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ΕΛΛΑΣ καi ΑΣΙΑ 

ΕΥ Α Γ Γ Ε Λ ΟΥ Π. Φ Ω Τ I Α Δ ΟΥ 

Έπιτ{μου Διευθυντοϋ Έθν. Βιβλιοθήκης 

Ή ίδτορία δεν έπαναλαμβά
νεται. Εiι;: την iδτορίαν δεν ε
:χομεν όμοιότnται;:. 'Αλλ' άπαν
τωμεν άναλογίαι;:. Καi τοϋτο, 
δηωι;: έηίδn<;: το δη ό ανθρωηοι;: 
ε:χει μεν ύπόδτρωμα τον λαβύ
ρινθον των όρμων καi των όρ
μεμφύτων καi των 5υναι6θnμά
των, άλλ' εΙναι φορευι;: καi τοϋ 
«Λόγου» -τfiι;: κυρίας: ταύτnι;: 
εiδοηοιοϋ διαφορδι;: τοϋ άνθρώ
ηου άπο τον ύπόλοmοv εμβιοv 
κόδμοv- μαι;: όδnγοϋv, ώι;: καi 

ή μέχρι τουδε έκ τοϋ άνθρωη1-
vου βίου μακρα έ1mειρία, εiι;: 
το 5υμπέρα5μα, δη ή ίδτορία 
δ1δά6κε1 μόνον δδουι;: θέλουν 
να διδαχθοϋν. Καi ό πολιηκοι;: 
-ο:χι βεβαίως: ό 5υνήθnι;: τύποι;:
τοϋ ποληευομένου-, ό ποληι-
και;: ό αξιοι;: τοϋ όνόματοι;:, οπωι;:
καi ό αξιοι;: πνευμαm<:οι;: ταγός:,
δύνατω να κnρύξ�;ι προς: τον
λαόν: «Γνωρί[ω άπο που ερχε-
601, γνωρί(ω αρα που πnγαί
vε1ι;:». Λαοι;: χωρiι;: iδτορίαv, χω-



2()2 Ι.\Ι�Ο� 1967 

ρiς μό \16τα γοημοποωuμέ� η\· 
εiς δ1δο\μοτο ί6τοpίΩ\. ε1\ 01 
.λαος ,ωρις πυξίδα. Ή λώρο 
μας οι\ ο\ ή1'.ε1 εύτuχιίις εiς 
τη\' 1'.ΟΤΩ\ορία\ αύτή\. καί, ά
κρ1βίίJς, πρεπε� \ α τρέιιοψε\ 
μήπως \ ί \ n 1'.Οποτε του ιο δι 
ελ \ειψΙ\ 11\ nτόριιJ\ 6Upμέτρω\ 
Προς η'\\. έλλη\ 11'.\1\' 16ΤΟ{Η1'.11\' 
παράδο6ι\. ' \ \ ί1πάρχιι εiς 
τυγ ΚΟΟ\ΙΟ\ ί6τορία (όπ \ουτος 
εiς θεωρητι1'.ι\γ 1'.Γlι πρακτι1'.1\γ 
διδα,rη κοi εic; θοuμα6ΤCΙ πα
ραδείηωτα εί\ ω ά, ομφ16βητή
τως ίι περίλαμπρος Πε\ τακ16χ1-
λ1ετι\ς 6f.Ipa η έξε \ιό6ομf\'η 
όπυ τοϋ παλωοτάτοu \1ί\ ωος 
καi τω\ παμπα \αίω\' iE.pέuJ\' 
της 6εmiίς Δωδώ\'ης μLλfΗ 
των Τψ06ψάτω\ iψερGJ\, μέ,ρι 
τiίc; Ο\ τιμετωΠΙ6fως Τω\ ιρΙW\' 
αύτοκρατοριω, καi τiϊι; 6υμμε
το,iίς μας εiς τυ επος της �Ic
\ αλογfι5οu της Ρ�'ι\αι\ ας καi 
εiς τον άγωνα της Κορέας, 
ο,ι ώς μ16θοφόρω\ ( δηως εiς 
τι\\· παρο(ά\ην της π�κρίας 
:Κlν ΟU\'εύομεν να παpα6Τrι6(ΙJ
μεν ήμδς αι'ηούς _), άλλ' ι;Jς r1-
γω\'Ι6Τω\ τiίc; <<'Ελ λnν1:κiίς Έ
λεuθερίuς1>, ϋπως πρώτος UJ\ ό
μα6εν ό ΊΙρόδοτοc; το έλλη\ 1-
κiίς προελεύ6εως 6ύνθετον i
δcω5ες της έθν1κiίς κοi πολι
ηκiίς έ λωθε.ρίος. « τ Ω ! ! ίι Έλ
λιΊι; -γράφει tπιφανης καi φι
λέλλn\ παλωος Γάλλος άρχαι
ο\όχο<,- δεν εχο βεβαίω<, με
τανοή6Ε.Ι γpάψαυα τrl\ ]lΕ.γά\η\ 
ιης έποποιίcη καi μοχθή6α6α 
εiς έξε.(ιρεωγ του ιΕ.λεuταίοu 
δρθρου πί6τεως της τέχνηc; i
κείνης, ίι όποία έξα6ψαλί(ει πε
ρ1φα, iί θέ61v εiς τον κό6μο, ... 

\Ιειή το F\ \ ψ ϊ,ει\ κοi έγ i.'ρ
\ W 1'.ΟΤέλΕΙ\, μετcι δη.\0�1\ ΤΙ\\' 
θεωf)ΩΤΙ1'.r\\ hαl προκ11κην μα
θηυl\ ι' διδαξογ oi 'Έλληγει;; 
1'.01 τους ll \ \ους \ ή μετέχουν 
της δ1δα61ω\iας τούτης». 

Τος f\εψ \1ώδε1ς έμπνεύ6ε�ς 
τrις 1ί Έ \,\ός:, π \ι\γ τιίJγ μεγ_ο
\ω\ ποιητω, καi hO \λιτεχvωγ 
τnς, όφεί\ει καi εiς τους i6το
pι1'.ούς τnς, τους yό!no_c. το�
τοuς 1'.cιi μη cιλοφuεις επ16τη
μο\ Ο<� κcιi πcιτριώτος. ---; "και
όφείλει εiς cιύτοί1ς, κατ I60V 
λόγο\ προς τους ολ \ouc: μεγά
λους ηωδεuτάι; της, τυ πλέον 
cΊξιοΟαύμcι6τον μέ6Ο\ τί'ίς Π\'Ε;Ι
ματικiίς hαi rιθικί'ίς διοπ\ά6εως 
τnc· hαι ιiίς θέ6εως τfίς ά6u(n-

� � , ' . ' ,τ{ηως οε6Πο(οuωις c:ις τιιv πα-ι; 
hό6μ10, ί6rορία\'. Kai ό 'Όμη
ρο<:,, iιπορικος κατ' ϊδιον τρό
ΠΟ\ καi πrG> rος κήρυξ τnς ήθι
κiίς ι' θ\ 11'.fίς και ηοληικiίς rνό-, 

' ' 'fl ιnτοι� τGJ\ Έλλή\ ων, κω ο -
ρόδοτόc; hαι δ θοιιhυδίδης και 
ό Πλοίηαρχος :και οί μαUηταi 
και οί διάδοχοί Τω\ i·5φυρηλά
τn6cιν ιό i λλη\ lh()\ κλ[ος και 
ΤΙ\\ ολn, ί-λλn\ ικι\\' ψUΧΠ\. 
Χάριι; :καi είς cιιΊτούς, κοi καια 
μ[γι6ΤΟ\' llCρoς, ΤΟ rλλnVIKO\' 
ίδείί.ιδα; tJJ()ί60n ι'-κωδ1κοπ01ήθη 
καl Lτελειώθn και πpο6ηpμό-
6θη :rτλ{ιρως nruc: τι\v άvθρωπί
\ Η\ π, ευμαπκιιν άνόπτuξιν. 
Καl c'1πέ βη ή iότορία των Έλ
λή\ ω\ ιο ηαγκό5μ1οv μέ6ον 
τfίς παιδι ίας κcιl δωηλό6εως 
ιω\ CΙ\ θρώπων. Kal εic; τα τα
πε1vόπρα 6Χολεϊα τiίr; ύφη
λίοu, εi( οίαvδήποτε της γης 
γω\•l(ΙV, ι'.ίγνω6ΤΟV εiς τον Ή
ρόδοτοv :καl τον θοuκυδίδηv, 
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εΙvαι γνιίJριμα τΟ όνόματα τοϋ 
'Αχιλλέως, τοϋ Σόλωνος;, τοϋ 
Θε1116τοκλέουι:;, τοϋ , Αλεξάν
δρου καi εφεραν μέχρι [WV ά
πωιάτων όρίων τοϋ πλανήτου 
η\ν μεγάλην δόξαν τiίς μικρας 
Έλλάδος. 

Ί -Ι έλληνικι\ ί6τορία ώς 6ύν
ολον πορου6ιάζει εiς τα βλέιι
ματα τοϋ πολιτι6μένου κό6μου 
λαον προνομιοϋχον, άγωνιζό
μενον όλονεν να κατακτή6Ι:ι το 
πλiίρες κοi το τέλειον δια της 
διαρκοϋς έπψελείας των ήθι
κων, πνευματικών κοi ύλικων 
παραγόντων, δια τiίς έντατικiίς 
πpο6ηλώ6εως εiς την έπίλυ6ιν 
των προβλημάτων τοϋ άνθρώ
που, δια τfίς Πp06Πελά6εως είς 
το <<γνωθι 6αυτόν», είι:; το <<μέ
τρον αpι6τον», είς το «μηδεν 
αγαν», εiς το «αρχειν τε καi 
αρχε6θαι μετα δίκης» . 

, λλ' ας ϊδωμεν όλίγα άπο 
τα διδάγματα -τα πολλα- δ-
6α 6υνάγονται έκ τiίς έλληνι
κiίς i6τορίας. Ή είκων λόγου 
χάριν τι γραφομέ\'η εiς το βά
θος χιλιάδων έτων ώς άνάγλυ
φον εμ)_JΟ\ ον, κυpιαpχοϋν διαρ
κώς εiς το κέντρο\' παρεπομέ
νων καi εύμεταβλήτων iδτορι
κων 6Κηνων, εΙναι παpά6τα6ις 
άδιακόπου πάλης δύο κό6μω\', 
oi όποϊοι 6υγκρούονται έπl πε,·
τήκοντα αίωνας, 6υνυπολογιζο
μένων καl των άγώνων τω\' 
Κρnτων προς τι\ν Φοινίκnν καl 
την αλλην , νcηολι\ν καi των 
άγώνων των έπί6nς προς τι\ν 
Ά6ίαν άπο παλαιοτάτοu και
ρου 5υγκρου6θέντων Κυπρίων. 

Ό εΙς κό6μος είναι κολο66ος 
εiς δωμα βαρυ καi εύπαγές, ό 

αλλος μικρός, γευρώδης άθλη
τnς, ζωnροc; κul εύλίιγ16τος. 
Ό πρώτος όνομάζεται 'Α5ία, ό 
δεύτεrος Εύρώπn, δηλοδι\ ι'ι 
χώρα τι\ν όποίαν οί 'Έλλnνει:: 
έθέ6ΠΙ60V ώc; λίκνον τω\. Και 
οταν έξετόζωμεν τι\ν άηωιά
τnν ποράδο61\' οχι μό,·ον τίic 
έλλnν1κί'iς ί5τορίας, άλλu καl 
πέραν αίιτiίς, μέχρι καl τGJν 
μυθικων χρόνων, βλέπομεν δη 
ίι 5Χέ6ις των δύο τούτων 5τοι
χείων λαμβάνει τον τύπον τiίc 
τό6ον είς το άγωνιδτικον πνευ
μα των 'Ελλήνων προ5φιλους 
έκείνnς άντιθέ6εύ.Jς, του <<άγω
νος>>. Καi λέγει ό 'l6οκράιnς: 
«' Απο δύο μέρη, όποτελοϋντα 
τι\ν γίiν, που περιβάλλει ό ού
ράνιος θόλος, καi λεγόμενα το 
μεν , Αδία, το δε Εύρώπn, ό 
Βάρβαrος ελαβε το εν, ώς: έαν 
nθελε να μοιρα5θQ. τον κό5μον 
με τον Δία.» 

Τα δύο τουτα όνόματα, Εύ
ρώπn καl , Λδία, ύπενθuμίζουν 
δύο τό5ον άντιθέτους κό5μους, 
ιu6τε ούδεiς 5uμβιβα6μος να 
είναι δu,·ατος μεταξύ των, -
εΙναι προωpι6μένοι εiς αίώνιον 
κοl 6Uνεχiί όνταγων15μόν: Το 
εδαφος, 11 φυλή, ό πολιτικος: 
και κοινω,·1κος όργανι6μός, τι

νοοτροπία, ή δλη ψυχικiι 6ύ\ -
θε6ίς: των, - εύρί5κονται εiς 
τους ά\-τίποδας. 'Η ά61αηκι\ 
χώρα, αμα τι\ν βλέπεις άπο τι'ιγ 
'Ελλάδα, φαίνεται ώς άνuπο
λόγ16τος εκτα61ς. Oi τό6ΟV εύ
ιιετάλλεuτοι καi άνεξάντλητοι 
θnδαuροί της, ό xpu6oς των πο
ταμών της, οί πολύτιμοι λίθοι 
της, ό 6Ϊτος, oi καρποί, τα ποί
μνια, oi ϊπποι, τα κ-τnνοτροφικά 
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της είδη, καθ16τουv την )'ΠΥ 
αύτιΊv γην έπαyγελίας. 

Πρωτογε\ ιΊς μήτηρ ή '_\5ία, 
παράγει (ψωδως καi άδ1αλεί
mως τα άπειράρ1θμα καi ο.τα
κτα οτίφn της. Όμ01ά(ε1 τι\ν 
μα6τοφόρο\, η\v με\ άλnv θεαν 
της Έφb,ου, που άντmpο6ω
πεύε1 τrη αiωνίQ\ καρποφορί
αv. Καi ό ανθρωπος ό αύξαvό
μεvος εiς τος έρnμικάς της tκ
τά6ε1ς, παραμέ ε� άγέλn αξε-
6τος καi πρωτόγονος, καi όδn
γεϊτω μό\ Ο\ άπο το όμαδ1κον 
όρμέμφυτοv, εiς το όποϊοv οχ1 
καν ή ενν01α της προοωπ1κό
τnτος -αύτn άvεκαλύφθn καi 
άπεκαλύφθn εiς τη\ Έλ\άδα
ά.λλ' άπλως αύτιΊ αϋτn 11 άδρο
μερnς f'\ \ OlQ του άτό)lΟU Χά\ ε
τω προ της άρ1θμnηκiίς ύπε
ροχiίς. 

Ή κατα το nμ16υ (ωώδης αϋ
τη άνθρωπότnς παραμέγε1 ύπό
δουλος εiς την γη\. Διν f\ ερ
γεϊ δια του λόγου. "Ακρηος 
καi ύπέρμι. τρος, προχωρεί δι' 
ώθnηκωv έξάp6f{JJ\. Και 6U\ -
δυά(ε1 την βαρεϊαν φυωολα
τρ1κnν iιδυnάθοα\ προς τι\\ 
μυ5τικ16ηκnν λατρείαv του Ί-Ι
λίου ώς :κυρίου ωϋ Πα\ τός. 
'\ί άγρ101 :κλί6ε1ς της θεοπο1-

οϋv την βά{Jβαρον δι'ιναμ1ν. 'Ι-Ι 
'λ6ία εΙ\ 01 ή λώpα της ά.πολύ
του μαγείας, τοϋ άρχεγόνου 
φαναη6μοϋ, των όργια6τικω\ 
τε \ε τω\ 0601 διεγείρουν την 
λατρείαν τiίι� γογιμότnτος. 

Εiς τι\ν 'Α6ίαν εχομεν ύπο
τυπώδn κ01νων1κον βίον. Κοι
νωνία όχλαγωγική, κρδμα άδ1-
οργανώτων κω άνομοίων φύ
λων, που γονυπετοϋν εξαλλα 

προ τοϋ άλα(όvος δε6πότου,. 

του ,,παμβαωλέως» ΟΠως θα 10V 
ό\ ομά6Ι:ι ό 'Λp16τοτέλnς. Καμ
μία εvν01α «πατρίδος», βα61(0-
μένnς έπi του 5εβα6μου καi τοϋ 
προς HJ\' ΠΛΓl610V καθήκοντος. 

Ή άψΟ61W61ς του 6Κύλου προ<; 
τον δe6πότnv, Λ 5τ01χε1ώδnς 
αύη\ μορφn «νομιμότητος», i
δου το «πατρ1ωηκοv» 6UVQI6θn
μa ίW\' 'A66Upίωv λ.χ. η ίW\r 

Πεp6ων: έπέκτα6ις 1ου πα1ρ1-
αρχ1κου βίου. Ή iεραρχία 1fiι;: 
άρ15τοκραιίας άνέρχετω βαθ
μnδον μέχρι τοϋ παντοδυvάμου 
δε6πότου, της έπιγείου ταύτnς 
θεότnτος, 11 όποία διαθέτει τnν 
(ωn\ Ί\.αi διανέμει κατα βούλn-
51ν τι\,, εύτυχίαv καi τfίς όποί
ας ή tv παvτi άπολυταρχία δεν 
γνωρί(ει αλ \ον χαλ1νον παρct 
τον κόρον. Ό παμβαωλευς: -
τοϋ όποίου έξέ\1ξ1ς ύπnρξεν ό 
60Uλτάνος - δια να ΕΧζ\. τι\ν 
Π16ΤI\ των ευγενών, ιους tρέ
ψfl, ό6άι...ις ψU61Κ(Ι δεν ίΟUζ; 
φονεύε1. 'Η όκ\ nρία 1ων εχε1 
άνάγ1ων π01κ1λίας και της πο
λuτελίας ί) πόθος τρέπετω 
Προς bUνεxfi λαψυpαγωγίαν. 

Έκ τούτου :κυρίως ή μανία των 
κατακτή6ιωv, χωρiς τος όποίας 
ή iιγrμονία - ή α1'ιτοκρατορία 
οπως: θrΊ έλέγομεν Gήμrρον -
θα κωέρρεεv, άφου δεν rίτο δu
νατον \ Ο (Ηnρ1χθfί εiς η\v έρ
ΥΟ610 V και την μεθοδικrιν έκ
μετό λλευων. 

Οί ποψε v1κoi καl vομαδικοι. 
λαοi - και τοιαυτα εΙνω 10. 
πλεϊωα των CJ61α1ικGιν φύλων 
- εΙνω κυρίως: λαοi άρπακτι
κοί. 'Ανίκανοι να προβουν εiς;
λελογ15μένnv έκ11ε1όλλευ61V
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τfίι;: χώpαι;: των, άκολουθουv 
μίαν και μόνην μέθοδοv, την 
λι;ι6τείαν KQ1 την άπογύμνω61V. 

υοταv λάβουν άπο τι\v λείαν 
των ο,τι αϋτη δύναται να πpο6-
φέρr:ι, έπιπίπτουν κατ' αλλnι;: 
και άφίνουν όπί6ω η\ν έξάν
τλn61ν και την έρήμω ιν. Καl 
είι;: τοuτο ! ατ' έξοχrιν 6Uντελεί 
και το πλέγμα μειονεξίας: που 
αρχει εiι;: την ψυχήν των. 'Ι
,δου ό «κατακτητικοι;: αύτοι;: και 
ανευ οϊκτου είμαpροι;:», οπωι;: 
ώνόμα6ε τα ά6lατικu φϋλα ό 
Γεώργ!οι;: Κλεμαν6ώ, ό μέγας έ
κείνοι;: και έλλnνοτραφ1\ι;: πρω
θυπουργοι;: τiίι;: Γαλλίας. 

Ίδου λοιποv ή ' 6ία, ή αiω
νία 'Α6ία, οπωι;: την δ1έγνω6εν 
{) i6χύλοι;:, με τι\ν πpο6ωπί
,δα του κολο6 1κοu μεγαλείου, 
που καλύnτει την άδuναμίαv 
τnι;: και το άδιοργάνωτον, την 
άνικανότnτα καi την διαφθο
ράν της. 'Απο τι\ν Σ εμίραμιν 
ιιέχpι των ήμερων μας, 6ΠΟ-
6μΟι χιλιάδων έτων δεν ω

θη6ΟV προς το καλύτερον την 
nαράξενον ψυ ήν τnι;:, ταλαν
τευομένnν μεταξυ ήδονiίι;: και 
6ψαγiίς. Και ελεγεv, έπικαίρωι;: 
nαλαιοι;: πρόεδροι;: των Ήνωμέ
\'ωv Πολιτειων, ό Τάφτ, πvευ
ματικον τέκνον τiίι;: Έλλάδοι;:: 
<<Έπ16ήμωι;: δεν εi'μεθα εiι;: έμ
nόλεμον κατά6τΟ61V Προς τt\ν 
Όθωμανικiιν αύτοκρατορίαν, 
άλλ' εϊμεθα αiωνίωι;: έμπόλεμοι 
nροι;: τον Όθωμαν16μόν», χαρα
Λ-rnρi,ων οϋτω τiιν άδιατικiιν 
νοοτροπίαν, οπωι;: έγνώp16εν 
αύτiιν ή ύ61ι;: εiι;: ται;: άτελευ
τήτουι;: 6υγκρού6ε1ι;:. 

Oi πρόγονοί μαι;: δεν έΥ\·ώρι-

(ον βεβαίως τον οροv τοuτον, 
άλλ' έγνώρι(οv αp16τα το πρα
γμα και ωρι(ον τοϋτο με τι\ν 
λέξιν βαρβαpι6μόι;:, tίτοι την 
ελλειψιν παvτοι;: πολιη6τικοϋ 
περιεχομένου. ια τους 'Έλ -
λnνας Ιί γνω6τrι είς: αύτους ' -
6ία 6uνεκέντρωvεν ο,τι έκείνοι 
όπηχθάνοντο. ιο και rί6αν ή
θικωι;: εiι;: διηνεκiί έμπόλεμοv 
κατά6τα61V Πpος την ά6ιατικrιν 
βαρβαpότητα. Ί ·Ι πτωχή, λιτι\ 
καi φίλεργοι;: μικρο Έλλάς, ή-
6θάvετο βεβαίως εκπληξιν άvά
μεικιον πpοι;: πόθον άπέναντι 
τiίι;: άπεράντου, τίίι;: γονίμου ο
δον καi φοβεραι;: και έπιδεικτι
κης ' 6ίαι;:. Εiι;: το βάθος ή πε
τρώδης: Έλλαι;: έ(λλευε - και 
:Ϊ\το άνθρώπινον - τους θη6αU
ρους καi τι\v εύμάρε10ν τiίι;: μα-
6τοφό()ου 'Ηπείρου με τι\v φαι
νομενικι\γ δύναμιν, ίκανiιv να 
κατακτή6Ι;ι τον κό6μοv όλόκλη
ρον. Διέκριvεν ομωι;: άμέ6ω(: 
το άργιλλωδες του κολΟ660U 
τούτου ή όρθοφpο6ίΝη και ι\ 
κριτικiι λεπτότης των Έλλή -
νων, απορρο1α της iδιοφυ'ί"nι;: 
της φυλiίι;: και της μεμετρημέ
νης, δ1αυγους κα1 περιγεγραμ
μένης έλ.\ηγικiίι;: άψο6ψαίραι;:. 

Και έν πρώτ01ι;: ή Έλλαι;: έ
δυ6πί6τε1 πάντοτε προς το με
γαλεϊοv το ύπεράvθρωπον των 
θνητών, το όποϊοv έπε6κία(ε 
τους θεούς της. Έαν και αύτοι 
oi θεοι των Έλλήvων, καl αύ
τοι;: άκόμη ό Ζεύς, ύπετά66οντο 
εiς τον νόμον του 6ύμπαντος 
που έξεπpο6ώπει ή μυ6τnrιώ -
δηι;: έκείνn ύπερθεότηι;:, ή 'Α
νάγκη, - iίτο πολυ ψU6ΙΚΟV οί 
uΕλλnvες να θεωρουv «ϋβριν• 
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την 6ίJγΧU6Ιν τωγ Ο\ θρώπων 
προς το θεϊο, καi ηΊ\' ύπέρβα-
61ν τιϊι, όρίι,η· είJ \αβείας :ιωi 
δέους εΥαη1 τοϋ c'n ωτάτου ΟΥ
τος. '"'Οπως έπίδnς θpn6κευη -
κοϋ χαρακτiίρος καi πλήρης 
εύλαβείας i\το iι δ1άθε61ς τοϋ 
'Έ\λnνος ϊ, αηι τiίς πο \ηείας 
τιΊν όποίαν πpοδωποπο:ιεϊ ό ά -
πpόδωπος Νόμος, iδχύων καi 
δ1α το, Ο\ ώτατο, Μιi δ1α τον 
κατώτατο, , ((\ οϋς αη:υ όρέξε -
ως:1> οπως ωp:ι6ε, αύτdν ό Άρ1-
6τοτέ.\nς, «άπάΥΗύ\ βαωλεuς» 
οπως εΙπε, ό Σ ό \ω, καi i'πεηα 
ό Πίνδαρος Kai ή άπόλυτος ύ
ποταγ:ι\ τοϋ 'Έλλη, ος εiς τιΊν 
ηοληείαν εiγαι ή πε1θαμ"\.ία εiς 
ηΊν έτυμολο\'1κ1Ί, δnμαδία, της 
λέξεως, - δεΥ εΙ νω 11 δτέρn-
61<:; της άτομ1κης t \ευθερίας. 
Δι, ύποτά66ι τω είς τηγ αύ -
θωpε6ίαν τούτου :η έκεί, ου τοϋ 
δε6πότου - οπως bυμβαί, ε1 εiς 
τας: βαpβάpους περωχάc;, -
ά \λ' ύποτά66εται είς το ε, νο
μογ πολίτευμα, τύ όποϊον π1-
6τεύε1 ώς iδικόν του, δ1όη εΙ
, αι το άποτέλε6μα μακρ?ίς καi 
έπ1πύ, ου δ1εργα6ίας της λε
.\ογ16μέν ης βουλή6εως τοϋ ου
νύ \ου των ποληων, \ \'{J}61WV 
καi άγνώ6τuητ, άλ\' οϋτως :η 
αλλως CJ\ δρωγ ύπr υθύ, ΙιJ\', ΠΟ
ληων, ΟΧΙ δούλων 1<ύπnκόuJ\ )), 

Εiς τ:ιΊν 'Α6ίαν τu πάντα εΙ -
ναι δοϋλα. 'Η φωνομενικ1Ί i ν6-
τnς τiίς: δ101κή6εως: κραη: ϊ δ1α 
τοϋ 61δήρου riς: ύποταγiιν ια 
άνόμο:ια. Πολη�κ:ι\ ουνοχn δεν 
εΙνω δυνατον να ύπόρξζι. Πρό
κεηω πε.ρi <<pnχαν1κης ένιίJυf
ως:1>, ή 6ύνθε61ς, ή �6υνάφε10:1> 
εΙνω άνύπαρκτος. Δ1όη ό πο-

\υποίκ1 \ος: δ101κηηκος: μηχαν1-
6μος: 6τερεϊτω έ.\ατηρίου - εΙ
ΥΟΙ μα λ.λον ογκος: πρωτογενής, 
ΚΙ\ ουμε\ ος ώθηυκως προς έκ
η\{ιpω6Ιν ι\ω16ηκϊίJν 6κοπων, 
6τερούμενος ρ1(1κως :ιΊθ1κiίς καi 
λογικiίς τάξεως. 

Ή Έλ \ας έχρηδlμοποίηι>εν 
ολην ηΊΥ δύ, αμ1ν τοϋ πνεύμα
τός της εiς ιιΊγ θέ61ν καi τ:ιΊγ 
λύ61\' τω\ ΠΟ \nIKWV και KOl -

, ω, 1κων προβ\ημάτων, εiς τ:ι\γ 
δυναηΊΥ βελτίω6ΙΥ των άνθρω
πίνω, ορω,, εiς τιΊν εϋρε61V 
τοϋ τελεωιέροu ποληεύματος. 
Γε. ννηθεϊ6α ή Έλλας έν μέ6ψ 
χάους πολιηκοϋ καi ηολ1ιι6τι
κοϋ. έν μέδω μεγάλων καi μ1-
κρω, δε6ΠΟΗ'ΙWΥ, έπέ,ησ,ε χά
ρις κατ' i-ξολιΊν εiς τους πολ1-
τικούς, τους 6ιpατn\ ούς, τους 
\ ομοθέτας, τους 6Οψούς ιης -
άπο τοϋ ηαλ01οτ6ιοu !\1ίνωος 
μέ"\.fΗ τοϋ '\ράιοu - τιΊν πρα
yματοηοίnδιν τοv κατu το δυνα
τuν ηληρεωέρου ηο.\ηεύ110-
ιοr�, τοϋ εύαρμο6 ωτέρου, εiς [α 
δύο πpωιαγων1bτοίίγτα φυλα: 
της 6U\ ταυ1αηκfίς βαωλείας 
τfίς Σπάρτης καi τiίς δημοκρα
ηκης ηοληείας των 'Αθηνών . 

Καi εΙ,,ω φανερόν, δη εθνος 
το:ιαύιηc; τελr ιότητοr, καi τύ6nς 
έμΠΙ6106Ι'ιν ης είς τον Λόγον :ί'ί
το άναπόφι uκιον να άπο6τpέ
φεται κατά6ταων πραγμάτων 
ο\ως άντίθειον: "Ηγουν τ:ιΊν 
άνωτάτην δύναμιν του άνευθύ
, ου c.ίμχοντος, που ι'lπαιτεϊ άπο 
τους ύπηκύους του πΊν παθηη
κiιν ύποταγι\ν ποψνiου. Καl 
του πολίτου ή ύπερnφάνι·1α 1ωl 
τiίς Έλλάδος ολnς iι πνευματι
κότnι::, έπανε6τό ιουν κατα. τfίι; 
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έπuφατή6εως τοωύτων δουλι
κων δε6μων. ιέβλεπον oi 'Έλ
ληνες είς τουτο καi ϋβριν κατα 
του άνθρωπίνου ΠV'εύματος καi 
κίνδυνον, - τον μέγι6τον των 
κινδύνων. 

Εiς λαμπραν 6ελίδα του «Πα
νηγυρικου» του ό Ί6οκράτnς 
άνακ:εψαλαιώνει τος 6Κέψεις 
της φιλελευθέρας 'Ελλάδος έ
ηi του θέματος: «Είναι άδύνα
τον - λέγει - ανθρωπ01 που 
άνετράψn6αν και έκυβερνήθη -
6QV οπως oi Πέp601 να εχουν 
ποτε άρετ:ι'ιν οίανδήποτε, iδίως 
έκείνnν δια της όποίας ύψώ -
νοντω τα τρόπωα της νίκης εiς 
των μαχών τα πεδία. Πως είναι 
δυνατον να δημιουργή6Ι:ι rt πο
λιτεία των μεγάλον 5τρατηγόν 
i\ γενναίο 5τραηώτnν; Ό λα
ός των είνω μαζα 6uγκεχυμέ
νn χωρiς 6υνείδnων των κινδύ
νωΥ, Χωpις ΠΟλεμικον μένος, 
πλα6μένη να είναι μαλλον δού
λη των δούλων μας. Oi μεγι
tηανές των ούδέποτε έγvώρι -
5αν τ:ι'ιν i6ότητα, οϋuε τι\ν άλ
λnλεγγύnν καi το καθfiκον του 
πολίτου. 'Αλαζόνες προς τους 
11€-ν, ερποντες προ των δέ, -
ο,η δnλαδ:ι\ έξ,ευτελ1611κώτε -
ρον ύπάρχει - iδου ό χαυνός 
των βίος». Καi 6υνεχίζει: «Ή 
άφθονία εκνευρίζει τα 6ώματά 
των καi ή δεωτοτεία ταπεινώ -
v,ει καi τρομοκρατεί τος ψυχάς. 
Εiς γραμμαι;; προ των άνακτό -
ρων κυλύοντω με την βαθυτέ
ραν δουλοφpο6ύνnν καi γονυ -
πετουν :ι,<αi χαιρετίζουν ενα 
θνnτον ώι;; έαν :ί\το θεοι;; καi θέ
τουν τ01ουτοτρόπωι;; χαμηλότε
ρα τους; θνnτουι;; άπο τους; άν-

θρώπουι;;». 
'Ιδού αi κpί6εις μεμετρημέ -

νου καi ηεφωη6μένου 6υντn -
ρητικου δnμοκρατικου - άπn
χή6εις τfiι;; με6ωτέραι;; έλλnνι
κfiι;; κ01νfiι;; γνώμης: - ό όποiΌc: 
έκτείνετω έπi το έγκωμια6τι -
κώτεροv καi εiς η\\ άθη\ αικι\ν 
φιλανθρωπίαν καi φιλελεuθε
ρίαν: «Οί πpόγονοί μας - λέ
γει ό Άθηvαίοc: pητοροδιδά6κα
λος - έπολέμn5αν έπψόνως 
αλλοτε δια υ\ν έλευθερίαν τfίc; 
iδιαηέρας πατρίδος; των, αλλο
τε χάριν τfίι;; έλ,ευθερίαι;; των 
ο \λων. Εϊλκυον ταc: πόλεις με 
τuς: άγαθάι;; των πράξεις: ... ». 

Καi 6Uμπλnρώv,rι ό 'l6οκράτηc; 
άναφερόμενοι;; εic; τι\ν νομιμό
τητα καi την ήθικότnτα των 
6Χέ6εων των 'Αθηναίων προς 
αλλαc: ηο \ηείας: : «oi λόγοι των 
Ϊ\6αν 06ψαλέ6τεροι άπο ταc: 
γραπταc: 6υμφωνίας. Εiς τι\ν 
έκτέ \εων των 6υναπτομένων 
6υνθηκων έπί6υευον ώς: εiι;; ά
νάγκnν. Ή γεννωότηι;; με τι\ν 
όποίαν βοηθουμεν τουι;; άδυνά
τους:, καi προς; βλάβην άκόμn 
του iδίου 6uμφέροντοι;;, φαίνε
τω εiς :ήμαι;; προτιμοτέρα cιπο 
6Uνειαψ16μον Προς: 16XUpOUC: 
έπωφελfί άλλ' άvήθικο, ». Καi 
ερχετω ό 'l6οκράrτnς εiς π\ν 
πανελλήνιον πολιτικι\\ έ\ ότη
τα, τfίς όποίος: nτο ύπέρμοχος: 

«'Έβλεπον - λέγει - οί 'Α
θηναiΌι εiς η\ν Έ.\λάδα τ:ι\ν 
κ01ν:ι'ιν πατρίδα.Έβοήθουν τους 
υΕλλnναι;; καi δεν τους ϋβρι
ζον ποτέ . . . Oi 'Έλληνες δεν 
fιμπορουν να εΙνω έν ένότnτι 
αν μ:ι'ι 6τηρίζωντω έπi των 01'1-
των φίλων έναντίον των αύτων 
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έχθρω\ ». Καl δ1εκnρύ66οντο 
ταmα τψ 380 προ Χρ15τοϋ ! 

Είς τα οp.ματα των Έλλήνων 
oi βάρβαροι :Ϊ\60\' κα.:αθλιπηκrι 
άπ \ως δύ\ αμ1ς. Ό 'λθnναϊΌς 
ψρΟ\ εϊ οη δrν πρέπε1 \ Cl προ6-
τρέξn εiς την βίαγ πρiν έξαν
τλή@ n\v πε1θώ. Ή αλήθεια 
δεν άποδε1κνύετ01 δ1α τfiς βί
ας. \Ιό\ ΟΥ ό λόγος εχει την δi'J
VQ}J.lV τοϋ μεταπείθεl\7

• Δ10 καi 
ή διαλεκτικrι ύπfίρξεν άv έκα -
θεν ή προ5φ1λnς πωδευτικn, 
ρnτορ1κ1\ καi φL\.05οφ1κn καi 
καθόλου Π\ εup.unκn έ\ Οολό -
λnως τω\ Έλλή\ ων. τεκμή
ριο\ ύψί6ωυ πολ1-::15μοϋ καi 
άvθρωπι6ηκϊίς παιδείας. Καi 
πρά\ μα η -χ.άp1ς είς υιΥ Cl\ ά\
κnv αύτην τfίς ουνεχοϋς άοκή-
6εως τοϋ πvεύp.ατος εiς ολαc: 
τας έκφάν6ος τοϋ βίου δεν έ
); \ ι.ίφ16ε ποτε ή Έλλας τον μα
ρα5μον τω\ άπαθων καi p.n δ1-
Q\ OOV]_lέ\ ων φύλων. Καi στον 
ελΟbε την αλ \n ύπερολήV, εiς 
τn\ ύπεροχην του Λό\ ου iι 
Έλ \ας ευρr τό φίλτρο\ της 
άγnράτου \ εότnτος. 

Τοιαϋτω tίοαν αi ένδ1άθετο1 
κλί6ε1ς τίίη Έλλήvων. τας ό
ποίας δ1εμόρφω5εν έπl το 16ΧU
ρότερον το περιγεγραμμένον 
γεωφυ51κο\ περιβάλλον καl iι 
α5κn61ς ή διηνεκής. Καi εiς τας 
κλί6ε.ις τούτος ύπϊίρχε το 5τ01-
λεJΟ\ τfiς άναλλοιύηου προς 
τnv 'ι\.5ίαν άντιπαθείας των 
Έλλήνω\ n οποία προκειμέ -
\ ου περi τω\ "/\1ήδων. i\το 5φο
δροτέρα, έvψ fμετριάζετο προς 
τrΊν εύλαβfί καi φίλεργον Αϊ
γυπτον κω την έμπορικnν καi 
βιοτεχ\ ικrιν Φοη ίκην. Καi 6Uμ-

περα6p.Οηκως: Ή άποοτροφι\ 
των Έλλήνων προς τον άωα
τικο\ κό6}J.ΟV ηύξά\ ετο πάηοτε 
κατα λόγον τfίc: άναπτυ66ομέ
νnς αύτοπεποιθή6εώς των καi 
προόδου. 

,, Α γ, τώρα, έξετάοωμεν τας 
φά6εις τfiς προαιωνίου 5υγ
κρού6εως Έλλήνων καi ' οί
ας, θα ά\ αζητή6ωμεν τους προ
δρόμους της εiς το �\μίφως τfίς 
προi5τορ1κϊίς μυθικfίς περ1όδου. 
Καίτοι δε τα 6Uναγόp.ενα έκ 
των χρόνων τούτων εl\ οι έπ1-
6τn110γικως ακρως έπικίνδυνα, 
011ως πληδlάζομεν η1θανως η\ν 
άλήθειαν αν είπωμεν. οη ύπfίρ
ξrν iρ);iuV · άωαηκον 11 πρώτη 
ώθn51ς που προεκάλεοε την 
πλημμυρίδα καi υ\\ αμπωυν 
τω\ 6U);Κpού6εων 'J\.οίας ΚΟΙ 
Έλλάδος. 'Η ά\ άμ\ nδlς των 
ξέ\ ων τούτων 11e την άλαζόνα 
πολυτέ \εων, οί όποϊΌι καl έδέ-
6ΠΟ6αν ·ε.πi μcικρότερον η όλι
)ώτεpον λpό\ ον έδω καl έκεϊ 
εις την κυρίως Έλλάδu δi.:ν ά
φfίκε\ ά\ αμ\ ή6εις καλας εiς 
τοιΊς αύ(όλΟοvας λαούς. Καi 
6U\ έβn τό, άληθινά, παράδοξον 
τοmο: Το iθαγενες πνεϋμα, 
θέλον τρόπον να f. κδ1κnθ(ί τους 
έmδρομείς. εΠλΟ6FV η άνέπλα-
6ε δ1α τος οίκογεν;εί.αι: των ε

ξωθεν tλθόντωv ολους έκεί
νους τους μύθους που άποδί
δουv είς αύται; εΙδος όλεθρία(� 
riμαρ11ένης άδικιων καi δυότυ
λnμάτων, τα όποϊα έπi αiωνας 
έπλήρουν το δραματολόγιον 
των φαγικων καi ένοοπειρον 
τον τρόμον εiς τους άvθριίJπους 
με το κολΟ6610ΪΟV KQJ. κληρονο
μικuν tγκλ.ημα. Θα ελeγες οα 
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εiς τοϋτο ένυπάρχει ή πρώτη 
λαϊκrι έκδήλω61ς τοϋ τρό11ου 
της έλληνικfiς ψυχfiς οταν το 
πρωτοv δυνανταται προς τον ά
'61011ΚΟV βαρβαριδμόv. Και εχει 
δ τρόμος αύτος κάτι άνάλογον 
προς τον τρόμον του «έθvικοϋ» 
κράματος Γαλατών και Ρωμαί
ων κατα τι\v πρώτην έπαφήν 
του προς τον γερμανικον βαρ
βαριδμόν, τρόμοv δΙJJψεικτον 
με άποδτpοφήν, οπως βλέπο -
μεν εi<,; τος άφηγήδεις περi των 
ώμοτήτωv ιfiς [εροβ1γγείου 
φραγκ1κfiς δυναδτείας. 

Εiς τον κύκλοv τοϋτοv των 
έπιδρομωv προς την Έλλάδα 
-ό.vτιτάδδεται ό άντίδτpοφος κύ
κλος των πρώτων εiς τι\v Ά
δίαv έλληv1κων άποδτολωv. 
Και ένδάpκωδις της άvηδpάδε
ως τούτης είvω μυθευθείδαι i
δτορικαι πράξεις: Oi ' ργο
ναϋτω, ή κάθοδος τοϋ Ί-Ιρακλέ
ους εiς Λυδίαv, ό λεγόμενος 
Τρω1κος πόλεμος. 'Έχει δε θε
μελι.ώδη δημαδίαν δη το πρω
τοv μγημεϊον της έλληνικfίς 
λογοτε ·νίας καί, δυγχρόνως 
το πρωτοv και μέγιδτοv άρ1 -
5τούργημά της 5τρέφετ01 περi 
την 6ύγκρου61ν ταύτην Έλλή-

ων και 'Λ vατολfίς. Καi εΤναι 
το πρώηδτον έλληνικον ποίημα 
ο.5μα θριάμβου κατα της ' δίας. 

Οiαδήποτε έρμηνεία και αν 
δίδετω εiς το δυ6εξήγητον και 
περ1βόητοv έπε1δόδ10ν των 
Τρωικων (καi δεν εΙνω τοϋ πα
ρόντος το πραγμα), τοϋτο μό
νον λέγομεγ: ' ρχικ:r'ι φερομέ
νη αίτία της έναvτίον της χώ
ρας τοϋ Πριάμου έξεγέρδεως 
όλοκλήρου της 'Ελλάδος ύπϊίρ-

ξεv ή έκ μέρους της 'Αδίας 
πpοδβολrι της έλληνικfiς ημfiς, 
εiς την όποίαv, μετα αiαJ\'ας, έ
ρωηκους θα άρpονίδζl δτίχους 
ό ' ρ15τοτέλης· έπίδης ή δυνα
φn.ς προδβολ:r'ι των νόμων της 
iερας έλληνικfίς φιλοξενίας. 
�Ιε η\ν δύναμιν των όμηρικων 
δτίχων ή έγκλημαηκrι αίηολο
γία των Ίρω1κωv φθάνει εiς ά
καταμάχητον άλήθειαν, την ά
λήθειαv η\ν ψυχολογικήν. Καl 
Π(>οέρχετω τοϋτο έκ τοϋ οη ό 
«μϋθος» δυνεφώνει προς ένυ -
πάρχον είς την έ \ληνικiιv ψυ
χι\v 6U\'Q16θημα : Ίο μί5ος 
προς την βάρβαpΟV , 61QV, 

' λλ' ό «μϋθος» έπαναλαμ
βαvόμεγος, γίνεται το χαλύ
βδιv ον έλατήρ1οv που θέτει 
είς κίνnδlν την έvέργε1αν τοϋ 
δυνόλου. Ό 'Όμηρος δ1έπλα
δε 6Uγκεκpψένον, ύπο μοpφrιν 
λαϊκοϋ δόγματος, το όρμέμφυ
τον όλοκλήρου τfίς ψυχfίς και 
εθεδε την πρώτην ά(>χι\v τfίς 
πανελληνίου άλληλεγγύnς έ -
ναvτίον τοϋ κοινοϋ ά6ιαηκοϋ 
κινδύνου. Και 11έγας οπως iϊτο 
πωητής, έθωρόκιδε το ήθικον 
τοϋ λαοϋ του δ10 τους μέλλον
ταc άγωνας. 

Ή i:ξάπλωδlς τωγ 'Ελλήνων 
καi προς τι\v i\f1κραγ 'Λ5ίαν, ή 
περί(ωδlς τfic_: περ51κfiς χώρας 
με έλλη\'ΙΚΟν ΚόδμΟ\' άπο τfίς 
Κύπρου μέχρι τοϋ Εύξείνου,
εχει ώς άντίδpαδΙV τους Μηδι
κους πολέμους. Ό Κϋρος ό μέ
γας, ό όραμαηζόμενος τηγ παγ
κό6μ10v κυριαρχία", άπέβλε
πεv εiς την έξουδετέρω51γ τοϋ 
κυρίου πλέον Ιεδογειακοϋ πα
ράγοντος, των Έλλήνω\". 'λλ-
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λα έπη \θε\ ό θάνατος. Ό Δα
ρεiΌς 1ωi ό Ξέρξης, κατώτερο� 
τωγ 6λεδiων τοϋ Κύρου, - ό
λ�γώτερο\ ό πρώτος, πεp166ό -
τερον ό δεύτερος - i'χουΥ, όρ
θως πάηως, τα βλέμματά των 
προς τας 'Αθήνας, δ1ότι 6.vη
λαμβάνοηω δτι κυρίως έκεϊ εΙ
vα1 ό \Όϋς τfίς όνηαωατικfίς 
Ευρώπης, 6.πο τη\ όποίαν ό
κτ1νοβολοϋν μέχρ1 τfίς 'Λ νατο
\fίς ια κατο. τfίς απολυταρχίας 
Κηρύγματα KQl το 6U\ Clψες κή
ρυγμα ιοϋ <<\ όμου» 1'.αi τfίς «δί
κης». 

υο,η θρωμβεύε� εiς τον λ1α
ραθω\ α. εiς η\\ �α \αμί\ α. εiς 
τuς Πλατωο.ς εί\ ω ιο δ\ον 
έλλn\ ω:>\ Π\ εϋμα, ι'-πi τοϋ ό
ποίου έπU\ θοϋν οί '.\θfίνοι κοi 
ή Σπάρτη. Koi cύχερως ή.μπο
ρείς VQ ψU\ ίΟ6θfίς ιί θα έ6ή
μαη ε\ nιια τfίς Έλλάδοc. · Λί 
'\θfί\ ω - cίς περ10p16θωμcν 
μόνον εiς αύτάς - θα παpί6το
\ ον U\ ά \ογο\· ψω\·όμενον 
προς τι\ν πρόοδοv ιfίς τοuρκ1-
κfiς κυριαρχίας, θά n60\ εδρα 
τuρα\, ίας, άφεψέ\ nς riς την 
αΥευ 01κτοu i:κμετόλλευων τοϋ 
Gατράποu. - ιοίί πο66. Ή ύ
πέρλομπρος λαμπάς θά ί'Gβn -
\ ι ν · Εiς το 6κότη άτc \ι uτή
του. ΠΙθΟ\ ως, πο\η1κrις :ιωi ΠΟ· 
λη16ηκfίς 6τα6ψύτnτος, ή Ρι;J. 
μη θά έγίvετο J6ως κuρχnδον1-
κn ( θα i:ματωοϋίο δηλαδn καl 
το οευτερον καi κατ' άVίανά
κλαων 6κέλος τοϋ κλα661κοϋ 
πολη16μοϋ) καi κατόπ1v 5αpα
κnνή, καl το Παpί61 πρωτcύοu
οα λ1αυρηανων τι Τορτάρων. 

Α ί καθαρως έίίαψ�καl 5υγ
κρούοε1ς δ1ευθετοϋν (01 δ1α τοϋ 

χρό\ ου, όλ\' oi ουyκρούοε1ς 
τοϋ πολ1116μοϋ καi των iδεων 
δυ\ 010\' YCl δωρκέ6ΟU\' 00[)1 -
6τως. Οί iιπημένο1 δεν δέχον
ται τον έξευτελ16μον καi oi \'1-

:κηταi μένουν τότε μόνον εύχα
ρ15τημέ\ 01, 010\ κατορθι.ίJι;ουν 
καi έκρ1[ώι;ουv n\y ψυχ1\ν του 
εθ\ους τοϋ αύθάδους - δπως 
ελεyε\ ό Λουδοβίκος ό ΙΔ' δ1α 
η\ν 'Ολλανδία\ - του «αύθά
δοuς» εθ\·ους που έτόλμη6ε να

ιούς όντψετωπί6Ι:ι. Δ10 καi ού
δέποτε μέ\..ρl τοϋδε εiς η\ν i-
6τορί0\ ύπnρξε δυ\ ατι\ ή «6υν
ύηαρξ1ς» Cl\ ηθέτων iδεολογ1 -
1'.WY 1'.<Χψ<,η'. 

Κα1 τι'η Ο\ τίδραο1ν τiΊv ά
μuντ11'.1\ν της Σ αλαμίνος καl 
τω\ 1 Ιλαιωώv i:πρεπε και' ό
\ Ο\)ωία\ 6Uνάρτηων να δωδε
,θn iι \ ε\ 11'.1'ι τn(; 'Ελλάδος άν
τεπίθι 6Ις δ1ά η\ν κατάκτηων 
cnc, ' \6ίω, 111:_·ταψ[ ρομ{·γοu ιοϋ 
ηο\ί.μου ί1'.εί, - ci\λως n.ιο 
ηροβ\nμαυκίι iι l-π1βίωωc; [iί(: 
Έλλίιδο(, ΊΌ11\ Ο\'ΤΙΟ\, βέβω
οι� θcι Πιο !) CΙΠΟΠ\'Ι γμός. 

'\λλ' ί·yίνηο 11ι- Μ11α 6η
μυωτον 11 πρόβαως τfiς ήθ1κnc; 
ΚΟΙ f θ\ ΙΚΠς i·νίηητΟί, πpυς lf\V 
πολη1"1ι\ Ε:\ ότητα, - 61J\·Η'λε-
6θεϊt:>α\ ω rφϊίιτο\ εiς [Ι'ιv χα
f)ΟΙJ\ Ιι\ τn(, Έλλnν1κn<_; '!610· 
ρίας, είς co Τρω1κά, καi άπα
fJαίτnτο\ H{HJ(� {η·άλnψ1ν τ01αύ
ιnι, Jψοοηαθείας. Είr; ιην άηο
ιέλε6Ι\ ια1'.rιην ηολη1κfίς ένό
τnτοc; κατέcι·ινοv αi 51φμαχίω. 
iι Σrιαρτl(Jηκή, ι'ι 'Αθn\-αiκή, ή 
Θnβωκή. - προς τnν πολη1-
κι\ν ται;τη\ C\ότητα άπέβλε
ψυ ό '\(JJ6τι:;ίδnc;. ό θη116ω
κλnς, ό Πι·ρ1κλfiς, ό Καλλ1κρα-· 
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τίδας, ό 'Α γn6ίλαος, ό πρόδρο
μος έκεϊνος του 'Αλεξάνδρου, 
ό Πλάτων, ό 'l6οκρ6τnς και αλ
λοι. ' λλα δεν nτο άκόμη ωρ1-
μος 1ί Έλλας προι:; διαpκfί ένό
τητα καi ύποταγrιν εiς μίαν πο
λ11είαν άπο τας πρωτο6τατού-
6Ος. 

Ί-Ι πανελλήν10ς 6ταυροφο
ρία, που ϋμνη6εν ό Ί6οκράτnς, 
μόνον εiς έλλην1κον φuλον ά
μέτοχον των έρίδων nτο δεκτον 
να καταΠΙ6τευθQ.. Καl πρέπει 
να πpο6θέ6ωμεν, οη ό μέγας 
βα61λευς --οπως ελεγον oi 
'Έλληνες τον Πέp6nν βα61λέα 
- έφήρμο6ε με έπιμονην καl
ύπομονην τι\ν πολιηκ1\ν της δι-
01pέ6εως, τiίς δ1χονοίας, αή
τn6ε να έξα6θενή6Q. το fιθ1κον
τοϋ άνηπάλου, έκολ6Κ1ευ6ε τος
άδυναμίας του, 6υνεδαύλ16ε
τον κομμαη6μον με το δnλnτή
ρ10 εύρυτάτης προπαγάνδας.

εν άγνοεΪ ΚΟV'είς, ΟΏ εiς τrιν 
άποπλανηηκiιν αύτrιν τέχνην 
των 6Uνειδή6εων έξέχε1 ό κυ
ν16μος των βαρβάρων. Και ο
μως ο,η μόνον τελικως; έπέτυ
J εν ό μέγας; βα6lλευς; nτο να 
δώ6Ι:ι τον ά.π01τοίη.ιενον χρόνον 
εiς τον έλληVlΚΟν Κό6}10Υ να 
όργανωθQ. καl έξοπλ16θQ. άκόμη 
καλύτερον. 

Ό 'Αλέξανδρος, έκπpό6ωηος 
τοϋ πνείη.ιατος τiίς ολης φυ.\fίς; 
-ό μέγ15τος i-ίρως της- κα
ταρρίπτει τον nδn κλονούμε
νον, άλλ' οϋτως η αλλως; πάν
τοτε κολοο6όν. Το Έλλnνικόν,
ήνω1-1ένον γλω661κως, fιθικως,
Π εUl,lΟΗΚως, ποληικως, λαμ
βάνεΙ τον χαpακτiίρα τον naγ
KOO}llOV, που έπ1β6λλε1 αύτο

καθ' ολnν η\ν 'Ανατολην καl 
τοϋ δίδει την δύναμιν τiίς έκ
πλη66ού6nς έκείνης; έξαπλώ-
6εως;, της όποίας τα 'ίχνη εύρέ
θη6α ν καl άνf'ΙΤ[>Ι6Κοντ01 κcιθn
μερ1νως εiς; την Ί νδ1κήν, εiς 
την Κίναν, είς την Ίαπωνίαν 
καi είς αύη\ν άκόμn την νiί6ον 
της Σ ουμάτρας. Καl χωρiς να 
λη6μονζί οη εΤν01 'Έλλην, έ
-γνώρ1ζεν ό 'Αλέξανδρος να 
προ6αp11όζεται προς την νοο
τροπίαν της Άνατολiίς, την ό
ποίαν επρεπε να δ101κή6Ι:ι. 
" λλο ζήτημα αν oi άφελέ6τε
ροι των 6υντρόφων του καi αλ
λοι 'Έλληνες δεν fιδύναντο 
\ Ο. τον κατανοn6ΟUV, ά6ύμμε
τροι προς η\ν νέον τροπι\ν τiίς 
i6τορίας;. 

:\Ιε τι\ν πολ1ηκ1\ν f'ύκαμ
ψίαν, r'ι όποία 6έβετ01 τα nAn 
καl τα εθη,1α καl τον ολον έν 
-γένει θρn6κευτrκον βίον της ύ
ποταχθεί6ης; φυλfίς, ό ' λλην1-
6pος; λα11β6, ει μορφr\ν αύτο
κρατορίας; ΚΟΙ. 6Χηματίζει με 
τr\ν άπο άρχ01οτάτων χρόνων 
όλονεν έξελληνrζομένην και 
τώρα πλήρως: 6χεδον έξελλn
ν16θεϊ6αν 'Α6ίαν 6ύνολον πο
ληι6τικον τό6ΟV 6τεpεόν, W6τε 
καi ούτι\ ή όγέρωχος; Ρώμη ά
να-γκάζεται να ύποκλ1θiϊ.. Ό 
Έλλnν15μος ύποτα66όμενος; ΠΟ 
ληικως; μετ' όγωνας; δε1νούς, 
όντιδρα πο\εμικως 5ποράδnν 
μέν, π.\ι\ν γενναίως, γενν01ό
τατα καl δrη\'εκως, άλλα κυρί
ως; άντrδρξί πνευμαηκως είς 
την «λατrνrκι\ν» π,•ευματrκι\ν 
πενίαν τοϋ ν1κnτοϋ και κατορ
θώνει να δια6ώ6Q. την πpο6ω
mκότnτά του. Καi οχι μόνον 
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τουτο: Δ1δά6κε1 ό Έλλnn5μος 
των Διαδό:.χ.ωv καi των Έπιγό
\ ων n\v ποληικωτάτnν, άλλα 
δnμοκραη1'.rιV μέ:.χ.ρ1 τουδε Ρώ
μnv, το «βαδιλη,ον» 6ύ6τnμα 
διοικήδεως, τη\ 5υγκεντρωη
κiιν δωίκnδlν των έπαρχ1ων. 
Καi -τουτο δε εΙνω το μδλ
λογ άπροδδόκnτον- δια τfίς 
ρωμωκfίς κατακιή.δεως ό Έ\
.\nν15μος θα κατακτήοη διαβρω
τικως, δια των \' ραμμάτωγ καi 
του έμπορίου, η'ιν Δύδlν, καi 
p.άλlδτα τr\ν Γαλατία\, εiς το 
ι'-6ωτερ1κό\, διότι τα παράλια 
Ϊίδα\ έλ\n\ lKQ CΙΠΟ του όγδόου 
αiω\ ος. 

Δια του Έλλn\lδμου τfίς Ά
νατολfίς μεταφέρετω ό αξων 
του Έλλnv15μου προς άνατο
λάς. Ή 1δpυ61ς τfίς άvατολικfίς 
αύτοκρατορίας, με πρωτεύου
δαν το Βυ(άνηον, έγκ01ν1ά(ε1 
καi έπlδήμως την άvταδlαηκ1\ν 
άv rίδpαδlν. Λύτοκρατορία διοι
κnιικως έλλnvορωμωκiι - 60-
φn δύνθεδlς των δ101κnηκων 
παραδόδεωv τfίς Ρώμης καi ωυ 
-«βαδlλlΚΟU» 6U6τήματος των 
Έλλη\ l6llΚWY μοvαρχιων τfίς 
'Λ.νατολfίς, παραλθεϊ'δα οταν oi 
Ρωμαίοι έ-yvώρ15αν την Έλλn
ν15ηκrιν Αίγυπτον καi 'Λ5ίαν 
- πvευματικως καi γλω661κως:
.έλλnνικrΊ κατα βόδιν καi όλο
νεν ι'-ξελληγι(ομέ\ n. Καi ό Έλ
λnv 15μός, μεταμορφώνων άπο
KOlVOU με την μεγί6την των
5τροφωv τfίς ίδτορίας:, τον Χρ1-
6τιαv15μό\, την άνατολικnν αύ
τοκρατορίαν εiς τήν Έλλnνι
κην \1ε5αΗιJVικnν Χp16τιαν1-
κι\ν αύτοκρατορίαν, λα11βάνε1
την μεγίδτnν άvταπόδοων δια

το παρελθό\-. 
Το Βυ(άντιοv ευρ15κε1 κο

λοοδlαίαν :κλnρονομίαν. ολον 
το πvευμαηκον :καi έν γένει 
ΠΟ \11Ι6ΠΚΟΥ ταμ1ευτήρ1ΟΥ ΠΟΙJ 
έδώpευδε καi έπλούτ16ε το πέ
ραδμα του έλληνικου χρόνου. 

Καi ό βυ(αηιvος Έλλnνιδμος 
δεν μέ\rει ηδυχος. Σ τρέφετω 
εiς καλλ1έργε1αν των παλωιίJγ 
τόπων, οδους: μεγαλοφυώς έθε
μελίωδεν η έπεξnργάδθn ιΊ 
Έλλάς, καi εϋρε6Ι\ \ έω\'. Συ
vάγουν με εύ λάβειαν oi Βυ(αν
τιvοi τα λείψΟ\ α του έλλnν1-
κου πνεύματος:, CΙ6Χ:Ολουvτω 
δημ1ουργ1κως περi αύτά, δώ
(ουν ιι\ν �λω66αν, διαφυλάτ
τουν το llU6ΏKOV τfίς ρnτορ1-
κfίς και τfίς: διαλεκηκfίς καi με
ταχε-φί(οντω τουτο εiς το κή
f)U\ μα καi ε-iς ιας θεολογικός, 
δ1κα5ηκάς, διπλωμαηκα.ς ου(n
τήδεις. Το ηνευμα των Βυ(α\·
Τl\ ων Έλλήvωv δεν παύι=:1 να 
όςύ\ ετω άδκούμε\ ο, εiς τι\ν 
άνα-yκαίαν λεπτότητα προς άν
πμετώπ161ν τfίς: βαρβαρικiίς: 
πανουργίας:. Καi καλλιεργουν 
κατα βάθος: τα.ς: τέχνας καi τα.ς 
{π15τήμας ( ε.Ινω λ.:.χ.. περίφη
μοι μαθnμαηκοi καi iατροί), ά
νακωνί(ουν την μηχανικι'ιν καi 
την τακηκiιν ωυ πολέμου καi 
riιν ηολεμικnν τεχνολογίαν ( i
δικόν των, πλην αλλων, εΙνω 
το ύγρόv πυρ) δnμωυργουv νέ
ον ρυθμον άρχι τεκτον1κiίς καi 
διακοδμnηκiίς: έξ έ-λληνι6τικiίς 
άφετnρίας: μετα ρωμαϊκών καi 
άνατο\1κων, κυρίως περ51:κων, 
έπιδράδεωv. 

Με το πνευματικόν των α
πλωμα οί 'Έλληνες: του Βυζαν-
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τίου δυνεχί(ουν την προγον1-
κiιν παράδοων καl κρατοϋν έπi 
1::νδεκα αiωναc;: την έλλnν1κrιν 
ένότnτα έν ]JΒ6ψ τfίc;: όρρfίc;: των 
βαρβάρων τfίc;: , Α νατολfίς, τfίc;: 
Δύδεωc;:, του Βορρδ, - διεξά
γουν άγωνα κατ, αύτων έπl έ
νόc:, έπi δύο, έπl τριών, οχι 
6ΠQVJWC:, άλλα καi έπι τε66ό
ρων και πέντε ρετώπων. Προ 
πολλοϋ ή δuτικiι ρωμαϊκn αύ
τοκρατορία εΤχε δ10μελ16θfί και 
κατέρρεεν ύπο τα βαρβαρικα 
κτυπήματα, ένψ ή έλλnνικι\ 
άντείχε και μετελαμπόδευε 6V
vεχως;, καl προ τfίc;: ' λώδεωc;: 
καi μετ' αύτήν, τα έλλnνικα 
φωτα. «Μου φαίνετ01 -γράφει 
οχι προ πολλου ( 1952) ό Ί τα
λος; καθnγnτηc;: Λαβανίν1- δτι 
πράγραη , ναγέννnως χωρlς; 
τι\ν 'Ελλάδα δεν ύπάρχε1. , 
ναγέ νnωc;: εΤν01 άκριβωc;: ή έ
πιδτpοφiι τοϋ , ρχαίου μεταξυ 
ήμων. Οί νέοι κωροl ένnγκαλί-
6θn6αν την άρχωότnτα ώc;: πο
λιτιδμον πνευματικόν, ώc;: τέ
χνnν καl ώc;: 6τοχα6μον - δ,τι 
ό 'ίεδαιών είχε λn6μονή6ει. 

Καl μήτρα τfίc;: , ναγεννήδεωc;: 
ύπiίρξε το Βu(άντιον, το όποι
ον εiς; ταc;: τελευταίας; του ήμέ
ρας; έκυοφόpηδεν αύτiιν δια να 
την παραδώδ:r:t, θ�δκον, είc;: 
την Εύρώπnν. 10 καl ή , Α να
γέννn61ς; δεν πρέπει να δυγ
χέετω προς; τα 6ΠΟραδ1κα κίνη
τρα άνα εώδεωc;: δδα εδρων εic;: 
τουc;: κόλπους; τiίc;: τέχνnc;: καi 
τοϋ πνεύματος; διαρκοϋντοc;: τοϋ 
ΜέδΟU iωνος;». 

Oi Εύρωπαi01, μιδοϋντεc;: θα
ναδίρωc;: το Βυ(άvτιον έκ θρn
δκευτικοϋ φανατιδμοϋ λόγψ 

τοϋ 6Χί6ματοc;: κοi έκ πλέγι1α
τοc;: μειονεξίας έπl τοϋ 5τρατιω
τικοϋ, του πνεuι1ατ1κοϋ, τοϋ οί
κονομικοϋ και τοϋ λοιποϋ πολ1-
τι6τικοϋ πεδίου, έκήρuξαν, εiς; 
παλωοτέραν έποχήν, την βυ
(αντιν1\ν περίοδον ώc;: χρεοκοπί 
αν τοϋ Έλλnν16μοϋ, ένψ ύπfίρ
ξεν ή φυωκή, λελογ15μένη και 
θρ10μβεuτική του 6Uνέχε10. Το 
λεπτολόγον πνευμα των Βυ
(αντινων 'Ελλήνων, το τόδΟV 
χλευαδθέν, ύπfίρξεν εν άπο τα 
μέδα δ1αρκείαc;: τfίc;: αύτοκρατο
ρίαc;: και ό έπίδη<;; 6UΚΟψαντn
θει<;; θpnδκεuτικος; δογρατι6μος: 
του Βυζαντίου η.το άναγκαίος; 
θώραξ έν μέδψ εiδωλολατρικοϋ 
η μου6οuλμαν1κοϋ η αίρετι
κοϋ άνθελλnν1κοϋ «χp16τιαν1-
κοϋ κόδμου». 

Τέλος; με τι\ν πτωδιν τοϋ Βυ
(αντίου πραγματοποιεί ή , Αδία 
το καταδτpεπτικον ονεφον τοϋ 
Κύρου του t-Ιεγάλου, του α
ρείου, τοϋ Ξέρξου. Ή τελευ
ταία φάδις τfίc;: άπ' αiώνων πά
ληc;: τfίς; φανατικiίς , Αδίας; καl 
τfίc;: 'Ελλάδος; τοϋ Πλάτωνος; 
και τοϋ Παύλου καταλήγει εic;: 
τον κατα το φωνόμενον θρίαμ• 
βον τiίc;: , Α νατολfίς; καi εic;: ιι\ν 
ύλ1κην ύποτα-γ{ιν, οχ1 δμως; και 
τον άφαν16μον τοϋ Έλλnνικου. 
Καi άναφαίνοντω τότε τα λαμ
πρα άποτελέδματα τοϋ καρ (ε
ρικου Βυ(αντίου. Ή έλλnVΙt<ι\ 
έδτία έξακολουθεi την έπώα-
6Ιν ύΠΟ τι\ν τέψραν τη<;; εic;: τα 
5χολεiα, εic;: τα μοναδτήρια, εic;: 
τος; διεδπαρμέναc: άνα τον κό-
6]JΟV κοινότηταc;:, εic;: τα βουνό,
δπου oi Κλέφτω καi oi Άρμα
τωλοi -«:ή φρουρα τοϋ Αύτο-
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κρότορος ι Κωv5τα\ϊ:1VΟU του 
Παλωολό\ΟU) », οπως τους έ'
λεγε\ ό ΚολοκοτρώΥnς- 6U\ϊ�

χ1(ον την πολεμΙΚην παράδο-
61\' του Γένους. 

«Ή Έλλην1κiι Έλευθερία» 
του Ήροδότου, n κ1νου5α iδέα 
τωγ Έλλή\•W\, ή μετα6χnμαη
όθεϊ5α επεηα εiς ηΊν Βυ(αη1-

* 

ΥΙΊ\' 'Ιδέαν 1-.ai κατόπ1ν εiς ηΊν 
ΛlεγάληΥ Ίδέαν του Έλλnνι
κου 'ΈθΥους - πτερvί(ει διαρ
κώς το Γέγος καi το άνεγείρε1. 
Καi όδηγεϊ εiς ηΊν μοιραίαγ πα
λίνδρομογ κίνn51ν: προς έλeυ
θερίαΥ καl προς όλοκλήρω51Υ, 
προς εγα yκα λ16μοv τiίς ολnς 
1-ληρονομίας. 

ι\ημοσθένης έρωτηθείς, τί ανθρωπος tzι:ι δμοιον Θεφ, 
εφη · το εύεργετείν %αι άληθεύειν. 

Σωχράτης tρωτηθείς, τί αριστόν tστι τcϊ)ν μαθημά
των, &φη· το ύ..,-τομα-θ·είν τα κακά. 

Άνάzαρσι; ό Σκύθης φιλόσοφος {:ρωτηθείς, τί έστι 
πολέμιον τοίς άνθρci)ποις, εφη· αύτοι ούτοι έχ;{}ρεύονται 
έαυτού;. 
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�Η έφn6ικiι ψυχiι 

καi τα προβλήματά της 

Της άλησμονήτου παιδαγωγοϋ 

καl καθηγητρίας Φuσικης 

ΜΑΡΙΚΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ - ΚΑΝΔΗΛΗ 

Βασιιi1 ;τροiιποθεση για τη, π, ει -
ματιιη άη�δηιιιοιιργΙJΟ τοu τοτιοιι μας, 
rιλ) ά tι' f\ α ΜΟ τα Π Ο λε:ττά, T(t 
τιιό εύαισθητα σηuεια τη::;, Εl,αι δι
χως άλλο Υαι το πρό6ληιια τη::; :τ,ευ
ματιιη; διu:ταιδαγωγησης ταη Ηί,J\ 
μας. ε, �ηοροίιιιε ,' άτε,ισι>,_ιιΕ ε;,
't�δοφορα το ιιελlο,, οι•τε ;ά:, ,α δια
' οηθοίΊιιε τη ιδι α:τότητα μιας :τ, Η 
ιιατιΥης ά,αγνε, ησης του τοπου ιιας 
χωρlς μια,• έτιισ:τηuο,ιr,ιη όργα,οση 
της ψtl)'οδια,οητικης ια)) ιιργεια::; 
των έφη6ω, ιιας. Ά,έιαΙθε, ηλειψε 
άπό τη χωρα μας (τιρεπει ,α εξαι
ρεσωιιε τl; στιοραδιης ίδιωτvιές 
πqω:το6ουλ�ες) ή -τ) ατt.ια Υαl συστη
ματιΥα όργα,ω'ιιέ,,η φρογτίδα, ή έιι
πyευσιιε, η βοηΟεια τιΪJ, ώριιιω, προς 
τlς '\Ης ί:τάρξεις, πού σ:τιο,ιοyται ά.,α
ποφάσιστες στο ,<,ατιί>φ:, ι τού βιοu 
καl στοχάtογται τό δρό'ιιο -τού θά 
χαράξοm ε. με.σα σΕ- ιιιά. πραγματι,ω
τητ,α τις πιο πολ λΕ-ς q:ορbς τοσο ά.
σuιιδιδασ:τη Ub τίς προσδοrι.ιε:; του:;, 
τίς έλπιδiες τους, τά ο, ει.ρα τους. 

Ό μύθος τού Ήρακλη πού πρίΥ 
ξε'Κι ,,ήση για τήy i"I εργό δράση, , έο; 

(�ιόιιη, ιάθισε να σ1Ηrθ11 ιuι ,u δω
) έξη ά,άuεσα στψ άρε τη ιαί στη; 
Υαιια, δειχvει πω; οί ιiοιαιοι ειχα
\Ε �αθια συ\Ειδητοτιοιr1'σει τιοσο ιρι 
σιιιη ισιι:τη στη ζωη τού ά.,θρώτιοu 
άrιοτε) ει ή ήλι,ιία αύηΊ 

Σε :τοJλες τιρωτο ΟΗς ιοιη,)\ίες 
σι ιιδο) ιιε-: τε/ ετουnγιες ιαθιερω, οιΛ 
έτισηιισ τη\ είσοδο τού έqηδοι σ' 
ίc,1α Υαι,οίιρ ιο στα.διο tωη;. Ό ίφη-
60::; ύ-το6σ.,} εται σΕ- ώρισιιεΗ, δο,ιι
μασιες, ε-vιατα) ει:τεται ιιο,ο; σ' ε,α 
δασος για Υάττοιο yρονιιό διαστημα, 
ιιυειται στη σεξο ωι.ιη ωη ιαί σι, 
(ί>ρισιιέ,α ίΟι.μα της q,ιλης. Οί ''\
ροίη,τα, :τρωτογο, οι της :;ι,ε ,:τριγ,ης 
Αύσ:τρα�ιαc, όργο,ισ,οι.η t,α εLδο:; 
ά.τα.Ύωγη; τιί)\ εφη6ωΥ, που του::; ιιε
τcιφέρου\Ε σε. μαιρι•,ους ίεροuς yω
ρους ιι' ειει του� μυοm ε στις Lερο 
τεl εστιες τω τοτειι. «�Ο ,τι βλεπcι, 
-,ιι' δ.τι σ.ι,ουΗ ό εφη6ος, ϊί,αι ιαι
,ουργιο, η' 11 ά.τμόσφαιρα εl,αι γε
ματη μυστηριο». l' αύτο το, τρόπο 
i:τισηιιο,τοιούνε τη, είσοδο τού εφr1 
6ou σ' t"Ια ιαι,οuργιο Χα�ιιο. Και 
πραγματι 11 tφη6εία χαρα:;ι.τηρίζε-
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ται α:το ηΊ βαθιιιαία ά.τοο:ταση τοί• 
,έύιι ά.το τί: καθιερι,)Uι',ε: σιΨήΟει
εc τη: :ταιδιzηc tωηc, και τi1 σm ει
δητη 11 ίr.τοσιl'\·είδητη ι!:τεΈ,�ργασία ,-έ
ι,Jν τρο:τc•)\' προσαρuογη: :πρόc την 
πραγιιατιzοτητα. Στο σί,γχρο,ο :το
λιτισuο uαc δε, ύ:παρχει κα,έ,αc κοι
,ι,>,ικόc θεσuό:, καιιuιά ίδιαiτερη 
;τρο,οια για τη μεταδατικi1, τοσο ό
μωc σηuαντι-..:η αύτη φάση τοϋ βίοι•. 
Ό tφηδοc κλυδωΥίtεται άνάuεσα 
στην κοι, ι•JΗκιι καθι � ρωuέ, η ά Ηίιθυ
' η, ηΊ, οχι αύτό\(}Uη θiση τοϋ :ται
διοϋ, καί τι•)\' ώρί,μων τir, ά,1ιΈ,άρτη
τη, άι.ία uοχθοί•σα όuάδα. Ό είη·οη
ui, ο: ά.το τη, τί,χη :ταρατείΗι τ11, 
:ταριισιτι;,_η :rαιδιΧη tωη • μι διι¼ο 
ρεc αίτιολογίεc, �,ίί) ό στερηιιέ,οc ε
q;ηδο: σύΥτοt.ια ιξα;αγκάζεται στο 
αι uα :ιρο� τψ ύ:τεύθυ, η tωτι. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, ίιν ή τύ
χη δεν το, ιίινοiιση με ;ωuμια συιι
:ττωματι-,,η ;τροστασία, βρίσ-ιεται σε. 
μειοΗ:ιτι-,,η θέση ιι;τροστα στο συ, ο.
γωΗσuο τι,,ν :τιο t..ι:τειρω, ,αl τύ. 
ψιιχικα ,τι•:τήuατα :τοί, δέyετσι ίyοιι
' ε συχ, ύ δι•σάρεστο ά,-τίκτι•:το στήν 
i.ιι η ι'.'iΞ,iι.ιξη τη; ;τροσω:τι..:οτητά; του. 

Πότε άκριδG>c άρχίt.ιι 11 ι'.φηδεία 
:rcιl :τότε τελειιίJνει; Σαφή χρονικcι. 
i.ιρια δίν ύπάρyοιιΥ. Μέ, προσiγγιση 
μ;τοροiΊμι ,cι. rή, τοποf!ετi1σωμε στό 
χρογιχο διάστημα ιιηcιΈ,ύ διίJδfγα κcιl 
δε;ι.,ατ.εσσάρων yρο,ω,. Ά·..:οιιη πιο 
δύσ-ι.οΛΟ ειγω , u καθορίσωιιε τό τi ρ
uα τη:. ' Λ.) λοι παιδαγωγοί δέyο,� 
τcι.ι τψ ήι ικία των δε·ιαο,τύJ zρό
, ω,, ..:ι' υ.) ϊ.οι τG)ν είκοσιέ'Ι·α. Τό βί
δαιο ιrγαι. δτι :πο);ί ol σι�ντελrστίς 
, Η•ροψυχικη; ίδιοσιιστασίας, ι.,αθύJc 
κιι.l σιινθη-ι.ι; :τεριδάλι..ο'Ιτο; :τροσδι
ορίςοιl'\'ε τό χρογικό σηιιείο τη� ύJρί
μα,'()'η; της :τροσω;rιχότητας τού ιφή
ΟΟt'. 

Στην iποχή τη; έφηδεί.σ:;, δλό
κληρο; ό όργα·νισιι.ός μ.,ταί,·ει σε. μιάν 
ε-Ι'Τονη q,άση άνό..,-ιτι•ξη;. Τό ά, ά
στημα cι ίιξά, εται, ή λειτουργία των 
άδiΗ•JΥ !c'σω έ-..:κρίσεων έντείΗται :r..σl 
δια.μορφ;η ογται κύρια ;ι.αι δευτερεύ
οντα γ,ωρί.σμα.τα. τοϋ φύι.ου. Σπου
δαίες μεταδολέ; παθαίνει τό νευρικό 
σι•μ.w.θητιγ,ό σίιστψα, ,.αι γενι:ι.ύ. ή 

διατ..ιραχi1 τη: ,ει•ροqΨτιχη: ίσορρο
:τια: όδηγεί σi :ταρο!:,ιι,'()'η τη; iρε
θισrι,οτητα:::, τη: ευαισθησίας τον 
i q,ηδου. Έ� ίσου σηιια ντικέc; εt,'<l.ι. 
:ιαί οί άλλαγic τοί• σι•μοοίνουν σn'ιν 
ψυχυσί,,•θ,ιση του. Ό διανοητικός κι' 
ό σι•Υαισθηuατικο� του- κόσuος άριχί
tοι" ε HL q:α, ερcί:ι, ουνε ιιεγα.λύτερεc: 
άξιωσει::. Τό αγόρι η τό κορίτσι δεΥ 
ίχα10:τοιείται :τιά. ιιέ μό,η τί1ν έπι
<rανεια·ι� tωi1, ':\,i1σι,χο ά�-αtηπί ,•ά.
:rρι'(fα:rουση ,α'Τοιο, καινουργιο πα,λ
ιιο :τοί• ,οιc:Jθιι ,cι. σκιρτάη iηός του. 
Νέοι χυμοl κά\'οιιν τό ειναι του νά. 
;τ) ηιιuι•ρίtη :r.αί '\, άσq-υκτια ιορεc; (i)
ρι: ά..το f,α :rϋΗα tc,Jijc, ποί, φου
σ:rιί:ιΗι ύριιητι:ιιί Υαι τοίi 1Ίλεκτρίtει 
την ψι-χi1 γαι τό σώuα. Μιίι. άνησυ
-χία, μιι'ι άδεδαιότητα ,αl μιά πότε 
γεuάτη fl_τί&ι: γαι πότε γεuάτη ά
''<•Jνία ;τροσιιο, 1i τoii ι'ιγνcί:ιστοι•, εfyαι 
tΗι άπο τιι yαρακτηριστιyά γνωρί
ιτuατα αύτii: τη::: τι) ιΥίαc. Θαιιπά. κι' 
ιί:ιαθόριστα. ;ιάπω� ί•:τοσι•Υεί.δητα, 
uιιι ηα -τροσωπιΥότητcι ;τ.αιw�trι ,•ά 
i οι•λοι•δίπη :r.αl ,r'ι ώριιιάση. Ό !c'φη
δο::: στρέq-εται ιιέ από) ι>το iνδιαq-i
ρογ :τρο:: τύ,• i αι•τύ τοι•. 'Α ναt,ητεί 
,ιΊ γΗ•Jρίση τίς δυ,ατότητι':: τοι•, ,·ά 
συνει.δητοποιήση, αν ιιπορέση, τήν 
άτομι,ιή του ά."Ιόyρωση. 

:ο, fqη'?o:::, όρ<ιμ?-τίtιται , έκιί,•ο
που θεl,ει , α γι, η, :rαι ,..ιιταq·ιι,γει σε 
μFγάι σ ;τρυτι-πα. Σ τμιαντ:ιγi:: tστο
ρι:ri; rι:,υπιογ, ωμίε: i ι :rιιί άΈ,ιόλογα 
-τρό<1ωτσ ιίπιΊ τό πιριC,{ι).) ο,· του η
:ιύοιl'\ ε τη θερμ 11 ;τροσοχ1Ί του, τr, 
ιτq?δρό του π_ι1θο γ�ά ι!�ομοί?ιση. Αί· 
ιτθι1, ετrιι συνr�ιια τω::: το �γω, του ι�
νσ ι κα τι το ιδιrιιrτερο ,.αι θελει ,,r1. 
:τείση ιιJL τού: u.Ι).ου� γι' αίιτό. Κα
ταφεύγει rττiJ ήμεοο) όγιο -Ρι στό γράμ· 
μα προς άγα:.τητο φίλο γιά νύ έ!;ο· 
μοί ογηθί'Ί το\' έcιυτό του, νιΊ ξF:ι..σ..θα
ρί.ση τίς σ-ιέψιις του, νά ΙΧ.ατσλά:υη τί 
τοίί συμυαί, ει. 

Ί-Ι ύ,άγκη τοϋ yrί γί, η ;,.άτι άλ
λο, τοϋ ,·cι. ύJρψ,u,ση και. νά σχημα
τί.ση μιά cιύτόνομη προσωπικότητα 
'(EY\'(LfL μt: την upηδικrι ψυχή μιά 
ίσχ11ρότατη δί,ψα γι' άνεξα,ρτησία, 
γι' άπόσπαση άπό τrrν έπιρροή -ι;οίί 
οί:ι.ογε, ειακοίί περιδάλ?.ο,-τος. 'Αρχ(,. 
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ζει νύ. νοιώθη δυνατή τήν άνάγκη της 
αίιτσδιΜεσης. , εν, μπορεί :ι_ιύ. νύ. δ ,i·
χεται πα.Οητικα τις π,αρα.δοσεις, τις 
καθιερωμένες άπόψεις. Αύrή ή άνή
συχη άvτίθεση iξηγεί καl τήν είr,ιολία. 
με τήν δποία. ή νεόιτητα παρασύρε
ται άπό κά,θ� είδους , έα συγθήματα 
καl νέες Οεωρίες. 

ΊΙ ποίηση καί γεγικύ. ή λογοτεχ,ία 
πολύ σιι-χνύ. άποτελεί τή φυσική διi· 
ξοδο των σmαισθημάτων πού κατσ· 
�λύt,fυνε _ τή γ�ανική ,�υχή. _Εtναι ,ήηλικια των στιχων. Κα.θι νεο;, κα
θε νέα, λiνι οί Γάλλοι, κρύ6ει uέσα 
του ενα ποιητή ϊ1 ενα συγγραφέα σ' 
έ,μ6ρυώδη κατάσταση. 'Ίσω; Χαl γι' 
αύτό παρομοιάζουνε τούς ποιητές Χαl 
τούς καλλιτέχνες μί μ�γά.ι.α παιδιά. 
Για.τl σι•γκρατούν� ζωντανό σ' δλη 
τους τή ζωή αύτό τόν ά,ήσυχο δηuι· 
ουργιr,ιο άνα6ρασμό της ,εοτητας. 
Ζοϋνε πάντα τήν lπώδuνη σύγ-,ιρου
ση τού όvείρου με τήν πραγματw.ότη
τα, κι' ύποφiρο νε άπό ελλειψη προσ
αρμογης. εν στiργοm•ε πο-τέ τήν 
προσγείωση. Γέρος κι' έτοιιιοθάνατος 
δ ποιητής τ' δρα.μα της νειότης άπο
ζητάει «καl τό τραγοuδι των δλό
χλωρων καρδιών». Τά. μά-τια ας τού 
κλείσουνε οί Μοίρες «.με τό βιολl των 
είκοσι χρο,•ων». 

uΟλη αυτή ή ρομα,vτική διάθεση 
κι' δ ρεrμ6ασμός δεν εlναι μονάχα 
δείγματα ρευστότητ(\ς καl νέας; προσ 
αρμογης τη; προσωπuκοτητας. Όιrεί
λονται σύγχρονα καl στήν πίεση των 
ερωτικών συναισθημάτων πού πρώτη 
φορά. φαγερώνονται τόσο �·το,α, τό· 
σο άπαιτητιικά. Ή νέα ψυχή άρχίζει 
καί δονείται σε μεγάλο βαθuό. Είναι 
1i έποχΊ των κερα':"ο6όιλω,ν συν�έ
σμων. Ερωτε; και θερμες φιλιες 
γι \'\LΟύν-ται στιγμιαία, άλλά. καί συ· 
χ, ύ. με τήν ϊδια ταχύτητα σ6ύνου, ε. 

Τήγ tδια αύτή εποχή βλέπουμε ν' 
άνα.πτύσσωγται καί τά κοσμοθεωρη· 
τικiι �νδιαφέρον-τα. Τό πρό6ληuα τοίi 
Θεοίi, της άθανασίας της ψυχής, τά 
μιγάλα αυτά. ερωτηιιατικά. άρχίζου
νε ν' άπασχολοίίνε σο6αρώτερα την 
νεανική ψυχ{1. Οί πρώτες επίσης 
επαφές με ιιιά. κοινωνία, πού στέκει 
π<>λύ μακρυά. άπό τlς ηθικές ύποθη· 

κε; πού προσφFρΗ στόν f(f'η6o με 
τή διδαχή, δημιουργοίl\'F ψυχολογι· 
-,ιήν άνα.στά:τωση, ώΟοϊ,, ε σ' iπα νσ
ιrτυτικότητα. Ό εq-η6ος διψάει γιύ. 
περισσότερη κοινωνι•,ιή δικαιοσύ, η 
Ιϊ<αί ιι' iνθουσιασuό, uέ αύτοθυσία ά
κόμη μωχεται γw τίι. ίδανικά, πού τον 
Οκύουνε. Τά προ6λήματα τοϋ καλού 
καl τού καr,ι.οίi, της άδικίας 11σl της 
ίσότηταc;, εtναι άπο τά πιό συχνα θέ· 
uωτα πού συγκλονίtουν� 11άΟι νiο ιιέ 
νοϊ, καl uί καρδιά. 

"Αν λοιπόν ιί λι,,ιρι"'ι ι\πιΟυμοίίuε 
τή δηuιουQγία μια; 1ωλύτερης αύρια
νηc;, κοιγωγί?ς, �ς ,έ,·�ιαcrερΟοίιι.ιε ί;διαιτερα για του:; ιιrη6ου:; μας. Οι
γογ�ίς καί οί ι.ηδεuό,·Fς θίι. χρεια· 
σθη νίι. λησμονήσοm'f τό χΟεσι,ό παι
δl καl ,ίι. ιιετα.χειρισΟοϋνι τόν [φη6ο 
11 τήν εcr η6ο σίι. ν ι.ιιύ. προσωπι χότητα 
πού προπαντό� χρειάtεται ,ίι. προ;το
' ηΟη, �την, αύτοκυ,6� ρ".ησή της., Φίλοι
σ' αυτο Υαι βοηθοι προΟ\Ιuοι, συιι6ου· 
λοι γεuατοι στοργή καl ίmομονή, Ιi.ς 
σταθούν� uέ ηπιότητα καί κατανόηση 
κο,-τά στη νiα ψυχή πού δοκιuάtη τύ. 
φτερά της. "Ας μή πικραίνονται α.δι
κα, αν δια6λέστουyε στό π.αιδί τους 
τήν άνάγκη της άπόσπαση; καί τη; 
αύτονόuησης. Ε{γαι μιίι. φυσιrι11, μια 
6ιολογι•ι.ή πορεία της ι,,ωη:; πρός την 
ώ?ιuαν,ση κ,αl οχι ελ) �ι� άγ�ης ά
πεναντι τους. Κι' ακομη α� δε· 
χΟοίίνε καl χά.τι α.λλο: τόν ούσιαστι
κό ρόλο πού καλείται νά. παLξη κοντά. 
στό παιδί τους ό ψυχολόγοc - παιδα· 
γωγό:;, δ έπιστηuο,ι"Ιίι. εuπειρος πνευ 
ματιικός οδηγό;, ό καl γι' αίιτό πιό 
άρuόδιο; ,ύ. ϋοηθήση τό, vrη6o στά. 
�ασιΥα γιίι. τή, ιίηνχία του προ6λή
ματα τοϋ έπαγγελuα.τιΧοίi προσανα
τολισuοίi, τηc σεξουαλικης διαφώτι· 
σηc Υ.αl γενικά των ;τνευuατικων κα
τευθύyσεω,,. Γιατί εlναι αύτόχρημα 
τραγLκο σί ιιια τiτοια άνώριμη ήλι
Χία να χαράζωηαι άπό άνtδεους ot 
δρισ-τικές κατευθύνσεις πού θ' άκο· 
) ουθήση δ νέος σ' δλη του τή ζωή. 
Στlς ξένες χώρες κι' Lδιαίτερα στήν 
'Αιιερική ή συνειδηtτοοτοίηση αύτης 
τfίς άνάγκηc ώθησε στήν ίδρυση ώρι
σιιiνων συιι6ουλευτι-κων σταθμών καί 
άλλων όργανώσεων γιά. τή 6οήθεια 
των νέων.'Εικεί με διάφορα μέσα, ε
ρωτηματολόγια καί άλλα, προσπα· 
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ται α:το τi1 βαθμιαία ά.:τόσ:ταση τοί• 
,έου ά.:το τί: -ι.αθιερι,}uένε: σι•νή,θει
ες τη: :ταιδι-ι.η: tωη:, ;ιαι. τi1 σι!'\ει
δητη 11 ίr.τοσι'\·είδητη ί:τε!Ξ,�ργασία ,-έ
ων τρο:τι•η: :τροσαριιο-γη7 πρό: την
:τραγιιατι-ι.οτητα. Στο σι,γyρο, ο :το
λιτισιιυ uα: δε, ύπαρ.χει -ι.α,έ,α: -ι.οι
\{•J\ ι-ι.ο: θεσιιό:, -ι.αιιιιιί.ι ίδιαί τερη 
προ, οια για τη μεταδατιzi1, τοσο ό
μι,ι: σηuαηι-ι.η αύτη φάση τού βίοι•. 
Ό rq, ηδο: zi υδι,η;tεται ά.νάuεσα 
στΤ)'· -ι.οηι,),ι,c1 -ι.αf!ιιρι•Ηιινη ά.,εί,θυ
' η, 11]\ ο.χι αιιτόΗΜ.tη θiση τού ;ται
διοϋ, -ι.αί τι7η· ιi)ρί,μων τη\ ά.,1ι!Ξ,άρτη
τη, άί.ί.α uοχθοί•σα όuάδα. Ό εύνοη· 
μi,ο: ιLτο τη, τύχη :ταQ{).ηί,ει τii, 
:ταρασιτιΥ.η πωδι-ι.η �(ι)η. με διά,φο 
ρε- αίτιολογίε:, έ,ω ό στερηuέ,ο::: ε

q,ηδο: σίΨτοu.α i.ξα,αΎ-ι.άtεται στό 
άι uα :τρο: την ί,;τ,εύθm η ζωή. Στη, 
τελει•ταίu αύτη :τερίπτωση, αν i1 τύ
χη δΗ το, ιύνοiιση, με -ι.�;uμια συιι
:ττωu<1τt'/η :τροστασια, Βρισ-/εται σι 
μειονε,τι,η θέση ιι.,-τροστα στό σιrω
γωνι01μο τι7Jν :τιο εu:τειρω, ,αί τα 
'Ιι"-'ΧtΧα -ι.n•;τήuατα -τού δέχετσι rχοι•· 
Η σιrχ,ί.ι δι•σάρεστο άντί:-/.τυπο στην 
ίιι η ίξέί ιξη τη: :τροσω:τι/οτητά; του. 

Πότε ?1-ι.ριfiυJ: άρχίtιι ή ίφηοεί.:ι 
;ιοί :τότε τελωίJνει; Σαφη χ{)οΥιΥο 
uρl.{1 δί-,γ ύ:ταρχοm·. Μί-, προσiγγιση 
μ:τοροίΊμε ,α τή, τοποflετήσωμε στό 
χροΥt'/.Ο διάστηuα uεταξύ διίJ6ε-ι.α -ι.αl 
δε,.ατεσσάρων χρο,uη. Ά·/.ομη πιο 
δύσ·ι.οι.ο ιfνuι ,u -ι.αθορίσωμε τό τiρ
uα τη:. 'Ai i.οι παιδογογοl δέχο,
τω την 111 ι;ι,ία τω,, δε·ιαο,τu> ΊQό· 
νuη, ,ι' w.ί.οι τυη• εί,οσιέ-να. Τίι βί
δαιο ιt,αι, δτι πολι οί σι•ηεi ιστές 
,·η•ροψι.,χι:/.η; ίδιοσυστασία:::, /λlθu): 
καl συνθϊr/.ε; περιδάi.imτο; προσδι
ορίςοm·ε τό χρονι-ι.ό σημείο τη: ώρί
μα·νση; της προσωπι-ι.ότητας τοϋ έφή
δοι•. 

Στην lποχή τη; έφηδείuς, δλό· 
,.ληρος ό όργανισμος ωιαί,ει σε μιάν 
εν-τονη q,άση άνά.ι-ττυξη;. Τό ά,ά
στηu.α ού;άΗται, ή λειτουργία τu>ν 
ά.δέ,ι,Jν fσω ε"/.Χρίσεων έντείνετοι ,.αl 
δια.μορφιίη·οηαι κύρια ,.αι δευτερεύ
οντα γνωρίσιιατα τού φύi.ου. Σπου
δαίες μιταδοi.έ; παθαίνει τό νευριzό 
σι,μ.w.θητι·/.ο σύστφα, ;,,αl γενιu.ά ή 

6ιαταQαχ,1Ί τη: Ηυροq,ι,τιχij::; ίσορ.ρο
:τία: όδηγ�ί σε :ταροξυνση της bρΕ
θιστιΧότητ..ι;, τη:; εύαισ{}ησίαc τού 
iq,ηδοι•. Έ'Ξ. ίσου σηιιαντικέ::; ε['\'αλ. 
Υαl οί ιίλi.αγε: τοι, σι•ιιοαί\'Ο\Ι\' στ,)ν 
ψυχοσί,,-θεσ;1 του. Ό δια\'οητικός κι' 
ό σι•ναισθηuατικό: του κόσιιο::; ά.ριχί
tουΗ ,r.1 q,αΗριο,ουΗ ιιεγαλύτερε::; 
ά.ξιιοσει::;. Τό αγόρι η τό κορίτσι δέΥ 
ίκανοποιείται :τιά ιιέ uό,η τi]Υ έπι
qω·εια·ιi\ tωi1., 'Α,i1σι,χο ά;,αtητεί ,·ά. 
κρι�,α;ιουση ;,α'"!οιοy καινουργιο πα,λ
μυ ποί, νοιι:Jθιι ,α Ο-,{ιQτά11 iντός του. 
Νέοι χυμοl χά,γου\' τό εl,'<lι του νά 
:τi-ηuuι•ρίtη ;ιαί y' ι'ισ.q-ι•κτιii ιο(!ε::; (\)· 
ρε: ά.:τό i:,α ;ιϋιΗ1 tι,1ijc, ποί, φου
σ-ι.ιο\fι όQιιητιyc1 -ι.αί roίi 11λεικτρίtει 
τψ ψι,χη -ι.αί τό σώuα. Μιι'ι άνησυ
-χία, μιc1 ά6εδωότητα ;ιαί μιί.ι πότε 
γεuάτη i)_'"lίδε: ;,αί :τότε ΎΕ'uάτη ά.
γωΥία ;τροσuο, ii του <'ιγγιοστοι', εfγαι 
t,α ά.πό τί.ι χαραΥ.τηριιττιyιι γνωρL
ιτuατ<ι αύτη::; τη: ήλιΥία:. Θαu:;τά κι' 
ιi.,α:θ >Qrστα. ;ιωτω; ,,:τοιτυνείδητα, 
uι(ι ,ιr1 -ιροσωπι;ιότητο :τα<Τ"Δ.tει ,·ά 
ί οι•i ουδίιτη ;ι.αί , ι'ι <i>ριμάση. Ό fφη
δο: στQι'φεται uέ ώτό)ι,το ίΥδιαιrι'
ρον :τ()ο: τύν iηιιτό του. 'Α,αtηΗί 
\CΊ γΗ•>ρίση τlς δι•, ατότητ{: τοι•, '\ ά 
ιτυΗιδητοποιήση, αν ιιποQ{ση, τήν 
<Ίτομι,ι.i1 του ά.πόχρωση. 

Ό rq: η6o:; όρσ.ματίtεται έκιίνο 
::τού ,θfΪJεt ,ά γί'\η, ΥαL Υ.,(JτfΙφ�ί,γ;ι σε 
μεχu.i α :τρυτυπΗ., Σ �ιιuΥ;ι:ι,ι,f:; , ιστο· 
ρι;,ε; φυσιογ,ωμιε::; 11 ,οι αςιολογα 
π()όσι,,-τσ. ι'ι'"!ίι τό πιρι6άi) Ο'\' του ιλ
,ύοιt\ ε τη θιρμή ::τροσοχ{1 του, τί, 
σq?δc,ό του π,όθο γ:σ. l�ομοί?ιση. Αί
ιτθανε:<Jι συνr1;uα ,-τω: το �γω, του ι,�
νσι zατι το ιδιαιτερο ;ι.,αι θι,) Η νu. 
:τείση ,υι τού: ϋ.Ι.i.ου::; γι' uύτό. Κσ
τσφεύγει στiι ήμερολόγι ο η στό γρόμ
μα προ; άγυ.:πητό φίί ο γιά νά έξο
μ?ί ογ�θη τ:,ν έουτό το,υ, νιΊ ξF,rΑLθο
ρι,ση τις σzFψεις του, να ιy.ατο) α:6η τ( 
τοϋ συμδuί,ει. 

Ί-Ι ύ,άγ-ι.η τοϋ ν(ι γί, η κάτι υ.λ· 
λο, τοϋ ,α ιi)ριμό,ση -ι.σί νά σχημα
τίση uιά uίιτόνομη προσωπιιy.ότητα 
γεΥΗJ'.f\. ιιε: την έq;ηιίιΥ.Τ] ψυχή μι,σ. 
ίσχυc,ότατη δί,ψα γι' άνεξα,Q'ιησί,α, 
γι' ά:τοσ:ταση ά.πό την lπιρροή τοϋ 
οί;ι,ογε, εtαΧοϋ περιΜι.λ?..οηος. 'Αρχf,.. 
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ζει νά νοιώθη δυνατή την άνάγκη τη; 
αύτσδιίιιθιεσης. Δεν μπορεί :τιά νά δi· 
χεται παθητικά τlς παραδόσεις, τlς 
ΚΟJθιερωμένε; άπόψεις. Λύτη ή άνή
σuχη άvτίιθεση iξryγεί και τή,v εύ,ιολία 
με την δποίu. ή νεόιτητα παρασύρε
τα� �ό κάθι, ,εϊδους νfu. σ1ψθryματα 
και νεt; θεωριες. 

'Η ποίηση καL γενικιΊ. ή λογοτεχ,·ία 
πολύ συχνά άποτελεί τη φυσική διf· 
ξοδο των σmαισθημάτων πού κατα· 
κλύt,ουνε τη \'ωΗκή ψυχή. Εtναι ή 
ήλι·,ιία τGη στίχων. Κάθε vio;, κά
θε νέα, λένι, οί Γάλλοι, κρί�/Sει ιιέσα 
του ί:να ποιητή r1 ενα συγγραφέα σ' 
έ;μδρυώδη κατάσταση. 'Ίσω; και γι' 
αύτό παρΟ'ιιοιάt.ουνε τούς ποιητ�ς καL 
τούς καλλιτέχνες με μι,γάλα παιδιά. 
Γιατί συγκρατοϋνε ζι,η-τανό σ' δλη 
τους τη ζωή αύτό τόν ά,ήσυχο δηιιι· 
ουργι.κό άναδρασμό της νεοτητας. 
Ζούνε πάντα την iπώδmη σύγκρου· 
ση τοϋ όνείρου με την πραγματιrι.ό.τη
τα, κι' ύποq:fρουνε άπό ελλJειψη προσ· 
αρμογης. Δεν στέργοm·ε ποcτε τήν 
προ,σγείωση. Γέρος κι' ετοιμοθάνατος 
ό ποιητή; τ' ορα,μα της νειότη; ά.πο· 
ζητάει «καL τό τραrγοuδι τω\· δλό
χλωρων καρδιών». Τα μάcτι.α ας τοϋ 
κλείσουνε οί Μοίρες «με τό βιολί των 
είκοσι χρο, ωυ>. 

'Όλη αύτή ή ρομαντική διάθεση 
κι' δ ρφδασιιός δεν εt\αι μονώχα 
δείγματα ρευστότη:τοις και νfας προσ 
αρμογη; της προσωπuκuτητα;. Ό ιrεί· 
λονται σύγχρονα καl στην πίεση των 
έρωτικω·ν συναισθημάτων πού πρώτη 
φορά. φανερώνονται τόσο ε-ντο, α, τό· 
σο άπαιτητικά. Ή νέα ψυχή άρχίζει 
καl δοινε'ίται σε μεγάλο βαθιιό. Εtναι 
ή tποχ11 των κεραυνοδόι> ων συνδέ
σμων. 'Έρωτες και θ.ερμες φιλίες 
γε1 \ ιοϋvται στιγμια'ία, άλλα καL συ· 
χ, ά με την tδια ταχύτητα σδύνου, ε. 

Την, ίδια αύτή �πο�ή βλέπουμε ν' 
άναπτuσσωνται και τα κοσιιοθεωρη· 
τικά ενδιαφέρο\-τα. Τό πρόδληιια τοϋ 
Θεοϋ, της άθαvασίας της ψυχης, τα 
μεγάλα αύτά ερωτηιιατικά άρχίζου
νε ν' ά.πασχολοϋνε σοδ-αρώτερα τήν 
νεανική ψυχή. Οί πρωτες επίσης 
επαιφες με ιιιά. κοινωνία, πού στέκει 
πολύ μακρυά άπό τις ηθικές ίιποθη-

κε; πού προσφέρει στόν εφηδο με 
τή διδαχή, δημιουργοϋη ψυrοι ογι
κ.ήv άναστά.'1:ωση, ύ}θοί•νε σ' iπ,ι να
στατικότητα. 'Ο εq:ηδο; διψάει γιrι 
περισσότερη κοινωνι.κη δ�καιοσύνη 
καL ιι' i�θουσιασιιό, ιιε αύτοθυσία ιΊ
κόιιη μώχεται γι,ύ τά ί1δα νικά, πού τόv 
Ο.κύοuνε. Τά προδι.ήματα τοϋ καλ.οϋ 
καL τοϋ γα.κοϋ, της αδικίας Υαl της 
ίσότητας, εtΥαι ά.πο τιΊ. πιό σι'Χνα θέ· 
uατα πού συγκλονίt.ου\Ε Υάθε ,io ιιε 
νοϋ καl ιιε καρδιr1. 

"Av λοιπόν tίλιr,ιρι ΗΊ iπιθυμοϋμε 
τή δηιιιουργία μια:; καλύτερη:; αύριfl
νηc;, κοινuη{�ιc, !1:; ,i γ�ιαιr,ερΟοί1ιιε 1; 
διαιτ,ερα για του: tφηδου:; μαc. Οι 
γο1·�ί:; καL οί ι.ηδωόνες θά χρεια· 
σθη \ιΊ λησμονήσουνε τό χθεσινό παι
δί καί ,ά ιιεταχειρισθοϋη τόν !!φηfiο 
r\ ;rιν !!φη6ο, σrΊν μιιj προσω�ικόcτη,τα 
που προπω το:; χι�ειαtιτω , α προπο· 
, ηθη, �την, αύτοκυ,δi Q\ησή τη;., Φίλοι 
σ' αuτο και βοηθοι πραθυιιοι, συιιδου
λοι γειιίiτοι στοργή καL ίmοιιο\ ή, α:;
στα,θοϋνf ιιέ ηπιότηcτσ καl γατανόηση 
κο\-τι'ι στη ,{α ψυχή πού δοκιιιάt,ει τά 
φτερά της. "Ας μή πικραίvοηαι α.δι
κα, αν διαδλέιπου'\ ε στό rοαιδί του:; 
τήν ανάιγκη της άπόσπαση; καl τη;; 
αύτονόιιησης. Ε[,αι μια φυσιr-ιi1, μιά 
βιολογική πορεία της ί,ωη:; πρός την 
d>ρLιιανση κ,αl οχι ελ) ειψη άγάπης α·
πέν�ί τ?υς., κ�: ακόr�η , ας δεχθοuνε και κατι αλλο: τον ουσιαστι
κό , ρόλο �ού κα�ε'ίται να, παίξη κοντά. 
στο παυδι του; ο ψυχολογο:; - παιδα
γωγό:;, ό έπιστηιωvικίι ειιπειρος πνευ 
μιαηκός οδηγό:;, ό καί γι' αύτό πιό 
άρμόδιος ,·ύ. 6οηθi1ση τόν ειrηδο στα 
βασικά γιrι. την tύnοχία τοιι :ιροδλή
ματα τοϋ έπαγγελιιατικοϋ προσανα
τολισιιοϋ, τη:; σεξουαλικη; διαφώτι
ση:; ΥαL γενιΥα των πνευιιατικων κα
τευθύ\·σεων. Γιατί εtναι αύτόχρηιια 
τραγιΥο σί ιιιά τίτοια ανώριμη ήλι
κία να χαράζωηαι άπό άνLδεους οι 
δριστικες κατευθύνσεις πού θ' άκο
.) ουθήση ό νέος σ' ολη του τή ζωή. 
Στίς ξένες χώρες κι' Lδιαίτερα στην 
Άιιερική ή συνειδητοποίηση αύτης 
της άνάγκηc ώθησε στην ϊδρυση ώρι
σιιένωv σuμδου). εuτι•,ιων σταθ,μων καί 
αλλων όργανώσεων για τή βοήθεια 
των νέων.'�ε'ί με, δι�φορα μέσα, ε
ρωτηματολοιγια και αλλα, προσπα.-
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θ-οί"ε Ηι διαγ,ώσοι•yε τί: 6αθίrτερε; 
"/.λίσει: τnι•:. Διάφοι:ιε: hl-ση: Παι
δαγωγιzέ: Έταιρείε: στέi.,ου,τ σηί 
σχολεία ειδιr,ωύ: ψι,χοi.αγοι•:, οί ό· 
.:τοίοι σέ σι"\·εργασία ιιέ τό διδακτιzό 
;τροσω:ηzο, ί:ιε�ε-ργάζοηαι ψι-χολο· 
γικά τοί•: έq;i16οι•:, :ιού θά τό θε'i.ή
σοι"\ε, zαί τού: :ιι:ιοσα,ατολί::οι"\·ε σέ 
μιάΥ όρθότερη 'ψυχοί ογιzο-.ι.οι \ίr)Yιzi1 
άναπροσαρμογ11. Καί στόν τό:ιο ιια: 
δέ.· μ.,:ορεί ,-ά ίr.τάρξη ;η,θω ότητα 
μια; Υ.αλίrτερη: αί,ρια, η: κοινω,-ία:, 
σ.ν με zά.,:οιο τρόπο δέν άρχίση μιά 
τέτοια :τi.ατειά, έ:τιστημοναά όργα
,·ωμέ, η προσπάθεια γιά τή 6οήθεια 
της νεόττyτα;. 

� Α; :τροχωρi1σο:ι<με τC:)ρα σέ μιά 
σύντομη εξέταση αίrτιίη• τωΥ ;τρο(ίλη

μάτων τη: έφη6ικη: ήi.ικία;. 
Τό πρό6λημα γε.·ι;,.ά τη: έργασί

α:, κι' ί-διαί'rερα τοί• έπαγγελμ.α.τι
-zοϋ :ιροσανατολιaιιοίi. κrοθορίtεται 
τις πιό :ιοί λέ: q;ορέ: ωιό τέλεια σι,μ
πτωμ,ατιzούc :ταράγο,-τε:. Ό , έο: ά
Χολοι•θεί ε,'(J. έ:τάγγεί.μα, γιατί ·ιίπό 
θά του. έξ?-σφ<;λίση :ιε.ρι-σσότε?η οi.-
0(.Οναμι:.ι.η ευδα-.ι.�μηση, .ειτε γιατι αuτο 
ε[ναι τC:>ρα του συρμού, 11 άκόμη για
τί. λόγοι οίzογενεw.κη; καί κοινωνι
κή; π;1-ράιδοση,: το? ,τό έπι?ό,}·!·οm·ε. 
Σ υχνα συμ6αιΥfl ε.,,:ιση: να το δ,α
λέξη για,:ί ό τάl>ε σι,γγενή; 11 γνci�
ριμος πέτι,χε πολύ zα).ά σ' αύτό τη 
δρόμο. Οί γονείς 11 οί κηδε,μόνεc χρέ
ος του; αύτο·νόητο θεωροίιγε νά :τσ.
ρακινήοΌυ,·ε τό νέο σέ μιά στα.διο
δρομία :ιού θά του έ.ξωσφσ.ί.ίοη οί
κον()μι·αι d,φέλη. ΌΙi..ωσδιόλου δεύ
τερο ρόλο :ια{,ζει τό ζήτημα της ψυ
χολΟ'γικη; του προοWJθεσης. 'Αποτέ
λεσμα μιά; τέτοιας τσ.Υ.τική; ε[να.ι νά 
άν,:ιμετωπίζεται ή έργα.σία σάν μιf°ι 
έξαναγ,;,.αστι:.ι.ή δρc'wη. Ή έ.-σωτε.ρυ/.η 
ζωή ,..σ.τιωτιέζεται, ή δημιουργι;ι.ή l
νεργτyτι·.ι.ότητα, πηγή ζι,yγτάνειας και. 
χαράς, άτρ(Χf,εί. uΟσο μεγαλύτερη 
ε[ναι ή ά;ι()ιιάκρννση άπό τί:; ι vδύ· 
μυχε; ,.λίοΗς του ,έου ά'VlθρόΗtου, 
,:όσο μεγαλύτερος ό :,,,ίνδυνο; νά ύ
ΠQσΤη ό ψι.,χικό; του κόσμο; μιά 
ω>δm-η σύσπαση ,Χι' αίπη αν �\
τα,θη, ,-' ωιολήξη ΟΕ VΕUQΟ'ι)UΧ,ι,,η 
δw.ταραχή. 

Μια λύση τού iπαιγγεί.ματι-z.οίί :τ(>ο· 

6λi-ιιιατο::;, δσο συμφέρουσα και (';_γ 
tιοιά::η, θά ε[yαι λί,ση σ.τυχημέΥη, δ
ταν δέ.· σι,,-τονίtεται μέ τίc: μί,χιες 
διαθέσεις τοίi άτό_ιιου. Γιατί ό άπό 
τi1 ιrίιση τ<ιγuένος προορισμός της 
έργα.σία::; ε[ωι i1 ωιολίtτ,ρω-ση έγέρ
γεια: :τρό:; δηuιουργι-κού; -σκοποί•;. 
Κάeε στιγιι � όλο-κληρω,ιιέ,-η::; δράσης 
δίΗι στό,· ά,•θρω:το τό αίσθημα της 
ψυχικη:; :τλitρωση::;, κι' αί,τό γιατί. 
ά,-τα.,:w.ρίΥεται στi1 6αθί•τερη uτιτα
γi1 τηc tωη:, πού ώθεί σέ διαρκη 
έ-.ι.δ1iλωση, σέ άδιάκοπη εξωτερίκειι· 
ση του έαυτοίi ,μα:;. Ε·ϊΟ.ογο εlναι σέ 
μιά τ�τοια περίπτωση ή άπόδοση τη; 
iργασία:: ,-ά φθάνη τ' άγώτατσ. δρια. 
Δι•στι,χ�c, "":ό σηuερι:ό ,πολιτ,ι-σ-μ,ό 
μα: σπα·νια δινεται σ,:ου:; ,·εους η ευ
καιρία ,μια: τίτοια:; δημιουQγικης 
δράση:;. Τϊ: :τιό πολλές φορές ό έρ· 
γα,tόμΕΥο::; περιορίζεται ο' ενα. μικρό 
μονάχιι μέροc άπό την δλη ι'ιryα-σία, 
:τ�ύ έπαΥαλα!-1-6ά \'ΕΙ, μηχαΥιικά κ�θε ή
,μFρα. Μοιραω. =·�πεια ε[ναι ν άτο
,-ήσοι•,,ε οί δημιοι•ργικέc: δυ,•α,:ότη· 
τε� Υά νεκnωθοϋ,·ε τά ψυχικά ένδι,α· 
q:/�οηα, "� μηχα\Οπ0tηθf1 ή δράση. 

'Αλλά. zαi σάν Υ,αθαρά l,ιοποριΌτι
r.ι.ή 11Υάγr,<η ή εργασία γιά tό σημερι
'\'ό ,·έο εχει μεταύί.ηθη οέ πραγ,μα.τι
-χό qαyχος». Ό σάλο:; τοί• πολέμου 
"/,αi ή zοινωναή έξαθλίω-σττ δημιούρ
γησαν ο.κόμη ιτερι,σσό'τερη εντσ.ση 
στό πά,'Τοτε δύσκολο πρό6λημα τη; 
οίκονσμικη; αύθυπαρξίας. Τό πληθο.::; 
τGη' ά,-τσ.γωνισ-�:iί>ν σέ κάθε iπάγ
γε λμα, ό κορεσμό:; μά.λι-στα πολλίί,,• 
ά.,ι' αίπά, δημιουργοίιΥε άδιέξQbο ά
νεργίας μιγαlί.ύτερο 100,Q(l ποτέ. •ο

yέος, και μάλιστα δ άξιος νiος, στήγ 
πρώτη του θερμή έξόQμηση γιά την 
-�,:άκτηση "της ζωης,, αw,θάvεται
:τως ε[γαι αχρησ-�:οc, πως δεν τό,· 
θέλοιrvε πουθενά. Ή άδm·<.ι.μία μια; 
ύλικης iξα-σq:άλιισης σιινεστάγιετσ.ι καί 
την όJδm·σ.μία νά λυ&η μέ ψυχικά ύ
γt η τρόπο τό δεύτερο μεγάλο 6ιολο· 
γι•/,ό πρό6λημ.α.: του tτερ&φυλου καt 
,:fι; οίr.ι.ογέ-.•εw.ς. Ό νέος ά.δυνσ.τεί νά 
τό άντιιμετι,miση κι' ε-νσ.ς μοιραiος 
q;αίιλι,ς κίrι).ος τόν περι.σφίγyει σ' ε
να άσφιr/_τικό �ί..οιό, κισ.ί του άιφσ.νί
ζει τό ποι.ύτψο κεφάλαω του νεανι
,ωίι h•θουσιασιμοίι ,,.,αl της (φεσης γιυ 
δράση. Μπορεί μάλιστα. νά σνμδη καt



1�67 Η ΕΦΗΒΈΚΗ Ψ'Χ'ΧΗ 219 

1ιάιτι χει,ρότερο. ύ. σούση πρόωρα 
έντός τοu τό φως τοίί ίδανισμού, πού 
όμορφαίνει τήν έφηοική ψι,χή και 
γεννάlει την έλπίδα έΥός καλύτε{)ου 
μέλλοντος γιά την κοινωνία. Κ·ιι 
στή θέση του ·νά φαγερωθή ενα; συ
νειδητός κυνισμός, ιμιά τΗεια προ
σαρμογή πρός τά πρότυπα, και μέ τη 
σειρά του τώρα δ νέος νά έ,;ι�δοθη 
στόν ϋπουλο και α.γριο πόλεμο τού έ
ξολ.οθρειμοίί των ά \''Τι�πάJ) ων μέ δλα τά 
δυνατά μέ.σα. 

Κοντά σ' αύτά τά έξωτεριΥ.ά εμ
πόδια δέν εlναι λιγώτtερες και οί έ
σωτερικές ψι,χολογικές περι.ιτλοκές, 
πού άπ()μακρύνουνε τό νέο άπό μιά 
όρθή λ{ιση τού προ,ολψα'Τος της έρ
γασιας. Πουθε,'(Ι, δέν δuδάlσκεται πώς 
νά έργάζΕ'Ται μέ σύστηιμα κα.ί άπό
δοση. Πως νά συγκεντρώ-Υη τή σ-,ιέ
ψη του καί πως νά τήγ ά.να.παύη. 
Σπάνια μαιθαίνει νά άνωcτίισση πρω
τοοοuλία και δημιουργικό παλμό σέ 
κάlθε ,εDδος έργαισίας, άικόμη καί στην 
πιό ταπειvi1. έν άποκτάει ετ�σι <�:τό 
μεράκι» της τελειότητας, τή χαρά 
της δημιουργίας, μόνη πραγματv,ιή 
χαρά. Καί δέν ύπάρχει κανείς κοντά 
του, πού νά τόν δδηγήση σέ οαθύτ�
ρη έπίγνωση των φραγιμων, πού δη 
μιουργούνε, iμποδίζοντας τήν δμαλή 
έξέ.λιξη της δημιουργικής του ί.κανό
τητας, οί κώθε ιλογης λεπτεπίλεπτες 
-ά.ποχρώσεις έγωκεντι.1001μού η άδρά
ν,ειας, άρχ�ζοντας άπό τήν πιό συνη
θισμένη περίπτ�η .μ,αιταιοlδοξίας και
όκνηρίας, εως την πιό κακοηθη μορ
φή άπο1!αρρημένης φιλοδοξίας, νευ
ρωτvκής δειλίας 1<.αί '6αθύτερης άπρο
θυμίας γιά έργα.σία.

'Εξ ίσου μεγάλη α,γ οχι καί μεγα
λύτερη παρουσιάζεται ή άνάγκη τού
-διαφωτισμού των νέων στό σεξοι,αλι
κό πρό6λημα, θφα γιά τό δποίο
τόσα λ.ιγα λέγο,-rαι ΚΙαί τό-σα πολλά
έξυπακούονται.

Τις πιό πολλές <φΟ{)ές κατασταλά
ζει στόν εφηοο ή άντίληψη πώς μιά
τέτοιας οιολογικής σημασίας λειτουρ
γία εlναι κάιτι δασικά «έν έαυτώ»
-κακό. Τό περι6άλ.λον δέ'\· τόν οοηθεί
νά κατανοήση πού ορίσκεται αύτό τό
κακό, στη'\' πρόωρη δηλ. η στην κακή
χρήση, άντίθετα τού ένισχύει μιά

λανθασμέ,·η rlντίι ηψη, ;ιού τό l' προε· 
τοιμό.ζει πολύ ι'.ί.σ,χημα γιr'ι. τό μιί.λο,. 
τικό του σεξουαλικό ρόλο. Γιατί ετσι 
δδηγείται σ' ενα σδm ηρό ι'JσωτεριJ<ό 
διχασttό μέ έπu.χόλουθα δλε; τί; γευ
ροψι,χικές άνωμαλίε:;, πού εlναι ή 
μοιραία σm·έπεια. Σ ύγχροl'α ξι•;η άει 
στόν εφηοο τό αtσθημu. της άγάπη;, 
της στοργης, πιό Fντο,·ο, πιι'ι Οερuό. 

οιώθει δι'"Ι·ατη την άνάγκη της ψυ
χικής έπαφη;, τού έσωτερικού σm·
τονισμού. 'Ολόκληρος δ συναισθημα
τικός του κόσμος ιιtερ,·άει άπό μιι'ι. ά
, αιδιοργάνωση, άποκτάει μεγαιί.ύτερο 
6άθος, οί συγκι,,ήισεις του γίγονται 
πιό σm•ειδητές. Κι' εlναι πραγματι
κά κρίσιμη ή στιγμή, πού θά νοιώση 
τό τρεμοσάλeμα της καρδι.α,ς του νά 
τοίί φέρνη μψίιματα γιά >'ΜΟ\Ο βίω
μα πιό ζεστό, πιό οαeύ. Θά περά.ση 
δ ,εφη6ος ψυχικές άνα.στατώσεις κι' 
έπώιδυνους κλυδωνισμούς άνάμεσα σέ 
κατώτερα πάιθη κι' άνιίηερες [ξάρ
σεις. Μά ξέρουμε πώς «δ άνθρωπος 
δέν εl,·αι ι'.ί.γγελος, δέν εlναι κτηνος». 
Γι' αύτό καί ωρα ώρLμανση; θά εlναι 
έκt:ίνη, &τιου θά προσαναrtολισθη πρός 
μιά φLΙσιολογικά καί ψuχ-ιrι.ά ύγιη ά
γάοτη. υστι,χως δ δρόμος αύτός της 
;ι;ροσαρ,μογής δέν εrναι εw.ολος. 
Σπάνια δ εφηοος θά τeν περάση μέ 
άπλό-τητα και ίσορροπία. Φέρνει μα.ζί 
του άπό την παιδική ήλι·,ιία εΥα ψυ
χολογικό κατακά,θισμα πού τού εχQυ
νε δημιουργήσει οί κρίσεις τού ΠΕ{)ι
δάλλοντος γύρω άστ' αύτό τό θέ.μα, 
κι' ί.διαίτερα οί. σχέσεις των γογέων 
του μεταξύ τους. 

Δέν εlναι λοιπόν δύσκολο Υά ,·οιώ
σουμε πόσο .πολύτιμη εlναι γιά τό,· 
ε.q;ηοο μιά σοφή οοήθεια, μιά όρθή 
καιθοδήγηση πού θά τόν προσαγα,το
λίση σέ μιάν Lσορροπημένη άηίληή,η 
τού προυλήιιατος. Πού θά τόν κάνη 
νά Υ..αταλάοη :τώ; δέν στέκ-ει νά γί
,•εται άντικεuuενο άστειότητας καt 
πονηριάς μιά τόσο σημαντική λει
�ουργία ζ�η;, πού, θά τόν _μvήση σ'
εναν καινουργιο τροπο διαοιωσης λυ
τρωμένης άπό τά κλειστά τείχη τoii 
έγώ. �Ετσι θά Υοιώση κατάιοα.θα, 
πώς φυσική άπόληξη ένός τέτοιου 
δεσμού εtναι ή δημιουργία μιας νέας 
ένότητας, δπου δυό άνθρωπΟi. θά 
φθά.σουνε μέ μιά tίαιθύτερη συγχώ· 
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,-ει-ση τοί• εί,αι, τοι•;. Κι' δτι ό γά.uο�
Χι' ή τε;,,ο:ιοιηση ά.,οτεiοϋΗ τή 
tω,-τα,η ί,--;q:ραση ιιιά: άγά.-τη:, :ιού 
θ' ΙlΥ�ίση και θα :ιαρ:ιίσ,η μέσα σε 
μιαΥ ατuοσ(fαιρα αuοιδαια: :ιροσαρ
μογη: Χαι άuοι6σ.ία:: ά..-τοδοχη: &ι η; 
τη: εί•θί•Υη: :ιού ά..-ταιτεί ιιια άρuο,ι
κή σι•μδίωση. 

'Λ-τ' όί.α ύσα εί:.-ταuε ώ: τώρα, γί
νεται crα Υερο το συμ:τf Qασμα, ότι ό 
χειρισιιο: τετοιω, θειιcrτω, ά..-ται
τεί :ταιδα�-ωγού: δε�ιοτέχνε::: στην 
ψl.7,ΟΪ ογί{J., :ιQΟl-Υισμε\ Οι•: με διαυγή 
διά,οια, u' Εύθιr;ρι{!ία :ιαι πρα:ι.τικi1 
πείρα :τερισση 11ιά τόσο λεπτη ;ιαl 
6αρυσημαηη έρ'!ησίσ., άλη,θι,ά uεγά
λη :ιοιΥω, ιzη ά.-τοστοι.ή, ί�υ:ιακοίιει 
ύψηί.ή 11θι;ι.ή στάθιιη, λειyι..ότητα χα
ριατήρο::: άδιάυ) ητη, εύρύτητα :ιΥεύ
ματο::: :ιαθ' αύτο ιrιι.οσοφιzή. 'Ό,τι 
:ι.αλι ί τερQ, &,τι rlρτιύηερο διαθέτει 
ή χι;)QΙJ uα:, ί:τιδευι ")Ιlέ,ο εl,αι ,ά 
προσq i ρετω σά, :ιρστυ:το στήΥ άΥά
πτι•�η τη: , έα: γε,,ιiϊ.:. 

Ti, σyοί.είο θα χρειαστiΊ ,ά :ταύση 
,ά Εί,αι ί:Υα ύ...τi.υ ,Ε,-τρο γιά :τί.ηρο
q:ορίε: και γ,ι;>σει:. ΕlΥαι ά,άγ1n 
;-α έξαρθη σ� :τραγματι-;,ή :τ, ει,ματι
κή έστία όπου τά :ται.διά ;ι.σ.ί οί �φη· 
δοι θu συ,αηοϋ\ ε στοργι:ι.ή ;ι.ατα·.,η
ση zαί θερuό ΕΥδια(ff QΟ\' γιu τή, ά,
τιuετω:ιιση τιϊ>, :τροδι ηuάτω, τη: 
ζιση: τοι•:. �Ε,α: Ειδι·;ει,-ιέ,·ο; ψιy, · 
ι ογυ:-:ισιδαγωγυ: σf :ι.άθε σχολείο 
θ' ά,cιίά(ιη πιό ειδικά το 6σρυσi1u1,
το αι•τυ ρυί ο. Ί-Ι σyfτι-;,η οί;,ηομ ;,"1 
i:τι6ω:>ι•,ση εl\ίJι bίyω: u1J10 άσήμu1-
τη ιι τQοστιι στη, rlYιλ,ol όγιστα :ι, -
ίίη,uη σι•u&οι·n uιiϊ.: τέτοιο: υο11θιι-
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α:. Μιά άιιερόί.Ι).Πη :ι.ι' εχλε�τιχη 
έ.τιλογi1 ά,-ά.uεσα στοι•; εχr�:αιδευτι
κοί•::: uα:, θiι u:ιοροί>σε ,ά δι�ση τά 
;ι.σ.τάί.ληλα στε-1.έχη, :ιQυ ϋστερα ώτό 
ιιιά σοt'){J.ρη έ{!ωτερικi1 προετοιμασία 
θά γί, ουνε οί πραγuατικοί σταυρο
φοροι τη::: :τ; ευιw..τικης άναγ{ yγηση; 
τοϋ τό:του μα:::. Κι' αγ ελειψα,· ά,έ
zαθεΥ &-τό τi1 χι�ρα μα:: τά οίκονο,μι
:ιά uεσα, ό �,-θοι>σιασμό:; στάθηκε
:ταντα :ιεςίσσιο:; στις δύσκολε; :η.
;'uε: τη:: ίστορία:: uα::. Μιά τέτοιι.ι 
εί,αι zαί 11 τωQινή στιγμ11. Ι\'Όμίς)tιε 
ίίτι άπό κά.-τοιο, ίrψηλό ίπεύθυ\'ο Οι.ι 
ιι_τοροί•σε ,ίι. δοθη τό σm-θηιια σινu.
γtρμοϋ τοί• ι':ι.-ταιδευτικοϋ μα:; κυ· 
σμου γιίι. ωα ι':τιστηιιονικά δργα1ω
u.έ, η :ιροστασία τη: έιrηδι·<η::: i1 ).ι
zία:::. Ό :ιοινωνικά άτυχημένος i">ι
:ταιδη•τικο:: Λάδο:::, ό άι

rανή:: ,ω.ι 
ήρι•ΗΥό:: θειιΕλιωτί1::: τοϋ έθΗΥοϋ ϊιι· 
λιτισιιοϋ ιια:, θίι. ιιποροί,σε καί ΠC'.Λ' 
Yu. γαι Ι,cιησθη ά.ϊό uιί1' {μ,π:νευσ� {
' η iιγεσία. ΦθάΗι ,ίι. τοϋ δοθη τι ι �
·;ωρια ,' ά,α,ιιυση τόν τQό;ω τη:;
ι'ργασία:; τοι•, q,θάΗι να τοί, δοθη ή 
11θι:ιη σηιιασία :τοιι τοίi άξίt,ει. 

Λ1Ίτο::, ;ιcιτά τή γ,ύψη μα::, Ff 
,αι ό ι':τιυαλλόμt,ο:; δρ&uυ:: για μ•ιιν 
ι'ξόρμηση :τοίι θίι. όδηγ11ση στην νιι· 
rικη ά,αδηιιιουργία τιΊ>ν νι'.ων uo.;. 

Ετσι, :ιιστείιουuι, θα διωτι ασθοϋ\•s 
οί uιι(_),Ο\ύl κv.))ίηροι :ιο)ίτες, _,ί 
:ιι,� qωτισγi,οι ;τατι'.ρf::; - �ητέρε:;, -
σu..,υγοι, οι μι :τραγματι;ι.η Ευθυ:ι,Qισια 
�ιιί γ, ήσιcι , :ι.αl ωσί•Υη :ιρ?ικισ_μέ',οι
α,Ορωποι. οι :τ(!ωτοπυροι <Η μιιι ;ια 
ιι αση τοϋ U.111' ι;ιοί• :τοι ι τισμοί•. 

Μ. Σ ΑΚΕΛ.\ΛΡΙΟΤ-Κ \ΝΔΗΛΙΙ 
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ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕfΩ 

·Υπό 'Έλεναι; Πετρόβνα Μπλαβάτσκu

Μετάφρ. Μαρίκας Σακελλαρίου - Κανδήλη 

Έρώτησις - Σας εχω άκούσει 
νά λέτε, δτι τό Έyώ δεν εχει να. 
ύποστη κα.μμιά. μεταθανάτια. τι
:μωρία., �ποια. κα! σ.ν ήτα.;1 Ιil ζωη 
της προσωπικότητας, μέσα. στη'ί 
-δποίσ, !έ νσα.ρκώθηκε, 

' πάντησις - Ποτέ, έκτός σέ 
,μερικές έξαιρετι κά σπάνιες πε
ριπτώσεις, για. τις δποίες δέν 
{)ά. μιλήσουμε έδώ. Τό εlδος της 
τιμωρίας σέ τίποτε δέν μοιάζει 
,μέ τίς δικές σας θεολογικές άν
"ttλ ήψεις για. τήν κόλαση. 

Έρώτ. - Μά, άν τό Έγώ 
.ιμωριέται σ' α.ύτή τη ζωή για. 
τίς κακές πράξεις πού εκα.νε στίς 
προηγούμενες ζωές, πρέπει επί
σης και ν' ά.ντσ,μεί6ετα.ι, εϊτε έ
οώ, είτε μετά. θάνατον. 

'λπά.ντ. - ι' ετσι σuμ6α.ίνει. 
" γ δεν παραδεχόμαστε κανένα. 
-είδο<; τιμωρία.� εξω άπ, α.ύτη τή 
γη, είναι γιατί ή μόνη κατάστα
ση πού δ Πνευματικός Έα.uτός 
ΎΥωρίζει στό ύπερπέρα.ν εl ναι 
v,ιά. άνέκcρρα.στη εύδαιμονία. 

Έρώτ. - Τί εννοείτε; 
' πάντ. - • πλούστα.τα. α.ύ

τό: έγκλ 'ήματα. κι' ά.μα.ρτίες, πού 
εyινα.ν στό άντικειμεyικό πεδίο, 
στόν κόσμο της Ολης, δέν μπο
ροϋν νά τιμωρηθοϋνε στόν κόσμο 
της γνήσιας ύποκειμενικότητας. 
Για. μα.ς δέν ύπάρχοuνε χώροι 
σάν τόν παράδεισο καί τήν κόλα
ση. Δέγ ύπάρχοuν ά.ντικειμενικές 
λόγες κόλασης κα.ί σκοuλ ψ.ια. 

πού ποτέ δέν πεθαίνουν, ουτε Ίε
ροuσαλήμ μέ δρόμους στρωμέ
νους μέ διαμάντια. και ζαφείρια.. 
Έκείνο πού πιστεύουμε, εlναι μιά. 
μεταθανάτια. κατάσταση, μια νση
τική ψχση, 5μοια. μ' έκείνη ένcς 
πολύ ζωντα.νοϋ ονειροu. Πιστεύου
με στόν ά.μετά6λητο νόμο της ά.
πόλυτης ' γάπης, της Δικαιοσύ
νης, του Οίκτου. Ή πίστη μας σ' 
αύτό τό νόμο μας έπι6άλλει νά 
σας ποϋμε: 'Όποια κι' σ.ν είναι ή 
ά.μαρτία., 5ποια. κι' σ.ν είναι τιi 
,μοιραία. άποτελέσμα.τα. τηca πρώ
της καρμικης πα.ρα.-οίασης του νό-
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μου άτ.' τά.. ένσαρκωμέv:χ. εκείνη 
,11 στιγμή 'Εγώ, καvείς ανθρω
r.ο;� - δr;λαδή ή έξωτερική πε
ρtοδική ύλική μορcρή τijς πνευ 
�(Χτικης ποιότητας - δέν μπορεί 
vσ. ιθεωρΥjθεί, καί μέ τήv πιό στοι-

' 1:: ,. 1:: ' ό ' χειωr.ιη εrνοια r.ιtκα:οwνης. πευ-
θυvη γιά τίς συνέπειε; τijς γέννη
σής της. jέv ζητάει yά, γεvνη
θεί, δέν διαλέγει τούς γονείς της. 
Είναι ,μέ κά.θε τρόπο τδ θυμα του 
περι6άλλ?ντό; της, τό παιδί ιτώy 
περιστάπωι πάνω στις δποίες 
οέv Ιiσκεί κανένα έλεγχο.' Κι' aν 
-κσ,θένσ. &π' τα σφάλματά της τα 
εξετάζαμε αμερόληπτα, οί έννέ:χ. 
περιπτώσεις απ' τίς δέκα.. e� &.πο
ί3εικνύαvε _πώς .εΙvαι περισσότερο 
6 ζημιωμέvος, παρά δ φταίχτης. 
Ή ζωή καί στήv πιο καλή περί
πτωση εΙνσ.ι εvα σκληρό παιχvί
δι, μιά. θάλασσχ cρουρτου'ιιασμέ
•ιη, ΠΟΙJ πρέπει yά, περάσουμε, ε-

q_ \ , ... λ' ' � vσ, t-'αρυ φορτιο πολ ες φορες ουσ-
6ά.στ-:ατο. Του κάκου οί πιο με
γάλοι φιλόσοφοι παιδευτήκανε 
νά. 6αθύvουγε, / ά.νακαλύψουνε 
το '!όημά της, δλοι -έκτος ά.πό 
εκείνους πού κρατουνε -ό κλει
δί, τeιύς φιλόσοcρους δηλαδή της 
'Λ.νατολης- &ποτύχανε. 'Όπως 
λέει δ Σαίξπηρ, ή ζωή εΙναι: 
... μόνο μιιί. ;τερι:ι).ανώμενη σι;ι.Αά, 

(ε-να; q;τωχό; ήθοποιός 
Πού σειiτσι, κουνιέται 1/..σ.l ταράζει 

(καιιμιά ωρu πάνω στή σ-ιιηνή 
Κι' ϋσηρα iξαφα·νίζεται. Ε{,•αι μιά 

(1,στορί.σ., 
Πού μας λέΗ ενα� ήλίθι.ος, ιστορί.σ. 

( γεuάτη φασαρί.σ. και θvμό 
Χωρίς 1/..σ.νένα Υόημα ..• 

Μι& ζωή μόνη της δέν σημαί
νει τίποτε. 'Όλες μαζι στο σύ
vολό τους ά.ποχτοίwε όπέρτατη 
σημσ.σία. Όπωσcίήποτε κάθε &.-

τομ:κή �ωή στην πλήρη της ά.
νά.πτυξη είναι σχεδόν πάγτοτε 
μιά θλίψη. Πως μποροuμε vσ. πι
στέψουμε, οτι δ δυστυχισμένος �άν
θρωπος, δ εγκαταλειμμένος στό-r 
έαυτό του, πού 6ολοδέρνει ραν σά.
πιο ξύλο πάνω στά οργισμένα κύ
ματα τijς ζωijς, α.y τυχόν φαvεΙ 
πολύ ά.δύιατος για να τούς ά.ντι
στα.θεί, θά κα.ταδικαστεί σε μια. 
α ί ώ ν ι α κόλαση, η εστω και 
σε μια πρόσκαιρη τιμωρία; Ό
ποιοσδήποτε άνθρωπος, είτε συ
νηθισμένος άμαρτωλός, καλός ή 
κακός, ενοχος 'Υ/ αθώος, &ιμα λυ
τρωθεί απ' τό φορτίο της φυσι
κή; ζωης, τό , σκεπτόμεvο Έγώ", 
ό ταλαιπωρημένος κα.ί 6ασαvι
σμένος Μανού εχει κερδίσει τδ 
δικαίωμα της απόλυτης γ-:χλ ήνη:;, 
κ' ευδαιμονίας. Ό ίδιος Νόμος, 
δ περισσότερο αλάνθαστα δ(και
ο; καί σοcρός, πα.ρα ευσπλαχνι
κός, ΊtΟύ επιοάλλει στο έ•;σαρκω
μέΥΟ Έγ<J) τήν καρμική τιμωρία, 
για κάθε οcράλμα πού επραξε 
στήv προηγούμενη ζωή πάνω στή 
γη, προ6λέπει μιά. μακρυά περίο
δο πνευι ατικης γαλήνης κι' ό
λοκληρωτικης λήθης κά.θε θλ(
ι:,ης καί της πα.ραμικρότερης όδυ
vηρης σκέψης της τελευτα(ας 
ζωης της προσωπικότητας. Δzν
&φίνει μέσσ. στ·η μνήμη της ψυ
χης τ.αρσ. τή θύμηση κάθε στι
γμής, πού ήτανε εtJδαιμοvίσ., πού 
μας εκα ιε yσ. yευτουμε την ευτυ
χία. Ό Πλωτϊ,ιος εννοουσε πο
λύ περισσότερα &πό δσσ. Ηεγε 
περιγράφοντας το σGψα μας σαν
πραγματικό ποταμό της λήθης, 
για.τι οι «ψυχές Π'Jύ 6ρίσκονται 
θαμμένες μέσα., λησμονοΟνε τιi. 
πάντα,,. 'Όπως τσ, γ·ήϊνα σώμσ.τΥ� 
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μας μοιάζουν μέ τή Λήθη, ετσι 
καt τά. ουρά.νια, κι' ά.κόμη περισ
σότερο. 

Έρώτ.: -Πρέπει λοιπόν ·ιrι.

συμπερά.νοuμε, δτι θα μείνει ά.τι
μώρητος δ φονιάς, ό μ' όποιοδή
ποτε τρόπο παρα6ά.της τoiJ Νό
μου; 

, πά.ντ.: -Ποιός σας είπε α1ύ
τό τό πράγμα; οι ά.ρχές της φι
λοσοφlας μας οι σχετικές μέ τήν 
τιμωρία εf ναι εξ ϊσοu αυστηρές, 
οσο κι' οι πιό &καμπτες καλ.6ι
ν�ές θεωρίες, μέ μόνη διαφορά., 
δτι ε!ναι πολύ πιό φιλοσοφικές, 
για.τί συντονίζονται περισσότερο 
μέ τήν πιό ά.πόλuτη δικαιοσύvη 
Κα.μμιά. πράξη, ουτε καμμια ε
νοχη σκέψη, δέν θά. μείνει ά.τι
μώρητη. οι σκέψεις δέχονται πο
λύ πιό α.υστηρή τιμωρία., για.τt 
περισσότερο κι, ά.π' τίς πράξεις 
κα.τέχοuνε τή Μνα.μη δημιουργί
ας κακών ά.πστελεσμάτων. Πι
στεύουμε στό Κά.μμα, τόν ά.λά.ν
θα.στο νόμο της δικαιοσύνης, πού 
ή πραγματοποίησή του εκδηλώ
νεται σέ μιά. φυσική ά.λληλοuχία. 
ά.πό α.ίτια, που άφευκτα. όδηγου
γε σέ μοιραία ά.ποτελέσμα.τα.. 

�Ερώτ.: -Πως κα.t ποϋ εκδη
λώνεται; 

Άπάντ.: -Κά.θε εργάτης εΙ
ναι άξιος τοϋ •ιισθου του, λέει ·ή 
Σοφία. στό Ευαγγέλιο. Κάθε πρά
ξη, καλή η κακή, γίνεται μιά. 
γόνιμη μανία., λέει ή Σοφία. των 
Αίώνων. Σuνδυά.σετε αυτά. τά. 
ουό καί θά. 6ρεϊτε το <<γιατί». Ά
φοϋ χαρίσει ενα ά.ρκετά. όπερά.
φθονο ά.'ι-τιστά.θμισμα. στήν Ψυ
χή, πού γλύτωσε ά.π, τίς &γωνί
ες της προσώπ ικης ζωης, τό 
Κάρμα. μαζί μέ τή στρατιά. των 

Σκά.ντα.ς περιμένει τό 'Εγώ στο 
-zα.τώφλι του Ντε6αχά.ν, ά.π' δ
που θά. περάσει γιά. νά. ξαναρχί
σει μιά. καινούργια ενσάρκωση. 
λυτή εfναι ή στιγμή, δπου ·ή μελ
λοyτική μοίρα του ξεκουρασμένοι} 
'Εγώ ταλαντεύεται πά.νω στό ζυ
γό της Δικαιοσύνης, γιατί τώρα. 
πέφτει κάτω ά.π' τ-ίyι• έπίδρασ-η 
του Καρμικου Νόμου. Σ' 7.υτrι 
τήν ενσάρκωση πού περιμένει το 
'Εγώ, ένσά.ρκω-:;η πού εχει διαλέ
ξει καί προετοιμάσει ό μυστηριώ
δι κος κι' ά.δυσώπητος, δμως ά.
λά.νθαστος, δίκαιος καί σοφό; 

όμος, θά. ύπο,;τεί -:ήν τιμωρία. 
του για δλες τίς ά.μαρτίες τ·ης 
προηγούμενης ζωης. 1έ:ν πηγα.ί
•ιει τό 'Εγώ σέ: μια φανταστική 
-zόλαση γεμάτη θεατρικές φλό
γες καί γελοίους διαβόλους με 
χέρα.τα κι, ουρά., άλλα επιστρέ
φει επάνω στή γη, τόν τόπο, τό 
πεδίο της άμαρτίας του. Έδω θά. 
πληρώσει γιά. κά.θε του κακή 
σκέψη κα.ι κα.κή πράξη θ ά. θ ε
ρ ί σ ε  ι, ο, τ ι ε χ e ι σ π ε ί
Ρ ε ι. Ή Μετενσάρκωση θά. συγ
κε•ιτρώσει γύρω του δλα τα. άλ
λα. 'Εγώ, πού εχουν α.μεσα. 'Υ) εμ
μεσα. ύποφέρει έξ α.ίτία.ς του, ά.π' 
τίς πράξεις του η ά.π' τήν ά.συνεί
δητη έπίδρα.ση της περασμένης 
του προσωπικότητας. Ή Κέμεσις 
θα. τούς ρίξει στό δρόμο -:οϋ ν έ ο υ

ά.νθρώπου, κά.τω ά.π' τόν όποίο

χρύοεται τό ά.ρχαίο, α.ίώνιο 'Ε
γώ, κα!. .. 

Έρώτ.: -Που 6ρίσκετα.ι ομως 
ή δικαιοσύνη, γιά. τήν όποία. μοϋ 
μιλάτε, ά.φου οί νέες «προσωπικό
τητες» ά.γνοουνε πώς εχοuνε ά
μα.ρτήσει, η δτι εχουν ύποφέρει 
ά.π, -ά. σφάλματα. κάτοιου άλλου; 
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'Απχvτ.: -Είναι δυνατοι γ' 
ΙJ,πΙJ.ιτήσουμε vά μείνει σωο κι' 
σ.κέp7.ιο το cρόρφΙJ., πού ά.ρπά.ζει 
ό ιδιοκ-:ήτης του ά.π' τό σώμα; 
τr;ί} Χλέ-, τη Κ7.ι τό σχίζει; Ή

<,yέα, προσωπικότητα» εΙναι τό 
'Y.Cf.lYOύpyιo ε'iουμα; με τrι, ιδιαίτε
ρά του yvωρίσμα;τ:Χ, τό δικό -ου 
χρι7ψ:χ, τή δική -ου μορψή, τίς 
δικές του ιδιότητες. Ό πραyμ:Χτι
Χός ομως άνθρωπος, πού τό φο
ρεί, είναι ό ιδιος παλιός ενοχος. 
Εϊ ναι ή σ.τομιχ6τητσ., πού ύποcρέ
ρει δι!Χ μέσου -ης τ:ροσωπ.ικότη
τας. Κι' σ.ύτός εΙνσ.ι ό εvσ.ς, μο,-α
δικός λόγος, πο•J μπορεί γσ. δώ
σει μιrι, εξήγηση στήν τρομακτι
Χή σ;οιχ(ιz στ-ηγ ε Π t ψ ΙΖ Υ ε t (1.

'Υ. ή μόνr;, πού ΟΙJ.σιλεύει στή 
μοϊρ::ι: τG)Υ σ. vθρώπω•ι. u Οτ::ι:y οί 
σϊιyχρονοι ψιλόσeιφοί σ:Χς ΧΙJ.-ορ
&ώ'Jουv 'ICI. οροϋyε μιrι, ίκαvοποιη
τtκώτερη έξήyηση γιrι, τό γεγο
-ιός, δτι τόσοι δίκαιοι κι' αθώοι 
α.vθριι,ποι, επιφανειακά, γεvvή
θηχ-:ι.v yισ. νσ. ύποψέρουv σ' δλη 

' ζ ' uo ' .. του; τη ωη. τι -οσοι ουστυ-
χισμέvοι, μόλις yε'Ι'ιηθοϋνε, είναι 
χα;τ-7,οικσ.σμένο: στ+,ν ά.θλιότητσ.,, 
έyΎ.σ.τα.λειμμέvοι ά.π' -ή μοίp-7-
χι' ά.π' τούς ά.vθρώπους στή λά
σπη τω·ι μεγάλων πόλεων. uΟτι 
α.λλοι γεvvιοϋyτ(Ι.ι στο πεζοδρόμιο 
χι' α.λλοι πρωτοGλέπουv τό ψώς 
μέσ,z σέ Π7.λ6:τι7.. UΟτι +ι τ11χr, 

κι' ή υψηλή κοινωνική τοποθέ
τηση ευνοοϋνε τά πιό διεψθαρμέ
vα. οy-α; κα;ι σπάνια; λαχαίνουγ 
σ' εκείνους πού -;;' ά.ςίζουν. 'Ότι 
ύπά.ρχου-ι έπαϊτες, πού δ Έσώ
τερος 'Εαυτός τους είναι ισάξιος 
μέ τίς πιό ύψηλές κι' εύγενικές 
προσωπικότητες. uΟταν οί φιλό
σοψοί σΙJ.ς κι' οί θεολόγοι σας έ
ξηγ-ήσουvε τό γιατί, μέ τρόπο ί
κανοποιητικό, τότε καt μόνο τό
-:ε, θά. εχετε τό δικαίωμα; γ' ά.
πορρίψετε τή θεωρία; της Με
τενσάρκωσης. Οί πιο μεγάλοι, οί 
πρώτοι &.νά.μεσα στούς ποιητές, 
εχουνε κάπως αόριστα διαισθαν
θεί αύτή τ-i)Υ πιό τρανή _μέσα; στις 
αλήθειες. Ό ΣέλλείJ τήν έπί
στευε, δ Σσ.ίξπηρ με κάποιο τρό
πο τή σκέφθηκε, ισως, οτα;y, ε
γραcρε πόσο ασήμαντη μοιά..ζει ή 
γέννηση: 

Γιατί ή γfγνησ11 μου θά συγιρατοϋσε 
(τό ·ηεϊ•μα μοιι ;ωυ άΗGαίνει; 

'Επάγω σ' δλα τά rολό.σματα δεν κυ-
. ριιιρχεί ό χρό·Υος; 

'Τ:τάρyου, ε rι) ηdος ζητιάνοι στη γη, 
Ποί, ή γ,αταγωΎ11 του� εtνοι ά.π;ό 

(βασιλικ1Ί γf,ιά. 
Κι' ύ;τάρyουη ;τολλοl uονάρχες, που 

(οί πατiρ�ς τους 
Ητοη τ' άποtiράσματσ. της lποχης 

(τους ... 

,, Αν &.ντ\κr,ι,τcι.στήσετε τή λέξη 
<-πατέρες» μέ τή λέξη <;Εγώ», θα 
βρείτε τή·ι ά.λ1ιθειcι.. 
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΙΗΣΙ Σ 

Διαφορσ 

.,, Α, πόσον εύρύχωρα των χωρικών μας είναι τα διαρκη τ' αναπαυτήριι1 
μέσα στην πλούσια άγκάλη της πεδιάδας! Πόσο συνεσταλμένα 
τα κοιμητήρια τωιν θαλασσινών μας μέσα στη λίγην εκτασή τους την 

Κοπιαστικα νά σκάβονται στο πλάγι των κυμάτων, 
-καθώς εκείνα ξεθυμαίνουν σ' άφρους πνιγμένα

(πετρώδη! 

πάνω στlς πολύμορφες, τίς μαύρες οδοντοστοιχίες των βράχων.

Λέτε: Τό κύμα είναι άπέραιντο δπως δ κάμπος,
,οί ψαράδες θέλουνε κουπιά, τιμόνι καt ταξίδι
κι ανεμο θαλασσινόν εύωδιασμένο φύκι.
Tt πειράζει πώς λίγη στεριά κατέχουν;

Στενεύονται θαρρείς δμως μέσα στο φυσικό, τό τέλειο κοίμισμά τους.
Καl οί θαμμένοι ση1ν πεδιάδα εχουν άπλωσιά, νομίζεις σά.
,να περιμένουνε δπως τό ενταφιασμένο στάρι

' t 
, να sαναπρασινισουν,

.πάλι τό φως τοϋ ηλιου να χαρούν, πάλι να τό καλωσορίσουν.

* 

'Εκλογή 

'Τα δέντρα γυμνά, γκρί''Ός καπνός 
μέσα στο χειμωνιάτικο αυγινό 
σαν από αγκυρα μιας ρίζας ύπόγεια; άρ;ταγμένο;. 
Ταξuδεύω λοιπόν, ταξιδεύω συνεχω; κι έγώ 
μέσα στην &.ρθότατη ηΊ•ν έκλογή μου ριζωμένο; 

σ' δποιον ενάντιο καιρόν ορθά θωρακισμένος. 

Σ Ρ ΝΤΟΣ ΠΑΤΛΕΑΣ 
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Τρόποι κα-ιασ-ιροφϊις 

μιάς όρyαvώσεως ... 

- �lι'ιν πnγαίνε1ι;: 6Ώ<;; 6υνεδρ166ε1ι;:.

1967 

-ΈαΥ δεν μnορεiι;: ν' άπου6166Πς, ομωι;: μnορεiι;: να βρα-
δύνnι;:. 

-' φοϋ παρακολουθή6nς την 6υνεδρία61, ψόξε Υα βρηι;: 
έλαττώματα 6τουι;: δ101κ.ου, τος καi τ' αλλα μέλη. 

- �fnγ δέχε6Ql άξίωμα· εΙΥαι ΠΙΟ ευκολο να κρ1ηκόρnι;:, πα
ρο να έρyόζε6αι. 

-Έαν δεν 6ε έκλέξουν 6ε καμμια έπηροπή, να γκρ1ν16-
ζnι;:· έαΥ 6ε έκλέξουΥ, \ Ο άδιαφορfίς. 

-Έαν 6ε ρωτή6n ό πρόεδροι;: 6Χετικα με κόποιο ένδιαφέ
ρον ζήτημα, πέι;: του οτι δεν εχε1ι;: τίποτε \'Q πfiι;:· πες την γνώ
μη 60U εξω άnο την 6Uνεδρία61. 

- λlι'ιν κάνnι;: τίποτε άnολύτωι;: ύπερ τfίι;: όργα ώ6εωι;:, έφ
.,. 

060V μπορείς \'Ο ξεφύγnς οταν α.\λο1 άνα6κουpπώνονται και 
προ6ψέρουν άν1δ1οτελωι;: την έργα6ίαν τους, λέγε οτι ή 6ργά
νω51ς διευθύνεται άπο μια μερίδα μόνον. 

-�fnν 6Κοτίζε601 για την έγγραφη νέων μελων· αφn6ε τη\ Γ 

6κοτοϋρα 6τον γραμματέα. 

- :\1ι'ιν ζnται;: άπο την όργάνωω να 6ε βοnθή6n και γκρί
ν1αζε οτι δεν βοnθουνται τα μέλη. 

- λ1έ6α 6Ώ<;; 6UΥεδρι66ειι;: να 6υμφωνfίι;: με ολουι;: και να
δ1αφωνfίι;: άπ' εξω. 

- Παίρνε άπο η'ιν όργόνω61 Ο,Ό κέρδος ιmορεi να σοϋ
προοφέρn, άλλα μην δίνεις τίποτε. 

-Να δέχε6αι την 6Uνεργα6ία των 6Uναδέλφων 60U, άλλα
να pnν ΠρΟ6ψέρnς την δική 60U. 

-'Όταν κότι δεν πόει κο λά, ρίχνε το 6η\ν δ1οίκn61 ... 

( Έδnμοοιεύθn άπο «' νώΥυι1ον:ι, 6τυ τεϋχοι;: 'Απριλίου 1962, του 

περιοδ1κοϋ <ι:θεο6οφία 6τiιν Αύ6τραλία:ι,). 



1967 

Τί γράφει ό Πλάτων 
ΓΙΑ ΤΗΝ ANATPCJΦH 

ΚΑΙ Τ Η Ν  ΠΑΙΔΕΙ Α 

22τ 

Κωστη Μελισσαpοπούλοu

α δοϋμε μερι�-.εc; άπο τic: άπόψειc: τοϋ Πλάτω ος, 6χετικα 
με τη ά ατροφι\ και τη παιδεία, που περιέχονται 6lOUς «Νό
μους» του. 

i άπόψειc; τοϋ Πλότω ος δεν rΙναι «άρχαϊrς», δη\. ξεπε
ρα6μέ ες, διότ� oi άπόψεις τω 6οψων εχουν διαρκiί νεότητα,. 
άνήκου 6ι0 αiών10 παρό . ,

1

Εχομε, 01πό , πολλQ ττά τοτε νCl 
διδα θοϋμε άπο τον Πλάιω α. 

Εί ΟΙ γνω6τος ό μυθοc;, κατα τον όποϊο μια μητέρα έ(ήτη-
6ε οοο τον Πλότω α -κατ' αλλους άπο τον Πυθαγόρα- να m
6υμβουλεύ6η πως να ά αθρέψη το παιδί της. Ό 6Οψος την έρώ
τηδε τί ήλικία είχε το παιδί. Ή μητέρα άποκρίθηκε: «Μόλις 
έδαράVΌδε». «Τώρα πια εΙναι πολυ άργό», εΙπε ό 6Οψός. 
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Ή άνατροφrι -λένε 6ήμερα oi παιδαγωγοl- άρχίζει με τη 
·γέννη6η του πωδιοϋ. Ό Πλάτων άνέτρεχε καl 5τα πρiν άπο τι\
γέννη6η.

'Αλλα ας δοϋμε καλύτερα τα 6Χετικα άποοπά6ματα άπο 
τους «_ όμους» : 

Κεφ. Στ'.: Oi νεό, uμφοι πρέπει να 6Κέmωντω πως να 
nαρou6lά60UV 6τrιν πόλη 060 το δυνατον ώpαιότεpα και καλύ
τερα παιδιά. 

Κεφ. Στ'.: Δεν πρέπει ή τεκνοποιία να γίνετω με δώμα
τα μεθu5μέ\Q. Oi γο, εϊς και 6το αλλο διά6τημα τοϋ βίου, άλλα 
προ πάντων 6το διά6τημα της τεκνοπ011ας, πρέπει να άποφεύ
γουν τα \ 06npa καi τα αδικα, διότι αύτα άποτυπs.ί>νονται 6τiς 
ψuχες καi 6τ<:ι δώματα των παιδιων που θα γεννηθουν. 

Κεφ. Ζ'. : 'Ό5ες περιμένουν παιδi δεν πρέπει , α δοκιμά
ζουν πολλες :καi μαν1ώδε1ς ήδονές, ουτε λύπες, άλλα να τψουν 
την iλαρότητα καi τη μειλιχιότητα, 5' ολο το δ1ά5τημα της έγ
κυμο6ύνης. 

Κεφ. Στ' : Ό ο, θρωπος εlνω ίίμερος. "Αν πάρη 6ω6τrι 
έκπαίδεu6η γίνεται 6Uνήθως θειότατο καi ήμερώτατο άπο ολα 
τα ζωα. 'Ά ν ομως δεν άνατραφη καλά, τότε γίνετω το άγρ1ώ
τερο άπ' ο6α τρέφει ή γη. Γι' αύτο δεν πρέπει ό νομοθέτης ν' 
άφή6η να καταντή6η πάρεργο ή ά, ατροφrι των παιδ1ων. 

Κεφ. Α'.: u06οι έκπωδεύοντω 6ω6τα γίνοντω άγαθοι και 
έπομέ, ως τι\ν πωδεία δεν πρέπει ποτε να τΛν περιφρονούμε, 
διότι ερχετω πρώτη άπ' ολα τα αγαθα 6τους καλύτερους άνθρώ
ποuς. 

Κεφ. Β'.: Ή πρώτη αi'6θη6η τωγ πωδ1ων εlναι ή ήδονι\ 
και ή λύπη. �1' αύτες εi6Χωρουν 6Tf1.V ψυχrι 1\ άρετrι και ή KQ

XIQ. 'Η φρόνη6η ομως καi oi άληθινες γνώ6εις: εΙναι εύτύχημα 
αν άποκτηθουν και 6Τη γεροντικrι ήλικία. 

Κεφ. Ζ'.: Το πωδi άπ' ολα τα θηρία εΙνω το πιο δυ6κολο
μεταχείρι6το. Διότι 060 δεν εχει άναπτύξει λογική, εlναι τ πιο 
έruκίνδυ, Ο και άτίθα6Ο άπ' ολα τα ζωα. Γι' αύτο πρέπει να το 
δε5μεύωμε καi να το τψωροϋμε καταλλήλως. 

Κεφ. Β'.: Ή πρώτη έκπαίδευ6η πραγματοποιεϊται με τic: 
Μοϋ6ες καi μr τόν 'Λπόλλωνα. uΟποιος εlναι καλα έκπαιδευ
μένος θα εΙ, ω iκανος να τραγουδάη καλα τραγούδια καl να 
χορεύη καλους χορούς. 

Κεφ. Ζ'.: Πρέπει καi τα κορίmια να γuμνάζωνται 6c ολα 
<>δα καi τ' άγόρια. Καi δεν εχω κανένα δ16τα-γμο ουτε για η\v 
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jππευηκή, οϋτε για τη γυμναδηκή, οη τάχα 6τouc; ανδρεc; άρμό
ζουv καl ψ; γυναίκες: δεν άρμόζουν. 

Κεφ. Α'.: Σαν κυριώτερο 6τrιv παιδεία, εΙνω ή 6ω6τrι άvα
τροφή, ή όποία προ πάντων θα όδηγή@ τι\v ψυχrι γ' άγαnή6η 
το άληθιvό. 

Κεφ. Παιδεία εΙναι εκείνη ποu όδηγεϊ 6τrιv άρετή. 
' κείνη ΠΟU άποβλέπει δε Χ()ήματα η Πολιηκι\ δύναμη η καμμια 
αλλη fiοφία, χωρic: vοϋ και δικωο6ύνη, εΙνω βάναυ6η καi άvε
λεύθερη καl ό.νάξια να όvομάζετω παιδεία. 

Κεφ. '.: ' γαθοi εΙvω 0601 εΙναι iκανοi να έξου61άζουv 
τον έαυτό τους:, KQKOl 0601 δεν είναι 'iκαΥΟΙ. 

Κεφ. α ν1κάη κανεic; τον έαυτό του εΤνω άπ' ολεc; 
τlc; νίκες: ή πρ.ώτn και 1ί καλύτερη, το να νικιέτω ομωc; άπο τον 
1δ10 τον έαυτό του είνω άπ' ολα το ά6χημότερο καi χειρότερο. 

Κεφ. Γ.' : υΟπου δεν 6υγκατοικεϊ ό πλοϋτοc; με τη φτώ
χεια, έκεί άναnτύ66ΟVτω τα ΠlΟ εύγεν1κα :ηθη. 

Κεφ. Ε'.: 'Ολόκληρο το χρυ6άφ1 ποu εΙνcιι έπάνω καi κά
τω άπο τη γfi, δεν εχει άξία 16fi με τ:ι\v άρετή. 

Κεφ. Ε'.: Οί γεροντότε()οι πρέπει να ντρέπωνται τους: νέ
ους: KQl περΙ66ότερο άπ' ολους: να Π()Ο6έΧουν 1,ιήπως: κανεiς άπο 
τους: νέους: τους: iδfί η τouc; άκούδη να κάνουν η \'(l λέγουν κά
τι αί6χpό, διότι οπου εΙvω άvαί6χυvτ01 οί γέροντες, εΙvω λο
γικο έκεϊ καl oi νέοι να είναι άνωδέ6τατ01. υ06α θα ελεγε ΚQ
νεiς: δε αλλον 6QV 6Uμβοuλές, αύτα \'Q έκτελfi ό Ίδιος: δε ολn 
του τ:ι\ ζωή. 

Κεφ. Ε.' : Οϋτε τον έαυτό του, οϋτε τα δικά του πρέπε1 
να ύπεραγαπδ. οποωc; θέλει να γίνn μεγάλος καi θαuμα6τόc;, 
άλλα τα δίκαια, εϊτε άπο αύτοv τον Ίδιον έκτελοϋντω, εϊτε άπο 
κανέ\'ΟV αλλον, ΠερΙ66ότερο. 

Κεφ. Ε'.: εν εΙνω oi βαθύπλουτοι άyαθοί. Καi άφοϋ δεν 
εΙvω άγαθοί, δεν εΙvω οϋτε εύτυχι6μένοι. 

Κεφ. Ε,.: Τρία είΥω 060 έπ1δ1ώκε1 ό ανθρωποc;. , Απ' αύτα 
το τελευταίο πρέπει να εΙνω ή φροντίδα -για τα χρήματα. Προη
γείται 1ί φροντίδα -για το 6ωμα. Καi πρώτη εΙvω ή φροντίδα -για 
n\v ψυχή. 

Κεφ. θ'.: Ό πλοϋτοc; ύπάρχει χάριν τοϋ δώματος: καi το 
6ωμα χάριν τfic; ψυxfic;. 

Κεφ. θ'.: ΕΙγω άνάγκη oi αγθρωποι να θέτουν νόμους: και 
να ζοϋν 6ύμψω\'Ο με νόμους:, άλλο1ως: δεν διαφέρουν άπο τα 
αγρια θηρία. 
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Κεφ. θ'.: Ή πολιτική, που εlναι άληθιη\ τέ.-γη, δε πρέ
nει VQ 6Κέπτετω το άτομ�κο 6υpψέρογ, άλλα το KOl ό, διότι το 
κοινο έ\'ttl\'εl. ένω το άτομικο δια6ΠQ ψ; πόλειι;:. Και 6Π\V πό η 
καi 6το α.τομο 5υμφέρει περι66ότερο να θε6Πι6θfί το KOlVO 6Uμ
φέρον, παρα το άτομικό. 

Κεφ. '.: 'Απ<'> την έπι6τiψη ουτε ό νόμοι;:, ουτε iι τάξιι;: 
εlν01 άΥώτεροι, ουτε έ.πιτρέπετω ό \'ΟUζ; να γίγη ύπήκοος η δου
λοι;: κανενός, άλλα ολα να τα έξου61ά(η, αν εlνα1 άληθινα έ εύ
-θεροι;: καi λειτουρyfί 6ύμψωνα με τι\ ψύ6η. 

Κεφ. θ'.: Ό καθένας οι;: 6έβετα1 τον yεροντότερό του, 6τα 
εργα και 6τα λόyJα. 

Κεφ. l '.: Ή ψυχiι γενΥήθηκε πριν άπο το 6ώμα. Το 6(1)
μα δεύτερο καi μεταγεν,έ6τερο και έξου61ά(εται άπο τι\ν κυρίαρ
χη ψυχή. 

Κεφ. Ιβ'.: Ή ψυχiι εχει άπόλυτη ύπεροχiι έ.πάνω 5το 651-
μα. Το 6ωμα παρακολουθεί καθένα άπο μας: 6QV 6KlQ καi 6W6τα 
λέγετω για κείνοuι;: που πεθαίνουν οτι εΙνω ειδωλα τα δώμα
τα των νεκρών, ένω ό άληθινοι;: έαυτόι; μαι;: εlναι πραγματικα 
άθάνατοι;: και όνομά(εται ψυχiι καi λογοδοτεί για τiιν έπίγεια 
(ωiι μετα θάνατον. 

Κεφ. Ι '.: ''060 περνάει ό καιρόι;:, θα 6ε κάνη ν' άλλόξηι;: 
nολλει;: άπο τlι;: 6ημερινέι;: 60U δοξα6ίει;: καl να παραδέχεοοι τα 
άντiθετα. Περίμενε, λοιπόν, να γίνnι;: τότε κριτiιι;: των 6Ποιι
δωοτέρων ζητημάτων. Καl το 6Πουδωόuερο άπ' ολα εΙναι αύ
το Που 6\J τώρα δεν το θεωρείς τίποτα, δηλαδή, άψΟU 6Κεψθfίς: 
6Wδτα για τους θεούς, να (ήδη<;; καλα η 0.6Χημα. 

Αύτα γράφει ό Πλάτων 6τουι;: 4: όμουι;:» και άξί(ουν να τα 
πpο6έξωμε. Στο προοεχει;: τευχοι;: τοϋ «'Ιλ16ΟU» θα 6υνεχίδ(ιJ
:με με άποοπά6ματα άπο την «Πολιτεία». 
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ΕλλΗΗΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑ ΤΟΙ 

Μινω 
. . ' 

ικα 

Πάνταvε αισθάινομαι χαρά οταν 
επισκ(πτομαι την Κρήτη. Μέ τρα
βούν έκεί πολλά. Το τοπείον τη-, 
τα άρχα� της, ή ίστορία της, οί 
παραδόσεις της. Έφί--τος δμως, 
την ανοιξι, που πηγα πάλι, εtχα 
καί ,μια πρόσθετη χαιρά. Θα ε-
6λεπα καί πρόσωπα προσφιλή. 

uΟταν βρέθηκα καί τούτη την 
φορά στην ·εξοχή, σε τόπους άρ
χαιίους, δ νοϋς μου εκαιμε πάλι f
να ταξ�δι εις τά μινωικά χρόνια, 
εις τσν ύπέροχο πολιτισμό τους, 
εις την τέχνη τους, εις τάς πσ.
ραδόσι:.ις τους. 'Απο τά αφωνα 
αύτά μνημ;εία της τέχνης πολλά 
εχουν μάθει οί. αρχαιολόγοι και 
<θά μά6ουν κάποτε πολυ περισσό
τερα, αιαν μιλήσουν κι' οί. έπι
γραφ(ς, που κρατούν άκόμη τά 
μυστικά τους. 

�ν δμως προσέξη κανείς ειc; 
τάς παραιδόσεις, που είναι διατυ
πωμmα:ι εις τους μύθους, οί δ
ποίοι ε1ναι σχετικοί με τά μινωί
κά χρόνια, θά ημποροϋσε ίσως να 
καταλήξη σε μερικά συμπεράσμα-

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

τα διά την μινωικ1'1 λα.τρεία καί 
,μάλιστα διά η'-Jν έσωτερική της 
οψι. 

Το ονομα Μίνω- ητο, καθώς 
λ(γουν, τίτλος βασιλικο- και ί.ερα
τικος μαζί. uοποιος εφερ,ε τον τί
τλον αύτον έθεωρείτο υίος τού θε
ού Διός- Τοιίτο ητο κάτι το μεγά
λο κατά την άρχσ.wχν παράδοσιν. 

ιότι «υίος θεού» έλέγ,ετο δ Μυ
σταγωγός, υίος δε τού θεού ιός, 
τού ύπερτάτου των άθανάιτων, έ
λέγ:ετο �νας wαιrτος 1υσταγωγός, 
δπως ό Μίνως, ό κάθε Μίνως. 
Κατά τον μϋθον, ό Μίνως ητο πε
ρv6όητος δια τη σύνεσιν καί τrγν 
δικ.αιοσύνην του. ιά τούτο δε έ
θ,εωρήθη καί κριτης τού "Αδου 
μ;α:ζί μέ τον άδελφόν του τον Ρα
δάμανθυν καί. τον ιακόν. 'Εδώ 
θά πρίπει νά σημειιϋθη δτι, κατά 
την άρχαίαν παιράδοσιν, τάς ψυ
χάς .μsτά θάνατον τάς εκριναν αί 
σοφώτεραι και δικαιότερσ.ι π ευ
μ,αηκαί Σννeιδήσεις, διότι το ερ-
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γο� τοϋτο ;τη; Χρίσεω; ητο μέγα
και σοδαρον. 

Κατα τον μ υθον :τάλιν, δ J'vΙί
νω; είχε μητέρα η'ιν τιτανίδα 
νύμφην Ευρ6Jπην. 'Από τιτανίδα 
νί,μφην προήρχετο, δηλαδη από 
,-ύμφην σκοτειν1'ιν έν συyκρίσει 
με τον φωτεινόν πατέρα του. Τοϋ
το δηλοί και το ονομα Ευρώπη, 
πού έτυιι.Οt.Ο'ί'Είται ά..--ri:o το ευρω
πό::;, ;τού σημαίνει σκοτεινό::;. ΊΙ 
αλληyορικi1 αϋτη εικών εlιναι συ
νει0ισμένη εί:: τού::; διαφόρου:::: 
μύθου; τη::; Έλληνικης Μυθοι-ο
γίας, δπου Μυσταγωγυί, ηρωι::; 
και θεοί άΎ..όμη φέρονται ώ::; παι
δια ένο; Θεού καi μιας θνητής. 
Θνητή; ιιέν, αλλα νύμφης, δηλα
δ1'ι ψυχης ανθρωπίνη; άγνης. 

Καl οί μυΟοι δια τ111ν προιστο
ρικ1'ιν λατρείαν τη; Κρ11της συ
νεχίtονται: Σύζυγο:: του :Υlίνωο:; 
ητο ή Πασιφάη ( πάσα - φώ; =iΊ 
δλόλαμπρη)' που ητο κόρη τοϋ 
'Ηλίου. 'Η Πασιφάη μίγνυται μi 
ε-να λευκόν θαλάσσιον ταυρον, που 
είχε σταλη cις τον Μίνωα ώ::; δδ')
ρον άπό τcιν θεόν Ποσειδίί)να. Το 
πόσον 11 είκο)ν αi'm'ι είναι μετα
φορικ1'ι καταφαίνεται εκ τοϋ δτι 
δεν υπάρχουν ταύροι θαλάσσιοι. 
'Α:τοτiλεσμα τδ')ν έρ<;ηων τοίΊ θα
λασσίου ταύρου και της Πασι
φύ.ης ύπηQξεν δ Μιν<ί)ταυρος, 11 
χαρακτηριστιχ.r1 uύτή παράστα
σις της μινωϊκης Κρήτη::;- Ό J\1ι
νώταυρο::;. ωνθρωπος και ταύρο::;, 
διέμενε ιί::; τον λαδύρινθον, πού 
ητο το clνύ.κτορον δπου έφυλά.σ
σΕτο δ λύδρυ::;, δ πέλεκυ; δ δι
πλοϋ::;. Ή λέξι::; είναι λυδικ1'ι <<λ -
β - ρ». Κοιν1'ι είνuι λοιπόν 11 tτυ-

1 ' ' " ' 1 'ξ ') ' μοι,ογια :του Εzουν Οι ι.Ε εις ,..,_-
δρυς Χσl λαδύρινθο;. Άλλα καl δ 

Ζεί�; nϊ:::: Καρία::; ω\'Ομάtετο Λα
βραvδεύς, χειρι.ση'ις δηλαδ1'ι τοϋ 
διπλοϋ :τελέχεω;. 

Ό διπλούς πέλiκυς χαl δ ταύ
ρο; α:τοτελοϋσαν πολυ σημαντικα 
σύμδολα τη; μινω'ικης παραδόσε
ως. Δια τοϋτο στα μινωϊκά εύρή
ιιατα της Κρίμης πραγματικά κυ
ριαρχούν. 

Τον λαδί1ρινθον, που εφυλάσ
σετο δ λάδρυ::;, y.,ατα τον σχετικό 
μϋθο, είχε κατασκευάσει ενας πε
ρίφηιιο::;, ύπεράνθρωπο::;, τεχνουρ 
Ί'ό::::, δ :τολύ::; Δαίδαλο::;. Το ονομά 
του προ[ρχεται από το ρημα δαι
δάλλω, ποι1 σημαίινει τεχνουργώ 
με μΕγάλην επιμέλειαν. Ό ύπέρ()
χο; αυτό::; τεχνήτης είχεν έ.-n;ιτί·
χει και ενα αλλο πο.λυ σημαντικόν 
τεχνουργημα. Είχε κατασκευάσει 
:τροηγουμένω::; mέρυγα::;, που χρη 
σιμοποιουσε δια νά πετά ειc; τοί,; 
αιθέρας, εις τόπου::; δηλαδή, που 
ησαν μακραν της Γης. Ό μυθοc; 
υι,τός μας δίδει την εικόνα το,; 
αΟανάτου πνεύματος, τοϋ άγνοϋ 
καl ισχυροί:;, ποι1 δεν το εΧκ. 1 

πλέον το γήινον περιδάλλον. 
Καl κάτι u.λλο ακόμη σχετικόν, 

πού έκφράtεται με μύθο της έσω
ηρι;ιης παραδόσεως: Πρόκειται 
δια τον γνωστόν μϋ0αν τού Θη
σέως. 'Α.Οηναίος ηρως δ Θησεύ:, 
υίrJς του θεού Ποσειδώνος κατά 
γενεu λογία\' συμδολικήν, κατορ-
06)νει, μέ τ11ν βοή0ειαν της κό
Qη; τού Μίνωο;, πού εlναι πολυ 
' ' - 'ι\ !.\. (" uγvη, τη::; • ριuuνης uρι - πο-
, , � ' ) ' ., ' � ). ι,υ, uγνη , να εισχωρηση εις τuν 
λuδύρινθον και νά φονιύση τον 
Μιν(ί.nαυρον. Πρέπει να σημΗω
Οη ομω;, οτι εις τσv μυΟον τού
τον, δπως καl σε τόσους αλλους, ή 
θανύ,τωσις σημαίνει την μεταυο-
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λήν, την μεταμόρφωσιν. 'Εδώ ση
μαίνει την μεταιμόρφωσιν έκείνου 
που συμδολίζει ό Μινώταυρος. Εί
ναι 'ίσως μία εικών αλληγορική, ή 
όποία εκρυδε αληΟf'ίας πνευματι
κάς- Ό ταύρος και αί μεταμορ
φώσεις του άπαντώνται και εις 
αλλας παραδόσεις. Είναι γνωστiι 
ή παράδοσις διά. τούς 'Ορφικούς, 
πού έΟυσίαζον τον διονυσιακον 
ταϊiρον. Γνωστή έπίσης είναι καί 
ή Περσικ11 παράδοσις δια τi:,ν Μί
θρα. Και έκεί ό Μίθρα έθυσίαζε 
τον ταύρον. ιά. τούτο δέε καλείτο 

ταυροκτόνος. 
'Όλα αύτά, δλοι αυτοί οί μύΟοι, 

πού είναι 'ίσω; εικόνες, οί όποίες 
κρύδουν πνευματικές άλήθειες, 
δεν μας είναι κατά βά.Θος προσι
τέ;, διότι προ πολλού εχει χαθη 
το κλειδί, ή περίφημη «κλείς» των 
παραδόσεων αύτών, των έσωτερι
κών παραδόσεων. 'Ατυχώς δέ ή 
κατά τού; τελευταίους αιώνας τά
ςι; σκέψεων δεν προσφέρειrαι δια 
ηΊν λύσιν προδλημάτων αύτης 
της μορφης. 

ΗΜ. . ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ 

* 

Ό αινθρωπος έγεννήθη 6άρδαρος, έξηγοράσθη δέ άπο τήν μοίρα 
του μέ την παιδείαν καί μόνον. 

ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΣ 

Ί-Ι καλλιέργεια τού νοίί είναι τόσο άναγκαία, δσο ή τροφή γιά. 
το σώμα. 

ΚΙΚΕΡΩΝ 

Το κακό πολλάκις θριαμβεύει, άλλα ποτέ δεν νικα. 
ΜΠΑΝΚΡΟΦΤ 

Ή είλικρύνεια, 6αθειά. καl αδολη, εlναι το πρώτο χαρακτηριστικο 
των ήρω"ίκων ά,νδρων. 

ΚΑΡΛΑΤΛ 
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Η ΦΥΣΙΣ: Πη�η θαυμάτων 
Ύ πό R. EMMANUEL ( <ιRevue Spirite»} 

Μετάφρ. • Ανδρ. Κνιθάκη 

πο τούς πιο παρωχημένους 
χρόνους οΕ μυημένοι διδάσκαλο: 
μάς μιλοσν τ+1v ίοιι:ι. γλωσ-:;-:ι., μiς 
),ένε: «'Η φ,jσις εί'/7.t ό μεγάλος 
δά.-:;z-:ι.λός μας σέ ολα, είνσ.ι ή ύ
π ο γ ρ 7. - ή τοϋ Δημιουργοϋ, τοϋ 
μεγά.λου &ρχι:έ-zτονος τοσ .Σϊιμ -

Ό Τρισμέγιστος Έρμ'7;; ε
συμ6ούλευε τούς μσ.θητσ.ς του: 
«Δια.λογίζεσθε επάνω στον κόz
κο τοϋ στ�φιοϋ, θχ σiς μάθη πολ
λά πράγμ-:ι.τσ.h. 

Το τερσ.στιο ρεϊ]μσ. της "ωης 
δια.τρέχεt σ..διά.κοπι:ι. το•ι -z6σμο, 
ρείJμσ. κσ.:' εξοχήν , Θ ε τ ι ,, 6,,. 
Συνοοεύε:σ.ι στή·ι πορεία του &.πο 
το δίδυμό του "Ά ρ Υ η τ ι  Ύv όΙ», 
έπιφορτισμέ·ιο yr;. το lσορροπη, νά 
το χι:ι.λινι:ι.γωγη, γtά νσ. μήν ξε
περ±ση τσ. Χ7.θωρι-1μένσ. γιcr, -z.i-

θε εrδος ορισ., κ-:ι.ί τέλος νσ. του 
προπσ.ρσ.σκευά.-η μορφές στίς δ
τ-οίες '6ά εμφυσήση τή ζωή. Άλ
λ!7, κά.θε τι πού δέν εr'/αι ά.θά.νατο 
l:ρείλει γά, άποθάνη μισ. μέρα 
χσ.ί, εδώ &κόμη, τό &ρνητικο 
ρεϋμα θά του προτ-ι:ι.p7.σκευσ.ση 
•ιέες μορφές, μέ-:;c1. -:;τίς δποίες
θσ. μπορέση νά ziμη -iι ζωή νέο
π-Ιιδημα προς τ-:ι. έμπρό� γιά τήν
τελιzή τελειοποίη-:;η. Ή κυκλι
Χή ι:ι.ύτή διι:ι.οpομή σ.Υ(l.ΠCΙ.pσ;γεται
σέ δλι:ι. τrι. 6α.σίλειι:ι. της φύσεως,
άπό τό π:ό άπλο βακτηρίδιο ... ώς
τον σ,νθρωπο.

ΜεριΧοt θσ. μα.ς πουν: «'Αλλr1, 
·ή νεώτερη επιστήμη ο:σχολεΙτα.ι
με τ·ην μελέτη :ης ψιJσεως, οί
σr;ιψοί μι:ι.ς εμελέτησσ.y δλα. τά
βασίλεια Χα.t διευpύΥΟΙJ Ι τtς γνώ
σεις των μέρα με την fιμέρα.».
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υτό ετναι ά.ληθινό, τό κάνουν 
-άπό τήν έποχή της έμφανίσεως 
των λεγομένων «eετικων» έπι
στημωy, ά.λλά. πόσα έκατομμύρια 
ψορες έπέρασα.y δίπλα ά.πό τήν 
,&λήθεια, γιατι κρίγουy μόνο με 
τίς πέντε αίσθήσεις των, καί οι

-πέντε αίσθήσεις ετναι οργανα, πο
λυ κατά. προσέγγισιν. Έν τού
τοις μεταξύ τώy σοφών αυτωy ' -
-πάρχουy μερικοί πού ετναι περισ
σότερο δ ι α ι σ θ η τ ι κ ο ί &πό
τούς άλλους, η, οπως δ Νεότων,
έφαρμόζουy τόν διαλογισμό, κα.ί
'!Χυτοί ετναι οι &ληθι V'Οί σοφοί. Και
δμως, &νάμεσα σ' ολη αυτή τήy
έκλεκτή διανόηση, κανείς δεν
ξέρει &.κόμη τί είναι ή «Ζωή»,
'Ποιό ετναι το ά.ρχικό κίνη
τρο της Ζωης, ά.κρι6ώς οπως δέν
ξέρομε τι είναι δ ήλεκτρισμός
τόν δποίον πα.ράγομε, ουτε τί σκέ
πτεται δ &γαπημένος σκύλος
μας.

οι α, νθρωποι δεν γνωρίζουν &.
κόμη παρά. τήv επιστήμη των
«&. π ο τ ε λ ε σ μ ά. τ ω Υ»,
τούς λείπει ή έπιστήμη των «α. ί
τ ί ω y» ... άλλα ή τελευταία.
αυτή &.ποτελεί μέρος της έπιστή
μ ης του «Π Υ ε ύ μ α. τ ο ς )) .
L.Jτούς , ρχαίους, δ «Ί ε ρ ε ύ ς»
ήταν &.ληθινός σοφός, γιατι έγνώ
ριζε και τίς δυό έπιστημες, τήν
έπιστήμη των &.ποτελεσμά.των κα.ί
τήy έπιστήμη των αίτίω'ί' καί έπί
πλέον τήν έπιστήμη του Πνεύ
ματος· γι' αυτό μερικά &.πό τα
εργα των δεν θά. μπορουσαν yά.
έκτελεσθουν &.πό τούς νεώτερους
μηχανικούς μας, παρά τίς τερά.
στιες μηχανές πού εχουν στή διά.
'θεσή των.

'Ένα πα.ρά.δειγμα: Εύρηκαν 

σ' ενα λατομείο της Συρίας ενα-ι 
ογκο πελεκημένης πέτρας 915. 
000 χιλιογρά.μμων. Τό πρό6λη
μα ήταν τό έπόμενο: να μετα.
φερeη δ τεράστιος αυτός ογκος 
σε ά.πόστα.ση μεγαλύτερη &.πό 1. 
000 χιλιόμετρα, χωρίς κανένα. 
δρόμο α..ξιο του όνόμα.τός του, 
χωρίς μεταφορικό οχημα. κα.ί χω
ρίς μέ�α. ά.νυψώσεως. 'Ή ά.κόμη, 
α.y &.ψήσουμε τόν τόσο κολοσια.ίι:; 
ογκο, νά. &.νε6άσουμε ογκο τρ:ά.ν
τα. τόννων σε υψος 50 μέτρων 
χωρίς μηχάνημα ά.νυψώσεως. Οί 
Δρυtδαι, τόσο λίγο μηχανοποιη
μένοι, μετέφεραν κα.ί, ωρθωνα.·ι 
«μενίρ», 100, 200 κα.ί &.κόμη 5α1 
,όΥΥWΥ, οπως ετνα.ι 6έ6α.ιον. 'f πeι
λείπετα.ι, λοιπόν, να μά.θουμz 
πολλά πράγμα.τα. ά.πό τούς Άρ
χαίους. 

"Ας ξαναγυρίσουμε στήν διδα
κτική Φύση μας. 

'Επιστήμονες ά.νεκάλυψα.ν, μ': 
εκπληξη, μερικά έλάσσονσ. μυστι
κά. της κυρίας φύσεως· ,δέν μπc.
ρουν να ,ά έξηγησου•;, γιατί ·ή 
έπιστήμη είναι &.κόμη παιδί. 'Έ
-:σι, πολλοί έρευνηταί, μελετώ•. 
τες τα εθιμα τώy μελισσών εκο -
μαν μια χα.τα.πληκτική &.νακ6 -
λυψη. Παρετήρησαν, έξετά.ζον
τας τίς μέλισσες, 5-ι μιά. « έ α , 
μέλισσα. είχε τήy ίκα.νότητα ν:ι. 
«Γ ε ρ να» γρήγορα, σ.,γ τό &.πα·
τοϋσεν ή ζωή της κυψέλης. Τού
να.ντίον, αν, για δποιονδήποτΞ 
λόγο, υπάρχει ελλειψις «νέων &
τόμων», μια γpηα. μέλισσσ. μπ,
r,ουσε νi <,ξανανειώση» γρήγορc . 
υοτι, ενα «άγονο» λόγψ γήρα.τc; 
α.τομο, μπορουσε να. «ά.νανεώc·� 
τούς ά.τροψικούς ά.δέ•ιας -ου κο:ί 
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νά γε·ινii οτ.ω; καί κατά τή νεό
τητ&. του. 

Κά.θε μέλισσα μπορεί να. εξα
σφσ.λίση < οίσ.νδήποτε λειτουρ
γίαν» στήν κυψέλη, για. νά. συγ
κρατήση τή ζωή τής κυψέλης κα: 
την όλοκλήρωσή τη;. Φσ.ίνετα.ι 
-::ω; ανεκά.λυψαν δτι μιά μέλισσα 
εχει δώδεκα. χιλιά.δε; οργανα. 
οσφρήσεως. 

π , τ -λ � , ι- (' , οια. εινσ.ι ,1 οισ.ιοια η οποια. 
διευθύνει τοι:,; χα.τα.πληκτικούς 
αύτού; μεη:σχημσ.τισμούς... Μυ
στήριο. Τί νά. πή κσ.vεί; 'για. το 
νέκταρ σ.ύτό, το μέλι, ά.μετά.βλη
τη ούσίσ., τήν όποίαv δέν ά.λλοιώ
νει ό χρόνος, ή όποίσ. δέν σα
πίζει. . . χσ.ί φσ.ί νετσ.ι α.ιωνια; 
Άvεκά.λυψσ.•ι άπό αυτή τήΥ ούσία. 
στους αιγυπτιακούς τσ.φους, "f/ ό
ποίσ. εχρονολογείτο περισσότερο 
άπό τέσσαρες χιλιάδες χρόνια., ά
πεξηρσ.μένη βέβσ.ισ., άλλα. σέ τέ
λεια. κατάσταση. Τί νά πουμε για. 
το αύτί των σκύλων ,οι όποίοι άν
τι 1.α.μ6ά. νοvται χα.ί ύπα;,ν0ύουν στο 
ύπερηχητικό σφύριγμα.; 'Όταν 
δέν φαίνεται ισ. 6γαίνη χιχγένα.ς 
:s.ι �- ' ' .,,.. ' .. ' , ,1χος cι.πο το ειοιχο αυτο σφυ-
ριγμσ., το δποίο εχρησιμοποιήθη
χε πολυ χιχτcι. τόν πόλεμο του 

1914-191. 
Παρωδουντε; του; στίχου; του 

Μ υσσέ 9z μτ.οροι.ίσ::ι.με νσ. που με: 
«'Ο α.νθρωπο; εΙνσ.ι μα.θητευόμε
;ος, ·ή φύσις είνΙJ.ι ό οιδά.σκΙJ.λός 
τr;,υ>,. "Λ 'I Οί σ:ιθρωποι έπαρατη
rοϋσz ι Ζ'l.J.'J:ερ::ι. τή ψύση, μεγά
j :: ::;.,ε·ηέσεt; θz ε!z::ι:ι δη :vω
ρiτερ::ι. :6 φG,; τ·7ις ·rιμg,::ι.ς. Προ 
χ ιλισ.δω Ι Χ?.ί ίσι,)ς πpό έκατομμυ
ριωy έτω·ι, μιχ σ.π)31 ύδρό6ιος &
ρά.z·ιη χρησιμr;,πr;,ιεί τόv ,.z,χτσ.δυ
τιzό κώδωy:z . ΟΕ τυ:.ρλοπόyτιχ,;ιι 

�ιευθύνοvται μέ τή οοήθεια πολί,. 
τελειοποιημένου «ραντάρ»· ενα Έν
τομο το όποίο εχΗ τήν έμφά.vιση 
μιας σψήκας, ά.vυψώνεται κατα
κόρυφα κα.ί κατεοα.ίνει το ίδιο, ο
πισθοχωρεί, προχωρεί, άπείρως 
καλύτερα. ά.πό το καλύτερο έλικό
π:ερο· ενα άπλό βακτηρίδιο, τb. 
r,;τ?ίο ζή μέσα στο 6όροορο των έ
/ ων, ξέρει νά χατα:σκευάζη <,βαρύ 
•,r.,,ψ», χωρίς εξοδα. καί χωρίς 
ιι ηχ α. ν1,ν.α. ,α: τά. &ποδημ ητι Χ% 
πουλια. ξέρουν να. χpησιμοποιοϋ ι 
τά. μαyνητικα. ρεύμα.τα τά. όποία. 
τ.εριβάλλουν τή γη ά.πό το Βορ
ρα προς το Νότο κα.ί ά.πό τό ότο 
προς τό Βορρα, από τr,ν ' να.τολή 
προς ,ή Δύση κσ.ί ά.πό τή .lύση 
προς τr;ν Ά·ια.τολή, ώστε νά. μήv 
Έχουν ,ά,νά.yκη πυξίδας . "Ενα. 
σκουλήκι κοπτόμενο σε δύο σyη
μ?:tίζει δυο άτομα.· ή ούpά. τrις
σσ.ύρ::ι.ς ά.ποκοτ.τομένη, ά.μύvετσ.ι 
μο·ηχή της· εν α.ς σπόρος yα.ίδου
ρα.yκ6.θου μπορεί νά. δια-ιύση οε
κά.δες χ ιλιά.διuv χ ιλιομέτρωv στον 
ά.έp7., πρίv νά. ξα.να.πέση στή γη, 
κα.ί vά. πιχραγά.γη α.λλο γα.ϊδου
ρά.γκαθο. υΟλα. α.ύτcι. είνα.ι θα.υ
μσ.στά. κα.ί το πλείστον τG,ν άν
θρώπωv δέv ξέρουν τίποτε γι' σ.ύ-

' τα.. 
Γιά, μιiς, ό κότινος φα.ίvετrι.ι 

νά, ά-ιrικη σ' ε-ισ. μικρό μιχιιτά.ρι, 
το όποίο παρουσισ.;ει θησσ.υρού; 
ιr,ιι:. +υισ.;. ΜΙJ.·ιι ,ipι πολύ ευθρα.υ-

, ' , ζ' 
' ' σ,ο, γιιχ να. επι ηση πρεπει Ία

ύπερπη"afργ
1 

τερά.σ:ισ. προ6ί..ήμα
τσ.· θά. τά, έπιλύση μέ τεχvά.σμα.-' δ - �- θ' ' 2· ξ -τα, τα, ποια οεv σ., τv'. cι.πσ. ιου-
σε . . . ε ισ. μέλος του 'Ι vσ,ι τοι.ίτου. 

"Ας μελετ·ήσουμε τά. προ6λ ή
μ-zτά. του. 

Ό πιί.66οτος γεννιiτr;.ι τ·η νύ-
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"Ι..τα. έπάνω στα ζωϊκά. περιττώ
ματα. vuκτο6ίωv ζώων. Μεγα
λώνει από τήv νύκτα. ως τήν α.ύ
γή, πολύ γρήγορα. για.τι δ ήλιος 
τόν ξηραίνει, ώστε όφείλει σε 
πολύ μικρό διάστημα. χρόνου νά. 
αvα.πτυχθη και vά. έξα.σφα.λίση 
τήν «άvα.πα.ρα.yωγή» τοϋ είδους. 

Τό ωχρό καί διάχυτο φως τοϋ 
πρό τοϋ λυκα.υyοϋς χρόνου συγ
κεντρώνει τίς εσχα.τες συνθήκες 
της ζωης του. Τά. αναπαραγωyά. 
σπέρματά του, οί σπόροι, φο6οϋv
τα.ι έπίσης τόv ήλιο γιά. yά, ώρι
μάσοuv' ωστε πρέπει yά, τό κά
μουν γρήγορα, πρίv από τήν εμ
φάνισή του, κα.ί επειτα. νά. σκορ
πισθοϋv σε οσο τό δυνατόν με
γαλύτερη έπιφάvεια.. Ίδού πώς 
ελυσε τά. προ6λήματά του. Στο
λίζει κάθε σπόρο με ε να  διαφα
νή «φακό», δ δποίος είναι έπι
φορτισμένος νά. συγκεντρώση τό 
μέγιστον της φωτεινής έντάσεως 
από τό ωχρό φως της αύγης. 
Ι ατά τήv ανατολή της ήμέρας 
δλα εΙνα.ι ετοιμα. κα.ί δ κα.τευθύ
νων τήν έπι6ίωση 6ρίσκετα.ι στή 
θέση του. , ποτελείτα.ι από ενα. 
μ.ι.ρό σάκκο με αέρα., ό όποίος 
περι6άλλει τούς σπόρους. Μόλις 
«·ιατείλη δ ήλιος, θερμα.ίνετα.ι ό 
μικρός σάκκος τοϋ αέρα. με τήν 
επίδραση τοϋ φακοϋ δ δποίος συγ
κεντρώνει τί; θερμα.·ιτ:κέ;; άκτί-

νες· ή πίεση τοϋ αέρα στό σάκκο 
μεγαλώνει κα.ί φθάνει τίς πέντε 
ατμοσφαίρες. Με τήν πίεση α.ύ
τή σπα δ σάκκος κα.ί οί σπόροι 
έκτινάσσοντα.ι σ' ολες τίς διευ
θύνσεις. Ό φακός εκαμε καλά. τή 
δουλειά του, τήν ώρίμα.vση των 

. ' ' , , ξ' 
' :;;-.opωv και τη ι εκτι να η τω11 'J-

;cό ολες τίς γω·ιίες, ωστε vά. κα
ί :Jψουv τό μέγιστον δυνατόν του 
i��-.?ου;. Δέν πρόκε:τα.ι εδώ γ:ά. 
ε ·η. θct.υμα της φύσεως; 

Ό φακό; α.ύτός προεικο·ιίζει 
·ηδη τί θά. είναι δ κρυσταλλώδης
-οϋ ματιοϋ των ά.νωτέρων είδών,
δ όποίος θά. έπιφορτισθη νά. συy
κεντρώνη τίς 1ωτεινές κυμάνσεις
επάνω σ:ό όπτικό νεϋρο. 'Από τά.
λίγα. αύτά. παραδείγματα μποροϋ
με νά. άντιληφθοϋμε οτι ή φύσις
εΙναι ό δάσκαλός μας δτι δέν θά.
μπορέσουμε ποτέ νά. φθάσουμε.
στήν τελειότητά της. Τοσούτφ
μάλλον καθόσον τό κάνει μέ ενα
«ελάχιστο έ νεργεία.ς» καί μέ κα
rα.πληκτική ίδιοφυία. Γι αύ-ό οί
άρχαίοι ελεγαν μέ σεβασμό: «Ό
Θεός έκδηλώ νεται μέσα. στή Φύ
ση Του». Μόνο κα.τχ τήν διάρ
κεια. της uΕκτης Φυλης θά. συ
νειδητοποιήσουν τέλος οί άνθρω
ποι τό μεγαλείο -ης καί θά. ξα.
ναοροϋv στή Φύση «Τ ή Υ ύ π Ο

Υ ρ α φ ή, τοϋ Μεγάλου ' ρ
χ ι τέκτονc;; -οϋ �ύμπα.ντος.

Ή καλύτερη προσευχή στον Θεο εtναι ή ;ι.αθημεριν11 έργασία. 
ΑΡΙΟΣΤΟΣ 
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Βούδδας 
Ιlεντακό610 έ1'.ατομ11ύρ1ςι αν

θρωn01 5' ολο τον κοομο, λα -
τpεύου 60V θεΟ � αν ανθpω
ΠΟ πού, 5' ολn του τη (ωή, άρ
νήθnκε πως lίτα θεοι;; η προ
φήτης. Πεντακό61α έκατομμύ -
ρ10 όvθρωπ01 εκα, Ο θpn6κεία 
τους τη δ1δα6καλία έ οι;; «αθε
ΟU:Ι> 6Οφοϋ, ΠΟU δ' \ Πp06Πόθn-
6ε ά δnμιουρ n6n θεούς, άλ-

α ά, θρώπουι;; λυτρωμένους ά
πο τι'ι δυδτυχία καi το πόνο. 

Κατω άπο μω 5υκ16, 510 πε
ρ1βολ1α τfίι;; Λουμπί, 1, κοντα 
οτα Ίμα 610, οτάθnκε μια ύ
χrα μ' ό όγιομο φεγγάρι ή βα
οίλιοοο \1ά 10 κι' έφερε 6τον 
κόομο αυτον που μ1α μέρα θα 
επωρνε το ο ομα «Βούδδαι;;�. 

Δέκα μfί ει;; πρωτύτερα, οτο 
παλάτι τη οτn Καmλαβάτου, 
ή 1άγω εΙ ε δfί 5τ' ονειρό τnι;; 
πώς t α μικροι;; έλέφανται;; εΙ-

ε μπfί οτα οπλάχνα τnι;;. Κι ε
μειν ε εγκυοι;; χωρ1ς Q την άγ
γίξn ό αντραι;; mι;;, ό βα61λιαι;; 
των περήφανων Σάκυα, ό Σου
ντοντόνα. Εξακό61α χρόνια 
πριν άη' τό Χριοτό, ή i δικn 
παράδοοn μ1λοϋ6ε κ�όλαι;; για 

<ι:Εύα ελ16pΟ:1> και IQ «" δΠl
λn Σύλληψη:�> 

Ή βαοίλι6δα πέθα ε δέ α 
μέρει;; μετα τι'ι γέ α - <ι:άηο
χαρά,;, λέ ε oi <ι:Σούτρα :ι>, oi 
βουδδ16τικει;; ραφές, έπειδiι iί-

ερε πώς το παιδi αύ [() θα γι
νόων 1110. μέρα ό <ι: γνόι;;,;, ό 
<ι:Τέληοι;;:ι>. 

Την Υδω προφητεία εκανε κι 
�ναι;; 66κητηι;; που κατέβηκε 6-
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no τα Ίμαλόϊα: εΤnε 6το βα6ι
λια nωι;: ό γιός του δε θα βα6ί
λευε ποτε άλλα θα γινόταν ε
ναι;: <<δοντού», εvαι;: 6Οψόι;:. Κι' ό 
Σ ουvτονπ:άνα, για να ξορκί6n 
το προμόvτεμα, όνομάζει το ά
γόρι Σ ιvτόρτα Γκοτάμα ( «Αίτ
τοι;: nου εγινε έκεiνο που επρε
πε να γίνω>)' το μεγαλώνει μέ-
60 6τοv πλουτο και 6τα χαρο
κόπια, δεν τ' άφήνει να βγfi πο
τε άn' το παλότι, άπαγορεύει 
να δρα6κελί6n το κατωφλι του 
οπ01οι;: δεν εΙναι νέοι;:, ομορφοι;: 
κι' εύτυχι6μέvοι;:: nθελε να μη 
γνωρί6n ποτε ό γιόι;: του την ά-
6κήμια, τα γερατειά, τη δu6ιυ-

ία, ια να μη μπiί 6τοv «πει
ρα6μο τfiι;: γνώ6ηι;: καi τiίι;: 60-
φίαι;:». 

* 

... 

'Αλλα μια μέρα, καθωι;: 6ερ-
ιάνιζε 6τα περιβόλια τfiι;: 

Λουμπίνι, εφταδε ωι;: τουι;: όpυ
(ωνει;: κι' έκεi βρέθηκε, μπρο-
6τα 5τουι;: _ ωρικουι;: που ε6κυ
βαν όλημερiι;: 5το μόχθο τουι;:. 
«Βλέπονται;: το πετ6ί τουι;: που 
nταν μαραμένο άn' το χωμα, το 
κορμί τουι;: που iίταν ξεραμένο 
άn' τον iίλιο και τον κόπο, ε
V1W6ε βαθεια 6υpΠόνια VQ τον 
πλημμυρί(n». 'Έκατ6ε κότω ά
πο μια ροδομηλιά, καί, για πρώ
τη φορά, 6 κ έ φ τ η κ ε την 
άνθρώmνη μοίρα. 

Γύρι6ε 6Κοτεινια6μένοι;: 6το 
παλάτι του. Κι' άnοψά6ι6ε να 
πάn ιπnν πρωτεύου6α του βα-
6ιλείου, 5n\v Καπιλαβάτου, για 

α δfi άnο κοvτα τουι;: ά θρώ
πουι;:. Τρομαγμένοι;: ό πατέρας; 
του διόταξε να διώξουν άn' την 
πόλη ολουι;: τουι;: γέρουι;:, τουι;: 

αppω6τουι;:, τοuι;: 6ακάτηδει;:. 
Του κάκου ομωι;: : φτόνονται;: 
στην πόλη, ό πρίγκιπας; εlδε ε
ναν ο.ppω6τΟ με το κοpμι 6Κε
Πα6μένο άπο πληγές;, ϋ5τεpα ε
VΟ γέρο 5κελετωμένο καi τυ -
ψλό, επειτα rνα νεκpο Πpn6μέ
VΟ και 6αΠι6μένο, τέλος; εναν 
ά6κnτn ντυμένο με κουρέλια. 

Ό πλουτοι;: κι' ή άνεμελια 
που βα6ίλευαν 6το παλότι του, 
τον γέμι6αV φρίκη, 6QV γύpι6ε 
άn' τον κό6μο των άνθpώπων. 
Κι ενα βράδυ, 6τ<:ι 29 του χpό
ηα, παpάτη6ε τη γυναίκα και 
το παιδί του, ξύ()16ε το κεφάλι 
του, φόpε6ε το κίτρινο pά6ο 
τωγ καλόγερων καi ξεκίνn6ε 
6το Q ω6το για να βρfi το Ιε
γάλο fυ5τικό. 

Ξυπόλυτοι;:, ζnτιανεύονται;: 
τι\ν τροφή του, ρωτου6ε οπ01ον 
άντάμωνε: «Ξέρεις; το γ ι α
τ p ι κ ο γ1α την άppώ6τεια 
που λέγεται Ζωή;» 

υΕ αι;; βραχμάνοι;: 6οφόι;:, ό 
'Αλάρα Καλά μα, τογ πfipε μα(ί 
του 5' ενα μονα6τήpι, κι' έκεi 
τον μύn6ε 6τα «Πι6τεύω» του 
iνδουi6μου: του εμαθε πωι;: τiι;: 
6Uμψορει;: ΠΟU εlδε -άρρώ-
5τεια, γηρατειά, θάνατοι;:- δεν 
τiι;: ύπομένουν oi ο.νθpωπ01 6ε 
μ ι  Q μ ό V Ο ζωή, άλλα 5' έκα
τοντάδει;:, χιλιάδες; ζωέι;:, που 
κάθε άνθρώπινο ον ζ:η. Τουτο, 
εΙπε, εΙναι το «Σ α μ 6 ά ρ α», ό 
5τρόβιλοι;: των γεννή6εων, θα -
νότων καi ξαναγεννή6εων, ό 
παμπάλαιοι;: έφιάλτnι;: των Ίν
δωv, που καταδικάζει κάθε 
πλά6μα να (fi ξανα και ξανα 
5τnν ώωνιότnτα την άκατανόn
τn άνθρώπινn περιπέτεια. Κα-
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νέ, ας δεν γλυτώνει αιτ' τον ά
\ ελέnτο Υόμο τοϋ <<Σαμδάρα» 
- οπως κανένας δεν γλυτώηι
QJ[O τον α.λλοΥ άλύγ�6τΟ νόμο,
τοϋ <<Κ ά ρ μ α», τον νόμο τiίς
αiτίας καl τοϋ αiηατοϋ, τον νό
μο που όρί(ε1 πως κάθε μας
ζωη τι'ιν προδιαγράφουν oi προ
nγούμε, ς ζωές μας κι' αίm\ πά
λι προδωγράφει τiς έπόμενες:
ό έ'"άρειος βίος άνταμείβετω
6τiς μετεν5αρκώ6ε1ς που άκο
λουθοϋν, ό άμαρτωλος βίος η-
μωρεiΊω δτις έπόμε, ες μετεν -
6αρκώ6ε1ς.

• 
. . 

' 

Τότε, θα πάn 6τους ο.γωυς 
1ω1 τους 6οφους τfίς Ίζ1πατάνα 
6το \Ιπε, άρες - που εΙvω rΊ 
Ίερου6αλημ :καi ή \1έκκα τοϋ 
βουδδ15μοϋ - καi θα πρωτοκn
ρύξn τον <<Τροχο τοϋ • όμου». 
Oi πέΗε μαθnτες βρί6κοντω έ
κε1. Κι' ό Βούδδας θα τους πfί: 

<<Δυο εΙνω οί άκρότnτες που 
πρέπε1 v' άποφεύγn οποωc: γυ
f)εύει το \Ιεγάλο \1υ6ηκό: ή 
μ1α εlναι Τ\ (ωiι των ά Π Ο -
λ α ύ 6 ε ω ν - ζωι\ ποταπή, 
ο.θ\1α κ1' ακαρπn. Ή ο.λ \η εΙ
' οι iι (ωη τοϋ ά 6 κ η τ 1 6 μ ο ϋ : 
ζω1\ μυ6αρή, ά, άξω καi το 'ί
δω άκαρπη. 

»Ό ΤέλΕ.ιος βρfίκε τη Σ ω -
6 ι 11 \1 έ 6 η Ό δ ο, που 
όδηχ εϊ 6τn γνώ6η, 6η\ 6οφία, 
6τn γαλήνη, 6τη φώτι6n, 6ffi 
νφβά, α. Καi πωα εlναι αύτη ή 
Όδός , Είναι οί Τέ66εpιc: Εύ -
γε, εϊς 'Α \ήθειες καi το Εύγε
νικο Όχτάκλωνο Μονοπάη, 
που όδnγοϋν 6τrιν κατάλυ6n 
τοϋ πό,ου». 

Oi Τ έ 6 6 ε ρ ι ς Ε ύ γ ε-

ν ε ϊ ς ' Α λ ή θ ε ι ε ς που 
κήρυξε ό Βούδδας εΙνω: 1) Τα 
πάντα 6ffi (ωη εΙνω π ό ν ο ς. 
2) Αiτία τοϋ πόνου εΙνω ιί έ -
γωiδηκη έ π ι θ υ μ ί α. 3)
Γιατρικο τοϋ πόνου εΙνω ιί κ α
τ ά λ υ 6 η τ fi ς έ π ι θ υ
μ ί α ς. 4) Ή έπιθυμία κατα
λύετω αμα άκολουθή6nς τους
τρόπους που όρί(ει το Εύγενι
κο Όχτάκλωνο t-.-Ιονοπάτι.

Καi τό t--1 ο ν ο π ά τ ι αύ
το με τους όχτω κλώνους εΙ
Υω: 1) 'Α γνη πί6τn. 2) Ά γνη 
θέλn6n. 3) 'Λ γνn γ λω66α. 4) 
'\ γνι\ πράξη. 5) Ά γνα μέ6α 
ζωfίς. 6) 'Α yvn πpο6Ιίλω6n. 7) 
'Αγν1\ μνήμη. 8) Άγνος 5το -
ΧΟδμός. 

Για να τον καταλάβουν κα -
λύτερα. μί\n5ε κι' ό Βούδδας 
«έν παραβολαϊς» : 

«'Όπως ενας ανθρωπος πα -
γών ει άπ' το φόβο νομίζοντας 
πώς πάτn6ε ενα φίδι, κι επειτα, 
βλέποντας πως το φίδι αύτο 
δεν n.ταν παρα ενα 6άnω κλα -
δi φωτι6μένο άπ' το φεγγάρι, 
ξε6πάει 5τα γέλια - t-τ61 κι' δ 
Τέλειος ξέ6πα6ε 5τα γέλια 
β\έΠΟΥτας πώς το «έγώ», ΠΟυ 
τοϋ εΙχε προκαλέδει ιό6n ταρα
χη καl άγωνίες, το άποτελοϋν 
μόνον οί έπιθU}1ίεc: καi οί φό
βο� μας - βλέποντας πως το 
«έγώ» δε, ύπάρχει». 

Δεν ύπάρχει παρα ενα κα -
κό: iι ο. γ v ο ι α. Κι' άπ' την 
α γνωα γεννιέται ή έ π ι θ υ -
μ ί α, έπιθυμία άπόλαυδnς, 
πρό6καιρnς εύτυχίας, αiωνιότn
τας - ΠΟV 6Οϋ δίνει τrιν α ύ
τ α π ά τ η τfίς προ6ωπικότn-

, τας, τiίς 6υνέχειας του τερατώ-
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,δους «έγω», αύτου τοϋ άχόρτα
γου «έγώ», που δεν εΙναι παρα 
πλά6μα τοϋ πόθου 6ου. Σύντρι
ψε αύτο το «έγώ», που εΙναι ή 
φυλακή 5ου, καl θα έλευθερω
θiίς. Χωρ1ς φόβους και χωρiς 
πόθους, θα γνωρί6ης τη γαλή -
νη, τη νιρβάνα, που εΙναι ή κα
τόλυ6η κάθε πόθου και κάθε 
φόβου. 

• 

• • 

Σ υνέχι6ε να διδά6κη ως τcι 
Ο του ρόν�α, γυρίCοντας ολn 

την Ί νδία, μιλώντας 6ε βα61 -
λιάδεc; καl λη6τές, 6ε βραχμά
νους καi 6ε παρίες, 6ε πολεμι-
6τες καi 6ε ζητιάνους. 

Κι' ενα βράδυ του Ιάη μ' ό
λόγιομο φεγγάρι - δπως το 
βρ_άδυ της γέννη6ής του 6το 

ουμπί 1, οπως το βράδυ τiίς 
φώτι6ής του 5η\ν Ούρουβέλα 
- ό Βούδδας πέθανε.

'Έτ61 εφυγε ( κάπου έκεί 6το

480 π.Χ.) ό «ΠΙΟ εύγενικος άπ' 
τους άνθρώπους» - ό πρωτος 
ανθρωπος που 5υμπόνε6ε τον 
ανθρωπο. 

[ υριάδες μυριάδων έγκολ -
πώθηκαν το δίδαγμά του - το 
δίδαγμα μιας άπο τiς πιο πνευ
ματικες κι' εύγενικες θpη6κεϊες 
τοϋ κό6μου: «Σβiί6ε μέ6α 6Ου 
την τριπλn φωτια της έπιθυμί
ας, τοϋ μί6ους καi της αγνοιας, 
καi θα γνωρί6nς την νιρβάνα, 
που είναι ό άφανι5μος της έπ1-
θυμίας, τοϋ μί6ους καi τiίς α
γνοιας». 

f υριόδες 1ιυρ1άδων εκαναν 
πί6τη τους το κήρυγμά του. Καί 
εi'κο61 πέντε αiωνες τώρα, ό 
Βουδδι6μος είναι ή θρη6κεία 
που 6το ονο116 της, δεν χύθnκε 

' ,ι ' , Τ ποτε ουτε μια 6ταγονα αφα ... 
GEORGES REYER 

«ΒΗ�ΙΑ», 4 'Ιουνίου 1967 

Κομφούκιος 
Ή παράδο6n λέει πως ό Κομ

φοίικιος γεννήθηκε το 551 n. το 
550 π. . 5τrι μικρι\ πόλι Τ6έου, 
5το κράτος τοϋ Λοϋ. Βα6lλικiι 
rίταν ιί γενιά του, άπ' τον κλά
δο των Κόνγκ, που τοϋδω6ε 
καi τ' ονομά του: Κ ό ν γ κ-

, ' ( ' δ' λ " ' φ ο υ  - τ 6 ε =ο α6κα ος n ο 
φ1λό6οφος Κόνγκ), λαηνοποι
nμένο άπ' τους iη6ου'ί:τες iερα
Πό6τολους 6ε Κομφούκιους. υο

πως 6ε τό6ους αλλους μεγά
λους ανδρες, ό θρυλος τυλίγει 
μ' ενα «θαϋμα» καi τοϋ Κομ-

, , , <ο , φουκιου τη γεννn6η: πατε-
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ρας του. Που fi.ταν ΚUβερΥfιτης 
της Τδέου, δεν εΙχε άποχτiιδε1 
ως τα 70 του χρόν10 παρα μό
νο κόρες. Τότε παντρεύτηκε 
μ10. νέα ΚΟΠέλλα, ΠΟυ ΠρΟδεU
χήθnκε \'Q γεννήδη γΙΟ ΚΙ, ε
νας θεος παρου61ά6τηκε δτ' 0-
νεφό της, λέγοντας: «θα φέ
ρης δτον κόδμο ενα δοφο -
πρέπει να τον γεΥνήδης δτrιν 
κουφά.\α μ�ας μουρ16.ς». 'Έτδ1 
κ�' εγ�γε --δUVεΧΙί,εl ό θρυλος 
- καί, δτiι γέννηδή του. δρά
κοι καi νεράϊδες παραδτάΘηκαν
ένω μαγ1κ1\ μοu61κ1\ άκουγόταν
άπο ψηλα καi μια άπόκοομn
φωνiι προμάντευε το μέλλον
του π01δ10υ «που θα δ1δάξn
τους ΚΟ\ ό\'ες 6τους άγθρώ
ΠΟUς».

Πέρα άπ' τον θρϋλο, ώδτόδο, 
βέβαιο φαίνεται πώς ό Κομφού
κως εχαδε πολυ \'ωρiς τον πα
τέρα του καi πώς μεγάλωδε μέ
δα δτ:ι\ φτώχεια KOl δτrι δτέρn
δn. Πωδi άκόμα, άναγκάδτnκε 
να δουλέψn για να (ήδη - ο

μως άπο τότε κ16λας εδε1χνε 
τ:ι\ν κ\ίδn του γ1α τ:ι\ μάθnδn 
και τις τέχνες καί, δτα δεκα
πέντε του χρόνια, πiίρε τiιν ά
πόφαδn να γίνη «δοφός». Αύτο 
δεν τον έμπόδ1δε να παντρευ
τiί, 19 μόλις χρονών ... Λίγο με
τά τον γάμο του, διοpίδθηκε 
«άποθηκάρως» ενος αρχοντα 
καί, επεηα, «έπιμεληη\ς κή
πων καi ποιμνίων». , Αλλά τiιν 
άπόφαδή του δεν τ:ι\ν ξέχαδε: 
ϊδρυδε μιά «δχολή», οπου δίδα
δκε τiιν «τέχνη της 6ω6τiίς 6υμ 
περιφορίίς καi δ10ίκη6ης» -
τέχνη πολύτιμη 6ε μ1α χώρα, 
δπου τ:ι\ν 6υμπεριφορα ύπαγό-

ρευε τότε ή δύναμη καi η\ν δ1-
οίκn6n ή βία. 

'Έντεκα χρόνια άργότερα, ό, 
Κο μφούκως εΙχε η\ν εύκα1-
ρία να έπι6κεφθiί τι\ν πρωτεύ
ου6α της αύτοκρατορίας. Έκεϊ 
μελέτn6ε τους θη6αυρους της 
αύτοκρατορ1κiίς βιβλ1οθή κ η ς, 
δΠΟύδα6ε μΟU61ΚΙ1 (που τn 
θεωροϋδε πάντα μέτρο δλωv 
των πραγμάτων) καi γνωρίδθn
κε με τον πιο διάδημο ανθρω
πο της έποχiίς του, τον φιλόδο
φο Λ ά ο - Τ 6 ε - τον iδρυτ:ι\ 
μιας άπ' τις τρεϊς μεγάλες θρη-
6Κείες της Κίνας, του Ταοϊ
δμοϋ. 

• 

. . 

Είχε περάδει πια τα πενήντα 
στον πραγματοπωiιθηκε έπιτέ
λους ό πόθος του: να έφαρμό-
6η δη\ν πράξη 060 δίδαδκε. Δ1-
οpί6θnκε κuβεrνήτnς 6τrιν πό
λη Τδούνγκ - τού καi nταν τό
δο λαμπρ1\ 11 δ1οίκη6ή του που 
ό βα6Ιλιας τον δ1όρ1(ε δε ολο 
καi άνώτερες θέδεις; Wδπου τον 
όνόμαοε «ύπουργο των έγκλη
μαιω\'1> - καi τα έγκλήματα 
6ταμάτn6αν άμέδως. «Ή έντ1-
μότnτα καi ή καλiι ηίδτn βα6ί
λευαν άνάμεδα δτους αντρες, ή 
άγνότητα και 1ί ύnακοrι άνάμε-
60 διiς γυναϊκες;». 

«Πρωθuποuργος» nιά, ό Κομ
φούκιος προχώρηδε δε μεταρ
ρυθμίδεις έπαναδτατικcς για 
η\ν έnοχή του, που έ1mvέονταν 
άπο τι\ν πίδιn του δτn δικαιο-
6ύνη καi δτiιν τάξη. Μοίρα(ε 
τροφι\ 6τους φτωχούς, 6ργόνω
δε την έργα6ία των χωρικών, 
ίί'φιδε δταθερες τιμες των προϊ
όντων, ανέπτυξε το έμπόρ10, 
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λύγιδε τη δύναμη των εύγε
νων, έλευθέρω6ε το λαο άπ' 
την τυραννία καi κήρυξε πώι;; 

«δλοι oi ανθρωποι εΙναι 1501 ά
nέναντι 6τον όμο». 

Ή πολιτεία του αύτι\ τον ε
κανε «ε'ίδωλο του λαου, που ε
ψαλλε με τραγούδ1α τα εργα 
10U7>, ' λλα και πpοκόλε6ε 10 
φθόνο καi τlι;; άνn6υχίει;; του η
γεμόνα του γειτονικου κρότους 
Τ6ί, που φοβήθηκε πωι;; και oi 
δικοί του ύπήκοοι θα γύρευαν 
παρόμοιες μεταρρυθμί6ειι;; και 
πωι;; το εύτυχ15μένο Λου θα δ
πλωνε τι\ δύναμή του και 6111. 
δική του περιοχή. 'Έτ61, έπ1-
νόn6ε ενα 1UΠ1Κα κινέζικΩ 
61pατήγnμα: ε6τειλε δωρο 610 
βα6ιλια του Λου «όγδόντα πα
νέιμορφει;; κοπέλλει;;, τεχνίτρει;; 
61n μου51κη καi 610 τραγούδι» 
κι' ενα κοπάδι θαυμά61α αλογα. 
«Oi άνατολϊτει;; δύ6κολα άντι-
6τέκοντ01 611<;; χαρει;; των αi-
6θή6εων» ... 

Πικραμένοι;;, ταπεινωμένοι;;, 
ό Κο μφούκιοι;; άποφά6ι6ε να 
φύγη άπο την Αύλή, να φύγn 
άπ' τι\ν πατρίδα του. 

Και πλανήθηκε άπο πόλη 6ε 
πόλη, άπο κρότοι;; 6ε κρότοι;;, 
έλπίζονται;; όλοένα πωι;; θα βρι-
6κόταν κάποιοι;; αρχοvται;; που 
θα του έμn16τευόταν τη χώρα 
του για να τη μεταμορψώ6n 6ε 
iδανικο βα6ίλειο. Μα του κά
κου. Πολλοi τον καλοδέχ;ι:n
καν - άλλα 6QV 6Οψό, OXl 6QV 
κυβερνήτη. Κι' ό Κομφούκιοι;; 
περιπλανιόταν όλοένα κι' όλοέ-

α .  . . Ώ6τοοο ή φήμη του με
γάλωνε κι' oi μαθητές του πλή
θωναν. 

'Όπωι;; ό Σ ωκράτnι;;, δίδα6κε 
6υζnπ:ώνται;;. Πίοτευε, 060 τίπο
τε αλλο, 6111V άξία του διαλό
γου. Πί6τευε πώι;; τον ανθρωπο
τ ν διαμορφώνει ή φιλικη έπα
ψι\ με 6ω6τα διαλεγμένους 6UV 
τρόφουι;;: 

«Να εναι;; ανθρωποι;; που μπο
ρεϊι;; να μιλή6nι;; μαζί του. Δεν 
ιου μιλδι;;: χόνειι;; τον ανθρω
ΠΟ. . . α εναι;; ανθρωποι;; ΠΟU" 
δεν μπορείς να μιλή6nι;; μαζί 
του. Του μιλδι;;: χάνειι;; τα λό
για 60U... Σοφοι;; εΙνaι έκεϊ
νοι;; που δεν χάνει οϋτε εναν 
ανθρωπο οϋτε ενα λόγο». 

εκατρία χρόνω πέρα6αν ε-
161. ΕΙχε φτ65ε1 πια τα 70 ό
Κομφούκιος οταν ξαναγύp16ε
610 Λού, καλε6μένοι;; -έπιτέ
λουι;; !- άπ' το γιο τοϋ ήγεμό-

α έκείνου ηου εΙχε ξεμυαλι-
6τn. άπ' τiι;; 80 <<6ειpfiνει;;» του 
Τ6ί. ' λλα i\ταν πολυ άργα 
πιά. Ό Κομφούκιος, πολυ γέ
ροι;; καl πολυ άποκaμωμένοι;;, 
δrν μποροϋ6ε να χτί6η την Ού
τοπία του. Πέpα6ε τα ύπόλοι
πα πέντε χρόνια τfiς ζωiίς τοu 
μελετώνται;; καl διδά6κοvται;;. 

• 

. . 

«"Αν 6Ος ρωτή6ΟUV για μένα 
-ελεγε 6τουι;; μαθητές του
πfiτε : ΤΗταν εναι;; ανθρωπος
που Πp06Παθώνται;; άδιάκοπα
να βρfi το δρόμο τfiι;; άρετfiς ξε
χνοϋ6ε να τρώn, KOl ΠΟU 6ffiV
Πp06Πάθεια ούτι\ εβp16Κε τό6η
χαρά, ω6τε ξεχνου6ε ολες τiι;:
λύπει;; του».

'Έλεγε άκόμα : 
«Για μένα το μόνο που θα 

μnοροϋν να ποϋν εΙν01 ΟΏ αν-
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τεξα χωρiς να λυγίδω καi on

δίδαξα χωρiς γ' άποκαρδ1ωθω». 
Σαν εν1ωδε να ζυγώνrι ό 

t!άνατος, πfιγε ως την πόρτα, 
6τάθηκε με τα χέρ�α Πlδω, δτή
λωδε τα μάηα του 6τiς μακρ1-
νες κορφες καi τραγούδη6ε 
θρnνnηκά: 
<<Το μεγάλο βουνο γκρεμί(ετω, 
το γερο δοκάρ1 6Πάε1, 
ό δΟφος χάνεται 6Q μαραμέ\ Ο 

(φύλλο» 
• 

• * 

\Ι1α διδα5καλία γ,ήϊ,·n καi 
«κο1νωνική», κυριαρχnμένn άπ' 
την iδέα πώς <<ή ππθαρχία των 
iιθων, ή πολη1κη καi ή ήθ�κή, 
6τηρίζοηαι δε 111a πpο6πάθεια 
κοινfίς πνευματικfίς καλλ1έρ
γειας, που δτόχο της εχε1 την 
άνάητυξη τfίς άνθρώπ1νης άξ10 
ηρέπε�ες, τfίς άνθρώπινης άρε
τfίς». Ή άρετη αύτή, που ό 
Κομφούκ10ς: τι'ιν ώνόμα5ε «γ ι
έ V'>, περ1κλεί, ει τον Λ_ ύ τ 0-

6 ε β α δ μ ό, τη ΧΙ ε γ α  λ ο ψ υ
χ ία, την Κ α λ η Π ί 6 τ η, τη 

Σ π ο υ  δ ή, την 'Α γ α  θ ο ε ρ -
γ ί α. Οί 6ΧέδεΙς άνθρώπου με 
ανθρωπο εμε�ναν πάντα το κύ
ριο μέλημα τοϋ Κομφούκιου, 
ΠΟU άδιάκοπα ελεγε έκεi\'Ο ΠΟU 
έλληv1κα διατυπώνεται : «'Ό 
5υ μ15εϊς:, έτέρψ μι'ι πο1ή5ε1ς». 

Ή μεταφυωκή, Ιί θεολογία, 
ή μοίρα δεν τον άπα5χόλn6α 
ποτέ. vlδρυδε μια «θpηδκεία» 
( ' ' θ ' " 6ω6τοτερα: οι μα nτες του 1-

δρυ5αγ μια θpnδκεία άπο η'ιν 
διδαδκαλία του), που δεν ά
δχολεϊται οϋτε με την καταγω
γη καi το παρελθόν, οuτε μi
το μέλ \ον καi το τέλος τοϋ 
'\,θρώπου, άλλα μόνο με το 
έπίγε10 παρόν του. Μια θρn-
5κεία ΠΟU 5τnρίζ,εται 5την καλ
λ1έργε10 τfίς άγαθfίς:, ι'\,τψnς, 
ενάρετης 5υμβίω5nς:. Μ1α θρn-
5κεία της καθημερ1νό τ η  τ α  ς: , 
χωρic; φανταδία καi cινάτα6n, 
χωρiς: άγω, ία καi χωρiς: πpο6-
δοκίες:. 

MARCEL GRANET 
«Ι:3ηιιω,, 11 'Ιουνίου 19G7 

Σωκράτης 
Γ�ος εvος: άγαλματοπο1οϋ, 

του Σωφρονίδκου, καi μ16.ς: μα
pfίς, τfίς: Φα!\ αρέτης:, ό Σωκρά
της: ( 469 - 399) εγ1νε γρήγορα 
μια <ι:γραφικrι:ι> 11ορφη δτrιν 'Α
θήνα του τέλους τοϋ Ε' αiωνα, 
11ιά μορφiι όνομα6τrι γ1ά την 
iδιστυηία της καi για την άδκή
μιά της - που την 5άρκαζαν 
οί κωμικοi ποιnτες και πρώτος 
ό ϊδιος:: ξέρουμε πώς εΙχε πλα-

τυ πpό6ωΠΟ, δτpογγυλα μάτια, 
χοντρα χείλ1α, πλακουτ6rι μύ
τη, μεγάλη κοιλιά. Κι' ομωι:;, 
γύρω 5' αύτον τον Σειλιν6, μα
ζεύοηαν οί πιο ομορφοι κι' oi 
πιο προ1κ16μέν01 νέοι τfίς 'Αθή
νας. 

Ζοϋ6ε έλεύθερος: άπο κάθε 
έπάγγελμα, εχοντας: μόνη του 
[γνοια ιnν 5υζήτη6η μι\ τοuς: 
5υμηολίτες του για τά ζnτήμα-
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τα του ήμου, του έαυτοϋ τους, 
τοϋ ' νθρώπου. Σεργ1ανοϋ6ε 
6τiς 6τοές, 6τι:ι μαγαζιά, 6τiς ο
χθες τοϋ Ίλι6οϋ, ξυπόλυτος 
καi κακοντυμένος, άλλα κυ
κλωμένος πάντα άπο π1υτούς, 
που δεν κουράζονταν να τοϋ 
κάνουν έρωτή6ε1ς και να 
τους κάνn έρωτήδεις, άνακαλύ
πrτοντας ετδ1 μέδα τους πλούτη 
πού, χωρlς αύτόν, δεν θα τα εί-

αν ποτε ίmοψιαδθfί. 
* 

Ό Σ ωκράτnc: δεν έξετάζει 
παρα τr'ιν Κ Ο 1 V Ί1. δε ολους μας 
ψ ύ δ n, με όδnγο την λ Ο γ 1-

κ 1\ - το μόνο μέδο για να την 
γνωρίδnς καi να την κατοκτή
δnς. εν έπαγγέλλ,εται καμμια 
«δοψία», άλλα την άποκτα μόνο 
έπε1δn την ά ν α  ζ η τα ά δ ι ά
.ι< ο π α. εν εχει κανένα πολι
ηκο άξίωμα, άλλα Κ p 1 ν ε ι
άνελέnτα έκείνους που τ' ά
δκοϋν. Είναι ό έ λ ε ύ 0 ε ρ ο ς 
α ν 0 ρ ω π ο ς που θέλει να 
κρατήδn την άπόλυτn άνεξαρ
τnδία του καi να πολεμήδn τic: 
«άπιδτίες» οπου μας παpαδύρει 
τό6Ο δUΧVα fι φροντίδα για τα 
πpόδκαφα δυμφέροντά μας. 
'Αλλα δεν άποφεύγει κανένα 
άπο τα καθήκοντα που τοϋ έπι
βάλλει iι iδ1ότnτα τοϋ πολίτη : 
'Υπηρετεί δαV άπλος Πολίτης, 
ίmομένει άγόγγυδτα τiς κακου-

ίες του πολέμου, δείχνει δΠά
νια η:Ν_ ραιμία καi θάρρος δτiς 
μά ες 

* 

ΕΙναι ό φιλόδοψος τοϋ άν-
θρ,ώπου καί, μαζί, ό φ1λόδοψος 
τοϋ π εύματος. ΕΙναι ό φιλό
δοψος τοϋ ά ν θ ρ ώ π ο υ, έπει-

' 

δι\ ( οπως εΙπε ό Κ1κέρων) «κα
τέβαδε την φιλοδοψία άπο τον 
ούρανο 6τ1\ γn». Ένω οί πρiν 
άπ' αύτοv φ1λόδοψ01 εΤχαν γυ
ριδμένα τα 11άηα τους 610 δτε
ρέωμα και τα 610ΙΧεία τfίς ψύ
δnς, ό Σωκράτης κήρυξε πώς 
μια τέτοια γνώδn καi αχρnδτn 
:i\ταν και άνέφ1κτn. Οί θεοi -
ελεγε- την κpάτnδαν για τον 
έαυτό τους. Το μόνο πραγμα 
που μπορεί και πρέπει να έν
δ10φέρη τον ανθρωπο, εΙναι ό 
ον θ ρ ω π ο c: ό 'ίδ ι ο ς  - αύ
το το ον που εlναι τόδο κοντά 
του καi ομως τό6ο άνεξ�χνία-
610, αύτο το ον που κεντρίζει 
άδιάκοπα την δΚέψn του και 
άδιάκοπα mY φωτίζει. 

'Αλλα εΙναι καi φιλόδοψος 
τοϋ π ν ε ύ μ α τ ο ς, έπειδn ό
νειρεύθηκε να ύψώ6n τον αν
θρωπο δε πνεϋμα καθαρό. Ή 
δ U ν ε 1 δ η  δ η, ελεγε, μας μυ. 
εϊ δε μιαν ά λ ή θ ε ι α που δί-
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νει ν ό n μ α  δε ο,τι βλέπουμε 
καi κάνουμε. Κι' ό Σωκράτης 
βεβαίωνε πως ούτι\ iίταν ή ά
nοοτολή του: να βοηθή6n κάθε 
ανθρωπο YQ «δfi» τr\ν ά Λ ή
θ ε 1 Ο που κλείνει μ έ 6 Q τ Ου. 
Έπικαλείται το «δωμό\'ΙΟV», 
nou βpίδκεται έν-τός του, άλλα 
δεν εΙνω αύτος ό 1δ1ος, που 
δεν ΤΟ\' προοτάζει ποτε τί να 
κάνη, άλλα τ ί γ α μ iι ν κάνn 
- 60V γα ύπάρχουν ώριιψένα
οpια 6Τ1ς πράξεις μας ΠΟU ΤΟ
λσγ�κο δεν μπορεί \ΤΟ ,τα 6Uλ
λάβη, μα που μας άποκαλύ
mοντω τr\ν 6ηγμiι που πρό
κεηω να τα δpα6κελί6ουμε.

Στον πνευματικο τούτο κό
σμο μπορεί να μπiϊ. ό καθένας, 
.φτάνει να ξέρη να κ υ τ τ ά n 
έ ν τ ό ς τ ο υ. Α ύτο εΙ ναι το 
νόημα του rωριλάλητου άξιώ
ματος <<ΓΝΩΘΙ Σ ΥΤΟΝ» που 
ό Σωκράτης πfiρε άπ' το Δελ
φικο μαντείο. Γνωθι 6αυτόν, 
για να κατακτήδης; ολες τiς δυ
νάμεις ΠΟU κλείνεις; μέ6Ο 60U, 
δυχνα χωρiς να τiς ύποψιάζε-
601, ω6τε να μπορέδης να τiς 
χεφα γ,ωγή6ης. Γ\ ωθι 6αυτόν, 
για να 6Τηρίζης τα πάντα 6ΤΟ 
Λογικο καi να μr\ν άφήνης τί
ποτα 610 ε\'6ΤΙΚΤΟ η 6U\V τύχη. 
Γνωθι 6αυτόν, για Υα 11άθης να 
ζυγίζης τr\ν μπόpεδή 6ου καl 
να ηελειώ6ης» την ψύ6Π 60U. 

Ό διπλος διάλογος μι: τον 
έαυτό του καi με τ' αλλα οντα, 
θα του έπιτρέψη να γνωpί6η 
-ταυτόχρονα το «άληθες» καi το
«άγαθόν».

Κι' ούτι\ εΙναι ή ού6ία της 
6ωκρατικfiς διδα6καλίας : ή i
δέα πως το «ά λ n θ ε ς» και το 
«ά γ α  θ ο ν» εΙΥ01 τ α υ τ ό 6 n
μ ο. Ό Σωκράτης δεν Πlδ"tευε 
πως ή άνθρώmΥn φύδη εΙνα1 
κακiι η πως εχει διαφθαρiί ά.πο 
κάποιο προπατορικο άμάρτημα. 

Γι' αύ-τόν, οπως και για ολους 
τους VΕλληνες, το «άγαθον» εί, 
ναι ν' ά κ ο λ ο υ θ fi ς τ ι\ ν φ ύ-
6 η. Καi ή ψύ6n εΙνω άχώρ1-
6Τη άπο τι\γ λ Ο γ 1 Κ ή. " Υ, 
πολυ 6UΧνά, γινόμα6τε Κακοί, 
αiτία εΙΥαι οτι ά γ ν ο ο υ μ ε τ ο 
κ ο λ ό. Γιατi οταν ξ έ ρ ο υ  μ t: 
ΤΟ καλό, άναγκα'6ΏΚQ κά V Ο Η

μ ε  το καλό. Το αλλο του, βα-
6ικό, άξίωμα «Ο ύ δ ε 1 ς έ Κ ω V 
κ α κ ό ς» αύτiι τr\ν εννοια ε
χει: oi ανΒρωποι δρουν κακό, 
έπειδr\ άπο αγνοια παίρνουν 
το κακο για άγαθό. Άμαρτά
νουν έπειδiι τους λείπει ή γνώ-
6n. Και ή γνώ6η εΙναι 6Uνείδη-
6Π, ή άκούpα6τη έξερεύΥn6η 
του έαυτου μας, iι αρνηδη \'Q 
ένδώ6ουμε δε άπατnλα φωνό
μενα, ή προ6πάθεια γ' ά\rακα
λύψουμε τiιν ού6ία τiίς άρειiίς 

Στην γνώ6η αύτή, 5τr\ν α1'Jτο-
6υνείδn6η αύτή, μόνο ή 6ο ψία, 
ό Λόγος, μπορεί \, α μαc: f1on0ή-
6n. Και μόνο ό 6Οψος μπορεί να 
εΙναι εύτυχ1511ένος. 'Όχι 6ι: 
μιαν «αλλn ζωή'>, άλλα 6ιiιν έ
πίγεια ϋnαρξη - όρχι\ και τέ
λος της οποιαι;: <tμακαρ16τnτας;» 
που μπορεί \ α κατακτή6η ό αν
θρωπος. 

LOUIS LA VELLE 

<tΒiίμα:ι>, 2 'Ιουλίου 1967 
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Εiς τό έδώλιοv 

τϊις εύθύνης fi τϊις άδιαφορfας 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΠΑΓΚΑΛΟΥ: «Πvευματιχη Διαθήκη)) 

Ό 6υνττ:αξιοϋχος καθnγnτnς 
φιλόλογος κ. Γεώρ-γιος Ε. Πάγ
κα ος έξ δω6ε mv «ΙΙvευματι
κn ιαθ:ιΊκn» του, ή όποία δεν 
εΙvαι παρα ε α 6ψοδρο κατn
γορnτήρ10v έ αvτίον ολωv έ-

είνω , oi όποίοι, έπi 58 ετn, 
το άδικοϋ ' έ εργως n άδρα
νως. 

«Έrτl 5 Ί]δη tτη -.,. γράφει εί :; 

σ)(Lη-<ην συ,τομον ά,αγγελιαν 
11τοι ·ά..'tο τό, 'Α τιρι}. ιο, τοίί 1909, μι 
διωκουν ( .. ) . Τό, ' πρι)ιο, έηί,ον 
ύ'tε6α·λα. αιτησι, προ; τό 'Τπουργει
ο, Πα .δειας ζητώ, νό. άναθεωρη
θούν τα ρατττα δο>'ψtισ. διαγωνι.σμού 
ύ.ττοτροφιας τα Lδικά μου οcαί, τα τού 
άηα ωΗστοίί ιιου 'Ιωα,. Κω,στα,
ταρα.κι άνεψιού του δυ,αμιΥού στρα
τηγού Άριστ. Κόρα-;,α. Ουτος ίπει
σε τούς έξιταστας ιαθηνητας, τόν 
γλωσσολογ,ο, Γεώρν. Ν. Χατζιδάn(ιν, 
τόν ιλ,ηνιστην Γιώργ. Μυστριώτη, 
ι<αί τόν ίστορι,ων καί μετα ταύτα 
πρω,θυπουργον Σ πυρ. Λάιιπρον καl 
επιδίκασα, την ύποτροφιαν ύπιρ τού 
ά, εψιοϋ αύτοίί. Μι την αίτησiν μου 

λοιπόν i/..είνην ή έςεταστι11ή 'Επιτρο
πη �ξηυτελL,σθη, δι�τι έγ, ωσ;rο3;οιή
θη η προς εμι άιδι·1ια τη- πnο.:: ο ας 
τας Σχολας τού έ, 'Α{)ηvαις Πα.ε
πιστημιου. ια τούτο 1Jρ)(ισα τον 
διωγμό, ,μο συνε)(ιζόμε, ο, ;,ληρ(}νο
ιιιΥως Υαί διαδοχιιως ύτό των .μετ' 
αύτους ιαθηγητω,, οί ό,οίοι ί,πηρ
ξα, μαθηται τω�>-

Ό διωγμος 6UVί6ταιω, δια 
mv μεταyενε6ιέραν τοϋ άρχι
κοϋ [rι 'ματος περίοδον, εiς 
ιnv άδιαφορίαν, αν μn και άv
τίδραω ' εiς ο,τι άφορα είς το 
ε ργ ο ν  [ωfi ς τοϋ καθn nτοϋ, 
�να πολύτομο 6ύγγραμμα <<πε
ρi τοϋ γ ω66ικοϋ iδιώματος τfiς 
Κρήτης». 

'Έχει έκδώ6ει iίδn τ έ 6 6 α
ρ α ς τόμους καi ύπο είπονται 
3- 4 ιόμοι δια την ό οκλήρω61ν
τοϋ εργου. Περi τούτου εχουν
γράψει ίαv κολακευτικα προς
τον ουγγραφέα παvεn1Μn1ηα
κοi καθnγnταi καi άκαδnμαικοi
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ήμεδαποi καi ξένω, των όποίων 
αi γyωμαι περL\αμβάνοντ01 εiς: 
η\v <<Πvευμαmcι\ Διαθήκη». Βε 
βαιουτω, οτι πρόκεηαι περi ερ
γου, το όποϊον «ημδ, πλουτίζει 
καi προάγει την έλλnΥικην έ
πι6τήμnν», καi οη θα εΙΥω ζη
μία έm6τημοvικiι ή μη όλοκλn
ρωηκiι έκτύπωως: του εργου, 
ζωντος: του 5υγγραφέως:, ό ό
ποϊος: εΙΥαι άναvτικατά6τατος: 
εiς: την άνάγνω6ΙV των 6ημειώ-
6εων καi την έκτέλε6ΙΥ δ10ρθώ-
6εων. 'Αλλά, ό 6υγγραφευς: ( α
γωv την πέραν του 80ου ετους: 
δεκαετία\') ζζί έπi ετn το δρα
μα τiίς: έκδό6εως: του εργου 
του. 

�Το οι61{ον - έξομ,ολογείται -
f)'<•J γραψΗ iίyι μi, ,οι,όν uελά,ι 
ό.λι.u. τρυ:ιοy τι,α μέ αίμα. Χάριν α� 
τού δέΥ έ-Ιvμq:εύθην. 

/> Με μφιαίαν σmταξιν 2255 
δραχω:ίJγ εl,αι ά,άγκη νύ. σιrγτηρω
μαι iγώ ;,αι το σ:τίτι μου καl ,ύ. έκ
Τt':ιιίηω zαί 6ι6i.ίο,. 

;, Δέν ήωιορcίJ οίκο, ομικώ; νά. 
:ιροσ1.α6ω ύπηρtσίσν , ύ μι 6οηθfi. 
'Αναγ.ιuστι·ι.ω::: ί.οιπυν f,τε) ώ ίδιο
χιίρω:: ί11.α::: τά::: ύπηρισία::, δηλ: 
, ι) Πi.;u,ω τu φορι',ματά μου, τά
tπιδιορθι,η ω, 
. 2) :Ε:ιιδιορθι,ηω τά ύποδήμστα,
οτα, η φθυρu ff\ΓJL μιιρά, 

3)" Σ q:ουγγο ρίtω, ,αθαρίζω, ξε
σ-ιο, ιC,ω τα δωματια μον, 

4) Τρωγω ίι..ϊο ξ το 24ωρον μ;τu
γιατι,α, μισοσuπισμέ,α χορτσριzύ. 
ώ; �ίιθη,υτερu. Έ,ίοτε, ιιουχlιασμi
,α ,οι.-ι.κιά, ορασμ{να ό..-τύ fιμιρών, 
ξε:ιι.mω μέ. '::εστό .ερό "Χσί με σσ
:ιούνι, γιu. , ά lίγη τι μοίιχ) α zu l τα 
φό.γω, ώσαύτως δε Χαί αιλα τρόφ
μα. Ούτε ιηο; οίιη ιΕ,ω τη; Έί.λά
δο; θά. ζϊι αλλο; τοw.ύτΤ)Υ ό.ξιοθρή
,ητον ζωή,. 

5) Έπωτcί1, ζητια-εύω, φιλικώς
ό..-f ιlδcίJ κσί (l..-τ' i·ιεϊ: :τρύ; iξεύρεσιν 
χρημάτων διά σιινίχειαν της έ.Χτυ
;τώσεω;. 

,,Τό ,ίι iκτελιο ί.διοχ�ίρι,1:: -προσ
θ�τει - όλα:: τά; ;τροειρημέ,-σ.:: ερ
γασία:: και τό , ύ. tιϊ1 αύηΊ,· ηi" .μο
,·αδι.ι.ψ tι,Jl)Y χειροτέραν άπό η'ιν 
�ω:1), έ" Ο� tητια, ου, i..:ταί του, δι' f .. 
ιιι' "°· μh αύτ<'ι εf, αι Δι:τί.ι�ιιατα Τι
μ η:, δια δt:. τοί•; άδιχ,οί•ηα: κα1 δι
ι:,κοηά: με ( ... ) εl, αι άτιμία καt 
ο, ε�δο� σl�χί�τοι• είδου; καl i1θικ11 
,,η, ι: α, ε:Ξι τηι.ο:». 

Kai τώρα, έπi τiίς: πρα.κτnάίς 
πλευρας: του ζητήματος: : Ό

6υγγραφευς: ( έκ του χωρίου 
Πρίνα τiίς: έπαρχίας Μιραμπέ
λου του Υομου Λα6ιθίου Κρή
της, έπομένως: εiδικώwτος: δια 
το άναληφθεν ερyον) δεν προ
τίθετω, οϋτε δύναται αλλως: τε, 
να άξ10π01ή6η δια τον έαυτόν 
του το εργον του, λόyψ τiίς: μη 
έμπορικότnτος: αύτου. 'Έχει ά
πο6τείλει έκ τωy μέχρι τουδε 
έκδοθέvτων τε66άpων τόμων 
εiς: διάφορα έn16τnμονικα iδρύ
ματα, έπ15τήμοvας, γλω66ολό
γους:, λαογράφους: άvτίιυπα ά
ξίας: περίπου 800.000 δραχμών, 
ύπό Ώνων δε παραλnπτων TWV 
τόμων εχουν ά.πο6ταλiί μ ό -
Υ Ο V Πεpι τας εΙΚ061 χιλιάδας: 
δραχμών : το εν τε66αpα.κο-
6τόv !

Kci παρατηρεί 6χετικως: ό 
yέρωΥ 5υγγραφεύς: 

· 'Οι οι σ)'tδύ, οί πuQuλη;ττuι τά
:,ητr,ϊ,, ιίι; δϊiJnον ιιιί, τnί.ις τιί rlπο
ΠΗΙ ι ι,ι ιiιr' i,u; μι',ν, διιΊ ,ύ. 1:ιtu(Jω
θού, tί; τιι Ίδούμοτσ. ο.ύτrΊ. κuί μή 
τrι φάπι iι σ,,cίJQOC μετrΊ τον Ούνοτόν 
μοι•, αφ' ίηρου δf πρυ; διαφήμισιν 
;i'ι:: ι�ωτοδότιδοc τού πλανήτου μας 
σθιηατου Έ) λάδοch. 

Ποiον εlναι λomov το πρό
βλημα; Ί-Ι έξεύρε61ς: χρnματο
δότου, <ιΜαικήνα:ι>, η μαλλοv 
πλειόvωv μικρωv Μωκnνων, 
δια να έξα6φαλ16θiί ή εκδοοιι;: 
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του εργου μέχρι τέλους, έαν 
-δπερ, 16ως, ούτοπικον- δεν 
άνελάμβανε την εκδοδιν ό Όρ
γανιδμος Σχολ1κων Έκδόδε
ων. 

Σημειωτέον οτι ό δυγγρα
φεύς, τι'ιν μικραν iδιοκτnδίαν 
του, την μόνην μικραν οiκίαν 
του, κληροδο-rεί με διαθήκnν 
προς υ'ιν , καδημίαν , θηνων 
με τον ορον: 1) Την μεν μίαν 
τετραετίαν άπονέ:ιπ:ι αϋτη έκ 
των ένοικίων ύποτροφίαν προς 
φωτnη'ιν τiίς Φ1λολογίας. 2) 
Την δε αλλnν τετραετίαν έ
ναλλαξ να άπονέ:ιπ:ι χρnμαη
κον βραβείον προς τον έρευνn
η\ν έπ16τήμονα, τον 5υγγρά
φοντα πρωτότυπον έπ15τnμον1-
κr\ν πραγματείαν κατα τους έν 
ύ.ί διαθήκrμου ορους, τ� κατα
τεθειμέVΙ;l προς φύλαξιν παρά 
τινι των έν 'Αθήναις δυμβο
λωογραφείων. 

Τέτοια άφιλοκέρδεια, αύτο-

θυδία, αύταπάρνη5ις καl iερα 
άψΟ61W6ις εlνω ανευ προηγου
μένου καi ανευ έπαναλήψεως! 

Καi θέτει πολλους άρμοδίους 
η ύπευθύνους -πρέπει να 
τους θέτn- ένώπ10ν καθήκον
τος η εύθύνης, καθώς καl πάν
τα μεμονωμένον εύαίδθητον 
πολίτnν. 

α ύπάρξ"ζι αρά γε κάποια 
άνταπόκpι61ς, ή όποία να δώδη 
ενα τέρμα εiς το θέμα τiίς όλο
κληρωηκiίc έκδόδεως ένος έ
θνικα χρηδίμου 6υγγράμματος, 
άλλα και ενα τέρμα εiς τα ψυ
χικα καi τα παντοία αλλα δει
να ένος γέροντος έπιδτήμονος; 

.Ε.Δ. 

Έν πάδ"ί,l περιπτώ5ε1, δεν ε
χω να προ6θέ6ω αλλο τίπο
τε, άπο την διεύθυν61V του ΠΟ
λυπαθους 5υγγραφέως : Νέα 
Κυιγέλn, όδος '06τρόβου 35, 
'Αθiίνω ( 810). 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ: Στα πόδια του Διδασκάλοu 

Μετάφρ. Κωστη Μελισσαροποόλου. Β' εκδ-

Ί-Ι δεύτερη εκδοσις τοϋ διδλί
ου αυτοϋ ( ση1ν ούσία τρίτη, για
τί, έκτος άπό τ�Ίν μετάφραση τού 
Κωστη Μελισσαροπούλου σέ 
ο τρωτή δημοτική, ύπηρξε και μια 
παλαιότερη σέ καθαρεύουσα) ά
ποbεικνύει μια άξιόλογη επιτυ
χία, οχι ά ικαιολόγητη. Ό Κρι
σναμούρτι εγραψε αυτό τό διδλι
αράκι, σέ ήλικία 13 ετών, για 
,·α. μεταδώση οχι δικές του σκέ
ψεις, άλλα τlς διδασκαλίες που 

είχε τότε λάυει α.ϊό τον :Μύστη 
Κ. Η. Τό μεγαλύτερο μέρος, 
καΟι�; 6εοαιώνει στον πρόλογο 
ή "Α ννι Μπέζαντ -πνευματική 
τότε κηδεμών τού μετέπειτα πα
σίy1•ωστου Ί νδού φιλοσόφου-
είναι άπλη επανάληψις «των λό
γων τού Διδασκάλου» και τα ύπό
λοιπα ε1ναι «ή σκέψις τοϋ Διδα
σκάλου ντυμένη μέ τα λόγια τοϋ 
μαθητού>>. Ή εξαιρετική λοιπόν 
η παράξενη προέλευσις τοϋ δι-
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6λίου :τροzαλεί το ενδιαφέρον. 
Άλλα δε1 ύ:τολεί:τεται το περιε
χόμενον, :του είναι yλαφυρο σηΊν 
διατt'ΠύΧΗ Υ.αι μ' ε:τιγραμματι
'Υ.ότψα. :του δίνει τροψί1 σηΊ σzέ
ψι τοϋ r.αλλιεργηιιένου ανθρώ
που. 

Με το 6ι6λιαράκι αύτο δ Κρι
σναμοϋρτι ε:τιχειρεί μια μεγά
λη τομη ανάμεσα στο Πραγμα
τικό ( τ&ν κόσμο τη; πνευματι
r.η; ύ:τοστάσεω:: και ά·11ελίξεω;) 
καί στο Άπατηλο (μ� δσα ανή
χοι•ν στη ωη τη:; Γη;). Ξεχι
,•ιί�ντα; ω,ο a-&ηΊ ηΊν διάκρισι, 
, cνίζει δη α.-τοτΕλεϊ 6ασιzο λά
Οι,:: νά θεωρηται το σώμα του 
ιi,θρό>που ιί>; ό αληθινο; ΕΑΎ'
ΊΌΣ του. Άπο τiιν στιγμ11 που 
Οά χατα·1·οήση δ σπουδασηΊ; δτι 
t'rν είναι το άνθρrίJ:τινο σώμα 
Πv'U εχει ψυχ{1, άλλα ότι 11 ψυχ1Ί 
i- μι ε,α σ<ΪΊμα ι:>:; φορέα zαι μέ
σον lzδηλόJσεω:;, :ταύει 11 πρω
ται,χιχ11 χαί ηί είω:; δυσανάλο
γη προσχόλλησι:; στο σGψα, χαί
αρχίζει δ :τόθο:; iναρμονίσFω::
τη:: tωr1:: στί:; :-τροσδοzίε:; Υ.αί J
:-ταιτήσΗ:: τη:: ;τ, ευματιχη:; <Ντό
τητο:;. Ά:ι..ρι6G>::, το κείι.ιε, ο ;του
cίνα;ττί•σσεται «Στα :τύδισ τοϋ
Λιδασχύλοω> α:τοηλεϊ ιιιά φιλο
σοφιΥ.11 μfΟοδο ;'ια τ11ν Υατά:χτη
σι, οzι μό,ον τη:: Γνώσεω::, &λ
' (L Υ.αι τη:; άρμονία:; δια μέσου
τGJν μαι•νομένω, συγzροί σεων
του Ν,ιχοϋ χόσμου.

'Αξιόλογο προσον τοϋ βιω ί
()V ιίναι χαί. 11 ιίJQαία του άρχι
τεχτονιzrι. Τά διαδοχιΥ.ύ lπί μέ
ρου:; θέματα που θ' r}ντιμετω
πίση lι.είνο:;, ό ό:τοίο; Οά i\θελ�
,-ά χαθίση, χι' αυτό;, στα :τόδια 

ένο:: φωτισμένου διδασκάλου, σε 
συνδυασμο μέ nΊν ci:ιραία α.-τόδο
ση στά ελληνικά, καθιστουν το 
bιά6ασμα πολύ ευχάριστο- ·'Οσο 
γιά ηΊν μελέτη καί ηΊν έφαρμο
γ1Ί αυτή, δπω; θά ελεyε και δ 
Κί:τλιγz� εΪναι «άλλη ίστορία». 

* 

ΔΙΗΓΗΜΑ 

ΤΑΚΗ ΔΟΞΑ Μικροζωες 

Τά θέματα τη; νέα::; αυτης 
σι•Ι λογ11:; δι ηyημάτων του συγ
'.'Qαφέω.:, Ο οποίο; σιΝεχίζει α
t, ι α 111ν μεγάλη παρά.δοσι τοϋ 
Καc�χα��τσα, είναι από ηΊν 'Η
λι ία· μά 1] διαφορά ;τ;ρο; τον γε
ν,χρχη τού διηγ{1ματοc: είναι δτι 
iδco είΗιι τελείω:; ξ{νο το λαο
/Qαq-ικο στοιχείο. Τό ε,ταρχιώ
τιχο π1αίσιο του διηγ{1ματο::; εί
, αι σ·αφi::, άλλα μένει άπροσδιό
rιστο ·γεωγραφιΥrί. Θr1 ιιπορουσε 
• ύ. είΗΗ ιlπο χιίΟε �ιλ) ι'Ι'lιΟΊ γω
Ηά- Γιατί στίι ()ι 11γηιιrι τοϋ Δό
�α δεσ:τόtει (J ι'ί, nοr:ι:τινος πα
r_Ηί:yων. 'Έτσι, μ:το(_)fί 'Ι'α λεχθη
()Η (Lι() τον Κυι,ιyα(ίίτσα δ Δό
ξιι:; tzi-ι πάρΗ ηΊν ηχνικ1Ί και
•ιόνοιν ε, αν αέρα άπο η\ν άτμό
(ίψllQα. ΈνG) οί f](Ηι)Ε:; του δf ν
είναι ιlναπόσπαστοι rlπό την Ή
ί υαγη γ11. Είναι ανθρωποι τα
-τFLνοί, συμπαθέστατοι στryν «μι
, uοtωή» του;, μέ πανfλλήνια δ
ιιω::, άν οχι και ανθρό>πινη γε
' ι·ιά ταυτότητα.

·Όσο για την τέχνη τοϋ κ.
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όξα, είναι μεστή πιά. Κυρίαρ
χος τοϋ έκφραστικοϋ όργάνου, 
μας μετα,δίδει αύθόρμητα τήν 

ι ' 'Δ ' ουγκινησι για καvε μια <ι:μικρο-
1ωή». 'Η ρευστή γλώσσα δεν εί-

, , , ' "αι το μικροτερο προσον, γιατι 
1ξασφαλίζει άκώλυτα τήν έπι
;.οινωινία με τον άναγνώστη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ: 

Πρόσωπα καi Τόποι. 

Καθώς τό αναφέρει ό ύπότι
τλος τοϋ διδλίου, πρόκειται γιiχ 
μια τεχνικώς πρωτότυπη έργα
rία: Βιογραφικα σχεδιάσματα 
ι-τα ταιριαστα γεωγραφικα πλαί
σια. Για τον 'Ελευθέριο ΒενLζέ
λο στα Χανιά, τον Σολωμό και 
τον Φώσκολο στην Ζάκυνθο, για 
τον Καρυωτάκη στην Πρέδεζα, 
ΎLα τόιν Βύρωνα στο Μεσολόγγι' ' ">' ' ' ' 'Αλ'ξ και το ..... ουνιο, για τον ε αν-
δρο σηΊν Πέλλα κ. α.

Δεν είναι καθαυτό ταξιδιω
τικές περιγραφ�ς, ουτε ξέχωρf; 
ϋιογραφίε::;, όλοκληρωμένες. 'Έ
, α μίγμα καl άπό τα δύο. 'Ένα 
καλλιτεχνικό ζωντάνεμα των με-
1·άλων μορφών στα δικά τους 
τοπεία. 'Έτσι, συνδυάζεται ή φυ
ο ιολατρεία με την προδολ1Ί των 
μη,J.λων όνομάτων στην ίστορία 
•ού τόvτου μας. Διότι συν
ταιριάζuνται ό λυρικός πεζογρά
q:ος μέ τον χρονογράφο. Τό αφή
γημα γί•νεται πιο έλκυστικό, πιο 
γλαφυρό, καί -γιατl οχι- πιο 
χρήσιμο, συνδυάζοντα::; πρόσωπα 
Υαl -ι-όπους. 'Ένα εύχάριστο, τs
?.tκά, διάβασμα. 

ΣΟΦΙΑΣ ΚΛΗΜΗ -

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: 

Φονιάδες(' Αλεξαvδpούπολις) 
'Η προκαταληπτική συμπάθεια 

γιiχ μια πνευματική προσφορά 
της έπαρχίας μένει, δυστυχώς, 
αδικαίωτη- 'Εκτός τοϋ δασικού 
μειονεκ�ήματος της θεματολογί
ας, γιατί δλα σχεδόν τα διηγή
ματα αναφέρονται στο σεξ ύπ

' 

ηΊν κτηνώδη του έκδήλωσι, πα
ρατηρεί1αι κάποια πλαδαρότηc 
στην έπεξεργασία. 'Ακόμη και τ' 
-Cφος δεν είναι ζωντανό, αληθινό.
ι1rι περίτεχνο: Τό τραίνο δδευι
-rάνω στον σLδερένιο δρόμο του
! f μια πασίχαρη κραυγή ... ενο
ι.iδιιίφαντο χαμόγελο ... ρώτησF
-;,::ί,ούμενη κ.α..

2-ε μερικα διηγήματα προσπα-
0rί να ύψωθη σέ γ,άποια συμπό
νια η εναν κοι•νωνικό σαρκασμό. 
cιλλά μόνον προσπαθεί. 

ΙΟΥΛΙΑΣ ΔΑΒΑΡΑ:

Με τούς άvθpώπους. 
Υlιίι σειρά από διηγήματα δρα

ματικής ύφης. Δεν απουσιάζει 
καί ό κοινωνικό; σαρκασμός. 'Η 
ουγγραcr,εύς επιδιώκει να άποκα
λύψη ηΊν ανομολόγητη πλευρί 
της ζωης. 'Ίσως ύπάρχει κάποιι 
ί "tερδολ1Ί στή•ν «προαγωγή» τη
uικρης ύπηρετριούλας, ή όποία 
για να μη μολύνη ( από τραχώ 
ματα, ϋλλως τε, μόνον) τον κα
νακάρη της καλης οικογενείας 
οτέλλεται ;τρός περίθαλψιν στη· 
cλευθερίων ηθών έπαγγελματίυ 

αδελφ11 τη;, καθώς καl στην έγ-
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;{ατα/.Εl ψι α6ο{1θητη; μια; χω
(.Ηιιτο:�:οί•λα;, :�:ού αρρώστησε ά:rrό 
,<τριχοcrάγο», έ:1ειδ11 ήτα'\' θηλυ
,.ό. Τό ί,,ίσω;>> εδώ δεν εχει τi1ν 
�,·νοια τοϋ κοινωνικώ; ά:�:ίθανου 
-ϊίναι ;'νωστόν :�:ιο; 11 ζω�'� ξε
:ησνuει την ψα'\'Τασία- αλλά
τvϋ ί.0;1υτεχνιΥ.ώ; αδί·ναμου, ίίρα 
Υ.αί ψεί•τιzου, η ί.1:1ερ6ολικοί•. 

Ή ιΗ''ι"'.'!_!αφεί•; διακρίνετω 
';ιά τύ ϋuσικι'-ι :τροσόν nϊ; φι•σι
κη; αφηγήσεω:. Άλϊ.ά συχνά μέ
,;ει στi1ν έ:τιφάνεια zαί ά:-τλοl'
στε-ί1ει τί; «δυνάμει» δσαματικ�; 
i:ξελίξει;. 

ΠΟΙΗΣΙΣ 

ΠΑ Υ ΛΟΥ ΜΙΧΟΥ: 

Παλαιοi Γερμανοi Λυρικοi. 
-Πηγαία (Μπαλλάντες καl
αλλα ποιήματα).

Οί ΕΙ ϊωσονε; Γεuμα•1•οί :τοι η
ταl (f:να; μιΊνον τοίi 12ου αιu'Jνο; 
,αί οί λοι:-τοί τη:: συλλογη:: α:τό 
i ϊου-19ου) α:-τοτει.οϋ, τό Οiμα 
, ί1: ffJ�'ιωίrι:: αυτή: τοϊϊ z. Πω'•
ί ου ;11ίzοι• . .\ί�·α zυfJυκτηf}ιστι
·, U δfί'.'ματιι ι}:,:ι'J Tf) ffJ;'O\' εzεί
•, (IJ\'. :,:οι• r·:ησιι\' ,_' f γ(!ωι1U\' σt(J 
:,:: ι,ιiίιίί.ι ον τι711• Υ.ψΙL'Ι('!ιίων zαί 
:τr.ι','Χοσuίω: '{\'f•)(JH7Jν Γει_ιμανών 
; t'f}t,r7J\. Εϊνrιι μίu Ε(! ;uσία 
στΟι_)'{LΥ.1] Υ.rιι Ζ(!1lσψη, ','lOTL 
Γι ι:,:Ϊ ηι_ι(;J\'Η TIJι•: ηzου:: τη; 
','<1Jμrι1 ιιiΊ: ί.ι'·ψ.ι::. Τϊι ΤΙJαγοί•
i)ιιι, bιιιί ί;'!(f\'ιι μ' ι':1ιμiλFια, ,l
γιιί 01 1iJO�\' t('t1• 11.•,'\'(J /.υ(_)ιΙψ(J μια; 
rr , ιπιι,η; ζω η: σι, :,:λuίσια τΙJυψ
l''ΙΤητο;. 

.\Ιί τί1ν δcίιτFQη σι,λί.ογή, η'�ν 

δ, κi1 του :-τρωτότι'Πη εργασία, 
ψj; Ε:ϊrιναφέρει στ11ν γν<οριμη_ 
J1!,-Ιόσφαιρα τοϋ αίνιγματικοϋ και 
Υι_,υ:ττυγραφικοϋ μ υστικισμου 
του, τυίι δ:-τοίου τυπικό δείγμα 
1:ί•1•αι τό ποίημα για ηΊν Στοα 
τη; «'Ακροπόλεω;», προσιτο σε 
στενύ κί·κλο . ._',,έν λείπουν, ιοστό
σο, α.-τύ τi1ν συλλογ11 και ποιήμα
ϊιι λυρικά, μέ ιδιαίτερη χάρη, δ
:,:ω; τό «Βουκολικό». 

ΚΩΣΤΑ ΠΗΓΑΔΙΩΤΗ: 

Δρόμοι χωρlς ασφαλτο. 

Μ� :τίοσοα μjJI' άλείψε,τε
του: χωματεyιοι•: δ.Qομοιι; μου 
ϋ.: εχοι•1 � λα-zκοϋ6ε: 
Χtιί :τι'τρε: ΧΟ(fΗ()έ:. 
'Γίι μο1 οπι'ιτιιι μ1 1 μοϋ ιτ6η,στε 
:τού μ' άl'ΕtίιιζΟι'Ι' στις ΚΟ()(fές ... 

"Ετσι αρχίζΗ τύ πιιϊίηυ πυίη
μu τη; :τιιJηη; συλλογή; του νέ
,,υ :-τοι ητοίi. Κuί uκολουΟοϋ1• ποι
ηματu :τού Οέλουν νά :-τειιισώ
σουν τί,, γuαφικέ::; εικύνε; {νός 
; όσμου χωιιί; ίίσφuλτο, τοϋ πα
ί.ιου χω(_)ιυϋ. ΞFzωρί';:ουν τό «Ρv
λόί », τό «Πι_ιιϊηο χ�λιδύνι» και 
fTiJ :�:ιι τ(Jικiι σ:.ί τι>>. 

ΑΛΕΚΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ: 

Φθόγγοι. 

Ι Ιυί.ύ ίι:τι.οι,.οί οί «φΟιΊγyοι,> 
1οί• νcου :-τuι11τυϊ-. �τίχοι, πό(!('Ι[> 
(/ι� j'_f)\'Tc:: TUJ\' ΠΟL1ΙJ(Ιί:των. Σι•
j',\'(j, zιιί ι}ντιωσθητικι:ηατοι π.χ. 

Ί i � ι).i1νη μι' σ' στιJ ζι1φο δέv 
uο(ίι'ιί.α .. FΙbιι τιJ φ{ικο πού τιΊ. 7/ί
ί.η σου :,:�τιιj';σrιν ... J\f r.ινου/.(..( του 
-τr_,οπω:του σrΗ• :-τοιιΊ:: Οrίμ:τωσε τι, 
cc ιn•τιι κιιί τι', :τικι:ιό ι}ναφυλητι', 
,(!rnr1ί ι τύ σί.γόντο ... 

Δίν λΕί..-τυυν U.Π() τόν ποιητη τα 
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fύγενικά αί.σΟήματα, άλλά ή τε
χ•νικ11 c,ιόλου δέν τον 6οη0άει νά 
τά εκφράσει. Τουναντίον τά κα
ταστιιέφει μέ την πρωτολειακη 
uεγαλuστομία. Π.χ. 

Μέ τη; Οέληση; τό Θείο νυστέ
(_)ι την Υ.ακία εύΟύς άχρηστεύω .. 
Μιά είκόνα σου προσμένω τό τα
χύ γιά νά γενίl προσκυνητάρι ... 
·· χ! •v' άκουστεί σάν κεραυνός
;,:τυίι υc�οντιί. τό Σ' άγαπω σ' ίί
i.η ηΊν πλάση ...

Χ. Γ. ΜΙΣΙΟΥ: Κύκλοι Α - Β 
L' u.uτά τά bύυ όλιγοσέλιδα 

τεύχη (ποιητικό το πρώτο, πεζό 
το hεύτερο) bιακρίνει Υ.ανείς μιά 
;rροσπάΟtια φιλοσοφικού σχεδιrι
σμοίί 11 όποίu., δμω;, σ6ήνει σέ 
ι·ιά λεκτικi1 πολυχρωμία, χωρίς 
(,υσιαστικό περιεχόμενο, καί συ
χνά χωρίς οϋτε φραστικην επιτυ
χία. Ό συγγραφεύς παρασύρετ�ι 
ιιπό τi1•ν (ξεπεσμένη, αλλω; τε) 
συυρωλιστική μόδα, γιά νά μα; 
;τληροφορ11ση, α'ίφνη;, δτι πρός 
Υάποια κατεύ0υνσι «προχωρουνε 
(1κcιοποδητl οί πίδακες των φω
οφοcιιζουσών πυγολαμπίδων πού 
ξεκιναν άπό τά σκιρτήματα των 
", αλαζοπριίσινων ματιών ριγώ
νοντας τi1 Οάλασσα των άναμνή
οr ων>>. Καί φαίνεται νά ένα6ρύ
νFται ίδιαιτέcιω; στ-iγν κατάχρη
σι της γΕ'νικη; τοϋ ένικοϋ καί 
πλrι0υντικοϋ: Των κυανών ρα
{ δώσεων τη; έξοχης, των παλ
, ομένων ρεμ6ασμών, τών στε
, αγμάτων των φωνηέντων, των 
ρόδινων πλαταγισμών τού &νέ-
1ιου, των σπινθηροδόλων στεναγ
μ.ων, τη::; άναε.λυζούσης λαχτά
eας, των σφαδαζουσων ρόδι-

νων άκτί•νων, των φΟαρμένωv 
συννέφων -καί αλλων παρομοί
ων άνθοφορουσ&°Jν κολοκυν0οκορ
φάbων ... 

ΔΗΜ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ : 
'Επταήμερα. 
Στη νέu. αύη1 συλλογtJ (πέμ

::ιτη της Jtαραγωγη; του) πε
ριλαμβάνονται καl τά 17 ποιή-
1ιατα τη; πρώτη; συλλογη; «Χει
ιιr.ιψίω> ποί, τυπ<;>Οηκε ;πριωρι
•J:.ιένα τό 195j καί ησαν μιά 
:τρυσπάΟεια μυστικισμυϋ. 'Όλα 
ά"'Ί·-υΟύνονται στον Κύριο. Στην 
<'Fποχή» ό ποιητής νιώΟει πώς 
, - Ι " 'ξ , , 1

1 
γη ε ,αι «ενα; ε αισιος τοπο; 

·, 1'Ι1Jριμία;» με τον Κύριο. Στο
( .13άφτισμα» άποφαίνεται πια δ
η «δέον ε1ναι κανείς μακριά η
zο·,·τα στό Θεό».

Πολύ έπιτυχημένη ή ίδέα τοϋ 
ποιητοϋ νά ;τεριλά6η τό ενδια
φέρον εκείνο ξεκίνημά του στη 
Ηα συλλογή, ή- όποία :;ταρουσιά-
εται σαν φιλοσοφικi1 φυσιολα

τρε,ία. 
Ιπορεί '\'CJ. εχη κανFι; επιφυ

')/ιξεις για η1ν τεχ vοτροπία. Εί
ναι πεcιισσότερο ενα; πεζό; λυρι
σμός τεχνητά σχηματοποιημένο; 
σέ άνύπαρκτου; στίχους, μέ τέ
λεια σχεδόν άπουσία Qίμα::; η 
ι�ι:fJμοϋ. 'Ίσω;, άπό διάlθεσι 
παιχνιδιού, δ 'ίδιο; ό ποιητής πα
ρεμβάλλει δύο κείμενα έντελως 
πεζά, πού θά μπορούσε νά με
τατραπο-ϊ-ν σέ άπείΟαρχου; στί
χους, δπως καί έκείνοι σέ στρω-

' ζ' λ' 'Ω ' C , το πε ο ογο- �στοσο, η εκφρα-
στικότης είναι ένδιαφέρgυ!rα �αl 
ί.διαίτερα για τήν επιμέλεια ν' 
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αφή-νη τά φιλοσοφιzά η κοι νωνι
Υά νοήματα νά ύπολανθάνοvν, 
νά ί1ποzρί,πτωνται, σάν μέσα σε 
άνθοδέσμη. 

Άπο τά ώραιόπρα τη; συλ
) οyη;», «ή τελευταία επιθυuία 
τ�ϋ Σωzράτη», δπου γίνεται ·πΕ
ριτεχνα σί1μμιξι; των διδασzα
λιών τοϋ 'Αθηναίου φιλοσόφου 
γαί του Ναζωραίου θεανt!οώπου 
αι..,,ά zαί τη; άπαθεία::; τών λα: 
ων αμφοτέρων των χωρών καl 
:) ... - 'Επ' λ' ' εποχων... ισης πο υ εκφρα-
σιιΥ.ή 11 «Άναμον-ϊΊ; αίθ?υσ�: 
'Α:ιό χt ρι σέ χέρι ίερ,ίi τό :ιΕQι.οδιr/.ό Χοό, ο-
στην αrθουσα άναuοΥη�- τοϊ σταθμοϋ. Οί, :ιό,ρτε� ιιουρuοι•ρί�ου, :τ.έρα δίί)θε 
,ι,αι το ρ�ϋuα uo,o ;τερνίi ά, ε, οχί ητο 
:ιλά: στο βήχα τiι� γω,ί.α� 
<<Σε δύο λε:ιτα ό, αχωρεί τό ί:ιόuε-( Υο ... » ιαί zεί,ο- ε&ιε · dσω� ,ύ. -μήν �ι,αι γιύ uέ,α,,. 
Στη' β ' ' ' ' ' ουη, του� zα.-τ, ?υ� zαι ,τις -κα· 
.. 

1 θυστερησει; 
ε-να ποτήρι ,άταιτ:ιρο γάλα�ροστα στο Χοιuισμέ, ο :ιαιδlειτα, ή uD,αδι,,ή έξαίρεση. 

ΓJΩΛΑΝΤΑΣ ΠΕΓΚΛΗ : 

Ή θαυμάσια περιπέτεια 

'Η θ 
' ' « αυμασια περι.ιι:ετεια» δέ,, 

f {ναι αλλη cL.:o η)ν κοσμογΟ'Vία. 
Το 15άρο; τοϋ θέματος επι6άλ
ί ει εξ αρχης την επιείκεια. Μα

την αφήνει κατά μέρος συχνά 
ό αναγνώστης, δταν συναντα 
Ιχφράσεις φιλοσοφία; και αν
θρωπισμού, χωρίς η'rν παραμι-

' '
δ 'θ κρη πομπω η προσπα εια. 

Γιά ;ι.ίιθε ,01'r. ια φυτρύ)\·ειενα χι,;ιυ ρί.σσι 
γιiJ. ,,άθε rι.r η6ο ϊ να; θύJρσ.;ι..σ.; μί(σους 

χαλκεύεται 
ε-1α μγηuείο λήθη; γισ. κάθε α.Υθρι,,;το ΠΟ\J Ο\'Εl{>Εύεται
μα; λέει στο «Τραγούδι γιά το, 
φως». 'Ιδιαίτερα εκφραστικά εί
,αι τα «Θηρία» καί τα «Πουλιά» 
,ου, μια δυναη) αντίθεση. Στα 
,ο Ι \ V \ \ ,� ηρι.α», που ερχονται, με τα α-
μείλικτά τουc; ενστικτα. να πα
λαίψουν, γιατί εχει γραφτεί ση't 
(,,. ' ' :, - ι: ' :, , -,,ωη να επικρατη ο πιο ισχυροc;, 
zαί σφραγίζουν η1ν ίδια τ�)ν άν-
θ , Ύ , , ρωπι•νη .,,ω1ίt γινεται δραματι-
κ1) 11 θέσις τοϋ άνθρώπου: 
Τό παιδί uου ει, αι τό :ιιό άδύνα ! Lο 
&.,,' δλα τά πλάσιιατα τό παιδί μου εf,αι τό πιύ άκριιίόά:ι' δ) α τά :ταιδια ερχετο.ι Ύt'U\ι'ι πάΗοJ στ11 γη κα'L 

(;,.ρυώνει ερχεται ('ΤΙ] tωi1 φθαρτό ;ι..σ.l ΠΗ\'α. ερχεται δίχως κατοι,ι.ί.α σίγουοη ;ιαί zι,"(\υνεύει. -
Βο11θεια ! φωνάt.ει. Βο11θtια ! Δ�, ί:,ίρε, ά;ι.όμα πώ:; καμμιά άδυ,α(ναμ.Lα, καμμιά νί;ιη 
:ιοΙ.ειιο; η ίmοταγή, uίσος η οlκτος 
:ιώ� ή ι'ιγάγκη κι ό 
με την ί,δια (f'{ι)\'Τ] σ' οι u τύ στοματασέ δ) α τά θηρία 

(δε\' σώζει 
πόνο; ούρλιάζει 

δι, rχει ά;ιόuα κατοικήσΗ τοi1; χι:J-
" . , , (ρους 
οπου η ηχω πο) λσ.π.λσσιάζεται. 

"ϊ'πάρχουν δμως και τα που
λω, μαc; Ουμίζουν κάποια μα
zρινη πατρίδα ουράνια, ώτο τη\ 
όποία ειορισθήκαμf. Και μα; δι
δάσκουν τr ιν παντοτεινη αναζή
τησι τη; θαλπωρής, της αγάπη:;. 
Στον στίχο «μ' ενα ψίχουλο γί
·, εται ή χούφτα μου άκριδή»,
θέλει νά πη πόσο ι ιγοδά..πανη 
μ::τορεί να γίνη ή άγάπη, σαν ξε
ί' tνήσει από τ11ν ψυχή. 'Αλλά� 
:τως; Στα «Κ&-ι..κι να σύνορα», 
που ξεκινανε άπο την πρόηη ύ.-
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δελφοκτονία, καταντάει να μ1Ί 
Ύ''ωQίζονται πια οί ανΟQωΠΟι με
ταξύ του; καί νά ξεχωρίζονται 
<ιπό σημαίες - <<εtνα μαrcωμέ
''0 πουκάμισο πού κανένας ανε
μος ποτι πια δέ θα μπορούσε να 
τ;ι, στεγνώσει». 'Ωστόσο, ή έλ
:τ:ίhα ιl,-τομένει. Καl εκφράζεται 
ο :�Ί «Βαβέλ>>: 
'Όταν χτίσεις μιά πέrrρα 
πάνω στήν πέτρα πού εχτι.σα έ-γώ 
άδελφέ μου, 
-Ι]δη, τό μέγα μέρος της διαδρομης 

(&.νάμεσά μας 
ί!χει γί.ει 
εχομε ηδη ποί ύ πλησιάσει ό fνας τόν 

(αλλον 
τήν τελικi1 μορφή μας, τό σiiΊιια της 

(ι'λπίδας 
εχομε συιιφιλιωθεί μι τά φηρά μας 
εχομ� συμιμλιωθεί με τά χέρια ιιας. ,. 
και ετσι, κά,τοτε, θα τFλειώσ�ι 
<ί,1 1 κατάρα τηc; διασποράς». 

" ν οχι αυτό, τουλάχιστο -
c,:χfται 11 ποιήτρια - να νιώ-

\ , 'λ ' , ' ο ,•ν πως οφει οuν ν αγαπη-
σουν ηΊ ζωή- ά. νιιί>σουν τό ο
μο,1'ρο «παραμύθι της καΟημερι
νηc; ζωης». ΕΊναι μια ιδέα - θυ
μίζει τ11ν φιλοσοφία τοϋ ΚQισ
,,αιιοϋοτι - πού έπαναλαμϋάνε
τα�. Τό «Τραγούδι για ηΊ συ
νάντηση μF ταν έαυτό μας>> τε
λειώνFι Fτσι: 
Όμολογω: 
ετσι οπως άγωνιζόιιουν 
γιά νά μήν πεθά.,ω 
δεν περίσεψε ,καιρός νά ζήσω. 

Ι αί στο τελευταίο «Τραγούδι 
της θαυμάσιας περιπέτειας» τε
λειώνει ανάλογα: 
στό ξηιιέρωμα της ;ταρθένας ιι.,ήμης 
Τόν καινούργιο δρόμο μου βαφτίζω 

(σου 
καl ξεκινω γιά τή ιιικρή έλπtδα 
γιά τη μικρή άγά.ιιη 
της: κάθε μέρας. 

ΧΡ, ΡΙΖΟΠΟΤΛΟ Σ 

'Εκείνοι πού φ_εύγουν 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛ. ΧΑΛΑΣ 

Πλήρης ήμερων έγκατέλει
ψε η\ν τελευταίον του έν6άp
κω61ν ό ' ντώνιοc: Φιλ. Χαλαι;:, 
ό χαλκέντεροι;: δυγγραφευι;: και 
μελετητι'ιc: του 'Αποκρυψ16pου 
κα τiίι;: θεοδοψίαι;:. Κάτοχοι;: 
πολλων ξένων γλω66ων ό με
ταδταc: εΤχε κολοοιαίαν μόρφω
ων, άηοτελων (ωντανον έγκυ
κλοπαιδικον λεξικόν. Ί -Ι μνήμη 
του ?ίτο άπέρανιτn. Ήδύνατο να 
άπαγγέλn άπο 6τήθους 5τίχουι;: 
μεγάλων πωnτων ιεiι;: το πρω
τότυπον : 'Όμnpον, Βφγίλων, 

άντε, Σαίξπηρ, Γκαίτε, άρ
χαίουι;: δυγγραφεϊι;:. τΗτο φα
ναηκοι;: μελ0τnrτ:iιι;: και θαυμα
δη'ιι;: τί'ίι;: 'Έλ. Π. Μπλαβάτδκυ, 
άπο τι\ν όποίαν ελεγεν οη ένε
πνέετο. 

'Απο το πλiίθοc: των 6UΥ
γρα:ι.η_.ι.άτων του ξεχωpί(ομεν 
τα β1βλ ία του : Έκπλnκηκαi 
άποκαλύψε1ι;: τiίι;: 'Έλενας Π. 
λ[πλαβάτδκυ περi τiίι;: άρχαίαι;: 
Έλλάδοι;:, 'Η άλλnλογραφία 
μου με τον Κωοτiίν Παλαμαν, 
Το εiι;: τον Έλλnν1κον 'Αλφά
βητον ύπολανθάνον μυ6τήρ1ον. 
Ό «Ίλιδοι;:» δωφωνουδε με 
πολλαι;: άπο ταc: κατα τα τελευ
ταία iδίωι;: ετη δpαοτnp1ότητάι;: 
του, άλλα δεν επαυε να τον 
έκτιμδ. καi να εύpίδκεται εiι;: 
έγκαpδίουι;: 6Χέοειι;: μαζί του. 
ΜΝέοτn ένω έξέδ1δεν εiι;: την 
ά.γγλικiιν το τελευταίον του β1-
βλίον «ό Έπ�μενίδειοι;: ϋπνοι;:». 
'Άι;: εΙνω :iίρεμοι;: ό βίοι;: του εiι;: 
τους πνευμαηκουι;: κόδpους. 
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Ό Οίκοuμενικός Πατριάρχης 

'Αθηναγόρας είς τος 'Αθήνας 

ΘΑ ΕΛΘΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ 

ΛίγΕ:; uiψ: μετα τiJY i-,,λογiι τοι•, 
ύ 'Αι_ιχιΕ:τίσ-,,0.10: 'Αθηηuν z. Ίερι:,
η_1ιιο: . uετέ�η σ�iιΥ Κ<:J\·στα,·γτι, ού
:το• ι, υ:του t.1Εσi'Ηfθη τον Οιzοι•μι
ΥΙi'.rη Πrη(ΗάQχη z. Άθη,αγόρu. Το\' 
συΗιιhη•σα, ύ :\1ητρο;τοiίτη; Πατρι7ιν 
z. Κ<,,νστω τί,ο: ---{) ί,;τοίο:, ιί,:; Πρυ
ιδρο: τiι: Σι•, ιιδοι• τη:; ΈzΧi ησία:;
τη; Έi.ί ϊι.δυ:, διεδραuάτισε σηuω'ίι·
zυ, c,ιιι ο στί: τει.ει.,-rιίε: i:Ξεί ίΕ.ιι :;
zαί ίι Κασσrι,·δρtίη: i'. Σι•,έσιο:.
Στι:; m•,ομιί.ίε: :τιιυ ι!χrιν, ί,;τω:; ά
νέφΕρι τί, ti'..δοθι, ιl,ο·/οηωΟέ,, ""·u· 
τiι.η=.rι, ιί :; :τί.ήρη σι•μq,ι,ι,ία,·, ϋσον 
ι�ιrορίί. εί: η,,. :τFρωτiρι,1 ;τοι,είιιΥ
τι7J\· δύο 'Ε.zzι.ησιϋ,ν iν τfι ην zατέ
χοι•σι, Ε1ΊθίΨ!1 ιl:τέναηι τη: ίστορία;
και τού :τrΗu,ίου αύτϋ,,.

ΊΙ /.ΟΙ\ τι :τοριίιι. τού Οί-,,ουμF\'Ιi'.,ΟU 
�ιηρια�χtίου i'�H τη: ?:λi.η�-ιzfι:; 

. 'ΕzzΙ.ησια: άναφερεται ;,υc,u,,: Η:; το 
�ήτηuιι τiΊ: βεi τιι:,σιω: τϋ,ν σ)'έσιων 
γε,ιΧ�Jτερrι τη: 'Ορθοδοξία: -,,αί τοϋ 
Κα.θοι.ι·/.ισμuί• μέσο σ' ενο zοιΥΙJ χρι
στια\11.ιι :τι.αίσιο, uι τει.αό ιί.,'ίιzιι
μενι·/ιι σ/.ο:τί, τη\' ί \Ιι�σί H•J\. 

Ό Οίzουuενι-,,ό; Πατριάρ)'η: iδή
ί ι,,nεy ίίτι θι'.ι εi.Οη στύ.; 'Α&iινα;, δ· 
τα.y, τύ φθι,ο:τωρο-, θα :τραγμuτυ· 
:ιοι ήση μεγάί η :τεριοδιίο εί; τu; 

'Ορθοδύ=.οι•: χιόρα:;, /ινηιποδίδων 
τιι:; iπισ-,,έψει: τι7J\ lΙ QΟi'uΟημένω,• 
τι7,1· 'Εηλησιών τι,η στύ Φωάρι. 

το ΠΗΕΥΜΑ 

ΤΗΙ ΕΗ-ΩΙΕΩΣ 

Μιί ι7�ντα:; σ)'ιτι-,,ι'.ι μi τi1Υ 'Ένωσιν 
τι7,ν Έ·η).ησιιϋ1·, ύ Μητιιοπολiτη: 
Σ τrιιιροιιπιιl.Η•J:; Χ. Μάξιμο; ΕΙ'cιε σε 
'.\Οη,rιίο, δημοnιογριί..φο: 

,,'Η i,ιιτη; Υ.αί iι �νωσι: τών Έκ· 
-,, ι ησι(7,ν, 11 ί,:τοία ιί.ποτελεί τιί ηλικύν 
-,,,ιιl :το) ι•ιτόθητιι, τέρμα τοϋ διαi όγου, 
hί ν δύναται νιι. ί:ιι τευΧJθiΊ, ίίτα\' έκά
στη Έ,αί.ησία ά..,οκλείη δι' rαυτήν 
τιι �1·δεχύμf,ο\ τη:; πλάνη:. 'ΙΙ π�
:τοίθηnι:; έ-,,r'ιστη: 'Εκ;,)ηnίας, ϋτι μύ
,ο, ιιύτiι ΧΙΙ.ΤFΊ.Ει τr]Υ άί.ήθειιι·ν κσt 
ίίτ� οίιbi:τοη. :ιι ιι 1·ιϊ.ται, ι'ι;ιο;,.ί tί.ιι τύν
διιι.1 ογιJ\ Χιιι, zιιτu σι·ν�ιτΗαν, ι'ι.δ,,
,ιιηί ,·α ίδη -,,ι.ι.θιι.σίι.,· τη, άι:iιθειαν. 

,;ο διάλογο;, σιι,•ιχCζΗ ί, Μητρο
:τοi.ίτη� Μάξιμο;, δι" ζητεί ν«J. im· 
(ίιί.ίη τi ι,· άίήθιιον, άλί.ύ. ,•ι'.ι την ά
' uzα.λίrψη. 

,,Μίι, ϊη,,σι:; τϋι\' χριστισνικιίΊν 'ΕΥ.· 
/.Ϊ.ησιωΥ δf\' σημ<ιί'\'Η OUtι την άνα· 
τοί.Τ]\• τη; Δύσιω:;, οϋτε τήν δύσιν 
τη; '.\\·uτoi.iΊ;. Δί, σημαίνει την δη-
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μιουργίαν μια; ύπερ€κκλησίας, ο!ίτe 
-άφομοίωσι, των έ--,ιικ,λησιωv είς μίαν,
σημαίνει άπλως τήν έπανασύστασιν
της μιας Έκ.κλησίας, τήv ίπιστρο·
·φην των ίκκλησιων είς τήν 'Ε•-ικλη·
σ(αv.

ι,'Οcrείλομεν γίJ. ίσοπεδώσωμεν τά
ατάvτα i'ντός της ψυχής μας δια νά
δ�ευ--ιολύνωμεν την προσγείωσιν τοϋ
cθεοϋ ίντός της 'Εικκιλησί.tις ... Χρειά·
ζεται θυσιαστήριον, δπου νά παρα·
-διί)σωμε-ν είς τό πϋρ τάς δξειδώσεις
τοϋ χρόνου καl τάς ψυχώσεις των πf·
ριστάσεων. Τού; κληρονομικούς ά,·
ταΎ�Υνισμού� καl τάς συμ6ατικότητας
η); 'Ιστορίας. Έκfί θά ένu.rιοθέaω·
μεν τίι. μίση καl τά πάθη, τά εuφλε·
κτα φρύγανα τοίί παρελθόντος, δια
νrΊ. ύπογράψωμfν έκεί, έν άγάπη καl
δια της άγάπης τi1ν συμφωνίαν τη;
χάριτο�. έν θά θuσιάσωμεν την ά·
Αηθειαν. Θά θυσιάσωu,εν τά πάντα
δια την άλ+/θειαν. Ί-Ι άλήθεια δεν
θυσιάt.�ται. Αύτην διασώ'ζει ό Θεός
καl τη,· διατηρεί άκατάλυτον.»

ΔιΕΘΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑλΗΜ;

Ό πόλεμο; 'Ισραήλ · Άράtiων ά· 
πeδειξ,ε, γιά μιά άκόuη φορά, τόν 
διχασμό τιον αντιλήψεων των διαφό· 
ραw χριστια,·ιί'>ν ήγετων στην Άμε· 
!_Ηκ11. "Οrιω; rιαρετήρησε τό περιοδι·
κό «Νιούσγουή•-ι», οί άντιπρό.σωποι
τοίί συvεbρίου των Βαπτιστών εδει·
ξα ν rιεριcισότερο έ,•διαφέροv για τηv 
τί•χη τiϊ)ν 'ιεραποστολών τους στlς 
'Αρα6ιικές χώρες, παρά γιά τήν τύ-
χη τοίί 'Ισραήλ. 'Αηίθετα, ή διr'ι· 
σκεψι� των κ.α.θολικιον έrιεσήuα,ε 
τούς κι,•δύ,ους μιά� «τελικής λύσεως 
τοίί ίσρο.ηλιτιr-ιοϋ �ηη1ματος» ί.ντέ.ρ 
των ' ρά6ω,. Π()λλοl Χριστιανοί ε· 
_μειναν ούδfτεροι, δπω; είς την έα 
'Τόρκη ό καρδινάλιος Σπέ,λμα'Υ, τοίί 
όrιοίου i1 άρχιεπισκοrιι,κi1 περιοχή rιε· 
ριλαμ6άνει rιερισσ&τερους Έ6ραίους 
παρι'ι. τό Τέ.λ - 'Α6ίδ. Οί 'Ισραηλινοί 
περίμεναν μεγαλύτερη συμπαράστα· 
σι. Καl ψυχρά-θηκαν πιό πολύ δταν 
άκούσθηκε 11 πρό.τασις τοίί Πάπα 
Παύλου Σ τ', περί. δ�εθνοrιοιήσεως 
της Ίεροι•σαιλ11μ. uΕνας ρα66ίνο; πα· 
ρετήρησε - γιατί. οχι καl τη; Ρώ· 
μης; 

Τό ζήτημα ώτοκτά κρισιμότητα, 
γιατί, δπω; μετεδόθη, τό 'Ισραήλ, 
άντί,θετα πρός τlς συστάσεις τ<ίΊν 'Η
,ωμένωv 'Ειθν<ίΊν, εσπευσε νά προσ· 
αρτηση τό πρώην 'lορδανι'-<ό τμημα 
της 'Ιερουσαλήμ. 

Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΗΑΟΣ 

ΤΟΥ ΣΟΑΟΜΩΝΤΟΣ 

Ή κατάληψις της 'Ιερουσαλήμ ύ· 
πό τiϊ1ν 'lσραηλι-νων, έπα·ναφέρει 
στην έ'πικαιρότητα τό ζ11τημα της 
riνοιικοδομήσεως τοϋ αοϋ τοϋ Σ ο· 
λομωντ()ς, έ-ί άχιστον τμήμα τοίί ό· 
ποίου, κατά τού; Έ6ραίους Οεολό
γους, εlναι ό λεγόμενος Τοίχος των 
' δ\Ιρμων, δποι• ώτό αίώvωνπροσέρ· 
χο,:τι�ι διά :·ά πqοοευχηΟοίίν Έ6ραίοι
άπο ολον τον κοσuον. 

Ό πρώτος Ναός έκτίσΟη ύπό τοϋ 
Σ ολοuωντος τό 966 π.Χ. Ό ναόc 
αύτό� Υ.αηστράφη ύτιό των Βα6υλω· 
,ίων Υ.ατά τόν 6ον αίωνα π.Χ., οταν 
ομω; οί 'Εδραίοι (πέστρεψα·ν άπό 
τήν αία,uαλωσίαν τfiς Βα6uλωvος, ά· 
, ήγειραν τό 5'15 π.Χ. εναν δεύτερον 
ναόν, ό όποίο� κατεστράφη καl αύ
τός δταν οί Ρωμαίοι rπυρrιόλησα,1 

τηv 'lερουσαλήu και διεσοcόρπισαν 
του( κατοίκου; τηc; άνά τήν 'Τφή
λιον. Οί tλάχιστοι Έ8ραίοι, που πα· 
ρέμει ναν στην καταστραιrείσαν πρω· 
τεύουσάν των, ηρχοντο ,ί.ι πεvθήσονν 
τήν συμφοράν τη� πατρίδος των είς 
τό uόνον έναrιομ�ίνα, σοθιον τμήμα 
τοϋ Ν αοίί, τόν Τοίχον των Όδυρ· 
ιιίί>ν. 

'.\ τn τότε, οί 'Εf>οrιίοι συζητούν 
:τιί);: καl πότε ιιρέσ�:ει ,ί.ι άνοικοδοuη· 
θi\ ό � αόc;. '0 φιλόσοφος Μαϊμονί·
δη�. ό συντόr-ιτηc; τοίί θοησκευτι--ιοϋ
κιοδικο� τοίί 'lουδαισιιοϋ, ί•:τοστηρί·
tει δτι ό αόc; :τρέπει νιΊ. άνοικοδο·
uηθη οταν ή 'lερουσαλήιι κατcιr-ιτηθη
καl :τάλι ν ώτό τού� 'ΕC)ραίοι•c, Χαl 
οί (χθροl τοί• 'lουδαiσuοϋ συvτρι· 
6οίη. Οί περισσότεροι Ραυ6ίvοι, δ·
uωc, ύποστηρίζουν δτι ή άνοικοδόμη·
σις τοίί Ν αοϋ ιιπορεί νίι γίνη ιιόνον
μετά την ελει•σιΥ τοίί Μεσ<ιία.

Ή 'Ιουδαίκή θεολογία ποο6άλλει 
:τολλύ. έι.ιπόδια γιά την ά'Υοικοδόμη· 
σι v τοίί Ν αοϋ. 'Εν πρώτο�ς, οί ίερείς 
του, συμφώνως πρός τήν βι6λικήν έ· 
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;τι ταγή,. ;τρέ;τει να κατάγι•J\'Ται α,-το 
τον άδει q-ο,· τού Μωυση, π.ροφ1yrην 
'Ααριί,,. Σήμ,ερον δuω: εlναι άδύ.α
το, ,α ά,ατρεξη Χανεί- :ωλλοί•- αι
ιίJνα: ;τίσω, διά να ε:;dκριιίώση' Tl]'\' 
;,αταγωγφ· uιά; οίασδή:τοτε έ6ραι
κη: οi;,ογε, εία:. 'Ε:ιί πλέο,, 11 ά.ρχα:.Ο. ί6ραϊ;ι-η λατρεία, uέ τα: καθψ 
μερινα; αίuατηρά::: θuσί.α; της, ;ιροσ-
6αλί.ει τον ά,-θρω;ιισuir.· τιογ ;τερισ· 
σοτέρ<,η· Έ6ραίων. Τέλο:, ;τρο6άλ
Ϊ.Η Υ.αι ΤΟ ύ).ιΥ.Ο'\ έu_-τόδιον OTl [πι 
τη: θiσεω; τού άρχαίου Ναοίί ύψ.ί:ι
\ΕΤαι τωρα τό Τέιιενο: τού Όu.άρ, 
άπό το ό-τοίο,, ύJ; ισχιιρi:tεται uια 
άραυl"/η , ;ταρα_δοσι�, ό �ωάuεθ άνε-
1 ηq-θη ει: του: ουρα,ου:. Ή ;,ατα
στροq;η τού Τεuένουc; αύτού δια τη.· 
άνέγερσι, τού , έου ,αού θα ;τρο;,α· 
λούσε τοσα uίση, {:Jστε ουτε ;,αί οί 
q:ανατι;,ι;JΗQΟι τιϊJ1 Έ6ραίω,· δf., τοί 
ι.ΙΟU'\' \ U τη1 ιί,'Τι UΕΤω;τίσοι•ν. Και uό
' η τω, tΙ.;τι: ά;τοuέ.ει, ώ: iδήί.ωσε, 
ό ίστορι,,.ο; Ίσραηι Έiδάδ, ,α «συu-
6η Υά-τοιο: σει?uο:;' διίι. ,ίι. i:;Ο.θη 
το ;τρο61.ηuο αυτο α;το τυ σηuερι, ο, 
άδιέ:Ξοδο,. 
Η ΑΓΑΜΙΑ 

ΤΩΝ ΚλΗΡIΚΩΜ 

Ό Πά..-τα: Παϊιιο: Στ' σε έγ;,ί,
κι ιο του ;τρο: τού: Ρωuαιο;,αθολι· 
κου: i:τισ/ιJ:τοιι:, ύ:ω το\' τίτι ο, Sa· 
cerdotalι� Ce!ΪbάtllS, yαραzτηρίζει 
τη, ύ.γαιιία τοϊ, ;,) 11ρου ύJ: «λαu:τρο, 
Υοσμηuα,,, :ιου ή 'Ε;,·/t.ησία bq-εtι.ει 
,ά :τfριq;ρουρηση. Γιν ;,αί μερικοί 
.εύηιροι ίΕρει;, ύ.κόuη /αι i:ιίσ;,ο
:ιοι, θεωρού, i.ιτι πρ{;ηι ,α εγ;,ατα· 
ι ω:ι:,θη ιίJ: ι είψα,ον τού μισαιω,ι,,,ού 
'/α!.ογηρισμοϋ. Θεωρούuε, -το,ίCει 
ό Ποηί.q-ηξ- δη ό ηδη ίσyύι,>, ,ό
μο: τη: ύ.γαμ,ία c θύ [δει να έ Ε,α /ο
ί.ουθήση σι"Ι·δiιω σταθεριϊJ: τό ι·α ι η
σιu.στικό.· ίερατεϊο,, Υαι i, ι.σχύιον τον 
κΙ.ηρι·ιον εί; την ά:ιοκί Ηστwή,, ό

ριστικ:rr, Υ.αι. σι"Ι'Ο/ LY.T]'\' �·/ 1.ογi1, τη: 
μο,αδιΥfi: /,,(JL ύ:τFρτάτη: ιίγά..-τη: τού 
Χριιηου.· 

Ό Πιι,-τα; δεν ύ..-τοδέχεται την u

:ιοψι, ότι ή κατψ_Jγησι; τη: ύ.γαμ-ί.α: 
θά εiση-γε ,ίον αίuα στ-ην ι-ηι.ησw. 
Ή ει.Ι.ειψι:::, Εf:ιΕ, ι:tfJQY.ωY Y.Ul ίΥ,,(J
' ιΪ)\ iι:ιοψηq;ίuη Τω'\' έΥΥ Ι.ησια<JΤt:/.UJ'\' 
σχοι ιίη όφείι.εται στi1 γεγο,ο; ίίτι u·

τοι ιο. και οίκογέ,-ειcιι ά..,,:ιολεσα'\ Tl)V 
ίδεαΥ, τού Θεού και ;τα,'Τό; ίεροϋ, κα
θώ: και την ικτίuησι για τη.• έκχ.λη
σ�α ώ

:;_ �oouόy σωτηρί?-:::· «.Βέδ�ια, 
λιγει, ο αγαuος κληρικο; ε{,Ό.ι μο,·ο::: 
Χαί 11 uο,α;ια αίη11 ά..,,οτελεί uέγσ.. 
f)άρο:, άλλά, δ�ν θ� uετ�,·01'yο-,) ό _κλη
ρι,.ο: δι' αιιτον το'\' λογον. ΑJ.λιrκ, 
τε ;,αl ό Χριστό; lπl τού σταυρού -ί1το 
LΙΟΥΟ:;.>-

'Η Πα.-τι,.ί1 ίγ�ι.ίtΥ}.ιο: αίφνι.δία.σε,. 
διότι σ.Υεuέ\Ετο ,ά συtητηθη τό θέ
uα στη, ;ιροσεχη Σί•,οδο τηc; Καιθο
ί.ιι.η: 'Ε,.;,)ησίαc;. Ό Πάπαc; ά,•α
γν<•>ρίtει. ίιτι 11 άγαuία δεν ά.τιοτελεί 
δογuα, άι,ί ω:; τε ό απόστολος Παυ
ί ο: uoYo, συστάσει:; διατυ;τώ,ιι στα: 
{;τιστοι α: τοι•, ό δt 'Αιrτόστολος Πέ
τρο:, ό :ιροΥάτοχο; τοϋ Πωτα, ητο 
ίγγαuο:. 

Στη, 'Α Uf ριΥ-ή r γι' CJ.\ ;το)J.ά σχο
ί ια. Ό Πα:ια:, ειτε ό Κα\!:�,δό::: θεο-
1 ογο::: Γ /.QΕγΥορυ Μπάοι•μ, έπ:ευεδαί0 

ωσι f\ α, ,/α·1 ο,"<1, άλι ά θϊι. lξετά.σω
Ηf τφ βασιuοτητα των έ;τιχιιρηιιά
των τοι•. 'Η <'�θ,ικ:ί1 °ΕΗ11σιc: Κλη
ρι;,η:; 'ΛΛα,ει:Jσιως> εί: τιΊ.c, Η.Π.Α. 
ι•δηι.ωσε, i.ιτι δi:, λι';τει εί::: τ11, Πα
,:ι;,η, iγιί•Υ.Ί ιο, αύστηραν ι'ι,παγόρfι•
σι, τη:; άγαuία:. Ετσι, τυ t,11τημα 
:ια ραu�, ει. 

το «ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΜ» 

ΊΙ Γι,ι;-η Σύ\Οδο: τη:; <'Η,ωμi
' η:; 'F:,z) ησία: τού Χριστοί,;,, ύ.ρι· 
θuuί•ση: δύο έικατομμύρια :ιιστιϋΥ, 11 ύ-τοω σι•Υrtι:θι στο Σ ιγσι, άτι των· 
Η.ΙΙ..\., i,frριn ιίπι ούστtυσιν της 
Κι•ρια;,η:; ;τροσευyης. Ιlρό:ι.fιτσι πε
ρί ιί;ταΙ.ιίψευ:; ύJρι<'Τμέ,ων ιi ι;,χαi:ι.ιίJν 
ι:1τι,ιη.'uιιίJ, Πfάηρ_ ί1_μ ιϊ1 ν, �q:ε�
η μ ι, Υ.1.:ι;) ω: -�αι ΙΕξει,:, (οqε�ΙηufJτυ - ιητι,ωθισταται μΕ την λΕ· 
ξιy ίιμορτvΕ:::, τον UQTO'\ τον ιπιούσιο\' 
- α\Τιωθίστατσι μιτΥ\'\' ,.α4)ημfQΙΥi1
τροφή). Ετσι, το ,iον ΥrίμF,ο,, το 
ι,;τοίο, ίίμως δε, εlΗΗ ύποχρειοτι;,ιιν
διά τού; 7 .000 , ιιού: τη: ιν λόγφ 
'J')-η.ι ησίσ:;, ε-yΗ ύJ,ς ύ:ι.�Ι.οίlθ�J ς : , ,. Πατει;,α μα=:_ ει;, τους 01;.cΧJ-:,ους, 
Γι: τιμάται το ονομα Σου, uc; Ελflη 
ή βασι1εu1 Σου YfJι iί:; γεν,ηΟη τό 
θiiημα Σου Fic; την γη,, ίίπως fίς 
τού; οί•ρα,ού;. Διί1σε μυς την άΥfJγ-
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κ,αιοϋσαν ήμερησίαν t()οq;ην καί συγ· 
χώρησε τάς άμαρτίας μας, καθώ:; 

καί ήμείς σuγχωQούμε έκιίνοu:;, οί 
ό.;τοίοι μίί.ς 11δί-ιιησα·ν. Προq;νλαξi μας 
�ό τόν �ει()ασμόν καί. σ<ί1σε μα; ά:τό 
το πονηQΟ'V.» 

Μερικοί άντιιπρόσωποι fωtαν &τι 
Οά δοrιιιμάσοuν τήν νέαν «εκ.δοσιν» 
της προσιυχης, αν καί. ·νομίζουν ίίτι 
ή είς άQχαίζοuσαν άγγλιΥήν πιστή 
άπόδοσις τού i: λι ηνικού άρχετύποu 
ειναι πυλύ δηuοφιλής. 

ΤΕΧΝΑΙΜΑ 

ΣΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ 

'Ένας Γάλλος ίει,εύ:;, φιλοξενοί,
μινος σm ιι.δΟ.q;υu τοu είς τό μικQό 
έλδετικό χωριό Ό-6Qο,·ά·yς (στό γωλ
λόψ()\'Ο καντόνιο της Γε,εύης) �t11· 
τησε νά κηρύξη τόν θείον ί όΎΟ\, τό 
όποίον �δiχΟη πολύ ιύχαρίστω:;, τι· 
μης f,r1<ιιν, u Έλδετό;. Καί τό κή
ρυγμα άρχισε κανονικά ... 

Άλλι'ι. σέ μιά στιγuη κάποιος ά.,ό 
τό lκκλησίασuα ε<r (ίη αξε λέγο,"Τα· 
ίίτι εΙναι άθεος ! 

� 

Ιfρός στιγμήν επεκράτησε σύγχυ
σις κ.αί άμηχανία μεταξύ των πιστώ,. 
'Αι,λά ό κηρύσσων ίιιρεύς, χωρίς νά 
ταραχθη καθόλου έιιτροχώ·ρησε πρό:; 
τό uέρο:; τού άθέοu καί, πρός γενι· 
κή κατάπλη!;ι, άρχισε μιά θεοί ογική 
σι1ti1τησι μαtί του, γιά τη, ϋπαQ:Ξ.ι 
τού Θεού. Καί. �;τειδη τό εκκλησία
σμα δυσq:ορούσε, ό Γάλλος ίερεύ; ά· 
πεκάλuψε δτι ή συζi1τησις ήταν σκη· 
\'Οθετηuένη καί. δτι ό «ά,"Τί.-τu.,λό:;» του 
δεν ηταν καθόλου άθεος, ι1λλά ιξ ί
σοι, προς τού:; άλ) ους πιστο :;. Φω
,•ι:; ιί:ωύσθηκαν ιΊ,τΛ τό έκκλησίu,ψα: 
« Σ,.άνδαλο . Τί πράγματα ε[yαι αύ
τά !». Την αλλη ήμέρα uερικοί. κα· 
τέφυγαy στό, rnίσκοπο καί άλλοι στό 
δικα,στi1ριο. Παρ' ίίλα αύτά, ποτi-- ε·

να θιίο κήρυγμα δε\' �σηuείωσε τόση 
έJtιτυχία. 

·ο δι�λογος εχιι πά,"Τοτε ... έ,
διαφέρον ... 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ 

ΕΙΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ; 

Τό έρώτημα αύτό ίr.-τέδαλε στού; 
ό.,-αγνώστα; τη:; ή εφημερίς «Σάν» 
τού .\ογδί.νου. 'Λ:τi1,-τησαν 12.000, έκ 

των όποίων 9.:;ου «,αί,>, ητοι ποσο· 
στόν 79%. 

Σ' ενα πιήeο:; γράμματα Κνα πλη· 
Οος α.νθρι,1:τοι �πέuεναν πώς κάποια 
:τροσωι-τι,-,ή i uπειρία -κάποια κατα· 
στροφi1, σωματικός πό·Υος η ά\απο
διϊι. στη tι••η- τού:; <JJδήγησε στό φω· 
τει,ό δρόuο της πίστεως. 'Ισάριθμε:;, 
�>; τόσο, ε[ναι οί ;1ιριτn:ιί1σει;, πού 
παρόμοια i.μπειρtα f[χι τ' άντίΟετα 
άποτελέσματα. 

'Έ,α; άπό τού:; lπιστολοΎρίj_φοu; 
i·ι..θFtfL με τή σαιrήνΗα iκφραστικης 
λιτότητο:; την περίπτωσί του. Ήταν, 
γQάφι, �αθύταrια Ορψrιιευομενος α.ν
Ορω;το:;, ω; δτου ξέ,συτασε ό ;1ρώτο; 
παγκόσuιο; πόλεuο;. Σ τρατείιθ,rιιε, 
:τηοε μέρος σε ιιιάν ά:τό τl::; φο,ιrι..ιί�
ηρε; uάχες Υαί, άπό τότε, έπαψε νιΊ. 
:τισηύη στό Θεό. 

'Έyας lί.λλο; ά.,ιί:ιλfσε τη, πίστι 
τοu στιΊ. πιό μαύρα χριηια της tωη; 
τοu, οταν ητα, κQατούιιενο; σ1:ό 
στρατόπεδο τού Υ/ποίιχεγ/Jαλντ. Κι' 
�,α; άκόuη, πού ηταν δέrιια χρόνια 
Ε'πίτρωτος στην iκκλησία τη:; έΥορί
ας τοι•, δεν u:τορεί νu πιστέψη :τώ; 
ό Θεό; ίπέτρεψε τη\' lξυ,"Τι•Jσιν i:;η 
έκατομμυρίω, Έδοαίων στη\' ίπ'Ιχη 
τη:; χιτι fρικη; πιητοδ1•,αuία:. 

Ή πίστι:; iΊ ή άπιστrα, σε �να :το
σοστό, ίξαρτίί.ται ό.'Τό τί είκόνα τυίι 
Θεού εχει πλάσει κω•εί;. Έ:τίση::;, 
ά:τό λογοι•; κοι, ωνιrιού::;. ΙΙολλοί /!· 
γQαψαν γιά τα Υοινι,ηι·ι.ά ίu.-ι&δια 
καί τί; ;τρο) i1ψεις καί τί; δεισιδαι· 
uι;1 ίf ς τωy ά, θρι:�;των, πού το1',; ιu· 
ποδίζου,· νά uι,λi1σουν uέ παρρησία, 
γά ίχθέσουν τl: :τr:τοιθήσεις και. τις 
άιιφι6ολίε; τους σ' άγθρώι:τοι•; τού 
στε,·ού του; ,ύκλου. 'Ιδιαίτερα, οί lί.
:τιστοι συ,α,-τοίrν άνυπέρ6λητα ίu:το
δια στην ά,άγκη :τού αίσθά\Ονται ν• 
άνοίξοu\' την καρδιά του: στού:; ,Ί•.· 
θριΟνϊοιι; ιιi τοU:: ό:τοίου:::; ζοί,ν ,tα τω 
άπό την tδια στiγη. 

Ό α.θιο:;, :τέρα άπό τη,· όρθό-η
τα η οχι της :τηυιιατικη:; του το:10· 
θετήσεω:;, σηuαδεύεται ιι' ε, α 'Κ()'· 
,ωΥι:ι.ό στίγuα, :τού τό, άκ(}iουθεί σ' 
ίίλη τοu τi1 ζωi1. Ό ανθρω:το;, σάν 
όντότη::;, UJtορεί γά 11'λησιάζη στην ά
:τόλuτη i.λεuθερία, οχι, δuως, καί ή 
όργα,·ωιιένη κοι, ωνία. 'Έχει αύτή δε
σ,μΈύσει; ά.,,αραίτητε; γιά την ϋπαρξL 
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τη: καί ή θρησ-ι.εία κατέχει άνάuεσά 
του: έ'!Ξ.έχουσα θέσι. Ό άθεο: ε[ναι 
ή i�αίρεσι:. Κι' όσο κι' αν γι' αύτο 
χρειάtεται ;τ.ροσω:ιιγο θάρρο:, εf,αι 
ό δαηυλοδειγτοί•u-ε, ο:. 

Γιά τού: ι'ιΥθρι;):του: χωρί :: :τίστι, 
ή Ε'J.Ϊ.ειψί: τη: ε[ωι Υα.θαρα θέuη 
<η•νειδ,ήσ�ω: �αί σ-τα,,.α σ;ι·Υf;\'Τάται
σ' αυτου: ιι:τερο:πιzη α\ΤιδQασι: 
στi1ν., όργωωu_ε, η θρψ,ι.εί

ι;. ',Αηίθε
τα, ο:τ.ω: γραιrοι"\ :τολι.οι, α..-ιο τα 
uίιχια τη: 'Ιf'1.'ΧΤ\: τοι•: έ:τιθι•ιιού\· την 
βο)πη αyεσι. τη, γαί ΎfΙ η zαl την 
iJρεuία ;τού χαρίtΗ στον θρησzευόuε
, ο, α,1Jqω:το ή .-τί?�ι:. Καί ��ι γι' αί>
τοu; κατι το :τοι.υ τραγικο 11 αδι•,α
uία του: , α :τιστέψοι"\. 

Λί,τύ uϋ.: έ.�υuίtει τύΥ Φρόι�δ, :τοί• 
1]ταy τη:: y\<,)Uη:, uτι γατα βάθο::
ολοι. ά:τυ τυν αίιστηρστερο θρψ,/ό
ί φτο tω: τυν σ-/Ι.ηρότερο έ:ταΗι
στάτη, δέ, tητοίrν :ταρά τυ, iσωτε
ρικο /.ιι-τρωuο ...

λΟΓΙΚΑ ΟΝΤΑ 

ΣΤΟ ΔΙΑΙΤΗΜΑ 

Οί 'λuερι,α,οί ί;τιστi)UΟΗ: έ:τρα
γματο-τοίησα, σειρr'ι :τειραuάτι•>ν για 
τη, ί νwχι•σι τη: ir.τoθi σεω: οτι ί,πάρ
ΧΗ tωη στον :τί α, ψη Δίο. Σ' t yα 
iργαστηριο ίδηuιοι•ργi1θη ίι γr.ι..Ι.οι•uέ
' η «άρχι•ι.η rί.τuοσq ωρα >, άποτει.οι•
ui, η rl:τo Ufθά,ιο, ίιuμι,ηίι" κrιί ϋ
δωρ. 'Ε:τΗτα ή «άτuοσq:σιψι, ωΊτη 
τοϋ Διο; u.τεbι.ήθη εi: την i:τίδρασι, 
διαqορων είδι7η iνεργειι7ι,, αί ό:τοϊ
αι ύ-ταρχοι•ν εί: την rrί•σι, · την ί•:τερ
ι,;>δη άκτι, 0601 ίαν τοϊ, ήι ίου, τι'ι: 11-
ί εz.τρι;ι,ά: iκη,ωσει:, τη, θερμικ1 1, 
άzη,οbοίίο, καl τφ ίο,ί�οι'<Jον ά
;ιτι, οδοί ία,. 

, ',Ω: ά;-τοτi ι ε��ιι τ<Ϊη �ειρr;μά H•J\,
οι ε-.-τιστηιιου: f/.α(ιο, του; οικοδομι
γού:: <ι::τί.ί,θου: i/ τu,, όποίων ά..-ιο
τελού\'Τ(JL τrί tr,n τανα ;ιύτταρα. Το 
μείγμα τοϊ, ωθωίου, τη: ά.μμωνiα; 
,.αί τ οϋ ϋδατο:: ύ:τεω.i1θη iν συνεχεία 
εί; την iΗργεια, τη; ήί.εκτρική; ίι.
κε,ύ1σει11:, μίο, ά.-τοuίμησιν καταιγί
δο: εj: Τη\' πρr,ιτογο, ον γην· ot iπι
στήuοΗ; διε:τίστωσαν δτι lί,ι,ι τrϊη 
�(Jo/o TOU u.ρχι;ι,οί, μεθαΥίου ε,τειτα u.

.. ,0 2-i G,ρα; uετετι,ά:τησα, cl; όργα-

ιιίrrΟ ά
δυνσ.τό,· 

,ικά.:: εΗιισει;. Τό πείραμα. 
ποδεw.,ύει δτι ε[,•αι πλi1ρω; 
Υά. έιιφα,ισθη ζωi1 εί; τόy 
iΥεq:αΥίσθη εί:: τiJY γη\' 
;ι,ρι•, ό\' παρεί..θό,. 

ία, δπως 
ε-ίc; τό μα-

"Αλλά, μό\'Ον εί; τόΥ Δία; Κατά 
τύ\' γγι,1σ-τόy 'Αιιερ-ιχωό, έρειt\-ηΤηΥ 
τιϊn- γαλα�ι{Ϊ)\ χ. Χάρλευ ΣiπJ.ειι, 
i:τί έ, &:; έχατομμυρίου άστέ-ρωγ ίmάe
χει ί ν α � πλα ν11;r11; , uέ σι'\<θiy-�:; _εί>
, οtκα:; δια την εu(f().ησιν και ε!;ελι
�ιν τη:; tωη:;. ΈπομίΗ,1:; εί:; τόν ή
μέτερον Γαλα!;ία ν πρέπει νά. ίwίρ
χου,· 100.UU0 κατωκημε\'οι ά."tύ ο\'Τα 
:τί.α,,'jται. 

Ό γ_ Χάρλευ Σέ,.,,ίει,, πιστεί•Η, 
δη οί κάτοικοι αλί.ων ιτ,λα,,γτων 11u
:τοροίl\ νά διαφίροm• άπύ τού; άΥ
θρι;ιπου:; τόσον δσον διαψέροm• οί 
iλέι:μινη: ά.-τό rι'ι μικρό-δια. και αί 
μελιοοαι ά:τυ τοί•; σπόΎγοιι:;. 

Ό l\1:τiρωρ\'Τ Λά&ελ, διευθm'ΤiJ:; 
τοϋ ραδιο-αστροΥομιΧοϋ άστεροσ-..ιο
πείοu τοϋ ΙΙαΥιπιστηuίοιι τοίi Μάντσε
στfρ, εί:: σιl'\ε\'Τευ!;ίν του πρύ:; τού:; 
ά.ηι--τροσύ>που; τοίι ;τωγκοσμίοιι Τύ
που, ibηl).ωσF: «Δ�ν ιίμφδά.ι.λω uτι 
fi: τού: αι J.ου:: ιτ,λα\'iJταc; ίtπάρχουy 
ί.ογι,.λ.ι οντα. '.\" iι:τοθiσι,ιμε, ύτι διι'ι 
Ti]Y ά,ά.πτι•ξί, τω\ χρΗάtο\'Ται 3 f
;ιατοuμύρια rτη, ίίπως καί είς την 
Γη,, rοτε εί: τυ τμΪ)μα ίοc�ί\'ο τοϋ 
Σί,μιταyτο: το όποϊον ε[ναι προσιτύν 
fi:; τη\' παοατήρησίν μα; i'.λlL εχει 11-
ί.ιrι.ία\' 10 δισt;ιατομuιιρίων i-των, Οά 
:τ(>ε:τει yιι ύπάQχοm• οηα πού πολλοίί 
rίΗJ.-ττιιχθ� \'ΤΗ 11 άλλο, τά όποία ίμ
q ωίCu\'Ται τι;ΙQα.,, 

'Ο PuJσo: rί.καδημαl11.λ'ι:; Β. Γ. Φε
ΙJl'\'Ιω(r γραqtι cl :; τυ άρθρον του 
"Το bιαστημιγr',ν μέίιΙ,ον τη; άνθρω
:τότητο:;» uτι tί; τά uριu. τοϋ ήμετi
(.)0\' Γο ι α!;ίου :τρiπιι νά ύιτά.ρχυm• 
:τλανηται, κατω;ιημi γοι άπύ u,'Τα τά 
ό:τοία κατά το Fπί.πεbον της άνωιτύ
ξεω: των ύ:ιεQι'χουν τοϋ r'1,<θρύ1που. 

Ό ά.κu.bημαί;ι..Qς Β. Φ. Κοίtιρευιτc; 
εί:; τύ αρθQΟΥ του <ιΓη, ςωή, bιύ.στη
μα.ι, γράιrμι ίJΤι ύωι.ι,q,ιΜιλω,;; fίς 
τού; ίίJ.ί.ου; πι.αηyrιι; θϊι fϋρωμε νi
α:; και άΎ,ύιστους εί; ήμι'i:; μοιιφι'.ι; 
� - , ( • ι t t , ... ωη;, οι οι:τοιαι Ης την ιστοριγην των 
iξiί.ιξιν ε-χουν προχωρήσει �ίς i.κα.
τοηίιδα; έzατομμυρίων ίτων . 
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Η .ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

Σ έ: μία άνακοί νωσι της ΟΤ Ε 
Σ1!{ άνα,φέρεται δτι έπι.στήμονε; 
του Πω•επι.στημίου Χάροορτ έξήτα
σαν ίχνη λεπτοτάτων βακτηριακοϋ τύ
που όργανισμών ( δrjλuδή της θεω
ρουμένης άρχαιοτάτης μορφής ζωής) 
ί,πl βράχων στό Τράνσ6αλ. Καt φρο
νούν δτι Χ,QΟΙ'()λογοϋνται πλt.ον άπιj 
3.000 έnοατ()μμύρια. χρόνια. Ό άρ
χαιότερος εως τιορα κυτταρικός μι
κροοργανισμός -i'1το ήλικίας μό·\Ον 
2.000 έκατομμυρίων έτών. 

Η ΕλλΗΝΙΚΗ 

ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ 

Τάc; άρχάς 'Ιουνίου e-γιναν είς τήν 
Σ ουηδίαν τά ιγκ<J.ίΥLα ένός μο,αδι
κοϋ στόv κόσμο 'Ινιττιτούτου 'Οστεο
λογικών έρευγών, είς τού; σκο;τοίις 
τοϋ ό.ποίου περιλαμ6άνεται καί ή i,
ξακρί6ωσις σtοί,χείων πού c'ιq-οροίι;• 
τήν ίστορία της άρχαίας καl προιστο
ρικη; Έιλλάδος. Είς τήν τελ�τή τϋη 
Fγ-ι.ωvίων παρiστη καί ό "Ειλλην ;,rι
θηγητής κ. Ίω. ' μπατtης, ό ό;τοί
ος καί εδωσε πληροφορίας διά τό 
εργον τού 'Ινστιτούτου. 

�Εχουν στα,λη F",<.εί πρός ιιελi την 
τά εύρήuατα της 'Αιιερικανικης 'Αρ
χαιολογικής 'Αποστολής, ή όποία uε
ταξύ tιΪJV έτών 195'2- 1957 εχ,αμε ά
νασκαφάς είc:; Πελοστόvνη>σον καl πε
ρισυν{ λεξε σχεδόν 24.000 κομμάτια 
όστών ιιόνον άπό τήν περιοχήν Λέρ
Υας τηc:; ' ργολCδο;. 

'Α;τό τά κομuάτια οστών πού έξη
τάσθησαν ;τροέκυψε ιιεταξύ αί λων, 
δτι είς τi1, Λέρναν ί,;τηρχε rολουσw 
«:τω ίς» άπό τfι; r εολιθικη; έποχης. 
Τά ίίγρια ζιΌα πού ύπηρχαν τότε ε

κεί ησαν ό λύκος, ή ά.λώπηξ, ό ά
σ6ός, 11 αρκτοc:, ή έη•δρίς, ή δε,δρό-
6ιος ίΧτίς, ό ,λύγξ καt ή η'ψίτσα. 'Τ
πηρχαν iπί.σης τότε βόνασοι, άγριό
χοιροι, ελαq-οι, δορκάδες (ζαρκόJδια) 
καl λαγοί. 

'Α;τό τά κατοικίδια ζώα άντεπρο
σωπεί1οντο κατά σειράν πλειο\ό:ητοc:; 
τό πρό6ατον, ή κατσίκα, ό χοίρο; καί 
ό βοϋς. 

Τά πριΌτα ίχνη ογου δια..τιστιονον
ται είς η'jγ ΛέρναΥ των άρχω,· rης 
Πρωτοελλαδικη; περιαδοιι περί τό 

3.000 π.Χ., i,ώ οί πρώτοι ίπποι (μία 
ράτσα των μικ.ρδ.ς σωματικής άνα
:tτύξεως) έμq.α·νίζονται περί τό 2.000 
;τ,Χ. είς τήν Λέρναv τιίJν Μ�εισοε)ιλα
δικιί>ν χρόνων. 

Έ;τίσης προκύπτει, δτι c'ιπό της 
Ν εολιθιrι.ης iποχής μέχρι τού τέλους 
της Πρωτοελλο.δικηc; περιόδοιι, ,:ερt 
τό 2000 π.Χ., ι'κι•ριrιρχοίισαν •ί; τήν 
;τεριοχήν αίιτήν της Πε λοπον, ήιτου 
τά '<Υηκτιr,ιά» ;,αl τά ύδρό6ια πτηγά 
(κορuοράνοc, τάπιιι, ι'ρωδιός, νυρό
κα, χή,•α, κύι.νοc:;, γερανός κ.α.). Εί; 
Ηώηρον στρώμα lρειιπίω-ν ιιιφανί
"'εται δ ίiραξ καί κατόιπιν ή iίμε:]η 
lίρνις. Πιθανιί>ς ,ι'ι. πρόκειται ;ι�ρt 
της ;τρώτη� iμq-ανατεω� της κόττσς 
είς τήv Εύρώπην. 

Ή iuφάνισις νέων ιίδών πτη,νών 
περί τό 2000 π.Χ. ιιαρτιιρεί οτι ελα
!Sε χιiJραγ τότε ιιεγάλ η cωτοξήρωνσις 
καt άποψίλωσις τιϊ>ν δασών. 

Έξ αλλου, ;,,.ατά τήν άνακοίνωσι 
τού καθηγητοίi κ. Μαξίμου Μητσο
:τοίιλου στήν 'Ακαδημία ΆΟηνιΌν, μία 
γιγω-τιαία χfλιi>να, uήκους 2,:ί μέ
τρων, ζούσε στό, Uλη,ικό χώρο πρό 
13 έ;,λf.τοuuιορίι,>,• χρόνω,•. 'Απολιθω
μέ,•α οστα τη; καί ιιέρη τοίi :ιι λί,φου; 
της πού βρέθηκιιν στiι Πι:ι.i ρuι της 
'Α ττικη; (σέ: γεωλοyικ.ά στρι:�ματα 
τη; άν<•>tέρας ΜΗ0ικαί,οι1 ;τεριόδου), 
ιξετάσθτr,ι,αν ά.πό ταν είιδικό παλαι
οντολόγο Αύστριακό ;,αΟηγητή Φ. 
Μπάχιιαγιερ, διευθιιντη τού Μουσεί
ου Φιχτικης 'Ιστορία; της Βιέ, νηc. 

Πρό-/.ειται περί ι"ό� είδοιις τη:: 
111λέον uεγαλοσι:ιuου ;tελιiJ, ης ;τού ε

'"ησε στόγ :r:i rι, 11τη,. Παρόuοια οστά 
;τού περιλαuδά, οιr. ;,.,αί τό κ.ρανίο καί 
f\ρέθψα'\' στi1,· Σάuο τό 1931 βρί
σκονται τώρα στό Μουσείο Φυσι·ι.ης 
'Ιστορία; τής 13,i" ης. 

'Ο χιϊιρο� τοϋ Αίγαίοιι ηταν πρό 
13.000.000 χρό,ων ξηρά καl φιλοξε
νούσε ;το)) rι f ίδη ζώων, τά ό:τοία έ
ξηq:ανίσθησα,ν μέ: τήν έξέλιξη. Σ τήν 
'Ελλάδα εχουν βρFθη ιίπό παλαιοντο
λογ�κές ερευ'\'ες ά.ρκετά είδη χελω
, ών πού εtησαν :τρό πολλών fκατοu
μυρίιον χρόνων. 'Απολιθώματά του; 
συγαντω,-ται σέ: uοιισεία τοϋ έξωτε
ρικοί•. Τό σηιιερι νό εfδος εχει ύνοιια
σθη έλληΥL"ι.ή χελώνα, «τεστοϋντο 
Γκρέκα», καί ζή στόν χώρο της γο-
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τίου Εύρ�>:τη:, τη: βορείοι• 'Αqρικη: 
,αl τη: διοτιzη: 'Ασία:. 

ΜΗΠΩΙ ΤΑ ΦΥΤΑ 

ΣΥΝΕΡΓ ΑΖΟΝΤ Α Ι; 

Το σι•, αρ:ταστι;ι.,ο α{rrό έριοτηuα τί
θεται κ:1το:τιy _:τει,Qα�άτι•>ν δ�ε°!Ξαχθέ,
τω, στη Ρωσια ιιποε:τιστημο\'ωΥ, ιιε-
1.ω\' τοί• 'Jγστιτούτοι• Έρευ,·ωγ Φό,
τερ. 

Τά :τΗράματα εγι, αy uέ καJ.αμ.;τό
;ι.ια :του εχοι" την πrρ,ίεργη ίκα,ότη
τα , ά i:τιζοϋ-Υ σέ σιl'\•θηzε: ;ηρσ.σισ :. 
Οί L-ττιστήuο.ε: i.(rίrrεψα, ί:,α καί.αu
:τά-/ι σί μια τεχηyrη ερηuο, μέσα σέ 
γι•άi.α. "Α" /αί :τροσεχα, ,ά διατη-

- � � , , ' ' 1 ρηται .:;ηρο: ο αερα: και ,α ,μην :τι•-
τίtεται τό χu>uα τη: «έρi1uοι , τό 
,αλαu.-ττό--ι.ι ό., ε:ττίιχθη φι•σιολογικά. 
Λύτό ........ εL-τταΥ οί Ρϋ>σοι- εγινε, δι
ότι τό i6οήθησω � �η 5.ι ).η καλαuJtό
·ι.ια ε;ω άπό την ηχ,-ητη ερημο. Ή
θεω.ρία α{•τη ί�η).f'γχθη διά τοίι ;ιο
τίσuατο: τωy έ"!Ξωτερι·ι.ω\' ;ιώ.αuπο
:κ.ιϋ, uέ ραδtΥεεργό , εόό. Σ i τρεί:
iιuέρε: διε:τιστι;>θη ραδιενεργό Ηρό
,.αl στό άπομο,ι•>ui,ο qι•τό. 'Επψf·
λεί: uετρ1l'(Jει� ά:τεδει�αΥ οτι περιεί
yοηο σyεδό" 7Ω τοί: ί.κατόΥ ρα,διε
yεργοϋ ϋδατο: στα <rί•ι.i α, 7 ;;% στό 
στέι.Εχο: και 90(1a στη ρίζα. 'Αι)i1 
το ,α q θάση το ραδιfΥεργο, ϋδωρ 
στ:ι χϋ,uα τϊι: γι•άι.α: δi, iΊταy διο
ί ου 0010. Φαίνετ,ιι :τω: ί•.τάρχει ,.ά
:τοιο μυστικό, ;ι,ιί.:τοια μ{θοδο:, uε 
τφ ύ:τοίu, τα <rι•τα u τοροϋν y' ιί.,
το.ι.ί.ασσο1•ν .ερό, W/UUη /UL ϋ, οί ρί
CΕ:; τι,, δf, Εlλαι :τί.ησιο,. "Έτσι i
°!Ξηγείται :τιϊι: μερι,.u καίαu.τό;ιλσ, 
Οεωροί•ιιε,u <<�fι:.,t·/α..,, t:τι::_uϋ,. ΕΙ,αι 
ά:το το <<:τ-είοuα /Ο,'\ ότητο: τοϋ q υ
τι,οiΊ /Οσμον. 

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 

ΚΑΙ ΚΑΡΚιΝΟ[ 

Στο ίστριzο :τεριοδι,ι.ό <<Λιί.Υσετ 
τοϋ Λο,•δίνου, fδηuοσιε•ιΟη i.ιτι σί 
μια :τερι.τrωσι 1 εμ{f οσσρ,.ι;,uστο: [
,ο: σ/ύί.οι•, t τετείιχθη , δραuατιzή 
βει τίι•ισι: uε τη, βοήθεια ί,·έσει:,η 
'.\.σ:ταρuγιγαση: f όρρι,; ά.τό σπσ
ι:.,άγγια). Τά σ:ταράγγια μi}Πω; ΠQό
;ι,ειται γ' ιi..το,ιιιi.ίn1,οm τό μυστι,,ό 
τοϋ '/.ιLQ,ίΥου; Ποιό; ξi.ρει ... 

1967 

Ή Άσ:ταραγη-άση ά,�.αλύφθη τό 
1 J,;;3 ';ατά λάθος., 

δταy } βιολσγο;
Κι,-τ Ι,τ .ταρετηρησε οτι χαρχιyο
γόνοι ογκοι της οiκογε,·εία; τής λειι
χαφίας έξσ.φαη'"όταν στά ποντίκια 
&ταν τού; ε-ι.α,-αν όρρού; ώτό t, ιιχά 
χοιρίδια, 

Γι
,
ατί;. Χω,ρί: �.λο,, �ά μπο?,οϋσ� 

καΥεις Υα δωση τηΥ e°!ΞηΎησι, οτι ο 
όqρό:; τοϋ \''δικοί• χ�ιριδίο,ιι ;τε�ιέχει 
;ι.α...-;ιοιο :τ_αρι,. γοηα :του φθειρει τα χ.σ.
κο1'pθη κιrrταρα. 

ί έ:τιστ1Ίμο,,ε: ε:τρεπε ,·ά περιμέ
,οι"· ό;crώ όλόχληρσ. χρόνια γιά Υά 
μάθου,· τi1 q:ύσι αύτοϋ τοϋ παράγοΥ
τοc. 'Επρόκειτο, δπω; εtχε έπισημά
Υει ό 'Αμεριr.<αΥό: έρεm-ητη::: 1προύμ, 
γιά τό �υμο Άσ:tαραγινάση, πού 
zαταστρέφει fyα άιuιyοξύ, τi1ν Άσ100. 
ραγί,-η, της όποίσ.::: τά Υ..σ.κο11θη κύτ
ταρα εχοιl'\ άπόί.ιπη ά,·άΎχη γιά ,·ά 
ζήσουγ καί Υά ά,απτι,χθοϋν. 

'Η 'Ασπαραγίνη περιίχεται στίς 
τροq-έ:; ι..α:. Τά σ:ταράγγια -εl,αι γε
uά.τα /ι.,-ττό αύτήν. ί σ.,1θρωιτοι δ�ν 
εχΟ1'\' ά.Υάγ-,.η ά..τό Άσπαραγί,η, f.Υώ 
ώρισuέ,α λωχαιμικά ·ι.ύτταρα τοϋ 
:τοντι;ωϋ :τιθαί,ουν ίάΥ τi 1ν στερη
θούν. 

Αύτό σημαίΗι δτι, iπί τοϋ ιιαρό,
το:::, :τΕρισσότερο μπορεί. Υα αίσιοδο
;οί•ν οί ... :τοΥΤL/.,()ί. '.υ.i.ά, μό'\·ον ίπl 
τοϋ παροηο:. Ένα: Yio:; άγώνας 
άρχίC.ει, για ττιν :τ).11ρη διακρίδωσι 
τοϋ ό:ιλοι• τιΪ)\ σπιιρu γγιιϊη. 

Η ΨΥΧΗ 

ΣΤΟ ΔIΚΑΙΤΗΡΙΟ 

Λύτιι ��-τοροi"ισf ,ιι σι•μ/ίη μίη(), 
στη, 'Λμ.ιρι/η: Tu διω.στ11ριον της 
πuιειη: Φοι,ι.:; τiι: 'ΑριCίηα ι'ι.σy,>
λεϊ:τσι (,ιαl θ' άσχQΙ.ηται oJ.o το ;ι.α
) Ο/Οίρι) μf το θ�μα: Πιί)ς μ.ctOQtί 
, ' ά.τQδtιr,Οη i:τι,στημοΥι?'.σ ή Η:ιαρt,ις 
τη: ψιιyiι:. Τι, δι,uστiιριον -iιτrιν 1Ί
ποΎ,οει,,μι,ο ,u διατrί.Ε,η <,ώτωδιίΕ.Η:;", 
διοτι �,ας ι-ι.,ι Η(Η/.11: μfται.λωQί,χΟ:; 
τrι: '.\ρι;:ιηα:. ί, ΊΊ:σίημς ΚίΗ, l
ίΞiqoαt1f τi1, η1.ι1 1τrJίσ τοιι O0.ησι ,ιί 

δοΟ ίι ί,ι ι'r/41 ηρη ή :τf ριοιισίσ του (ίι;,
τιuηθιίσu Fί: 198.13 hοι?.άρια ,ι.ιJ� 
:-,� σFΗ;!Ι Fί: την fρεm•α τη:; ύ
;τάρξεω; 1ιn7.ης ;ι.αl τοϋ τρόπου ώω
zr•)QLΟ'μοϋ ε.,ι. τοϋ σύ)ματο; zατά τον 

ι 
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θάνατο. 'Έπρε-πε, λοιπόν, ,·ά π.εισθη 
τό δικαστήριον περί τού μάλRον δι
καιούχου κληρονόμου. Παρουσιάσθη
καν 17 όργΟJ'νώσεις κ.αί 78 μεμονωμέ
να ατομα ώς διεκ.δικ.ηταί τη:; κληρο
νομίας. Καί, ωτως ήταν έπόμενο, 
y.ια,τετέθησαν ό.π�θανα πράγματα.

Ή Νόρα Χίγκινς, νοuκοκυρά, 57
iJτων, αύτοπερι,γραφομένη ώς διορα
τιr,ι,ή, ύπεστήριξε δτι ή ψυχή δεν εχει
ύλικην ύπόστασιν, ά)Jλά ε{ναι μιά λε
πτή δμιιχλώδης μορφή στό σχημα τοίί
σώματος. 'Εξεταζομένη, iJδήλωσε,
δτι εδλεπε στην αωουσα τοίί δικα
στηρίου την ψυχή τοίί Κίντ, νά εχη
τά χέρια πί.σω στην π,λάτη καί νά κό
δη βόλτες, κουνωνταc; πότε -πότε τό
κεφάλι, κατά την έξέ.τασι των αίτη
των ...

Ί-Ι Τζήν Μπράίτ, νοι.κοκυρά, επί
σης, 48 έτων, ύποοτήριξε δτι αύτή
μπορεί νά άξιοποιήση την •ι.ληρονο
μία, διότι ενας φίλος της όδοντία
τρο� πού πέθανε πρό δύο έτων, εί
ναι �Έίς τακτικήν έπαφήν μαζί της
καί της δtδει ΠΙληροφορίες γιά τό ύ
περ,πέρα ν με ε,να (<'\'αί» 'Ι) ενα. «οχι»
στά τιθέμενα ερωτήματα. Ί -Ι ίδία ά
παντα κατά τόν ίδιο τρόπο στά ερω
τήματα τοίί δικαστού, .μάλuστα οχι με
τό στόμα, άλλά κουνωντα; ά,άι.ογα
τό κεφάλι της.

'Ο Ού'ίιλλιαιι ΙτέΥνις, 64 έ'των,
γεωcrυσ�κό:;, ύποστηρίtει δτι ή ψυχή
ε{ναι τό κέγτρον τωγ κοσιιικων κρα
δασμω\'. 'Όταν τό άνθρώπινο σιϊψα
ζη, ή ψυχi1 τοίί δί,,ει τήν δύναι�ι ,ά
σrι.έπτεται χ.αί νά κι,ηται. u ταν τό
σωμα πεθά, η, δεν ι�πορεί νά δέχεται
τέτοιους κραδασμού:;.

'0 δόκτωρ Ρ�σαρδ � Αiρλαντ, ί
δουτής της «Ζωϊ1;ι,ης 'Εκκλησίας» (1.
400 ιιέλη), ύπεστήριξε δτι εχει την
ίκανότητα νά bπικοι νω νη με ψυχ�:;
Ηκριϊ>ν καί ζώγτων, άλλά ήργήθη ,ά
mιδε{ξη αύτή τi1ν ίκανότητα.

Βίοατ 'Αι�δουδχά, 51 ετων,
άηισυηαγιιατάρχη; στόν στρα-τό
τοίί Σιάμ,· [φθασε με �δεια �ό _τό
Μπανκόκ γιά νά διεκδικησιη την κ,1,η
ρονοιιία βασίζοντας την άξίωσί του
στην αl�ιγιιατική δή'λωσι δτι ή ψυχή
ε{ναι ενα «λίαν θαυι�άσιο καl λεπ-τε
πίλεπτο πρα γιια τάΥ.ι». 

Ό Τσάρλ:; Σ έμ,περν εlιτ.ε δτι «ά
πλούστητα, ή ψυχή ιc[ναι ό ίδιο; ό 
ανθρωπος», στηριχιθείc; στήν βιβλική 
περικοπή, ή όποία άναφέρΗ &τι ό 
Θε,ό1 

ελα6ε �ηλ�ν, lνεq ύσησε πνοήν
και εΠΙλα-σε τον ανθρωπο. 

�Η ,Μ�()"(Υ..αρε;; Μ,άρτιν,, νο�κοκuρά
και αυτη, εlπε οτι η ψυχη ειναι ... 
άτμός Χαί εκδηiαινεται με τηγ άγα
πνοή. 

"Αλλοι Χαι αλ.λες εlπαν δτι ή ψυ
Χ/ΤJ ε[ναι στό ΚJεφόJλι, στην κο�λιά, 
διάσπαρτη σ' δλο τό σωμα, στην καρ
διά, στις άρτηρίες με τό αlμα και σέ 
άλλες θέσεις. 

'0 Ί1ζάτζ Μάγιερ; τη; Έπι.σ-ι.ο
.ιτα1λιανης Έκκ;λησίαc; eδήλωσε, δτι 
άφότου αρχuσε ή διαJδικασία στό δι
�.ια,στήριο, ελα6ε 4.500 bπιστολάς με 
ύπο'δείξεις γιά τή ψυχή. Ή πιό πα
ράξενη ήταν άπό τήν 'Ι,•δία, πού ε
λεγε: «"Αν ζητδ:rε άπόδειξι γιά τήν 
ίίπαρξι τiiς ψυχης, πάρετε εναν α,
θρ<?,ΠΟ έτοιι�?θά,,ατ? και Υ.�είστε τον 
σ' ενα μικ.ρο δωματιο. Ποιρτες, πα
ράθυρα, φεγγίτες, χαραμάδες, νά 
σφραγισθοίίν bΠLLlελωc, ωστε ,•ά μη 
μπορη ή ψυχή νά βγη εξω. 'Όταν ό 
ϋ.,•θρωιιτος πεθάνη, ή ψυχi1, θέλοντας 
...-ά βγη, θά :ιροσκρούση στήγ πόρτα 
1) στό τζάι�ι ένός παραθίκ)ου - ετσι
Θά [χετε τηγ ό.πόδειξι :ιερί ύπάρξε
ως ψυχηc» ... 

Ό Ριτσαρντ Σ πάρ\'Fu, 0ωιιαιοκα
θολικόc; δ�δά.σ-ι.αλος φιί.οσοq �α:; στό 
Κολλέγιο Σ άΥ 'Αγτόνιο της Καλι
φόρνιας, προτίθεται νά ύπο6άλη οτό 
δικαστηριο εξη τόιιου:; περιέχοντας 
30 άποδείξειc περί ύ.πάρξεως ψυχηc. 

Ό πάστωρ ΦράνΥλιν Λαίαρ, 54 
btω,·, άπό τό Πρίνσετογ, εtωι της 
γγώι�η:;, δτι ή ψυχή, J-!Ετά τό, θά, r1-
τον τοίί σώι�ατος, πηγαί,ει σε u.Ho 
σωι�α, χρησωοποιείται δηι αδi1 γιά 
την έ,ι�ψύχωσι έγόc; lJ.λ).ou γεν\ύ)L!f'\'ΟU 
:τλάσι�ατοc. Καί 11.ροσιθεσε δτι κατά 
τi1ν γνώιιη του, ό στρατηγό:; Ντε 
Γκώλ περιέyει την ψυχή τοίί Μεγά
λου Ν αποΗο, το;, :τραγι�α πού «άπο
δεικΥύεται)> άπό την .προσπάθειά του 
να tνώση την Εύριί).-τη. 

Τέ.λο:;, την Χληρονοιιία διεv.δικεi 
και ή χήρα τοίί ;,Jληροδότου. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 
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IΜΕΤΑΞΥ MAEI 

Τά Γραq-εία τοϋ «Ίλι.σοϋ», Δρα
γατσα,ίοι• 6, οροq-. 60:, ΙΠ). Κiαυ
θωuΥο�J ε{\αt U.,\'ΟLΧΤά UOiO\ zάθε 
Δει-τέρα Χαί Παρασ;ι.ευη 11 - 1. Οί 
q;Ο.οι τοίi «']ί.ισοϋ» ;τ.ρέ.ϊει yά τίι tπι
<Υ/.ε:ιτωνται. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ uέ ταχ. �ιτα.γήν 
εί; τηΥ διεύθm·my: «Κωστην Με);.,σ
σαρό;τουλο,, ΔραγατσαΥίου 6, 'Αθή
να;, 122». 'Αποοτολαί μ� τραπεζιτι
,.-..ά; ε:ιιταγίις η έντολά;, μα; δυσχο
λεύοι•Υ. Να άναγράφεται Υ..αθα.ρίι τό 
�·οι.ιατε�ι;JΥιψο, ;,αί ή διεύθυνσις τοϋ 
α.-το-στο) Fως. 

ΤΙΜΗ τοuων ;rορελθόηων έτων 
δραχuαί ;;ο. Τιuη τεύχους δραχ. 10. 
Δεν ύπάρχοm• μφονωμέΥα τεύχη Ν ο 
1, 3, 4, 5, G, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 
18, 23, 2,j, 2 , 29, 33, 44 ουτε τόμοι 
ετω-γ 19,j7 i'.UL 1962. 

ΚΤΠΡΟ Σ : 'Α,-τι..,,;ρόσωπο; τοϋ 
«'Ιλι.σοί•> δι' όλό;ιJ.ηρον τήν Κ1\-τρον: 
<ι Βιδλιατωi είον 'Α ντωΥ. Σ τυλιανοϋ, 
Λει.ι.εσο; - Κύπρο�:,,. 

ΧΩ Ρ Ι Σ ΔΙΕΤΘΊ'Ν Σ ΕΙ Σ . Τεύ
χη τα ό:ιοία ά.,,:ωτάί.ησαν στού; κσ
τωτέρω συΥδροuητά� uα:, ε.,,:εστρά
q,ησu,ν ά.:ιό τό Τ

0;
χυδc,ομείον μ! τήν

σηι.ι.ειωσι,: '<Uf.τωΧησεJ.> η «αγνω
στο�··. Παρr.ι:/.αi.οϋ\ται δσοι τού; γ,ω
ρίt.οιt\ ,ά τού; είδο-;τοι;;σουν η νίι μας 
δι:ισου\' τά; διευθύνσεις των. 
ΑΘΗΝΩΝ: 

Ν. Θεοτο;ι..άτο;, 'L-τ..,:ο·ι,ράτου; :J2. 
Ίω. Χαροuίτση;, Λιr/.α6ηττοϋ 1. 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

'Λ Υδρ. Διαμαντίδη;, :Μσυροuιχάί.η 
4. 'Λ.λεξανδρούποί.ι;. Κ. ΊατρCδη�,
v Αστρον Κmουρία:, Άρ-ι.aδίu. Άντ. 
Σ εί.έντη:, 7η; Μεραρχία: 41, Κα

δά.ί.α. Nt"i'. Λw.ρά;,.ο;, Στρωμνίτσης 
1, 'Εδf.σσα. 

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 
Φιί. Φάλu..ϊο:: Τό χρονικό,· τηc ά,·ε

γi,ρσεω� τού , i οι• Τεκτονιχοίi Με
γάQου Άt!η,ιϊι,. 'Α,·άτυcτον 1965. 

Φιλ. Φάλμπο;: Wolfgang Amadeus 
Mozart, ό Έλευθεροτέ-κτων μου
σουργό:. 'Ανάτυπον 196G. 

Ε. Ν. ΙΙλατη:: Λόγια δηuοτική καt 
','λωσσικό� :τουρισuός. Ά·yάτwτο, 
'Α:θή,α 1967. 

�Ιιχαήλ Ν. Πισσrt: Τα d,,tJ-ρcοπινα 
(ποιήματα) χαι 'Ησιόδο11: Έρyα 
χαί Ί-Ιμrραι, Λ�υχωσία 1967. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ: 
«Πα,αθήνωα:ι, (73, Μάιο; 1967). 
, ΠεριuδιΥό Έλλτyνίδων Βορείου Έλ· 

,).άδο� . (91, ΜάΊος - Ίοm•. 19·67). 
< ΚρίΥ.ο: Λο,•δί,·ου (197, Μάιο; 1967 

γαί 198, Ίοm. 1967). 
<<'Ο Κόσμο: τηc Ψυχηc;» (196, Ίού

ηο: Y!IL l�ι. '1011) •• l!J(i7). 
,,'Ο Φυσιωάτρη;>, (22::i, 'Ιούλιος 

19G 7). 
Ήπιι(_Jιυtιχιι Έστια• (17;J - 176, 

:\ucμ.- \�.χ. 196υ). 
ΣΤ��ΡΟΜ.\Ι 

Πιιψιι.uι.οϋ\·τυι οί συ,δρομηταί του 
«Ί1 ισοϋ , ϋσοι δi-.ν άπέ.σrειλαν τύς 
συΥό(ιομά: τω-,• 1367, νύ τίιc άπο· 
στείιοιt\, zωc,ί: όνuGολ�'ιν, διά νά 
μι"i: rί.πu Ι.ί άΕ.ουν άπό τίιν Υ..όπον Υ..αι 

τ'Τ]\' διι...ί(J"\ ην τη,:: ;ιροσωπιrι.ης ί,.,το.ι.ι,•ή
σΗΙJ:, /.αθύJ: t/..αί -<διύ τούς έΎ 'Λθή
,οι;- ά.ϊυ τi1ν δαπάνην τη; προμη
θεία; τού Εισιιράκτορος και τούς ι

δίου: ιl.,:ί, τiιν ίνόχ).ησίν του. Ό <1.'Ι· 
) ι<rό,l, δi-.ν άποθησuuρίζfι. vολσ.. 1ά 
οοοδσ διατίθε.ντuι διά τήν βε.λτίωσιν 
τοϋ :ιεριοδι;,οϋ. Μήν άμελήσετε τήν 
άποστολην τη; συνδρομης. 
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ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΣΤΟΝ « Ι Λ Ι Σ Ο >> 

τήν σuνδpομή σας τοu ί!τοuς 1967 

Έσωτεpι)(οu )(ai Kuπpou Δpχ. 50 

Έξωτεpι)(οu $ 2 

ΕΓΓΡΑ Ψ ΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΤ 1967 

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Μοpφώνει-Ψuχαγωγεί-Ξεκοupάζει 

ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΡΑΟΟ 

J; f .Α Π ό Α Ι Α 

TQ't ι)-ΙfιtΦ<ΜΟ'f 

(Βλέπε Τιμοκατάλογον είς σελ 2 τοϋ έξωφuλλοu) 
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Μ ΠΑΣΤΟΥΝ ΙΑ ,. 
ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ ι_1 · 

Α1ΟΛΟΥ 70 Τηλ, 312.322 ΑθΗΝΑΙ 

ΑθΗΝΑΙ 

ΚΑΛΛΙθΕΑ 

ΙΟΥ ΛΙΑΝΟΥ 115 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289 

Τηλ. 

Τηλ. 

831.768 

968.467 
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