού ξέρουν να πεθαί
νουν άπο στιγμη σέ στιγμη μπο
ροίιv v' άποψύγουν vά έπιχειρήσουν
εναv άδύvατο διάλογο μέ το θάνα
το. Σ' αιίτον τον δι ηvεκη θάνατο
νπάρχει μιά διηνεκης
άvανέωσις,
μιά φρεσκάδα πού δέν άvήκει στον
κόσμο της συνεχίσεως μέσα στην
Διάρκεια. Αίrτο το θνήσκειv εΤναι
�η,μιουργία. Δημιουργία εΤναι θάατος και άγάπη.

Α ί έκκλησίαι
-δεν μnορουν τίποτε

"Ει. ω νi σi; -<iμω έ�ω-;·(1 σ.ι; σΊ_.-:ιΛ μέ -:·ίJ·ι -ε.,·φι..ίχ. Οί
{J.:ι·r1 1κ.είε;
μεγχί.ύ-:-ε:ιε; σ·,1 �ε:ιt•1έ;
γενψη•j"'ιΧΧ'Ι σ' έπ�J.έ; ΟΠ�U η )'·r,
.έ·&.ω:ιείτι;ι έ:·1χ; έπ:πε��; ΟfσΑ.ο;. g_
1t�J ; :ηλιο; Οιέ-::ε/.Ξ '":':J'J (JU4'X.'J!'J
·θ.όί' χ.λ.π.
iι. ,ι •• λ.υ-:χίχ. 'b
Γχλ:/ χiΊ·:,; Οέ,, ε!νχ! μχκ:ιυi Ί, έπε
�χi 'Χ.') ;:i -:ή; b:1.; μ:1.·1 πχ:�χι;.:
(�3.,1 Ξ:Χ�'J'Χ. -:'.Jϋ ]\.όσμr;u. �fι μ �ι;.1.
u.·η !J.Π�:ιών:χ; •ι'Χ ι..iu.(JJ•J �ιχ;ι�:ι:
�:κ;.
i.<.oi �;):ιϋ•ι �-�,J επ: ΙJ:r1 �·,
_ ..
χχ: . �ι.(ιϋ•ι-;χι σ:ι;ι •11 oμ"".JΙ.'.J"(':JUι
G-: ,;ιί .<�σu."Jγ'J•ιi,Ξ; -:-ω•ι Οέ·ι είνχt
τ--=,;,·; ι
πχ _.,. χ σ;μδ,,λ:χε:;
.1:χι.. η:ιύ
Ο :-1 ω: ο:: πχ ι;. :L
σ'Jν !J·r1 /4fji.ό,: r1 1:
::ύ:·fι. :.ί'J7.: ,:;; "�Ξμ7.":'�yΙύί 7.ΧΞ; 1.i
Τ: σ/41.τ:::.σό:
ω'J:ω•J ;·χ.Ιj.S�:ών.
.
7':'-'Ηι> σ ,.ύ:ό;
Ο Άκολσ�,θοίίν την προπαγάν
δα τουι: για να μποροίίν να κατα
κτήσουν κάποια έξοιισία πάνω στiς
συνειδήσεις.
Ζητοϋνε νο. κατακτή
σουν την παιδικη �λικία για να
την κατευθύνουν καλύτερα. Οί θρη
σκεiες τών Έκκ
, λη.σιων καi οί θρη
σκείες τοίί Κράτουι;
διακηρύττουν
την άνάγκη δλωv των άρετων, έvω
ή 'Ιστορία τους δεν εΤναι παρα σει
ρά οιαι;, τρόμων, οασανισμων καί
άψαvτάστωv σψαγων.
�Ii Οiν 'J�.J.tζΞ":'Ξ 3:-: �·fιμ:.
?Χ '4ιt ΈJ.xλ-r1 7f.z; εΙν7.: λ:γώ-::.:'j
1

:υ

•

1

\

:·fι

Ό Κpι::, ,α-ιούpτι νέας
σ:z•ιlμJχλ�;; .λl ι bλiϊ.�με
-:�� .;
-:x.-;,ι_·r,γ'.JU;
:ώ•ι J:.γ�Ιωι ·�ι.�l 
.
':
'1'UJJ
J-x ι.-r1 :Jσ:-:ιJ'J. lj:: ι ':1..JΞ.J '(Ο'
•
ι"
•
\
1
7 r,:. ε: 1:ι: ϊ: 'J ,:,Jj:W � r,:. ':J.ί:lj ";Ί'j'J
λ:.π:,:ιμε::.:1. :r:. ιχ:::.:1:.
1

'

Ο "Αν ή διακήρυξις άδελψότη
τος εΤναι πιο ούσιώδης άπό
την
)ατpεία, αύτο σημαίνει δτι ή λα
τρεία εχασε τη σημασία της
καi
στα 'ίδια τά μάτια των άρχιερέ
ων.
Αίιτή � δηθεν παγκοσμιότης
δεν είναι παρά μια άvοχή. Το να
εΤναι κανεic άνεκτικό ι: , εΤναι να ά
νέχεται μόλις τόν πλησίον ύπό ώ-
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ρισμένους ορους. Κάθε άνοχη εΤ
ναι μισαλλοδοξία, δπως και κάθε
μη 6ία ε ναι 6ία.
στην έποχή μας, ή
'Αλη.θινά,
θρησ,κεία, σαν πράγματικη έπικοι
νωνία τοίι άνθρώπου με το ίmερ6α
τικόν, δεν παίζει ρόλο στην πο
ρεία των άνθρωπίνων
ίmοθέσεων.
όργα
ΆντίΒετα, οί θρησκευτι-κες
νώσεις ε'ίναι οργανα πολιτικα καί
οίκονομικά.
- \Ι:ί 1.ύτέ;
οί -θ-,ησχευτιχε•�
\
� ,- ...11.νωσ;ι;
'
...οε•ι μπα:;,ουν
r;,
ν:χ. χ:χ.80-

Ο·'iγ·�σ:.u 1 70�; :Χ,ιθ�ώπ,ους

μ:i ;,Η_:>7:j·η
0 'Όχι.

π;Ο :;

π:ι-χγμ,.τtι..6-τητ-χ;

Τί ειναι ενα
έλεύθερο πνεϋμα;
' σ-ο' ν��,�
ο ., ο
- ., \ ; ε�'vωμ
ε λο:πον
,
σχε•J,ι,ιο συ,1.ισ--S ηu.1. Ό σύ yχ ,ο
ν-ι>; ι7.'Ι.9:ω1t,ος ΠΟJ ζη συν-ειοητσ. 'u.έ
σ:χ, σ,ό σύu.πχν τ·ου 'Λινστάιν �1.ί
πι:ί σ έι.r:ν,;ι .ου Εύι.λεfοη.
οέ•ι .9:ί μπο:;αυσ; ν:ί έτ.ιχοινωψήσ·η
ΧΧλ�τΞjΧ με -;ή•ι ΠjΧγμχτικότηι::χ.
τοϋ σιJμπχ•;-;-ο: ιχι:;� σε μιi σvνει
i3·ησι
π)η:;c.pο,·r,μέ,η •,ιχί ευ,ειχ
κ:χτi τjό1tο έπ:ι�ι.Ύ);
• 'Εκείνος που θέλει να εύρύ
νη την συνείδησί του μπορε'ί κάλλι
στα να διαΜξη άνάμεσα στα ψυ
χοφάρμακα έκείνο που θα τον 6�η
θήση περισσότερο. 'Όσο για να ιέ
πικοινωνήσωμε καλλίτερα με το
σύμπαν χάρι σε μια συσσώρευσι
-mληροφοριων και γνώσεων έπιστη
μονικων
σχετι·κα με τό ατομο η
τους γαλαξίες, εΤναι ΤΟ 'ίδιο σαν
να λέμε δτι μια άπέραντη 6ι6λικ, η
πολυμάθεια, σχετικό με την άγά
πη, μάς κάνει να γνωρίσωμε την
άγάπη. "Αλλως τε ό ίmερ--,μον
τερνος ανθρω-πός σας, ό τόσο ένή
μερος για τις τελευταίες έπιστη�
μονικες άνακαλύψεις, θα6αζε
ώ
στόσο ψωτια στο άσυνείδητ
, ο σύμ
παν του; 'Ενόσω και ενα μόνον ά
συνείδητο μόριο
- θα υφίσταται μέ
σα του, θα προεκ6άλλει μίαν αύ
ταπάτη συμ6όλων καί λέξεων, μέσω
της όποίας θα εχη την ψευδcχίσθησι

οι.ι

δτι έπικοινωνε'ί με κάτι άνώτερο.
- ΔΕ.ν ν'Vμίζετε έν τούτοt:, Οτt:
μιά ·θ,ησ:ι.είχ ,ου μέλλοντος έπα'

t

'

-

Ίω σε' /'!,
οα.σει; επ�στΊjμΟνtχες, εtΊ'Χt

'

'

Ού'ΙΧ'; 1);
8 Γιατί μιλούν για θρησκ
, εία
του μέλλοντος: "Ας δοίίμε μάλλο�
τί είναι ή άληθι•νη θρησκεία. Μία.
θρησκεία ώργανωμ
· ένη δεν μπορε'ί να·
παραγάγη παρα ·κοινωνιικες μ
- εταρ
έπιψανειακες μετα6ο
ρυθμίσεις,
λές.
Κάθε θρησκε�τικη όργάνωσις
τοποβετείται κατ' άνάγκην μεσα σε
ενα Ι<ΟινωνιΚ
, Ο πλαίσιο. 'Εγώ μιλ�
για μια θρησκευτικη έπανάστασι
που δεν μπορεί να γίνη παρα εξω,
απο τό ψυχολογικ
, ο κατασκεύασμα
μιας κοινωνίας, όποιαδήποτε καί.
αν ε'ίναι. 'Ένα άληθινα θρησκευτι
κο πνείίμα δεν εχει κανένα ψό6ο,
γιατι εΤναι έλεύθερο άπ' δλα τιχ
κατασ,κευάσματα
που ol πολιτι
σμοι έπέ6αλαν στο διάστη,μα των
χιλιετηρίδων. 'Ένα τέτοιο πνείίμα
ι.ί'ναι <κε, νό, με την εννοια δτι εχει
ό.δειάσει άπο ολες τις έπιδράσεις
του παρελθόντος, όμαδι,κοίί η προ-
σω-πι,κοίί, καθώς καi άπο τις πιέ
σεις που έξασκεί ή δράσις του ,τα
ρε-λθόντος, ή όποία δημιουργεί το.
μέλλον.
- r,Ε
-ν :χ. τέ::,�
- ο- πνs.ϋμ:χ., �-,;'
ΥΞΥΟ'iΟ; Οτι ει. Ξι ι.;•ιω·θ. εί :ιτ.ο -;ό
70J -�- bποίο,ν άι r, θ.ιπε:ιιειόυ.ενό
.,...
,�� το ΠΞ.:;ιειι..ε, ΞtΊ1.ι ες,_ι�-ε�ιι.:ι..
εΛευ-θ-οο .
8 Ε1'ναι έλεύθερο, ζωντανο και:
όλσκληρωτικα σιω-πηλό . . . Ή σι
ω<Πη εΤν' έκείνη που εχει σημασία.
ΕΤναι μια κατάστασις άσύγ.κριτη.
Τότε μόνο μποροίίμε να δοίίμε, οχι
ομως σαν πείρα, Έ κ ε Ί ν ο που
δεν εχει ονομα, που εΤναι πέρα άπο
την σ,κέψι, που εΤναι iινέργεια χω
ρις α'ίτιο. "Αν λείπη ή δημιουργι
κη αύτη σιωιττη δ,τι καί αν κάνω-
με, δεν θα ίιπάρΕη έπτάνω στη γη οίί
τε άδελψωσύνη, οίίτε ε1ρήνη, δηλαδτι
θρησκ'f.ία άλη.θινή.
- r'υ/>.ε; -οί sι.��fjJΙ.είες έκ&Ξt'--·
ζο.υ'Ι ι.άποιχ μο:;φη π:G·σΞυ,ιη�, χά
πο:χ μέ-θοοο -�εω:;ιχ; γισ. νi:;,θ,η_

�ο

'

4

•

-
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Χα.νεί; σέ έπιΧt;t'Jω\ιί� με μιiν -Χ
νώτι?η Π?'-γμ1.τιχ�ητα ΠΟΙJ τ' 0w,μά_ τη;, Θ,6;. ".\τμ1.ν, Κόσμο.;
χ.λπ. πι:ιιχίλλει. Σεί; μέ πι:ιιά -θ ? η
aχ,ευτιχη ηιiςι π:οb1.ίνετε; Π ?Ο
αιύzισfJ.ε;
8 Ή έπανάληψις άγιασμένων
λέξεων ήρεμεϊ εναν ταραγμένο νου
άποκοι,μίζοντάς τον.
Ή προσευ
χή εΤν' ενα πραϋνηκό που έπιτρέ
πει να ζοuμε στό έσωτερικό ένός
ψυχολογικοu περιδόλου χωρις να
νοιώθουμε την άνάγκη να τόν κομ
ματιάσωμε, να τόν καταστρέψωμε.
Ό μηχανισ,μός της προσειιχης, ο
πως δλοι ol μηχανισ·μοί, δίνει ά
,rοτελέσματα ,μηχανικά. Δεν &πάρ
χει προσευχή ίκανη να διαm:ράση
την αγνοια του έαυτοu. Κάθε προ
σευχή άπεuθυνομένη σέ κείνο που
εΤναι ά-περιόριστο, προίiποθέτει δτι
ενας περιωρισμένος νους γνωρίζει
που καi πως να Φθάση τό άπεριό
ριστο. Αύτό σημαίνει δτι εχει ίδέ
ες, άντιλήψεις και πεποιθήσεις έπ'
αύτοu και δτι εΤναι πιασμένος μέ
σα σ' ενα όλόκληρο σύστη,μα έξη
γήσεων, μέσα σέ μια διανοητική
φυλακή. Μακρυά άπό τό νά έλευ
θερώνη ή προσευχή, αίχμαλωτίζει.
'Επομένως ή έλευθερία εΤναι ή ού
σία ή 'ίδια της θρησκείας, με την
άληθινη εννοια της λέξεως. Αύτή
την ουσιώδη έλευθερία την φταρ
νοuνται δλες ol θρησ;κευτικες όργα
νώσεις, παρ' δλα οσα λένε. Μα
κρυά άπό τό να εΤναι μιά κατά
στασις προσευχης, τό γνωθι σαί,
τόν εΤναι ή άρχη του διαλογισμοu.
Δεν εΤναι οίίτε
μια συσσώρευσις
γνώσεων πάνω στην ψιιχολογία, οίί
τε μια κατάστασις &ποταγης, της
λεγομένης θρησκευτιικηι;, &που πε
ΕΤναι έ
ριμένει κανεi c; τη χάρι.
κεϊνο που γκρεμίζει τις έπι6αλλό
μενες πειθαρχίες άπο την Κοινω
νία η την 'Εκκλησία. ΕΤναι μια
κατάστασις προσοχης και οχι μια
συγκέντρωσις πάνω σε δ,τι δήποτε
τό ίδιαίτερο. Το μυαλό, δντας ί\
συχο και σιωπηλό, παρατηρεί τον
έξωτερικό κόσμο και δεν προδάλ
λει πλέον καμμια φαντασία οuτε
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καμμ
, ια ψειιδαίσ>θησι. Για νά παρα
τηρή.ση την κίνησι της ζωης εΤναι
τόσο γοργό οσο και αύτή, δραστή
ριο καi χωρις κατεύθυνσι. Τότε μό
νο, ΤΟ άπροσμέτρηΤο, τό αχρονο,
τό &πειρο μπορεί νά γεννηθη. Τοίί
το εΤναι ή άληθινη θρη.σ,κεία.

η πρέπει ν' 0:ψuπνισθη
- Νομίζετε οτι μιά
bμ1.?ιχ·η
σχέψι;, μιά bμοιχ·η άντίληψι;,
Χfj,'J�"J.; Χ"J.τ-χγ�iψ!ι συν-θ-ετιχi -;i
iπr.ιχτ-ήμ1.η ολων --;;ώ·ι
σύ γϊ_':.'J'Ι'έπιιrτημών, ;j_'I μΠΟ?Οϋσε νά, 1Π1.�n- ,θ''-, Ίjτ
τ ,, σε' "'
n'"σι ν1.
' χ1.·.,-?n·
_:ιισ-ι.:η,
�
,
ο·r.γ·ησ·η τ·r1 •J 1.•1-θ:ωποτητ1.
π�ο;
μt7. ·Jγιi έξέλι�ι;
8 'Από την 6ωδάμαξα μέχρι
τον άστροναυτικό πύραυλο ή πρό
οδος όψείλεται σε ένα ώρισμένο μέ
ρος του έγκ, εψάλου. Τό μέρος αί,
τό και αν άναπτυσσόταν έκατομ
μύρια φορές, δεν θα εκανε να προ
χωρήση οίίτε ενα 6ημα ΤΟ 6ασι,κο
rrρό6λη,μα που θέτει ή άνθρώπινη
συνείδησις στόν 'ίδιο τον έαυτό της.
Πάντως θα άναπτυχθη. Ή πορεία
τούΤη ε ναι
άμετάτρεπτη και ά
ναγκαία. 'Υπάρχει δμως ενα αλλο
μέρος του έ-y�κεψάλου που δεν εΤναι
ξύπνιο και που μποροvμε να τό
ζωογονήσωμε άπό σήμερα. Τό ξύ
τrνημα τοuτο δεν εΤναι ζήτημα χρόνου. ΕΤναι μια έπανασταηκη εκρη
ξις ή δποία, στις πηγες κάθε πρά
γματος, ξεπετιέται κι' έμποδίζει
να άποκρυσταλλωθη και να σκλη
ρννθη άπό τα στρώματα του πα
ρελθόντος, ενα φυχολογικο συγκρό
τημα. Ή διαύγεια αύτη προσεγγί
ζει τό κάθε πρό6λημα ένόσω πα
ρουσιάζεται, και ή σηιμασία του
προ6λή·ματος γίνεται
δευτερεύου
σα. Ή έλευθερία και ή εlρήνη δε11·
θα μrπορέσουν να έγκαθιδρυθοuν
στόν κόσμο, παρα αν αύτό τό ξε
πήδη,μα -που εΤναι ένέργεια χω
ρις α'ίτιο, οίίΤε άτομικό, οuτε όμα
δικό-- εΤναι ζωντανό.

ε
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Μεγάλη σκοτοvρα,
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Καi ομως
Θά είναι για τ.3ν ΙΛΙΣΟ μεγαλη εύχαρίσ-τησις νά λα6αίνη κατα
το 1965 ένα τέτοιο σωρο έπιστολων απο τους συνδρομητάς του. Τους
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ

νά τοu γράψουν ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΙ ποu θά νομίσουν οτι

μπορει νά τούς έξυπηρετήση ψιλι:κά.
Κρίσεις καί έπικρίσεις, έρωτήσεις και απορίες και ο,τι έπιθυ
μοuν.

Ο ΙΛΙ ΣΟΣ θά άπαντα ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ απο εiδι

, κες σ-τηλε:; -γιατι οχι και σελίδες,- τοu περιοδικοu,

ποu

δεν

θα

άποτελοuν μόνον μια έξυπηρέτησι των έπιστολογράψων, αλλά και ενα
δεσμο αναμεσα σ' ολους τους συνδρομητάς.
Το πρώτο τεuχος τοu

1965 θά κυκλοψορήση ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ

ΝΟΥΑΡ Ι ΟΥ. Λοιπόν, ας αρχίσουν οί άγαπητοι συνδρομηταί
μας γράψουν

ΙΑ

μας να
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WHITMAH,

Έnί ι:έdovs ,:' eίυαι

άvθρωnοs;

Ποιος είναι ποίι δια6αίνει ;
Ποθοπλάνταχτος, χοντροκομμένος, μυστικός, γυμνός,
Πώς γί�εται κι άποστραγγάω δυνάμεις άπ' το 6ωδιvο ποίι
τρωω;
Τί 'ναι έπι τέλους ό ανθρωπος; Τί εΤμαι; Τί εΤσαι;
'Ό,τι ση,μειωνω για δικ
, ό μου θά τό έξισώσεις μ' ο,τι 'ναι
δ,κό σου,
'Αλλιώς είναι καιρος χαμένος νά καθήσει ς νά μ' άκούσεις,
Δέ μιξοκλαίω καθως κάνει ό κόσμος γύρω,
Πως ο καιρος εϊναι κεvο και πι-:�ς τό χώμα δέv εΤν' αλλο
'Παρά λασπη καί σκοιιπίδια.
Ή κλάψα και το σούρσιμο δι'Πλώvοvται μαζι με τά σκονάκια
άρρώστωv, ή συμμόρφωση στο τέταρτο 'Περνάει 'Πλάνο,
'Εγώ φοράω το Κα'Πέλλο μου ΟΠως μου Κα'ΠVίσει Και μέσ' σΤΟ
σπί-τι ΚΙ' οξω.
Για 'ΠΟΙΟ λόγο νά 'Παpακαλέσω; Για-τι νά προσκυνήσω και
vά κάνω τεμενάδες;

ΗΕχοvτας έρευνήσει τά στρώμα-τα της γης, εχοντάς τα άνα
λύσει ωσμε την τρίχα, εχον-τας τοίις γιατρούς σuμ6ου
λευτεί κ' εχοντας λογαριάσει τά 'Πάντα εvα προς εvα,
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Βρίσκ
, ω πώς δεν ύπάρχει λίπος πιο γλυκο άπο το μελούδι
πωχω μέσ' στα κόκκαλά μου,
Μέσ' στον καθέναν άνθρωπο ξανοίγω τον έαuτό μου, κι' οίίτε
ενα κ
- ριθαριοίί κλωνi περσότερο η λιγότερο,
Καί το καλον η το κακο πού λέω για μέ, το λέω και για
κείνους.
Ξέρω πώς είμαι στέρεος και γερός,
Προς τα μένα όμάδι σε σμιχτες άχτίδες κυματίζουνε όλοέvα
τ' άντικείμεvα τοίί σύμπαντος,
ΕΊν' δλα τους γραφές σ' έμε σταλμέvες, κ' εχω το χρέος

να

ξηγήσω τί θα ποίίνε έκεια πού γράψουν.
Ξέρω πως εΤμ' ό.θάνατος,
Ξέρω πώς την τροχιά μου δέv μπορεί να τήνε σύρει ενας δια6ήτης μαραγκοίί,
:Ξέρω πως δέ θε νά δια6ω σαν το φλογάτο κύκλο όποίί χα
ράζει ενο παιδi στpιφογυρνώντας μέσ' στη νύχτα εvα
δαιrλi άναμ
, μένο.
Ξέρω πως είμαι κάτι τί μεγάλο,
Δέ σκ
• οτίζω τό πνείίμα

μου να κάτσει vά "δικαιολογήσει τον

έαuτό του και να κάνει νά τό νοιώσουν,
Βλέπω πως οί στοιχειώδεις νόμοι δεν άπολογιοίίvται οίιδέποτε,
(Θαρρω στο κάτω--κάτω πως δεν ψέρνσμαι άλαζονικώτερα άπ'
τό έπίπεδο πού άπάνοu τοu το σπίτι μου πατεί θε
μελιωμένο),
'Υπάρχω καθώς εΤμαι, αίιτο με ψτάνει,
"Αν δέν τό ξέρει &λλος κανείς στον κόσμο μένω είιχαριστημέ
νος
· ,
. Κι αν πάλι δλοι το ξέρουνε εύχαριστη,μένος μένω.
'Ένας κόσμος το ξέρει �καi μάλιστα ό άσύγκ
, ριτα φαρδύτε
ρος για μένα- κι αύτος εΤν' ό έαυτός μοu,
Κ' ε'ίτε ποu ψτάσω σήμερα στό τέρμα του η μετα δέκα χι
λιάδες ε'ίτ·ε δέ·κα έκατομμύρια χρόνια,
Γιομάτος με χαρά μπορω νά ΤΟ δεχτω και τώρα, κι' δμοια
γιομάτος με χαρά μπορω να περιμ
- ένω.
εΤναι
στεριωμένο και σφηνωμένο μέσα σε

Τό 6άθρο μοu
γρανίτη,

Γελάι.:ι με κειο πού τ' όνομάζετε άποσύνθεση,
Ξέρω ,καλα ΤΟ φάρδος τοίί καιροίί,

, ( Ί\.;;ο -.ό «Τ�:χ.γούο: του έ.:χ.υτου μου»}
Μετάφρ. Ν. Προεστοπο{ϊλοu

10 ΑΠf ΡΑΝΤΟ 1ΥΜΟΑΝ
ΛΡΧΙΗ ΜΕ ΜΙΑΝ ΤΕΛfΙΑΝ

ο

Τι συνέβη πρh 10 δισεχ. έτών

ΕιΠΙΦΑΝΗΣ Ρώσσος έ1τισϊήJ.lω\l Α. Α. ΦρίV'Τ'μαν, κατά τά πρώ
.
t
τα ετη της σο6ιετι,κης έξοuσιας έ
γραψz βι6ιλία, τά όποϊα σιινεκλόνι
' -σαν τον έιπισ-τη•μc,ιικόv κόσιμον.
Το 1922, έ5r1'μοσίωσε ΤΟ πρω
ι,. τον cτp3ροιν του πε ρί της •μη στατικfic
• τοίι ι<0σ•μολοyιι<0ίι προ6λή
;, .λVΟ'ι:ι.:ς
:, ;.ιατος,, θέτων ϊο�οuτο- �;ρόπω,ς τάς βά:
-ι;rεις της σvyχρ::,,νου επιιστηι,.ιης περι
,ι.· wϋ Σύμ,παιτος Ε.'ιl τ� σvν&λ<ι> , Ό ά
·rι, ι«:11Sη•,.ιαιι<ος ΖέJ11vτο6ιτς καί ό ύπο,ψήψιος κα13ιηΎ1JΎΤης των ψι..ισι,ωμαβη
.:ι,ιατιικων έπιστη,,.ιών Νόοι,κω�. σχετι
ι<ως ,με τ�ν 6εωρίαν της δη,μιουρyιας
-τοίι Σί,,.ι<παντος, λέγουν τά έξης:
-,Είς την ά:pιχην τίποτε δει έπρο),
1 fi.ήινιι, τήν έκ!)ηξιν. 'Ομιλών δια την
,δομη; τοί) Σί•,.ι,παντος, δ Φρίvτμαν,
.έκαι,.ι,ε μία άpι<ετά άπlλr,ιν ίιπό9εσιv:
Σύμπα•ν, Ι,<ατ' αίιτόιv, εΤναι όμο
J
'!, yενέ.ς ι<αi ίσοτpο,πιι<ό,ν. Θεc.:pητι.<ώς,
} δμωc,, έξήχ9η εν σvyκλονισϊικόv ά
, ύναν• ,τοτέλεσιμα: Οί yαλαξίαι, δέν δ
ται νά εύpίισ•κωνται έν ήp,ε,..ι
� ίςι δ εΤς
εναvτι του &λλου. Οίιτοι πpέJπει δρ-
,ιμτyrιι.<ώ (' να ικιιvουνται και 'Γ\ ταχύτης
της σχετιι.<ης κινή:::rεώς τω, αίιξα
νεται μέ την ά πόι:::rϊαοΊν. Τά σvμΠ'ε
pόι::r·μα τα τοί) Φpίν'Τlμαν, άνέτpεψα:v
.όλας τάς τότε παρα:::rτάσεις καi άv
,ιλήψεις πεpi τού Σί•,.ι'Παντος, το ό
,τοϊον δεν δύ.>α:ται νά ε.ύρίσι<εται είς
,σϊα:Τι1κήιν κατάστα1:::rι'V.
Τό 1929, δ 'Αψερικανός άσϊpο
,ψι..ισιικος Χcψτrλ έιτrεοεοαίωσε πλήρως
, '<f\V μη στατικότη,τα τοίι Σύμπαντος
και όνε.κάλυψε την άπομάκριιvσι'V των
,' γαλα:ξιι:,ν. Ό Χα:μπlλ πα1pεϊήρησεν
" .ότι τό χρώιμα των πλέον άπομε.μα
d<!pιJΟ"μένων γαλαξιών εΤναι περισσο
"T'EpσJ <<!έpι,9ρόν:- έν συγ,κpίσει Π'pός
· μένους
,, --roύC' γαlλCΧΙξίας ϊούς εύpισ,κα
i:-(γύrεpον. •Κατά τά �διικά του δεδο
έ#τχ'θη το σuμπέρασ1μα δτι ολα
μ�,φιινά ούράνια σώματα άπο-

j

!
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ί
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μακρύνονται άπο ήμας ι<αi το εν
άπο τό αλλοον.
ΕΤναι ηδη γνωστοι
ά:::rτρικοi κόσμοι, οί όποϊοι «ϊπταν
ται:> άπομαιφvνcιμεvοι μέ ταχύτητα
l 65 000 χιλιομέτρων είς τό δευτε
pόλεπτc'V Τό Σύμ,ταν ά:δια1<ό'Πως
διευρwεται Πεpi αίιτοΟ δεν χ ωρεϊ
άμφιοdλία. 'Εξάγεται , αμως τό συμ
πέρα:::rμα, &τι πρότερον ή πυκνότης
ητο μεyαλυτέοα. Κατά την θεωρίαν
τοί) Φοίντμαν είς μίαν στιγμήν τοϋ
Π'αpελθόιvϊος ή πι,ι<νότης 'Tf!c ϋλιης
τοί) Σύμπαvτος ητο άτέρ,μων 'Όλο
τό άτέρμον Σί ,.ι ιπαν ητο μία τε
λεία.
"Οσο καi αν εΤναι δύσκοιλον νά
σvνη9ί:::rω,.ιεν τ!'<ι παράστασι'V αύτην
περi τοί) πα.J�λθόντος τοί) κό:::r•μου,
ή πλειοψη.φία των έπι,στημ6ν:.:ν βεω
ρ�Ϊ δτι ή δισ:::rτολή τοί) Σ�μ
, πα:vτος
ι')ρχισ•εν απο μίαν τοιαύτηv Ι<α:τά
Δvνάμεθα
στασι,v ύπερ,πι1υότητος
ά.<cι,..ιη νσ πο1χ,Ι3ιορίσωμε καi την
χρονολογίαν κατά την δποίαv ηρχι
σε τό Σί1 Jπα1 νά ά�απτύ:r,σεται έJκ
της «τελ�ίαο αύτης ·Η ,διεύpυ"'σις
ηρχι:::rε•ι οχι προ 1T'01'Jf\OU χοόνου, πρό
l Ο δισε1<ατc•,.ιμυοίων έτων ΤίΒεται
τό έpC:,τr,_Jα: Τί ί.ιπηpχε πpο l Ο δι
σε.<ατaμμυρίων έτών καi μι&.ς ημέ
Τ ί ύπηp,χε π,οό ένός έ
ρας;
τους, πpό μιας ήιμέοας, ΠΡΟ έ
νδ, λεπτοί) προ της «yεvvή,σε
πpό τtlς έ
ως» τού Σύμπαντος,
νάρξεως της δια:::rτολrι ς του; 1υστv
χώς δέv ί,πάpχει συγ,ι<ΕΙφιιμένη άπάν
τη•σις είς την έρώτησιν αύτήv. Οί
έπιc,,τή•μοw:ς έρyάζc,νται τώρα δια
την ,λίσιν τοΟ πpοολήμαΤΌς α•.JTou.
Οί ύπολοyισ•μοί δειι<νύουν δτι 15
λε�πτά μετά τήι «εκpηξιν.) ή μέση
πιt<�ότης της (ί\ηc τοί) Σίι ,..ι παvτος,
ήτο ίση μέ τηι κανονικην πυι<νότηιτα
τοί) ϋSατος. Οί έπιστr1,..ιο1<ες ένδι�
φέρονται Π'Εipι τοί) προ6λfιματος είς
ποιαν κατάστασιν εύpίσκεΤΌ ή ϋλη,
δταν ή πι,,κvότης της ύπερέοαινε την
π-υρηνιι<ήν.
Έξ ciλωv των ύποθέσεων, ή πλέον
έ:ν5ια.pέροuσα, εΤναι αίιτή, ότι ή ϋλη
ητο ψuχρά και άπεπλεϊτο έJκ μεί
γματος πρωτονίων, �λεκ:ηροιvίων και
ούδε11ερσνίων, <mpεσσαρισμένων::- μέ
χ,ρις άψαντάστοu πιτ<νότηrrος. Διευ-

ΙΛΙΣΟΣ

2t,6

ριιν6με...,1cv το ,μείγμα μετετράπη είς
'Π'pαι<Τι •<ως καr;(αοον '�'VXPO'\I ύι;,ρογό
νον του ότrοίοu ή ι<ΟJ�αρότης άνήρ
χετο είc 99, 99%. · 'ΑργότεροΙV έκ
. του
ύδρογόνοιι αίπου έσχη1μα,ίσ 13ησαν οί
άnέι:ες. Εί, ς τά ε,y,κατα τωv αιrrέ
ρων αύιτί::,J σιΝΤειλοίινται αί καλως
,μ,ελετrβ1εΤσαι �ι5η c11τιιδρά�σ�ε1ς της
ττυρηvι,'<ης συ,·Ξ1έσεως. Οί άσ,έριες
έfεροηγvύοντο
καί ,έ)σ1,<όpιπιζον τά
ληφ,θέντα στοι')(εΪα. Ή μέση ΠUΙ,<νό
της της ϋλης εχει ,μ.εγάληιν σημασίαν,
, r,ν σι.,,μπερά�σ•ματος
δισ τήν έ�αγωγ
πως εί;αι συy.<ο:ηr;ι:.ιένcv το Σvμ
παv «αί τί 8ά σι1,.ιβη με αvτο είς
το μέ!λλον. Ύrττο τήν έi rι::>1αν πυ,'<νό
τ11ς έννοουμεν η\rJ άί:'pοιστι1κήν πυ·
«•νότη.α c,) ων τC:,; ε:δων ύλης. Δια
νά τήν ύπολογίσω,.ι- εv, πρέπει vά ά
Θροίσω,,.ι,ε·.ι τήν μάl:α,J cλr,;rJ των ά
στέρω •, τC:1 1 πεpιλαμβανσμέ ·;ων είς
το•J
γ,αλα�ίαv , ,;ά ποc:;ι3έ�σωμεw
τή•ι μάζα,,. της κοσμικης κόνεως τC:ι {,\ευ:έc:..•ι
ο.ηο•μωι ι<αί
ί,,Spoyόvou,
νά
μή
•μορίωv του
λη.::ι•μα.ιι'ρι...•,.ι•Ξν τα ο(δεττ,ερcr;ια, φω
τcrJιC: καί <<)Ι<pαβιτόvια». ητοι τά
κβάντα τοiι πεSίου της ελξεως. Ά
κολοίι3ως, το α3pοισ1μα τί::•"J μαζων
αίπC:•ι πpέ ,πιει νά το διαιρέ1σr,;1μεν δια
του oy1<0u του Χώ.'Χ)U, του άναλο
γουντος εί, •δ-Ξ5cι,.ιέ;ον γα αξίαν. Το
λη,φ:ο:.ν άποτέλΘσμα θα δώση άπάν
τr;σ1ν Π'Ξρι τού μέλλοντος του Σύιμ
παντος.
Ή ί'):r,;;,ία τc-J ΦοίV'Τ'μαν, ίσχuρίζε
-:- αι δτι τό ,μέλλον του Σι:Ομπαντος έ.
ξα�ρτάτα1 έJ< τούΤΌυ αν εΤvαι μεγα
λυοέρα ': ,,.ι ·,φοτέρα ή •μέJση πραyμα
τι•.<ή πι1<νότης τnc ϋλης, 1μ1δ:ς ιφι
σί·μου τι μης. Αν ή πρα�yιματική πυ·
κνότης εΤ ,αι μ11κροτέοα της κρισί
μου, τότε αί διινάμεις της ειλξεως δεν
θά δυνηSοϋν νά «ισvyικρα.ήσουν::> τό
Σύμ•πα·;, το όποϊcν βά διει.,1ρύr;εται
διηνεt<ως.
Ό ΝΟοpτ, ,.<ατέ ηξε1ν ,είς το σ\Jμπέ
ρa,σμα δτι ή μέση πραγιματι1<ή πυ
ι<νότη, εΤvαι 30 φcp
, άς ,μι,<. οοτ-έρα της
κρισίrμου. 'Ει< τούτου έ�άγε• ται το
σuμπέραισμα δτι ό ,κόσιμος εΤναι ά
τ-έpμων καί ή ΙS·ιεύρυ•..σις η\v διττοίαν
τταρατηροCιμεν τώρα δέv θα σταιμα
τήση τrοτέ.
Ν

'Ο άτέρμωv, οιμως, αύτος c<όισμος:
,f:χει τώρα μίαν π01οά�ενο1\1 ίδιορρu
t!μίαν: v Οσον μαι<. ρί,τ,eροv εύρίσκε- ,
ται εΤς ασ.ήρ τον Ο'ΠΟΙΟ'\Ι μελετωιμεν
ή1μεϊς τό,σον περισισό"Τ'Ε.pος χρόνος.
χρειάζεται εί•ς το φωc η τα ραΙδιοκύ
�α.α -διά να διαvύσουν την άπόστα
σιν μέχρι τον ττcφατηρητήl\l. Το φως
τό ό,ποϊοv ιττίπτει σήμε
, pον έπ1 τοϋ·
τηλοο1,<ο,πίοu ,μας έξειπέμφ18'η ύπό τι
νος μαrφυνοϋ άqτέρος προ μακρόϋ,
χρόνου. Γνωρίζc,μεν, δμως, ήμεϊς
τι δλη ή έξέJλιξις Σύ μnταιντος άπο
τrμ κατάστα�σι'ΙΙ της άτέριμονος πυ
κνότηrrο, μ
• έχ,pι των ημερων •μα-ς , δι11-ρα:σεν ο•χι περι,σσάτ,ερον άπο 1 Ο·
• αίιvει
ιδι,Ο'[C«ΧΤΟΙμ•μίφια ετη. Αύτο σημ
δτι άι'<όμη κ
ι αί είς τον άτέρμονα
ι<όσιμον ύπάρ,χει το <�δpιον», ό «όρί
ζων,,, ή 1κα13ωρισμένη άπόο-τασις, άν
τιστοιχοϋσα είς τήν διάδοισιν τοϋ φω
τοr: είς διάι;r<•εια,; 10 δισΕΙi<ΙCΙΤΟμμυ
ρίι:.;•; έτwν. Έ,πeέ!κεινα τοϋ όρίου αυ
τού ,ί,,πά_cχοuν οί ι<σσμοι, τούς ό
ποίοι..•ς ,κατ' άp1χή•ν δέ ν δu,νάιμ,ει8α να
τταρ<rτη,ρήσω1μεν.
Κατά το μέτρον,
τη, πρσσεγγίσεως προς τον όρίζοv
τα ή «έρvθρά» μετατόπισις αύιξάvε
ται. Με αλλα ιλόyια, ή συχνότης τι'ις
vφ' ή,μί::ν δεχσμένης
άικτινο•οολίας,
Ί1Είl'ει π·ρός το μηιδέν.
ίί·Θεται τό έρώτηιμα_ το διττοίο1
συνε1'<ίνει τούς άισ"Τ'pονόμους ,έπί ί
κα.όv ετη: Διαιτί κατά τη,ν διάρ
κειαν τηc νι,ι.σός, εΤναι σ1κοτεινά; Ά
ψοϋ είς το άτέc1μον Σίιμπταν, εΤναr
άτέριμων ό άοιΕιμος τωv άισ.έρων.
Καί ειω�στος ά;στηp
εΤvαι
ηλιος.
Δεν εΤ αι καί τόσο-ν σr1ιμαντικον δrτι
aίιτοί εί,,-αι άπο•μεψα�κρuισμέJνοι. Καi.
το πλέον άιδύvατο'ΙΙ φως έι< τοϋ ά
πείρου πλrβους των ·ήιλί,ων, πρέπεt
νά ένω3η είς έl'<τυψλωrr11κην λάμ,:1ιv,·
άq;σντάστοu έντάσεω,ς.
Ώστόσον,

ο

κατά την •5ιάρ<ιειαν της νι.,t<Τος εΤναι
c,κCΥ11Ει'ΙΙά. Ή έ ξfγηισις εύρίσικεται εic
τήl\l (ςέ,ρ 3ράν ιμ,ετατόπισιν>>. 'Αιττο το
-ο.' πειρον

Σ ίιμπαν φ19ό.Ι\!ει ,μέχρι τήν

Γην, ή άισινοοολία ,μόνο'ΙΙ των άστέρων, οί όrττοϊοι εύρίσικονται ένrτός της:_
σφαίρας

τωv

έτων φωτός.

1Ο

δισεu<ατΟΙμ·μυρίι:.w·

257

προς τους νέοvς σvνδρομητας
τοσ 196 5
Ε ΚΠΤWΣ ΙΣ 500)0
'Επί τη είσόδ� είς τό 1 Οον άπο της έκδόσεώς τοv
έτος ό I Λ I ΣΟΣ άπεψάσισε να διευκολύνη την έγγραψην
νέων συνδρομητών

ΜΟΝΟΝ ΜΕ 30 ΔΡΧ.
δια τα 6 δεκάδραχμα τεύχη του ετους.
Το πρώτον τεϋχος δια τό δίμη,νον 'Ιανουαρίου
Φε6ρουαρίου θα κι,κλοψορήση έντός του Ί ανουαρίοv καί
έν συ·νεχείc;ι ανά δίμηνον θα κυκλοψορη εκαστον τεϋχος,
με έκλεκτην ύλην καί άρίστην έμψάνισι ν.
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΜ.ΕΝΕΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ είς τας 50 Δρ ή έτησία
συνδρομη καi δια τα 6 δεκάδραχμα τεύχη.
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
που θα έγγραψοϋν ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΗ ΕΚΠΤΩΣ I Σ 50°0.
Παρακαλοϋνται oi φίλοι του I Λ I ΣΟΥ
ΠΡΩΤΟΝ: Νά στείλουν την ίδικην των συνδρομην έκ 50
Δρ χωρίς άνα6ολας καί καθυστερήσειc, που σημαίνουν
μερίμνας καί δαπάνας δια τους ύπευθύνους τηι:: έκδόσεως.
ΔΕΎΤΕΡΟΝ: Να έργασθοϋν διά την έγγραψην νέων συν
δρομητών έντος τοϋ Ί ανουαρίου, ωστε ν' άπολαύσουν
της έκπτώσεως 50ο/ο.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΤΕ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΤΑΓWΝ
ΕVχαριστοVμεv

ι
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ΚΩΣΤΗ

Τα

ΠΑΛΑΜΑ

περ1στερ1α

·«Τά περιστέρια ·εϊμαστ' έμεϊς τ' άyνά καί τά παρθένα·
σάν τά λευκά φτερά μας
άθωα κι' ή ζωή μας τρέχει·
μας βλέπει κάθε τόπος ταιριασμένα,
της οικουμένης δ λευκός, δ κίτρινος, ό άράπης
καί κάθε άνθρώπιvη ζωή μας εχει
σημάδι πίστης, δωρο άyάπης·
καί κάθε θεός, 'Ιεχωβθ:ς, 'Έρωτας, Δίας καί Βράμας,
σ άνατολή κάθε θεός καί Δύση
άyyέλους του μας εχει διορίσει
νά φέρνουμ' έδω κάτου
τ' άθάνατα μηνύματά του,
χαρθ:ς καί ειρήνης πάντοτε μηνύματα καί έλέους.
Σέ χρόνους παναρχα(ους
στό δέντρο έμεϊς φωλιάσαμε τοΟ Δωδωναίου Διός,
κι' εστελν' έμθ:ς χρησμούς του ε.νας θεός·
τ' άμάξι σύραμε της 'Αφροδίτης
καί τό φτερό τό πλάνο
-πολλές φορές διπλώσαμε στόν Παρθενωνα έπάνω·
κι' έκεϊ πού λάμπει δ άποσπερ(της
,μέ τό δικό μας τ' δνομα γιγάντια δέκα άστέρια
κατραιωλοΟ-ν, -ψεyγeβολα -τ-eΟ *Q-Θυς περωtέρια !
(' Ασάλει;τη ζωή)
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΞΙΝ
Ύπό G. Α. HODSON

Ω

Ρ I ΣΜΕΝΑ έρωτήματα πρέπει
vό:
τεθοίίν
γιό:
νό:
έπιτίιχωμε
ενα π·pαγματι·κό θεiμέλιο πάνω σ'
θέμα τοσο εύρίι· Ζητοϊιμε νό:
έγκα9ιδρίισωμε μιό: ιμόνι·μη
είρήινη
στον κό:rμο, η ;μήιπως οί σκέψεις
μας πη,γά�ζοι>ν ά�πό Φόοο και δια
μαχη; Προφανώς ύπάρχουν δuό άν
τίθετα ίδεώδη, πού μοιάζουν άκόμα
C<αι σό:ν δύο ώmλισμένα στρατόπεδα,
άντι μιάς ά νθρωπότητος ήνωμένης
cε μιό: σιινεpγαζQμένη οίκογέ'Ι'εια
έθνών Ή μιό: όμάiδα φαίνεται νό:
έργαζεται 'Π'ρός ·μιό: ύποΙSοίΑλωσι του
e<όσμοu μέ τuοα�,;ιι<ή έξοι.ισια και
ή αλιλη άγωνίζεται γιό: τήν έλευθε
ρία.

ενα

Μιό: ή,νωιμένη άνθρωπότης σημαίνει
βΟJσικό: μιό: ,έλεύθερη άνθρωποτητα,
πού ζη άpμονικά Δeν έννοώ εναν ά
.rολι.ιταρχικό .κόσiμο, έ,νωμένον κάτω
άπό μιό: διικτατορία, οίrrε μιό:v ένό
-rητα πού ερχεται μέJσω τηc κυριαρ
χίας η του ψό5ου. Ή παγ.κοσμια συνεργασία θό: ii:f.m δταν έλεύ9εpοι
.άνθρωποι ζοί'ιν μαζί, κάrτω ά:ττό
liημοικρατικό κοινο5οuλεuτικό σύστη-

ενα

μα Αίιτό εΤναι μιό: πρακτική πpό<τα
σις πού μποοουμε νό: έλιπίζωμε &τι
θό: έι:<πληρω9η αν ύπάοξουν ωρισμέ
νες συνθrΙ<ες 'Ήιδη ύπαρχει .μιό: βα
Θειό: άνάπτυξι στόv άνθρώπινο νου
ποί. δινει την ιδίιναμι vό: δια11<ρίvη
rή,ν ένοτητα ανάμεσα στην ποιι<ιλία.
Ό άρι,Θ�μός των άν8.οώπων πού εΤ
ναι ίκανοι νό: αναγνωρίσουν στην
άνθρώπινη ψUΙλή ·μιό: ζωή σι>μμετο
χης και εναν τελικό στκοπό πνωμα
τ11κης ύπε,ρσχης αίιξάνει ά:σψαλώς.
"Αν ό άρι·Sμο
ι c τους εΤν αι άρ<ετος,
ή έπι:δρα.:J'ί τους θό: έξασψα•λίση την
ά·ιτιληώι της ά1δελψότη,τος Ύπάρ
χοuν έvδειςεις ότι ό έντονος άν'Ταγω
vιστιικός άτο,μι.κισμός παpαχωρε'ι σι
γα-σιγό: τη θέσι του σέ μιό: άνα
γνώρισι ά<μοι5αία,ς άλληλοε[αρτή,
σεως τοίί άνθρώποu πάνω στον
θρωπο ,καί του έJθνους έπάνω στό
ε.Θνος Οί ύψηλές ίδιότηπς της άν
·Θρώπινης διCΧ'ΙΙΟιας άναπτύcrσονται, ό
πότε ή έννοια του διccχωι:,ισμου έ
λαττώνεται, και λιγο-λίγο οί ψι..ισι
κέ-ς νόrrες του ,τυπικου άναλι.ιτικοίί
νου, οί άταμικιστιικές και οί άνταγω
νιστι.κέc άρχίζοuν νό: σιωποΟν.
Οί άΥ'Τιλήψεις της ένότητος και

w
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της συl'Ερyασίας για την εύημrειρία
δλων άοχίζοιJJ να �πιικραrοϋν ικαί
καθώ c αύξά�νονν αύτές οί άντιλή•!ιεις
τό ίδεωιδες ηic ένόtηrτος ,ελιικα θα
κορι.ι�ω$η για την έγ1καl,ίδρυσι έ.πά
νω στη Γη της ά,ρχης της σ\J\Ιερyα
σίας, της 15ιικαιοσύνης καί ,ης εί
,ρήνης. Εtκόνα ,ων πολλωv κινήσεων
πού ίmάρχοuν σήιμερα για μια διε
θνη συνεργασία, εΤναι τα έξωτεριι<α
σηιμεια τηc διανοητιικης αύτης άνα
πτύfεως στόν άνθρωπο.
Ή τοιαύτη άνάτrτυξις εΤναι ενα
μέρος της ίσ,ορικης πορείας, ή έξε
λιι<τιι<η τάσις προς την κατεύθι.ΝΟΊ
της διξjεινοϋc συ�J)yασίας καί μια
πραγμα;rοποίη,σις ένοποιήσιεως μέισα
στον κόσ,,.ιο. Τα τελευταΊα έικσπό
χρόνια οί κινήσεις για τοϋτον ,ό
σκοπό, γενικά η έν μέpc:ι, εχοuν έ
πε�ηα9εΊ. 'Από την Κοινωνία των
'ΒSνω-ν περάσ01με σ,όν 'Οργανισμό
τC:,ι 'Ηνωμένων Έι Sνών, ,μέ τίς πο
λuάριΘμες εί5ιικεu,μένες άντιπροσω
πεΊες. Οι σι.,•,ια8pοίσεις λαώv, δπως
ή Βρεταν l<η ΙΙ<οι'VC•πολιτεία,
ή
Πm,αμερι,καvι«η 'Ένι.;σις- είδιι«εuμέ
'\/η δραστηριότης σε μια παγ�«όσ•μια
βάσι, οπως οί προσκοπικές όΡyανώ
σεις, ό Έοι.,ι3ρός Σταυρός, οί Όλι.ι-
,μπιc.ιωί Άyώνεc η τό Ρόταpu μέ
ενα άδελφιι.<ό
ίιδεωοSες έξι.,,πηρετή
σεως_ πάνω άπ' τον έαuτό· διεθνείς
σιιμψω,ίες yιό: διο11<ήσεις και νό
•μοuς δπως τό: Ταχι..,SpομεΊα, ,ή έ.μ
πορικη ναu.τιλία τοϋ άέρα, ,ών δρό
μω,ι----,προνc ,μια ,καί σuyγραφιικό: δι
L<ιαιC:.ι,�ατα-ή uίοΘέτησις της διευθε
τημένης όνοοματολοyίας σ,ην μουσι
κή, την άνατομία, την ία,ρική, την
, �με
τεωρολογία, τό: σίι,.ι6ολα στην έπι
στήμη κλπ. Τα παραδείyιματα εΤναι
μάλλον έν:,.;:ι•.<τι•κό: και δχι πλήρη.
Κατά εvα,,, τρόπο ύπάpχει ή διά
δοσις τοϋ διε�Β•,οϋς πνεύματΌς, μια
διαπλανητιικη Ο)ΠΟψις, ενα σφαιριι<ό
ορα1μα ένός yενιικοϋ πολιrτισιμοϋ, μια
άμοιιδαία έΕάρrτησις μεταξύ μονά
Παρά
δω,ι πpοσωπιικη καί έοSvική.
-τίς άνσ,πόψει..ι«rτες διαιοέσεις, ή iΟ'Το
ρία δείχνει στον αν8,ρωπο τη δύναμι
για νά σικε<tΘη, βyαί'ΙΙΟνrαc πάνω
καί πέιρα άπ' τό: έθνι•κό: σύνορα.
Μερι,κοί α\18,ρωποι άρχίζοuν να β.λέ-

r:

ΠΟΙJV, ε τον κόσμο σαν ενα σύνορο. Έ
πc�μένως ύπάpχει εδαφος για δάσι
μες έ;λπίδες δτι ή έξελιωτιική τούτη
πορεία θό: συνεχισ�θη καί ή δίψα:
,οϋ σύyχpονοv άνθρώπου για τήν
όλότηrτα θό: ψέpη μίαν άν>Θρωπόrτη
τα ένωιμένη. Οί λαοί της γης πο
eοϋν μια παyτκόσ·μια φιλία, κι' ετσι
εΤναι 6έ6αιο πώς 8α.σ9η ό καιρός
πού θα συμφωνήσουν ότι τό άνθρώ
πινο γένος εχει εναν κοινό σκοπό,
τη,., άιδελψικη πρόοιδο για μια πνει.ι-
μαΤΙr<η ύπεροχη ι<α] ,μια φυσιι<ή εύ-
ηιμερία.
Ή έπίτευξιc τοϋ 01καποϋ τούτου,
άπαιτεί ούσιαστιοκό: την παγ�κόσ•μιοc
είρr;νη. Μέ τή σειρά της καί ή δι
καιο:,ι:,,ιη -θό: θεωοηι9η τό προαπαι
τούμενο τιiς είpήνης- γιατί είρήνη
καί Ει«αιοσύνη στέ,κονται η πέψrτουν
μαζί.
Ή πpαyματοποίησις της παy,κό
σμιας άι5ελψότητος θό: ιξαρτηθη.
άπ' την κατανόη·σι της άρχης έκεί
νης στα συν3ετικά τnc μέpη τό: ά
τομι•«ό: εθνη. μΕτσι πρώτα 8'εωροϋ
μ,ε τr,ν -τ'ελεurταία Ει<Φpασι της κι
νf:::ιεως προς μια παyι<cι σμ
• ια ένό
τηrτα, τό: Ήvωμέ!,ια �Ε9νη. Ό Σέp·
Γκλάντοuϊν Τζέιμπ
Βρε,CΧ111vός άv
τιπρ6,σωπος σ τα Ήνc.:,μένα μ,Εθνη,
μιλώντας στην Όττά6α τόv Όιηώ6ριο τοϋ 1952, εΤπε ότι τό cμλετικο,.
πρ66λημα «θα κα>τέι:rτpεφε <':ιλ6ο<λη
ρο τό σχέ!διο τC:.-ν 'Ηνωμένων 'Εθνών·
Ένω ή διομη,χανοποίη,σις καλωσο
ρίζεται γιατί
φέρvει τή,,ι αίίξησι
μιάς ζωντανης άμοιcιμοοφίας, δμως.
την ί,,ποπτεύcνrται στις ύπανάπτLΙ"
κτες χώρες σαν νό: εχn κατα κά
τηιν
ποιον τρόπο σ1.,νεταιρι<J1θη μέ
Ε•',ρωπαιι<η κυριαρχία». Καί σι.,νε
χίζει; «Αύτές εΤν' οί άμφιδολίες καi
οί φόοοι τrού τόσο έμψvχώνοuν τι\_
λεγόμενη Άραδο - Άσιατικη όιμά
cα στα Ήνω•μένα μΕι9νη. Ή όμάδα
τούτη δέv κpατιέται όμcλσyοuμένως
ά:πό κc51rroιo ,κοινό σι..ι,.ιφέρον, παρά
μ6ο�ο άπό ,μίσος στην <�άποιι<ιcικρα
τίαι> και την έπακόλοι.ι3η υποψία γι<r
τίς Δuτι,κές φvλές. Ή στάσι αύrτή
ι.Τναι έπι,κίνδu.νη yιο:rί .είl'Ει να διε
yείρη την φυλετιική συνείδησι
και
rrήν φuλετι,κη διό�φισι σέ ε�ρεια;
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iκτασι.
Βασίζεται σε σι.ιγ1κιvήσεις
πού δεν μιπορεj' νά τiς προδλέψη κα
νείς. Καi αίσθάνομαι δτι αίπές οί
-σvyκιl\lήσεις, ή φVλετι,κη καi ή τα
ξιι<ή, εΤναι πραγματικά fN<Xc
ά:π'
-rούς μεγαλύτερους κινδύνους γιά τά
Ήνωμένα ΈΘνn:�-.
Παρά τό άv9ρωπιιστικό έργο γιά
,ή1 άναΙ'<Ούφισι τών άσθενειώv, τόν
,τόνο καi τήν άθλιότητα, τά Ή,νω
μέ:,α ΈΘνη σΙJΙχ\Jά δε,ν ιμπόροοαν
νά φέρουν άποτέλα,,μα σε πολλές
σοβαρές καταστάσεις δπως
στην
Κορέα, στήν 'Ινδοκίνα, στην Aiy1r
,ττο καi στή Νότιο 'Αφρική. Οί τέ
-rοιες άποτυχίεc
όφείιλονται κατά
)-Ιέγα μέρος στην ί'.λλειψι υποστηρί
ξεως άπό τά άτομ11κά μέλη---<i'ίθl\lη.
Γιατi vά μή συνεpyασ'θοϋν οί άδελ
,ψές-ψυλές; Τά Π'λεοvΕΙκιτήματα της
στενης συνεργασίας
,μεταξύ
τώv
:Κu6ερvή,::τεω,ν γιά τή λίισι
κοινών
στiς
,τροδλημάτω,ν, τή συμμετοχή
.άl'Οlκαλύψεις καi τεχνικές
γιά νά
ιδελτιι.:9η ή μοι!)<Χ
τοϋ άνθρώποu,
εΤvαι τό,::το ψαvερά πού δtv χρειά
.ζ.εται vά τά άπαριθμήσι.:,με.
Αύτή ή άποτυχία καταπλήσσει,
γιατί τά i1δεώ13ιη τώv 'Ηνωμένων Έ
:ε•vώv τά σι.•,.ιμερίζονται αvδρες καί
γuJαιι<ες όJπ' cλες σχΕΙδόν τις όμά
δ:::ς οίκοvομικές, έθl\lικές καi θρη
σ,κευτι,κές. 'Ωστόσο δέιν μπορούν νά
μεταψραισθοϋν σε πρακιτιικούc δροuς,
άν οί πολιτες τώv έθνώv που τά
σuνSέτοuν δεν αίσθάνωνται καi δέ,ν
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ζουν την eμφυrη άδε.λφότητα, δίνον
τας δλόικληρη τryν ίιποστήριξί rrouς
σ' αύτό τό uιπερτατα σημαντικο εp
yo. Τέτοια συνεργασία θά προήγα
γε τή λύσι τοϋ ζωτικοϋ προβλήμα
τος της όμαιδι,κής άσψαλείας μιπpt'"
έ.πιιθέσεως.
σ,ά στή,ν όπrειλή μιας
Πώς μπ
, οροϋν άδελψοί-λαο.i ν' άv
δαπάνη
τιμετωπίσουv την μεγά¼
καi σπατάλη σέ χΡryμα καi ύλικό
ι< αi άνθρώπινεc ζωές, έJμπλΕJκόμεvοι
σέ στρατιωτική άντίσ-τασι μέ έ.πιθε
τι,κά εθνη---πού κι· έκεινα θά ύπο
στοϋν παράμοιες άπrώλειες;
Μιά παγ,κόσ�μια Κvβέρvησις που
θά ηται, ίκανη νά ψέρη τή λίισι τών
σιJΎ'ΚΡΟUΟ'Εω'ΙΙ μεταξύ τώv λαών μέ
δι,καστική άπόψσισι εtναι ούσιώδης.
ύποyραμμί
Τά 'Ηνωμένα
w5θνη
ζοuν τό σημειο τοϋτο, άντιλαμβα
γιά τήν έJκ
νόμενα τiς δυσκολίες
πλήρω::τι τοϋ μέρους αίπού τοϋ έρ
γου πού άφορz την έyκ αθίδρuισι και
διατήρησι τής εiρήνης έπάνω στη
Γή. Μιά κvβέρ,νησις πού θ' άΥΙΚά
λιαζε δλεc τίς φvλές 1<1' δλες τiς
χώρες θά ηταν κατορθωτή όταν τό
η•λείστον -άν δχι δλες- άπ' αύ
τές τίc μονάδες εχοvν την στενη
οχέσι τής άδελψόrrητος, δχι άπλώς
τοϋ πνει.ματιι<οϋ σκοποϋ τω1>--ι5ταν yίvouv μιά στα9ερη πραγματι
κότης, παραμερίζοντας τό άτομικό
συμφέρον μπροσ-τά στην άμοι6αία
κατα,νόησι καi την έξάσ•κησι τοϋ μη
χωρισμοϋ.

Η ΕΛΕΥΘΕΡ I Α εΤναι ταραγμένη θάλασσα. Οί δειλοί προτι μουν
"Τη-ν γαλήνη τοίi δεσπο-τισμοϋ.
ΘΩΜΑΣ ΤΖΕΦΕΡ Σ ΟΝ
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------··--------Τό χρέος των ποιμενωv
Του είς Άμερικην (Mansfield, Ohio)
Όρθοδόξοu Ιερέως αίδ. Ζάννοu Γουγούτα

Το ψυχατrνωματικο κΧίμα, μέ
σα στο δποΊον ζη δ αινθρωπrος τC:Ν
ήμφών μας ψαίιν.ε.ται &τι δεν έ\γινεv
άντιληπ.ον ύπ
, ο της 'Εi
' ΚΙΚλησίας μα::;,
και ιδιc'χ τοCιτο, άντι να ήyηται, ε
πειται του 'Π'Οιιμνίου της.
Καλίπrrει τc'χς ,1,υχοτrνωματικάς
της άδυνα1μίας ,με τον σχισμένον χι
τC:Να του ψανατισ
. μοu δια «Πάrrρισ»,
τα σποΊα διλοι πρfuτει να σe6ώιμε8α,
άλiλ' δχι ικαι να παίισω1με την μέρι
μνάν μας δια τα ν, έα αlrrήματα της
ζωής. Δυστυχώς, δεν εΤναι ή τφώτη
ψορα ·&που α1 κορυφαι της '&,κλ1σίαc: μας Ό1ΚiΕΠΤάζονται ιμε πολιλην δ
μίχλην πλάνης και ψιλαυrτίας, με ά
ποτέλΕJσμα να παγώνη ή χριστιανι
κη &γάπη και δ σε6α01μος της '6κ
κλησίας
Ή ίmόιθεσις της κη·δείας του Ν.
Καζαντζάκη ,και Δη.μ Μηrφοπού�ου
και ή έ�ροανθρωπιστ11κή της ::,-τά
σις στον άντικαρΙ<ινιΙΚο έ)ρανο μαρ
τυρούσι στειο
, ότητα χριστιοοιικn ς
πηyης και άιψθονίαν άνθρωπίνων κσ
τωτεροτή-των
«Το Σά6·6ατον δια τον α,,θρω
πον και οχι δ α νθρωποc δια το Σά66ατοv» (Μαρ. 2.27).
Τηv θείαν αύτήν άλήθειαν ή 'Εi
, κ
κ•λησία την κηρύττιει, άλλα ψα:�εται
να μην την ιπιστεύη, διότι θυσιάζει
τον &vθρωποv στο Σai66ατον, ι<αi
μαλιστα
τον εχασε, δταν το ίκ-κλη
,
σίασ'μα •κ<Χ'fη.λιθεν στα 3%, μαλιστα
μέσα στας 'hθήvας ! Καi τοuτο ά-

πο ελλειψιν γνώσεως της ψυχολογίας
του ,με, τα;ττοιλ,εμιΙΚΟU άνθρώτrου, τον
ό:ποίΌν Π'ρέτrει να λuποί.,μεθα. διότι·
ζη •μέ.σα στο σκοτάlδι του σικε'!Πι
κισμο
· u και το &γ:χος της έποχης
μας, δίχωc το ,ψώς της '5κ�κλη,σίας.
Ας μη λησ,μονοΟμεν &τι ή Πο
λιτεία παρΘβ·λεπε τα πι-κρc'χ rrης τrο•
.μαινοίισης '8κικλησίας, διόrrι την,
εΤχε και ώς σύμιμαχον στον άγώvα.
έναντίο ν του κσμμουνισμοΟ.
'6νώ σήμερον κι' αύrrc'x τα κομ
μουνισ'Τιικc'χ κράtτη, εχονν τc'χς χριστια
vικάς των 'ΕiΚΙΚiλησίας_ Παrr,ριa,ρχεΊα,
θrολογ11κc'χς και 1ερατικc'χς σχολc'χς.
και μοναστήρια άκάμη, και οuτω έ
Ν
χόJσαΙμε τόv « Ασσον» αύτον ά.πο τηv
«τράπουλαι μας.
Ν

Δεν ήμποροuμε πλέον να παρου�
σιαζώμειθσ ώς πpοστάται της θρη
σικείας, την διττοίαν ι<αι τα άθειστ•
κc'χ ι«χiθεστωτα άνέχονται ώς ενα φως ,
:που δεν fνμπ
, όροοαν να :το σβήσουν..
Το θεΊον αύτο φως που εiχομε μεοα
μας πρέ.:πει να το <1δη,yήσωtμε άηο·
τον δρόψ ον της cnyάπης προς τον
&,ι3,ρωπον κι' ούχι της άγόνου πί-
στεως Π'ΡΟς τον Θεόν,και να λατρεύ
σωμειv τον Θεόν, της '1 ωαννείου θεο
λογίας . Ό Θεος 'Αγάπη έστί.
αίδ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ
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ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ
Ύπι', JOYCE CAR!ι

Γ

I Α την έξερεννησι των 'Ωκεανων
εxovv γίνει αλλοτε σποραδικέc ά
'Πσττειpες, άπ' τις άρχές &μως τοϋ
1 9ou α!ωνα ή �μασία της αρχισε
να καπαvοφαι όπτό τους έπrισ-τημο
νες. Τό 1 S.70 τό 6ρετcwνικό πλοίο
«Τσάλε.νrζερ» εyινε τό πpωτο ώκε
ανογ,ραφικό •καοάοι. - και σwέλεξε
πολύτιμες
πληpοφΟρίες κατα
τή
διάρι<εια των έpευνων του
Ή 'Ω<εανογραφία πέρασε
άπ'
ι<αί την τυ
την τυφλή έξερ;;ύνησι
χαία άvα<α1λι,.μι σέ μιό:ν ώλο<ληρω
μένη έπισ-τή,μη πίvουσα Π·ΡΟ c τήν
συστηιματι.κή έρευνα των τ�ευται-

vY\/ μeγάιλωv συνόρων τοϋ πλανήτοΙJ>
μας, μέ τό πρώτο Δι,eΒνές 'Ωκεανο
γραφικό Σννέ!δριο που 5γινε
στη
Νέα 'Υόρκη τό 1959. Χίλιοι έκατο
eτrιu,-ήμονες άπό 45 έ\θνη σιrγκεν
τρώθηικαν
κι' fγινε μιό: σποι,δαία
έργασία ΝΕyινε φα\/ερό δτι ή ώt<εα
νσγραψία ήταν ενα άθροισμα πολ
λe,:.,J έπιστηιμων ,καθώς εΤ χε όπτοδει
)(1!,η άπό τήv ποιι<ιλία των πληροφο
ριών που συσσωpείιθηικαv
'Από τό l 95ιl Βαλcrοσιες
, άνεμω
νες ιJΧΧp_;:ί,τη,<αν στις Φιλιrππί'νες σε.
οαθος έξή,μισυ περί'Που μιλίων, κα
θώς ι<αί αλλα θαλάσσια mλάσμα
τα
ψωτογρα:ρήθη<
ι αν σ' αίιτό το
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Πώς 1μποpοίiν τέ
,μεγάλο βάlθος.
-τοια ζωντανά πλά'σματα νά ύττάρ
χοuν;
Καi πώς
π,ροσαρμόζονται
φυσιολογικά yιά νά έπιζήσουν σε
ενα περιβάλλον με-τέτοια τεράστια
-τrίΕJσι, σε αίώνια νύχτα καi κCΙΙτ' ού
σίαν οίι5έποτε άλλάζοντας
κατα
στάσεις; Φαίνεται δτι δεν ίιπάρχει
ψιισικός περιορι01μός στο βάθος 8ποu μποpει νά ύπάpξη ζωή κα1 δια
θrοιμη τροφή.
Ένα ζώο θά ορί
σ�κεται πάντα σε ίσοpροπία με -rό
περιβάλιλον του. Ή βασική διαφιψι:'χ
,άνόiμεσα σ' ε να ζώο πού εΤναι σ, όν
δuθό καi εvα πού ζη στην έπιφα
νεια βρίσκεται στi-ς χηrμιικες άλλα
γες μέσα σ-rόν όρyανισμό του η TCYV
μεταβολισ,μό. Οί εpευνες σ' αυτό τό
πεδίον συνεχίζονται.

, Ασυνήθεις άνακαλύψε ις
Πριν λίγο καιρό, καi ϋστερα άπό
χρόνια rμελέτηc άπό κάποιον είιδικό,
.έξακριβώθη,κε &τι τό άσημο μαλά
κιο πού βρέθη,κε σε 12,000 πόιδια
Κοσταρί,κα,
κοντι:'χ σ-rήν αιτή της
,
ήταν πpάΥJματι ενα «ζωντανό όρu
κτό», τό μa!λά,<ιο «Νεοπιλίν», πού
πίστευαν πώς εΤχε έκλείψει 300 έ
καταμμύρια χρόνια , δηλ. άπό
τήν
Παλαιοζωική ' Εποχή!
Μίαν αλλη ψορά επια:;αν
ενα
σι<ωλη•κοειδές χέλι εξ !) πόδια
μά4<pΟς κι' αύτό έδωσε άψοpμή στή
'θεωρία τώv θαλα:;σίων
τεράτων.
npiv ό;π' αύτό, τό μεγαλύτερο σ11<οu
ληκι χέιλι άπ' τό όποιο ή:;αv γνω
στι:'χ τι:'χ ένήιλιι<α εΤχε μονάχα εvα πό
δι μάκρος. Θεωρητικά, ενα χέλι εξη
ποδιών θά μποpοCισε νι:'χ παραyάιyη
ενα μεγάλο 45 ποδιων. Παρόμοιο
χέλι δεν
ε,χει άiκό•μα ίδω9η.
Οί καταπλη1κτι11<ές πρόοδοι
πού
ξ\καμε ό ό:νί,pωπος, άναπτίι:τσοντας
έφόδια με τά όποια
έξ,ερεuνά τι:'χ
βάθη τοϋ ώ<•εαvοϋ,
είκονοyραψή
θηικαν έΦέτοc σ-τiς 23 Ίανοuαpίοu.
Την ήμέρα έκείvη
τό βσJ3ιι::η<άφος
«Τριέσπ_ έγραψε ίστορία δταν κα
-τηλ9ε 7 μίλια κάτω άπ' την έπιφά
νεια τοϋ ,Είρηνικοϋ στiς Μαριάνες
Νή:;οuς, μέ:rα στην οαθύτερη τάφρο.

'Αναμένονται πρόοδοι ΙΚαθως οί τ-ε
χνικες αίιτες yιά βαθειά καπάδυσι
βελτιώνονται. vΕνα μέρος σημαντικό
Των έφdδίων σε τέτοιες eξοpμήσειc;
θά ήταν ά!σφαλώς ή σίιΎ'ΧΡΟνη uπο
θαλάσσια κινη:ματοyραφιrκη
μηιχα
νή. Ή eξέλιξις αύτη καi μόνη εΤναι
μια yοηιτει.ηικη ίστοpία.

Ναυηκη άρχαιολοyία
Άρχαια λιμάνια στήν Μrοοyεια
κη εκ.τασι προσφέρονται για άρχαιο
λοyι•κη εpειινα, καθώς δεν /3pίσκε
ται κανένα άπ' αύτι:'χ στiς έκοολες
τών ποταμων πού θά μποpοιισαv
να παρασύροιιν 6ιιθισμένα άντικεί
μενα η να τα θάψουν οdθειι:'χ στην
ίλύ. Ή ναιιτιλία στην άpχαία '@
λάlδα καi στη Ρώμη ήταν σryμαντι
κη καi πολλα ·καράβια ναuαyοίίσαν.
Οί δύrες άνέσυpαν στάμνες, που
τίς g)\εyαν Φά;μφοpείς» κα1 πού τiς
χρησιμοποωυσαν για ψοpτίο γeμί
ζοντάς τες με κρασί, λάδι . σπορι
κά, άοώματα κλ π. Παραψορτωιμέ
να καρά6ια σu,χνα βι.ιθίζοvταν σε
1"pι,ωμίες, καί αύτα μεν εχουν σαπί
σει ι<:α1 χa1θει, οί άiμ,ψορειc δμως και
άλλα πήλι1-α σ•κεύη, , καθώς και τα
Σή,μερα
μ προί.ντζιvα δέν σάπισαν.
6ρίσ11<0uν σι,χνα άμψο ρείς καί με
τα νέα' καί άlπc1Sοτ11κα έιΦάδια που
διαθέτουν οί έξερεuνητές
έρyάζον
ται συστηματικc'χ σε διάφορους τό
πους ναυαγίων. Έ"Τ'Ο'ι πολλά εpyα
1
τέχνης ήpeav στο φωc: άπό άκμά
ζοντες ό:λλοτε πολιτισμοίlς.

Ή Μυστικη Διδασκαλία
Είναι έΙΙδιαψέpον να διαβάση ΙΚCΧ
νεiς τί λθει ή Κα Μπλα6άΤΟ1<u στή
«Μυστιικη Διδα<σκαλία» σχετικι:'χ μέ:
τίς ώ�εανοypαφικες εpευνες. 'ΑΝα.
φέρομε eδώ
με,ρικές σημειώσεις
παρμένες άπ' τίς πολλέ:c παραπομ
πές αύτοϋ τοϋ ερyοu.
Σι:•μφωνα με τiς άπόκ,pυφες ερειι
νες ή ηλικία των 'Ω<εανων θα μπο
ρου:,ε να τεθη περίπου στα 1500
έκατομμί-ρια χ_r,όνια, δηλ την έπο
Χ'Τ! πού ό π λ ανήτης μας άρ,χιισε να
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�χε,αι. Αύτό θα �αν κατα ,ό τε
"λεvταίο μέρος
,ης Άpχαιοζωϊκης
περιόδου. Κατα τήν έ,πό,με, νη περί
οδο, την ΠρCJΤοζω·�κή, στερεοποιή
θηκαν πρώτα τα όρuκ,α καi ή θα
λάσσια φvτιική ζωή έμ,ψανίσθηικε ά
ναΠ'Τvχθείσα άπό εναν πρόισινο ά
ψρό, τα φu<η. �aπεl'Τα ήρθαιι τα μο
να<ίιπαρα καi τα σκουλήκια. Αύ'Τό
θα ήταν περίπου 1200 έικατομ•μίιρια
χρόνια πρίν. Μέ την άρχή της Πα
.λαιοζωϊr<ης πt:ριόδοu, καποu 600 έ
κατοιμμύρια χρόνια πρίν, τό ζωϊκό
�ασίλειο άν<ΧΠ'Τύχθηκε ύπερ5ολικά,
ζώντας κατα τό πλείστον στίς ρη
χές θάλασσες καi τά ,έλ•μaπα. Καi
ή θαλό1::rσια ζωή έπίσης
σύντομα
παλιλαπλα;σιά�σ'8ηικε. Κα.α ,ήν δι
άρκεια της περιόδου έiκείνης, καi
έπi ενα μεγάλο διάστημα χρόνου,
μια μεγάλη μετανάστεuσι ση1μειώ
θηι'<ε --ή χλωρiς ,κ αi ή
, παviς ξα
'1Τλώ9ηκαν άπ' ,ίς θάλασσες στην
ξηρό:. Ή ψvτική λοιπόν ζωή όπως
καί ή ζωϊκή εΤχαν ,ήν άρχή τους
στίς θάλασσες- ώστόσο ή Κα Μπλα
-δό.1Όι<u εχει κάτι να πη σχετικά μέ
·την ά,ν9ρώπινη ζωή. Στόν 3ο τόμο
,οϋ εργου ι5ια5άζομε: «Άληθινα αν
ύπηρχε φυτι,κή ζωή την περίοδο έ
κεί �η πού θά μπορούσε να θρέψη
τά τότε /;1\αο,ερά στοιχ•εία, και αν
ύπήρχε όι<c•,.ια «αί ζωΊ,κή ζωή της
-όποίας ό ί,,Sάτινος όργανισμός θά
ιμποροCι::r-ε ν' άνCΧΠ'Τvχθίi παρ'· όλη
την ί. ποτι•Ε•έμενη ελλειψι όξιιγόνου,
γιατί δέν θά μ,ποροϋσε νά uπάρχη
σ,ήν άρχική
κα
- i ά,ιΞpώπινη ζωή,
-της ,μορ�ή, δηλ σέ μιά φι.,•λή όντων
προσσι:,.ιο::rμένων για ·κείνη τή yεω
'λογι,κή περίοδο καί τό περι5άλλον
-,ης;».
l τό, iδιο τόμο έπίσης διαδάζο
με τα έ{ης:
«Κό.9ε ανθρωποc χωρίς προκατά
ληψι θά Π'ροτ11μούσε να πιστεύη δτι
ή πpω.όγονη Ά\/3pωπότης εΤχε άp
χικώς μιαν αί•9έpια -η αν προτι
μάτε μιά ζελατιvένια Μοp:ι,ή άνα
πτ�::r::rc•,.ιειη άπ' τούς Θεούς η τiς
φυ::rικές «Δυνάμεις», ή όποία δια
μέ:τοu τών έκατομμυρίων έτών συμ
-πυ<νC.::3r,ι<ε καί έγινε γιγάντια στην
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φυσική της ωθησι καi τάσι, ώς ποv
κατέληξε στην πeλώρια φuσική μορ
φή τοίί Ά\Αθρώποu τηc Τετά,ρτης Ρί
ζας Φυλής,-παρα νά πιστεύη τόv
έαvτό του πλασμένο άπ' τό χώ μα
της γης (,κυpιολeκτικά) i'ι άπό κά
ποιον a,γνωστο cr\/9ρωποειδη π.ρδ
γονο:ι>.
Σχετιικά •μέ την αποψι-έ1κ8εσι στr
«τά πρώτα ζώα ησαν χορτοφάγα μt
σώματα μαλακά:->. ιδού -μιά περικο
πή ά:π' τήν Μυστική Διιδασκαλία,
τόμος 3ος. Στροφή 8: «Κατα την
Τρίτη (Ρίζα Φυλή), τά χωρίς κόιv
καλα ζώα αύξήθrτκαv, άλλαξαν, κι'
εγιναv ζώα με ΚC,:<rκαλα,
καi Τα
«Τσάγιας-:- των εγιvαν στερεά».

Άτλαντlς
Σ' ενα άπό τα αρθpα τοϋ Ταχυ
δρόμου άναψέιρεται οτι τό Βρεταν
νικό τr1λοίο
«Τσάλεvτζερ» ήταν ,ό
πρώτο στόν κόσμο ώκεανοyραφικό
ΠΙλοϊο· ότι ξεκίνησε σέ ενα τετραε
τές ταξίδι γιά ερεuνες σέ κάθε κλά
δο της ναvτι•κής έ,πιστήμης. Δείγ•μα
τα άπ' τήν ζωή τοϋ 5vθοϋ συvαθ ροί
στr,ι<αν, ,καί παρατηρήσεις καί κα
τα•με,ρr1 :τεις μελετή3ηκαv, κατά την
έπιστροφή στό Έδιμ5οίίργο.
ότι
'Ιδιαίτερα έvδιαφέpον εΤvαι
στή, Μυσ1. Διδασκαλία, τόμος 4ος,
ή Κα Μπλα5άτσr<u
άναφέρει
τό
<<Τζάλεντζερ'& μαζί
μέ
ενα αλλο
πλοίο τό <�Ντόιλφιv:,) τών 'Ηνωμένων
Πολιτειών. 'Αναφέρει τό έξης σαν
μια αποπειρα τοϋ Σέp Τσάριλς Λά
πελ vά έξιχνιάση την «Παράδοσι:.
της Άτλαντί-δος:
«Οί 5υθομετρήσεις εχοι.v άποιδεί
ξει τό γεγονός ό.τι εvα πελώριο ίί
ψωμα πεpίιποu 3.ΟΌΟ μίλια μr/κος
προεξέχ,ει άπό τά 5άθη της ά5ί.σ
σου τοϋ Άτλαντικοϋ, έπeκτείνεται
άπό ενα σrrμεiον ,κοντα σ,ά Βρεταν
νι,κά Νησια πρός νότον καί κuρ
τοίιται κοντά στό 'Ακρωτήριο Βέρντε,
,καί προχc.:ρεί σέ μιά κατείι9vvσι νοτι
οδυτι.<ή κατά ιμrμος της 5uτι.κης Ά
φρι,κανικης άJσης
Τό ϋψωμα αύτο
ύπολογίζεται τrερίπου σέ 9 000 πό
δια ϋ-ι;ος. σηκώνεται πάνω άπ' τα
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κύματα στίς 'Αζόρες, σττr,, Άvά
ληψι καί σ' αλλα μeρη, Σ'Τό: 6άlθη
του Ώκεανου,
κοντό: ο-το ση,μείΌ
τοίίτο, ο1 πλευρές· άπο ,μιαν α'λiλο
τε σvμrπαyη ξηρό: άνακαλύιφθηrκ=.
Σχετιικό: μέ αυτές τίς άναι<αλύ
ψειc ή Κα Μπλο:16άτσ1κv πpοοθέτει
ακόμη μιό: παραπομrπη άτrο ΤΟ πε
Έ
ριαδιικο « ίτrιστηιμονικη
'Αιμεpική�,
'Ιούλιος 1877.
<�01 άνισόrrφες, τό: 6οwό: 'Και ο1
πεδιάδες της έιττιψανείας του δεν θό:
μπορουσα� ποτέ νό: παραχθουν σί,μ
ψωνα ιμέ δrποιοιισδήπrοτε Ύ'\ΙωcτrΟVς
νόμ
ι ουr για τα καθιζήJματα, ουrε μέ
όπο6ρύχια άνύψωσι · αλλα άvτίθετα
θα El)(OLJ',I '(<ΧΙpαχ€•ει άπο
δυνάψεις
πού ένήpyησαν
πάνω άπο τηv έ
πιφάνεια του νερου:!>.
Ή Κα Μπλα6άτσ�κv μιλ& γι' αύ�
την τηv όpοσειρα σό:v «ενα ύπόλοι
πο μιας Άτίλαvτικης ,ήπείροv, και
μποpοvσε ιvα Ιχvοyραψηθη περισ
σόΊ'Ε.ρο θ' άποιδείικνυε την ,φαryμα
ΤΙ'Ι<ότητα μιας ύπο6,ούχιας συΜδέ!σε
ως μέ μιό: πpοηιyούιμε�vη ηπειρο ο-τον
'Ιvδικό 'Ωκεανό)).

αν

Λεμουρία
'Υπάρχουν καί πολλές &ίλλεc πλη
ροφορίες για την γιγάντια ηπειρο
πού λέγεται Λεμουρία, λίκνον της
Τρίτης Ρίζας Φυλης, ή άποία τrερι
λ<rμοάνει μια ,μεγάλη ό<τασι ο-τους
Ώκεανοuς Εlρηvιικο καί 'Ιιvδι1<ό, άλ
λα έπεικrτείνεται σέ 01χri1μα πιπαλοu
πέρ α ,άrπο την Μαδαγασκάρη, γύρω
σ-rη Νόrrιο 'Αφρική, διό: ,μέχτου του
Άτλαντικου ως τη Νορβηγία. Ή

ηπειροc f.1<είνη καταuτράφηι<ε
απσ>
ίιττο6ρί,χιες φωτιές, ένώ ή Άτίλαν
τίς, λίικνο της Τετάρτης Ρίζας Φu
λης 6υθίστη!Κ'Ε 6α:8Ιμιαία ο-τό: κύματα
καί χάlθηκε σ.τα 6άlθη του Ώκεανου.
Και ή Κα ΜπλαιοάtτσΊ<U
τει:

προσθέ

«�Οπως λέει ειvας
Διδάlσκαλος:
«Γιατί οί γεωλόγοι σας δέιν σκέπτον
ται ιδτι κάτω άπο τίς 6υθομετρού
μεvες ήrπείρους μπτοpεi vό: υπάρχουιv·
ικpvμιμέvες
β<ΧΙΘεια στίς cοπίιθiμΕΛΙες
κοiτες του Ώκεανου , &'λiλ,ες rπολυ άρ
χαιόrrερες ηπειροι
τώv όποίωv τό:
στ,ρώματα δεν εχοuν γεωyραιφικώς_
έ,ξερεvvηθεi ικαί δτι αί.ιτα μποροιιv
καποια μέρα ν' ά,νατρέψοw όίλακλη
ρωτικό: τίς παρουσες θεωρίες τους;
Γιατί νό: μη δΕJ�θΌCιμε δτι οί σηιμε
ρινές ,μας ηπειpοι
εχοuνε, σό:v τη
Λεμουρία καί την ΆτίλαvτίιSα, καl
αλλοτε 6υιθιστεi ικαί μέ τον καιρο
Θμφανίσ ιθή'καν και πάλι παράγοντας
V&c ομάδες ΤΟυ άνθρωrπίνοu γένους
καί πολιτιο,μό·
καί δτι κατα rrηv
πρώτη yεωλσγιrκη άναι:πά'τωσι ο-τον
έπόμεvο καταt<λυισιμό, καί ο-τη σ,ει
ρα τώv ,τεριο�ιικών
κατα1<λ1Jσ1μώv
πού σuμ6αίνοvν άrτr' την άρχη ως τό
τέλος κάlθε «γύρου», οί σηιμερινές
•μας ήπειροι θό: 6υθισθο0v καί οί
ΛΕJμοuρίες ικαί οί Άτλαvrίδες θα ξα
vάρθοw έπάνω;:!>.
Μια καινούργια έπιστή,μη_
καrr'
ι ώv
ούσίαν
rπολvσίιvθετο έπισrrημ
ΕΙ)(ει yΕΛΙVηθεi ο-τόv ι<αιpό μας.
Το
πρώrrο κεφάίλαιο στο 6ι6ιλίο τric 'Ω
κεανογραφίας μόλις άpιχίζει και πε
ρι,μέvαμε μελιλοvτιικές άποκαίλύψεις.

ενα

ΤΙΠΟΤΕ δεv είναι πιο είίκολο 1Jαpα ή έπισήμανσις των λαθώντων αλλων. Δεv χρειάζεται ταλέντο,
οίίτε αύτσπάρνησις,
καν γι' αίιτη την έπιχείρησι της μεμψιμοιρίας.

οuτε

μυαλQ,

ΡΟΜΠΕΡΤ ΟΥΕΣΤ

2G't

ΕΤΟΙ
ΔΙΕΘΝΟΥΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΙΙΑΣ

Ό Ιλl ΣΟΣ είδοποιεί τους ψίλους του οτι άπεψάσισε να σvμ
δάλη μέ τiς άσ6ενείς δυνάμεις του στην άνταπόκρι-σι και έν 'Ελλάδι
της άποψάσεως της Γενικης Συνελεύσεως των 'Ηνωμένων 'Εθνών οπως_
το 1965
, «υiοθετηθη» ώς ΕΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Ή σχετικη πρότασις εfχεν &πο6ληθη άπο τον άείμνηστον ήγέτην
της 'Ινδίας Παντiτ Νεχρου καi ή πραγματοποίησίς της θ' άποτελέση,
κατα καποιον τρόπο, καi μνημόσυνο του μεγάλου αύτοίi άνθρωπιστοίi,
καi είρηνιστοίi.
Ό ΙλΙΣΟΣ θ' άψιερώση είδικ
· α αρθρα προαγωγης της διεθνοίiς
συνεργασίας στους τομείς της θρησκείας, έJκπαιδε
, ύσεως, έπιστήμης καi
,τολιτι,κης, έvδεχομένως δε καi να κυκλοψορήση ενα είδικο τείiχος άψιε:
ρωμένο στην ίδέα της συνεργασίας ολων των άvθρώπων ασχετα με τiς
διακρίσεις χρώματος, ψυλης, πίστεως.
λεπτομέρειες

γιος την σvμμετοχη του Ιλl ΣΟΥ στον

έορτασμο

του 1965 ως ΕΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ θα δημοσιεvθοίiν
στο πρώτο τευχος του έρχομένου ετους, ποu θα κυκλΟφορήση έvτος
του 'Ιανουαρίου.
Ύ-τrενθυμίζομεν στους ψίλους του ΙλΙΣΟΥ, οτι ΤΟ περι�δικό
ΤΟΥΣ θα γίνη άπο του 1965 ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ χωρiς ΚΑΜΜΙΑ ΑΥ
της συνδρομης για τους εως τώρα σvνδρομητας καi μέ ΕΚ
ΠΤΩΣ I Ν 50% για τους νέους συvδρομητάς, που θα έγγραψοίiν έvτος

ΞΗΣ I

του 'Ιανουαρίου. λε-πτο.μερείας περi
των ορωv συνδρομών 6λέπετε στην•
σελιδα 257 τού άνά χείρας τεύχους.
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το ΖΥΙiΙΠΑΝ

ΥΠΟ EYArrEΛOY ΑΡ. ΤΕΙΤΕ2ΝΗ
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ΙΑΝΟ ΙΑ
εΤναι ή λειτουργία
,
τοϋ έyικε;ψάλοv, καθ' ην, αί •δια τών
-αίσθfr::τεων είσεr-θοϋσαι παραστά
·-σιεις, ύψίcττανται την κατάλληλον
βάσαvον δια να πρ
, ακύψοvν αί έξ
αύτών σχετιrκαι κρίσεις. Τό υλικόν
· της διανοίας σ vλv-έγεται έ�κ τηc ψύ
. σεως και τας έν αύτ�;ι ύ�>ισταμένας
σχέσεις, αιτινες σχη1ματίζοvν παρα
cττάσ-εις προcτ.πιπτούσας
ε'ίτιε άιμέ
. σως ειτε έμιμέσωc είς τας αί.σθή. σεις μας
Ες τους ά:νSΙρώποvς ή διάνοια έiμ
. �ανί�εται ώς pυSiμι,στής, της ζωης.
Η δυναμιc τοϋ ένστίκτοv και έν γέ. vει αί φvσιr<αι τάσεις τίθενται υπο
τον εv.εγχον της άνθρωπίvης δια
νοίας
Ό ύπό της διανοίας άσκοίιμενος
.
έλεγχος έπι τών ψu:ηκών δυνάμεων
βαι:τίζεται είς τας άρχαc τοϋ ά\!3ρω
πισμοϋ .και άπο5ιλέπει είς την σ.κοπι
μοτr,τα τών ένεργειών τοϋ ανθρώ. που, βαίνει δέ παοαλλήλως, προς
τάς υπαγοοει:.::τεις της ψίι-:rεως, χω• ρις να ταύτιζε-ται πaντοτε προς
αύτάς.
Οϋτω είς τους άν9pώποι,ς ·�,έν σuμ
. 6αιvει ό,τι ικαι είς την νεχ<pαν ψύ::τιv
ιc.ίς την ό,οίαν ή άριμονια διατηρεί�
· ται ά:5ιατάρΏΙκτος ά
, πό αλλην κατεu
θuvτήριο1, γρα<μιμήν ιμ η διανοητικήν
· αλλ' έ. μ. ψ,πον έvώ οί νόμοι τηc π,λή,τ
·τουv μέlχpις σ:φανισ μοϋ, ό,τι θα έ
ξήρχετο της προδιαγεγραμμένης είς
aυτηv πορ:ιας
Είς τον &-,3pωπον υπεράνω τών
•φu-::τικών δι,νό,με
, ων Ϊσταται ή διά-

vοια, ητι,ς πpός ,καλυτέραν χρη:σιμο
ποίησιν των ψvσικώv δuvάιμεων, έ
πε
, μ,5αίνει και ιττpοσπαθεί να κατεvθύ
v� ταύτας προς ιμεγαλίιτερον δψελος
της άνθρωπότητος.
"Ει< παραλλήλου
,
&μως πρέιπει να ένε;pγη,
να ά
ποψεύγωvται σuvέτrειαι ·5λά6ης η ά
ψανισμ
, οϋ, τα όποία προκαιλουνται
έ'< της παρ,εκικλίσε;ως της τροιχιδ:ς,
την διποίαν θεμελιωδειc νόμοι της
άρμοινίας καθώοι.σαν.
Ν ο ϋ ς tΚατα flλάτωνα, vοϋς χα
ι
pαι,<τηρίζεται ή ύψίστη έ,ρ,γασία της
δ•ανοίας, κα<θ' ην ή δια τών δυνά
μ�ων της ψίισεως σvντελοvμέvη, έν
τ vJ έγκεψάλ� πεοαιτέρω έπτεξεργα
σια τών ,κρίσεων της διανοίας πpο
�ό),λΕ;ι τα σι,,μπεράσματα αίιτής, τα
ση-οτε;λοϋvτα τον νοϋν, ώς άνθοc και
καιρπόν τιϊς ζωης Ό vοϋς εΤvαι τό
ϋ·!ιtστον προιόν της ζωης έv τc;,
κ6::τομ�.
Δια να άσ.χοληθώμc
, v πεpι τώv ιcρί
σεc.:ν της διανοίας; αίτιw:ς στηpί
ζον::αι έ,πι της πραyιματικό
ι -τη•1Όc της
ί,ωr;ς ητις σ�λλcνδό.,vεται δια τών
aί?εrισεc.:ν, δέον όπως έρΞι,νήσωμεν
τauτr,v

ωστιε

Πραγιματιικότης ε1ναι ή ενvοια ή
όποία σχηιματίζεται κατόπιν τών δια
τών αίσ<θητηρίων ,μας λαμ6ανομένωv
άvτιλήιμc.:ν του περι5
, άλλοντός μας.
Όλων τών ά:νθ'ρώπωv αί αίσθή
σειc εΤναι της αύτης ποιό,τητος, της
αύτης έντά::τεως r<αι ύψ-ίστανται τας
, pά::τεις κcrτα τόJ αίιτόv
σ_ίιτας έπιδ
τι:,:>πΟJ και ι<α3' οίο1,•;,ήποτε τοπον
και χρc,νc-J,
Ή έπεξεργασία τοίιτc..'V vπό τη:;

ΙΛΙ.ΣΟ.Σ
διανοίας εΤναι πάντοτε ή αί,τή;
Μέχρι σήμερον ή Έιπιστήμη ά 
παντα άρνητικώς ε(ς τό: έρωτήματο
αύrά. Έπc•μένως ή πραγματικότης
εΤναι μόvον διό: το εrν άτομον, εΤναι
δέ αύrη πάντοτε διάφορος της πρα
γματιικότητος ένος άλλου. έφ' όσον,
ώς άπειδείΧ!θη, αί αίσθήσεις δεν με
τα6ι·6άζοuν ,καί δεν δiδοuν τήν αύ
τήν εi,'<όινα έονόc άντι-κειμένοu είς πάν
τα τό: άτομα.
Αί δuνό.•μεις τοϋ έγι.<εφαλοu, λει
τοuργοϋσαι έπί πραγματι,ωτήτc.:•J,
έφ' Ι:χ1ον διό: τών αίσ-θήσεων γίνον
ται νοηταί, σχηματίζουν τό:ς κρίσεις
της διανοίας. 'Εν τοιαύrη περιπτι:J
σει το ύλι•.<ον της διανοίας εΤναι μό
νον ή πpαγ'ματικότης Καί ό·μως ύ
πάρχοuν δύο μορψαί πραγματι,κο
τήτc.:J δι' ί:ι<α:τ
, τον άτcιμον. Ή πρα
yμα τ,ι<ότnς, ητιc έμq:ανίζεται είς τό
άτc·,.ιον Sιό: τώον αί•σ6ή,σεών τοu καί
ή έτέρα, ή ,έ.<ΙSηλοψένη 6ιό: τών ιφί
σεων •καί τών σι•,.ιπερασμάτων τώ,ν
άλλων άτόμων , με τήν διαφορό:ν ότι
αϋτη δει εΤναι πραγματικότης διό:
το
άτομον, διότι άντί<ειται προς
την έjινοιαν της άλη•::?,είας της ζωης
καί δέν υποπίπτει άμέσως είς τό:ς
αί•σθr'γ:τειc τοϋ άτόμοu, ώς έχει οίι'<Ο
δσιμηθη έν αύτώ Κατά συνέπειαν
αί πραιγματ11<6τητες τώον άλλων ά
τό,μων άποπλοίιν ύπόιS1;σιν, φαντα
σίαν διό: το άτομον Όμως καί- αύ
ταί αί ίιποθέσεις ,<αi Φαντασίαι ύπο
rπίπτοι., είς τό:ς αίσίπ)σεις, άρα ι<αί
αύrαi άποτελοϋν ί,,λιι<ον της διανοίας
τοϋ άτc.,,.ιοu.
Δvνόι;..ιε3α, δ61εν νό: είπω,.ιεν, κα
τόπιν αύτί::•J δτι ή διάνοια τρέφεται
α) έι< τi'ις ποαγιματιι<ότητος
τοϋ
σ1<επτc•μένοu άτ6;..ιοu, β) έ.< τών κρί
σεων της •διανοίας τών άλλc.:ον, δη,λα
δή της έvνοίας της πραγματιι<όιτη
τοc, την δποίαν έ·vouv οί άλλοι διό:
την ζωήν, γ) έ.< τώ ν ύπcθέσεων τοϋ
Ιδίου άτ6μοu καί δ) έκ τώον κρίσεων
καi ύποSέuεω,ν της Sιαvοίας τών άλ

λων.

Ή ψίσις έπροίκισε το άνθρώττι
vοv γένος μέ τοιαύτηv σύvSιεσιv δυ
νάμεων, ώστε έι< τών αίσΘητών νό:
προκαλοϋνται κρίσεις (διάνοια) καί
έκ
τώv κρίσεων
σιιμπεράσματα
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(νοίις). Τό: σι.ψπεράσματα τώ,ν κρί
σεων της διανοίας θό: εΤvαι έκε'ινα,
τό: όποΊα θό: άνυψώσοuv τόν &νθρω
πον μέχpι τοϋ Δη•μιοuργοϋ του, θα
δημιοuργήσοuν τήν εύτuχίαν του καi
θό: πραγματοποιήσουν τό ίδανικόι
του. Ταϋτα θό: έπιτεuχθοϋν, δταν ό
νοίις ,καθcδηγηθη νό: άi.<ολοι.ιθη τή,
�ύ:τιν του, �δηλαδή νό: λειτοuργη έ'ΙΤi
της διδοίι της ά vτικειιμενι,κης πραγ,.ια
τ t<ότητος ητις εΤναι ά'!Τηλλαγ,.ιέvη
ά,πο ,ήιJ πλάνην της δποίας, άπα
ραιτήτως, •μετέχει ή ί.lrι\j<οειμενικη
τοιαύτη
'Α,τ ιcει,μενική πραγ•μb:τικότης εΤ
�αι ή άλr,3ής μορφή τών δυνόιμεων τών
δημιοuργοι.•:τών τrιν παγι.<όσιμιον άρ
μονίαν καί πάσαν μορ�ι\ν τi!:; άp
μοvίας ταύτης. Όταν ταϋτα σι.μ
οοJν, τότε οί Nc μοι τnς φίισεωι, δaν
θό: κρ"μνίζοuν τό: οίι<dδομή•ματα τοϋ
vοίι οι:Sε θό: θέτουν φpαγ,.όJ εί;
τr,, πρόc5όv τοu, ώc συμβαίνει οvά
κι, δ νους παρ,:ι«λί�ει της ό5οϋ, της
άγούσης
πpός τήν άντιι<ειμε.,ικήν
πραγματι,κότητα
·ο ά,•::ρώπινος νοίις όλίγα ηρά
γματα γνe,;pίζει διό: τήv άvτικειμε
vικήν πραγιματιικότητα ή όιποία ε.ύ
ρ::,,..:ε,αι πέρ::,.ν τοίι πλανήΤΌu μας.
Αύτό: πού γve,;cpίζει εΤvαι σuιμπερά
σματα έl:αγcι,.ιενα
άπο τήv rτρα
γιματ. <ότητα όπως ήμεϊ<: τήν εχο
μεν άντιλη�3η είς τήv Γην, Sοθέv
τ:,ς ότι, μόνον μεpιικούς άπό τούς
6εμελ · <;εις vc ,.ι ους της φί:τεως yvc.:
ρίζει δ ά,? ;> ι... rτος, διό: την άντι«ει
με. •<ήv πραyιματιικότητα. Χαρα.cτη
ρiζονται δέ ώ, τοιοϋτοι οί νόμοι αύ
τοί, διότι δ άνί:;pώπινος vοίις έπr
κύρω:τε τό περιεχcι,.ιενοv αύτών με
μ ίαJ πεϊpσv aίώJc.:�. ΈνδΞχομέvωι,,
έ,cτός αι,τών, vό: ί.,πάρχοιιν καi &λλοι
v6μοι ,ούς δποίοuς δ άv,3ρώπιvος
νοϊι<: θό: έγvώpισεν άσvνει δήτως, άλ
λα δεν τούς crπει<,-\.Ιλuψεv αι<όιμη.
Ριι:,μιστής της ζωης είι: τήν Γή\ι
είς τό: πλαίσια τών φυσικών ιο,.ιωJ,
πάντοτε, εΤναι δ νοϋς. Αύτος όιδη
γοιί;..ι εvος άπο τήv πεϊpαν, προσπα
Sεϊ νό: έ�σ;τφαλίση τήν σuvτήρησιν
καi τήν
άvάπτuξιν τοϋ mt9pώτrou.
'Εvαcιμοvίζει "ΤΌς πpάξειc τοϋ άν
θρώποu με την φύσιν καi γενικώς_
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.iπι,διώκει να πρσσαvcrτολισθη δ cίv
··θρωιπος προς τον αι<οπόv του. Αύ
τος &μως δ νους δεν εΤ,ναι σ)νλο τί
παρα εvα μ
ι έpος της φύσ-εως, των
δυνάιμεωv, αίιrης, ,μία μορφή τω·,,
rι όποία δί<δει τήv ζωήν είς την Γην.
Μέ τήv ,βοήθειαv λοιποv του νου ό
άνθρωπος καί ,μέ την πεΊραν, ή ό
ποία περιέρχεrrαι είς ήιμό:ς άπο γε
νεάς είς yεvεάν, βαδίζει, άmοκα.λύ
πτωv τους ψι.ισικους νόμους και τα
μέσα έι<εΊνα που τον ι«rθοδηryουv εi:;
τον άληiθη προορισμόv του, f\τοι είς
τή,ν έναpμονισιν τηc ζωης πpος το
Σύμπαν. Ένίο'Τε δμως ό νους όέ:ν
βα13ίζει δια της εί.ιθείας προς το'J
π.ροορισιμόν τοιι ·διότι εΤναι άκ&μη
έσ1κοτισμέvος, οί όφ9αλμο1 ηΊς ψυ
Χ'lc τοιι δεν βιλέπ•ουv εύ.<ρινως προς
το , μέλλαv. 'Εκ του λόγου τούτου είς
τον νουν ειύρίσικ.ει καταψί,yισv, εί.ικό
λως ή πλάνη ικαί με βάσιν αύ'Τήv,
πολλάκις, ό α\Λθρωιπος βαtδίζει διά
φορον όιδον της του πpοορισιμου του.
Πολλάικις, άσυνειδήτως, ερ.χεται είς
άντίΙ:<ΞJ,ν π,pος τους
θ ε,μ ε,λιώδεις
Νόμοιις της ψύσεως καί άψαιvίζεται.
Μ?:. άπpοσάpμοσ'τσv καί άνε.ξέλι
κτοv νουν ό άνθ.ρωιπος είς το Σ ύμ
παν βαδίζει μέv προς τα πρόσω,
άλλα πάντοτε δια της πθλασμένης.
Μόνον δταιv yίνη σwειιδητή ή ι<ατά
στασιc της uπό.iρξεώς μας, &τι δη
λαδή είναι ενα μέρος της αύτης ού-σίας της αύrτης δυνάμεως του Σύμ-

· παντος, δ άνθpώπινος νοϋς ευρίσκει
τη,ν ,είιθείαν τήv σδη,yοΟσαv εις τΟΙ\/
προορισ�μόν του καί συναισθάνεται
δτι ή ϋπαρξίς του εΤναι έvιαία με
τον κόσμον και το ΣύμπτΟJV. Τότε
αί σκέψεις 1κατε1Jθί,vσνται ΠΡΟς τΟΙ\/
συ<ΟΠΟ της άΜθρώτrότητος, ή δρασις
τοιι ειχει ά!κατανίικητοv -δίιvCΧΙμιν, διότι
ή 5ύvαιμις αί.ιτη εΤvαι ,μία και ή αύ
τή με την δίιvαιμιν του Σίιμπ=ς,
τ α έργ α τ ο υ ε Τ v α ι
σ ο Φ ά,
μ ε y α
ύ ψ η λ ά,
λ ε ι ώ δ η.
'Α'ΠΟ την πηrγηιγ αί.ιτην άνέβιλυ
σαν τα εpyα που έJ5ryμιούρyησαν οί
σοψοί κ
, αί σί μΕJyαλοφυείς εις την
αίωνιότη,τα. Τα ερyα αίιτα του νου
τού αι19ρώπου, 1ΚCΧΙΤΟJΠ1λήσσου.v και
π,pα<αλουν ΤΟ!\/ θαι.ψασμον και τον
σε6ασ,μον. Προκαλουv σι,ιι�ινήiσεις,
χα.ράν, διότι μέισα τωv εχουν την
ψυχήν του Σύμπαντος.
υΟ,λαι αί 01Κ-έψεις αί.ιταί, αί yvώ
οτις δια την ζωήν, ή λει-rοι.ιρyία της
άνθρωπίνης διανοίας ,καί ή κατεύ
θυνσις αύτης, ψeρουν τσv νουν είς
r
τό έ<Πίη,ε,δον έικεί'νο &που τληροC<ται
με ,καΙS1αpοv φως, ωστε να βλέπη,
χωρίr ΤΤVΙάνηv, που σδηyεΊ ό δpόιμος,
χωρίς έJμπόδια στα μύχια της ού
σιας τοιι, στα μύχια του Σύμπαν
τος, σ-rήv αίωνιότητα ικαι να άποκα
λύπτη• Ό λ Ο V τ Ο Κ ά λ λ Ο ς
τ η ς ψ υ χ η ς του άνθρώπου.

ΕΥΑΓΠΕι'ΟΣ ΑΡ.
ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ
ι

ΕΑΝ ό άνθρωπος άyαπδ: το έπάγyελμά του, ασχετα με όποιαδή
--ποτε προσδοκία έπιτUΙχίας η φήμης, εΤναι Ι<λψrος των Θεωv,
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Η ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ
ΔΗΜ.

ΘΕ\[\.
Το
σu bχ�t.<ι:ι γι"J..

ΙΩΑΝΝΙΔΗ

'
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�� π:ι�οJ�ι1ζΗ:ιι σην:ι σ:ιν ά,;,ε
λε:; λ-Χι χυ-θ1.!·:ιε:ι:ι r1 σ'1..; ι<�χ::ι που
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χ�:; (ι; όπι:ιίΞ:; ε/.'jιJ/ ;Πtj;fj�'η στου�
1 [ <>·V-:ιγr;:.είr,ΙJ;
\iτ!χ στ fjν πχ:,1.νόητ! τΪj:; ά-:ώ 1, l[J.9.1.γ.ι:ι:,ε�ωι
�ι..�·.J.οι ογ!"J..:;
τ r,.<ε,
; ει· ι
ε ό
� �&. - . ,(�&ώ
ι�
, : , 1)
.ελΑειψι; :ιμεσω•ι πr,γω•ι επ:ι•ιω .<:ιι
στο ζ�τ·,�"J., 1.υ:ο. όπω:; λ:Χ.t στα
\
C ,. "'
,. ..
,
τοσ"J.. ':J..J ΑΧ, Π(.ιU Π:;'JΟ"J..λλ'JΊ!Χ! σα..ι
γ 1Η1> μ Ξ.:; τ'η:; 'Τ'r1 J.tσμεν η:; έ.<.Ξ.!νη:; έ
σωτ �t.<ή:;, �ιοί Ϊj:; \
�
\
'
για
J.ε,1 JΠ1..';;/,'.;Jι πr1 γε; α.:Ξ.σε:;
..
, i,,
11 J
γ�νΞ.' y�ι ι:ισ�y!"J.. τω
τ·rι ι
i:J.χγο:ιε:ων. γ:1.τt λ?'. ιzν1.. γ�:χ.πτο
\
"' ., (
Ο�Ί ε.:;.:ι-_χσs. o:..°u:; �Ξ.τχγεΊεσ�εjοιJ:;,
<ιΥ7Ξ. -:�.J u.:.γ-:ι.ιοJ ε.<.Ξ!'J:ιυ �tΟ'Χσ..<.:χ.
λeι·(.), ,:,.J-:. -:-ώ•ι i.J.s·σω•ι· u.χ��rι τών ,;ι;ιυ
11 !&.x•ι'J\J είνχϊ r;ώ; �εν bi iγ -;;'1..
φ:ιινετ;7-ι
,iλλά πι9:ι•ιώ-:ε?,ο
07t -:χ γ:ιχπτ-1 τοJ; εμε:νχ,ι στ,ου;
έσω--;s:ι:.(ο,υ:; χUι<λοv:; τ"Υj:; �χ ολη:;,
γtχτ·t οεν �:χ. Εr::ΞΠ$ νi ε�-θ.ου•ι σε
ο·φι;σιο-:·Ιj-:7. }\.Ο!'Ι"Ι) ητο ,:ιύτ-rι η
,, 'l.''i ,(7.t ειχε γι•;;.ι π:χ,iοοσις
<r�ι:; iσωτε�cκε:; 'Ετχι�ιs:;. 'Ίσω:;
γι:ι-;; η-:-:ιν ίJ :,,ύσ:; τώv iλη-Sειών
τέτeιt�, που οεν επ�e:Πε νi Οο�οϋν
σε t}Jz):; iνώ ... �μs:; ε�ω iπ(J τ!:;
�χολε;. Την ά,ι_η·ι :ιύ,η οέv την
t
,,....
t
\
""...
'� ,
�::;εy:.:χσε αλ/ ωσ-;-, χ:ιι ο ιοιο; ο

r'-

1,

t:ι·ι,

JI ΙJV. :ιγ ό,:ι; με -;-r, iπιγ:.:ιμμ:ιτιχό
,:,:ι J <(l'jU τ� πχντχ -:-ι:.,ί; πάσι ? ητi»;
''_\ν σήwΞJΧ ξε:;ΟJμε ι..iτι γtα
-τ-·r, ι φιλοσ� :,, ι':ι '!"W'I 11 υ-S.:ιγο?είω'Ι,
,
.
' ,
τ(J ειοuμs μχi,'sι � "'�'J �Ξ7χγΞ-νs�τε;
�
,
:r;J;, 11 υ·&.:ι;-:.,ειου; · η μη. .\.υτα
�μω; - που' ηλ-S:ι·ι σ,η 0·1μο1ιότη:α
οε, stιx: εσω-;sJ!.('Χ ζfι�t1 u.x:-x, '�A
j χ -χ έ=.ω�aJι.(ωτs:,-χ� Οπω:; π.χ.
λίγ:ι χοσμο-γονιχi χ:χί κοσμολ-ογι
.<1, α,ι yι:ι -:·rιι Ψ..,ι.�yο,ι:ι,
u.z-z Jιj'J..:;.(ωσ� ! Χ! -:-'J χν-:ιπεr.'JΨθος,
.(7.: μ/t!Ι-'1.., ί ιγχ ι.: χύ-:-2., γιά
,
-;�·u:; :ι:ιι � μ οίJ:;
ΙΙ :,iπsι Ομ ω:; ,,i σ·ημsιω,θfj πω ς
γι;- τον ΙL.,θ:χγο:;:ι .<:χι γιi την
,ιι1 οσο;ιι:ι των 11 .,J:ιγο:.εiων πολ
) :Χ. �ιο.;ν γ�:ιχψfι. τχ Οε πε:ιtσσότ�
:;χ χπο Π'JΛu μ ε-:χγενsστεJού:;, ο
πω; π χ. ει '11 i μs:.!.(t:H � ε�π/ χτω
·ιι.(Οt Γt' ,.�:ο �ει σ:χ"9·rιι.ε ΟίJν�"':')•ι ν:Χ. u.iθοJυ.Ξ, ειr:ω .(Xt γ!α, τί :;
έ.ξω:s.:,ιχ,; ;:.ιε; :·fι ; �ι. ολ fι ;, μΕ.
ι
,. ,. •
,
Ρ Ρ
o..s.?1.:,v:·r1 τ,., /..7.t Π"JΛ/ ';- ��χyμ χτα.
l\! ετσ: ,f}.2, τ. .. επε! Ψ1.. ειμιs-θ,. πο
λύ έ1tt;?JλX.(7t.(Ot,
'Η iν:ισύσ,:ισ!; -τ- ;1 ; Π �-θ:ιγηεr
όJ :ριλοσο�fχ; γ!i -;-:Χ, έ�ωτε�ιχα
-:ου.λ1ι.�σ70•1 ζη-:-·ή μ χτ
. χ \ γιχ-;-ί γιCΧ.
τ:Χ. έσω·τε�ικi� .(�θω:; είπ'J..μ ε� οεv
εΙνα.�
· ι μΠΟ:)Ξ� 1
• :Χ γινs.7χι λόγο;�
!,
..
,
ε�γ()ν ουσ.<01.0 π:ι:.:ι-π-ολυ. Χ�ε!
:χζ,τ:ιι μιi :ι�σ.·rι:·η χ:,ιτι.<·η. Μιχ
πολυ :ι�στ-ψη ,(7.! Π?λυ Π?Οσεχτι
Χ'fί, άλλ:L σηf.?ό•ιω; Κ7.! χiποι:z.
(
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;η
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ΛΙΣΟΣ
δμ ει::ιί: σ-:Ον έσωτε:ϊtσμό.
�
Ε/4εtv<ι:;
πr.ιU εγ?1.Ψε Π?ωτο ...
γύ�ω
1{Ιπό του; 11 υ-θ1γο:,είου;,
στ:χ !ιJ5, �τ1·1 ό πολ�ς Φιλ
. όλ;ο�,
Πε· �ιΠ�ι) συγ7.':J'J'JΟ:; ":'-OU �ωκ�α-τΊ},
οέ•ι ητι, 6έ61ι'Χ iμεσος μ"Χ-θη'
η:;
ου- .l ι ' 1.σ· :ι" ο . ΊΙ χν μ -)
-τ
-:
? � Λ u
-;
α.·λv-.., :ιπο -:01J� εξωτε�ιι.ου; μ1... �·1,
τcι; τη; �ι. ολη;
τούΗ;_ιστο•1 οσ:.ι
iγ,χφε "ησ'Χν ι.χi χύ7οϋ ζητ�μχτz
· \ποσπ-iσμ1τχ μόνον
έ!;ω•7ε,ιΧi.
cιπό οσχ εγ?'-'+ε έ;_ουν σω-θ'η. "Ι!:
γ�χΨ1·1 ι.'Χι με::χο: σύγι.,(Jνοι
ι,
λ;γο•,ι μ,Ξτ1.;1 ε•Jεσ-:ε::ιGιt τοϋ ιJ)ιλολ�
(JU ] ( ι.ι�>χ-γο:,ε:r,: γι:ι. την :pιλοσv
φf1. τή:; �ι. eιλ'fj:;. l{ι' χύτώ•ι μό1r.ιν
άπ?σ-πiσ· μ1.-;1. Jπ'Χ:ιιeιυ•ι.
ι,(),τeιι
J :ιι εγ:..χψχ--J
:J..πέιουν
riπό ,i ;,ό•ιιχ
:οϋ
Η J{) ηόJ1.
ποιιου: ,.ίά.νε: Οί ::\1'εοπJθ1γό?. ΕΙ•
<Η π Ί. τοϋ 1 'JJ 1iων:,; μ.Χ ; Π
· ο•
z�ι.ιν GOO πε:ιπ-,.., ι::;,ό·ηχ, -ο-ι
εο,;λχ-;ωνtι..οι iπΟ ί lω:; 10 χί
ώνε;.
"Ετσ: τ; ζ ήτΎjμ1. -;η: iν1.σvστά
σεω; ·61; :;�:λοσο:p:χ: έ!;1χο,λr,υ·S.εί
vO: μέ•,ι ,, Π{.ι/ υ ΟιJσκ-ολο.
Γνωμε ; ,ων ΊJ ..,θ,,.γο:,ειω·ν 'ε;_ο-.,,
'
,, p-.
μ,ειrιχ.φ::ι,ει σ-:1. ..?t0At1. -;ου:;_ ι..:χι' :χ''λ λοt ��ΑG·σοτ�ι .f} σ.;�,γ�:χ:pΞt:;, πotJ
οέ•ι 'ηJ'ΧV JJ υ'9-"Χγό;ο:Ο!. ΟΠω; Π /•
ό '\:ιισ το:έλ,1 :;. 6 .λιογε'J r1 :; ό ...:\.:χ
έ,-:-ιο:;. ό Ίω:χ•J·ι-r1 :; Σ: �Οχί�: χ.χ:
<ΧλJ ':Jt.

w..υ

η

η

;ι

ο�

"'\:; πi�eιu,;.1.ε }eιtπό•J. ύσ-τ-ε�χ άπΟ
α.ύτά.. το σ7ιμ�:ιν? θέμ1
- μχ:;. τΎj ι
ά.?t� ;L eιλογfχ, πeιύ, χχ.,9ώ: είπχμε
στην i,;;_-ή, ,όσο ·°f. μ ι Χ1Χοποιη-θη.
Γtχτί 'iι.ει ΟuστJJ_-ώ:; έπιχ�χτ·ήσεt
γι' χυτο η γ•ιώ:η, στ-ου; πολλούς
πω; 7:'-/.'- r,ί 11 υ..Sχγό:.ει<.ι: είzχν
τ11ν iντfλΎjψ:.
3:-ι τ:Χ. π�iγ:J.χτ�
τη :; ιJ)ύσΞω:; ε!•Jxt χχτχ1χευχσ�ένχ
' χ:,ι-θμη• •
, <, '
, • ψ·r,:pιχ
,�Ίπο 1;ι·,;ψου;.
χπο
τtχi, σiν
οί i:ιι�u.οί νιi
εlνχι Π�Cιtι..tσμέ•JQ� με ί3t,ό7ή,τες J
πε�:ρ
μ-χγιχέ:;. l{iτι �έ
. υσιι..Ε:;
-rοιο ομω; .,9,;_ ·η-;;χ•ι· iνiξιο τω•ι

ο..,ρ,..οη
η

Ηυ'9-�γο?οίων., 'Έτσι χχί έ.οω Π'Χ
. , ποU τ()
�Cι,υσια.ζετ-χt "!'Ο πε9ίε?ΥΟ
συνχ·ν,τουμε Χ1'ι ΧΛΛΟU επ:ιvω στι;
iποΟιΟόμε•ιε:; στοUς i?/.:Χίου:; ίΟ.έε;
γι:Χ. Οι2:.q>ο�χ iλλ:χ. ,9.iμ-χτ:χ. ίΟtω;
στi ζητ"� J.χ.τ:χ. τ"t):; λ1.τ::ι. εi:χ:; τους,
τi όπ?ί1 π�λυ λίγο 7} μάλλον• π1ν
τiπ"Χσι•1 �:ι.ου ι Χ'Χτ1•1ο0,η-θη. Τ•ο υς,
-θ�ω;οϋv i :ρ,ελεί; στiς γ•ιωιι..ς
το.J:;. έ•ιώ. χι' έΟώ �ίν,.� τb πε�ιε::.,
γο·, iπο, τ·tjν iλJ η με�ια ,9.1.��Χ-
ζeιvν χχι τιυ.οϋ•ι �-u.ε.ιr=.-χ το α�
ι.χί,; Εlλ η ν�ι.h π•ιεϋμ:χ.. T,oU:; ΧΧ�'Χ
ι.:,:νΟJν Χχi του; '9-'ΧUjLΧζουν. 'λ•ι7tνομ
, ;,. 1
..'iέν ·ησχ·ι λοιπο ι τόσο :i,3ύ•11-;;
· οι
σ· τ·�ν ι..?tσι του; ?ι ΙΙ υ,9.χγό�ειοι
γι i vi πιστ,εύο·υ •ι πώ:; οί :i:ιι·-θu.οι
:ιι π.J:Χ.γμ;τ:χ τό�? �ε?:ε�γ::ι ��L
��
ε1::.ω·ηι.1, ωστε μ 1υ·,ου, ·η Φυ'
.,
\λΟ,
�'Χ. �Jγ'Χ
;τ.ς.,, .,"L\)'
�t:; '!•:-' f-�•J•fι
ε•1•1ο�υσχ·ι, - Χχι 1J,o -;r, «1λλ(J»
ΠΧ?Χ ΠΟΙ υ 6χ-θύ
Του; α
,,..J
:ϊι�μού;. νt σo:pot έχ.είνοι -;oU: ε,_
'
,
ρ ...
\
•
,
π:ι�ν;ν σ :χν συμοολχ: σ:χ.v ει�ον:5�
των ο:χ:pο::ιων π:.:χ.γμ:χ.των χχι τω 1r
όντων τΎ}; <Dύσεω; χ,.; τΎ): έζ
, ελιχτιχΎj� 7ou:; χχ,τχσ-;
iλλα.
' iσεω:,
,�,χόμη χ.:χ.1 τή; Ουν-χμικΤj:;
;ξίχ;
τ· ο-ϋ π•,εύ,μ:χ.το:;. -πού S.ι.ε� έ.1-Ο·,1 λω�εί
ι.χι λειτου?γεί μέcr1 ,;τη Φύσι χχι
π:ιc,:ι3, εύει iπε!,:ι'Χ σε χόσμσ.J: Ε')ε:
ι..οu:;.
l(χτ:Χ. -0·; τ�όπον λοιπό•ι αυτον,
οί :t.?:·Sι:.ι.οι των Η υ-θη,:,ε:ω•ι πχί;
ένώ
ιr.ι·uν εν-νοι:ι
. Π ·Οι ό τ ·η t Cι ;,
στην :t.?ι,9μ·φ:χη Χ'Χί στcι μ"Χ-θημχ
, ν τη>J
τιι..:i. ι..:ι-θW:; ξέ:ιοvμε. •'iχ-ου
'i•ι·ιοι-:ι: ττ,; πο,σότητο;. Έοω λοι
πΟν είγχι ·i] Oιx:po?i xxt �ο χ.λειΟt
· :χι
τοϋ ζ-ητ·ήμm
- ο;. λύ.,ό :p1ν�,ώ'Ιsτ
'
. σ'
'
(\
Π?)\υ' ι..:χ.ν:χ.
�'Χ' χπο,
με�ιι..�' �Π?
· ϊ�. ... ...

-
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,
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1
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η
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Π J•θ,.γο?ε:ων κχι 1πο μεσμ1τ1
.
'
...
1
'
... , ...
::ιιχ.ε; ΠΑΤ��ο· φο�ιε:; Π-'JJ μα.:; οιοου•1
ώ,ισμέ•ιοι ,: :,;_1ίοι συγγ?1:pεί;. "Έ
τσι, _ό '\.
· Jtσ't?ttέλ·r1 ς στi «μετχ:pu
σ:χi» του μά; πλ·η,ο:pο:,εί γιi. τους:
i:,ι'9μους των Π.υ-θχγο,?είων. οτι
έχεtνοι έλεγ,.,; πώ; τΧ. Οιiψο,χ.
ο Ι'"ί'- τη; Φύσεω; εlνχι στ·ην ποι-
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χιλίχ. τ�υ:; ιriν -:ου; i?ι·tιμού:;.
' "
1
Τ
,
�ιΜ ιμη_σεc τχ. :·J�';- τ,χ�ιν ει•ιχc τω•;
:Χ.?t-θμω•ι». 1-,.ι.χ�·,1 , οπω; οί �?t-θμ1,ι
Τ
ρ ,.
,
Ι
ι
ι ,._.
\
εcνχ.ι •)χ.Αμεv�� σε μt-χ. �-χ:;ι που
a.ύξά.'Ιεc κ-χt τiλο; Οέν ει.ει, ετσc
χχ.ί -� Π(ιtΟ";'iΧ·'l χ.χτ'Χστ7.σι:; τω,;
όιχ.ψό?ι�ν π:;γμi:-ων τΤ,:; �"fι'μtουr
1
Ύt'-; -;·r1 ; Φυσεω; πχ:;'.ίυ-rι,.ζ.ει μι·.ι
χλcμiχωσι ΠΙ'jιό� 11τl'j:;, 1tl'jt) ·ήμπeιtεϊ
,,' χ.ύξiΨr1 iπs?tό?t07'1., &πει:ι'1.. Έ1tf:·fj:; � μχ{;·ητ·}1 ; -:Ι'jϋ t(ιιλ,/λ�ου, ό
Εί:ι?u-:ι:ι; ,·. πh -:-;,J 1�?6τωνχ,
γιi
vιχ. πχ:;χστ·;1 ΙJ'·η τ-ηv Π'.ίtοτιχ·η εν
νο.ια τών i?ι.)_J.ών, Ελ�γι:. πώ:; «σε
χ.ά�ε π�άγμχ i•ι-;ισ-;Ι'jtχϊί χ1.ί �π-:,
,,
•
(
,
\
...
... \
,,
, .(
�v,:ις 1 ::L?tΊJμl'j:;n _ ...1"'i/:'1.l')'r1 ο:� Χ�νοε
J
ημιου?γ·
,
χ
τ
χοvι
υσεω;
ε
;
r
Φ
ζ;::'
ο
' ,, ,.· . • " 1 < ' '
'�
;a.c μ� ε.νχ. Χ?t�μο. 11:;οι ο τα.ο�
1
,�Ι?t-θμο; πχ�:σ,,. το·ι ,.,1&:;ωπο , eι
Οεί•ιχ �Ον 'ίππο κ ι;ι.χ., �i·1 ε1.-f;μολο,
ι
( \
, ,
lr 1..{J \
γι-:ι, ��11
1.:γ1.
�J.� σ·,1 ,J.ε� 1. , � -v-ω:;
,
μιχλιστχ μ'Χ.; ο:ε1ω:; r, :'Ι:,�πιχ-:-ω
νιχό� ll :,6κ/.r;;, rJ-:h'ι ί�t� --:;•ι 11 υ
iπο3r,,[ιη ·η γ•ιώμ·r,
,θ,.γό?,. ΈΙ ;ι_.
e, #:Jit
{
-:ι\ -:ι• :ι:t,, Ι,Τ/ 1,�:; -;η:;
πω:; Ί1 π�ι:ι o
�
-r;
1
φιλοιr-οφ,:χ; σ:χ[ι·tιχ• ·,1 πη,.στχσι;
τ"η:;
ιrώι Οι-χψόtω·ι π:,1.γ μiτων
ιJ;ύαεω:;, πr;U έ..<; � iζ,::t :·1'1 Ου•11.μ,
Χ"� του; xx:iσ71.:t. !J.ξ i�t#&.u.f)ύς.
ιι'•Ε?ωπ,{)εί;
11 υ[/χγ6;χ; τi σο
φώτε?ι:ιν 7ών Ον:ω·ι. i?�-θμb:; έ::ρ·r1 >),
ΙΙ ?οσ,θέ:ει 0:J.ω:; Χ"J.t xi:t . &λλο
π<ι-U εlπ,::v ό ιι :.,,&,,.γό�:χ.�: ((Tt Ol
\
ι
•
•
•
'
οeυτε�vν it; σι:ι1Η1.'1. ? -:χ ο,ιομ-:ιτ:ι τGί:; Π?:χ.γμ1.σt #θi.J.i•ιo:;H. 'Ε�ώ
*!9ίγετ:χ.ι Ξν1. iλλο σπι:ι:)31.ί1 -θέμ-χ.
Τη :; έ•ινοt-χ:; a·riJ.,:3ή π:ιU εχουν �ά.
'
ι
•
�
'
'
Ρ'
οvομχτχ.
τ,.' οποιχ,
σ:·η' Ί χ�;ι:η
ο.�'Χ.Ι'.Ζ., έ,3ό-θ·r,σΧ'Ι Η:1. οι:,. :;� ο:χ 1t9ά.
γμ'-ΤΧ. έ•Ι'Ιr,ίχ; � έ•1•10:ών μάλλο"Ι,
,
,
. '
'
'
X'.J.t σ,ην πε?:-π,ωσ: χυ:η, ποιοη1τος. '.\λλ:ι' γι' χύτiι oz: σ·r,με?'Χ., γι' n'
υγ μ . ' ' <,' χ.
α.τι �,. νr: 1 , ε -:ιπι:ι -:ι:ι νεμ
�ε '-λΜ, με?Ο; ,ω•ι «μετχφυσι
χώv» του b ·.1�ιστο-;iλη; εzει Ύ?:J.
φει γιi ,ου; i?ι·S.μr,υ; τώv 1Ι υ-θιχ
γ-ορείωv, 071 -;ου; Ζ?Ύjσtμ?ΠΟt,()Uσχv
σά.ν είχό•ι�:; γti νi π:ι;χσ-�ήσ-ουν
<>χι μόvο•ν τηv ποιόπ1 ,χ -:-ώv Π?Χ
γμά.τω'ι, :Χ.λλi χχι -;C :; μετχ�ο,λΕ;
J
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Π':ιU GUJ.bxi·ιι:ιu•ι σ ,.,j:i. «'Εν �<;ις
ά.�ι-θ:-ι,Ιji; έ;6:ι..'Jυ•ι #�ι!(J)?εί-ι �:J.ljtώ..
'
Τ
ι
μ-:ι--:χ 71;ι; ι:ιυσ! κχι γcγνljμε•ιι:ιt:;)),
�έ Ξν1. iπlσπχσμχ πι;ύ εΊ'.Ξt σω
·θ.·η �π; :ι:ι b:�x;� , :'jϋ f[)ιλ'Jλ'Χοι>
,
«ΠC:?t ιf•υσ:,;,:;»
/. 111.yιε�ε:-χ!
χχ�:ι'
,ι
'
... \
( \
'
τ·
'1.
?t
οτt
� tι �7�Ι.
-:ιπ�:ε :ε·ι .ZJ'1. ·�7-χ:1
Κ.1.ι
'1'1-
0U'J"J.7fj'J •;Χ Χ'Χ.7'1'J'Jγ1 �·η
yvω:•&·r; zω:;ί; ,·ί;·ι ;ι_;·r,1: :ώ·ι ,._
:ιt,bμώ·ι H(),j γΧ� �r6-ι -:ε Ι'jύΟέ;
ι:ιύ-::. ·ι�·,,�ώ.J.Ξ•ι 'J'j:ε_
γ•ιω-r{)ώμ�·�
iνε•; i�:-�:J.-:ιϋη.
λΙi iιλ� οέ i�6τη/J'μ� ,ου 1),
ιJ) ti,όi χ�:;
�1::•1.:,:ι..::υΞ�.
:ι..,:-! -:ο•ιίζε,
1
:·r, Ι 1. :χ Π�U ε<_Ξ: rι ι?Τ1 t:; ,τώ:
�
:
.7
_
1.':ι!#Sι:J.ω•ι Χ1.t γ:1. -:·η•ι γ•ιωσ: / χο
μ·r. --:ή; ΠfJt6τ·fι71j:; -:ώ•ι ξ)::fω•; Π�'Χ
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'
Ρ--tl)ν • Ι.?!ΟΙ) εννοι:χ, τ·ην π -οιοτικη
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μέ τον 9 -;:ον α I θ?ω,;r;ο που 6?ίσr.ε
rrχι στ1:Χ. υ..υστ'J1�ι::ι r'O.)7 αύτσ. Ο!Ξν
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Π �t·1 ι.._Αεισου.υ.ε Ομω; τ f] σύντο
η �υτΊ) i·;�:ι..6πησ! Υ!� τούς ;_
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-Η Γ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟ-ΟΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Μετ' lμποδίων και lπιφυ).άξεων
παρασκευή Ηδια).όγου)) μέ τό Βα.τικανόν
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�
,- r..
,
σuγι.ε�:.ιμενχ ε?γ�,, εχ.ο·�λω-θ.
ε_:σχ"Ι
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ι..χt
-θεοΊ ογικών σuζητ-ί-1 :rεωι π�ο; -:-?εί;
χυ:ιfω:; Χ"1.τευ-ι9Uν�εt:; π:ιο:; τ'ην σε61.11;1-ιχν �ωμ:ιt�χ.1-θ(.ιλtχ·tj ν έ1-1-), �r;,
'
'
f)
,
,
ι::1•1 Χ7.t .π:ιο__:; �:χ.:; �εο1.σ�ι1.:; ει..χλ·ησ:'-;, χηιι :χ·1ι1;-rι κ:-ι.ι π )χι<J
:
_κ
;
ι.χθοι-ιι.·ην, ε,ε-θ tj ειωπιον των α
γίων rι�ών κχτ:χ ,όπου; έκι.λησι
ώ'Ι :ι.ί ί-μ.ών χjτώ·ι ώ; έι.. π�οσώ
πων χύ-:ώ·J, J:O ,τΎ)ν πλέον σvγχε
κ.:.:u.ε·ι fjν χuτη; 0 1},\Jn.
Ο:i,ω:. η -πχ�,ίίσ:χ η -μ ώ·ι Γ' πχ
'Jο .. ,θ.ό���ο; Οtiσκ.εψ�ς. έν τψ ,,9-εμ,:
τι τ(ιυ μ �::χ., -:fj; :ιωΙJ.χιvι..:χ.,θολιχη�
'
""
'
" .., ,
' , ,,
α
επι ισοι; ο ο ;,
ι.ι.
; ο: Λογ
, � ι
_οiJ, ..
?
� ι71�Η�
η/_θ-,, ει: -:-ηι :X�O/O.JfJ,:,1 XΠO:px
σt'J:
1) 'Η '\γίχ η�ων ·n�-θόοο1Ξ.ο:
Ί�ι.κλ.,,σfχ Ο:χι..71�ύσ.,.ει. 3-:t έπtθv
μεt π:Χ.ν�οτε τi:: με,θ' 3). ω I τών
χ� ιστι:•1ιι.�·1 ·�χκλ-,1 �ιών κ;χί '(�
� _ ο· ων γ
; σ εσ ι;. επ, t
_ :χ. _:χ�:χ.
χ _:
,ο 
μ t γ�
κοο�μ·!J τη; ε10-τ η το; ,ων Χ.,ισ,ιχ
νώ,, s·ι μι� ' \
· γιq. Κχθολικ'ίJ κχί
'\π��7ολικ'ίJ Έ'ι.ι.λ η σί q. -.οϋ K.J
�f�υ, χχτ:χ. -;0 :ι°ηu.χ .λύτοU ((ί'ν:χ. πά•;
'.ε; ε•ι ώσιν» ΙΊω:iν 17.21)
2' 'b:ν -:ώ πνεύu.χτ• -,ού�ω ·η
Λ.' 'έ,, .ι�όο� ][ χ/,:-θ6,3;ςο;,' �ιi
�
σ εΨι; _χπε:p,αι• -θ·η �Πε, ? τ_η; ::,γχπτι
:
Χ:.ισ-;-ου ι.χΛλιογει.χ; ,ω·ι οtΧΊG!
ιηι1.νι·ι.<ί'>ν σχέσεω•ι, ·η οέ Β'
1

οε

1

Η χ•ιο:.-θόοοςο;
, ' ,Διiσκεψι; ,ά.πεφάσισε ΧΧ, -:χ:.z·ην, tΊΧ Π?Οιrει"Ι'η ηl!_
οιά
Γωγ χι-οκ:χ
· ,9οΊ ικ'ίJ Έκκλ·ησί q.
λοΎ'Jν έ-πi ίσοι; 3·:;ο, ι:;
3) 'Η Γ' Π ανο�-θόοοξ,ος Διά\ ,,� ,
p ι νει τ_?JV
• ιχ),:χ,.ι,οα
1
�πχr
·η�·η εκσι.εψι;
;
πε:p
ΠΕ·?t του -θεμχτ<J.;
· .�χ::,.ι,εντ,,1
τούτου ,οϋ
οι:χλό -γου έπι-θυμίχν τη; ,'O?-θοοό1Ξ.ου , ·�χ�λ·,,σι-·
:χ.;, μΞ1)ε-τη:1.σ
Ο} τα ε�ι μ.ε�
:
:·οu; τοιυ1 -;ου, οι Ξ.Πt' ·στωσεν οτι ώ..;
κ.1.::.πο:_;Jο�ο; ε•J:J.jC.t; ενσ; π::ιγμχτtχ.,::.υ Jε')/vγ:ι..οϋ Οι:ιλό γ ου π��i
σ·τχ,χι η :χνiγκ·η τη; οεούσ·η; 'Πs<J
π:χ,χσι.ειιη; κχί τη; ο·rι μιου?γtχς
,ώ•ι ι.χ,χι λήλων σJΊ-θηκώ·ν.
4) 'Τuϋ.το aε\J ση.,J.χ{ν1Ξ.t 0-;ι �κi
στ-r, ,ων χ:χ,τ:χ τό-πο<1ς Όο-9οοόξων·
οε•ι εi,ι:χι έλευθέ,χ.
Έ•ιι.Ί, ησιω'Ι
ίν:χ. έΕ.χι..ολουJη, έξ :χ.ύ!τ'f}; χ.χι ού�
ι) έ1Ξ. ό,ιόμ. :χ.τ·ος σJ'Ιόλ�η;, ι.χ/),tε:
γ,;,Uσ
: ·χ i�ε.λ φ:ι..�; σι.έ::�ε:; !J:ετi τ �;.
Ρ�·.J.χιοι.,:χθ,�λικη
Ε,χι.Λ-r1 :rιχ;, εν
�.
,
1 Ξ1 t
οτι τοιουτοτ�c.ιπω;.
-τ�η Τεποι.. 9·ησ
Ούν:ι'Ι:χt
Οπω;
έ=.?υ•3ετε:ιω..ειώσι
f;�ιθ.J.::χ.fω; :ιί -ιUν � φ ::Jτi με•J:χ.ι 0;
σιε�ε!�t.
5) Έπί τψ σι.οπψ τού,φ χχι
π.�ο; ι.�λυτέ:χν έ�υ1t�,.,έτΎjσι,; τ�η;
iε:.ci, τχύ·η1 ; :ιπο-θεσεω;, ή Γ' 11 χ
ν,,-θό:,1:.ο; .lιiσι.εψ:;
J-Ποb:i)λει
τχί;,χχτi τόπο�; Ό,s9σ·οό!;οις Έ-ι....
. \
. \ .,
κΛησιχι; ·r1 J.u.ν την ε.Jzην οπω� με..
,
,
(!,
rι
ι ετη-c·ωσ:_ τ ι::ι.. χ�ν ε:ι.��τ� �c,υ- �Cι ε-·
....
μχ,ο: του οιχλογ-ου
τ?υτο-υ χπο οο
,9ο)όξου πλευ?ci;. i'Ιτχλλά.,:Jσωσt OS..
)"'
. - '
,
τωΨ
μ ετ:ιc.υ �υ:w ι τ� ΠΟjt3μ�τ:χ.
,μελε-:--ών χύτώ•ι κχί πiiσα•ι αλλ-rι 1
σ;_ο:τιχη•Ι πλ-τ1 :·G:pο,ί:χν
6) ιι):; ��(); το ,θiμ:χ. τ'Τ}; σU') 
;
_
""
'
zισ ;ω;
των -θεοι-ογ
· ·ητ·η
, :,κω•ι συζ
·σ •W'I μετχ.ξυ -.η; +,,J.Ξ-τέοχς Όο-θο
χχί τη; 'λγ
•οc,!;ο.J Έ,χκλησίχ;
γλιχ
, χνιχη; 'Ε· iι.κλησίχ;. ·η Γ' ΙΙ χ
v,, :,-θόοο-ςο; .lιi=χ.• ψι; :χπο:p:χσίζει.
χ) Τη'Ι α.μεσο·ι σύστχσι'Ι οιοο·θο
οάςου -θεcλο,γικ
· η; iπιη·οπη; έξ εί0!'1.WΙ,ι, -θεο- λόγων, ές ένο;
υ,έυι
;-.�tών Χι).τ' άνώτχτ-Ο') 3�tον έξ έ
χάιστ-η, ΌρJc.3ό,1:,ου
Έχχλησίας,.
(/

ι

'1
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ι

\

1

1

1
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ΙΛΙΣΟΣ
.;ιeιςιιζfjμένω•ι ·Jπ; τώ'Ι r.ιi.<.ειω·1 Έχ
χλ·φιων. ε) Τ·η,, κ� ,' i?:ι:η·ι .�πο0(.ιχ·flν ώ; Χ"J.-:χ),6γου συζ·, 1 τ·,1τέω ι
-θεu.�:ω'Ι, τhν Jπ; τ.οϋ ()ίκ(.ιυμε�ιt
Κ(Jϋ lf 1.τ:t:Χ.?/.εiι;ιυ, έπi -;·f1 b�σεc
'
-'
ι
τωΊ :J.ε/.?t τουjε
γs ,r:,με 1ιω11 σ'J�·η-;·ί-,σεω•,ι
χ. χ,:1.:ιτισ-�έ.Ψr:χ. :_οtι;ι�
,
εγκ"J.t?ΓJ'J Π?ι:ι τ·,,; ε�ι:ι·1.
. -_ _ γ) ΤΎ',·1
..
1
(
�:t.?=;�ω; τ�ν 'V'C/;ΛΟΎ,tκω-, μετα. τω ι
.\γγΛtΧ"J.νωv

συ�·r1 τ·r1 σεω,•ι

Π:ι(;Π"J.-

·�7.σκευ·/ιν -:-Ύj:; _\ιο:ι,&.ο06ξ'Jυ τ1.ύτ·r1 ;
Jέπt τ:ιfjπ·"η� έ'i -;6�ψ Χ1χi �.?6νφ ό
f,tσ·�·,,σ 'Jμε·Jψ Χ"J.-:ι:ιπι'Ι Χ"Jt'J'fj; συ·1ε·ι
"i'J·;1 ι::.ω; τώ'i έπt μi:ιι;ιυ:; '():ι-�r:.ι06ξω,, Ί�,αλ·φιω·ι κ�ί oJ -:Q•ι κ�
·-θt:.ι?tσμ;ν τ'rj; ·f1 :J.ε:ιομηιf1.; έ,ι&:ιζε
αι:; τώ•ι Οιμε�ών τούτω•ι ·9-εολr;γι
χώ ι συζ·r1τ·f1σεω·1 Χ"J..;6πιν κr;ι•ι'ΪΊ;
συ 1JΖ'J ι(.ι';ι σεω; με-:χ;υ '( ):ι�οΟ6ςeιJ
'J,:χ.χλγ1 σf�; χ.1.t '.\γγλtΚ:Χ.'Jtχ.·fι;.
7} Ώ; π�ό, οέ -:ό -ε.iμ τη; συ•ι,
J)σzω; 7ώ,1 -θεολr;γtκώ•;
συζ·,1 7 f1G1Ξων με-:-i τ"fi; -ί-1μzτiJ:χ.; '()=,-�eι
ι:ιο;�; �χκλ·φi1; .(�ί ,'iΊ; ll 1λ�ι
ox1.·!J;} !::;1 ; Ί�κ�λ·, 1 σf1.; .. ·f1 Γ' ιΙ 1.
,
ν'j· J·�o1'j;o; �!'ΧσχΞψ�; -χπι:ι91.σtζε.ι:
-χ) 'Γ·}1 J ;_J.εσον σU1�1.σtν �t'j:ι�ι:.ι3ό
�σ'J (·)ει:ιλ:ιγtκ'f1 ; "F-πι:'j�r:'Tj; έ� zί
�!,<(i;•; -�ε'.Jλόγων. � itt·Sιμό; κχi τi
π�6σω7:7. τών �π'Jfω•ι -�1 Κ1."�'j?t
σ•t..ώ1:·ι /: π; ΚfJ�Ψ;,; σ'Jνε.ψ;ο·fισεω;
με:1.�� -:ώ•J χχ:i :6πι;υ; '()?,,_9.ο06ξω•ι Ί�χκλ·r1 :tώ•J. b \ Τ·f'1ν �π' -χύ'
'
'7'1'1 ; σ Jσ:ημ1.τιχ·,1ν ΠJΙJΠ7.'j χσχ.ευ·ηv
�ώ1J ·ι >:ι-θοΟόζων -&έr:r�ων έν τ-χι;
1J.Ξi\l. Jύσ,.t; ,θεeιλσγtχ.1.t; σ�ζ·,1 :·ήιrεσι
iπ1 τ·fι biσ.H
-:-ώ•;
σJμ6ολιχ.ώ,1
Οο,,υ.,.::κά.ι•J χ.1.i λε!'":Ο'J'jγικών κεt
μi,;:Ο,, :τ1 ; lI �λ�ιοκ1-�ολ1κΤι; Έκ
χλ·rι'1f1.; :οϋ &:ι.?ι τοϋ3ε συγχ.ε.ν
τ'jω':)i ,::ι; �λ�χ.οϋ χ.1.i τώ1J iποτε
λεσυ.i:ω'-,. -;ώ•1 Π'jΙJγενεr:r-;έ:ων σΊ.ε.
τικώ" συζ·ητ-ήσ.�·ι ηί γ) ττl ν
V1.'j��·J -:ών με-:i τή; iΨ;tσ'":οf:,ι,ου
-&..ολογικη; έπιτ�οπη; τ η;
Π�σ'Jζ·ηλ χ ισχχ·.9 j λtχ.i-;; 'Εχ.χ.λϊ1 :τ!:χ.:;
��f'1 σΞων, κx:Gπt•J κ,;,ι·ιΎ'1 ; -;ώ·J 'Εχ
σ:.>'ίΞ ,ν'j·f'1 0Ξω; .i-<χ:έ'jω
χλ -,1 σ:ώ11
-θ,·1.
8) Έν -:sλ,ι ·ί-1 Τ?ίτη Π α"()ρ-

ε
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,.)6?r:ιξι:ι; 1ιiσ-<εψι; άπ.ι:ιφ χ ιrCζεt 0π�;: �) .\.ί _iπο?iσει� αίιηι . καί
,
το μ:r111υμ1. τ·Ιj:; 1ι χ σκεψεω; 'JΠΟ
ελ·,Ι'&.ωσι τ'ίJ .\.ύτQυ �ειοτiη1 ΙΙ �
·ιχγιrιπ1τι τψ Οίκου.μενικψ
11 �
τ�ιi�ι�η χ.1.ι τοί:; λσιπι:ιί; \.\γιωτά.
·:�ι:.
'()�·SοΟόιϊ'j(ιΚ'Χ·t..·�
1 ιυ.έ•1fJι-•
'
� τώ·ν
'
- κ:ι_'ι οΡ) πα._r:r:ιι
αι'
,_ς�ιJ ,,,i__;χ�Λ·r
., 1σcων
,1 ,
πΛ·�1 JΟ�(ι7ι:ιc πε?t -;ω•ι ε 1 τ·η �ι1.
σκεψει �πο,;ασισ-θεΨtW'Ι πα;,α.σ'Ί,ε
,S.ώσt τ1.ί:; ένΟι-χ�ε?.r;μέ·ι:ιι:; 'Ι�χ.χ.λ·rΓ
σf1..::; �πό τοϋ ()iκοuμε•Jιχ.οU ΙΙ 1.
:-1:1.�:,ι.εir;υ χ.1.:i τ'Χ b?ισ,5ιέντ1. κα.
τ χ λλ·ήλω:;η.
Ταυ-:-� iξαγγέλλ.ι:ιυσ� ·ί-ι ΙΙ �VO?
,��a�ξ'J; ·fιμώ 1 Οι'Χ.σχ.ε'fι:;, πέποt-Sεν
Οτt έλε:ίyθ·r, iπ; ι;.)εΙJϋ έν τψ €1γφ.
Τ·(ι 1t?r;σε.'J:,ι:fι τΎj; 'Εχ.κλ·rι σf1.; έ
σ:γ1:ιιγμέ1J'fι κ:ιt τ·fi Π?r;στ:ισί� τών
'
,
,
•
ι
κ:ιτ χ τοιπου; ποtμνιων ια.ντ1.ιποκtινε' '
Ρ
.,
'
'
11 κ:ιτ1.νr;.,Ι σ�εt κ:ιt α.:χ.ι
οι:ιυι.ομεν�,
ε
-: ,
1
1
,
•
ι
ι
\
γαπ·!). ε,ι ;'ιο:Ί1,ι π-ιευμ�το; κ�ι
χ:ι:ιΟιών έπι:ι�ε.ύ,θ,·,1 τ·fj,ι bΟόν τη:;
.(α-:αλλαγ'Ϊ',;, -=Ύί; ,;ιλό,Ί1 το;
κ�t
-;·(1 � i�;λ�eισύ1�·1ι; � 11 τ·fι �iλιχΞt,.;εί
π:-,ο- Π�'Ι-α- οι�·�ε 1.ι
�·�ι:ι:-,ωσ�·ι
•
, Ι
..
, '
�
Τ ;
ι
ε�; τ·fι'Ι 7Ξl.t"l.·r1•J :ω1 T.''X'ί':WV Ξ 1Jοτ·r1"::ι iν Χ:ιι1:ψ Ί·r1 σ-:.ιϋ -:ψ l(u'jfφ
•
•
Ι
• Τ
•
' ',_.
·rιμωJ. uυ ·r1 ι:ι�:;:ι ει; τι:ιυ; 1.�ων:ι;
iμ·f'ι •Jn.
1

1

..

;

I�i; -:-·fjν Γ' IJ xψ:.ι::,{J.6C(J�C"J σύνο
Οc.ι1J ελχb�·J μέ�,:ι; -:-i ll χτ�ι:χ.�:ι.εϊ�
· _\λ.::�χνl\.ω ,σ-;:χ.,:ινι:ιυπόλΞω;,
εί χ;,
'λ•ι-;ι:-,:ι.zi�;.
Ίε?ΟσQλύμω·ι. �.:::.b�x;, l) c.ιυμ:ι•1f1.;. Βουλγ χ·
�f:x.; xxl l)ωσσf:ι;. Ί�πf rΓrι ; ελ1.bο1;
με:.ι:ι; :x,,J:,;,xέ :p xλl'jt Ί�χ.χλτ1 1fχι. �πω; Κύπ�:-,�. ΙΙ ';λω·ιίχ;,
Τσq..ι•
Ρ
•
Ι)ιν�,:ι
. 1ι:)t:Χ.;,
-·
Γ ε �γ�:χ.;,
.
σι.ΙJοχι.�:χ.;.
�
Ί�λλi?ι:ι; πC,ιυ χ 11:Ξπ:ι,:,τωπ.::υ,θ·ησχ·1
�
..
'
\ ...
.
. ...
κι.·η;ιιχc.ιυ; χ.1.ι J.:χ.ι/1 π? Jιχπ�ε.πε.ι;
.
1

ο:

1

1

\

κι:ι�; ·9.s.f')J.O'(t:ι'J;.

T"f;
�{>-ι:.3ον έ:ι χι�έτ!σ:ι·J :ιί Ούο
ι
...
i •
υ. .::"ιiλχ: χε;>χι.:ιt
-;ι;υ σγ1 υ.ε�tνι:ιυ
1
'χ�·:,;.::� ι ,. J.ι:ϋ. � ();χo'j:J..:: Jtχ.ι; Ί1 J.
-=�::ι::ι:r1 ; '.\·J·r,ιχγ6�χ; χ χ; � ΙΙ i.
πχ: l [ xuλr,;,
-:η; Έλ-
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iλ ΙJ νικη; πολιτείας έχ,αι•?έτισα,1 έ'Ι
,θ.ουσιωοω; τ·η'Ι �ύνοδον.
α,α,θ.έ
τομεν, ι..·αοακτ·ΙJοι.στι�άς πεοικ-οπά.ς:
Ο Π \. ΤΡΙ ΡΧΗΣ: «'Εν, εύχα
pιστf� έι.. bα,θ.έων τ<j') Κυ?ί<ι> μετά
της Πε?t ημιiς 'Α γίας και Ίεο ιiς
· ·
Συ·νόοο1> χ αι?ετf,ζομε'Ι "-ίσίαν· �να?
ξι,1 έ?Ύασ·tW'I Γ' Π,α.νορ-θοiοόξο.υ
Διασκέψεως. 'Ολοψύχως εύχόμε-θα
οα.ψιλη εύλογία'Ι και ά-Ψtίληψιν Θε
ου έπί πά'Ιτα.ς 'Ύ'μα.;
άγαπητους
έν Χοιστω '.ΑJΟε
, λφους καί συλλει
το,υογ�υς 'ι..αί ποοσφιλ ·ημω'Ι
έν
Κυοίψ τέκνα
· είς κ:χ.οπ,οφόοον διετου
1=, αγωγην και διει..πεοαίωσιν·
ύπο της κα,θ.όλου ' \.γίας
·ΙJμω'Ι
'Οο,θ.,ο ό;ου, Έ κ}η
- σfας ,πι;στε,υ,θ.έv
�
_κ
τος )' μιν ιεοου ε?γου επ <ιικ,οδο
μ� της �οιστ�· α,ιι· r;η έ•�ότητ�ς. ΊΙ
ς_
χαοις του Κυοιο
, υ ·ΙJμω•ι l·ΙJσου- Χ·οι
στ<ιυ και
γάιπη του Θεου καί
JΊ ατοος Και η Κ·Otl'Ι·W'ltα το
, υ 'λ
γfου- Π νεύμ ατο
, ; εΥη μ ετά πάντω-ν
'Ύ.μ ώ ,ι·».
Ο ΠΑΠ.ΛΣ: «'λ'Ιαμιμ'Ιη.σκόμ�
'Ιος της
Π?Ο't'ΟΠης του ·Αποστό
λου Παύλου, «ά-λλήλων τ-ά bά.ο·ΙJ
6αστ&! οντες και ο-ίSτως ά•ι«πλη?ώ
σητε το'Ι νόμο,v του Χοιστ(}υ», τ<ιλ
μωμε
, "Ι 'Ιά �πολογίζωμε'Ι, σεb
, ασμι
ώτατοι και έν Χ?ιστφ άγα,πη,τοι
ά..Οελ φοι, έπi τ·ών �μετέοων
ποοσευ
.
χω'Ι, �'Ια ό J{,ύ?tΟζ οω:?ήiσηταJι '1μtν
,
,,
ι
\
τ�ΙJ� -:ι :rχι:;;�ιτη-τον· _χrJJριν ποος πισ-τ·Ι)ν εκτελεσιν της Δια.κονιας ει;
·fιν Π?Οώ�ισεν (l μ ά:; τό μυστήοιον
της ΠQΟ'ΙΟfας Αύτο
, υ.
ΕΠ,θ.ε η Κ,ηί:χ. Θε,οτόκος, ή κοιψη
μ·ητ·ΙJ? ημών. !ήν, έπιι..αλούμε,θ.α καί
εν
τi τ
α.
ς ζέσεω
τμ
�τ�
(:;�
� ��
,μs. � , Ύj�
·•ια ικετευ·ΙJ οια την α•ι«πτυξιν 'IJ·
'
'
'
,
'
μων εν πα'Ιτι και πα.ντ<ιτε
. εν τΊJ
άγάπΏ τού Υίου αύτης, .- ου Σωτη
οος και μόνου Κυ?ίου
- ·ημ.;�'Ι. Ε\'-θ.:
·iJ άγά1tη, iJ έκ της Τοαπέζης του
Κυ:.ιου :iντλουμέΨΙJ. •ιά. όο·ιιγ'Ω 'Η

π

η

ί� '

Ι

1

-

-

1

-

1

ι,

μα:;, �πω:;

ο,

ι.."J.ν

r

,

,ε;ασ"'·,1ν

,

,

IJfE:��)

τη�, ειν
πε�ισ:�ο"'ε,c.,J σπου·.)α.ζομεν
'
•
,
'
t
τ·ΙJ'Ι .:•ιοτ·ΙJτ:ι του Π'fουματος εν τψ
.
1τυν.aέσJJ.ψ της ΕtQ'fι'Ιης
, »

rτ.:..

ΣΤ. ΚΩΣ,Τ·Ο�ΠΟΎΆΟΣ:
πο,ηγος Έξωτ.?ιι..ων-) : Ό Οίκο�
- 
μενικος Π ΜQtά.Qχης συ,ι·έλ«bε. το
'
'
νο·rιμα τω'Ι και·ρω·ν, με τ·ΙJ'Ι Π?ωτο6ουλία'Ι του, νά. συγκαλέση τ·η•t
Διά.σκεψιν οιά. 'Ιά κα-θο-,ίη1, και b
Qr,υς ύπο
'Ο ? -θοο<ι
, του
, ς όπ
, υ;
, οίο
!;fα -θά. συ,νο-ιαλεχ-θη ίσοτίμως
'Ύ'πε'!-θύJJ, tσzι,
τοιν Κα-θολικι· σμόν.
'0(1-θοοοξία ούδέπο
έπίσης οτι
, τε
έτ·ή(Ιησε στά.σιν ά?νη.-.ικη'Ι οιά την,
ι�Ιποκατάστασι·ν
της Χ?tσ'Ιι·�νι ιη;Ι

·η

μs

·η

είς σχε
έ•ιότητος καί ά.ν,εφέ?-θη
τικiς Π?ωτοgουλίας �ης κ,αί έzα
οαι..τή?ισ,εν ώς γεγ-r>'Ιο; κ�φα.λαιώ
οους σηJJ,ασίας το 3-ι και
Έκ
κλησία της Ρώμη; «τεf,νε
, ι κ�ι αύ.
χε'i?α άοελφtΚΤι 'Ι» Π?Ος τ·η·, 'Α
νατολιι..
, η'Ι 'Εκκ.λησfα'/.

·η

τη

ΕΙπεν άκό�η Οτι ό λri.;; ε χ ε! ,5ε
μελιώσει μέσα του -.·ην
ανάγ ι. '}Ι·
συνε?γασίας του χριστιανι;,,�υ
κό
,σμου οιά. νά σ, μυ'Ι-θη κατά. των κη
Qυγμάτων του μίσους κ:ιί
i·Jε
iας πού ώ-θου'Ι το'Ι πλανήτη'! προ;;
'Ιέ-,,,1 π-ολεμtκή,1 πε·�tπέ-:ε�αν.
l\α:..
την οι�εbαίωσιν ΟΗ.
Κ· ατέλη!;ε
το ι
ή J'.υbέpΨΙJσt; ε, υχεται μ,α.ζι
έλληνικον, λ!αοv, νά έι..πληρώση ·ί-,
Διά.σκεψις κάπω άπο
φωτισμ!
νη ήγεσία του Πα-τ?tά?χου
τάς
Π?οσδο,κίας όλοκλ·ήQου της Χ?tστια
'/οσύνης.

-η;

με

με

τη

Λ. Α,ΚΡΙΤΑΣ
( 'Ύ'φυΙΠ<ιυ?γόι;.
ΙΙ αιοείας και Θ,·ΙJσκευμάτω'Ι) : ΊΙ•
του, κ:χ.ι σ· με?Ο
π,ω-τ·ο•οου J,ι
· 'Ι 'Ιε�
�
ας οοκιμασια, ς υψισταμενου Πα
τ?ια�ιχείου Κω,ιστα'Ιτινο-υπόλεως ύ-\ ,
10
ο:
πο �χ μ ι'ζει , ηΊ ε'Jο; η τα �;�ς
y �
,
-θοοοξιας. Εις την υπη?εσια.ν του,
ί�εώ.Οου; τΎ!; πα-γκοσ μ tου έ'νότ·ητος:.
, :χ.ι σ·ή ε�ον Ο,τι πολυτι
στ,:χ.τεύετι
μ
μότεQΟν· οια.-θέτ-ομε
. ν ,iιπό την ίσ
· το-
Q
Π?έπει
. ικήν μας ι..λ·ΙJ?Ο'Ιομfα•ι.
ΠQά.γ:J-α-ι. εΙπε, 'li -θεωοη-θη
ώ;·.
εύλογί:χ. Θεοϋ το γεγο•ιος οτι σ·ή
α.ίσ'!9 η ιr"J1
μ ε�ον· γl·νετχι εύ�ύ-τε�-Ο·'J
.είς ολον τον χ?ιστια•ιικον κό σμ οι\!,
·iJ ά.νά.γκη του διαλόγου και
τη;.
p

ι

-

,

Ι

Ι

ι

-

2ί9

ΙΛΙΣΟΣ
συvερyασίχ; ει; .<λίμα.<� οί.<ουμ�
vιχην .<χι η ίστι:,(ια. έ-πι-τά.ιrσει ση
μεyον οπω; α,9..,.;ο·ηy·,Ι'θ η ό σύy
Χ?Ονος .<eισμι:,; π�ό; τη•ι άιοιατά?:ι.
χτο•ι ένόττ1 τά το..ι, τη•ι σ.ο-ε),φοσύv-r,ιν .<:ι.ί τ·η•ι άyά;ι rιι Κ:ι.ί ό χ.
ι
'
..
r
'
'
υ,που·�yος ι.χτ.Αη,::;ε με ;::ι.ι.?ε-ι-ισμον
Πfό:; τοU:; σu'ΙεΟ�οu:;, το-υ:; όποίου:;
- εfπεν - ό?χμχτιζεται θεμελιω-τας ένος νέου .<όσμου.
ΜΙΧ. ΙΙ ΕΤΡΙ.lΗΣ ( Δ ήμαη_ος
Ρόοου· ):
«Σταu,οοQόμιον, όμολο
yο�J.ένω;, η l :)ooo;, μετ:ι.ςυ Άνα
-τολη; χ::ι.ι .l.;σ,εω;, ,ιμr,θείσ::ι. .<χί
ύπο τοϋ '-\.ποσ-;-ο)•ου τώ•ι 'Εθνών
11 :ι.ύλο.υ, οστι; ,ην ά.νοιςιν τοϋ 58
εφθ::ι.σε Ι εις J ώ ά�/.Μώς χ-:ι.ι .<α.
τόπι� εί; Ρόο· ον ΠQΟε�ι.όμεν•ος άπό
τ·ην Μ::ι.,ι
, εοοvί,:ι.ν. lI ,ος τιμ·ή,ν του
χαί σ·ήμε�ο·ι u.πά.Qι.ει στήλ η , η ό
,π,οί:ι. φέQει το o•toμ:i του. Μετά δύο
χρόνια, ο ηλ. το 60, 1Ξ,αν:χ.πέc9ασε
άπο το στ::t..JQΟΟ�όμι ό 1Ι αϋλος, δεμεν,,, ομως, τ·ηι• .pο,αν αυ,ην ;;.'Πο
τους Ρωμ::ι.ιου; μέ μια•ι μεyάλ·ην
crυνοο.είχν, οι ά τ·ην Ρώμ η•ι. Ά yα)
λια. χ-αί σεμνύ·�ετ:ιι η Ρόοο; έπι τίJ
π,οcryε•ιοu.έη) ,οι' α '-τ·η•Ι τιμΊ1
'Γό
σ-τ:χ,υροδ?ό,u.ι αjτο ςαν-α.ζη την ί
σ-τορίαν του. Ειμε·Sα 6έ6αιοι, οτι
συμ-πά.?εΟ,ον εzοντες το πνεύμα
"Αyιον, θα. οίχοοομήσητε τον
λίθον τον ,ά,ι �ο0yιιwιαίον τη; ΌQ-θο
δ()ξίας εί; παγχόσμιον χλίμαχα χαί
έμφαv,ίση-;ε :ιύτ Ι}ν Οχ , μόνο·v ώ:; Οι
δάσχ:χ.λο•ι τη; 7,ιστι-ανιχη; άλ·η-θ�ι
α.ς, άλλα χαί ώ; πρόμαχον της έ
λ�υ�ε�fας ι<.:χ.t τ'η:; άξfα:; -:ου άv
-θ-,ώπου .<χ
, ί π.,ό,9.υμ,ον οπως crυζ"Ι'ι
τήσ-η έπt ϊσοι� ο�οις τήv �πό πάν
-των των z?ισηανων άναμενομένην
έ•ιότη-τχ -τω•ι ούο τού-rω-ν μεγάλων
χ��σ-;-ιΣ'l�/4ών. έ/..J.λησtών, 7"η:; ?ω
μαιοχχ,θ.,:ιλ,ι.η; ι.αί ,η; / •ιχ,ο)ιι.η;
ό::,θο3ό�ι:ιιJ·: Έ ν. ό-;-Ύj!"�χ -θέλει ό χό
σμο;, ·fι Οέ μεγάλ η χύ�ή )έξι;
-σ�γχ�.νϊί :i: κ:�.� 3�χ:: . -:'η; σ·r,με�,ινη
· ; :χ.,,-θ�ωπο-: η-:ο::. ει:; �::')G·ΠOV ωστε ·η Αε::.ι; ενοτ· η; •ια εν)ιαφε,η
πλsοy οχι μό'ΙΟ'Ι την· έ·χ.<λησία'Ι,
,

tl

\

\

'

\

'

-το

1

1

t

-.

,,..

,

1

\

1

...

1

ιάλλα '1•:t είνχι η Οιε•,9. / ης Π,οσπά.
Jεια. με �'Ιtt.(.ε!μ ε•1σν τ.. }ιv, ε,1ωσι�
των λαω•/ ηος άπο υy·η'I· τοϋ Π J. 
ρηνι;ι
X
- έμου, οστι; έπι /. Ρ έu.
, ,οϋ Πολ
1
lft.ιt ώ:; tΤΠάθ·
τ,;,U Δ�μοι<
ι ) ε ,;,uς
έπί τ:t; -<Εο/Χ•λ-Χς rιμώ•ι»,
(('Εν οιαθέσει :χ.yαπ·η; ι.α.ί ει� η
νης Χρισ,του πpό; πάντ::ι.;, ει; τ�
ο•;ομ:ι. δέ του lI χτ�ο; ι.-:ι.ί τ,ι;ίί Υί
οϋ Χαί τοϋ 'Λ γιου Π•,εύμχτο;, ώ ;:
,έι.-π.�όσω.ποι ,η; Λt>τοϋ Θει,οτα.τη;
] [ χvαyιοτr1το;
:-- οϋ '·\.�ι.ιεπι·σι.ό
που τη; l\.ω•1;,τα1τι•1ουπόλεως, Νε
ας Ρώμ·,1; .<αι Οι,ιουμενιι.οϋ Πα
τ�ιά.,ι.-ου ι.. 'Α-θηναγό,?χ του λ',
Χ φύιrσομεν τ·ηι• ε•/Χ?ςι•ι τω'/ έρyα
σιών τη; Γ' έν Ρόοφ Πανορ-θοο6ξου, Δ;::ι.σ_-<έψεως,, - «Κύ,ιε μείνο-ι
μzθ ημω·ι. . ,,.
Μέ α�τ:χ.ς τ:χ.; φQάσεις, ό Μ η 
τ,οπο·λίτ- ·r1; 'Ηλιουπόλεω; Με) ιτω �
έι< .. ή,υξετ 'lν ε,1,χ�ζι /' τ'η:; �υνοΟΟ.)
χαι έν σ,;νε;_ειc+ άπηύ-θυνε ποόσ
.<λ-,.1σι•1 εύλχ�ιχη,1 οιά τη•ι ποαγμχ
τοποίησι•ι τοϋ ι.,ισ,ι:ι.νιι.οϋ
ο,α
μχτο; τΤj:; << μιά :; ποtμ'1·η:; �πο ένχ.
ποιμέv:χ.η π�ό:; Ολου:; τ,οU ς � ::-)χ·η
yου; των ι.,ιστιχνι.<ων, έχϊλ·r.σιων.
'Απχ,ι-θμώι τά; ουσχε.,ε. ια; αt_
- ισ-θου•ν οια.
όποίχι -θ:ι. ά-ιτιμεrιωπ
την π,χγμ,χτο-ποιησι•ι τοϋ ό,άμα
τ,ο:; :χ.Uιτ--ι:ιϋ, έτόνισε μετ-:ιιξU &λλω·1�
&τι:
1. « ΙΙ ,έπει ·ιά .ά,;αγνωQισ-θη ά
πb Ολ:�..:; τi:; πλευ?α:; Ο�ι '1 π,ο
πχγ:iνοχ ΧΧι ό π;ο:rηλυτισμος ε. ίναι
πλέον -iΠΎj::')z:χ.ιωμέν:χ.
· ι κχ! κχτχΟι
:ω.σμέν-αι.
.mό της ι.οιστι-α.νιχης
συνειοήσεω; χαι συντελΏϋιι, εί; τη•,
�
ι
ι
\
\
υ1,_ευ?υνσιν
του- ι.α.σμ
�τος χαι τη�
_ οuσπισ,
χυζησιν τη::
τιχς>>.
2. Νά οιαλυ-θοϋν τα σχότ·η ,η:;
......... ,..,
μισχΛΑc .. eι·=.,:χ.:.
3. τα_ γfνη σuγΧΞ?Χσμb; «τi1 πλχ·τωιιχ'Τj:; �
. ·�z.:-:-εχ:rο,ιcχ'η:;, τή;�εG)ογίχ; ,77J; \•1α.,;ολη;_χχί ττι,
·α,ιστο,ελειο., σι.εψεω; τη; Δυτι
χης Θεολογίχ;)).
1

0

ΙΛΙΣΟΣ

280

1 .• 1. 1.πc,ι.ομ.ισ-θου,1 οιο:ιγμ,ατα
() ') τi: Χιποτuι.ημένχ.:; έ'Ιω-τιχtΧ.ς ά
ποπ�ι�α:; του Π1.?Ελ�όντ>Ο:; 1 ΠΟυ ό,..
1
')
'
'
'
φ,:ι,�ν .: Ύ..ι ε.ι:; ε α·τΊ)•?tα χαι στο,�
,
;ιοu: ε::.ωει.κλησι1.στι· χους.
.
'
"j'�Π!σ r1:; f ..Jπεγ��μμ�ιrε:

,

,

t, 11,.� οΛον Ό,ι ηJ.ει :; πισ·τευ.ο
με"ι ο:ι η . \. να,ολιι.·η '0,-θόο�·ςο, :;
Ί�ι.ι.ι φια εί•ιαι
ί-1 «�Ιια,
'λγfα,
,
l\.α-&ολιι.η χ1.ι 'λποστο)-ιχή
Έχ..
1
"'
•
,
'
.(
ΧΛ 'ι�'tΧ. οc.ν ,1�ν,ουμε�v-: πχ,:ια. τα�..
τΎ.. �,ι Υ'Ιω,ισιJ.Ύ.τ
' Ύ. :η:;. Εχι.Λ·��ι
_ αλ-..
α:; χ·ιεJ:.ιισι.ον�:χ.t .ι.:χ.t εt: τ:χ.:;
λΎ.:; ι.z;ω:;ισ'.Ι.ΕνΎ..:; iπο fιΙJ.ιi: Έχ
«Δια
χλ- ,1-σ:α:;» Και π:·οσέ-θεσε:
, θ:χ..�i,, :Lκοbcμεν 711ν φω
τ?ϋ:η. ι.:ι
'ΙΎ)V ,ου Kυ?t(J<J: 'Εγώ :ρημ.l �μ"ίν
:Κ:Χ.! &.λλχ π�όt>:χ.τ1. 'ειω. & ο- ύ έσ-τt
ο μνη τ
έ -·
..
ι
..<_ Ϊj:; ;ι ι · � ::χ.ύ:1ι;ι>
\.νε.:ι;ε.,θη ει:; τ·ην σ<Jν:ι.ιτ·r1·σt'Ι
του O:ι.Q<J)J.EV!/.Oυ η ατ:;ι:ι:;zοv χ.
'λ-9.·ηναγό.,'J. ,ΙJ.ε τΟ'Ι Πχ.πΎ..ν, ·η ό1tof,., Οπω:; είπεν, άποτε· λεί ί·στο
·;;ιιλΟν γεyονΟς κ.1.ί ό:.ιόσ·ημο· ν εί:; τiς
σι.έσεt:; 'ίη:; }Ο:ιθ-οΟοΕ
- ):ι.ς μετ� της
Ρωμ-Ύ.ιΟι.Ύ.-θ-c-λιι.η:; Ί�ι.χ),ησιΎ.:;. «Είς
&ν
-τi fΙε�οσ1όλuu χ. π�οσέθεσε•ν,
'τ·ηλλ iγ·η ό • ισπΎ..·σμο, τ'r1 : Εο η'Ιης
Χ'J.l ".η; . .\_ Y'J..Π'f1:;- ,η: : \.'/ΗΟλης
'ΠJό:: τ�ν �Uσ:•). τό ίε�Ο·J
τοU
�·Ο χε:piλχιον τtθε:-.1.� ή0r1 εί:; τ·Ι)ν
-οιάs9εσιν των ·ο�9,ο6�ων Έ,ι.χλ·ησ:ών π�ό:; π/ή=..Ύj 1i�:�ποι r1σιν».
J

aε

\ί i.πο:p:ί:;ει:; της Γ' Π α'ιο,-θο
aόξ-ο-υ ...,<J,1ό·οr,υ lοεν ίι.Ύ..•VΟ1t{)fησαν
γε'!ιχά τή,ι χοινην γ'Ιώμη•ι, μάλισ-;-σ.
έξ α-ίτfΎ.. :; τω,1 οημοσιο-γpα·φιχων
ΠΑJη,09<>,ιων
ΠΕ?l των έ-σωτερι
/..ώV Οιlενέξεων μετ�ς
, υ τών άντt1tρο
σωπε.ιω,1 ΕΙν'J.
, ι γεγονό:; οτι ·η «λα
ιι.·η έι.ι.·λησία», i.π·ηλ)αγ1-1.έ,1η, ά.πό
,ου :; ψ'J.•l'J.τtσtJ.OJς ΠΞQΎ.σμέ IW'I α-ί
ώ� ω ι, :ίλλf x;l :χ.πό. σύ,γ/.ό�ν'J. ιrυμ
,
φο<>ν,Ύ.. τω'/ εχι.λ η. σιασ-;ιχων ο,γα
νώσεω'Ι.
έν·οιΎ..:pέ,ετ:χ.ι
γιά μια.
πλχτειά σ,:,νεν•ιό r,σι· των Έχχλ·η•
,
'
•ι
σtω'ί� 7η: ΟΠCΗΧ: τ·fιι'J εΙ..τ-Χ:rt'i Χα.-θώ,ισε πε,ισσότοο iπιτυ;_ω; ό οή
- . σάν Π'ΙΕ·,ψ'J.τιχη ή
μΎ.η_,ο:; Ρόοου
γεσιχ τη:; ολ·η:; εί�·η,ιιι.η :; συνε?γα
σίας τη: ,:,ιθ,ωπό,·ητ-ο:;. 'Από την
α.πο·ψ: :ιύ1τ-Ύj 1.ί έ·πι:Dυ).ά.ζει:; τΎj :; Γ'
Π 'J.'/O,-IJ.o3oςcυ �υνό,οοJ της Ρόδου
,
,
ιι
,
,
\
ια.πεγο·rι -:ε.�σχ} o=�u:; �πεJ;μεν:ι,ι- �α
,
.
π ,, οσφε, θ·Ω α,μεσΎ.. :ι.πο -.η'!
Ροδι>
το χέ,ι ".Tj:; :pιλtΎ..ς X'J.l της συζη
τ·fj·σεω:; 1tJO:; --11ν Ρώυ.·η. 'Δ.πΟ το
α.λ}ο μέ,ο:;, αuτη η λΎ.ιι.η Π,:ι
, 
γμ1τι/..ό-τη:; iνχμ�·Jε·τχι Οτι -θ&. έ
πη�εάση εU•;·οιλi τ:t.:: π�οσεzε'i'ς έ
ξε) f�ει:; .λιό�ι το -θε 'ί t/.Ο'i στ1 μεί,
•
r,
'
G•J OΛfj:; τη:: ι.ινl}σεω:; ειΨ:χ.t οτι ·η
Χ,ιστιΎ..νιχη Ε'ιότη:;
Ε-ΞΕΚΙ H
SE ΚΎ..ί -χ.σ:pΎ..λω�
π:;ο;_ω.,ήση,
εστω /1.! rlν τi Π:t-�όν�:ι f>�ήμ�τ�
μtι..�i.
εt,1·1.� ο�στ:χ·.ι(7ι1-i

,θ,.
ι.�ι

Ο ΜΟΝΟ Σ τύραννος, τον όποιον άνέχομαι σ' αύτον τον κόσμο
εΤναι ή έντός μου «ηρεμη μικρη ψωνή».
.ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ
ΜΗ γuρίζης και κομπάζης πως ό κόσμος σου χρωστάει. Τίποτε
δεν σου χρωστάει. Ο κόσμος 6ρισκόταν έδω πρωτος.
ΜΑΡΚ ΤΟΥΑΙΝ
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Δεκέμβριος: ό μήνας των δώρων

Ό ΙλΙΣΟΣ προετοιμάζει το δι
κό του δωρο προς τους καλους
φίλους του:
Με την είσοδο στο 1 9 6 5 δέ
ιιατον άπο της έκδόσεώς του

ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ
και θα έπιχειρήση αλμα νέας
προόδου εlς την ϋλην

Κάμετε καi σείς το καθηκον σας
'Ανανεώσατε

την συνδρομην σας

δια τό Νέον 'Έτος

έγκαίρως .

• Ή συνδρομη του I Λ I ΣΟΥ άπό τοίί 1965 θα εΤναι 60 Δρχ. Άλλα δια
--τούς ήδη σιινδρομητας θα διατηρηθη είς τοις 50 Δρχ.

Παρακαλοίίμεν

μην άμελήσετε τηv άποστολην της συνδρομης σας έvτός τοίί Ί ανουαρί
·.οι:, αν οχι άμέσως μετα την ληψιν τοίί δώρου έορτών. Ή εγκαιρος άπο
στολη

των

σι.οvδροιμων

άποτελει

άξιόlλογον

ΗΘΙ ΚΗΝ

και

Υ ΛΙΚΗΝ

,ένίσχυσιν.
'Επίσης έvδιαψερθητε δια την έγγραψην νέων συνδρομητών.
την διευκόλυνσιν σας

Δια

θα ίσχύσουν ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΟΝΟΝ

ΔΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ ΕΚΠΤΩΣΙΣ
ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ:

ΜΟΝΟΝ 30 Δρχ.

50 °0

ΔΙΑ

ΤΟΥΣ
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1. Ν. ΔΑΜΠΑΣΗ

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ
Ο ΕΛΕΑΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ
Α'
Υ!ός τοΟ Πύρητος, 'Ελεάτης (1), εύyενης την καταyω
yην και κληρονόμος πλούτου, ηκμασε κατά την 69ην όλυ
μπιάδα (504-501 π.Χ.) (2). Διετέλεσε μαθητης τοΟ Ξενο
φάνους, τοΟ Άναξιμάνδρου και τοΟ Πυθαγορείου Άμεινίου
τοΟ τελευταίου, πτωχοΟ άλλ' άξιολόyου, προτρέψαντος αυ
τόν ν' άκολουθήσn τόν ησυχον τοΟ φιλοσόφου βίον (3). Συνέ
γραψε «φυσιολοy[αν δι' έπων και άλλα τινά καταλογάδην»
(4), εΤχε μαθητάς τόν Έμπεδοκλέα τόν Άκραyαντϊνον, τόν·
Ζήνωνα τόν Έλεάτην και τόν Λεύκιππον τόν Έλεάτην η Μι
λήσιον (5) (6), ύπfjρξεν, άκόμη, νομοθέτης (7) και «τήν έαυ
τοΟ πατρίδα διεκόσμησε νόμοις άρίστοις» (8). Ουτος, ώς φη
μολογείται, εις πολιάν των έξήκοντα και πέντε έτων ήλικί
αν έπεσκέφθη, μετά τοΟ εύσταλοΟς τεσσαρακονταετοΟς Ζή
νωνος, τάς 'Αθήνας, κατά τινα των μεγάλων Παναθηναίων
έορτήν, δπου, άμφότεροι, έyνώρισαν τόν νεαρώτατον, τότε
Σωκράτην (9).
Ώς πρός τ' άληθοψανές των άνωτέρω πληροφοριών ,.
έφ' δσον ό Ξενοφάνης ηκμασε την 60ην όλυμπιάδα (540537 π. Χ.) (10) και δ 'Αναξίμανδρος περι τό 560 π. Χ. (11) ,..
εΤναι δυνατόν νά ύπfjρξαν διδάσκαλο[ του, ώς και δ Άμει1 ) Λω:ρέντης, Ν.: '5λέα, ή ·Πόλις της Λευκανίας έν 'Ιταλίςι: έπi τοϋ
ΝΕλου ποταιμοίί, κατοιι<ιηθείσα πpώτΟ'ΙΙ ίπrο τωιν Φωκαέων, περίψη•μος το
πά1λαι διά τηιν ,w-ουσιστηrτα τC:Ν κατοίκων της, είς την ιόποίαν ,έιyεννήθησa,,,
ol ψιιλόσσψοι Ζήνων καί Παpμενίιδης, οϊτιινες έσίιστησαν έινταϋθα, την λε
γοιμένην Έλεαrτι1κην σ1χαλήιν. (Όνομαστι,κόν, σ. 143. ΝΕικ,δ. 1837).
2) Έψ' οσΟ'ΙΙ ήλιικία της ά1<1μης τοϋ 6ίου θεωρείται το 40ον ετος ,.
θα έyεννήi,η ιπερί το 544-541 π Χ.
3) Διογένης Λαέρτιος: Θ', 21 ,23.
4) Σουίιδας: 'ιΕν λέξει
Παρμενίlδης.
5) Σι,μιπλιικιος: Φυσικά, 25, 9 και 28,4.
6) Διοywης Λαέρτιος: Η' ,55.
7) Διογένης Λαέρτιος: Θ' ,23.
8) Πλοίιταρχος: Προς Κοιλώτην, 1 1 26α.
9) Πλάτων: Παρμενίδης_ 127, bc.
1 Ο) Διογένης Λαέρτιος: Θ' ,20.
1 1 ) Δάμπcrοης, 1. Ν.: ΟΙ Μιλήσιοι, Πρόδρο μοι της Έπισ,ημονικης;
Ίαψικης Σκέψεως. «'5λληνικη 'Ιατρική», 32:3,1963.
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ν(ας, Μν θ' άνfjκεν ε!ς τούς πρεσβυτέρους Πυθαγορείους.
(12). Τό αύτό, έπίοης, δύναται νά !οχύοn και διά τούς μαθη
τάς του Έμπεδοκί\έα, Ζήνωνα και Λεύκιππον· τοΟ πρώτου,
άκμάσαντος περί τό 450 π. Χ. (13), τοΟ δευτέρου κατά την
79ην όλυμπιάδα (464-461 π. Χ.) (14) και τοΟ τρίτου περί τό,
430 π. Χ. (15). Ή μετά τοΟ Σωκράτους συνάντησις του, δμως,
tyε(ρει πολλάς άμψιβολίας, διότι, έψ' δσοv ουτος κατεδικά
σθη ε(ς θάνατον τό 399 π. Χ. έβδομηκοντούτης, έάν, δτε.
συνηvτήθη μετά τοΟ Παρμεν(δου ητο 18-20 έτ&ν, τότε τό
ύποτιθέμενον γεγονός θά ελαβε χώραν nερ! τό 451-449 π.
Χ. (16)· και έν τοιαύτn περιπτώσει, ό μέν Ζήνων θά ητο, τότε,.
δχι 40 έτ&ν, άλλά κατά 11-1 3 ετη πρεσβύτερος, ό δέ Παρ
μενίδης θά εΤχεν ύπερβη τό 90όν. Ε(ς την συνάντησιν ταύ-
την άναψερόμενος δέ ό Άθήναιος γράψει λοyοπαικτ&ν· «ώς.
άνέπλαττε Πλάτων πεπλασμένα θαύματα ε{δώς» (17).
Πότε άπέθανε, δέv εΤναι γνωστόν· τοΟ Διογένους Λα
ερτ(ου τόσον, δσον καί τοΟ Σουίδα, μη μνημονευόντων περί.
αύτοΟ.
'Έτερος Παρμενίδης ύπfjρξεν ό «ρήτωρ τεχνογρά
φος» (18).
Β'

Ό Παρμεν(δης «δισσηv εψη εΤναι την φιλοσοψίαν, την·
μέν κατ' άλήθειαν, την δέ κατά δόξαν» (19), διότι εΤvαι άνα·
yκαϊον νά yvωρ(σωμεν τόσον της άληθεlας τ' άοάλευτα μύ
χια (η την άλάθητον ούσlαν), δσον καt τάς σψαλεράς δοξα
σίας τ&ν θνητ&ν (20). Ή τοιαύτη άντlληψις τοϋ δοξαστοΟ,
12) Ή σχολή της Κρότωνος ίδρύθη ίrπό τοu Πυθσ:yόρου, κατό: τα
'Π'pωτα έτη της τυραννίδος τοί) Πολvκράττους (535-515 π.Χ.), ,μη άνε
χ,ομένου τό άνε,λεύθερσν rκαθοο-τώς της Σάμοu καi ,έ-γι<αταλείψαvrος την
πάτριον yfr,ι. tΔάμπασης, 1. Ν.: Πυθαγόρας , ό Ί δρυτης Φιλασσψιrκης
κα1 Ίαrrριrκης Σχολης. «'6λληνικη 'Ιατρική», 32:9, 1963). Έάν δ' ό
Άιμεινίαc uπηρξεν έκ των πρω,6ιιτέρων μαθητών τοu Πυθα-γάρου, θό:
έμα1&ητεuσ,ε παρ' αvτcί:ι πφi τό 530 π.Χ.
13) Δάμrττασης, 1. Ν.: '6μπε,δοκλης, ό 'Ακραγαντίνος Φιλόσοψσς καi
'Ιατρός. «'ιΕλληνικη Ίατρι,κή», 31:6,1962.
14) Διογένης Λαέρτιος: Θ' ,29 .
15) Free111e11, Κ.: Pι·e-Socnιtic l'hilosophers, p. 285. Ed. 19-1-6 ..
16) Bnrnct, J.: L' Anrore de la l'hilosophie Grecφ1e, p. 195 ..
Ed. 1919.
17) ',Α.θήναιος: ΙΑ', f.
18) Διογένης Λ�έρτιος: Θ' , 23.
19) Διογένης Λαέρτιος: Θ' ,22.
20) Πσρμενί,δης: Άrπόσπ. l.
» .... Χρεω δέ σε πάντα πυ9έχ:τθαι
ήμέιν άληθείης εύι<ιικιλέος άτρεμές ήτορ
ήδέ 6ροτων δόξας, ταίς οuκ ενι πίστις άληθής:t.
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λόγου ώς άσταθοΟς και τοΟ έπιστημονικοΟ ώς σταθεροΟ κρι
τηρίου άφίσταται της πίστεως πρός τό, ώς άνακριβές έκλαμ
βανόμενοv, α(tιθητόν (21) (22) καί αyει είς την μεταψυσικην
θεώρησιν τοΟ δντος ώς νοητικοΟ και τοΟ μη δντος ώς α(
σθητικοΟ (23). Καί «τό μέν δοξαστόν άβέβαιον καί πλαvη
τόν έv πάθεσι πολλοϊ:ς καί μεταβολαϊ:ς, τφ φθίνειν κα! τφ
αϋξεσθαι, και πρός αλλον αλλως εχειv, και μηδ' άεί πρός
τόν αύτόν ώσαύτως τη α(σθήσει· τοΟ vοητοΟ δ' ετερον εΤδος»
,(24), τό όποίοv
«ώς άyένητον έόν καί άνώλεθρόν έστιν,
έστι yάρ ούλομελές τε καί ά rρεμές ήδ' άτέλεστοv·
ούδέ ποτ' ην ούδ' εσται, έπί vOv εστιv όμοΟ παν,
,εν συνεχές... » (25).
Τό «έόν» είναι εν, τό παν, τό ύπάρχον, τετελεσμένον,
σφαιρικόν, άκινητον, συνεχώς ,τληρες, καί ούδέν πέραν αύ
τοΟ ύπάρχει· τό έόν οϋτε γίνεται οϋτε παύει νά ύφίσταται
•(26), έν cp τό «μη έόν» είναι τό μη ύπάρχοv. Ή τοιαύτη πε
,ρί ύπάρξεως καί μη ύπάρξεως δυίκότης, τοΟ άίδίου νοητοΟ •
καί τοΟ ψθαρτοΟ δοξαστοΟ έν τft φύσει, είναι έπιψαvειακή,
της ένικότητος μόνης ε[ς την πραγματικότητα άνταποκριvο·
,μενης. Οϋτω, τό κατά λόγον είναι εν, τά κατ' αϊσθησιν
πολλά καί αι α[τίαι καί άρχαί δύο· θερμόν καί ψυχρόν,
άνταποκρινόμενα πρός τό πΟρ καί την yηv (27), καί των ό·
ποίων <<τό μεν δημιουρyοΟ τάξιν εχειν, την δ' ϋλης» (28)
(Dιel':-, Η.
Fra�111 11te cle1 \"ω,okωt1J...e1, ,οι. r, p 210. Ecl. 1951),
παρα
Ev τώ ανωτέοω άποσπασ1ματι, άγτi «-Εύκι,,:.λέος άτpεμές»
Ω1e],,
άνσγραψ-εται «εύπειθέος chρε-μές» ύπο του Διογένους Λαερ.τί
ου (Θ',22) καi Σέξτου '5μπειρι.κου (,Προς Λσγιικους Α',111) καi «εύ
πειθi.ος άτρειμές» υπο του Πλουτάρχου (Προς Κολώτην, 114-δ).
21) Διογένης Λαέρτιος. ,Κριτήριον -δέ τον v-.όγον εtπε
σεις μη α-,φιοεϊς uποιοχειν (Θ',22).

τάς τ�ε αlσθή

22) Σέξτοc Εμηειρικος Του με.ν δοξα::rτού λόγου κατέγνω, φη•μί,
-δε του αΟ'θ:-νε'iς έχοντος ι,πολή 4J εις, τον δέ έπιστrιμονικον τουτεστι τον
όΙ31σmωτον, ιιπέS1ετο ,κριτήριον, όmοστάς ,καί της τών αiσθήσεων πίστε,ως (·Ποος
Λοyι-κους Α', 111)
23) Πλωτϊνος
εiς ταύτο σ-ι,vηγεν όν και νουν καi το δν Ού< έν
το;c αiσ-Sητοϊς έτιSετο ( Εννεάδες Ε',1 8 J
24) Πλούταο,χος Προς Κολώτην, 1114,y�δ μΕΙ<Jδ 1877
T
25) Παpμεvιδης
Απτcσ-π 7 (])1el�, Η. l•Ί,1�111ente cle1 \ orsok1·atιkι.ι, Η•!. 1, p. ης. ]-•,ι\. 19;1),
26) Sa1 tοιι, ( �- Inl1 οι\ ιιcι1011 tu t\1e Ηι�tor)' uf Sc1e11ce, νυ].
Ι. \>,'>, r-:ιl 1921
27) Αρ στοτελης
καί το έν ,μεν κατα λογο"ν, πλειω δέ ι<ατά την
-αισθ•μιv ύπcλαμ6ανων εΤναι, δύο τάς αiτίας καί δύο τάς άοχ
• άς πάλιν
τι6ησι, θερμον καί ψυχρον, οΤον -πυρ ..:αi γην (Μεταφυσικά Α' ,5)
28) Διογένης Λαέρτιος Θ' ,2.1
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«τό μέν ποιεϊv τό δέ πάσχειν)) (29)· Τό παν εfvαι «εν και
άκίνητον» (30) δπως και ή yη, την όποίαν «άπέψαινε σψαι
ροειδη και έν μέσψ> κειμέvηv (31).
Ή γένεσις τοΟ άνθρώπου προηλθεv έκ του ήλίοιι, δπου
τό θερμόν και τό ψuχρόν ύπάρχουσι και έξ ων τά πάντα έ
yένοντο (32). Ή έπί της yης ήλιακη έπίδραc ις έδημιούρyη
σεv άπό βορρa: μέ 'Ι τούς πρώτους αρρενας, μι;τέ χοντας του
έκ τοΟ ψuχροΟ πλεονάζοντος πυκvοΟ, άπό δέ του νότου, τάς
πρώτος θηλείας, μετεχούσας της έκ τοΟ θερμοΟ άραιότητος
(33), (34), (35)· δι' αύτό α! yuναϊκες εlvαι θερμότεραι τίJν άν
δρίJν. Ή εις θερμότητα ύπεροχή τοΟ γυναικείου φύλου δέν
ε!ναι μόνον εμψυτος, άλλ' όψείλε rαι και ε[ς την περίσσειαv
αίματος, διά τίJν καταμηνίων άποβαλλομένου (36). 'Εάν ή,
καταβολη τοΟ σπέρματος λάβn χώραν ε!ς τό δεt,ιόν μ έρος
της μήτρας, τ.:� yεvνηθησόμεvον τέκνον θά όμοιάοn του πα
τρός και θά εΙναι αρρεv- έάv δ' είς τό άριστερον, της μη·
τρός και θηλυ (37), (38), (39). Τό εμψ:..ιτον θφμόν εΤν .)'L ούσι·
29) Άοιστοτέλης · Περί Γενοοεως καί <t-3ο_οας Β ',3 3306
30) Σι,μπλί,<ιος- Φυ::rικά, 28,4.
31 ) Διογένης Λαέρτιος. 0',21.
�:2) Διογένης Λαέρτιος· Γένεσίν τ' άvcρώπωv έξ ήλίοu πρώτον γενέ01ίkχι· αί,τcv δέ ύπάρχειν θερμόv καί ψuχρόν, έξ ών τά πάντα σuνεστά
\"<Χι. (0',22).
�.:,) 'Αέτιος: Τά μέν πρός τοίς &ρκτοις αρρεvα 6λαστήσαι, τοϊι γάρ
-πι,•.<νού μετέχει πλείο'llος, τά δ ε: πρόc ταίς μεσημ6ρίαις θήλεα παρά τήν
άραιόrτητα. (Ε',7,2).
34) Γαληνός ...· πρός ταίς &c«τοις (τούς πρώτους) cίρρενας γίγνε
σθαι (έJ< τής yής), τοϊι πι,,κνοϊι μετέχειν πλείοvος τάς δέ θηλείας πρός
μe,ση<μ6ρίαν δι' άραιότητα. (Περί Φιλοσόφου 'Ιστορίας, τό,μ. 10', σ. 324,
Kιihn. Έ,<ι5 1830
35) Περι πι,κνώσεως καί άραιώσεως ώμίλησε πρώτος ό 'Αναξιμέ
νης, προ,<ειμέvοu, δμως, πεpί έvός στοιχειοu, τοϊι άέρος, δστιc πuκνού
μενος έ.λ<ύει τό ψuχρόν καί άpαιοG,μεvος τό Ε•ερμόv. (Δάμπασης_ 1 Ν.:
Οί Μ1.λ ή::rιοι, Πρόδρομοι τής 'Επιστημονικής Ία,ρικής Σ«έιμως «'Ελλη
vι,κή Ίατρ.κή'?, 32:3, 1963).
36) 'Αριστοτέλης: . .. οΤον Παομε,ίδης τάς yuναί.:ας τώv άv•δρών
θεpμοτέρας εί,αι φησι .<αί ετεpοί τιvες, ωc διά την 6εpμότητα καί πο
.λuαι•μοίοσαις γινομένων τwv γuναικειων. '5μπεΞοκλiiς δ� τούναντίοv. (Περί
Ζώων Μεοών Ε3 • .2 ο48α). Είς δ,τι άφορα είς τάς 6ιολογιι<άc: τοϊι Έμ11Θδοκλέοuς άντιλr,-vεις, δρα 1. Ν. Δάμπαση: 'Εμπεδοκλής, ό 'Ακραyαν
τϊνος Φ.,λό::rοφος καί 'Ιατρός. «'Ελληνική Ίατρι'<ή», 31.6, 1962.
37) 'Αέτιος: ... δταv μεν άπό τοϊι δεξιοϊι μέρους τής μήτρας ό γό
νοc άiπc.<ριθή, τοίς πατρ:Js•σιν, δταν δέ άπό τοϊι άριστεροϊι, ταίς μητρά
σιν cι,ιοια τά τέ,<-.,α y ίvεσ9αι. ( Ε', 1 l,2).
38) Γαληνός .. . δταν μέv άπό τών δεξιών μερC:v τό σπέρ•μα άπο1φιιθή τοίς πατρο:σιv, δταν δε: από άριστερώv ταίς μητράσιv. Περί Φ11<οσοiοu 'Ιστοο1ας, τόμ. 10', -σ 327, l(ιιl1n. '5<5 1830).
39) Γαληνός: Ό μέv yάp Πασμεvίδης οϋτως έ:φη· δεξιρεροίσι μεν
Κ'Ούροuς, λαιοϊσ1 δ' αύ κούρας. (Είς τό Ίππceφάτοuς Έπ1δη•μιώv ΣΤ�
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rώδους σημα::,ίας, διότι ή έλάττωσις αύτοD προκαλεί τό γη
φας (40) και, καrά συνέπειαν, ή έξάντλησίς του, τόν θάνα·
τον. "Εδρα του ήyεμονικοD - του νοητικοD της ψυχης ,·είναι ό θωραξ '(41), (42), (43). Τό νοείν είναι άπότοκον της
,άναλοyίας των δύο στοιχείων, θερμοϋ καί ψυχρ::>ϋ, τfjς δια·
νοίας άποβαινούσης καθαρωτέρας, δταν ύπερισχύn τό θερμόν·
πάντως, ή συμμετρία είναι άναyκαια (44). Ή μνή�η καί ή
λήθη έκ της κράσεως των στοιχείων τούτων προέρχονται·
πλήν ομως, εtς περιπτώσεις 'ίσης μείξεως, δεν }(αθώρισε ποια
έκ των δύο ύφίσται-α.ι (45). Λόyφ της συμμε,ρίας των πό·
φων έκάστης των αtσθήσΕων, τό κατά μέρος α(σθητόν έναρ
μόζεται είς τό ο(κεϊον α(σθητήριον (46), (47). Ή άντίληψις
των όρατων γίνεται διά των άφ' έκ ατερου των όφθαλμων
--έμπεμπομένων άκτίνων αϊτινες, προει<τεινόuεναι ώς α1 χεί·
,ρες, δ:rττονται είς τ' άντικείμενα του περιβάλλοντος (48). Ή
'Ύιπcιμv'lμα Β , τοιμ ΙΖα' σ 1 οσ2. Κιιhη. VΕι<Jδ 1828). vlδε ι<αί
,σπσσπ 1 Ϊσv παρα D1e1�
40) 'Αέτιος .
Γηρας γί·vωθαι πcφά τηιν του θερμοCι ύπόλειψιν.
(.Ε',30,4)
4 1) Αέτιος Έv όλω τώ θωραο<ι τό ήγεμσiίικόv (Δ',3 4).
42) ίαΛηνσς
(τα της ψu,χής ήγεψοvι<όv) Παρμεvίιδης καi 'Ε:πί·κοuρος εν ολω τώ θωοακι (Περι Φι'λοσοφοu 'Ιστορίας, τομ 10', σ 315,
Ε<,δ 1830)
Kn!1n
4::') Πφι ,ήyεμοvιιο<ου ποώτος ώμιλησε.v ό Άλκ,μαίων.. ( Δάμπασης,
1. Ν
'Αλφαιω111, ό Φι.λό:JΌψος καi '.Ερεvvη,της '1 ατρός <<' Ιλι,σός», 6:
'316, 19ό 1)
44) Θεόψραστος
οτι δuoiv 5vτοι στοιχειοιν κι::rτά το ύπ,ερ6άλλσν
·έσΤΙV η )Vω::τις έαν γαρ υτrεpαιρη ΤΟ 8.εpμΟV η το ψV)(pόv αλλην yινε
σ,6αι τη,� διαvοιαv, 6ελτιω εε και καθαρωτέραv τήv δια το θεομόv· οίι μην
•αλλσ <ai ταύτη,., ,δείσθαι τιvος συμμ�τρίας (,Περi Λίσθήσε• ως καi Αίσθη
τώv Α' ,3)
45) Οεοψραστος
ο<αi την μνι',μηv ι<αi την λήιθηv vπο τούτων γί1-ε:Jσθαι δια της κρασεως αν δ' ίσάζωσι τη •μίξ.ει πότερσν εσται φpονεϊv
·η ου. και τiς ή δια&ε.σις, ου5ε,v ετι διώpιο<.εv (Περι Αίσθήσεως καi Αί
σ-ΘητC:,ν Α',4)
46) Άε:τιος
παρα τάς σι,t-1•με,τ,οίαc των πόσων τάς κατά μiρος
-αίσθή::τεις yι<vε:Jσθαι του ωκείοu των αίσθη,rωv έJκάστοu έ•κάστη έvαρμότ
τοντος (Δ ,9,ο).
4ϊ) Πλην των Παpt-1ανιδου, 'Εμπεδοκλέους, >Αναξαγόροu, Δη,μσκ,ρί
Ι
·τοu, Επι,ο<ούροu ι<αi Ήρακλε ι δοu c"'vv ποιείται ·μνείαν ό 'Αέτιος άvvΥΤέ
·rω, πρώτος ό Άλ«μαίωv ώμίλησε περi πόρων, καi δη ώς μέσων δι' ων
Ύνώ::τιν του ε.vδι·«οCι έpΕjθίσματος έ:κάστοu των αί
ο έγι<έφαλος λαμ6ανει
1
. n,θηrτηριων (Δαμιπα::της, 1. Ν
Ά,λ.κμαίων. ό ΦιΜσοψος ,καί 'Ερευνη· της Ί ατρος «' Ι.λισος,>, 6 316, 1961)
48) 'Αέτιος ... ά«τϊνας ψησιν άψ' έrκ.ατέροu των όφθαλμων άποτaει
�ομέvας τοις 'Πεοασιν αίιτων ο1ονεί χειρών έπαφαΪς περικαθαπττούσας
-roίc έ,«τός σώμασι την άντιληψιν αυτών προς το όρατιικον ά ναδιδό ναι.
,(Δ', 13,9).
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-δρεξις προκαλείται έξ έλλείψεως τροφfjς (49). Ό νεκρός, τέ
λος, δέν άνrιλαμβάνεται τοΟ φωτός, της φωνfjς και της
-Θερμότητος, διότι, λόyφ της έκλε(ψεως του στοιχείου του
.:θερμου, ύπό τοΟ ψύχους και της σιωπης κατέχεται (50).
Γ'
Ό Παρμενίδης, άρνητης του κενοί}, έπρέσβευεν «ώς εν
·τε πάντα έστι και εστηκεν αύτό έν αύτφ ούκ εχον χώρrιν
έν ri κινείται» (51 )· «ενα τόν κόσμον... άyένητον και άtδιον
.και &φθαρτον» (52)· τά ούράνια σώματα «στεφάνους εΤναι
περιπεπλεyμένας, έπαλλήλους, την μέν έκ τοΟ άραιοΟ, την
-<>έ έκ του πυκνοο· μικτάς δέ αλλας έκ ψωτός και σκότους
μεcαξύ τούτων» (53). Έδέχετο, δμως, ώς άρχην και αtτ(αν
«κινήσεως και γενέσεως ύrτάρχειν, fjv τινα και δαίμονα κυ
βερνfjτιν καί κλnδοΟχον έπονομάζει Δίκην τε και 'Ανάγκην»
·(54). 'ΑΊωλουθωv οϋτω την ύλοζωtκην άντ(ληψιν των Μιλη·
-σίων (55). 'Εν τft Ίστορίι;χ δέ της Ίατρικfjς θεωρείται ώς συ
νεχιστης των έπι της φυσιοπαθολοyίας Πυθαγορείων καί 'Αλ·
κμαιωνείων, θά ήδυνάμεθα ν ά προσθέσωμεν, δοξασιών, δι'
,ων ή ύyε(α έξαρταται έκ της tσο;:ψοπίας των άντιθέτων
παραγόντων καί ή νόσος προκαλείται έκ της διαταραχης
ταύτης (56), (57).
49) 'Αέτιος: ...έλλείψει τροφής την δρεξιν γίνειστθαι. (Δ',9,14).
50) Θεόψρα1στος: ...τον νε.φόν φωτός μέν καi θε,ρμοίί καi ψωνης
,.(,U,< αί,σ6άνrο•θαι δια την ελλειψιν τοίί πupός, ψυχροίί δέ καi σιωτrης καi
,ωv έναντιον αίφθάνεσθαι. ( Περi Αiσθήσεως ,καi Αiσθητων Α' ,4).
51 ) Πλάτων: 0εαιτητος, 1 8Oε,3.
52) 'Αέτιος: Β',1,2 1<αi 4,11.·
53) 'Αέτιος: Β',7,1.
54) Άέτιος: Β',7,1.
5S) Δά.μπασης, 1. Ν.: Οί Μιλήσιοι, Πρόδρομοι της Έπιστημονι1<ης
.Ιαιτριι
...
κ1Ίς Σικέψεως. «'Εiλληνικη 'Ιατρική», 32:3, 1963.
56) Bnrnet, J.: .... de regcιι·der le, Hlee, physiologiqι1es cμ1' ex
posait Pnn11enιcle non cοιηιηe cle5 cnΓioςite, i�olees, ιηaίs co1nιne cles
jalons gr{ιce anxqnels ηοιιs pon\'ons retracer 1' origine et le cleve
Ioppeιnent ι\e !' ιιηe cles theorie.; n1cclicale, le, plns inflnenles, ce\
le qιti expliφιe Ia sante par 1' ecμιilibre ι\e factenrs opιJoses. (L' Au·
a-ore ιle Ia Philosophie C�recqne, p. 225. Ed. 1919).
57) Κατ' Άλκμαίωνα· <<της μέν ίιγ;είας εΤναι συν0κτιικην την iσονο
μ ίαιν τωv δυνάμεων, ίιγροίί, ξηροίί_ ψυχpοίί, θερμοίί, πι-κροίί, γλυκέος και
-τωv v-.οι'!Των, τη� δ' έν αί,rοΊς μοναpχίαν νόσου ποιητιικήν- ψθοροποιόν γαρ
.:έικCΧ'!'έpοu μοναpχίαν». ('Όpα ΔάiμπΟJΟη, Ι.Ν.: ΆλΚΙμαίων, δ ψιλόσοψος
.-<αi Έρευνηιτης Ίατpός. «'Ιλισός», 6:316, 1961).
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'Αδύνατον; '�Ισως...
Δύσκολον;Βεβαίωςr
'Αλλά, νομ
, ίζομεν οτι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ...
ΟΥΤΕ EiNAI
ΤΟ να στείλετε

ΔΥΣΚΟΛΟΝ...

είς τον

I Λ I Σ ΟΝ την

σuνδρQμήν σας

δια ΤΟ Νέοv

'Έτος ΚΑΙ να έγγράψετε Ο ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΝ ΕΝΑ σuνδρομητήν.

Δια

-rους παλαιους σuνδρομητάς, παρα την αίίξησιν των τεuχων κατα ΤΟ
1965, όπότε το περιοδι,κον γίνεται διμηνιαιον, ή σuνδρομη παραμέ
νει είς το αίιτο έπίπεδον:

50 �Χ-

Δια τούς νέους σuνδρομητας ΚΑΙ ΕΦ' ΟΣΟΝ έγγραφοuν έντος
του Ίανοuαρίο•u ΠΑΡ_ΕΧΕΤΑΙ ΕΚ.ΠΤΩΣΙΣ 50%, ητοι ή σuνδρομη θα
εiναι ΜΟΝΟΝ 30 Δρχ. δια τα 6 δεκά•δραχμα τεύχη.
ΧΩΡ I Σ την α-μεσον καί ζωηράν άνταπόκρισιν των σμν6ρομητων
μας, είς τους όποίοuς ηδη, κατά μέγα μέρος, όψείλεται ή ση1μεριν11;
πρόοδος του περιοδικοίi, θα εΤναι αληθινα προ6λη1ματικη ι\ έπι-ruχίο::
-rοίί νέου αλ,ματος προόδου. Περιμένομε λοιπόν..•

Παyκόσμιον Θ. Σvν;::δριον 1966

Ό πρόεδρος της Θεοσοψικης Έταιρίαc Ν. Σρί Ραμ άνεκοίνωσε
δτι σ�μψ{. ,α μί. τήν άτrόψασιι• τοίι Γενικού Σvμ6οvλίοu δπως σuνέλθη
στην iΞϊρc.",τrη, ο<ατα το ϊτος 1966, ενα Παγκόσμιον Σuνέδριον, Sιεξή
χ&η_σα J δ απραγματεύσεις, αl ό-ποίαι καί έσημείωσαν ί-κανο'Ποιητικην
έπιτι.χίαν. Το Σι.νεδριον θά σuνέλθη στο Σαλτσμποuργκ rίiς Α�:ττρί ·
ας ά'Πο 16 εως 24 Ί οuλίοu. Με τα περαιτέρω ζητήματα της Sιοργα
-ι,ώσεως τού Σu-ι,εδρίοu έπεψορτίσθη ό πρόεδρος της Εύpω'Παικης Όμο
σπο\δίας Θεοσcψικων 'Εταιρειών Τζων Κόατς. Άι:κετοί.ις μήνες ·,τρο
της ήμερομηνίας τού συνεδρίου θα άνακοινωθοCν αl λεπτcμ
, έρειαι, .'Jστε
θεόσcψοι άπο όλον τον κcσμον να δυνηθούν να παραστούν στο J'ι.νέ
δριον αι:τό.
"Ηδr έγνωσθη, οτι ή ήμερομηνία τού συνεδρίου κaθωρίσθη έ,
συναρτήσει προς το παγκοσ·μίοu ψήμης Φεστι6αλ l.άλτσμποupγ,<, rou
θ' άρχίση στuς 26 'Ιουλίου 1966, είς τρόπον ώστε ol 6:όσοφοι ,1ύΗ
δροι
εχοuν ολας τας ανέσεις διαμονής προ της σuρροίiς των .'πι01<επτων τοίι ψεστιcάλ, άλλά καί να παpατείνd·JV, έαν θέλουν, την δια•
μΟ'ΙΙήν των προς τrαρακολούθησιν τού ψεστι6άλ, χωρiς μεγάλη δαπάνη,

\·α
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Τροfή διά τήν σκέψιν
ΔΙΑΒΑΖΩ,

μελετω,

-rrάντc.:i, προσπαθω

να

εξετάζω,

άκροωμαι,

συλλογίζομαι,

να

σχημ
, ατίζω μια ίδέα εlς την όποίάν

και

προ

ιτεριέχετα,

<όσο γίvεται περισσότερο κοινός νοϋς.
λΑΦΑΓΙΕΤ
Ο1

�Ε Ο Σ ΟΦΟ I

άντιλαμ6ανόμενοι

τό

άπέραντο

της

άπόλuτης

-άλήθειας άποστρ-εφονται κάθε άπαίτησι για τό άλάθητο.
ΕλΕΝΑ ΜΠλΑΒΑΤΣΚΥ

το

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΟ

κcμμάτι της ζωης μας εϊν' αvτό που

.2,οϋ ι-ι ε με την καρδιά μας.
-zΙΝΑΡΑΓΙΑΝΤΑΣΑ
ΠFO<t-HTEIA:

Μέρα με την ήμέρα, α! ανόητοι έθνικιστικαi προ-

1ι<στο.λήιμις σβήνουν καi α! όξεϊαι αντιθέσεις έξαφ,ανίζονται ύπό τη�
-t-πίδρασι του Ει..ρωπαι,κοϋ πολιτισμοϋ. Μια μέρα, δεν θα ύπάρχοuν
στην Εύρώπη εθ·vη, παρα μονάχα κό 11: ματα.

ΕΡΡ I ΚΟΣ ΧΑ Ι·ΝΕ

ΤΙΠΟΤΕ το μεγάλο δεν έπετε.λέσθη δίχως έvθοuσιασιμό.
ΡΑΛΦ ΕΜΕΡΣΟΝ
ΟΤΑΝ ό &1,•θρc.:• πος άποφασίση ν' άρχιση την πρακτι,κη της θυ
σίας,

θα ε.κπαι/Ξεuση τcv · έαι..τό το,ι, ετσι ω,στε

κά8ε

ήμέρα να

την

σρχιζη ι,ί. μιο. πράξι άφιε.ρώσεως τοϋ έαuτοϋ του σ' 'Εκεϊvοv. 'Έ.πειτα
ζωης θ' άποτε
κά·8,ε σκέψις, κάθε λέξις, κάθε πραξις τη
_ ς καθημεριvης
,
:λοϋv μια θυσία - οχι χάριν άνταποδόσεως, ουτε και 'Προς ::κτέλεσιν
καθήκο·vτος, αλλα σαν εvας τρόπος ύπηρε,σίας, σε κάθε στιγμή, προς
-τόv Κύριον

ΑΝΝ I

ΜΠΕΖΑΝΤ

Ο Ι<ΟΣΜΟΣ δεν Θα σωθη, έqv κατ' άρχηv δύναται να σωθη, παρα
-άπι, τcuς ά,ιιπότα'(τοuς. Χωρίς αύτού c; , δεν

θα ύπηρχε

ουτε πολιτι

σμό ι, , οuτε τίΉοτε άπό δσο άγαπουμε καi δ•καιώvοuv την ϋπαρξί μας
-πάνω στη γη

Αυτοί. ο! άvuπότακτοι εϊναι τό αλας της γης. Avτoi

ς τοϋ Θεοϋ.
-ΣΤvαι οι τrράκτοι:ε
,

ΑΝΤΡΕ

ΖΙΝΤ
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:Η ΝΕΟΛΑΙΑ
'() ·.\με�tΧ:χ.νό :; -η,.9'JΠ{J�(/ :; τοϋ Κt
ΥfιμΧ,Ογ�iψ,υ Κέ?χ �τάγχλχ;, γυ
?fζ:ιγ:--χ:; τ�v χ.6σμο ώ; «πtεσ6-ευ
-;·f'1; κ.�λη:; ,&.ελ·ήσεω;», πέ::ι:χ.σε x.1.l
πό \"'Ιν '.\,�·i')•ι:χ..
Η�Ι�//i1 ;τε μ:χ.; - τοϋ ε1π:χ.,; Ύ!;, ,·η·ι iμι �?tΧΧ•ιιχ·η •ιεολχίχ )).
;,π·ή•ιη;σε:
- Οί νέοι σ' δλο τον κόσμο_ σε
γενι,κές ypα'μιμές, εΤναι ίδιοι. Θέιλω
δμως να πιστέψc:τε δτι ή νεολαία
-τής πατρίδος ιμοv μοιάζει πολu μέ
την δική σας. Μπορώ να πω δτι
.εΤvαι δ.μοιες.
Γeμότη
άvησvχίες,
πλη1μιμuρισ1μένη άπό δvναμιuμp ι<αi
έρωτη,ματικά. Χθες 5ρέθηΙ'<α στο πpο
-αύλιο τοίi Πανεπιστημίου σας. Μέ
περιεικι:•<.λωσαν άμέσως δΕΙΚάιδες ψοι
τητωv πού μοίi εκωιαν έικατοvτάιδες
.έρωτή:πωνJ Για χίλια δυο πράyμα
,α. Ήταν άνή::rvχοι, έπιθετ11κοi πολ
λές φορές - ιwσι,κα μέ την καλή
σημασία της λέξεως - ζητούσαν,
σιινεχως ζητοCισαv. �Ε6ΙλΕ.πες μια ό
λό.«ληρη κοινωνία πού παλλόταν ά
πο ζωντάνια. Μοίi άpεσw. Μέ γο
.ήτει.ισαν μέ τον δννα.μισμό τους. Οί
νέοι πρέ�ι να εΤvαι, έπ�αστ�ες ι
- Οι σ,χ,ισ.ιχε;
α•ιχφε�ουν
γιΧ μι� σημχντtκ11 =ιϋζησt
τ�1 ;
πχ!�!ΧΎJ,
έγχλτι μχτιχότητο; στι;
Hll.\. Πω; τή'Ι έc,ηγείτε;
- Δtν εχω ά�<ούσει κάτι τέτοιο.
nά1,•τως, &ν ύπάpχη, δεν νομίζω δτι...
uτrερτεροιιμε. Ή παιδιική έyικλrιμαιrι
.κότητα ίιπάρχει σέ δλες τiς χώρες
.καi προέρ,cc:ται άπό ενα αίσθτνμα ά6ε5αιότητος, πού κατέχει σiyμερα τα
νιάτα. Καi για vα την έξαλείψοι.ψε,
7Τpέπει να τούς δώσουμε σιγοvριά.
.�

1

κ,.;

ΙΕΡΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
τή:; κυ �ε?ν·f1 σ:ω:;
'Η :ίπόψχσι:;
·ιΧ έ.πtτ?iΨ·rι τόν Οι�?tσμο
ιε.?εω·ι
με μόνο Π?ΙjσΟν τb, �πολυ-τ·ί-,�tοι'),
... -fjμoτc κου...
σj'_'..ι�ε��
�
Π?Ο ε� :ιλ�εσc.
�
,
,
οι-:ιμ-:t(τ:J�t-:ι'ι τv:ιυ :χ.Λλστε
υπr.ιυρ
γοϋ Π χ:οεfχ; κχι θ?·φχευμiτω'Ι
χ. Rογιχτζ'ί-1 • «Τό μέτ?�'Ι τοϋ-rο
,ϊ V:tq)έ?εt ε! :; Q.,1λώσει:; του-,θi ;. ..
πι,?έ?·'i x:i.f?tCι•ι
πλΎ}γμ-χ έ•J-:x. 1Jiτtoν
7·f1 :; 'Εκκλ·,1 σf1.:; μ:�.:;. Ί·πΟ τi :; σ·η
μtΞ?t·ιi :; μ�?:;>ωτικ:ί:;, πολι-;ισ--;-ικ(Χ.;
1
κ:�.ί Χ'..ι!νωνιχ.i:; συν,Ε,ι·ήχ.-χ:;,
, ϊί 1-:r.t, �'
,
οι-:r. 11οτ1 τ(ιν οι πνευμ:�.-:-ιΧ'..ιt ποιμε•Jε:;
1

1

του

.

'ι i ε;J?fσχ.ω•ι-τ:�.ι εi:; τ·iιν
έσΊ.�Χ:τ·ΙJ i
μ'..ιj:ρω-;t.,<·η,i στ:ί�μ·rιν. έντελώ; ά.
·.fχ.:ι.•ιοι 1:i i•ι7�ποχ.�ι--.9vϋν εt:; τ·flν
b:i.� �-:'1-:·,, ν iιπ�στολ·ήν τω·ι. Οί ίε
:1:ί:; οδτοι Oz� μόνον "9i εΙν:�.ι ά•1ι
χ1.νοt '-ii .-iντιμετωπισ{.ι'Jν τ?ι σύγ
Ί.�Ον-:r. i,θiίστικi χ-:r.ι ύλιστικi ;,εύ
μ1τ1.. iλλi οUτε χ.:i.l :�.ύτ? τοUτο
-;-0 Εύχγγέλισ•J
Χ7.; τi π:�.τεtcκα
κεfμε-ιχ -ιi i•1,:λ·η,ιilου•1. .lιi του;
r,,
,
Λογ-;;υ; :χ.υ-:ου :; εt:; οΛ:χ.:; τ:χ.:; z?ιστι-χ•ιιχ.Χ;
bμολογf:χ.;,
-:oU:; κ-:r.θολ!
/..ΙJU :; . -;oU; Π?Ο-: :σ-τ:ί•J-;χ:; χ..λ.π. (J;
)
λεt:�υ?γοi -:-οϋ () ψfcrτου "έzουν ά
νωτέ?χν Θ�ολογ: κ·i}•J μό?:pωσιν)).
1

...

,

•

Ι

'

1

ι}-[ κυ-Οέ?ν-r1 σι:; �Ιν:ι.ι γεγονb; Οτι
i•ιχγχi�&ηκε -ιi �π�zω?ήσ·η στο
σημείο ι:Τ1 ; μο?,?ώσεω; τών ίε.?έ,
,,
...... '
'
ων, οιοτt '.JΠ;J.?i'_OU'i ποΛΛε; κε11ε;
-ι93σεt;. μiλιστ1. σέ πε{ιt(/·ι.έ:; τή:;
. Έ,1 τψ με.ο;χξύ ύπi?y_ουv
με.. �Ο?;Ου
�Πε?Ί.ίλ!σι
-�εσλόγοι
.�οιό?ισ,οι.
.\ύτοί -θέλ,ι;;υν •ιi y:·ιου•ι r.χ-θ·ηγ-η-

.
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' .......
'"
Ψ:ι. οι�:ισι.r.ιu,ι 1.ΠΟ εο�:ι:;
"Ι
,
Ι"
"
\
... ... ,
οι.: :ι�ο :χ.μοων�:; η ν-:ι., οtο:χ.σχeιυν
έξ iμ.ροτi:ων, Οηλ. 9i γίνουν :π:ι1t�Οε:;, i:νοϋ Οιο:ιt,σ,θ:Jί,,ι ι..:ι� Οi-σκ:ι·
λοι . σJγι: .�ο-ιω; 'Έ,11. · π�ι;�1<·r1μ.1. .

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ
ΑΠΗΛΛΑΓΗΣΑΝ ...
.λιά -\,ί
• -1 ::ιων J .G:iJ εν1.-1:1 9Ό άγ
τιS!iτωι, ι..:χιι 2'ι2 έπty.Jl:ιλτtι..ών,
oi 'ΕG:ι-χίeιι �'Π'ίl-/:ιγr,σ:χ.ν ώ:; l:ιο:;
:χ.πο --: ην ι..:χ.: r1y'J':.ιt"J.ν -;ών «στ:χ.u:ιω
:ων -:?ύ ·__1-r;σοϋ:). \.UτΤι "Υι�:') .μ,χ
:ιπs -;-:ι.,:; πι εο ι εν:υπωσt7.ι..'1:; :χ.πο
φ:ιc1zt:; τ"fj:; l\.:t.&.o) t.ι.-ί-1 :; �JνόΟου.
ΊΙ ψ,1 yΙJ:...ο?f:ι
iv:ιπ:.·:ιvωπ:.ύεt
τΤι J 7?tτ·rι ν έ�;Ο/.�'Ι 7ή:; Οι:ι/ rι:ι�
�εω:;
\:ι:ι..ω:;, :χ.•ιε,ιε:ιετ(.ι. ο-;ι ι:;161.Ί r,:ο: r1 ·,1&.-�ωπ6·-;r1 ; κ'-t rιι,ι
μο•ιο ι fjί Ί?·3:ι:ιίοι. είν:ιι JπεJ,δ!v, ,ι {.ι:;
Οιi -:fj, σ:ΑJ:.ωσt•ι �εωτε:.:χ. έι..Οj1 fj iνέ,.ι.::ιεν 0-;ι οί •;εοι Έ6:ι:χ.ίοι
οε,ι εt-ι:: ΟJ�χ-;�ν νχ :·ι:χ. 11',Ξ;J.:Χ.τt:
, -;-:ι., π:χ..._9·η του l\..u?:Ju
ζω ,::ιι οι:ι
]�:; --:i: ,σι>νομ:) :χ:.
1.ί όπc,ίχι
;t i � ;1 1.·5J.·r1 σ1.·1 ι. :x::i το•ι πχι:ι ϊ). ,.:)6,1-:1.
�Ξϊ::-έ.J.ό:ι:·ον. · .\.!J.ε:.
ιι.,.νCιι έπ:σ ι..·Cι
πο� ι.;ι σ·ημ1.-1τι�ο; :ί�ι-&μο; Εύ�ω
-π::ιιων ΠJCιJΟε,.,�ιι.ώ ι ί�:ι1.JJ.ώ'Ι, έζf,
" rισχ'/ οπ�:; "":"??πc,πο: rl θ η _'ι �ν )?
γφ ει.ο.... 'J/η ι.1.� ι.1.θ�,ισ&-·η οο;ι ,:Π7.·1-:· 1 z:; ol :Ε,Ο?�ίοι. μ·f} iνχ·θεμ,.:,ι
..
,
ζω•ι·�,.: πλεjν ω: Jπεu�Sι>νοι -:η:
σ-:7.υJώσ�ω:;.
()ϋτω. iπεφ7.σ:σ-&.·r1 , -:ε/ιχώ:;, Ο
-πω: (j;· (Ε6 .. χίο:. μή -θεω:,Qϋντ,.ι
(>πο τοϋ3, ε Jπεύ-t;v,;οι τΤ1 :; ·.9-εοχτο
νf,.:; ι.,.; ο; 1:ιω,.J.7.:Jι.:ι,θολιι..οί ι..·f1.
. .... .. 'ζΟιJ•ι
':ι�Ι-'Ξ:; ::ι1πo:p iuyo
' Jν ν::ι. JΠOOXUAt
.
,
. _ : ει:;
ο
μισ
iς
τώ·ν Χ?:
:;
τ
J
-::χ. ψι>ιz.
στι:�.νώ•ι, έν1. �1�fον -:ών tΕb:.1.ιων.
'() ΊΕλληνο:.-θόΟ.':ιΕ.ο:; π1.τ�ιi1:ιχ·rι;
�,1\.γ:-ι(J/ε�1.:; χ. Θεο3l·:ηο :; , έΟήλω
σε'ι Οτι. 1 Π?Ο:r
• π:χi/ει1. 1π1.λλ ηη;
7W'I 'Εb,1.ίων :ίπο -;ην εύ-&ύν-ην οιά
�"'ί··ι στ,.ύ=..ωσιν τ(Jϋ Χ:.ιστοϋ Ού•11.
τχ� ·ι� i�μ�νεvθ'Υj ώ5 u.ιi άνευ 0fWν ,: 11.γ-1ω�ισ:c ,<ιυ ;Jσ?:ι.ήλ
Εί; :i-ιnσί νωσι ν,
ο·ημοσιιεu-θ-iί... \

...

-

r

1

•

(j

'

σχ·ι ε!- :; τ?•J Τύ-πον, ό π7.τσι�':ιχ·ηι;.·
Θεο;όσιο:; έπ:κ':ιi·νει τ·ην �Ιπόψ1.σι 1ν τοϋ Β1.,-;ιχ1.,1οϋ τι;νίζω,1 οη
1.ύ,·η
•
α
'
,
,
'
<ιχν1τtΧQιτχι χ-υ-;·rι εις τχ ισ�Cι? tΧα.
.., ...
ι
'
•
-cεοc;._J.εν,χ ι.::ιι ει.; το· κειμ·ενον τη;Βι•b/ou».
�/ετι1 1.ώ :; ό ό�.. εJ.όΟοξο; π-χτ::!ά ... Ί r1 ; Ίε::?σολύμω,ι·
χ ΒενέΟ!κτο;
... ..
•
....
'
γ
τη:
ε)
, ηlωσεν οτt ·,1 ο:,:ι<η1:ιυ=.ις
l�:ι�Jλιι. fj:; ()iι.QJ!).E'ιt:t.'tj :; Σϋ'ΙόΟου
Οιi ';'Ού; �E b�xtrι.J:; «�ίν7.t ξi)'l
π:ιv: -;·/j·ι _\.νχ�οl·!.<ήν °()JθόΟοΕ.Gv
Ε,ι.ι./ r1 σ� '-"))>.
'Ομλώ-1 εί; Ρψ1.λΊ &y_ , bo,.iιv;
' � ο' Βε·ι�.οιι.
' :ο= ει' -;τ-1 :; 'ΙΞ;�.;�1.1' -ημ
,
π;;: «.λ·r,ι ,.;με•ι .,·ημοσ:ι:ι- οτι ·η Εκ
, 
ι.λησ!χ μ'-:; οU3εμf,.ν σι..εσιν ,'ει.ει
με τΤj J Οήλω,σtν)).
)E πf:·r1 :; ;·π? -:-·1\ν ε'/ l(η�ισιά
�ιχμ.ι:ινΎ',·1 τt:ι'J f) τ.χ::ι::i:.ι:rι:; . \./ε
=.,.ν3:.ΞtΧ:;, Χ�ιστο,;;ό:ιο :; , έ-�εΟωσε
την ι.:ι,ωθι άν1.ι.οινωσιν:
ιι 1) J. ·r1 JΟ,fJ:ιΎ/Sέν•:ε:; !J.ετ" iγ1.,f1.-·
ι<τ·fjσεω:;. Οτι -.
· ο lJ x-:,xC-:1μι:;•J �υ
'1.:0,ιον :η; Κ1.·9�λιι η; ·�ι.κλ·φι-;
1.:. r;.;,,ιu, -&r.ιν π��σ:;,1.τω; εν Β1.,ι-
·1-::ινψ. a�i 0γ1,λώσεώ: -:-ι:ιυ ΧΎjJ�σσεt
.: ..9,ώοv:; τοU :; Ί(.ιu3χ:ου:; τΤ1 :; έ.,:ιχΤι :;
�η:; σ-:1..ύ:)ώ'1Ξ· ω:; τc;ϋ Σω-;"fj;ο: f1μων ΊΤ1 :rι:ιϋ Χ?:στ(Jϋ. ·ί-jμεί; ΙΙ άπ::ις·
) -\.λεξ:χ.•JΟ�ε::ι�
ι.χ1 ΙΙ ,:·τ?:±;ι·rι;
χ:ι.: π:iση; -\. ;o ?t.<'Tj:; Χ:)�V-7�9ό:ιο:.
Β'. οτ,.λr.:::J.εν, οτ: ι.1.r1.3- ιι.άζο,ι.,ν
,
,
ι
ι
,
'
Ρ
τ·rι·ι χποyι,.σ-:ν τχυ:ην ω:; α'Jτιο1.�'JQ.Jσ1.1 ει:; -:'Χ:; t.\.γ:χ:; :,ιμώ'J Γ�1.
:;,ά; 1.1.ί
'Ιε�Ο'Ι
Εύηγiιιο ι.
κ1.-θ-' α
έ-ιοι_η -;ων Ίοu31.ίων g,._
:.ύ•Jεt τοU:; στΧιJ?ωτi :; τοϋ l(υ:ιi�.}.
1.1.ί -;oU:; iπογόνου:; ,.υτων.
Είμε-θ1. -:Tj; γνώμ·r1 :. Οτι ·η iπό
yl:t J!:; χϋτ·η �i Π?οχχλέσΊ'1 έμπ6'0ιχ
' 1V Π:iΟσΠΧ'
. τηΊ
'
' λΟUνο JU'_J.εVT
:Χ.ΧΟ
ει�:;
• οτη:ος τών έχκλ�, -ΕJ.ειχν τ°fj :; s:ν·
1
σιώ'ΙΗ
ΑΝΑΘ>ΕΩΡΗΣ I Σ
1

1

'Ι

,ο

1

ΤΗΣ ΔΙ ΚΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ;

Κ1.-;:χ τη'/ Οίχι;υμε•ιικ·η σύνο:3οτων Κ1.-θ,ολιχώ,1, ό �ν,ιπ?όσωιπο:
τοϋ έπισχό-που τοϋ Στ?1.σgού�γου.

ΙΛΙΣΟΣ
�χ.ίο. -�λτσιyκε? έζ-�τησε τη•ι ά·η.
-θ.ώ?·ησι•; τ'ί;; κ,.-;-�οίκ·r.; τοϋ Γ1λιλ1ίου �π; τη; Κ1Jολικ'iΊ; έκκλ·r,
σί�;. 'Η πε?ίπ-;ωσι; τοϋ 1'1λιλ1ί
ου, έ-;όνισεν � 'Έλ-:-σιγκεt1, .fJ.εω
�είτ1ι μέχtt σ·ί-1 μεft:ιν
ώ; σύμ;ο
λο•ι τώ•ι έσ?1λu.ένω•1 σz έσεω•ι :χ-ί
""'i
- ,'
οποι�ι υφιστ1ν-τ1ι μετ�c;υ τ·r,; εκχλ·φ:1; κ�ί τη; έπιστήμ·,,;. .lιά
�·fι ν λυπ·r1?i'i έχ�ίΨt1'i
Χ7.τ1Qίχη'J
τι:ιϋ μεγiλι:ιυ l,χλ�λ-χtι:ιυ Οέ•J έ;ό.f,ι·η
όυ,r-:�χc�; μέΊ.?t :ι'jϋaε χ.1μμί1 ίχ1νοπι:ιι·,1σις.
'() "Ελτσιγι.ε? σ'JJέστ·r,σεv
εν
crυνεχε; q. -:-Ύ'1 ν π1..·1·r1γυ�ιχ·f11•1 iνχ{J.εώ...
�·r,σιν :Ύj; Οiκγ1 ; ι,;ι:ιϋ l ., χλιλχ;ι:ιυ. 'll
..
' .
' ,,
.....
\
\
πΑ·r1γ·r1 ΊΊ Ιj,ΠGι!Χ η•1ι:ιι�ε. με τι:ιν α.γωvχ -:-·fj; 1�1.-�:ιi.�;ι...:;,; έι..χ.λ·,,:ri1.; έ'
'""
..
,
'J"J..•ι--:��-1 -:·η; επ�σ-;·r1 μ·r1 ; ε.:;1.χοΛο:.>�JΞί a�σ':υjl_ώ; •ιi ε.lν1.t π'1:1το-:-ε ά
v,:.tΧ":'ή Εϋι. c.μχt - εlπε•ι 6 κλ·r1?t
'
'
Ρ ι
χο; "J... :t�:.eισω�ο;. -:-�υ- ,., τ:ι�σοι:ιυ};γου - οπω; ·η ,:..ν�{Ι,ω?·ησι; τη;
�;χ:r,:; :ι..1.l .<-x�1.0fκ·l'j:;
-πeιλ �χ.?l:ι:ι�
.,
-:-GU Ι 2λ:λχtι:ιυ� :Χπι:ι-;aλέcr·η τ·'lν iφ :::'f1 �_�1. 11 -;i;_:ι \�iω·1 σΊ.iσ�ων τ-ϊι;
'
_
..
l\..χil
;Λικη:; , �χ.χ.Α·r1 01t1.:; π�ι:ι50 -:?1ν ε�
εοι:ι-ι1·�·,1 σz
π��-:.·r1,J.·t1 •1_ ·,1 :ι:; ,�οσ�·ι
,
_
�,
, ,, ·1 ι;..::ι ΠΟΊ ...
-:ο•ι
με_
σ
(,u
, τω•ι χtιυ� : 1�
1
,,ω,1 ")!7. 1:,. �t;:ιrJ·r1 s.ι; τ ον σ·r1μ i�c·
\όν ·5J.χυ:ι-χστhν bχ-θ�hν έ:; ελfξ::ω:;.
��>'ι μ !::ι�·ι, έ1πi?1.ν::•; b 'Έλ-:-σtγΧ�?,
.είν:ι� πλέr;ν iνεy•ιω?tσμέ•ιον έκ τώ•ι
Π?ΧΥ'J.7.:ων O:t ·ί� έχχλ·ησf:ι ·f1μit
-:·tι�Ξ :;ιjO!?i μl :ήν κ1::ι;ίχ:r1ν έ.
κεt·ι·r,·ι. ιι :b:; �f Ξπeιμiνω:; ν� μ'ην
�Χ�λ�J�·�στ, --;"r1Ί, ι;,υ:/1.σ-:ικω� ':1..'1'1..·.Sιεω�·,,�.ιc:ιν ;:ο τ·r1 ι κο,•ιην σu
ν�t;·,1σιν ;�χη·ι χ.7.t ·fl -=�πιχ.·'} Οι-:ι.
�!κχσί1.1 ; λΙ6:ι�·ι. ;J:ρέ�Τ1 1 -θ-i, 'iχ...τ1 νΟC
:.ιποκG,J.ιση ·r, l\.:ι·�ολικη εχκι,τ,σ,1.
έχ. μ�i; τ:ιι:ιύ:-·r1 ; μετ:χ.,ιοf-:ι;.
'L ' '
' '
'
ι ( tΞ?:Χ. ,;υ,��Ι:)Gς, Π�?ΟUσt:χ._ 'tXt
,
-τc;,υ Ιl 1π1. ηκο:.:ε•ι ε·ι σιy'!) -;η•ι
Π?ό::χ.σιν zω?
. !;, eι'.)ι3$i; ,έκ τώ•J' Π Χ,
�ι�:1.με'JW'J 1..γ!ων πχτεtωΊ ν'Χ χ-ι-:'�tπη -;�.
Οί κύκλοι -:,;ιϋ 131-:ικ1•1,ϋ εzr,eJ·ι
'
'
,
tl
,
,
·τη'Ι γνωμ·ην οτι ·,1 Π?ο:-:χ.σι; ΠΕ�t
�·Jχθ�ω?·ήσεω; :-"fj ; κχτ:χ.�ίχ:r,; -;'fjυ
'
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Ι'1λιι.1ίου ήμΠΟ?οί '1'- y(ψη οεκτη
ί'.ω?i; ομω; V'- '-ν1-θεω?·rι,θ.η O"fj... ,
... ,
, .
.. ,
,
μοσιq. κ�ι /) ΠΟλUΧ?Οτ'.ί; ΟCΚΊ\, οιχ
"."fι ν όποί1•1 τόσ� εzουν ni:pη χ.,.;
-η �ποί:χ. �Πή?ξε μf:χ. iκόμ·η μ:χ.ύ
?''i κ·'ιi�i; τΤj; Πε?tόΟr.,υ -;Tj; tl1ε?ιiς
·ι�ξετιiσεω;.
ΚΑΙ

ΑΡ I ΣΤΟΤΕλΗΣ
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ

Έπιστ '1':J.Ονικ·η οιz,;γ•1ωμί1, ;ι_,ο
νf.J.λr:�γ"J�·μέΨ�ι ,iπ� 2. JUO έτώ•1, Οt
..
.
·φθ-ε-:·,,·�·η επ, τοΜUς: l\.U?COC π;,ω
τ1yω·ιι�τ1ί: '.\.•11;η6?1; - 'λ
?ιστο7έλ·,,;. Θέμ�: 11 ω; ιη ·,,μ1τ:
;ε,1ι -� ι�λ1.ζ1, �UΥί'._?ΟΨΛ ά.πο1.οy·r,:1, : ουο κ:,θ. ,y·ητ�ι τοϋ 111;r
,
,
νεπιστ·r.μtfjU Ι"οΛ'4ιυμ1tι:χ..
f
'
'
'
Υ
'() '\
.. 1. 1.::;1.�οJ-:ι; εt/�ε ;·ην ,Υν �
., �οτ�ν
μ·r1 •ι οτι
·,1 -θ1,;,μοκ;,1σι1 το ,θ.ε
?J; iνi?:ι. ε�:χ.� πλ·ησfον τΎ"1 ; έπιφ�
•ι�!-:ι; :Τι; γ'Υj;. :i.πω�εί τi σύ 1νεφα
'
\
•
,
Ι
π�ο; ':''Χ '�'Jωtε?Χ στ?ωμ:χ.τα. 'tΊ'l;
i-:μο:,;ιχ�Jχ;. Οπι:ιυ tε6:χ.!ω; -η ,θε1μι:ικt1.σ;-:ι εt'J:X.t πολύ χ:χ.μ·tjλ·ή. · ..\...
,
;
•
,
πο-:εη�σ:J.1. -:ουτ'j�
ει·ιχt ο-:ι το εμ•
'
,
rι,
πsjι�ιομε•Jο •J. ει; τ1 σ�Ί'Jε?:χ. υ��?
:tχyω·�ε: ΧΧ!, πιπ::ι εν συ•Jεχ1ει�
,
'JΠΟ -:·rιν μ,??.1)'1 ;t_11,1.ζ·η;.
ι'Ε•J1. :χ.!ώ·ιχ i?γό-;-ε?'Jν, ό ' ..\j!
σ-;-v-τέλ·rι ; έπ?:χ.γμχ:οπeιf"f,σεν,
φ:χ.fvετ:ιι, σει;i1 iπό λεπτeιμι�?εί:;
•
,
ι
pι
πχtχτ·r.j·ησεt;. οχσΞ! τω•J οποιωΊ
,.. .....
'
,
,
χχτει.·η:.:.ε•J εt; ω�t :!J.εΊ:t σ:Ju.πεJ'lσμχτ:χ. .. i•1τ:�1 ::τχ· iΊtO έ:ι..ϊί,;:χ. ;ου
'.\.,J1.ξ:χ.γ6:.Gυ.
�υγ:ι..ΞΧ?ιμέ Jω;, ο
�, -,..v-,,:- -, ....."}, ..,,σ .. ,.,......
, .. - ',.
..ι
-·..,..•�,':'·•'ι,, τ••'J �,- , .. Π:Χ.1:�?1t'1ΟΞ\J ο-:_ι χι �Ξς,:νχι Ί_χλ1.ζ?,�υεΛΑ1.ι
Qj'_η:J.:ι:ιζον7:ιι σ·η·r,·)ω; ,ι; ;ι_�μ·,.•
,
.... \
ιι:;, '
1
'·?'J . t"-'-r);
σπχ•Jtω� οε σ�μο:χ.ι�ΙJ�ν
;
ε:; lj: ::νχ; πa?tο:ι_:χ.; - ω; ,&.,,. 'J
ϊ:έ,5J.ε:-ε·ι ό σ:·η1:ζ6μενο; έπl τΤ1 ;
,�zω1f ; -;οϋ ·-\_·J,:ξχγό;ι;,υ. (()μ-::ι;
,:x. .
,
ω; ο λ?tσ-;οτελ "f1 � Π:Χ.?ετ·η?"f1 σε ι
3:t :χ.ί. :ι_,:λ,:ζο,θύελλχι ήσχΊ _συΨί-1c
, •
'
' •
.. :;�;. ιtr/_!J?:X.!' , κ7:; :�Χ�ΊΟΊ:σ;οι� ε'J�
, ,
..
,
..5ι7. επ��πε. ν1.. ;!σ1.ν ι;,�1.Αχι κ7ι ·η
ς,;μeιι .. �� ·η .,ϊ.:χ.λ1.�:χ. ε�:ι:r1μ�-:ιζε�ο
ει; μεγ11.1. υ-.\ιΥ1 . ω; .ι;ι_;.•ι ι1zυ?:1

1
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1
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1
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ΙΛΙ.ΣΟ.Σ

σ-Sη ό Άv-σ.!;ηό,,ας.
Οί · κα-8ηγηταί ,ου Πανε,πιση1μίου Κολούμπια
τ&νιελ Γ κέρχιερ
σον. τη; κλα.σικη;, φιλολ
, οyία;, κα:
τάνιελ Γκοήνμ1tε?yκ, της ίσ,ο
ρίας τη; έmιστήμ ης' εκα:μ,αν πει.ρά
ματα, τά. ό,ποία. δικαιώνουν ,ον 'Α
ναξα.yόραν. Σπεύδουιν, 3μως,
νά.
ταυτα,
οιευκοιν·ή.σουν 3τι, πα.ρά.
·ίJ μέ-8000; του Άριστο
- ς .είν<αι
· τέλου
πλέοv έπιστημονική., Toi:vro δέ δι
ότ� οδτος έ,�ά.σισε τήν, ΟΟπ-οψtν· το
- -υ
εί,; πε,ισσό-r-ε?α. φαινόμε· 11-α σχημα
τισμου χ�λάιζη;, έξ���ζει το -8έ�α
· , πτομ&?εστεοον
λ
· κ,α.� ,οιδει προσ
- ο,χη ν
�
,
,
ε
. ις 1tε�ισ•σοτεοσ.ς και πεGιπλο-χω-rε
ρα.; :i),ληλεξ�1τ·ήσεις φ;ινομένων.

«ΣΗΜΕΙΑ»
Μέ τον Ί-ίτλο11 αυ,τον έκυκλοφό
φ1σε στη Σουηδίσ. - καl κατόπιν
π. ο λ
, λές αλλες χώρες - lνα 6ι
το'ίί
?.λια�άκι (μόλις_ 22 σελίδε_ς)
yε·νικο
αλλο.τε
- υ y-ραv-μ-α.τεως των
'Ηνωμένω 11 'Ε!-θνών- Ντά.γκ Χάμ
με?σκ,ελντ \
που
l.ι ρ ηκε τραγικό
-θά,;α-rο σε ά.εοΟΠ
, Ο?ΙΚΟ ουστύχημα,
το 1961, στ·η Ροδεσία. Το 6ιl.ιλια' κι πε ι 'χ, ι σελ'�
ι ε; • ε ολογ ' pα.
1
? � ;,
Ό
, Ί)� ρ ·
:
ου και σκεψει; του, που σ..ποκα-λυ
πτουν κάτω «1to τον· διε-θνη πο
- λι,
ι
ιι
,
τικο, ε11α εμπvευσμε,νον
μυσ-τικο
- r.α·.9-η.
ά.;χ.,ετώv, έτών χ.ατε-�-Qύιε
το ,iιπό :i·,;οία. yιά. τη ζωή καί 'ετ•�ι
' νε σ- την αύτοκτονία, σά.ν· μοvοπάτι
,,...
\
,
�
()
.�'f"'
«γ,ε�ατ�
ΦΙ
νυμ.c,οχ,υ
· α' ο, την
�
�
των αν-θ?ωπω 11,
ασει; ζουγι.λαν
οr.ου οfοετα:
μά.χη γιά. δόξ
· α, δύ
να.μ: κα.ί γι:i ι.έ?δηρ>. ' λλά, γύοω
στ� lβ 50, 6?ηκε την πίστι το-1
,
στο Θεο.
«'5σύ δ.έν μου ειδωσες αύrrή τή,ν
άξεπέραστΊ, μοναξιςχ για νά .μου εΤ
vαι πιο εύιωλο νά Σου τά δώσω
δλα,>> Έμ;ττνεuσμέvος άπό τούς με
σαιι,,.ιι<σύς μι,:rτιωύς, άγω,ιίστηι<ε
να a,;ωλοιιθήση στην ζωή του τό
πρότιιπο του ΧριστοCι, μια Φιλοδο
ξία πού κόιποιος Σουηδός κ
- pιτι,κός

σε

π�ο

η

χαραικ.τήρι
του Ήμερdλοrγίοu του
σε σ<'xrl βλασψη,μία η έγωμαινία. 'E,v,
mύτοις ά'Πό τό κ·είμεvο σαψέιστατα
mροκύπτει δτι δ Χάμμερσtκ,ελντ ητ, α�ν,
ενας πραγιματιικά ταπεινάψρων, με.
ενrονη τή.ν αίσlθησι του μ
, vστηpίοu:
<<Το vά εtb-αι ταπεινός ση1μαίwει να.
εχης έμιπειρία
της τrραΙγΙματικόιτη
τας, οιχι σε σχέισι
με τάv έαυrό σου,
,
άλλα σέ dχέσι μέ την ίερή της άνε
ξαρτησία.
ΕΤwαι τό, νά 6ιλέπτης, να
κρίνης και νά πράττη
, ς ά'Πό τό ση
ιμείΌ της ήρεμίας πού βρίσκεται μέ
σα μας. ΤCΥΤ'ε, πόσα καί πόισα έξα
φα'νίζοvται,
κιαί &σα άιπομέινοuιv
.μιτrαί!V()uν στήιv θέσι τους. Στο ση
μείΌ της ήρeμίας πού βρίσκειται στο
κέιvτρο του εΤιναι μας σuναντ&με ε
vσΝ κόσιμο, &που δλα τά πράγμα:τα
· βl')ί1Q11<0νται έν ήpε,μίςι: κατά τό,ν ίδιο.
τρόπο. Τότε ενα δέl'ΤpΟ γί>vεται εvα:
.ιυσ
· τήριο, ψα σΙΜ\ΙεφΟ, .μια άπακά
λuψι, κάθε- αΜθρψπος ενας κόσμος
πού μόνο φf;ΙJγqλέα
μποροCιμε να
ρίξοuμε ματιtς στα πλούτη ΤΟ(!. Ή,
ζωή της απλότητας εΤναι άτπλη, �
&ποι,
λά μας ανοίγει ενα βιβ
• λίο,
ποτέ δi.v μ,πο,ρουμε vά προχωρήcrοu
με πέρα ά:πό την πρώτη συλλαβή».

Σιγά-g-ιγα ό μυστικιισμός το•Jι
ξε-χα.-8:χ.?ίζει. Γpάφ.ι στά. 1955
:
«Σ' ε\ια ονειρο βάδιζα μαζί μέ
τόιν Θεό μέσα άπό τούς βαθιούς τό
πους τ,ϊς ιδηιμιουργίας- πέρασα τεί
χη πού ίmοχωροι)σαν και πύλες που.
αιvοιγαν πέρασα μοοα άπό α'ίθοu
c,,ε� σιωιπftς, σκόιτοuς .καί άιναψύξε
ως - έ,Αδιαιτrιματα ιJιu-χων πού έ.
γνώριζαν τό ψως -καί τή ζοο-τασιά
γύρω μου ηταv μιά άιπε 
--<ώσποu
,
ραν:τοσύνη πού μοοα της δλοι πλέ
αμε μαζί ι<αί ξαναζούσαμε, &πως.
οί ,<ύ�:<λοι ,wμ κάνουν οί βροχοστά
λιες ΠWfι), qi; μια άπέραντη , έπιφά-
νει α γαλήνιο.u σ-κοτεινοCι vεpou». Και
πcφα!Κάτω: «Ό Θεός σέ χρειάζε
Έιγώ εΤ,μαι τό σικεCιος. Ή γοu-·
ται
λιά εΤvαι του ΘεοCι Και δ Θεός εΤ
ναι δ διψcrσ!μένος . ΝΟχι έγώ, άλλα.
ό Θεός έv έlμοί'>
'·ΟπωσΟ�fΙποτε� ό μ σ·τι.1-!σμΟ ς του
Χά:μμε?nελvτ η,α
, ν ίοιότυ,πο_ς, Οί.
,
μυσ τικοι
πε?
ανεκ'1.-8•-ι·
- ισσοτε?Οt

ΙΛΙΣΟΣ
Π?οτιμοϋ-n,1 τ·,ι 'ι <<-θ•.ώ?·φιν)) iπ,
't"Ί)'Ι ιιένέrγstα'/)). �ΠG?εί νi εaινα 1
�6ουλέ:;. �ητέ:; η εμμ ισε;. σδ
π.pίγχιπες της χr,σμιχη; έςο!}σία;
η της Έχχλ·φiα;, ,.; λλά οέ,1 εχ9ι
νχv οτ� τούς 't'7.! ? t7.ζε μι'Χ. συστη
στi ο·φ.6σια
ματιχη ιrο.μμετ,;1.η
Π?ΟCΎματα. '() Χ:ά,μμο?σ.<1::λ•1-ι- οχι
μόν(} οιiλεςε •ιi ζ·ηση χ.αί στi ουό
έπίπεοα, άλλi στ·η εα-θειi ,9.?ησχευ
-ι-ιχή του χ1οσ·ηλωσι όφεfλ.ται μ•ε
γά,λ(} μέ?ος της έχπλ·ηχτιχης του
άιπιο,ο<Q,τιχ6-ι-ητο; στ�"Ι ?όλr; του Ύ•
νιχ.οϋ ηψματέως του ΟΗΕ. 'Έ
'tοιω-θ-ε οτι οέν :ι.?ω-στά..ι νά ύπ 'ι
ρ,ετήσ·η τη•ι '.\. να ,(ιλ·η η τη•ι Δύ
σι, πχρά μόνο τ?\J Θεό. Kxt πiν,
'
τ
το,τε .ιχι. την χατ·rιγ-ο?·ηματιχη
Π?(}ΟΙταγ·η •ιi χάνη τη•ι οουλειά του
στη-, έ•ι-τέλεια:
<4ΕΤσαι άφι,ερωμένος σ' αίflό τό
κα9:,1.<ον - λόγ(i) της θείας σικοrτrι
μότητος πίσω άπό έr�'ίνο πού πρά
γματι εΤναι μόνο μιά θυσιαισ-τήρια
1ερο11ελrο-τία μιάς δάιρδαpης άl<(;r,.ιη
λατρείας: ε,να άσ19ενιικό δr,,,.ιιούοyη
μα άνθpώπιινc.:ι1 χε,pιC::ν - ό,,λλά ό
ψείλεις νά τά δώσης όλα σ' αύτό τό
άνθρώπινο δνειρο yιά χάbι b<είνου
στό δνεφο
πού μόνο αύτό δίνει
πραyΊ-,ιατικότηrτσ::>.
Ο

ΚΡΙΣΝΑ
, ΜΟΥΡΤΙ
ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

ΣχεΟΟν χiθε Χ?�Ο, έξ�ι�έ σει
της πολεμιχη; πε?ιbοου, ό κ?;σγα
μvυ?τι πιψιιi -:eιυ; zειμε?ιν-ου; μη
ν-ες στ1'}v ,Ι,1Οίχ, τ1Jv 1tχτ,ίΟα του,
οί,;ο•ιτα; οιαλέ1:,ει; Ο'τί; μεγ�λύτι
pες πόλ.ι;, οπω; �1α.a?άς, Βομ6'άη,
Που,ια χαί �έr; .λελzί. λύτό εχ'Χ.
μ� χ.χι φiτο;. l\.xt έιπιzι0"1J iπΟ-Οf8ε:
1:,�zω?ιστη σ-τ,μαα.ία σ-:η-ι :iνα,:,ο
φή -=�i πχιΟ!ώ'ι. έ. ;t! σ.:ι έ-::-: Ξ7Χt -:-χ
έχπχtΟιυ:ιχi χiγ:?χ 7ή; Κο�λ�0�; -:-ά.,'J Ρί:-: ( •t5:ιο; Ίv;fx), -:ου
(ο��ειο;
Ρ:ιζγιi:- χ.:ιί Βα�αν:iσ:
'ΙΊ3fα) π�υ -:i οι,:.,%ι�ι -:b 'Ίο,J
μχ 1 έχ; ,Εχπχ:Οεύ:1�ω;. Έ φέτ-ος,
μi τ·'l•i !ύ.ΧΧ�?fΧ -:TJ; ΠΧ?1μ<,•ι1j�
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του O'tO Ραζγι�τ χ-χί Βα?'Χ'Ιά,σι�
ϊιπό 20 εως 29 Νοεμg?ίr;υ -ε3ωσ�
χ.'Χιt 0Υ1μόαιες Οιχλέζει:; σέ' · τχ
σχη'Ι'ώσει; 3 μίλια
από τ->
Βα?α'Ιά!σι. "Ελ'21g'Χ'Ι μέ,"; πολλr,�
Ίν1Ο-eιι; χ.χt 30 έπισκi-π77.t άπό ��
έιξωι-:11?ιχό.

ε!:

ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΤΑ ΠΕΡ 1
«λλλΩΝ ΚΟΣΜΩΝ»

'() 'Ιταλός 6ι<ιλόγο; J > οοόλ cp eι;Μα;;γχ.α?ία, μέλος ,η; οιε-θνοϋ; ά
σ-;?ο'Jχυτιχ °fj; όμ 'Jσ-πeιv3tχ:;, έΟήλω �
σε•ι οτι -θ-εω?εί cpανταστιχi χ.αί ;ι_ι,
\
'
,
'
�;ι9ιχ; τ� :tε?ι συιν;ν•ι<J·ησεω; με.
,
α.Αλα οvτα Ξ{ς το .λιαστ·r1 μα.
Ή πιJαm·ης, λέγει, ο,ι έ,,τό;
ηιών οισεχατομμυ?fω•ι έτώ•ι, ε
παv::λ·�φ,9.-rισα·ι χ-χτ' ε,ιτασιν χ.η
τά.ξtν τi �ύ-τi έ.πχχ1ιbώ:; ψυσιχ�
χημιχi χ:χ.ί γεωλογιχ:i γεγο•ιότα,
Οπω; εί; τ"Τ1 ν γ:;1,ν χχι έi ν iχό μη,
ύπG1τε19ή, Ο'τι -η α,ύ-:ή °JποιτυπώΟ·rι;
μσ?cpη ζωη; ένι,:ρ--χ,ιiσ·Sι·r, ::ί; έςω
γ·ήi•ι:}ν χόσμι;ιν χχ( Οτι τh ζώ ν χύ'
, \
.,., .ηχο"' ου,� τ χα α τ ν μαχ?α
,,, ΟΊ
· ι.
, ·,1
- :η
ι
τοϋ :ι.?όγ ου οιαδ?ομ�ν, -.ην αύτ·η•ι
Π(}ρείαν έ.1:,ελίςεως, χ-χτi τον 'l
ταλον χ�-θηγ-rι�τηv .ίν-χι i--ι-.ίtω;
μιχρά.
Εί,ια�, π�άγμ ::ιτι, γοητευτιχη -�
ilaέ7: τη� έ-παφiι; μ� έξ,ωγή"ί•ια ,λο
γιχα ο,,τ::ι. Μ•.?tΧ.Οι μα.λισ7α επ:
στήμ-r.�., ,(1φωσιώ-θησαν μt π&-θ-J;
εi:; τ1Jν, πi;�σχε uΎ}� -:-ών μέσω';,
,
συv,,ινο·η::-εω; χ.χι ειπλασα•ι
μια ι
ώνόμασ:ι•ι
γλώσσαν, την όποiα•ι
ιιι\ίγχ.ο," (λfνγχουα χόσμιχα)' ο·'Ι
λα3η χ�·μιχ·η γλώσσα.
'λ,λλ:Χ.� Ολ:ι :ιύ:'1. iπο-:ελοϋv zt..
μ-2:�1·,, λέ γ s.: ό Ί-;χλό :; 6tολό γη.; ..
'Η ουνα-:&τ·η; ΠΧ?:.-υ�ί:ι; εi; α.λ
j ου; κί 7μου; ζωή; πχ�ομ?fχς με
'ι,. ,
•
'
•
ε.:.:·π:; -:η; γη;, ει,αι εc,οzω; μ.ιχ:i, .. ��χχ_:ι,χώς , μ.ηΟε·�ι�·ή.
. \.ι::χ, ιεγ:.ι ο Ι-:αΜ; _χα-θ-τ,'(,',,
·. rι-, :z; ,:ιη)·ωμ�'Ι ;:;: ;χ:ιι,ω;, ο:-ι
ζω'ΤΊ; χ.οσμeιϋν
:�·1ώ:-:�χ: μ'?: ψ,α1
:ίλλ:ιυ; χ.6σμr;:Jς. ΙΙ ώ; ,5Ji i-ποΥ.α1

ΙΛΙΣΟ:Σ
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1

'

(,
τ1.σ:1.νη
·,1 �υν;;•ιν,ο·ηιη� με σ.υτσ.;;
•Γοϋ:ο ϊίν1.ι Ou,J��o':' μονον εί:; �-�·ι
,
,
'ΠΙΞJfπτωσι•1
που εχοuν -;·ην λεtΡ
..
'
G
,
ι
0 tο.Αογt,κην συν�ε-το'J�γιχ·ην
, 1
1
,σΤι --:�υ :χ. 1·&.:.ωπ�·ιου ο:ιγ1.•1ισ-μου.
,

]l Lσο•ι 3μω;
εΙνχι ?�3Ξt!Χ Ούσχvi,ον •1i έπιχ.ο�νων-fjσωμ$ν μΕ. ό?γ:χ.ν�σμ')Uς έπiνω εί; -:'tjν γην ποJ
r,
'
•
/
.χ1.--:οιχ.�u:.,.ε, οπω; π.χ. με :Χ.'Ιω-;ε�,. ,5J.:χ.λ:χ.σσι•ι1.
ϊΧlμ·rι μΕ. Π?ω-:ό4ΥJV''J.. π:?i :Ο γ:.__γ�ν6;. Οτ; άντ.χ1Ξ:με•1::ι..ω:; Ο!ΞUΧΙJΛUVΞ';'Χt Ίj επιχ.ο:·1ω•ιfχ μ.€ 1.ύ�i τi ζώ:χ.,
ά:ροϋ
Ot��έτGJ'I τi Υ:ι,. χίσθ·η-:·ή:,ι:χ. Ο t 
-γ-:ι..·ιχ_ Οπω:;
0;1.σ�:, ·i} ;.:;ΛΊ, ·Γι ά
χο·η Χ.λ Π.

�rι

·fι

Ί�1� α.λλου κ:1.τ'1)-.·Ι)γει λί�ν . i1
:
1tχισ�ο::>οc;ω:; ο JΙ:χ.:γ:ι..χ::.�,., το ι�-ν
,θ?ώπt·Jον γiνJ:; ΟΕ.ν �i ζήσ·r1 1.ίω,
•
,
(i,
pr,
V!�:;, , χχι ν:χ. c-υ�οη ....οπω� χ�'ι ει�
,1
ποΛ:.>:Χ.?:'19μ7. ζωι:ι..7- ειο·fj ει:; -;ο Π·:ι ·
σϊΊ,
.. :J6ν: χ:Χ.ποτε .. .9-1, έξ:ιψ:Χ.'Ησ�f1
•
..,
Ι
'
χ:ι� μ:lΛιστ:χ. • -:,uzoν
',
τ .
. ··1 :1.�l :.':JCJ J
)
�
κ:ι"&.
Οσσν :χ.υ:;7. 1Jε�'-! ·η μcΛυ•ισι:;
,
-τ'r1 ; �:η.ι.οσφχ! t :ι:; :χ.πο -;χ:; ?:Χ.ο�z-νε�γοU :; -ούσ[:ι; τών α,ιεζΞλiγχτων
ΠU?"'ι'ΗΧών έιι.?f1 ξεων.

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣ I Σ
ΣτΟ γ:ιλλ:χb ,θ?γ1 1χ.ευ:ιχΟ πε:t·�
Οικό «·Εχ.λεζιi>)
χ:ιt
σε Ct.ι:;,θ�,
πε�t έκ-;&.κ7ων ,θΞ?ΧΠεtώ•ι iνΞΎ?i
ι
ς:ιετο 07ι « () �)εΟ :; εΙ'J:Χ! έλεUθε?Ο�
,εί :; τΟ εύεtγετ;ίν)) . ΤΟ � ;, �9?� :ιύ!Cι
οε"ι ι�:r. 1ιοποι·r1 :�ν. εν�ν ':1.Π,° τ�υ:;: ·ψ·:ι.γνωσ::ι:;, τον c,π-:ι �·J τι:ι π�: ιο�:'
,
,
,
' εν
ΧΟ,
γ•ιωσε: τγ1 :; -;:ιυ:c:·η-;ο:; τeιu
κ:χ:6Π�'J /.�t7!Y.'Yj:; :ών :!πό•tΞώ'J
-;ο:). ί'. :ι�:ι;ι..-:γ ;iζε� ώ; «ούχl --:έλ::t
'(j'J
;?·�63vξον. πi•ι:ω:; iy:ιhώ•J::..
ιτΟ J�ύ:ιγγέλ:�ν χ:ι; ζ·'ιτ:U·,::ι
:ήι
r�λή".9ΞtΧΊ 1 >•• -\_ύ:;:; \ i 11 γ•,Wστ·η:::
7
ε�ισι τ2 χολ�uδ1. ε:ωτημz71,;
..... ,

'

,

f/

•

'

'

•

1

η

1

«RΞb:xfω:;, ό ΘΞ�:; εi'Ι:ιι έλ:.ύ'Ι9ε
t:(.ς :::�:; :Ο εtΗ�y::::::ίν,
Οο�.9έν-;v;
()-:: i·,1..γ•Jω?iζε:1.! ώ:; �:χ.ν:οοuν:ι
μeι�. ·.\λλi έπεtΟη χ.υ;,fω:; iJ.εω?εί·
�:ι..� ι�; Τ έ λ Ξ t ο ;.
iνf:ι..:ιν�:; Ο:
. ....
1
"'
... .
"
.... ,
...
,
:1.οιΧ:'1.·1 Τι -:.ι �υ·ι�t1..ν, οε 1J οιχ:ιιιυ-

με

νετ:ι!
τCJ νά τeιυ iποΟ
- fΟωvι τ�,
ι
ι •ι
η
γεν•;χιο_ψ?Ο::υ•.1χι, οπω:; :χ.ι εχ.τακ.τ�,ι
1

κ
ο υ : 10 υ
θ.ε? πειχι
;,
�
:χ.� fJ'J.) ,, ε
1
� ε ι ·1 � u τr, π1.σχ ντο; - Ες α.)
�
�
';
,
Αου {).2 Π1.?εμ;;ινε 2ν,ς·ηγητος
η
•
'
t
'
/
'
'
•,:σι;
μ:p
�-τeιt
τΟΊ
ΧC.JμΟΊ
τωv
ε
ε ;
1
α.
'\\
'�
'
' με εc;:χ.ιpεμων π::::ι..ι:-μενων
Τι μγ
1
τιχi Π?οσΟ,,::ι έκ γε•ιετ'f\:;. 'Εν�,
,,
, ωμ
'� ι
ΠΧ?'-μr,,:,
Ξ .·'η ν εc::;ηγ·
σ.•ι
ησιν
.... , ...
...
\
\
.(
,
�υ :..ι-χυμ.:το5. ο:οΛ υ Αογιχ�ην Κ�t
�
�
!,
οιχ:ι..::ι·ι, ·η ιοε:ι -:η:; μΞ-:ενσΧ?ΧW
σεω:;, κ:ι-;i τ·Ι),, όr:οί:χ.ν εχχστο; ,9α,
O?i 1,t.η 3.-:-ι εσπz:�εν, iσzέτω:; έαν
:x.U-:� "9i :-uμbΎj ε!:; έπ:μέΨη'Ι ζωη,
·�
·,η·;, οΛχ ες·ηγουντ-1.t)).
,
Ε' :; , τ�' ν επt
'
''
- α.' νχ νω
του
:
::CJf:, η� ;
�
γ -στο:., ::.ιπ·ηντ·fj�.Ξ.'Ι ο επιJκοπος ΙCtι
στ:2•1:. ,ο·ιίζων: «'1-1 Έ:αλησί2 cύ
Όέπο:ε πχ:.ε�έχ,9.·
,θ:Χ Πi:t.
.. ,ι .
c:x.C.!χ·&.Ύj --:Τ1 •ι ,δ!zωt f:x.,; τ'η:; μετεν
C'-?Χώσ,ω;. '() Ιl 1.ϋλο;, είς •TJ'I
π 2;Ο:; :�3:_1.f� υ; �π:� τολ·ήν το1: ( �' ,
2,) ι.εγzι ο:-ι :Χ.Π9:ι..ει71.ι �οι:; αν
�.9?ώπeιι:; & ;; χ ζ :ίπο,διχνείν, μετά.
r; - • t; _·: ...- ,._ .,.
_.
C(),. Π ,- ο\
�\
; ε\ τ:..ιυ.ο
:ι..
�..ι.,
t 5 /ι:ι
� ο ω ? :χ. μ:.:!χων '1.'JiJ.tωπω,;, ·1ι αν
-θ?ωπfν�η φύσ!:;
πολλi; Ουνα,
'
'
.,
•
,
�
f
'!'0<τητ1.;, 1/.W?Ι; '/2 ε/:fι ;_,ια μ:c::;ιν ·η
φ2ντ1.σί2 'η :iοι:ι.ί1. τoi:i Πλάστου.
()ί γ,Ξ'ΙΞ7tσ-:-:χι έ�ηγοUv 1..ύτα τά..
O!i τη ; :ι..λ·r.?ι:.·ιι;μ.tκό7γ1":"•J;.
1/ ·ίj·J.ά; ,-:ιποτ;;) οi:ν
μ.υστη?ι-cι·,.
ι
, \. .....
'
" π ι ? Ο υΙ
\ ΑΙ:':1
.. _J
':1., Χ ' _ τοσ: :t?,:,' γ!J;:χ.τ_ι:ι,
·1111-ων
-;:χ. ο �ι� ':1.yν:_:.υμ:.•ι ε•JτCι:;
, �
κι:ι.ι εΥ-:ο; ·η;-1-ωνη .
' \ ..... .2
' ·rι
� γ;;Ίε::χ"f' ο_
.... '
' '�
_Λ
Ι
1 εν ,τ2_ εςη�
,
,
,�
ΥΗ οΛχ. .lυν:ι:-:ι!. 9Ξ? ε�π:::ιν, να
.,#,, '' ΙJ.-'c.. �,γ·�σ
ε'>_Α:-,.,1�·�-��
... -J �,.�,ι,·λ
ΙJ ... - ..,
�.,#,, /�.
'ι, 1� �r' -�
� η \ ι::. ,.
Ο 'JΞΧτη:-,.,�τ:ι Ξ'JQ:; σ"fl ,J.E?!V�U '1..''Ι� ;: ω
που b7 :;zι τ�J π1.:.zλi!6ν:-:ι:;
& λi•ιθ?ώπων. -; ών Π?'JΎό'Ιωv
λ ω 'J
του.
·.\.λλ:χ.. ;:χ�ώ :; i�υνχτ�ί να.
,
' ε'�
,,,., , σεt
.
... ('\,
τ:χ.
ς�γ�,1 1 σ�
_ --:vυ ΠΧ?ΞΛ�ον1
,
το:; 7ου t ο t ο υ •.. νθ?ωπ:.u, ητο�
τ'η:; ψJί'.Ύί; του. Ξi; Χ�ΠCιt':J.ν π ? ο'
,p ...
,,.
�
pί
u π :x.?_C:t'�· J�ιν:ιt ,τ? π?ο�Αημα,
, f
,
,
το οπ.ι;ιον ετε-θ·r1 :ι..:ιι :ιπο τ-&υ; μα
-θ·ητά; τοίί Ί η σσϋ (Ίω. {)'.1-3)
Οτα'ι ε;�έ-θ·r,σ1..ν ένώπ!Ο'i τυcολ�U έχ.
�-,·1,7·r,;' Χ:Υ! ·ή �J:·r,n,: ;,ΓxGG:,
\

1

ούοε

1

εz;::ι

οω�:ι

_σ�

-

ΙΛΙ:ΣΟ:Σ

�rι

l'jt γονεt;
τf; :;ι μ2.?tΕ.Ι' , r.ιΟ:ο:;
-χ,ύ τ(ιϋ ;)). Κ:ιί 6 Ί·φ,:,ϋ; iπ·ήν-τ·φε
μέ ν� 3τι ((οϋτε r.ιίι-;c,; ·ί\μ'Χ?τε'Ι, οϋ·
'
.
- ...... ' ,,
τε Gt γΓ.J•ιε.ι:; 'XUτtjυ, '1.Λλ'1. tν1. φ�νιtω,tλ·fι τi ε?Υ'Χ τl'jϋ (..)ει:,ϋ έ·ι 7.U
τ4})), iλ)\1_ Οεν iπέΧ?Ο'Jσε χ7.7' ,7.?
ϊ.·iιν -:·f,·ι iποψιν. O:t ·}ιτ,:, ΟΙJ·ι'Χτό·ι
h έχ γενετ'Υ/:; -;υτ1λ; :; ·ιi 'εχ·r1 r_;
ι1ι� :;
;.μ-:ιtτ·i-1 σει - 9υσιχi
εί :;
1ttl'Jτi?1.·ι ζω·fι·ι τr.ιυ. τ.\?χ ·'ι 7.-π"J
ψ::; χϊ)-:·'J, χ;,.., �tχ�εΟ(;μέ•1γ1 χ.1.τi
'ΠjV εΠ','f:ηΊ εΧΞtΊ'fι ν, ΟΕ'/ :ιπεΧ�(jUσ-θ·r,.
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'
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Ο ΑΓΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

�1ε.... iπ6:pχσ;·ι τ"<ϋ �ευ:ε�,:,��,?μί
ο:Χ:ισ;:,ι ?tΟυ, r:ι ?I ·r, t?c,r.ι:,J,t ::r1 :;
ου
,
εκ·η?υΊ.i.Ι'fί εχ
Δ?:ιμ:ι; Φιλιπ,πο;
π-;ω:ο:; ( τ�:; ε;?,.:;.. ;r.ιυ. iλλ'.... �ιι
χ :ιί -;οϋ ,η_-r1 :J.:ιo;r;,) Μγψ σκ:ινο:ιΛι
σμc,ϋ τών π�στώ•ι, Οιi τΎ}·ι γνωστ·/jν
.εί:; bi??:; τ�'J χ-:χ.τ·ηγr.ι?f'Χν. ( >ί Ίε·
?��ι.χ� ε�Ε�ωσ7·1 τ·ίιν ;:πόφ,.�ιν Οι:!
πλειι:ι 1..l,·,1 y1::r.; μeι ;Ο'Ι ω; π;ο:; τη 1
ποι·1·;1 ν, έ ιώ O!i τΎj·ι ένοχ·ή•ι το..>
εJ?έ-&.·,1 σχ•1 &.πχν�ε; όμόφωνeιι. Σ·,1μ�tω�ε:ι:�· Οτι i�; τ·'Ι·ι :Χπeιλ�γfχ•ι
-;�:> fj -:χ.γιος �:ιχμχ;
κχ7ε.�ε�t7Ι'j
( σU:,t�ω·ιχ με τi γ?-χ�έ.ντχ ε.;:; 7ό·ι
...Γύπο,)
έ·ι-χν-:fι:.ι•ι -;ών μ1?-:ύ:.ω•ι
κχ7·r1 γ,;ιjfχ;. Οιi ';''JU :; 6ποίj:>; ελ�
γε•ι Ο:! ϊtνχι. . . μχσών1;:. ?ΟΊΧ?tx
vcΛ χ.λ.π.
1

1

1

J1ΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΗΝ

()ί
· \:J.Ξ;ιι.:ι'Ι�;
έξε,6ξε,;σ:ι•1
ιΟ-.1.1:·r J.iπλο!�'Ι -:{ν-:ο'J ιιλ[�ιι·ιs?»
,
Π?Ο:; :�·ι , .\. t ·r1•1. 7ήν 9.22 �)-;χν
( -:-ι:.ιπι:ι·fι•ι I τ"fj:; 1�'Τ1 :; Χ,;,εμb:.feιυ.
.,
Ί ; �!χσ-:-·r .J.ΟΠΛ'J��·ι
έ�s:οξ�ύ.,5J.·η
.έπt-:�χώ; Οι· s;;tΧ'J� πυ-:ιχύλο'J ί. '
' ,
....
,
σο:> π:ιο:; ')ΞΧΧω?'j?'jΊ ')!Χ.!ΧΊ, ε-;E,.S·'i z; :; -::.'Jχti•ι κχ; �λxbz -:ήι χ:r.
-;iλλ"Τ1 λ�ν -:χχύ:η:"1.. ;ti νi Οtχ•ιύ,
•
- '>Ο ΞΧ
• :ι;:ι_
-=:ισ:ι: ,ωΊ
c-r, -:·r, 1ν :ιποσ_
τjμ.μυ� ιω•ι χιΛteιμε7tωΊ. πο,υ i'.ω�t,
X'itl'j -:οι
ζ::ι -:�·ι πλ:r.Ψήτ·r1 •1 μχ:;
·r1 μtσ��.;
".\ ς. ·1ι·ι. iν�? :; $;:7i χ.1!
:μηνώ•ι.
1

'Ε,ώ
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�:χι ει; ::�. πιεστ·ί-ι ?ι:·1 με.�οίοετι:ι!
ο-, μιχ '.ΗΟt:&.�σ!; ��:; Π'j?:t:r.:; 't'O\,)
,
<«1:\[χ?t'Ιε.?Η εγενε7'J επι-:-υχω; κχι
iτέ:.χ.... 'έπtί'_εt:ιείτ-χι -η;·η. 'E;_,J τελι- :; Ο Ί σ· μεtωrvΊj
.<J - χ.1..νε, 1 απ1<:ι
• ,
χω
'!
�
�
� : ...
,
π-:ι:.,•ι, ι:., <(:\[-χ�t'Ιε !ιΗ -�� '.ιιε1,,,!J·,1 ε. !ς
J
,
iπ6σ,:ισι•1 13.8J0 'f.Cλιr;με-;,ων :1.
π; --;;,, ".\ t ·r1 ν, τΟ•ι Π1:Jf'JσsχΎ1 ΊΙ'Jύλι'.ι'Ι. κχt ,,�:χ, λit·,1 ?Wτ'Jγ?χ:ρfχ; τοϋ
πλχ•ι·;1 του. έπίσ·Ιj:; Οέ �i συγχεν
--:1ώ:·,1 στ':ιιί'_ϊί1. τώ,, Οι-χφ6:ιων φυ
σιχωι• 'f.Χ?:ΧΧ,'fι?tσ7ιΧωι• :ιύτοϋ. Λ:
:ρω,ογ;:ι:ρι:ιc -l.ιi ιι:ρυλ:ι'j_{,1-,ϋ,1» επι
μχγψr1 -:-ιχ"f1 :; τ1.!'Ιf"J..:; χ.1.; ·θi. μετ-χ
Q,:,,t,!οϋv i?γ6-:stx Π?b:; -:'1'1 1• γΤjν
:ι 1..Οιοτ·,1 λε(JΠτιχώ :;
• ι �ω τ(.ιγ:,�?t'Χt ;,-υτχ� π � �� �
.
η
i.'.J•ι ο�ι �1- 1.μενε-:-1.: οτι οει"' ":J':1. ε: ·
•ι"J..ι Jr;οοειγμχτcί".. 1Ί; κχ-�χ:ιο-:·r1 -;Ι'J;,
,)7, sl;xι ';l'JU�,i"(. t'1-;f.J/ ;jQ :f'�?α:;
..
κχ·.Sχ:.ω-:ε?χι χπ'J -;χ; ΧΧΛ'Jτε:ιχ�
�ω:'Jγ:ι:r.;,ιχ; χι οπ'Jι7.ι
Ού·ι-:χντα.;
'/1 λ·rι :ρ•&οϋ•ι JΠ; τω•ι Ύ'fil'IW'I άσ-=-ε: :.σχ(Jπειων.
Οί έπισ,·ήμο'Ιε;
πιa·:εUουv Οτι {Ji Ούνχν-;χι ι· i παtx-:·r1 :,·r1 ·�,;,ϋν σχ;ιώ;
� 'ι:tκεf:J.ε'Ι'Χ
_
�ιχσ:i-1εω•1 μtΧ�tj-:ε:ιωι -:ω•ι Ούr;.
χιι.ι'=-με::.�ι- χ�ι ο-:-: ιJω:; 1
· � ?;!ν η
"JΛιγr.ι•ι ,;ιω.; !t:; τχ; μ:.Hr:·r1:.tω')εt:;
ώ :; χχί
(<�ιώ�υγχ;)) -:-ι:;ϋ '' .\ t εω;,
εi; ;Αλχ ϊ.Χ?'-Χ�·Ι'j:.ιιr-;-ιχi τiΊ :; έπι
;ιχνεfχ:; -:'jU πλχΨί;:ο'J. τών �ποί'
'"" ,
•
..
,p ..
ω•ι ·lj t:;·r,γ·'ι,t:; χπ,:;:.:.Λει Π?ΟΟ1,·r
1 μ:ι
,
(ιtχ 'Jυ; χσ::ι(J Jc;μι;ιυ;.
1\.χθ' ΟΙ�·r1 ι•
1 ·1 �ti�χειχ·ι_ τ<.ιυ
π1:ιχ-;-ε,:χμε•1c.:> '):χπΑχ•ιγ,:ιχ.:.u τ�.:;!')(j'J �(;:.,, ω:; ΧΧ! �t; τ·η,1 Π�?t()Ί:fι Ι' τ.λ·r1σfι:ιν ':"(ιϋ ".\.?�ω;.; (c�Ii....,....
.. ,
( \
.
:t·J!� !, >> 1.J.:ι.
�-,x�i;:r.j;o·,1 1:_'Jι.υ;ιμι;ι:>; πΛ·�ι?(;τ''J�tχ:; '):χ ::�:ι :ιχ�ιε•ιε?
..,�:χ•ι, -:1 u.1·ν·1·r1 :ικχ r:ioιx, :·r,ν ΧQ
� :,.ι. :χ·f'ι·ι �6'ν:ν χχ! :ίλλχ ί'."J..�"J..Χ":'Τ1 :Οι·
σ:tκi :ι:.ϋ Οιχσ:·;1 μχ:-(;:;.
lI ι;,λλ�l σύ'Γ(.?_') Jr:Η
iT::ι'J•ιGμ?t
_ ,,
πtσ:Ξυ��ν Ο -, ε.r:t -:'GU Α\:.!ω:; ε:>
:ιf7�Ξ-:"J..; μ�:t. σ:οιχ�t�a.,,:; • μ,;,:.ς;,ί-ι
- χ?'ΧjΞ�γμχ:ι μtΧ?
ζωγ1 ;. ω:; ε�ι ;τ
:;
'
��γχνισ;�,;;t.. ·η ο?υ?� ε:'J"Τ1 9υτi, 1:ι;,ί - J
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ζυγίζει 260 χιλιόγ,αμμα, δεν οι:1.
-θέτει τσ.ς κ:1.τ:1.λλήλους συσκευά.ς
OιrL τόν π�οσΟιο, eιισμΟν τ'Τjς ύ-πά ? ξs
ως ζωης. Ά1tοστ<Jλ:η τ<Jυ «Μά.,ι,ιε,
/ι.)> εiν:1.ι ·η συγκέντ?ωσις πλη?Οψ<J
�ιών ι.αι στοιzείω,1, τά. όποία εΙvα� :iπ��αίτη;:χ. �ίς.. το,Uς μηχανι
κους και τους αλΑους- οιαστημι'
t
,
� '
'
κους επ
- ισ- τΊ1μονας οια την κ:1.τασκευη'Ι των ·θ-αλαμίσκω'Ι, τους �
ποίους α-1 'Ηνωμέναι
Πολιτεία:
σιχε.οιά.ζου·ν •ισ. π,οσεο:t.φισουν επι
τ_<Jυ "Α,εως το 1969.
Εν τώ,1 σπουΟ:ιιο-τέ? ων στ-οιJ_εf
ων το ό1tοίο'Ι -θ-σ. οι:1.πιστω-θη δισ.
του <<'�1 Ιά.!Jι%, 4», εΙναι κ:1.ί ή πυ
χνότη; τΎj; 1-i τμοσφ:χ.f :;:χς το· 'U 'Ά 9 ε
ως, Τό οια.στημόπλ<Jιον π,όκειται
τά.ς σχετικcις
'Ισ. συγκεντ,ώσ, η
πλ·φο:pο?ί:ις κατά τ'1)'/ οιά.?κει:ιν
'
' ελευσε<:>ς
' , του οια
� ' -�;η�
�υιντομου
, οι
ατμ σφ:ιι?:ι πλ:ιν του
οι:ι κεια
σ
5
_η, ,
�
:
50 μολις οευτ, ε�ολεπτω'- Ι, πριν ο
(()
, ι(i�tΥΞ� 4�> �πr.ι-μ:ιχ?υν�-ϊj τοU '' 4-:
?ΕWς κ:ιι ει• σελ-θ-η .ις την τ,οχtα'Ι
του πέ?ι 1Ξ, του 'Ηλίου ώ; εiς άκό
μ η μ:κ?ός τη_νητος ΟΟ?υψό?ος. σί
έ'Πιστήμον.ς έλπίζ<Jυ-ν οτι ,θ.ά, ου
-V-1)-θ-Ου'Ι νσ. Π�Οσοι,ο,ίσουν τη'Ι Π J
κvότη�α τΤι;· ά.τμοσφ:χ.f
t :χ.; τοU 'Ά
,
r1· εω; μελετώ
ας
μετα-6ολrl.;
ντε;
τ
'
' ,,
�
ει;
;ην Ε.''Jτ 7:σt"Ι -=�ν ?�{Η<ιcpω·νιχω:
σ·η!J,:ιτω'Ι του «�Ια�tνε? 4», κ:ιτα
την σύντομον ο:έλ.υ,;f,1 του πλ·η
σfο,,1 -;οϋ πλ:χ.Ψfl-το.J ι}-1 εντασις των
�ημάτων -θ-ά_ μ�τ:ιfίλ·�·�η λόγφ της
α- τμση,1.1,ικης οι:ι-θ-λ:ισεως.
0

1

1

1

1

'Εαν ·η .�ιτ,μόσφ:ιι?α τ<Jυ «Έρυ
-θ-,ου 'ίtλα•νήτ
· ου» εi'l:tt πυκνή, ου
'1:tτό,1 να &?ΚΊΙ ·η χ�ησις άλε!;tπτώ
των Ot:X την ΠQΟσεοά.φισιν τW'Ι -θ-ι:,.;
λχμfσχων· έιπt τοi3 'Ά�εως. Έα.�.,.
άντ, ι-θ-έτως, ·η ΠJΚ'ιότ·ης της σ.τμ<-
σφ:ιί?:ις εΙν:ιι μtΧ?ά., ,θ.ά, Π'-?:ι-στη
άν&.γι.η 'Ια. ι.α'Ι'ι:ισχευ:ισ-θ-ουν ,iν�
σχετικοί πύραυλοι η αλλαι -παρό,
� '
\
'
μοι:ιι συσχευ:ιι Όια τη'Ι επιτυzη
π,ο,σεοάιφισι•ι.
Την 1 η,ι Δεκιμfί?ίου έ!;ετο!;εύ
,θ. η κ:ιί άπο τη•ι Σοfίιετική,1 "Ενω
σιν πολυώοοφος πύ?αυλος, με τ·η Ι·
· ίσης πρΟι;
όνομχσl�ν ,<ΖΟντ 2)). έπ
τΟν "Α�ην.,
Π?όκ,ειτ:ιι
πε:Λ της οευτέραςσο.6tετιχΎ\:;; άποιπεfοχς έξ�π·ολύσεω�
οι:ιστημοπλοίου, Π?ός την· "Α?'Ι)'/.
Ί Ι- πρώτη ά.πό-π;ιρα. είχε Π?:ι-
γμ:ιτοποιr,θη την 1·rι·ι Ν<JεμGοίο.>
1962. 'Έ_ξ;η μηνας ομως ά.ογότz
οον, την 16 η,ι Μα.ίου 1963, ,iνε
κοt'Ιώ,θ.η, οτι άπωλέσ-θ-η ή έιπ:ιφ ίι,
Οι:Χ, τ·οi3 (7..Οtο-ασuο·μά.τ,ου μετά. τQϋ-,
ο· ι:ιπλ:ινητικου στ:ι-θ-μου, ό όπο'ίο;
ε1ύ,ίσκετο ε�ς άπόστασtν
οοΌ χιλt<Jμέηων &1to τ·ην Γην.
'Ο τελευταίος οροφο·ς του πυ
?:ιύλου - φο,έως ε-θ-.σεν· είς ένοι&
μ;σ-0•1 τ?<JX,t:1-'1 ·πεοt την Γην μ.έγι:ι;
υ,φό ον της ης.
δο?
; ,
0Γ
_
Κατ �νακοι'ιωσt'Ι του, πρακ-το
,J είου «Τ&ς», ά.ποστολη του, «Ζό·ιτ
2» εi'Ι:ιι ·η συλλογή στ<Jιχείω'Ι
τας συν· Jήκ:t.ς ΚG σμt·ΧWν πτ·ήσ, εω·.,.
μεγά:λης
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΥΡ I Ε, εύδοκησον να έπιθι,μω πάντοτε πλείονα των οσων έπιτελω_
ΜΙΧΑΗι\-ΑΓΓΕΛΟΣ

29�

===\

οι

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

Ι===

Τ Γραφεία τοίί I λ I ΣΟΥ, Δρα,.
γατσανίου 6 (Πλατ. Κλαυ&μώνος)
εΤναι σννήθως άνοι;1<τα κάθε πρωί
10-1 και άπογεύματα μόνον Δευ
τέρα και Παρασκευη 6--8 μ.μ. ΟΙ
ψίλοι τοίί I λ I ΣΟΥ
περνοίίν ά-πο
τα Γραφεία για κάθε πληροφορία.
- Ό Ταχυδρο,μικος τομεύς τοίί
ΙλΙΣΟΥ ε ναι 122. Να μη το ξε
χνοίίν δσοι μας γράφουν: Δραγα
τσανίου 6, Ά&ηναι 122.
- 'Όσοι συνδρομηταί μας 6λέ
που,ν την διεύθυνσίν των λανθασμ�
νην η άνεπαρκη, να μας εiδο-ποιοίίν
χωρις άνα6ολή, ωστε να λα;μ6άνουν
άσφαλώς τα έ.κδιδόμενα τεύχη.
- 'Όποιος έπιθuμεί να άγορά
ση 6ι6λία ά-πο τα άναφερόμενα είς
τον τιμοκατάλογο,ν πωλουμένων 6ι6λίω1\1 πρέπει να έμ6άση δια ταχυ
δρομικης έπιταγης «Κωστην Μελισ
σαρόποvλον, Δραγατσανίου 6, 'Α
θήνας 122» το άκριδ
- εc; άντίτιμον
τών 6ι6λίων πού έπιθιιμεi, άναγρά
φων ο-πισ&ν τοίί ά-ποκόμματος της
έ-πιταγης τούς τίτλους των 6ι6λί
ων. Θα τα λάδη άμέσως 'Άνευ ά
ποστολης τοίί άνΤJτίμου δεν άπο
στέλλονται 6ι6λία, διότι δεν εΤναι
δvνατον να τηρούνται λογαριασ,μοί.
- Ό Ιλl ΣΟΣ δεν εΤναι ευκο
λο-ν να ά-ποστέλλη αλλα
6ι6λtα,
έκ.τος έκείνων τα ό-ποϊα άν(V(ρά
φει ώς πωλούμενα είς τα Γραφεία
του.

να

- Κάθε εμ6ασμα πρέπει να γί
νεται με ταχυδρομι<ι<ην έπιταγήν,
έπ' όνόματι Κωστη Μελισσαροπού
λου, Δραγατσανίου 6, Άθηναι 122.
ΆποΟ"fολες με τρα-πεζιτιι<ες έπιτα
γες η έντολες μας δυσκολεύουν. Να

άναγράφεται εύκρινώς το όνοματε
πώνιιμον και ή διεύθυνσις τοίί ά-πο-·
στολέως. "Οπισ,θεν τοίί ά-ποκόμμα-
τος της έπιταγης να άναγράφεται
λακ
, ωνικώς ό λόγος της ά-ποστολης
των χρημάτων.
,

Τόμοι του ΙλΙΣΟΥ
Τιμη τόμων παρελθόντων έτών
δρχ. 50
Τιμη με.μονωμένου τεύχους δρχ
, . 1Ο.
Τόμοι ετους 1962 ύπάρχουν μό
νον χωρiς το τείίχος Νο 25.
Μεμονωμένα τ-εύχη έτών 19561959 (Νο 1-16) δεν ύπάρχουν.
'Επίσης δεν ύπάρχουν με.μονωμένα.
τεύχη Νο 23, 25, 29.

'Έκθεσις λουίζος Μοντεσάντου,
Εiς την α'ίθουσαν της «Άρχιτε
κτονικης» έξέθεσε μια σειρα απο
εργα της ή γνωστη ζωγράφος και,
σvνεργά
χαράκτρια ,καλλιτεχνικη
τις τοίί «Ίλισοίί» δiς Λουίζα Μον
τεσάντου. Ή κριτικη της έπεφύλα
ξε τα πιο κολακεvηκα σχόλια.
ή δουλειά της
« Έχει ώριμάσει
,
καi ή προσω-πικότητά της», εγραψε
ό καθηγητης Καλών Τεχνών κ. 'Άγ
γελος Προκοπίου. Διατηρεί πάντα:
ύποδειγματι,κη και!αρότητα στη χά-.
ραξη καi μια έγ,κράτεια στα μέσα
πού μεταχειρίζεται».
δου-«Σεμνη καi εύσυνείδητη
λειά», διεπίστωσε ό κ. Π. Καρα-.
6ίας.
Καi ή κ. 'Ελένη Βαλαικο έ-πήνε-
σε την «λεπτότητα
στην έκλογη_
των θεμάτων, στα χρώματα, στη
γραφή, στον τύπο της εύαισθησίας,
καi της άντίληψής της».
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\Βιβλία που λάβαμε:
Σοφίας

Ν. Σμύρνη

Παπαναστασίου:

<<Ή

γυ

rναί,κα δια μέ.uου των α!ώνωv:::-,
'Αιθην, αι 1964. ·
,Μό,rτυ Φραyι<0ύλη - Τσαικογιάlννη:
«Ήταν ιμια

σίφnττωσ-η»

(Μυθι

στόρηιμα), 'Αθήνα 1964.
1
<<'Αν9οrττέταλα»
'Ελένης Λασ�καρίδη:
(ποιήματα), Θοο)ικη 1964.
Γαλλι,κόrν Ίνστιτοvτον Άθηrνών: Ά
ναλυ,ι,κόν rδε:!λιτίον 6ι6λιογραφίας
1961.

1Περιοδικό που λάβαμε:
Ό Α!ών, Παναθήναια, Δρόμοι της
είρήνης, ό Κόσμος της Ψυχης, Σφίγξ,
Π�εκάν, Ή Δωδεκάτη Ώρα, Θρα
κιικα Χρονικά, Φωτεινοi 'Ορίζοντες.

Άλλαγη διευθύνσεων
Τό Ταχ Sρομείον μας έπέστρεψε,,
-άνεπίδ::ηα τα τεύχη τα όποία άπε

Γεώργ. Δη,μόπουλος,

Άγαθοιιπόλε-

ως 13
'1 ω. Δράκος, Μαr,δ. Φριζη 3
Γεωργ. Ίατρί!δης, 'Αιrττόλλων 35
'Ισμήνη Καθοπούλη, Λουι<ιαrνοv 1Ο
'Αναστασία Μάντζαρη,

Λ.

Ε.

Μποί,,μης, ,Πλ., Φιλιικης Έταιρ.ί

ας 18
Μιχ. Μιχαλόποι/λος, 'Αχαρνών 1
Κ. Α. Ο!,κοrν6ιμου.
μίας 37

Ιατρός, 'Αικαlδη

Νιc<. Παπαμίχος, 'Υπουργείον Γεωρ
γίας
Νι,κ. Πολίτης, 25ης
Ψυχιιχό

Μα,ρτίοu 12,

Πανος ΣΊνόποι,,λος, ΣκοuΦ-:Ξ: 27
Δη,μ. Σκοτσανίτης,
'Αριστοτέλους
άρ. 40
'/'ναστ Τζα6άρας, Μεγίστης 1
Δr;ιι-1 Τοπρα1<τ,σόγλου, Πατηισίω•ν 202

στείλαμεν είς τούς κάτωθι σvνδρο

Έ π α ·ρ χ ι ώ ν

μη,άς μας, τών όποίων παραι.<αλοv
μεν να εχι:.:ιμεν τας ση,μερινας διευ
θύl'σεις, δια να τqύς στείιλωμεν τα

Θ�οχάρης Θεοχαρίδης,

τεύχη,

Παν. Κcr<ιούσης, Έιπι•9.

τα όποία δέν εxovv λάοει:

Άθην ω ν
Νικ. ΆδαJμόπουλος, μηχαιι.κός, Σο
λι:.:ι,.ιοv 5
Θεόδ. Βανιώτης, Σουλτάνη 1
Βα1σ. Βετσόποιιλος, Πιπίνου - Φυ
λης 136
Ευγενία Γεωρyιό.δου,

όδοντίατρος,

Σι<ιά3ου 85

Κη.φι-

σίας 18

Βασ.

Σοφί

ας 85, Θεσ),.<η
Τελωvείου,

Ρ6δος
Νέλ),η

Ρο�:,πα,κα. κα8ηγήτρια,

114

Π.Μ., Τανάγρα

Επανόρθωσις
Έξ άδλεψίας ε!ς τό προηγούιμε
νον τ εvχος στό ποίηιμα «Προφητεία

τοv Ήσαια,, έ< τοv fρyou <<Ό Χρι
στός στή Ρώμη» τοv 'Αγγέλου Σι

·Ελένη Γιοτσαλίτου, Ζαιμη 21
'Αντώνιος Γιωμπρές, γει:.mόνος, Τή

ι<ελιανοv έτέθη ή ύπογραJφή καi το
σκίτσο τοv Ν. Καζαντζάκη_ Ή ά

νου 2
Άθαν. Γοuλιάμης,

πα<ατά::rτασις έγένετσ καi ε!ς το
έτf.::rιcv εί.,::τήριον uλης του 1964.

Πρ::,ύ::rσης 42,

30t

Ο ΙΛΙΣΟΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ
ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ
ΚΑΤΑ
1965

το

ΚΑΙ ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ
δτι τό 1965 θά εΤναι τό ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΤΟΣ τοίi περιοδικοίi ΣΑΙ.
ΠΡΟΣ ΕΟ'ΡΤΑΣΜΟΝ αύτοίi τοίi σημαντικοίi διά πνεu,ματικόν περιο
δικ
, ον έπιτεύγματος 6ό. μεταδληθη άπό ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ είς ΔΙΜΗΝΙ
ΑΙΟΝ καi θό καθιερώση ΝΕΑΣ ΣΕλΙΔΑΣ, που θά τό συνδέσοuν πε
ρισσότερο μέ τους συνδρομητάς καi άναγνώστας του, πάντοτε μέσα
εiς τά πλαισιa της προσπαθείας του διά την καλλιέργειαν της έλευ
θε,ρ ίας της σκέψεως, της άποκρούσεως κάθε μισαλλοδοξίας καi της
άναπτύξεως άνωτερων πνευματικων ένδιαφερόντων
6ΚΠΛΗΞΕΙΣ έπιψιιλάσσει ό ΙΛΙΣΟ� διά τό 1965.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ νά συμ6άλλετε στην πρόοδο τοίi ΙΛΙΣΟΥ
με την αvευ καθυσ.τερήσεως άποστολην της συνδ_ρσμης σας καi μέ την
έγγραψην νέων σιινδρομητων, ωστε νά μην ύπάρξουν προσκόμματα είς,
την άναλ()!μ6α11ομενην νέαν προσπάθειαν. Συμ<ίάλλετε λοιπόν είς την
«ύγε1α11 και ·εύη1μερiαν» τοϋ ΙΛΙΣΟΥ. Σάς περιμένομεν και ΣΑΙ ΕΥ
ΧΑΡ I ΣΤΟΥΜΕΝ.
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141
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204
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130
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129
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179
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112
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262
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(Δραyατσaνίοu 61
Δρχ

Η. Ρ. Blavatsky

Το Κλειδί τη; Θεοσοφίας
αδ . ."10 δεμ. 60
))
Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνών
20
Annie Be ant
Μελ�τη έπί της Συνι:ιδήσι:.ως αδ. 50 δεμ. 60
»
20
Προς την Μύησιν
»
10
Μετενσάρκωση
»
10
Κάρμα
C. Leadbcater
δεμ. 90
Οί ιδάσκαλοι καί ή Άτραπο;
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Κεκρυμμένη ζωη έν τφ Τεκτονισμφ » 90
»
Σ' εκείνου:; που πεν{)ουν
10
Besant-Leadbeater
10
Ό • στρικο; Κοσμος
Ed. Arnold
30
Το Φώς τijς '\σίας
J. Van der Leeuw
Θι:.οt εν �ξορίf!
10
Φως
στι)ν
'Ατραπο
10
" .
J· Κrι hnamurtι
Στα ποδια του ιδασκάλου
10
�Ο
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·Η Πηγη της Σοφίας
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Ό Ίησούς
»
·ο Κομ11τη; (Θέατρο ιδι:.ων)
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10
»
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ΠΕΡΙΟ IKOr «ΙΛΙΣΟΣ« Τόμοι 1956-1964, rκαστος χαρτόδ.
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'Όταν πρόκειται δι' άποστολάς eίς τό έξωτeρ1κόν, τά άπό δρχ 50
άνω έπιβαρuνοντα1 μέ δραχ. 10.
'Λποστeιλατe τό άντιτιμον, διά ταχuδρομικης έπιταyης, �ίς την διeu- •
θuνσιν: Κ Μελισσαρόπουλοv, Δραγατσανίου 6, Άθήνας (122), άναyρα
φοντeς όπισθεν τοϋ άποκομμaτος της έπιταyης τούς τίτλους των βιβλιων
ποv θέλετε. Θά τά λαβeτe eίς την δ1εύθuνσιν τοϋ άποστολeως της έπι, αyfis
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