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�ο "Α νθρω11ος κcιi ό Πόλεμος
Του 'Άγγλου ίστορικου συγγραφέως
ΑΡΝΟΛΝΤ ΤΟ·Υ·ΝΜΠΗ
'Όταν ;ταοιιτηοώ ui τ<J δλέuιια τοϋ ίστοοικοϊ:, τόν σηufΟινό κόσμο,
"
;τοιά ΕΙναι 11 πρώτη' μο� Ουναι11' �ντύπωσι:;;"
Ί-Ι :ταράλογη ίίρ•νησι; του α.ν0ρ6Jπου να έγκαταλf ίψη τί; :ταλιές
του σι ν{1Οειες.
1)σο δαΟΗά ριζωμι\1 Ες κι' α.ν είναι οί συνήΟειες, δσο παλιές, δσο
ς
δεμff.� μi τ )l ζω{1, είναι Ουνατόν ν' άλλάξουν.
\υτ11 αλλωστε ΕLναι 1] διαφορά μας με τα εντομα ΠΟυ ζοuν σε
'
'
' ' 'fl ιm:αρc,ι::
"
'i:' τουc;
ρ_
κοινtι)νιες.
κυuερνιεται
οχι α.,-το συνη'θ ειες, που
μ;το!.!gί"' να μεταδληΟοϋν, άλλα άπό είδικοποιημένα rνστικτα.
,ι

•-

,

'

rά εντομα οέν μπορούν ν' α.,-ταρνηθουν τα θνστικτά τους, δεν
ιι !\,,,nϋν να τα κατα:;τολεμ11σουν καl να τα ξερρι 6Jσοuν. Κι' ας δδη'
, ,
' ,,r'Λ.
\' στον αφανισμο τους.
0
,,.,! λλά. οί ανΟρω:;τοι μπορούν ν' άπαρινηθούν τlς συνήθειές τους.
,Lιν, λοι1tόν, έναντίον κάθε λογικής, έπιμένουμε σ' αύτες τlς σuνή-
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Οειες πο,_, όδηγοi)ν στην καταστροφή μα-, τό λάΟος ιίναι διχό μα�.
' πι> τό 1945 11 έπ�βίωσις τού &νΟρωπίνου γένους άντιμεcωπίζει
καινουργιο κίγδυνο όλοκληρωτικοϋ αφανισμοϋ. Είναι ή πρώτη φ<>ρ�
πού έμφανίζεται μπροστά του αύη1 i1 αμεση απειλη εδώ και τ ριάντα
χιλιάιδες χρόνια, από η1ν lποχή δηλαιδ11 που ό liνθρωπος εξασφάλισε
ύπεροχ11 πανω σ' δλόκληρο τό ζωικό βασίλειο rού π λανήτη, μέ μο
ναδικ11 εξαίρrση τά ιιικρόβια.
Σ11μερα το ιiνΟρώπινο γενο::: κι, δυνεί,cι , ά έξαφσΗσΟη απο
προσώπου της γης� οχι άπο τα δόντια των τίγρι:ων η τα μικρόδισ,
άλλα από το 'ίδιο τό α, Ορώττινο γwος.
Ό κίνδυνοc:; rίναι η αύτοκτ<Jνία τη- ανθρωπότητος. Και αύτή
ή αύτοκτονία εΙναι το μεγαλύτερο tγκληιια κι' ή μεγαλύτερη π αρα
φροσί1νη nϊς ίστορίας 'της γης.
Γιατί δεν άποκλΕίε.ται να έξοντωθούμε άπό η1 διάσπα,σι τοϋ
άτόμου, πριν αποφασίσουμε να έγκαταλείψουμε η1 συνήθεια τοϋ πο
Μμου.
ΚάΟε χώρα επιδιώκει <στάση Ουσίφ> ν' άποκτήση τ11 δική της
βόμβα. Και u:' αύη1 τ�1ν βόμδα καμαρώνει., δπω- δ αγριος μέ τα
φαινταχτερά του στολίδια.
Χρησιιιοποιούιιε η1ν βόμβα σαν να ηταν ϊνα ακίνδυνο δπλο, σαν
τα σ αΟιά λ. χ. των διπλωματών η των άκαδηιιαϊκων.
Ξέρουμε δλοι, Χαί πολυ καλά, πώς κάθε πόλεμος σήιιερα μπο
ρε.ί να κλιμαχωΟi1 ως η1ν άτομιχ11 σύρραξη καί π<ι.1- α ' τ111i σύρραξη
θα σημάνη το τίλο::: τού κόσμου.
Και διιως, στο δάΟο- τη; ψυχης μα:: δε, εχουιιε. α�αρνηθη ταν
πόλ εμ ο.
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'Α νtώνιος · Αδριανόποuλος
Πόσο γρήγορα περνάει ό και
ρός ! Πολλές φορές απορούμε.
, ναπολοϋμε περιστατικά και
·νομίζουμε πώς ήταν χθές. Τον
ϋγουστο φέτος ε-κλεισε δεκαε
τία άπό τότε που ό Ά.1δριανό
πουλος, ό ' ντώνιος 'Αδριανό
πουλος, εφυγε άπό τον κόσμο
μας. 'fεγάλη ψυχ)Ί μέ την ί
στορία της, ωριμη ψυχή,, " ν
θρωπος φιλοσοφημένος, με χα
ρακτήρα και με συνέπεια στις
πράξεις του σέ εκείνα που πί
στευε. Πόσο τούτο είναι σπά
νιο! Πολλους βλέπουμε νά φι
λοσοφούν, άλλα παίρνουν ηΊ φι
λοσοφία, πώς να τό πούμε, φι
λολογικά, που τόσο πολυ βλά
πτει. Ή φιλοσοφία δεν εtναι μό
νο μερικε::: γνώσεις, εστω και ύ
ψηλές, άλλα εtναι εργα. 'Εφαρ
μογ11 των άρχων στο βίο. ..Η
ταν φιλόσοφος με συνέπεια, μf
:J..,1 θο; και' με' αρετη
' ο' 'Αδριανο•
'
πουλο;, τέωc ιεθυντιΊς τοϋ 'Ύ'
πουρyείου Γεωργία;.
Τόν ελεγαν αύστηρό και ηταν
αυστηρός, άλλα ηΊν αύστηρότη
τα την αρχι ε άπό τον εαυτό

του. Πόσοι διδάσκουν ηΊν άρε
τή, χωρlς νά ηΊν έφαρμό συν
"
στη, ζωη, του;... 'Ε',ιtει,- νο:; οuω;
ζούσε αύτό ποί, είχε πη ό ημό
κριτο;: «Τό νικiν αυτό; εαυτόν
:rασών νικcον πριοτη τε καί άρί
στψ>.
:\f υαλό τετραγωνικό, επιστή
μων θετικός. Τούτο πολυ τον :,.
βοήθησε σηΊ φιλοσοφική του
σκέψι, πού ηταν συγκεκριμένη
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καί καΟαQή. �ν είχε προλήψει;
καί μάλιστα έπιστημονικές, πού
τόσο έμποhίζουν τόν έπιστ�μονα
σηΊν φιλοσοφικό του Π(_)Οσανατο
λισμύ. ΜαΟηηΊς τοίi Σπ Ί,ου
άγου, άπό τούς Π(.)ώτους. Με
ηΊν έπιστημονικ11 του νοοτροπία
συνέλαβ τό φιλοσοφικό σί•στη
μα τοϋ ιδασκάλου του και τό
ψτ{διδε μ� τον ένΟουσιασ:ι�
τοϋ φιλοσόφου ποίι κατέχει, σέ
βεται καί πιστε ιΊι:ι στ11ν πρα
γματικ11 φιλοσοφία. Καί, τι'�
σ1Jj()υbαιότερο, η\ν συν1'υάζει στε
νά μέ τ1Ίν αρετή, μέ η\ν πραξι.
Φυσιολάτρης μέ ηΊν πλατειά
εννοια της φυσιολατρείας, αλλά
καί φυσιολάτρης ση1ν :τιραξι.
Στι,ς εκδρομές, σnΊ Οάλασσα,
στον f\λιο. Καί μάλιστα πρίν αρ
χίσουν σηΊ χώρα μα::: αιΊτές οί
εκδηλώσεις, πού σ11μερο. εlναι τό
σο συνηΟισμένες. Σε εποχ1Ί ποίι
τις 0εωροίiσαν εκκεντρικόιητες.
Τό·ν Ουμοϋμαι σε μια εκδρομ11
τοϋ ' ρχαιοφίλου, λίγα χρόνια
προ τοϋ πολέμου, στην Πάρνη
Οα. "'Ηταν χειμώνας Χαιρό; και
rό βοι ινο ηταν τότε χιονισμένο.
Έμεί::, πολι, νεώτεροι, ειχαμε τά
πανωφόρια μαc;. ']<,κείνο::: εκανε
f1λιόλουτρο και αερόλουτρο ... �Ι-Ι
ταν συνηΟισμι:νοc από νέος.
*
"*
�τί::: συγyραφiς του σαφ1Ί:::
και μf σκι\ ιι φωπιν11.
κόuη
διαβά ονται τά βιβλία του.
ναφέρω «Τον ανΟρωπο και nΊν
ζω11», πού αφισε εποχ11- Γράφει
εκε.: φιλοσοφία με γερό στοχα
σμό καί 11Οικ1'1 με στ11ριξι φιλο-

σοφική.
Σε όμιλίες του, στόν Παρ
νασσό, στην ' ρχαιολογική "Ε
ταιρία και αλλοίi, τον χαρακτή
(, ιζε τό σύστημα, ή άκριβολ<>. ιιι
καί, πρό πάντων, ή εμπνευσις.
Ί-f εμπνευσις !
'Έγραφε και μιλούσε εως τά
τελευταία χρόνια της ζωης του.
Τόν Ουμοϋμαι tνα χρόνο πριν
πεΟάνη. "'Ηταν ή τελευταία του
όμιλία, σε ενα φιλοσοφικό σύλλο
γο. Μίλησε μέ διαύγεια, χωρίς
κανένα βοήΟημα, και μας ανέ
πτυξε ζήτημα ύψηλης φιλοσοφί
αc;. -.Ηταν τό κίrιινειο δ.σμα του.
'Η φυσικ11 ζω11 πού ζούσε τον
βοήΟησε πολι, ση1ν ίιγεία του,
ποί• nΊν διετήρησε μέχρι τέλους.
..Ηταν ψηλός, λεβεντόκορμος, ευ
Ουτενής. Τον Ουμοϋμαι μια μέ
ρα, λίγα χρόνια πρι,ν φύγει. Ή
ταν καλοκαίρι, ποί, συνήθιζε νά
ντύνεται στα ασπρα. ' . νέ�rιιν�
ηΊν όδόν Ίπποκράτοιις και κά
που πήγαινε, γα) ήνιο::: και μέ
βημα σταΟερό. "'Ηταν επιδλητι
Κ<)C. '\έν με εΤδε, κι' έyc'o δεν τοϋ
μίλησα, αλλά στάΟηκα και τον
εβλεπα ν' αποιιακοίινεται
ιιε'
Οαι ιμασμό καl αγάπη...
•

-.::

'

ι

'Έφυγε πριν δέκα χρόνια άπο
κοντά μας. Ή Θεία �ικαιοσύνη
πρέπει νά τού εδωσε δ,τι δικαιώ
ματα είχε για η \ν ;τνευματικ11
του tω11. Είναι αίιτό Οείοc νό
μο::. Ό ' νηονιο::: ' δοια�ιόπου"'
λοc; F !ναι άπο τους λίγους, ΠΟ'U
< εν κατεuηκε στον ταφο α οξ α .1
'

'(!

'

'

,,
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'Αν-ιωνfου 'Αδριανοπούλου
ΠΕΡΙΚΟΠΑΙ
Άναδηιιοσιεύομεν lκ τοϋ βιδλίου «Μητι;» (rι1-.λ. 20L 207) τά άποσπάσματα Άηωνίου Ά:δριανοπούλου, άπό τό βα
θυστόχαστον βιfιλίον του 1<Ό α,1θρι,1πο::; καl ή ζωή», καθ�>ς
καl άπό αQθρα του είς τόν «'Ιλισόν», 8ον πί,χο::;.

Τά ?\εινά της &νΟρωπότητο:;
τοτε μόνον Οά παύσουν, δταν εί:;
τούς u.νΟρώπου:; καλλιεργηΟίJ ή
πνευματική των φύσις και κα
ταστώσιν οδτοι περισσότερον λο
γικά &ντα και δλιγώτερον θηρία.

***

Έπειδ1Ί ή εκφρασι:; τη:; ζωης
εύρίσκεται είς το γίγνεσθαι και
το γίγνεσθαι πηγάζε� εκ τη::; αε
νάου μεταδολη:;, πρέπει αναγκαί
ως 11 μόλις ερχομένη και αμέσω:;
εξαφανιζομέινη στιγμ11 τού χρό
,νου, νά εμφανίζη έκάστοτε ηΊν
δλην και μόνην πραγματικόrητα.
ΕίμεΟα μακράν από η'1ν αρ
_χήν και α πό το τέλος τού κόσμου.
Κ αί δι' αυτό δέ.v δυνάμεθα νύ.
γνωρίζωμεν τί.ποτε περί αύτα>ν.

•*•

'Η Π(!αγματικη ήθικ11 αποολέ
-πει 1:ί; την ευημερία•ν τού ανΟ ι,ι ίιπου Ί(αι' την
' ε'ξε'λιξιν και' τελ ειο.ποίηι1,ν της ανθρωπtνης ψυχη;.
'Η χαρά είναι εκδήλωσις σω
μ,ιηχης, διανοητικής καl ψ,:):ι
,ιη; ύyείς. Χωρίς αυη1ν γαλrινη

ί((lΙ (,_,ΙΙtύ'Ι'ία δεν δί ναται \1(.( ύ:t,;O. �
ζll ει� τό π.νεύμα.
1

''Ί :ιϊι(_Jχουν ανΟρύ'ΠΟL νέοι τu
σώμ,,. οί όποίοι εχουν ψυχήν γtι
ρασμένην. Και ύπάρχουν γέρον
τεc, τG.,ιν όποίων ό νοϋς και ή ψυ
χ11 διατηροϋν δλην η1ν ακμήν,
n1ν ριομην και τi1ν δροσιά της
νεότη τος.
Ό ζών η\ν ζωή•ν τη:; Παγκο
σ��ίου ζωης, ζίΊ εις ηΊν ώραιύ
τητα Και η1ν άρμονίαν, πού ΠΞ
ρικλείει αϋτη. Μέσα είς τον πάγ
καλον ναόν της Παγκοσμίου ζω
ής αποκτα ηΊ.v άγνότητα και τήν
άγιότητα. Ό έγωίσμός δεν εχfι
πλέον θέσιν ε1ς n1ν ψυχήν.

·ο

ζητων
, πνευμα,
;. , εαυτον
- υι
τικήν πρόοδο.ν, ό αγαθό:;, ό εχων
εις την ψυχήν του αγάπην και
σεδόμενο; τον ανθρωπον ούδs
ποτε ασκεί βίαν. Ό καταπιεζό
μενος η αδικούμενος εχει δικαίω
μα και καθηκον νά διαμαρτύρε
ται ύπερασπιζόμενο:; τά δικαιώ
ματά του.
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Ό σύγχρονος α•11OQωπος είνυι
ίσως πλουσιι.ότερος ί,λικω;, ζί]
μίαν άνετωτiραν ζωήν άπό κάΟε
:ιτροηγοιψ�νην ε:ιτοχήν, άλλα πνευ
ματικιi>; ειναι πάμπτωχος. "Ολ·;
ι: Οαυμάσιες ύλικί:::; {πιτεύξει;,
ολη 1Ί άφΟοινία των διασκεbάσf
ων και αίσΟητικών ά:ιτολαί,σεων,
δλη 11 δηΟεν πνευματικ1Ί κίνησις,
ηΊν οποίαν ;τα(_)ατη(.)ούμεν, το
πληΟος ηi>ν έκδιδομέ•νων βιδλί
ωΝ, δεν μπορούν να κρύψουν το
γεγονός τη:::; ψυχικης του κενό
τητοc:, της έσωτερικη; του πε
νία;.
'Π κρωφαγία συνεπάγεται ά
hικαιολόγητο,ν σκληρότητα προς
τά ώα, των δ;τοίων 11 σαρξ οχι
μόνον δί:.ν ιlναι είς 11μας άπαραί
τητο:::;, ιlλλ' εlναι και επιβλαβής.
**

..

'Όσον δ ανΟρωπο; :τροχωρεί
πι1ό; ηΊν τελειοποίησυν τού έαυΗιύ του, Προς τ1JV κατανόησιν
τη; λειτουργίας των κοσμων,
τόσον καΟίσταται περισσότερον ί
κω·ός νά ι}ντιλαμδάνεται ηΊν άρ
μονίαν τοίi Σί μ:ιταντος, ηΊν ώ
ιιαιότητα της φί,σεω; χαι ηϊς
tωη;.
1

Ί [ ζωί1 είναι πλουσία δι'έκε'::
, ()\ πού fχει, πλούτον εις τ�1 ν ψu
χ 11ν .
*
**
1

'Η λειτουργία της Είμαρμέινης
δεν αναφέρεται εις ηΊν παροϋσαν
μονοιν ζω1Ίν των ιχτόμων, άλλ' rιί
ψυχαι διανύουν δια μέσου 1,,ϋ
χρcνου μίαν ατέρμονα ζω11ν, μt-

σι" σειράς δλη; ένσαρκ6Jσ,:ων,
,
:,
ι:
,
,
,
και εις εκαστην ε•νσαρκωσ,ν ιJ.πιιλαμδάνουν δια της Είιι".tΨ� ·
, η, τοί•ς καρπού; των ερ',' 11'• ίί
τ ω διiπραξαν κατά τά; ;r. 'J'1',""ψiνας ενσαρκώσεις.
ι

'Όστις έπιΟυμεί •να εύρίσκεται.
έν ά(_) μονίςι προς τον � εόν, πρέJιfι νά εύρίσκεται είς σχέσεις
.J'.f-ΙΟVικας πρι'Jς δλα τα οντα. "Q
((Tlς άγαπα τον Θεόν, πρέπει νίJ..
L ,ια;ια δλα τα σι1•τα.
/*
Κανών δ,ά ηΊν άπόκτησιν τη�
ευτυχίας είναι νά ζfl κανείς ά
πλοϋν και άπέριττοιν δίον ιδιώ
του, .νά άπαλλαγfι άπό τάς μερί
μνας καί τάς περιττάς άνάγκας,
να μ1Ί καΟιστq. τον δίον του πε
ρίπλοκον, νά μ11 ζητfl ύψηλάς
Οέσεις, τιμάς και δόξας, έκτος
,εάν τόιν χαλί] εις αξιώματα ή
κοιν11 θέλησις των συμπολιτών
του, και 11κόμη ,νά μή τον τραδ<}.
11 πολυτέλεια.
Ό :τλοϋτος καί 11 κοινωνικ11
δύναμις διαφθεί ι, ουν το 110ικον
των ανOρ6Jπων και χαΟιστοϊ:·ν
αυτοί,; έγωίστάς και αλαζόνας.
Ό πλούτος δεν εlναι ευτυχία,
{ ι ευτυχία δμως εlναι πλο�τος
άνεκτίμητος. - Ί-Ι φυσικiΊ ζω1\
δίδει εις τον άινΟρωποιν ηΊν ύγειαν
και' την
,
' ευε
:, ξιαν
' που' ειναι
..
απαραίτητοι δια ηΊν ευτυχίαν.
'Η αμεσωτέρα πηγ1Ί ευτυχίας ι=ί
ναι 11 φαιδρά διάΟεσις, 11 ευθυ -
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μια,
, δοξ'ια, η' αμεριμνη' η' αισιο
,
σία, ή παιδιι<ή άψ.λεια.
ΠρέπΗ νύ. ,ωλλιεργηται εί;
τας ψυχας των παιδιών ό <1vΟρω
πισμός, δηλαδή δ σεβασμός του
άνΟρώπου προς τον ίίνθρωπον, ό
σεβασμός της έλευΟερίας και των
δικαιωματων τι"ίJΙv αλλωv, ,ωί ή
συμπάθΕLα πρός ΟΙ>α τα Ονtα.

•**
Ή σοφία, ή γαι ήνη τη; ψυ
χη:;, ή καλωσύνη, αί 11Οιrαί ά
ρεταί, ή πνευματικ11 έλευΟερίu,
άποτελουν τα πραγματιχα άγαΟu,
κτηιια εσαεί του κατεχοντο:; ιαι
είc τ11ν έδω t,ωην χαί ιιετα Ού
rvατοιν.

ΛΙ11 διστάζετε είc χαΟε ;τερί
πτωσιν να ύποστηρίtεn σ0fνι1ριί>ς δ,τι νομίζετε όρθόν, άληΟε:;
η δίκαιον.
Τό ούσιιί>δε; χαί ώφfλ ιμ ον διν
εί,αι ,α φαίνεται χανεί; lνάρι
το:;, άλλα να είναι τοιούτος, ουτε
νά κρύπτη τα [λαττώματά του
ύπό την μασχαν της ύποχρισία:;,
άλλα να μ11 rχη τοιαύτα.
tΓ�,οι' οίος ίσσί ιιαθω,�,,
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' ν ηΟελε χα,είς ν' άλληγορή
ιτη τηιv 11Οιχην κατάστασιν τη;
ά,,Ορωπότητος, Οα rπρεπε νά εΙ
Υο,ίση Ε,\ α Ταρτουcrον δίδοντα
η)ν χείρα είς fΛα Φαρισο}ον.

tΓε '°'·' οιος ισσί μα Ο ων ,

ΙΛΙΣ

Σ
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Ί--[ ϋ:ται_>ξις σωματιχη:;, δια
,οητιχης και ι υχιι.η:; ί,γεία; εί
, αι άτταραίτητος :rιροϋπόΟισις διά.
την καλλιέργειαν των λανΟωνου
σών δυ,άμιων καί την ηλειοποί
ησι•v τού άνΟρώπου.
«'ΤτιnΟnιαι Βιωτιιης,
ΙΛΙΣΟΣ

.,,..*

'Εσο πάντοτε πρϋο; καί ψύ
χραιιιο:;. Ί-Ι ψυχικη ταραχr1, ή
ιΊρyή, δ έρεΟισιιός τών νευρων
6,απτου ν προ ;ταντός σι τον ί
/'Jιον, διοτι σου συσκοτίζουν τόιν
,ουν, διαταράσσουν την ψυχιχ{1ν
σου ίσορροπίαν, την γαλήνην
τοϋ πνιύματό:; σου.
"'Τ:ιοΟηιαι Β ιωτιιης ,
ΙΛΙ�

Σ

•*•

Ό σοφός, έ:τιζητων ·να είναι
πα ντοτε συ\ επ11:; προς έαυτόν και
:τρός τα:; άρχάς του είς πασα•ν
περίπτωσιν τού 6ίου, διν φοβά
ται χαί νά. άποΟάνη άχόμη, 'ύνα
ιιείνη συνεπ11ς προ:; (αυτόν καl
πιστό; ι,,ίc τό καθηχον.
<-'Τ-ιοθηιαι Βιιωτι ιης,,,
!.\!� Ο Σ
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Ό Δεκάλογος 1-ού Τzέφφερσον
Ό Θωμάς Τζέφφερσον, τρίτος Πρόεδρος των 'Ηνωμένων Πο
λιτειιον 'Αμερικής ( 17 43-1826) συνε6ούλευε:
1) l\111ν αναυάλλης ποτέ για αυριο δ,τι μπορείς rνα κάνη; σήμερα.
2) l\111 6άζ, ς να σου κά·νη uλλος εκείνο που μπορείς να κάνης
μόνο; σου.
3) Ι11ν ξοδ�ψηc τα χu11ματά σου πριν τα κερδίση;.
4) Μ,'jν <ΊyοράσΧJ:; ποτέ περιττό πράγμα, μέ την πρόφασι δτι το
6ρηκες φτηνό.
5) Ί Ι ματαιοδοξία, καί 11 ί,π�ρηφάν�ια μα:; αναy'Υ.άζου,, ν α
ξοδεί,ουμε πεuισσόηρα από την .πείινα, τη δίψα καί τό κρύο.
G) Ποτ� δίν Οά μετανο11σης επειδή εφαγες λίγο.
7) Ποτέ δέ•ν αίσΟάνεται κόπο κανείς για δ,τι εκτελεί μέ προ
Ουμία.
) Τίς μtγαλύτερες Ολίψεις μας τί; π(_)οξενουν τα δυστυχ11ματα
;τού όεν σι�μϋαί,νουν.
9) Βλέπε τά. πράγματα πάντοτε απ' η\ν καλ11 του; οψι.
10) 'Όταν είσαι Ουμωμένος, μέτρα ίό; τά δ{Υ.α. κι· δταν είσαι
πολί, Ουμωμένο;, μέτρα{,',:::. τά έκατύ.

*
Βfας ό Πριηνεύς
Συμπλέων κάποτε μετα ασεδων, δ φιλόσοφος Βίας δ Πριηνεύς,
δταν το :τλο,:ον έκινδί,νευε καί εκείνοι έπεκαλουντο τους Θεούς, είπε:
«Σιyατε», μήπως σας &ντιληφθούν <<iένΟάδε πλέαV'tα9>.
Ό Ίbιος, έρωτηΟείc τί ε1ναι αύτό, πού δύναται νά. καταστήση τον
δίον αφοδον, εbτεν: 'ΟρΟ1Ί συνείδησις.
Έδίδασκεν: " κουε πολλά, λάλει όλίγα. Ν όει, καί τότε πράττε.
'ΕρωτηΟείς τίς είναι άτυχ11ς, άπήντησεν: Ό μ1'j ύποφέρων την
άτυχίσΝ.
1
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Τί yραφει

Πλάτων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Σ ΤΗ Ν ι<Π CJ Λ I ΤΕ I Α»
Κωστη Μελισσαροπούλου

.... το προηγούμε ο ιευ ος του ,< Ι �6οϋ» ( 6ελ 227 - 230),
έδnμο61εύ6α11ε άποοπάοματα άπό τό βιβλίο ωϋ Π ατωνος « ό1101», 6 εηκα με η\, ά ατροφι\ 1'.01. τη παιδεία
ωρα θα 6U ε ί6ωμ, με μεριι,.ες απο τις αποψει
τωνος, άπο το β1βλίο του «Πολιτεια».

ωυ Πλά

Ό Π άτω , λέ ει ου κατα τη 6ύλληψη πρέπε1 vα έξετά
ζωνται oi ά τρο ογικες έπ1δpά6εις, ω6τε να εν ωϋ cαι nαιδ1α.
με α ll. ψU61ΚΙ\ Πpοδ1άθε6η και με ε\Ι\ OU<rι τύχη ( 546)
υ0601 ε ου άρpω6τημένα δώματα δε, πρέπε1 \ α. τεκνο
ΠΟlΟU\ . ( 407)

2ϊ1
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Τα πωδ1α πρέπει Q γεvν1ου (01 άπο γο εϊς; που βρί6ΚΟV
ται 6η\ άκμ�\ rnς; iιλ1κίας; τους; . (460)
Ό Πλάιωv 5υμβουλ ύει κάθε μηrέρα α φρον,rί(η ωοτε
να πλάθη πεp166ότερο η\ν παιδ1κn ψυχι \ με κατάλ nλα παρα
μύθ10, παρα το παιδικό 6ωρα με τiς; φρο rίδες; rης;. (377)
'Η άρ ι\ ε ει ΠΟ υ μηάλn 6Πουδαιόrητα για κάβε 'ρ yο,
καl μά 1 rα δrα πρό ε11r01 ια εvα πλά6μα εαρο , αi άπαλό,
διό[l rότε προ πάνrωv διαμορφώ εrαι το αrομο (377)
Δt πρέιπ 1 oi μηrέιρες;, δίvονrα nί6'rn Grouς; ποιη��ς;, να
φοβι ouv τα παιδ1ά ωuς; με i6ωρίες; για φαvτά6ματα. ουπ:ε CJ.
έ, ε όγια βλά6ψnμα να rους; θεούς; (3 1)
'Α λ' cι παραθέ6ωμ αύrού6ω μια περικοπι\ ( 7 ) άπο τη
μετόφpαοη Κ. Δ. Γ ωργούλη (οελ 60-61). «' .no λ J!εται να
εinωθn or1 oi θεοi κάνουν ά αμεταξύ rouς; πολέμους;, έπιβουλες;
αi μόχ ς;, ξέρουμ δα ΟΠ ού [0 δε εlναι αληθl\ 6, ά ί6ως; και
θέ ωμε α Οεωρου , 0601 θα γίνουν φύ ακ ς; rnς; πόλης μας;,
μέγ15rη έ φοπι\ το να έ. θρεύετω 'ωρiς; όγο ό ε ας; rό αλλο·
πρέπ ι α αnοcrύγωμε α rους; 'με μuθικtς; δω ή6εις; καi α
τους; παρουωα(ωμε ζ,'ωγραφικε παpα6rό6 ις;, άναφερόμε ς; 6 riς;
γ1γανrομαλιες; καi 6τiς; άηεφόρ1Ομι:ς; 1 αi πολυποίκ1 ες ci ες;
εχθρες; τω θεω και rω r'φώω προς; [ΟΙJς; 6uγγε, είς; καi τούς
δ1 ους; του . ' ηθεω, ά 16W κι ε ω11ε 6 ΟΠΟ α J άμωιιε
τους; έοuς; \ α ΠΙ6τέψΟUV οη Κα έ ας; εως; τα rωρα Πολί ως; δεν
crτια5 εχτρα με αν αλλο πολίπι 101 όπ αύτο είvω ά όωο
πρδγμα, πρέπει 01 γέροι ΚΟ1 01 γp1ες; με τετωο Π\ ευμα α μι
λΟU\ 5το π01b1ά, άρ ι(ο τος; άπο υ\ πρώτη ωυς; iιλ1κία, καi
orav (Q π01δ1α προ ωρουν 6(11\1 ηλικία, πρ'πει α εlνω άναγ
:ι-.α6μ ν01 :ι-.αi 01 ποιητ ς; μέ6α 5rα ορ1α αυτω rω, 61 έψεω να
6U\ θέrouv τους; ιιύθους; ωυς; Το δέ,ωμο ομω που έπαθε "Ηρα
άπο [() πωδί της; καi το πως; έ J ρfψί6τηκε άπο το πατέρα του
ό 'Ί-lψα16rος;, θέ οντος; να ύπερα5π1 τfί τη δ ρ, όμενη μητέρα
του, καi rlς; θεομαχίες;, ο6ες; tχε1 έφευρ ι ό Όμηρο , δεν πρέ
πει Q έπιιpέψωμε να ακουοLοU μέ6α Gτll. δι ·ή μας πό η, ειτε
εi α� εfτε δε εΙ ω φηα5μ' ,ες μ' άλ n ορικ1\ 5nμαυία Γ1ατi
ό έος; δε ι'ιμπορεί να 1 ρ1 η τί Ι αι αλλη ορ10 και τί δ�ν εΙ
νω, ά α έκεί α που Οα του κολλi'6οuv 5το μυα ό του 6ε εα
ρ1\ ή 1 ία, ρέ ουν κατα κα ό α ά εξαλειπrα καi άμετακί n:ω.
Γι' αύτα ο α πρέπει α προδέχωμε περl66ότερο άπο κάθε αλ ο,
06 ς; δ1nγή5ε1ς; 6 ιn πρώ rn όρχι\ τnc; ή ικίας; των άκου ε, α
εΙναι μυθολο u ες; δ1nγήοε1ς; που iι άκρόαοή τους; α εύ οfί την
ά άπωξn της; άρετnς;».
Ό Π άτω λέ ι:1, οη τα πρωια μαθήμα rα πρέπει α είναι
10 το 6Wpα Ιι U}l\TQ6ΓU<11 KCll για τη ψU Jι Il pΟU6Ι'Κή. (376)
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Ί-Ι καλι\ γυμνα6τικn, οπωι;; καi ή 11ου61κή, πρέπει να εΙναι
άπλiί καi μετρημένη. ( 404)
'Όποιον δρόμο πόρn κανεlι;; άπο την πα1δ1κή του ήλ1κία,
τέτο1ον και κατόπιν θα άκολουθή6n. ( 425)
" ταν τα Παιδ1α δεχθουν μέ6α 6111V ψυχή τους, με 11\ν έπί
δpα6n τfίς μοu6lκn.ς, έκείνα ΠΟΙJ πρέ,πει, θα άκολουθοϋν τα 6W6τό, θα τnροϋν 6lγι\ μπpο6τα 6τους μεγαλύτερους, θα παραχω
ροϋν τι\ θέ6η τους, θα 6ηκώνωνται ορθιοι και θα δείχνουν τον
όφειλόμενο 5εβα μο 6τους γονείς τους. ( 425)
ί πιο εξuπνες ψυχές, αν τους τύχη κακη δ10παιδαγώγn6η,
θα γίνουν πρωτες 6τηv κακία. Τα 1ιεγαλύτερα άδ1κήματα πα
ρου6lό(ονται εύκολώτ0ρcι άπο μια γενναία φύ6η, που την έχό
λα6ε ή άνατροφή, παρα cιπο μια φύ6n άδύνατη, που δεν θα
γίνn ΠΟ1ε ClcpO()tΙrι, οϋτε γ1α μ
: εγάλο καλό, οϋτε για μεγάλο Κα
κό. ( 491)
Τα πωδια δεν πρέπει να 11αθαίνοuν με έξαναγκα6μό, δι
ότι έκείνο που θα μόθn ιί ψυχι\ με τι\ βία, δεν θα τfίς μείνn 11ό
νψο κ.τnμα. Περ155ότερα μαθαίνουν παίζοντας. ( 536)
Οί νέοι δεν πρέπει να γίνωνται φ1λοχρήματ01, οϋτε να έπι
θυμοϋν δωpα, άλλα VCL εχουν τις άρετες τfίς 6Οφίας, τfίς άν
δρείας, τfίς 6ωφpο6ύνnι;; καi τfίς δ1κα106ύνnς. ( 390 καi 427)
Ή άρετι\ εΙναι υγεία, όμορφι{ι, εύεξία τfίς ψuχfίς, έ\'ω 1ί
κακία εΙναι άρρώ5τε10, ά6χήμια, ά6υναμία. Οί κcιλες ά6χολίες
όδnγοϋν 511\ν άπόκτn5η της άpετfίι;; καi οί α5χημει;; τi'ίι;; κακίας.
( 44-1)
Τα παιδια δεν πρέπει να 5υγκεντρώνοuν 6111V ψυχή τους
κακό, άνατpεφόμενα μέ6α 611ς είκόνες της κακίας, 6QV (ωα ΠΟΙJ
βό6h.OUV δε κάποιο λιβάδι με φαρμακερα βότανα. Πρέπει να έπι
κοινωνοϋν με τι\ν καλλιτεχνία και με τι\ φυ6ΙΚ1\ ώραιότητα,
ω6τε oi νέοι \ α ώφελουντω οπως άπο μια αϋρα που φέρνει υ
γεία άπο υγειϊνουι;; τόπους. 'Όποιοι;; πάρει καλι\ άνατροφή, μέ6α 5ε περιβάλλον ό 1,1ορφιδς, θα έπαινfί τα ώραϊα πρά γματα, θα
έλκύεται προς αύτα και θα μι5fί τα Ο6χημα. ( 401)
"Αν θέλωμε να χpn6ψΟΠΟ1116ωμε τiς γυναίκες για οποιες
καi τους ανδρει;; δουλειές, θα πρέπει να τiς διδάξωμε τα ϊδια
πρά γματα, δη\. γυμνα6τικrι καi μου6lκή, καθώς καi τι\ν πολε
μικι\ τέχνη. Ύπόρχουν πολλες γυναίκες που εlνω δε πολλα
έπα γέλ1,ιατα καλύτερες άπο πολλουι;; αvδρες. ( 451 καi 455)
είχνει άνελευθερία κcιi φιλοχρηματία ή 6κύλευ5n νεκροϋ
κοi εΙναι άπόδειξn περιωρι5μένης νοοτροπίας να \·ομί(n κανεiς
δη έχθροι;; εΙναι το 6ωμα τοϋ 6Κοτωμέvου, ένω ό έχθρος εχει
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Π τάξει ιιο ρυά,
οvτος ηοροτήδεl το ]Jέδο που χρn6ψοποιοϋ6ε για τον Ηόλε]JΟ.(469)
' λnθ1vol φιλόδοψοι εΤvω έκείvοι που βpίδκουv εύχαρί6τn6η 5τ1\ Θέα Ί nς όλήθειας. (475)
Ί Ι- δειλι\ J al όvελεύθε()η φύοη δεν μπο()εi να ϊχn κανένα
δικαίωμα έπάνω 5τι\v άληθιv�\ φιλοδοφία.(486)
Ί-Ι μη ρολογία εlvω ιο μεγαλύτερο έμπόδιο για τι\v ψυχή,
ποu μέλλει όδ1άκοΠLΙ ν' άπλώνmω για v' άγκαλιάδη όλόκλnρο
το 6ύμπον των Θεϊκών καl άvθrώπινων πραγμάτων. 'Όταν ή
61 έψη εΤvω πpο1κ15μέvn με μεγαλοπρέπεια καl με τ1\ δύναμη
να παpαδίνmω 6τι\ θεωρία της αiωνιότnτος και τοϋ 6υνόλου
ιnς ΟύδίΟς, δεν μπορεί να νομίδn τι\ν άνθpώπινn ζωτι 6QV ΚCLτι
11 γάλο. ( 486)
Φ1λο6οψία 1 al πληθο εΤvοι άδύνατον Υα 6Uνυπάρξουv.
ΚΟ6τιΙ Ο oi ψιλό6Οψ01 θ' άκοϋνε κοτηγορίει:; άΠΟ το Πλfί
Θος. ( 494)
Ό άληθιvος φιλόδοψος καταφρονεί τcι ηολη11 α άξ1ώματ, α.
(521)
"Αν οί φιλόδοψοι δεν βα6Ιλεύ6ουν 6τlς πόλεις η οί λεγό
μ νοι βα6Ιλείς κcιl δυνά6τες δεν φιλο6οψή6ουν γνή6ια και iκα
νοπο1nηκά, Ον δε\' 6U]JΠέ6ΟUν 6τΟ Ϊδιο πpό6ωΠΟ τοϋτα τα δύο,
δnλ. 11 πολιυκι\ δύναμη καi ]1 φ1λο οφία, δεν θα ύπάρξη τέλος
των δεινωγ 6τiς πόλεις, καi νομίζω οϋτε κοi 6ε όλόκληρο το
όΥθ()ώΠΙVΟ γένος. (473)
,

VO

Ό Πλάτων για να έξn,{ήδη ιι\ νοοτροπία τω\· άπαίδευτων
6c1\ φιλο5οφία άνθpώπων, δίνει τι\ν περίφnpn είι όνα των δε611ωτων τοϋ 5ηnλαίοu, oi όποιοι -5τι\ λάμψη της πί5ω τους φω
nδς- βλέΗΟU\' 5τΟ\' <Ίνηκρυvο τοίχο τiς κινούpενες 5κιες έκεί
ΥW\" ποu ηε()\ΌUV πί6ω τους -έμπρος άπο τι\ φωηα- καi τiς
θεω()Ου\' 5αν τι\ 11οναδικ1\ πρcιγμcιηκότr,τα. 'Άν καη:iς τοuς λύ6η άπο τα δε6μά τους καi iδοϋv τα πpάγμαια δπως εΙvαι, δεν
θα τα καταλάβου\' και θα έξωωλουθοϋν να θεωρουν 5αγ πρα
γματικότητα ΊΙς κιν ύ1,ιενες 6.1 ιες ποu iί6Ο\' 6Uνηθ16pέν01 να
13λέηουν 6τΟ\' ά\"tικρυνο τοί, ο του 5Πηλαίου.
Ό Πλάτων θεωρεί 6αν άπαραίτητα μαθήματα, που όδηγουν
τι\ν ψu ·1\ 5τι\ θέα του οντος καi 5τι\ν όλήθεια, η\ν όρ1θμητική,
rεωμ0τρία, 6τε()εομετρία, άύτpονο1,1ία, άρ11, ονική, διαλεκτική.
Ή άριθμnτικ1\ γυμνάζει τι\ νόn5η καi την όδn εϊ 5τι\ rvώ5n τnς καθαρiίς φύδεως των άριθμωΥ. (522 - 526)
Ή γεωμετρία κcιi 11 6τερεομετρία άvυψώνουν τι\ Υόη6Ιι
προς τι\ν ού6ία τωγ οντων καi την άλήθεια. (526 - 52 )
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Ή άδτpονσμία ώθεί την ψυχr\ να άτενίζη προς τcι ανω καi
να θαυμάζn τα α5τρα, τα 6τολίδια του ούρανου που εΙναι τα
ώραιότερα άνάμεδα 5τα όρατά, άλλα πολυ κατώτερα άπο τα
άλnθινά. (527 - 530)

ι

Ή άρμονική, όδηγεϊ 6τι\ν άντίλnψn των άpμοvικων 6Χέ6εων
που ύnάρχουν δτn φύ6η. (530 - 531)
'Όλες αύτες oi έπιδτfίμες ε1ναι προπαρα6κευ1\ για το μά
θημα τfίς διαλεκ.τικfίς, που είναι iι τέχνη του μεθοδικου διαλό
γου, δια του όποίου άναζητεϊτcιι iι ούδία κάθε πnάννατος καi
άνευpίδκεται δια τfίς νοή6εως το άγαθον καl ή άλήθεια. (531 534)
Τι\ γλυκύτητα της ήδονiίς που παρέχει ή θέα του οντος εΙ
ναι άδύνατον αλλος να τι\ δοκψάδη έκτος άπο τον φιλό6οφο.
(582)
Ί-Ι δύγχρονn άποτυχία και iι περιφρόνη6η που εχει πέδει
οτι\ φιλο6οψία, όφείλεται 6το δτι ά6χολουνται μ' αύτnν ανθρω
ποι χωρiς άξία, ένω δεν θα επρεπε να εχουν έπαφι\ μαζί της
νόθοι, άλλα γνή61Οι ανθρωποι, με 6Wψpο6ύνη, άνδpεία, μεγαοπpέπεια καl δλα τα εϊδη τfίς άρετfίς. (535)
'Ό6οι εχουν παραμείνει άκλόνητοι 5τι\ν άρε.τή, οταν γίνουν
50 'ρονων KOl άpι6τεύ6ΟUV δε ολα και άΠΟ κάθε ΟΠΟψη, πρέπει
α όδηγηθουν 5τι\ν τελευταία βαθμίδα καi άφου ύψώ6ουν προς
τα έπάνω τι\ν όλοκάθαρη λάμψη τiίς ψυχfίς, να 5τρέψουν την
Πp060 ή τους 5' αύτο που .·ορίζει δτα πάντα φως, ΚΟι άψου i
δουν το πρωταp ·ικο άγαθό, εχοντάς το 6αν πρότυπο, να βάζουν
τι\ν πόλι, τους πολίτες καi το έαυτό τους δε κό6μια τάξη κατα
τον ύπόλοιπο χρόνο τfίς ζωfίς τους, άφιερώνονrτ:ας το μεγαλύ
τερο μέρος της 5τι\ φιλο6οψία. ' λλ' οταν ελθn τοϋ καθενος
i\ 6εφά, Θα παίρνη μέρος δτους κόπους της πολιτικfίς ζωiίς, για
το 6υμφέρον της πόλεως. (539)
Πρέπει να μένη κανεiς 060 μπορεί άτάραχος μέδα 6τiς 6U
φορές, χωρiς ν' ά ανακ:τfί, άφου δεν εΙναι φανερο το καλο η
το κακο που βγαίνει άπ' αύτές, οϋτε εχει να κερδί6η τίποτα έ
κεϊνος που παραδίνεται 5τι\ 6τενοχώρια, οϋτε ύnάρχει κάτι μέ60 δτα άνθρώπινα ΠΟυ να εχη ύπερβολικα μεγάλη δΠΟυδωότη
τα. (604)
Είγαι εγας μεγάλος άγώνας, περι66ότερο μεγάλος άπ' 060
φαίνετω, Υα γίνη κανεiς καλός. Γι' αύτο δεν άξίζει να παρα
δυρθiί οϋτε άπο τιμές, οϋτε άπο χρήματα, οϋτε άπο κάποιο άξίω
μα, οϋτε άπο την ποίη6η την Ίδια, 6τι\ν παραμέλη6η τfίς δ11<αιο
δύνnι;: καi των αλλων άρετων. ( 60 )
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'Όλος; ό rόνοι;; που άρχί[ει με τι\ν παιδ1κrι ήλικία καl τε
ε1,ώνει με υ\ γεροντική, ΟΥ 6Uγκριθiί με το 6\JVOλOV του χρό
νου, θα εlναι ύπερβολικα λίγος;. 'Όχ1 λίγος;, άλλα ενα τίποτα.
(60)
01 θεοl πάντοτε ένδ1αφέρονται γ1α τον ανθρωπο, που εΙναι
όλόκαρδα άnοφαω5μένοι;;, ά6κώνrται;; τι\ν άρετή, να γίνη δίκαιοι;;
J οι ομωοc με τον θεό, 6TOV βαθμο που του έπιτρέπουν oi άν
Θρώηινει;; δυνόμε1 ι;;. (613)
'.Η άρετι\ δεν είναι lδ10κτη5ία κανενός;. 'Η μετοχrι που Θα
εχη κα εiι;; έπόνω 5' αύτι\ν Θα εlναι μεγαλύτερη η μικρότερη,
άνόλο '0 με τι\ν έιηfμη6η 11 τι\γ Περ1ψ()όVη6rι ΠΟυ δείχνει άπέ
VΟVΤ! της;. (617)
Ό χεφότερος; τρόπος; Cωiίς; εlνω έκείνος; που Θα κατα5τή6η τι\ ψυχ1\ άδ1κώτερη. Ό καλύτερος; εΙνω έl<!είνος; ποιι Θα δώ6η ωθη6η 6τ11ν ψUΧΙ1 για να γίνη δικωότερη. (61 )
Τ λε1ώνοντας;, ας; 61 1αγραψή6ωμε 6UVOrrτ1Κα ΤΟ\' περίφη
μο μυθο του 'Ηρός;. 'Όπως; είναι γνωατόv, ό Πλάτων άγαπα να
όφηγnται με μύθους; τα ΠlΟ παράδοξα 5ημεία των διαλόγων
του. Ό Ί-Ιρος; Gκοτώθηι ε Gτον πόλεμο καi. εμεινε το Gωμα του
cίταφο 12 ήμέρες;. 'Όταν έπί'ίγαν να το θάψουν, ξαναγύρ15ε 5τι\
CωΛ καl διηγήθηκε 060 εΤδε έκεί που εΙχε πόε1. ΤΙ-Ιταν ενα 6ταu
ροδρόμ1, μεταξu ούρανου καl γfίς;, καi. έκεϊ iίGαν καθι6μέν01 δι
καGτές;, Που ε5τελναν τους; δίκαιους; δεξιό, Προς; τον ούρανό,
τους; αδ1κοuς; άρι6τερά, προς; τα τάρταρα. Καi. 6Uγχρόνως; αλλει;;
ψuχ' ι;; άνέβωναν άπο τΛ γiί καl αλλ�ς; κατέβαιναν άπο τον ού
ρανό. Κάθε ψυ 'η βα5ανι[όταν για τα άδ1κ{ψατα που εΙχε κά
νει και εύδα�μονου6ε γ1α τi.ς; εύεργε6ίες; καl τι\ δ1καιο6ύνη που
εΙχε Ct6Kll6εl 6TOV έπί rε10 βίο. Κάθε ψυχ�'ι έδ1όλεγε τον τρόπο
του μελλοντικου βίου της;, άλλα Oi ΠlΟ Πολλες; δεν έyΥώpι[αν
να διαλέξουν τα 6ωθτό. Τi.ι;; πειpι66ότερει;; φορει;; την έκλο-γι\
κανόνι[αν oi 5uνήθειει;; καi. οί έντυπώGειι;; τnι;; προηγούμενης;
Cωnς;. 'Όταν καθένας; έδιάλεγε τον pελλονrηκο βίο του, παρου61α[όταν 5τ1 ι;; τρείι;; μοίρες;, τiι Λόχε6ΙΊ, ,τι\ν Κλωθώ και την "Α
τροπο, που iί6αν κόρες; τfίι;; ' νάyκηι;;. Καιτόπιν επιΥε άπο το
νερο τnς; Λήθης;, λη6μονου6ε τα προnγούμεΥα και προχωρου6ε
6ε μια νέα γέΥΥΙ\611.
Με ΤΟΥ 1-ιυθο του Ήροι;; τελειώνει 1\ «Πολιrτ:εία».
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Φ·IΛll(lf ΕΤ ΑΙΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΤΣΕΛΛΟΥ
Άπο όμιλία στην Τ1;:κτοvικη
Στοα «ΣΟΛΩΝ » Λευκωσίας

Βp16κόμα6τε 5το
Σ επτέμ 
βρ10 τοϋ 1814. ε εΙ 01 έπα
κρ1βωι;: καθω p1bμ έ η iι ημ ερο 
μ ηνία. 'Έχει δμ ωι;: γί ε 1 πα ρα
δ0κτό, δη τότε, οί τρείι;: πρώτοι
iδ pυδα τ:ι\ Φ1 1 ι\ Έτωρεία.
Τη όρ ό ωδ n, προς; τι\ν όπο ί α
ή εύ W}J06ί1vn τοϋ 'Έθ ους;
θα 6τpέφ ετ
αι δωρκωι;: μ ε πο λ
λrι εύι όβ εια. Κι' εδωκα τον
ά.κόλουθον δρκο:
Στάθη καν ορθ101. ' πόν ο υ
5 ' l!. α τρα π έ ζ ι το π ο θ έ
τη 6 ,Q V ε V α Π 1 V ό 11( 1 Ο Κ 1 ά
πόν ο υ 6 τ ο !Πl ό κ 1 0 l!.να
ξ i φ ο ι;:. Μ ε τ' ά ρι 6 τ ε ρ ο
χέ ρι ικρα τ ο υδ α ν ενα
nο τfίρι γε ματο κ ρα δ i
κ α i τ ο δ ε ξi χέ ρ 1 τ ο το
π ο θ έ τη 6 α ν 6 τη ν κ α ρ
δι ά τους;:

«Όρκι(όμεθα ώ τίμι οι αν
θρωποι, ώι;: αvθρωποι, oi ό
ποϊο 1 δε\ κι Ο1J11εθα άπο καε άλ ο αΊ6θnμα, εiιp. ι\ ά π ο
το προς; τη 'Ελευθερία τfίς
τα αιrπώρου Πα τρίδος; μαι;:,
Ϊνα bU τpέξωμ ε
με τον
Νουν, rμε τι\ν κα ρδία καi με
τ ο 5ωμα μαι;: εiς τη έλ εuθ ε
ρία της, ιιι\ πτΟΟ1J11Ε 01 μ ή
τε πυρ, 11ήτ ε 6ίδnρον, 11ήτε
όπο ωνδήποτ ε βάδα ο ώι;: ά
π ο μ έρους; ούτιν οδδήπο τε, δ
οτιι;: η.θ ελ ε ιολμ ήδ ει α μαι;:
άπο κόψn άπ ο την iερότnτ
α
τοϋ 6κ ο που μας. Oi κ όποι καi
άγωνeςθέλουν λο ίζεδθαι ώς
μ nδε ώς πρ ος; τη άπόφα6ίν :μαι;: 'Ό,τ1 δε n θ ελε V
ε Ι να ι μ υ 6 τι κ ο ν ιι ε τα
ξ υ ή μ ων, το ϋ το έ π' ο ύ-
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δ ε 11 1 Q. π ε ρ 1 π τ ώ 6 ε 1
11 π ο ρ ε ί ν 1 ο 1 ν 0δ
λ ο γ n θ ί'ί ε i ς; λ λ ο ν, ν
έ ]( υ μ φ ώ ο υ δ ν έγ
] ρ10iίΛκ ο ι ν οη ο ί nο ίς;
τ ο υ.
» Όρκ1ζόμεθα δε προ ηάv
τω ) οτι μ ταξυ ήμων και
των τυράννων τiίς; Πατρίδοc
110ς;, το πυρ καi ό 6ίδnρος εΤ
νω τα μό α μέ60 τί'ίc; διαλ
λαγiίς; καi τίποτα αλλο.
»Έκ του έναντίον δε 1 αi
nθελεν άνωρέ6ωμεν τι\ν ίε
ρότnτα των 'ρεων μας;, κι
νούμ νω απο αi6 ροκέρ
αλ
δε1λίαν
δ 16v τινα
λnν όπο�ανδrmοτε αiτίαν, τ ο
ν ο lJ ά μ α ς; ν η α ρ α δ ί
δ ε τ α 1 ε i ς; τ ο α i ώ ν 1 ο ν
ά ν ά 0 ε μ α κ α i ε ί ς; τ nν
τ ω ν ό μ ογ�
κατάρα
ν ω ν 11 α ς;.
»Το αΙμ α μ α ς; ν α , υ
θ iί, ώ ς; , ύ ν ε τ α 1 α ύ τ 1\ Υ
την 6 τ 1γ μην ο ο 1 ν ος;
Ο U Τ Ος; ( εχυ6αν μέρος; του
ο'ίνου έπi του ξίφους;). Το
δε ωμα μας;, μiι άξ1ούμενον
ταφiίς;, να γίνη βορα των θη
ρίων καi των όρνέων. ' μήν»

ε

ο

α

a

ε

n.

n.

α

ο

\

'

t

Τ

• ύ θ IJ ς; CI μ έ 6 ω ς; έ ψ 1 λ ήθ n 6 α ν, :ηπιαν το ύηόλωπο
κραοi καi ύ π έγ ρ α ψ α ν τ ο ν
ο ρ κ ο.
••*

Ί-Ι Ί'δρυ51ς; ιfίς; Φ1\1κfίς; Έτω
ρείας; έ6nμείωνε τι\ν άρχiι του
τέλους; τiίς; έλ ,nν1κiίς; δουλεί
ας; τε66άρων αiώ\'ων.
εν εlχε μείνει καi πρωτύ
τερα το 'Έθνος; με 6ταυρωμέ
να ια χέρ1α. 'lε πολλους; τρό-
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πους δ1εδήλω6ε χον πόθο ·rfi<::
'Ελευθερίας; : Μετανά6τευως;
καl δnμιουργία φ1λελευθέρων
i:6τιων 6το έ ωτερ1κό, κρυφο
6Χολειο 6ΤΙΊV 6Κλαβωμένn πα
τρίδα, 1 λεφτουργ1ι\ 6τα έλε�'τ
Οερα βουνά τηι;;.
Σκλαβωμένες ομως; διαδέ
χονταν, iι μια τι\ν αλλη, oi yc
vεtς των Έλλfινων. Oi αiι7ι
\ ες; πέρναγαν ωρiς; το γλυκο
·όραγμα τfiς; πολυπόθnτnς ω'rγης. Χωρiι_:: ναρχετω το πλή
ρωμα του χρόνου.
''0601 i'φευγαν γ1α τiιν ξενn
τειό, δεν ξέχναγαν βέβωα το
έθVJΚΟ χρέος, άλλα ή 6Κέψn
ιους; αρχl6ε, με τον καφό, να
6τpές:>εω1 ο' ολλους; δρόμους;,
που Λ λογικiι τους; παρου6ία(c
6uν τοι'ις 11όνους; κατάλληλους;
για να ξα αφέpουνε τι\ λευ ιε
ρ1α 6[11 6κλαβωμένη Πατρίδα.
'l6χ:υρί(ο\'ταν, κι έπέμεναν,
τι tίταν άνόγκn να μορφωθη
πρωτα ιο 6Κλαβωμένο 'Έθνος.
'Έπρεπε ν' άποχτr\6n 6υνείδn6η του δ1κωώματός; ιου α γf.
νη έλεύθερο. Το τόνιζαν μ'
έ\ιψα6η, οτι μόνο στα θακαε τiίμα του την πωδεία θα
μπορου6ε ν' άποκτή6η τη λευ
[� ρ1ό ιου. Καi για νι\ λυτρώ
GουΥ το Γένος;, θυGία(αν ολη
ιους; τiι δρα6τιl()Jότητα 6' αύτι\
τnν κατε(τθυν6n. Τύπωναν β1 .
βλία καi ϊδρυα, 6lωλε1α οπου
]1ΠO()OU60V, 6τΟν 6Κλαβωμένο
τόπο :η 6το έξωτερικό.
'Έλεγω- άκόμn, οτι επρεπε
να προπαρα6κευ66ουν το κα
τάλληλο ποληικο κ ϊμα ά άμε60 6τους i6χυρους τfίς; Εύρώ
πrις;. Για να iδου καi να Πl-

ο
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6τέψουν τι\ δε1νι\ κατάGτα6η
τοϋ 6κλαβωμένου λαοϋ :μας;.
α ένδωφερθοϋν για την άπό
δο6n δικαιο6ύνης; καl να κινn
θοϋv, κι αύτοl :με τι\ δύναpή
τους, για να βοnθή6ΟUV ιrιν
όπελευθερωτικι\ προ5nάθε1α.
'Έτ6ι πί5τευαv, πώς; μόνον τό
τε nτανε δυνατο να έλευθερω
θfi n Πατρίδα. εν έπετρέπετο,
τόνι(αν, να κινηθfί μόνος; του
ό ' λληvικος; λαος; εναντίον
της; τούρκικης τυραννίας;. α
iίταν όπογεvοημένο δ1άβημα.
Κοθαρι\ τρέλ α. Κι έ11πόδ1(αν
καi κοταδίκα(αν, ο5ους; είρ ά
(οντο γ1α τον ξε5ηκω110 τοϋ ε
θνους; μόνου του, ωρlς; αλλη,
έξωτερικ1\ βοήθεω.

2 1

τους γέροντας, ν' άκολουθήGω
με τον δρό110 των φώτων».

'λλλα οί τρεΤς ίδρυιαi δεν έ
πηρεά6θηκαv άπο τους «μεγά
λους», τους «δυvατους» καl
τους « οφούς». ΕΤχαν 5υλλά
βε1 τη βαθύτατη όλήθεω, που
άποτελεί τη μόv η όξία τοϋ άν
θρώπου: υο τ 1 ό Ο V θ ρ ω Π Ο ς
είν α ι π λ α 6 μ έ ν ο ς μ έ 5 α
r ο υ έ λ ε ύ θ ε ρ ο ς;. Τα κατά
φεραν δέ, η\ γνώ6η τους αύη\
να τι\ ρ1(ώ6ουν καl 5τι\ν ψυχn
δλων των 'Ελλήνων. 'Έτδι
μπόpε6αν να 6ηκώ5m1v δλους;
τους " λλnνες άπο τη θέ6n του
5κ.\άβου, τοϋ ραγια. Τους άvέ
βα6αv 6το ϋψι6το έκείvο επίπε
δο, εκεί δπου 11 φύ6n εχει το
Και δταν oi πρωτοπόροι τfίς ποθετή6ε1 τον αvθρωπο: Στ ο
ε πίπεδο του έλεύθε
έθνΙΚfiς παλιγγενε6ίας, οί iδρυ
ρ ο υ κ α i δ nμι ο υ ρ γ ι κ ου
ταi της Φιλικfίς Έτοιρείας έ
λ ά 6 μ α τ ο ς;. ' π' τι\ 5τιγμ1\
π
κήρυξαν δη το εθvος θα έλευ
εΙχε 6υντελε6τfi το άπίεκείνη
θερωθfί δταν ξε6nκωθfi το ϊδιο,
ε V ]l Π Ο ρ Ο υθαϋμα.
6τευτο
άποφα616μέvο να πεθάvη για
η V ε ς; V α
6 α V Π 1 α Ο i VE λ
τι\ν έλευθερία του, πpο6Πάθη6 υ ]l β l ώ 6 Ο U V μ ε τ Ο V Κ α
5αν να τους όναχοιτί6ΟUV. TH6QV καi oi τρείς -1 ικόλαος; τ α τ η τ ή. Τον λόγο τον εί
Σκουφας, 'Αθανάωος Τ6ακά χαν πια τα δπλα. Προτοϋ να
δοθfi το 6ύνθn1ια <<Πυρ», oi Φι
λωφ καi 'Εμμανοm\λ ΞάΥθος
, ωρiς περγαμηνές. <<'Εpπορο λικοl ΚΙ\ ήθηκαν για τι\ν έξαϋπαλλήλους», έπειδn αύτο j\. 5φάλ16η άρχnγίας;.
ΕΙχαν, άπο νωρίς, έπι5ημά
ταν το έπάγ ελιp.ά τους;, τους
άποκαλου5ε εiρωνικα ό Καπο νε1 τους; κατάλληλους 5τό
δί5τριας. Καi 6υνέχι(ε την εi χοuς;: υο :μεγάλα, έλληνικά,
ρωνία του: <<Πως :μπορου6ΟV όνόματα, που εδ1ναv δλες τlς;
έγγυή6εις;. Τον έπιφανfί Κερ
αύτοi να 6τοχάζω τω πολιτι
καi ύπουργο των Έξω
κuραίο
κά;». ' λλα Kl ό 6ΟφΟς ά6κα
λος του Γένους, ό "ΑΥθιμος τερ1κωv της; Ρω66ίας;, 'Ιωάννη
Γα(iίς, το εlπε κοφτα 5τον Καποδί6τpια. Kai τον θρυλικο
Σκουφα, δτα με τρόπο του μί 5τρατηγο τοϋ Ρω661ΚΟU 6τpα
λη6ε για την Φιλική: <<Σκου του καi n.ρωα των pω661ΚWV πο
φα, έ6εϊς εl6θε νέοι καi θα κά λέμων κατα τοϋ απολέοvτος,
μετε καλα ν' άφή5ετε έμας τον 'Αλέξανδρο 'Υψηλάντη:
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Στενόιοτο φίλο καl ύπο5πι5η\
ιου Ρώ66ου ύτοκpάτορα ' λεάvδρου τοϋ Β'. Οί οίι ογενεια
J
ρί(ες του Ύψnλάvτn ι ρο
τουGαν άn' τι\ Βυ{αvτ1νJ\ ύ
τοκραιοpίο. ' no το 1200. ΤΗ
ταν άnόγοvος; του Μεγάλου
Κων ιαγτίνου Ύψnλάvτn. Τοϋ
ι':πιλεγόμενου Ξιφαλnvου, ό ό
ποϊος; .ηιον ύλάρ, nς των Κο11 nνωv I αl γαμπρος; τοϋ ύ
τοκράτορα Έμμανουι\λ του Γ'.
Μόνον ό Ξάνθος; npοτιμουGε
το Ύψnλά τη. 'Όλοι oi αλλοι
:ηθελον πεp16Gότ ρο ιοv' Κοπο
δίGτριο. τ Η ταν προτψότερο,
λέγανε, ό 'Αρχnγος; να η πο
ληικες ίκοvότnτες. Τα πράγμα
τα δμως άπόδ 1ξcιν κοi 5τι\ν πε
ρίπτω6n αύτfι, δη ή λογ1κ1\ δεν
ύπnρξε άλάθnτος; όδη ός;.

ε·

ε

Στον Ξάνθο, πάλ1, επε6ε ό
κλnρος; να έξα5φαλί6n τον 'Λρ
, nγό. Ι 1α τι\ν έκπλήρωGn τfίς;
έντολ:ί'ίς; ούτfίς;, εφταGε 5τι\ν
Πετρούπολη Gτlς; 15 τοϋ Γενά
ρη 1820. Τ1\ν αλλn Kl δλας; ή
μέρα 6U\'Ο\Γτή nκε pε τον Κα
ποδίGτρια. Του έγχείρ16ε εΥα
6u6τατu(ο γράμμα του "Ανθι
μου Γα(fί. Ό Gοφος; ά6καλος;
Ιχε τελικώς; πει6θiί, δτι ή Φι
λικiι εΤ ε καλως; έτοψάGει το
ήφαίGτειο τiίς; έπανα6τά6εως;
κι οτι επρεπε να έκραγfi. θύ1ιι(ε, rμε το γρά1ιμα του, 5τοΥ
Καποδί5τρ1α, πολnές; τους; κου
βέντες;. , κείνες; που κάνανε
δταν, 6τα 1813, εlχαν βρεθiί
καi oi δυό τους; 5τι\ Βιέννη. Ό
ΚαποδίGτριας; i\ταν τότε άπλος;
ύnεράριθμος; όκόλουθος; τfίς;
Ρω66ικfiς; Πρε56είας;. Σ τiς; 6U
(nτfι5εις του, άφηνε πάντοτε
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να ξεχύνεται ό καημός; του γ1α
το 51 λαβωμένο εθvος;. Σuνήθι
(ε νu λέn: «Πότε θα φανiί καl
για τΛν 'Ελλάδα ό θραGύβοv
λος; ».
«'Ιδου -του εγραφε ό Γα
(nς;- πόGοι
ραGύβουλοι 6ou
παρουGΙά(οvτω 5fιμερα, δπερ
ΠUΧε6Ο είς; μάτην το 1813 έν
Βιέvν:ι:ι., βλέπων τι\ν τότε οί
κτραν κατά6τα6ιν του εθνοuς;».
Σuγκινfιθηκε πολύ, ό Καπο
δi6τpιας;, στον διάβα6ε το γράμ110 καl κύτταξε με πολλι\ 5uμ
πάθεια τι\ λαϊκτι μορφrι του
Ξάνθου. Ό Ξάνθος; του μίλη6ε
γ1α την Φιλικι\ με πολλiι προ
φύλαξη. Του παρουGία6ε, πει5τικώτατα, Οτt τα πάντα li60V
ετοιμο. Τοϋ τόηδε δμως; .ίδιαι
τέρως; πως; εlναι άνάγκn, εΙναι
άπαραίτnτο, γ1α να 1.-1πορέ6n 11
'Εταιρεία να προχωρή5n 6την
όλοκλήρωGn τοϋ iεροϋ 5κοπου,
VC! τεθfi έπι κεφαλfi.ς; ενα 6Π
μανηκο πρό6ωΠΟ.
Δεν το παραδέχτηκε ό Κο
ποδί6τριας;. «Oi ραγ1άδες; πρέ
πει να περιμένουν να δnμωuρ
γnθfί ή κατά ληλn περί5τα6ΙΗ.
" ψn6ε τι\ν κουβέντα να 6611Gn. ΕΙπε μόνο, 6τον Ξάνθο, οτι
θα τον καλέ6n μια αλλη μέρα.
Ξανα6uναvτή'θnκαν μετα πέν
τε ημέρες; καl κράτη6ε 11 κου
βέντα τους; μέχρι τα με6άνυ
χτα. 'Έδω6ε θάρρος; μάλιGτα
6τον Ξάνθο γα 1-ιιλήGn έλεύθε.
ρα.
Έ11ίλn6ε ό Ξάνθος;, με πει
Gτικο πάθος;. Παρου6ία6ε το
'Έθνος;, δπως; Ϊ\ταν καθ' ολα
ετοψο για την έξέγερ5η: Κα
τα πάντα άνώτερο άπ' τους;
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Τούρκους. Με πλήρη 6Uναί
'6θΜη καl 6υνείδn6n τοϋ άγώ
να που θ' άναλάμβανε. Τοϋ
κάκου 011ως. Ό Καποδί6τp10ς
,δεν τα πί6τεψε. Δεν παραδεχό
τανε δτι οί 'Έλληνες rί6αν i
κανοi να λευτερωθοίίν μόνοι
τους. Κ1 εκοψε τη 6U(ήτη6n,
ιμε την έξης φpά6η: «"Αν oi
άρχηγοi γνωρί(ουν αλλα μέ
-δα, γ1α να Πετύχουν τον 6ΚΟ
Πό τους, ας τα μεταχε�p16τοίίν.
·Εϋχομω να εχουν το θεο βοη
θό». Φαίνετω πως εΙπε τα λό
γ1α αύτα με τέτοω τρόπο, που
,ό Ξάνθος φοβήθηκε καi γ1α rnv
πpο6ωπ1κή του ά6ψάλε10. Κι
έφανέpω6ε την πίκρα του με
την τελευταία έρώτn6n που ε
καμε: <<Μπορω τούλάχι6τοv, να
1 1είνω, χωρiς κίνδυνο, λίγον
κωρο 6την Πετρούπολη;» Ό
Καποδί6τp1ας κατάλαβε τον ύ
π01ν1γμο καi κοκκίνn6ε ως τ'
αύτιά: Άλλα άπάντn6ε 6UV
�τραγματικος 'Έλληνας ευπα
τρίδης: «Και πο1ος θα 6Ος t\Ό
χλή6n; Καθiί6Τε δ6ΟV κωρο
θέλετε. t-.[άλι6τα, ον ά yαηίίτε,
να 6Ος βλέπω κόrιοτε-κάποτε)>.
•
••
Βρέθηκε 5' άπελπ15τικη θέ6n
ό Ξάνθος. Ί-( έντολη που εΙχε
:i\ταν ρητή. Μόνον τον Καποδί6τpια fίθελαν δλοι οί uλλο1 'Έ
φοροι για 'Λρχnγό. 'Έξω άπ'
αύτόν, για κάθε αλλον ύπiίρ·αν ρ1(1κες δ10φωνίες.
Εύτυχως, τι\ν κρί6ψη έκεί
νn 5ηγμ1\ ό Ξάνθος δεν έδεί
λ106ε μπpο6τα 6τη 6Uναίσθnωι
της τρομερiίς εύθύvης. 'Ακο
λούθn6ε την φωνiι της nί5της
του καi ή άποφα515ηκότnτά

2R3

rou τον ωθη6ε tιτο ψyόλο τόλ
μημα. Έnωμί6τηκε τι\v ίr,rο()t
κι\ εύθύvη, v' άrιευθυνθι\ λιιJ
ρiι;; ΠpΟς τοίίτο εyκ()Ι6η, Gτι)V
Άλέξαvδ()ο Ύψnλάvτη Kcιl αν
δεχότανε ,·ο τον διοr>ίοη '_\[J
χnγό.
Ό Ίωόvvης \[όνος, Uιnε\
φος τοϋ Ύψηλάvτn, παρου6ία6ε 6τοv Πρίyκηπα τον ΞcΊvθο.
Τον δέχτηκε μ' έξαιρετικι\ cγ
καρδ1ότητα. Ό Ξάνθος; ομως,
παρα τι\ θερμiι ύποδοχή, δεν
ξανοίχτηκε. Διεξήχθη, μεταξύ
τους, ή άκόλουθη 5υ(ήτηωι:
- 'Απο ποϋ εΤ6θε;
- 'Ano την Πάτμοv ι<αi rίλθα δι' έμπορικας ύποθέ6ειι;.
- Πως περvοϋv οί άδελφοί
μας μι: τους Τούρκους;
- Ή τυραννία των Τούρ
κων, άπήηη5εv ό Ξάvθοc είvω άβά6τακτος πλέον.
- Και πως δε.v προ5παθεί
τε να έλευθερωθiίτε, η τnύλά
χ15τοv να έλαφpώ6εη· τοv· Cu
yόv;
- λfε ποία μέ6α καi με ποί
ους όδηγούς, ύψηλόταη:; 'Ε
κείνοι Που θα Γl)lΠOpOU6αV ψεύ
\ ΟUV καi μας άφήνουv 6ρφα
vοίις. Ό Καποδί6ψιαc; δου..
λεύει τι\ν Ρω66ίαν. Και 6είς
έδώ5ατε το δεξί 5ας xicpι είς
π\ν Ρω66ίαν. Και αλλοι καi αλ
λοι ερχοντω έδω, φεύyουν είς
τiιν Εύρώπnν και καvεiς δεν
φροντί(ε1 δια τους άτυχείς ό
δελφούς του.
- 'Άv έγvώρι(α, εΙπ� τι'ιτε ό
'Υψηλάντης, δη oi άδελφοί μου
εχουv η\γ άvάγκην μου, αν
eτοχά(ωnω δη ήμπορω vά βο
η9ιΊ6ω εiς την εύτυχ�αγ τουι;,
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, jς; ιι'Ίν τιμήν μου, ου όρ1,ί(ο1ιr11: ΕΤμαι l:τοψvι; νά κόμω
J(όθι=: θυ6ίαν κc,ι υ'ιν περιου6ίν 1ιου 1 αi υ\ν ζωίιν μου να
1Ε'υωό6ω».
- οξα5μένον τό ϋv·ομcι τυu
εοϋ, ύψnλόταιε, άνεφώνn6εν
ό Ξόνθοι;;. Δό6ατέ μου το χέρι
6α ι;;, αύΊο εΙνω ιο 6υpβόλαιον
... ό όρραβών ό i ρο ι;; 1ιε υ'ιν
πατρiδα που με ε6τε1λε. 'Όχι,
δ'ν lίλθα είc· υ\ν Πειρούπολn
δι' έμ:�ιορ1κcιι;; ύηοθέ6ειι;;..'Ί-Ιλ
Θα . ..
Και του υ:εμυ6τnρείι0n τον
μεγάλο 6ΚΟΠό...
' ΠΟ έι εϊ καi επεηα, τα πρό
γματα ηfίραν ραγδαία έξέλ1ξι.
'() 'Αλέξανδρος 'Υψnλόvτπι;;
διόβαινε τον ΙΙροϋΘο 5τi ι;; 22
Φεβρουαρίου 1821. Το ντουφε
κiδι ορχ1(ε...
Χωρiι;; η\ν Φ1ληο\ Έταιρεία
nωοι;; ξέρει ,αν ή 'Ελευθερία
0' cίπλωνε, τότε, τα μεγαλοπρε
ηfί φτερό τnι;; πόνω απο η\ν
βα6ανι6μένn Έλλόδα ... ' . λλό,
�ί Φιληα\ 'J:!:τωρεία χρω6τοϋ6ε
τ�\ γέvνη6ί τnι;; οε μια ολλη Έ
·ιαφεία μυ5υκή, τον Έ \ευθε
ροτεκτον16μό.
Ό Έμ1 ιονου1\λ Ξόνθοι;; γρό
φει 5τ' όπομνημονεύματό του:
«Το" χεψωνα του 1 13 εi6ήχθη\' είι;; η\ν έτωρείαν των
έλευθέρων Τεκτόνων ( :Μο6ώ
νωγ)' ων δε iδεων έλευθέρων
J αi )1\ έων ηόντοτε μί6ο<;; κατα
τfίι;; ΊΌί,ριω ηι;; τυρα νίαι;;, 6υ
νέλαβον όμέ6ωι;; η'ι iδέαν, δη
ήδύνατο να έ εργηθfί μία μυ6ιtκι\ έταιρεία κοτο τους; κανό
\'CΙ<;; ϊαύτηι;;, [fίι;; των έλευθέ
ρων Τεκτόνων, βόων εχου6α

19GT

τι\v ί!.vω ιv ολων των έν Έλ
λόδι καi είι;; αλλα μέρη εύρι
. καμένων διαφόρων Καπηό
νων, άρματωλων καi αλλων έ
ηι6ήμων, π66n<;; τάξεως;, όμο
γενων δ1α να ένεργn6ω6ι έν
καφψ η\ν έλευθέρωων τfiι;:.
Πατρίδος:».
Έξnγεί τουτο αρι5τα διατί ό
Ξάνθος άνέλαβε την δλn όργα
νωτικι\ έργα6ία. Λόγψ τfiι;; Τε
κτον1κfίι;; του iδιότηιοι;;. Τα τε
κτον1κα δεδομένα καi φωτα
είχε προ όφθαλ11ων, οταν έ
τοiμα(ε τον Κανον15μο καi την
δλη δ1άρθρω6η τfίι;; Φιλϊκfίς. Ό
καθορ15μο ι;; βαθμών για τουι;:.
μυουμένους, τα Τυπικα των
τελετών των ]JU116εων, ό ορ
κοι;;, oi 1,ΙU6τικες λέξεις;, τα 6UV
θήματα, τα 6ύμβολα, ολα τα.
'lJΠνεύ5τηκε άπο τον Τεκτον16μό. Ό τρόποι;; έκτέλε6ήι;; των
έπί5nι;;. 'Όλα εΤναι τακτοπωn
μέ, Ο με βά6η τα τεκτονικα πρό
τυπα. Γι' αύτο καi δε" μπόρε5αν oi Τουρκω ν' άντιληφθοuν
τίποτα το 6Οφέι;;.
Έξ αλλοu, πρέπει να λογα
ρ105τfi δτι Τέκτο,Τι;; ύπfiρξαν
Ύ
1 αi ό Καποδί5τρ1αι;; καi oi
ψηλόντω. Ό 'Αλέξανδρος εΙχε
μυηθfi το 1810, 5η\ν 6τοα «Πα
λα16τίγη» καi ό 1κόλαος 6τουι;;
«Φίλους τοu βορρα», 5τι\ν Ρω6ία.
Σ τι\ν τεκτον1κι\ iδιότηια του
Ύψηλό, τη βα6ί6τηκε, κuρίωι;;,
ό Ξάνθος:, στον άnοφάω6ε, πά
ρα η\γ έντολι\ των αλλων 'Ε
φόρων τiίς ' ρχfiι;;, ν' άναλάβη
προ6ωπ11 ωι;; τι\ν εύθύνην τfiι;:.
ηρο6φορ6ς τfίι;; άρχηγίαι;; 6το
Πρί κηπα. ΕΙχε βεβοίως ύπ'

ο-
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ψη του τον φλο ερο πατριωτι
υμο του Πρίγκnπος;, βα6ί6τηκε
-ομω<;; καi 5η\ 5υναί6θη6η, έκ
11έρους; του Πρίγκηπος;, του τε
κτονικου του ορκου: Ό Τε
κτονι5μος; διακηpύ66ει 6αφω<;;,
οτι <ι(nτεϊ Πατρίδα έλευθέραν,
nρο6τάηδα του ικαίου, οπως;
-έπιτελέ6n τον προορ15μό του
.έπi της γης».

•••

Προ6ψέρομε, 5του ς; Ίδρυτεc:
ΚΟι ολου<;;, 060U<;; πολέμn6ΟV
κάτω άπο η\v Ίερι\ Σημαία
nς; Φιλικης; Έταιρείας; για τον
" γιό της; 6ΚΟΠό, ολον τον λι
�ανωτο των εύχαρl6τιων 110ι;;
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καi τα πολυτιμότερα μϋρα της;
έθνικnς; μας; εύγνωμο6ύνης.
[ε τiς; ά6τραπε ς; της; πί6τnς;
τους; φωτί6τnκε ό 5κοτε1νια6μέ
νος; άπ' τι\ 5κλαβια όρί(οντας;
τοϋ 'Έθνους; μας; και με τη
φλόγα των θυ5ιων τους; -γρά
φτηκε 610 έθνικό μας; 6τερέω
μα, ή χpυ6ο6τέφανη όξα, το
λαμπρότατο με-γαλεϊο, ϊι άπα6τράπτου6α αi'γλη της; έπανά61Ο6n<;; του 1821 και παραμένει,
εκτοτε, ά6τραφτερο μετέωρο,
-για να φωτί(η τον Κό6μο και
να προβάλλη τι\ -γλυκειά μας;
J\!άva Έλλάδα, ' θάγατη, iώ
νια.
Κ. Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ

2 G

196τ

ΤΕΙ(ΤΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
,

και
Έλληνο - Χριστιανικός Πολιτισμός

ΓΕΡΑΣ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
Ό Τεκτο\ 1611υς εί\ 01 ΠΟ\·όρ
χωος ην upατll<oς θε6μός. ε61ιυς φ1λο6οφ1κός, :nθ1κος καi
κο1Υων1κύς. 'Έχει iδ1όpορφον
6ύ6τn11α :nθ1κfiς KOl φ1λΟ6Οψl
κfiς διδα6καλίας, ή δε κυρία
πpο6nάθε1α της τε1 τονικfίς φ1λο6οφίας τείνε� εiς τήν, δια
τfiς 6υμβολ1κfiς καi άλληγορ1ψυχικήν,
κfiς δ1δα6καλίας,
ην υμαηκ1\ν καi :nθικην έξύ
ψω6ιν των μελων των τε1 το
\ lKWV .<..lOWV, ίίι6τε α δυνηθω61\f οί 11ύ6τ01 να 1 ατα6τουν
ξ1οι φορείς του έν τψ άνθρω
n ίγψ οντι έν6αρκωθέντος ε
ου - Λό ου καi να γνωρί6ω61
η\ έν τi5- φύ5ε1 άλήθειαν.
Γ\ ώ6α5θε ιι\ν 'Αλήθειαν καi 11
ά ήθεια έλευθερώ6ει ύ11δς, κα
τα 'Ιωόννnν, :η 11 άλήθεια 6ώ
ζει, κατα Πυθαγόραν.
Ό Τεκτον15pός, ώς παγκό
δpιος θε6μός, εiGδέ ·ετω εiς
τους κόλπους αύτοϋ πά τα έκ
δηλουντα έπ1θ U]Jίαν προς τοϋ
το, άρκεϊ ό αiτούμενος εi6δο
χ1\ν να εΙνω, άnοδεδειγμέ
νως, ένάρετος, νο11φ6φρων καi

α

χpη6τοήθnς, άηη \λογpένος πα
θών, προλήψεων καi δε16lδ01μον1ων, δηλαδή, πραγpαηκως
έλει'1θερος ανθρωηος. Το κύρι
ον γνώρl6μα της τεκτονικiίς
nθ1κfiς εlνω 11 άνεξ1θρη5κεία
καi ό άπόλυτος GεβαGμος τfίς
έλευθερίας τfίς 6Κέψεως καi
τfiς 6υνειδή6εως. Ί-Ι δ1δα6κα
λία του άποβλέπει είς η\ν
πνευ.1,1ατll<1\ν καi τiΊν ψυχικι\ν
έξύψω61V των μελων των Στο
ων καi εiς τήν, δια τfiς κατα
6υνείδη61ν έρεύγnς, ένατέν151ν
τfίς άληθείας καi η\ν όρθJ\ν
6ύλληψιν τfiς λεηου ργίας τω,τ
νόpων τfiς ψύ6εως.
Σπουδάζων έαυτόν, μελε
τών τους θείους νόμους τού
τους και διάγων έν ταπεινο
φρο6ύν�, θα δυνηθ�, 6UVεΠως.
ό πραγpατll<ος μύ6της να ά
γαπή61:ι το Σύμπαν και να γνωο
ρί6Ι.\ τι\ν μίαν καi μόνην άλή
θειαν, iίτις όδηγεϊ προς το
φως...
Έν ταiι;: τεκτοηκαiς Σ τοαϊς,
oi τέκτονες έruδ1ώκουν, πρω
τί6τως, να καθι6τοϋν έαυτους.
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καλυτέρους; έαυτων, n15τεύον
τες;, κατα 6uνείδη6ιν, είι;; τον
θεον καl είς τι\ν άθανα6ίαν
της; ψuχης;, διάγοντες 6uμφώ
νως; προς τους νόμους της φύ6εως; και 6τηρ1ζόμενο1, κυρί
ως, εiι; τον ύπέρτατον \ 6μον
της; καθολικiίς cιγάπης;.
Τι\γ άγάπην διεκήρυξε, προ
2.000 τιερίπου έτων, ό Ο\ ωθεν
Πεμψθειι;; Ηνευ11ατικος; καθοδη
γητι'ις της άπολε6ά6ης; τον \ό
γον καi έν ψυχικϊ:ί καl ήΟικϊ:ί
καταπτώ6ει τελού6nς, ετι, άν
θpωπό ιητοc:, ώς lJέ60\' ψUΧΙΚnί�
καl ΠΥευματιι nς ά,·cιιά6εωι;
και \υτpωμοϋ, διcι τiίς άθcι,ό
του pή6εως; «Ά γαπαη· ά\λή
λουί;>>. Εiι; τήν, δια τnc: άγάπnς,
κόθαρων καi 6ωτnι>ίαν παpώ
τρυνε, μετέπειτα, ό 'Από6τολος
των 'Εθνών διακηρύττων: <<':F.:
av Π16Ί1Υ εχnτε, όγάπnν δε 111\
εχητε, 11 πί6ης ύμων 11ηδέν
6ΊΙ».

c-

'Η άγάπn, ύφ' δ\ας αύ
τiίς τος έκδηλώ6εις, ψu. 1κάς, πν υμαηκας, καi nθι
κάς, άποτελεϊ, ώι;; 5uν16ταμέ\ η
ΠQ6WV των όρετων τοϋ cινθρώ
που, τον άκρογω,ιαϊον .\ίθον
της τεκτον1κiiς ίδεολογίας. ια
της άγάπnς; καl τiίς; γ\'ώ6εως;
θα δuνnθ� ό όληθι\ς; μύ6της; \ Ο
κuριαρ, ή6ζl, δια τοϋ ά, ωτέρου
πνευματικοϋ έαuτοϋ, έπl τοϋ
κατωτέρου αύτοϋ είναι· θcι δυ
νηθ�, οϋτω, το πνεϋμα να κα
τα6τ� κuρίαρχον της; ϋλnς;. θα
δuνηθ� ό μύ5τnς; των έαuτοϋ
αρ. ε1ν παθών. α αποκτή6Ι). το
μεγαλείον του άνθρώπου του
εχοντος; έπίγνω61ν του μέτρου,
του δ1καίου, του 5εβα5μου έαυ-

287

του καl του 6εβα6μου των αλ
λων πρωτί6τωι;.
Ή έλευΟέρα τεκτο,ικι\ [χει
διαιιοpψώ6ει, έηl τn βά6ιι τε
κτον1κων 5υμβόλων καl άλλn
γοpιων, ώς; καi cινωτέpω έλέχθn
6τnριζομένων καl έπl των nθι
κων καl φιλο6οψ1κων όρχων
των cιρχαίων l1U6τnp1ω\', ιδίαν
κο6μοθεωρίαν, δηλαδή, θεωρί
ιιν πεpl ψύ6εωι;; καl
τω,, Η.
τις άποτε\εϊ το θηιέλιον του
{S\ου Η'κιονικου φι.\ο6οψικου
6υ6τή11ατος;.
·ο Τεκτο\ ι6μοι; ηρε5βεύε1
ιι\ν παγκό6μιον 6λλη\ε\χύην
καl άδελφότηιc:, πpε6βεύει οτι
δλοι οί c.ί,·θρωnοι, ώς; τέκ,α του
ίδίου θείου πατρός, ϊχου6l τα
αύτα δικαιώματα, άλ.\α καl τα
αύτα καθήκοντα καl ύποχρεώ
C)εις; καl δη, έν ούδε111ζί περ1πτώ6ε1, το άτcη.ιικον 6υμφέpον
rφέπει ,α τίθεται cι,τψέτωnον
ι,.al ύπεpόΥω του γε,1κου 5υμ
φέροντος;. Πpε6βεύει, δηλαδή,
δτι, διcι τnς όγάπηc: καl τnς; δι
ΚCΙΙΟ6ύ\ ης; δύναται f::ΚΟ6τΟς; VQ
κcιταπνίΥΙ). έν έcιuτψ παν 6UΥ
cιί6θημα έγωι6μοϋ, όλcιζο,είας;
κcιl μι\ εύγενοϋς φιλοδοξίας;
κcιi πά6nς ματαιοδοξίας.
Ό ανθρωπος; δέο" \"α πράττn,
άνα ΠΟ6α\' 6ιtγμήν, ΠΟ\' δ,τι
\'ΟlΙΙζει δίκαιον, κατα 6U\'εΙδn61V.
θα όντείποu,·, Ϊ6ως, πο.\.\οl
οτι 11 ζωι\ εΙνω άγω\' και πά
λη δ�ηνεκn ς; ΠpΟς δωβΙW6ΙV
Και έπηφάτn61V KCl1 ΟΊΙ έν τ�
Φύ6ει ύπάρχοuν άνι6ότnς καi
άντιθέ6εις;. ' \λλά, Λ φu51κn ά
νι6ότnς καi αi άνηθέ,5ε1ς;, αί έν
τ� λlεταφυ51κϊ:ί άναφερόμεγω,

ο,
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ώς κοl οί γνω τόωτοι όντιθέ6ε1ς των Πυθαγορείων κal αλ
λω, Έλλι'ινων φ1λο6όψων δη111ουργουν i:ν ι� Φύ6ε1 i6ορρο
οιίον κο1 ό()J_JΟνίον. Κατα ίΟV
'Πr6κλεJ (Ο\', n6ντα τα CV τψ
κό611Ψ 6Upβοίνου6ι κατ' cνον
υόιη ιυ, {νοίίντω δ τα εvαν
τω εiς 11ίa, όρpονίον. «Πάντα
Ίε ϊίγ, ευθω καθ' είμορ11ένην
1,al δια ιfίς ένα τ1οτροniίς ήρ11ό θο I ιο ονια· γίγ\'ε6θοί τε
π6γτα 1 οτ' ένονηότηια».
Το (1\ θρώr\l\ Ο\' Ο\ έ11φορεί
τω ύηο cινωτέρω\' ψυ ικων κal
ηνευ11ατι1 W\' δυν611εων κοl ε1νω JΙεrφοη 16!1CVO\' 1ιε το θεί
ον δωρογ κal τfίς δωνοητιι ί'iς
'ργο5iος. Βοηθούμι,νος κal κα
Θοδηγούυενος, 6U\"εΠως, ό 0\'
θρωτιος, δια ιfίc U\'ε1Μι6εώς
-ιου, ύηο του \ όμου τfίς ) αθο11 fίς όγ6η ης, δύ\'οτω καl ό
φεiλ J , ο I οιο ιfι51:ι τι\ν πάλην
ιfίc· (ωfίc: κοl κο1νων11 ως δι
κοίογ J 01 161'\V, ύηο τι\ν εύρυ
τέρον τfίς λ, εως εννοιcιν, δηαδfι, της δικαίας 1ωτa, ομnς
των ψU6ΙΚW\" ογοθων κοl της
iκο\'οηο1fι5εως
λελο 1υ11ένη
των άγοϊΚW\' έκό6τοu, ά\'ολό•ως, δηλοδ{ι, τfίς nορο ωγ1κfίς
εi6ψοροc: του είς το πορογωγ1κον ερ\'Ο\' TOU KOlVW\'lKOϋ 6U
νόλοu.
" λλως ιε, ό ονθρωηος, ώς
ον λογJJ Ο\ κοl ΚΟΙ\ ων1κό\', 6U
νεχως t(ελι66όμr,·ο 1ωl προ
αγό1ιενο,·, δέο\' \'Ο δημιοuργ�,
ώς έκ τfίς ψύ6εώς ιου 1 οl του
'-nl ιfίς Γfίc προορ1511ου του,
β.ίον οiκοϊ , ε1οκο\' κοl κοινω
ν11 όν, ό51η,ιέροι τελrιόιερο ,
βο6J(ό11 νον έni τfίς έ()γο ίος

Ίου, τφωτί6τως, -ιfίς θείας ταύ
ιης δωρεδς, καl tπl τfίς άγάπης
ιου οίκογεvειακου καi του κοι
\ ωνικου του πεr1βάλλοντος καl
να OlllJlOU()Y�, το1οuτοτρόπως,
καl 1 οινωνικι\ν i6Ο()()ΟΠίαν καi
ό()] ιονίαν.
Βεβαίως, δf·ν έννοουμεν, έν
ταυθα , τι\ν όπόλυτον 15ορροπί
cιν, άλλο τι\ν έκά6τοτε έναρμό
ν161ν των άντιθέτων 5uμφερόν
ιων, δ10 τί'ίς όμοιβοίuς ύποχω
()Ι16εως κα) τί'ίc: ύποpονfίς.
10 -ιnς όrετfίς τούτης δύ
\'οτa ι ό ανΟrωηοc:
άναμέ,·�:ι,
11ετο ψu ραψίας, ΠΟ\' οτι, ώς
έι της φύ6εώς του, δcν δύνα
ται \'Ο προβλέψ�:ι.
Οί τρεϊς iιθικοl νόμω της
τεκτον1«fίς φ1λο6οψίος κοi του
Έλληνοχ()ι6τια, ικου
πολιτι6pου, εΤνω 11 άδελφότnς, ή i6ότηc: δ1καιωμ<'ηwν καi ύποχρε
ώ6εων 1 ai JΊ έλrυθερία, έφ' δ60\', βεβαίως, αϋτη δεν θίγει
ΗΟ6ως τα oρJG τfίς έλεuθερίας
τω,· αλλων. Koi οί τρεϊς ουτοι
γόμοι όnορρέου\' έκ του φu51κου νό11ου της καθολικί'ίς άγά
πης ) al άδελφότητος;, όφ' ου
nάντεc οι α,·Θρωπ 1 6UVJ6TOV
τ01 έκ τfίς; ούτfίς; ού5ίας, προ
έρχονται rκ της αύτίίς; ηηγfίς,
δ1ατrέχουν τους iδίους βα
θμοι'.ις ψυχ1κnς; καi πνευματι
κfίς άνελίξεως KOJ. εΧΟU\ να
rι Π nρJ�60U\' ΤΟ\' αύτο\' προο
f)16110\' έπi τfίc Γfίς;.

\'α

'Η πνευματικ�\ άγ-Θρωπίνη
pορφι\ όποτ λεϊ τ1\γ κορωνίδα
τfίς; έπl τfίς; Γfίς έμψύ 'ου καi
μορφ1κfίς; δημ1ουρ 'Ιας;. Φέρε� ό
ο,,θρωπος έΥ έcιυτψ τι\γ θεία
ού6ίαν, i'ίτις, ώς; ύπερτάτη ζω-
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()ΠΟιος: δύ\'L.Ι_JΙς, έψ' 060V εκα6τος: ήμων δεν κωφεύει εiς: τι\ν
φωνι\ν της: ήθικfίς: του 6υνειδή6εωc;, προάγει τον ανθρωπον
ψυχικώς:, πνευματικώς: καl ή
θικως:, δια του 6Uνειδέναι κcιi
.ένεργεϊν, κατα τοι'ιc; θείους κcιi
άναλλοιώτους νόμους τfίς Φύ6εως.
'Έχων ύπ' οψει τον παντέ
λειον άνθρώπινον όργανι6μον
ό Σωκpάτης και ύπο6τηρίζων
δη τα πάντα γίνονται έν αύτψ
τελεολογικως καi με άπόλυτον
6ΚΟΠψότητα, εθετεν, ώς ελεγε,
τος βά6εις της τελεολογικfίς:
άποδείξεως: τfίς: ύπάρξεως: του
θεου, ώ6εi προέβλεπεν.
Τα τεκτονικα μυ6ιήpιcι δι
δά6κουν είς: τους: l Ι ύ6τcις, Π()ω
τί6τως:, τn.ν Y\'W61V cιίιιων τω\
iδίων. ' νοίγου6ιν, οϋτω, ιι\ν
όδον προς: τι\ν ύπεrιάτη, Γ, ω
όιν, δια των 6υμβόλων ούτω\'
καi της έ6ωτερικfίc; τούτων
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6ημα6ίαι;: καi ένγοίας:. ια τίίι;:
αύτογνω6ίας;, ό 11ύ5της; eα δu
νηθϊ:\. να φθά6Q. είι;: τι\ν θεογνω6ίαν.
Ό Τεκτον16μοι;: 6τηρίζει, ιί�6cιύτως:, τι\ν διδα6καλίαν αύτου
και είς ιας: 6Οψας: δοξα6ίας:
των άρχαίων Έλλήνων φιλο
οόφων. Έκ τούτου άποδεικνύε
ται ή 6 rενωτάτη 6Χέ6ις: μεταξυ
τίίς: τεκτονικfiς: καl της: άρχαί
ας: έλληνικfiς: φιλο6οψί:ω;:. Στη
ρίζει ταύτην, εiι;: το ελφικον
άπόφθεγμα: <<Γνώθι 6αυτόν».
Είι;: το «εν οΙδα, δη ούδεν οί
δα» του Σ ωκράτοuι;:. Εiς: το
<<λ[nδεν αγαν» του άρχαίου
'Έλληνος: φιλο6όψου καl εiς: το
Πλατωνικον «το άδικείν κά
κιο, ιου άδικεί6θαι».
«J Ιcιyχάλεπον και ού του
ΠCΙ\1Ος» άποκαλεϊ ό Π\άτων το
<<Γ, ωθι οαυτόν». Και ό οοφοι;:
Χείλων, rρωτnθείς ποτε τί χα
λεπώτατον, άπή,·τηοεν, άδιοτά
κτωc;, «Το Γνώθι οαυτόν».
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Νόμος
-rου

ΚΑΡΜΑ
οπως τόν έρμηνεύει

ή

'Έλενα -

Πετρό6vα
Μπλα6άτσκu
με έκλαϊκευτικες

,

,

ερωταποκpισεις
στό βιβλίο της

το

ΚλΕΙΔΙ

ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ

'L ρ ω τ. :ιια;

Ίι ι·ιγαι το

]\α_ -

'.\ , ιι. , τ . - 1 ι•ιι.ι μrΙJcι στ-1
� υ πα, ό «'Τ-τr οτu.το; '\ ό ιο�'>, η.
-τ�ιγη 11 άρχ1, ιιΙο, τι.J1 J ι )\
ιιιη: -τού ίο-τu.0101•1< σ' όιόι ,,,_,η
τη crυση. J αοιιιι ει, ιι, ό ιι ,.α, urι
r1 o; ,·οιιο;, -του -τοοσιιοιιύ�cι το ά
-τ• τi· ΗΙ ια στη, ωτιιι, στό q,ισ:ι(),
, n· ,ι. ιu ιαι ,\ ι ματι ιο ,ι,διο τοι•
l Ηι.
\�γ ίπαοχ, ι αιτιcι
ά.-τ' τi1,
,, , μ<νιι.) η ί.): τη, -τιο ιι• ιρη, ιΊ-τ'
τ·;, (f''<.τοοrιyη τω, ιοσιιι,1, :ι· χοι
r ·, ά-τJij ιι,ηση
τοϋ yιριοϋ ιιχ:.
, ι ιιr1η γ ,10.; τό ά-τοτέ.1<,:::Ίlί,ί,
,; l\ι' ι-τ,ιδη τό ιιιοιο -ταιι•. �,
το Ο'ιο,ο, το Καρμα ,[1αι ό άο:,ιι.-·
το; ι' ίιγΥ()στο; 1όιιο;, -του -τ !.! (;·
ιι ι
σ α ρ ιι ο ζ � ι
σ ο r;,
α,
, ο η ιι ο σ υ I η
ια ι
δ ι ι ο. ο σ υ , η
ΥαΟ,. ά-τοτιi σιια <:Jn1,
αιτια τοι•, ε-τ στρΗrο1-rα� τη,· :1' �
Yfl\O\ ϊΟυ Τη {)ηιιι.οι ιργησr. "\·\ γι'
ό ιδιο; ό ,όιιο� c[1αι ά ,ωστο;, 11·
ι -τιδραση τοι γιΗται άΙΤ·,Ι ητ r η -,ο
λ '. γα0αρα.
Έ ρ ω τ.

- Τοτι

-τροι .ιται
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"/ι() τΟ <<α:τuι ιιτο>,, .. τό (<ι'ίγ\,•J JTO > ιtJl
δ�\' χρησιuιuει και πο)ύ στη\ ι :;1\
)Τ 1 ση τιϊιν :τροδληuιί.τι,,1· τη; (r,,ii�.
'Α π ά ν τ. : - Τiι rί.ηι,)tτο
nυμ(ίrιίνΗ. "Αν και δiν γ1·ωc,,:,1•ιι
τί εlναι τό Κάρμα «ιι.ύτ,·, καθ' :ιιι ·
'
,
'
'
�
•<.το;., στη\' 01�nια του, γ\(ι){!Lι..ΟLΗ ΙΙI;( J:;
πωc i νεργεί, ;.ιuί u:τι,ροίΊιιε νιΊ. ι ι (ιιι·
(ΙιιΤ(•,ιιι κι,ί να :ηριγρrιψι,ψι ιιι ιι·
κ,:ίtίεω τόν τοο'ίο τη: ΟQίί.ση: τ<>ι·.
'Λγ,οοί•uε uό,ο τή1· «;τρι:ηη 1,ίτί,,
του, ίi:tω; ιί.κσιf>ιί1: ,ιι' ή σί,γχ,yοΙη
παγ,ύσιιιιι ιr ι ι οσοιrία hη) ι:η ιι : ··1:
ή «:τρώτη αί τίω, κάθι ;τψ'ιγuιιτο: 1 ί-'
.
,οι :<Ιiγ,<,:nτη,)>.
, , ,,
.
- Κιιι τι fXfΙ 1,1
]� Ω ω τ.
μι�; ;τij- 11, Θιοσι:ιrία, σχε:ι,ιι' uic. ιιια
κα;τοιιι λυση γιιι τι: ;τιο ;τριι,τι 11:
α,·u.γκε: τη: ιί.1·θρι,1;τi,τητα:; ] Ι ί1:
ι"Ε.ηγιί τί: ψ1f>ε!!έ: τιιίω:τι,1ρίf: ιιιί
τό, σκληρό κατrι\ίιγ;,rωιιiι :τοί, 11•·
σ ιι.!_)χοί•1ι στί; ί.ιγοιιιη: «ιατι:1,ι·
ρε:: τιi.'ξει :;;>;
'Α ;τ ά \' τ. : - Σί,uιrι,1111 ιιi 111
διδιισ;,αiί α ιια:, οί.α αύηΊ. τι'ι ω·μ·
λα κοινωνικά κακά - δ ι ϊικ!_)ιnη 1,1ςεων στή1• ΚΟιΗι\'ίιι, και φύλων ,\tt:
ύπο,θέσει: τη: tωη:, ι'Ι1ιση ,ατιι10·
ιιi1 στΔ Υ,ι1 rιί.λιιιο κιιί τiJν �ργασία
uί.α αύτίι όφείι Ο\'ΤίΙ ι , σ' ο,τι λιι;ιι,1\ ,κά ύ.λi ά ά). ηθι , <'ι, όνοιιάt.οιιε Κ,ί,..J·
μυ.
Έ ρ ιυ τ. : - ):αί, ι ιιΊ. Μν 'ιι·
στεί1ω, ολα ιιύτι'ι. τά Υ!ίΙΙ.ά ;τού ιωι (•
ζιι νι ι' ;τέιrτοι•γ :τιί.1ι,) σ1ί: ιιu.tι: ί ι,)·
!!ί: bιιί.κριση, Η'ι. ιίω ι τυ σί•γχ_>ο·
10 ατυμι-ιο ,αι,uα, ;του α:;ι ..ιι ο "Ιθε α1 θρι,,;το;.
'.\ ;τ ά '\ τ. : - 'Όχι. Δέ, ίl'fιι
ενκολο ,ά προσbιορίση κα1εί: τί;
σι1\�;ηι1::; αί•τϊδν τ(7)\' zfιzr7}\ ιι' rι.._)
κιτιΊ ι'ι,!_)ίf>ιια, γιά γ' ά:τ 1δfί.Ξ,η, 11·
τι τό είbικό ;τεριοι'ιΗον κι' οί ε;Ι\ •
κέ: σ\'\'� rικε:, ,,ιιέσα στί: ό οϊ�: (' σί·
_π
,
σκιται ενα:; α11θρωπο.:;, οιrειλο,τιιι
σέ καρuικό χρέο;, πού ή ίbια rιύτi1
άτομικότητα :τροετοίιιασε σ/, προη
γούuε, η �ωή. "Λ: ιιi1 λησuο1οί•ιιι τί1
γεγο\'ός, πώ: κάθε ατοιιο ί1;τό·,ει�
ται στό γενικό ,όιιο, ποί, διέ;τει τό
σί•νο;ο στό ό;τοίο ά1'1iκει. 'Έτσι .pθ<'ι·
νομε σέ μια εύρύτερη άντίληψη τοϋ
Καριιικοϋ Ν ό,μου. ΔεΥ ολέ;τετε ότι
'
τό αθροισμα τοϋ άτομ ι Χοϋ κάριια γί)

'

'

'
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\( τω ετσι τi, ,ά !_) UU τοϋ εθνους, fΤτ(}
ύ;τοίο rί., Ι!ΚΟι>Η τ' /ί.τοιω κι' OTl μ'
;ιιιταλήγομε στό
α-ίιτό τογ τ!_)ο:το
;ταyκuσuιο κάρμα σάν συ,ολικiι lΙ
Ο ψ)ισιιιι ϋιι,,ν τιί11 έθ,ικιίΗ; Τά 'ΙU
κίι γιι'ι. τίι Δ:τοίιι μοϋ ιιι)ήσατε, 1-�ν
ιί'ΙΙΙ ΥΟ)'Ι' σ' [ω rί.τοuο η σ' ε\α ί:011:,
ι-ί,ιιι ίί γ ο :-ιoiU :τιιγΥύσιιια. Κι' ι\:τ"
ιιυτφ τiι, ιί1r_ιί1ηοη ι'Ιτιοψη τij: ,ίν
Οοι:1'ιι1η: ιί.1ίηίιξι'1ρτηι1η:, ό ,ύιω�
τοί• Κι'ι r_ι ιιι, (, ι, ίnιfl τη 1οιιιιιη ιαι
hίιωη �'1 ιιr_ιuογi\ τοι•.
'Ε Q ι:J τ. : - :\11 1 ,<•>: 'ί(.)ε:trι
ιοι.ϊο\ ,<Ί n1•u:τt-σr'ι,ι,,ut-, ύτι () γι)
ιιο: τοί, Κιί.ριιο δέ1 ιί111ι rί .1ιιγ·ιrι
στ1/ο ιίτοιιι,ι',::; \οιιο:;
'\ , ιί. 1 τ. : - '.\ισ 1Ίιϊ1:, rιί'ιτi,
{ 11οι,1. Χι,,Qι: ιιιιι τοσο ,ίιιΤFιιι ,rιί
'/H1ri1 γQιιιιuη Ι\,,,.ί.ση:, διl' θά i\τιι·
1 b1•1ατο1 το Κιί.οuιι 1' ιί.1α:trΗ1σιω
ιιο ':: η τi1, ίσο!_)Q ο'ιί�Ίη: δί,ω uη; στΊ1
�t•ιη ,αί ΤΥΙΙ ί(_)ΟΟ>δο τοί• ;ιι\σιωι•.
Είωι ιιιιΊ. ί1Ι 11 θιιιι ;τοι, 'ίαψιΜyιJ\ τιιι
οί θfύσο 1rοι, iiτι ή άι.ί.η) ι.Ξ,ι'•ί,>ΊΙ,"•)
i,ι ι•11· τιί11 ύ.1 Οψ:ιτιων f[Ιfιι ή αίτίrι,
τοί• ίί,τι ιi1 οιιιί.::fτιιι '.\ , τ α ;τ ο
Σ' αίηι'1
Κ rι ρ u α.
δ ο τ ι , υ
τi, Υύιιο ,!_)? ,ιι ,' ιί. ω::ητήσι,ιιιε τiι
ί ί•ση τοϋ ιιfγιί.ί οι• ;τr_ιο(ιι 11uητο: τοίi
{,ιιαbι,οϊ, :τό,Ωυ ,αί τοίt τοuπΩι' ) ίι
τρ(,)ση:; ιί.:ι' αίηο,. tΤϊϊ.ιρχ;ι, f� lΙι
ίοι•, rιί.ποιο:; ιί.'ιι1,ρt'ίfο: 1ύιιο:, συu
q:ι,11α ιιέ τίJ\ ύ'ιοίο, ,111f·� ϋ.1θρι,,.rο:
ι')fγ (1.\1.'ψ(:)\�Τ<ιι ϊά\(ι) ci.π' τί: ϊι.}Ο
(1(•1:rικ�; του ?ιτiιtιf:;, χωρί:; '\ϊι ί,1,1ιυση iπίση:, FσΗΙ καί ) ίγο, 11Ί1 ύ
ιιαδα όί.όι)ηση στήγ ό'ιοίιι ά,frι.,ι.
ΚιιτιΊ. τιη
' ίhιο τ!_)ο:tο κωεί: δiν ,'ι
ιιαοταί1ει ιιιJΙο:;. ουΤ'ι ύ;τοqFρ�ι τ;;
σι,;tπειε::: τiΊ: ι'ιιιη ρτία: τοι• ιιύ11�.
Στiιν :τραγιιιιτι,υτητα δέ, ύ:τάοy, ι
αί•τό ;τού ) έγFτιιι: «χι,1ρισιιό:::». 'Η
;τ)ησιfστερη 'ιροαtyγιση :τριΊ: ιιύτή
τi11 iγι,)iι1τικ11 ;ιιιτιί.στιιση, πού i;τι
τΩέ:tου1 οί ,ι\ιιοι τii: ':ι,1η:, f>ρίσκε
τ� ι στήν ;τρό,θιση, στι\ έλαηΊριο.
'Ε ρ ιυ τ. :- Δέ1· ί,.,άοχει κωεί,
τρο;το; σι•1άθοοιnη;, σι1γκέ1τρι,1ση;
αύτού τοϋ iθνικοϋ Κι'1ρuα η Κάρμα
ιί. nωτοδοτι-ιοϋ σα1 ,ύ. ;τοϋιιε, πού νά.
ύδηγi1ση στi1 qι•σι,i1 ·ιu.ί ,όuιιιη Ε'Ι
:τλήοωσ11 του, yωρl, τή1 ϋ:ταρξη τό
σου ιιακρόχρο, ου ;τό,οι•;
'Α :τ ά ν τ. : - Εί1αι γεηκός
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κωί11ας, μ�σα σί: κάποια uuισ πού
καΟοcιίtΗ 11 �ποχi1 στi1ν όποία Gρι
σκόιιαση, ίίτι b?,· ιΙναι δ11ν(ιJτόν νιΊ
Ιίιάσ.t,,μΕ 11 ,ύ. �πιυραιδύνωμι τήν
ίκπ111cιωση τοϋ I αcιuικοϋ 1όιιο1•.
l\lπΟ(.)ί<) '\α σίiς (ηυοιι:)σ[!), uτι μιι'ι τf·
τοια δυνατότητα πcιος μιι'ι. ιlπ' αύτί::
τί; καη1•θίηιηι: δ?,· fχιι ποτί:
ιιιύάσετε
τι:.�σα 0ΕωQη0η �ιιrικηi.
ι {�γηση μιας crάσης
τ1Ίν άκι\λο11 Οη ι'q
iΟ,ιΥοϋ πονου κι' iίστερα σ-ι.Fφθιίτε.
U.\' ιι' uλη τi1ν ιί.,αγνώριση της lπί
δψιση: τοίi ά.ντωτοbοτικοί• Κάρμα,
<ΤχΗικοϋ κι' άτοιιικοίi, Ού. -1\τα η δυ
Ηπό,· νύ. γί,η ιιιι'ι. ιιεταGολή σ' αύτίι.
τίι. κω(ά, μ? κάποιο ριtικό τρόπο,
lίν ιιποcιοϊ•σΕ νά δοΟη κά:τοιά γινικi�
iηιαοί•ιr ιιτη. 'Ε'κιί,ο ποί, Οά ιτα: Ι)ιrι·
(,άσω τι:>ριι, όcrfίλΕΤαι στην πiννα
�νi)ς tΟηκοίi σι,ηi1ρα, πού, fχο\Τα;
{1:τf(.)\'1,i1σΕι ό ί.διος τόν 'Εα11τό του
κι' iί,τιι: �λFί,Οιρος νίι. διαλiξη, ά
ποq-άιτισΕ ,ύ. ιιιί,η ιττ11,· ύπηρFσίιι
τηc ιi,·θρωπότητα; Υαi ,ίι ση;,ιlισ·1
στού :: <�\ιιοι1 :; τοι 1 , ϋι1α οί ιΟιιοι uιά::
1 ,,,αίκα: θύ. ιι:τοροί,σιι Ι'Ε , ύ. ιτηκι:)
ιτουν, άπ' το 'ΕΘ,·ικύ Καριια. '] "!uύ
τ ράqει:

ω:

«Νιιί! 'ΙΙ qύση πά,τrι ιιιλάιι. δί:ν
,οιιίtιη; Μί)\ο ποί, καιιιιιά
crορίι.
Οορ1•ϋοi1ω τόσο ;τολί•, {;>ση νά π,ί
γι,Ηιε τi1 qι,1,1°) τη;. Γι' αί,τό δί,ει
τήν
τόιτη !:.ΕΥΟΙ'(.Ηιση ή qι,γ1Ί rιπ'
πολη. τύ γούιηιασιια u�σα στην άγ
Υrιλιι'ι τη: Μά\\'α:. 'Α \ίιλογίtομαι
τι\ διιλι,ί,. ποί, περάσαιιι στό Χά.μ
ιττΗτ - Xi10 κ1•ττιl1,τα: τό,· {τίιο ,·ά
(,r�σι)ιί•η. 'λλλά ϋuω;:, πά\'(σ σ?
;ιύσο :τύ,n κι' άΟλιότητα ΙίαιτίJ.εΦF ό
11λιο: ! Μιά κ1•ρίιι ιιοϊ• rιrιρι χθί:.ζ
ιιιι'ι ωγά.λη ά,Οοδ{nιιη ά:τό άγριο•
μερικά
λnί• n1•δα. � κ{ ιr Οηκrι -τώ:
ιι{λη r'ι.:τ' τi1,· nίΥογ{νειrί. μου στό
τΙΙστ - "Ε,·τ �vοι•Η ιη ρισσότΗ:,α /\ι
,rιιι:Ηιιιn, σ' ιιυτιι απο ιι�,,α. Τά
πηγrι λοιπιη
'
σi1ιιΕρrι τό πρωt σ' ενα
ά:τ' τrι πιό
q-τι,1χrι σχολεία τού
Γουάϊτ - Τσάπι). "Ω ! IJ.γ είχαιτε
δη :τόσο (ffγγοlίόlί ησΠΙ\' τά χλωιιιΊ
:τροσι,1:τ(ι·,(Ια . '.\;τό �κεί ;τηγα μερι
Υι'ι παιδά><,ια σ' f,α μικρό Πα\•διJχ�ίΟ
,ιΊ τιΊ φιλiψι,) (γα yΕΪ•ιια. ΒρισΙΧό
τανε σ' ε,α όπίιτθιο δρόιιο, στε�γό,
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γιιιίiτο ά,Οοι:)πουc, που εσπρωχναν
ο ι,ι1: τιΊ" αλί.ο.. Μιά ιί.;τιρίγραπτη
δ1 1 �ωδία rGγα�� ε ιlπ' τι'� ψάρια, τό
"
_
ΥQιας και τ' αλλα τροφιuα., ολα
ΙκηΟΕιuf,α στο,· ηi.ιο, πού στό Γου
rιι r - Τσάπελ δηλητηοιάtει άντl ,ά
Ιεαγ,ίtη, ϋ,τι r'ιγγίtΗ. Τό παινδο
χ�iο iiτιι,ι
τό χορ�ιrι,1ιιιι άπ' ίίλ.ε;
,
.
,
ιωη, τι; μ1•ρο1 διFς. ' \'ε•ι;διηγητες
κψατόπιτης γιι'ι. ιιιιΊ πέ\'\'α, •ί.ηδ v
στικrί. πουλιριχά καί σuή,η άπό μ1•ί
γε�, πραγματικό: Ιίωιιός τού .3εε1tt6οί1i . Ηαντού γί,ρω μικρrι ;ιιιιδιό,
σκαλίtο\Τα: γιιΊ κω iνα ι'ιποιιει,·άρι.
'Ένα r'ιπ' αύτι'ι ιι.' άγγ�λικό :τρόσω
πο, μάtΗ'f Υ.01•ιούτσια ά:τό κεράσια,,
,;,τι τοϋ χρειαf.:_ότιιΗ γιιΊ επι γεϊ,μα
Urιqoό κιιί θρε:ιτιχό. Γί,ρισα σπίτι
ιιο1• u� τι'ι ,εί•ρα ιιο1• ι'1 νιιστατωuέ, σ,
ά\ί.l.λογιtόuι,η
τό uό,ο δυ,·ατό
q άcιιιαrι.ο δέ,· i\τω ε γιrι ιιιρικέc συ
,οιιχίες τού Λο,·δί,·01• ,·rι γι,ότάν ε·
,ας σεισιιίις, ,·' ά,οί�η ή γη νά τά
καταπιη &Jα. Μό\'Ο ετσι οί κάτοιΥ.οί
το1•c θrι ιιποροί,σα,·ε- ,·ά �αναρχίσουν
- ύ π_ρίi'η;ι
μιrΊ, χαl\οί,ργ�_α t�Jή. ά!qο
,
Ιίι Οι�οντ�ν σε �ιι� �:;α :1·ιστικη λ�
Οη, α;ι' ο:το1' Θα ιπιστρειrανε χr,Jρι:
, rι σ1•γχρατοϊ,νε τήγ ;τrιραuικρή άνά
πηγ�
ιι, �ση., 'Ύστερα ό ,νους �011
στ? ΧαιισΤF',; - �n� κu' α?Χισα να
σ�εcrτ\,ηι�ι. :\ ': 11π;r�ρ-χε καποια θ1;
,
σιιι ιιε την οποιιι να F[ναι δυγ ι 1 η η
ιτr,ηηρία αύτϊίJν ΤίΪJν κακόιιοιρr•1'' άν
θριο;τι,1�·· J'CO"ί," δεγ 0 rι ιιοί• φαι,·ό�
,
.,
\'f πολυ ιιεγαλη. Βλεπετε οιιr,1ς πρε
πει ν ' ά)λά!:.οι•ν. Και :τιiΊ: ιι,-τορεί νά
\
' '(: γίνrι α1,τ� τό :τράγuα,; �ίή·γ κ�
,
τ�;στrιση, ποι• βρι�ογται, τ�ι>ρα, δε-1•
_
Οα ιιπορουσανε διολο,, να ιπωl:('ελη
θοϊ,,ε άπ' τn όποιοδ1μτ1οτε περι Gά.λ
Ιί οΥ , δ:του Οά τoi>c τοποθετοίισα,·ε.
, tl
,
..
,
,
,
.�� οιιc1)C ι-;-ει που ,ιιF,·ο, ν rτω,ρα, · α
1
ι�αrι.ολο1 Οησου,• να διαι θειρωνται.
Moii ρruγί'Έι ηΊ" καρδιι'ι αύηΊ ή χω
ρί_ iλπίδα καί δίιχως τέλοc άθ\ιί,τη
τα, αί•τή 1i τέλεια άποrι.τη,·ωση. ποΏ
' ι
"ί;-' ή , ρ�tα κι' ή α,·Θισ1Ί τη�. Εr'\α
,
'
,
σrι,·
, το ."·διικο δεντο,ο Ran,yan, ;tου
κα�θε κλαδο: το11 ρ ωνει και φτια\'ει
-ι.α\\·ούργια Gλαιστάρια. Τί διαφορά
n.Υάιιεσα σ' αι,τά τίι αίσθήuατα καί
ηΊ γαλ11νη τ-οϋ Χάιιστεη ! Ku' διι.ω�.
έμεί: ποί, εi'μαστε τ' άδέ.λcrια αί•Τ<ον

α,·

ο·
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τGι1• Ι)ίιnτι•χων :τ) UJ(Ιμάτι,JΙ', δεν εχο·
μ� hιi'ι1ίι,ιμα γ' ιί.νwιαυύμαση στό
Χιί.ιισΗ I τ, :ωρύ μόνο γιύ. 1•' άντλοϋ·
μι hίινιιιιη να σωnι,ιuι τυ Γυυάιτ •
ΤσιΊ...τελ.
(Άκολοι•Οιϊ ή ύπογρωι η άπό r,α
πολίι σ�διι.στυ Ιiνοιιιι., ;τοι ύ γ1ι,1στό.
:τοiι δίcν �11uι,ι ,ύ. iκΟέσι,ι στί; εί·
Q(•J\•εί�;).
Έ ρ ι:J τ. :
Λύτό εΙΙ()ι r,rι
Ολιlίιρό, fνιι. ύ1ψιίο γράμuα,
ποiι
μοιύ.tΗ nι'ιν uιι'ι. όδ1•νηρή ι'ι:το•ιιί.ί υψη
τη::: τροuαηικη; έ:τίδcιαnη:::, αύτnϋ
1
:το\t ό,οuύ.�rτε σyετι'"/( ) ϊΙιίρurι, ·iΊ
κιί.οuιι. ιίντα:τnδοτικό. 'Όuι,1::: ιl1.λοί
μο�ο ! δ�ν uοι(�tει ,ιΊ. ίι:τιί.ρχη i '"Ιίδιι
αuεση:; (J.\ΙΙΚΟύψι nη:;, ε::_ι,J (U'(() f1ιι
σεισμίJ i1 rίπι'ι ιιιά_ ω.λη τέτοια γενικη
κα.ταστροqή.
'Λ π rΊ ν τ . : - Τί δι"Ι.rιίι,ηια F·
χοιιι νύ. σκειrτόuαση ετσι, ::τα,· iι
Ί
μισi1 ιί.,θρι,ι:τότητα εχει τά uέnα ,ι .
ά1τιιιετι,ηίση χωcιίς χρn1nτ(!ι6η τι'.ι
(\άσο:1 ιι. :τοiι ί,:ω ι έcιο1•1· οί ίί) λοι; "().
των κάθε r'.ίτοιιο ιί.cιχίtιι 11'1. n1•1nιij
ιττι'J γινιιι'ι i'αλό, δί1111τιι.::: ίί,τι ιιπn·
Qfi σε χQijιιιι.,, tQγιισίιι, ;,ι' t::'.Η•γι1ι·
ιττικη σκέψη, τιΊτε Υαί ιιό1ο τοτF, ή
t,•γιιρ,ι'ι τΩί• έθ,ικοϊ, κι'1Qιιιι. θιΊ. ίσnρ·
ρο:τήση. "Ω::: τuτι δέ-1 fχοιιε κιινf νιι
διΥιιίι,ηιιι ,ι'ι ίnχι•Qιtόιιιι.σΤF ί,τι στη
r
•
<,.
,
,
' ,,
γη ι'"IU.!!Χ,fL ,ε(_Ησσ�ιτεcι11 ι..1•1 :1, ιι:τ _.°�η
.. τι:::
u:τορεί 1α n1•1·τηρηση η q-11ση. ήQωϊκές ψι•χέ;. στου::: Σι,1τηρε::: τη:
qυλη::: ιιιι::: καί τιί11• tθ,ιί>1· ιιιι. ::: rί.1ή
κει τή εργο 'Ι'' άνrιχrι) ί•ψΟΙ'Ι' την αίτίrι
τη:; ίJ.1ιση::: ω'ιτij ::: κατωοιιη::: τοϋ
l\άnuα κιι.ί ,ύ. iπιι.νοcιθι;1σn1•1· ttf .ιιiι
i,:τέ�πιτη :τροσ:τάθεια τi11 ίσnρcιο:τίιι
τη; δύναιιη:::, σι;1tο1-τιι.::: το i ιιn ά:τι\
μιά ήθικιη σι•ιιcrορ(ι, χί'iιε; qιιcιi ::: :τιό
όλέθοιcι. καί πιό ιιόνι1ιια Υαι, i1. ά:τt' τη
1 αστρο<ri1, πού θιι,1ρείτε
φυσι�i1 κατ
μόγη δ�1αιτη διέ;ο�ο δλη; τη� συσ·
σι,1ρει1ιιrΥης δι•σΗχια:::.
'Ε Q ι� τ . : - Καλά, τότε uε
:τοιό τρό:το γε,ιΧά έξηγιίτε 1ύΌ τ1
Ν όιιο τοϋ Κάρμα;
Ά• :τ άΥ τ. : - Θεωροί•ιιε τό 'ό·
μο τοϋ Κάρμα σάv Υόuο άωπρο-σαρ·
μCΙγης, :τού τείνει πάΥτα v' 1.,.... 11·,ι,·
θιστά ηiν κλοΥtσμένη tσορροπία στό
q;υσικό κόσμο καt τη χαιιένη ι:ι.ρ,ι·,� ιr1
στόν i1θικό κόσμο. Πρεσδεύομε, οτι
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ΤΙJ Κάcιμιι /)ιγ iΗ(!yιί :τωτα με τόν
ιί)ιυ αύ!u\' iΊ iκιί11J τιιγ τvότ ι. '.C:·
\f(!γιί ULl(•ι; :τά\Τα rτσι, ωστε y,' ά
ΠΟΧ(ιθιστίi την !ΗJιιο,ίιι. καt ,ύ. δια
τη(!η τi1ν ίσορ(!ο:τία, τ111 άναΎwσ.iα
γιΗ 1ιΊ. ίι:ιάcιχη τυ Σί1ιι:τι11".
- \όστε μου εl'α
'Ε Q ι;J τ
:τ,ι QιΊ.δει γuα.
'.\ ;τ ιί ν τ
: - •Αργόηρα Οά.
σα� bι;ιnι,, [111. τέλιιο .ίUJQάhειγμα.
] f (!U; το .ί(Ι (!ΟΥ ([ίl.1τασθιίτε
ενα
Ιίιι.λτο. }1ιιΊ. ;τ�τ(!ιι π�ιrτει u�σα στο
,ιr,ι'ι ,ωί ;τοοκω.ιί ι.ίιuι�τα, πού τα.
(!Ιι'ι:οι•ν τi11- ιί.κ11ησί,t του. . \ί,τι'ι. :τη·
γι1ι1οεQχο1τιιι, ιιtχcιι::: ύτοι•, σίιuφι,1·
,ιι ιιi 1ο ωuο, πυύ οί ιr ι•σικοί όl'Ώ
μάtοuη ,ιίιιο διιισ;,υρ,ιιτη::: τϊ1::: �
,i Qγιιιι.;, σταuατ11σου1ε καl το ,ερό
;:,ιι.Ι'ι�ϋρή την 11cιωίr1 τοι•. Κιι.τα τόl'
ίbιιι τnόπο ;,ύ.Οι ι1έογειιι, σiο ό:ιοιο·
δi1,ϊοτ; :τιδίο, :τροχι;i ιί hιιιτιιcιαχi1
r �:: ίσο()ρο:τίιι; στi, nί1u.1:1n. ()ί :το� μ•κ?: δο,11σει: ;του :τιιcιιί.γιηται, σι•·
1ιχίtο1•ν τi11 111ηnή τοι•: ι ι -τ 1,ι::: i'Ιιί
ϊίσι,1 iιr•' ύσο1 δQοϋΙF ιιέ,, ι ιτ> .ϊ�·
ριοQισιιi,η ει.τιωη, ί-'ω::: ί,του ,ί.ϊο;,ι•.
τωηrιΟi\ iι ίnο(!QΟϊίιι. Κι' Ιιιrοϊ, ,,ι():
τ�τοιrι hιοταψιχi1 ιίρχίtει r'ι-τ•ι ιr' ϊfl,()
ίbιιιίτιρο nηιιιίn, ιί1ω ιrι11ΗJ0 τι•':
ή ίσοcιcιο:τία ;,ι' 1ι ιΊριιο1ίιι ιιϊοyοi•Υ
,ιΊ ιί;τοyατιιστιι.ύοϋν
τ , 1, ·
Οοι•ν σ' rιύτίι τίι ί δ ι ο σ η·
ιι ε ί ο ίίλε; οί δι•,ιί.uει:
.1r,;,
ιίχα1ε ιι."1οιιαrιcι1•1θη ι'ι:τ' iκεί. Κι' οί�
τό σιϊ.; ιi.τοδεί χ ,t:t Uτι Ωί πι1 ,tπ�ιr;
ιί..,ι' τl::: πρά;ιι: κιι.ί τl::: σκέψει::: f1ι'ι;
r'.1Ορι;Jπο1• rί.1τιδcιοί•1ε :τύ.11,1 σ τ ι'ιl'
ί δ ι ο, ιι? τι\σο :τοσόΥ �,έρyειο:::,
ίίnr κι' έκεί1·0 :τοίι τί; ε6αι ε σ� ί'ί·
'ηση.
'Ε n ι;J τ. : - Μι'ι δicl' δί.έ:τω ;α
\�Ια ήθικύ τόl'ο σ· αύτυ τό νόuο. Εί
,αι ίι:τι οί•στατα ύ ιι,ι•ιrι-ι.ό;
,,ιι, 1�
δράση� κι' άΥτίδριι.ση:::, σί•ιιq-ι,ηα ιιέ:
τΟ,· ό:ιοίο οί δι1� αύτΕ; δυ, (ιιιιι; ε{,,
,
1 ι ισε::: κι' α1-τιθετε=.
'.\ :τ ά ν τ. : - Αύτό πού uοϋ
Ητε, δέ-1· ιιοϋ qιι.ίνεται διό•ου πα·
cιάξε,ο. Οί Εί,ρω;ταίοι εχοι•γ δαιΟειύ.
ρL�(,)LLf_l'η μέσα τοι•:; την άΙΤίληψη, Ο·
τι τό δί;,,ωο Χαl ,τ' αδι·ιο. τό καλό
καί τό Υ.αΥ.ό, είl'αι οί αύθαίρετε; ά
;ωφάσεις κά:rοιοu κιόδι·ι.α, :τού δηιι.ι
ούργησcιν οί ανθρω:τοι, η :τού εχει
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iπιϋά.λλΗ στi11 ι'ι1•θρωπότητα ί:νας
προσι,1πικόc Θ�όc. Γιά μ,ϋ.� «Καιλό»
,ιαl «'Λρμο1ία», «Καικό» ;.αl « υ
σαρμο1·ία», �ι,,αι συν<ίη υμα. 'Τhο
στηρίζομε άκύμη, ϋτι ϋλε; οί όδύνες
κι' σ1α τά ϋάσα·1·.ι ε[γα, άπστελ{σμα·
τrι /!λλειψης <'.ιριιο, ίαc. κι' δτι 1i μόνη
καί φου�ρή αίτία της διαταραχ,·ι; 11ic
{ιριιονίαc ε[ναι ό
έ γ ι,11ϊ•σ u ό .:::,
σi όποια,δήποη μΟρ'ίf11 κι' U.I' πα·
ι.
{>?ι•σιά��τr� Tj Κάρμα ,λοιπόν άπο
διδFΙ σε καθε ανθρωπο τιc τ ω ρ ι·
ν i c σ ι• ν { π ε ι ε ς ώτi' τις
πράξΗc τοιι, χωρίς νά έ1•διιιφέοπαι
Χ'ά τόν, Ί'1θικ,? τουc χαρr�ι,τή?α. •Ε�'
οσοl' καθε α,·θρωπο; Οα λαϋη τα
άνταλλάγιιrι.'τα rοού άξίζει, ε[ναι φα
' ερό, οτι θά χρε'lασ'θη ,•ά πληρώ<,-η
τούς πόνου; ποί, εχει προκα}}ιη ι,
ι'ι•ι.ριϋα1:: ΟΠ(•)C θίι δρέψη με χαρά
τού; καρπούς κάθε εύτι"Χ,ίαc. κώθε
ι'ιρμο,ία.:::. πού rχει σ1•1-τελέσε1 στή
δηιι101• ρΎία της.
fl' υρίσκω καλλί
προ τρόπο νά σiic �ξηγήσω. ιπό
τoii νά σiic ά1'<1Ιφέρ11 1 μερικι'.ι άπο
σπάσιιατα άπό ϋιΜία Υ.,1ί αρθρα έ
κείνι,1ν πο-ί, εχοιr1·ε σχηματίσει μιά
όρθ
· 1Ί άηίληψη τoii Κάριια.
Έ ρ ιο τ. : - Πο1ί,, θά τό ηθε
λα, γιατί ή φιλοσοq ία σας' δέ.ν ιιοιά
(π ν' άσχολεί'ται πολύ μ' αύτό ,τό
θέιια.
'.\ π ά ν τ. : - Γιατί άπ' δλες
τίς άρχέc, αύτή ε[vα, ή πιό δυσνόη
τη. Πρίν λίγο Υ.αtρό οί άικόλοι•θεc
?ιντιρρήσειc γράφτηκαν άπό τliyv
πί,'"'�� έν?c �ριιστtα;:ο\' cκριτικού: ,
« Α,, υποθεσωμε οτι η θrοσοφικ.η
διδασκαλία ε{γα,ι όρθi1. κu' δτι �:, liν6N•JΠOc ό ιrεΟ ει νά γίνη ό σι,ηήραc;
τοϋ έα1'τοϋ του, ,,ά τόν ,1ικήση και.
,·rι δαuάση Τ'ΙΊΙ' κακία πού φωλιάtει
<'T;l δι.πλη ΤΟ\' φί1ση κι' ετσι να ΕΠl·
τύχη η',,· άπελωθέρι,}ση τηc ψuχi'jς
του», τt πρέπει νά κά·νη, δτα,· σι1 vfλ
Ο•., ιtFΤα'10· {1ση κσ.ί δια!φωτισθη μέχρι
κά,τnιο11 σημείο11 γιά τό κrιικό, π.ού
,yι_η:ϋrι ιιέσα το,,; Πωc θά κα'τορ
θ1ί1�η 'σ φτό,ση Ο'Τ111' άπολύτρωση,
σ ;Ϊl σι1γγγι(1ιιη f1 Τη'V εξάλειψη ΚΙJ.θε
κακία�. κάθε άιδυνα,ιιίιι.ς\. πού ι[χε
tκδ11ί.rόσει ωc τώρω>:
Σ' αύτά ό κ. Τζών Κόν'Ι'ελυ ά·
:ω., , ί1 ει μέ πολλύ λ,ογ•ιιχ,1j, δτι 1<ανεί ς
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δ; ,. πι>i:τει , ά πιριμέ1·η «ή θεο-τ ,,)ι·
,i ι �· η:χr·1-ή νά προχωρήση πάνω {: -ί :;
ίιπως
ί)ι •ιΛ<ιι tΧε ς γριφμές».
� \: ( ι :

κ�•

< Ί-Ι δυΙ"ατότητα διαφl}Ύης τη; ά·
τnμ,κη, εύΟύ,η:; δεν άν11κει σ,ί;
θ�οσ, cr κi-c άΥΤιλήψεις. Σύμφω α
· μ'
ιιύτες δεν {ιπάρχ_Η
α).i.ο- τρ•>Π�;
σι•Ύγνώμης, 11 εξάλειψη:; τοϋ zσκοϋ
;το\J Εγι νε, παρά ή τιμωρία ή flν6., ο
γη με τό σωά1ιια αύ!Ου πού ,iδ:;,ηο.-:,
κι' ή άποκατάσταση μέσα στό Σ :' μ·
.100.'1· της άρμο,'iας, πού ι!χει δ·uι.τσ.ρα·
χθη μ,έ τή,· κακή αύτή πράξη. '() ε
'\'Οχος ό tδιος άμάρτησε, δμως ιίλλοι
i:χουνε ύποστη τίς σι•νiπειες. γι' rιi,
-:ό έκείΙΟ; πρέπει νά i1.Ϊ.ηρώση. 'Η
κατάσταση γιά Τ111' όποία γίγεται ;_,,.
ϊ ) ..... δποι1 ό <<άνθρω:το; Εχει, σιrΥέλοφ
Οι·•,, ιιετανο1iσει καί διαφωτι,σ,θη μέ
Χ(·' καποι,ο σηιιείο γιά τό καικό, :;ωύ
,"!ί Ιίει μέσα του», εί,·αι έκεiγη δπου
ό ίινGρω;το; εχει κατσ.).άϋει, πώς οί
πράξεις του εlναι κακέ:; κι' άξίtει Υά
τψωt ηθοϊι,·ε. Αύτό �υπνάεt μέσα Τ'Ου
άω;τι,ιr�υκτα fΙ"α αίσθηιια προ-σωπι
κ1j; εύθύΙ"ης, κι' ή ε1-ταση αύτη;
τi1; τρσ.uερης εύθύνη:; εfΥαι άγάJί.ογη
με τn ϋrnOoc τηc μετάΥοιό.ς του, η
τι1ίi ξυπν111ιιατόc του. Τ1'ι στιγμή πού
6ρίσκετ;αι κάτω άπ' τ111· ίσχυρ11 αύτή
εJ1ϊιρροή ερχοντ:χ.ι νά τόν πιέσουν νά
δεχ,θη τή δι,δασ-ι.,α.λία rii; εξιλαστή
ρια; θυσία:;. Τοϋ λέΙ"ε άκόμη, δτι
όφεί1.ει νά μεταγοήση κι' δτι δέν
ί,πά ρ,χει τίποτε εί,κολιίηερο άπ' αύτό.
Ε[,·αι μιά ποΗ άξι{'�γάπητη άδυ,·αιιία
τijc άνθριοπινη; φί,σηc, νά είναι
πρόθυμη νά λυπηθii yιά τό κακό πι·υ
F,ανε, δταl' τό πρσ.σέξη, εtτε "" ατ:
vπαιrέρε-ι ή ίδια, εϊτε γιατί !!χει καί
έπωφεληθη άrο' αύτό. 'Ά 1· άναλίισω
με κοιτά �άθοc, αύτό τ,&. α{σiθη�α, ε[
�·αι δυνατο ,., αι,-αrι.αλιιψωμε, οτι λυ
πούμαστιε μiiλλον γιά τ,'-Jy άΥάγκη
πού υρεθ1iΧαμε νά κάl'!ομε κακό γιά
"ά φτάσωμι; τό,· έγωϊσnκό Ο'κοπό
μας, πωρά για τό κακύ τό nδιο.
'Όσο Y,v' ΟJΙ' μοιάζη έλ1κυστ1κi1 ση'�
cικέψη ένό; συ yηθισμένου άν'3οιί,τ,υ,
11 προοπτιrι.i1 του γ' άπο:θέση τό φορ
τίο τω,• άμαρτιω,· του σ,τά ποοtα έ
Υός ό'ταυροίί, για τό μ,αθητ-i1 θεόσοφο
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δέν c αίΥε-τu.ι διόλi!υ ιί.Ο'γική. Δiγ κα
ταλα·6αίr.·ει γιατί, δταν δ άμα,ρτωλόc:
κα ταλάοει τό κακό πού κάη ει, θό.
lπιτίιχη τη συγγ,ώμη καί τi�ν , .=,1λειψη ΟΜυ τOii κcι,ωiί, πού f;χ;Η δια
πράξει στό παρελθόν. Κι' άκόμη για
τί ή μεΤU.\'Οια καί μιά ζωi1 αψογη
στό μέ)Jί Ο\' τού δίνοι"Ι ε τό δικαίι•Juα
,,ά κάνη έξαίρεση άπ' τόν Παγκόσμω
Νόμο, πού ρuθμίζ�ι τί.ς σχέσΗς ωl
τία; κι' άποτελέσματος. Τ' άποτελέ
σματα τι7Jγ κιw..GιΥ του πράξεοη· έξα
κολουθ,οϋ1ε Υά ύπάρχοuνε τά 6άσα,
; αλλους
w
στους
1·α που δημιουργησε
ι
ι
ή κιιικία τοι , δέν εχοι , έξαλΗ<q:θη.
Σ' αύτό τό πρό6λημα δ μαθητή;
,θεόσοcrο� εχει ί•π' οψη του τίς συ
'\'tΠειες τη; κακία ς πά\f,ι στiJ, ,ίθι7J•ι.
Δέν σκέφηται ιο10 ,ύν iΊοχ(), •i.,.λι•
και τr1 Οί•ματά τοι•.
Τό κακό εl1·αι ιι•ί.ι π,1., 1(,:,1,,η τι7\\
·νόμων τΥ}; άρuο\Ι 1.-:;, ;το,' .,,,t.c,:-,\οί,,ε
τό σύμ.'"Ια\'. 'Εκ ί υ� :τοi, τοί,; πα:.ι· ιiαίνει όιq: είλει Υά ύποστϊ'! rή1 πuι11Ί
του. Κι' ό Χριστ,ι: πp,:ι/)()τ,,•;ϊ •ιιη·
•..ιέτι άμάρταΥε, ,,. 1 μη rιJι χ•ί ·"'" �ι
γέη�ται». Κι' ό α:ιί,σr(),).u: Παυ' ":
ε[πε: Έργάζεσί)ε b-,11 τή·, ,, ,111�(.)ί<ι \'
ι;<:ς «Ο γάρ έ�ν σr·.,ί�η ίi,Ω�:ω·�ι,; �
'Κlεινο και θερισΞι '· Ει ,rιι ιι,.ι :ιιc,,ι .
έρ�η;·ε�α τ})ς ψρ� :1:;
Jj1)H }�\�:,
� ινο, :
πο-ι; υπ:;ιρχαyε Π() .υ �ρ-y f;Π' �Υ,
«καθε ανθρωπο� θ�ι_,ι;.:� τι:, σ1·1 τ�ιrς
των ίδιων του των π!)ά�εων'>.
Αύτη ε[ναι -ii '\(Ιχη του Κ,ι('μ,: .,ί
Νόμου, πού διδά!�ει ή Θειισοrrί..ι.. Ό
Σ[yνετ στό 6ι-6λίο τοι' <�'Εσω rFρικό�
Βουδδισμό:», όνομάtει τό J(ιριι α,
«νόμο τη; i1θικiic αl τιότητας>>. 'Η
Κα Μπλαδά-rσ-..ιυ τόν μετ-α.φράtει «ό
νό.μος τής 'Α,,τωτόδοσης», άπο-δtδ.οι\�
τας τη,· εv1·οιά. τmι κ.α!) λί-rερα. Ε{ναι
1) δί,ναuη eκ.εί'Ι"Τ) πού f){yαι.:
« ίκαιη, άλλά μuστηριώδι !"J. Κι'
όδηγεί άλάγθαστα.
Μέ<Jα άπό ά.πρό-δλεπτα μονοπάτω.
'Απ/ τi1ν άμαρτiα στήν τιμω
ρία».
Εtl'αι δuως καl κάτι rοερι,σσότερο.
Γιαιτί ή ύναμη α-ίιτή,, σπωc τιμωρεί,
ε-rοι κ-ι' άΥΤ<Χ!μεί6ευ ά,λό.γθ-α.στα καl
γεν1•αιόδω,ρα. El,'<lι τό άπο ·,�1.εσιιc•.
mθε πράξης, κάθε σκέψης, κάθε λέ
ξης, μέ τίς όποίες οί αl'θρωποι δια:ίί)\:
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μορφώ1οuγ τόν ίαυτό του;, τ iι ζωή
τ ον;, Χαί τlς περιστάισεις. 'Η φιλο·
σοφία της 'Ανατολή; δέ, πuQ,ι�ι'rε
ται την ίδέα, δτι γιά κύιθε παιδι,
πού ερχιται στόν κόσμο, δηuιοι•ργεί
ται μιά ,έα ψυχή. Πιστεύει, δτι ύ
πάρχει εΥας όρισμέ1'0ς άριθμός άπό
μονι'1δε;, πού έξ�λίισσονται ;ιι' ιι,α
πτύσσοl'tαι όλο{ \'α τελιειότερα, άφ_ο·
μοιώνοντα� τηγ πείρα ποi, τ, ;
προσφέρου,· οί διαδοχικέ; προσω:;ι χ'
τητες, οί όποίες ε[ναι άποτέλε,σμα
τού Κάρμα. Τό Κάρμα κ�' ή Μετεν
σάρκωση όδηγού\'ε τήν άγ,θρώπι.νη
uι>-Υάδα πί,σω στη'\' πηγή της, την
ά:τόλυτη Θεότητα».
Ό Ε. Γουιί.iΥJΕQ στό οιt'>λίο του
«ΜtτεΥσάρκωση» δίνΘι τήν ά.κόλου
θη l;ήγηση:
<<Με λίγα λόγια, σύμ<rω11·α μέ τήν
,
άρyη τού Κάρuα, οί .rοερ0;σμ�νες
εαu
ον
;τρά;ειc: μα; δημιουργήσανε �
:
τό ιια- τέτοι,ον, δπως ε[ναι τωρα, .ΥΑ.
.
� ε' ς μα; πρα'ξεις διαιωρq,ι•>·
οί τωρι,
, ου,· τη ιιε)J) m-τική μας αίωνιότητα.
�" ύπάρχει άλλο πεπρωμέ,ο, i'�ω
ό,;ι' αύτό, πού προετοιμάtομε uόνοι
μα.:::. εν ύπάρχει, οϋτε σωτηρία, ου
τε Υ,αταδίκη εξω άπ' έηίνη πού έλ
κύομε έμείς οί ίδι.οι... '0 νόμο; τού
Κiωμα δεν προσφέρει καιιuιά προ·
στα"σία στlς εν()χες πράξει; κ.ι.' άπαιι·
τεί πραΎματι·ι.ό ά,sδρισμό. Γι' αύτό
καί δέν ει, αι καλάδεκτος άπ' τι�
ι'ι,δί,,ατες φύσει:, δπως οί εϋκολε;
6οησκευιτι:κ.ές ά,·τιλήψει,ς γιά έξιλα·
σ�ήρια θυσία, γιά uεσο,>},άδηση αλ
λου, γιά συγ-γ,νώμη Υ.αι μετ?-. Υοιες
σ-τ-ην κλίνη τού θαΥάτου... Στην πε·
ιοούν ης ή
ριοχη'
τη--':Ι ΑiώΥΙαc, Διχ.α.
..
,
'e,..
,_
αι α:;εχωριεl/\·
ά.δι;ι.ία Χι' ή τιμωρια
στε- άποτελοί'ΙΨ τό ίδιο γε:γοΥόc,
για;t δέΥ ύπά,ρχει καμμιά πραγματι·
κη διάκριση άΥάιιε-σα <Jτm• πράξη
"/<,.ί τ' άποτέλεσιιά της. Τό Κάρμα,
:\ηί.αδή οί περασμένε: μας πριί:;ε, �.
μίίc: ξα'Ι·αφέρ1·ουν πίσω στη γ•,. ·Η
'ι<ατοικία τού πνεύμα.τος ποιχίλ\cι
<JύιLφι,1να μέ τό Κάριια του. Τό Κάρ
μα δέΥ έπιτρέπει μακρόχρονον ;ια
ραuοιvή στήν tδια κατάιστα'Ο'η, με
ταοάιλιλεται άδ.ιάΚΙοοια. 'Όσον Υ..σ.ιρό
i1 πράξη διευθύνετα� άπό έλατήρια
ίιλικά fι έγωϊστικ.ά, τ' άποτε:..tcιιια.-
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τϊι. τη� Ού. �:.κδrι) ώνωνται σ� γεVΙή
<Ηι� ιιiσιι. σ� σίiηια. Μόνον ύ ϋ.νΟ,_,1·1ποc; ύ .ποαγιιατικί.ι χωρ�ς (γω·�σμό
μ.ποοιί ν' ύ.ποφύγη τήν fλξη της
ω.ι,κη� t,ωηc. Λίγοι crΟάσανε σ' αύ
τϊι τiι σηιι�ίΟ, υμω; αύτός �['\"O,L δ
σ,ω.πiι� Ηλης της άνΟοω.πότητας».
Καί παοακάτω ύ uδιος συγγραιr {ιι, δα11είt�ται ά.π:' τrι <<Μυστική
ι bασκαλία» αύτrι τ'
άποσ.πάσματα:
«'Όσοι πισηί•οι•,ε σ�τό Κάρμα,
πρ� ι. γ(J.' πισ,;ι:ύοι�ν στ� π1:11;ρω�{
;τι:.
,ο , ,του καΟε α1·Ορωπο::: απ' τη γιν
ηισ11 του μ{χρι τiι Qάγατο ίιφαίνει
γί•οω του, νηιια πρός νηιια, ϋ.πως .:iJ
ιlρά,χ, η ί1crαίνει ταν ίστό της. Τό πε
.ΠQ<ιψlνο αύτό διιυΟίη'lι 1Ί ούράνια
<r ι,ι, 1'1 τοϋ άόρατου πρωτότwιου, 100ύ
f\ρί<J1Χ�τα•ι fξ<,1 ιί.πό uάc, ii ι'ι.Π:' τόν
;σωτερικό ιιας άστρ111κό ανθρωπο.
.' ύτό ι:; �[, αι ιΤΗ \ !ΟΗ 2α {ΙU'\"δ� 1-ι ,ι; \ 'J;
ιιαti μας, και πολύ συχνά γίινεται δ
κακό, δαίιιονας τη; ίΥσαρΙΥ.<•ΙUfνη�
όντότητα:;, :τοί, ύ,οιιάt.εται ανΟρω
.πο::. ,Κυ' οί δυύ ��ηγοϊ::•ε τiιν l,ξω
ηρικο α,,Ορωπο. εγας οuως πρεπει
,
,<ί �.πικρατ11 ση. · Απ' τiιν άρ\ 1 cr c;
ιlι\ρατη:; αύτη:: πά.λη; .προβάλλει δ
rι.ύστηρό:; κ,ι' ίιδυσιοπητοι:; νόuο, της
ί r ορQο.πία :; Υαί παQακολο11Οεί .π• ; �,ι
ί;ι ες τις μεταπτώσει; τού αγ@Ι'α.
'Όταν και τό τελευταίο γηuα ίιq,α,�
Οη, δ αΙ'Ορωπο; βρίσχιεται τυλιγμέ
'\ ος μiσα στό δίχτυ . πού δ fδιος f
crτιασε, ύποταηιέγος. άπόλυ ;rα, στό
,
πε:τρωιιι ,Qj, που δ ιδuο::: �τοιιιαο1ε.
'Έ,α:; ά.πnκρυφιστή; η f,•α::: crιλόσο
φο_ ποτί, δi, ιιιλεί γιά Θεία Πρό
Υοια, άλλά την ταυτίζει με ηΊ
έ
ιιεση-Κάρμα. Λιδάσ-,<ιει πώ:: 11 δύ
ναιιη '1..ύηΊ crιιλάγει και πQοστατεύει
Ορωπο σ' αύτ,Ί τή ζωή,
τόν κω) ό
οπω� και στίc μελλο'\'τt<,<εc ζωές καl
τιιιωριί τόν κακό μέχρι τ,Ίν εβδομή
του μεΤFνσάρκωση, ί!ωc δτου δηλα
δ1Ί τό ά.ποτΟuεσ�ιια της διαταρα,χηι:;,
.πού πσοκά.λεσε και στό πιύ μικρό
ατομο τοϋ lί.πειρ()\1 κόσιιου τηc: 'Αρ
UΟ\ ίπ.:, άναπσοσrι.ριιοσθη
τελειωτι·
κά. Γιατί μόνο� δ ,·ίιuο: τ-οίi Κάρμα
- νόμος αίώνιος καt άuε<τάβλητος
- άηιπροσωπεύει ηΊν άπόλυτη άρ·
μοΥία στόν ύλικό καt στόγ .πν;•,ιι•J.-

α.,
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τικύ κόσμο. εν εt,αι λοι.πύν ·ύ
Κάρμα :ιού <ί.νταμιίυει η τιΨιJQιί,
άλλύ. ίμι1; οί ίδιοι άvτcι.μείβομε η
τι ιιωροί,με τύν έαυτό μας, είτε έ
•νεργώ,tτας σύμφωνα μέ τή
φύση
καί μ� τούς , όuους της, πού δια·
τηροϊι,ε
, την άρuονία, είτε C!J\'τωετσ.
σ' σύτούς.
Δi, Οι'.ίτανε '<ι11·ιt,ιχ1ίr1στοι rιί :.
δοί το� J<,άρμα>� για τούς ά�θρ�
,
που:::. αν ιργαtοντανε αρμο,·1κα ε
,ωμiνοι μ�ταξύ τους, C!Λ'Τι νά προ
τψΟΪ!'\ ε τ11 σύγκρουση Κ'(Ι.ι τή,ν πά1.η. Γιατί η αγ,οια uα; αύτG)\' ,ι:,,,
δρόιι<•J\', .που t\'α ιιιροc της άΥθρω·
πότητr�::: ό11οuάtει: <ισ,,,οrrεινές
κιι'
άη;ιχ1ί 1;, στεc , όδού:, τη:: Οεία_ς r9ό·
,
νοιαι:;», Ηrι αλJο τις θεωρfι >ΙFρ
γΗα uιϋ.ς τυφλfic ιιοίρας, κι/ ενσ.
τρίτο άπλη σίιιιπτ<•>ση .πού δί,ν κυ
()ΕQΙϋ. καν�ί; Θεός οϋτε κανείς δαί' ,,
,
, \
't
LlO\'H�, η αγ�Όια U(�� ι:-υτ,1, '\'OUl ?"
ιη Οα διαλι•οτανε. α1· αποδι.'\rιι,:; ιJλα αύτά στην όρθi1 του; αίτi σ.
Μ�,οιιε άποσιiΟΙ:ωuένοι u.τ •οστί.ι
στύ μυστήριο πού iιιεί: οί ίίδιοι
χομε δrτιιιουργήΌ"ει και στύ.
σλγί
γμα'Τα της tωiic: πού δεν Θέλοuε νι'ι
λ�ωμ,ε, ΚΙ.' fίστερα, καιτηγορο ϋμ,ε τή
Μιγάλη Σ crίγγα, .πώς uδ.c κατα6ρο
χθίt,rι. Κι' διιωc:, στ'' άλή8εια δεν
ί,πάρχει μέιτ,1 .σηΊ ζω,i uας οϋτε εναι
άτύχηιια, οϋn ιιιίι. δίιστι•ιχη ήuέρσ,
O�Tf ,μιrι, θλίψη, Π�ύ ή �φOQLl1l τ11ς
, ιι μη ιiρι(JΙΥεται στιc διr/t c ιιαι:: πρα
!ΞFιc αύτiic η κάποιας ΠQΟηγούuε,•ης
ζωηc;.
Ό Νόιιοc: τοίi Κάσuα εlναι άγε
!Ξι71ίαστα έ,·ω�ιένο: u� τ ή Μετε-ν
,
σαρκωση... :\1ο'Ι·η αυτ�1
η,
Θε<,1ρία
ιιπορεί νύ. ιιiic: ίξηγ11ση τό ιωστη
ρι<οδιικ<0 πρό6ληuα του καλοίi και
τoii καικσϋ και '\'(J. συuφιλιιιοση τό,•
α, Οqωπ:ο ιι,1' ηi� έπιcr�Ι"εαιΙΚ;ά τροι,�α
κτικη αδικια τη:: ζωη:;. Τιποτε αλ
) ο δεν ιιπορεί τόσο ιί.ποτελεσuατί1<.ά
,,, Υ.ατα:τραυνη τό �πα,αστα·ηιι;,,.J
ιιαc αισ'Θηιια δικαιοοίιvη;. ησ.τί, δτα,• ΚαΗιc; δεν γνωρί η αύτό τί1
νόιιο 'Υ.ι' άντικρύtα γύρω του τις
ανισότητες γε,'νησηc, τύχηc;, νοη,
,
�
Ρ.. '
�rοσuνη5 κ�' rικανοτητι
?ν· υτ?-ν �λ ;1
πη ,,, απολσ.μ6αγουν τις τιμες οι α-
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νόητοι κι' οί άσυνείδητοι, στου; ό
π.οί,ους ή μοίρα, άπό μόΥο τό προ
νόμι,ο της γέννησής τους, σκορπίtει
ολες της τις εiίνοι,ες lνϊίι δίπλα κά
' εξυιι1·ι>;, Πlf!
ΠΟ!(}ς άλλος πολύ πιό
ένάιιετο;, πιό αξιο; μια; καλλίτερη;
τί,χης σm·α ντάει uόyo δυστιιχίrι , '
εί λειψη συμπά,Οεια;. 'Ό-ru.v κανιl;
τί1 6λέπη ϋλα αύτά κι' άναΎκάζεται
νά φύγη άινί)(.(L'Ι'Ο; ν' άνακοι'(j)ίση
τήν αδικη αύτi1 διοσ>τυχία, οταν r'ι,·
τη,χοίιlε στι' αί•τιι'c μα; r'ιιιό παντuiί
κι' ή καρδιά μας θλίδεται r'ι..'Ι,' τlς
κραuγε� τού πόΥοu ποi, ξεσ:τοίίνε
γίιρ(ο), τότε ιιοΥάχα αύτιή ή :τολύτι
μη γyι;>ση τοϊ, Νόμου τοίί Κr1ρμα
μ:τ.ορεί νά μας έμποδίση άπiι τ ό νά
καταιια�το�με τry tωή, τού; r1νθρώ
που; και τον πλαστη τοιι:...
Ό νόμο; αύτό;, crονειδητi); ϊ1 r'1σι•Ηιδητος, δεν :τρnο,ρίζει Κ'l\', ι, ·ί
ποτε, iκ τι,11· προτέρ1,1· Υ .
'Τ:τάρχει
πραγμ,αιτικά άιιι' τη1•
Αί1,1Ι'ιότητσ�
Αί1,)11ότητα,
γιατί εl-Υαι ή ίδια ή
κι' επειδή καμμιι'.ι πράξη δeν εξισιο
νεται uε την Αί1,1νιότητα, δ�ν ιι:ω
ιιοϋμε νά :ιοίίμ,ε δτι δρα, γιατί ό νό
μος αύτό; ε{ναι ή δράση ή ίδια.
Δεν εΙ,αι τό κίίμα πού πνίγει τόν
ανθρωπο, ά,λλά ή προοωπιQΙ.η πράξη
τοίί δύστυχου, πού μό'Ι•ο; του παρα
δί, FΙ τόν έαuτύ του στήν ά:τq11cr1,1:τη
εν,έργεια τιοv ,·όμωv, πού ρι•θμίζοuνε
τήν κίνηση τ,οίi Ώκ,εανού. Τό Κάρ·
μα δέl· δηuωυργεί τίποτε, οiίτε
κάνει σχέδια. Ό α,•θρωπο; ό ίδιος
δl'\\-�ιοιιρ'Χεί, παράγει r�ίτίε;, ·ό καρ
,
μικο: 1·0u
. ι>� προσαριμόζει τ' α..τοη
λέσματα.' Η προσαρμογή αύτή δεν
ε[ιναι πράξη εΙΥαι παγκόσμια
rΊ.ρ
μονία καl τείνει άδιάκοπα νι'.ι iπι
στρέ,ι,η στην πριiηη τη, θέση, σάν
τ:� κλαδl τό λm·ατά λιιγισιιΊn, :τού
ξrιιΥάρχετο,ι πίσω μ' ά,,άλογη εντα•
ση. "Αν κατά σύμπτιι)ση εξαρ,θρώση
τό χiρι, πού πρΜπάθησε νά
τό
κρατήση μακρυά άπ' τή θέση του
ίσορροπία;, μπορι>ί•με νά
ίσχuρι
σθοϋμε, δτι φταCει τό κλωδί γι' αύ
τή τη 6λά6η κι' οχι 11 τρέλλα μας,
πού εγννε άφορμi1 αύτηc τη; άτu·
χία.ς; Τό Κάρμα ποτέ δεν ζήτησε
,·ά ,ιαταστρέψη την ά,τομική καl
π1,ευματικη έλευ-θερία. Οί κα,·όΥε;
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του δίν ειναι δι-Οισμέ,οι στό σκο
τίιδι, μόνο καί μοyο γιύ. νύ. κι1ούνε
την ά:τορία τοίί ά1,θρώπου, κι' οιοτε
τιμωρεί έκείΥον πού :τροσπαiΟεί νύ.
�ρε1•1 ήση τι'.ι μ1•στήρ1ί1 του. 'Α�rrί
θετα, ΟΠ(}ιΟς με τiι μελέτη καί τύ
(ίιι.θu στnχασμό ξεσκ,επάζει τόν πέ
:τλο, πού κρύβει τά περL,:ί οι,ω μο·
σικοτει
1οπάτια και. ιrωτίζει τοίι:
"�i•ς αύτού; δρόιιου; πού στίς πα·
�
,
ρobou; του:; τοσοι
α11θρω:τοι παρα
στριηίζο1•n και. χάναvται άπό ο.·
ζωης,
γ1nια τοίi λαϋίορι,1θοu της
αύτό; {ργάζεται γιιΊ. τι') καλό τιί'>Ι'
�t'Ι'α1θ_ο ι�πωy τn,•. Τό .�άρμα εlναι
,.. .ι 1 απολ,,το: κι'
rιι,,)νιο: ,,,u 1;
στiιν κόσuο τη; εκδήλωσης, κι' ε·
πειδή ί,:τιί.οχει μο1ιί.χα μιι'1 άτιί.1.υτη,
αίι:ι,ιrι, :τάντο,τε παρούσα Αίτία, δ·
σοι πιστεύουνε στό Κάρμα δεν μπο·
,,: i νιΊ. Οεωρnθοίιlε αθrοι iΊ ιιιιτ· σ,ιι
i.ιστές κι' άκόμη λιγώτrρο μοιρο
ί/ηρ,ε;. Τό Κάρμα ε{ναι εyα με τ'
ν Α γ,•ωιίr'Ο, εt,,-ιι ή uιά του οψη :τού
ιlντιπροσωπεύει
τ' ά.τοτεΗσματα
στiιν κόσuο των φαινοuέΥι•J'\')>.
::;

,
'Ένα: αλλσ; ;'1:
.,αι{);ετος
<11•γγραι•
,
ιrεα
ς θεοσοφοc. ο Σ ι,•νετ, γρα.φει
στό διflλtο του «Ό Σrι.,οπός της
Θεοσοφία;»:
«Κάθε άτομο, uέ κάθε πράξη η
σrι.έ,ψη της καθημερι,'Ίjι:; του ζωης,
δημωυργεί rι.ά ρwι, είτιε •,ι.,αλiι είτιε
καrι.ό, και σί,γχροΥα Fπεξεργάζεται
σ' ολο του τb δίn τι\ Κιί.ρuα, πού
δηιιιnί,ργησα1· οί έπιθι•uίε: κι'
ot
:τc•ί.;ει: τη: :τrρασιιF1η: · iνnό.ρκι,)·
ση::. uΟταν 61.Fπnuε άΥθρι;)πους νά
γr,·νιοuνται uε κληροΥοuικε� άνωμα·
λίε:, μ,τοροίiuε νι'1 συιι.τερrι11,Juε, ίi
τι �rναι ά yωτόφε ιrι.τα ά;τ
. (λτειΌ fσμ:1-..
τα απο, αι, τ\ε;, :του, οιc ,,ι�ιοι δημιουρ·
, Μπο
γησαν σε, κα.τοιο περασιuενο 6ιο.

ρεί δέί\αια yά προδληeη ΤΩ έ:τιχ�ί
ρηuα δτι τή <Jτιγιιή πού ή κληρο·
νοιιικότητα εξηγεί την
προέλευσή
του:, δεν φαίνε.ται δ1>νατόν ναχουνε
κά:rnια σχέση uε τήν προηγούμενη
εΥσάρκωση. "Α: μή λησιιονοϋμιε δ
μως, Οtι ή ΠΥΕιιμΟιΤΙΧΤJ
�αταγωγη
τr.ί· •Εγό1, τοίί πραγuατικοϋ c:\'θρ1!1εχεt
ποι•. τη; άrrομι"ι.ότηmς, δεν
καμuιά σχέση uε τό περιδάλλον. uέ·
σα στό δ:τοίο έ-νσαρ,κιο,•ετα;. Ό τρό
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,;ι·οc; ί,ι,,η:; τi"Ί; πuοηγοι1 ιιi,,.. � i�:ιcιυ
::.1iς τοι• hηιιιυύργησε ψ1,yοιωγ11:τ•
οι.ές i;λξεις, που τόν ώΟοϋ1•ε 01τ� ρεύ·
μα, που Uα τόν qιρη, δταv [ρΟη ή
ίί,ρα νύ. ςωαγ,ιο,•νηΟη, στόν πιό καr
τι'ιλλη, ο τοπο γιι'ι ,1' άvαπτι ιχΟοϋvε
αύτ?:; οί τύ.σΗς. ΊΙ Οcι,1ρία τού Κάρ
μα, δτω γίΗτιιι rί.vτιληπτή δπω�
;τρ{;ηι, ε!1ιιι �,διοδειγ
· ιι,vη ,ά άδη
γi1ση σ' � 1ιι τρύπο tι,ιη; πιό λεπτό
;,ιιί πιiι {,ψηl.ο, δσοι•:; ίμ(\αQί,1•0111·
στi11 ι'ιλ1ΊΟωί τη�. έ, πριπει Υά λη
σιιο,ούιιε, δτι οχι μό, ο οί πρύ.ξεις
μα:, ιίι) ίι κι' οί σι.?ψεις μας δημι
ουργούη r,α σίr1·01· 0 άπό περιστά011οι:
πού �;τηρεάtοι•η γιιΊ καλό η γιά κα
κύ τiι ιιΟ.λο1 ιιcι� καί, πραγιια ά.χό
ιιη πιό σηιια1τικό. τό μΟ.λον ι'ι.ρκ�
τιΪJ1 σ111·α1•Οριυπι,,v μα:;. "Αν οί ά
μαρτίεc. γιά πράςΗς πο1, έκτελέσα
μ�. i\ ποiι ;τιιριιλείψαΊη, είχανε συνi
πε,f μό10 γιι'ι ιιiic τού:: ίδιο,•;, τό
Κάριιιι τοίί χάΟε άΙ'Ο�ιοπο,, θά εtχε
π?λύ., μι;,ρό ;, ερη ,σηιιcισί?. Τό, γεyο
,ο: οιιι,,::. nτι καΟε σκ.ι-ψη •ι.αι καθε
:τρά:;11 ιιi01α orri 1 ζι,11i, fχε,ι -rόv
ι'ι1·τί;,π1·:τύ 1'ηc Υ,rιί σ· α) λα ιιέλη
τη:: ιί,1Οριο;rι1η:: οίχογιvειαι:: άnα,ι
τrϊ niv ΥαΙ1Jι,ιιργειιι �Υό: αύστηροϋ
α1ί01Οητi1ριο1• δικr�ιοσύl'η:, ήΟικόrητα:;
γιά
Υι' άλτροιι ισμού, άnruραίτητων
τi1 μελλοΙΤι'ι.11 εύτι•χια καί πρόοδο
τού κόσμοι•. 'Ί<;vα εγ,χ.ληιιrι πού εγινε , _ ιιια• �σ,χt_ιιη
.
, �,. εu''θηΥJε προ:;
' ι ,;1:οu' εκτο
tχει, η η την αλλη δι ευθι'Ι·ση, δε"
1,ιίiς ά1·iΊχο1•11ε πιά. Κι' ή Gαθίιτερη
μετάνοια δέ-ν μπορεί f\'U. σ(\ή,τη τίc
�ε
Ο)ΙΙ'[n,ειέc,. της στό μέ-) λοΥ,
τα,· ια, α1· ε!vαι πραlγ,ματι,χ.η_ ΗΙ
ποδίζει τόν αΥΟρωπο Υά έ.πα Ι'{ΙJλάGη
τά ίδια σcrάλιιατα. Δέν μπορεί 'Ι'ά
σώση, Ουτε αύτόν, ουτε T(}U' αλ
J.οι•ς, άπ' τίς συνέπει,εc. που εχου\'ε
κιόλας δηιιιουργηθη καί που ά,·α·
πόφεuκτα θά τό,• Θίξοm·ε σ' αύτ1i
;, στ11ν έπόμενη tωή».
Ό κ. Τζ.
Κό1'Ι'ελυ έπίση:: λΗι
γιά τό ίδιο θέμα:

·�r

.σε

μιά Θρη
<<'Όσοι πιστεύουΥε
σκεία, που δασίtηαt πά,·ω σέ μιά
τέτοι0; ά�χ{1, π,ο.\ύ πρόθι1μα ,δέ ον
Χ;
ται να τη συγκρινου\' μ' εχc,,η,
σύμq,ι,η·α μέ ηiν όποία ,; μοίρα τοϋ
αίω,1ιότητα.
άνΟριοπου σ' δλη την

;,αθορίζcτruι άπ' τά lπεισόδια .,μια.ς
καί μ&νηc σύντομης γήίνης υιταρ
ξης, ;,.ιιτά τήν όποία Οά μ,-ι:ορη Υά
εi,q ρrιί,,ετrιι μέ τήν ύπόσχεση δτι
«τiJ δi,•δρο μf \El δπως επεσε», κι'
ή μεγceι είτερή του έλπuδσι.
ίίπου
iίτα\' σι•ηιδητοποιiΊ τήν κακία του,
�[Ι'rιι 11 Οιοωρία τη; {ξιλσστήριας
Θυσίιι�.
Αυτά ά1αcrιcρει ό ίκαl'ύς άπ(}λο
γητή� ιιας. F\' /!χοιιε τίποτ-ε καλλί
ηρο νά προσΟiσωιι�, γιά νύ. συμ.rοί-η
ρι,>σωιιε τό θέμα ιιιι;, ωτό lwείγα
πού ό ίδιο; δα1•είtεται ά..-τό κάποιο
περίq-ηιιο ποίημα. Ίδου τί μας λέ
ει ·
«Τά fξcιιρεΤιΥι'! ώραία λόγια, με
τιι όποϊιι ό 'Αρ\'ο) δ ίΥ-Οέτει τη. Οεω
ρία τού Κάριια, μ' ώθοϋ1•ε στόν πει.
ρα,σιιό Υά τύ. μετιιφέρω έδω. 'Επειδή
�r1α ι πολλά, ά,αcrέρω [Ι'α μέρος μό
,ο:
Κάρμα, τό σί1,ολο αύτ<> μιας ψυ
χη�, οί πρά!;ει � που l--κτέ).εσε, οί
σχέψεις :τού καλλιέργησε.
Αύτός ό 'Εαυτό�, που ϋφανε ;τάνω
στόν ά.ργαι.ειό τοϋ χρόΥου, πJύ χύ.·
11 ται στά Gάθη, καί πού τ' άόρατ;:ι.
ηiιιατά τοι• ,ε[vαι περασμένα στό
ύcrάδι τιΪJΙ' περασιιέ,ωv πράξεων.
Χωρ1� άρχή καl δίχωc τέλος, αt
c;,νια σάν τό χωρο, καί δέGαιη jσο
κι)' ή δεδαιότηϊα ή uδια, ύπάρχει.
μιά Θεία Δίιγαμη, ποϋχει τό άγαλJό
γιά 01',ωπό της, καί πού ιιόγοι οί δι.
�οί της Υόμοι διαρχ.ούνε.
Κανείς δέ-1· 11ιιπορεί \'t:ι τi1ν ;τερι
q ρονi1 ση. 'Όποιο; της ένσ.ντι.ώνετα.ι
χανει, δποιος τή,· ίιπηρετεί χιερδίζει.
Πληρ.ιο1•ει μ' �ύλογί°: Υ,ι: εί.ο{rνη τ�
κρυcrη -καλωσυνη, και με πονου:: τ11ν
κρυμμένη Υ.ακία.
... λα τά ω.έπει, δλα τά πrιρα
τnρεί. "Λ ν -,,,άl'ετε τό καλό, σας άν
ταμείGει. "Λ ν κάνετε τό ;,,mι.ό, άκbμη
,δ
,
,
θ
ι "
κ:, αν �α �στερηση, η αντωτο οση
δεν θ' αρν11σr�.
t

έν γ1•�ρίζει ,θ"μ?, ο�τ-ε συγγνώ
μη. Μετραει, και τα μετρα της εt
ναι τέλεια. Ζυγίζει, Κ,Ι,' ή ζυγσ,ρι.ά της
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δi:·ν ιάΗ,ι. ιοθ();. Γι· αύτήν ό χρό
'\ο; δέν εl,οι τίποτε. ΘιΊ ιιΗ,η ού
ριο 11 πο)) ές ήμέρες άργοτερu
ύτός εΙωι ό νομος, πού 6uδι ει
ιιuιοσύνη, ,ιαι που τή,
.προς τήv
πορεία του ιιuΗίς δε, μπορεί νό στα
ματή,ση, η νu μετο6αλη. Στό 6αθος
τοϋ ,όμου 6ρισιεται ή ' γαrιη. Σγο
πός του ε[Ηιι ή εLρη-vη ιι' ή ύπέρτο
τη υε) τιωση. 'Τ-το;,ούσοτε»
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Tf λέγει
Ο ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

Κιιι τωnα σιίς σι ΗστίίΊ νιι σιΎΙf'ι
'\·ετε τις Οεοσοφι;ιέc; άrιόψεις μας για
το Καρμα, τό
iJ.μo τη; Ίσορρο
rιίο ς, JICJL '\!L ιια; ΠΗτε,
δεv εζ
ΗLι πο)υ .rιιό φι.λοσο•q-ημΕ\ες Υ-οί πο
λύ πιο διιαιες, ά.rο' το Ο'>Ι) ηρό καί
παραλογο δόγμο που μετο6άJ) )ει τό
Θεο σ' ε, α ά,αισθητο δαίμο"α, που
,ιοθοριζει, δτι «ιιο,ον οί έιlυτοί» eα
σωθουΗ, ,ιι' ίιλοι οί α.λ λοι ε[, αι προ
·ορισμέ ,οι γιά τή, αίιο, ιο ιι.ο) ο,ση !

α\,

'Ι: ρ ώ τ.αί, χατο,)α6αί,ω
σε γε,ιιίς γραμιιέ; τί έ\\οείτε. Θά
1)θελα &ιιως νιΊ μοϋ ΜJσετε ια,έ,α
c:Ί νιειι.ριμε,ο :rτοοάδειγμu η1; ι ϊι
τοιρνίας τοϋ Καριια
π ά ν τ. - ι\ύτό δεν μπορώ
,ά το ιάηο. Μrι()ροϋιιε οιιω; ,ά εί
ιιαση 6έ6αιοι, &τι ή τορι,ή μα;
ζωή, οί HtJ{.H\•iς περιστάσεις εl,αι
τα αιιεQ'α άrιοηJι έσιιατο άπο σηψΗς
Υαί πράξεις των περασιιέ,ων ο(ων
ιια,ς. 'Εμείς οιιως δίον ειιιαιστε οϋτε
προφητες, οϋτε μύστες, γιά vά ξεύ
(Η,,ιιf τίς ) επrοιιεnΗε; τii� 1.�11 1 ρ
-γία c; Τ'Οϋ ,όιιου τοϋ Καριια.
'Ε t ιο τ. - Μrιορf� )c,,,:, f\' �
t\U{'ΟtιΥός η f,ας μοο,11; '\(). ταριχ
/ι 'ι,( ηση στις λ επτ()ιιi :)f .. ; το ,ι rι
;ιr,,ν,σιι•'ι ('ι•τό της :;ιαρ•ι,ι.; ύ.,α ::,,
ύί,'( ιι ι ·lι;:
t

Ά π α ,, τ. - Βε6αια ·'Ει�ι,οι
πού ξεύρουν),, το ιατορθώνι• , , χρη
Q'ιιι,οποιω,-τας δmάιιει c; πού\ι/ι οε
λα,-θάγουσα κατάσταση ιιέσιι σ' υ
λους τούς ά,θριοπους.

για -ιόν Νόμο
τού ΚΑΡΜΑ
Ή σιωπη δι:., είναι ι.άτι Πύύ
μ-τορε.ί νά κα ) ιερ ηθη. δε.ν εί
ΜlL Κάτι ΠΟ'U σΙ.ΟΠψα UΠΟρεί VCJ.
δηιιιουργηθη. ιv μπορε.ί νά την
α, αtητήση κανι;,ίς, •νά την σκι:,
φΟη, ,,ά διαλογιστη πα,ω σ' αυ
τή�,. Ή σκόπιμη καλλιέργεια της
σιωπη; εΙ,αι σαν τ11ν άπόλαυσι
ιιιας ποθ ητ ης εύχαοιστήσεως, 11
επιθυμία ,ά σιγήση δ νούc; δέ,
ι:ί,αι παρά ·ή άναζήτησι αίσθησι1
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ακι7,ν F,ντυπι:;σtων. Τέτοια μια σι
ωπ11 ιlναι μόνο μια μορφή άντι
στάσεως, μιά άπομόνωσι πού ό
{)ηγF,: cττ1 1 ν άποαίινΟεσι. 'Η σιω
πή ποίι εξαγοράζεται είναι πρά
γμα ηϊ; ι'ί.γορας, πού σ' αυτην
ίι:πάρχt ι ό Οόρυβος της δραστη
ριότητος. Ί-[ σιωπή ερχεται μ�
τή!ν άπουσία της έπιΟυμίας. Ή
επιΟυμία είναι γοργή, πανούργα,
και 6α0ιά. Ί-Ι άνάμνησις απο
κλείει τόν έρχομό της σιωπης,
κι' δ νοϋς πού είναι πιασμένος
ση1ν :πείρα δειν μ.:πορFί να είναι
χρόνος, . ή κίνησι
σιωπηλός.
τοϋ χΟFς, πού κυλάει στό σήμερα
και στό αυριο, δεν είναι σιωπή.
1όλις ή κίνησις αύη1 σταματή
ση, ύπιίρχει σιωπή, και τότε
μί,νο•ν μ:πnρεί νά φανερωΟη έκεί
νύ :πnύ κανείς δεν μπορεί νά τό
όνομάση.

·ο

"'

« ΗρΟα νά συζητήσω μαζί σας
για τό κάρμα. Φυσικά εχω ώρισμέ1νες γνωμFς :πάνω σ' αύτό,
' '
α'λλ'α Ο'α η'Οελα να' ξ'ερω και τις
δικFς σας.»
Ί-Ι γν<�μη δέιν είναι 1Ί αλήΟεια.
τίς
ΠρF:πει νά παραμερίσωμε
γνϊί>μες για νά βρούμε την &λ11Οεια. 'Τ:τάρχουν αιναρίΟμητες
γν<ομες, μά 1Ί άλήΟεια δεν άνήκει
σ' αι ηΊν 11 σ' εκείνην ηΊν ομά
δα. Για ηΊν κατα1νόησι της άλή
Οεια::, δλες οί ιδέες, τα συμπερά
σματα, οι γνώμες, πρέπει να φίι
γουν, οπω:: τα μαραμένα φύλλα
πο-ί, πέφτουν άπό τ<) δέντρο. Τ11ν
άλ11Οεια δεν μπορεί �νά η\ν 6ρf1
κανείς στά 6ι6λία, σn1 γν<οσι,
ση1ν ;τείρα. " ν t;ητατε γν<ομεc,
δεν Οά βρείτε καμμιάν έδ<ο.
«Μποροϊμε ομω; νά συζητ111
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σωμε για τό κάρμα καί -Να προσ
παΟήσωμε να κατανοήσωμε τή,
σημασία του, δεν μποροϋμε;»
Αυτό, φυσικά, είναι κατι τό
τελείως διαφορετικό. Για να
κατανοήσωμε, θα πρέπει νά στα
ματήσουν οί γνώμες καί τα συμ
περάσματα.
«Γιατί έπιμέινετε πάνω σ' αύ
τό ;»
Μπορε.�τε νά κατανοήσετε ο
τιδήποτε, αν ηδη εχετε σχηματί
σει μια γνώμη γι' αύτό; 'Ή αν
επαναλαμβάνετε τα συμπερά
σματα κάποιου αλλου; Γιά να
6ροϋμε την αλήθεια αύτοϋ τοϋ
ζητήματος, δέιν θά πρέπει να το
πλησιάσωμε σαν κάτι το και
νούργιο, μ' ενα νου πού δεν τον
Οολώ,•ει καμμιά προκατάληψι ;
Ποιο εχει μεγαλύτερη σημασία,
να είναι καινείς έλεύθερος άπο
συμπεράσματα, προκαταλήψεις,
�\ νά Οεωρητικολογη γύρω &πα
κάτι τό αφηρημένο; έν είναι
πιο σημαντικό να 6ρη; την &.λή
Οεια, άπό τό •νά έρίζηc περί τοϋ
τί είναι 1i αλήθεια; Μια γνώμη
για τό τί είναι ή αλήθεια, δειν
έν είνιιι
είναι 1i αλήΟεια.
σημαντικό ν' άνακαλύψωμε η1•,,
&λ11Οεια σχετι κά μέ τό κάρμα ;
Τίι νά δης Τ() ψεύτικο σαν ψεύ
τικο είναι η'ι ν' άρχίtης νά τό
κατα.vοη::, δεν είναι; Πω:: μπ1)
ρουμε να δούμε Fίτε το αληθινο
είτε τό ψεύτικο, αιν ό νους μας
είναι όχυρωμένο:: σηΊ•1• :παράδοσί,
ε εις και' στις
στι::
,
' ε'ξ ηγησει:;;
' λ'ξ
'
'
- είναι δεμενος
''Α. ν ο' νου::
σε' μιαν
πίστι, :πιο:: μπορεί να πάη μα, ταξ ιοεψη
' Γ,
μακρια, ο,
ια να
κρια:
"',
νου::, πρέπει να είναι ελεύθερος.
'Η ελευθερία δεν είναι κάτι που
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τό κερδίζει κανείς στο τέλος μι
<iς μακρόχρονης προσπάθεια;,
πρέπει νά ύπάρχη άπό την άρχ i1
τού ταξιδιού.
«Θέλω νά έξακριδώσω τί ση
μαίνει τό κάρμα για σας.»
Κύριε, ας κάνωμε το ταξίδι
της άνακαλίrψεω; μαζί. Μέ το
,•ϊι έπαναλαμ6ϊινη κα,νείι;; τα
λόγια έινος αλλου, αύτο δέν εχει
καμμιά 6αθια σημασία. Εlναι
σαν να παίζη δίσκο γραμ,μοφώ
ΎΟυ. 'Η επανάληψις η ή μίμησι
-δέν φέρνει την ελευθερία. Τί
εν.νοείτε μέ τό κάρμα;
«Εlναι μια Σανσκριτική λέξι
πού σημα(νει το κάμνειν, τό δρ�ν
και τα λοιπά. Το κάρμα εlναι
δρασι, και 11 δράσις εlναι το άπο
τέλεσμα τού παρελΟάντο;;. 'Η
δρασι δbν μπορεί να ί πάρξη Μ
χω; τη διαμόρ ρωσι τού παρελ
Οόντος. Μέσ' άπο μια σειρά έμ
πειριών, μέσ' άπο ηΊ διαμόρφω
σι και ηΊ yνωσι, χτίζεται το δά
Ορο της παραδόσεω::, οχι μονάχα
κατα ηΊ διάρκεια της τωρινη;
tωη:: του άτόμου και της όμάος, άλλα μέσ' άπό πολλές εν
σαρκώσεις. Ί-Ι σ1.1\Ιεχ1Ίς δρα.σι και
άιντεπίδρασις άνάμεσα στο πα
ιιελθόν, πού είναι τό «έγώ>>, και
ηΊν κοινωνία, τη ζωή, είναι τό
κάρμα. Και τό κάρμα δένει το
ινοϋ, τό «έγώ». 'Ό,τι εχω κάνει
στη περασμένη μου ζωή, η άκό
μα και χθές, μέ κρατάει και με
διαμορφώνει, δίνοντάς μου πόνο
εύχαρίστησι στο παρόν. '"['.
πάρχει όμαδικό η συλλογικο
κάρ.μα, καθώς καt τό κάρμα τοϋ
ατόμου. Καl ή δμάδα καί τό ατο
μο είναι δεμένα στην άλυσίδα
της αιτίας καί τοϋ άποτελέσμα1

n
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το;. Θά ύπάuξη λύπη η χα(.)r1, τι
μωρία η άνταμοιδή, άνάλογα μέ
τό τί εχω κάνει στο παρελΟόν.»
Λέτε πώς ή δρασις είναι το
άποτέλεσμα τού παρελθόντος.
ρασι σαν κι' αύτην δέν εlναι
διόλου δρασι, παρά μόνον άντί
δρασι, δεν είναι; Ί-Ι διαμόρφω
σι, τό παuελΟόν, άντιδρα σέ έ ι> c
Οίσματα. υτή ή άντίδρασις εl
ιναι ή άπόκρισι της μνήμης, πού
οιv εlναι δρασι, άλλα τό κάρμα.
Προ ς τό παρόν δεν ένδιαφερό
μαστε για τό τί εlναι δρασι. Τό
κάρμα είναι ή άντίδρασι πού
γε,,νιέται άπό ώρισμένες αίτίε;
και παράγει ώρισμένα άποτελέ
σματα. Τό κάρμα είναι αυτή ή ά
λυσίδα της αιτίας και τού άπο
τελέσματος. Στην ούσία, ή κlνη
σι τού χρόνου εΤναι τό κάρμα,
δεν είναι; Έφ' δσαν ύπάρχει το
:rαρελΟόν, Οά Π(_)fΠΗ νά ίιπάρχη
και τό παρόν και τό μέλλον. Τό
σήμερα καί τό αϋριο είναι τ' ά
ποτελέσματα του χΟές. Τό χθες
σι συνδυασμό μέ τό σήμFρα φτιά
χνει το αϋριο. Τό κάρμα, δπω;
γεινικα τό καταλαδαίνου�. είναι
μια κίνησις άνταμοιδη;.
«"Οπω; λέτε, τι� κάρμα εtναι
ή κίνησι τού χρόνου, και δ νοϋς
είναι τό άποτέλεσμα του χρόνου.
Ιονάχα λίγοι που ετναι τυχεροl
μπορούν νά ξεφύγουν άπό τ' άρ
πάγια τοϋ χρόνου, δλοι οί αλλοι
ε'ίμαστε δεμένοι στο χράνο. 'Ε
κείνο που εχομε κάνει
πα
ρελθόν, καλό η κακό, καθορίζει
αύτό πού ε'ίμαστε στο παρόν.»
Είναι τό παρελθw μια στα
τική κατάστασι; έν ύφίσταται
μιαν αδιάκο:τη τροποποίησι; Μν
είσαστε ό ίδιο; που 11σασταν
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χΟές. Ι αί φυσιολογικά και ψυ
χr,λογικά μια σταΟεQ1Ί άλλαγ1Ί
Π(.)αγματοποιεί ται, ()Ι:ν ειν'
τσι;
«Φυσικά»
'Έτσι δ ΝΟϋς δ�ν είναι μια
σταΟεQ1Ί κατάστασι. Οί σκέψεις
μας εlναι παροδικές, άδιάκοπα
αλλάζουν. Είναι ή άπόκρισι τοϋ
παQελΟόντος. "Αν εχω άνατρα
φη σε μιαν ώρισμέJνη τάξι τη;
κοινωνίας, σ'' εναν ώρισμf.νο πολιτισμό, Οα άντωτοκριθω στην
ΠQόκλησι, στα ερεΟίσμ,ατα, σύμ
φωνα με τη δια1μόQφωσί μου.
Στους περισσοτέρους άπο μας,
τόσο βαθια ριζωμένη είναι αύni
11 διαμόρφωσι, που ή άπόκρισις
είναι σχεδον πάντα πανομοιό
τυπη. Οί σκέψεις μας είναι ή
uπόκQισι τοϋ παρελΟόντος. Ει
μαστε το παρελθόν· ή διαμόρ
φωσις αύηΊ δεν είναι χωριστη
:η διαcpΟ(.)ετικη άπο μας. Με την
αλλαγ11 του περιεχομένου μας
και οί σκέψεις μας επίσης αλ
λάζουν.
«1\ιΙα δ σκεπτόμενος είναι &
σφαλωc κάτι το τελείως διαφο
ρετικο &πο το κατακάθι του πα
ρελθόντος, δεν είναι;»
Είναι; Δεν είναι δ σκεπτόμε
,,ος το άποτέλεσμα των σκέψεών
του; Δεν αποτελείται &.πο τις
σκέψεις του; 'Ί'πάρχει μια ξε
χωριστη όντότης, ενας σκεπτό
μενος εξω &πο τις σκέψεις του;
Δέιν fχει ή σκέψι δημιουργ{1σεc
τον σκεπτόμενο Μνοντάς του μο
νιμότητα μέσα στην παροδικότη
τα των σκέψεων; Ό σκεπτόμε
,,οc Fiναι τό καταφύγιο της σκέ1\•εω:::;, καί δ σκεπτόμενος τοπο
Οετεί τcΝ fαυτόν του σε διάφο-

ρα επίπεδα μονιμότητας.
<<Βλέπω πώς αύτο είναι ετσι,.
άλλα εu1•αι μαλλον ενα τράινταγμα
''LCJ. ιιένα να αντιλαιιβάνωιιαι τ,ι.
κύλπα που ή σκέψι παίζει στον
fαυτόν τη9>.
Ί Ι- σκέψις είναι ή άπόκρισι
τοϋ παρελθόντος, της μνήμης.
Ή μνήμη είναι γνωσι, το απο
τέλεσμα της πείρας. Αύτ11 11
μνήμη, μέσα άπο νέες εμπειρίες
και &.ποκρίσεις, γίνεται πιο σκληρη,
' πιο' πλατεια,
' ο'ξ'υτερη, <ικανότερη. Μια μορφη διαμορφώ
σεως μΠΟQFΪ ν' ιιντικατασταθη
ιιπο μιαν αλλη, άλλα εξακολου
θεί να είναι διαμόρφωσι. Ή ά
πόκρισι αύτης της δια1μορφώσε
ως είναι τn κάρμα., δεν είναι;
Την άπόκρισι της μνήμης την
άποκαλοϋμε δρασι, μα είναι μο
νάχα άντίδρασι. ΑύηΊ 1i «δρα
σι» γεννάει νέα άντί.δρασι, και
μ' αυτό τόν τρόπο γίνεται μια
άλυσίδα, δπως τό άποκαλοϋμε,
αιτίας κι' άποτελέσματος. Ή αι
τία, δμως, δεν είναι επίσης και
τό άποτέλwμα; Μήτε ή αιτία
μήτε τό αποτέλεσμα είναι στατι
κά. Τό σήμερα είναι το αποτέ
λεσμα του χθές, και το σήμερα
Ffναι 1i αιτία τού αυριο. 'Εκεί,1 η
ΠΟιι ηταν ή αιτία γί νεται αποτέλF
σμα, και τn άποτέλεομα αιτία. Το
f ,·α ρέει μέσα στο αλλο. Δεν ύπάρ
χει στιγμη που 1i αιτία δεν εt
ναι επίσης κι' αποτέλεσμα. Μο
νάχα εκείνο που είναι εtδικευμέ
νο, είναι σταθερο στην αιτία του
κι' ετσι στο άποτέλεσμά του. Το
βελανίδι δεν μπορεί να γίνη τί
ποτε αλλο &πο βελανιδιά. Στην
Fιδίκευσι ύπάρχει θάνατος, αλλα
δ ανθρωπος δεν είναι μια είδιι

,
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κευμένη όντότης, μπορεi: νά ει
ναι δ,τι θελήσει. Μπορε.� να
σπάση τά δεσμά της διαμορφώ
σεώς του - καl πρέπει νά το
χάνη αν Οέλη ν' αναχαλύψη το
πραγματικό. Πρέπtι νύ. πάψι:.
τc: νά είσαστε δ άποκαλούμενος
βραχμάνος, για νά πραγματώσε
τε το Θεό.
Το κάρμα ε!ναι ή κίνησι τοϋ
χρόνου, το παρελθον πού κινεί, '
ται μεσ' απο
το παρον προς ω'
μέλλον. ύτή ή άλυσίδα ε!ναι δ
δρόμος της σκέψεως. Ί-1 σκ�
ψς είναι το αποτέλεσμα τού
j{ ι_ όνου, καl εκείνο πού είναι '1προσμέτρητο, αχρονο, μπορεί ν;..,._
ί:πάρξη μόνον δταν ή λειτουργία
τηc σκέψεως εχη πάψει. Ή ή
ρεμία τοϋ νου δεν εtναι κάτι τωύ
με τή προτροπή το έπιτυγχάν�,
κανείς, δεν μπορεί νά τήν φέρη
κανεις
' με' δποιαδ'ηποτ,ε ε'ξ'ασχ,ισ• rι πειθαρχία. " ν δ νους Ύίνε
ται ηρεμος. τότF δ,τιδή;τοτε ξ.-/

\

\

\
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:τηδάει από μέσα του είναι μι:ι
προδολ-ί1 τοϋ έαυτοϋ, ή άπόκρισι
της μνήμης. Με t'l}V κατανόησι
της όιαμορφuJσf(;Jς του, μ f t'l}V
χωρίς έχλογή έπίγνωσι των ίδ
ων του των αποκρίσεων, σάν σκi
ψι κι' α'ίσΟημα, ή γαλήνη ερχϊ
ται στο νοϋ. Αυτό το σπό.:1,μ,>
της άλυσίδας τοϋ κάρμα δέν ::.1νω ζ{μημα χρόνου, γιατl δια
ΤΟϋ χρόνου τ() αχρΟVΟ δεν .lJί()•
ρεί να ύπάρξη.
Το κάρμα πρέπει νά κατα
νnηΟη σάν μιά συνnλικ�Ί λειτηυρ
γίcι. οχι άπλως σαν κάτι πού ά
'\'ήκει στο παρελθόν. Το παριλ
Οί�,ν t ί 1•ω ό χuονο:: ποi• tfναι
�ίίση:: και το :ταt>CJV και το
μΩ.λον. '() )'()όνn; εΤναι 11 μνή
μη, ή λέξι, ή ίδέα. 'Όταν ή λ{
ξι, το ονομα, ό συνειρμός, ή -τ'Ξί
ρα, δεν ύπάρχουν, μόνον τότε δ
νοϋς εlναι ηρεμος, οχι μονάχ::ι
στα επιφανειακα στρώματα, αλ
λά πλήρως, δλοκληρωτικά.
1-
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Η ΔΡ ΑΙΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΑΩΝ
ΤΟΥ 11 ΦΟΙΝΙΚΟΣ,, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

'Αn<Ί τiι,· Κiρκ1•ψ1ν πληροcrορού
μιΟα :ηρl τη: itQOύboι• τijc: Κι1ί.λι
πχ111κηc: καί Βιοηχ1,κii: Σχολης
ΚFQιΚΙ•Qιιc: καl τηc: Νιr,.τfρι,1ή: Σχo
J.ij: n.1·r�λq rι(i{ι τωγ ι'ιnύρ<,11· :τrιίδω,.
'Η Ι<rιιλιπχ,,κiι Σχο)11 ιδρί•Οη
τό 1 ΗS Ι κιιl ή σχολiι rίπύρι,11· παί,δι,1ν
Τ() 1 �2:1. "Εκτοη ο? Υrιί ιιrχρι ι1'iJ
�HQO\' rτι1νιχιϊ1:, ιιi uικρι'ιν uύνο1· διη
κοπi\Ι' κητι'ι TYJI' ;ηρίοl\ογ τii: ; Χ'Ορι
Υ,ηc: κιιτοχη: τη: η1σο11 διαρκοί11·το:
το,-, Β Ηηγ1eοrτιιίο υ ποιλ�μοιι, λFΙ
τοι> ργοί•1· κηνο, ιΥίiΊ:, χορηγi1σασ1ιι
JΙΙλιvσϊ11 ί,σι1 rί:τολι•ηiρια ει c: 'l'f0\1 C:,
οίτιη: σ11ιιε(!ΩΙ' ,διϊι.γοι•\' �111ιτυχ<i1ς κηl
ιi.rτκοί•Ι' ;ηίιιι,1: τiι fργογ τωl' lν ιιr
CΤ<ρ τii: κ f ι,κι·,ρωΧi\C: Κοι'Ι'(•)'Ι'ία c: , rτι
δ? ix τijc: Καλ.λ\ηχnκη,;:: Σχοί.η: i!Ξ
ηλλJοl' πολλοί. οϊτι η: διFπρεψαν l Ι'
σι•νιχιίr� fl' τιiΊ �ίι!Ι ιιί,τιϊη•.
Οί ι'η<Lλ,q ι'ι(iητοι ίiσον οί;;τι,1 �:Ξαν
τλοί11τιιι iν τη Κοιyι,1,·ί<'ί, λύγι!> τη:
ι ί,εργι τιχij: ;τολιτικi1: i\v άχολουΟεί
i ,. τιΤ> rτηuιίι!Ι τοίΊτο τό Κρι'ηοc: χαl
σ1•νιπ:•>: Υ;ιιl {1 άρι,Θιιι':c: τι,1ν crοιτ< ;!'\'
_ . λ
τr,1ν HC: τι1: Νυκηρινα: Σχολ<1:
,·ιιί φα(ίi1τι,11· σ1•1ιχιί'Jς κιιτ' rτο: ιιιι
οί•τω. 1 Ιι'ι.1τι,1: ή χρηrτιιιότη: τij: λει-

τοι >ργίαc: τη; Σ χολη: ταύτης εί,-αι
π111•Θομοi.ογο1•μένη καl άρκεί μόl'Ο'Ι'
τιΊ γιγονό c: οτι ΕΙ' αύτη φοιτούν σ.ν
Οοωποι l:ίνδQ ες και γυν αίκες, ήλι-,.ίαc:
ι'ί�•(,) τ<Υ�ν 40 έτιΪ)Ι', δια νά χαταδείξη
πόσο\' είΥαι είc ιιύτοίι: χρήσιμο'\' Υσ.
ιιίιJΟ01•1· γράuματιι ;,,αι , ' άποκτήσοιrν
τό ά:τολυτή,ριον τοϋ Δη.ιιοτι:χοί'ι Σχο
λιίου, ίiπερ ;τιιρέχει αί•τοίς ή Σχοι):>Ί.
�οιιοίωc χρ11ι11ιιιο� είναι και ή λει
τοι•ργία το:i Καλλιτιχνικοϋ τμήματο c: ,
�ί c: R οί νέοι εύρίΟ'Υ.01•ν και μανθά
' 1•ν τi11· όρ0111· χατεύθιη·σιν τη; �μ
'10
cr {,του ;,).ίσε<�; των Πiρός την ζωγ Qα
([ ικήl', γλι•πτιΥ,ην κ.τ.λ.
Ίf Καί.ί.ιτεχ11κή Χαί Rιοτεχνική
Σχολ11 ιίνιιι άνεγν<•>ρισμfνη i•πό τοϋ
'Τπο11e>γείο,, Ι3 ιοu ηχιη·ία�. ή δε Σ χο
λή rίνιιλq α()11τι,11· ύ;τό τοίi 'Τ;τοι,ργείου
JΤα,ιbεί,'ι:.
']f ιrοίτησι� εfl'ω {ντελ<ϊ>: δωρεάν,
tJtίσrι: δι,Jρει'ι,· rοαρέχοηαι τι'ι βιβλία
και η γρα<rικi1 ϋλη, είc δε τούς άπό
QΟΙ': :ταίδα� δί,δο-νται και ί•ποδi'(ιιατα
κrιί {ίλλα Ιiοηθήιιατα.
'.\ ιιιrότιραι αί σχολιιl σl.'1·ηροίrνται
ι'ι;τό τ-i1ν άρχιιίrιν Τεχτο,·ικi1ν στοάν
<,Φοί,·ι!" τij� Κερκί•Qα:.

...

�......,_

,,,

�;ν λοyαQιά ..ομf τα χρόνια ένό; άνθρώπου, έκτός αν δεν εχει
τίποτε ίί.λλο νά του λοyαριιiσωμε.
E:AERSON
Lι·ν�ίbησι; fί.ναι 11 παρουσία του Θεοϋ στόν ανθρωπο.
SWEDE BORG
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ΙΛΙΣΟΣ

Ό σκύλος
διαλέγει
,
,
οφεν-ιη
ΕΚ ΙΙΡΩΤΙΙΣ ΟΨΕΩΣ, ή δια
πίστωσις Οά φανη άπίθαγη, άλλα ή
ίατρικ,ή fπιστή,uη τήγ (}εδcιιώνΗ: ot
άφεντικό
σχύλοι ιιοιάt,οvν μ? τό
του:;! Π ρός Θ�οϋ ou<•JC, νά μ� γί·νη,
,
,
καιιιυ. παριξηγηση. /\�γ προκΗται
γιά α.ίσΟητικ1 1 {μφrιγιση, άλλα γιά...
ψι"χ,ική συγγ�ηια. Ό 'Αuεριχο,,ό c;
ψυχίατρος Ρό c; Σ πόrι., ό όποίο; lπί
χρό,ια ίrι.αuε παρατηρήσf'ιc, κυ.τά
λη'ξι, στό συuπίρασuα ϋτι οί σκύλοι
διαλίγο, 1 ν τά άφε,-τικrι τους.
Ό "-όκτωρ Σπά:ι. ύ:ωστηρίtει,
ϋτι άπό τίc παριιτηρήσει c; πού εια
με, χατ{λη!;ε στό συuίπρασuα, οΊ'ι
νευρώσει c; πού παρο1 1σι άtουν οί ί δι,0κτηπc σκίι)ων Οα [λεγε ·ιανιί.c;, δτι
uετα.δίδονται καί 01τrι tιί>α. Εl,•αι
(5tδαιογ, προσθ{τιι. ϋτι δταγ ό ,ιύ
ριοc; fχει νιϋρα, !;ωπα στόν σκϋλο
του, ό όποίο::: �πίση:::, κατέχtτα, άϊ11
μια ,,ευρικ1Ί - ύπερ{1•ταση. 'Αλλά, σ
τα,, συιιδαί-ει να εr,αι χαρούιι1,,·ο:;
κα( κ�crατ?:;, τό fδιο παρατηρείται
και στο σκυλο.
�ο 'Α1ιιερLΚ{ΙJ\·όc επιστήιιων σέ
μία εκθεσή του πρόc τόν Σ ίινδεσuο
των Ι�τηγιάτρωΥ, άνα?1έρει, ?τι ;ά
_
χατοικιδια t.ωα καθοοιtουγ το ι,γ
διο,φίρον τουc; άΥάλογα ιιέ τή στά
ση πού καΟίγαc; υiοθετεί άπέναιντι
rr' αύτά. Εlναι άδιάcrορα σ' δσ J1ιι;
Τ
\
'
,
, .� �ρο,:τα;: γι' �υτ
\ ε,"-'ιαcr
δ �"
� χαι 0 1.νω τρυq,ερα σε ολουc �κειγοι•c; ϊου
τι'ι άγα.ποίrν. ;Ι<διαίτερα οί σκί�λοι.
δείχ,,ο"t)V άπροικό.λυπτα τά αίσθ{1uα
τά του,:.
Τίc; άπόψειc αύτέc. υίοθετοϋν .-
mσi1ιιως δίιο ri) λοι fπιστήιιονεcΙ, ό
Ι
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δό,ι.τωρ R. Τάκερ κιι.ί δ δ()-"ιιrtωρ
Τt.iιrι. Ν όλς, οι οπο1οι προσ�έτου�,
,
εl·ναι τυπος υ
ϋτι δταν ό κυριος
;τοχον�ριu rι.όc: κ<;ί νευρ�ι.ός, τό ίδιο
σ1 1 ιιδcι ι Ιfι και, μι, το. σκυλο του. Συ
Χ;'ά, , οί σ-ι.ύλοι π:,ηρώ'?'Ν δίχως �ά
οικογενεια;ιοι·�
τι• θcλου, πολλου:;
Χιlll.•γάδες. Ό δόr,ι,τιωρ Νόλς διευ
κcινίt,ει.: «'Η νευροψυχική κατr.ι.'Η J
ση τοϋ σκω ου ά1-τα,•ακλii συ,1t8ως
τί: ά,ηιτι1ιχίεc καί άνωuαλίιες τοϋ
Υιι ρίου του. Γιά νά θερασrεύσωι.ιεν
μtί c; οί κτφίατροι, fyoν σrι.ύλο, πρέ
πει προηγουμί,ως οί νευροψυχίο,τρ,σι
,ά 0Fρο�:tύσουν τό άq-ι,ντυκό του».
υυλοι οί άuιρι:κα,οί ζωολόγοι,
σι 1 ιιιrι,11οί11-, ϋτι ό καλύτερος φίλ.,σς
τοϊ, ά,Οριοπου . �r,αι ό σκύλος καί
ί1j1nστηρίtu,1ν δτι Ύ1 μόγη ιiπ.:-1 \"Ιι
γιά τά .ι,{,r,ε,ιχά αύτα τετράποδα
�r\(/ 1 ,ά τά uεταχειριt,όιιαστε με
σι•ιι:τάJΟt cι, καί νά μ1Ί τούς δείχνω
uε fχΟρότητα.
Ό δόχτωσ Σπακ ύ:ιοστηρίζει δτι
τά σ-ι.ι·1ια πού δέν μποροίιν να ά
,απαραγάγου,,, παθαίΥοι,ν ψυχι¼α
τραύιιητα χαί ί,:τοq-έρου, άπό τ,ήν
Υατάσταση αυτή. «Για γα ¼αταλήξω
;ταρόιιοιη συu�ερά,σuατα. π?οσθέ
_
JΤJο,λλαc πα
ηι, χqtιασΟ,,rι-ε να κ<:-ιιω
,
,
ριηηρησειc. ΕΙuαι οuω:; απο\γι,,�
(j{ Ι\αιος για δσα ύπο,στηρίt,ω».
Τ�λος οί ό,ιεοικα1οι ι,;ι r;τi1ιι,)δτι πρέπει νά
1ε:. ί,ποστηρίt,ουν,
δοθη ίδιαίτερη προσοχή στις άσθέ
'Ηfc :τού ιιεταδίδουν τά χα.τοικίδια
tωα. � χετιχίδ:; ά,•ε,.οι,•ιοθη άπό τό
1ΕΟ1�: Κίντρο 'Ιατρικηc Έρsί•-ι η:
τοϋ Πρίγστον. στό Νιου Τtέρσεϋ,
τι, πηρεσκευάσθη εγαc όρρόc έναντί01· τιϊ1ν μικροl\ίων πού προσβάλλουν
τά κατοι,ίδια tωα ¼αι ίδ,αίτερα τού:
<Τχί,λου:;. �ο όρρόc λέγε ται D Ρ
Ντιtοφε,όJ καί χρησιιιι.ποιε\ίται σε
Ι'ι•συτάτη κλίιιιακα, ίδιαίτειρα στ1Ί'Υ
Ν οτιοα,ατολtκ1Ί 'ΑΌtα.

ι
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ΗΜΕΡ Α ΤΩ:-J' ΖΩΩ�

"Ενσtικτο
καί μυαλό
,
τών zωων
t'Ο:τι••;

ΥΗΙΗJίζοιΗ,

το

ϊ\l1Τ1/ΤΟ

u�

εl\αι μίι.ι. rιιιrι•τη τιί.σι:, :τού σ�
ρισμέΗ; :t�(.>ι:ττι;ΗΗι; :tι_ΗJι.ιιί Η τi 1\
κατιΊ. UJρισιιέ\Ο τuυ:το ιi.\Τίbuασι l
Υό; όργιιησμuύ. 'ΙΙ ιί., τίb (! Ησι: ι1i,τ11
δέ, όιr�ίλ�τω σi κιι\{\11 �ίbο: iιι:τιι
uίι�;. Τοη ίίιιω; :τι71: iξηγοί•\τιιι τι.ι.
πιί. (! ιι κάτω :t�(.Ηστιηικιί.;
1 ) Σ τύ. ιτιι ίιιΊ. y(.>υ\ΙΙL :υίσιι\ -το
λι•ά(!ι0ιιοι κάιηυι_ιf; σ� �,ι� :τυτιί.ιιι
τού 11ιι()ισιοϊ, :τοi, ιί.:τίι τυη ιr ίριι το
iί, υιιιί. του: ( Μ.-τιί (1(.1, -τυi, σηιιιιί Η ι
rrτiJ\' ;τ!L) ιιΊ. γω ιιτ ·ιη bιω.f%ΤΟ ιιι
Cf1Ι•>Q). uΟτα\ οί ίί,Οοι,,:τοι ίίοvιrrα,
Υύ. ί'Ι'νηγοϊ,, τui•: κιί.�τοι_ιf: ��L το
:τοί.ί,τιιιο δi()uα τοι,:, το �(ΪΗι ι'ίυ
χιrrι�,· - ίίrrιι γi.ί,τι,,rrιι\ - Ηί 11 fΙ•
γοι•ν r'.ι.:τό τό ιι{σο: ι�ίηύ. Το ι \J 1-,
ί,;τηρχαν �ί.άχιστοι ,ίωτοσε: στί; ίί
χΟε; τού Ρubωοί•. Κι•\ηγηιιι\οι ιί
πό τού� ιί, Ορι:).1tu,•::; tοί•σιι ν ιi.:το•ιο
, ι,�μέ, οι ύ ϊω: ιί..:ι' τι1y αιιο σι, <rι,1λιέ; άιτό ιrύι).α δ{,δQι•1\, έτοιιιuu
οο:τf;, πού δε\" fίχι�ν κωιιιί,ι rrχέσι
μ/, τί:; ώραίε; ιr<•ti.ιi: - ;τριιγιω
τι;,ύ. u.(.)χιηκτu,ικιΊ. i:τιηί•γιιιηιι
τίiΊν παλιι,Ι\" καστόψ,1,. 'λσγύτεσιι ί>
μι,�: τό χι•,i]Ύ ι τι71\ z,ωτuρι,1,· ιί.-τιι
ΎΟ\!f ί•Οηχε κιιί τίι ::ι7,α :Ξ.f θάψ)f1/•<ι ν,
Ι,·1 ηκιιν ιί.:τ' τι.Ί χαταιrί•γιά τοι•; κι'
ιΊρχισαν \(J. ζοiiν Χ(iΤ(>) ά;τι°) καιύ-τε
ρε; συ\ θηκε;. ".\ ι_ιχισω \ιΊ. χτιc.ου-.
καί.ίtΤf(.)f; <r<•�λιέ:, στί: ύ:τοίf: κάθε
χ(!ύ\Ο εκα\'{(\. ώρισιι{\Ε:;
ι'ι)λαγέ:,
μέ άιτοηι�σιια ιι{rrα σi διίιστι••ια
1.ιγ<•J\· χρόΗ•J\" \ά
δηιιιο1ψγ-ί1rr•Η,
:τάλι τί: ;ταλι{:, ώριιίε: ιrι,1λιi; ν1ί•
oi σ,·θρωποι συ,·α\"""!Οίt\' rrτιΊ. ιι{ρη ίί
που ζούν κάστορf; α\ηόχλητοι ... \η·
λο.δi1 σ' ι,ιυτ11 τi1, �εοί�τι,>σι οί .,,,�
στοοε: ιrεοθηκιι,· σα, αΥθρω:το•, rι
ιrοϊ χρ�σι�ιο:τοίησ�ιy τi1: «�ιι:τειο(<υ
τοι•: για τη\' δελτιωσι τη: ;,ατο •κι,ι,
τοι•;. .-\ίπό δέν ιι:τορεί \(J. θει,1nηΟiι
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ινy ιί.-τοτι'ι rσιιι.ι. iΥστι,τι:ιδοι•; �ν:ρ
γfίιι:.
�> Ό α,ΟQι•,.-το; ίξηιιέρωσε τί:ι
;ιι' οι__,ί\l(ι γrJL τοιJ; :τοο<Η.r,έ νει ;!τοι·
ι111 τi1,• ;,ιιτοι;,ίιι του;, ιιί ιί:τοτο F
rrιιιι τu ,01•1 ιι, ιιύτιΊ. Η.Ί μ11ν ιιπο�ι,ί,ν
,ιι ιrτι<ί.�ου, ιιι'ηιι τιη ιrωΙ.ιιί. τυι•:.
"ΕΗι� ίι(!Η0υίυγο; λοι:τόν ιτηρε 20
::�ι·γιί.(.>ια κα\Ιι(!ί\Ι!ι τi1, i:τoχiJ rι,ύ
f Ι,ιι λε
σr
.:.Η"{ΙL(!ι;,ιιο.το: κιιί τύ
;, ι ιη•fιιιι yι,,ι_ιί: i,ιιι,1: \ιι τού, ιrτιι'ιΞ;η
;,ιιί ιιι,,ιιi: ά:τυ ιrηQιί.. 'Ειrι,,δίασ� δ
ιιι,,: τά ΧΙ υυfιιιΊ. ιιi ιι Η(.Ιι'ι. ,αί 1,ιιί.
flf :, Ι,ιω(iιί.κι ;,ι' ίί,τι ι'ίίιο ιί\!Ιι ιί.
,ιι,_tιιίτι,τιι στu κιι,ιιι_ιί\Ια γιιΊ. τί,
ιιι•, 1 1?: τοι•:. Τύ Οηί.ι•yιι fγ{ν\ηrrιιν
τιι 11ί1 γι'ι τοι•: χι•t(!ί: \α χρησιμοιrοι-i10
rrοι•,· τι'ι ω.ι;,ιι γιιι \( 1 !/ τιι'ι:;,011γ ([(•)
ι ι?: Τιι ιιύγα ί!rr.-ταrrιι,. Το\ ?:tιJιιε
\Ο :�(•Ο\ιι τα κιι,ιιQί\lα ;τροσ:τάΟψ1,1γ
Ηι yι_ιησιιιο-τοι ηrro1•\' τύ ύλι;,ύ. γιιΊ.
\ιι 11 τιιί .:Ξ.01•, ;\fι ιίδrι: ιrι,,ίιιl:. '\)
ιιι i1 ιί.ΙΗ.Sιύτη, bi, τοi•- τιΊ i:τΌ:Ι)ι
ι,• ι.Τίι αίιγιι ;,ιιί ;τιί.ιι ε�:τασιι\ . '()
ύ (!\l0οίι'ιγο: ίιιιι,1; i:τ{ ιιFΗ. 'Λπ,1.-:
Ϊ fσιια: Σi �Ξ;η '((!ι'ι\ιιι τιΊ. ιαΗι)ι• α
f7τι':ιι\ :τnι.ύ ;τιυ τΟειε: η-ι,,λιές ;αί
τ' ιιί,γιΊ. bέ, �:rr;τιιγιL\·. Μιτο(.)εί α,ΙΤσ
\ιι flει,,QηΟί1 r,rrτι;,,το; Καί τιΊ ,;τn1•
bαιύτερο: ΤιΊ. ιιι;,ψ'ι ια\ιι(!ί\Ιu �;,τι
σω το,· αι.10 η1ύΗ1 ιιι,,ί.ιέ, :τού f.�,·
fί ;ι ιιΥ τί-τυη ,ιι ::ηΗψοι•ν ιί.-τι'ι αίnές
-τι7J\" γn\rι,ιν το1• :. Δηλαδή τά ιιικρί.ι
ί!ιιιι0αy \Lι ι.τίtοι•,· ιιι,,λι�; 61.?:το,τιι;
τοί•: γο,fί: τοι•: !
Uί i:τιστi1ιω\f; iξακρίtίιο,σαγ ίηι
ύ T(!tJ:tO: ""!0\t Ϊ fΙΤΟΙ•()γfί ύ έγ;,�,fιt
)υ: τι7J\ ::ι;ιων fίΗιι τελείι,1: διrιιι ο
{Η·Τιi'ο:: fl.ϊU αί,τύγ τού ι'η θnι;>.:τrJt'.
'.-\ίί.ι.Ί li: ιιηγ ξιχ\αιιε τού- .. π ,,;>
τnι•: κατοί;,011: τη: '()11.ιηbία�, ;ου
ftf Οασιι\' f κεί :t(!ι\' ά;τό τρεί; χι i.• �
τηρίb� :. Στη\' ιίρyi1 διέπλειη τuν
Ρη,ο ιαδίιί ίιι f:tι'ι Η•! σί κοο,ω:,:
δ{,·bρων . 'λογυηρα ί!σκαψαν .. τού;
,οριιού:. τοί•: f έ:ττι ,ιι\· καί τού;
ί!bι,Jcrιι,, σέ bιιί.στηιιιι δε,αετηρίοων
,αί έι.ατο,ταετηρίbι,1,·, τό
:1χ:111α
τι7ιγ ;τριοJΤονυ\1°1,· :τί.οιαρίω\' με..�ικα
ιί.:τό τύ. ιΊ:τοίrι U(!Fflψα\' ι'ι:τό ιί.ρy11.10ί.υγο1•; στά ει η τί1; Φί.ά\δρα;.
0
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Τα zώα

μιλούν
μεt-αξύ -ι-οuς ;
Ε[Υαι γιγοΥι'ι� ίίτι
τύ. διιίιr OQ(J
τύ. ψrιQια κrιί τύ. Οηι (1{\"ίL
' ΟΪJΙΗ
' η ιιεταξύ του�, 1 χ·
κίι σιι η Ι'\Ο
;τrμπουν και δέχο,•τιιι διά([ ορα σiι ·
ματα καl ιιεQικ�:: ιroQ? :: �πιιδροί,1• 1ι'J
;:"α πά ,·ι,) στύ ίίλλο, άκύιιίJ. κι' ,ίτα ,.
ΙΙvί�Χο,ται σ? σι,uιιντιχ�; ιωτοστάσειc:.
] 1 <ΪJ :; γίνετrιι ιιί•τό;
�ι'ιν «λ�ξει:: - σi1ιιιιτrι» τη:: χη·
ιιιΧΪ\:: γΙ.ι:1σσιι:: χρηιηιιιί•ου,·, ούσίε�
ποί, ι κχuί\Ο\"Τ(.Ι.Ι ό.:τϊ• τU, (.. ωικύ /,,<+'
ιτιιο τη :; :;ηQιί.:: ;ιιιί τη:; θάλιισσrι :.
·n δόκτ<•)Q τιϋν (ίιολογιχιiJ\' ?π•ιrτη
μι,11· χrιΟηγητή:: τοίi 'lατρικοϋ '1,
ιττι τοί,του Μόr<yα; 'Ιiι.ι.ι,1(Ίο;
Κι ρ·
ιτενιιπλύ.τ ποi, ?διϋ κιιί κάμ:τοσα χρύ·
,ιιι ιι�λεΤ<ί. τύ σy_ετικι', πούGληιια,
..,uιιασε τί:: OU'1H:; ω•η:: «τηλέρ
γο1» (<<?ιτίδρrιση ?!:. ι'ι:τοστiιιrεω:;»).
'Α:τό α:τοψη λιιτο1•ογίιι::, τά. «τη·
'Ηvγιι» διαq �ροι•ν σηιιιι,·τιΥ.iι ιίιτι'J
τί:: όριιύνε:: καl τι'ι. ίίι,λα κί·,ητριι
τij:: λ�ιτο1ιργί,ι:: τοίi ύογιι\'Ισιιοί•.
Ληιιιοι'(Ιγοί,,•τιιι σi ίδιιιίποου; λλr
Η:; ?!Ξ.ι,1ηQι,χη:: �';,κοιση::. Μερικίι
tiί1α Fχο1•ν τi1 δ,,,ιιτότητιι Ι"<'ι ι! ξrι
τιιίζοt•ν, 11 ,U. iκτοξεί1οι1ν α-ίηi :: τl�
,ιηιιικ?:: 01'1σίις.
Ί[ δομiι Τ!Ο'Ι' ΙιΩQίι,11 τ(,)\' «τη·
λ: ργι,11" ιιΠΩQfί 11'ι Ff1<ιι 11 :τιύ δια
φορε11ι xi1 . a:'\1,1 οί Ιlιολογικέ:: λειΤ'ο11ρ
y; ι ς τοι•:: εχοι•, όιιοιύτηπ::. Ό Ίά
γ, 1(io:; Κιρσε,·ιι:τλι'ιτ τίι χιί1Qισε σε
hί•ο ι'11ιιίδι::: 'JI ιιίιι χρησιιιεί•ει στίι
tί,,α γιίι ,ύ. «σι•tητοί•1» ιιετα!Ξ.ύ των
< ,,οίω1 τΟΙ' :; Υιιί 1) διί\ΤFQη για \'().
i :τιδnοί•ν στι'ι ίίλλιι tιiΗι.
'}! «σιιζ11τησι::>' ιιί•τi1 Fχ�ι είQηΥι
-,.,.ύ χrιQrικτϊιοιι: 1 ΙιριιrτρFrrεται γύρω
ιπύ τύ. ζητi1ιιιιτΗ τη:: χιιτοικίας χαl
τη:: τροφη::. Μιρικ�:: croρ�:: τά '"<οα
πι_,οειδοποιοϊ,,· τό ε,<ι τi, ίίλλο, ίίτα\'
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πλ ψrιάtει κί,·δυΥος. 'Τπάρχουν κ,αί
:tfQιπτώσFι; πού τ1 «τηί.έργΟ'Ι')> χρη
σιμ Ε ύει σύ.v μέσο άλληλεπίδρα,σης
τι7,ν ζιοι,11·.
Οί μελ�σσοκύμοι, π. χ., γνωρίζουν
ί,τι ίίταν στήν κ.11ψέλη δέ,· ύπάQχει
Ιίιιιτίί.ισιτα, μερικέ; ?ργάτιδες μετσ.
τρ{πονται σέ «γόηιιε�» χαl γενΥοίιν
ιιύγά. Γιατί, λοιπόν, ϋταv χαθη ή 6α
σίλισσα, σέ μερικέ; {,ργrιτιδες επι
στQέφει ή ίκ,ω·ότη,τα γιύ. πολλαπί α
σιιισμό;
'Αποδειχ,ί•εται ίίτι 11 «μοyαρχικ.ή»
βασίλισσα, {,μποδίζει τή σεξουαλιΧή
ιlνάπτυξι τ<Ϊ)'\' αλλ(1)Ύ μελισσG11•. Προ
σελκύοντιι:: τlς έργάτιδε; ιιέ τό «τη
λέργον», ταιιτόχρονα έπιGάλί ει τό
μο'Ι'οιτ,;1λιό της στi11· άνα:τrιραγωΎή,
Τύ. t<iHι Fχοι•ν ιιεγά1.η εύαισθησία
στύ «τηλέργοϊ». 'Αρχεί ,·ύ. άγγίξου
ιιΕ με ε1·α καί.αιιάκι τόl' γόνο τοϋ
6ατράχου, χι' αύτύς fΥ,κρίνει άμέσω;
τύ «τηλέργον» τοίi σ1•ΥΙ1ΎFρμοίi. Τό
σηιια αύτiι προχαλι ί τόΥ πανιχό στούς
α) λοιι; γόΥου;, ΠΟύ τρέπονται σε
φυγή. Τό ίδιο σι•ιι6αίΥΕι κ.αl ιιέ πολ
) ύ. ψάριιι.
'Η ί:τιστi1u η για τύ. «τηλέργα», λέ
: ι ύ Ίrικ(•)UΟ� Κιρσε, ιιπλάτ, ά:τοχα·
λίιπτει ϊ,α,· άπό τού; τοιιείς τ<οv ά
ιιοι6αίι,1ν σχέσει,�,· τω\' ζιοων, πού
[χει ιιrΊ.ετηΟίi πολύ Ηγο. Ανοίγει
ιι�γάi ε:: :τροοπτικέ::, τόσο άπό Οει,1ρητιχ11, ϋσο κ.αl άπό :τρακτικi1 α:το
ψη. Τύ. «τηλfργω> χρίι6ουν πολλέ;
bι•,-rιτότητε� γιrι ηΊ" έ:τέιιϋασ,1 μα;
στi1 λειτο1•ργία τοί• οργω ισμοϋ των
t.1;11,11. !<. ηιιιοι•Qγ<;JνΗι :; ιιέ τεχyητό
τ(.ΙΔ:τΩ <<τηλ{ργω>, μποQοί,ιιε 'Ι'ά. ποοσ
rλκί•(ι)ιιε χαl ,ύ. χαταστρέφ(ι)με τού;
iχΟρού� τη; γει,1ργία;;. 'Ευτίσης μπο·
ροίiιιε Υύ. ?:τιδράσ(ι)Uf στi1ν άποδο'Ι'ι
χότητα τω,· ζιuω\'. Νέοι όρίζο,τε; ά
' οίγογτα( μπροστ� σ;roi•; ί•γειονομι:
,
,
;ι,ου:: γιιι τη\' πω α;τοτελ1:σματι,κ,η
χατα.τιοί έιιηση τιi,ν παοάσι των πού
F[νrιι �πιt{)ιιιcι γιϊι τό'Ι' 1θρωπο. Ή
μελέτη τιϋν «τηλrρy<•)Ι» μόλις τιuρα
άοχίtει...
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'Έρευνα
για τη zωiι
τών φαλαινών
'Η παριιι,ι.ο).ούθησι; της συμπερι
φοράς 2.000 περίπου γκρίζων φαλυι
νων των 40 τόννι,ιν, σέ μιά λιμνοθά
ιασσα iκτά.σεω; 6 μιλίωn.•, κατά τήν
�.ποχή των έρώτων τους, δ�,ει ίσως
τ-iγν �ηύπωσιν δτι δ σκοπός ε{ναι
ή σuγγραq,ή διδλίου τύ:wυ Κίνσεu
γιά τήν ερωτική συμπεριφορά των
ι�αλαι νιίιν.
'Εν τούτοις, ό ο-,ωπόc των έπιστη
μόνων πού πραγματοποίησαν
τήν
παραικολούθησι αύτή στήν λιμνοθά
λα.σσα -κάμμον, στίς άκτές της
Κάτχ,J Καλιιφορn,-ί.ΟΙ;, τού Μεί;ι.�.ισϋ,
'Ανε
είναι �ντε)ω; διαφορπικό:;.
ζήτησαν έn.·δ�ίξεις πού μποροϊ11 ,ά
επιτρέψουν
σηιιαντικές προόδου:;
στό,· περιορισμό τ<ί>ν θανάτων <'1πό
καρδιο:τάθειε,;:: ιιεταξύ τ<iΊν άνθοιίι
πων.
Σ έ δε";ερο πλ_ά,ο; οί έ�ιστήιι�
,·�;:: προσεπαθησαν επισης ,• αποχοuισουν γνώσει:: γιιΊ. τή,· οίχογενειακή
t,ι,111 των crαιιί\\· φα;i αι \ ων καί γιά
τό αν αύτ�; «σuνομιλοϋΙ'>> σέ «γλώσ
σα;,; άΥάλογη μέ εκείνη ιιέ τήν όιrοία
σιrνεν-,·οοϋ,"Τοαι τά δελ(f ί,•ια.
'Άπό τού; έΥθουσιιίΥδΗ::: ύποστη
ρ�κτέ :; τη::: ά,τοστολ1ϊ::: �rl'αι ό δρ
Πώλ
τάΥΤεΪυ Ούάίτ, ό προσωπι
κός καρ,διο.λόγο; τοϋ 'Α 1\ ζεχάουερ.
Πρό δε-κιιετίας ό δρ Οίιαίτ ,:ροσε
πάθησε άνεπιτυχίίι; ,ά παρη 111.εκτρο
κ.σ.ρδιογράφηιια φrtιιi; φα) αίη1::: μέ
τήν δοi1θεια έλιικοπτέρου καί είδικοϋ
<<πυροδόλου» πού ερριχνε ταυτοχρό
,·ω::: δί,ο κα.uάκια ιιέ ήλεκτρόδια.
Ό δρ Ούάϊτ εχει δοηθi1σει στ,γν
προετοιιιασία τη:; ι-ωροίιση; άποστο
λη:; πού καίί�τερα iξω:τλισιιέ,·η καί
μf μεγαλύτερη πείρα, εχει περισ-
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σιίτερες :τοοοπτικές ι,ι τυχία;.
«Χϊιρι ::: στίς ιι άλω Ης Ο.πίζομε νά
εχωμε τήν ιί.πάντησι σέ πλήθος προ
t\Ληιιάτων, πού δέν χατιί)ρθωσαν νά
t:τιλύσου, ώ� τιί1ρα είδι1ωί έπί των
ί•ποδρυχίι,ιn,•, καρδιολόyοι και ύδρο
'Ι αύπς» δ1i1ι,)σε ό κ. Νταηέλ Λούχ�
Μπέλ,"Τα, ό μοναδιr,ι.ό;:: Μ-εξικανb�
πού μετέσχε τη; <'ι:τοστολης ώς εί
δικόc στύ θαλάσσια θηλιwτικά.
Ό άρχηγό :; της <'mοοτολης δρ
.,
Μέρι,λ Σπέ,•σερ (fρ,ονεί δη ε,α.
απο τά κιιριιίηερα εργα της ε[ναι
ή άναr,ι.άλυψι� τοίι μηχανι{1ιιοϋ,, χά
ρι � στόν ό:τοίο1· ώρισιιέΗ; ιrάλαι,•ες
ιι:τοροϋν y' άνθi!Ξ,01•ν σέ �-.αταδύσεγ
διαρ.κεία.:; fω; δύQ ώριί1ν χωρίς ;:
άναπΥέοm•.
«Οί [γχειρ1iσΗ: fftήν καρδιά, ) έ
γει, uπορού1· ,ά γί'Ι'!,η ται ιιέ μ,εγα1.ίιτερη ιί.σιrάJ εια έ,-τός θα1.άμωy ύ
περδαρικοϋ όξυγόνοιι, ϋταν ή έπέμ
Gασι:: άπω τεί την διrιt,ι.οπή τη; κι,
κλοcrορίαc:». Σ τούς
θαλάμους; αύ
τού:::, προσέΟtσε, οί χειρο1•ργοί εχοιrν
τί; ίδιε, έ,·οχλήσεις ά.ιτό τίc: ύψηλέc
rίτuοσcrαιρικf::; πιέσειζ ;ro\J σιινα,
τοϋ,· οί ιrάλαι,ε :: ;,ατά τί:: zrιταδύ
σει:: τους σi: uεγάλο 6ίι0ο::.
"Αν άνακα!)υcrθοί,ν αρκετά γιά
τό πω:: οί ιrάλαι νεc περιορίtο1•ν τήν
·,ωχ) οq-οοία του αίιιατό; τους καί
άντέχοιrν χωρίς i'Ιξuγόνο στά μεγά
) α δάΟη η,1ν UΥ/.tα,ι,1,·, θά μπορού
σαν αύτί1 ,·ι'ι. συιι6άλοm· πολύ στον
περιορισuό τω'Ι' θανάτων ά.ιτό ώρισιιένεc: uορφές κ.αριδιοπαθείαc:. 'Ι
διαι τέρι,1; αύτό θά επέτρεπε στόν
iί,,θοωπο ,·ά έπιζήση των κινδύνων
πuύ τόν άπειλοϋν κατά την διάρ;,c•
αν τη::: έγχειρήσεω ::
τη:; καρδιάς.
Και θά έπέτρf':τε την uείωσι της
Ονησιuότητος των δρεφών, ϋστερα
ά.ιτό δύσκολου:; τοκ-ετού:::.
ΊΙ φαιά φάλαιyα ιιπορεί νά προ
<'αρμοσθη γε,ικά στί::: ιιεγά,ί ες πιέ
σει::: καί τl; χαuηί έ :: θεριιοκρασίε;
τοϊ 6υθοϋ τι,1ν ιbκεα1ων.
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Ή Ρουκμίνι Ντέβι
σύντροφος της ζωης τοϋ άειμνήστου Δόκτορος
Τζώρτζ Άραντέηλ, 4ου προέδρου ττjς Θεοσοφι
φικης 'Εταιρίας. Μιλώντας τό 1939 είχε πεί δτι,
αν έπρόκειτο νά είσέλθη στο κοινοβούλιο, θά
προτιμοϋσε νά έκλεγη ώς πληρεξούσιος των
ζώων - των άν(σχυρων καt άφωνων - γιά τά
δικαιώματά τους. 'Εξελέγη βουλευτ(να άπό 1952
- 1962 καt επέτυχε νά ψηφισθοϋ ν νόμοι γιά
τήν προστασία των ζώων στήν Ίνδtα. ιιΤό νά
γtνω - είπε - φερέφωνον των ζώων είναι ή πιο
μεγάλη τιμή πού μοϋ εγινεη.
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Ό πανηγυρισμός
τών 250 έtών
-τού ΈΛευθεροtεκtονισμού

Μέ-γας

ι άσκαλος τού
Τεmονισ:μοίι.

Η Η TQME ΤΗ
ΙΕΓΑΛΗ
ΣΤ
της ' γγλία; έ6Jρτασε
η1ν 27ην 'Ιουνίου, η1ν συμπλή
ρωσιν 250 έτών από της συ
στάσεως τη; πρώτη; Μεγάλης
Στοά; τοϋ συγχρόνου συγκεκρο
τημένου Τεκτονισμού, μέ μεγα
λειώδη συγκέντρωσuν εί; το Ρόα
γιαλ " λμπερτ Χ(ολλ τού \ον
δίνου.
Παρέστησαν 7,000 ιδάσκαλοι, αντιπροσωπεύοντε; τού; α
,,,ά τον κόσμον Τέκτονας, μετα
ξύ δέ τωι,• αντιπροσώπων ήσαν
και 104 l\Ιεγάλοι ιδάσκαλοι α
πό 42 διαφόρου; χώρας και 62
εθνικά; περιφερείας. Τ11ν 'Ελ
λάδα άντεπροσώπευσεν ό l\Ιέ-
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γα; Διδάσκαλος κ. 'Αλέξ. Τζα
ζόπουλος.
l\H τό αρχαίον τυπικc,ν με
γάλης γραφικότητος, ό ΝΙέγας
Διδάσκαλος τη; 'Ηνωμένης Μ.
Στοάς της 'Αγγλίας, Κόμης του
Σκαρμπόρω, εγκατεστάΟη εις
τό v Ορόνον του. Ά ντιπρόσωποι
των «από ανενΟυμήτου χρόνου»
στοών, αί όποίαι τό 1717 συνέ
.στησαν ηΊν πρώτην Μεγάλην
Στοά v, ένεχείρισα,ν εις τόν Με
γά) ον Διbάσκαλον η)ν ίστορικ1Ίν
σφύραν τού Σερ Κρίστaφερ l )έν,
αρχιτέκτονος τού καΟεδρικού να
ου τού ' yίου Παύλου. Δια τώv
νevομισμένων
κρούσεων τη;
σφύρας 11ρχισαv αί εργασίαι,
με πρώτον Οέμα τούς χαιρετι
σμούς πρός τοί,ς άντιπροσώ
π,ους καί τάς ,ϊί.πανη1σεις τού
των.
Βίς τον χαιρετισμόν τού Μεγ.
ιbασκάλοu απήντησεν ό αιντι
πρόσωπος της ανίας, ο οποίο;
ύπενΟύμισεν δτι ό Τεκτονισμός,
ίιπό την παρούσαν του μορφήν,
προηλΟεν άπό η')ν 'Αγγλίαι,•,
δπου, τό ετος 1717, αί τέσσαρες
στοαί τού Λονbίνου συνηλθον καί
άπεφάσισαν την συγκρ<>τησιν
της πρώτης
ίεγάλης Στοά;,
από η1ν όποία1v ό πυρσός του
τεκτο.νικου φωτός εφΟασεν εί;
δλον τον κόσμον.
'ΗκολούΟησαν χαιρετισμοί
κάστης αντιπροσωπείας καί εί;
τό τέλος ό Μέγα; Διδάσκαλος
είπε1ν δτι !] συγκέντρωσις εις το
Ρόαγιαλ " λμπερτ Χίί>λλ εtναι
11 πλέον αντιπροcτωπεuτικ11 πού
υπήρξε ποτέ καί αποτελεί μίαν
παγκόσμιον γέφυραν φιλίας. Ί-Ι
νεαρωτέρα Μεγάλη Στοά τοϋ πα1

1
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λωού κόσμου, 11 Βελγικ11, ετό
νισεν δτι άπετέλεσε Οαύμα πί
στεως ή bιατήρησις τού τεκτο1vικού φωτός επί 250 ετη καί ή
bιάδοσίς του είς δλο.ν τόν κό
σμον, ό όποίος, δια τόν Τεκτο
νισμόν, δεν εχει σύνορα.
Ό αναπληρωτής Μέγας
ιΜσκαtος, Κόμης τού Κάντογ
κα•ι•, ανεκοί.νωσεν δτι ποός έοο
τασμόν των 250 ετών ;ου Τ�
κτονισμού συνεκεντρώθη καί ε
δόΟη ποσόν G00.000 στερλινών
εις τό Βασιλικόν Κολλέγισν των
Χειρουργών, ειδικώς προς ενί
σχυσιν των ερευνών δια τόν καρ
κίνον.
Τό πρώτοιv μέρος των εργα
σιών ετερματίσθη με προσευχήν,
τι1ν όποία,ν απήγγειλεν ό Μέγας
Ρ11τωρ Σεβασμιώτατος επίσκο
πο; τού ΠόρτσμουΟ.
'Ακολοί•θως έγένιετο 11 εγκα
τάστασις του εκλεγέντος νέου
Μεγάλου Διδασκάλου,
ουκός
του Κεντ ( υίού της Πριγκιπίσ
σης Μαρίνας της 'Ελλάδος). Ή
ε'ίσοδο; τού ουκο; τού Κέιντ ε
γένετ() με η1ν καθιερωμένη.ν λαμ
πρότητα. Ό εν ένεργείq. Μέγας
�ιδάσκαλος, Κόμης τού Σκαρμ
πόρω, περιέβαλε τόν ούκα του
Κέντ με τά διάσημα του άξιώ
ματός του καί τ'ΟΙ\' άνεκήρυξm
ώς l\1έγα,ν ι ιδάσκαλον κατά τα
άρχαία εθ ιμ α.
Ό εκπρόσωπος τη; Μεγάλης
Στοα; της 'Ιρλανδίας, Κόμης
τού τόναφμοαρ συνεχάρη τόν
νέον Μεγάλσν ιδάσκαλον διότι
ετέυη επί κεφαλή; της 250 ε
τών αδελφότητος. Τού ηυχή'Θη
μακροβιότητα, ωστε να παραστϊΊ
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250 ΕΤΗ ΕΛΕΤ-ΕΡΟΚΊ1O ΙΣΜΟΤ

κατά τά; έορτά; τη; 300ετηρί
δος.
Ό Δούξ τοϋ Κέ.ντ, εί; την
απάντησίν του, έξέφι_ιασε τ11ν
συγκίνησί•ν του διότι τίΟεται εις
την ήγεσίαν τη; 'Ηνωμένης Με
γάλης Στοϋ.ς τη; ' γγλίας, ή ό
ποία εχει τόσον σποuδαία.ν ίστο
ρίαν. Ό Τεκτονισμός, �Ιπf, α
ποολέπει είς την διάπλασι1ν ένος
καλυτέρυυ κόσμου. Πιστεύει εί;
τ11ν αλήθειαν, 11 όποία σημαίνει
καί είλικρίνεια.ν.
Κατόπιν άνεγνώσθη το τη
λεγράφημα, πού απεστάλη προς
την Βασίλισσαιν Έλισάδετ ει;
άπάντησιν τών συγχαρητηρίων
της διά η\ν συμπλήι_ιωσιν 250
ετών χρησίμου ύπάρξεω; τοϋ
Τεκτονισμού.
Κατόπιν ό I ουξ τού Κeντ
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:τροέοη εις το κλείσιμον τ&')ν ερ
γασιών.
'Αφού έψάλη 11 ΠQώτη στρο
φιΊ τού έΟνικοϋ ϋμνου, έσχηματί
σΟη πομπή διά τ11ν άποχώρησιν
τ&'.λν άντιπροσωπειών.
Ό ούξ τυϋ Κέντ ιlναι ό 10
ο; l\1έγα; Διδάσκαλο; άπίι τη;
συγκροτήσεως, έν ετει 1813, τη;
'Ηνωμένη; lΊfεγάλης Στοάς τη;
'λ γγλίας. Ό πατ i1ι.ι του ούξ
τοϋ Κέντ ητο επίσης λ1Fγας ι
δάσκαλο; άπι'� 193!) 1942. Κα
τά τό τελευταίον ετυς έφυνεύΟη
ένώ ϊπτατο ει; :τολεμικ1Ίν πει_ιιο
Χ'}" μ? άει_ιοπλάνοιν της Ρ Φ.
' πό τά 154 ετη ύπάρξεω; της
'Ηνωμένης :\fεγάλη; Στυϋ.; της
'Λγγλίας, τά 100 ετη ητο ύπό
ηΊν 11yεσίαν μελών της Βασιλι
κης οικογενείας.

*
ημιουργος άρετης άπάσης, ή αγάπη.

ΧΡΊ'ΣΟΣΤΟΜΟΣ

'. δελφό; ύπό άδελφοϋ οοη0ούμενο;, ώ; :τόλις οχυρά καί ύψηλή.

ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
Μη εστω 11 χείρ σου εκτεταμένη εις τό λαδεtν καl εν τψ ά.πο
δι.δόναι συνεσταλμένη.

ΣΟΦΙΑ ... ΕΙΡΑΧ
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Πότε άρχισε ό Χρόνος;
Τοϋ διασήμου άστροφυσικοϋ ΧΟ·Υ·Λ
Τ<', Διά,στηιιιι ι11·ιιι γfιιiί.το ωω α
Πf Q άΙϊοι•::; γιιλαξί�::; ι'ιστέ Qι•)Ι'. 'Ένας
ιΊ.:t' ιιίποi• ::; �r,ω 7.-αί ό Γαλα,ξία::;,
ι-�τό1· όποίον ά1 ί1κrι ή Γη. Qί Γαλα
ι άtονται σέ όμά
ξίε; τείνοιιν νι'ι ιιοιρ
δl'::;, κάποη σί, μFγάλεc όμά,δrc μέ
χίλιοι•:;, ι'iλ1.οη σέ μικ()FC, με δίιο 1}
τρεί::; Γιιλα::,ί�c. Ό δικός μας Γαλα
ξία::; άν)ΊΧ�l .σε μιιί. r·ι:κρ� ?'υνάlθροι
(1η γνι,1nτη ω::; <<τοπιΥ.η ομrLδα». 'Λ
ποηλείτιιι άπύ δί•ο κύρια «uέλη», τόν
Γιιλα'Ε.ία ;,.αί τύν :η Q ί (f' ψιο Γαλαξία
Μ - 31, :τού διακQ ίνετrιι uiσα άπό
τόν ά.nτε!)ισιιύ τη:; 'Α, δροιιέδα::;, άκό
μη και LL� γι•μΙΟ μάτι, ϋταγ ξέ Q fl Υ.α
'\'ει.ς ποϋ ,·ά στρέψει τό βλέuμα του,
στu::; σΧOTfl\'F::; και καΟαρ�c νύχτε::;.
Jlερίποι• ί\α δισεΧατοuιιί•Q ιο Γαλα ξίες εlναι όQατοί <'ιπό τό uεγάλο τη
λεσ-ι..όrοι,ο τιον 200 ίντσιΪJΙ', τοϋ ορονς
Παλοιιά,ρ, στην Καλιcrόρνια. Τό τη
λεcτ;,.οπιο αί,τό φθάν01 στi1ν τροuακτι
�i}Ι', ά.τόστι�ση τωγ ,:1� έtά ι;. έκατοιι
;κ
μι1ριι•!\' uιλιων. Και �πει,δη ειναι σχε
δόν [Ιέϋαιο, ϋτι τά γ1iιΙ"α τηλεσ-ι..όπιά
μας δε1· q θάνουν ώ::; τό τέρμα τοί!
�ύ�ταντο::;, οί ,ΥΟ;�αξ�ε ::; έν�έχετ<Ί;,' νά
1:,κτεινονται στο απειρο, διχ(ι)::; οριο.
Οί γα,λιrt
ι ίες κινούνται μέσα στην πε
()ιοιχi1 τηc όιιάlδο::;, στi1ν όποία άl'ί)"ι..ουγ
καt κάποτε δίιο άπ' αύτοί•::, rι..ινοί,με
νοι με μεγάlλη ταχί,ητα, συγΧροί1ογ
ται. Σ έ μι, rι. τiτοια σύγΥJρουση, οί ά.
cττέ,ρε::; πού τούς άποτελοu,•, σπαl'ί(ι)::;
χτυ.ιτούν ό fνας με τόν α.λλον, έ;τειιδi1
fίναιι μι""Ι..ροί, -;,..αt οί μετα�ί, των ά�'1ο
τά ει
σ ? c ε[γ�ι μεγάλ�:. '�λλ' οί Γα
λαξιε:; πε.ριεχοι•ν και πραιστια Υεοcrε
λώ,ματα άερίωγ και αί,τά τά Υεφελι�
ματα συγ,;,,ροί•ο1-ται. Σ έ μιά τέτοια
«συνάντηση», τά ά.έρια κινοίη·ται με

βίυιο cτάλο Χαl ύπε()θερμαίνονται. Τό
r'ιποτέ λε-σμα εLΥαιι μιά τρομα;ι.τι•ι.ιη εκ
λυση ραδιοχυμάτω'Ι'. 'Ένας ραδιοφω
,·ικός σταθμό; πά, ω στ1Ί Γη, ίσχύο-ς
100 γ,,ιλοδάτ, θεωρΈίταt ά.ρκετά ίσχυ
ρός. Στον ά.στερισuό του Κύκγου πα
Qατηρ1')θηκαν δύο συγΧΙρουόμενοι Γ α
λαξίε:,, οί ό:τοίοι έ,ψπε':'τtαl' ρ αδιο,:ι..ύ
ματιι καπου 1 Ο δεΥ,ακι; ε;,,ατομμυριων
�ι,λοϋάτ !
ΣύLLι.rι•!�� uε τη Οε(ι)_ρία της ',Εκ?ή;
tει,1:, το Σι,μ.,ταl' γεννη'θηΧε πριν α..,τ:ο
fω δ Q ισμέl'ο χρο-Ι"ικό διάστημα. Κα
τct τή θεωρία αί•τή ή ;,..ατάσταση τής
«διασπορα:» πού προκ.άλεσε ή \ίy,ρη
tη, δεl" θά σταιLατ�iσει ποτέ. Οί Γ α
λα;ίε: θά έξαrκ.α),ουθήσουγ ,·ά άπο
μcαρί,νονται ό ενα : άπό τόl' α.λλον
και χά.,,:οτε, στό εσχατο σριΙΟ τοίί
τό Διάστημα δεν θά ε[ναι
μέ.U.οντο:;,
t•
', ,
παρα ,fνα ?μοι_σμορφο κ�1·0. ,Ο � αστε;
ρε: δε,· θα .λαμ:ποι•ν rοια και ολε; οι
πηγές της ί Ι'fργεία; θct εχουν έξαν
τληθεί.
Μερικοί ά.στ,ρΟ'νόμοι rοιστεύοm·, οτι
ή άρχΙΥJη εχιρηt_η ιιιfiς {.ίλης ύπερπυ
Χ\'Τ)ς δεν i'Ίτα\' άρ.Χετά βίαιη, ωστε νά
:τρακ.αλέσει πλήρη διασκορπι,σμό. Πι
nτεί•ουν οτι τά «σμάρια» τιον γσ.λα
:Ξ.ιιί>ν άπι�μα;ι,ρύl'Οντσ.ι τό ενα άπό τό
άλλο σ' εγα ρυθμό πού βαίνει έ.λατ
τούμε.νος καί οτι αύτi1 ή διασταλή θά
σταuαηΊσει κ.άJποτε έηελωc;. Οί ,•ό
μοι τη; ε)Jξεω: τύτε θά κάμου·ν αί,
τc1 τά «σιιάρ.ια» νά άρχίσουν ,•ά. κι
' οί•νται τό ενα πρός τό α.λλο, ΠΙQfi
γμα πού σηιιαίγει, οτι τό Σί,μπαν θά
περάισει τότε σε μιά κατά!σταση συρ
ρικ,,ώσεως. Τά «σμάρι,α'> αύτά. θά
:τλησιάtονν τό ε,·σ. τό α.λλο σε ταχύ
τητες ϋλο και μεγαλύτερες, ωσ,που οί
,
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Γαλαξίε::: θά. συγ•ι;Ι}ούοvται. 'ΑΥ.όμη
μεγαλίrτερη σι,ρρίm•ωσ,η θά. προΧαJ,έ
ση έw>εχομένως καt συγκρούσεις ά
στέρων. ί τρομαr-<-τι-κά. μεγάλες θερ,
μΟΧρασίε:; πού θά. συνοδεύουν αύτέ;
rίς συμJtΙiσεις, θά. άποσυνθέσουν τά.
σύ,θετα στοι,χεία καί θά. τά. μεταμορ
φώσουν πάλι σέ υδρογόνο. Και τότε
πάιλυ θά. ει,-α� δλα ετοιμα γιά μιιά.
άvτισιιρο η αίrrης της διαδικασίας,
γιά Ε'\ α και'\,ούργιο <<α.πλωιια,> τοϋ
Σύμπαντος.
Σύμφιι)\•α μέ 11ήν • εωρία της ια
στολης καί Συστολής, τό ποσόν ϋλ,ης
στό Σύμπαν εlναι πεπερασμέ,ο. Και
(Lύtός άκόμη ό ογκος τού ΔιαστήΙμα
τος ε[ναι πεπερασμένος κατά. τόν ί
διο τρόΠ'Ο μέ τόν όποϊο'ν ε[yαι πεπε
ρα01μί νη ή έπιφάνεια μιας σφαίρας.
Κατ<'i τiΎ'• διαστολή, δλο; ό χώρος,
τό διάστημα, διαστέλλεται σά.ν ιιπα
λόνυ π.ού φουσ--<-ώ,,ει. Κατά. τήν σu
"Ο"ταλ-i1, άπενα·ντίας ό χώρος συρρι
κινοϋται σχεδόν σέ
α σημείο.
Ή τρίτη θεωeία, της Σταθερiiς
Καταστάσεως, διαφέρΗ σχεδόν σέ δ
"λα τά ούσιαστικά σημεία άπό τίς δί,ο
Πι(.}Οηγούμε•yες. Ο.ί πρώτες δύο στηρί
ζονται στήy ύπόθεση, οτι καιθε ϋλη
-πού ύπά.ρχει σήμερα, ύπηρ.χε καt στό
παρελθόΥ.
Στήγ θεωρία της Σ ταθερiiς Κα
ταστάσεως, τά. «σιιάρια» τ(ίyγ γαλα
ξιών ωι:λι�, ονται τό καθένα χωριστά.
'Ενώ διιως γίΗται αuτό, γε,νιώ\,:αι
νέοι γαλαξίες καί σέ τέτοιο ρυΟιιό,
li>στε ή μέση των πυκΥότητα στό ιά
<rτημα '\'ά. παραμέ'\τει ά\αλλοίωτη ιιέ
τό χρm·ο. Τά με,μονωμένα <,σμάρια»
ά.)Jλάtοuν καί έξελίσσονται, άλλά. τό
ίδιο τό <rύμπαν, θεωρημένο σέ πλα
τειύ. κλίμακα, δέ-ν ά)λάζει. 'Έτσι, τό
παλιό πρό6,ληιια της άρχης καt τοϋ
τέλους τού σύμπαντος δέν ά'\•ακίιπτει
διόλου d' αύτή η'� θεωρία της Στα
θερii; Καταστάσεως, έπειιδ11 τό σύιι
πα\' δey ε[χε μιά. ά(.}χή ,.,αί δε'\' θά. ε
χει ενα τέλος. Κάθε «σιιάρι» γαλα
ξία, κάθε άστέ,ρι, κάιθε ατοιιο, r[χε
μιά άοχ1\ άλλά. τό ίδιο τό σί,ιι.ταν
δεν είχε.
Αύτεc: εtναι οί δεσπό::οι1σες ί�τοθέ
σεις σχετικά μέ τ11 δο�ι11 τοϋ Σ-ί•μ
παντος. 'Η παρατί1ρηση ομω::: ειναι
έκείνη ποί• θά τίς Υ,ρίνει. Λόγου χά-

ε,

ρη, Οά. ηταν iξαιρπι:-ι.ά. Ε\διωrέρον
νr1 γν(ι)ρίCαιιΕ α'\• την παροίσα στιγιιή
σχηματίtο\ται , iοι γα) αξίες. "Αν
οντως σχηιιατίtο'\ται, τοη ή θΕωρία
τη; lκρη!:Η•ιc: ;ι;αί ή Οιωοία τη:; δια
στολή� θά ήσU;\' ίί�οπτ�c;, i πε�δή δεν
προδλεποι•ν για ιιια τετο α hηιιιουο
γία. "Αν hεν σ1χη ιιατίtο\ται, τοτ, 11
θεωρία τη� Σ ταθΕQU.C: ΚαταστάJ.•·•ς
παραμέΗι δίχω::: εοεισιια.
Καίτοι γί\Ο,,:αι πολλiι πειοrωrηα
Και παρατηQiJσει�, εύνόητο Εί'\ 0:ι οτι οί
κοσμολογιΥ.ές παρατηρήσεις εlναι δυ
σ-ιολόταtΕς. Τά πειράιιατα <'1φο-ροί,ν
nντικεψ.ε\α πού βρίσΥ.ο,,:αι άφά'\:
, α
στα μαΚΙρυά μας. Τοϋτο ά\αγκάζει τόν
σταρατηρητ11 νά. δουλεύη ως τό εσοcατο
οριο μέχρι τοϋ όποίου ιιπορεί ,ά {μ
πιστεuθεϊ τά οργανά του. Μόνο ιιε
γάλη έπιιιο'\-η Χαί ιrρο\-rίδα, σε συν
δυασμό μέ λεπτή κοίση, θά !;εχωρtσ>η
τό γνήσιο άπό τό κίδδηλο. 'Ωστόσο,
ιιόνο ή ά.Qγή έξέλιξη της άστρο'\ο
ιιίας θά μiiς διει�,ιολύ,ει νά. καταλή
ξουμε σε ιιιά άδιάδλητη άπόφαση.
Έν τφ μετα!;ύ, Οά πρέπει \' ά έπιστρέ
φουμε σέ crιλοσοφι 0-ιά. ΧQυτήρια γιά νά.
sι.,ά,γοιιμε μιά διάΥJQιση άΥάμεσα στις
διάφο-ρες εί;ι;όγες της
ηιιιουργίας
πού μiiς παροι<σιάtει ή άστρονοιιικ-i1
θεωρία.
ΦΡΕΝΓf ΧΟ.Τ'λ
'Άγγλος άστοοcrυσι,.,όc
«Τιι,χυδρόιιοc», 23 Αί,γ. 1967

Τό τα(fδι
στη Εελήνη
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ
ΤΟΥ ΦΟΝ ΜΠΡΑΟΥΝ
'Αντικειμενικός σΥ'οπό: τοϋ σχε
δίου «'Απόλλω'\'>> είναι ή άποστολ-iι
'Αμε.ρικα'\'<ΪJν άστροναυτών είς TΎJf\'
� ελήνrf\• κατά τήγ παρούσαν δεκαε
τίαν καί ή άσφαλή; έπι.στροψiJ αύτών
�ίc την ΓηΥ. "Αν τά πάντα έξελι
χθοϋ,· όιιαλώc τό ταξuδια\', ώς εχει
:ιρογραιιιιατισ8η θά ΠίραγιιατΜο-ιηθη
:ιοό τού τέλους τοϋ 1969.
" ταγ οί τρεϊς άστοοναϋται του
διαστηιιοπλοίοιι «' Απόλλων» q-τάσοι•ν
πλησίΟ\' τη:; � ελiJΥης, δ Ε\ας θά. ;τα-
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vιιμιιγη 11·; T(!O;t1ι't1 ι',το, τοϋ ;,νρίιt)c
διωττη1ιο�τ•1,οίο1•, 1, ι,J οί ί-ηροι, δί•ο θα
-;,ιιηΙΟιΗ•, i-τι τη, �·πιφο,rίΗc τηc
Σ1�η1η, ί-τιlιιι�,ο,τ�; τοϋ ιίδι;ιο1ί θιι1ιωι(1"101•. L1ΙΗ[ωνι,Jc; προς το -τρu
γψωιια δι.ιι τφ πρωτην αύτή, ά.πο·
,ιττο�ή, ιiς τη, Σ Fλή,η, οί l\i',o ι'ιιπ,ρο
' ιωτω Οιι �τιι(!ιι,μιίνο11, είc τό εδιι<rος
τη; ι'-τι hfιιι ύι.τύJ -τr οίποι, ί�Qιι: Ι{ α
τιΊ. το ;t (!ΟΙ
· ΙΙ)Ι1J\ αύτο δι ιοοτηιια θιι ί;,
τι,λι ιτο1•1 bί•rJ ι' ξιρι1•1·ητ,,;,ιι: ι l-το'στο
ι-άς i ιιιιτ-τη τιϊ,ν ίηοίι,,v Οίι διιιφF
ιτη ι'nί τοίι,,ψη Κιιτιι τας ι'ι'!οστολιις
ιιί,τιι: ιιιι . οί δί,rJ r'ιιττοο1αί,ται. Οα i
/;f·Qχι,11-rιιι τrι� το;,ι ou-1 ι,,, �ι τοί• Οω ιι
μίιrιοι• τι,ι,
Μιτιι rl)I JT(!oιrσr λ 1J1 ι,,ιrι'\ οί ό.ιrτρn
' cιί•τιιι Οιι ι ΕΗαιΤΟ1ΥΙ' τφ ιcιτιί.στιισι ν
ιί: την ίιποί.ο, εiιρίσιεπιι δ' θαιωιί
crιο: Υιιί θα δια;,uψο1•, τη, ) ειτnυ-ο
γίrι, (,λι,)γ ϊ Υt-ί, (ι)\ τϊδ., ό σγ άνι1)1\, τών
{,�τnίω·, i1 ;,ιρη•ιτιιιn.τοίηιr c �;τί τηc Σι
Η1,ηc δ�, Οιι r[ναι r'uΗ1ιραίτητο: 'Α
κο) ούΟω; Ou. F.φοδ,,rισθοίη ιιέ τι'ι ό.
,αγιιωι i,Qγrncι ιαί {ξο:τ ισιιόν διά
τη, -τιιvιιιω, ή, τι,η ι'τi τοϋ σιλη,ιrι
·ιn,, F'hιLq ιη•: ι.αί Οιι �;F ),001•, τοϊ•
Οαλι�ωσιn11 • Ό fνu: iY τιίη άστQΟ
'\'ηι,τιίΊν θι'ι. i::_ετάση το ις<•JΗQΙ'/0'\'
τού θαλα.ιιίσ-1011, �νιίJ ίι ί-τε,ρος Οιι ) rιιι
Ι,ά,η ιrι,ηnγ(!αφίιι:. Σ ηιιΗωΤFΟν, ίιη
οί δυο ιίιτ-τρnναύτηι Οιι ε{,ρίιτ;,ω�τιιι
FIC ((ΤηΑειr<•)\ΙΥηΙ>, fΠΙ/Οl\'(,)�ίη,
, ιι�
'Ε, m•1,ε
�n,rιτηιιο,α:: �rιί τη,: Γη,,
χι ία Οα i;ιφορτωσοι•ν διάcrοQα ω ι
κι'ι διι'ι τη, σ1•1αριιοΙ,uγησLΙ ιιεγά) 01•
ί,ψοι•c ιιψιίη; irιί τη; ιτε)ηνιηκηc i
JΙΙ(fωrίίι:, διιι. τη: ό,υnία: θιι ιιΗα
δίbι,,ηιιι ίnισrιηιιιη ιγιιί. π.Ι η(!οψορίαι
rη f\uηΟι ιιι τιι)\ fίδιιιί!\ όργα,ι,!\ τοί•
Οα.ι rιιιίσιοι• Αιι ;,ιιταστη δ1•1ητη χαί
i1 ιιιταδοσι,: τηλf<rι,ηnγQα(rιιίη είc
η1, Γη\' iιr' i,σο, το Fπ,τρεψη ό είc
τη1 δ ,αΟ,σ11 τιίη ιίστρωω•τιίΊ-1 -yρu
'\ ο: Οί ι'ισΤQΟΙιιι•τιιι Οιι έ γιιι-τιιστη
σο,, ι' -τι τοϊ, ί δίιcrn1•: τηc Σελή,,η;
ft·δ ιιι i,ργιιηι, bιι� τι,)1 �-ιοίι,η θιι
μfταδιδ(,)ΙΤ\/.1 ι τι FΙιι -τερι.ϊ,()\t ,Fτο;
πι ηροι1 οοιιιι. ιί ς: τη, Γφ διιι τα: f1'! κριιτσυfΤα: ει: το, δnιι1 cruoo, τη: ιτ1•,
θ1)ιη;. ΜΗιι το -τrραc τη; πρωτη:
τι η· ι!Ξ.fQfl'' ητιιη: ά.-τnστα�η; οί δί,ο
άστρο, ,ι-ϋτω θιι ίπα Η λt'Jo1•1 ftC τn,
Οιιι ωιι,ιτγο, διιι ,ιι γfι•ιιατισοι•,, ,η
ΥΟΙΗηθοί•Ι' i:τι f �αι•J(!Ο\ ιιιί \ίΙ γε1•-
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ιιuτίσο1•ν καί nάJJι'I πρί.1 άρχίσο11ν τήv
δι1•τi,ραν τριώρου δι:ιι·ρ;,,εwς �ξfρευ1 ητι�ήν ι'ι�οστολή� τω\. 'Αiκολ?ίθωc;.
Οίι F 1'(ΙΙ στρι ψο111 Η: το,, θαλcωι<J1Κον,
Οίι ί ξι,τάισου, γ.,;:ι·ι άλη τή,ν :ιατάcrτιι
σιν τGι: ύοyιί.νωl', �α πι•ρο�οτήσ-ουv
_
τοΗς ειδ•.rι,01ις n11ρrιv) .ου;Ι, οι δποιοι
θιι φι:ρο111· το ιι,ι;,ρό'Ι' C!"ι.άφοc τι,)ν μέ
χQι τοϋ ά1r�ιιiνοντος είς τροχιάν ΠF
QΙξ τη Σf)η\ης �ια.σrτημοπλοίου u�:
;::
· άστρο\ίιυτη,.
τη\' τριτο,
Πι.σηί,ι,), ότι ή ίξερ-εm•ησ
' ι: τοϋ·
Δι αστήιιατο; θα βιλτιιίJση την ;·:τ..1.ρ
�11· τοϊ, άνθρω:του {πί τη,; Γη::, ήθι
ΥG1ς •ιrιί nνει,ι.ιατιΥ,ι,ιc • Οσα -τερισcrό
ηρα ιιrη<fιι'ι,ωμι, περί της Δ ηωουρ
γία.c. τοση πιρισσότε{)α θά γ,ωρίσω
με, δια τον Δηωο�•Qγό,. Τό ά,θρι:J
;
,
01:ινο, ιιυα)ο ffΗιι Fμπι;τοτισιιε,ογ
ιιε
τή, δίψαν διrι τή,, π)ιrιή, ά,λήθεια.ν
�αί. ή i !:,ερεy, 1101: το ϋ Δι?-στηι.ια:ο,ς
α1τιπροσω-τη•ει τu, α, 1'θρω;τJΙνο, εγ
η φα.λοl' {ργαζοιιf1·01 είς το tε,ίθ
, οσ(,) ni γνιJ,
τιi'ιν γ,ι:)σι(ι)\ ΤΟΙ'. Έ,
σει: ιιηc δΊ� τu.: λε�τουρ,γία; ;οϋ ά
,
,-τερι1ντο11 γαι ιιεγαlειωδ
' ους -υιιπα'Ι
το: rιύξ,ί.νοι•, δι, ε[1'0.ι δυ,ατόγ ;ταρά
'1: εται Υαι• ο' σε (,ασ ο-• ; μα; δ'
, �ι αυ..,α,
ια
�
,
το\' Δηιιωυργον του. . Ε, οσω ιιανθα.
\
' οιιεν περιιτσόηρα διά τό Σ ί1uπα'\'
·ιαί τi1, σχfσιγ του προς τογ ι'ί.,<flρω
JΤΟ\' Μ, εfναι διηατό, nα.ρά ,ά βελ
τιοϊητα,ι. Υηί αί σχiσειc ιια; μί τούς
m νrηθρι:J.-το1•: μα;.
ΠΕΡ� ΕΡ ΦΟΝ ΜιΠΡ ΟΤ
«'ΕλευΟ. Κοσιιο:>,, 27 Λύγ. 1967

Τό μέλλοv της
άσtροvαστικϊις
(Τιιηιιη συ,εΗεί,ξεως της 'Ιταλί
δο; δηιιοσιογράφοι• ι. Όριά:,α Φαλά
τσι ιιr τυ,, {'1"1•ιτ-τηιιο1
· 1:κό\' m,γγ�α'Ρiα
χ. Βι1<Ι11 Λευ εί: την Νfω 'ΤορΥη\).
-- Θι� F�t,ρετε ,ύ. ό.,ά,ι:ωιιb �ι,εράκι_α
,
, .
ει: το, Τψιστο,. διοτι α,1τι ΗΟς νε01• Μπbτοι,ε,, ιιάς tσηιλb τό\ η-ό,
J\1:t(\!10\Ι\ ;
- Νηι, διοτι μάς fστeιl,ε ηδη ί:
' cι, Μ'!ιτι\ί,ι, y,αί έ-ιείν
· ο πού χρε•α
ι..οιιεΟα σ,ψεριι δtν εfνrιι οί Μπετό
r
(Η,, άλ} α οί c u, Μ;τράο11Υ.
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- Διύ. ποίον λόγον, Υ, Λiu;
-'Εν πρJηοι;, διύ. ,ύ. κατασκει•άσουν μίαν βά.σιγ είς την Σελή-νηy,
Δέ-ν άρκrί ι'uτλό>� νιΊ. rιροιrοεληνι,,θιϊJ
μΕν, πρέπει νι'ι. κατΟ".ιευάσωμtν ί'κεί
μίαν βάσιν, μέ τηλειJ"ι.όπια Υαί ί'ργα
στήριιι. Καί ό Μ:-rετόϋfν δεν θιΊ. ήu
ποροίίσε 'l'ti κατασ,ι.ε\tάση β{ισι ν εί .:;
την Σελήγην, iνό> ό ιι,όν Μπψ'ιο,•ν
, ηιιπορεί. Καί ε:τειτα, χρωϊ:ιίμtθα
τοί,� φόν Μπράοι•1· διά να 11u:τορiσι,1μtν ΗΊ. μετα6G1uεγ εί; τόν 'Άρψ καί
' την 'Αq-ροδίτην, νά διερευ�rμ1<,1utν τι'ι
ιi.rrτrQnHδη: κατι'ι τι'ι rιρnrrtχη :HJ ετη
f)ι'ι ί!χωιιt1• πολλιΊ. νιΊ ί'πιτελiσωuεν.
ΤΟ.ος χρtιαζομεθα τού� φόν Μ.,οι'101•ν, διιΊ 1<Ί. μετα6ό>ΙUε1· tί; τόν ".\.λιμι
Κέ,ηιιι•ρον (πού ι'ιπέχει rί.πό τi>ν rιλιι
'Ι ήτην μα� 4 ετη q;ωτό,). Ό Μ:τtτό
υεν δfl' ήurιορεί νά uάς uΗωrέρη fί;
τ&\' "Αλq-α Κέ1ταυρον. Άγαπό> τόν
Μπετό6Η. Τόν άγαπίi> πολύ περισσό
τερον άπό ίίσον τόν φόιν Μπράονν.
'Αλλiι θέλω ,ά μεταδω είς τόν "Αλ
φα Κέντα υρον. Κ�ί οχι μέ τιΊ. μάτιr�
,
,
,
κ(,ει,�α, ακουω; uι αν rrιψι(f <•; ν�1ν: �ε
_
,
τα ματια μου ορθαl'οιχτα: Ετσι, α
Υ,ριδιϋ�.
- Καί ό ιrόν Μπρrιοt• δέν 11u.πο
ρtί ,ι'ι uά; μεταqέρη εί; τόν "Αλιrα
Κέντω,Qον, κ. Λiu. Χρε-ιάζο,-ται τi rr
rrιιρα !!τη q;ωτός διι'ι νιΊ. ιrθάσι,1uεν tί�
τ&ν "Αλψα Κέ1ται•ρο1 καί nύδέποτε
θιΊ. ί'.πιτί,χωιιεν ταχύτητα; ίσα; προς
ί'κείνηγ τοϋ φ,>τός.
-'Ανοησίαι. Καί q;υσικά, θίι τίι;
ί':τιτί,χωιιεν. 'Όχι, προq;αl'ό!;, κατά
τrΊ. π;ρι,ηα ταξίδι.α ιιας. Τiι πριϋτιι
ταξ�δω rιρ
, ός τον "Αλη�α Κέ,τανρον
θiι χρειασθοίrγ οχι όλιγι�τερα άπο 10
ετη διiι την uετάδασιν καί αλλα 10
διιΊ τi1ν έπιστροψήιl'. Σ ι,νολικώς, τα
ξίδι 20 ί'. τώl'. Πολί,� χρόνο�. Κrηένα
σκάφο� έπί τη; γη, δέΥ fταξlδt1 1σεν
επί τόσm• διάστημα, έπί 20 ετη. Τί
πρυ6ληιια, τί φοοερόν πρό6ληιια !
'Πχι άπό τεχνολογικης ά..'tόψεως, Ι�ε6αίω;, άλλά άπό ψυχαλογι-κη� άπό
ψεω�. Τί θά κάiιιοt'Ι' οί α.1•θρωιτι:οι αύ
τοί ΚJλiεισιμέ�νοι έπί 10 ετη καί ιιετά
έπl α).λα 10 rτη μέσα εLς το δ-ιαστη
ιιόπλοιόν των; Θά κοι1uοίrνται, άπα'Ι'
τά ό φον ΜπράουΥ. Θίι κο.unϋ'Ι'ται
ε,αν τεχΥηΤΟ\' Vτl'OI': εξ 11 επτά
τη κατά Τη\' μετάJ(\ασιy ΚαL αλλα τυ-
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σα ιτη κατιΊ. την iπ1στροφ11ν. Λίν
σ1•ιιιμ,η·ιϊ1 ΔίΙ' ήu:τορfίτε ,ι'ι t ητ ήσε
τε άπό ε1·αν ίί.νθρι,1:τογ ΥιΊ ΥΟ, uiiτω
ι'iνευ hιιικοπης ί'πί 12 ί!τη της tωης
τnυ. ''Υ'ποστψ_1ίζω ;,αί θιί. ί1:τοrrτηρίtι,ι
πά11ιι ίiτι πρέrοΗ νιΊ. μFVOL'Ι Ξ;ί•.τ\"lnι
Υ,αί νίι διι'ιγου\' rrιrνήιθη βίιο,. ΘιΊ
�ρεπr tί::; :�, διαrrτηu(1:'tλοια �1ύτι'ι ,ι·�
εχωιιε1· κιιι ανδριις και γ1•νω;,ιι� κιιι
Ht τού� έ:τησέπωuΕ τον ποΙ.λαπι ασω
rrtuύl', ί!>στt ,ίι ui1v ;,ιιτιι) ΨΙ θοt"Ι' ί1πιί
ι'11ίαc.
- Ν ιΊ. ;τn.ι ί ω11λιισιι'ϊ:::ι,1ντω ΥrιτιΊ. τ,Ί
τι1ξ�διογ; :-.Ιίι ιrί!!ΟU-1' tί� τον κιΊσuον
τiJΙJΙ'α μέσα είς τιΊ διιιrrτηuιΊ:τλnιον ;
ΝιΊ. ri.1rιτρFιrnι•ν πα,δ, α ιιirrιι ιί� τ(ι
διαστη,uόπλοιn,;
- Νιιί, ι'1σφι1λό>�. ] fιιιδιiι 'tnύ θιΊ.
ί'Ι:ιrrτρiψο1•ν tίς την γην είς ήλικίαν
lj, lH η Υαί 20 ίτι7η καί ετrrι θιΊ εί
,ιιι πεσισσότ.εροy ι'uτό τοί.,ς γονtίς τω,ν
:τ!)οσηQUΟ(1)ιιf1α είς τiις ίδ οιιορι�ίιις
τιϊ1ν διαιtλ:ανητικίi>ν ταξιδίι,�ν. ΤΟ.ειοι
ι'ιστρn1·ιιίrrω.
- ΙΙλά.rruιιτα ποί• δεγ ιίδιιν )(OTf,
δέ,,δριι, την θι'ιλιιrrσιιν, ψϊιριιι, που
λιά, γρασυδι, (1)1Jίτιrϊ, τιΊ1· γιιλι'1C,ιοl'
ουρανόl', κ. Λέυ ! 'Λ) λιΊ δfγ 1]UΠΟ
ρείπ ,ιΊ. φαyτα(llθητε τί θιΊ. ίrrή,uαηε
, iι γενl'Τιθητε Υαl νιΊ ι'ι,ιιτραιr ητε ιιέ
σα εί,� fνα διαστηuόπ)οων, tίς τό
ιιίι;>Ι'ΙΟΙ' σκοτος, εl� τό αίι;η•ιον διά
στημα. Τί θίι εΎίγοντο τιΊ. πτι,1χά
τω\' uάτια, τί θιΊ. ά τεγίνοντο τιΊ. πτι,1χά των μναλiι τη, ήιιF(.Ι(tΥ ποί, θιΊ
,έπέστ?εφ?ν tίc uίω Γη, )tΟΙΙ ουδέ
ποτε t-γ1ωρισα, !
-'Όχι τί θίι ίγ{,οηο, r'ιί.)rι Τ ί θ ιΊ
γ ί Ι' ' Ο U V. �ΕΙ' y/ιU.\'ί•) Πίtραuύθια,
'Εκfί10 :τοί, θιΊ. rrι•ιιϊ,η ιίΗιι τοί1το: Οίι
ά1ακαί.ί,ψο1•Υ �ναl' πιιράδtιrrον πού
ά ριχ ίtοuε ,ιΊ. [Ηέ:τι,)uε ιί.πό τότε :τοί,
ιίιιεθα παιδι'αια Υαί 'l:Ot• δι' rιί1τό δεν
έκτιιιιί1uε'Ι'. ΘιΊ τόν άγιικηλύψοι'Ι' καί
θιΊ είναι tί1τι•χη Υ,αί θιΊ είπnυν: «Δέc,
ε[,αι ώ; έίι1· ,ά ί'.γεν1ήθηuε1 καί διά
δει,τέραν q;ορά1».
-'Ακούστε κ. Λέ11 ΓιΥ ό πλαν{,τη�
μας εtΥαι τόσον ώραίοc, τότε διατί
νi.ι ωεταδώuεν εί; τ&ν "Αϊ.φα Κέν
ταυρο\';
- Διότι ό πλα,-ήτης αί,τόc θά ά
ποθάΥη, θι'ι παγι:�ση άκ.ρι(',ιϊ1� <>.Τως
θερ;μάyθη Υαί πρέπει νά είuεθα ετοι
μοι νά τοy έγκ.αταλείψωιιεν πρί, q:θά-
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(Ιη i1 νi(( �:τοχi ι τοi• ψί1χΩ11ς. ΤιΊ i1λια
κόν μας (11 στηuα �ιναι ήλικίαc, 5 δισ
fκιιτοuιι1•ι,ψ,1ν iτιί�ν. ΘιΊ. �'iΞ.ακολουΟή
αη ,iι ί•:τιί.ρχη �πί το{ιλίιχι,στογ liλλα
!Ί Ι\ιιη·κιιτΩιιιιι'•t>1ιι i!τη. 'Λλλι'ι JtQΙY ά
:τιΊ τιΊ τiλο:, ί1 "Ηιλιοc: ΟιΊ. Fχη ά.,ρχί
<Τfι νι'ι χι'ινη φίϊ1: -Οiι ί!χη άρχίαει
Υiι ιl:τΩΟν11101κη, ιι� ίί.λ) α λιίγιrι- zαί
�ιιFi,: Ωι'ι :τσi:ηι Υι'ι i!χωιι�ν δ:11\rιχΟ11
πιϊ,: νr'ι ιι Οιί.σωuf\' Fι: ι'ί.λλα ήλια•ι.ι'ι
(111ατiνuιιτιι. "Οχι �ίc: ll.λλου: πλω"Ιi
τιιc:, ί,:τι,,: ή 'Λφρ<Υδίτη καί ιΊ 'Άσης,
ποί, rχο1•ν την ίbίω· μ� tιιίic: μοί,ρα,,
ά).λr'ι rίς Ι�λλα ήλιrικι'ι συστ11,ιιιιτα.
-'Ε\'\Ω' fΪΤF rί: ίί.λλοι'ς πλανήτα:,
'
πρίiγμu μοϊ,
Π'Τι•1: i1 Γϊι ιια:; Tii ίΙ\ιο
τi1 fί:τιιν uiχσι στιγιιϊ1: n.άρα πολλοί
ι'ίί ί.οι. Νιιί, r'ιλλι'ι ίίν πσό;,.,ειτf�ι μό'\ον
Ι\ιiι ιι rι\Τιωίαν, δι' �)--τίδα: ;ωί τί.το
η :η<.:>ισ,σϊ�ησον, τόη τt Οiι Υ<°ιιιι,1JΙΗ;
- Φαηιωίι1, ω�-τί:, :ταQ,αιιί,Ο.α !
Είωι ιιιιΟηuιιτιzιϊ1: !\i(\ιιιον ί,τι ό Γα
ί.ιι:Ξ.ίιι: ιιιι: :τFσιίχFι zιιί Ιίλλο11c: :τλα
' 11τιιc: άκ ή Γη ιιrιc: Υ�ιi urιθηιιατικϊίJ:
flil\ωo,·. iiτι 1'1 Γrιλιι:Ξ.ίιι: μrιc Υ..(lΤΟL
κ�ίτιιι ι'ιπιΊ άλλα yo1iuu,·α πλόισuατα
ϋιιοιιι ιι' �ιιίi:. "Ισι,,: Ι,χι τη: ιδία:
χατωτκε,,ηc ω.λιΊ. ι'ι<J1 rαλιϊ1: με [ναν
; yκi<r<�λοΥ 1'1 •1.ι'ιτι σι'ιν ;γΔφαλον. έγ
Υιιη σ:τηιι{ γον fι: τιΊ ·ι.ε(((ί.λι μα: 11 είς
κίιτι σι'ιν τό ;,.,�φίιλι μας. Θiι γ,ωσί
tι,ιιιF :τοί.ί, σί•ντοιια.
- � ί•γτομα, >'. Λr,,:
- 1Τισηί1ι,1 ίίτι Οι'ι είψί('J"ι.<•Ηιαι πΧοιιrι � ,. �ι,ηϊ ί,ηιγ θι'ι γ,•ι,1σίtι,ηιF: Φυ
σιzιί., bιι'ι ηϊc ιιεταξύ ιιη ; ;;τικοι\ω
' 
,·ίιι:.
-'.\ λλι'ι :τιiJ; θι'ι τού; ιΊιιιλ1Ίσωμεν,
κ. λi,,; l Ιιί1:;
- Μί τι'ι ιιαθηιιατικά. Τιί ιια{)ημα
τικι'ι 1\/,ν Ι\ιΗrrίοοιιν ιη•νε:τfία των βιο
λογικιί�ν πr11zιλιϊϊJ\·: δί,ο καί δύο εtΙ"αι
ισι1 ιιi τίσσfσι1 ιΊ:τυι•δi1,-τοτε τοϋ κό
σιιο1•.
«Βηιιω>, :11 .\ί•γ. 1%7
1

Ή Όλυμπιακiι

Νίκη
τού Βασιλέως

'Ότrιy ;ιι:τηκα fις τi1,· βι'ιρκα μου,
τi1,· τελε1•τ((ίιι, i1ιιiραν, iΊλΟοΥ οί δη-
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μοσιογρόι r οι εί.: �1uε καί μοϋ εtπον :
«Ξέρετε, δi:." εχετε τό δικαί,ω,μα να
χάσετε. Κιιί, ξέρετf, ή χι,)ρα σα; δεν
iκέρl\ιιτεν ενα μετάλλιον επί 40 χρό
\"Ιft. ] [QέΠιει λοι:τόΥ, να Κερδυσετε».
Νομίtι,1, ίίτι αύτi1 rιτο τό χειρότε
QΩ\' ποi1 Οι'ι 11ιι.-τοροi1σε νά εί:τη κα,είς
iκείνηγ τ11 ν στιγμήν.
'ΕντελιίJ: μοϋ Χατiστρεψε τό ήθι
κιίΙ". Μοίi ί!l,αλεν εLς τό μυαλό μο11,
τi1ν στιγιιη,• iκείνηγ, όλόγ,ληρο'\' τη'\'
ί!,η�σιΥ, όλ&-ι.ληρον τό βάρος μιίiς εύ
Οί•νηc:, πντί '\'(Ί. με άφήση νιΊ. σ υγκεν
τρι,}Οιϊ, εί� τm· χιί�ρο,· το-iΊ ιδίου uου
ι'ιγι,Jνί�ιιιιτο:. Πrιρ' δλα ταύτα, i·ξηλ
ΟοΥ zαί ά;τό τιΊ σύκ ιη',τό.
'Όταν [τελείωσαν ίίλα r,ύτά, ηλθεν
11 νί-ι.η. Αύτύ εfναι τό πλέοΥ δύιτzο
λον σηιιείον π:τό ίiλα. Θι'ι είuαι εtλι
κρινη� rί� αύτιΊ. ΕLΙ"αι uία στιγιιή π
:Ξ.έχu.στη. Ν ouίtfι >''ΓιΙ"εί: ϋτι :τετάη
tί: τύν Μ ψ ι, ϋτι είιρίσκεται ύψηλά,
i:τιί..,ι,1 είς τiι m•,·YE(rα. 'Ησθα�όμη\'
Χιί.τι τρωαΥ.τιΧόν. ησθαΙ"όuην δτι εί1ούσ,κ οιιαι ί!':Ξ,ι,1 ά.τό τό σrι.ά.φοc:. Καί ό
πατέρα: UO\> LlΟΪΙ eδωσε uίαγ Χλ(ο)
τσιι'ι καί uε fρριψ�ν εί� τό νερό.
Ί�ίιν Οi,λεn ,ιΊ. πάρετε τi1ν ,·Lκην
(U:TlJ 11]\' ΚCLΚ!l'\' r\'\'ΟΙα\', ΎlllaίOQEί αύ
τi, yι'ι. σιί.: -;,,ιιτrιστQίψη. 'Η νίκη ήu
.ϊΤΩQfί νι'ι γίγη δι' iσδ.:, δπως καί δι'
lί.λλο11:, fνα Ι�άρο:. Κrιί είναι τό χει
ρόηQO\' ΠΟιJ 11ι,:τορεί \'(J. σ\Ιιιυη.
'Ενθ11ιιοϋιιαι δτι 11 μητέρα μο,• uοϋ•
Fί.εγ�" Ιίτι δέ-ν πσέ:τFι '\(' 'ι :τροσεί,χι,1ιιω bιiι τi1ν ,·ίχηγ, διότι καΥi\'(ι� Θε
n: δί" zάθεται μέσα rί; καιιuίαγ βάρ
Χrιν.
Τό πΥέφερα αί•τό εί� τόν ίερέα μοι•,
ό ιΊ:τοίοc τι•γχά,·ει σ1iuερον Υα εfγαι
ό 'Αρrχιε.-τίσκοποc: τη: 'Ελλάδο; καί
μοί• είπr ίίτι σι ιιιr(Ι)νεί uέ τήy ιιητέρα
μου, άλλι'ι παρ' ϋλα ταϋτα «έγώ θά
;τροσrl ιχηθω γιί1 ν« νιrι.ιΊσετε».
'Ηθικιί1ς, αίrτύ μέ έϋοηθησε πολύ
fi: τ1Ίν t(Ι)ήγ μου, Ι\ιότι ιιοϋ έ-δίδα
�εν δτι εί: τi1,· άρχi1ν uία ά.-τοτυχία
δ�ν σηιιαίνει τί:τοτε. ] [ρέπει νά Π'QΟσ
παθήσετε Υ..αι θα έπιτίιχετε.
'Όταν ?ΧέQδισα τι'J χρ,•σΌί•ν uετάλ
λιον διά ηΊν Πατρί,δα ιιοι•, τό m•ναί
σθημα :τού ?δοκίuασα iμο τό ίσχι-ρό
τερο\' τη: tωη; μοι•, i·ι.τό� ό.ιrό τi1,·
t:τοχi1\', τιίJ, άρQαl\ι,JΙων μΌυ. 'ΕδίiJ,
εί:; ΤΙ\\' άρχαία\' Όιιηιπίαν, τi1ν άρ-
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χαίι1ν �ποχηγ σι•\ηγτιίιντο άΟληταί ιί.
πό ίίλα τr1 μέρη τού κόσuου είς φι.λι
Υ.Ούς άγίίινα;, άφού πQοryγουμένως
ά�r, ίρω�·uγ τάς :τρ :ταθιία; των είς
τον Θεον.
ΘΟω νά πιιηεύω ίίτι uύτό τό πνεύ
μα έiμπ,iει καί τού; συγχοόνου; Όλι·uπια�ού; 'Α-;ιωνας.
,
. ,
'Τ:ιαρχΕL :ιαοα πολυ; ση,ο� εθΗ
κισuός είς τόγ κόσuον σήιιεQΟΥ. Πr1(HL πολίις crαπιτισιιός, πάψι πολλή ίι
περή rάl'εια καt δλα αύτά δηuιουρ
γούν μ,ησι•,ω.ιίαν καί πικρίu1, ιί.ντί
<rιλίας καί εύσuuλαχνίας.
Δέ.ν 1)ιι.πορίί1 παοά νcΊ. αίσθάνωuαι
δτι ήuείς πού ιl,,ήκοιιι ν άκόιιη ιίς την
νέαν γε,•εάν πρέπΗ νά άναζι,1ογο,ή
σι,,uεν τό π1ιύμα της ιί.crιερι:�σεω::;
τιί�ν προσ:ιιLθειίίιν uα c; είς ιιίαν ι'�1ω
τ,ψιν δύγαιιιν ιιαι.Jογ, :ταρά είc; τή,,
Lδική1• ιιαc; ίδιαιτέραν σηuαίαν καί
εί ::; τό ίδuκόν ιιας ίδιαίηQον 'Εθνος.
''Εύ.ν τό σπόρ ι!ναι καί rιάλ,ν ενα
άιrιi ρωιια εί; τόν Θεόν, τοτε τό ό
λυιιπιακόν π1είΊιια :τού εt, αι είς αί•
τό� τόν τόπον δπου εύρισr,ιόιιεΟα σιιγ
DιΕΥτρ(Ι}ιιέ\Οι σήιιερον, θά έ\!ί1ση ,αί
πάλιν την νεότητα όλοκλήοου τοίι κο
σuου ιιiσα Fί� τό ίδιον rινεί•ιια, ά1τί
,ά την δ,αιρη.
Σάς κκ�λω ϋλους ,ά fνωθητε ιιαtί
μου είς ιιίαν κοινή, προσπάθΗαν διιΊ.
,,ιΊ. έ.πιτίιχωιιεν αύτό. Ε{ναι μία ίιπό
Οισι::; διά την όποίαν άξίζιι, ;τριί.γμα
τι, νά ιί.γωνισθη κανείς χαί τi1, όποί
αν ιιόνο, ή νεότης τοϋ κόσιιου αίιτοϋ
11ιωτορεί ,ά τηγ καταστ11ση πραγμα
τικότητα.
ΚΩ, -ΤΑΝΤΙΝΟΣ
Βασιλεί•::; τιον Έ)λ11νων
'Οuι.λία ιί c; 'Ο)ι,ιι:τία,, 2 :\ύγ. 'ϊ7

Προσέγγισις
'Εκκλησιών
'Η �:τίσκε ιι; τη; Α. \Αγιότητος
τοϋ Πάπα εί; Φανάριο.ν, εκτός τίίη·
άλλων, παρέσχε,· εν άπτό,, καί πολ'
τί,μον είγιια :τερί τω-ν αίσθημάτων
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,αί τιί�ν :τροΟι'ιτΗ,ιν :\ί•τοϋ ίίyι uό,01•
ενι1ντι είδικι:ιτερο, τού προσ<ίmου τοϋ
Οί•κουιιε, ι;ιοίι Πατριάρχου καl τής
'ΟQΟοδο!:011 'Ε,,<,ι.,λησίu; γεΗ.ι<ίιηρον,
?1λ1 <ι καί fνι11τι τιί�ν ι;ι.ατέQωθιν ;ιιι
τα6ιι) Ι,ο.u{1ι,1ν JΙQοσπαΟΗίί�ν σιQό;
προσί:γγισ 1 τίί�ν δίιο Έ-ι..,)ησιίίιν.
'Ε:τοιιi\ι,ις ή � :τίσ�εψι �ι{ίτη lϋοηΟη
σ� ιι�γαλι:), ει� το να ε. :χωιι�ν τ1ι.χιι
τrοας ,αι π)rον Οιτι,ας εςελιξεις
lrιl τοϋ τοιιι'ωc της :τροσfγγίσFως,
τίί�ν δύο Έ,,) ησ ιί!\.
Κατιι το παριί,Οον, lι; ΕΗργε ιί!\•,
rιί όιτοίω rιιί.ν ίί.λ)ο i1το δ1111ηο1 \ rι
l.χ.ληφθοϋν 11 ώ; δείγιιατα αίσθηιιά
των άγr1.rιη; καl σεfiασιιοίι. Fyoι, δη
ιιιο1•QγηΟη :τολ)ά lιιι.-τόδια. 'Ότω ταϊι
τιι ιίρΟοίΊν, Οrι εΙ,αι δ11111τiJ, \fL προ
χι,1Qr,ΙΤ<11uεν είς την διαπίιττι,�σιν τιίιν
σηut:ίι,n lι�ίνων τη� ;τίστι:ό)ς μα:;,
l:τί τιί!\ ό:τοίι,1ν αιιι:r οηραι αί Έ;ι.κλη
Ί
πίιιι εΙ111ι σύιιq-ι,11οι, κατο:τιν δε ,·ι .
l-τιδοθι,>uεν rίς την διερrί,,ηιτ, ν τιον
θειιάτι,1, l,είνι,�ν lπί τίίη ύrιοίων yω
ρί::.01•1 τας δύο Έ,,ι) ησί,1ς δογιιuτι
;ιαί δι αιrοραί.
'ΙΙ σύγ,ι.ησις ιιια:: lίu\Ορθοδόξου
Σι 1 ,όδου ε!ναι άωγχαία δχι ιιόνον
ποό- καΟοοισuι)1• κοι,ης ;,ιηειιΟιιντη
ρtοι;ραιιιι� ::; iπί τοί• θiιιατο, της
;τροσεγγίσεω� τιί)\ 'Ειι,ι).ησΗίη' ιυ λά
καί l:τt lί.λλων Οωάτων. Τό Οί:ιια
:τάΗωc; τη:; ιτιιγκ.λi1σεως της Πα,ορ
Οοδο;ου Σ 111οδου, πρό;,ειτι1ι Υ<Ί. άπο
τελίση άντικείuε,ον είδι•,ιη:; συσ-.ιέ
ψε<•J� άντι-τροσιο:των των 'ΩρΟοδό
;ι,11 •Εκκ)ησ ίΪ>Υ.
'll σ11Ηργασία uιτι'ι τι,>ν αλί.ων ιιε
γά.ι.ω, ΟρψΜειιί�ν lπί Οειιάτι,ιν ·ιοιΥοϋ
i.,·διαιriρο, τος ε{ναι ;τραγιιατικιϊ�:: εύ
χης fργον. 'Η σιινεργασία δι αϋτη
θα π;ρέπει κατά την γ,<ί)ιιη\' ιιου, νά
ιί.:τοηλiση' άντι,είιιε,ον σι•η\ ,οήσε<•JV
ιιεταξύ τίΪJ\' ΧριστιαΗκ,<ί�ν ΈrιJι.λη
σιων, ωστε ή Χριστιανοσύ1η ,ά lιι
(!'ιL\ί::.εται :τρο αύτων ήΗ1 Jιιέ,η.
ΙΕΡΩΝΤ?Ι10Σ
'ΛQχιεπίσκο.:το; ':\θηνων
( - ι11f ντειο;ι:: rιρό; τό Γα.λλικ.όν Πρα
κτορείον. 'Ε ι:r ηιιερίδε; 2 Αύγ. '67).
::;

0
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'Αρχαιες Τραγωδίες
ΚΟΥΛΗ ΑΛΕΠΗ: Εύριπίδοu 'Ηλέκτρα καί Μήδεια
( «Δεύτερη εκδοση άναθεωρημένη»)
,
2.'ημειώματα Χρ. Ριζοπούλου
"Εχοι·ν ;ψοηγηΟϊ1 {α:τό τό
1 !)-!-! κηί κατ<'>:η) πuλλ?; κuιτι
κ�:; γιιΊ. τ1' 1 ν f !_) γαrιία του γνω
rιτοίΊ χαί bοκίμου ;τοιητου .πάνω
ΠΗ'ι. Q� l tαΤα T(;-J\' ΤLJ<Χγωδι(ΪJ\' TOU
Εuυι:τίδη, ιί.:τι\ ιΊ.νη•νωc>ιrιμiνους
τfχνuκuίπ::, δπω; ό Κλiων Πα
l)(χrιχο::, ύ 1->οbα;, ύ Οικονομίbη::
χαί ύ Ζιι;η,α::, ιί.πί> :τοιητά; δπως
ό Tf λλο; "Α γρα::, δ �κί:τη:; καl
iι �οψίιι Πωτ,ιδιίκη, καί ιί.πό
'RΗψιrιτι'χ:; δ:τω:: δ Ί. l\1. Πανα
γιωτό;τουλο::, δ :\ορεντtίiτος, ό
� ι•κοι•τοη:: κa:t δ :\οί•ϊ Γοι•rιrιiλ.
"Τrιπσ' ιi:ιί> ;Τ()ΟGfΧΤΙΚ() δι,'ι
Gαrιμα Τ(Ο\' ν�ων έκδόσfων τωι,•
δί•ο ϊ'ψχαίων τ(ΙαγωδιιΪJν -ποί,
ftχt τi ι ν καλωσί•νη νά μου στείλη
ό εΥ.λfΥ.1 ι\:: ;τοι ηη'1:: τιί1ν «'Ερημι
κι71ν :τ�σι:τι'ιτων» χαί τι7>•1• λουλου
διιΪJν «ϊί:τό ξiνου; κή:ττου;», τολ
!'<ΪJ νι'χ πιο ίίτι ιίπόλυτα σι,μμερί
ζομαι το'ί•:; επαίνοι•:; για 111ν ποι
ητικ11 καί Οεατ(>ικ1'1 συνι1μα αξία
της εργασίας του yιά τ11ν 'Ηλi
Υτρα καί η'1ν Μήδεια. 'Η γλώσσα

f1ναι δροσερ11 δημοτική, χωρίς
<,bιανοητισμuίις>>. Ό στίχο:; δεμέ
'Ι'Ο- χαί αδnό- Τό ξετύλιγuα τη- ·:υαγωδία; γενικά χεροπιάνει τον
((\ αγνιυστη από την α (> χ11 ως το
τiι ος.
'Αλλά, Οά ομολογήσω την ά
t c•,·αμίο. μου νά εννοήσω γιατί
1ιi·η' 1 τφ· Fργασία του κ. Κούλη
'Αλi:τη, τόσο σοβαροί κριτικοί
τi;ν ιίπο·,αλοϋν μ ε τ ά φ ρ α σ ι,
αφου δ έ ν είναι, οuτε καν δια0 r.Εl'!] η έλε{,θερη απόδοση- "Ι
cω; Οά μπορούσε ,,ά χαρακτη
(Η
σθη
ά Π λ α σ ι ς της
ιiQχαία; τραγωδία�. Πω� &λλι
<7); •,•ά δικαιολογηΟη τό γεγονός
δτι &ρχίζοντα:; άπι> τά πρόσωπα
τη; τι_>αγωδία:: αρχίζουν καl υί
ί:'ιαφουi:;; Σ11'1ν Ή λ έ Χ τ ρ α
δ Εί,ρι:τίδη; εχει ι�; δρώντα πρό
σω:τα 11'1ν αδελφή τη:; Χρυσοθέ
μιδα Κιιί --.:όν Αίγισθο, που διε
γράφησαν άπό τά πrόσωπα της
FU ,'ασία; του κ. Κούλη 'Αλέπη,
'λ εσμα να\ απουσια
με' αποτε
,
,
'ζη, ,ι':,

�

-..

α '\'
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δίως, δ δραματικώτατο; διάλο
γος τη; 'Ηλέ.κτι,ιας μί τί1ν Χρυ
σοθέμιδα. ' ντίΟετα, προσετέΟη
{}αν ενας l 'έροιvτας, ενα; Άγγε
λιοφόρο; καί οί '\ιόσκουιιοι, πρό
σωπα άνί,παιικτα-άt()V Ει,ριπίbη.
Τελείως δωφΟ(!fτικr1 εlναι
καl ή άι,χιτεκτονικί1 ση1ν εργα
σία του κ. ' λέπη, ύ.φου οχι μό
'\ΙΟV το ανοιγμα της τραγωδίας
h�ν Ουμίζει σί τίποτε τον Εύ
ριπίδη, άλλά καί μετέπειτα πρό
ωρα άποκuλί πτεται ό 'Ορέστης
'
ση 11 1• 'fΙλεκτρα
και' μαζ'ι σχεδια''
tΊ,υν νύ. έκδικηΟυύν τον φόνο τού
� , r
'Αγαμεuνονος,
,
καΟ,ω; εγυρι
.,,ε
·, ικηφόρος άπό τί1ν Τροία, με
συνωμ(Ισία τη; γυναίκα:::: του Κλυ
ταιμνήστρας καί του πρωτοξύ1,ελφου εραστού τη::: Α'ίyισΟου.
Καί σκοτώνουν πρι-;-ηα τον 'ί
",'ισΟο καί κατόπιν τi1 ν Κλυτω
!LΥΙΊστρα, άνάποδα ά:το ηΊν σ!:l
ρά της τραγωδία; τού Εύριπί
�Ωυ, καί ι'ίσχετα έπίσης ιlπό ηΊν
δλη διαδικασία. Τέλος, τρόπον
τινά, άλλιώτικα εlναι καί τά έ
-ιτιμύθια του χορου καί τη; τρα
γωδία; δλη;. εν μπορεί να πη
κανεί:::: οϋτε δτι άπέμει•1•ε ό 'ίδιος
ύ σκελετό; του εογου καί δια
φορετικά σαρ;.ι;y0�1κε. Βασικές
καί ουσιαστικέ; αλλαγές δ?ν
cυμ6ι6άζονται μ� τον ;ταραοεδεy
μtνον δρο τη; μεταφράσεως. Καί
είναι ν' Jπορη κανεί:::: πώς ενα; ύ
πείιθv\'Ο; ανΟρωπο:::: τη::: Έλληνι
τη; γραιιμαωλογία:::: σαν τον τέ
ω:::: έκπιχιδευτικόν σύμβουλο καί
','υμνασιάρχη ΠαϋλΩ Ξιράφα ε
γραψ�ο πώς ό κ. ' λέπης «συνε
χίζει τον δρόμΩ ΠΟ'U &γκαινίασε
δ Γρυπάρης με τlς μεταφράσεις
1
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τιί,ν τραγωδιών του Αίσχύλου
καί Σοφοκλiους>>, Δεν ύπϊιρχει,
,ύ. μού F:τιτραπη ιvά φρονώ τα
:τεινrί., iJ παραμικρή σχέσις. Ό
ί(. Άλέπης ανοιξε δικό του δρόμο
ιι? ηΊν -οχι μετάφραση- τελεί
ι,1; u.δέσιιευτη διασκευ1Ί των άρ
:�ιι.ίων τραγωδιών. Είναι μια έρ
γr.ισίι1 πολυ άξιόλογη καί, προ
;τίι,rων, ασύγκριτα πε(>ισσότερο
Ουιτρική; ούδέποη δμως μετα
ψ(_)αστι,.ή.

Εμuρναϊκiι

ΧΡ. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ : Σμυρ
ναίοι άκαδημα'ικοί. - Σμυρ
ναϊκα σημειώματα.
\ί 0 rlκόμη ιlφι�ρι:ψατu στορ
γη:::: πρι>:; ηΊν ','fνfTflt_)n, ποίι ίι
:τψ_ιFτοίιν τί 1 ν :τνfυιωτικi1 ι1νι1Ι'τήλωπι τiΊ: :i:uίψνη: Υ<ιί τi 1•1•
bωη1ιι r]•ίl ι'lσ(Sηστη:::: τiΊ:::: ψλι>γι1::;
σηΊν έ0νικ11 έστία.
L τi>ν :τρι-;-ηο τόμο ϋιογραφουν
τω ubρα ό ίατρi>; χrιί φαρμα
χολύγο::; Γε<;,ργιο:::: 'lωακείμο1λου, δ μουσικοσυνΟέτη; Ιανώ
λη:::: Καλομοίρη:::: κιιί δ νομικός
(καl ποθητής) Στέλιο::: Σεφεριά
δη::::. ...,την δεί,τεuο, μιύ. σειρά συ
νr.ιοπσστικί-;-,ν :τεοιyοαφ-;-,ν για τlς
(,,,;υπί�σFις ξέν�ν ':τεριηγητιον,
','l(J. τc1 11Οη και rΟιμα 'τηtς Σ
' μύρ' '
νη:::: χαι την κοινωνικη ωη της,
' ' ' '
",'Ια την α;ιηχησι μεγα'λων 'Ελλ ηνικ{ί>ν γεγΩνότων, γιr1 ηΊν συμ
ιλ κ �Ί Ί-;:ταιρία,
στ ν
ιιετοχ
' 11\ , ί1 , Φ ικαι
' αναπτυ
., '
ξι
για τη'ν Fμφανισι
κ.α.
ού
του Τεκτονισμ
Ξεχcιλίζει καl στα δίιο 6ι6λία
() 'Ιωνικό; το;τιχισuό; μέχρι; -�
:τερ6ολη;. «' πό τα 6ά0η της Τ
στορία; -γράφει στον πρόλογο
1

196Τ
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τοϋ π(_)ώτου βιβλίου ό συγγρα
crεύς -11 Μικρασία, καί ίδιαίτε
(_)α rι }.;μύρνη, ύπηρξε ή κοιτίδα
καί γενiπιQα κάΟε 'Τψηλού καί
lεγάλου. Τύ 'Ελληνικό πνεύμα
πρωτοσπιΟίζει σηΊν 'Ιωνία, ανα
πτί,σσ1:ται ώς Ίέχνη καί ώς Λό
γος καί μεταλαμπαδεύεται σηΊ•v
'ΑΟ11να. "lωνες 1:.fναι οί Οεμελιω
τίς τοϋ έλληνικου πολιτισμοϋ καί
ι'ί πρώτοι διδάσκαλοι του έλλη
κοιi ωνους>>. ίν ύπάρχει καμ
μία διάΟεσις ύποτιμ11σεως της
'Ιωνική:;; �tσφορας στο. 'Ελληνι
;,,.ύ ΦιίJ.:;, τ�Ίν όποίαν lκπροσωποϋv
C'
, \
,
tνας Q μηQο;, Ηα; r-.να ξ αγο(_)α.:;, ί:',•α.:; Θαλη;, ί:'να; ' πελ
λης, fνα; ΊΙQόbοτος καί τόσοι aλ
λοι κορυφαίοι πρ{Jσκοποι της Φι
λοσοφία;, τη; 'Ε:τιστήμης, της
Τ�χνη.:;. 'Ωστόσο, rξω (ιπό κάΟF
σί•γκρισι μi τί�ν ΣωκQάτη, τον
Πλάτω,•α καί ηΊν σχολ11 του, τι)ν
ΠυΟαγόρα, τούς τραγιχού; και
ηΊν πι 1:ιάbα των φιλοσόφων καί
ΠQωτο:τόρων σε κάΟr τομiα τη;
Γνώσ�ω;, είναι εκδηλη 11 τοπικι
στικ1Ί ί,περϋολ11, οταν, για να πά
ι:ωμε μόνο τι'> tλασσον δείγμα,
ό ' αμάντιος Κοραης πολιτο
γραφεί rαι Σμυρναίο;, με 6άσι•v
τό ηλ�ίω; συμπτωματικόν πε
ιιιστατικόν τη; γενν11σεώ.:; του
και οχι της (Χιακης) γενFαλο
;1ίας του.
r,

r,

J\νικα, δμως, 11 :τι�οσφορα
του κ. Σολομωνίδη είναι πολύτι
μη. Γιατι «κωοικοποιεί» τον Ίω
' ιΥ.ό Οησαυρό και χαλκεύει, εrτ:rιι,
αξιολόγους κρίκου; εΟνικη; έ•νό
τητος. Τ1Ίν προσφοι�ά του μεγα
λώνει τό γλαφυρό ϋφο; του δοΥ.ί
μου λοyοτέχνου.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΛΑΝΗ: Πώς
- δίχως την πίστη, με μό
νη τη λογικη - άvακάλu
ψα

το Θεό.

Μετάφρ. έχ τοϋ πρωτοτύπου είς
την γαλλικήν ύπό Ζήν Γιατρα.

Ί-Ι «μέΟοδος» τού συγγραφέ
ως συνίσταται στιΊν «ανακάλυψι»
με!_)ικιίJν <<σταΟερω•ν» ίδιοτήτων
-τάσεων τού άνΟ(_)ώπου. Ηα
τiτοια «ιrταΟερώ> σέ τόπο και
zρόνο 1:Ιναι 11 άντίληψι; τού αν
Ορι;);τQυ για τό Καλό ( εύφυια,
1:uΟί,τητα, ειλικρίνεια, Οάρρο;,
Υ.αλωσί•νη, μfγαλοψυχία, αγάπη)
Υ.ιιί τύ Κακό (ϋλακεία, πανουρ
γία, t•ποκρισία, δειλία,
Χα
Υ.ία, μικρο:τρέπεια, μίσος). Καί,
/.'πειτα άπό σει(_)α συλλογισμω•ν,
ό συyyραφειΊ; αποφαίνεται δτι
)J σι ι νείhησι; του καλοϋ είναι εμ
crυrη στον ανΟρωπο <<διότι είν-χι
ιlπεικόνισι:: τού {,;τερόχου, αξιο
λάτρευτου αγνιόστου, τοϋ Δημι
cυργοϋ, τού Πατέρα». Διέπεται
δηλ. ο άνΟρωπο; &.,,:ό τ11ν έκτίμησι παντός καλοί\ διότι αύτό
είναι «πιστιΊ α·11απαράστασις τού
;τεριβάλλοντο.:; απιJ τό οποίον κα
τάγεται». '.1::τέοα «σταΟερά» εί
ναι 1i πίστις των πάση; έποχης
και 0Fσεω; ανΟριοπων σέ κά
ποια επιϋίωσι της γηινης των
' '
" α 'Ο Θ'
- εος υπαρ1•παρ
(_) :
' ' ξεω;.
χει, <ί>ς κί,ριο; ενός κόσμου πνευ
ματιΥ.οϋ, άπό τό•ν δ;τοίον δ 'αν
Ο ι� ,οπος πφοέρχεται και προς
-,όν οποίον τείνει να έπιστρέψη.
Ό συγγραφεύς φαντάζεται νά
πρωτοτυ:τt} ενώ άπλω; έπα,ια
λαμβάνει ηΊν «περί 'Ιδεών» θεω-
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ρία τοϋ Πλάτωνος και τήν Έγε
λιανή μεταφυσική.
Στήν προσπάΟειά του πέφτει
σέ μιά ούσιώδη αντιφατικότη
τα: Ένώ σέ μιά σελίδα παραδf
χεται δη «δλtς οί προσπάΟειLς
τοϋ άνΟρι;χτου Οά παραμείνουν
1 ιά πάντα μάταιε:; - δέν Οά
μπορέση νά κατανοήση το ιnπρπεραν
και' να' καταλη
'
'ξ η 01;' ο ετικά και άναμφισ6ήτητα άποτε
λέσματα στίιν τομ{α της μεταφυ
<'ικης,>, σέ αλλη και οχι πολύ μα
·,ριν1'1 σελίδα ϋtυωι:)νFι δτι «ρί
;ινεται ση1 μεγάλη πtριπfτεια
γιά ν' uποκαλυφΟi'ι, tστω καί \ί-

323

γο, τό συγκλονιστικό μυστήριο
τη; άνΟρόJπι•1•ης μοίρας>>. Ηως
Οά τό μπορέση; l\Ιέ άπόλυτη έμ
;;ιστοσ ί,νη -λiγΗ- σηΊν «άνΟρόmινη λογική». Θtωρεί cος
«.\ογικφ> εκείνη η1ν μfΟοδο «πού
Ε,εκι νϋ. ιlπό άναμφισδήτητα 1�ιίJ�ματu ι1αί προχωρεί δπως η
ιιαΟηματικ1'1 Έπωη'1μη με έπα
γωγικο1Ί:; -i) παραγωγικού:; συι,λογισμοί�::». 'Λλλά cr αίνεται να
μ1,•11 άντιλαμϋάηται δτι τό οργα
\'{)\' τοιι δi ν C lναι παuά iΊ l'Πf ρ
()ατιχ11 λογικ11, U. () α μια μετημφι
Ηψfνη μετc1φυσικ11 σκέψιc;.
,r. J > l ΖΟΠΟΎ'ΛΟΣ

Καλ1Ί ιΊ συγγνι�μη. 'Αρίστη 11 λήΟη.

ROBERT BROW1 I�G

... η•ι� ρ ισα εναν Πουριτανό, πού μια ευτέρα
γάτο του, έπει �Ί είχε πνίξει ενα ποντίκι Κυριακ11.

έκρέμασε

τό

R. BRAITH\VAET

J24.
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Εtά βήματα
-ιού 'Αποσtόλου Παύλου
'Ti:o τη; «'Ι�τιιιοrιιι; 'Ε,1η11ιι7J\
:::: ,:nμ/)ι,)Ι » ι γι\1 τn, ι, ι,)ττιn1 τοί• ] Γιιγ
,γοσιιιοι• :::: 1•ιιl,01•λιυ1 ']�ι ι,) ησιι,11 ι'ηrι
·1011ι )σι.:; σχΕhιοι, τη; «\1εσογΗαΥη;
Ί:τrιιυιιιι;; 'Ε ψ 1·1ω1)> ι'ι4 ορι7η τφ
1fοριιιι1, ι'ι,ιι τιι iΟ·γη τοι• 'ι\τιοστυ
ιυι• ]Ια\ΙΙΟ11 ίιψιστη; ιιιλησιr�rιτ.ιη;
tιΗ iΟ11,,η; σηιιιLσιιι;, τι yο1 το; τη:
σι•γι I ητιιης t Ι(.>ισΕι 1; <11ι•)Ι τι7η
( /ιl:Ο()σ(ι)Ί:(ι)\, Τ(Ι)\ lίl!! σιι ! \ δt(ίφfQΟ
ιιι11,,1 ι ιι.Ιηn1ι,,·1 ίbιωΤfΟ!);.
l'o σyι b,n·1 b1ιι)ι1μl,α1ιι ,:ιριηγη
σι, «στιι Ιlηιιιιτιι τοί• 'ι\ ττοστυλυι• Πιιυ
/ΟΙ·", σε (.>ttl �:ιι1ηγ11υιι1η, Φυιτι6α),
σ111ι bοιι,, τιι ο�:οω Οιι ά�:οτι I Fσο1•1
Ί.ι,11τrι101 iηυστοιl)ιιrι τnu οι101•ιιε·11
,ιnι• '.. αΙ ογnι• ·<\γα i:ηc.
Κι-ι>ιο; ιηιιΟιιο; ιΤ1αι ή 'l�ρο11r�ιι
1 φι, υ�:nι• )ιιιι(,α1Fι χι•>(.>tΙΙ ιιιι Σ�ιιι
\'U.0101 σι γιυ 1 1 ,ιης Φι.) οσυq ιιι: δι'
ί, ιι διιιΟοησιιrι τ, 101 b•αΙ ογο,, ιιιτιι·
::.1• Χοιστ ιι11Ι1'ιω11 ιιιι Ίοι•/Ίιιισιιοί•, 11
'·\Ι'ΤΙΟ):'�ιιι ή Διbtl)\. η I Ι'rιρο;, Σ α
, ωι11ιι 11,οιι, 1 Γιιrαυ<, Τrιοσυc, ".C
.
q rσο:. Κι II nτιιντ., 011 1:01 : ύ:rο11 i 1
τι,• Jiι11ι,:,στr,,ιιι,1 Οιι ηιητω �\Ι\ί
bnιo1 - \ιrιλυνο: λο ,στιη11σιιοί• ·ιαί
Μι HLLlfΟω Ψ"'ιιοι•, Ί <ιί)α) α, Φι I ι"ϊ�:οι,
Θισσιιιο, ,η Β, οοο ιι, Κι>οι,·Θοc. Ά011 "ω υ�:οι: ι τι το11 \οιιοι• Πανοι•
, ;
?Ι.αι rι; ιι1ηuη1 τοι• θα101τοc Βασι
/ιι )ς ]Ιαι•λυι• )ωι(,ω,ι χωψι, l!ιιγ
?'υ0Ίιιο1 � 1•1ι bριο, Χt•ιστιω ιΥη, Φι
Jnσοιrως, ΚQητη, Μωτn. ιιb ηριισ
- ά.,:ο.ιοQι•ιrι,,σι, τι11 Ρι:ΗιηΙ ιί,:01•,
{,,:υ η11 αίγιbα του JΙα.�:α Ηαίw ου
J αιι{,αηι χωQίίΙ Μοι•<rι'ιυ, Φεστιδάλ,
1

,

1

1

llb �Ο'((Ι Hll:\f\1σιtf\(1 Cti:O τηΙ δQO.IJIV
τnϊ, ',\rιοστυλο,, τι7)1 ΈιθΗΪ>Ι. ιά την
Έ,J.).σ1διι 1διαιτrρω;, ή σηuασία τοϋ
ογω τοϋ
Τοιψιστι.ιοϊ, αί•τοϋ ιί•ι I ου
ι ι.Ι η,·οχQι<'τιανι,οϋ χαρσ;,.τηρος της
�:ορεία: τού 'Αγίου Παίιλου ,ι,σί τοϋ
,:ο)ύ ιιεγαιοι• ιίρtθ.uού τιο·, ιηηχο,
τι,η r ί:; αί,-::'11 .,,,,σηϊη - -τα,ηγι•ρι,στίiJν
�Ε. ύΑοι• τοί• ιοσιιου, εΙ,αι. ιξαιρετι
ιι7>: σηιιω τιιη ,ιαί ά::το θρησι,ειιτι.,η
· :;
?ιι ί,α ,ιαί �Ο,ιιιηc ιοί τοι\)ΙΟΗΥης
,:/ fl'Q!Ϊ.:.

ι

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΣ
'Ο I Γre,:ης τη; Ρωιιηc Παω ος
Στ ?Ιαι ιΊ Πατριαρχη: Άθφαγορσ,:;
rι\!t\f(,)(Tαl, ιιιτα T(J ηJ.η 'Ιουλίου
ατη, Κι,J·1στα1τι10{,,:οJ,ι, τό1 ά.σπα
ιτιιο Ηοη1η:;, i:oi., είχω ά1ταλ1άξει
'ϊοι, ΤQΙίt χρό·1ια στη, Π σ,) ηιστί,η.
'Ο I Ιατιι:; ��:ισι�φθη το, 'Αθ 111σγό
ι ιι ιω ιιιιι.ί. ,:ρο� σ,:ησαν δοξοΑογl.ας
�ί: το, JΙατριαQχιιο ,αο. Κατά τηΥ
/Ί,αρ:ι ειιι τη; δυξο�ονίαc αύτη:; άπi�γ
γειί ι ιιιιtι ιιb τυ, Πατριάρr.χ:η τό <<Πά
Τf (.Ι ηιιι7>Ι» ιιιί !cι�ιε το σηιιείο, τοϋ
Στη�ροu ιuτη το δρθοδοΕο, δογuα,
ι ι; ε,·δΗΕ.11 φι,λοφροσίηης. 'Επίσης δ
] ία�:α: ιιιηl>η στο, ναο τη; 'Λγίσ,ς
Σοφια; ιαί γο,,,τετι,Jς �:ροσηι,χ11eη
στυ σηιι,ειο, &που, προ �,,Ηα αίιίJνων,
ύ άϊlrιταl ιιε.10; τοϋ rιδ, αΑ.,αιτου προ
·,ατυχοιι το11 Λεο,το: τοίΊ 9ου εtχε. ?'α
τι�Οεσιι τi11 βοίv α, τοίJ ά.φο.ρισuοϋ
της ',\,ατοJι,iΊ: 'ΕΥ"ι.J.ησια,,
'Η �;τισ,ιεψι• τοϋ Παπα ε.fχε πο-
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λi, μεγάλη ά.,ήχησι στι')ν χριστιανι-ι.,ί
κόσμο.
Ό Ι fατριάρχη; θι'.ι τήy ιί.ντα:τοδι;)
ση πηγαί,ο,τιις mί) Πατι-ι.ανό, έντό;
τοϋ φθινο]ΙΙ(;ιροι•, clι: ί.έγετω. Έπί.ση;
Οά έιΠΙJΟ'ΚfJ<[-Ιθη τίς εδ{.>�C τιϊιν αύτοi'ε
q:ώλων Όοθοδόξων Έ•ι.rι.λησιών.
ΙΑλΜJ. ή Οίκοιuενικότη: δεν θι'.ι
περιορ1.σeή μό.νον στου: ΧριστιαΥοίι:.
'
'Αθηναγόρας έδήλωσε, δτι θίι
προσπαθή<Τη ν' άρχίση διάλογος ;ι.αί
μεταξύ Χρι,στιανG,y -ι.αί Μοιl(Jοιιλμά
Ί'ί•JV.
'Αναφερόμενο; είς τi1ν ενωσι,
της Όρθοδόξο11 καί τή; Καθολιικη;
' κιχιλησία:;, έδήιλι,ισε: '<Δεν γnιιίζω,
δτι Οι'ι τήν ί1δι,ι πραγματοποιοίιμεΥην
κατά τήν διάρκηαν τής ζωή: μnu, δι
ότι ε{μαι γέρων, ιί.λί.ά τi1ν έπιθ1 1 ιιιϊι
πολί•».
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΙΑΝΤΟΡΙΝΗ
"Ασχετα με τi1ν θει,ιρία τni1 κα{Jη
γητοϋ κ. Γr�λανοποί,λοιι ό δ:τοίο: τιη•
τίζει την νϊ�σο Θήρα με την χrψFΥη
ηπει,ρο 'Ατλαντίδα, στην Σωτορίνη
tφέτο,; οί <'ιρχαιολόγοι ίι:τηρ!Ξ.ιιν :τολiι
Fίιτuχείς γ' ά 1·σ.καλί•ψοι•ν μιι'ι θα:ιι,ιιFνη
πολιτεία.
Αί ι'ι,·ασ·ι.αqαί αρχωαν στι'ις 22
Μαίοιι, με χρηιιατοtδότησιν τη; Έλ
J,ην�,χής 'Αρχαιολογι•ι.η� Έταιρίιι:;
και τοί• Ώ�εανογ,ραφιχοϋ Ίνστιτοίι
του Γnύ,rrς - Χώλ τη; Μασσαχοι•σF
της. Τά πρι,ιτα κτι\,ήιιατα τη: σ,-ι.α
πάνης στi1ν πλαγιά τού σχηιιατισιιέ
,•011 άπό ήφαιστειιιrι.ό ί•λικό λό q: οu ά
JΙJεκά.λυψαν την ϊ-πιιρξη ι'ιρχιιίων κτι
ρ�ων, τά όποία :ταρ.ίι τ'i1ν ,ρόοδον
τιο,• άνασκαφιον, κανεί; δεν ξέρfι
ποϋ άκρι6ώ; έ-ι.τεί, οηαι η τί άΚΙρι6δΊ:
στεριέχουν.
Πόλιν, 30.000 Υ.ατοίικων. ί•:τολογί
ζει εί; δηλι�σεις του εL; Η.Π.Α. ό
δόκτω,() '!1αίηιι: Μέη6ορ τοϋ Ίνσ,ι
τοίιτοι• Γουντ; Χι�λ, ποίι ε.λα6ε μέ
ρος στάς άωσκαφά;, lνι,ι ό καθηγη
τής κ. Σ:τ. ΜαρΗάτο; ά,αφFρει δτι,
κάτω ά.πό τά κτίρια τι,ιν δίιο καl τριι,ιν
όρόφων πού ά.:τεκσ.λύ:rιθησαν, βρ.ίσuον
ται καί αλλα ά.κόιια οίκοδο,ιιικά επί
πεδα, πού φθά:νοm• σε μεγάλο βάιθο�.
ραματικης έηάσεως ηταν ή αί-

ω:

Οnι•σιι ίίτιιν Ιl!.>tθήκιωε ιιέσιι σ αύτ<Ί.
τι'ι_ ι'ι.{.>χιιία οίκοδο�ψ.ιατιι μ� τά �,τι
,
, ε[χιι ν t γ-ι.αtιJ.Jλειψει οι κα
Χfιιιε, ιι που
το. κιιι :τ{.>ί, cί..τό ;1,:;00 χρόνια,>, ε{πε
ή i'. ilεριιiιγ, ή δποία :τεοιέγQιιψε έ
:τίση; την rηύπι,ισιν πnύ τη; ΠQΟF
;ιω.Ητιιν οί ιτιιι.vχ{.>ι•ιμ f� hιακοσμήσει;
ιι? τι'ι ) ιιιι.,ριι διιηη{.>η.ιιένα χ{.>ιίιuατα
τιϊ,ν ιίγγιίων κιιί τιϊ,ν τοιχογριιq,ιι7)ν,
μi. τrι ιrψίση <<'Έζησα σ' ί\ιι χψ,,,ιια
τιστiι ίίηιψι».
'Τ:τc'ιρχοu,· :τnλϊ.?: ?,διί�Ης, οτι i1
:τι.ί ι: �γ,ι;ιιτεί.ιί<rΟη ι'ι.:ι' τοi•; κατnί
;,01,: :τρίν ιί.:τ' την ιιεγ<'ιλη /ιηιιστρο
<r 11. Δεν Ιlρέθηκε ι.ανείς <ίνΟριίι :τι, ος
rr-ι.ιλιτι'1: στίι κτί,Qιιι :τού ι'ι.:ιοκαλίι
πτοντιιι, �ΗΪι f{QFθηκαν σ,-/fλιτοί nίκn
�ιαίτων tι;Η,η'.
Σ τήν �mσ,ηιιονι-ι.ή συ.,,ητησι :τού
εγινε στi, ι:1�εα,•nγψ1<fικό πλοίο
«Τσιιίην,> κιιτί1 τi11· :τιρι•σι,ή το,• F:tι
σΧJεψη στόν l [ειραιιί., :τοίν ι'ι:τi, την
ιί.νιι.χ<;JQη<Τίν τnιι γιι'ι. τί: F !.> Η•νε; πού
ί!γινιιν στη Σc11 τορίνη ιί.νειrέρθη άπό
τού; i.ίιστήuο, ιι; -γ�ωλόγnιος, ι:,1'.ειινογρά(f'ου;::, cί..ρχαιολόγο1•: κιιί ί
στο(.'ικού;- ϋτι πρiι τη; uεγάλη; iι.
ρήξιως τοϊ, rνrιιιστείο1• τϊ1: Σιι,ϊn
{.>ίνη� τiι Ι .J.iO :τ.Χ. :τοi, :τ{.>οικάί.εσε
την zατιιδί•θισιν Ι,iι� ιιεγάί 01• ιιi Qοι•;
τοϋ γησωϋ, ιίχω· προηγη0Fί σει<JΙιιι
καί δονήσεις Χαί ιιιr,ι.,ρότερι;:: ήqαι
σrειιιrι.έ: �κ.ρί1ξει:;. 'Ετσι, σί,μφ,ηα
-ι.αί ιιέ τiι tί•ρήιιατα τιϊιν ά,αrrκαφG,ν,
οί κάτοικοι Ffχαν .ίιθω ι7ις εγ;,.αταλεί.
ψει τό νησί :τρlν ι'.ι;ι' τιΊν ιιεγάλη FΧ
Qηξι.
«Θά χρειασθοίίν ι'ι.ρχαιολογικες ε
ρε1•1•ε: μια; ιίλό;ι).ηρη: γενεάς, έτό
Ηι'Τ� στL; δηλιί�σει; τοιο ό δόκτι,1ρ �Ηη
(ίορ γιά ν<'.ι ερθει σε φιϊ,;, στό σύν()λό
τη;, i1 μεγάλη άρχαιολογική άyα;ι.ά.
λuψις της Σαντορίνη:».
Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΙ
_ την συνέχεια τη :; �ξετάσεω; δι
εκδικητι,ιν της ΙΧ.i.ηρονοuία; τού χρu
σωρί•χοιι Τtαίηιι; Κίντ («'Ιλισός»,
άριf!. 52, σελ. 262 - 263) ύ:τeρ θΥ;εί
''Οl', ό ό:τοίος θ' ά.:τεδείικνl'ε την ϋπσ,ρ
ξιν τη; ψυχης η θά ε{χε �:ταρκείς τί
τλοι•ς γιά σιχετι:ι.ή ερεuνα, ό γιατρός
;,:αί βίοχηιιι-ι.ό; Τζόσεφ Σ τίλλ ύrοε-
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στ1\ρι'ξ1:. δτι πολλοί α,•Οριο1ποι στεροϋΥ
τω ψ1,χη�.
Ό δό.Υ.τι,1ρ Σ τtλλ lτόvιισε, ϋτι τιΊ
��t(ο)νταη'.ι q1: τι\»,, �κείνοι δηλα�η, οί
ιι,Ορι,1ποι που ιιπ�στησαν βαρεια 1:.γ
κεφαλικ1Ί βλά,(iη fχασαγ ηΊν ψυχi}
το11::;, fστω καί αν τεχνικίί>� ε[νω
tωντωοί.
Ό iιιίιΟΙκοπος τη::; Κα.ι;ιcrορνίας
Ρ�ωr�ρτ Ρά!J.ε11 ε!Όπε ϋτι ό l.ί\Ορωπος
�:ιrrιΟασ� στηγ γη ιδι,1 καί 2 [zατομ
μί1ριrι χρό\Ιιι, πάνι,J σ� ίπτάιιε,ου::;
δίσκο�•::;. Ίσχι ρίtι:.ται ϋτι σ11νι,1μ,ί,λη
σε ό ϊδιο� ι.ιf ά,Ορι�πο11 c άπό τό διά
στηιια, τό 19-19, ό.λλrι δiν τόν αφη
σα·v νύ. είσi1J0η στό ,διαστηuό.τλο1ό
το11c, γιατί � ιr οΜ1:θησαν ιιη τό «ιιο,λύ'
νη».
Τό δαrιση\ριο τη::; πόλΗ•J� Φοίνιξ
τη::; 'Αριζόγα bιι'zοψε την διαδιz,α
σία, λόγιρ Οερι,ι�Ί\' διιικοπίίη·.
ΙΥΓΧΡΟΝΙΙΜΟΣ
ΤΗΙ ΘΕΙΑΙ λΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ

'<Έt.αι ρε-τιrι. ης σηιιrιJσίαι;» χαραrι.τη
ρ�tιι τό Βατι'Υ.α\'<J ηΊv έγκύz.λιο τού
Πά.πω Ηα.ύλου τού Σ τ' περί την 1λιει
τουργιrι.i1 μουσιrι.11, πού 'δόθηrι.ε προ
σφάτω� σ;ririν δη;ιι?mότητα. 'Η εyκύ
,
κλι,ος ε,·δεχετΟJι να uτ;ραzωλεση
επ�α
νάσ-rαση στύ. 1μουσι1<ιά -1\θη τής -;ι,α!θο
ι.ι.rι.ης 'Εκ.κ.λησίια : Καίτοι δεν �ατο
νομάζa τiτv τζάζ 11 την μοοοιrι.ή τωΥ
σημερινών ,-έων, δ�ν περιέχει v.,α,ιιιμιά
ιmαγόρeυση ά,·αιφερόμενη σ' αύτές.
Τοvίιζει μά).ι11στ�α οτ,ι οί Υέες μουσιρ(eς
Lκφράισεις στρέwεu, «νά τιιμωντα\, νά
ε'\Ιθα!ρρύηοηαι Υ.lαι \'(Ι. χρησιμοστ,οι
οίίνται δπως τό ιάπ.αιτ.εί ή περίστ{Ι.
ση». Ί-Ι ίσ�χύς τη::; έγ,Υ.ιrι.λίου ά,ρχί
tε, άπό -rίς 1-l Μαίου, Κυριισrι.11 της
Πεντηκοστή;. Άκόιμη, ζητείτQΙι πε
ρuσσότερο τραγο{Ιδι στήν λε,ιτουργίισ.,
Lιωrρέπετωι 11 χρήσις με1'α)φράσεων
των ΠΟJλια\ωV λαrrι\1/Υ.ωV Uμ\'ιύ\' σε
ζωνrονες -γλώσσες και. σιηwτάτωι ή
χρησι,ς ταrσι,zων 'ιργά νwν χα,ρ.α,-;ι.τηρι
σt'ιrι.ων διιαφόρωγ ιχωρωv wαl παλιτι.
σμων. 'Ε;τίση� �αρέχετωι μίια χρ()!\·ικ11
ιιτ:eρίοιδο; εύρέων σιειραJμα1t1ι01μων χά-
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ριν της Jvροσαρμογης τ·ίί�ν ισυγχρόνων
, l συν,θέσεων
μουσιrι..ων μοιρφων κα
στην 1έrι.,κιλησι,ο,σt1ι'Υ.ή χρήση. Ί-Ι έγκύ
κλως έπιτρiπa ,ά,κόιμη τό,, 0Jύτο
σχeδια01μό τίί�ν έrι.τε),ε,σn'ίJν, ά,ρκ.εί νά
«Fχουν ,ιτλ1iρως έπίγνωσιν τοϋ π,·εύ
μαt()ς τη; ()είJα.ς λειτουργ�;».
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΚΑΙ

το

ΙΥΜΠΑΝ

Στό δελτίο,· της Ο'Υ'ΝίΕ Σ ΚΟ δ,α
Gά�σ-με: «Τη�· �ωσ>τry άνα,λο'(ία στήν
,,
Ο)χεσι μεταξυ ανθρωπου Χαι αλλων
μορφων όργανικης ζωης, μας δ ί·ν,ει ό
γ1/μναστης τ�v ζώων. "Ε rα τσοπ0;
,
,
y,αι z.α) α
νασz.υλο, κω:,α γυ�,ινα.σμενο
,
μετα�ει ρισιιε νο, α:ντύλ<;μδα,,ε:αι π�
,
ρισσοτερο την ,ιδιοτητα του ως σχυ
ίου ιι°:?ά ενα σ:.υλί α.γρ;ο. 't--ντιστρό
φω�, ε\'α σz.υλι δωματιου η τρυι.ιο
κρατημένο ύφίσταται ξεπεσμό z.αl
διαφθορά τη; ίδιόrιητος αύτης. Στην
σχέ-σι με την άνόργανη ζωή, ή άΥα·
λογία ε:,αι με τόν γλύπτη. Ό γλύ
πτης δεν έπιGάλλιει την μορφή του
στό ά,·ίσχυρο μάρμαρο, άλλά άποzα
λίlιττει μορφ1Ί ίανθάνουσα μέσα στό
μάρμαρο.
»'Όταν, λοιπόν, πράττουμε κάτι
αiί,σθητικίί�c η ήθικως ,zακό, προκα
λοiίμ� βλάδη σ;ό σύμπα�·- Φτιάνο;
'
τας ε\'°: q;�ρικτο Υ,α ντ!fλερι βα?αγ;
ζουμε το μfταλλο. Φτια,·οντας την υ·
δρογονοδόμδα, διαιrΟείρουμ,ε τά ηθη
ένός οί;,.οδ·εσπό,,-οι• τω\' nτρογίιον χω
ρίς τiyν συγκατάΟεσί του.
»'Επν Οέ) οψε νά δημιουQ:yήσουμε
z.άτι άντάξιο τοϋ πολιτι'σμού μας, ί
σω� Οά ειιρεπε νά σ;,.εφΟοϋμε σοδα
ρά αύτά τά λόγια τοϋ άποστόλου
Παίlλου, σχ,ετιzά με τήν έ).ευ'θέρωσι
της rι.τίισεως ά.πό τήν δουλεία της φθο
ρfiς: <<οrδαμεν γάρ δτι πάσα 11 κτί
σις συστεγάζει καί σm·ω1δίνει αχρι
τού νίίν.
ύ ιιόνον δέ . . . ά.λλά zu.ί
ήιιείς αύτοί ϊν έαυτοίς στε\•άζομε\',
υίοθεσιαν άπεz,δεχόμεΥοι, τi1Υ άπολύ
τρωσιν τοϋ σιοματος ήμωΥ.))
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΆΦΟ ...

1967

327

IΜΕΤΑΞΥ MAEI
Τά. Γραφεία τού «Ίλιισού», Δρα
γατσανίου 6, οροφ. Gος, (Πλ. Κί αυ
θμωνος) εlναι άνοικτά uόνον κiιθε
Δευτέρα καί Παρασrι.ευη 11 -1.
Ε,ΜΒΑΣΜΑΤΑ με ταχ. έπιταγην
1:ίς την διεύθννσιν: «Κωστην Μελι,σ
σαρόπουλον, Δραγατσανίου 6, 'Αθή
νας, 122». Άποστολαί με τρcωτεζιτι
κάς έπιταγά.ς η έντολάς, μας δοοκο
λεύουν. Νά άναγράφεται καθαρά τό
�νοιματε�ώγυμον καί ή διεύθυνσις τού
απ0<στολεως.
ΤΙΜΗ τόμω,• παρ.ελθόντωγ έτων
δραχμαί 50. Τι,μη τεί,χου; δραχ. 10.
Δεν ύπάρχουν μεμονωμένα τεύχη ο
1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16,
18, 23, 25, 28, 29, 33, 44 οϋτε τόμοι
έτων 1957 καί 1962.
ΚΤΠΡΟΣ : Άντι.ιτρόσωπος τού
«Ί•λuσού» δι' όλ&ι.ληρον την Κίvτρον:
«Βι6λιαπωλείον Άντων. Στυλιανού,
Λεμεσός - Κύπρος».
ΧΩΡΙΣ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕΙΣ. Τεύ
χη τά όποία άπεστάλησαν στούς κα
τωτέρω συ,•δρ()μητά; μας, έJτrοτρά
φησαν άπό τό Ταχυδρομείον με την
σημείωσιν: <<μετώκησε» η «άγνω
στος». Παραιχαλούηαι δσοι τούς γνω
ρίζουν νά τούς είδωτοιήσουν η νά μας
δώσουν τάς διευθύ,,σεις των.
ΑΘΗΝΩΝ:
. Θεοτοχ.σ.τος, '!Jωτοκράτου; 32.
Ί'. ΚοσσιFρης, Λ. Κατσιονη 7.
ΕΠΑΡΧΙΩ
Ά,11\�ρ. ια,μα:ντtδη;, Μαι,ρομιχά).η
4, 'Α,λεξανδρούπολις. Εύάγ. Εύαγγε
iλίου, Ίω. Δραγούμη 17, Κα6άλα, '.
Λιαραικος, Σ τραιμνίτ,σης 1, "Εiδε01σα.
Εύάγ. Μίγγος, Δ.Ε.Η./Τ.Η.Σ., 'Ά
γ ιρα 'Εδέσσης (μετωκή,σας εί; Άθ11νας). Κω\'. Πε.ρl>Μ"Ο.ς, Σ αρ,ανταπό
ρου 49, Ξάγθη. Άντ. ΣελέΥτης, 7ης
Μεραρχίας 41, Κα6άιλα. Γε<Ι}ργ.Τσο-

λυζίδης, όδοντίατρος, ':\ ριστοτέλους
4, 'Έ1δεσα.
ΣΙΕ ΚΟΣΜΟΤΣ
1
ΦΩΊ1ΕΙΝΟΤΕιΡΟΤΣ
Εύάγ. Κιόρτση,, 'Έδεσα.
ΕLΣ ΜΝΉΜΗΝ
Ό Υ. Ίω. Ν. Χαρίτο; άιπέστειλε
δρχ. 300 ύπέρ των i¾δόσεων τη� Θεο
σοφικης 'Εταιρίας, εlς ιινήuην ':\ηω
νίου Φ. Χαλα.
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
'Ιωάννα Δρί6α - Μαραδελίδου: Έ
Q'θήρ. ( 'Ιστοριrι.όν ποίηuα), 1967.
'ΕJξοuολάγηση (Ποι1)uατα), 1967.
Θεα, ώ Παπ:ά!ζογλου Μάργαρη: «Πεν
νιές τοί, Σ ικά,γου», (Χρονογραq-ή
ματα), 1967.
Γι6'>.ργος Δέλιο;: Τίι ιί..τοuγηuο1εί,μα
τα τού Νικόλα Κασοιιοί1λη, 'ΛΛά
τιvτο 1967.
'Απόλλων Γ. Λεονταρίτη�: Στη γνώριιιη οχθη, (Ποιήματα), 1967.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:
«Ό Κόσuο(; τη; Ψυχηc::» (198 Αϋγ.).
«Κρίικος», (199 - 200, 'lούί.. Αυγ.).
«Περι,οδιικό Έ?)λψυδι•Λ' Βορείου 'Ελλάδος (92, 'Ιούλ-Αυγ.1967).
«Ό Φυσιολάτρης», (226, Αϋγ. καί
227, Σ επτ. 1967).
ΣΤΝ ΡΟΜΑΙ
Παρακαλούνται οί συνδρομηταί τού
«'Lλισού», δσοι δεν άπeστειλαν τά;
συγ/'ψομάς τωγ 1967, -vά τάς αιτο
στείλοιrν, χωρί; άγα6ολήν, διά νά
μας άπαλλάξουν άπό τόν κόπον καί.
τηΎ δαπάνην τη; προσωπU'ι.ης ύπομ-νή
σεως, καθώς rι.αί. -διά τούς έν 'Αθή
γαις- άπό την δαπάνην της προμη
θείας τού είσπράκτορος καί τού; ί
δίους άπό την ένόχ,λησCν του. Ό <,'Ι
λ�σός» δεν άποθησαυρίζει. υΟλα 1ά
εσοδα διατίθ�Υται διά την βειλτίωσι-ν
τού περιοδικού. Μην άιιελησετε την
άποστολην τη; συνδρομης.
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ΑΛΛΠΛΟΓΡ ΦΙΛ
Ν. l' ο δ., 'Ε ,. τ ιι - Ο α. Ό άεί
μνηστο� 'I(•J. Rασιλ11ς ι'ι,-ήrγγΈιλε στι',
«Σηιι�ιι ,φιηι'ι. Qtο �νι',c Μί1CΙτο1 1» την
ί!;,bοση Υ.Ηι 11' τι'Ηιου, ύ.λλύ. ΙI' τί,μο;
b?\' �ξ�·bιΊΟη. Η. ιτ α λ. Θ f σινί ΙΥ, η,,
'Ο ιι' τι'Ηtο: τίiΊν «ΣτοχιωμιίΊν» τoii
}< QΙιΤΗιιωϊ,cηι Υ.αl <<Ό 'Ιησούς, άπό
τi 1 ν ι'ίποψη τού 'Oρ0ολογισιμοϊ, και τού
Μ1•στικιισιιιού>> τοϊ, κ. Κ. 1�λισσιιρο
στοί•λΩΙ'. b�ν ι'ι\'αγ,ρά,φοντω πλfο,, στόν
;τίνιαιι τιί)\' f1ιϋλu.,)ν, διότι ?ξηντλi1nη
σιιν, κιιΟώ: Υ.αι «Ί-Ι ι'ι:τόΥ.QΙ'{f ο: t ξ�J ι!Ξ.ιc τη: ι'ι,,Ορ(ο)]τότητο:» τΩΪ• Ζι,αψι
tω τιί�α, «Ί'ι'ι ι'ι.ρχαία Μ1 1στi1ρια Υ.ηι ι',
ΤεκτοΙ"ισιιό:» τού ΛΗτιι.πητερ, «Ό
r.ί,,'θρι,JΠΌ:; Υ.αι τό Έγύ�» τΩii Κρι.σνrι
μοϋρτι Υ.αι τιί <<Δελτία Άστ�ρος ':\Ο».
'Λ;τό τύ. u,λ,λα Ι1ι(,λίιι ;τni, δ�ν ι'ινα
γρ<'ι{f Ω1-τω ί1Jrάρχο1 ,, όλίγα ιιόνον ι'ιν
τίτυπιι. . Γι ω ρ γ ., Έ "τ α ϊ, θ ιι.
Τiι j\ιϋλίιι τοϊι Υ.. 'Λ. llα:τωηαύρο,,
bέν � f \'((Ι «θεnσοφι1Υ.ΟΪΙ ;τε,ριεχοιιFνΟΙ''>,
ίίπως ι\σιr ιιλιι� νι,J; άναγράφει ό κ.
] Ταναγιωτόπουλο: στόν «Κόσμο της
Ψυχη:», οίΊη :τηγάtο,,ν ι'ιπό θεοσό
φου: συγγραφ�ί:. '0 καθr,ιι: ετναι
?λ�ί,θερο: νύ. ?Υ,Οέτη τύ.: άπόψεις του.
Η. Χα ι n. 'Εν τ α ϋ θ α. 'Όλα τά
j1ιϋλία, τrϊ όποία στέλλονται στόν «'Ι
λισi»> ί\ προσω:τιΚΙϋ>: στόν κ. Με.λι,σ
σι�ρό.πο11λο, ά•ναγγέ)Jλογται πάντοτε
στi1ν σχ-ετικi1 στήλη. 'Ω: πρός την
Κλ_Ητl'Κ11, α-i1T1l ύποτσ,σσεται σε ώρ.ισμε
νη γραιι1ιι11, έκφραζομένην άπό τάc
άρχι'ι.:: του «'Ιλισού», πού δεν ετναι.
φι,λολογικό :τεριο'διΥ.ό, άλλσ. έ,·διωcrε
ρGιιε,·ον γιύ. τi1ν Τέχνη Υ.rιι δη την
κά.τω: σχετιζομένηγ ιιε τύ.: ά.ρχά:
του. 'Εποιιένω: ό κ. Χρ. Ριζόπουλοc,
λαμιυάνων γνι,ΗJ'Ιν ϋλων των �ιϋλίων,
γράφει κατύ. την κ,ρί,σι'\' του, γ,ια ϋσα
μόνον νομίζει δτι πr�ρουσιάζουy έ,,δια•
φFnO\' γιά τού: συΙ"δρομητας τοίί πε
ριοδικού. Δηλαb11, ή βιϋλιοΥJρισiα δ1'ν
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i!Ξ.η Q τiiτιιι ι'ι.ι,ό την ιi.ποστολη δ•ιbτλωv
ιί,τιτί,ιι,,ν τού βιδ,λίου, αν ;,..αl τοϋτο
�ιε1�,ωλύνει την lργασiα, άλλά χω,ρίς
νiι i•ποχ,ρε�Jνη. Έlξ r.ίλ!λου, εχει σψ1\η στό παρε)Jθόν και άποτελεί, δια,ρικ:η
πnοσστά.Οεια νύ. 'Κ1οίνι,1νται Υ.αl βιΜ.ία
ι'ιξιόλογα ο ύ rδι ιι � ύJ' ς σταλέντα. Πι
στεύομε y(°ι σι,νεννοηθ1γ/.fLllΕ σαφόJς.
'Α ν τ. Μ α ,μ ο u '),, η ν, Π α γ κ Q ά
τ ι. Μέ την είrω,ιιρία της 7vροσεγγί
ιΤΗ•1ς (καί Ωχι έ ν ώσ ε ω ς, οπως
γράφετε, ι'ικόμη) των �Εκκλτyσιων,
ιιίιΤ'θrι,•θή;,.απ τη,• ύποχ()έωσνν νά.
σι ι ντάξετε δύο ρητά!: 1) Ού μη της
τού 'Ό,-το; l λεuθερίας απτεσθαι, και
2) Ού;ι. tν :τ\'Εύματι μόνον άνθρωπος
tήσεται, ι'ι,λλι'ι. ;ι.,σ.l σα.ρrΔ. Θέιλετε νά
' πqε'
:τη- τε,, \'ΟU�-�L.ομ,ε, ο" :τι r:'ι 'ΕbιJ'/Jλη,σι;�ι
πει νιι t\λFΠΟΙ'\' τον αΙ"θ,ρωπον ως σ υν
θεσιν π1,εί1uατο; και σσ.ρr,ι.ός. Καl νσ.
ϊι,,ο(,λFΠΟΙ'Ι' μέ σεϋασuόν .rορό ς; τό
''ΟΥ, τό "Εν. Δηιιοσιεύο.ιιιε έδω τάς
r'ιπόψει; σα: χάριν των ένδιαφε,ρομέ
" ι,),·. Ώι; :τρός την ευχή," σας ύπερ έ
νι;�σεω; .πrι.ισ"<ί'>•ν τιί1·ν θρη<W..ε.ιων τού
r.όσιιο11 , σα: ύπε11θιο1μίζομε δτι, κατά
τηγ Θεοσοφίαν, ύπάρχ1'ι έσωτερικη έ
' ότης δλωΥ των θρη:σοοειιί'J,,. Ί. Δη μ.
Θ ε σ{,' • L,.,,, η. "O11!ως βλέπετε, στό19G 7, ό «'Ιλισός» l"/JδiJδ�ται αύστη
ριί'J� διιιιηνιαίος, διότι θα άνέλθοw σε
G τα τεύχη τού ετουc. Ή σιινέχαιις
(δηλ. χωρίς τό είς τό :τσ.ρsλθόν δι
πλό τεϊ,χος του κruλοκαιριού) και ή
περαι τέ,ρι,J ά,•άπτυξις έξα.ρταται ά.πό
τoi,c; φίλουc μας. "Α\' σtκ.εφ'θονν σε
τί Χόποιι� ύ,�:οϋάλλονται οί έQγαζόμε
νοι ( δι,1ρ-εά.ν) γιΑ τον «'Lλισό» καl ά
ποq,ασίσουν νά ίι;τοδληθούν στην τσ.
λαιπι,ψία της έγικα�ρου ώτοστολης της
σ1•,�δροιιη: δισ. ταχ. έuτιταγη;, τότε
δλα θά πα "ε κσJλύτερα. Ση�αντtJκόν
χρηιιαΤ\¾()\' ποσόν ()Ι;ταταλαται σε ε
ξοδα ύπομγ11σεων της όφει,λη ς συ ν
δρομης και σέ ποσοστά είσJt,ράξεως.

π:t::::::::::::::::::::u:::::u::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:u::::u

11

::

ii

l!i

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΣΤΟΝ (( 1 Λ I Σ

::::::::::::..t1

ο ))

την συνδρομη σας τοϋ ετους 1967

---------------------------------

i·

ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ' 1967

Έξωτερικοϋ $ 2

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

tl::

ΞΞ
ΞΞ

ii.

Έσωτερικοϋ και Κύπρου Δρχ. 50

:Ξ
••
::
::

il

Η

!••::l

ΙΙ::..

§..

::::::::::::::::::::::::::::::u::::::::::::::::::::::u::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::i

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μορφώνει-Ψυχαγωγεί-Ξεκουράζει

ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΡΑΠΟ
.t 1 ι1

nόΑlΑ

TQ't άfι.'ΙΑ{ι,,;Δ,\()y

(Βλέπε Τιμοκατάλογον είς σελ. 2 τοϋ έξωφύλλου)

.
A
l
l
D
Π
ΛD
ΟΜΒΡΕΛΛΕΣ
ΜΠΑΣΤΟVΝΙΑ
ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ
Α I Ο Λ ΟΥ

70

Τηλ,

312.322

ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ

115

Τηλ.

831.768

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289

Τηλ.

968.467

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

