�t,fYNA-<t>Ιλ<>S<>ΦIA-T�XNJ4
ΤΕΥΧΟΣ 46•47°Η

ΕΤΟΣ 11 °Η

r· IIVTO το TEVXιJI
11 Η' ΣΥΝΑΝΤΗΣ/1,' ΤΩΝ ΑΘΙΙΝΩΝ
ΊΌ JJΑΓΛ.ΟΣΜΙΟΝ ΘΕΟΣΟΦll(ΟΝ ΣΥΝΚ1ΡΙΟΝ
ΤΟΥ ΣΑ.1ΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
JJPO ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Δημ. 'Ιωαννίδη
ΒΙΩΛΙ 1 ΕΥ ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ
ΤΛ ΖΩΑ

Κρισναμούρτι

και ό "Αγιος Φραγκ'ίσκος

1101Η111ΑΤΑ 1/αλαμα-Παvλέα-Παναγιωτούνη
ΛΠΟΚΟΜΜΛΤΑ ( Α. Τσιριντάνη, Ι. Μ Παναγιωτοπούλοv, Άγγ. Τεeζάκη, Κ. lllοvσούρη, Πάνου Σπάλα)
ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Σημειώματα Χeίστοv Ριζοπούλου

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

'Η Ίοvλιέττα τώ-v Πνευμάτων

ΧΡΟΝΙΚΑ ( Στι) Σαντορίνη -;j 'Ατλαντίς; Β17ματα προς
τή Σελιίνη, αγνωστη έπιστολή Πέτρου προς Φί
λιππον, κ.λ.π.)

ΙΟΥ λΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1966

ΤΙΜΟΚΑ Τ ΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
11') 11:,1L'\Ω'\ ΕΙ�
Η

1-'

\ ι

Β 1 , , �, t � \

·11 e D � ι 't

l,\ ΓΓ-\ΦΕ.Ι\

rσr

I.\I�Ol' (\r,,,,t('Ι<(\ί'ι ι,

lΌ l\Ι

:-,; τϊj: 0 υ '\JCf"cι. uδ. 5ι) (\ ιι
,,_
�>_ι
T'�J1 J',_ι)ιι:ιι,11 l3ιιι_ \ιΪι\
�τ 1 1
\{,- - τη fιι 11�1 : Σι ,'f δηJ ω_ ιiδ Lι() διιι
lf ,ι, τ 11 ;\l,ψ,, ·

Δυ•

l ι)

)(1�1 Ι_)� Ιl
l\ 11 ,ι ιJ
Ι ι \,�. ,J ,ι 1 0• , ,Η η '\ιι,ιι-τύ_
δ ιι
1 l ]'- -, ι 1,·u· 1·η :::ωιι έ1 τ(1 l\ '�1·ι1 ιι�1
\/ _ '[''

Lι ΙL' ,
ι'

!,

'1,'

ι,

,.

c'
-1 r ι - 1 _ L ι J
'- ....,, , ΙΖ
1 ι1 -\
\ 11 Llc
L • L,'

Κ. , -

L

'

••

1, 11 Ι Ιϊi L, 1 ( 1

/, ,,_,- Ηιι( ιι 'i
1 'c•,J, . \[ ι, τ
1\ Ί[:-1 ιr · •ιιιι ϊι·ι·ι

':ι,

j)

/, ,

Ψι,(, ,'Ι

\

1

L'

ι)ι -τι:\Ο ι ,ί,
1

ιυ

() _\οτ11 ιι', l\ι ι,ιί,Ι
3U
llι ,,, , ,ιcι, 'L'U T1j\' Π ι_, _ιi1ι•ιτιιοτ� 1 τιι
1,, Ψιτ,1- \�ι,,
,,'Ι
Ι,),,ι· ,, r • ,, ι
1U
Φ,
1 ()
1 \' \ 1 L ! 1
1 .J Β I
T'J Ει•:Υ:••:Ιi I ι
.'U
11 J 1 ; 1 "Ι rit � >r·,ω(1
\ ,·,,,, .\ι, ι-J- ΤυΗ 1Ι J 11'Ι,;
,,11
.!'t)ιι,,'ιι ι_ U,'ι]l_),1
50
1 ΙJ () ιι, 1.ι ι- 'Ο;ιιι ] '1- 1-1
Ι' 111,ιι.,ι, '1 ,ίιιιιι r,(I το Ttlo ιω Ι,U () ιι ' 1
� ,. , ,1.•-:ι,_1ι 1,, ·,, ,,τιι .ωιι ,\ Β ,JΙ,ιστ 1·11
'111
1 , 1•:ι' ,,_1,ιυτ ι ιυ L
\\:στου
;Jιl
Ι ,ι Ί ι L'' ί, ι \!ιο rψ, 1 ι
δεrι.
50
\Ιίι ιι
( ΙΊ'ι fjιυιω-;, τη; οοφίι1 0 )
· \ τ0ιι ι·ιr .οιιu χυι l\lιστιιισω'ι ,-ω :! , ί) JιΙ
\[ ί: ί , r 11 ιι α 1 α
ι'iί) ΙΟ δψ.
(10
Εισ•1 /ωyη στη (:) 0-οσοq,ίο ( D' ιχ.δοση (ίναιι(), ·)υ ί) μ. 70
() ωιιηιι \ η)
() 'Ι 1 1001
30
Ί) lυ,111,η, (Θ-11 (ι'ι ι,' ι7J,·)
2ί�
\ 1 '«! η, ι θ•ί:J,,
] (Ι
![ 1 tr 1 <ιι\, Ί τι�ιίιrιο \ιιιιηιη,, IJ ΟΙΙΕ }()
1 ιι ί ι, 1,ιrΟ11:ιιJ μ,ιrι,·c,ιτιι.ιΊτητυ: φΟου 20

�ο

c,

r 1, ι,�
ill Ι'ΙΟ\Η.ΟΝ -1\ΙΣ(J,;:.,, Τι, ι1ι 1'1 !
,, "] υι, ι;ι
ι , /<::_,ιrιι ίttf:\')t �-,η ,.,.,.r_,� δr,αι [;Ο
()
() {,\' "\(� Ίz 111.t Jι ιί ( )Τ_,,_ι
Τ' ι.·ι ι 1/.,J\', τιι ?τ, •'>ιιι
ι ι
. ι. 1 ί1
τ, Ι r,. ,ί,1 ·ι1 ·11
ο, ,ι 1)
,\'-ι τιμ,1"\' ι)ιιι f'J/ ι', (:fJ; lι'.·,ι·
(Ι'((J.· )j
ι Τf\'\ι bιπ1
\ τ ,_-, �- , ι �
ι,11\),τ ,ι I fι''
1 (.·f I ι.τσ \', 1 ( , ΑΟrι\''1
\\ �Ι .. ·
(} ')',!)' (ι"Ι•ΙJ."'(()(J
, ' r- (Ι
, ιr !
r /1', J l,.i. ι.Τ
1\ ,.. c.r.:ιτ ϊΤί .... IJ TLT tJ1 .- τι,J'.· r)ι(J)H,J\
1' .. 11
{Οι \Olv ιι,ϊι (1"((('!11)/HJJ" ττ,- {,τιτrιγr,Τ
ΟΙJ TfJ Ι ( ( ,ί- τ;,
J

ο·

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΛΙΣΟΥ ΔΡΑΧ. 10

ΔΙΜΗ ...ΙΑΙΟ"' ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕλΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
Αραyατσανίου 6 <Πλ. Κλαυθμώνοc;>, οροφοc; 6oc;, ΑΘΗΝΑΙ - 122

ιευΟυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
'Επιμελητής ϋλης ΧΡΙΣΤΟ Σ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟ Σ
ΕΤΟΣ f1ov

*

Ίούλιοc; • 'Οκτώβριος f966

*

ΤΕΥΧΟΣ 46 - 47

ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ

,
�Η κατα0τα01ς
'
προ της Δη μ J ου ρ � i ας
ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Πως ε-yινε δ Κόσμος - εχει
άρχή, θα εχη τέλος, ποια και πό
σα είναι τα αίτια που τον δη
μιούργησαν. Το αίτιο η τα αίτια,
πού τον εκαμαν, ε1ναι μέσα στο
Σί,μ;ιαν η εξω άπ' αυτό. Αυτα
και αλλα ζητήματα προβάλλ9νται
για λύσι και άποτελοίίν έκείνο
πού λέγουμε: προβλήματα κο
σμογονικά.
Στα προβλήματα αυτα παίρ
νουν θέσι διάφορες φιλοσοφίες,
θρησκείες, ή έπιστήμη, άλλα και
ή έσωτερικη παράδοσις.
Κοντα στα τόσα, δμως, κοσμο-

γ.9νικα προβλήματα, το προβά
δισμα, θα έλέγαμε, εχει το πρό
βλημα για την κατάστασι προ
τής δημιουργίας τοϋ Κόσμου. Και.
για το πρόβλημα, ακριβώς ,αυ
το ε1ναι σήμερα το θεμα μας.
Στο πρόβλημα τούτο, δπως και
σ' αλλα κοσμογανικα προβλήματα,
οί γνώμες διχάζονται. Προβάλ
λονται δύο βασικες άπόψεις. Με
ρ ικες φιλοσοφίες και θρησκείες
πρεσβεύουν δτι δ Κόσμος έδημι
ουργήθη άπο το Μηδέν, δτL
προηλθε άπο την ανυπαρξία,
«έ κ τ ο ϋ μ η ο ν τ ο ς �-
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Ή έ:τιστημο,ιΥ.11 θεωρία δέ,•
:ταί c, νΗ θωι στό ζ{]Τηιω αιrτό.
Καθι;J; δε fχrι γραψΗ Τ(;J(' α τε
λευταία Υαι δ Ρομ:τερτ , Ο::τεν
χ άιιιερ, ό :τι•ρη,ικο::; φυσικό::;, 11
έ:τιστ11ιιη ΟΗ,ψΕί τον Κuσμο G(L\
ίσταρι-z.u φαιΗΙιιε,u :τοί• ΕΧΗ ιl c, 
χή. Κuί ϊροσΟεηι δτι για την
κατuστασι :του :τ(_)Οl)'/ΙΊΟηιε τη::
δημιοι•ργία:: 11 i:τιστηιιr, δι:ν γ,ω
ρ!tcι. 'λλλα συστ11ιιατα tχουν
διατι•πι;JGΗ U\τίΟετη ιηοψι :τρό::
την ϊι_ιιιη1 uι-με,η: τφ ι'ηοψι τη::
άνι•ϊαQSίu:;. 'Ότι δηλαδ1Ί 11 δη
μιουι_ιγω του Κuσιιου, ,j γεΗσι:;
του ::ε t•ιιϊα\ΤU::, ϊ(ΗJηλ()Ε {!ϊΟ /U
τuστασι ί•ϊuψηΊ ιυι όχι ι1ϊό το
::\Ιηbι\. 'Οτι ό Κuσιιο:: εγινε <<f Ι
ι ου
τ ο;,>. Τφ ιl,τίιηψι,
uυτη σι•ιιιιΕ!_)ί:οηuι δΙ f:: -:;ί ί'σω
Τf(_)ιι.r:: ϊΙΙ(!ΟΜσcι:, u ιιχιιίc::; Υαι
, cl;Hf(!t::, ιuί 1) ι1(_Ι χιιίu [Ι λφ ιι.η
i'σωπι_ιιιη :τιι!_)uδοσι::.
Την :τ(!cι τη:; δηιιιουργίσ; του
Κuσμου ιυτuστασι, οί διύφοροι
Έλ)ηΗ::; Φιlιισο((Οt, ίισ'Η ι1,i'γαν
σ' έσωτc(!tΥf:: ΣχοΙε; 11 11σcιν έ
:τηι_ιωσμf\οι ι}ϊό τφ ί'σωτε(_)ιι.η
γ,ίί>Οι, τ�ιν
lιφQύσα\f Llc δι�
, ου::; η
φιψου:; u ιιιΟc,α:: του:: Ο(_)
με συμGοι tί'f:; ι:ικόνε;. Τψ έΟΗ;J
ι_ιησυν δr σάν μία Υ.στύστσσι ύ
:τσ(!ιτ11, ιιωο σηΊν ό-τ-:;ία ίί,τι ιω
τιJπι, εξrδηl (;)ο η σηΊ Φί·σι, στu,
Κυσμο, 1μο uνει.δ11λι,η'>, «λαν
Ού,ο,'>, χω(_Jι:; μορφ11, uι.ιορqο, χω
ρι:; ιδιότητc::, σέ uτuξίσ, «δυνύ
μει».
Την iσι,JTFQlY.ll\ αίιηΊν 11,τίλη
ψι ίίτι τίποτε Ι'>έν 1Ίιιπορεί νά γεν
' ηΟη άπό την uνυ:τσ(Jξίσ διετύ
πωσε γενιΥ.ύ ό Δηιιόιριτο:;. 'Έχεt
διcισωθη τό ΠFQίφηuο άπ6σπασμά
του: «Μηδέ, lι. του 1111 iί,το; γ!-
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\'Ηαι, μηδ�' ει; το μ1Ί ον φθείρεται>'.
Οί 'Ορφικοί, τ11ν πρό της δη
μιουργία:: ί :ταρκηΊ και άνεκδήλω
rη rατάστιισι παρομοίωσαν μέ
αυγu, με τ1Ίν περίφημη ι:ικόνα
του:: «τό κοσμογονικον ιοόν». η
λαδη, δ:τω; μωα στο αί,yο τό που
Ι ί, :του Οά {κκ')) αφUf1 κατόπιν ά
:το α ι•το, f ί,ι_ι ίσκεται ανεκδήλωτο,
ι1λλα σέ ;ιατ άστασι ί παρκτή, tτσι
rαί δ Κόσμο; πρό τη::: δημιουρyί
υ::: iμο ί :ται_ιηό:;, άλλα άνεκδ11λω
τιι:::.
'Α:τό τό <,,ωσμοyονικόν ωόν»,
ίη,α,, t\γηκαν δί•ο π(Jάyματα:
{:δ 'Εuω::: 11 Φιι,η:::» Υηί «ιΊ Ν ί1�»,
hηΙιιhη δ ι•ο οι σίι::: ΠCίll fκαμαν τόν
ΚuσLΙΟ. Ό 'ΗJ"'Τλιηω,ικό; Πuιί
ι.1 ο:; ί-χΗ γ ιι ιί.ψΗ σχFτικά ίίτι «Ό
Όuι,1Fι1::: lχρησιμοποίησι ηΊν πα
ι_ιιί.στιισι, τιιι•την, ότι fξ ΙJJσυ ΠQΟέ
rt'\'f' δ Κιmιω:::, δπω:; προκύπτει
το ί,ιΪ)Ον tι< τοίi ιιιιιυ·>. Άλλοϋ δέ
ιίγcι δτι τό αι•γό τιίJν Ό ι_ιφ χι'ί)ν
f(\{Jl τό 'ίbιο, μr fl',fΪ\O πού δ
Πlυτων �Ιεγι «b,, δηλαδi1 ύ
"'Τιψχιη. <ΤuιΊτιιν τό τc Πλάτωνος
ιιιί το 'Ο ι_ι φιιόν ι:Jόν». Ό
ί':τίση::: νειπΙ ατι,η 110::; \ωιιίσκιο;::,
δ ηΙrυτυίο:; Σχολύ ι_ι χη:; τη:; Νι'>
:τί (ΙΤ{Ι)\ ιι.η::; Σχοιη; τι'ί)ν ΆΟη
,ι'ίJν, σi σχόλιιί του γιύ την ιί
ιι1,υ α υηΊ τι'ί)ν ΌρcrιΥΙΪ)ν, rχrL
γ(_)ιίψrι ίίτι μrσα στο αύγο των
Όι,φιιίί1ν ί,πϊιιι χσν -- «υί φί,σι ι;
τοίί rί(J(_)Ενο:; ;ιοί του ΟήλfΟ::; καl
έ, μι' σι:ι πιιντοίων σπερμϊιτων το
πι ϊ1Οο:;:>. Ληλαδ11 δτι σηΊν προ
τη:; δημιουQγία; τοϋ Κόσμου κα
τιίστυσι υπηρχαν άνεκδήλωτοL
οί τί•ποι τιΪ)ν μορφίίιν, ητοι f1 μία
ούσίυ uq:' ένο; και τό πληθος,
1] ϋλλη οί,σία άφ' έ>rέρου, που
1

1

1

ε

1

u,
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,συγκρότησαν ϋστερα τον Κόσμο.
Σχολιάζοντας τούς 'Ορφικούς ό
Κλήμης ό 'Αλεξανδρεύς λέγει
για τον 'Ορφέα δτι παρομοιάζει
το χάος, δηλαδ11 τήν προ της δη
μιουργίας κατάστασι, με αυγό,
μέσα στην όποία επικρατοϋσε 11
αταξία, <<το χάος ώφ παρεικάζει,
έν <1 το πρώτον στοιχείον ην 11
σύγχυσις».
Οί Πυf1αγόρειοι ελεγαν πώς 11
κατάστασις πού προυπηρξε τοϋ
Κόσμου δ�ν ιciχε άρμονία, αν
τίΟfτα μ� τον Κόσμο πού ηταν
άρμονικός. Γι' αυτό δέ, κα0<ί)ς
Ηγεται, πρώτος ό Πυθαγόρας
ώνόμασf το Σύμπαν, Κόσμο, δη
λαδή τάξι, για τ1iν άρμονία που
επικραηί μt'σα σ' αυτόν.
Ό Κόσμος εγινε «δι' άρμο
γη:.:;» ,δηλαδ1i μi ηiν τακτοποίη
σι ουσιών ποί, ησαν πριί>τα σt ατα
ξία. 'Επάνω σ' αυτό εχει σωθη
να άπόσπασμα τού ΠυΟαyορfίου
Φιλολάου πού δίδιι τον όοισιιό τού
Κόσμου σαν άρμονίαc;' <:ισ�ι γάρ
άρμονία πολυμιγέων ϊνωσις και
δίχα φρονεόντων συμφρόνησις».
(Γιατί άρμονία ε1ναι 11 ϊνωσι;
των πολυποικίλων και ή συμφω
νία fκείνων πού χουν αντίθΕτες
ιδιότητες). ll'Jλυποίκιλα είναι τα
ατομα, εκείνα δέ πού εχουν αντί
θετε:.:; ίδιότητες είναι τα ατομα
αφ' ένός και ή αλλη ουσία, ή συ
νεχ1Ί:.:;, αφ' έτέρου.
Ό 'Ησίοδος, ό θεολόγος ποιη
τή;, σηΊν θεολογία του ώνόμαί:ε
ηiν αταξία, ηiν αμορφη ουσία,
πού προϋπήρξε της δημιουργί
α:.:;, χάος. Προσθ{τει δε δτι άπό
τό χάος γεννήθηκαν ή Γα.7α και
δ'Έρως. Ό JeanRicl1epin
της Γαλλικής 'Ακαδημίας σηΊν

ε

r
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'Ελληνική Μυθολογία που εγρα
ψε λέγει δτι Γαία ε1ναι 11 καθολι
κή μητFρα τοϋ Κόσμου και 'Έ
ρως αρχή κοσμογονική, δύνα
μις ελξεως. Ρ r ι η c ι p ί u m,
καθώς η'1ν όνομάζει. Δηλαδ1Ί και
ό 'Ησίοδος παραδέχιται δτι ό
Κόσμος γεννήθηκε από κατάστα
σι άταΕ,ία; ύπαρκτή, ποί, τi1ν
τακτοποίησαν, ηΊν ιϋαλαν σ� τά
ξι, οί δυο αρχές, σαν έξΕδηλιοΟη�
, ,
σαν απ' αυτη.
Ό Έμπεδοκλης πάλι ηΊν ύπαρ
κηΊ κατάστασι πού προηγήΟη
της δημιουργία; ηiν ονφάt,ει,
«σφαίρον>>. Προσθiτι:ι δε Π(ί)ς
δ,τι ύπηρχε μiσα στο σφαίρον,
δεν παρουσίαζι ποιότητα, ουτε
ύπηρχαν μ�σα σ' αυτό ε'ίδη. Γι'
ωΊτό, ηΊν κατάστασι τοιϊ σφαίρου
αποκαλεί «αποιον» και «ανι:ίδιον».
Μiσα στο σcrαϊρον δεν ί•πηρχαν
οί δυνάμει::; ;τοί•
, χαρακτηρίtουν
, "
, Ι{,οσμο, Η.1 ξ ις και απωσι:.:;.
τον
«Φιλότης>> και «Ν Είκο:.:;>>, καΟώ;
τι::; Ηyει ό φιλόσοφο;. Δηλαδ1Ί
η,τι ί•πη()χε στο σφαίρον δ�ν ε1χε
ίκανότητι; και δυνάμιι:.:;. 'Η κα
τάστασίς τοιι 1-]tO αΗκδ11λωτη.
για' την
'Ο 'Αναξαyορα:.:;
'
' προ'
της δημιουι:ιγία; κατάστασι εχει
','ράψει Οτι ΟλΕ; οί Ουσίες εκει
μiσα f1σαν άνακαημiνε:.:; και σέ
ϊιταξία. «Όμοϋ πάντα χρήματα
ην».
Τi1ν κατάστασι αυηΊ και ό Ρω
μαίο; ποιητ11:.:; Όϋίδιο;, στις
<,Λrιταμορψώσιcι;» του, τ1Ίν χα
ρακτηρίζει σαν «άδρανη και συy
κεχυμ{νην ϋλην». (Rudιs indige
�taque moles).
Για τό 'ίδιο αυτό ζήτημα δ
Πλάτων εχει γράψει δτι προ της
δημιουργία; υπηρχαν τα «άρχέ-
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τυπα», δηλαδ11 οί <<ιδέες» ανεχδ11λωτες.
«Ίδiε;» αποκαλούσε δ Πλάτων
τού; τ{•που; :τού χάνουν χαl δί
δουν το σχημα στί; μορφέ; μέ
σα στον Κόσμο. Καl αφοϋ ηλθε
δ λόγο; για τlς «ιδέες» τοϋ Πλά
τωνος πρέπει καl εδώ να σημειώ
σουμε (ίδέ καl Ίλισον, τεύχος
26ον 'Απριλί.?υ - 'Ιουνίου 1962,
σελ. 135) δτι ή λέξις ιδέα ση'-Jν
αρχαιότητα δέ,• ι:lχε η1ν σημασία
τη; «εννοίας» που εχει σήμερα,
uλλά η1ν σημασία τη; έξωτερι
κη; οψεω; κάθε πράγματος, δ
δέ Πλάτων την χρησιμοπι:>ίησε μέ
τr1ν σημασία τοϋ τύπου της μορ
φη; τοϋ πράγματος.
Στίς αντιλήψει; αύτές πού έ
ξεθέσαμε σήμερα για την κα
τάστασι πού ύπηρξε προ της δη
μιουργίας συμφωνεί καl ή Ίν
δική παράδοσις, πού την θεω
ρεί κι' αύτή ύπαρκτή. Καθώς εί
ναι γνωστόν, ή Ί νδική φι) οσοφία
την ουσία του Κόσμου όνομάζει
«Βράχμω>. Για την κατάστασι δέ
του Βράχμα προ της δημιουργί
α; χρησιμοποιεί τον δρο «Παρα
βράμ», πού σημαίνει το «έπέκει
νu του Βράχμα». Χρησιμοποιεί
αχόμη Χαl τον δρο «Βράχμα
Ν ιργκούνα,> πού θα πη «το μή
έκδηλωμένο Βράχμα».
Μ' δλα τ' ανωτέρω συμφωνεί
zαl δ δρος «Φύσις» που χρησι�
,
μοποιουμε
για' να' εγ,φρασουμε
τον Κόσμο, το Σύμπαν. Ή λέ
ξις φύσι; παράγεται απο το ρη-
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μα φύω που θα πη φυτρώνω. ·Ό
πω; δηλαδ11 απο τον σπόρο, ού
σία ύπαρκτή, φυτρώνει το ανεκ
δήλωτο μέσα σ' αύτον φυτό,
τσι απο ύπαρκτή αλλά ανεκδήλω
τη κατάστασι εφύτρωσε 1Ί Φύσις,
ό Κόσμο;, το Σύμπαν. Καl στην
a tu λατινικη γλώσσα 1Ί λέξις
ra παράγεται ώτο το ρημα
nascor, :τού σημαίνει γεννώ.
Ή εικόνα τοϋ σπόρου ώτο τον
δποίο φυτρώνει ή Φύσις δμοιάζει
μέ την εικόνα των 'Ορφικών, που
είπαμε, το «κοσμογονικον ωόν»,
ώτο το δποίο γενναται το Σύμ
παν.
Καθώς λοιπον καταφαίνεται,
απο δσα εκθέσαμε, ή 'Εσωτερικη.
παράδοσις δίδει λύσι στο κοσμο
yονικο πρόβλημα για την κα
τάστασι πού προϋπηρξε της δη
μιουργίας καl άπο την δποία ε
γινε. ό Κόσμος. ·Ήτο κατάστασις
ύπαρκτη καί ανεκδήλωτη, λανθά
νουσα. Μια κατάστασις πού την
χαρακτήριζε ή αταξία, στην δ
ποία δέν ύπηρχε ή άρμονία, αύτο
το χαρακτηριστικο τοϋ Σύμπαν
τος, τοϋ Κόσμου.
Οί λατινομαΟείς φιλόσοφοι της
Δύσεως του 18ου αίώνος την ά,
λήθεια αύτη την {κφράσανε καl
την εβαλαν σάν προμετωπίδα
στην κοσμοθεωρία τους μέ το
γνωστον επίγραμμά τους δτι ά
πο το ανεΧδήλωτο, το αταΚtΟ
προήλθε ή τό.ξις, δ Κόσμος.
«Ordo ab Chao» ελεγαν, δηλαδή,
«YJ τάξις εκ τοϋ χάους».

ε
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Εύnμερία
_\έ φο6άμιιι τό «ΠουΟενά>> και τό <(Μηδίν>> άφοϋ τώρα είμαι «μηδ1:.ν>>
και πρόκειται άπό η1 μηδενική μου Οεση νά έξέλθω.
Μα; φοδερίζετε μέ πολέμους πυρηνικούς.
::-�Ιας άπcιλ1:ίη δτι Οά γίνουμε τέρατα.
τώρα δπου είμαστε 11Οικά τfρατα
δέ σας πtιράζει αυτό, ώ κτήνη άνΟρώπινα, ώ ανθρωπίνη uΟλιοτης;
Πολύ τιμώ τού; ' ρχαίους ίγυπτίου; πού δίν καταδέχΟηκαν
μ' άγάλματα και διακοσμήσεις νά στολίσουν τούς Θεούς του;,
παρά συμϋόλιζαν ηΊν ύπομονη των ύπάρξεων μί τό ίερό ϋόδι,
μέ ψάρι, μί τό φίδι, μί οργανα ζώων, μέ γαστέρες,
uκόμη γιατί παρέστησαν τή διαδοχη των ούρανων
μ' ενα π1:.λώριο κρόμμυο.
�Ιήπως ε'ίδαμF λοιπόν κάποτε τό Θεό καί τυφλωΟ11καμε
μέ σκοτεινέ;, κι ανεπαρκ1:ίς όράσει;;
Κάποτε μΗά τ11ν έκπύρωση της γης 0' αρχίσει
του έπουρανίου ανθρώπου 11 περίοδο;,
δταν τό κτηνο; θα [χει έγκαταλειφΟεί.
Τότι:. Οά ώριμάσουν οί συνθήκες ζωης και σ' αλλου; :τλανητες
τ11ν προκαΟορισμένη ωρα τοϋ Κόσμου,
- ά γεράσει και ό ηλιος και τότε θ' άνεδοϋμε
νά περπατ{1σουμε τι'-Jν άπλωσιά του
φωτισμένοι άπ' αλλους f\λιου;, όρισμένου;,
εω; δτου συντελεσθούν οί κύκλοι
της σωματικης μας άρμονίας
μέ μια σειρά εlδώλων,
ενώ παράλληλα οί θάνατοι
θά μας ανοίγουν νέους απειρους φλοιούς
.ι:ης θείκης άπεραντωσύνης.
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ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Ό θάνατος τής κόρης
Γ ιωρ.ζω ι.ά.τ:0,7. μJσ:.Υά , π ού δc Ι -:ά ςερου /

άι λο•.

\ y oj :cy_ώρ.σε; άπ' :ή ι ά y κσ.)η,
\τ. -:ηι ΙJ.'fY'J.Ι r, -:oj ΠΙJ.,ι-:ός-τφίι τη; Ζωrι; -:ό κσμιy
�c ρ.Εη σ: ΙJ.Ιpο y.,:;ι t'J μ'J.; μc κορης αγ ιό σχrμ'J.,
\ ;, οj Εει.ώρ.π:; •1υzή ) εJΥ.ή σα Γα) ΙJς.ΙJ;,
\τ: τiι y'J.ι ήιη -:i; ά ιυτ.,:;ρξ.α:;,
Έ ιο.ωσε::: τφ<ϊ,-:7. -:� ν ω η μcσσ στr; yrι :; τά βσθη,
\,. Ι(ι":fι , ά ιεpy η θωiι Ι.'J.ι οιχως /O'J Υ.'J.ι Π?:θ'Υj .
Πc:p7.δ. τ.ρω : οορεθηΥ.ες �σθε ισ. σ ά ιiιι ια μcρη,
}-._,,,, μιι;ι. ι +,μερ-:ι σΥ.ορτ: σε ,.. ευκή εγγοοο)ι&:·
Ic1. τ.ριι -::ι-:ω•σrι::: Υ.σιειο:; -ο ycρι,
k-:ιί στεμμc1. πρι ι π)ουτίσ-ης _ 'Jσ.ι ιq,,
Η μοίρ'J ·r1ρθc -:-r, )6:μΨ η σο J ι?:ι. yό•!ι η
Κ-:ιί yσ.θψες Υ. ά);σ�ε; οu.ιη .
:Κι σ.Υ.όμ &ιεοης cισ σκ7)οπ6:τι
Τ rι σιι:ι. 'J τr1 ι τερά.στισ, τη Ζωή,
}\ cγ /Cζ ιρ /Ο ()/ 6) CJYOι· σ.)) !Χ τφοτου C lrJ μά τι
7. σ σι-: ιρ•σr1 Ύσί τ-ρο-:οj ιίι. σc yι:ι.ιδε•Jι rι μ c1. τ. ιοή,
Η Mo:p7. ,,: Εεpριζω-::ιε, μ-:ι.ρ6.θψες Ύ. 7 ι π άι ι
Μορ:.ιηι cπ 7 ρε ς 6.))η.
� \)ι η σι ρ.66-:ερ η μ,:ιρ�ή με τ.. ό σο;,,χ στοι ιδισ,
Κ'lι ι Jι ιος γι JΥ.ο τάρσξες :rς ι ίμιης τά ιcρά.
Άι ι' ομως πρι ι σ. ιο.c ης, τ,χ φτερcι.
Γοpγσ. γι'J. μ'l;tpt ιά -:σ.ξεtciιι:ι.,
'Η Μοίρ'J. cΥ ά.p:.ρωσc το πέτ-:ιμ ά. σου,
Κ'lι τ.cθ-:ιιες, Y.t iιο•y_θα'J.Ι άιι ο ι Ο'Jρ-:ιιο ί μτ.ροσ-:6 σο•J.
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" λλοι ούρcι.νοί κατά.6α.θοι καί ά.σϊιγκριτοι, κ' έψά:νης,
Στά νυχτωμένα. μά.τια. μα.ς όλόψωτη παρθένα!
Άλλ' δμως πρίν νά κά:νης
Τήν εύτυχία. μια.ς κcι.ρδια.ς πού είχε πλcι.σθή γιά. σέν'Υ.
Τής μοίρας ήτcι.ν fι βουλή,
Καί σ' εοαλcι.ν νά. κοιμηθής πά.λι βcι.θειά. στό χίίψ'Υ. ...
Ψυχή, ποιό σχήμα σέ προσμένει ά.κόμcι.;
Ποιός κόσμος τελειότερος, παpθέ'Ια., σέ καλεί;
'.\λλά. γνωρίζω κά:πσια. μυστικά.
πού οέ'i τά. ξέρουν αλλοι ... .Ην ά.ρμενίζεις πλέο•; γλυκά. γλυκά.,
1έν σέ τραβά.ει κα.•;ένα. περιγιά.λι,
Δέν εχει; πιά. κ'Υ.pδιά:, εύωδιά., κcι.ί ά.κτίνες κ-χί φτερά,
] α.ί οέν σέ ξεχωρίζει πιά. θωριά., ομορφιά. καμμίcι.,
..Η σέ μεθάε: τοi) κ6:ψου πιά. ή χαρά,
Του κόσμου οέ:ν σέ δέρν' ·ή τρικυμία.
Τίποτε πλέον τ' ονειρο τσυ κόσμου,-ονειρο πλάνο,
Τίποτε πλέον στά. μά.τια. σου δέν θά. τό ξα.•;α.φέρη,
Κα.ί πιά. ν' ιiπλώση οέν μπορεί, ψυχή σ' iσένcι. tπά·;ω
Ή Μοίρα. σιδερένιο χέρι.
Ή θεία του Παντός δικα.ιο-:�ύνη
Ή όλά.γρυπνη, τήν αφρα.στην ά.νά.παυση σοϋ δίνει,
Γιατί ά.πό τή στ�γμή τή μcι.κριν-iι,
δπου ξεχώρισες, ψυχή λευκ+ι σά. Γα.λαξία.ς,
'.\π' τή γcι.λή'Ιη της ά.νυπαρξία.ς,
" δολη, πάναγνη εζησες, ελα.μψες, μοσχομύρισες.
Γι' α.ύτό μεσ' τή γα.λήνη τήν παντοτινή,
Μέσ' στή•ι ά.σά.λευτη γcι.λήνη &γύρισες!

(' πό ,<Τά Μάτια τη; ψυχης μου», 1 92).
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Η Β' ΣΥ Α ΤΗΣΙΣ
ΤΩ ΑΘΗΝΩΝ
Μήνυμα στην 'Ανθρωπότητα
για ενα νέον πολιτισμό
Πνεύματος - Προόδου - Ειρήνης
ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ της ΠΥΙrι.ός εγινε, άπό 30 Μαtου ϊως 5 Ίου,ίου, ή
δεύτερη «ΣυΗίηησις των Άθη,ω, , γα'fά τή, όποίαΥ, ίrπό τήν σlγί�α τού
Βσσι)ιγοϋ ΈθΗι.οϋ 'Ιδρύματος, μίλησα\' δια)εyτοl lπιστήμοΗ,ς πά,ω σε
μιά cειρu έ�σιρετι�ωϋ έ,διαφέQοΥτο:: θεμάτων,- ητοι:
1.- Hanneς Olaf Goesta Alfven, Καθηγ.ητή:; της Φυσw.ης τού Πλά
σματο:; τού ΒuσιΙ.ιΥοϋ Τεχνολογικού 'Ινστιτούτου της Στοκχόλ
μη;. Θέμα: 1,Τό Σύμπαν καl η προ Ο ευσίς rοω>.
2.- Guido Caίogero, Καθηγητής τη:: Φιlοσοφίcις τού Πα,επι.στημίου
ττΊ; ΡόJμη::. Θέμσ: 1<Τό μ11,'1Juα τού Σωκράτους».
3.- Τ. Μ. Ρ. Mahadevan, Καθηγητής της Φι) οσοq,ίας τού Πα,·�πι
στηuίου τοί• ΜαδρΗ; τη:: Ί,δίσc;. Θέμα: q'H 'Ινδική κ)ηρον(}μίσ».
4 - Nuύuρyo:: Η. G. Rickover, τη; 'Επιτροπης 'Ατ(}μικης 'Ενεργεία�;
τοη Η.Π.Α. Θέμα: «Έλευθ�ρίu, έπιστημη γσί ,όμος».
:ί.- Kuθηγτrτi1:; Etιenne Souriau, τού Γuι I ιΥοϋ 'Ι,στιτοίιτου. Θέμα :
«Αί τροφαί τη:; ψυχης1>.
G.- C. F. von Weizςaecker, Καθηγητής της Φιλοσο<rίας τού ΠανεπL·
στηuίου τού Άμυούργου. Θέμα: � Λί συ,θη/ιιι της ζωης τού μέλ
i ΟΥτΟς>c.
7.- Α. Τσιρι,-τά,ης, Καθηγητής της Νομι:,ιης Σχο)η:; τού Πανεπ�
στημίου Άθη,οJν. Θέμα: , Fλς τήν διαδο:ιή, των πο) ιτι.σμο,ν:>.
Πρό; χάριν τοJν φί)ω, cυνδρομητων τοϋ 4:'lλι.σοϋ», παρουσιάζομε μιά
περίληψ, το,ν όμιi.ιων, καθ�J:; κσ.ί ίδιuιτέρων δημοσιογραφικών συνεντεύ
ξεω,, πού εδωσuν οί δμιλητuί, σέ έ, ι α i ο κεί.με,·ο. 'Ο άριθμός στό τέ
λος Υάθε περιόδου δη) όη ει τό, όμιλητή, Υατύ. την όρtθιιησι τού άνω'lfρω
πίνσ:v.ος.
Στην φωτογραφία, οί ύuιι ηται είκονίζοηuι

με

την ά,ωτέρω όριθμητι:ι.ή σειρά.
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Η ΣΤΝΑ ΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Η «Σί Α ΤΗΣΙΣ ΤΩ ΑΘΗ Q » εΙνα.ι ενα. πνευματικό γε
γονός, τό δποίον συντελεί πάρα πολύ εις τήν εξύψωσιν της πνευμα
τικης στάθμης εις τον τόπον μας. Κυρίως, ομως, τό σημαντικώτεpΙJV
ε!ναι, οτι ήλθαν άπό τα. πέρατα της Γ·ijς πρόσωπα, τα. όποτα., χωρίς
καμμίαν προσυνεννόησι, ·ηλθαν κα.ί ε6γαλαν ά.πό τον πόνο τους καί
την καρδιά. τους ώρισμένες σκέψεις καί ώρισμένες άνησυχίες. Είναι
βέ6αιον, οτι ή χρησιμοποίησις του βήματος της Πνυκός για. τέτοιες
εξομολογήσεις άνησυχιων καί πόνου άποτελεί κάτι, πού άποδεικνύει
οτι ή δας ή έλληνική άκόμη ε!ναι άναμμένη. (7)
υΟλοι οί διανοούμενοι, ολοι οί επιστήμονες εΙναι ευγνώμονες
προς τούς υΕλλ ηνες - ιδιαιτέρως οί άστροφυσικοί επιστήμονες. Διότι,
πρώτοι οί υΕλληνες άτένισαν τό Σύμπαν ά.παλλαγμένιιι άπό τον μυθο
κιχ/ τίς μεταφυσικές φο6ίες πού κα.τέτρεχαν τή σκέψη α.λλων παλαιό
τερων άστρολόγων. 'Έτσι, χάρη στήν ψύχραιμη παρατήρηση καί στή
φιλοσοφία τους, μπόρεσε να. προχωρήση ό άνθρωπος στήν ερευvα του
Σ1Jμπα·ιτος, ελευθερωμένος ά.πό τα δεσμά άνΑρωπομοpφων ουράνιων
σωμάτων. (1)
Κυρίως, ή 'Ελλάδα, πέραν του ίστορικου ρόλου της, εrvαι τε
λείως επίκαιρη σήμερα, διότι ή 'Ελληνική παράδοσις συνδέεται α
μεσα μέ τά. τρέχοντα φο6ερα. προ6λήματα. πού δ κόσμος άντιμετιι)
πίζει. Δεν πρέπει να. ξεχ-ιουμε οτι, πρίν δυόμιση χιλιάδες χρόνια,
στήν ' θήνα., επιτεύχθηκε ή συμφιλίωση της λανθάνουσας διαμάχης
μεταξύ πολιτισμου καί έλευθερίας, κι' έλύθηκε ετσι τό δυσκολώτερο
πολιτικό, κοινωνικό καί οικονομικό πρόβλημα του άvθρώπου.
άρ
χές καί τα. μέσα, πού άvάπτυξε ·ή 'Αρχαία 'Αθήνα για. την εξασφά
λιση του πολιτικου πλαισίου μιας κοινωνίας έλευθέρων ά.νθρώπων,
διατηρουν ώς σήμερα τήν άξία καί την ισχύ τους. Άποτελουν τήν
πολύτιμη κληρονομία., πού άφησε ·ή Έλλά.ς στα. 'ΈΟνη του ελεύθερου
κόσμου. (4)
Το μεγΗο πρόολημά μας είναι, σήμερα, να. κυριαρχήση δ άν
θρωπος πάνω στήν προοδευτική έξέλιξι -ων φυσικών έπιστημων καί
της τεχνολογίας. (6)
Με άλλα λόγια, να. σώσουμε τόν άνθρωπο άπό τούς κινδύνους
της τεχνικης προόδου, να. προασπίσουμε τίς έλευβερίες του καί να
τον άφήσουμε να χαρη τα άγαθά. πού του εχει προσφέρει ή φύσι.
Σήμερα μέ τα τεχνικά μας μέσα μπορουμε νσ. καταστρέψουμε
τήν άτμόσcραιρα, τό νερό, τά. ψάρια κα.ί τα φυτά.
"Αν τά. κράτη δεν περιορίσουν μέ νόμους τήν χρησιμοποίησι των
μέσωv πού μας προσφέρει ή επιστήμη, θά. χάσουμε τήν έλευθερία.
μας. Καί τίποτα δεν άξίζουν δσο ή έλευθερία. κα.ί τα ιδανικά του
&νθρώπου. (-1)
'Αλλά, ποιός «άνθρωπος» θά. σώσr,ι τον άνθρωπο; Μας χρειάζε
ται δ νέος άνθρωπος πού θά. δυνηθη νά. &νέ6η τόσον όψηλα, ωστε νά.

οι
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r.ρθά.νη 'ΙΧ δαμά.:η -:ού; πυραύλου::,, ει; το σψο;, το δποίΟΥ επιζη-:ετ.
το r.ροοερόν μεyαλείογ τιi)y ·ιέω·ι καιριί)ν.
Ό ·ιέο; α.υτό; ±νθρωπισμός είναι κυρίω; ά:νθρωπισμός έλευθε
ρίας καί καλεί τόγ α,γθρωπο σε ανοδική πορεία. Κα.ί γιά νά δημι
ουpyηθη χρειάζεται συνεχή; καλλιέργεια, δηλαδή παιδεία..
Καί αυτr; ή παιδεία. θά. μας σώση ά.πό τούς κινδύνους τής τε
z ιικrι ; προόδου. Ή αληθινή πα.ιδεία δέν είναι παιδεία. μονάσεως.
'λποολέπει σ-:ή-ι σ.γθρώπινη συμοίωσι, τr;ν ciρμnνική συμ6ίωσι μεταξύ
τG)γ λαώ.,ι καί τών ατόμων. (7)
'
\ ' παραγ-ιωρι' �εν
' μια' ψυχικη' α., λλαγη.
πρωταρχικα,
'
χ
• ρεια�εται,
απέκτησε
θρωπος
ι
α.ό
οτι
ζομε τό-ι ύλιΥ.ό παράγοντα. Δέι ξεχνοuμε
&πέραντη -:ρομακ:ική δύναμι καί ομω; αυτή τήν στιγμr; έκατομμύρια.
ά.νθρώr:ω-ι πεθ7.t'Ιου·ι σ.πό τή-ι ΠΞίνα.
Εϊμαστε ύπεύθυνοι γι&. τήν τύχη της σ.νθρωπότητος. Πρέπει να.
έξασ:ρσ.λίσουμε στό-ι Χ7.θένσ. ψωμί καί ι- ά. το ι yλυτώσουμε άπό τήν
σ.ρρώσ:ια καί τίς θεομηνίες.
Νά. σκεφθοuμε γιχ τί; μελ) ο ιτιχέ; γενεές τώρα πού χάθε μέ
p7. τά. σ.γ?.θά, τη::, γης Ξξα-ιτλουιτ?:ι. 'λλιά., εκτό; από τή 9τώχειcι.
κcι.ί τίς θεομηνιες ε·ιας άλλος κίνδυ-ιο; πού απειλεί τό μέλλον τoij
ανθρώπου: Ή ελλειψι ψυχική::, τροφής.
Ή ψυχιχή φ:ώχει:z μπορεί νχ δδηγήση στο θάνατο τόν άνθρω
πο, ή ψυχή είν7.ι εκεί-ιη πού δινει τό μεγαλείο στόν άνθρωπο.
Ό χριστtαιισμός στήριξε τή Μναμί του στή-ι σ.νά.γκη τοϋ ά.ν
θpιi)πcυ -ισ. σοήση τr; δίψα του, Υ.ι' cι.ϊιτό απετέλεσε τον θρίαμβό του,
κcι.ί ή '.\ νcι.γέ-ιι- ησt fιτcι.ν το ξανcι.ζωντά-ιεμα του πνεύματος επειτcι. ά.
πό τό σΥ.ότος τοϋ μεσαίω-ιο;.
Ό α.-ιθρωπος πού ζή χωρίς ε)πίιδσ. γισ. τίς τροφές της ψυχής πε
θ:zί-ιει ρωτώντσ.ς γισ.τί πέθανε. (5)
'Έ-:σι, ιοιπόι, γιά. -:ή·ι σ.-ιτιμετι:)πtσι του ψυχtκοϋ προ6λήμσ.τος,
· σ.-ισ.τρέξωμε στί::, μεγάλε::, αρχσ.ι6τατες πηγές. Ύ πάρχει,
πρέπει /
αί r.ρ -ιης, το μ·ή·ιυμα τοΟ Σωκράτους. υΕνσ. μήνυμα πού διέδρcι.με τούς·
cι.ιώ•ιες κσ.ί θχ ύφίστατ,;ι.ι πά.ν-:οτε. �ήμεp?:, ο)ως ίδιcι.ιτέρως, εΙνcι.ι
6cι.ρυσήμ,;ι-'ιτο, γιατί μό-ιοι μέ τή Σωκρcι.τιΥ.ή μέθοδο θσ. ξεπερcι.στοϋν
τ&. προ6λήμα-α έπιοιιl)σεως ·rι θαισ.του τη; &-ιθρωπότητe;ς: μέ τήν διαλεχτική.
Στήν &πολογί,;ι, του, b ΣωΥ.pά.της μιλάει σχετιΥ.ά. μέ το δισ.λέ
γεσθcι.ι , δηλαδή τήν πρσ.γμcι.τι:ι.ή συμπεριφορά κσ.θενός &πό έμα.ς,
πού συζητεί μέ σ) )ους σ.νθρώπους, προσπαθώντσ.ς μέ είλικρίνειcι. κcι.ί
,. �'
'
cι. ,Λοι �υ,'Ιθρωποι.
τι' θ'ε),ου•ι οι'l,)'
Υ.CΙ.τ?.'ιο-rρι ιcι.' οpη τι' ει•ιοου-ι και' 1οιως
τι
δι
.
λογος
θεώρησε
Σωκρά.τη
ννοι
α
ι
τή·
τ
δ
ε
6 6:.
» στήν ζω-11,
δ
;;
.Μ'
� •,;ι ,'
'
" ύ' ·,; '
.
' 'Α πο),ογιcι.
71t ωη με το "οιc1.ι.εγεσθσ.ι", εΙ 1' 7.t σ.υτο
' του όνο' ' που' στην
,
,
,
,
.
"Ε
,
,
λ
t
μα' ζ ει το μεγιστον σ.γαθον .
τσι, λεει, Y.t υ.ν το ..,;ητησ11 ο 1ι.cι.υς
τών Άθψύ)'I :ι.7.ί οί δικ7.στcι.ί, δέγ θ-:ι. πά.ψη ποτέ νσ. μιλά.η κσ.t γσ,_
σΙJζητ6:.η κσ.ί γά, προσπcι.θη •ι&. κcι.τ,;ι) ά.6η τούς σ,λλους &-ιθpιi)πους.
2!
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υΟτα.ν μάλιστα. οί οικασταί του ύπεσχέθφαν τή·ι έλευθερίαν του έά.ν
ύπα.κούσ"Q εις τήν ά.πα.γόρευσι α.•jτή, ό _,ωχρά.της τούς ά.πά.ντησε: «'Ό
χι, δέν μποpG) νά. το κάνω α.ύτό. Θά. συνεχίσω νά. πιστεύω κα.ί θά. κάνω
α.ύτο έφ' οσον εχω ά.κόμη ζωή. Θά. το κάνω καί στή φυλακή - έά.ν
μέ στείλετε έκεί. Κα.L στήν μετα6α.τική περίοδο του ά.νθρώπου θά. το
κάνω ά.κόμη - έά.ν ,jποθέσουμε οτι δ θάνατος είναι μία μετα6ατική
περίοδος γιά. μια. α.Ηη ζωή». (2)
'Υπάρχει, έπίσης, το μ-fινυμα. της Ίνοί?.ς, μι,χ κληρονομία προς
τον κόσμο πού περνά.ει...Συνήθισε ό κόσμος δτα·ι μιλα. για. τήν Ίνδία.
ενσ.
νά. σκέπτεται κάποιον :.ρα.κίρη πού κοιμα.τ-:ι.ι πά.νω σέ καρφιά.
γόητα. φιδιών. ' λλά. μέ το νά. τ?.λα.ιπωρη κανείς το σGψα. του δέν
6ρίσκει τήν εύτυχία.. 'Εκείνο πού εχει σημασία. είναι ή κά.θ,;ι.ρσι της
ψυχής. ΊΌ πνεσμα. είναι fι μόνη ά.ξία, ·ή ά.ποκλειστικ+1 κ-:ι.ί μόνη πρσ.
γμα.τικότης.
Κα.ί ύπάρχει στενή συγγένεια. μετ-χξ1J Έλληνικου χα.ί Ίνδικου
πνεύμα.τος. 'Επιστήμονες καί φιλόσοφοι συνοοεϊιουν τον Ί -\λέξ-χνδρο
καί γνωρίζουν τήν ινδική φιλοσοφία. κα.ί Ίνοοί σοφοί εχουν ελθει πρίν
ά.πο χρόνια. στήν 'Αθήνα. γιά. νά. συζητήσουν μz τον Σωκράτη. Σ'
α.ύτού; δ Σωκράη; είχε πη τότε: Πώς είναι ουνα.τόν ενας ανθρωπος
νά. μιλήσr1 γιά. τ' ά.νθρώπινα &ταν δέν εχει γνωρίσει το θείον;» 'Αλ
Η. τό πνευμα. του θείου καί της ά.θα.να.σίας τής ψυχής ύπάρχει καί
στή•, ινδική · ιλοσοφία. Κα.ί ό έλλr1 νικό; ούμα.νισμός 6-χοi'..Έι μα.ζί
μέ t'Yjν ινδική πνευμα.τικότητα..
..,τήν Ί νδία. ή φιλοσοφία. καί ή θρησκεί-:ι. είνιχι στενά. ένωμένες
κ-:ι.ί εχουν για. χαρακτηριστικά. τους τήν κ-χθολικότητ-χ κ-χί τήν οίκου
με ιικότητα.
Οί ά.ρχές τr1ς iιθιχης είνα.ι ή 6άσις της φιλοσοφία.ς καί της θρη
σκεία.; κα.ί χρειά-ετα.ι καλλιέργεια. τών ά.ρετών γιά. τήν φιλοσοφική
κατα·,όησι. ''.\•, ό τρόπος τής �ωης είναι σωστός, ·ή σοφία. θά. ελθη ά.ρ
γότερα..
'Η ά.λήθει-:ι. κ-:ι.ί ή έλευθερία. πρέπει νά. χυ6ερνουν τόν κόσμο. Ή
τελειότης τοϋ &.τόμου χαί της κοινω 1ιία.ς είναι ό ήθικός σχοπός.
Ό Γκά·ιτι είπε: Κάθε ινδο; πρέπει νά. τ.ροσεύχετα.ι, κάθε θρη
σκεία. πρέπει νά. μεγα.λώνη ήμέρα με τήν ήμέρα. χα.ί ολοι νά ζητουν
τήν ά.λήθεια.
Τά. πρότυπα της πνευμ-χ:ικής κληρο•ιομ!α.; τής Ίνοί-χς ισχύουν
γιά. &λες τίς έτ.οχες. ΊΙ κληρονομία. της 'Ινδίας δεν ά.·ι11κει μόνον σ-ήν
'Ινδία, ά.λλά. στήν ά.νθρωπότητα. όλ�ληρη. (3)
Ό χριστι-χνισμός, lξ α.λλου, ά.ποτελεί τήν σημερινή μεγάλην ζώ
σαν δύναμιν. Κα.ί ά.πό τήν πηγήν α.ύτήν τρέπει ή ά.νθρωτ.ότης νά. ά.ν
τλήση τό νάμα. της σωτηρίας. Τί ζητοϋμε; Τήν πανα.νθρώπινη δι
καιοσύνη, τήν οίκουμενικήν ένότητ-χ. λύτήν έκήρυξε, πρίν δύο χι
λιάδες χρόνια. ό 'λπόστολος Παϋλος: «Ζητείν -όν Κύριον, ει άραγε
φηλαφήσεια•,ι α.ύτόν κα.ί εϋροιεν καίτοι γε ού μακράν ά.πό έ•ιός έκάστου
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ημων ύπάρχοιτα. Έv α•Jτψ γ:χρ ζωμεν κα.t εσμέν». Ή έκζήτησις αύ
τή κiμvει τόν α.vθρωπον ανθρωποv. διαμορφώνει τήν ανθρωπότητα
και καταλήγει εί; τήv τ;αvαιθρωπίνην ένότητα. Αύτή ή ένότης θα. &
τ;οτελέση τό άντίοαροι της συγχρό'ιου μηχανης καt θά άποτελέση άπό
δειςιν δτι ·η αυριοv θ:χ είναι κα)υτέρα. (7) ..
Γε'Ιtκώτερα, μaς χρει&ζετιz.ι ή συνδρομr; της πίστεως. Ή πίστις
.Ξί'ηt μιά. απαραίτητη τροφr; της ψυχης, οπω; ή φύσις και ή τέχνη.
Λέγοvτ7.ς ,,φ•;σιν•,, δεν ενvοουμε τήν πολεοδομικα. οργανωμένη r.pύσι
τιi)γ μεyαλουπό) εων η τήν τουριστική ά.ξιοπο(ησι των ά.κροyιαλιών.
Έννοο�με τή ι δυνσ:τό:ψ7. τοϋ ά.νθρώπου να. έπικοινωνήση με την
φύση σε μιi στιyμr; α1tόλυτης ή σ υ χ ί α ς. Τήν ίκανότητα να. ζ ή
-:Jη μόνο; καί γ:χ α1-:Jθ:z'ιθη α ύ τ ά ρ κ η ς μέσα. στήν φύση πού τον
τ.εριοάλ) ει. Κ:zί τέλος, τήv έπιδεξιότητα νίχ 6ρίσκη τήν ο μ ο ρ φ ι ά
Χ7.t ι:χ ά.πο)αμοσ. ιη τήι fλ p μ ο ν ί α της φύση;. Αύτ:χ είναι προσοντα
που' εχασε
ό.. �
υ.'Ι θρω πος αποταν
απεκτησε
τις
,
,,
, ,
') ,
\ μεyα, λες π ό),εις με'
\
�
- ,
\
,
Ι:,
,
'
που'
και' τα., ερyο-:Jτασια
ουρανοc,υστες,
τους
ορομου;,
τους
ψι.ροείς
,
απο τις Ύ.7.μιvcι.οε; του; οyα.ινει ο καπνος που τους θ ολ,ωvει -:::ο. ν ουρανό.
Πρέπει vi ύπογρα.μμίσωμε, σzετικα με ·τό αντίκρυσμα της φύ
σεως, οτι εχει ίδι7.ίτερη σημα.σίιχ ή σ ι ω π ή, ή 6αθειά σιωπή. Αυτη
πού είνα.ι πάντα μια μεγάλη τροφή της ψυzης, γ(νεται
+ι ' σι ωπή
' ,
' '
'
r:: '
'Et:
Ύ.αθ ε μερα και πιο σπο:vια.
μοναςια, η αρμονια χανονται. 1 c,αφα'Jίζεται ·η ':Jtωπη) ή επtΚΟt'ΙWνί17, με τtς ομοpψιες τοϋ κόσμου.
'Έπειτcι., είηι ή τέχνη. Κcι.ί δεν έννοουμε τr;ν μορφή των ά.ρι
στουρyημάτω Ι πού εzτίθενται, κcι.λλιτεχνtΚ'Χ διευθετημένα στίς ιδιω
τικές συι) οyες ·η -:J,6-. χρ17,τικi μουσείσ.. Έ /νοουμε τήν τέχνη σάν δημι
ο,;ρyία, σiν εξσρση ,.σι σί:ι.ν ά.νcι.ζήτηση. Τ·ην τέχιη, σαν μέσο έκφρά
-:Jεως κσ.ί μέσο φυγ'ί'ι ς.
Αύτή ·ή τέχνη δεν είν17,ι ενσ. πcι.ιχνίδι, μιχ δια.σκέδασι, ε!ναι &
·ισ.y-ι.η κcι.ί χωρίς αύτήν ενιχ κομμσ.τι του έαυτοϋ μcι.ς μένει νεκρό.
υ Οσο yι,χ τ+1 ν πί-:Jτι: ·η πίστις, εϊτε yια ενα θεό είτε yια ενα ιδcι.,..
νικό, είτε εΙνσι iι πίστις στή ο•;ναμι του πνεύμχτος τοϋ ά.νθpι{)που, δεν
ε!•ιcι.ι μόνο τροφή τη; ψυz·ης &λλ σ. Ίσως κιz.ί ενcι. α.πό τα κίνητρα της
ζω·ης. Σήμερcι., εχομε πσ.ψει να βρίσκουμε τήν εξcι.ρσι της ψυzης στή
θρησκείιz. -ι.ιz.ί χωρίς 7.ύτ·ην οί πόρτες του Παραδείσου ε!ναι κλειστες
για' μcι.ς.
που' πιστευουν.
σ' εκε
- Θ- cι.υμα'ζ ουμε εκειvους
. '
'
'Αλιμονο
'
' ( νους
πού θί:ι. μείνου·ι χωρίς πiστι. Χωρίς έλπίδcι.. Χωρίς ιδανικά. (5)
Ή 67.θειί:ι. πνευμcι.τικ6της, πού ·η πίστις πpοΎ.cι,λεί, ε!νcι.ι το ά.πο
τέλεσμcι. της νεωτέρας επιστ-r'ιμης - οσο περίεργο καί να φαίνεται
' "' z
'
.• ο' . 'Η 'Ε πι-:Jτημη
cι.υ'
Oc.'I
"� διωχνει
'
τα' Πνευμα,
'
cι. ),λα t:.πιστρεφε
ι στιι1.
Πνευμ7.. Σιyσ. - σιyσ. έοραιι{)νεται ή &ρχικσ. &πλή ύπόνοια οτι κοι' ι
τ
ι
νοι νομοι ειΨι
.ι ουνατον ια οιεπουν τη συσταση κcι.ι' κινηση
ταυ Μικρ6 Ύ.οσμου -ι.cι.ί τοϋ Μ,:ι.-ι.ρόκοσμου. Του κόσμου πού έρευνα ή πυρηνιχ:η
'
'
' 2- '
'
- 2,y
' 'Α
ι
φυσικη z,:ι.ι' του- κοσμου
που v.Ύ.ομη
c,;π),ως v.τενι
στρσνσμ α.
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Ό διάλογο; πού α.νοιξα•J οί τελευτα.ίε; δοκιμέ; πού εγινα.ν για να
έξετα.σθη κατά. πόσο·ι τά. αποτελέσματα. της φυσικής των στοιχειω
δών σωματιδίων μποροϋν •ιά. έφαρμοστουν στήν 'Αστρονομία, δέν ε
κλεισε &κόμη. Καί κα.θώς τά. iι λεκτρονικά. τηλεσκόπια. καί τα διαστη
μόπλοια σ'/4.ίζουν δλο καί πιο πολύ τό &πέρα. 11το Σύμπαν, δ ανθρωπος
ά.ρχίζει νά. κα.τα.γο'fι τήν ΕΝΟΤΗΤΑ των πάντων (1)
Καί το σημαντικώτερο γεγονός της έποχης μα.ς, ί'σως vά. κατα
στη ή ά.vτιπαρά.στασις του Χριστια.'Ιισμου πρός τήν ' vατολική θρη
σκευτική παράοοσι κα.t τούτων πρός τίς φυσικές έπιστημες . (6)
Ξεκιvώ·1τα; ά.πό αύτή τήν ψυχική κc:ιί πνευμα.τική κατανόησι,
άσχετα με τίς δια:ρορές πο•'J χαρακτηρίζουν τον κόσμο, θά μπορέσου
με vά έδραιώσουμε έκείνα. τά ιδανικά, π:-;ύ έγγυώvται τήν ΖΩΗ του
ά.νθρώπου. Τό εργον δεν εΙναι καθόλου ευκολο, γιατί δ άνθρωπος ,ου
20ου αtωνος (σε ά.vτίθεσι μέ έκεί•1ον του 19ου, πού έκαυχα.το για τίς
έπιτυχίες του) ά.ν η σ υ χ ε ί. υΕνα. δυνατό αϊσθημα &.νησυχίας ε
χει είσδύσει είς τήv ψυχήν του συγχρόνου ανθρώπου. Είτε εΙναι ή ά.
νησυχία του στοχαστου, πού φιλοσοφεί έπάνω εtς τήν σημερινήν πο
ρείαv τώv πραγμάτων, εϊτε εΙvαι του ά.πλου μέσου ά.νθρώπου ή &.νησυ
χία, δ φό6ος γιά τό μέλλον, είτε ή προσπάθεια του άλλου να μή σκέ
πτεται».
Ή ανησυχία του συγχρόνου ανθρώπου είναι ή δ ι ά σ τ α σ ι ς
μεταξύ πνευματικου καί τεχνικου πολιτισμου. (7)
� ρειάζεται προσαρμογή στίς νέες συνθήκες. Έπl παραδείγματι,
μερικές έξελίξεις των νέων δημο-:ιφατιών έπιδρουν δυσμενώς στά δι
καιώματα καί τήν έλευθερία τοϋ &.τόμου, καθώς καl στίς ηθικές καί
κοινωνικές ά.ρχές πού τίς λατρεύουν οί έλεύθεροι άνθρωποι: Οί φυσι
κές έπιστημες, ή έπιστημονική τεχνολογία. χρειάζεται νά έπι6λέ
πωντα.ι για να μή χα.�η ή ελευθερία μα.ς.
Το κυριώτερο δημόσιο πρό6λημα, ϊσως, εΙναι για τούς έκλογείς
των 6ιομηχανικών χωρών, πώς θα γίνη στο μέλλον ή πιο σωστή χρή
ση της τεχνολογίας: Είναι πρό6λημα πού, θα τούς κατα.πονήση
πνευματικα καί θά 6άλη σε δοκιμασία το παλιτικό τους α.ίσθητήριο.
Ποτέ δεν πρέπει να ξεχάσουμε δτι δ άνθρωπος εΙνα.ι τό κέντρο
της έλεύθερης κοινωνίας, πού ά.ποδίδει ϋψιστη σημασία στα ά.νθρώ
πινα δικαιώματα, τα συμφέροντα καί τlς ά.νάγκες. Ή κοινωνία παύει
να είναι ελεύθερη δσά.κις ά.ναπτύσσονται τρόποι ζωης, στήν δποία
κέντρο του σκοπου της Ι οινωνίας εΙναι ή τεχνολογία κι' οχι δ άν
θρωπος. Δεν πρέπει να έπιτρέφουμε να συμ6η αύτό, ά.πό φό6ο μήπως
έξαφαvιστουν οί ανθρώπινες έλευθερίες πού γι' αύτές ά.γωνίστηκε
τό ά.νθρώπινο γένος καl ύπέστη τόσε; θυσίες. (4)
Συνεπώς, έπι6άλλετα.ι μια - ά.νάλογη προς τήν τεχνική νοδος του ά.νθρώπου, ώς πνευματικου καί ψυχικου οντος. Έαν σήμε
ρα ά,νησυχουμε, τουτο συμ6αίνει διότι δέν 6λέπουμε τον ά,ντίσ-οιχον
πνευματικόν πολιτισμόν πού θα κυ6ερνήση τήv τεχνική πρόοδοv,
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θi τήι Δ ιr; Ο'.J Ψψ ι �ωη; κcι:ί oz: ολέθρου..Ην ά.vησυχουμε διότι 6λέ
τ.:ομε -;:Qι τ.•jρcι:υλοv, ±λλά. δι6τι δέν 6λtπαμε τόν κυοερvήτην του πυ
ρ7.,jj ου. T()v i:ι:ιστοίχσυ ψυχιχου μεγ:ι:λείαυ κ:ι:ί συyκροτήσεω; αvθρω
τ;ο. τ.ο•; f:Ji zεφισθr1 :Q'Ι δ: r; πεφω:ικόν πύρ:ι:υλοv. (ϊ)
ι
\
,
'l'J..' ειvαι κι.εισμενο; μεσα
σ
n..ΛΛ'J.., c;, :pιι.οσσ:pο; δεν πρεπει
'
έ•η γυiλt ιeι τ;•jpyo. zωρί;
, •ιά. ξέρη χ?:λά. τή ζωή. Πρέτ.ει .,vά. �ζή' δπω;
'
,
,
,
' εμυα
θυνη σ αυτην τr;Ί
oJ οι οι 'J.. I θpω;:σι κ:ι.ι τ.ρετ.ει συyχρονω; να
' θησι.
συv:χ.ισ
'
με' λιγω:ερη
'
1,,ωη, 7.J:o τ.ο·J οι ΙJ.Ο eι: ΙJ.νθρωτ.σι χΙJ.νουν
Ό ;::ιι όσο;::σ; ε1°·η: ε η:.. ανθρωτ:ο; πού ζη πιο σιγά. κ:χ.ί πιο 6:χ.θειά.,
iλίi έ;:ίσr;: ,.,:ί τ.•.Q ορ:ι.σ:fιρι :ι. :ΧΠQ τού; άλλου; α·ιθpώτωυ;. Πρέπει,
συ•;ε;:ώ;. '17. οώ:Κι'J Ι Κ'J..ί :ώp,: τ.p:χ.κ:ιχέ; ) .Jσει;. (ό)
Πϋ°J; θ?: ;:ροzωρήσο•ψε σ:ήι άντιμε:ιiιπισι τώ• ι μεyiλων καί φο6εpιi) ι τ:pοοi.-r1 μiτω ι :ιi)'Ι ΎΊμ�pώ·ι μ:ι.:..: Πρωτίστω;, χρειά.ζετΙJ.ι νά συ
νειο r; το;:οιfρουμε ε η �7.qtΚQ γεγοΊό;: 'Ότι ζουμε σε μιά. μ ε τ ασέ μιi ο : 7. ο ο z ή τ;ολιτισμωv. Ό γνώρι
0 :ι. : ι ,. ΊΊ τ.εpieιοο,
μο:.. τ;ιε'ψ7.:tκQ; τ.οi ιτισμQ; μ7.; :pεϊι y ει. Κ?:ί φε•jγει διότι ενας νέος
ερzε:7.l. ...\'J:Q; 6 κίr, po; εi ηει ει; cY/'I yενεάv μ?:ς. Νά. εύpισκώ
μεθ:ι. ε 1 : : r1 ι ο ι 7. δ ο z ή ν τ ιίJ ν π ο λ ι τ ι σ μ ω ν.
Το ,;7.p:i Ι:ι() ι τ:ο•; ;::ε jyει δέ ι μi:; ά ψρε μ6•ιο θησαυρούς,
έσηε μέzρι:.. -r,μϋ) Ι ι.:ιί 7.tσz-r, :
Τήν Κ7τ7.τ.ιεσt ταυ ά.vθpιί)ΠΟ'J
ά,,.(, :ο Ι σ'Jιi ιf! p ωτ:ό Ι :ου, :i(Ι QO'JI εί:ι τ+, Ι εγχ,::iλειψι του πεινα
'
σμέιου, -:o·j ά.pριlγJ:ου, :+ι ι 'Jτ:o,yσi7. σ:+ι 'ι τ.ίσ:ι, κ,:ί -:+1 ι ζc1.λίγκα,
τrι ;; ιiγρ6τισσ:ι:.
Στή δt:ιδοzή τιi)ι τ.οί.ιτtσμGJ'Ι μεσο) α6εί ε /7. μ:τ:ι.6:ι.τικό στά.
οιο κ7[ 7. J:Q δ rιμto•Jpyεί ·); χε·ι6 Ι. Οί Π7.p.7.ο6σεtς τιί) Ι τ.:ι.τέρω•ι μας
οεΙ εzουΙ τ:,7. "f(( E:, ι.η ου ημ•. tr.ά.ιω "1.7.ί ,υpίω; στΊJ Ι' •ιεο) 'J.t7. μ7.ς.
J\.ι.t 6 τ:.')ί�-:ι·:η16; 1:tJ·J Ε ρz ε:?. 1 a:.ι δι?μ6 ρy ι,J:1: iι:6μ r1 ϊ:t; Oι-zC; τι:ιυ
τ.η;,:ι.δ6σ:ι:::. Πο:c::: fJ:ι. ετ n.t;
"Ιί l γγο::; Χ:t.:7 Ϊ ψ,;,-:ί.ιει :ό Ι ?. ιθpωπο I δ-::ι:ι θtίη με τή / ψ'Χ ιτα
σ' 7. -:o•J 17. 'J'JI ί 'ΧCι "fι -;QΙ Τ.01 ι-:ισμQΙ t?U μέί) Ο'Ιtι:ι::;, :7.:; σ.ςί,:ι.ς ΠΟΤJ fj,χ
·ιυοεpιοj; ':QI τ:οιιτισμQΙ 7.J:όι. �t6τt, 7./ Ο�'/ τ.pόχ:ιτ7t ν;ι_ στηpιχθf/ δ
ι· έtJ; τ:'Jί�-:�:1μ6; -J:�ι Κ 6 μ. ο , ()))ο[ μ'J'ΙΟΙ!
'() "λ
... ,
,
.,
1,ομο;
,;pετ::ι
η.' ειηt
:ο' π ..,Λ 'Υ. ι, σ ι ο το,j 7.'ψl7.ιοσ
πι:, ),ιτι, � cι.ςι,:ισμο'J.
n._:ι.ι' ozt
- τ.·
� η• ι' σ z υ, ;;. , '\� .Ι, ) ':ι., εϊ,ε
,, ι θεμε) ιωοη
' ,. , ι χιzι, ·η• τ cι.,
σ ι :: :ι:�υ �ι:ιί ι:�-;μtJ'J. l{�ιι ? J:·fj πpεπει vlx εl'Ι?Λ �ί1 ]�ΛΕϊΘΕΙJ Ι�ι\. ..
ΊΙ ε) ευθεpί,: εΙ·ηt ει'.ίθp7.'J'JτΎι: κεpeιίζεται με τεpiστιες θυσίες
ziιε:zι ε Ίκοι 7.. Κ-:ί.θε γε·ιr;i τ.pέπει '/'Χ τή'Ι Χεpδίση
-;:γ/ Ι αr.t 17 1:t :ιjJ Ι ιέω Ι "l.t ισ ϊι ιω Ι ϊ.0 J Ofι\lloυpγoij /t7.t σ.Τ.Q τή•; CιtΠJ.'Y}'I
μ::7.βοι·rι τGJ ι 'J'J ιθηκιίJ•; τ·7ι:::
Με 6iσt -:·ή Ι ει ευΟεpίιz, οί ·ι6μοι εΙνzι έκεί ;οι ΠΟ ΙJ θχ rJ(J)'J01J'I
τ+ι ι &: ιθpωτ.6-:ητιz &r.ό το11:; κtιeι•1 ιο•J;; τr;;; i ί 6 -: ιστης τα-ι.τικη;;,
τ+ι ι &τ.ειλή τfι; :ει. ιο) ογίιzς.
' ""
"0
· "
,, ..
'
' .... ,,.
., '
' '
) ot ot ιzΊ οpι,)τ:οι, οι 7. -:ιz ε θ ιη πpεπει Ίrι.. οειςουι ,:ι.yιzπη γισ. τον
-, \_ .., ..,
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α.νθρωπο κσ.ί νά. προστατεύσουν τά. μεγά.λσ. ά.γαθά. πού τοϋ χάρισε ή
φύσι. (4)
υΟτα.ν θά. εχωμε ώς δδηγούς μσ.ς τά φωτεινά άστρα. της Έλευθε
ρίσ.ς κα.t του
6μου, θά. φθά.σωμε οχι πολύ δύσκολα στόν σκοπό μσ.ς,
πού εΙναι ·ή κα.τανόησις μεταξύ τών ά.νθρώπων, ή Ειρήνη. Άντιθέσεις
θά. ύπά.ρχουν πάντοτε ά.νά.μεσα στίς ίοεολογίες, τίς ά.ντψαχόμενες. 'Αλ
λά., νά. μή φθάνουν σέ συγκρούσεις. Νά έξc1.σφα.λισθη ά.ληθινά ειρηνι
κή συνύπαρξις. (6)
�εν θά. πρέπει vά πα.ρα.συρθουμε, δμως, ά.πό ύπερ6ολtκή αισιοδο
ξία. Ό όμος καταπα.ύει τήv α.ύτοδικία μεταξύ τώv ά.τόμωv καί πειρά
ται vά. προλαμ6ά.νη τσ,jς πολέμους, ά.λλά δεν είναι λύσις, είναι δ ϊδιος
πρόtιλημα..
Τό κυριώτερο πρό6λημ6. του, είναι νά είναι δίκα.ιος κc1.ί vά μήv
ά.ποολέπη στό συμφέρον τοϋ νομοθετοϋντος. ά συμφωνη πρός τήν
ιδέc1.ν τοσ δικα.ίου καί οχι πρός τό τοϋ < κρείττονος, συμ· έρον. ά ξε
περά.ση τό α.τομιστικόν οίκα.ιον κι:ι.ί νά φΟάση στήv κοινωνική δι
καιοσύνη. (7)
"ά χρεια.σθt μι:ι.κρά κα.ί ο•Jσκολη έκπα.ίδευσtς. Θά. χρειασθ� νά.
μάθουν - νά ξ α v α μ ά. θ ο υ ν-οί ανΟρωποι τ+ιν τεχνική κα.ί -ήv
σημασία -:οϋ οιαλέγεσθα.ι. "λς ύποΟέσουμε οτι zνας λέει: ΊΙ αλη
θινή Οεωρία. της πραγματικότητος είναι 6 δια.λεκτικός δλισμόζ. "λς
ύποθέσουμε, δτι ενας α.λλος λέει: <" χι, αυτό εΙνα.ι λάθος. 'Π αλrθιvή
θεωρία. εί1;α.ι 6 Χριστιαvοκα.θολικισμός». λύτή εί1;αι μία. πολ,j συχν-η
διαφωνία μεταξύ Κομμου 1Μtών :Μαρξιστών κα.ί Καθολικών. Τό ού
σιώδες λοιπόν σημείο δεν είναι ?J.ν τό εvα από τά. δύο είνα.ι ryωστό. Τό
πtό σημαντικό είνα.ι δτι σε κάθε περίπτωσι ·ή πιθανότης -οϋ καθενός
vά. πείσ"Q τόv άλλον εί vαt, με τό < διαλέyεσθαι», έντελG)ς ανοικτή. ,\,jτό
είναι τό σημαντικό καί αυτός είναι 6 κανών τοϋ Σωκράτους. Γενικά,
είναι ή έλευθερία -:οϋ λόγου . 'Π ελευθερία. γενικά. '.\.λλά αύ-:ό συμ
περιλα.μΌάνει καί τr1 v συζήτησι μεταξύ τών 'Εθνών.
«Λόγ-:;ν διδόναι καί λόγον δέχεσθαι».
Ό διάλογος α.υτός δδηγεί στήν κα.τα.νόησι, πού αποτελεί κα.ί τό
νόημα. τiις ζωης. Κα.ί δοηγεί ακόμη στήv ελευθερία. τοϋ ανθρώπου νά.
δια.λέξη τό δρόμο του ανάμεσα. στό νόμο της «ζούγκλας» καί στόv πο
λιτισμό. 'λνά.μεσα. στόv τ.όλεμο καί τήv ειρήνη.
'Π εκλογή α.ύτή τοϋ νόμου είναι κα.ί ή αρχή κάθε σκέψεως καί αύ
τό είναι τό μήνυμα. πού μας στέλ ;ει δ Σωκράτης: Ή συνύπαρξις καί ή
ειρηνικη ι,ωη.
"λς ελπίσουμε οτι δλοι ο[ α.νθρωποι θά. νοιώσουν τό μήνυμα.
α.ύτό. (2)
Θά. χρειασθοGv, φυσικά, συγκεκριμένα. επιτεύγματα.. Τήv 'Αλή
θεια.. πρέπει νά. τήν αvαζητήσωμε σε τέσσα.ρες πλευρές:
1

.,

'
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,
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1) Εί,:: τα; ψυσtκχς :πιστήμα.ς, ή α α.ζήτησ ς της αληθείας μaς
εδωπ τχ μέσα μεταμοp-"ώσεω ,. τοϋ ύλιχοϋ κόσμου.
2) Διιχ ά. ζήσωμεν συμφώνως προ> τά νέα. δεδομένα. των φυσι
κών cπιστημων, πρέπει νά γνωp'σωμεν την αλήθειαν πεpι των κοινω
'Ιt'Υων κ7ί πολιτικών �ηχα.νισμων.
3) Πρέπει να. συντα.χθη ήθικος κωδ ξ πpοσηpμοσμένος εις τάς συν
θήκα.ς του τεχν κοϋ κόσμου, πεp έχων κάτι αvάλογον προς τον Ίππο
κράτε ον ορκο·ι.
4) Ό κώδιξ α.ύ-ός πpέπεt νιχ 6α.σίζετα.ι επt της θpησκευτικηζά.
),ηθε 'σς. (6)
'Έτσι θά θάσωμc στον νέο πολ τ σμό. Τά χαρακτηριστικά. του;
Νομίζομε, δεν θα. ε να.ι πνευμα.τ Ύος, εάν ε!να.ι ά.τομιστικός. Πρέπει.
νά εΙ ια.ι πολ τισμος συμ6ιώσεως των άνθρώπων, αpc,; κα.τ' ά.νάγκην καt
πολιτ σμος ό δποίος άνσψέρετα. είς τον pυθμιστην της συμ6ιώσεως των
&τόμων, πού λεγετα. Δ'κα.ιοv. Θα. ξεπ pάσωμε το άτομικιστικ.ον Δί
καιοι. Θα. το 'πεpvιχήσωμε. Κ,-ί θά. εχωμε, τότε, τον σωστόν κοινωvικοv πολιτ�σμόν .. (7)
;
"Ας στείλουμε, λοιπόν, στην ά.vθpωπότητα ενc,; μήνυμα καλης θε
λήσεως για. ενα ευτυχισμένο κc,;t &,pμονικο μέ)λον. "Ας ά.πο6λέψοuμε
στ+ιν ΑΓΑΠΗ. Χωρίς σ'τήν, ή ζωη 6οuλιά.ζει... "Άς φροντίσουμε και
για. τούς άμόpψωτοuς άνθρώποuς κα.t vά τούς δώσουμε χα.pες-ενα.
ήσυχο σπίτι ενα.ς κηπος, ή_ τηλεόρα.σι, ή γαλήνη της οικογένειας.
Ό χρόνος ήλθε. Πρέπει ν' άvc,;λά.6ουμε ολοι μc,;ζt τον ά.γωνα. Άδελ
ψωμέ ες ο_ι κοινωνίες πρέπει νά. γράψουν τη νέc,; σuμψων(α πού θα. θρέ
ψη τrιν ψuχη των ά.νθρώπων. (5)
Πρέπει v' άγωvισθοϋμε ΟΛΟΙ, δλοι ,μαζt σα.ν Κpά.τος καt εvα
άτομο ξεχωριστά.. Ό κc,;θέvc,;ς μ c,;ς, ας πpοσπc,;θήση νσ. γίvη φως πνευ
ματικόν. Τότε rι Έλλάς θιχ ψωτc,;γωγηθη. Έσ.ν σε μ(α αί'8οuσα σκοτει!/
υ
Lψ "
' , αι·0οuσα y,;τ.,1. ειναι
' 'Ε'
τ
νη ε'Ισς α υ.. η εvα κεp ι , παuει .,.,
σκοτεινη.
αν t:.Υας
1
μόνον ά.vά.ψη το ψως το πνεuμc,;τικον, ε!ναι άpκ τον νσ. μ,ην μιλα.με πλέ
ο περί σκότους. Αυτό, οιί,ως1 δεν σημc,;ίνει οτ: «ΙΧύτοί:,; πρέπει y' ά.νά.ψοuν
το κεpt καl «εκείνοι:,; να. έτεροψωτισθο-v. θσ. οοηθηθοϋν ν' ά.νά.ψοuν
κα.ί εκείνοι το δικό τους κερί. Ο ΟΙ πρέπει νά 6αδίσωμε προς τό
φως.
,
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Διεθνης ήμέρα των ζώων

'Ο άγιος φραyκίσκος

ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ

,
' , .... ,
'.),ι;,•,τ,χ
Ίeιμο κ-:.ι:ι '.i'JΟετ.,;τε προσ6 αΑ
:ό·ι Θε6. Έτ.!σΥ6, εθεωροϋσε τχ
ζG)'Χ, τεκμ-i1ρια. τη; fιε!ι:ι.; κα.λω:;,jνΥjς τ.ρό; τού; i•ιf)ρι;)πι;,•;; . 'Γά.
πλiσμ-:.ι::-:.ι: -;,,;ijτ,;ι., )";(ι'J μ.;.; ε•ιεπ:
στε•jθη ;_, Θεό; (Γένεσ:; 1-2 )
.,
,
ι,
ς ''Γ."
μ:χ; α;r,Qσ:ωνοντ-:.ι:ι,
ι:ιπω
1'.ικει·ιeι;, χωpί; i·ι-:.-:.ι:π6i3eισ:. zωρί; i
μοι6ή, zωρί; ό;tολογισμό, ελε
γε ;_, &γιο; Φραγκίσκο;.

, λ γαπQϋσε ιδιαιτέρω; -:.ού; κο
ρυο:1-λού;. Μιά. ·ήμέρ:1-, 6λέπeι•,τας
iν-:.ι: σμήνος ά.πό αύτχ τά. τ.ουλιά.
: ι μέ το γκρίζο πτίλωμα σαν τό
χρώμα. τoij ράσου του, εχοντας
ραμφίσει μερικούς σπόρους, νά.
πετeιijν στον ούρα•ιό κελα.ϊδιίιντας,
είπε : «Π�χρ:1-τηρήσετε, ά.δελφοι
μου, τά. γλυκά. τοϋτα πλάσματα.
Μας διδάσκουν ν' ά.πευθύνουμε
χά.ρ:τε; στον κοινό Ηατέρα πού
μας εξασφαλίζει τόν αρτον τον
επιούσιον, νά μήν τρώμε παρά.
μόνον γ:ά. τήν δόξ::χ. του, νά. περι
φρονοϋμε τήν γη καί νά. όψωνό
μασ:ε στον ούρανό Ι:\που πρέπει
ή συνομιλίχ μα;».
Πολλέ; cρορέ; οί αλλοι κα.λόΤΟ KYPIQTEPO χ ::χ.ρα.κτη- γεροι τόν ακουyα·, νά. λέη: «"Αν
ριστ:κό της συμπεριcρορας :οϋ τύχη •;ά. μιλήσω μέ τόν α.ύτοκράμεyά.λου ά.γίου προς τά. ζώα, εΙ- τορα, θά. τοϋ ζητήσω, γιά χά ρ ι
ναι δ σε6ασμό;. Έθεωροϋσε τά.
,οσ Θεου, νά. κάμη νόμον είδιζώα, πλάσμχ,χ του Θεου. μόνσν κό, νά. μήν πειράζουν τούς &ανήκοντα. σέ κατώτερη 6αθμί- δελφούς μας κορυδα.λούς. Καl νά.
δα. ά.πό τούς άνθρώπeιυς, &λλά. και
όποχρεωθοϋν δλοι οι Δήμαρχοι
άγνότερα., τηροϋντα. τον φυσικό καί οί Κοινοτά.ρχα.ι, νά. καλαυΥ
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ολου; τού; z-=ιτοίzους, -ήν ημε
ρ-=ι τωι :ΧρtΤ:ουyέν-ιων, νά σzορ
πίζουνε σt-:άpt z-=ιί άλλου; σπό
ρου; στού; δρόμου;, μέσ-=ι zι' ε
ςω σ..πό τί; πόλει;, γιά νά εχουνε,
σ.ύτή τήν cπίσημη ήμέp7., α.φθο
ι
· η τpο:pή τ, αοέλψι7. μα.ς οί Ύ..Ο
ρυδ7.ί οί z7.ί τ' α,) λ7. πουλtά»
Κατά τή ι πcψχοοσι, τήι
ριy, πού 6 α.yιο; Φρ-:ι.yzίσzο; &r.ο
δημουσε .. ρό; ϊόν Θεό, ένχ μεy:χ
) ο .:λrιθο; zορυο7.λοί συγzεντρώ
θηz7.'/ στή στέγη του
�υυ χιzί lτ.ε�τιz έΥ..7.μ?: J πQ)
χύz) ου;,
ψέλνοιτ7.; τρυ9ερ6:
Ό rι.γιοc; ΦραyΎ..tσzο; άy:1.
τ.οJσε με το ιοιο πάθοc; ολ7.
ζGη. Έτ7.p6:ζετο c) όzληρο;
έολεπε &Fιάχια, cιθυμ�ύμειος 3τι ο 1ω!Χιιηc; 6 Βχ .. τ.σ-:+1 c;
τ.ι:ι.ρομοιriσεt τόι Ίφοϋ μi ,,i.μνο
του
'Π π:1.ρ6:οο-:�ι; σ. ηφέpεt έπίr,
F
Ι
,
,
\
σης οτι ογηΊ.ε zcι.ποτε σ.πο το χωριό πρό:; &π± ιτφι'Ι έιός
) ύ·,ωυ, 6 6ποϊος δέ ι χτυποϋ-:�ε μό
νοι τά τ.οίμιιι:ι, &) ) ά Ύ..!Χί σ.νθρώ
πους, Ύ..αί μιzρά παιδιά.
&π!Χντ·ήθηκιυ, ό σ.γ:ος Φρι:ι.γΧί
σzο; CΖ!ΧJ.ιε τό cημείον τ-:ιίJ Στcιυ-
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ροQ καl είπε: �ί μωσε, ι:iδελ ψέ
λ,Jzo. Έν ονόματι του Χριστοϋ σέ
δtα.τά.σσω νά μ+ι κά.μη; κα.κο ου
τε -:�έ μέν7., ουτε σέ κχνένα.ν. 'Έ
κ,;ιμε; μεyά.λ-=ι έyκλή μα.τα., σκο
-ώνοντα.ς πλάσμα-α. του Θεου χω
ρίς τήν άδειά. του. Έσκότωσες αν
θρώπους, πλ!Χσμένους άπο τον
Θεο κατ' εικόνα. κα.ί όμοίωσιν α.ύ
του... Εί-:�:1.ι άξιο; θ7.νά.-ου, για
τί φάνηκες κακό;. 'Αλλά, δέ:ν θά.
πειρα.'!=., ης zανενα.
ζωντα.νο' πλ'α.'
σμ7. στό έςη;, &οελφέ: λύκο... Κα.ι
γιά /7. �rρη;, θά σέ τρέφωμε έ
μ:οϊς. Είσι:ι.ι σύμφωιο; ;,>.
Ό λύΧο; έδέχθηκε το σύμφω
νο ειρήνης κα.ί στά δύο χρόνια.,
r.Qύ εζησεν &κόμη, έyύpιζε μ.έσα.
στό χωριό χα.ί του εδιναν τήν
τρQψή του. 'Ότ7.. ι &πέθανε άπο
γερσ.μ7.τι:ι., τόν εκλαψα.ν στό χωριο
-ήταν στο Γκούμπιο - για.τι
τού; cθ>Jμιζε <ό &δελφος λύκος»
τ+1 ι άγιότη-:χ του Φp?:γκίσκου.
Ό Γάλλο; &κα.οημα.ίκος Έδ
μό ιοοζ Άρωχούρ εχει &φιερώσει
c Ι'Υ. Ίiπό τά ώραιότεp!Χ ποιή μα.τα
τη:, σ-υ) λQyηc; του , Έ) πίδα του
zόσμQu,· σ' ι:ι.υτό το πεpιστατικ6,
μιλGJντας
ά.νιί)νυμι:ι
γιά ενrι.ν
6: ηχωρητψ,.

ΊΙ uγυη τηc; ι.uλωσ{\ 1y:: δίχω; τη 0έι ησι γιύ. μάΟησι ρίχνει
το\ 'ίσιιο ;του Uγετυι u.\οησίσ. ΊΙ u.γα:τη τη:; γνιί)σεω; δίχω; τι'� θέ
λησι γιύ uυΟησι ρίχΗι τον ισι.ιο ;του λfγετuι αστάΟειu. 'Η αγάπη
τη; υλίι Οεισ:; bίχω:; n1 Οελησι γιά fΗ10ησι ρίχνει τον 'ίσκιο πού λέ
γεται ά\ αισ0ητικότη;.
Ί 1- ύγύπη τη; ύφελείσc; δίχως τη 0έλησι
για μuΟησι ρίχνει τόν i.σκιο ποίι λέγεται τραχίιηy.:;. Ίί άγύπη της
τόλμη; δίχω:; τη 0έλησι γιά μάΟησι ρίχνΗ τον 'ίσκιο πού λfγεται φα
σαρία. Ή αγάπη τη; σταθερότητος δίχω; η'-ι 0iλησι γιr;. μά0ησι ρί
zvει τον ίσγιο :τού ϊ έyετuι έαFvτρικότη:;.
ΚΟΜΦΟΎ'ΚΙΟΣ
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ιο ανθρωπος θα μάθn
την yλωσσα των ζώων;
"Αν το έπιτύχη θα εύρεθij
προ γονίμων έκπλήξεων
Πι\ΡΊΣΙ, uγουστος • Οσοι εχουν ΟL/4ιαια ζωσ έρο 'V
καλά, δ-rι τά ωα αύτά μπορούν θαυ
μάσια νrΊ. υφρασο-ιν έιει,ο που εrιι
θυμοu η του οισθά,•οηαι ε, ε[,α
οι ανθ9ω'tοι 'τού έrιέτρεψαν τά ζωα
ύτά νά γινωνται 1-ατανοητα: εχο 1
τη δ ι1η το ς γλωσσα.
'Ι:τσι, οί �ίδιικοί μπό9εσα\' ίΙ σι•,
ταξο , ε\'σ πραγματι�ό λε!;,κο της
χοραι1ισ•α;
ιοσσας ιαί ,α μετα
(f'ρασοu, τή, ε, Υοια τω, διαφοοω
"ροασιιίιτω,
Μια ' μεοιιανίδα, ή κ-ιρίσ
αντίν Κόττς που παραιολοι θούσε τήν
δι<ηοηηιi1 ο ·απτυξι έ,ός νιr•!iΟ
χι.μπαντζη κατα<rεcε να �εχιι οιοη
23 δ αφο()ετιι.ου; ήχους 'τού έξεψ"ο.
ζα,, ειτε μια ιατάστασι �ρεUισι.ιοu,
ειτε μιrι εύχάοιστη σι ιί, ησι - ή 1,
κα,οποίησι ϋστερ' άπ:ό ίνα ,οστ•μο
�ε<,� (τ�εις, ηχοι), μιά -τ ραστι>'η
ορ η - (δυο ηχοι).
Κάθε ράτσα ωω, εχ<ι τη διΥ
. 11
της γλωσσα, ιαί ενα iξασn1u�νο
ά,θρώτινο αύτί ιLΤτοριι μά) ιστα ,α
διαι1ρL\ ει δ αφορετυούς ηχο1,ς σf.
ζωα της ίδιας ράτσας. 'Ι:νσ ωο
ιιτιορtι "αιιμια φορα να δα, εισθη έ
,α -1:λεξι).όγιο» nού 'tΟϋ εtναι ξi,ο:
λ ιόττο ,α πού άναστ1'ιθηιαν ά.το
σyύi,ες άρχιζοuν ,α γα6yι ου,. Ξα
ναπαίρνουν οuως τη γΗiισσα των
προγόνων τους μό).ις βρι..θουν iΛ,Ιr
θερα.

Ό . ιόσμος τισrευε για τολύv ,ιαι,
ρό δτ ώο·σμ< ·α ζωύ δεν έξέ:πεμπα
-iιχ;ους. Αύτό, ομως, σ1,νέ6σL\Ε\' ύ
ίl ούστστα διότι δ�, ,ίιαμε άριετε;
γ,οσtι; οσον άq; ορίi τη, ά;ιοιιστ ,ή.
"Lτσι, τιο)) οί. ηχο συlι αμGυ,οντ ι
υ
ό.ττο οντα πού χr·ησ• οποιοiίvτσι.
να Λ,ητοποι nOou
οί άστ11 ·ομ• ιfJί
σ-,-ωοι ;ιαί που τό ά,ΟρωπιΥο υύτί
δεν μτορει ,ά το ; υιοιισrr
Εlναι έ:τvιη; σιγοι90 t.:τί ίLΙ'Η· δειματ,, δτι τό μι ομή ιι σι εη· 0 ι
τα, Πc ί ημα μb τ' ύ) ι u uιιρμ1η ιιιι.
"Αν i,.ycι ά:τiι rιύτά ά,αισΛΙJψ ε,α
Οησα1.10Q, είδοτιοιεL του; συντ,,όcrοιις
το μ' εναν 11/0 τΟ\ Ο'tΟίΟ ά VΟΟύ
με (ίι:τόηχος η μ,μ•Υή,).
'Λιομη ι•' r ύτος ο <ιιόσuο; τη:;
σιι1πη;'Ι> δε, Fίγα,, τόσο βο1,6ος οσο
ΙFΗ, οτως ά..τεδειχθη άτιό τα πιιρά
ματα τιοu εγιναν τιαν στη γ).ωοσα
των ψαρ ω, ιατά τη διάριε,α τού
:το) έμου ιαι μετα ΠΙ)αγuατι.Υά, Uf
τα τ i1 , /αταστl)ο(fη τού Περί Χαρ
ιι.:τοο οι Ί-Ινωμ Πολι-τειες, φοGούμε.
.ε:; ,εε:; αίφνιδ•αστιιε:; έ,ιθεσεις i
,·αντίον των ναιιτιιω βόσεών το ς,
εγιιατεστησα, uηχανημα,α έ ιισημά,
σΕ(Ι)ς διά τού 11:χο , τά ί εγ(}με,α
σοωρ». Τα μηχα,ήuατα αύτσ εlχαν
ιατσι:rι<υαrrθii ·ιατα τρόπον τού νά
είδοτιοιούν σf- περι ,�;. τωση που θα πλτ�
σια αν ιαπων�;α ύποδριJλια. �ια μ�
ρα τα σοναρ σρχ.σαν να βουι�οιιν υ-
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:ιο:ττα. Ό ιιη)'αΗ<ψο: τη: ά.ιιί•,η;
zι \ ητο:τοιηθη-ιε, ά.ί.ί α ά.δίzω:. Έ:τρο
zει το ιΊ..:τιώ: γιi ",'αριδε: :τοi• είyα,
στ{ι σ•ι κοι•Ι>εηούι r1
'Α:τό τοη οί 'Αμεριιu,οl εlδιιοl
το:τοθέτησα, σί bιάq:ορα βrιθη τη;
θάι ασσα: ί•δροq:ι,)\α ιαi Υατέ) η=.α,
στό σιψ;έρασιια. ότι οί γάτοιγο, τίίη
ώΥ,εα,ίίη �ry,1, ιιιά διΥή τοι•: γί ιί)σ 
σα. Ετσι το μ;ταρu:τούΗ iι_τίμ:τει
Ε\α βραχ, ο Υαι ά.:τοι υτα ρι•θιιι�ον
ηχο. Τιι. δεί.(ιί,ια Fι:τέι..:τοι•, ί•:τερ11χοι•: :τού άηα,ακι.οί•\ :τά,ω στά iιι
πόδια :τοί• συ,α,,:οί'\· στόν ί•δάτ,,ο
δρομο τοι·: καί μi το, τρό:το αύτό,
συ\f\ϊΟΟύΗαι. 'Αί.λα 'ι•άρια, ά.,τι
δρούν ιιε μοι•ρμουρητά. Ό τριγμό;
πού κά,οι•, τά 1.έπια q,αί,εται i':τίση:
ο-τι ά.ποη) �ί ιιέρο: τη: γί.ι;Jσιτα: των
ψαQι(ΪJ\.
Ή μει.έτη τη: γi ύ1σσα: τιί1γ tι;1ων
μπορεί ν' ά,οίt.η ποι.ύ χρήσιμε; προ
οπτικέ: στη, ίπιστ11uη. Ε!,αι γΗ•ι
στο i':τί :ταραδιίγματι, ότι Υατι:Jρθω
σαν -.,ά :τροσελκί•σου, γοι•,ού:τια ( ,αί
\'ά τά έξοΗωσοι•,) μί τηγ ά.-τομίμη
ση τού rραγουδιού τίίJ\ θηλι•κιίJν zοι•
νου:τιGη· την έποχη τGη ί.ρύηων τοι•:.
Βέtίαιιι. τα θηλιr,ιά κοι•,οί1:τια �ι,αι
πού μϋ.: τσψ:ιοί'\·, ώστόσο ή μείu1σι
των άρσενιγω\ εχει σαγ q,υσι:/.η 01'
,έπεια τη, μείωσι ό).ογί.ήρου τού κου
' οvπόκοσμου.

οι

είδtΚΟI Ελ:τίtουν, ΟΤι θίι fΤL
τύχουν r'ηάί.ογα
άποτελίσματα ιιε
τί; ό.Χρίδε:, αύτη τη, μάστιγα τη;
άνθρωπότητο:. Οι ί';τιστήμονε:; σι•, Ε
χίζουν τί; ερει•,ί; του: γιίι \(J. μά
θοιrν τί:; σ�•,θηιιαταέ; κραυγέ:; πού
χρησιμο:τοιΟίl'\ ΊLU ,α Oll'\'E\'\O
' Oίl'\Tαt.
uE, α δί ιίΥ ί ηψι j1ιhί ίο δέΥ θι'ι F
q: θω ε γι Η ν' rί...τrι(>tθιιφοι•ιι� τα :ιί fO
' εγτήιιατα :τού θά ιιπορούσF ν' r'ιπο
κομίση ύ ι,\θQω:το; U\' η=,EQF 11]
γ)Gισσα TUJ"\' :ωι,Ι\. Τυ μιγαί.ύη(Ι(J,
ομως, ;τ) fΟΥέ ιτημα θu 1JτUY tσι,,:; ΗΙ.
rίχα.ιιF μιά μεγιι.ι ί•ηρη ;,ατα, όηση
για τά οηα αύτα πού ιιϋ.: q:αί,οΗσι
συχ,ίι τόσο γΗιJ(>ψα, άλ)λ ;,αί τύσο
μυστηριώδη.
ANDRE COUTURE-SPICER

'Ανέκδοτα
σκύλων
Ε ΟΛΑ τιi. μψη καl σε ϋλα. τίι
Σ πλάτη τη: Γης ύπάρχοm• ι'ί.,•θρω
ποι ϋπως ίmάρχου, καl σκύλοι.
'Ί'πάρχουγ i'πίσης zαi ίστορίε� σκύ
λων, πού δείχνου, ίίτι αύτά τά συμ
:rαθητι;κά tωα 'Ε.έρο�ν ,ίι ύ οκρίΥω
�
\
ται, ξiρουν Χαι, κλεδοm, ξεροι!\ zαι
ΠΟΥΟί•ν, ξέρουy οοα ξ[ρει zαί ύ άν
θρωπο;.
'Ιδού μερικέ� τiτοιε; χαραοηηρι
στικέ; ιστορίες:
-Ό Τόμπι εΗι. μεγάλο γυ,ηγό
σ-ι.υλο γ•\_ιισε ίc,ιι. βρϊι.δυ στό σπίτι
zουτσαίνοΗα:;. Ε!χε ΥύψΗ τό πύδι
τοι•. Άq οίί τοί, [πΛυναν zαί τού ί5δε
σαγ τηy πί.ηγ11, πiΊγε ,ά ξαπλώση
μπροστι'ι. στο τζάκι τοίί σα) ογιοίi.
ΤηΥ ι'ί.).).η μέρu βρισκ,1νταν άΥίνητοc
,ηηγ ίδι.σ θέιJι. Τ,'ι ίδιο καl την αλ
ί η, zαί τη, lί.ι I η. 'Ότιη στο τΟ or:,
δ ;,ύριο:; του τύν ί•ποχρiωσε ,ιi. ση
;,ωθη. πήρε ϋφο:; μάρτυροι;. ΚuΟώ :;
ίίμι•ι:, περ,ούσε την πύQτο κουτσαί
' Ο\Τας δυο ύι ι.οι σ;,ύι οι ε[δσν ενα
ι uγο γι' υρχιr-11ν ,υ τύν Υυνηγούν,
γαιrγίC.οντσ:; άγρια.. Χωρίς νίι χάση
κυιρο ό Γομ:τι ρίyτηη τότε κοντά
του:, τοίι:; ιφτασε Υ.(Jί τού; ξεπiρα
σε. Ε[χε ξεy/ι.σει την '/.Ουτσσμάρα
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του... 'Όταν οί τρείς σκύλοι γύρι
σαν, δ Τόμπι χοροπηδούσε με χαρά.
Ξαφνικά, εtδε δτι ό κύριός του τόν
κύσταζε. 'Έμεινι τότε άκίνητος, ε
χωσε τήν ούρά κάτω ά.ιιό τά, σκέλη
καί σήκωσε τό <ι:πληγωμέ,ο,> πόδι
του. "Τστερα προχιορησε κουτσαί
νοντας πρός τό τζάκι δπου τόν πε
ρίμενα': ..; τό άΗι�ηρικό στ�ωμα
του και οι ξεχωριστεc πιριποιησεις.
-Ό - ίκο άκολουθούσ� πάντα τόν
κύριό του. Ε{χε γί,ει ή σκιά του.
Μιά μfρα, ό κύριός του έργαζόταν
cι' Κ,α ποτιστι,κό πατατοχιοραq,ο, δ
που μιά ύπόγιια ύδραυλική lγκατά
σταση πότιtε τίς πατάτε::;.. . 'Αλλά
τό χώμα ι[χε σκεπάσει τά ρουμπι,ι
καί δέ, ηταν εϋ1ι.ολο ,ά τά βρη. 'Ό
ταν, ϋσηριι άπό πολύν κόπο, άΗΥά
λυψε τό πρώτο, αρχι<rε νά μετρϋ. κά
θι 32 βήματα γιά νά βρη τό έπόuf
,ο καί δF'\' επιφτε μακριά. Σ ίο )ίγο
ε{δε τύ, Σί'ΥΟ πού εςυνε τό rδαφοc
σέ άπόστασι 25 περίπου ιιέτρων tί.ιι'
αύtόν. Σ,κάυοηας σ' αύτό τό σημείο
βρηκι τii έιιόμι,ο ρουιιπι,f, l,ίί> ό
Σίκο εςυνε τό εδαφος λίγο μακρύ
τερα. Mio αύτόν τό, τρόπο τα βρη
Υε δλα.
-Ί-Ι
τόρα, μιά πολύ τεuπiλα
σ,<ιιλίτσα, συ,ήΟιtε ,ίι !;απλι;J\ η στό
τζάκι τοt"ί σαλονιού. Μιι'ι. μrρα, ή -χυ
ρία της τήν ιlδε ,ά ξυιι,a, , ά χα
σιιουριέται κuί ,ά κυττάζη γύρω τη;
άφηρηιιέΗι. Σι μιά στιγuή τα μά
τια της καρφώθηκαν σ' ενα χαuηλό
τQαπέ'Ί δπου ύπηρχε ενα πιάτο uε
σοκολάτες. Ή Ντόρα λάτρευε τά
γλυκά. άλλά της 1c,{χαν uάθει... νά
!-<ή σερυίρεται ιιόνη της. Ώστόσο
έκεί,·η τή, ήuέρα ή Ντόρα, ση-
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χι;Jθη-χε <'ιθόρυ(ία, πί ησίασε στύ χιι
μηλό τραπέtι, αρπαςε άπό τό :τιιί.το
μιά σοκολάτα Υrιί ςά.ιιλωσε στ,', yιι
J.ί, κρατώντας την α,άμεσα στιι πο
δια τη::;. Άqού τή, rγλΗψΕ )ίγο, i,
6γαλε [να βαθύ ά,ασηωγιω. 'Τ
στερα ξα,απη(.)f τήν σ01ι.οi.άτα cιτό
στόμα της )l(JL τήν αιrησΕ \(( π{ιτη
στό πιι'ιτο ...
'
Λρά-χο::; ftηaι πεQί 'tοι• Ι .ί
χρόνια. Στοί•ς rξη τε)ει•τιιίοι•::; uη
νι::; τη::; tωη::; τοιι , τό \' ' <iHl,η τi1
σκάλα rιταν άληθινό ΧατορΟι•>uιι "''
ιιύτό,. Σε κάθε σκαλοπάτι σηyοτιιν
γιι'ι. '.ά πάρη ά,·ιι..;,οή; 'Ωστ�cιο, u:ι'ι.
tωτη καλοκαιρι,η ,uχτα, η ΗQιrι
του τόν ακοιισΕ ,• ά,εδαί,η τi1 ιτιά
λα τρέχο,-τα::; ί):tί•>c Υαί στο τιιΙJΕ ι Οο,.
Σε λίγο ό σκί·λος πηγΕ )10\ το ιττο
κρε66άτι τη::;, ίiπου γιά ιιιιι ιττιγuή
τοί, χ{ιιδεψε το κεqάλι. "'Τcιη ριι f
Χα'\ε τό γίtQΟ τού κρ�66ιηιοi:,, γιίι
'' αποσπάση καί άπό τό, σί,tιιγο τiιν
ϊδια ίc\διιςι στοργης. Τiιο�. :ι{ρα
σε στό δι•>u{ηιο τοίt πuιδιοίt. ''\ 1 i1συχη χωρί� ,ά ςέρη γιατί ή ΥΙ'(ιίιι
του ση-,<ώθηκε καί. τόν ε[δΕ ,ιι γl εί
ιrη τό μάγου)ο τοίt ·,ωιμισu{,01• -ται
διού Υαί ϋσηρα ,ά uπαί,η στο δω
μάτιο τηc; άδελqη� τοι•. 'Ό-τιι, τε
λείωσε κι' αύτήν τi1, ηλε1•τιιίιι /-τί
σκεψι, κατέβηκε γρήγορα τi1 ιτΥαi r,.
Γεμάτη περιέργεια, ή κυρία του, ά
φού εμει\ε γιά )ίγο (Υ,<�ιtτιΚΙ] ιί.'ΤΗfα
σισε νά πάη νά δη τί συ,iδω Η Ό
ράκος ηταν ξαπλωuέ,ο� στή σι•, η
θισμf,η του θicι. Πά,ι,1 στα πισι,ά
του πόδια καί λίγο πλά� ά,ιιπω•οτιι 1·
τό κεφάλι του. τΗτω Ηκρό::; ! Ε[
χε άνε6η στό σπίτι και :ι� ριι σε ά:ι'
&λα τά δωuάτια γιά ,' άποχαιρετή
ση τ' άιr ε,-τι:ι.ά του!

*
Τό εύγενέστερο εfδο; ώραιότητο; δεν εϊν' έκείνο πού μα:: πι.ι
,ρασύρει γρήγορα, άλλα μάλλον έκείνο πού μας διαποτί�ει clQ','α και
_μας κατακτά έν άγνοίςι μας.

ΝΙΤΣΕ

222

1

�

Ο ΣΚΙΟΥΡΟΣ
εvα εύθυμο ζωο
ι,

·π

«νοικοκυρίστικη» ζωή του,

'Τ-τάρ/ΟL'\'
J.οι-τον, /αl εϋθι,μα
ζι7)α Κ · -τω; -τεριερ ο άλ1.ά 'ι ηθι
νό Ό σιίοι•ρο; είναι ενα ά:τό αύτά
α\• όιι ,-αί τύ μονα L/� ΔέΥ εια
ι'ιίαια οvτε τρα οι•δάει γιά νά δι:ιαιιί>ση τό yαρα'Υτηρισμό αύτό
ι u δταΥ ε[yαι "Ανοι;ι; ι.αl ε[ναι 1.0
τίi ο;, /ά ·ει τέτοια -ταιιyίδι,α, ι; α
ζοyτα; ιαnοι•μΗε; /ραυ έ;, :ιάΥει
τέτοια άστεια -τηδήuατα /αl τ 'ση
q:ασαρια, U)στε μ-τορει νά -τ /ανεις
:ιώ; ά:τοτ< /.Ο - ' οί.α αίιτα, Τη\' /.(J./ ύ-
τερη ε/δηι.ωσι του εϋθψοι, ι.ατά. δα
σιν, ιαρcυτηρο:; του.

ω.

Ό σιίουοο; εlΥαι ενα <:-τα ι.ό
σμιο,> ί,ωο 'Α-τα.-τiiτω -τα.ντου έ/τό;
ά.τό την ύστnω ία /αί την \1αδα α
σιύρη E 'fOL'V δέ ιαταγραq:η ω- τω
ρα 430 ια<rορε-τιιά είδη τοι• Οί δια
qο9έ; τοι•_ άqοροίιν ιι•(iιως στό μεεθο; /αί /α ά δεύτερο ιό ο στό
τryί,:ωμα Ώ; :τρύ; τύ μέγεθος /V
μα(yεται αύτό ά.-τό τά ί ι,i� τά σαnαν
τα Ε/α οστά
Οι μι;ιρότεροι σ/ίου
ροι -ε:ττά ειατοστά- ζουν Gτην
'Ιάδα ιαί στη Σ ουμάτρc ιαί εlΥαt
άι ηθινά / μyοτει,-Ιήματα bfναι τά
/ΟΪ ύδρια των θηι.αστιιιίη·

Ζωα /.υ.τ' έί,οιην, uy 01,ι /αt ά.,-το
:ι)�ισ-τιιά δε�·δ όδ�, ζοιη: ιατ� μι
/(?ες "/ΟινωΥιε;;, μεσα στα ξερα δα
ση ;,.αί εlναι φι•τοφά α Δέ'ν :τερι
φρο,ού\· ομω; /UL ά αύγά ων :του
/ ι<ί) , ιαί ά.-τύ της ά:τόψεως αίιτη;
;τροιαΙ.ουν σ11μαν:τιιέ; /αταστροφές
στό δασίι.ειο τιί)ν -ττερωτων.
Τό σiϊΊμα τoii σΛο{,ρου, /αJ ύ;ηε

ται ά.-:τό -τυ;,yό /.αί μα}.α;,ο τQίyωμα ,.
ίJ./QLE� τοίχε;, χ ι:)ματος σκοί,-.
οοι. ιρ(ζοι· 11 δαθυιό;,;,ινοι• :τ,ός τό
ια(f'έ, 'γα} ό ω; τοίι είδοι; Τό κύιο χαοωπη ιστιιό του; εlνω 11 μα
ιριά θ, α,ωτi1 οί, ά ιού crθάyει σέ
μ- ιο; τ' μfΊΥο; του σιί)ματο, ΕtΥαι
πολΗς ι.αί :τεριερ ες οί χοησεις της
οί•οίi; αύτη� του χ ησιμεί,ει :τ χ σάγ
άι.ε;ί:τ.τωτο ύτα :τηδα ά.:τύ , η) ά με
τ ιάζοντας ετσι την ταrύτητα Τή,•
μεταμιρί_εται άιόμη σά, άσrι(δα
ταν άyεται, σά, όμ τ έ) α στα,· δ έ
/η σ/f:τι'ί ονrrα; μ' αύτiJ\' ίίi ο του τό,
σιί)ι-ια η σάν όμ-τοέία 'tάι.ι (σ;ιιάδιο)
ό αν βαδίζΤ' ιάτω ά'tό τi,ν i\λιο Στ1ιΥ
τει.ευτα' αύτη συν-i10Fιά του ύφείi.Η
/αl το ονομά του σzίοι•ρο; Του τ'
εyουν δt:>σει οι άρy,αίοι "Γ,λ) ηνε � :τοί•
τοί•; u.ρεσε Υά δίνοιΛ' ενα «εί;,ονογρα
φημένο» ίί,· μα στύ ;,ίι.Οε πciiγμα ϊι
ιαί στύ ιάθε ζω -τανο :τι άσμα. �y;;.
τσι ιαί με τό ζωω�ι αύτο Ί-Ι σ κ ι ιι.
;ι..αί ή ο ύ ρ α ε-ια·yαν τύν σιιουρο Τέ
i.ο� η ούρά ι,ρ σι;.ευει στόν σιίοι•
ρο /αί γιά ,ιίι...:τί.ωμα δτιιν zοιμίiται
τύν ιειμιϊηα ' • .τυμενο, ι.οι ·ιόν, ενιι.
τόσο -τοi ύτιμο έξι�ρτ μο τοίι σωματό.
του, νά ε[ναι ?ξω ετι;,ά :τοί υτιμο γιά
τύ, σιιοι•ρο Ώρες οι όι) ηρε� μπο
ρει ,·ά ιίι.νη ιi.ι.Οε μέρα στηΥ :τερι1ωί σι της
'Ωστόσο ό σι.ίουρος, :ταρ' ιrτι φτια
y,'Ει μο φα τη φωλιά του στά ψ ί ά ι) αδιά τιίη δεντ ων /αί :,ει περ
,·ίi /€ ιίη•α /αί ;ισ.ι οι.αίρι, ε[ναι ζ->ο
'tOU τοίι άρεσουν τά τα ιδια Κάθε
πέ, ε ιρόνια, :τερι&του, μετυ υ.-
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στεύtι κατά μα�ες, πηγαί,οηας
σι άναtήτησιι αλλων τοπων διοrμο
'\'ης. 'Ωστόσο δέ-ν ε{,αι άποδημητι
κό,. Δηλαδή δεν ςrηαγυιηα στό μi
ρος άπ' οπου εχει ξεκι,ήσει καl οϋτε
εχει ώρισμi,η ?ποχ{1 πού μετο,αmεύ
ει. Δηλαδή πρόηιτrιι γιύ άλ ηθι, η
μετα,άσηυσι, ασχετη μf Υιιματολο
γικούς ορους καl iποχές τοϋ χρο
,ου. Τό 1935 παρiστην μάρτυς μιας
μετσyαστεί,σεω; σκιοίιρι,η, πού ύ
πηρξε r'ιη;ο τιΊ., σπσ,ιι;Υηρrι γεγο,ότα
στη, ίστορία τω, τρωr,ιτιΥίίJ, οίrτιϊη.
'Α γi λες άπο \ί ναρίθμητ�υς γΥρίCους
,
_
σκιουρους Ε,εκl\ ησα" ι'ι:το τα δυτι"Ιrι
της ττωιηίrις της Ν. "ΤοQΥης "/αηυ
θυ,όμεηc δ11τικώηρα.
Τό θ{α,ιια
ητα, ι.rηηη;)η-;,τι-;ιο. Μυριαbες σΥί
ουροι fτρΕχαν ul οι ιιω.ι, διιισχίcο,
τ�c; cίγοοί1ς, πο� Η�, ?<1)�ιιi, /αt πε ρ
νωνταc: ποταμους -;ιrη Ι ιω ες. Ποι
λοί τους π,ίγψιαy σ' αύτο, το1 crρε
,ήρη δρόμο 1 1 σ,ιοτωθηΥαΙ παΗ>)
σι πολυσί,χΗιστου:; δροιιουc:, οί U)ΑΟΙ,
ομωc;, αδιάqοροι, σι νiχιtα,. Ποϋ
πήγαι,α,; Γιατί εcrευγcη; Ποιος
τούς καθnδηγοϋσε;
Ό φ\Jσιοδίq ης Χwιιιλτο,, ό Κω>
τερος, άποδίδει τίς ιιετα I αστεύσε,ς
των σκιούρ<,JΥ στη, συηχη πύκ1ωσι
του πληθυσιιοϊ,, πραγιια :τοί• ίπει.ηί
νει ό) ΟΕ\ίJ. τlς yατοικηιιέ\Εc: περιο
χ{ς. Καί οί σκίουροι δε, άγαπου, τηγ
άνθριοπι,η γειτοΗά. Ίσωc: γιατί οί
ltνθρωποι τούς κυ,ηγοw γιά τό ώ
ραιότατο γου, αρικο τοι:ς.

ι

Ό σκίουρος μπορεί εί\κολα ,ι'ι
ξημερωθη καί ,ά ιιετα6ληθη σε κα
τοι�ίJδιο.
Προσαριιοtεται
ευκολα
σε κάθε περιδάλtον καί ά,απαράγε
ται κα,01ικά τοσο �ιείtθερος οσο καl
σκλαυωμf' ος στους tωολογικούς κή
πους καl άλt οϋ. Τρiιrιται με καρπούς,
τοελλαί,εται ιδίως γιά τά φουντού
κ�α καl τά καρύδια, ιιε υλα,στάρια,
μαΗτάρια, μι"Ιρά μηλα πεύκου, άκο-
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μη καί.... ι.ι φ)οιούς δέ,τρι,η. Γιι'ι
τούς το ευταίους αυτούς ύπάρχει ή
?ξ{ιγησις οτι τούς τρώει οχι τόσο γιά
,ά τραφη, ίίσο για ,ά λωαρη τά δο,
τισ του. Πραγμστι•ιά, τά ωιροστι,ά
του δόηια, πού εfναι lσχυρότατα, εL1 αι δυσανάιογο μεγάισ και U.ν δίν
'"
τά «)ωάρι Η (!ΟΥιι,ίtοηας σ"/)ηρά
άηιηίμε,σ, θά μπορούσα, Η'ι. ιιε
γο λώaουν μέγρι τοί, σημείου , ι'ι.
υγοϋ, εξω άπό το στnμσ τΟ\ 1 Υ(ΙL ,ά
τό� f μ�οδίί;ου, , α τρ�uη. Στη, προ
,
,
σπαθεια του , rι ,<) ιιιιαρη', τα δο1τια
τοι,, ό σΥίουρο�, δίc.ν άρ/tίτω μό,ο
στου :; φλοιούς τι7η δί1τρι,1,. ΡοΥα
,ίC.ει ό,τι υρη μ-τ(!οστα το,•.
Ό σιίουρος, ώστοσο, ετ,αι σπου
δαίο:; ,οιrιοκίιρης, '\γιιπίί. 1111 οl
"/Ογί Η ά του. Ef,αι ιιο,ογrιμο:; γαι
μπορεί ,ύ. δc;)·ση μαyη ιtf)'QL θα,ατου,
διt"Ιδικώντας ηΊ σί11τροφο τοί, 6ί
ου του, άπό ι1α, αl 10, ίιποψήφιο.
Κι' αίrτο, γιατί στό γf,ος τίίJ, σκιοί•
ρων, τά άρσε,ικα πΛεο,αt,ου, ύπερ
ϋοf ικά. 'Η άΗ1iογία εt,αι ι προς 1.
'Ότα\, ομω:;, μια cr,ορα, ι'ξασφοΗ
ση τη σύ,τροφό του, θο τφ Υρατή
ση ίός το τiλοc: Υαί θά τη1 ;τεριποιη
ται οσο ι.rι.,f, α άλλο t,ιϊ10. Ί-Ι κύησις
yρατα 40-50 ιιέρεc: "Ιαl 11 σγιουρίΗJ.
γεν,α 2-J ;τολί, μικρα σ"Ιιουρα,ιια,
τόσο ωκρά, πού μποροϋ1 συχ,ά ,ά.
χωρ{σου\ ολα μαζί μέσα σί,, μιά άΥ
δρι;ιη ιrούχτα ! .
'Λ ωφfραΗε cτή, άρχr 1 ναί για
τη, ευθυμία του σ,ιιοί,ρον. Μια πε
ρίπτωσι κατά την ύποία έΥ,δηλιί:η εται
ι[ωι -καl &ταν γί,εται πατέρας. Πη
δα τότε σύ.ν τρε)λός άπό ..,, )αδί σέ
κλαδί, ,((l.\fl χΟιες - δι,ο U.Υρουασί
ες μ;τροστα στή συμδία τοι,, πιιράtει
τού; αλλου; σ-;,ιοί•ροιιζ "Ιαt ..,,υ,ηγιέ
ται μαt,ί τους, δγάζονταc ω;,ρί,,ς χα
ρούμε,ε; ;ιραυγfc:. Εί,αι τοη -τρα
γωηικη άποΙ.αυσις το yαριτωμ{,ο
αύτΟ ζώο.
ΤΖΑΚ ΣΚΟΤ
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ΙlΤλ 1 \!fλ ΙΙU\Ύ' ζωτίι Υαί
ί•y(!Ι ) μέι, α. Lτό ϊιίιι -.ο πολλοί
ϋνΟQωϊοι ηταν ϊλα ιασμέ,οι στο
Χι'!(!τuQι η ,ιάΟυντα, στα ϊαγκά
ιιυ ιατω UϊΟ ΤΙ ) σ,ιισ τι7η ϊυχ,•ό
ιrυϊ ϊ ω, οένορω,. 'Έϊιναν άνα
ψι·ιτιιύ ιαί μέ χοϊο ά,ασαινο,,,
ζητιiη τα; ιαΟαQό, φρέσκο άέ(_)α. Ό οιΊρανό; ητω γyρίζο;,
fT
δέ, φί•σογε μήτε τό ϊιό άπαλό
E VQ
α'ιι'ρι, ιαι οί u,οθυμιόσεις ούτ
η; τη; Uϊf (! αντη; μηχα,οποιη,
,
μ
Q Ι"" iν�1; :ωεω:: γέμιζον,τον u_έQ�'3 2-τφ υϊιιιΟρο θα πρεπει α 11τ ν uμο(_)φα, γιοτί ή ι'.ίνοιξι Gρι
σιοταν στιJ τFΙο τη� γι' ίιρχιζε
T(J /ΙΙIΟΥαί (! ι. i\1ερικσ οένδρα μό1 ι; tUJQO Ού ξεπετούσαν τύ φύl
ϊ του;, ιυί ιατά μη;ιο; το - οιιόμου ϊού ξετυ ιγότα, πϊύι στο
ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑIΟ
ϊl ατύ, ') αμϊF(>Ο ϊοτομι, Ου εΙι,uν
ξεφυτ(_)ι;Jσει ϊογη;-λογης λου
ΑΠΟ
ΝΕΟ ΒIΒΛΙΟ
'J οί•δια. Βοθιύ μέσα στrΊ. δύση θά
ί•πηρ;ιε εΥ.είνη ή ίδιαίτε(!η σιω
1
' ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΠΑΝΩ
ϊη στήν όποίσ σ7εδόν μπορείς ν'
ιίιοί•σει; ηi γεννησι τ<ΪJν πρα
ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 11
γμάτω,, -.αί τύ Gουνύ, μέ τίς 6α1

6'ιωμα
ευδαιμΟ Vl

(J

το
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θιές κοιλάδες του;, Οά ηταν γα
λάζια καί γεμάτα fύωδιά. ' λλα
έbω στήν πόλι... !
'ΙΙ φαντασία διαση_ιέφει ηΊν
cιντίληψι αί1τοϋ πού Ε 1 ν α ι,
κι ομω; ποσο υπερηφανοι ειμαστε για τή φαντασία μας
καί ηΊ Οιωρητική σκέψι μας.
Ό θιωιιητικό; νηυ;, μέ τί; πε
ρίπλοκι:; σκι'ψΗ:; του, δέν ε1ναι
ίκανός για ριζικ11 μΕΤαμόρφωσι.
.έν εlναι έπαναστατικός νοϋς.
"ΕχΗ ντί σΗ τον έαυτόν του μ'
έκιίνο πού ο u π ρ ε π ε να fί
νω ΚΙ' άκολουΟιί το ίι;τόδειγμα
των δικ(�)\' του πειιιωρισμiνων και
ΠfQtοριστικG)ν προβολών. Το κα
λό bέν ίιπά ι_ι χΗ σ' fΚfίνΟ ΠΟΙ. 0
Π (! f Π ι να είναι, βρίσκεται
σηΊν κατανόησι αύτοίί πού ε 1ν α ι. Ή φαντασία έμπσδίζΗ τ-i1ν
άντίληψι αύτοϋ πού εlναι, δπω:;
κι' η σύγκρισι. Ό νοϋς ;τρέπει να
παραμερίσει κάΟε φαντασία καί
Οεωρία για να μπορέσΗ να ύ
πάρξει τό πραγματικό.
"ΊΙταν άρκετα νέο;, δμω; ιί
χι οίκογένει'Χ κι' ηταν έπιχFιρη
ματία:; μέ κάποια φήμη. Φαινό
ταν πολι', σηναχωρημiνυ:; καί δυ
στυχισμένο;, κι' ηταν πολυ πρό
Ουμο; να μιλήσει για κάτι.
«Πρίν uπό λίγο καιρό, είχα ε
να εξαιιιετικό βίωμα, κι' έπειδ11
δ�ν μίλησα σε κανεναν γι' αύτό,
άμφιβάλλω αν θα μπορέσω να σας
το εξηγήσω. 'Ελπίζω να μπορέ
σω, γιατί δέν μπορώ να πάω σέ
κανέναν αλλον. "'Ηταν ενα βίω
μα πηυ μοίί συνεπήρε την καρδιά,
μα δμω; χάθηκε και τώρα μου ά
πομένει ή νεκρή άνάμνησί του.
'Ισω; μέ βοη011σετε να το ξανά
ορω. Θά σας περιγράψω, δσο πλη
'

ι

�ι

t:

�

f

1

1

22.1

ΑΜΟΎ'ΡΤΙ

ΚΡΙ Σ

α

..,.

ι

'

'1'

't

1

C

ρεστιρα μπορω, τι ηταν εκεινη η
Fύλογία. 'Έχω διαβάσει γι' αύτα
τά πράγματα, άλλα ηταν πάντα
ίίbεια λόγια κι' εlχαν μιαν ελξι
μονάχα για τίς αισΟήσεις μου.
'Αλλά αίιτό πού μοίί συνέβη είναι
πέρα άπό κάΟι σκέψι, πέρα άπό
τή φαντασία καί τ11ν επιΟυμία,
καί τι;)ρα το εχω χάσει. Σας πα
ρακαλώ δοηΟηστε με νά το ξανα
φέQω». Σταμάτησε για μια στιγ
μ1Ί και μετά συνι'χισι.
«"F:να πρωί ξί•πνησα πολι'ι νω
ρί;. 'Ι [ πόλις άκόμα κοιμόταν, κι'
ό ψίΟuρός τη; οέν εlχε άκόμη άρ
χίσει. ίσΟάνΟηκα δτι fπρεπε
νά δγω Ι:'ξω, κι' ετσι ντύΟηκα
γιιήγορα καί κατέβηκα στο δρό
μο. 'Ακόμα κι' ό γαλατά:; δέν εί
χε fι.Qχίσει ηΊ γύρα του. "'Ηταν
στ11ν άρχ1Ί τη; άνοίξεω;, κι' ό
οί,ρανό:; {μαν άπαλά γαλάζιη:;.
Ε!χα μιαν fντονη α'ίσΟησι δτι
t'πιιεπε νά πάω στο πάρκο, κάπου
fνα μίλι μακριά. 'Από ηΊ στιγμ11
που δγηκα άπό τό σπίτι μου είχα
μια παράξενη α'ίσΟησι ελαφρά
δα;, σαν να Πf!_);τατούσα στον άέ
ρα. Τό άπέναντι κτίριο, μια στα
χτιά πολυκατοικία, είχε χάσει δ
λη του ηΊν άσκ11μια· τα τούβλα
αυτα
, ' κα0' εαυτα ηταν ζωντανα'
και καΟαρά. Κάθε μικρό άντικεί
μινο ::τού συνήΟω:; ποτ� δεν θά
τό πρόσFχα φαινόταν νά εχει
μιάν ιδιότητα τελιίω; διχή του,
καί παραδόξω;, τό κάθετι φαι
νόταν ν' άποτελεί μέρο:; τοίί έαυ
τοίί μου. Τίποτα δέν ηταν χωρι
στό άπό μένα. ΣηΊ ;τραγματικό
τητα. τό «εγώ» σαν ::ταρατηρη
τή:;, σάν εκείνο; πού άντιλαμδάl!. '
νεται, απουσια
" Υ.αταλαυαι' ζε, αν
,
νετε τί έννοιί:ι. έν ύπηρχε <<εγώ»
C

'

�
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χωριστό Cl:10 έztί,ο τΟ δf,δρο η

α:τό έκεί,ο τό χαρτί στο ρείθρο,
η από τά :τουλιά :τού φώναζαν τό
;.,α στο u.λλο. �Η ταν μια κατά
στασι συ,ειδ11σεω; :τού :τοτε δεν
είχα �,,ωρίσει.
«Στο δρομο :τρό:::; τό πάρκο>>,
συ,Εχισε, <<ί•τ.άρχΕι Ε\'α ανθοπω
/ fίΟ. Είχα :τερυσcι α.ϊο μ:τρό:::; του
fκατοντάδε:: φορc;, Χαί συν11Αι
ζσ να κυττuζω τα λουλοί•δια Υα
θω; :πρνοί:•συ. 'Αί.λα fκεί,ο τό
πρωι,ό σταuάτησα μ:τροστα ' του.
Τό τ'::αμι τη; βιτρίνα::; ηταν ϊ}ω
τισμfνο ά:τό τη ζέστη και την ύ
"( (_}ασίι.ι :τού ί•ϊηρχε μωα. αύτό
οω,κ: δc, u' έμποοισε ,α δι7) τί;
:τολλf:: :τοικιλίε:: τύ), λουλουδtίJ)\'.
ΚσΟω:: στε,ομ Jυ, κι•ττά(οντά;
τυ, 6ρηκυ το, έαυτί� uου να χαιιο
'{ fΙ.r1 και \(J '/f/ϋ μf μια χαρα
:του :ίι:iΤΕ brν ε°ίχυ )'ΕUΗ.ί :τρίν.
Έκfίνα τυ λοι•ιοι•διυ ιιου μιί οϋ
σα,, ι.αι τού; ιιιλουσα κι' έγι;J· -ii
uoυν ι},uufσu του:: κι· ιι ι•τι1, 11τυν
uεcιο:: τοϋ έυυτοίΌ uου. λf'/Οντα::;
αυτά, μ:τσρf.: ,α σϋ; δίνω την έν
τιϊ<ι)σι ΟΗ 11U0l'\ σέ ίιστcρι,η ί'U
ταστυσι, Οτι μου εlyc στρίψΗ
λιγο, r1.λλc1. δFν 11ταν ετσι .. Ηιιι:;υν
ντυμiνο; :τολύ :τcιοσrκτιιr1, Υαi
fίχα επίγΗσσι :τού φι> (_Ησα καΟα
ι_Jα iσ�)ι_Jουzα, :του η·ττu ξιι τό
cιολόι μου, :τού �δλε:τα τί:: fϊιγρα
φΕ:: τι7Jν καταστηιωτω,, συμ:τ,
Qtλαμ6ανομiνου και τοϋ ρύφτη
μου, :τού διαδrισα τοι,::; τίτλου;
τύ)ν βιΜ ί{J)\ στ�'1, :τροΟ{ιχη ένό::;
διβί.ιι:;:τωλείοl'. Τό κr1Ο� τι �ταν
tωντυνό, κι' rί.γα:το�σα τίι ι.Μ)Ε τι.
'Ήμουν το ίίρωuυ εκFί\'(J)\ τι7Jν
λ?υ) ο1•διr:ϊ�ν, �λλύ �εν ίι ίiΙJϊ.ί: τ,ό
; για ,α u1 1 9ισfι τα_:τ / 01•1 οι «εγω»
δια, lι, ξi ψτε τί θi.λω νύ :τύJ.
1

-'.�ν ί•:τi1ρχε χωρισμό; άνάμεσα σ"
εκείνα και σέ μένα. Τό άνθοπω
Ϊ.Είο ηταν α:τίστευτα ζωντανό με
χριοματα, καί 1Ί ομορφιά δλου αυ
τοί:• Οά :τρο-;Η να ηταν καταπλη
κτικ11, γιατί ό χρόνο; χαί το μέ
τρητα του fiχε σταματ11σΗ. Θα
:τρΕ:τει να εμεινα ΕΚΕ ί :τάνω α
:τό fικοσι λεπτά, μα σίi: διαδε
δαι(ί)\(ι) διν ί•ϊη!_)χf χαμμιά αι
σΟησι χρόνοι•. :ΊΗ δυσκολία ξf
κοi).ησrι 10\ {αυτό μου α:το έκΕί
\ α τrί /,ουλοι·δια. ' Ο χόσμο; τοϋ
ϊί. γι7)νιι, του :τόνου και τη:: θλί11 fω:: ί•ϊηρχι τριγίψω, κι' {ν
τοί•τοι::; bfν ί•πηρχε. Βλέπfη, σ'
εκfί,ην την ,ατάστασι, οί Η
�ι:: l'>F, icyuυ, ,οηιιu. Οί /Et,H::
Η,αι ϊfριγραcrιΥF:, χωριστικι':::;,
συγ,(_)ιτιΥ.Ε:, ul Ι.υ. σ' fκΕίνη ηΊν
Υατuστιωι δι, ί•-τηρχαν λ�'ξΗ::;.
-'.c, ;::οϋσα ενα δίωuα «ly<;J», ί,πηρ
ΖΕ ιιο,ον ε1ιΞίνη 11 Υατιίστασι, έ
i'fίνο το δίωμα. Ό χρ6νο::; είχε
στι1ιιιη11σΗ · δfν ί•:τηι_ιχε παρελ
Ο<ίν. :τιιQόν 11 μΟ/ο,. 'Ύ'τ.ηρχε μό
,ο - <�) δFν ξι'ρω πύ): να το έκ
φριίσω UE λόγιu, ιιλλύ δiν πcιρα
'"'fl. "Ύ':τηρχε ιω1. :τυ(!Οι•σία - u
χι, οχι, uυηΊ 1) )έξι. Ήταν σαν
11 γη, ιιε κιJΟΕ τι μiσα καί πύνω
σ' ω\τ{1ν, να δρισι.ότιη σε μιύ
Υατύστασι [ι!Ι ογίυ:, ι.ι' lγόJ, περ
:Τί/1(;)\ τα::; :τι_ιο::; τό ;ωρκο, 11uουν
'
' ,.,. στο'
u�ρο::; �;J::. J(θ'
· u ω::; π,,r;σιr:--.α
:τuu,r:ι ημουν κ11ριολεχτικα μαγε
uένο:: ιlπίι έηϊνrι τιΊ γνωστυ bf,,
τcιu. '\:τό 1() rjνοιι.τ(J κίτρινο μi 1/(Η Και τό σκούρο ;τ(.!ίJOlVO, τυ,
φι•λλυ χόρε1•υν γεμύτυ. t,ωή. Τό
Yr101:, φ�Ά,λλο Ε,εχι;JριζΕ, κι' δλο:;
ό :τϊ.οϋrο; τη:; ·γη::; 6ρισκόταν σ'
ίνυ ύ:;ιλιj φι' Ι.λο. ΕΙχυ συνείδησι
ί_ίτι 11 Υαρδιύ μου χτυ-τ:ουσε γορ1
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γά. 'Έχω πολύ γερη καρδιά, άλ
λα μόλις πού μπορουσα ν' άνα
πνεύσω καΟώς μπήκα στο πάρκο
καl νόμιζα πώς θα λιποθυμοt<σα.
ΚάΟησα σ' ίνα παγκάκι, καί Μ
κρυα αρχισαν να κυλουν στα μά
γουλά μου.
'Ύ'πήρχε μια σιωπ11 πού δίν
μπορουσε κανfις να την rχντέξει,
άλλύ. έκtίνη ή σιωπ1Ί καθάριζιο δ
λα τά πράγματα από τον πόνο
και τ11 θλίψι. ΚαΟι:>; προχcορησα
πιο βαθιά στο πάρκο, ύπηρχι: μου
σικ1Ί στον Μρα. Αυτό μ' Εξ�πλη
ξc, γιατί δfν ί,πηρ;ι,ι κανένα
σπίτι εκεί κοντά, καί κανεί,:; δίν
Οίίχε ραδιόφωνο μέσα στο πάρ
κο αύη1ν τ11ν ωρα τού πρωίνού.
'Η μουσικ11 {μαν μέρος τοίi δλου
πράγματος. 'Όλη 11 καλωσί,νη, δ
λη 11 συμπόνια του κόσμου βρι,
- το' παρκο,
,
σκοταν
σ ' εκ1:ινο
κι'
ό Θι:ός ηταν εκεί.
<(Δίν ειμαι Utολόγος μ11η. και
πολύ θρησκος,» συνέχισε, «βρέ
θηκα καμμιά. δεκαριά φορίς μέ
σα σε εκκλησία, άλλα αυτό δεν
είχε ποτί καμμιά. σημασία για
μiνα. ι\έν μποριο να χωνέψω
λες εκείνε,:; τίς ανοησίες πού γί
νονται στίς εκκλησίες. 'Αλλά σ'
εκείνο το πάρκο ύπηρχε ενα "Ον,
αν μπορε.� κανείς να χρησιμο
ποι11σει μια τέτοια λέξι, στο δ
ποίο δλα τα πράγματα ζουσαν κι'
είχαν τ11ν ϋπαρξί τους. Τά πό
δια μου ετρεμαν κι' άναγκάσθηκα
να ξανακαΟήσω, με τή ράχη μου
σ' ενα δένδρο. Ό κορμος fJταν
ίνα ζωντανο πραγμα, δπως ημουν
εγιο, κι' εγώ ημσυν μέρος εκεί
νου του δέντρου, μέρος εκείνου
τού 'Όντος, μέρος τού κόσμου.
Πρέπει νά λιποθύμησα. "Ολ' αυ:)

ο
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τα ηταν πάρα πολύ για μένα: τα
ζωηρά, ί,(ι)ντανά, χριοματα, τά
crύλλα, οί πέτρες, τά λουλούδια, ή.
άπερίγραπτη όμορφια του κάθε
τι. Καί πάνω απ' δλα ύπηρχε ή,
ευλογία του...
«'Όταν συνήλθα, ό )11,ιο ς είχε
βγε.ί. Γι:,νικά μού παίρνι:ι πι:ρί
που ϊικοσι λεπτά για να ΠfQΠα
η1σω δκ; το πάρκο, αλλά είχαν
ΠfQασf.ι σχεδον δυό (J)Qfς απο τό
η, πού ιφυγα από το σπίτι μου.
_,ωματιΥά. ηταν σαν νά μ1Ίν fίχα
η1 δύ"αμι νά. πfρπατήσω πίσω·
rτσι, κάθησα εκεί, συγκιοντρώνον
τας δύναμι και μή τολ:μώντας να
σκFφηΪ>. Καθcος πι:ρπατοίiσα σι
γrΊ. προ,:; τό σπίτι, όλόκληρο έ
κι:,ίνο το βίωμα ηταν μαζί μου.
Κράτησε δυο μέρες, κι' εσβυσ&
τόσο ξαφνικά δσο είμ rρθει. Κα
τόπιν αρχισε το μαρτύριό μου.
Λεν πλησίασα στο γραψ.ίο μου
για μιά βδομάδα. "Ηθfλα πάλι
εκι:,ίνο τό παράξι:,νl) tωντανό
υιωμα,
η ε,,α
e,
"Ο
, να, 'tc,αναt,ησω για,
μιαν ακόμη φορά καί για πάν
τα σ' εκείνον τον ομορφο κόσμο.
'Όλ' αυτά συν�βησαν πρίν δυο
χρόνια. 'Έχω σκεφθεί σοβαρά
νά τα παρατήσω δλα και να πάω
σε κάποιαν ερημική γωνιά τού
κόσμου, άλλα το ξέρω βαθιά στην
καρδιά μου π6)ς δεν μπορώ να το
ξαναφέρω μ' αυτόν τον τρόπο.
Κανένα μοναστήρι δεν μπορεί να
μου προσφέρει εκείνο το βίωμα,
μήτε καί κάποια κι:,ρl)φώτιστη
εκκλησία, ποι, ασχολείται μόνο με
το θάνατο καί το σκοτάδι. Σκέφ
τηκα νά πάω στ11ν Ί νδία, άλλα
κι' αυτό το απέρριψα. Κατόπιν
δοκίμασα fνα ώρισμένο φάρμακο·
εκανε τα πράγματα πιο ζωντα-
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,•ά, Υ.αι τά λοι;τά, άλλα έκε.7νο πού
θέλω δέ, εΊναι έ,α ναρκωτιχό.
Αυτό; είωι ενα:::: φτηνό:; τρόπο;
-για νά εχει Υ.ανεί; έμπειρίε;,
είναι ένα τέχνασμα, αλλά οχι το
γνήσιο ;τρα·γμα.
«Κι' ιτσι ,αuαι,» κατlληξε.
<<Θά εδινα το ι.άθε τι, τ11 tω11 μου
Υ.ι' δλα μου τ' α:-τοκτήιιστα, yιά
,α !Ξαωζ11σω σ' έκεί,ον τον κό
σμο. Τί νά κάνω;,>
'ΕΥ.Είνη 1Ί Υ.ατύστασι η(>θε σέ
σα; α;τρόσκλητ η. Π JΤι 'δεν τ,Ίν
άναCηηΊσατε. Ένοσω
την ά
,αζητίίη δi:ν Οά την δρείτε. Ή
ε:-τιθυμία αυηΊ καθ' έαυη1 yιά νά
ξα,αζήσιη σ' fΚΕί 1 η την εκστα
τιΥ.η Υ.ατάστuσι luποδίtει το και
νούργιο, το ψQέσκο δίωμα τη;
ευδα�uι:,νία::::. Βλε;τετε τί Ε'χει
συμδεί: είχατε έΥ.είνο το δίωμσ,
και Τ(;)(_)α tείη llf τη '\1 ΕΥ(.>11 μν11μη τοίi χθε;. 'Εκεί'° ποι• ί•:-τηQξε
έuποδίCει το καινούργιο.
«Θέλετε να πείη ότι πρf πει νά
πσραuερίσω κσί να λησμονήσω δ
λο αι!ΤΟ πού συ,iδηκε, καΊ νiι συ
νεχίσω μf η1ν ασ11uαντη t,ωή
μου, iσωτε ρικά λιμοκτο,ό),τα::; μέ
(>α uε τ11 μ{ ρu ;ν
'Όταν δε, κυττύtεη :-τ(>ο:; τά
;τίσω Υ.αί ΟΕ\ . ητατε ;τε(>ισσόπ
ρα, ;τοί, είναι ύ. Q ι.πu δί σ ι.ολο [Q 1

1

γο, τότε ισω; εκείνο το ;τραyμα
;τάνω στο όποίο δεν εχετε κανέναν
tλεyχο μπορεί νά δράσει δπω; Οε
λει. Ή απληστία, άκόμα κι' αν
' � ,
,
ειναι για το υπερτατο, γενναει τη
θλίψι. Ή παρύρμησι yιά το πε
ρισσόηρο ανοίγει η1ν πόρτα στο
χρόνο. 'Εκείνην τ 11ν ει,δαιμονία
διν μπορεί να ηΊν εξαγοράσει
κα,εί:::: με δποιαδ11ποτε Ουσία, μέ
όποιαδήποτε αρΕηΊ, μέ όποιοδ11ποτε φάρμαι.ο. \εν εΤναι μια αν
ταuοιδή, ένα άποτι: λΕσμα. "Ερχε
ται δποτε το Οέλει· μ1Ί τ11ν ανα
ζηταη.
-;'

\

\

«'Αλλά ηταν εκf.7\() τι> Gίωμα
πρσγuατικό, ηταν το ύπέρτατο ;�
Θ{λουμε ι.riποιι >:::: αλλο; νά μα;
διαδεδαιιοσΗ, να μα:; κάνει σίγου
(_)Ου::; ','La κι:ίνο πού ύπηρξε, χι' [
τσι να δροίiuι καταq-ί γιο σ' αυτό.
'Ότuν κανεl:; γίνεται πίγου(>ο:; η
άσqχιλ1\: σ' αίιτό ποί, ί•πηρ;ε, ά
Υόμα κι' αν αυτο J]Τα\' το Π(Ιαγμα
τικό,, δυναμι:η Η τι) μή-πραγματι
κο και τψφει ηΊν πλάνη. 'Όταν
(('f (> \flς στο Πα(_)(J\Ι εκείνο πού εl
ν�ι παρελ�όν, �υχάρι�το η δυ
σαρεστο, εμ;τl)διζΕΙ; το πραγμα
τικό. Ή πρuγματικότη::; διν ϊχ-ε ι
συνέχωι. 'Υπάρχει fiπό στιγμ·η
' .,,
.,
,
πε στιyuη,
<Lχρονη κι' απροσμετρητη.
1

1

\
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Ό θρύλος τού Νυkτολούλουδου
Ε. Μ. ΜΠλΑΒΑ ΤΣΚΥ
Στόν πρώτο-πρώτο καιρό της
δημιουργίας τοϋ κόσμου, καί πο
λύ πρίν απ' τ' ά.μά.ρτημα. της
Ευας πού ε ερε τήν πτώση τοϋ
ανθρώπου, ενα.ς qροσερός πράσι
νος θάμνος άπλωνε τα. πλατειά.
του φύλλα πάνω στίς οχθες ένός
μικροϋ ποταμιοu.
Ό ηλιος, πού ήταν ακόμα νεσ.,
ρός εκείνο τόν καιρό καί κουρα
σμένος απ' τίς αρχικές του προσ
πάθειες, βασίλευε αργά., αργά,
σέρνοντας, ξοπίσω και δλόγυρά
του τα.1 δμιχλώδη του πέπλα σκε
πάζοντας τή γη με σκοϋρες σκι
ές. Τότε, εvσ. ταπεινό λουλούδι
α.vθισε στό κλαδί ένός θάμνου.
Τό λουλουδάκι αυτό, δεν ε!
χε ουτε τή δροσερή ώραιότητα
πού εχει εvα. τριαντάφυλλο, ου
τε την ύπέροχη καί μεγαλόπρε
πη περη::ρά.νεια του ομορφου κρί
νου. Ταπει 1;ό καί σεμνό, σά.ν
νοιξε τά. πέταλά του, ερριξε ενα
ανήσυχο 6λέμμα στόν κόσμο του
μεγάλου Βούδα. Τα. πάντα fιταν
κρύα κα.ί σκοτεινα. γύρω του! Ο[
λουλουδένιοι σύντροφοί του κοι
μόνταν δλόγυρα, γυρμένοι πάνω
στους ευλύγιστους μίσχους των.
οί σύντροφοι αυτοί, πού ήταν α
δέλφια του, παιδια. απ' τόν ϊδιο
θάμνο, ά.ποστρεφόταν τό βλέμμα
του και τά. εντομα ακόμα, οί πτε
ρωτοί αυτοί έρασταί των λουλου-

α.

οιων, ά.ναπαύονταν μονά.χα. γι�
μια. στιγμούλα. στό στηθος του
καί γρήγορα πετουσαν μακρυα.
σ' άλλα πιό ομορφα.
υΕνα μεγάλο σκαθάρι, σχεδόν
τό μισόκοψε, καθώς σκαρφάλωνε
πάνω του χωρίς καμμιά. εθιμο
τυπία, γυρεύοντας νuχ_τερικό κα
,άλυμα. Και τό - τωχό λουλού
δι, τρόμαξε απ' τήν απομόνωσι
καί τήν μοvαξια. πουvοιωθε ά.νά
μεσα στο αδ:ά• ορο πληθος, κρέ
μασε πένθιμα τό κεφαλάκι του
καί εχυσε μιά. πικρή δροσοστα
λίδα για. δάκρυ. 'Αλλα. νά, ενα
ά.στεράκι εφεγγε στον σκοτεινό
ουρανό. οι λαμπρές του ά.χτίνες,
γρήγορες καί τρυφερές διαπέρα
σαν τα. σκοτεινα. κύματα και ξα
φνικά τ' όρφαν� λουλούδι αίσθάv
θηκε νά ζωvτανεύη κι' αναζωο
γονήθηκε σα.ν από κάποια ά.γα
θοεργή δροσούλα. Καί σα.ν συν
ήλθε καλά, σήκωσε τό κεφαλά
κι του κα.ί είδε ψηλα. στον ου
ρανό τό φιλικό αστέρι . .lέχθηκε
τις αχτίνες του στο στηθος του
ριγώντας απ' αγάπη κι' ευγνωμο
σύνη, τίς ωογόνες αυτές ά.χτί
δες πού τό εrχαν ά.ναγεννήσει μέ
σα σε μιά. καινούργια ζωή.
Ή αυγr; με τό τριανταφυλ
λένιο της χαμόγελο σιγ?ι. - σιγά.,
σκόρπισε --ό σκοτάδι κα.ί τό μι
κρό ά.στέρι βυθίστηκε σ' εvα φω-
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:εινό ι\Ji'.ε-χνό τ.ο•j ά'ηπηδουJε
-i α::;:έρ: :r1 ; μέp-χ;.
Χιλ\?:a�; lp�;-=�t τό ���pετ:�
�'Χ'Ι, οι ερ�'J:?:.� -:'J'J 7:�� ΛΟU -: V
τιy.ν λαίμαργα στί:: χpυ::;έ; του
iχτί'ιε;. Τί; ιδ:ε; αχ:ί ιε; :ό λψ
-πεpό ά,::;:έpt :ή; μέρα; εppιξε ΚΙΥ.ί
σ:6 ),:J 1JI 011δiχ�.
Κ,:ι..-:�δέχ:ηχz
το μεγ:iλc; σ.::;:έpt '17. :ό γεμi::;η
,.ι' α�τ& μi :i ;,λοyερχ φιλι6.
:,:;υ. 'λλι 7. :ό φτωχό λ,:;υλουο:iκt
.άντ?.�vχριv6:,: ι �αί 'J Y1JXP� σ-:ί;
.,
,....
- ,- .....
- ...
ΞΠ�οει;Ξι;
-:ι:ι1.J αλ'Χ ": ΟV�ΧQU ηλι......
... ,
' .. ., ,

.σ.τ.'

-

(/

Gι'J, γ�7:ι :-ι..r:

:ο tl'J?../ Q "':VU VC-'I

...
1

'

ε :;; εηε :ό 'Ι"JΥ__τε.pι·ιό ά-:�τέρ: μέ
τ' σ/ημέ:ι•.r, ;.:tνθή_ρ:::;μα.
Κ-,,ι :7.. 1α:ι7. :η; •}cιzr1 ; :r,•J
�ι έ.:7. ι &,.61 η ,+, ι σ.τ;7.) ή κ7.ί
σ:r,pT,.·rι ) iμ•}r1 :oiJ Ι"Jχτερι·ιc;,J
σ..:;:εpιeι 1J, 7.t'JtJ7 16--;,7 ι ��χ6μh μέ
σ7. ::;:γ/ i'.7P0''1. ,Cι'J :-r1 Ι αγ:,θr,εp
γή r; p oJo'J:7.λ�Q,: -z,:t γι� ν� &
-;:r,:/ιγr1 :ί; :Λ:J-χ:ωω:ι,.έ; rη_:ί
νες του Ύjλιv·J, Ezi ε�-:JΞ :?� πέτ,:
Η τr,·J ,7.ί Τ.Ί((Ξ ιi ,.οφηθη φωη7.-::Cι'ιτ7.:: σ:,:, πυκ ιr, :;;•11 ι.ωμr
:οί} yo ι�οσ :ι:ι'J, τ') 1J θiμ ιι:ιυ.
---\;:� "Ι..Ξί'Ιι'J -:Q'ι χzιρό κ,:ί πέ
ρ:1., ·ίι μέp-χ lγt ιε 'Ι'JΧ ,7. γιά. τό
'τ7.�ε�'ι6 )ι:,tJΪo1J�t Χ7t iι 'Ιj ι_ -;, Ε
γt•ιε μέp7.. Μω ι; ό ηλ:ος ύψώ
·ιε-:7.ι :ι.:' άγ:ι.7.ί.�i:ε: r,ϊιp7.'Ιό :ι.ΙΥ.ί
γη με τί; zρυ-Jές τr,υ αz:ί ιε;, τό
)�ου) Ό'.J�� γ[ ιε-::ι.� i.6p 7..�'J, μ?.. σ�ν
,γ

'

, .... ....
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β7.::;ιι-εψη ο 11 .ι.:,:;; και τ αστερι
Οt'ΧΤίεpά::;η τόν 'JΚΟτεινό ούpανό
,.αί κ6.νη τήν εμ:ράνισή του, τό
τε τό λουλούδι όλόχαρο τό χαι
ρετά.ει, παίζοντα; με τίς άσημέ
νιε; :ου αχ:ίνε; κ:' απορροφάει
:izόρτα:γα:, με �αθειtς άναπνοε;
:�ν &πα:λή :ι:;υ fλόγα:.
Τέτοι't είναι κα:ί ή καρδι:χ
τ.ολλων γυν:Χ:κι7)ν. Ό πρώτος κα
λοκ6.γα:θο; λόγος, :ό πpίίηο στορ
γικό χ6.δι πο•; πέ :ρ τει στήν πονε
μένη τη:: κ-χρδ:ά. ρι��νει έκεί
�:Χθει-χ_ . .Με, zρ: :-χ καταο-χθα συγ
,.ι γημένη άπό ε:ια φιλικό λόγο,
αδιαφορεί ::;τί; r;7.θητικsς επιδεί
ςει; ολω τ,:;ιj ::;•Jμπα:ντο;, τό πp<ί)
τr, cι.ϊιτό α.::;:έρι μπορεί νά μή ξε
χωpί� η ατ.ό ;;,:;)).ά αλλ-χ, μπορεί
νi z�.θη ά. 16.με::;α σε χιλιάδες
rJλλα δμr,ιά :o•J. Κι' δμως ή καρ
ο:ά. -:η; γυ-η.1 χα; ξέρει που να
το �ρη. πr,λ!J ,.r,•ιτi η πολύ μα
-ι.ρn. Θ' σ.-ι.?λουθ-fρη μ' αγάπη
-νι' ε'ιΟι7.:pέρ,:; ι τ+,·ι τ-χπεινή του
;;r,ρεiα i'.7.ί θά. τc;ϋ ::;τείλ η τίς ευ
Ϊ.r,γ(έ:: :η:: 'Jτό ταξείδι του. Μπο
ρεί ρέο?::7. ιά. χ:Χιpετ-iη τόv ά.λχ
�r,·ιιi'.Ο ηλιο καί '17. θ-χυμάζ "Ώ τή
1 rί.μψη το•J, σ.ί Η πιστή κc1.l γε
μiτη εσγ ιωμr,::;ύνη, rι &γ6.πη
:η; θ' άνf1 ,.η πχντc;τεινά. μο νά
Ζ"'· σ' εν?: Χ7.ί 11r,ν-χδικό αστέρι.
ΙΝίΗωfQ. ΕΛ. ΧΔ..ΤΖΗΓΙΛΝΝΗ)
"'Ι

.,

,

*
ΊΙ (1γύϊη τη:; ',\Η1θεια:; φαίνετυι (1πό τό ίJΤι ό ανΟQωπος ξFQEL
;t(ί):; ,α l'QrJ και ,ά iΧτιμ11ση το Υ.αλο σΕ- χάΟF ;τριjγμα.
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Ξεχνώντα ς
-ιοuς εαυ tους μας
,

t

,

JOAN COATS

Πρόεδρος Εύρωπαικtjς 'Ομοσπονδίας
Θεοσοφικών Έταιριών

Ε χα τε ωτα ω.., ,η ι ω.ιισιpι7
να. περα.σω μ αύτοιίνητο μcσα
-από ε /Cι'. μεγά.) Ο τpοπ ΧΟ Οα.σος,
οπου ΙJριαρχcι η ύσις ιcι.ι ο
α.σi)μα.ιτος
α.ιθρωπο:::
σ ιc-,χ
νάνος Έσω πα.ρχc μεγα η ει
ρή ιη, χσι γι.ι. το ς ά.;Οpι,)πους
μια μεγα.λη σ ια ιο;;ψισ ; σπο τη ι
οι... αγωγ σ τη; ποicως. \λλά. ο' "
'
ται το προσε. ξ η ι.αιε ::: , το οα.σος αυτό, παρ ολ η ι την όμορ
ια του, τη οροσια. τοcι yα.ί τr,
ωηροτητα του c ισ, έ ια σδυσω
πητο πcο ο·ι μαχης, bπο μcγά.α yα μ ι.ρ:ι. δι ιδρα' σ ιθ σμc
νοι θσμιοι, χιηματct ΥCι'ί ά.;αp
pιχητ κά. σ μcγάλη α. θοιια. συ
ιcιγωνiζοιται για φως ιcιί &.ε::ρcι.
'Τποθcτc ΙΙJΥC ς οτ μά.χοντα..
γιά. τή I C 1ΠC p α που πρcπc• -ιά
cχουι Υαί γ,.ι. τηι δπο'αι ή ζωή
ε ια.ι εισα.ρyωμε-ιη μέσα τους.
" ν καί ως βασ λε ον της ύ
σcως ό yυτικός κόσιιος cχcι πε
ράσει τό κρισιμο σημείο της ιμ
πειρίας του όρυκτοϋ κόσμου καί
ισως να μένωμε κατάπληκτοι γιά
την ποιότητα πού μπορεί νά δώ
ση στό τριαντάφυ)λο κα.ί σέ πολ
λά. άλλα. φυτά. κα.ί ανθη, στό δά.
σος διεξάγεται μιά. τρομερ-iι μά
χη γιά τή) cπιοίωσι ά.πό την δ
ποία άπcχει πολύ κά.θε ένδια.φέ
Ρ. γιά. την παροχ-iι 6οηθεία.ς στό

γε το ΙΙ'/. Έι τούτοις, 'πά.ρχει
\ ά έκτl'/ ιτ η ΙΙ'/l Οcι JμσσΊχ σα
yήνcια.
υ Οτα ι κα.ιείς επ στρ
η στά
ημCρισ τοϋ ά ;θρώπου
,: όποίος ύποτίθεται δτι βρl.σΥετα.ι δύο
βασι) εισ πσραπά.ιω, &ι μπορη
ιf'J ιc ς /f'J. τό θεση ετσι rιιc-α να. cι/1'/' ποJυ σιcρόν,
οτι διcξάγετl'/• ή ιδια. μά:χ η. Έ
Υcί όπου δ άνθρωπος θrι έπρεπε
νά cιδιαφέρετσι πcρισσοτcρο γιά
ιά. βο ηθη τόι γε τοια. του ώς
επι το πλείστο) ειδ "J cρcτcι ι γιά
το; cα.Jτό του καί τά.ς ιδικά.ς
του άιά.γ.ιια.ς. ' \.ι ια.ί τό έ ,ιδια
φcρο) αυτό άιcιπτύχθψc σπο τό
Υ.α.θcιρό ά.τομι .ιιόν cι::: cιδ 'Χ γέροι
γ ά. τήι οιχο ε.νc χ ιr:ιι πcρα-ι
το'του, σJι...ιά, για τήι .ιιοιιότη
τα., τό κράτος - καί στή δ κή
μα::: γc ;εά. γ ά. τοι Υόσμοι ώς
συνάγεται ά.πό τήι ό pγά.ιωσιν
τωι 'Πιωμ. Έθιωι Υαί τα.ς πολ
λα.π)ά.ς δράσcις της - ύπολεί
πεται, εν τούτοις, μακρύ::: δρό
μος νά. ιδια.ιυθη άκόμ η πρι; μπο
ρεση κα.ιc'ς νά πη ότι ο άνθρω
πο:; θά. cϊια.ι τόσοι προσ ηρμοσμέ
ιος στή; προθυμια. νά έξJτ:ηρcτή
ση, δσον τό δάσος είναι ά.ποyα
σ,σμc )Ο για τή) CΠtΌίωσ f) μc κά
θε θυσια..
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Ή μεγάλη ,.ει:ο:.ιpγία :η; ε
ξελίξεω; τQΥ όδηγεί προ; αυτό,
ξεχvώv:σ.; ,):η έαυτό του κσ.ί ί
σως ή κληpοvι:,μ�κή διάθεση για
-:ήv έτ.ιοiωση vi είvσ.ι εvα από
-:ά. πράγμσ.α 70,:ι πρέπει vά. μάθη vά. ξεχvα. Είvcιι ή βάσις τό
σου εγωισμοσ κσ.ί τόσης σκληρό
τητο; :ι.α.ί ά.πό πολλού; ωθείται
τ.έp'ΧΥ τωv συ ιόpωv του θανά.του
είς τούς πέρα·ι κόσμους - πού
δλοι τωv εv�ια:ρέροv-:?.ι γιά τήv
προσωπικό-:ητα μάλλον Π'Χpά. γιά
-:όv κύριον έαυ-:όv τοϋ ά.νθρώπου
κσ.ί ακόμα. δτα.ν σκεcρτόμσ.σ'tε αυ
τόν τον κύριον έcωτόν τοϋ αν
θρ<J)ΠΟU. -:ήv δισ.μοvή του στο Δε6α.χά.ν κσ.ί τήν δι7.cipομή του
προ; πλέον μσ.κρυνούς τελικού;
σκοπούς, έξσ.κολουθοϋμε νi σκε
πτόμ-χστε μέ τούς δι:ι.ούς μας δ
ρους μέ -;-;ερισσότερη ·η λιγώτερη
μόνιμη εννοια..
Έ·ι τούτοις, για. να. κσ.τσ.νοή
σωμε την 6α.σικά. πσ.ροοική cρύ
σι ακόμη τοϋ σχεδόν μονίμου, εΙ
νσ.ι ενα από τά. μεγάλο: μα{)ήμσ.
τα. τοϋ ά.νθρώπου. 'Ότα.ν θά. εχη
κά.μει δποιοδήπcr.ε πήδημα. στή
συνείδησι δτι είνα.ι α.νάγκη ν' αρ
Χίση vά. γvωρίζη δτι ό ουσιώδη;
έα.υτός του ά.vήκει σ' δλόκληρη
τή ζωή, θά. βρεθη κα.λά. στο δρό
μο πού θά. τον όδηγήση νά. ξε
χάση τόv έσ.υτό του, &.κόμη :ι.αt
μ:: προ:ρσ.vη προσωπική ζημία.
γιά. τ·ηv έξυπηρέτησι του κόσμου.
Έάv έξετά.σωμε τίμια τούς έ
ωΓ�'J;; μ?.ς, ( ά. α·ιτιλ·r;φθουμ.ε
που- βρισκομσ.σ-:ε,
ο' κα.θ'εvα.ς εχει
'
,,
εjχαιρία. vά. έρθη σ' επσ.φή μέ
τ·ήν ιδισ.ί-:ερη έ:ι.είvη α.ποψι της
Ία' σ.
ζ ωης,
- η' δ ποισ.
' τον
' Χ7..Vει
'
�),-

1966,

λάξη κσ.-:ε•;θυνσι. Μερικοί μπο
ρεί vi έπω:ρεληθοϋv πολύ απ'
σ.1-:ό, κα.ί άλλοι ίσως λιγώτερο,
xv κcιί δλσι είvcιι ειλικρινείς. ΕΙ
ναι τόσο πολύ ευκολο να εξα.πcι
-:ήσωμε -ους έα.υτούς μας, yά,
μτ.ουμε σi μιχ ρουτίνα χωρίς να
το καηλά:6ωμε, να. ζητουμε με
λετ.τότητα-καί δμως έν αγνοία.
μας---οταν δiν ειμαστε οί ίδιοι
ά.ρκετά. ετοιμοι, για. yr,. δώσωμε,
νi συγχέωμε 1tολλήν ενεργητικό
τητα, συχνά στην επιφάνεια, με
ο,-:ι νομι,y"' ομε οτι ειναι βαθ'υτερη εμπνευσις καί οϋτω καθ' έξης.
Πολλοί τρόποι ύπάρχουν με
τούς δποίους ειμαστε ικανοί να.
συγχέωμε τούς έαυτούς μας.
Πόσον δμως είναι δύσκολο να.
ρυημ!σωμε δ,τι δια.λέγομε γιά. να.
όνο;ιάσωμε πολιτισμό, να. ξεχά
σω;ι:: τc/ις έσ.'.ιτούς μας, τούς σκο
Τ:C.ι•.1ς: μας, τίς γνώσεις μας, καί
ακόμα δ,τι μσ.ς φαίνεται δτι εχει
σημασίσ. γιά. την ιδιαίτερη ερ
γασία. μας. Παρά ταυτα, παρσ.
την ά.τελεύτητη σύγχυσι, είναι
ά.κρι6ως αύτc το πλΎ'ιΡ ες ξέχα.
σμα. του έαυτου μας πού ζητιέ
τcι.ι ά.πό τόν κα.θένeι: μας κα.t δ
κσ.θένcι.ς πρέπει νά. το έπιτύχη
γισ.. τον έα.υτό του.
Τότε, α.λλη μιά. φορά θά. γεν
νηθη "f/ ειρήνη-οχι ή ήσυχrι
?.άλ__η τοϋ δάσους, αλλά. μιά. βα
θύτερη εtρήνη πού ερχετσ.ι με
τήν πσ.ρά.δοσι τG)Υ προσωπικών
σκοπών κσ.ι φιλοδοξιών, με την
ά.ντίληψι δτι στην 'Ένωσι με το
υΕv, μόνον ενcι. πρσ.γμα.τικό εργο
μπορεί νά. ύπά.ρχη-ή ύπηρεσίσ.
του Ένος σ.υτου, διαμέσου τοϋ
εκοηλωθέντος κόσμου.
"

"

Τ

(Μετύ.φρ. Γ. ΒΛΙΑΜΟΤ)
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ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Τό Παγκόομιον συνέδριον
ΘΕΟΕΟΦΙΚΗΕ ΕΤ ΑΙΡΙΑΕ
:ΣΤΟ :Σ ΑΛΤ Σ ΜΙΙΟΤΡΓΚ συν
ηί,Οε ιίιτι'� 1-1 - 22 'Ιουλίου τό 5ον
:ταγκόιτuιον ιτι•,έδριον τη:; Θ ε ο σ ο
((1 ι κ/fι .:; 'Ε τ α ι ρ ί α :; ( ταυτόχρο
\ α :? 5ον σι•νi bριον τη:; Όι.οσιτονδία;
iθνικιi)Ι' τιιηιιάτ<,)\' της 'Εταιρία:;
στi1ν Εί,ρι;1ιτη) ί•.τό τή,· προεδρία τοίί
:ταγκοσιιίου Προ{δρου 'Ινδού φιλο
σόη-οι• Χιi.ω�άηα ::Σρί Ράιι.
"Έι α6αν ιιέρο:; στί; iργαcίες του
ιτχ�·Ι)i1ν 1.200 ι'ι,τι;τροσω:τοι ά:τό δi.ην
τi11· Γη. 'Ισάριθμοι ησαν οί αyδρε;
μέ τί; γι•ναίΧ�;. άργ,.ετοί δέ άντιπρό
σω:τοι ά1'fιΧαν στi1ν Υεότητα. Ά:τό
τi11· Έλi άδ:ι ιιε-�;έσχε 20�ελi�; άηι
;
,
:τροσωιτεια u;το τον Γενικον Γραιιμα
τέα τού έθνιΧού τμήιιατο:; Κωστην
l\Ιεi.ισσαρό.τουλο,·.
κ.ι•ριι;ηεροι πα
ριi.γοντε; τη; διεθνούς θεοσοq:ικης
Χι,-i1σεω; 11σαν :ταρόντε;, δ:τω; ό

οι
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7ι1γzοσι.ιιο: ά1τι,-τροεδρο: Τcαίηιι:
Περ:ι":, η Ρο1•:ιω1ι Κτεδι - Άρα,
-ταίηι, χ\1ρcι τοί• α.Ι.λοτε ;ταγχοσιιίοι•
;τροεδQοι•, ό ;τροεδρο: τϊι: Εί,ρω:τιιι
:ιη: Ό1..οc;το1δία: Τtω, Κ(){f.τ:, ό
:τρωηl' ϊροεbρο: R(l\ Κτίο-σελ, 11 μί:
Έι ι1 Ζrιyαρα, ό Ζω!!:: Τρι,-τέ, ό
Τtοqριιι Χuτσο1 :ι.α.
Ή ε1rιρξι: τοίι σι•Ηδρίοι• fYLIE ιιέ
:τροσει•yο.:, τα: ό:τοία: ά.ε:τεμΙJ•αΙ
f/_-τροσι ι-τοι bιαqορι,η θρησ/ιιιί)Ι :
Βεδι zτι:, Ζι,,ροιιστ!lt/ij:, RQαχιια\1:ιτι:,
Βυι·δδιστιχη:, Ίσραηιιτι/η:,
Χριστιίl\ι:ιϊι:, Μοι•σο1•ιιια1ι:/ij- :ιαι
Ζοbι:ιη:.
Έ-τψοί.οίθησα1 yωρετιφιοί τιίJΙ'
ιί.1τι;τροσι ,:τΗΙJη, :ιατα τοί•: ό:τοίοι:
1
ίδιαιηρrι θιρuη 1:τοδοyη
i:τHrυi ά
yθη στοi•: ιγyρωιιου:.
Στα :τιαίσια τοί• cι-1εδρίο1• tγι.ι
δε Ε.ιι1).σι: τιίJΙ' ι'11τι:τοί'σω;τ,,11 CL"CO ΤΟ\'
Δηιιο τού Σ ω.τσu;Όι•ργ, ι'δυθη σι•1 rιι•ί.ίιι iργι•JΙ τοί• Μοtrιρτ ( ιιιρο:
τού ι'ιrFηι1οί• qεστι6ω ι, i:τισ11: ίγι
Η �ορτη με ι.οιzοί•; τι•ροίε::ι;ιοι•; χο
Qοί1; . Οί ι / τΙJ)Ι ιιυ ΙJJΙ· τοί• σι"Ι ε
δρίοι• iρασιτιy1αι μοι•σι/οί Ι:δωσαν
ρωιτω. (-τιίι.10, βιοίοησiiο, <r λίι.οι•
το).
Το σ1•1έδι;,ιο γε11/ι1 11τrη :τοiυ i1διαqει;,ο,. Οί σύ1εbι;ιοι ίrrεριιν :ισ,
:ιαfδε; .uι το 01οuι;, τη; rι•�ι;ια; τι,,γ
,
zιιι το δι:ιο τοι·;, ωστε η ι;τι;ιοι1ι,,
,ία ητιη ει•/ΟΙ.η :ιαι εύyαριστη. El
yε :ιαι γι;,ιιqι:ιοτητο, ιογιι) τη: ε•ι
ρεία; Π ιιι.ετοy_η; α1Τι:τι;,οσω:τω1 ά-

:το τi1Υ '..\.σία, τ ότιο 'Αιιερικi1 χαί
α.Ηε: ε�ωτικέ: χωρε:. Ή παρακο
λοί•θησι: τιοl' έργασιιο1 i1ταν ώργα
,ι•>UfΙη, ιιίc σί•στηιια αίιτ<ψάτου με
ταq,ράσεω: τ<ο1· όιιιλιιοl'. Έχρησιμο
:τοιήθησα1 κι•ρίω: 11 ά.γγλιχi1, γαλλι
:ιη, γερuα1ι;ιi1 χαί ίσπα1ι.κi1.
ΠοΗέ: εί•κολίι: είχα\' iπιφιιλαχθη
στοi•; σι•1 έ-δροι•:. Έχτο: τιϊιν α.λλων,
) ειτοι•ρ�•οί•σε ,αί ά.κQεωq,ιιγι,11 χοι1tι1ιι για τυυ: iπιθιιιιοί•γτα: 1 ίι γευ
ιιcιτίtοι1, c'ι,αιιιακτ(ι):;:.
ΘΕΜΑ τοί• 01•1εbρίοl' iι τcιΙ': , �Ε
' ,ι : , u σ ιι ο : σ έ ιι ι τ α 6 α τ ι
, ο τ η-τ α .
Σ' αί•το τu θωα :ηριιστράφησαν
ό)ε: οί όιιιι.ιι�. Ό ΊΙ.ιcόc» δημο
σιεί•ει στο :ταρυ,· τιί,yοc μετίι.φρασι,
μέ UΙΥροΤΕρΕ; �1 ωγcι)ί,τιριc; Ο\r\'
τιιησΗ�. α1<1λογω: τοί• εί•ριιτι'ροιι θ{
uιιτο: (,ιιη όργι1Ηο)τι,οϊ1), τωγ κι"
!Ιιι,ιηρι,,1 :ιω ;ηρισσοηρο ι'1•διαιr Ε
ρο1•σιϊ>1 όι.ιι Ι ιιϊι1.
'Η ι1ιιρ/Τl]!ΙΙΟ; όιιιιίιι τuίi Προι'
δροι• Κ. Σρί. Ριιιι: /Αyάγκη γιύ.
μι11 , Ht Κατιt1οησι , μετιι τi1ν iπι
θεωQησι τι•>Ι :τραπι;ιίίJΙ, 0<'1 δημοσι
ει•θτι σ· f:το�ιι,ο τεί,χuc. Έπίσηc, ϋ
τ11γ iι θοι•, το :τι_,ιι:ιτι:ιι�. ί1α δημο01 π•θοί•Ι' <ί.,:,ι I τησει: τοί• Ν. Σρί.
Ριιμ σ' i ιιι1,n1σΕις TΙJJI" cι•y{,δρων iπί.
διωμ,ρωy :τ1ει•ι.υτιχι7η Οι μίι.τιιJΙ'.
Το σι•Ηό(Jιο iιι ειιΗ πιιl.ι μί σι,μ
:τι;,οσει yη ίJΙ ()\ τϋΊν 0(.Ιησ:ιειιϊη• ,χαι
μι 01>γ/f I τQι ,σι γί•uι,ι ιίπο π II ρ ά,
:τοι• i q (JUΙΤΙΟΕ 1 1 Οι 0004 ιzi1 ΥΕuλαίιι
στο Καιι:τ '.\ιγ:ιε1.

'ΑλήΟεια στ11ν Υ.αρδιά, 'Ομορφιά στi1ν εκφρασι, Καλωσύνη
στήν έκδήλωσι -- ετσι μου φαίνεται :τιίJ; απαρτίζεται ή Ζωή.
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ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ε Π 1 ΤΗΣ ΖΩΗΣ
tαqoou ;r,οδοχΗu ιοί δε\' ,ιyαν
'Lrιr•bη οί cιιι ηδοοι εμΕΙ'α\' cιt
τ11, bι•Ηηότητu. ιο· 1·ou b• α) ογισμοu, r,·ϋJ το F,ιθι1-<ουσιL\ ιο� υ, ο -ιοy
,ιοσμιο; :ιτοόεbρο; τη; Θεοσοcrιιης Ί,ταιοιυ;
Σ ΡΙ ΡΑΜ συΗτιι�c
Ηίι /ΕLμ'\'0\ t·υωοι ΔΙ'-\ \ΟΓΙΣΜΟΤ ιιJΙ lΗΣ .lΩΗΣ, το, ό,ο ον
οι σι,ηbnοι, Ηrύσο, iιΟ< 1 u \', έδιι.ι6αζu, ιuι ιιε Ι.ετοίισαν ιrιτu. μο\(J ;, σιc,
ηι οί•\'τε, Ι'ΗΗ σ-rό, μϊνισιο δ-ι,νατό βαθμό ύ.(.'UΟΗα;. Τό ιειμε, ον uύτοϋ
τοu ιαJ ογισιιοu αιο) οι ΟΗ:

Φλ T.\ZO\f .\Ι όλοι1ληρη τη Ζωη σά" ε,α, clχα,η ώι.εσ,ό,
:τού κάΟf σταγο, α του ει ω clτοιιικη ςω1Ί -11 ζωη στα φυτά, στα
tϊίJα, στα που1ιά, στα cl,Ορώπινα όντα δλω τ(ί) φυλώ , ι'.ίνδρε;, γυ
ωίκες και ϊαιδιά ϊαση; i1λι,ιία;.
ΔΙ \.\ΟΓΙΖΟ\1ΑΙ τη Ζωη l,συΗίδητη ,ιαι δρώσα, iξελισσο
μ�νη δια ιιfσου καθε μορφή:;" ηΊ Ζω1Ί σαν θεία lνεργεια iκδηλου
μiνη δια μΕσΟU τω, ΥαθΕ είδου; μορφιον, Πανταχοϋ :ταρουσα, ΚlνΟU-
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μένη· {1:τνU)ΤΤΟt•σα στο ορυ:ι.τό, όνειρευόμενη στο φυτό, μερικα αφυ
;η ισμένη στο ζιίJΟ, άφυ:τνισμiνη και σχεδον συνειδ ητ 1Ί στον ανθρω
:το.
Σ ΚΕΠΤΟλΙΑΙ ηΊ συνείδησι σαν διείσδυσι σέ δσα ί,πάρχουν
μ:τροστα ιια:: Υ.αί γί•ρω μα::, σαν αίσθησι και σκέψι.
Σ ΚΕΠΤ0λ1ΑΙ ηΊ συνείδησι στα φυτά, που αίσθά·νονται ακα
θόριστα Υ.αί άρχίζουν να Υ.ινοϋν ται· ϋστερα τ1Ί συνείδησι στα ζώα,
ίΚα\CL για ΠlΟ ζωηρ�:::; Υ.αι :τοικίλε::; αίσθ{j σΕι::;, ΠΟ'\.Ι αντιλαμβάνον
ται τί τα :τεριοάλλ�:ι χαί άρχίtουν να σ:ι.έπτωνται· κατόπιν ηΊ συνεί
δησι τιίJν ανΟρωπί,@• r�δελφων μας, που δοκιμάζουν συναισΟ11μα
τα, δiνονται μαtί του::, ·νιώθουν ελπίδες καί φόδοu::, συντηροί•1ν κάΟ�:
ι ογ1Ί:: ε:τιΟυμίες χσl :τλάθουν φαντασίες.
Σ ΚΕΠΤα\1ΑΙ τοί•:: γ,ωστοί•:: μου, ταυτίtομαι ιι' αί,τους έσω
ηρικα, ;Τ(!ΟσπαθιίJντα::; \CL ιδιί) χαθuJς fΚFίνοι βλεπουν Και να αίσ0αν0uJ καθι;J::; εκείνοι αισΟάνονται. Κατόπιν έπαηίνω ηΊ σκίψι μου σί
ϋ.λλου::, :του δίν τοί ς γ,ι,)ρίtω προσωπικcί, :τροσ,ταθωντας να νιώσω
μι<'� οικουμε, ιχη συμπαθΗα, μια δίχως δρια καλ1Ί Οέλησι, καί τον
tno,ο :τόΟο νά ,ιuJση χσΟε tω11 την ευτυχία :του γυρεύει, τ1Ίν εύτυ
Ζ ία :του ','1.'QE ύω χαί έγι;J ό 'ίδιο::.
1

Σ ΚΕΠΤΟλΙλΙ fχείνου;, :του Είναι τα ϋ.,θη τη; ανΟρωπότη
το::, τσ τ{λΗα :τροιόντα της έξ�:λίξεω:: - τους Διδασκάλους, τον
Χριστό, το, Βοι.'δα. Σ ιέ;ττομσι την φυσι Τους, ηΊν έξαιρετικα ευαί
σθητ η, ύ {\'1) και :τι.ήρη συιι:ταΟεία::, καί :τροσπαΟGJ να νιU)G(ι) ι1γά
;τη και σε6ασ11ό, ;του φυσικα :τροκσλοϋντσι καθuκ; ύψ;)\Ι(ι) τα βλι\ι
ματά μου Χαι ΤΙ]\ καρδιά μου ΠQΟς το χάλλ<Jς, ΠΟυ 'Εκείνοι EV
OU(!ΚU)\'Oll\'.
ΠΡΟΣΠ \ΘΩ ,ά αηνίσω κάΟε tωη δ:τω:; ΈκΕίνοι ηΊν ατΕνί
t,ουν, ,ιι;JΟοντιι:: την r.ίγύϊη Του; χαί την στοργ11 Τους γιά δλου;
κσί τφ σισΟησί Του; για την f\όtητσ. T(JJ\' :τάντων.
ΚΑΙ Δl \ΜΕJ\'Ω σ' αύτη την Ένότητσ !

235

1966

μετα6ατικ.ός
ΚΟΣΜΟΣ
GEORGES ΤRΙΡΕΤ

π. Γεν. Γpαμματεuς Έλβετίας
'Όταν μιλοϋμε για. εΨJ.'ί κόσμο μ ε τ α 6 α τ ι κ ό, εχουμε λι
γάκι τήν αφελη τά.σι νά. διαιροϋμε τον χρόνο σέ τρείς διακρινόμε
νες ψά.σεις:
-ενα παρελθόν ησυχο, ευτυχισμένο, δίχως ίστορία: τον καλό
,,παληό καιpό>.
-ενα ·παρόν ταραγμένο, θυελλώδες, χαοτικό, εναν «τρελλό
καιρό».
-ενα μέλλον φωτεινό, τήν Παγκόσμια 'Αδελφότητα, τον πα
ράδεισο: τον «καιρό της μακαριότητος», δπου ό άνθρωπος είναι πλή
ρης ελπίδων για. δσα θά. γίνουν.
Αυτό τό τρίπτυχο είναι 6ολικό από -ήν αποψι της χρηστομά
θειας, αλλά. μα.ς κάvε.ι νά. ξεχνοϋμε τήν σχετικότητα τοϋ χρόνου, τοϋ
όποίου ή πυκνότης, τό περιεχόμενο α.ς ποϋμε, έξαρτα.ται ά.πό τήν
συγκέ 1ιτρωσι των συμ6ά.ντων σέ σ-Jνδυασμό μέ τήν εντασι πού είχαν
για. μα.ς. Παραδείγματος χά.ριν, ή σο6αρή ά.σθένεια ά.γαπημένου μας
προσώπου θά. ά.ποτρέψη τήν προσοχή μας ά.πό ενα γεγονός διεθνοϋς
σημασίας, ό θάνατος 10.000 Κινέζων, π 1;ιγμένωv στον Γιάγκ-Τσέ,
-θά. έπηρεάση τήν ζωή μας λιγώτερο ά.πό εναν κακό 6αθμό τοϋ παι
διοϋ μ:χς στο σχολείο. Ές α.λλου. τό αυτό συμ6ά.ν, τήν ϊδια στιγμή,
στον αυτό τόπο, μέ τήν ί'δια εντασι, θά. τό νιώσουν διαφορετικά ενας
συνηθισμένος άνθρωπο:;, ενα:; 'Άγιος, ενας Σοφός η ενα.ς σΗρως.
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�Ανω: Τό Παγκόσμιον Προεδρείον τοϋ ΣυνεδρLου.
Κάτω : Μία άποψις της αίθούσης.
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Ξεχνοϋμε, λοιπόν, τήν άλληλουχία. κcι.ί τήν ένό-:ητα. της ζωης.
'Λλλά., δέν ύπάρχουν τρία. διαφορετικά. δράματα., ουτε καί ενα.
δράμα. σέ τρεί;; παραδοσιακές φάσεις: πρόλογο, έξέλιξι, επίλογο. Ού
σια.στικά, σχεδόν άγvοοϋμε τά. πάντα. γιά. τ+ι v ά ρ χή τοϋ εργου
(Οί σοφοί ισχυρίζοντα.ι πώς ·ή ζωή πρωτοφάνηκε στή Γη εδώ καt
ε 11α. έκα.τομμύeιο χρόνια κα.ί πώς δ ΙΙ ο m ο S a p i e n s είνα.ι
30.000, ϊσως καί 50.000 ετών) , κ?.ί ά.δυvατοϋμε νά. προβλέψουμε τήν
έξέλιξί του, εστω κα.ί -:ήv πιό κοντινή. Ζοϋμε έντελG"J; μέσα. στό ΠΙJ.
θητικό μυστ-f ριο τi)ς α.ιωvιότητος κ?.ί τοϋ άπείρου.
Ό άνθρωπο;, εστω κα.ί προικισμέ'ιο; μέ μiτριο νοϋ, γνωρίζει
εκ πείρα.; - άσχέτως rJ.ν έξα.γγέλλει τόv νό μο τοϋ 15 εάν σπείρ"Ώ rί..ν
θρωπος, τοϋτο κα.ί θερίσ1ι
δτι κάθε δράσις yέρνει μιά. ?.•ιτίδρα.σι,
έπομένως, έξ α.ϊιτου -:οϋ λόγου, δ τωρινός κόσμος δέv εΙ,ια.ι προιόν τύ
χη; η τiι ; ::Jα.ντ?.σία.::. κα.ί :κδικη-:ικότrτος έvος θεοϋ. Εϊμαστε συγκολ
λημένοι μέ -:ο μ?.κpι ιό-:ερι:ι πα.ρελΟόν, συνδεδεμένι:ιι μέ τήν πρώ-:η
αιτία δι' ένός μηχα.νισμοϋ, τόν δr.οίοι δ εγκέφα.λ6ς ι,.α.ς, a.v κα.ί δια.
θέτη 15 δισεκατομμΛρια κυττάρω 11 ,μόλις ιχνογραφεί. .\ύτή ή ιδέι:ι.
τiις συνα.:ρείας με δλόκληρο τήν ίστορiα. κα.ί δλα. τά. ονα, στούς Θεο
σόφους φα.ίνεται λιγώτερο iσυνήθισ-:η ,πα.ρά. στοΙJ; άλλου;, για.τL
αυτοί γνωρίζουν -:ό δόγμα. της μετε'ισα.ρκώσεως. Γι' α.ύτο κα.ί οε,;
δυσκολεύονται νά. πεισθοϋ'ι, δτι το μέλλον το 6φα.ί 11ουμε , άτομικά.
κα.ί cμα.δικά. (Χρησιμοποιοϋμε τή·ι λέξι ύφα.ί•ιουμε, σχημα.τικά.,
καί το μέλλον γίνεται μέ τά. πιο διαφορετικά. ν-fι μα.τα του πα.ρελ
Οόντος κα.ί του r.α.ρόντος: Ένέpγειε;, χειρονομίες, α.ισθήμα.τ?., συγκι
νήσεις, ·σκέψεις, α.vαζητ-f1 σει::., ά.κόμη κα.ί α.δια.:ρορία. κCΙ.ί ά.δράνεια.,
διότι κα.ί τά. διjο τοϋ-:α. σ-:οιχεία. παίζουν στο κάρμα. πιο μεγάλο ρό
λο άπο οσοv φαvτα.ζόμα.στε) .
'Έτσι, ή α.ποκα.λουμένη Μετα.6ατικότη;, παίρνει νέα. οφι κα.ι
θά μα; φα.νη σάv lvα. τεμάχιο ζωης δπως ολα τά. άλλα. κα.ί οχι σάν
μιά εξοχη σ,ιγμή, ιδια.:τέρω; επίσημη f1 παθητική, θερμή η βάναυση,
κα.ί ή όποία., σέ μιά. κα.τά. το μάλλον Χα.ί ήττον κα.θωρισμένη χρονολο
γία., θά. πάρη τέλος, μέ το άνοιγμα. τώv r.υλών ,οϋ έπιγείου παρα
δείσου.
Βέ6α.ια., θά ύπάρχ"Ώ πάντα. - γιατί είνα.ι συμφυές μέ τή ζωή χα.L
είνα.ι α.ύτό πού δίνει ήν α.ί'σθησι ,i]; με,α.οάσεω; - πα.λίρροια. κα.ί
άμπωτις, συστολή κ?.ί δια.στολή· ύπάρχει επίσης τό φα.ινόμεvον τη;
έπιτα.χύνσεω; τιί>ν γεγονότων, τό δποίον θίγει ολους τοΙJς τομείς, d.πό
τήν δημογρα.φία. ,τήν επιστήμη, τήν οικονομία, εως τίς πληροφορίες,
τίς συγκοινωνίες, τή 1 πολιτική, τή·ι Τέχνη, τόν Τρίτο Κόσμο Χλπ.
Είνα.ι ε11α. φαινόμενο συγκλονιστικό. "Αν εκό6α.με -:ήv ιστορία. σέ α.ιώ
νες, θά πα.ρα.τηρούσα.με 8τι κάθε κομμάτι είναι ά.r.είρω; πιό πυκνό,
συμπα.γές, δραστήριο από τό προηγούμενο.
θά. χρησιμοποιήσουμε μερικούς ά.ριθμούς ά.πο τό 6ι6λίο 40 χι
λιάδες ώρε;,, τοϋ Jean Foorastie.
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Έοu) χ εΨΧ'Ι αιωη, ύτ:ήρχα·ι ε·ια δισεκατ,:ψμϊιριο άνθρωποι.
Τι:ψχ ε:μα::;:ε :p:α οιπzα::;μμϊψα. Το ετο; 2.000 θα έχουμε ύπερ6η
τi ε;rι σ:::;εzατομμ•jρια zαί :ο 2.OG7, δηλαδή σi 70 χρόνια, θα εί
μα::;:ε 12 σ:::;εzα:ι;.μμ-jpια. 0[ άpιθμοί αϊι:οί είναι όπωσδήποτε νοη
τι:;(, zαί :::;ω; ι· i μή·ι έϊ.:τε:Jχθοϋ·ι, α.·ι έ ;, αρμοσθη ό ελεγχο; τιί>ν γεν'
- rt,
, )Ι' η- :ιε::;ι:;ι.αc;η::;ι:;•
·- ι- .α ;,αιΊ!:ψΞΊα.
\))'
,ι:ι, οι· θεωρητικοί προ, - �' J'Ι αι-πρει•
'
ι:?. e
,
'
'
'
χωρο5·ι στι:; ι· ;,α·ιτα::;::z-:J zvσμ-:J τc;:J; και μα; uεuαιωνουν, α"y δεν
σ.' ι ':ι.Ζ'JΤ:ή ;, σημερι·ιό; ρ•Jθμό;,
πώ; θ:t. ύπά.ρχουν, στο ετο; 2.300,
z:Ί.:α σ:::;εzα:ι:;μμ·jρ:α i·ιθρώτ.ω·ι. δ::;ο: θα ε;,θ"-/' αΥ για να έποικίσουν
δΊ r1 :ή ΓiΊ, :ή "5:.ϊλή ι· η, τό·ι ".\p'Yj καί τήν '.\φptJδ:τη, μέ τήν πυ
zι6:r 1 :α :i1 ; .Κέα; Τόpκrι;�
Ή σ.ι'.J·}ω::;ι; του 6:ι:;:ικtJ•) Ιτ:ιπέδο:J το•) μέσtJυ άνθρώπου στί;
zι�ψε; μα; tτ.εν-:α;:ί.α::;ιά.σί!ηκε με:ας'J τιί>•ι έ-,ών 1 00-1950 καί
θi. σεzcι.τ:ει:ατ.λασι::ι.σ&iΊ •με:α;:ι τtJυ 1950 Υ.αί του 2 .010.
"Όί.Ίj ·i1 zοιΊω·,:κ+1 σομή iλλά.ζει. Έλέγε-:ο έω; τώρα, δτι ή 6ιο
μr 1 zα·1ιz+1 δρα::;-:ηριότη; οα::;ίζεται σ' ε·η τρίγωνο, τοϋ ότ.:οίου οί χει
ρι:)Ίακ-:ε; i.τ:-:--:εί.ο·)σα•ι τr1 ν 6ά.σι καί ,:,[ διευθυνταί iργαστηρίων, οί
:.n,z::ι.·1:z-:-:, -:-: διε:JfΙΨι-:α: ·1.1.ί -:-: ερyι;.δό-:'l.�, -:ήν κορ•ηή. Τώρα, μέ
τ+ι Ι iιi.εz-:p,:, ι:zή' -:ή Ι Κ'Jοερνrι-::ΚΥι ' -:όν ·1.C:τομ'Χτt σμο, τί; διά.τρητες
-ι.::ι.ρ:έλΊ ε;, -iι ::;,j•ιθε::;ι; τ-:-υ τp:γώ·ι-:-υ άντιστρέ:pετ-:ι:ι. Οί χεφών'Χκτες
γ:·,-:-1:-:ι:: -iι μει-:-yη;,:-:ι: zαί -:Υ(Ι πλει:ι•.jπ1 :,r;ί-:ι:, σέ μερικ� δεκ-:ι:ετίε;, θ'
ά7:eι:ελ')·Jι- (,� έξει��ΧΞυμέ·ιeι� :Ξzv�τε;. οί έ�ι'J-:±τ�ι, οί μηχανικοί, οί
σ(;:;;'J�. ε; o·J Χ�t ?.. ι' tJ.:ρ ,;;π+, 'J:Υ(ι :εχ'ι�κή εχπ?.. ίδευ:Η Χ�ί τήν κοινω
ι· :z·ί-1 ζω11 • "ΗοΥί 6Ί.έτ.v•ψε -:ι:ϊθ-:-•J-:;ε; έpγv-:;:-:ι:-:;ίων εκτά.σεω; έκατοντά
σω·ι τε:ρ:zγω·ιιΧU)'Ι μέ:ρω·ι γεμi :ε; μrι z-:ι:ιέ; r.v'J τ.αράγvυν
μηχ-:ι:•ιέ;, μi ε·η μ.ό'ιv·ι &.-ιθρωπv έπι6λέr:vντ:z. η μίcι: άσψαλιστική
έ:::ι.ι_p:7. μ:-:ι: \1'fι ι.7.'Ι'Υj έ:vψά.ζεt μέ-:;7. σ' εν?. ι.p ι)l Κ7.t("Ι.'Jt17.σεις, γιχ
-:ί; -:ιπ-:-ίε; εzρει&.ζ-:ι·ι:v αΊ λ-:-τε 200 :-ι• πά.λλr1 λv, εργcι:ζ6μενοι επί ενα
μ.i(η - ·ι.::ι.ί μ&.Ί.ισ:::ι. -i1 μηz-:ι:·ιή σέ·ι κά.νεt λά.θr1 , οι6τι cι:•:.τοελέγχε
-::z,. Έi.ι ;, αιθpωϊ.-:-; :η; δώση λ-:ι:• ιθ:ι.σμέν::ι. στ-:-ιχεϊσ. (π.χ. νά. προ
σθέ::;η :ρί:ι. ur/1. κ-:ι:ί σ•j,:, γ:zιδ&.ρ,:,·J;) -iι \J-Υι Υ.7.'ΙΥ/ θ' άρνη&η, επί πλέον
θ:z 6 p ·71 -:όι :ρ6τ.v •ιχ .:r1 , 1-τι -:χ δεδvμέ-η είν7.ι i:ι6ητcι: η ό:πίθα.ν7..
1
ι-Η έ;:�:7.. zυι'Ί�;
ε!·ι7.� 0'J'JΧ(Jλt:ι·ι6η �r1 -,-:ί; έκπztΟευτικέ; μεθ60συ�,
-:ό γεγv16;, δμω;, ε! η.: 1--:: -::z μ7.θ·Ι1 μ-:ι:τ:z π:ι.iρν-:-•η μ,i. νέ7. καί π:ό
έΊ zJ-:;:ι,.ή μ-:-ρ;,11 • Τρ-:-τ:-:-τ.-:-ιεί::zι ,.-:ι:ί 6 τρ6π-:-; τrι; σ.'ηγνuγ;εω;; και
1
'Ji:?.
r:ιε·ι 0�1.01:J.�')'J
• ' pχt:ι'JΊ Υ••(,,Υι Ε"
. ΓΙ.ε' ?'Υ.Ι- ι:ι� ,ϊ./J'J' ''
' � ,y Ι τ:.J.ει:-Ί
- '
-Λεςι
,,. προς
' )�ε'ξ ι,
άί ί 7. 'Jε�p7. τ. ρ 6; 'Jε�pi. i'.'J.� μερ �z.ι:-t �) -7 'Jει ρ ε; μ')ν�μια.;. Κα.ί τοϋτο
ατ;,:,z:i 'JY1\J.:Z'Ji 7, 7.'Ι 'Jί'.Ξ ?ίJ'Υι :1.7.•1εί; r,:, ε·η; !7.'Ιθpωπv; Οt7.οάζ'J'Ιtα.ς
l.,Ί r1 τ_·ί-1 ι ·i1 μ�p::ι. !1i -:όι ;--:ι.Ί.:zιό. ρ·�θμ�. γ::z νi� �ι7;6άση �'J'l.,, γρσ::ρον
-:::ι.: μεσ::ι. -:;:,:, χρ-:-·ι,:, μ-:-ηz::ι. γι:ι. τv ζΥj:ημ:ι. τ-:-υ ("l.ttJμvυ, 9:ι. ηθελε160
χp6 ι�'J. ! Kzt έ-;:ε,.�γ, 7. ):i οε Ι ε!·ιι:ι.� 01J'l'J.t6·1, ό &vθρ (J)π�vr:ις έ γ κέψ cι4ί-:-: , Ξ.:εz:είιε:-:ι:•_,, με έργ::ι.ί εί:z ,1-ϊ.ω; b r1λατρ-:-νι,.ό; μν-fιμ ιJ>'Ι, πού
εμ: γιγ::ι:ιτ::zϊε; ί·ι.::ι. 16:η:ε;. Έ·η::; cέ:v,-:-; ψ εz:ρι-ι.ό; μν-fιμω·ι zρη
-:;�μι:ιJ.Ι"j�ε�-:7.� :;:� Χ ρ -r1 μ7.:•.:;:·/1 p�r:ι �έz; ι-f 6ρ Χr1 ;. ').Α.π,:ιθηκεϊ,ει ε,ιχ
1

1
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δισεκα.τομμύριο οεοομένων κα.ί μετα.οιοει α.ύτοστιγμεί σέ χιλιάδες
προσώπων δια.σκορπισμένων σέ μεγά.λη εκ:α.σι πληροφορίες γιά τίς
σuνα.λλαγές. Οί μηχανές τηλεφωνοϋν, γράψουν, μιλοϋν, καί τε
λειώνουν τή δουλειά τους μέσα. σέ 30 δευτερόλεπτα. 'Έτσι, πάμε πρός
τ·ην τηλεδιαχείρισι.
Έξ α.λλοu, ή έκπαιοευσις «προγραμματίζεται». 'Ηλεκτρονικοί
ρuθμισταί θέτουν στους μcι.θητά.ς κα.ί τούς φοιτητά.ς τά προ6λήματα,
έπαναλα.μ6άνοuν τήν έρώτησι, τήν άποσu1;θέτοuν, όπισθοχωροϋν, δί
νουν παραπομπές καί πληροφορίες, προσαρμόζονται στήν ταχύτητα
σκέψεως τοϋ παιδιοϋ, σημειώνουν τά. λά.θη, προσέχουν τήν κόπωσι
τοϋ μαθητοϋ, τήν τάσι του, τίς δυνατότητές του, τά. χαρίσματά του,
άκόμη καί τήν ψυχολογία του. Τέτοια έκπαίδεuσι, πού θά. τήν εχη
στό κοντινό μέλλον τό πρώτο τυχόν εγγόνι μας, κανένας προνο
μιοϋχος τοϋ κόσμου δέν τήν είχε, σέ κανέναν αιώνα, ποτέ.
Ζοϋμε στόν αιώνα τG,v ύπερ-θαuμά.των:
Στόν τομέα των πληροφοριών κα.ί επικοινωνιών, τά. πρακτο
ρεία τύπου μεταδίδουν ,ώρα. 25 φορές περισσότερες ειδήσεις καί
με πιό πολλές λεπτομέρειες, πα.ρά. πρό 30 έτών, μέ ά.ποτέλεσμα νά
ζοϋμε, οχι στενά. στόν τόπο της δια.μονής μα.ς, ά.λλά πα.ντοϋ καί ταυ
τοχρόνως. Γιά νά. χρησιμοποιήσουμε ενα. παράιδειγμα., εάν ό Πρόεδρος
των 'Ηνωμένων Πολιτειών η της Σο6ιετικης 'Ενώσεως φτα.ρνιστη,
τό ξέρουμε α.ύτοστιγμεί. Προσ· άτως, είδαμε σέ λειτουργία ενα κυ
λινδρικό πιεστήριο, τό μεγσ.λύτερο τοϋ κόσμου: Τυπώνει 0.000
φϋλλα έφημερίδος των 32 σελίδων. 'Άλλο παράδειγμα.: Γί•;ονται δο
κιμές σέ μιά μηχανή ταχυδρομείου, ί-χανή νά ξεχωρίζη 50.000 επι
στολές τήν ωρα. κα.ί νά τίς στέλνη σέ 50 διεuθύν:Jεις.
Ό «γϋρος τοϋ κόσμου σέ Ο ήμέρες» τοϋ Ίοuλίου Βέρν (1 2 1905) , εδώ κα.ί πέντε χρόνια, χά.ρι στους δορυφόρους, εγινε γϋρος
τοϋ κό::ψοu σέ 6 λεπ-ά της ωρα.ς κα.ί κά.τι δευτερόλεπτα..
Μεταξύ των έτών 1953 - 1964 ή μεγίστη :α.χύτης μηχανών
όδηγουμένων ά.πό α.-ιθρωπο α.ύξήθηκε 40 φορές. Σήμερα εχει ς:,θάσει
τά 30.000 Ω.Χ.Μ. ενα.ντι 30 � .Μ. πρό δύο α1ώνων. "Οσο γιά. τήν
δύνα.μι των έκρηκτικώ·; ,jλών, α.ύξήθηκε σχεδόν 10 έκατομμύρια.
φορές. 'Η τ.ιό μεγάλη 6όμ6α. πού επεσε στή Γερμανία τό 1945 ήτα.ν
1Ο τόννω 11 τρινιτροτολοuόλης, ενώ ή μεγαλύτερη σημερινή 6όμ6α.
της Ε. ....,.ΣΔ. εχει δύ-ια.μι 97 έκα.τομμuρίωγ τοΟ ιδίου ύλικοϋ.
Ή ά.στρονομία, ά.πό τήν πλευρά τrι;, ά.νεκάλυψε ,ους κ6ά.ζα.ρ».
ι(Qna ar = οuντόμευσις τώv Quasi - tellar - radio - sourcι s
ητοι «πιθανώς ά.στρικαί ραδιοπηγα.ί»).
'λνεκα.λύ θησα.ν πρό 3
ετωγ κα.ί είναι α.ίνιγμ.α.τικά. οuρα.νια σώ
μα.τα, εδρισκόμενα. σέ ά.πόστασι 2-10 δισεκατομμυρίων ετών φω
τός, τά. όποία. πρcκαλοϋν περισσότερη ενέργεια. κατά δευτερόλεπτο,
παρά χ_ίλια -ρισεκατομμύρια. τρισεκατομμυρίων Εομ6ων ύδρογό·;οu,
ήτοι ενα.ς άριθμός μέ 27 μηδενικά.
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Γί,ιεται λόγο; οχι μό,ιον περί α. ν τ ι-•j λ η ς ,ά.λλά καί περί..
-i ρ ν η , ι κ η ; δλη;. Κατά. τόv :αθηγητή Χόφψαv, υr.α.ρχει
σ. Ρ 'Ι η --; t κ ή ω,η, σγ/αοή οχι uλη :.pοp:ισμέyη α.Υτίθετα ά,πό τήν
:JUΥ-fι θη , iλλi ϋλη &ρνη,ική; μά.ζα:;. Μόρια θετικά., αρνητικά. η ου3έτεpα, ώ; ;ψο; ,ό ψ.εκ,pιχό yοpτίο ,ου;, ά.λΗ μέ μα.ζα. μικρότε
ρη ,o•J μr/3ε,ιό;. Ή τέτοια •Jλη θi ciπωθεϊτο ά.τ.ό τήν κανονική. Θά.
ήτ7.Ι σ.y:ι-ελχτιχ+ι χ7.ί αρνητική; έvεργεί7.;.
�υιεzι7); i ηχ7.λ1Jπτονταt νέ7. σ τ ο ι z ε ί α. Τό τελευταίο,
α.Ψ:ι.κr.ι.λυ:;;,!-ιε-ι iτ.ό ,o,j; Ρώ:ισυ;, εί-ιαι τό 10-ίον.
Ό zρ610; με,pi:7.t στό έχ?.,ομμυρωστόν το,J δευτερολέπτου.
Οί χεφο•ηγοί zρησψοποιο�J·ι χαροιέ; μέ ηλεκτρική στήλη κα.ί
�
.,....
'
,
�
,
αpχι '-ο ουι Ί7. yτιαvr.;υν πι,7.στικε;.
::�.1ε τί; σ.χτίνε; λ έ η � ε ρ (yεν·ιήτρ:ε; ένεργου φω,ό;:;) κό6ε
--;cιι :ό μτ.ετόι κ7.ί χr.;λλιέ:αι τ.αλι 6 ά.μφι6ληστροειδr1; χιτών του
μα:ιο·� σ,� χιλ:?σ�ό ,o,J δευ;ερr.;λέπ:;-υ ')�τ.iρχουν έ�,πίδε; ν� κα.
�
τ7.σ:ρε;yωv:αι ,7. αρρω::;τα ,;υτταρα, ε;vω θ::ι. προσ,α,ευωντΙJ.ι τα. γε
ρά.. Με :ή Ι zημειr.;θεp7.πεια. Χ7.ί :ή·ι
φαpμακοψυχολογία., μερικοί
,:,τ;οσ:r;ριζr.;υι &τι θi μτ.ορο,Jσε ·ιά. μετcιβληθή δ χ?:.p7.κτfιρι:ι.; του ά,ν
θρu)i'ίΟ'J Υ.αί Ξ.'17.; Υ.7.Υ.Οτ.οιό;:; '17. γί•π1 τίμιο; �.vθpωπο; !
Με :rι I eιο-Ιjθειχ --;ώ·ι ίσο:6πω'Ι' σ.:ιιχιεύεται ή ήλικίσ. τύ)ν στρω
μ±:ων ,ή:; y-rι ; Χ7.ί τι7J•ι •:ιτ.:ογειωι θησ::ι.υp(iJ'Ι του πλΙJ.vfιτου μα.ς.
Μελε:iται :ό :.ρρiςιμο ,ϊiιv θαλ::ι.σσGJν, μέ έκρ·Ιιξει;, γιά. Ι
' rι.. ά.ρδευ
θο�J·ι ξηρέ; c,τάσει; κ7ί /
· 1.λί ά.ς�1 τό ΧΪ,ίμ?..
'Opγ7.'ΙUJ 10•1:7.ι συζ-r1 τfρει;, σε κλειστό κ·Jκλωμr.ι,, μεταξύ δέκα.
·rι ε:'κοσι τ.ροσι:Jτcων, ΠΟ'J μέ'ΙΟU'Ι στί; ,έσσ,;ι.ρε; ακρε; τGJ'Ι Η.Π.Α κσ.ί
6ί έτ.0·1:7 t σε μι7. eιθ6 Ι"fι. Χρησψοτ.:οιουν τήv ιοιcι μέθοδο στά. νοσοκο
μεί?. Υ.7.ί 200 -- 300 φοι,ητ?.ί μπορουι 1' 7. πχρσκr;λουθουν μιά. έγχεί
pησι, σχο)ι1.�ομtvη σ.πό Ε'Ι(Ι.1 είδικ6, ειιί> εω::; ,ώρα μπορουσcι.ν μ6' γα.λσ.
'ΙΟ'I 20-30 Χ?.ί 'Jτ.ό ΧeΙ.Χέ; συ•ιθiι χε;, έγχ.?.τεσ,ημέ•ιοι στΎJ Ι
ρiα. ,οϋ χεφουργι,.ο,J θ:χι 6:μου.
Σ,rι ν βιοί ογi,;ι., οί θεωρίε; σzετικ-:ι. μέ τχ γένη θέτουι πρσ6λή-.
μ?.τr:ι. σ,οϊι; τ.vευματιστ&.;, γιχ τ·r1•ι σχέσι τιίJ'Ι λεπτGJν σωμάτων, τιiιν
δι-:ιρ,_ιjJ·ι σωμ±των ·ι.-:ιί ,οϋ κά.pμ?'. με ,χ γέ'Ιη. '\ρ,.ετοί σοφοί έλπί
ζουι ν.. Ι't1:ο�είξουι --:η ι έξέ) ιΕι.
"Ολη α•;τή ·rι έπι,±z·ησι; τcρο6οου σημ7.ίνει πιi,; 4 χρόνια τη;
τωριv-71 ; ζω-rις μ:χ; i·ι,ιπροσωπε•Jουι 1.000 zρ6·ιιr.ι. τιjJν προγόνων μ-:ις.
Έά.ν δ ρυθμό; έτ.:ιτα.χ,j ισεω; συvεϊ.ισθη, τότε μετcιξύ τGJV έτGJν 2 .000
κ:χί 2 .014 θχ •1τ.ά.pςη σ,όι ,;6σμο μεγ,;ι.ί.ϊιτερη μετr.ι.6ολή, παρά. στrιν
τε) ευ--:�ίσ. ϊ_ϊ) ιετ[�.
Σχεδόι τiJ. . 2% τιiJι έ:ρευρετGJ'Ι &ί ω·ι τώ·ι έποχGJν είν-:ιι &κόμη
ζωvτ-:ι-ιοί κ-:ιί ό iριθμ6; CΙ.'Jτό; μ1.ς δίδει τό μέτρο•ι τ·ης έποχiις μας.
Συγχωρήστε με γι' ω;:ού; ,ούς αριθμού;. Τούς ά.•ιέφερσ., γιι:ι.τl
·rιθελ,;ι. '17.. τεθουμε στο περιβάλλον ,η; cρυσ�κης πραγμι:ι.τι,;6τητος, επίσ-r,ς γι-:ι,ι, ...λογα.ρι,;ι.1:,7.
, .,... οτ:
,, θ 7.· ετV?.ι cι.ρz.ετcι. c.ντυπωσιι:ι.κο και γιcι. τr;ν·
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στά.Gμισι του κα.θήκοντ6ς μα.ς. 'Ότα.ν λέμε δτι σήμερα. ζοσμε, ά.πό τήν
α.ποψι του οcί.ρους, της έντά.σεως κα.ί της πr;ι6τητος, κα.ί οχι μόνον της
ποσότητος, περισσότερο ά.πό τούς προγόνους μα.;, σ.υτό θά, πη δτι εχου
με κα.ί τό χρέος νά, έ'ιεργ-fισουμε πολλα.πλα.σίω;, στον μετα.6α.τικό»
κόσμο ιια.;.
'() δρο; μετα.6α.τικό; · οέν μου ά.ρέσει, διότι Οέ'Ι είνα.ι ουνα.μικός.
Δέν έκδηλι:)νει τrι ν τα.χύτητα. τG)ν ύπερηχηταuJ'Ι cί.ντιδραστήρων, τήν
δρμή τi1ς έπιστ-fιμη;, τrι 'ι οίκουμενικότητα. της έπιστημονικiις καί
καλλιτεχνικi1 ς γνώσεως, οϋτε τrιν έπα.νάστσσι του Τρίτου Κόσμου.
Δέν μου αρέσει, διότι οε'ι μα.ς πα.ρα.κινεί, στόν πνευματικό τομέα., νά
α.ποολέψουμε στrιν τρίτη χιλιετία..
Είνα.ι, εν πάση περιπτιl�σει, γεγο'ιός δτι α.ϊιτέ; οί ανατροπές των
πα.λα.ιG)ν συ'ιθηκιίJν έπιδpοσ'ι δπως τό πυρακτωμένο σίδερο κα.ί τό θειϊ
κόν οξ•J. Εί,η.ι iπίση; γεγονός δτι α.ϊηή ή επιτάχυνσις τη; τεχνικής
προόδου φωτίζει πολϊ.ι χειρότερα. τί; μιζέριες, τίς συγκρούσεις, τίς
ά.ρρώστειε; κα.ί γενικά, εκείνους τοϊις τομείς, δπου πο;,Η, μένει νi/. γί
νουν. Είνα.ι, τέλος, γεγονός δτι -lι νεολα.ία. εχει cί.πότομα. τεθη ύπο
πίεσιν κα.ί της χpειάζοντα.ι διέξοδοι α.σφα.λεία.ς. 'Η σχετική ευκολία.
τiις ζωiις, ή τα.χϊιτη;, -lι έξέλιξι; τοϋ κσ.θεστGηο; των γυνα.ικων, ·ή
ελξις του κόσμου των πεpιπ:οτειιίJν, τά. σπόρ, δλα. α.υτά. συχνά, εκτρο
χιάζουν τ·rι ν νεολα.ία., κα.ί ή ά.νεξέλεκτη έκπα.ίοευσι:; μέσω της τηλεο
ράσεως, του ρα.διοφώνου κα.ί τG;ν εφημερίδων κλπ. δημιουργουν μερι
κά. προ6λήμα.τα, μερικέ� ά.ντιθέσεις, μερικές ά.νησυχίε;, πλή'Ι τοσ δτι
ά.πομυθοποιουν '!"ο)) ά Τ:εδία..
Έδιί) χpειάζετα.ι προσοχή. 11ιλωντα.ς γιά μετα6α.τικότητα ,, νχ
μrιν ά.γνο-f,σουμε π�Jς ύπάρχου'ι στή νεολαία. μα.ς πολλά ύγιά στοιχείσ,
καί σημάδια. θετικής εξελίξεως, 'ιά μrιν ποσμε: «Μπόρα. είνα.ι, θά.
περάση,.
llρc παντό�, νά μήν εχουμε τήν τάσι 11-χ κα.θησυχάζουμε άπό τήν
ύπεροχr; του Πνε•Jματος επί της ϋλης, άπό τrι ν ά.προσμέτρητη δύναμι
της πνευμα.τικότητος κα.ί τό iδισ.τάρα.κτο των νόμων τη; φύσεως, ίόστε
νά πέσουμε στήν α.υτοικα.νοποίησι καί τή γλ•Jκα. της α.πρα.ξίσ.ς. l'ιά, νά,
χρησιμοποιήσουμε μιά εικόνα, δέν πρέπει νά κυττάζουμε τό τρα.ίνο
πού περνάει, δίχως ν7 τό πα.ίpνουμε.
Δέν επιθυμώ νά δρα.ματcποιήσω τήν κα.τάστr.ισι, οιοτι πιστε•Jω
πώς ύπάρχει ε.να σχέδιο κα.ί γιά τόν πλαν-fιτη μα.; κα.ί γιά κάθε άτο
μον, ιbστόσο διερωτωμα.ι lJ..·ι α.υτή fι επιτάχυνσις, ή δποία., κατά, μέγα.
μέρος, είναι ύλιστική μέ τήν φυσιολογική εννοια., φυσική εν πάση πε
ριπτώσει, δέν ύπάρχει κίνδυνο; νά μάς δδηγήση σέ τα.pα.χή, άφοσ oL
πνευματικέ; δυνάμεις δέν επεμ6α.ίνουν έγκα.ίρω; καί μέ τόν ϊδιο δυ
ναμισμό.
Πιστεύω δτι μελετώντας τήν κάποτε τρομα.κτική μηχανική μας
συγκρότησι καί συγκρίνοντας, θά δουμε νά φωτίζωνται τά θαυμάσια.
της δημιουργίας καί το,J ανθρώπου. 'Εάν, επί τη ύποθέσει, 6ρισκόμα-
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G"tε μέσ!Χ σ' έ η εργοστάσιο, οπου οί μηχανέ; ύφαίνοuν, τυπώνουν η
χύνουν μέτ!Χλλο κ!Χί συνθέτουν αυτοκίνητα, κα-ά, εναν ά.ξιοθαύμα:στο
τρόπο, :ι.!Χί εfχ!Χμε τήν σοφία: νσ. οοϋμε -ό χέρι μας νσ. κινηται κατά
χί) ιου; -φόπου;, τότε θά, είχηε συνείδησι της α.δεξιότητος της μη
χανή;, του :η!Χτικοσ κ!Χί όμοιόμορφου, τοϋ απρόσωπου. Σκεπτόμενοι,
θά. δουμε π�)ς ή μηχ!Χνή εϊναι Τ..(ηματοποιημένη και δέν θσ. μπορέση
ποτέ γά, έςισωθη μέ: τον άνθρωπο καί, πα.ραδείγματο; χάριν, δέν θσ.
μποpέση r:οτέ νά, οιαλέςη ΕΨJ. μπουλόνι μέσ' ά.πό ενα. κιοώτιο, ά.λλσ. θσ.
χρει,χσθη νά, τη; τ.ηου,;ι?:'Jθου·ι δλσ. τά. μπουλόνια καί σέ: μιά, ώρισμένη
θέσι γιά, vσ. τ!Χ πιάση, μέ άλλα. λόγια ένεργεί μέ τήv ά.πλοποίησι καί
τήν σ.ποσϊινθε'Jι τών ά.νθρωπίνων κινήσεων. Έπι6άλλετα.ι ή μεγαλο
-πρέπει!Χ του ά.vθρώπου. ή διανοητιχότη; του, ή π·ιευμα..τικότης του
lπίσης.
�οιποv,
α.ν'
,
'
), ' που' τι'θετα.ι, εινα.ι α.v ο Θ- εοσοφος
- ζητημ,χ,
Το' τ.ρωτο
1:φετωπίζη νέα. χ,χθήκοντα. έvώπιο'ι αυτών τG>ν τεχνικών εξελίξεων
χ!Χί, μετ!Ζbο) ι7)ν.
. υΟσο Π?:pάοοξο καί γά, ψ!Χίνετα.ι, προσωπικά πιστεύω δτι τά κα
θήκοvτσ. μ,χ; δέν εχουv τροποποιηθεί θ ε μ ε λ ι ω δ ώ :;. 'Αλλά,
,iπα.ιτείτ?:ι μεγ,χλύτερη εvπι.σις, σέ χρόνο συντομευμένο, μέ ενθουσια
σμό μεγ,χλύτερο, μέ μ,χθηματική &κρί6εια, όξύτερη κ,χί μέ: τ+ιν χρη
σιμοποίησι τϊi>ν μοντέρνων όργα.νωτικών μεθόδων.
Κα.τ' &pχήν, χαθορίζω δτι τό καθήκον -φυ Οεοσόφου δέν εfνα,ι
-ταυτόσημο γιά τον κσ.θένα μα..:; &πό εξωτερική; απόψεως. Έξα..ρτα.τα.ι
ά:πό το Κσ.ρμ-:ι. μ-:ι.;, τίς ίκ!ΧΥότητές μ!Χ;, τήν Υ.οινωνική, οικονομική,
επ!Χγγελμ!Χτικr; καί συχνά οίκογενεια.χή ΧΙΥ.τάστασί μα.ς, από τήν ήλι
κία καί τήν •;γεία Υ.6:ποτε, σ.πό τήν ιiκτίνσ. μας πάντοτε. 'Αλλά ύπάρ
χουν μερικέ; &ρχές, πού έφσ.ρμόζοντσ.ι σέ δλου:; κα.ί σέ: κσ.θε περί
-πτωσι.
υΟπω; οί προχάτοχοί μα;, δπως οί Θεόσοφοι δλων τG)V εποχών,
όφείλουμε ιr.ι. •Jπηρετουμε τ·ην Άλήθεια, νά εργαζόμαστε γιά τήν κα.
τ•:ι.'ιόφι χ,;ι.ί τ·ην σ.οελφότητσ., νά, δίνουμε σ.ποδείξεις γιά. τήν αγάπη
μσ.; προς δλα τά. οσ.'Jίλεισ. της ζω·ης, Υ.αί, 6ε6αίως, νά εφαρμόζουμε
'Jτήν πpιiςι δλε; τίς ιiρετές, πού απ,;ι.ριθμουνται στά ίερcι, οιολία., κα:
θι�; χσ.ί τά 6ιο) ίrι, ηθι:ι.ης, &πω; Στcι. πόδισ. του Διδ,;ι.σκάλου·', το
,Φι7>::: στ·η ι Α τρσ.πό , τ·η "Φωνή της Σιγής καί εννοΞίται στίς
Χρυ'Jέ:; Βc1.θμίοε; τi; υΕλε·ης Πετρ66ν,;ι. 1πλc1.66.τσκυ. ,Ζωή δ.γνή,
-πνευμσ. σ.φuπνισμέ-ιο y) π.
Πρ�πει ιcι. είμc1πr.ε: !Ζ'Jστηρότε:ροι, Π?.p?. εως τuψα, γιά. την εφσ.p
μογή αϊιτG) ι τιj) ι σ,ρετιJ)'I. Πρέπει νr.ι. έμ6σ.θύνουμε. υΕνα ΧCΙ.ί μόνον
-πc1.ρ6.δειγμ7.: Πρέπει νcι. μάθουμε δτι τό πνευμσ. τ'?jς ιiληθείας δέν εγ
κειτc1.ι 'JτΥ/ Ι οιαπί'Jτωσι ,ου ω ηθινου, σ, )λά, στ·tΊ'Ι &ληθοπρεπη �ωή.
Οί χειρογομίε; μc1.;, τά. ολέμμc1.τά. μσ.ς, &κόμη Κ?.ί Ι)[ σιωπές μσ.ς πρέ
-πει γr;, εί'Ι!Χt ιj) ηθι-ιές. Γι· σ/ιτό, πρέπει νrι. ψτά.σσυμε σέ μιά. άyνότητα
- που\ σ;
., ,11-r:ηψcι.ει ου),ες τι ς προ:ι<?.pοι?:; που ει ηι ?:ουι ητον ψι'. περιγp?:ψf/,
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λήψεις, στηρίζεται στήν προσωπική άμεση κ,α.ί οα.θειά γνώσι, στr;-;
μεταρσιωτική εμπνευσι κα.ί ούδέποτε σε μιά όποιαδήποτε αύθεντία.
Καθώς εγραψε ό Πρόεδρο:; Σρί Ρά.μ, σήμερι:ι. έκπαιδεύουμε τά.
παιδιά. μας σε πνευμα. προσαρμογή:; καί όμοιομορφίας, ενώ τό ούσιώ
δες εΙνα.ι ή έλευθερία. 'Όχι ·ή ελευθερία. τG)ν λεπτομερειών, ά.λλά ή
ελευθερία. του σκέπτεσθαι εξω ά.πό πίεσι κι:ι.ί επιρροή, ή έλευθερία.
δια.μορφώσεως γνώμης σέ κάθε πεδίον, πολιτικό, οικο 1,ομικό, κοινω
νικό, θρησκευτικό, καλλιτεχνικό κι:ι.ί κ&.θε άλλο, εξω ά.πό πίεσι κα.t
έπιρροή.
Τέτοια έλευθερί-:ι. zρεια.ζ6μασ:ε δλοι. Λυτρωμένοι ά.πό κά.Οε ε
πιθετικότητα., ά.πό κάθε τά.σι καταδίκης
κι:ι.ί κριτικής &κόμη. Μέσα.
σ' α.ύτό τό πνευμα., πρέπει yιχ μελετουιιε τά εργα, πού μi:; παρουσία.
σαν ο[ ά.ρχηγοί μα.:;, ή {πλα.οά.τσκυ κα.ί δλοι οί μετέπειτα. μέχρι σή
μερι:ι., καί νά δεχθούμε τήν διδασκαλία. τους μόνον γιά τήν ά.ξία. της,
οχι γιά τό κυρος των διδα.σκά.λων ι:ι.ύτών, ά.πο::ρεύγοντα.ς επίσης νά
έπιοά.λλουμe: τίς δικές μcι.ς ά.πόψεις rι νά μειώσουμε e,ποια.δήποτε άλλη.
Τήν «Μυστική Διδα.σκ-:ι.λία. κα.ί τίς άλλες οα.σικές διδα.σκα.λίe:ς, yά,
τίς παρουσιάζουμε, οχι σάν δόγμα.τα, μά σά 1 άπλές Jποθέσεις έργι:ι.
σία.ς, τροφή σκέψεως.
'Επίσης τίθεται ενα κα.θ·7,κο1, συμπe:ρι::ρορ5.ς. Εϊτε εί·,ι:ι.ι σοφός,
καλλιτέχνης, γρα.φειοκρά.τr;ς, μηχι:ι.νικός, εργάτης, καθηγητής
δια.
νοούμe:νος, ό θεόσοφο:; πρέπει •,ά δια.κρίνεται ά.πό τήv ά.πόκριση στά.
γe:γονότχ κα.ί έρωτήματα, πού Οέτει +1 ζωή κά.θe: δωτe:ρόλεπτο: ' πό
κριση ά.δελφική, ψιλο::ρρονητική, πψιεκτική, ά.•,εκτική, ειλικρινή, 6α.
θειά..
Γιά. νά. τό επιτύχη α.ύ:ό, πρέπει vά. γ,ωρίζη ,ήν ζωή κα.ί τά. προ
ολήμα.τα., vά υίοθετη τό ίδω λεξιλόγιο του συνομιλητου του, γενικά.
προσαρμοζόμενος στον επιτα.χυνόμe:vο κόσμο.
Ή μίς Τζόε Μίλλ;, ή llρόεδρος της Θ. Ε. εν 'λμερικϊJ, έξέφρα.
σε α.ύτή τr1ν ιδέα., λέγοντα.;: ,<'0Θε6σο::ρο; δέν μπορεί vά ξε::ρύγη ά.πό
τό χρέος του στον κόσμο δπου 6ρίσκετsιι, οϋτε μπορεί vά. δρα.πετεύση
ά.πό τό εσωτερικό χρέος προς ,ήν οικουμένη. 'Οφείλει ( ωηρά, διε
γερτικά κsιί ά.γωvιστικά) νά ::ρέρνr; σέ κά.θε παγκόσμιο, δπως κα.ί σε
κά.θe: ά.τομικό πρόολημα, :ό θεσπέσιο :ρώς τrΊ; iθά.να.τη; σοφία.ς».
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ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΕ
Βαρώνος
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π. Γεν. Γραμματευς Δ. Γερμαv(ας

"'
ΊΙ �ωη δλων τιίJν 1jllf (_)(ί)\ :ταί Η σημαντιΚ() uόλο για τον αν
Ορω:το. " ταν :;τρόκειται περl μεγάλων γεγονότων καί έξαιρετικϊον
,};ταιτ11σfω,, ffναι σχfτικιι fυκu/.ο ν' αντιμετω:τίση κανtί; αί,τ{:; τι;
ίδιαίη(_)f::; καταστάσft;. 4lα δfν ιl (_)κfί νά fίναι κανfι::; μεγάλο:; στί;
μf�•άλf::; :τεt_JιστασFΙ;. ΕΤναι ε:τίση::; σημαντικι'> νύ. στiκfτιΗ στό ϋψο::;
τιvν μικριίJ, συμβω Τ(Ι)\ τη; καΟημερινη::; tωη::;. Φαίνονται έκ πριο
τη::; ο,1•fω: iσTf(_)ψlfH.t σημασία::;, μύ. bf.ν συμυαίνΗ αι1τιί, γιατί παν
(),τι ό ι"ινΟ (_) ω,ο: σι.i-τηται. αίσΟανΗαι και Π(_)UTTfl, φi (_) νfl τ' αποη
λωματα του. Και πυχνϊ.t fΙναι :τολί, :τιό σημιιντικύ. υπό δσο φαίνον
ται. Οί•δψία όuυτη η ιlιΊρατη :τuιί.;ιϊ τοu ιlνΟρω:του μiνΗ bίχω::; i
πίδuιωι στο :Ίf(!tδι.tλλον του. Και σ' αί,τύ ϊyκflτω οχι μόνον )) 1:ύ
Οι•νη του, αλλα ι.αι 11 δηuιουιιγικ11 του iΕ.ουσία.
"Οσο :τf(_)ισσι'ιηvο στ(_)fψται ό ί.ίνΟρω:τu; Π(!Ο::; ηΊν πνΗ,ματι
κη :τλfυρα τη:; ... ωη:, τοσο πfρισσόη(_)ο iκπληρι;η'Η μια καΟημfρι
, iJ ,-ωiJ :'Τ\'fυιιατιιη::; bυνάμfω;. ' Κt>μη YUL Η! ;τι() ϊωήμαντι.t Και τα
λιγι;Ηf(!Ο i,διαφf (_) Οντα ϊαt(_JνΟυν f\'α νόημα, γιατί αναγνωρίζονται
ι�::; εΕ.ωηιιικη μιψcrη fνό::; {νδΗΧΤ!Υ.(Υίι ;tf(_Ηfχοιιιcνου. "Οπω::; γιύ.
ίψ σιιμιrωνία χρωjί,fτω κά0f ;JΧΟ::;, (ι)ΟΤf \'(J. άντηχ{Jση τό rργον
σ' ίJι,η τφ :τληQοτητι.t Υαι την ί'ιμορφύ του, /.τσι Χιιί :τιί.ν δ,τι δ ί.ίν
Ο ιι ω:το::; :τιιι.ιττfl και πfιQιψατίtεται 11μiρα μ, ηΊν 11μ1\ιυ Είναι �να::;
ήχο::;, :του :τ(.)f:τΗ ν' ι}κουσΟη. 'Εξαιιτuται ιl:τi, ω',τόν, ιlπίι ηΊν στάσ�
του καί τ<η χι1ρακτηρα του, αν ό i'Ίχο; <λύτό; Ο<'ι. � 1ναι σωστό:; και.
χαΟαρό; η οχι, έαν ή άρμονία η ,; δυσαρμονία Οα κυριαρχ{1ση στ11ν
συμcrωνίιι τη:; ωη;.
ΚαΟε iJμf (_) α ψέρνFι κωνοί•ργιε:; lμπειρίf::;, Χαινοί,ρyιες δυνα
τ6cητε:; δρύσΗι):;. ΊΙ <lνταλλαγi1 fΗταξύ τη: εμ:τΗρία:; ποί, fQχfται
fl;ι' tξω και τη:; iσωτειιιι.η::; (lντιδράσfω::; σχηματί(Η τον :τλοϋτο της
tωη::;. Στοίι; i:τι:τ<Ίλαιου::; ι}νΟ ιι ι;ητου:; 11 (ωi1 μοιι.ίtfι βάναυση, ιl
δΗαν11, -τλψ.τικ{J. 'Αναtητ οίiν διασκfbύσει::; lξ αίτία::; τοϋ αισΟ11μα
το:; fνό::; iσωnιιιzοίi κfνοϋ. 'Όσο :τf(_Jισσοηρο i'να::; ανΟρωπο::; νιι;JΟΗ
την :τλη(,)ότητα τη::; ζωη:;, τ ίισο :τειιισσιίτερο τοϋ crαίνΗαι 11 tω,Ί πλού
πια Υaι ΟαυμασηΊ, ΊΙ crαινο1ηνικi1 μονοτονία τη; καΟημtρινη::; ζωη;
ένό::; ιίνΟ Q ι;ηnυ μf έ:τίπονn επάγγfλμα μ:τορεί ,•ύ. μFταη_ιαπίJ σf πλη
Οο::; ί.ίλλων iντ1ι-τι;ισεων και βιωμάτων, ϋ.ν ΚΙJτανοήση τ11ν ούσία της
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ανταλλαγη;. Τότε το ασήμαντο γίνεται ενδιαφέρον, το δάναυσο γί
νεται ενδεικτικό, Fνα μέσον γιά η'1ν άνάδειξ ι τη; προσωπικη; αξίας
στην πάλη τη; tωη;. ' Γκαίτε λέγει: Ποιο είναι το καΟηκον σου;
-ή άπαίτησι; τη; ήμέρα;.
ύτi1 ή απαίτησι:; τη; ί1μ� ιι <1:; είναι 11 πρόσκ)ησι; τη; ζωη; στον
ανΟρωπο, γιά νά σωΟ11 στο ϊ,ψο; τοϋ χρέους του, δεν πρέπει πο
τi νά αισΟανΟη νικημiνο:;, <Ί.λλiι νά έξωωλουΟη νά παλεύη, σέ πεί
σμα κά0f i\ττα; του.
'ΙΙ σοφία τϊι::; �ωη::; f{ναι σ ί•μμαχο; τοϋ άνΟρ<;Jπου. Τίποτε άπό
δσα συμβαίνουν στ11ν καΟημειιιν11 ζωή δέν σηρείται σημασίας. 'Όλα
συνηλοi\• στ11ν εΕiλιξι. ".\ν δ Ζ.ίνΟρωπο; κρατάη 0Ετικ1Ί στάσι, δλα
εlνα ι γ ι' ω\τύν κi (.J δο::; και μιίσον ιίνυψ<;Jσεω; από ϋαΟμίδα σέ ϋαΟ
μίδα rω; δτου φΟάση τον σκοπό της τελειοποιήσεως.
l\H τiτοια στάσι, 11 καΟημεριν1Ί ζω1Ί γίνεται δλοένα πνFυμα
τικι:η ερη. 'Ο ι'.ίνΟρωπο:; χ(!ησιμοποιεί κάΟε ευκαιρία γιά νά ενεργή
ση άρμονικά στ<> Πf ρι6ύ λλον του, γιr.1 νά σκορπίση την χαρά, για νά
ϋοηΟήση στ11ν ιlνϊιγκη. 'Όσο είναι δυνατόν Οά περιΜλλεται άπό ώ
(_)αία άντικείμfνα, γιατί 11 ιψο(_)φιά είναι εύεργετικ11, δυναμωτική,
ελευΟ F(_) ωι,κή. Ε!νω μιίι. ίίποι ιι; της άρμονίας, πού ε1ναι ί) ϋάσις
τοϋ σύμπαντα:;.
"Οποιος FQΧfΠH ει.:: έπαφ1Ίν μ' εναν τέτοιον ίίνΟρωπο και το
περιβάλλον του Οά πλουτίtη <ι.:τ<> την συνάντησι, εστω κι' αν δiν τό
συνειbητοποιϊ1 πλ{1Qω::;. 'Il αϋρα του Οά γίνη διαuγiσηρη. Ίl κα
Οημεριν1Ί t,ω11 προμηΟΗ•Η τό ί,λικό, ποί_1 μπορεί νά χρησιμεί,ση σηΊν
δημιουργία :τραγμάτων :τολι•τίμων και διαρκών. ημιουργός είναι
δ ίίνΟρω:το::;. Πιο πολι', ε1ναι πνιι,ματικύς, πιο πολί, πνευματικοποιεί,
κάΟε λεπτό τη:; ί1μέQα::; τ11υ είναι [να στοιχείον διωσίμου κατασκευής,
γιά τό καλί> τr7)\' δμοίω, ,ου.
'lf Ρουκμίνι �τέδι εχΗ πϊ1: «'Οφfίλουμε νά κατεδαίνουμε
σηΊν καΟημεριν11 tω1Ί γιά νά f νωΟοίiμF μέ ηΊν ζωή. �Τόνον τότε θα
μπορFσουμ� νά bημιοuργήσουμε τ11ν 'Αδελφότητα, πού ή Θεοσοφ ι
κ1Ί 'Εταιρία διακηρύσσε.».
'11 θεοσοφία μα:; δbηγεί στά πνευματικά δυίπεδα δπου ιίπο
κτοϋμε σuνεί�ησι της 'Ενότητο:; της Ζωη;. 'Εάν ένεργο1ϊ'με σύμ
φωνα μ� ηΊν συνείδησ ι αύτή, 11 καΟημεριν1Ί rωή μας Οά εχη το ά
ποτί•πωμα τη; πνευματικότητο;.
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π. Γεν. Γραμματευς , Αγγλίας
ΊΙ τεχνιχ1Ί :τρόοδος ηί.ίξησε τις ανέσεις τοϋ dνθρώπ')υ, αλλά
δ1:ν τοί tδωσε κr..ιί έ:ταρχj συναίσΟησι ευΟύνη::. 'Τ:τάρχ1:ι φόϋος, στο
τέλο::, 11 ει.ευΟεριότη; να οδηγήση σ� α.,ώλεια τη; :τ1:ιΟαιιχίας καί των
1ΊΩιχιί)ν αξιών.
· λ:: ίδοϋμε ηΊν :ταρουσα κατάστασι του κόσμου: Οί έπιστήμο
νε; έ:τεχρίΩησαν γιcι τ' αποτελέσματα των ά,•ακαλύψεών τους. ' Ρά
δερ<r<>Qδ άν�χάλι•ψ1: τ11ν διάσ:τασι τού <tτόμο11, άλλα δέν :τροέδλεψε
χαμμία :τ!_>αχτιχη εψαρμ') .11Ί τη; ιlναχαλί•ψ1:ώ:: του. Κανείς επιστή
μων bεν μ:τορεί να :τροδλέψη :τλ11ρω; δλες τίς συνέπω:::; της εργα
σία:: του. Ό 'λινστάιν ηταν έχεϊνο:: :τού ε:τεισ1: τίς Η. Π. . να έρ
·γασΟοί"' :τϊι.νω σηΊ διύσ;τασι τού ατόμου για :τολψικού:; σκοπούς, έ
:τειδ11 q-οδόταν δτι ό Χίτλερ μ:τοιιοϋσι:. να φτιάση :τρώτος ηΊν άτομι
κ1Ί ϋόμϋα.
ΊΙ ιlτομιχ11 lνiρ� εια ε1ναι Ενα με� ι'tι.ο δημα :τρικ τα έμπρος
στην ό'bο τι7η• � νόJσεων, δπου -iΊ άνΟρωπότη:: αντιμετωπίζει το σταυ
ροδρόμι :τρό:: τό Υ.αλο η το Υ.ακό. 'Η προuJΟησι:: τι7η• πυραύλων κατέ
στησε τόν ι'iνΟρωπο ίκuνο να στείλη τεχνητούς δορυφόρου:: στο ιά
στημu, άλλά οί δορυcrόQΟL αυτοί εχουν Υ.αι άξία στρuτιωτικ{1. Ί--Ι
:τ(.)όοbο:: στ11 ν1:υρολο� ία μϋ; διεφ;ηισι-. τον τρόπο εργασίας του έγκε
q-άλου καί μα; δοηΟεί σηΊ θεραπεία τιίη• οια,•οητικ<ΪJν νόσων, άλ:
λύ, έ:τίση::, μ:τορ1:ί να χρησιμοποιηΟ ϊι για τ11ν «πλύσι lγκ�φάλου>>.
:\Ι1:γύλη ί•:τηρξε i'.(JL 1) ;τρ{ιοδο; τ<Ϊ)V τηλε:τικοινωνιιjjν, άλλα ποιος
ε/.f.�'ΧΗ τl Οα μεταδοΟϊι; Ό Υ.όσμο; :ταραχολουΟεί προσεκτικα τlς
συνομιι ίε:: τιίη• διαq-ορ1:τιχ<ΪJν ίδεοί.ογιι7Jν Χρuτ<ΪJν καί εlναι δυνατον
\ ,
");' μια\ τροπη\
1, :να:: ε:τιτηυειο:;
:το,.ιτικο::
.,
, s...
j
,·α δ,ωση σ1:. ητοιες συνομι,,ιες
έΕ.υ,η(.)ετιχη τιίJν φανατιχ<ΪJν τρομοχρατιϊη•. Στίς μεταφορ{ς, το αύ
τοι.ίνητο fψρε l:τανύστασι στου:; τρό:του:: ζωη:;, άλλα στο τέλος δ ύ
:τηρετη:: Ε'γιν1: άr+έντης μας. Τό άμύξι Υ.ηδψονεί ει το :τεριδάλλον
μυ::, οί αί.'τοι.ινψόδρομσι χατuστρiψοι•ν τα το:τίu μυ::;. 'Εξ u.λλου,
μ:τοροϋμε ,α ;ι,ύμουμε τό '/ϋρο τη:: γης μf δοι.ι 1•φόQο σε 90 λεπτά,
μα δ1:ν μ:τοροϋμε στο Ίδιο διάστημα να διuσzίσουμι μια μιογάλη πόλι
έ; ι:ιίτίu:: τη:: συγχοι,ύΗ'ιαχης σt•uφορή σεω;.
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Τά λίγα τοί'τα παραl'Ηίγματα δείχνουν δτι ή iπιστήμη μετα6άλλει η1ν οψι τη; γη;, τον τρόπο ζωης και τον τρόπο σκέψως α
κόμη. Πιί); άντιο (_) οϋν οί έπιστήμονf:::;, αί κυδερνήσει:::; και οί πολίης
γιά νά προσιι(_)μοσΟοϋν στl:; γρ11γορε::; rlλλαγ�ς :rπριδάλλοντος; Ποιος
ιlποφασίtει γιά τ11ν χuησι μιας έπιστημονικης ανακαλύψεως η τεχνι
κης έξΕλίξΕω:::;;
Βασικά, τό ΕQίJηημα Είναι: Ποια ιδειοδη τίΟfνται σήμερα;
Στο Πα(_)fλ0όν, ή ΠΕίνα, Ύ] Άρρ(J)στεια Υαι ό Πόλεμος είχαν
χαρακτη(_)ισΟη ώς κύρωι έχΟροί της ανΟρωπιSτητο::;.
Σήμt(_)α, δμω;, ύπ(1ρχfι αντίθετο πρόδλημα: 'Η έκρηκτικ11
διόγκωσις
του πληΟυσμοϋ τοϋ κόσμου.
Κατά τ11ν τελευ
ταία στατιστική, κάΟε δευηρόλεπτο γΕννιοϋνται δί,ο παιοιά καί κα
τά τό ετο:; 2.000 ό πληθυσμός τοϋ κόσμου Οά είναι διπλάσιο:::; του
τωρινού'. Α ίιτό σημαίνει δτι ή ποσότης τροφίμων Οά πρέπει οχι να
hιπλασιασΟη,
αλλά νά τριπλασιασθη, γιατί ί•πάρχοιιν iiδη ύπο
σιτιζι>μενοι πληΟυσμοί.
' λλά καί αν επιλύσωμε τό πρόδλημα τη::: τροφης, κατακτή
σωμε η1ν ασΟένεια καl vικήσωμε τον πόλεμο, Οά ιδοίiμε δτι αυτά τά
σπουδαία επιτεύγματά μας δεν Οά εχουν επιλύσει τά αιώνια προβλή
ματα της ανΟρωπότητος. Αί,τό δέν Οά πη δτι τά ιδεώδη τοϋ παρελθόν
τος ηταν ψεύτικα,μαλλον ησαν τοποΟετημένα σέ Μσι οχι πολί, στέρεη.
'Η αϋξησις της τροφης καl της μακροδιότητος, σi συνδυασμό μέ
την κατάπαυσι των πολέμων, θα όδηγήσουν σε πιο μεγάλη αίίξη
σι του πληΟυσμοϋ, ή όποία αναπόφευκτα Οά φέρη: Πείνα, 'Αρρώ
στια παl Πόλεμο (για ηΊν εξασφάλισι ζωτικού χώρου). Δηλαδή, φαύ
λος κί,κλο;.
Χρειάtονται, λοιπόν, ιδεώδη πνευματικιοτερα. "Ηδη, 11 επί θρη
σκειιτικιίJν Οεμάτων Άνεκτικότης σημειώνει πρόοοο. ΊΙ- επί πολι
τικιίJν Οεμάτων 'Ανεκτικότης (παράδειγμα ή «συνύπαρξις>> Άμερι
κη:::; καl Ρωσίας), αν καl δέv τηρείται σηΊν πραξι :τλήρως, αναγνωρί
ζεται ώ:::; σύγχρονο ίδεώοε;. 'Ένα αλλο ιδεώδε:; είναι ή 'Ισότης
μεταξύ τιίJν φυλών, ή όποία προχωρεί, αν και αργά. "Υ'πάρχει έ
πίση:::; r1 Συνεργασία των επιστημόνων διαφόρων χωρ(7>ν. 'Όλα αυ
τά τα ιδεώδη θά μποροϊσε να συνοψισΟουν ση\ν �ιανοητικ11 Κα
τανόησι ηίJν ά:νΟρώπων.
'Όταν οί ι'.ίνΟρωποι αποκτήσουν αμοιδαία κατανόησι, Οά γίνουν
οί ρυΟμισταί ένό::; καλιιτ{ρου μίλλοντο;. Γιά τό μέλλον αυτό, οί αν
θρω:τοι ειναι ύπεί•Ουνr>ι.
�ιν δεχόμεθα τ11ν αποι�ι του πεπρωμένου, πού ανέπτυξε ό "Α
γιο:::; ύγουστίνο:::;, ό όποίος εφθασε στο σημείο να πn δτι ό Θεός
χει εκλέξει εκείνους, οί όποίοι θα σωΟοϋν καί εκείνι:>υς, πού δ�ν θά
σωΟουν. Ί-Ι αποψί::; μα:; είναι δτι τό μέλλον εγκειται στα χέρια του &ν
Οριοπου. Καί όφείλει ν' &ναλάδη τίς ευθϋνες του.
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Πόλεμος - 'Αμάθεια
καi Εiρήνη - Γνωσις
GEOF R ·\ HOD Ο
διεθνής όμιλητης - Ν. Ζηλανδία
η; τορ6ηyός
Προ ϊ.C'ιτ: ετίJ; ι:,θ�Jς cypσ,jiσ Ι οί Τχ μ:;
στ-:ιτ.�η.ι6ς :,•ιέθ:σc σ cηι Ι:ιειτρσν 1-0 εyιt ..., -:ι)ο ια άριθμήση τούς
τ.ωcμο·J:; -:η:; ·σ..ορ σ=.. Ίο μηι.6ιrιμσ σπήιτφ: γρήγορ-:ι Υσ.ι 'πεύ
θJη, οτ. σ-7
60 cτη -:ι:ιθcι-:.ιrι =. σιθp ώϊ. ιr1 =. στσρσ::; εγ ιι:ι.ν 14.
531 τ.οιcμο., l,το. 2 1 � ε-:ησ ω:; ...... τ ς 1 - γcιε:: τrΊ; σJθεντιι.fς
σιθp ώτ. ιη:; εμ-:: ρ·-:ι::, μονο; οcισ y cιcc.; ι y ν!Jψ .σσ·ι σιη) δωτη σπό
σ μ7 cφfι ιrι
h.-:ιθ ω 7 τ-:ι 7 'ιομεισ, ) σ.τ.ό; 6 σνθριJτ.ο:; -:: σν-στc r,τσ; μσ
χο cιο:; l\.σ' -:ο}το σJιc;.�c..σι ισι. σiμ:p7. l\1ε:yσιο. δ εθιcίς όρ σ
ι.σμο, ϊ.7p7. το; ;::'Jy cι ι: ί3:7 .σμο τω:; !_IJ τ':; μεγσιες προσπ�
,
tJc :::; γ.,χ την Jr:rιρc-:; -:ι τr1 ::. σ ;θρωr:ο-rιτο:; ο'-·ι 1-:ι-�7_. ι:ρtJ ι η. πσyιω
σσυ; -ην ί3.cθνη σ,Jνεργσσi,y Ύ7 τr,; πtJyιοσ ι,;ι ε piι ηι . 1ήμερσ, δ
ι ιί3'J Ι'Ι ,;ι-ομ ιου ro) tμo'J ιρε .1ετ7. σ'Υ'Ι σ-::70 Υj Δσ οι) 'ο•Υ πrί ;ω
σr;ο το /C ':/J τrι- '7 ιθpωτ.οτητο::
ΙΙ τp7γωί3 '/ τr,; ετ.ο;r,- ψ:ι:;, ειcγε 6 \.'-ιρJ hσμτ.οτ ι\οτ", τό;
fη-: ο 1 < - σc μ i σJ·ισθρο σι σ p ;ηγώι ου \.ΊΟ, ε ισ fι άνιιtJνοτη- -ρ J
G I' σνθριiJτ.ωι ;,χ οημ· ουργiρι:ιυν ε ΙΙJ, τporo ισορροπημ ;ης
ισ, ϊ.'ΙCJ J.7τt ι r1 - ω7,:: σJν:ργσ-ι:ιμcιο, y .'7, ι.οιιο•;- σzοπο•J- .
-.,

ο:

) ι:ι -:Λ
ε: l':/l ϊ.ΟΙ) ι;, . uE,n::; στ.ο 7 J-:O'Y ε '17 οτι ό π6) cμος
y
ξει ΙΙJ: σr;ο -ο ;ι;, r1- ι6 -ο} tJ ιθρωτ.οJ 7:ι;, ε• ΙtJ ι r.O) cμο;,yρέ-, ετσι
η r;σro}σ,y ..,σσ=. τη:; σ;θρJ-.;ης εΕ.ει �cω:; ;ι;,r,τιη ιtJτ' εξοι..fιι,
τc νc Ψ.ι.. πp οισ ι:ι 7cσι-.μου; Η c, ί= υνσ.ς τη; ί3ιtJ ιοiρcω- π'lίριει τή;
μορ ..., η εξ-:ιρπ J; -η; :,τομιιοτη-ο; Ι'l η tJ 'Jθrρ ,.. -rς ;ωριrrις τσυ
τοτrιτο; στο r.ιε-στο; -ω; σιθρωπωι ς.μτ.οί3 ει τi·ι ι-:ιτσιτησι τfς
θε c) ώί3ω; τ.·ιεψ'Jτ.17ι- ειότrΓι:ι;
' ί3σγοp ,/ -GJ; σιθρώrων ε:'Ίσι
μi)Ι ο·ι -μ'Τ",y ιε�ς Ο'ΠΟ - ς ειο-:η-c:; Qί3rιyο•1μεθσ 'Υ'lτ (J'Jσ.y / f/1 σ' C
V'l..') οξ; ισ. σ.ντ7yωι σ- ιι6 -γωϊσμο, ο &ποιο- ειισ-;ύετσι σπο τα δε
δο 'ψ; -η- πcρ-:ισμcιης ίστορ 7ς Ο π6 εμοι, οί &πο ι;,ι θιz cΟετα
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,,τέρμα. στούς πολέμους», ά.πέτυχα.ν, γιατί ήσαν πα.ρα.δειγμα.τικοί πα.
ρά.γοντες εγωϊσμου.
< 'Όλα. ύπηρξα.ν μά.τα.ια., είπε τελευταίως ό τέως Πρόεδρος Τρού
μαν. Ή μνήμη βραχεία., κα.ί ή δίψα. δυνάμεως κα.ί δόξας ά.κόρεστη».
Πρα.γμα.τικά., ζουν ά.νά.μεσά. μα.ς οί ά.να.μνήσεις του πολέμου κα.ί τG)ν
ωμοτήτων, ώστόσο δεν α.λλα.ξα.ν τήν νοοτροπία. μα.ς. Θά ήτα.ν δυνα
τόν; Κα.ί πώς;
'Υπάρχει το ίδα.νικό τη;; πα.γκοσμίου ά.δελφότητος, πού βα.σίζε
τα.ι σε μιά πρα.γμα.τικότητα. εσωτερική, στήν ένότητα. δλης της ά.ν
θρώπινης φυλης. 'Αλλά. θά. επρεπε α.υτή ή άλήθεια. νά γίνη προσιτή
στο σύνολον της ανθρωπότητο;;, νά πρα.γμα.τοποιηθη μυστικά, γιά νά
εφα.ρμοσθη επειτα..
ΊΙ Θεοσοφική Έτα.ιρία. κηρϊισσει α.υτο το ιδανικό, ά.λλά κα.θώς
είπε κάποιος, δεν θυμουμα.ι ποιός ήτα.ν, δίνει τήν εντϊιπωσι ένος κο
λοσσου, ό όποίος δια.σχίζει τον κόσμο τα.λα.ντεύοντα.ς ενα. λιβα.νιστηpι
κα.ί κpα.υγά.ζοντα.ς: « "Εν το πα.ν ,. Χρειά.ζετα.ι δια.φοpετικr1 κα.ί πει
στική παρουσίασις τη;; Θεοσοφίας σ' εκείνους, πού προορίζεται. Στίς
τέσσα.pες κατηγορίες ά.νθpώπων, τουλά.χισ,ον, θά. επpεπε νά πα.ρου
σια.σθη με τήν επιλογr1 των κα.τα.λλ11λων ίδεG)ν. Νά. μιά. πιθανή κα.
τά.τα.ξις:
α.) Πρόσωπα. χωρίς μεγά.λη μόρφωσι, ά.λλά. σκεπτόμενα.. Μπο
ρεί νά ενδια.φέpωντα.ι γιά ά.πλη εκθεσι των τρεχουσών διδα.σκα.λιών
αναφορικά προς τον α.νθpωπο (τήν τpιπλη φύσι του: πνεϋμα., νόησις,
ϋλη), τήν cξέλιξί του προς μία. τελεία. ανθρωπότητα., τήν μετενσά.p
κωσι, τά :ιέσα., τό Κά.pμα., τον νόμο της ανταποδόσεως, ό όποίος απο
δεικνϊιει δτι κα.νεί;; δεν μπορεί νά. έξαπα.τήση τήν Ζωή. Κα.θέναζ είν'
έλειJθεpος νά. δια.λέξr1 τίς πρά.ξεις, αλλά οχι κα.ί τίς συνέπειες. Καθέ
νας μα:; ζη μέσα. σ' δλου;; τούς ανθρώπους, ένωμένους σε μιά. μονάχα.
οικογένεια. Ή πα.ραδοχή της λΧΙΜΑ (της μή βία.;;) ϊίνα.ι ουσιώ
οης γιά τήν ειρήνη του κόσμου, δσο κα.ί του &τόμου.
β) Πρόσωπα. καλλιεργημένα., αλλά οχι εν1ιμεpα. φιλοσοφικά..
Τά ανωτέρω, κα.ί επί πλέο1i λεπτομέρειες πού εμ:ρα.νiζουν το Κά.ρμα.
ώς διεργετικο γιά. τήν αυτοπειθαρχία. κα.ί τήν ένότητα..
γ) Σπουδα.στα.ί συγκριτικής θρησκειολογία.;; κα.ί φιλοσοφία.ς. Τά
ά.νωτέpω, με επέκτα.σι περί της 'Ενότητος του Κόσμου. Ό όμος της
'λντα.ποκpίσεως. Ή Κα.βοα.λιστική εκθεσις: , Κά.θε πρα.γμα. περιέχε
τα.ι μαγικά σε κά.ποιο αλλο. 'Εκεί δπου βρισκόμαστε, βρίσκεται κα.ί
ό κόσμος. Τά α.νω ώ;; κα.ί τά κά.τω, τά εξω ώς κα.ί τά εντός. Κσ.θε
πpα.γμα. περιέχει άπειρες βα.θύτητες. Το μά.τι δεν θά. μποpουσε νά
ιδη τον ηλιο, άν δέν περιείχε τον ηλιο. Πως θά μποpοϋσε νά μiς γοη
τεύουν τά θεία. πράγμα.τα., άν δεν εϊχα.με τήν Έςουσία. του Θεου s.ν
-τός μας;».
δ) υΕνας σύγχρονος μεγάλος σοφός, ό Σέp Τζα.ίημς Τζ1ιν, είπε:
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εχόη
ειμαστε
'
ν
,
� 'λ ως ξ ε"θεωpr;,ύμε·ιοι εν-:ό; του χpόνr;,υ κ!Χί του χωpου,
χρόνο,
τον
καί
χώρο
τον
χωpισ-,έ; -iτομικ6τητε;. 'Όταν ςεπεpνοϋμε
pεύμα:;:ος
μοναδικοϋ
έvό;
στοιχεία
τ,χ
ε
μπορούμε ίσως; νά irοτελέσωμ
-ωi;-.
Στl; Ο υπ σ. 'Ι ι σ ± v τ γpιiψεται: ΕΙναι Μεγάλος, θείο;, φύσεως
ά.συλλήπτου σ-:ήν σκέψι, λεπτότερο; &πό τό πιο λεπτό, λάμπει μέ
τρόπους, μσ.κpι•ιότεpο; CΧΠΟ το πιό μακρινό Χαί εγγύτερος <ΧχίλιοΨ
'
"Ο
'
Ί''ο
χόμη χσ.ί σ.πό τό σώμσ. σr;,υ, γιατί μένει έντό;, στ+ιν καpδια.' μεσα.
μά-;:ι δέν τό•ι πιάνει, ο�-;ε -:ό λεξιλόγιο, ουτε οί α.λλε; αισθήσεις, ουτε
·ή α :ρ οσίωσι;, ου-;:ε ή τελετουργία, &λλά μόνον οποιος εχει νου �ξα
γνtσμένον άπό τό Φώ; της Σοψίας, μέ τόν διαλογισμό, Τον διcικpινει,
A,j,.όy ποϊ, είvσ.ι άπειρος,.
Αυτέ; c,,ί ιδέε; κcιί άλλε;, πού αποτελοϋν τμήμα τ-rις γνώσεως,
δδηγήσουν την &νθpωπότητα. τών διcιp
ψpονώ δ-.:ι θά μπορουσ?.ν
κiί)ς έπα:ιαλσ.μοσ.•ιομένων. πολέμων σέ μιά Έποχη διcιρκοϋς ε1ρήνης.

Ύσ.

Μία ήμιτελής Σ Υ Μ Φ Ω Ν I Α
Η 'LE Ε ZAHARA
π. Γεν. Γραμματεύς Αύστραλ(ας
Ώ,ομασu τφ πΗροί,σα όμιι.ία <,'Ημιτε)η Σιιμφι,ηίω, ι1ηιδ1Ί, ,ιαΟιί 1c;
εί,ρισ-/ομεθα στο περιυω λο, μιάς μοι•σιΥης πολεως, μά; ε1 ΗΗ διι,ατο, ,α
βροίμε στη μοιισιγή μιrι :yρ'ησιμη ά,αιογία για τήγ περιγρυq-η της ά,Οnω
:τί,η; ;,ατrιστασεω;:. 'Η Φί,cι;: παίtει μιύ. σιι,ωqι,ηια πlοί•σ•α σΕ η:yοι,,, χι_ιι;,_
uοτα /οί μοριrες, πά,ω στο ;,ί,ριο θ{μα τη; iΙΞΕΙίξεως, με ίΙ.άσσο,ο θ{ματ_n.
;,αι :τu.ρω)αγες izq-ρασεuJ\, που rlφοροϋγ τί:; q-ιιιε; Υιιι τούς πο)ιτισμοί,ς
τη; ri,Ορωποτητος. 'Η συμq-ιιη ίrι ποlύ άπ{χει άπό το τi.Ιο; ;,αί lπι πl {oy
ί,πάρ;ι:οι•, ποίια στοι;ιείrι zακοφιιηίrις, που το συ,αηοίrμε με ιί,πη μας, ό}
Ια σι•,τειοίιμε ίιιοι στην δημιοι•ργία του:;. "Οι.οι μοc, �ίμrιστε ,οτες άrομι
;,{ ς, άΙΙα δΕ\ ειμαστε ύ/Οι.η εύαίσθητοι στί :; σ;ι{σε :; μας με τοί•ς lί I Ι 01•::.,
fτc-ι προσπrιθοϋμf ,rι ή:yοί,με δυ,ατωτερα η ίίσχημο 11 ιiΗποργιίJ ς. "Οπι,;ς
ίι:τάρ;ιοι•, έπτιι ,οη:; στη ναμu η q-ύσις ΕΥφρu·ετιι: tιτίσης σέ έπτ� �rιτιι
:
στασει:, σq-αιψ; σι'>Ηδησει,,;, α;,τιΗς, ;ιρωμrιτα, ριCε:; - ιrυΙε:; ;,αι ιmο q:υίε:;, ύια σε έπτrι ίmιδιuιρ�σει:. Καθοrις μπορΗ ,ιι <rrιίΗτuι ξεyωρισμι'
,ο:; μεσα στφ ίο;,q,ψ1σί το�:, μrι οlοι εf,ιιι �ερη τοϊ, ?ιι,ωου ;,rιί Ύαθι',α::;
,
βοηθαε, στη μtΙωδια, με α..-ιειρε; :τrιρu ι ι ιιγε;, ο-ιο;ιρωσει::;, το,ου:;.
ΠοιΙε:; άπο τί; μον-ηρ\Ες cι•,·θεσΗ; ε{\llι δυσ;ιοι.ο,οητες ;,αί μii:; ιruί
,ο\Ται γεμάτε: ύηιθεσΗι:;· ύΙιrι μηπω: ;,uι οί ί,-ιοΟι'σεις τοϋ ι,.ο,τ{ρ,ου Υο
σμου /αι τοϋ :τοιιτισμοί, ιιrι; δε, ε1,rιι το ιδιο δύσ/ΟΙε::; Χοί ύ,ιί�μοι.ει:;; Mε
QL/OL τομει:; τη; ά,θοωπί νη:; :ιραrr:ιu θιία:; μά:; πuροι•σιαCου, μF.γάl ες έ/ρή
ξει:; γ,ιίJσεω:: ή β·οιογίu, η /υί,ερ,ητι;,ή, η δια<Jτημικη ερευ,rι. 'ΙΙ :τρόο-
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δος ι!ναι τόσο γρήγορη, ποί, τό πλείστον τίίΊν βεδήλων άδυ,ατοίη ,ιι τή,
παριικολουθi1σουν. Οί άλλιιγέ :; ι!,ιιι τοσο βαΟειίς, πού lπηριάtου, το, κα
θένα μαc, καθ�)C καί τήν συγκρότηιπ τη:; κοι,ι,ηία:;. Στόν Θρηrικειιτικο το
μέα έπίση; βλiποιιμε ι'1ρκετέ :; παλαιές όρΟόδοξΕ; πίστεις Η'ι. έ;Ηάtι,J\τω ί,πύ
νέον φGJς καί τό οiΥοι>με,ικύν JT\εϋuα ν' άφυ1ηίtπαι, εlδικα στύ, χρ στια
νικό κοσμο. ':\πό τήν l.ίποψι της διεθ,οίίς συ\Εργασίας, στά Ί-Ινωu{,α Έθ,η
έξακολουΟοίίν ,• άγιιJ\ίtωηαι , ν' ά,τιι..ετωπίtουν δυσκολίι:; yαί πολιτιΥε:;
κρίσειc, άλ) ι'ι. καί ,ά έπιτυγχά,ουν ά.ποηλέσματιι, άνεδάtοηιι:; καί τύ j\ιο
τικόν καί τό μορqωτικόν lπίπεδον χιλιά.δων ά,θρι:Jπιιη.
Είς πείσμιι, οuω:;, τιίJν προοδων καί τGJν ά,απτύξιι,�\ αί,τGJ ν ό ι'ί.,Οοω
πος ει,αι πάντοτε ά,ίσχι ιρο; ,ι'ι. γ\ίl)ρίση τόν έαυτό του. Xαui,o;, φοδισ�i
,ος, περιπλαΗiται. Ό Υοσuος !Ξ.ισχίtιτω ά.πό τη\' βιοπάλη, τού :; πολiuο1•:;,
τού; θρησκιυτικοiι:; άηαγι,J,ισιιού;, τί c; lπcηαστάσΗς καί τά q,υλιτικα ιιί
ση. έν ι!,αι παράξι,ο πώ:; οί crοιτηταl ίιψιίJ\οtt\' διιιμαρτιιρίιc κ� πιιίρ\Ουν
Ηιρκωτικά, διότι οί περιcσοηροι δ�ν νιιί1Οου, τή, σημασία τη :; ζωης καl
δεν ςίρουν γιύ. ποιά ίδέα ()Ι' αξιtι \(! πολεμiισου,. Παρ' ολε:; τί :; τιχ,ιΥ�C
προόδοιι ς καί παρ' ολΕ; τίς θρησκιυτικες ε;ελί!;Η:; -οσο καί ,ύ. EIHLι, πρά
γματι, iντυπωσιακέc;- δrν θίγεται διόλου το θεμιλιGJδιc; προδ) r.ιιιι τοί• ι'ι,
θρι�πο,,: Π ο ι ό ς ε{Ηιι κrιί π ο ί• βαδίtΗ; Το lρώτημα μέΗι ι'1,απάηητο.
Στίc κοινωνικές σχέσιις μα:; δεν ι[Ηιι καλί,τερη ή κατάστασις. Κασi
,ας φοράει μιά lτικ{ττιι καί ταυτίtΕτιιι u' ιιίιτ'ήγ: Είμαι νιατρο:;, ΥοΟηγη
τής, χασrLΠη:;, qούρ,αρη:;, κηροπλάστη:;. Ειuαι 'Άγγλο :;, Άuερ ΥίL\ό:;, Ρrϊ1σος, Ί,δος, Έδραίοc, έγρος. Ειuαι πλούσιος, crτωχός, uορqωμ{γος, ά.παί
δευτος. Οί έτικέτη:; κατατάσσουν τόν ι'ί.,Ορωπο σ� κιιτηγορίι:;, οπου rίπο
λαμδά, ει άΗ'ιλογη προσοχi1 η περιqρό,ησι, κατά την ι'ί.ποψι τού ι'ί.λλου. Ό
ψι•χολόγος Erιch Fromm χαρακτηρίtιι αύτη\' την κατάστrισι «αίσΟησι τοίί
πράγuατο:;». Βλέπο,•με ό Ε\'αc τόν ι'ί.λλον σά,· πρδ.γuα καί δ�\' ξiρουuε τί
καί ποιό:; ε!,αι πραγuατιΥrί.. Ό Martin Ruber τό άποκαλιί σχiσι, τοί• «.'Εγώ
- τοίίτο». 'Εά" κάποιος είΗιι Νiγρος καί κολυuδητή:;, αί,τό ι..ό,ο, ξFρουμε
γι' αύτό\'. Άγ,οοϊ,μι τά πάγτα γιrΊ. τά αίσθήuατά 1011 , τί:; σκ{ψειc τοιι, τό
πηίίuα του. Οί έτικέτη:; αύτε:; ιιϋ.:; uεταδάλλουν σε πράγuατα ά,ιίη1•μα.
'Όταν Fω:; α,θρωποc; δεν αισθάνεται πιά ίκrL\ος ,ά προσαρuοσΟη στό
παραδιδεγuέ,ο κοι,ω,ικό σχηuα, τά σπάει ολα, έπrηασταηί, γί.ετrιι 1:;i,o :;
πρός το περιδάλλο\' του καί πιό 1:;έ,ος στό, έαυτό τοιο. Δε\' Ι1λiπιι τόν λόγο
'c,ωη:; σί,μ qι,1,α ιιε τήγ σ1,,i1θη κοι,ωνι?<ή τάξι, μπορεί ,ι'ι. γί,η βίαιο:; :ι,•l
,iι κατα,ικηθη, i1 ,rι {γyαταλείψη τlc εύΟί•νες του καl πάλι ,ά χα.Οη uέσα
,
r.τό χάος. 'Ο ι'ί.,θρωποc; χρειάtεται έπιτακτικά σχiσεις δηuιουργικέ�, χρεια
tετω rl\!ιγ,ώρισι της είδικηc άί;ίας του, χωρίς ύποχρέωσι προσαρμογης στ11\'
:J'bια όκτάδα ϊι τόν ίδιο τό,ο, πρό πα,τόc χρειάtεται άΗιγ,ώρισι τηc πρα
γι,ατικοτητο:; δτι δλοι έ.'Ε,αρτι�μεθα άιιοιδαίωc; καl πρέπιι ,ι'ι. βροίίuε τρόπο
άρμο,ικηc συΗργασία:; καl σιοuδιι�σεως, ί,Jστε ό καθένα:; ,ά δί,η τήν ;τρο
σωπικi1 τοιο ,στα χωρί ::: νύ. ε[,αι εί;ω άπό τόν τό\Ο. Ε[Ηιι άπολί,τως rLΥαγ
καίο, ,rι μετιιδληθοίrν οί crυλετικές προλήψεις τη:; έ.;τοχη:; μαc: ά,τισηuιτι
σ:uο:;. πρόδληuιι ασπρων - uαύρωγ, έπίσης ,ά πάψου, οί θρησκειοτικοl ιl,
ταγι,>,ισιιοί, οπω:; π.χ. ιιετα!Ξ,ί, Ί,δω, καί ΜουσουλμάΗ,η.
'Ίσω ::: θύ. επριπF νι'ι. ξεκι,ήσουuε, έuείc, γιά uιr'ι. παγκόσωα iκστρα
τεία με Θέuα τ11ν άδελφωσύ,η τω, ά,θρώπων, χωρlc διάκρισι qιολίί11·, δο!Ξ,α
σιωγ, τάί;εων 11 χρωuάτι,1,. Καθώς ε{πε ό Albert Camus : «Είιιαστε δλοι
καταδικασuέγοι ,ά συιιδιιόσοι•uε !», πρέπει λοιπόν ,ά έργασθοίίuε uέ συνεί
δησι τηc uεγάλψ:: έ,ότητος τηc άνθρωπότητοc. εν πρόκειται γι'ι. ύ.,οχρεό>
σουμε τόν ε,α νά σκέπτεται δπως ό αλλοc, οϋτε ,ύ. :ταραιτηθη τηc ύπερο
χης, πού \Lιόθει γιύ. τi1ν ίδιαίτερη κατάστασί του, οίκο,οuικi1 i1 διαγοητικiι,
άλλά νά συμδάλλοι,ι,ε στήγ κcιλλιέργεια καταγοήσεως ct\άιιεσα στοίις τόσο
Λολύ χωρισιιένοιις άνθριόπουc, νά το,ίσουuε την ά).).ηλε'ξάρτητι ;τά,Η•>ν, καl
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την <'ηάγκη σιο\fργασίας γιύ. τη, εvταξι τιί)ν ίδιαιτέρω, ίκανοτi11ι,η σ' ε,α
:τ,εϊ-uα ύ:πρτερας ένοτητο;.
Κά,ουuε τίποτε, στην οίΙ<Jία γιά τό cπάσιuο των {.ιλυσίδων τω� «πι
στεύ<•'" και τω, δογμάτι,),, των φυλετικών καί κοιyι,),ικων δ,αχωρισμων, τι•>\
εθ,ικωy φραγμάτων - ωστε y' άνοίίΞ,οιμε τόν δρόμο γιύ. την παγχοσμια
άδελ,q: οτητα; Τά γεγο,οτα τρέχοtt\', 11 ά,θριο:τινη κρίσις γίΗται πιωτικ1Ί τί :τεριuέ,ουμε;
Θα μποροϊ-σε ,ύ. τε-θη τό ι'.ρώτηuα: Και τί ,ά κάuοι>t,ε;
Έί.ι, 'tητήσουuε την άιτάΥτησι σέ ά]lj' εύθεία� σί!'Ι·δwι με τόν μεγά1 ο
σγο:το, θύ. ι[,αι ά.δίινατο ,ά την βρούμε. Τόσο τρομακτικό τό βάρος χαί
τοσο άδύ,αuοι ι'.uεϊ:; .... 'Λλλά, α:; καταφί,γουμι σηΊΥ άλληγορία της μου
c1κη:: : 'ΤπάρχΗ τό ε ρ γ ο" στην όλότητά του, ά.λλά ύπάρχοm, οί πιιραλ
) αγε:; έ:τίσης γ,αι οί μεμονωuέΗς νότες, δπως και ή σψδολή καt!ε,-ός ξε
χωριστού όργά,ου. 'Εάν ζητήσουuε νά νιώσοι1με τή,• μουσικ1Ί μό;,ον άιτό τ11ν
α:τοψι μιάς ,οτα:: τη:: παρτιτούρας η ένός όργά,ου της όρχi1στρας. δεν Οά_
τό ι'.:τιτύχουμε :τοτέ, αν ;ωι έ[ναι σημαντική ή γ,ωσιc κά.eε Υόταc καί. .<ιίΟε
όργά,οι•. Χρειάtετα, γιά την γ,G)σι τη:; μοι'<Τιγης ή f,οτης τού εργου. Έ'Ξ,
?jι λου, δuωc, γιύ. ,ύ. lπιτευχθη ή ένοτης αύτή, άπαιτείται ή συμδολ1Ί τοϋ
Υάθ� όργά,ου Υαι της κάθε ,ότας. Και ι'.δG) ερχεται ό ρολος τοϋ άτόμοι1,
πού rχει συΗίδησι καl κατωόησι τοϋ όλου fργου και προσφέρει την δι-<11
του συμδολή.
Και ό ανθρω:το:; ιt,αι μέλος μιας ηράστιας όρχi1ηρας. Θέμα ή .:ι.ριιο
Υία. Δεν θά τή, ;τραγματοποιήση όλόκληρη ό ιιδιος. 'Λλ'.ίι. την δι.χrι 10(1 ξι
χωριστή συμδο) ή θίι. τη, δώση. Ό διευθυηi ι c τ'i'ις όρχ�1στρας ει,αι άόρα
το:; Υαι μο,ον ι'.κείνος εχει τό άρχέτυποΥ τη:; μελωδίας, στη, όποίαΥ καλοίι
μfθα ,ίι. σιιηργασθούμε. Τόν διευ,θυντη' της όρχήστρας μπορούμε ,,ά τόν
μορφοποιήσουμε μ� τήν t;ωή τήν ίδια, με τήν Σm•είδησι, μf τό Πνιύμα,
στο τέλος uέ τό, ίδιο τόν έαυτό μας, ά<r οϋ r.ro Υοϊ, Υαl τή, καρδιά μας
μερίζεται τό πραγματιΥό 'Εγώ. 'Επειδή δ�ν rχοιψΕ σιt\ ιίιδησι τη:; πραγμα
τικότητο:; αύτη:;, δίν οι:με ,:ί.ς ;νότ�ς μας μ � πολύν ι'.γωισμό,, χωρίς πρ?σοχή
, αλλους.
�
,
,
,
, όρχηστρα
cΊJυ:;
Γι' αυτο
Χαι το θεμα, καθως απο:διδεται
άπο την
τη; άνθρωποτητος, ε[,αι δυσαρμογικό Υαί. άσχημο, σχιδόν άΥαταγόητο. Έάv
συηελούσαμε στήν ε!:.άλειψι της κακοφωνίας γσι στήν άΗαά) υψι τω, δυ
,ατοτήτων άρμοΥίας, τοτε ή κά.eε νότα μας θα πήΎσι.ι ,ίι. πάρη τήν θέσι
τη� στrι, παγκόσμια μελωδία.
Πuτε θα γί,η αύτο; Μά, ΤΩΡΑ !

•

Ειμαστε ί•:τεί•Ουνοι δλοι προς δλου::; για δλα. 'Όταν αυτό το άντι
λ ηφθοϋν οί ανθρω:τοι, το Βασίλcιο τ<ί)\1 Ούραν<ίJν δΕν θά ει,,αι πιά..
ί!να ονειρο, αλλά μια ζ<ίJσα πραγματιχότης. Α ύτό το ονειρο άσφαλ<ίJς
θα πραγματοποιηθη, μα οχι τόJρα, γιατί χάθε διαδιχασία ύπαχούιοι
σέ νόμου;. Είναι μια διαδιχασία πνευματική, ψυχολογιχή. Για τi1ν
με.ταμόρφωσι τοϋ zόσμου καί την άνανέωσί του, θα χρειασθούν αν
θρω:τοι ίzανοί να άzολουθήσουν ενα αι.λο ψυχολογικό μονοπάτι. Ή
flδελφότη::; δέν θα ελθη, παρά δταν θcι. γίνετε, :τραγματικά, αδελφός
προς τον καΟΕναν.
Φιοντορ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ
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ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ
για μια παντοτειν:η Εοφf α

MISS JOY MILLS

Έθνική Πρόεδρος είς ΗΠΑ
Ή ά:ιτί):r:ψις των «vέων συνόρων» εΙναι ριζωμένη ά.πό -χρόνια. στόν
αμερικα 1ιικό λα.ό, άποτελεί μιά. κα.ρμική κληρο•ιομία, ά.πό -:ήν έτ;;οχή
πού οί προπά.τορές μας εξερευνοϋσcι.ν τήν �πειρο. Είyαν ερθει άπό
πολλές ξένες χώρες, μά. &φησα.ν πίσω τ-ίιν ίστορία τους, οέ•ι τούς ενοια
ζα.ν τά. άποτελέσμα.τα τοϋ χθές, μά. λογά.ρια.ζα.ν μονά.χα. τά. επιτεύγμα
τα. τοϋ αυριο. ' νε6α.σμένοι σέ ά.μάξια καί σ.λλα. πρωτόγονα. όχήμα
τα., διέσχιζα.ν πεδιάδες καί βουνά, γιά. νά. φθάσουν σέ γ·η ύποσχέ
σεων. Μια τέτοια. άποστολή προσκόπων χρειάζεται καί στήν εποχή
μα.ς, για ν' ά.νοίξη στήν άνθρωπότητα τα νέα. σύνορα....
Πρέπει νά. προχωρήσουμε στήν εξερεύνησί μα.ς γιά. τόν κόσμο
Πραγματικότητος. '_\λλά, δπως δλοι οι έξερευνητα.ί, χρειαζόμα
ενα. όδηγό άστέρι. Θά. άνοίξουμε ορόμο εχοντα.ς τά. μάτια. μας πρός
ούρα.νό, πρός τα αστρα. της Σοφίας, ιδίως πρός τό πολικό αστέρι
'Ενότητος των πάντων.
Τό ύπέροχο τα.ξίδι πρός τα νέα. σύνορα, τό εχει περιγράψει,
εδώ καί πολλά. χρόνια, μία. άπό τίς Ο ύ π α ν ι σ ά ντ :
«"Υπάρχει ενα Φως πού λάμπει πάνω ά.πό τή γη, ψηλότερα καί
φωτεινότερα. άπό δλα τ' αλλα.. ΕΙναι τό ως τού λάμπει μέσα στίς
καρδιές μα.ς. 'Υπάρχει μια γέφυρα. ανάμεσα στόν χρόνο καί τήν αιω
νιότητα. κα.ί εΙναι ·ή γέφυρα. τοϋ μέσα. στόν ανθρωπο Πνεύμα.τος. Τή
γέφυρα. τούτη δεν τήν περνοϋν ουτε ή ήμέρα., ουτε ή νύχτα., ουτε τό
γηρας, ουτε δ θάνατος, ουτε ή λύπη. .. "Οταν συναντήσης -ή γέφυ
ρα. τούτη, θεραπεύονται οί πληγές τοϋ λα.6ωμένου, ό αρρωστος γίνε
ται καλά., καί τα μάτια βλέπουνε πρός τό μέλλον ... Καί γιά. δποιον
περάση τήν γέφυρα., ή νύχτα. γίνεται σαν τήν ήμέρα, γιατί στόν κό
σμο τοϋ Πνεύματος ύπάρχει ενα. Φως ' νέσπερο ...».
Έξερευνωντα.ς αφ οοα. τα σύνορα. της άνθρωπότητός μας, ύψώ
νοντα.ς τα μάτια. πρός τ' αστέρια -ης άθά.να.της σοφίας, ρυθμί ον-ας
τήν ζωή μας πάνω στούς ά.ναλλοίωτους νόμους τής φύσεως - μπο
ροϋμε ν' ά.να.καλύψουμε τα ά.ληθι,ια πλάτη καί μήκη της θέσεώς μας,
-όν ϊδιο τόν έαυτό μας, τήν έσωτερική του σύvθεσι, τήν μεγάλη ά.λή-

της
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της
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θειcΧ., πώ; δ άνθρωπο; εΙvσ.ι 'Αθάνατο Πvευμα σκεπασμένο μέ τά. εv01Jμ7.τιχ τη; θvησιμό-ητο; . .. "Αν ή κιχρδιά, μιχ; είναι μεγάλη, θά.
γι vουμε αvθρωτ.οι σ.ληθιvοί ...
Ό δι?:κεκριμέvος φιλόσοφος και επιστ-iιμωv Ίησουιτης Tei
lard de Chard1n ελεγε: :rπάρχει μιά. επαφή ακατανίκητης δύνα
μη;: +ι επ-=χ.φή δλόκληρου του ανθρώπου μέ όλόκληρο τόv άνθρωπο".
ΙΙ ΟΛ'J
- ' σω::η?:,
'
- ' η' σ.pχη
, ' της
- ,•ι\-όελεπαφη
' τετοια
' γι-:Υ::ι' απο
, ' μια.
'
' ξε-πηοαει
ς;;ότητο;. E;:'17.t μι;;,: σ.νθpώπιvη σχέσις μον?:δική, &ληθιvή, ελεύθερη,
ί!Jp?.t�.
Ή εποχή μιχ; σ.π?:ιτεί μιά. vέ7. μορφή πίστεως, μιά. νέα μορφή
τόλμης. Σήμερ,z, εvα. πληθο; σ.πό τοίχους, συρματοπλέγματα, φράγμα
τα χτισμένα σ.πό μίσος, ζήλεια καί πίκρα, χωpίζουvε τον αvθpωπο
από ,όv cί.vθpωπο. Μέσα' σέ μι;;,: αληθινή ζούγκλα π(:&:ϊJv, ύπάpχουv
μερικz; περίπ,:;,λοι πού κιvοσvτ?:ι γιά ,ά. νέα σύνορα. των &vθpωπίvωv
σχέσεων ...
Τπά.pχει φό6ο;, μή χ?.θοϋv. 'Αλλά., δέv θά. χαθοϋv. Τήv εποχή
τ'η; δυτική; π,:;,pεια;, δ λευκός 'Λμεpικ?:vό; συχνά. κυριευόταν άπό
τό :ρόοο •ιi χαθ·7Ί, Υ.α.θώ; διέσ-χιζε άξενες -;τεpιοχές οίχως κανένα ση
μά.οι ανθpύ)πιvη:: π7.pουσία.ς, μά. ό Ίvδιάνο; όοηγός, κυττά,ζοvτας
τ' αστέρι?., έλεγε &:πλοικά.: «Κα.λύ6α.ς χαμένος, Ίvτιάvος οχι χαμέ
vο;». Θά. μπορούσαμε v'λ ποϋμε σήμερα., καθώς μια. ολιγάριθμη όμά,δα
πpοσκόπω ι &γω-ιίζοvται -/ ανοίξουν τά vέσ. σύνορα για. την αδελ cρ ό
τη-:?., μέσ!Ζ σ' εvα.v κόσμο δα.pμέvοv άπό τήv σ.γωvία, κα.ί τήv &6ε6αιό
-ητι;ι., ίSτι το μόνο πού κινδυνεύει vά. είναι «χαμένος είvα.ι οί καλύ6ες
τt,)V Υ.!Ζτεστημένωv πίστεω•ι, πpiγμα πού 'είναι χωρίς &ξία, - αλλά. δ
ά Ί θ Ρ ω π ο ς δ ο•Jσιώδη; Υ.σ.ί σ.θσ.Ί!Ζτο;, δ προικισμέvοc; με θείες δυθ'
' 'Ψ'
V!Ζμεις, οεv μπορει ιv :ι. ει Ψι.ι «χα.μεvος», φ σ.vει να. υ ωvη τα. μα.τια.
προς τχ αστέpι!Ζ τ'i'j; άλήθει?.ς, πού δέ•ι είvα.ι μονά.χ?. έπσ.vω του, σ.λ
λά. Υ.?.ί μέσrι. του.
Μα.; &vσ.μέvουv λοιπόι τά. vέrι. σ1J·ιοp!Ζ : πίσω σ.πό τα. βουνά. των
σ. ιθpωπίνωv φιλοδοξιt,)'Ι, πέρ' σ.πό τίς πεδιάοες τG)v σ.vθρωπίvωv δισ.
στ
,... ά.'σεω
.,...ι, πέp' -σ.πό τά. θολi. ποτά.μι?. τιί)'/ παθGJV, πού ποτίζουvε τό
σ." 'Ιθpωπι
ςεpο εο!Ζ90; της
'
Τα.' •ιεrι.
' συνοpα.
'
: νσ.' δ �ορο' ' vης α,'θλιοτητος.
μος μσ.; ! "Ας δπλισθ,:;,ϋμε μέ &πόψι.σι, ύπομοvή, θά.ppος κrι.ί σοφία., νά
,
, \ ..
,
,
, γ,πειπερα.σ,:;,υμε σ.'.,ΓΙJ.' -:;ι;ι.' vεrι.
συvοpσ. Υ.rι.ι n εγκrι.τrι.στ,zθουμε
,,
στη' Ίεα.
' ρο των
σκεψεωι,
γισ.' ,Υ'J 'Ι οποιcι.v
εy_ουv
μιλησει
οι,, pεσ6'υτεpοι
, 1
,,
,
)/
... ,
δει ;σοί τ-η; cί.vθpωπ6τητο; - οπου θ' &ν?.γvωpίσουν ολοι τήν πvευμα.
τι χ-rι έ ιότητcι. σε μιχ &οελφότητcι. Ηευθέpωv ανθρώπων. Το πέρασμα
,οσ μεγ6:λου αυτοί} τ?.ςιοιοϋ εξ?.pτα.τ7.ι &πό τήv &τομιΥ.ή &φοσίωσι
στόv 'JY.OT.O ,r,; σ.νθρώπι'Ιη;; rι.λλ -,. λεγγ1Jη;. 'Η πρόκλησις εΙv' εδώ! Ί'ό
τ.pοvόμιο τ,:;,ϋ ξεκιΨrψ�;τ,:;,ς προσψέρε-:σ.ι Υ.!Ζί σέvι;ι. ! Ί[ ε1jθϊιvη γιιz τό
,
,
τcροχωρημι;ι. πεcρτει
σ ολ,:;,υ; μσ.ς !
,

.... ,

-

'
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Μrι. οέ Ι IJΠ?:pχει Υ.7.ι Υ.,Ζ ιέ·ια.; ?.Jλ -?ς δρόμος ...
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-ΑΓΩΝΙΣΤIΚΗ

1. Ε[ναι χίμαιρα ,α πισηύωιιεν
είς μίαν ;ιαλ11ν αϋριον διά την ά,
θρωπότητα iμπισηυοιιενοι Εί :; τή,
τεχνικήν πρόοδον τω, ήιιΕριiJ, μας.
'Εάν δεν καλλιιργηθη ό ΠΗιrιιατικό :;
μας πολιτισμός ή ηχ,ική πcοοδο:; ά
κριδως θι'ι. γί,η παράγω, όλωροι•.
2. 'Αλλά ε[,αι έ ξ t σ ο υ χ ί ιι α ι
ρ α νά πισηύσωμΗ ϋτι ό π,ευιιατι
κός πολιτισμός, τό,· όποίο, χρΗαtό
μεθα, θά κατακλύση τη, γην άπο τή,
μίαγ ήμέραν ιίς τήν αλλη, α 'τοιια
τως ϊ1 κατασκιυαζομε,οc Εί:; τό τυ
πογραφείον της Έq ηιιερίδο:; τη:;
ΚυδιρνήσFωc;. Εί,αι χίμαιρα ,ά πι
στεύσωιιι,ν δτι άπό τή, μίω ήμέρα,
είς τήν αλλην τά τυία δισΕκατομιιύ
ρια των σημερι,ω, άνθρώπω, 1) fστω
τά. όκτώ έκατομμύρια τω, ΈλJ i1,ω,
θά. άνε6οίιν εί:; τό πΗυιιατικό, ϋψο:;
τό όποίον ζητοίιν οί καιροί.
3. 'fό ιιόνο,, λοιοτό,, πού ιιi\Ει ε!
γαι &σοι ,οιιίJθου, uέr α του:; τή,
κλijσιν διά τό πΗυιιατικό, αύτό ά,έ
δασιια: ,ά ιιήγ περιμέγουν πόΤF θά
γί,ή �ία γε,ιr,<ή π,ευματική ά,άτα
σιc;, άλλά ,ά κάμη, εστω καί ιιό,ο:;
κάθε f,αc; τό χρiο:; του, τήν προσ
πάθειά, τοι•. 'Α,θριίJοτους ιι� ί,γι,ίω
εχοιιε,. 'Αλλά μiνουν αχρηστοι καί
άδοα,είc, Εf,αι λί,χ\Οι «ύοτό τόν ιιό
διο�>.
ά t3Ύοί1'\ οί λύχ,οι άπό τό,
«ιιόδιο, '> Εί,αι το σύνθηιια τό όποί
ον έκπέμ�ει ό ύγιής π-ευιιατιχό:; ρεα
λισμόc. Αύτό πλέον διν εfναι χίιιαι
ρα, εΙ\Lιι δυ,ατό,. 'Άρα ι,[,αι έπι6εδλημέ\ ον.
Καί αιια γίνη αύτό τό ξεκίνηιια θά
ιiρχ ίση Ίιε γεωμετρικ11 ν πρ�οδοΥ �
καλή μίμησις.
εγ ε!,αι �ιοyον το

"1ι,

κακον μι,ταδ,ηικό, !
λιίπtt καί
του καλοίι ή μίμησιc. Τό παράδειγμα
λ1οίπι,ι. 'Η μάJ λον, καί αί,το ί,πάρ
yει, άλλά παίt�ι τό 11ρυφτούλι ! Καί
πρέπι,ι ,ά. σταματήση το κρυφτούλι.
ΠρέπΗ ,ά !;ικι,ήcωμιν ,κάποτε, fπί
τέJ.ους, όσον εχομ�, άκόμη τούc; κσι
ρού:; που έπιτρiπουν η ίσω:; καί Εύ
' οοίι, τέτοιrιΥ προσπu.θεια,, τούς ;,αι
ρούς της είρή\Τι;, κα:.<ηc; καί ψυχρης
άΙ ιά Είρή,η:;.

Α. Ν. ΤΣΙΡΙΝΤΛ 'ΗΣ

<Μωηιιδρι,ή>, G Αύγ.
Α�ΑΖΗΤΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΑΕΥΘΕΡIΑΙ

Ό ανθρωπο:; έξακο) ουθΕί νά κα
ταδι•,αστεί,εται ύ.πό τόν έαυτό του,
άπό τούς ά, θριόπους καί άπό τά. πε
ριστατικά, καί τά είδ Υι:ηερα, του
καθημιρι,οί• βίου, καί τα γε,ικιίJη
ρα, τη:; ίστορι;,ης ροη:;. Οί άπελευ
θεριίJσεις πού χρειάtεται ,ά πραγμα
τοποι ηθοί•ν ε[ναι ποι.ι.i :;.
....ΕΙ,αι φαΗρό πώ:; διΕξάγου
ιιε τραχύν άγώ\ίι, γ ά , ' άπολυτρω
θοί)ιΗ άπό τί:; q-οδίΕ c;, τί:; :τρολήψει:;,
τίc άγ(1)\ίες TOU παρΕιθοηος, γιά. νά
γί,οι,ιιι, έσωτ1οριχί1 τοί,1 άχιστο, πε
οισσόΤFοο ηεύθεοοι. Καιιμιά q;ορά
;nειάt�;αι καί \ α- �ερριtώσουι.η άπό
ιιJσα ιια:; πίσηι�. εθιιια, προσηλιίι
σΗ� καί τοϊ:το ιια:; προιαλι,ί άπfρα,
ΤΟ ΠΟ\'Ο.

.... Καθώ:; δλα τά ίδω ι,<ά Fί,αι καί
τό ίδανικό της tλευθερίας κατά εω
ιιέρο� μό,ο εφικτό. Καί τόσο ιιάλιστα
τοίιτο άληθεί•ει δσο βλέποι•ιι� Υαί λα
οί•ς πού εχουΥ χατακτi1σει τά μέγι
στα δυ,ατά ;τοσοστά τη� Ο.ευθερίας
,ά περιπίπτουν σε άσυδοσία καί ,ά
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Υοσοί" ά:τό ;το}) η έλει>θερία. 'Τ;τάρ
χει ε,α σηuείο ο:του ή :τάρα :τοΗη
έλει-θερία ;,αί ή πάρα πο} λη κατα
:τίεση c;ι•,αιροί"-ται. Γί,ο,-ται άνιι;τσ
q:ορο: :τό,ο; καί οί δι•ό. 'Αλλά τό
βέδαιο ε[,αι τοίrτο: :τώ: ε[,α, ά,αtι·
q ισδήττyτα ;τροτιμότερο; ό ;το,ο� ά
:το τη, :τάρα ποΗή iλευθερία :ταρά
ά:το τi1ν :τάρα ;τολλi1 κατα.:τίεση.
Οί καιροί ιια: δh ε[,αι άκόuη ιv.ι
ροί iί.ευθερίαc, α, ,ιριθοίίΥ στό σ�'ι
,ολο τοι:. Φιλελιίrθεροι ,αί, ό.λλ' υyι
καιροί :τραγματο:το ηuέ,η: έ} ει θε
ρία: Υαθ' iιι.η τφ ε-ι.ταση τοίί δυ,α
τ?ίί: έί Η1θερί ; π?οσω;τι�η:, έι.η·�ε
r:
ρια: κοι,<•J\ι,ιη:, ελευθερια: ι, θ,ικη:.
'!f προ,σωπικ� iλε�•θερία ά, �J.ει στ�,
Ιfυτο�ιαθιση και στην
�τομι,χη
ΗΗ•Jηρι,ιη, α;τοδεσμευση. Ή Υοι,ι,ηι.
κη στη δι:ιω()σί,,η. Ή tθ\LΧ1Ί στη,
άηαλλαγη ά."Το τη� �έ,η1 βοίιληcη.
Αi,τά κατά γfΗκι:ηατο σχήμα. Ή
uονη ά,αμ�ισ6ητηη: δυω;ri1, σέ όί.ό
χ} ηρη ;τεριπου τη, εκταση τη:, ά.-το
τίς τριί: uoρq ε: τϊ1: iΪ.fυθερία: fl
,ω ή iθν111ή. Οί lί} ι f: δυό συχ,α άί
ί.ηλοσLΙγι.ροί•οηαι. Καί χρειάtιται
;τολλη ;τερίσκrψη, γ ι� ,α ιατορθι,ιΟη
ό �ύκταί()ς ΟΙ!'\ δι•(wuό�. 'Α, άναί.ί1σουuι, ώστοσο, τό, ίσαuε τι:Jρα ίσο·
} ογL(Ι'μό τοίί Υ.αιροίί μα:, θα ,ιι:ισου
μι πώς τά κiρδη καί οί ςημιi� δiν
ε[,αι ίcο:τοσα. 'ΙΙ ύ:τεροχη βρίσκιτω
:τρο: τό σκΟ ος των -ιιρδιί>, πού ί
:τιτρbτΗ τη δια,οuη ί,ό: ίκυ,ο:τοιη
τικοίί μερίσματος στό, Υαθi,α. ί ά
ποδuτμιύσεις πού εyουν πραγματο
;τοιηθη ά.-τοτεί.οίίν βέδαια ¼έρδη. 'Α
ποlirσuεύσει; (ξωτερικέ; κυί, κυριι:ι.
τατα, ίσωηρι-ι.ίς. Ό lί., Ορω;το; γί
' Fται δ).()έ\α καί :τ ιό O εύθερο:, uί
σα του ...
1. Μ. ΠΛΝΑΠΩΤ ΠΟΤΛΟ <ι:Έλευθερία ,, 26 Ίοιl'\.
Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΡΕΤΗ

'Α:τ' τό :τρόδλημα , ϋ.,Ορω:τ ο: ,
λείπει ή λύση, ) εί.-τει ή διάγΗοση. 'Η
μό,η δ έξοδο: πού ά.-τομiΗι ιl,ιιι
τού/ άχιστο,, ή ά,αγ,ιίJριση τη: ταί•
τόττyτο: τoii άνθριίι:του στη γ,ηιiι
τη; ΟιιίJρηρη. Καl γι' υύτη, τφ τω·-

τότητα μόνον ό α\'θρι,1:το;, σά\' ατο
μο άδέcuει•το καί ά.-τερίσ:ταστο, ιιπο
ρεί ,ά έρει•,i1σει καλύτερα γιά λογα
ριασuό του. Έσωτερι:κη ίυτόθεση,
:τοό :τω-το;, ε[ωι ή κορυφαία περt
πτωση τη; ά.-ταλλαγij: μα: άπό ηΊ
δια ρωτικη άγω,ία τοϊ, μυστηρίου
τη: έπί Γη: :ταροι,σίαc; uα:;. Κά:τ ου
uέσα μα:; είσχωρεί τό μικρόδιο τηc:;
άμq:-ιδολία:. Καί τό ίδιο συuδαίνει
κιιί μέ τη'\' :τίστη γιά Υάτι τό ί•ψηλό
και τό άΗίιτερο, :του κι' αύηΊ λογ
yί'c.Η τό t1,αι uα:; καί συγκροί,παι
κάθε τόσο uέ την άιιφιδολία. wΟλ '"
ηύτά στηρίtο,-ται π ό :τολύ στi1\' βα
θίrτερη i:τιθ1'U.ία τοϋ άγθριίιπου ,ι'ι
γί\Ει ά\Τά!:.ιο: της αίι,)\ιότητας. Μι
α: αίι,J\ιότητα:;, :τού μό,ο σέ λ()γι
κr:; <rόρμοι•) ε:; δε'\' μπορεί ίι δύσιιοι
ρος ανθρω;τος ', ά, αtητήcη τό βά
Οο:; καί τi1, εκτασή του:. Γιά τύν
ϋνΟρω;rο, δεν {,πάρχει άΗ:ηερη άρε
τi1 ά:τό τi1, διαρκή έπ θψία του γιά
τiι, διερfί1νηση τοϋ βάθοι•:; του! uQ_
ι α ;τηγr \·οι•, καλι'ι, α.uα ό ανθρωπος
γ,ωρί'c.ει τό, i αυτό τοι•...
Jf.\NO Σ
ΕΟ,ο:; , 1 Λί,γ.

ΣΠ.\ΛΑ

ΤΟ ΑΗΕΠΙΚΑΙΡΟ
ΤΟΥ ΑΙΩΗΙΟΥ

.... Τό πρόδ Όηuα τιίη· :τροδλημά
τι,J\, ή 1'\;ταρ!Ξη τοίί θfοίΊ ( .... ) χωρίς
,α τό !:.i ρ()11με, άποτε) εί τό άι.άτι της
tωη; μα:;. Έιεί,ο πού το άποσκιπά
tει σi μερι:-,.έ:; έποχίς καl τό κι'ι\'ει
riΗ:τί:ι.αιρο ε[,αι ή λέξη, οχι ή ούσία:
Καταργήστε τη Ηξη Θεοc;, βάί.ιη
στη θίση τη: κάποια, lί.λλη Ηξη, ,ιαl
Οά ίδητε άμiσως ,ά πληθαί,οιιν ά
:τωηυτα οί ίc,δια<rερόμε,•οι---γιά ,•ύ
μή πιί1 ot πιστοί. 'Α,-τί Θεός πηη:
ή �mαμη, η ή Φύση. 'Εκείνο :τού
uϋ.ς τυραννri.ιι κάτω άπό χίλης μορ
<r έ:; fl\fιι ή αίτία, δ ά.ποχριίJν ) όγος
ΤιΪJν ;τάντω\, τό γιατί, αν οχι τού κό
σμ.ου, ομως τοίί :ι.ουμού μας. Τόσfς
711 ι.i.δε: Lcτορημiνα ;,:ρό, ια τιί1ρα οί
ίινΟρωποι δίν κατορθιίJσαμε παρά νά
:τυί:ουμε Χρυφτό μί μιά λtξη. 'Επει
δή μας τrιλαιJτωρεί η rν-,οιο, ή ά.σύλ
ί ηπτη, τη; άί i.άζουμε όνόμυτυ, προ.
σι,,πεία, Υ.ι' ετσι προσq,ίρουμε στόv-
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έαυτό μ�ς κάθε φορά την ψευδαί
σθ �η πως χάη και,ούργιο, π ό i
λευθερο, εχοι,μι συλί.άδιι. "Ως πού
ή -λέξη νά παλιu;ση, καί πάλι t ξ ι'ιρ
χης,
Στη διFξοhικη rκΟιση τιί>ν άποψf1,ι)ν πcύ εχο,,ν διατυπωθεί άπό τού
άρχαίους χρόνους ω ς τώρα γιά τ�
πρόδλημα τού κόσμου, ό Claude Tre
smontant βρίσκει κατά βάΟο- ϋστε,,
•
ρα απο
, \ ι"ί:
.., cη•τ ).ητιικη το,,:; δ ευρεύνηση, λίγους, i λάχιστο,•ς βασικού::: τi,
πους: "Η δ κόσμος θεωρείται ώς τό
άπόλιπο, τό Ο\'Τως ;;, , όπότε τού ιi
ναγvωρίζεται μιά αuτ(ιρκεια ούσιιι
στικά θεικοϋ τί•πο�ι, κιιί εχουμε το,
κάθε λογης καί tποχης πανθtCσμό,
η πιστεύομε πώς ή ϋλη τελ�ί σέ σχl
ση t.ξrιρηiσεως άπό κάτι πού τή, ύ
περΙΊαίνει καί πού μό,ον αύτό εfωι
ίκα·νό νά τή ν i,μφορεί. Ν ά τήν ίμιr ο
ρεί οχι γιίι ,ά προχι,1ρη άπό τ' άπλο1Ί
στερα στά συ\'θετότερα· οχι γιrι \(1
Fμφανίζεται προικισμέ,η με δημιο,•ο
γικη crορά· οχι γιά ,ά δ�ιχτεί ί;ιι1,i1
νά περάσει ι'ιπό τ' ά, όργα\(1 στrι ε
νόργανα καί νά κορυφωθεί στόν ίί.,
θρωπο. • Αλλά γιά νά ί•πάρχΗ και
μόνο. Τό γεγονός τοϋ ο ν τ ο ς fίΗιι
τό μέγα καί άνυπέρδλητο θιιϋιια, άιτ'
όπου ϋποια ά:ιά ντηση καί ,ι'ι �πι,οή
σοιιμε δεν θά !;ε<rύγουιιε. Ό άθfι
σμός δtν �ίωι λαθεμέ,ος. Ε1,αι ι'Ί.
πλοί,στατα άδια,όητο:;.
ΛΓΙΈ.\ΟΣ ΤΕΡΖΛΚΗΣ
«Βήμα», 3 Αί,γ.
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣΜΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΙ • ΕΚΚλΗΙΙΑΣ
( ΜFτι'ι ά,ασκόιτησι καί ε!;αρσι τού
ρόλnυ της Έκ.κλησία: ώς παράγον
τος και τού 'Έθ,ου; στά χρόΗα τη:::
δουλείας).
.... Οί έξουσίες τώρα πρέπει ,ά εί
\'αι χωριστές: 'Εκκλησία καί Κρά
τος! Καί δπως θά κριθοίiιιε δλοι
μας με τά ίδια μέτρα κάποτε, σάν
ίσοι πρός ίσους, ετσι θά πρέπει ,ι'ι
λογοδοτοί,με κ°:ί _τιί�ρα yιά τίς :τρ�
ξεις μας, με, τα ιδια μετρα και, :ια
λι, άπό τόν Νόμο καί την Πολιτεία.
'Η 'Εκκλησία πρέπει Υά περιορισθη
C"tό εργΟ της, στό τεράστιο )"(\f\Ιl((L
τιικό, κοι\(Ο\ ικό καί ά:τοστολικό εργο

257

τη; καί ν' ιίq; ήσει τή ιοίκηση νά
κά\Ει τό δικό τη:::. Χωρί::: νά ξεφύ
γΗ ή 'Ορθόδοξη 'Ε?ι.rι..λησία άπό τίς
πηγίς τη; καί άπό τίς εντολές τού
Ν ι ιμq ίου της, θά πρέπfι ,ά προσαρ
μοσθη στίς σύγχρο\fς ι'uιαιτήσεις πού
ι'πιδάi λουν οί σημερι, i ς συ\'Οηκες
τη; tωη;. 'Όποιος q:ορεί τό άσκητι
κο ρασο, ίγκαταλείπιι τά ι'γκόσιιια
γιύ. ,ά άφοσιωθιί στό άποστολικό
Ι,'ργο του, Ι,'χο\Τα; cr'ι, πρότυπο τό,,
<r λογερό άπόστολο της Χριστιανοσί•
' ης, τό\' γλυκύτατο Παί•λο. Ί Ι- χλι
δi1 καί ή πολυτiλεια ε[Ηιι γιr1 τούς
λαίκού; πού ιιποροί" ,ι'ι ρυθμίζο1 1ν τiι
tωή τους σί•μιrι•>Ηι μt τά κiφια τους.
'(} [ερωμένος Υ�ί tδ r�ίτερα ό π?ιμ�
,αρχη:, ε1,αι ασ.<ητη:. Και, αδια
q:Οορος. Ό παπάς ,ού χωριοίi, πριί1τα ά.ιτ' δλα, αύτός ό άκοί,ρα,στος οιαί
πολυ6ασανισμένος ίιστηρiτης τού Χρι
στοί,, ποί, κρί,δει πολλi ς (f'ορrς, δέ
κα uαtί όσιοιιάρτυρες μiσα του, θά
πρέπει ,ά προσεχθη μr ίδιαίτερη
ιrροντίδα καί στοργή άπό τl::: κειr α1.?ς της Έ;ι.;κλησίας. Αίrτός οίΙGιαστι
κι'ι ιr,�ιι ό συ,δ ετικ?ς ;;οίκος ά,άιιε
:
σα στο Θεο; και, στον α\'Ορωπο. Και
αίιτός θά διιmλοοση ψυχές καί σ,•
\ ΕιδήσΗ:::. 'ι\ Υθρώπους ιιέ μιά λfξη
δηλαδή. Κάτι δε, πάει καλά στό έκ
κλ�ια.στικό ο�ν.οδόμη ιια. ' Λ� �ή
, θεσμο11ς
, με, του; ω
ται"Τιtουιιε το11ς
θρώπους πού εχοι,, ταχeη '\ u. τού;
ύπηρετούνε. Οί r'ί.,1!ρωποι, fίτε <rο
ροίτ\• τό ράσο, fίτε ι(γαι λαικοί, πε9' ού,, φεύγουν, χά,ο,ται. Οί θεσμοί.
οί δποιοι θεσuοί, παραuένου\'. Χρειά
tο\Ται σήιιερα ρι�οσπαστικέ: λύσεις.
Χρειάtιται ά,απροσαριιογή. Τό νυ
στέρι τοίi ά,ατόμου πρέπει ,ά είσχω
ρήσε� βαθειά, ώ::: τό κόκvαλο καl νά
κα,θαοίσει χάθε σά.π ο πού ίmάρχει.
Ν ά κ'"αταργηθοί"' αυτά πού δεν έtή,
τησε ό Χριστο::, άλλά έθrσπισε ή
στενοκεφαλιά, τό πείσιιιι καί τά μι
κροσι•ιιφέρο,-τα μιας κω.ογερίστικης
πολλές φορές ,οοτροπίας. 'Ίσω; ,ά
χριιcισθη ά.χόιια v.αl q:ραγγέλιο :ιάί.ι
γιά yά άποδληθοί,\' οί εωτορnι άπ&
τnν οιχον τού - εού....
ΚΩ-ΤΑΣ ΜΟΤΣΟΤΡΗΣ
«ΈΧΚλησ. lΙροδλήιιατω, άριθ. 31
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ΕΜΦΑΝΙΙIΙ
Μη ,μοί• ;τijτε :τώ::; izεί,ο::; ποί, ι•ίο
θετεί το «11:τερε u..ϊασγ ,, συι.ι.ογίi::ε
ται Υαθώ: izεί,ο::; :τοί, ,ι•zλοq-ορεί,
μέρα uεσηuέρι, ιιε /CL:tέι) ο τί•-τοι•
7
Ηηε,. 'Η :τώ::; δh· :τραγματοποιΕί
zά.ποιω ά:τοbέσμΗση ύ άι.ά.ί ι•:ττο::;.
Κάθε ά:Ξ.ιn:τρόσΕyτο στοιyείο τη::;
σιιιι.-τεριφορά::; άη•στοιχεί σέ ;,ά..-τοια
έσωτερι.γη άι ί αγiι , σέ ,ι'ι.-τοια {σι,1τερLzη uετα,.ί,ηση. Έτσι ;το) λε::; q-ο
ρε::; δέ, ε1,αι ,αιιια ά\(iγzη ,α σι•
,ομιίήσοι·ιιε ιιέ τοίι::; ά,θρω:τοι•::; τοί1
,.αιροϋ uα::; ΪJ ,α c:τοι•δά.σοι•uε τα ,εί
ιιε, ά. του:. για , ά , ιύJσοι•ur πο, οί
Ηuοι φυσοίi, j:;τά.Η•J στό φλοί•δι τij::;
γη::;. 'Αρκεί ,α τοί,� ;τροοι':Ξ.οι•uε: τi1
γ_ειρο,οuία του::;, την ;τερι6ο) 1Ί του:.
τή, ε,qψαση τοί• προσωποι• τοι•::;. 'Ε
,εί. στο προσω:το, στi1, ;τερι601 η,
011]\ ,ί\ηση tJα t.EyωρίOO\'llf 11]\ α
φεση, τη, προοδει•τι,i1 ά:τοδέσuΕι•ση
ά;τό τl::; ιrο6ίε:, τί: δΗσιδωuο,ίε:.
τά ,t.η(.)O'\Oll,ΧU. στίγuατα, τι::; αγαρ
πε::; άq- οcιι;Jσει; ,ιαl προση)ι;Jσει::;, τί::;
προzαταλ11ψΗ:. Μ:τορΕί ,ι1 ξεyι,Jρί
συι•uε ;ιαι τι::; "/UΙ\οίιριΕ::; q-ofiίε: Yίll
δe-ισιδαιμο,ίε: ,αί προ/ατr11-i1ψει:.
'Ai.i' αιrη; είΗιι ι'υόιιη άθι'αη::;.
δεν εyοι.•, :τcιγιοποιηθij, τι::; όσq:ρηί
\ο, ιαι uό,ο vί Ιε:ττοί όγοι ,αί οί διο
Qατι,οί.

α
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το ίδιο ά,αλλοίωτη και �παρ�ίηγη,
θα ι...ποροί•σε Υά πη κανει::; στην ιδια
ε,.,-αση zαί Ι½<ταση ποί1 βρισχο,.,-αν
ά:το τον ;,αιρό ποί• ίδρί1θηκε 1Ί πριi>
τη /Οι,ι,11 ία.
Οί περισσότεροι άπό uα::; διψοίtη
;•ια άγίL-τη. Ώστοσο ;τυ).ί, λίγοι :Ξ.έ
ροι•Η τi1, ά) ηθινi1 f'\\οια τϊ1: άγά
:τη:.
Ή UO\ιι:Ξ.ιίι γε1·1·άΗ τό αγχοζ. Er
\(11 ίσι,1::; 11 ιιο,αδι,11 του ;τηγ1Ί. 'Η
ά,θρωπι νη παροι•σίη και ή σ1•1τ
" (.)Ο
1 ι•ν τό αγχο:.
ιrια γιατρείο
Ή ά·,θρώ;τι1η ψι•χi1 Εί1αι σι•νηθι
σuι',η ,α tii yιιροί1με1α. Ή θλίψη
είΗιι 1οσηρi1 βίι,Jση γιr'ι τi1ν ά,θρι:1;τι I η ϋ:ταρ:Ξ.η. Ό:τοιίLbη:τοτε θλίψη.
Γ. Σ. ΦΙΛΙΙΙΠΟΠΟΥΛΟ Σ
Ύq ηγητi1 : Ψ1•χιητρι.�η::;
'
< ΕΙΗ•θΕρία , 2!i Αί•γ.
Ο ΚΟΙΜΟΙ Θ' ΑλλΑΞΗ
Ό ,οσuο::; i1τω· Υιιί παριψίΗι to.
q fρο::;. Είuαcτε , αι•α γισuiΗι tι7Jιι....
Ή ω.ι οτρίι,,σι, i1 ΕΚμΕτάλi Η•σι τοίι
ιί, θρ�)ΠΟ\1 cίπu το, ί.ίνθ ρι1• πο, ό {ι;ιο
σιτισιιο:; ρίy,01•ν σiο δείιηρη μοίρα
τη1 uεταιr1•σι;ιη δι:σηι�ία, ποί,, ε1\ί1�
uια πολ11ηΙ,ΕLα. Τφ οι;,ονομικη χω
;ιοι,ι,Ι\ι;ιή δι1ση 1χίrι μποροί,μΕ νι'ι τrJν
θε (!Ιι:ηί,σοι•ω, το πισηίιω zαί τι', Εiί
yομω. Με I ίγη τίryη οί,τή ή i:το-χη
uπορεί ,α ερθη. Ε[uω μΕ τό μι'ρο�
izEiH 1\' που πιστεύοι•, ότι τι'ι. πρά
γuατrι θα ;\(1\f /α)ίιτεnα οτr1,· θr'ι.
ίcyη ri.Ιλαξη δ ,οσμο:;. Θωιμιitι,1 τον
Μ;τί;,ετ, (t/l(J F1\1Jι πιcρυ γιι'ι. Πf ()ίί
ιί., τίθετο: μrι�. Δεν ά\ίιtητεί Χrιμμιr'ι.
βf1 τίr,1σι. Ή δι,ή μοιι οίσιοδοξίr1
οί,δi:τοη iιπηρΕ.Ε χοΜ1(Ι'η.
Ηθε)r1
πά1τrι \(J πιο.σω μια rrθ ;ιή. ΙΤρiπΗ,
ίιμr,ι�, ΠQίJ!Tfl οί α,θρωΠΟΙ \Η γί\Ο\1\'
r'ί,•θcιι•ι:τσι με τη, βε Ι.τίι,,σι τGιν σιt\
θηzι,1Υ τή::; Crιιη; τοι•:. Δί-ν μποcιεί
,α διοGά.cη YίJHt :; Άι (JLY Ρc,μ;τ Γ /QΙYLE Gf. ι,.ιι'ι. ίιπrι,ά;τη�ι.τη χύ1ρι1...
1

Ή uεγωη yαρcι :τοί, δίΗι στον
ι'J\θ(Ιιι;το 11 Cr 1η ;ιοθω: ;ιι•ιϋ., ε1Η11
:τω: οί ,όuοι ιιί•τοι δε, iyoι•H στο
Η/Ο yrιριιπηψι. Μετιι6ω.Ιο\'τrJL μι'
το, zωρο /rιι UE τι: ,Εριστr10ΕL::;. Οί
;ιrιτοστροq.ε: (;το/ εuοι) /ιιι ή δημι
οι•ργία ( :t(Ιοοδοι.) :τ(!ΟιJ(f Ερο1•, , ί Ε;
tu:τΕLρίε: /ίJ� ιίσθετοί•1 ;ιrιι,οί•(Ιγι
οι; τρο;το1•: ψ1•χοσι•,ιι1.1.ογή::; uΕτιι
Ε.ιι τι7J\ ι'η·θρύ,:τι•JΙ όιη
. : τη::; γr1 ::;, ί,
ιι,,, τι7J\ ιοι7JΙ ;ιοι όίι,η τύΊν q:υΙGJΙ.

ω

Ό.τι δεν
I αΞ,Ε ά;ιομη στη1 (ι,,η
τοί, ιί.,θρύ1:το1• Ε1Η1ι ή uεγάί.η τι1ι1 ιί
,άγ/η για άγα:τη. ΜίΗι βαr;ιzα,

ΖΑΛ - ΠΩΛ Σ Α ΡΤΡ
«ΜεσηufJ(Ιι,rι,, 20 Αύγ.
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«Ή Ίουλιέττα των Πνευμάτων»
ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΦΕΛΛΙΝΙ
Μέσα. στή ι χειμcρt ιή περ c,
δο άια.μ_έ νετα.ι ιά προ6λ ηθ rι
στήν άθηvα.ικ-11 οθόι η τό ιεο έρ
γον τοϋ δια.σήμο
σιηιοθέτου
Φεντερίκο Φευ Ινι: Η ΙΟϊΛlΕΤΤ ΤΩ
ΠΝΕϊΜ ι\ ΤΩ
Ό πρώην γειικός γραμμα.τω:;
της Θεοσο ικης Έτα.ιρια.ς στηι
Ί τα.λια. Γκιουζεπε Βά) ε cχα.ρσ
κτήρισε τό ΙργοJ α.ύτό ως «άλη
θινά. θεοσοφικό»
Έν πρώτοι;, τό .ριλμ μα.; λc
γει οτι ή Π p α. Ύ μ α. - ι Κ Ο·
τ η ς δc Ι ει ια.ι :ξω εpική, α)
λά. έ σ ω τ ε ρ ι κ η. Μα.:; διιει
έπομένως μιά. vεα. δ ι α. σ τ α. σ ι.
Σα.φώ:; -ια.ι βα.Οειά. π ι ε μ α. τ ι κ ή. 'Η πρημ"<τ.ι.ότη:; δcι
άποτελείτα.ι α:πό π ρ α. γ μ α. τ σ,
άλλά. άπό σ υ v c ι δ ή σ ε ι ς.
Μέ τό φΟμ α.}τό διιετσι cn δυ
να.τό πλ"ijγμα. στόν τυ:ρλό ύ) ισμό.
"Εια. δc•Jτερο σημείο ι, κα.θα.ρά.
θεοσοφικό, είιαι τό γεγονός δ:ι
πα.ίζουv ρό) ο στό εργοι, εστω
κα.ι κάπω; συγκεχυμcvα. f) άιτι
φα.τικά, οί 1 ι δ ά σ κ α. λ ο ι, ο;

6ποίοι δδ ηγο,J ι τηι πρω σγω ι'
στρι-χ στη ι :) ευθι:pωσι της άπό
τι:; πpοι ηJιε ; ισ :ις α·'.ιτα.πάτες,
ισί τηι οιδάσ;ιου ι οτι ή σωστι
Υη ουημι.:; εtιrι, C Υ τ ος μας
OC Ι είια. τό με: ιτιουμ, ουτε δ ψα.
,ι' pη;,
ο!:ιτε η π7pα.δ'Jσι:; στα.
ειστιιιτσ, ο:;τc ά;ιόμη ή μητέρσ,
ο πσπποϋ;, ο ψυχ α.τρος, ουτε οί
!:Jεοι, οί άγγελοι ια.ι δσ μοιες,
σ λλά. μονοι ή α νΟριοπιι η ψ υ
χ η, κJp•7pχη το,J c-:Χυτου της Υ7ί
:; ευθερι,'ιτp α..
'-\πό τή Ι απο,-μ•. 7 }τή, τό εp
γο ι τοϋ Φελ) ιιι ξεπεριάει ή
κα.ί προσπερια.ε. τή ι πι;.,ραδοσια.' ,
κ η «χρtσtt7ιικη» α.πο
,, ψι και α.γΥα.λιάζ:t, μεμ.ά:;, 8) ε:; τίς θρη
σιευτ,κ::; δc,ς,χσιc:; :oJ κόσμου,
τ.οj τό ιδ.ο προ6) έπου ι στή ι έ
,ι ε θερωσι τοϋ α.ιθριίJπου άπό τά.
Οι:σμά. τΥ/ς :}) η:;. J\.7t Ο.ιει C Ια.
μ η Ι υ μ α. στό Ι α ιθpωπο 1
·\ύ:ά, σέ τ.:ρι)η-} , εγραψε δ
Βα.): ό δϊ:Cιίο; :ξc :ρρα.σε κα.ί τή Ι
i) τ. δ7 ιά μπορέση ή σύγχρονη
Χ.ιημα.τογp7ψ α, ClώΥCι/τΟ'ς ψι-
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λσσοφία,
λογοτεχνί,;ι,
ποίησι,
μουσική, γλ!Jπτική, ζωγραφική,
σκηνογρ,;ι9ία κ,;ιί θέαμα, νrχ δώ
ση μtά όλΙJκληpωτική
σύνθεσι
Κ'Χ( σε ανώτερα έτ-ίπεδα μετα
στην κ,;ι1;ε•;θυνσι τΙJυ
ψυσικης,
Δάντη κ-:;ιί του Βάγνεp.

ε

Σχετικά με το εργον αυτό,
γρ-:;ιφε τελω:,;ιίω; κ,;ιί το τ-εptο
δtκο ,:· Αλy'Χ , μεταςύ τώ•ι αλλων
�� έξη;:
/Υπάρχει μιi διά.στ,;ιση του
σ.νθρώπΙJ'J 7ί/)'J διcι.φέpεt από CΙ.'J
τή πΙJύ εχο!Jμε συνηθίσει. Πίσω
μcι.; η μέσ,;ι μα; ύτ:6.pχεt ενα; κό
σμο; hιχpάξενο;, πο'J
cir:οκ?:λύ
πτεταt σιγi - σtγi μόνο, σ!Jγκε, χ,!.>με'' ι α �7.t μ�; τpομ(Χ'ζ εt )'
,ιγο...
:
_ ,
:Μερtκeιι :;;:ιστημονε; το"J συγχρο
'Ιου θετικισμο,J μτ.ορεί •/ σ.ρνη
θο,Jy τοι κ7πνb πeιό, iνάμεσά του
6 χ6ι:1μο; :ι. 1Jτ�ς μόλις διακρίvε
-:7.t. Δεν μτ-eιpeια·ι δμω; •/ &.ρνη
θοαν εκ τG,·ι τ;ρeιτέρων -ήν ϋπ7.p,...
t
,
' ,
,
r,
,
ςη το!J, :ηι υτ.7.pςη ενο; κοσμω
7:(;U :p7..·ιερώ ιΞ-:?.� μέ�"- &:τ:6 τ7..
μέ ιτιουμ.

Ό Φελί ι ιt τ.άιτ7 ε6ρ?Υ.ε ει�
'
,
,
Οt7.yερον Z?'.t '(Cι-r1τεt'1. στη
ψι., '
, .. , ,
,
γε�ι:ι� Χ'J.� σ ?.'Jτο \·-τ::.ι:ιυ Χει�?.t 1:ερ'J.Υ τr,; Οt:ι.?.ιοΟο'J!?.; --:(;Jy πέντε
αίσθήσει,Jι,,. Δι7.tσ07 ι6:7 Ι ?.p7.γε
κι, ασ:ό; τή•ι ϋπ7.pςη το,J μυστη
"'
ptώΟους ,, :ι.6:τι i> � Π!"Jτε1Jε σ αUτ6;
Ti λ6γι7. του, .:ού ά.·ιs1.:;:,έp7.με τ.ιο
πά·ιω, ύπeιοηί ου·ι μti z,χτ α.ρχ+ι ν
οεκτιz+ι στάση σ.πέ·η·ιτ•. στ7.. ύ1:ερφυι:1ιχi φ�ιt'!6με'Ι?:.

Αυτό ..:άιτω; -iι τ.ίστη ·rι όχι
το,J Φελλi'Ιι στ+ιν /_Jπ,zρξη του < 111:ερι:ι.t'JθΎJ τιzοϋ %':.ι'1μι:ιυΕ
χει σημ'J.σί(l. έοω. Αϊηό πού ενοt(l.
φέρε: εΙν7.t, !$τι σ.ποq;ά.σι'Jε ν7. με-

οε,ι
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τ�χειριστη αύτόν τον κόσμο σα.
φοντο τη; τ-:;ιινία; του «'Η Ίου
λιέττα των Πνευμάτων,,, γιrχ την
όποία πολύς θόρυβο; εγινε ήδ η .
Γι' αυτό το λόγο έπισκέψτηκε
χειρομάντει;, χαρτορίχτρες, μέν
τιουμ, όραματιστές, άστρολόγους
κ-:;ιί λαί κέ; «μάγισσες,,. Διάβασε
6ιβλία. 'Αφέθηκε νά. τον &.πορρο
:;:,ήση τελείω; ή μυστικοπαθής
&.τμόσψα:ιρ,;ι των πνευμ,;ιτιστικών
σηκεντρώσεων.
Θά. μα; διηγηθη την ίστορία
μια; γυναίκας τη; μεσοσ.στικης
τάξη;, οχι πιά. νέα;, πού, μετrχ
σπό δεκ,;ιπέντε χρόνια: γάμου αί
σθά.νεται απογοητευμένη κα:ί
δε:α. Ό α.ντp7.; τη; τρέχει πίσω
σ.πο άλλε;, κι, αυ-.:ή ζηλεύει στη'ι σ.ρχ+, τούλάχιστον. Βάζει
l
' 'Χ τον παp?.κΙJλουθουν. Τρέμει
μ-ίJ τον χά.ση. Προσπ7.θεί νά. τον
ι
.,
�κο:κ1 η, �;;:ο�τωντ7.c;
1'
Υ;ι., αυτ
ερcι.στη. ΤεΛιΥ.'Χ, κcι.τ7.ψευγει στχ
lΙνεόμσ.τ7..

α.

, � ο- .,

Κι . εoGJ σ:ρχίζει ·iι τcι.ινία. πρσ.
γμπ.τικά. Ί-Ι Ίουί ιέττα μπ7.ίνει
'J, ε η κ6σμΙJ σ.λλ6κοτο, λίγο ά.νη
συχητ:z6, πο1:ι τrι μπερδε•;ει, &.λ
Η πού οέι· τον π7.1pνει στην ά.p
χή Υ.7.ί πο)ι'; 'Jτ'/. σc,6αρά. Σιγά.·
'Jtγά, δμω;, περιπλέκεται
δλο
κs1.ι περ:σσ6τερο μέσα σ' α_,jτό το
j 7.Ο•;pι•ιθο ... Κάπ::ιτε καλεί ή ίδια.
τά. τ.:νε•;μη,χ με τό τρι:ι.πεζάκι.
Τ7. π ιεϊιμ s1.τα ερχοντα.ι. ΕΙν7.ι
τ6'Jο πολλά, πού δημιουργείται
χr.ι.ος σ' :Υ.εί·ιη τrιν πνευμs1.τι'Jτικ+1
-Ίυγκέντρωση, σ.λλi zχί στη ζωή
τ)1 ;,
:ι7.τί δέ·ι την έγκατα.) εί
τ.ουν π:6.. Er'ls1.ι οί ά.'η.Θυμιά.σεις
τοιJ Π7.pε) θό·ιτG,ς της, του 1;ποσυ
•ιειοf1του της. Μπρο'Jτά. στά. τpο
μ7.γμέ'Ισ. μάτιχ της ψυχης της
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σχίζονται κουρτίνες, άνοίγοντα.ι
πόρτες. Βρίσκεται στήν 'εισοδο
τοϋ Λα6ύρινθου.
Στο τέρμα., τήν περιμένει δ Μι
νώταυρος. Τήν περιμένει δ Έα.υ
τός της κι' ή Πραγματικότητα....
Τά Πνεύμα.τα. ώδήγησα.ν τήν Ί
ουλιέττα. μέσα άπό τά δαιδαλώδη
μονοπάτια. τοϋ ύποσυνειδήτου της
στήν &να.κάλυψη τοϋ ϊδιου της τοϋ
έα.υτοϋ, γυμνου από κάθε κάλυμ
μα., &πό κάθε φλούδι, ά.πό κάθε
περίβλημα. της μεσοα.στικης άνrι.
τροψης της. Ποιά. είναι; Τί τήν
εχει κάνει αυτήν πού είνα.ι σfιμε
ρα.; Που οφείλονται τά. συνα.ισθ+,
μα.τα. ελλείψεως, ίκα.νοποιήσεως
κα.ί ζήλεια.ς πού τrις γενvά δ γά
μος της; Οί ά,πιστίες τοϋ συζύγου
δεν &ρκοϋν, μας λέει δ Φελλίνι,
γιά. νά. κλονίσουν ά,,επα.,;όρθωτα.
f.1 ' εστω, σημα.ντικα., τήν ψυχική
,
γαλήνη μιας κα.λλιεργημενης γυναίκας. Κι' YJ Ίουλιέττα. είνα.ι
καλλιεργημένη κα.ί χειρα.φε,ημέ
νη. Ή πρα.γμα.τικότητα. είναι πιά.
εκεί μπροστά της κα.ί τήν κα.τα.
πλα.κώνει. υΟλες οί &πογοητεύ
σεις, οί ταπεινώσεις κα.ί οί πικρί
ες πού γεύτηκε στά. πα.ιδικά. κα.1.
νεανικά της χρόνια., της εχουν
δημιουργήσει συμπλέγματα., πού
αυτή δεν γνωρίζει τή προέλευσή
τους. Τώρα., τα. περα.σμέ,;α. τήν
κατακλύζουν, βγαίνουν &πό τή
λήθη, της τρυπάνε τήν καρδιά,
τήν γεμίζουν μέ _τήν ϊδια. σχε,δόν
οδύνη πού της είχαν προκα.λεσει
και τότε, τήν καίνε με τήν ί'δια.
ντροπή...
Μετά. &πό τόν κλονισμό της α
ποκάλυψης ομως, ερχετα.ι ή ανα
κούφιση, μας λέει δ Φελλίνι: υο
τι ή γνώση είναι προτιμότερη

2G1

&πό τήν άμφιβολία., ή, εστω, άπό
μιά.ν άγνοια. γεμάτη δυστυχία.,
πού δεν γνωρίζουμε τούς λόγους
της. Ή Ίουλιέττα. δεν φοβάται
πιά. τον Μινώταυρο. 'Απλούστατα.
πρέπει τώρα νά. τόν αντιμετω
πίση.
' &ντιμετωπίση πρώτ' ά.π' 3λα τή μοναξιά της, α.ύτή τή μο
ναξιά. πού τή συνώδευε σ' δλη της
τή ζωή κα.1. τήν ά.κολουθεί κα.l
τώρα.. Άνα.καλύπτοντας τον έα.υ
τό της, εμα.θε πιά. νά τόν κα.τα.
λα.οα.ίνη κα.ί νά. τον <ψροντίζη, .
Παραμέρισε τίc συμ6α.τικότητες
πού επιβάλλει το «εξω» ά.πό μας,
καί δόθηκε στο «μέσα.». Τίναξε
&πό πάνω της τίς &γωνίες της
γιά. τον άπιστο σύζυγό της: δεν
εχει πιά. τόση σημασία., α.ν cι.υτ�ς
τη� είναι πιστός fι οχι. Σημα.σια.
εχ;ι ή λύτρωσή της ά.πό τ·η
( σ'υμβα.τική επιθυμία. τ·7);; &πατη
μένης συζύγου νά. κρα.τήση , �ον
α.ντρα.,,, κα.1.ήσ:ροφή_ τη�,σ ��
λα μηνυμα.τα. της ζωης: Σ αυ,α.
πού φέρνουν αισιοδοξία., μικρο
πράγματα. ϊσως -πράσινα. κλα
ριά. τήν άνοιξη, ·ή πεποίθηση πώς
μες στον κορμό των δέντρων φου
σκώνει δ χυμός, εσ,ω κι' α.ν οεν
τον δη ποτέ, πίστη σε μυθικά.
πρόσωπα., σε θαύμα.τα., φυγή στον
κόσμο των ζώων.
Ό Φελλίνι είπε:
«'Η ιστορία. πού θά ήθελα νά.
διηγηθώ -στήν ,,Ιουλιέττα.» θά. εμπνέη σ' δλους μεγαλύτερη
πεποίθηση στον έα.υτό τους, για'
'
τ� εϊμα.στε πολ'υ πιο' πλουσιοι
μεσα. μας. ά,π' οσο ή ανατροφή μας
κ'Χί, κυρίως,ήθρησκεία: μας, μας
αφήνουν νά. φα.ντα.στοϋμε,,.
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Πλάτων ό θείος
Το Ουμαρίσιο σιiψα τη; "Αττική; γη;
ψ11νεται στο καφτερο ά:τομεσ11μερο.
'ΟρΟια yί.υ:πά μαρμαρα μα , νά ια τού άστραq-τεροϋ
αίιίJνα, δείχνουν τον :τιο καΟάριο ουρανό.
:Εκε.- ?ni Qί α
έληα; _,'l�ρά ,όδό;,
ο hιδασχαλο:: μc το :τλατυ το μετωπο
hιδάσκει: «Δίχην, εφη, εχω όρΟω; /άρ μοί
έ:τέ:;τληξα::. 'Αλλά :τ<ίJ; δη ελεyε; δείν
ι1στρονομίαν μανθάνειν πάρα α νυν
μαΟήσεσΟαι; -Ωδε ην δ' έγώ».
ί νέοι ώραίοι 'Έιληνε; μi τα μcλαχρινά
μαλλιά, τά γραμμικά τα μiτω:τα, ό Πάνο;,
ό Γιϊιν, η;, ό Θανάσης, ό Λευτέρης,
άκοί:"' μi τ:ροσοχη τον Πλάτωνα
καΟuκ τό yλυκίι σοί•ρου:το (1Υ.Ουμπα ηiν 'ΛΟήνα.
<1';\λλcJ. yάQ τί εχcι; ί•:τομνησαι τιiJν :τ(!Οσψ.όντων μαΟημάτων»;
1

;rrι::,

Έπιτύμδιο
λf η στοχιωηί:: ;τι;):; bi :ταραμι•Οιέται
11 (ω11. Κ ιrι.λ<;Jνει ό Οάνατος ηΊ γη::,
:τuλί,χυμοι άσφοδελοί κυκλι;Jνουν τοϋ Οανάτου.
'"
· Ετσι βαδί αν στις στοiς τού Κεραμεικού
ό Φαίδων, ό 'Ηλίας, ό Μνησικλής κι ό ΓιGJργος.
ΕΤχε :τωύνει 11 άδfρψη τού Φαίδωνα
z.Oi::. 'ΕΗ.ι yορίτσι σαν τό 'λρycίτικο άστά.χυ
μεστό ά:το όμοQφιϊ.ι και γλύΥ.α Οανάτου.
ί φίλοι την l:τιτί•μ ια :τλάκα
κυτταyαν Υαι σιω:τοίισαν. «λliγα το
lν συμι�οι_ιησαι φρονέειν ϋ. δεί». Είναι μεγύλο
:τραμα, δ:τω:: :τρf:τΗ ,α σκέφησαι
στί:: συμ(fΟQc::. Το είχε, :τΕί ό '\ημόΧQιτος.
(

'F..ιληνιχυ:: Λογοc)))
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Ό χαρούμενος θάνατος
ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑΥΛΕΑ: 'Άνθη
Σημει(vματα

στοχασμού

Ρ. PfZOJJOYΛΟΥ

Ό στοχωπικύ; ποιητή::; τi1::; Θεσσαλονίκη; συνεκ�ντρωσε σ' ενα
τομίδιον «ι'.ίνθη τού σιοχιωμού» του μιας πενταετίας πάνω σέ δύο βα
σικά θέματα: συμπε!_>ιφορα ση1 ζω1Ί και αντίκιιυσμα του Οανάτου.
'Η βιωτική του φιλοσοφία τείνει στην άρμονία τοϋi ανθρώπου
ξωτερικά
και έσωτερικά του, πρωτίστως με ηΊν κατανόησι της δι
ε
πλης του ύπάρξεω:;: 'Ί'πάρχει ό «πηλός» τού κορμιού, ποίι συχνα
μεταδάλλfται σf βούρκο, για τον όποίον απαγορfίιεται 11 ύπερβολι
κ1'1 φροντίδα· ίιπάρχει και ό ενδον ψυχικός κόσμος, ό μέσα στο «υ
πόγειο δεσμuηη:; αγγfλος», για τον όποίον περιμένει μια διαδοχική
αποδημία σί <1γνωστ('t1:; κόσμου:;, σε μια :τορεία ανόδου :τρος Τ11ν αρχι
κή καταγωγή τοιι. :λΙF βάπι uίιτ11 τ11ν πνευματοδοξία οlκοδομείται
τό κτίριο των 11Οικιi)ν η και ά:τλώς :τρακτικών άρχων για η1 ζωή:
άλήΟεια, λογικ11, χαροί,μενη εργασία, αγάπη, παραδοχ11 τοϋ πόνου,
άνιδιοτfλεια μέχρι κα ι τοίi 11Οικοϊi :τεδίου ( ουτε τό «χειροκρότημα»
για ηΊν καλ1Ί ;τράςη, :ταρά ιΊ.γαθοεργία αί τοματικ11), περιορισμός
Jτομικών φιλοδοξιιi)ν 11 προσδοκιών, ύ:τηρεσία ;τρό:; τού::; ι'.ίλλους, οχι
ΕΓΩ, άλλα �Ί'. �ί νθεσις, 1', ευτυχία. 1Ιuς λέ-γει σ' εναν από τούς
μάλλον περιεκτικοί,:; στοχασμοί,; του:
1

1

«Εύτυχιϊ') σημαίνει δεν έπιΟυμιi) πολίι, δε φοβάμαι, δεν ελπίζω
σ' αμοιβ11 η τιμωρία, δέν άρνούμαι να δέχομαι τα γεγονότα δπως
τα υφαίνει 11 τάξη 1', :τροορισμένη του ....,ί ,μπαντος έκ των προτέρων,
δέν άνησυχιi), δi:ν κρίνω η κατακρίνω, δε μισώ, δεν αγωνιώ, δε
θεωρώ το Οάνατο φοβερό παρά τον βλέπω σά μητέρα που θρέφει».
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Τό σωστο, κατά τόν :τοι ητ11, αηίκρυσμα τοίΊ θανάτου αποτελεί
κυι τψ κορωνιδα τη; �ιιτυχία::. Καl θα μ:τοροί,σε να λεχθη δτι τα
<<u., θη στοχασμοί•» ΕΪωι :τιό :τολυ Ηκρολουλουδα. ΊΙ ιδέα τού Οανά
τοι• Οfσ:το':Η ιl:τ' αρχη:: μΕχρι ηλοι•; στην φιλοσοφικ11 του ανθοδ(σμη.
Και ϊί:τf ιιf, ό 'Ορuτιο::, :τω; ό « .. '(λωμό:: ξένο::» χρούει αμερόληπτα
Υαι το ι,ιί.ι{JΙ τοί• crτωχοί καί τό :ταλάτι τοί, 6ασιληα, δμω; εΥναι
ui i1Οω1 δτι ι.ροι·ΕΙ ιιιu q ορα �'ια καθεναν, έν6Ί για τον ποιηηi κροί•ει
σι•Ηχ<7):: ιαί ΤΟ\ ι.αλfί \U. �:τωμισθη ΟΙ.η την ανθριο:τινη αγωνία καl
,u bια,οίΞη, ιιΕ το, διι.ο, του 6ασανισμο, τό λυτρωτικό μονοπάτι προς
Υu,οιο ξι:φ,ηο. 'Ετσι, !] λf Ξι:: Οάνατο:: α:ταντίiται σχΕδόν σι κάθε
σ,λίδα τι7J, �τοχιωιιι7>, τοί• ,οιητοίi. λυτη Είναι 11 κυριιοηρη τροφή
τοι•;.
Ό :τοιητ11::, 11bη ά,ο τά :Τ(?οηγοι\ιενα ποιητικά του f ρyα δια
-τοτισιιF\Ο:: ιt:το τψ μi:ταφυσιχη u., ησυχία, φαίνεται να fχη έλλ ιμ ε
,ισΟη σε ιιιu γαi11,ιu φιίοσοψία: 'Ο ι'ηΟοω,ο:: δΕν f1ναι ;ταρά ενα
f νbι•μα τοί• :Τ!_Jιιγμuτιιοι' 'Εαυτοί•. Θα ϊι:τΟ!_J(.>Ιq'Οη με τον Οάνατο, για
ίc-,ιι ιιι ίο, :τf!_Jισσοη QO τω(Ηαστο στην ,:νfυιωτικ11 του � νηλικίωσι.
�'ιu ,υ !'Ξεi.ιχΟη ι.ιιι ,α άΗλιχΟη. ΕίΗΗ ι.ιψιο:: τi°J:: :τορεία:: τον.
Ή :::.ω1'j ϊι,' �,ιι σχολείο χω Y.!_JtT1l(HO ιια:::.ί. Ό 'Εαυτό:: κατiρχεται.
(-:)είιη ιιετ!_Jο, ί1 διΥιιιοπι•,η ,ύχι 11 χιι!_Jι::, με ι.uνενu μfσον, άλλα 11
τrι-τοhοπι:.
λι•τυ τιι <<ιι,Οη στοχασμοί->> εl,ιιι σιόρ,ια στη συλλοy11, 'ίσως
γιυ νυ ιιψ YOL'!_JU�οι•,, ιlλι.ά ,α δίνουν την χα!_Jυ τη:: συνσντ11σεως.
Θιι :τυι,ω τφ tl tι•Οε!_Jίυ ,α δiσω μει_ιιχu, τα ;τιiι fl'ψ(_)αστικύ., τά πιο
bψιαfψι, τιι :τιο ί'.Qωιωτιστύ, σε μια έ,ιαία ά,Οοδiσμη, για νά φανη,
σε /.U:TOlO\ iντο\ Ο σt'\ Ουrιαμο, 1] φιΙ OGOC('ίU το ί, ;ΤΟΙ ητοί-:

u,

ει

'f :τ;,;,:ε ΟΕ Ι 17 t μ6ιψ,;,, Υ.( δμω; εz,;,υμε ,Υ/ I σ.ισθΥ(JΥj τi/ζ μονι
μ6:Υj:7; '17.ι έ ι'J:ιz:,;,, 7'J:r;, '1ΥJμ7.i·ιε� �:: οε.·ι τ;εθ7.ί•ι,;,υμε π,;,τέ. Είμα.
σ:ε οι7.pΧεΙ.: . ..lέ•ι ύπiρzε: τ:::λεί7. Χ7.ί 7:7.'JJ.7. στό Σύμπα.ν.
'ω.ε; ,;,ί 'JΠ7.pςε:::; εΙ ηι ιι7.θημη:Χ7. {ι7:,;,),,;,γι'Jμένες μέ τ+ιν ιiκρί
Ειε:7. ,.,,,ί :+1 Σ,;,:ρίι:ι. :r6 τi.ξη;, συ·ιουσ.σμένη; μέ τήν σ.ρμονία. των
lii.ι:ω ι .
. ()τ;ω: ,') μ±ρμ::ι.ρ,;, εzε: �ψ:6.: -:ου &) :::; τ ί; περιπτιίισεις του
μ,;ρ:.;χ�J'Ι, ε:'J( εzουμε μέσ7. μ?..: &) 'j'J::; το•�; c,ιjp7.'IO'Jς. Τελειύ>νει δ
έ'Jιz;, p')�[ζε� :σ,J �ί) O'J +1 & ιιzτοί.fJ . ,'Ο:?:ι πεθιzίνει� λο 1 πόν ξυπνάς
σi Χi:� ?..) ) ο, r; 'i, 17. ιέο Π p tJ)[.
Δει fι pθηι.ε γ:i '17. ζ1ρrι•Jμ:::, ϊ.7.p7. γιz 'Ι?. 1cεθσ.νουμ�. σ' rι.υτ+,
τrι Ι εσωτεpιΧ'f) Οtι_jι7. :rι; :ελει6τΥjτ-;;, ε.ΨJ. μέρος V7. γεμίσrιυμε, δεν
r'ιρθψε μ6ι'J γ:i ι· l:ι. ϊ.ιστε•1,;υμε lι)) z ·ι.7.ί ι· i;. ιiμφιο-zλλομε χrι,ί νσ.
ερευ·ι,:;Gμε.
Τελε:ύJΙΕ( εη μ·π�tΥ.ό κι' ,zρzίζει �λλο. Κι' G.'I τ' α:1τρα. πλη
σ:,zσ,;,•;με, τίτ.,;,:ε :ό ,;•j'J:7.στ:Χό οέ. θi 'z,:;υμε γιωρίσει. Κiθε γέννηση
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1tόνος, κάθε θά.•η.τος ·r1 οονή. Θά γίνουμε ενα μουσικο υpyανο σωπα
σμένο, κι;ι.ί σ' ε.Ψ:ι.. α.λλο μουσικόν ο ρy ανο θά. μετασχημι:ι..τισθοuμε.
lLιjJς λοιπ6•ι; ..Η στερουμι:ι..ι τόν έπίyειον 01jρχν6; Δέν τόν σ.πο
χωρίζομι:ι..ι yιά πά•ιτχ; l αί, γιά. νά τόν ξεχάσω c' ενr1.ν άλλον ού
ρανό πιό πλατύ κάfJε ;,op?. λουσμένος.
Τί κρατά.τε στά. χέριι:ι.. σας λουλο•1οια; ά. ύποδεχτουμε λοιπόν
τούς γεννημένους. Τί στολίζετε -ό στrθος σι:ι..ς μέ ανθrι; � ά. ξεπρο6οδίσουμε λοιπό•ι τούς νεκρο,jς, πο•; πα.νε ξι:ι..•ιά. νά. yεννηθοuνε.
Χωρίζομι:ι..ι, σημι:ι..ίνει. αλλάζω Θέση στόν ο•jρι:ι..ν6. 'Λπό τή φθο
ρά. πάλι Οά.λλει μιά. yέννφη. Ηά.λι ()7. yεννηθουμε νέοι. Χά.ιοεψέ με,
θάνατε, σ?. μητέρα. 'λνΟρακε•1ουμε θάνατο καί ταξιοε•1ουμε.
Ξέν-:ι ρουχα φοριjJ κι α•Jριο είνι:ι..ι α•ιά.y κη νά. τά. έτ.ιστρέψω. Μέ
τό θάνι:ι..το μτ;ι:ι..ίνουμε σέ μιά. οψη .λιάρκειι:ι..ς, δπω; τό ψάρι από τό
τiλος του ποτ-:ιμιοϋ &•ιτικρζει τ+,·ι εϊσοοο τύ,ν Ωκεa.νύ,ν.
Μεγάλωσα, Θεέ μου, οέ χωρώ στό δέρμι:ι.. μου, δπως πεuκο
ν>"
' αυςηανα.γyε
').),ει την
'
:,(/'
"Ί' ληρι'ζει, φων�ει,
στον
' τ.αλιο' φλοιο' του. __.κ
σfι του. :Μεyάλωσέ μc, ιίJ θάνατε, ο: χωρύ, τ.ιά. στό πι:ι..λιό τό ντϊιμι:ι..
μου.
Σ: συι.Αοyι,,, ομχι, ι;,ρχίε θάνα-:ε, μέ χαρά, &πως τέλεια δικct.ιο
σύνη καί ισότητα. Λογικέ, χωρί; τήν παραφροσ,jνη μας, επα.ναφορά.
του ταρχγμένου νεροu στή φυσική του κατάσταση.
'() θάνατος οέ μα.; κατχσψέφει, μα.; αναyε·ιΨJ. διαφορετικού;
μείζο·ιε; f1 ελάσσονες -ι.ι:ι..τά. τή φορά. τύ,ν ά.μαρτημ±των μι:ι..;, σ,jμφωνα.
μέ τή κχλή χρfιση το•1 οικι:ι..ιώματο; τη; έκλ::;yη; μι:ι..;. Ό θάνατος
κρατεί τή•ι πραγματικότητα. Ό Θεό; εfναι ενα; μ:,.'ιιώοης φωτογρά
φος ειδώλων. Κάποτε θά ξυπνήσει rι δυ νι:ι.τή μα; ακο+ι κα.ί ·rι χα
ρούμενη όραση. Ό θά. η.το; λοιπό·ι οέ•ι ε:ναι κίνδυνος, είνχι μιά. χα
ρά ζέουσχ.
Ζουμε στόν ουρανό κι &μως οέ•ι -:ό γνωρίζουμε έξ αίτ!ι:ι..ς ένός
φράγματος που μας π:::ρικλείει. Προσπαθώ νά. χαλάσω τό φρά.γμ,;ι.
κα.ί νά έμ;?ανίσω μέσα μου τον καθαρό ούρα.νό.
�έ πόσα δίχτυα. τ.ρ6κειτα.ι νά πιαστεί ·ή ψυχή μου μέσα. στό
�ύμπαν, πεταλοuοα. στήν παγίδα. -'i'ι ; αρ±χνr,ς: 'Ίσως νά Ίια.ι κάπου
-κρυμμένη μιά μεγάλη '_\ράχνη εύερyέτρια νά μα.; σ-ι.οτώνει τή μνfι
μη τών προηγουμένων κόσμων.
Θά. προσεγγίσουμε κ:iποτε τί;; κορυ:pέ; του '_\πολύτου. Στό βου
νό πού ανέπα.υο θροεί τό πευκο καί σειέται τό σ.yκά.θι μέ κρότο ξερό
θά βροuμε τήν χαμένη ισορροπία τrι ; γαλήνης μα.;. Ή σκέψη δτι θά.
-πεθάνω μέ γεμίζει ευτυχία.. Πα-ώ κάθε μου αν+ρα.ση.
Δέ:ν θέλω νά τελειώ•ιουν οί κορφές γιά. ν' ανεβαίνω τ.άντα. και
νούργιες. Θ' άποσυρθεί κάποτε -:ό λιθάρι του Κόπου άπό τά. βλέ
φαρά. μα.;. (Οί νεκροί σωπαίνουν γιατί εμαθα.ν πολλά.) . Σέ λίγο θά
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ξεχάσουμε τή Γη, σ' EΨJ.'i σ.λλοv πιό ε•;ρ'Jχωρο χ,jκλο θσ. δεθουμε.
Γι' αυτό -:σ. τ.:ολυ-:φ6τεp:Χ κοσμήμ:Χ,ά. μας είvαι οί Θά.να:τοι.
Πα:ίς-:ε τό ρόλο -:1:Χ; μέ αχρί6εια: Χ:Χί μετά εξέλθετε χ:Χpούμενοι
ι:J.Τ.0 το θέ-χψο, γισ. 'lr:I. vτυθείτε άλλη στολr, ηθοποιοϋ στο θέατρο των
Άτ.ειρω-ι.
Ειναι uιά φιλοσοφία, δ:του μίyνυνται 11 ϊί.ρχαιοελλ ην ικ1'1 δι::�α
σκαλία, ό Χ(Ηστιανικο::: εσωπρισμό; καί 11 σl'γχρονη πάντοτε ανατολι
κη j"(ίστι:::. l\Ιιcι φιλοσοφία Οεικη::: άρμονία::: καί έyκόσιιιας γαλήνηc.
\σσμiνη σε ά:ταλοίι::; :τοιητικοί,::: τόνους, είσδιΊει μέσα στον εσωπρικο
Κ()ιψο, Υ.Ομίtοντα::: uια δροσfQ1) αί\ (_) α στο δειλινό, :τοιι διι:η,νει τοιις
μα l'QOl'; ισzιου; ...
Δρ. 1. Ν. ΔΑΜΠΑΣΗ: 'Ιστο
• Εκ
ρικοί '1 ατρικαί μελέται.
δοσις 'Εταιρίας Κυκλαδικων Με
λετων.

:τουμε, σ� ηλικ1Ί ανάλυσι, ηΊν μi
σφ τιί>ν αίώνων πορfία τη:; ανθρώ
:τινη; ανησυχία::; γιά τά ί1πΕρβα
τικά.

l\1ερικε::; από τί::: μελέπ::; αύ
τ�::; πι.ιωτοδημοσιεί•Αησαν στον
ΙΛ Ι Σ Ο και οί φίλοι του εχουν
εξαιιητικ1Ίν ί•
εκτιμήσει τφ
:τ Ε υ Q υ ν ό Τ η τ α τη::: εργα
σίας.
ε'χοντας ύπο
Ό συ"'ψαφfί•1
μονητικά lρευνή;�ι 'τον θησαυ
ριJ τιίJν <lρχαίων l 'ι.ι αμμίιτων,
πι.ιοσκομίtει α:το κίιΟt :τεδίον
τη::: hιανο{1σεω; (ίστοριογραφίσ,
φιΙοσοφία και :τοί11σι) τα στοι
χεία του, UI: τα όποία Οα φλο
τεχν11ση, σα, ομορψο ψηφιδωτό,
ηΊν 6ιογριιφίυ τιίJ, ϊί. ι.ι χαίων ία
τριίJν φιλοσόφων καί ερευνητιί)ν.
'.Ι:<:τσι κάθε γ(_)(ψun του ιl, ταπο.,
'
'
ι1ρχαιο
σ' ι:να κειμενο
Υ(Jινετω
καl συχνu τό :τλ�Οο; τών παρu
πομπιίη ύ:τΕι,6υίνfl τφ r'ιτuσι
τοϋ Υ.Ηuiνου Τεκμ�1 ριον εργα
:
,
και Οετικοτητο:::.
τικοτητος
Δια μέσοι• σειι,ϋ::; 6ιογcιαφι
ιjJν παι.ιαχολο1 1Οuϋμε την εξF
λιςι οχι τη; ίατριι.η::: μονον, (J/.
λά και τη; φιλοσοφία;. Kuί fJλέ-

Και <b; Οiμα και ιb::; μiΟοδο, ό
Gl';'γραφει•; Π(>Οσφ�ρΗ Υάτι το
καινοί,ργιο, τό συναρπαστικά
καινοίιργιο, κάτι σάν ά π ο κ ίι
λ υ ψ ι μιας αρχαία; πολιτεί
α:;. 'Όπως του άρχαιολόγου ή
σκαπανη, ε'τσι και ή γι.ιαφίδα
του, q;iι.ινει στο φώ:::, ςε0ά6οντα::;
ι"ίπο τα U. (_)χαία συγγράμματα,
τι::; μορφfς ΤίΪJν εςαι(!fΤlΚ(Ϊ)ν δια
νοητιjJν.

�.

-

.

ΔΗΜ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ:
Μακρυγιάννnς Τό 'Ελληνικό Βιβλ!ο.

Μια μυΟιστορηματικ1Ί βιογρα
crία μf ε'ντονη :τρο6ολή τιίJν τ α
Ε, ι κ ιίJ ν ίlντιΟεσεων στον άγιjJ
, α τοϋ 1821 καl μετι!πΗτα. Ό
σιιγγραψι:ύ::; Οέτει τό εργον του
στην {,:τηρεσία ενuc:; σκοποί-,
:του το, κuθορίζΗ ε'τσι: <<Οί μF
�1uλοι ρι οΟφελιωηc:: για ενα
καινοί,ργιο, χαΟαρό ιlπό μικρο
πι.ιεπειf ς, ΗοελληνιΥ.U πολιτισιιό,
δπου ·η παρουσία τrι::: εΟνικη;
μα; ιί.ξιοπρέπεια; Οάναι ζωντα-
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νη, Π(!έΠfl να γνιιψίζωνται Πf
ρισσόΤfQΟ άπί> τό λαό πού μiλ
λεται να χτίσει τούτο τον πολιτι
σμό. "1':τσι κι' δ l\lακιιυγιάννης
χρειάζεται νύ. γίνΗ κτημα καί
μελέτημα λωκό. Νά διαβάσει
τούς άγώνες για το rDνo::: γιύ. να
καταλάυΗ ϋαΟειύ. πόσα λούλου
δα ξανοίγουν μiσα του σέ νεροπη
yi.::: καί μονοκόμμιηους γκ(!f
μοίις άπό φι7):::. 'Ί..:τσι Οα σηρέψΗ
γ(!ήγοιια δ,τι πικρό κι' ιlνήμπο
ρο υυζαίνΗ ηΊν Υ.αρhιά του για
ν' άνεβΕί, χαλαστi1ς κι' οίκοhόμος,
στις μεγάλε::: κορφέ:::>>.
"Ετσι, ή κριτικ1Ί !;εφείφι ά
πό τά δρια ί:νο::: l\fl [ πολιτικού
περιοδικού. Ώ; πρό; η) τεχνικό
μέρος, δi.ν είναι κι' αυτό λυτρω
μFνο άπό ηΊν «έπιστράηυση>>. Το
'
,.
�
. μεγαιιφο;
συχνα' ειναι
ηρωικο,
λόστομο, προκηρυξιακό,
φυσι
κά τελείω::: ί.ίσχετο μέ τ11ν συντρι
πτικ�Ί άπλότητ α τιi)ν άπομ,1 ημο
νευμάτων τού στρατηγού.
ΠΑΥΛΟΥ ΜΙΧΟΥ: Αίνοι, 7 μυ
στηριακοί κύκλοι. 'Έκδ. Π. Κα
ραβάκου.
ΊΊ1ν ιlλ11Οεια ζψιi)
και μέσα στο σί,μοολο,
τόν παράλογο μί,Οο,
και μέσα στο ονειρο
μα::: εξομολογείται δ ποιητ 11::: σ'
εναν άπό τοίις «μυστηριακοί•:::
κί,κλου;,> του.
Και δπω; φαίν�ται ιlπό τό σί•
νολο τη; νέα; αυτη; έργασίας
του, τα σί•μυολα, οί μυΟοι καί τά
ονειρα συναντιί>νται σέ μια μ ύ
η σ ι, τη; δποία; περιγράφον
ται τα διαδοχικά σκαλοπάτια.
Πρόκειται για εναν έσωτερι, r
πνευματικόν άγιί>να, :τού εχει
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σκοπό τr 1 ν λίιτρωσι ιlπο τού;
αιώνιου; <<Κυκλι7)νfς παΟών» τιί>ν
σκ�πτομένων άνΟρώπων.
'll γλώσσα του ποιητοίi εΙναι
αι,στηρα συμf>ολικ11 καί ιlπόκιιυ
φη, &'>ση h�ν μποροί�ν οί «βέβηλοι» να έννοήσουν τίποτε. Θά
fλεγ� Κανεί::; δτι μοιάL,Η ενας
ποιητικό::: πiπλο::: τιί>ν μυήσεων
στον 'Εσωηιιισμό, έξ 'ίσου άδια
πέριιστος �αι ιlπρόσιτο:::. 'Ε ν0 υ μ ί ζ ε ι μόνον σ' εκείνου;,
ποί, εuαUαν, ποί, ελαυαν μiρο;
σηΊν 'ίhω πνευματικ1Ί ι'.ίΟλησι.
'Ωστόσο, τυ πtριεχόμtνο, τό
δίδ�ται στό τiλο::: μέ
μήνυμα,
ιlρκετ1Ί σαφήνεια, παρ' δλη τ11ν
μυστικότητα,
ποί, χαρακτηρί
ζΗ και τό μiρο::: τοίiτο τού fρ
γου:
�ιι. t1�αι πιά ,μειτά11 1 �τι1
α:; σδuσοuv οι λαuπαδtς
θά μείvn άκοίuητο:; q-ροι•ρiις
τοί, τάιrοι• τό crr11άρι·
μαστο(Ιοι χτίση:; ,ίκηιτιιν
τοίι:; αγριοι·� χαλαστi :;,
αέσ' το δικο uοιι τό κοι•cr ,ίρι.
Κ' futι\CL\' (LΥ.(tτάλιιη;
Σοφία, 'Αγάπη, 'Ελπίδα,
γιιί. Ηι γιι ρνοί•1 οί κί κι.οι,
οί αq ταιττοι κι άτέλtιι•JΤΟι
τη� άπερα1τωσί•1ης
σε κοσuογόνο ά1ι:ιτατη
δί•νιψι κι όιιορcrάbα.
στο «ΕΝ ΑΡΧΗ Η:\" Ο ΛΟΓΟΣ,>
βγαλuέ, η άπό τι'ι τρίσδαθα
κιιρbιά�, ψιι χη� καί 1oi1,
Yrιl
<Ο ΛΟΓΟΣ Ht\' ΤlΡΟΣ ΤΟΝ
(ΘΕΟΝ»
ή τά'Ε,ι� ίcκ τοί• χάοιι� !

ΦΙΛ. Κ. ΦΑΛΜΠΟΥ: Ό Μικρα
σιάτnς ζωγράφος Εύάγγελος
'1 ωαvvίδnς. 'Ανάτυπον Μικρα
σιατικωv Χροvικωv.
Βιο ραφείτπι δ «τελευταίο;
της γενεά; των Έλ) ήνων ζω1

Ι .\ Ι � Ο Σ

·γράφων του ::ΊΙο,άχου}>, μέ δάσι
τCΧ dρχεία f:τιστολι�Jν τού Lδίου
Υ.αί ψίλω,, Υ.αθι;κ; Υ.αί σχετιΥ.i;
υ.φψ/11σει;.
Εί,αι μία clξιόλοyη συμδολη
ση'γν ίστορία του l\fιΥ.ρασιαιι
κοu :,:νεί ιιατο; /f\ LY.CI Υ.αι τη::;
Έλλψ ικη::; ζωγραφικη; είδι
Υ.ύ.
1

ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΚΑΛΟΥ: Τά λευ
κά της χέρια. Ποιήματα.

Ή ποι11τρια κυριαρχείται α:�:ό
αισθ11uατα ει•γε,ιΥ.α Υ.αι τρυφερά
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μf ί ιαίτερη χλίσι στα είδί1λλια.
τη; ί παίθρου '"'ωη:::. Ό λυρισμό;
τη:::, Υ.αθιο; ακολουΟεί τεχνικά.
την :�:αράδοσι, είναι συμπαθήc,
αλλά και συχνά άπλοϊκό::;, που
Ουμίζει σχολικέ; χρηστομάθει
ε::; του παλαιού καιροί•. Παρά
δει /μα, τα «έρημοκχλ11σια πού
ίιμνολοyούν» για μια άπλη ελεη
μοσί•νη, τό λουλοί•δι πού μαραί
νεται άπό λί πη για η1ν dπιολεια
τοί; φιλου του πουλιού. 'Ωστόσο,
uερικά ποι11ματα, δπω; τά «Παι
διά», είναι άΕ_ιόλογα.
1

1

Πόσο γλυκεια Υ.αί τρυψερ11 11 καρδιά μα; γίνεται
Οταν χαιδεί•ουμΕ μικρούλικα ;ταιδάκια!
.\έ::: κ' είν' 1Ί :�:ροσι:υχή μα; πού ξεχί1νεται,
στ' άστέρια, στα λουλοί δια, στα πουλάκια.
Παιδιά, ;ιαιδιά μου! ...αδολη χαρά,
:�:ού κ' 11 έλ:�:ίδα ά-τό τά μάτια σα::; σκορ:,:ιέται,
ά0r7)α πλασματάκια τρυφερά,
;ιού κι' ό :�:όνο::; Υ.Οντά σας λησμονιfται.
"Ενα λογάΥ.ι, tνα &λέμμα, ενα χαμόγελο,
tί,' δλα τη::; ζωη; τα l\fεγαλtία
Υ.ι' δ,τι για τον Σοφό tίναι q:αινόμενο,
για σα::; Είναι ή :�:ιό άπλ1Ί ίστορία.
λ!α κι' ό Θεό; δταν ώδήγησε τον ανΟρωπο
σι: παραδ1:ίσια zρυσοyάλαtα δρομάκια,
f ϊπ1:: κανf ί; σα::: δfν νικάει ποτi το Ούνατο,
u.ν στην ψυχή δf μι:ίνεη :,:αιδάΥ.ια.
1

'Ένα δυνατό και crο6ερο θi
μα, δπω; ή όμαδικ11 σφαγ11 10.
OOU Ί τα1,ιί)ν ση1ν Κεφαλλονιά
α:,:ο τού::; Γι:_.,, νοί•::;, δ� ν Υ.ατοr ·
0ι;η,ει να μεταγyίση το δραμα,
λόγφ άπλοιχότητο; τοϋ στίχου.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
ΔΟΥ: Σκιές. C<Δωδεκάτn UΟρα>).

Ό κόσμο::; τη; ποιητρία::; ά:�:ο
τελεϊται άπο <<σκιέ;>,, από lσωτε
ρικ11 πραγματικότητα μή κατα
Υ.τημένη rl:i:ό τι; φυσικFς αίσθή-

σΗ::;. Είναι μια ;τροσπάθεια φυ
γη::; ά�ο τον άγχι;)δη κόσμο τη�
'
Μια
τρι:χουση::; πραγμαηκοτητο::;.
τάσι::; άνόδου. 'Λλλύ. επιχειρεί
ται με ιiνι;)ρψα μέσα. Ό στίχος
ε) fί Οερο::: ( 11τοι άνί παρκτος) καί
χωρί::; ιδιαίτερο Μρο::;. 'Ύ'πάρ
χουν μι:ρικΕ; άναιλαμπFς, δπου
ψαί\'ΕΗJL να γυτέχη r1 ποιήτρια
ηΊν rκφρασί της ( «Σα μια λαμ
:�:άδα Οα Υ.αG), γλείφοντας στο
σΥ.οτάδι, το ;τάτωμα, τού::; τοίχου;,
τό ταδύνι...», άλι.JJ. γενικα lπι1

1
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κρατει tVU σκοτάδι Και εκφρα
στικό. Τά ποιήματα αυτα γρά
φτηκαν μέχρι τον 'Ιανουάριο
τοϋ 1964 καί τυπώθηκαν τiιν &
νοιξι έφέτο::;. "Ισω::; Οά επρεπΕ
να ύποστοϋν και αλλη επεξεργα
σία στα δύο χρόνια της ζωης των
ώς χειρογράφων.
ΤΑΣ I ΑΣ ΑΔΑΜ: Θωμδς Οίκο
νόμοu. Λuρικn βιογραφία.

Ή παλαιά αγαπημένη μαθήτρια
τοϋ διασήμου σκηνοθέτου καl
f1 θοποιού έκπληρ6η,ει την οφει
λή της, μέσα ση'1ν γtνικι.ίJτερη
λησμοσί,νη, ΠQΟ::; τον εμπνευσμi
νο διδάσκαλο. Είναι ί::να απάνΟι
σμα πληροφοριών και άρκFτiς
προσωπικές αναμνήσεις για τον
έξαιρετικο σταδιοδΕίκτη της προ
όδου τού 'Ελληνικοί] Θεάτρου.
ΜΑΡ I ΑΣ Κ. ΔΕΔΕ:
'Από τn
ζωn καi τά παραμύθια των 'Ιν
διάνων της Β. Άμερικnς. 'Έκδ.
'Ιωλκός.

Με πηγ)) διάφορα βιβλία, προ
σφέρεται μια σί1ντομη είσαyωγiJ
για ηΊν ζω)Ί T(J)V έρυθροδέρμων
γενικα και ακολουθεί ενα απάν
θισμα 'Ινδιάνικων παραμυθιών
σε έλληνικ11 διασκtυή, άλλα ο
χι καl έξελληνισμό, δπως βεβαιώ
νει ή συγγραφεύς.
Είναι ενα βιβλίο ένδιαφέρον
καl ευχάριστο. �Ιερικές φορές,
έκπληκτικ11 ή cίναλογία των μύ
θων της 'Αμερικής με άνάλο·γους
ευρωπαϊκούς 11 ασιατικούς.
Προσέγγισις
Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ:
nρός τnν πραγματικότnτα.

ί Θεοσοφικαl 'Εκδόσεις έκυ
κλοφόρησαν σε έλληνικη μετά-
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φρασι ( τού παλαιού Οεοσόφου
'Ιωάννου Ν. Χαρίτου) το εργον
αυτο τού γνωστού στr1ν 'Ελλάδα
'Ινδού φιλοσόφου Νιλακάντα
Σρl Ράμ, παγκοσμίου προέδρου·
της Θεοσοφικη::; 'Εταιιιία::;, ποί,
άποτελείται άπο διαλiςΗ:;; σε
bιάφορα μέρη τοϋ κόσμου καl
ϋρΟρα στον «Θεόσοφο» τού " ν
τυαρ της 'Ινδίας.
«' Αλλά - έρωτα ό συγγρα
φεί�; σ' ενα κεφάλαιο τοϋ /:'ργου
του - τl είναι πραγμιιτικότη::;;
Εfναι μία αμεσος καl r1π' ευΟεί
ας γνώσις ΎJ ΠΕίρα μιας εσχάτης
σχiσεως μεταςύ Πνεύματος και
''Ύ'ληc;, 11 κατάστασις ένος 'Απο
λί•του μεταξί, τού σχετικού, κά
ποιου ποί.1 συνδέει ηΊν rlπαρχην
μi το τέλος; Είναι μία ' λήΟεια,
μία ' ρχή, μίυ κατάστασι:; συ
, ειδήσεωc;, εί::; την όποίαν ί1πάρ
χει μία όλοκλήρωσι; τίΪ)ν τριών
στοιχείων - γνώστηc;, yν{ύσι::;
και αντικείμενον τη::; γνώσεως;
''ΙΙ είναι 1'] ουσία δλων των δο
κιμασιrί>ν μας είς εκαστον επί
πεδον, μία κατάστασις μέ παν α
πο το όποίον αίσθανόμεΟα χω
ρισμένοι· μία ει,δαιμονία οχι χρό
νου άλλ' αίωνιnτητος" r'ί.γάπη εί::;
τ1Ίν νιοσηΊν δύναμιν· μία κατά
στασις είς η1ν όποίαν όλnκληρο::;
1'Ί παγκοσμία διαδρομ1Ί και ό
έαυτό::; :-ταρατηροί\•ται u� αλ
λου::; δρου::;, παρ' οίου::; ηί>ρα αντι
λαμβανόμεθα, και άπο μίαν τε
λείως νέαν διάστασιν ;»
Για τούς σπουδαστας της φι
λοσοφίας, άλλα και τούς σκεπτο
μένου::; άνθρώπους, το βιβλίο
αύτο ε'ίναι πολύ ενδιαφέρον.

ΧΡ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΣΤΗΝ ΣΑΗΤΟΡΙΗΗ Η ΑΤλΑΗΤΙΣ;
l \ Ω ε;τι ,ι:ιΥετιιι τ� ά\'( ιε ι α;
τεϊιο; τοί• «Ίι.ισ ϊ, ,ωτrηιέ 0 ι στ ,.
Jln Η-ιά τ
άιι ,,,;, η.ιύ · ω.ιεΙJ.\'ο
nαq-ι.ιύ,· -τι.οιο�· ·r σ α ί η,. , μ;, έ
-τιtίάτι,; l είδι; ί•, ηιση1μοη1; ;α'
μ� ,�<'ΟύLΟ
τη\' -α,-τοnί\'η- ιι'.ι
ην ιε�ιιγι,ι i1 έοει•ηϊι · 01 ·τι.ιιί μέ
\ τiJ\' ι-,<Jθ•σι τυί ; Οη τ ι- ;
f ι.cι Γιιί ΙL\'ο,ουί cι• ' ιι'ι τi1,· Οrσι
τη. ι\ τ ι α ,. τ ί < ,
'\-τυ τrη· 'Ομηnο .ιαί το\' ] !) α
τι•ι\'ιι μέμιι τiη- - οlίιετι;ό q-1 σι·;ί,
;αί μ, θηματι;ύ '\fnnq ( 19 'ί ) 1
-τεστ "L/θη ,ι,1τύ .ιόr,ον iηι ή Α
τι.αντί: υcτiιοξε ;ι•ί ησε .ιά-τοι- στό,·
Ατι.r,ι-τι.ιύ Ω.ιε,,,·ο .ιαί ιi">'Π<ι 111.ιύ ετοιι δ1•τι;ι'ι ό-τό τί, Γιδf1αΙτur
� 1' /f/(!Lμf\'(1
Ό I fi άτι,,ν στιί rr•γ 'L τοι �Τιμω(1\'<ι(fiOfL οτι ή
ο; ;αί , Κrιτία;
τι L -τί- �ι:,-σ,., ταν <ι:εί, το ,έ Q ΙL\'
-τειιιγο. ; ί iΊτιL\ ι,.εγωι-τε η ιί-τί,
οση ε;ταc-ι εf/α\' μωJ ή ι\σίι ;αί
η \ιϋιη
/fροσθJτει ιi.ι:Jιι
ι.ίτι η
<' ιrιμέν η:τειr ο;» ε!yε ιί.,·ιι...-ττυξει rί
-e,ιόιογο :τοι.ιτισμυ ι -τi1n1° -τrιόοδο,
στί- τf/\' : τίι ΥQ<ψ.μιηιι ;•ιί rήν
ψι f'OO!f ία ;ιι' rίτι διεΟετ -τ ριqημο
στρ "LΤύ 'Τ-τοσττ,r•ι _ει τέ i ο: οτι η
;r•τr (Ί Οισι τη- \ rJ ι ηίδο: ;'γ ιν,
9 οο /Q"ι·ιrι -τρr· τiι. i,ιqανισt<•ι.
τοί n,uoO ··τοι• Σόι <•J\'O:
Οι · ίc:τιστiιμονε � rο-τοθετοί•ν τή\'
Ά τi.r•,-τίιδrι εοιζοη,; στήν ιεrιιοιή
i:.ί,
τiίι,· Κι.να ιι•ι\" νf1σι, ν 11 στί;
, r; ιι στ στεν,, τοί• Γιf>rιηi τάι, iι
στ · ν Σ ,ι,ι, ι\"ΙLι•tι, iι στον Β όr•ειο
Ιlίι.r Ιlίήν τοί• " ιιηνο, .ιαΟηγη
τοι Γαίι νο-τουί 01•, ο ιηrιιο- ί--τοστη
Qίζει τήν :τεf1ιο/'i rη- L rLYtOf1L\' ;

ε_

ί ,ό τόν 000\ OTL 1) ""[f(_)L OΙL(f i) τΟίi
1 Ιί άτι,, · , ιά την fιτασι της (μf
γω ιτεοη ri-τό τi1ν '\ιlίυη ιιιί τi1, ' σ·ιι μιι�ί) ε(ν ι )ανΟασμε\1) Και α,
η
τ) ιΗ-τί. ;
nισ;οτιη ττοάγιιατι,
ιίl'άμεσα στi1ν Ι\οi1τη χιιί τi1, �α\'
τοrί
θά r ιθιστη;ε .ιιιτύιτ ν ΕΙ(ΙΙJ·
!.ει,,, τ i i1qι ιιηείοl' τij, Θi ριι; ιι
ι Ι•J στ() 1-11 1 , Λ
ΊΙ διεξιιγομf·yη τϊ1οα εnει \'α ύ
τιιι στύ διεθνές �-,διιιqέρο,, ιοu
,r,ουάJ Oi 1J θει, ()((1 Γα) ηοτιουι ΟΙ
f.:τί τοί• lΌιιιηl' ιι:τάοχει ε,ο ί
σyι οό -τοι,ηονι.ιόΥ μιιγ, ητοι,ιετ Jo,,
Τοί μ τ�άει σι νf1ϊ1, τό μα νητι,<ο,
:τεδίον τη:, η,, άνιι) ιιοντας τι,, αί,
'ί:;ομ�ιύισει; τοι• τι ,, ύ q- ε• ί ομε, ες c-:τις
διιιqοrιέ;
f(t))ογι;ιη στρι,Jματι,η.
1 -τιση:, 1 -τίι ι , μιύ σει ιι άτιο τΕ
ι ιοτάτοι. σεισμο οάq-οι- ,,, ,οί, ε!
νι.ι εγμιτ"εστημένο· ετσι l,,στε , ύ. έ
::..01 δπει ύJ\'(•:,-τrιι αι ιιΥησΗς ιιι ι δο
yήσ,ι; rυί- ιl 01011 Μιι'ι σι•σ,<ειη το
το-τοΟετηtιf\'11 στό ;ι,τος τοι πα (ι01 ίσι.1•1 ύτ'ιτ I
ήί ε;τρι:,,οί,� σπι,
ηρε� μΕ ίι) οι /ioi τrί που ;ιι.rειιΟ(,.
νcηο.ι -τι·ύ τ,ιν �1 θό Τϊι ιτιιί μιιι'ι
;ιιματιι -τrιi δημιοι•ργοϋντιιι, ησδυ01-\' :tf(ιισσύτ ΙJΟ (ιιτό 1 ()()() μετ ιrι
στό σηοεί, :τιΟμι'-να ττιι ιόγοντιις
δον'σει· οι οιιοίε; ;ιιτιιγοιλqονιuι
ιί.:ω τοi,� σ ισμο)'οαqιιυ; Μέ 'ιiι
τ<,ύ:τ ο ι�ί,τί,ν μti ετιϊη·τιιι η QΙ σιχ\1
rrn• σuστιLGη

q ειί

'Η t':τισrημον .ιή ομrί ς Ou έρε vή
ση μi:: την σι•, FQγ ισια 'Ci ί ήνω, l
:τιστημόν"" τό, υΟίι γ · (!ω (mίJ την
LΗΗΟ(ιινη γιι'ι. νιί έξιι; ι(ίι;ιση Μν
i•τiιr,ιr ι.ιιτοι·;η i·νη :τ ·ιοιή που ια-
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τrι.ποηίσθηκΕ. Τά ύπερδραχέu. Ι] Χητι
κά καί ήλtκτρονικι'1 κύματα πού θα
σταλούν στi,y [1υθό θά δύισου,, κα
τά τήν iπιστροιrή τι,η, πληροqορίε:;
έά,• ύπι'tρχη έκtί λ.ογικη κιι.ί γει,ψΕ
τρι•,ιή διάτα!:,ι σ,ιληριίΗ ι'ι.vτιηιμέ
νων.
Δεδομi,01 1 ίηι, α, εlyt σ11μ6η κα
ταποντισμοc; ξηρά :; , ή έπιq ι'η Ηα τη :;
θιΊ εχη, στοί,:: τοσου; αίιίJ\ι :;, σκεπα
σθη μί, αλλ11 στρu)ματιι., Οίι (1\ίLΚί•
ψη αλλο σοfiαρωηρο προ6λημα, σί
θετική εκ6u.σι τιΪJ\ iiδη bιιξαγομf
νι,1,· έρtι•\ιΪ)\, Θα rχου, δύισΗ κϊι.
ποιο τεκμήριο, καποια θπικύ1ηρη
ενδΗt,L, γιιι Tt)Y διεt,αγωγη αλλωΥ
f Qf\1\ (ί)\,
ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟ[ ΦιλΙΠΠΟΗ

Ό καθηγητή::: τιίJ\ Οοησκει•τι-ιGJ\
ιίς τό πανεπιστήμιο, Κ) ωριιο, τη:;
Καλιφορ,ία:; δόκτι,Jρ Τζαίημ::; Ρόιι
πινσον, έπιa.τρέψα::: riπό τi1, Μrση
' ,ατολή, δπου έμελέτησιν iπί εΗ1
ετο::: τά. Κοπτικά εύρi1ματα τη::: Αί
γύπτου, άΗκοί\ί1Jσι δτι uεταξύ αίι
τιi'>ν ύιtάρχει καί μία επιστολή τοϊι
'Αποιττόλο11 Πέτροι• πρό::: τό, Φίλιπ
πο.
Ί-l έπιστολή, ά, i1Υοι•σα Fί::: τι'ι. «ά
πόκρυφα» κείμε,α, περιγράcrει τi1,·
παρουσίαν τοϊ, Χριστοϊ, πρό των συγ
κιντοωuέ\ί,1ν 'Αποστόλι,ι, έπί τού
"Ορ�υ; τιi'>ν 'ΕλωG>ν. '0 Χριστό::: l-.
' εqαν_ίσθη ώ: ';αίον Φιί)� κ�ί έκήρ,•
,
,
!:,εν τι πριπFL
να πραt,η ο ανΟρωπο:::
δ ά ,ά έπιτίιχη τή, άνάστασιν, πίί>
' ά άπο(J'ύγη τοίι::; δόλους τού Κακοϊι
καί προέτρFψΕ τού:; 'Αποστύλου::: \ί'ι.
κηρύσσουν τιΊ καλά ,έα εί::: τι'1 πέρα
τα τοϊ, κύσμοιι δλοι•.
Κατά τόν δο Ρύιιπι,σον, τί1 είι
ρεθέηu. �ιδλία Έι, αι έκ τιi'>ν cιρχαιο
τέρων εργων t(o)\' Γ\(1)(Ττικιί1ν. 'Από
ώρ σιιf,η::; άπόψεω:::, οί Γ,ι,,στικοί,
πού αqησαν τού::: παπύρου::: αύτοί•:::,
cν, {χισαν τi1ν άνορθοδο!:,ίιι., των Έσ
σαίω,. Οί Χριστιανοί Γνωστικοί, λf
γει ό δρ Ρόμπινσον, ύπεστήριζαν την
'Α,άστασιν τοϊ, Χριστού με την ε,
νοιαν ιιίiλλο,· τοί• άπαστράπτοντος qι•>
τόc; παρά τοί, σω,ματικω::: άνασταl\ο
ιιένου οντος. Τά Εύαγγέλιά μα:: το
�·ίζοιιν τi1,· qυσικήν ά,άστασι, ίσω:::
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σκοπίμως διά ,ά άΗιμιτωπίσουν τιΊ
κηρύγματα τιίη Γνωστιχω, της iπο
χης l-.κείνη;. Έπί τού σημείο,, ιιύτοί•
περισσόηρο\ ο)ι,,ν έπιμ(Ηι ό Λου
Ο(U.ς, δ όποίος εtπt, ofrι οίαδi1ποτε
άνάστασις 40 ήμiρα:; uετά τή, σταύ-
ρωσι, bέν λαμδάνιται ύπ' ίίψι,.
Ή �έπιστοΙ ή, τοίι Πίτρου πριΊc;
τόν ΦΟ ιππο, <riποηλεί ιχαρακτηρι
στι κi1, :ιε ρίπτι,)σι, της παρουσία:; το1i
λιψπροίι ιιύτού Φωτο;::, καί οχι κά
ποιου σι;1uατο:::, ι'ι.ποηλεί δ� παράδtι
γμα της δ tιιισνι,α) ίαc; των ΓΗ•1στι
κίϊ)\,,, ε[πε, ό δρ Ρ,'ιμ πινσο,•. Έδημι
οuργείτο πάντως t'να πρόδλημιι, hι
ότι καί ή ΌρΟοδοΕο:; Έ,,ιyλησία
τει\Ε ,ίι. παριι.δFχΟη τη, Θ�ότητιι ιί>:;
ΦιίJ:; �αί συχ,ά uιΗιcτα την παρα
hrχετω. Εί; τi1, ίστορίαν έξ αι..λοι,
περί ιιFταιιοqψι:>σεως ύπάρχουν μιρι
κrι σχετικιΊ στοιχεία, οπως π.χ. ή έιι
φά\lσις πρiι τού Π(τρου έ,ό; 1.κη>
φλωτικοίι φ(Ι)τό;.
Τό σ1'ιιπέρασuα, ποί, σιι,άγtι ό
δρ. Ρόμπισο,, ε[Ηι.ι οτι έπί τι διά
στηιια αί δύο αύταί σχολαί συνυπηρ
χον, «έν συΗχείt1 δuως διαπιστι�,ο
μFν τήν έuπλο:ι.i1, τι•>\ είς μίαν εντο
, ο,· διαιιάχη,». 'Έτσι ό ;τριίιτο:; Χοι
ιηιανιοιό :; κόcμο:; iχωQίιJΑη είς τι'ι
hύο καί ίσω:; 'Υ(Ι.\έΗ1 άπό τ(1 δύο μr
ρη νά ui1, ε[χtν άιιό) ιηο, δίΥωο,.
Παρ' ολην δίc τή, ,ίκη1 τη::: 'Ορθο
δόξου 'Εκκλησίας, ιrαίνετιιι πώc; δεν
ήταν όλοκληρωτικi1 . '<'.\κόιιη κιι.ί σή•
ιιFοα πολλοί ε[ναι ικεί,οι πού πισηύ-
ου� εί :; -τi1, ά,άστιισι, το ί• ;τνεύμα
το:; καί οχι του σώuατο;>. εlπεν ό
δρ. Ρuμπ ,σον

r

Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

Στi1, ΚορτίΗι ,τ' '.\ιιπέτσο τη:;
'Ιταλίας, σ1'\ϊ1λΟt τό τρίτο, ;ιιιγκο
σμιον σιι,έδριο, γιrι. τη, ιιε) έτη τι,>ν
άχτι,ο6ολιι'ίJ\ έπί τίiJν tώ,των nργα
νισιιι•J\. Μεταξύ τιί!\ αΙ,λι,)\, σ1'Ηtη
τήθη τό προtiληιια τη :; Ι.,άρξΗ•>::: tω
η::: έπί τη:; γη:;. 'Ιδιαιτέρα ;τροσοχή
Ι.δόθη στί:; άνακοινι;JC'ει:; τού ΡύJσου
άκαhημαι'κοίi Όπαρίν, ό όποίο::: εχει
διατυπώσει τi1ν θεωρία τϊ1:; 11λιακης
άχτι,ο6ολίας.
'Η χρονολογία της γε, ,ήσε(ι); της
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Γη: ύποί ογι'Έτι:ιι δτι σι•Ηδη :τρό :τέ,
τε δισε;,ατο.uuι•ρίων έ.τι>,. Κατά η1Υ
αςytεγο
, ,ο, εzει:�' ε:ιο ):'η�·, ο :ι .α�ητης ο προοριωuε,ος δια ;,ατοικιω
του ά\'θρισ:του (Π.'\fστέλί.ετο vαί έ
θερμαί Ητο. Κατά τ11, διάργε,α, τη�
τ11ί;εως τιίJ\ συστατιγω, του στοι
yείω,, τά έί;αεροί,uε,α συστατικά δι
ηθου\'Το :ιρός τη, έ:τιqά,ειω zαl ά
πε.J ευθε.ρυηοΗο, σyηuατίtοΗα: τηΥ
πρωτογο,ο, άτuοσq:αιρα,, ;,αί, ε:ιΗ
τα ά.το uαγράς βροχά:, τούς ώηα
,ού::. Με το, πρίίηο, _ωηα όργα,ι
σuό, συΗδέθησα, ά,αγ;,αίως τα cι•
,ηθέσηρα χηuιzα στο1χεία πού Εύ
ρίσ?'Ο\ΤΟ είς τό :τερι6αλλο, (ύδρογο
' Ο\, α,θραξ, όςυγό,ΟΥ, α�ωΤU\") ;,α
θώς ;,αl τα στερεα γαι άεριώδη, πού
ύπηρ):'α\ επί τη:: έπιq:αΗίας τη, Γης.
'Τποτίθεται ότι αί :τριίηαι Ciί>σαι
uορφαί έΗq:ωισθησα, πρό δύο δι
σε;,οτοuuι•ρ'ι,η iτιίJ,.
,\ι\v.οιιη 1:γιΗ, ί'ηαq-ορύ γαί εί;
τα πcιράuατα του ::\1ίι ) ε.ρ, :ιοί1, εί;
τα 1953, t;,ι εισε εί� i,α ιιπαΗό,ι
στοιyεϊα άρχεγο,οι άτuοσq,αιρας ;,αl
δια ,α άΗι.δτ1uιουργηση TTJ\ ηραστίω
;τη'{ην έΗργΕίας τiί>, θυ�) i Gn έηί
ηι: της fποχης, lξψοηισε πρός τό
uπαJ,1 ο,ι σπι,θηρας ;τροκu λοιιuέ.,ους
ιl:rό 11)ε.;,τριγίις εκ;,ε,ιίJσεις έξη\'Τα
yι)ιάδο, βοJτ. JΊ-Ιε fι...,-τίηξί, του δ ε
πίστωσε ότι ε[yω σyηuατισθτι διά
ιίJσΕι:
σι" θέ.σεως :τοl ι αί όργο,ιΥαί
συστατι;,α :τοωηι, iίi, ιαl βοσιιiίJΥ
στοιχείω, τη� tωηc.
Τά ύποδi ητι;,ο αύτu πε,ράμuτrι,
;,αί α))α ----{J:tOU έχρησιμοπο,iιΟη )'(.(L
ή ήφαιστειακη έ,ι\ργεια- ιί.,ωωρά
γου,, είς τu :τι.αίσια τοϊ, δm ατού, uί
μία, ι':τιτάχt'\'σι, τοϊ, χρονου εί; όΙί
γα; <JJρα; καί, το εογο, τrι ; δηuιοι Q
γίαc :τού συ,ηλέcθη είς το μΕγα) ο
έργαστηριο, τη; q.,ύσεω: :τρο δ σF
κατομμυρίοη ετιίη

?Ιfέ τό διαστηuόπλοιο �Δί υuοι 10}>
:τού έ!:.ετοξεύθη σέ τριήιιερη :ιτησι
(19 - 21 'Ιουλίου), ι'πέτιιχαν:
α) ·-Εκαuα" 43 φορές τόν γυρο
τη� Γη� γαι διήη•σα, ι.200.000 ιιίλ
j ια, .uέ ταχύτητα 2 .16-i χιλιόμετρα
Τη\' ωρα.
β) Κατι:)ρθωσα, ,ά συ,α\Τ11σου\'
τό διαcτηuόπλοιο, «'Ειτ�ί,α 10�, πού
ε!χε, �ΥΤοt;ειιηη 100 ).επτά προηγου
μέΗος.
γ) Κατιί�ρθωσα, ,ά σι•, α γτήσοιιν
τό διαστηuόπλοιιη «Έι'τtί,α », τό
ό:τοίο, εί,ρίσητο άπό ητραu11,ου Υαί
:τλέον cτο Διάστηιια, σε ϋψος 3 6
y Ι,ιοιι{ τρι,)\' άπο τ11, ι>rι<rά,ειω της
Γης, γαί \α κάιιου, παραλληλη πτη
σι.
δ) 'Ο Κολλι,c, έι;ηρτηuέ,οc; άπό,
τn "Δίδι•uοι 10, uε < όuφαλιον λιΪ>
ρο, · μήκους 15 μετρω,, έπραγματο
:ιοίησε πΕ-ρίιrιατο στο Διάστημα, διαριεία; 2 ) f;τΤιίJ\ της ωρας.
ε) Κατα τη, διάρκΗα του περιπά
του στό Κε,ό,, ό ΚόλλιΥς μπόρεσε
,α ;τροσΕ-γγίση το bι<ωτημοπλοιον
< 'Ειτζίυι >· γαί ,α άποσπάση μιά
σι ισ:ιευη ά,ιyΗύσεως τGJ\ μικροuε
ηωριτων.
'Απίδειξα,, �πομι\Ηι)c;, οτι εί,αι
δυωτη ή έπιθει:Jρησις άγ,ώστω, ά,
τι:ιειuίΗι)ν είς τό Διάστημα, ή διά
σι•Jσις άστρο,αυτCη f:τl .<\ΕΥρου όχή
uα1:ος καί ή έ;,τέ) εσις lργασιiίη ά
-ταρ οιτητων γιίι τ11 , έγΥατάστασι
Βάσεως είς τό
ιάστημα. Τα επι
τεί•γuατα αύτu ιχαρακτηρίσθησα, όJc;
άξιο) ογο ;:βημu» πρός την Σε)ή,η.
Το lπόμε,ο, έπίηυγ.μα i'Ίταν ή θ{
rιc; είς τροχιαν περί τη, Σf. λή,η,
ι,ό; φωτογραq-ιΥοίι δορυφόρου, τoi"r
qΛού\U Ορμπιτερ , ό όποϊος μι;τ{
δωσι; ί,διαcι έ.ρουσεc φωτογραqίες
των σχεδιutοιιi,ω, πεδίι,J1 προσι;δα
<f ίσΗσ:: είς τη, Σti.,;,η.

ΒΗΜΑ
ΠΡΟΙ ΤΗΜ ΙΕΑΗΗΗ

ΙΕλΗΜΙΑΚΑ
ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ

Τά σημuηι;,ιίnε()α ίc'ω; τιί>ρα έ:ιι
τεύγματα στο, τομέα τGJν διαστηuι
'i'ώ\ έρει"Ι iίη ·ιατ ,1γuγο, οί 'Α uερι
γα,οί ά.στρο,αυτuι TC�n Γιιηγ;, ;,uι
Μάι;,ε) Κυι ι ι,;.

Τό πρωτο τuξίδι ά,θρι;Jπου Fίς
τη, Σ εΙ.ή,η fχΗ προγραμμuτισθη
γιά τό 1970, άίιίι Ε[,uι iίυν f'\δε
yοuε,ο, ,ά γί,η ;,αί ,ισρίτερu.
Tu :τροηγούμεΗ1 ταξίδιu ησu'\
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ΧΡΟΝΙΚΑ

φαηα.στικά. Τό πρiίηο «ταξ�δυ, αi1τοϋ τοϋ ιίδους pγιη ?ιιιό τόν 'Έλλη
να σιrγγραφέα Λουκια,ό άπό τύ. Σ α
μόσα τα, πfρί τιΊ 100 π.Χ. Τό πλοίο
του, με 50 άστροναϊπε :; ε[χr άρπα
γιί άπό ίνα τυφiίηα, ό όποίοc; το
μετέφερf μ{χοι τή, ΣFλή,η. Μετt'
πειτα εγινα, σχετικές προσπάΟειι:;
άπό τόν άστρο,όμο Κέuλεο, τό 1930,
τοϋ δστοίου ή κινητήριος δύΗιμι :; 11τα ν οί «δαίμονfς», τόν Ίσπωό το
μ(Ηγκο Γκο,tάλεc; (1938, κινητήρι
ος δύναμις οί κίικ,οι!) κrιί τό, τρο
μερό Σ υρανό ντε Μστερtεού.κ περί
τό 1830, πού ηταν δ πρiίη()c; δ δποί
ο:; έπρότει,r τήν χρησιuοποίηC'η πυ
ραύλ(Ι)ν.
Tr1 στοιχιία, τι1 δπ()ίΗ fχομεν τύ1ρα ί ' ?Ψιν μ�1c, δηιιιοιιργοίί� βά.σι
, ιιιλ)οντιrι.ι.; προ
μιc; ';t
ιλπιδες για τιc;
i\άcr ισι στην σελή,η ά,θρώπι,1\" προ
κες ζωης στή Σ fλή,η κάθι αλλο Π!J
ρύ. εύ,οίrι.ες θύ. εt,αι. Τό crεγγάρι
ε[ναι στήν πραγματικότητα ιιιι'1 η
οιρή σφαίρα διαμέτρου 2.160 uιλί(Ι)ν,
δηλαδή τό ¼ της γηc;. Εύρίσκrται
είς άπ�στασιν 30.Ο ?Ο uιλίω'._ κα�
7
_ γην uε
περιστρεφεται γυρ(Ι) απο, τη,
ώρ αία, ταχύτητα 2.200 μιλίι,Jν. Τό
στεδίον βαρύτητός του ε[ναι τό J ) G
έκrί,ου τη:; γης, γεγο,ός τό όποί()ν
θι1 διιυκολύ,η πολύ τήν μπαφορύ.ν
βαρι'ων lqοδίι,1ν, άλλά μα:; πείΟιι
iπίσηc; δτι δ crυσικόc; δορυφόροι; της
γηc δεν εχει καθόλου άτuόc;q-αιρα.
Τύ. uεγαλύτι,ρα, διιωc:, προ6λ11μα
τα γιr1 τήν {γκατάστασι καί Π(Η><JF
δάφιcι στήν σελ,1νη ά,θρώπων προ
κύπτουν άπό τί :; τεράστιε:; ιιετα6ολέc;
της θF ρμοκρασίαγ '.\κρι6ωc έπειδ11
,i σελήνη διν εχει άτιιόσφαιρα γιά
νά συγκρατήση την θερμότητα, σι•u
ϋαίνει μιά .άπόλυτο:; σχεbόν ιί.:τώλειιι
θερμότητο::;, ·ιαθώ::; ή σεληνιακi1 ή
ιιέ () α πού κοατεί δί,ο έ6δομά/Ίε:;, ιι�
�α�ί;τει σε· μιά ίξ 'ίσου ιιεγάλη c;ε
ληνιακή , ίικτα.
Ή θεριιοκρασία κατά τήν σε).η
νιακήν μεσηιιδρίαν ύπερδαίνrι τοί,ς
15� βα.θuού::; Κyλσίου, �ηλα.δή ά,�
πτυσσεται θεριιοτης πολυ μεγαλυτε
ρα έχείνης τοϋ '"έοντος ϋδατος. Κα
τά τό μrσο,ύκτιον ;1 θερuοκρασία
μπορεί νά σηιιειιοση :ττι71σιν ιιέχρι
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-160 βαθμού :; Κελσίου, ,ά κατέλ
θη δηλαδή rίc τύ. iπίπιδα, fίc τt1 ό
ποία ύγροποιείται τό φυσικόν άέριο,.
Κατ' άρχή,, πο) ύ τηc; μόδας θά
fl1αι αί διαστηuικαί στοi αί, έ Q uητι
κά κλιιcϊέ:;, {ί1στε ,ά ποοσταηύουν
τό άνθρι:1στι,ο σώμα cίπό τί :; πρά
στιεc μπαδολές τηc ΟερuοκQασίαc;,
μολο,ότι ά Qγότερα πιΟrηω:; θά γί
' η δυνατή ή Υατασe,,ευή Οο)ωτών οί
κηιιrηι,1ν τίmου Ί�σΥιιιώων, τύ. όπυία
θά εχ()υν αίρ κοντίσιον
ΩΡΟΙΚΟΠΙΑ
'Ί'στάρχει σχέσις ιιrτα1;ί, της ήιιf
ροιιη\ίας γεν,ήσεω :; i,όc άνθρύ1που
καί της π\fυματι�η:; χαί Ψ,',χικηc του
,
,
καταστασεω:;;
Τα ωροσκο;ι
α, εl, ιιι
π
κ
έc
προ
cί. Ι
λryψπc; αί ι'ι,οησίε:; η f
χουγ Υάποια βάσι λογική; Ί·Ι <ηΊγ
χρο,η έπστήμη -πού όλοέ,α Υαί πε
ρισσόηρο urλιτά οχι πιύ. τό, ίδιο τόν
ίίνθρωπο, άλλά ιιάλλο, τό περιδά1.
λον του- t.ήτησε ,ά δ<:1ση άπάντηπι
και σ' αύτό τό έρώτημα.
Καί τύ. μέχρι στιγuη:; clποπλiσμα
τα εtναι καταπληκτι rι.ά. ίιο i'1ΙΕ!Ξ,άρ
τητε:; όuά�ε:; iρευνητω,, � ύ. άuερ�
, βριτα\\ικη, δηuοσι
κανι-κη, και uια
ιυσω προσq,ά.τως τά <'ι.τοηλέσιιατα
τιΪJν έ Q Η•,ων τοι•:;, πού έδώ Υαί uε
Qικά χρόνια θά ίm'ήγο\tο μάλλο,
στήν.... cίστρολογία παρά στη, ίατQι
Υi1.
Ή ά.uερικω•ική διιrι..δα !Ξ,εκι,ω,τrις
άπό τή διαπίστωσι οτι :το))ου:; άν
θρώ.ιτου:: δέν τοί,::; παίρ,ει ό ίίπ,ο;
δταν τό κρεδάτι τους δ�, ε[Η1ι τοnυ·
θετηιιέ,ο σύμφι,ηα με ώριC'uέ,η ;ω
τεύθυ, σι, διε!Ξ,ήγα γε ερε,,, ες επί 2 .
uoo ιlσθενων ποί, ,οσηλιύο\tα.ν σέ
ψυχιατριrι.i,:; κλ•,,κί:; τη- !\' έα; 'Τόρ
κης Υαί ιιετύ. ά..τό πέ\tf χρόνια έηα
τικη:; έργα-σία:;, κατέληξι στό σι•μπi
ρασιια δτι οί ψι•χικέ::; ά,(,1uαλίες βρί
σ_κο,ται σε στε,η σχέσι μέ τί::; uετα
δολέ:; τοϋ uαγ,ητικοίί πεδίου. Καί δ
πω; ε[ναι γ,ι,1στό, ή κατάστασις τοϋ
ιιαγ,ητι;ωίί πεδίου προc;διορί'Έται ά
πό την έκό.στοτε θέσι της γης μέσα
στό :τλανητικό σί,στηιια.
'Αλλά άκοuη iντυπωσιcικιί>τερα ί:
πηρξαν τά άποτελέσιιατα της ερευ-

2ί-l

Ι .\ Ι Σ Ο

,α: :τού δ ε�i1γαγε uιιι όuάδα · Αγ
γλι,J\ •:ιατριϊ η στο Σfqqηi.n. Οί
τε) ει•ταίοι uι ι πι,ητιι: τi11 σι•ιι:τf[Η
qορα :ιαι το ιστuοιιο 1
ίc I ηί.ι;ι,,)\
ιlτοuι,η :του ε! ;γ ιι1 ;γrιQ(ι:ιτηοισθi1 ισ:
, π1ει•uατι;ιιίJ; ί,,:οαΗατι�ιτιι . :ιηηιη::α1 στο σνιι:τιρασιιιι οτι η ηιη (.ΙΩ
μη\ία γε\\ήσιω; συ,δεεται ά-τ' ιύ·
θεία: ιιι το Ι>ιιθιιο ιί•ιι ι•ιιι: τοί• ι'ιτυ·
uοι•.
�

....

�

f

ΠΑλΙΝ ΟΙ ΑΓΚΥ λΩΤΟΙ
Γραq:ιιμι στο :τοοηγοί•μι10 τιί•yο:
για το ί αθο: ιίθηΗιι,i1: ιqηιιεοίδο:
,α τιη•τιtη τοι•: ιίγιι•Ι ι•Jτου: σται•
ρου: :του έ μq ω ιC01-τιιι στα ιι γ;ι) 1
δωuιιτιι τοί• '.\Qιίοι• Ι lαγοι• ( μι-γά
ροι• τοί• ιί ρ;γωοί ογοι• Σiηιω,) με
το ;γ τiιρι,ο tuf,iημιι 'Ε1 τιϊι ι,ετιι·
Ε:ι•, ή ιhω iιr ηιιιιyίδιι iδηιιοσιιι•σι ι'ι
1ασ,ιι•η, που τiΊ: r-τηιιε ι'� σι1δρΩ·
ιιητη: ιαι qίι.ο: τοί• "'Ιιισοί" Υ. ΙΙ.
Δ. ΆΗιγΗ,ιcτοι• ( .\uγιστι;ιυ1 ι.ιιί Φο
ροτι;γ11,zο1 Γριιqιίο1, Κρατι,οι• 71,
uι το ι'ι,οί οι•θο πιριι;γυμι101:
1 ) Ί Ι- Σ 6αστι"Ιιι θιι,,ρι ϊτω τι'ι ιί.ο
rιιιοτιρο1 ;ιοι το :τιιο1 παγιοσιιιιη
σί•u(,οί 01 τοi:ι ό:τοίοι• ι'ιγ1οεϊτω iι προ
έ) ει•σι:. Εί: τα: 'Ι1δία: ητο το σί111
l,oiο, τη: ιύτι•χία: ιιιτα τη1 σι"
σ:ιριτι,φ f\\Οιιι, τη: ΙiΞμ,,:. Εί:
ίη\ έ11η1ι,η1 fχει μιταqρασθη Τf
τοαγQ(ιuuη, διοτι f):'ιι σyηuιι τεσσα
ρr,1ν ,ιιι rιi11ίr,ι1 Γ έ1r,Jur1r,11 εί: τψ
βασι I τr,ι1 ιαι πχηuιιτιCο, τr,,ν το
• οί•.
σ;γηuu στιιιο
Το cιρ;γrι οτrιτο, ηί,τ,', σί1ι,ιΊ01 01
δι, ιίιοίσ-ιιτιιι uo10, ιί: τιι: Ί,δί
η:, Κι�ι11 ·ιιιι Μογvοιίι11, r'ιίιιι ,rιί
ιί- ΤΤ]\ ιίο;rιιία ΈιΙαδα. ΆΗι·οωη
ι'ιι.οuη ;ιω ιL< τφ :τψι τοί• Χοιστο
q;οροι• Κοιοul,οι• 'Αuεc·ιιη1 ιιιι Οιι,,
ριίτιιι πιιv,οcuιο1 μι•στηι)ιιι,;,ο, σί•ιι
(ιΙJΪ ΟΙ.
'Ο Σ) ήuι" ιιιτιι τιι: ιί.Ηισ,ιιιμ'ι:
τϊι: Τροία:, rίΗί•οι1 πωιι: QΟΛ:
δια,οσuημFΗ: UE ι'ιγ,ι•ί ιιτΙJί•: στιιι•
ψ,υ: ιαι ίr.τοψιrιCι,uι I ο: το, :τrιγιο
σuιον ιlρ;γιιιο1 σι·u/,οιιπμο, τοι iιi ι
ί1Jτiy1ησε τίι ι.Δγ:ιεία τοϋ 1 'Λρείο1•
Ιlαγοι• - Ίιίοι• ΜFιιιfJψn .
2) Τίι τiρrιτιι τοϊ, ι'ιοθρογριίιr οι•
δι, f!\αι :tO'jU ι Σιrι-rΞ. τiι: Ί:.11.η
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1ιι.η: Μι•θυλογία: τοi• γ1ι,1στοί1 ,ιι1ι
γιιατο: ·, Τί ι'στί ό μάΥ εχ(,)\' (J1()• \'1Ί\'
πτρα.,01•1· καί δί;τοι•\' yιιί τρίποι•Υ γί
γ\fται > άρχαιότατο, σί,,t,ολοl' έπι
Ϊ εγε1 ί•:τό rοί• Σληιιαy λόγφ τη�
σ:τοι•δωοτιιτη: m u(,ολικη: τοι• ση
ιιιισιrι:.
3) Ή ι.ο,�-ιοι•/\άγιιι f ί: τη, άρχιιί
ιι1 Έι.ι.αbιι, iθΗ,ιριίτο πί•μ/,οί.οΥ τη:
σοqία: ;ιιί τη: qQO\ i1,σιι,1:, άq ιιQ<•1ιιf I η ιί: τίι γράμιιατα καί ιιέχρι τ<ΪΙ\'
ιιαθητι Ι(Ϊ!Ι u,1: ):' QόΗ•JΙ' ι'ικό11η .
Ε[1ω γεγο1ό: ότι :τοί λοί iκιι.πη
iεί1θησrιl' ,(1\άρχα ,α κιιί ίfQά cί•μ6ο
λα διιΊ ,ιΊ διιιrιρά!:,οι•1 ι'γκλi1'LΗ1τιι, ι'ι.
,οιιη ,ιιί ι', ό1οιιιηι τοί• χριστιαl'ι
-ιοί• στrιι•ροί•, διιι 1<1 rιιιQ(ιπλα,οί•ν
τοί,:: ί.αοi.1.:: ΥΗ} ,α ά.. ττο�ρίtπ;οι1ν 10!1::
�
;ια,nυ: σιοτου; τι,11 ει: fiαρο: τι,11·
ί αιi!Ι.
Έ:τίση: κιιί ό δικτατι•ιtΙ Μιτιιςii:
ΕJ(ρησιuοποίησt το, διπΙ.οί•1 πΟ,εχι•ν
(.\α(\91•11 •ηοιστιqιψι10, ί•;το if
ρω1· κ&μ6ω1 άρχαιότα-τον Μι Ηυιχι',,·
σί•uf,01ο,
Ισr,,: οί διΥτιιτορι: γιιί οί τί1ρα1,οι τi1: ιί1·θρr,,πύτητu: ΗΙ πισηί,01•\
ιί: τi11 δί11ιιμι1 τιί!Ι ί•πiι τιί�, λrιιϊ1ν
rίοχιιίι,ι1 σι•μ6ύ) ι,ι,, διοτι δic I ε{χιι1
?ί.) ι η, δί11ιιιιι I βάσf ι,ι: , ίι στη(!ι·
χθοίl\.
'Αιιίι ιιιί ιωτα τίι μιιγ1ητ·πμi
'\Η,> ίr;το τiΊ:: <η 1μl,0ΛιΥή:; Ι�ιι.τρεί<ι::: τ(7η
ί αιϊ)\ σίιμ/ιοιιι σι.•1-τύμι,1: ι'π{q f(Η)Ι
τη, γιιτικτοοιι i ι, κιιί :ττ<7�σι, τιϊ�y η•
Qά11ι,ι1 διu ,ίι παι,ιιιμιί,01 11• τιι ίι(!<L
πίιu601.α ικδι·ιηταί τη: κακη: χρη
πιμοποιi,σιω: τι,11 iιπο τrϊ!\ κιι:τηλιι··
δύΗψί,•
θi \1l•J\ ΤΤ]'\' Πttμυο/ LY.iJΙ
Τ(•Ι\,

ΤΑ «ΙΚΑΘΑΡΙΑ»
Π οίι:ιιιτιιι γιιι τφ Δρχiιστρrι τrϊι\'
ΗίJQ(Ϊ)Ι 'Λγγιι,,, μf τιι ι...ιι,φ•iι. μιι)
ί ιά, τοί1: 'ΜrιiιτΙ: ,. ΕίδιιrΊ., γιr'ι τiιν
/'Jηιι,,σι τΙJii ί:ΙΙJ; ιι ηϊn ησσά (!ι,ι,
Μ-τήτι:, τού Τ;ιίη Λ{\\01, irτι τi,
nι1γ,ρι1τημά του: rί.ξίζΗ :τιι,ισσΔτιψι
ά:το tΙJ\'. .. 'lησοί• !
WΗθεΙ.ε ,ύ ;τη, Υιιθιί,; ι'ξήγησι, ίί
τιιy ά\τιμf·τω:τι.σε τiJΙ σι'�ί ο τιί,ν πο11ριτα, ι7ι1 τιίn 'Η I ι,,μi I ι·ι\ 1 lο).ιτtιιίη,
Ι1χι ϋτι ΙJί Μ--τrιτ1: ri ε ί t () ι•' Π(.111-
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�ματι περισσότερο άιτό τόν Ίηcοίi,
άλλι'ι ϋτι τούς ι'ι π ο δ ί δ ε τ α ι πε
ρισσότερη προσοχ-iι. ηλαδή, ηθει,ε
νά iκφράση τήν ά δ ι α φ ο ρ ί α τη;
σημερι,ης Ηολαίας γιύ. τόν Χριστια
νισμό.
'Από c'ιφορμή τήν δήλωσι τοί, ΤζιίΗ
Λέννον ξεσηκώθηκε στήν 'Αμερική
ενα κ-μα όργης. Ό μό,ο; ύ:τοστη
ριικτής των, τούλάχιστον μετα!Ξ,ύ τιίη•
κληρικών, φαίνεται ,ύ. εlναι ό 'Αγ
γλικανός έπίσκοπος τοίί Μό,τρειιλ,
σε6. Κέ, νεθ Μίwι Γκουάιρ. «El,αι
γεγονός, εlιτε, δτι ό κόσμος i,δια(f'F
ρεται γιιΊ. τούς «Μστήτλς» ιτερισcότr
ρο άιτό τόν Ίησοίi. Μφτως ομως ό
Ίησοίίς καί σέ<�σφυγμομέτρηση κοι
νής γνώμης» ιτού εγινε έιτί των ήι..ε
ρι,}ν του, δεν ηλθε δεύτερος μετιΊ.
τόν Βαρα66ϋ.;». 'Όταν δέ τό, ρι�τη
σιιν ίiν θύ. επρειτε νύ. άιταγορευΟοίrν
οί «Μπήτλς» άπό τό ραδιόφ,n ο, εf
ιτε: «Μή με ιταρεξηγήσετε, άλλίι ιτά,
τοτε θά. ηθελα νύ. ίδω f\α ψαλ.uό ΗΊ.
ψάλλεται ιτάΗ•> στήν uουσική τοίi
«Μάιικλ» μιας άιτό τίς iιτιη•χίε; τω\».
'Η τελευταία δήλωσις τοί• σεt\α
σμιωτάτο,• i!ρχεται ,ύ. δικαιιi)ση τόν
δυχό μας ιτρωτοστρεσΜηρον Γεώργ.
Ηυρουνάκην, γιύ. τi1ν ιτρογε,έσηρη
πρωτουο,,λία του νύ. ζηη',ση άιτό τούς
μοντέρ, ους συνθέτες Χατt δάκη κιιί
Θεαδωράικη ,μιά. ,έα Ε"ΚD(λψιαστική
λειτουργία.
ΕΝΩΤΙΚΕΙ KINHIEII
Στό

Ροζάριο
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σ,,,έπραξα, γιύ. :τριiιτη q οριΊ. σέ ίε
ροηλεστία Όρθόδο!Ξ,οι, Καθολικοί
κιιί
ιιφαρηιροuε,οι Υληρικοί. 'Η
λε τουργίιι εγινε σέ πλατεία.
-Στήν �ασιλιΙJ'ή τοί• Ά γίου Πέ
τρου ιτροσε1•χ(1Οηκω ιί.πό κοι νοίί ό
ΙΤ άιτας ΙΤ ιιί•λος 6ος ι.ιιί ό ιί.ρχιεπί
σκοιτος τοίi Κrητέρμιτο,,ρ,•, δόκτωρ
Μάικελ Ρcιμσω η. Κrιτοπι, ίιιτέγρα
ψαν άιτόιrιισιν σ1•Ηργασίας γιύ. τήν
προσiγγισι τι7η δύο Έκκ) ησιιίΗ.
-Στό πιη επιστ Ίι• ο τοί, Ά γίου
Φραγκίσκο1 1 άιτειrιισίσθη ή διε!;αγω
γή διαλόγο,, ΚαΟολικιίη - 'Εt\ραί
ω,.
-Στην Άιιερική γεΗΥύ. προχω
ρεί ή «Κίνηcις διαλόγων στό σαλό
,•ι». 'Ήδη uετέχουν ΌρΟυδοξοι, Κα
θολικοί 1-.αί Ι I ροηστά,τες.
ΠΑΓΚΟΙΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΙΙl

Άι.ερικα,ός
'Αρεοπαγίτης
Ό
Πιί)λ Πέκ, μ1λιiηπις σr δείιτ,ο τοίί
πιι\Επιστηuίου της Καλιcrορ,ίας, ιτρο
it\λεψε τόν σχηιιατισμό ιταγκοσuίου
κυt\ερ, ήσεως, ή όποία Ού. συ,έδΗ οι ι�ι•ς κα,·ο. ,rς , oλα τα. ��θν� στους
. 'δ
.
,
uo,, χω τα!;Η,�ς. Αυτυ,
είιτε, θα. συu
δη Η•Ιρίτερα άιτό ϋσο τό όνειρεύο1τω
ιτολλοί, γιατί εf,αι ή uό,η ίκλογή
πλήν τοίί ι'ιτομικοίi ι'ιcrανισιιοί•.., Αλ
λη λογική iΥλογή δέ, ίιπάρχει, εfπε.
Κιιί ιτροσέθεσε: «Ί-Ι ιταγκόσμ α κυ
t\έρ,ησις δέ, ε{Ηιι πιιΊ. i',α σύνθηuα,
άλλα μιύ. :τροσεχής πραγματικότης,>O ΧΡΟ 1OΓΡΑΦΟΣ

Πισπ1Ίω σ' ενα ίδανικό ;τοί, άπλ(:η,εται και είσδί•ει στ11 γη, το
ίδανικό τού Παραδείσου. εν είναι πλάσμα φαντασία::;, αλλά τελικ11
Πραγματικότψ;, δ:του δλα τά :τράγματα εχουν η'-Jν "Ύ'παρξί τους και
δπου πίνουν έπιτακτικά. Πιστεί•ω δτι αυτό τό δραμα τοϋ Παραδείσου
ενυπάρχει στο ηλιuφ(ο::;, στ11ν πράσινη χ λόη, το κί•λημα τοϋ ποτα
μιοί', η1ν :τριίJτη δροσιά τη; ανοιξη;, το γκρίζο δημα του χειμώνα,
η'-Jν καλλον11 τη; άνΟριοπινης μορφή;, και στο δάθο; τη; άνθρώπινης
άγάπη;.
Ραμπιντρανάθ ΤΑΓΚΟΡ
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"Αξέχαστες μορφές

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΑΓΟΣ
Εί; το .. ρ-:ιrιγο'Jμεvο Ι τεσχο;
τ-:ισ Ίλ�σοσ, (σεί. 155) :-:ιφr,
σtεϊ,θη •;τ.ό τό·ι τί-:ί οι ,,Π7.ληέ:;
σ. ιαμ•ιήπt; &ρθρο·ι τοσ πολ•Jτι
μου συ ;εργάτου μ:ι:; χ. •.λ ημ. Ί
ω,:ι.ι•ι!οη , ?:Ψι.,μρ6με'ΙΟ Ι στ"ΥΊ 'I θ•J
μφΎj έvό::; μεγάλου- τ?.πεt•ιοσ & ι
θρώτ.-:ι·J, πο�:, τό•ι εΙχ:ι:v γιωρίσει
Χ7.� -:6 ι θ'Jμeι tj ι::J � hi 17.'):Ξ μέ
'Υ.γ7.Τ..Υι Υ.7.ί μz �7.θJ-:'ΖτΎj Ξ.Χ,(
μηση τ.ο) j οί ?:ϊ.ό τού; τ:.ρεσο'Jτεpvυ: yι) cυ: -:ι:.,j ..,[) �-Joij .
zρ6 ίιΧ ,Υ., Τ,.Ο τ6-:ε ΠΟU εγκ.7.τέλει
ψε τ)·J'Ι γήινο -ι.6•ψο. 7 Ητι:ι.ι ό
Στ.υρίοι,)'ι Κiγο:. «'Έη Gψψο
ϊ.?.ιοί τη; γ-71 ;», τόι εtχε ό•ιομi
σεt δ σ.εψvησ-:ο:; συ ιεργiτη;
μ,:ι.::; Ίω. Β?.σι)η::;, γρiφοιτ?.ς
γι' α•"';τό·ι σ-:ό ,:ι;-::' σ.pιθ. 12 τεσχος
τοσ ΙΛΙΣΟϊ (σελ. 290 ετους
195 ) .
"'Αρθρι:ι. z7.:_ ΙJϊ.οθ7(Ι.ε; -:-:ιυ Στ.:.
Νσγου σ.ηοημοσιε•'ιση�.ε στi ύπ'
α.ριΟ. 12 z,:ι.ί 13 τε•Jχη τοσ ΙΛΙ
ΣΟϊ, έτG)·ι 195 z,:ι.ί 1939.
'λv-:ι.οημοσιε•'ιομε ,ι;ψ:ι. εοG)
σ.;:ό τό τ.εριοοιzό ,Πυθ-:ι.γ6ρ-:ι.ς
-1 •ιt{) μω•ι» (τευχο; 11 σελ. �::> l
ετους 1933) 3σ?. μέ ) ίγι:ι. λ6γt-:ι. τ.ολί χ z-:ι.ί z-:ι.τiι λη). -:ι. εΙπε
στ·i(Ι μ·ι·ήμη του - πpίΥ 33 &zpt6G)ς χρ6·ιι-:ι. - εv-:ι.::; ?.λλο; προσφι
λής &είμvφτο;, δ Διοι. Δ. Δt7-

μ,:ι.vτ6πουλο::;, -:οι δποϊοy ε�ί�ης
θυμοϋ ια� με α�α.πη κα.l, με εκ
τψηση οι τ.ρ:οσου-:εροι ψιλοι του
Ι \.ΕCΠ:
'· l\ιιι ί, 'J f I ιο: δυFι T!j\ !•JIJΙJ ,Ο\ Ι j-\ιισιΙ Fί•Η>>.

'Αστr]p πρι;ηου μεγέθους, δ
Στ.υρ. }{-zγο::;, c;ηφ-:ι.νίσΟη α.πό
τό Τεκ-:οιιΎ.ό·ι στερέωμα, Υ.7.θ' YJ 'I
στιyμ:r1 ·ι 5.πηjγ7ζε τήν μεγσ.λu
τέρ-:ι ι c1.1;τoij c1.ί.γ) ηι Y.7.l ε�:ιρίσκε
το ει; το ζειίθ τη; πιευμ-:ι.τι κη;
,ου ε,)3ηλJJσεω;.
lΙ_'υz+ι cςε)ιγμέιη, σ.z.τιvο6οJ ουσ'l. τό ΦG)::; cι•1τ·rι ; Υ.cι.ι εύερ
γετιΥ.G):; cπηpε-iζουσ'l. πiiσα.Υ 17.Υ
θpωπί ιη·ι :ιπ6στc1.σιν, fιτις θά
ε•;ρίσΥ.ετο ειτό; -;-rις, α.κτί·ιος τη;,.
3) ω; &προσοοzrιτω; εyκσ.τέλει
ψε τόΥ γήινον τοστον Κ6σμοv, διά
ν?:ι. πο) ιτογp7.:pηθiι, τίς οΙδεν εις
τ.οi-:ι.ς πιευμ-:ι.τιzωτέρ-Χς σψ7.ίpσ.ς.
Κσ.ρδί-Χ, ει fι Πίi'1'7. ύπ6στ,χσις
1
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εϋρισκε θέσιν, επαυσε σφύζουσα
τόν ρυθμόν της ζωης. Και ήτενί
σ-χμεν τουτον εχοντα. τήν νεκρι
κήν άκαμψία.ν, τόν πάντοτε καμ
πτόμενον πρό της άνθρωπίνης δυ
στυχίας.
Καί έστερήθη του λόγου, ό
ζήσα.ς έν τφ Λόγφ.
Και έσ6έσθη Πυρσός, εγκατα.
λείψα.ς άσ6εστον πνευματικήν αϊ
γλην.
Κα.ί ετάφη είς τούς κόλπους
της Γης, ό άποδημήσα.ς εκ της
Γης.
Καί άπέθα.νεν εν τψ σώμα.τι,
διά νά ζήσΎJ εν τψ πνεύμα.τι.
Καί κατηλθεν είς τόν "Λδην,
διά νά άνέλθΎJ , τίς οίοε που. 'Λλλ'
ύπάρχει " δης δι' αύτόν;
Ποίος Έρμης θά είναι ό πομ
πός της ψυχής του, άφου αύτός
ήτο ό όδηγός των ψυχών; Ποίος
Διόνυσος θέλει τόν μεταφέρει
εις τό Κράτος των άθα.νά.των;
Ποίος Διδάσκαλος θέλει τόν άντι-
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κα.τα.στήσει; Έκ τίνος εύγενους
μετάλλου θά συνίσταται τό κι6ιί)
τιον, τό όποίον δέον νά. διαφuλά
ζΎJ άλι!)6ητον τήν καpδία.ν του;
Ποίο; ρα.ψφοός θέλει συνθέσει
παιiνα.ς ά.ντί νεκρικG)ν ώδιi)ν οι'
α.'Jτόν; Διότι δ � άγος δεν άπέθα
νεν, ά.λλ' ά:r.λίίJ;;, ει; έποχήν, κα.θ'
ην έτελου,;το τό πάλαι τά Μεγά
λα. 'Ελευσίνια. Μυστήρια., ·ητήσα.το
αυξησιν Φωτός, κα.ί του εδόθη.
Έν τ'Ώ Γ'Ώ 'λνώτερον Τεκτονι
κόν 'Εργαστήριον δεν ύπηρχε δι'
αύτόν' καί μετέστη ουτος εκεί εν
θα λειτουργεί τοιουτον. Μετέστη
ει; τό Κρά.τr,; του ..lικεφάλου
'λετου' μετέστη εκεί ενθα. τά πάν
τ'Χ μετοuσιουνται ει; τό ευγενές
μέταλλον του πνευματικου χρu
σου· μετέστη ϊνα τύχΎJ α.ύξήσεως
Φωτός είς τό Έργα.στήριον ε
κείνο, δπερ συνεδριάζz•. πάντο
τε ύπό τό ζενίθ.
Τόν γηινον τά.φον τοιούτου
Μυστα.γωγου, α; σκιά.ζΎJ έσαεί ή
πνευματική 'λ κιχκία.

•
l\H τ1Ίν ισχύν τη::; Οελ11σεως ό ανΟuωπος άλλάζει τον έαυτό του.
l\Ιέ τ11ν ισχίJν ηϊς αγάπη::; ό ανΟρωπος αλλάtει τοί,:::; αλλου:::;.
l\E ηΊν ίσχύν ηϊς σκέψεω:::; ό ανθρωπος αλλάtει τον κόσμο.
ΚΟl\ΙΦΟΤΚΙΟΣ
Άρετ11 καν Ού.νη τις ουκ απόλλυται· πας δ τ' επl γης και ύπό γης
χρυσός άρετης ουκ άντάξιος.

ΠΛΑΤΩΝ

Τά μέν δριμέα καί. πικρά ώφέλ ιμα, τα δέ γλυκέα tiλα6ερά.

ΠΤΘΑΓΟΡΑΣ

1966

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ
Τα Γραq rίιι τοί• Ίίιc-οί• , ραγιιτσιηίοι• 6, ΙΤ. 1221, Ili.. Κλαι•
θuι7ηο:, r1,αι ά,οιi'τα ί'άθr \ει'ίrοα
i'<M ] Ιαψ1σ:ιrι•η 11 - 1 χu.ι χά{)ε
uορασχε1•η 7 - 8 ιι,μ.
E;\1R..\ Σ;\ΙΑΤΑ μίc ταχ. i:τιταγi1ν
εi: τφ IΗΗ•θι•,σl\: Κι,)στηΥ ΛΙriισ
σι1ρυ:το1•iο,. ραγ11τσιηίο1• ti, 'Αθ11Ηι:, 122 . 'Α:τοστοi.ιιί uι τρα:τι�ιτι
i'ιι: i:τιτιι;•ίι: η ιντοι.α:, uά: δι•σ:ιο
ί ιί101•,. 11 άΗ1γQιιqrτι1ι χιιθαι_ιύ. το
ό, �ω;η;τι:η�•ιιο, χι�ί 11 διεί•θι·� σι:
,
το α:τυ
τοι• α:τοστοι ιι,,:. Ιlισι,, α:το
i'Οιψιι τη: έτιτιιγη: ,11 γQάqιτιιι
λαχι•,Ηi'U & ίυγο: ά:τοστοι ή: τι7η
χQηuάτι,J\.
ΕΙΣ ΟΣ()Τ_ �,διιιqίQοnω Ιf'ι
(J\'U;:t/.η(_)(ιJOOI'\ τψ OHl)U\ ί•:τε,-()ι•μί
'
�ΟUf' ίηι η τιιιη TOU(1)\ :t!1Qf ,.{Jo, T(•J\'
ίτι7J\ εlΗ1ι 30 δρχ. Τιμη ηί,χοι•:
δρχ. ] 0. \f\ ί•:tαQχΟΙ'\ UψΟΗ•ψΕ \!1
ηί7η Χο 1, :1, -1, .;, ι,, , 10, 11,
1:!, J 3, 2:ί, 2�. 3.1, οί;η τυuοι 19:-ιϊ
χαί 196�.
ΚΤΠΡΟ Σ: '.\, τι:τι,ίισι,,πο: τοί•
''Jί.ιc-οί• δι' lιi.υi'Ϊ.ηQυ,- τη, Κίmρο,
«Ηι6ίιο:τωι είο, '.\yτι,J\. Στι•ι ια,οί•
Λιuισο: - Κ ί•:τοο: .
ΧΩΡΙΣ \ΙΕΤΘ�i'2\'2:ΕΙΣ. Τεί,y η
τιι &:τοίu ιί...·η στιιι ησι11 στοίι: i'<ιτι,,
τi ρι,, σι•,δροuητα: uιι:, i:τεστράqη
σ,ι\' ιi:το το Tι1z1·δQOUE ί<η 1-<f τη,
σηuείι,,σ" uπ,;,χησε iι «ίι•:,ι,,στο: .
Πιιριιi'ιι ί υί•1ιιιι ί,σοι τοι•: γ,ι,,,._,ί:01•1
ιί-�ε ,ιι του: Fί δο�οι11σο1•, tιτε νι'1
, , ιυθιιιι: τιι: διΗ•
μιι: δωσι,ν, ιι:τ
Οί11 σιι: τ<•J\.

="

.\ΘΗΧΩ:-,;

'.\Υτ. Κι1ητιi'ο:τυ1 ι.ι,:, Φιι ιιδtι
ιιείο: .!, Στ. Λιn•u:τεQη:, "ElιQO\'
'17, \. Σ\Ιοτσrηίτη:, · \Qιστοηί ο1 :
40, Γιοί. LΤΕ!(ιι,ίδυ1, Κ1•11>Εtη: 100,
.\γγ. Βι.αrο:, iιιτQο:, \ηuο;,ωJυ1•:
:17, MrJΙQT\ \ηuο:τι,ι,/οι•, '.\Q·ιτίΗ,Ι'
.!Ο, Τα:ιη: Jlrι1ιε1άτο:, Φι,,/. Νίγ(,η
-, 1.
Elf.\PXIΩX :
Ίr,,u.,. Λι•γι,ί•(!U: , Κυι•,τοι•Qιι:ηου

2:'>, Θεc- \Ι:ιη, ::--ι:ι. Ριγ;ω:,
ι ια,οί• 23, Θrσ/,ίi'η.

Αίμι

_Ε ΚΟ_:\1QΤΣ
ΦΩΤΕΙ Χ ΟΤΕΡ ΟΤΣ
ικηγόρο:, 'Λθη,αι.
Ί..\ιι01•τάρη:,
Ί. Βιισιλιιyο:τοι•J.ο:, Πάτραι,
ΗΙΗΛΙ.\ ΠΟΤ λΑRΑΜΕ:
Χρ. �. Σοί.οιιι•!νίδη : Σ μιορ,αΊκά
Σηufιωιιιιτιι, Άθ11,ιι 19G6.
:\tι1ρ1ιι: Κ. Δέ'δε: Ά:r.ό τi1 t<,)i1 και
τι1 :ταριιμί,θια τι7!ν Ί,διάΗ•)\' τη;
Β. 'Λ.uερικi1:, Άθ11\'!ι 1961,.
Κ,,,,. Ν. ΤQιιιηιιqί1ιί ο1•: ' Επί τού
0001• Λrω: , Μf)rτη 196f;.
.\Fqτιρη Ρ11qτυ:το1•λο1• : Κάτι άπύ
ηι, '.\μερικη, Βολο: 19Ιifi.
Ί. Χιιτtη/ιηι.01•: r, (ΙJΙ)ισf 11\'Ορωπε
ΤΙJ\ uείCοΗι iιιι•το σο1•, '.\θη,·ιιι
1 'Jfίfί,
ΚιιηQίΗ1: Ί. Κιι·/οί,ρη: θάΗιτο:
'.\Ηι.στιισι:, '.\θijΗ1ι 1963.
Γf{ι)Qγιοι• ' \χ, Βιιli<ι(!fΤΟΙ• : 'Ιωάν
,η: Κ,,,iFττη:, '.\Οi1Η1ι 19Gfi.
'.\ιι!Ξ.. Χ. Μιιμuο'!οί,)01•: Ίf !Ξ.Ε\ΙΤΕΙ<'ι
i'ιιι το bηιιοτιi'υ τρι1γοί,δι, '.\Οη
,ω J'HιG.
-κιί c:,
\ίσ:τοl\α: Jroι ι•rρο, ίδοι• :
f:r.υι11uι1τι1 J. ΕΥδοσι: , Δι,,δίί'UΤΙι
'Ώριι, , J 9f,G.
Δηu, Τ. Άμ:τει.ίi : Άνί•πιιρκτη ή
ί-ιΕη', ' \1Ji1 ,ι1ι 19ι;r;.
'Έ:ι.δοση
ΓffQιυδιi'iJ
,Πιιρυι•σίε: ,
' fΎH7", Κιιιωωί
Γι,ι1uμιιτι,JΙ :ιιιι f
vι ι !Ηιιi, Ηω ο:.
�1ιηι:,ιη Ιfvιιτσ'i'Η: 'J[ ιΪγιηη γρι1μ
u1 1. Ι\ι11γ11uιιτιι), Ιlιιτι_ιrι 1:ιι,ι;,
ΠΕΓ'ΙΟ\ΙΚ.\
'() Κυσμο: τiΊ: Ψηi1 :, Ίfπfιvω
Τι/η 'l:rτίιι, ΙlιιωΟφιιιιι, ]Jυ.fί'Ιί,,
(-)ψι/ι:ιιι Χ ψJ\ι;,ο, Κ (ιι·/υ: (Λιηδί
\ΙJΙ), Έ//Ιtισιιιστιi'<J Ιlψ,l,ι.ήμιιτu,
·ο Φ,•σιι,ιιιτ(!η:, \F/TlfJ\ ]Jr,ιιi'TO
QFίιn• JJ,ι1•uιιτυ,ι: LΙ''ΗQ'/ιισίιι: �7J:l. �φιγ�, Δωδ�χrιτη ·Uρu.
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ΟΗνδρομητής JΙΠΟρεί ...

Ο ΙΛΙΣΟΣ �υκλοφοριί μόνον μεταζυ συvόροun1ων Διέ.κο
ψ1::.. rrι ι κυκλοφορια μι=:σω πε.ριιηέ.ρων καί unυnr ακτορεiων fψn
μεριδu J γιο λογουι, που έ:ιω ιε έ.ξnγnσει σι προπγουμενα
τc ύχn
Αυτό σπμαινε.ι διι βασlζε.ται γιο τnν διαδοσί του αnοκλειστι
κcJ οτουι συ·.ιδροιιπ1 άc. 1 ου
Γ ιά να βοnθr'ωrι αυ1 ον r6ν σκοr10
Ο ΣΥΝΔrΟΜΗΤΗl ΜΠΟΡΕΙ
1 Να δι:..ιξn το nε.ριοδικο σε φίλους του γ,ά '.-α προκί,1\έσn
τc"J .:: διαψέrοv τους ώστι. να εγγραφού,: συνδρο,J'ιτω
Q Νά r γγράψn άλλους συνδρομnτας
nαιρνον rας ο !διος
πρuτο(jου/Ιια I1ολλοί συνδρομnruι υποβάλλονται σ ουτον τον
1':Ο""Ο καί γι ... οvτuι πολυrιμοι βοnθοι μας
3. Νά <'nτnση την δωρεαv uποστολn ενος τευχους - δείγμα
10c: ο οπο,ον γνωσrο iΊ φίλον rou Θελει, σ οσους νομίζει πώς
Sa 1::..ιχ1.1v ενό•αφfpον Τούτο rσ τελευταιο μεσον ειναι και το
ευκο.\ωτερο
Το naρov τευχος ειναι το προτελευταιο του ετους Το τε
Βαδιζοντας, λοι
1' ευταιο Cu κυκ '.οφορr'Ίσn μετα δυο μnνας
πον πρc ς τό 196 7 το Ι 2ον απο τriς εκδοσεως τοϋ I Λ I ΣΟΥ πρεπει
ΑΠΟ 1 ΩΡΑ να κινnθούμε για τnν αναπτυξι του, με τnν εγγρα
φn νεων συνδρομnτων
Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ
-Να εγγραψn rΊ να προτεινn vεους συνδρομnτας και για το
τ,Jε ον L τοc, 1' αι ι;.uτc είναι προτιμοτερο

Γιαtί ΑΥΡΙΟ
.,
καί οχι
ΣΗΜΕΡΑ;
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ΟΜΒΡΕΛΛΕΣ
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ
ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ
ΑΙΟΛΟΥ

70

Τηλ,

312.322

ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ

115

Τηλ.

831.768

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

289

Τ η ι.

968.467

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

