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ΤιΜΟΚΑ ΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΠΩΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΤ ΙΛΙΣΟΤ (Δ Qαγατσαν(ου 6)
(Δευτέρα και Παρασκεuη 11 - 1)

Η. Ρ. Blavatsky
:.
Annie Besant

�
C. Leadbeater
»
Besant-Leadbeater
J. νaη dcι- Leuuw
Th. Pascal
Ν. Sri Ram
Ed. Arnold
Κrishnamιιrti
)

'Ιωάν. Βασιλής
Κ. Κιτρινιάρης
Γfώργ. !\Ιαλτέζο;
Κ. Μελισσαρόποι·) "<::
))
)
)

Πίναξ

Δ Q χ,

Στι1 χώρα των Γαλάζιων Βουνών
20
Τό Κλιιδί. τής Θεοσοφίας αδ. 50 δεμ. 60
Μελiτη έπl της Συνειδήσεως αδ. 50 δεμ. 60
Προς την Μύησιν
20
1Ο
.Μι τι \ σάρκωση
Κάρμα
10
1Ο
�' έχι ίνου; πού πενΟοϋν
δεμ. 150
Οί Διδάσκαλοι καl ή 'Ατραπός
1Ο
'Ο 'Αστρικό; Κ<'>σμος
Θ,οί ίν ίξορία
10
10
ΊΙ Οιοσοφία εις ολίγα κιcrάλαια
Ι lροσέγγισι; προ; την Πραγματικότητα 30
30
Τό Φω::: τη; Ί\σίας
Φω:: ση'ιν 'Α Τ(_)από
15
Στά πόδια τοi· ιδασκάλου (εκδ. 19GG) 15
10 Όμιλίαι είς Όχάϊ 1944
30
Έλι:.1,Οερία, ή άι1χή καί τό τέλο; αδ.GΟ bεμ. 7 5
).;τολrισμοί πάνω στη ζω11 ( Β' σειρά) 60
'Εκπαίδευσι καί σημασία ζιuη; αδ. 40 δεμ. 60
50
Ί'ό σημειωματάριο ένό; l\Ιύστου
'Απολλώνιος ό Τυανιύς, Β'. fκδ.
40
Τrι 'Ελευσίνια l\Ιυστήρια
50
Μήτις ( τό υιυλίον της σοφίας)
δ. 50
'Αποκρυφισμός καί Μυστικισμός Jδ.25 δ. 40
αδ. 40 δεμ. 60
Μ ε λ ε τ ή μ α τα
Εισαγωγή στη Θεοσοφία
c'iδ. δΟ δεμ. 70
'Ο Κομήτης (Θέατρο ίδεών)
20
<' \ γνώστψ Θεψ�
1,0
Ό αιώνιος είπνος
10

JlEJ > IO\IKON «ΙΛΙ�Ο� , Τόιιοι 1959, GO, 61, 63, 64, 65,GG, G7, χαρ
τοδιμi\ο ϊκαστος δραχ. 30.
'\ποσηίιατι τό ά1τίτ μο\, διά. \(l τά. λάδι-,τε ταχυδροιι,κω�.
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Βάραθρα
Σ φί ουμε 610 έρια μα ωαές
υοpως ομι(ουμε δη ρατοuμε
6ταθ ρα αiε καi με αθήρια οiκοδομηματων,
δόξε...; και τα �ακριτικά των Σφίγγου1ιε 6τα
Τελετουργοίη.ιε τε\εrές

έρια μας οκιές.

10

' αποφύγουμε λες 111a κλnρο ο
( μnμένη τ�μωρία,
ατα61Κευά(ουμε όμοιωματα πρ{)()'(α6ιας με τη βοήθεια του ξύλου,
( του μαρμάρου η του χαλκου.
Σφί ουμε οτο '<έρια μας βάραθρα που δε υπάρχου ε
Σφιγ γουμε 610 έρια 110ς 6κιές.

Σ Ρ

ΤΟΣ Π ΥΛΕΑΣ
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Τέκνα ιοv Σύp πα ντος
"Οτ<ι1 ί) 'ΛΙ'Τί.ιί.ι Στ11 Ιιιl'σΟ\' ιιπωιινι, �ρηΧCΙ\' στύ συ()τάρι, δί.πλα στό
κρευ(iιηι το11, �\'(ι Χιίμι\'Ο\' ιiγνι;ιστο11 σι•,γγρι�rrFως. Φαί1οεται ϋτι ό αlλλοτε
ιmουογο� τιϊιΥ Ν ιι11 τι.Χιi>1· Χιιl ι'ι1·τι:τοιι' σι,1πο; των 'ΗΥ<·Jμένων Πολιτειών στά
Ί-Ινι,�μil'ιι "Εθ1η (tγε1111Οη τι'> 1!100 στύ Λύς 'Άντζελες Χαί άοtέθσ.νε τήν
14ην Ίο11 λίο1 1 1 %., άιτιίι ΧιιQδιι�Χr J ΠQοσGο?.ή στύ Λογδίνον) συl'εδουλεύετο
σιιχΥι'ι τι'� Υ.Jιί,ιιι10\' ιιί•το. Ίοοί• τύ πεοιιχόμεΥύl' τοι•:

Βάiο tι γ�ί.11 1°ια ιι1αΗεσα στi1 �ιασύl'η ·ι.ιιl την όχλο6011, κ,αl tl'θu,μοϋ
τiJ I' ιiο11Υη, ποι, Η'1.'®Qχιι στη σιωπή. 'Όσο π;ερισσότερο είΥαι δm1ατόν,
χι,1ρί::; σι•ΥΟηκολογi1σιι:::, νι'ι ι[σαι σ� ;,,,αΗ; σχέσεις με &λοι•ς τού ;; ά.νθρώ
πο11:.
Λίγε τί11' άλi1�εια σου 1\ρε,μα Χαl σαφω:;. Και W/.ιΟUγε τού; αιλλους,
άκιίιι η Χηi τοί•: ι'ι I ιιιροί1; καl ι'�ιιαθFί;, διότι ί'χο1 1 y κι' rιυτοl τά ζητήματά
τοι•:. 'ΛΙπύcrε1•γι τοί•: <r<•JΥω�λάδε; κιιί rπιθετιrι.οίι:, διότι είΥαι έ1οχ;λψι�ι.οl
στιί :τl'είι• ιω.
'Ει'ι\' σι1γκρίνη::; Ηίl' έαι•τό σοιι μέ lLλί.ου;, θά κ,αταΥτήσης ματαιό•δο
ξο; καί ;τιΧρόχοί.ο:, διότι ;τά,,,-οτε WΙJάρχ
, οι•γ μεγαλύτεροι -ίj μ,ικρόιτεροι άιττό
σf\'lt.
'Απολάiul\α1·ε τι'ι. �:τιτεύγμ
, ατrι σοι•, κ,αθώς Χαl τι'ι. σχέ<διά σου. Κρά
τα τύ i,•διιι<rFQΟΥ σο1• γιίι τη σταδιοδροJsίιι σοι•, ϋσο ταπεινή ΚΙι' αν ε['Ι'Ο.ι.
Άποτειλεί �γα ι1ληθι,ύ όJπό,χ,τηιμα στηl' μεταGαλλάμεγη μοuρα τοϋ χρόyου.
Πρόσεχε στi11· ί,ργασία σου, διότι ό κόσμος είΥαι γε.μ.α.τος άJπάτη.
'Α),).ι'ι μiJ Ι' παραγγωρίtιιc καί τηΥ άρετi1. :τοίι περιFχει έπίσης. Πολλοί
«Υθρω:τοι ιιάχιητιιι γιίι ι'ι,ιυηρα ίδα\'Ι.Υ.Jύ., Υ,σl ή ζωή είναι πα\'τοίί γεμάτη
άπύ )) ρ(1)L(Τ\ιύ,
"Εσυ σταθερό:. Ε11διrι.ά μ.11 \' ί•ποΙΧρίησαι ι'ιι:rοσίωσι. Οi,τε '\'α δεί,χΥης
κυnσμό στήν άγάιιτη, διότι fστω καl ,μέσα στη\' ξηρασία
. Υαl τηΥ ώτο
γοi�τευσι τη::; �ιτοχης μα::;, διατηρεί διηνε1Χω:; τ-i1 δροσιά τη::; σά'\' τi1 'Χ)λόη.
Δ�=.01• τ11'\' σ11ιιf>οι1λi1 τιϊ11· �τιϋν Χαί χαρι,1πά ί•,rοχι:ι(.)ει στi1 Υεόιτητα.
Γ
' Qέq ε δί•1·ιιιιι στό ιτηί•uα σοι• σι'ιΥ άσπίδα έ1αντίοΥ αίφ,·ιδίωl' άτυχιων.
Μi1ν 01.ί(iεσαι ά.-τί1 ιrαn<ισιι:�σει:::. Ηολλοl crΜίοι γε,·νοϋ-ηαι αι-το Χόυtωσι
κιιί ιιοω=.ιίι.
"Εσο ιυγε1·i1::: ιιi, τύν �αυτό σοι•. Ε{σαι ε\'α τ�κΥο\' τοίί σί�μJταντος
liχι λι yι:ηεc-ο άπύ τι'ι δέlδ
' ρrι Χαι τ' άστέρια. 'Έχει; δι,καίωμα νά βρUΟ1Κ1ε
σαι iδιϊ). Και τό σί,μ,-τω· {;ελίσσεται αιτως πρέιrοει, άσχiτως αν αϋτό σοϋ
ιiναι i\ iiχι σαφ{ ::;.
tΕ:τοιιtνω;, Εσο �,· εί ρ )1,�η μ� τUν Θεό, &τω; καt liv τόν ΕΥ,·ο))ς, καt
�\' γrιλi11·η ιι� τiιν ψυχi1 σοι•. ϋ..τοιε::; %ι' αΥ είναι οί ώτασχολ{1σεις 'Κlαί οί
φιλcοο:Ξ.ίε::; συι•, ιι{σα στi1 Θορι•Gιυδη σί,γχυσι τη; ζωη:::. Παcι' δλη τήΥ
ψε11 τιιί. το11 , τiιΥ �λεει1·i1 {ογrισία καί τά σιτασιιένα 011ειρα, ε[ναι όστωσΜ1:τυη fνη::; ώι•ι1ίο::; κύ01ιιος. 'Έσο :τcιοσεικτιrι.ός. Καl πάlλευε για τi1, ευτυχία.
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Τού μικρού παιδιού
Ό ϋπνοι;: που άγγίi:ει τα μαιτάκω τοϋ μuφοϋ παιδιοϋ ξέρει κανένας: ποuθε ερχεται; Ναί, λέvε &α εχ-ει τr'ιν
κηrοοικία τοu πέρα oτr\v παραμυθέV'lα χ.ώρα, μέοο. 6-ΟΟυς
6κατει νους: nι61Κιοuι;: τοϋ δά6ουι;: που μόλ�ι;: φι.ιπί(εται
άπο τις: λ0Jl]}1uρίδει;:, έ.κ:εί που ιφέμοvπ:αι δuο μαγεμένα
τρυφερα μποη)JΙΠούκ1α. 'Απο bκεί ερχεται ό ϋπνοι;: για να
φιλήσει τα μαιτάκια των μικρών παιδιωιv.
Το χαμόγ,ελο που τρεμοπαί(ει 6[[0 χειλάκια τοϋ μικροϋ
:παιδιού ΟΊJQ:ν :ιω�μδται-ξέpει ΚCΙ!νέ,vαι_;: ΠΟϋ
εχει γεννηθεί, αί, λένε δτι μια νιογένν ητη χλωμr'ι άχτίδα
άπο το νέο φεγγάρι α γγι(ε την ακρη ένοι;: περαδfηκοϋ
φθ:ινοπωριάηκοu 6ύννεφοu, και έκεί πρωτογεννήθηκε, μέ,5α
610 οvειρο μιδι;: δρο5ολου6μένηι;: αύγfiι;: το χαμόγελο που
τρεμοπαί(ει στα χειλόικ1α τοϋ ,μικροϋ παιδιοϋ οταν κοιμδται.
Ή γλuκια δρο5εράδα που άνθί(ει 510 άπα\ο κορμάκι τοϋ
μικροϋ ηαιδιοϋ-ξέρει κανένας: ποϋ 0με-νε κρυμμένη τόδον
καιρό; αί, οταν ή μητέρα iίmv άκόμη κωτέλλα, διαιτερνοϋσε
την :ιωρδιά της: με το τρuφερο 1'.'1(11 ωωπηλο μυοτήριο ύίι;:
ά.γάπηι;:, αύτiι ή γλυκ.10 δρο5εράδα που άνθί(ε, ι 5'10 άπαλο
κορμάκι τοϋ μικροϋ παιδιοϋ.
(Λυρικές προσcrορές)

μεπάφρ. Ρ. ΚΑΡΘΛΙ ΟΥ
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Ό Μόζαρτ φ{ρωy τιί Τε�;ι.το1·1 κά διάσηιια καί δtευθm·ι•J\'
&-<τ{λεσιy εργου τοι• �iς ηΊΥ Στοά'\'.
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ΑΠΑΜΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ
ιΝ. λΟΥΡΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΔΙΔΑΣΚΑλΟΥ
ΤΟΥ ΕλλΗΝΙΚΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΑλΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΖΑΖΟΠΟΥλΟΥ
κ. tκόλαο Κ. ουρο ., καθ η γn.τι\ς τfί · Ία11ρ�κnι� Σ οfί του Παvειτηmr11μίου Ί\θηvωv, ώμίλη6ε, n\v &>πέραν τfί(; 29 ης
�Ια'ιου 1 7, έv τψ άμφιθ ότρψ του �Ιωευτ ηριου <ι:' λ ξάvδρα�
και ύπό την αίγίδα τfίς · λληνικfίς :τωρεία Ίατορία τfίι:; Ία
τρικfί , ς ε ναι καl Πρόεδρος, άvαφερθ i ει<; τας 6υ� η κας θα
vότc,ιι του ιαόnμου μου5ουργου \Ιό αρτ Tt\ όμιλΌv του QΙJ
τι\ περιέ αβεv άρ όηψαv εiς τόμοv έρy061ωv του, ύπο τον τ1τλο «' να ρομέ »
λό, ό κ Καθη ητι\ ύπ·πε6εν είς το 6ψ6λμα να ητ\οφο
ρήι, η τι\ όμl!λ.ιαν του κcι.τα τρόπον έvτυrπωό1ακόν, ι,υνήθη μόνο
εις 6υγ ραφει cι6τυνομ�κωv ι η ημάτωv η έκδότα, φυλ\αδίω
·θ η ρεύοvrο κυκλοφορίαv μετα υ τω κCΙΙτωτερων λαικωv τάξε
ωγ, ΟΠW6δn,ποτε δε άfιθ η εiς επιατήμσvα 6εβομέγου ' έαυτους
κοi το κοι ό των
Ό τί ος του το Ό «\Ια ε,μέvο Αύ Ο » αραγε 5ΚΟτω ει ,
ίτλο , όδη ων εύθtω τον άvαγvώι,.τrrv ίς τό ι,υμπέρα
eψα οτι ό θό αrτ του \Ιό αρτ δε ι\το ψU61Κό,, άλλα ώφείλαιο
ις έvέρ εια έγκ\n,μαuκήv, φέρου60 ταν . ΟΙρcι,κτfίρα τfίς έκ
ική5 W , διά τον \ό ον οτι ι ε ρόψει την μουι,ικι\ εi το
λψπρέmο τοϋ «λlα εμέvου υ ου» , πηρεαι,μέγαι δε άπο τον
irίΊ'λο\', άθηγαικαί τι ε έφrψερίδε έδ η uοοίευοον πολυι,τήλους
πειρι γραφό , των όποίω η βά.6ι
το δη, ώς ύπε6τήριξε είς
την όμι.λίa. του ό κ Καθηγnιτή , ύπευ0υ ος δια το θόναrι:οv τοϋ
\Ιό(α,ρτ fιτο ό
εκτο\ t6μ, Ι
'r\5 έτω του ο\ως άβα6ίμου κ:αi αύτόχρημα άδ'Ι.'είου ένος
1
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ΙΠΟρ•ομοίου J6XUp1J6pOV ----φε τον όnοίον θ' (16ΧΜηθωμεν nε;ρα1τέρω- το γ ε γ ο ν ο C εlνω οτι ό κ. Καθmγητήι;;, δ ε ν ύπο!δrι:n
ρίζιει θεηrκως: οη ό Μό(,αιρτ έδηλη;τnρ1οοθn (αιτ:ο Τέκτονας:) έ
πε1δ1\ ε:ί ι;; τον <<Μαγεμένον Αύλον» εΙχε, δfίθεν, αιτοικαιι\ύψει Έε
κτον11 ο lJUθτJκά. 'Αναφέρει κο i υ\ν έικδwην αύτήν, μετα
ξυ τ ρ 1 ω ν αλλων, 5ιrγκεκp11μένωι;;: α) 'Όuι έδnληrι:ηρ1ά6θ'η έ
nειδι\ ,εΙ ·ε δfίθεΝ πάλιν άruoφa,6116ε't να ΙάlJl]OδlJGJPfmδn αιτο τiιν
συοάν, εί ς: Rν ,άνηκε, ίδρόων έτέρ:α,v iδαήν «-rου». β) "Οτι έδη
λnmρ�άδθη άπο τον Σαιλ1έρ1, !)_JOUl6JJI όν WU ά.ντί(nλον KO!l γ)
'Όη ... δεν έδηλητnριά6θη ά.ηο :ιω.νέν:α ικαi δι' ούδένα λόγον,
άλλά ... αύrτοεδηλnτηρ1ά6, θη, nά6χων δfίθεν ,έξ άφροδ1,5ίου νο1
ατερ1έχον ιύδρά,ργυρο,v, eν άγνοίQ.
5fιμ,α οι;; 1<01 λαβών φάρμααων
των nορενεργε1ων mύ�του.
Ό ,1 • Καθnγnτής:, οχι μόνον δεν καruαJλήγε1, ούδε άτωκλίνει
:ίδωηέρως: rφος: τι\ν αποψ1ν τfίι;; έγ1<λnι]JΙαιruκfίι;; ένερ:γ�είας: ( ιάπο
οiονδήπαvε), άλλά, τούνα.ντίσν, φαίΥΙεrοω να δέχετω, ώς: μαλλο,v
n έξ 160U ΠΙθανή.ν, η\ν έκδσ nν τfίς: έ ξ ,ά γ V Οί α ς:, :n.'001 Γ[ U χ ο ί α ι;; δηλητnρ1άδεως:, 16:κ τfίι;; ·ρήι:ιεως: ύδp.αρ�γυ,ρούχου φαρ1μcuκου - έκδοχήν, η\ν όrιοίαν ό 1δ1ο ς: ό κ. ΚαJθnιγ r11υιι;; δ10Jτυοτώ
νε1, 'ΚΟl ιμάλ1δτα έκΓ!ΙλήοδεΊJCΙιl «ατως: δεν 'Cη\Γ ,5ικέφθnκε !Κανένας:
αλλοι;;».
Έν τωαύπ:ι nερηm:ώοεΙ, Τι ως: διΚΙΟrολοιγεi'ΙJΟl ό ικατα ιπρο
rτίμηων τίuλος:, ό στρεφόμε;νος: ένο.ντίον ιϊου Τε, .κτονι'6ι)JΙΟU; ΕΙναι
�ωυ,το δ ε Ο ν τ Ο λ Ο γ 1 Κ ω ς; όρθόtν ;
1αιτί δεν ήρώτη έαν ιθΚΟ'τώνn 11 (ηλοrι:υu-τία του ΣΟJλ1,έ,ρ1; 'Ή
έαν 6ίΚΟ'Τώνη το άφροδί61αν νόοηιμα; 'Ή έαν ωωτώv-n Il αγwοια
nερi η\ν παρεν 6 ργεω ν των φαρ
, pάκων; Διαιτί έruροτfμn15,ε να θέ
(jη το παραu-τλαινnηκον έρώτrψΙΟ έάν ... ό <<ίΜα1γ1ενένος: Αύλος:>>
(Jκοτώνη;
Ή ηαρΟΙτυΙJΊία iωυ κ. Καθηγητου rκια1θf6mrοο1 Jm. βG!ρυτέρα, έκ
τfiι;; nερ1ε ·οpένnς: εiς: τον rrόιμσν <<' Αναδρομες: » όμ.αλογίας rτου ou
εγραψεν 060 εγραψε δ1α rνά ... δ1αωzιεδά,5n τον QVιC\iγvώ6'τnV. 'Καi
εγραψε νε δ1άθε61ν έραωΓτJεχνιικην καi ανευ του στρο6ήκονοοι;; έ
λέγ. ου. 'Ιδού, έπi λέξε1, ηερ1αωm\ έκ του Προλόγου mυ βιβλίου
του, έκ τfiς: 6ελίδος: 7:
<�Δί,,· άποΥ)uιίετ α, ,,ά εχουν παρεισ:q-ρύσει άναιχρίιδει.ες, που ωστόσο
δεν όq,�ίλο1ται στόν συγγραφέα αλλά στις πηγές άιιτ' ωωυ τίς μ;ετsφερε.
Είναι ά,cυιόqεΗχτο Υά ά,πατηθη ΥJΟ.νείς αιτό πληροφο,ρίες στού, δταν καιτο- .
τε γραφοί1ν, περγούν ά.πό βιυλίο σε β�δλίο χωρ'ς νά εtναι εϋκ,ολος ό ίaλεγ
χο; καί ιιά,λιστα γ,ιά τόν έρασιτέχγη ίστοριιχό στά θέ,ματα τη; lατρικ.η;,
δπω:; εfιιαι {γιο. 'Άr:, μου συγιχωρε, ιθουν λο1ιΠό" ι,,δε-χ,ό-με,α αθ,εlλα λάθη
μ?ι', πού q ρόΙΤισα ώστόσο ν' ό.Jποφί,,γω με δση γίγεται άΎΤLΙί',ειιμιενιικη μ1ε
λετη τη:; β 6λιογραφίαr:,.
Α'ϋτά πού περιγράψω, δεν μιποροuν βέ6αια νά παρουσιάζουν ίστο
ριικ11 πρωτοηπία. "Αν, fν τούτοις, άναζητηθεί Ο{άrτι τέτοιο, αύτό εtναι
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δ δικός μοu τρωτο; νύ. παροuσιαζω ίστορίε; ποί, μι έvδιέ•μρω ,ιιί με
.bιασκiδιι..σαν ϋταν τίς μΟiτησα κuί τίς FΎραψα. 'Ά, ένδιιι..φέροιn. κα1
διαισ.ιιδιίσουν καί τόν άναγνuJστη,, αύτό θ' ιiJτοτο.iσει ι'�ιιοιδη για τού;
κωτους μου,.

Μετα τι\ν άνωτέρω, un αύrτοu τοϋ κ. Καθηγrηοϋ, τοποθbτη6Ιν του εργοu τ. ου, δεν θα επρεπε, 16ως, να CΙ,6-ΧΟληθωμεν έm
τοϋ θέματος. Δυδτυχως, ομως, ή κ:αλόπι6τοc; χιοu.μοριmικι\ διά
θε6ίς του, εδω6εν, έν προκημένψ, λαβή\, εiς άδίκοuς κpί6εις
έναντίον του Τεοcrον1αμοu ι.'-πl :ωu θανάιτοu τοϋ \1όζαρτ, καi εiι;:
το να χρηοψοrοοιηθοuν 110 «χάριν διασl<'tδάάεως» y,ραφένw ώς
6οβαροφαrνείς αίχμαi έ\αντίοv .ένος, θεeφοu, δικαιουμένου εic: οε6cι'6μόν, λόγψ καi ύίς παγκοσμίου imορίας ,του, ά\λα καί, εiδι
κώτερον, της 6υμβολϊιc; του εiς τι\ν άπελευθέρω6lν ·τοϋ 'Έθνους:
11ας άπο του όθωμω ικοu (uγou.
Εϊμεθα, δια τούτο, ύηοχ,rJεωμέ\01 να προβωμεν είς άΥαέξωμαλογημένην έλα
6κευr\ν των iοχυριαμων, ωυc; όποίοuς,
φραν δ1άθε61ν, μετέφερε παρ' ήμϊν ό κ. Καθηγητής.

11r

Τί είπε και εγραψεν ό κ. Λοϋρος
εν κρίνομεν αοκοπον, προ ΙΠά6ης :ιφ.ι,τικfίς, οπωc; καιτατο
Πl6Wl,)!εV τους ψL\τάτους άναγνώοτας τοϋ «Ίλ160U1> έπi των άvα
φεραμένων εiς
έ'ργοv τοϋ Καθnγητοϋ.
Kcιi άρχίζομεν άπο τι\v γενικiιν περιγρuφι\ν πεφi των 6UV
θnκων του θανάτου τοϋ δω6ήμου μουοοuρ'\οϋ.

το

Γράφει λοιποv ό κ. Λοϋρα.;:
1.- «Ό λlό(αρτ δεν εlχε άρρω5Τή6ει , τα προnγούρεvα χρό
νια, ως το .κηλοκαίρι τοϋ 1791. Τό11ε, οταν τέ\ειω6ε τον «Μαγε
μένο λύλο» καi τον «Τίτο�>, άναφέρ0τ01 για πρώτη φορcι κάποια
nαρατειvομέvn άδιαθε6ία του, στον εμεvε 6τι\ν Πράγα. Όπω6δήποτε, ομως, οτiς 18 Νοεμβρίου ,τοϋ 1791, δnλ. 18 ήμέρες πρiν
άπο τον θάνατόν του, είναι βεβωωμέ\ο πως διηύθυνε μια καν
τάτα τυυ με 18 �ειρόγρcιφα».
2.- «Ή έβδαμαδιαία έφημερlς «Berliner l\.lω,ika]i�che Wo
ehenbla.tt της 12nς Δ0κ:εμβρίου 1791 εγραψε: <<θεωρου6αν- πως
LΠQ6Χε άnο ύδρωπm:ία, άλλα έπειδ:ι\ παιρουοίΜε οiδήμαrι:α, ύπάρ
χει ύπόνοια οτι τον δnλητnρία6αν». Ή ληξιαρχηα\ πραξις τοϋ
θανό-του του άνα:φέρει ώι;: αϊτιον τούτου έ,μιπύρετον μολυ6μΟΙη
κι\ν πάθnων
Εiς το βιβλίον των 'Άγγλων έκδοτων Βίνδεm κ:αi \Ιαίρn
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1827,
• οβέλλο <<Προϋκύνημα ϋτοϋ Ιόζαρ.τ» (11ωκλοφαρfί5αιν
ΏWl 30 ρόνια άπο του θανάτου ΊJOU) άναψέρευω QΌ εξ llΠ'V�
προ του {}ανάτ�ου του ό ιΙόζαρπ: ηαριειrτοιvέ,θη ιεiς -ιm.ν ιγυναuαι rοου
ίSτι ·εΤ · φpΙ.Κτους ιπόνους εiς η1ν ,ό5φύν τ,ου ιΚJαi δτ� π6θάvεrοο
ί)Jεγάλι V ι6ω]_J!αΤ\ΙΚ11V Και ψU IKr\ ΚιαtτάΠΠ:ω6'1V, έ,ξέφραιοε δε Την
ύπόνοιαν δη «κόποως έχ,Θρός του τον έδruλnτηρίαιαε Κ'ΟΙ οuι ό
θά\ οτόc του εlναι ηρο5ε nς και άναπότρεπ.rτος».
3.- «Πολλοl γ�αυροi 5U/llψWVOU'V 5fιp1ερα ηώς εnαιGιΧε ό:πο
νεφρ1κι1 όνεπό.ρ1 ε1α που έξn,γεί τα μ γάλα οiδήμαw πριν ά.πο
τον θάνατον. 'Η κυκλοφορ10κι\ όνειπόJpκ.ε11α εΙχε ,άnσκλε16θεί :και
J\ ,μοναδuκι\ δ1αφορ11κn δ1άγνω5n 5 ρέφwαι προς ,τη,γ ιδηλnτηρfα6n όπο ύδράpγυpο, ΠΟΙJ θα αρχι(Jε το :ΚΟ ΟΚΙ<Juρι ΓΟΟU 1791 και κα
τέληξε rε. κάποια νέα δό5η τον εκέμβρ10 οτο;γ θάvαυο».
»'Η περίλnψη των 6U1J..LTmWJJάτωv που 5τηρίζε1 αύτη τι\ν ύ
πόνσια, λέγει περαιτέρω, εΤναι 11 άκόλουen. Τα άρ ικα ι6U)J,nτώ
JlΟτα φαίνεται να Λταιν ιcιύ,τ:cι που άνέφερια παραπό.νω, 6ύJ.1φωνα
pε 11\/ μαιpτυpία του ίδ.ίου �τρος τι'�ν γυναϊικα του, δηλαιδι\ εντο
νη ό6φυαλγία, pεγό.λη Gωματικ11 καi ψυ uαΊ wατόιπrιω6n που ό
δηγου5αν t λιποθυμίες, δυ,6θυ1,1ία όντfΘεπ:η JΊ1ρος τ�\ν iδ105υγ
κρσ5ία του καi τφοοδευηκι'� όπ.ώλεια
, των δυνάμεων.
» ργότ ρα ό τάϊνερ πληρ φορεϊ', πως παρουωό.Gπικαν ρί
γη, πυρετός, με,ταλλικι\ γεύ6η 1 αi 6τομcιτικn οοοφσρά, κοιλόηο
νοι, εν1κα οiδrψατα :ιωl έξό.νθllJμα. Σψτιτώματα δnλαδι\ άπο
υ\·θί ·ιι,ς, που καθώς φαίνεται δεν έπέτρεψαν τι1ν νεκροψία,>.
4.- «Στο τέλος του 1 23, ό γ ω5τος ]JΟU>6lΚΟ6υνθ'της τfίς
Βιέιννηc Σολιέ,ρι έnι ·ειρ ϊ αύτ01 τονία, κόβανΊJας τον λωιμό wυ
pε ξυρό.φ1. 'Εν τούτοις;, 6ώζετ01. Και οnως yράφ 1 οτα 1824 ό
1Jα0Gτpος ΣίΥτλαρ τα τετράδια των yρο(Π[Ιων 5υνδιαλέξεών του
μ�:: τον κουφο 1 !πετόβεν, ό Σαλ1έ,ρ1 βρ:ίακετω 6ε άπόγνω η και
όμολογεί ηώς αύτος εΙ 01 ό ύπαίτως του θανάτου τ�ου ΜόζΟJρπ:,
δηλαδ11 29 ·ρόν1α ϋmερ' άnο τογ θάνατό του. Ό πωn;π\ς Ιηά,6ω 1 UΙ λ ψΟ() ί μά_λι <uα ενα ΠΟΙnpα 06Τ1\ν ι6UVΟ:υλία ΟΠΟυ Πρωτο
πrιίχθnι ε ή 'Ενάτη Συ1,ιφωνία του Ι ετόβ ·, <πlς 23 �Ια'ίΌυ
1824, ] οι ηου περ1γρό.φε1 ΤΟ\" Σα λ1έρ1 να ΙΠ()Ο5ψέρη το πατήρ�
με το δrιλn,τήρ10 5ΤΟ 1Ιάζαρτ. "Ας JΊ1()06Γτ'εiθfί ό1<iάμη οτ:ι, 6TG 1 30
Ο Πουω ιν γράφε� fνα 6Κnηκο δ01Κί1μ10 ιμε τι1ν 1δ�α ύηόθε.6η, JΊ10ΙJ
άργόιερα 11 ·λοποη1θrικε άηο τον Pi1,1611 - Κορυακώφ. 'Έu6J. α.ρ
χ1Gαν
1 να 6U 1 ε\ιpώνοντω όpκετα 6101 •εία ηου 5τηρίζουν την
έκnο, 1'1 τnι. δηλnτηρ1άG,εω άπο τον Σαλ1έρ1».
5.- <<'Εκ ϊνο που μου φcιίνετω παρά.δα ο ,εΙνω ιπως, κανέ
νας δ 6Κέψτηκε W τώρα J ΟΙ. μια αλλn εiκα6ία, κατα τnν γνώ
πc
]Jη μου, καιθόλου άπίθανη. ΕΙ OJ, έν τούτως, νω6ΤΟ οτως
\J ηαληα χρόγια ό ύδράρ υρος όnοτι λου6ε το εiδll<Ό ψό.Ρ,}10JΚΟ

άπο

1968

ΙΙΕιΡΙ ΤΟΝ ΘΛΝΆΤΟΝ ΤΟΥ ΜΟΖΑ ΡΤ

89

για την άντι6uψιλ1δικι\ θεραπεία. Μ ή π ω ς ό \lό(αρτ εlχε μο
λuvθiί άπ' αύτιΊ την πάθΜη καi τοϋ χορηγοϋ6αv ίmερβολ11<ι':ς δό
'6εις ύδραργύροu χωρiς να ξέμοu'\' τiς παρενέργειές .του άπάνω
tnr\ νεφρικι'ι λεηουργία , "'\v λάβουμε ίιη' οψη πώς; ό εγγuίμΟς;
βίος; τοϋ \-Ιόζαρτ μι': τι\ν Κωνδτανς Βέμπερ δεν i\ταv εύτυχι51μέ
νος, καi πώς δ 'ίδιος; (-δειξε πόνυα cφκετι\ οεξουαλικι\ ύπερδιέ
γεp6n, δέ, θύ. ηταν, vομί(ω, άπίθανn μια 6ιJψι\ιδικiι μόλυ\.6n:ι>.
Σταματοϋμε 5' αύτά, ηpο6ωρινωι;.
Καθώς ό κ. Καθn γnτιΊς; γράφει, «τόμοι ό λ ό κ λ η ρ ο 11> ( Πf>Ο-
φcινωc;, θέλει "ύ. πiί · πολλοί), fxouv γροφiί δχετικα με η\ν αi
τιολογία τοϋ θαναιrου τοϋ \lό(α�τ. 'Α.\\ά, κCΙΙθώς; ό ίδιος πάλι ό
μολογεί, έν τέλει τοϋ βιβ\ίου του, ώς βιβλιογραφίαν έχρη6lμο-
ποίn6ε, κιφίως, μ ό ν ο v δύο δnμο6ιευθεί6αι; με\έτας έ ν ο ς μό
νον έπι6τήμονοι;, τοϋ Γrρμωοϋ iu.φοϋ Νηέτε,ρ Κερνερ, δοτις,
δμως, εχει δημο6lεύοει, άποκ\εωηκως π0ρi :\Ιό(αρτ, 28 αμθρα!
Βαpείαι άσθένειαι τοu Μόζαpτ
Και rπε6εν ό κ. Καθnyηιι\c; θϋμα οίι μό, Ο\ της άτε\είας
των πηγών του, άλ\ύ. της άμφιβόλου άκριβείας των.
Κατά τον Κέρvερ, τcι 6Ιψητώματη της 1Jfλευταίας άοθεΥ'είας;
τuϋ \lό(αρτ cιyouv είς τύ ουμπέφαομα δτι tπρόκειτο ηιψi χρονίαc;
δι' ύδραργύρου δηλητηριά6εως;. Τυ «βραδέως δρω,» δηλητήριον
πρέπει vcι τοϋ έδίδειυ «κατcι μαιφcι χρονικά με6οδια6τήματα».
'Λπύ το καλοκαίρι τοϋ 1791, κατcι τό, κ. Λοϋ�ροv.
�lόvov ετ6ι θcι ι\το δυνατόν \.Ct έςηγηθiί ό -θάΝατος; ί·vός άν
θρώποu 6το αvθος της ιίλικίας τω" 3.5 έτωv, ό δηοϊος <<δεν ,εΙχε
προηγουμένως ά6θενήοευ>.
'\λλά, καθώς; ά, αφέρει ό ',\ \όίιι; Γκρέιθερ, ( 0 ) διευθυvη\ς
της δεpμαιτο \ογικiίς ι-. \η ικiίς τοϋ ΠαΗ)Π16Ιτημίοu ,τοϋ Ντύούελν
ιορφ, ό \lό(αρτ ει'(εν ά π ο δ ε δ r ι 'i .μ έ " ως ίmο6τiί δύο β α ρ ε ί α ς προ6βο\cις όξέος ρεuιμαηιψοϋ.
Είς ήλικίαv 6 - 12 έ-τωv επαθε πο\λάκις 06τιακός \υιμώςεις
έκ τωγ άμιι\δcι\ωγ, τω, όδόvτιιη, ώς ιωi ό(ωδrς έρύθημα, κατα
τι\γ iδία, δε ταύτnν περίοδο\' ίιπέ5τn βαρεία\' \υίμιιJςι, τuφοει
δοϋς ηυρετοϋ καi εύφ\οyίας.
Ή6θέ\ η5εv ώ6cιύτως βαρέως κα,τα ταςείδιό" του \ f\, όμεvον
εiς Ί ταλίαv εiς ή\ικίαιv 1-! έτίϊ>\, πpο6βληθεiς ταύτοχρό, ως άπο
ιφυο\όγnμα. \lετα
έπάνοδό, του παρέμεινεv επι μακρόν
κλινήρης καi εiς τό ώ:φον δέρμα τοϋ προ5J.ί}ηου του προεβάλ-

m\'

(') :\lo)ιs Greither: 'Η θανάσιιιο::; άσθέ,εα τοίι :Μ<λ.αρτ. Βι6i.ιογραq;ικη
'Ειrιθειυρησι::; <<Roche.>, 'Έτο: 350,, τεί,χο; 80,, σελ. 49 κ.έ. ( 1967). 'ΕΧ
ταίrτη; παριιλαιι6ωομ,εy καί τίι. ώ; αΗ•J σι1ιι:τερά.σuατά του.
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λοντο 'ντονώτεραν ai ούλοi τiίι;; εύφλοyίαι;;. Καπ:α riιν διαl]lΟΥήν
του εiι;; Βιέν ην 'νεφ6ν1(ι:: πρό6ωπον ,οLδαλέον.
Είι:, τα τiiι;; νό6ου του nρο6ετέθη βραδύτερον παροδιικωι;; ><ai
'nιπλ κι\ nυιελοικυιπίηδοι;;, 6υνο&ευψέινn ύ:πο !Κωλικων, οϋι;; ά
πέδωκεν ό Ί'δωι;; ίι;; ιον 5τόι11α ον. Κιε.<ρmλοw ία, νιαυτία, ε,μειτοι
1 al όϋnνία τον άnn6χόλου κατα ϊοο rreιλευmία ετn.
Kal ό Γκρέϊθιερ 5υμnερα.ί 1 είι;; το lip19'ρov uου: «Θεωρείτ01
βέβαιον οτι ό νεα,ροc· Μό(ορτ, κατα τοι;; έπταινε1λnp.ρένιαι;; ταύται;;
λ01')J,ώ ε1ι;; οπαν.ίωι;; άνέρρωGε πλfφωι;;. i μεγάλω rοο.λJα.JJΠωρίαι
των ,6υνε, ων καλληε '\T )ΙKWV τοξιδίων καια ι\v nαιδιικήν ,rου
λ�κία , υίΠο δυ5]1Ιε\'>εϊς; καιρΙΙΚοι;; ,5υνθήκας ιωi αi 6υχ1ναi διαμοαί, εiς ρι\ θ ρμαινο,ιιένους χώρους, nύνόΙ116αν λοll]lώξειι;; βρα
δ ίοι;; έξελ.ίξεωι;; δια τρεnτοκό1 κων α,ί όποίω, έν τούτοις, δειν
άφεώρων εiς τι\ J αρδίαν. 'Η είι;; iψας γνω6m. γενο,ρένn 5υμ
nrωμα ωλογία 1 ατευθύνε1 άλλαχοϋ τι\ν οκέψιν ραι;;».

rι

ΊΙ 1 λ lc; προ ι;; 1 ατανόηων τiiι;; ρον�αc νόtiου rτ:ου Μό(αιρ,τ
rrρέΙLrι να άνα(ιιτηθii είς η\ν 'Ιl1ερίοδοv του ηρώυου ταξιδίου του
εiς Ίταλίαιν, το όποϊοιν ι':ηε είρnαε 1_1εrο του ιπατρόι;; rcoυ �ατο.
εκέιιβρ1
1769 μέ ρι 1\Ιαρτίου 1771, !Κ.ΟΠΊόmv βαρείας; οοθ-εvείας, δ1α τι\ν άποίαν δ' είναι νωmον Μν έΠΙράκ�ειτο ιπιερi ίΠΟ
,ροξύγ5,εωι;; τiiι;; ρ υpατοπαθεία του 11 nc,ρi έκδηλώ εως τiiι;; Υ1ε
ψρ11κfίι;; του παθnG,εωι;;. Εiι;; τι'ιν Ίrωιλί.αν 6υνfιντn5ε οοροόn:τωι;;
ψυ ρον χ ψωνα καi ηpο6εβλήθη άηο κρυαλογnματο. Ό 14εmι;;
(ό(αρτ καθ' ολην η\ν δ1άρκε1αν τοϋ τ1αξ,αιδίου υποφέρει άnό ...
όνορ ξίον, εΙ οι όδιάφοροι;;, άnα1θfι , καrrέ ετω 5υν,εχωι;; άπο αϊ60ημα κοιηώ61εως καl όμ1λεί rrειρl rτ:ων Ίταιλικων «πόλεων ϋπνου».
Μετα τι\ν έηάνοδόν του I\�Ol έηi pακρον κλινfιρn ι;; Ν01 εiι;; ;το
ώχpο δέρμα του προ ώπου του 1Ίip βά, λουιν έντονώτ,ε1ρ01 αi ού
λοι τfίι;; ύφλογίαι;;. 'Όλα τα 6ιηp1Πiτώματα ταυτα ιμαρwρουν, δη
ό 1\Ιό(αρτ μετέβη ,εiς Ίrτ;αλίαν πάti ων ιέικ rμι\ ελείωι;; iιαθεωηι;;,
ύηοξείαι;;, 6Πεφαματο φρ.ίηδοι;;, έκ τiiι;; άηοίας ύπέφερε καθ' ο
λην τι\v διάρκ:εων του ταξ αδLου του. Τα ρυοιηαιγiιrμαm ύποδn
λοϋν ται;; όρ ρένας I ai εi ι;; όγ 1ε1ό6ΙJΊ1Οομον όφειλομέ\ΙΙΟι;; ά εω
και;; βλάβαι;;. εν εΤνοιγνω51τόν, έαν κατα -ο\ν φά61V ταύrπιν τiίι;;
νό6οu του ύψί5τατο ιπολυουρία καi iδσοθε1νουρία. Κα'rα τ�\ν έ:πο
χι\ν τfίι;; δ1011ονiίι;; του έν Β1έ\ΓΥΙ:1- το οiδολέον ηρό5ωπον του Μό
(αρτ Ινω έpφα ει;; έπi τfίς: iικόνοι;; του (ω ράψου Γ1ό( φ άν
γκε ( 17 2), πλέον εκδηλον εiι;; το 6χέδ1ιο τiiι;; Δωροθέας: Σ τοι
( 17 9) και αφέ τrρογ ,εiι;; η\ εi1 όιm rοcι,οτέλ, τι\ , άησία <'-φ1λ1οτέχνnυεν ο \'W6τοι;; (ω ράφοι;; ύiι;; 1δίαι;; έσ-ιοχiίι;;, 1 αi τι\ν ό,ποίιαν
άγεκόλυψεν ό λΙπερ και έδn1-106i U6εν εγχρωpο εiι;; 6.Χ:ετιrκn
έργα5ίαν του.
'Λρ 1ότερον ηρουετέθιι εiι;; η\ ν φρο5α fιρυΙVι611ν ΙΠαροδικως:
\!
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καi έπιπλοκι\ Ηυελοκυ6ιίτιδο<;. Σ υνωδεύετο έν μέρυ καi ύπο
κωλικG)ν καi ιΊπεδόθn έδψαλμέvως ύπο του .\Ιό(αρι ιίι; τόν δτό
μαχον, άηό τυν παιέρα του ομως όρθωι� {χαρuκ [nρίοθn ώς λοί1ιωξ1ι� ιων ούf)οφόρων όοοJν. ΤιΊ δυμπιώματα ΚLψu.\α\\ίιιc;, \UΙJ
τίας, έμέτω\ και άύη\ίuς όU\ώδeυοαv ΊΟ\ \Ιό(cψ[ κcιl rίς τιΊ τε
λευταϊα ιnς (ωnς του ετιι »
Ό ϊδιυς eηι6τήμων, ιω ιόηιν μεθοδικιϊη μr· \F 1ΙJ)\' ιωi έ1>ευ
νων, άποκλείων τι\ν δη\ιηnι>ίu6Ιν τ ε \ ε ί ω ς, γράφι ι:
ιιΤιΊ γνω6τιΊ είς iψας 61ψτπuψατα ιn<; άοθεγείαι;, ιΊ όηοία
ηροϋκάλοοε ΊΟ\ θάνατο\ ιου \1ό(αμτ, δU\ nγιφυυ\ ύττε'(> τnς ού
ραιμίας, ούχi δi: ύπi:1> [iί<; υεuμcιηκnς άρθρίτιδα; η και>διοπα
θείας του .\1ό(αfJι, πF·ριορί(rι είς άπ\n\ ύnόθε6Ιv τιη όιψαοίαν
της 6UΧVαι<Η; έπω a \αμβω ομένnς άπόψεωι� 11ε1Jί δn \ητnριά
δεως, ώς uίτίας του θα\ά.του τοϋ μεγάλου 6U\θέτοu».
Πως, \οιπύγ, ό \Ιύ(ιψι «δε, eΙχε\ άυθι·\ ή6ει» προηγουιμέ
νως;

'Αvεπαρκη συμπτώματα δηλητηριάσεως
Π.\1\ν τuJν ά\ωτέρω, ιι έJ<..δοχι\ nεf>i δη\ητηρ�άοεως δι' ύ
δραργίφου ά" α ιρέτrεται κai έκ ιων παρuκο\ουθοίη τω\ τuύτnν
ουμπτωμάτων Διότι, ναi μεν τιΊ cι\uφερθέ"' τα δυμπτώματu της
τελευταίας άοθενείaς του .\Ιό(aμτ όμοι ά ( ο υ\ με έκεϊ\α τfi.ς
δη\ητηριάδεως, άλ\α Ο Χ 1 μ ε Π ά \ 1 U τιΊ (Ι\ αγκuϊα δυμnτώ
μcιτα.
Κατα δn\ητηρίu6Ιν δι' ύδpαf)\ ύ1>ου, ώς CΙ\ αφέρrι κui ό iψέ
τερος 1'.αθηγητι\ς Ίωάγνης Γεωρyιάδης ( είς το\ β' τόμο\ της
Τοξικολογίας του, δε\. 102 κ.έ.), τιΊ πρώτα ουμnτώμcιτα εΙ\cιι
κω.\ιJ<..οί, cφ:,.,ιJ<..ως πaροδικοl κcιi ούχi λίcιv ε\τοvοι, βαθμηδόν
σφοδpοi 1'.cιi ου\ rχεϊς. Ή κοι\ία μετωρί(ετcιι κcιi καθίοτατcιι α.πα
οα άλγει\'ι\ τ(ί πιέοει, iδίι;ι 1'.cιτά τι\v φορcl\ τοϋ 1'.ατιόντος κώ\ου,
μι�ρογ κcιτcι μικρυv έπέρχετcιι διάρροια ε\10\'Ο<_; ματcι κω\ικων
δψοδρων Μιi ιΊ\yεηω, τεηεομίίJγ_ ΚατιΊ ταύτηv άποβά\\οΗcιι
<'ιρ χικως χο.\ώδε1ς, uοτερο, όρρώδειc: 1'.cιi τέ.\ος αίμcιτηρcιl β.\έγ
νcη.
Eic: π\είδτας περιπτώ5εις έμφωίζοντcιι δωτcφcιχcιl του οτο
μάχου J<..01 εμQΊΟΙ, 0111\ες δυ\CU10\ \ Cl εί\'ΟΙ cιίμαιnpοί.
.\Ιίαγ η δύο ήμέρας έμψΟ\ίζοντcιι τιΊ φα!\όμε\CΙ άπό τοϋ
6τόμcιτος ( ύδρcιφγυρικι\ δτοιματϊτιc: ). "Λρχετcιι ου\ήθως άπο
mυε.\1όμον Οψθοvον, iδιά(OUδCLV yείίδl\, cιίοθά, ετcιι ό Ο.οθε\ι\ι:;
ώς κιγοuμέvοuς καi μέ.\\ο\τcις , ο. άποπέ6ω5Ι\ τούς όδό\τας.
Κατα η\ν χροvίαν δn\ητnρίαοl\' έμψcι\ίζετcιι οτομωϊτιc:, ά
nο..\ήγουοο. κcιi εί c: άπόπτωδιν των όδό\,:ων, 1'.αχεξίαν μετα nε
πτl.1'.ωγ διαταρσχιί)v καi φcιινομένωv άηιψίcις. Το πpόδωπον εΙ-
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ναι ώ ()ό ' άvαψικόv, οίδn.μοιτωοες:, οί βλεννογόνοι aχ,ροοι, το
, ρωμα τοίJ ηά Ο\ΓUΟς: καθί τατοι γωωδες:· Τα σrκρα έξο�δαίvαν
τω, είς: Π ()lΠJΤώ εις δέ ιτιvας: παραrι:npιείτω KQl άνα 6CΙ!p!Κα ϊδρως:11 καρδία παρουωάζ ι 6υχνόι10.ια παλrμους: και φύ6ηpα, ένίαυε δε
οί nά6 σντ ς: καταλα,μβάνηνται ύnο λιnΟ'θUΙJ.Jιωv. ' κσλούθως:
[Jως:, rπροιΌύ n τί'ίς: άνωμίας:, αί π πτιικαi δια�rοραχαi έπ1ιδε1νουν
Ι(;Οι, έηέρ ετω αΪ6θnμα άnδίος, άνορεξία ικοi άηοι5τρσφn nρος: πα6cιν τροφή\', iδί c;ι δε προς: τος: άζωτούχους: τοισύrτας:, έηί6nς: δε
εμετος: 6UΧ\'ός, δίψα CΙΙΚόρεfιΤΟς: KOl δ1άpρ01ια δισλιείΠΟU610 ll 6Uεχ(ις:. Ώς: ι':.κ των δ10,τοροχων τούτων και τfίς: ,άvοψίας:, αi δυ
νάμ ις με1ουνται· οί ορpω6τοι 1εi6iν άνίκιονοι προς: ΠΟ60'V εντο
νοv έρ ο6ίον· κατο τι\v περίοδον ταύτnv rιi1ς: κοruαβολfίς: ένίστε
ί< Tf()CII διαταρσχαi ι':π11τρο5;τίθενmι, εi6ΙV δε ουτοι φλεγμο�ναι του
δέρμοτος καi πωκίλα έξαγθήματα.
'Εμφανίζονται ώ6αύτως: διαιτα,pο 01 ΜΟ του νευρικου 6U6Τήμ τος: ΚQι δι\ διαταραχαι τnς: διανοίας:, ,τρό.μος: κσi παραλύ6ε1ς:.
Και 060V άφορο ιος διοταραχος: τfίς: διανοίας καi τος: έ 0φροτέρας: 11ορφος: τί'ίς: ύδραργυρ1ά εως:, οί πά,5 -οvτες: παρουι61ά
ζουν διανοnτικ11ν διέγ p6ιν μεγάλην, 6U 'tνουντω εύκόλως:, όρ
γίζοντω, κλαfου61ν n. λυnουνται, εiς: βαpυτέρας: σμως: μορφας: έ
πέρ ται κατάπτωως: τί'ίς: διανοίας: ο υ παρολnρfη_.10rτος:, καθ16Τω6α τούτου ά,,·ικάνους: προς: ΠΟ60V διανσηηκnv έργα6ίαν και
ό,μνήμονας πανίως: δ.\ως: ηαρατnρουνται έιnι rιnταειδεϊς: ηαροξυ6JJΟί, έπ1φέρογτες: Ίιιν ffiW61V του πά οντος:, ΚλΟ'\/lΚΟUς: 6ΠQ61ΙΟUς: του Π[)Ο6ώπου και των αικρων.
Τ ο ι ο υ τ α 0 1:ιως: 6uμm1.1.ψατα ο ύ δ ό λω ς: παρετnρήθn6αν
κατα τι'-ιν ά6θέ,1ειαν ΊJου [όζαρτ. Δεν ύηάρχει άμφ16βήτn51ς: δη
Τ 1 \' cι μόνο έι TW\' 6υμπτωμάτων 6 U 1_l Π ί Η ΤΟ U ν προς: ;ι;α έκ
δnλnτnρ1ά6εως: προκαλού�μενα, έ λ λε ίπουν 011ως: το πλεii6τα,
υαφως: δ1αrπ15τού1με\'α, θορυβώ δη και άξωπρόοεκτα, είς: τρόπον
ωrsrτ:ε ΤΟ ΠΟ[)Ο cnρnθέντο 6U]_J'Πτώματα δε V έ Π Ο 1) Κ Ο U V ϊνα άχθ�
τ�ς ic; 6υ11π0ροοψο περl δnλnrrηρ1ά6εως:.

ο

Δηλητηρίασις: Μία φαντασίωσις
1α τογ \όγον τουτον και οί θεράπογτες: iατροί, ναl με δι φώ \'n6Ο\' ώς ηpος: τι'-ιν βΟ61!ΚΙ1V αίτί,ον του θανάτου, έν τούιΟΙ<;;
κ ο ν ε i ς δε" διέγνω ε δnλnτηρίο,5 1ν, 1 ai ο ύ τος: Ινω ό · λό 
ος:, δ1α τον όποϊον δεν ένn() rήθη V φοψία, Ο '1 τα δn.θεv «6υμ
nτώμΟJτα άπο υ•νθέ6εως:».
Τι\γ αποψιν περl φυ61ολογικου θανάτου � δ' χθη , λίαν προ6φάτως:, κοi το Φορμοκολογικον καi Τοξuκολσγ1κον 'J V6TlTOUTOV
τfίc Πράγας:. Εiς: τηλεγράφrψα, δημο51ευθεν καl εiς: το έ η-
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ν1κον τύπον, και
ϋγου ον τοu 1967, άνεφέρετο και τα έξης:
«Ή πιερi δrιλmnρ1ά6εως έ.κδοχη άπακροίιετω κατηγορ ημα
τικώς άπο το φαρμακολοyικον καl τοξuωλογuκον ίν5τιτοϋτον τiίς
ράγας. Έπi τοοδαρα όλόκλ η ρα χρόνια οί θαυμα5ταi τοu με
όλου 6υV'θέτου όνεζήτη οαν rμε πείδlμ.α να όνακαλύψουν το nα
ρa,μ1κρον ϊχνος, το όποίον θ' άπεδείκνυεν οη ό 1ό(αρτ ε1χε δ η 
ητηρ1ια θiί. Έξ αλλου, καi ά.πο τι\ν ολ ην άλλ ηλογραφίαν rmς
οίκο ενείας λlόζαρτ, την όηοίαν έμελέτ ηδΟ\', ούδεν 5χετικον δ10τυπώνετcιι, f5τω και ώς ύπόνωα».
' πομένει να 5ταθμι5θfί ή έντύπω5ις τοϋ iδίου τοu Μό(αρτ,
οη εΙ ε δ ηλητnρ1αοθfί άπο έχθρόν του. ' λλό, όπο τος βιογρα
φίας -cοϋ Μόζαρτ εΙναι γνω6τον οτι ό μέγας καλλ1rι:έχνης ύπέ
φερεν άπο φαντΟΙ61ώ6ε1ς, ενεκα τfiς Vό60U του, έν�,5χυμένα<;: και
άπο τος άντιξοότητας τfίς ζωίϊ.ς του. ΤΗτο φυ6ικαν ή νa5 ηρα αύ
τiι ένrrύπω6ις να <<κόμη 10\' δρόμον της», να άνογραφfi εiς nεριο
δ1κά, να άπαυελέ6n θέμα μελοδράματος. 'Λλλό, δεν άντέχει εiς
δοβαραν έξmαοιν. Kal ούτή, αλλως: τε, 11 προβολλομένη «άμολοίο» τοϋ Σοιλ1έ�ρ1 εΙ αι 1-ωθικον περ15τατικόν.
1cι τίνα λόγον, πρόyματι, ό Σαλ1έρι να θελή6n να δnλ ητη
ρ1ά6n τον :t\fόζαρτ; Τόοον άπο έπαγγεί\Jματuκfίς:, 060V :καi άπο οί
κονιομικiίς πλευρδς nτο είς πολυ κολυτέρον θέ61ν όrπο τον �lό
ζαρτ. εν εΙ ε να τοϋ ζη.\έψει τίποτε.

Ό κ. Λοuρος πεpi. «Μαγεμένου Αύλοuη
Kai ό Τ,εκτονι6μός ,
" ς ελθωμεν καi εiς το θέμα ούτό. Καi ας ϊδωμεν τί άναφέ
pειι εiς το εργον του ό κ. Κοθnγnτn.ς οχετuκως. 'Ιδού, έν περ1ήψε1:
1.- «Ό Γκεόργκ Φρήντριχ τάουμερ, πωnη\ς και φιλό6ο
φο , είνω ό nρωτος, που ύπέδειξε πώς ό άπρόοπrι:ος θάνατος τοϋ
Μόζοpτ δεν άποκ.\είετω να 6, ετίζετοι με τον rcεκτονι6μό. Στο
περισδ1κο τfίς Βιέ ν ης « u der Man arde» 510 1 61, άναφέ
ρε1 κοi την πλ ηροφορία αύτn την έπ1βεβαιώνε1 ή χήρα λlόζαρτ
που
ε1 ξανο�ηαντρευθεί, πώς ό ανδρας τη ς μελετοϋδε να iδρύ
δn μ1α δική του τεi1<τον1κn υτοό. Συμπίnτε1 οοί6nς το γ γονος οη
ό ύτοκρά.τωρ εοπόλδος ό Β' που δεν 6υμπταθοϋ6ε τον ΊJε.Κi(ΟVl
δμο εL-χε προβλέψε1 να iδρύοει 1110 οτοα κατευθυνόμενη 6.πο τον
Ί'δ10, και οπου θα 1-υτοροuο,ε να έλέγχει και να καταuκοnεύε1 την
δρά6η της:».
2.- Έδω ερ, ετοι α προοτεθiί το γεγονός δη ό «Μαγφέ
ος ύλος» ΠΟυ 6Vμπλη ρώθ η κε οταν OpX160V VO ΠαpΟU161άί,ΟΥ101
τα ποθολογιικα 6υμnτώμοτα του \ι!όζαρτ, το καλοκοίρ1 τοϋ 1791,
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δηλοδι\ 6 μi'ίvες π1>ι,, η 'θά,vε1, 111οpου61άl'ει τ κ1uοv111<α 5το1Χεiα ...
1
Αύλοϋ»
Στο tξώφυλλο ωϋ 1φώτο11 1 ειrμέvου τοϋ <(Μαγε11bvου
CΙΠεΙΚΟ\Ι ί(οvτο l Πολλα 6Uvθη11οτικα Τεκτοvικα ,τοιχεία 6Χετι;κα
μc τον ι'ιδιJάpγυρο ηου 5τι'1" τεκτονιrκι\ yλω66α χαpαΙJ<τnρί( ,ι:αι
άηυ ιυv βαθμυ 8. Στι\v παρτιτοϋpο, έξ α.λλου, ό ίατpος Ντήτερ
Kl:()VE[> ηcιpαιτηpεί Οτt έJΠUΚ()Ο'"Lεί ό άριθμυς 8, δηλαδι\ ό ύδράp
γυρος, πού, οηως ε'ίηα111ε, δi:v άηοκλείετοι για τι\v δηλητηρία6n
τοϋ Ιύζαp,τ. Κοί, rφα ιιαιικό, 6 Σαρά,5τpο εχει 8 5κnvές, 8 εΙ
\'CΙΙ 'tO Π.()ύ6ωΗα ιοϋ εργου 610 πpωτο πρύγρα}Jμα, 8 φορες τρα
γουδt·ϊ ίJ ΊΌμίvο καl 6 '- 8 κηγι:ς παρου,5ιά(οvται χορωδίες».
3.- « Ό � Ι όζορτ, 51 γcι - 61 γcι ολο κα l π�κραί εται, ω6rrε 5τα
τpιάνrτα χpόv1α του, άπο γλυκίηατοc· που tίταv, άρχί(ει να γίνε
ται δυ6άpεΜος καi brιιθετικός ...
»'Ατrυ τύυε περίτιου 5υμπίητει ή τεκrτον1κι\ δpά<6η του που
τυv όδnγεί υτιΊv είpωv,ευτικι\ διάβε5n ηερ�εχΟ')Jέvn 6Tov «Μαιγε
μένο ύλό». ΊΙ πυκρία του γιcι τι\v άνικαvαποίnτn οίκο 0vηαική
του (ωιΊ καi τιΊγ ί_:γτοvn φιλοδοξία του, βpί6!Κουν Ί'6ως ΙΚάποια όΝ
τιδpα5τικι\ διέξοδο, που τpοφοδιΥuεϊται καi άπυ το κυοφορούμενο
έηα\Ι CΙ6τατικυ κ\ίιια JIOU δnμιουργείταJ. 5τι\ν Γαλλία ά.πο τους
{:_ 'Κυκλοτι�αιδ�6"CCΙς και τα λάθη της φεουδαρ 'ΙΟς.
»'Ί\γ ύπά[>χη i:κλαικευηκ1\ πρόθ06n έμηαιγμσϋ τοϋ τεικτον16μοίί 5υμ11ίπτει και μι: οτι τυ κείrμενο τοϋ <<�Ιαγι0μέvου ίιλοϋ>>
γράφτηκε l'εrψα\'ΙΚΟ για ,·cι τυ καταλαβαίνουν ολοι καl οχι 'Ji[α
λικα οηως lιτα,· J\ 6U\Ι ήθε1α.>>

Τό βιολί τοί• Μόζαρτ.
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4.- <<' πο ολες: αύτες τlζ; παρατηpή6εις: καl είκα5ίες: προ
κύrηει το έρωτn.μαηκο 5υ1μπ0ρα<51μα rμήπως: ό τεκ.τονι5μυς; ύπfίρ
ξε ό ήθικος: αύτουργοc; τί'iς δηλητηριά5εως; τοϋ ;\[όζαpτ 50.v έκδί
κη5n για την ΊJεκτονικι\ άπιmία του. Ό 'ίδιος: ελεγε Πf)LV πεθά
νει πώς; δεχόνταιν ενα έπtοκέπτη ντιη.ιένο 510. 6ταχτιά, που έπέ
μενε να τοϋ παραγγέλνει μια λειτουργία για τι\.ν ψυχι'ι του. Σιτα
χτi ομως; είναι και το χρώμα τοϋ ύδrαργύρου ! »
Μολονότι ιί άνυπαιρξία δηλητηριοοεως; θότει τέλος; είς: π65αν εiκα5ίαν, ώς: Ονευ άνηκειΙ]JέVΟU, δεν κpίνο;μεν 05ΚΟΠΟV ν' ά5ΧΟληθωμεν με τcι Μ,τοιχεϊα», τα όποϊα ό κ. Καθηγητι\ς: ήpύ5θη
έκ τρίτων και άvεξeλέγκτως: τα μετέφερε παρ' iψϊν, δια να κα
ταφανiί καi τούτων ή έλαφρότης:.
-«· Αστυνομικαι» φαντασιοπληξ(αι
Τα πεrl τον θάνατον ου ;\[όζαρτ, εΤπεν ό κ. Καθηγητής:, «5U
VΙ5τουν μια άmυνομικι\ δικογραφία». ' λλά, ώς: φαίνεται, ό ϊδιος;
έζήλω5ε δόξαν ά5τυνομικοϋ 5υγγραφέως;. Πpο5έξαrrε: Έτreιδι'ι
ό [ό(αρτ άπeκάλυψεν (εiς; τό ... έξώφυλλον τοϋ « fαγεμένου
ύλου» ! ) «5υνθηματικa. 5τοιχεϊα τοϋ ύδrαργύρου>>, καί, έπl
πλέον, εiς; το �είμενον του εργου εβαλε τους: rίθοποιους; &<.τω φο
ρας; καi τι\ν χορωδίαν να τραγουδα όκτώ φοράς:, ό Τεικτονι5,μος:
άnlεφά51σε τήν. . . δολοφονίαν του. Καl δι'ι με ύδράργυρον ! Και
ιπρος: έκτέλε5ιν της; έντολης; ε5τειλε κάποων μυοτηριώδη έπι5ιl<έ
πτην, ντυμένον 5το χρωμα τοϋ ύδραιpγύρου, 5ταχπί !
εν άνέφερε μόνον έαν και το άμάξι, διcι του όποίου έκινή
θη ό μυ5τnpιώδης: Ο\•θpωπος; i\το 6ταχτί, έαν και 10 αλογα Ϊ\6QV
611αχτια' ("
η μηπως;
πpα6η-Ό
,
,
) ...
" ς: ελθωμεν είς: τα βεβαιωμέω εyοvάτα: Κατα τον Ίού
νιον και Ίούλιον τοϋ 1791, ό \[όζαρrr, άπερίοπα5τος: άπο τι'ιν ά
που5ίαν της; 5υζύγου του καi άπομονωμέvος: άπο τον Σικανέν
τερ (τον δια5κευα5τι\ν τοϋ λψπρέττου τοϋ «�[αγεμένου Αύλοϋ»
Κ01 θια6άpχην, Ε'Πίδnς: δε τέκrωνα) γράφει την pOU61KiιV τοϋ εp
γου. Σχεδον άμέ5ως: μετα τι\ν περαίωων του εργου, ό �[όζαρrr
δέχεται την έπί6ιοcψιν ένος; άγνώστου, κομ15τοϋ άνωνύμου πα
ραγγ ίας: δια να 6υνθέοη ε,\'α Ρ έ κ β ι ε μ δια λογαpια6μον τοϋ
έντολοδόχου του, τον όποίον τοϋ i\το άπηγορεupέ.γον γα ικατο
νομά6η, ώς: ,εlπε,ν ό έπ15κέπmς;. Ό ;\Ιόζαρ;τ δέχεται τ�\γ παραγ
γελίαν λίΟΙν εύχαpί6τως;, οχι μόνον διότι τοϋ προκατεβλήθη άξιό
λογος; άμοιβή, άλλα καl διότι nθελε να δείξη η\γ τέχνηv του, τί
μποροϋ6ε να έπ�τύχη εiς: το έκκλη6ΙΟι61lΚΟV 6τύλ, τώρα
ό
αύτακράτωρ Λεοπόλδος: Β' εΙχεν έπαναφέρει ται;: καταργnθ�εϊ6α<;
άπο τον 'Jω6nφ έκχλη6106ΌΚας: όρχή6τpας:.
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ΊΙ οπεpα «Μaγε�μένοι;; ύλοι;;» όπαί Θη δια πρώτην φοραν
τι\ 301\ν Σιmπεμβρ.ίου 1791. Τότ , λογικωι;;, θα ε!Προοε oi Τέκτοει;; να πλnpοφοpnθοϋν mερi της «όιπσκο ύψεωι;; μυ,6Ώ!ΚWV» πε
pi «τά6 ως έ{μπα1yμου» 1ωi ν' cιΤΙi0ψά1616cιν τι\ν δruλιιτηρία61ιν. ' λ
λά, θα έ άνετο ό πομπώδης; «ο νω5ιοι;; με τα 6τοχuά», ό όποϊοι;;,
άΗο του 'Ιουλίου εΤχεν έπι 1 εφθfi το-ν Μό(ορτ, αρα εΙχε δώ6'εl
1 αι το δηλnτfφ10ν. Πως:, αμωι;;, CΙJΠΟψCΙΙδί(ετω τψωρία δι' εν ό.δί1 nμα . .. ] Jι\ mραχθεν ε16έτι; Άφου την 5τtγη_J'ΓΙV που γiνεται ή
'πί6ΙΚ ψlς: του άyνώ6ΤΟLJ καi J'i ενορξΊς: δnληrmρ1ά6εως: δεν εΙχε
yί\nει οϋτε- μία πρόβα του ί3ργου; Πως: 5υμβ1βά(ονται αύτά;
' λλα ό κ. Κοθηγnιτι\ς δεν εκρι ε 6κάπ11μον α 6Κεψθfi οη
( έκτοc ά_πο τα αλλα παράλογα, περi των όποίων έν 5υνεχrείςι)
tίτο άκcιτανόητον να 6U�1βfί cιύτο δπ p i6χυρί(ε;ω1 δnλ. οτι ό «Μα
γεμένος: ύλος:» 6UQ1Πληρώθnκε <<Of(CΙV αρχι6αν να πcιρου61ά.ζων
τοι τα παθολο IKQ 5υμπτώματα του Μό(ορτ, εξη pfiνες: προ του
θανά,του του».
1α να οο:ηρυ<θfί 11 έ1 δο i\ τfίι;; δ1' ύδραργύρου δnλnτnρ,ιά
ρ1ά6εως:, ετιρεπε να εχη άρχί5ε1 εξ pfivaς: προ του θανάτου του
Μό(αρτ. Kai άδ16τάmως: ύπο5τηpi(ετ01 οτι 5υv-ι:;ε�λείm1 μία δn
λητιιρίαως:, ,με τ01αύτην δε 6Κnνοθ 610\Τ. Πριν KOV 61.J:).lβΟυν έκεiΟ, τα όποϊα, ύπατίθmοι, εκομαν τους: Τέκτονας: ν' άποψο6Ι60U\Τ
τι\ <<Πρδξιν» των.
'Έτ5ι 'φευρέιθη6cιν τα ποραιμύθια -άνώτερα έ,κε.ίνων τfiι;;
Χολψδς:- περi 5υμβόλων -υου ύ ρορyύρου κοi ατερi όmάκ1ι;; έμ
φcuνi εως: rηρwταιyωνι6των κοi ορωδιων, δια τα όποϊο, μη έπι
-ορεηονένnς: 5οβαρδς: 5υ(ητή5εως:, άρ1c εϊ μειδίαμα ο'iκτου...

n

Ό δηθεν αγνωσ·τ-ος «με τά σταχτιά»
'Εξ αλλου, Ο] Jως:, θλιβερας: 6Κέψεις: προκαλεί 11 κοτα η\ν έ
ΠΟ ·ήν _μας: nερ1βολι\ δια μυοτnρίου (πράγμοιη άνυπάρκτου) τfiι;;
fun61 έψεωι;; τοϋ άyνώι:που εic τον :\Jό(ορτ δια τi'ιν πορ,a,γγελίαν
τfίι;; έπιμ ηJ]JΟ6ύνου ό.κολουθ.ίοι;;.
Ό ϊδ10ι;; ό ΝΙό(σρτ, όγψ τfiς: ά5θενείο{;; τοιυ, ευει ϊε να θεω
ρn5η τον έπι5κέπτην του ώι;; «άγγελιαφόροΙV mυ ο. λ λ ο υ κό
φου>>, εiι;; τον όποϊον έπρόκε:ι.το 5υντ6μωι;; να :μ�ταβfi καi ουrωι;;.
TJ\v 7nv Σεm;εμβρίου γράφε� εiι;; τι,ν λιμπρετττί5uαν Λορέν
τ,50 ντα Πόντε: «Το πνευμα μου ε1νω αρρωαιο, ταραγμένο, κοi
δε Ι)J.Π Ορω να διώξω άπο τα ιμάυα μου τι\ν ε1κόνα ού'ΌΟU του ξέου. Τον βλέπω πάνπ:α μmρο5τά :ι,ιου, με κο,uαδυνο5:nεύε1 αωi με
6πρ,ώ ν ι άδυ5ώπητα προς; την έpy0!6iav. Ρίχ,νομ01 6τη δουλ�ε1ά,
δ1ότι το να 5υνθέτω μου ,εΙvω όλιγώ-uερο βαρυ άπο το vα μένω
άργόι;;. Έξ αλλου, πραγ;ματικα δεν t:,'ω πλέον λόcγον να 6τενο-
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χωροϋμοι. Το αt6θάνομω καί, δεν εχω άνά γκη CΙΙΠΟ αλλ ην άrrτό
δε1ξ1ν. Ή ωρα 6ημαίνει. Πρόικε1rι:αι να πεθάνω. 'Έχω τερματί6ε1, προτοϋ να δρέψω τους καρπους τοϋ ταλέντου μου. Γράφω
τώρu τι\ν iδικήν μου ν0κρώ6ΙΙJ1ΟV άκολουθίαν».
Ό Μό(αρτ i'ίτο δικαιολογrψέ1νος να βλέπη τον αγνω6τον
ξένον ώς ύλοποιnμένοv ον τοϋ ίrrro()IΠ bpαv. Αύτι\ riτo iι ψυχΙJ<ή
του κατά6τα6ις. Xoi εiς το δrψεiΌv αύτό, ας ένθυμηθωμεν καi
τος αλλας φαντα6lώ6εις του περi δηλητηριά6Ιεώς του ι'ιηο έχθρόν
ηνα ...
' λλα ό κ. Καθηγlliτι\ς δικαωλογείται iψφανί(ωv τον «αv
θρωποv με τα 6ffiXΏO>> ώς οργανοv δολοφόνων;
Τον περιγράφει ώς αγνω6τον. Ένω εΙναι Πα6ίγνω6τος. ΤΗ
το ό "Αντοv Λάϊτγκεμπ, θερόιπων τοϋ κόμητος; Φράντς βον Βάλ
δΕ')'Κ, έραωτέχνοu μουωκοϋ, μ:ι\ διαθέτοντος αξιόλογον ταλέντοv,
άλλα άpΚ!ετι\ν 6UVOί6θΠ6tV τfίς άδuναrμfcις του και αpκεrτον xpfi
μa δια να άγορά(η 5υγθέδιεις αιλλωv και να τας έ!μφανί(η ώς
iδικάς του. Ίδου όλόκληρον το <ψuιοτήριον» της l�ΠΟ αύ6τηραv
έχεμύθειαν παιραγγελίας του Ρ έκβ ι ε μ, το άποίον προωρί(ε
το να παιχθn. 1εiς μνήμην της πpο6ψάτως, τό-υε, θανού6η ς δu(ύ
γου του, οπως καi 6uνέβη . Άλλά, εκαιμε το λάθος ό ίmηρέrτης
τοϋ κόμητος να φοpέ6η ffi((X,τtQ ----,1((11 άφου 6ταχτ, i εlναι το χρώ
μα τοϋ ύδραργύρου- να έρεθί6η τι\v άδιτυνομ1κ1\v φανταδίαν
του κ. Καθηγητού.
Όμοίας ποιότητος εΙναι και οί λοιποi 16ΧUplυμοί, τους άποί
, να εi6αγάγη έν
ους ό κ. Καθηγητ:ι\ς ί:Sκρινε πρέυτον κοi 5οβαρον
Έλλάδι.
Ό «Μαγε μ ένο ς Αuλό ς » uμνο ς
Το έαv ό Μό(αρrι: έμελέτο τι\ν ϊδpυ61V νέας 5,τοας ( αν κοi
τοϋτο ούδόλως προκύπτει) δεν θ' άπετέλει εγκληιμα τιμωρnτέοv
δ1α θανάτου! Ώς ιnρος τον iδχυριομον οτι και ό Λεωτόλδος Β'
έ6. εδίο(ε τ:ι\γ ϊδpυ6ΙV 6τοας «δια να κατα6'Ι<ΟιΠεύη τον Τεικτονι6μόν», ΟU'ΙΟς, άπλως, προδίδει Ο)'VΟΙαV τfiς Vε1'."1:ΟVΙΚΪίς διαιpθpώ6εως. "Αλλως τε, ό Λεοπόλδος δεν είναι άκριβες οτι διέ.κεηο έ
χθρικως προς τον Τεκτονιοrμόν. 'Άν κοi δεν άιπακλεiετω να ί\το
Τέκτωv, πάντως iίτο Ροδό6τουρος κοi ε1χε τάαεις μυοτrκι6τmcάς,
ορα δ1έκειτο φιλlΚως καi προς τον Trn<ΓCOVlδl[.lόV.
'Αλλα το τεραrι:ωδ06τιεροv ολων εΙνω το ύπσυτηρ1(άμενον
δτι ό <<Μογeμένος ύλος>> πε�ριεϊχε <<εi,ρωvευτΙΙΚn διάθεδn» καi
άπέβλεπε εiς «έμπαιγμοv» τοϋ Τεκτον16μου. Τόυn ο.γνοια!
Ό «Μαγε.μένος Αύλος» εΙναι γεV1Κως άνεγνωpΙΙ51[.1ένος ώς
εργον, &τερ nμα, έξυψώvει καi δοξάζει τον Τεκιτ:ον151[.
, 1όV.
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ρ11 ή ' [α
ου rας
ο,rθρωποι τω
Θου

εί ύυιο
Γrε.Ρ111α
ι1Jε-

l!Πlες, 6Οψο.ί,
α ηρο5έλ-

οληθώμε με rας άλλος περ10 -άς, άλλα μόνον
ίνας, α'ί(l\η
6V
έθrωα Ι)Jε τι\ (ωτι-ν τοϋ ' 1ό(αρτ. Ό
, ό Βίλα r, ό Φρειδερίκος ό
έ ας, ό Γ, αΙ-uε, ό Χάυδν,
06']JOUV rας (j(ΟΟς ,των Τ,
ύ6τpία , ΙΙ<αi δι\ την
ό ω Είς τι\
Βιέ \Γ η , ύπίϊ.ρ ,ε rό ε :μία οεφα διεl(Ιε ρψέvω
εκτό ων, πολ
λοi τω όποίω προήρ σντο έ riίς όρ15rωκρατι1<iίς ,τάξεως 11<αi
� τ;εροι έ
εί ης τω ά θρώπω ωϋ π εύ�μαmς
Καί
αύ ωί, 11ήπως εγι α Τ' κιον,ες δια όγους
οiκσγεό(αρτ, rεΙναι
ειακιοuς i"ι φ�\οδοξίας � '"ε , "050 δια το
ω6τό,, έ rωγ έιrηοτο ω ωυ, brn π ευματι'\\.ο ίmfΊρξιε το έν
δ1αφέρο r υ αi βαθucάτη έπίδρα51 ειοΧJε ,είς το πνιευματι
ο του ό6')J ον ή μύηως ίς ro Τιεκuο 0011ό , αβου5α ώραν
π\ 14n
ιε εο:ιβρίου του 1784.
1

Ή τελευταία Τεχτονιχη καντάτα
Τα ει ro 1κα άρχ iα μαρτιτρου, rυερi ι:fίς ά
, ψο6lώοεως τοϋ
Μό αρτ είς ro Τεκων15μό,r, πορl της ακυrκϊ.ς παραικο ουθ:ή6 ως cων έργαωω 1 αi ιiiς 5υμβολiίς του εiς αύ cός.
Ή ι: ευταία '6ύ θε ίς ττου, με rε ο κ.ον θέμα, ?ίιο ή <ψ1οεψβρίου 1791, εi'ικ.ο5ιν
ρ11 α· rάω» Τ1\ 'cε είωυ Ό\ 1 η
1Ίμ' ρας προ rou Θα άcου ιου, έπi m έy αθtδpύβ!ε1 ιιου ν.οου ναου
της μnrτρός του Σ cοος
..,.Hco 1 αλλίτ ρο τότε εiς cι\ ύγιείαν του ι αi μειέβη εiς
·bl του ερ ου.
(J\\ Στοά , δ1Q r1\
πρώ rn έ1�τ
" 'φυγ καr:ε,θουωα,6μέ ος άπο τος έικδnλώοε1ς τω-., άδελ
φω , εiπω\ αρω τηρι Πl'-ως εiς η\ 6ύ(υγόν του, ΟΌ «ΘΚQΙ ΟιV
T
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60V τpελλοι άΠΟ τον ένθου6ΙQ6μΟν» KQ1 δη ό ιδιος;, UV δεν έγνώ
ρ1(�εν δη εγrαψεν α.λλα εpγα ,καλύrcερα, θα το έ,θεώρε1 ώς; το
καλύηψον δλων, κρίνων έκ των έκ:δηλώ6εων προς; τιμήν του.
Είς; το πλαίδιον αύτn.ς; της; μεγάλης; άδελφικn.ς; άγάπης; λlό
,ζαρτ καl Τεκτόνων, ό κ. Λούρος; τοηοθετεϊ τήν ... δηλητηρία6lν!
Καl διατi οί Τέικτονες; θα έπότι(αν δι' ύδραργύρου τον Μό(αρτ,
1ότ1 έδόξαδε τον Ό�εκτον16μόν; 'Ή δ1ότι i\το ό πλέον τέλειος;
καl πλέον 6υνειδητος; καi rπι6τος; άδελφός;, ΟΜΙς; παpέδχε καθ'
δλον του τον βίον καl 11έχρι των τελευταίων του ήμερων, άπτα
και μεγαλε1ώδη δείγμCΙιτα της nίδ-uεως; καi άφο61ώ6εώς; του είς;
τον Τεκτονιο11όν;
Καl διερωτδται καινεiς; έαν εΙναι δυνατόν, οίαδήποτε φαν
τCΙιδία, έξ οiωνδήη:οτε δωθέδlεων καi έαν έμφορiίται ό κατέχων
αύτήν, να δυλλάβη κακοϋργον καi μάλ16τα. 061]_1ον κακούργων,
τοιαύrrης; πωρώσεως;, ωδτε να δ1QΙΤιράξη το1αύτης; ά.πεχθείας; δολο
φονία,ν.
' ντίθετος; τοποθέτηδlς; οίουδήποτε, εlναι έπιrιολαία n μlδαλ
Λόδοξος;.
Καταλήγοvrες; - παραλείποvυες; δε πλ,είδτας; α.λλας; άνα
κρ16είας; τοϋ κ. Καθηγητού - θα προwαrθπδωμεν να bξηγή<>ωιμεv
δ 1 α τ i ό Σ ικανέvτερ ( διότι ουτος; καi ούχi ό �Ιόζαρτ εγραψε
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Τό έξώφuλλον της Τε-κτοΥι.κη; Καντάτας.
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το λψπρέττο του « 1 Ιαγεμένου Αύλοϋ») εγραψιε εic;; τ11ν γε,ρ
μaνικι\ γλω66aν, άντi τfίc;; 5υνήθωc;; ιό-cε χρn6ψοποιουμέιvnc;; εic;;
τα Jlε οδrάrJJΙaτα iτολικfίc;;. θα μετοφέρwμεν, έν πρώτοιc;;, Ίτιν πλn
ροφορίaν (έκ τfίc;; β1βλ1ογροφίο� περi Μόζορτ) οτ1 ό <<ΜαΎΘΡέ
νοc;; ύλοc;;» εΤ •ε γρaφfί κ ο i είc;; mv iτολικήν. 'Όπως;, πpΟΙΚ'ει
pέ υ να πω ,θ:fί εic;; τ11v Πράγαν, έγράφn rκαι είc;; τnιντ6εχ1Κήν.
Πάντως;, 11 πρώτη υειρα πaρa5τά1�εων εγινεν είc;; τn.ν γερμανι
:κήν, ΟΥ KOJ 11 γλW660 αύτ11 δεν Πp06ψέpετ'Οl τό6ΟV, οπως; KOl η
άγγλ1κή, είc;; τι1v cιπόδοωv μελοδρaμaτuκωv εργων. ιατί τότε;
"Ιδωc;;, διότι ό <<Μaιγεpένοc;; Αύλος;» εΙvαι οπερα διοφσρετΙιΚου
τύπου. Ύπfίρ ε το πρω-rον, έvδε 'σΙ_.Ιένωc;; δε και το :μόνον i}_.IOU61KOV άpι.6τούργnμa το όποϊον έδrφιουργή.θn εύθέωc;; «δια τος; :μά
ζας; τοϋ λaοϋ». και δια τοίίυο 0nρmε να γραφiί εic;; την έννοου
rμένnν CΙΙΠΟ ,τον λοον γλω66QV, δ10 να του ,μιε,ταφέρn το μήνυpά
mυ. Ό «Μαγεμένος; ύ oc;;» δεν tίτο μόνον "ργον QΠΟ6'ΚΟΠΟUV
εic;; την έξί1ψω61V τοϋ μυ6ΊJaγωγικοίί εργου του T'εKirOVJ<6'}_.IOU, άλ
λα 1 al διεπνέlετο όπο πνεϋιμα φ1λ•ελ1ευθεp16μου, με 6υpβολuκαι;:
στρο5ωποποιή6ε1c;; έκ του τό-υε ούταρ ιrκου κaθiε6τωmc;; τfi.c;; [α
ρίαc;; nρε6ίac;; κ.λ.π. 'Όχι λοmον δια να <<έ�μπaίξω, τον Τεκτο
νι'6Ιμόν, άλλο δια να τον έξυψώ6η είς; τον λαόν, και να έξuψώ6Π KOl τον λaον τον ϊδ1οιv, έχpn6ψαrrοίη5εν ό 6UγγpaφΙευς; ΠΌU
<<Μαγφένου Αύλοϋ» τι\ν γ,ερμaνικήν. Ό Γκaίτιε, γράφων προς;
τον 'ΈΚΙερμαν, 6υνέκρη ε το εργογ του Μόζαρτ με τον iδ1κόν
lJOU Φάοu6τ και JΊ!Ορετήρει δη το κιοινον CLΠΜΟΙ]_lβάvει έ�είνο τ&
όποιον βλέrυε1, ένω ΤΙ ύψnλοτέρια εYVOJO uυλλα1-ιβάνετα1 CΙΙΠΟ τους:
με:ι,1υπμένουc;;.
Οίm «έμπωγμοc;;» οθεν, οϋτε καi <«mοκάλυψ1c;; :μυδηκων»,
δ1άη ταυτο ψuλάι660Vται «είς; τόπον iειρον IΚΟ[ ιόι6ψαλ:fί».
ΚατόΠΙ\Τ -::ούτω , αc;; έλmίυωμεν δτι ό 'Κ. Καθnγnτnς; θα 6UV
ΟΙ5θανθfί δη έn α ήθη πολλαστλωc;;, ά6χολnθείc;;, ώc;; rι5χολήθn,
με τον Τεκτον16pό , όργάνωων ηερ1λαβοϋ6αν τα έξοχώυερα
πνεύματα η"ic;; Ί6τορίαc;; καi περιέχου6αΥ τος; ύψnλοτέροc;; ήθικοι;:
έΥΥοίαc;;.
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άνθρώπιvη
zωή
ΟΜΙΛΙΑ
ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

ΣΡΙ Ρ ,Μ

Zoύuc uιά εξαιρετικη ιcτοχ1Ί
της ά,•θριί>πινης ίστοριuς. 'Ε,•bέ
yι:ται ,ά ιι11 συνΗbητο"Τοιουu
πόσο και σέ τί ειαι εξαιvετιιη.
Ί-Ι ' νθρωπότης fπερασε rί.πό ιιια
ϊερι�δο άνεπα,άληπτω ο.ιω-ττ,τί
..,, ω,, ϊου σχ εδίη εc θασα, στό
κατωιόριφο. 'ΑληΟι,α θά u-το
QΟί•σαιι ,α χαρωιτψ)ίσωμf την
i"Τοχή uας ώς το uεγάλο σταυρο
bρόιιι τη; r:ίνθριί>.,ϊι,η; ίστο!_)ια;.
Στη ηιιΕ ία όταν ρθο.1 ει ί\ α
σηιιείον, 11 :ττοιότη::: τη;
Υρισιιιο
οί•σία; ιιεταοάλλεται, ο-τω; τό
·, Ερό γί,εται C:η1uι'ις η "Τάγο:::.
' λλα 11 άλλαγη στι; ά,Οριαιω ε;
σχέσει::: ,ιαι τόν ολιτισuό πρεπει
νί:ι προελθη άπο τη ,οησι, διοτι
·άλλαγη προερχόuε,η άπο τu
-φλες δυνάιιεις φέρ1 ει μοναχα tκ
ρηξι και καταστ οφή.
'Όλα τά σηιιεία τη:: Γη:::. γιά

ϊl'(i>τη φορα στψ ιί.νΟ ρι;Υϊl\ η ί
στορια, εί, αι πλεο
άλληλεξαρ
τητα λ6γιr τη; ε:rτιστηuο,,ι,ιη; Η
χ,ολογίας. ή όϊοίrι 6ασί εται σέ
άπροσδο,ιητοu φίσεω;
αΥαλί,
ψεις. Ποιος; Οα περιμεν δη το
σο τεραστιε; δvΗλμει; εf,αι ιλει
σuένες; σ' αuτο το εlαχιστο ϊ(_)σ
γματάχι, τό άτομο ; 1\Ιέ τά σ γ
χροω σuγ,ιοινωνιαιά uεσα ή ά
ϊόσιασις; ,ιαι ό χρο,ο:: ϊ(_)αΥτιια
ειιιηbε,ισΟη,χαν, Υαι οί λαοι του
Υοσμοu, άγνωστοι άλλοτε μεταξύ
του;, i: ι.ι χοvται τωρα εί; ε:ταφφ
αί-τοι Υαι οί -τολιτισuοί του::. Και
μόνον αuτο εί,ωι fHl γεγονος τε
ι)αστία; σηuασίας. ' [ t,πα ρη u,.
ταξυ τιο, λαώ, του ιόσuοu στο
πρώτο της σταδιο ι'σήιιαινε Υu
ριαρχία των uέ ,ιαι ύποταγη
τιο, δέ. �Ηταν ό αίώνα:; τη; ά
ϊΟL;{lΟΧρατίας ό όϊοίο::: εληςΕ τιiJ-

u,
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(>Ο στi 11,, οι1σία. ΦΟάσαμε 6αOμη
Μν σέ κάποια ισορροπία. Στα
λίγα τελFt 1 ταία χρόνια δημιουιι
γ ήΟηκαν πολλά ανεξάρτητα κιιά
τη. nαρόμοια αλλαγ11 έσημειώΟη
στις σχέσεις μ�τ·αξύ ανδσός καί
yι,νιΗΚ<>c.. 'Επίσης μεταξύ κεφα
λαίου και έQyασία;. Παντού ανα
πτί•σσεται η ίδέα της ανΟQώtτινης
έλευΟFρίας, i1 όποία ξεκίνησε με
τα προκηQυχΟ�ντα από Τll'ΙΙ Γαλ
λικ�Ί έπανάστασι ανΟριοπινα δι
καιιοματα.
l\Ιιλιοντας για ηΊν προχώρησι
της έλευ,Οερίας, δεν παραβλέστω
τ<J γεγονοc, οτι ύπάρχουν και αν
τί'Oετfς τάσεις και όλοκληρωτικά
συστ11ματα. Ί 1- πρόοδος συντε
λείται πάντοτε με αι11τίστασ1. ' φότου δλοι οί λαοί τού κόσμου καί
οί πολιτισμοί τους συναντή,Οηκαν,
μπ11καμε σέ περίοδο παγκοσμίου
έκτάσεω; άμοιβαίων αντιδράσε
ων, oi όποίες συντελοmlίαι σέ cl
τμόσφαιρα σχετιικηc ισότητας. Τό
αξιοσημείωτον, αλλά καί τό εύοί
ωνον ση1 νέα εξέλιξι είναι δτι
συνπλε.�ται πίεσις της ύσεως ε
πί τη:: 'λνατολης και της 'Ανα
τσληc έπί της ί1σεως στό :τεδίον
τοϋ πολιτισμού, ποί1 περιλαμβά
νfι ηΊν Ορησκεία, ηΊν σκέψι καί
τί; άΗες αξίες τηc. ατομικής
ζωης.
l\Ιία από τις συντελοί,μενες με
τΩ.βολ�ς στόν ανΟ ιι ιοπινο πολιτισμό
είναι 1i διάδοσις της έπιστή μης
και τηc ι'στιστημονικης σκέψεω;
και τό αποτέλεσμά τους σ' δ
λους τού; λσούς εξ ίσου. Ί-Ι επι
στήμη εχει προχωρήσει με ηΊν
ελευΟερία της παρατηρήσεως,
της σκέψεως καί της επικοινωνί1
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ας. "Ηδη rχει χτίσει μια μεγα
λοπρεπή οικοδομή γνώσεως για
τCΙ\Ι εξωτερικό κόσμο. 'Η επιτυ
χία τη; επιστήμη ς ανέΟρεψε την
ελευΟερία της σκέψεως σ' δλα τά
πεδία. 'Έτσι συναντούμε την πο
λιτικ1Ί έλευΟερία, η1ν έλευ0ερία
διαπραγματεuσεως της εργασίας
κ. ο. κ. και βι έπφε στον σημι ι,ινό κόσμο μια τάσι διασπάσεως
'Ει ευΟερία
παραδόσεως.
τη;
στι1ν κοιν11 εννοια σημαίνει πα
ραμερισμό τiί.Ν απαγορεύσεων
και εμποδίων, άλλα αν Οέλωμε νά
{•πάρξη τάξις πρέπει τον �ξωΟεν
νόμο νά τον αντικατα,στήση ό ε
σωΟεν νόμος. Γιατί δίχω; νόιμο,
χωρι; κάποια κυδερ 11ώσα ύνα;μι,
δέν μπορεί νά ύπάρξη τάξις, οϋ
τr ομορφιά, Ου<t:ε νόημα ση1 ωή.
Κατ' ακολουΌίο.ν τύΟεται ενα
δα:Ού ερώτημα ώς προς η1ν ϋ
παρξι καποιου είδους ν-Jμου πί
σω από τό κάλλος. Μέ η1ν ανά
πτυξι και ηΊν διάδοσι τη:: επι
ση1 μης έπολλαπλασιάσΟη 1i τε
χ1Ι'Ο,λοyία και :τάμπολλα νέα ειδη
dναπτι',ξεως εγιναν δυνατά. Για
νά διοσω ενα παράδειγμα, ση1ν
αρχιτεκ1Όνικ11 σήμερα ύπάρχου11
δυνατότητες ανί1παρκτες προη
γοιιμένω::. Μπορούν νά σχεδιά
σουν ενα κτίριο και νά χύσουν'
ί1 λικό σέ καλούπια για μερικά
τμ11ματα τού κτιρίου και κατόπιν
άρχίζει τό χτίσιμο Λόyφ τη; ί
κα1Ι'ότητος των μηχανών νά έργά
tωνται αδιάκοπα, 1i παραγωy11 ε
πολλωτλασιά,σ0η και τ·ά εtc ηΊν
διάΟεσιν τϊδν ανθρώπων αyα()ά
ηί1ξ11:0ησαν εί; ποικιλίαν καί πο
σότητα. Ή αύτοματοποίησιc αυ
ξά11·ει όλοένα και περισσmερο τ11ν
1
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l.ίνεσι τοϋ άνΟιιώπου. Πιιοσκι1ί
ρως παρατηιι είται κάποια έξάQ
θρωσις σnΊν εργασία, άλλά νέαι
λεωφόροι διανοίγονται γΗΊ. ιl:τα
σχόλησ� καί Ο' ιlπορροφηΟοίrν οί
προσωιιινά ανει_ιγοι. Σήμ�(!α ί1πάρχουν ι'lνΟρωποι πού δεν ξi
ροuν τί νά κάμουν τi1ν ιlνάπαυσί
τους κα.ί ετσι δημιουιιγείτω �να
πρόβλημα για το1\ 1δίους κιΛ ηΊν
κοινωνία.. \εν άμφιδάλλω, δμω;,
δτι πρ6κειται ΠFρί Π(!Οσωρινη;
φάσεως, κuί δτι Οά μελετηΟοϋν
χαί ο(_)γuνωΟοίrν τ ιι 6ποι χρησιμο
ποιήσεως τη; ιlνα:ταί•σΗύ::;, "Ύ'
πάρχουν τέχ 1'αι, έπ,1γγέλμιηι1
καί ά0λήμιηα σηΊ. οποία ό λαίς
μπορεί •ν' ιlναμιχΟη κιΛ νά ?ψγα
,,ωΟη 11 κοινωνία κατά τρι'>:τον
�στε δ χρόνο; τοϋ λαου νά κα
ταναλίσκεται ευχάριστα καί χρή
σιμα.
'Όλη 1Ί ομορφη τοί•η1 εικόνα
εί11•αι κοντινά ιl:τέναντί μα;. 'Ό
μως, κοντά στα πόδια μα; χαίνει
ενα πλατί• βάρα0ι_> ο έξ αιτία; τη::;
ειφ�υρέσεως καί συσσωρεί σεω;
δπλω·ν τεραστία::; καταστρε;ττικη;
ί)υνάμεω;. Ί-Ι δλοκληρωτική έξο
λόΟρευσι; εΤναι δυναη1 ατόν lί:ν0ρωπο αν τό Οελήση. Τ1Ίν έχδο
χ11 αυτ1Ί πρέπει νά τi 11v λάδωμε
ίιπ' οι ει μα::: μα ί μέ τί:: ρόδινε;
προοππκέ;. 'Επίσης πρέπει νά
λάδωμε {1π' Oψfl μα::; ΤΙ]ν πλ11ρη
έξαφάνισι τη::; :τίστεω; σέ κάΟε
αλλο έκτο; από τίς ί1λιστικέ; α
πολαίl(Jει; και έπιδιιί>ξεις. Τί:τοτε
δεν ί,πάρχει να συγκριη11ση ηΊν
ιlνθριοοτινη καρι ιά. Και ση1ν ιί.
'.'π.ϊη ιοοαμε διάφορο νόημα ι'ί..ϊό
τό περιεχόμε•vον στ11ν :τρό; Κο
ρινθίου; έ:τιστολ1Ί τού 'Αγίου Πα�:
1

1
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λου. Ές αλλου, παρά ηΊν ιlνά
πτ ξι τ<Ϊ)V ιαιολαί•σεων Και άνα
ψυχη::, διαρκώ; δαρύrερη ανια
πλακuΥνει ηΊν ζω1Ί τοϋ λαου. 'Ύ'
πάρχει f\'(1 ιlδftα'Ι'ό :τοί, εκδη
λuJνεται μέ τίι ι�1·ικανοποί ητο πρό;
το κάΟε rι. 'Ύ':τιtρχει ε:τίση; μιι'.ι
άνησυχία στίι νοίi τιΪJ\• ιlνΟρώστων,
σε μεγάλο 6ι1ΟμιΊ σωσηΊ rlπελπι
σία. ' π' α Uτ)1 τ)Ίν κα1ϊi.σταση
:τροηλΟε δ λεγι'ψενο; «ί•:ταρξι
σμιΊ;», ποί, διδάσκει δτι ό κι1Οένας
πρέπει νά ζη στο :ταρόν ιlκριδώ;
καί σ�'•μφωνα μέ τι; περιστάσεις
και ιlντιbράσει::. 'ΕπΗ<'>1] ό ι',ί,,Ορω
πο::; μετεκινήΟη clπό τό ένΜμυχο
κέντρον, ιlνιιπτίοσσει κάΟε λογη;
εκκεντρισμοί•::. Πάνω α:τίι δλιι
πάρχει ή αυξησι; τη::; κτηνωδία;
σ' nλον τόν κόσμο. Τ1Ίν 6λέ:ωμε
στοίι; :τολέμου::;, στi1ν μFταχείρι
σι των ζ<ίιων καί τύιν φυλακισμέ
,•ων, γενικά σηΊν χαλάρωσι τιiΝ
ϊινΟρωπίνων δεσμiίη•. ΊΙ κατά
στασι::; αvηΊ οφείλεται, κατά κά
ποιο μέτρο, καί στο σπάσιμο τη;
οικογενεία:: ιlπό διάφοιιε; ;τερι
στάσει; 11 άνάyκε;.
Ό ανΟρωπο:: ετσι =τού κατήν
τησF, ενα άδίt\1 ατο :tλάσμα ε(;
;τείσμα τη; καυχηματικη; του δυ
νάμεως και 6ία;, και ίιπέ-κυψε
στις :τιέσει::; ;τοί1 ιlνέ:ττυξε ό ιbι
ο;. Γι' αυτό 11 μεγίστη rlνάyι<η
και τό μόνο φάρμακο είναι ω.
λαγ11 στο ι'.ίτομον.
ι•ηΊ ή clλλαγ1Ί F( 1•αι ΟF
μελι<ί:ιδη;, και αν έ=τιτευχΟη, Οά
τi1ν ιlκολουθ11σουν nλε; οί αλλε;
έ;τιΟυμητ έ; αλλαyέ:: εϋκολα και
φυσι-κά. 'Η άλλαyi1 ;τρέ:ιει νά έ
:ιιδιωχ�η σηΊν θεcί>ρησι των
,
;τραγμuτων, στον προσανατολι-

υ
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σμό. Ό αν,Οuωπnς Π!_)FΠfι να υ ιιη
Tllr\ ευτυχία εντός του. 'Επιζητεί
ηΊν ελευΟερία από πολλά πράγμα
τα, άλλα hέν η1ν πειραματί εται
δ 'ίhιος, Τ1Ίν ελευΟερία ποί, άνα
ζηηί εν σχ{σει πρός εξωτερικά.
:τι,ιάγματα, όφείλfι νά. τ11, υρη εν
τός του.
'] [ διατί•πωσις αι•ηΊ ΠQ�Πfι νά
fξΗασΟη πολί, ιπενά. Μπορ�ί
() ι':ί1•Οιιωποc: να O Q Y] ηΊν ειΊτυχία
εντός του (ινεξιχ ιι τητα ιlπι') <,;τοιο
δήvτοτε πιιiiγμα η π ιι ιiσωπο έξω
τεuικό; l\fποιι�ί ,,ά φΟάση σηΊν
κατιχστασι τηc: iσωτειιικηc: έλευ
Οερία::: ιlπί1 κά0f τί; l\ΙποQ�ί να
6Qη r�ι•τιΊ ποί, καλείται Ορησκεία
μέσι� σηΊν δικ11 του τ1'1ν καρhιά;
1
ομίtω δη Οά. δQη τί::: rl:τανη1σει::: σ' αυτά τά. fρωη1ματη καοι;):::
Οά. γίνεται ενήμερο::: τοϋ έαι-τού
του, τηc φί•σειο::: του, τη::: πορεία.::
τιη•. ΚαιΟι;κ Οά. γίνεται αι',το-�
ν11μεQο:::, ποί, h�ν είναι τιορα, Οά.
φΟάση σ' ενα έ:τίπε�n τη::: 'ίhια:::
ϊ,πάQt:Fω::: δ:του Οά δQη δλα αί,τά
καί τόν ουρανό rικόμη. 'Εκεί Οά.
είναι το τiρμα τi;')ν ϊινα ηη1σε(;)ν
του, ποί, ΤCΟ (_) α τον πηγαίνουν σ'
δλα τά. μέρη τοϋ κιίσμου, άλλα
δίχω::: ιχποτιfλεσμα. 'Όταν ενα
πρόσωπο τελη εν ειρ11νη μt τόν
έαι•τ<J τοιι, τότε Οά. γνωρίση η'1ν
άλήΟεια τη::; σχέσειο::: τοι• με τοί•:::
αιλου;, καί οχι νωρίτερα από τό
τε. -ά. διαπιστrοση εν ΠQ<ΙJτοι::; Ο
τι 11 οι,σιαστιχιΊ φί,σι::: του άν0ρ(Ο
που είναι ταυτόσημη σ' δλου:::
uσχετα μF τί::: διαφορέ::: ποί, έμ
φανί ουν. Θά. hια:τισηοση δτι το
σκέπτεσΟαι εlναι fγκιιρο ιχπό τό
ϋάΟρο τη::: ιχλήΟεια::: μονάχα δταν
είναι ελεί•θερος αΠ<J τι; ίδιαίτε1

1
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,
(_)ες uπαγορευσεις
του. Σ κε, πτομαι
σαν Ί νbό;, σά.ν '1 νbουϊστής, καί
με διάφορες αλ, λε; ταμπέλες. υ
ηi �ίναι ή ίbιαίτερή μου ύπαγ<>
(_)ευσι;. ' . λλά. δταν σκέπτωμαι μέ
αυηΊ ηiν ύπαγόρευσι, εtναι ή σκέ
ψι: μοι; εγκυρη καί αληθινή;
ΠρFπ�ι ,,ά. εχωμε ελευΟερία από
τις ιδέες ποί, απορροφήσαιμε καί
εκαλλιεργήσαμε καί πού ίιπαγο
ψί•ουν τό σκέπτεσΟαί μας, ελευΟε
ρία άπv εσωτερικέ; παρορμ11σει;
καί φόδου;. 'Όταν ύπάρχη τέ
τοια έλ�uΟερία καί είρ11νη, τότε
11 ζαηi μπορεί νά. γίνη ενα τρα
;'οί·hι καί οχι κλάμα, δπω; είναι
ηορα. 'Όταν ό ανΟρωπο::; είναι
iλεί•Οερο; lσωτεριικά. άπό τά. είδη
τη; ίιπαγορεί•σεως στα όποία
γινε {,ποκείμενο;, τότε Οά. διαπι
στcοση δτι 11 ωii ση'1 ρίtα της
rίναι μία. 'Όταν συνειhητοποιή
σωμε ηΊν έν<>τητα τη; tωη; σά.ν
ιlλ11Οεια, δταν τί1 αισΟανόμεΟα ii
hη, τότε Οά νοι,οσωμr δτι 1Ί εί,
τυχία καί ή ταλαιπωρία άν11κουν
ση'1ν ιι.νΟρωπότητα σαν σί νολο,
'Η ευτυχία τοίi ένό; ιlνΟρώοτου
είναι έξ ίσου ενbιαφέρου-σα καί
στό·ν lίλλον. " ταν διαπιστώσωμε
αιΊηΊ η'1ν Οεμελιώδη ένότητα, 11
tω1Ί σηΊ γη Οά. μπορέση ,,,ά ορ
γανωΟη πάνω σ' αι',ηΊ τ11ν δάσι.
Καl μερικ1Ί κατανόησι nϊ: αλ11Οεια; α&της αν &.ποκτήσωμε Οά.
μ:ττορέσ(ι>μf νά. δημιουργ11σωμε rl
σφαλιίJ::: τοίι::: ιlναγκαίου::: θεσμοί,�
ια Tll\' έδραίωσι τη: ειρήνη; fΠL
γηc.
Τα προβλ11,ματα των 'Ηνωμέ
νων Έθν<ίJν γιατί είναι τόσο δί•
σκολο νά. επιλυΟοϋν; .:.\ιότι οί αν
Ορω1τοι ;τοί, πηγαίνουν εκεί για

ε
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νά λί1σουν τά ΠQοδλήματα ιι.κολοu
Όούν εναν τρόπο, πού ΠΗ(!LάζFι σ'
αυτούς, μέ αλλα λόγια bημιου (_Ι 
yουν ενα Π(!<>δλημα γιu. τους rί.λ
λους. Ιονάχα δταν ό ι'ί.νΟ (_Ι ωπο;
φθάση την ελευΟε(_Ιία σi χιί.:τοιο
βαθμό μέσα τυu καί σuλλάυη τί;
U.ΠΟQ(!FΟυσε; bωπιστι;)σει;, ί;τιη•
γίνη έλεί,θε(_Ιο; άπi> χάΟε χηhFμό
νευσι χαί ί,παγό(_Ι ευσι, τί; ό;τοί
ε; υπέστη ό �ιο;, τδπ Ο' (Ι.\•Οί
οουν τό πνείιμα του κιιί τά ιlληΟι
νά του ενστικτιι. Τι') :τνεϋμι� fΤναι
πλέον τη; νοήσει,)::. Καί φQονG>
οτι ή σ:τίθιι τοί• :τνεί,μι.ιτο:: είνω
Πα(!Οί•οα στi)ν χαΟFνΗ. "Εκιωιυ;
εχει τί; hιχέ:: του ίκανι'nηπ:: κιΛ
Χλίσει;, ηΊν ιι.τομιχι'ηψ11 χι!ί τi>ν
τι,rΊπο να ολέπη, κιΛ (ΙΠ() Hl1 TIJ
ηΊν άτομιχιΊτητα πηγιί.tFι τrΊ
πνεύμα του. Ό :τολιτισμr'):: ποί, Οϊι
ΠQΟέλθη ιι.πi> τ11ν ι'ί.νΟησι τoti
πνεί•ματο; X(ll. των άληΟινών f'\'
στί'Κτων του (ι.ν0Q(ootOl', hέν Οά
ε1ναι πολιτισμό:: μηχανιχιΪ)ν (;τα
!:ά ηΊν αξία τους), οϋτε πολιτι
σμό; χενιΪ)ν μο!_)φιi)ν, ιι.λλά Οά ε
χη νόημα καί nμο(_)φιά εχφ!_)αζ6μενα (!Π() ηΊν οι�Οί·πuη φί•σι τoti
<ι.,,Οριί>που, 11 δ:τοία �1νω �Ί φί•σι::
τη; ψυχη:: του. θQJ)σχεία και Τέ
χνη σηΊν ιι.ληΟιν�Ί του:: μιψφ�Ί ιί.ν
θίζουν ά.τό αι τί1 τ11ν φί•σι. ΚιΛ
οταν �Ί φί•σι:: ω'•η'1 τίθεται ει:: ε
νέρyειαν, τότε 11 λέ�ι:: «ψυχή»
(λ.ΠΟΧιΤα τιΊ σωστi) νιΊημά τη::. Ει
ναι τn r'ψο!_)φιΊτερο τμημα τοί1 [
αυτοίi μα; μέ μια ,1έ11 hιιί.στασι.
'Ωσότου αι•ηΊ iΊ φί-σι:: εχhηλωΟη
fνεργά, 11 ζω11 μα; ε1ναι ρηχ{1,
κεν11 νοήματος χαί ίψορφιu.::.
'Όταν θά ί1πάρξη δ πολιτισμn::
τόν δπι'-:Ον ;τροσπαθιi) νά χαΟο1

10;,

(!ίσω, Οά μΠΟ(!Οί•με νii εχωμf δλε;
τί; έξυπη(_Ιετήσει:: καί τά εξ11ρτή
μ11τα χαί τί:: επικοινωνίες ποί, f
χομF κrιί σήμε(!α, rlλλά Οά τιΊ. χ (! η
σι,μοποιοϊiμε κι.ιτιΊ. hιιί.φο(!ο Τ(!<'>πο
καί σκοπό. ΚrΛ δ :τολι τιομίι:: Οά
εχη ιlλλιι;π,κο σχήμα, rlλλιι;nιχο
:ταρουσιαστικi, καί nμορφιιί.. 'l l
μηχανί1 ΟιΊ. ί :τά (! χη κrΛ Οά εlνω
rn11 Οέσι τη;, μ6νον ί;τι έμεί:: hi:ν
ΟιΊ. χψιιί.ζFτω νrΊ. γίνωμf μηχα
νέ;. 'Ι-Ι ivι:οχή μα;, l1ν καί είναι
εξοχη σi πολλά, έ:τοχ1'1 επεκτι1.
σεω:: σ' ί;λοιι; το�\:: τομεί; τη;
σκf,μFύJ; κιιί Ενει_,γFίυ.;, ε1νι1ι nτi1ν
οί•σία έποχί1 τεχνητη; φί•σεω::,
εννο<7> δτι οί ι'ί.νΟ (_Ι ωποι ζούν TF
z 1•ητi1 ;:ωή, έστε!_>ημFνη ιαο ε
σωπρικi1 :τF!_)ιFχι\μενο, ficί.Ωo::: καί
Χιιλλο::, :τοί σι1ντιη1 τίr.ονται μF
τ1 1 ν ψι 1χ11. 'λκιΊμη κιιί στί; ι'ίν
Ο Q r;);,:ινF:: πχέΠFι; ί•:τϊι !_> χΗ Fλλ�ι
t\ 1 1:: βαΟί•τε:yη:: ι'ί'�ίιι::, μ? λί','f:: f
ξωρέσει;.
Πρέπει λοι:τί)ν να κινηΟοϋμε
:t(!ό:: μιi� κοιιλτοί•ρα hιωροψτική,
η ο:τοω ν αντι:τροσω:τFι•η του:::
καρποί•:: τη; ι'ίλί.ηιοι1χίΗ:: τη;
δQάσεω:: για δ,τι ,ωλί•προ ί :τά !_) 
χει πέ χϊιΟε λα6, κουλτοί•ρΗ :τ!_>ω
τιφχικιίιν rί.ξιι7Jν, f�ιιΟ ι'•τf(!α έκλF
:τη•πμ�νων, :τλέον γνησίων, πλF
ον έκφ (! ιωτικιΪ)ν τι7ιν σχο:τι7η• τη;
;:ωη::. Κοντά στi1ν γνι71σι :τοί, 11δη
χατέχομF, χψιαr.ι\μαστF κιηιινιΊ
ησι κιιί σοφίιι. 'Ένιι ιl:τi) τiι ι1ξιο
σημείωτα φων6μFνιι τη:: ;τρο(1hοu
τι7Jν ε;τιστημονικι7)ν ερευνι7η• ε1ναι
1Ί hιασταυρωτιχ1Ί γονιμο:τοίησι;
διαcpό (_) ων κλάδων φαινΟμFνΙΚ!l α
σχετων. 'Ένα:: ίί.νΟρω:το:: έργά
tεται σ' εναν rί.yρό καί ενα:: αλλο::
σέ ένπλιi):: ι.ίσχετη έρyασία. Και
1
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δμως διεπιστ�>Οη δτι τά εύρ11μα
τα καί οί ιh{ε::; του ενός εfναι
χρησιμοJΙΌι11σιμ α άπο τ<)ν u.λλον.
Παρόμοια αλληλουχία συντελ�ί
ται στ1'1ν c υτικ�Ί τεχνηη'1 γονι
μοποίησι διαφΟ(_)Ηικων κλάδων.
'Ετσι μπορ�ί και 11 επιση1μη ,,'
ιί.ναμιχΟη μf έπιση1μη, 1'1 επιση1μονιχ1Ί σκέ Hc; νά γίνη περισσό
ηρο φιλοσοφικ�Ί -και νά επηρεα
σΟη άπο τ1 Ίν ΟρησκευτιΙΚ11 ;η ίρα.
'] l τ{χνη μπορεί ν' ιί.ποβη ιί.πο
κάλυψι::; ηi>ν Οεμ�λιωδων μορι ιi>ν
ηi>ν πραγμάτων. ''Υ'πάρχει δυνα
τότη::; ν' αναπτuχΟη μιά κουλ
τοί1ρα ώ::; Οαuμασία σί,νΟεσις δ
λων τιi>ν ηχνιi>ν χαί έπιστημιi>ν.
Φαίνεται σάν ονειρο, μά χάΟε
Οα μάσιο επίτευγμα εχει τ11ν κα
ταγωγή του σε κάποιο είδος ά
στραπης η όνείρου. Καί ή συν
ταί�τισιc; διαφ6ρων Υ,λάδων κοι1λ
τοί1ρα::; μ:-τορεί νά όδηγ11ση σηΊν
σuνταίrrισι τη:: ανΟρωπότητο::; σε
μιά πλοί1σια και ;τολυποίχιλη f
νι'nητα.
'Όταν λέ,με δτι ό κόσμο; περ
,•άει μεταβατικ�Ί περίοδο, ενο
ουμε αύηΊ ηΊν δυνατότητα, γιά
ηΊν όποίαν πρ{πει νά γίνωμε ί
κανοί. 'Επiστη 11 στιγμ11 τη; έκλο-
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γης. 'Εάν εικλέξωμε εξυπνα, τότ ε
αυη'1 11 ουνατότης Οά πραγιματο
ποιηΟη καί 11 ζι.ιηΊ πάνω στή γη
Οά μπορη νά κυλάη δίχως πολέ
μου;, δίχως εξοπλισμούς, με ειρή
νη άνάμ::σα ση\ ν κοινωνία και
στά rΟνη, επίσης ειρήνη ανάμεσα
στους ανΟρώπ<Jυς καί την φύσι.
"Οταν μιά τέτοια κατάστασις εγ
χαΟιδρυΟη, τότε ό αν0ρωπος Ο'
&ρχίση νά ζη η1ν άλη0ιν11 του
ζω11 πάνω στον πλαν11τη μα;. Τό
η Οά εχη αποκτήσει η1ν ηλικία
τη; ώριμ ότητος. 'Όταν τέτοιος
πολιrrισμό::; έγκατασταΟη στ11 γη,
κανείς δέν μπορεί νά πη σέ τι ϋ1\·η πνε ί,ματος και κάλ) ους Οά ά
νέλΟη.
Γι' αιιτο εδωσα σηΊν :-ταρουσα
όμιλία μου τον τίτλο «Σταυροδρό
μι γιά τ11ν άνΟριόπινη ζω11». Ό
άνΟριοπινος νοίί; εχει νά διασχί
ση κάποιον μεσημβρινό, και δταν
πραγμα.τοποι11ση αυηΊ τ1\ν μετά
βασι, τότε ό πολιτισ,μος 0ά προσ
λάϋη άλλιιο.τικη χροιά, τότε ή
ιί.νΟρωπότη::; Οά γυρίση ενα νέο
κεφάλαιο στ11ν ίστορία τη::;, τ·ότε
Οά γράψη μιά ίστορία όλότελα
διαφορετικ1Ί άπο τό παρελθόν.
�άλτσμπουργκ Ίοί,λιο; 19GG

*
Προ πόθε1, εϊν01 ό JΤρGϊuος, τελ υτταϊος κηi αiώνιος νόμος
τfic; αύτοε
ίξεως. ' πότυ ',ε Π!ενiίνruα, Π!ε.νταα ό611ες φορές,
, ρε1αι6θn, άλλα προΙΥπάθει ξοινα J<Οι nροοοιόΘει ηάvω, 5το τ' ος
θα έn�τύ 'nς. 1ε ΤΟ «δεΥ �.ι,πσpω» ΠΟ'Ιε δεν δn')lllουργήθnΙΚε οϋτε
t':ίνθρωrrος οϋτε πλανήτης.
Η.
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WALT WHITMAN

Όραματισμοi
Βλόπω τη θέ6η των άρχαίων κρατων τfίι;: '.\55υpίαι.:: και της
Πεp6ίαι;: και τfίι;: Ί νδίας,
Βλέπω το Πέ6ψ0 του l άγγη άπ' τ' άψη\ο το χείλος του
Σαουκάρα.
Βλέπω το μέpοι; που ένι:ιαpκώθrικε τί'ίς εαιητοι.:: ιΊ iδέσ με
τiς μεταμορψώ6ειι;: 5' ά:vθρώπη,ες μορφές,
Βλέπω ια δάυη του [όβα που έ6υpγιανουοοv οί ρυ'i'τες,
βλέmω το μελιο καi τη λου'ί'(α,
Βλέπω τουι;: vαουι;: που κλιείναvε τιΊ 6ώμΟJ"uα των πεθαμένων
θεών, βλέπω τ' άρχα'ία τα 5ύιιβολα.
Βλέπω καi τό , pι6το να τρώει ψωμl τον ύmε�ρνό του
είπνο }106' 6111 μέ6η άπο vειους κι άπό γε-ρόντους,
Βλέπω έκειδα που τό γερό - θείο παλληκάρι, ό Ήρακλfίς,
έ,ηά6, ιοε καιρους με πίυτη, κι άπε έ6βήυτn,
Βλέπω το μέρος τfίς άθώας - πλού6lας (ωfίς καi τί'ίς
κακοτυ ιας του ομορφου - νύχτιου γυιοί), του ώρωδεμένου
Βάκχου,
Β\έnω τον Κvεφ v' άνθεϊ, με φορε6ια γαλάζια, κοl :με τι\
φτεpοοτόλ�υτn κορώνα 610 κεφά.\ι,
Βλέπω τον αμωμον Έpμiί, να πεθαί'Υlει πολυαγαπημένος
λέγοντας οτο λαό: «�!η θρηviίτε για μέ,
ε εί , 'τούτη- δω J'ι ά \ηθ1Υη πατρίδα μου, μα έ(Ου60
έξορ15μέvος άπ' τογ τόπο μου καi τώρα πια ματαπnγαίνω,
ιnί6ω έκεϊ,
Ιο,τΟ!γυρί(ω την ού,ράνια 6ψαϊρα, δπου καιθέv"αι;: πάει 6αv
ερτ�ει 1'ι άράδα του».
μετάφρ... ΠΡΟΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Φί,λλα Χλόη;, alut au Monde, άρ. 6)
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καi πώς πρέπει viι άσκίίται
Ύπο ΚΩΝ. ι. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ
Γυμνασιάρχου
Μία. από τάς ά.ςιολόγου; μορ
φ.χς του ά.γθρωπίνου πολιτισμου
-κα.τά. τήν διαδρομήν τGJ'I α.ιώ'Ιω'Ι
είναι κα.ί δ '.\ νθρωπισμός (Ουμα
νισμό;) .
'Εγεφα'Ιίσθη κα.τά. τά.ς ά.ρχά.ς
της ' ΨJ.γεινγήσεως τό πρώτο'/ εις
τήν Ίταλία.ν κα.ί ά.π' αυτή'Ι έπε
ξε-άθη κατόπιν εις δλα; τά; αλ
Αας Ευρωπαϊκά.ς χώρα.;, δπως τή'Ι
Γαλλία.'!, τήγ 'Λγyλiαν, τr;ν l'ερ
μα.νίαν, τήν 'Ισπα'ιiα.ν κα.ί τά.ς
Κάτω Χώρα.;.
Παρουσιάσθη ώ; ά.ν:ίθεσις κα.ί
άντίδρα.σις εί:; τά.; επικρατούσα.;
μεσα.ιωνικά.ς ά.ντιλήψει; διά. τόν
α,γθρωπον καί τήγ ά,,ιθρωπί'Ιη'Ι ζω
ήν κα.ί κοινωνία.'!. Κα.ί πρώτον, εί;
-τήν ά·ιτίληψιν δτι ή έπίγειος ζωή
του ανθρώπου δέν αξίζει ά.πολύ
-ω; τίποτε, πα.ρά. μόνον ή με-ά. θά
νατο'/ τοια. 'τη, δι' δν λόγον έπι6άλλε:α.ι ά.σκr:τική ζωή κα.ί άπο
χή άπό τάς τέρψεις της ζωη;. Ι α.ί
'
uευπρον,
ει;
την
α.ντι
<.:: •
'
'
,
'ληψιν που
είχο'ι οί φεουδάρχr1.ι κα.ί εύγενεί;
μαρκήσιοι, βα.pώνοι, κόμητες κα.ί
δουκες, δτι αυτοί, μόνοι, έλέψ Θε
ου κα.ί τt) εγκρίσει του, εχουν δ
λα. τά επί -η; ζωη; δικα.ιώμα.τα.,
δτι είνα.ι δικαιωμα.τικώ; οί νόμι
μοι α.ύθέν-α.ι των ά.γα.θών :ών χω
pιίJν πού κυοερνουν κα.ί ά,γεξέλεγ-

κτοι κύριοι της ζωής .:ώ'Ι ύπηκό
ωγ των. Κα.ί δτι οί ύπή•ι.οοί των
δέγ εχΟU'/ ουδέν διΜ.ίωμα.: οτι εί
ψJ.Λ ύποχρεωμένοι ά.ντιθέτως, τυ
φλώς κα.ί δ.νευ ά,γτιρρήσεων γi ό
πακούουν τούς αυθέν-τας τω'Ι, '17-
έργά.ζωνται καί νrι, ά.γωνί ωνται
ύπέρ αύι:ώ'Ι μέχρι θανά.:ου.
Εις τήν έμφά.'Ιισιν καί ά, ,ιάπτυ
ξιγ -ου 'r\.γθρωπισμου συ,γ ετέ, ε
σα.γ πολλοί παράγοντες, καί κυ
ρίως:
1) Τά. βυζαν-ινά. χρισ-ια.νικά.
μοναστήρια -ης Κά.-τω 'Ιταλία.;
καί Σικελίας. μέ τάς πλουσί•ας ά.
vtό ά.ρχα.ία Έλλη-ιικά. συγγρά.μμα.
τα βιολιοθήκας των κα.ί τά.ς φιλαν
θρώπους ά.ντιλήψεις -;ων έν α.υτοίς
βιούντων φωτισμένων μοναχGJν,
οϊτινε; μέ θλίψιν πρα.γματική'Ι
οt:!λ επαν τον
' ε'ξευτε),ισμον
' κα.ι' την
'
βάροαρογ έκμετάλλευσιγ του πλή
θους των δουλωθέγτων ά.δελφών
συ'Ιανθρώπων των.
2) Ο' κα.τακτητα.ί της Ιοηρι
κiς Χερσονήσου "Αρα.οες, οϊ-τ;ινες,
εφερον μεθ' έαΙJΙ�:ών εις τήν Ευ
ρώπην τά ά.ρχαία. Έλλ νικά. συγ
γράμματα, μέ τούς έν αυ.:οίς πνευα.τικούς θησαυρούς, ή μελέτη τώ•ι
δποίων ά. ύπνισε τούς λαούς της
Ευρώπης.
3) Οί υΕλληνες λόγιοι, οϊτινες

ε-
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διά. οια.φ6ρeιυ; λόγου; rι'λθeι·; εί;
τrιν Ίτα.λί,α,•ι κα.ί τά.ς Ηλα.ς Ε,'ι
ρωπα.ϊκάς χώρας κ-χί πρb ,iι ; α.
λώσεω; τη; Κωyστα.ντι•ιeιυπ6λεω;
καί μετ' α.ύ :ήν, κομίζο·ιτες μrι.ζί
των καί τr/'; φιλελευθέρα.ν προγ•;
·ιική·ι σeιφία.·ι, δπω; δ Έμμα.·ιeιuήλ
ρυσολωρi;, δ Βησσαρίω·ι, 6 ΙΩ:rι 
θων Γεμιστός, δ Σίλαρο;, 6 Θεόο.
Σχολά.ριeι;, 6 Γεώργ. Γ'Χζή; καί
πολλοί άλλοι.
4) Ό οημιουρyηθεί; έ·ι Εύρώ
π-ι;ι Ίππeιτισμό;, ά.πb τrι ·ι συ-ι-/1θεια.·1, κ,χτόπι•ι είσηγήσεω; ,.-:ι,ί
ε 'ιλοyίας τη; Έκκλησία;, τά. ,έ
κνα. των ε1'ιyενύ>·1 νά. χρίω,ιτα.ι χιτr,
τη; έφη6ικη; τω·ι ήλικία.; Ίππ6τα.ι καί •ιά. ά:ιαλα.μοάνου·ι τ�·ι 'Jί.?·
χρέωσι·ι νά προστα.τεϊιουν :ήν _ rι
στια.νική•ι πίστιν, δπως κα.ί :·:Λ;
άιδυνά.του; κ,χί τού; ά.δικουμέ'Ιeιυ;.
'Ό1tω; κ,χί τά. κ'Χτόπι·ι δημιeιυιJ
γηθέντα. Ί ππeιτικά. τά.γμ,χτα.
5) Αί διάφοροι συντεχ·ιία.ι, τύι•ι
δποίω·ι κυριωτέρ,χ ήτο ή τύ> ·ι οικ-:;
δόμων, ή έξελιχθείσα. εις :ό•ι ση
μερινό,� Τεκτονισμό·ι, αϊτινες πpοσ
επά.θοuν νά ύψώσουν κοι νωνικώ.;
τά. μέλη των καί ·ιά. τά. κάμουν ε:'ι
τuχισμένα..
'Α λ λ ά. τ ί ή τ ο κ ,χ ί ε ί ν1.•
κα.ί σ ή μ ε p ο'Ι 6 κ λ η θ ε ί ;
'Α ν θ ρ ω π ι σ μ ό ς;
'Ανθρωπισμός έκλήθη ή σ τ ρ ο
φ ή 1tp ό ; τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο ν,
"α.ί κυριώτερον τό ενδιαφέρον διά.
τόν ζων�α. άνθρωπο·�, διά. τήν πρό
οδόν του καί διά. τήν εύτυχί,χy του.
Κα.ί διεξοδικώτερον, είνα.ι:
Ή μελέτη του ά.πό πάιση; πλευ
ράς, ώς ζώντος όργανισμου καί
πνευμα.τικου οντο;.
Τό ένδια.φέpο'ί καί ή φρο•ιτίς
διά. τήν σωμα.τική·ι του ,jyεία.,; κ:ιί
1

1
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ζωτικ6τr1τ1. κzί rι τ.ρeισπά:θεια κα.λ
λιεργείας καί ά·η.πτϊιξεω; τύ>ν
ιτ•ιευματικ(ί>•ι του ίκα.·ιeιτrι:ων.
ΊΙ προσπάθεια τrι ; ηθικiις τeιυ
κzταρτίσεω;.
'Η έπιοίωξι; κzλλιερyεiα.; της
καλαισθησί?.ς του, κ7.ί τrι ; Κ?.Λαι
σθητικiι; του ο rι μιeιυργικ6π,:eι;,
μέ μiμησ:·1 τύι·ι ά.ρχα.ίω•ι Έλληνι
κύι·ι Χα.λλι1 :εχ·1αύ>·ι δημιeιυργημά.
τω·ι, κα.ί rι κzλλιτεχνική άπόδοσι;
του κά:λλeιυ; τc,,j ?.'Ιθpωπί•ιc,υ σώ
μ-:ι.το;.
ΊΙ πεπeιίθησι; κ'Χί τό κrι ρυγμ:χ,
δτι, &·ιεξ,χρτήτως κeιινω·ιική; τά.
ξεω;, δλοι οί α'Ιθpωπeιι γε•1•1ώναι
κα.ί εί•ια.ι έλει1θεροι κα.ί εχου'Ι �π:
τiι ; ζωή; οικα.ιώμα.τα.
.\ υτό; εί•ιαι Κ'Χί α.ύτά. επεδίω
ζΞ'Ι δ 'Α•ιθρωπισμό;, διά. τr,ν δποί0·1, κα.τά. τή•ι γ·ιώμφ σπeιυδα.ίω,;
ά νθρω1tι -,:ι•ι..ώ·ι πpeισωπικοτήτω•ι,
δ ά:ρχα.ίο; δrιμοκ�α.τικό; ·� ηφι
'
' .
κος πολιτισμος ει•ιαι κα.ι επρεπε
νά. yίνη κολυμ6ή-θρ,χ &:,;α.6απτίσε
ως κα.ί &.,ιαπλά.σεω; τύ>'Ι Εύρωπαi
κώ•ι λα.ώγ μέ ά.σι•; πά·ιτeιτε tYJ 'I
Χριστια.νική·ι διδα.σκαλίcι.-ι.
Τό·ι άνθρωπισμrη οιεκήρυξ,χν
σπουδ-χίοι συγyρα.φείς κα.ί ποιητα.ί
δπω; οί Δά·ιτης. Πετράρχη;, Βοκ
κάκιο;, 'Αριόστο; κ,χί Τουρκου5.
τος Τάσσος έ·ι Ίτα.λi ςι, 6 Θωμα.ς
ί\ιlωρος κα.ί δ Σ,χίξπηρ ε'Ι' γγλίι;ι ,
δ Μελάyχθω'Ι έν Γερμα.,;ί ςι, οί Ρο
βέρτο; κα.ί ΈρpίΧο; Στέφα•ιος έv
Γα.λλiςι , δ 'Έρ,χσμος έ·ι Όλλα,;δί Cf
κα.ί πολλοί άλλοι. Σπουδαίοι φιλό
σοφοι, δπως δ Βά.κω'Ι. δ Χέρντερ,
δ Σλάίερμάχερ, δ Βiyκελμα.'Ι'ι, 6
Βιλλαμό6ιτς, ό Μπέκ, δ ΓκαίγΧεp.
Tb•; ησκησα•ι διάσημο: φυσικοί,
γεωγράφο:, έρευ'Ιη:α.ί άλλων χω
ρω·ι κ�ί ! ·ιδοξοι & στρο•ιόμοι, &ιτω;
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δ Γα.λιλα.ίο;, ό Κέπλερ, δ Κοπέρ
νικος.
Τον ελάμπρυvα.v ά.θάvα.τοι κα.λ
λιτέχvα.ι (ζωγράφοι, γλύπτα.ι, ά.ρ
χιτέκτονες) μέ τά. ά.ριστουργήμα.
τά. των, δπως οί Τζιόττο, Μα.ριότ
το, · τοvατέλλο, Φρά. - Άτζέλικο,
Λεονάρντο τά. Βίντσι, Μιχαήλ
'' \.γγελος, Ραcριχήλ κα.ί Ί\σιάvο;
εν 'l ταλίtf-, οί τύρερ καί Χόλμ
πάίv εν Γερμα.vίtf- , ό Ρέμπραντ κα.ί
ό Ρουμπεv; είς τά.ς Κά.τω Χώρα.;.
ό Γκρέκο εν '[σπαvίtf-.
ίεγάλοι επιστήμονες, ευε:ργέ
τα.ι της ά.νθρωπότητο;, δπω; ό
εύτωv κα.ί ό Ηαστέρ κα.ί πολλοί
άλλοι.
Σήμερον θα.υμά.ζομεν τό φιλάv
θρωποv πνευμα. των μεγάλων ά.ν
θρωπιστώv, ά.πολαμ6άvομεv τά.
καλλιτεχνικά. ά.ριCJΙ:ουργήμ,ατα. των
μεγάλων ά.vθρωπιστώv καλλιτε
χνών, κα.ί ή ψυχή μα.; πετα. ει;
τά. ουρά.νια., δταv εύρ.εθώμεv έντό;
των μ,εγαλοπρεπεστάτωv ναών
πού ά.vήγειραv.
Ό 'Λ vθρωπισ-μό; σήμερον ά.πο
τελεί παρά.δοσ:v διά. τού; "λγ
γλους, τούς Γάλλους κα.l τούς Ά
μερικα.νού; κα.l διδάσκεται καl
..ια.λλιεργείτα.ι συστηματικώς :ι;
τά. Κολλέγια. M.l τά. Πα.ιvεπιστf,
μιά των.
Διά. τήv 'Ελλάδα είvα.ι καl πρέ
πει vά. είναι ίερά. προγονική κλη
ρονομία. ά.vεκτίμητο;.
Ίδίω; κα.τά. τήv σημεριvήν ε.
ποχήv μα.;, κα.θ' ηv, ατομα κα.ί ε
θvη συγκρούονται, είτε διά. τήv
προστασί1α.v των δικαιωμάτων των,
εϊτε διά. τήv ά.νά.κ ησίv :ων, εά.v
εί·ιαι κα.τα.πα.τη:ιέvα., είτε κα.l διά.
τήv ε.πικρά.τησιv της δικαιοσύνη;,
κα.ί δτε, ά.ντl επιδιώξεως του ά.γα.1
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θου, εξοπλίζονται καί τελειοποι
ου1ι τά. μέσα. της κα.ταστροφης των,
ορθώς, όρθότα.τα. προσπα.θουv vά
ά.σκήσουv τόv ά.vθρωπισμόν α.ί
θρησκεία.ι, μέ πρωτοπορία.v τόv
Χριστια.vισμόν, δ�ά. cρ οροι ά.νθρωπι
στικα.l α-δελ cρ ότητες, Υ.α.l κα.τά. ση
μα.vτικόv μέρο; δ Τεκτονισμός.
, ξ
,
�
. ιεπαιvω; οε ενεργουv, οιοτι
ό άνθρωπος ά.σφαλώς δέν έ πλάσθη
κα.ί δέv εύρίσκετα.ι μέσα. εις :fι·ι
παρα.δείσιοv cρύσιv, μέ τήv προσ
cρ οράv της &πείρωv ά.γα.θώv, διά.
vά. ζη δυστυχής, ά.λλά. πανευτυ
χής μέ δλους τού; άλλους συναν
θρώπους του.
Πιστεύομεν δέ τουτο, διότι ύ
πέρ δλα τά. άλλα. εμ6ια ό άνθρω
πος είναι τό τελειότεροv δημιούρ
γημα. 1ιου στοργικοί) Θεου, κα.l εί
ναι προικισμένος μέ σωματικόv
όργα.vισμόv τελειότατοv, δπως κα.ί
μέ δλας τά.ς θείας ίκα.vότητα.ς.
Μέ δ ι α. V ό η σ ι V, ωστε vά. κα
τα.vοη τούς νόμους, πού διέπου·ι
τήv δημιουργίαν.
Μέ κ ρ ί σι V, ωστε vά. δια.κρί
·ιη τό όρθόv ά.πό τό έσ· αλμένοv.
Μέ δ ι α ί σ Α η σ ι V, ωστε vά.
διαισθά.vετα� κα.ί νά. ποοσεγγίζη
τά. ύπερκόσμια..
Μέ μ V ή μ η v, ωστε vά. εχη εις
πα.σα.v στιγμήν προ αυτοί) τά. πα
ρελθόντα ώς παρόντα..
Μέ cρ α. V τ α σ ί α V, ωστε vά.
δύ�ατ�ι vά. πετα. ;1; ;ά. 'ουρά.νια
,
κ,α.ι να διεισδυη ει; τα. άγνωστα..
Μέ cυv ε ί δ η σ ιv, πού είναι
αυ-τή ή φωνή του Θεου έv α.υτφ
καl του κ,α.θορίζει τό καλόν κα.l
τό κα.κόv, τί πρέπει νά. έπιδιώκη
καί τί vά. ά.πο εύγη.
Με κ α. λ α. ι σ θ η σ ί α. ν, ωστε
κα.l vά. ά.vτιλα.μοάνιετα.ι κα.l ά.πο1

�

-

�

,

Ο Α�·ΡΩΠΙΣΜΟΣ

196

111

λαμ6άνη τό ώραίο•ι, τό ά.ρμο•ιικ6•ι, θαρρ :ι•ιη καί τού; πα.ρr1 γορη.
πάσαν συμμετρίαν καί επί πλέον
3) Νά. δια.:ρωτίζη μέ κα.λω-:ό
νσ. τσ. δrιμιουpγi κατά. ποικίλr.υ; νην καί πειστικότητrι. :ού; 'έχοντρόπους.
τrι.ς οιε-:,τραμμεvrι.;
α.vτιΑη
, ... 'Ψει; επι
• ,
(",,
,
Με έλ ε υ θ έ ρ α. ν βr.ό λ η  τιίJν προολημάτων τi:; α.νθρωπ(νη;
σ ι v, ώστε με α.πόλυτο•ι ελευθερ( ζωή;.
αv vά. α.ποφ.,,σίζ η καί νά. ορά.
4) ά. συμμερίζετrι.ι με είλικρίΜε έφε υ ρ ε τ ι κ ό τ η τ α καί 'ΙΞ'.α'ι tΥ(Ι χα.ρά.γ κα.ί τi·ι λ :ιπη·ι
δ Υ/ μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α' με τ-χ; τώv αλλωv.
&ποίας επέτυχε κοοταπλη-ιιτικά.; ε
5) ά. σέοεται καί ύπερασπί: η
φευρέσεις. Κα.ί τό σπουδαιότερον τά. επί τrι; ζωή; οικrι.ιώματι:ι. τιίJ'I
δλων, με ε μ :p υ τ Ο 'I Κ Οι 'I ω ν ι συνανθpώπω·ι :ου, τήν τιμή·ι, τ-ί,.,
'Κ ό τη τα., ώστε νά. είναι α.πολό
ζωήν, τήν ελευθερίrι.ν κα.ί τά ά ('Ί.
τως εύτυχής μόνον δταv συζη με θύ. τι•Ι ι.
τούς άλλους α.δελφούς συνα.γθρώ
6) ά. μή &.δική ποτέ κα·ιc·ιι:<.
πους του καί οχι O't'α.V εΙvα.ι μό 110;,
7) Τό επάγγελμά του, οίο11οfι
&πότε κατά. τον 'λριστοτέλην θά. ποτε κα.ί αν είναι. 1ά. τό ά.σκη ω.;
fιτο η α.γριοv θηρίον η αύτός ό ε;υπηρετικόν κοινωνικόν λειτουp
Θ·εός.
γημ� κα.ί οχι μόVΟ'Ι προς ϊδιον Ο
ι ίκαvότητές του α.ύτα.ί, με τr;•ι
·ελος.
πάροδον του χρόνου, α.vαπτόσσον
\ , ,
' t
,
)
α. α.vεχετrι.ι και υπομε-ιη
ται κα.ί τελειοποιούνται με τήν
μελέτψ καταλλήλων βι6λίων, με τά.ς ά.δυvαμίrι.ς τών άλλων, τό ι1:
των, τή ι
τήν συνα.ναστρο:ρήν με φωτισμέ σος των, τήν κα.τά:κρισίν
11, διότι κα.ί δ ϊδ.ο;
εχθpό:ητά
τω
νους ήθικούς συvα.vθρώπους καί
εχ/}pι
με τήν από μικράς ήλικία.ς καλήν ί3έ ·ι είνrι.ι αλάθητος κα.ί οί
11οι εί·ι:ιι
κώ;
προ;
α.ύτό•ι
φεpόμε
δια.παιδα.γώγησιv ά.πό ήθικούς κα.ί
ψυχικώς ά.σθενεί; κσ.ί
ψωτισμένους γονείς κα.ί εμπνευ άδελφοί του
11 πrι.θών των κα.ί εχοu'Ι
cουλοι
τώ
σμένου; διδασκάλου;, τού; όπ-:;ί
ους πρέπει ν:�. κα.ταρτίζη ή Πολι μ"<λλοv ά.vά:γκην δια.:ρωτί'J'εως καί
θεραπείας κrι.ί οχι α.ντεκδικήσεω�.
τεία.
Κα.ί διότι οί τοιουτοι πολλάκις γ:
Έφωδια.σμένο; με τά.ς ίκα.νότη νοντα. εύεpγέτα.ι του: του α.ποκα
τάς του α.υτάς, δ άνθρωπος δόνα λόπτουν ελαττώματα., 'tά. δποϊ-z
τα.ι κα.ί νά. είναι ό ϊδιο; εύτυχή; φροντίζει vά τά. διοpθώση.
κα.ί νά. α.σκήση τόv α.vθρωπισμόν
9) 1εγ πρέπει κα.ί δ ϊοιο; ·ιχ
προς τούς α.λλου;.
ι .,11 , νά. φθο•ιη, νi κrι.τακιJί'Ι'Υ'
Κα.ί συγκεκριμένως θά. πρέπει: κα.ί vά. εχθρεόε:α.ι τού; κrι.λυτέ
1) Τά τού; οηθη κατά δό1,-α, pου; του. 1ιότι οί κα.λότεροί τ-:;υ
μιν, δτα.·ι στερούνται, είς -τά.; ύλι α.vεδείχθησα.ν μέ -ά.; προσπα.θεία.ς
κάς των ά.νάγκα.ς, παρέχων πρό; τ ,J', κα.ί εί·ια.ι μαλλον άξιοι μψή·
α.ύτού; τά. μέσα. τη; ωη;
CΞWς.
2) ά επισκέπτεται τούς εξ α.ύ
Οϋτω ζών κα.ί φερόμενο;, έιι·
τιί>ν άσθενείς, α.πηλπισμένους καί πληροί καλώ; -όν επί γη; πρσο
α.πογοψευμένους κα.ί νά τούς εν- p!σμόv :ου, ώ; τέκνον του δοτή1

1
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ρο; δλωv τώv ά.γαθών Θεου, ώ;
α ', τιπρόσωπός του κα.ί ώς ύπό
χ::,εως μιμητής του κα.ί τα.υτοχp6•,ω,:: κα.τοχυρώνει κι:ι.ί τά. δικα.ιώ
μσ-τά του.
Η οσα. ειπομεν κατέστη φrι.νε
ρόν, νομίζομεν, πώς δυνάμεθα. κ:ι.ί
νά. αξιοποιήσωμεν τήν επίγειον
ζωήν μα.ς, κα.ί νά ασκήσωμεν, μέ
τήν συιιπα.ράστα.σιν του πα. ντοδυ
νάιμου Θεου, τόν απαραίτητον αν
θρωπισμόν μα.ς, κα.ί νά. έκπληp<;ι
σωμεν τόν επί γης προορισμ,\·ι
μα.ς, δπότε κα.ί ά.τομικώς θά. κ:ι.
τα.στώμεν εύτυχείς κα.ί θά. σ·1·1τε
λέσωμεν κατά. δύναμιν εις τή·. ει
ρηνικήν των ά.νθρώπων συμ6ίω
'ίt'Ι καί εύτυχία.ν.
Κατόπιν τούτου επιοά.λλεται,
νομί ομεν, εκαστος εξ ήμώ·ι •ιά.
κά,μη αύτοκpιτικήν χ,αί νά. προοά.
λη εις έα.υτόν τήν ερώτησιν:
« 'Εξεπλ ήρωσα. μέχρι σΎΊμερον
τά. ά.νθρώπινα. Υ.αθήκοντά μου, ώς
ά.ξιοπρεπής ά.ντιπρόσωπο; καί α.
ξιον τέκνον του Θιεου, ζητήσας
τήν συμπαράστ,α.σίν του, πpός τούς
&.δελφούς μου συνα.νθpώπους ;»
Έά.ν λά6η κα.ταφατικήν ά.πάν
τησιν, είναι πανευτυχής.
Έά.ν ομως λά6η αρνητιΥ.ήν α
πάντησιν, τότε συμφέρον καί χ,α.
θηκον του εtνα.ι νά. δεχθη τα.υτα.
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ώ ς σ ά. λ π ι σ μ α. ε γ ε ρ τ ή ρ ι
ο ν χ,ι:ι. ί ώ ς π ρ ο σχ, λ η τ ή ρ ι 
ο ν α ύ τ ο υ τ ο υ Θ ε ο υ, πpός
μία.ν νέα.ν ωήν, -rοερισσότερον σω
τήριον διά, τόν έαυτόν του καί τούς
α.λλους, ά.νθρωπιστ:κωτέρα•; κ-;ι.�
γενικώς ώφελιμωτέραν.
" ς μή διστά.σωμεν νά, λά.οω
μεν τήv γεννα.ία.ν απόφασιν καί α.ς
μή ά.να.6ά.λωμεν, αλλ' α.ς αρχίσω
μεν ά.μέσως κι:ι.ί α.ς κινηθώμεν ά.
ποφα.σιστικώς, διότι δ καιρός πα
ρέρχεται ταχέως.
"Ας φανώμεν α.ξιοι του ονομα
το; α. ν θ ρ ω π ο ς, τέ-κνα. φωτός
κα.ί μιμηταί εν :tι ά.γα.θοποιιq. του
Δημιουpγου καί πvευμα.τικου Πα.
-ρός μα.ς. 'Ιδιαιτέρως, οί πολλα
πλώς δια.φωτισθέντες, α.ς γίνωσιν
α.ξιοι οίκeιδόμοι του παινα.νθρωπί
νοu να.ου της ά.ρετης. '' ς π ρ οσπα
θήσουν νά. ά.να.δειχθώσιν α.ξιοι των
μεγάλων προσωπικοτήτω 11, αίτινες
προσέφερα.ν ύψίστας όπηρεσίας είς
τήv ανθρωπότητα, κινούμενοι από
ανθρωπιστικά. ιδεώδη.
Οίί,ω Χα.ί τόν ανθpωπισμον επι
τυχώς θά. ά.σκήσωμεν ολοι μας,
καί ψυχικήν ί-κα.νοποίησιν θά. απο
κομίσωμεν κα.ί, οταν θά. ελθη ή
'Ώρα, γαλήνιοι θά. τήν αντιμετω
πίσωι_ιεν...

ΚΩ . ΜΑ ΤΖΟΥΡ

ΗΣ

Ίδου το Jυmεύω μου: Ή 1εύrru ί-α εΤναι ο μόνον άγαθό\Τ. Ό
τόηος: της: εύτυχίας: εΙναι .bδω. Ό :ιωιιρο τ:fίς; εύruυχίας; εΙνοι τώρα.
Ό τρόπος; τfίς; εύαι ·ίας; εΙ"rοι1 ινα mγ προ6ψέlρης; 6ε αλλους:.
Robe1·t Ingersoll
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της ικα νοποιησεως
Γιατί oi ανθρωnοι εlναι άνι
κανοnοίητο1; Γωτί ποτε δεν i
καναπο1ούμεθα με ο,τι εχψε,
άλλα διαρκωc;; έ,πιθιη.ιουμε κοi
κάτι αλλο;
Δεν θέλω να ύπο6τηρίξω οη
το να εϊμεθα άνικανοποίητοι εΙαι 11<αικο η καλό. εν θέλω να
κρίνω έαν πρέιn:ει να εlναι ε
ται Π Ο 1. ' 6ψαλωc;;, ό ύλικοc;;
nαλη16μόc;; μαι;; όφείλεται δε
αύτ�\ν άκρ1βωc;; την μι\ iκανο
ιποίη6n του άινθρώπου.
ύτο
ιπου θέλω εΙναι να διαπ1 τώ6ω
ενα κατα
γνώμη •μου γε
γονός;: οτ� ό ανθpωποc;; εΙνω
κατα rκάπωον τρόπο πλαθμέ
νοc;; να παραrμένn βαω:κα άνι
Κ'ΟVΟΠΟίnτοc;;. Καi ή πιο έκλε
πτυομένn iκανοιποίηοn εlναι
προοωpινή.
'Ικαναιτοωύμεθα
ια μια έπιτυ ία μαι;; - οχι δι
ότι έ.ττετύχαιμε κάτι.
Ίκανοποιούμεeα διότι έ. ορ
τά6ΟJμιε -έαν πρiν n:ειιvΌύ6ψε
- οχι διότι εϊμεθα χορταδμέ
νοι. ΊiΚανοπαιούμ0θα για την
έσιίτευξη ένα;. 5ΙΚΟ!Π'ΟU -διότι
π.χ. άγορά60!Jlε �νον ώρώο στί
νακα ζωγρα,φflάίc;;- άλλα άμέ-

mv

δω� έπιθυμουμε καi εναν αλ
λο πίνακα, η ενα αγαλμα. έ
λομε ενα 6ιΠίη νά κατοικοU]_lε.
'λλλα άφου το άποκτή6ωμε
δεν εΙναι άpκετο -θέλομε να
εΙναι καi έπητλωμένο- μέ μον
τέρνα επm.λα, ψUδι:κά. Καi θέ
λομε και τζάκι καi πολύφωτα
καi βεράνuεc;; και κfiπο καi αύ
τοκίνητο. Καi μια 6Κηνι\ γ1α τi c;;
έ.κδpομέc;; μαι;;, ά:κάμn καλύτc
pα ενα τροχόοπ�το -καi το αύ
τοκίνητο να εΙναι « ίεp6εvιc c;; :ι>
η καλύτερα «Τζά γκουαρ»- κοi
ενα μικρο αύτοκινητάκι για την
γυναίκα μαι;;, δεν εΙναι vακή
iδέο. Kai μια μικpn βενζινάκα
το, η καλύτερα θαλα,μηγό, με
κουκέπεc;; κοi ά6ύρματο ψυ6ι
κα καi δυο - τρε'ίc;; ναϋτεc;; καi
θαλαμηπόλο κοi μάγειρο καi ε
να - δυο πίνακες; ΠΙ!Κα666, οπωc;;
ό Ώνά6ηc;;, κοi ενο μι:κρο νn6ά
κι για τic;; καλσκαιρινεc;; διακο
πές;, οπωc;; ό ιάρ,χοc;;, κ:αi λίγη
δύναμη δεν θα rίταν α.6χnμη να γuρίζη καvεic;; άπο χώρα σε
_ ώρα 6αν πpΘ6βευτήc;;, καi να
5υζητ:iί έπi ύψnλσυ έmπέδου
για τic;; τύχες τ:fic;; χώρας; τ.:�υ,
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1 αι τfiς όνθρωηότιιτος, φu5 ι κό !
Ποϋ 6ΤαμαΊϊί αύτο το 1 υνη
γητο τfic; ll CΙ\'ΟΠΟιή6 WC:; λ[fι.
ηωι.; τlc: 'ίδιrς ηιθανόm.τες ε-ccι
να υ\ν ηλιι6ιά )[\ ό πιω ος καi
ό ηλούοιοc�, ό δυγατος 1 αl ό ά
δύγατος, ό tξυηΥος n ό rιrγόn
τος; λ!1ί1ιως 11 ίι Cl\'OΙΠOίll61l του
ζ1ηιόΥΟU l!OU ιοϋ εδω6CJ\' cνα
ΠΙάΊΟ ψοι ι�αι r\'Q ζευyάpι J10Ηούτωα ζυγίζει Ίο 'ίδιο 11ι: ιι\ν
i1 ανοrrιοίη 1Ί Ίοϋ έμηόρου ΠΟU
όγόρα5ε C\'O κωi\·ούrγιο αύτο1 ίνnτο; λlιίnως 11 tη,Θυμία τοϋ
ζηυάνου γιο cνα αωυmοίίμ1,
που Θα όκολο'J0n6η ;την άπό
κτη6η ΤΟϋ φαγητού ΚΌl των ΠΟ
ΠΟUΤ6ΙW\', ζυγίζει το 'ίδ ι ο με τ ι\ν
'nιΘυιJ.Jία τοϋ έπι εφηματίου
για μ10 θα αιιιιιγο που Θα άκο
λουθή6η τι\ν άπόΚίτη5η τοϋ αύ
τοκ1νήτου;
Τί μέτρο e ομε για Υα 6υγ-

9φίνωμε τnιν ίκαναποίn6n, iι
τ ι\ΙV Ι]1Γ\ 1καναπσίn6n του ένος
η. ι ε ιοu αλλΌυ; Ό καθένας
θ ω()εί τον 6ΚΟΠΟ n τους 6ΚΟ
πους που ό 'ίδ ι ος βάζει 6tOV ί·
αυτό του 5n11.1ανηκούς, στολι':r
611[1.Οf\'Ηκούς. Kcιl εΙναι 5nμαν
ΊΙ κοί . . γι ο αυτόν. Γ ι α το πε
ρ1ορι5μ{:γο έπίπεδο του :καθ'
fγόι.;. 'Όλοι μας ιι:ρέχοιμε για
\'Ο φτό6u.1JJε 5τον δικό μας όρί
ζοντα - το ημ ίο που Il δ1κfι
)ΙCΙς γη φαίνιπαι να 6μίγη με
ιον δικό μας ούpανό.
Βpί6κομε ολο και ταχύυερα,
ολο και τελειό;ι,ερα μοοα για να
τpέ ·ω�με. Άλλα 060 γρήγορα
κα l να τpέχωμε, 060 καl να
ΗλΠΙ61ά{ωμε προς τον όρί(οντά
μας, αύτός, άλλοίμΟ\'Ο, ολσ ΚΟΙ
άποιμακρύνεται.

*
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ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Περίσσεοpα
ε θα δώ6ΟΙJ1]Jlε ίπαοα 61Όι θάιλJΟΙ660 6ψειρα;
qTOV fίλ10 ΠΟU άνά mλε δε θα δώ6ουμε π;mαοα;
Στα λοuλΌύδαια ιΠ]ΟΙJ πάνrcαιε θα πλέικiουτν μ' αύτα
Ι(j εψCIJ\'JQ Ι6fJ:αΥ " δωw, @;Cl δά6n, 6-Ος φλέβ ες
ΊίΟϋ
ρου, 611;0V λ!ευκο ΠQΊJOI}JO
γα 1αξiα
,
ούραινου 11')J,L6ψΟΙριο
\'Q ΤΟ •6ύpει προς τ' αλλο
δε Θα δ.ώ6οψε τί1JΊ1qcα;
Φ1λια J.<Jω 61Πlνθii.ρες !
'Έ\ηα ι vμα ιmwθfipiες ν' άνάψουl]J)ε ολα
τ' άaτbρ.ΙJα που 5βύ6α ε !
Μια
ΚJΟΙρδ1α J<!cιιλιlJllΘρες να γιQμίϋ01
6tJpίΓOC!ιV !

rco

( <<Τό βάθος τοiί κόσμου»)
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Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Αίωνιότnς
ΈΙ<iεϊνα που 111λή6ψε θα Ι)J!ΕfVΙΟυν'
Έwεί'ΥΙΟ. που α:wεqniuκ!α;με, ικ:ι αύιrα
που (ή6Ια)Jlε, :η θα θέλΙQ,�rε α (ου1με'
θου�με,
"Ουαιv έpεϊι;: oi δυο fuτ' rι:ο φωι;:
θα διαλυθούν, :η κάmσυ θα p!QΙΚ!ρύινiΟυ
σμέ\ΙΙQ CΙΙΠο rτα μάτια rτα φθαρ
, τά,
Οί φευγαλά:ι;: 6Πγμές 1]10<;: δε θα 1/jμίγουv
μ' αύτrα που άvθρώπου ό οι;: δε, θα βρfi,
1 ώοrτόοο μOΙVQiXQ ll1 .ιαιραια rtQ VJJώθε.ι,
'Ό5α ηυα χαιρει;: ι ο(:jα i\e,α οτόθω
μει;: ffi() ,μηδε θα 5βήbουν, η θα φύγουιv
']lα(ί •μοι;:, ,οτr\ν πηγ:ι\ οπου άrν,αβρεί,
Mrt(ί μαι;: δε θα ρθουν Q ζ0JVOΙ(ή60U1V,
δτiι;: πρiν καi ®ι;: ,μελλού']11εv,ει;: μορφές,
τα φευ αλ6α, τα δ1άχυrτα κι adώvro'
'Λπο τfiι;: γfiι;: ξ0φεύγονmαι;: (ΌQ pάVll.'O,
60 μια ,ρ,υφ:ι\ φιιrοα δεν θα φ'λογί60υ
τiι;: ο.γνω51Jες, ΠΟU θαVΌl έ με ί ι;: καιρδiέι;:,
{ «Ά, αζήτησψ,)
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ΘΑΝΑΤΟΣ
Συνομιλία

με

τον
ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

Άπο το βιβλίο
«Στοχασμοι
πάνω στη ζωη»

ΤΟ ΠΟΤ ΜΙ Ι ΙΤ
- ΑΝ ΠΟΛ "f'
πλυτύ tbώ, οχεbόν ενα μίλι, κσι
πολύ 6α0ύ. Στη μεση τού ποτu
ιιου τα νερά ητσν καθαρισ και
γαλάζια, μα πρό- τις οχΟες ηιαν
Οολά, 6ρώιιικα, και κυλούσαν <ιρ
γά. Ό fjλιος εδυε πίσω (lΠΟ την
τrραστια πόλι, πού όλοένα άπλω
-v οταν περ' άι-τό το ποτάμι. Ό κα
πνός κι' 11 σκόνη της πόλεω- εδι
\ αν Uαυιιασια χρώματα στον η
λιο ΠΟυ εδυF, Και ΠΟύ Κα,θρtψτί
ζΟ\ ταν στά πλαηιά, τρεχουμενα
νερα. -Ηταν ενα θαυμασιο δειλι
"' και κάθε χορταράκι, τά δεν
τρα και τά φλί•αρα πουλιά, 'f>ταν
τυλιγμ{να σί μιαν αχρονη όιιορ
φιά. Τίποτα δίν ηταν χωριστό,
Υαιιιιατιασωίνο. Ό θόρυβος ένό
τραί νου πού περνούσε κροταλίζο,,
τας μιά μακριν11 γέφυρα άποrrε
λούσε μέρο::: αύτης της τfλε ιας
σιωπης. 'Οχι πολύ πιο κατω ενας
ψαράς τραγουδούσε. "'fπηρχαν
πλαηιf-c, καλλιεργημiνες λουρί
δες πλάι καί στις δυο οχ1Ο1::::, και
ηΊν 11μέρα τά πρα,σινα, μεστά χω
ράφια ηταν χαμογελα,στά κι' έλ
Υυστιικα, αλλά τόψα ηταν σκοτει
, ά, σιωπηλά κι' αποτραβηγμένα.
Σι τουτην τ1Ί μεριά τού ποταμιού
11πηρχε ενα; μι:γάλο-, ακαλλιέρηrως χώρος δπου τα παιδιά τοϊr
χωριού ϋψωναν τούς χαρταετού;;;
του- κι' επαιζαν τρελλά παιχνί
δια μt θορυυώbη εξαψι, κι' δποv
1
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•οί ψαράδε; ίί.πλωναν τά δίχτυα
τους γιά να στεγνJ.ισουν. 'Εκε.:
ηταν αQαγμένε; καl υί πιιωτύγο
νες 6άρκε; τους.
Τό χωριό βρισκιΊταν ιlκ ι_ι ι(Sι7,ς
πάνω, λίγο πιο ψηλά (tΠ() τi> πο
τά.μι, καl συνή,Οω; τ(?ι.ιγοuδοί,σαν,
χι\Jευαν, η εlχαν κάποιαν ί.ίλλη
φι.ισα(?ία πέ (? α έκεί, μά τοίrτ·ο τiJ
/'Jειλινό, πι.ιι,ι' δλο πού δλοι ήτιι.ν
Fξω ιlπό τl; καλί οε; του; κιιl κά
Ωονταν τριyί,ι,ιω, οί χω ι_ι ικοl f'Ι,ταν
f\σuχοι καl παράξενιι. στοχαστι
κοί. :\fιά δμάbα απ' αυτοί,:: κατF
ϋαιναν τi1ν ιlπότομη οχΟη, μFτιι
ψέροντα; πάνω σ' ενι.ι καλι.ιμFνιο
φυ(?είο Fνα νεκρό σϊί>μα σκεπα
σμένο μ' ενα λευκό ί•φασμα. :\Ιέ
πι,ιοιτπέρασαν κι' έγι;, τοί�; ιlκο
λοίιθησα. Εlχαν φέρει μαζί του;
προσανά μ,ματα καί μεγάλα κομ
μάτια ξί,λο, κι' αφοϋ εφτια�αν μ'
rι LΙτα μια νεκριΧ1) :;τυρά fΟαλαν
πιχνω το σώμα, Qαντίζοντά.; το με
νερό ιlπό το ποτάμι καl σκFπάζον
τιί.; το καί μέ clλλα ξί,λα και χόρ
το. 'Ένα:: πολύ νέο; αντρα; ανα
ψF τi1ν πυρcχ. 'Ήμασταν περί:του
ε:κοσι ι'lτομα, κι' δλοι μα; μιι.ζευ
η1κα,με τριyί,ρω. \έν ί1:τηρχιι.ν
γυναίκF;, κι' οί ίlντρε:: κιχθυντι.ιν
,τάνω στα μηρά του;, τυλιγμένοι
στο ασπρο του:: ρούχο, τελFίω;
σιωπηλοί. Ί-- Ι φωτιά. αρχισε νιJ.
καίει πολί,, κι' (tναyκαστήκαμε νιJ.
τραυηχrτουμε πιο πίσω. 'Ένα κα
ψαλισμένο μαϋρο πόδι ιlνυψί)Q 11κε άπό τi1 φωτιά και τοσπρωξαν
πίσω μ' ενα μακρι', ξί•λο, δεν Έ
μενε κάτω και ερριξαν πάνω του
ενα βαρύ κορμό. Οί λαιμπερέ; ·,<ί
τρινε; φλόγες καθρεφτίζοντα,•
1
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στά σκοηινά νερά κι.ιΟι;,; Κ(!L t'
ciστέ ι_ι ια. Το άπαλό ιlγέ ι_ι ι F1χε
σ6ήσει μέ 111 δύσι του f\λιου. 'Εκ
τός άπό τό τρίξιμο τη; φωτιά;,
τά πάντι.ι ητι.ιν σιωπηλά. Ό Οάνα
το; �.ων εκεί, κι' εκωε. 'Α.νιJ.με
σα σ' αυτού; τού; ιlσιί.λευτου; ιlν
θρώπου; καί τί; ζωντανέ; φλι1yε;
{ιπηρχε ενα; ί.ίπει ι_ι ο; χι7ψο;, μιά
ιlμέτρητη ιlπιίστασι, μιά ιl:τέραν
τη μοναχικιηητα. ι\έν η1αν κιί.τι
το απομονωμένο, το χωuιστι'> καl
τό ί'>ιωι_ιεμένο ιl:τiJ τi1 ζωή. Ί Ι ιlu
χ11 ψαν UΜΪ, Και πιί.ντα η (t (_) χή.
L έ λίγο το κρανίο rσπιω� κι'
οί χωρικοί αρχισαν νrJ. φFύyουν.
Ό ηλευταίο; πού εφuγε Οι'lπρεπε να ητα ν συyγενη;· ενωσε τα
ι.έρια τοιι , χω(!Fτψ1F, κι' ιlργίι.
ιlνηφιψισF τi1ν
οχΟη. Πολί,
λίγο ε1χF ιlπομείνει τι;>ρα, οί μα
κριέ; φλι>γε; εlχαν 11σι ιχιί.σFι, και
μόνο τ' ιlναμμίνα κάρf>ουνι.ι εμε
ναν. Τα λίγα Κ()Υ..Κrι.λιι. :τοί δ?ν
είχαν καεί Οά τά :τετοίισιι.ν στο
ποτc.ψι η'�ν αλλη μέρα τi> :τρωι. 'Η
ιlπεραντοσί•νη του Οιι.νϊι.του, ή ιl
μεσότη:: του καί ;τιΊ σο Υ.οντιί. ! λf ιι.
ζl μέ τό κάψιμο έκFίνοι• του ιτι;,_
ματο::, :τέθαινε; κι' έσίι ε:τίση::.
'Ί'πηρχε μια πλήρη: μονι.ιχικιΊ
τη; ;τοί, δμω; δεν i\ταν χι,ψιστι
κότη;, μιά μοναχικύτη:: :τοι', δέν
ήταν ιl.-τομόνωσι. 'Ι-Ι ά.-τομόνωσι;
ανήκει στi> νοίι, ιlλλά οχι σ1 i> Οά-
νατο.
,

'J'

ι

rι

\

1

'Α.ρκετι1 :τροχωρημένο:: στά
χρόνια, μέ ί\συχοu; τρόπου; καl
με άξιοπρέπεια, είχε καΟαρά μά
τια καl γοργό χαμόγελο. 'Έκανε
κρί 0 σ' εκείνο τό δωμάτιο κι' η
τα-ν τυλιγμένο; μ' ενα �εστό σά1

11
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λι. l\1ιλ,.ί!ντας riγγλικά, γιατί είχF
'εκπαιhευτεί στί) εξωτερικ<Ί, έξή
γψΗ δη F'iχf ιlποσυvΟεί από ηΊν
κυ(Ηvνησι κι' fίχ� ιlρκftΟ έλ�ί,ΟF
ι10 χvι'�νο σηΊ hι(ι0Εσί τοι,, Είχε
μ�λετήσει bιάφο(_)ες Οvησκείε,:; κιΛ
φιλοσοφίε,:;, ϊί F, ιlλλά δεν F(ΧF
FQUFL τ{>ση ιlπι'�στασι γιά να συ
t, ητ11σει αιιτά τα ζ ητήμα.τα.
'Ο πvωινό,:; {jλιοι:; ε;ηφτε πάνω
ατά ν�ρα τοίi ποταμιού ποί, F
λαμπαν σάν χιλιάh�ι:; διαμάντια.
"Ενrι. μικ(_)ι'J χ()υσοπvιiσι·νο που) ι
β ι> ισκι'ηαν στ1Ί δ�vά'Ι'τα και λια
ζιΊταν ιι.σφαλ?ι:; και {\συχο.
«Ό λόγος γιά τι'�ν όποίον πρα
γματικά ηρΟω>, σιινiχισf, «είναι
νά σας ρωτήσω i1 ϊσω::; και να σι,
t ητ ήσουμε γιά έκε.:νο ποί, τόσο μ'
ενοχλεί: το Οάνατο. "F:χω διαβά
σει το Θιδετια•vό βιδλίο το ίi Οανά
του καί γνωρίtω αυτά πού τά δι
κό μας βιβλία λένε πάνω ατό Οέ
μα. Οι Χριστιανικ�ς και :Μωαμε
Οανι κέ::; ίδέε::; σχετικά μi τό Οά
νατο είναι πnλύ επιφανειακές.
"J'JXω μιλ11σει με διάφορου: Ορη
σκειιτικοί,:; bιbασκάλnυ::; εδιϊ:ι και
στό εξωtε()ιΚό, άλλά. τΟt•λάχισΤ(JΙΙΙ
για μένα οί Οεωρίες τους δεν εί
ναι bιόλου ίκανοποιητικές. ''Έχω
σκεcrτεί πολί, γι' αυτό τό Οέμα
και συχνά διαλογί ομαι πάνω σ'
αίΊτΔ, αλλά δεν μποριϊ:ι νά πρnχω
ρ11σω πιο πέρα. 'Ένα::; φίλος μnυ
πού πρόσφατα σας ίχ.κουσε μοίi
εΤπε τί λέτε εσείς. κι' ετσι ηρΟα.
Γιά μένα τύ πρόβλημα δεν είναι
μόνον ό φόβος τού Οανάτου, ό
φόδο::; τοίi νά μ1\ν ί,;τάρχεις, αλ
λά επίσης και τοίi τί συμβαίνει
μετά τύ Οάνατο. . . ι,τύ ίιπηρξε

πρόβλημα γιύ. τον ίlνΟρωπο μέ
σα στο Ίς αιιί>νες, ιί.λλά κα1vείς δεν
φαίνεται νύ. τοχΗ λί σει. 'Εσείς τί
λiτε ;»
1

"Λς ηλειώνουμε πvωτα με η1ν
πα[!<;J,Uησι νά ξεφύγουμε από το
φόβο τού Οανάτου διύ. μέσου μιας μορφης πιστεως, οπως ειναι
11 μFτενσάρκωσις η 11 αναδίωσι, ·i1
μi τύν Fυκολο όρΟολογιισμό. Ό
,,ούι:; εuvαι τόσο πράΟυμος νά δρεί
μια λογικ11 εξήγησι τού Οανάτου,
11 μιαν ίκανοποιητικ11 άπάντησι
σ' αυτό τό πρόβλημα, πού εϋκολα
γλυστράει σέ κάποιο ε'ίδο; πλά
νη;. Πρέπει κανείς να είναι έ
ξαιQετικά προσεκτικός πάνω σ
αιιτό.
«λfύ. δεν είναι αυτό μια άπό
τις μεγαλύτερες δυσκολίες μας;
ΠοΟοϋμε κάποιο εί,δος δεϋαιότη1 ο::;, v ίως άπ' αύrtούς τούς
ό
ποίου; Οεωρούμε δτι εχουv γνωσι
11 πείρα σ' αύτύ το ζ1rτημα· κι' δ
ταν bεν μΠΟ()Οϋμε να βροίίμι:, μιαν
τέτοια βεϋαιότητα hημιουργο-με
ά.ϊο τ1Ίν ά:τελπισία και τ11ν ελπί
bα, τί:- bικές μας παρήγορες πί
στεις και Uεωρίες. 'Έτσι 11 πίστι,
11 πιο έ ξωφρενικ11 11 11 πιο λογι
κή, γίνεται μια ανάγκη».
-

-

Ι
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Όσοδ11 ποτε ίκανοποιη,ηικ11 κι'
αν εuvαι μια διαφυγή, {)fν φέρνει
Uf κανένα τρόπο η1ν κατανόησι
τοϊi προϋλ11ματος. Ή φυγ11 αύη'j
καΟ' έαυτην είναι 1Ί αιτία τοϋ ·
φόβου. Ό φόϋος ερχεται με η\ν
κίνησι άπομακρί,νσεω; ά:τό τό
γεγονός, απ' αυτό πού ε ί ,. α ι . Ή πίστι, όσοδ11ποτε
παρ{lΥορη, εχει μέσα της το,
σπiρμα τού φόϋου. ' πομακρίινει

..

,
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κανείς τόν έαυτόν του ωτο το γε
γονός τοϋ Οανάτου έπειδ11 δέν Οέ
λΗ νύ. τό δεί, καί οί πίστει:; καί
οί Οεωρίε; Π(!Οσφέρουν μιύ.ν Ειίγια' να'
ouo. 'Επομενω;,
κολη υιε
\.. 'ξ,.
'
,μπορέσει ό νοϋ; •v' ιlνακαλί•ψει
ηΊν εξαιρετικ1Ί σημασία τοϋ Οα
νάτου πρέπει ν' απορρίι ΙΗ, UΚΟ
Πα, χωρίς αντίστασι, τόν :τόΟο
γιύ. κά.'τοιαν ελπιδοφόριι ,ω__ιηγο
ριά. ίrτό είναι ιlρκfτά φιινΕ(_)ό
δέν είναι;
«Λέ v ζ11τατε :τάοα ;rολλϊι ·' Γιά
νιΊ κατανοήσουμε τό Οϊινιιτο -:fJEΠfι νά (SιιισκιΊμιισπ σi ιl:τΕλJΤι
σία· αίιτό δ�ν Εtναι εκfίνο -:rοί•
λέτε;>>.
1

'-

�ιόλου, Κl! (_) Lf. ''Υ'πάρχΗ απΕλ
πισία δταν δiν ύπά ιι χει εκΕίνη iΊ
κατάστασι -:τού τ�'1ν αποκαλοίιμε
έλπίδα; Γιατί νά πιιέ:τει πάντα
νά σκεπτόμαστε μέ τ' ιlντίΟετα;
Ε1ναι 1i ελπίδα τό αντίΟετο τη;
απελπισία::;; ".-\ν ειναι, -τότε 1i ελ
πίδα περιέχει μiσα τη; τό σ-:rόρο
της απελπ�σία;, και μιύ. τέτοια έλ
πίδα είναι χρωματισμένη μέ φό60. ΙΊά νά ίιπάρξει κατανόησι,
δέ,v ε1ναι απαραίτητο νά είμαστε
ελεύθεροι από τ' αντίΟετα; 'Η
κατάστασι τοϋ νοίi εχει :τολύ με
γάλη σημασία. Οί δράσει; της α
πελπισίας καί τη::: ελπίδας εμπο
δί ουν η'1ν καιτανόησι 11 τό βίωμα
τοϋ θανάτου. Ί 1- κίνησι τii>ν αν
τιθέτων πρέπει νά σταματήσει. Ό
νοϋ::: πρέπει νά προσεγγίσει τι>
πρό6λημα τοϋ θανάτου μέ μιάν ό
λοκληρωτικά νέα ε:τίγνωσι ση\ν
ό.ποία τό γνιί>ριμο, ή λειτουργία
της αναγνωρίσεω::, δέν {,φίστα
ται.
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«Φοδϋ.uω οτι hiν ;ωταλα6ιιίνω
τελείω; αύτό ποιι λiη. Νομίζω
ΩΤl άμυι'> (_J ιJ. πιύΗι) τ1 ] σημασία τοίi
νοϋ ποί :τρέ:τει ,,ά εlναι ελεί,Οε
ιιο; ιlπό τ' ιlντίΟετα. �Ιολονότι fl
νω ενιι Fξαt!_)fTlΚ!J. ι'>ί'(}ΚΟλο f ι_ι γο,
νομίζω πύJ::; βλέπω ηΊν ιlνάγκη
γι' αύτό. '.\λλά τό νύ. εlσαι ε
λι ί Οερο:: από 111 λειτοuι_ιγία τη;
ι1 1•αγνωιιίσεω; μοϋ διαφεί,γει τε
λείως».
0

1

1

1

'Η αναγνι;Jιιισι:: fίναι {1 λει
τοιι Qγία τοίi γνωστού, είναι τό α
:τοτΟ.ωμα τοϋ :ταιιελΟόντο::. Ό
νοίι::; τι_ιέμει εκΕίνο πού δεν τό
γνωρί(fι. 'Αν γνω (_) ί�αη τό Ού
•1•ιηο, Μν Οά ίm:ηQχε ό φόδο:: γι'
ω'ιτόν, hiν Οά ίι:τηιιχε ή ιlνάγκη
γιύ. πε ι_ι ίπλοκε::: έΕ,ηγήσfl::;. 'Αλλά
δεν μπορε:τε νύ. γνωρίσFη τό Οά
νιηο, είναι κάτι τι) τελΕίω; και
νοιΊργιο, κύτι ;τοί, δεν τοχετε δο
κιμάσει ποτέ πρίν. Έκεί 1•0 πού
τό εχfl ι'>οκιμάιηι καηί::; γίνεται
τό 1νωστό, τό παρΕλΟόν, καί εl
νω ιl;r' αί•τό τό :ταQελΟόν, ιί.π' αίι
τό τό γνωστό, :τού γίνεται {1 ανα
γνιορισι. '1,Jνόσω {r:;τάρχει αύηΊ ή
κίνησι; ιί.;τό τό :ταQελΟό·ν, τό και
νοί,ργιο δεν μπορεί νά υπάρξει.
« u.ί, ναί, ιl (! χί':ω νrι τό αί
σΟάνουμαι αυτό, κί•ριε».
1

Αυτό γιά το όποίο συζηταιμε
ιια:::ί τιοnα δέν είναι κάτι :-τοί.ι νά
�ό ιlcr11�ουμε 1 ά τό σκεφΟοϋμε
ιί.ργότει_ιιι, αλλά κάτι :τού πρέπει
νύ. τό �{1σουμε καΟιο::: προχωράμε.
λυτό τό βίωμα δεν μ..ϊορεί νά τό
α:τοθηκεί-σει κανεί;, γιατί αν τό
κάνει, γίνεται μν11μη, και 11 μνή
μη, 1i κίνησι τη; αναγνωρίσεως,
φρά'"Έι τό ι ρόμο τοϋ και11•οί•ρ ,ιιου,
1 1
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του ι'.ίγνωστου.
Οάνατος ιlναι
το αγνωστο. Τό πρόβλημα bέν ε�
ναι το τί εί,αι ό Οάνατος κσί τί
ιηψιϋαίνα μι:τά τό Οάνατο, αλλά
να ιαΟαρίσιι ό νούς τόιv ίαmόν
του άτιό τ() παιμλΟό,' από τίι
γνωστο. Τστr δ ωντα,ό; νού;
μπορrί να εισχωρήσει στον οίχο
τοίi Οανατοι�, τοτε μποριϊ να σu
•vrn τησ (ι τό άνατο I τό γνωστο,

«Μά πω; μπορεί νά γίνει αυ
τό; Πω; μπορ�ί δ νού; νά έλευ
Οερώσιι τον έαυτόν του από τά
'ίbια του τα δcσμά; 'Εμένα μού
φσί,1 εται δτι ιϊτε έ'να; εξωτερι
κός παράγων [ ί.1 uι απαραίτητο:;,
είη δια.φοριτικά τό ανώτερο καί
ΠΙΟ ευγrνί:; μi ρος τοίi νου πρέπιι
,α ετιω6ει για να καΟαρίσει το
νού άπό τό παρελΟόν».

«ΘF1λrτε ,ά ,είτε ότι ιιτιορεϊ
xανFlc:: να γνωρίσrι τύ Οανατο έ
νιί1 ιlι.οuα rιναι ζωηα,ο;;,>.

υτό ε1ναι ίνα πολυ περίπλοκο
ζήτηuίχ, δεν είναι; Ό έξωηρι\
-;
ι:
Υος παραγων μ:πορει �να ει,αι η
έτrίhρασι τού ϊερι6άλλοντος, 11
ιιϊορrϊ να εlναι κάτι πίρ' άπό τα
όρια τού νού. ' 11 δ έξωτι:ρικός
παράγων είναι ή έϊί1δρασι τού
Πf ριΙοάλλpντο:::, f ί,αι αύτη ή ίδια
ή έπίδρασι uέ τί::: ϊαραδόσεις
της. τίc:: πί.σηι- χαί του; πολιτι
σιιούc:: της, ΠΟυ ΥραταΗ τ<ι νου σε
σιλα6ιά. " ν δ εξωηριχο::: πα
ραγων εΤναι Υάτι πi ρ ' άπό το
νου, τότε ή σκέψι σι δποιαδήπο
τf ,ιιορcr,11 δε, μποριϊ ,ά τον άγ
γίξιι. 'Η σt.{ψις είναι το άποτί
λωιισ τού χρc•νου· 11 σΥέψιc; ε1ναι riραyιιi, η στο παρελΟόν, δεν
ι,ϊορεί -rrοτέ ν' άπrλευθερώσΗ τόν
{ αυτό, τη:: άJrή το παρελΟόν.

ο

α

Τά δυοτυχ11ι,ατα, οί ιl ι_> ρώ
στrιr; Υαι τα γηρατεια φfρνουν
τι'ι Οά11 ατο, ιlλ11α κάτω απ' αύ,rές
τι; συνΟηιιιεc:: δrν ε1,αι bυνατό να
ί'χrι ια.rί; λήιιη ουνείδησι. 'Ί'
παρχrι ϊό,ο;, ελ-1:ίδα Ύ\ άπελ-τι
σία, δ φο6ο::. τη; ιιοναξια;, και δ
,οϋc::, δ έαυτό::, συνειbητά 11 μη σι ι11F,ι δητά ιιαχεται έναντίον του
Οα,ατου, τοϋ ανα-τόcr,ευκτου. l\Ιι
γε,ιιάτη φο6ο &,τίστασι ένα,,τίον
τού Οα,ατου, πιΟαίνουur. · λ11α
είωι δυνατό, - χωρί,; άντίστα
σι, χωι_ιί- •ωσηρότητα, χωρίc:: σα
δισηκη διαΟωι r) -ταροριιησι γι'
αυτοtτονία, yι'ένοσω cίιιαση :πλ11ι ω; tωντα,οί, νοητιΥα ρωuαλεοι
- ,α ιι ποϋιιι; στίιν οίχο τοίι Οα
' άτου; Τούτο ιί,αι δυ,ατό, μό
ναν δταν δ νους πε.Οά\(ι για 1,1
γνωστό, για τον έαυτ<>ν. , �τσι
τό -rrρο6ληuά μα:; δέν είωι δ Οά
,ατοc::, άλλα ,,α llΠOQEOH ύ νους
, ά έλευΟερωΟrί ιl ό τ11ν ψuχολο
γι ι1Ί ϊrίρα ϊΟύ εχει συσσωρευ
Οrϊ ιιfσσ οτοιι; αίccι11 εc::, ιίπό ηΊ
μ,11uη -τού ολοένα μcyαλιίJνrι,
ιiπό το δυνάιιωuα Υαι τ1Ί, έξευ
γι:νισι τοίi εαυτοί�.

,. 1-\, f1 σχέψιc:: έ,λωΟε.ρcοσι:ι τον
iαυτόν της άπό τΟ παρελΟύν,
παυει ,ά rί,αι σχεψι. Το να κά
ν<•υuε υποθΕσΗς γι' αυτό πού υ
παρχει ϊέρ' από το νου είωι έν
τε11ιί)- uάταιο. Για να ι�:έμ6ει f
Χείω που είωι πέρ' από ηΊ σκέ
ι ι, ·η σκiψι πού tίναι δ έαυτό
πρεπει να πάψει. Ό ,οίί; πρiπει
,α είναι χωρίς Υαιι.ιιια, Υί'Ι'ησι,
πρi:πrι , α εΊναι ΊΊQΕ μος
τ1Ίν
11ρφία τηc:: απουσία- κάΟε κινή-

με
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τρου. Ό νοϋ::; δέν μποι,εί ,α τι1
προσκαλέσΗ. Ό ,οϋ::; μ'tορεί να
δ�αιρεί, και ΤΩ κά,ει ο.ύτο, το
bικό του πεbίο δράσεω::; πε ευγε
νές καl άγι:.νέ::;, lπιΟuμητο ι<ι' ά
νεπιΟί•ιιητο, άνώτερο χ.αί ιωτι:Jτερο, άλλά χ.άΟε τiτοια διαίρΕC,ι
-καl ύποδιαίρεσι; εlHH ιιεσιt πτά
δρια τοϋ νοϋ. Έποιιέ,ω::; ,ιυΟϊ: κί
νησι τοϋ νοϋ, προ; ό'tοιuδήϊιιτε.
-,ιατευΟυνσι, είναι 11 αι11ίb (_)υσι

ι_ι

τοϋ παρελΟιJντο::, τοϋ «lγ<ίJ», τοϋ
χρόνου. υτη iΊ άΙ,11Οεια είναι ό
μύνο:: παραγων που lλευθερ<ίwει,
κι' έκείνο::; που δε.ν άντιλαμδά
\ΕΤαι αυτηv την άλήΟεια Οά εl
,,αι παντα σι1λuοωμέ\Ο:;, ότιδήπο
τε Υι' ίlν ιά\Ει. Οί μι:.τανοιε::;, οί
δργοι, οί πειΟαρχίε-, οί Οuσίι:.ς
του ιιπορεί νά fχουν κοι,ωνιολο
γιΥη ;ιαί παιιηγο(_)ηηκ1Ί σημασία,
άλλα bε, 1:χοu, ιωωιαν άξίu σί
σχέσι μi την άι rιΟειu.

Πράττε δ\ο ιο b.Q\ο που μποr,εϊς με δλα τα μέοα που μπο
ρείς, με δλους τους τρόπους που μπορείς, 5' ϋλου<_; τους ;τόπους
που μπορείς, δ\ον ΤΟ\ κωρο που μπορείς, 5' δλο, τον hόο110 που
μπορείς. Kai δοο πιο πολυ 11πορείς.

Jolιn

Wesley
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Τό Σούνιον
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Ί-Ι «Ίερα uκρω> ιών όρχαί
ωΥ. 'λνnκε ιότε 610 1φάτοι;;
των 'Αθn,,ω,·. 'Έτω ι'� i6τορία
ιου εΤνω 6UΥδεδεμένn 11c τι\ν
i6τοpία τfίς 'λτηκnς;.
Καθώς; θυ1-10ϋμα1, ια παληα
Χ()ύνω, 60V .nqJOUV νέος;, JJIO
έκδρομι\ 6το Σούν10 ά.τιο η\ν
Ί-\Θfινα tίτον μεγάλη ύnόθ�ε 1ς.
"Ηθελε 1 01 κόπους; 1 al χρόνο
πολύ. Το μέρος;, 01-ιως;, τότε iί
ταν i-ί6υχο 1ω1. καθαρό. ίγοι η

και J αθόλου έΠΙ6κέπτω. Σήμε
ρα [ΙΕ: 10 αύτΟΙ ίνητο εJνω ενας;
ΠΕ,()LΠQΤΟς; ανετος;, κάπου μιας;
ωpας;. Ό τόπος; ομως; 6υχνάζε
τω Πο\υ, J1 J16U 10 εχει ψύ 1ει
κ' ιί έπίω εψ1ς; εί ω 6ύντομη.
110\J δεν έ,πuτpέΙΠεl ρψβΟ6Ι)J.ΟίJς;.
� οφον το «πόντο pεί» ...
:Σ,αν λέ,με :Σ.ούνιο, το άκρω
τnp10 έννοοϋ1Jε, που εΙναι ενας;
λόφος; 60 μέτρα ψηλος; άπο η\
θά.\05 ο, ό όποίος; κυριαρχεί
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ΤΟ Σ

δτον Σαρωνικο και δτον ; ύβοϊ
κό, που ενωνονται δτα πόδια
του. Ί Ι- θέ6l<;: 111ροδψέρει μια
θέα (5111άνια, ίδίωι;: οταν ύrιάρχει
δ1αύ εια ατ:ι\ν άψό φαιρο.
Ποιόι;: ομωc; εχει δη κάnο1εc; δύ
δειι;: τοϋ 'Ί-Ιλιου ά.πο το Σού, 10
και Ψ: εχει ξε ά6εΙ ! . . θυμου
pαι pια τέτοια δύδι, μαγ1κή,
πρiν λίγα χρόνω. :\fέδα
ε
κεμβpίου, δεν ψU60Uδε - δΠά
νιο για το Σούνιο. 'Όλος <'> ού
ρανος πpοι;: τι\ δύδι μέχρι τι\
θάλα5δα i\ταν χpωμοηδμέ, οι;:
με
iλια ρώματα, άppονικα
βαλpένα, που 61)'0 - διγα 6.\.\ά
ξανε, κ' ένόμιζει;: πωι;: βpίδκε
δαι δε κάποιο τόπο pαγεQJένο.
λlεp1κοl έκδpομείι;: εϊχαpε κυ
ριολεκτικα ξε αστfί, άλλα μic;
εκοψε τι\ν κατάνυξι το κλάξον
τοϋ αύτΟiΚινήrι:ου, γιατl μαι;: εΙαν άδει οί δυνεκδpΟJ]J.είι;: μαι;:
κι' άνnδύ nδαν ...
Στα .λ. τfίι;: '.\τηκnι;: εΙναι
το άκpωτήpιο. Πpοι;: το μέρος
τοϋ Σαρωνικοϋ το νnδl τοϋ
Πατρόκλου, που πfίρε το ονο
pά του άπο κάποιο ναύαρχο
τοϋ Πτο\εpαίου ά ου, nou το
ώχύpω6ε δτΟ 265 n.X. , ΠΟ τον
Εύβοϊκό, το νnδi τfίι;: Έ.\έγnι;:
( ή δnμερινή, ονομα καl πρα
ιμα, λlακρόνnδο ) . Όφεί\ει
το ονομά του 5τον μυθο πωι;: τά
χα έκεί άnοβιβάδτnκε 11 περί
φημη Έλένn, 60V γύριζε άπο
τι\ν Τροία.
Καi ό πολύτιμοι;: Παυδανίαι;:
ετ51 άpχίζει τα <<'Αττικά» του :
«Τfίι;: Έλλnνικfίι;: γηι;:, προι;: το
μέροι;: των Κυκλάδων και του
Αiγαίου πελάγουι;:, προβά.λλε-

'r ΊΟ
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το άκρωτήριον τfίι;: ' τrπκfίι;:
Σούνιον· καl άφοϋ παραπλεύ
δζ\ ηι;: το άκρωτήρων ύ:πάρχει
λψnν κοl ναος '· θnναc; Σου
ν1άδοι;: έπl τfίι;: κορυφfίι;: τοϋ ά
κρωτnρίου. Ό πλέων προς τcι
έμπροι;: άπαντα καl το Λαύ
ρειον, οπου κάποτε ύnfίρχον
μεταλλεία ά.ργύρου των 'Λθη
, 0 ίων, ΚΟ 1 Vn.60V cρημον ΟύΧι
p0γάλnν, 11 όποία κα\εϊιται νfί
δΟC: Πατρόκλου».
Τι'tν VΠδΟV ομως; του Πατρό
κ\ου τι'tν τοποθειτεϊ δτον Εύ
βοϊκό. 'Emiδnc; δεν άκρ1βολο
yεί δτο ονο11α τοϋ ναου, nοι'ι
εύρί5κεται 5rι'tv κορυφ11 του
άιφωτηρίου.
Περαιτέρω προ5θέτει: <<1 ίί501 ύπάρ συν ού μακρuv τfίι;:
χώρας των , θη,·αίων, 11 νεν
κο\ουμένn Τlατρόκλου -περi:
iίι;: εγραψα άνωτέρω- ολ\n δε
ύπερά, ω τοϋ Σου, ίου iίι;: ro
ονο1ια Έ.\ένη».

[01

Το Σούνιο κατοικήθηκε άnο
τους; προϊοτορ1κουι;: χρό, ouc;.
"Κ ει εύpεθfί hκεϊ νεο\ιθικοι;:
δUVOlK16)Jόι;:, ΠΟυ χρονολογεί
ται γύρω 5τα 3000 π. .
'Η περ1οχ1\ έθεωρεi'το iεpa
CΙΙΠΟ τα όμnpικα . ρόνΙΟ. Ό 'Ό
μηροι;: 5mν Όδύ55ε1α τι'tν όνο
μάζει «Σούνιον ίρόν». τΗτο ά
φωpωμέ, η iδωίτερα 5η\ν Ό
\υμπία θεα '.\.θnνα, την ...,ου
νιάδα, καl έτελουντο έκεϊ τα
μικρο πανοθ{η·αια. Σώζονται
θενέ\ια όπο τον όρχαΊiκο ναο
καί, η.\n5ίον 5' αύτά, θ0μέλια
τοϋ νεωτέρου ναου, που κτί5τnκε τον 5ον αίωνα, μετα τουι;:
περ51κουι;: πολέ1ιουι;:. Τα θεμέ-

.
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λια ϊων δύο αίηων ναών δ Ύ
υριGκοντα ι Gτον λόφο -cοϋ
Σουνίου, άλλα 5τα Β . . αύυοϋ
έπόνω ' �να οφίωω, 5τ' όρι
τeρα του δρόμ υ ηου yδς φέρ
ει Gιτον λόφο.
� το ύψnλόιερο Gnpεϊo του
όφου του Σουνίου Gώ(ονται
1ιεγαλόπρ πα ια έρείιπια του
\'OOU και των προnυ αίων του,
που tίταγ άφιεpW1Jένος Gτον
Όλύ�μnιο Θεο J Ιουειδωvα. ··Ή
ταγ 6.πο μάρμαρο, δωριΚ
' ΟC και
εΤχε 1 ατα5κ;ευcι5τn. 5τα χρόνια
ιοϋ llερ11 λέουc έπόνω 5τα Θε
μέλια, 'πο πωρόλιθο, του όρ
χαϊι ου \'QOU, ηου rτον κατέτρεψα oi ΠέρGω του Ξέρξn.
"•. συν μεί,•ει όρκετοl κίονες;
καl α.λλcι μέρη τοίί ναοϋ, που
εχουν έJrόνω τους; φαvερα. τα
ημό,δια τfίς φθορδς όnο τι\ν
άλμύρα τfίc: θόλα6 ας.
Ό \'ΟΟς αύτος του Θεου Ποειδωνος εΤχε θεωρnθfί 011\λο
τε άπο τους; όρ, αιολόγους πώς
:rίιο ό γαος τfίι;: Σουνιάδος ' Θηνδς. 'Αηο 'πιγραφι\ δμωι;:
που βρέ,θrικ όργότερα άποκα
τεGιάθη ιΊ ό.\�'ιθεια.
Γύρω του \'OOU διαrrnρουvτω
τα άχυρα που εl αν ] αrιακευαmfί ό.πο τους; 'Αθηναίους;
κατcι το" Πελοποννηωακο πό
λι:ψο, γ10 ϊι\γ ό φάλεια τfίς
ηερJοχfίς και τι\γ πpο6τα6ία
των 1ιεταλλείων του Λαυρείου.

'�

Στογ περίλαιμπρο γαο του
ΣουΥίου έδ ξά(ετο τους; αρχαί
ους KOl()OU · ό Πο6ε1δωv, ό θεοι;:
τ:iίς θό \ου ας;.
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Έδοξάζ,mο και έδω άπο τους;
ηολλουι;: ξεχωpι6τα δε απο
τους λί ους. Oi πολλ01 επερ
ναν τι\ν παράδο6t, τους; μίτθουι;:
για τον θεο κατα. γράrμQJΟ, ένω
οί λίγοι κατα το πνεύμα. Το ϊ
διο κοi έδω, δηωι;: καi για δλει;:
τις αλλες έκδnλώe,ειι;: τfίς ά,ρ
χαίας λατρείας. Oi λίγοι τιrμου6αΥ η\γ λατρεία μέ6Ο 6τουι;:
YOOU<;; καi τα iερό, oi δε πολλοi
«θύραθεΥ».
Οί Goφol τfίς όρχαίαι;: παρα
δόGεως, για να lKOYOΠOJOUV η\ν
κοινι\ γνώμη, έλεγαν δrη ό Πο6ειδωv iίταγ ό θεος που κυβερ
\'ΟUΙΥε η\ν θάλα660 που ξέρου
με. Γιαιτi nξευραΥ δτι δλει;: oi
άλήθε�ες δεΥ εΙνω για δλουι;:
τους όvθρώπους. Χρειάζετω,
ι αθώς ελεγαν, προrταραοκευη
γιcι τις με άλει;: άλήθειει;:, ήθι
κ�\ καi Υοnηκή. _, ρειά(,εται 1'ι
J,ό0αp6Ις άπο τiς καrκίες, που
δίδει την άγvότητα, τι\v άπο
ραίτ,ητη αύτι\ βάω για τiς με
γάλες ΠpαγματΟiΠΟΙΠ6ε1ς.
Γύρω άπο τ�\ θάλαιο6α αύτή,
παρμένη ·δα Gύμβολο, tΪGαν
ψΏΟ 1iJ_Jf ν01 όnο τους 60ψΟUς οί
όλληγορmωi μϋθ01 Ί ai εΙχαv
καθορι5rτ:fί. oi έξωτερn ει;: τελε
ιέι;:.
�ον δε θεο λοιποv τfίι;: Θά
λα6 ας τα Ίερα του Πο6ειδω
νος iί αν τοποθετηrμένα κοντα
δn\ 0άλα 60, απωι;: κοi 5το
Σ. ούνιο. Ό θεος Gτiς ηαραmά.
οεJς του κρατοϋοε mv τρίω α
yια να κυβερνδ. τον Κό6μΟ Ό1<;;
θάλΟ66Ος. λfε Ώ1\Γ τplOlYQ ελε
\70\Γ δη ό\"06τοτώ,-ε1 n\γ θά
λα66α 1 oi πρω αλεϊ τlι;: τρικυ
μίες και 5είε1 τ1ς όκτέι;:. Ι 1' ού-
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Ί: Ί:ΟV ελεγαν Ένο5f 010 ( /:γο61<;:= 6'εΙ6L}lΟ, άπο Ί:Ο ένόθω=
6είω, καl γη) . ' λλα και to ο
νομά του Πο6ειδων, που κα
θώς λέ συν προέρχετω όπο το
πελα Υ1ΚΟ «Πα αντά», που 6Π
μαίvει 6Uνταpά66W, το i'δ10 δη
λώνει.
Ή έ6ωτερ1κι\ δμωι;: \ατρεfα,
που την &5ΚOU6QV οί άγνοi και
6Οψοί, καθώς δωφαίvεται όπο
τα λίγα που δ1έρρευ5αν, ιιε αλ
λον τρόπο θεωροϋ ε τους άλ
ληγορικοuς μύθους έν γένει.
' ν προκεφένψ δέ, καi έκεί
νουι;: που άφοροίί6αν τον Ό
λψπω θεο τί'ίι;: θάλα66αι;:. "Ι6ωι;: να τοποθετοίί6α \' άλλου το
ύγρο βα ίλειό του Και Ο 1 6τrιν
Θάλαοοα. Κάποιοι;: 1-1υθος άρχαί
οι;: ελεγε ά λιιγορυκα δη το
βαυίλε10 τfίι;: θάλα66ας τοϋ θε
ου αρ, �(ε όπο τη Γη και εφθαε �ωι;: τiι;: άλκινει;: πόρτες τοϋ
'Ολύμπου, που όπο μέ.6α nταν
ρυ5όι;:. "
οι μυθοι πάλι όμιλουν για θάλα66α ΠVΙευμαηκή,
JΊ10υ κυβερνου6ε ό θεοι;: Ποδει
δων με την άκολουθία του και
με τiι;: λαμπρει;: VΙJ!μψει;: του, τις
Πο6ε�δωνιάδει;:. �ήμερα ϋμωι;:
δεν ήμποροϋ}lε να έξnγή6ΟU
με τοuι;: μύθους αύτουι;: και να
καταλήξουμε 6ε θετικα 6U\l)JΤε
pά6ματα. Μόνον ύ�ποθέοε1ι;: ήμ
πορουμε να κάνοU}lε. Σε 6UΙ)l
πέρα6}lα ομωι;: γενικο ήμποροϋ
με να καταλήξΌυμε: οτι οί 60-
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φοl 6υνθέrιω των μύθων τί'ίι;:
'• λλnνικηι;: nαραδό6εωι;: δεν
μικρολογου6αν. Κόη το μεγά
λο, το πνευ1ματ1κο θα εlχαν ύπ'
οψ1ν τους.
'Όταν έn15κεπτ1ί):μεθα το Σού
νιο, άπο 6υvήθεια παληά, ρί
. νουμε Πά'vτοτε l!ICΙ ματιcι 6την
κολωνα τοϋ vαου που εΙνοι χα
ραγ�ιένο το ονο11α «Βύρων».
Λένε πώς το χάραξε έκεί ό ϊ
διος ό μεγάλοι;: "\γγλοι;: πο1η
τήι;:, ό φιλέλλην, που εδω6ε
tην (ωή του για την 'Ελλάδα
μας. Και φέρνουψ με 6εβαομο
ο\ 6κέψι ιιαι;: 5τι\ μεγάλη έκεί
\'η ψυ. ή.
Καθώς εΙvcιι γνω6τό, γιu το
Σού\ 10 ύnάρχει και κάπο10 πα
ράδοοις αιιο τcι χρό\ ια της
τουρκοκρατίας. "Ας την άναφέ
ρουμε. Ποιός ξέρει άπο που
προηλθε: Τον ναό τον ελεγον
τότε <�πα,λάη της βαωλσπού
λαι;:», για,τi 5' αύτο φεν
ξανθι\ βα51λοπούλα tου �ου
νίου, που την εβλεπαν οί έλα
φρο'ιlδΚΙWτοι. Ή βα5ι\οπούλα
κάθε αύγι\ πήγο1vε 5την '
φαία τηι;: Αίγίνηι;: )'tα να βλέ
πη την μελαχροινι\ άδελφή
τηι;:, που qμεvε έκεϊ. Το 60ύ
ρουπο γύριζαν οί δυο άδελφει;:
μο(i 6το Σ.ούνιο, 5το παλάτι
τfίι;: ξανθηι;:...

n

Η�Ι. Λ. ΙΩΑ
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Πασχαλινό δώρο
'Απηγγέλθη ύπό της κ. Μ. Ε. Nairn
σε Σuνέλεuση της Θεοσοφ. 'Εταιρίας.
'Από περιοδικό της Νοτίοu Άφρικης
'Η Σιαύpωση και ό τόφος 11έρα5αν,
ΌΛ\ ασωθfικαμε , οι αιρετοίίμε τι\ν Πα αλινι\ αύyτΊ.
Χ\α 5ιι\ ζωή ,1ιαc Σύμβολο - μέρα ιιε τι\ν ruμέρα,
Λlέvει ι\ Σιαύρωωc και iι ίκη.
'Ό LCI\ οί δρόμ01 5τρώ\'U'Vται 11ε βάγια
κι ό Ι1λιος λάμπει, τί κερδί(ο11ε;
Εϊιια5ι' ι<το�μοι να τα άGω:μ,ε δλα
καi να μείνη ό i:αυτόι:; μας άδεια όι;;;
'Έ 'Ομε φόβο για το λάρο τiίς Γεθ5nμαγiί
και 6C iliρεc 6ΚΟτεινες άφήνουl]_.l!ε τους φίλους;
εν θα 6ταθουμε 5ταθερα δίπλα 5τον 'Ένα
τiι;; μω·ρει;; μαυρει;; ώρες του να μοφαοτουμε;

ε

'Όλος ό κόΒμος οήμερα
ει Γολγαθδ,
Ύψώθη ]_Jια κραυγι\ 5το δρόμο άJΙΊ:άνωΔεν ε'iμαο11ε δλοι πλανruμέν01, προαηα1θωvπας
γα (ίι6ου1ιε ]_Jε το Έγώ, που πρέm:ει να πεθόνη;
'Η Σταύρω η και ό τάφος πέραοαν,
Λlα 6τον καθένα - 5τον καθένα, VOJ, μας πρiπΙ'ει
το δρόμο ν' άνεβοίίJJJε μονα 'ΟΙ,
για ενα δικό ιιας κερδιψένο Πά6ΧΟ.
Γι' αύτο ας είναι το Πα6χαλινό JJOC:: δωρο,
1 !10 ά.γάπη ά.λογόρια5τn, γορyτΊ, παθητική,
α δέ6η τiς πλnyες τfίς άvθρωπότnτος
άπο της Πλόνης τον θρυμματι5μένο βράχο.

•

r
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ΠΡΟ 12 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ;
Ρομάvτσο της άρχαιολογίας
Μέρο; 2ο•ι (Τ€λεc.Jτ-:ι.ίο·1}
ΠΡΟ ΕΚΑ. ΤΟ ετών κ1ί, άκρι- σπίτια του; κ1ί ά·ιέο1λ1·1 τί; έθι6ως, τήν Ιlρωτοχρονιχ του 1868, μοτυπικέ; έπισκέψει; γιχ κά.;,;ι; χ
εκαμαν στήν Γαλλί:ι. όμ!Χιδική εμ- λ:γ<i)-cερο εκρηκτική ήμέρα.
φά.νισι τά. μυστηριώδη αυτά. ,άvτ:'Λ •ια:pέροντα; 1υτό τό περισ-::r.κείμενα», πού θά. τά. λέγαμε σή- τικ6, τό Παρισινό περιοδικό «Ε.αμερα «ίπταμένου; δίσκους» - β ο- θρέ :p τη; τη; 'Ιστορίας» διερωτ �λ ί δ ε ς τά είπαν τότε, ή μετέω- τ'J.ι: Έά.ν ήσα.•ι ,ίπ:ά.με•ιοι δίρα. Στή Χά.6ρη τό :pα.ινόμεvον εί- σκοι», μήν ήσα.ν ... α·ηγνωρι�,ιχε τό σχήμα. οφεως έλισσομένου κοί, γιχ τήν επιχείρησι πο,j 9χ
καί συνωδεύετο από εναν κρότο διεςήγετο μετχ O ε,η; .iιότι, Υ'Υ.σά.ν τουφεκίδι γιά. μισό λεπτό 'Ό- θώς εϊπψε σ-:ό πρώτο μέρος :ου
.
π7.pόντος δημοσιεύματος, ο[ π;•G:1μοιο ήτα.ν τό :p7.ιvόμενον στή l ) o_,
έ·ι, αλλά. βω6όν. Φωτεινά άντ•κε:- τοι «δίσκοι» φά.νηκα·ι το l\J-t�,
1·.ενα εθεάθησαν Υ.'J.ί σέ α.λλα. μi?η στή•ι 'Αμερική.
της Γαλλία.;;, πολύκροτα, μέ απ-:;Αλλά, μιά. τέ:οια εκδοχή δεν
τέλεσμα. νά. σπάσουν πολλές -ι:ι :ι.- στηρίζεται στήν στοιχειώδη λογιτοθηκες. Καθώς 6 κόσμο;; έτοψ'J.- κή Θά. έχρειά.ζοvτο 80 χρόνια
.
γιά νά. έτοιμΜθή ή επίσκεψις των
ζότα.ν νά γιορτάση τήν Πρωτοχ?ο
,
α τότηγν στο
μ λλον ο6ιτσι ρη ες
Α Τ. λ
. !. . (Ά � υ Τ �
νιά οί ά
φ
ά. δ
ή
προληπτικοί ταμπουρώθηκαν στ.χ. τος Ιπτα.μενων λντικειμενων),
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οτα.γ Μ.ί α.'τή ΟΕ.'Ι :pα.ίνετα.ι νά.
εχη ξεκα.Οα.ρισμένη προέλευσι η
σκοπό; Έξ α.λλου, φα.ινόμε·;α. σά.ν
εκείνα. του 1 4 της Γα.λλίcι.ς εί
χαν σημειωθrι το 1 30 στήν ' γ
γλία.. Κα.ί τά. ιστορικά. ά.ρ-r.εϊα της
Ί·ιδία.ς πηγαίνουν πίσω ... πένc:ε
χιλιά,δες χρόνια.!

Τα Ίνδικα βιβλία

Μιλιίιντα.; γιά. ίστοptκά. «ά.ρ
χεία.,. φυ::.tκά., ενοουν οί 6ποστη
ρικτα.ί τιίι·ι «δίσκων» τίς παραδό
σεις τίί)ν ίερίδν βιβλίων της Ά να.
τολrις, οπως ή Ρ α. μ α. γ ι ά, ν α, ·ή
Ρ ί γ κ - β έ δ α. κα.ί a.ι Σ:ροφαί
του Τζιά.•1. Στά. κείμενα. αυτά. γί
νεται λόγος γιά. τά. Β ι μ ά. ν α ς,
πού περιγράφονται ιbς ίπτά.μενα.ι
μηχα.να.ί εκτελουσα.ι «συγ-κοινωνί
α ν» με αξύ Γης κα.ί ά.στέρων. Ει
δικά., στο ι6λίο του Τζιά,ν, μιά.
συλλογή μύθων προαtωνίων, πε
ριγρά εται πώς μία δμά.ς οντων
ά.πό το Διάστημα ήλθαν στή Γη,
προ χιλιάιδων έιτών, επιβαίνοντα.
σιδηρών ίπτα.μlνων οχημάτων, τά.
δποία, προτοu νά. προσγειωθουν,
εκα.μαν επανειλημμένως τον γυρο
του πλανήτου :1α.ς. Τά. οντα. αυτά.
εζησαν σ..νάμεσα. στούς γηtνους, οί
δποίοι τά. ελά.τρευα.ν. Τελικά., 8μως, διαιρέιθησαν σέ δύο δμά.δε;,
δπότε ό άρχηγός της μιας, ά.κο
λουθούμενος άπό δμά.δα συμπολε
μιστών του, ύψώθηκε στον ά.έρα.
μ' εναν άπα.στράπτοv με:α.λλικόv
σκάφος. Ενώ ά:πείχα.v πολλές λευ
γες ά.πό τή•; πόλι των εχθρών
τους, εξα.πέλυσαν εvα. �εγ�λο φλε
..
,
γόμενον δορυ
-οσοt
το ειδα.v, τυ
φλώθηκαν- το δποίοv εξερράγη
στην
' πο'λι και' την
' εκα.
.., ψε. Ο'ι κα.'
τοικοι εγιvα.v στάχτη, ή δποία. ή-
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τα.·1 οηλητηριrι.σμένη κrι.ί ά.πό rι.υ
τ+,v έμολύνθηκrι.v τά. γύρω ποτά.
μια.. Σ:ό τέλος, ενας άνεμος τήΥ
έσκόρπισε, κα.ί ή α.λλοτε μεγά) η
πολιτεία χάθηκε καί ά.πό τήv μvή
μη των ά·ιθρώπωv

.

-

'

Στα Σόδομα - Γόμορρα
...αστροναυται

Τά. Σάδομα. κcι,ί Γόμορρα. της
ιουδα.ϊκης παραδόσεως, οπου' κα
θώς μας λέγει ή Γένεσις, ά.πεστά
λησαν άγγελοι, γιά. νά. δια.πιστώ
σουν li..v ·ή ά.μα.ρτία των κατοίκω'ί
�:α. 'Ι τ�σο 1.1,εγάλη; εί να.t μιά. α.λλη
�γδι,:.φερουσα. περιιπ:τωσις. Π p οΥι 
yουμένως, το ιδιο κεφάλαιον της
ff αλα.ιας Δια.θήκης ά.ν,:.φέρει οτι
εζοuσα.•; στή Γη «γίγαντες» -καί
άπέΥ,τησα.v άπογόvους με γηtvους
άνθρώπους. Ό 1όρρις Τζέσα.π,
στο ι6λίο -ου «Τά. ά.κα.θορίστου
-αυ-ότητος ά.vτικ�ίμενα. κα.ί ή Βί
βλος» ύποστηρίζει οτι έπιστεύετο,
τήν έποχή εκείνη, δτι ήσαν «άγ
γελοι» οί προερχόμενοι ά.πό τόv
ουρανό, άλλά., στήv πραγματικό
τητα., «θά. i)σα.ν» ά.στροvα.υτα.ι !
υΕνα.ς διάσημος Ρώσος συγγρα
γρα.φεύς, δ καθηγητής "Αvγκριντ,
σε άρθρο του στήν ,,Λ tτερα.τούρvα
για Γκα. έτα,•, σ..πέδωσε τήν κα-τα.
στροφή τώ·; Σοδόμων Υ,αί Γομόρ,
ρων σε ατομικη
ξι τυιπ:ου
,
' εκρη
,,
'
χ ιροσίψχ ς. Ή ιδια :κδοχή εχ.ει ύπο
στηριχθη γιά. τον κα.-α.ποvτισμο
της μυθικής ήπείρου ' τλα.vτίδος,
με τήv δια.φορά. ο-τt ά.ιπ:εδόeη σε
πυρηνικό πόλεμο των κατοίκων
της, τεχνικά. προοδευμέvων ωστε
vά. εχουv μάθει τά. μυσ-τικά. του
&.τόμου, οχι ομως, καί 1ιθικά. πνευματικά., ωστε νά. τά. ελέγχουν.
Μιά. άλλη έκδοχή γιά. τήv' τλαv,·
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τίδα, ύποστηριχθείσα ά.πό τόν
στριακό κα.θηγητή Χά.νς 'Έρμπιγ
κερ, ε!ναι οτι δ καταποντισμός της
ήπείρου αuτης, δώδεκα χιλιά.δες
χρόνια. περίιπου ά.πό τήν έποχή
μας, προεκλήθη ά.πό τήv είσοδο
της Σελήνης στήν γηtνη τροχιά..
Σχετικώς, έπισημαί·ιετα.ι τό οτι
σέ ά.ρχα.ία χρονικά. τοϋ Θι6έτ γί
νεται λόγος γιά. κά.ποια έποχή
«προ τοϋ κατακλυσμοϋ» , οταν ή
Σελήνη δεν κατοικοϋσε στ+ι ·ι πε
ριοχή της Γης. Μιά συλλογή των
Θιοετιανών παραδόσεων έξεδόθη
στήν Ευρώπη τό 192 , ά.λλά τό
τε έθεωρ'ήθησαv ώς προϊόντα. ά
πλης αντα.σία.ς. Σήμερα, αντιθέ
τως, τούς αποδίδεται κά.ποια. ση
μασία. υΟλοι αυτοί οί πα•ιά.ρχα.ιοι
μϋθοι πρέπει νά απηχοϋν λαϊκά
βιώματα. της προϊστορ:κης έπο
χης, άρα. «κάτι» πραγματικό πε
ριέχουν.

Τα εύρήματα των

Κινεζικών σπηλαίων

Το 1965, ή γερμανική έπιθεώ
ρησις ((Da vegetari che ni
versun» έδημοσίευσε τά έξης έν
περιλήψει: «Στήν μεθόριο Κίνας
καί Θι6έτ, ,μιά ίδιαίτερα όρεινή
κα.ί σπηλαιώδης περιοχή, όνομα
ζομένη ιfπα.γιάν Καρά - Ουλά, α
ποτελεί από 25 έτώy το αντικεί
μενον έρευνών των ά.ρχα.ιολόγων.
Μέχρι τοϋδε ανεκα.λύφθησα.ν 716
-:εμάχια. λιθίνων δίσ-ιιων, πού έ
ρουν χαραγμένα. ακατάληπτα. ση
μάδια., σχέιδια. κα.ί ίερογλυcρικά.
προ πο-λλών χιλιετηρίδων κά
τοικοι των σπηλαίων μπόρεσαν,
με την βοήθεια. αγνώστων έργα.
λείων, νά κόψουν κομμάτια. των

οι
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βρά.χω11 καί νά κα.τα.σκευά.σουν
τους οισκους α.υτους. Μ οια.'ζουν
σάν φωνογρα.φικοί δίσκοι, μέ μιΙΧ
τρύ'Πα στό μέσον, ά.πό οπου ξεκι
νά.ει ή γραφή, σέ διπλή σειρά., μέ
σπειρωτό σχημα, μέχρι της έξω
τερικης περιφερείας τ-οϋ δίσκου.
ΕΙνα.ι ·ή '7tιό πα.ρά.ξενη γραφή, πού
ά.νεκαλύφθr1 , οχι μόνον στήν Κί
να., μά σ' ολον τόv κόσμο».
'Ήδη, κα.τΙΧ τόν Κινέζο καθη
γητή Τσούμ - Οϋμ - ούϊ, σύμφω
ΨJ. μέ ά.•;ακοίνωσί του στή•ι Άκα.
δημία. προίστορίας τοϋ Πεκίνου,
α.ί σπειροειδείς έπιγρα.φα.ί των λι
θίvων δίσκων «αφηγοϋ•ιτα.ι τήν
φιξιv διαστημοπλοίων στή γη»,
πρό 12.000 έτώ•ι.
Στά σπήλαια. της περιοχης
Μπα.γιάν Καρά. - Ουλά ·ζοϋν α.ί
φυλα.ί «Ντρόπα» κα.ί « ά.μ». Τά
μέλη των φυλών αυτών ε!να.ι έ
ξα.ιρετικά ραχύσωμα. κα.ί καχε
κτικά.. Τό ανά.στημά. τους μόλις
φθά. 11ει τό ενα. μέτρο κα.ί 30 εκα
τοστά.. 'Ελάχιστες πληροφορίες ε!
vα.ι γνωστές γιά τίς φυλές αυτές
καί δεν μπόρεσαν ως τώρα. οί επι
στήμονες νά. τίς κα.τατά.ξουν σέ ε
να.ν συγκεκριμένο•; έθνικόν ομι-λο::
Τώρα., ομως.. .
· ,' Μετά τήν φερομένη 11 αποκ ·u:
πτογρά.φησιv τώv έπιγρα.φώ , οί
τρόπα. κα.ί Χάμ εfνα.ι ι<ουρανη-;
δες», προηλθα.v δηλα.�η--ΙΧπδ-• τό
..lιά.στημα.. Κατά τόν �"'β, "'Q.δμ
- Jούϊ καί τούς συνερyατ& c-tιit:A
μία. έπιγραφή λέγεt:�ι ,ot" i N�ρ6;
πα «κατέ6ηκα.ν IJJtw ��σύ����
κα.ί οί α.νθρωπ�'ιtrfς-�� - τρ&μα;
ξα.ν χ' ετρεξοw- σw. σ�λ�tGΙ;, ri�
λά., στο τέλ�ς�σ(XVJftι'iQg:;'έq
ξωγήϊνοι .. έ-m6>κ�GΟΟ. $ιy\'Χ{f�ά�
παρά εί�:Υ)ΥfΧού' )(;κ�� ·ό,Επεϊ•
,

ι:,.,

,

,
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6η, 'ψ(ι);, τά. οι?.στη ι ι6πλοια κα
tΞσtpά.tr1 σ7.'Ι Υ.-χτά. τr1 ν πρ 1η γείω
σi του; στά. &ξε•ι7. Ιlουνi, κ7.ί δέ•ι
μπόpΞΤΧ'Ι •ιά. κ1.ησκευ&.σου•ι α.λ
λ'Χ, ε ι ιει·η·ι στrι γή - καί ε6γ1.
λ-χ 'Ι ρά.τσ7.
1 � κρά. τφiχι7. τιi)·ι περ:έpγ<ι)'Ι
δ:σκι,>·1 το·) l\1πη�ά.·ι J{7_r;ά. - Ο.1λά. απεστ;iσlJφ'J.'Ι κ1.ί JΠΞΟΙ-Υ1 Οη
'
σ1.'1 ει; χημιΚΥ(Ι ιχ·ιά.λυσιν. Ίι Οι'Χ
πίσt(ι)σι; 6πiΊρςεν iκr.ληy.τιΥ.Υ/ :
Οί οίσκι:;: περιείχ1.•1 σημ1.·ιτική ά.
ν1.λογίχ κο61.λτίου κ1.ί έ·ιό; α.λλου
μετά.λλι:;υ. 'Επίση: διεπιστι;Jοη οτ:
οί δίσκοι είχ'Χ'Ι εψJ..'1 α.συ·1r1 Ωισ-ο
ρυΟ ι ιό πχλμιίι·ι. σά.•ι νά. zίχ'Χ'I φορ
τισΟεί r) ν' ά.ποτελουσ1.ν άλλοτε
μέρο: ·ψεκτρικου κυκλι;>μ?'. το:.
'Ο t > ιi)σ?; οιοi,.τωρ τr; · :λο
σο::ριχ; Ηιiτσεσλ1.6 Ζά.ίτσεφ, στό
βιολίο τι:;υ < Κοσμικά. ύπολείμμχτ-χ
στί; ά.ρχ,χίες μ·ιημειακε; επιγρα
φzς» δέχετ-χι οτι ή Γr1 εχει κατ'
επ1.νά.λr,ψιν δεχθrι επισκέψεις α
πό αλλα αστp7. του γ,χ).7.ξί-χ μ7.;;.
Ί\ ν,χ::ρερόμενο; στά. Κινεζικά. εύ
ρήμ7.t7., λέγει 5-ι ο[ δίσκοι του
Μπ,χγιά.ν Καρά. - Ουλά. πχραμέ
νουν ενα -χϊνιγμα, αλυτο, ϊσω;, ώστοσο ειν1.ι α ξιοσημειωτη
η τ7.υτο'
της τϊίJν μυΟικών παp7.δόσεων με
τις αρχαιολογικέ.;; ανακαλύψει;.
Οί παληε ;; κινεζικέ.; π7.p7.δό
σεις, λέγει, μιλουν γιά, ανθρωπά.
κου ;;, κοντού; καί λιγνούς, με Υ.ί
τρινα πρόσωπα, πού είχαν κατε6η άπό τόν ούρανό. Τά. κεφάλια
τους ήταν τερατωδώς δυσα·ιά.λογα.
Λοιπόν, στά. σπήλαια του Μπα
γιά.ν Καρά, - Ούλά, ά.νεκαλύφθη
σαν σκελετοί καί λείψανα, πού ή
ραδιολογική εξέτασις τούς δίδει
ήλικίαν 12.000 ετών. Τά. κρανία
εΙναι ογκώδη καί τά. μέλη του
'

Τ

,

<

'

l!J68

σι;ψ'Χτο; ατροφικά. Μερικοί αρ
χαιολ6γοι είπ1.ν οτι πρόκειται γιά
Υ.ά.ποιο χ7.μένο είδος πιθήκων.
'Λλλά, οί πρό 12.000 έτGJ·ι πίθη
Υ.οι iιξεp'Χ'Ι yp7,ψή Κ'Χί σκά.λιζcι.ν
δίσκου;; 'Ες αλλου, στά. ϊi3ι7. σπή
.1.1.ι'J. οπου
"
βρε'θηχ'l Ί οι. σΥ.ε).ετοι'
τιίJ'Ι δήΘεν πιθήκι,J'Ι, βρέθηκrι.ν καί
:π�γρ1.φέ; Κ'J.ί σχέi3ι-1. Υ,.7.pημένcι.
ο ηστο' εσωτερικο
,
ο
.,
' των
- βραχωΊ:
λιο; α.·n.τέλλων, ·rι σΞλΥ(Ιη, -:ά.
στp7. Κ'Χί εν:z; αριθμό; μικpών
κηλίοω·ι»
ίπτ,χμένω·ι άντικει- που'
) μΞγε'θου; μπι ,,ε).•.r:;υ,
.
ιιεΊω'ι
πι... r1 σ:α.�Ο'J'Ι
t'Χ
,..,.
' β ουν-1.' ,.:zι' ,ην
' επι;
r
·ιε
ι7.
τ
;
η y 1 ...
:;;&.
Τό μυστήρ:r:; γί•ιε,?'.ι πυκνότε
Ρ'J, συμπεραί·ιει 6 Βιά.'1:σεσλα6
Ζiϊτσεφ.
t'

Uι

α.

V

"ι

Μεξικανική σαρκοφάγος

'Ένχ α.λλο Π'Χpά.ςενο ει:ίρημω,
σ,ό Μεξικό, σε μιά. πυρχμίδα τGJν
Μά.γι-χ, συσχετίζε-αι ετ.ίσr1ς με
-:otJ; ίτ=τ,:μένου; δ!σκου;. ΕΙv�ι €.
ΨJ.. σχέi3t.ο πi•ιω σε πλiκχ σ:χρκο
φά.γου. Θαρρείς, π:zpισ,ά.ν�ι ά
στρο·ηύτη χειρι:όμενον -ά. δργα
να πτήσεω; δ�αστημοτ.λοίου, εδώ
κ7.ί 10.000 χρ6·ιια !
'lI σ7.pκ'J:ραγο;
αυτη
'
' ' βρε'θηκε
στό 117.λένκουε, στήν πολιτεία
Γιά.πα; του Μεξικου, στίς 15 Ί
ουνίου 1952, ά.πό τον άρχαιολόγο
'Αλμπέρτο Ρούϊς Λουϊλέ. καί τρείς
φ:λου;; του. .-Ητα·ι κλεισμένη σε
μιά. πυραμίδα τών Μά.για. .lιετη
ρείτο σΞ ;,αμπρή κατά.στασι καί οί
άρχαιολόγοι εμειναν κατά.πλψ.τοι ·
μπροστά, στήν πλάκα του σκεπά.
σμα.τος, μιά. πέτρα 3,, () Χ 2, Ο,
πάιχους 25 εκατοστών καί βάρους
5 - 6 τόννων, με εξαιρετικά. ά.νά.
γλυφα.
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Οί l'ά.λλι;ι εξεpε'J'ι'Υj::Χί Γκ•J Τ :Χ·
ρ?ι.·ιτ Κ:Χί '.\-ιτρέ �ω,ού ΟΞ'Ι ά.ιι:ρι6:iλλουν Πρόκειται περί απεικα
νίσεω; πιλότου διαστ'Υί:ιαπλοίαυ .
Καί πραχωpου-ι: Ούδεμία ά.μ:ριοο
λία δτι «λαοί τι:;υ δ:αση'ιμ:χτc,;» α
Jt;ίκισ;'Ι αλλο�ε τή•ι κεντρ:κή κ:χί
νοτιο λμερ:κη ...
Κ:χτά τό-ι Πιέρ Ό·ιοpέ, ή σ-χρ
κο:ρά.γο; του Π-χλέ·ικουε πεpιείχε
τό λείψ-χ·ιον του «λευκαυ θεοϋ
Κούλ - Κούλ - Κά.ν», ό όπαίο; ή
ταν ό :ελωαία; εκπρόσωπο; μ:i;
ξένη; :pυλή;, πού Χ'Χτέοψε από
τά α.στρα. κ-χί εξεπ-χiδευσε τc,ύ;
Μάγ:α. ...

Ή Βίβλος των Μάγια

Κα.θώ;; είναι γνωστόν, ή βίολο ;;
τών Μάγια., πού ό•ιομά.ζετα.ι Πο
πούλ - Βούχ, καί είν-χι αρχαιότε
ρη α..πό την Παλαιά Διαθήκη, μι
λά.ει γιά. «τέσσα.ρες κατακλυ
σμού;; » κα.ί γιά αγνώστους πολ:τι
σμούς τών δ-ποίων οί πρόδρομοι
δεν ήσαν γήϊνοι, αλλά πλάσμα.τα.

13t

φεpιιέ·η iπό ά.λλι;σ». ΊΙ άποίκι
σ�; :t;ιΟ & ρz z�'J'J l\Ιεξ�κ�ϋ ά.π� έ
ξωγήι '/:Χ Ο'ι::Χ μz iκpως (Χ'/ΞΠtυ
γμέ·ιrι :ι.:Χλλ:ipγειιχ ε(·η:, i:;:;;ι.
λιίJ;, μιχ γοr1 τευ:ική •;π60εσι;. Θ i
ετ.έτρετ.ε δέ '1% Χ:Χ:7.'ICιΥρωμε γ:7.
τί !:ιί αρχιχίι;: Μά.γι-χ ·rιξερ,,.ν μέ
τέ:οιιχ iκpίοε:α tY(I διά.ρκεια :οϋ
"
" ; (365 ημεpε;;
- ε:ι;υ
' '
ηι.ι-χκου
Ί.Ί.ι'
0,242129) έ·ιύJ c,ί σύγχρα·ιο. ι:
:ηpο·ι6μι;ι μi; δίοι:;υ•ι 365 ·ήμl?ε;
κ-χί 0.2411 !)Η. Γ:-χτί ήξεp-χν τή•,
δ:ά.pκει-χ τιίJ·ι τ.εpιστpα:.pών τι:;ϋ
r:.λ'J.·ιή:ου '.\:ρ pι;δίτη (58-! ·ήμέ
ρε;) έ•ιιίJ c,ί ά.σ:pο·ι6:ιοι μi;; δί
yι:;υ•ι: 583,92. Γ::Χ:ί οί π:ό κ:Χθυ
σ:εpημένε; :ρυλΞ; του '.\μ7.ζονίου
δ:ετήρφ-χ·ι τή·ι ά.νά.μ·ιησι τύJν
«λωκώ·ι ήμ:θέων» πού είχΙJ.V ελ
θε:, πpί·ι χιλιά.δε; χρ6·1ι-χ, νά φέ
ρουν :πή γη τή•ι είpήνη καί τήν
εύτυχί:χ...
Στό Πεpου ύπηpχε μιά αρχ:χiα.
:::χp±δοσις, σύμφωνα. μέ -ή·ι 5·,tσί
α.ν α.λλοτε κα.τοικοϋσα.ν σ' εκεί.,ο·ι
τόν τόπο α.νθρωποι, πού ::χαν
yε•ινηθεί από... αύγά., χρυσά., &-
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σημένια κα.ί μ.προύντζινα, πεσμέ
να ά,πό ,ό·ι ουρανό. Τήν αναφέ
ρει, άλλά. χωρίς νά. επιχειρεί &ρ
μηνεία, ό διάσημος γεωνrιά.r.ρος
Έλιζέ Ρεκλύς. Τά. αυγά., μήν ή
σαν διαστημόιπλοια;
Τό περίεργο είναι δτι παρόμοι
ος θρϋλος γεννήθηκε σε απόστασι
χιλιάδων χιλιομέτρων. Στίς τοι
χογραφίες τοϋ Τα.σσιλί της Σα
χάρας, πού α•ιεκα.λύ r.ρ θησαν από
τον Γά.λλον ύπολοχα.γό Μπρε,ιά.ν,
διακρίνονται αυγά. περιέχοντα. αν
θρώπους. Είναι άνθρωποι ντυμέ
νοι με κάσκες καί σκ«φα.νδρα σε
σχήμα αυγών. Οί -οιχογρα.r.ρ ίες
παριστά.νουν σκηνές κυνηγιοϋ, αλ
λά. τί γυρεύουν τά. σκά.r.ρα.νορα. κα.ί
οί Υ..ά.σκες; Κάιποιος είπε πώς ή
σα.ν κυ•ιηγοί οί εικονιζόlμεψ)t. μέ
κελύφη αυγών στρουθοκα.μ )',λο"J
στό κεφάλι, δίκην κρανών. \.λλά.
ή μεγίστη διάμετρος α.υγοϋ στρου
θοκα.μ ήλου είνα.ι 15 πόντοι. Ό αρ
χαιολόγος 'Ανρί Λότε μίλησε πε
ρί «'Λρεια.νών».
Σε μία. ά:;tό -ίς τοιχογραφίες
τοϋ Τα.σσιλί, ενα.ς άνθρωπος r.ρα.ί
νετα.ι νά. εξέρχεται από ενα. αντι
κείμενο ι::οειδοϋ; σχήμα.τος -η, ι
σως, σχήμα.τος σα.λιγκα.ριοϋ. Δέν
ενθυμί ουν οί -οιχογρα.φίες :ήν
πα.ρά.δο:η τοϋ Ηεροϋ;

Εύρήματα •Ελβετίας
καi Ούζμπεκισταν
Κα.ί στή·ι Έλ6ετία. βρέθηκαν
ε�κόνε; πού μοιάζουν με εξωγ·ήϊ
'ία. οντα.. Ό Γάλλο; αρχαιολόγος
'Εμμανουήλ 'Λνα.τί ανεκάλυψε σέ
μιά. Έλ6ετική κοιλάδα. Κα.μόν:κα.
των 'Άλπεων σκαλισμένες σε βρά
χο σπηλαl.ου μορ ές, πού ύπο άλ
λουν τήν tδέα. άνθρώπων με κpό:-
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νη διαστημικά.. Ό Άνα.τί θε ιpεί
τίς εtκόνες σ.υτές ήλικία.ς 4.()r;(}
έ-ων.
,Ανάλογη εtΧόνα. σέ βοά.χο σΧα.
λισμένη βρ&θηκε προσφάτως στήν
σο6ιετιΧή Κεντpική 'Ασία., 25 μί
λια. άπό τήν πόλι Φεργκά.να. :οϋ
Ουζμπεκιστά·ι. Μοιά ει Χατατ:�,r,
χτιχά. με τήν Έλ6ετιΧή.
Ό Ρώσος επιστήμων 'Αλέξαν
δρος Καζά:ντσεr.ρ εσχολία.σε -7. εύ
ρήμα.τα. αυτά.: «Σήμερα., κιχνει;
δεν άμ r.ρ ισ6ητεί τό δυνατόν ι·7ις J
πά.ρξεως πολιτισμών στό εξωτερι
κό διά.σ:ημα.. Οί επιστήμονες δεν
μποροϋν ν' αποκλείσουν Υ.h.ί ,ό i'υ
να.τόν της επισκέψεως τής Γi ;,
στό άπώτα.το παρελθόν, άπό ? ιτι;:.
τοϋ Διαστήματος».
' , :η, β,α.σι, γεν,�τα..
�ιr , α.υτη
1ν.ιε
:c'
έρώ:ημα: , \.πό ποϋ ήλθ:ό το άν
θρώπινο είδος; 'Ήτοι: Άπό τήν
εξέλιξι κατωτέρων ζωϊκών οντων
στή γη, άπό ξεχωριστή δημιουρ
γία. τοϋ άνθρώπου επί της γης η
άπό ... μετα.νά.στευσι άλλων πλα
νητών;
Οί ίπτά.μενοι δίσκοι συσχετίζον
-α.ι με τήν τρίτη εκδοχή. .<.Jύμr.ρω
να. με μία. θεωρία., ό πλανήτης
μα.ς ήταν πολύ νέος κα.ί ή εξέλι
ξις θ' άπέ6α.ινε πολύ ρα.δεία., εάν
συντελείτο εδώ όλόκληρη ή εξελι
y,τική διαδικασία., γι' αυτό, &.ντί
γ' ά r.ρεθη ή εξέλιξις από -ίς πλέον
στοιχειι(>δεις μοοωές μέχρι τούς
πλέο, πολύπλοκους όργα.νισμούς,
μετεr.ρέρθησα.ν εδώ όργα.νισιιοί, ε
τοιμοι, σε ώρισμένο στάδιο εξελί
ξεως, γιά νά τήν δλοκλ-ηρώσουν.
Με άλλα. λόγια., μετα.ψέpθησα.ν
«ψυτώρια» άνεπτυyμένα. ά,λλοϋ,
στό διάστημα. - υτώρια. ά,νθρώ
πων !
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«,\ιασττyιιά, Ορωrιοι

,

τον ·<οικο> υπcστηρίζου·; οτι περιγρά.φετα.ι,
στήν Πα.λα.ιά Δια.θήκη, κατά. δια.
στη:μκόν τρόπο ('Έξοδο; 19, 161 ) , διότι οί α.-ιθpωποι της έπc;

τ
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στη, άρχαίο ΈJ (,�τια.

Οί οπαδοί τη; θεωρία.; α.•:ιτr};
λέ·ιε: Τά γιατί οέ•ι εύρέθη ό ελ
λείπω·; κρίκο;» στήΊ έξέλιςι, ό πι
θηκάι'Ιθpωπος. Γιατί, λέ'ιlε, τό
στά.οιο αυτό συ•ιετελέσθη σέ α.λλο•;
-πλα.'ΙΥ/τη κα.ί δτα.Ί τά πλά.σμα.τα.
προοιοά.σθησα.•;» σε ά-ιθρωποειοrι ,
τότε έστά.λφα.•; έοώ ..
Γε·ιικώτερα., οί δπα.οοί τώ•; ΠΕ
ρισσοτέρω•; κα.τοικημέ·ιων κόσμω·;
θεωpου Ι οτι σ' αυτή•; :ήΊ πpαγμα.
τιχότητα άνα.:ρέρετα.ι ό 'Ιω ί.'Ι'Ιης
ό ευα.γyελιστγι ;, (1-ι 2) δτα.ν λέ
γει δτι «έΊ τψ οίκψ του Ηα.τρό;
πολλα.ί μ ο 'Ι α. ί εισι,,. Πολλοί
πλα.·ιητα.ι κα.τοικηιιέ'Ιοι άπό άνθρ�πινα Q,�τ�, 1. ,,
Οσο για. το ιδιο

�Ι Σ ΚΟΙ»

�

χη; εκεί·ιη; ύπrιρςα·ι μά.ρτυρε;
προσγειώσεως άστρο·ηυτG>·ι, κα.ί
τά. δια.στημ6πλοιά του::: εογα�αν
φωτιέ;. 'Έ:σι εκ:7.Π'Ιιζε) τ), ορο;
�ινα.. 'Ητα.ν, διότι εψθα ια•ι τά.
διαστημόπλοια., τGJ·ι όποίω•; οί έ
πι6ά.τα.ι έθεωρήθφα·ι ιί>;; Ρ::οί ..
�χετικώς, ό llιά.:σεσί..α.•) 7.ά.ί
:σεφ ?.'Ια.r.pέpει οτι ώp::ηιέ η. 7.Π�
κpυ:ρα. θρησκευτικά �ι6)
·,J1
9ου αlώΊο; μιλουν γιά. τό �ciσ�?O'I
τής Βηθλεέμ , :ό όποίο'Ι ήτα.•;
λαμπρό σά·ι ηλιος, κα.ί Ξ'Ια. βρά
δυ έλα.φρά., σάΊ πουλί, κ±θησε
,,
, ,
στο' βουΊο' . ,. \ πο, το, α.στρον
α.υτο
κ:ηέοηκε ό Ί ησου;. Μήπως, λοι
πόν, δλη αυτή ή ύπόθεσι; έξη
γείτα.ι άπό δια.στημικ+, σκοπιά.;
Ό Ρώσος διδά..κ-ωρ της φιλο
σοφίας γράφει: ,Βεβαίως, ή εκδο
χή τών άποκρύφω·; κεψέ·ιων π-χ
ρουσιά.ζει Ε'l!Χ'Ι ιJ.'Ι!Χμψισοήτητο

:7.
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ψJ.ντ-zστικό χ1.ρ1.κ:rρα.. 'Λλλά.
δέν είν�ι ΊJ μόνη διαστγ1 μιχ.ή εκ
δοχή στό'ι Ορφκευτικό χG'ψο. Στά.
vότιχ τrι =. Γιουγκοσλα.6:ας, στ:z.
λεκ-χινοπέοιχ του Κόσο6ο καί τ:ι 1
Μετόχιτσα., δπου τό μο'ιχσ:ήρι
Κτέσα'ιη, κτισμένο κα.τά. τό πριίJ
το•ι fιμσυ του 14ου αίώνος, ύπ±ρ
χου·ι τοιχογραφίες μέ Οέματα εκ
τή; Ιlα.λα.ιθ.ς κcι.ί Κα.ινrι; .λια.Οή
κΎ1 ς, πού πηουσιάζουν κα.ί ..
διαστΎ1 μόπλοtα, στό σχημα -G'J'I
συγχρόνtι)'Ι .Sπούτ'ίtΚ, στΥ/'I 7Υ..Υ1•
vή της Σταυριί>σεω;, τιi)'I δπο 1 ύ ι
επιοα:'ΙΟU'I. . . cί..γγελοι .
Γιουγκοσλα6ικό περ:οοικό ε7Ί 'Γ
μοσίευπ, τό 1 �)6--1:, φωτογρα:;;ι�ς
:ϊίJ'Ι τοιχογρ1.ι:pιϊίJv του μο'/7.,;-γΓ

ριου τi;
τέσcι.vr:ς. Τά «ο:;;.-;τη
μόπλοια., είvα.ι δύο. Στό πρG')το, δ
πιλότος στρέφει τό κεφάλι, σά.·ι
νά. πα.ρα.κολουθi τόv έπόμενο. Τ ό
σχημα. τώv διαστημοπλοίων ι:ί·ιcιι
α.εροου'ιαμικό. Μο,cί,ζουv πα.ρά;ε
vα. μέ Σπούτνικ. Οί κα.λόγη?ο: ε·
δωσα.•ι τήv έξήγησι δτι «θά» �,;:-,.v
ό ηλιος κ7..ί τό φεγγάρι. ' λλά,
κcι,:ά. τήν παρά.δοσι, τήv στιγμή
της Στcι.υρώσεως εγινε εκλειψις

..;, xto �. � �

,

,

,

Μια εκοοχη, βε67..ια. «πι;φα-ολμη , --πού έδη,.ιοσιεύθη στόv γι
Ο'J'(ΥΔσλα.6ικό τύπο- είψι.ι δτι θά
επρεπε ϊσως v' ά•ιαθεωρηθη ή βι6λικfι ίστορία., εά.v εγίvετο δεκτόv
δτι δ Ί ησου; �λθε στήν γη άπό
α.λλο·ι πλσ.vήτη. Κα.ί ϊσω; vά έπεστρε ε σ εκειvοv μετα. την
�τα.ύρωσι ...

,

ψ

') , -

'

'

'Απόψεις Έλλήνων

α;

'.\λλά
αφήσωμε τίς φα.ντα
σιοπληςίες. ";\ς προσγειωθουμε.
Κα.ί α.ς δουμε τί φροvουv οί ίθύ
vοvτε; στόν δικό μcι.ς τόπο γιά τό
φαινόμενο τώv ίπ:::ι.μέvων δίσκων.
Ό καθηγητής :οϋ Ιlολυτεχνεί
ου '.\θφώv κ. Σαντορίνης (έκ
ς,ρ6.ζοvτα.ς γvιί>μη, βέ6α.ια., κα.ί
χι πόρισμα) άπέκλεισε οί ίπτά.με
vοι δίσκοι vά είναι γήϊvοι, 'ΙΧ εί
vα.ι δηλ. σταλμέvοι άπό κά..ποιο
κράτος της γης πρό; έπίδειξιv δυ
νάμεως. 'Εάν συvέ6αινε κά.-ι τέ
τοιο, οί Uίσκοι θά πα.ρουσία.ζα.v τήv
εθ'Ιtκότητά τους. "r\λλως τε, δί0
σκοι εθεάθησαν τόσο στή'Ι 0 .λμε
ρική δσο καί στή Ρωσία. Καί άιμ
φό-ερα. -ά. μεγάλα. αυ-ά κρά.-η δεί
χvουν ενδιαφέρον γιά τήν ερευνα.
του φαινομένου.
'Γό νά. πρόκειται περί «φαινο-
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ΊΊι iμω τiι� τοιχογΙ_!ιιιr ί,ι� ιπίι ιιο11ωτ11Q1 τη; :\'τι'nιι γη� - Γιnι•γ:ιοσ) αf>ία�.
( 1-Ιο� ιιiι:,,).
μi·ιιι)'ι , 6 χ. � -χ·ι:ι:.ιp� ιr1 : �Ξ·ι :�
α.τ::,;,-ι.ί.είε:. '.\i.i.i, δi·1 :χτ;,;,-ι.ί.::z:
ΚΊ ί :Υι Ι z;ι1>'(Yj l'IY1 τ:p,;,{ί Ξ'J'-;:. � Ξ:
μti :έ:eι�-χ -;:zp�τ::ι,>Jt, ·JπY.?χr.J Jι
v'J'j zκδ,;,χ::ι.ί.
lf p(JJ:r, 'έ_χο,;,zr1 : 'Ε::ι. Ι' ,;,: δί :;χ,;,:
Ε:pχι:.ι·ιτ:χ� iπό :6 OtiJ:γι :11. 1 :6:z
'έχcπ1 z::ι.ί 'έ.π:δ:i:::ι.;. Κ::ι.ί zi·ι τ:ρ6κε:τ::ι.: γ::ι. 1:ιf)pωτ;,;,z:δiι �-ι:::ι. :71 �
Ο(ΚΥ/;, μ::ι.; πεp:Π';ι'J β:ολ,;,γ:Χij; "/.1.
α_:;::iσεω; (J:;:ω z::ι.ί 1.·1 :χη.π·1i
ω·ι μεθ:i·1:,;, Υι αι φω·1ί::ι. ri -:pέy,;,·1:x� μΞ πz:pέλλ�ο Ί1 θztικΟ 6;ϊ, κ.
λ.π.), δηλ::ι.δ-r1 1.ι· εΙι· ::ι. : �r:ι1>; ·ι.::ι.ί
ε:17ι; :,ι,�:·ι �Ξft':.ιpt'J':1z:;r,; Vt:'Ρ ΚΞt:ι; �ιυr1 ; >, :οτz ��\ ':JΊ-:.'Χ 'Χ'J't�,
μi; ερz,;,·1-:::ι.: α·ηγz::ι.:;::z:ι. αr:ό
πλ::ι.·ιήτη -:,:;-:i 'Hλ:::ι.zr,•j μ::ι.; Σ·η-:11μ::ι.το; χ:' 3χ: r.έρ::ι. :χr.ό ::ι.•;:6·ι.
J{ι' 1.'J:6, γ ti :ό·ι ί'δtο λ6γ 'J γtΧ
τό·ι δποίο ή z::ι.-:::ι.:;-ι.ε·Jή :r,•j α:ιθρω
πί·ιο': opy::ι.'1::rμr,? δ.½·ι_,�:ι. ΞΠ;:ρέ
ψη ο:::ι.πΛ::ι.'ιΥj::κ::ι. -:::ι.;:ο:::ι., ο:::ι.ρ
κεί::ι.; μεγ::ι.λ�:ερη� από ΞΧΞί'ΙΥ1
που μποpzί ι· i i·ι:έξη.
.lε�τερη έ.κδοχή. Έ:χ.·; πρ6κε::::ι.:
δμ ω;, περt iπt�ΧΞΠ'":ώ'ί T:Q'J Τ:pCι
έρχο'Ι,:Χ: ir:ό ,ί; πλέ.ο·ι ά.r.ομ::ι.κρ'J
σμέ.'Ιε; πεptοχέ; :οσ :;�μπ::ι.·1:0;,
αύτό πpοϋπr,θέ-:ε: �εο::ι.ίω;, 5:: ::ι.
1
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ι':,,'J Ι '°:ΊJ -::(ι)ΊJ :ι:ι•1:, ϊ/jJ,'J T:Ξp'J. ,χ-;:')

-;i 1/.Ρ','Ιl'Ι.7. � l7. -;i/; :ωr1; :(iJ'/ !Χ'/
()pι;),.(Ι) Ι.
("( )-τ:6-:.z. (J� Ξ:ιτ.�ϊ"::�'J'ί μι:ι(p7�ί7..
--;:-r11 z::ι.-:11 γ,;,ρί::ι. -;ιίι·ι �-1:ι1J'Ι ΞΎ.Ξi
1· 11>1. :ιi -:Υ(Ι cί. 11;)-;ε;:,11 ;:·ιε•ψ::ι.-:tz·η
:;:�Η::�ι · :�1 'ι 67:�:7. 6 Χι· Αp<�)Πt'Ι?;
·ιι:ι·J: �Ξι Θ:z :ιϊ:ι:.ιpε":1Υ1 ϊ:ι:.ι:ε ·11. '"J'Jι.ι�ΑGΥ,, �;:ιυ; ,:; 7:')Ί:�zο; , T:'J'J α.'Ι'J.ι ι·
γι ) � Ξ�
ι �
(ι ? ; ? Ξ.� 'J. � v..ι.�'), : 'J eι Ξ.ΧΞ_ι'ι':J -:.'J �T:Cι('J Ξ�'ι'J.� :r1 ; J:'ΧΟ:ιγι ; : ΊJ ;
'1.'1:ll.Y(iΞt;J; :r;,'J. .l Υj ί.::ι.δή, 1.'I :6
�ιολ!r, ::ι.·'ι:ό εzΞ:. Ίι δi·ι iizε:, χ 7.
λ "fι '( Ξ 'J :; "fj.
'_\τ;ό -:ί; σεziδε; 'έ.μy::ι.'ιίσε:; &·ι
θpωτ:,;,ε:διί)'Ι �-1:t,J'Ι --;:ή Γr,, δi·ι &
·ιJ.=r,ip Ξ:7-.� Χ'J.μ:ι�i ;:εp(�:ιι)'J·r1 &-:-:�
z•JΘΞ�:<; Ξ,;;-:ι,,yή; -:'J·J; μΞ -:.ι:.ι,J; &:ι
Η;:,ιίJ,.r,'J;. ·ο ·ι.. �::ι.-1:,;,p!·ιΥι ; :zy;:,i
ζΞ� :Ύ, :1κέψr,. �-:.� :?ι. �ι:λ 'J.'J:i,
ε:·ι::ι.: :6:;r, i:1ω:iρ::ι.; r.·1ε·J•ι::ι.::Χij;
:;::iθμr1 ;, ί:J:;:ε ο.½·1 -;,;,•:ι; ε:η: z:;ι,.
θ6λ,:;·J &·ι::ι.γz::ι.ί,:; 'Ι:1. εpχω·ι:::ι.ι JΞ
Τί'ΙΕ'Jμ::ι.::ΚΥ/ Ξ1::ΧyΥ) μi :,;,-:ι; α·ιθp ι;)
r.ο'J; :η; Γfι;, ;_;τ;ω; εμεΙ; ο.½·ι δ:::ι.
ι· ι:ιοιj μ Ξθ-'J. ,ν?... 1:�i:τουμΞ κ�υΟέ·ι-:χ
μi Ζ·ι1.. κ'J'JY'Jιjr:�. μ�Χ μ•j y'J. ·?1 Ξ·ιχ
ψ±ρ:».
Τό &σ:είο (z::ι.ί θλ:οερ6, J'J'Ι:Χr'
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μα.) είνα.ι δτι εα.ν υπα.ρχουν α.υτα.
τά. οντα. πού μας έπισκέπτο-ιτα.ι εκ
του δια.:ηήμα.τος, κα.ί μόνον εξ α.υ
του του γεγονότος άνώτερα. άιπό
μας, εχο,με τό δικα.ίωμα. νά. τά.
.. σκοτιί>σωμε ελεύθερα.. , φου
.. δεν εί·ια.ι α.νΟρωποι, δεν θά. ε
χει διrι.πρά.ξει ανθρωποκτονία.ν ό
φονιά.;. 1'ήν γνιί>μην α.υτγιν διετύ
πωσε ό δόκτωρ Γκρά.χα.μ Χά. :p ς,
καιθrιrrιτής της εγκλημα.τολογία.;
κα.ί τη; φιλοσοφία.:; του 1ικα.ίου
στή � έα. 'ϊόρκη. «"Λ,ιΟρωποι, εί
πε, εί-ια.ι μόνον οί γψ·ιοι. ".\λλου;;
δέν ξέρο:ιε. "Rτσι, τά. ο'ιτα, πού θά.
θά.σου-ι εί; τΥ/'Ι ι�ην μα; κα.ί θ'
άπο6ι6α.σθουν από κά.θε ίπτά.με
νο'/ οίσΚΟ'/, μπορΟV'Ι νά. iξοντω
θουν ά.πά τού; ανΟρώπου;, χωρίς
κα.μμία.ν ποινικήν συνέπειαν. Βε6αίως, δέ-ι γνωρ:ζοιι.ε'ι τί ακρι6ώ;;
οντα. είνα.ι α.υτά. τά. περίεργα πλά.
σμα.-:α., πού Οά. μα; ελΟουν α.πό
τούς άλλου; πλα.νήτα.ς. Δεν απο
κλείεται, σ.ν δεν μπορουν νά. επι
κα.λεσθουν τού; νόμους, πού προ
στα.τεύουν τόν ανθρωπον, νά. μπο
ρουν νά. επικα.λεσθουν μία.ν α.λλη-ι
προστα.σία.ν: 'Γήν προστα.σία.ν -GJν
νόμω·ι, οί όποίοι τιμωοουν τ' ν
σκληρότητα. πρό ;; τ:ι ζώα.».

Ό κ. 'Άγγελος Τερζάκης
'λλΗ, πολύ επίκα.ιρα, εγραψε
δ εκλεκ.τός λογοτέχνης κ. "λyyε
λος r11 ερ�ά.κ ;:
«2'ύμφωνα με ποιά. τάχα λογι
κή θά. πρέπει νά. θεωρήσουμε πώς
οί άνθρωποι, τά. ελλογα ας πουμε
κάλλιο οντα, είμαστε δλομόνα.χοι
μέσα στό σύμπαν, μοναδικοί. "O
τι μόνον εμείς, μέσα. σ, αυτό τό
α.πειρο πού λαμπυρίζει τίς νύχτες
γύρω μας, καί πού δεν χρειάζεται

κά.ν επιστημονικά. οργα.να γιά. νά
τό άντιληφθείς, δια-θέτουμε τό α
ποκλειστικό προνόμιο του στοχα
σμου, τήν αυτοσυνείδη-τη, τήν ί
κ.cιJ'Ιότητα. γιά. �εχνικες εξελίξεις,
τό δαιμόνιο τής ερευνας, τήν ύψη
λή περιέργεια, τό πνευμα της ά
νησυχίας. Αυτό πού ά.ποκαλούσα
με (κα.ί πού εχουμε τήν επαρση
να.' το' αποκιχ
α.κ
,
),ουμε
, όμcι. ) «α.νω
, τερό�ητά.» μας, γιατί τά.χα νά. μήν
είναι εvα φα.ινόμενο κα.θ-Χpά. συμ
πτωμ,χτικό; Μέσα. σε μιά. Φύση
δια.:p οροποιηιμένην κα.ί ίερα.ρχη
μένην, κάποιο έβα.ια. είδος θά. ε
πpεπε νά. ύπψέχει άπό τ' σ.λλα.
Τυχα.ί-ιει στή Γη τό είδος τοϋτο
νά. εϊμα.στε εμείς. Κι, επειτα.; Τί
γα.ίνει; Τίποτα. πα.ραπά.νω α.πό
τό γεγονός δτι δεν ξέρουμε τί γί
νεται πέρα άπό τό-ι κόκκο της
σκόνης πού μας δόθηκε γιά. βά.θρο
κα.ί πού μα.; τα.ςιοεύει σ:ό χά.ος.
ΊΙ αλλr; ά.πλή σκέψη, α.υτή δ
μως ±πόρροια. του μετα.πολεμικου
επιστημονικου π'ιεύμα.το;, είναι
δτι' δπως εμείς αρχίσαμε νά. εξε
ρευνουμε τό διά.στη,μα, : πορεί κι'
αλλοι, από α.λλου, νά, κά.-ιουν -ό
ϊδιο.»

Είναι ... δαίμονες!

Ό κ. Πα.ν. 'Αν-ύπα.ς, φιλόλο
γος, διευθυντής γυμνασίου κ.α.ί
, " ψ
συγγρα.:pευ;;, εγρα ε ο ι οι ε.πιvα.τ-χι τώ·ι ίπτ-χμένων δίσκω•ι είναι
. . δαίμονες!
<, l ατά. τήν θεολογικήν επιστή
μην -λέγει- οί δαίμονες εχουν
μεγά.λην γνώσιν καί δύνα.μιν επί
τών στοιχείων της Φύσεως. Γνω
ρίζουν καί δύνανται νά προκα
λουν κ-α.ταστρεπτικούς ά.νέμους
('Ιωβ., α,' 1 - 19), συμπύκνω(Ι
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σιν νεψών, κεραυνούς (Ίω6., α'
16) , α.νύψωσιν καί μεταψορά.ν άν
θρώπων ε1ς τόν άέρα (Μα.τθ. δ'
5) διά. της κcι.ταργήσεως η ύπερ
νικήσεως της βα.ρύτητος. Τέλος,
συμφώνως πρός τά ε1Jχολόγια τη;
ριστια.νικης Έκκλησία.ς, οί δαί
μονες δύνανται νά. εμψα.'ιίζωντα.ι
υπό μορψήν διαφόρων εμψύχων
καί άψύχων &κόμη ο'ιτω'Ι, ιίJ; δπό
μορφήν πυρός, καπνου κα.ί άτμ ου.
»Ούδόλως λοιπόν είναι πα.ράλο
γο·ι, ούδέ ά.·ιτίκειτα.ι ε1ς τά σημε
ρινά. δεδομέ•ια. της Έπιστήμrις νά
δεχθωμεν, δτι eιί δχίμονε; γ·ιωρί
ν
ζουν καί δύ·,α·ιται νά εμφανί ω·ι
ται ύπό τήν μορ· ή,ι των περί ών
πρόκειται ίπτ'Χlμένων ά·ι-:ικει,.ιέ
νων, η κα.ί •ιά κα.τα.σκευάζου·ι αυ
τά. με λεπτοτάτη-ι κοσμική•� ϋλη-ι
η ά.πλώς α.τομικήν ενεργειακή•� ύ
πόστασιν, ίκα.νά. δμως νά προκα
λουν αληθείς όπτικάς καί ά.κου
στικά; εντυπώσεις, ϊνα προκαλου•ι
ά.νησυχίας εί; τήν ά.νθρωπότητα,
ύποψία.ς με-τ-αξύ των άvθρώπων,
κα.ί δι' α.λλους ϊσως λόγου;, τού;
δποίους ά.γνοουμεv.»
Σε μιά. ,έτοια. περίπτωσι, δυ
στυχώς, δέν θά μπορέσωμε νά.
τούς. . . σκοτώσωμε, πα.ρά. τό ε
λεύθερο πού μα; δίvει ό καθηγη
τής τη; έα; 'rόρκη; ...
Ό κ. Στέλιο; Μαvούσακας, · οι
τητής Πολυτεχνείου της Ί τα.λία.ς,
δια.6ά.ζοντα; τί; γγώμες του κ. Π.
ντύπα, παρετήρησε:
«Μιά. κι' δ κόσμος εχει μάθει
πιά. πώς δέv ύπάρχει α.λλος δαί
μονα.; ά.πό τήν cρύση κα.ί τή·ι Έιπ:ι
στήμη, ή δποί•α., πρό πολλου μά
λιστα., εχει κυριολεκτικά. σα.ρώσει
,χα.ί εξουδετερώσει τά. «πονηρά.
"'j
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πνεύματcι.», δπως ενvοου·ιται στίς
περικοπές Ίω6. α' 16, Ίω6. α.'
1 -19, Ματθ. δ' 5 κα.ί δπως τά.
εννοεί κα.ί πιστεύει (! ) δ κ. καθη
γητής, σίγουρα. οέν θά. ρη στό·ι
α1ωνα μα.; οπαδούς μιά. τόσο κω
μική θεωρία. Μένει λοιπόν ά.μψί6ολο τό αν θά. μπορέση νά. πείση
σήμερα. γιά. τή'Ι ορθότη:α. τ<J}'I άv
τιλήψεών του, σχετικά. με τούς ί
πτcι.μένους δίσκου; καί τούς δαί
μο•ιες, ουτε τού; μαθητές του άκό
μη. ' λλά. ώς cρα.ίνετ!Χι, δ z.
'λ·ιτϊιπα; θά. ζη ά.κόμη στή Βι6λική εποχή, δπότε δικαιολογη
μέ·η. δέν θά. πρέπει πιά. νά. μα;
προςεΊηση
τοση
εΊ:υπωση,
αν
( ,
,
, ,
,, ξ αψιικά. πάλι δια.6άσουμε μιά. νέα.
του Οεωpί!Χ, γιά. τή•ι πτ-iρη π. χ.
τG}·ι :εχ·ιητG}'Ι δοpΨ όρω·ι η κάτι
παρόμοιου. στήν όπr;:α •ιά λέγη
τ:uις τούς κι'IOU'I τάχ'l.. . οί δα.ί
μονες! Φαντ7.στr1τε δμω; νά επι
κρα.τήση ή θεωρία. πού προτεί•ιει
ό κ. 'Αντύπας - κα.,μμιά. ψορά,
ποιός ξέρει! . . . Θά. πρέπει τό:ε
νά. κ'l.θιερώσουμε καί α·ιάλογες
έορτές καί λειτουργίε; δμοιες μ'
εκείνες των ά.pχ!Χίω·ι Έ6ρα.ίων) .
Σ' αυτές σύμφωνα. μέ τό Ταλμούδ
προσ:ρερότα.v γιά. δώρο σ:όν 'λ α
ζέλ (�Μιλιά. των δαφ6•1ω•1) , ε•ιας
τράγο;
(εξιλ!Χστήριος τράγος)
yιά. ·ιά μή•ι εμποδίση τή•ι άφεση
τώ·ι ά.μα.ρτιώv -ή·ι ήμέpα του ε
ςιλα.σμου». 1έΊ 'Ιομίζω δμω; ·ια.
zr;υμε τέτοιες. . . :pέσ-:ε; Z'Xl Π'l.
•ιηγϊψα, μιά. κα.ί ή ερευ·ια του
yα.ι Ψψένου τώ·ι ίπταμένω·ι δί
σκω•ι ά.νε:έθη σέ δμάδα πα.•;επι
στημια.κων καθηγητών τη; Φυσι
κή;, 'λ-:;τρο υσικη;;, ιr υχολογίας
κ.λ.π. καί οχι σε θρησκόληπτους
θεολόγους».
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• Ανάγκη Η θαυμάτων»
'Ωστόσο, τό μυστήριο τίί>V οι
σκωv π:χραμέ'ιει. Κ?.ί Οά. παρe,,.
μένει ...
Τό γιχτί, τό ες-Ιιγησε ό δόκτωρ
'Έ·ιτουχρ•ιτ Τέλλερ, ό «πχτέρας
τrι ; ά.τομικrις βόμβας ». υΟτα.v τον
εριοτησ:-lν τί φρονεί γι' αυτά. τά.
μuστηριιοδη ίπτάμενα ά.ντικείμε
vα, ά.π-Ιιντησε: ,:ΙΙ ά.νθρώπινη ψυ
χ-r1 εχει ανά.γκrι ν θ,.υμάτω•ι,,. κ,.ί
τίνος μπορεί vά. είναι cι.υτά. τά.
Q:χύμχτχ; ] Ι'ιί>; μποριί> •ιά. ξέρω ;
είπε. Ι�ίν:χι 07.ύματχ, γι?.τί τά.
χρειάζετχι -fι α-ιθρώπι·ιη ψυz-11 >.

Ή αποψις τοu θεοσόφου
μελετητοϋ Χόδσον

α.;

Ί έλο;.
οοijμε τί φρονεί ε·η;
σύγχρονο; Θzόσο:ρο; μελετητ-Ιι;,
ό Τζέφρι Χόοσο·ι, ά.πό τήν Νέ7.
Ζηλανδίχ.
�ε αρθpο του στό περιοοικο
«'λμέρικαν Θεόσο:ριστ , επε:τα. α
πό μεγά.λη περιοδεία. στί; 'Ηνω
μένες 11ολιτείε;, εξέφρχσε τόv πιό
δυν::ηό σκεπ:ικισμό γιά. τό «ψυχι
κό κυμα,,, αυτό πού κάνει πολλού;
ανθρώπους νά. αποδέχωντ?.ι τίς
διαστημικέ; ύποθέσεις τι,>ν 'λκχ
θορίστου Ταυτότητος 'Ιπταμένων
Ά ντικειμένων.
. . ,:Η
κ7.τάθλιψις, τf,ν όποία.ν δο,.,,,.
, ς στι;
, ημεr
,
, 0ρωποπ
κιμα.,, ει �,1 αν·
ρες μας, είναι δυνατόν -γρά ει
- νά. όδηγήση πολύν κόσμο σ:ήν
ά.ποδοχή τής πχρηγόρου σκέψεως
δτι ερχετ:-lι βοήθεια, ά.πό εξωγήϊ
vες πηγέ;. Τπάρχουν ενδεε:;, α
στεγοι, πεινώντες. 'Υπάρχει τά
σις προς ά.πόκ-ησιν, διατήρησιv
καί επέκτασιν αγαθών. 'Υπάρχει
ψόοος πού αναολύζει από τί,:; ά.-
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νά.yκες γειτοvικG>ν κρατώ•ι κe,,,ί &
πό τίς ενέργειες πού παρακινεί,
ά.πό τcι. γεyο·ιότα της ιστορίας.
'Όλα. αυτά. συνθέ·τουv τήv παρου
σχ τα.ρα-χώδη Ύ..cι.τά.στασι του κό
σμου.•Hv είναι λοιπόν εκπλ 'ΥΤ'ι..τι
κό ·ιcι. γίvωνται ά.ποδεκτe,,.ί θεωρία.ι
περί βοηθείας ά.πό τό εξωτερικό
διά.στημ?.. Σ' αυτή τήv ά.ποδοχή
συντελου•ι τό ά.δυvά.τισμα της δο
γμσ.τικης θρησΎνείας, ή πcι.γκόσμι
ος κ:χχεξία, οί στρχτιωτικοί εξο
πλισμοί, ή ά.·ιά.πτυξις τώv πυρηvι
κώ·ι δυ·ιά.μεω·ι καί αί ά.πειλ7.ί κα
τά. τrι ; ελευθερί:χ; τώv άvθρώπων.
Τπά.ρχει, γεvικώτερα, ε'Ι7. ψυχο
λογικό Κ ε V Ο V στον α.νθρωπο της
εποχrις μας, μιά. καινούργια νεύ
ρωσις, δπω; τήv ώ·ιόμασε ό δό
Υ.τωρ Βίκτωρ Φράvκλ, μιλώντας
πpός τήv ετησίχ συvέλευσι της
'ΑΎ..χδ μίcι.ς Νοη-ι ης :Υγείας στ�
�
;Μανχατα.•ι - μ:α. νευρωσι;, που
τή·ι χαρακτηρίζει ή ά.πώλε 7. εv
δι?.ψέροντο:: κχί ή Ξλλειψ:ς -;::,ύ
-cοοουλία;. Εί·ηι, σ.ρα γε, χιιφίς
σημασία cι.υ-ό τό ά.vθρώπιvο πλ�·.ί
σιο της εμ:ρ:χ•ιίσεω; τώ·ι φερ,; .έ
-ιωv ιb; ίπτχμέvωv ά.vτικε•:ιΞ', 1 uν;
Ό χρόvα; θά. δείξη που ft y ,<, :ι:χι
ή αλήθεια. Στο μεαξύ, επ·.Ciλ
λετα.ι, :ουλάχιστοv ά.πό κάθε σ:
Ό?.pόv σπουδασ:ήv της Θεο,;Q,ρίι...;,
προσεκτική καί λογικευμένη π,,'Jσ
έγγ:σις σ�ούς νόμους της ύπ .:φ;ε
ως».
Ό Χόδσοv α.πχριθμεί, στά. πλαί�
σια του σκεπ-ικισμου, δλες τίς πα.
τχγώδεις εκδηλώσεις, πού συμ6αίvουv στΊJΥ 'Αμερική σχετικά. με
τούς ίπτcψέvους δίσκους: Είναι,
τά.χα, δια.πλανητικά. σκάφη, χρη
σιμοποιούμενα. ά.πό -τούς «Κοσμι
κούς Διδασκάλους». εχοvτας τή.v
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εδρα. τι:ιυ; σ,όv Κρ6·ιι:ι, τr(ι ,Αφρο
δίτη, τόv "Λρ'Υj κα.l τόv Δίc1., μέ
πρεσ6είε; στή γη κά.πι:ι•J στό Θι6έτ, σέ έπα.φή μέ τ+ι ·ι , Μεγiλη
Λευκή 'λδελφ6τητα. , ·rι δπι:-ία. α:ι
τιπροσωπεύει στή γη :l; Κοσ:ιι
κές Δυ•ιά.μει; :ου ..1ιc1.στ·/1 μc1.το; ;
Σέ κά.πι:ιι?. &κα.θ6ριστη :πι:ιγ·11 συ
vέ6η στή γη άvτι:ι.ρσία. κατά. τfι;
δια.πλα.vητικfι; εξουσία; κ::.ιl σzε
ΟΟ'i ολο; δ πολιτισμό; τ'iΊ; γfι:., &
φ::.ιvίσθηκε. Τώρ,:ι, πιά τ-χ βc1.σίλεια.
τη; γη; έξεκαθι:ι.ρίστηκι:ι.v άr:6 τί;
ά•ιτά.ρτι-κε; φυχέ; κ:ιί δλσ. εί'η.ι
ωριμα
γισ. το βα.σι'λ ειω του- ,y• περυ
τά.τι:ιυ Κυρίι:ιυ :ι,)'Ι Κ6σμω•ι, δ δ
πι:ιίος πρόκειαι, σ1·ιτι:ιμσ., νά φθi
ση στrι γη κι:ι.l νά. εκδηλώση εξω
τερικά. τήν ϋπ:ιρξίν του.
<< Λπωθ·J'iω -συπχίζει ό Χόδ
σο·ι- σοο::.φά·ι σ•Jστα.σιv κα.τ-χ τοσ
Κι'ίΟ•J'ίΟU ευπιστίας σ-χετικά μέ
τού; λεγομένου; ίπτα.μέvου; δί
σκου;, μέ το�; �ιδ:σκά.λ?υς πιλό
του; τω'i, κα.ι τι; δηθεν επικοινω
νίες τωv. 'Ένας vου; άvοι,χτος εί
ναι ύπολογήσιμος στήv ά.vαζήτησι
τη; άληθεία.;, μό·ιον, νομίζω, οτι:ι.v
είv::.ι.ι έπίση; νους φωτει•ιό;, λογι
κό;, δυvά.μεvο; vά. κρί•ιη σύμφωνα.
με τά. πορίσμc,,.τι:ι. τή; επιστήμη;
κα.ί τής φιλοσοφία.;. Δέ•ι ύπά.ρχουv
γενικώς άποδεκτά τεκμήρια. περί
ύπά.ρξεως τώv ίπ:α.μέ·ιω·ι δίσκων,
περί άvθρωπίvωv έπι6α.:ιΪ)'i τω-ι, η
περί μψυμά.τω·ι &:πό τc'J; λεγο:ιέ'
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Ψ:ιυ; Κοσμικο•:ι; Κυρίι:-υ; . .\ Jτά τά.
δήθεν μη ι•Jμι:ι.τι:ι. πρέπει ι-χ εξετά.
ζω'Ιτσ.ι προσεκ:ικi, (JJ; προς τrι·ι
λι:ιγικ6τητ:ι κ::.ι.ί τ+ι ·ι ά.ρμι:ι'ίία. τι:ιυς
μέ τ·ην •; :ρ ιστα.μέη1 ι γ•ιύJσι·ι. "Ε-η
πα.ρά.δειγμc1. αρκεί: Κα.:-χ τό ετc;
1 Ό52, α.'ιεφέρθη δτι Κι:ισιιικ-χ κα.ί
Ήλι::.ι.κ-χ ο'ιτ7. &-ιέλc1.6c1:ι έ·ιεργόν
δρiσιν 1;πzp τη; &.-ιf:!ρωπότητος.
K�l ομω; ε ; ε μ-χ τ 'i
ετ ύJ ;
_ . ί � ϊ: , ύJ
πι:ιυ περc,,.σ:ι•ι α.πο τι:ιτε, cυσκολ7.
θi π::.ι.ρ-:πηρcυσε Κ:Χ'ιεί; ε'η σημc1.
δiκι τη; άπι:ιτελεσμ:Χτικότητος α.υ
τώ•ι τΙ!)'ί Π7. ιτι:ιΟυ'l'1.'!1ω'Ι {ιπ,χρςε
ιιJ'ί. 'Ο κόσμο; ";(J)'i &-ιf\pι;JΠ(Ι)'ί εξ,:ι.
κι:ιλι:ιυθεί 'iι:J. είνσ.ι α.κρι6ιίJ; ό ϊδιο;
κc1.ί δ π6λφι:ι; τοσ Βιετ ιί:J.μ ε.γιvε
c1.ίμα.τηρ6τερι:ι; κc1.ί περισσότερο ά
διέξι:ιδι:ι:. Το εγκ) 'ι μ7. Κ7.ί Ύ'/ σκλ-rι
ρότη; εί·ιc1.ι σέ πολλές χώρες εις
εξc,,.ρσι•ι, κα.l ·rι πλ,1 θυσμια.κ·η ε.κ
pηξις εξακολουθεί -/ άπει) ή τίς
άποθηκε; τροφίμων .
Κα.l δ Τζέ:ρpι Χ6δσο'i κα:έλη
ξε: Νο;,ιίζω, δτι δ zρησιμοποιο•J
με-ιος ο p ι:ι; τώ'i λεγομέ-ιων ίπτα.μέ
'iΟJ'ί &-ιτικειμέ-ιω·ι ώ; &:κc1.θορί
στου τα.υτ6:ητο;» τ:χ. περ:γρά.φει
�,
συΊεεpωΊ-:ι.
,
α'Ψ'ογω;. 'Η'επι:;ημος
χίζετσ.ι κ7.ί δυ-ιατό-ι νά μiς δώση
τεκμήpι!Χ άτ.οδεκτά.. 'F>ι τψ μετσ.ς'J, προτε�νω οτι Λ'l επ�φυ �κτικο-cη; κρίσεως ϊί-ι-χι iξ6χω; :πιθυ
μη,ή
Ο.iΙΣ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
1
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Ποτε δεν εfνοι άρyα
για μιά κολι\ πράξη
ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΑΝ ΚΑ I ΣΕΝΑ εχουν άvαγκn ά.πο εναν πνευμαιτι
κο συντροφο Τής nοιοτnτος τοϋ I Λ I ΣΟΥ
ΜΗΝ κρατδς αγνωστn την υπαρξn του απο τους φιλους σου, που θά
εκιτιμοϋσαν το nεριεχομενο του
ΛΑΒΕ ΥΠ ΟΨΙΝ ΣΟΥ οrι ο ΙΛΙΣ,ΟΣ κυκλοφορει ΜΟΝΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝ
ΔΡΟΜΗΤQΝ και δεν nωλε'ίται σε nρακτορεια έφnμερίδων, ούτε σέ:
περιnτερα, nαρα μοινον σε μερ κά κε ντρικα βιβλιοnωλεια
ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΝΔ I ΑΦΕΡΘΟΥΝ Ο I ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ· fOY, δεν υnαρχει nε
ριnτωσις ιvα διευρυνθπ ο κυκλος των άv
, αγvωστων του, nρδγμα ποά
είναι γενικωτερα χρnσιμο και άναγκαιο, διοτι τα ίδανικα που έκ
φραζει ο I Λ I ΣΟΣ αnοτελοϋν βοnθεια στη δυσκολn έnoxn μας
ΜΠΟΡΕ I Σ nαντοτε να Ιδωρnσnς μια συνδρομn το πιο καλο δωρο
στον πιο καλο σου φιλο, στελνοντας μαζι με τn δικn σου συνδρομή
για το 1968, αλλn μ.α συνδρομn - ιδωρον για έναν καλό φιλο σου.
ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ, τοτε, μαζι με τή δικn σου συν
δρομn για το 1968, στειλε μας ΟΝΟΜΑΤΑ φιλων σου για τούς ό
ποιους θα 0κρινες οτι ο ΙΛΙΣΟΣ μπορεί να τους έν,διαφερn. Θά
τους στειλωμε εμεις ΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔQΡΟΝ και μπορεί νά θελήσουν
να γινουν συνδρομnται.
ΟΠQΣΔΗΠΟΊ1Ε, οτειλε ;τn δικn σου συν1δρομή για το 1968 ΣΗΜΕΡΑ,
οχι ΑΥΡΙΟ, για να αnαλλαξnς το nεριοδικο άnο φροντιδες καί δα
nανες υπομνnσεων.
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Βασικά κριtήρια
Ι ΣΕΛΙ ΕΣ αύταί τη; παρακολουΟήσεω; των εω, Βιβλίων
φ ε ί λ ο υ ν νά i.χom ώ::; γ-J,ιίJιιονα τα βασιιια lνbιαφέροντα τού
ΙΛΙΣΟΊ'. fιά εξήγησις ώς προ:; τα έvδιαφεροντα αύτα ίσως δεν εl
vαι περιττή, καΟως bιανυομε τό 13ον ϊτος περιστοιχ<>ιιμενοι άπό διαρ
κώς εύρυνομενο κοινο, νέων φίλων.
Ό lΛΙΣΟΣ άκολουθεί ώρισμενα πορίσματα της Διανοήσεως,
πού Οα ιιποροϋσε να συνοψισΟούν στην ϋπαρξι ιιιας l σ ω τ ε ρ ι
κ η ς έ ν ο τ η τ ο ς στόν κόσμο. Ένοτης π α σ η ς ζ ω η ς,
ή δποία συνεπάγεται, στο έ:rτίπεδο της άνΟοω:rτοτητος, τη, άρχη της
παγκοσιιίου άδι:λφότητος, χωρίς διακρίσεις φυλής, χρώματο-, πίση
ω::;, γfνους η τα�εω::;. Ένοτηc; έσωτερικη π ά σ η ς Ο ρ η σ κ ε ί
α ς, ή δ:rτοία έπιβάλλει την Όυγκριτικη ιιελf τη και την άποκρουσι
κάΟε ιιισαλλοδοξίας, διοτι ή ' λήθεια εlναι ύπερη,ρα πάσης {-)ρησΥεί
ας. Ένοτηc;, άικόιιη, στό έπί,πε.δο τη:; Έπιστήιιης, ή δποία, ιιfσα στον
ογκο T(\)V άνερμηνεύτων νόμων τη; Φυσεως και των έ:rτίση::; άΗρμη
νι:ύrων λανθανουσών οmά.ιιι:ων τού άv1θρωπο , άντλι:ί συχνα άnιό
η1ν ' ποιιρυφιστιι..η Γνωσι. Μ ε σ ο ν για τφ ι..αλι ιέργιι: α και
προαγωγ11 των ίδεωδιον αύτών είναι ί1 έ λ ε υ Ο ε. ρ ί α τη; σ γ ε
Ψ f. ω c;, της δποία::; ή πλι:ον κλασικη 1ιιορφη διαιιηρυσσιοται ι�fσα
ση1ν παγκοσμιο Θωσοc ι101 'Εταιρία, ιιε η,λείω::; άδεσιιευτα τα μέ
λη της και άπό την έλαχίστη δο ματικ11 πίστι, συνδεδωένα ιιέ μια
κοιν11 ϊφι:σι πρός η1ν ' λήθεια, στου η1ν βλεπουν σαν άνταιιοι611 τηc
προσπαθείας, της άγνοτητος ωη; και της r:ίφοσιώσεως σ' ενα ύψηλό
ιδι:G>δις.
Κατά τα άνωτέρω, δ ΙΛΙΣΟΣ έvδιαφεριται, οπω::; τό δηλιώνει
και δ ύποτιτλο::; τού έξωφυλλου, για η1ν 'Ερευνα, την Φιλοσοφία καt
την Τ{χνη, άλλα στόν 6 α θ μ ό καί στην π ε ρ ί π τ ω σ ι πού
αύτοl ot τοιιείς παρουσια συν κάτι σ χ ε τ ι κ ό με τ11ν προγραμμα
τική κατεύθυνσι τού περιοδικού.
1'1
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t•:ίοιι,ιtι)Τϊ(_)α, οι (),Tl ιlφοιιu τον φιλολογικόν τομέ(J, το ι'.νδιuφί
nον του 1 \ L � Q'Y' U φ [ ί λ Ε L να Π [ Q l Ο Q ί t f. τ α L σ'
rιι ί\!.ι τι.ι 1 (_)γα ποί, ιΊ:ττοντω, χατu ;ιύϊοιον 1Qοπο, των γενικών του
U (! χώ,, τrοιι 1·1,αι ιιιπ,,uοιιινυ ιl-το τα μΕγολα JΤνΕυματιι<α ΠQΟυλ{Jμα
ία του ιl,Ο (!Η>ί<>u 1) ιωιιτι•(_)οιiν σuνuφrιυ μι:. την ά,<ίJttρη ψυχικη καλ
, ιfι_�γ, ια.
,.\t•: Τ ΕΙΝ'\] γrνι;ιο 10·,,οτr,<,ιιi> ϊf(_)ΙΟΟιΥο ύ ΙλΙΣΟΣ καί
ι'ι το� Ιογου τοι ιτου ιί\!/ι σ ιι φ 1 ::; fnι bι:ν ί ϊοχιιrο ί μFΟα σιην
ι<(_)ιτιιη ϊ ι.ι , τ ό ::; Gι(,λιου, τοί:. ό·ιοίοu 11 Ιηψι::; ί,:τοχρε<ίJνΗ ιιό
νον ατφ ιl,uγγrlίη. 'Εξ ι'tlloυ, 11 Ι(_)ιτιιη τοϋ Ι \ΙΣΟ'Υ' εχομf την
ιντυπωσι ίηι U φ ι ί λ I ι να Είναι αυστηροηρη, f[O(_)CJ. σΙ:. uλλα [ντυ
:;τα (πού brν σκι:πτοιιfΩα ,ι.ι iπι;ιιιι,α>με, ιlλ..λ' οϋη. ,α ιιιιιηΟοϋιιε),
ξι:π�:.ρ,ω, τα::; 1 φ σταUιιη τη::; φιλοψ_>οσm η::; 11 Υ.αί Υολακείας,
.τού συχ,ά Εϊιδιu.ΜΟU\ μΕ(_)lι(Οι νεοι σuγγ(_)αιrι:ί::;, γιά την αύτα
ϊιιιη τοι•::;, ι.αί συχ\!ι, ι'ϊίση::::, ι'-τιτuyμl\Οll\. Τομίζοιιε ότι, ιlιοιιη ,ωί
στφ "1f(_)ΙϊΤωσι ίΟ\Ι ί,ιι 6ι6Ιίο ι\ιϊίϊτrι στα ινδιαcrΕQΟντα του ΙΛΙ
�Ο'Υ'. ιίν bιν ιίναι ιlξιοlογο, ϊ(_)οτιιιοηρη rίΗχι 11 σιωπ11. Τφ Π(!ΟΤL
ιιουν Yίlltlllα CfO!_)((, Υαι οί συγγραφc.ί::;. Α'ιφνη:::, ηο:; ποιηη1::; μα:; "
σηιι f τφ συλ1ογ11 του ιιι την παράκλησι να ΜΗ δηι.ιοσιF.υΟη κριτι111, αν Οα ϊμαν ουοιιrνη::;. Καί τον r,ύχαριστήσαιιε, διοτι δiν ύπηρχ
λογο::; ,α τοϋ χαλασωιιε το «πι ριδf ραιον>> τη::; ξΕ,η:; Ε νΟουσιω ου:; κρι
πιη:; μr τι::: ιlϊαστ(_)ιιΠυυσι::: crανταχηρΕ::; χάνορr::;. 6{υαια, Υα0�J;
i)εγι καί ό Καυύφη::, «uϊό ί αλί χρωμωιστον,> ....
'Ύ'παρχου\', οιιω::;, κιιί περιπηί>σΗ::; - και Εχουν ί•:τιiρξι;ι στο
πα(_)rλΟον -- όϊου 11 σιω:τi1 δ Ε ν
π ι τ !! έ π ε τ α ι, διότι
Οα έσ11ιιαινε π α ρ α λ ι ι ψ ι ινηιιερcοσί:ω::; τοϋ ,ωινοϋ τοϋ πr,ριο
δικοϋ, όι:ότι 11 Κ!_>LTll1] ασχολ�ίται ιιί 6ιϋλία, ε σ τ ω και αν δΕν
Κχουν σταλη.
'Εϊιιτα άπό τί::: tξψι'11σιι:; αύτέ::, α::; fλπίσωμι δτι δiν Οα ί•πάρ
υν
...
ξο
:παι,Ηξηγ11σει::;.
1

1

1

r

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ: Περl «άνακαλύψεως» τοϋ Θεοϋ
...., ΤΟΝ Β '\Θl\ΙΟ πού ινα:;
αντίλογο::; στι\ν Κ(_)LTLΚi] τοϋ ΠΕ
ριοδικού μπορεί να δδηγ11ση σΕ
ουζ11τησι εποικοδομητική, f.lναι
οχι μονον δεκτός, άλλα κιχί έ:πι
Οuμητος. Καί νομίζομΕ- δτι εlναι
11 π1;ρίπτωσις μ� τρία ϋιϋλία, πού
fκρίΟησαν προσφάτω::;.
Στο ηϋχο:; Σεπημυρίου 'Οκτωβρίου 19G7
έδημοσιr,ύΟη

κριτικό σηιιείωμα του συνεργά
του μας Χρ. Ριζοποί•λου για co
ϋιϋλίο τοϋ ηωργίου Γαλάνη:
αν α κ ά λ υψα
«Πi'i.)ς
τ ό ν Θεό δίχω::; ηΊν Πίστη, με
μόνη 111 Λογικ11».
Ό συyγραφcύ� μα:; απ1 1 ύ0υ
ν1:. μια μάλλον μακροσκι:.λη ι'.πι
στολ11, 11 όποία, δμω� θα μα:; έ
:πιτρεψη νά έ:πανέλθωμε στο θέ-
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μα, ένδιαφiρον, ιί.σψ.ιλuκ.
Σ τ11ν ιί.ιιχ1 1 πα(_)ατη(!f ί:
«'Λπ.:ι την ι'tl'Χ:YJ τοϋ ιιιιιε\Οl' τιί
�lσαγωγικίι. πού :τλοισιω,οιιν τι; ΙΕ
ξεις <�μi,θο�ος> χαί ,,ά,u,ιά}υψη Ι.Η
παραΕ,{Ηψα,. Γιατί είσογι,,γιr,,ά; Μπο
ρ�ί 1ύ π)α,GJιιuι, ιιu μοi• ιrαιΗτιιι ιrα
νερύJΙΟt'\ χάττοια ειρι,,Ηιιι ---iττίbει
ξη άνωτεροτητοc;;- ΠΟU 0fV f)'Ει 0�
ση στί; σuςητησιι; 'tU(>οαοιι,,, Οωι1των1,.
"ΕΟεσα τί; λέξει:.:; «ιlνιικαλυ
ψι» ( του Θtου) ΥιΛ <ψιΌοhο,> Ε\'
τός εισαγωγιΚ(ιJ\' οχι χu(!L\' Εl (! ύJ
νίιχ::; Υ] για επίbΗξι «ΙΙ.\'(ι)Τf(_)Οtη1Oς», κι1Οι\)::; ύποΟέηι ό κ. l'υλιί
·νη;, αλλά γιc'.ι την αυτόματη ϋα0μολί>γησι τr7Jν λέξεων. Τα Εισα
γωγικά bίνουν ηΊν σωσηΊ, νο
μίζω, (LΠ{)Χl'ωσι. Δfν μποι>0ί-σα
να hεχΟιιJ ri1ν «ιί.νακάλυψι» ιtl-::
γεγονο:.:;, 015τι καί η1ν «λο', ιχίμ
ώ::; μέθοδο. Πόσο εΙχι: δίκιο δ μf.
γάλο::; φιλόσοψος τη; Κίνα::; του
Gου π.Χ. αιώνο:.:;, δ Λάο-Τσε, δ
ταν τιΊν έριίΗησαν 1ί Οα εκαν ,
αν γινίηαν παντοδύναμο:.:;, και
πήντησε: «Πρωτίστω::;, 0ά απο
ποκαΟισ1·ουσα τ11ν σ η μ α σ ί α ν
των λ έ ξ ε ω ν»...
ΕΙχα γράψει σ11Ίν Κ(!ιτικ;r1
μου, δτι ό συγγραφείς «φαντα
ζεται να πρωτοτυπη, ενώ, ά.,η:λι'i'κ,
επαναλαμβάνει ηΊν περί 'Ιδεών
θεωρία τού Πλάτωνο; και τη\
'Εγελιαν11 μεταφυσικ11». Ό κ.
Γαλάνης απαντά:
«Όq:είλω νά σii; δηλώσω πώς δέν
«ιrαvτάστry,<ω> κάτι τέτοιο. Πα ραδέ
-χεστε, νοιιίζω, πώς εf,αι πολύ δύσκο
λο, αν οχι άδύ,ατο, ϋστε ρα άπό δέκα
-χιλιά:δες χρόνια φιλοσοφ κης ε ρευ,ας,
νά ποuιιε κάτι πού δ�ν εχει λεχθεί.
�Ετσι �-Χ. ή άγάπη τοϋ πλησίον, ή
παγκόσιιια άγάπη, πού διδάχτΤ)'/4ε ά,πό
τόν Χρ ιστό, ε[χε διαχηρυχθ1οί με ρ ι.κές
χιλιά.δε, ς (;) :χιρό, ια πριν άπό τόν
1
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Βούδδα ,rιί, r'ιr,όμα, iισηο,ι rί'to τrιν
Φαραώ 'Λμί,οφι:; Δ'' ιrιι ε1αα, [1{(ιαι
ο; πώς αύτο που ε["ιε ό Σ ,,,rιι,ιιτη; ιαί
οί u.J J οι 'ΕΟ ηνΕ; φι! uσοφο , Ou τό
ft)'ε 'tH ,rιl ιά.ποιο:; lίιιο:; σι, ε1ι1 ιι{
nο- τοίι ,οσιιοu πnι, ιl'to ιιιurωnε ς έ
;α;οηάbε:; i ι )'L)�ίJδΕ:; )'QO\L(I.
·,Μ11,ως πρ iπει ,ύ σιιι,'t�[ΙUΙΟυμε
πω:; ό Χι,ιστu:; χαί δ Σ ωrιρατη; εt
:ιu, ιιπι 'ιοί, δί, uξιζf τιη κο,ο νr'ι
).ΕyθΗ;
, '\. Ηίθετα, ττισηίιω ί,τ τό γεγο
,ο; 'tως ιrηι tl εχΟη δι, τtQίι,Η ,ίι.
{,μττοδιζει το rίI θ ρ ι:)Jιι-10 πΗ, ί,ιιu ,υ τ:Ί
ξ,ιωε:ΞετασΗ, ,α πρ οσ-παθησει ,α το
:ιιί llf 1) ί1ψΟ(>f1l'/()\ 1()0,Ο /(JL ,' ά,α
ί,ηΊΙ\''!ΕL ()) Jα ι'ιποδιιιτι,ι'ι ι':,ιχf.ιρήαα
τrι 'tιο ,ειrηι,α. ;\ ύτο πρ οσ.'tαθησα νά
;,u,ιιω γιιt , ' rl-ι:υδιίξω τr11 ίηuρΕ,η
τοϋ Θωιι ;,αι εtαω [Ιε&αιος ττό>:; δέν
θιι ιι'lοΩωΕΗ ,ιι ιιοϋ ά.ποδιίξεη πώς
τα Ε'lιyε.ρηαατα τοϋ 11;..ι.τι,ι,ο:; γα�
τού Εγιι ι ΕfΗιι τιι ιδ•α τα διχα
ιιου.;>
Πρiϊηα-πρuηα , ,ά uρΟiΊ μια
παρανοησι:.:;. Ι:Ηf>ιιια, «τι'.ι. πάντα
εχουν από αίι7>νε::; f ι:τωΟ11». '\λ
λά, δίν εννοούσα δτι ό Υ. Ι 'ιιλά
νη- επαναλι.ιuοάνct τά f π ι χ f ι
ρ � μ α τ � (κ�ι πολύ λιγιοτι::
ρο τα δ ι α ν ο η μ α τ α) του
Πλάτωνο::: 11 τού Έγαου, ιί'>στε να
πρfπει, ηορα, νά του αποhι:ί �(ύ
η1ν όμοιότητα με τα δικά του.
'Επρόκειτο, άπλuJ;, περί τι,;
γ ρ α μ μ η :.:;, τη::; μεΟόδι,υ.
Καί ουδ�ν πι.ίον.
Έπι παραδείγματι, δ κ. Γα
λάνης, μέ την «μέΟοδο» των πα
ρατηρουμένων «σταθερών» εν
νοιών- στί::; δποίι:ς αποόίδsι
την ύπόστασι ο ν τ ω ν- λέγει,
μεταξύ των αλλων, δτι 11 μόνη ε
ξήγησις τη::; «σταΟερας>> τού
θρlώπου δηλ. της αναλλοίω-η;
εννοιας τού Καλού και τού Κα
κού, ασχετα από εποχή και τό;το,
είναι δτι «αντανακλά ώρισμrν< ς
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ιδιότητες άπό το πρώτο του πc
ι,ιι6άλλον, τό περι6άλλον τοϋ η
μιουργο ίί». ( σελ. 52-53). Κηί
προσΟέτει δτι δ Δημιουργός εΙ
ναι ((11 πιο τέλεια αποκρυστάλλω
ση τοίί άνΟρωπίνου 1,δ,εώδους,
οηλ. Νοημοσύνη, Καλωσύνη, '. γάπη». 'Επειδή δ ανθρωπος εχ�ι
�·μφυτη συνείδησι τοϋ Καλοϊi, 1Ί
συνείδησις αυt11 rίναι «άπεικό, ι
ση αύτοϋ τοϋ ύπέρσχου καί. άξω
λάτρευτου 'Αγνώστου, του Λ�μι
ουργοϋ, τοϋ Πατέρα». Καί. άλλοϋ
(σελ. G2): «Τό σταΟερό ίδεωb�:;
τοϋ άνΟρώπου, αύτό τό Καλό ϊ'Jί1
τόσο τό ποΟεί, είναι μιά μυστψ_ιι
ώδης ιiναπαράσταση μέσα rι't'...
Εlναι 11 fικόνα ιυϋ περι6άλλι Ι'·
τος από το όπσ�ο δ ανθρω:το;
προηλΟε... δέν μπορεί νά όνο!ια
σθii άλλοιως, παρά Θ ε ό ς ».
Τί α λ λ ο μας λέγει δ Πλά
των; Αί «'Ιδέαι» του, αί αύθυ
πόστατοι, αϋλοι και άναλλοίωτοι,
είναι ο ύ σ ί α ι και αποτελούν
τον ο ν τ ω ς ο ν τ α κόσμον,
τοϋ δποίου 11 γήϊνη ζωή άποτ = \cί
ά ν ά μ ν η σ ι ν και άναπαρά
στασιν, μεταξύ δε δλων των 'Ιδc
ών, 11 περί τ οϋ ΆγαΟοϋ, 11 πεuι
λαμ6άνουσα δλας τά; αλϊ.ι ::,
συμπίπτει προς τήν 0fότητα. ·Ό
ρα «Πολιτείαν>> και «Φαίδωνω>.
Ώς προς τόν 'Έγελο, πλ1'1ν cf::;
ταυτ6τητος με τί.ς Πλατωνικsς ί
δέες, εχομε η1ν παρατηρουιιrνη
σ ύ γ χ υ σ ι των εννοιών λ C·
γ ι κ ή καί μ ε τ α φ υ σ ι'
'
,
κ η, που παρουσια'ζεται, ακρι..
δώς, παρά Γαλάνη.
Στο πρώτο κεφάλαιο του ερ
γου του ( σελ. 11 κ.έ.) περι γρά
φοντας ενα έπιδλητικό παλάτι'
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πού το γύριζε δ ϊδιος «πεν 1νη
τόσα» χρόνια, λέγει: «Το ηι:.ιά
σηο καί Οαυμάσιο αύτό παλ1η
ήταν εκείνο πού ή άνθρώπινη
σκέψη εΙχε άνυψώσει στον το
μέα τοϋ ύπερπέραν σε διάστημα
χιλιετηρίοων, i\,ταν με αλλα λόγιο.
τό οίκοbόμημα της μ ε τ α φ υ
σ ι κ η ς , καί δδηrγός μου ή
άπλη λ ο γ ι κ ή μου» ( ικές
μου οί άρα�ώσεις των λέξεων).
Ση1ν σελ. 7 λέγει δτι «καλό ,�
ναι, πριν άπό κάθε ξεκίνημα, να
έλέγχωνται τά οργανα πλεύ Η·
ως». 'Ώστε, ή Λ ο γ ι κ 11 «μέ
σον πλεύσεως» στά πελάγη τη.;
Μ ε τ α φ υ σ ι κ η ς ! Ή -;ύγ
χυσις των εννοιών συναντάται πυ
κνότατα. Ση1ν σελ. 78 λέγει:
«'Εδώ σ,αματα δ δρόμος της λο
1
γικης. Μ11 προσπαθείς
νά προχω
ρή.σης, πάρα πέρα, γιατί θά. δρε
θης άμέσως σε αγνωστη περιοχή,
απαγορευμένη, απρόσιτη ση1ν ά,ν
Ορώπινη άντίληψη». 'Ενώ, <�QO·
μος της λογικης» δεν ύπηρξε, ο�
τε μπορούσε νά ύπάρξη, κατά τί.ς
καθιερωμένες εννοιες. Δεν περνά
από τον δρόμο της μεταφυσικης
τό οχημα της λογικης, έκτος αν
δ'εν ξεχωρίζωμε ουτε τούς δρό
μου;, οϋτε τά όχήματα.
Καί τώρα φθάνομε στο τελευ
ταίο σημείο των άντιρρήσεων του
χ. Γαλάνη, πού άναφέρονται σ cι'1,:
παρατήρησί μου δτι ύπάρχει στο
διδλίυ του μια ούσιώδης άντίφα
σις μεταξύ των δηλώσεων ,οτι
11 μεταφυσική άποτελεί άπροσ:τι'
λαστο τομέα καί δτι ρίχτηκε,
αύτός, ση1ν «μεγάλη περιπέ cεια
για ν' άνακαλυφθf1 εστω και λί')' Ο,
το συγκλονιστικο μυστήριο της
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ανθρωπίνης μοίρας».
κ. Γαλάνης:

ΤΑ
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παντϊt ό

«Προσπάθησα με καλή πίστη, ι'ιλ 
λά μάταια νά βρω αύτή τήν άντίφαση.
''iΕδωσα σέ αλλους ,ά δια6άσουν τό
κείμενο και κανένας δεν βργμε τήν
παραμικρή ά:ντίφαση. ΜιΊ. α� παραδε
χτούμε πώς εχετε δίrι.ηο Υαί ας τό σι•
ζητήσοuμε.
»Γράφω στό βιδλίο μου ( σ. 15) :
«'Όλες οί προσπάθει�ς πού κατi
δαλε ό ανθρωπος -έπαινετ�ς δί
χως αλλο- γιά νά κατrι,οήση το
ύπερπέραΥ, θά παριφείνοιιιν γιίι
πάντα μάταιις, χαί γιιΊ. τίιν lί.,
Θρωπο Θά εlναι άδύνατο πάντοτε
νά καταλήξη σε άποηι.έσuατα Θε
τικά και άν!".Ι!μιφισδήτητα στόν το
μέα της μεταφυσιικηc.»
»Μά πιό κάτω, στή σελίδα 25, κit
νω μιά καθαρή διάκριση ιιεταξ1Ί δ ι α
π ι σ τ ι� σ f ω ς καί κ rι τ rι ν ο -i1 σ ι ω ς. Και λέω πώς ή δ ι α π ί σ τ ω
σ ι ς ε[ναι σχετιικως εύκολη, ίνω ή
κα τ α ν ό η σ ι ς εlναι πολίι δύιrι.ολη,
αν Οχ ι άδύνατη Πρ()(�ειuένου γιά τό
ύπερπέραν. Τό γεγονός λοιQt()ν πώς
τό άνθρώπινο πνεύμα δέν εlναι είς
Θέσιν νά κ α τ α ν ο ή σ ε ι καl έξ η
γ ή σ ε ι ενα φαινόμενο, δέν οο,ποδί
ζει πώς μπορεί κάλιστα νά δ ι α σt ι
σ τ ώ σ ε ι αυτό τό φαι,όuενο καl νά
π α 4; α δ ε χ τ ε ί την ϋπαρξή του.
»"Ας πάροuιιε γιά παράιδειγμα τά
αστρα. Τά βλέπουμε καί γι' αύτό ή
wταρξή τους μας εlναι βέδαιη, άνι:14-ι
φισδήτητη. 'Αλλά δέν μΜροuιιε Υά έ
ξηγήσουμε οίίτε άιπό ποu ερχονται, ου
τε πού πα.Υε, οίίτε ποιός τά ε.πλασε, οϋ
τε πως &ηιιιουργήθrr,<,αν. νΕrτσι διαπι
στώνοιυ.ι,ε τήν ϋπαρξή τους, μά δέν
τή,• κ α τ α ν ο ο ύ μ. ε.
»"Αν λοωτόν εlπα στό βιδλίο μου
πώς τό άνθρώ.πινο πνεί,μα δέν θά μJtΟ
ρέσει ποτέ νά καταyοήσει τό ίmερπέ
ραΥ, πουθενά δέν εl.πα δτι δέν μπορεί
,·ά τό διαπιστώσει, δηλαδή Υά παρα
δεχτεί τi1ν ϋπαρξή του.
»Αvτό προσπάθησα νά κιί,ιιω γιά
τόν Θεό. ιαπLστωσα τήy υπαρξή του
και προσuτά.θησα Υά δώσω έ�πιχειρήμα
τα τά όστοία, κατά τi)V γνώ,μ η μου,
τ,�'ιν άπσδει.κνύουν. Και ϋστερα, διτως
γρά.φω στό βι&λίο μου, δέν βρη-ι.α τη
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δύναμη νά προχωρήσω �ι.ρ ύτερα,
,
δηλαδή Υά προσσταθήσω ,α τον κα
ταλάδω, ,ά τόν κατα,οήσω.
»Έαιιμiνετε λοισιόν ά.κόμα είς τήν
άντίφασιΥ ;»

έν μπορώ, παρά να έπιμt ί
νω... Και δι' ϋ.λλους μέν λόγnυς,
κu.ι διότι τό λεξιλόγιο τού κ. Γα
λάνη διατηρεί η'1ν σύγχυσι τιί)ν
εννοιών. � ιαπίστωσι;» και <"'Ι. (
τανόησις>>... Και τό παράδειγμ•L
του μi τά ϋ.στρα λίαν ατυχές. "0χι μόνον διότι ό ίίν0ρωπος δη!ιιι
τίζει στό \ιάστημα και τό έρ 11·
να, έπομένω; δέν περιορίζΕτu.ι
στήν «διαπίστωσι» τη; ίmάρςΗt)ς
τιi:ιν ι'.ίστρων, u.λλα και διότι, Υυ
ρίως, εστω και αν τά αστρα δ�ν
είναι «κατανοήσιμα», πάντως 1:l
ναι Ο ε α τ ά, ακόμη καί διά
γυμνού οφΟαλμού. 'Ενώ ό Θ:6; ...
'Αλλά ας μιλήση ό 'ίδιο:: ό ".
Γαλάνης: «ΚατόρΟωσα -λsγΗ
(σελ. 53)- να άνιωύρω λιγ/4κι
τόν αδιαπέραστο πέπλο πού ι.ωύ
εκρυδε αύτόν τόν αγνωστο χ:
τού όποίου εlχα δ ι α π ι σ τ ώ
σ ε ι τήν ϋπαρξη, καί μπορούσα
νά δ ι α κ ρ ί ν ω μερικές πλ6υ
ρές του. "Ηξερα, δέδαια, πώς
αύτό ηταν, άλλοίμονο, πάρα πuλu
λίγο και Π�>; ποτέ δεν Οά Υ -1.τόρ
θωνα να τόν κατανοήσω σs δλη
του τήν πληρότητα. λΙά τι ση
μασία είχε για μένα αύτό, άφού
ο,τι είχα κατορθώσει ν' άποκαλύ
ψω γι' Αυτόν, μου άρκούσε;».
Ση1ν πραγματικότητα, ό συγ
γραφεύς τ ί ;τ ο τ ε δέν διέ
κρινε, τ ί π ο τ ε δ έ ν διε
πίστωσε και τ ί π ο τ ε δέν «απε
κάλυψε». Ό ίδιος τό είχε πη
(σελ. 14). Ή μεταφυσική άπρο
σπέλαστος τομέας. 'Ένας τοίχος,
πού ό ανθρωπος «μάταια άγω-
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νιζεται, l:bϊT> ,αι χιλιαhε; χρο
" ια, να το, hω(ιη. Μι' τφ ιlϊr
ι,ιαντη ιιατιιιοhο -:, ω τοι•, φα,ταζ ται ως πuοοhε tr ι,
ιbη δηιιιΟU(! ,ί \Ff ,,_ λ ε ξ r ι ;... Ό τοί
χος ει, αι (1\υ:τϊ ι,ι Gατος, γι !ΙΤΙ,
άπι,οί•στατιι, ί, σι το ό ιιο ro,,
Υα0Ο(!ίΟΤψ' στη ,οηση τοί rι•
Οριιηου, α ίιριο που hr, ιι-ι:ιψ, ι

ι

1

r,

Υαt bεν Οά uτιο(_)έση π ο τ ε νC1
bιαGη».
Τί Fιαιιr τοη ό συγγrμ
φrι•ς; 'Επλασr μια δ ικ ή του
fll()\ (I ϊf(!L Θrοϋ, όϊως, αλλω.:;
η, ;ιυ,ουv, ϊί.ϊο αιώνω,, δλοι •ιί
u,,Οuωϊοι ... Καί ύπεπωε στό ίδιο
παιιπυλcιιο λαΟος της συνταυτίσε
ως τού ,, ο f ί ν, και ύ π ά l!
χ ε ι ν «οϋτω-»...
f

Τό Σώμα καi ή Ψuχη
ΤΟ ΠΓΟΒ λΙ Ιί\fΑ τιίη σ1c,
νικό γράιμμα, πού δίνει την εύ
cfων σιόιιατο; Υαί ψ υχής iτΙΟι- καιρία να συζητήσωμε πλατύτε
το στην Υ(!tΤιΥη .�,ος ϊοιήιιuτυ:: (!α το iξαιρωκά ενbιαφίρον θέ
της ιυρίας 'ι\Ηιγο,ης L'α�ανιί.ιη μα, τό κ λ ε ι δ ι της άνθρώ
--Βοι ι uλοι η ιiττίι η1ν συλλογ1 Ί πινη; ζωης.
τη:: «Ε ι, ο [ ί [ ς Υαί Ι α μ
«' νοίξτε- -γ ράφει-το διδμο
π υ λ ι ::», πού iιρίΟη στό τεύ μου ,ω� σταθητε στο iπίuα.χο
χος Νοφδρίου - υωδρίου ποίηιια. Θα προσπαΟήσω να ΙJας
19G7.
iξηγήσω πω- τό νοιώΟω». Άνυ:
'Η Υυρία Γαλα,αyη - Βουρ γω το διδλίοκαί -νά, το ποίημr,.
λέκη ιιοϋ εση ι \ε Ενα πολύ εύγε- «Πfρισυλλογή»:
Σι f1ασαΗtω ιοριιι uου. θflεις ,α ζης άρ ιιο,ιια
,ιιι τη, ό.δΕ).φή σου τη, ψΙJ)' η ,
ιΗ,η ,α ,ροσταζη ιαί σύ ν' ό.ιο)ουθα;,
rιαί δι σ' ό.φί, ι,ι !
Σι βα1 ω ,α tά,ης ιι,ηιιατα πού υΗ,η δf, τα ιγιρ ίΗι.
Κ ,ιfσαι σ' ιω ιυι�ο tωης ,ού "ΙΗ'\η άιτεχθαΗται.
ΓωιζΕΙς σωρούς 1'jιιε ρ ω, ιιι uισrrτι, ό.σχοΗις,
ίΕτοιες πού ,α γεu�tου, ΟΗψη τή, ,,,υχή.
ΒαΟΗα ιι' ά.π� ρ αηη θί,ιψη 11ωθει 11 ψυ)(ή
,· ,ιηιιι ,η σ' ό,τι της π ρ ε ει, σ' ό,τι της ά, ηιει ! .. .
Λοι,ο,, ποίί ι ,α ι τα ίφηυι<Υα όΗιρα
ιεί,α πού yfu' α, uαγιία Υαι θf) ηση τό "Ιορuί ιιου;
'Ωιιο ρ φη που ητα, ή άριιο,ια τοίί rιορμιοίί tαί της ψυχης !
Τωρ α το "ΙΟριιι ιιου βαδιζιι σ' h,α ιιοι ρ αίο δρ dιιο
rι..ι.' tuεl\ε ιιο,ά')(η ,ά θε). ιι ή ψι,χή
?Ιαι ,α ποθεί τ' 15·,ειρ ο το άιαταlυτα rολασ:ιι(,ο...
Είχα παρατηρήσει ότι στο Π')ι
ημα αυτό τό σώμα ίμφανί ε αι
(Ος αδελφό nϊς ψυχ1ϊι::, ίνω bίν
είναι παρά τό οχημα, ό φορι ί ;,
καί δτι 11 τάσι- εί" αι να δι1:.ς::ι.-

γιται μια μάχη η άμυνα στις σχι:
οεις των, οχι προσπάθεια τού
σώματος νά ενπρμονιστη ιιί τ�\ιν
ψυχή, πού τ11ν εμποδίζει ι..άπσιος
«τρίτο- ανΟρωπο;». Τουλάχιστον,
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c:ίιμφωνα μi τi; γνωστε; φιλn
σοφικi; ιlπόψfl::;, Ί ι ποιήτ(!l ,,
τιί1ρα. μϋ.; λέγει:
.:'l%ιί1, τό σι7ψα είναι ί.ίδοι•ι ο,
άπό άνιίηειιη οία, και τό 'Εγι11 που
δίν άφίνει, ό τιιίτο;:; ί.ίνΟQ<ι)JΤι,;
δπως τόν λέτε σείς, εΙναι, άκQt·
ϋώ;, αυηΊ ή άνώτε(Jη ϋία που Ε
γι:) πιιοσωποποιG1 - όπωσh1\"1:Ω
τε ποιητικίJ άδείι! -- δίν,•Ι'Τυ;
μάλιστα πριί>το πι:ιόσωπο, f:ι· νιι,
]Ίατί τό εκανα αί,τό; Δέν ξ�QIJ)!
<Όλη ή ποίησή μου είναι τ(JΟ
μερά. πηγαία, μπορεί λοιπόν � 't
έξέφρασα τ11ν ιiλήΟFια, πού Fi
ναι άκQιοιί>ς αυτό πού Ο{λετε κ,ιί
- και που κι' εyω,
� ' φυσικα,
, πισεις,
στεύω. Ί-Ι ψυχή! 'Η μόνη δύνα
μη, πού θέλησα να την άφίσω ά
νέγγιχτη άπό πτώσει; και ύποχω
ρήσεις ! ...
\

\

» "Επρεπε, δηλαδή, όπωσδήποτε
να οάλω ενα τρίτο πρόσωπο, χω
ρίς να σημαίνει δτι διαπνέομαι ά
πό ώρισμένες Οεωρίες. Είναι τ,1σο μακρυά δλ' αυτά άπό μ{να. ΕΙ
μαι μόνο ποιήτρια. Κι' δταν Ι �ιο
πώς «οάζω τό σώμα νά. κάνη r:ι
νήματα πού η ψυχ1Ί άπεχ9{ιν-
ται», εννοώ τό καΟημερινό οίw
μα�-τέ ραντα άγ νΟ cρυσικCt. - πού δμως δεν είναι αυτό πού Οi
λει ή ψυχή μου, κάτι άκόμα
πιό άνώτερο ! "Η, 'ίσως, κάτι
διαφορετικό».
'Από τtς έξηγ�σεις αυτές τη;
ποιητρίας, που εlνω πολύ εν [,)
φέρουσες, όδηγοίμ�θα σε •ιι,τ
σύνθεσι, άφοϋ, rί?.λως τε, ή πο η
τρια λέγει δτι συμμερίζεται μ...ιtί
μας τίς 'ίδιες � :ισικες άντιλήψι ι;.
εν σημαίνsι αν δεν εξεκίνησ-:
ποτέ να έκφράση ώρισ,μένες θεω-
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QίFς, άλλά εκδηιι; \fτω κατά :τt ι
γαίον τQόπο. :\Ιην Ε,fχνοί-με τψ
hιαίσΟησι στr1ν ΙΙοίησι καί τίιν
ttψηλό ρίιλΩ ι'Jίι τη; [/Ίι Vf ό TJ ιι ·
λαμιί.;. :\[1 Ί ν ξεχνοίiμ1ο ι.αί rη,•
'ίhια ηΊν κ. L 'αΙωνάκη
Βου(_)
λ{κη, ποί, είίχετuι η11ν εισαγωγ:1
τη; συλλογη; τη:;: «:\lηνί,μαω
μ υ σ τ ι κ ά •ι11 σϋί,σεη όι,,ό
τελα εντός μου» .
'Έτσι, δταν η ποιήτρια όμιλf�
γιά. τό κορμί, πού «Οέλει να ζη
άρμονικά μέ ηΊν άδελφή, την
ψυχή», πρέπει νά. εννοούμε το
κορμί σά.ν ενωσι δ λ ω ν τι7Jν
σωμάτων, πού άποτελοϋν τόν
αν Ο ρ ω π ο. Καί δταν ο�ιλF:
γιά. τό «'Εγώ>>, σάν προ<Jωπι�
ποίησι της «άν ί>τερης δία:,,, τι';'JJ
γενικών σuνΟψ.(ι)V της φι '}ι;ιη;
ζωής, πρέπει νά εννοούμε ην 'ί
b ι α ενωσι άκριοω;. Καt κα
ταλήγουμε σ' εναν ε σ (J) � f
ρ ι κ ό διάλογο. Σέ μιά. εvcιψασι
της i σ ω τ � ρ ι κ η ς ;rηλη;
των διαφόρων στοιχείων rη: ίι
πάρξεώς ,μας. l\1r τήν διαφ
άλλά αύτό δεν άφορα την Π'Jίψι
τη; κ. Γαλανάκη-Βοι•ι1λ 'χη-
δτι ε δ ώ οέν χωρούν ί,πF�Gο
λικές άπλουστt ί,σει:, διότι, έι'ιν
τό σώμα λέγεrαι δτι άποτελrίται
άπό «χονδροειδη ϋλη», δεν ε.:�cαι
δτι ή ψuχ11 u-ιοτελείται άπrι {1νώτερη γ ε ν ι κ ά. ϋλη. Κατά
τήν άποκρυφιοικ1Ί Οεωρία, :1
ψυχή εχει «με (ι'Vαστεύσει» ύ:τό
τόν κόσμο τοϋ Ά;τολύτου σ1ό,•
κόσμο τη; ('Ί'λ ης καί τείνει νι'χ
«έ..:αναπατρισθη,>. ' λλά, ;ΗίJ;;
Με την πρόοδο δια τών δια� ιχι
κών ενσαρκώσεων.
1(!{,

Ό Τένvuσον έκφρά'"Έι τόν

ό-
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μο τη; μετενσαοκώσεω; μι= <�(·πί
ους στίχους: «Στην ψυχή τοϋ αν
Οοώπου έΜνεισε ό Θεός τi1,· Κι.(
τοικία ένός κτήνους. Καl είπε:
Κάμε την δσυ ;τιό καΟαρ11 μιη,
ρέση; και Οά οοϋ δόσω, τότ c , ι1λ
λη, πιο καλή». Ι<.ι:ιι κατά η1ν Οεο
σοφική διδασκαλια, δπωc r�Ίν δια
τυπώνει ό Ζινσρ,χγιαντάσα, ση' ι ν
«'Απόκρυφον έξέλιξιν της αν
Ορωπότητυς», η μετενσά (J --<'•>,,;
αποτελεί Tllν C ll ι Π λ η {πfν
δυσι της ψuχηc. Τό ν ο η τ 1κ ο ν σώμα είναι το μέσον, μέ
τό όποίον θα σκέπτεται και θα
.έρ,μηνεύη τον έξωτερικό κόσιμο.
Το αστρικο σώμα θα είναι φορεύς
των αυσθήσεων, των iπ�θυμιων,
των συγκινήσεων. Και το φυσικον
σωμα Οά είναι ιό μέσον τή-:; �κ
δηλώσεως στον φυσικό κόσ�υ, έ
κείνον της «χον(Ιροειδοϋ; {,λη:,.,.
'Αλλά, ή πίεσις αυτων των σω
μάτων έπι της ψυχη; πο,:,ί).λ[ι
ιίνάλογα μέ τ�1ν π σ ι ό r η τ α
και της 'ίδιας της ψυχης, η ',παιι:
μπορεί να είναι περι,σσόtc(_JΟ ;,
λιγώτερο ήλικιωμένη, δηλ. fi;� ·
λιγμένη, μέ προηγούμενες ;,μπει
ρίες. Οί νεώτερες ψυχFς {:-υl
τFτοιε::; θεωρούνται των ή!ιι;ιολι
τισμένων φυλων η των uη άνε
πτυγμένων χ.αl αντικοινωνι κrίηι άτομων
να' c,ΤΙ Ι'J λΊΊ'
) ειναι ανικανες
� '
θοϋν έπl τη; Ουμικης φ1 10f l;
των, ή όποία είναι άκόμη fiίr 1η
καl ιίκατέργαστη. Τούν 1ντίον,
στl; ιχνώτερες ψυχές, 11 έπ,6nλ1Ί
έπl τϊΤη• σωμάτων είναι περισ ΗJ
τερο εϋκολη καl λιγώτερο οδυνη
ρ11- Δηλαδή, σε πολλές Ct ιiσιι;
τού κρυφοϋ άγωνος της ζωης, 11
ψυχ11 δέν εχει να νικήση μόνο τό
ο;'

1
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σώμα ( τό όποίον τείνει κατά κα
νόνα στο 'Εγώ, ένω ή ψυχή, προς
την όμάδα, από τlς χαιμηλότερες
βαθμ�δες της οικογενείας καί τη;
τάξεως προς τlς υψηλότερες τού·
εθνου; καl της ανθρωπότητος)'
άλλα χ.αί, προ παντός, τον 'ίδιο
τον έαυτό της, γιατί μόνον ετσι
εκπληρώνει την έχ.παίδευσι, της
όποίας ή ζω11 Flναι ό κρυφό-; στί
βος ...

Συγκίνησις
Τέχνη...

με

η χωpί�

Η ΚΊ'ΡΙΑ 'Ιωάννα Δρίβα Μαραβελίδου, σ' έπιστολή της
προς τον Χρ. Ριζόπουλο, χαρα
κτηρίζοντας την κριτική του γι&:
τά βιβλία της (ΙΛΙΣΟΣ, Νοέμ
βριος - Δεκέμβριος 1967) <<"ι.ι..:
ταπέλτη» καί <φονι:ιδική σ-r� εiδ 1,;
της», πού της έπροξένησ, ώστό
σο «ξεχωρισt11 ευχαρίΙJτηΠΙ>\. Ε
Οεσε και μερικά fQ(Μrψστα. Αί·
τά, κ,υρίω; ένδιαφέ t,> ιη,1·. Και ο'
αυτά θα περιορισθώ.
Έρωτα ή συγγραφεύς: «Είσθ&
τόσο σίγουρος πώς δτ,1ν \εί,τει
πό τό λόγο ή τέχνη, και ίι:-rιχρχει
τό α'ίσ,θημα πρωτόγονα δοσμένο�
δίχως έπιτήδευση, κυρίιιJ:; οίχω;
«φιλόδοξη ΠQΟσ1tάθεια», ','L(X μί
μηση, γνήσιο και αί:Οόρμητο κα
θώς μας τό ύπαγορεύει ύ έαυτό;
μα:::, δ έ ν σ υ γ χ. ι ν ε ί ;".
Έρωτα, έπ�σης: «Θα εlχε ή,
«'�σθήρ» τέτοια απήχηση, αν εί
χε τέλεια πλαστική λί,γοι•, τέ
λεια μυστικότητα και φλόγα τ,f 
χνης ;>:
'Απαντώ: Εlμαι σίγου ί,'ΟC οτι.
σ υ γ κ ι ν ε ί ακόμη Υ.αί μιά εί�

α
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δησις έφημερίδος. ΣυγκινFί, �π:11ης ενα άπλοϊκό εργο ΓV,L cι.rτλοι
κό κοινό, σέ σημείο πού, καθώ;
εχει συμδη παλαιότερι.ι, να ε �α
γριώνεται tνας Οεατ{�;, δτο, υα
σανίζεται έπι σκηνης δ Κωι,'..ι\'
τώνης ! ' λλά, fαν Π.ιQσΙΗ:('ίσω
με την φοβερά διαο..ιΟμιιψfνΙJ
συγκινησι αΠΟ τΎ]ν συνάρ, !Ιι)L �L.)
γου και κοινού, δεν νομίζ, J '>τι τ
προσόντα τη::; Τέχνης €6λ,ιψrιν
ποτέ ενα εργο. Θά ητ,,ν :τολiι έ-

:ι
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πικίνδυνο νά σκεφΟοϋμε δτι ενα
εργο συγκινεί μολονότι r. ακQιϋiί'>ς
διότι δεν εχει προσόντ,1 ιtχνι, r'ι.
Ή έπιτυχία δεν είναι -ιι.ιvrοτ,
συνάρτησις της Τiχνη;, ί5 ! Ηι'; iJ
Τέχνη ύπηρξε πάντοη, nlΗιι :ι,i
θεσις επιτυχίας. Ό κ1Ι) ,τιχνη;
ά..-τοδλέπει ση1ν τελΗόη ') η μορφη
του εργου του και στο ι�, έυιωμrι
του κοινού στό δικό rου -;τί1πl',ο,
οχι το αντίστροφο.

ΑΞΙΟΘΕΑ, μονόπρακτο, Κύπρου Χρυσάνθη
J.Ιετά τον Οάνατο τοίi Μεγάλου
' λ�ξάνδρου ( 323 π.Χ.) ξέσπα
σε ο.γρια άντιζηλία, μεταξύ ηί>ν
διαδόχων του, Πτολεμαίου και
' ντιγονου,
'
' κατοχη' της
για' την
Κύπρου, πού κράτησε δέκα χρό
νια, μέ αποτέλεσμα νά προσαρτη
Οη ή νήσος στο κράτος του γυιου
του l\Ιακεδόνος Λάγου ίδρυτου
τη; δυναστείας των Λιι •ιδcί1ν
Πτολε,μαίων. Ό ' ντίγονο; επ�
σε στο πεδίον της μάχn;, και (1
σί1μμαχός του
ικοκλης, βασι
λεύς της Πάφου, έξεκληρίσΟηχε
τελείι.κ. Στο αγγελμα του Οuνά
του τοίi Ν ικοκλη, ό όποίο::; Υ.υ
ριεύθηκε άπό άπελπισί•1 Υυί αι·
τοκτόνησε, δταν φανερώΟψιιν οί
κρυφέ::; ι·ου συνεννοήσεις ιι� τον
' ντίγονο και ή Πάφος δέχθηκε
αίματηρ1Ί επίθεσι των στρατευ
μάτων του Πτολεμαίου, 11 σύζυ
γό; του, βασίλισσα ' ξιοθέα, αυ
τοκτόνησε κι αυτή, παίρνοντας
μαζ'ι της τα' παιδια' της και\ τ' α:,
δέρφια τού βασιληα μέ τίς γυ
ναίΚιες των, ωστε να άφανισθη δ
λο το ήγεμονικό γένος τη; Πά
-φου.

-

Το δραματικό αυτό περ,σωτι
κό �ίναι τό Οέuα τοίi ιιοvc'ι:τιΨ
κτ�υ δράματος :του δοκί�ου l{ υ
,
πριου συγγραφεω; - Οα λ�γυιιc
τραγωδία, αφού δεν λείπει και ό
αρχαίος χορό::;.
Κάτοχος τη; δραματικης τi
χνης, ό κ. Χρυσάνθη; δίνει έξαι
ρετικ11 ζωντάνεια στην κίνησι των
ήρώων του - μόνον γυναικών μέ γλώσσα πλuστικ1'1 καί πάλλου
σα.
Σ η1ν ανέλιξι του δράuατο;,
παίρνει η1ν ευκαιρία νά διατυ
:τώση καί ευρίιτερε:; <lπόψεις, ϋ.λ
λοτε μέ το στόμα τοίi χορου κι
αλλοτε με η1ν πρωταγωνίστρια.
«Ν' αναπολη::; ευτυχισμένα χρό
νια - λέγει ή 'Αξιοθέα - τον
πόνο λιγοστεί•εις» (αντίΟετα μέ
τ·ου Δάντη τό άσμα, πώς δεν ύ
πάρχει θλίψη δυνuτώτερη, παρά
τα παληά ευτυχισμένα χρόνια, σέ
δύσκολες στιγμές, ν' άναΟυμασαι) . 'Απο, τις
ωραιοτερε;
στι,
�
,
γμές των Χορικών :
Για τά δεινά του :τολέμου :
«Τ11ν ταραχ11 φοδαμαι, τούς πο\ '
" '
λ,εμου;, που νεε; αμαχε; ξεση-
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Κ<;)\f Oll\'f ΠΤ(J\Ι τόπο. '() (')υνατι'J:;
τ<>ν γ(_)<>νΟο πφίγγΗ μi πκληρό
τητΗ, ι> πλοιΊπιο:: τσιγχο ι1ν�ί,Ηαι
χηί πα(_)ιι.hι\Jνοι,ν οί φτωχοί χι' ιl
γωνιοίiν. Κηί μιι'.( στιγμ1'1 ςfπ;τιί.
t�ι τι'> χαχ<\. Ί'οίi ξωηχι:ψατσ:::
11 ιlντι1- (_) ιι. σπ� (!"�ι γί1(_)<ι. πτi1ν πι'ι
λη ;τι'(_)χαγιi-::: κιι.ί φ<'>νου:::, ::τιίΗ
πιι'ι τ<> σi (iα:::, :πάει κι' ό νόμο:::, hi-ν ξ{u�ι ό σιιγγ�ν1Ί::: τ<'>
σιιγγ�ν{1 τοι ι, bi-ν ξ�ιμι ό φίλο::
πιι'.( η'> φίλο και μ11η ό λfί η(_)ο:::
;τιί.ι νοι(:)0�1 λ�ί·ηuο:::, μ11π κι' ό
σκλϊι(iο::: νοιι:)ο�1 σκλϊιfίο:: 11 νοιιίι
ι λ�ι'·ηuο:::».
Γιι'.ι τοι',::: πνΗ 1ματικοίι::: <ι.γι,JνF:::: « \?ν πολFμίiνt μι'1νο μi- σ;τα
Οί κι.ιί μi- χοντιί υι.. Κ1' ό νοίi::: κι'
ί1 φι,>ι'>νηπη χι' ί] :η_>ι\(;λtιj'η σ;ταΟί
'ναι τοίi πολ� μοιι Κ<J.L κοντάρι».
JΊι'ι τi1ν �ι,τυχί<ι.: «ΕιιηχισμF
νο λiω τι'>-ν ι'iνΟ ι_ΗιJ;το ποί1 τί::: χα
[!Ι-::: τι::: ;ΤΙ(J μ�γιί.λt::: ι'\ι- γνω(_)ίt�ι,
μηbi τί::: λί•:-η:: τί::: υαρFιF:::, μιΊ tη
στι'1 λίγο κηί στ<'> μ�τ(_)ο».
1

ο�

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ
ό Τυανευς
Κ. ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗ
Ό σ1 1γγραφ�ί μι, τi1ν ;τfί [! α
του (tνωτF (_) ΟL Ι fΚ;ται<'Jfι ιτlΚΟV, αλ
λά καί μi- τ i1ν χατιί.ρτισι τοίi πνΗ,
μιηικοίi f π (ιJ τ � (_) ι π μ ο ίi ,
{;τιηγχϊινfι πτί1 [-3ιβλίο τοι1 νι'ι μϊi;
δ<οπη η'�ν <lληΟινι'J 'Απολλι:Jνιο
1 εο;τυΟαγι'J
τί>ν πΜον ι'\ιιί.σημο
ρειο φιλ(JΠΟ(rο - - χω(_)ι::: τ<J (tUΠ
στακτο Ι1ιi ι� ο::: riTn• ιiκτι;J τ ι'Jμων
τοίi βιογuϊιφου του ΦιλοστQάηΗ 1
ιΊ.λλϊι. κιι.ί, κι'(_)ίω:::, χωρί::: τοίι:::
Οuί•λοιι::: τη::: :τ(_)οπω;τολατρεία:::, οί
δποίοι, ι'iλλω::: Tf, hiν αντiχουν
σηΊν σί•γχρονη Κ(_)tτικ11.
1

::,

,

Τό βιβλίο διωιηίται σέ δ�'10
μF [! η. LΊfJ πuιυτο γίνΗαι ή συνο
;ττικ1Ί βιογράφησι;, καί στό δεί1ηρο 11 ΚQιτικιΊ ιlνιί.λυσι;. '0 ' πολt,ι:>νιο:::, λυτuωu.�:νο; ιlπό τοίι;
ί1μνητικοί1::: κιι.πνοί1::: των Οαυμα
στι7>ν το1 1, αλλά Και αJΤΟ τι'Jν ρύ
;το τιίJν ϊιντι;τιίλων του, bέν ε'ίναι
οί;η Οει\:::, οίίη δαίμων, ουπ μά
γο:::, οίίπ τ ιιχοbιuJκτη;. Είναι 1::
να::: σ O φ () ς καl ενα; μ ί1σ τ η ::: . Καί τι'Jσον 11 διbασκα
λία του, δσον Y.(J.l 1] (ι))l του εμ
;τν{ουν :-rάντοτf τοί,::: ;τορευομi
νοι ι::: :-rυό::: ηΊν «σην1Ίν :-rί�ι,ην».

ΔΙΠΤΥΧΟ ΨΥΧΗΣ
Έλεύθεροι στίχvι
Γεωργίου Πυρουνάκη
'U bραστ11ριο::: :τοωτοποεσυί•
Η(_)Ο::: εκιrρι1�tι στό�ι ελ;ί,Οερο
ποιητικό uυΟμι'>, στί::: 17 (:-rραγμα
τικ{:::) σελί{')ε::: τοίi νέου υιυλίου
τοι1 �-να ηΟ 1 \'() hί:ττιιχο -:-η::: ψl'
χη:: του.
λl:τοψί νά [χη κανtί::: έπιφιι
λιί:Ξ,ε:::: γιrt τό {)f\'Tf(_)O μFρο;, δ
;τοιι όuαματίtεται κά:τοια <<νFα
λlεγ(ίλη 'Ihiα τοίi γFνου:::», μιά.
σται,ροφοuία ξ�κινημiνη &:τi> την
'Ελλάbα «γιι'ι τη::: Οίκουμiνης τ1Ίν
1οϊρ11νFψψ>. 'λλλ6., στί1 :τριυτο μF
uo::: bιατυ:τr:>νεται -lί.σχετα, καί
F χ F ί, ιχ:-rη τό ο ί•το:τικi1 στοι χ�ϊο- μια οί,σιαστικ1Ί φιλοσοφία
τη::: ζωiΊ;: <,Πιστεί ει στ<> Θεό
-<ι [! χίtει τι> \ί:ττυχο- ση1ν αι
ώνια ' ρχ11, στό αίιί>νιο Πνευ
μα», αλλά καί ;τιστεί,ει στον
"' νΟuωπο. Τον άγα:-rι'i «πά
νω rχ:τό κάΟε τι του κόσμου», σαν
αbελφό «τόν καλό η τον κακό,
,

ω,

1

Τ.\ ΝΕ.\ ΗΙRΛΙ.\

1!}68

τον άμαρτωλό η άγιον, Τ<Jν �ιΚ() 1Ί
ξένο, T()V έχΟ ι_ι ίJ t) (�ίλο, και Τ<)ν
αλλι'!Ο ι_ι ησκοι,. 'Εί.πί(Η στη Cω{1.
Καί b?v ιlπογοηηι•ετω, ιΊ::; νιι;J
ΟΗ ίίτι � ίνrΗ ιlbι•νιηο::;, ίίτι τίιν
Πf (_)tΟϊιλλουν «Κι1ι<έ::; κι' ε:τικίνδυ
Vf::; κιηιωτϊισΗ::; κιΛ ιlbι•ι11;1:τηη::;
rlνύγκf::;». l Ίατί -τωη ι•Η ητην
ηλικ1 1 νίΥ.η τοϋ ιlγαΟοii.
'Επί τέλους, Ενα::; ί fvι,ψ{νο::;
ΠΟ1.Ι (')fV συνΟίΓ(!l'1;Jνετω ι1αν ίt
ΠΕ1!0ύνfται στιΊ ποίμνιο, OL1Tf τvί
ί,Η τά Μντια του, μr,ι ιlνοίγfl την
αγκαλιά τοι• !

ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ποιήματα

Μ. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗ

Ί Ι- ποιrμ(_)ιu 0Ηιψfί τι'� :τοιη
τικό μfτ(!Ο σαν «σκλαοιι.ι» τοϋ
νοϋ και την ιlρνιίται». .\ε υπvο.:
ό νοί�.:, στ' UΠΗ(!Ο ι'l::; α (_) μfνίσω>.
Καί ποιι',ι F ιναι τά μηνί•ματι,ι
τη::; ποιηη_J ία::;;
"Ενα::; σαuκασμι)::; γιά τον τρό
πο t,ωη::; τίί1ν πολλι71ν. «Πολλοί
bεν νοιιοΟουν τi1ν καuδιά, :ταvά
0(,( μιαν clντλία, "{()\_Ι μf!._)ψ\'U., για
νά τοί hίνΗ ηΊ tωή, σ? χαΟε
μiλο::;, σi κάΟε οργανο, κρυφό,
για φανερό. 'Ή πάλι, τυφλι',ι τοί•::;
κιιοερνα, σηΊν κά0f uJρα, σί κά
θε α'ίσθημα. ΠισΟάγΥ.ωνα bFμ{
νοι είναι σηΊν :τροσταγ11 τη::;.
Σκλάοοι τη.:, σ? κάΟΕ τη.: πεθυ
μιά».
( ΦΠιο; νοιιοΟω...»). Ί Ιtωή του::; συνΟλίυΗ τα νεανικά
ονειρα, τοίι::; χάνει «σάρκινου::;
Ο'{ΚΟυ::;», ν' flπασχολΟίl\1 ΤUL με
μόνον ενα ερωτηματικό: Πόσα;
Πόσα; Πόσα; («Σ' εlδα χτέ::;»).
' λλα καί έμμον11 στα ιδανι
κά, εστω και πcιοδομένα και :το1::;

},jl

hοπατημένι,ι: «\ιyωοσι•νη; Ίηό
τηω; 'Αhελφίτ ητ α; '\γά:τη, Ει',
σπλ.αχνίι,ι, Ειu11νη; \
. έ ξΗ; ά
:τ� f .:, που:τι,ιψαν να 11χοίiν στην
ψι χ{1. Κανfί::; :τιϊι h?ν :rισηί•Η
σ' ωΊτ{::;. Πολl f.: λ{ ΕΗ::; χι1σανΕ
το νιίημά τοις. Κι ιίλλf::; βuωμί
στηκαν, σf χFίλη ιινίf (_) α. L ι•μυο
λα τί::; κιιΟιF(_)ωσι,ιν σ' ιlνοσιf::;
έ:τιϋουλ.i::;... Κι δuω::; πο{:τΗ νά
-τιστ{ψοuμf. Πψ,:τΗ νr: τι:ιστ{
ψοιιμf στα συμ!Sολα. Πu{:τfl νά
:τιστiψουuf σηΊν ι'1uοψριι',ι τη;
Cωη::;. Πψ;τfl να -τιστiψοι,μf στην
μΗοωίωση τοϋ Οι,ινιηοι•. ΠuiπΗ
ΗΊ :τισηψουuf ι1f �i, (-)F ! 'Όχι
σιΊ i(!_) ι T)l, σc,ι τιμω(_)ιJ. :\ fιJ., σαν
τί1 ι,ιιι;,νιο ;τνfίιια τη::; '\γu-τη::;,
τη::; \ιι<ωοσί•, η:. ΙΤu{:τfι...».
'.\πι) η'.ι ιυuι,ιιοπuα τi"J::; συι.λο
γη.:, τι> :τοίημα «Ί l '\ ','<J.Πψ> ;ωί
ό «Θιίνατο::;». Στi) {\H•nvo (')fν
f ',' Κ (_) ίνfι οϊrη τί,ν Οuηνο, Ol'TE τι)ν
σαρκασμiι μ"T!_)OGT!l στι) crαινιψΕ
\'ΟV τού ΟανιJ.του ;τοι• :τ )f;tfι νά
συνηΟίσΗ κι,(\•fί/ σηΊν ;αρουσία
του. '.\λλιJ., τιηε; <<'Αιιίλ ητη
λiγΗ - :τuοσ:ταΩc71 νά συλλύϋω
Τ() μfyάλο μυστιχι). Τό ι1νωτάν
τητο έριοτημα τού μιιση1uωυ, \'(,(
λιJ.οω... ΓλυκΗα εΙν' 11 ΩQηηχεία,
σ' fίσου::; πισπί•ουν τιι φλ<J.. \ί•να
μη, 1Ί ι1διιναιιία, το κλιJ.ιιμα, δ
σ:τι,ιψ,ιγμό::;. �Ί τuέλλα, ':ιητί λυ
τcιιονου ν. 'Εyι;), σιω:τηλ1'1 κι' ιlλί•
τρωτη, Οά :τεQιμiνω, Οc,ι :τf(.Jψr
νω, Οα :πuιμένω».
Είναι φανε!_)ό πι;J.: 11 :τοι 11τρια,
με ηΊν λε:ττ11 τη::: κοινωνικ1Ί ίδιο
συyκρασία, :τοί, την βοηθάει νά
έκδηλι;Η•ει r1νιίηερα αισΟήματα,
ά?χί�ει να :τροοληματί�ετ�ι καί
,
σε βαΟυτερα :τνευματικα θεματα.
Κ' έμεί; θά ηΊν :τεcιιμένομε.
1
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ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ
Έπιλογη άπό τις
«Χίλιες καί μία,..»

ε

"Ενα Ευχάριστο βιβλίο. Ί-Ι
πιλογ11 ιiπό τις κλασικέ; «Χίλιες
και μίιι νίικη::» /!χει γίνει μέ
τετοι.α προσοχη, ωστε χωρις ν
άπαλειφΟοϋν ένηλως οί «:πικάν
τικε::» ίστορίFc, νά λάβουν η1ν
Οiσιν τouc, σέ αξιοσημείωτο πο
σοστι'1 οι ιστορίΕ; μ; πλατύτερο
κοινωνικό νι',ημα, ιί.λλ' ιί.κόμη και
μi: :τνευματικό ένbωφ}ρον. Πολίι
ενbιαφi (_)ουσεc FΊ'.'(!l οί «Συμοου
λ;; ένος σοφοί•>>, ΠΟ't• ΠΕ(_)ιλαμοά
νουν τι>ν περίφημο «χρυσό κανό
να», και «l\fία ίστορία τού l\Ιε
γιχλοι ι 'ΑλFςιχνbρου>>, όλι'>κληρη
συμπuκνωμiνη ϋιοτικ11 φιλοσο
φία.
Ί-Ι ιοραία στρωτ11 γλιίJσσα Fl
ναι ί:να άκι>μη προσόν τού βι
βλίου.
,

'

t,

\
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ΧΡ. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ
- ΝΙΚ. ΛΩΡΕΝΤΗ
Πανιώνιος
l\Ιιά εκδοσις είδικοϋ ενδιαφέ
ροντο::, γιά τά ϊ j χρι',νια τοίi έν
Μξου ιlΟλητικιη• σωματείου, ποί
1

1968

άρχίζουν στ-i1ν Σμύρνη και συνε
χίζονται στ11ν 'ΑΟήινα, η στη
«Νέα Σμύρνη».
Ό γνωστός λόγιος κ. Σολομω
νίbη;, σέ συνεργασία μέ τον έπί
40 ετη Γεν. Γραμματέα τού ίστο
ρικοϋ συλλι',γου, μας δίνουν ενα
πλούσιο χρονικό, σέ πι ηροφορίες,
φωτογραφίες και αλλα ένδιαφέ
ροντα στοιχεία. Πολύ νόστuμη. ή
ιlφήγησις τοϋ συνδέσμου του ά
λησμονήτοu ποιητοϋ Στέλιου Σπε
Qάντσα μέ τον Πανιώνιο, τοϋ ό
ποίου ίιπηρξε ό έπισημος ύμνο
γράφο;: Τό 1900 ση1ν άρχαtζου
σα ( «Φαιδραι bιαλάφτουν και αv
Οιc ήμέραι>>) και τό 1940 στη
bημοτικ-11 ( «'Εμπρός κι ό στίβος
ίίνΟισε η1 νιότη όλόγυρά μα;»).
'Αλλά ή εκδοσι; εχει και κά
:τοια ευρί,ηρη σημασία. Πολύ
σωστά λέγει άπι1φασι; τοϋ Παν
ιωνίου: «Σήμερα, πού κάθε συ
ναισΟηματικ11 έκb11λωσι; και πνευ
ματικi1 εξαρσι; ύποχωρουν και
συντρίβονται κάτω άπό ίΟ πέλμα
τοϋ άκράτου Οετικι,σμου, δίκαιο
εΊναι κάΟε μεταρσίωσις τη; νεό
τητα;, πάνω άπό ηΊν ταπειν11 κι
ιί.σφυκτικ1Ί αύη1 σφαίρα, νά χαι'
' '
ρεrι'ζεται και νcι πανηγυρι ε.ται».
ΧΓ. ΡΙΖΟΠΟΎ'ΛΟΣ

1968

οι

ΕλΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΕΣ .ΔΕΚΤΟΙ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΑΙΚΗ ΕΚΚΑΗΣΙΑ
ΤΩΝ ΣΚΑΝ.ΔΙΗΑΒΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
Στήν Πα.ρισινή έ cρ ημερίδα
«Μόντ» (29 Φε6ρ.) έδημοσ�εύθη
άρθρον του κ. ' λέκ Μελλόρ, δια.
κεκριμένου δικηγόρου της yαλλι
κης πρωτευούσης κα.ί συyyραψέ
ως τριών βι6λίων έπί του Τεκτο
νισμοσ : «Οί χωρισμένοι α.οελ :ρ οί
μα.ς, οί Έλευθεροτέκτο·ιε:;» 1961,
«'Ο Έλευθεροκτονισμό :; στήν ώρα.
τής έκλοyης» 1963 καί «Ό άγνω
στος χά.ρτη:; του χριστια.νικου Έ
λευθεροτεκτονισμου», 1965, - τά
όποία. έξεδόθησα.ν με τό «τυπωθή
τω» τη :; Ι α.θολικης 'Αρχιεπισκο
πη:; των Παρισίων.
Τίτλο:; του άρθρου: «'Η Καθο
λική 'Εκκλησία. κα.ί ό Έλευθερο
-rεκτο•ιισμό:;,,.
Θέμα: Ή «ίστορ:κή ,, ώ :; τή·ι
χαρα.κτηρί ,."ει, ά.πόcρασις ,η:; συ·ιό
δου πέντε βορειοευρωπαϊκών έκ
κλησιων, κατά τή·ι όποίαν εκα.
στος έπίσκοπος θά μπορη έcρ εςη:;
νχ επιτρέπη, στήν επ•σκοπ�κή του
περιοχή, στού :; Έλευθεροτέικτονες
νά προσέλθουν, έάν θέλουν, στόν
Καθολικισμό, χωρίς νl:ι. ά.ποκηρύξουν την
' Τ εκτοΊ�κη' του:; ι'δ �οτη'
-τα.. Ή ά.πό:ρ ασ:ς τη :; συνόδου α.ύ-

της είχε προκατα6ολικω :; ύποολη
θεί στήν Ίερά σύνοδο πρό :; α.μυ
·ια.ν τη:; πίστεως» του Βατιχα.νc,ι},
τή:; όποία:; προεδρεύε: ό Πά.π,χς
α�το;rρ�σώπω:;, χωρί '1� πρ;-,οι. rι
_:;
θη α.·ιτιρρησ:;. Μετ::ι. την εγ,.ρ�
Jίν ,η;, έδημοσ:εύθη στήν έπί'1Ύ,
μη έφημερίοc1. τη :; 'Εκκλησία.:; ,·r,;
ορ6ηyίας «Σά.νκτ Όλά cρ» &πό
τόν Σε6ασμ. Γκράν, έπίσκο-πο ·,ου
'Όσλο. 'Επομένως, ήδ η άποτελεί
έκκλησ:αστικόν «Κανό·ια,.
Ό κ. Μελλόρ, γρά. :ρ ε::
«'Η έν λόyψ ά.πό :ρ -:ι.σ:ς ά.πr:,ε
λεί ψονόδρομον». Εύ·ιοεί τού; Τέ
κτονα.;, :ού :; έπιθυμουντc1.; νά yί
·ιου·ι Καθολικοί, ά.λΗ οχι κc1.ί cι,1;ς
ι c1.θολικού:;, οί όποίοι θά ΞΠιθJ
μο·)σ-:ι.•ι •ιά yίνου·ι Ί έκτονες.
Ι τα τ;ιν yΊωμη: μα:; r;εν
;
, \.7.
_
πpοκειτ-:ι.:, απλως, περ: επιλυ::�εως
μ:α; σκα.•,ιδ:·ια6ική:; δυ'Jκολία:;,
αλλά περί ,ου πρώτου βήματος
μ�a; εύρυτέρc1.:; έκτά.σεω:; μεταρ
ρυθμίσεως, τήν δποία.•ι είχεν έπι
κα.λεσθη κατά τήν Οικουμενικήν
σύνοδον της Ρώμης, ά.λλά ει:; τή•ι
aula, συνηyορων ύπέρ των Κα
θολικών Τεκ:όνων, ό έπίσκοπο:;
Τ

'

,

,
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της Κουεp·ια6άκα., του
εξικου,
σε6α.σμ. Μαντέζ - Ί\pσέο, μέ ο.υτά,
τά. σο6α.pά. λόγιc1.: «Sιιηt qιιi de
sidcΓanι vcι'ba Eι:c]csiar)).( Τ
πάpχcυ'Ι οί α:ια,J.έ·ιον-ε; δπως -r1
'Εκκλησία. όμ1λήσ11). 'Ιδού, λοι
πό'!, ώμίλησε.
'() κ. Μελλόp αναφέρει εν συ
νεχεί q, ,ά,; ΙLα.πικά; < βούλλα.ς»,
διά, τιiJ'Ι όποίων, &pχης γενομένης
τό 173 ', κατεδικάσΟη ό Ί'εκτονι
σμός. Κα.ί εκφράζει τrιν γνώμην
(ύποσ-ηpιχΟείσα.•1 καί εί� ,ό πpώτο·ι έκ :ώ·ι εργων του) δτι ό Τε
κτο'Ιισμό; κατεοικάσΟη λόγψ του
«μυστικου του, επίσψ, οιά τινα.ς:
πολιτικού� λόγους τής εποχής, εκ
λιπ6·ιτας iδη. 'λpγό-εpον, ή κcι.
τα.δίκη έπα.νελήφΟη, του ΊΈκτο·ιι
σμου κα.τηγοpουμέ·ιου α.φ' έ'Ιός οιά
«φυσιοκpατία.ν , κα.ί α.φ' ετέρου
διά, πpόΟεσι·ι ·καταστpοφrΊς τr1ς
Έκκλησία;.
<'λλλά -συ·ιεχίζει ό κ. 1ελ
λόp- α.ί :οιαυται a.πόψεις ύπε
σηιpίζο·ι ο μόνον από -άς «λα-:ι
νικά.ς, λεγομέ'Ιcι; τεκτονικάς οp
γα.'Ιώσεις, έ·ιιί> ό παγκόσμιο; Τε
κτονισμό;, οχι μόνον
:ά.ς 'Jίο
Οετουσε, αλλά. τά.; α.πεστpέφετο,
κα.ί, ά.πό του 1 77, είχεν ά. ορί
σει.,, οϋτως ειπείν, τ-rι ·ι :Μεγάλην
'λνα. ολήν τη; Τα.λλία.� δτα.ν α.ϋ
τ1 ά.πήλ�ψ:ν εκ του �υ-ιτά.γ�α.
, .
τος της την έκ πα.pα.οοσεω; μ·ιεια.'Ι
του f εγά.λου 'Λpχιτέκτονος τού
Σύμπαντος. .lια.τί ή Ηαπικr εγ
κύκλιος δεν είχε κάμει διά.κpισι·ι:
Διότι, ά.φ' ένό; ή '.\.γία 'Έδρα :
σκέπτετο πpό πα·ιτός τrη ιτc1.λικόν
τεκτονισμό•�, διακρινόμε·ιον έπί &
γpίψ ά.'Ιτικληpικα.λισμφ ά.πό της
πτι�σεως της κοσμικής εξουσίας
της ΕΧκλησίας, καί άφ' έτέpr,υ

οε•ι
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οιοτι �το έλά.χιστα. ένδιι:ι.φέpο'Ι ν?:ι,
νομοΟετήση ύπέp του τεΥ.τονισμου
των προτεσταντικών χωpG)ν, ?πο•j
μόλις ηpχιζεν ή καθολικ·ί] &.ια
γέννησις.
»"Εκτοτε παpηλθον 4 ετη
καί, ά.πό της εποχής του πάπcι,
Λέοντος ΧΗΙ, εχει πα.pα.χθη ε•ια.
κεφαλαιώδες • cι.ιν5μενον : Ή :•ι
Γα.λλίq, &•ιαγέ•ινησις του «κα.νο·ιι
κού» λεγομέ·ιου Τεκτονισμου, π:
στου είς τή·ι μακpυνήν του πpο!
λευσι•ι καί τ-rι •ι παpαδοσtακ-ίϊ Ι αγ
γ;,οσαςω·ιικήν α.ντίληψιν. Ηρuκε:
ται περί του Τεκτονισμου, τόν ?
ποίον ε,ι σιγf α:ιτιπαρηλθ-ε'Ι ή Π,.
πική εγκύκλιος« maηιιιη grnusJ
του Λέο'Ι',ο; XIIl (1 4). Οϋτ:.;
α·ιτιπpοσωπεjεται ά.πό :ήν «'ΕΘ·ι•.
κή·ι Μεγάλην Στοά'! της Ι αλλί
α; ,, μό·ιην κα.νονικfιν γαλλικΥJ'Ι
ού·ιψιν, ά.ναγνωpιζομέ'Ιψ iιt9
τό'Ι παγκόσμιο•� κα.νο•1 κό 'Ι τεΥ.το
νισμόν. Μπορεί νά συνοιj,ισθουν ::ι[
ά.p-χαί του ώ:; &κολούθως:
-Τποχpεω-ική πίστις ε1ς tιε
ό-1,
Ιέγαν ά.p-χιτέκτο'Ια του Σύμ
πα•ιτος,,, και ά.ποκλεισμό; τώ 1 &
θέων.
- Παρουσία. εις τήν στοάν :·,σ
«β,ολίου του ίεpου νό,ι.ου», της Β:6λου προκειμένου περί των ευp•,J
παίκώ-1 χωpώ'Ι, επί -:ης ότο!cι.;
δiοοντα.ι οί δpκοι.
-Έκ πα.p:χ.δόσεω; ά.ποΥ.λεισμό;
τιί>ν γυνα ικιί>ν.
'Ο τύπο; οδτος του -εκτονισμοϋ,
ά.ντιτίθεται, ση:J.είον πpός σημεί
ον, στού; :εκτο•ιισμούς (ίταλικό•ι,
ίσπανικόν, γαλλικόν καί αλλους)
πού κατεδικάσθησα.ν ά.πό τό•ι λέ
οντα. ΧΠΙ».
Περαιτέρω ό κ. Μελλόp γράφει
δτι ά.πό καιρου ήτο ά.ναγκαία. μία.
1
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τr;,(j ζητ1ιμα.τr;,ς, ·η
μα.λλr;,•1 μία. &·ηθε(Jψησις τiις οί
κης τr;,(j Τεκτr;,J•σμr;,ϋ, άλλά. τrJJ
κα.Ουσ:έρrρα.1 -,ί ούr;, πα.γκ6σ:1ιr;,ι
π6λεμι:ιι. 'Ίfδη, YJ :π1.•1εξέτ1.σι::;
α.ύτή διευκr;,λύ·ιετα.ι άπό οι.'ιr;, σr;,6α.ρούς πα.pά.γr;,·ιτα.ς: 'f-η ι α.πr;,:;•1 J
θεσι•ι τr;,ίJ πα.λα.ιοϋ ά ιτικ) ηpικ1.ί ι
σμου έv γέJει κα.ί τ·rι ν ενχρξιJ -;:r;,,j
< δια.λόγου , τ+ι J όπr;,ία.·J τό Ηα.τ:
κα.·Jό•J ε•Jέκpι·ιε κα.ί 6 πά.πα.; /Ια.σ
λος Στ' εκ1ι pυξε μέ τ-r;·J :γκ•jκλι6 1
του Ecclesιam &uam μέ πά.σα.ς
τάς μοpφά.ς της α.-1θρωπί·1η::; σκέ
ψεως, πεpιλα.μ6α.·1ομέ·1ου κα.ί το(j
α.θεισμου.
< έπα.'Jεξέτα.σις

1 ά. γί•η, έξα.ίρε'Jις -λέγει ό
κ. Μελλόρ- μόνο•ι οιά. r:ό J Έλευ
Οεροτεκ:0·1,'Jμόν θά. fι το πα.pά.ςε 10
κα.ί πιό πολύ πpοκεψέvου δ ά τό·J
κα.11οvικόv Έλευθεpοτεκτοvισμόv ό
δποίο;; δέv εί'Ι'Χι θρη'Jκεί'Χ, κ'Χί μέ
τό·ι όποίοv δέ·ι τίθετ'Χt πρ'όολ·rιμα.
οογμ,χτικη;; επιλογή;, ά.λλά. ου·η
τότητος διπλη;; συμμετοχής.
Τό ζ ήτη,.J.'Χ έμελετ1ι θη έπί πολ
λά., πάρα. πολΗ ετη, κα.ί οέ-1 είν,χι
σή11εpα. μυ'Jτικό, Οl!Χ Κ'Χ'Ιέ'Ια.'Ι, οτι
διεξήχθησ,χ •J pα.θεία.ι συ�ητήπι;;,
εις ά.μοι6,χία.·1 ευθύ1:ητα., α.πό εκ
προσώπους τiι ; Κα.θολικiι; ίεpα.ρ
χία.ς κα.ί α.·Jωτάτου;; Τέκτον,χ;; p,χ
θμούχους. λί θεωρη:ικ'Χί δυ'Jχέ
ρεια.ι πλησιά.ζει 1 η •Jά ά.pθου·J.
Κατά τόv κα.'JΟ'Jικόv Τεκτο·1ι'J•.J.ό·1,
δέv �λέπει εί;; τί 'JU'Jίσα•ιτ,χ:_ 11έ
vει τό πέpα.σμ,χ από τήv θεωpί'Χ'I
εί;; τή•J πρα.ξιv, ή όποία. δέv θά.
ητο ά•ιώδυvο;, οιότι κά.θε χειρουρ
γική βλάπτει. Ή ληφθεί'J'Χ άπό
τό σκα.vδιvα6ικοv επισκο'Ιtα.:οv ά.
πόφασις δέv είvαι πα.ρά τό πρώτο
κτύπημα μέ τό νυστέρι. Τό οεύτε
ρο, δέv θά μπορουσε vά είvα.ι αλ-

rο
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λο, π1.ρά. ·iι χα.τά.ργησι;; τr;,•j μο
·1οδρ6μου
Βέοα.ια., κα.ιεί; κ1.Θολι,ι):ις δέJ
θά. μποροσ'Jε, :;,J συιειδήσει, ιά. οιί)
ση μ6Jος τr;,υ στόι έα.υτ6 του τή ι
αοεια. ιά. είσέλθη εί:; μία.·1 στοά.•J,
έστω κ.α.ί κ.α.1r;,1ικ.·/1•1, χ1.ί ·ιά. προ
τρέξη :iι ; αποψά'Jεω;, tYf'I δποία.·1,
:λπ:ζr;,υI μεpιχοί, fJά. ) ά.ο·r α.δpιο
YJ Έκχλr1 σία.. 'Ω'Jτ6σο τό τατο Jι
κόι :εκμ1ιp ιο·J τi1 ; κ1.-10ιικ6τη
:ο::; άποτελεί, χα.θώ; φ1.ί•1ετα.ι
πλcο·ι, έ·η χριτ1ι ριr;,•J διά. τήν στά.
'Jt'J τiις Έκκ.λφι1;;. Ί'ό λυθέ·J εις
τήι Σχα.νδι·η.οί'Χ πρ6ολημα. τίΟε
:α.ι επίση:::, εις τ+ι ι Γα.λλί'Χ, κα.ί
ΟΕ J εί17.t, α. ια.μ:.pιοόλως, Π'Χpάτολ
ψi J J7. Πt'Jτέψωμε οτι γ.7. τό lOtO
πρ6ολημα. τοσ ''Ο'Jι-0, τη: Στοκ.
z6λμη:::, κ1.ί :iι ς Κοπεγ-χάγης, l
z ει, προσ:.ρά.τω::;, έ :.ρ ελκυ'JΟεί -ίι πp?
σοχ-r; κα.ί το(j Γα.λλικοσ επισκοπά.
του. Πολλές ψυχές περιμ::·1ου·1 τελειώ·ιει :ό ipθpo·J του ό χ. Μελ
λόp- μί'Χ'Ι οημοσία.'J ά.r.6 :.p α.σt•J, ?.
'Ι'Υ.λογο'J πρό::; εκεί·Jη'J' πού ελευ
θέρωσ,ε τί::; 'Jυνειδήσει::; 'Jτό·ι Ε•?J
ρωπα.ικό �ορρα., προτοσ ληιθη -fι
μεγάλη απ�ψ1.'Jις (Σημ. ε'Ι'ΙΟΕί
το•j Β'Χ:ικc1.yοσ) ·ή όποία., κ'Χτά. :ή·ι
ε•;τυχή εκ.φpα.σ V :ο,} Π. .\•ιτpε
:Μπ?'Ιt'Jό'Ι, OE'I 87. εί'Ι'Χt κυριολε
κτικώς μία. αρσ.::;, &λλ-z εης έ·ι
τοπισμός τώ·J &φορισμιί)'Ι .

οι

ΔΕλΦΟΙ
Εί::: τη, �qη,ιιfριhα ,.\ιι Πρiωω/
τη; '\ργf1τι,ϊ1 : hr,ιοσ Η•fται tπε
Η: ι'.ίρθρο, τοί• hη•ιοσιογραcrου Χοι•αν
ΚαρΑ.ο; Βίρθ ιι� f\Οουσ ωhΗ: iηυ
:τωσ•ι: άJ,υ ,ρο'Τιr ατο τιιΞ,ίδι τοι• �ί:::
τοi,� �ελ crου:;, οιοι1 , ιιf:ταΕ,i, τιί)\' Ο..λ
J ι•>\, ά.,αqι:QΟ\Τηι ;,αl τα iΞ,fι::
Οί \ε).ίοί ιrαί,ονται σα, ,iι. ,ρi
μι,J\ ται εί: ί•ι,•οc i, �αιοσίι,1, ιιετρι,1ν
i:ταΗ,, ά.,ο τη, α6ι•σσο,. Εί: τά ,ίϊηα
των ύψιοΗται ό ά...,οι.ρη,t\ο; τοίχο;
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τ(Ϊ)Ι· Φαι�Ίοιrιbι,)Ι :ητο(Ϊ)Ι· %(/L Γt;Τf\f!Ιτί
των 11 Κίρ<rι� Π!)ΟF;τε,ωιιi1η μfχυι
τη� Θιιλάσrιη�. 1':ί11ι f11ι ιί) ηθ νi11 i\ιι
(){,;τιδον άποηλοί•1 τιΊ Ι\rιrιίλF101· τίί!\
ιίιΤ<ϊ)ν κrιί. τiΊc Σιλi11η:, i•;τιΊ τ11 <r<Ϊ):
τϊΊ: δποί1ι� ίf rιί\ 0\'Τ(ΙI ;Τ(ΗΙγL((lTl%(;)Tf
ι•oι και πιριrισοτιρο1 i�το(,i.ητικοί. Τι'ι
ι'ιQχωιΊτrιτιι �!!ιtτιά τι,11 bιrιτηροί•ν
τi 1 1· �λι.η1·ικi11· τι,11· :r1oi1ν κιιί τiη ;τρο
:Ξι 1·οί•1τιι Τ!)όιιον χrιυιικτηρrι των.
>>'() 0ffΊ: 'Α;τ,,λλr,!\ κrιτάγετιιι ϊ
σι,1: r'ι;τ1Ί η'1y .\11Δ111 τη: '.\σίιι:. ΊΟ.
Οι, ώ: .τtι!)ιίσιι,το: ιί: τi ι ν Έi.λάδrι,
,,;τοι• ;τ,ο).i, Υ!!iι γο(Ηι 11γrι;τ11Οη ά τrΊ τοί•:
"Ελλφrιc.
�ι•γ0ι.Ητ!)ι;,,Η εί� ηΊν
ιιο(.Ιιι 11ν τσιι ί,λη1 τi11· ί.t'ιιιψι1 κιιί ί,1.01 τί, flάOo: τiΊ: 'Ei.i ι'ιbο:. '\εν ιί
,rιι ιιό101 δ ι1)ραίο: Η1ινικ1Ί: Οιi1: τοί•
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φωτός, αλλά �αί. ό θεός της καθάρ
σεως, προσω11tοσιοίησις τού σύ)μ,ατι
κού καί. πνει•ματικού Lδεώδους των
Έλλryνύ)ν. Ή μορφή τού θεού 'Ηλί01 1 , ή όποία άuιοlhαθαίρει ά,πό έγκλή
urιτα καί. σφάλ�Ηηα, ε[ναι έrι. τiί!ν ώ
υιιιοτέρων άπό δσας έγνώρι.σεν ό κό
rrιιος, τό δέ πτερωτόν πνείψα της
:τροσλrψ,δύ.νι,ι ζωήν διιΊ. τη; σωφρο
σύνηc, ή όποία ικδηλ�>νεται είς τά
άποφθέγματα <φέτρον άριστον» και
«Γνώθι σαϊιτόν».
» Διίι τού θεού 'Απόλλωνος οί Δελ
φοί κατέστησαν τό σ uαντιr,,.,<οτερον
-κέντρον πανελληνίοι• tνότητο�. Μολο_
,ότι δέν ε[χον ιι1•στ11ρια, ίί:τι,1-ς τά τό
σον δηιιοφιλη 'Ελευσίνω, οί
ελιφοί
%�ιί τό Μr�Ι'ΤΕΪΟ\ των σι•ν ε--ι.έντρι�νον
,
ιιιιιν %Ql'(f'ιαν δυναιι ν, μιαν γηινην
uαγείαν, τi 1ν ύ:τοίαν ήμ.τορεί νά έν1·011ση μόνον l,χείνος ό ό,ποίο; έ-πv<JΙκέ
:ιτεται τόν ώραϊοΥ, μελαγχολ�κόν και
σιιγχρόνω; Θρησκευτικό\' ;ι.αί αίώνιον
τούτον τό:το1.
»Χωρί.: ;Yl' Έλ(.ά�α, ό πνει\ιιατι
.
,
κο: ιια: κοσμο; θα ητο rι,;,,ρωτηρια
πuέ10;. Εί; τιΊ πεδίον τούτο των έ
ρει;rίι,)ν των Δελ< r ιίJy γί1ονται άη;ι
λη;ττοί. χι•)Qt; q-ράσειc καί. σιι ναισθη
ιιrιτικότητα; οί ;ταλιuοί. τη; κουρασμέ_
νη: %αρδία� τη� άρχαία� Έλλάbο;,
ιι ητρό; %αί. τροφοί• τού δυτι(Χ,()ύ μας
πολιτισψού. Αύτη ε[ναι ή θεμελιώδης
γyιΪ)σις πού uii; ιιεταδίδοι•ν οί ελ
<rοί. 'Εδιϋ ιιάς άποκαλί•πτεται πλή
!!ω; τό ιιυστι%όν της ;τροελεύσεως
μα;.
"'Η Έλλίι: κοχλάζει εl; τά? φλε
,
ί,11� μα;, εί; τόl' ΙΟU\' ιια�, ει; την
ιn•1είδησί1· μα;. Τοί•το ε(Ι"αι τό πρα
γιιατ χόν ιιυστ1Ίριον η711· Δελφιϊη».

**************
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Born in poverty. Lived
only 33 years. Spent
most of his life in
obscurity. Never wrote
a book. Never had any
position in public life.
Was crucified with
two thieves, and yet
2,000 years later, more
than 950 million
people follow him.

ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΙΙΙ...

Έbη οσιεύθη στη\' :τριίηη σεΗδα.
άγγλιrι.ιίη• r<rηωρίδιι)\' λέγει:
«Γ� Ι"νήΟ�τι.ε στη q: τιίιχεια. 'Έζησε
ιιόνον 33 Fτη. Πέρασε τό πλείστον
τη� ζωη; του στηl' ι'ιq,άl'ιια. OύδFJto.
τε εγραψε ε-να βιδλίο. Ποτέ δεν ά.πέ
κτησε καιιιιία θέσι στην δηιιοσία ζωή.
ΈσταιιρώΟη ιιέ δύο κλέφτες, κ α l
δ μ ω ;, :!.000 χρό\Ια άργότερα, πλέ
ον ά.πό 9.30 έ 0ι.ατομμύρια ι'ινθριίι;ι(,1\'
τόν άκολουθοϋν. Άσq:αλόΊ; άξίζει νά
μάθετε περισσιΥtερα γιά τόν Χριστό
και την διδασ.ι.αλία του. Γράψεη κ.
λ.π.».
Εf\αι ά,·W(οίΗ•>σι� της ΚαΟολιιχ.ης
'ΕΥ.ικλησίας τη� '.\γγ)ία:. 'Εξυ;τνη,
άσφαλω;.
Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΙΟΥ

Σέ , οιιικό περιοδι;,,ό τοϋ Τέλ · 'Α
ϋί6, ό άρχιδιrι.αστης τοϋ 'Ισραήλ,
Λαίιι Κοέν, ύποστηρίζει οτι οί εύαγ
γελισταί ί•πετ�ιιησα' την εύθm-η των
Ρωμαίων γιά τόν θά,ατο τοϋ Ίησοϋ,
καί, άντιθέτω;, a-τε6άριι,α, παράλο
γα τού; 'Ιουδαίους. Τό Σα,-χενδρίν,
τό άνώτατογ διιχ.αστήριον τιiΊν 'Ιου
Surely 1t must be worthwhιle to fιnd out more about
δαίων, :τροσεπάθησε -λέγΗ ό κ. Κο
Chrιst and how hιs teachιngs can help you
The Catholιc Enquιry Centre has produced 11 new
έν- νά σώση τό, Ίησοϋ.
booklets specιally wrι tten for non Catholιcs They explaιn
t
'Ιδού τί ύ:τοΟ"Τηρίζει : «'Εν πρώ
:�:�\t�fι�·J�u���°'{-•J.;;:��\�\; ���t;.'Ί� �;��ι:e"e�
τοις, άιιφισ6ητεί έά,•, οντω;, τό Σαν
ιn plaιn sealed envelopes at regular ιnterνals
Nobody wιll call Send the coupon today
χενδρlν έπελήq:θη της ίχτοθέσεως.
r=----------------------,
τΗτο άναριιόδιον, ι'ιφοϋ ή κατηγορία
ΤΗΕ CATHOLIC ENOUIRY CENTRE LONOON Ν'Ν3 1
ΡΙ•ιu ροsι ΠWΙ ll'lt Ιι•e �•t ol 11 βooiιltιs ror nοη
1
(ό Ίησοϋ; έιιιτωίζει έαιπόν ώς «βα
:
Cιtl'lolιcs I ιm 1'11 ι membe, ol io�r Cl'ΙtHth
1
σιλέα τιο,· 'Ιουδαίων») ητο πολιτιιι.όν
I
1
1 Name(Mr/MrJ/\fw)
_
_
_ 1
•
1 άδί.κηιια, ύπαγόιιε,ο, στην δικα οσύ-
11 λdι/,uJ
- 1
-..οcι:ι.rπιιι.ι,ιι...uι
S04
1 νη τω, διινά.ιιειον κατοχής, των Ρω
1
μαίων, καl οχι Ο"Τό Ίουδαiικόν ίερο
διrι.α<!,f{1ρ\ο�. 'Εξ σ.λλο1;, ειν?-ι ά.πίθ�
,·ον οτι ανελα6αν να, αν=ρι,ουν μο
'\'ΟV τόν Ίησοϋν διά λογαριαaμόν τοϋ

Free

L...----------------------�
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Έλωογραφία άγ,ι;1στοι• Φλrι.ιιαl'δού tωγράφον τιύ 16ου αίωγο;, ή 'Ιησούς
�ίc τό Χ�ντρον. Στό βά,Οοc;, στό, θρόl'ο, ό Καιάφαc;. Έ1c1:rορόc, άριστερά,
(πΕρι�ργως �ίκο,·ίtο1αι μίο ιιεσα ωνιrι.ιη στολή) ό Πόl'τιο; Πιλά.rτος.
Ηιλάτοι•. Καί, �::ηιδi1 ϊ1το πrιρα μοηΊ
τοϊ, lfάσχα οί πιρισσόηροι σύ,Ψδροι
τοί, Σ ανχε,1δρίν, ελΗπα, καl ϊ1 σω ά
στησχολ ιιέ,οι μίο 111, προπαριισΥ,ει1 11
τηc [ορτηc. 'Ε,· πάση περιι-τ.τιυσει,
.;ιροσι,τάθησαν τι'ι. 11Fλη τοί, Σα,-χε,
δρίν ,ά βροί,γ {λrιcr ρι•ντικά. Προσπά
Οησα\' νι� 1:,ρού,· ,�άρτι,?αc ί,περασπί
,
σΕωc, και οταΥ διν βφικιιl', προσστα

Οησιιγ ,ι'ι πείσουν τό, Ίησοί,ν ,iι άρ
γηQη την ι: •οχ11 τοι•. Μ" Ο[λησε, δ
μωc, γά βοηΟ1Ίση . . . Κ αί δτα, ό 11 ι
λάτοc τό, �ριυτησε {ά,· �ί,αι βιισιλεί,c;
: '< � ,, ε ί
τιϊ:,,, Ίου δr�ίι,η:, άσι11ντησε
,
,
, , η στα
σταc;». Κ ατα ΤΟ\' Χ.] Of "• rηιτη
σι; ϊ1το ειιιιεσος παραδοχή ι:,οχηc;.
() «Τ ΑΦΟΣ» ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Ό σ ίο 0 Μωχάμο1 Ζαφρουλά Χά�·,
ιι�λο::; τού δ εθνοί,c; δικαστηρίοιι της
Χάγηc, μελΗητηc των ίσλ(Ι..tιικιΪJν πα
ραδοσ�ω", έδ11 λωσε δτι ό Τάφος τού
Ίησοί, δίο ν εύρίο;κεται στi1 ν Παλαιστί
,η, άλλά στό ... Κασuίρ.
'0 Ζαφροι•λλά Χάν άναιγγωρίt,ει
τά δσα διαλαιιιβάνΕι τό I οράΗ σχε
τι,;,.ιΪJc; ιι? τi1ν ωi1ν χαl τόν θά,·ατον
τού 'Ιησού Χριστού. 'Όπω; γράφει

τό Κοράνι, ό Χριστό; άπλως {λι.ιιο
Οί1ιιησΕ\' �πί τού Σται•ροϋ χιαl ό Ίω
σi1 φ ό άπό 'Αριιμαθαίαc τό\' κατέδα
σΕγ ι'ηό τόν Σται·ρόl', tωηα. Γlαροιι 
σιάσθη εί ,: τοίις μαθητάς του, διά νί:1
δείξη δτι ητο <•)\'Τανός καί, κατόπιν,
ιιετέβη είc τ�· Ί,1δίαl', διά νά διδά
ξη τά πλήθη έrι.είνα, που δέν ε[χαν
δ•δαχθη τήγ διδαιJiχαλία\' Του.
Τό «ποίιu\ΙΟ\?> αίrτό ά.πετελείτο,
πάντοτε ιχατι'ι. τό ΚοράΗ, άπό τάς
«χr�ιιέ,ας» ([Q•λάc τοί, 'Ισραήλ, πού
δfy έυτ[στρεψαΥ εί::; την Παλα στίνη,,
ιιετά τi1ν 'πιστροφήν ά.ιιό τi1ν έν Βα
δυλωνι αί,χιιαλωσί αν.
λΑ1ΡΕΙΑ ΤΟΥ ΗλΙΟΥ
'Από την Λύιια τιϋ Περού μεταδί
δεται δτι εναc Οαιιιιάσιοc; παγετών
τοί, ορου� Ό,χοργιχάτε, στό Κc,ύσ-ι.ο,
δέχεται κάθε χρόνο την λατρεία τωχ
στληθι σμων της «Κορbιιλλιέρα::; των
'Α,1δεων», ποi., συρρέοιι Υ έrι.εί σέ με
γάλα :ιλήθη. Περuσσότεροι ά.ι-ώ 30.
000 Έρι ιθρόδερ,uοι Ί,1διά,οι ερχον
ται άιιrό τά 1ηό όJπ�με�ιιακρυσιμέγα μέ
ρη γιά νά ίορτάσουν, μαζl μέ την
έορτή τού Χριστού, και την έορτ11 των
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στι,ογ{)\ων τι,,, ( ί δ(,ιl oi ατι,ι7)\ �τού
m·�u1ίπηι μ� τή, χι,ιστιrηιιήν- άιrιf
ρωμi 1r1ν στό, 'ΊΙΙ.ιο κrιί στοί,:; Οιοi,'
τιίιν 'Ά νδιων.
Σ' α'ύτόγ τόν ιωγιτι7ινιL - ,r1ίι, r'ι
'\Οιιι<ιτί) στο (((7,ς κrι.i στόν fι1ιο, οί ιίρ
χαίοι 'Ί,κας έJιρταCιιν μίω r'ΙPW τί :;
μcγαλύηρcς εορτές της Αvτο,ιρrιτυ
ρία:; τω,. Π(LΙω σ' rιί•τόν τόγ παγι
τιϊη·α ιιέ τί; κάθΗι:; πλΗιρέ :; , ποίι
,ομ�t,εις, δτι κόιιτιμ.αν με τσι,ιοi,ρι, οί
παλ.ωοί έ:,ιεί,οι ιί,γε1εί:; καί πολfιι σταί εδιιχναγ δλη τήν rί.νδοιίω τι,11.
'Η έικκλησία τού Χριστού, πού ά\1i
γειραν στό ίδιο σηιιείο οί Ίσ.-ια,οί,
δέν κατώρθωσε ,Δ έπισικιάση 1i11 λαιι
πρότψα τού θρύλοιι.
Τό 01·Quα τής τοποθεσίας στή,
γλωσα των ίθαγε,ίiΊν Κετσούα ε[νω
γραqψ,ιώτατο : τήγ ό,οuάtοι•ν «" Α
στρο τιί>Ι' Χιόνι,>ν», λογφ της λάμι�ε
<ι>ς, πού έJΥ.:ιτ� μστιι ό παγετώ,, δταν
τόν κτινιii τό λαμπρό ήλιαικό ι�ιί>ς. σ'
έκείνο τό ίίψος των 3.20 0 μέτρων πά
νω ά.>ιτό τήν έπιφάνε α τή:; θαλάσσης,
Εlναι περίεργη αύτή ή δΙJ(λή λα
τρεία: Οί Κετσούα άνάδοιιν κεοιά
στήν έΙ,ι.κλησία τού Χριστού, άλλά προ_
σεύχονται στού; ιιρογόΥους των �πά
νω στόν παγετG)\α, τούς διηγοmται
τά βάσαyά των κ' έtπιrι<αλοϋνται τήν
προστασ(α τι•)\.
Η «ΠΟΡΕΙΑ»

'Ενθουσιιi>δη σχόλια δηuοσι εύο,'Ται
σέ έιχιχ.λησιαστιοcι'ι. πιριοδw.ά τη; _ ερ1\ίας γιά τi1ν «πορεία άγάJπης» τού
Οtκουμενιr,ιού Πατριάρχου 'Αθη,αγό
ρα. Τό περιοδικό τού Πατριαρχείου
της Σ ερδίας εγραψε:
<�'Απευθυνόιιιεθα πρός τόν Οίκοu
με,ιΧόν Πατριάρχην καί τόν παρα
ικαλοiιιιεν να JtΙροσεύχεται δπως ή φλό
γα τού ενθουσιασμού, πού η,αψεν είς
τά:; καρδίας μας, μη σδεσθη ποτέ.
Καί i1ιιιίς προσευχόιuεθα θερμώς δ
πως αυτός, ό έξοχώτερος ά,τwτρόσω
πος της κατ' 'ΑΥατολάς 'Ορθοδόξου
'Ειχ.κλησίας, πραγματοποιήση τά με
γάλα Lδανιοcά, είς τά όποία άφιέρω
σε τ11ν tωiiY του».
Τό περ οδιικό τη; Σ ερδιr,ιης Κα
u
-θολιr,ιης 'Βκιχ.λησίας εγρσ.ψε: « Ολοι
.αίσθάνονται οτι κάτι τό μεγάλο σι1μ-

t',αί1ιι. Κάτι το πρό ποi Ιοί, ιί.,·ιιuf1ό
Uf\Ο\ι>.
Η ΙΕΡΙΧΩ

<<ΑΟ.ιτι .'ΙεριΩ.Οtι τη, rιυ! 11 'Ιί�ιι ιii
fι.παξ i:'E, ηuiρα:;. Έ;ττα ηριί; Οiλ.011ιτι Ι-lr1στr'ιλ:.Η εuιτροσ0εγ τη :; "Ιι6ωτού
i ,:τι'ι. σαι τsγγα; ΧfρατίΗι.ς καί τiιν ίc
(,δοι ιη' ήu/ρα\ Of Ι ι;ε πfριFΙ.θ�ι τήν
.
_ Οο.οιιιτι
•,ιαι οι .ηρεις
.'Ιολ Υ επτ(J."ιι:;
σαλπίσtι ιι� τι'ι.::; σά1�,:ιγγα:;. Καί δ
ταν σι1λ,:ίσ(Ι ) σι ui τή,· ηρατίνηγ {πε
κτείνο,τι;, 'Ιrι.Ούι:; ά.,ιούσηη τόγ 11χον της σάλπιγγος, πάς ύ )αός Μ
Ι.Η r'1λαλά!;ιι μέγα\' r'ι.λαλαγμα1. και
θΟ.ει καταπiσει το τείχl)ς τη; πό
Ϊ.f(Ι):; .. ,))
Καί κατέπεσαν τά τεί.χη της Ίερι
χοί•ς, δτως άναφέρει ή Παλιι,ιι'ι. ια
θήκη ('Ιησούς τού Ναιιη, σ�τ'), ι'ιλ
) ά, ίiπι,>; μεταδίδtται ό.rι:ό τό Τέλ 'Αδίϋ, ε!χrJΙ ... uπονομη1θη προηγο11μέ1•(Ι) ς.
'Ομάδα μη-χωl/Κ(j>ν ίιπό τόν δό,-,<.το
ριι 'Ια"Ι.ώδ Φέλδ, επειτα άπό ερευνες
στήγ 'Ιεριχώ άπό τό 1931, κατFλη
ξε τώρα στό συιιπέρασμα δτι οί ίε
ρείς eφιισούσαν τίς σάλπιγγες μ' δ
λη τη δύγι�uί τους για να κrιλύπτοιrν
τόν Οόρυδο τιίJν έργατίi>ν κατά την
διάνοιξι σηράγγων για την i»το,ό
μευσι ...
'Έτσι άΥετι,άχθη ή 'Ιεριχώ ... καί
ό θρύλος τη; ...
ΑΟΥΡΟΒΙλλ ΔΙΕΘΝΗΙ ΠΟλΙΙ

Μιά νiα πόλις ίδρίιεται στην 'Ιν
δία, Χοντά στό Πο,τίσερυ, μέ τό ο,ο
ιια 'Α ο υ ρ ο 6 t λ λ (πόλις τού Ά
ουροιιιτί vτο, τού γγι,Jστού σοφού καί
σtνευuατιικού ήγέτου) γιά 50.000 κα
τοίrι..ου;::. Γάλλο μηχω•,ικοί έρrγάζον
ται γιά την άγο ·,ιοδόιιησι τη; πόλεως
αϋτης, ή όι:ιοία θά είναι ετοιuη σέ 15
- 20 χρόνια. Θά κτί�εται σέ στάδια.
Πρόr,ιειται νά συγ!,(,ε\'τριοση ολες τίς
ά;ίες καί τά ίδεώδη δλων των πο
λιτισuων. Θά εχη τέσσαρα τu.ήιιατα:
tδιοκατοιοcή�εω;, διεΟΥέ -, μορφωτι
κό καί βιοιιηιχαγικό. Σ τό κέντρο" θά
�νεγε,ρθη «Ναός της Έ,ότητος» των
α,·θρωιrιων.
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ
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IMET ΑΞΥ ΜΑΕ ι
Τίι. Γρα,φ�·ία τοϋ «Ίλιισοϋ», Δρωγα
τσανίου G, οροφιος Gος, (Πλ. Κλαυ
θιμ<iJνο;) εlναι άνοιιχ.τά μόνον ικ.άθε
Δευτέρα καί Π αρασ'Υ.ευη 11 - 1.
Ε ιtΒΑΣΜΛ'ΙΆ με ταχ. έ.πιταιγήν
είς τήν διFύθυνσιν: «Κωστην Μελι,σ
σαοόσrοι•λον, ραγατσανίου G, 'Αθή
νας, 122». 'Αποστολαί με τρα.πεζιτι
ΥcΊ.� έπιτα.\άc, 11 έ�ολάς, μας δ�σικο,
λευουν. Να αναγραφεται καθαρα το
ι'Jνοματεπών1\ιι.ον καί ή διεύθυνσις τοϋ
ά.ιϊοστολiως.
ΤΙΜ.Η τό'Uων ιϊαρελθόνrτων έτων
δοαχ:ιιαί !iO. Τιμή τεύχους δραχ. 10.
Δεν ύ.ιτ:άρχο11ν με-μονωμένα τεύχη Νο
2, 3, 4, 5, 11, 12, JG, 17, 18, 19, 23,
25, 28, 29, 33, 44, 49, 50 οϋτε τόuοι
ίτων 19:ίG, 1957, 19!ί8, 1962.
ΧΩΡLΣ ΙΕΤΘΎ' ΣΕΙΣ. Τεύχη τίι. όιιιοία ruπεστάιλησαν στους ;,,,α
τωτέρω συγδροιιητάς μας, επεστρά
φησαν άιπό τό ΤαχιJδρομιείον με τήν
σημεί,ωσιν : <�μετώικησε» η «αγνω
στοc». Πrορακ0Jλοϋ1·ται δσοι τούς γνω_
ρίιζουν νά τούς εLδωιοι1iσουν η νίι. μάς
'όι;Jσουν τάς δι,ευθύνσεις των.
ΑΘΗΝΩΝ
Παναγ. 1Ίuας, Παπαδιαμαντοπού
λου 59. Ίω. ΔιΟJμαντάρας, Κηφισού
7, Ν. Φάληρον. Ίω. Δρα,κόπουλος,
Εί,ανθ. Καίρη 7. Πέγκυ Παναγοι•λο
πούλου,
. Φάληρον. 'Αλuκη Πυλα
ρινοϋ, Γραφ. Τ.Ε.13.Ε., 'Αγ. Κων
σταντίνου, ημ. Σάχνι,καc, Τενέδου
36. 'Ειδουάοδος Χορές, Ίι,). Μεταξά
118, Καλλιθέα.
Ε) ΠΑΡΧΙΩΝ
Βασ. 'ΛιδάJu, Δώδ. 'Αποστόλων 22,
Ξάνθη. Μαίρη Βέτσιικ.ου, ΚαμGουνuω,·
56, Θεσσαλονίκη. ημ. Δηuητριάδης,
:Σικρα 1, Θεσσαλονίικη.
ημ. Κάti
Gουρας, Φωτ{1λα 35, Πάτραι, Πα,·ο;
Κοκκαλιάρης, Χηιι.ιικός, Σί,μη ωδε
καηiσου.
ΕΓΚΛΤ!'ΕΛΕΙΨΛ 1 ΤΗ ΓΗ
- Παναγιώτης ΛούGης, Άθηναι
- Φώτιος Μέγγος, 'Αθηναι
ιικόλαος ΜJιεχρά,κιης, 'Αθηναι
- Γεώργιος Σικάρδης, 'Αθη,1αι

ΕΙΣ ΜΝΗιΜΗΝ
Ό κ. Κ. Μπερεδήμας (Μελιγαλά)
μάς ά.πέστειλε δριχ. 200 είς μνήμηv
Β ασ. Κριμnτii, ύστερ της Θεοιτοq;ικης
'Εταιρίας έν ΈλλάJδι.
Ε ΒΙ'RΛΙΑ
(Με τή σειρά λήψεως):
Κίυιρο; Χρυσάνθη;: 'Αξιοθέα (Μο
νόσιραΥ.το), Κύιϊρος 1968.
Σ τεφανία Καλού: Λυρ,Ρ<ιες Ε\JΥ.ό,·ε;,
(Ποιή1uιιτα), 'Αθηναι 1968.
'Αρχαία Έλλψt.Υ..ά Έιwγριψματα :
(Μετάφρ. Κούλη 'Αλέσιη), Άνά
τυιϊο, 'Αθήνα 1968.
Ντίνος Βλαχογιάν1ης:
ύο βουικολικοί ποιηταί (Ά,Οήνα 1967).
θFιμος 'Α,ιι.ούργης: Λυριικά κεuμήλια
(Ποιήματα), 'Αθήνα 1966.
"Α Ι'\'α Κον,ογεώργη :
Σ υγοcομ�δή
.πριuτη (Πο,ήιι.ατα), Άeή,·α 1964.
Ι [σ.Υο; Παπαρρηγόπουλος : Τό τρα
γούδι τού ΛόJδωνα (Ποιήιιατα),
'Αθήνα 1967.
Κούλης Κάση;: Τό άληθινό σύμσιαν
(Φιλοσοφι:ιό ιϊοίηuα), Άθηναι.
'Ανδρ. Τρομάρας: Ό στοιχειωμένος
κα,μαtουργός τού Κούλη Κάση
( οκuμιο), 'Αθήνα 1967.
Μαρία ιιGαροίr?..α: '0 πλανήτης με
τή ζω·1Ί (Μι•θιστόρη;uα), 'Αθήνα
1967.
Παϋλος Μί)χος: Ψηφ�δες (Ποιήμα
τα), 'ΑΟ
· ηναι 1968.
Σαράντος Παυλέας : 'Α,μαρτία και
Προσευχή (Ποι11ματα), Θεσσαλο
,,ίπ{η 1968.
Γιούλι.α Μαφ.όtι,η : Οί δύο μεγάλοι
ώτόστολοι της άγάuιη;: Μαχά τμα
ΓικάΝτι - Ά,λGέρτος ΣGάϊτσερ,
'Αθi1,•α 1968.
ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ
Ό Κόσμος της Ψυχής (204, ΦεGρ.
1968. 205, Μάρτ. 196 ). Κρίnι.ος (205
Ίαν. 1968, 206 ΦεGρ, 1968). Περιο
δι,κ,ό 'Ελληγtδων Βορ. Έλλάιδος (95
'!αν. - Φεδρ. 1968). \Q Φυσιολάτρης
(233, Μαρτ. 1968).

..

Έσωτερικοϋ καl Κύπροu Δρχ. 50
Έξωτερικοϋ $ 2

ΕΓΓΡΆΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1968

ΔΙΟΤΙ ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ

Προ!].ηθεuθητε τόμοuς προηγουμένων έτών
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