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Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

'Εάν εχετε στείλει 117ν συ1,δρ,ιμ17 σος διά τό 196.3,
σα εύχαριστοϋμε.
Έάν δέν τ171, εχετε στείλει, παρωωλοϋμ 1•α στει\

Ι

λετε ΣΗΜΕJ-> Α δρχ. όΟ.
Πώ εl, ι αι δυ1 1 ατόν 1•ά έχδίδεται δ Ι.,1[ ;EQ2,', μέ
ηύξημένα τώρα εξοδα έκδόσεω , έάν δέν εlσπράτη
ΕΓΠΑΙΡΩΣ τά σvνδρομάς του;

*
Έγγράψετε ό καθ·έ1,ας ά'Χλον ει•α συ1•δρομητ17.
'Επωφεληθείτε dπό τή,1 εχπτω;η γιά δσους ν f
o υ ς σvνδρομητά- έγγοάφοvται ,ιιfχρι τέλου 'Ιου1ιίnυ. L-υνδρομ,7 μc5νο1 1 δρχ. 30 γιιί δλο τό 1965.
Βοηθ17σατε νά αύξηθ·οϋ11 στι'; υιπλύ.σιο οί σι,,,
δρομηταί τοϋ ΙΛ ΓΣΟ Υ.
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ΓΕDΡΓtΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ

ο ΑΘΗΝΑϊκοrfτvποΣ
«Φυγη πρός

τα έμπρός»

οι μεγάλες κατακτήσεις τον τε
λευταίου καιρο-ίι δεν [χονν έπηρεάισει
τήν εtκόνα μας περί κόσμου. Π ο ι
ο τ ι Κ, ά, τίποτα δεν εχει αλλά.ξ.ε,
γιά τήν ωρα μέ-σα μιας. Ή παραδο
ξολογία τού Ρώ,σου dστροναύτη (ΙS
τ�ι σ;,;ο τ;αξίδι Τι>υ δε συνάντησε �
{}ενά το Θεο) ας φαίvεται ά.πλώς
6λά01φημη: δίνει εκφραση �μ,μ,οοrη, σε
μιά μεγάλη απορία. Λογικά, καινέvας
πιά δεν φαvτάζετ�αι τον"Τψι01το σάν &
να γενειοφόρο γέροντα έγκατεστημέ
νον κάπου --έκεΙ σε μιά γωνια τοϋ
γαλάζιου ούρανον· &λοι φως, πιστοί
καί ι'iπιστοι, συνειδητα i\ άσυνεί�ητο
περιμέvουν dπο τίς ίξο.ρμήσεtς της έ
πvστημης κάτι νά :rοληροφΟQιη&ιίiν, κά
τι να συμπεράινουν γιά την vπαρξή
του i\ γιά το /ι{}ος του. Γιατί i'iς λέ
νε ο,τι i}έλοvν οι συστηματικα καί. ά
φιλοσόφητα <Wείσ,τiς: Θεός {},ά πιεί
γιά τbν αν{}ρωπο το εσχατο μυστήριο,
το 6α% μυστικο τοϋ κόσμου, δ άπο-
χρών λόγος των πάντων, το νόημα
της ζωf\ς, ή ώtόκριση rοού δέ-ν πάψα
με νά γυριεύουμε άπο τότε πού απο
κτ;'r,σαμε την έσωτερικη άνεπο-&λωτη
πλη,γή, πού λέγεται συνείδηση.
... Ό Θεος εlν1αι δ f.Ιiεγάlλος προσωπι
δοφόρος, rοο-ί, κρ.ύ6ετ.αι κ,αιί φανερώ
νι.ται μέσα στη Φύση 11.αί ,μέσα στην
εσωτερική ζωή...
. . .οι ,εmιστήμ,ονες πιστεύοtυv πως ή
lρεννα, δ .d.ξt:'δίψαστος οlστρος της,
�ει ώφελψιστιχο σκοπό: νά tκανο-

ΠΙ()ιήσει το πά!}ος γιά γνώση, νά άνα
κουφίσ&ι τον αν{}ρωπο, νά τον χά
νει tχανο νά έ!;.>υσιά.ζει πραγματι
κό. τον κόσμο. Πλάνη! Ή �ρευινα δεν
εtναι τί.πι<>τtα άλλο, παρά μιά σκοτεινή
άναζήτηση τον Θεοϋ0 Ξέρουμε πολύ
χαλα πως ot άνακαλύψεις {}εραπεύ
ουν άνάγκες γιά νά δημιουργήσουν
ιiλλες dνάγχ.ες ξέρουμε πολύ καλα
πως τους λείπει το τ�{}ικο dντιστά{},μ,ι
σμα· ξέρουμε κ,αλα πως το μέτρο της
προσωπικης ζω,ης μας εtναι 6ραιχύ σε
σύγκριση με την δδο πού �χει ν' ά
χολου{}ήσει � γνώση· ξέρουμε πολύ
κιαλά πως οϊ..α, κάιιτο.τιε, αιώ τή μιιι
στ;ιγιμη στην άλλη, παLι,νουν τέλος
γιά μας προσωπικά, καί. οτι τή στι
γμη πού το ατι>μό μας χάνει τή συν
είιδηση τοϋ κόσμου ε[ναι σάμπως δ
νά χάνεται. 'Όμως δεν μπ{)ροϋ
κόσμ,ος
,
με να σταματήσουμε: Στη δίψα αίι
τή δεν ύπάρχει κορεσμός, στο ,μαρ
τύριο τοϋτο 6εν uπάρχει τέρμα, σ'
�ναν τέτοιο κολασ.μέ,ο χορο δεν ύ
πάρχει ξανάσα.μα. Γεννη&ήκαμε με
τη δ(ψα τοϋ Θεού στά χείλη, μας καί
ζονμε για νά έ'Κφρά.σουμε, νά ύπηρε
τήισ,οομ,ε αύτη τή δίψα.
Προχωρούμε, βρίσκουμε, ξαφνια
ζόμαστε, πρ,οκαλοϋμε έκρήξεις πού
μας -Ιtα,μπώνονν, στεκόμαστε νά πά
ρουμε άνdσα, ξαναξεκιναιμε. Ό Θε
ος κρύ6εται ολοένα, ολο καί. πι.ο μα
κ.ρυά, κι' ας τον dνα·,<αλtι,ττουμε στο
κά-&ε δημα .
ΜΤ. Τ!ΕΡΖΑιΚΗΣ
ι.Βημαι, 24 Μαρτίου
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Ό «περίπατος)>
στο διάστημα

1965

«Μπακαλο- έκκλησία»

Μεταξύ κύκλου συζητητών, που υ
πεστήριζαν ο·η δ διαστηματικος ιπε
-�ίrοαtΟφ τ,ο;ϋΙ Κ()'σJ!.ι,Ονα:&τοο Λ.εόνωιφ
11vοιξε τόν δρόμον προς τα άστρα, ύ
ψώ-ιtη ή φωνη τοϋ άwισιοδ6ξου:
- Σάμπως πολύ 6ιάζεσl!-ε. Έπει
δη ό awtρωπος ξε-μ.ύτισε στο Διάστη
μα, δέν σημαίνει και οτι τb κα;τέκτη
σε. ΕΙναι τb ιδιο σαν να tσχυρίζεται
gν,ας κά6οοιιισ.ς, ;Π)()ΙU π.εφαατά �την άμ
μουδιά, πως κατόκτησε την Γη...
Ο ΦΑΚΟΣ
«"Ε!Ι!-νος>, 20 Μαοτίοv

Ό Πάπας Πα�λος ΣΤ'

Το οτι δ Πάπας Παύλος σχι μό
νον 1:ιδειξε ένδιαφέρον για την πτη
σι το-ϋ «Βοσχόντ 2), dλλα και έξηρε
το κατόρ{tω.μα μέσα στον 'Άγιο Πέ
τρο της Ρώμης, την πρώτη έκικλησία
τοϋ κα-!tολικισμοϋ, ε[vαι ά.σφαλώς
προς τιμήν του. Πρώτα - πρώτα δεί
χνει {tά,ρρος πνευματικό, δο-!tέντος δ
τ ι ή στάσι τοϋ Βατικ,ανοϋ απέναντι
τοϋ σο6ιετιΚΌϋ κόσμου -rjτo πάντοτε
οχι μόνον ά.πλώς tπιφυλακτική, άλλα
και ψυχρη --&τως άλλωστε εύκολα
καταλα6αίνει κανένας. Ή Ρωσία, με
τό να 6γη άπο τη -1!-ρησκευτικη dτμό
σφαιρα, έ-11-εωρ,είτο, fστω και aν δέν
λεγόταν, έ,χ{}ρός. 'Έπειτα, στην Πf.
ρίπτωσι τοϋ τελεuταίου κατορ1tώμα
τος, ύπηρχε και �νας αλλος λόγος
για να �είνη δ Πάπας ούδέτεοος.
Έκεινα πού συμι6αίνουν στο Διάστη
μ,α, ,μ.π.άiζο'ΙJV --<1π:ως έπανε,ιλημμένως
έγ{)άφη� νέ.α (J"-ΟΟtχείiα, κα-11-αοως έ
πιστημονικά, μέσα στο 6ι6λικο νόημα
τη; δημιουργίας Καl δμως δ Πάπας
Παίιλος έχαιρέτισε αύτο πού �γινε,
δείχνοντας fτσι &τι αιtσ{}-άνεται το
Βατικανο την εύ.ρι&rερη άν&ρώπινη αλ
ληλεγγ{rη. Τη ο:τιγμη πniι ά.ινώtε.Qυιι
δικοί μας Lερωμένοι, άρνοϋνται τη με
δικ,σi μ,ας [ερωμένοι, α.QΙ\Οίίvαιι τη με
Καρνάοολο.

ΑΚΡΟΑΤΗΣ

ιΒη,μω, 23 Μαοτίου

Παντοπώλης ά:πο το Αlγdλεω fι
. . . fμπορος άιποικιακαιν εtδ'ωιν -dv
πω ιμπακάλης>, ,μπορεί να -11-υμώσ�
δια.μαρτυρή{}-ηικε ζωηρότατα γιατί f
γραψα τη λέξη «μπακαλοεκικλησιd>.
Δεν d.Qκlστηκε, μάλιστα, στο γρdμ
μα του, αλλα ,μ.ε πηοε κ,αl στο τηλl
φωινο:
- Διασύρετε, μοϋ εtπε, τb tπάγ
γελμάJ μας! Τί ε[ναι tπιτέλους δ μπα
κιάλης χκχιί τΌν μετα;ψι.ρίζε.Ο'tε' τ-όι,ο
v6ριστικά; Ξε-χνατε τις -uπηοεσίες που
προσφέρει; Ξεχνατε τον κόσμο που l
ξυ�-ι1εί; Ξeχ,ν:ατ:ε τας 6ιαιρΟΟΙέ&ια κ.αi
τiς τό,σες εύκολίες 300ύ Κlά.ν.ει σέ τόσο
και τόσο κόισμο;
Τέτοια και dλλα πολλα μοv εtπε
lν όργii ό κιαλος κ.αt μυ.γιάγγιχ,τοc
παντοπώλης καί φο6οί'iμαι μήπως καί
αλλοι συνάδελφοί του fχουν τήν ίδια
εύαισ'Ι!-ησία. 'Απαραίτητο, λοιπόν, εΙ
rvαι να έξηγήσω, οτι το ιμrοακdλης)
δεν χρησιμοποιείται σαν ν/Sριστικό,
άλλα σα,ν: χαρακτηριστικό -το πιο
πρόχειρο καί κοινόχοηστο- tνδεικ.τι
κό ένος έμ.πόρου. Προκε�μ.ένου, δηλα
δη να πω, δτι ή αλψα έκκλησία bξε
λtχ,θηrιι.ε σε οίκ.οrν tμ.πο;ρί.οιu, δεν μπο
ροϋσα να γράψω δτι �γινε... κατάστη
μ.α, ύφασιμάτων η ζαχ,αρ,οπλαισ!tlειο, �
εστιατόριο η μπουτίκ, η κρεοπωλείον.
Το μπαικάλι:,(.() τα λέει ολα -π;αvτο
πωλείον γάρ! Μαλλον ά.φελής, λοι
πόν, ή εύαισ{}ηο-ία τοv tξ Αιγάλεω
παντοπωλοϋντος ά.ιναγνώστη μου.

ΔΗΜ. ΨΑΘΑΣ

<Πα Νέα», 20 Μαρτ{ο-υ

Ή Οίκουμενικη κίνησις
καi ή είρήνη
Το οtκουμενικο πνεϊίμα πνέει τώ
ρα παν-τοϋ καί φπνέει τους πάντ-ας,
dκόμη και τούς τυχον άντιη{}-εμένΟ'ΙJς
εtς την νέαν ζωήν, ή άποία, είτε τb
{}έλουν ειτε δεν το {}-έλουιν, ύφίστα
ται και tπι6άλλεται -κ,αί έ.ιιι6άλλει την
d:νdγκην τοϋ άνοίγ,ματος τοv διαλό-

ΑΘΗΝΑ·Ι·ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
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ΎΟΟ, και. δ νοών, ινοεLτω!
Μdλισtα εtς το σημείον τοντο εί
με�α νπεοήφανοι ήμείς οι 'Έλληνες
ΌQ'Ιtόδοξοι, διότι το ΠQω-tOV σύν&η
μα της ο!muμενικης α-ύτης κινήσεως
-ιο ιιJδωσεv ή 'Ελληνι.κη ΌQ'Ι}όlδ'οξος
'Εκκλησία δια τοϋ οικοuμ,ενιΚιΟϋ μας
Παtοιαρχείοu. �()χι, σήμεοον, με τον
!πικε.φαλης α-ύτης μέΎαν Οίκουμενι
κ/w Πατ'Qι.ά:QΧην Ά{}ηναΎόραν, δ δ
ποίος ούσιαστικιίχ; ξεκίνησε to ση
μεοινον ζήτημα τοϋ διαλό-γου, άλλα
dπο τοϋ 1920, ΠΟ'U μέσα άστο τους κα
ΠVΟ'Uς καt τα αψατα τοϋ Παγκοσμί
ου �ωλέμου καt μέσα ά!ιτο την tδικήν
του καταστροφή,ν, το Οtκονμενικσν
ΠατριαQΙΧείοv σηικώ,Dηκt:, καt με την
τε{Η1mία.ς σηιμ,αοiας τοτινην έγκύκλtr
{γγ τ()ι\), tκά.λεcιε με άλη{}ινα ΧQ,tσtι
ανικόν και ΟΙtκοuμ.εΎΙκ1w π.-νείιμα,, π.οίν
κdν γεν,vη&η ή νεωιτhQα λε:ιγ,ο.μέινη οt
κουμενικη κίιvησις, ά,vεξ-αρτήτως ολιας
τας χ(,)ΙιΟΙfΟΟ'VιΚας έ'Jικ.λησιας να συμπή
ξουv μιαν Κοινωνία των Έκκλr,σιών.
κατα το ύπ.ό'δειγμ,α, της δηfJΙιουργη{}εί
ι,ης τότε. Κ.Τ. 'Ε{}νών, προς συνερ,
γασίαν �ιαί έπι,6ολην της άληDινης
και 1\χι ύποΚ()ιτικης χριστιανικης t
δεολ,ογ'ίιας, ή δπ.οία, έπιJ6αλλο,μένη, �α
fσωζεν ολον τον κόσμον άπο το φο-

·.--.:
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δερον κακόν τοϋ πολφου.
Δυστυχώς τα δεινα ΠΟ'U bι:η�ιολού
,&ησαν είς το Οtκοvμενικοv ΠσJtριαιr
χείον 'δέν τοϋ επέτρεψαν να !πuδιώ
ξη την πραγματοποίησιν των ποοτά
σεών τοu καί �τσι την πρωτο6ουλίαν
της Ι)tκουιμ,ενικης κινήσεως την άνέ
•Λια.6αν άι. JιQιΜΟΟjt'α'Υ't\1<ιαυ i-κ:κ.ληρuαίι
καt tιδημ ιοuργήl}η το Παγκόσμιον
Σνμ,6ούλι.ον των Έκκλησιων, με το
δποίον συνΕ,Qγάζεται ΕΎ"(ί'rfατα ή 'OQ
Μδοξος 'Ε>κκλησια.
... 'Ήδη, ή έreίσημ,ος άνt\JfιQ()σωrοεία
δλοκλήQου τοϋ Χριστιανισμού, ζητεί
καί έπιδιώκει η')ν συνεννόησιν καί ε
νωσιν των Χριστιανικών 'Εκκλησιών,
δ έστι μεl!ερμηνευόμενον την ενωσιν
rοασών των Χ{Ηστιανικων δυνιά.με
ων προς άντίκρουσιν των πνευμάτων
της δλοκληρωτικης καταστροφής καi
σωτηρίαν τοϋ κόσμου άπο την έπερ
χομ,όV'Ι]ν λαίλααtα, της δπιοία; τα πρω
τοορόχια καt τlς άστραπες καί δ ά
πλούστερος ιrνDρωπος τα αίσftάνεται
ηδη έρ.χόμενα άπο τας μέχρι τοϋ&ε
πολv ,μακρινάς, άλλα τώρα γειτονικάς
μας 1Ί,πείρους!

ΑΜΙΛΙΚΑΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
Κιv{)ηγτητης Πα.νεπι.στημLου
«Βημ,αι, 23 Μαιρ,τi,ου

.·.:·,::· .. /
_.,../

-Στeα τηγοί μοv, Ρefικα τήν θωeακισμέvη μεeαeχία σας.τΗταv κά
τω άπό τό τeαπέζι!

ΙΛΙΣΟΣ
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ΔΥΟ ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΑ ΣΚΙ ΤΣΑ
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-Πλήν έργοδοτών, έργατώv, ύπαλλήλωv, συνταξιούχων, φοιτητών,
στρατιωτικών καί άγροτ�ν, ή λ�ιπή χώρα εlναι ευχαριστημένη άπό
την κ ιταστασιν !

-"Οιr.ιv τελειώσω ιά μαθήμα τα όδηγήσεως, θά χρειασθfί νά μοϋ δώ
σετε καί 1λίγα μαθήματα κακfjς σνμπFριφορσ.ς ...
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Η Γ ΛΩΣΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΙΣ
Αυτή ή σελίδα. πού έγκαινιάζομε άπό τό ίνιχ χείρας �εϋχος, σκο
πευει νά. οώση στΌύς άναγνώστας τήν ευκαιρία γλωσσικης άσκήσεως
και πλοuτισμοϋ τών γλωσσικών γνώσεών των.
Τ(θεw.� το ερώτημα: Ή σημει<)uμένη λέξις τί σημαίνει; Ποιό ά.πό
ολα είναι το σωστό;
1. Ά α. 6 ό ρ α: α) Ήρωtς της Π. Δια.θήκης. β) Πόλις. γ) "Αγpι
ον ζαιον. δ) Δέν,δρον.
2. Ά 6 α ν ί α: α) Πρω-cευοuσα ξένου κράτους. β} 'Ασθένεια.
γ) Συκοφαντική πράξις. δ) 'Επιχορήγησις.
3. 'Ά 6 σ. ξ: α) Σχολικόν οργανον. β) 'Εξάρτημα πuρο6όλοu.
γ) Μέρος πλοίου. δ) Άρχαίον παιγνίδι.
4. Ά γ ε ·ν ε σ ί α: α.) Πρόστυχη συμπεριφορά. β) Κατάσταισις
προ της γεννήσεως. γ) 'Ανικανότης. δ) 'Έλλειψις πωγωνοφuία.ς.
5. 'Ά δ u τ ο Υ: α.) Βαθύ φρέαρ. 6) Τό φώς τοϋ ήλίου. γ) Τμη
μσ. ναοϋ. ο) Άνεξερευνητον.
6. Α ί γ λ η: α) Λαμπρότης. β) Νησος. γ) Δενδρύλλιον. δ)
Πρόσωπον της μυθολογίας.
7. Ά κ p () ,θ ί ν ι α: α) Άρχα.ία μυστήρια. β) 'Ελληνική ε
παρχία.. γ) Ηpώϊμοι καp100ί. δ) 'Αδένες.
8. Ά μ ε ρ ι μ ν ο μ έ p ι ,μ ν () ς: α) Ό πολυάσχολος. β) Ό
&.δια.φορών δια τας μεpίμνας. γ) Ό άργόμισθος. δ) Διακλάδωσις τοϋ
φuτοu «&.μέριμνον».
9. Ά ·μ π α. ρ ώ ν ω: α) Σuνώνυμον του καπαρώνω. β) Περι
ποιοuμσ.ι &μπελο·ι. γ) Κλείω ά.σφαλώς. δ) 'Αφαιρώ τήν «μπάρραν»,
τον σύρτην.
10. "Α μ u σ τ ι ς: α) Ό μή ύπο6ληGείς εις μυησιν. β} Ό ερ
γαζόμενος δωρεάν. γ) Στρατηγός 'Όαυ Τρωϊκου πολέμ<)u. δ) 'Αρχαία
τιμωρία.
Σκεφeητε - προσπαθήσατε. ΑΕ ά.παντήσεις στήν σελίδα 135.

*

"Οταν χάσωμ,ε την fy&ι·,o'rν βάσιν θα εχωμε παύσει νά ευμε{tα
{}ιρησκευτvκοί. Διότι ή θρησκ.εία δεν θα μπορούσε ποτέ να άνατρέ
ψη η να αιναrοληρώση την ήθικήν. π αραΙδείγματος χάριν, �νας αν
-&ρωπος δεν ματορεϊ να ζη στο ψε�δος, στην σκληιρότητα, στην χλι
δη και ταυτοχρόνως να tσχυρ�ζεται οτι εχει εν έαυτφ τον Θεόν.
Μαχά·φα ΓΚΑΝΤΙ

1 Λ Ι.Σ Ο Σ
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Τά σακκιά tΌύ μυλωνά

Ό γέι;;ιο - μ,υλωνα.ς έφώνaιξε τw 6οη,&ό, -wυ:
- Παώί μου, όνεψεύεσιαι;
Ό &ιηι&ος - Παντελή,;, ει,,a -χ,α:λο παιuδί - πραγμαrcικ.α εtχε ενα άφηρημέ
νο νφος _ Μπ.ι;;ιοστάι mυ ησαν 111α,ρατε-ταιγμέ,1α ένrvέα σαικ-χ.ιια ά.λιεϋρι, με σημειω
μέ'W> στο και3ένια εν,α: νο{,μερο κ,αί <1' αίrrήν έδω τη'ΙΙ σ.ει,ρ,ά.:

- Λαιπόν; συνέχwε ό γέ.ρο-,μυλωνίiς, ό μπχ:ψμιrοα. Θόδωρος. Ποϋ τρέχ.ει
ό wϋς σιοιι,,; Καιί τί σημαίνουν •αυtiα τα νσύμε-ρα στια .σακ.κ.ιά; Καί γιατί τα ε6α
λες ε-rσι; 'Έ χ.εις �ναν ΠJΟλύ πε,ρίε,ργο τρόπο να κ,άινrη,ς τη δοvλιε�ά σοv ...
Ό Παινtτ1ελης ά.π:ήντησε η<FUχα:
- Δεν &έπεις, άφεντικό, τον συνιδvασμο τίίw CΙ.\)Ιι!}<μων;
Ό ,μπάρμmα-Θόδωρος αtσfi'άν-{}ηκε σαν ,να τοϋ πιάτησα,v τον κάλιο. 'Άμα
τ.οϋ μ,ιλισίίσαι'V για ά,ρι{Ι,μούς -κιαi. συνδυα01μοιίις, π:αιΟiαL'νότιαν. Πα,ρετήρησε, ΟΙΧέ
φ6rη-κ,ε,, κ.αιί :
- Βλέπω, εtπε, πως ό μ,εσαwς ά.ρι{}ιμος 196 ε.νναιι τό προϊόν τωιν δύιο
ΠQ<ίιτωιv 7Χ28 ... Μα για τούς δ{'{) tελευτ1α:Lους, 34 κ,αι, 5 δεν ολέ.ιrω κavέιναν
υ-ννδυασ.μ,ό ...
- Άκ.ρι6ως, άιφεντικό. Κα{}ως εμπ:αιιvες, σκ.&φτόμο,uν πως νά τQΠιΟ{}ετή
σω τα σαχrι.ιά, ωσιt'ε ό μεσαϊ;ος άρι,&μος να εtναιι το γι-νόμεν,ον οχ� μόνον των
δvο πιρώτων, άλλα ·,ι,αιί των &όο τ�ελευτιαίων. ΠQέσιεt να ύπάρ,χουν πολλσt ΟΙιJ'V·
&οοσ,μ,οi, ά.λλά να 6ριοιϋμε ταν πιό 01ί;ι..ονομ,ικό, έ.κείναv ;00,u ά.πα�τεί τi.ς λιιγώtΙ&
ρες μετατοο:ίσ.εt.ς ...
- Μπράι601! εtπε ό μπά()'μπα�Θόδωρ,ος. Μο�ϊ; άροοει ή σίκο,γομίια. Ι\α ν α
ι
δο-3,με λο,ιπόν ...
Καί ,6efiιχιαν τον �wλό» σvνδυrαισμό, και!}ως κ.αί μ,
, &ρικαuς dλλους. Μ,οο.ρ.εί
τε να ταύς 6ρη,τrε -χ,αί σείς; Τί λέτε; Προσπα>&ηστε... Π,άντως, ή λύσις εtνιαι
στην σελ. 136.

. ...
-

Η

Εχω τήν έντύπωση πώς άνεκάλvψα τό φάιJμακο κατά τής φαλάκeας...

ι9S6
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Αiσθάνεσθε όvε-ια σ-ιή zωή;

ΑΠΑΝΤΉΣΑΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πολλοί dν¾ωrοοιι δεν δ{"Υαvται να άvτιμετωπtσ&ΙΝ τας π:ε.ριστάσεις, α!
όπ�ο,ϊαιι Π'αQ()'ΙJσtάιζαvτ�αι: bνώπιόιν των κ,αί σ'ΙWεχώς ε:ιύ,οtσκ,οιντια,ι ε,1,ς καιtάισt<ΙΙΟW
άμ.ηχ.α.νίσ.ς. Τ<ι1100ντιwν, dwι, ά.ντικριίιζQιΙΥV τα πάvτα. μέ την μεγαλmέQα,ν
ψ\)χ,(.Υαψιί,αιv κ,αιt ήQεμtα.ν. Αι άιrοαιvτήσιε,ις σας εlς τας κιατωτέQ ω έρωτήισευς, Μ
σας δώσαυν την ά.πάντησιν, ε!.ς rοοίαιv έκ τώrν δύο κιατιηγοριων ά.νήΧειtε:
<ΝΑΙ OXl)
1) Έαν κ.ά1rοιοιν ήλικι�μέιν,ον π:ριόσωrοοιν ζητη,ση νά. τοιϋ πα
....
π;α.ραιχωριή<11ετ1ε τηrν {),έοw σαις: α) κ.άμvετε πι'υς δεν ά
κιοιόσατιε;, β) �ι<ώ-νοο&ε άιμέ.σως ;, γ) ΟJQ'Ι'ε�ο&ε;
2) Έαν {),ριαιύσιετ,ε Κiώmαw ιάινt1ΙJΚιεί,με.νον είς φιλι,ι<ήν σιας οl
κιl,αv: ai) λέγιεt1ε δτ�ι «α'U't'o φέ.ρινει γιοvρι);, β) ύπόσχε
ιJ!!Ιε να το άντικα.t1αιστιή�σε, 1Jε;, γ) �ίίσ& την ένοχήν
σας;
3) 'Εάν, 6αδίζοιντισ.c;, πέ,σετ<ε κιατ�α γης: α) m�ικώvεσ{).ε ά
,μοοως;, β) ,άρχί.ζετ�ε νά γ1ελ, ίit1ε;, γ) ύ6ριίζετε τα ιιρό
σωπια -rα δΠΙΟίαι {}έ.λοιm, να .σίi; 6οη&ή οοινν;
4) 'Εάν �va ιμω;ρό, το δΠJΟ� εχεtΙε στα γόνατά σας σας
δφξη: αι) εξο;ριγιίζεσ'31ε;, β) κ ,α,μνετε πώς δεν το άντε
ιλήφ,Ι}ητε; Ι γ) δlί&ειτε το μιω,ρο στη μητ �έ,ριαι t(J/\);
5) Έαιν χάσετε, τb t1ρα.ϊ:ν,0ι: αι
, ) πληQιΟφορε�α&ε δια την ά
ναχώρηισuν rού έΠΙΟμ.ένιοru;, β) άl.)χίζετ�ε 11όιν καυγίi με
rον στα., Ι},μ,άρ.χη;, γ) τρέ,χ,ετε πίσω άπο τ11ν άμαξαστοι
χίJαι;
6) 'Εαν το δuαιμέ.ριισμα τ�ο,ϋ βιαγονuο,ίί εwα.ι πληρες: α) κα
-ι1Θ&α1ίνετε (].'Π)() τ1{) οιχημια;, β) συνωστi�ε,σ{),ε ,δια να κα-Ι}ισετ;ε;, γ) 6γαννεtΙΕ. στΙW διά&Qοιμ.οινι;
7) 'Εαν κ;α{}ι1�στε.ρή01ετε είς το ρα� σας: α) ζητ�είτ�ε
σuγγιvώμ ην;, β) έπικ,α.λείσ�/},ε · άισυιμ.φαινίαιν των ώQ<ιλ.ο
γιίωv σας;, γ) δί&τsε συγκιειχυ�ας έξηγήισεις;
8) 'Ε<αν το -Ι}έα,μια δεν σίiις άρέσει: α) α.ρ,χίζετ,ε νά {}ο()υ....
6fyτε;, β) μέιvετ1ε εί· ς n\ν αiί&οοσαιν;, γ) φεύγετε χω,ριίς
να π:ητο& τί,οοιrε;
9) Έ'αιν τά ύrοοδήιματά 01ας σίiς �μ.π.ο&ίζουν: α) Πiεtίiτε ·ωί
τiι δύο;, β) 1ά.vα.π:ηδίiτε εl,ς τJό εvα πόδι;, γ) σ>rομ,α.τίi
t1ε κ,α,ί δεν 3φ)'χωρείτιε Π1Ε,QLΟ:σόtε()ΟV;
:<ι) Έαν δ κατ�αστη�ατά.!.}χης σίiς άινια.γγείλη οτι τυ Κ,αtά
Ο'tημα κλιε�νε�: α) πα,ριαγγέλλετε νοο.ν ποτόν;, /3) λέ
γετε οτι {),α φεύγατε;, γ) άιρvείσ&ε να άπ:οχωρή01εt1ε;
Στyμειώσατ,ε τρείς σταυρούς, ιέαν {}ά ένιε{)γ()ΙΙ)ΟΙατε κατα τάς πε,ριπτώσεις.
1-α, 2α, 3β, 4γ, 5α, 6γ, 7α., 8γ, 9γ καl lΟβ. Ση.μ,αώ01ατε δ{,ο σταυρούς, εάν
�α έv&QγΙΟύσα.τε χιατά τάς ΠΕ.Q'Ι.Πtώσεις lβ, 2γ, 3α, 4α, 5β, 6α, 7γ, Sβ, 9β κ.α\
10γ. Έαν συγκεντρώσετε ιtε()�ΜΌτiQο,υς των 25 σταυριοv αί011!άνεσ-Ιtε άνετα
εtς την ζωήν σας. Έcιν σ-ι,γκεvτιρώσειτε μ,ε.τιαξύ 15 κ.αt 25 σtα'\.\ρων, τα wα.τα
�ε diρκ.εϊ'ά κ.αλά , κια1ί δεν Ο'ΙJΙ\Ιαιvtίiτε σm,,εχως έιμ πόδιια. Έcιν σtυγκ.εντQι�
� 6λιγωτέ.Qοινς τωιv 15 σταυρών, πρέΠ!fJL να ά.ΠJΟχιτήσετ�ε πε.ριοσοιrέQαν αύ<το
�v.
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- Τό

φαγητό σας έσερ{3ιρίστηκε. Όσο για μένα, πάω στό ρεστωράv . ..

-Τί νά σας φJρω, άγαπ�τοί μου; Καφέ, ούίσκv; Τά καπέλα σας
,
,
και τα παλτα σας;
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΕΥΘΥΜΑ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΣΩ, ψηλός καi
χοpτΟφάr
λιγνός, η'ΤΌ!ΙΙ ψανατιικος
γος.'0 Τζ.Κ.Τσέσ'τφrον, οος άλΝχ,
διάσημος wΑγγ),χ,ς σνγγραφΕvς, οΚΙΟΥ
'Ι'Ος 1καi παχύς, rητΟΙ\Ι φσvα:τικος ιφε
Οφάγος. Μια μέρα σνναντήl}
ηκαv
Ό Τσέστφτσν ε;Ττrε:
δρόμο.
-- wοποιος σέ !δη θα "'°μίση οη
1 ος Ιο-τήν 'Αγγλία.
έιπιιφατεϊ �λιμ
ιΚαi ό Σώ άmc,ιφί�κε:
- ιΚαi Ο'ΠΌιΙΟ,ς σέ ίδη, θα νομί
ση ότι rou εΤσαι ή αιlrrία.

στο

•••
Σιέ μια rτrολιτική σι.ιγκέ�νrρωση,
στην άποί:χ •μιλοιισε δ J<λεμανσώ,
1μ,ερ:κοi ,rολιτι,κοί του ι'.οντίrrαλοι
άτreδοκίμοlζαν δια μοιιy,κ.ρισμόπων.
01 ψίλοι ,,.:;,v, όπως ηταν φuσικο
έξηγέρθησαν ικαi θeλησαν '\'<Χ mτέμ
δοuν για
τούς έJξCΧΙ,'ΟΙ)'κάσοvν r.ιο:
σω'ΤΤ'άiσΌUV
'0 Κ�λεμ.αvσώ, pμως, τούς καθ
ησύχασε με &,ο Μyια 'ΠΌU τά ιεΤπε
κάπως δuΙΙαΤά:
- 'Αφήστε τοvς να μουyφίζοuν
ό:γαττηrοί ,μοιιι. ΝΕχουν &λέπεις ,κ:αi
τα γοuροί,νι,α rroν -φσπο να t'Κ'φιρά)
ζοuν rriς σκJέψεις -ro,uς. Για.τι r.ιο: τα
eμrιτοδίiσοψ,ε;
Ό θόρΙJ6ος
άμέσως.

rrοιν

1\/α

ειιrοvσε
•••

'Ο Νtrάννιγικ, όvομοχπος δικηγό
ρος τω Λονδίνου, έΝω ύrrεprpπrίζετο
κάmσrε: μίαν ύττ6θεσιv, έ,τόλμrjσε
πή πράγμα.τα, 'ΠΌU Θκ.α'\ΙΟ!ΙΙ τάση
τίιπωσ�η ώστε ό 'ΠΟΙpευρι01ιGqμεινος
στην αίi�= τα) δι1και::rτησίοιι rrrφί
σ
φημος έττίσης ν μομαθης �όριδος
Μά!Ιισψτγ,vτ, τω εΤτrΘν:
- � Αν οιύτα 'ΠΌU είτrατε εΤ•ΙλΟ!ι δί
ΚΌ!ια, θό: ,τόω σrro σπίτι ιμ ω κai
θα κάψω
6ιδiλία JμαJ.
- Μοιι ψαίιvεται, cιιιrάνrησε ήσν
χα ησυχα ό Ντάννιγκ πώς !Κ.'Οlλύτ>ε
ρα θα κάνετε να τα δισ:οά�σ'Ε!Τ'ε.

να

w

τα

Μίια: άγέφωχη vεάπλουτη αιιζητα
για ΤΟ γοιεα!λογικό της δένδρο:
- 1 01 ρίζες rrης δικης ιμ.α;ς οίκογ�εί�ς λ�ι μ � σ;όμφΟ, κρσ;τουι, ό,
πο ΤΟΙ' Mi:yα Αιλέ.ξωιδρο ...
- Σιγά τώρα, την διακ&π-rει κά
ποιος, μη μας ιπητε Ό'Τι 01 πpσyο
στή,v Κιδω
ΙΚ>ί σας εύρίσκοvτο
το τοv Νωε.
-'Α.σψαλως, οχι, 6:τταντ& μέ με
γάλη φ\J<Τικότryτα ιό<είνη, 'Αψοv εΤ
χαv ιδιικό -rouς ,κάτ-ηφο ! ...

και

•••

Ό σύζvyος:
- Σή,μeρα έχοι..,μιε 7 110Cι μηvος.
Γιατι ΟΟ!ζεις ήμφ::,ιμηνία
γράμ
μα: σοu 29;
Καιι ,ή σuζιτyος:
- Διάτι � σw τό δώσω wα 'ΙΌ
ρί,ξης ιέjσί,
rτ,αχv,δρομεϊο..

στο

στο

··*

Κάmοιος 1ξέιvος 'ΠΕ'.ριηιyητης trrηyε
μια ,μέ.ρ,α να έτrισκεψθη το στrίτι έ
νός ά!Ρχαι!ΟiΚ:άm,ηλοv, �&που ,μ,eταιξύ
τ&-J � εΤδε: ΙΚΙΟΙi δvο �ς,
μια μεγάλη t<ICXI \μια μιΙΚΙρή,, ψι.Μαγlμέ
νες ,μ,eσα σε μια -yvά!λα,
- Τίνος εΤ'Ι'ΟΙι αuτη ή γ'λωι::tσα;
ρώτησ,ε ό 'ΠΕ'.ρtηγητής, δείχνοντας τη
μεyάιλ,η.
- Τοί) τrεριψήμου ρήιτφος ιΔημο
σ6�οος !
- ,Καi ιή .μικρη.;
- Τοιι Ιδίου, ,κύριε, QTOIV η1'αV
,μιΚ!pός! ...
Ό δάσtκαλος, μόλις τελείωσε την
τrοιράδοσι 'TOV μα:θή,μα'τος των θρη
σΙ<JΕΙUΤικων, ιpωrrά
ς -μικρούς μα
θητά:ς 'T'OU.
�Καi τώρα τrαιδιά, ποιος Θα η
θε,λε να τrά'η στον trrοιράδεισο;
vολια τά ,rο:ιδάκια σηικώvοuv ΤΟ
χέρι τους έκwς ΌΠrο 'Τον Γιωpγάι<η.
- ',Ε,σίι Γιωργάκη για.τι δέν θέ
λεις; ,ρωτ& με ά:τrορία δ δάuτ<αλος.
- Δεν εΤvαι δτι δεν θέλω, ό:τrον
τα δ 1μικρός. Άλλα ή μητέρα μο υ

,,:υ
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εΤπε μ;-'Τ� το σ�ο.\είΌ
κατ' εύθεια�v σττι,,ι ! ...

να έπrιισtnρέψω

•*•

Έμποριικη άλλψ.,ογραφία:
«'Αξιότιμοι κύριοι. ''Ελά6ομεν την
.έτrιστολήν σας δια της δποίας ,μας
ζητατε 111α έξΟφλήσωμεν την όφειλήν
ιΕίς άπάll'τησ1111 ταύτης, σας
μας.
ΠΌΙρέχο.μa, την κάτω9ι πληροψο.ρίαν:
ΗΕχαμΘΙΙ χωρίσει τους πιστ:.>τάς μας
είς -φεί'ς κttτ�rryορίας:
Κα-τηγορία
Α: 'Ανήκοw έικιεί\ιοι ΟΙi ισττοί'οι θα rτrλη�
,ρωθοίΌιν Ο'WΤάμως.
Κατηγορία Β:
'Ανήκουν δσοι θα πλ�ίΊν είς το
μέλλον χω,pις
καθaιρίζεται ή ήμε
ρομηνία. Κατηγορία Γ: Άνήκοιιν ιό
σοι δεν π�pόκειται να πλη.οωθοίΊν �
τέ. Λa:οάντ,ες ύπ' όψιν
φιλικον
και εύγενικον τόΙΑαν της ύμ.εrrέlρας έ
-τrισταλης, σάς �ηpσψοροίΊμw είιχα
ρίσ'τως ΟΤΙ θα σας ιmpοοιοάκτωμΘΙΙ
ό:πο την 3ην είς την 2ο:ν ι<σπηγο
ρίατν».

να

τον

Στην ίδια πο.λιικα:τοικία μέινοvν
δύο οίοcογέlνειες ΙΠατrσlδοπούλοv, που
έJΚτος άπο τη111 Ο'Vνωνιιμία δέν εΧΟW
καιtένα σvγγΘΥι'Κο δεισμό. Κάποτε ό
κ. Γ1αnτα1δόποιιλος -roO πρώτου όρό
φου εφιιγε μαι,:Jις για την 'Αφρική.
Και ,καπα μοιραία σύμπτωσι μετα
λίγες ώρες, ό κ. ,Παιrαδόπουλος του
δευτέρου όpόφοιι fτrε&χίνει ό:πο συγ
ι<οπή
Μ.ιετα δύο ήμρας δ τηλεγpαlφητης
ψέ,pνει ένα τηλεyράψημα, κάνει λάθος
και ΤΟ πa,ραδίνει στην ιΚ. ΙΠαπαiδο
πούλου -roO δευτέοοv όpόφου, ή όποία
διαJ5άζει κατάrπληκτη:
Η
� Εψθο;σα α<αλως, στόπ. Σuμοου
λεύω ένθέ,ρμως ελθης ΠΙpος σuνόwπ�r
Ζιέιστη ό:ψόρητη, στόπ.
σιν, ιστόπ.
ΠαJΙΙ'αδάπουλος».
Μάθημα χημ•είας σ' εινα σχοΜΪ'Ο
της Σκωτίας.
<Καθηyητης: Έiδω εχω
δοχεί'ο
με όξύ. Ρ ίχ1νω μrοα, καθώς ολέπεις,
ενα νόμι,σ,μα. Πές μοu, θα διαλυθη;
Μαθητής· ΗΟχι.
Καθηyητης: Μ111ράοο ... και γιατί;
Μαθητης : 1Μiι.,
έπρόκειτο
διαλυθη,οοv ι3α το ρίχναrτε...

ενα

αν

να

1965

Μία ηθοποιός ιτφοσi)ρχεταιι ώς καr
πλημμελειοδικείο.
τηγοp::χ.ιμέινη
Ό πp&εδρος της άποτείνει τις -τν
πικες ιέ,ρωτήσεις rτrερι
όνάμαπός
της τα) έπrο:γγέλιματός της ,Ι<.λιτr. Στο
τιsλος "t'T]IY ρωτα:
- Κο:τηγ,αροιιμiΜ-ι, π6σων έτωιν
εΤσθε;
Αίιτή, δισπάιζει 1μια σΤι) μή
ΚΧ
πανrήση. Τέλος, �ίζοvσα με τα
πεινο Vφ<>ς, ΤΟΥ π,ρόεδρο κα; τοvς διι�αστάς, λέγει:
, ,
,
,
_
-- Ώς π,ρος -το ζητημα αατσ, έ
παψίεμα: είς την ικρίισιν τcv δ,καστη
pίου...

στο

του

να
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rH "Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ ελεγε:
Φίλοι κα.l εχθροί! Ή άσκησις κριτικης εlνα.ι ή μόνη σωτηρία. από
τήν πγευματική άποτελμάτωσι. Εlνα.ι ή ευεργετική λειτουργία. που διε
γείρει ζωή καl δρασι --έπομένως ύγιεινή άλλα.γi,- κα.l αντιστέκεται
στά. 6α.ρειά. νοσήματα., που κα.λοϋντα.ι Ρουτίνα. κα.l Προκα.τάληψι. Στή
ζωή, τόσο τήν lδιωτική οσο κα.l τήν δημόσια., -οί άντί,θετες γνώμες μοι
άζουν με τους αντίθετους ανέμους, που άπομα.κρύνουν άπό τήν �συ
χη επιφάνεια. της λίμνης τήν πράσινη σαπίλα., που τείνει νά εyχ.α.τα.
σταθη στά. άκίνητα νερά.
* Ουσία της Θεσισοφία.ς είναι ή �ελεία. εvα.ρμόνισις του θείου κα.l
του άνltρώπινου στον α.ν-θρωπο, ή προσα.ρμιογή των θεϊκών ίδιοτήτων
κα.l προσδοκιών επί των γηtνων η ζωϊκώv παιθών του. Κα.λωσύνη,
απουσία lδιοτελεία.ς, οίκτος, καλή θέλησις προς ολες τlς ύπάρξεις, τε
λεία δικαιοσύνη προς τους άλλους κα.l τον έα.υτό, ε!ναι τά κυριώτερα
μέσα. της. UΟποιος διοά.σκει τ+,ν Θεοσοφία. κηρύττει το ευαγγέλιο της
καλής θελήσεως -κα.l οποιος κηρύσσει τό εύα.γγέλιο της κα.λης θε
λήσεως, διοά.σκει Θεοσοφία.. uΟποιος αν-θρωπος, μέσης πνευματικής
!κανότητος, μέ κλίσιν προς τήν _μεταφυσική, &.γα.πα την άγνή κα.l ανι
διοτελή ζωή, οποιος χαίρεται πιο πολυ δίδοντας βοήθεια στο γείτο
να., παρά. λαμοάνοντας από αυτόν, οποιος είναι πάντα ετοιμος νά. θυ
σιά.ση τlς δικές του ευχαριστήσεις γιά. χάρη άλλων ανθρώπων, δποι
ος αγαπά τήν Άλήθεια, τήν Κα.λωσύνη κα.ί τή Σοφία, αυτές καθ' έαυ
τές καl οχι από σκοπιμότητα. ώφελεία.ς -----'α.υτός είναι Θεόσοφος.
* Πρόσεξε τήν ένώπιόν σου &.λή{}εια: Καθχρή ζωή, ανοιχτό μυα
λό, άγνή καρδιά, ευφυής γοϋς, ελεύθερη αντίληψις, ά.δελφική στάσις,
προθυμία προσφοράς 6οηθεία.ς κα.l άποδοχης συμβουλών, σεβασμός τοϋ
διο.ασκάλου, καρτερία στήν προσωπική ά.δικία., τολμηρή διακήρυξις
άρχων, γενναία. ύπερά.σπισις &.δικουμένων, σταιθερό βλέμμα πρός τ�
ίδεώδες της &.νθρωπίνης προόδου καl τελειοποιήσεως -ίδου τά. χρυ
σά σκαλοπάτια. που δδηγοϋν τόν Μαθητή πρός τόν Ναό της Θείας
Σοφίας.
uΕλενα. Πετρόβνα. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΎ'
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«Έrι..είνο που γερνάει τον αν
ϋρωπο, δεν είναι αί ανα,μνήσεις
για το παρελ&όν, &λλ' ό φόδος
του μΘvλοντος.
-Ή αλή-&εια βρ�σκεται στον
πυ-&μένα ενος απvθiμενου πηγα
διού.
- Χωρίς στ:οτε να iκτραστης
σε νοσηρη ύπερβολη εγωπα:&εί
ας, εχεις απαράδατο κα.Wy-,ων
προς τον εαυτό σου να αγωπας
καί να σέ&σαι το εγω σου, δηλα
δη την συνείιδιηιση της ύπάρξεώς
σου Και να Πρσσέχης ΠάΗοτε να
το κρατας στο ύψηλο επίπεδο του
ευγενους ΙfJΧ,είνου εγωϊσμοϋ που
διαrκρίνει Υά-θε ανώτερο αv&ρω
Π:Ο. μη αφήνοντα ποτε το εγώ
του να κατέλ>fi'η ουτε κατά ενα
έκατοστο κάτω &.π:ο το αtωνίως
στα-&ερο ειδαφος των η-&ικών αρ
χών της αρετης ουτε να :π:αρα
συριθ-η απο πειρασμους και πά-θη
εξευτελίζοντα την αν-&ρώπινη α'f:'
.,,ια».

Ό Σσπ:ενχάουερ γράψει:
«Δεν ύπ:άρχει περ�Ο'σόιτερ()ν
αισ:rωνδος εχ-&ρος της νεότητος
απο την αJδράνειαν' την νω-&ρό
τητα, τ,)ν δκνηρίαν, το σκού
ριασμα. Μόιvον αν διατηρησαι
διαρκώς εtς έ.νέργειαν και δρα.
σιν εtς ολα οσα ενιδιαφέρουν την
ϋπαρξίν aου, δννασαι να παρα
τείνης την νεότητά σου. 'Άν -θ'έ
λης νά μη γηράσης και προώ
ρως μάιλισ-τα, μη αφήνης ποτε
να χαιλαρωι&η ή ενεργηrτικόιτης
της -&ελήσεώς σου. Να απασχ�
λης το πνεύμα σου και μέ νέας
υδέας και μη παύΟ'ης να εν'δια
φέρεΟ'αι δι' ο,τι σφδαίνει εις
τον κοομ.ον».
Ό Μπέρναρ Σόου εγραφεν:
((Ή αν-θρωm:ότης -&α ηταν α
πο καιρο ευτυχισμένη, αν ολη τη
μεγαλοφυtα που οί αν-&ρωποι
καταναλίσκουν για να επανορ
-&ώσουν τις βλακείες τους, την
χρησψοreοιο-uσαν για να μην τις
διαπράτιουν».
Ό Σαμφορ ελεγεν :
«Άλή{}εια Ο'τη συνείδηJΟ'η,
και οχι στα χείλη, είναι -&εμέλιο
επάνω στο όποίο δεν εγι ναν α
κόμη πύργοι».
'Ο Κόλτων, γράψει :
«Τα κτήνη αφήνουν την αχα
ριστίαν εις τον αν-&ρωπον».

196S

133

'Ένας μα{)ητης τ<ΥU αρχαίου
φιλοσόφου Μενεδάιμου τοϋ εf.πε
μια μέρα:
- Δεν ύπάρχει μεγαλύτερη
ευτυχίια άπο το νά εχη κανεl.ς
δ,τι έπι{}υμεί, δάσκαλε.
- Λάι&ος εχεις, τοϋ απάντη
σε δ φ�λόσοφος. Ή μεγαλύτερη
εvτυχία εtναι να αρκ είται κα
νεις σ' έκείνο που εχει.
* * *
Ό ι«χιθηγητης ,ρωτα ΘΙΙα μαθητη:
Σε ποια σvναματαξία ά!νήκει
ή κότα;
- Στα Ιθηλο:στι,κά, ικίιι::ιε.
- Τί λες άνόητε; Θηλάζουν τό:
τrτηνόl;

- Μα

γάλα;

Ιδε,ν :λiΜ:... "ΤΌV ποuλιοv τό

* * *

Ό Ζαν Ζάκ Ρουσσω γράφει:
«Τό ν' άφήνης νά συσσωρεύ
ωνται είς την ϋπαρξίν σου τα
ετη ά.σήμαντα και ανωφελή δεν
λέγεται ζωή, εtναι ά.πλως φυτο
ζωtα. 'Όταν παύ<rης ν' άναπτύ
σης το πνεύμα σου και τΘλειο
ποιης ττyν η{tική σου ύ-πόσταση
οταν εξ αλλου :π:αύσης να είσαι
χρήισuμος δια τον εαυτό σου και
ωφέλιμος για τους α.λλους, δεν
ζης π�λέον, ύπάρχεις άπλως, νε
κρός η-θ-ικως».

«.. .'Εσκέφθηκα οτι ραδιόφωνο έχουν ολα τ' άμάξια ...»
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JιΟρθές άηαντήσεις της y λωσσικης άσκήσεως

1. Δένδρον της οίκογενε!ας των φοινικωδων, έκ τοϋ δποίου εξάγεται
είSικόν φοινικέλαιον. Άπαντατ-αι κυρίως είς τήν Δυτ. Άφρικήν.
Έχρησιμοποιήθη ώς τίτλος κινηματογράφου (!) μόνον δια να α
ναγράφεται τό πρόγρ,αμμά. του, κατ' άλφα.6ητικήν σειράν, πρώτον...
2' Συκοφα.ντ!α. Έπι τουρκοκρατίας, συκοφαντική καταγγελία πρός
χρημα.τισμόν η έκδίκησιν. Έκ τοϋ άραι6ικοϋ χ ο υ ά ν (περιφρό
νησις) η τοϋ λατινικοϋ 6 ά ν ο υ ς (μάταιος) η τοϋ περσικοί)
&. 6 α ν ύ, ώς ώνομά.ζοντο οι 6α.σιλιΜ,ί ταχυδρόμοι, οι εχοντες έ
ξο, υσίαν νά. λαμ6ά.νουσιν δ,τι θέλουν καθ' δδόν. Μέ τήν μέθοδον της
ά 6 α ν ι α ς άπηγχονίσθη δ Πατριάρχης Γα.6ριήλ το 1658 (ώς
Sηθεν 6απτ(σας Τοϋρκον, ένίί> -επρόκειτο περί Πέρσου), άπεκεφα.
λίσθη δ Μιχαήλ Κατακουζηνός (ώς θέλων δήθεν νά. γίνη 6ασι
λεύς), κα.ί έφυλακίσβησα.ν σωρηδόν 'Έλληνες ώς ρωσόφιλοι, λό
γφ τοϋ Ρωσο'Όουρκικοϋ πολέμου, αί δέ περιουσίαι των διηρπάγη
σα.ν, δλόκληρα. πλοία έλεηλατήθψα.ν ώς πειρατικά. κ.λ.π.
3. Εlνα.ι όρθα.ί δλαι α.ι έρμηνεία.ι. Ό ά6α.ξ ήτο σχολικον οργα.νον, έπί
τοϋ δποίου έτοποθετείτο άμμος κα.ί έχαράσσοντο γράμματα κα.ί
άριθμοί. Εlνα.ι είς το πυρο6όλιον εν μέρος της σκοπευτικής διόπτρας.
Είς τά. πλοία εlνα.ι μέρος της πρύμνης, κοινώς καθρέπτης. τΗτο κα.r
παιγνίδι κατά τήν άρχαιότητα: πλάκες επί των δποίων επα.ιζα.ν
«κύ6ους».
4 Άνικανότης πρός άνα.πα.ραγωγήν τοϋ εϊδους.
5. Μέρος άρχα.ίου ναοϋ προσιτbν μόνον είς τούς ίερείς, άπροσπέλα.στον
Sέ είς πάντα άλλον. Έκ τοϋ ά.Sύτου είς τον να.ον τοϋ 'Απόλλωνος,
είς Δελφούς, ή Πυθία έξεφώνει τούς χρησμούς.
6. 'Επίσης εlνα.ι ο λ α. ι α.ί εξηγήσεις όρθα.ί. Αίγλη ήτο μία των
'Εσπερίδων νυμφών, επίσης θυγάτηρ τοϋ 'Ηλίου, τρ,οφος τοϋ Διο
νύσου κ.α. Αίγλη ή τρίφυλλος, δένδρον της οίκογενεία.ς των έσπε
ριοοειδίί>ν. Πα.λα.ιότερον ονομα. της νήσου Σύμης. Μετα.φ.: λάμψις,
λαμπρότης, φήμη, οόξ,α..
7. Ή των θινών ά.πα.ρχrι, αί άπα.ρχαί των καρπών.
8. Λέξις πλασθείσα άπο τον Κορα.ην προς μετάφρα.σιν της γαλλικής
λέξεως «άνευ φροντίδος», σημαίνουσα τον μισθοδοτ,ούμε 11ον διά. θέ
σιν μή συνεπα.γομένην φροντίδα τινά.
9. Έκ της γαλλικής λέξεως, της σημα.ινούσης σύρτην: κλείω τήν θύ
ραν άσφα.λίί>ς.
10. Ή πόσις περιεχομένου είς ποτήριον οίνου ά μ υ σ τ ί (μονορ
ρούφι), πρός τιμωρία.ν διά. τήν μή εϋρεσιν της λύσεως αίνίγμα.τος.
Ή άμυστις ή-οο μεγάλο ποτήρι, φιαιλωδες σχεδόν. 'Έπρεπε δ τι
μωρούμενος νά. τό άδειάση, ένίί> έπαίζετο κάποια μελωδία. άπο α.υ
λητήν.
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tH λύσις του μαθηματικου παιγvιδιου
Ό ;ιιό άπλος 11ρόrrος μ,εταrtοτιίσεως των σα.κκιαΛ1 , ωστ, ε νά rχωμε τό ζη
το{1με.νον ά-ιτ:οτέλε.σμα, εlναι:

156

78

2

39

4

Ι'ιά ,\ α φl!-άσουμt σ' αυτό το ά-ιτ:οτέλεσμα, α,ρκ·εί νά. μετατ�οπίσωμι πiν-τε
σά.κ,ωυς.
Εlναι έrοίσης δvνα'tοί οί ά,ιόλου{)οι συνδυασμοί, άλλα λιγώi:ε.ρο· «οlκονιοιμ�
;ωί», αφού ά,ταιτοvν μετατ61t·ι0'1) 7 σά.κ;ιων:

4
6
3

39
29

58

156

174

174

78

58
29

2
3

6

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
Δραγατσανίοu 6 (Πλατεία ΚλουθμόΊνος), δροφος 6ος, ΑΘΗΝΑΙ - tz2

Διεvθvντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
'Επιμελητής vλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΤΟΣ 10ον

*

Μάϊος - 'Ιούνιος 1965

*

ΤΕΥΧΟΣ 39

'Ο
<<Ζορμπάς)).

τού
Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
πού ΔΕΝ τόv δί-vει
ή ταιvf ο - διότι
ΔΕΝ ήτο δuvα-ιόv
ΘΟΡΊ'ΒΟΣ μεγάλος έξεσηκώθηκε γιά. τήν τα.ινία. «Ζοpμπα.ς δ
'Έλληνας», πού έσκηνοθέτησε δ Κακογιάννης με 6άση το 6ι6λίο του
Καζαντζάκη «Βίος κα.ι πολιτεία του 'Αλέξη Ζορμπα.».
Δεν πρόκειται νά. κάμωμε κριτική της τα.ινία.ς, για.τι συνηθίζε
ται κατά. τήν μεταφορά. ύποθέσεων ά.πό το 6ι6λίο στο πα.νι του κινη
μα.τογράφου νά. δεσπόζουν άλλα. κριτήρια. καί ή 'Ελένη Ν. Καζαν
τζάκη 16ε6α.ίωσε πώς δεν εχει «προδοθη» το κείμενο 6α.:πκά. "Αλλος
εΙνα.ι δ σκοπός μας: Νά. θυμίσωμε μερικά. ά.πό δσα. γράφει δ Κα.ζα.ν
τζάκης στον «Ζοpμπα.» του κα.ί ΔΕΝ παρουσία.σε δ Κακογιάννης. έπει
οή ΔΕΝ ήτ:α.ν δυνατόν νά. τά. πα.ρουσιάση ----άλλο το 6ι6λίο, άλλο δ
χινη-μα.τ:ογpάφος:
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1
.. .Ό 'Όμηρος στά,{}ηrκε γu.ι μέ
νa το γαληνο κατάιφωrι:σ μάιτι cJαν το δίισ>κο τοϋ ηλιου - που
φωτί,ζει με curολm,ραιτι-κια λάμ
ψη τα πάντα· ό Μ!πέρξΟ'Vας με
αιλάφρωσε &:πο αιλυrcες φιλοcJοφι
κες άγωνίες που με τυραννοϋισαν
στα πρώτα νιάτα· δ Νίτσε με
πιλούτισε με και.νούργιες αγωινί.ες
και μ' εμαι&ε να μετουσιώνω τη
δυστυχίιι, την πίκρα, την άβε
βαιόιτητα σε �ρηφάνια· κι ό
Ζορμπάς μ' φα& ν' άγσ:rrο) τη
ζωη και να μη φσβοϋμαι το -&ά
νατο.
'Όταν συλλογίζουμ,αι με τι {}ρο
φη τόσα χρόνια με τάϊζαν τά βι
δλία κι οί δασκάλοι για να χορ
τάσουrν μια λιιμα,σμένη ψυχη και
τl λιΟ'Vτα.ρίσιο ιμυαλό για {}ροφη
με τάΊjσε ό Ζοριμπίiς σε λίγους μη
νες, δύσκολα μ:πvρω να βα.στάξω
την οργη 'Χιαl τη {}λίψη μου.
2
Μια μέρα, cJτo Βερολίνο, ελα6-α ενα τηλεγράφημα : «Ε{;ρον
πρασίνηιν πέτραν ώραιοτάτην,
bλ-&ε ωμέσως. Ζοριμπίiς». 'Ένα α
γριο ορrνιο, μέσα μου τίναξε τα
φτερά του να φύγει.
'Όμως δέν εφυγα· δεν τόλμη,.
σα πάλι. Δεν μπηκα στο τρένο,
δεν α-κολού,{}φα τη -&εϊκια {}ηρι
ωδη μέcJα μου κραυγή, δεν εκ.α-
μα μια γενναία παιράλογη πρά.
ξη. Άκολού{}η,cJα τη μετριημiνη
κρύα, άv{tρώπινη φωνη τοϋ λο
γικ.οϋ. Καl πηρα την πένα. κι
εγραψα τοϋ Ζορμιπα. -καl τοϋ ξη
γοϋσα...

1965

Κι αίπος μ<Υϊ; αποκρί{tηκε :
«Ετσαι, ;κ.αl να μέ συμ.πσΑrος•
φεντικό,
καλαμαράς. Μποροϋ
&
σες κ,αl σύ, ,κακο1μοίρη, μια φο
ρα στη, ζωιή σου να δεϊς μιαιν 0μσρφη προοινη πέt1ρα καl δεν
την ε1Jδες. Μα το Θεό, κ�
μουν κώπ:οτε, οταν δεν εtιχα δου
λειά, κι ελεγα με το νοϋ μου :
«'Ύ'πάρχει, δεν ύπ:άρχει Κόλα
cJη; » Μα χτες που ελαβα το
γ,ράιμμα σου, εtπα: «Σίγουρα
πρέπει να ύπάρχει Κόλαση για
μερικους καλωμαράδες ! ».

3
Πσλλες χαρες ε,χει ό κό:σμος
έτουτσς - γυναίiχ.ες, φροϋτα, ι
δέες 'μα νά'ναι χινόπωρο τρυφε
ρο καl να σκίζεις το π:έλαο ετοϋ
το, μου,ρμουρί,ζοντας τ' ονομα
τοϋ οcά-&ε νηισιοϋ, -&αρρω δεν ύ
πάρχει χαρα που να βυ,{}ίζει πε
ρισσ&τ:ερο την καρδια τοϋ άν
-&ρωπου στην ΠαιράδειcJο. Που-&ενα ωλλού δεν μετατοπίζεΟ'αι
τόσο γαληινα. καl πιο ανετα <1100
την &λή{}εια στ' ονειρο· τα σύ
νορα ά,ραιώνουν καl τα κατάρτια
καί τοϋ πιο σαροοαιλου καρα
βιοϋ πετοvν βλαστους καl στα
φύλια· &λήrθ'εια, έδω, στην 'Ελλά
δα, το -&ά.μα είναι ό σίγουρος αν
-&ος της ανάγκης.
:Κ:ατα το μεσημέρι ή βροχη εί
χε στα,ματήcJ:ει, οοκισε ό ηλιος
τα σύrννεφα καl mρόδαλε δροσε
ρός, τρυφερός, νιο:λουσμένος και
κανάκι,ζε με τlς α,χτίιδες του τ' ά
γαπημέ.να νερα και χώματα.
Στεκόμουν στη:ν πλώ.ρα και π:ε
ριχαίρουμοmι, ως την ακρα τού
ούρανοι&άιλΜσου, το {}ώμα·

και
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,μωα στο βαπόρι οί τετραπέ{?ατοι
Ρωμιοί, τα μάτια τ' άρπαχτικά,
τα ψιλιικα.τζίδιικα μυαλά, οί μι
κροπολιτικοt καβ,γάJδες, ενα ξε
κουριδισμένο πιάνο, τίμιες φαρ
,μακFρες κυράτι1ες, μοχ-&rψή, μο
νότονη έπαρχιώτικ.η μιζέρια.Σοϋ
ερχόταν να πιάσ'εις το lJαπόρι ά
πο τις 000 α.κρες, να τrι β<>υτή
�εις στη -6-άλασσα, να το τινά
ξεις Υ.αλα καιλά, να φ{ΙΎΟVV ολα
τα ζωντανα που το μολεύουν αrν{}ρώποι, ποντίκια, κορέοι
και να το άνε6άσεις πάλι απά
νω στα κ{,ματα, άιδειανο και φρε
σκοπλυμένο.
Κάποτε πάιλι συμπόνια με κυ
ρίευε· μια ι1, μπόνια οουδική,
κριύα, σα συμπέρασμα &.πο πολύ
πλοκους μ,εταφοοικους συλλογι
σμούς. Συμπόνια 5χι για τους
άν-3-ρώπους μονάχα παρα και για
τον κόσιιο όλάrκερο που παλεύει,
φωνάζει, κλαίει, ελπίζει και δεν
ϋλέ:π:ει πως δλα εtναι φαντασμα
γορία τοv Τίποτα.
4
Ξάπλωσα ι1την ικαμπίνα μου,
πήρα ενα βιδλίο, ό Βοί•δας κ-ιr
βερνοϋσε άκόtια τις εγνοιες μου·
διάβασα το «Διάλογο Βούδα και
Βοctκου,, που τα τελευταία ε'tου
τα χρόνια γέμιζε το στf\itος μου
εί.ρήνη κι άσφάkια.
«Ό Βοσκός: - Το φαt μου
ψή{}ηκε, αρ,μ,εξ,α τα πρόβατά
μου· μανταλωμένο το ιχ.αιλύοι
μου, &.ναιμμένη ή φωτιά μου· και
σ{1, ϋρέχε οσο -&ές, ο,,ρανέ μου!
»Ό Βούδας: - Δεν εχω άινά
γκη πια άιJτο φα.για και γάλα.τα.·
οι ανφοι εtναι το καλύβι μου, ε-
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σβηο-ε 11 φω-τιά μου· και σύ, δρέ
χε δσο -&ές. ούρανέ μου!
» Ό Βοσκός: - 'Έχω δόδια,
εyω γελάιδες, εχω λιβάδια πατρο
γονικα Y.L ενα τα'U{)Ο ΠΟ11 πηδάει
τις γελάιbες μου· και σ{,, βρέχε
οσο -&ές, ούρανέ μου!
»Ό Βούδα;: - Δεν εχω βό6ια
μήτε γελc�δες δεν εχω λι·βάιδια.
1εν εχω τίποτα. Δέ φοβουμαι τ(
;rοτα· •,ωι σύ, βρέχε οσο -&ές, ού
ι_ιανέ μου'
»Ό Βοσκός: - 'Έχω μια δQ
σκοπούλα ί1 :t:llii.Otll] και Πιστή·
χριrνια τιJ)ρα γυναίκα μου, και
zαίρ,ουμαι να παίζω μαζί της τη
νύχτα· και σύ, βρέχε �σο {}ές,
οιψανέ μου!
»Ό Βούδας: - 'Έχω μιαν
ψυχη ύπά-κουη και λεύτερη· χρό
νια τώρα τη γυμνά.ζω και τη μα
&αίνω να παίζει μαζί μου· και
σύ, βρέχε οσο &ές. ο{,ρανέ μου!».
Μ�λοϋσαν α.Χόμα σί δυο έτοϋ
π; φωνές, Y.L Ο ϋπνος μr πηρε.
5
Αυτο π:ου i\{}ελα να σου πω εr
ναι ετουτο: δταν εφτασε το βα
σιλικό ϋαπόρι σημαιοστόλιστο κι
αρχισαν οί κανονιές χαι πάτησε
ύ πρίγκιπα; το :τ:όδι του στην
Κρήτη ... Είδες :τ:οτέ σου λαό να
ζουρλαίνεται ολος μαζί, γιατι
εtδε τη λευτεριά του: 'Όχι; 'Έ,
τότ,ε, Χα-κομοίρη μου αφεντικό,
στραβός γενν11{}ηκες, στραβός -6-α
πε{}άνεις. 'Εγώ, και χίλια. χρό
νια να ζήσω Χαι μιαν μ,π:οιυκια
μονάχα Χρέ-ας να μου μένει ζωιν
τανο, αί,τό το χράμα που εtδα
κείνη τη μέρα δε -&α το ξεχάσω.
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Κι αν ηταν κά:&ε αν-!τρωπος να
διαλέει την Πωρά&ισό του στον
ούρανό, σύμφωrνα με τα γούστα
του - ετσι πρέπει! αυτο {}α, πεί
ΠCΙΙράδεισο! - εγω {τα, 'λεγα του
Θεοϋ: «Θεέ μου, νά 'ναι ή Πα
ράδεισό rμου μια Κρήτη γεμάτη
μερτιες και σημαίες και να βαιστα
αtώνια 11 στιγμη ποi, πατάει ό
πρίγ-,ηπας Γεώργιος το πό�δι του
στην Κρήτη... Τίποτα άλλο δέ
-!τέ.λω!)).
Στά{τηκα μια στιγμη στην άμ
μο, καίταξα. Ή αγια μοναξια ά
πλώ{}-ηκε μπροστά μου φαρμα
κερ11, μαυλιστική, σαν την ερη
μο. Το σειρη-νικο βουδι-κο τρα
γούδι ση-κώ{τη1κε άιπο το χωιμα
και τύλιξε το σπλάχνο μου:«Πό
τε λοιπόν, επιτέλους, -!τα τραβη
χτώ στην έ.ρημία - μονάχος, δί
χως σύντροφο, ιμέ μόνο τ11ν αγια
δεβαιότητα πως ολα εrναι ονει
ρο; - Πότε με τα κουρέλια μου
- χωρίς επι-!τυrμίες - {}α, τρα
βηχτώ χαρούμενος στο βουνό;
- Πότε, l>λέ.ποντας πως το κορ
μί μου δεν είναι παρα αρρώστια
και φονικό, γε,ράματα και -!τάνα
τος - λεύτερος, άφοβος, ολο
χαρά - -!τα τραβηχτώ στο δάισο;
- Πότε; πότε; πότε:)).
6
Είναι μερικα πράματα, π:Όυ
μήτε ό σοφος Σολομώντας... Να,
μια μέρα περνούσα άπο ενα χω
ριουδάκι. 'Ένας μπαμπόγερος ε
νενήντα zρονώ φύτευε μια μυγ
δαλιά. «'Έ παππαύλη, του κάνω,
uυγδαλια φυτεύεις;» Κι αυτός,
"J/
,
ετσι σκυμ�μενος που' �1 1 ταν. στραφηκε και μου κάνει: « 'Εγώ, παιι
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δί μου, ενεργώ σα να ήμουν ά
-&άνατος! - Κι .έγώ, του άπο
κρί-θηκα, �ενεργώ σα νά 'ταν να
πε-!rάνω η)ν πά:σα στιγrμ11». Ποι
ος άπο τους δυό μας εrχε δίκιο,
άφενιτικό;
Με κοίταξε {}Ιριαιμβευτικά:
-'Εδώ σε -3-έλω! εtπε.
Σώπαινα. 'Όμοια ανηφορικοί
κι άντρίκιοι κι οί δυο δρόμοι, και
μποιρουν να φέροιυν κι οί δυο
στην κορυφή. Να ενεργείς σα να
μην ύπηρχε θάνατος και να ε
νεργείς εχοντας στο νοϋ σου κά
-&ε στιγιμη το {}-άνατο, ε[ναι, ί
σως, ενα· μα τότε, οταν με ρ<1τφε ό Ζοριμπας δεν τό 'ξερα.
7
Παρακολουι&ου�α τον καπνο
να στρουφίζεται, να ξεστρουφί
ζεται μέσα στο μεσόφωτο, να
παιχνuδίζει μια στιγμη γαλάζιος
πολύπλοκος, και να χω·νεύει άρ
γα, να γίνεται άγέ.ρας. Κι ή ψυ
χή μου περιπλέκαυνταν μαζί του,
παιχν�διζε και χάνουνταν κι &
νέβαινε πάιλι μέ τον καινούριο
στρόβιλο του καπνού και ξανα
χ άνουνταν. 'Ώρα :π;σ,λλή, και ζου6α κατάσαρκα, χω,ρίς τη ιμεσο,λά
δηση του λογικοιυ, με αφρασ'τη
βεβαιότητα την αρχή, την αwμη
και την εξαφάνιση του κόσμου.
Βυ1&ίζουμοιυν πάιλι, μα χωρις τώ
ρα τις παραπλανητικες λέξεις
και τα ξετσίπωτα σκοινοβατι.κα
παιχνίδια του νου, στο Βούδα.
Έτοiίτος ό καπνος εtναι ή ουσία
της διδασκαλίας του, ετοϋτα τα
εφήμερα μετα:π::λα-&όμενα σχήμα
τα εtναι ή ζωη που καταλήγει,
ησυχη, α-&όρυβη, ευτυχισμένη,
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στη γαλάζια νιρβάνα.. . Δεν ε
κανα σvλλογισμούς, δε μάχου
μουν να 6ρώ τίποτα, δεν είχα χα,.
μια ά,μφι6ολία· ζούσα τ11 οε6αιό
τητα.
8
Δε μιλούσα· ενιω{}α, γρικών
τας το Ζορμπα, ν' άνανιώνεται
fι παρι&ενια του κόσμου. 'Όλα τα
κα{}ημερινα καί τά �εil-ωριασμέ
να ξανάπαιρναν τη λάιιψη που
είχαν τίς πρώτες μέρες που 6γη
καν άπο τά χέρια του Αεου. Το
νερό, fι γυναίκα, το cίστρο, το
ψωμί, ξαναγύριζαν στην άρχέ
γονη, ιμυστηριώδη πηγή, και ξα
νάπαιρνε φόρα στον άγέρα δ
-3-εϊος τροχός.
9

'Όταν η,μουν ά-κόμα στο σκο
λειό, ειχ.αμα με τους πιο στενους
μου φίλους μια ,μυστικη «Φιλικη
'Εταιρεία», ετσι τη λέγαμε, κι
όρκιστήκαιμε, κλεuδωμένοι μέσα
στην κάJμαρά μου, πως ολη μας
τη ζωη {)-ά την άφιερώνα,με να
πολφούμε την άJδικία. Κι ετρε
χαν χοντρά τα κλάματα άπο τά
μάτια μας, τη Ο"τιγ,μη που 6άζα
,με το χέρι ά.πάνω στην καρδιά
μας καί δίναμε τον ορκο.
Παιδια:κίσια ί.δανικά, σμως αι
λtμανο στον αv&ρωπο που τ' ά
κούε ι και γελάει! 'Όταν 6λέπω
που κατάντησαν τά μέλη της «Φι
λι'Κης 'Εταιρείας» - γιατρουδά
κι.α, ,δικηγοράικια, eμποράκια, πο
λιτικάντηδες, γαζετατζηδες σφίγγεται fι καρδιά μου. Τραχυ
είναι, φαίνεται, σκληρό πολυ το
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:ιιο
κλίμα της γης ετούτης, κι
πολύτιμοι σπόροι δεν πε·,
φύτρο η πν(γουνται απο �' χαμο
,ιι,ήλια καί τίς τσουκνίδ"-. Κι' ο
ιιως, καθως 6λέπω, Ι'�ν εβαλα ά
κόμα, γνώση· κα\. τώρα ακόμα,
δόξα σοι ό Θεός. εΙμαι ετοιμος
για δονκι χώτικες rκστρατείες.
10
ΧαρCL μεγάλη νό. μ=ταίνεις σ'
ενα χωριάτικο κρητικό σπίτι· ο
λα γύρα πατριαρχιχά, αίώνια:
το τζάκι, ενα λυχνc�ρι κρεμασμέ
νο δίπλα στο τζάκι, πι-/}r.ίρια με
λάιδι και γεννήματα, ;ωί ζερβα
ώς μπαίνουιμε, σ' ενα κο{,φωμα
τοϊ:1 τοίχου, στο σταμνοστάτη, το
σταμνί με το δροσερο νερό, τα
πωμένο με σταμναγκάθι. Στα
δαχάρια κρέμουνται άρμαθιες κυ
δώνια και ρόδια καί �ιυρωδάτα
6ότανα - φρασκόμηλο, δυόσμο,
δεντρο ί6ανο, ,&ρούμπα. '"το 6ά
{}ος, τρία τέ<J"σερα σκαλοπάτια,
άνε6αίνεις στο σοφά, ο.,.�-:; εί
ναι το στριποδένιο κρεβάτι, κι
άπο πάνω τ' αγια κονί<J"ματα με
το άναμμένο καντήλι. Το Ο"πίτι
σοϊ:1 φαίνεται άδειανό, κι' ομως
τά' χει ολα· τόσο λίγα πράματα
εχει άνάγκη ό σωστός αv{}-ρωπος.
1λ

11
'Ήμουν εύτυχής, καί το 'ξερα.
'Όσο ζούμε μιαν εύτυχία, δύσκο
λα τη νιώ{}οuμε· μονάχα οταν
περάσει καί κ.οιτάξουιμε πίσω μας,
καταλαι6αίνουμε ξαφνικα - και
·ι.άποτε με κατάπληξη - πόσο
στα%ι.αιμε εύ-τυχι01μένοι. Έγω δ
μως, στο κρητι,κο ετοvτο άκρογι-
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άλι, ζοϋσα την ευωχία χι' ηξερα
συνάμα πως είμαι εύτυχιισμ,έ.νος.
Θάλασσα άπέραντη, ως κάτω
στ' άφριιιω.νικά ακρογιάλια. Κά
{}ε τόσο πολυ ζεστος νοτιάς φυ
<1οϋσε, λίβας. που κατάφ-ιανε
άπο τις μα¾ρινες πυρωμένες άμ
μο-ί�δες. Μύριζε 1Ί Μλασι1α το
πρωt καρπούζι, το μεσημέρι άχνι
ζε, ανασηικώνουνταν και γέμιζε
μικρους, μικρους αγα11ρους μα
στους, και το βράδυ στέναζε τρι
ανταφυλλιά, κρασάτη, μελτζανιά,
01Κούρα γαλάζια.
12
Πές μου τι κάνεις το φαί
που τρως και -&ά σοϋ πω ποιος εί
σαι. "ΑJ.λοι το κάνουν ξί γκια και
κοπριά, αλλοι το κάνουν δουλεια
και κέφι κι άλλοι, εχω ακουστά,
το κάνουν, λέει, {}εό. Τριών λοι.
γιων εΙναι το λοιπον οί αν{}ρω
ποι· εγώ, αφεντικό, δεν ετμαι ά
πο τους χειρότερους, μήτε πάλι
άπο τους καλύτερους στέκουμαι
στή μέση. Το φα·t που τρόryω το
κάνω δουλειά χιαι κέφι. Πάλι κα
λά!
Με κοίταξε πονηρά, γέλασε.
- Τοϋ λόγου σου, αφεντιικό,
{}αρρω πως πολεμας να κάμεις το
φαt που τρως {}εό· μα δεν τα κά
ταφέρνεις, και βασανίζε<1αι.
13
Βεβαιώ{}ηκα πάλι πό<10 ή ευ
τυχία είναι πράγμα άπλο και λι
τοδίαιτο - ενα ποτήρι κρασί, f
να κάστανο, ενα φτωχικο μαγγ..α.
λάκι, ή βουη της {}άλαrσας τί
ποτα άλλο. Χρειάζεται μονάχα,

για να νοιώο'εις πως ολ!.l τούτα
εΙναι εύτυχία, μια καριδι-σ άπλη
και λιτοδίαιτη.
14
'Ένα 6.ράδυ ;οου γύριζε, με ρώ
τφε με αγωl\lία:
-'Τπάρχει, δεν ύπάρχει Θε
ό;; Τί λες και τοϋ λόγου σσu, α
φεντικό; Κι αν ύπάρχει - ολα
γίνονται - πως τον φαντάζε
σαι;
Άνασήικωισα τούς ώμους, δεν
αποικ.ρί{}ηκα.
- 'Εγώ, μη γελά<1εις, άφεντικο,' φαντα'ζου,μαι το, Θ
� εο
, α,
παράλλαχτο <1αν και μένα. Μο
νάχα πιο αψηλό, πιο δυναιτό, πιο
παλαβό· κι ά{}άνατο. Κά.'{}tται σε
μαιλακες προβιές χουζουρε-μένα,
κι ή παράγκα του είναι δ ούρ:α
νός. "Οχι άιπο γκα·ζοτενεκέδες,
σαν τη δικιά ιμ,ας, Παρα απο σl.ΥV
νεφα. Κρατάει στο δεξο του χέρι
οχι Q'Πα{}ί, οχι ·ζυγαριά - αυτά
τα έιργαλεϊα είναι για τους φο
νιάJδες και τους μπακάληδες ό
Θεος κ,ρατα ενα μεγάλο σφουγ
γάρι γεμάτο νερό, <1α ι1ύννεφο
της βροχής. Δεξά του ή Παρά
δεισα, ζεροά του ή Κόλαση. 'Έρ
χεται ή γ,,ακο,μοίρα ή ψυχή, τσί
τσuδο, γιατι εχασε το κορμί της
και τουρτουρίζει. Ό Θεος την
κοιτάζει κα'ι γελάει κάτω ωτο τα
μουστά:κ.ια του· μα ΚαJμό)'\'Ftαι τον
μπαJμπούλα. «'Έλα eδω, της λέει,
κ,αι χοντραίνει τη φωrνή του, ελα
έιδω, καταραμένη!» Και πιάνει
την άνά-κρtιση. Πέφτει ή ψυχή
στα πόδια τοϋ Θεοϋ. «Ά•μάν! τοϋ
φωνάζει· ημιαρτον!» Και δώστCΥ1.1
να λέει, νά λέει τά Υ.ρψ,ατά της.
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Λhι, λΘει, δεν ε-χονν τελειωμό.
Κι δ Θεος βαριέται, χαισμουριέ
ται. ιΣώπα πιά, της φωνάζει,
με ξεκούφανες» Και φάπl δίνει
ιμιια με το <1φοvγγάιρι και σ&ήνει
ολες τlς άιμαρτίιες. «Ξεκοη..ωιίσου
στην Πα,ράδεισο! της κάνει. Π.έτ.ρο, β&' τη και τούτη μέσα,
την κακαμοίιρα!»
»Γιατl �ρέπει να ξeρΗς, &.φεν
ηκό, ό Θεός εtναι άρχοντας μv
γάλος κι αύτο -&α πεϊ αe-χοντιά:
να σuχωρνα.ς!
15
- Γεννήr&ηκε ό Χριcrτός, Ο'οφέ
Σολομών, κα·λαμαρά μου! Μην
ψιλαχιοσικ.ινίζης: γεννηfi+η'ΚιΕ, δε
γεννή{hyι<ιε; μω.ρέ, γεννή{)ηκ.ε,
μην εΙσαι κουτός! "Αν πιάσεις
φc..ι.κο να ,δεϊς το νερο που πίνου
με, μοϋ 'πε •μια μέρα ενας μηχα
νικός, {)-α ϋρ,είς λέ.ει, πως το νερο
εΤναι γφάτο Ο'Κοιυλήκια, μικρα
ιμυκ,ρά, rοου δεν φαίνονται
μάτι. Θα δεϊς τα σικ.ουλήκι,α και
δέ {)-α πιεϊς. Δε ,&α πιεϊς καl. ·,&α
πε,&άινεις της δίψας. Σπάσε το
φακό, ά.φεντιικ.ό, σπάσε τον, τον
ατι.μο, ν' άφανιστοϋν ευτυς τα
dΚουλήικια, να πιεϊς νερο να δρο
σερέψεις.

στο

16
'Έκανε κρύο, ή {}άλασσα μούγ
κριζε, το άστρο της Αφροδίτης
κρ��άιστηκε κατα την άνατολη
φιλάρε:rκο, ολο χορο και παιχνί
δι. Πήγαινα γιαιλο γιαλό, επαι
ζα με τα κύματα, χuμοϋσαν να με
gρέξουν, ξέφευγα, ήμουν εύτυ
χής, eλεγα: «'Ετούτη εlναι ή αΥ
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λrj�ινη εύτυχία· να ιμην εχεις κα
μια φιλοδοξία ΧαL να δουλεύεις
σκυλίσια, σά νά.'χ,ες ολες τl.ς φι
λοδοξί,ες να ζεϊς μαιχ,ρια ά.πο τους
αv&ρώπους καl. να τους &γα.πας
καl. να μην τους Θχεις ανάγκη.
Νά.'ναι Χριστούγεννα, να φας, να
πιεϊς ιιαλά, κι ϋστερα να ξεφύ
γεις μόνος άπ' ολα τα δολώματα,
και νά.'ναι τ' άστρα άπο πάνω
αου, ζερβα ή γης, δεξια ή Μ.λασ
αα - και να ναγας ξαψιVLΧα Πως
μέσα στην κα1ριδιά αου ή ζωη τέ
λεψε και το στερνό της τον α-&λο
κι εγινε παραμύ{}ι,ι.
- 17
Θvμ�ικα κάποιο πρωί, που
εlχα πετύχει σ' ενα πεύκο ενα
κουκούλι πεταλούδας, τη στιγμη
που οοκαιζε το ταόφλι κι έτοιμά
ζουινταν ή μeΟ'α ψυχη να προβά
λει. Περίμενα, περίμενα, αργοϋ
Ο'ε, κι έγω βιά.ζουμοvν· εσκυψα
τότε άπά.νω της κι άρχισα να τη
ζεσταίνω με την ανάσα μου. Τη
ζέσταινα αV'Ι.JΙΠόμονα, ιιαl. το {}ά
μα αρχι;σΈ να ξετυλίγεται μπρο
στά μου, μέ γοργο παρα φύση
ρv&μό· το ταόφλι ανοιξε δλο,
ή πεταλούδα πρόβαλε. Μα ποτέ
δε {}α ξεχά.�ω τη φρίκη μου: τα
φτερά της ε,μεναν σγουρά, άξε
δίΜωτα, δλο της το κορ,μά.κι ε
τρεμε καί μάχουνταν να τα ξετυ
λίξει, μα δεν μπ(}ροϋαε· μάχου
μουν ΧL έγω με τηrν αινάσα μοιυ
να τη βοη&ή.αω. Του κάκου· εΙ
χε άινάγ,κ.η άπο ύπαμονετικο ώ
ρίιμαισμα και ξετύλιγμα μέσα
στον ηλιο, και τώρα πια ηταν α ρ,
γά· ή πνοή rμιου εlχ,ε ζορίσει την
πεταλούδα να ξεπροβάλει πριν
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της ωρας ζαρωμένη κι έφτα.μηνί
τικη. Βγήκε &μ.3στωτη, κουνή1'}η
κε ά.,-τ:.ελπισμένη, και σε λίγο πέ
θανε στην απαλάμη μου.
Το πουπουλένιο κουφάρι αυτο
της πεταλούδας -&α.ρρω πως είναι
το μεγαλύτερο βάρος που εχω
στη συνεοοη::;ή μου. Και νά, σή
μερα κατάλαβα βαθια: είναι {}α
νάσι,μο ά.μάρrτηrμα να βιάζεις
τους αιώνιους νόμους εχεις χρέ
ος ν' ακολουθας τον αθάνατο
ρυ%μο μ' εμπιστοσύνη.
18
Ή ρυ-&μικη ανακύκλωση του
καιρου, ό τροχος του κόσμου που
γυρίζει, τα τέσσερα πρόσω1ια
της γης, πού το ενα ϋστερα απο
το άλλο φωτίζουνται απο τον η
λιο, ή ζωη που φεύγει και φεύ
γουμε μαζί της, γέ�μισε πάλι τα
ραχη τό στηθιος μου. 'Αντιλάλησε
πάλι μέ.σα μου, 1με τη φωνη του
γερανού, ή φοβερ11 προει-δαιωίη
ση πως ή ζωη ετούτη είναι μοινα
δικη για τον κάiθ'ε ανθρωιπο,
αλλη δεν εχει, ο,τι μπορείς να
το χαρείς. οοω {}α το χαρείς, περ
νάει γρήγορα και δε Μ. σου ξα,
ναιδο{}-εϊ, στην αιωνιότητα. αλλη
ευκαιρία.
'Ένας νους που ακούει τη'V α
νήλεη - και τόσο γε,μάτη ελεος
- αγγελία ετούτη, παίρΎει την
απόφαση να νιικ,ή,σει τίς άr3VΙ.ιόrtη
τες και αδυΎαιμίες του. να νικήσει
την τειμπελια και τις μάταιες με
γάλες ελπίιδtς και να πιαστεί ά
λάκερος άπο το κά{}-ε δευτερόλε
φτο που φεύγει για πάντα.
Μεγά,λα :rrιρότυπα άνεβαίνουΎ
στη μνήμη σου, βλέπεις καθαρό.
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πως είσαι τι.πστέΎιος, πως χάνε
ται ή ζωή σου σε μικρές χαρές,
σέ �μικρές {)-λίψεις, <rε άιvάξιες
κουβέντες. Φωινάζεις: «Ντροπή!
Ντροπή!» κι αίματώνεις τα χεί
λια.
19
- 'Εγώ γράμιματα πολλα δεν
κατέχω· μια φορα δμως α:κουσα
στην ε:Υ.Χλησια ενα λόγο του Χρι
στού, κι αυτος ό λόγος τυπώθ1ηκε
στο μυαλό μου και πια δε βγαί
νει: να ξεπουλ11σεις, λέει, δ,τι ε
χεις και ·δεν εχεις και ν' αγορά
σεις το Μεγάλο μαργαριτάρι.
Και ποιό 'ναι το Μεγάλο μαργα
ριτάρι; Ή σωτr ηρία της ψυχης,
παuδί μου. Ή εύγενεία σο'\J, α
φεντικό, πας για το Μεγάλο
μαργαριτάρι.
Το Μεγάλο μαργαριτάρι! Πό
σες φορές bεν ελαμψε ::;το νου
μου, μwα στο σχοτάιδι, σαν ενα
μεγάλο δάrι..ρυο;
20
Είχα χρόνια ν' άκούσω τους
Χαιρετισμούς. "Ί'στερα απο την
ανταρσία της πρώτης νιότης,
προσπερνούσα με καταφρόνια και
θυμο ά.πο τις εκιχιλησίες με τον
καιρο γλ'ΙΥ'ι.ανα. Κάπου κάπου πή
γαινα στις θφελιαικες γιορτές,
στα Χριστούγεννα, στις αγρυ
πνιcς, στην 'Ανάσταση· και χαί
ρου,μουν ν' άrνασταίνεται το παι
δί πού 'χε παιρα.πομείνει μέσα
μου. οι αγριοι πιστεύουν πως ο
ταν το μουσν,ι,ο οργανο ξεπέσει
απο τη θρη�.ιευτική του αποστο
λη και ξε{)-υrμάνει, βγάζει άρμ.ο-
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νι-κο λάλο. ΤέτΌια αίσ&ητικη χα
ρα εΙχε καταντήσει μέσα μου ΤΙ
-&ρη,σκεία.
Στά{}ηικε σε μια γωνιά, α:κούμπη
σα στο γυα,λιστερο_ στασίδι, που
τό'χαν κάμει φίλντισι άπο το πο
λυ τρίψ�μο τα χέρια των πιστών,
κι α;κ.οιιrγα άπο τα βά!&η τοϋ και
ρού νά 'ρχουνται οί βυζαντινές
μελωδίες: «Χαίρε, ϋψος διυσανά6.αταν άν-&ρωπίνοις λογισμοίς
χαίρε Μ-&ος δυσ-&εώρητον καl
αγγέλων όψ&αλμοίς... Χαίρε,
Νύμφη ανύμφευτε... )
21
'
'
Ε..ιχε l!uραδυαι' σει. υοτρια κοράικια γύριζαν βιαστικα στις
κούρνιες τους, εβγαιναν άπο τlς
κουφάλες των δέντρων οί κοιυικου
βάγι.ες για να φαν, εβγαιναν άπο
τη γης τα σαλιγικάρια, ot κάμπι
ες, τα σκουλήκια, τα ποντίκια,
για να φαγω-&οϋν άπο τις κ.ου
κουβάγιες.
Το μυστικο φίδι που δαγκάνει
την ουρά t0'l1, ,μ' εζωσε· γεννα ή
γης και τρώει τα παuδιά της, τα
ξαναγεννάει, τα ξανατρώει. Τέ
λειος κύκλος.
22
'Α,γη�συχαιστι-κο βιβλίο - για
τα χιονaσκέ.πα::rτα βουνα τού Θι
βέ.ϊ' τα μυστηριώδη μοναστήρια,
τους σιωπηλους καλογέρους μέ
τα κίτρινα ράσα, που συγκεντρώ
VΟ'Vtας τ�1 Wληιτη τους άναΎκά
ζουν τον αί-&έρα να πάρει το σχή
μα της πε{tuμιας τους.
, αγερας
, ,
'Αψ�1
'Ι"·).."'; κορυφες,
πυκνοοω.το�κημένος άπο πνέματα, δε
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φτάνει ως ε-κ,εί πά.νω το μάταιο
βwβούνισμα τοϋ κόσμου. Ό με
γάλος άσκ.ητης παίρνει τους μα
�ητές τοιυ, άγόρια δεκάξι, δεκα
οχτω χρονών και τους πηγαίνει
μεσάνυχτα σε μιαν παγωμένη λί
μνη τοϋ βουνού. Γδύνουνται,
σπάζουν το κιιύσταλλο. υουτοϋν
τά ροϋχα τους στο παγωμένο νε
ρό, τα φοροϋ'Υ επειτα καl τα στε
γνιύνουν απάνω στη σάρκα τους.
Τα ξαναβουτοϋν, τα ξαναστε
γνώνουν, εφτα φορες. Κι επειτα
στο μοναστήρι για τον
rυρίζουν
ορ-&ρο.
'Ανεβαίνουν σε μια κορυφή,
πέντε, εξι χιλιάδες μέτρα ,,ψος.
Κά-θουνται {iσυχα, αναπνέουν βα
-&ιά, ρυθμικά, με το άπανωκόρμι
γυμνο καί δεν κρυώνουν. Κρα
τοϋν ενα τάσι παγωμένα νερο
στlς φοϋχτες τους, το κοιτάζουν,
συγκεντρώινουνται, ρίχνουν ά
πάνω στο κρουσταλλιασμένο νε
ρό τη δύναμή τους, και. το νερό
ϋράζει· και φτιάνουν το τσάϊ
τους.
Ό μεγάλος άσ"ιtητης μαζεύει
γύρα του τους μαθητές, φωνά
ζει:
«'Όποιος δεν εχει μέσα του την
πηγη της ευτυχίας, άλίμονό
τΟ'U!
«'Όποιος {}έλει ν' άρέσει στούς
αλλους, Cι.'λίμονό του!
«'Όποιος δε νιώ-&ει πως ή
ζωη ετούτι1 κι 1i αλλη ε{ναι ενα,
ά,λίμονό του!».
23
Είχε νυχτώσει πια, δεν εβλεπα
να διαβάζω· ε.-κλεισα το βιβλίο,
κοίταζα τη -&άλασσα. <(Ιlιρ,έπει,
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συλλοιyίζουμιουν, 3tJρέπει να γλι
τώσω άπ' ολους τοιυς εφιάλτες 6ο-ϊιδες, 1τεούς, πατρίδες, υδέες...
'Όποιος δε γλιτώσει, φώιναζα,
πο 6ο�δες, {},εούς, πατρίδες, tδέ
ες, άιλvμονό του»!.

ω

24
Ζορμπα, άποκρί,&ηκα, έσυ
-&αρρείς πως είσαι ενας φο6ερος
και τρομερος ΣεΜχ Θαλασσινοι;:
που yί1ρισες τον κό:;μο και κοιχ.ο
ρεύωαι. Και δεν εuδες τίποτα, τί
ποτα, δ"Jσιτυχισμένε� Μήτ' έγώ.
Ό κόσμος είναι πολυ πιο μεγά
λος άπ' ο,τι {}αρ1ρουμε. ΤαξιJδεύ
<ΥUμε, ταξ�δ,εύουμε, κι ακόμα δεν
ξε,μυτίσαιμιε απο το κατώφλι τοϋ
σπιτιοϋ μας.
Ό ΖορμJΠας σούφρωσε τα χεί
λια· δε μίλη,σε. 'Έγρουξε μονάχα
σαν το πιστο σχυλl. που το δέρ
νουν.
- 'Τπάρχουν βουνά, έξαrι«>
λού&ησα, {};εόρατα. {}εοιχ.ατοί'Κητα,
γε,μάτα μοναστ11ρια. Και μοοα
στα ιμονΜτήρια αυτα. ζοϋν κ,α,λο
γέροι με κίτρινα ράσα, κά-&ουν
ται δι'JUλοπ:όδι εvα μήνα, δύο μη
vες, εξι μηνες κιαl. συλλογίζουνται
εvα και μόνο .πιρά μα . 'Ένα, το
ά.κοϋς; 'Όχι ιδύο· εvα! Δε συλ
λιογίζουνται σαΝ κι 0μας γυιναLΥ..α
και λιγνίτη, 6ι6λίο και λιγνίτη,
συγΙΚ,εντρώνουν, Ζορμπα, το νοϋ
τους σ' ενα καί μόνο πράιμα· καί
κάνουν {}ά,ματα. 'Έιτσι γίνουνται
τα θάματα. Εuδες, Ζορμπα. οταν
Μλεις εvα φακο στον ηλιο και
μαζέψεις τις αχτίδες του σ' ενα
και μόινο και μόνο σημείο; Το ση
μείο αυτο σε λίγο π:αίρνει φω
τιά· γιατί; γιατl. ή δύναμη τοϋ
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ηλιου δε <1ι<.όρστισε, μ,αιζώχτηκε ο
λη επάνω του. "Ομιο ια δ νοϋς τοϋ
άιν-&ρώπου· κάνεις -&άJματα, llν
ρίξεις το νοϋ σου σ' ενα και μόνο
πράμα. Καταλαδαίνεις Ζοeμ.πα;

25
- Μια φορα ελεγα : Έτοϋιrος
είναι Τοϋρικος και Βούλγαρος,
έτοϋιτος "Έλληνας. 'Έχω bγω κά�
μει π:ράματα για την πατρίδα,
αφεντικό, που να σηrχ.ώνεται ή
' σου· ε."' σφα α, ε.κλε ·α, εκατριχα
ξ "' ψ "
ψα χωρια, άτίJμασα γυrναϊ;κες, ξε
κλή,ρισα σ,:rcίτια... Γιατί; Γιατί,
λέει, ηταν ΒούJvγαροι, Τοϋρ/)(,()ι.
Ου να χαι&είς, παλιάV'&ρωπε, λέω
συχνα. στον έαυιtό μου και τον
μου,ντζώινω· ου να χα'6-είς, κου
τεντέ! "Ε6αλα μα{}ές γνώση, κοι
τάζω τώρα τους αν,&ρώπους και
λέω : Έιrοϋιτος ενναι καλος αν
{}ρω7Wς, έ.κείνος κακός. Δεν πάει
νά 'ναι Βούλγαρος η Ρωμιός; Το
uδιο μοϋ κάνει· είναι καλός, είναι
καικός, αυτο μοινάJχα τώρα ραιτω.
Κι δσα γερινω, ναί, ιμα το ψωμt
π:ου τρώγω, μοϋ φαίνεται π:ως
{},' αρχίσω κι αυτο να μην το ρω
τώ. Μωρέ, ,δεν π:άει νά 'ναι κα
λος η καrχ.ός! 'Όλους ταυς λυιπ:οϋ
μαι, το σπ!λάχvο μου σκίζεται ο
ταν δω εvαν αν1τρω11CΟ, κι ας κα
μώινουμαι πως δε μοϋ καίγεται
καρφί. Νά, λέω, κι ό φουκαρας
έτοϋτος τρώει, πίνει, αγαπ:ά.ει,
φοοαται, εχει Χι αυτος το ,&εό
του και τον αντί&ό του, '3-α τα
κ,αΙΚ,αρώσει κι αυτος -και -&α ξα
π:λω&ί τέζα στο zωμα, {τα, τό
νε φαν τα σκου,λήκια... 'Έ τον
κ.αικομαίρη! αδέρφια είμα<1τε ο
λοι... Κρέας για τα σκουλή,κια!

..
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Ό Θεος γλεντάει, σκοτώνει,
αJδLκά.ει, αγαπάει, δουλεύει, κυ
νηγάει τ' ασtLαιΟ'τα ποvλιά., άιπα
ράλλαχτα σαν κα,ι, ,μένα. Τρώει
ο,τι τοϋ, αρέσει· παίρνει οοcοια
γυναύκ.α. -&έλει. Βλέπεις μια γυ
ναίκα αμορφη σαν τα κρύα νερα
και 300ρπατάει στη γης κι ή καρ
διά σου χαίρεται καί ξαφνικα α
νοίγει ή γης καl χάνεται. Που
πάει; ποιος την παίιρινει; "Αν εί
ναι φρόιν�μη, λέiμε : την πη,ρε δ
Θεός αν είναι τ<J'αχπίνα, λέiμε:
την πηρε δ διάολος. Μα εγω σου
λέω, αφε ντικό, σου λέω και σου
ξαναλέω: Θεος και διάολος εtναι
fνα!
27
Ξάπλω,σα στο κρεβάτι μου,
εσβησα το λυχνάρι κι αρχισα πά
λι, κατα την α-&λια άπάν{)tρωJtή
μου συνή{)tεια, να μετατοπίζω την
πραιγμαηκότη,τα, νά της αφαιρώ
το ατμα, τη σάρικα, τα κόκαλα,
να την καταντώ αφηρημένη ι
δέα και νά τη συναρτώ με γενι
κότατους νόμους, ω<J'ότου να βγά
λω το φρι-καλέο συμπέρασμα πως
ο,τι εγινε ήταν αινάyι<.η να γίνει.
'Ό,τι εγινε ήταν μέσα ,στο ρυ-&μο
του κόσ,μου να γίνει, και πλου
ταίνει την άριμονία.. Καl να φτά
Ο'ω τέλος στη'\1 άποτρό:cαιη παρη
γοριά: ο,τι εγινε, οχι μονάχα ή
ταν ανά γκη να γίνει παρά κι ε
πρεπε, ήταν σωστό νά γίνει.

28
- Έγω -&έ λω να μου πεϊς από
που ερχόμαι<J'τε και ποϋ παμε.
Τοϋ λόγου σου τό<J'α χρόνια μα
ράζωσες απάνω στlς Σολομωνι1
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κές -&ά 'χεις στvψει δυο τρεϊς χι
λιάlδες δκάJδες χαρτί· τί ζο-ινl
εογαλες;
29
Τόση ά.Ύωινία είχε ή φωνη τού
Ζορμ,πα, πού ή πνοή μου, κόπη
κε· αχ, να μπορούσα να του 'δινα
μιαν απάκριιση!
'Ένιω-&α βα-&ια πως το ανώ
ταιτο πού μπορεί να φτά<J'ει δ αν
-&ρωπος δεν είναι ή Γνώση, μή
τε 11 'Αριετή, μήτε ή Καλοσύνη,
μήτε ή Νίκη· μα κάτι αλλο πιο
αψηλό. πιο ήρωικο κι άπελπισμέ
νο: Το Δέος, δ ιερός τρόμος. Τί
'ναι πέρα από τον ίερο τρόμ,ο ; δ
νοϋς τοϋ αν-&ρώπου δεν μπορεί
νά προχωρέσει.
- Δεν ά.πα.ντας; εκαιμε δ Ζορ
μπας με άγωνία.
Δοκιμασα να δώσω στο σύντρο
φό μου να καταιλάβει τl είναι ό
ίερος τρόμος:
-Εtμαστε σκουληκάικια μικρα
μικρά, Ζορμ,πα, απο.κρί-&η•ι<.α, α
πάνω σ' �να φυλλαράκι γιγάντι
ου δέντιρου. Το φυλλαράκι αυιτο
είναι ή Γη μας τ' αλλα φύλλα
είναι τ' αστέρια πού βλέπεις νά
κουνιούνται μέσα στη νύχτα.
Σουρινόμα<J'τε &ιπάνω Ο'το φυλλα
ράrι<.ι μας, και το ψαχουλεύουμε
με λαχτάρα· τ' οσμιζόμαστε, μυ
ρίζει, βρωμάει· το γευόμαστε,
τρώγεται· το χτυπουιμε, άιντηχά
ει και φ(ι)/\1άζει σαν πράμα ζων
τανό.
ϊΜερι,κοί α.ν-&ρωποι, οί πιο α
τρόμητοι, φτάνουν ως την ακρα
τοϋ φύλλου· άπο την ακρσ. αύτη
σκύβουμε, με τα μάτια άνοιχτά,
τά αύτια. άνοιχτά, κάτω στο χάr
ος, ανατριχιάζουμε. Μαντεύουμε
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κάτω μας το φαοερο γχ.ρε,μό, α
κούμε ανάρια ανάρια το -&ρο ποι,
κάνουν τ' αλλα φύλλα τού γιγάν
τιου δέντρου, νιώ-&οuμε το χυμο
ν' ανεοαίνει απο τις ρίζες τοϋ
δέντρου και να φουσκώνει την
χαρδιά μας. Κι ετσι σκυμμένοι
στην αουσσο, νογοϋμε σύγκορμα,
σύψυχα, να μας κυριεύει τρόμος.
'Απο τη στιγμη έ:χ,είνη αρχίζει...
Σταιμάτησα. "Η&ελα να πω:
«Άπο τη στιγμη ε ι<είνη αρχίζει
i1 Ποίηση», μα ό Ζορμπα.ς δε θα
καταλάϋαινε και σώπασα.
- Τί άιρχίζει; ρώτησε δ Ζορ
μπάς με λαχτάρα. Γιατl σταμά
τησες;
-... αρzι
>
'ζει ο' μεγα'λος κιντυ,
νος, Ζορμπά, εΙπα. "Αλλοι ζαλί
ζουνται και παραμιλούν, αλλοι φο
οοϋνται και μοχτοϋν να οροϋν
μιαν άπάντηση. πού να τούς στυ
λώνει την καρδια καί λένε: «Θε
ος»· αλλοι κοιτάζουν απο την α
κρα τοϋ φύλλου το γκρεμο ησυχα,
παλικαρίσια και λένε: «Μοϋ α
ρέσει».
Ό Ζοριμπας συλλογίστηιχ,ε κά
μποση ωρα· ϋασανίζουνταν νά
καταλάοει.
- 'Εγώ, εΙπε τέλος, κοιτάζω
κάθε στιγ,μη το -&άνατο· τον κοι
τάζω και δέ φοοοϋμαι· δμως και
ποτέ, ποτε δε λέω: Μοϋ αρέσει.
'Όχι, δε μοϋ αρέσει κα-&όλου!
Δεν εtμαι λεύτερος; Δεν ύπογρά
φω!
30
Σώπαινε δ Ζορμπάς ( *) κι α
νέβαιναν ,μέσα μου πάλι οί αιώ
* Την ;ι;ερι'ΚJΟπή αυτή rοοιύ εύ ρLσrι<-ε
ΤΙαιι σ'ΤΎ] σελίδα 309 της ,α' εΑδόισεαις,
δεν την εχει ή «λαiίκη» 6η εκιδΚJση
0

1964.
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νιες μάταιες φωrνές γέJμιζε πάλι.
το στηθος μου αγωνία. Τί 'ναι.
τοϋτος ό κόσιμος, συλλογιζόμουν.
ποιος ό σκοπος και τί οί έφήμιε
ρες ζωές μας μπορΟ'UιV να συινει
σφέρουν στο σκ,οπο αυτό; Σκοπος
τοϋ ανθρώστ:ου είναι να κάμει
την ϋλη κέφι, λέει δ Ζοριμπας
πνέμα, λέν αλλοι, το 'ίδιο πράμα
σε αλλο επίπεδο. Μα γιατί; προς
τί; Κι δταν διαλυ-&εί το σώμα, α�
πομένει τίποτα απ' δ,τι όναματί
σαJμε ψυχή; 'Ή μήπως τίποτα
1δεν απομϊνει κι εχουμε τόση αιrϋε·•
στη μέσα μας τή δίψα της α-&α
να.σίας οχι γιατl ε'Gμαστε αθάνα
τοι, παρα γιατί, μια στιγμη που
άναπνέομε, ύπηρετοϋμε κάτι α
θάνατο;
Κανένας δεν ξέρει· μα χρέος
εχουμε, φαίνεται, πάντα να ρω
τούμε και τανύζοντας δλες μας
τις δυνάμεις, να βρίσκουμε κά-&ε
τόσο καί. νέα απόιχ,ριση. Ή από
κρισή μας αυτή στα φοϋερα ρω
τήμaτα σημαδεύει, σε κά-&ε επο
χή, το ακρότατο σύνορο πού φθά
σαμε μολόνοντας την αι3υσ<J"ο.
31
- Νέος δρόμος, φώναξε, νέα
σχέιδια, επαψα να -&υμοϋιμαι τα
χτεσινά, επαψα να ζητω τ' αυρι
ανά· τί γίνεται τώρα. ετούτη τη
στιγμή, αύτο με νοιάζει. Λέω:
«Τί κάνεις τώρα, Ζορμπα;
- Κο�μοϋμαι. - Κοιμήσου
λοιπον Υ,αλά!- Τι κάνεις τώρα,
Ζορμπα; - Δουλεύω. - Δούλευε
λοιπόν καλά! - Τί κάνεις τώρα,
Ζαρ,μπα; -- 'Αγκαλιάζω μια γυ
ναίκα. - 'Α y,κάλι.αζέ τη λοιπον
καλά, Ζορμπά, ξέχασέ τα δλα,
τίποτα άλλο δεν ύπάρχει στον
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κόΟ'μο, μονάχα αυτη και Ο'ύ, βί
ρα!�.

32
- Θαρρώ' Ζορμπα, μα μπορεί
να κάνω κα'ι λά-&ος, πως τριών
λογιών είναι οί αν,&ρωποι: Αύ
το'ι που βάζουν σκ.οπο να ζήσοw,
-κια,&ως λένε, τη ζωή τους να φαν'
να ΠLΟ'ίΙV, να φιλή<1ουν, να πλου
τήσουν, να δοξαστούν... 'Έπειτα
ειναι
αυτοι
...
"
' που
' σΊωπο
' uα
Ι!. 'ζσυν ο,,
χι τη ζωή τους, παρα τη ζω11
δλων των άιν{}ρώπων· νιώ,&ουν
πως δλοι οί αν-&ρωποι είναι ενα
κα'ι μάχουνται να φωτίσουν, ν'
αγαπήσουν, να εύεργετήσουν δσο
μπορούν τους άν{}ιρώπους. Και
τέλος είναι αύτο'ι που βάζουν
σκοπό τους να ζήσουν τη ζωη τού
<1ύμ:n:αντου· δλοι, cίv{}ρωποι, ζά,
φυτά, αστρα ε'ίμαστε ενα. ή ίδια
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ούσία που μάχεται τον 'ίδιο φο
βερον άγώνα· ποιον άγώνα; να
μετουσιώ<1ει την ϋλη κα'ι να την
κάμFL πνέμα...

33
- Αύτος λοιπόν που λές, ό
Χου�εtν-άγάς, ήταν αγιος ϋ.ν
{}ρωπος μια μέρα με πήρε στα
γόνατά του, εοα,λε το χέρι του
άπάνω στο κεφάλι μου, σα να μού
'δινε τ11ν είrι<.ή του:
«'Αλέξη, μου 'πε, Ίtα σου μπι
στευt(JJ ενα λόγο· είσαι μικρος
και δε {}α. τον καταλάβεις {}α τον
καταλάβεις σα μεγαλώσFL;. 'Ά
κου, παιδί μου: Το Θεο δεν μ:το
ρούν να τον χωρέσουν οί εcrτά
:n:ατωσιες τ' ούρανου κι οί έ φτα
πατωσιές της γης ομως τον χω
ρα 11 καρδια τοϋ άν{}ρώπου. Και
γι' αυτό, το νού σου, 'Αλέξη, νά
'χεις τη,ν ευκή μου, να μην πλη
γώσεις ποτέ την κ.αρδια τοϋ άν
,&ρά>που !».

]965
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"ΧΑΡΤΗΣ
ΤΟΥ
ΕΓΚΕΦΆΛΟΥ,,
συν-ιάσσε-ιαι -ιώρα
άπό -ιούς έπισ-ιήμονες
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
«Η ΕΞΕΡΕΊ'
, ΝΗΣΙΣ του εγ
κεφάλου άρχίζει - έδήλωσε
στην 'Ακαδημία 'Η{}ικωi\Ι καί
Πολιτικών 'Επιστημών στο Πα
ρίσι ό κ,α{}ηγητης κ. Λου·t Άρ, "Ηδ η απε, κτηvιισαν
Ό'k-.
,
μαν.
τα' (})παραίτητα οργανα. Και οπως 11
αστροναμία προώδευσε ιλιγγιω
δώς μετα η)ν άνακάλυψη των
τηλεσκοπίων, άναμέ.νονται έντυ
πωσιακαί άναΧαλύψεις στον το
μέα τοϋ έγκεφάλου, που {}α ύ
περβοϋν είς σημασίαν άκόμη καί
τα επιτεύγματα της πυρηνικης
φυσικης.
«"Rδη - συνέχιισεν ό κ. Άρ
μαν - τελειοποιείται ό «χάρ
της τοϋ έγΥ..εφάλου». οπως άλ
λοτε ό χάρτης της γης και τοϋ
ουρανοϋ. Μ:τ:οροϋ�με η·δη να σΥ..ε
πτώμε{}α με ηλεκτρονικας άνα-

λογίας περι αύτοϋ τοϋ συγκρο
τήματος, πού άποτελεϊται άπό
12 δισεκ.ατφμύρια νετρόνια και
εlναι ταυτοχρόνως στήλη και
πομπός... Με την ηλεκτρικην ε
ρευνα τοϋ bγκεφάλου σχηιματίζε
ται ή tατρικη εξέτασίς του. Το
όπλοστάΟ'LΟΙ\Ι της tατρικης αυξά
νει aτα-Οερώς, προστι{}εμένων
νέων προϊόντων, των όποίων ή
επενέργεια επι της βα{}υτέρας
συμπεριφορας τοϋ ατόμου επι
τρέπει να τί{}ενται ύ.πο νέους ο
ρους τα αιώ,νια προολήματα που
μεταπίπτουν απο της ελευθέρας
ύπο{}έσεως εις το ο,ινειρον. Εις
το ονειρον,τοϋ οποίου σι εικόνες
εlναι κατα 9 5ο) ο λευκαι και μαϋ
ραι, ,διότι ,σχηματίζονται μέ
σα a' εναν έγrκέφαλο σύγχρονοιν
πρός την εποχη των προγόrνων
μας οπως zlναι τα περισσότερα
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ιιΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ»

,&ηλαστικά, δεν διέ.κριναν χρώ
ματα).
Στις μεγαλύτερες χώρες τοϋ
κόΟίμου εtδικα ίνστιτοϋτα μελε
τοϋν
τα .Wματα. τοϋ έγκεφά
λου. Στην Πόλι τού Μεξικοϋ με
λετοϋν εtδικως τα ζητήματα τοϋ
όνεί ρου , ύπο την διεύ-&υνσιν τοϋ
καιl}ηγητού Ραουλ Χερναντέζ, ό
όποίσς εχει άποκλη,&η ό «Σέρλοrιι
Χαι.μς» τού εγκεφάλου. Ό κα
γητης Χεριναντέζ εύρέ{)-η τελευ
ταίως στο Μιλανο και μίλησε
στο εκεί :π:ανεπ�στήμιο. Άν0φερε
οτι μπόρεσε να καταιμετρήση τον
ένεργητικον κύ-κλο τού έ γκεφά
λου και να διαπιστώση οτι, τό
σο κατι:'ι την διάρκεια της έιγρη
γόρσεως οσο και κατα τον ϋ
πνο, ό εγκέφαλος καταναλίσκει
την 'ίδια ποσότητα όξυγόνου και
δέχεται την 'ίδια ποσότητα αί,μα
τος, επομένως για τον λόγον
αυτόν και αλλους νευροφυσιολο
γικοϋ χαρακιτηρος, προκύπτει ο
τι το ονειρο εlναι φαινόμενον έ
νεργόν, προερχόμενον, οχι οοιως
ύπετί&το εως τώρα άπο άδρα
νοποίηισιν των κυττάρων της έ
γρηγόρσεως. άλλα άπο διuναιμι
κτyν ικδήλωσιν της είδικης ονει
ρικης rχ.αωσκευής. 'Επομένως, ό
εγικέφαλος δεν περιέρχεται κατι:'ι
τον ϋπνο είς ησσονα ενέργειαν,
άλλα είς διαφόρου φ{,σεως ένέρ
γειαν. Στην πραγματικόιτητα, ό
έγκέφαλος 'δεν άναπαύεται πο
τέ! Ή κα(Ιδια μεταξύ τοϋ ενός
και τοϋ αλλου παλμοϋ κάνει μια
μικρη παϋσι, άλλα ό έγκέφαλος
έργάζεται άδιαλείπτως, στα τέσ
σαρα στάδια της λειτουργίας
του: ϋπνο, ξύπνημα, ονειρο, έμ
πειρία. 'Έτσι εξηγείται γιατί αί-

15!

σ{}άνεται κουρασμένος οποιος
κοιμή-&ηr,ιε πολύ, διότι έκούρασε
το ρυ-&μιστικον τοϋ ϋπνου μέ
ρος τοϋ έγκεφάλου, δπως και ο
ποιος έργάσ-θηκε πολυ η σκέφ{}η
κε πολύ, δηλαιδή έκούρασε τα
μέρη του έγκεφάλου, που εlναι
άρμόδια για την μυϊκη έργασία
η την σκέψι. Μάλιστα, ό κα-θη
γητης Χερναντέζ ύ:π:οστηρίζει το
παράδοξον ) οτι κατα την έγρή
γορσι ενα μέρος κυττάρωιν πα
ραλύουν, ένω κατα τον ϋπνο τον
δα% ϋπνο. αλλο μέρος κυττάρων
λειτουργοϋν περιασύτερο έντατι
κά. Το διεπίι,τωσε έιφαρμιSζοντας
ηλεκτρόδια σε γάτους τού; όποί
ους ύπέβαλε σε ϋ:π:νο και κατό
πιν προκαλούσε -θορύβους, μ'Uρω
διες και άλλες έντυπώσεις.
Πειράιματα με γάτους εκαμε
Π{)LV �ο χρόνια και ό Έλβετi>ς
κα{)-ηγηη'-Jς Ούtλλιαμ 'Έςς ( βρα
βείο Νόμπελ ίατρικης, 1949), ό
δποίος ύπέβαλε τά αιλουροειδή
αύτα σε ϋπνο και έξήτασε την
λειτουργία τοϋ έγκεφάλου των.
Με τον εγκέφαλο ασχολούνται
στην Ί ταλία και οί κα-θηγηταί
Μάουρο Μάντσια, Μαργκάρισ.
και Μορούτσι.
Στο πανεπιστήμιο τοϋ Γαίηλ
πειραματίζονται σέ :τι-θήrιιους
της φυλης των πλατυκεφάλων,
πού εtναι έξαιρετικα έπι-θηικοί.
Τα ζώα αί}τά, επειτα άπο τον
έρε{}ισμό ώρισμένων εγκεφαλι
:ιών κυττάρωιν γίνονται ησυχα
και πε�-θήνια. Συνέβη να ύπο
ϋλη&η σε τέτοια διαδικασία πί
{}ηκος πλατυκέφαλος, καλοίψενος
<�δικτάτωρ», ό όποίος εγινε τόσο
ησυχος, ωστε οί πρώην ύπήκοοί
του ::τ:ου δεν εlχαν ύποβλη-ιtη εtς
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11λεκτρικήν διέγερσιν των ώρι
σμένων έγκεφαλιΥ..ων κυττάρων.
έπετέ{}ησαν έναντίον του δίχως
οίκτον, καταστρέφοντας ετσι τον
μυ-&ο το-ϊ, τυράννου.
Περιωρισμένα πειράματα σε
άν{}ρώπους προεκάλεσαν έκ,δηλώ
σεις μίσους, ερωτος και δια,στρο
φης. Τα τοΝμηρα αυτά, οσα και
έπικίνδυνα πειράιματα, καταδει
κνί1ουν οτι ύπάρχουν στον έγκέ
φαλο συγκεκριμένες ζώνες συγ
Χεκριμένω'V αtσ{}ημάτων. Το μί
σος 'Και ή ά.γάπη στον άμυγδαλι
κο πυρηνα, 11 ορεξις, το σεξ και
ό ϋπνος στον ύποΜ,λαμο, τα βιο
λογικα συμJtτώματα τοϋ ϋπνου.
της έγρηγόρσεως ·,ωι ό μηχανι
<Jμυς του όνείρου στον κορμό.

1965

'Τπάρχει μια όλόκληρη ζώνη ο
που εδρεύουν αί ά:rcαλαί�σεις έν
γένει. Μια αι01{}tη·σις άτυχίας
μπορεί να όφείλεται σε κόπω·σι,
συΎέπ.εια της οποίας εΙναι να μην
μπορέση ό έγκέφαλος να στείλη
άρκετο αίμα στα κύτταρα της ά
πολαύσεω;. Με άνάιλαγον έρε{}ι
σμο προκαλείται το αισ{}ημα της
ευφορίας.
Άλλα που {}α φ{}άση αυτη ή
ερευνα; Και ποιος {}α ετναι ό
διανοούμενος του μέλλοντος; Ό
κα{}ηγητης Χερναντεζ πιστεύει ο
τι {}α εχη το μέτωπο και τους
κροτάφους προτεταμένους, διότι
Μ. άναπτυχ{}ουν τά άνάλογα
τμήματα του εγκεφάλου.

�-

Σικοπός μου εlναι ή φ�λία με όλόχληρο τον κόο�μο. Μπορώ να
συνδυάισω την πιο μεγάλη ά.γάπη με την πιο στα-&ερη ά.ντί{}εση στο
κακό.
Μαχά�μα ΓΚΑΝΤΙ
Το σκέπτεσ{}αι ελευ{}έρως είναι πολύ δύσmλο πρα.γμα, εtδικα
τ�1ν πάροιδο τίΪ)ν έτίΪ)ν. Είναι πιο ,εϋχολο ν' άΧολου{}ήση κανεις
ενα zαραγμένο μονοπάτι, παρα ν' ωνοίξη νέο δρόμο μέσ' άπο το
ά.πέρα.ντο δάσος της αλή-&ειας. 'Ωστόσο όφείλομε να έν-&αιρρύνωμε
την ε'ι<.φρασι νέων σκέψεων. Άιχ.όμη και οταν �ρόκιειται περι νέων
σκέψεωιν, που ερχονται νά ά.ντιrιιρούσουν tδέιες, τlς οποίες �δη άνα
γνωρίζομε κα'ι σεβάμfl&α ώς ευγενείς.
Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ

με

153

1965

"Ετσι φαντάζεται ό Φόv Μπράουν τό σκάφος καθόδου είς την Σελήνη, μέ
μακρυά dρθgωτά πόδια γιά την περίπτωσι μαλακού έδάφους.

τι ΙΗΜΑΙΙΑ ΕΧΕΙ
το τΑΖΙΔΙ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ;

Διαφωτιστικη συνέντευξις του σοφου του
Διαστήματος ΒΕΡΝΕΡ ΦΟΝ ΜΠΡΑΟΥΝ
Ο ΣΟΦΟΣ τοϋ Διαστήμαrrος
Βέρνερ φον ΜΠΙράουν -έκ των
κυρίων παραγό-vτων τοϋ αμερικα
-vικοϋ έπιστηιμονικοϋ προγράμ
ματος --- παρεχώρησε στο περιο
δικό «Νέα των 'Ηνωμένων Πο
λιτειων» ενδιαφέρουσα σ-ι·νέντευ
ξι για το ταξίιδι στη Σελήνη.πού
φαίνεται ν' άποτελη ά.ποφαιηστι
κη φιλοδοξία των 'Αμερικανών.
Το κείμενο των ερωτατrοκρίσεων
εχει ώς α'Κολοιύ-&ως :
- Δόκτωρ φόν Μπράουν, ε
χει πάντοτε σημασία το ταξίδι
(J'τη Σελήνη;
-Ναί, οσο και πρώτα. Ό άι
λη{}-ινος λόγος, πού κα-11ιστα ά-

ναγκαία την έπ�ϊ.είρησι αύτή,
δεν είναι για να τοπο{}ετη{}η στη
Σελήγη μία πινακίδα που να λέη
� 'Αφίκετο ει δ ω ό Κάποιος», η
για να μαζέψωμε μια χούφτα σε
ληνιακής α,μ,μου, αλλα για να
δημιουργήσωμε ενα δυνατό συγ
κρότημα διαστημικών πτήσεων.
- Καi γιατi αύτο ε{ναι τό
σο σημαντικό;
-Διότι ετσι -θ-α έπεκτείνωμε
τας γνώσεις μας περι τοϊ- Σύμ
:τ:αιντος και {}-α μπορέσωμε να
προχωρήσωμε εις έφαρμογας λί
αν εύεργετικας δια την κα-θ-ημε
ρινη ζωή μας.
1
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- Δια την καθημερινή ζωή
μας; Άλλα ή Σελήνη άπέχει
άπο μας 350.000 χιλιόμετρα ...
-Ή Σελήνη ,δi:ν είναι άπλος
αντικεψιενικος <1ΙΚΟΠός, άλλα ε
νας σταθμός. Ή Σελήνη παίζει
στο rορόγ{Ηψιμα κατακτήσεως τοϋ
Διαστήματος τον ιδιο ρόλο, πού
είχε παίξει το Παρίσι στην ίστο
ρικη πτησι τοϋ Καρόλου Λίντ
μη;ερ,γκ.Το Παρίσι ήταν το τέρ
μα της πτήσεως, άλλα ό σκοπός
του ήταν πολύ πιο σημ,αντικος ά
ΠΟ το να πάη στο Παρίσι.'Έ.τσι,
τώρα, σ•,ωπός μας είναι να άaτ:ο
κτήσωμ
; ε, τα μ έσα διαστημικών
πτήσεων με εljτ;η,νιδρωμένα μηχανή
ματα. Το να πciι..ιε στη Σελήνη
αποτελεί τον έπιφανειακο σκοξΘρει
τη'
πο' μας. "Ο·λος ο' κοσμος
'
'
Σ0λήνη. Καί αίσ{}:άνεται, τί ση1μασ'ία εχει νά φθάση έ"Υ.εί ενας.
αστροναύτης ό 0'11iΟίος θα επι
στρέψη σώος.
- Καi. θα κοστίση 20 δισε
κατομμύρια δολλάρια;
-Τα αξίζει μέχρι το τελευ
ταίο σέντσι. Τώρα, πού μπορού
με να έξερευνήσωμε το Διάστη
μα, όφείλομε να το πgάξωμε.
Θά .μπορο-ύσα.ιιιε, βέβαια, αντί για
τη Σελήν, η, να απσδλέπαμε σ'ε
να ίργαστή,ριο ε,ί,ς τροχιαν πέριξ
της Γης. Ή Σελήwη, κατα τη
γνώμη μου, είναι ή καλύτερη έκ
λογή, διότι 11 κατάκτησίς της �
παιτεί διάφορα και ίσχυρα δια
στημιχα μέσα.
- Σας ένοχλεί, πού μερικοί,
άκόμη καί αύθεντικοi. έπιστή
μονες σας κατηγορουν για «σε
ληνομανία»;
-Τούναντίόν, με ευχαριστεί.

1965

'Εδω και δε?(.απέντε χρόνια εχω
προτείνει το ταξίJδι στη Σελήνη.
Στην άρχη με έ{}εώρησαν ώς ό
νειροπόλον, άJJ..α σήμερα ανα
γνωρί:ζεται ή ωφελιμότης μιας
τέτοιας άποστολης.
- Ναί, άλλα 20 δισεκατομ
μύρια δολλάρια δεν εlναι πολ
λά;
-Γίνεται μεγάλη φασαρία
γι' αύτα τα 20 δισεκατnμιμύρια
δολλά·ρια, άλλα μόνον δύο δ-ισε
κατομJμύρια άφοροϋr ν τ11ν «προ σε
λήνωσι» αν,.θ·ρώσtΟ'ΙJ, ητοι την κα
τασκευη ένος μιγ,ρnϋ Αχήuατος
με πόδια σχήματος αράχνης, ί.
κανοϋ για τηrν πρσσγείωσι στη
Σελήν.η. Τα αλλα 18 δισεκατομ
μύρια αφοροϋν κατασκευη ιργο
στασίωιν, οά�σεωl\l ε'Κτοξεύσεως,
πυραύλων, συστημάτων όδηγήσε
ως, τηλφέτρωιν κλπ. που εχουrν
Fύ·ρί,τερη χρησvμότητα. Το μεγα
λύτερο μέ.ρος θα χρ, ησιμοπ:οιη{}η
για ηΊν κατασ'Χ,Ε,υη τοϋ διαστημι
κού Πίλοίου«'Απόλλων», το όποϊοιν
δεν {}ά είναι ενα άπλό διαστημι
κό οχημα, άλλά {}α ,μπορεί νά κά
νη έλιγ;μούς στο κοιντινο η άtrι:ώ
τερο διάστ'Υ'.ιια, να προσγεu.ί>νε
ται σε ό;ι:οιαδήΙΠοτε αστρικο σώ
μα, πού θα :μας ένδιέ.φερε, και
να έπιιστρέψη στην σ.τμοσφαϊρα
,μας μί την cιπαι τουμένη μεγάλη
ταχύτητα.
- Oi Ρώσοι ίσχυρίζονται
δτι δεν προτίθενται να μετάσ
χουν στή κούρσα της Σελήνης.
ΒΩστε αί Ήνωμέναι Πολιτείαι
θα λάβουν μέρος μόναι;
-M--v νομίζω οτι ιδήιλωσαν
ποτέ οί Ρώσοι, πως δεν Μλουν
να μετα·οοϋν στη Σελήνη. 'λλλα
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καt μόνοι μας να πα.με, αύτο δε.ν
άλλάζει τίποτε. Ούτε το ζήτημα
είναι να φ&άσωμε rορωτοι α.πο
·tΌυς ΡώσΟ'υς, άλλα να έφαρμό
σωμε ενα πρόγρct1μιμα, που {}α α
να.πτύξη -rας δυνατότητας των
διαστημικών πτήσεωιv &.πο την
πλευρα της 'Αμ.ερικης.
- Ti σκέπτεσθε δτι θά κά
μουν οι Ρωσοι;
-Δmατοιv οί Ρωσοι, πλήν της
Σελήνης, να εχουν διαλέξει καl
κάποιον αλλ.ον άντικεuμενικο σκο
πο για τα προγράιι-vματα των δι
απ,λανητικων πτήσεων. Είναι α
πολύτως 6έβαιο,ν οτι εχουν έπι
-rελέσει άξιοσημείωτες πι;οόιδους.
Δεν νομίζω οτι δεν τους ενδια
φέρει ή αμιλλα. Μπορεί, άντl
της Σελήνης, να ε'ίχαιμε άποφα
σισει �μείς την κατασκευη ενός
διαιστη�μικού στα{} μού, Fνος πολυ
μεγάλου στα-θ�ιι ου εlς τροχιάν, με
πλήρωιμα πολλών δωδεκάbων άν
-&ρώπων, ωστε να συγκεντρώσω
ιμε σ' αύτον τον άντικεuμενικο
σκο:ri:ο τlς προσπά,&ειές μας. Qί
Ρώσοι μπορεί να ε�χουν διαλέξει
αύτο η. Υ.άτι αλλο. Το οτι δεν
κάνουν Μροοο, δέ-ν {}α πη τίπο
τε. Προσ(J)\Πικως εχω πεποί{)-ησι
οτι οί Ρώσοι εtvαι ετοιμοι για
κάτι τό σπουδαίο. 'Οπωσδήπο
τε, ετοιμάζουν τη,γ προσεχή γε
νεα πυραύλων - φορέων.
- Ti πρέπει να περιμένη ό
κόσμος άπό του<; Ρώσους τώρα;
-<Όσα έπετέλεσαν οί. Ρωσοι
ως τώρα στον ταμέα τού δι.αιJrτή
ματος, έβασίζοντο σε πυραί1λους
παλαιού τύJΟΟ'υ, που κατεσκ�υά
σ{)-ησαν άιρχι-κ.α ώς βαλλιστικα δι
ηπειρωτικα βλήματα. Τα μηχα-
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νήματα αύτα άπέδωααν σχεδον
το ανώτατον δριον των δυνατο
τήτων τοος. Ώς «ανώτατον ορι
ον» &ωρω την τοπο{}έτησιν είς
τροχιαν μιας κά.ψΟ!\Jλας με δύο
άν-&ρώπους, &πως το δικό μας
διασιτημόπλοιο «Δίδυμοι». Τώρα
πρέπει να έργάζωνται για την
κατασκευη ίσχυροτέρω,γ πυραύ
λων, οπως καi. έ,μείς. Μπορεί στην
αρχη ν' cινημετωπίσωμε καπρί
τσια, άλλr'J. με τον καιρό -&α λύ
σωιμε τα προβλήματα. �1ένει να
γνωσ{}η έά,, ό ύστό κατασκευην
νέος σοϋιετικος πύραυλος -&α εt
ναι τόσο iσχυρος, ο:σο ό <,Κρόινος
5», ό δικι'ις �μας σεληνιακός πύ
ραυλος.
- WΕχει ηδη έκτοξευθη, στας
29 Ίανουαρίου, ό «Κρόνος 1».
Κατόπιν;
-Ό «Κρόνος 2». Πρίν στεί
λωμε το πλοίο « 'Απόλλων) στη
Σελήνη, απαιτούνται πτήσεις
είς τροχιαν 1t,ερί την Γην, για να
πραετοιμασ{}η ή σεληνιακη πτή
σις. Χρειάζεται να 6εβαιω{}οϋν
αί bυνατότητες για ραντεβοϋ είς
τροχιά.ν, άλλαγη Πιλοίου εις τρο
χιά.ν, άλλαιγη τροχιας κλ:τ:. Πρέ
πει να μά{}ωμε δλα οσα σχετίζον
ται με τους απαραιτήτους ελι
γμοί1ς. Αί πτήσεις τοϋ «Κρόνου
2 - 'Απόλλων» προολέπονται
μ,εταξυ 1966 καί 1968.
- Oi πύραυλοι «Κρόνος» εl
ναι πολυ τελειοποιημένοι έν
σχέσει με τους πυραύλους «Άτ
λας», οί όποίοι μετέφεραν τόν
πρώτο • Αμερικανό άστροναύτη
είς τροχιάν;
-Ναί. Ή κάψουλα τοιϋ Τζων
Γκλεν εζύγιζε 1.300 κιλά. Ό
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«Κρόνος 1» μπιχιεί να {}έση εις
τροχιαν το ίσοοαρον 8 -&αλαμί
σκων, δ « Κρόνος 1 - Β » δώδε
Χα {}αλαμίσκων καί δ μέγας «Κρό
νος 5» - πού {}α μεταφέρη την
Άποστολη 'Απόλλων στην Σελή
νη - θα μπορεί να μεταφέρη το
ισόοαρον 80 -&αλα.μ�σr,ωv «Μέρ
κιουρυ».
- Μπορείτε νά πητε περισ
σότερα για τον «Κρόνο 5»;
-Ό «Κρόνος 5» ε{ναι δ μέ
γιστος ύπο κατασ%ευην πύραυ
λος τοϋ κόσμου. 'Έχει ώστικήν
δύναμιν της τάξεως των 3.000
τόννων. Ai>τi ε{ναι περίπου το
βάρος 25 τετρα·,ηνητηρίων μέ
πληρες φοριτίον. Ό «Κρόνος 5»
μπορεί να με.ταφέρη ιοφέλιμον
φορτίον 110 τόννων, οσο ενα ά
εροπλάνο γραιμμης πλ11ρως εμ
φορτον. 'Ήτοι μπορεί να στείλη
στη Σελήνη μαζαν 40 τόννων.
- Φρονείτε δτι οί Ρώσοι
θα ίκανοποιηθοϋν με την δεύ
τερη θέσι στο Διάστημα;
-Το ζήτημα ετναι έαν εμείς
-&α τούς έπιτρέψωμε να διαλέξουν. Το πρόγραμμά μας ετναι
έv πλήρει ι:'ιιvαπτύξει και πιστεύω
οτι εί:με-&α εις -&έσιν να κατακτή
σωμε η)ν πρώτη {}έσι. 'Αλλα δεν
νομίζω οτι εμείς πρέπει να άπα
σχολούμε{}α με το τί {}α κιψοον
οί Ρωσοι. 'Έχομε ενα δικό μας
πρόγραμμα κα'ι αυτο πρέπει να
πραγματοποιήσωμε, ασχετα με
το τί {}α χάμουv οί Ρωσοι άπο
την πλευρά τους.
- �Ωστε έλπίζετε πως θα εΙ'
ναι · Αμερικανός, αύτός που e·
άποβιβασθη στη Σελήνη στα
πέντε προσεχη ετη;
-Ν αί. Δεν μποροϋμ.r να εϊ-
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με{}α ά.πόλυτα δοοαιοι, διότι κά
ποια περιπλαχ:η δεν ά.ποκλείε.ται
να συμοη στους πυραύλους. Ή
πρασωπική μου γνώμη είναι οτι
εχομε πι{)-ανότητες πάνω άπο
500) ο να φθΌ.σωμε στη Σελήνη
πρίν άπό το τέλος τοϋ 1970.

- Μήπως τρέχουμε στό Διά
στημα πολυ γρήγορα καi πολi>
μακρυά είς βάρος iiλλων έπι
στημονικών άναζητήσεων;
-Σ' αυτη την ε,ρώτησι rοεριέ
χεται μπόλικη ζήλεια. <Ένας επι
στήμων, έργαζάμενος σε αλλον
τομέα, πού δεν μπόρεσε να έπιτύ
χη, πολλές επιχορηγήσεις, {}α
νιώr&η κάποια ζήλεια για τίς έπι
χορηγήσεις στο πρόγραμμ,α τοϋ
διαστήματος - αυτό το καταλα
δαίνω καλά. πιστεύω ομως οτι
είναι άρκετα διαδεδομένη μία
παρεξήγησις ώς προς την συμ
δολη τού χρήματος στίς άνα,ω
λύψεις. Μας το άnτ:οιδηκνύει ή
ίστορία της άτομιιιης βόμβας.
Δεν εχρειάσ{}ηικε Υ.ιαμμία δαπα
νηρη έγκατάισ-τασις για να άστο
καλυφ&η ή 6ασικη {tεωρία περί
ίJλης καί έtνερΎείας. Καί ό Άϊν
στάϊν, για να διατυπώση την {}ε
ωρία της σχετι,κότητος, δεν
χρειάσ{}η"ιtε παρα ενα μπλόκ ση
μειώσεων και ενα μολύδι. 'Ένας
αλιvος δbν ·Μ .μποροοοε ν' &.να
κα.λύψη την -&εωρία της σχετι�
Χότητος διότι {)-α είχαν -&έσει εις
διά{)-ωίν του προϋπολογισμό δι
σε:ι<ιαταμμυρίων δολλαρίων. 'Έ
τσι και στο ζήrcημα της άτομι
κης βόιμοος, τα δολλάρια έχρει
άσ{}ηκαν μόνον οταν έπρόικειτο
ν' άιντυμετωπισ{}η ό χωρι<1μος
τοϋ κα{}αροϋ Ουρανίου 235, με
την άνέγερση έργοστοοίων. Το

ε

196S

ΤΟ ΤΑΞΙΔ Ι ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ

διδαγμα εtναι δτι, στην έπιΟ'τή
μη, οχι ή &νακάλυψις των γνώ
σεων, άλλα ή eκιμετάλλεοοις ει
ναι δαπανηρή.
- Ε[ναι ή κατάστασιι;, εις
την δποίαν τώρα εύρισκόμεθα;
-Σχετικα με τας διαστημι
κας πτήσεις, ναt. Θα {}έσω το t
ρώτημα: Γιατί ψ,εϊς μποροϋμ,ε
τώρα να κατασκιευά.σ ωμε τηλε
κα-τεν-&υναμένους πυ-ραύλους ; Δεν
το μ;rοροϋμε επειJδη κάmοιος ενε
φανuσ{}η με μία μεγα,λοφυα tδέα,
άλλα επεuδη σέ πολυάρι{}μα πε
Μα - οπως στις α.ρι{}μο.μηχα
νές, στους π,ροω1{}ητ1,κους :rωραύ
λοιυς, τα συστήματα όδηγήa.εως,
τα. γυροισl)(,όπια κα.ί σε τόσα άλ
λα πράγ.ματα - έσημειώ&ησαν
τεράκ1τιοι πρόοδοι κα.τα τα τελευ
ταία ε'ίwσι χρόνια. Ά-&ροίζον
τας ολα. αυτ-α τά επιτεvyματα.,
ε'ίδαμ,ε οτι μποροομε να πραγμα
τοοrοιήσωμε rχ.άrιι, ΠΟ'\.Ι ως τώρα
ήταν ύπεράνω τώιν δυνατοτήτωιν
τοϋ άν-&ρώπου.
- Δόκτωρ φον Μπράουν, δ
σα είπατε εχουν την εννοια
δτι δεν σας ένδιαφέρει ή έξε
ρευνησις τijς Σελήνης, άλλά θε
ωρεtτε τον δορυφόρο μας ώς ε
ναν άντικειμενικο διαστημικό
σταθμό;
-'Ώ, οχι! Ή Σελήνη εtνα.ι
tδεώδης βάσις κοομολογικών ε
ρευνών μεγάλης κλί,μακος. Κυτ
τάξετε, έrοεvδη ή Σελήνη δεν ε
χει α-σμόσφαιρα, ουτε και ύγιρο
νερό, ,δε-ν ύπευλήι&η ποιτε στην
rοΘλώρια διοορωσι, ή δποία. έξα
κολσυ{}ητικα ετροποποίψε τηιν
επιφάνεια. της Γης και ετσι εσ6ησε κάι&ε &ιπόιδειξι των έκ των
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εγκάτων της ϋδρο-γείου η εl)I. των
μετεωριτών η άλλων αιτίων α
νατροπών. Σε 200.000 χρόνια
που εtναι περίοδος πολύ σύντο
μη απο κοσμολογιtι<.ην αποψιν δεν {}Ι' άπομένουν στη Γη παρα
ελάχιστες ούλες άπο τις αινατρο
πές α-ύτές, εξωτερικών η έσωrcε
ρικών αί.τίων. Στη Σελήνη, ομως
τα πράΎΙματα εtναι διαφορετι.κά.
εν ύπά,ρχει διάι6ρωσις και {}α
μας πα.ρουσι.ασ{}η το κλασσικό
παράlδειγμα της δημιουργίας ι
νος ουρανίου σώματος στους κόλ
πους τοϋ σύμπαντος, δίχως την,
διά6ρωσι, ή οοωία εξήλειψε τα
'ίχνη της ταρα,χώδους γεννήσεώς
του. Ή Σελήνη λοιπον εtναι f
να uδεώδες παρατηρητήριο για
την μελέτη των δυνάιμεωιν πού
έδηιμιούργησαν το ήλιακο σύστη-
μα. Και 'ύσως - μην σας φαίλ'υνεται :Π'ιΟΙρα' ξενο - ν , αwιικα
'
ψωιμε στη Σελήνη, πώς έγεννή
{}ηκε ή Γη.
- Εlναι άσφαλtος γνωστόν
αν ή Σελήνη εχη σκληρη έπι
φάνεια ; �Η μήπως καλύπτεται
άπο σκόνη πάχους 30 μέτρων,
ή δποία θα έκατάπινε τον θα
λαμίσκο μέ τον liνθρωπο ;
-'Έχαμε άριχ,ετες έ,·δ-είξεις
οτι ,δεν ύπάρχει στη Σελήνη σκό
νη 1'έτοιου πάχους, ωστε να κα
ταπιη ΙΧΙ(1\, να εξαφανίση τελείω(
�α διαστημόπλοw. Aιrto &πσδει
κνύεται με μερνι<.ά άπλα πειρά
ματα, που ιμιπσρεϊ να γίνουιν στη
τ'η. Πάρτε σιχόνη και έκ-&έσατέ
τη,ν στις 'ίδιες συιν&ryκ.ες, που εt
να.ι εκτε-&ειμένη κ,α\, ή Σελήνη,
ητσι σε ήλιακες ά.κτινοβολίες καί
στο κενο τώιν δια.πλανητικώιν
χώρων. Θα διαr..<ρίνετε οτι τα μό-
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ρια της σκόνης ένώνονται δυνα
τα και σχηματίζουν μία κρού
στα. Έvνοείται, ή επιφάνεια
της Σελήνης βομοαρδί.ζεται συ
νεχώς από μ�κρσμετεωρίτας, που
προκαλοίrν συνεχώς μόρια σκό
νης. 'Αλλά, δεν εχει 11 σκόνη της
Σελήνης, είμαι βέβαιος, παρα ε
να :ιολύ λεπτό στρώμα. Αυτό,
βέβαια, δέν λύει το πρόβλημα
της άντοχης της σεληινια.κης επι
φανείας, δηλαδη σε πόσο βά-&ος
θα βουλιάζουν στο εδαq;ος τα
�πόδια» του οχήματός μας. Καί
&ταν βγοϋμε να βαιδίσωμε στην
σεληνιακη επιφάνεια, πόσο -&α εί
ναι το βάθος των ά.ποτυπωμάτων
των παπουτσιών μας; Νομίζω ο
τι τα ίχνη θα είναι οπως οταν
βαιδίζωμε πάνω στο χιόνι.
- Έχετε ύπολογίσει πόσο
θα κοστίσει ή άποστολη του
πυραύλου «Κρόνος 5» καi του
διαστημοπλοίου « • Απόλλων »
στη Σελήνη;
-Έαν πρόκειται να φορτώ
σετε στο σχέιδιο «Κρόνος - Ά
πόλλωιν>> δλη τη δαπάνη τοϋ
προγράιμματος, το όποίον ά.ναφέ
ρεται γενικώτερα στας διοοτημι
κας πτήσεις και δεν είναι σωστό
να ά.ποσβεσ{}η με μία πτησι μό
νον, είναι κοιντα 20 δισεκατομ
μύρια δολλάρια. Αύτος ό λογα
ριασμός, ομως, δέν -&α ηταν δί
καιος. 'Ύ'ποθέ.σετε οτι πραγμα,
τοποιοϋμε επιτυχώς δέκα - δε
καπέντε πτήσεις με τον συνδυα
σμο «Κρόνος 5-'Απόλλων», που
-&σ. μας εχει δώσει την διυνατό
τητα αυτών τωιν πτήσεύ.ΥV και itα
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εχη α.ποσ6έ.σει μειμιας την δαπά
νη - τότε, ή κατασκευη έ
νας σ�μπληρωματΙιΚο-ίi πυραύλου
«Κρόνος 5»κσ.ι ένας αλλου π�λοίου
«ΆπόιJ..ϋΥV>>, ολα μαζί, ψ&άνον
τας στη Σελήνη, -&α εχουν κοστί
σει μόνον 100 έοcα.τομμύρια δολ
λάρια.
-Θα ελθη ήμέρα, που θα μπο
ρέσουν να μεταβουν τουρίσται
στη Σελήνη, χωρiς να δαπανή
σουν 100 έκατομμύρια δολλά
ρια;
- Για την ωρα, ή Σελήνη εί
ναι πολυ δαπανηρος τόπος για
«έξοχη» και Μ. είναι το uδιο ά
πρόσιτη οσο -&α μεταχειριζώμε
θα χη.μικΟ'\Jς Jrυραύλους. 'Αλλα
τά. πράγματα -&α έξελιχ-&οϋν, με
την πορεία των μελετών. Πα
ραδείγματος χά.ριν, μερικοι δρ
γανισμοι μελετοίrν την χρησιμο
ποίηση πυραύλων με πυρηνικΟ'\Jς
άιντιδραστηρες. Πρiπει να δμο-
λογη{}η &τι δεν εΊίναι άκόμη προ
σιτοί, άλλα κάιποια ήμέρα -&α εί
ναι δυνατον κάlθtε κιλο φορτίου
η έπιβάιτου να κοστίζη 10-20
δολλάρια. Με τέ.τοuους κινητηρες,
βοοαια, το ταξίJδι στη Σελήνη
μπορεί ν' ά11iοικτή,ση και 0μrrορι
κη σημασία. Παρόμοιο πρόβλη
μα ά.ντuμετωπίσα;με στο :rοαρελ
θον με τlς πολικές περιοχές. 'Ύ'
πηρξε καιρός, που δεν μποροϋσ'ε
κανεlς να πάη Ο'τον Βόρειο Πό
λο, παρα με ελκη-&ρα συρόμ;ενα
άπο σκύλους, στα Jtίλαίσια πελω
ρίας &ποστολης. Σήμερα, μπο
ρείτε να πάρετε το αερσπλανο
και να πετάξεtε, με τουρισtuκ:η
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-6-έσι, πάνω άnτΟ τΟν Βόρειο Πό·
λο. Λοιπόν, ναί, {}α ελf!η ήμέ,ρα
-και δεν είναι τόσο μακρινή,
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δσο {}α μπορούσατε να crαντα
σ&ητε - πού f!ά γίνωνται καί
τουριστι;ωί πτήσεις στη Σελήνη.

'Υποθετικό μοντέλο τού ((έκδρομικοϋ όχήματος;; γιά τήν Σελή�η,
μέ εlδικόν τρ{ποδα γιά τήν προσγείωσι.
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Προς Δ ιαστη μάνθρωπον
Φίλε,
•
"Αν πρώτα, δεν προσαν-&ρωπισirεϊς Ο'την κα.ρ·διά σου
και δεν την μεταβάιλεις σε Γη της 'Επαγγελίας
μάταια κρα.τας στα χέρια σου το πηδάλιο τοϋ διαστήματος.
Στην κα.ρδ' ιά σου -κέντρο τη.ς ΔημιουρΎίαςσυγκλίνουιν ολο οί κόσμοι κι' δλοι οί Λαοί.
Που πας;
'Άξενοι, στείροι αιπο κα.ρδια
οί αλλοι πλανήτες, θα ζητήσ: ουν να τους δώσεις
αν δεν προλάβει να σ' άφανίσει
ή ματαισδοξία σου στους κόλπους τοv διαι1τήμα.τος.
'Ιούδας μετέωρος.
θα κρεμαι1τεϊς απο τους τένοντες της νύχτας
-αυτοκτόνος με τη λόγχη, τοϋ πνεύματός σου
καθως πάνω σου θα κρουνελιάζει πάιμφωτος
δ χυμος της Αυγης.
Φίλε,
'Άν έσυ δε σηκώσεις την καρδιά σου
κα.ι δεν την στήσεις - τρόπαιο της νέας 'Επισ-τήμης
ψηλα σ-τον 'Ήλιο
ποιος πλανήτης Μ. σε δεχτεί;
Ή οποια. Γης θα σε θ,ρέψει με το φαρμάκι
που θα της πας έκεϊ.
Σκύψε!
Ή Γη διψάει το βλέμμα. σου.
Τοϋτος ό τόπος θέλει φως. Φως πολύ, φίλε ...
Τυλαμε τη νύχτα
-ζοq:ερο προαίσ-&ημα σεισμοϋ
<1τα δάχτυλά μας
και πλέκουμε τ' ονειρα σερ,πετο στον κόρφο μας.
Σκύψε!
Κι' αν πάρεις κάτι απ' τον ουρανο
μύριες πατρίδες καρτεροϋν τη δωρεά σου.
Εύπλοια!
'Από τή συλλογή «Εlκοστόι; Αlώvαι;»
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ΜΝΗΜΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ
(1897 - 1939)

Εvαyyελισμος
'Ελύ,{}ηοcαν τα μάγια τοϋ θανάτου
και τοϋ χειμώνα το άσπρο το μαράζι
πια δε σε σαβανώνει ώχρη νυφοϋλα
καt της καλύβας μου, τη -&ύραν έδω κάttου
με τα φριχτα τα δάχτυλά του
δρυκόλα-κας δε μου την κρούει το χαλάζι
κι' fι νύχτα των αυννέφων, ή κουμούλα,
βραιχνας πια δε με πνίγει.
Ή απλα ομπρός μου αναγαλλιάζει
και στους ωραίους των βουνών κυματιαμούς
το αγριεμένο .μάτι ιμου ξανοίγει
μια νέα ζωη - μια νέα ζωή
και νά: σπαράζει
μια καρδια ζώπυρη με σφυγμούς
νεανικούς
στα καρπερα τα αίώνια, ώ Πλά.ο'η,
τα στήθια σου.
Να κι' ή γοργή, κι'ή ξάστερη πηγη
το 6ούϊσ-μα τωκαμε τραγούδι.
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Πανηγυρίζει το μαμούδι
στις ρ(ζες της ροδακινιας
στον κάιμπο εχουν τρελλα{}εί
τρέχουν, πη:δουν, ξάιφνου γυρνοϋν
και πάλι τρέχουν τ' άλογα,
τ' άλογα, ω εχουν τρελλα-&εϊ.
Κι' εγω τρελ,λος στο πανηγύρι
της φύσης, πού ικ.ερνάει ή δρμη
στους κάλυκες την αιν-&ογύρη,
με την πηrγη και τα πουλια
και τ' rΗ..ογα και τα δεντρα
τρ-ελλος μαζί τους με κραυγη
{}ριαμβευτικη
κραυιγη κι' έJγω αλαλάζω κι' αλαλάζω
απο χαρά.
Ήρ-&ες, καλώς τη ή 'Άνοιξη,
�,ι.ε τη ζωη τη γελαστη και τα μυρουδικά της
στο αχνο ξαν{rο χρυσάιφι σου
προς το δ;παλο εψές δείλι
λειτούργησαν μ' εύλαβικούς
και νικητήριους ϋμνους
τα πετεινα στά νιόκλαδα τοϋ δάσου.
Των 'Ασωμάτων ανοιξεν ή Πύλη.
Κι' άγαλινα και πραα την Πλάση
μ' ασους πιστους
σι δυσμικές την εντυσαν σι ώρες
κι' αφιόνι στο χρυσο ποτίζουν τάσ. ι
τους στοχασμούς.
Κύκνος ή μέρα τραγουδάει
Χαι στων αν{}έων το {}υμιατο
σα {}ύμηση άπαλότατη άπ' τα 6άι{}εια
οπου ξυπνάει τοϋ καιροϋ και πάει,
χρυσόνειρο αξημέρωτης αυγης
μα·ιtαριστο
ω {}άιμα, απα στο ύπέρ-τατο
το ανάδομα της νέας ζωιης
--&είο ιμυστήριο-εγείραν οί <ΥUρανοι
στον Ευαγγελισμό.
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ΜΝΗΜΗ ΑΡ. ΜIΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ

Το ταξίδι
Στοϋ γέ,ρανου άπαλα τοϋ αΗ}εροπλάινου
Jtετάω τις φτεροϋγες, χελι.δ&νι·
κι' άπο την Πλάση πέτομαι πιο πάνου
και στα γC1Jλήνια τ' ουραιvοϋ τα 6ά.{}tη
φιλώ τα λαχταρίσματα που απλώνει
ή πούλια, Αύτοκρατόρ�σσα τοϋ ονείρου·
κι' άJλάργα απ' ταυ χCΙJμοϋ τα ΙΚρύα τα μάτια
μι ταξ�δεύει δ γέρανος στοϋ 'Απείρου
τα όλοτρεμάμενα τα αίitεροπλάτια,
προς κάποια λουλουδένια φωτοχώρα,
προς κάποια ώραία γη στεφανοφόρα
του fiλιου που οί αχτίδες τη -&ερμαίνουν·
έ.κεί οπου ενα ατέλειωτο ύμνολόί
οί αγάπες, οί ερωτες, μελισσολόι
σε κάποιον άφραστο 'Όλυμπο άπα:λαίνουιν.
Μα πού οντας φτάισει itε να μ' ωτι{}'ώrσει
δ γέρανος, ακάτεχο πουλάκι;
Μη στο παλάτι απάνω -&α μ' αφήση
και 11 ΡήγισΟ'α κλου6ι για να με ικ,λείση
στην άγκαλιά της;
η μη σ' ενα φαράγγι
τάφο μου μαύρο, itέ να με 6υ,&uση
που τα ψοφί,μια συντροιφιά μου
και το σκοτάιδι --άλλοί μο'\}-- ταφοΠιλάrιια;
Ποϋ -&α μ' αφήση, οντας itα φτάση τάχα;
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Τί περιμεvεις;
Πέρασαν τα μεσά-νυχτα κ.αι το φεγγάρι
αλι·,ω πάει κατα τη δ- ύση.
Ή νύχτα -χρύα· τη ζωη δ ϋπνος
στην άιγκαλιά του εχει 6v&ίσει.
Μακάρια δ iΚόπος της τ�μέρας
σε μια γωνια τ�συχάζει.
Γύρω παντοϋ μια νέκρα εtν' ά,υλωμέ.νη
κι' ετσι ψιλό - ψιλο φέρνει ό αγέρας
το παγωμένο αγιάζι.
Στα πάρr,ω και στους δρόμοιυς
μια ά,λλόικ.οτη ερημια παιντο-υ βαραίνει.
Κι' εσυ τρελιλt Κιαι ιδεολόγε δπώ,χ εις κιλείσει
τον πυ-ρετο μισ' το ι'i{}λιό σου �φάλι
και ξαγρυπνiiς μέ το καντήλι
το τρειμουλιάρικο, τί :rοερ�μένεις;
Σωχουν ψωτιά, κι' αγκάι%ια απα στο στρώιμα σου 6Κορπίσει:
Των φαντα.σιμάτων σύντροφε, στα πάρωρα αγρυσιν-οϋνε
οί κουοωυt5άγιες μοναχα Χι' σί σκύλοι.

(' Ανέκδοτα ποιfιματα, δημοσιευμένα τώρα σέ αναμνησ
τικό τόμο dπό τήν σύντροφο τής ζωής του Ήλiκτρα)
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'ΎΠΟΘΕΣΙΣ ΙΙΜΑΗΛ,,
Μια περίπτωσις «έξω - έγκεφαλικης μνήμης»

( η μετενσαρκώσεως) σ· ενα Τουρκικό χωριό
Του καθηγητου παραψυχολογίας Η. Ν. BANERJEE
,

ι

στο πανεπιστημιο pα ζασταν,
ι
'Ι νοια
�ι
ΔΗΜΟΣΙΕΊΈΤΑΙ στα είδικα
περιοδικά πολλών χωρών ή εκ
-&εισις τοϋ Κα{}ηγητοϋ Η. Ν.
BANERJEE, διειr&υντοϋ τού
Τιμήματος Παραψυχολογίας τοϋ
Πανεπιστηιμίου τοϋ Ραζαστάν,
στη Ζαϊπούρη της 'Ινδίας, σχε
τικα ,με την ερευνα που εκψε
:rοροσωπικως στην Τουρ-κία για
μια περίπτωσι πιitανης μετεν
σαρ-κώσεως. Ή ερευνα διεξήχθη
τον Δεκέμβριο τοϋ 1962, με οι
κοvαμικη συιvδρομη τοϋ 'Ιδρύ
ματος Παραψυχολογίας Νέας
'Τόρικης και της "Εlδρας Ψυχια
τρικής και Νευρολογίας τοϋ Πα
νεπιΟ'τημίου της Β ιργινίας, έ
πtσης ,με την βοή&ια της Τουρ
κικής 'Εταιρίας Παραψυχολογί
ας και μέ την παρακολούitησι ά
πεσταλlμένωιν της έφημερίδος
«Χουριέτ». Ό ΙΛΙΣΟΣ δημοσι
εύει περίληψι της έχr&έσεως αύ
της, που {}ίγει ενα συναρπαστι
κοϋ έ:\Λδιαφέροντος -&έμα.
1

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ εχουν ώς
έξης: Στο χωριό Μιντίκ τϋ)ν
Άδάνων, της Τουρκίας. ζοϋσεν
ό 'Αμπέητ Σουζουλμούς, κηπου
ρός, σχετικά ευπορος. Ή πρώcιη
του γυναίκα, δνομαζομένη Χα
τίς, δεν του Θδωσε παιδιά χαί
την χώρισε, άλλα την έκράτησε
στο κτήμα του και την συντηρου
σε, μόνον που εμενε σ· ενα μι
κρο σπιτάκι, σε λίγη άπόστασι
άπο την έπίΟ'ηιμη κατοικία του.
Ή ,δεύτερη γυναίκα του, όνομα
ζομένη Σαχιντά, έτεκνοποίησε
κατ' έπανάληψιν. Μια ή.μέρα
προσiλαοε μια όιμάδα έργατων
άπο άλλο χωριό. Έιχ.είνοι, για α
γνωστους λόγους, τον παρέσυραν
στο σταϋλο και τον εσφαξαν.
Αύτο συνέβη στις 31 'Ιανουαρί
ου τοϋ 1956. 'Άκουσε τις χραυ
γες τοϋ Άιμπέητ 1Ί γυναίκα του
ή Σαχιντά κ' ετρεξε μαζι με
δύο κόρες της, να τον βοη{tή
Ο'ουν, άλλα οί κακουργοι τις f-
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σφαξαν επίσης. Συνελήφ&ησαν
μετά μία έδιδομά.δα, δύο αιπηγ 
χονίσ{)ησαν και ό τρίτος πέ{}ανε
στη φυλακή.
Λίγους ιμηνες αργότερα, δ
ΜεΧJμετ Άλτινκλίς, μπακάιλης
και χασάπης ιμαζί, σ' ενα συνοι
κισμο πιο πέρα από το χωριο
Μιντίκ. απέκτησε ενα αγόρι, πού
το ωνάμασε Ίσιμαήλ. 'Ήταν το
ενατο παι1δι της οίκογενείας. 'Ό
ταν ηταν περίπου δύο χρονών,
άρχισε να ,μιλάη για κάποια
προηγούμενη, ζωή του. Είπε ,στον
πατέρα του : «Κουράστηκα να
ζω 0δω. Θέλω να γυρίσω στο
σπίτι ιμου, κοντα στα παιδιά
μου». 'Εν συνεχε� διηγή{}ηκε
περιστατικα της προηγΟ'U!μένης
ζωης του 'Χιαι της δολοφονίας του,
πού eμοιαζαν με την ίστορία τοϋ
'Αιμπέητ ΣουζσυΝμούς. 'Ένα χρό
νο αργότερα, οί δικ.οί του απε
φάσισαν να τοϋ επιτρέψουν τ11ν
επίσrιcεψι τοϋ «σπιτιοϋ του» και
ό 'Ι01μαηλ εδειξε δ ίδιος το δρό
μο, τους ώδήγησε μέχρι την κα
τοικία τοϋ αλλοτε Α.Σ. και ε
κεί τούς εδειξε ποϋ τον εσκότω
σαν ΎJαι ποϋ το'\' είχαν -&άψει.
'Επίσης ανεγνώρuσε τα μέλη της
οίκογενείας τοϋ Α.Σ.
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ αναφέρει
στην εκ{}εσή του :
« ... Ό Ίσμαηλ έξηrι.0 λού{) ησε
να ταυτίζεται με τον 'Αμπέητ
Σουζουλιμους και κατα την διάρ
κεια της επισκέψεώς μου, οταν
ηταν 7 ετών.
Ή οίκογένειά του είναι μου
σουλμανικη γ.,αι, 'δεν είναι εύλο
γον να ύποτε{)η οτι τον είχεν ε
πηρεάσει, διότι ή -&ρησκεία αυ
τη άρνεϊται την μετενσάρκωσι,
1

1
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•δια τον λόγον δτι δεν την ανα
φέρει το Κοράνιον. Π ισιτεύουv
μαλλον οτι κάποιο πνεϋ,μα εκαμε
«κατοχην» του σώματος του μι
κροϋ Ί,οiμα11λ. Δεν ύπάρχουν εν
δείξεις οτι ή οίκογένεια επεδίω
ξε -&όρυοο γύρω απο τα περιστα
τικά, τουναντίον. Ούτε 11-&ελε
την 1διεξαγωγη της ερεύνης
και άρνή-&ηrκαν ν,α με 6οη-&ή
σουν. Ό πατέρας τοϋ Ίσμαηλ
δεν η-&ελε να με συνοδεύση στο
σπίτι της άλλης οuκογενείας, ε
ως στου απεφάσιισn να τον α
ποζημιώσω για το μεροιδούλι πού
{}Ια εχανε. Και ή αλλη σικογέ
νεια επίσης αντέδρασε, μάλιστα
ή μία απο τις κόρες του Ο'Κ.Οτω•
μένου,- δνομαζομένη Γουλσαρίν,
αντέlδρασε ιδιαιτέρως και δπως
εμα-&α φοβόταν οτι ό 'Ισμαηλ -&α
έγείρη απαιτή,σεις στην κληρονο
μία της απο τον πατέρα της.
Οί Ύ.άτοικοι των 'Αδάνων η
ααν εν γνώσει της δολοφονίας
του Α.Σ. Και ή σuκογένεια τοϋ
'Ι σμαη'λ εγνωρι
' ' ζε τα' περιστατικα σε γ,ενικές γραιwές. Και το
σπίτι του σ-ιcοτωμένου ηξε,ραν_
Το πλείστον των οσων αφηγεί
το το παιδί, δεν τα αγνΟΟU"σε 1)
οικογένεια τοϋ 'ΙΌΊμαήλ. Μερικα.
δμως -περιστατικα ησαν αγνωστα
σ' ολους, οπως τα ποσα που χρω
στουααν μερικοι χωρικοι στον
Α. Σ. Γενικά, το ,έν,διαφέρον εί
ναι οτι δ Ί,σμαηλ, οχι ιμόνον bταύ
τιζε ίσχυρα τον εαυτό του με τοv
Ά,μπέητ, άλλα και μπδρεσε να.
αναγνωρ�ση τα μέλη της οίκοΎε
νείας τοϋ Α.Σ. οταν για �ρώτη
φορα τα αντίκρvσε.
Τόσο ισχυρη είναι 11 ταύιτισις
του Ίσμαηλ ιμε τον Ά μπέητ, ω-
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στε συχνα ,δεν άπαντα οταν τον
φωνάζουν Ίσμιαηλ και έπψένει
να τον φ ωνάζ1 ουν 'Αμπέητ. Περι
γράφοντας την ζωη τοϋ 'Α1μπέητ
χρησuμοποιεί τοιν .ενεστώτα π.χ.
«'Έιχω eνα ,σπί.τι, εχω παιδια που
τα λένε Ζαικ.ί, Χικιματ και Γουλ
e1αρίν, να ό τάφος μου» G<Ιλπ.
Μερικα &ιπο τα περιστα.τικα
της συμπεριφΟ'ρας τοϋ 'Ι,σ.μαήλ,
δπως μοϋ ανεφέρ,&ησαν: Ό πα
τέρας του αγόραζε παστέλια για
τα παuδια καl ό Ίσμαηλ, τότε 30
μηνών, τοϋ έJζήτησε ν' αγοράση
καιενα ακάμη, για να το στείλη
στην «κόρη του» Γουλσαρίν. Σε
fιλιικ.ία 3 ετών, ό Ίσμαηλ πηγε
στο χασάπικο τοϋ πατέρα του και
τοϋ έζήτησε νά. του δώση ενα ώ
ραίο κφμάτι κρέας, να το ψήση
καινά. το στείλη στα παιδιά του.
Την 'ί.Ιδια εποχ11·, οταν πηγε στο
σπίτι τού Α.Σ. άrνεγνώρισε την
πρώιτη γυναίκα του Χατίς καl ά
νελύ-&η σε λυγμούς. Ό '101μαηλ
φοράει στο λαuμό το'U ενα μαν
τήλι, ιένώ δεν το συνη-ΙΗζουν ου
τε τά. αλλα μέιλη της οίκογενείάς,
οϋτε καί οί χωρικοί. Ό Α.Σ. φο
ρούσε συχνά ,μαντήλι στο λαψό.
Ζητάει συνεχώς να γυρίιση στο
σπίτι του... 'Όμοια φερσίματα
τοϋ 'Ι,σμα11λ πaρετήρησα κατα
την παραμονή ιμου στην περιοχη
των 'Αιδάνωrν.
Δεν διεπίστωσα σκηνο1tεσία α
πάτης η ελατήρια κ0ρδους άπό
αύτην την ύπόι&εσιν. 'Η παραδο
χη της απόψεως της μετενσαρ
κώσ1εως {tά, προκαλου,σε ανυστολη
ψία στην οίκογένεια, σε μια πε
ριοχη οπου απορρίπτεται 11 μετενσαρκωσις, γι αυτο και γινεται λόγος περl «κατοχης» άπο κά
ποιο πνεύμα. Αί δύο οίκογένειαι
1

,
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εχουν ψυχρές σχέσεις καί άστο
κλείεται νά. εχουν συνεννοη{}η.
Ούτε ε{tορύοησαν γύρω άπο την
ύπό-&εσιν αυτήν. 'Εξ άλλου ή
συγκίνησις τοϋ 'l,σμαηλ φαίνεται
αύΜριμητη.
Ώς σιρος τά. αναφερόμενα απο
τον 'Ι01μαηλ, τά. αγνοούμενα απο
την οίκογένειά του, -&α μπορού
σε να ύ.ποτε{}η οτι τά. εμα-&ε με
δέκτην ύπέρ - αLσ,{}ήσεως. 'Αλλ'
αν αυτο συνέβη, γιατt να περιο
ρισ{}η σε ο,τι αφορούσε τον Α.
Σ. rx.αl οχι άλλα πρόσωστ.α; Έ)πί
σης, αν αυτο συνέοη, -θ-α πρέΠFι
νά. τοϋ έχρησίμευσαν ώς πράκτο
ρες - πομ.ποl αλλα πρόσωπα, που
ήσαν κάτοχοι των πληροφοριών.
Τούτο, αμως, ιδεν -θ-α εξηγοϋσε
τ�1ν επί ετη συιμπεριφορά του,
που διεκρίνετο για στα1Υερότητα,
σαφήνεια κα'ι τρυφερόrcητα, σχε
τικα με τά. πρόσωπα της οικογε
νείας Α. Σ. Ουδέποτε α.JvλΟ'τε
συνηντήσα,μ,ε περίπτωσι τοϋ εί
δους αυτοί\ οπου ή .προϋολη πα
λ ιας π:ρΟ'σ�πι-κότητος νά. είναι
f;
τσσο δυνατη.
Θά. ιμπ:ορούσαμε να δεχ-θ-οϋμε
την συνδυα01μένη έρμ ηνεία της
�
'
� ,.<\..!-ι
υπερ - αισu
, 1σεως και π:ροσω�οποι ήσεως έά.ν ε'ίχα,με τό ΠΊαραμι
κρο ελατήριο η τον μηχανισμο
αυτης της συμπεριφορας τού 'Ι
σμαήλ. 'Όιμως, οί γονείς του δεν
εδειχναν κα.ι,φια έπι1tυμία νά τον
βλέπουν σαν διαφορετιΧη προσω
πικότητα και ησαν ταραγμένοι,
παρά γοητευμένοι, απο την πα
ραΙδοξότητα της συμιπεριφορας
τοϋ 'Ι01μαήλ. Κανένα λόγο δεν
είχαν να επιοάλουν 6τον Ίσμα
ηλ να προσποιηrcαι την προσωcτι
κότητα τοϋ '.Αμπέη,τ.
Ό άνΕJΙJαρκης χαρακτηρ τωιv
1
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εξηγήσεων για τις πληροφορίες,
που ό Ίσμαηλ ένiδεχομένως άπέ
Χτη�ε δια κανονικης όδοϋ η δια
τηλεJGαι&είας, ώς 6ά,σιν της συμ
π:εριφορας του, μας όδηγεί στην
έξέτασι aJJ.uyγ έξηΎήσεων. οπως
ή έπLδρασις τοϋ επιζώντος νοητι
κ,οϋ στοιχείου τοϋ Α.Σ. Το σύν
ολον των πληροφοριών και της
συμπ:εριφορας τοϋ Ίσμαηλ χα
ρακτηρίζcται άJτο την προσωπι
κότητα τοϋ Α.Σ. Και ύπ:οοάλλει
την αποψιν δτι το νοητικον τοϋ
τελευταίου ,συνέβαλλε κατά κά
ποιον τρόπο στην συuπ:εριφορα
τού 'Ισμαήλ. Ή έπuδ,ρασις αυτη
δυνατον νά π:α.ραχ{}η ειτε με «κα
τοχην» η μέ μερικην έπ:ιρρο11ν
της &ποσαρκω.{}είσης προσω:π:ικό
τητος έπι τοϋ 'Ισμαήλ. "Τπάρχει
-και ή έκδοyη της ,μετενσαρκώ,σε
ως, κατά την οποίαν ό Ά,μπέητ
καl ό Ίαμαήλ λαμβάνονται ύπ'
οψιν ώς διάlδοχος δ ενας τοϋ αλ
λου, ,με την διαιδοχικη κατάληψι
' δύο διαφόρων φυσικών όργανι
σ,μων.
Καθηγητής. Η. Ν. Banerjee
Διευθυντής του τμήματος Παραψυ
-χολογίας του Πανεπιστημίου Rajas
tban, Jaipuι·
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ΣΗΜΕΙΩιΣΊΣ: Ό καιfiηγητη-ς Η.
Ν. BANERJEE δι' tπ1ισrολης -rου
π;ρός τον Δι,ευ{}-υν τη τοiί «ΙΛΙΣΟΤ»,
τον πληροφορ,εί' δτι δι,εξ,ά.γα έ:οί δι,ε
&νους ΚΙλίιμ,ακος έ'.ρ,ευνα επί έrνδιειξεω,ν
μ ετενσ, ,C!iρ,'Χ,ώ,σεως κ,α,ί fiα έκτιιμο,ϋΙΟ"ε ΠΙΟ·
λύ πληροψορίες ιbro την ΈλΜ&α.. Έ
πειδη ή λέξις ,μετενσά.ριχ.ω.σι.ς γίνετα,ι
συ\η&ως δεκτη μέ δυσ φορ,ί,α, το παν ε
πιστή1uιω τΟιϋ Ραζ,ασταν χ,ριησιμ.οποιεί
τον δρ,ον 'Έ' ξ ω - έ γ κ ε φ α λ ι κ η
μ ν ή μ η1 για τίς ΠεQωtτώοοι,ς πλη 
ρυφοριώv η έκι&ό<JΙεων, άναφε,ρομένων
σε π:ριογενοοοοριες ζωές.
Ή εκ>{};εσις για τον Ίσιμ,αηλ κυιχ.λο
φο,ρεί σε ξεχωριστό τι;ιϊΊχος, ημ ώμενον
Ο. 75 τοϋ δ•ολλ�(.}wυ. Την tδ�α τιι.μη ε
χcι καί ετε(),Ον τ�εϋχος για μ,ια περ,ί
πτωσι στη,ν Ί ν1δ�α. 'Εξ αλλιοv, ή έτ η
σtα σ'Ι\Jνδρ�ομη γιϊι τσ περωδικό « ΠΑ
Ρi\ΨΤΧΟΛJΟΓIΑ) τ,ο,ϋ 'Ινδικ.οϋ Παν
επισ,τημοου, εtναι 2.50 δολλά.ρι�α.
Δυεύ&υνσι.ς: DEIPARTIMENT OIF
PARAPSTCHOLOGT.
UNIVERSITT OF RAJASTΉAN
JAIPUR, INDIA

Βίων δ σοφιστής, uδων ενα φ%ονερον νά δαδίJζη πολυ σκυφτός,
εΙπε: η σ' αυτΟ'V συνέβη κάποιο μεγάλο κακο η σε άλλον κάποιο με
γάλο άJγα{}ό.
'Έλεγεν δ 'Αριστοτέλης: Μο-ϋ φαίνεται οτι πιο ανbρ,εϊος
είν' εκείνος που νικάει τlς έπι{}υμίες του παρά τους εχθρούς. «Και
γάρ χαλεπόηατόν εστιν έαυτον νιικησαι».
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Σοσιάδου.

'Από τήν 89η διεθνη

(τώv έπτά σοφών) σύνοδο της Θεοσοφικης
ύποθiικαι

"Αρχε σαυτου.
Βίας μή εχου.
Γλώττης άρχε.
Δια6ολήν μίσει.
'Έχθρας διάλυε.
Ζήλου σοφίαν.
Ή6ων, έγκρατής.
Θυμου κράτει.
''Ιδια φύλασσε.
Κακίας άπέχου.
Λέγε, είδώς.
Μή επί παντί λυπου.
Νόμους Π'είθου.
Ξενίας φρόντιζε.
υΟρκψ μή χρίj).
Πράττε δίκαια.
Ρύπου μσ.κράν.
Σοφίαν ζήλου.
Τύχ"Υ,J μή πίστευε.
rίούς παίδευε.
Φιλίαν φύλασσε.
Χρόνου φείδου.
Ψέγε μηδένα.
UΩρα τα πάντα.

CΕταιρίας

ΑΠΟ ΤΟ 'Άντυαρ της 'Ινδί
ας ερχοινται πληροφορίες για
την 89ην διειθ'Vη σύιν0ιδο της
Θεοσοφικης 'Εταιρίας, ύπό την
προεδρία τοϋ, Ν. Σρι Ραμ και μέ
συ�μετοχη αντιπροσώπων μελών τοϋ Γενικοϋ Σψϋου�ίου
απο δλα σχειδον τα μέρη τοϋ κό
σ;μου. 'Αξιόλογη ύπηρξε ή συμ
μετοχη άντι.προ<1ώσtων άπο την
Ευρώπη (Γαλλία, Έλϋετία, Νορ
ϋηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Δα
νία, 'Ολλανδία, Γερμανία, 'Αγ
γλία και Σκωτία) μέ έπικεφαλης
'
'l'lr'
"
τον
.._ .,,ων Κ'οατς. Σ υνολ ικα' ελαοον μέρ,ος στην σύνdδο 936 αν
τιπρόσωποι, πού εLναι δ μεγαλύ
τερος αρι{}�μος των τελευταίων
ετών.
ο'ι ξ'ενοι ε.,,μ,ειναν σε' ει'δ ικα.\ καταλύματα μέσα στο κτημα της
Θεοσοφικης 'Εταιρίας, πού ανη
γέρ{}ησαν 1με πλαίσια μπαμπού
και στέγες άπο φοίνικες. 'Ελει
τούργη<1ε ενα μεγάλο εστιατό
ριο ύπο την διεύ-&υνσι της Ρουκ
μίνι Ντέϋι, με εuδικες διακοσμή
σεις.
'Εκυμάτιζαν αί σηιμαίαι ολων
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των έ-&νων' με το λά6αρο της
Θεοσοφικης Έ'ωιρίας καl το σύν
-&ημα «Οιiδεμία
-θlριησ:κεία ύπερ
,
τέρα της λληι&είας» είς το μέ
σον.
Ή αύνοδος άρχισε μέ frρη
σκευτικην λειτουργίαν ολων των
δογμάτων, με συμμετο.χην κλη
ριrι<ων, οί όποϊοι από κοινού ανέ
πεμψαν την εύχη της αδελφό
τητος και ένόιτητος.
Ό Πρόεδρος Ν. Σρί Ράμ, α
φοϋ άνεκοίνωσε εκfrέσεις περl
της οργανωτικης καταστά.σεως
της Θεοσοφικης 'Εταιρίας στίς
διάφορες χώρες τοϋ κόσμου, εί
=τ:ε τα έξης:
«Ή Θεοσοφικη 'Εταιρία συ
νεπλήρωσεν ηδη ζωrην 89 έτων.
Καίτοι ό άρι{}μος των μελών συγ
κριτικα. είναι ,μικρος, ή έπιρροη
των •δuδασκαλιων της είναι σιχ,ορ
πισ,μένη πολυ :μακρυα χαι ή λέ
ξις Θεοσοφία άκούεται σε μέρη
ωτου δεν είχε ποτε αλλοτε α
κουσ{}η. Τί{}εται το ερώτηrμα, τί
-θ-ά γίνη στο μέλλον; 'Τπά,ρχουν
,μερικοί, που νομίζουν οτι 11 'Ε
ταιρία δίν ιπεδεδαίωσε την χρη
σιμότητά της. .,Α(λλοι πιστεύουν
οτι το μέλλον της είναι ιξησφα
λισμ{νο, μάλιστα μερικοί απο
αυτους ελπίζουν οτι -θ-α έπαλη
-θ-εύση ή προφητεία της 'Έλενα
Πετρόονα Ιvbτ:λαδάτσκυ, οτι κα
τα το τελευταίον τέταρτον τοϋ
αιώνος μας -θ-α δοι&η στον κό:σμο
ίσχυρη ω{}ησις άπο τlς πηγες
της Θεοσοφίας και ή 'Εταιρία ·θα
είναι ό μεσάζων για αυτη τη
νέα ζωή. Έ:γω ψρονω δτι το πιο
συνετο Χαι πρακτι,κο είναι να
συγκεντρω%οϋμε σε δρασι, χωρίς
προσδοκίες, ενεργοϋντες δσο κα-

--- ·- "

1965

λύτερα μπορούμε και διαδίδον
τ,ες την Θcοοοφία, κατα τέτοιον
τρόπο, ωστε να Ο'υμϋη το κnλύ
τερο που ΙμJWρεϊ να συμδη. "Ας
κάναιμε το καλύτερο που μπορου�
με στο παρόν, ξεχνώντας το
μΘλλον. Διότι το μέλλον γίνεται
άπο το παρόν.)
'Έ,πειτα ό Ν. Σρι Ραμ μίλησε
γενι:ιtα πειρί ,Θεοσοφίας και εtπε:
«Το ε:ιι15λημα της Θεοσοφι
κης 'Εταιρίας είναι: Ουδεμία
θρησκεία ύπερτέρα της Άληιθιεί
ας.
'Αλλά, τί εtναι Άλή{}εια; Ή
λέξις -χιλείνει πολλές εννοιες. Πε
ριλαμβάνει διάφορα επίπεδα πεί
ρας καί ύπάρξεως. 'Αλλα ουσια
στικα σημαίνει την Μία Ζωή., ή
όποία εlναι εν ενεργεί� στίς άνα
ρί-θ�μητες μορφές wί έκιδηλώσεις.
Άφορα την Άλή{hια μέσα μας
καί <5ε κά:&ε αλλη μορφη ζωης.
Έαν κατανοήσωμε την άλήι&εια
ετσι περιλαμβάνοντες κά%ε συ
νεvδητη καί ύποσυνείδητη κίνη
σι, τότε %α ελrfi'η μία κατανόησις
της ζωης, ποi, %' άρχίση άπο τον
εαυτόν μας καί {}α ψ,&άση σε δ
λον τον εξωιτεριχο κόσμο.
Για να iπιφέρωιμε ριζικη καί
εκκα&αριιττυκή ά,λλαγή στην κοι
νωνία, στον κόσμο, .πρίπει να
αρχίσωιμε αυιτη την άλλαγη άπο
τους εαυτούς μας. Αυ,τη 1i αλλα
γή. αν πρόικειται να δδη,γήση
σ' εναν καλύτερο κόσμο, με πε
ρισσότερη άρ:μονία, πρέπ,ει να
προσανατολίζεται προς την ενό
τητα της ζωης.
Χρειάζεται ή άφύπνισις εκεί,.
νη ή όποία %α προηγη{}η τού
λυτρωμοϋ ήμων ικαι των συναν
{}ρώπων rμας. Μία αφύπνισις α-
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πό την κατάστασι, ή οποία ενώ
ι1αιματικώς 'Χαρακτηρίζεται άπο
εγρήγορσι, έσωτεριικώς είναι κα
τάστασις ϋπνου η ονείρου.
Στον κό�μο uπά.ρχουν πολλα
στραβά. Άλλα -wιάιρχουν καl
πολλοl καλοl. αw}Ιρωιποι, που
πράττουν το καλύτερο για να
διορk}ώσουν την κατάστασι. Κα
{)fyκον μας εtναι να τους 6οη{}ή
σωμε όπουδήποτε εtναι δrυνατόν.
'Αλλά, ταυτοχρόνως .πρέπει να
-&έσω:με στον έαvτόν μας το έρώ
τηιμ,α: Μή.πως είναι κάτι, πού
αν το κάJμωμε -3-α φέρη ευρvτε
ρη άλλα.γη καl {}α ξερριζώση τlς
έσφαλιμένες tδέες, φόδους καΊ
με{}όδους; Μια τέτοια άλλαγη
μιπορεί να συμ6η μόνον σ' εκεί
νο το κέντρον' που είναι το άτο
μον, δηλαιδη σε σας καl (1έ μέ
να. 'Όταν αντικρύσωμε το φως,
που εtναι το φως της Άλή&ειας,
ολες οί σrιιιες ι&α σκορπισ-3-οϋν,
διότι οί σκιες προκαλούνται από
την ελλειψι φωιτός.
Ε'ίτε πρόκειται για ταν π6λε
μο, τον Κρατικό ιδ0σπ:οτισμό, την
αγριότητα προς τον αν-3-ρωπο και
τα ζώα, την διαφ{}ορά, τον ξε
πεσμο καl τα παρόιμοια - ο•λα
αύτα ·&α έιξαφανισ{}οϋν απο το
φως η {}α λιγσστέψουν σημαντι
κά. Άλλα πρέπει να ύπάρξη ή
{}έλησις για την αποπομπη αυ
τών των καταστάιι1εων. Ή ιθ!έλη
σις η ιέπι{}υμία είν' εκείνη που
{}α ανοίξη την νέα ε,ωχη, τον
νέο κύκλο στοιν κόσμο, για τον ό
ποίον δλοι μιλοϋ,ν η ευχονται.
Πρέπει λοιπον μέκ:r' απο τον -χα
-3-ένα ,μας να ανάψη το φως. Καl
αυτην την σκοπ�μότητα ύπηρε
τεί ή Θεοσοφuκη 'Εταιρία, ή ό-
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ποία γι' αύτον τόν <1κοπο ίJδρύ
{}η. Να δώση στον κόσμο την
γνώσι της Μιας Ζωης, της οποί
ας είναι άπλές εκφρά.σεις ή πα
σ:α 'Επιστήμη, Φιλοσοφία και
Θρησκείια. Έαν μέσ'α μας λάμ
ψη αυτο το φως, ή ζωη {}α πά
ρη τα αληθινά της χρώιιατα κ.αl
�Ί ομορφιά της. που αποτελεί τώ
ρα μόνον ελπί,δα και ονειρο, {}α
τείνη προς την πραγματικότη
τα.
Ή Θεοσοφία, -ιιατ' έμέ, δεν
:τρέπει να είναι μια αποθήκευσις
γνώσεων η νόμων. "Αν σψ�η
αι_1τό, -&α παλιώση, ενώ πρέπει
να είναι φροο-ι..ια διαρκώς κ.αl.
να κινηται :rορος τα έμπρός. 'Ε
άν ομως απο6η μέ-&οδος γνώσε
ως τοϋ έαυτοϋ μας, -&ά είναι αt
ώνια οπως και ή φύσις καl ή α
ξία της θα είναι εγ-,ιυρη παντο
τινά.
'Ένας ίππότης τοϋ μεσαιώνος
0λεγε: «Ό κόσμος είναι ενα
στρείδι, που {}-' ανοίξη με το
σπα{}ί μου». Σ' αυτη την διή,λω
σι δίvο με την έξης έρμηνεία:
Το ξίφος είναι 11 διεισδυτικη α
χτίνα της διανοίας και το στρεί
δι είναι τό μυστήριο της ζωης,
της ατομικότητος, το μυστήριο
τ�iς Φύσεως, τοϋ αλλσυ ανδρα,
της αλλης γυναίϊως, τοϋ έαυτοϋ
μας. Στηv επιχείρησι της γνώ
σεως τοϋ κόσμου πρέπει να ύστά.ρ
χη φρ,εσκάιδα, άμιλλα, χαρά. Πε
ριληπτι:ι..ά, ή Θεοσοφία δεν πρέ
πει να σημαίνη &τ:οιαlδιήποτε τυ
π:ικη γνώσι, αλλα την όδο της
γνώσεως, που είναι ή 'ίδια ή
ζωη στον δημιουρ,γικον και έ
λεύ-&ερον ροϋν της έκ·δηλώ0'€ώς
της).
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ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ
'Ένα διαφωτιστικο αρ3ρο τοϋ Άμερικανου

ΗΕ RY ZELCHE ΚΟ

°
3 2

15 ι6 Bonair Street, Clearwater, Florίda
ΟΤΑΝ δ Κά.στQο χατέλα6ε την έ
ξουσtα στην Κον6α, ot ,Ίγέται τοϋ
Έλευ-ltέQου Τεκτονισμοϋ σ' αύτήν την
νησ�ωτιχη δημοκQατtα dντελήφJ}ησαν
1\tι {J-α ησαν μεταξυ τίJ:ιv ΠQώtωV στό
χωv για καταστQ()φή. Ό Μέ.γας Δι
δάσκαλος των Κου-6ανων Τεκτόνων
1δ!όκ.τωQ Χοvα.ν Χοισε Ταριαχάvοι Γ()ιν
σιiλες σώ{}ηκε, με την ο{χογένειά
του, φεύγοντας στίς 'Ηνωμένες Πο
λιτείες, δπου καt διαμένει. Ό 19ε
της γυιός του lλα6ε μέρος στην liτυ
χη dπό-πειQα άπο6άσεως καί ή τύχη
του l-χτοτε dιγwείται.
�ο Σ.ο,εκ.άρνσ, δικτάτω,ρ της 'Ιν
δονησίας, πQοσφάτως, ε•IJ,εσεν έχτός
νόμου δλες τίς πολιτικές καί κοινωνι
κες δQγα,wσεtς πού δεν σψμορφοϋν
ται προς την αατεv&υνομένη δryμο
χρατtα» του, πού δεν εΤναι παρα �
νας εύφη,μισμος για τtην δ-ιχ.τατΙοQί.α,
Καί ΠQωt()ς στον κατάλογο των
dπαγορευ{}ει,σων όργανόJσεων, 1Jταv
ό Έλευfi·ε,1ιο,rΊεκt10'\Ι\σμδς,
Γιατί ολοι α,ιτοl τρέuουν τον Τε
χ.τ�ό; Κιαί γιbατί δε; ά.ντ�ανακλοιυν
ΜΟΥ τον φό& οι Τέκτονες;
Στο πρώτο ημι,συ τοϋ έρω,τήιματος
d=ρίνεται ό ΤεΜ()'Vικος τ,ρόJΙΙΟς ζω,.
ης χιαί το Τυι.τονικο Lδεωδες. Ή ε-&
{J-εία δδός, άJπο την όποιαν δεν έλο
ξοδριομήσα,με ποτέ, ά,Π',()τελεt πλήρη
dQνηot οσων vποστηρί.ζουν ()ί έχ{}{)οί
μας. Γι' αύτο καί μας μισούν καί
μας φο6οϋινται. Άπό·,ιρισι στυ δεύτε
Qο η,μισυ τοϋ έρωτή�ματος βρίσκεται
στά γQαφτα τοϋ "Αλμπερ,τ ΠάJϊκ, το
χρυσωρυχεw αύτο της τεκ.τονιχης
μορφόJσεως. Ό αείμνηστος "Τπατος
Μέγα; Ταξιάρχης fλεγε:

Ι(Ένίοτε fπωφ,ελQψ&fi-α ΠΕ{)ισσ�
τερο άπο το,i,ς έιχ{}QΟ{'ζ μας, ΠαQα ά
ΠΟ τούς φtλους μ•ας... Oi κάλλιστοι
φίλοι τοϋ Τεκτονισ,μοϋ στην ΆμεQι
κ.ή 1jσαv οί Άvτι - Μ,οοό'VΙΟι 'r.οιίί
1826, ταυτόιχριwα καί οι χειρόtεQοι
έχ{}ρ- ιο-L του... α Άvτ-ι - Μιασόναι, Oll
πρdδότες χαί {ΠLOQΚOL, χα'Ιtως και με
QLΚΟι πολιτικοί «πατεων,ες, ,έξάγνι
σαν τον Τεκτονισμό δια της καταδιώ
ξεως, �στε &ιεδείχ{}ησαν -εύεQγέται
του. Διότι αύτο π,ου καταιδιώκεται
άναπτύσσεται>.
Δεν τους μισοίιμε. Μπορεί νά αt
σθανόμ•αστε αιτέναντί τους περιφρό
νη,σι, μα δεν τους μισοϋ.με. Στήν ά
τέλε ι,ω.τη αt1()'απιο της Lσ�τΟQΙ'ί,αις τής 'Α
&ελ.φότηιτός μ,αις π,ο,λλοt έχι&ροί, {},ανά,ο,ι,.
μο� tιtεθύ}Lησαν τον ,άφανι01μό της,
άλλαι ούδέtτι1οτε έοοτυχιαν. Άvη{}-έ
τως, την ωfiησαν σε Π&Qαιτέρω, πρό
QδD, άψηlφώννα,ς τ-iς άvrίξk>ες δwά
μεις.
Ή κακο6ουλία των διχτατόιιων,
τιϋν έγκ-οσμίων πολιτικών κα{}-ως κα,
των {}-Qησκευτικων, που ε!ναι φυσικοί •
έχ�σί της άιληι&είαις χιαί, της έλειu&έ
ρας {1Χέψεως, Προηγείται της tστορίας μας. Ό Ρωιμαίος ιδικτάτωQ Διοκλητιανος κατέστQεψε τα ΠQωτότυπα
της Άδελφότητ6ς μας, που -7\σαν τα
Ρωμαϊκα Κολλέγια των 'ΑQχ ιτεκτό
νων. 'Εκείνον τον ΚQlQO ( κατα το f
τος 300 μ.Χ.), ή Χριστιανικη δι&α
σκαλία εlχε 6αθειά είσδύσει στα Κολ
λέγ�α κ.qί οτ,αν δ Δ,ιοκ.ληιτιανός διέτ�αιξε ν' άνεγείρονν lίγαλμα στον Άσκλη
πιό, ά.ρνή.fiηκαν. Γιά τψωQία f{}-,εσε
τα Κολλέγια έκ.τος νόμου καί έξετέ
λε-σε τους ,Ίγέτας των, μεταξυ των

1965

01 ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ

δποίων τeσσαρ,αQ Διδασχάλους Τέ
Χ.tΟ'V,ας Κλιαιύδωιν, ΝικόσΙDQα-rον, Σ-ιψ
φοριαvbv και ΚαστόQιοv καL fvα Μα
i)ητήv, τbv Σιμπ�(κιοv. Aύtot ot τέσ
οο:ρες Διδιtοκια.λοι Τέ·κ:τ�οιw:ς υlοl!ετή
i)ησαν ώς πάτQωνες /iγιοι τώv ένερ
γώv Τεκτό,ν,ων τών Μέσων Χρόνων
κ.αλ. fγιναν γvι.,>σtωt ώς ΚΟΤΑΤΟΡ
ΚΟΡΟΝΛΤΙ ft Τέσισ.α.ρες Έιmμμέ
vοι ( ΜιάJρτυρες) .
'Αργότερα, fνας ιΙλλος δικτάτωρ,
δ Μουσολίνι, άvtJ6ηκε στην έξουσία.
Πρώτη έvόQγειά του fιταν ν' άπαγο
ρεύση τbv Τεχ.τονισμό, ποίι -1\κμαζε
ως τότε, νπ,ο τηιν σχ,ια,ν t<OV Βαnκ.α
νοϋ. Κατα την τυρανvίια του ιξεπέ
aασε τbv άQχαίο πρ,οκdτGχό του. Δι
έταξε την σύλληψι, φυλάκισι, 6ασα-
νισμο καt {}ανάτωσι πολλών 'Α/Jελ
φώv, μεταξυ των δπο(ων ,ι.αL τού σε6ασμιωτάτου Ρ. Τορριτζιάvι, Μεγά
λου Διδασκάλου της Ίταλικης Άνα
-ιολης. Εtvαι άξιοσημείωτον οτι ε
νώ κατα.ργοϋσε τόv Τεκ.τονισμό, δ
Μουσολίνι άπέ'διδε στb Βα cικανb τι'ι
ΠQοινόμιά του ΚJΟΙt. έξοιυσ>ί,ες τQυ.
Στή Γερμανία, δ παρά,φρων Χί
-ιλεQ dντιμετώπισε με σ�ννοπτικ.ή δια
δι�ασ(α τού; Τέκτονες. Πας Τέκτων
'ΕβQαίιος, εtπε· κ,αt πας 'Ε!δ.ριαως Τέ
κτων. �σλοι πρυωρίσ{}ηΚJαν για τα
ιηaατόπε,δα συγκεντρώσεως, πού ά
π;ετέλεισαν την .μεγάλη άιτιμJία τ�οιυ.
1)τή Ρω,σiα δ 'Ελευι!tεροτεκ,τονι
σμbς ένο,μιιμ.οποιή!Ιtηκε κατiΊ τήv πε
ρίοδο πού ή Μεγάιλη Αlκατερίνη έ
QωtΟt'()οποϋισε με τbν Μον,τεσκιέ, τb-.
Βολταίρο χιαt τον Ντιντερό, προσ
πα.6-ώιντας να πείση τους Γάlλλους
συγγραφείς καί φι,λοσόφους περί των
φιλελευ{}έρων τάσεών της. Άλλα μό
λις dΚJοuσ-�ν oi ΠQΙώ-rοι 6ριι)χη,θμ.ο\
της Γαλλικης 'Επαναστάσεως -χ.αt ά
κ,ολο{;{}ησε τb ξεσήκωμα τών Ρώσων
χωρικών, ύπb τήv ιiρ,χηγία τοϋ Πουγ
κάτσεφ, lσιq,ιξε τα λουριiΊ της διι
κτατορίας σ' ολη τήν αίιτο�α-ιορία
της καί /;δωσε στούς εύγενείς δικαίω
μα ζωης καί {}ανάτου πάνω στούς
οο&λοος, ιiπ!αΎΟQεύοντ •ας κ.αί τον Ρω
σικο Τεκτονισμό.
οι πρόσκαιροι δικτάτορες δεν εΙ
ναι μοναχοί τους σ' αύτούς τούς κα-
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τατρεγμού ς των Τεκτόνων. Ή Ρω
μαϊκ.ή 'Εκκλησία ,έξεδήλωσε σε κ.άιδε
είικαιρία την έχ{}ρότητά της. Κάποια
l�ποχη άσκούσε ή Ρω.μ αΊ)Κή Έκκλη
σ.ία έπιρροή μiσα στό,ν Τε/.ιτονισ�μ,ό.
Έξοιυδετερώιδηκ.ε ιίπό την ά.πόφα:σι
<Περί Θεού καί (¾ησκείαςJ, την δ
ποιCαν δ δρ. Τζων Θεόφιλος Ντεζα,γ
κουλι�. τρίτος Μιiγας Δικ')άσκαλος της
Ά γγλίας, περιέλαβε στα Σ υ ν
τ ά γ μ α τ α τ ο ύ 'Άν τ ερ-
σ ο ν rοϋ 1723, bλευr&ερώνοινt1ας
τbν Τεκ.τονισ,.ι/> αιιb κ�ε tδιαίτερη
,'}Qη,σκ,ευτιικ,η ί&ότητια. Ό Τεκτονι
σ,μος lγινε ιiπό τότε μία παγ·ι<όσμιος
μη ,'}ρησκευτική άδελφότηc;. 'Η ά..τό
φασις τοϋ Ντεζαγκουλιέ hαμε στον
Τεκτονισμο ο,τι ή MAGNA CARTA
για τον Άγγιλικο λαό. Αύτο δεν τb
άνέχ{}ηκε το DατικανJ. Πραότης και
ταπεινοφροσύνη δεν ύπη.ρξαν ποτέ d
ρεταt τών Παπιίνν. 'Έτσι, εtς έκδίκη
σιν, τό 1738 δ Πάπα; Κλήμης δ
12ος, .έξέδαισε την 6οιύλλ.α I Ε.ΜΙ
ΝΕΝΤΙ, διiι της δπαίας ά:πηγοQΕ{,ετο
στούς Κα1tολαούς να εΙvαι η να συν
αναστρέφωνται Μασόνους, μέ άπει
λη dφορισμοϋ. Όκτω Πάπαι έv συ
νεχείq. eξέδωκαv άντιτεκτονικες 6οϋλ
λες η έγκυκλίους έναvτίον τοϋ Τικτο
'ΙΙLσμ,αυ έκ των δπ.οlίων ή πλέον α,'r&ε γ.
tικη ύπηρξε ή HUMANUM GENUM
καt QUO GRAVIOR ι\ MALA τοϋ
Πά.πα Λέοντος
13ου το 1884 κ.αί
1885.
'Αλλά ή μοχ'{}ηρία ,δεν προηλ:(Ιε μό
VQ.V ιiπο tοίις ύψηλα ίσταιμένους Καt.
τούς δuνατοί,ς. Στα 1724, μόνον ίπτα
fτη μετiΊ τη,ν όργάνωσι της Μεγάλης
Στοιϊς τοίι Λο,οδίνου, fvας ομιλ,ος dQ
γοσχόλων ώργανώ{}ηκαν σε μυστική l
ταιρία, πού τήν ώνόμασ-αν ιοι Γοο
μογόνοq�. Μο.νιαδικο,; σ-rοπός τωιν ητ,αν
να δυ.σφημήσl}υν με οστοιον τρόπο τούς
Τέκτονες. 'Ένας απ/ι τούς κανόνες
των ηεγε δτι κανένας Έλείι{}ερος
Τέrιιτων δεν ,μπορούσε να εtσέλfiη στην
έται{)ία τους, αν προηγουμέιvως δεν
κα(Ιηρ είτο. Κατώρfiωσαν να προσελκύ
σουν πολλά -πρόσωπα των dνωτέρων
άyγλικων τάξεων, μεταξύ τών δποί
ων καt τον δο-ϋκα τοϋ Χουάρtl}ν, δ δ
ποwς προ δύο έτών ήταν δ �κτος Μί-
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γας Δι-δάσχ,αλος της 'Ηνωμένης Με
γάλης Στοciς, καί, έαν αι πληροφορί
αι τοϋ Γκουλντ εΙναι άψσγοι, αί ά
ταξίαι δια τας όποίας κατηrγο.ρή-3η ό
'Άντοινν Σά.γιερ, ΠΙρωτος Μέ γ,ας Δι
δάσκαλος, και ΠQΙQεπέμφ-3η ένώπιον
εtδαης έπιτροοιης στά 1730, περιε
και ,συνεννόησι με τους
λά,μ6αναν
Γορμογόνους. Αύτη ή tταιρία των παι
δαριωδών άέργων δέν r,ζησε πολύ. Σε
Ηγα χρόνια �σβ-ησε το rδιο ξαφνικά
οπως εΙχεν έ�μφανιΟ'Ι!ή. Ό Τεκτονι
σμός έξακολούι/rησε να προχωρη.
Στα 1730 ό Σαμουηλ Πρίσαρντ,
διωγμένος ,μασόνος, έιδημο,σ{ευσε ενα
φυλλάδιο ύπο τοιv τίτλο «'Ανατομία
τοϋ Τεκτονι.σμοϋι, οπου παρουσίαζΈ
τον Τεκτονισμο σαν ενα «σωρο άσυ
ναρτησιων, δύχως νόημα η σχέσι, γε
λοία και στα�δαριώδη όργάνωσι». Το
μεταφιράσ>(}ηιχ,ε στ, ά
φυλλάδιο CΙύtο
γαλλικά, γερμανικά καί δ,λλανδικά.
Έπωλή:&η ,σε μεγάλες ποσότητες σ' ο
λη την Ευρώπη. Ό Πρίσαρντ πέ-&α
νε σκοτεινά καί ό -&άνατός του έχα
ρακιτηρίσ-&η ώς δολοφονία άπο μέρους
τοϋ Γάλλου άxi'βci Λαρουντάν, χωρίς,
φυσικά, καμμιά άπόδειξι. Ό υδιος αύ
τός ά&6ciς Λαρουντάν εΙναι δ έφευρέ
της της {}εωρίας περί υδρύσεως τοϋ
ΤεκτονιΟΙμοίi άπο τον 'Όλιβερ Κρόμ
βελ.
'Η παρατήρησις τοϋ 'Άλμπερτ Πά
ϊκ οτι ό Τεκτονισμος δυνάμωσε άπο
τίς έπι{}έσεις των έ,χ{}ρών του κατε
δείχ,{}η και σ' αύτην την περίπτωσι.
Ή έπί%ε.σις τοϋ Πρίσαρντ άπεδείχ.-3η
εύλογία μετημφιεσμένη. Διότι ε:δωσε
την εύκαιρία στ1,ν 'Αδελφο Μάρτιν
Κλ.α,1{1 νά έκδώση το περίφημο δ,οιχ,ί,μιό
του «'Τπεράσπισις τοϋ Τεκτονισμοϋ),
που περιελήφ
· -3η στην εκδοσι τοϋ 1938
των Συνταγμάτων 'Άντερσον. Το δο
κίμιο αύτό συνετέλεσε στο δυνάμωμα
της ένότητος τοϋ Τεκτονισμοϋ καί ε
-&εσε τέρμα σrtην λεγομένη «κ.ο{,ρσα
των βα-&μών». που έπικρατοϋσε τότε
στην ΕύQώπη. Έ,ξ lίλλου ή χιονοστι6άδα της άντιτεκτονι;,.ιης προπαγάνδας
που άκολού&ησε το φυλλάιδιο τοϋ
Πρίσαρντ άiνά.γκοοε την 'Η!νωμένη
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Μεγάλη Στοά να -&έση περιοριqμους
στην εtσοδο έπισ'Χεπτων στις συναν
τήσεις των στοών.
Βέ6αια, q\ειv ύπάρχει άντί.δοτο για
το δηλητήριο ποιυ οι έ,r,-&ροι τοϋ ΤΈ
κτονισμοϋ άλλα καt τέκτονες άκό-μη,
ί'Jαμμιά φΟ{)iάi, ειι'\'αt ικανοί. να έξ,α:rοοι
λίιουν Ο'Ε άίrοληρ�φqρηrαι κόσ!μJ<>. Ό άιν
τίλαλος της ύπο{}-έσεως Πρίσαιριντ ά
κούσ-&ηκε εναν αtωιvα dργότερα στην
'Αιμερική, μi την ύπ(){}εσι Μόργκαν.
Αύτος ό Ούtλλιαμ Μόργκαν, γεννη
,μέJ,ΙΟς JOCQt -m 1774 σrτην ΜJnατά.&ια,
πολιτεία Νέας 'Τόρκης, dγνωστο έαν
ποτε μυημένος στον Τεκτονισμό, το
tσχυρίσ-&ηκ,ε για να εtσχωρήση στηιν
στοα της γενετεk,ας του. Και έπει.δη
τον άπέκρουσαν. συνωμότησε με εναν
ντόπιο 'δημοσιογρά:φο όνομαζόμενον
Μίλλερ για να έ'ΚΙ6ιάση την στοά., ά
πειλώντα:ς «ιbοοκάλιυ,ψι μυαι-ικώινι». Έ
ξέ.δωσε το 1826 τί.ς �Ε1Ικονογραφή
σεις της Μασηνίας», που ετχα.ν μεγα
λύτερη, έπιτνχία άπό- οσηr,, {},ι}; περίμε
νε κανείς. Ξαφνικα δ Μόργκαν χ,ά{}η
κε. Καί. καιτ' lίλλους πέραισε στον Κα
ναδά, ένώ κατα τους έχ{),ρούς τοϋ Τε
κτονισμοϋ, οί Τέκτονες τον lπιασαν
καt τον ερριξαν σrtους καταQQάκτες
τοϋ Νtαιγάρα! Καμιμια άπόδειξις, φυ
σικά. 'Ωστόσο- ξέσπασε φο•βειρη dντϊ
δ.ρασι.ς. 'Ιδρύ:{}ηικ,ε κιαί. Άντι-τεκτο,v,ικο
κόμμα, που οι άρχηγοί του ήγή{},
, ησαν
διαδηλώσεων με άπαtέλεσ,μα να έμ
πρησ,J,οϋν στοαί καt να -κ,αονν δημο
σίq. τα τεκτονικα 6ι6λ.Lα καt εγγρQΙφα.
Έσιιίσης ΠΟ<λλοί τέκιrονες Κιαt'εδιώχιf}η
σαν καt επα{}<αν. Αύτη ήταν ή πιο
σκοτεινή περίοδος της Μασονικης ι
στορίας στήν Ά�ική. Πολλέ,ς στο
ες εκλεισαν, μερικές για πάντα. 'Αλ
λα καί το 'Αντιμασονικο κόμ:μα, που
δέν μπόρεσε να αναπτνχ-&η έπι έ{}-νι
κης ?αλίιμακος, εσ6ησε στα 1832. ·ο
Ά'\'δρέας Τζάκ,σον, Τ·έκτων κανονι
κός, έ,ξελέγη, Π�εδρος τωιv 'Ηνω,μέ
νων Πολιτειών κατα την διάρκεια
των τρομοκραtι?Cων έκ!δη•λώσεω.ν αύτοϋ τοϋ άντιμασονικοϋ κόμματος. 'Έ
σδηQ'.ε κια.ί ή τεχνΟVQ-γημένη ύιπό-8ε.σι.ς
Μόργκαν καί εκτοτε τίσιοτε -1\ lλάχι
στα παράμοιο π&ριστσ:τικο δεν συνέ6η.
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AlnHΓAITHtΓ�Qt€Qt
'Υπο Δημ. Ίωαννίδη
Α' -Ή έξωτερικη οψις
Είναι ικ.άιτι το ύπέ,ροχο ή άν
{}ρώπινη ιμορφή. Δίκαια την ε
χουν όνομάσει κορωνίδα της �
μισυργίας στον πλανήτη μας.
'Αφάνταστο εtναι δμως, το
διάJc1τημα του, χρόνου, πού ή �
σις lργάστηκε στη Γη μας για
να γίvη αυτη ή {rο-uμάσια μορφή.
Είναι, mρα:γιματιικά, πάρα πολυ
δύσκολο .στο νου τοϋ &:ν&ρώσwυ,
πού σuνη{}ισμένο ιμέ:τρο χρόνου
εχει τη διάρικεια ιμιας Ζωης, για
να συλλάοη το χρόνο πού πέρασε
για να προκύψη ή μορφή του.
Όλόκιληρους αίωινες, αίωνες γεω
λογικΟ'ύς. Ό πανίσχυρος νόμος
της έξελίξεως, πού παντού καl
σε ολα, χωρίς σταμάτημα δου
λεύει, ,0ργάζεται ιμε τ6σο πολύ
&ργο .ρυ{)�μό.
Εtναι ή τελειότερη ζω'ίκη μορ
φη ή άν{}ρώπινη, που ή διώτλα
σί της έπιτρέπει στην ·ψuχη να
1

έ:κ1δηλώνη tκανότητες πνευματι
κές. Να εχη συνείιδηισι πως εtναι
κάτι το ξεχωριστό, να ημ,πορη να
διανοηται, να σχηματίζη περιε
χόμενο γνωστικο και τόσα αλλα,
πού καμμια αλλη μορφη ωργανω
μένη και έιμψυχωιμέvη του πλα,
νητη, ιμας δ'εν παρου·σια'ζει.
Άλλα και ή ψυχή, για να
φ{}άση να ειμψυχώση μια μορφη
άν{}ρώπινη, εχει κι' αυτη την α
ξία της, που για να την αποκτή
ση πέρασε απο μακρότατο σε χρό
νο δρόμο &ργά - αργά, έξελικ.τι
κά, άπο τόσες rι<.ατώτερες μορφες
της πολυποίκιλης και μεγάλης
ζω'ίκης κλίμακος. 'Έχει και ή
ψυχ11 τη μακρυνη έξελικτικη ί
στορία της. Σαν πρα γ,μα και αυ
τη της φύσεως εχει την αρχή της
ατελή οέ-οαια, μοίρα δε την τελει
οποίησι. Δεν ητο ή ψυχη άπο τη
σύστασί της τέλεια. Δεν εtναι
ούρανοκατέ8ατη. Τούτο -&α ηταν
&.ντί{}ετο στην έξέλιξι &.πο την
1
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όποία τίποτα μέισtι στη Φύσι δεν
ξεφεύγει.

•••

Το πως το πνεψα τοϋ ανftρώ
που σχηιματίζεt το γνωστικό του
π-εριεχάμ;ενο-, είναι ισήμερα το {}έ
μα μας. 'Από ποϋ το παίρνει καt
πώς το rοαίρνει. Το άι:π:ο ποιϋ το
παίρνει είναι φανερό. 'Από την
rοραγιματικότηrτα :π.ου είναι γύρω
μας η καt �μ,ερικες φορές και μα
κ,ρυά μας.
'Από την πραγιματικότητα,&.
. πο
τα. πράγματα και τους νόμους
τους, που �μας παρΌ'ΟΟ'ιάζει ή Φύ
σις. Ε'ίτε τη γνω,ρίζουμε αmη την
πρα:γμ,ατικότητα, ε'ίτε οχι, αυτή,
ε'ίτε 1'1έιλου�με η δεν 1'1έλουμε, ύ
πάρχει.
Γνώσις ομως, «γνώσεις» μάλι
στα, ύπάρχουν βέ-δαια πολλές,
τίς όποϊες δεν παίρνει ό ανιfiρι ω
πος από την ,πραγματικότητα. Οί
γνώσεις Qμ,ως αυτές δεν είναι ά
ληθινές, είναι φανταστικές. ΕΙ
ναι ·ιιατασχευάσματα τοϋ νοϋ τοϋ
αν{}ρώπου, της διανοίας του. Άλ
λα αυτα. τα. κατασχευάσματα δεν
η-μπορούν να. ύποκαταστήκrουν
την πραγμ.αιτικότητα, που είναι
μέσα στη Φύσι. Είναι ύποικειιμε
νικά καt δεν εχουν κφμία rJχέ
σι ιμέ την άλή{}εια.
Το πως ό cίν{)ρω,πος παίρινει
τη γνωσι της πραγματικότητος,
θα. εξετάσι ουμε· τί μέσα, τί πη
γές, εχει γι' αυτό στη διά'3-εσί
του, για. να. σχη,ματίση περιεχό
μενο γνωστικό, άλη1'1ινο ή ψυχή
του, περιεχόμενο συνειδ11σεως &.
λη{}ινό.
Μόνον ή γνώσι της πραγμα
τιχότητος, γ.,α.{}ως ε'ίπαμε, ημπο1
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ρεϊ να. δώση στον αν&ρωπο την
&.λή{}εια. Κά{}ε γνωισι που δεν
προέρχεται από την πραγματικό
τητα δεν είναι &.λή{}εια. Ή &.ιλή
θεια είναι κάτι το αντικειμενι
κό, που 1tροέ.ρχεται σ.σιο τη γνωσι της πραγματικότητος, 11 ό<Ποία
ύπάρχει στη Φύσι και οχι &.πο
τις επινο-ήσεις τοϋ νοϋ μας η αr
πό τη φαντασία μας. Γι' αυτό
ή ,&.λή{}εια είναι μία, δεν είναι
πολλές, &.φοϋ ή π,ραγματικόιτης
της ΦύrJεως είναι μία. Δεν ύπάρ
χουν άλή{)-ειες 1tολλες οοοι και ot
αν-&ρωποι κα{)-ως νομίζουν μερι
κοί. Άλή-&ειια είναι ή γνωσι της
πραγματικότητος της Φύσεως.
Τα. αλλα είναι πλάνες.
'Όλη τ11ν πραγμ
ι ατιχότητα της
Φύσεως ημπορεϊ άράγε να. γνω
ρίσι η ό αν{)ρωστος; Α'ί οχι, για. το
Θεό! Ή Φύσις είναι απειιρη.
'Άπειρη μάλιστα <�εν τιρ γίγνε .
σ&αι», ό δε cίν{}ρωστ:ος πολυ λίγα
μέtrα εχει στη διά1'1εσί του για.
να. γνωρίση την πραγιματικότη
τα. Γι' αυτό, κα-&ως θα δούμε, ft
γνωσι του είναι περιωρισ1μένη.
Πολυ μικρο μέρο-ς της πραγμα
τικότητος η.μπορεί να γνωρίση δ
αν,&ρωπος κι' αυτές είναι οι α
λήθειες που ημ,πορεϊ να. μά-&η.
Ό ανθρωπος, καitως εχονν πη,
είναι ενας μικρο1μέγας. Μικ.ρος
μέσα στην α.πεφη Φύσι, μεγάλος '
αμως έπάνω στη Γη. 'Αρκετές
&.λήr&ειες ,μπορεί να κατακτήση,
οχι ο�μως και να γνωρίe1η το Σύμ- .t
ΤtαΝ ) τη Φύσι που δεν είναι μό- ..
VίΥΥ α.πειρη σε ε,χτασι, άλλα ?00.L
απειρη σε δυιναιμικ.ες tξελύξ.εις.
Εύρίσκεται δ ανi}ρωστος στην κο
ρυφη της εξελίξεως Ο'tη Γη, άλ-
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λα μόλις και πα.τά.ει στην πρώ
τη οο:&μίιδα της πνευματικης έ
ξελίξεως, που εtναι άπειρη, δέν
εχει τέλος...
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αύτη ουσιαστικό, άντι-κειμενι·,ω
ύπαρικτό, άλλα 5χι ύλικό. Το ορ
γανο τής διανοί,ας ομως εtναι
ύλικό, ό εγκέφαλος. Τά αίσ{}ητή
ρια uργανα, οί αLσι{}ήσεις, είναι
οί σύνδεσμοι τρόπον τινα τοϋ
Για να γνωρίση λοιπον ο αν ά.νθρώπου, οντος πνευματικού,
{}ρωπος την π.ραγματιικότητα και προς τον εξωτερικο αύτοϋ κόσμο.
ν' άπακτήση γνώσεις, εχει στη Οί αίσθήσεις δίδουν ση'ι διάνοια
διά{}εσί του, κα{}ως δλοι ήξεύ πληροφορίες άπο τον εξω κόσμο,
ρουιμε, δύο μέσα, δύο πηγές. Τα τά αίσ{}ήματα, τίς έντι·πώσεις
αίσ{}ητήρια του δργ ανισμοϋ του κα'ι ή διάνοια άvτιλαμβάνεται,
ιιαζί μ� το νευρικο σύστηιμα και σχηματίζει παραστάσεις. 'Έτσι ή
την {}αυμά�ηα έ.κείνη λειτουργία διάνοια, δη,λα,δη ό νούς έννοεϊ.
της διανοίας, με οργανο τον εγ ή δε ψυχή συινγνωρίζει χάιρ,ις
κέφαλο, που τη λέμε λογικό.
στην περίφημ.η λειτουργία της τη
Εtναι <1πουδαίος και πολύτι συνείδησι κα'ι σχηματίζει γνω
μος ,συνεργάτης της ψυχης δ δρ στικό περιεχόμενο συνειδήσεως.
γανισμος τΟ'υ ά.ν{}ρώπου. Ε{ναι
Τά αίσ{}ήιματα αύτά, οί έvτυ
το 1οργανο τής ψυχης. Τί {}α fιμ πώσεις, κα'ι οί παραστά�εις που
rοοροϋσε να κάιμη ή ψυχη μόνη μένουν άπο αύτες στη διάνοια,
της, οσο ;ιαί να ητο δυνατή, σαν που αύτ11 ήμπορεί να τίς άναπλά
δεν είχε τον όργανισιuύ. Τίποη. ση κα'ι νά εχη μνήμη, και το σχη
Και το 6-λέπουμε αι1τό, δταν 11 ματιζόμενο γνωστuχο περιεχόμε
ψυχη χάση τον όργανισμό της με νο τής ψυχής, άποτελοίiν αύτο
το {}άvατο.
που λέγουν κατ' α'ίσ&ησιν έμπει
πρέπει νά τον προσέχη τον ρίαν, την r,ι..ατ' α'ίσ{}ησιν γνω.σιν,
όργανισμό του δ r.ίν{}ρωπος. Να που εrναι ή μία αΙΠΟ τ'ις πη,γες
1μη τον κακομεταχειρίζεται ά.πο α της γνώσεως για τον ίίv{}ρωπο.
διαφορία, άπο αγνοια η από πλά
Το αv{}ρώπινο ομως πνε�μα,
νη. Να τον κρατα πάντοτε σε ύ ψυχη κα'ι διάνοια, δεν παίρνει
γεία.
άπλως τίς π,ληροφορίες άπο τον
έξωτερικο κόσμο, κα{}ως σύντομα
τα
άπο
Ξεχωρίζει ό αν,θ�ρωπος
γράψrnμε, άλλα εχει κα'ι τη
περι
γιατί
Γης,
της
ε'ίδη
κα
ί
ζω"
αλλα
δ ό{Ι γανισμός του τοίi έπιτρέπει δυνατότητα να έ.κ.τελη κα'ι δημι
να έκδηλώνη έκείνο που λέγουν ουργικές λειτουργίες, τ'ις λεγόμ&
πνευματικότητα. ΙΙ νευματικότη νες γνωστικές, με ύλικό σαν να
τα δεν εγουν τά ζιϋα. Μόινον δ ποϋμε τ'ις παραστάσεις άπο την
αν{}ρωπος' έπάνω στη Γή εχει εμπειρία, που μένουν στη διάνοι
:πνεύμα, δηλαδ11 ψυχ11 κα'ι διά α κ.α'ι τ'ις γνώσεις που αποτrnμιεύ
νοια μαζί. Το έσωιτερικο �μέρος ονται στην ψυχή, το γνωστι.κο
το-ϋ πνεύματός τ()'Ι.} είναι ή ψυ-χή περιεχόμε νο δηιλαδη της συνειδιή
του, το δε έξωτερικο δ νοϋς. ή σεως. 'Έτσι ή ,διάνοια, χάρις
διάνοια, πρiiγιμα της Φύσεως και στη λειτουρΎία της, το λογικό.
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σχηματίζει εννοιες, κάμνει κρί
σεις και συλλογισμούς. ·Όλες αύ
τες τlς λειτουρ1γίες τlς λέγουν,
-κα-θ-ως ε'ίπαμε, δημιουργικες γνω
στικες λειτουργίες της διανοίας.
Άποτελουν, τρόπον τινα την ε
πεξεργασία α.πο τη διάνοια, μέ
το� είρμο του λογvκοϋ, του ύλι
κου πού διδει 1i καιτ' αίσ,&ησιν ,έμ
πεφία. Το λογι,κο λοιπον άπο
τελεί για το πνευμα του άν-θ-ρώ
που τη δεύτερη πηγη γνώσεως.
Λύτες ομως οί -θ-αυu.ιrοιες λει
τουργίες του άν%ρωοτίνου πνεύ
ματος, ψυχης καl διανοίας, δ�ν
{}α ημποροϋσαν νά γίνουν χωρις
το {,,λικο σω,μα, τον φορέα αvτον
της ψυχης. Το βλέπουμε τοϋτο
κα-θ-αρα οταν συμ:δη δ {}άνατος !
πού χωρ�ζεται ή ψυχη ά.πο το
σώμα. Τότε, ουτε το σώιια ήμπο
ρεϊ να ζήση γιατl δίν εμψυχοϋ
ται, ουτε iJ ψυχη να lνεργήση
γιατl μένει χωρlς ιμέσον ενειργεί
ας, που εtναι δ οργανισμός της.
Το πως ομως γίνεται αύτη ή
τοσο γονψη συνεργασια του υλικοϋ σώματος και. της διανοίας
πού δεν εtναι υλι-χ.ή, τουτο μόνον
τσως με τη γνώ,σι τί εtναι ή ψυ
χή, ή άτομικη ψυχή, που συλλει
τουργεί με τη διάνο� και. ά:ποτε
λουν το πνεϋμα, -θ-α ημποροϋ,σε
να εξηγη%η... Γι' αύτον cικριδιϋς
το' ,λ'r.yγo, καυως νομι'ζουμε, η' F,
πιστήμη δεν ημπορεί σ11μερα να
δώση εξήγησι. Γιατί, καθως και
ή vδια λέγει, κάιμνει ψιχολογία
α·ψυχον. Της διαφεύγει ίJ ουσία
της ψυχης και. ή σύστασις τοϋ
πνεύματος
,

,

f
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Με οά.σι την Χατ' α'ίσ,&ησιν
ε,μπειρίαν. πού τόσο πολ,, την ε-
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χει ευρύνει 1i -θ-ετι,κη εΠΙ,<f,tήμη
και, διαρ,κως την ευρύνει με τlς
τόσες έ�πινοήσεις της σε οργα.να
λεmτα και. πολ{}Π)}..(Υ'ιtσ; τον τελευ
ταίο μάλιστα καιρο, το λογικο
προχωρεί %α"Uμάισια. στη γνωσι
της πραγιμ,ατικότητος, άρκεϊ να
μη ξ-εφεύγη &το τη,ν έμ�ι,ρία.
�
Ουτε ή Θμ.πειρία ήμπορ.εϊ να
προσφέρη σπουδαία γνωσι χωρlς
το λογικό, ά),).,α ουιτε το λογικο
εtναι δυνα.τον να καταλή•ξη σε
γνώσεις πρα')'Ιματικές, σε &λή%ει
ες, χωρlς την eμπειρ(α. Γι' αvτο
τα ορ-θ-ολσγiιστικα συστήματα στη _t
φιλοσοφία εχουν ώn:οτύχει. Γιατl το λογικό, μόνο τΟ'\J, δεν βρί
σκει την &λήr&εια, εαν δεν ξεικι- ..
νήση άπο την ειμπειρία. 'Ενώ &ν
τί-θ-ετα ή -θ-ετιικη φιλο·σοφία πού
ξεκινάει απο την �μπειρία και
προχωρεί μέ το λογικο εχει τόσο
πολύ προοδεύαει καt δίδει κά{}ε
μέρα νέες αλή{)'ειες στον αν-&ρωπο, δ�καιώνοντας ετσι και τον
πατέρα της, τον 'Αριστοτέλη.
ΙΙολυ λοιπον σωστα δ τόσο απου
·δαίσς 'Άγγλος α:στροφυαικος ό
James Jeans στο βιl>λίο του «Ή
ανάπτυξις των %ετικων επιατη,
μων» εtχε γράψει: «'Η αντίληψις οτι ή φύσις τοϋ Σύμm:αντος
ητο δυνατόν να αναιλυ{)ή με την
κα-θ-α·ρα σκέψι, χωρ-lς προσφυγη
στα γεγονότα, φέρει μέσα της
τηrν καταδίκη της».
'O έπιστήμωιν σμως ΠΟ'υ αιΟ'ΚεL
θ-ετικη φιλοσοφία :mρέπει πολύ
να προσέχη στlς κρίσεις του,
στους συλλογισ�μούς του και, στα
συμπεράσματά του, ωστ-ε να μη
6γαίνη &στο την επιστημοrνικη:ν
εμπειρία και νά πeρι,ορίζε.ται αυ
στηρα σ' αvτή, γιατt δ κίνδυνος
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να παραστρατήση εύρίσκεται πο
λύ κοντά. Και δ κίνδυνος αύτος
εtναι οί επιστημ,ονι,κές ύποι(}έσεις
και ot έπιστημονικες {}εωρίες,
πού σ'τέ-κου-ν μεν τόσο χρήσιμες
για την πρόοδο της επιστήμης,
' ε, οι' ικαι\ μονο
,ι� � \ εtναι μονο
=α
ξ
κοναμήσεις του λογικοϋ, ύπο αί
ρεσ'ιν πάντοτε, πρόσχαιρες, χαι
δεν έJπιτρέπ:εται να λαμϋάνωνται
σ'αν πραγιματικα δεδομένα, σαν
άλή&ειες. Εtναι άλή{}ειες, {)-α ε
λέγαμε, προοωρινές, πού διαρ
κούν μόνο οοον καιρο δεν εύρί
σκονται σε αντί-3-ωι μέ την επι
στημονικήν ε,μπ:ειρίαν. "Αλλως,
πέφτουν μόνες τους και απορ,ρί
πτονται ώτο την επιστήμη. 'Έ
χουμε έπάνω σ' αυτο το ζήτημα
τόσα και τόσα παραδείγματα.

•••

οι δύο ομως αυτες πηγές της
γνώσ'εως, ή εμπειρία και το λο
γικο τοϋ αν{}ιρώπου, πού τοοο
καλα τις χρησιμοποιεί 11 σύγχρο
νη {}ετικη φιλοσοφία και μας ε
χει δώσει τόσες αλή%ειες για τη
Φύσι και τούς νόμους της είναι
απο τη φύσι τους περιωρισμένες.
Άφοροϋν μόνον την ύλικη Φύσι,
τα ύλικά της πράγματα και τούς
νόμους που τα κυϋερνοϋν. Άιλλα
σ:τη Φύσι ύπά ρ,χουν και πράγμα
τα, τα δποία είναι ούσιασ'τικά,
άλλα οχι και ύλικά., οπως π.χ. ετ
ναι ή ψυχή, το πνεύμα τοϋ αν
{)-ρώπου, ή πέραν τοϋ άν{}ρώπου
πνευfψτικη κατάστασις και τόσα
άλλα, για τα δποία ώμίλησαν με
τόση ϋεδαιότητα ύπέροχες της
Φύσεως συνεuδήσεις, οί μεγάλοι
Μυσ'ταγωγοί, καtαρώτερα δε οί
-&είοι εκείνοι ανδρες των Μυσ'τη
ρίων της έλληινικης αρχαιότητος.
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Ώμίλησαν για την εξωτερι,κη ο
ψι της Φύσεως, την ύλική, πού
σπο't)δάζει δ αμύητος ίίν{}ρωστος
άντικεψενικα ϋέϋαια, άλλα και
για την μη ύλικη οψι αυτης, την
,
' •
1.
ι:;σωτερικη,που
εσπου'δαζαν οι μυ·
σται, γι,α.τι διέ.{)-εταν και αλλες,
περισ'σότερες, πηγές γνώσεως,
πέραν άπο την κατ' α'ίσ{)-ησι τοϋ
άν{}ρώπου ειμπειρία και απο το
αν-3-ρώπινο λογικό.
Κα-3-αρά λοιπόν άπο αυτα φαί
νεται οτι δ συνή{}ης αν-&ρωστος
και δ σύγχρονος bιιστήμω,y με
τις πηγές πού εχει στη διά-&εσί
του δεν ήμπορεί να έπιλί:ση το
ζήτημα της κα-3-ολικης γνώσεως
της Φύσεως. Είναι δε χαρακτη
ριστι,κο εκείνο πού εχει γράψει
σχετικα δ πολύς Ρ. Όππενχάι
μερ, δ πυρηνικος φυσικύς: «Ή
ίδέα οτι οί εtπιστήμονες μια μέ
ρα -3-α τα εξηγήσουν ολα, δεν ε!
ναι μόνον σφαλερή, αλλά και α
ποκρουστική».
Β ' - Ή 0σωτερικη οιj•ις
Άπο ο,τι ήμποροϋμε να γνω
ρίζουμε, άπο οσα μετέδωσαν δι
άφοροι συγγραφείς, ε'ίτε με τον
γραπτο λόγο, ε'ίτε με νύξεις καί
ύπαινιγμούς, την εσωτεριικη ο
ψι της Φύσεως εσπούδαζαν οί
μυοι:μενοι στίς έσωτερικες Σχο
λές της αρχαιότητος, τοϋ μεσαί
ωνος και της αναγεννήσεως. 'Ε
σωτερικές άλή&ιες για τούς άrνε
λικτικους νόμους τοϋ cιν-&ρωπί
νου πνεύματος, για τους νόμους
των -&είων έλευ%έρων συνειδή
σεων και τόσες άλλες γνώσεις
πού τους μετέδωσαν οί {}είοι Μυ-
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σταγωγοί, οι οποίοι τις έγνώρι
σαν χρησιμοποι<)ί,ντες και αλλες
πηΎές γνώσεως, ύσιερ αν{}iρωπί
νην αίσ{)ησιν καί ανθρώπινον λό
γον. Ή άρετη και ή σοφία τωιν
τούς οοuδε γιια τούτο τlς tκανό
τητες.
Τις ίερες έ?'..είνες γνώσεις μό
νον στους, έξηγνισ,μένους απο
,
Ί.Α.
καυε
κακια και\ παρασκευαισ,μενους με κά-&ε έπ�μέλεια άπεκά
λυψαν. 'Εκείνοι δε εισεοάσθη<J'αν
απόλυτα τίς -&είες γνώσεις. Για
αυτό τό λόγο τίποτα από α·ίrrες
δεν γνωρίζουμε σήμερα, έκτος α
πό κάτι ζητήματα έξωτερικά, σαν
τα κοσμογονικά, την ψυχογοινία
καί μερικα α}.λα. 'Ό,τι εγράφη
επάνω σέ οα-&ύτερα ζητήματα
διετυπώ&η με σύμβολα, αλληγο
ρίες, με μύ-&ους. Ή έλληνικη μυ
θολογία και οί μυθολογίες αλ
λωιν λαων, χωρίς οέοαια τα με
ταγενέστερα παραγεμίσματα με
τα οποία τις έφόρτωσαν διάφο
ροι αμύητοι, αποrvελοϋν χαρακτη
ριστικα παρωδείγιματα για την
ά λληγορικη εκφρασι των αρρή
τωιv αλη&ειων.
'Επίσης άπο δ,ιά,φορες πλ ηρο
φορίες μεριγ,,ων συγγραφέων ήμ
ποροϋμε να γνωρίζουμε ποίες 1i
σαν οί πηΎές της γνώl(jεως για
τις οποίες {}ά.. μιλήσουμε πάρα
r.άτω. Γιια δε το σκοπό των Μυ
στηρίων κάτι μας πληροφοροϊ:\ν
διάφοροι ύπαινιγ,μοί σαν τοϋ 'Ι
σσχράτη π.χ. πού εγραψε οτι οί
μύσται της Έλευσίνος: «περι τε
της τοϋ οίου τελευτης και τοϋ
σύμπαντος αίωνος ήδίους τας Μ
πίιδας εχουσιν» η τοϋ Σοφα-ι.λη:
«τρισόλϋιοι οί ίδόντες τά μυστή
ρια ταϋτα, διότι μόνον <Υδτοι ζω1
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σι μετα θάνατον».
Οί πρόσ-&ετες ΠΙ']Ιγές γνώσεως
πού εtχαν οί Μεγάλοι Μύσται η
το ε--ι<.είνο που hλέγετο στα ά,ρχαί
α Μίυστήριια «έποπτεία». Και γι•
αύτο εκείνοι έλέ.γwτο 'Ε!πόπται.
Ή άγνότης καί ή ισοφία τωιν τους
έπέτρεπε, ώς φαίνεται, έπαφη με
θείες έλεύ&ερες συνε�ή.σεις από
τις οποίες εΠία.ιρνων τίς -&είες γνώ
σεις, απρόσιτες σέ ,μας τούς κοι
νούς ανθρώπους. Ετναι έ.κείνο
11:0'U έλέγετο δια τους Πυ,&αγο
ρείους οτι «είχον γνώσιν θεών
ού δόξαν» καί «εWηκην δαuμόνων
ουχί π�στιν» η καί «πίiσαν -&εί
αν ,μαντιχήν». Ό δε Ίάιμl>λιχος
είχε γράψει γι' αυτους δτι είχαν
«έξαLρετον κια.ί αl)ψιοη διάγνωσιν
περί το νοείν, όρίi.ν καί α'>ωύειν).
1
0 Ηρόκλος πάλιν στα σχόλιά
του είς την Πολιτείαν τού Πλά
τωνος γιράφει για μερικας π υ
θαγιψuδας οτι «έτύγχα'\Ι'Qν -&είων
μεν οψεων, &είωιν 'δε έτπιπνοιωιv».
Καί Χάτι αικάμη άπό τα πολ
λα αλληγορικά: Ό μϋιι<t-ος γιια
τον ΜελάJμ.πιjδα των Αιγοισ{}έ
v�, τον μάιντι καιί θεραπευτή,
μας :rοληροφορεί μεταφορικα οτι
ηκουε τίς φωιvες των ζώωιν από
τίς όΠJΟίες έ.μάιν-&ανε τα μέλλοντα
κ,αί οτι ήμ11:οροϋσε να ά.κούη αύ
τες τίς φωνές, γιατι τα φίδια τοϋ
είχαν άνοίξει τα αυτιά του.
Και για να πάροψ.ε καί τίς
'Ιουδαϊκές rοαραJδόσει,ς, μίi.ς πλη
ροψcψοϋν οτι ο Μωϋσης, ο Μυ
σταγωγός τοιυς, �,ρχετο π,ρόσω
πον προς πρ6σωσιον με το -&είοιν,
δια τον 'Ενώχ δέ οτι έγνώριζε
τίς -&είες ύπάρξεις.
'Ό� αυτα είναι σ,χετuκα με δ,
τι λέγει και ή Χρωτιανικη πα-
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ρώδοοις για τ<Υυς μα-6-ητας τοϋ
Ί η<rοϋ, πως εtχαν την κοwων(α
τοϋ 'Αγίου Πνεύματος.
Α
Θείες λοιπbν πηγές γνώσεως
�σαν έ.κείνες, εύρι&οορες και 6α
'3ύτερες. Καt τlς πνευματικές,
τίς 6α{},ειες γνώσεις, κα{}ως ε'ί.πα
με, τίς έκάΙΛ.υψαν με μεγάλη πε
ρίισκεψι, μέ άλληγορίιες καί με
σψοολια. Τlς δε έιξαnερικώτερες
τις μετέJδωσαν Κιαί με τον γρα
πτο &ιχ.όμη λόγο. Για τοϋιτο παλ
λες άστο αυτές τlς γνωρίζουμε ά
πο συιγγραφεϊς &ιρ,χαίους που
προήρχοντο απο 'Εlσωτερvκες
Σχολές. οι γνώσεις δε αυτές που
άφοροϋν την έισωτερική οψι της
Φύσεως, το έξωτερικώτερο μέρος
της, άποτελούν για μας την )'(α
ράδοσι. Ή παράδοσις, για οσους
ασχολοϋνται μέ τέτοια ζητήμα
τα αποτελεί αλλη πηγή γνώσεως,
πηγη άνώτερη και σπουδαία, πέ
ραν της επιστημονuκης ειμπειρί
ας και γνώσεως 1i όποία περιορί
ζεται ,στα ύλιικα -π,ράγματα.
Ή έκ παραJδόσεως γνώσις πε
ριέχει αλή-&ειες που πολλές φο
ρές ερ-χεται τώρα ή {}ετικη έπι
στήμη, ή σύγχρονη, ή όπ.οία προ
χωρεί με τίς διιιι.ές της με{}όδους,
να προσεγγιση η και νά αινιχνεύ
ση. "Ας φέρουμε π,α,ραδεί γματα:
Ή παράδοσις π.χ. με φορείς τους
ά.τομικους φιλοσόφους, το Λεύ
κιππο καί το Δημόκριτο, μας πλη
ροφορεί περί της άτομικης συ
στάσεως της ϋλης. 'Ότι δηλαδ11
ή ϋλη, οίασδήrοοτε καταστάσεως,
άποτελείται ά.πο απειροελάχιστα
άτμητα σωμάτια. Ί-Ι δε σύγχρο
νη έπιστήμη, με την πυρηνι..κη
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φυσική, εχει καταιλήξει στήιν άν
τίληψι οτι τα χηιμικα άτομα 0λων των χη,μι.κών στοιχείων απο
τελοϋνται ολα ά.π:ο τα ίιδια σω
μάτια, διαφόρων δμως είδωιν σω�
ιμάτια. Βλέπουμε έδω μια προ
σέγγισι της έπιστήμης σήμερα
στην άρχαία εσωτερική παράδο
σι. 'Ίσως αϋριο {}c'ι προχωρήση
ή επιστήμη περιι<rσότερο. "Αλλο
παράδειγμα: Ή παράιδοσις, ίδί
ως των Πυ{}αγορείων, μας απο
καλύπτει δτι ή ϋλη άποτελείται
αιπο δύο άρχές, τις δύο κοσμικές
ουσίες, την άτομική που εlναι το
περιεχόμενον κά{}·ε ύλικης μορ
φής και τη συνεχη πού εlναι τυ
περιέχον. Και οτι ή συνεyης συγ
κροτεί, τρόποιν τινά n:λά-&ει καl
συνέχει τα ατσιμα της ατομικής
σέ ύλvκες μορφές. Ή σύγχροινη
πάλιν επιστήμη εχει καταλήξει
στο δτι ή ϋλη άποτελείται, κα
{}ως είπαμε, απο τα διάφορα σω
μάτια και οτι τα σωμάτια αύτα
στους πυρήνες των διαφόρων χη•
μικων άτόμων τα συγκρατούν πο
λυ δυνατά ot «πυρηνικές δυνά
μεις», κα{}ως τις ονομάζει, χωρlζ
6έ6αια να η·μπορεί σήμερα να
κα-!rορίση αυτές τlς δυνάμεις που
δεν εlναι οϋτε ηλεκτρικές, οϋτε
βαρύτης.
Καl ενα άλλο άκόιμη: Ή πα
ράιδοσις, άπο τα πολυ παλαια
χρόνια, μας rοληροφορεϊ οτι πριν
διαιμσρφω{}εϊ ή Φύσις rοροϋιιιηρ
χε αmη δυνάμει, δηλαδή ανεκ
δήλωτος. Στ11ν δυνάμει δε αύτη
κατάστασι εlχε δώσει διάφορα δ
νάματα, κατα τους φιλοσόφους:
χάος, κοσμογονικόν ωόν, σφαί
ρον κ.α. Την κατάστασιν αυιτή,
την δυνάμει, ή παράδοσις {}εω-
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ρεί απροσπ0.αιστο στην ανι&ρωπί,.
νη διάνοια, αλλά και στη διάνοια
&,tόμη της μαλλον σοφης ελευ-&έ
ρας συνειιδή,σεως, γιατι δεν εtναι
μορφική, άwλα αιδιαμόρφωιτη, δη
λαδη χωρίς ιδιότητες. 'Ήτο «α
ποιος και ανείJδιος» -κα{}ως ελε
γεν ό 'Ειμ:π;0δΟ'Κιλης. 'Επάνω στο
&έ.μα αυτό ό περίφημος πυρηνι
κος επιστήμων, τον όποϊον ανα
φέ.ραιμε, ό Ρ. Όππενχάψερ, που
ασκεί τόσο περίφημα τη σύγχρο�
νη ,&ετικη φιλοσοφία, εχει γρά
ψ ει, τώρα τελευταία, ενα α,ρ{}ρο
μέ τον τίτλο «ή ταπεινοφροσί,νη,
το δuδαγμα της επιστήμης». Μα
ζί με αλλα λέγει στο αρ,'tρο αυ
τό και το εξης: «Το Σύμπαν εί
ναι κάτι ανάλογο 1με ίστορικο
φαινάμενο, δηλαδή εχει άρχή.
Για δ,τι ημποροϋσε να ύπάρχη
πρίν, δεν γνωρίζουμε τίποτα, Ή
αrν{}ρωπίνη εμπειρία περιορίζε
ται ,εν χρόνφ».
Αυτα Χαι τόσα αλλα κάνουν
τον ανθρωπο, άλλα ιδίως τον
σύγχρονο επιστήμονα, να {}αυμά
ζη τή βαθύτητα του αρχαίου ελ
ληνικού πνεvματος και ν' άπορη
πώς εγνώριζε απο τα χρόνια ε
κείνα c'.ιλή{}ειες, που τώρα μόλις
αρχισε ή επιστήμη ν' ανιχνεύη,
χωρίς μάλιστα να διαι&έτη τόιrε
τα σύγχρονα μέ,σα τα όποία εχει
στη bιά{}εσί της ή επιστήμη...
Καl για νό. τελειώνουμε, ά.φί

νοντας τόσα Μματα, εξωτερι·ι<α
6έ6αια, για τα όποία μας :τ•λη
ροφορεί ή παρώδοσις. οπως π.χ.
εtναι ό τρόπος με τον όποίον α,
πο την δυνά,μει •ι.ατάστασι προ
ηλθεν, εφύτρωσε ή Φύσις (που
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γι' αυτο τη λέγουν Φύσι, f.1)1., τού
φύομαι στην ελληνικη και παρό
μοια και σε α,JJ.,ες γλώσσες), ή
εκτασι του νόμου της εξελίξεως,
ό νόμος της αίτιότητος ( και ας
άιμφισβητηται σήμερα απο μερι
κους στην vπιστήμη)' πού στον
ανθρωπο λαιμβάνει την αξία τοϋ
άντιπεπον&ότος. Για νά τελειώνουμε λεγω,
ας
,
,, παρο'
, ι.ψε το\ ζ'ητη,μα της ψυχης, που τόσον εν
διαφέρει τον α.ν{)�ρω1rο ίδίως, ε
κείνον ό όποίος εχει εσωιrερικες
άνησυχίες. Ή επιστήμη δεν ημ
;τ:ορεί να έξετά,ση το ζήτημα αυ
τύ, γιατί ή ψυχη δεν εtναι πρα
γμα ύλικό. Γι' αυτό το λόγο, δεν
εισέρχεται στην ουσία του ζητή
ματος.
Δεν εtναι βοοαια ύλικο πρα
γμα 11 ψυχή, μας πληροφορεί ή
παράδοσις. Είναι αμως πραγμα
ουσιαστικό, συγκεχ,ριμέ.νο και α
πόλυτα κ.α{}ωρισμένο. Ί-Ι παράδο
σις μας πληροφορεί πως προέρ
χεται ωtΟ τις κοσμιΜες άρχες και
είναι παιδί τους, τί εtναι, κα{}ο
ρίζει τις ίδιόrcη,τες πού εχει, πως
εξελί.Ο'σεται κ.αί φ{}άνει στη μορ
φ11 του άν{}ρώπου. 'Ακόμη δε
περί του ποία εlναι ή τύχη της
;τ:ιο επάνω αιπο την ανι&ρώπινη
i<,ατ6στασι. Και πολλα αλλα &.κό
μη.
Γι' αυτα Υ.αί για διάφορα άλ
λα ζητήματα μας πληροφορεί ή
εσωτερική παρά;δασι, που αν ύ
ποθέσουμε πως {tα {}ελήση να ε
ξετάση ενας άν{},ρωπος με σοβα
ρότητα, ημπορεί να έπιλύση πά
ρα πολλα πρσβλήματα πού τον
ά.πασχολουν και που 6αι1ανίζοιυν,
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-{)α έλέγαιμε,

ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣ ΕΩΣ

τον φιλ0<1οφημένο
αvfllριooro. 'Αλλα -----και το ιι.άJJ..α'!ι
αύτο εtναι πολυ μεγάλο - εκεί
νος που {}α, αποφασ(ση για να
επιχει,ρήση κάτι τέτοιο - και το
γνωρίJ'ζουμε αύτο άιπο πολλες πε
ριπτώσεις και άιπο Πιολλα περι
στατι,κα της ζωής μας - {}α πρέ
πει η μαλλον πρέπει να κα{}αρί
ση με πολλη επuμέλει,α το μυαλό
του και τη συνεLδησι του ώτα κά
{τε λογης rορολήψεις, ίδέες σχη
ματισμένες, πολλάικις μάλι.στα ά
βασάνιστα, οί όποίες αποτελούν
ενα εμπόδιο, που μοιάζει με τε
ράστιο δy,ι.όλι{}ο, οστις του φράσ
σει τόσο στερεα και επίμονα το
δρόμο για κά{}ε ελεύ{}ερη ερευνα.
Καl αφου άρχίσαιμε ετσι, χω
ρl.ς ικαι να το {}έλσυμε, ...τις εκ
μυστηρεύσεις - σε tδεολόγοιυς ο
μως άιπευ{Jιυνάμε{Jα και δεν πει
ράιζει - ας μας επιτραπη, τελει
ώνοντας, να προσ%έσουμε και το
έξης: Ή πείρα μας έδίδαξε και
μάλιιστα με ,μαι&ήματα σκληρά,
πως δ ερευνητης για να κατα
κτήση άλή&ειες, που μόνο &.πο τη
γνώσι της Φύσεως και των νό
μων της ημπορεί να λάδη, πρέ
πει στην ερευνα της rοραγματι
κότητος της Φύσεως να στραφη.
ΔηλαJδη στην επιστήμη και στην
ε.σωτερικη παράlδοσι μαζί. Την
παράJδοσι που ε.κλη:ρο'δότησαν τα
μεγάλα πνεύματα των ΜυΟ'τηρί
ων. "Ας μας συγχωρη{}η να που
με ακόμη οτι, κα-&ως νομίζουμε,
την σ:rοουδη της Φύσεως και τις
&.πο την σπουδη αύτη αλήrl}ιειες,
που ημπορεί να πάρη δ αν{}ρω-
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πος, ποτε δεν είναι δυνατον να
ά.ντιικαταστήσουν, να ύπακατα
στήσουν μαιλλον' τα κατΜ'κευά
σματα τού νου του άν{}ρώσιου η
οί φανταΟ'ίες του, δσο και αν εί
ναι αυτος δ νοϋς εξυπνος. Κcιί
κάτι αιλλο. Τ'ις &.λήr!rει.ες της Φύ
σεως δε,ν ημm:οροϋν με κανένα
τρόπο να ύποκαταστήσουν ακό�
μη οί διάφορες πληροφορίες από
τον πολυκέφαιλο rκ.α1 χιλιόχειρο
μα καί λίαν έJπuκίνδυνο πνευματι
αμό. 'Έχουμε προσωστική, άλλα
και πικρη πείiρα γι' αύτό.
"Ο σοι πνευματι'ζονται, δ'εν ε"
χουν βέβαια το ηι&ικο και πνευ
ματιr,ι.ο ϋψος και ιμ.εγαλείο ένας
Μυ;Ο"ταγωγου, σαν τού {}είου Πυ
{}αγόρα, να πο�με, ι'όστε να ε
χουν -&είας πνευματικας κοινω
νίας, &ιπο τας όποίας {}α λά6. ουν
&.λή{}ειες πνευματuκές. Κι' ας
τους ϋεβαιώνουν με πειστιrιιότη
τα τα «πνεύματα» περl του &.ντι
{}έτου. (Συνηι&ι,σμένη ίστορία, ή
όποία ατυχώς πά.ντοτε πιάνει).
Εtμε{}α αν%ρωποι κοινοί, συνη
{}ισμένες ψυχές, γιατl. αν δεν η
ταν ετσι δεν -&α εύρισκόμε-!tα ε
δώ κάτω δουλεύοντας σικληρά
στοιν τροχο των γεννήσεωrν.
Άπο ολα λοιποιν αύτά, ύποκει
μενικα κατασκευάσματα η φαν
τασίες του νου και &.πα τον πνευ
ματι,σ:μό, οίαJο1δήποτε μορφης και
κατηιγσρ{ας, μοιιραία δ α.ν{}ρωπος
και α-&ελά του {}α περιπέση στην
πλάνη, αυτο το φοοερο αντίπο
δα της αλή,{}ειιας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΚΩΣΤΗ ΚΟΚΟΡΟΒΙΤΣ

Ζωiι
Γεννή1hy,ια
πρίν άπο τον 'Ήλιο,
άπi:ι την πέτρα
κ,αί άπο το νερό.
Δ.εν εχω ήλαuα.
ΕLιι,αι ή Αίωνιότηrrα
ΕLμαι ή Σηγμή.
Δέν1 μέ γνωQίζουν
ο,ί. αν.(}{)ωποt,
γιατί ·,ι,ανένα,; δέ με δ11λωσ.ε,
-στα λ Τ)'ξιαρχ�ϊ;α τοvς.
'Τπάρχω,
χωρίς να εχω γ.εννη{}εί
Δεν με γνωρ�yουν οί. a,,()ρ,ωπσι.
<Όμως, διαιιοt&άνιο'V'tαι
την υΠiα.ρξή μου.
Δε, μί. παραμονεύει
-ό -&ά.νατΙΟς.
Θνη,τος δεν εLμ,αι
κ1,' ούδε χάννwαιι.
Δε χά,ρηy,α
-rοrίί τάιφοv την ανάπαψη..
Μήτε των όστεοφυλα;ιίων ή Μουσικη
μοϋ σάλεψε πα{)άφορα τα φ{),ένα,
dxo μυρ1άδ ες οί,)Ύανα, άπό ;ιό,χ-κια.λα,
ΠiΟύ τα δ-ιενltm,,ουν
τα Jti\,u σοφά κ,ρανία...
'.-\π' τη συλλογή «Κάτι αλλ-ο ίρχετα.ι»

οι a.γ{}{)(,OOt()t

σι,χνά με μVΤ)'μονιεύιοιυνε
-κ,α.ί ,σαν �Αγνωσmο Θεο
με :τρ.οσ,ννναν1ε.
Δεν εtμαιι
rοαρά ό ανεμος
δ ά.διά.μ,ασΤΙος,
π,ού ξ·ετυλί γει
κλωmές άπο 6ρ,οχή,
κλωστές ;ιυματιστες
καί μολυβένιες_ ..
Καί τά ξε.ρα τά ψύλλα
rοϋ Χινό�οv,
στά έρημι,κα τα ΚJΟιμητή(.)ια,
κ.α(}ως χαμοσiρνο,ψι1α,ι
γtά νά π,ροσευχη{}-οιuγ,
αρχίJζουν ενα πένι(}ιμο εμδατήQΙΟ,
κ.ηδ-εύοντας ονεψα χαμένα,
πού ό -&άνατος κ.α.ί
Μοίρες
d;<'Ολιοιυ3-αν...
Θνητός δεν εLμαι
κ.ι' ούδε χάνομαι.
Ό -&άνατος,
δεν με παραμονεύει.
Δεν εχω ήλιιwίαι.
ΕLμαι ή Αt(J}V'ιιότη τα.
Εtμαι ή Ζωή.

σι
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Η ΠΥΡΟΒΑΣΙΑ
Άπό τήν άρχαιότητα εως τήν έποχή μας. Ai iέρειαι της 'Αρ
τέμιδος, οι «άνασ·τενάρηδες» τηc; Θράκης, ot «χιβατάρι» τ�ς
Ίαπωνίας και οι πυροβάται τf\ς ΚεUλάνης.
Η ΕΟΡΊΉ των Άγίων Κ(ι)ΙVΙ(/tαν
τίνον καΑ. 'Ελένης εlναι ό!πο έτων O'U'V·
'οοδεμένη με τα ιΆνα.ΟΙrενάριια) ειtς
την π.εQιοχηv ΣεQQ ώιν καί. Λαιγκαδii,
δπου τελείται ή παναQχαίας ΠQοελεύ·
σεως �υQο·6ασία�.
οι έπιχειQοϋιvιες τη.ν πυQο6ασία,•
-Θtς τα πλαίσια tΟ'U{)ιστικης όQγaνώ
σεως και έπί. ΠαQΟUσί q. tων άρχων
ιd:ιτ:αQ tί.ζουν κάποιαν «tεQα Qχίαν). 'Τ
πdρχει .στο χω{Ηο ό c,ά.Qχι - άναστε
νάQης), το σπίτι τού δποίου καιλείτα.ι
«χισνάκη κια,l χρησιμοσοοι,είτ.αι ώς d
φ1>tηQ(α •των έ�λώσεων. Είς το μα
γειρείον τού σπιτιού του σφ�εται g.
\'Ι!1 ά(ννί κ.αί. f"'°' μ,οσχάQι,, τώιν όrοοί
ων τεμάχια διανέμονται εlς δλας τας
e1Lκ.ογ1>νείας τοϋ χωριού. ΠQο της δι
ανομης, ένώπιον τών σφαγίων τελεί
ται άγιασμος ά:πο κανονικί)γ LεQέα
(•μία χ{)Ονtα έχρειάσ&η να έπέιμ6η ή
ΧωQ ()φυλακή, ,δια να ΠQΟ'στατεύση
τον ιερέα, τού δποίου την cdπαγω
γην» έreεχε,ί,ρησεν tΕ{)()Κή.ρυξ έκ. Θεσ
σαλ()Vίκης, {Ιιεωρών το f-Ι}ιμον είδ(Ι}λο
λαtQικόν). Έπακολου-&εί χοQός, δ δ
ποίος ε[ναι <�όργιαστικοίί) χaQακτη
, πο6λέπει εtς την lκστασιν
QΟς, ητοι ά
των άναστενάQηοδων. 'Ιδού μία πεQι
γQ αιφη αvτόπτου:
«Of. ά\Ιαστενάρηδες ήγείQΟVtΟ άJτΟ
τα κα�ίιι1ματα η το 'δάπεδον, άνα δύο
η τ.ριί,ς κ.αί. ijQΠ!a.ζov -vας είκόνας «των
παtέQ ων». δπως τας λέγουν. ητοι τας
Θtκόνας των άγίων Κωvστa,ιτίνου κα-ί.
'Ελ6νης, αt δποίαι ε[ναι έπενδεδυμέ
ναι ,με ποQψόραν καί. κατάφοQτοι ά
φιΕ{)(Ι)μιάιτων, άρχίζlοιντε.ς tQIV' χορον ύ
πο τούς 1}Χους -!tQ ακικης Η'Qας καt
γύ φ,: ικου νταουλιού, ηχους μονό-το
νονς καί. ,μiiλλον έκνευQt<rtικούς. οι

άναστεν,άρryδες, έπάνω εtς τον ο[στφν
των χειQΟνομοιiσαν είς το-ν αέρα, l
σ;εl.Q'V ,μα'Vlδήλ�α κόκκt.να κ.α,ί. έξέ6αλ
kw Κ{)ΙQ'Ι.Ιγας άνά�ριους, άπ:ό τας δ
,rοίας διε-χ.ρίνιοντο μ,όνιον άvασ;τ.ε'VΙQ
-y,μ,οιί.: μΑ-χ,t. .. 6ά.χt. .. tχ!... Κατα &ι
αστήματα gνας έξ αύτών, σαν να ι
διlδε παQάγγελμα έφώναζεν cίi\ltE)
κ.α,ί. ή εil.κων κιατ-ετΟΟετο ειtς το εt=
,στάσων, άπο οπου την παQελάμΙ6ανε.ν
dλλη όμας δια να χοQέψη δια,δοχ1κά.
Ένω οι χορενταt περιή.Qχοντο εLς ύ
πε()ΙδιέιγεQσιν, ot γεροντότεQοι των {}-ε
ατών, γυναίκες tδίως, ανα6αv κερια
η fκ.αιαv {h\μιά.ματ,α. Έν τφ μεταιξύ
dς την πλα:τεία τού χωQωύ ανα:6αιν
την ψ(Ι}τιά. 'Όταν ή φωτια εtχεν έ
τοι,ιιαισ6ή, ·lξήρ,χ,οιvrο έιν ποιμιπii οι ά:να
ατενάQηδες ώτο το κονάκι καί. Μά!δι
{;α.ν )Ι;Qος τήν πλατ.εϊ:α. Έκ.εί, πάνταιε
: ους της λνρα,ς κιαί -rοιϋ
ύiro τ'αί,,ς ηχ
νταουλιοϋ, clς κατάστασ�ν καταιληπτι
κήιν, με τας εtκόνας ΠQΟ τοϋ στή{}ους
των, εtσήρ. χοντο ε.ίς την -&ράκα, ή δ
ποtα dνέδι&ε {}-ερμοκραισίαν 200 δα
�ιιών περtπου. Πρώτα tχόρευαν κυ
κλι'Κως γύρω ώτο την φωτιά, lπειτα
πε()νοίισαν άπο έπά.νω της σταvροει
δως, t Qέχοντες. �Ε.πειτα άπο tQία τοοσαQα :μικQα 6ήματα έ.'ςή.Qχοντο, δια
να εiσέλ{}-οvν έκ νέου καt να πατή
σουν τα κάρ6ουνα, �ως &του να γί
νουν στ,ά/χrtη,>.
'Έχει άναφεQ-&η οτι αvδρες καί γυ
ναίκες γίνονιται ,δια πQώtην φοραν κά
{}ε χQόνο άιναστενάρ-r,δες, dφοϋ περιέλ
{}ovv dς lκστασιν, έ.νω iϊλλοι παλαι
ότεQΟι ά'Π()ψεύγwν να ,μποϋν στήν φω
,:ια tαν «δεν λά&υν την dδεια τοϋ
άγίου), έαν δηλαιδη, Ιδεν σίσ�&αν-/}οϋν
την )l;QOtQOJtήv. Με.τα την πυQο6aσί-
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αν, τα πόδια των :δεν παρουσιάζουν
κανένα ,σημά!δι καψί,ματος, πρiiγμα
το δποίον εχt:L διαπιστω,{}η Κιαt άιπο
tαιτρούς, ot όποίοι και πρtν άito την
πυρο6ασίαν εκαμαv lλεγχον και έ6οοαtαχrαν οτι τα πόδια τωιν πυρο{\α
των δεν dλεtφι!}ηκaν με καιμ,,μίαν οι&
σtαv.
Κατα καιρούς l,χει ύποοrτηριχ&η
οτι δ ελεγχος δεν εtναι ά:ποτελε.σμα
-nκός' ουτtε κ.αt ή πυρο.Ι>ασtα -χ.άτι το
σrοουδα.ί.οιv, δώτι σι d'Ι'αιστιενά,ριηδιες
πα,rοίίν σε κ.ά.ρι6ουνα μιι<rω6η101μ,ένα
·,ωί Ο'τα «πε't"αιχ,'t<ά», 311ραγμα ΠJΟυ «μπ.ο
ρεί να τ& κάιμη δ καΜνας). Καl επε
χείρησαν rοέρυσι να κάμουν πυρο&α,.
σίαν χω.ρtς οειtκόινιαις κ,αί fχ,crταισιν, ε.!.ς
το σ;τά&οοι" της ΚιαJ6άλας, τρεί,ς vέ.οιι
d:πο την Ξά'V'{}tην, δια να ά.πιο•δεtξοιυιv
δτι δέv εχε� -00 ε-Θιιμον ,ι..αμ,μίαν
σχέσιν με την {}ρησκεtαν η τον αιιο
κ.ρυφιrσμ&ν. Άλλα ώ. έντυπώσεις τοϋ
κοινοϋ ύπηρξ
, αv ,άπογοητευιικ.αί, ώς
άνέγραψεν δ TVJOOς, διότι oi τρ,εί,ς
πυρp6άτιαιι, οιt δJrοίοι εκ,αμαν την
eμφάνισtινι των με φανταχτερcΊ.ς στο
λά.ς, ώς τ1αιυρο.μ,άχοι, =t π�αρήλα.σαιν
ύ,πο τούς f]χους φ�λαρμονικης, έν τέ
λει πήf)η()ΙαV ΜVω άΠΟΙ φωτ,ιά,
πού εtχεν τ'Ιδη μεται6λη,{}η ε-tς στάιχτη
καί με τα πρώτα παιτήματα διελ{,ι&η.
"A?J..Qι, πάλιι\1, ύ.in&cniή;ρφw !nι ση
μειοϋται «ύπερφυσικη» πaρέ.μ,6ασις
δια την ΠQαγμaτοποίησιv της πυρο
�αισίας καί ή φwτια εΙνaι πρaγ1μαιτι
κη καί καυτερή., Έαν Ιδεv πα{}αίνουν
τίποτε ο'ί -d:ναστ.ενάρηδες, αιuτο όφεί
λετ:αι ε(ς τη:ν <�ΧιJ.Ql,V) τοο άγί.οιυ_
Θα ητο πλέο,ν άντικ.ειμενικοv έαν
Ηέγετο, οτι όφείλεται εlς την δννα
,μ.ιv της πίστεως η καιωU<W dvε.ξήιγη
τον ι&ύναιμιν της ψοοεως, 6 ιότ�ι ή πυ
QΟΙ>aσί.α γίvεταιι κ,αί ε.ίς σJ,,,ϊvας χώραις
μη χρwτι,αιvικάς, με τη!\' tδiαν έπι
τυχων.
Ό ΚQ'Uρτ ΤάοιυεQ, Β,ρετ�ανvός dντα
ποκρυτής, εύρέ!ftη. ε.tς την Κεϋλάνηιν
καί παρη,,ιολούUησε πυρο6ασίαv im.o
την α!γιδα τοϋ {}εοίί των Ί νδωιv Σουμ
πραπανιάμ, υtοϋ τοϋ Σiιδa - καταστQΟ
φέως. Ή τελετη εγινεν ιiς το χωριο
Κατ,α,ραγκάμa τ-ηις ΝΑ. Κεϋλάνης.
c:Ε{δαι rους πuQοΜτ�ας -4ράφ,ει δ
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άνταmο!Κ{)ιτης- να Jtί&QLmlτΌW dις
τηιν φωm.α τ�αχέως, άλλα με �α
(1\γ ά.πιον.νrοv ή,ρφ{.ας. •:ιwι.οιτ�ε 6α.δί
ζΟ'ΙJ\Ι άρ,γά, τό-010ν dQ-yά, ι'δστε δια.ΚQ(
νονταιι
κά,ρ�ου-οο
μεrο-κ;ινο,ϊ;v
-τ:αι dαto τα ,ιό,δ,ι,α. των. Με,ριι,ι.οi y,
ρεοουιν έξ·άλλως, δια να πριοιε-rοιμ,α
σ&ονν ΙδΙια το δάδιΟ'μια έπι. της Π'\J'
Qα.ς. "Επει.τια φαίνον,;αι, να αλλο,φρο.
νοiw καιί να πάισ�χοιυν ώrο α.γχος. 'Άλ
λοιι κι vοιίίν σημιανας η σπαιD-ι.α οψ.6ο
λί.ζονται την πiO"ttν τωV).
Το π.ε{)ίε.ρ,γ,ο,ν .εtναι οτι κ,αt έ"Χιεί ή
τελετη γϊvετιαι
τούς f].χοvις wμ,
πάνων.
ΈJtί σης δ dνταποκριτης Σ. Φλό
QΙις ΜοQμόv, Π()LV ά'Πο τ-ον πόλεμο, μ.ε
τiδωισε dπο την Ίαπω�Ιίιa y,ιcΊ. την έ
ορ,τη
ι «1Χι.6α,rάρι» ( περιιπά.τοιυ rοάΝω
στη φωτιά)' ποο γίνετ-αιι διύο ψΟ()ες
τον χ:ρόνο, την liνοιξι καί τ& φ{}-ινό
πωιρ;ο,, τίς ά.'Κ-όιλ:οv&ς λε"ΠΙtσμέρεuες:
Καταιγωγη τοϋ έ{}ίμου rτης πυρο
ι6ασiω;: ΚατεiJΙΚιεύαζαν κ.ώσο>tε, ο+το
Σεrrα.κάγtα - Κοιϋ τοο Τόκ«r, μια άψί
δια γ ι,α τiw {}εο 'Οντιό.'Κ.ε, gνων ά!πο τ-ο
tαπιιwικο πά,+{}-εο. 'Ένας ώπο τούς πι
στούς ΠΧ),'\) dργάζεm jJΙαιζι με τ'Ο:υς liλ
λαυς -ytα τrην "Χιατ'ασ'Χ.ευη, της ά,ψ\δ.ος,
εtχε. παιγώσει κυριολεκιτικως <άιπό το
κννο πού lκαινε έκεLνη1 την ήμέρα κ.αl
&ιεφάισισε να άνάψη λίγη φωιtια για
να ζεσται&η. '.Θμάζεψε λοιπόν., μερ-ι,κ.α
ξ-ύ-λα κσί dν,αιψε μια φωτιιf, ά:λλα ο,{
φλόγες έ,φούινrταισαν γρfr(ορa και d
πειλοϋισαν να κάψουν αλα rtα σανLδιct1
πού εύρίσχιοντο iκεί για την κ,ατα
σκ,ευη της άψϊοος. Ό έQ, γά.'t"ης τ'ότ-ε
φο6ήιl}ηκε καl έπεχείρησε να σ6ψrηι τα
κάριβουνα της φωrrια.ς. Έπειδη δμως
δεν εtχ'ε νερό, έπάνω σιtη'V' ταQα.χή
τοιυ, li(.)χιισε να σ'lSή,νη τ-ηιν φωιτια με
τα γυμνα πόδια του. Ό αι&τοισχέδιος
πυροσβέστης τα έκ.ατάφΕ.Qε μια χαQα
κ,αί εΟ'ω,ΟΙε τ!ην άψtδα ά,ώ τη� πw
καϊά. Αντ& ομως το γε.γονος lί.φηαε
δλους τοιυς lίλλους κατώιληκτους, δ-ιό
τι τα γυμνα π�ιa τον έργάτου δεν
fπa{}αιν τίποτε. Τα 1dνaμμέ.να κάρδου
να της φωτιάς δεν τοϋ έπροιξέ.νησαν
"/Jανbvσ. l γκιaυμ,α! ΥΗτ-αν λοιπον φα:νε
Qόv, οτι έ�όκ,ειτο ;w,ρ,ί ένος <-&αιύμ,α
τος των {}ε<Ϊw). οι πιστοί �αις i-
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κανCW μια {}Qtf<Jκt'IYfLΚή tελετη, για
να ε(,χαρι&cήισοuν τας -Ιtεϊκας δυνά
μεις καt Κια-c' αντο τ&ν τ{)άπ.ο Μη.μι
� ή cΧιiδατάqι.),
Προετο�μασία της τελετής: Π υQο
ι6άiται εwαι καλ.όιγηQοι, άικ.ολου{}ο-ϋν
τες το -ltQήσκευμα των Σtντο. Κλεί.
wνιται έπt 21 ήμ&Qες στο ναο τού {},ε
οϋ 'Οvτάκε για να ιξαγνισ&οϋv με
νηστ&ίCΙΙ καt π.ροσευχή. Μόνον μετα
την ΠQ()εtοιμασία αύτή γtmvtαι tκα
νοt να παt'ήσοιυν στη φωτιά δίιχ,ως
να πά{}ουν το ελάχιστο fγκαυμα. Τήν
ώρισιμιέvη ήμιέ,qα, σε μια πλιατ�ίiα, πε
ριοριζουv ενα 'XW{)O τοϊι έιοοφου,ς με
8 καλάμια μπαJμποίΊ, τα όποία παρι,
στάνουν τούς 8 ούρανίους δράκοντας,
οι όποιοι φέρνουν τας ευεργετικας
6ροχάς. Έπάινω εtς τά ,μπα.μποϋ, κα
τόπιν, οι μοναχοL Κ(ΙψΟW τα «'Αο
χέΊ:ι, <δηλαδή δtα,φόQ()υς έπιγρα.φάς με
ποιητ�κας καt μοοτηριώ6-εις ΠίQΟσευ
χάς, με τας όποίας ζητοϋιv ά.πο τούς
-Ιtεούς να προσέξουν νά έκτελέσοuν
μέ έπιτυχίΟΙ την :ιιυρ,οι6ασια. 'Άλλκιι
μοναrχ;οt ΠQ()εtοιμcίζουν τήν «ίερη πυ
ρά», άπλώV'<Ι'νtα,ς f,,a ,στρώμα. άπο
κάρ6οννα κα.t Πιάινω το,υς ροκανίδια
κ.αt ,ωμμάt\α ξvλα., ποιύ έmμi.ζοvν
την φωτιά τoii π.ρώτου έ�γάτου.
Ή ε:κτέλεισις τής πυQQ6ασtας: Οί
πυ()ο6ά.ται -μονα.χοt παρακολου{}οί,v την
έ.τοιμCΙΙΟ'ία της φωτιiiς, •άπο ,μια ακρη,
ψι-()-uρtζοvτες ικεσίες. ΦοQοίιv πολυτε
λή στολη άπο •μετιάξι καt ενα. &tδος
κωνικής μίτρας στο κεφάλι. Τρείς τρείς έκτελοϋν τήν πυροοασία. Την
κα-τάλληλη στιγμή, οί τρείς της πρώ
της -όμά.δος -άιτ.οσ,ιωνται άπο τον δ
μιλο καt Π()Οχωρούν μέ άργο καt Ε·
πί.ση.ω 6ήμ.α, Π'Q'Ος τή φωτιά. 'Όταν
φ{}άσου<V, {}α ψι{}υρίσσuv μια προ-σευ
χή, τή!V' δποίαν έπαιναλαμ6ά.νει με δέ
ος το πληι&ο,ς των {}εα.τωv. Κατόπιν,
δ ενας πί.σω άπο τον άλλον μπαίνουν
- ωQQ της φωτιας, με γυμνά πό
στο χ
ά()γά - άργα δλο το
δια.. Περνονν
στρώμα. της ΠVQ(iς xκ:rt δτιαν φ{}άοουν
στην αΚ(Ιη, 'έπιστρέφουν πάλι στο ση
μείον άπο το δποίον έξεκί:νησαν. Κατ'

187

αύτο τον τρόσr,ο κάνουν τον ΠΕ()ίπατο
t()είς φορές. Τα κά(1'6ουνα πετοϋν
σπί{}ες, ογ,άt;;οιυν μικρές φλόγες και
δμως τά ένΜματά των, τά όποία εt
ναι άπο λεπτό, πολύτιμο μεταξωτό ύ
φασμα, δεν καίγοινται! 'Evtt πλέον,
κά{}ε φορά 11)00 {}α κάνουν ενα cπε
ρίπατο» έπάνω στήν πυρά ενας μονα
χός άνακατε{,ει τα. κάρ•6ου\Ια με μιά
,μακρυα σιδερένια τσιμπίδα, για νά μή
σ6ήοουν κ,αί σκ.ορ.π,ί,ζει έrοάνω etς αιίr
τά ,μι'Κ.Qες π:οοό>τηιτ<ες ώοο «ίερi}v ά
λά-nι).
'Αλλά είναι πανάρχαιοv το εfuμοιv.
Ό Σ'τράι6ων ι1ναφέ.ρει ( ΧΙΙ, 2 § 7)
δτι etς τήν πόλιν Καστό.6αλα, της Κι
λικίας -ύπη�χεν ίερον της Περα:σίας
Άρτέ,μιδος, οπου «φασtν τάς tερείας
γυμνοίς τοίς ποσί δι' άν&ραικιάς 6α
δί.ζειν άπα{)-είς». 'Ίσως δε άπό τήν πε
ριοχήν αύτήν νά ,μειτεφέ.ρ{)-η το εfuμον
εtς τήν Θρώκην. ΜεQικοί -&έλουν καί
το 1\νομα των ά.ναστενάρηδων να Π'QΟ
έρ,χεtαι, l>χι dπο τούς άιναστεναγμοiις
των πυροοα.τών, ,άλλα ά.πο παραφ%ο
ραν τον {}εον των ,άρχαίωιν Καταόνων
Ίστάνου, ποiι οί όπαδοl του έ�έ.γον
το 'IΟ'tανά,ριι.
Τήν προιχριστιανικήν προέλενσιν δέ
χεται καί ή Έκκλησια της Έλλάιδος,
ή δποία δια σει{)ας ,εγκυκλίω!V' έiχει
καταδικάσει τα 'Αναστενάρια ώς εt
Ιδωλολαιτρικά ( λόγφ της -&υσίας ζώ
ων, Χυ�ίως).
Πολλοί, διμως, διαινοοψενο.ι εχουν
άντιταχ,&η eίς αύτήν τήν στάσιν της
Έ-κκληισtας, τήν δποίαν χαρακιτηQtζουν
ώς άlοάσιμοv, διότι ή άριχαιότης κάι&ε
α.λλο παρά ητο είδωλολατρ,ιΧή. Α�ί ά{)
χαί'αι !tρη,σ·κευτικαί. ίδέαι έστρέφοντο
ΠEQt την ϋπα.ριξιν τοιϋ Θε.ο,ϊ; κ.α.t δή wiί
έ ν ο ς Θεού, αύτοϋ τον δποίον, με
τόσην lνάQγειαJ1•,, ιά.rοεκάλυ,ψεν ό 'Από
στολος Παύλος clς τούς 'Α{}ηναwυς
από τοϋ 'Αρείου Πάγου. 'Ειξ ι'iλλου,
πλείστα οσα στοιχεία τοϋ τυπικού της
cχ.-κλησίας εχΟ'ΙΥV ληφ{}η άπο την άρ
χαίαν ,'},ρ,ησκ,εbαν ίUαL αt πλείστα� των
έ<>ρτωv εχουν τοπα/}ετη{}η εtς τήν -ΙΜ
σιv καt με τον αύτόv συμ16ολισμον
των άρχαίων είδωλολατ-ρικων, λεγο
μένων, έο�ών.
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Γράφει σχε,τικώς ό γυμνασιάρχης κ.
Νικ. Ρεμπέλης.:
ι'Ότα.ν ηρχισε νά έπικ.ρατη ό χρι
στιανισμό; ισυνήντησε σοοαQ(l τμπό
δια είς την ε.ξάπλω,σίν του τά εtδωλο
λα."t'()ικά ε{}υμα τών 'Ελλήνων, οί ό
ποίοι, πιστοί εί;ς τά πατραιτ.αιράδοτα
κ.αί κα{hερωμέΙV'α, ιδεν f}{rελαν νά έιγ
κα.'ταλείιψουν αυτά καt νά ύσπασιltοϋν
νέα τοιαύτα. Δια να wvς π,ροσελκύ
σουν οί πρώτοι χριστιανοί ίερείς εlς
την νέαν {}ρησκείαν καt νά γεφυρώ
σουν {'.τσι τα διεστώτα, εύρέ,'!ησαν εlς
την άνάγκηv ,vα χρησιμοποιήισουν διά
φορα μέσα σ'ΙJ'Vttελεσrιικα 11:ης ά,μr6λύν
σεως των παθών καί της αποφυγης
διενέξεων καί φι.λονικιω'V. 'Έlτσι δ
μtlγας Ιtεος των d,ρχαίων Έλλήινωιν, δ
Ζείις, πού έκυ6έρνα τον κόσμο,γ doto
τού 'Ολvμrοου, ώς καί άπό πάσης ύ
ψη,λης κορυφης 16,ουνοϋ, ύποτί{rεται
οτι άντικατεστά{}η ύπο τοϋ Προφή,του
'Ηλία, ό όιtοίος σήμερον, ώς διά!δο
χός >του, εχει ά.,το fνα i-ξωικκλήσι εlς
11ψηλάς πάντοτε κορv.φας ό(.}έων. "Αλ
λοι παρα.λληλίlζουν τίrν Προφήτην 'Η
λίαν προς τον &εοιν τ·οϋ φωιτος 'Ήλιον
είς τόv όποΊίο,v ήσCJJV άφιερωμέναι αι
κορυφαί των όρέ.ω,ν.
»Κατά rοα,ρόμοuον τ,ρόπιοιν δ Ποοει
δων δ -&εος της {},αλάσσης, άντικατε
στάι/}-η vπο τοϋ 'Αγίου Νικι>λό.ο!\J, προσ
τάτου σήμερον των ναυτtκων, δ 'Εlρμης
ό άγγελιαιφόρ,ος τώ'V θ�εων, άmικ,ατε
στάθη ύπο των 'Αγγέλων, {}-εοί της
ίατρικης fχοι,γ ά.vtl.<J'!οίχους τούς 'Α
γίους 'Αναργύρου;, εi.ς δέ την "Η
πειρον ό 'Άγιος Πανtελεήμωιν {)εω
ρεϊτ,α,ι tατρος των' πάντων, δπό&εν κιαί
ή παροιμ�ι:,δης φρά.σις: <<ολοι κουτ�οt,
στραr6οt στον 'Άγw Παντελέη,μοναι.
),'Ομοίω; δια λόγους {}ρησκ.ευτιrιιης
σκοπιμότητος παρελλήλισαν τον να.ον
της Παρ{}ένου Ά{}ηνiiς εtς την Ά
κρό::τολιν πρός τον ναόν της Παρflέ
νου Μαρίας, εtς τον δποίον καt τον με
τέτρεψαν καΙτά τούς μεταγενειστέρους
χρόνους. Άλλ' ,έκεί οπου ό χριστιανι
σμός εύρε πείισμοvα άvτtστασιν ήτο ή
έμμονη καιt ή άσάλευrος πtστις των
Έλλ ήνωv της τότε έιοοχ ης εi.ς μερι
κούς μικροτέρους δα�μ,οvαις καί δευτε
ρευούσας θεστητας, διό.τι ούτοι ήσαν
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οα&ύτεροv ρ�ζωμένοι εiς την ψι,χή-ν
των καt •δεν ητο δυνατόν εύκόλως να
άι�:οιοληl!-οϋν και λη,σμονrηι&οϋν. "Ετσι,
αί σημεριναt Νεράϊδες, εtς τας όπ,οi
ας !ΙJl·Ο'τεύ.οον π,ολ.λοιί uΕλληνες χωρι�
και, ανl}ρωποL της vπαί.'fi'Qου, εtναL αt
άρχαίαι Νψ,φαι, αt Νηριηtδ•ες, διά.60χοt δε tών άρχαίω.ν 'Ηρώων, ίεQα
κ.αi "&C7Jφί}L των δ!ΟΟΙίων ε:uQί.Ο'ΚlαV'τlαιι :rοολ
λ�ο.ν της Έλ�ος, ειναι οί 'Άγιοι
καt οί Μάρ>τυρες τψ; ':0κι)ιλησί αι; μα,ς.
)Τιμώμεv σήμερον αύrούς, &ιαις
καί ot άρχαίοL έλάτ()ευον τους UΗρω
άις των, τούς δποίους έ-&εώ ρονv ΠίQΟΟ·
τάτας της π:όλι· εώς των, οπ.ως Χ,(Ιjι ή
μείς σήμερον {}εΟΟQο:iμεν τούς 'Αγί.ους
φρου()()ύς καί προστάτας, δηλωδη ΠιΟ
λιιαuχιους).
'ΑJλλά, ,μ,ό'Vοιv οί α.γιοι με -mς έορ
τάς των; Τόσα dλλα �ιμα, άποδεκτα
ίιπο ιτοϋ χριιστιανισ,μοϋ, iiλήιφ{}ησα.ν
έκ της ιείδωλολατρικης» άριχαιότηιτος.
Τα κόλλυ6α: εΙναt οι άρχαίοι «1χύτροι)
παντοειlδείς σ,πόροι
όραζόμενοι καί
προσ.φερόιμεvσι την τρίτΤ)'V ήμέQαν των
Άν,&οοτφίων, ά�φιε,ρωμέτην εJ.ς τον
Έρμην, θεόν ψυχοπσμπόν. Άναιt}ήμα
τα dφιέρwναιν καί oi άρ,χαίοι εις τούς
θεούς cτων, οπ.ως καί ot οί,,γχρονοL ά
κ.ρι6ως. Νηctτείαι κ.α{}-αριμοιϋ έτη,ροvν
:ο 'έ.,-uίσης. Το θ'Ιλμιιάτισιμ,α εtνιαι ΚJαί
αύτο άριχαiον, μόrνοv οτι δ κα,{}αρμος
έτελείτο δι' ϋδα.τος, δπως σήμερα (μλ
τό νtε{'41ρα'ΙΙΙtήρων) ειtς wύς Κια,{},ολι
·ιιούς. Αί VΙε.ΚQΙΙΚ'α.ί 10'ΠΧJνιδαιi �αιt χ οο.ί
των άρχαίων τελούνται �αt (!'ήμερ-α,
με άκ,ριοειαν. Μνημόισυνα συνεχίζουν
τα rοερίδειπ.να. Διατί αύτ'α δεν τα κα
τακ.ρίνεL η δεν tα άρνείtαι ή εκκλη
σία ώς cl.δωλολατρικά;
Σννε.π:ως, οοτω χια.ί ί'w -ή π�ασ�ία
εlναι, δπως ειναι., καταιοιποv ά'(}χαί
ας «όργιaστικηςJ λατρεί ας της 'Αρτέ
ιμνδος η τ�οΙiί Δ•ιΟ'Vύισοv η αλ,λης -τwος
θεότητας, άφοϋ έπtζη,σε των αiώνων,
ας τε,ληrται καί ας μήν ένοχλη =νένα
-πλην εάν εΙναι το «κάρφος» εtς το"
όφ&αλμοv τώ'V αλλωv κα.i. οιχι ή ιδο
κος» εiς τον όφ{Ι-αλμοv των cάδιαλ
λάκ τωv χριστιανώ'V).

ΟΔΤΣιΣiΕΤΣ ΚΟΣΜΟΠΟΤ'ΛΟΣ

1965
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(ο μικρος λαχειοπώλης
Συνή{}ως, {}<'ι τον δfιrrε, γύρω άπ' την 'Ομόνοια
μέ τα λαχεία του στη ρά.χη του �μένα
-Γιατι ό μ�ϊ(;ρος λιαχειοπώλης Fίναι ενας τετρά.ποδας
Κι' &ταν ό άφεντικος του τον προστάζει
με συστολη σας πλησιάζει να διαλέξετε.
Τα ογά.ζει πέρα στον αγώνα του ψωμιου
δίχως να ξέριει τί ετναι συιναγωνισμός. Τίς πριοάλλες
είχε κι ή εψημερίιδα τη φωτογραφία του
πλάϊ στις προσωπικότητες της μέρας,
μ' δλο που είναι ενα κοινο σκυλί, οχι ράτσας.
Δεν ξέρει τί σημαίνει διημοσιότης
γι. αυτό, δε'V α.λλα'ξiε κι 11 ,συμπεριφορά του.
Μιποραϋσε νάχε μείνει ενα σκυλί τοί\ δρόμοι·
πού ψάχνει για ενα κόr,ι;κ,αλο δλη μέρα
ώσότου κάποιαν ωρα τον τσιμπήσει ό μπόγιας
και πάιρει τέλος ή σκυλί.σια του ζωή.
'Όμως ό ιμικροσκοπικος λαχειοπώλης
είχε την τύχη να 'ϋρει εναν άφεντικο
να τον ύπηρετεί πιστα ως το {}άvατο.
Νά 'χει ενα στόκι &σφαλισμένο κι ενα ξεροκόμματο
Κι δταν μες στη σκυλίσια του κ.αρδια μαντεί,ει
δλη την έρημια τού ανθρώπου εδώ στη γη
{}ρηνητικά. γαυγίζει στο φεγγάρι.
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1965

Τ ρεϊς ποιητικες τάσεις
Σημειώματα του κ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΚΊ'ΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗ2

Διαλεχτης Ζευγώλη - Γλέζnυ.
Ποιήματα. «Οί εκδόσεις τό)ν
φίλων», Ά,&ήνα 1964.

'Αξίζει ε.νας έγ�κόiρδιος χαιιρε:rι
Ο)μος σπην άνοι,ξη, -που φω-rεινη - δ
,λόδροση - τρvψερη ,τrjδάει άπ ,,σν
<�ΚuιGλο
θρώτr της άγάιπης» άνά:μεσα στοuς
ό
ν
οuς, για α του δ
,τάλι στον yώρο 1\/1'"0V άγνοόυ λυρ101μ0Cι,
ά
ς στην έπrο
ένα δρόμ,), c-χεlδσν ΧΟΙμένο
ηγήσ
η α<.α
χή μας.
Στη σνλλογη αύτή,, -που &πως άι
;rοκαλίι.τrτeι δ ιέlκlδάτης ι<ο!θυσ-rέρησε
να τυπωθfι ό:τrο το 1940, μιrrοροίιμε
να rrrαραΚJΟΙλοvθή.σωμε σχεlδον δλοuς
τους -τντrιικους σταθμοuς της ό:νθρώιτι
νης ζωης, 'ΙlρσJΎουδι01μέινους σε άπα
λους τόνους με σιινοδεία γ,λuκόλαλης
ξε
ο
ς
'ΠΟΙΙδικη και '1100\/ικη 
ψλ γέ,ρα .'Η
γνοιασιά,
τα τrρώτα αίσιθηματικ<'χ
σκιρτήματα, ή ,aίκοιγενειαι<η θαλιτrω
ρη ικ.αι τα )(ϊ,ιιπήματ α τοΟ θ'ανάn:v,
ή ζωη του yωριου και τηι; γ ειτονιάς,
ή ζωη με 1ην Φίιση - με τα άπλά
και ll'Πέιpοχ::ι: ιδηιμιωργήμ.-χτά τηις, ο
-πως ενα -πουλι και ιμι<'χ παπα:ρούνα με ΟΝσ. τα άπ1λα ,πράγ,ματα, 'ΠΟU πε
ριέχοv, τη θεία σοq:ία, άλλα και ιή
διrπλη ,tρωτικη ι<λίμακα, ,με το άνή
σuχο ά!νέ6α:;-μα, τηl\/ λαχτάρα της κο
υ
pυφης κα ι TTJ" ήρεμία της καθόδο ,
δλα αύτ<'χ δοσ,μ{να στον 'ΠΙΟ ά:τrλο και
ζεστό τόνο μιάς σννα�ρώπινης κοι
νωνίας.
νΑξιο ένος Παλαμδ: και σσ,ι γα-

ληνη mχpαλλαγη στοv <ι:Ρόlδοv •μοι
σκα6όλημω> το «Άwι1ξιόrrι1ΚΟ>):
Έχιάι'δεψειν ό ηλως TQro 'Α:πριιλιοϋ·
της φύ,σtης την Jrολύχρωμη τηrv οψη,
κι' ολα τα ρόδα έγέλσισαν με μιια.ς·
-.ιι' ολα με ,μ:ιας τα ρόιδια έγω εΙιχ α
('κ,<Υψει.
Στ·α χέρ:�α tμΚΥΙJ κιρ.α:rώντσις τα, ω χα�ά,
το &ρό,μσ για το σΙΠJίη μ.οv ετ>ραι&vσα,
μα με ψiρεν αι'Ι'απlά.ντeχη 6ριοχη
κι' ε1μ,άδη01ε τ·α ρό&α �()'\) κ.ριατοιυσα.
Και άξι<) ανάμεσα στ' &Jwx, έvός
Χάινe, δ <<Αωpι>σ1μό9>:
Π ηγαίναμ,ειν αι δυό μας στό 6ο�ν�
κι' dριγα έκιuλκ>ιυσαν
τα χαλtκι,α μέ κ.ρ.ότο σιγ.ανό,
σα να γελοϋααιν.
Π ηγαιίναιμιεν οί. ιδυό μ
, ας μ,ιο,wι,χοί
στο δάσος π.έρα·
χα.ρ,οίιμενη ά,γ..οογό11α'\'ε να -ι1ιχεί
6001Κ.0ϋ φλσγέ,ρα.
Μόνη πηγ•αίνω τιί)ρ,α Ο"το γι,αλο
κ,ι' άργ.οκυΛΙΟννε
τα κ.ύμ,α1iα με τιόνο σι,γ,αλό,
σα 'Vtα {),ρηrvοϋ-νε.

Ο ΚΊ'ΚΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΚΡΩΝ
ΩΡΩΝ, Διαλεχτης Ζευγώλη Γλέζου. Ποιήματα. «Ot ε.κδό-
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σεις των
1964.

φίλων),

Ά-οήνα

O,i ίδιοι ά-τrλοi, τρι.ιφεροi m:i όινε
,rιτήδeι.ιrοι τόΜοι ιι«Χi σ' αύτ,η τη σvλ
λογη της μ,ι:τστr�μικής rταpαy<JΥης
της ποιητρίας Ή rrrοιητικη διάθεσ ις
εΤΙΙΙCΣι ιμιε.τοuσιωμέ\.Ιη στην φαιw::ιι
, μενι1<0:
τrε.ζή άφήγtπσιη, στή ζεσrrη σu,,αμιlλία
ό:νθρώrοcv ,r,ρος όΜθρc.m-ο, σε ,μια: η01� -γωνιά.
Ή εμtrrΙΛΕ..vσιιις ιέlκιπηγάζει
τήν
τα πεινη ζωη της eτrαρχίας, άτrο 'ΤΌV
Ι«ΧΤμ,ο rτών ά,τiλών άr.ιθρώ- πω\.Ι, άπrό
τα ,μεγάλα δDάlματα
ιμι11<1ρων. Καi
§εχωρίJζοuν flδΙΟΙίτφα για 'Τ'ΟΙΙ ιδραμια
τικό τοιις τόνο το: 'ΤΤ1dιήματα
ά
τών
να,ψΘρCΜ'Ι'ΟΙι σ'Τ'ήν 'ΤΠ'ώχwση
χωριών όrπ:ο
ξ�μιο rτών
νFkW.
Το: ιrnοιήμχ:ι:τα, αύrα τrφι
έχονν tτrόνο, 0<,Κ!ληση, ,μα IOCCII έy
•καρ-τiρψηι ιαι1 πίστη. Άλλο: μια γε
νιικώτερη 1μιΕ]λαγχαλία ξeχUV8T'O!u y ιό:
την άπώλεια των «πιροτύπων:., γιά
την ιτrοιρεία της ζωης μα,κρuα άτrο το:
rτrο:λα,ά <J')(ήματα των πηγαίων αf
σ6ημό:των ,καi ---ας rπwμε- τοϋ
«οtκογεινε;ι•οι«>Cι ρqμιοΜΤ'ι'Ο!μ'Οιι:t, θιισια
cημeΙΙCΧ ICJ'TOV α!ωνα της οιομηχΟ!ΙΙίας,
ά.ρχί(ο\ΙΤ'Ο!ς όττ,ο το: τέλ,εια Ο<αi αψιι
χα ιμαιειιτήρια, πε;pνώντας άπο την
i!ξαφάvι,ση τών Υ,ρcοφ ιικών μορφων του
σrττιrrιοο καi
θό:νCΧΤ'Ο του ιτrο;ρια:μv
θι,οCι' για �ο: φθάσ-Qμε σ' ενα ινέο κό
σ�μο, ιμε ,λίγη φΟΜΤασία ΙΙ<Ιαl rrτολλη_ ό:
pι�μιητ ι,κή ...

άτrο

των

m

που

-rαν

Δοοχ,ολο κάτ�ι π,ι,ά νά ξεχω(Ιύσ:ωμε
στων γνώσιεω-ν τον άvούσιυον κυκε
( ιίwα,
καl ισ'τ!Ι),• καJριδιά μας χρό.νια τώρα ,οοι,
( έ.σφραγ ισιαμιε.
6α.ρύ χε�μιίννα.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ, 'Α"Ιnδρέα Καραν
τώνη. Ποι1,ματα. «Το Έλλη
νικο βιδλίω, 'A{h'1vα 19G-!.
Έ:δω δeν εΤναι ΤΟ άπαλο θρόισμα
τοCι καθαοοϋ •λι..ιρι01μοiί γιο: την ησυ
χη rπορεία τοοCι άτόμοιι ----<εΤναι το
δuι,ατο pi'yoς τη ς νέας ιrrοιήσεως
για�ν πεμι1τλάνηση όλόκληρ.ης της
οοοιvωνίας. wΟχι φ,λιcryέρα , ,μα: τηλε
οόας -τ�pαχίις. Καi ά,ντl τρυφεpοο ά-

191

ψηγηματιικοϋ ίίψοv<;, ή Ο1C1CΧια ποιητι
κή άστuνόμ�ιισις της ισνγ)Qpσ.,ης σνμ
πφιιψ0ρδ:ς των άlιθρώπ-ωv, δί?(ως
οΤκτσν.
Ό 'Αντρέας 1 Καρ,αντώνης μαστι
γώνει καί tπ'.λιηγώνει, προσπαθώντας
να: διlδάςη, 01'CXII όιμιιιλη, με
diλι
λιηγορική ,οο γλωσσα για την ΠΌλι
WJίαι ιμε τi ς, γαλαιrοCιλες orrl,ς 6ιτρίvες
καi την <<άχινοvττοlλrρ γιο: τούς «ίmο
κόμ,ητες τr,ο;,, άγοpό:ζοι.ιν Αίγινήτικα
, καΙΛό:rια»,για έι<είvοιις 'ΤΓοίι ζοίίν «ά
vάιμ,οο,α σέ rτrαvλες, σέ τελειες, σε
•κόμ,μοτrα, σε πφισtιrωμeνες καi σε
Κ!crΤαλόyοος φcrγryrωv», ")"ια τηιν J<Οι
νη γιιναίκ:α
δια6άζει 'ΤΤ'Θρικαπες,
είιcιιyyελίων, για το: «1<:όκ1<ιινα σαλά
μια στο 016έρκο τελετσ.Jρyων ίφέ
ων», για τούς (�κήρuκε;ς των δλοκλη
pωμένων άγ�,
θέv,.οvν «το
σ,,ρογγuλο ,καιρ6έλι' το σ,φογγιιλο
,�φαλοτίιρι καi
'ΤΤ'λατεϊα τα, χω
pιοο ιμε 'ΓΟ άγαλιμά τοιις:ι>, για ΤΟ
πόσο κάlιει «τοΟ 1,1ιηδενος τ,ο ιvόμιι
σ�μα».
Ξε,cωριcrτής άiξίας, εΤιvαι ή «Μία
rτrc.λιτε;ία» (ή 1Πρέ6,εζα τού Καριιωιτά1<1η)' 000\.1 δι,ε�ιχ,.yτδπαι έw «ή πόλη
σκάτωσε rόν ποιητή η δ -ποιητης τηv
-πaλη» ι<αι ψαίινεται νό: δέχεται σαν -τrιι1<1pη εipωvίια για Tf\'\/ ό:τrοιJσία
wιδράΙσεω,; τοο '11"1,'Είιματος στη σύγ
b<εϊ
�ρσνη ζωή - πώς qcει
«πε;θάνει καi ό θάνατος», ώστε νά: κιι
λάη έντε1λως άiδιάφΟρη ή «ζωη», με
σοοεδρα Ο'Π'ίτια, rτα ικαιλιντερίιμια, το:
ιαιψΘVεΪα και τα μαγιέιpικα... 'Επίσης
<«> δεΟ'Πότης σ,,ον οόρανο και στη
γη>>.
ιΠαιράλληιλα ,με τηv ,ιφιιτιικη όξίπη
"11CΧ, πρέπει vό: σημειω?ιη Ιή γλωσσι
1μαρ
ικη ε,κψραcττικη λαμrπι:ότης,
τιιροCιν τή ϋαθειό: ,σνναίσ�θηση τού
)(ίprοιις τοCι 'ΤΤ1:,ι ητοCι προς τον σ�καιτό
άλλα ικαi τό μέσοιν της δημι('ιΙJ.ρyίας.

ττr,,

rτrou

ττr,,

που

eντελως

το:

που

ΚΛ ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΡΧΕΤΑΙ, Κωστη Κοκόροβιτς. Ποιήματα.
Έκιδόσεις Φέξη, '.\Όήνα 196..t
Ποι,ό εΤvαι αίιτο «το αλλο», -πού
ερχεται; Χ:ωιpίζοιιν 21 όλcκιληρ,α
αvτη τη νέα σιιλλο-γη τοίί ικ. Κοκό
ροδιτς άtτrο την τ�ελιε.ιιταία τοιι εκ
δοση καi ΙΠ'ρέπει να εΤιναι κό:τι τό
ΚJΟΠασταλcry,μ,έ,νο. Λοιιτrόν, 'Π"Οιό; Ό

ετη

ΙΛΙΣΟΣ
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,rο ιητης βάζει ιμΟΙΑσΙΙ τον ,,ί,τ.λο.
·ε
_
μειι; πρέrmει ιν άνι)(!ΙΑΕύσαJμε.
ν
Στην « ΙΕμm..•ευοη» - άν ,κχχl, δεν
προδιαtθέτη εvχάριιοπα το ίιπφαιπι
ικό ξeκίνημα :
Ί-J.ρ,JJ-ε ό Θεος κοντά μ,οιu.
άιξίω•σε τή χάρη του.
Μσ.ϋ έμ:π ιστεύτψε το λό γο του
κ�· γ τον εκαrμ,α τQαιγούδι.

Με

εω

1διότι ικι' ό ίδιος ό ΠQI/\Οlμας μιλοϋ-01ε σέ τρί110 πρόσωπο για τον Ποιη
τή, ποv ολbrrει<Qκατό:ματα
Θοο»
«θlείΌ τραγοvδι1» άναφφεται στον
νΑνθρωπο ( μέ ικεψαλα'ίο Α), στό γέ
νος τC:Υ,, ά1,6ρώπων, σiΝλσ. (Q<Qt, τα
πλά:JΙμαrτα τής Γης, νφα, �υτα ·κχχι
ζώα:». 'Υπάρχει λοιπόν ,μια
ν ό
Τ η ς τής ζωης, 'ITO\J κατ' άiνάγι<ηr,ι
έττιοάλλ-ει ,ην Άγόmη και την Εtρή
νη <<προς cλα τα m<rα», ,μέ ά,τ,:ιτέ
λεσμα την <<εύλογία ικαi εύτυχία».
Στη <<Ζωη» •υπάρχει έπi rπvi.σιι ή
1δ ι ά ρ κ ε ι α,
ή άθαν01σία, ,τέc
ιpαν της ψθο.ρτης vλιtΚης μορψης, πc,v
έπι6ά!λλει τη,ν ό:ταρα;ξία
μπροστά
στό φυΟ'.κό ψαι"1<Ι!μενο τού θα,νάτου
κχ:χi 6ασι11<ια ιμια συμπερι,ψ<>ρα άιδελ
φική 'Πf)OC, τους πά:ντας και τα πτάν
τα. Μέ άλλα !λόγια, τό <<t<άτι σiλλο»
τοίι ποιητοίι εΤιναι ή rοω:rφι�κη ,μ ίι
η σ ι ς στον ικόσμο. 'Αλλα προτοο
ψ8άση 1κCΧΙνεiς έ�κε'ί, ύπά.Ρ')(ει
<<' 1 ν
τε;:rμέτζο», ,μια ιμε.λα:γχcλ ·t<η ό:πόδο
σις της πραγ,ματικότητc1ς τοv mλή
Θους, τrrϊι έ.χει οο9ει διό!ο,ρωση ψυ
χiΊς •ΚΙ<Χι
όδwατει
έννοήση την
«ΤrCΧΙράc,,,αση της ζωης».
Στην ποίηση τοίι r<. Κοκό ;:1:rδιτς
συvα.ιτδ: κω-εiς την άπ"λοϊ, <η τρυφε
ρότητα («Ρώτημα» . ΕΤναι cnλήθεια,
τόσο ,μακρυά και ψη,λα τ' άστέιρια;
Πώς, λοιπόν, 11<crrέι6ηκα:ν r«αi wαψcr.ι
ψωrrιές;),
rμάrια σου, .Sίδιιuες
Ι
εύτυ')(ισμέινες ποιητιι<ες στι)'Ιμές (ό
πως στά «Πiντε Βόrτσαλα»: 'Ασημέ
νια ή ά�μμουδι1ά, ι<έντημα τ' ά,ιφοθα
λάσσι), άi}.)..α καi Ι<Ο ινωr,ική φιλοσοψί1α: (&πως στό
<<'Ημε,ρολcγι•ο νε
ιφών»: Πλfl'θαίινοιrι όλ:ιέ,να c,1 Έσταυ
ρωμένοι, οί άνθρωποι στσuι:;ώνοινται
rμονάχοι τους ! Σταυροi �και σταυ-

w

w

ε

το

vα

στα

i.965

ρωτηδες οί άιμαρrτίες -rους, και cιί
ψεις, Έριwες ποu ψπνοvν... ) .

*

τv

Και τώρα
θέ,λ.ω να σvσχεrrίοω
τους -nρε'ίς rτrοιηrτας - 'ITOV έξεχώpι
σα 01ΚΌΠί1μως
Τηιν τυ.ευrο:ία τα
χι.ιδραμιικη <,ορc,χη» Ι«χτ' έτrόwω μι:ι.,,
σάν φο,ρεις τριών ,ρωμάτων:
,τα
λαιοίι άγνοΟ λυρισμοο, TOV
-yενι
νου κ;ο.ινων.,κοίι ρεαιλ,ισ�μοίί,
Ι<ώτεφα TOV στιχουρyΙΙΚΟU όπreλωθε.
ιpισμοίι - έιπειδη
\,IC( ΟV\Ι'αΙ\Π'rΊ:"
θοίιν σε ιμ,εpικό: αlΠΌ τα 'ΙΤΟΙΥΤΟΤΕ:ΙΥα
6έμα,sα.
Ή Διαλεχτη Ζευγώλη - ιΓλtJ:,c.υ,
στον <�ΚύκJλο των τrιηφωιν ώρών>> γί
νεται 6<φpαιcττης ,,ο[, -ΚΟΙ'Ι-'ΟV λαϊκοv
θρήνου για ΤΟ ?(01μο της μάl.<ας:

ό:ττο

rroo
σvγχρο

ιετvχιε

,και

Σrι:α;(_)αχηκιά σο,ϋ φώναζα κι' ά.γ
('Κ!ά.λωζα
το ,,1uο,σκ,α.μ1μ,ένο, μά,,α μου, τό yjl:ι
(ιμα.,
μ' αλί μοο, άλί, γtα πάντα. πια
(�ε<σιφρσ.γίmηκε
1'0 γλυκο στό,μ,α..

.... .... .... .... ....

μα

τi ειγινειν ή αγάπη,
(αιιu
κ,αιί της ψυχης 01ου ή ,τόση τ{)'Ι)φε
(,ριά.δα.;
ΜαινΙΟ-ί1λ,α. ιμ,ου, ψηού�α μιοιυ, μα νιούλα.
(•μ.οιυ
καί φι.λε.νά'δiα.,
τ
�ο ιλ,ιδάiδι
ζη,τ;ώ, 1001) ά
(m\τμιειν,α
χ αrμ,έ vη α{)ΙVά.δ,α;.
Μα.ντο-ι'wα,

σο

σε

( «Χ(.)οιν�κιο»)
Δεν εΙναι πια το 01Πίτ,ι μας
(τσ ζε.Ο't<>
ΟΙJάτι, rοού ξένοι Υ, αιί δι,wί
(ζαμ;:,
δεν εΙναιι πια τ.& σπί η μ,α;
( π:άν,ειμο,
το ά.�α;ξοοόλι.

έκείνο
γ,,,ω,ρί,.
ολοι,
το d

( «'AJ. J αγή»)
Π ίιπς φσ,ρίς στiιν ϋπ-v-ι, στο μι
( Ο'ου:wι,
φανταισίa,
μ έσ;α ,σε ονε,ίρJυ φόοο

η

1965

ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

δε.ν φωινdζαι ξ,εχαισιμiινη ι ι1'> μ d.νια !
( ι1'> ιμιάΝαι�,
Χι�.Qώντ,αι;; ά:rοο σf/WJ. ΠQΙΟσt αισί.α ;
( ( Π L'X;QII] άJλ.ή,{),ει,α.))
Ό 'hmρέας ιΚαpιαΙΙΙΤώνης, σε μιά
pωμαΜ:.σπτηος, rrrαίιρ,
ΥΘι /ΤΟ θάοο:το Της ιμτyτtρας σσΥ ά
φΟ.pμή, γι,:�: ινα ειlσαγάγη στον χώρο
τοu 'Π'όνου ι<ιαι οο τόvο ΟΌΙpκ:αι:ημοΟ
για ΤΤ}ΙΑ μ,ηχcrΙΑιΙκ.cmyrα φΙJΟ'εως Ι<αι
κοιrνωνίας, 'τΌ 011<iM)OO 'Κ.pι'Τ'ιιι«> nνε.uμα
ιδί'Π1λιο: σrο χτuτrοικ.άιρδι:

μ,εyCIJMl εξαρση

Δεν -ύιτά.ρχι&ι πιια μι<Μ]Ιξι.ά,
ιμ.οίϊ το ξιοιμ.αλοιγή-&τyχιαν το γ�οοφt
(κι' ή rοε τ'ΟWJΙΙΥδια
σuμα αrον τ-άφο σιαυ Μητέ!Qα.
κι' -/'rmν � μvήμαιrος σtτολιίδιια.
κά ,
,
τ"οινι
-rocro. μέ.σ�α orrό 6,ά,ρ,�ο ΠΙΟ'U
γει το λέτόιrο
(με ΚJΟQδια
σιαυ
χιαt :n](J(ι) εΙ�αι.
δ
τάφο
ς τω.ν ά-γιαιπ.η
δικά
( μέΜινν
μαι;
τ'(\Ιοο
μδ α χ ώQιος της ιδιευτi.Qια.ς JΙJ<LQΟ'ΟΟΙίας
( τ.αυς -κ,al της rοαινrt101t1εννης.
Νόιμιι.ζα �ιως Μσιαιι ,μ,οιwiιχη Μηrιέ
(rQια χωιο,ίς 'φας,
άιλιλ.Δ τ,όοοι .σέ οσtwτQΟΙφε-όω11 κα.ί σέ
(rοειρψJΘΥ.α'V',
τόοους κι' �ΟΙιJ χια,ρτε,ρiiς
ΠΙΟύ ή ,μιοινια.ξ ια δέ-ν έχ,ε.,. {}έ.ση ΠΙ\ ά
(.σ' •αvfia -τα χώμα'Τ1α
t1a.1tει'V()I\. λάκ.κ.ο,ι mοrίι CΙ"Ι'Οιι γοrιιλείν&ιW
( ά.δ-ιάιχ:οJτJα.,
σΤΙόμιατα ψα.ριιuνν ,μά,τ:ια έ()ώrτων
(Lδόες ή.λι'8Ιί.ωιν
')"LΙΟΙμαvες γιοοεμώ σιωπη πειτια
(ιλοιηδ-ίισ�μιαιτ,α φω-τιος
κ.αt κά.rοοι.• - κ.ά.πτ()'\J μια φωνιοιίιλα
(-iroV'Oιυ - κά.ΠΙου ενια δάκιρυ
κι' ϋστ,ερα πάλι γαιλ.i1ινη σtτή �ω
( ξ;ι.α .π,οιί, δεν, ύπάρχει,
στον Μνατο rοοιύ εuμιαστ•ε έμείς καί.
( τον ξ<EJt,Qα6o6iiu ε ...
( «Το μνημ,α τηϊς Μητέρας»)
Ό Κωστής rΚακάpο6ιπς, σ-τήν
«Μπαλιάντχχ της Μόr.ιας"l>, ξεχ<ιινάει ά
πο την τrηγη -roO Ιλι.,,ρισιμοΟ, για ονά
Θpηνήση -roJ πάνcι των άπ"λών ά,θι::ώ
rrrων, άλi'Μ ιμέ τη γλώσσα των μΟΙΙ'
τέiρνων, αλλστε σvναpιτrαΟϊικη («το
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χωμαm.<ιο Zou Ικοpμί, φλογέρα ά:πό
κ.αλάμΙ' , ,μια ctOO)(T<X �) καί
α�λί);ατε ίιrοει;,δολι,κ;ά «εγχpωμιτp (�οο
θανάτου ψίισ,ηξιev ό άνεμος... ΙG11' εyιιν.ε ιδόγγος ικ αi Ιλuγιμός... :και nyraiν
ο,pΟΙΙΤή και .άση:χm,ειλ{Jκ:ι...
, ») '1 ικαι
έλαψρως ώιμή («ψύφωσα στά σπλά
)ΟΙΚ-C Σου, ρούφηξα -ro αΤμα ΣΙΟΙJ, ε
φαγα άττ' -τό σώμα Σc,u») ----σJλλα
τrραχωρεΊ ι<αι vψώνεται ό:rro τη,ν ά
τομι,κ:η εννοια της μryτέ,pας στην κ.οι
ν.ωνιικη κ:αi οlκοι.ιμενιική ----<>Αων των
φυσικών 6ασιολείων-- έl,wια της μη
τρ&rτyτος:
Μά.να ,δικιιά, .μιοιu
Λtξ η ά.χ,όιρ,τlαισιτrηι κιαί άΠJλη,
<1ε ο.π.οια TkJIU ΚψV γλωσ<rα
κα:ι .με (1Ιιωοcή,,
κα,λύτερα εlπ.ω.μiνηι!
Μάνα cώιν �wιίιν,
ΤΙωιν ιι-uα X()'\)VWΙ\1
;ι,αt -τώιν ά:νν.γ-γιχ;rωιν!
Μάνια τ�ών κiτ'QLνιι.w,
των μο,ύρωιγ, τuνν λευrιι.ών!
Μά"1α ΤΙΟtίί Π()«)ιμη ι{}έ,αι
κ.αιl Μινναι τοιu Χιρ,ι,σ-rοϋ !
Μάνια τοιϋ λ'ΙJΚ()ιu,
τηί, σκ.Ο{)Ι1tωυ 1<ιαιl της όχιiiς!
Μάι1ια τής Γη.ς,
ΤΙων α'(J!tlQω,ν, -rοιίί φωτός,
Μαvα τη.ς ί.σtτοριίας
Κ.CLί τοιυ μύ&οο.
Μάνα
ι τη.ς τέ1φ,ρ,αι:;,
Μιάι\1a. -rου Π.αινοτός !
Κά:θε τάσις εΤrναι κ' Ε'-'<Χ ιωιμιμά-τι
τftς ζωης της ϊlδιας. 'ΑλΜ. δ Κα
ρ,οιντώνης κ:αi δ Κ0ι<άριc16ιrτς συναν
τώνται καί σ' έ\�α αλiλο θέμια: την
δολelφανία τοίΊ Προέδρου ΙKέJwww.
Ό ι<αθiΘνας μέ τόv 't'pooo του.
Σuμιπαθής, σΑλά άπλο1,κος ρομα,ν
τισιμος ό τ,p&τrος, τrov €JΚ'φρά.ζεται
στά <<Χριστούγεννα 1963» του Κιc>
,κόpο6ι,-,ς. <,Θά γ� ,κι,' έφέτος ό
Χριστός», ό."'fiλi:ι. κάπου μαιφuά: κσί
κρυφά, στων Νέγρων τά ψτωχά ,κα...
λίιδια, «χί�λιες φοpες ή άνθρωπ1ά των
άτrολιίτιστων, άττ' τώv πcλιrτισμένων
την ιι<:rο<ία�. Και ο1 Μάγοι θά: ιφί
'Ι'ΟΙJV ()1'\ οφείλουν, ικαλύτειρα, να π&
νε «λίγα ,κ�ιινα -φ ιανrάf,.Ρλλα στου
Κέ.ννειvrrυ τον τάιψο». 'Εν σvνεχειίςι
συμιπΜκετοιι ό ύψηλος οΤκ-τος:
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cθέ 1μ.ο-υ-! Λυπήσο-υ -rούς φονιά.δες
κ.αί -σούς &ήμι.οος ! Τί ΠQωτΙQΙι αύωι
,&,α ιμε-ττα.νιώΟΙΟΙΙW, οοο κ,αινέν,α.ς δεν
ε-ιJ.ιαψε Π,L'XQ(X. κισ,ί 6εν -&α ξέρο-uv τί
να, π,?νν, μηδε κ,σ;l
ά:rοοι.λιογηi!rοϋν
orrα ε-χ:π;ληκ.τ,α Ο'Κο'Ι>λη>'.tα ... )
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την J11αl{)αJδiο-υλεuτ�α ΠΙΟ'\J rολiνει το π.ά
"t'ωi!λJα ΤιQαιγο.οοώΜ�ας.

'5νω ό Καραντώl'Τ!ς, στο <<.5να
ΙΙ<iΟΙΙμητήpι σ-t O νΑpλιιyΚΤΟΙV>), Ε)(Ι()\'Τα'ς
μα του σ,,εpοο
τα πόδια ι«ι; το rmνεv
στη γη αύτη ιι,..cφψωμiνα οοαl. τον σά
π ι ον �ας άέJρα της, ξεσ>rrάει
σ� όpγή, ,σε λύσσα, σε πrε,ριψράΙΑησιη,
σε ορισια:

Κι' ή φύση �άζει να πε&.σi'Υ'Οllψε
JIIQLV �
καί νια. �βόμι<ΣΙΟ'Τ& τα fi'ε� �ν �
ξκ>,υν
ομως α,rrά τα άινύΠJαΙQΚτα. μαις κιιι&,ρ,
νσιν με άόQιαιτια: τιμόινοο
6αwένια κό-χ.κινα κ.αt πράκ!tιιν:αι τψ,άνια
ιδ�χως eΟΟννη
πού �t\JIV' τις ΚL",Qδι, ές μαι;, πιά
νnυν τα Π-εQω)tροφα
κι' α.ξαφτνα σβήνουν τίς μεγάλες ά.Jω�
φά01εις κιι' d.φήνιοιυν mύς Π!ί,lαιμ,απ1ει\Ι
-οοιδες
νά ΠX>ι\JJJiv Juαιμσι�ριά. χρΟΟ!άινt!)ιφαι για
rοιυς νεκ{),Ους τ'Τ)Ι; LστιοQ:ίιας
να φω,ν,άlζ'()V'V τ�ραιγοιυδιιαιτα καί. ξέγνσ�α
ICJl'"OO: Πως τ'{) ιΜJJΧ,ε10
εt-ν:αι δ,ι,χ,ό wυς, πως το αί,�α ταιί (lλ.
λιου πηγε �φι
πως αvοοί {}α ψηφίι010uν οοριοο Κ4-' δ
ηιλιwς ,ΙJ,ά. τιοιυς Ο'ΙΜΊQΙαφέ.ψεL.

π
.. • ,αίιτος 1σηιμα1&eύτψ,ε άόψε, oi ΠJε,
ρια,CJΙΤιi<JΟ� -&α π,ερά.σο'ΙΥV
καί στα μοναχικ.α τα ΠCΙΙ\'δοχεrα, fiα
ξε.νυχτήσιΎυν
π�Υ-οντας, τρώγ()'ντας κ.ι' άρ.π:άζοντ,ας
από τ'ο σrη (},οις

Καiθώς, άλλως τε., το σύνολο της
σuλλσγης του, δλΙΟΙ τα «'θιτειισόδιω,
ΘΤ'\,ΟΟ!Lι εινα ιδειll)C) Κατηγοιρω. Δεν εί
ναι άmόmΑοιιa, γιασε1μιοίί η λιι6αvιοιι,
εwαι ό:ιτ&m.-οια ί'δpωτα, άyωvίαις.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΙΠΟΥΛΟ.Σ

ι,�:

,με την εvyeνη, (1),.λσ_ φθη.νη ίφc,κηρv
κη είιχ,ή:
«'Όμως, -&αρθ-εί καιρός -,,.ιαί ό Ίη
�οος ,δε -!1-α γιeννιέται. 01τη Φά1τινη
τιης Βη-ΙJιλεέ.μ, �μή�e σηϊw iY'QiiW
τα π.άJμφτωχα καλύοωt Κά·ΙJ,ε κ,αιρ
δ,ια κιαί Φάτνη φω11εινη -οο,ϊ; Ν αiζω
ρ.αLΟ'\Ι, ,Ο.' ωνοίξει, άπ' τήν 'Αγά
πη!»

..
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ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΑΣΤΡΙΚΗ ΠΗ
ΓΗ
Διυνα.τή σ>uγ�νησι,ς ιeξWι<.Οlλιου&εί νά
σννέ.χη τόν κ.όσ;μιο μετα την dναrιοοί 
νωσ:ι τής 12ης 'A:itΙQuλuov, 'Κlαιτα την δ
ποίαιν οι Σα&ιιετιwί άστρο.νόμοι Γενά
δ�ος Σ(Μ.Ο!μί110'Κιυ κ,α.ί ι'Κ.όλ'()JΟ\; Καρ
ντάοοφ .σννέΟναι&αιν (.)αδυοσή!μα-vα. dπο
πηγήν roiί Δ1ια1σtήιμα.-rος τ.ρψ,ε,ιtα μα
Κ()u,rήν, έ�γχοιμιένην, κ,α,,:ά π:α,(!Ιαιν π;ι
-&ανότητ,α, ά:πιο λιαγιrκ.α οννα!
Ό ΠΙΟΙμπ.ος -πιρέιrει να εύ(.)ί(ΙΙΚ.ετ1α.ι
άο>τQικΙον σιί\u,αι ΣΤΑ-102, κά
που έν�ός τtης ΠΕ(.)ιοχης τοιϋ ήλιαχοϋ
Γαιλαιξίοv, άλλ' ε.tς t'OOα'IWIJY άJοοισ'τα
όW, ίJχr-οε να γννετ�αι λόγ,ος ΠJEIQ!ί, δ,ι,α.
νύσεως πέντε έwατ�ομιμιυρίωιν έτώιν φω
τός, 1j1ιοι π:εQοι έκ100lμ.πtης των εtς έ
ποχήν άιφάινmαιστα ΠίαιQ(ι}χημ,έ,νηιν. Τα
-&εω(.)Οο'ύμιει\Ια ώς σήμ
, ατα έπανσιλαιμιΜ
WV'tl<Χt με ,σuχνότη1:1α 100 ήμιερωιν,πtρα
-γιμα rοοιί, ΠΙρΙΟ?(ιαιλεί την ,σκέψιν οτί. -δα
τ•α �η κώrοιος VΠJΕQ-γίγας, rooi, {)-α
μετρq. rον Χ;Q<ό.-οιν κα.τα ιtήν Βι6λικήν
άΝαιλο,γί.αν ( ι.χίλια, έτη έν τψ ΧόιΟiμφ ώς
ή ήμέ(.)α. ή χ-&ες έν τφ ού()αινψ»). Πα
τα ?Cάroo�Cl'V άρκετα π;αλαι.αν -&ε ωρLαιν Ι
σί ωοοιμιαnψννόμενοι της έ�ιπτικης
t!�ιiiς άπ.λιαιvείς, κατά 50'' rοερtπ;ου
wατ' ετος, ,σuμπληριίινουν δλόκιλη,ρον
riιν οίl(.)α.νίαιν Π!ερ,�φο�άJ11 των είς 25.
920 uδικά μας ετη_
ΕLς χ,ρόVΟιν δηλ,αι&ή, ΠΕ(}ίπου πεν
τ,απ:λάσιοιν mϋ ύπολογιζομέν()Ι\) ώς δι
CΙΙQQΙΕuσ>α.ντ,σς άπό κτίσεως κό01μοιυ!. ..
Αίιτο το μέγα ΧQ,αι'LΚΟV διάστημα ε
χει άποχ.λη&η, το <�μιSγα ετιος». Αύτο
rορέ.πιει νά εr'Ι'αt το ετ-ος καί dνάλισγοι
αι ή,μ.εραιι "ι(ι(),Ι, αί ιυ ρ,αι τη; {•τάρξεως
που -&έ.λιει η 1j,'},ελε ---ιδιότι μόλις τώρα

στο

195

ΙΟ'Uλλαμ6άνοιμεινι τα μηννμιαιtΟί- να
συνειννοη&η ιμι�t 1μιαις •άlπο τιά 6άί6η
rοϋ ά.πεί,ρΟ'ΙΙ κ,αιί -&εωρ,εί ά.ρκ;εt!ά σ>υ
χtνάς τας ΚJλήσεις ,αύτας J1JOIU ιμας qcfλ
νΘL ·ι<ιατ' Lδtκ.ήν ,μιαις τιριμηνtαιν! Εtνα.ι
&μως, &υνατm κ.α.t1' αιnην να ύ�
χη; Δuατί Ι\χ,ι; Κατα rοο.ιαιν λοιγιικήν
{}α εtχει,1 ή Γη τ;ό Προνόμιvον να 6λα
στήση α.ύτη μόνη τ1ό,ν wίίν τιοϋ Σύμ
π;αιvτ,ος, ά.φί'1οuσα. γ-ύQω της [να lJ.
VO'ΙJ,V, οω6ον άχανές;
Άλιλά, έαν �χη, οντιως, 'λι,
γιική rcηγή έκ1αιμπης •α:ίιτωιν των οη,
uάτοωv, -&.:ι rορέπa "1ά π:ριοέ.ρ,χ,ετ�αιι άπο
�ΠIΕ{) - πΟ<λιτισμόιν. 'Ειμε'iς οι "Ε.λλη
νες ά{)οι,σκ4ι,εi!-α. να λιSγωμιε δια t!Ους
'Άγγ(}..ίΥU<;, 1έξ ,atτiιας t'Οιυ Κυπριαm-υ,
01'L t:t'Qοω1α.ν ω,μο ΚιQέιας μέJσα' σε κα
λύοες, οαιν δ ΣύΥΧρ-ά:rης σ>ιχν,δ�λέ�ε
,�ο ιμε τον Πλάτωινιαι Χ(].\, τιοιύς αλλους
μαι&ητάς τ�ου. 'Αλλα :rοοια εt'Ι'αιι ή σιόγ
χιρισι,ς 1ΙJΟΙΛ.ΙΤΙ0μων, ΟΤ'αν ΠΙΟλύ ΠQ\,V ά
ΠΟ την εΠJΟχήν rοου οι mρωιτό-γΙΟΙνkΗ. lίν
-3-{)ωΠ!()ι ιησα.ν ζώα τιϊς ζ ούγ χ.λ α.ς, o-l
κάτιοικ,οι τοιiί ΣΤΑ-102 έξε.Qε'\ΝQ'U
σΟJV το Διάισtnrμα;
Και αν ήτιο τόσ.ον άνεπτ�γμέvο.ς δ
πο,λιτ�μός έκεί, δ11αν άνεζήt'ει δι,άJλο
γον ύπε�ιαιστημικόν, rοοία ;J-α εL\ΙαL
ή σ:ημειρινη dνάπwξις; 'Εάν, 6έ.6α�α,
�ξαιΚJΟλοvθη να ύπάρχη έ"ι<ιΕLνος δ ΠΧΙ
λ ιη,σμί); κ,α,ί τώρ,α., έαν Ιδtηλαδή στέλλη
πάντα σιήμαιτα, 300ρί τ,ο,u δποuΟ'\Ι Μ
μπο,ρέσ()Ι\)ν να 1φLwυν oi Jtολυ μ,ελλον
τικ.οί μας άJώγο,νοι ...
«Στα,μ,ατα ή άν\),ρω'Π�\rry σκέψις έδήλωσεν δ χα{J-ηγητής η)ς ασ't'ρ,ΟΙ\Ι'Ο
μίαις εtς τιό Παινεπισ,τήμιον 'Α{}η
Υων κ. Δημ. Κωτ1σάκ.ης.- Έαν τά
σήματα προέ.ρ,χοντα.ι απο λο-γι:.ια /\ν
τα, {)α έ.χρειάζεrτοι ,τραιτίστως να ά-
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=αταστΙCΙΙΙ}ή μί,α κ.οινη γλώσσ•α σ�υ.ν
εννο1j.σεως, &t,' d!μο,16.α.ία; «drοο•,ι.ρυ:ιτο
γραφήσεως» της ;ιρησιμο=ιουμέ,τη;.
Ά,λλα �,,ε1χΝ;ει δ κ. κιal}ηιγητης
θα π,ροκ.{ψη τε,ρCΙΙΟΙ'τLα δ-uσκ.ολίια. �Ε
στω στι εγινεν ή ε;t{Ιιψ η κ,α,ί έτ'ακτυ100ιή1Drη το ζ ήτημα. ιτής γλώσσης. 'Αιρ
χίζει πιλέο-ν ή �μιετ,α.ξύ μκις τηλεrοιmt
νω,,Lα. δια άιw�ιμάτιου. Τα κ.{,μω
, τα αυ
τά ,με-τ,αιδ{ιδοι\Ι't"αι με την ταχύτητα τιοϋ
φωτός. Ή m;ιώτrη εtδησις π.οιύ ·Ιtα έ'Κ
πεμφ-1)-η αJtO την Γην, {}ά φ&ά,ση clς
τον συνοδοv τ,οϋ «Κ1\rοrυς»
ε.ΠΗtα
άπο χ�νικ.όν διά,σ>τημ1α 11 έτώ-ν. Οί
«κάt1Ο\Κ.ΟI» έ·ιυείi\ΙΟι {}α αΠiα.ντηισουν δια
τού ί'δίοv μέκrου κ.α,ί ή α.rοάιvτησiς ιτων
{}ά ελ-11-η είς ήμας μ,ετα 11Jα.ρέλευσιν
11 ετών. Έιrομένως, '{}ά χρειάlζω-ν11αι 22 ετη δια να γίνη μιία «σύντ:.ο
μος τηλεπικ.οινωνία.» ,μιετα.ξύ μιας: Τ'ο
χρσνιwν διαιrτημ,α. των 22 έτω'V δια
μίαν άπ.λην έ.ρώrrησw κια.ί άπά,vτησιιν,
εtναιι μέγα''Η 6,ραδ-ύτης της έπικ,01ναι
νίας {}ά και&ιστ� 't1TJ"'I σ>νν&ν,νόησw dιν'υ·
πόφοQΟ'V. 'Αλλά, αν ζητή•σω;μεν έπι
κ.οινω\\ίαν � την πηγηιν' ΣΤΑ-1(}2,
πό-τ�ε {}α πά.Qwμεν την άπ.ά.ντη:ι�ν; Ου
τε ή�Ι.Ιk,ίς, .ούτ,ε. ή έ1ΌΟ1μένη, ουτε ή με
{},ε.π,αμένη γε.νεά. 'Αλλά έκ.εί.νη πιού
{}ά ε.λ{}-η επειτια. ά:mό... 5.000.000 χ()ό
Υ\α φωτός! ...
'Ώστιε, μέ"Ι'ει μόwν ή ίκ-αιω1ω,ίησις
τ<Ο'U ά.ν{}ρώΠΙΟ,υ στι δεν εtναιι μόνος...».
Σχεωιως ήρω,πy3η ό έrοίτιμος 'διι 
ευ-/}υντης -rοϋ 'Α,στρονο,μ,ιΚι()ΙU 'Ινστιι
τούι10υ κ.. Γ. Άδαιμόπ;οw.ος ;αιl ά
πήγ[iη,σ.εν:
ι.Μέ,χ,ριι ill('o όλίγοιυ,
συμφώνως
προς 1i1ν {!�εωρί,αιν τοϋ Τζήιvς, έ.πwτεύ
ε-m στι, το rολαι,tηt'Ι.κόν μ,αις ()"οοτημα
ητο ,μ,οναιδι'Χ,()'V η περίΠΙ()/\) φwαδvχ.ον
εις τCYV -ιιόσ.μκη, δι..ότιι έ&ε.ωρείτο ώς
άπ;οτiλωμα σ-υγ-,ιρού.σεu�ς δύο fγλίωιν,
περί:ττωισιν rοού ή σταιτι,στικη δuαιπιι
στώνει ώς σrοα.νιωτάτην. Μέ την !,σ,χυν
της &εωρίας α:ύτης, ζήτη.μ,α. ύπο,(}έ(J'ε
ως ύπ:ά.ρξεως πολιτι,σμ,οv ε!.ς άλλον
;uλJανήτην δεi\1 ητ,ο δυνατόν νά έγε.ρ
θ-ιϊ. Σή,μιεριον, ομως, bvι.ί<.()ιατοϋν lίλ
λαι {}εωρ,ίαι, συμφJ1νως ΠQ<>ς τας ό
ποιας οί πλα-νηται πρέπει νά εlναι πχ>
λυά(}ι-&μ, οι. 'Άλλωστε κ.αJ, τα τηJ.εσκό
πιά μ,ας δει;ι.νύο'U!V, στιι με.ρι·ι..οί. έ·ι. τιίΊν
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πλησι!ΟΟ'ti ρ.ωιν π:ρος ήμας άιστi,ρ,ων, ο
πως ό ά:στήιρ «&1 Κ'Ι}')tWυ), ΠJειQΙ,6-ά.λ
•ΜJ/\'11αι ώοο �α,vήrτ�ας, σννεπώς rι -1>-
π:αρξις �ανητώιν &εωιρε, ί-οοι δε&αιtα.
'Αιλλά, έ.νω δεν ευσιτ,(Ι){!�εί roλh:YY ή άν
τίριρησις δια την ϋπα.,ρξιν κ,αί lί'λλων
κό01μ,ων μ� Θ"J:λι:,.γον ζωήν, δέ-ν επειτ�α.ι
οtίι rοιαύτη ε{νCΙΙι ή πηγη ΠiO\J �
ιια,•αι,• οί Ρώσ1οι. Πι {!�αι\ο'Ο'V νά π,ρ,όκε.ι
�{:ιι περί σ�μ,α.'Τ'Ος με ε{διος o:φ'U')'i!.l,O'Ϊi,
ΟΠ!ως ,σuμ&CΙΙίνει με τοιύς οοτlέρα�ς μ,ε
ταιδλητης ιλάiμψεως, α;υmί δε οι σφυ
γμοi. να έξελήφ{)ηΟΙαν
ώς σήιμ,α.τα. με
,
τα!δίJδόμε.ναι ά:πο λάyικά 5ντΜ,

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
'Ειν τφ μετ,aξύ, στας 18 Μ,�τωυ,
,έπ,ρ.αΎ,Wτοrοοιή./!η εl\ιας νώς ά{!�wς ε!.ς
την ερευ.νσ. 'tΙΟϋ Δωσrτήμ,αιτο.ς, με τη,•
εξοδ,ο, έ.νος Σοδιuεπmϋ άστQοινια'Ι}t101\J ά
πο 'ro ,σκά,φος κ.α.ι &ννχ
, ά 
μnι1ί:π:α1ro)
λ
λα έξόχως �'UΙ\CΙ.Qσιlα01ΤLΚΟσ&ν,τ,α
(QUQ
σm -χά,ος...
'Ητο ό άντι,01μήΙ\ΙΙCΙΙQχος 'ΑJ.έξιος
Λεάναιφ, 3(} ετών, μέιλιι.ς 110,ϋ mληιιώ
μαιτος τ,οϋ δια.στημιΟιΠλοLου ΦΒοισχόιντ
2», ,μ,ε κυ&ε.ρινήτ-ηιν τόν Πάiβιε.λ Μπε
λάγιιεφ. Το καιτόρι&ω,μα,, κ.wηιματο,γρα
φη1&εν ύπο των ,σvσ-,ι,εuών των ΤΟJΟΟ
{)-ετημέ.νων iΠΙί -οοιϋι δ ι,αιστηιμιοσιwοωυ
κ,αιl ,μ,ετταιδο{}έv δια της τtηλrορά.σ1εως
'
κια-τέrολη,ξε τ.ο-υς -&.εια.τάς της rtηλοο()ά
σεως εL, ς (}Μ)ΙΙ/ τον κό'Ο'μ-Ον. Διά m;ιώ
ττyν φοράν, εtδον [ναι ανι\}ιριωl!WV, έ
ξελ{}-όντ1ί.ΙΙ έκ τ,οϋ 1διιψυψΌQΌυ, 'Vα αι.αι
(.)Τjτιαι έ.λJω&έιραις dς το Δώστημα εlς
ϋψος 480 χιλιο,μ,έη_Jων, &,ώ την Γην,
με τιην ιδίαν lίΝwιν ΠΧ>ύ maaς Ιδ,&τ,ης
ε.rοιχ•ειριεί 1<1α;ΤlάJδ�σ�v1 Πιλησίιοιν τη.ς ά�
της. Ήτιο μ,ία. Lσ>t'Ο{)ι,ιη crτιιγιμ η δια
την ά.v\}ρωσ(.όιτιηt\α.
'Από ολοιν τον κόσμο brτάλη,01αν
σνγχα,ρητήQΙΙ.ια πιρος την Σ.οιδuεΤΙ'κην
'Ένωσιν, ή δπ:οLα, μετρισφQόνως, έ
χαιρακτή{!Ισε τό έπίrr,ευγμά της ώς cιν{
κην της �'Qωιπόιτη ΤΙΟς». 'Ι·δ�αιιτέ()ως
αξι,ο,σημε@τ'Ον ε{νιαι 't0 κεψε.VΙΟΙVΙ δηιλ,ώ
σιως τοϋ ΠάJπα. ιΤψ.ώμν - εLπεν δ
Παντtψη ξ - τοιύς f)Qωϊ;ι.ισύς άιστQο(Wαύ
τια:ς κ,αJ, τοιύς έmσrtήμον,α:ς, οι δ,οοί,ο,
vλοσrοιούν τό CLΠ{)Κ)σδό·ι<.ητοιν κ-αi ,ιολμιη,
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Qό'ti(lrt'()ν κ.α'ΟΟ()&ωμ,α. Έκ.ιwά.ζοιμε.ν την
έλrοίδα ο.τι δ ιέπυt:ευχ &είς ά{}-λJος {}-ά
lνισχ-όση τοος dιvrl}Q(l)Jci.VQιυς δε.αμιοvς
κ.αί Μ Ιδώση τηv δννατότητα εlς τ1rν
iiν'II-Q,ω.rnov να λαιτρε{1σ>η δtα μuαιv ά-<ό
μη φ<)Qοάν -rov wυρά.νι.ο:ν mα.τιuω. � Ας
,e:ί,χη{),UJΙμιε.ν 11'.Qος ΤΙW "Τψιστον δπως
ή ΊWΧ,νολογική π,ρόο•bσς κατα.στήση τον
�ρωπον καιλ{•τιε.ρον χ.wl πιλέιοιv, <'.ΙJW
φα1σισηκ.ον, ώστε ν,α, δυνη'{)ή νά ύπη
Qετηση τά t.δαΜκά της εtρ,ήνης και
της ενψ,εQως τού συναv,tιρωποv τ,ου.
ΟΙ «ΔΙΔ ΥΜΟΙ»
'Απο την πλευρά της 'Αμε.ρικης έ
πΈτιελ&σ{}-η ετ�ερον 6ημ,α, ειιuσιης σιιοv
δαίον, αν χ.αί λιγώτ'ε(}Ο έντvπ:ωσια·,<.ό:
'Η -χαιτα 6ούιλιryσιν έκ μέρο υς tων ά
στρινναυτωιν ,μεt'α<οο,λη της ΤΙQΚ)χιίi;
wϋ mλιο,ί,ου. Καl την έπετ-έ.λεσαν στας
24 ΜαJρτίσυ οι 'Αμε(}LΚ.αιVQί Γκ,ρ ίσομ
Κ'αJί Γιάγκ εL; <4δίJδυμονι πτησι.ν.
Ί -1 με.t1αιοολή τής τι;,m,χιας τοιυ δLα
στημοσrλοιίmJ u.π:ο ελλειπτικής είς «Πiι
,ρί�rοu κυκ.λικην» έrnετεvχ-θη τη 6οη
&είι;ι άνασχετtκωιν πυ(}αύλωιν, δια τών
διοοίω.v ιέιμ�ώ-&η 1i ταχvτη; του. Οϋ
τω το ά.ρχικον περ,ίγε,ιον ·,<,αί απόγει
ον τ,οιϋ δ�αστηιμ,οπλοiου των 160 καt
225 χιλωμέtΙQων,
έ,μ,ειώ&η είς 156
1<ιαιί 169. Εlναι fι ΠQώτη φιο,Qα είς τάς
δLΟΙΟΙtημLκά; πτήΙCJ!εις, καίr' ην διιαστη
μώnλιοιο.ν δ<δηΎείτ�αι -ωrο rού rοληρώ
ματός τιοο.
Ή έrοι t'Uχί1α του έγχε�ριή1ματος με
-οοιοαλής 11Qι()'χιiίς χ,αι(}ετίζεται εLς το
dκ,ρωtήριοv Κέννεvτυ ώς μέγα ιτιεχνι
;ι,αv ειιί τ,ευγμια.
Θα ά,ι()λ.,ου-&ήσονν δοκιμ,α,i, έξόδου
ιbι<ο το πλ,οιίον χωιριlς σ>υνδιετικον
1<ια.λώδι,ο,ν κ.αί κιι11,ή01εως τώιv d
•σt()ΙΟ!Vσιιτών δια άwμικών Jt'ΙJ,ρ,αύλων,
επ&ιt1α ραν-οεοοιϋ t:tς T<J Διάστη:�bα, '(Jt•
νεργαισία ει; την έγ,(/α.τά,στασιv στα
-6,μώv κιλπ. π:ρ1ι,1 έ πιχειριη./!ή ά.rο6iϋα
σις r,l.ς κώrοιο ί:ίστ,ριο, ίσως την Σε
λήνη. 'Ώστε, τα έπ:ιτε{1ΎΙ,�ατα της
Σσ&ετικ.ής 'Ενώ.σε.ως 1<ιαi των Ήνω
μΘV<ι>'Υ Πο.λιτε ιών ειν,αιι χ.ρήσψα 6ή1μ,σιτ1α σtον rδ W δQόμ,ο...
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ΔΩΛΟΥ
Το Πiέριαισμα τοv Μάιρλον Μ.ιιράνrrο
άπ:ο ττι ν 'Αr!Jήνα ά.πετέλεσε μια l:κιιιλη
ξι, για ολους. 'Αw:ιμέη1ε-rο δτι ό δι,ά
σ ημJ:)ς ηΟ<οrοn1ώς {}-ά έφέ,ρετ�ο σάv «ί>εν
τέττια). KCJJt φάvrr,ιιε ί¼ας κ.αJλλιεργη
μέ,mς α. v {!, {} ω π: ο ς. 'Αλλά έσημ,εt
ωσε μ' εuχαριί.στηιτι bπ/ σης οτι 6ρ έ !!η
χ.ε rίνάrμ,ε,σα σ' 'Έλληνες δη,μ,οισισγ-ρά
φους, rοού δεν τον έρώτη-01αν,.. ιτιt σα
Πi(ΥΙ}V,ι χuησι,μοrοι�ί, τi φιλ.t:νάδες εχει
κ.αt σέ ΠΚJιό πλευρό κοιμiίτιαι, άλλα
τiou ε!J,εοον ειρωτι1μ,αιτα σια6α,ρά, γενι
)(J()V άνΟρώπtνυυ ενδι,αφiρ,υvτυς Ώσ
τ-ι\σο, έξέφρΟΙΟΙε την m,;ι,,ψι του για
την γενική χ.ατάrστ�οοι τ1οιίί κ ο ι ν ο υ,
rοού άπ:οτεi\.εί μέQιΟς εwι; φαύλ.οιυ κύ
χιλου.
«Τά ΠiQ(Ηόντα κ.α.ί, (}\ ε1δήσ&ις ιιmε - εtναι δLε{)rνώς άντ.α.λλάξί,μα.
"Λν κ,ά,τιι Ο'\!γκλιονισηκο συμ,6ή στη
ζωή μιας Ο'ΤΟ.(} Οα εtvαι πιο ένδιαφέ
ριον άπο τίι τιί εχει να πή ό Χ. Σάσψι.
Το ά μιε(.)ικι<ΙΙΙΙ\.ΚΟ -&έιαιtΌQιΟ, ·,<.αί ό κ.ινημα
τιογ.ρ;άιq- ος άνηιιι,ετtωιιίζουv το ίδω
ΠJQό6λημα. γιατί tούς ά1tαιΟ'χολεί τό
χριήμ,α ".\v ijμo11YV δωιλωιμάτης η ε
νας χ.σ,λλιερrγηιμένος i:ί·νfl,ρω.,rος f\ tm
στήμ
ι ωv η άρχ;αωλόγο,ς η κάrοως ΠiΟύ
'6-ά εtχε κάτι το σημ,αvτικο νά ιιη μi
σα ά:π.ο τον Τύιτιο,, δεν νκ,ι,ιLζω πω; {)ά
είσαστε μ,α,ζεrμέν,οι τ6σιο,ι έδω. 'Ίlρι&α
τε y�ατί εtμαι ή{),οrοΟ'ιός. Αίιτή εuωι
ή ιμ,ΕΙγάλη δοο,αναλογuα άνιάμεσα στο
τί έ,,:)ιαφί ()'ει ,ί�,, κό01μυ καt τί εlναι
σημαντιχο για το 0'1J'Ι"Ολυ καi τ[ εtνιαι
σιιu,αγτικ 'ι α"Ιο από·ψtως χρηιιάτων».
"Ε!δ1ειξε μιά αίχοvμενικότητα, δτ,α.ν
άπήντησε σ' έρωτ�'}οεις για τον Πρό
εδρο Κέ,"''ε11τυ:
.Μrοράντο: Για τlw Κέν,vεvτυ πιστιεί•ω
Οτι αν ιlχε ζ11σει {!,ά ).!JΌΟQΟυσε να εfχε γίνει σ,π,οιjδ>αίος α\<&ρωπτο;
χ.αί
σ:τ:οι,δαίος ΠΙρόε.διριος. Κέρδισε 1:1ίι;
καQδιέ; κ,αί τα πν�ίψ,ατα πιοιλλώv ά.ν1!-ρώιιων. Τον συ1ιάηη01α μό'Ι'Qν μιά
ψ(}ρα άλλα ΠilσΤΙε{χιJ Πως ολ.,οι, μαζί
tO'U, χά.οομ,ε κάτι. Το ϋτι ήταιν 'Α
μεριι.χ.αvος •δεν εlχε σημ�ασια. Θα μ
ι ιιο-
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ρούσε ν,α εΙ"Ι'αι Κιwαιδός, η Γάλλος,
f\ �ΑγγJ\λJς...
Μία φωνή: 'Ή 'Έλληνας.
ΜΠQά.νt10 ( έιtL'tψ.ητικά.) : 'Ή Το-ϋQ
κ,ος, η Κ α{J-oJ.ικ,ός, f\ Έ6,ρα.ϊ:ος... �Ε
�ι ομως πο τέ δw {!-α ,μά.'!t!.ιJΙμε τί {1-α
γu,•ότ:αιν κ.αι. τL {!-α πφσέφε�ε σrον
Κιόιη.οο.
Στην l.ρώτrtσι πως 6λ.έ:rοα. το μθ.
'Jvσν 1'Ού κ.ό,οψ>υ άιπήνιτηο,ε:
-Δεν νομίζω δt1t, εχ.ει ΚJCΙΙμιμία ση
μασία τ�ελικά.. Μι.ά 1μέ,ρ,α: ή Γη {!-α
σ-σC!ij.ΙΙ<!fτηiση. Θα ε.ϊ<(J,αγη σύμφων, α με
rούς έπιστήιμιο"Ι'αις η Μ ιδ�λιαφοινήσω
με ,δ [νας τον αιλ"λχχν-. 'Ή οπως οι δει
νόσαυρ()(., δeν {!-α 0111α{!-σϋμ,ε αξωι να
ά,vn.μετωσιi-σωμε τίς απαιτήΟΙεις της
έξελίξεως. Δέ.ν �ω 6α{!,ειες φιλσσο
φικες η -6,ρησ-ι<.εVt'ικες π;εJΟΟΙι{!-ήσεις κ,αί
ή Π)�() σημαιντικη ,σ1tιγ1μη στη ζωη εΙ
ν,αι ή mαφίίσια .στ'ιιγ,ιuή.
Τέλος, t:U!Όε δ't1ι τ<> χaqότ.φ> για
τοιν αν{!-ρωπ.ο εΙv,αι ή �αιξιά.

«ΓΙΟ�ΚΑ - ΒΕΔΑΝΤΑ»
Τη.ν 11ηιν Μ,αtου ώμίληο'εl,, εtς την
'Α,ριχαvοιλο-γt,-κ.ην Έ'τ'αιριίαν δ Ίνδος
κ αι&r,γrητης της Φιλοοοφ�ας Σουά.μι
�α Βαχαινά.ντ1α τοϋ τά,γ;ματος τοιiί
Ρ ιαjμια'ι<.Qlί,01ναι, ισtυγ'γ'Qlαφεύς κ.αί έκ.6ό
της �ρlι<Jlδικ.οϋ, ΟΟt\ς - ιμιε"tiCΙΙζ'\J σ..λ
- ,εχ Ύ ά ε ι σ '6ιλι.α. {;ί.ς την
λωv
.
ιειι, Q ψ
χ
Γκιτα ·,c.αί τας Ο&rοιwι,σά.ντ, μέ Μμα:
ιΓώιγικ.α; - Βt:00ιντα ιστηγ -κ.αι&ηιμε
ρινη ζωή». Ή διάιλιεξι.ς Θ)'\,νεν είς
-σήι,, ά:γγλικήν, αινιευ μεταJφΙριάΙΟ'εως.
Τόιν όιμιλητ-ήν, οοτις έγε"Ι"VήιΟη το
1914 Κ'<Ιί �υι&ύνει �α ΣφιΥά.ριον
Ί vδοrι.,ϊ,Ο'μχ>ϋ (!!τ'η Γαιλία, tέ.νmε,τ-αλιμέ-

νιος τοv τσ1γματος Ρ.α,μ.α?<ιQίισvα δια την
Εύιρώ>ιτηrv, �α�σεν δ Διε-ιι,&υ-ντης
Γριαιμμάτων -rοϋ '� Πwδ-εt
ας κ.. Γ. Ιwι,ρ,νοm-ος, ό δrοοίιος εtπlε
περί.που τα &ξ-ης:
Το "°'1ηισκιωτικ.QΙ,1 aw{hpal όδηryεϊ
ειί.ς ένότrη,τα, άιλλα κ:αι εLς �,λιηψυς
πιολέιμοvς, δπως ύ,τηρ,ξ.αιν ol {}ρησ:κ.ευ
τιιmί. πόλφχ>ι. ίΕtς τηιν Ίνδ:(,αν, μιολονότι ποJ.λαιt ιε[ναι αιί ,&ρ,η�σ:χJείαJι κ.α!i
τα ιδόγ;ματα, δεν σημεuοιίιταL ,οο,λφι,
κον μέmς. Διόη wcάρχιε,ι hκιεί &ι!&ό
ταmν {}QηΟ'ΧJευ:τtκοιν α'ύσt{)ημα ')(Ια,ί rοί
σ τις οτι, 5πι.ο1&εν -ι1ώrν .πιοιχ,ίλωιν ¾,η
σκ.ευιτ,,-κ.ων δο1ξ,αισ,ι,ών, � έlνό-της,
π;αιγκό.σιμwς {!,εότ, ης, -της δπ;οwς ε'ΚΙ(j)\) ά1σιει.ς εwαι αί {)<ώτηrτ�ες των δια<Ρά.)ων
{!ιQηοt,ι,ευτικανν δοιγιμάτων. Συν.ε:rοώς αt
{}ρη.Ο'Χ,είίαιι εΙναιι διδ,οί mρος W)'VI κ.α.-6-ο
λικ.ηv, dιριήv,ηιν κci ένόιτιηαι, ,nρος τιηιν
άντιίλη,ψι.ν της ικ.αι{}αιι-κ.ότηιτος
τοv
Σύμ:π,σ:, tτος.
Ή liδέα τιης μιας fiwrt1ηlf'()ς, τιης
δ:πιοως έιχιφQιάισεις ετναι διλοι
οι -Ι}Q.ηί,
όδηιγε, ί' εί.ς τηιν Wέιαιιv δτι &λαι αι. {!1εο
ισκε�αιι εΙνα.ι κ.α.λσιL, Ιδ·ιότι oΠUO!ltε'V' α.ύ
των διλ.ων -ίm.ά,ρtχει δ π�αιyκόφuος μο
VΜί,Κ-Ος Θειός.
'Ανε.φέQ{}η άκο,λχ>ιύ,&ως εlς τη,ν, Ρtγκ.
Βέδα. κ.αt -rηrv Βεδάντα, ή δσrο.vα: φi
ρει τiι μ,ήινψ,α. τ>ης ένι\ιτηrαις τιη,ς ύ
πάt)ιξιw:ις � εί.ς τ�ηv π.α.γtκιοq.uι,όιτητn
της {},ρηί(J"JΧ.εως, διπ,ως τη'Ι' έ.κ:ήρυξαν δ
ΡCΙΙμιαr,ψLσ>οοι :χ.αί ό Βι6εκ.ανάντα. Ό
�ν.σ.ς, 61.α της ιtδί,αις τοο -6-Qησ,κιεί
ας, άπευ{!-ύι\,,ε-τ�αι ΠQ<>ς wν ίδιον '6'εόν.
6α1σ1,W\Ι δίδ:αιγμα• της
Α1Χt'δ εwαι
ΒεδάV'tlα χ,αιί. το'ίί Ραμακ:QW'VΙ(Ι..

ιτ:ο

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

'Ο ιατρος Σδάϊτσερ εώρταισε την 90ην επέτειο των γενε{}<λίων
του. Σχσλιάlζοντας με φίλους του τtς πολιτικε'ς εξελίξεις' που εtδε
στη ζωιή του, είπε :
.
- Αί επαναστάσεις κόβουν τα κεφάλια, αντι να αλλάζουν
τους ε γκ,εφάλους ...
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ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ
ΤΠΟΔΕΧΟΜΕΘΑ με άγάιπ.η τmις
νwυς σι,ν,δ.ριQμητrάς, 31!Ού έ:ν�εγQαιpη
ι�αν με ,ro Π!Qιόγρα,μμα τσϋ 1965: 'Έ1(,
Πt'ωσv; 50ο )'ο, έσrί της &ιο,ικης <1υιν
:δQΙΟΙμης, �αι. άιντtt μ,ό.ν.οιν 30 δ.Qoc. έ
τησf.ως. 'Η «•σ'U�η ίιπ.οδοιχ,η.ςι -Ιtα
ΕΩΝ
tσχ,ύστι γιά τ�ά bμ,Μσματα
ιι:ΜΙδιQιοlμιητών μ,έ,χeι τέλους Ί<Υ\J'\Ι,ί,οιυ.
ΕΤΧΑΡΙΣΤΟ'DΜΕ τους κιαιλους
φ!.λαυς '00-ϋ ΙΛΙΣΟΤ, mv t"δwφέ()
&η,σαν διά την έγγρα:φη νοο:ιιν <1υν
δQιομητ.ών, κια-&ως 'Κ,Οlι έκ.εtνους, ΠΧ)'\)
ωrw.ινν -/Ίδιη την Ο'ΙJ'V<>Qψήιν των &ια
το -r,Qιέ'Χ,Κ>,ν lτ�ος. Μας �ρ.α.ν ση
μαιν1'ικ.ή b11ί,σιχυσι. Παιρακ.αλιοϋμ,ε κιαιί
τ.οvς ύπιοιλοίrοο-uς νια α'ΠJ()στ,εi,λουιν την
�ννδQΟμή wυς ΚιαJt ύrοε.ν&uμ(.ζ� δτι
οι Π!αiλαιοi ο>ΙΝδρο,μ� ί}φείιλοuν μό
ναν 50 δ,ρ.χ.
ΕΙΣ ΟΣΟΤΣ bνδιαιφέQΙWtαι. να
,σιιψαι]ληQώισιουν τη!\' σ>εΙ.QάινΙ t1ωιν', ύσnεν 
-&ικμίι'ζομε &τι ή t1ιμή t1όμω,ν rσαιριεJ.,6όν
των ετών εwαι 50 διρ,χ. 'AJJ..α, τόμοι
� 1962 -imάlQIΧ'O'W μόνιοι\- χωeί.ς
το τ:εινχσς <0 25. Με.u.ονω.μένα τεύχη
� 1956-1959 (Νο 1-16) διεν
ύΠΙάιQχ,ονν. 'Ε>π.ί,σ,ης δbνι ύπάQιΧJΟιυ,v με
.μανω.μέν,α τ�εύχη ο 23, 25, 29.
Ο ΠΙ'ΝΑΞ «Αtώ-νι.ος Δ1είιrονος>(1με
τtας ιμ,οQ,φάις tών ίJ&ιΜ'ών μ,ε.γάιλων
{)<ρησιw.ωιν) στέιλ.λεt1αι dς πάντ;αι έm
-&υμΌιίίντα άντ1, 10 διρχ. ανιευ έπι&α.ριύ,ν
σεως -rοιχ . ttιλιίw.
ΕJΜΒΑΣ'ΜΑΤΑ •με αιχ. έπ.ιταιγήν
εLς τη.1\1 �ιεν&νν01ιν,: <4Κω,σ,την Μελισ
σα,ρόαοοuλον, Δ�τ-σιαινί.ο-υ 6, Ά,&ή
'\Ιαiς 122ι. 'AΠJ001tk>Wαιt με τρ=εζιτι
κάς έπ:ι-mγάς -1\ t:νrrολάς μας &υιcmο
λεόοινν. α ·�άφεrοι κ.αι&αιρα ιτ:ο
ύ-&υνιn.ς mυ
όνομια,mτ;ών-υμιο -χ,αι, ή διε

άτοοιστολέ.ως. Πί.ο-αι άΠ:ο το άΠόΚ()μμ.α
της tπιτ.αγης να γρwφεται λ α κ ω
ν ι κ. ά δ ίλ.όγος της ά.π.ο,ο•τΌλης τωιν
Χ ρημάιταιν.
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ,rοϋ ΙΛΙΣΟΤ', Qα
γαιτΟΟΝίοο 6, Τ.Τ. 122 (Π.λατ-.Κλιαυ
{Ι,μωνος), ε1iναι w,οικιτά κάι&ε π.ρ.ωt
10-1 κ.αi ά:τοοιγεύ μ.α.τα μό-\1()(\1 Δευτέ
(.)α κ.α1t Π.α.ριακrκιευ-η 6-8.
ΔΙΕΤΘΤΝΣΕΙΣ: Οί σννδe,οιμη
ταιt π:ου άJ.ιλά.ζ<Ο'\1V διευ'θ'ννσ:εις η 6λέ
π:οον τη διεύ-Ιrυν<1'ί τtους να άνα.γQά
φετια:ι λανΟιtη.ιιέV'Τ]', να μας εiδοσοοι
ονν άιμ.έσrος.
ΒΙΒΛΙΑ: 'ΌΠΙΟιος έ111ι-flνμεί να ά
-γορ<ΙΙ<Jη 6ι6.Ηα άΙJΟΟ τ•α άιΙ"ια,φ«Q,όμε-νσ
ε!.ς "t'O'\' τ.ι,μοκ.α'tαιλια γοΙV πωJ.ιοvμένων
εtς τ�α Γ.ραιφεια μαις 6ι&λίων - διότι
δεν εινaι ε-ιίκ.()λ.οιν να άΠΙοιστέλλω,μεν
l1,J,;λ,σ, 6ι.6λCα - .πΙQέreει να έμιΜσ>η με
-τ�αιχνδQtσ.μιχ.ή έπ.ιιt1αιγη τ-ο ά'ΧΙ{)Ι,6ες άιν
't'ί11ιμιο,ν tωιν 6�6ιλίων π:ού -6-έιλει, άν.α·
γ()άψωι\1 είς το άπlι\,κ.ομμα της bα.τα
γης t10υς τί't'Ιλιους 'Τ'ων 6ι6ιλίων. Θά τα
λά6η άιμ,έ,σως. ιΧωιρ,lς άΠΙΟ�1λην τοϋ
dντιτ�μου δε,ν d,rοστέλλιwτα:ι 6ι6λία,
διόt'ι Ιδ'εν ειναι δυνατόν να τ.ηιρ,αννrοι
,λαγCtQιαισιμαί.
ΕΠΑΡΧΙΕΣ : Ζηr.οϋ,μ.ε έκ των
ιΜδιρομητιΪ}ν 'ΑντιΠiQ'()σώπiοιuς ε!.ς τας
ε1110ι{)χια-κάς πόΛJεις -1\ κ,αi ε!.ς το έξω
-σερικιόν. 'Όοοι έπι1Jνμιοϋν Ι\Ια ,συνερ
γαισ& ονν με τοιν ΙΛΙΣΟΝ κιαι να τον
6οη&ήοο'ΙJν είς το ερ,γον τ,οιυ 10α,ραw
λοννrαιι νά μας γΙQάψο,υν.
ΚΤΠΡΟΣ: 'Αντιrορόσ(.ι)'Π)()ς τοϋ
ΙΛΙΣΟΤ ,δι' όλό-κληφν την Κύπ.ρον:
Βu6λι.οπωιλεί,ινν Άντ. Στw..ιανοϋ
Λειμ.ε 01ος--Κύιcρο'ΙJ

..
ΙΛΙΣΟΣ
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ΚΟΣΜΟΥΣ
ΡΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΟΤΕ-

Έγ,y.,σ;τf.ιλειψα.ν το σά.Ώ,",Ηνιοt\' ενiδυ
:μa οι χ,α.λ.,οι φίλοι wίί ΙΛΙΣΟΤ κα.i.
Π'Υευμ,αιτικοι α'\'8QαιΠΛJι :
'Εξ 'Α�'}ηνων: Γεώ (.}γLο; Κατσυφος,
Κωνστ. Τσαλίκ.ης, Εύστ. Θωδω
ρότcοuλο;, Λίντα 'Αρ,Lστέως.
'Εκ Βόλσυ: Ζήσης Κριαη'\ρας,
ατρό;.
'Εξ 'Ι-&άΧη;: Ίωάν-yης Παtζη;,
ατρός.

ι-

ι

Έwίση; απε-&ή�μησε ό
Φα;ύδων
Καρκάλης, στήν ρόδινη ήλικία των
26 ιέ.των, 1σπϊοι•δα1στης της Β�m·νης,
κ.α-Ιtως ηταιν ετοψος να ριφ,Ι!η στον
έrοιστημογι-κο -καί π;γευμ,ατι·,<,ο στίδο
της :τ,ατρLδος LLας, -1!-uμ,α της ιiδυ<J'ω
π,'ymυ Υόσου. Στήν μητέρ,α tlU'IJ, αγα
ΠΙ}τή ιμα; άlδελφή lΊΙαρίκ.α Κ αρ-.ιάλη,
η:δη ισχυρ1Ί άπο τήv φιιλοσιοφικ.ιi Ι'>ι
•διασκ•αλία της Θοοσοφίαις ν' άJνηy.ιρ{,
οη σωστα τό πληγμια, ή αδελφι,,ιή μαις
συμrοα,ράστaσLς.
Καί ολ,ο-υ-; αυτούς π,ού μας αφησαν,
για μια νέα Π()ιρf.iί,α 0€ Χόσ,uους φω
τεινότ•ε.ρους, συνοGJεύ<()'Ι)ν αί πλέον α
γ w!},α,ί μ,ας σ-.ι έψεις.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ πού λάβαμε
Ό Αιών, Ό Κόσ:μ,ος της ψuχης,
Πιwα'&t1ναιια,Δwδεκ.άτη 'Ώρα, Σφi.γξ,
Πελεκάν, Σvγχ,ρ,ο.νη
Έκπ,aίδευσις,
Φωτεwο<ί Όρi.ζοννις.

-
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ΒΙΒΛΙΑ ποi> λάβαμε
Π αύλ()'\) Κ uρuαιζη: Π EQL.σιu:λmyή, Β '
�Έκδαιη.
'Αvuρέ,α. Κια,ραvτώνη,:
Έ10ειισόδια.
Ποιήμ1α>t;α.
Δuaλεχτης Ζ,ευγώλη,-Γ}J,ζου: Ό κύ
κ,λο; των πι.ΚιQ<ώιν ώρών. Ποιήμ,α
τα. 'Επίσης: �ο κύκλος της άγά•
ιοης. Ποιήμ.αιτα,.
Κούλη 'Α.λέ.π:η,: "Αν&η ά,,r.ό ξέινιους
nή.ιrους. Μεταιφράαι:•ις 111οιημάrrωιν.
Κ wν. Καλιλuαι: Κέ.ννενw. Διάλεξις.
Λσυκii Λινα.ρά: Γι.όγκια. Διοκί,μι.ο.
Φ. Φάιft,μm;οο: Βασ�λιειιος δ Γ' ΟtΚ:Ο!U
•μιενιχ,ος Πα;τ,ριάιgχη;, έλευ-ΙtΘQ,Οιti
κιται,·. Ά,"<ΧτυΠΙΟΙV Τεκτιον. Δ•ελτuου.
Δuον. Μαγκλ4,βέ,ρ.α: Οί δημόσιες σχf. 
ΟΙΕiLς IJ!t'<> Ι{.ρά:οος.
Πέ11ρσυ Όλύμ.;υισυ: Ό εί�σιτός αLώ
�. '0.λk>,){.λή.ρ,ω.<rη. Π.οιήμιαm:ι.
Κ.ούλη Κάe1η1: 1ια πόρτα σtτο χάος.
Πm111μια<t1α. Π ικ.ρ,ο •CΡΧJm:άδι. Μυ-Ι}�ι
στό(.}ημα.
Μανώλη Πράt1σικ.α: Μικ.ρα :π;ε,ρ·ι{}ώ {Ηι<Χ.
Π οιήιμ,α>tΙα.
Δημ. Kάυo{)IU(.Jlα: Άνδρi.αις Βεζάλ.
'.Θλιεγεϊ,ο,ν.
Σ,τέ,ργ. Σ-κιαιδα.: Β{Υέχιειι. άδ�ά){.οπα
,στον ·ι.άιμπ,ο, Ποιή,LLατα.
Γωύλuας l\Ι(Ι()Κάκη1: ΊΟΙΠlWLαι. 'Dαξι
δLωτ1ικές έντυπ.ώσεις ,ε,ίς ιrολm.ελη
εκ.δοσιν, με 56 φαιt10γiQ<Ι!φLα,ς Ά
ραι6ικων τε1μ,ενω,ν, μουσείων, ά,ν�α,
κτόρων, y,ΟΙ11()-ικ.ων μητροπόλιεαιιν

κ.α.
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ΓΡΑΦΕLΑ ΊΟΥ Lι\ΙΣΟΥ

ρανατσανιου 6)

ub 50 hω
Το Κλειhι της Θευοοιrιυς
Στη ιωρu τιίJν Γuλαζιων Βυυνιίη
\Ιι:.λετη t-τι της ΣυΗιhήσιως rίh 50 b, μ
Ll ι_ι ος την i\Ιύψιι,
r-.Ιετc. vσαρι.ωο η
Ι,ιίρμu
δcμ
Οί Διδυσιuλοι ιuι η \τουπος
ΙΙ Κειι_ιυμμεvη ζω11 ίν τqJ Τcιτιη ιομqJ >,
� Ζ /Η\ ους "T()ll L< 1'1)nυ,,
() \σ rριιος hοσμο;
lϊJ ΦύJς της \οια:;
Ηcοι �ν ίξοριcι
ΦιίJ::; σηη \τρα-το
2.τu -τοbια του ιbασ,ωλου
Το Βασίλε.ιον τiiς Ευδαιμονιυς
Η l Ι η γη της Σοιr ιcις
\�λτιυ, \στι.οος» Ι ou 1 <1-η 1 \) ·Η �,ιrιcn
lJ Ομι}, ιαι είς 'U ;αι HJ34
10 Οuιλιω ε.ίς Ο ,<αι HJ41
ΣτίΊ ;ιισιιοι ,άνω στ11 ζωή uας
ΕλΕυθε.ρια, 11 αρ;ή ;ιαί τό τι/Ιος uh 60 δε.:ι
l'ύ σηιιειωματι1 ι_ιιο cνος i\Ιύστου
Τά Έλε.υσινιu Ι\Ιυσ111ρια
δεμ
\lητις ( Το 6ι6λίο, τη:; σοcrιας)
\11οιρυψισμος ιαι \Ιυστιιισuός uδ 25 bεu
ι.ιδ !Ο δω
\J ε λ ε τ 11 μ υ τ u
ο lησους
U Κομ 11της ιθιατρο ιδεrίη )
«' \y11ωστψ Θεψ»
[[εριιλιους Έϊιτά cr ιος - Δωιηρυξη Ο.Η Ε

ρ;.
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6(J
20
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10
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10
10
30
10
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10
20
20
�Ο
:30
25
5()
75
50
50
50
40
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30
20
10
10

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ1 ι<ΙλΙΣΟΣ» Τοιιο ι 1CJ5G - ΗJϋ-! fιαστον ι.αρτυb 50
Οταν προκειται δι' άποστολάς ει:: το ίξωτιρικοv, τα από δρχ. 50 και
ανω έπιβαρυνονται μέ δραχ 10
'Αποστειλατε το άvτιτ ιμον, δια ταχυδrομικης έπ ιταfης, είς την διιυ
θυνσιν Κ. Μελισσαρόπουλον, Δραγατσανίου 6, 'ι\θήνας ( L ΖΖ), άναγραφοντες
οπισΟεν τοϋ άποκομματος της έπιταγης τους τιτλους των βιβλιων που θελ εη
Θα τά λαβετε είς την διευθυνσιν τοϋ άποστολεως της έπιταγ1ϊc:.

ΤΙΜΗ

ΤΕΥΧΟΥΣ

ΙΛΙΣΟΥ

ΡΑΧ.

10

οτήv ύrειά οου•••pέ ού(ο uαpnO ��:: .:::�:·.;�:�

τό άποτέλεσμα τώv όyδόvτα έτώv πείρας της φίρμας Καμπά •.. Οuζο Καμπά
διπλης άποστάξεc.ις ! Στην έξοχή, στό σπίτι, στη θάλασσα, είναι μιά ξεχc.ι
ριστη άπόλαυση yιά δσοιις ξέρουν vά πιοϋv ... Μιά εύχάριστη εκπληξη yιά
έκείvους πού τό πρc.ιτοπίvουv .. Οuζο Καμπά •. Είναι τό ξεκίνημα κάθε yεύ
ματος.Οuζο Καμπά .. Τό όπεριτίφ, πούθά δώση κέφι στη συντροφιά σας ..

άnό τό 1882�Ι<ΔΜ. Π Δ

