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20
Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνών
Τό Κλειδί της Θεοσοφίας αδ. 50 δεμ. GO
Μελέτη έπl της Συνειδήσεως αδ. 50 δεμ. GO
1Ο
Μετενσάρκωση
10
Κάρμα
10
Σ' έκείνους πού πενθούν
10
Ό 'Αστρικός Κόσμος
Προσέγγισις προς την Πραγματικότητα 30
30
Τό Φως της 'Ασίας
Φω; στήν Άτραπο
15
Στα πόδια τοϋ Διδασκάλου (εκδ. 1966) 15
10 Όμιλίαι εtς_ Όχάτ 1944
30
Έλε1,θερία, ή αρχή καί τό τέλος αδ.GΟ δεμ. ϊ 5
Στολασμοί πάνω στη ζωή ( l3' σειρά) GO
'Εκπαίδευσι καl σημασία ζωή; αδ. 40 δεμ. 60
50
Ί'ό σημειωματάριο ένός Μύστου
40
'Απολλώνιος ό Τυανεύς, Β'. εκδ.
'1'-ί 'Ελευσίνια Μυστήρια
5ύ
Μήτις ( τό �ιδλίον της σοφίας)
δ. 50
'Αποκρυφισμός καί Μυστικισμός αδ.25 δ. 40
Μ ε λ ε τή μ α τα
άδ. 40 δεμ. 60
.i::tσαγωγή στη Θεοσοφία
ι'ίδ. 50 δεμ. 70
'Ο Κομήτης (Θέατρο tδεών)
20
«'Αγνώστφ Θεψ:ι>
10
συναίσθημα μειονεκτικότητο; φύλου 20
Ό αιώνιος Δείπνος,
10

ΠΕΡΙΟ:\ΙΚΩΝ <ΙΛΙΣΟΣ>, Τόμοι 1956,
59, 60, 61, 63, 64,
65, 66, 67 χαρτοδεμένοι εκαστος δραχ. 50.
'Εκ τω,, άνωτέρω βι6λίιων, λα,μ,Μ.νοντες τό άντίτιμον, δυνάμεθα νά τα
χuδομήσωμεν τά κάτωθι: Κρισναμοϋρτι «Στά πόδια τοϋ ιδασ-,ι,άλο », «Στο
χασμοί» (β' σειρά), Ίω. Βασιλη «Τό σημειωματάριο ενός Μύστοu», Κ. Με
λισσαροπούλου «' Αποκρυφισμός - Μυστικισμός». «Μελετήματω>, ΙΛΙ Σ Ο Σ,
τεύχη άριθ. 50, 51, 52, 53, 54. Τά ύπόλοιπα 6ι6λία, καθώς και τόμοι η άλλα
,;εύχη «'Lλισοϋ», παραδLδονται είς τά Γeαφεί.α, Δευτέρα και Παρασκευή 11 - 1.
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Αίωv1ότης
"Ως πότε θα φ ορω προδωΠciα;
Που ν' άπευθύνω τiς έρωτή6ε1ς μου;
Στι\ν πολ10ρκία μου την Θδωτερική;
Στiς εiκό ες των πουλ1ων n. των άντnχrιδεων;
Στους δταθμους που δτεγά(ονται
καταυλι6pοi μεγάλων Cώων τfiς χλόης
και άρκεϊ μ1α παράδταδη του Cώου δε πινακίδα
δnpοδίας όδου,
10 να δου ύποδείξει τι\ν ϋπαρξη των 5ταύλων;
Πως να pάθω να μην έρωτω;
Πότε άφυJrνί(ομω άπο τα κύμαιτα των αiωνίωv cmaωv;
υΟλο ρωτουμε. Κι οταν μας κλείνουν το δτόpα
pε 61δερένιες ραφές, }llλδμε pε τα μάτια,
με τα μέλη μας τα δ10Jμελ16μέvα. Μιλδμε μέ60. 6τrtV
άπέραντn 6Ιωπι\ pε τn.ν ύπέροχη άμιλία ολων
τω ποικίλων μας θανάτων.
ΣΑΡΑ ΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ
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Τ ό 'll p ε ρολό y ι ο
Του εyyονου μου τ+,ν πρωτοχρονιά.,
μα.ζί μέ ζωyραι cριές κι' άλλα. παιχνίδια.,
μιά. κασετίνα. του πηρα. βυσσινιά.,
γεμάτη ά.πό πολύχρωμα. μολύοια..

*

Κι' ήτα.ν κα.λός. Ζωγρά. cριζε πουλιά,
τίς γάτες, τά. σκυλιά. κα.ί τ' άλλα. ζούδια.,
κα.ί τά. κα. τά.cρ ερνε δλα. μιά. χα.ρά.,
&κόμη κα.ί λογιών - λογιών λουλούδια..
Μά. στό ήμερολόγιο, πού λέ-,
τόν ά.ριθμό της μέρας, πού περνουσε
δεν εσουνε μέ δυό γρα..μ,μές άπλές,
ά.λλά. μα.υρο σταυρό cριλοτεχνουσε !

*

'Έτσι στό μηνα. πά.νω, τί νά. ιδώ !
νεκροτα..cρείο cρά.vτα.ζε ή άτζέντα.,
καί τήν α.ρπαξα. γρήγορα. κι' εγώ
γιά. τή σάμπα., χωρίς άλλη κουοέντα.

*

Κα.ί τώρα. κάνω εγώ πολλούς σταυρούς
δ Θεός στόν εγγονό μου νά. χαρίσει,
δσους κι' α.ν εχει δ κόσμ..ος θησαυρούς
κι' άτζέντα. μοναχά. νά. μή ζητήσεt !

Π.

. ΧΡΟ ΟΠΟΙΛΟΣ
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Του άστρονόμοu

ΓΕΩΡΓ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

,,

αστρο
των
Μάγων
' φ' ής ό άνθρωπος έγνώρισεν
έα.υτόν κ.α.ι άνεγνώρισεν οτι δ
'Ήλιος παρείχε κ.α.ι έρρύθμιζε τό
φώς κα.ί τό σκότος, τό ψϋχος κ.αί
την θερμότητα, τά.ς έποχά.ς καί
τά.ς έσοδεία.ς, τον έλάτρευσεν ώς
Θεό,ι κα.ι πολλαί έορταί ετχα.ν θε
σπισθij πρός τψήν του, ιδιαίτερα.
κατά. τά.ς ίσημερίας καί τά. ήλιο
στάσια. Κα.ί είναι χα.ρα.κτηριστι
κόν οτι α.ί μέγισται τών εορτών
έπεφυλάσσοντο παγκοσμίως για.
τό χεφ,ερινον ήλιοστάσιον κ.αί οχι
χω,?ίς λόγον: Καθώς δ χειμών έ
πλησία.ζε και δ μεσουρανων ·mι-

ος έχα.μήλωνε στόν δρίζοντα οί ή
μέρες μίκραιναν καί ο[ νύχτες με
γάλωναν. Ό πρωτόγο·ιος άνθρω
πος μέ τά. περιωρισμένα μέσα. ά
μύνης του ε6λεπε μέ δέος το ψϋ
χος καί το σκότος νά. α.ύξάνουν
καί ενα. άόριστον συναίσθημα φό�
6ου τόν συνείχε. Πυραί ήνάπτον
το κα.ί θυσία.ι προσεφέροντο πρός
τόν Θεόν - υΗλιον οπως σταμα
τώντας τήν κάθοδόν του σκορπίσr,ι
και πάλιγ τό χαροποιόν του φώς
καί τήν ζωογόνον του θαλπωρήν.
Κα.ί ό Θεός ώσά.ν διά. νά. άκούσr,ι
τά.ς πα.ρα.κλήσεις έπε6ράιδυνε τό
6ημα. καί μετά. μικρόν δισταγμόν
ένέδιδεν. , 1επαίσθητα κατ' άρ
χήν, ταχύτερα. σύν τφ χρόνφ, οί
ήμέρες μεγάλωναν κ.αί οί νύχτες
μίκραιναν. Τό κρύο ήμπορεί νά.
ηυξα.','ε προσωρινώς όμως ό υΗ
λιος ά.νήρχετο ηδη κα.ί αύτό ήτο
έγγύησις οτι οί οροι είχαν άντι
στραφij. ' λίγον άκόμη καί ή άλ
λα.γ+, θά. ήταν αισθητή εις τό σύ
νολον τοϋ ζωϊκ.οϋ καί ψυτικοϋ κό
σμου, εις την θάλασσαν, τήν ξη
ράν, τόν άέρα, παντοϋ, γιατί ή
φύσις δλόκληρος άντιδ,?� χαρμό
συνα. στο μέγα. γεγονός. Κατά. κυ
ριολεξίαν «χαίρει ή κτίσις ολη ».
Γι' α&τό κ.α.ί το ξέσπσα.μα. της χα
ράς ήταν δμόθυμον κα.ί παλλαϊ
κόν κα.ί άτμόσφαιρα ά•ιοχης, κα
λωσύνης καί ίσόιtητος έκυριάρχει.
Οί ά.ρχα.ίοι υΕλληνες τήν έώρτσ.
ζαν πανδήμως ε!ς συνα.δελφικήν
1
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ατμόσφαιρα.ν περί τό τέλος Δε
κε,μοpίου ύπό τό ονομα. «Τά. κα.τ
αγρούς Διονύσια.». Οί Ρωμαίοι την
25 Δεκεμ.οpίου ύπό τό ονομα. Σα.
τουpνά.λια., έπίσης κα.ί οί άλλοι
λα.οί δλοι ύπό διά.φοpα όνόμα.τα.
εκα.στος.
Αί έpyα.σία.ι διεκόπτοντο έπί
πολλά.ς ήμέpα.ς καί τά σπίτια. έ
στολίζοντο μέ: π,?ασινά.δες, λαϊκά
συμπόσια. ώpyα.νουντο, δώρα. αν
τηλλά.σσοντο, δλα. τά τυχηpά. παι
χνίδια. έπετpέποντο, οί όφειλέτα.ι
ά.πελύοντο πpοσωpινώς τ6'>ν φυλα
κών, οί ρόλοι κυρίων κα.ί ύπηρε
τών αντεστpέφοντο κα.ί οί πά.ντες
έώpτα.ζον την yέννησιν του «ά.δα.
μά.στου Ήλίου». Οί Σκα.νδινα.υοί
εκα.ιον χονδρούς κορμούς δέν
δρων είς τάς ο1κία.ς κα.ί τά.ς δδούς
κα.ί οί Κέλ τα.ι, δπως κα.ί οί ά.πόyο
νοί των σήμερα. έμά.ζευον την μ.ε
λία.ν, τό yκί.
'Ότα.ν ήλθεν δ Χ.?ιστια.νισμός,
ή γέννησις του Κυρίου έωρτά.ζετο
την 6ην Ία.νουα.ρίου μα.ζί μέ: τά.
Θεοφά.νεια. η 'Επιφάνεια. δτε έπε
φά.νει εις την ο1κουμένην, δηλ. έ
yεννήθη ό Κύριος. 'Όμως οί θρη
σκευτικοί αρχηγοί του έδοκίμα.ζον
μεyά.λην δυσκολία.ν 'ι'ΙΧ συyκpα.
τουν τούς όπα.δούς των από τά.ς
σχεδόν συγχρόνους κα.ί πα.λλα.ϊ
κά.ς έκδηλώσεις των ά.λλοδόξων
τόσο οα.θειά. pιζωμένα.ς από τfιν
πα.pά.δοσιν,κα.ί κατέληξαν νά με
ταφέρουν την έοpτήν της γεννή
σεως στά.ς 25 Δεκεμοpίου, ·ήμί, ?α.V
πού έώpτα.ζον χα.ί οί 'Εθνικοί κα.ί
ετσι πολλά ηθη κα.ί εθιμά.. των συ
νεχωνεύθησα.ν κα.ί ά.ντηλλά.yησαν.
Συνυφασμένη μέ: τά. Χριστού
γεννα. είναι καί ή ίστοpία. των
Μάγων. τΗσαν οί ίεpείς κα.ί πε-
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πα.ιδευμένοι της έποχης, οί διδά.
σκα.λοι των πpιγκήπων, οι σύν
τροφοι καί σύμοουλοι του οα.σιλέ
ως, άνευ της γνώμης των δποίω·ι
ούδέ:ν τό σοοα. p όν ά.πεφα.σίζετο.
Μύστα.ι κα.ί ίεpοφά.ντα.ι των ά.πο
κpύφων τεχνών ησκουν έπιοολήv
καί εΙχον έξα.ιρετικήν θέσιν είς
την κοινωνίαν. Φιλιόσοφοι, μάν
τεις, ά.σtpολόyοι κα.ί οίωνοσκόποι
συ·ι•ετήpουν ασοεστον είς τον οω
μόν τό ιερόν πυρ, τά. κα.πνώδη δά.
κτυλα. του δποίου α.νήpχοντο Π.?ός
tόν ουpα.νόν. Λευκά. πάντα. ένδε
δυμένοι, ά.πλοί ε1ς τούς τρόπους
κα.ί την ζωήν των, σπα.ρτια.τικοί
είς την τpοφήν των. Ό ίδρυτής
της θρησκείας των Ζωροάστρης
κηpύσσει την yέννησι ·ι Μεσσίου
έκ παιpθένου κατά τfιν συντέλεια.ν
των α.ίώνων πού ουρά.νια. σημεία
θά, προα.να.γyείλουν κα.ί οί 'Ιου
δαίοι νομοθέτα.ι δτι της έλεύσεως
του ά.να.μενομένου :{α.ί ά.π' α.υτούς
Μεσσίου θά. πpοηyηθ'Ώ σύνοδος
των ·πλα.νητ(i>ν Διός καί Κp ό·ιου
είς τό ίερόν ζώδιόν τους, -:ό ζώ
διον των 'Ιχθύων. Διόλου λοιπόν
πα,?ά.ξενο δτι καί ο: Μά.yοι τ·ϊjς
Γραφής εψα.χνα.ν γιά. ενα. τέτοιο
σημά.οι στον ουρανό. ΕΙδα.·ι τό ά
στρον ε� τόν καθαρόν ουpα.νb�
της περιοχής τω ι καί φυσικά. τό
ήpμήνευσα.ν κατά. τά.ς πσ.ρα.δ6σεις
καί την διδα.σκα.λία.ν των.
Τί δμως ήτο τό α.στpον: Δύο
έκ των τεσσάρων Ευαγγελίων Χά.
νουν μνεία.ν των πεpιστατιηίJV -:ης
γεννήσεως. Διηyουντα.ι 5ια9οpε
τικά.ς ίστοpία.ς, οχι δμως i.ντ:9α
τιχάς ά.λλά συμπληpούσας ή μία.
την άλλψ: Ό Ευα.yγiλ•στής
Λουκάς τήν γέννησιν κ.α.ί τό άγ
γελμα προς τούς οοσκούς. Καί δ.
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το ΑΣΤΡΟ ΤΟΝ ΜΑΓΟΝ

Εύα.γγελιστής 1α.τθα.ίος τ+ι ·J ίστο
ρία.ν τG>ν Μάγων κα.ί του α.στ�ου.
Ή περιγραφή, δεδομένου οτι δέν
εγένετο οϋτε ά.πό οϋτε δι' 3:σ,pο
νόμους η έπιστημονικούς σκοπ?ύς,
ναι 1..1.άλλον ά.νε.πα.ρκής κα.ί δi •J
-ήμποροϋμε νά. συμπεράνουμΞ μέ:
πεποίθησιν γιά. το τί ά.κριβως ·Τ,
τα.·/ το άστρον. Τί δμως μπο:,r;,υσε
νά. ·ηταν γιά. νά. έρμηνευθ'Ώ ιiJς -:ό
ά.να.μενόμενον σημείον;
Το πρα.γμα έκ πρώ:ης οψεως
pκεί νά.
φαίνεται πολύ ά.πλού 1J:
ά.ναδιφήσωμεν τά. ά.ρχαία. κείμενr,.
καί χρονικά. γιά. νά. ϊδωμεν τί το
εκτα.κτον ένεφα.νίσθη τότε εΖς τσ·ι
ούρα.νόν. Καί σ.ν ούδέ:ν ά.νεύρω
με1J, -σότε νά. ά.ναπαραστήσωμεν
τόν ούρα.νόν της γεννήσεως, πρά
γμα. πού γίνεται πολύ εϋκολα. σή
μερα. με τά. πλανητάρια, μήπως
άσυνήθης τις καί έντυπωσια.κός
συνδυασμός των συνήθω,; καί γ•;ω
ρίμων μας ουρανίων σωμάτων ..,·,μ
πορούσε νά. προκα.λέσ'Ώ τήν προσο
χήν καί θεωρηθ'Ώ ιiJς σημείον. Κα.ί
ετσι θά. ήταν. ' τυχώς δμως δέ:ν
ύπάρχει όμοφωνία. γιά το ά.κρι6ές
ετος γε1Νήσεως του 'Ι ησου. Δεν
το &.να.φέρουν αί Γραφαί καί οί
έκκλησιαστικοί συγγραφείς δια
φω ,ουν. Ή &.συμφωνία όφείλεται
iις ενα. λάθος του έκκλησια.στου
Διονυσίου του Μικ.?ού, ζήσαντος
τον 5ον μ. . αιώνα.. Είναι έκείνος
πού εισήγαγε τήν χρισ-ιανικήν
χρονολογία.ν καί τούς δρους προ
Χριστού καί μετά. ριστόν δεχθείς
ιος ετος γεννήσεως του Ίησου το
Έτος 754 ά.πό χτίσεως Ρώμης. "0μως ή :Και11ή .lιαθή'Κη δια.λα.μ6ά
νει δτι δ Ί ησους έγεννήθη έπί
·Ήρώδου, δστις, ά.ναφέρει δ ίστοpικός 'Ιώσηπος, ά.πέθα'ι'εν όλίγον
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προ του Έ6ραϊκου Πάσχα. του ε
τους 750 ά.πό κτίσεως Ρώμης κα
τά. τήν νύκτα. δπου έγίνετο εκλει
ψις Σελήνης. Κα.ί τφ οντι οί ά.
στρονόμοι ύπελόγισα.·J δτι μία. τοι
αύτη, όρατή άπό τήν 'Ιεριχώ, ε
λα.6ε χώραν στάς 13 Μαρτίου του
4 π. Χ. Συνεπώς δ 'Ιησους είχεν
rι δη γεννηθ'Ώ τότε. Π,?ό π6σου 8μως κα.ιρου; Πάλι•; οί συγγρα
φείς διαφωνουν. Αί γνώμαι των
κυμαίνονται ά.πό το 4 εως το 11
π. . Μέχρις δτου δμως οί θει_,
λόγοι κα.ί οί ά.ρχαιολόγοι μας σώ
σουν τή·ι ά.πάντησιν, ας ϊδωμε 11
ποία. ουράνια. φα.ινόμενα. κατά. το
διάστημα των 7 ετών της διαφω
νίας θά μπορουσαν νά εγείρουν
τήν προσοχή·� των Μά.γων κα.ί θε
ωρηθουν ώς σημεία..
Ή Άφροδίτη, λέγουν μερικοί.
Τφ οντι. 'Η ' φροδίτη είναι ό
λαμπρότατος δλων των ά.στέρων
καί δ μό·,ος πού φαίνεται ενίο:ε
καί τήν ημέραν εα.ν ξεύρουμε
rφός τά που νά κυττά.ξουμε. Λάμ
πει ζωηρότατα. καί κάνει έντύπω
σιν ώς πρωϊνός η έσπερινός ά.
στήρ επανερχομένη εις τά ι:ι.ύτά.
σημεία του ούρα.νου ά.νά. 19 περί
που μήνας. "Ομως οι Μάγοι σοφοί
καί ά.στρολόγοι καθώς ήσαν δέ:ν
ήτο δυνατόν νσ. άπατηθουν κα.ί
θεωρήσουν ώς σημείο·ι' η δώσουν
νέα.ν εννοιαν εις ενα τόσον οικείι;, 11
α.στρο 11 μέ: :ά.ς στερεοτύπους ά.νά.
6ρα.χέα. κανονικά διαστήματα. εμ
φανίσεις του.
"Ενας μετεωρίτης μέ κατεύ
θυνσιν προς τήν Βηθλεέμ, λέγουν
&λλοι. "Ενα.ς μεγάλος μετεωρίτης
φωτί ει ισχυρώς τήν γύ,?ω περιο
χήν, κάποτε lσχυρότερον του Ή
λίου, καί ούχί σπανίως έκρήγνυ-
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τα.ι οπως κα.ί ενα. πυροτέχνημα..
Μετά. διαιδρομήν δευτερολέπτων
τινων πλήττει το εδα.φος προκα.
λιί>ν ένίοτε μεγά.λα.ς κα.τα.στροφά.ς.
υΟμως το έφήμερον του φαινομέ
νου κα.ί ή δλως στενή τοπική ση
μασία. του δεν συμβιβάζεται μέ
τήν σχετικήν περιγρα.φήν της
Γρα.φης.
'Ένας μεγάλος κομήτης κάνει
έ ;τύπωσι'/. Διαρκεί έπί μηνα.ς κα.ί
ή μεγαλοπρεπής ουρά. του έκτει
νομένη ένίοτε έκείθεν του ορίζον
τος φαίνεται σά.ν θεϊκός δάκτυλος
δεικνύων προς τσ. που θά. επρεπε
νά. κα.τευθυνθουν προς ά.να.ζήτησιν
του ά.ναιμενομένου Μεσσίου. Κα.ί
τά. Κινεζικά. χρονιΥά. &.να.γρά.φου't
τιj'> οντι ενα. το 4 π. χ. δρα.τον έπί
70 ήμέρα.ς, κα.ί ετερον τό11 π. Χ.
μεγα.λuτερον κα.ί δια.ρκέστερον'
πού σήμερα. γνωρίζομεν δτι ήτο δ
κομήτης του Χά.λεϋ. υΟμως α.ί
χρονολογία.ι α.δτα.ι είναι πολύ έ
νωρίς διά. τον πρώτον κα.ί μάλλον
ά.ργά. διά τον Χά.λεϋ. Οί κομητες
άλλως τε έθεωρουντο ά.νέκα.θεν οι
ωνοί κα.κου κα.ί ή πιθανότης εrς
έκ των δύο νά. εΙνα.ι το &στρον πού
ώδήγησε τούς Μάγους φα.ίνετα.ι
μάλλον περιωρισμένη.
Ενίοτε ενα.ς ά.στήρ έκρήγνυτα.ι
κα.ί ή λαιμπρότης του αυξάνει &.
πότομα., δυναμένη νά. ύπερβΊ) τήν
λαμπρότητα. 1οσ.οοο Ήλίων δ11:ότ� καλείται νεολαιμπής. Σπα.
νιώτερα. ή λαμπρότης του μπορεί
νά. φθά.cηJ το δισεκατομμύριον Ή
λίων κα.ί τότε λέγεται ύπερvεο
λα.μπής. υΕνα.ς τέτΏιος &.στή,? θά.
εΙνα.ι ζωηpό'Όα.τα. δρα.τος ά.πό τά.
πέρα:τα. του γα.λα.ξίου μας κα.ί είς
&.πόστα.σιν 100 έτων φωτός (δπου
θά Θέλα.με καλό τηλεσκόπιο νά.
1
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δουμ,ε τον υΗλιο μας) θά. ελι:ψπε
περισσότερο ά.πό τήν πα.νσέληνον.
Ή έντύπωσις &.κόμη κα.ί μεταξύ
των &.στρονόμων θά. ήτο μεγά.λη
κα.ί οί τρείς ύπερνεολαψπείς πού
έφά.νησα.ν εις τον Γαλα.ξία.ν μας
το 1054, 1572 κα.ί 1604, αφησα.ν
τψ ο ι'tι έποχήν. 'Ακριβώς δμως
διά. τουτeι, το α.ιφνίδιον κα.ί έντυ
πωσια.κόν δηλαδή του φα.ινομέ
νου, θά. επρεπε νά. γίνεται κα.ί
μνεία. του εις τά. χρονικά. των
δια.φόρων λα.ων, πρα,γμα. το οποί
ον δεν συμ�α.ίνει διά. τήν περίοδον
πού μα,ς ένδια.φέρει έν:α.υθα..
, νά. 20 χρόγια, δ Ζεύς κα.ί δ
Ιί,?όνος ερχοντα.ι πολύ κοντά. στον
ουρανό· εις σύνοδον, δπως λέγε
ται. 'Όταν τουτΏ γίνεται περί τήv
άντίθεσίv των δπότε οί πλα.vητα.ι
έπί τιvα. χρόνον οπισθοδρομουν,
τότε χωρίζονται κα.ί ξα.vα,σμίγου;
τρείς cρορές σε λίγους μηνες. Μιά.
τέτοια, ιτριπλη σύνοδο εΙδε κα.ί πε
ριέγρα.ψεv δ Κέπλερ το 1604. Εις
τα,ύτηv μετ' ολίγον προσετέθη καί
δ 'Άρης, σχημα.τίσα.ς μέ τον Δία.
καί τον Κρόνον εvα ώραίο - μικρό
τρίγωνο. Γοητευμένος ιiπό τήv ει
κόνα δ Κέπλερ ύπελόγισεv δτι
τουτο γίνεται κάθε 100 περίπου
χρόνια. σέ διάφορα. σημεία, του ου
pα'ιου κα.ί &.κόμη άνά. 05 χρόνια,
J,
'
δ ος γινε,
,1 συνο
, ται εις
, το,�ιεpοv
' ζ'ωδιον των Έβρα,ίωv, το ώδιοv των
Ιχθύων. "Αρα., εδρεν δ Κέπλερ,
ξανασυvέβη το 799 μ. Χ. καί πά
λιν το 7 π. Χ. Ίδού ενα σημα γιά.
τούς άστρολογικως δπως οί Μά
γοι σκεπτομέvους πού εψα.χνα,ν έ
πί μακρόν.
Κα.ί σήμερα γυ,?ίζοvτα.ς τούς
τροχούς των πλα.vηταρίων 2000•
περίπου χρόνια, οπίσω διά. νά. &0
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ναπαρcι..στήσωμε τόν ούρσ.νό της
γεννήσεως μπορουμε νά παρακο
λουθήσουμε τήν τριπλην σύνοδον
-χαι &πομάκρυνσιν των δύο πλανη
τών καί τό ώραίο τρίγωνο πού
σχηματίζουν με τόν "λ.ρη ιν--<ζί'
ενα θέαμα εξόχως έπι6λητικόν
που' κανει
ε•ιτυπω:;ι•ι
'
ζωηροτατr,ν
'
, '
σέ οσους τό είδαν.
Μπορεί ομως ενας συνδυασμός
πλα.νητων νά. θεω,:Jηθi,j ώ; α.στρον;
uΟπως καί προηγουμέ•ιω; άναφέ
ρα.μεν, δ λαός καί σήμερcι, κ7.ί
τότε εχει τήν τάσιν νά. δίδ11 τό πε
ριληπτικό•; αύτό ονομα σέ κάθε
έντυπωσιακόν ούράνιον · αινόμε
νον. Καί ο! Μάγοι λοιπό·ι πού πα
ρετήρησα.ν τήν σύνοοον καί τ+ι ν
εξήγησαν ώ; τό ά.ναμε•ιόμενον ση
μείον, είναι πιθανό� δ-:ι ά.νέφεραν
τό φαινόμενον ώς άστρον &ταν ε
καναν μνεία.ν τούτου.
Έν συμπεpάσματι, κάθε μία. ά
πό τά.ς έκτεθείσας δυνατότητας ε
χει τά. ύπέρ καί τά. κατά. Τί ά.
κρι6ως
τό άστρον των :Μά.
γων ούδείς ήμπορεί •ιά. ά.ποδείξ11
δριστικως μετά. τόσον χρό·ιον, οε
δο-μέ ,ου οτι αι πηyαί δεν συμφω
νουν, τά. ήμερολόγια. άλλαξαν πολ
λάκις και τά. εμμεσα. στοιχεία α.ύ
ξά.νουν μάλλον τήν σύyχυσιν. Ό,
τιδήποτε ομως καί αν συμ6αίν11,
το αστρο της Βηθλεέμ, πού έπί 20
ολους α1ωνας συμ6ολίζ,ει τά. υψη
λότερα. καί εύγενέστεpα. ιδανικά.
του ά.νθpώπου, λάμπει καί θά.
λάμπ11 πά·ιτοτε εις τόν νουν κα.ί
τά.ς καρδίας μας καί οσον ύπά.p
χουν άνθρωποι θά. ωτί 1) τό·ι δpό
μον μα.; πpός τήν ελπίδα., τήν τα
πεινότητα., τήν ά.γάιΠην καί τήν
είpήνην.
ΓΕΩΡΓ.Α1 ΜΟΠΟΙΛΟ�

rτvo

Τό πνεύμα
τών
Χριστουγέννων
NORMAN S. ΗΑΝΚΙΝ
(Theosophy in Australia)
«J [οιuiΗς ιjσα\ ι'ιγριη•λΟϋ\τες ιν
τη χώρα ,αί ιrυλάσσοηε; ι�υλ(J.ϋ(.άς
τ�� νυ,ι.�ό- {πί την :ιοίιl\ην αίιτών.
Κ�ί ίbού � αγγει.ος Κυρίου επέστη
αύτοίς και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν
αίιτούc, καί ιι�ο6ηθησω q όδον μέ
γαν. Και εLπεν αίιτοίς ό αγγελος• μή
ιrοδείσθ1c. · ίδού γάρ ιύαγγελιίζομαι ύ
uίν χαράν μεγά.ί.η,, ητι; εσται παν
,ι τι"iJ λαφ, ϋη {τέχθη ύμίν σηut
ρον Χριστό; Κ ί•ριος
έν
πόλει
Δαυtδ. Και τούτο ύμίν τ ό ση
uείο, · εύρήσιτε δρi q, ος έσπαργανω
uένον, κείιιενον {'Ι ι�άη n- Και έ
:;αίφ,ης ιγέ,ετο σi11 τφ
άγγέλο,_1
πλήθος στρατιάς οί,ριηίο1 1 αίν6ύντων
τόν Θεόν καl λεγόντω, · δόξα εν ύ
ψίστοις ΘειΤ> ,αί έπί γη; είρi11 η, έν
άνθρώποι; εύδοκίω>.
Μ' αίιτά τά θαυuάσ α λόγια (Λοu
Χά 2, ) uάς uεταδίδει ή Και'Ι ή ια
θήκη τό μήη•uα των Χριστουγέννων.
'Αλλά ποιό ε[1αι τό uή\\'ιια; Τί
.τράγιιατι ε['Ι αι τά Χριστούγεννα ;
Εl,αι, φυσικά, μιά μεγάλη έορτή τη;
Χριστιανικης
'Εκrι.λησία;, ή γενέ
θλιο; ήιιέρα τοϋ Lδρυτοϋ της Χρι-
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στιιη χηc πίσηως. Γιίι πολλούς, ή
κυρία όΙμορφιίι της iποχής εγκειται
στην r'ιναπόλησι των ι:η•νθryκ,ών γεν
,,ήσει,,ς τoii Ιίρέφου; της Βηθλεέμ,
ε[νω ό πανηγυρισμός ένός ίστοριχοϋ
σημϋάηοc. 'Αιvλά, τίι Χριστούγεννα,
δσο χαί ν' άποΤFλοϋ1·ε λατρεία tνόc
ίστορικοϋ συιιGάντος, εfναι κάτι πεισσόηρο, γιατί ή είρryνη χαί χαλi1
Οί,λησι� τιΪJν Χριστουγέννι,)ν πρέστει
,·ά πηγάιtη άπΔ κάποω Gαθειiι και
'"ωτικi 1 πηΎή, ποίι ε[ναι πάγτα ζι,η
τανή χαί ι:η1 ΊΥ iποχi1 μας.
'Α ρχrί νiι θει:,1ρi1σι,ψι τη\' φύσι
τοϋ Χριστοί,, ό δποίοc, παοι'ι τόν άl'
θρώπ"ο χαρrικτηρα τοι•, σ;,γέ/)ε� τό 1
έα�1 τό το11 uic τi1ν Θεία" "Τπαρ1Ξ,ιν,
μέ τΔν Θεό,-Πατέρα. Στό χατιΊ.
Ίωάνγην �ύιιγγέλιο (7, 28) λFγει:
<<!Α:ι' �μrιι•τοίΊ οί:χ �;λήλι•θα, άλ).'
εστιν άληΟιΗΊ� ό ;τiμψαc μι,
δν
ύuείς ούκ οίbαη. 'Εγώ otbα αύτό1,
δτι παρ' αί,τοί, ιίuι, κά"ι.εί\Ο; μ� άπέ
στειλε».
Πάλι, στό ίδιο �ύαγγέλιο (8, 12)
λέγει: «'Εγύ> ιίμι τό φιί>c: τοί, χό
σμου. Ό άχολο1 1θων iμοί ού μη π�
ριπατ11ση � Ι' τη σχοτί�, άλλ' ε1Ξ,ει τό
φως της ί,(•>η;».
Και πιό κάτι•> ( , .> ') προυαί, tι
στην αίl'ιγματικη bήλωσι: «ttρl" Ά
υραάμ γr 1 έσΟαι iγιο �ίιιι...».
'Επίσης ό άπόστολοc
] 1 αίιλος
(πρύς 'Ε)qεσίουc iπιστολi1, J, 10)
άναφέρ�ται σ' αύτiι τi1 1· οψι τοϋ Χρι
στού, δτω λέγ� δτι ά;τεχάλι•ψεν �ί;
τούς άποστόλουc «τό μι•στήc�ιον τοί•
θελ1'�ιιατος αiηοίΊ». σ1• 1 1σταιιένο1• εί:
τ1Ίν συl'ένωσ11 των πά1των, κατά τό
πλήρωμα των καιριΪJν, � ν τιμ Χριστιμ.
«Πάηιι τά ι::τι τοίc; οί ρα1οί: χαί τrι
της γης».
Βάσει τοίιτι:,11". �[ναι παράλογον 1 ά
ύποστηριχΟii δτι ό ριστό:, i,πό την
Κοσμικήν Του α;τοψιν, άποηλεί μι'
ρος της Gασικηc Τριάδ ος, ή όποία
κιείται είς πάσαν έκ δήλωσιν iντόc
τοϋ ήλιακοί• ιιαc σ11στ11uατο:; 'Τπό
τό πΗϋμα αi•τό ίί:τανΤFc «tι71uε\' κιιί
κινούμ�Οα χαί έσιι�Ι'» �ηό: τη: αϊ•
ρας αί• τη; της ιιt-γάλη: συ\'ε δ11σ�
ωc. Αί•τη ή άποψις ρίχνει χαί ,έο
q-ω: i:τι της «Ουσίαc:" τοίι Ίησοί,,
ώς tθrλουσί.ου περιορισιιοίι τηc :ταν
σοφίας του μέσα στίι δρια 1οίi χρό-
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νου και τοϋ χώρου, νοουμένης ())ς θυ
σίας της lνσαρκώσεως. 'Επομένως,
τά Χριστούγεννα άποκτοϋν τήν εν
νοι α ένός κέγτρου άγάιπης καί είρή
νης, ένός μαγγητικοϋ κέγτρου π,•ευ
ματιχότητο,. Ή συνάντησις γης καί
ουρανών έχείνη τήν νύχτα συμδολί
t,ει άκριυω; αύτό.
Ό έορτασμός των Χριστουγέννων
bέΥ πρέπει νίι γίνεται πρός πανηγυ
ρισμόν έΥός ίστορικοϋ συμυάντο; 11
ώς έπαΥάληψις μιας άρχαίας παρα
δόσεως. Πρέπει νά δεσπόζη τό π, εu
μα των Χριστουγέννων καί νά με
ταδαλλώμεt:Jα δλοι σε μιά διώρυγα,
άπΔ την δποίαν νr1 κυλq. τό ρεύμα
:iic είρ,:1νης καί της άγά.,-τη,, πρός δ
ΛΟι ι c;, ωστε ή καταγόησις νίι πληu
ι11 ρίζη δλον τόν κόσιιο πέρα γιύ. :τέ
('α.
Αϊ,τή ή ίδέα θίι φανi'i σέ πολ!λούς
ιι1Ί πρωπι;,,ή καί μη ρεαλιστική. Και
διιι,1:;, τά χίιματα τοϋ rιίθέρο; μετα
q έρο1•\' παl'ΤΟU διά τοϋ ραδιοφώνου
τού� 1\χους, πού έμείς στέλνομε. Για
τί δε\' θά ί,πάρχη μέσον νά διοχετευ
θοiίν παντού καί τι'ι χύιιατα τιί1γ ά
γαθιί>� μας �κέ�,εω\', πού �iι τιΊ. σιι �
,
δεχται; Αυ
λαuυα νοιιν οι ευαωΟητοι
τό iν,·οιίJ λέγοηας νά χρησιμο.το οϋ
ιιε bηuιουργικά τό πΗί•μα τωy Χρι
στοι1γέν1·ι,η. Μποροίiμ�, ινώνοντας
τι: σκέ'Ιj εις μαc: καί άντλωντας άπό
τιΊΥ iσι,ηερικΔ εαυτό μιι, τήy στάσι
τηc: άJδελφότητος τι7Jν πάντωΥ,
νά
γί·Υωιη μιίι δύναιιις γιίι τη\' ειρήνη
roii κόσιιου.
·�rιν προσέ�ωιιε τίι:; ΧριστιαΥικάς Γραφά.:;, θίι δοϋιιε ;ωί μιά άλλη
οψι τοϊ, Χριστού. τοϋ Παγχοσμίου
'Ε;,,παιb·ει•τοί•, 1Ί όποίrι συ,,δέεται στε
, ίι ιιέ τΔν καθένα uας. Γιr1 "' άντι
ληφθοiiuε αί,τ-iι την αποψι τοί• Χρι
στοί, πρ{πει γιι θι•u ηθοϋuε την :τ\'ευ
μαηκ1Ί ίι:τόστrισι τοί• χαθε\'όc άν
θρώ:τοι•. 'Εά 1 , πQύ:; στιγιιήν, ιι.,τορέ
σετε νίι θει,>ρi1σετε δλα τά μέλη της
άνθρι,1:τίνης οίχογενεία:; ώ:; θεία,
;τηυματικίι ι;ντα, προσχαίρωc: i ν
σαρχωθέηα είc: άνθρώπιγα φυσικά
σι;)ματα, εrναι όλοφάνερο uτι θι'1 δη
τε, άκόμη και άπό την πείρα σαc,
αί•τη 11Ί\' πνει ιιατιΥ,11 πλευριΊ. της φύ
σεως Υά μ1Ί παίtη ιιεγάλο ρόλο -στήν
καθηιιε(?ι\'η ζω11 μα . Άνά.μεσα σ'
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αύ τή την πηυματικi1 , την ύψηι.οτε
ρη θεία φύσι κιιί την σu\-ήθη μιις
;τροσωπι·-ιότητα μ� τί; σ1•νήΟειι; σκέ
ψεως καί αίσθήμrιτος, ύπάρχtι ϊω
χά.σμα, πού μπορε ί νά γεφυρωθf1 μό
, οv με την Π\'ΕUμαtιχιη Π(JΟαίσθησι,
iι δποίu. iξι•ψύινει τόν διανοητικiι zαί
συναισθημιιτικό μα; κόσμο Π(.)ο; την
θειότητα. 1 [ρέ:τει, uέ άλλα λογιrι, \CL
γ ε ν ν τy Ο ii iντό; μα� ό Χρι
στός, ό δποίος ιΙΗιί τό πηίιuα τη;
άγάπηc; καί τη; είρήνη:, καί ό ό
ποίος θά r'11'\1ψώση την δηιιιο1•(.)γικη
σχέψι μα; πρός τόν '<Πατέρα iν τοί;
ο'ύρανοίς». Σ' αύτη την αποψι τη;
συvειδήσεύ>ς το11 άΗLφέρετω ό 'Ιη
σούς (κατι'ι Ίωάv. 13,5) οταν λέγη:
«'Εγώ είμι i1 r'.ίμπελο;, ί•uεί; δέ
τrι κλήuατα. 'Q ιιενων i1 iuoί ,11.γci>
EV αύτίίι, οδτοc; ΚαQ:tι>\' :τολ11ν 11 f (.)ΕΙ,
οτι χι,�ρlc; έuοϋ οί, δύνασθε :τοιείν
οΜiν».
Καί πάλι στό κιιτι'ι Ίι,ιά11η1 ( 1-1,
19) :
0

με
«'Έτι μικρόν zαί ό κόσμο;
οί,κέτι θεωοεί, ύμείς bέ Οεωρείη με,
οτι ίγώ ζιϊ, zαί ίιμεί; ζήσεσΟε. Έν
iκείνη τη ήμέρrf γ1ύ1σεσΟε ύμεί; uτι
iγciJ έν τίί1 Πιιτρί uου καί ύuεί; έν
ίuοί κάγώ έν ίιμίν,.
'Λ:τό τη1· r'.ί:τοψι αί1τi1 ή i:τοχi1 των
ΧριστοuγεΗ<•>ν ιriρνει ενα /\rtθύ καί
:"!άγιο μή11ιμιι γιι'ι τόν καθένα μας,
διότι συμ!Ίολίttι ϊνα συγκε.κριμέ,ο
στίc�ιο ?τη, :t\fuuιιτ�κri,, :"Ιρόοδο Υ;ιι
.
θε\ο; ανθρι,1:τιη•. Θα Fλ0η κωρο;,
ποί, σέ z{�θε κιιρδιr'ι θr'ι λ{ιuψn τό
rlστέρι τη: Βηθλεέιι καί μι'σιι στό
σπήλαιο τηc κιιρδιιί.; αύτη; θιί. γεν
νηθfi ό Χριrιτό; ;τα δίο\. Ό Χριστός
- πνεϊιuα rlγά"Ιη; καί κατανοήσεως,
()T(L\ ετrιι γιν,ηθiϊ μι'rια
μα;, θιί.
uά: όδηγήrιη, δ1ά μέσου τϊ1ς uακριiς
λειτοι•ργίιι: τη� ιτνε1•uατικη; iξελί
'=,ει,,:;, ."Ι(.)<Ίc ηΊ1· είρή\η καί την εύ
λογιrι τοϊ, 11 ατρό:, τ11\ χορι,ινίδα
τη: rl, 0Q<•ι;τί\ η; iξεi.ί'=,ει,1:.
ΝΌRΜΛ1\' . ΗΑΝΚΙΝ

*

Ρή-ιορας
Τρεϊς: ωρες: κουπανοϋ6ε έπιχειρήματα.
60 να κουπάνιζε πmέρ:ια
γιατι 5uxva φταρνίζετο μcιζύ μας:,
τρείς: ωρες: κοuπανοϋ6ε έπιχειρήμαrτ:α
- καi δυο φορες: τοϋ φύγανε τα ξένα δόντια
τρείς: ωpες: κοuπανοϋ6ε έπιχειρήμαrrα
rμ' άρχαϊα pητα
11ε παροιμίες: ( 11 καθεμιά -υους: εχει
τiιν άντmαροψία της:)
καl μ' αιτο5πά5ματα δυγχρόνων 5uγγραφέων
παpαιπομπες: με μόλις: όρατα ψηφία
καi μέτpη6α: nπιε δώδεικα φορες: νερό,
Τρείς: ωρες: κοuπανοϋ6ε έπιχεφnματα
για ν' άm:οδείξη: « εος: ύπόρχει»
καi δεγ τ' άiπόδειξε.
υΕνα παιδάκι, που εκλαψεν, αύτο5τιγμiίς:
άπόδειξε: «Ό θεος: ύπόρχει».
� πο τiιv 5υλλογι\
« εκατρία άvmτοιηηκα θέματα»
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ΚΩΝ. Σ. ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗ

'Η σημερινή ζωή, πού σημειώ
νει καί ύποyραμμί ει καθημερι
νώς σχεδόν -ήv &φε-ηρίαν μιας
'
νεα.ς προσπα.θεια.ς
' δ ια.' την
'
' βελτιωσιν των ορων διαΌιώσεως ε1ς ολα.
τά. πλάτη κα.ί μήκη τοϋ πλανήτου
μας, μας δίδει συχνά. τήν εύκαι
ρία.ν καί τήν &, ορμήν νά. στρέψω
μεν οληv τήν προσοχήν μα.ς κ α. ί
πρός τόν φορέα. της προσπα.θείιας
κα.ί των σκοπών, πρός τόν α. ν θ ρ ω π ον δηλ. κα.ί τήν μ ο ί ρ α. v
του. "λ ν δε τά. σύγχρονα. κα.τα.
πληκτικά. τεχΨκά. επιτεύγματα.
μάς &.ψήνουν συχνά. σκεπτικούς
είς τόν τομέα. τοϋτον τώv στοχα
σμών μας, τοϋτο προέρχε-α.ι &.πο
κλειστικώς κα.ί μόνον &.πό τήν ά
yωvία.ν πού μ5.ς κατέχει εμπρός
είς ενα. «παρόν», οπου περισσότε
ρον &πό τόν α.vθρωποv λογαριάζε
ται ή τυ· λή δύ 1;αμις των τεχνουρ
γημάτων του. Δια. τοϋτο καί πε-

ρισσότεροv από ό,τιδήποτε α.λλο
είvcι.ι έπίκαιρον κάθε τι πού &να.
φέρεται είς τόv ανθρωπον κα.ί τόv
προορισμόν του, &.φοϋ άλλως τε
-κα,ί δεν είvα.ι κά.ν &.νάyκη νά.
-ό τοvίσωμεv- κα.μμία. Τ.:pοσπά.θεια., κα.vέν επίτευγμα. δεν εχει ά
ξίαν, σ.ν δεν άπο6λέπ'Ώ ε1ς -ήv
βελτίωσι'Ι τοϋ &.νθρώπου, η, κα.εχ
λ,υτερο:,, τοτε
, μονον
,
,, ει α.'ξ'ιαν, α.v
"
επ:τυyχάν'Ώ αύτή'Ι τήν βελτίωσιν.
'Επομένως ό άκρι6ής προσδιο
ρισμ.. ός τοϋ περιεχομένου της εν
vοίας αν θ ρ ω π ο ς, τοϋ σκοποϋ
της ζωης του καί της μοίρας του
είναι θέμα., σήμερον μάλιστα. πρωαρχικοϋ ένδια έροντος y.,αί θεμε
λιώδους &.ξίας.
Προχωροϋμεν άμέσως πρός τά.ς
...πηγά.ς, πρός -ήv έλληνιχήν άρ
χαιότητα. δηλαδή· δεν ύπάρχουv
α.λλα.ι
πηγα.ί.
Άξιοθα.ύμα.στος
πρά.γμα-ι είναι ή εξελικτική πο-
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ρεία. του 'Έ λ λ Υ/ v ο ς ά. v θ ρ ώ
π ο υ πρός τήv τελειότητ'J.: 'Ιδού
πρώτον ό θρυλικός α.-ιθρωπος του
Μύθ ο υ, πού ά.νοίyει κα.ί χρησι
μοποιεί τόν δρό μο-ι προς τόν πνευ
ματικόγ κ-:ι.ί ήtlικόγ βίογ ά.πό τά.
ά.νυπέρ6λητα. εως τότε έμntόδια.
των σκοτειγω,ι φυσικG>ν δυ-ιά.μεωγ·
τό θ η ρ ί ο ν ,jποτά.σσετα.ι εις τόν
α.v θ ρ ω π ο ν. Ό Ήρακλης κα
θ'J.ρίζει τή•ι κόπροv, ό "'ησεύς κ:Χ
τα6ά.λλει τόν Μ:νώταυροv. Πα.ρου
σιά.ζε,αι ή ά.ξία. α. v θ ρ ω π ο ς.
"'

'Αμέσως κα,όιπιv έμφα•ιί εται ό
'Ομηρικός ηρως -ίστορικόν πρό
σωπον- με τήν έκπληκτικήv ζω
τικότητα, ά.λλά καί τά. γοερά πά
θη. Κα.τά των πι:ι.θων τούτων ά.
κούετα.ι ήδ η ή πρώτη δ ι α. μ α. ρ
τ υ ρ ί α. του μεyά.λου ποιητου πα.ιδα.yωyοϋ ,η; Έλλά.οος 'Ομή
ρου: ό '.Αχιλλεύς φέρεται σκληpό
τα.τα. --.«νελέητα., θά έλέyομεν
σrιμεροv- πp?ς τόν vεκpόν έκτά.
δrιv , κείμενον εν κόvι» κα.ί δεδε
μένον εκ του α.ρμα.τός του 'Έκτο
ρα, τόν εχθρόv του· έξεyείpετα.ι ή
φωτισμέ·ιη συ•ιείδησις του διδα
σκά.λου - ποιητοϋ κα.ί θέτει είς
-:ά χείλη του ',\πόλλω•ιος λόγια
άποδοκιμα.σία.ς καί διδα.χης: σχέ
τλιο; θεοί, λέyει ό Δ ελφικός θεός
_
,
κα.κιζωv τους συνι:ι,ο.. ελ ους -ου,
για.τί προστα.τεύετε τόν ' χιλλέα,
α· οϋ βλέπετε, νά., μέσα. του δεν
ύπά.ρχουv ουτε «' ρένες εναίσιμοι»
ουτε «νόημα. γνα.μπτόν ένί στή
θεσσι'Ι» -ουτε ρονιμά.δα ου-τε ε
πιείκεια, ό ε λ ε ο ς, δηλ. δπως ε
λεγοv αργάτερα.- αλλά. «λέων ως
α.γρια οίδεν». Τό ίωμα. της α
γριότητος, ή θηριωδία. δεν άρμό
ζει είς τόν άvθρωπον, λέγει ή
πρώτη α.ϋτη ηθικοπνευμα.-:ική δι-
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δα.σκ-:ι.λία πpός τήν ά.νθρωπ6τη"-α.
Προχωρούμε τ<Jψ:ι.. πpός τόν ά.
ξιοθαύμα.στον εκείνον, τόν ί δ ι:ι.
ν ι κ ό ν & •ι θ ρ ώ π ι γ ο 'Ι τύπον,
πού έδημιουργήθη εις τ+1 ·ι Έλλά
δ-:ι. του Ε' κ?.ί .l' α.ίωνος &πό τόν
φιλόσοφοv σ:οχα.σμόv του έμπνευ
σμέ•ιου ποιητοϋ τοϋ φωτισμένου
μύστου ·η <-όρθως πεφιλοσοφηκό
τος , κ'Ι.τά. Πλά.τωνα. (Φα.ίδω•ι 69
D) . "λς ενθυμηθGψεv πρG>τον τό•ι
Προμηθείκό•ι α:ιθpωπον της &y ά
πη; κ-:ι.ί τiι ; θυσίας: διά. πρώτην
φορά.v π1.ρουσιά.ζεται ό α.νθρωπος
ά.γω•ιιζόμε•ιος μέ τόν Πυpσό•ι -:ου
Φωτός της λληθείας κατά των
σκο't'ει•1G1•1 δυ•ια.μεων, :οϋ Κρά.r,
,
τους, οπως οvομα ει τι:ι.ς ουνα.μεις
ταϊιτας ό .\ι:;χ•Jλος, κ'Χί της Βία.;.
'Ο ά.γώ•ι α.υτός του llpομrθεϊ
κου ά.•ιθρώπου προ6ά.λλεται ζωη
ρότα.τα. εις τήν ζωήν κα.ί δημιουρ
γεί μετ' όλίγοv τόν α.λλον εκείνον
θα.υμ,χστόν ά·ιθρώπινον τύπο·; της
'.\ντιγόνης, πο•J θυσιά.ζε :ι:ι.ι ,jπερ
tG)ν ηθικών άξιων, τά.ς δποίας
ουοεις οιοεν ες οτου fα.νη» στ.
457). 'Η 'λ·ιτιγό•ιη εί·η.ι τό απο
κορύφωμα. τοϋ ίοι:ι.νικοϋ &νθpώ
που· εΙν'Χι έλευθερωμέ•ιη ά.πό τήν
ίίλ ψι, zίν'Χι μόνον Π•ιεϋμ'Χ, μόνον
.\.όγος, πού όδ rιγεί πρός τήν Ποα
�ι·ι, είνα.ι βίωμα τοϋ Λόγου. Έδω
δηλ. ζ'\j είς τήν πρακτικήν ζωήν
-ό ,έ·ι ή.μί·ι θείον», δπως είπεν άp
γότεp!Χ ό '.\ριστα:έλΥι ς,
�Ιετά. τήν λ ντ:ιγόνην ό Οιδί
πους, ό όποίος είνα.ι ' '7..'Ιεpόν δτι
πρc6ά.λλει κ'J.ί · 'Χ'Ιεpώ•ιει περισ
σότερον άπό τούς α.λλους ιδ'J.νι
κούς άνθρωτ.ίγου;; -•Jπους εις τό ά.
μύητοv κοι·ιόν τάς Έλευσινια.Υ..άς
μυστηpι'Χκά.ς ο:δ'Χσκαλί'Χ;;. «"Ev
δov σκοπεί, ό Οιδίπους Κ'J.ί εύρί,y
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σκει τήν ά.λήθε�αν καί τήν ά.θα
νασία.ν ... Δεν προχωρώ, φοβού
μενος μήπως έπα.να.λάβω, προς
'Έλληνα.ς ά.πευθυνόμενος, ά.πλα.ς
κοινοτοπίας. Θέλω μόνον νά. ύπο
γρα.μμίσω τό γεγονός, οτι ε1ς τήν
ά.ρχα.ία.ν έλληνικήν ζωήν δεν ε
μεινεν ι δ α ν ι κ ό ς δ ανωτέρω
περιγρα.cρείς ανθρώπινος τύπος,
ά.λλά. εύρηκε τ+,ν πρα.γματικήν
του ύπόστα.σιν ε1ς πλείστα.ς ά.νω
τέρα.ς ηθικοπv,ευμα.τικά.ς προσωπι
κότητας, είς τήν κορυcρήν της πυ
ρα.μίδος, των δποίων εύρίσχιεται
ειιαια ο, Σ ωκρατης:
ο,τι
β,ε
,
,, και, να,
με κά.με1τε, έγώ δε-; θά. παύσω νά.
σσ.ς φροντίζω καί νά. σας cρωτί ω,
α.φου α.ύτή είναι ή έντολή πού μου
εδωσεν δ θεός, λέγει -:τρος τούς '
θηνα.ίους εις τήν «' Απολογία.ν>
του. Κα.ί πράγμα.τι δεν επα.υσε νά.
cρωτίζη οχι μόνον τούς 'Αθηναί
ους, ά.λλά. κα.ί ολους τούς ά.νθρώ
πους. Δέν θά. ηθ-ελα. έπίσης νά. μή
σημειωθη έδώ οτι δέ:ν ισχυρίζο
μαι οτι εΙνα.ι 1 δ α. ν ι κ ό ς γενικά.
δ αρχαίος έλληνικος βίος. Πι
στεύω ομως, οτι ά.πο τότε, με -:ώ 1
Έλλήνων δηλ. τήν κωθοδήγησιν
καί πρωτοβουλία.ν, εισηλθεν δ άν
θρωπος εις την δδόν της πρα.γμ.α
τιΥ,ης προόδου κα.ί έ&εμελίωσεν ε
πί ά.σφαλων βάσεων τό οικοδόμη
μα. του πολιτισμοu. Κα.ί επειδή
-'Έλληνες, βέβαια, κα.ί σείς
οέν εχετε χρείαν α,jτης της δια.πι
στώσεως, σπεύδω νά. δηλώσω, οτι
πρόθεσίς μου είναι έν συνεχεί�
vά. επιχειρήσω σύντομον προσδιο
ρισμόν κα.ί διευκρίνησιν των στοι
χείων της θφ,ελιώσεως ύπο των
'Ελλήνων -ου ά.νθρωπίνου πολιτι
σμοu.
1

;

Ό Έλληνισμός, λοιπόν, εΙνα.ι

πρωτίστως κα.ί βασικώς ά. v � ρ ω
π ο λ τ ρ ι κ ό ς. Ήγά.πησε Υvα.ί
έπίστευσεν εις τον άνθρωπον κα.ί
επρόβα.λε τον άνθρωπον ώς ύπερ
τώτην α.ξία 1 Ζωης. Ό άνθρωπος,
-·Ω' εαυτον
'
'
ειυιυα ξ εν, εινα( α.υτος κ=
α. ξια,
' α., ξ'ια. και\ για.\ ο,τι εινσ.ι, α.
')),λά. κα.ί, περισσότερον, γιά. ο,τι ε
χιει τ+,ν δυναιτότηιτα, τά.ς προϋπο
θέσεις κα.ί τήν ίκα.νότητα. νά. γί
ν"Ώ.
Διεκήρυξεν ε1tειτα. δ φιλόσοφος
έλληνικbς στοχασμός οτι δ άνθρω
πος είναι ον κοιvωνικόν, δηλαδή
οχ ι άτομον - άνθρωπος, α.λλά. πο
λίτης - άνθρωπος. Κα.ί τήν κο:
νωνικ&τητα. α.ύτήν του ανθρώπου
έπροικοδότησε πρώτος α.ύτός μέ
ά.ξία.ς, οπως τ ό α. λ η θ έ ς, τό ά.
γ α. θ ό ν, το ε λ ε ύθε ρ ο ν, τ ό
κ α. λ ό ν, τ ό δ ί κ α. ι ο v, τ ό ο
σ ι ο ν, τ ό μ έ τ ρ ο ν. Προς α. ύτά.ς
τά.ς α.ξία.ς καλεί τον &νθρωπον διά.
της «προς ά.ρετήν » παιδείας δ
Πλάτων με τήν πολύκροτον ρησιν
- εντολήν : «Τήv δέ: προς α.ρετήν
έκ παίδων πα.ιδεία.ν, ποιοuσα.ν τον
άνθρωπον έπιθυμητήν κα.ί έρα.
στ+,ν του πολίτην γενέσθαι τέλει
ον, άρχειν τε καί α.ρχεσθα.ι έπι
στάμενον μ,ετά. Δίκης ... Τήν δέ:
εις χρήμα.τα. τ-είνουσα.v η ποός 1σχύv τινα. η κα.ί προς άλλην τ ι ο υ κα.ί
ν ά. σ ο ί α. ν α.ν ε υ
Δ ί κ η ς, βάνα.υσον τ' είναι κα.ί
ά.νελεύθεροv κα.ί ούκ α.ξία.ν -ό πα.
ράπα.ν πα.ιδεία.ν κα.λ,εϊσθαι.» (Πλ.
όμο( 653 ) .
(1,

;
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'Όπως βλέπομεν, ά.πορρίπτει δ
Έλληνισμός -δ ΗλάJτωv εΙνα.ι
κατά. κάιποιον τρόπον ά.ποδέmης
κα.ί φορεύς -ου ολου φιλοσόφου
έλληνικοu σ-οχα.σμοu- ά.πορρί
πτει λοιπόν δ 'Ελληνισμός την ύ-
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λιστικήν Υ/ έγωιστικήν σκοπιμό
τητα. κα.ί έξα.ίρει ώς σκοπόν ζωη:;
τήν έπιστήμην τοϋ α.ρχειν τε κα.ί
α.ρχεσθα.ι, τ ή ν μ ε τά. ο ϋ κα. ί
Δ l κ η ς σ ο φ ί α. ν, τ ή 'i π ν ε υ
μ α. τ ι κ ό τη τ α. δ η λ. κ α. ί κ α.
λ ο κ α. γ α. θ ί α. ν.
' α.νεκα.Αυ
'· ψε κυ'Ο 'Ελληνισμος
'
ριολεκτικώς, δυνάμεθα. νά εϊπω
μεν, κα.ί επρό6α.λεν ώς ύπερτάτα.ς
α.'ξια.ς
το\ ,,-\. λ η θ ε' ς, τ Q' , •\ γ α. '
θ ό 'i κα.ί το κ α. λ ό ν· κα.: iοημι
ούργησε οιά. της ά.γωνισ,ι κ η; τi
σεως πρός πραγμά.τωσίν των τήν
Έ π ι σ τ ή μ η ν, τήν Ή θ ι κ ή ν
καί ,ήν Τ έ χ ·ι η ν, δηλ. τον Π ο
λ ι τ ι σ ιμ ό ν= 15,τι άρμόζει είς
τόν πολίτην - α.νθρωπο•ι. 'Η ένα.ρ
μ6νισις τG)ν τριών τούτων θεμε
λιωδών στοιχείων τοϋ πολιτισμοϋ
μα.ς είς μία.ν έ•ιότητα. πρημα.το
ποιουμένην εις τήν ζωήν δr;μιουρ
yεί τον «λέγει•ι τε κα.ί πρi:,τει·ι
χρήσιμον» ανθρωπον κατά. Πλά
τωνα. (Πλά.τ. Πρωτα.γ. 326 Β),
τον ανθρωπον δηλαδή πού είνα.ι
π ν ε υ μα, τ ι κ ό ν ο 'i, ε λ ε ύ θ ε
ρ ο ν κα.ί ύ π ε ύ θ υ ν ο ν, ά.νωτά
τη ά.ξία ζωης, σκοπός ζωης κα.ί
ι\χι μέσον.
Τόν έλληνικόν τοϋτον ανθρω
πον ερχετα.ι κατόπιν νά. κά.μr,ι δ
σον είναι δυνατόν είς τήν ά.νθρω
πίνην φύσιν τελειότερον ή χρι
στια.νικr, εντολή της ά.γάπης, της
άπεριορίστου ά.γά.πης προ:; τόν
πλησίο,1, της ά.γά.πης πού φθάνει
είς τήν θυσία.ν. Ή χριστια.νιy;ή
«τελείωσις» τοϋ ά.νθρώπου όδηγzί
κατ' εύθεία.ν προς τήν «όμοίωοι i
τψ θεψ», τήν δποία.ν όμοίωσιν
προφητικώς είχε δια.ισθα.νθη κχί
�ίχεν όρίσει ώς τελικόν προοpι
σμόν τοϋ ά.νθρώπου καί δ Πλά.τω·ι.
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Ό εκχρισ,ισ.νισμός τοϋ έλλη-ιικr.�
't.νθρώπι:ιυ ά.ποτελεί σ-Ιιμερον πρέπει •ιά. ά.ποτελη σήμερον� .O'i
&κρογω•ιιαίο•ι λίθον τοϋ προορι
σμοϋ μσ.ς. Ό 'Έλλην Χριστ:α.νός
είνιχι ά.πα.ίτησις κσ.ί της νεω
τέρας κ-χί συγχρόνου φιλοσοφία.:;:
«Πρα.ττε οϋτω:;, ωστε α.ί πράξεις
σου •ιά. Μ•ιαντ,;,.ι νά γί•ιουν κα.νών
�ωη;, ·ι6μο:; οι' δλeιυ; τούς ά.νθρώ
που:;,,, τονίζει b πολύ:; Κάντιο:;.
Ό σύγχρονος εξ άλλου ονομαστός
άνθρωπιστής - φιλόλογο:; τοϋ Πα
·ιεπιστrιμίου τοϋ . άροα.ρντ Βέρ
·ιερ Γα.ίyκερ τονίζων τή•ι κοινότη
τα. της διδαχi:ς της ά.νθρωπιστι
κης πα.ρα.δόσεως κα.ί τοϋ χριστια
•ιισμου δια.κηρύσσει: «Πιστεύω ο
χι μόνον είς τήν σύγχρονον, ά.λλά.
κα.ί είς τήν εν τφ μέλλοvτι π α. ρ ο υ σ ί α. ν της κοινότητο:; τιχύ
της». , λλΗ καί δ μεγαλύτερος
θεωρη:ικός τής σηχρό·ιου Φυσι
κής, ό Χά.ϊζeμπεργκ, &•ισ.γνωρίζει
,ήν θεμελιώδη ά.ξία.ν τών ά.νθρω
πιστικών ίδα.νικών κα.ί ύπογρα.μ
)"
μί ει το γεyο•ιός δτι είναι αδύνα
τον •ιά. γίνη κανείς καλός τεχνικός
επι:πήμων, 7..'i δέν θρέψη το π 1;εϋ,
, ' �
μιχ κσ.ι\ την
\ ψυχην του με την α.νθρωπιστικήν πα.ιοείσ. 'i.
Ίον άνθρωπο•; ομω:; τουτον της
Έλληνοχριστια.•ιικη:; πσ.ριχδόσεως
ηπείλησα.ν νά. 6πο6ιοά.σουν είς κα
τώ':'ερα. επίπεοα. ώρισμένιχι θεω
ρίαι κιχί πολιτικοοικονομικά. συ
στfιμα.τα., ά.ρνούμενα σχεδόν τήν
ηθικοπνευμα.τικήν προσωπικότητά.
του κα.ί θεωροϋντα. αύτόν ώς μέ
σον κα.ί οχι ώς σκοπόν της Ζωης.
Τό κήρυγμα. τοϋ ίτσε πρώτον :
Ό «ύπερά.νθρωπος δέν μπορεί νά.
εχΥ,J ούδεμία.ν ηθικήν δέσμευσιν,
διότι α.ί'ρε-α.ι ε1:; επίπεδον ύπερ-
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κείμενον του ά.γαθου καt του κα
κου έν τ'Ώ επιδιώξει των και0αρως
εγωϊστικων σκοπών του», Ζ '( tνεν
δ θεωρητικός προπομπός του ώ
μου καt βαρβάρου, χιτλερικου τύ
που, δλοκληρωτισμου.
Λί ιμα.ρξιστικαί, έξ α.λλου, θεω
ρία.ι, πού σχεοόν Θ·εοποιοϋν τόν οι
κοvομικόν παράγοντα., παραβλέ
πουσαι καt παρα.γκωνίζουσαι τήν
ηθικοπνωματικήν ά.νθρ ω π ί ν η ν
προσωπικότητα, κατα,βιβάζουν έν
τ'Ώ έφαρμογ'Ώ των τόν ανθρωπον
εις τήν θέσιν του «μέσου» Ζωης,
οχι «σκοπου», καt δημιόυργουν
τήν νεωτέραν «ζωοκρατίαν», δπως
έλλ ηνιστl δύναται νά ά.ποδοe'Ώ ό
δρος ά. ν ι μ α λ ι σ μ ό ς, δ δποίος
δεν ά.ναγνωρί ει τον άνθρωπον
, '
ο,
'ξ' ζ αυτον κ.cι. εαυτον ως α. ια.ν ωης
-κα.l δή ώς τήν ύπερτάτην ά.ξία.ν
- ά.λλά. τον μετ:α.χειρίζετcι.ι ώς
οργcι.νον, ώς μ.ηχα.νήν πραγματώ
σεως σκ.οπων κα.θα.ρως έγωϊστικ.ης
κα.l όλιστικης όφης.
Καt α.ί δύο α.υτα.l θεωρία.ι Υ.'Χl τά δύο αυτά. συστήμα.τα, ζωης,
πού είναι αρν σις των ά.ρχων της
ανθρωπιστικ.ης παιδείας, έδr�•ιι
ούργησα.ν τήν κ.ρί.σιν της σημερι
νής ζωης της 1vολιτισμένης ά.ν
θρωπότητος, ή δποία. κρίσις συνί
σταται εις τό συνεχές άνοιγμα. της
ψα.λίδος μεταξύ της έπιστημονι
κ.ης καl τεχνικ.ης 11:ροόδου ά.φ' έ
νός κα.l της ηθ:κοπν.ευματικης τε
λειώσεως του ά.νθρώπου ά.φ' έτέ
ρου. Ή κρίσις α.ϋτη μ ό ν ο v 3 ι -χ
τ '11 ς ά. , θ ρ ω π ι σ τ ι κ η ς πα. ι
δ ε ί α. ς ε ί ν α. ι δ υ να. τ ό ν νά.
ά. ν τ ι μ ε τ ω π ι σ 1θ 'Ώ, της παι
δείc>:ς πού θά. μάς δώσΎ,J τά. στοι
χεία της πραγματώσεως του «τε
λείοu,, ά.νθρώ1vου, δ δποίος κατιΧ
τόν ) ούταρχον δέον νά εrναι καί
t

,
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«θεωρητικός των οντων καί πρα
κτικός των δεόντων».
'Υπάρχουν σήμερον α.ί πλέον
εγκυροι μcφτυρίαι περί της ά.ξίας
των ά.νθρωπιστικων ιδανικών εις
δλα τά. γεωγραιφικά. πλάτη καί
μήκη, εις δλας τά. ς χώρας, εις δ
λα τά. εθνη της γης.
Θά έτελείωνα έδω, ά.λλά. θεω
ρώ χρήσιμον νά παρουσιάσω κα.t
νά προσπαθήσω VΙΧ δώσω μίαν ά.
πάντησιν εις μερικΙΧ προβλήματα,
τά δποία. εχει ά.σφαλως θέσει έ
νώπιόν του δ ευσυν.είδηιτος άνθρω
πος έν τ'Ώ προσπαθείq, του VΙΧ ά.ν
ταποκριθ'Ώ έπιτυχως εις τήν έπι
τέλ1εσιν του καθήκ.οντός του κα.l νΙΧ
cυμβάλΎ,J κατά τό μέ τ:ρ ον των δυ
νάμ,εών του εις τήν βελτίωσιν της
Ζωης έν γένει. 'Όλοι μας εχομεν
διερωτηθη ά.πορηματικως:
ΙΙ ρ ω τ ο v. Erναι δυνα.τόν κ ά
θ ε v θ ρ ω π ο ς με τήν κα.,6λ
ληλον διδαχήν καl ά.γωγήν έν γi
νει VΙΧ γίνΎ,J «καλός» η μήπως εr
να.ι προκαιθωρ:σμένη ή έξέλιξίς του
ά.πό άλλους παράγοντας;
Δεύτ ε ρ ον π ρ ό β λ ημα ά. π ό ρ η μ α: Έ γ ώ δ ϊ δ ι ο ς τί
πρέπει νά κάμω, διά VΙΧ γίνω «κα
λός»;
Τ ρ ί το ν : Τί έφόδια πρέπει
νά εχωμεν ήμετς, διιΧ VΙΧ είμεθα
εις θέσιν νά βοηθήσωv,εν τ ούς
λ λ ο υ ς νά γίνουν «καλοί»;
ΘΙΧ ά.παντήσω με τρία. έπίσης
«κείμενα», τά. δποία δεν είνα.ι «έλ
ληνικά.», ά.λλά ά.ποδίδουν ά.νθρω
πιστικόν έλληνικόν ά.σφαλως νό η
μα.
Ε ι ς τ ό π ρ ω τ ο Υ ά.πα �-τα δ
ίστορικός καί φιλοσοφικος έρμη
νευtr;ς των ήρωικων μορφών Θω-

α.

α.
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μα.ς Ι αρλά.υλ, δ γνωστό:α.τος συγ
γραφεύς της Βικτωρια.vης ' γ
γλίας. Ίδού τ: γρά.φει: «Είναι συ
Χοφαντία νά. λέγωμεv δτι οί άν
θρωποι δρμώσιv έπί τά. -Υ/pωικά.
εργα, διότι έπιζηιτ:ουσι pι.φτΙJ)Vη'Ι
η έλπίζουσιν ήδονήν. Κα.ί έ·ι τφ
τα.πεινοτά.:ω θvητG) ενοικεί τι ευ
yεvέστερον.' Ουχί �ά. ά.πολω:ι 11 τών
ήδέων, ά.λλά. vά. πρά.ττ11 τά. εϊιγε
·ιη καί τά. άληθη καί ύπο τόν ου
ρανον του Θεοί) ν ά. ά. π ο φ 'Υ. ί v 11
έα υ τ ο ν θ ε ο π ο ί η τ ο v α v 
θ ρ ω π ο v, τουτο ποθεί δ τα.λα.ί
πωρος υίος του Άοά.μ. �είςον εις
αυτόν τήν προς τουτο αγουσα.ν δ
δον κα.ί δ οκνηρότατος ήμερομί
σμιος έργ άτης ύπεκκα.ιόιμενος θ ά.
γ ίν II η ρ ω ς»! Ποίο; έξ ήμών
δεν θα. rιθελε V'J. γίν\Ι ε 1ας μικρός,
ύπο τήv εννοιαν αύτήν, ηρως εις
τήν χώραν τα.ύτην, τήv χΙJφα.ι
τών μ,εγά.λων ήρώων ! ...
" ς ά. κ ούσ ω μ ε ν τ ή ν &.
π ά ν τ η σ ι ν του συγχρόνου φι
λοσοφικου στοχασ;μου είς το δεύ
τερον ά.πόρημα.: « ά. ένεργΊ)ς ώ
σά.ν νά ήκουες τήν κλησιν του Θε
ου κα.ί ωσάν νά. ήσο προσκεκληιι.έ
νος νά. συμπρά.ξ"Qς είς το εργον
Του με μίαν ένέργειαν έλευθέρα.ν
καί δημιουργικήν. ' νακάλυψε
έ ν τ ό ς σου τ ή ν κα θ α. ρ ά v
κ α ί π ρ ω τ ό τ υ πον σ υ ν ε ί
ο η σ ι ν, θέσε είς πειθα.ρχία.ν τον
έα.υτόν σου, ά: γ ω ν ί σ ο υ ένα. ν1
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tίov τ ο υ κ α. κ ο υ έ ν τ6ς σ ο υ
κ α. ι π ε ρ ι ς σ ο υ, οχι οια. να. οημιουργήσ"Qς μίαν βασιλείαν προω
θώv το Κ'ΧΧΟV εις τήv κόλα.σιv,
&λλά. δια. vά. θριαμ6εύσ"Qς πραγμα.
τικG)ς κιχτ' α.ύ:ου, συvτελών εις
τον φωτισμοv καί τ+,ν μετα.μόρφω
σιν τών «κα.κiίι•ι» (Μπερ•ιτιάεφ έκπρόσωπος Χριστι,y,νικου Ίπα.ρ
ξισμου, μετάφρασις Μητροπολίτου
Σάμου Ειρψα.ίου) .
Πα.ραmλησία. είναι κα.ί ·η ά.πάν
τησις πού δίδει είς το τρίτον πρό6λημα μία σοφή ά.νατολική ρή
σις: «"Αν ά.ληθινός ά.νήρ -άλη
θινός ά.νήρ έδώ έvνοείται μία. τε
λεία. ήθική προσωπικότης- αν
ά.ληθινος ά.νήρ κάμ"Q χρήσιν έκ
πλάνη; μή ορθών μέσων, τlχ μή
ορθά. τα.υτα μέσα. έπενεργουσι μο
λα.τα.υτα. ορθώς. "Αν διεστρα.μμέ
νος ά.νήρ κψ"Q χρήσιν ορθών μέ
σων, τά. μέσα. τα.υτα δεν έπενεp
γουσιv ορθώς.» Έπροσέξατε &
σφα.λώς με πόσ-ην --σοφ+,ν πρά
γματι- λιτότητα. ά.ποδίδετα.ι ή
ά.κτινο6ολία μια.ς τελείας ήθικο
πνευμα.τικ.ης προσωπικό-τηrτος.
Προς τήν προσωπικότητα αύ
-ήv μα.ς δδηγεί, δπως ά.νωτέρω λε
πτομερώς ά.νεπτύξα.μεν, ή ά:νθρω
πιστική παιδεία. καί ή χριστιανι
κή ά.ρετή, δ uΕλλην Χριστιανός.
Ίδού δ α. ν θ ρ ω π ο ς κ. α ί ή
μ ο ί ρ ά τ ο υ.
'
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Γνώθι δι' έαuτόν...
'f[ δλη δια.δικα.σία. της εξελίξεως, γιά. το πιεϋμα, είνα.ι μια. α.φυ
πνισι σ:ίς ά.λήθειες πού α.ιώνια. ύπάρχουν. 'Ό,τι ήτα.ν ύπονοούμ,ε νον,
πρέπει νά. κα.ταστη σα.φές.
ύτό πού ά)ηθινά. δ α..ιθρωπ,ος ζηrτ:εί δεν είναι ή τελειοποίησις ή
δποία ά.νά.γεται στο μέλλον, ά.λλά. ή προ_σπάιθεια. γιά. τήν τελειοποίη
σι nού ά.νή-ιει πάντα. στο πα.ρόν.
ά. ποθητε όχι δ,τι θά. προσφέιρη μεγα.λύτερη συναίσθησι του
'Εγώ, ά.λλά. τrιν ά.ληθινώτερη ά,,νά.πτυξι της ά.νιδιοτελείΙ<Χς, ή δποία.
εΙνα.ι το κέντρον προελεύσεως παν-ός πλά:σμα.τος.
Μώθετε γιά. τον έα.υτό σα.ς τον δρόμο - χωρίς νά. εξα.ρτα.σθε ά.πο
α.λλους.
Έκείνο πού ενδιαφέρει είναι ή κα-εύθυνσι της προόδου μα.ς οχι τό σημείον οπου εύρισκόμεθα. -ώρα..
Ό άνθρωπος, στήν ά.ληθιν+, φύσι του. είναι α.1ώνια. ελεύθερος κα.ί
μα.κά·ριος. Δεν χρειά.ζετα.ι πα:ρά. νά. πρα.γ,μα.τοποιήση α.ύτή τήν άλή
θεια. χα.ί νά. γνωρίση τον cα.υτό του, ά.ποσυρόμ,εvος από κάθε τι ξένο
προς τον cσωτερικό του Έα.υτό. Τουτο καί μόνον ά.ποτελεί τήν σ,ληθινή του λύτρωσι.
Είμα. --τίποτε περισσότερο καί τίποτε λιγώτερο- ενα.ς νόμος
της cκφράισεως της Ζωης.
. ρέος μα.ς εΙνα.ι νά. επιτελέσωμε τήν ά.λ-ηθινή κα.ί σωστή εκφρα.σι του ένδομύχου έα.υτοϋ μα.ς: ύτό θά. έλευθερώση τούς έα.υτούς μα.ς
άπό τό κελλί της φυλα.κης μα.ς.
' λλά. προτοϋ μπορέσωμε νά. ξεπερά.σωμε τούς περιορισ,μούς, εί
τε στήν φύσι μας ή στίς γύρω μα.ς συνΟηκες, πρέπει νά. προσπα.θήσω
με νά. κατα.·ιοήqωμε τί είν' cκείνο πού πρόκειται νά. προέλ1θη ώς δί
δαγμα..
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
στ.iι Σαντορίνη;
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. ΑΓΓ. ΓΑΛΑΝΟ
ΠΟΥ ΛΟΥ ΚΑΙ AI ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Κωστη Ν. Μελισσαροπούλου

ol ξο ο ράψου
Καi ιαη δε,ν εΙνcιι μ1cι όλ n,
γ1α τn
05 ετn προς m ' τλαντίδα,
τ οντιδο, που βρtθn ε η θα ό κcιταβuθ16θει60 Ϊi.6ος, ενα Q λοκ nρωθfί ή. ά εύ () 6ή της λο τνημο της ηψοι6τειο ε οϋς
5τ�\ περιο n τfίς Σο οrί n ,
n6ou Σο ωρι nς
και b l 6τό ' τλο ηκο ώκεα
ΓJα ποιό όγο n ά εύpε6n
νό, δποu τη ομι(ο11ε ίιJ τώρα
μ1ας κατοιποντι6θεί6nς πολιτεί
ΕΙ οι ή θεωρια τοϋ κοθn n ας 6τη Σο ωρίνn ά.ποκλείει
τοϋ τfίς 5ε16μολογίας τοϋ Πα- n\ ϋπορξn τfίς αταστοντι6θείε1116τnμιοu ' θn W Κ ' γ
6nς ' rλαντίδος 6το ' τλαν
Γαλα οττούλοu, οτι ή' τ αντiς (]ΚΟ ιίJκεα ό
δε καωπο ί6θn.κ 9 �οο ρό
' \ λ' αρα ε ή ' τλα dς ύ
' άλλα γupω 6TQ 1410. πηρξε n εΙ οι π ά6μα τfίς
:tiτα με αλύ rερn ά- φα ω610 του Π άτω ος Ποι
πο rn
6ία οι τη ιβύn, ο- ές πηγες , ομε -yia m ϋm:αρ
πως μας λέ ει ό Πλατω 6Τ<>'
ξ'ή rn<;. \ [ό, ο, το Πλάτω α
Τί,μαιο και 5ωv Κρηια, άλλα 5τοu δια ό ου του <<Τίμαιος»
πολυ μικρόrερn 'Ότι δε βρι- καi <<Κρηίας» \Ιετά το Π ά
6 ότα, 6[0
' τλα ηκο ώκεα rω, α, πο\\ό πόρο πο\ α ένό, ά.λ α 6Ό1 Π pιο η τfίς
ράφηκα να τη Άrλαντίδα.
Σαντορί nς.
'Ότο δμω" λέμε (<'.Λrλαντίδω>
' οοϋμε έ εί η τη όποίαν
Καi ί οντω οί ερεu ες 6τn
π
ριγραφ ι ό Πλάτω
'Όλα
Σcνντορί η, oi όποίες έλπί(ετω
να φέροu 610 φως bnμανυ.κα rα ό \α άνπκουν 6m περιο
ά.ρ οιολο ικα εύρήματα κατα " 1\ τfίς φα ταbίας η τοϋ άπο
ποντι6θείbnς ποληειας. '
Ο κρυψ1611οϋ, μr το όποϊο 011ως
το [ήτnμα εϊνω Ποιός η τί δε εϊvω δυνατον να ά6χολn
μας βεβαιώ ει ΟΌ ή πο ηεία θουμε, ε. οντας τη ά.παίm6n
αύτiι εΙ 01 η ' τλαντίς, τη ό να ίvουν ά.π' ολους ηαραδε
ποία περ1 ράψει ό Πλάτω ; κια 060 δ1δά6κε1.
Γράφουν

oi έφnμ ρίδ
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Oi α.παι<:ρυφ15ταi i6χυρί(οv
ται οτι οί έ.ωGιήμονες: τfiς: '
τ a,,τίδος:, 1'1 όηοία άrπλωνότον
5τ�\γ 'κιcι n τοϋ 6npερινοϋ ' τλαvτικοίί ώι rαινοίί, εΙχαv άνα
(Καλύψει φοβερα μυ5ι�ικα ιnς
φύ ως:, ο. ι:ηκα με τι, 6ύvθε6n
!l<Jαi άηο6ύν0ε6n τiίς: ϋλnς:, δn
λcιδι\ ιι\ν πυpnν1κ1\ έγέρyεια,
καl ολ α άκόμn φοβεpώτερα,
τα όηοϊα έ. pn6ψΟΙΠοίn5αν για
άποτρόnο1ους 6ΚΟΙΠΟύς:. Για τι\v
1 υριαρ ία έπόνω 6τι't θέλη n
KOL 6Tl1 6U\f είδη6η των αλλω\',
για τι\v ψυχική τους: ύποδού
1
λω n, δnλ. τ1 1v 06Kn6n τnς λε
γομέγης: « μαύpnς pαγείαι:; ».
'Αλλ' 11 έι11ι5τnμονJJΙο\ πρόοδος,
οτογ δε\' 5υ,·οδεύετοι1 ά:πο άνά
λο η ψυ 'ικ1\ καλλιέργεια μπο
ρεί να όδn ήδη 6ε όλέθp1α ό
rrοτελέ6μα'Gο. Ί-Ι ά.vόπτυξn της
«μαύρης υαγείας», ή άποθέω6n
του έγωϊ(:ψοϋ, τn ς: κακίας, τfiς
άκολο6ίας:, ά.φυπνί(ουν τραμε
ρες ψV6Uκες: δυνόpε1ς. Koi τό
τε, έπέρ 'εται 1\ κάθορ6n 11
υ\ pορφι\ ιηας όλοκλnρωηκης
ΚΟΊJΟ τρ φfίς: iι όποία ίΚΟl 6UVέ6n ]JE τον ] ατΟιΠΟVΤ16]JΟ της: , τλα τίδ ς κάτω ά.πο τα νερα
τοϋ 'Ατλανηκοϋ ώκεανοϋ, το
ετος 9.564 rr.X. , χωρiς: να 6ωθfί
καvεiς: άnο τους κοwίκους της:.
Παραpερί.(οvτ('ς, ομως, τους
όπαιφυψl6ηκους i6χυp16μο{1ς,
ως ά.vοιπόδεmcrους:, θα rrε,ριορι6θοϋμε να έξετά6ωμε έαν αύ
τα τα όποια ό Πλάτων περιγρά
φeι 6U')JΠl'ΠWUV η OXl με τiς: ά.
νακολύψεις 5τι\ν περιοχ:r\ της
Σαντορίνnς: καi με τ�\ θεωρία
τοϋ καθnγητοϋ κ. ' γγ. Γαλα
νοπούλου.

Σχεηκα με το Θέμα αύτο έ
γpάψαιμε ηδη 6το ύ:π' όριθ. 23
τείίχος: ( 6. 2:?.5 - 231) του «'Ιλι
όοϋ» ( Σ rπτέμβριος 1961). ' λ
λα έπε�δι\ το τείί ος αύτο εχει
έξαντλnθfί, έπανερχόμεθα 5το
'ίδιο θέμα, με τι\v έλπίδα vu
6υμβάλωμε 6ΤΙ\ διευκρίvι6ή
του, διότι δεν ι>Ιvαι καλο να
όχιψαrτίζ'ωντω ά.διαιμαρτύρητα
6υyκεχυμένες γνώμες.
Για να προλάβωμ ε παρα
νοή6εις, ταποfJετοϋμε και rrά
λιv το θέμα μας, το σποίον εΙ
ναι: Έαν ή περιγpαφομένη ά.110 τογ Πλάτωνα ' τλαντiς
μπορεί να βpί6κεται, οχι 6τον
'Λτλογηκό, ,άλλα 6Truv περω
, ι\ της Σωrτορίνnς.

*

εν κρίνομε 06ΚΟΠΟ να 6η1με1ώ6ωμε έπηροχάδην τlς ά
ναφερόμενες: έπι6τnιμονικες έv
δείξε1ς: -έvδείξεις καi ο '1 ό:πο
δείξε1ς:- που 5υνηγοροϋν για
τι\v wτορξn τfίς κατΟΙΠοντι6θεί6nς Άτλοvτίδος: 5τοv ' . τλαvτ1,
' '
κο ωκοονο:
1. Στον ιπυθμέvα τοϋ ' τλα;ν
τικοϋ ύπάρχει μια τερά6ηα ύ
ποβρύχια όpουεφά, ηου δεί·
χνει να iίταν αλλοτε rrάvω άnο
τι\ν 0π1φάνε11α της θαλά66ης:.
Oi ύψηλότερες: βουνοκορφες
άnοτελοϋν Gήμερα τος νή60υς
τοϋ ' τλα'VΤlΚοϋ (' (όροι, Κα
νόpΊοι, Μαδέρα, "Α γ. Παϋλος,
' νάλnψ1ς:).
2. Ό πυθμένας mυ Άτλαν
τι.κοϋ ε1νΟΊ 6ε πολλα μέρη ψύ6εως nψω6τειώδους. Λάβα rroυ
έχύθru<!ε άηο iιφαί6τειιο, και
που τι\ν έπfίραv μεταξυ , (ο-
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ρων και 'lδλανδίαι;;, δε βάθος:
3.000 μέτρων, άντι να εΙναι
κρuδταλλuκι\ - οπωι;; θα επρε
πε να i'ίταν αν χυνόταν p.έδα
δτο νερό, κάτω άπο πίεδη 3.000
p.έτρων - nταν ύελώδηι;;. ύ
το δείχνει οτι έξεβράδθm<ε
άπο i1φαίδτειο 6τον άέρα, :ιωi
άργότερα το ήφαi6τειο βuθί
δτnκε δτα ,νερα τοϋ ώκεανοϋ.
3. Οί άοcτει;; τfίι;; ' 1-1ερuάίι;;,
Εύρώπηι;; και ' φρικfίι;;, γύρω
άπο τον ' τλαντικό, παρα6uρό1-10νει;; άπο τι\ν καιιαβύθιδn τfίι;;
' τλαντίδοι;;, επρεπε να παροu
διά(οuν καθί(nδn. Καi αύτο ά
κρ1βα1ι;; δuμβαίνει, απωι;; δείχνει
ό βuθοι;; τfίι;; θαλάδδnς δτι\ν προ
έκταιδn των έκβολων των ποτα
μών που χύνονται δτον Άτλα\'
τικό. Ή κοίτη τους; παρατηρή
θηκε οτι προχωρεί μέδα δm
θάλαδδα, δε μεγάλο p.fiκoι;; καi
βάθος;, δπωι;; ό ποταp.οι;; Οϋδ
δων τfίι;; έαι;; Ύ όρκnι;;.
4. Οί γεωλόγοι ύπελόγι6αν
δε 7 -10 χιλιάδες: χρόvια το
διά6τnμα άπο της; τήξεως; των
παγετώνων που έκάλuπταν αλ
λοτε την Εύρώπn. Το λιώδψο
τii:'Jv πάγων το άποδίδουν δτο
Γκολφ - δτpήp., το θερμο θα
λά6διο ρεύl-Ια, που ξεκινώντας;
άπο τον κόλπο τοϋ ιlεξικοϋ δί
νει δη\ vέδn Εύρώπn το εϋ
κρQJτο κλίμα της;. Έξnγοϋν λοι
πον τον δ rψαΓΠδ110 τοϋ Γκολφ
- δψι\μ rμε τiιν καrοο.6ύθιδn τfίι;;
, τλαντίδοι;;, ή ,όποία προηγου
δυrμ
μένως: πα,ρ0νεβάλλετο
niπυει το χροvικο δ1ά5,mμα με
τι\ χρονολογία που ό.vαιφέρε1 ό
Πλάτων.
5. Ή άμ-αδuάι, άθρόα 1ιετάβα-

:κru.
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δη των χελιων για ώοτοκία άπο
τουι;; ποταμοuι.; Εύρώπnι;; καl
' μερικfίι;; δτι\ Σαργαθάλαδυα
( θάλα6υα φuκιων), άνάμεw
δτiι;; 'Α(όρει;; καl οτι ι;; Βερμοϋ
δει;;, έξηγεiυαι με τι\ν ύπόθεδη
οη τα χέλια έ(οϋοαν αλλοτε
6τουι;; ποταμουι;; τfίι;; Άτλαντί
δοι;; καi γεννουδαν τα αύγά
τους δτα φύκια ΠΟU τι\ν περιέ
βαλαν. 'Όταγ κοτο01οντί6θηκε
11 ' τλαντίι;;, κατέφυγαν 6τουι;;
πο-υαμουι;; των γειτονικων ήπεί
ρων, άλλ' άπο άταβιδτικι\ 6LΙ
νrιθε1α έξοκολούθη6αν oi άο�ό
γονο1 να πηγαίνουν για ώοτο-
κία υτα μέρη οπου εΙχαν 6Uνn
θί6ει οί πρόγονοι να τοποθε
τοϋν τα αύγά τους;.
6. Ί Ι- άμοιότnι;; του φυτικοϋ
καi (ωϊκοϋ βα6Ιλείου, μεταξυ
των διπικων ά.κτων τfίι;; Βορ.
'Αφρικfίι;;, των vήοων ' (ορων,
Μαδέρας;, ' ντιλλών καl της;
κεντρuκfίι;; 'Αμερικfίι;; είναι αλ
λη μια ενδειξn τfίς; αλλοτε 6U
VOXfί<; τους;. Έπί6nς;, δμωι;;, καl
iι όμοιότnι;; των έκδηλώυεων
τοϋ πολιτιδμοϋ παλ01οϋ κόδμου
καl αύτοχθόνων της; ' rμ.ερικfίι;;,
δυνηγορεί για τι\ν ϋπαρξη αλ
λοτε της; 'Ατλαvτίδος, iι όποία
iίνωνε παλαrιον κοi νέαν κό
υμαν, καl εφερε 6ε έπαφι\ και
έmκοινωνία 'CO\J{.:; KQf(01!ΚOU<;
τοuι;;.
7. Ύηάρ.χουν ιιαρτuρίες άπο
παρα,δόυειι;; των αύοοχθόνων
της; 'Αp.ερl'Κfiς δτι έ,ξαφανίυθn
κε <(ή χώρα τοϋ Μά», που βρι
θΚσuαν προς; ά.vατολαι;; ( για τι\v
'Αp.ερικrι), κάτω άο�ο τις 1διει;;
6υνθηκει;; JΊJΟυ περιγράφει ό
Πλάτων για τον καταο�οντι6μο
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τiίι;: ' τλαντίδοι;:. 'Ότι δηλ. ό
καταατονυιψοι;: τnι;: ώρας που
έξαφανίυθ ιτη: ε �γ1νε επεηα ά
nο 6U•V ΧΠ 6εl6'!10 και καταικλυ61JΙαΙα βροχή.
ύτε ι;: εlνω oi κυρ1ώτερει;:
άnο τiι;: έvδείξειι;: που έχει 6Ι\
με[)α 11 έrοβτn-μη ΎJα τi\v ίί.παρ
ξη τnς Άτλα,ντίδοι;: 6τον Ά
ιλανηκο ώκε0ν1 ό.

*

" ι;: δουρε τώρα τί γράφει ό
Πλάτων 6τον «Κριτία » καi 6τον
«Τίpωο>>:
Ό Πλάτων, 6τον <<Κριτία>>, ά
φοϋ πpωτα περιγράφει πωι;: tί6αν ai ' θiivω 9.000 ρόVΙα
παλωότεpα, άνακρέρει πολλει;:
λεπωμέρειει;: γ1α τ�\ν ' τλα [Jδα και τουι;: ικαrrοίκουι;: τnι;: .
Για τι\ν κα�αγωγή τουι;: όnο
τον Πο6ε1δω α, για τον γεωρ
γJJ<ο πλοϋτο τnι;: χώροι;:, γ1α τα
πολλα (ωα που εΙχαν, ΎJα τα
ώρα1α φυτα καi δέ δρα, γ1α
τον τρόπο ΠΟυ tίταΙV Kτl6]JέVn
11 πpωτεύουβα, γ1α τον πλοίί
το τω\' ΟVCl!Κτόρων καi των να
ων, γ1α τι\ν καλωβύνn των κα
τοίκω\', ' νaφέρει δτι ει αν ά
νcιαηύξει η\ν άρε-τι\ 1 αi (ου6cιν
εύτυχ16pέν01, όλλ' αργότερα
διεφθόpnβα κcιi τότε <<6' έκεί
νοv ό όnοίοι;: ιmορεi να βλέiπη,
fψαΙVO\'WV 1 αθαρα αξωι άπο6τpοφfίι;:, διότι εχα6ΟV άπο τα
πιο nολύτlι)Jα τα ώρωότερα. »
Τότε ό Ζευι;: άπεψά6L6ε να τουι;:
τη,ιωρ116η καl έΙ άλεβε 6υ1ιβού
λ10 τωv θεων ... ' λλα 6τΟ 6n
μεiΌ αύ,το δ1αι όπτετα11 ό διάλο-
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γοι;: «Κριτίας», διότι το ύπόλο1ποv εχει χαθii. Καi 'jlερ'l!ΚOl λέ
νε δτι αύτο εγ1νε, δ1ότ� δεν
πρειπε να γνω6τσπ01ηθουν μυ6ΊJJJ<Cl περi τ�1ι;: 'Ατλαντίδος, τα
όποiα εlναιι έιvδεχόμενο να πε
ριείχ το ύπόλοmοv τοϋ βιβλί
ου τοϋ Πλάτωνος.

ε

Αύτα ΎJα τον <(Κριτία » . Kai
τώρα ιπαραθέτομε το 5υνταρα
κυ1κο άπόοΠCΙ61JΟ άπο τον <<Τί
μαω» . Ό Πλάτων βά(ει τον
Κριτία, ενα άJJτο τα nρόβωίftα
ΊJΟϋ διαλόγου «Τίμωοι;: » να δηι
γfi,τω:
«" Ακουβε, λωπόν, Σωκρά
τn, τnν πιο παράδοξη όφiιγη611, όλλα καi ,τiιν ΠΙΟ ά λ η θ 1ν ή, οnωι;: τι\ δ1nγήθηκε κάποτε
ό Σόλων, ό οοφώτcιτος άnο
τους έrπα 6Οφούι;: :
...Ό Σόλων δ1ηγήθnκε οτ�
οταν Πfiγε hκ:εί ( 6U1.V
ιγυ
Πτο), τοϋ εικCΙJVαν μεγάλες ΤΙ
μει;: καi δτ� ρωτώVΊJCΙι;: για τα
παλια τουι;: πολύξερους 5' αύ
τα
ίγίmuουι;: iερεiι;:, έμαθε
πράγμαrrα, που οϋτε αύτοι;: έ
γvώρι(ε, οϋ-υε κανέv,οι;: αλλΌι;:
-6.πο -υου ι;: 'Έλληvει;:. Καi 1θέ
λονται;: κάποτε να lJάθn 6,π' αύ
τουι;: για τα παλαιά, αρχιβε να
ιμιλάη γ1α 060 6Tl1V Έλλάδα
θεωροϋντcιιι άρχα11.ότατα, ΎJΩ
τον Φορωνέcι, στου λέγετ01 ΟΤΙ
ύπn.ρξε ό πρω.τοι;: ανθρωποι;: ,
κo ii για τ�\ ιόβn, καi ;μετα τον
rι ατακλυGμο να μυθολογiί για
τον ευκαλίωνα α αi την Πύρ
ρα, καi να κάνη τη γενwλογία
των άπογόνων τουι;:, άναφέρον
mι;: 1<01 τον άρ�iθμο των έτων
που εγιναν δλα αύτά. Τότε �-

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ

1967

Υ.Ος CJ!ΠO τους ίεpεϊι;;, noλu γέ
ροι;;, εΙπε : «Σόλων, Σόλωv,
·6εϊι;; οί " λληνει;; εΙδθε πάντο
τε ΠΟΙtδια και 'Έλληvαι;; γέροι;:
δεv ύηάpχει». 'Ακούγονται;; αύ
τα ό Σόλων εhτε: «Πωι;; το έv
νοεϊι;; αύτό; ». <<ΕΙδθε δλοι νέοι
δτiι;; ψυχει;; -άπακρίθnκε ό γέ
ροι;; ίερευι;;- διότι δεν εχετε 5'
αύτει;; άπο παλια παράδοδη καμ
, 
μια δοξαδία καl γνώδη που να
εχn γίνει με τον χρόνο πολυ
παλ01ά. ιηα αύmϋ τοϋ πρά
γματος εΙναι ή έξnι;; : Πολλει;;
καl με πολλουι;; τράπουι;; δυνέ
βnδαv καi θα 61.Jillβoϋv κατα
δτpοφες άνθρώπωv, με φωΤΊα
καi με ερο οί μεγαλύτερες και
με ίΠολλα αλλα μέ6α αλλει;; μι
κρότερες.
...'Όδα δuμβαίvουιν εi'τε δε
60<;;, εϊτε δε 1)10<;;, εϊτε δε αλλn
χώρα, αν ε ινε ικάrτι καλο η με
γάλο n. αλλο άξιοδnμείωτο, ο
λα είναι έδω γραμμένα άπο πα
λα.1α και διατηροϋvταα. δτοι.τι;;
ναούς.
... Οί γενεαλογίες που άνέ
φερει;;,
Σόλωv, για δδα δυ
νέβnδαν δε δοι;;, καιθόλου δεν
διcιφέροuν 1άπο ΠC\JlffiKOυι;; μύ•θουι;;. Και πρώτα άπ' ολα, δεϊι;;
θυpοδθε εναv μονάχα κατα
�υδμό, ένω δuνέβηδαν πολλοl
κατα το παρελθόν. Καl ά.κόμη
δεν γνωpί(ετε ΟΌ δΤΙl. ώρα
δαι;; γεννήθηκε το ώρωότερο
χαi καλύτερο γένος που ύηfίρ
ξε ποτε μεταξυ των άvθρώπων,
-ό.πο το όποίο κι' έδυ καi ολn ή
πόλις κατάγεται. 'Αλλα έδεϊι;;
δεν το μάθατε, διότι 0601 άπο
τοuι;; προγόνους 60<;; δώθnκαν,
-έπi πολλει;; γενεει;; παρέμεναν

ω
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άγράμματοι. ιότι nταv κάπο
Σόλων, πρiv άπο τοv με
τε,
γάλο κατακλu6μό, ή δnμερινn
πόλις των 'Αθnvαίωv αpιδτn
πολιτεία καi για πόλεμο καl
για δλα τα αλλα. Άη' αύτι\ν
λέγεται οτι εγινa,v τα μεγαλύ
τερα εργα καl οί καλύτε,ρες πο
λιτειαικει;; διατόξε,ιι;; άπ' ο5ες
γνωρίζομε». 'Όταν ακουδε αύ
τα ό Σόλων θαύ,μ0!6ε καi παρα
κάλεδε τουι;; ίερεϊι;; να τοϋ διn
γnθοϋν άκριβωι;; καi κατα δει
ρο για τους :παλιούς του 6Uμ
πολϊτει;;. Καi ό iερευι;; άποκρί
θnκε: (( εv εχω λόγο να άρvn
Σόλωv, άλλα για χάρη
θω,
60U και γ1α χάρη τfίι;; Πόλεώς
60U, θα μιλήδω, ιωi ΠpΟ πάν
των για χάρη τfiι;; θεοι;; , θn
vοι;;, που εθρεψε ΚΟΊ έξεπαί
δεuδε καi τnv πόλη οοι;; καi η\
δική μαι;;, πρωτύτερα ομωι;; τι\
δική 60<;;, κατα χίλια ετn, καl
άργότερα τη δική μαι;;. Για τι\ν
ϊδρuδn τfiι;; πόλεώς μαι;; 6τα iε
ρά μαι;; βιβλία εΙναι γραιη.ιένοι;;
ό άριθμοι;; όκτω χιλιάδες χρό
νια. Άλλα για τουι;; 6υμπολϊτει;;
δΟU, ΠΟυ ύπfίpξαν Πplv άπο έν
νέα χιλ1άδει;; χpόν1α, θα 6Οϋ
φανεpώδω με λίγα λόγια και
τοuι;; νόμους τουι;; και άπο τα
εργα τουι;; το μεγαλύτερο άπ'
ϋλα.
... Λένε οί γραφές μαι;; οτι
κάποτε ή πόλις οοι;; κατέδτρεψε
μ1α πολυ μεγάλη δύvΟΙμn, ΠΟU
εΙχε προδβάλει 6υγχρόνωι;; ό
λόκληρn την Εύρώπn καi τι\ν
'Λδία, ξεκινώντας άιn' εξω, άπο
το ' τλαvτικο πέλαγος. Διότι
τότε άπο το πέλαγος έχεϊνο
μπορουδε κανεlς να πεpάδη,

ω
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διότι ύnfiρ, ε νfίδοι;: μnρο6ι<1
6ι<) 6τόμιο, που έδεϊι;: όνοpάζε
τε «6τnλει;: mϋ Ί-Ιpακλέουι;:».
Κσi iι νnδοι;: αύτrι :rίταν pεγα
λύ ι�ερη όnο ιι'� Λ1βύη pαζi καl
τi'iv Άδίο, κοl όη' αύϊι�'ι μnο
ροϋδε καν 1ι;: τότε να ιπάη δΤΊC:
ολλει;: fωουι;:, καi άπ' έκεϊ δε
ολη ιι\ν άnέ αντι :ruπεφο, που
εlναι γύρω άnο κείνη τι\ θά
λαδδα, ηου εΙνω προypαη[<rι
θάλcιδδcι. 1όη το μέ ρος αύτό,
JlJOU εΙναι 11έδα άnο το 6τόμ10
του ηορθμοϋ, φcιί�νετω μολλον
δον λψάν1 με 6τενiι ε'ί οδο, έ
νω εκε.ίνη Τνω πραγμαηκοι;:
ώι εανόι;:. Kal ή 6τεpΗ1 nου τnν
ηεp1βάλλε1 pnoρc:ί nολυ δωδιτα
αύτή,
,,Q λέγεται 11πειpος:.
λο1ηόν, τι\ νfi6o ' τλαντίδα,
δχηματίδτηι ε μεγάλη καi θαυ
μαδτι\ δύναμη όπο βαωλ1άδει;:,
HOU έξουδίαζε ολη τη ν f ί60 και
πολλει;: αλλει;: νήδουι;: καi pέρn
τnι;: ηπείρου. Koi ακόμη έξου6ίαζε άnο το μέρος τfίι;: έδωτε
ρ1κfίι;: θάλα166α� δτnν 'Αφρ1κ1\
μέχρ1 η\ν ϊγuιπτο, ικσi δτrιν
Εύpώnη μέ p1 τ�\ν Τυρρηνία.
'Όλη αύη'ι ή δύναμη ένώθnκε
1 oi έπεχείpηδε κάrωτε όρμnτ�
κα να ύποδουλώοη καi η'ι δ11<ή
Gαι;: ώρα καi τι'ι δ1κfι μαι;:, καi
δλει;: οδει;: Ιvα, δωθ άJΠο το
δτενό . Kai τότε, iI, Σόλων, iι
δύναμη τfic πόλεώς δα�, φάνη
κε καθαρα δε ολουι;: τουι;: άν
θρώποuι;:. Διόη, rύπερέ ουοο
άπ' ολοuι;: δτο θάρρος καi δε 0λει;: τiι;: ΠΟλ εμn<ει;: τέχνες, 6lliV
όρχι\ εχοντα� την άρ,χnγία των
'Ελλήνων, επεηα άναιγκαδτικα
JJονάχη, οταν oi αλλο1 την έγ
κατέλε1ψαν, άφου εφθαδε 6τον
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Χ φύΊεpο κίνδυνο, νiκηοε τους
έπιδροrμεϊι;: κα] δΠ'Κωδε τρό1rο1α,
οδουι;: δεν ύποδουλώθηκαν ή
κόμη τουι;: έμπόδιυε να ύnοδου
λωθοϋν, καi τουι;: αλλουι;: 0λουι;:, ΠΟU ΚΟτΟΙΚΟU.60V δωθε ά
ΗΟ τiι;: Ήpάκλε1ει;: 6τfίλει;:, γεν
ναίωι;: ολουι;: τ�ουι;: έλεu�θέpωδε.
' ργότερα ομωι;: δυνέβηδα ν no
λu ;μεγάλο� δε16pοi καi κατα1 λυδμοί, iίpθε ]J.IG μέρα κοi 1ι�α
νύχτα φοβερή, καi ολη iι μά
Χψη τάξη 60ζ; με μ1αι;: βυ0ί6τη
κε κάτω άιπο η\ γfi. Kai ή , fί
δοι;: ' τλαντiι;: έπί6ηι;: βυθί">Θ11κε κάτω άηο τΛ θάλα66α καi
,άΘηκε. Γι' αύτο τώρα ή 0ά
λα6 α έκείνη εΙνω έκεί άδ1ά
βατη καl άνεξερεύνητη, δ1όη
έμποδίζει ή πολλiι λάGπη τιi'ιν
ύφάλων που 6χημάτιδε 11 κα
Θίζηδη τfiι;: νrιδΟU.»
ύτα γράφε� ό Πλάτων.

*

'Αλλα πωά εΙν ι iι θεωρία
του κ. Α. Γαλανοπούλοu;
Ό κ. καθηγητής, δύμφωνα
με 060 γράφει δε άνάτuπο, το
όποίο περ1έχ101 τη δχευκ11 άνα
κοίνωδη που ':γινε άnο τον 'Ιω.
Τρ1κκαλ1νο υτι'ιν Άnωδnμία '
Θηνων τι\ν 1 εκεμβρίου 1960,
<<έni του μεγέθους καi τfiι;: yε
ωγραφικfiι;: θέ6εωι;: τfiι;: ' τλαν
τίδοι;:», ύποδτηρίζε1 οτι ό Πλά
των, άναφέρονται;: δτο «Κρι
τία ώι;: δ106τάδειι;: τiίι;: «Βα6ιλι
κfiι;: Πολιτείας» 3.000 δτάδ1α
κατα μfu<οι;: καi 2.000 6Η1.δ10 κα
τα ηλάτοι;:, πε,ριέπεδε δε άρ1θμnηκο λάθος;, ε1τε του Σ όλω
νοι;: ε'ίτε τω
i υnτίω iερέ
ων, μεταβολfiι;: των έιωτοντό
δων δε χιλιάδες. εν Ϊ\6αν δη-
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λαδiι αί διοδτάδειι;: τί'ir, «Βαδl
Ώι_: nροι; τι\ν ιοποθέτnδn τn.:
λικί'iς Πολι�rείαι;:1> 3.000 οτάδια
Ά τλα ντίδοι;: «έκείθεν των Ί-Ι.
καi 2.000 61όδια, άλλα 300 616- pακλείων δτnλων» διrκωολσ
δια καl 200 δτάδια, οδει;: εΙναι γεϊτω ιΊ άφήγnδn του Πλάτω
αi δια61ά6εις τί'ic; νrογενοίίι;: νος με τι\ν ύπόθεδn 011 «·Ηrc:
λεκcινnς της κεντpικί'iς Κrή κλεωι 61i'i\αι» δεν όνοιιfι(ο\'
τnι;:. Έnίδn<:;, δεν i:λαβr χώραν ταν μόνον το δnμερινο Γιβραλ
ό καταποντιδψ':ις τί'iς '.\τ\αντί τάρ, άλλα και τα όκpωτήρ1α
δοι;: 9.000 χρόνια nplν όnυ τον
Ταίναρον και :\[αλέας. 'Όλα τα
όvαφέρεται αλ \ο οnμεία τί'iς άφnγήδεωι;:
Σόλωνα, οnωι;:
του Π\άτω\ οι;: χαροκτnρί(ον
610V «Τuμωο», άλλα 900 χρό10. 'Έτδl 11 τrεριγραφι\ τί'iι:; ται όπυ τον κ. Γαλανύπουλον
Πλατωνικί'ic;; ' τλαντίδοι; cιντα ώς όρθα και άκριβί'i, άποδεικνυ
nοκpίνεται 510 γεωψυδlκα 6τοι ομένου - οπωι;: γράφει - <<α'.
χεία της nεμιοχί'ic;; τiίς Σαντο οτι ό θείος Πλάτων δεν ητο
ρίνηι;:, τiίc;; όηοίαι: 11 \ iίδος μυθοπλάδτnι;:, ι':λλ' ανθρωποι;:
Στρογγύλη nταν 11 ηεpιχ11αψ() καλί'iς 11ί5τεωι;:, ό όποίοι;: έδέ
μένn δον <<�[ητρόnο.\ις» δτυν χθn ώι;: όρθους τους έv τοϊς χε1ροyράφοιι:; του Σ όλωνοι;: άνα
«Κριτία,> καl ιί νεογε\·1\ι; .\εκά
φεpομένουι_: όrι&μούς, και β'.
νη τί'iι;: Κρήτnι;: 11 περ1γpαφαμέ
οτι Τί} μέ'{α και θαυμαδτοv κρά
νη δον «Βαδιλικι\ Πο\ιτεία».
Ό καταποντιδμοι;: δf.'ν ε'{Ι\'ε τος τί'iς 'λτ\α\'1ίδοι: ύπn.ρξε
πράγμαη, καl δη εiι;: το κέν
τι\ δέκατη χιλιετηρίδα n. .,
άλλα μόνον 900 . ρόν 10 πριν ιΊ τρον τί'iι;: 'Ανατο.\ικί'iι;: j\ r εδογεί
πο τον Σόλωνα, δnλαδι\ καια ου, κοιτίδοι;: του 'Αρχαίου Έλ
τυ 1500 περίπου, στον πpαγμα λην�κοϋ Πολιτ15μου,>.
nκα κατεβυθίδθn όηο ιίψαιδτει
ακ�\ εκρηξn Ιί νn.δοι;: � τρογγί•
.-\ύτα iδχυρί(εται ίι θεωρία
λn, με έπακόλουθα ΠΟU 6Ul1Π1
Γολανσπ ύ.\ου. ΕΙvαι βεβαίως
ΠτC'UV με τι\ν nεριγραψι\ lOU καl ούτι\ μια αποψn, άξιο6έβαΠλάτωνος καl τiι;: μυθολογ1κf'r,
6Τn οnωι;: ολει;:. 'Λλλα δεν μας
παραδόδειι;: για τον κατακ.\υομο πείθε1. εν έvαρμονί(ετω με
τοϋ ευκαλ ίωvοι;:.
060 διαβάδαμε πιο πάνω άπο
Σοβαρο έπιχείρημα προβόλ τον <<Τίμαιο», και μά.\1610 άπο
λεται οτι Ιί χαλκίνη έnοχiι ϊι τiς γεωγραφικει;: ΠΙεpιγραφέι;:
νόγεται 511\ν περίοδο 3.900 μέ του. Και άπο την προοεκηκiι
, pι 2100 Π. .ι ., τι δε όpε1Χαλκί έπl πλέον μελέτη τοϋ «Κριτία»
νη δτrιv περίοδο 2.100 μέχρι προβάλλονται οί έξnι;: άντιρ
1200 π. . .2.υνεnωι;:, αν iι ' - ρήοειι;::
1. Δr:v προκύπτει οτι αλλn
τ αντlι;: κατεnοντίδθη τι\ lOn
π. Χ. χιλιετηρίδα, πωι;: ii.ταν r:..' εΙναι iι «�lητρόπολιι;:» καl αλλn
αύτiιν γνωδτοι;: ό . αλκοι;: καl 6 Λ <<Βαδιλικiι Πολιτεία» και μά
όρείχαλκοι;:, &ιωι;: άναφέρετω λ15τα οτι βρίδκοvταν δε διαφο
ρ�11κει;: VI160UC:, 'Απ' έvαντίαι;:,
δτον <<Κριτία» ;

*

352

1967

ΙΛΙΣΟΣ

J ατ'

έnαvάληψιv γίνεται λόγος:
y10 μια μόνον μεγάλη
fί6ο,
τi'ίς: όποίας περιγράφεται ή
όρ σία Ιητράπολ1ς: και ή πε
δ1άδα. ' vαφέροντω δέιΚα βα1λείες:, όλλα καi oi δέκα 6τι\v
Ί'δ1α μεγάλη ν:i'ί6ο, μολονότι oi
βα6ιλείς: έ ΟUΙ6ία(αv :ιωi πολ
λες: αλλες: VT\60Uς: 6t0 :πέλαγος:.
2. Σαφως άvαφέ.ρ τω απο
τον Πλάτωνα ου ό κατακλυμός, ό 6υνοδευάμεvο άπο 5ε161Jouc που κατεπόντι6ε τι\v 'Α
τλαντίδα, lίταν προηγο,ύμενος
άηο τον κα'rαΙΚ U6p0 του Δευ
) αλίωνος: ( ό όηοίοι: τΟΙΠοθετείται περίπου 6το 1500 π. . ) .
3. Στον «Κρηί'ι» άvαφέρ ται οτι 5τι\v ' τλαντίδα ύπi'ίρχε
1ιεyάλη ηο6ότης έλεφάvτων,
ηραγμα το όηοίοv δεν ) ωρί(ο
με να 6UVέβο1vε 6tOV Μιvωϊκο
tκαi ίγα1ατι�<ο χωρο.
4. 'Αηο τον Πλάτωνα ρητως
άvαιγράφεται δη ή ν:fί'6ος όνο
μαζόταv ' τλαντlς και το πέ
λαγος 'Λ τ λ α ν τ 1 κ ό ν. Καi
pια τέτοια όvομα6ία δ'v νομί
ζομε οτι εΙ"αι δυvατον να 11 -·
ταφε()θ:fί άπο το ίγαϊοv πέλα
γος, χωpiς να άφή6η έκεί 'ίχνη,
οτο ' τλαvηκο 'Ωκεανό.
5. ' ναφέ ( )εται 6τοv «Κpηία»
οτι 6t0\' δίδu110 άδ,.λφο του "
τλαντος επε6ε κλfίρος: ο λάβη
το ακρον τ:fίς: Vr\60U, προς: το
1Jέpος: των Ί-Ιρακλείωv 6τηλωv
κοl τfiς: Γαδεφ11 fiς: χώρας, ή
όποία πi'ί.pε το οvομα άπο τι\v
πόλη Γάδεφα ( το 6ημερ1νο
Κάδ1ξ, ηου βρί6κεw1 5η\v 'Ι6Πανuη\ παρα.λία του ' τλαvιι1<0υ). Σαφ1\ς γεωγpαφ1κι\ το-

ιrιοθέτηωι της 'Ατλαντίδος:, α6χετη με το
ίγαiΌ πέλαγος
καi τι\v περιοχι\ Σαντορίνης Κρήτης.
Έξ αλλου, το άρ1θμητικοv
«λάθος» της μετατροπfiς των έ
καυοvτάδων 6ε χ1λ1άδες μας
φαίνεται rπολυ άπίθανοv, οταν
μάλι6τα άναλογι6θουpε τι\ν άρωότητα του χρόνου 5τον
ποίον άποδίδεται άπο τον Πλά
τωνα ό καταπονu5μος τ:fίς ' τλαντίδος καi ό χαρσκτnρ16μός:
της ώ ς: μεγαλύτερtις άπο τη
ιβύη μα(i και η\v , 610.
'Εξ ολων αύτων προκύπτε1
οτι 11 θεωρία Ι αλανοrπούλου,
ένδέχεται μεν να 6Upπίητn
προς τπ.v πρα μαηκότητα, δεν
6UμΠί'ΙΤιrεΙ ΟΙ_Jως: Προς τα κείμε
να του Πλάτωνος:. Oi εpευvες
6Όι Σανοορίνη δυvατοv να
φέρουν 6το φως οπουδαιότατα
άρχαιολογικα εύρfψατα. Το
εύχόρεθα καi το έλπί(ομε.
'Λλλrι δεν νnpί(ομε οη θα φέ
ρουν 6t0 φως: την άπόδειξη on
ι'ι καταποvm ·θεi6α 6τη Σαντο
ρί η πολιτεία είναι πραγμαη
κcι έκεί\ η που περιγράφει ό
ΓΙ, άτων 6αν «'Ατλαντίδα».
Το δύ6κολο πρόβλημα, αν ύ
ηi'ί.ρξεv ή ' τλαντις τi\v όποία
πεr1γράφε1 ό Πλάτων 11 αν εΙ
ναι πλά μα τfiς: φαντα6ίας του
Πλάτωνος:, θα έξαwολουθή6!1
να παρομέvη αλυτο, οπως: αλυ
το θα 'ΠCΙJραμ' νn J 01 το nρόβλη:
μα, αν 11 6Οφία των iyυπτίων
iερέων lίτον πραγμαηκα τό6Ο
μεγάλη, 060 η\ν περ1γράφε1 ό
Πλάτων.

·rι
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'Ενός μεσήλικος
Κύριε, καλύτερα άπό εμέ γνωρίζεις Σύ δτι προχωρώ στήν ήλι
κία. κα.ί θά. εLμα.ι σέ λίγο γέρος. Φύλαξέ με άπό τήν όλέθρια. συνή
θεια. νά. νομίζω πώς όφείλω νά. λέγω κάτι σέ κά.θε ζήτημα καί σέ
κά.θε εύκαιρία. 'Απά.λλαξέ με άπό τόν πειρασμό ν' άνα.μιγνύωμα.ι στων
άλλων τίς ύποθέσεις. Κάμε με σκεπτικόν, ά.λλ' οχι καί σκυθρωπό/
πρόθυμον γιά. βοήθεια, άλλ' οχι καί φορτικόν. Φαίνεται κρίμα νά.
μή χρησιμοποιώ διόλου τήν εξυπνά.οα. μου, ά.λλά. Σύ, Κύριε, γ'ιωρί
ζεις δτι θά. χρεια.σθη νά. μου ά.πομείνουν μερικοί ίλοι στό :έλος.
�ια.τήρησε τό νου μου έλεύθερον άιπό τήν άτέλειωη πα.ρέλα.σι
των λεπτομερειών: Δώσε μου φτερά. νά. φθάσω στόν στόχο. :ρρά.ιyισε
τά. χείλη μου γιά. τούς πόνους μου, πού μεγα.λώνουν, κα.ί ή έπιθυμία
νά. τούς ανα.φέρη κανείς γίνεται γλυκύτερη στό πέρασμα. ,ων χρό·ιων.
Δεν τολμώ νά. ζητήσω άρκετή χά.ρι γιά. νά. δια.σκεδά.ζω με ,ίς αφη
γήσεις των α.λλων, μά. βοήθησέ με νά. τίς αντέχω με ύπομονή.
..Ην τολμώ νά. ζητήσω �ελτιωμένη μνήμη, αλλά. ηύξημένη ταπει
νότητα κα.ί λιγοστεμένη σιγουριά. δτα.ν ή μνήμη μου φαίνεται ιά. συγ
κρούεται μέ τr; μ'ιήμη τιί>ν άλλων. 1ίδαξέ με τό ενοοξο μά.θrιμcι., δτι
:;υμπτωμα.τικά. μπορεί κα.ί νά. εχω λά.θος.
Φύλαξέ με λογικά. τρυφερόν· δέν θέλω νά. γίνω "..\γιος -εΙναι
τόσο δύσκολη ή ωή μέ μερικού;;- άλλά. κα.ί τά. στρυψιά. γεροντά
κια. εΙνα.ι σά.ν στεφάνωμα. της δια.6ολικης δουλειάς. .1ώσε μου τήν
ίκα1ιό:η-α νά. λέπω καλά πρά.γματα. σέ iπροσδόκητες θέσει;; καί τα
.λέντα. σέ άπίθα.νου;; άνθρώπου;;. .lώσε μου τήν χά.ρι νά. τό λέγω.
'Αμ ή ν.
1
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'Άννι Μπέζαντ

Προσεuχ:iι
Αύιοc; nου 1-1ά. ετω Kl ά6θμοίνει να έλευθερωθfί,
ύτοc; που πολεμδ καi για των ολλωv τiίv έλευθερία,
ύτύc, που πέψτ()ΙVταc; 6ηκώνετω κοi προχωρεϊ,
λύτοc; προ�εύχετω.
Αύτο που ολουc; άγαJΤδ wal δεν μι6εί κανέναν,
ύτοc; που με τον ΠlΟ καικο μπορεί να φwωθfί,
Λύτοc; που γ�α μι' άλfι(:}ε10 μάρτυραc; πεθαίνει,
Λύτοc; προοεύχετω.
ύτοc; που μιαν άλήθε1α θα ύnοδεχθfί
λJε το ομόγελο ΚΟΙ. xωpic; 6UVΟψρύω6η καμμια
Καl nou τολμα να τnv 1 ρατή6n εΜω κοi 110 αχόc;,
Α ιΊτοc; ηροοεύχετχ:η.
Πη ι\ τί'ίc; δύνα11ηc; iι φαvταοία iι τολμηρή.
' έραc; άδειανοc; Ι\ iκε6JΟ.
Γενναία δpά6η, iι μόνη προοευ ή.
Μάθετε τέτοια nροοευχfι.
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Το �1 ρον rης Άφροδi της
ΔΗΜΗΤΡ. ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Κοντα δτiιν Ίερα ' 00
μετα το αφνi καi nρlν φθά6Ουp.ε δτον Σκαραμαγκά, δτα
δεξια τοϋ δηpερινοϋ δρόμου δώ(οντω τα έρείη10 ένος, μι
κρου αρ αίου αοϋ, που rίταν
άφιερωμένος, 6Ώι θεα 'Αφροδί
τη. 'Η θέως, τοϋ αοϋ εlνω
νωδm με το OVO]_la «ντουλα
πάκια», γιατi διαmροϋντω καi
δrψερα oi τετρα ωνlΙΚες, θέδεις,
που εί αν τότε κατα6κευά6ει
δτο βρά ο, για να άποθέτουν
άφ1ερώματα 6Ώ\ θεά.
Ό Παυδανίας,, δτα «' τηκά»
του, περιγράφει το Ίερον τοϋ
θοοϋ ' πόλλωνος, ( δτο 6nμερ1νο αφνi) καi προ5θέτει οτι
μετα άπ' αύτο ύπάρ ει
αος,
της, , φροδίτnς,, που ε ει προ
αύτοϋ άξιοθέατον τεiχος, κα
τοδκευαι,μένο άπο άκοτερ ά5τους, λίθους,: «�Ιετα δε τοϋτο
φ δίmς, ναος, εδη και προ
αύτοϋ τεϊ οι:;, άργων λίθων θέας,
αξιο ».
Και ό Ι αος, αύτος, rίταν ενα
ά.πο τα ηολ α άρχώα Ίερά,
που ΚΟ6μοϋ60ν n\ Ίερα όδο

άπο τος 'Αθήνας, 6tl1V ' λευ
δίνα.

•••

Θυμοϋμαι ΟΏ α παλαια χρό
νω, δον πηγοίγαμε δτt\ν 'F.
λευδί\Τα με τον , Αρχαιόφιλο,
δταματούυομε δτα «ντουλαiΠά
ΚΙΟ» Πο.\.λες, φορές,, γιο να έ
Πl6Κεψθου11ε τα έρείπια του
αοϋ, οπου καi όp1λίες, έγίνον
το έκεί άπο διαλεχτου ς, και έμ
πνευδpένους, όp1λητάς,. Τώρα
το Ίερον εχει κλε16τn με κάγ
κελλα, κι' ετ61, στον περνοϋμε,
το βλέπουμε μόνον άπ' εξω ...
Όμ1λίες, δεν γίνοντω. ' πομέ
νουν μόνον οί άναμγfι5ε1ς,, που
διατηροϋντοι ομως, (ωηρές, , ά
πο 060 bμάθαμε τότε για m
θεά. Κι' αύτει:;, τiς, άναμνήδεις,
JJεταφέρουμε δήμερα.

..•

Jaoi άφ1ερωμένο1 δτiι θεα
τοϋ Κάλλους, ύπnρχαν 5' ολες,
τiς, πόλεις, της, άρχαίας, Έλλά
δος, καi έορτε ς, καi τελετες, έγί
νοντο γι' αύτή. Ή 6ω5n\ δμως,
εννοια ΠΟU εί_·ε ή θεα 6Χεδοv
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ξι=- όΒτnκε :και 5τι\ θέω <rηι;;
ηολλε ι;; βέβηλες; γνωμει;;, φτια
οpένει;; 5τα pέτρα τ' άνθρώπι
νο, εχουv έπ1κρατή5ε1 ... "Ι6ωι;;,
καp]llQ αλλn '(νvοω άπο τι\ν
άρ, σία nαράδοω δεν εχε.ι τό5ο
παρεξηγnθfί καl τό6ο διαβλn
θfί. Και 5το (ήτrψα αύτό, ο
πωι;; 1 al 5τα αλλα, έχουν πά
ρει τα ρόνια ιί'iι;; παρακμfiι;;
τfίι;; άρ,-αίαc; λατρείας; κοi βγά
(ου άπ' αύτα γεν1κα 16U],1Περά6ματα καi γνωμ ·ι;; ό nματί(ουν,
ηου :καλύπτουν καl τα ρόν�α
της ό1φnι;; της. ΕΙνω λύωι;; εϋ
κολn ,αδ1κη ομωι;;. Πολυ αδικn.
Και ο _ι. 1ωι;;, τiιν όρ αία λα
τρεία καl τι\ν παρόδe>6ί τnι;; '5ε
βά5ιnκαν και τίpn6QV oi ΠJΟ
μεγάλες; δ1άν01 ι;; τnι;; άρ -αίΙJι;;
Έλλάδοι;;, που -dι;; θαυμά(ουν
οι ού -ρονο.ί μαι;; άπο τη μια
μερ1ά, κι' άπο τι\ν Ο λn κατη
γοpουν τις rιί5τε1ς; τους 60 Πl6ΠΙ άνθpώπων cιφελων KC11
πρωτογόνων! Τί 1ιεγόλn άντι
νομία κι' αύτfι!

•••

" ι;; κάνουμε τώρα ενα ταξίδι 6H)V χρόνο, για να βρουμε
τiς πηγές. Πωα :i\ταν iι όρθ�\
-ε\·νωα τfίι;; θ οι;; του Κάλλους;.
" ι;; nάρου1_.1ε τους; όρχαίουι·
μ6θουι;; του χpυ5ου ένουι;; τfί ι;;
ηροι' τορίαι;; τfίι;; πατρίδος; μαι;;
(καl ο -ι τfίι;; 1,ιετα_ι.1υθ11 nc; i:πο
χnι;;, με τiι;; ά εύθυ εc 1 ai βέ
βηλες πpο6θfίκει;; τους) κατ c.ύ
τοl fψιπορεί να ]lO<;; βοηθή ουν,
για να βροϋiμ lO 6W6τό.
Κατα την cιρ, σία παρίιδοω,
εΤχε δοθfί 5τι\ν θεα , ψ()οbίιη
καl ή έπωνυμία «Μορφώ», που
θά ηfί Ιορφή. Ση\ δε Σπόιηη,
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καθώς μας λέγει ό Παυδανίαι;;
5rc\ «Λακωνικcι», υηfίρχε _ Όόι;;,
ιΊpχαίcr: γ10 τι\ν έποχiι του, ά
φ1ι::()ωιιένοι:: 61 �Ίν
Άφpοδίτn
λforφ,..u. Kal ι':f.nyεί οτι το
«Μορφώ» c:Ινοι έιπιίJνυμο τίίι;;
' φροδίτnι;;: << ...λόφοι;; έ5, τιν ού
1ιέγας, έπl δε αύτψ ναοι:: όρ-αϊοι;; και ' φροδίτnι;; ξ;όανον.
�αων δε ωv ο;δα μόνψ rούτψ
και ύπερψον αλλο έπωκοδόμn
ται iνLορφοϋ ι;; iερόν. Έπίκλη51ς;
μεν δη τfίι;; ' φροδίιnι;; έ5τlν iι
ν'ίορφώ...».
1 που εί'Ano το έπίθευο αύτο
ε δοθfί 5τι\ν θεα άnο τους; άρ
χοίουι;; ,1ωιρουι;; τfίι;; ά.ιφfίι;; τfίι;;
λατρείας; (ό Παυ6ανί1αι;;, που ά
ναφ 'ραμε, όμιλεί γ1α άρχαϊο
Ναο ιτiίι;; Σπάρτης;) καθαρα φαί
vετ01 οτι Ι\ εννωα τϊίι;; θεαι;;
'Αφροδίτης; άναφέρετω
5τι\
μορφή, Βτiι;; rμορφει;; τfίι;; Φύ6ε
ωι;;. Ίο τί εΙνω μορφή, ξέρουμε.
J\Ιορφn λέμε ο,τι εχει 6Χfίμα.
Αύτiι εΙνοι Λ yενικiι εννωα, έ
δω ομωι;; iι εννοια τfίι;; μορφfiς
περιορί(ετω. , v�αφέρεται 5τlι;;
(ω6ες; μορφές;, 5τrιν όργανωμέ
νn φύ6l. Τουuο το βεβωώνει
κοl ό ομπνευμένοι;; Ρωμαίοι;;
η01nτiιι;; ;ι:ου }ου αiωνοι;; π. Χ.,
ό ουκρήηοι;;, 5τnν περίφημη
έπίκλη6ί του προς τiι θεα του
Κάλλους;. Ma(i ]lε αλλα, λέ
γε�: «Χάρις 5' έ6ένα ο,ίΠ άνα
π έε1, τά (ωντανα ε'ίδn, ερχον
τω 6Ιτrι (ωrι και βλέπουν το
φως; τ� ο υ Ήλίου». Καi ό Σηuρί
δων Νάγοι;; εγραφεν: «Ή θεα
του Κάλλους; εΙ 01 μία άπο τος;
πλέον (ωηροι;; άλληγορικαι;; ηα
ρα6τά6ειι;; τϊίι;; Έλ ην1κfiι;; Πα
ραδό5εωι;;. , Αναφέρετω εiι;; γε-
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ονότα τfίc:_: δημιουργίας των
μορφων τfίc:_: Φύδεωc:_:, τfίc:_: άν
θρωnίνnc:_: ύπάρξεωc:_: καi εic:_: τος
λε�τουργίας του δρωντος ύπε
ρόνω iη.ιων πνεύμαrτ:α;:».

•••

Κατα �να μυθο άρχαίο, ι'ι θεα
' φροδfτn έγεννήθn άπο τον
ύρανο καi u\ν 'Ημέρα. < μυ
θοc:_: αύτοc:_: εΙναι ηολυ έκφραηrκόc:_:. ' ποκαλύ111τε1 άλήθειεc:_:,
που και ή ύγχροντι έπι6τήμn
ε ει άρχίδει να έρευνα. Τα
0μβια οντα δηλαδn του πλανή
του μας όφείλουν τη δnpιουρία τους και τι\ (ωή τους δε
ύο παράγοντας: 511c:_: ι ο6pι
κεc:_: έn1δράδε1c:_: καi δΌ<.: CΙ<Κi11\ΙΟ
βολίεc:_: του 'Ηλίου. Το τελευ
υαίο τοϋτο και ό κ01νοc:_: ονθ,ρω
πο άντιλσμβάνεται !Και δυνεί
δη51c:_: εχει γίνει, 011 (ωn έπάω 511\ Γi'ί δεν θα ύni'ίρχε χω
ρic:_: το φως καi τη θερpότητα
του υΗλ.ιου. , φροδίτη λοmον
έδω εΙ οι οί μορφεc:_: τi'ίc:_: (ωi'ίc:_:
τα εμβια οντα. Την άλήθει�
αύτn εΙχε δυλλάβει καi ό ποι
ητής μας, ό Κωδτi'ίc:_: Παλαμαc:_:,
καθώς τουτο φαίγειται άπο 5τί
- ους του, 10 τι\ν θεα '. \φρο
δίτn, 6ClV κι' αύτούc:_:: «Έ6υ δεν
έγεννήθnκεc:_: άπο ;κοιλια μητέ
ρας. Καi τ' άmροδτέφανου Ού
ρανου :κόρη μονάκριβη εΙ6αι».
Για την θεα ' φροδίτη ύπάρ
χει καi α.λλοc:_: άρχώοc:_: μυθοc:_:,
που .\έ ει 011 έγεvvήθηκε άπο
αύγο περιδτεραc:_:, που επεδε ά
ηο τον Ούρα ο δm Γi'ί. Ό
1-ιυθοc:_: ομωc:_: αύτοc:_: δεν εlναι δι
αυγnc:_: δαν τον προηγούμενο,
χρε.ιά(εται TL\onγo γΙΟ να έρ-

μηνευ�. Ό Σπυρίδων άγο<;
ελεγε 6χετικωc:_: : «Κατα τουι;:.
άρχαίουc:_: μύδταc:_:, το ώον τi'ί<;
περ15τεραc:_: 6υ1-ιβολί(ει άκτίνα
άγνου φωτός, ή όποία, εiδχω
ρή α6α εic:_: την λειτουργίαν τi'ί<;
ψυχfίc:_: των οντων καi 6υνδυα6θεji5α lJε τος ίδικάc:_: της δυνά
με:<.:, έπέτυ�ε την δnrμιουργίαν
,
του ανθρωπινου τύπου>>. nλα
δη για τι\ δημιουργία τi'ίc:_: μορ
φi'ίc:_: του άνθρώπου δεν nρκε6QV οί δυνάμεις του Ούρανου
καi του 'Ηλίου, άλλα έχρειά
δθn κοi ολλοc; παράγων. Πρά
η-ιατι δέ, ή άνθρωπίνη μορφι\
δεν εΙ οι μόνον pία μορφn
(ωϊκι\ αν τic:_: ολλεc;, άλλα κά
τι πολυ nερι66ότερο. Γι' ούτ&
λέγουν 6Uνήθωc:_: ΟΏ ό ονθρω
ποc:_: άποτελεϊ την κορωνίδα τi'ίc:
δη1μιουρ ίαc:_: έπάνω δτον πλα
νήτη μας.
Για τι\ γέννnδl τi'ίς θεας ' φροδίτnc:_: ή άρχοία παράδοω.ι;:.
Προ6φέρει καi μία α.λλη, τρίτη
γενεαλογία. Κατα τον μυθο ή
θεα εΙναι κόρη του θεου 'ιοc
καi τfίc; νύμφης ιώνnc:_:. 'Εδ&
ομωc:_: έξήγnδιc:_: δεν ύπάρχει,
ωτi δεν έδόθn. "Ιδως; ό μυθος
ν' άναφέρεmι δε (ητήματα τi'ίc:_:
nνευμα.τοδοξίαc:_: των 1υ6τnρί
ωv, καθώς δε γνωρίζουμε, γι'
αύττα εΙ ε κρατnθ� άπο τους
ά.ρχαiουc:_: εύλαβικn δlγή. "Ι6ως
καi ι\ έπωνυιμία τi'ίc:_: θεαc:_:, δον
θεαc:_: του Κάλ.\ουc:_:, να δικαιο
λογi'ίτηι 5' ούτiι η\ γενεαλογία
της.

•••

Καi τώρα, δον θέλουμε να
δκεφθουμε ι'mάνω 6' αύπά, που
δεν εΙναι βέβαια ολα δικά μας,
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ες οί νωμες, πα nες καl έ
ς, 10. τι\
οω rfίς θεδ.ς ' φροδίτnς.
ΙΔΗΣ
ΗΜ.
ΙΩ

Ό

Q ι' 'μ ϊς τα ε, 'ουμ ά1κούcuπo ο ους, 1 αθώς ά αφέ
ραμε και 6tι1 άρ ή, θα δουμε
n66o εΙ, σι 6ψ0 ερες Ί αi ,αδι-

1

6 1

ε

*
Τό (<Πιστεύω)) ένός 'Α vθρωπισtού
«Δει τεινομε
ά.λυσσοδcσωμε τό μέλλον, άλλά. νά. έλευθερώσω
μc τό πσρόν. Δεν χcιλκεύομε δεσμά. γιά. τά. πα.ιδιά. μας, άλλά. θρα.ύο
,μ.c έκείνα πού ε τισσα.ν γιά. ·μάς οί γονεί -- μα.;.
»Ειμεθα. οί συνήγοροι της άπορίας, της cρεύνη -- , της σκι:ψεως.
Τουτο σημαίνει ά.φ' έαυτου του οτι δεν εψεθιχ τελείως ίκανοποιημέ
ιοι άπό τά. συμπεράσματά. μσς. Ή φιλοσοφία. δέν εχει τον έγωισμό της
π' στcω;. Ένω αί δcισιδα.ψονtαι χτιζουv τείχη κα.ί οποθετουν έμπό
δια, ή έπιστήμη άνοίyει δλες τίς λεωφόρους της σκέψεως. ΔΙ::. ι ίσχυ
ριζόμεθα. δτι περιεπλεύσα.με τό πάν, η δτι έλύσοομ,ε δλες -ίς δυσκο
λίες, άλλά. βέοαια πιστεύομε δτι ή ά.γάπη των ά.νθρώπων είναι κ.α.λύ
τερη ά.πό τον ό ο -:ων θεών, δτι είναι ευγενέστερο κα.ί ά.ξιώτερο νά.
σΥέπτε, σα.ι καί νά. έρευνάς γιά. λογα.ρια.σμό σου, ά.ντί νά. έπανα.λα.μοά,,..
νης μιά. πίστι.
,>Είμεθα. ίκα.νοποιημένοι πού ύπά.ρχει εστω κα.ί λίγη έλcυΟερία.
επί γης, ένω ο[ περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν σέ τύραννο έν
ρα.νοίς. Δέν προσδοκοί.iμε νά. περα.τώσωμε τό πάν στή δικfι μα.ς ζωή,
ά.λλά. έπιθυμουμε νά. κά.μωμ,ε
, δσο κα.λό μποροί.iμε κα.ί νά. προσφέρωμε
δση μποροί.iμε ύπηρεσία. στήν ά.γία. ύπόθεσι της &ινθρωπίνης προόδου.
,,Γvωρίζο,με δτι ή ά.πομά.κρυνσις ά.πό ύπερφυσικά. πρόσωπα. κα.ί
,δυνά��εις δεν εινα.ι σκοπός. Ε[να.ι δμως μέσον γιά. ενα. σκοπό, κα.t
-τός δ ά.ληθινός σκοπός είνα.ι ή ευ-::υχία. της ά.νθρωπότητος.,>
1

/

ου

α.υ

Robert Inger oll

359

1967

Τα φάρμακα καi ό Νους
LAURENCE J. BENDIT
π. Γ. Γραμμ. 0.Ε. , Αγγλίας
Μετ. Γ. ΒΛΙΑΜΟΥ
Τά φάρμακα εχουν τ11ν Οέσιν
των είς η1ν θεραπείαιν άσΟενει
ών. 'Εν πάση περιπτώσει πρέπει
'\ ά εχωμεν ύπ' οψιν δτι το μεγα
λύτερο.ν μέρος της ιlνΟρωπότη
τος εχει, κατά το πλείστον, εθι
-σθίi μέ αυτά. Ό καφές καί το
τσάϊ, δσον καί αλλα ποτά, περι
έχουν καφείνην καί πολλοί αν
-θρωποι αίσθάνονται δτι τούς εl
ναι αναγκαία εις τi)V καθημερι
,•ήν των ζωήν, εν4'> εχουν επίσης
άποκτήση εθισμον μέ το οίινό
πνευμα καί τον καπνόν. ί ά
αθένειαι εί; τ11ν πραγματικότητα
είναι μόνον ύπέρδασις των κα
νονικών tγιεινών καταστάσεων
Υ.αι οί ανθρωποι κάμνοuν κα
τάχρησι ν φαρμάκων εις την κα
θημερινήν των ζωήν. 'Αλλά
εΊίναι ανάγκη νά κατανοηθίi, δτι
αί χημικαl ούσίαι, χρησιμοποι
ούμεναι διά φαρ,μακευτικούς σκο
πούc, δεν θίγουν απ ευθείας
τον ίδιον τον νοϋν. Άκόμη καl
αί λεπτολογίαι της όμοιοπαθητι
κης θίγουν τάς εξωτερικάς μό
ΝΟν εκδηλώσεις της διανοητικης
ένεργείιας, το μικρόν εκε.!νο μέ
ρος το όποίον είσχωρεί είς την
t

φυσικ11ν συ νείδησιν, αλλ' οχι εις
τον ινοϋν, ό δποίος εύρίσκεται ο
πισθεν καί «ανωf\εν» της φυσι
κής αυτη; συνειδήσεως.
ί κάπως δογματικαί αυταί
<1πόψεις βασίζονται εις δ,τι είς
την πραγματικότητα κάμνει την
διαφοραιν μεταξύ των ανθρώπων,
οί δποίοι σκέπτονται η1ν πραγμα
τικότητα μόνον μέ τού; δρου;
τοϋ φυσικού κόσμου, καί εκεί
νων οί δποίοι, δια της ενοράσε
ως, της εμπειρίας - η της ευ
πιστίας - πιστεύουν δτι η πρα
γματικότης τοϋ κόσμου εύρίσκε
ται οπισθεν τοϋ φυσικού. Τοιου
τοτρόπως σκέπτο.νται οί θεόσο
φοι, διά τούς δποίου; δ κόσμο;
ι:.ίναι περισσότερον ώτό μία α
φηρημένη ιδέα, δπως καί οί ψυ
χολόγοι καί οί πλέον πεφωτι
σμένοι «άγνοl» επιστήμονες. Δι'
αυτούς ό νούς καl ό εγκέφαλος
δεν εtναι το ίδιον πράγμα, αν
καl εtναι αλληλένδετοι καί εlναι
πρόδηλον δτι αί χημικαl ουσίαι
θίγουν μόνον τον σύνδεσμον με
ταξύ τού εσωτερικού και τού ε
ξωτερικού καl οχι το ίδιον αύτο
εσωτερικόν «οχημα».
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.,Άν τΟ έννοούμειν αϋτό , πρέ
nει νά εξετάσωμεν τώρα τάς άρ
χάς αί δποίαι θα επρεπε να διέ
πουν τ1Ίν χρησιν τωιν φαρμάκων.
Τα φάρμακα επηρεάζουν μόνον
τάς φυσικάς ζωτιΥ.ας λειτουργί
ας. 'Ενίοτε δμως, εις την περί
πτωσιν τωιν άντιβιοτικων, εξολο
Ορεύουν τά εισ6άλλοντα μικρό
δια καl ιούς η εξουδετερώνουν
αλλας χημικας ούσίας τού σώ
ματος - καl οϋτω επηρεάζουν
εμμέσως τον νοϋν, παρέχοντα πε
ρισσοτέραν ανεσιν εις τό ατο
μον καl ώς εκ τούτου εύχι;ι.ρίστη
σιν. 'Άλλα τονώνουν καl αλλα
μειώνουν τόσαν τάς φυσικάς λει
τουργίας, δσον καl την αίσθη
σιν τού πόνου. Ούδεlς πάσχων
από κωλικοπόνους των ·νεφρων
Οά άποκρούση την άξίαν της
μορφ(ινης η αλλων φαρμάκων,
που' ανακουφι
,
'ζουν την
' αγωνιαν,
,
'
rπτω καl αν δέν θεραπεύουν την
αιτίαJ\Ι. ' λλα ύπάρχουν τώρα
αλλα φάρμακα, των δπο(ων ή
χρησιc; είναι περισσότερον συζη
τήσιμος. Ί-Ι φαρμακ,ευτικη βιο
μηχανία παράγει δλόκληρον σει
ράν φαρμάκων, τα δποτα πρά
γματι άναχαιτίζοuν καπως την
�' του
' μεταςυ
επικοινωνιαν
νου και
τού εγκεφάλου, καl καθιστούν
θολόν δ,τι προηγουμένως ητο
μάλλον διαυγές εις αύτό πού εΝ�οτε
ονομα
'ζεται ζωτικος
'
,
' η" αι,
Ηει�ικός οργανισμός - χωρlς να
άποδειχθίi επιστημονικως, αν
καl τό άποδέχωνται σιωπηρως οί
ψυχολόγοι, οί δποίοι γνωρίζουν
δτι ύπάρχει ενας «ελεγχος» με
ταξύ τού βαθυτέρου καl τού γρη
γοροϋντος νοϋ.
Χωρlς ,,ά εισέλθωμεν εις
:,
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πολλάς , επτομερείας, φέρομεν το
παράδειγμα ένός άποστράτου ά
ξιωματικού, δ δποίος παρουσιά
σθη μίαν ήμέραν εις κατάστασιν
οξείας μελαγχολικής ταραχης.
Μετά μίαν η δύο εβδομάδας ταν
συνήντησα μέ εμφάνισιν τελείως
ηρεμον. '0 ιατρός του -μοϋ εί
πεν άργότερον - τού εδοοε κα
ταπραϋντικόιν φάρμακον καl ετσι
δέν εχρειάσθη να σταλίi εις νο
σοκομείον. Μεταξύ των δύο κα
;ι.ων ποία ητσ 1) καλλιτέρα εκλο
γή; ' φ' ενός δ νοσοκομειακός
περιορισμυ;, αφ ι:.τερου μια ηπία «ναρκωτικη» κατάστασις, ή
δποία τού επέτρεπε να παραμένn
μέ τ1Ίν οικογένειάν του καl να ζη
'
δ'
οπωσ
ηποτε κανονικα.
' πρεπει
' ινα'
λεχθίi αμέσως δτι ή διανοητικη
αί.τία της καταπτώσεως παρέμει
νεν αθικτος. Αί οίαοοήποτε δια
νοητικαl πιέσεις του παρέμει
ναν, άλλα απηλλάγη &πό τ1Ίν
δυσφορίαιν εκ τη; αισθήσεως
τού κακού πού τού f!,το άνυπόφο
ρον και τό δJΤοίον κατά πάσαν
πιθανότητα δέν θα τοϋ επέτρεπε
να τό κατανοήση καl να τό άΝ
τιμετωπίση μέ καθαρώς ψυχολογικα' μεσα.
=-ιν τουτο
'
('Ώ�.
- ητο
.- δυνατόν, βεβαίως θα ήμποροϋσε να
εξαλειφθτj ή αίτία δια παντός,
καθώς καl πάσα άνάγκη μελ
λαντικης χορηγtσεως φαρμά
κων). "Υ'πάρχουν πολλαl τοιαϋται
περιπτώσεις. Τό κακόν είναι δτι
δ μυωπάζων ιατρός πιστεύει δτι
θεραπεύει τον πάσχσιντα, ενcρ
συμβαίνει τό &ίντίθετον, καl ίσως
δελεασθίi να παρατείνη την τοι
αύτην θεραπείαν καl να χορηγίi
πολυ μεγάλας δόσεις, τελείως πε
ριττάς, προς βαθμιαίαν 6λά6ην
.,

-,
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τοϋ θύματος.
Εtναι τώρα τοϋ συ(>μοϋ ενα
αλλο φάρμακον, πολύ περισσότε
ρον έπικίνδυνον, δταν εύρίσκ1:.ται
είς κι:ικα χέρια, από τα δαρδι
τουρ λct και ϋ.λλα νfι:ηερα ύπο
κατάnτατα αυτών. 'Ε,,vοίί) τα πα
ραισθησιογόνα φάρμακα. 'Έ
χnυν γραφίi πολλr'ι. διδλία έπί
τίj)ν πειραμάτων ΠΟ't! rγιναν έπι
Π(Η)σι�πων εύρισκομένων υπό τ�Ίν
έπίδρασιν των φα(ψ<λΚ(ι)\' αυτίί)ν.
Ό " λδους Χάξλεϋ είς το δι
δλίον του � ί θύραι τη::; 'Αντι
λήψεως», εδωσε μίαν ιίφήyησιν
τοϋ τί συνέδη είς τι>ν ίοιον... λ
λά μεταγενέστωαι σκέ, ,�ι:; τον
ένέπνευσαν να yράψη νέον δι
δλίον «Ό Ούραινός καί 11 Κόλα
σις», είς τό όποίσν ελεyη δτι
δέν εχουν δλοι δοκιμάσει τό εί
δος των όραμάτων τα όποία είχεν
αύτός. Μερι-κοί είψέΟησαν είς
μεγάλην αγωνίαν, άκόμη καί εί::
-κίνδυνον. Καί τούτο ,διότι έ-κείνο πού συμδαίινει ε!ναι δτι ό
ε-ύεργετικός ελεγχο::, ό όποίος fΚτο:; τη ;: περι:ττι;JΓΙF{Ι):; Της Πα
ραφροσύνης - καί είς: τον τέ
λειΟ'V ανθρωπον - φιλτράρει δ,
τι διέρχεται οπισθεν των σκη
νιοιν είς την γρηγορούσαν συνεί
δησιν, άφαιρείται μερικω::::: η τε
λείω:: καί τό ατομον εί1ρίσκεται
άντιμέτωπΟ'\Ι μέ τό ί,ποσυνείδητον
ε'ξαρ'
' του. υτο
, ' που' ue.λεπει
ταται πάρα πολυ άπό το τί εύρί
σκεται είς τον ασυνείδητοιν νουν.
Ό Χάξλεϋ, τοϋ όποίσυ αί όξεί
αι ένοράσεις ε!ναι έμφανώς ση
μαντικαί, δέν είχε μόνον «ψυχι
κά» όράιματα, έπηγε μακρύτερα,
εις μίαιν περιοχην δπου εlδε την
προσωπικότητά του ώς «ευτελές
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πλαστικόν» εν συγκρίσει μέ την
Οέσιν άπό την όποίαν ηΊν εδλε
πε.
Πολλοί ϋ.νΟρωποι εχουν ά.να
rpέρει ύπερφυσικά όράματα με
γάλης σημασίας δι' αυτούς. 'Έ
νας συγγραφεύς «ΟεοσοφικGJν»
(iιδλίων, με τάΜι::; προ::: τι)ν μυ
!"τικισμόν, ίσχυρίσ0 1J δτι δεν εί
zεν αμεσαν έμπειρίαν των ύ
:τε(_)φυσικίί)ν όι, αμάτων, μέχρι;
&του εχαμε χ()ησιν φαρμάκων, δ
:τότε εΙοεν ό ίδιο; αυτα ποί, πε
σιέ ',1ραψαν αλλοι. Μία γυναίκα
:τροσεφέρθη ιί>; πει(_)αιι ιατόζωον
:τρό::: πειραματισμόιν καί είδεν έ
:τίση; κάτι πού ητο μεγάλης α
t,ία:::. 'Αλλϊι. δπω::: ι1>ιιολόyησεν ή
lδία, ήσΟάνΟη δτι Οά ητο «ίF()Ο
συλία» αν έπανελάμδανε το πεί
ραμα. ύτά πού εlδεν εΟιγαν τα
ί� (_)α καί δαθiα μυστικά.
' ντιθέτω::, μία συγγραφεύς
διδλίων περί των πλέον :π(_)ωτο
','όνων τρόπων μαγείας, εύρέ{)η
εί:: μίαν κόλασιν, άπό τήν όποί
αν μετά μεγάλης δυσκολία; διέ
ψυγε.
'Ένα:: μαΟηματι κι>::: είσηλθειν
ει::: ενα κόσμον μαΟηματικων συμ
δό, ων και τί�:των.
"Υ\τάρχFι δμω::: και ή άπαισιω
τέρα :τλευρά εl::: n1ν ί,πόΟεσιν.
\ιότι άναφέροινται δολοφονικαί
'ξ
, 1'
,
πρα εις - οφει,,οιι εvαι εμφανωc είc άπωθούμενο ν μίσος τού
Οί ιιατο:: -, Οάνατοι, λανθάνου
σαΊ ψυχώσει::, που γίνανται δρα
στιχαί καί μόνιμοι. Με αλλας
λέξεις παρουσιάζουν τας πολυ έ
πικινδί�νου; υνητικας ενεργείας
τGJν τοιούτων φαρμάκωιν.
'Εξ αλλου ομως, δ καθηγητης
Σ ί νεϋ Κοέν, Άμερικανος ψu1
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χίατρο;, άνίφερεν εις το περιο
Οικόν «Χάρπερς» (Σεπτέμβριο;
J 9GS) πω; δύο γυναίκες, άπο
Ο.v11σκοι ι σαι εκ καρκίνου, δυστυ
χείς, φοβισμίναι, ί1ποφέρουσαι
από πόνουc:, μετεβλ11Οησαν καί
εδέχοντο τον Οάνατον - η τ11ν
ζωήν - ακόμη και κατά 11\ν δι
άρκFιαν των πόνων, με Πνfυμα
τικ1Ίν 1Ίρεμίαν. Τό φάρμακον εί
ΧF Οετικό1v ΟεραπFυτικόν ι1ποτF
λεσμα, δπω; συνέ6η πράγματι
εις άριΟμόν τινα δυσκόλων :τερι
;ττώσεων άσΟενrίJν, τοιΊ ς ,όποίου;
οι ψυχαΟεuαπευταί δέν 1Ίμποροϋ
σαν .να Οίί;ουv ανευ τεχνητής
βοηΟείας. Μέ τα πειράματα ηvοι
ξεν ό νοϋ; των, πού ητο έρμη
τικrίκ κλειστόc:, και εγιναν προ
σιτοί ει:; n1ν Οεραπείαν.
ΠρέπΗ να λεχΟn δτι κί,κλοι
προσεκτικών και ευφυών ιατρών'
οι όποίοι εχουν συναίσθησιν τό
σον των κινδίιvων δσον και των
δυνατοτήτων των τοιούτων φαρ
μάκων, τα όπο�α οι πρωτόγονοι
λαοί εχρησιμοποίοι:ν έπί αtωνας,
εργάζονται προσπαθοϋντες να εϋ
ρουν κανόνας εκτιμήσεως των
περιπτώσεων. εις τάς όποίας τα
φάρμακα αυτά είναι δυινατόν να
προσφέρουν βοήθειαν 11 δέν πρέ
πει ποτέ να δίδωνται.
Τέλος, δια το θέμα των δια
φόρων φαρμάκων ύπάρχει μία
ωtΟψις, ή όποία θα ε�νδιέφFρε
τον θεοσοφιστην .μιελετητήν. ΕΙ
ναι βεβαίως περισσότερον ήρωϊ
κ&ν .-ά αντιμετωπίζωμε.ν κάθε εί
δος πόνων, χωρίς να καταφεύ-

γωμεν εις φάρμακα, ύπνώσεις η
ίίλλα άνεπιΟύμητα μέσα. 'Αλλά
είναι επίσης φρόνιμον να εχω
μεν την ταπειινοφροσύνην να κα
τα,νοουμεν τ11ν άνθρωπίνην α
δυναμία.ν και να μη βιάζι ωμ,εν
τον έαυτόν μας να κάμνωμεν δ,τι
δεν ανέχεται το σημερινόιν στά
διον τη; εξελίξεώς μας.
'Η αναίδεια είναι bμπόδιον εις
η1ν αληθιν11,ν πνευματικότητα, ε
ν�J ή όρΟή ταπεινοφροσύνη τι1ν
βοηΟεί. Έξ αλλου, μέ τα ψυχια
τρικά φάρμακα είναι δυνατόν,
δι' �1να σοβαρΟν μελετητήν, να
εχη στιγμάς ανωτέρου όραματι
σιιου ενω θα ε-ύοίσκεται ύπό τ11ν
' '
- ν φα,ρμακων.
'
'Αλλ'α
επηρειαν
τω
δταν ενα ς α\'θρωπος «βλέπει ταν
Θεόν» - δια να χρησιμοποιή
σωμεν φράσιν της 'Ανατολής δέν 11μπορεί να στρέΨη τα νώτα
εις αυτά πού είδε, χωρίς να κα
ταβάιλη βαρύ τίμημα δι' δ,τι ε
καιμε. "'rστερα από αυτά πού εί
δαν οι περί:οργοι είς τον πνευ,ματικο' ν κοσμ,ον,
αναγκα
/
,
'ζ·ονται να'
αλλάξουν ζωην καί να προχωρή
σουν, καταβάλλοντες κάθε προσ
πάθεια�ν και κόπον. μέχρις στου
απολυτρωθούν, διότι εδίασαν
προώρως τα βήματα της ενορά
σεώς των πέραν των λογικών ό
ο" ίωιν. Καί αυτο καl ιιόνον θα
πρεπε να μας κάμνη να σταματωμεν, πριν &φίσωμεν να μας
δηιιιουργοϋνται πράγιματα, τα δ
ποία θα επρεπε να επιτυγχάιινω
μεν δια της ατομικής μας προσ
παθείας, ανευ αλλης ϋοηθείας.
1

'
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Λαογραφικά καtόλοιπα
tού δράpα-ιος tών Ναϊtών
Βρισκόμουνα στήν Πλαyι&. της
Μυτιλήνης, δταιν τά. παιδιά. της
οικογενείας μα.ς, εφτιασα.ν μιά.
χορωδία, πού ελεyε καί ξα.ναέλε
γε τό έπόμενο δίστιχο:

Πελερίνο, Πελερίνο,
πού εκαψες τόν παπά τόν πί,ο ...

Τό δίστ,ιχο αύτό - πού τό τρα
γουδοϋσαv τά. παιδιά. χωρίς συ
νείδησι τη; π,?οελεύσεως καί της
σημασίας του - μου εκαμε τρο
μερή αίσθησι. Κάποιος εrχε κά
ψει κάποιον, ζωντα.νόν...
' λλάι, ήταν, πράyμωτ:ι, δπως
ά.νέφερε τό δίστιχο, θυμα ενας πα
πάς καί θύτης ενας Πελερίνος, δ η
λαδή προσκυνητής; 'Ή μήπως ή
ταν τό ά.ντίστροφο; Μήπως τό δί
στιχο είχε ά.λλοιωθεί στήν δια
στροφή των χρόνων; Έάν τό δί
τ1τιχο ήταν, ά.ρχικώς, ετσι:

Πελερίνο, Πελερίνο,
πού σ' εκαψε ό Πάπα; ό πί,ο ..

- καί έά.ν τό επίθετο «πί110;» ή
ταν ά.ρχικά. «φίνος», δηλ. εξοχος
- τότε θά. μπορουσε νά. ύποτεθεί
δτι ά.ναφέρε-αι στήν δραστrι,?ιότη
τα του Πάπα Κλήμεντος Ε'
(1305-1314) , δ δποίος εστειλε
στον θάνατο έπί της πυρα.ς δεκά
δες «-rοελερίνους», οηλ. προσκυνη
τάς καί · ρουρούς του Παναγίου
Τάφου στά. Ίεροσόλυμα, οπως ή
σαν οί περίφημοι Ναtται της Γαλ
λίας, ά.κόμη καί ,τον ά.ρχηyό τους,
τον «Φτωχό στρ�τιώτη του Χρι
στου», Jacque Bourignon de
Molay.
Οι Ναtται - οι δποϊοι έπωνο
μιi,ςψηκαν ετσι, διότι έπεκράτησε
1j γνώμη δτι είχα•, �τίσει τό φρού
ριό τους, 1W. 1iω σε οικόπεδο, πα-
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ραχωρηθέ:ν σ.πό τόν βα.σιλέσ. Βσ.λ
δουίvο Β' της '[ερουσαλήμ, οπου
ήσαν λείψανα. του να.ου του Σολο
μώντος - ήσαν έκκλησιαστtκόv
κα.l στρατιωτικόv τά.γμα. γιά. τή ι
προστα.σία τώv Άγίωv Τόπων.
Έξε, πλήpωσε τον προορισμό του
μέ μοναδική γενναιότηι:α κα.l α.ύ
τοθυσία.. Ουδέποτε α.ίτης έγκα.
τέλειψε τό «πόστο•, του τήν στι
γιμή πού κ:·,δύνευε η έγκα.τέλει
ψε τήv πίστι του, γιά. vά. δια.λέ
ξη τήν ζωή. Σχεδόν 20.000 α.ί
τα.ι σκοτώθηκαν σέ μάχες ένα.ν
τίQv Μουσουλμάνων, ύ-rοεpασπίζον
τε; τούς ' γίους Τόπους, κα.l από
τού; 22 Μεγάλους διδα.σκάλους
του Τά.γμα.:ο;, μόνον οί έννέα. πέ
θαναν από υσικό θά.να.το: έπτά.
σκοτι�θηκαv πάνω σε μά.χη, πέν
τε ύπέκυψα.11 στlς πολεμικές πλη
γές καl ενα;; πέθανε άπό εθελου
σία. στέpΥι σι τροφής, οτα.ν είχε α.ί
χμαλωτισθή.
'.\λλά ενα τέτοιο ήpωϊκό Τά
γμα. fιτα.ν έπόμενο νά. επισύρη οχι
μόνον τόv φθόνο ( :ό συγκρότημα.
του 11 απισμου δέν θά. μποpουσε νά.
τό φθά.ση} , άλλά. κα.l τήv βουλι
μία. (ή -εpαστία περιουσία. του
Τά.γματο; θά. μπο�ουσε vά λύσi)
τά. πpο6λi1,1ατc1. του βασιλέως της
Γαλλία.;) .
"Ετσι συ'Ιιίψοσα ,; κα.τά. τώv Ν αϊ
τών δ βασιλεύς της Γα.λλία.ς Φί
λιππο; ό ώρα.ίο; (126 - 1314)
κα.l δ Κλήμης Έ'. δ δποίο;; χρω
σ:ουσz στόν Φίλιππο τό ά ,έοα.σμά
του στό'Ι παπικό θρόνο.
ΊJ Ιlαπικη έκκλησία. κα.τηγό
pΥ1 σε τού; αίτας ώ; πτύοντας,
πρό του Έστα.υρωμένου, κα.l οϋτω
κατέστρεψε τό Τάγμα. δολίως, πού
θά. ηδϊιvα.το κάποτε νά. θέση φρα-
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γμούς στήv Πολιτεία. τGJν Πσ.mωv,
δ δε βασιλεύς ,της Γα.λλία.ς, δ 'Υ[μεύ
σας τήv περιουσία του Τά.γμα.τος�
άπηλλσ-γη των οφειλετών του,
συνάμα. πλουτίσας έκ της δημ,εύ
σεως.
Προκάλεσαν τού;; Να.ίτα; στήν
Γαλλία μέ τό πρόσχημα. όργανι,),
,
' Σ ταυροφοριας,
χαι, τους
r;εως ,vει:;,.ς
εφυλα.κισα.v.
ΊΌ 1310, 54 ?.ιται άφησαν·
:ήv ύστάτη π ,<οή τους έπl της πυ
ράς. Ό τέ Μολαί, κάτω άπό τά.
'
,
βα.σαvιστηρια,
και' για.' να., γλυτωση άλλους «αδελφούς» του Τά.
γμα.τος, άπεδέχθη δτι έγένοvτο
«βδελυγμοί» προς τόv Έστα.υρω
μένοv, κα.τά. τήν μύησιν νέων. ' πεδέχθη κάιθε ένοχήv, άλλά δτα.ν·
εύρέθη "επί του σωρου τών καιο
μένωv ξύλων κα.l ένώπιον του λσ.
ου, οχι μό,οv διεκήρυξε τήv πλ+,
ρη άθωό-η-α., τήv δική του Υα.ί
δλου του Τάγματος, άλλόι. κα.l Υ.χ
τηγόρησε'Ι ώ; ένόχους της φρι
κτής συνωμοσίας τον Πάπα. Κλή
μzντα. τον Ε' καl -όv βασιλέα. της
Γαλλίας Φίλιππα. τόv 'Qpαίov.
«Τού;; έγκαλω-βροvτοφώνησε
έvώπιον του 'ίπεp-άτου Κριτου.
vά δώσουν λόγον τώv πρά.ξεών
-;ων, πρό τη; πα.ρελεύσεω;; ετους. >'
Ό Ντε 'Ιολα.l έθα.vατώθη έπί
της πυράς στά.ς 11 Μαρτίου του
1313. Μέσα στό 1314 άμφότεροι
οί έγκληθέ,τες πέθα.να.v !
Μήπως, λοιπόν, τό πzρισωθέν
στήν ίυτιλήνη δίστιχο:
«Πελερί1·0. Πελερινο.
;ιοί, σ' ε;ωψε ό Π<ι-ια; ό φίνο ... >,
ήταν -μημα. κάποιου πα.λα.ιου λα.(
κου θρήνου γιά. τήv αδικη απώ
λεια. των προσκυνητών Jα.ϊτων (η,
κα.ί ειδικώτεpα. του τέ Μολα.l)
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-ή κά..ποιου λα.ϊκοϋ πα.νηyυρισμοϋ
γιά. τήν διπλωματική έπιτυχία.
τοϋ Πάπα. Κλ-ήμεντος; Δέν πρέπει
νά. πα.ρα.yνωρισθη ή έπίδρασις τοϋ
Ρωμαιοκα.θολικισμοϋ σέ ώρισμένα.
-νησιά. τοϋ ίyα.ίου, πού έπικοινω-vcϋσα.ν μέ τήν Άνα.τολή.
Ή δικιά μα.ς Πατρίδα, περι
-κα.λλής, λαμπρή σέ δλη τήν ,
'ir:ιJ-:.oλή, ύπηρξε τό μεγάλο σταυ
ροδρόμι των λαών, στου; όποίους
"εδωσε άπό τίς άχτίδες τοϋ πολt
-τισμοϋ της κα.ί ά.πό αύτούς δέν πή
ρε. Στό πέρασμα τοϋ χρό•ιου δ,τι
δέν εyινε γραπτό, εyινε στίχος
καί ό στίχος μϋθος. Ι άποτε δ στί
-χ.ος πού είναι τό α.yyελμα. μιας έ-ποχης, μας παρα.οlθηκε ορθά. δοσμένος, άλλοτε α.πό ::ηόμα. σέ στ;ό-
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μα., α.λλα.ξε σειρά, άλλά yιά. τόν
προσεκτικό έρευνητή δέν εχα.σε
εννοια.. Ό χρυσός κα.νόνα.ς στήν
μελέτη των θ·εμάτων αύτών, εί
•ια.ι δτι οί μϋθοι κα.ί παραδόσεις
μας, βρίσκονται άyνοί κα.ί άνόθευ
τοι στά. χωριά. καί στά. νησιά. μας,
δπου τό πα.ληό δέν λησμο11ιέτα.ι,
ά.λλά. ζωντανεύει, α.πό πα.πποϋ κα.ί
γιαγιά, κα.ί γίνεται σκυ,-;,άλη.
'Ίσως, λοιπόν, α.ύτό τό μικρό
κομματάκι τοϋ λαοyρα.φικοϋ μας
θησα.υροϋ νά. θυ-μίζη τήν τραγική
ίστορία των α.ϊtών. 'Ίσω;, μό
νον. 'Ανήκει στους είδικού; λα.ι:;
γρά..φους νά έρευνήσουν βαθύτερα.
τό θέμα..
ΠΑ ΛΓ. Κ. ΤΡΟΙΖΗΣ

•
'Αρχαfα 'Ελληνικiι Εοφfα
Π ε p ί α " δ ρ ο c; cρωτηθεlc; πως δύναταί τις να γί
νι:ι κύρ10c; τοϋ έαυτοϋ του όπεικρίθη: Έαν πολυ περ155ότερον έπι
nλήτη:ι τον έαυτόν του δι' 060 έιπιπλήπει τους αλλουc;.
η μ ό Κ p 1 τ Ο C:
ελεγε: Το Vl!ΚQV αυτον έαυrτόν,
T1!06WV \'JKWV πρώτη καi άρί5τn· το δε ήπδ5θαι αύτο\' ύφ' έουτοϋ
cιt6Xl6τOV KOl κάκ15τον.

Φ ί λ ω ν ελεγεν έλεύθερόν τε καi αρχοντα εΙνω μόνον
τον 6Οψόν, καν μυρίους τοϋ 6ώματος εχει δε6Πότας.
ρ ι 6 τ ο τ έ λ η c; έρωτnθεic; τίc; έmτήδεωc;
λίαν, εφn: Ό πλεϊ5τα άδικεϊ58αι δυνάμενος.
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Ό Μωάμεθ
α,

ΠάΗ•) άπό 230 ικατοιιιιί,ρια
θρωποι σ' οΛη τή γϊ1 ά;,.ολουθοί•ν την
θρησκιία τοϋ Μωάιι�Ο ;,.αί, δικατέσ
σιριι:; αίιοΗ� τι;Jρα, γονατrζουν στήν
;,.αθηιιΕρ' νή κυαυγ11 τοϋ ιιοι ι εt,ίνη
πάνω άπ' τόν ιιιναρf :
<<' Αλλάχου
".\κιιπαρ! Λά Ίλλάχ ίλλ' 'Αλλάχ!
Μοχάιι1ιιιτ
�λ ρασούλ
Ο'ύλλάχ!»
(Μ�γαι:; ιtναι ό Θιόι:;! Δ�ν ύπάρχει
rίλλοι:; Θιόc; ά.-ι:ό τόν άληθινό Θεό!
'0 Μωά,μιθ εfναι ό προφήτη; τοϋ
Θιοϋ!) .
Ό προφi 1 τη� !:.ικίνησε, οπως οί
περισσότεροι προqηηι:;, ά.πό τήν ά
σημότητα καi τή φτώχεια. 'Ωστόσο,
οί ''Αραδες διογράφοι του ύποστηρί
tουν - ο:τω� οί περuσσότεροι διο
γράιcrοι προcrητών καί μή - πώ ι:; η
τήν
ταν άπό άρχοντικό σόί: ά.πό
«εύγινη» φυλή των Κορεισιτών, πού
καταγόταν άοt'' τόν 'Ισμαήλ ;,.αί τόν
'Αδραάιι. Ί-Ι cr ι λή α_'ifτή είχε τήν
φί1λαξη της ίερης «Καάμπα», πού λένΕ οί Μουσοηλμανοι - η1ν είχε
στ11σFι ό Άδραάιι. Σιrνδυάζοντας
τσι καταγωγ11 καί λατρεία, οί ίστο
ρι ;,.οί αυτοί συνδέουν τόν Μωάιιεθ
τόσο με τόν άρχηγέτη των 'Ισραηλι
τών οσο καί με τc. κυριώτερο θρη
σκιυτικό κέΥτρο τοϋ άραδικοϋ κό
σμου, τήν Μέκ;,.α - πού, ο,ιιως, �
κιίνο τόν καιρό ε[χι
ξεπέσει σε
δάρδαρη είδωλολατρία.
Πεντάρφανο; εμ.εινε ά.πό πολύ μι
κρός ό �ωάιι;Ο: ό π�έρ�ς του Ά
,
μ:τντουλλαχ πεθανε πριν ακομα γεν
5
στά
ρω
(γ
:Ψη τό ,πω,δi. �
�0), πο,ύ
εχασι ;,.αι τη μ.ητερα του, την 'Αιιι
,ι1, οταν ήταν ε!:,η χρονών. Καταφύ
γιό του ήταν τώρα ό παπJΤοϋς του
'Αμιπντούλ l\•Ιοι•τάλεμπ - μά γ,ι αύ-

ε

τόι:; πέθαΗ. δυό χρόνια άργότερα_
Μιά κακή ιιοίρα φαινοταν να κατα
τq�Χ11 τό άγό�ι ,ά.π', τό πρωτ;1 ;;ου
υηιιατα... 'Αλλα η τυχη του δεν αρ
γησε νι'ι γι ι ρίσn: Μοναδικό� προστάενας
τη; του ειχι απομεινε, πια
Οιίος του, ό 'Α1 ιιπού Τάλιιιι.τ, πού οχι
ιιόνο πηρε κοντά του τό όρφωό ά
γόρι άλλά καί τ' άγάπησι σάν διΧό
του γιό. [ ...].
,.

)

'

\

tl

'Ιστορικοί καί χρο,•ι-ι..ογράφοι σι•μ
ιμ,J\ οϋν πώς ή άγνόrτητα καί ή σο
δαρότηrrα, ή τασιεινοφροσύνη καί ή,
ιίλικρίνεια τοϋ νεαροί, Μωάιιεθ ήτα'.
όλότελα άσυνi1θιστες - προπάντωΥ
γιά τήν εκλυτη εποχή καί τό ;τερ,
Gάλλον του. Οί ίδιοι οί συηοπίτε;
του, Οαυιι,ά,ζο ,rrας τήν εντιμότητα
καί τη φ λαλήθειά του, τόν είχαν
όνομάσει «'Άλ - Άμίν» (ό 'Αξιόπι
στος).
Οί διοποριστιΥ.ες άνάγκες, ή δί
ψα των ταξ διων καί οί συμδουλές
τού θείου του παραίη1σαν τόν Μω
άιιεθ ν' άναλάδη την άρχηγία των
καραδανιών μιας πλούσιας χήρας 7
τη; Χα,rrίζα. Ή εm.δiξια γ,αί συνε
τή εκ.πλήρωση της άποστολη; του,
ί 1 σειινότητα καί 11 παρρησία τοϋ νέ
ου, {νθουσίασω· την Χαντίζα
ποί,
δεν αργησε νά τόν {ρωτευθii �αί νά.
ΤΟ\' ζητήση σε γάμο. Μ' δλη ΤΙ] δ\α
qορά της 11λικ.ίας του; ( έκείνη ητω,
40 χρονιi'Jν Χι {κείνος μόλι; 25), ό,
Μωάμεθ δέχτηκε. Κ αί στην ά.,,όφα
σ11 του αιη11 δεν φαίνεται νά τό,,
σδήγησαν τόσο τά πλούτη της Χα
ντί"α, οσο ή εκτ�μηση πού ε[χε γι'
αύτi1ν.
, 'Απόδειξη πώς οσο ζοϋσε fr
γυναίκα του (π-έ{Jαγε 23 χρόνια με-
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τά τό γάuο του�), ό Μι,,ϊι.uιθ, rί.διιι
(rορι;, vτιι ς γιι1 τυ ί-'θιuο τiΊ; ίΟΙ ιιγιι
�α:,,, δέν π,fιρ,ι ίl) 1 η γ1•ωίιι.ι ;,αί
τη� �μεινε απολιοιrι π στο�.
'U γrιuυ� τυ1• u� τήν Χιι\Ίί:ιι τοί1
F(fEQE κι fνfLI σ1•γγι1η, ίΟ11 Οrι ι1χι ιιιγάιη iίiδ (! ιιση ίωι,, στο rί.
"'�σι χο ;τΗί,uιι 1011: 101
�ι.ιlΗΙ rι ο
τη: γιινιιί;,r.ι� τοι•, τιί1 Ο'ι', L (Ιιιιιι, 'Ευριιίο Ο� ιιιτιιγι,ιγη, )'(_ΙLσΤι<ιΙΟ
σf
πίστη, i ψιστη τϊιc ιr ιι οσο r ίιι: ;,ιιί
τη� rί.στρο) ογίιι:, ;τ(_Ιιί,το uΗιιq ψ.ιστη
της '.\γίrι� ΓQrι<[η� στr'.ι ιί. σ ιι(, ιη. 'Ω
σο<r,ό: αί1ΤΟ� u{,ησ�, i)ί( 1):: (JΗί \Ι::Ται,
τόν Μωrί.ιιιθ στί: :τ1ιι•uιιτιι�: θρη
σικείε c τοί1 Μωιιση καί τοί•
'Ι η"Ιοι-,
\
'
,,
'
t
t
και το1 ικα1ε I rι-τrirnι1ωr η οσιnτι
κιΊ τr1ν θQησιεία τιϊ,1 ιί/\ι;,ιι,11. [ .. ].
Κ ι.ιί μ,ι.ι 1ί•χτ,.ι τοi• ι,ιο, ι'ι �Qη
μίτη; τοί• Χίρα ί-'111°,σι τφ ιιιγcιι.η
Κ1-i1ση, τi11 ι.Λ11ση :τοί, r'.ι1αθιη σ'
uύτον τi11 rlίωτυί.η τυί1
:t(.loιrήτη
καί τού σι,,τηρα. Ti1 νί1χτι.ι iκιίνη
(πού ό1ομάστηκε <<"ΛΑ Κωτιφ>, 1ί1χτα «της θεικη; '1-:ντολη:», ό Μωά
μεθ, καθό); :τσοσιι χοτr.ι1, /!1 ι,,σι 1α
λούζετι.ιι ;ι.ιqνικr'.ι ά:τό τοσο διο1r.ιτο
φιί>;, ί:)στε λι:τοθί,uησι. 'Όταν ξι.ι
νι.ιϋρη•,ιε τί; ιιίσθήnΗ: του, ι1hι rί.
πένωτί τοιι εναν rJ.γγιλο, :τού ;ιδί
πλω1ι μπρό: τοι• i\α uετι.ι;ι,ηό ϊ,qα
σμα γεμάτο γρi.ιuuατα.
- Διiιϋι.ισι, τόν :t(.Ιόστι.ι;ι ό rJ.γ
γελο;.
- Δέ1 ;{ρι,, γράuιιr.ιτα, ψΟ.ί.ισε
περίτρομοc ό Μι,,άuεθ.
- Διάδάσε, ;rω.ιεί:τε ό rJ.γγιλο:,
στό 01ομα τοϊ, Κι•ρίοu καί δηuιοιιρ
γού τιί>ν :τιί. 1τι,11, τού Κιιρίοι• :τού
πλασε τόν rJ.1θQι•�;το ά:τιί uι<Ί. στιιγο
Η.ι αϊuατο:. �ιάt\αnι στr', ονοuιι τού
Κιιρίοι·, :τοi, δίbι.ι;ε στi,ν ανθοωπο
τ·11 γραφ,\, πού ερρι;ε στήν ψυχh τοίι
άνθριu;το11 τi11 άχτίνα τη: γ\(;,ση:
καί τού διδάΌκει δί.α οσΗ άγ1οούσε.
Μεμιά: fl'l(•)OE ό Μιο,άuεθ \'(.( ιr(ο)
τίζεται ό I oii: τοι• καί διάοασε, ι.ι'ύ
τό: ό άγράuιιατο:, τΥ]Ι 'ΕΙ'1ολi1 τoii
Θεού :τού ηταν γριιιιιιέ1η στό ί,φι.ισιια.
«Μι,Jάιιεθ>', ιίΗιφιu, ησε τότε ό
άγγελο�, ,<ε{σα• άληθινά :τ.ροφ{μη:
tοϋ Θεοί•! Ε{μαι ό άγγελο; Γαϋρι
ήλ».

ε

'Η Μι,,r.ιιιιθα1ικi1 θρηn;,εία δέν i:τι
τσiπιι r'ιπει;,01ισι I τοί, ίδρι•τοϋ τη:,
δ ' ιιϊ,τό στό χώί.). τι,,1 ίh(Ιιιτι,,1 uε
γάί.ι,,ν θρησκειιϊη, στό "Α I τυαρ, εδρα
rη: Ιlιιγκοnuίοι• Θεοσοιrικη� 'Εται
ρία:, rί1τί ιίκόνο: τοίi :Μι,Ηίιι�θ 11:τi.ιρχιι ή ιίΗ>JΤέρι,J i:τιγρι.ιqή, ή όποία
�'.Ξ.αίριι την rί;ίu τοί• Κορωίοι•
Τρiu�ντι.ι� ό Μι,Jάuεθ δέ1 i\θιi.ε
'.\λλι1 ή
ν:ι :τιστι ψη στο οριί,ιιι.ι.
Χιιηί�ιι κι ό Οί,�ρα;,ι.ι ίοί1 τοiι, διη
γi1θη,.ε τή1 θαι•ιιαnτη {i:τ ιrάνιια».
τό1 f>οηθησι.ι1 1α :τrιριιιιι(Ιίση τού;
h•σταγιιοί•: 101• ;ωί I r'ι1α/)ιχθη την
i11ολ11, 1ι'ι γι.ριιιίση τη1 ιίhι,,ίοi.ι.ι
τ (Ιίι.ι καί ν' ri.νιιt\ιωση τη1 Ορησι.εία
τοϋ Έ1υ: κιιί '\ί ηθι1οί1 Θιοί•, τού
:τιιντοhί•1αιιοι• ι.ιιί :τοιι•ιί•σίί.uχ1οι•.
Ή r'ηοστοi.ή ίίιιι,1: ητrιν ί1:τιρά1θρι,,:τη. 'Η ίδιιι ή ιr1•λi1 τοί• Μ.ι,,άιιεθ,
οί Κοριισίη:,
i1τιιν οί κι•ριιuτεροι
θειιι.ιτοφί�λακε: τη: είδι,,ίοίιηρεία:.
(.\{Η :τόJ� τι'ι ιιhι,,λι.ι :τοί1 ί.ι.ιτρεί101τα1, τότε, στή λlέκκα εqτιι1<ι1 111
3Η3 ...). 'Γι'.ι ;τριίΗα ;ι:ηρίιγιιιηι.ι τοϋ
Υlωάuεθ '.Ξ.εσ{γωσαν {lγ(Ιιι.ιν ά1τίδρα-
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ση κιιί οί ιτι•ιι:τολίη� το,,
Ηiριιταl',
λοιbιί>ρηιτιιν, 1.ιΟ0Gόί.ησι1ν τόl' yεοφι;!
τιστο :τροqήτη. ΆλλιΊ ύ Μι,)ά.ιηΟ �
-S;ιικολοί•ΟηΜ, ι'ιλί,γιστο:, 1·rι κιιτιικΕ
ρrι1•1•ιί>νη τι'ι Εiδ<•Ω,α κrιί νί:ι κηρίιττn
τό ιιεγιιλείο κrιί τό !!λιο:, τiΊ σο<rία
χrιί τi1 ιιfγrιΟι•μίιι, τιΊ δί,νωuη
κrιί
τήν Ε11σ;r,λαχ1ία τοiι Λiιί>νιου Θεοί,.
Λίγοι ητω οί ;τοόηοι ό;ταδοί το1•.
Μετά τi1ν Χωτί ιι κrιί τόν Ο'Μ.ριικ.α,
ύ i ί.Η•ΟΕ ρι•ΗΙFΙ ο: bοϊ,).οζ το,, Ζαtντ, ό
ζάιbελιrο: τοϊ, Μι,,άJιιΕΟ '.ι\λη: κι ύ
πλούσιο,. σ11Ητο:
':\u:τοί,
Μ:τι'κο.
"Τσηρ' ά:τό τρία i\ τι'σσερrι χοό11η,
ο: μιιθητF: το,, δi:, ζΕ;-ιΕρ1οί1σαν τοί,c
σαοιΊντιι.
ι'ιρι:Μι'ι κ.•' ηυτό: ύ �λάχιστ<ις
Οιιiι: - :τρο:τά,τι,11· ίiιιι•!� τι'ι πί,ρ11ιι
λόγια τοϊ, :τροq1iτη - i�ταν κάρφος
ιττόν όιrΟrιλιιiι τιϊ 1 1
Είδι,ιλολητρϊίιν.
'Άρχισιι,
ά;-ιrι1ι•1Τ?ζ bιιοζFΙ�
τιΪ!Ι'
:τρι:ηι,η iκfί1ι•>1 Μι•Η'ιιfθωιί)ν, τόσο
πoiJ στι'ι ι; Ι;; ιιιά όιιάδα τοι•: ά11ιγ
Υ1άστηκ.ε ,·ί:ι κιιτηιr ί1γn στi1ν 'Λtί1•σση1ίη γιι'ι νι'ι αι,,θfι κιιί μιrι δΕί•τερη τή1
άκο)�οί•θηα} τόν rί.λλ,ο χρ?νο. 'Α)/ι'ι ό
Μι,ιrιωΟ ειιειΗ ατη Μεκκrι κηι συ
νiχισΕ τό κ�'1ρ11γιιά το,,. Τόη οί Κο
ρε'ιαίη: ι'ι-ιοcrάσισαν ,ίι τόν «ά<rορί
σουν,> κιιί 1 ι'ι τό, ιί:τοκλείσο,,,, μηtί
μ/, ηΊ, ο:κογι'Ηιά τοι•.
ι•ό ίι τοία
χρόνια κράτηιτε ύ ι'ι rορισιιό:, ιι' ίiλεζ
τίc όbι•,ηρ?c σι•,ι'.πιΕ: γιί:ι τόν ιδιο,
καί τοi1: δ,κοί,: τοι•. 'Όταν τfλΕΙ(•>
σε, τό G 1 �, ι'ι Μι,Jά.ιιΕ Ο δέχτηκΕ κω1·οί•ργ • ο. δι:τλό, :τληγιιιι ιιi: τό θά1ατο Τηζ :τιατηζ τοι• Χιιντί�ιι κηί τοi•
προστάτη τοι• '.\ ιι;-ιοi, Τάλιιι:τ.
'Η θι'ση τοι• στi1 Μέκ1.1α γ11·όταν
ίiί.ο καί πιό κρίσ ιιη. Οί :τιιδοί τοι•
i1τιι,. �λάχιστοι ,.ιιί δε, ιι:τοροί,σω
1·' ά1τιuετ,,1:τίσυι•ν τύ πληθο� καί τήν
δύl'αuη τιίJ, �χθ·ριί1ν τοι•ζ. Ό Μ<,ιά
μεθ ά;-ιοq άσιαΕ νίι ιτάη στην Ταγίcr,
μιιΊ :τόλη κά,υι• ι;ι) ιιίλιrι rίΗιτολιι.ίι
άιτ' τi1 Μ{;ωι. Μι'ι κι �ΚΕί δέ,· σι•
' άντησΕ ;τΓJ.ρά ά:τΗ λi �. κιιτάρεζ καί
πέτρΕc.
Μιιτι,ιu.έ10:, κι•γηγηuέ,οc,
πηρΕ :τάί ι τύν δρό,μο τοί• γυρισιωϊ,.
'Αλλrι 1') �ιτιuο, 11 ΤΟ\ Ι στί:ι κηρί,γιια
τα τοί, «Ίσλίιιυ (τη; ί,;τοταγη: στi1
θ�λη�η τοί, .'ΕΙ'ό: 'Αλrι ι, ϊ, Θεοί•),
�
,
δεν ειιει,-ε ιικαρ:τη.
Μερι κοι :τροσκι•
νητi:: ά.,' τi1ν Μf!Ι>ίνα r.ίκοι•σαν τού�
λόγοι•: τοι• κιιί
;-ιροσηί.ι•τίσθηκα"·

1967

Τού:; άκολούθr,σαν κι αί.ί.οι συμπο
λί τες �ου; κι ί5πειτr κι �λλοι. 'Ό
�
_,
ιιωc οι κ.ιΥδιιl'οι στη Μεκκα
ηταν
μ�γό.λοι, καί οί
καιl'ούργιοι
Μοu,
ΩΌι•),ιιιiνοι ι'1;τοφάσισιιν ,,ά γιιρίσουν
στή Μειδί1r1, ά cr ή1·0,·τrι� μό,·ο τόν
Μι,ιάμεθ με τόν 'Αμπού ΜπέΧρ καί
τόl' 'Αλή.
γι�1
'Η ευκαιρία ητιιν μοναδι·ι:η
τοiι� Κορεισίτε�, πού άποq,άσισrιν να
Ηλ;ιιi>σο1•1 uιά κιιί καλή μ� τόv iτη;
κατήγορο
1 οχλητι�ό έκιίνον
0,οηιrι.εία.:; του�: πολιόρκ.ησσν ε,·οιτ.λοι
τ� σ;-ιίτι του γιrι νίι τόν σκοτώσουν
μολ C θiι εογαι lf. 'Α ).).ι 'ι ό Μ(,) άιιεθ
[ιιιιΟε τη,· ;ταγίδιι πού τοί• εστησαν
κιιί κατώρθι,Jσε ,iι δρα:τ�τεί,σn, νύ
χτrι, uαζί ιιέ τόν 'Αμιτού Μ.πi:χρ κ.αί
νϊι κρι•φτij σί, μιrι σ;τηλιά εξι,J ά:t' τη
ΜFκκα. Τρεί; , ύχτες άργότεριι, καί
�\(\) οί ΚορεiσίτF� ε11·ιιχ1rιν :ταηοϋ
1ιΊ τό" ϋροί"·, εqι•γε rι:v' τ11 σ:τηλιά
ή
κιιί εψτασ� στή ΜεδίΗι. Ή.ταν
26 'Ιοι•λίοι• G22, η «'Εγίρα» (Χέτζ
ριι: cr1•γ11). 'Α;-ιό τηl' 1')uέριι έκεί,·η
τη( δ άσι,ισης τοί, ιτροcrήτη άρχίt.ει
τό μοι σουλιιαΙ"ικ.ό ήιιερολόΎιΟ.
'Η Μεδίηι ί,:τοδέχθr,κε θερuά τόν
Μι,ιάιιεθ κι εγιν� ή ;-ιόλη τοί, 'Ισλάμ.
l\Jέσα σε γεν,κό ένθοι·σιασιιό, οί Μοu
:τραιτο
σοι•λιιιiνοι εχτισην εκεί τό
τοι •: τtιιιιί, τό «Μεσγιετ άλ Νέ-ιι.πι»
(τiιιενο: το,, J fροφήτη) :τοi• σι�::.ε
ται &: σ1'}uερα.
Τιοριι οί Κορείσίτε: bεν εfχα" ά
:τέ1η1τί του: ιιιί:ι φο'χτα τα;τει1·G1ν
κιιί κιιρηρ ,.ώ, ά1θρώ;-ιι,η. 'Όχι μό10 οί Μοι·σοι•λuιiΙ"οι είχαν πληθύl'ει,
άλλrι καί ό Μι,ιάuεθ δέΥ κ11ρι•ττε πιά
τi1ν ί,;-ιοιιοΙFΤΙΧη rίνοχ1Ί τ<Τιν διώξεων.
'ΑντίθΗιι, άιτό τήν έιτοχή τη� Με
δί,α�, στην δ δασκαλία :ιρόσθεσε χαί
τό ζίφο:: «'Ό:τοιο: ιιάχεται
γιά
τi11 άληθι,1Ί :τίστη», rλεγε_ «είτε :τε
θάl'ει, είτε
1ικ1iσει, θ' άl'Ταιιιειφθίi
:τλοι·σιο:τάροχιι στό, ουρανό». Ή έ
:τιϋολή τη� \'Fαc θρησκεία: με
τα
ϋπλιι εγι\f ν όuο; του 'Ισλάμ, μέ τε
ράστ F: σι1'έιτειε; γιά τi1ν ίστορία
τοί, κόσιιου.
Π ριίJτοι δυΧΙίιιασαν τού: καριτο11;
τοϊ, νiου κηρί•γιιατο: οί Κορεϊσίτες
στή μάχη τοί, Μ:τεντrρ, δποι•, αν καί
τρεί; φορέc περισσότεροι, νι101θη-χαν
κατί:1 κράτοc ά:τ' τοί,� 3 Ι 3
;τολεμι-
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οτές τού ΜωάιιιΟ. Ή ,ίκη ιιίιτη cΊ
ναφτέρωσε δρ στιyJι το ήθιΥο τιί)ν
Μnυσοιιλμά,1ι,1 1·, κιιί ί, Μωι'ιιιΕΟ :τλάι
στή φημη τοίι :τQοφήτη ι'uτίι;,,.τησΕ χαί
φήιιη σπο1•Ι:ιαίnιι :τολΕιιι'ιρyο1•.
'Ί�τσι, μ:τίιQΕσ� , ' rΊντιστrιΟii στί�
"Υ.αινούργι�; fπιΟέσΗ:; τιί1 1· ΚοQΗσι
τών, ά.κόμιι χι δτrι, το 628 ν κ11θψ'Ε
στή μά,χη τοϊ, 'Οχοί,,τ, r'ιι.uιια κι ίί
ταν τό 630 ΕίκοσιτέσσΕ(.)ι: χιι ιι'ι.ιδι�
είδωλολάτQΕ� πυλωQ"Ι.ψΗιν την ίl:ιιιι
τi1 Μεδίνα. "ΕΗι ιιή\!ι ι.ψιττ,σΕ ή :το
λιορ�ία, nί Μι;,,.κι11οί θΕ(.)ίστηιαν rΊ
,-ιό πείνα κιιί Οί,ελi.Ε� ;,ι rίΗΙγκι'ιστη
χαν , ' ι'ιποτQα/\ηχθοi•1 ι'i-ιψιιτοι.
'Η σ11 νθήχη πni, ει.αων οί
δι•i,
,j_ ντί:ταλοι i:τέτρι 1 •Ε στυ,
Μι,)rί.ιη Ο
\[L πι'ιη γιr'ι :t(_)()(!χίι,ηιια στη Μrχχιι
'.\λλι'ι οί ΚορΗσίη:; εσπrισω σi: )ί.
γο τήν είρή1η χrιί τοη ό -τι:.,nιr 11τη� .πολέιιαρχο:;, μi: b1•1fιτό πιιι ιαί :τn
λιιάριΘ,μο στρατό, πολιόρχησι τή Μ{κ
χu καί την χιιρίι1•σε το 6:30.
Αί•τό; ήταν ό τελικός - iσι ,,ηρ κός - θ(.)ίαιιtiο: τοί• Ίσλάιι. 'Ο ίε
ρός οLχο:; τη:; «Καάιι:τα» i�ιιγ 1 ίσθη
χε ιi;τ' τιΊ. είδι,�λα, i1 πnλ1•θΕι<ι ΥrιτιιQ
-γi1θ ηκε καl σέ λίγο ωόχλ ρη ή '.\
ρα(ίία i1τr1 1
έΗ•1ιιε1 η στη ί rιτQιίιι
-τοiι Έ1ό:; 'Αληθινοί� Θεοϊ,.
Τόν δέκατο χρο 1 ο μπίι τή, 'Ε
-γίρrι, ό Μωάιιι Ο ενιι11σΕ \11 tιιγιiη !l
τό τrλο:; 101•. Φόρεσε τό ρούχο τοίι
:τροσχ1 1 , ητη καί ξrιναπηγε ατή Μέκ
-κα γιιΊ. τό σηρ,ο προσχύ, ιιrι. 'Εκιί
:τροσιιιχι'�θηχΕ κι Fδωσε τί: ί;στrιτες
iντολές στοίιc :τιστοίι: 101•. 'Έ:τειτrι,
Ύ '(Ησf σn't Μεόί\ί1, σι χι1)ρισι τοi•:;
iχθροίι: 1011 ;,αί 'Ξεψίιχησι τό1 Ίοίι
\ιΟ τοί, ι;:\� 11τή1 ιiγι.rιλιιΊ. τη� ,εrι
ρij: γ11νrιίκα: το11 'Αισά. Το, εθrιψω
στό σπίτι ίi;ιοιι -ιFθω ι. καί :τοiι εγι
"\'f ιiιιέσι,ι: τό:το: :τροσχιι νήιιιιτο:.
Gaudefroy - Den1ombynes
,<Ηijιια" 10 Σ ι:ττ. 19Ιiί
Ο ΔΙΑλΟΓΟΙ
ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Πρό ετοιι: καί πλέον, ό Πά.-τα;. εί:
τi1,· Βοστιi:!\·ην, έ·κάλεσε τού: Βουδιl:,ι
cτrις εί: καλής πίστεω:
διάλογο,.

369

Καί πρό 1:ιύο μψGJΙ· ό Οίκουμε,ιχός
J lατριάρχης τού; Μουσουλμάνου;.
Μεθοl:ιιχη, ϋπι,1; εl, αι ιίς προο
:ττικάς κrιί το πρόγραμμά της ή Κα
θολικ11 'Ε-.ι.ί.ησίrι έμε)Jτησι τό θέ
ιια χrιί iξέδωσεν Όl:ιηγόν διά τήν
συνι'ιντησιν τό")ν Θρησχ.ειG�ν.
'Η προσπάθεια διίι τήν m•,•άντησι, �ιι.ιΗ"j. ά:το ε 1 α ι'ισφαλέ;
σηιιείο,:
τοίi
Ti11 :τιιριιδοχφ·, lχ μέροιι :
X Q στιι11ισιιοϊι καί τιίη l.ίι.ί.1 111· θρη
σκΕιιί)Ι, τη; ύ:τάρ!;Η•ι: ίcνο: Υ.αί μό
νον Θ�οίι.
'<Το ;,�ιι.ί)\: γρ�<rΗ ό ΌΙ:ιη-γό:, �·.
:ταρχιι Η: καθε ανθρω:τον και
Η:;
Υά0Ε Θ ι,ησχιίω, διότι αίίτη
El\flι
r'ι\/Jρι,,:τί\η κrιί :τrί. 1 τό rΊνθρu)ΠΙ\'OV
διιιπ1ριι τα ;τρι,,τrιρχιχrΊ. ίχ1η τού
Οιίο, 1 ».
Οί rί.ι.λι: Θρησ-ι.ιίι;, Βο1Ι:ιbισιιύς
ιιιί
'Ισλrι,ιιισιιό:, κατιΊ. τήν l.ί:τοψιν
τιί1ν Κιιθολιχιί�ν, δίιΗιηαι καί ΗΊ. ιια;
διbά�ο,·,, ιi.Υοιιη, ίδίω: δ rΊ. τοίi tή
Ι 01 1 :τρο: bιαιrί•λα�ι ν τοϊ, :τ, ε,,ιιιιτι
κοί• τι,11 Οηrιω Qoi•, <ό ίηοίο: tijλo;
�νίοη ι!Ηιι ωτριrισιιiνο: ιί:
ή
ιιιί.::;».
'\;τι,ηΕ(.ΙΟ: σχn:ιο: τοϊι δω ι')γο11
ιlΗιι - ώ:; το,ίtιται- 1ι'ι όbηγηΟοϋ 1 ·
οί l.ίνθρι,,:τοι ιί :; προσωπικό, διάλο
γο\' ιeέ τnν Θεόν κrιί νι'ι tητήσο11ν
ι'ιπό Αlίιτόν τi1, δωρεάν, 11 όϊοίrι ίι
περ(ίαίνει τά ::; q,ιισιχίι; τοϋ rίνθρώ
ποιι b11 νάιιει::;.
Σ ΠΊ'ΡΟ _ ΛλΕΞΙΟ Τ
«"Εiθνο;», 2l 'Οκτ. Ι9Ιi7

Ο ΓΚΙΟΥ λΜΠΕΝΚ IAt-1
ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ
i: 1 εχι,1 rί.ϊοΙ.1•τιι ιιιτιιστ ι ιλαγιιέ
Η: ι'ιντιλi)ψΕΙ: σχιτιιιι ιι� τi1 θ(.)η·
nι.ιί ι ι. 1 !ωιιικοi οι•θιί) τί: ?!; ι ,,τερικ{;
τr,: t ι/>η1.ι;1σιι: ιi:το n1 1ηθι ιι. Σ r'ιν
'.\\!Ι7ολίτη� .-ιοί• είιιαι, διhαχθηχα
;τ ι ντ (1 \ (L bείχΗ•Ι ΤΟ\ :τό 1 Ο IIOI' κrιί
γι' ιιί•τό χ.ρατιΪ> ιιί•στηρr'ι το :τ: 1 θο:;.
Ti1 ΜΕγάί.η 'Ε/Sδοιιrίδrι
, ηστεί1ιιι,
σίιιιq-{,1\α ιιέ τού: χα,όνε; τη; έχ
χ.λησία:. 'Η , ηστεία αί,ri1 δr•.ιιο1 1ργεί
Ι\έ(ία•α, χά:τοια δ1•σι.ολία σχετικά ιιέ
τίι q-αγητά. άι.1.ά, είιτιιχιΪ>;, ίι:τάρ-
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χοιι το χαl,ιu.οι, ύ σο <•\u
, o;, ύ rι
στ(Ιιο,, τα σ ιω,ογγια, ϊΟυ ιϊι ιnι
πο,τιιι.

'L 111 Fοιοδο τη; Σ ιιnιι•ιοστης
bοιιnτσιι.,ι, ϊ(.)Ο: τιι ιατ<•> rυ φρυδιrι
μο1•, Τ(Ι., fΗΙιι· ιω11 ιu.ι το uοιισταιι
,ιου ,-u,ι μυ, 01 μιτ(Ι το ] Ιασχσ, τu
cωαl�οιοτσι.<> ;τιι:λι ϊοο; τιι ιπα1<1
' \ w τη1 ιι'ί,το(, ογοrιφιrι του
ΟΤΜΙΙΛΡ ΓΚΙΟ ΤΛ 11LE' 1 Ι ι\ '\J
Ηι·nιοhιιο ΑΛΦ>\, 11, Lπτ 1%7
ΑΙ-4ΘΡΩΠΙΙ'<Η Ι<ΩΜΩΔΙΑ
ΙΙ,·bιο ϊΟ/tlf ιοη ., uαχη; εγιΗΙΙ
οί Ιίιηr: 1ουριίi- ιrιι '<\γοι ,,ι
γε,τσα, ']�11ιαιιιση χιλιαbε; qί
1αιοΊ ιωχητι, ϊΟU ΟωαΗ,σ(ΙΙ ιl�δο
ι.ιη\ΤΗ χι) ιάδε; ίιδnο(>1<1 "Ε ιηξu.1 οι
}Ll!\'l τη: 'JLιιια; ΓιϊΟ Τ(1 φΗ(_)(Ι)Τ(Ι
J'{T(ι)U(![(L ·Μιιι Ιf/Οη ϊολιτιιrι, ΟίΟ\
'
),ιγο ϊQLΙ rlϊo τη1 rϊιbοοuη, ο ιιρη
,ι�ο: ϊlηθισuο; τη: φτιρου ιlι,
χωρ�τω τη, crθ 1οϊ<•Jρι1η του μιοrι,
iπι ρ1ι τι: 601•τιι : του στα 0ol <1
1ιοα, , 1(ίγι111c ϊαlι στφ ι-ϊ φαηιιι
γι<ι , iπlωση ιαι Ι(Ι στεγ,ωση τα
ιr τιοα τοι στό, 11) ιο.
Ό
ι !Ιί, ξαcr11ια, ό Οα,ατο:.
;τοιοι•; ϊαρο1•1 τα σιαγ,α
JΌrio ιιιuα . Ό ι'ιlθ ρι,)ίο; ϊΟυ
ήδο11_ετrιι uε το, ιϊιθ<ηατιο Οϊ!Ι
,τιιο τιο1 ϊοιιlιι,\1
>\οϊl α ϊετεινα
τοϊ, ο{,ρα,οu ϊΟu σι τιϊοτιι δε, το,
ι,·οyλησα1.
fγιτrιι ιιιι σϊόο. Ν<ι ψι yα !•\
γειοαι ιιι το αιuα. το
γο:, τι;
yηι1οισ[: ϊfηγι:, τό θωατο
Προ1οι110
/(LL rιino του ά1Ορω

ω

ω,

ττοι,. Τυ
υ ι,Ηι, uγρισ tι' σύτα,
σου άφσιροu, τη ζωη γιιι ϊ,α σκ�
το Γισ 1' άuυ1θοϋ1 η για ,σ ,ορε
σου1 την τι Η I ιι τους. Π οη για vσ
ποu.00111 εύχαnιστα την
Κυρ�σκ'
ύ,θnωττος
διασιεδαζει.
101 ; Ό
Ουτε ή ύuυ, <J, ούη δ χορτσσμος δ
σιοϊος του. 1 Ιοσοι ιυ,ηγοι που δεv
t,α ου1 στο στοuα τυ θηραιιστα τους
'Γ!Ι σιοτω101•1 οuι,1ς. Κιιι uιlοϋuε
γω. .<•ιοφιλιιι, ιι' ίχουμε tτσιρεϊες:
ϊnοστιισια; ζωι•\1.
Ί-{ ά,θnιιJϊΙΙ η ιωu<Jδία. Σ q;αζειc
rιιηου;, ϊριο,ιtr c;
τραχηΧοι·ς
μο
σχαnι(ί)Ι, ριχ,ϊι; ι..<,)Ι'Τfι1ουάστα1011: ιαι σαlιγιαnιιι σε
ruστιστο
\'Fnu, ιr1τr1πιΗις ιΗίJ σαΛευου,
ά
ιοωι στnrίδια ιαι )'Η\Ι!Ι.
· 1 ι' οiιτα uε, πι ιιιlυϊτει ιαϊοια
άΗιγ,η Σσρ-,,οφαγος ό ά1θρι,ηο;,
/οι οτα σφαγίι,J, ιαι θα ασσι1<ίJν
χrι γ.α τροφη του Να σιοτι,ηης ο
'Η 1; γιιι ϊlαιο το, άοϊ} ο /οτσιφrι
τη Ότιγuη ϊΟυ ι'11υϊοπο; έιηλιί το
Η•1θ110 ρεσίτα 101 1 . άϊοτεlει θη
n1<•1διο ϊού ά,αλο η της δι, θα συ1α1 τησετι σε ια,ε,α άϊο το ά)λfι_
Οηριrι.
ά,θρι,)πο.
Γφ σ1•1αντιiη στο,
Lι, ω στο ιιιuα του. '>\φοί, σιοτωνει
α
101 1; δuοιοι: του, θα Ι υϊηθη
crω ,αι σϊοι•ργίτια;
Κοτ•ι τα
άλλα,
«rιγα-τατι τ�
tιί>ω>. Προ ϊα1τι,1, ιιη ιραταη uι
τό ιεφαlι ;τρο: τιι ιατ<J τφ ιόττrι
ϊοi, δδηγΗτε στη σφαγη .. 'Τϊοιρι
σια ϊΟύ ιιίi; δf ρΗι .
] r ] r <\ΛΛΙΟΛΟΓΟ Σ
«Βηuω,, Ι Νοεu. 1 'JGT

ε
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Σημωhσεις ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΣΚΙΑΘΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ,.
Λuριχό όδοιποριχό, Πάνοu Ν. Παναγιωτούνη.
Ό :τ:οιητ i1::: του «'Ελληνικού
Λόγου», γυ(_)ίζοντα::: α:ω fνα τα
ξίhι στi1 �κιάΟο εhημοσίfιι σι σέ
τομίδιο τό «λυ(_)ικό όhοι::το(_)LΚ<>»
του και εκαμε, ετσι, μιϊι :;τ:._ιοσφοΊι.,ω c,ι.ϊο
, •
ρα. πολλαπλ-η:; α''t'
':> ια;: "],\:
τιΊν ΠF(_)ι)'(_)αφ1Ί τού τοπίου, hοσμέ
νη μέ αγάπη κιιι λυρισμ<Ί, :;τοί, μ:το
ρεί να Πα(_) αΚινήση Και αλλου; στό
<<Π(_)οσκί•νημα» ( δπω; Οεωρ,εί τό
ταξίhι σηΊν :ταη_Jίhιι τοί• Πα:τα
hιαμάντη) ειναι ό σί•νδεσμο; τού
τοπίου μέ τί> ε (_) γον, :τοίι δημιουρ
γεί μια Fλςι '{lU.. τ<> διάβασμα ΎJ
το ξαναδιάβασμα, αλλϊι, ε:ι·ίση;,
εΤναι τό παρουσίασμα τη; πραy
ματικότητο; γιίι τό σ:;τίτι του Πα
παδιαμάντη, :τοί, είναι ενα κά
λεσμα στό χρέο; των ί,:τ,ευθί"•ων.
Φαίνεται δτι χρειάζονται να γί
νουν πολλά για ηΊν σωστιΊ άξω
ποίησι του ίστορικού σ:ι:ιτιού, ο:;του
γεννήθηκε καί :ι:έθανε ό θρησκΗ;
όμενο; διηγηματογράφο:::. "Αν το
όδοιπορικό τοίΊ κ. Παναyιωτοί•νη
κινήση τό ενδιαφέρον ηίr,, ί:πυ
θί•νων :τάνω σ' αυτό το Οέμα, θα
εί ναι 11 σ:τουδαιότερη προσφορά
του.

'. ξιόλογο είναι, υ{(Sωα, το :ι:α
(_)ουσίασμα τη::: μοuφη::: και του
1: uγου τού
Πα::ωhιαμάνι η στα
πλαίσια τη; �κιάΟου, c1π<) τιΊν ό
ποίαν uντλησι μεγάλο μέρο; n7JV
εμπνει'ισειον του. Τό όboιπ,J(_)LY.(i
αυτό εlναι γ(_)αμμένο μέ αγάπη,
μέ σεβασμό, άλ) ά και μ{χρι λα
τ (_) εία:::, 11τοι μέχρι ύπερβσλη;.
«Ό Παπctδιαμάντη; - γ(.)άφει ο κ. αναγιωτουνη;-σ α, τιΟεση μέ δλου; εμο.; τού; ψεί•τικuυ;
χ(_)ιστιανοί1:::, τοίι; γεμάτου::: παρ
ση, κακίε;, φΟόνου:::, χολ11 και
σκλη:ιού; άyι7Jνε;, μόνο για ιόν έ
αυτό μα; κι' οχι για τόν :τ:λησίον,
περισσότε(_)Ο από τοι•::: ί.1:τοκριτές
των πολλών σταυρϊi'>ν και των κα
Οόλου εργων ποί, κατακλί συν
ποκριτικά. τί; έκκλησίε:, εtχι :τλη
σιάσει τόν μικρό '1 ησοϋ, μ{σα rlπ<'>
τιΊν μεγάλη οί,ναμη τη; ταπΗνω
σί•νης του, [μοίt�':c :τ-ολύ σέ κείνο
;τού εξέφραζε με τόν τρό:το τη;
γέννησή; του στιΊν ΒηΟλεeμ ό μι
-κρό; τ(_)υφε(_)οί,λη; Θεό;. Ό ΓLα
παδωμάντη; ειχε γεννηθεί μιά..
φορά αγιο; και :τέθανε οέκα φο
ρέ; αγιο;>>.
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Κα\fFί; bί:ν ά (_) νfίται δτι ό ' λ� ξαινb (_) ο; Παπαbιι.ιμάντη; ηταν
αφοσιωμένοι::; φιλόΟQησΥ,ο; καί
δαΟειά μι1στικιστικ1'1 φί σι; (κά
ποτε λογάuιαζt καί ν' ασκητε�•ση
-στον
' "ΑΟ ωνα ) και' οτι
� ν fυ'λιι�, ητα
ϋiστατο;, ση'1 ζω1 Ί και τό εuγον
του.
Μά ύπάQχFι «κι'.ί;τοια» ιί.πόστα
σι; ιί.νάμfσα σ' rιι1η'1 τ1Ίν ιίναγνrίJ
(_)ισι καί στί1ν εξαγγελία δη «γεν
;,ήΟηκε μιά φορά αγιο;, πέΟrινε
bέκα φορέ; αyιο::». 'Επί rέλοιι ;,
γνωστόν δτι ;τf!Οανε <ιπό γρίππη
στί1 :Σ.κιιί0ο, δπου είχε άποτρα
ϋηχτεί γιά νά άναλάϋη άπό τi1ν
κλονισμό τη::: σωματικ11:: τοι• ί,
γεία;, συνέπεια τού πιοτού ... 'Η
ί1πενΟίψισι; αι,ηΊ bέν εχFι τ·1Ίν ε
) άχιστη εννοια τού 1!·όγου τού
bιηγηματογράφου, ό όποίο;, μπο
ρεί να ποiiμε πι:>:: «έbικαιοiiτο» νά
τό ρίξη στό πιοτό, επειτα αJΙ{) μια
1
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τιJσΟ στερημένη καί ανάποbη ζωή·
Οέλει, άπ) ω;. ν ά bώση τό μέτρον
t1); ύπε (_) δολη;, ή δποία φθάνει
μF X,(.J L και ανοικτή; άξιώσεω; προς
ηΊν ΌρΟόδοξη 'Ελληνική ΈκΥ.λη
σία (σελ. 51) «να ημήσει το έορ
τολόγιό της μέ η1ν μνήμη τοϋ 'Ά
γιου της ΣκιάΟου».
' πό τον ενΟουσιασμό του, δ
συγγραφεύς τοϋ όbοιπορικοϋ, ;τα
ι,>έ6λεψε, εξ αλλου, καί τύ γεγονύ;
δτι τυχόν, άπίΟανη φυσικά, άγιο
:τοίησι; τοϋ συγγρα,φέω; τοϋ «"O
νειροu στο κϋμα» Οά τον τοπσΟε
τοίiσε μακρυν&ν ού [! αγό σηΊν φά
λαγγα των αΟ� ητ<ον τη; Πίστ�ω;,
ενώ μένει σταθερά και αδιαφιλο
νίκητ α, μέ τά θeησκ.εuτικη; έ.μ
πνεύσεω; εργα του, πού συνοδείι
οuν κάθε ,μεγάλη Χριστιανικ11 έορ
τή, κορυφαίο; τω,ν λογοτεχνών
καί πραγματικά. «"Αγιο; των Έλ
ληνικ<ον Γραμμάτων».

ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥ ΛΕΣ, ποιήματα,
•Αντιγόνης Γαλανάκη - Βοuρλέκη.
"Ε;τειτα ιί.;τύ 30 σχεbόν χι,><Jνια ;ταρουσία; στον έλληνικό
ποιητικό χώρο μέ ;τέντε μόνον bημοσιευμένε; σuλλογέ:::., περιμένει
κανείς δτι ή καινοί•(.> •ια σuλλογ1Ί
{)ά είναι πιό ;τολί, έκλεκτικ1'1 καί
.fνα 6ημα πιο,μπροστά. ΗΙ\\' τέχν�,καί hέν ιί;τογοητ εί•εται. \έχεται
μ ηνι\ιατα ενο; έξει,yενισμένου
).υρισμοίι καί rί.κροά�εται μιι'χ μυ-

στικ11 άρμονία για ηΊ ζω1Ί, ;τού
κυλάει «Οολό; ποταμός ανάμεσά
μα;». Ποια είναι ή άρμονία αύτή; Ποιο είναι τό δασικό μήνυμα
τη; ποιητQίας, ποί., Οέλει να μας
το μεταγγίση; Θαρρώ πώ; πει_.>ιέχετ-αι πιο εκφραστικά. στο «'Ανεξάντλητο απόΟεμα» - έννοεί
τη; ά γ ά :τ η ς - σαν ενα σωσί6ιο:

'Όμορφο; κόσμος, όμορφη πού είναι ή ζω1 Ί
δταν τ1'1ν ιiγαπα.:::, ι\•άχνοντας να μαζέυη; ψιχία χαρά;!
Και νά μένη ιiκέραια πάντα τοί,τη 11 αγάπη
ακέραια μέσ' ση\ν δποιαν όbί,νη, στον δποιο cp[!αγμό !
�τέκει εκεί συνειδ ητ ά. πλοιΊσια, άδιάφθορα πρωτ<>γονη
σί: μιιστιοο'1 &ναιιονή, σέ Οέληση ύπεράνΟρωπη...
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ΣτFκει έκf.� συνflhητά ιΪ.J !_Ι ιιία
καί hέν clπόι-,ωνα νά τi1 λατQεί•ω ...
l'ενικά, μιά τιιυφfι_ιι'ιτητιι
'1 hωίπι_ια ιlξιοσημείωτη - αλπι_ιό� τοί,; ανΟψ;J;του::; ά �ιίΊα, ύ. λιΊ. ιl.ϊό α νητικi� ι'.ί οψι
- ί� «Πε:τ
�
ι_ι
: �
,
τοπω -- αναhιhεται
ωr')
την συΛ,
,
ισυλλο,1'1)>> :rοί, f�H
,
'' ι1J:, 0Ηια
• τι1ν
, 'J1o.οιαιτει_ια
,
λογη.
εκφψωτικ
α, τίι !_Ι
«'Εαι_ιινό», τό <<Σκλιιυοπιί.tω,ιο ποΟηηΊ ιί.!_)μονίι.ι του σι:ψατο;
πουλιιίιν» και ί1 «"λνοιξη».
:τ ιι ιΊ: ηΊν ψυχ11 :

Σε

.,_
6ιωι.ινί ω κιψμί μου. θFλfι; νά ζη: ιί. !_) μονικιΊ.
μέ τi1ν ιlhελφή σου τιΊν ψυχή,
κείνη νά ΠQΟστι.ι'Cη κι.ιί σίι ν' ακολοι,Οιί:,
Και hέ σ' ιί.φήΝω !
/
'
, ' ιιfν f)'Κ!_)Ινfι,
κινημι.ιτ
ιι ;τοιι' εκΗνη
Σ'ε uα
l!.'ζω να' κανη::;
ΚινιFσαι σ' [να κί κλο ζωη; ποί, κfίνη ιί.πεχΟάνΗαι.
l'εμίζει::; σωιιοί 11μf !_Ι <ίΝ μέ μισητέ::; ιί.σχολίf::;,
τέτοιε; ποί νά yfμί'Cου ν Ολίψη τi1ν ψ υχ11.
ΒαΟει α κι' ιί.πέ ιι αντη Ολίψη \ ()Ι{;)οΗ 11 ψυχi1
νικημένη σ' δ,τι τη:; :tt_ιfπfι, σ' δ,τι τη:: (1νήι.ει ! ...
Ι,.'

,

'

1

1::;

1

Ι

'Αλλά τι ffνω ό ι'ίνΟ !_Ι ω:το::;;
Κι.ιτά τίιν Παίiλον, ffνι.ιι σα!_Ικι
κό::; και «Πf:Ί(_Jι.ιμένο: ί_,;τι'ι ί1Jν ιί.
μα(_>τίαν», ετσι ωση «οί, γά ιι ο Ο?
λει τούτο π ιι άσσΗ, ιlλλ' ίι μισfί
τοίrτο :τοιεί>>. ' :τι'ι τi1ν 'ίhιι.ι lSϊι.σι
ξεκινά καί κάΟε φιλοσοψίι.ι, 11 ό
ποία Οέλει τον «f<JWTf!_ILΚr'J �αυ
τό», με ϋ.λλα λ6για ηΊν έντίι::; τοί
σαι_ικικοίi ιlνθ ι_ι ώπου σιινείhησι
τού «πνευματικού νόμου», να μά
χεται η ν' αμιl'\1 fτω, κατά 11'1ν ;τf
ι_ιίστασι, κι.ιτά τού σα!_Ικικοίι ιlν
Οριαιrου. 'Η :τοιήη_ιια τά ιlντι
nτρέιρει. fl-l 0F(ιJt_>ία τη::, δ μ ω::,
Πf(.JL του dνΟ ιι ιοοrοιι ιb: «τ ιι ίτου»
μfτα�ί ψι•χη::; και σιοματο::; hί:ν
στfΚΗ 0 οί;τε τι'ι σί\JLL(1 ιtΠΟΟfΪ να
Πf(_)tγ(_Jαφη ιο::: «αbελcpόν» 'με τiJν
ψυχ11, τη::; ό:τοία::; bέν είναι, κατά
ηΊν φιλοσοφία τη::; :τνευματοhοξί
α;, παρά. «ενbυμα» η «οχημα»
( «γαίbου(_)άκι» ελεyε ό Καtαν'
ί ακη;
ο( αν
,
) , ουτε
.,,
.,, ο ρω;το::;, ο
σαρκικός, μπορεί νά περιγραφ1i
1

1

ι:J::; hιf:τ6μfνο; ιlπι'ι σι.ιvκικέ::; τά'
'
,
,
Μι::;, τι::; ο;τοι�::;, τι.ιχι.ι, τεινει ν
ιl:rοκι_ιοί•η τίι κοιιμί κι.ιί ό ϋ.νΟρω
:rο::; τι'ι «ϋιωι.ινί':Fι>>. '1':χτίι: ι'.ίν δλα
ιιuτά ιl:τοηλοtν ιιιά <<:τοιητικi1 ι'ί.
hΗω>, :τολί, ι'ί.ται.τη, Οά Π.εγα...
(

ΕΣΘΗΡ, ίστορικόν ποίημα.
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ. ποιήματα
Ίωάννας Δρίβα-Μαραβελίδοu
:\ffτά τiιν Ι\αίναν, ενέπνευσε
:\[α(_)ι.ι
καί ηΊν κυρία \ ιι ίϋιι
ϋελίbου 11 'ΕσΟ1Ί ιι τη: Ι-3ίϋλου, ί1
ό:τοία έJ:ελέγη ιb::; ϋασίλισσα τη:::
Περσίι.ι::: χαί rσωσf τον Ίουbαικό
λαι'ι ιlπίι σχfhιασμένον ολεΟρο...
Ή συγγραφεύ::; ιlκολουθεί σχε
δόν πιστά την ίστορία τη::: Πα
λαιά: �ιαΟ11κη::. '.\λλ' αν αυτο
α;τοτελη, :ΤQΟΧfψfνΟιι για λογο
τεχνικο ρ ,'Ο, αμφισυ ητ11σιμ η
ιιετή, είνι.ιι, hυστυχiί>::;, Υ.αι 11 μό
νη.

ε

α
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Στό «ίστορικόν ποίημα», δπως περιγ(_)ϊιφεται τι> f (! γΟν, διν
υπάρχει οϋτ μiτuον, οuτε μουσι
κότης· τό χει(_)όη(_)ο, δiν ύπάρ
χει καμμιά πλαστικότη:::;. Ό Οεα
-τρικος λόγος ειναι επιφανειακό::;.
Τά λόγια hιαhiχονται τά λόγω,
χωui::: vά Οίγουν τον εσωτερικό
έαυτό μα:, χωuί::; να boνou1• τί
JΙΟΊ"t. Γιατί ώτουσιάζΗ 1Ί φλόγα
τη::; τ�χνη:::.
,\ιαϋάζω στόν :;τρ6λογο τοϋ b� ί
ηροιι Ε (! γοι• τη::; κ. \ρίϋα - ί\fα
(_)αυελίbου δτι ση1ν «Ί�σΟ11ρ»
χαμαν ό ΙJμ fQήσιο::; καί περιοbικό;
τί,πος καί τό ραbι6φωνο <<Πρωτο
φανη ί1ποbοχ11». " ν συν�υη του
το, bέν είναι, νομίi:.ω, πρωτοψα
νές...
1

r

'Ωστόσο. ση1 ν ;τοιητι κ11 συλλο
ΎΥJ «'Εξομολόγηση», πού άκολοί
Οησε ι ί1ν πρώτη ί,περφιλόδοξη
πι1οσπά Οεια της συγγραφεως, μο
λονότι καί εκεί συναντά κανείς
άρκετ11 άπλοϊ,01 σ τ ι χ ο υ ρ γ ι
κ ή ,άντί ποιήσεω:::, ύπάρχει
κάποιος λυρικός τόνος αξιος προ
σοχης. Ξεχωρί συν «Τό δάσο;
πού ξαναφυτρώνευ>, τό «λιο6α
σίλεμμ α» καί οί δύο χαιοετισιιοί
στ11 Φύσι
( «Καλησπέρ;» �αί
«'f\ ντίο») γιά τον καΟαρό λυρι
σμο τους.
1

Νά i1 <<Καλησπέρα»:
Καλησπέρα ουρανέ φωτεινέ,
καλησπέρα φεΎγάρι,
καλησπέρα σκοτάδι
μέ φως ζυμωμένο τό βρά,δυ.
Καλησπέρα πουλιά στά κλαδιά
ντροσιαλά νυχτοπούλια
καλησπέρα σας γρυλλοι
τη; νύχτας χαρούμενοι φίλοι.

-

Καλησπέρα δροσιά ση1ν πρασιά,
σι·ά λουλο ·ύδια, στά bέντρα,
καλησπέρα στ' αγέρι,
σταλμένο από τ' " γιο Του χέρι.
Καλησπέρα σας ίσκιοι Οαμποί
ποί, η1 μέρα hέν ζητε,
οπτασίες αεράτες
τη; νύχτας αίΔέριοι διαϋά.τες.

ΠΕΝΝΙΕΣ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ,
Χρονογραφήματα Θεανως
Πα. πά ζογλοu-Μάργαρη.

'Η σκέψις, ό bιανοητικός κό
σιιο:::, των 'Ελλήνων ι·ης ' μερι
κη;, περιγράφεται σαν «στεγνό
"ιί>ιια», στον πρόλογο αύτης τη;
σειράς χρονογραφηματων, που
πρωτοbημοσιεύΟηκαν σ' έϋδομα
διαία εντυπα τοϋ Σ ι'Υ.άγου. 'Ένα
στεγνό χώμα, πού διψάει καί δέ
χεται σάν- εύεογετικ11 ϋροχ11 τον
iλληνι,κό λόγο� Εlναι πολύ φυσικό,
γιατί ή προσαρμογ1Ί η Υ.αί άφο
μοίωσι; μέ την άμερικανικ11 ζω11
bέν μπορε.� νά eιϋήση τr1ν έλλη νι
κ11 κατα6ολ11 . " ν καί «Τό γράμ
μα», τό πρώτο χρονογράφημα
της συλλογης, μας παρουσιάζει
μια φο6ερ11 εικόνα των αλλοτε μι
σομορφωμένων καί μισοαγράμμα
των μεταναστών, πού διατηρούν
μόνο την ύπογραφή τους καί ξέχασαν ο"λα τ' α"λλα, ωσ
" τε να' ξαναγυρίσουν στα πρωτόγονα ιδεο
γ�άμιματα, χαράζοντας σταυρ0ύς,
θέλοντας να ποϋνε «φιλιά>> στ·η
γρηά μάννα τους... 'Από ΤΙlν α
ποψι αυτή, κάθε πνευματ�κή. έκ
δήλωσι στ11ν 'Αμερική παίρνει ε
θνιιχ.11 σημασία καί,-γι' αύτό, πρέ
πει να παραμ
, ερίζη ή φιλολογικ11
κριτυκ11- 'Ωστόσο, οί «Πεvνιές τοϋ
Λ

1

,

,
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Σικάγου>> fχουν λιγιίηfι_ιη, 'ίσω;,
τέχνη, άλλά Πf(_)ισσόη (! η δ (! OCJL(l
καί φώ;, γιά τόν κiισμο στόν δ
ποίοv άπευΟύνοντω, άλλά καί γιά
κάΟε 'Έλληνα.
'Εσταμάτησα ίδιαίη(_)α ατό ΧQΟ·
-νογράφημα «Ε'κ<'>νf::; ιοίι κωιιοίi
μας>>, ποί1 δfίχνει ιlνΟ (_) ί•J:τιστικiι
καί φιλσσοφικi> οάΟο::::. :\Ιiσα σ'
ενα λfωφορείο γίνι:.ται μια δει
γματοληψία γίψω ιl;τι\ το ιr ιιλΕτι
κό ζήτημα. Ιιά νεαιι1Ί νiγ(.)α, μ'
εξυπνο πρόσωπο κιιί Ι,fΜντιι.η
κορμοστασιά, στiκεται ο (_) Οια μό
νον δσο δεν ύπύ.Q χουν κfνf::; Οi
σ εις· σάν άδειύ.ση 11 πρι;ηη, η'1ν
καταλαμϋύ.νει, δίπλα σi μιr'l λευ
κή, ασκώντα::; διακριτικά μά καί
άποφασιστικά τό δικαίωιω τη- �• 0 '
� ,
.\
αν ρωπινη; ισοτητο::;
χω:_ιι:: ΙΊια"
'
, ει; χι_ιωματ
' η"
ο:::: η 0 ιι1�σκfω:
-κ ρΙ""�
τα' ξΕως... 'Αλ)ω,
λfυκη' μεσο'
' " ' οιαμια'κω,ι•η(_)
1 '
κοπη, στεκει Ο(.>
α, παρά να καθ11ση ΙΊίπλα σi μαί• ιι η.
Ι ακόγουστα ντυμiνη, μi πλαδα
ρά. κρέατα, c'.ίσχημη, ατό κrψμί
καί ατό νοίi. «'Γοίς σιχαίνομαι ψιΟυρίζει - κuί σήκωσα ν κfφύ.-
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λ• τι;J(_)ω>. :\Ιιά c'.ίλλη νFγ(_)α, χον
τ(.)1] σi κοι_ιμί καί voίi, υyαίνοντα;
ί1ποκιιίνfτuι δτι ί1 λευκ1Ί nΊν έ:τύ.
τησΕ καί τη:: bίνει μιά yf(!il μποu
νιrΊ στά ::τλfυ(.)ύ., ΟQίtοντα::; συ
νάμα: «:\Ε ;τrΊτησε::;, ϋ ιι r,ιμf(!Ο ι'ί.
ΟΠ(!Ο σκου;τίlΊι». \iν nΊν f1χε
'γγίξΗ καν... Οί ι'ί.λλοι νέγ(_)οι τό
f1δαν. Καί iνα; ύ.πό τοίι:: νΕιίηε
ιιου::;, έπλησίασΕ ηΊ'\1 λευκ1Ί f ι1yε
νικά καί ni:: ;τροσέφΕ(.)f τό ΙΊικιΊ
του Ε ίσιτ11 ιι ιο «σ ιrνεχfία::.», μαζί
μέ την συμβουλή νά προχωρήση
μέ τό λΕωιrορείο καλίrηρα, παρά
νά κατέ6η, δπω; έλογά (_) ιαζε, για
να μ1Ί διασχίση ηΊν συνοικία των
νiγρων - δσο 1!Ερνοϋν ύ.κόμη τό
στάδιο τry:::: δρyη; καί τη::; �κδί
.
χηση; ,ιια ψuλετικΕ;
διαχρισει;
αιuJνων...
l\Ιέ ϊιληΟιν1Ί τέχνη, 11 μια εικό
να διαδέχεται φυσιολογικά τi1ν
r'ί.λλη, χω ιι ί; nΊν ελάχιστη Π(.)00·
::τύ.Οεια ΙΊιΙΊασκαλία::; - :;τοίι ιlνα
υλύζει, αλλω; τε, μόνη τη::: Οί
ανΟ ιι ω;τοι είναι καλοί η κακοί,
ευγενικοί η πρόστυχοι, u.σχετα ά
πό την έπιδερμίδα του;.

ΟΡΘΡΟΣ ΣΤΗ ΘΥΕΛΛΑ, ποιήματα, Ντίνου Βλαχογιάvvη
'Η άγάπη ένό::; πατέρα yιά. 1·11,
κόρη του, αλλά καί ένό:: ανθριί>
που για τον συνάνΟρωπο δεσπό' 'ΙΙ
- τεζει σ ' αυτη
' ' τη' συλλογη.
χνική της διακρίνεται γιά μια
σπάνια λιτότητα, σχεδόν έπιγραμ
ματική, πού δέν χάνει, δμω;, τί-

ποτε από τi1ν 6α0ειά εκφραστι
κότητα. ιο ;τοιητi1ς άποφεύγει
η1ν μεγαλοστομία, κατά κανόνα.
Προτιμά νά εlναι οίκεϊος στον
ακροατή του καί τό κατορΟιί>νει.
Τό «ακουσε» εΙναι από τα καλύ
τερα ποιήματα τη; συλλογή;.

Παιδί μου,
της άκοης τό ρόδινο κύλικα
στόν πατρικό άμφορέα σίμωσέ τον
πού θέλω νά. σού πω:
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Ή προσμον1Ί εlναι ή δόξα σου
κι 11 προπαραισκευή τό μέλημά σου.
ά περιμένεις ηΊ ϋροχ11
καί να ετοιμάζεις τήν όμπρέλα σου,
ν' ανασαίνεις από μακριά τ11ν μπόρα
καί νά σπεύδεις στ·ό καταφύγιο.
Ν' αφογκράζεσαι τον ανεμοστρόδιλο
καί νά πιά.νεις τ' απάγκιο.
Ν' ακοϋ; τ<'>ν ερχομό της Οί,ελλα;
καί νά τρυπώνεις στο δάΟο;
της Οολωτηc; σπηλιαc; τού σκληι>ού δράχου. ( ... )
Νά πηbαc; ηΊν παγίbα πού σού 'στησαν
καί νά τραδας τον αντίΟετο bρόμο
άπό κεί πού σέ ρίχνει ό εχτρός σου.
τ ά μαντε ί•Fις ηΊ μέΟ,η τ-ού οχλου
καί νά έτοιμάζεις τό σταυρό σου.
Ν ά περιμένεις τ11ν επί1Οεση,
f ίναι 11 σοφία των προyόνω·ν σου.
�1όνο νά χτίζειc; το Κάστρο σου
καί ·να γρηγορείς στο κάλεσμα
του άδερφού καί συντρόφου σου,
δταν Οά 'ρΟει το πλ11ρωμα τού χρόνου. ( .. . )
ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΆ, ποιήματα, Μιχαηλ Λ. Πισσα
Ό συγγραφεύc; δ�ν είναι αλ
λος από τον παλαιό συνδικαλιστι
κό αγωνισηΊ τη; Κ ίmρου καί τ<>ν,
μετ�πειτα, τρόφιμο τι7Jν στρατο
πέδων συγκ�ντρώσεων και τϊί)ν
φυλακών τού �ένου κυριάρχοu.
' . ρκετά άπό τά ποιήματα τη;

συλλογής ενΟυμίζουν εκείνη την
εποχ11 τού αγώνος. Καί παρουσι' 'λ ' , λ
'
α' ζσυν το ε�uικο
ενuιαφερον του::.
:το αυτη την εμπειρια :τηγαζει μια γενικ(�τερη πικρία για
η'1ν κατιiστ·ασι των άνθρώπων,
:ιο�, έκφ�ά _εται σηΊν «' ναφορά
στον ΘFο».
)

\

"Οταν ανοι
,, ξ ε; τους
, ασκους
,
,
των 'Cεφύρων Σου,
είπες στ'ί:; υρες:
<<' . νεμίστε τά μαλλιά των ανΟρh.των
σαν αίΟέριο χάοι,
μέ στοργ11 καί φι1λί
χαιρετηστε τους,
καί φουσκιοστε τά στήΟη του;
για νά χορτάσουν μέ δύναμη

:,

\

\

:,

'

Ι
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για ηΊν ι1.νιη ολ11 τη:: εξιΊρμηση;
ατοί,; οί1ριινοί1:: τη; 'Λναστάσεω;)>.
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Και σήμ�vu. · ( ... )
Πού Είναι ό "J Ιλιι'ι:: σου;
lΊατί μίί.:: τυριιννι1 11 ί1χτα
μi τ 11ν φ ι_ι ίκη τιίιν ι'ινfί (_) ων τη;
Και τ(JV φ()υο τοίι fψιιί.λτη; ( . , . )
Ποϋ ε1νω οί κι'ιιι:τοι σου
μέ τ� πο:•λιϊι, τοi•::; κιι !_) :τοίι; και τι'.ι vι',οα �ου;
l , ιατι τοι•:: κλf ι, hωσιιν
χ' εγραψuν γιιί. μiϊ.:: ηΊν πινακίοα:
«'.' π α y ο !! f ί• f τ ιι ι ! »
' λλα rι ϋrισικι'ι:: τονο::; τι7ιν
<<' νΟ ιι ιίmινων» � 1νω 11 ιι.γωνιστι
κότη;. «LτiJν :τολfμίστιιιι ποι /:τοί
τάχτηκε;/μ' ι'.ίγ ιι υ:τνο πτιί.ποι• -τι�ν
τα μάτι/καί. κί•ττιιζf/ι.' fUfι•να ε
πίμονα/ιίισότου νύ. (iui1:: τ' ι'1�1Οι'ι τι'�
μονοπάτι» ( « �iν f ϊμιωη μιΊνοι»).
«Μέτuα κάΟΕ μ� ι_ι ιι τιί. φηuιί. ΠΟl'Ι
1

1

:το�:τfl νι1νω πάντιι Ουνιηά !»
( ;Τιί. φη ριί. που»).«Τιϊι,ν ιlνόμων
!-,li1 φοοασαι την ?ψγ1Ίfllσε τ11ν
κιηωγίhιι νύ. �εσπάσψ>. ('Η κα
τωyίδα»).»
�τό τέλο:: Οιί. ελΟη 1) νίκη.
'Εκφριί.L,fΤ!Η ιιύτ11 1) :-ιίστι; στο
:τοίημα «Θιί. :τf uιί.σι•>>>:

'Έχουν τινιίξΗ τό γιοφί'i!_) ι
πού :ηuνοίισα στ' άνΟοκηπι των όνΕίρων ...
'ΈχουνΕ σ:τuσΗ τι'ι :τοτηι_ιι
ποί, μεΟοίισιι στι'ι γλυχ6:τοτο τιi)ν μι\>ων...
l\Ioί'i δοιιλιϊι;αν τα καράυια
ποί., Οά ιι' επαιοναν στοί.•::; κόοφου; τη:: 11.'1 ι'ιιη; ...
μου κουJσέψαν �ά κο:-τ:άοια
καί τα ροιιφηξε ένα :: κ ί1κλω:τα::; σατuιί:τη:: ...
1

u::

χορτιί.σου-ν ...
"λ:: τα :τάuοι•ν κι'
στ11ν :τορεία μοι• hFν Οά λt",'ίσω !
'Ό,τι μουχαψαν �ανά Οα μοι-; τα φτιι'ωυυν
καί στο τ�λο; χωρί; ι'ί.λλο Οι'.ι νι·ι.11σω !
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ΙΛΙΣΟΣ

ΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
του κ. ΚΟΥΛΗ ΑΛΕΠΗ
'0 %. 1 οί11 η� '.\1.i;ιη� iιτηί1Ο1•Η
στο, /")ΙΗ•Ο1 11τi1 τοί• «ΙΛΙ Σ Ο'Υ'» τi11
ι'ιχολυ1 1 Οη ,::τιστολ1 1 :
Φίλ� Υ. Μ�λ σσιιρυ:το1•1 ι,
· Ελιι(,ιι το ηίχο; Σ �πτΗι(\ρίο1• 'Οχτ<•)(1ρίυ1• τοί• « Ιι.ισοί'>> μ� τυ ση
ιιιί<,111<1 τυίΊ ι. Χο. Ριtυ:τοίι/ 01•, γιη
�ίς μΗfΗ[QU.σ�ις �ιο,, Τίt!\' τραγ<•)διι,!\
τοίΊ Εi,οιπίδο1• «Μηδιι<ι> zιιι «'J Ιλ�
ηρω>, fzδοση Μιι1•ρίδη ( Ι %(ί).

'Οιιολογι,J, ίηι ιιοί• :τροΈ,�1ησι ,ιι
τά:τληΈ,η τι\ σ1•ιι:τ{ ψισιιιι τοίι ,zρι τι ιοί•
σας, ιτώ� δi1 πρόzιιτω γιiι ιιΗάιrρrι
ση ;\ �1.ιί•Ο�ρη ι'ιποδοση τη� ι'ιρχ<ιίιις
τραγ<,1bί<ι:, rιί.λι'ι γιίι άδ�σιι�, τη «ι'ι
νό.πλαση' τοί• ιιί1Οο1•, ιι� άλλαγi� τι,�ν
Ορωντ(•Ι\' :tQOOl;);τ(o)\ Υ((Ι 0Ιίι([ 0QfT1%1\
bοι11Ί zιιί ιί.ρχιηzΤ?,Ι ησ� τοί• δ�άιι�ι
,
το�. Ίσχ1•ριt�τιιι, οτι αλλαΈ,α, ιzτος
τιΪ!\ :τροσι;J.τ<•>Ι, Υ.αί τά iπιιιί•Ο ιι τοί•
χοροί•, ,αί ίδ,<ιίηρα ϋτι :τrιρiί.ιιψιι
τόν «bρωιατιχ<ότατο διάλογο 'Ηλέ
Υ.τρα� ,rιί Χρ1•σόΟιιιη�», προσΟ�τον
τα� ά1τιστοίχ<•)� «fνιη γrροΙΤα, iΗιν
ι'ι.γγιλιαιrόρο zιιί τοi•� Διοσzοί,ρους»,
ποi, biν ί1πάρχο1 11 τά,χα στi,�
.t.�•ρι
ιτίδη.
Γιiι χ<ίρη τοί• ά1,ιγνι,1στιzοί1 σα�
Υ.Οι I οί•. i πι Ο11ιιω νι'ι σάς πληροq,ορ11σ<•1
δτι τίιτοη ι'ι.ιτ' ϋλrι αiιτcι δεν σι,ιιl\αί
\ΕΙ. Οί ιιεταqράσι ς ιιο1• α'i�τiς εf1ω
:τιστόταη� zαί ϊχο1•1 γίΗι ιι� σπά11η
γιίι τά γράιιιιιιτά ιια� ιί•ΟΙ'Ηιδησίιι,
;τραγμα ποi, ίχιι ά1αγ1ωρισΟη όιιό
q ι,)Ια ι\.;ιό τοi,� ιτΗ1•ιιατιΥ.οί•ς ιιας ι'ι.1Οριό;τοι•ς άιτό τ1Ίν ιτρι:ιτη Υιόλας if,
δοση τιϊη διϋλίι,,ν. Μόνο ποίι ιΊπλοί•
στιιτα, ό χριτιzός σας σ1 1γχέει τi 1 ν
<<' !Ιλ�,.τριι.>> τοίι Εί,ριπίδη, ποiι t γά�
ιιετi crρrισα, μi τi1ν όιιιό111ιι η τρα Υ<•>
δία τοί• Σ οq-οκλη, χαί γι' rι'ί,τό άη
ζήτησι τrν διάλογο της Ί-Ιλrκτρας
με η11 άδερq 11 της Χρ1•σόθεμη, ιτοi,
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δ�1· ύrιάρχει, (Ιέ(\α α, στήν
«'Ηλέ
χτρα» τοί• Εί,ριιτίιδη - ϊργο μi δια
crnριτική πί.οχ11 . Υ.αί μi {πί
πλέον
τ<Ί πρόσωπrι τοϋ Γέρο, τα ( Α'ύrοιιρ
γοίi) , 'λ γγελι<ιcrόρο11 καί ,οσχούρu>Υ
( Κάστορος zιιί I fολι δεύ;,.ου�).
� Μ, εχ ιι ό �υ1�ρχάτ�c σι_ις κ Ρ;
_ υ
L.ο:τοι•λο::;, ;ιαρα Ηι rηοιξη ιΥ τω,
στ{ ρι,Jν τiι πρι,)τόη•πι, τiίΊΙ' τραγω
διι,)ν γιά ,i, πιισθη γιά τή σί,γχυση
στήν όποία ίι-ιέπ�σε, ιί.ιτοδί1δοντας ετσι
κιιί σ' {με ll'iργιιε:::
πού
0fωρώ
;ιριιγιιατι,11 Ι\εl\ήλ<•1ση γιiι τi 1Ι'
FΟ11κ11 ιια: Π\'Η1 ιιrηιzi 1 πιιρακατιιθή
κη.
Λ iιτ(\ γ iι τ11ν τrΊΈ,η.
Μίο τί- �ί•χαριστίις ιιου
γιά τi1 φι 1.οξε, ία

ΚΟ'Υ'ΛΗΣ ΑΛΕΙfΗΣ

*

Σχετικώ;, ό συνερyά.της μα.ς
Χρ. Ριζόπουλο; &:πα.ντα. δτι:
« 'Ο κ. Ι\.ου'λης '\)
'
�
_ ,επης
εχει
πληρε; δίκαιον. Του ητεί συγ
γνώμην, καθώς κα.ί &:πο τούς ά

να.yνώστα.;, γιά. το λά.θο; του.
ποσύροντα.; τίς παρατηρήσεις
τήν δηθεν έλευθεριότητα. της
ταφρα.στικης του έργα.σία.; -

, yιά
με

πα
ρατηρήσεις, πού επρεπε, προηγου
μένως, νά. ύπο6ληθουν σέ ά.σα.νο
ά ντ ι πο:ρα.6ολης μέ το πρω-σό.τ:u
το, αλλά ώ; φα.ίνετα.ι, ή σπουδή
ύπηρέτησε ύποσυνειδήτως τον κα.
κό δαίμονα. -:ης προ6ολης μέσφ
τ η; επικρίσεως - δια.τηρεί, βέ6α.ια., δλη τήν εκτίμησί του γιά.
τήν έργα.σία. του κ. Κούλη Άλέ

πη, ή όποία., δπως ηδη εχει γριχ'
,ξ
'
.1. ει, εινα.ι
ε α.ιρετικη.»
ψ

**************
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ΤΟ «ΤΡΑΓΟΥ ΔΙ ΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ»
στο «Χριστιανικόν Θέατρον 'Αθηνών
Σημείωμα τοϋ σ1•νεργάτου μας
Αίδεσ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ
Τον περασμi\ ο Α iiγουστο 6ρΕ Οηκα
,στi1ν γε,iηιρά μου Άγιάσο Λiσ6οι•,
.δπου τό ηριοδεύο, Χριστιω ι;,ον Θί
ατρον Άθη,iίJν, ά,έ6u.σΕ στ)j\ σι.η
' ή τού ΆναγΗ,1στηρίου '.\ γιασου, τό
ΎΗ•ιστον εργο, : <<Τό τραγοί,δι τη;
Κοί,,ιας», τού Μαρτ ,έt, Σιiρρα.
Θαυιιασία ήτο ή άποδnσί; το11 ιαί
ι'ί.!;ιοι σι•γχαρητηρίι,>1 οί 1iθοποιοl τού
έκλεκτού αύτού Οιάσο1•. ΒΕ ίιu.ίω:, τα
Οεατρικ<'1 εργα ποιότητος προυποΟi
τουν κu.ί τού; άναλόγους θεατας. Εύ
τυχιϊ>ς, ή Άγι άσος, ιιί το φυτώριον
τού ΆΗ1γΗ•>στηρίο11 της, διαθiτει
' α ιιεγάλο ποσοστό, ιι•ι•χοπνει•ματικιΊ.
καλλιεργηιιένων rί,•Οριί�:η,η. Καl ετσι
;ό εργον αιrrί> έπiη•χε στή σ.τορi1 Τ(ΪJΙ'
ιδει<>1 του.
'Άς όιιιλi1σωιιε γιιΊ δ,τ δεχθi1καιιε
ώς μή1ι•ιιά του. Ί-[ ί,ποθωις του ερ
γου έξελ.ίσσΗαι ιιiσα σέ γυναι;,.είο
Μο, αστηρι τών Ρωιιαιοκαθολικiί>ν
καί σί άτιιύσιrωρα γωάτη μι•στικο
πάθΗα. Κυριαρχοuσα i1 ιίγι,η ία τι<>ν
καλογραιώ,, πι,>c; Οίι γειιίσοι,, τό ψι>
χικό τους κε,ύν, της γι,,αίκας πο1Ό
εγινε καλογρηά καί δέν εγινε Μητέ
ρα γιά νι'ι άποδιί�σn τόν καρπό της
μr,τρικης στοργης. Εlωι δέ ά,αι,λοί
ωτη ά,άγκη τη; άνθρωπί,η: ψΙΙΧii:,
ν<'1 θέλη ,ά άγαπi1ση καl νά άγαπηθfi.
Καί στήν Μο,αστική ζι,))i, δσο καl Ιiν
Θείο,-, δέν ιrιιιι,JΙεται
δίδεται στό
Πα\'Τελώς ή crω,i1 γιιΊ ά11θριυ;τινη ά-

r

γ�.

'

'

'

Οι καλογρηες με τι: θρησκευτικές ιιυσταγωγίες καί τήν αύστηρi1
προσ1Ίλωσι στή ιιοναχική τάξι φρο,τί1;οιyγ νά κοιμήσουν τή, ιιητρότrιτα

πού άγρυπ,άει μiσα τους. ΆλΙ.ά το
ψυχικό α'iιτό Υ..fΥόν εύρύΗται
ίίσο
πιό πολύ ύπο;,ρίνο, ται ίίτι τό εχου,
γεμίσει ιιέ τήν άιrοσίωσί τους στά
ίbαΥικι'ι τού Μο,αχ,σιιού. Αιrrή cήν
ψυχολογική άλήθι,ια 0O.ησε ό συγ
γραφεύς ν' άποδείξn, δταν δύο αγ\ί•J
στα χέρια α q, ησα, στήν πόρτα τού
Μο,αστηριού ε,α 1·οθο ,ωριτσακ•. 'Ι-[
χαρά της μητρότητο; είσηλασε στh
Μο,αστηρι θριαιι6ειπικά. Οί καλο
γρηές 6ρη,ι.α1 τό, παραπλω ηιιέ,01·
iαυτον το1•ς καί σάν ω,ηθινίς μητέ
ρι,ς δόΟηι.αν ιιέ στοργή στi1, r1111τροφή τού θείου αιrrού Μ>nου.
Τό Οεατρικόν αύτό εργο; θέτει κr.ιί
πάλιν ύπό σιζήτησι, την παιδαγωγι
κή θεωρία περί της ίπιδράσεως τnί,
:τερι6άλλοηος ίπί τοί• ά,ΟρύJπου. Μi
σα στό ιιο,αστηριακό περιδά)),n1 ίπί
1
χρόνια εt,ησε τό ,όθο �κείνο
Υ.ορίτσι. :Αλλά, ιιέ τήν ίσχυράν 6οί•
λησιν και 1οησLΙ, bέ,· έδέχθηκι, καιι
ιιίαν έπύbρασι\ άπο τυ Μοναστηοι
r'ιλλά άκολουθι,11τα; τή" ιr ι,Jνi11 τ�ci
6ιολογικοu ά, θρύ1:του ί1t ιιq εύθη.
Τό εργοy αύτό ιιάς ιοθεί ,ίι δού
ιιε τά 6αθί•τερα κίνητρα τiΪJΙ' ι'ινθρι,1πίνωγ 6ιωιιάτω1, τά ό;τοία, συ1ήθω:,
όλα δέν υ-γίζοντα ιιέ τiιν tιι γαριά
�ης λογικης; �ιατί, πέρ�1 άιτό , τ_,όν
εαυτον ιιας υπαρχουν Χαι πο),λοι αλ
λοι ιιέσα ιιιι.ς, πού οχι σπω ίως άρ
πάζουν τό τιμόνι της tωης ιιας.
Και αύτό ιιιiς γεl'l'άει τό τραγι,χό1
iρώτημα, τό πόσον είιιεθα ύπεύθιι νοι
γιά τίς πράξεις ιιας.
Αίδ. ΖΑΝΟ Σ ΓΟΤΓΟΊ'ΤΑ Σ
Μά.νσφιλδ, Όχάίο - Η.Π.Α_
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ΔΙΨΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ο Οίκουμενικός Πατριάρχnς · ΑΘ
, nναγόρας Α' καί ό Πάnας
Παϋλος Στ · <<ύπομιμνήσκουν 0iς τός άρD<ός των Έθνωv καί εiς_
δλους τούς λαούς τοϋ κόσμοωJ -έτόνι�ε τό έκδοθέν άνακοινωθέν
μετό τnν συνάντrισή των εiς Ρώμrιν, 27 - 29 Όκrrωβρίου- «την δί
ψαv εiρήνnς καί δικαιοσύνnς, η όnοία ένυπάρχει εiς την καρδίαν
των άνθρώπων.JJ
Καί τό άνακοινωθέν -άφοϋ άνέφερε τό των συνομιλιων των
δύο θρnσκευτικωv άρχrιγωv «έv πνεύματι ά;γάnnς καί εiλικρι
νείαςJJ- κατέλnγεν ώς έξης:
«... Έν όνόματι τοϋ Κυρίου i,κετεύουοιv αύτούς δnως άνα
ζnτήοωσι nδv μέτρον, δnως nροaγάγωσι mv εiρήνrιv ταύτnν
καί τnν δικαιοσύνrιν ταύτπv εiς δλας τός χώρας τοϋ κόσ
. μου.JJ
Ό Πάπας καί ό Πατριάρχnς έπόνισαv εiς τούς λόγους των τnν
άvόγκn συν,εργασίας των 'Θκκλrισιωv καi nορείας nρός τrιv ένό
τnτα, έπιβαλλσμένnν άnό τnν r<ελλειψιv nuστεως εiς τόν σύγχρσvοv
κόσμον.JJ Ή συνεργασία nροϋnοθέπει nιστότrιτα των Χρι,οτιαvωv
είς τnν ίδιαιτέραv των Έκκλrισίαν. 'Ος nρός τnv ενωσιv, «δέν δυ
νάμεθα νό γνωρίζωμεv πόσον μαιφό θό είναι ή όδός.JJ
Ό Άθnναγόρας εψαλε τρισάγιον έnί τοϋ τάφου τοϋ Πάπα
· Ιωάννου τοϋ 23ου καί κατέθεσε χρυσοϋv στάχυν. Ός έξήγrισεv,
ό στάχυς <rσυμβολίζει τόν οπόροv τοϋ σίτου rrfΊς ένότrιτος των Έκ
κ,λrισιων τόv όnοίον έσπειρεν ό Πάπας · 1 ωάvνnς ό 23ος, «ό κα
λόςJJ , δnως έπωνομάσθn ύnό της '!ιστορίας, κ· έχει βλαστήσει και
θό φέρn τόν καρπόν, πού ό Χριστός ερριφε - της Μιδς Ήνωμένnς
· Εκκλnσίας.>>
'JΡΟΠΟΙ ΕΝΟΤΗΤΟΣ
Ό .::::�ρ Τπάρλ� Τζεqqρι� iδηιιο
σί�ι 1<η στοί,� «Τάίιι�» τοί, Λο,δίνου
[να lίρΟρο γιι't ΤΙΊν :τρακτικi1 :τορ�ία
τιϊ1,· δ αιrυρι,11 Έκκλησιω\' Χριστια
,ιϊ1, :τροc; τη, :τοθητ111 �νότητα. Σι 1κάΟε
ν?στησ� "' ri,αγ,ι11ρισΟii σε
Χριστιανο\' τί1 δικαί{Ι)urι. γι'ι, λαuυάνη
ό:τοιαδή
ΤΙ]\' ο�ία1 ΚΟL\'(ιJ\ίαν ά;ι:ό
:Τ:ΟΤf 'li:κκί.ησία, έ:Ξ, iσοι ι tγκί•ρ{Ι)�.
Ί ! ;ι:ροτασίc του διi'l YHQE tωηρόν
lνδι11qiρο1 καί. {;rί. ήuiρF; ι:δηιιοσι
εύο110 i:τιστοί.αί. Τό �:τ:α\αστατικό,

ο

τη� :τροτάσειίJ; του συ,ίστατο στό
τι ή «δια,,Οι\(Ι)\'ία» δεν θά Ύ]ΤΟ ό
zαρ,τό� τηc fνότητοc;, άλλα ή ϋάσις.
ΊΙ γ,ώuη ητο γά uήν άρχίσn άιιέ
σω� 11 <,διακοινωνία», ιιέχρις δτου
δυσχέρειαι,
iξοιιαλι •θοίιν τιr:τικαί
άλλι'ι. , ' ιί.ρχίση 1Ί διαq:ιίηισι; τ1ί1ν
Χριστιωιί11·, ϋτι μποροiiν νά μεταλά
(iουν τιί>ν ιιι•στηρίων σε ό:τ:οιαδ11:τοη.
άνα
χριστιαν,z11 �κκλησία. χωρίς
καί. χωρίς
γ1ιίJρισι τού δόγuατο�
ιι�ιονεκτικότητα τηc; κοινωνίαc.
ί λαίzοί ύ,τεδέχθησαν τ11ν πρό
τασι μι �:.νθουσιασμό. Παρετηρήθη
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ΧΡΟΝΙΚΑ

.σχετικG1ς ίίτι οί λuι'\Υ..οί σΤFροίil'Τω,
δέl\αια, θεολογικη; μορrμί1σει,,;, ιί.1.
λi1 διέστονται άπό άνuποu.ονησία γιί1
τί; σ\Υ\η,ιtόμt\Ε; �ογματικε; δ αιρέ
,
,
<Jει:::, που ιιχrιν, αλλοη, ιστορικου;
λόγους ί,:τάρξεω;, rΊ.λί.ι'ι. δεν εχοι1'\',
τιί1ρrι, πιά. Οί πολλοί
Χριστιανοί,
τιί>ρα, αίσθάνο\Ται πρG�τrι σι'ι.ν Χρι
στιωοί και δεύηρrι
σr'ι.ν οπαδοί
_μιας η r'ί,λλη� 'Εκκλησία:::. Γιίι τίς
_μετrιξιΊ των διι1<r ορές, λίγυ σΥυτίC.ον
τω.
'Ένας άπό τοίι; iπιστοJ.ογράιr υιοc:
ύπε,θύμισε τό γyι,,στό r'ι1{ Κ!δοτο γιί1
τόν τtίτζικrι: Τι'ι. qτερι'1 του ιί1<ιι
,οσο ελαφρά i1 σχέσει με τιΊ Mtio;
τοί• σ�>μrιτό� το11 , {;1στε, κιιτιι τοί•::: ·ι.ιι
Οiι
νόvες τη� r'ιερο1>1,1αιιικη:::, δi:1
μποροϋσ� 1ίι _;τtτάll· "Ομω:::, ό τ::.ίτtι
,
,
;ω:;: ... δεν �ερει rηροδυ\'rιιιικη κω ..
πετάει! 'Έτσι καί οί θεολόγοι ξέρο11ν
-τόσο πολλi1 θιολογία {;1στι hέν u.πυ
{)οίιν Υά έπιτρέψουγ τη, κοι1i1ν λα
τρείrιν, ή όποία άιτοηί εί τόν πόθο
<ίλι,,ν τιί1ν Χριστιανιί1ν...
Ό iιτίσκοπο; τού Ν όρο1•ιτ::: r'1Η
γ1ι;1ρισε ι;τι θι'ι. ηταν «εl'τιμο1 κιιί
γΥ11σιο1» u.έτρογ έ Ι'ότητο; τό Υrι σ1•u.
qι•1Υηθη OTl <<",((!Υfίς δεν δ ΧαtΟΪΙΤΙ!L
νά iρωτq περί τη::: iγκι•ρόττyτο::: τιί11
u.υστηρίι,1ν των r'ί.λ.λων».
'Αλλά οί
«Τάίμς» έξέq,ρασαν άu.ιμυο,λία κrιτr'ι.
πόσον αί iκκλησιαστικαί άρχαί Ο' rΊ.
σπασθοί•ν την πρότασι1, ή ό:τοίιι,
στη\' πραγματικότητα, θ{ λει 1ίι εί
οαγάγη ε1rι είδος άγ1ωστικισιιοί•.
ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΙΚΟΣ ΤΗΙ ΦΑΙΙΤΟΥ;
Ό καθηγητή::: στό 11 rιΗ:τιστ11u.ιο
τοί• Ρίο11 'Ιωέιροι• ".\λιι:τερτ Μ{ν
τε; 1·τέ 'Ολιϋέιρα ίσχι•ρίζετω ύτι κιι
τι;1οθωσε , ίι rl:τοκρυ:ττογραιri1ση τον
μι•�τηριι:11>η « ίσκο τη::: Φιιιστοί•», ό
.όποίο; ϊ1ρίσκιτω στό 'Αρχωολογικό
Μουσείο 'Ηρακλείοι• κιιί ή έρu.η1είιι
τοί• όποίου, ά:το τί; r'ιρχεc; τοί• αίιί�1ιι
μη:;:, ά,:rισχολεί τοίι::: έπιστήu.01ε;. Ό
-ι.αθηγητή; ντε Όλιδέιρα δi1λωσε, ο-τι θcι ί•ποlίάλη τι'ι. ;τορίσιιατα τιiΊν
ερευ\ω
' ν ΤΟ\Ι τόσο στi}Ι' 'ΕλληΙVικi1 'Α
καδημία οσο κrιί στην Οί' ,νέσκο. Ό
« ίσκος τη� Φαιστοίi» εχε, άνακαλυ
φθf1 άπό τόν 'Έδαl': στi11· Κρ11τη
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καί ό Ηραtιλιι11ό::: κιιΟηγητi1: :τι
στεύιι ίίτι ι'ινηκι στi1ν ϋιισιί.Fιι Μί
·
� ωα. !<'ι. ίε(.)ογί.υι:�;ικι'ι. σηιιεί_α , :τοiι
εχει πr�νω του ό δισκος, ·ι.ατιι το, κ.
Όλιl>Fιρα, σημαίνουν τι'ι. ίξη;: <<'Εν
άρχi'j t.YUJ, ό Παl'τοδί�νrψος ι'.ίρχι,ιγ
καί ά1�ηατο� άρχιτ{κτr,,ν τού Σί,u.
ιταyτο;, ό hηu.ιουργ11σα: τόl' οi•!.ΗL
νόν καί τη, γη1 καί τi1ν θιί.ί.ιισσιι
καί πάντα τά εύρισκόιι.FΗι • 1τό: ιι{,
τίίιΥ, ΠQοστι11εύ<,, ηΊν rΊλi1θιιιι1 ίσιηί
δι' ίίλο11ς τού; λαούς, τι'ι. rθνη Υιιί
τά::: q,υλι'ι.ς της άγία: μοι• i,:ικ(!ιι
τείας».
ΑΦΡΟΔΙΤΗ

18 καί I fJ Όχτωυρίο,, ή '.\r{ρο
δίτη ειχ� (<E:t σΚF"ψtι;>,. Μέ :τρrΙΤf
ραιότητα u.ιίί; ημέρα::: εφθιισε
τί1
ρι,1σικόν διαστηιιόπλοιο1
« ΗέΙΟ1•:»
καί ι'ικολούθησε το rlιι.ε(!ικα11Υό <Μ(ί.
ρι,•ερ». Το ρωσικό ι1χε ίκτοξει•Οf,
στί1ς 12 'Ιουνίο11 καl τό άμιρικωικ,'ι
δίιο μέρες rlργότερα,
χρειάσθηκιιν
δηλ. ταξίδι πσσάρων μη1G11. '.'\:τό
τιί
διαστηu.όπλοια
άπεσπάσθησιιν
έπιστηu.ονικ,ά iργαστήρ α, τι'ι. ό :τ οίrι
προσεγειιί1θησαν στή , 'Αιr ροδίτη σ,...
ν�'λε-,ω·
t.
, υ:ιιιστη: σηιιασια; πληροιr οριις και αρχισα1• 1ιΊ. τί: u.ετιιδίδο1•1.
Ί -Ιτα1· �Ια ίστορικό iπίτFΙ•γu.ιι, :τού
έπω τr,,1•ρίσθη άπό τού ::: iπιστήu.οω
τίί11· δί,ο διαστηu.ικιiΊ1· u.εγά).ι,,ν δν1<ί.�
μει,11 καί ίίλου τοί• κοσu.οι•.
Ί�κ τG1ν στοιχtίι,ιν :τοίι u.ετ{δι,ισε
τό « ΒFνους» ;τροκί•:τηι ίίτι δέ1· i:τε
σήμαη, πέριξ τοί• :rλα1ήτοι•, u.ιιγ1η
τικόl' πεl>ίο1 i1 �u1να; rίκτι ΙΟιίολιι71Υ,
�;τισήιιαΗν ίίιιω: Τη\' :ταροι•σίαν r'ι
σθε1οίi: «στεφάl'ης» i� ί,δρογό,οι•.
"Εξ αί.λου, i1 άτιιόσψιιρα τη::: 'Α
ιt ροδίτη; άποτελιίτω κιιτiι :τοσοστίιν
9ίl % έκ δ οξιδίοι• τοί• αl'θριικο::: καί
μόl'ον, ι,;; % ίξ ό:Ξι•γόνο11. Ή θεQ
u.οκοασία κυu.αίνετrιι u.εταξί, -10 κιιl
2 Ο - ϋcιθu.ων Κεi.σίοι• καί ούδi,1 ί
χνος ϋδατος έσηιι.τιuJθη ίιιιό Τ())\' G{)
γάνωy τοϊ, διαστηu.οπλοίοι•.
Λ'�πορεί ν� _εί1<�ι ή Άφqοδίτη κα
τοικησιu.ος υιτο τα: σι•Υθηκα: αi•
τά:; 'Η ά:τάντησι: τG1ν είδικι71ν t1ναι άρνητικ11. 'Τπό τη1 :τρου:τόθεσι ν
οτι πρόκειται γ�ί1 άνθρι;ιιτι1·α 01τrι.
Κάποιο είδο; �ι,1η:::, /ι�χtγο,οι• καί
,
στοιχειωδοι•:,
ισι,1: υταρχει ...
'

C'
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QUASAR· το ΜΕΓΑλΟ
ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΥΜΠΑΙ-4ΤΟΣ

Θεωρία συγκρουομέvων
άστέρων

'Αστρονόμοι πολλG>ν χωρών σι11·
ηι.Οαν τιλtι•τιιί<•ις στό Μάντσεσησ
γιϊι. νϊι μιλtηiσουν τό
cr ω·νόιιινον
τ<ί1γ Κ(ίάtαρ (λι'ξις παραχΟείσα άπό
τ<Ί άρχικι'ι τ<ΪJ\: Σχι:,bόν
άστρααι
πηγαι ρcι.bισutταbόσΗ•ΙΙ). Τά I Gά
tαρ t1νω ίσχ,,ρόταται πηγαί ραbιο
κι•ιιάτων ιίς τό "Απειρον. Οί άστρο
νύιιοι c ρονούν δτι τά κ6άζαρ [1 δέχε
τω ν' άποηλού1· τήν κλείlδα τοί• ιιυ
στηρίου τη� ίστορία; τοί, Σ ύιι.παl'
το; και των χιλιάδων Γrιλαξιω1 (δ
πως ό b -zόc μας), πού τό <ίποη
λοiΊν, Ϊσ<•ιc δε όbηγήσου.ν στ1 1 1
•1ι
νιι.κόιλ1 1 1 1 ,ι ριtικιί>� νι'ωγ \'�ιι<•>Ι' της
Φι•σι-zϊ1�.

Καθηγ. Τ. Γκ.όλντ (Κόρ,•ελ: Στό
κiντρο μιρικα>ν Γαλαξιών ή πυκνό
της τω, άστέρων ε[ναι τόση, ωστε
νά γίνωνται
συγκρούσεις
μεταξύ
τους. Ή fνiργιια τωγ κ6άζαρ
θά
μπορούσε νά όφείλεται σ' αύτές. 'Η
�ρυθρά μετακ.ίνησις τού φασuατοσκο
πίου όφείλεται στήν γενική έπέκτασι
τού Σ ύu;ιαντος.

"Αν κι•ττάξ<,�ιι� μi, ίσχι,ρό όπτι κύ
τηλtΟ'Κ().,ίLΟ, τιί. κ6άtαρ δεν bιαφi
ροι1ν <Lίό τά rJ.λλα 100 δισεκατομμύ
ρια περί.:τοι• άστέρια, :τού άποτελοί111
τό1 Γαλαξία μας. 'Αλλά στό ραbω
τηλεσκόπιο ξεχι,1ρίζουγ ε'ντονα και ή
tξέτασιc της lρυθρά; μετακινήσεω;
τοϊ1 φάσματόc τους ( ή μέθσδος ί,πο
) ογισμοϊ,
ιΊ.στρικιi:η
άποστάσεων)
btίχηι ότι ίίχι μό,01· δεν rινηκουν
rπόν Γιι.λιιξίrι. uα::, όt.λά και άπέχοι•ν
δ•σt·κrιτοuμί,ρια ετη q ωτός ιΊ.πό αϋ
τι'J\ !
'Αποτελεί μυστήριο ή tl'τελG1ς ά
σ1 1ν1iθιστα εντονη λάμψι c τουc, λαu
Gανομέ, ης i,:τ' Ιίψιν της άσιιλλή;ιτσι•
ά:τοστάσΗο; τους. Γιά νά εχουν τέ
τοια λάιιψι, πρέπει νά [·κπέμπουν έ
νέργεια χιλια:ιλασία
[κείνης όλο
κλ1iρο1• τού Γαλαξία μαc. Πιος γί1 rται αi,τό;
Τό �ριοτημα αύrο εχει άπασχολ,'1σι ι και άπασχολεϊ τού� άστρονόιιου;
rιi\() την ά,•ακάλυψι τού πριοτου κ-δά
tιι!), πρίν πι'ντε χρόνια (εχουν έπι
σημωΟfi εκτοη 200 περίπου), εως
σήμtρα, χι,1ρις νά ί1:τάρχ11 θετικ1ή ά
:τάντησις.
ιάcrορε; προσπάθειες l
ξηγ1iσ�ω� τοί• f11'σ;ηρίου δεν f�Οι•ν
,
καταληξtι ;ιαρα σε Οrι,�ριες,
πε1'Τε
ά;τό τίc ό:ιοίε� ι1ναι σήιιερα οί ;;τι
κρατέστερεc. χ(•>ρις νά ύ.ίάρχη δι•
νατύτη:: ιΊ.ποbείξειο; τοι•c με τά ση
μtρι I ι'ι tπιστηuονικά δεδομένα

Θεωρία καταρρέοντος
νέφους
Καθηγ. Φ. Κr'.ιν (Μι'ιντσεοτερ) Ν�φο:; ιί.�
�- Μακ.ρη (Λο1δϊνον):
,
ριι•>ν, δισεκατομμυρ.α φορες δα,Jυ
τε!)ο τού 'Ηλίου, καταρρέει άιπό 1ό
bι-zό του 6άρος ;ωι συιι.πυκνούται σr
γιγαντιαίου:; άστέρες
11 μικρόπσιι..
τιι�iuατα. Ή έρυθρά ιιετακίνησις ό
q είλεται σ'tή1 [:τέκτασι τοϊ, � ύμ:ω ν
το;.

Θεωρία οuδετεροvίωv
Καθηγ. Β. Φόοι•λερ (Καλ. T ry . \
- Φ. Χόύλ (Καίu;τ,ριτζ): Τά κδc'ι
ζαρ ά.ίοτελούΥται άπό ιιεγά,λο άvι
θιιό ύπερσιψπυκνωμένων
άστέσr•>ν
ούbεηρονίων ι.έ νέφο; άερίου στό
ό
κέντρο. Ή έρυθρά uετακίΙ'ησι;
rr είλεται στήν Gαρύτητ.<'J..

Θεωρία γαλακτικης δα:δας
( ΣτανΣτάρρο,,
Καθηγ. Π.
crορντ): Τά κ6άζαρ ε[νω κάτι άνά
λογο της ήλιακης δά.δας, σέ γιγu1τιαία ;,,λίιuακα. 'Αστάθειε; άΥα;ιτίισ
>
σονται σέ Υέφοc; άερίοι: γαλακτ• κδΊΙ
�να
σέ
έ1ου
διαστάσεων, συστελλομ
.ωγ, ητι
ίι:τοθετικό έΥδογαλακτιχοϋ
κοί• πεδίου. Τά οϋτως έ:τιταχιι νόιιr. α.
μόρια προκαλού1· τi1ν ραδιοαχ, 106?
λία.

Θεωρία τοπικης έκρήξεως
Δρ Τ αίημ; Τέρρελ (Λό; "ι\i.ιι
μο:;): Τά κ6άζαρ είναι θραύσματα
γιγαντιαίας έκρήξεως μέσα 11 ίλη
σίον τού Γαλαξία μα; πρίν άπό 10
έκατομμύρια και πλέον χρόνια.
'Η
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ραhιοακτl\υf>υι..ίιι ίσι,,ς τροι' ιι yΗιιι ιί
πό συνήΟι ; r'ωτρικi:; ;τι•ρηνιι.ι: � ι
ρήξΗς.
Ο Πλ ΑΝΗΤΟΕΙ.ΔΗΙ
IKAPOI ΑΠΕΙλΕΙ;

Δίιο Σ ο(ΜτιΧοi � τιστi1uιηι :,
ό
Κλίιι Σ Τ!J\ιούιο6ιτ: ιιιί ό '\ ωτοι
Στέρ,qιλb, διατι•:-ιu11οι \ τιμ ί�τυ
θεσιν ΟΗ ό :tΙ!J\ηΤΟtιδή� J;ωι:_,ο:, ό
ό:τοίο, Οι'ι. ;τροσεγγίση στη Γη ;ιιιτι1
τ1Ίν ι;;η, 'Ιου,ίου Ι!ΗίΗ, i,Μ ;, ετιιι 1 1
τοίι
ι τι
πιιο'ξε\ήση ιrιτrιστροrr ίι:
πλω-ήτοι• uα:. Μίrι \έrι fιδοσιc τη�
θει,ιι}ί!ι� γω τιΊν ι.nιιi1τη τοi• Χίιι
} Ε ιι.
Η «ΚΑ ΤΑΨΥΞΙΣ»

Ό καθηγητή: Μ:τnι'
- \ηί σττ ιν '.\• !: •
,ε --. Hf ρ�ισε «1/λ;rrιlίολίε: γιr'ι. τη\
ε:τιτ�•χια το� πειραurιτος «ψυκτι�,J
ΥJ;
τα<r,ης >> του 72 iτιί)\' Χαθηγητο
ύ
ΜπεντΊο?δ (<�'Lλισό;», ά,ριθ. 30, σελ.
13�), ο οποίοc, πάlσχων iκ καρκίνου
και εύρισκόιιενο; είς τά .π:nόθιιnα τοί•
θr:νάτοι•, έtήτησε νά κα;αψυγ
η τό
σω�α ΤΟ\\ μέ τήν έfλιτί,δ,α OTl μετά τι
να Ετη, θr'ι. ίψευρίcχετο fΥας ά.τοτελε
σ�ατιχ�ς τροπο� θεραπείας τού καρ
ΚΙΊ_'Οι•, οπο, �ε κατόπιν άΗ,ι.θεριιά\·σεω;
,
τ�u σ<?μ�τ?ς τοιι ό «νεΧρός» καθηγη
της θα α1·ιστατο καί θίι έθεραπεύετο
'Εκ T(t)\' ΠH()OJU(J.Tl(J'U{t)V iπί tώων
χαί άl'θρrο.ποu ί!ιχε� bιαπ�στωθη έν
τούτοις, οτι ό χρόνος της χαταψύ
ξεω: :ιρέ:τει νίι ιf,αι τόσο,· σιιντο,μ<ό
τερος, δσον χαuηλοτέρα εf...-αι ή έπι
τει,χθείσα θεριιο,χρασία. Έπi παρα
bείγιιιιτι, μόΥον 2 ωρας τό πολύ ήu
πορούν νίι διατηροϋ,ται οί ζιί>ηες όρ
γα\·ισμοί είς θερ,uοκρασίαν Χατωτέραν
τιΪ>Υ + 10 �αθμων �ελ ίοu: ί�ν έπι
,
?'
διω'1'.εται η εν συνεχει� εΠiιδιωΌ'ις των
δι' άναθεριιάνσεως. Σ ι•ν�)θως ή ψύ
ξις δι' εγχειρητικού; σχοtτούς επί άΥ
θριό.πων σπανίως κατέρ,χεται μέχρι
των + 20 βαθμιον σω.uατιχή; θερμο
�ασία,, bαρχοί,σης κατά τό .πλ,εί
στον μιας θερuο1<1ρασίας 27 βαθμών.
ΚατιΊ. τόν χαθηγητή\ �πρέ1τελ, ό
λόγοc, διά τόν όποίον μεγαλύτε
ροι χ�όνο� ψί,ξε�ς δέ\' έ,ίιτρέ11οuν ε:τιϋιωσιν, εyι.ειται εί; τό

? κη•
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οτι ή πρι:ηη συνi:ηιιι. ττις ;ιιιτrι6ιδά
σΗ •J: τη, θεριιο;,ρασία:; εf,αι ή ί:πι
f>nίι.δυνσι- τόΊν bιαδι;ιασιιj)γ άντω1.r;γη:; τη� ϊιλη; ;ιαί σι•1ιπ6Ίς 11 uεγά
λη uείι,,σ,: τη: ;ιαταlfJ.λι:ισΗ•Ι� ό'ξι,yό
νοι•, :-ιοί, εfΗΗ ι'ί.λί ι,1ση ;ιαί ό σ-ι.οπός
της ίι;το0fρuία: ;,rιτα τά; iγχειρή 
σει�.
Βεt\αίω:;, ή διατήρησις όργά.Ιί•)ν
bιιι τη:; ψί,�ιω: παροι•σιάtfι ιιέγιστον
i,,/)ιαι1 i QO\' /)ια τi11 ίrιτρι·ι.ήγ_ Ί Ι- συ1ιχιϊ): τιλειο:τοιοιι uiνη τεχγιrι.i1 τα)ν
uεταuοσχείισεω\ Οα ι' !Sοηθείτο πολί,,
i ;ιί ;ταριιbείγ,ιιατι, έίι.ν διiθιη r'ι.,ύ.
;ια.σω στι γ ιιi1ν νειr ροίι:, διrιτηρουμi
' ου; iν �,ατι1ψί1'ξει. Ι'στι•χιϊ):, ά.πέχο
uεν r'ιιοuη ποιfύ ιΊ.πο την δηu ουργίαν
το,οί,τι,11 «τριι.."ηtι,Ίν bι' οργω α». Μί
χvι σήuερον, bε, ;ιατέστη ;τοτr bυνα
το\ Ι'ίι bιατηρηΟη ί: 1 ψύ'ξΗ, :τέριιν τ�\'
2.ι ώρ<ΪΙΙ ί\ οργαΙΟ\, ;τρο; uετr�uοσχε:ι•σίν τοι1 •

\

ι

\

,

Βιοuηιχα11'Μι.ι ιστολογιιχαι μελεται
έπί νΗrρ<Ϊ>ν, πού έψί,γησαν uέχρι θερ
uοχvασιιϊ)ν .ι βαθuι711 ύπερ τό uηbέν,
ύ>; καί .ι uέχρις 23 βαθuων ύπό τό
uηδέΥ, ά;ιέδtιξαν τό κατr1.-ιλη,χτιrι.όν
γεγοΥό,, ϋτι ;,αί ύ;ιό τοιαύτας χαμη
λά, θερuοκρασία; ώρισuέ\ α ενζψα
bιατηρού1• wποιαν δραστηριότητα καί
οτι σι•1εχίtεται ίντός των κι•ττό.ρ.,1ν
uία διαρrκ11ς, αν Χαί βρwδεία άηαJ.
λαγή τη; ϋλης.
_ υ1ιπι,1;, lίάσει τι,)ν σηuεριν<711 ί
πιστηuο11κιj°Jν γΗ;Jσιι,11 δ�ν iι:τάρχιι
οϊιτε ή ελαχίστη πιθα\ότης νίι ίδη ;ι.,αι.
.ίάλιν κά.-ιοτε τό φιj>c της ηuέρας ό
ί•:τεραισιοδοξο; καί ηδη «uαρuαρωμέ
,ο,», ύπο .πλt)ν 190 βαθuοί,; Κειλσίου,
'.\ uερικανός Χ.αθηΎητήc.

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΖΩΗ
.\ ίrri1 ή θιρrι..τε1•τιχ1Ί δ α τοί• ψύ
χου;, 11 ό:ωίrι ιιεταθFΤΗ τα ίιρια τοϋ
θωάτου, ι:.γε1·Υηθη χαρι: ιί,
τi1ν
:τροσοχήν τη\ ό:τοίω εδε 'ξα, οί ί:τι
στήuο\ε� ;τρό, ώρισuένοιι: uύθοι:;
χαί ;ταοαbύσειc: τι'ι. αίι,11οδια tιϊ1α, τα
ό:τοία ·έ:τανέρχο, ται κάθε καί.οκαίρι
;τανσελή
κατά Tl)\' διάρχειω τη:;
\Οl' οί στοατι<ϊηαι οί θαuuένοι κά
τω 'ιi.ιτό τιι' χιο1ια τοϋ :τεbίο1• τη;
uάχη:; καί οί όποίοι άνασταί\Ο\'Ται
ϋταν τοίι; :;ιθάδοι'"Ι· οί τι•ιιδι,Jρύχοι

384

ΙΛΙΣΟΣ

μέ τiη· n.κοπiιν ν(Ί ιη 1λi1σοιιν τiι πτιί1μαω κλπ. '�άν, �σκέφΟησ(ιν ώρισμi
,οι f'πιστήuονε;, ύ:τηρχω· είς rιύτiι�
τiι: ίrττορία� �κτό :: rιπi1 τή,· μ(ικά
C,ριον (Ι (1'\τιωίαy καί δόσις άληΟtία�
ύJ: πρ,'ι� τό,· ρό.λον τοiί ψύχου�, � Ίν
πράγματι τi, ψίιχο::, άντί Υ,Ί. φοηί•η
τόν (ι.Ι'θρ,,ιπο\' κιιί τιΊ. ζι71α σι,,·ιτ?i.ιι
είς τήl' διατi1ρηrιί,ν τ(,11;
'Ηbη, πιιράιιrιτα γί101·τιιι καί ιί:
τ11,· 'lηπι,ηίω·, ϋ:το1• ύ
καΟηγητί1�
Ίrιι'ιιιο ι• � nι'11·τιι διt Ι,ε(irιί(•Ιrτtν ϋτι n
� γχέφαλn: ιιιiί.c γάτα: ιιπορεί νiι
λειτου(!γi1rιη φι•σιοi.ογικίί1: i!:τειτιι ά
πiι �:ι:τάμη1ον διιιτή Qησι, είς ιηγrι
λοιι υαθιιοi• ψίιξι'Ι'.
'Όλα ί\ Qχιrτιη· ιί: τiι: :!Ο Άπριχιι(,)Ο\ 1 Qyο;
λίοι•, ϋτιι.\' ι'ι l<(ιωδiι:
Γοι,ίλιrριντ Γκόρντο, Μ:τίyκελοοι• ι
πiδιι�ι,· tί: σ1 11Fδριον χιιρnι•(,)γ:;η_
τ11ν ταl'Ιί(ιν ;πιιι(iάrτιι,,� είc ni1· zιιι:
διά σΥa ί-1,οι•, τοi, ύ:ι:οίυ11 τό
rΙ(711ι ι
ιfχιν ί,;το(,ληθii tί� ύλι::i1ν ψi•�l'I. Οί
χειροι•ργοί ε[χο,
;γκω νιάrτιι
τ• 11'
διεριί11ηrι I z<ιί ψ λά,(rησιν τηc ;:(J"
bιά� ιί� :τερι;ττι;>rτει: rί:ι:ελπισίιι::
στρατι(•>τικοί ίιιτροί rι1(ιtητοiιrιην ιι?
γ11μ1iι χi(.)ι(ι θριιί•rτιιατη , ιΗb,,ιν τ"
.
'
'
,
,
'
οποια Ηχο,· εισχ(•ιρηrιιι ει; τφ· Ζ(ι 0
δωκ1']1· χι;ιψιν, �πιιδί1 ητο ιί.δί•1ιι τr:1
Υά � ργαrτθοi•1· με bι α τ ορετι χόν 7ί,Η•
πο,· ιί: τi11 :ι:ληιωι•ρισιιέ1η1 ά:ι:iι τiι
rιfurι :ι:t!_)ΙΟΧ!]\'. 'Αλλά, ;"(!_)ΟΧειιιiΙΟι•
διrι bι·σκόi.οι·� χιιροι•ργικ<'ι: fπιιι1,άσrι::, ιΊ χιι (.)οι·ργόc ί!χιι ά νιί:γκ 1
νιΊ Ι>ί.i:ι:!1 κι ιλϊι τί ,r1ιι1tι. Τίιτι
ιΊ
δόχτ(1 1ρ Νl.-τί yκελοnι• �rτxiq θη 1·(Ί. Χ('1J
rτιιιοπο 1 1iσ!1 τί11 uFΟοδον τη:: Ζ(ιτηψί,
:Ξεω:. ίύrτη νι'ι χιιροι•ργji ιί: �νη
λι71: �ηρό,· ;τε,ριΙ,άλi.01·.
ΊΊιηιιιιτα(ιl ψί,�ιι: ι:χο1° , ση,ι,, ,.,_
σει ;,ιη•χίαν, ι'ιλ)..,'ι χαθολ Χηί,
ίiχι
άΥJqμη. Θϊι ϊΊτο r\(ι τεράrιτιο, Ι1i 1•ιιι
προ&δο11 ;ϊι, i1το δ1•nιτό1· νι'ι γ, ι •Qί
rτοιιν οί ;ρt1•1η,ταί :ι:οίο: i1το 1'1 1:η
χα1·1rιιιi1:: τ{ί)Ι tιο(•)\' αί,τίίη :ι:01 1 • λ:;ι
ΤΟ\'(!ΎΟi•rι� bιι'ι την «χειμερία,· ··άQ
χην», χιιl, '' , τόν �φαρ_ιιόσοιιν κατί1\
:ι:11 ιι: το,· ιινΟρι,1:ι:01·.
'Αλλά, ιιFνο1•1• πολλίι διίι τi11· ι :τι
στήιιην �κόμη ,ύ.. καταzτ�σπ �; τύν
τοuiιι ιιίιτό,...
(
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tin(,εn» [δηuοrιίει•σε σειράν σuνεν
τε�ξι�J\' προσωπικοτήτων, επειτο. ό.
πό τ11ν άναχάλ11 ψιν οτι ε.ίς με9 ° zά
νοσοκομεία ε[χε δοθfi ι,·τολή νrι μή
σ� ιγκρι�τοίιν ;rou;' ιί.σθε;εί; διfι ;τr,�
'
το:: μεσοι• �ι� την ζ(•Jην, 1:-φοσον ε
Π(!ό%ε το πιρί rινιάτων περιπτώσι:ων
11 περί τοίι ηλι11ταίοu σταδίου τii;
ι' ισΟινείαc.
Τινέc i,πεστή Qιξιιν την «εlύθαν,ιrτί111·», μεταξί, δε τούτι,)\' Ύ]ΤΟ Χαι �1·,ις
�:ι:ίσzο:ι:ο;::. 'Η ε11θανrισίrι, κιιτίι την
γνι;ηιην τι,11·. θι'ι ί!:τρεπε νύ.. έξαrτφ(ι
ί.ί:::.ιται χατό:τιν ίατρι1Υ.οi1 συμυοι•λίοι·
�ί- ;τι:οί:tΤ(ι)ΟΙ\Ι άνιάτοι1 χαl έ;τ(ι)δύ,ου
rί;θεηϊrι�, άί.λύ.. χrιί ;τά).ι,. μόΙΟν χσ
τiι ηΊν τελε11τrιίιιν η προτελει•το.ί r ιν
:ι:(!οιιί.ι:τοιιι'ν-ην έΜοuάrδα ζ(01η;, διά
νι'ι ,ui1 rιπCΙ,.λεισΟ?i•ν τιλεί<σ: (ιί δ11νιιτοτητε: θερrι:ι:ειιι:.
'0 γεν. γριιuuαηύc τη:: λει rο 1•ρ
γοί•ση- 'Ετωρί(ι: Εί,θωιισία� ,-'ινε
χοί11,1;εν ϋτι χrιτιιρτίtιτω ;ταρ' rιύ
τη: :τοότ(ισι;:: νόιιο1•, διίι τη; όπ•ι:<:ι.;::
,ϊι ;το�()ΑFΠεΤαι ή εzφρrισι;:: �;τ θ1 1 ιιί
άΥί•πο:ττον
ιιc ;τ;οί εϋθα,ασίαc εί;::
χοό\Ο\� ΟΤαl ύ �πιθι•uιίJΥ εχn <1(,)lOTrl
�ί� τή,: ίιγείη\' τοι•. Θά δί,ναται , νά
� χ φοάσπ �πιθ1•uίαν περί ιί,Οανrισια;:
1) ;Εά�· σι•uυii ν' άσθε,ήσn άπύ Υό
rτο,· (\ηnείω άΟεοά:ι:ευτον ,.αί ά:ι:οφα
rτιστιzi1-\". 2) 'Ε&ν κrιτrιrττii l\rιρι'ω;
ι'ινά:ι:ηgο;, χ(ιι 31 'Εάν ό εγJΙ..έφαλός
τοι• προσΙ,ληθ1ϊ ;,.ατίι τρό:ι:ον έu:τοδί
:::.οντα τi11· λογικήν i.ί:ι:rιρ:Ξί\' τοι•. 'Η
τοιιιί•τη ι,ιθ1•uία δεν θι'ι FΧ!l αuε
rιον ίσχίιν, rιλiλ ιιό,01 τρεί: μηνας
rιργότερο1·, ίί1στε ν' άπο,.λείετrιι ή ύ
:ι:ογραιr1i τη: ίι ;τό τi1ν rι:ι:ελπιrττικi1ν
;τί�·rτι ,. ι'ιrτΟε1·εία: τινό:::. 'Εξ
ι'ίλλου
θίι δί�νrιτω \'' άνrαληf!ii όποτεδήπο
π. Την δ1iλωσιν θίι πρι':τει νίι συνεχο, τες
1•;τογρά ιr ο111 uάρη•ρε:, ιι i1
1< ι ιbφεληθουν έχ τοi, θrινάτο11 το11,
zrιί 1,εl,ωοi•ΙΤε: οτι έ:Ξι'crρrιrτε
τί1ν
θι'λησί, το,, άl\ιάστι•!: κrιl ά:ι:ολί�τι,1;
ιι ί,Οοριι 1iτ(•1c.
0

ΤΗΑΕΠΑΘΕΙΑ
rιτίι τίι ι;;ηuερ(<>�ιιιτη τηc ήμέ
ψι;:: :ι:οi• m,,ετρίl,ετο τό άεροπλάΥο
Τ(7)1 1( \'Π(.)lΟ,ΖίΪ!\' rιερογρrιμ,μι71ν - με
άποτέλεσμrι τόν θάνατο τιiΊν 66 με
Ι.(ί11· τοϊ, ;τί.ηριόuατο� καί. έπιϋrιτω-ν
- 11 χι 1ρία 'Έλεν Πητερ�, σηΊν 'Ελί-
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ζιψπεΟ τη; Nirι: 'Τε(!πέη:, �ί,:τ,ηπε
ξαι�νικιί.. Κοί - ίί:τι,,; ιιΗFhι,,σε το
πρακτορείον '.\σσnπιέηη11 ll!!έ: J!νιι,1σt �,ιι χιικίι προαίσθηuιι γιrι το,
σίιt1•γό τη; Νιγύ)_ιω ι.ιιί τί11 Ο1•γrι.
τέ ριι τη; ".\" rι, ποi, τα;ίhι1•ιι., iκεί
νη την στιγui 1 u? <'Κομήτη-ν ,, τi1 : Η.
Ε. Α. διίι. ,α �:τισγΗf θοϊ,, τη, εί:
Κίιπρον γε1�τΗ(!ΙΙΙ' τοϊ• σ1tί,γn1• τη:.
Κιιτόπ11 ιιί,τιιίt, iτη,Ι.Ηf<:ινησε, εί:
τι'ι γιιωrείιι. τη: rι' ιρο:τnριχη: �τω
ι_ιίιι;, ιl:τό τι'ι. ():tοίιι τη1 δ tGtl\ι•,ι ,
σιιν ίίτι δiν i•:τηρχε, uίιι.�ήποη
r',11,ιμαλίιι. εί: τη1 πτησι,. Μίιιν ,;ιί,•<ΙΙ'
/ιργΟΤf{ΙΟ\' Υ] Χ. J ( ηΗ ρς f ι.r.ιfίt 1]1.Ι rι ι,11ηuιι. rlπι'ι i,'ΙiιλληλιJΙ τη: i τι, ι ,,:
ιις :τni• την i:τί.ηψΙ(f uρησε :τεtιί rί1:
:ττι:1σει,,: τοi• Κnιιητο11,, χιι.ί τοi• 1111iτι7)\,
νιiτο,- τοϊ, σι 1 tύγο, 1 τη::, ι;:�
χιι.ί τη: Ο1•γrιτρu: τη; ".\1νι.ι: Χϊι.Qι1.1στ(Ιητ, :Ω iτιϊ\\.
Σ χιτικιί, πε(!ιστι.ιτιγιί, rl<ι ηγηΟη,
προσιrάτι,,:, lι γ1·1,,στό: σ11γγψΗf ε ί•:
χ Ν. Τπι(f όρο;. 'Α I iγUf(!<ι. τοϊ• Σ τω'
(!Ού, τό J !J� ;\, ητι.ιν σ' ενα θέιΙ.Τ(!Ο u?
τό, :τΟΙ ητή 'Ορέστη Λασχο, τni• ίι
ποίο11 ύ άδελφό: zι,Ι\ερ1οi•σ� f1ιι rl-τo
τι'ι i•.'101\ρί,χια τοί, 'Ελληνιχοϊ•
στο
λο1•.
<'Ητcιy - ιlφηγείται - f11.ι qΟι
νn:τωρι,ύ σοί•ροι•:το, γεuΠτο i,γψισίιι.
σίιννΗf ο, μιποC�cιοχοί•λιι χιιί ι'ί., Ηιο, ι'ι
πύ κείνα τί.ι σοί,ρnι1 '1ιι ποί, σnί• σιrί,,
Mi το, :τοιητi1
yοι 'νt την χτι.ρ,διr'ι..
;ωθόuιιση μ�σιι στr'.ι :τιιριισ-ι1'111α χω
κο111\εη άtαω. 1\ρ�:τΗ νι'ι τον'rrι,, ;,τι
τr'ι δί,ο άδfλ<r ι.ι, () ά;ιι,ηιατιγό: κι' ό
ποιητή:, ηταΗ τροιιερr'.ι άγrι;•ηιιέ11ι
-καί :τολί, σ1•1·δεδειιi να ιιετα!Ξ_{, τυι•:.
Ξιιq ,ικι'ι ύ Όοέnτη: .\άσ,.ο: ε-τιι
θf χάτι σι'η ΗΊ. iχστιισιι'ι.στ ι-. Γι,
τ:=ι:�θηκε ά:τύ τό χ� (!ι ιιο1• κιιi τi,,· r
;τιιισε Flfι. ε[hο: Τ\!fuοί>Ι.ιι:.
- '0 ΗιισίΑη:, μοi• ε[:τε. ·ο Ηα
σίλη:. Κάτι σ1•ιιC�ι.ιίνιι. Τίη ι'.ίχοι•σιι
Ο
' ρέ
vιΊ. ιιοί• ιr ι,11άt:η «'Ορέστη,
στη'>.
Δύο ιι�ρε: r'ιργί1ηρα, τό rί.γγλιχο
ρα.διοψ,>10 ά1i1γγιιλε iiτι το έλί.ηω(ό
ύ:τυυρί•χιο «Κι.ιτσι;Jνη:» έC�ιιθίσθη, το
σοί•ροι•;ιο τη: 14 η:
Σ ε:τπιιl\ρίο1•,
στό στενό ιιετα::ί, Σ κ άθοιι χαί - κο
δί•ο
πέλοιι, χατύ:ιιν ναι•ιιαχία: ιιέ
γεριιcινιχί.ι :ιλοία, χαί δτι ό χ1•6ερ1i1-τη; Λάσκο; σκοη;1θηχε στι'> χιιτι:..-
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στρωμιι ε:ταΗ,, πτό χrηυ,ι τιιι•, C,iιί.
ί.οηιι; iΗι1·τίον τιϊιν iχΟQ1Χ(Ϊ11 :τι,οί
ων:..
Ό χ. Τnιιrίι(!ο: σι•ιι:τt(!(ιίΙFι: Τη
λtπάθFιrι. Εί\fJι uιr'.ι Ϊ.F;ι:. '.\λί.ά,
τσι i!Ξ.οιrλοϋuε ιιέ ιιιrΊ. ί.έ:Ξι;

ε

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
ΕΙ [ 10Β. ΕΝΩΣΙΝ
Οί Σ οf11ετιχnί έστιστi1uονε; έξα.χο
ί.01•θοίi1· τιΊ. :τιιρι'ιuατα τηί fπrιθείrι:
χιιί πιιtιιι ψ1•χολογίιι:. 'Έ11.ι: iπιστή
ιιι,ιν στό Ν ουοροσίσκ άνεγl'(:ιρισεν έ
:τι η•χιϊι: 1.! άπό τί.ι ΕΥ ίίλφ 2 ,j χαρ
τιι'.ι, :τnύ uετε-δόθησαy ι'ιπί> άλλον i:τι
στi1ιιο1ιι στi1 Μόσχα, νοητικόΊ:, εί;
rίι-τιίστrισιΥ 2.000 μιλίων. 'Επίσης, ό
δέκτη: τοί, � οl\οροσίσκ έ-πέτι"Χ_ε κrι
τιΊ. 2.jf/ι ν' ιll'αγνωρ�ση διάφορα ιlν
τ1κείω1ιι :τnί, iσχέπτετο ό :τοuπός
τη; Μόπχιι:, iπλησίασε δ� πο).i, σ'
rνιι ϋι).ίο 23¼.
ΜΕΤΕΝΙΑΡΚΩΙIΙ
'\-το το ;\fO\' \fi χί ιιεηδοθη ι;τι
�Ηι ιι 'Κ\!Ο :τι.ιιhί στο Γιιι.τnί•ρ, hιηγεί
τιι σi i1ί.ιγίιι :1 iτιϊη·, i:τεισόδια rLτi>
τιΊΙ' ί,hn:τιι•ι, στιινι·ι.ιί :το) εμn τni• 1 !Ί4 7.
Μ? τi11· 1',:τοθ�σι rιi•τη ήσyn) i1 ιΟη ό
γrιf!ηγητi 1: τη: :τrιριιψ1,χολογίιι.: ,._ Η.
Ν. Μ:τι'ινερζη. Μ� τού; �οηθού; τοι,,
σ1•1jί.ε:::ιv r'ιιr �γήσει: τοί• uιγροί• παι
.
διου γιιι η_ : ηλεγξαν.
«'.\λλrί., ή ίι:τοτιιθεμένη u, i1ιιη ιιι
ιί.; :τ(!οη�οι,uέ",η; tιl)η:, t� τi, πολύ
δι•ο 1\. τρια χρονια -�r:τ� ο κ. Μ.-τιι
\f (! γε- χαί ιιετι'ι έ!Ξ.ιισtθε,εί χαί χά
Ητrιι .
'Ί.:τσι σι•,έυη uέ τi,ν «ιιιχριι - στρα
Τ'1:1τη» της Γιωτοί•ρ, ποi• rιιαθε σιγά
- ιrιγι'ι 1•r'ι ί.έη τό mροηγnί>ιιενο ίίνομά
τοι• γιιί :τιιρεϊχε έ,,δεί!Ξ.ει: γιiι τή-ν
σι•ιι:τt(! ιrο!!α τοι•, δί•ο γεγn,οτrι ;ιού
F""tfTQ�Ι\Hιv τiτl' i;αι.(!ίf\ ωση τη: i :τάρ
�fι•1: τοi• άτό.μοιι :τοi• <ωΗενιΗιρχ.ι:1Οη) nτιΊ :τωδί χrιί ιμ εγ!Ξ.fιl ΤΙ\\' ι'αρί
(,tιιι τοί• ιιεγαί.ι•τέροι• ιιFQΟΙ': τι7!\ διη
γ1 -ιι,,ν
'ιτολϊ�: τέτοιε: :τερι.π(:ισει:, :τού
Οει,ιρούΙΤιιι τεΧ1u1}(μι ιιετενσαρχι:}σε
ιη:. ιlνι.ιγγέιλλοντιι.ι 'ι.άθε τόσο <1την
Ί,δία.
«'ΌτCLΙ· σι•ιιυrιί,η u.ιr'ι τFτοια :τερί
:ττι••σιc -εί.τε ό Χιιθηγητή: �1:τω·έρ
t η-- έιιείς τρέχοιψε άιιέσω; στό σ:τί1
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τι τoii πωιδιοί, :τού Οι ι ιιίiται γεγονότα
ι'ι..,ό τi 1ν :τροηγοί,uινη ζι,)11 του καί
�ω:; ΙlοηΟος ιιο,, ζη μαζί του, �:τί
μια.ρόΥ, γιι'ι νι� συγκεντρώσηι στοι
Χf ί ιc, δ ηγ11�σ�ιc; καί γεγσνότα. Κατ'
ιιιrτuν τόν τρύ:τον οί βοηΟοί μου σι,ιι
π,ληρι:η οι ,, κψμι'λλε c πού πt ρι.έχοιιν
i!τσι γεγο, ότα. ποί, άναφέ,ρσνται mί:;
ι1Υιφν1')Ισ Ης μιό,ς προηγουμι'νηc; ζωης,
σrrό ιιιλιτώιιενο ατοιιο. 'Από αύτ�ς τίc;
κα,ρτι'λιλιc; �ναζητοiiuι ,ύ. σ�χηιιατί.σω
μι τi 11• εi;,.όνα πού σi: &λλ�c :τε{ΗΠΤ(J)
σιι:; ι[ναι σ1,γχ,εχιιιF1,η καί ά.σαιr1ic;,
χηί πού σε ι'Lλλις, υι.ι<•>:;. ιιά:; �πιτ,ρι'
πει ,iι διακρίΥωμε ιιέ τό ϋνοιια καί
το �:τύ11 ι>ιιο τό νι·,<ιρό πρύσι•>πο :τ.ρός
τό ό,οίο τό ιιιι;,.ρό :τα�δί ι'ιω•rέρηη•,
ι'i.σ1 1Ηιδ{1 ,-ι,1:; i\ �νσυΗuδ11τω;,' ιιi: τί:;
διηγήσΕΙ:; τοι•».

Η ΗλlΑΚΗ Ε�ΕΡΓΕΙΑ
ΚαΟώς ά11εκοίνωσε τό μετεωρο>λο
γικόΥ γραφείον τι,)ν Η.Π.Α., ή Γη
δέ χιται Χ ά Ο ε 2 Ο δ ε υ τ ε O ό
λ Ε π τ α ένέργεια άπό τόν ηλιο ά;,τί
στοιχη πρός 450 βόμ6ες τοϋ ένός με
γατόηου. Πόση έ·νέργεια εtναι αύτή;
'Ένας μεγατόννος ίσοδ υναμεί μέ ενα
�κατομιιύριο τόννους τρινι,τροτολουό
) η:;. Καί 450 ιιεγάτον-νοι εt,χιι περί
:του τό σύνολο\' της {κρηκτικης δυ
νάιιεως αλων των άτοιιιχων βομ6ων,
πού iξερράγησαν εως τώρα χαί στήν
'Αιιιρική και στή, Ρι,1σία. 'Ασύγκρι
rη ί.οι,:τόν 1Ί διι l'αιιική {1Fργεια τοϋ
Ί lλίο,, !
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καl Ορθpα τίϋν τακτικών 6uνεργατων.
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6ιο lον τευ. ος; τ ο υ 1968
:\110 όνέκδοτn μ λέτn του ΙΟ ΥΣ ΙΟΥ ΚΑΛΟ
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Ό 5υμ β ολ16μος; του ' ετου».
Οί <<1πτόμεν01 δί6ΚΟΙ» ...εφθα6ΟV;
Τί '·π ί6τευε περl :\Ιετ V'6αρκώ6εως; ό Άμερ1κανος;
6τpατηγος; Τ(ώρτζ Πό τ-τοv.
. :Σ. pl Ι όμ: Σ n1-1εϊον 6 τρ οφnς τiίς; 6νθρώn1νnς
(ωnς;.

1

ι,
1
1

1
ι
1
1
1
1
1
1
1
1
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IΜΕΤΑΞΥ ΜΑΕ Ι
Τά Γραφεία τοίι «•η ισοϋ·�, ρσγατσα,ίου 6, οροφ. Gος, (Πλ. Κιαυ
θμuJ\ος) ε[-vαι ά,\ οι-;ιτσ μο\O'V Υάθε
Δευτερσ rαι Πσρσσηιη 11 - 1.
ΕΜΒ\ ΣΜΛΤΛ u� ταy. έπιτα.γην
εί:; τη, διεύθυνσι-v: «Κωστη-v 1Fλισ
σαροπουfο,, ΔοαΎα-τσα-vίου 6, Άθή
,ας, 122, '\1tοστοlαί ul:, τρωτεζιτι
Υuς έ:τιταγάς η lvτο,άς, uϋ.ς δυσ-;ιο
), εύου-v.
α ά,αγράφεται ;ιαθαρά τό
�\ οuαη�ωyυuο, -;ιαί ή διεύθυνσις τοϋ
α.ποστολεως.
ΤΙΜΗ τσιuων παρελθόντων (των
δραχuαί 50. Τιuη ηί,χους δραχ. 10.
εν υπάρχουν μεμο-vωuέ,α τεύχη ο
1, 3, 4, S, 6, , 10, 11, 12, 15. lG,
lb, 1!J, 23, 23, 2 , 2'), 33, 1-t οίιτε
τοιιοι ετι,J\ J'Jj7 ι<ιι 1%2
ΚΤΠΡΟ Σ : 'Α-vτιπ.ρόσωπος τοϋ
<<'Ιλισοϋ» δι' ό,όκληρον την Κύπρον:
,<Βι6λισιπωλείον 'Αvτων. Στυλια,οϋ,
Λειιεσός - Κύπρος».
ΧΩ Ρ ΙΣ ΔΙΕΤΘΤΝ Σ ΕΙ Σ . Τεύ
χη τά όποΙα άπεστάλησαν στούς κα
τωτέρω συΥδροuητάς uιις, bτεστρά
φησαν άπό τό Ταχυδροuείον με την
σηιιείωσι,: «ιιετώκησε» ή «α.γ \ ω
στο :;». Παραr.<αλοϋηαι δσοι τούς γ,ω
ρί ου, νά τού; είδοποιήσουν ή ,ά μα;
δώσουν τάς διευθύ,'<Jεις των.
ΑΘΗΝΩΝ:
Πετρος Βασιλαράς, ιαΟηνητη:,
' γησιλαου .J. Ίω Καδtαγλη;, '\
γαθοι"'Ιοlεω; ί2. Γεωργιο� Κοσσιε
ρη;, Λ. Κ,ιτσω,η 7. Δροσος
λ.<ι
τ�ηθεοδουιοι, \lρα:;α ορα .3, ' \γ.
-ωστη:.
ΕΠ·\ΡΧΙΩ.
αδωlη:, Έγ,ατιας 101,
'l-Ηία:;
Θεσ)κη. Εt,αγ. Εύαγγειιοι•, Ι,,1,0ραγοιιuη 17, ΚαόαJα. '\Ιε:;. Σα
1 ,
Υλαιι:τα,ης, Μεγ. '..\Ιε�α,δροι

(-) σ)ιη. '\Ο. Σ1•ου-ιο11οc, ιuΟηνη
τη;, αγιιη J, Κιιtιαiιι
Γεωογιο:;
Τσο/1 _ιδης, όδοΙΤιrιτοο;, '\ριστοτ,
ι 011; -1, Ι�δεσσrι
-Ε ΚΟΣΜΟΤΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΟΤΣ
Ίι,ι Βοιι/uς, 'ι\ΟηΗJΙ.
/,..r,ιωτ Δουl!J η;, ΚοιιοτιΙ"η.
Ίω. ρrιγουμης, \ίγι,ιο,
'-\,ωη Κο1ρα;,/L\η;, 1/ατραι.
Εί,στο \αιι-ιρος, Μυτιι φ η.
Ίιι. Ι/01•)ιαδη;, '\ΙεξωδρουτοΙ _
'ΤιοJ Χrι\'Ταρης, Θτσσαl ο,ιιη
Σωτηρ Ψωτίδης, Σερρrιι.
CΙΣ Μ ΗΜΗΝ
'·\Υι,η11 1ω; ιrιηθεσε δρy
2.000
ί"'!fρ της Θεοσοqιιηc: 'Cτrιιριrι: ε,
Ί�ΙΙυιbι, Fί:; ιι,ηuη, Dr. \nnιr Be
anι, C' .. finardJadaς.-1 C \\. Lrad
beater, harlr-, Πle .11.
'\Ι"ω,ιιιιος ιατεθεσε δοy
1000
ί•-ιερ τι7η iιδοσεr,η τη- Θεοσοφιης
Ψτωριuς i, Έοαδ , Εiς ιι111uφ
Κιιιι,ηο: !fρι,αρη, Νιιο1αο11 Κrω•
(Ηη•\η, Γερrισιιιοι ITHrα, η.
1 Ε\ ΒΙΒΛΙ.\

::Σ.. Κιτρι,ιαρης . '\-ιοΙιω,ιοc: ό
ΊΊ•ωεί•:. Ειδοσι; Β , '\Οi'j\ίι,
1%7.
Χρηστος Σ Σο) Οll(•\\Ιδης . Ό ι
ριιτας στη, Ο)η11ιη -�οίηση, '\
θηνrι 1%ϊ.
lΊιϊιργος ΕΙ ο -: ΚrισσrLΙδριιLΙη '\ιτη ( 1ιη η.ωτrι), Θεσσαlο11ιη,
1%ϊ.
ι\ιμι. Γιουτα: Το yθες ιω το σηιιερrι.
(ΤrιΞιδ,rιτ ιε� Ε\ΤΙ -ιωσεις),
'\θi'j\ίJΙ, 19bί
\ηιι. Τ. '\ιι,Ηα-: 'Ει ιφ ιε� ά-ιο
ιω υψει:, '\θη\(ιι, Ι'!bϊ.
'\ρα6ιιες '\υyτε�
(Χιlιες ;,αι ιιιι'L
,ί,χτες), '\θη1αι 1%7.
Κ.

ΧΡΟΝΙΚΑ
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11&.,·ο: Τnίνα· · Ό χύσιιο: τη.:; πιι
,οίδα- ιιο1�· (1-Ιοιήιιιιτιι), Τι'� 'ΕΙ.
ληνι χ6 ί;, υλίο Ι !Hi 7.
Κι•οιιί.χο.:; Χηψιλωι:τίbη:;: 'Η ίiγνοιιι
;oii n Q oi• ( 1 fοι11ιιιιτα). "ΙzιιQο.:::
1%7.
'Λλt!Ξ.rι,bnα ]Ιλαzι,ιτά Q η: ΤοίΊ
rι10 Q ιίηω;, zαί της γϊι: τοι• (ffοι11
ιιατα), ':\Οη
· 1r1ι Ι !Hifi.
Ί [ Χ Q ιστοl,ιισιλtίιι
Ί. · ΗλεzΤQΟ::
τελ�ίι,ιnη τη: ίnτο Qία: (llοίηιιιι)
1 !Ί(i 7.
ΠΕΡlΟ \ΙΚΑ

Διtθν1' 1c Σ Ι•Ηργιισίιι, 'Ezbonι:; '.!Ξ:ί.) ηνιγοi•
Σιο1biσιιο1• 'Ηνι•>ιιil'ι•11
ΈΟ,ιίl\ μ, Όzτ. 19(i7),
2()1
•ο zόσιιο: τη: ψ1•xii: (1 !)!)
Σt:ττ. - Νοέιιϋ Q . l!ΊG7J.
'Εστία ( 177 - Ι Hj,
ΊΙ;η1 Qι•ηιχi 1
Ία,. - Σε:ττ.J9Gϊ).
θ Q rιχιziι Χρο11zί1 (2ϊ, Καλοz. Ι!!Gϊ)
Πfριοbιzu 'Εί.ληl'ίbι,J1· Βορτίοι• 'Ελ
λάbο: (93, Σfπτ.-'O:ιτ. 1%7)
'O /.τ.
(22Η - 2:\0,
Φιοσιολάτρηc
εκ. J96ϊ).
Κρίχο: (201-202, Σε:ττ. - 'Ο :ι τ.
Ι !! G7).

·ο

�::(•ΙH Q LXOi1
τοί•
'Ει),ηl'ισιΗ>:
(Jϊ,, Νοiιιδρ. 1%7).

ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
'Α5.ιυτιιιt z

1 . Μ�λισnαQ ό:τοι•i.f,

'Τ'Α,τιιποχο11 όιι},ο: fΙ: τi 1 ν
ιιετfοω 11:τυΊινηn" bιίι την ιί.:τοστο
) i 11· Ίϊ1- ιιιzοά- <ΤΙ'Ι'bοοιιη:,
�σι,1τ11 /ο;τιι χαί tητιίι
;λείι,1 bψιχ'.-

.,: ,
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σ1•γγ1·ι;�μην διότι χαθι•στέρησα ταύ
την. ΤιjΊ οντι, ό «ΙΛΙ ΣΟ Σ » �ροσ
,
cr i οει έκ,λεχτi 1ν πνε1•ματιχη,·
υλην,
χαΓ δέον πάνη:; οί ά1<1γνιί1στω zαί
ιrίλοι, χατrι τό δυ,ατόl', νίι �νισχ�
,
01•1 τό αοιστον τοϋτο περιοbι-zον, το
ό:τοίον α;θρι,1:τοι �κλε:ι,τοί -zαl άνω
τiουι• πνενματιχοϋ έπιπέbοu σι•ντάσσυ;•ν, μοχθοίiν χαl χοπιάζο11 �·_
1tτιΊ. π,λείστη; τιuη; zαι φιλικων
ΠQΟσρήσΗ•Ι\'.
Σ ΩΤ. ΖΟΤΜΊ [Ό Σ
'Λρσάκη 21, Ίωάι,·,·ινα
Ό Αίδεσ. Ζά,·ο: Γο1•γούτας, έ
q ηιιέ Q ιο:; τηc 'Ελλη, χ,η.:: 'Ορθοbόξου
Έ/,χ.λησία:; στό Μάνσcrιί.b, 'Οχάϊο,
τιί11· Η. Η. Λ., ;τrιλαιό: σ111εργάτης
τοi• «ΙΛΈ Σ ΟΤ», είχε τη, ;ωλι,1σύνη
,' cι:τειιθί11n στόν δ1ειοΟ1•ηή τοι•, την
χάτωθι iπιστολ11:
Φίλ� κ. Κ. Μελισσαρύ-:τουλε,
'Από τό γ_ραφείον σα: ε cr υγα μέ
:ταρηγορηιιένη, την zαρb
. ιά ιιου, οτι
ί,.,άρχοιιν καl ανθρω:τοι. Στά δι;,,ά
ιιοι, «πιστεύω», 1Ί ψυχικη χ.αλλιέρ
γΗα τοϋ άνθρώποι• δέοl' νιΊ. προ.,ορεύ
tτω τη: bιωοητιzη: τοι• uορφώσε
ι,1c, ποί, ήιιπορtί ,ά τόν μεταδάΛn σέ
Έγκι�Υ.λο:τα διχό Λεξιχό ui λtοντα
ρ,οi• κrιρbιά. Τό θεοευλόγητον περιο
διΥ.ιόν σα: «ΙΛΙ Σ Ο Σ », πού όργι,η ει
τ�ν άγ9ό" ,;riς ψυχry: ιια; γιά νά
ε1 1bοκιuησn ο γ11•χ.οχ11uο.::
zαρ.,11;
τη: 'Λγά:τη;, σr11ν σι•νείδησί,· ιιοu
κιιτέχει έξέχοι·σαν θέσι1·, zαl σάς
σι•γχαίρι,J θεριιι;1:.

Με :τολλi1ν cιγά:την
Αίb. Ζ:\Ν Ο Σ ΓΟΤΓΟΤΊΆ Σ
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ο ΙλΙΣΟΣ
\) ·τω προς όλους τού� φί\ους του

kλΛΕ�

ΓΙΟΡΓ

κω ύ εια, - γα \nνn
δια το

έο

Έτο

1.

πρόοδο,

196

*
Έξ -:χ) ου, ο ,<'!) σό:;» προσδοκά ά.πό :ού:; · �)ω:; το
1. 'Έγκαφον άι::ιιέωσιι της σ'Jιορομη:; τωι ο.'Χ :ό 19 8, ή 6πο·::ι
μένει ά.μετά6λητη.
2. Προσπάθε.αι δ�ευρυισεως -ου κυκλου τώι σJιορομrιτώι.
' Τό 196 -δέκατοι ψ τοι έτο:; του « 'Ι) .σου - 7ς γι ι η έτος
περαιτερω αναπτύξεω:;, χάρι; ει; τήι συμοολήι ει..ά.στο υ εξ
ήμώι.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 1967
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος: Τό αστρο των Μάγων ... ..... ...
ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ "Αντώνιος: Περικ
, οnαi .... ... ... .........
"Άρθρον Δ. Ίωαννίδn είς μvnμnv του ...... ... .....
ΑΡΧΑ I ΟΦΙΛΟΣ ΟΜ I ΛΟΣ έκδρομωv. ' 1 ατορικόν .... .........
'Ομιλία Μιχ. Λεβίδn ............ ...... .. ............
ΓΑΛΑΝΑΚΗ-ΒΟΥΡΛΕΚΗ Άvτιγ.: "Άγονη έnανάλnψn (ιποίnμα)
ΓΚ,ΑΝΤ I Μαχάτμα: Mnvuμa άποφυγfις τfις βίας ....... .....
ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ Ζδνος: ((Τό τραγούδι τfις κούνιας>> ..... ..... ..
ΔΑΜΠΑΣΗΣ Ν. Ίωάνvnς: Οί Δελφιrκοί μύσται καi θεραnευταί .
ΔΟΞΑΣ Τάκης: Φως τfις 'Ολυμπίας, (ποίημα) ... ...... ... ...
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ Ρ.: Ή Φύσις nnγn θαυμότων ... ...... ...... ..
ΕΠ I ΚΤΗΤΟΣ: Γνωμικά .. 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ΘΕΟΣΟΦ I Α: Ά'Πό τό ((Κλειδί» τfις Μnλαβάτσκu 47, 121, 221,
ΙΕΡQΝΥΜΟΣ 'Αρχιεπίσκοπος Άθnνων: Περικοnαi ...... 194 ΙQΑΝΝΙΔΗΣ Δnμnτριος: ·Αντώνιος Άδριανόnοuλος .........
Φύσις καί 'Υμηττός ... ............ ......... .... ....
'Αρχαία Ί σθμία .............. ............... .... ..
Ό Κόσμος θά εχ� τέλος; ..........................
Ή Δημιουργία: Τά αΊτια ......... ... ...... ... .......
ΜινωΊκά . .................. ... .... . . ....... . .... ..
'1 ερόν τfις Άφροδίτnς ... ......... ......... .... . . ..
ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗΣ Κωvστ.: Ό "Αvθρωπος καi ή μοίρα του .....
ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ: 'Αγάπη καί θάνατος .................. ..
Ό Νόμος τοϋ Κάρμα ............................ ..
Φθόνος καi Μοναξιά .......... ..... ...... .........
ΚΟΝΤΟΥ Νανά: Άμφικτυονίες, (π
, οίημα) ........... .......
Στiς μητέρες δλου τοϋ κόσ,μου, (ιnοίnμα) ...........
.ΛΕΒΙΔΗΣ Μιχαnλ: 'Ιστορικόν τοϋ ΆρχαιοφLλου 'Ομίλου ... ..
ΜΕΛ I ΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ Κωστfις: Αί nένιτε (<μεγάλοι μυnσεις» ..
Μnαγκαβάδ Γκιτά: Βιβλιοκρισία .................... .
Οί πρώτοι σοφοί τfις 'Ελλάδος ...... ......... ... ... ..
Τί γράφει ό Πλάτων γιά τnν άνατροφή καi τnv παιδεία
Τί γράφει ό Πλάτων γιά τnv παιδεία στnν ''Πολιτεία» ..
Η 'Ατλαντίς στn Σαντορίνη; ... ... ... ............ ..
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσιμος: Ή Τι01<1Τονικn φιλοσοφία καi ό 'Εiλλnνοχριστιαvικός πολιτισμός .. ....................
ΜΠΕΖΑΝΤ "Ανvι: Προσεuχn, (nοίnμα) ... ...... ...........
ΜΠΕΝΤΙΤ Λωρενς: Τά φάρμακα καl ό Νοϋς ......... ..... ..
ΜΠΟΥΜΗ - ΠΑΠΑ Ρίτα: Ό αίώνιος δρόμος, (nοίn,μα) ... ... ..
ΜΠΟΥΦ I ΔΗΣ Χάγιερ: Eiρnvn, (nοίnμα) ... ... ...... ... .....
ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ - ΠΕΤΡΟΒΝΑ 'Έλενα: Διαμεσότnς καί άγιότnς
Σκοποί τfις Θ.Ε. καi κα.ταγωγn τοϋ άνθρώnου .......
· Αμοιβn καi τιμωρία τοϋ 'Εγώ . ...... .... . . ... ......
Ό νόμος τοϋ Κάρμα ..............................
ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ Σταύρος: Γν!.\)ρίσιμος ό Θεός; ........ ......
ΠΑΝΑΓΙQΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΛΗΜΗ Σοφία: Τό μnνυμα τοϋ 'Ορφέα
(ποίημα) .......... ........ . ..... ......... ......
nΑΥΛΕΑΣ Σαράνrτος: Νέο έJnάγγελμα, (nοίrψα) ...........
Ορισμός, (nοίnμα) .... . ..... . . ........... . ....... .

331
269
267
8
9
112
34
379
173
5
234
142
290
319
267
8
12
105
137
231
355
338
113
299
147
104
146
9
109
55
153
227
273
345
286
354
359
3
32
47
121
221
290
147
30
31
97
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Διαφορά, (ποίημα) .... ... . . . . . . .. . . ... .. . ..... .. . .
'Εκλογή, (ποίημα) ... . . . ........... . .. ... ... ... ...
Αiωvιότnς, (ποίημα) ... . . . ....... . . ..... . ... . ......
f'AM ΣΡΙ Ν.: Πάλιν πρόεδρος τfις 0. Ε. ..... ... . .. . . . . . . . .
Γvωθι δι' έαuτόv . . . . . . ...... ...... ..... ... .. ......
Ρ I ΖΟΠΟΥΛΟΣ Χρίστος: llTό νέα βιβλία)): ....... ...... . ... .
Γ. Παγκάλοu: Πvευμοτικn Διαθήκη ... ...... . .. .. . ..
Κρισvαμοϋρτι: Στά πόδια τοϋ Διδασκάλου .... .. .... .
Τάκη Δόξα: Μικροζωέ:ς .. . .... ... .. ... ... . .. .. . .. . .
Κυριάκου Μnτσοτάκn: Πρόσωπα καί τόποι .. . .. .. . . ..
Σοφίας Κλήμn - Παvαγιωτοnούλου : Φονιάδες .... . . . .
Ί ουλίας Δαβάρα: Μέ: τούς άvθρώπους . .. ... ...... ...
Παύλου Μίχοu: Γερμανοί λυρικοί, Πηγαία . .. ... .. ....
Κ. Γ. Μίσιου: Κύκλοι Α - Β · .. .... .. . . . . .. . ... .. . . . .
Κώστα Πnγαδιώτn: Δρόμοι χωρίς άσφαλτο .. ... .... . . .
'Αλέκου Χρυσοστομίδn: Φθόγγοι . ... .. .... ... ..... .
Δnμ. Σταθοπούλου · 'Επταήμερα ... .. . . . . .... ... ....
Γιολάvτας Πεγκλfι: Ή θαυμάσια περιπέτεια .. . . .. ... .
Κούλn Άλέπn: Μήδεια καί 'Ηλέκτρα .. .. ... . .. . .. ...
Χρ. Σολομωvίδn: Σμυρvαίοι άκαδnμαικοί καί Σμυρναικά
σημειώματα . . . . . . ... .... .. . .. ... . ....... . ... . .. .
Γ. Γαλάνn: Πως άνaκάλυψα τό Θεό . . .. . .. .. .. ... . ...
Π. Παναγιωτούνn: Ή Σκιάθος καί ό Άλ. Παπαδιαμάντης
'Αντιγόνης Γαλανάκη - Βουρλέκn: Εύθείες καί καμπύλες
· 1 ωάννας Δρίβα - Μαραβελίδου: 'Εσθήρ - Έξομολόγnσn
Θεαvώς Παπάζογλου - Μάργαρn: Πεννιέ:ς τοϋ Σ1κόγου
Ντίνου Βλαχογιάνvn: "Ορθρος οτn θύελλα .. . . .. ... ..
Μιχαήλ Πισσδ: Τά άvθρώπινα ... ... ... ........ . ... ...
Ρ ΙΖΟΣ Χριστόφορος: 250 έτωv ό Έλευθεροκτοvισμός . . .. ...
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ - ΚΑΝΔΗΛΗ Μαρίκα: Ή έφnβικrι ψυχή καί τά
προβλrίματά τnς .. . . .... . ..... .. .. .. . ..... ..... ..
ΤΕΚΤΟΝ I ΚΑ. Γερ. Μοσχοπούλου: Ή Τεκτον1κn φιλοσοφία . . .
Ρίζου Χριστοφ.: 250 έτωv Ό Τεκτονισμός . .. ... ... . . .
Χρονικόν: Ό πανηγυρισμός των 250 έτωv ... ....... ..
Σχολαί ιιΦοίvικοςJJ Κερκύρας .. . ... ... .... .. ... .. .. .
Τροιζfι Παvαγ.: Ροδοσταυρικέ:ς έπιδράσεις . ... ......
Τσέλλου Κωνοτ. : Φιλική 'Εταιρία .. . . . ...... . . .. . .. ..
Τζαζοπούλου Άλέξ.: 'Έργα καί ίδαvικά . .. ... . .. . . .
ΤΡΟ I ΖΗΣ Παν.: Βυζαντινές έπιδρόσεις στόν Ροδοσταυρισμό
Λαογραφικά κατάλοιπα τοϋ δράματος των Ναιτωv . . ..
ΤΣΕΛΛΟΣ Κωvστ.: Ή 'Αγία Γfι ... ... .... .. ...... ... ... . ..
Ή Φιλική 'Εταιρία ... . . .... . ..... . ... . . . . .... .... ..
ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 'Αλέξανδρος: 'Έργα καί ίδαvικά τοϋ Έλλnνικοϋ Τεκτονισμοϋ . .. . . .. .. .. ... . . . . ... .. .. . ......
ΤΖΕΦΦΕΡΣΟΝ: Δεκάλογος .. . . . .... . . . . .. .. . .. ... ... . ....
ΤΟΎ'ΝΜΠΗ .. Αρνολδ: Ό αvΘρωπος καί ό πόλεμος ... .... .. ..
ΦQΤΙΑΔ�Σ Ε�άγγ.: Ή ήθικrι σημασία των άρχαίων άγώνωv
_
_
Ελλας και . Ασια . .... ... ... . .. ... . ...... .. .. .. .. .
ΦQΤΟΠΟΥΛΟΣ 'Απόστολος: Πίστις - Έλπίς - Άγάπn . . . .. ...
ΧΑΝΚΙΝ Νόρμαν: Τό πνεϋμα των Χριοτοuγέννων ...........
ΧΑΡΡΟΝΤ Τζόφφρεϋ: Είναι δυνατή ή πaγιΚόσμιος άδελφότnς;
ΧΟΝΤΣΟΝ Τζόφφρεϋ: ιιΈγώ καί ό ΠατrΊρ μου εν έσμέ:νJJ .. . . .
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.: Τό 'Ημερολόγιο, (ιποίnμα) ... ... . . . . ...

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ

·Αθηναγόρας: Ένότnς καί Άγόπn ...· ..... ·.....·. . .

391
225
225
329
185
344
247
249
250
251
251
251
252
253
252
252
253
254
312
321
322
371
372
373
374
375
376
17
215
281
17
311
304
25
279
167
25
363
85
279
167
272
265
73
201
98
335
43
84
330
49

ΙΛΙΣΟΣ

1967

Ό κόσμος ζn-rεί ρεϋμα άγάnnς ..................
'Αλεξίου Σnυρ.: Ό διάλογος των θρnσκειων .........
Βούδδας ......... ................................
Γκιουλμnενκιόv (ό) καί n θρησκεία ................ .
Θεοδωρακόπουλος Ί.: Eipnvn ύμίν .................
Κένvεντυ Ζακελίν: 'Ειnιστολn nρός Κροϋσrσεφ ......
Κάσταvος Μέδ. Στ.: Ή ψυχολογία τοϋ συγχρόνου νέου
· 1 ερώνυμος, άρχιεn.: Προσέγγισις των 'Ε)κκ
, λnσιων ...
Κομφούκιος .......................................
Μωάμεθ ......................................... · ·
Μωρουό 'Αντρέ: Γονείς καί τέκνα ..................
Ζωn καί άξίες . .. ... .............. .
Μπράουν Φόν: Τό ταξίδι στn Σελnνn ................
Παλαιολόγος Παϋλος: · Ι σ;rορία άγάnnς ............
· Ανθρώπινη κωμωδία ...............
Παnακωνσταντίνου 0.: Έλλnνικόν nνεϋμα καί Χριστιανισμός ............................... · · ... ·. ·. ·
Παnανοϋτσος Ε. : Θεός καί δvθρωnος ...............
Τό δύο ρεύματα' τfις 'Ορθοδοξίας ................ .
Σωκράτης .................. ......................
Τσιρόπουλος Κ.: Άnοχριστιανισμός καί έnαν0κχριστιανισμός .................... · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ή λογικn τfις καρδιάς ...........................
Χόϋλ: Πότε δρχισε ό Χρόνος; ....................

192
370
238
370
193
130
128
319
241
366
193
51
315
192
370

392

ΔΙΑΦΟΡΑ

50
50
129
244
51
129
314

Τό βιβλίο στnν 'Ελλάδα .................. ...... ....
53
Έαρινn · 1 σnμερία ..... ... ... ...................... 126
'Ημέρα των ζώων: Ό σκύλος διαλέγει τόν άφέντn του.
'Ένστικτο καί μυαλό των ζώων. Τά ζωα μιλοϋν μειrα
ξύ τους; 'Έρευνα γιό τn ζωn των φαλαινων. Ή Ρουκμίνι Ντέβι καi τό ζωα ........................ 306 - 31 Ο
Ή θανατικn noιvn ..... ..... ........ . . .............
38
Διερωτnθfιτε γιό τnν άξία μιδς συζnτnσεως ......... . 172
'Επίδειξις πυροβασίας στn Χαβάη .................. .
189
Αύτό είναι Κινέζικα. . . ...... ......................
42
Προσευχn ένός μεσnλικος ........ ... ... .... ....... 353
Πρωινn nροσευχn .................. ........... ....
7
Τρόποι νό είσαι ώφέλιμuς στn στοά σου . ..... . ......
16
Τρόποι καταστροφfις μιδς όργανώσεως ... ........... 226
Νεκρολογίαι: .. Αγγ. Προκοπίου . ............ ........ 199
'Αντώνιος Φ. Χαλδς ............ ......... ....... .. 255
Μεταξύ μας ................... 71, 135, 200, 264, 327, 387
Χρονικό ........ ............. 65, 131, 194, 256, 324, 380
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ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΣΤΟΝ «ΙΛ ΙΣ Ο»
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την συνδρομή σας τοϋ ετους 1968
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Έσωτερικοϋ καl Κuπρου Δρχ. 50
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ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
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ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1968
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ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ
Μορφώνει-Ψυχαγωγεί-Ξεκουράζει

ΦΩ! ΣΤΗΝ ΑΤΡΑΠΟ
t 1 � f1 ό tιι Α
rον άΙtιΑ!ΙΙ".&.λΟ"1

(Βλέπε Τιμοκατάλογοv είς σελ. 2 τοu έξωφuλλου)
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ΜΠΑΣΤΟVΝΙΑ
ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ
ΑΙΟΛ Ο Υ

70

Τηλ,

312.322

ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΥΔΙΑΝΟΥ

115

Τηλ.

831.768

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289

Τηλ.

968.467

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

