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Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνών
20
Τό Κλειδl της Θεοσοφ(ας αδ. 50 δεμ. 60
Μελέτη έπl της Συνειδήσεως αδ. 50 δεμ. 60
20
Προς τήν Μύησιν
Μετενσάρκωση
10
10
Κάρμα
10
Σ' έκε(νους που πενθούν
Ot Διδάσκαλοι καl ή Άτραπος
δεμ. 150
Ό 'Αστρικός Κόσμος
10
Θεοl έν εξορία
10
10
'Η θεοσοφία εις ολίγα κεφάλαια
Προσέγγισις προς τήν Πραγματικότητα 80
30
Τό Φως της 'Ασ(ας
15
Φως στ11ν Άτραπο
Στά πόδια τοϋ Διδασκάλου (εκδ. 1966) 15
10 Όμιλ(αι εtς Όχάϊ 1944
30
Έλε,,θερία, ή άρχη καl το τέλος αδ.60 δεμ. 7 5
Στολιχσμοl πάνω στη ζωη (Β' σειρά) 60
'Εκπαίδευσι καl σημασ(α ζωης αδ. 40 δεμ. 60
Τό σημειωματάριο ένος Μύστου
50
'Απολλώνιος δ Τυανεύς, Β '. εκδ.
40
Τα 'Ελευσίνια Μυστήρια
50
Μητις ( το 6ι6λίον της σοφίας)
δ. 50
'Αποκρυφισμος καl Μυστικ;,σμός αδ.25 δ. 40
Μ ελ ε τή μ α τα
�- 40 δεμ. 60
Εtσαγωγη στη θεοσοφ(α
4δ. 60 bεμ. ΊΟ
Τά βήματα της Φιλοσοφίας αδ. 50 δεμ. 70
Ό Κομήτης (Θέατρο ίδεων)
20
c'Αγνώστφ θεφ::.
lQ
Ό αιώνιος Δείπνος
10
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ιο Ναός
της 'Απτέ ρου Ν'ίκης
ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
'Αποτελεί πραyματικο κομ
ψοτέχνημα ό μικρός, i.ω\ικου
ρυθμού, νους που δυναντα ό
έιπιδκέπτnς της '\.κροπό\εως
δτα δεξιά του, άνεβαίνοντας
προς τα Προπύλαια. �Ιος είναι
γνωδτος δCIV ναος της ':\πτέ
ρου 1 ίκnς. Είναι άπο μάρμαρο
τfίς Πεντέλης καi εύρίδκεται
έπάνω δε �ναν πύργο, ό όποίος
εΙ\αι δτnριγμένος δτον βράχο
που εlνω άπο κάτω. 'Έχει κτι
δθfί, δτiι θέδl που τον βλέπου
με δήμερα, δΧεδον μαα με 10.
Προπύλαια, τον 5ον αiίίΊνα, λί
γο Ηρiν άρχίδη ό Πελοπο, νη
δlακος πό.\εμος. �Ιε τον iωνικό

του ρυθμό, με το μικρο άνάδτη
pά του και με τον τόδΟ τεχνικο
πpοδα\ατο\ι5,μό του εΙνω χα
ρηωμένος καi ί:ρχεται δε μια
πετυχημένη άντίθεδl με τα δΟ
βαρα Προπύλαια ιιε τον δωρι
κο ρυθμό τους. Οί διαδτάδεις
του είναι μόνο 8,50 με 5,50 μέ
τρα. Ή πpόδοψί του εlνω προς
ιην άνατο \ή, οπως ολων των
άρχαίων ναίίΊν, εχει δε τέδδΟ
ρες κολίίΊνες δτα άνατολικα. καi
αλλες τόδες δτα δυτικά. Εlναι
δηλαδή, καθώς λέγουν oi άρ
χαωλόγοι, <<άpφιπpόδτυλος τε
τpάδτυ\ος». Στο άνατο.\ικό του
μέρος είχε τον βωμό του, που
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μερ11,α ιιέι>η τοu 6ώ(οντω άJΚό
μη. Τον cφχαίο κωρό Λ60V 610
5ιηθαίο του ώραiΌ άνάγλυφcι.
6Ποuδοίcιc; τέ. νπς, με διάφορει:;
ΠΟ()Ο61ά6ειι:;. \lερ1κα άπο Γιύτα
έ6ώθη6Ο\' Ι αι rT, CII τοποθετη
μένα 1-1έ60 610 μου6είο τfiς 'Α
ιφοηό \cιι1ς. Τα αλλα χάθηκα\'
μαζι llt: λίyα KOjJjJά1JCΙ 10V VCI
OU.
Ό κομψοc; αύτος vaoc: κατα
ια , ()ό\'ια τfiι_; τουρκοκρατίας
ε,παθε 1110 μεγάλη δοκψο6ία
καi λίγο {λειψc: νcι έξαφαγι6θn. Το, l7ον αiωνα οί Τοuρ
κω 10\' διαλύ6α\ Ε' Ι αι με τα
1 ομμάτια τοu κατεω<εύα6αν
κάrποιο όχύρωμα. Το εύτύχημο
OJJWC: r1' αι ηιi�ς ια ηεpΙ66ό1ε
ρα κομμάιια τοu δεν κατε6φά
φη6αν ιω) ετω 610 χρό, 10 του
'Όθωνος Βαuαροi 1-ιnχανικοi
ήμnόρε6ο\' καi το\' άνε6τήλω6αν.
Ό νους που βλέιπουμε Gήμε
ρα εΙvαι κηGμέγος έπά,·ω 6Ε
αλλο\' άrχαιό[ερο, του όποίου
rva μέρος ι:χει δια6ωθiί καi fιμ
πορουμε ,·α τον βλέπουμε κά
τω ά.nό ιό δάπεδο του Gημερι
νοu.
Ό , οοι:; iίτο άφιcpωμέγος
61�'ι θεά 'λθη\'6, τι\γ Πο \ιάδα,
ή όηοία rλα�τρεύετο έπά"ω 61ΟΥ
Ίrρό Bpcιxo. Μέ6α 5' αύτο,· ύ
πnρχε ξύ \ι\'Ο οyα \μα lfiς θε
ος. 'Αηο τά άρ:χ.αία ίSμως χρό
νια λέγΟU\ 10\ \ αο αύτό: 1α:'J
τiϊ.ς 'Λη1έρου
ίκης. Kol ό
Ποu6Ο\'1ας, nερ1γράφοηας τι\γ
'Ακρόπολι, f1ω lO\ ό, ομά(ει:
«Τω\' δε Πf)OJ!U \αίω\' έ\' δεξιξί
Νίκης έ6τiγ Άπτέρου ναός».
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Καθώς ομως δλω δέχονται,
61ην άρχη το ονομα του ναου
iί ro τiϊ.ς ' θηνας ίκης, δηλα
δ1\ της ικηφόρου και προς δό
ξαν αύτii.ς εΙχεν iδρυθη. 'Όχι
δε μόνον ό ναος rιou βλέ,πουμε
6rψερα, άλλα καl ό αρχαϊκός,
ό όποίος εύpί6κετω κάτω ά.πο
αύτόv". J\Jια έξήγn51ς εχει δο
θii. για το πως άπο ναος της Ά
θnνοc: Νίκης εγινε τfiς 'Amέ
r>ou ίκnς. Λέγουν λοmον οτι
καl έδω, δπως καi εiς α.λλες
ηεριητώ6εις, το έπίθετο ( νικη
φόρος) έπεκράτn5ε του ού6ια6τικου (Άθnνα) καl κατέληξε
6tό: νους της ίκnς. Προ5τίθε
τω δε και το κάπως απίθανο,
011 έπε1δη το ξύλινο αγαλμα
της 'Αθnνας, που .ί.ίιο μέ,5α 610
ναό, δεν εΙχε πτερά, ά.φου iίτο
τiϊ.ς 'Αθn,·ος, κατέληξαν να ό
νομά(ουγ τον ,·αό, τiϊ.ς Άmέ
ρου Νίκης.
"λλλn έκδοχι\ είναι δη οί
'λθnναίω μετα τiς λαμπρές νί
κες τοuς 5τους Περ6ικους πο
λέμους, θέλοντας τι\ γ1κn να
μένη πά\ τοτε μαζί τοuς, έπpό6θε6α\' 610 «,·αος της Νίκης» καi
ιο έnίθετο <<'λπτέροu».
Κάποια όκδοχι\ δμως, που ε
χει 6Χέ6ι με 111\' Πνεuματοδο
ξίο της άpxo ίας λατρείας, εΙ
\'01 δη 11 άpχ1κ1\ ό\'Ο]_JΟ6ία του
, oou iίτο νοος τiϊ.ς 'Αθnνας Ά
πτέρου Νίκης, δnλοδι\ τiϊ.ς Ά
θη\ Ος της ΠΟ\ 1011\'Q \'lΙΚnψό:
ρου. Τοϋτο εΙ.·ε 6Χέ6ι, καθώς
φοίγετω, με τι\ λατρεία τiίς θε
uς rιοιΊ έγίνετο 6τrιν 'Ακρόπο
λι. που εδιδε 5τους ςnλωτάς
Ί:nς την αiωνία καi άναφαίρε
ηι πνευματudι νίκη, 5αν έγί-
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νοντο QζlOl να τους ΠΕ[)Ιβά \
λη με το θεϊκο πόπ \ο ιnς. Κα
θώς; δε λέγουν, iι έκδυχι\ τούτη
ένt6Χύεται και CJJHO τι\ν ΠQ(Jά61α6l της; θεας 610 \α,τρευτικύ
της ξόανο, που ητο μέ6α 6τύ
ναο και τι\ν παρί6ταvε \ (J κά
θ εται καl νό κραιiί καrητύ ι,οι
ας;. , Αλλcι 610 κάτω - κάτω Πf)C
πει να εχουμε ίm' οψι μαc;, οτι
τι ς; όνομα6ίες των cψχαίω\ \ α
ων και των ίερων δε\ ιiς εδιδε
ό κό6μοι;, ά\\ό τύ Ίευατείυ\.
ΕΙναι πμαyματικcι :ωρηωμέ-

1 fί3

\ ας ό [llK[JO(; αι'ηtJ(; ναοc; TIOU
6υναντ6. Η[Jωιο, - τφωτοv ό έ
Ηι6.κέcrττης δταν CΙ\Τβαί, ει 6τnν
',\κμόηο \ι. Κομψι)(; καi άπ\ύς;
6ίΙς \[>αμμέι; ιυυ Ηαf>ΟU'6ιάζει
κάτι τύ άρμογικο 60 6ί1vο\ο, ά
,·ά \αψ[)ο καi θελκτW<ό, που δί
δει 6ιι\ν ψυχι'1 τοϋ άvθμι;ηωu
CΙ\ άτα6l. Είναι fνα 1φό5χαρο
παμάδει yμα τnι; , .\θηναϊκnς ιέ
Χ\ ης, γιο 111\' όποία, με το δί
h.ΙΟ του ε.\εyε ό [ [t;[)ΙΚλης, πώς;
φι.\οκαλεί μει' είηελείαι;.
ΔΗλf. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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�

Τοϋ Γερμανοϋ σοφοϋ ΣΟΥΛΤΕΝ
Ο ΣΎ'Γl':Ρ Φ1:."'Ύ'Σ τοϋ εργου
«Μυστηρι<ί: δεις πολιτισμοί» Ί6αρ ίσνερ γράφει, στο τεύχος
'Απριλίου τοϋ γαλλικοϋ περιοδι
κού «ΙΣΤΟΡΙΑ�, Fνα πολύ έν
όιαφ�ρον αρΟρον για ηΊν ' τλαν
τίδα, ή δποία, δυνατόν να ητο
ση1ν περιοχ1Ί της 'Ισπανίας, κον
τά στίc; έχβολέ; τού ποταμού
Γουα αλχιβίρ. 'Η αρχαία πόλι:::
Τ α ρ τ η σ σ ό ς Οά ητο, στ�Ίν
περί:ττωσι αιιτη, 11 μητρόπολις
τη::: χαμένη::: χ<οραc:,
ΊΙ Ταρτησσό::; (άναφερομένη
καl στ11ν Γραφ1Ί ύ:τό Τ() ονομα
Θ α ρ σ χ ί σ χ) ητο γνωσηΊ
στους άρχαίοιι::; γεωγράc ου::: και
περιεγριiφετn ώ:: «χαρίεσα-Ι:τι
φαν11c:- ολβία», διότι ήτο εi'•δαι
μονεστάτη, χάριc: ειc: τά μεταλ
λεία τη::: και τό ανεπτυγμένο εμ
πόρια. Βρωηχαν πολλά σημεία
αποικισμού 'Ελλ11νων κατά τnί,:::
7ον καl 8ον προ Χριστού αίωναc:.
' Ί11'>η :τnλλnί ε:τιση1μnνε::: επιχει
ρούν να συνταυτlσοιιν τ�Ίν 'Γαρ1

τησσό με την 'Ατλαντί α. Οί έ
πιστήμονες αυτοί-καΟώς λέγει
δ Ίβαρ Λίσνερ -είναι ϋαθεια
επηρεασμένοι από το προηγούμε
νον τη; ανακαλύψεως της Τροί
ας από τον Σλημαν καί τη::: Κνω
σοϋ από τον 'Έϋανς. Καί πιστεύ
ουν δτι ή αρχαία ποίησις καί πα
ράδοσις έν γένει δεν έχρησιμο
ποίησε σχεδόν ποτέ φανταστικές
γεωγραφικέ::; ένδείξεις, διότι η
γεωγραφία ητο πολί, ανεπτυγμέ
νη. 'Επομένως, lπιϋάλλεται με
γάλη προσοχ1Ί στίς γεωγι�αφιχέc:
ένδείξεις των αρχαίων συγγρα
φέων, άκόμη και δταν είναι δια
ποτισμένες με ποιητικό τόνn. 'Η
αποψις Sτι δ Πλάτων &.πλω:: «έ
φείiρε» τlc: γεωγραφικέ; ιδέεc:,
του για την Οέσι της ' τλαντίδοc:
είναι απορρι:ττέα. Καl επειδ11 δ
Πλάτων σαφώς δμιλεί περί των
'Η ρακλείων στηλών ( τού ση
μερινοϋ στενού τού Γιοραλτάρ)
προ των δ:τ:οίων εκειτο ή νησος
τη::; 'Α τλαντίδος, nί έπισηΊμονες
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Χάρτης της Ταρτησσοί• Υαί περιοχή�.

εντοπίζουν εκεί τl; ερευνέ; των.
Ίδίω; ό καΟηγηηΊς τού πανεπι
στημίου Έρλάνγκεν, ό μακαρίτης
' δόλφος Σούλτεν είχε άφιεριίJ
,σει πενήντα χρόνια της ωης του
είς ερευνες σηΊν Ί6ηρικ1Ί περιο
χή.
Μια χειμωνιάτικη νύκτα τού
1901 - 1902, στο Γκύτινγκεν,
εδιάοαζε τά «'Ιοηρικά» τού ' π
πιανοϋ. Του έπροξένησε ζωηρ1Ί
έντύπωσι ή περιγραφ1Ί της πο
λιορκίας της Ν ουμαντίας άπό τον
.Πού8λιον Κορνήλιον Σκι:rίωνα,

τό ετος 133 π.Χ. �fετr6η άμέσω;
στις οχΟες του ποταμού Δού,:_,ο
και ενετόπισε ώρισμένον ,{ιφο.
Στις 12 ύγοί,στου 190�, στις
δύο το μεσημέρι, αρχισε νά σκά
οη τό εδαφος, με εξη εργάτες.
έν εοράδυνε ν' άνακαλύψη ηΊν
χαμένη 'Ι6ηρικ11 πόλι, πού τήν
άναζητούσαν αλλοι επί αίώνες.
Ό μεγάλος αυτός γερμανός σο
φος ύπεστήριξε δτι ή Ταρτησσός
ε1ναι ή ζητουμένη ' τλαντί::;.
ιηύθυνε άνασκαφές μεταξύ των
ετών 1922 καί 1926 στ11ν κυ-

Jιi(j
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νηγετικ1Ί περιοχtΊ � όνα 'Άνια»
άλλα χω(_)ις αποτέλεσμα. Δέν α
:πελπίσΟηκF τελ�ίως και λίγο πριν
:πεΟάνη παρεκίνησε τον '16ά Q
Λ ίσνF(! να έπιμείνη σε ιι.νασκα
φές πιό συστηματικές. ιότι, κα
τά ηΊν γνι�•.1 η του, 1Ί π�uιοχ1Ί τής
Ταρτησσοϋ :προσφ�QΗ τι; πιιΊ
:πολλr; και πιο έκπληκτικ�; ανα
λογίες μr το κείμενον τού Πλά
τωνο::.
'Αλλά, Πα Q ά τί:: ιχναλογί�c; α
τέ::, παραμένει μία σπουδαία α
συμφωνία. Ί Ι- ' τλαντι; φέρε
ται καταποντισΟείσα .οοο ετη
πρίι τη:: συγγραφή:: η7Jν Πλατ-ω
νικών εργων, ένώ 1Ί Ταρτησσός
ψF Q Fται ίδρυΟFίσα μόλις τό 1.
150 π.Χ. και καταστραφείσα τό
500 π.Χ. 11τοι μόνον 200 χρόνια
:πρό τού Πλάτωνος - δπότε ά
νατρέπεται δλη ή Μσις της άφη
γήσεως τού Α ίγυπτίου ίερέως.
'Εκτός αν δ Σοϋλτεν ύ:πεστήρι
ζε δτι 11 Ταρτησσό:: εκειτο στον
χώρο της αρχαίας Άτλαντίδος
Υαι δτι αναζητώντας η'-Jν Ταρτησ
σι'1 Οά ά,;εκαλί•π;rετο καί 1Ί αρχαία
μι•στηριωδηc χωρα.
Κατά τα ί:ί.λλσ, 11 Ταρτησσοc;
:παρουσιάζει πολλrς δμοιόrτ:ητες
με την μητρόπολι τη:: 'Ατλα,,τί
δο::. "'Ητο 11 πλουσιωτέρα πόλις
τη:: υτι κη; ι'-i.Υ.ρα:: τη: Είιριί:cτης,
ό <'.ίργιιQο; ητο ΝφΟονο:, καΟι:Jς

ι•
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και ο όρείχαλκος, ητο κτισμένη
πάνω σε νησίδα σχηματισμένη
στί; έκ6ολές τού Γουα•δαλκι6ίρ,
συνδεδεμένη μέ διώρυγες κλπ.,
κλπ.
['εγονός FΤναι δτι ό Σούλτεν
εν διέθετε τα σύγχρονα μέσα ά
νασκαφιον. Μια προσπάθεια σή
μερα, Οά f>.το, ίσως, περισσότερο
εύτυχής. Ή περιοχή είναι τενα
γ<.cδης. ' . παιτοϋνται τεχνικά μέ
σα για την απορρόφησι των ίι
δάτων και τής λάσπης, για νά
φίJάση κανείς στό εδαφος τής
πρχαίας πόλεως. Έά,, ή προσπά
Οεια έπετί•γχανε, θά εύρίσκον
το ολόκληρα τμήματα τής Ά
τλσντίδος είς έξαιρετικήν κα
τάστασιν. Σήμερα ή περιοχ11 εί
,,αι μελαγχολικά ερημη. Γεμάτη
ελη και τενάγη, μέ πεύκα, περισ
σότερα 6ουρλα. Ζοmι εκεί πολλοl
λαγοί, άγριόχοιροι, Χαl tαρκά
δια. Fλναι ό παράδεισο; των κυ
,,ηyώ-ν.
Καί ό λίσνερ ύποστηρίζει δτι
:πρέπει ν' αναληφΟοϋν ανασκα
φές συστηματικές για ηΊν άνεί•
ρεσι της χαμένης Ταρτησσού_
'Εάν f>.τυ 1Ί Ά τλαντίc;, θά τό δεί
ξουν τα εύρ11ματα. 'Εκείνα πού
εκθάπτονται από καιρού είς και
ρόν εις η'-Jν περιοχ11 φανερώνουν,
δπωσhήσιοτε, ηΊν άκμ11 ενός πο
λιτισμού 500 ετη π.Χ.
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ΊΙ εύκαιρfα
είναι ΕΗΜΕΡΑ!
ΣΗ ΙΕΡ ή ζω�\ άνθίζει τέλεια. Τα ροδοπέταλα ιοίί χθcς;
έμάδη6αν 6το παρελθοv καl το αϋριο εΙναι άκόμrι κλει6το μπου
μπούκι, ενα μπουμπούκι που μπορεί να καη άπο τι\ν παγω\ ια
της; μοίρας;. Και το μέλλον δεν εΙναι παρα ενας; 6Πόpος; 06Παρ
τος; - άγvώ6του ποιότητος;.
'Ενώ το Σήμερα - το 6ήμερα εivω ε"α όλάv01χτο \οu\ού
δι όμορφιας; καl εύωδίας;. ΕΙνω δικό 6Ου - για 6ήμερα.
Σήμερα είναι μια νέα 6ελίδα 5το βιβ\ίο τί'ίς ζωί'ίς;. Πά"ω
της;, μονάχα πάνω της;, μnορεϊς; να 6nμεtώ6nς; τα έπιτεύyματά
60U. Περψέvει ηΊν πέννα 60U, άλλα 6C1V Μpuφί'ί, έnέpα6ε για
πάντα.
Το χθες; εΙναι μια 6ελίδα γυpι6μέ" n. Δεν μπορείς; οϋτε μια
γραμμiι πάνω της; να γράψnς;, οϋτε καl "α 6βή6nς; μια λέξη.
'Έκλε16ε για πάντα καi θα έπnρεά6η την καινούργια 6ελίδα κα
θώς; έπnρέα6ε την καρδιά fiou κcιi το θάρρος 6ου. Λάθrι καi φό
βοι ΊΟU χθες; δε,γ χρειάζεται να μεταψέpωνται 610 κατά61ιΧΟ της;
ζωης;. Το παρελθόν δεν ζητάει χρεωλύ610 άπο το παρόν.
Το 6ήμερα είναι τουφέκι γεμι6μένο - το χθες; εΙναι κάλυ
κας; άδε1αvός;. Το αϋριο είγαι ό 6Ίό. ος;. 'Εκεί θα 5nμειωθη ή
61ψεριvή 60u έπηuχία.
Το χθες; έπέρα6ε, το αϋριο εlγαι α.γνωοτο. 'Λλλcι το 6ήμε
ρα - 10 6ήμερα είναι δικό 60U, είναι ενας; άλογάpια6τος θrι6Ο.U
pος; άπο χpυ6ες; ενναιρίες;, μια θά.\α66Q άπο άνεξιχνία6τες; δυ
νατότητες;, ενα δά6ος; άπο κλει6τες; πpο6δοκίες;.
-ήμερα εΙvαι ι\ πρώτη φωτεινrι νότα 6το τραγούδι τί'ίς; ζωί'ίς;
60U. Εiναι ι\ πα.\έπα, με τι'ιν όποία θα χρωματί6nς; το μέλλον
60U.
Ύπάρχουν 1--! ωρες; έργα6ίας 6ήμερα καl δέκα ωρες γιcι 6Κέ
ψn καi άνάπαυ6n. Κανένας; Ο\'θρωπος; δε\! άνεκά\υψε τον Ο\'ΚΟ
των δυνατοηίτων έντόι;; του.
ΕΙναι δικές 6ου - ά.\λα ΣΗ:\ΙΕΡΑ!
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14 λάθη

σ-rn

ζωή

1. α καταριί(ωμr, 6ύμφωνα με τι\ δική 1�αι;: άντίληψη, εναν
κατάλογο γιο τα 6W6το KC11 τα 6τραβά, ηερψένονται;: να 6Upφω
νή6Ιι ό καθένας:.
2. α θέ \ωιιε να 1 ρίνωμε τιΊΥ εύχαρί6τη6n των αλλων με
το μέτρο το δ1κό 11αι;:.
3.

α η(Jο6δοκου1ιε όμογ\ ω11ία 6τον κό6110.

4. Τα ά 10ίίμε κρί6η και πείρα άηο τι\ νεότητα.

5. ο προ6JΤαθοίίμε γα τωρ1ό6ωμε δλει;: τiι;: διαθέ6ε1ι;: 5' cνα
καλούπι.
6. Το 111\γ ένδίδωμε 6τα ά611.μαντcι τίποτε.

7. Να παραδειγματι(.ιίψεθα για τελι=-10ποίn6η 5τιι;: δικές: μαι;:
nρόξε1ι;:.

8. 1 α ταρά66ωμε έαι.ruουι;; και άλλήλουι;; γ1α τα άθερόπευτα.

9. α μι'ιν άνακουφίί'ω11ε ηδν δ,η εχει άνάγκη άνακουφί6εωι;;, αν μποροϋ1με.
10. α 111\ δίδωμ ένί6ΧU6n γ1α ιΛν άδυΥαμία των αλλων.

11. α θεωρουμε άδύνατο έ.κείνο nou έμείι;; δεν μποροίίμε
να κάμωμε.

12. Ι Q ΠΙ6τεύωμε μόνΟΥ O,Tl το ηεπεpΟ61]έ\"Ο μυαλό μαι;:
μπορεί να 6υλλάβn.

13. α (οίίμε 60\' Λ Gτιyμή, ό χρόνος;, Λ Λμέ(Jα να Ώ6αν άτέλειωτα.

14. α εκτιμοίίμε τους; άνθρώηουι;; άπο τiι;: έξωτερικέι;; των
iδ1ότητει;: και ΟΧΙ άπο το έ6ω-υερ1κό των περιεχόμενο, που κάνει
Π()Ογματικα τον " νθρωπο.
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Ό ά ειογού.qος Σμίιιι·ο, σιψ'tοσιiιζ11, μέ
ΠCJ'ρελειφθη εν ζευ ο;)· μία ω•λητοι� πιιίζει
δε ηί1τιιι 1-ατα τη, σι•νi1Οεωy τ{n· rλι ι•ιιι,11·
χο I τοrπεζαι <rέοοι σαι τι ,ι �,ματιι '·\ γγι·

<rι) υ� ιαι <rιιι,; (είς ·τi1ν ειιiηα
τού; δ πλου, ιιί11ου,, οί σι•,μcτόται
ΕΙ, ,ιίιηι;, -τr·i1 τον ι'nοιι-η i.-ταn
'Jγοωr ιrι τοι ίδιοι τοίi � μιιοου .

...

Συμ ποσιακα
ΚΩΝΣΤ. Σ. ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗ
Πρώην Γυμνασιάρχου
Ί-Ι \έξις 6 υ μ π ο 6 ι ο v είναι καi 5ήμερο έ με όλη ρή5ε1, όχι με. τι\\ κυριο\εκτικ11\ 5ημα51α\ της ΓΙ\ ο,"1:αι και τώρα
6U ε πό5 ις - 5υμπό51α n. και άπ\αϊ 5υ ιΚε ;τpώ5ει - 6υ�1πό51α,
διά ο. δοθiί εύκαφία και άφορμη έλευθέρωv 5υ(r.τή-εω έπl
ΟΙ W\ IKW , ΠΟλιτικω , τε V1'1,.W\ nθιll(W\ Κ G (ητη11άrτω και
ίιντιλήψεω\
Ή καθιέpω6ις των τοιοιηω\ 6υ1,1πο5ίω δε. ει\ αι ώς γνω6τόν, θεeψος τω, vεωτέρω '<f)ό\ ω 'Έ ει τη πηγήv του που άλλου,- είς η\\ έλλη 1.κιη άρχαιότnιτα Εις: τη Ελλάδα
το πρωιο παροvοιό(εωι CΙ!ΠΟ (Ο\ Ποιnτrη κατα θαυμόωο τρό
πο ό χαρούμε ος πρωτογοvιομο τω Όμηρικω 6U.pΠOόlW\, είς:
τα όποiα γλυκuς ραψωδος 0τραγουδουδε οuνοδείQ. φόρμι ος
«ια 1'.\εα τω\ U\ δρω ι-.αi τω\ ηρώων», δια να oooβonθn6i:t εiι;:
τι\ ου μ π ο 6 ι α κ :ι'ι δρα6τηριάτητα τnγ ζωτικότητα τω\ βαδι-
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λ1,κών 5U δαιτυμόνων. Άμέυως δμως κατάπιν, κατα τiιν κλα66ικι\ν -τι\ν ' θnναϊκι\ν κυρίως- περίοδον πραγματοποιείται ό
θαυμαστος Dl εiνος; τύπος των 6U).JΠΟ6ίων - 6Uζηrτή6εων με την
λεπτι\ν εύγέ\·ε1αν, η\ν άτυrκ.ι\ν χόριν καi την άνωτέραν πνευ
μαηκόιnια ιών 5υ\·δα�rτυμόνων· του ε'iδους τούτου των 5υιμ.πο6ίων ε 'Ομεν, εί, (U ως, ώς γνω6[(όν, ύιπέροχον ΚΙαi μοναδΊ,ΚΟV
πρότυπον, τι\ν 5χεηκι\ν Πλα,r((υν�κην 5υιγγραφήν. «Συμιπό51ον»
εγρuψε καl ό Ξενοφών, «Σύμ11εJ.ΚΙτα Συpnο6ΙΟΚQ» δε ό μαθnτiιc;:
του ' rιυτοτέλους 'Αρ1στόξενος.
Οί «5υμηο5ια5ταl» των έλλnν16τικών καl έλληνσρρω;μαϊ
κών χρόνων κόιμνουν έπίδε1,ξιν, εiς μερ�κας περ1ιπη,υ5ε1ς δε καi.
κcιτάχpnων έηιδείξεως, ηολυμαθείας καi λογιόrτητος. Είς τiιν κα
τηγοpίαν OUTl1V των 6XEHKWV 6UγγpαpJJJάτων καrι:ατά660Υτ01 τα
«Συμπο6ΙΟΚQ Σύμμεικτα» του 'Αλιεξανδριvου ΓρalliJlO'Γl!ΚOU Δι
δύμου, το «Συμηό6ΙΟV>> του Ί--Ιrωδιανου και το έικ 15 βιβλίων 6ύγ
γρα1ψα << εηυ 06οψ16ταi» του ' θnvαίου. Ό Πλούfταρχος άνruκει
βέβωα είς η\ν έποχJ\ν αυτήν. 'Έγραψε «ΣυljJ!Πο5ωκα Προβλή
μcιιcι>> είς Θ' βιβλίο καi ιο ηολύη1J.-1ον 6 ετικον εργον «Των Έητα
Σοφών Συ1Jηό610\'».
Κατα τους rωμαϊκοι'.ις; αύτοκpατοpικους Χι)όνου.;: τα 6Ul\:l!Hό6IQ
έξ0ηε6αν μr ιι\ν καθαρώς ύλ16Ί11Κt\ν και ζωώδη δραυrι:ηριότηrι:α
των 6UlJH06J06τtι>ν είς η\ν Ηό6Ι\ και tCΙ 0())'10, είς ΠΟλU ΧΟpnλον
έπίπεδον, 6Χεδον ά Π 6 V θ ρ WίΠ Ο ν· τό6ΟV, W6fτε VQ δηpιουργη
θί:ί ιότε τυ χαrακτn(Η6τικον λόγων: <<μ16έω μνάμονα 5υμπόταν»,
το όποίον 611]JΟΙVει: έντρmαμ αι δι' 06(1 εκο,μο είς το 5uμπόωον
κcιl lJL6W τον 6U]JΠότnν που τα έvθυrμείται.
Θα δώ6ω κcιιωιέρω δια τους φίλους: άγαγνώ6τας του «'Ιλι6οίί» δ ε ί γ 1μ α τ α των 5υμηο51ακων 5υ(ητή5εων καl τi'ίς καθό
λου 6Uμπεριφοροc: των 6υνδαηu,μόνωv. Kai πρώrτον άηο το Πλα
τωνικον 6UμΠό6ιον . δεν εfναι δείγμα τώ\' βαιθυ6τοχ66των περl
ρωτος φιλο5οψικών 5υζητήοεων, άλλα πpόrι:uπον ηρόγμαrη φιλό
φρονος δi'ίθεν άντιδ1κίος, δ1εξαγομέ\ nς με λrnrτότηυa κcιi εύγέ
νε1αν - μ ε <<ΧΙΟUμορ» θα έλέγοιι.ιεν, αν δεν ύrπi'ίρχεν ll iδιrκή μαι;;.
ει φρα51ς ά τ τ 1 κ 1\ χ ά ρ 1 ς i1 ά τ rτ 1 κ ο ν α λ ο ς. Το άπό6Πα5μα
θα iιδuνόμεθα να το έπ1γr6ψαwεν: 'Α λα ι β ι 6 δ η ς κ ο i Σ ω
κ ρ ά τ η ς.
Ιετα τι\ν ηερi ερωτος 5uζήτnων καi τον pυ5rταγωγlΙΚΟV nε
ρl του iδαν]ΚΟU ερωτος λόγον τiiς λιlaντ1νικi'ίς 10τίμας άικολου
θεί -ώς ΔIOVU610KO\l τρόπον τινα 5τοι, εϊον εναντι του Άιπολλω-'
νείου «πνεύμαιος»- Λ άπρο5δόκηn:ος θορυβώδης ε'ί6οδος του
'Αλκιβιάδου. ' πρό61 λητος ερχε.-ται cuπo αλλο 5υμπό51ον, μεθυ
ιψένος καi Gτηριζόμενος εiς ώραίαν αύληrτρίδα· ερχεται να 6 τ ε
φ ον ώ 6 r:ι τον νεαρον άμφηρύωνα 'Αγόθωνα, που έορrι:ά.ζει τ.ι\ν
πρώτην ποιηυ.10\ν ν11Κnν του εiς η\ν τρcιγψδίαν. Καθώς προβάλ-

ε

.,.
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λει είς το κατώφλι με τα φορέματα άτη11έλητcι, μέ· ΚL66Οατεφα
νωμένcι καl άνθο6τό\ι6τcι τό ώpαία ηυκνα μα\\ιά του ό γοητευ
nκος νέος, 6cιγηνει'1ει δλην την 6υντροφιάν. Εiς; η\ν πρό6κλη6ιν τοϋ' γάθωνος \Ο καθί61:ι εiι; τι\ν iδίαν με αύτον κ\ίνην(l)
ε6ΠιεU6ε βιcι6τtι-..CΙ VCI 6Ιψμορψωθί\ (1 \ \cι τοϋ εηε6CΙV τcι 6τεφά
νια άηο ιο μέτωπον έμnpύς εiι;; ccι μάτιrι κcιi δεν εΙδε <'11,1έ6ωr; ιόν
Σωκράτη, nou έκάθηιο είς τι\ν αύιι'ιν με τύν 'Αγάθωνα κ\ίνnν.
Μόλις τύν εΤδε: θεέ μου! ( Παναγία μου! θα ελεγε κcινεic; 6ή
μερα) Τί rίτcιν cιύτό; ! Ό Σωκράτης ...! λlα τί, καpτέpι μοϋ
κρατείς;... Τί ηθελες έδω που ( μοϋ) rίρθες , Kcιl γιωί δεν έηrί
γοινεc; να κοθί6nc; με ιύν '\ρ15τοφόνη, ηαρό, εΙχ,εc; δεν εΙχες,
τα έκcηόφεpες \cι ηόpης θέδιν εic; το η \ευpον τοϋ πρώτου έδG">
μέ6cι είς τι'ιν ώραιότητcι, ( τοϋ 'Αγάθωνος). Ό Σωκράτης τότε ά11υνόμενοc; ιpόrιον τινα- \έγει: << \γάθων, κοίιcιf:ε \α με Π()Ο6τοτεύ5nς! Ό ερως τοϋ άνθρώπου cιύτοϋ rχει ΚCΙΊΟ\τή.5ει δι' fμε
βά5ανον
ι μικρόν. 'Αrιο τον καιpον rιou τον <<έρωη.:ύθnν» δεν
ω πλέον το δικαίωμα μήτε το βλέμμα μου νcι 6τpέψ ω μήτε τον
λόγον κδν να άπευθύνω είι;: κανέ\α άrιο\.ύ�τωι;: ώpαϊον νέον· εi
δ' αλ\.ωι;:, αίιτοc; έδω μοϋ δημιουpγεί ά.πο ζn\οιυηίαv καi φθό\ον
άΠί61εUΙ10 Π()ά )\010 ΚΟΙ με ύβpί(ι·ι ΚΟΙ μόλιι_; 6υγκpατεΪΊΟΙ (ΙΠΟ
το να μι\ χειpοδική6n έναντίον μου. Κοiτο λοιπόν. . πpο5τόrι:ευ6έ με ΚΟ1 Π()Ο6Πάθηυε VCΙ μδc; 6υμφιλιώ5ηι_;, εί δε μή. αν ζιηή61:t
να βιαι οπρογή5ζl, βοήθη5έ με .. ». -" . δχι , 5υrμφ1 \ίωωc; μετα
ξύ μαc; εΙνοι άδύνατος, έφώναξεν ό '-\\.κ1βιόδης . ".\ς f Ι\οι
σμωc;· δι' δ.\α αύτα θα 5ε ημωpή6ω, �ωκράτη, κcιτόηιν. Έni ιοϋ
παpόντοc;, προ5έθεύε, δω5ε μ�υ, '. γόθων, ε\ο 11έροι;: όnο ταc;
ταινίας, δια να 5το.\ί5ω κοi τούτου τι'ιν θαυμα5ίαν κεφcι\ή\, διιι
να μι\ ποpοπονnται πως έ6τεφόνω6ο έ6έ, ένω ούτον που εΙνcιι
νικnτι\c; κcιτα τύ πνεϋμcι -δχι μόvον χθέc;, οηως 6ύ, '-\γάθων,
όλ.\α πάντοτε- τον άφiίκαv ά6τεφόνωτοv,>. Kcιi έπίi.pε άrιο τcις
τω\ίοc; καi τον έ6τεφόνω6ε. Έπακολουθεϊ μετ' ό.\ίγον 11 <<κατό
πιν τιμωρία>>. 'Ομιλεί ό '.-\ \κιβιόδης, βέβαια, προς τι'ιν όμήγυ
ριν: Τοϋ �ωκpότη το έγκώμιον, κύριοι, θα προυncιθή5ω να το
κό-μω ετ5ι, με ηcιpομοιώ5ειc;. Λύτοc; θα νομί6η, 'i6ως;, τφόc; γε
λοιοποίn5ιν· ά\\α 11 nopoμoίW61c; θα γίνη χόpιν άκρ1βείαc; καi
1 πpoc; δ1ακωμώδn6l\'. '16. υpίζομαι .\omov δτι ό �ωκpό,τnc; ό
μοιόζει έξαιρετικα με ούτοu c; τους Σειληνους τω\ μοpμαpογ.\υ
φείων, που κατα6κευόζουν οί κcι\.\ιτέχναι καθι6μέ\·ουc; νά κpα
τουν 6ύpιγγα η αύ.\ού c;. ( 2) "Αν τους άγοίξnc; εic; δύο, ά.ποκcι-

ε

ο.

ο.

(1) Ώ; γ1ι,Ηηόν, οί 'Αρχαίοι ετρωγαν ά1·αzεzλιuέΙ"ο1, uισοιξη
πλωιιέ1·οι δηλ. εί� κλίνην zαί στηρι�όιufl'οι είς τον ά,ριστερό1 άyzι,>1α. Κάθε
cχλίνη» έ,χρησι,μο:τοιείτο συyι\θω; διά τρείς σι,ybα τι•uο1α:.
(2) Οί _ειλη1οί καί οί Σάτυροι ήταν ασχηuοι, σχεδό1 τερατο,ιιορq:α
δηα, άχόλοι•θοι τοί• �ιο1 ί•σου. Έbι•> όΥοιιάζει Σειλη1 οι•; τ ιiJ1 ιιαρμαρογλυ-
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λύηιο,ηιαι ηω(; J<\ι·ίν υν ,J/60 θε ώ ν ά γ ά λμα τ α ...
CV Τναι άγάγικrι πλέον να 6Γ\]Jε1ώ6ωμεν ποίου ε'ίδουι;; ερω
τα npoc το ίδαν1κον - θεiκυν κάλλος; τnι;; Σωκpατικι"ίι;; πpο6ωΠΙ
κότητος ιpέφει ό ' \ι ιβιάδι ι;; ( καl οχι ό Σωκράτης;, που άnο
έpα6τι\ι;; γίνειω trώμενοι;;) 1 αι να ύπογραμ)Jί6ω[Jεν nό5ο δίr5κο
λον εΤναι \'CL παpου5ια6Θi'ί μ '- τό5ην εύγι':νι::ιαν και λεπτότητα καi
ΠV UJJΟτιι ότrι,τα ιιια Ίffi()ιl(I 6Kl1Vll.
",\ς Πf()ό !ύ[Ιf\' Ίώpα είc; Ί\1\f 6ΟβΟ[)ΟV μέν, άλλα Πεί,11V ΚΟΙ
rωpαδοξολόγον κάποτε λογιότητα Ίων Σοφών τοϋ Πλουτάpχοu.
Φ1λο .ενοϋ,•ιαι 1 οι 6 υ μ η ο 1 ό ( ο υ ν εiι;; τον οΙκον τοϋ Πε
rηόνδpου ιi'ίι;; Κορίνθου. Λαι.ιβάνοντει;; άφοpμnν άηο τι\ν έπι5tο
λ�',ν του βαιcΗλέωι;; τί'ίς Λίγύrυrοu ' μάωος προς; [ΟΥ έι των 6UV
δαιτυμόνων Βίαντα το Πρ1ηνέcι, δια τfiι;; ό ποίαι;: τον παρ,εκάλει
ό 'Ί\μcι5ις να του ύ6η το πρόβλημα που τοϋ εθε6εν ό βα5ιλευι;;
των ίθιό1ιω,· και το όηοίον πρόβλημα 6UVΙJ6τατο εiι;: ΊΟ πως θα
καταnίη ό " μα5ις ολο το ϋδωρ τfίι;: Θολά 6ηι;: - καi το ελυ5εv,
ώι;: γ,·ωοτό", ό Βίοι;: το rφόβλημα με υ\ν παραγγελίαν προι;: τον
" )106\V VCL δεχθί'ί να Καταrrιί1� το ϋδωρ τη<;: Θ Ο λ ά 6 6 Π <;:, OV ό
ίθίοψ ι pατή5η έ\' τιμ μετα �υ το ϋδωρ των ποταμών που 'ύνον
ται εiι;; cιύτι\ν - και δεν εΤναι «θάλα56α» βέβαια... λα11βάνον
τεc λοιηο,· άφοr111\v άπο το πρόβλημα του Ά1,ιάωο θέτουν καi
5u{ητοϋν έν 5υνε 'είQ διάφορα Θέματα καl πpοβλήΙ]Jατα. Όμι
1
λουν nεpl χρό\Ι ΟU και nεpi θεων
και π ρi όνθρωπίνων θευ]JWV:
Π ε p l τ ii ς ά ρ ί 6 τ η ι;: δ η μ ο κ ρ α τ ί α ι;:: Ό Κλεό
βουλοι;: ύπο5τηpίζει δη εί ι;: τι\γ άpί6rτ:ην δημοκpαrτίαν «ο i π ο λ ι τευ όμ VOl τ ο ν ψό γ ο ν μδλ λ ο ν δε δ ο ίΙΚΟ6 1V η
τ -ο ν ν όμ ο ν», δηλ. 0501 πολιτεύονuω rιερ155ότερο φοβουντ01
τι1ν κατηγόp1α του κό6μου για Tn (ωή ΊΟU<;: Ποpα τον νόμο.
Καl ό Σόλων: άpίmη δημοικpαπ:ία εΙνω bκεϊ, οηοι1 :και 0601
δεν άδικου ται κοιcαγγέλλουν καl τιμωροϋν του όδ1κή5ανται;: ΟΧΙ
όλιγώ:uεpον άπο τουι;: ίδίουι;: τους; άδ1κηθένται;:· ]1 κατ' ολλην εκ
φpα6ιν: οηου, «όμοίωι;: δ.χθοντω τοϊι;: άδικου�μένοιι;; οί μι\ άδικού
ιμεν01». Κ ο l π ε p i τ ο υ ο 'i ο υ ό Π1ττακόι;;: «οpιαιοι;: οΙκοι;: ό
των πεpητων μηδενοι;: δεόμενοι;; 1 αi των άνογκοίων μηδενοι;: έν
δεόμενοι;:» (δη\. αύτοι;: ηου δεν εχει άvάγκη άηο τίπσrε που εΙ
γαι Πεf)LΗΟ κcιl δε\' τοϋ λείπει τίποτε όnο τα άπολύτω ι;: άναγ
καϊα).
Και άφου εφθο6ΟV εiς; τον οίκον, φυωκον filτo να όμιλή6ΟUV
και δ1α το έ\' τψ οϊκψ· καl δια τι\,ν φιλοξεvίαν δηλαδ�\ και δια
-τα τpοπ'(ια καi δια τι'�ν τpοφ11ν. Κατα τnv 6υνή .θειαν δε των χρόφ�ίι,11 τά στενόuακρα :Ξ.ύλι,α κιt\ι�τια, �ντόζ τιϊ:,ν ό�ποίι,J\' �τοο:οθέτο11 ν τά ετοιιμα
άγάιλuατα, διά ,ά τά προφυλάξου,1•, μέ.χρις στου τά παραδώσουν. Είς τη,· έ;τι
φάνειαν τοίi σκεπάσιιατο; �φιλοτέχνοιr\' ανάγλυφα Σε,l.η\'ίΪJν -r, Σατύρων
:χρατού\'Των οJύλούς 11 σί•ριγγα.
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Φι1 \ά
νωv i·κεί,ωv, υπυυ· ιωl \[υίαc; άκόμrι 'Εγκώμιον κaί
κpω� 'Εγκώμιο\' άvαητί156'εται, άvέ\αβε κάποιοι; -ό iaτpoc; Κ\εό
δωpοc;- καi τfίς φοφiίς το tγκώμιοv ΕΙχεv εϊπι::1 ό Σό\ων έξ.
άψοpμiίc; έπaίvου πpύς ιον Ί--Ι5ίοδοv ( οτι είχε και γ\ώ5εις ύγι
εη fίc; καl 5χιπ1κcΊc; μι'- τιΊv ψοφ1Ίv γvι.ίιοεις) οτι καλύτερον θίι nτο
νcΊ μιΊ έxpnά(rn:o διόλου τpοφιΊv ό οχθpω11ος μέχfΗ προ ό\ί
γοv, είπα ό Σό\ωv, οuτε έβ\έπaψ·v οuτε άκούαμεv ό εναι.; τύv
αλλο\, άλλα 6Κυμμέvος ό καθένας ύπηρετουηε υΊv c'ινάyκη\ της
τpοφfίς τώr>α πού έ5ηκώθη5αv αί ψάπε(αι, έ\ευθει>ωθήκαμε καi
δυζητοϋμεν και Ε'ΠlΚΟlΥ(JJ\Οϋμε\', ι'-ηειδιΊ ι'-φθά6αμεv εiς το 6rι
μεϊοv vίι μιΊ 'ψ..:ιο(ώμεθa τpοφή\ \ίJLι'ιv δι·v είχε\ ύ11' οψι\ του
ό "Ο1ιηρος, οτcι v εΙπε διcι rούς θεοί1ς ·
δεν τpώγουν φαγητο ποτέ, λαμπrι'> Κ()α5l δεν ΠΙ\ΟU\',
αίμα γι' αύ ro δε\ εχουvε κι' άΑάvιιτουc; ιοιΊ c; \ένε,
ΊΙ τροφιΊ \οιπον είναι έφόδιον της ζωnc;, ά\\α κui τοϋ θα\άτου.
'Απο αίη1Ίv cιί άοθέvειαι, έξ αiτίας της oi ηόλεμοι· με τι\v τpοφι\ν
παθαίvομε δ,τι αi Δcινα'ί'δες, πού δi-v θά rίξεr>αv τί \cΊ κά,μουv, cιν
δεν είχcιv vcΊ γεμίζουν τογ Y\'W61l0\ πίθοv Ηι)\.
Ό Κλεόδωροc; ϋμως ό iα ψος διαφω\εϊ ριζικώς κcιi π\έκει
τfίc; τροφfίς τον επcιιvον. Δεν έπιrτρέΠf'lCΙΙ, ά,αφωvει, να λι'-γων
ιαι τέτοιο πράγματα - και μά\15τα άφοϋ άπ\ώvεται μπρο5τά μαι;
η>άπεζα, που είναι βωμος ιωγ θεω\', ιών πρσ5ιcιτω\ της φιλίας
καί τfίc; φι\οξενίας. Χωρiς τροφιΊν έξαφανίζεται 11 Έ5ιίcι τοϋ οί
κου, αί ύποδοχαi καi r'ι φι\οξενία, καi 11 κοιvωνtκότης, όλόκλrι
ροc; δηλ. ή ζωή. "λ\' 5βή5η ή γεωργία ( πού μαc; δίδει τιΊ\ τρο
φήν), θα 1-ιας άφή5n πά\ιv τι\γ γην 05XI1ipov καi 6.κάθαρτοv, γε
μάτnν ακαρΠΟ\' β\ά5τη5ιγ καl 6.πο ποτάμια πού θα κυ \οϋv χω
ρic; τάξιν. θα κα:ταοτρέψn καi ο.\ας τος τέχ\ας καi ιός έργα5ίας
καi τι\ν λατμείογ των θεών. ΊΙ ζωιΊ θα κατο\τή5η μονότονος καi
το 5ωμα θcι περ1βά\\n άνωφελως τι>όΠΟ\ τl\·Ο n\v ψυχήν. Δ1όυ
τα περιΜότ�ρα καi 5Πουδαιότερο μέρη cιύτοϋ είναι Ο()γαvα προ
ετοψcι5μέ\α δια η\γ τροφή\ . "\ λωοηcι, όδό\τες, 6ι6μαχος, Λnαf>.
'Όποιος λοιπογ δε\ χρειάζεται ψΟψll\ δεν χρειάζεται καi το
οίίφα· τοϋτο δt· θα έ5ήμαινε να μιΊ χρειάζεται KCL\ εiς τον 'ίδ1οv
τοv έαvτόν του, διότι ό κcιθέ\ cιc; μας ίmάρχει μαζl μέ το ίδικόΥ
του οωμα.
Τε λειώ\ ω με <<κάτι» άτιο τον \εώΗ'()Ο\ έ \\n\ικον πωnτικον
δτοχα5μόv-. 'λνοφέρεται εiς n\v τροφή\, ε i ς την τ ρ ο φην
τω ν δ υ \' ο τ ω Υ, ποιΊ καμμια φορα καταβροχθίζουν· τον 6.δύvΟ·
τον. Ό μϋθοc; εiς τον Ή5ίοδοv . Ί έραξ nρπα5ε\ άηδόvα καi ήτοι
μάζετο να η\ν καταβροχθί5n· στα\ δε fκεί\n τον παρεκά\ε6ε \ Ο
μι\ τι\ν φάγn, διότι δεν είναι άρκmη \ο ιοv .κόμη \ ο χορτά6η,
άπήvτn5ε\ οτι:
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προς; [()V 16X1J()OV δι:·ν rπpέπει να άνηφέρετaι ό άδύvατος;,
διόυ και νικδτaι κα1 λύπην καl αί5χο ς; δοκψάζει:
«" Αφρωγ δ' δς; 1,_· έθέλε1 προ ς; κρείΜονας; άντιφερίζ'ειv
VΙΚΙΊς; Ίcf' 6tέpειτω Π()Ος; ι' αϊ6Χ06lV ολγεα Πάι6Χει».
( 'Έργα ΙΚαi Ήμfραι, 6ιt. 210)
ύτους τους; 5τίχους; έδιάβαGαν ε.iς; ,τον rποιητήv. Καl έικ.εϊ
' ος; ιους εδω6ε νέον πνοή\·, νέον νόηι1α '11' ί::να δικό του ποίημα
«ΤΟ ' 11 δ ό V 1 1 Ο 1 τ,ο Γ ε p ά Κ 1». (Άιπο το 'Ιταλικα ποιήματα
ιοu Σολωμου - l\fετάφρΟΙως; ΚαλοGγούρου):
Ά γροίκηυε, εράκι, το ψτωχο τ' άηδόνι !
Είναι mo ·έρι 60U Jί ζ'ωή μου, ικαθώς; εΙvαι
το ιπέτα,μά μου τούιη τι\ 6τιγμι\ 6TQ νέφη,
ο π ο υ π ο τ ε δ ε γ ε · ω φ θ ά 6 ε ι. 'Λλλ' ακουGέ με ...
:l\1' εϋφραινε γύρω ή φύGι κι εβγαιv' όρμονία.
Σε Θωροϋ5α ηου έρχό5ουν καrrο με ,κι άστο
το θαυ1-10,5μό :μου Gτάθnκε ό φόβος; νικημένος;
tπο 1μ0γαλόπρεηο τρεχδτο ιπέ!ταμά 6Ου,
δπου έ γ ώ τ ω ν Θ ε ω ν έ ξ ά'" ο ι γ α τ ο δ ώ ρ ο.
'Εκείνη τι'ι 5τιγμι\ μέ5' άπο πλούGιο βάθος;
τα τραγούδια 1-ιου θέλανε να βγοϋνε. άπ' τον πόνο
γιά 'να τριανταφυλλάκι n' ο ρ,παξ' ό άέρας; ...
. . .'Άψn6έ με \"Ο ςfι6ω μια 6ΤΙΥJ.-Ιή, καν 060
Gτο γαλnvο να δώGω αίθέpα ικαi 5τ' αύτί 6ου
το θη60υpό 11ου. l\IJ\ 6κ ο τ ώ5 ης; δ,τι π ρ έ π ε ι \"Q
( γ ε γ ν η Θ fi.
1

Εύγεν11"0 καi .\εητο npci\"JlO Jί ψυχn του ,άηδονιοu. Ζη για
να άνταποκμιθη 5n\ γύρω του άρμονία. Πο\ εί γιcι το τριαντα
φυλλάκι που όρπάζ'ει ό άέρας; ... καi εlνaι άGφαλως το άnδόνι ό
άληθt\'Ος; \'U(Ι"ΙΙη\ς; 6ΤΙ1\' πάλη του με ΤΟ\" δυ\Ότό. yιατl πάντα νι
κnτiις; εΙ, ΟΙ το πνευματικο καi ψυχικο κ άλλος;, που φανερώνεται
5τα ούrανομίλητα λόγω του.
Κ. Σ. ΚΙΤΡΙΝΙλΡΗΣ
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Ποιός εf ναι άδελφός;
Κ Ι. ΟΣ που 6, τιλαμβάγεται τι\γ 61ωπή 6ου.
ΕΚ J O Σ που δί, ει 611.ς cιγάyκεc 60U προτερωότητα άπο
τις δυνατότητές 60U.
ΕΚ• Ι ΟΣ που εΙ, αι 6τογ έαuτό του είλικριvής, ορα θα
εΙναι καi δε 6ένα.
ΕΚΕΙ ΟΣ που στον φθά6η 6τι\γ κορuφι\ της κ\ίμακος;, δεν
δε ξεχνα Ον εί6αι 6111 βά6η της.
ΕΚΕΙ ΤQΣ που εfγαι άπέ, Ο\'τί 60U ό i'διος, στον ή εύδω
μονία 60u pειδια καi στον η ότυχία και ή θλίψη δε κυκλώνει.
ΕΚ Ι ΟΣ που ερχ01αι . αρωπα οταγ ο.\οι οί αλλοι εχουv
φύγει και θα ψίνη να κ.\άψη μα(ί 60U, στον ΒΚεΪ\Οι Που ξέ
ρουν μόνο να γελοuν εχουγ πάει μακρυά.
ΕΚΕΙ ΟΣ που πpο6τατεύει τα 6uμφέροντά 60U 6CIV τα δι
του, δεν δε κολακεύει οίJτε δε ξεγελδ, μα δίκαια παινεύει τiς
καλες πράξεις 60U ΚΟι έξ 'ί6ΟU ΚΟtαδικά(ει τις κακές.

l6

ΕΚΕΙ ΤΟΣ που δεv άλλά(ει άπέ\Ο\ϊί 60U, 610 πολuά,Θρω
ΠΟ περιβάλλον τfις εύτυχίας και 6111 μοναξια τfις φτώχειας, Που
το αμόγε.\ό του 61.s.Ο()Πί(ει 6ε κάθε 6υντροφια 11\ιοφως.
ΕΚ• Ι 1OΣ που χαίρεται μα(ί 5ου yια τι\ν καλή 5ou τύχη,
καταδικά(ει τα 6ψά.\ματά 60U, 6U]JΠΟνεί 6τις θλίψεις 60U, βοη
θεί 6tl1V άτυ. ία 60U και εί\'ΟΙ για Π\\' ταραχι\ t, α ό6ψα\ες φρού
ριο.
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ιου Έρ�αζομένου ΙlαJδJου
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ
,Αλέξανδ ρ ος Φ. Τζαζόπουλος

Ο ΕΛΛΙΙΝΙΚΟΣ ΤΕΚΤΟ ΤΙΣλΙΟΣ μελετα n\v πραyμα
τοποίηω\' έ\·ος ά1κό1111 KOJ\W\.IKOU εργου, τnς «Έ6rτίας του έργα
ζομένου παιδιοϋ».
Τι'1ν ά\'οκοίνω61ν ούτι\v εκcψ.εν ό κ. ' λέξονδrος Τζαζό
που \ος, �Ιέγαc; 1δόωω\οc;, <ΊJ:ιι\ωv εic; κ01ν1\γ Gυγκέντρωων
τω\' ]JΟ()ψωιιι,ων ύυ\\όγω\' (<\Ιέληc;» και <<' ,\ναγέννn6Ις», oi ό
ποί01 6U\ H1()0U\' έν '\θfιγωc: \'UK1c()l\ ας 6ΧΟ\ας εργαζομένων
νέω\.

Τμηιια τι,η σχολιi'>γ άναλφαGi1των του «Μέλητο:'>.
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ΕΣΤΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ Π.\ΒΙΟΤ

κ. Τ(α(όnου\ος, πρωτερ
γάτης τiϊ.ι:; άναnτύξεωι;: των νυτερινων 6ΧΟλων κατα τοϋ ά
να.\φα8ητι6μΟU, είς τ<'ις όποίαι;:
άηο 30 καi πλέον έτων παρέ
χαιαι 5υ5τηματικ1\ μόρψω5ις,
μόρψω5ις τελείως: δωρεcιν ( 11ε
τα των βιβλίων, γραφικηι;: ϋληι;:,
έν πολλοϊι;: δε καi άτο111κων εi
δων έ\, δύδεως καi ύηοδήδf.'(ι)<;:
των μαθητών, άπόρw\, έργατων
κυρίωι:;) διεπί6τω6εν δη βα
θμηδον μειοϋται κατ' ί::τοι;: ό ά
ριθμος των φοιτώντω, riι;: τος:
6 ολάς, τόδον τος δη1106ίας, ο
δον και τος: ίδιωηκάς, λόγψ τοϋ
περ10ρι5,μοϋ ιοϋ άνα\φαβητι5μοϋ. Ένω το 1960 - 61 έφοί
των εiς τα δημό ια νυκτερινα
6χολεϊα 21.930 μαθηταί, ό άρι
θμος έμειώθη κατα το 1966 - 67
εiς 7.461. '_ vάλογος μείωδις έ
δnιι_.ιειώθη καi εiς τα iδιωτικcι
νυκτερινα 6ΧΟλεία ( 4.655 ΤΟ
1960 - 61 καi 2.170 το 1966 1967).
iι;: τον άγωνα τiϊ.ι;: άνυψώ6ε
ωι;: του μορφωτικοϋ έπιπέδου
τοϋ λαοϋ ό Τεικτονι5μος κατέ
λαβε mν πρώτην θέ5ιν μετα
ξυ τiϊ.ι;: iδιωτικfiι;: πρωτοβουλίας,
6Uντn,pων τον μεγαλύτερον ά
ρ1Θμον γλωδ61ΚWV κοi τεχνι
κών 6Χολων έν 'Ελλάδι. Τε
λευταίως, ομωι;:, το εργον των
νυκτερινών 6χολων 5τοιχε1ώ
δουι;: έκ:παιδεύδεωι;: περιορί(ε
ται, κατα το μέγι6τον μέρος,
εiι;: ται;: δύο τελευταίοι;: τάξεις
5ην καi 6ην. Όπότε, ί::να νέον
εργον τίθεται προ του Τεκτο
νι6μοϋ, οχέδlν εχον πάλιν με
το παιδί, άλλα εύρύτερον. Ό
κ. Τζαζόπουλοι;: εΙπε 6χετικωι;:
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τcι έξηι:;:
«Είι:; [1\ν ιύρβηv των μεγά
λων ηό.\εών μαι;:, eκ;ηαλα1, άλ
λcι iδίQ κατα τα τε.\ευτα1α eτn,
περ1πλαναται πληθυι;: νέων, οί
όπuϊοι άνερμάιιδτοι καi άπρο6ανατόλι6τοι περιδινουνται εiι;:
η\ν ΚΟVJ6τpαν της βιοπάλης:,
rι, ευ γονέω\ καi προ5ιάτου,
ονευ καθοδη\ nfiεωι;:. Κατακλύ
(r,υν τα πε(οδρόμια, άλλα και
[(! v060ΚΟμrίcι Και τος ψυλα
ΚU<_;, των όποίων 10\ άριθμον αi
ά, ωμα \ίαι των τελευταίων έ
των ηϋξη5αν 6rψαντικώτατα.
Κοψοϋvται κατά δεκάδας εiι;:
χώρουc;, ωυι;: όηuίοuς ηαρέ
χουν, ί::ναvτι άνταλλάγμ ατοι;:
βεβαίως, έπιχειρηματίαι όμφι
βό\ου ύπο6τά6εωι;:. Ό 5υναγε
\α5μοι;: των νέων αύrτ:ων εiι;:
τους χώρους αύτουι;: ύηο 6υν
θήκας, των όποίων ή εκθεδιι;:
παρέ \κει, φθείρει οχι μόνον
τι\ν υγείαν των, άλλ' έξωθεϊ
κιιl 6uμβάλλει είι;: mν άλληλο
διαφθοράν των, όητοτελεϊ δε
φυτώριον δημιουργίας καi άνα
πτύξεωι;: έγκλ τημαηων καi διε
φθαρμένων νέων.
»λfία Μέγη, λοιπόν, εiι;: τnν
όποίαν oi νέοι ουτοι, εναντι
6υμβο.\11<iίι;: π.\ηρωμfίι;: η καi
γεu τούτης, θα έξη5φάλιζον
6vνθήκαι;: δ1αβ1ώ6εωι;: ύποφερ
τάc καi θα έιτίθεντο ύπο mν
πε��ωτι6μένnν κοθοδήγn51ν τοϋ
Τεκτονι5μοϋ, ή όποία θα έπεξε
τείνετο καi θα περιελάμβανε
παν ο,τι άφορα mv έν τϊ:ί κοι
νωνία 5ταδ1οδροpίαν του νέου
καi τiιν άνύψωδιν του πνευμα
τικοϋ και ήθιrκου του έπιπέδου
5υμφώνωι;: προς ται;: έλλnνο-
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.'fJ.l6llrι\ 11, Ίc: αιαροδό6ε1ς;, θα
1φέ11ει vό cι1ιοιελέοn 11\ν «Έ6τίο\' του έργαζομ6'οu παιδι
οϋ». Το ε()":(Ο\' αύιο δύναται να
6ποτελt6n υ'ιν βόοι\' ιωi δι' ίίλ
.\cι rφος; 10\ ού ιυν τείνοντα
bΚΟΗύ\, Ίnc; διcιποιδογωγή5εωc:
ΊW\ \έω\.
»Τοιοϋιον ί:ργογ θα Οέι n το\"
Τεκιο\ ιcψο\ είc; ο.μεοο\ έπα
φι\γ 11έ- το , ο6ου\ ιωι εύπα
θέc;, άλλα 1 αι ΕUΙΠλα610V μέρος;
ιiίς; JωΙ\ W\ί ιc;, και Θα ί-111,ιrέ
ψ rι είc; αύτο\· γα cιοι ήοn έναρ
yέιοιερογ 11\ν εύεργευκiιν έπί
δpα6ί\' του CΠΙ ιfίς; ΚΟΙ\'W\'lας;
και είοφέρn τι\ν ουμβοΜιν του
είς 111\' άνό()θW61V Και άναουγ1φότη6L\' αύτϊίς;.
ι' αύτου ό
TcK(0\'\6]1όC:, ί:να ύηο παρακευήν, κατά ηοοα\' βεβ01ότn
τα, όχ.θρο-γ 1fίς κ01νωνίαc: καi
τίϊc; ηαιρίδος, Θα μεrταβάλη αύ
Ί.ον και Tl1\ οίκογένειαν που
θα οχ.nμοτίβη, καιτα ΠΟ6αν πι
θα\'όιηm, εiς φίλον καi προ
οτάτη\' nrc�.
«Ίδου ΊΟ πrόβ.\nμο -κατέ
\nξ'ε\· ό κ. Τζαζόnουλος;- το
όποiΌ\' όρθ�ϋται προ τiίς 6υνει
δήυεώς; 11ας. ' < ηιβάλλ εται οπως;
5τρέψ αιμεγ 11\ν σκέψιΥ μας;
προς το εργογ τουυο».
Ή εi6ήγη5ις του �Ιεγάλου
ιδαοκάλου εγιγε δε.κιττι με
ίωη( )α\' υγκίνη51γ κοi. μέγα
έvδιαφέ ( )Ο\' CΙJΠΟ τα ]..!έλη τfίς
6υy,κε,ιpώ6εως καi άπεφα6ί
ο0η γα καταρηοθiί πΜιρης με
λέτη μετcι προϋπολογ16]JΟU δα
παvί.ίJγ, Ϊνα, έγ ουνεχεί c;� , το
1 ε�το, 1κογ 'Ίδrυ110 προ ωρ{ι
Gη εi ς; η\ν πραγματοποίηβι\'
ωυ ώραίοu 6χ0δίου.
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Τει,.-:τονισpός
κοί
φιλανθραιπiα
Καιο τι\ν ώς ο.νω ουγκέν
φω ι τω\· μορφωτικών ουλλό
γω\, ό κ. Τζαζάπουλος είχε τι\ν
rύt Ο!pΙΟ\' να δ1ατUΙΠ.ώ6η και
γενικός; οκέψεις έπi τiίς; άπο
οτο\fίς του Τεικτονιομου είς; το
ιτεδίον τfίς φιλανθρωπίας;. ' πο
τι\ν όμιλίαν του ηαραλο-μβάνο
μεν τος; όκολού-θους: iδιαζόν
τως 5rιμαντικας rυειρικοιπάς:
«Έκράτει, lδίQ καιτα τους
προ του nαλέμου χρόνους:, ή
cJ\•τίληψις: οτι ό Τεκτον1,5μος:
κύριον προορω;μίΝ καi άπο
κ\ε1οτικογ αύrτου εργον εχει
ιο μυοταγωγικό\', ή δε προ6Πά
θεια προς: ώργανωμένην όν
Θρωπιουκι\ν δ()δ6ιν έ\· τ� κοι
\'W\'ίQ έθεωρεϊτο εργογ άλλό
τρ10ν και ά.νη1,ιετώπιζε την ό
διαφορίαγ, ουνηθέmατα δε καi
έπί1φιο1\·, ίiτις μάλιοτα, έπεξε
τεί ετο μέχρι του 6ημείου να
χ.αρα�κτηρίζη τον είοηγούμενον
το θέμα τουτο ώς: περl!Πίnτοντα
είς πουδαίον άμά ιχτημα, καθό
τι παρέβαινε τα περi μυο;τικό
τητος: τfίς: ά.γαθοeργίας έν τψ
τυπτικψ διαλομβανόμενα. Μό
γοv δε .,ωτα. τα τ ευτώα ετn
αί έπικpί6εις: αυτω nεριωρίΌθη-,
οον καl όοάκις: έξωτερl!Κεύοντο,
έν φανίζοντο μετά ηνος: ουοτο
λfίς:.
» 'Η τοιαύτη μεταοτροφrι ό
φείλετω έν πολλοίς είς τiιν

.,
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6τενωτέραν έπαφήv μας με τον
'Α γγλσ6αξωνυκον Τεκτανιομον
καi δη τον Άμερικανl!Κάν, έν
τψ όποίψ, ώς γνωmόν, μέτρον
έκτιμήυεως ιοu Τε,κιτσνικοu ερ
γοu λαμβάνεrωι ( καλως η κα
κώς, άδιόφορον) το μέγεθος
και ή εκταως της KOl νωνικiίς
καl φιλανθρωπικiίς δράσεως έ
κάυτnς Δυνάμεως. Οί έκπρο6WΠn5αντες τον Έλληνικσν
Τεκτονι5μον είς τος μεrrα ωu
ξένου Τε;κτον1JΚας 6Χέ6εις, και
δη είς τα ΠipW1ιO. μετα Γ[Ι\V άπε
λευθέpω61ν iSτn, εχου6ι 6Οφfί
της τοιαύτης πραγ�μαrτικόuηος
iδέαν, καi πλει,5τάκις το φιλαν
θρωπικον καl κοινωνικον ερ
γον του Έλλnνικοu Τεκτον15μοϋ έκρίθn σκόπφον ότε δε
και έιπιβεβλnμένον, να έ11φανι
<>θfί εiς τος μετα των ξένων
Δυνάμεων έπαφάς. 'Ητο δε ί
διαιτέρως εύχάρ15τον εiς ήμας,
να παρέ.χωμεν αφθονα καi 6ιΤγ
ΚJεnφιμένα υτοιχεϊα, ό6άκις μας
έ(nτήθn6αV τοιαUΙτα, δια τι\ν
κωα:ιτάπιων των ξένων ι'-πi της
έν τη. κοινωνίι;ι δpά6εως του
Έλλnνι,κοϋ Τεκτοη5μοu.
»Άλλ' αρά γε άvτηίθεται,
καi ΟΥ οχι, μήπως παρακω\ύει
το J:Ι.U61Jαγωγl1ΚΟV εργον ή Ο.6Κn6Ις ΙJΙΠΟ την Α η Β μορφήν, ώρ
γανωμένnς φιi\ανθρωnίας, 'Λ
δ16τάκrτως λέγω ούχί. Δεν εΙ
\'αι δuνατον να μας διαφεύγn
11 ηραγμαrτ1JΚότnς έ.πi του 5n
μείου τούτου, οτι δnλαδn 11 φι
λοωφικι\ ερευνα δεν αιιαυχο
λεί ciμn μικρον άρ1θμσν '[Ιεl<'Ι:ό
νων. Ή μα(α μένει ξένη προς
τος λεπrτεπτιλέπτους άναλύ6Ιεις
:ιωi έρεύνας, Jljεριοριζαμένn εiς
το να δονiίται ύπο τnν έ:πήρει-
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Ον έ\ ος y;εvικοu αί6θήμα,τος ά
δελφω6ύνnς προς τοuς άδε\
φοuς καi τrιγ άγθρωπότnτα έν
γένει.
»Γεγονος έπί6ης είναι δη οί
είς εργα φιλαλληλίας βοn
θοuν;τες καi βοηθούμενοι καl
δι' άμοιβαίων παροτρύν6εων ά6Ικοuμενοι μύmαι, έλεύθεροι ά
πο τος κενολογίας του εξω κό
υμοu, διατελουν μονίμως ύπο
την έιπήρειαν ένοι.;, γενικοϋ καi
ί6χuροϋ αifiθήματος, το όποίον
άποrοελεί προϋnόθεων δια τnν
άvάδε1ξιν του άvθρώποu εiς
μύ5τnν, τοϋ 6VVΟ16θήμαrτος της
άγάπης προς τον Ο.Υ'θpωπον και
rτnν άνθρωπότnτα καi εΙνιαι, ώς
έκ , τούτου, εiς θέων να βλέ
πουν καi να κατανοούν, να
δρουν καl να έπηρεά(ουν την
ε1κόνα του κό5μου καi mv έ
ξέλιξιν της άνθρωηίνnς κοινω
νίας.
» Η ώργανωιμέ'\n καi όμαδι
κι\ Ο.6ΙΙ<η61ς εργωγ φιλαλληλίας
παρα του Τ0κτον1511οu, ύπο
δεtκνύευαι ύπο των 5υμβόλων
1ωi των άλλnγοριων των έν
rψ Τυη1Κψ διαλαμβαναμέvων.
'Όχι μό" ον δεν παρακω\ύει το
μυ5ταγωγ11Κοv εργον αύτοϋ,
άλλα τούναvτίον 5υμβάλλει, ύ
περ παν αλ.λο, είς την δημιουρ
γίαν της ά;rμουφαίρας καi του
περιβά \\ον τος έJκείvου, τα ό
ποϊα ά.ποτελοϋν προϋiΠόθεΙ5ιν ά
\ αmτύξεως τοϋ μυ5τάγωγικοϋ
εργου, έξ αλλου δεν πρέiΠε1 να
πc:φοραυαι οη α ϋτn έJπrβάλλε
ται καi ύπ' αύιτων των κειμέ
νων, τα όποiα διέπουν τσν παγ
κόυμιογ Τεκτονι51μόν.
»Την εγvοιαγ τοϋ χαρακ;τfί-
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rος ιοϋ Τε;κτονΙ6]JΟV ώς 6Vστή
ματος 11 Θε61ιaϋ n 1δρύμαιτος φι
λ·οGοφικοϋ και ψ1λα�ipω'lllKOU
κΟ'θορί(ουν αί καταGτατικαi αύ
τοϋ δ10ιόξε1ι;;. Έξ αύτωv άvα
δί εrrαι ού μόνον γνω51c- προς
δρδ6lv, άλλα καl ύ:πόδε1ξΊς καi
έπηαγ�\ προς έργοοίαν. Έαη
βόλλουν ΟUΙτω δpα61V και έπί
δρΜΙV έν τ(ί KOIVWVIQ με τελ1ΚΟV κοnον η'-�ν εύδαιμονiαv
mι;; άγθρωπότητος.
»Τούναvτίον, εiς περί111,τω5ιν
άδρανείαι;; καi άδ1αφορίος εiι;;
τον άγωνα βελJΠώσεωι;; του άν
θρώπου και τfiι;; κ01νωνiας των
άνθρώατων, το έξα ελλόμενον
ώι;; κύρ1ον εργοv των τεικrτόνων
κ:αl τοϋ Τ.εικ.τον15pου «κατεργα6ία του αιωτεργάGτου λίθου»
δ1α τfiς γνώ(} ως τι'-Jν όηοίαΙV
δίδει ή φ1λο6οψία του Τε.κτο
ν16μοϋ και Γι άνέγεpδlι;; δια των
κωτεφγα6'μένων λίθων τοϋ με
γσλε1ώδους οiκοδομfυματος έν
ιϊ5- KOIYWVJQ των άνθρώnων,

1%

τfiς 'Αρετfiς καl τfίι;; 'Α γάπηι;;,.
δεν θα :ί\το μία άλήθε10. Τάrε
11 έξαγγε,λλομένη παρ' αύτου
6υμβολn εlς nν εύδαφονίαν
τfiς άνθρωπότnτος δεν θα :ί\το
πραΥ!)JΟJ(]ΙΚΤ\, Θα iirro άκαδnpοϊ
κή. Έν αλλαιι;; λέ,ξε61V ό Τε
κτονι6']JΟς όλό�λnρος ώς 6ύ
θτηpα, ώι;; όργάνω61ι;;, θα εηαυε
ε ον να εχn λόγον ύm:άρξε
ωι;;. θα έvεθύpι(ιεν έικ.εϊνο, το
όποϊον γράφει ό 'Αατόδτολοι;;
Παύλοι;; εlι;; την προς Κορινθί
οuς έπι6τολήν του. l(;al τί εΙνοι
το έπ�πα66όμεvοv ώι;; δέον γε
ν06θαι; Πρόδnλον εΙναι οη ή
iδ1ότnι;; τοϋ ΤεικτοV10Ί_1.οϋ ώι;; φι
λανθρωiJUJΚου κοi ή όρθι\ περi.
τούτης mι;; iδ1ότmος εvvοια, ύ
ποδειικνύουν :ιωi χοράοοουν έ
πορκωι;; υΊν pορφ:ην τοϋ δέον
τος γενέσθαι κοi τ:ι\rν κατεύ-Θυν5ιν τ:ι\ άποίον πρέατει να λάβη
ή έπιτα66ΟJJένη δρδ51ι;; του Τε
κτονι5μοϋ έν τϊ:ί κοινωνία.»

*
ΚάΒε τέκνον τοϋ άν{jρώπου ταξ1δεύιε1 5' lνα άχάραχτο pο
νοπάτι - f\'Q δρόpο γεματο κ1vδύ-νους ιJrαι πεφα161μους; που δεν
δυνάντn ε κο,νέναι;; αλλοι;; διαβότηι;;. Ή περπα,τη51,ά του θα κρι�
θfi μόνον ωrο τι\ν πλήJρη έπίγν ω6l τfίι;; δυvά1μεώς του, άπο το
φωc που τον όδηγουσε, το φορτίο που οοήκωvε, τα έ,μιπόδια και
τους ηεφαδl)JΟUς που ανθεξε, Κ'Οl άπο κάθε άνοιχτο :η ')JU6ΌΚΟ
κίνητρο που τον ένέπ ε-ε.
Clarence Darrow
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ΣΚΙΑ ΓΡΑΦΙΑ
τοϋ άειμνnστου Διδασκάλου
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ
'Υπό ΠΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
, 'Ο :ρ είλω 'ιά. bμολοyΎ'ρω οτι
πr;λλή'ι αισθάνομαι
δυσχέρειcι.·ι
προκειμέ'ιου νά. δμιλήσω 1Όεpί :ου
�πυρίδωνο; άyου καί του ερyου
του. Ό άyο; άνήκει εί; τήν κα
:ηyορία.'ι τών προσωπικοτήrtω'ι ε
κείνων α.ϊ'τινες ά::ρανώ; ενεργουσι,
:ώv δποίωv δμω; τό ερyον παίζει
σπουδαίοv ρόλον εί; τfιν εξέλιςι'/
τιίJv άvθρωπίνων πρα.γμά.των. Ό
Νά.γο; ούδέποτε έπεζ ήτησε νά. εμ
::ρα'ιίση έα.υτόv, ουδέποτε α.υ,οδ�ε
:ρημίσθη, ουδέπο:ε έrοεζr,τ 'Υiσε ·ιά.
iποκτήση μία.v θέσι·ι διαγω'ιιζό
μενο; πρό; τού; nεύδο'ιτα; έyωϊ
στά;. '.-\ ::ρ ου δέ ό ίδιο; επετέλεσε
μίαν τόσον μετρι1όψρο'}α., δσο'Ι κα.ί
:;πουδαία'ι εργασίαν, βε6αίω; δi·ι
θά εϊμεθα. ήμεί; οί όποίοι, παρά
τά.; άρχά; του κα.ί διαθέσει; -ου,
θά. θελψωμεv νσ. εμ:ρα.'ιίσιιψε'ι α.υ
,ό,ι έν δλ 'Ώ τ"Υ,) μεyαλοπρεπεί� :ή;
προσωπικότητό; του, έπαφιέμεvοι
εί; τό μέλλον νά. δικαιώση καί θέ
ση αυτόν εί; τήν εμπρέπουσαv
·θέσιν».
Αυτά ελεyεν όλίγα. χρόνια. μετά
τόv θάνα.τοv του Σπυρίδωvο; ά,
, Λ
'
yου ο� αι, ειμνηστο;
_1-\_ ντωνιο; 'Α
.δρια.νόπουλο;. Κα.ί τά. διαρρεύσαν-

τ-χ ετη α.πεοε:ς1:ι οτι Ο.'Ι.Χι'JΊ ειχεΊ
' ΙΙοίο; 6πηρξε·ι δ �πυpίοι,J·ι :Χ -:χ.
γο; κα.ί ποίr;ν τό ερyο·ι :r;υ; Κά
θε α.'iθpωπο; είv-χι άπο:έλεσμ-χ έ
πιδρά.σεω; πολλών παραγ6·ι:ι,)'Ι.
Τη; όργαΊικής του :ρύσεω;, ή ό
ποία εί·ια.ι ά.ποτέλεσμα rtή; κατα
γωγή; του καί ,ου εϊδου; τη; ζω
ή; του, τής άyωyή; πού ελι:ι.6ε,
τη; έπιδρά�εω; του περιοάλλ 1η 
το;, τη; κληρονομιχότητο; κ?.ί α.λ
λω·ι αΧόμη παραγό'ιtW'Ι. Ό Σπυρ.
ά.γο; έγεvν-ήθη μέλο; ποιμε·ιι
κή; οικογε'ιεία; καί ου,ε άyωyής
1::υχε·ι, ου:ε πολλά γράμματα έ
διδάχθ . Jl,χιδί άκόμ .η έξεπαψ!
σθη πρό; εϋρε:;ι'Ι :'Jχη; κ?.ί :ιετά
πολλά; r.εp:πε:ε!cι.; 'Ι.?.cέλαοε Κ?.
τωτέpαν θέσ:ν ει; τή·ι Τ-χχυ.δρο
μική,, 'i'πηρεσία'ι, οπr;υ έπψ,ελGJ;
έργα.ζόμε'ισ; προήχθη διαδο-χικGJ;
μέχρι του βαθμου τσυ .lιευθυ·ιτου.
Ή κοt'ΙW'Ιtκή του σ:αδιοδρομία
:;πηρξεν α.μεμπτο; . .lιεκρίθη πά·ι
τοτε εί; ,ήν έκπλήρωσι·ι του κα
θήκον:ος καί εις ήθικού; &.yώ·ια;
διά. -ήν ά:ναγ'ιώρισιν :ώ·ι δικ,χιω
μάτων τών έρyαζομέ'ιω·ι.
Πώ; ό ά.μόρ::ρωτο; α·1:ό; σ:ιθρω.,
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πο; κα.τόρθω:J'ε 'Ιr:J. εξελlχθη εί;
φιλόσοψΟΥ, εψελκύΟ'Ιτα. τΟΥ σεοα.
σμΟ'Ι δλω'ι δσοt τόy έγ,ιώρισσ.'Ι;
.\πό Ε'ια. τυχσ.ίο'ι (α.ρσ.γε τυ
χα.ίο'ι ;) γεγο'ιο; ώpμiιθη προ; τή·ι
ψλοσοψί7.Υ. Εί; Χά.ποlα.'Ι συ·ια.·η
σ:pοφiι -ι, εί; τή·ι όποίσ.·ι π7.pευρί
σ:ι.ετο, ιίψίλησσ:ι περί πvευμσ.τι
σ,.ιοσ. ΊΌ θέμα. τόv έvέοα.λεv είς
vα.• με),εσκε'Ψ εl; κα.ι' :tΥΌε
Υ
' ηpχισε
τα.. Δέv έδιά.οα.σε πολλά βιολία.,
ουτε π:φηκολούθησε α.λλωv διδα
σΥα.λία.ς. Έξr1 τασε κυρίως έσ.υτόv
καί ε1μλέrτησε τσ.; λειτουργίας
τiι ; φύσεω; «εξ έα.υτοϋ μηδε·ιό;
α.Α)ρώπου δtδά.ξα·ιτο;». Ή μεγάλη
Υ.7.ί έξελιγμέvη ψυχή του ήλθε·ι
εις α.μεσοv έπαφήv προ; τή·ι φύ
σιv κα.ί προ; :ό π·�εϋμα. α.ύτης κα.ί
ηρύσθη έκείθε·ι τά.; ιδέα; του.
Πρώτη εκδrι λωσί; :ου ύπήρςε
σειρi σ.ρθρωv δημοσιευθ1είσα εί;
τή,ι έφημερίδ::ι. «Καιροί» τοϋ 1901,
τά δποία., με:ά προλόγου τοϋ ίδί
ου, εξεδόθησα.v είς τεϋχος. Κατά
τό α.ύτό ετο; επεκοιvώvησε μέ
τού- έv Ζα.κύ•ιιθω Τέκτο'ια.- Τήv
ί'διος
επο�r) 'Ι έκείvηv 'δέv ήτο
Τέκτωv. Εϋρισκεv δμως δτι δ Τε
κ-:ο·ιισμό;, προ; τον δποίοv Ο'.[ ί
δέα.t :ου ενηρμονίζοvτο, θά. ήδύ
vα.το νά. έμψυχω'θη κα.ί νά &ποτε
λέση δύναιμιν κοινωνικης κα.ί
π·ιευ,μα.τικfjς προό'δ-ου· κα.ί τό-:ε έ
μυrιθη είς τον Τεκτο·ιισμόν.
Ποία. ήτο τότε ή κα.τά.στα.σις
τοϋ Έλλφικοϋ Τεκτονισ,.ιοϋ το
γνωρίζομεν, α.λλά κα.ί διετυπώfιη
σα.φώ; ύπό τοϋ Σπυρίδωνος Νά.
γου είς τάς προγρcχ,μμα.τικά.; του
δηλώσει; κα.τά τή·ι με:' όλίγα. ε
τη σύστασιν τη; Στοά; «Πpομη
θεύς», τη; aποίας ύπηρξεν δ πρω
τεργά.της κα.ί πρώτο.ς πρόεδρος.

δ.
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';\·ιέπτυξε τον σκοπό·ι διά. τό·ι δ
ποίον συνεστήθη ή Στοά «Προ�η
θεύ;» κα.ί έχά.ραξε τήν πορείσ.v
τη;. Τοϋτο σ.ύτό επρα.ξε κα.ί Κ?.τά.
τi(Ι σύ:, ησ.σιν τοϋ φιλοσοφικοϋ ερ
γαστηρίου «Μυ�τα.γωγiα.», τοϋ ό
π:οίου έπίσης ύπηρςε'Ι δ πρώτο;
πρόεδρος.
Ό σκοπός οδ:ο; συ'Ιίστσ.τα.ι εί;
τό·ι φωτισμόν τοϋ πνεύμα.τος τών
μελG)ν, ϊνα. μεταιμορφωθοϋν είς έ
σ:ία.ς φωτός διά τούς άλλου; &ν
θρι�πους κα.ί ϊ'ια. &ποσείσουν τήν
'Ισ.pκφ, ϊνα. &πομακρύνουν τήν
κρατοϋσα.·ι π·ιεuματικήν άι·ιαρχίαν,
ωστε 'l'J. προσα.νατολισθη το π·ιεϋ
μ?. εl; τά.ς α.ληΒεία.ς τή; ψjσεως
Κ'J.ί ζ ητήση ·ιά. άπελευθερωθη &πό
τή·ι &μά.θεισ.-ι, τή'Ι κα.κία.ν, τή'Ι
δουλεία.ν, αί όποία.ι κα.τα.δυν::ι
στεύου·ι το &νθρώπινον γένος.
Έπί τοϋ προγρά.μμα.τος :ούτου
είργά.σθη ό Σπυρίδων Νά.γος καθ·
δλο·ι τον ύπόλοιπον α.ύτοϋ βίο·ι,
σ.·ιευ δια.κοπή; κ::ιί <Χ'Ιενδό:ως. Το
φιλοσοφικόν έργα.στήριον «Μυστα
γωγία,, τοϋ πα.ρέ σχ ε το Κ7.τά.λλη
λον εδα.φος διά. νά. άν::ιπτύξη τά.ς
βα.θυτέρ::ις εννοία.; τοϋ Τεκτονι
σμοϋ, :ά.; &να.φερομένας είς τήν
&πελευθέρωσι ν τοϋ α.νθρωπίνου
πνεύμσ.τος &πό τών δεσμών τοϋ
σκάτου; καί τη; ϋλη:;.
:Η διδ;σκαλία, τοϋ Σπυρίδω'ι�;
Να.γου εκα.ρποφορ-ηισεν είς τα.;
ψυχά.ς εκείνων οί όποίοι κα.τε'ιόη
σαν τήν μεγά.λην της σημασίαν
Κ'l.ί συνησθά.νθrισαν ειλικρινώς
τή,ι άνά.γκην νά. έργασθοϋν προ;
μελέτην κα.ί διά.δοσίν τη:;. Έδί
δ:χ.σκε'ι δτι δ άνθρωπος, μυού.με
νος εις τον Τεκτο·ιισμόν, δέον νά.
&πuλαγη &πό τά. πά.θη κα.ί τά. έ
λαττώματα, νά. έπιοά.λη τά.ς π::ιν-
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t�ειδεί; πί �..ι�; '":(ι'J. ι·ι p έπε� ·ιl:ι..
1 1,1.
δ:δ?.χθ·7ι κ1.ί Y.1.τ1.'1',·l,'J"fι
τρεί?.·1 τ·71; ;'-'�'Jεω; χ1.ί :6·1 'Jεο1.
σμ6·1 :ιίι·ι ·16μ<Μ :Υ1 ;. Ιlρέr.ε: ·ιi
γ·ιωρίtJr1 χ1.ί ο:1.κρ(·ιr1 --;r,•'.ι; ·ι6μr,•J;
-:ι:/.ι:,:ι'J;, κ1.Ηι�,; κ:zί τ;,)j 1.� �·J·ι±
με:; τi1 ; :ρ•;'Jεω; κ1.:ευl:ι•;·1r,:;·1 :6
Π'1εi)μ7. ,r,,j i 1!:JpU)Π'j'J. '() i ιf:ιρω
Π':J; Ο :ρ zίλε� ·ιί:l iπr:ι�{�r, τΟ ι ;:;:ιr.ι'Jr-'
,
'
'
-:r,•J; -;·n1.Ίr.ρr,;
ηκο·1τ1. 'Jεο1.'JμοΊ
'
•
•
'
Θ ρ�)που;
:ο•;, .r.ρο�- :η I πr,_ .1-:::κηΊ
,ου,
Ηερ:1.
J
:ι.ε·
κο:·1ι,ι·1:κΎj·1
1.ι
ι
κ
πp�ς :Υ"ι'Ι r._λrιΡΥι ;!ι; 'J'.Ι'ι�:οrρ�ω_;
κ1.ι τη; 'Jκεψεω; ει.ε·Α!εp: 1.·ι. 11 pε
πε: ·ιi ο:οηι_Θή τή·ι iξ:1.·1 :r,•j i ι
θρωπ:ψ:ι'J π·1ε•jμ1.τr,; κ-:ι.ί :i; -;χέ
σε:; :ου πp6; :ό κ1.!-Jr,ί.:κ6·1 π 1ε•;μ1.
τοσ iπείρου. Ni i·ι::i.r1 y!-Ji1 r.r,ίr,;
εί·17.ι f., Κ1.6; τiι ; '.\ρε:r1 ; χ-:ι.ί πιi);
εί·ηι ου·ητ6·1 ·ιά. ',lΚ(.ιΟ'jμηΘή ο•J
το; έ·ι --=tι ψυχt1 π1.·1:6; i·ι!-J p ι;,τ.r,•J.
Ποίο;; εΙ·ηι 6 λ6γο;; :r1; 'Jπipξεω;
τ�,j <i·ιΘpιΟπr:ιυ κ-χί π�1':J; 6 'JΧ':iπ�;
τrι ; ζωή; :ου.
,
.... , _γΊω�:, 'J"fι :1.�
"\
." Ί �, Τ'εκ:�·ι οε·�
Υ
;
θε
1.;
ε
;
τρ:
κ_ γ � , -::ι·χ: 7.Ι: 1 ? �:ιι
δε·ι τ:χ;; ε:,--1.pμο'Jη ει;; :ο·ι �:r:,·ι
'tOU, εις μά,η•ι περιεοι.ήθη :Ο'/ :ί
-λο•ι :,:ιιj 'l έκτQ·ι'J; κ'λί yΞ. ρΞ� z·J
Θ1·ιr1 ·ι μεγ1.λυ:έp-:ι.·ι :Gι·ι iλλιι)'Ι
.,
,
'
ς:: '
J'J:'� η_κ�ι' -: \ (i �υγχ'
u:α. ,:ο' χ,χο;;
Y
τι;; επικp1.-:ει ε:; :Υ(Ι ,χ·ιθpωπr:,:r,
τ"J..

:r,

".\•ι ::μώμε·ι :+,·1 μ·ιffμ,·ι -:σ·J,
σ..•ι ιi·ηγιωpίζωμε·ι :ή·ι όpθ6π1 -:1.
τιίι·ι δ:δ:χr.αλιG)·ι :ου, μά; lπ:οiλ•
λ.ετ:χ: ·ιά. :ά.; :οr.cιl:ιε-:ή'Jωμε·ι εί;
τή·ι κ:χpο::χ·ι μ:χ; κ-:ι.ί ·ιi -:i; κ:χ
τ:χ'Jτή'Jιιψε·ι πρ6γp:χμ.μ1. -:οσ �ίσυ
μ1.; κ:χί τή;; lpγ1.'Ji:x; μ1.;. ){6·10•1
τότε θ:Χ δύ·η,:χι ·ιά. λεχθή δτ: ή
επί :ή; Γη; ο:ά.ο:χ'J:; :οσ Σr.υpί
δω·ιο; Ιάγου ιi:ρήκε γ6-ιφ1. κ1.ί
ιiπξίτηλ:χ απ,;ι:ελέ'Jμ:χτ1. εί; -:i;

'}'Jzi; Ξκε[·ιιι) ι, fj� 6τ:'Jίι:ι� z�zι:.ιη1.ι,ι71.·ι -:r,-ι ίχ1:16:γ,:7. ·ιά. 0:1.κpi
'/'j'J'I κ7.ί ·ιi -::μο•}·ι ,6 ΦGι; χ1.ί τ+,·ι
'.\ί r,f!ε:1:1.

*

'() !εiμ ιφ:r:,; �lω i·ιΊΥ ;_ Β:σ:. _
(
,
lι.�'Jo;),
ι�r,; !�; :':J. 7:![:ι�':JΟ�Υ..'J'ι
( 'Jει.ί; :290 -;r,•j ε-:ου; 1 \Jf)H) 'JΠ6
:�·, :�:l.fj·ι _ϊΠ';p{�ιύ·ι �iγ ':J;, Ξ·ιιχ
ι::ψμ ο Τ.7.ιοί -:iι ; γiι ; 'J:ι.ι1.γp1.;:;εί
τή·ι πpcι'Jωπικ6τητ1. το,j iε:μ:ιή
'1:'J'J 'Jt:J:pl'j 1j _λ��'Χ'1Χ?
..λι:ιυ Χ'Χt T:'Χ
p1fJi:ε: -:i κi:ωθ: iτ:':ι'JT.i'J:1.7.':7.
ΞΧ :ιί)·ι ���7.'1Χ7.λ�ιJ>\ι :ι:ιυ:
,(J,j7( 7., μr:,ρ;--rι Κ1.ί 'J'J'lεiοη'Jι;
ipμr, ι:"Ι.Υ(Ι {ι.:,--ρ1.'J'J'1Hέ-:e1'J'I
� ' ,
,
... .,.
'J: ι :r1 ; r,ι. r1: ;:;'J'Jει,ι; 7:':ι'J 7.r;r,:ει.ει
:6 ff&.·1. '.\r.6 :� ΙΙ-1:1 τ.ρr,έpχε-:1.:
� i·ιθ ρ ι,>ϊ:'J;. ., \τ:� :i; 01}'1�1.. ; :(),}
ϊ:'Χ'ι:6; J·J γ χε: ::-ι.: Χ'Χi �λ,:., :6 Er
'/'J.. : :'J'J Ζ7.ί χj_z[•ι:::: μf-:,-χ :fj'J !�;
λ1. ιθi·ιι:.ι'J'J'Χ'ι Ζ'Χ:i':1:1.'J:·ι �ί.ο :l:ι
lli·ι. .lι' 1.•j:6 ί.έγε:1.: :ι.1.ί μ·.:ι.p6Χι:.ι:η.ι,:;5. )li 'j:i; '1'J'ι:r1 p,�.ί::ι.: "fι
7 ,
,
,
,1r:,p;:;Y1 :cιυ κ1.ι :ο °}'JΧ:κr,·1 -;r,•J εγω
κ�ί μi ��:,::ι; :ξελ�:1'1::::ιχ:, με
:7.1t(.;p:;;ι:.ι 1J::-ι.: χ:zί μzγε·ιθ1j·ιε:1.: :6
r:_ι::'J�7J: κ6·ι :ι:.ι·J Χ:�μο·ι __ iτ:εi ιυ;
,;
e
,
0ε:; :σ α.r.ε:ρr, ι χωpι; :ει.ο;.
τ.ω; -,ί ip:θμcιί οi·ι "i. χo"J'i :i.ρμ1.,
"i:'1: :ι.7.ί -;, i:ομ::ι.ή ψυχή οi·ι εχε:
-:έpμ7., είη.: αθi-η:ο� Κ7.ί iε•ιi
ως π�λλ-χπλ1,..::r�άζΞ� :Ζ; �tJ•ιάμε�;
τ:cιύ :ι.ρ1ο ε: μi.'J'J. -= ,; ε ί; i :-'ιθ&:�ο·ι
-: . _ :
,
J ·ι
Cιγ'Ξ�λΞ�, λ':J�
� Χ�:�,'j:'1..'J�'Ι.
r.ι:ι·ι, σ εμ:ppιι)'Ι ,χ•ιθρωr.ο;: .\1.
-:pε:1:1 εί; :ό μi.γ1. Ili·ι. 'Η ί.1.
:pε:1. �μω; 7.•j:f, εχει ·16rι μ1. κ1.ί .
JΛ'J�6·ι, :(Α:ε μ6·ι'J'ι, �:-:ι..·ι δ &:ιθ p ω
-.:ο; γ·ιωρί'J'Υj :ο•'.ι; ·16μι::ιυ; κ1.ί -:ού;
'JΚcιr.cιύ; -:�; :p1'1εω; κ1.ί πpο-;χp
μ6'Jη &λ1.; :i; i;ι.ο -rι λώ-;ε:; :ου ει;
:ι:ι•J; 'jΥ,.Qτ,:ι:, ιJ; z-:ι..ι :�ϊJ; ·16\J.":.ι'J; :η;.
Α·;-:ή εΙ·η: ή τ:pέ.πο•J'J7. κ1.ί ±λη-
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θι \IYJ λα.τρεία., δηλαδή ή άρzτή πού
πρέπει νά, προ:ηέρη εις τήν ύσιν
κα.ί ·/ α:κολουθη δ α.νθρωπος. Καί
μόνον ή άρετή θά -ον δδηγ-Ιιση νά
γνωρίση α.σ· α.λώ; τήν πλήρη κα.ί
δλοκλr ρωμένην άλήθειcι:ι. 'Η ά
λ-Ιιθ>Ξι:z θά. τον δδηγ-Ι1 ση τότε νά
γvωρίση κα.ί ν' άπολα.ύση δλα.; :ά;
χαρά;; τη;; ζωη;;, διά τά; δποία.;
πλά,:ηηy.ε κά,θε ϋπα.ρξι;. 'Έτσι μό
νον i3ιι�χνο·ιτα.ι δ πόνο ;; κα.ί α.ί δο
κψα.σiα.ι πού είΨΥ.ι κα.ρnο ;; του
ευοου;;, :ου σκο:ου;; χα.ι τr; α.μα.θεiα.;;,. Καί συ'Ι'Ξχίζε: δ αείμνη
στο;; Ίω. Β::ι.σιλr;:
ψ

-

,c--

,

,

-

'

, Ό Κάγο;; ποτέ σε κα.·ιέ·ια.ν, ε
στω κα.ί ?.. 'I του το "r :ουσε, δε•/
του Jπεi3είκ·ιυε τή•ι πλάνη·ι ου,
δέν :ου ελεγε το ελά,-ττωμά. του, το
σ iλμ:z του. °Είν:zι ε:ια. σημείΟ'I
πού ψχ 1Ιεpώ•1Ξt:Χι μεγα.λcπpεπη r1
εύγένεια. κ:zί ή πρ::ι.γμ::ι.τιχή λε
πτότη; μιi;; άνω:έρα.;; ύπσ.ρξεω;;.
ΊΌυ10 τό διχ:zιολογουσε ώ; έξr1 ς:
«Έά.·ι σου τ;ώ τ,χ σφάλματά σου,
θά :;;::ι.νώ άνώ':ερό;; σου κ:zί σύ θ-Χ
α1σθα.·ιθη; εν:z α.ϊσΟ μα χα.τωτερό
τητος α.πέν::ι.·ιτί μου, πραγμ::ι. πού
δέν τό θέλω. Θέλω vi είμ:zι ϊσο;
πρός ίσον. Ιόνο; του δ άνθρωπος
πρέπε: •1-Χ α. 11::ι.γνωρίση τό σ· aλμα.
του χ:zί •ιά. :ό έπ::ι.νοpθώση. Βέ6α.ια., σε βοηθώ καί σε ποδ η-γ ετώ
με προσοχή διαφοροτρόπω;;, χω
ρίς ποτέ νi σέ κατεοάσω α.πό τήν
βαιθμίδα τη; άδελφιχη ;; ισοτι
μίας.»
1

«Τον έ·ιάρε-ο καί τόν σο ο ενι
σχύουν αί δυvσψεις της φύσεως
πο η νά έ ια. μονίζετα.ι
ι
• p
γ � 'l'λ . μ r
προ;; τους ομους της. Οσου;; πο
θουν κα.ί θηριεύουv τήν άλήθεια.ν,
ή άλήθεια. τού; ποδηγετεί κσ.ί τού;;
ψωτίζξι. Ό Ούρα.νό; τού ;; �μπ•ιέει
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κα.ί τού; 00 γει οια \/r/. βρουν το
δρόμο πού α.γει εί; τή·ι σ.ληθινήν
rc ρα.γματικότητα».
«Τά; σχέσει;; 11.11ετcι.ξύ των σ. 11θρώπων πρέπει νά. τάς διέπη δ ή
θικό; •ιόμο;;, δ δποίο:; είvα.ι ταυτό
σημο:; μέ τόv φυσικόν. υrψιστος
δε υσικό :; νόμος εί·ια.ι δ νQμος της
άρμοvία :;, χωρί; τόν δποίον δεν θά.
ύπηρχε τάξις, πρόοδος, εξέλιξις.
Τί είναι δμως άρμονία; 'Αρμονία.
είναι δ Νόμος δ οποίος δια.κανο
νίζει τά:; μεταξύ ούσιών, μορ ων
κα.ί συνΞιδήσεω•ι σχέσεις πρό; :όv
σχοπό·ι της εξελίξεως τώ•ι πάν
τω·ι δ:ά. τη; &λλ ηλΞπιi3ρά.σεω:;,
δηλα.δή i3ιά τr; &γάπη:; Υ.7.ί :ου
'Ί;:ρωτο;;. Ό Νcμο ;; της 'Αρμονίας
εί·ι�ι συμπύ;.νωσις, των έv�οιω v
,
που περικλειου·ι οι μα.γιχα.ι λε
ξει;;: '.\ γά.πη, 'Ελευθερία., Δικα.ι
οσύ·ιψ.
Φίλει τόν άνθρωπον οχι άπο
δΞοντολογία.ν η χα.τ' έπιτ:zγήν.
Φίλει -ο·ι άνθρωπο·; άδια.φορώ•ι
τ:z;; εάν ct.ύτό ;; σέ ά.γα:πa, σε μιση
r1 σε περιφροvη. Στό πρόσωπο κά
θΞ άνθρώπου νά. βλέπη;; έπανα
λσ.,..ιοα.•ιομένη-ι τήν ίδία.ν σου ύπό
στα.σι·ι. Σ εοά,σου πά.ντα. οίονδήπο
τΞ α:ιθpωΠΟ'Ι, αγαθόν Υ) Κ'Υ.Κό'Ι, ΠΞ
Π'Χιδε μένον η άξεσ:0•1, διότι εί
Ψχι μi'Χ άςία. τη ;; Φύσεω;;, ητι;;
εiργά,σθη επί αιώνα ;; πολλού; διά
νά συνθέση τήν άνθρωπίνη11 ο·ιτό
τητα.. λύτή εχει λανθάνοντα:; τούς
νόμου; τη; 'λρετrις χα.ί της Σο
φία;;. Βοήθησέ τον εσύ μέ τή•ι ά
γciπη σου χαί τό έvδιαφέροv σου
διά. νά :ά.; έκδηλώση. Υιτύrπ:α. καί
χαυτ:ηρίαζε πά.ν-οτε τήv κακίαv
καί την άγνωσία.ν. , λλά. σεοά-σου
-όν α.νθρωπο·ι, κά,θε α.νθρωπον,
,
οιοτι
προ� , κι') αυτο
') ' ;; μισ.\Ι ή μερα.v
'
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ορίζεται διά τή·; θειότητα. .λείχ·;ε
'Π<Χ'iτΙJ. άν.εςά•ιτλητο•; έπιείκειa.ν
κα.ί ά.νοχήν. Μήv ο1κτείρε:ς ποτέ
τον σψάλλοντα. Μήν περιψρο·;ήσης
ποτέ τόv ά.μαρ:ήσαγτι:,., διότι ΚΙJ.ί
σύ πέρΙJ..σες άπό το στά.δ:6 του, καί
αλλοι σέ -rι:;έχθφ;-·;. 'Εά.•; ύ�ηρ
,
,
ξες αυ-:,τηρος
πολυ, καποτε
θΙJ. το.
1.1.ετα·;οή-:,Ύ:ς. Εάν εκρι·;ες μέ επ:
.είκειαν δέν θά μ.ετη.ι.εληθ-rις ποτέ.
ά. �ρί-:,κης πά·;τα τ+,ν Μ·ημι•;
νά συη,ωρ!Jς εκ,είνο·; πού -:,z ά.οί
,
_
κη-:,ε. Αγαπα κα.θε
Π'iΟΥJ, 'Ι, καθε
συ·;είδη-:,ιν ύπΙJ.νθρωπί·ιψ, ά.·ιl:Ιpω
τcί'Ιψ ΚΙJ.ί ύπεpα'Ιθpωπί•;ψ, ο:ά.
•;ά. αισθ1.'Ιθης καί σύ τάς πεpιπτ 1j
ξε:ς κα.ί τ+ι ·J θέρμην της παγκο
σμίου 'λyά.πης. Διά νά. γί•;ης ε
λεύθερος νά α.'Ιαyνωρίζ ης κΙJ.ί ει;
-:ον αλλο'Ι το δικΙJ.ίωμΙJ. •;ά. γί·ιη
καί αύτός ελεύθερος, Β-:ιήθφε
π:i'Ιτοτε νά. ά.πολα•jσου·ι κ1.ί οί αλ
λοι τήν οίκονομικήν, τή•; κσι'!ωνι
κήν, τήν πνωματ:κή'Ι ελευθερίΙJ.•J
καί •;l:ι.. μπουν ε1ς τ+ι ν τροχιl:ι..•; του
υσικου Jδμου, εις τό'Ι κύκλο·ι
τη; Παγκοσμίου 'λρμονίΙJ.ς,»
0

ά ε
δίκ ιο;,
γ'ιωp
«
�ν�
}
ί��� .ο , '1.
ζο•;τας και σεοομε'Ιος
τα δικα.ιω
μ:χ.τα. πού εχει πάσα ϋπαρξις ύπό
τον "Ηλιον διl:ι.. νά. ά.πολαμο:i·ηι
τήν ζωήν καί νά. έξελίσσετα: i·ι
α.ύτΊ). Ή ψύσις εί'Ι-χ: έκεί•ιη πού
οίδε: ε1ς τον αvθρωπον τον όργα
'itσμό'Ι, τl:ι..; ΙJ.ισθησι-χκά.; ίκα·ι6:η
:ας κα.ί :ά.; π•;ευμα.ηκά.ς i3:ά. τώ•ι
δποίων δικα.:ουαι ·ιά λα.μοά.·111 ά.
πό τούς χιόλπους της, δ,τ: του ά.
ναγκαιοί δ:ά. τή'Ι ϋπαρξι'Ι κα.ί ε'
'
ξε'λι ξ'ι'i του. 'Ο α� ιθ ρωιτcος ε:.;,αρμοζοντας τήν δύναμιν του ισχυροτέ
ρου ά. :ραιρεί :ά μέσα καί στερεί
τον ομοιό·; του ά.πό τά ά.να.γκα.ία
πού θl:ι.. του έΕ "f:!σ:pάλιζον α'Ιετον

ΑΓΟ Σ

β,ιο•;, ευκολο•;
,, .. παιοει1.-;
� , και' χωρις
'

έμπόδια πρόοδον. �ά είσαι οίκΙJ.ι
ος καί ά.•ηγνώριζε εις κοοθε συ•;άν
θρωπ6•; σου δ,τι δικαιουτσ.ι ά.πό
τ+ι ·ι μητέρΙJ. :ρύσ:·;.,,
«Ή γη κα.ί ό ηλιος -ελεγεν δ
ιiείμ·ιηστος Ίωάν•η1 ς Βασιλης
τrη έψωδία.σαν στορyικl:ι.. μέ δλα
εκεί·η τά. μέσ1. γιά •ιά. συ·;εχίση
τή•; πορεία·; καί τήν δρα.σι•; της
ψυ�ής :ου σέ τελεί�υς καί Ψ �τι
.
_
σμε·;ου; κοσμ,ου;.
Ο Σπυριοων
Τά,yο; δε•; χαροπάλαιψε, κοιμή
θηκε rι ρεμ α. ΤΗτα.v ε'Ιας πνευμα
τικό; ά.ετό;, πού τώρα δ:1,σχίζει
τού; ΙJ.1θέp7.ς ει� μίαν α.πεφον
π·ιωμ?.τική·; εξέλιξίν του, τή•; ό
r;r,(7,•1 πpοετοίμ?.σΞ ε(ς το γήϊ'iΟ'i
πέρ1.σ:.ιά του.»

*

".\ π6 :ό·ι /, rχ��ό·ι» εnί1'rι ;, -,zλ.
2ίG' {s:ους 1 9β6, ί1;ο τ?.ψέρω :ά. δ
,
τ
σα. ειπε
πεp:_ .Σπυριοω•;ο;
rαγου,
επί τψ θ?.νά.τφ του, ό σ.είμ•;ηστος
Διο�. 1ι?-μα·�τό ο!Jλος:
;t
« _\στηρ πρωτου μεγεθου;, ό
... πυp(οω•; Τά,yος, εςη:ρι:,.,;ίσθη ά.
ΠΟ τό Τεκτeι·;ικό'Ι σ:ερέιιψΙJ., καθ'
ην στιγμήν απηύγ1.ζε τή•; μεγα
λυτέρ1.•; αύτου 1.ί'γλη-ι κ-1.ί ε{ιρί
:Jκετο ει; τό ζε·ιίθ -:"7ι ; Π'iευ:..1.1,τι
κη; -:ου εκοrι λώ�εω;.
)) \Ι,'υzή έςελιγμέ•ιη, ακτ:•1060λοίJσΙJ. τό Φώ; 'l.'J,i; κα.ί εδεργε
ν
,� κώ; έπηρεά ου�α. πάσα•; σ.·ιθρω
-;:i ·ιψ �π6στα.σι•;, η:�; θά. εύρίσκε--cι:ι Ξ:ν:ός τής <iΥ..:ί'Ι'Jς �η;, δλω; ά.ϊίp'Jσδο:ι.ήτως έyκ1.τέλε:ψε τον
'(Yι l'l0'1 τουτΟ'i κόσμο'!, οιά. •ιά. πο
λιτογρα· ηθη τίς οίδε·; εί; ποίας
π·1ευμ1.τικωτέρας σ' αίρα.ς.
» Κα.ρi31�, έ'Ι ή πιiσα. •;πόστα.σ:ς
ε.:ίρισκε θέσ: 'Ι, επαυσε σψύζοοοα
ό•J ρυθμόν :η; ωη;. Καί ητε•;ί-
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σcι,με'i π,ϋτο·ι εχο·ι:'Υ. :rι·ι ·ιεΥ,p�κή·ι
ά.Χ,φψίc1:ι, :ο'ι πcί:ιτοτε κα.μπτόμε
νο·ι προ τη; α:ιθρωπί,ιης ου'Jτυ
χ ίας.
> Κα.ί έ'Jτψ/1 Oη του λόγου, ό ζiι 
σας έ_,ι τι� .\.όγψ.
»Κα.ί εσ6έ'J0Υι Ι\υρ'Jό:;, εγκ'Υ.τα
λείψ:χς ασΟεστΟ'Ι Π'Jευμ'Υ.,tΚ'Υj'i α.ι
γλη•ι,
»Καί έ':cί.φη εις τού; κόλπου:;
τη; Γη;, δ ά.ποδημiρας εκ τrις
ΓΎ'ις.
,Κ'Υ.ί &πέθ'Υ:1ε•1 έ.·ι τψ 'Jι�μα:ι,
διά. ·ιά. ζήση έ.ν τφ π·ιεύμ'Υ.τι.
,,Καί κα:rιλθΕ'i ει; :ό·ι "\δη-;,
διά. ·ιά. α:ιέλθη, τίς οίοε που. '.\)Χ
ύπά.ρχει ".\.δης δι' α.ύ:όν;
».lloίo:; Έρμrι; θά εί,ηι ό πο
μπό; τη; ψυχη; του, 1.:pου :χυτά;
ήτο δ δδηγ6ς τώ·ι ψυχu)ν; Ηοίο;
Διό·ιυσο; θέλει τό-ι μεαφέρεt εί;
:ό Κρcί.:ο:; :ιίJ·ι ά.θα·ιcί.των; Ποίο;
Δtδcί.'JY.'Y.i Qς θέλει :ό·ι tχ'Jτικα:α
στήσεt; Έκ :i'ιο; ε'Jγε·ιοίι; μ,ε:cί.λ-
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λ-:ιυ θά συνίσατ'Υ.t τό κιοώτιον, τό
δπ-:ιίΟ'Ι δέον -ιά δια.φυλά:ξη &λώ6ητο-ι τήν καροίαν του;
»Ποίο; ρcι.ψωδός θέλει συνθέσει
π'Υ.tά·ιcι.ς &·ιτί 'λοκpικu)ν ώδών δι'
αυτό'Ι; Διότι δ άγος δεν &πέθα.
νε·ι, &.λλ' ά.πλώς, εις εποχήν, κα.θ'
YJ'i έ:ελου-ιτο τό πάλαι τά. Μεγάλα.
Έλευσί·ιιχ Μυσ:ήριχ, ήτήσ11.το
'Υ.υξησιν Φωτός καί του έδό'θη.
» 'Ε·ι τή Γtι Ά-ιώτερον Τεκτονι
κό·� Έργα.στήριον δεν όπηρχε δι'
'Υ.ύτό·ι, κα.ί μετέστη ο&:ος (3.9.
Ι 933) έκεί ενθ'Υ. λειr:ουpγεί τοιου
t'J'i. Μετέσ:η εις τό Κρά.τος του
�ικε:ράλου 'Λετου· μετέ'Jτη έκεί
r·ιθ'Υ. τά πάντα. μετουσtοίι·ιτα.ι εις
:ό εύγε-ιi; μέταλλον του π-ιευfα.
τικοϋ χpυσου· μ.ε:έστη 'ίνα. τύχΥj
:χύξr1 ::;εω; Φωτός είς :ό Έργαστή
ριο·ι εκείνο, οπερ συνεδριάζει πά.·1τοτε 'JΠό τό ζενίθ.
»Τό,1 γήί·ιο·ι :ά:ρο·ι τοιούr.r;υ Μυ
'Jτ'Υ.γωγοϋ, 1; σΥ.ιάζ\Ί έσ'Χεί ·lι
π·ιευ:17.:tκη '_\κα.κία».

καi που
Ό ο\ θpωπος: εJγαι το μόνο (ωον που έ,ρυθρ1δ
Π()έΠεl ...
Mark Τ,νaιη
Ό κό6'μος: 5υγnθί(ε1 Υα λαrφεύn τους: πεθαιμένηuς: άγίο υς::
Και VCI καταδ1_ώκη τους: ί,W\'Ί'CΙVΟύς:.
Nathanie] Hone
'Έκα6τος: αvθpωπος: όφείλει να ξεκινή6n άπο έκιεϊ οnου 6rτέ
κευω - πρέπει να μόθη να έλέγχη τα nλnωοοτερα Πipος: αύτοv
πράγ11ατα.
Vive]cananda
"λv εχειε δnμ10υργ{16ει pέ6α 6ας: άpμονrα, μnτορεϊτε να
(ήGε..τε είρην1ικα 5το\, κό�μο. �1έ6α 5ας: πρέπει v' άvα(η;m-υετε
την άpμονία, καi μό\ ον ετ5 1 θcι βοηθή5ετε να δημωυργηθfi άρμο
νία 6τον κό6pο.
Κρ16ναp ουρτ1
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ΕΜΠΟΔΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΗΩΝΙΚΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗΝ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΙΗ
ΣΠΥΡ. Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ί�ι°ιγ ρί ψι,�ιιι\ i(!ιΙ•\ητ ;,u\ J\ιiuιιιι
r�i τη; �ηu�l_)l\�ς ά1θρω:τί�η: ;,ο \(•)
,
νια:;, προ: διu'%(!ι6ι,1σι\ τη:; i1Οιχη:
στιί.Ομη:; αί,τη:, ιf111ι hιιωτι11 \<L ;,α
ταληφθά'ψf\' άπό ά,ιιηyιι.1ία,. �.\ιλαι
διαπιστώσεις θά μii: rί.στογοητ�ύσου\
καl αλλαι θά uiiς
θαρρί,,01,,. '}.;γ
γύ; τοϋ διοι.αίου θά tδωuεν το αδ ·
κον, παρωτλεύρως τοίι κιι.λοϋ τύ ;,ιι.
κό-ν.
'".\, {Ε,ατοιιι;,εί,σι,,ιιι\' τύ r'ιηι;,ιίuε
,ο, τη� iριύ1η: uα:; εί; τή, χο ,ι,1ν κi1ν urηαδιι, το\ όιιω rι\ ψΙ•)' "/(Ϊ1�
ι'l10(!<•1-τ J\, το, χρηστοήθη ;,ιιί i\ iι.Qι ·
το1, Οιι διιmιστωσι,,uε1, ίιτι 1\-τάοχο1•,
χrιί irA.fί -τι (Η.,τι:�σf ι� καί στιγuαί, χιι
τά τα:; α-τοίΙL:; ι'lτοιια διδοχ uιισμi,η:;
ήθ �A.ij:; εί,θίιτητο; i;,τρi:το1ται :τολίά
κ ς ιί: ri.ντtA.OLH•J\L,XU:; Ϊ.Ο"{ί!) !] FQγω
iχδηλι:�σει:;, ιιοιλο,οτ τοίrτο δ�\ σ1•ιι6 nάtετιιι u� 101 ;,ιι.θ' οί01' χαραχτη
ρα τω\.
Ιlοίαι ι[HLL αί αίτίαι, ιιίτιΗ: :τα
ριισί'l)Ο\Ιν 101 (}Ll!J.101 αΙθ l) ί•Ι(tΟ\ ιί:
κατrι.χριτέιι:; ίι"!ο τοίι \οιιο1• ;,ΙLί τϊ1:;
ηθuκη:; :τρά::,Η:;;
Τρεί:; qιιίΗται HL ιί1αι αί jlΙLσι
χαί αίτίαι αίτ Η: :τΙLροριιοί•\ τι'η ι'i,
θρι•J:τον ιί� ιi11ιι.ο 1ι,η ι.ύ.: ι ΟΎ<!J ϊ1
rργψ :τρα:Ξ,ει:;: Τιι iγωιcιτιχιι εl'στι
κτιι, ό �χ τοί• :τεριnά�λο110: ψ1•χοΗ1•:
ρι.-ι.ο: ιριθισιιο:, 'ι.ιιι τΙL ;,οι1ι,11ικα
ριί,ιιατΙL.

ι,

1.- ΕΙΓΩΤ.ΣΤΙΚ.\ ΕΝ.ΣΤΙΚΤ.\
'Η a-τιστήιuη διδάσχι•, οτ τίι άτι
λέστερα ::.ι,�ιίχά οντα χι,οί•ντrLL :τρο: έ
π 6ίωσ , ιιε UΟ\αδιιχόν όδηγό, τίι. ε1' 001
στικτα n'j� ΙLίηοσυ1τηρήσΗ•J�. '0
δε :τροχι,�ροίψεν ;τρό: τιί. τεί.ε οτερα,
παgεμ6αί,ου\ ή ιινηιιη χαί ή .-τείρα, ί
πί άηιστοίχφ :τεριορισμ<Τ� τ<iΊν i\στί
χτων.
Οϋτω κσ.ί ό άνθρωπο;, έλθώl' εί;
την ζωήν κατά η'-ιν έξέλιξιν τη; δη-

uιο1•ργία;, lιχι I ήθη κατ' ιiρyi1, ;τρος
i-τι6ίωσιν, με κυριαρχοί,σας ί, ΙLlίrii"J
λιιτουργίας τά ε\"στικτα τη: αύτοσυ1τηρήσ�ως καl διαι<ιJ\ίσεω:; τι ί• είδο11-,
iΊ άι.) ω; πω; τά έιγωίστιrι.ίι. fγστικτι1.
1 fι.ιρr':γ?1γα ;�ν έvσι;ιιι.τω� "!ούτ<•\1 εl�
lίLL αι υλι.και επιθυμιαι και ηδονι.ιι κιιι
i;, τοϋ λόγου τούτου αί συιγκρουστ κοί
ταrιιι; πρός ιξr.σφάλισιν αlϋτίiΊν.
'J.;-τροιrΑ.ίσΘη j\ι6ιιϊι,,ς δ ι'i1Ορι,,:το�
ιιι το 1.ογι;,u\, ί\τοι /;ργι/\·01 προωρ
rJLlf\01 \11 01"('/fQάση 1(1 fL\11''}01'()
Llί\(L σ11u<riρο1τιι, ι'ιΙ ίιι ή :τ1ειιμιιτι
ι.i1 αϋτη ίδ ότη� δεν rί.Ηπτί,χΟη καί
λιιτούργησε, εύθύ; εξ άρχη; ;,ατι"ι
τρόπον τοιούτον, ί.ίιστε νιί. δηuιοι•ργη
Οοϋν σ1η·θiγι.α ι εστω καί ύ:τοτ1•:τι:1δο11;
χοι,ω,ικής άρμο,ία;.
λ1ίιι rί.1αbροιιή ;,ι.ιί ιί: τοί•: ίστορι
;,ου; <'�χοιιη χρο,οι•:; Οιι. uιί.: :τιίnη,
ίιτι ;,αι ή ;,οιΗ•ηία τιίη ιi\8 Q ω1.-τι,11 i
;,ιί1<•1\' 01•1 ΗΙL Qάσσετο rί.-το τιι :τr'ι.Θη
χιι.ί τα: j3ιι.ρl,ιιρο,τητα -, ι'ι..-τορροιω
ΗΪJΙ' ιγωιστι,κιίη i1στί;,τι,η.
.\ί ά\Ορι,,-τοΘ1•σίιι., ι.ιιτιΗ:; rί.Ιίι�i
ρο1·τα, ιί: τη1 uι•θοι.ογί(ί\, ιί11ιι rιιι.
φ11: ά.-τοbΗ�ι: τη: i:τιδρασΗ•J: τGJν
iγωιστι·ι.ιίη iωτί/.τι,11. '() <'ιθιί!ο: i
�ηγο Q α::.ι uι την ::.ωη, τΟΙ• τή1 ιί•ηιι�
ρίΙLΙ τιί!Ι ι'ί.λλι,1\. ' \ ι.ί ιΊ χι1ί οί γρα
:ττοί Κι:)διι.ι:; διαι�ορω\ λαG!Ι όuι
λοί•\· ιί,γίι:1ττι,1: :τιρί τη: ιiναλγησίιι:
:τl)ο: 101 ι'ί.1Θρι,1ι.-το, . Οί Κωδιι.ε: τοίi
Χαιιο1•ρι�Uι.-τη χαί ό Ίσραηλιτι'ι.ό; Κω
δι� έθωε1λίωσαν το\ ;,α,ο\ιι. τη;
ιί.Ηιι.:τοδοσΗ•J:. <'O<rθuiuo, ιi\"τί ί,
rr θαλuοϋ ;,ιι.ί όδοΙHL (1'1L όδο11Ο:>.
Εί: ιιερι-ι.ά: :ιεριιττι;�σε : ή τιιιι<•J
ρίιι. i:τε�ετεί1,ετο zαί εί:; τού: οί;,.εί
ου: τοϋ :τταίστου. Ού εuία ερΗ•να :ιε
ρί τιiΊ\ αίτίι,1\ τη: .-τρά::ει•J: χηί τη;
?:τ χινδι•,οτητο� τοί• :τρά::α\10:. Μο
ναδιχό: σχο:το: ή ί;,ι1να.-τοίησι: τη
φιί.αι•τία; :τοi1 .i·/,δη1,ι;1Ηται δα τη
έ-ι.διχi1σεω; iΊ ά.-τηi.λαγη: τη: όιιάδο

ι
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1\ τuυ ιηαιιο11 άπό τό, rι1•τίπαλον u�
τήν θα,ατιrι.ή, ΤΟ\! iχτiλΗ!Ι'\'. Τό αρ
Ορο1· 229 του άρχαίο1 1 Αίγ1'v-ττω;;,.οϋ
] ι;:ιδιrι.ος γράφιι «σ:ν ό κτίστης ιιιά:
οίικία:; πτrιίη κιιί 11 οίχία χρηιι1• σΟη
:-ιιί σκοτωΟη ό tδιοχ,τ11 της τη:;, ό "Ι,τί
στης Οrι Οα1ατι,1Οη».
Ά λλίι καί σ Ίιιρο1, lί., χαί 1') 11-το
χι;>ρησις τιίJ\ t γιηιστι κιίJν ί-,στίκτι,Jν
ι[ωι ΕΥJδηλο:;, πολίι cιπiχοιιεν ά;τό τi ) Υ
Ίbωιι.111 κοι,1•1\ία1.
] [αρ' ΟΤι rιί �άΜι:; τη:; άγάπη:;
πρό:; τόν ;υλησίο, rι.αί τη:; {.πιιι-κίος
JΙ()ό :; τόν αδι,κο, ί-τFΟησα\' πρό δύο
χιλιάδων �τιϊJ, {,;τό του bιδασκά,λου
τη: Ναtαρiτ, uόλι:; κατί.ι τόν τρFχΟΥ
-τ ι αίιϊJ\α rλαϊ�ον κάιποιιι, ί,ποτι1CΤώδη
ίηόστιισ, ιί:; τά ί-σοηριr;.ι'ι δί;;,.αια
ιιιρι,κιί>Ι' ;τροηγιιi,ι•>Ι λrιιίJ1, ί,;τό τή,
iπuδριισι \ τiΊ:; Ί τιιλιοκη:; θΗιr;η; � χο
) η:; τιΪJ1 Λοιι.-τράtο κrιί Φiρι .
Τί.ι:; δ ιθηί:; σχ?Μιc τιίJ\ λωί>ν l
:Ξr�κολουΟιί να διi:τη το δί-καιο, τοίi
ίσχυρατ[ρου.
Φανιρο,, λοιπόν, ίηι ό ι'1,Οσωπος
{ιqίστrιται i,στικτωδιί> :; {., τι,η i\·δον
μία,· άδιάλειπτον παρόριιησι" πρό:; ί,
πιρε�ασq άλισ I άγrιΟιί>Υ 11 δι11ά,ιιιοως
{.;τιϊ�nλη:;, {όση Ι'ά ;τrι.ρορii τα; ί•.-το
χριισσtι:; χαί, ιuθί•ΙU:; του r1ιι1τι Τα)\'
συ\ίιΙ'Ο ι;_, ιt),;τι,11· του και τη:; ιυργα,ωuF
, ηc κο111,J\ία:; (Κράτου:;), άπό τi1ν
δποίαν ι'ιJΙαιηί j\]Ερισσοηρα κrιί δίδιοι
όλιγι;Jηριι. 'Ότrι, i, ηΟη ;τρό δ ).ήιι
ιιατο:; νιΊ κιρδίση [1 η Ιί'ι ά;τι,Jλέση
ό σ1 11άνΟ,ωu-το:; του χίλια, ;τροτιιιίi τό
άσ11ιια1-το1 xiρbo:; διιΊ το, fα11τό1 τοι•
;ταρί.ι τi11 άποτροιτi11· τη:; χιλια,,-τλα
οία: tηιιίιιc τοίi συωΙ'Ορι;1πο11 του.
2.- ΨΤΧΟΝι-:ΤΡΙΙ Ο� ΕΡΕΘΙ-

�ΜΟ �.
':\Ιλλά δil' ιί,αι ιιό,01 ι.ιί �.1δογε11εί:; αίτίαι, αί όποίω παρορuοίiν τό,
rίνΟρωπο, εί:; ά1τι'/01\(•)ΗΧ(1:; ιηρ
-γιία:;. Έ�ωτερι·ι.οί I ι1•ρικοί �ρεΟι
σιιοί ιιιrι.ράς ίΊ ιιιγά.λη:; �1τάσιως δί,
"\αl'Ται ,rι �;Ξι,1011001•1 κrιί τόν �νάρε
τον ά.κόω η α,Ορω,πο, ιί:; πρά:Ξιι:; κα
ταδι,καστiα:; ίί,τό τοί, διι:-αίοιι καί κα
ταικριτέαc ί,;τό τη:; ήΟι•ι.η:.
Εί; τάς περιπτισσιις ταύταc ό δf7..της τοιαίrτ:η; b!Ξωτιρικη� έπιδράσι
ω; ύφίστσιται μίαν σύγχι•σι ,. , ι•χο
.Jt\'εt ψατι:-i1" μικσάς ί\ ιιεγάλης διαρ-
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κ�ίι.ις, ά1αλόγωc της 11Οw.ης ζημίας
η,· ί,;τέστη {κ uιάς άδίκου η δι-ι..ο ίας
προσ6ολη �, καί ύπό τό κράτος της
v.r�ταστάοεως ταύτης δέν λειτουργεί
;τλ1Ίρω-:; τό λογι�-όl' ;,,αί ιΙ1111 δυνατόν
νι'ι {κ.τρα.πη εtς τοιαύτας πράξεις, τάς
&ποίrις ούδfποτε ητο δυνuτόΥ νά δια
νοηΟη εtς "(UJτάστασιν ήρε ίας.
ΊΙ διmτιιραχη του λογιΙΧοίί (-ι.. των
{:Ξωηρικίi'J1 ψ11χονε11ριr;,ιϊJν ίριθισιιι,Jν
δi,, εΙναι μόνιιιιοc, άλλιΊ. στιγιιιαία, δι'
ον λόγον τό ατοuοΥ, τό όυτοίον ίmό
τό κράτο; τοιrιί11η:; κuταστάσει,Jς πα
ρεq έρθη, ύιrίστατιι• ιιιτέπιιτα την
τϊ•ψι, του συνειδό'Ι"ο:, ή ό:τοία δύνα
τr�, ι'ι.κ&ιι�1 νr όδηγήση �αί ιοίς ψυχο
.ι_
;ταΟεια" η και αluτοκτο11αν.
Κλασσικόν παρά,δειγuα βαρυτά.της
;τρά°Ε.Η•J: ί,:τό τό -.ρά,τοc ψι•χο1ευρι
:-οϋ ίρεθισμοϋ άνιι(Ι'iρεται ό Μέγας
σοqό: κrιί {.,άρετος
'\,λέξω'δρος. '
{ /JΕΪΙ ο: Μο, άρχη:;, ό όρα.ιια.τιστη:; τη;
κατrι.ργi1σει,Jς των (Ι'Ι•λετιr/.ων διοr,<.ρί
σΗ•11· καί της άδελcrότητο: τ<ίJν λαων,
ό ό;τοίο:; ιί:; στιγuην ψt•χιrι.iϊ: παρα
cr ορiί.-:; !\ρπασι τό άικό,τιον κrιί έφό1•ευσε τόν φtλον του Κλεi,τον, δ δ
ποϊος ιιάλιστα κατά τ1Ί1 ιιάχη1 του
Γραν.•ι.οiί παταιιοϋ τοίi ε[χε σι;>σει την
tι,J11ν. Καί ό Μ. 'Αλέξα1' ρος μετε
νόησε π:κ�ω � διά τή;· π.9α�ι" τ,ου. εJtί
,
_ δ� 11uερα: και ,•u;,.τα::; ιθρη11
τρει:;
ει
τό Οϊ1ιια του, άρνούιιεΙΟc ,ά κο uη
θη Και λά(jη TQO(f'ill', άλ).ά τό χα,χόν
είχε γίΥει.
Αιτία του φαιν(}ιιένου τούτου ε[Υαι
-i1 i:'1.λιιψις ψι•χραιιιία:;, ή ό:τοία κ.αί
ιιο1η δί,,ατα ι ,' ά.τοτρέψη τόl' αΥΟρι,1;τογ άπό τό καικόl' κα rrι την κρίσιuον
στιγιι111. ιότι ιιετά τ111 πάροδον μ,
κροiΊ σχετικιϊJ: χρό,ου ή πνε1•1.1ατική
σί•γχι•σιc: παρέρχεται καί τό ατομον
έπανευρίσκει τό λογι,χόν του.
Μέ ιιικράν προσJtάθειαν καί μεθο
δu;,.11ν α'ύτακ.ριτικην δύ,·αται πά; τις
,,, άποκ.τήση ψuχραuιιίαν ( ψ11 χραιιιιία
rΙ,αι 11 αύτο-κυριαρχία καί δια111ρησις
του λογι.κοϋ εί.; στιγιιην ψυχιχηc τα
ραχή:;) καί οϋτω ιιέγα ιιέρο:; άντι
�οι,νω'.ικω� Jtράξεων θ' ά..τ�φευχθη
απο τον
α\'θρωπον.
:!.- ΚΟΙ 1ΩΝΙ,Κ Α ΡΕΤΜΑΊΆ
Τρίτη αtτία ή ό.-τοία παρακιΥεί τόν
όιιαλόν αΥθρωΠΟ\' ει.:; (J.l'TIΚOI Ι'(•)\'ιιχάς
πράξεις ε[ναι -ιά κο• \'ων10<ά ρείι.ματα,
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δηλαδιΊ δο=,ασίω ;,αί τtιο.-τοι iν�ργ�ί
.
,
ας, οί οοτοίοι έ:τι6ι'tλλονται εις την
κοινωνιr-<ην μονάδα ούχί <'uτύ ώρισμι'
νον ι'.ί.τομον, άλλά άπό τη, κοινι,)\ικη\
δμίιaδα, ώς σύ\ολον η ά.κόuη καl r'ι...τό
τόν τύπον cl); έ:--<φραστήν τη; ;,οι,η�
γ\!;>μης.
'Τ:το τη\ i:τίδρrισιν τοίΊ ;,οι\1•1\ι
κοϋ τοίποι• ιrωνοuι'νου Εί111ι διι 11η1J\
καθ' ίΗ ιι u.ιιι,υ\ ίί.τομο\, �ίτι UΗ,
χιη τf1 ς όuι'J.δος ώ; ιιFλο� αiηη� Η
η ώ:; ιιο\ά�, ί,-rο Τη\ i-τίδριωι, τη�
όμάδο:;, νύ. ιτιιριιnι•ρΟη �ί- ια"Ιοl ο
γίιι:; iΊ ;,αl τί� .η,ά:;Ε : ι1ίιι�, τι'ι.: ι'ι
ποίας αύτο6ούλω: Υαί αΗι• iξωηρι
ΚΤ): Ε'\ΙδQfJ.ΟΗιι:; οι,δ�ΠΟΗ i1το δΙ•\(1τό\ \Ι'ι. διιινοηθη 11 ,11 i:ιιχι ρί1ση.
Τι'ι. ίισηρικι'ι. ταί,τιι κοι,ιιη ι ι.ι'ι. ρ� {,
ματα δύ\ίι\Ται νιι δηοιιουργηΟοϋ\ διιΊ
ιτροσω:τα ί:'χο\Τα κοι\!ι>νικην θέσιν η
διι'ι_ Οι' uιιιτι,ι συγκι,
οί:\Τιι την, κο ,ή,
.
'γνωμηv. Εις τη\ :τρωτη\ :τ�ρι,ηωσιν
(i.-τίnηuα ;τροσω.τα) άρκιί ιιίιι διαδο
σι; η ϊνας ψίθυρο; iνωτίο\ ί\iι�
το οί•τ�ι• άτόu�υ δ ά ,α , γί,η συu�ο
λον μισου; και κακο) ογ•α:, μολο,οτι
ούδεί:; iκ της κοι,ι,ηικη� όuάδο:
γ\ωρίtιι τι iξ ίδία: ά\τι1ήψΗ•1:;. Εί:
την δευτέρα\' περίπτι,1σι\ (θFuατα
σttγΚΙ\'Οί>\'ΤU. Τη\ ΚΟL\η\ γΗι>Uη'\)
ναι δυνατό,· uία φιι)\ή, ί�,οδιιrι.\ύου
σα σκοπί,uι,1: η άθελ1γτ:ω: ιά.,οιΟ\ ι'ί
τομον, ώ; δράστην έ\ός iγκλήuατο:,
πού συγκL\·εί την κοι,•ήν γ\ώιιην, διι'ι.
,,ι'ι. ύ:τοστη τούτο ά.τό τi1ν όuάδα βα
ριίω σωιιατική\ βλά6η\ 11 καί Οα,ά
τωσιν άκόuη Ε\ώ εί\αι iΗελιί>; ά
θώο\.
Ί-Ι σκληρό.τη; έδιί> δε\ ιrιαρχει εί;
τά άτομα, άλλά είς τήν όιιάδα ή ό
:τοία i;τι6άλλεται είς τά ι'.ί.τοιια. 'Τ
πά.ρχει είς τ ό ολον καl οχι είς τά ιιέ
ρη. 'Ό:ιως ή σκ.ληρότης τοϋ όρειχάλ
κου δεν u.,άρχει εί :; τό, χσ).u.ό\, τόΥ
κασσίτερο\ 11 τόν uόλυϋδο,, τά όποία
έχρησί\ιιωσαν διά \ά σχηιιατισθη ό
ορείχαλκο:;, δ ατι καί τά τρία ταύτα
μέταλλα �1,αι εϋιιάλακ,α. 'Η σκλη
ρότης εγκ.Έιται είς την άνά.uιξίν των.
Είς τό σύ\Ολον καl οχι είς τά μέρη.
οuίζω, δτι αν έρει<\ή{Jη τις τό

�ι

:ταρελΟόν του άσιι u.) 1ϊ1: Ο' ιί.\αηιίίι
ψη :ιfρ ίΤ(ι)('JΗ�, JΙ(ΙΟ'
:; :ιαρασυρ
Οεί� άπό Υοι\!11νικι'ι. ρι ίιuατα ίγένετο
τούλάχιστο\ ίmαίτιο� ;,αrιολογίας η
ίπικρίσΗ•>� n11\α\θρι;1:ιι,η τοι•, ;ιωρί:
,11 ϊχη ίδίω ά\Τίλ.ηψι\ i1 ιΙιισίuου:
:ιι ηροιrορίιι ς τερl τοϋ ί•ποστατοί, τii�
:ιατηγορία:, δι' η\ τοί,: i,ruιoι ι'1γηαι οuι,1: Ο'ι� ησι η του� �;·\�Q ,ε.
�
το διι\(ίΤΟ\ ο ίί\Ορω:το:, (ί\ �ιχι\ ανα
τττύ�ι:ι �<Ί.-:, :η ευ�ατιrιά::; το,: δι�,ά
.
ufl: Υ<ιι f:tισηιιαΗι τιι: ιιηλFιιι:
τοι•, \ΙΙ ι1 ;ι ι\ ιλ ,οιr ί,yΗ τοιαίrτα ό) ι
πΟήuιιτιι τιι ί>'tοία Οίγο1•\ ι'ηωτίω:
ιί.Οιί1α u.τo.uu ιιιί ίι:ιο&ιΙΊαtοι•\ τόν πο1 ιτισιιό\ ιια:.

α

,
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-ί.- Ο ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΙ ΑΤ
ΤΟΚΤιη_\ΡΧΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕ
f > ΙΣΚΕΨΙΣ
11.\ΡΑΓΟ, ΤΕΣ
ΚΟΙΝΏΓ\'ΙΚΗΣ \ΡΜΟΝΙ\Σ.
Ό {ί.\Ορω.,ο� είΗιι διι\ατiη \' ά,τιδραση ι'ηοη),εσuωι,ιί1: εί:; τi1, :τα
ρορuησι\ τιίη Ε\Ι'Jtίι.τι,1\ δη τοϋ όρ001 ογlt'Τιιοί, ιοί τη: nι•γ,αταδιιτικότη
το:, Ε\αvτίο\ τιί1\ ψι•;ιονηιρ -ι.5η έρε
ριπuιίη δια τη; ψι•χραιιιίιι :; Υαί αίrτο
κι•ριαρχία: JΙαί �\ωτίο\· τι,η ,οι,ω\ι
yιίη ριυιιι'ιτι•>\ διίί τη: nι•Ησ�ω:, :ιε
ρισ-ι.έψεω: ,αί :τροορατικοτητο:.
\
. ί ίδ•υτηη: ίίί•τιιι, σι•u:ιοριιιοuε
,αι -ι.αί u,ε τη\ r\νο α\ τοί, δ�,;,;αίοι•,
ι[\αι κυριω; δια,-ι.ριτικ.α γΗ•Jρισματα
τοϋ κιιλλιεργηιιέ,ου ;τ1ευιισ.τιy.,ιϊ1ς ά\
θρώπου, ό ό,,,οίος ιιέ τη, άταραξίω,
ηΊ\· ιι υσ"ι.ότητα τη; σ�ι.ι..,εριq-ορά;
το,, ιαί την ρευστοτητα τη: σ1•u;τα
Οεία � τοιι :τ.ρό: :ιίiσω ϋ.,αρξι, άσzεί
i1θι-ι.1j'\ ά"ΙΤι,ο6ολίαν εί� τό :ιερι6άλ
Ι ον το11 , ή ό:ιοία <r<•�τί':.ιι καί γοη
τείιει αίrτό.
Πέρα\ τοίπου, ιιέ τά :ι,ει•uατικά
αuτά ιιr όδ α ό α.νθρω:ιο: θά εχη
;τιτ�χει τη\ άρ�ο, ΧfJ\ συιιπορεί�,
,
,
,
;Τ\ιι•ιυτο: και υλης, την ατοuικην
τ?υ εϋτυχίαν, καί �τερ�αστ?ς ά.πό
,
την :ιλεοΗξια, -ι.αι τα ι;τακολουθα
αύτη:- θά εχη ά.,αγκιστρι;>σει τό
Π\•εuιια του ά.τό τό περGγειον, διά την
ά\αζήτησιν τοί• ίδα\Ικοϋ, τοϋ ώραίου
χαί τού ίιψηί.οϋ.
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92α διεθνής διάσΗεψις
Θεοσοφικfic: fΕτοιρf ας

Σ'Υ' ΙΙΛΘΕ στο ''Αντυαρ της
'Ινδίας 11 92α διεΟν11ς διάσκεψι;
της Θεοσοφικης Έταιρία;, μέ έ
ξαιρετικ11 έπιτuχ{α.
'Έλαϋαν μέρος 1.035 άντιπρό
σωποι άπό δλα τά μέρη τοϋ κό
σμου, εξαιρέσει τού λεγομι'νου
άνατολικοϋ. Ό πρόεδρο:: τη::; 'Ο
μοσπονδία; των ΘεοσοφικίίJν έ
Ονικιον τμημάτων Ευρώπη:: Τζιι.>ν
Κόατ:: μετι'φερε στ11ν διάσκεψι
χαιρετισμούς από τού; Οεοσοφι
κούς ερyά.τας τοίι; ιί,ρισκομένους
«οπισΟιν τού Σιδηρού Παραπε
τάσματος». Τά μέλη της 'Εται
ρίας στ'ι; χώρες τη::; άνατολικη::
Ευριο:πη::. είπε, άδυνατοϋν νά
προβάλουν τ�\ν ίδιότητά των ίο::
μ�λων, διότι 11 Θεοσοφικ1ι 'Εται
ρία δεν εχει εκεί αδεια λειτουρ
γίας. 'Ωστόσο, οί Οεοσοφικοί αυ
τοί έργιίται διατηρούν tωνταν11
η1 crλόyα τη::; 'Αρχαία:: Σοφία::.
Κατά τό ε'Οιμον, 11 διάσκεψι:
ανοι t;c με :προσευχ�::; δλων τ(7Jν
Ορησκευτικιον δογμάτων. πού F
ψαλαν κληρικοί 11 λαϊκοί έκάστη::
-. ''Υ'πηρχαν μεταξύ των
άντιπροσιοπων Ί νδουισταί. Ζω
ροαστρινοί, 'Εδραίοι, Βουδισταί,
Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και
παδοί αλλων μικροτέρων Ορησκει-

ο

r7Jν. Στο τέλος, δλοι μαζί εψαλαν
τ11ν ένιαία προσευχ1Ί τη; παγκο
σμίου άδελφότητος.
Οί Ορησκευτικοί ναοί, στους
κήπους του
ντυαρ, εγνώρισαν,
κατά τl; ήμέρFς τη:: διασκέψεω;, ζωηρη' κινησι,
απο
,
., ' τους
' πιστοί•:: έκάστης θρησκείας.
'Εξ riλλου, εδόθησαν θεατρι
κέ; παραστάσεις, συναυλίε; καl
χοροί παραδοσιακοί.
'Έγινε απολογισμός της δράσε
ως της Έταιρίας καl τοίί Θεο
σοφικού «Τάγματος 'Ί'πηρεσίας»,
τό όποίον, δπω; άνεκοινιοθη, συν
τηρεί καί στο Βιετνάμ ενα ορφα
νοτροφείο.
'Από τις ίδιαlτερα σημαντικές
αποφάσεις τη:: διασκέψεως rμαν
11 ίδρυσις όμάδο; επιστημονικών
ερευνών, υπό τον τίτλο; «'Επι
στημονικός Κ{1κλο; Λεντμπητερ»,
εί::: μνήμην τού Οεοσόφου συγγρα
φέω::: και ερευνητού.
'Έκτακτα μέτρα Fiχαν ληφθεί
yιά τ11ν .π:αραμον1'ι ηον άντιπρο
σιοπων στ11ν περιοχ11 τού "Αντυ
αρ. Και ήταν ίδιαίτερα γραφικ11
11 συγκέντρωσι:::- ηον ύπερχιλίων
αντιπροσώπων κάτω από τό πε
λώριο δένδρο l\fπάνυαν.
Ό παγκόσμιος πρόεδρος Ν.
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Σρι Ράμ, άφου εχαι!!έτησ� τά
μέλη τη; διασκiψεω; καί ί·π�,
θύμισε τού; δασικού; σκο;τοι•::
τη; Έτωι,ιία::, δπω:: εχοuν δ•rι
μορφωΟη ά:τό τi, 1880 (σχηιιrι
τισμι>:; ;τ uρηνο:; παyκοσμίοι• u./H i φότητο::;, ι'ί. νευ διιικι.ιίιηων Φυλή::,
πίσπω::, χρώματο; κλπ., συγκ!_)ι
τικ11 μ�λiτη τι7,ν Ο !_)ησκΗι7,ν, f(! Η'
να των ι1νειψηνεί•των νόμων τη:;
ΦιΊσεω:: κιιί τι7η• ) rιν0ιtνοι•σι7ιν δ1 1
νάμεων του άνΟρu>που) - :ηριi
γραψε ηΊν ιινι'.ι τi>ν Y.()ΓILIO δψι
στηριότητιι τη:: Ί�τι.ι ι uία::, 11 δ
ποία τό 19G7 σι•ν�:τλή Q ωΜ 92
ετη ζωή;.
-

Μιλι:,νω::; γιά τi> Βιετνι'ψ εί:-τε
δτι, ενG> συνεχίζεται fνιt:: ί.ίγι,ιι
ο; πόλεμο::, οί Οεόσuφοι τοίι R ιε
τνάμ έξακολουΟοϋν τό EQ )'O του;,
ιχψηφι7.>ντα:: τί; δυσκολίε::;. .\ει
τουργοϋν 13 στοαί μέ G 5 μέ
λη, ποί, συνεδριάζουν απα; τη::
έδδομάl'ιο::. Τό καλοκαίc�ι γίνπαι
κατασκήνωσι::; ει:: ιι;τόστιωιν 20
.μιλίων ιmό τi1ν Σιtϊyκόν, nπου τό
«Κέντρον Ά yνη:: Καρ/'ιιά::». 'Γi>
κεντρικό θiμα τι7,ν πει.ιιισινιίJν f()
γασιών ηταν: <<'Η μεγίστη ιι
,,άyκη, 'λ γάπψ>.
Θερινά κέντρα μελετών ελει
τοί•ρyησαν σέ διάφορε:: χιίJψ::,
μετα;ύ τιίJν όποίων και σηΊν 'Ι
σλανδία. στό Ρέκιαδικ Π()ό; ,·ό
τον και στό ' κοί•ρι, κοντά στον
'Αρκτικό Κίrκλο.
ΣηΊν 'Αγγλία, σηΊν κατασκ11νωσι τού Κάμπερλι• μερικοί Οεό
σοφοι έδοκίμασαν τi1ν ί:ίσκησι τη::
σιωπή;, εξαιρέσει ιορισμένων τυ
πικών λέξεων, άναyνώσεω; και
μουσικής.
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Στα νέα άφρικανικι'.ι ί'(!ΙlΤΙ) τi1;
Κένυα, Ουγκάντα καί Τιtνtιινία
λειτουι,ιγοίiν τu>ι,ια :1:1 rιτοιιί μέ
1.171 μέλη, ι1)λι'.ι τιΊ ;·ωίrιτον
�1νω ινδικi1:: Υ.ιιτιtγιιJ','η::.
«Συχνά τίΟεται τι', ε ι,ι ι:ηημυ
f ίπ1; ό t\. � ι,ιί l )άμ :τι,ιό:: τi> τ�
ί.ο::; τϊι; όμιλίιt; του: Ί Ι φιλοσΙJ
φία yιι'.ι τiι ":.ωή, πού κιη�: χΗ i1
'1':ται ι,ι ία μιt; σάν σί•νολο, χει
κιψμιά ιlξία γιά τόν σί•γχ!_)ο
\'ι> κ6σμο, :-ιοί, οί σκέψει; τοι• καί
οί ιιξίε::; του ε1ναι τόσο δωφορε
τικέ;; 'Ίσω::, nμω::, Οι'.ι fΠ(.>fΠΕ
τό tήτημα νά ε;ετασΟη μέ τi1ν
Οέσι μει.ιικιίJν ά ν τ ε (_) ω τ ή σ ε
ω ν : :\Ιήπω; εχουν αλλάξει 11
άνΟρr:>πινη φί•σι; η τά φαιν6με
νι1 :-ιοί, Π !_)Οσή-κουν στi1ν ϊινΟ !_>ι;,..
πινη ζωή 11 11 φί•σι; τι7>ν ;τροσωπι
κιί,ν προβλημάτων τοίi άνΟρr;>που,
επειδiJ αλλαςαν οί εξωΤF(_)lΥ.f;
συνΟηκε;; Ί-Ι Σοφία ε Ιναι 11 'ίbια,
καΟι\,:: και 11 yνωσι; ποί, έπετεύ
χΟη στό παρόν στάδιον τη:: Π(.>Οό
δοι.•;

r

'Εκείνο ;τού ό ί.ίνΟι.ι ω:το:: χρειά
ζεται yιά. ηΊν ευτυχία καί ηΊν
:τρόοbο, είνω ταυτόσημο μ' έκεί
νο :τοίι ό 'ίδιο:: U. (_) έσκεται και ;τι
στε ί•ει; \έν είναι λοιπόν 11 Θεο
σοφία ενα θέμα 6αθεια::; προ
σωπικη; εξετάσεω:: και (ινακα
λί•ψεω;; Ί-Ι φιλοσοφία αιΊηΊ δέν
άναφέρεται :τ!_>ωταρχικά. σηΊ
ι'δεε::,
ζωη,
' παρα' στι;
' διαφορε::
'
'
πού δέχεται ό καθένα;, ιινάλοyα
μέ τ11ν κλίσι του: Ν ομίtω δτι
1\ διερεύνησι::; αί•των των θFμάτων
άξίζει τ&ν κόπο για τόν καθένα
μα;, ίδιαίτε()α ση1ν τωριν11 έπο
χή, δ:του ά.rrαιτείται έ:τανεξέτασι;

ΙΛΙΣΟΣ
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της φιλοοοcrικης μας συγκροnΊ
σεως, μι: τις καΟιερωμενες ιδέες,
γοητευτικές και δελιασ cικες, άλ
λα, παρά ταύτα, και μ το παγκο
σμιο δρσuα».
Στά πλαίσια niς ιασιεψεως
εγιναν ένδιαφέρουσες όuιλίες. Θα
άΥολουΟήσουν περιλήψεις των
κυριωπρων.

'Αναγέννησις
του άνθρώπου
Τ\Ιι s Joy Μι!Ι

Hn.A.

έν ά-ταιτούνται προφητικές
δυνάuει- για νά προ6λεψη κανείς
δτι Οά ελΟουν ανΟρωποι, πού θά
καταταξουν ηΊν εποχή ιιας άνα
μεσα στίς Οαυμασιώηρες, άλλα
και στις τραγικιίιτερες των χρο
νιΥών της άνΟ
, ρωπίνη:: φυλής. Ή
έποχή μας πράγματι εl, αι ιιεγα
λη και τραγική. 'Ηρωικη δσο έ
λάχιστες ύστήρξαν ποτι. Έ-τοχη
εκτεταμένων πολιμων Και φριΥα
λιων ώμοτήrrων, άλλα καί έποχ11
άφάνταστων ανακαλύψεων, κα
τακτ11σεων στο διάστημα, πού δr-ν
Οά u-rοροϋσε νά όνειρε,υτη άν
Ορ(οπι, ο ον. 'Εάν άπ0Υτ11ση ενα
πλατύτερο δραμα τού ανθρώπου
-τού άνΟρά.στου οχι (ο:: πράγuα
τος, άλλα ώς &Οανάτου οντοc
τό μέλλον προοιωνίζεται άκόuη
:τrιό θαυuάσιο.
Τό κρίσιμο πρόϋληuιι τη; έ:-τ,r1χη- μας cίναι 1i t-τιϋίωσις, ωση
νά προέλθη μια α ν α ' έ ν ν η
σ ι ς τού άνΟρ&στου, σε tναν
άνώτερο fαυτό. "Οπω- ύπεσri1ρι
ζε δ γνωστός ' ιιι:.ρικανός ψυχο-
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λογος Γιcίρvτνερ Μcίρφυ, ή αν
Ορ&ιπινη φύσις εχει τρείς ύστο
στάσεις. 'Η πριίιτη εlναι ή φ υ
σ ι κ ή, τό προιόν της έξελικτι
κης διαδικασίας, ό συνδυασμός
των δασικών φυσικών και. χηιιι
Υών, ιδιοτr1rrων ύπό τ11ν ζωή,. Ό
βιολογικός ανΟρωπος. Ί-Ι δεύτι:.ρη
είναι ό κοιvωνικός ίίνΟρωπος, τ&
ίt-τοτέλεσμα της αλλη? επιδράσε
ως προσωπιιότητος και περιϋάλ
λοντοc. ' . λλα ύ:rτάρχει καl ή,
π ν ε υ ιι α τ ι Υ 1Ί η ψυχικ11
ύπόστασις τοϋ άνΟρώπου, δ εσώ
τερο:: 'αυτό:: του, δπου καί ϋα
σί ονται αί έλπίδες για ιιιά ανα
γi ,,νησι. Ό σνθρωπος είναι ε
' ωσι;:: των τριών αύτών κυμά
των. 'ΕΥείνο -τού ιη(JάΙι ΛfΤαι σ,1ιι ρα εlναι να δυναuώση τό Jrνι:.υ
ιιατιΥΟ Υϋιια Υαί ,ά τιίνη προς
τ1Ίν ταυτότητα ιιέ κά,Οε ιιέλος της
&νΟρώπινης φυλή::, προς τ11γ
παγκόσιιιο άδελφότητα.

Ό αίώvιος
αvθρωπος
He1en Zahaι-a
Η.Π.Α.
Ζουμε. σέ μια φα τιιστικη επο
χη άναπτυ 't εως. Για τούς περισ-·
σοτέρους, αί άνακαλύψει
στον
τοuέα t1iς γνά.ισιως -ειδικώς
στ�1ν Κ υϋι:.ρνηrrική, τούς 1Ίλεκ
τρονικούς ύστολογιστάς- Είναι
άδιανόητοι και ακατάληπτοι. Πρό
ΥΗται -τερι έκρψηικής κατα
στάσεως στους τοιιιίς της έπι
στήιιης καί της τεχνολογίας.
' λλά τα έπιτεύγματα α'Uτά, δσο
καl νά είναι θαυμάσια, δεν αρ-
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κοϋν γιά νά φέuουν � ι(!ηνη καί
ευτ υχ ία. �υστυχώς, εξακολουθεί
νά εύQίσκεται σε καθυστέρησι ή
μελέτη τη; ανΟ ιι ωπίνη; φί,σεω;
και ή ανακάλυψις τη; δαΟι•τi
cια::; ι1ξία::; τη::; '(ωη;.
ΊΙ σί,γχ(_)ονη επιστήμη και
τεχνολογίι1 είνω /Ίιίψον τη::; \ί•
σεω::; στον κόσμο. 'Αλλά, στι'ι. τό
σα ι'.ίλυτα πuοδλήματα, i1 '.\ να
τολ11 Fχfι \'(J. Π!_)Οσφf (Ιη πη'ιν ιlν
Ο (_) ωσιότητα τrι διί>ρον τη::; κατα
νοήσεω::;, γιc1 την
όλοκλ11ρι1Jσι
των έπιστημονικιίJν και Τfχνικιi)\'
επιτευγμάτων. Πρωτίστω::;, ί•
πάρχει ή ίmέιιοχη ι'.ίποψι::; π�σί
κοινης πηγη::; τη::; ίmc1ρ;εω::; καί
τού σί•μπαντΩ::; Υαί τΩϋ κι1σιιου.
Μία και ιιόνο Οεία tω�Ί Ff;ψι•
χώνει κάθε ί'mαρςι, έπΩμένω::; 11
παγκόσμω::; ιίδελφότη::; τΩι• αν
θρώπου είναι Οεμελι<;)1)η::; ιι.ρχ�Ί
τηc: φύσεως.
'Ετέρα μεγάλη uπΩψι::; είναι
δτι ό ι'.ίνθρω.ϊο; άποΤFλFί εναν
μικράκΩσμΩ, ενα σί1μπαν σε μικρο
σκοπική κλίμακα, και Fχει μέσα
του δλε::; τις δυνάμει::; και δυνα
τόιτητε.::: τοίι κόσμου, ΠΩι• Π()fΠfl,
ομως. να άναπτυχθοίl'\· και αφυ
πνισΟοϋν δια τη::; εςελίt.εω::;. 'ΓΩϊi
το θα fλθη ro::; απΩτFλεσμα rι.να
:τtτί•ξεω::; τη::; συνειδήσεω::; τη.::
πραγματικότητοc. Με τ11ν Uf
τενσάρκωσι και τό Κάρμα ό rί.ν
θρωπος επιτελεί μια πvευματιχ1Ί
περιήγησι προς την κατάκτησι
τη::; βασιλεία; του, ώ::; πλήρω::; ά
φιοπνισμένου οντο::;. 'Επομένω::.
κάθε φυλή καl κάθε πολιτισuο::; εί
ναι πεδία εμπειρία; για τον 1
θρωπο, ίσου ενδιαφέροντοc. Αϋ' μεινουν
'
λε'ξ εις
ται αι απόψεις θα
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και μόνον, δοξασίε::; κενέ::;, εκτός
εάν μας δοηΟήσουν στ11ν εσωτε
ρικ11 άνακάλuψι του �αυτού μα;.
'Η δωπίστωσι; τη; Οεία; ουσίας
πάντων των οντων και η άναζήτη
σι; τοϊi Θείου, τοϋ \ίωνίου Άν
Οριmιου, μΠΟ(!fί να ·γίνη μόνον
εντός μα;. Τό έσωηuικό τούτο
βημα δέν συνtπάγεται ά.μέλεω
γιά τ11ν καΟημ�(!l\'ΙΊ ζωi1 και τά
προδλήματά τη;, οίίη εyκατύ
λΗψι τη; προσπαΟεία; νά δελτιώ
σωμε την Οέσι μα; σ' αίΊτόν τόν
κυσμο. L υνfπr1',ι�τω δμω::; όρΟ1Ί
/'Jι,ίϊ.σι. 'Όταν άρχίσωμε να lπι
τρέπωμf στον .\,,;>νιο ".\νΟρωπο
να μας μιλϋ., να είμεθα δέδαιοι δ
τι Ο' clρχίσωμ� νά ενεργούμε και
' , ,
να' .,...,ουμε
- :τιο' F''ξυπνα, και' να εισαγωμt σηΊν καΟημερινή μα; δρα
στηριι'>τητα τi1ν :τνευματικ11 εί•ω
δία και ποιότητα τοϋ έσωτέρου
Έαυτοϊi μα::. Καί Fτσι Οά ενερ
γούμε (Ο:; τελFίω::; ι1ρμονικc1 (1\'
Οριίr.τινα οντα.

Ή άξία
της πίστεως
Wallace

Slater

'Αγγλία
Τό ουσιώδες εΙναι ν' άντιλη
φθοίψε τ11ν σωση1 αξία της δο
ξασία;. Ί-Ι δοξασία πρέπει να
βασίζεται σε πλήρη βεβαιότητα,
επειτα άπό αυστηρά τεκμήρια η
άξιόλογη λογικότητα. Ποτέ δεν
πρέπει νά είναι τυφλή. 'Όχι δο
ξασία στηριγμένη σε μια αυθεν
τία η εναν ηρωα ( δπω; ελεγε ή
ί\Ιπλαβάτσκυ).
Ί-Ι '. λήθεια είναι ή σχέσις
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μωϊξί, τοίi ίιποκΗμiνου (εμου)
καί τη::; :πι_>αγματικύτητος, τη::;
Πραγματικι'>τητο::; �'Ί δποία Κfίται
π �ραν του νου, π{ι_> αν τη::; ,\οt,α
πία::: (ι)::: ψι•χολογιyη::; καταστάσι-,
ω; τοϋ νοϋ καί ί,:;τοκfιμfνικiΊ::; εμ
::τΗuίιι::;.

Προς μείζονα
έλευθερίαν

''Υ'πάuχουν οί 0 f1bιυν ίιλισμοί,
του; ιmοιου::: ;ιι_JfJTH ν α::τοφfι,γωμε: α) 'Γό να Οtωροϋμt τ 1' 1ν ΕΠΙ
στημονικ1Ί άπύδειt.ι ι\)::; ηΊν μ6νη
rγκιιι_>η rνδει1Ξ,ι τοίi ιlληΟοϋ::;, καί
ϋ) 'Γό να άποδεχώμεΟα, άντιΟi
τως, κατά γριί.μμα, τί::: :;ηι_>ιγρα
crές μυητικι,Jν Κ(tι ψι ιχικιυν ::Τft(_)α
μάτων.
Ί I ιlλ1ΊΟtια tίνω δτι πολλοί �·
χουν άνάγκη 11 επιΟuμία νι'ι. πι
στεί,ουν σ? τ�λtια καί άλcιΟητα
οντα, προς η'ιν 1\1.πλαϋάτσκυ 11
τού::: ι\ιδασκάλου;, καΟ<t>ς αλλοι
πράττουν προκειμένου για τον
Πάπα. "Ετσι, 11 πίστις δημιουρ
γfi μιά οο!;ασία, επειτα, με τον
συλλογισμ6, καί ι'ί.λλε::: οοt,ασίε:::.
Π ι� οχωροϋμε πρόc τ ι'1ν άλήΟεια,
μα δεν ηΊν φΟάνομε ποτ�. ΊΙ
ΆλήΟεια παραμfνει ιδΗυδε:::.
Το ενδιαφέρον σημείον αιΊ τη:::
της διαδικασίας ε1ναι δτι, έκτο:::
εάν 11 πίστι::: σέ μια δοt,ασία εΊ
ναι προσωι�ινή δ?ν πλησιάtομε
σε μια νέα δοt,ασία πλησιέστερη
προ::: ηΊν άλ11Οεια.
'Ι-:Ι δοκιμασία για ηΊν αt,ία
ιιια::; δοξασία::: είναι αν αύη'ι κα
λι'ιπτει ηΊν ::τείρα σαν σί•νολο.
:Μ6νον δταν κάτι είναι εναρμονι
σμένο προ::; ηΊν nργανικ1Ί καΟο
λικ1Ί πείQα, μπορεί να rx 11 ι'ιίΞ,ία.
Τό να λέγεται απλώς άληΟινό, ε
ξαρτάται ά.,ό ηΊν συγκεκριμiνη

Άλλα τί ι1ναι 11 'ΑλήΟεια;
'λδυνατοϋμε νά τό καΟορίσωμε.
ί\lποuοϋμι μ6νον νά ποϋμε τί εl
ναι 1 '] πεποίΟησίς μας, ή εντύπω
σί::: μα::;. 'Όμω:::, εντuπJ.,σεις καl
:π;το1,Ο11σει::: ιlλλά'Ό1•ν.
llρέJTFL να ζήσωμε ηΊν άλή
Οtια. 'Η πραγματικιΊ άΗtΟεια
�'{ΚΗΤαt στ ι'1ν ανακάλυψι
εκεί
νου, τό όποίον φ{ρει έσωτερική
εύτιι χία. λ[έ ηΊν άνακάλυψι αυτή
γινόμεΟα και ελεί1θεροι.
Ή ελtυΟtρία είναι τό σύνΟη
μα της έποχης μας. Λίγοι δμως
εννοούν η1ν εννοια της ελευθερί
ας καί τον τρόπο νά την αποκτή
σουν. 'Η υψίστη έλει,ΟεQία είναι
11 ,τηγάζουσα άπι'> τό πνευματικό
L,ίτειιγμα τη::: ιlν6δου ά,,ό τ�Ίν
ατομικότητα ::τρός τ i1 ν έ νότητα.
Αί άντιλ1\ψει::: περί ελευΟερίας
και ενεργείας αλλάζουν άπό επο
χ11 σ' έποχ11. Π ρέπει ,,ά βροϋμε
τό σίινθημα της δικη::; μας επο
χη:;. Ό Κρίσνα εδωσε στον 'λρ
tούνα τό μάθημα της l\Ιπαγκα
ϋάντ Γκιτά, προτρέ,τοντας στον
π6λεμο, αλλά τύπ δεν ύπηρχαν
πυρηνικά δπλα, ουτε φυλετικά
προβλήματα, ουτε τα αλλα προ
ϋλ11ματα πού συνταράσσουν η1ν
έποχ{Ί μας. Πρέπει νά βρούμε
τ11 ν δικ11 μας εντολ1'ι και ,,ά τ1'ιν
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αποψί μας σε συγκεκριμένη επο
χή, άι λ' αύτό δεν ε1ναι τό ούσιώ
bt;.

Rulσnini Devj
'Ινδία
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ζήσωμε. Και επΗδr1 δέ ν μποψ,ύ' α,,
"1 λους, ας
"
'ξωμε τους
με ν ' α'λλα
αλλάξωμε τον έαυτό μας και δταν
τον αλλάξωμε, ή αλλαγή αuηΊ θά
μας δώση κατανόησι και είιτυχία.

Ή σημασία
της άλήθειας

Ν. Sri Ram

Χρειάζιοται ν α ιισχωρήση 11
«λήΟεια στο Είναι μα;.
Μιλώ για τιΊν 'Αλήθεια, οχι
γιά την αλήΟεια σάν ακρίοΗα {1>
ρισμένων εξωτερικών πραγμάτων
η διαπιστώσεων. Ί Ι- ΆλήΟεια
στην πνευματική εννοια �ίναι δ,τι
διαπιστώνεται σέ κατάστασι γα
λήνης τού εσωτερικού έαυτού. Εί
ναι ακόμη 5,τι επιτελείται με διά
θεσι κα'tΊαρη καί άγνή. "Υ'πάρχει
αλήθεια και ση1ν σκέψι και στο
αtσθημα. Εlναι το ΠfQLfχιΊμενον
τη::; συνειδήσεως.
Τό πρό6λημα περιπλέκεται από
τό γεγονός οτι τό λεγόμιcνον ύπο
κείμενον δέν είναι ανεπηρέαστος
γνιί ,rιτη::::. ''Τφίσταται πολλές έπι(_)
ρο�ς, από τις όποί�ς τροπωτοιεί
ται και 11 συνείδησι::: σηΊν ε!;ωτε
ρική μορφή τη:::.
Ί-Ι καΟαρ1Ί γνιί>σι; περιλαμυά
νει η'1ν ιi.ντίληψι του κάλλους. Ή
συνείδησι:::: ποί, διακρίνει τό κάλ
λο::. αντωτοχρίνεται μέ αγάπη, μιά
αγάπη ΠΟι• εχει τελείως δtα(f'OQf
TlΚlΊ σημασία καί εκτασι ιι.πό έ
".ι.Είνην, 11 όποία βασί�εται σηΊν
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αναμνησι και ιlναζητεί ιlπολαύ
σεις. Ή 'Αλήθεια, σέ με(_)ικές α
πό τις ώραιότερε::; ιlπ6ψεις της,
αποκαλύπτεται μόνον μέ τ-i1ν qχ.ί>
τισι, πού απορρέει από την άγά
πη. Είναι απόψΗς πού αναφέρον
ται οχι στην ϋλη και τά ε'ίδη ε
νεργείας πού άχολουΟούν τούς
νόμου::; της ίίλης, δχι σηΊν ζω11
σι'.ι.ν βιολογική διαbικασία, 11 ό
ποία συντελείται στο πεδίον της
ϋλη;, αλλά στην ζω1 1 σά.ν συνεί
δησι, ή όποία ςfπερνα αυτά τά
Πfδία και f Ίναι εις κατάστασιν
έλευθεQίας. Σ' αυηΊν τ11ν κατά
στασι ανήκει ή 'Αλήθεια. Εlναι
ΆλήΟεια αξεχ,J>ριστη ύπό την
Ζω�Ί και είναι εκφρασις της μέ
σα της κρυμμένης ομορφιά:::.
'Εναντίον της τροχιοδρομήσε
ως ΠfQί ηΊν "'Τλην οί ίb(_) ιrrαί
τη::; Θωσοφικης 'Εταιρίας τη"
Οέλησαν ιlγωνιστήν. 'Εναντίον
παντός δόγματος, επίσης.
Σή,μερα, δύο είναι οί μtγαλύ
τερες ανάγκες και σέ αμφότερες
εχει τον λόγον ή Θεοσοφία. Πριί>
τον, νά συνδεθοίiν αί παρούσαι
έπιστημονικαί ερευναι με ηΊν θε
οσοφικη διδασκαλία και νά απο
δΗ χθη �Ί αλληλουχία και διείσδ υ
σι::: τη::: ϋλη; μiσα ιlπι'ι τό φυσι
κόν χαί τα λεπτότερα πεδία. Δεί,
τερον, στά ατομα νά γtφυ ρωΟη ή
άπόστασι:::: cι.νάμεσα στα θνητά
καί τα αΟάνατα στοιχεία του αν
θρώπου, για uιά ζω1Ί άρμονικώ
τερη καl αληΟινι:,τερη.

*********-{;:[*1::*1Ι
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ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΊΙ ιί�,Ορωπίι,η σοφία ιJλίγο1• τιι•ύ.; dξι'α έστί καί ουδενός.

'Απολογία2-'ΩΚΡΑΤΟΥΣ

Ό Σωκρά.τη;, καθώς εξομeιλο
γείτα.: στήν 'Απολογία. του, Υ.άπο
τε ξα.ψιιά.στψε ιμε τόν χρφμό τής
Πυθίας στούς Δελφούς δτι κανέ
νας δεν ήταν σοφώτερό; του. Ξα
φνιά.στηκε γιατί εχο·ιτας τό «γ·ιώ
θι σ, α.ύ:όν» δεν θεωρούσε τό·ι έ
α.υτό του καθόλου σοφό. Ά vτίθε
τα. τό συμπέρα:�μά -;ου άπό τή·ι ί
σόοιο άvα_-ήτηση της άλήθειcι.ς
ήτα.ν τό «εv μόνον οίδα. δτ: ουδέν
οίδα.» δηλαδή εvα. μόνο ξέρω πω;
δέν ξέρω τίποτα..
Μέ τή v ειλικρινή κα.ί τα.πε:νr;
α.υτή αναγνώριση, προσπαθώvτ!Χ;
νά. έρμηνεύση τό χρησμό του θε
ού, iκούοντ!Χς πάντα. :ό ύπέpτατο
π·ιευμα πού σά.ν φωνή εσωτερική
του ύπαγόρευε τί πρέπει νά. κά
μη, πήγε νά. διcι.λεχθi με τού;
διάσημου; τiι ; εποχής του πού εί
χα·ι θέσει; καί κυpος, έλπίζο•;τα.ς
πώς ή αvι�τψ/1 του; γνι�ση θά.
τό·ι βοηθου::ιε •ιά. ξεί3:α.λύvη τό νό
ημα του χρrι::ψου.
1έ εκπληξη δμω; είί3ε πιο; οί
αγθρωπο: αυτοί χωρίς εξ7.,ίρε:η1 ,
μιλου'Jα'Ι αδιάκοπα μz αυτοπεποί
θφr/ γιά. πpiγ;ια:::ι. τ.:c,ύ δi·ι ξέρα·ι

χωρίς βέοα.ια. νά. προσθέτουν :ίπο
τα σε κείνο πού ήθελε νά, μά.θη.
Κι' δτcι.ν τούς τό εδειχνε τού; ε
καμε εχθρού; του. Τότε μο·ιά.χα.
ελαιμψε μέσα. του τό νόημι:ι. του
χρη:;μου. «Λίγο άξίζει ή άνθρώ
πινη σοφία. καί σοφώτερο; άπ'
τού; ανθρώπους εrναι κείνο; πού
ξέρει δτι δέν ξέρει ενώ οί πολλοί
νομίζουν δτι ξέρουν χωρίς στ' ά
λήθεια. νά. ξέρουν. Νά., γι' αυτό με
είπε ό χρη:;μός σοφώ:ερο, γιατί
ξέρω δτι δέ:ν ξέρω. Ή σοφία. εί
ναι μονάχα του Θεου».
Πρα.1μα.τικά. ή ανθρώπινη σο
φία είναι περιωρισμένη κα.ί τή·ι
άποκτά κανείς δτα.ν φτά.ση •ιά. τό
:;υ·ιειδητοποιήση. ' ρχίζει εκεί
πού άπό πα•ιτοyνώστ,ες πού ·ιr;μί
ζουμε τούς έαυτούς μας αναγνω
pίζουμ,ε δτι δέν τά. ξέρου'U,ε δλα.
κι' δτι γιά. ώρισμένα πρά,γματα.
:- ουλά,χιστον ύπά,ρχου•ι Υ,α.ί εγκυ
ρώτερες γνώμες κα.ί τελειώνει
στή·ι ψύχραιμη κ.σ.ί απογοητευτι
κή δι::ι.πίστω:;η πώς ενα. μόνο·ι ξέ
ρουμε πιο; τίποτσ. δέν ξέρουμε.

11. .λ. ΜΑΚΡΗΣ
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ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ
Κατά τάς άντιλήψεις
τών 'Ορφικών Μυστηρίων
ΝΙΚ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ
' ποηλεί πρό6λημα δυσε:ττι
λυτον ή σχέσις τη; ζωής Υαι τού
εργου τού μυΟιιιού προσώπου
τού Όρφεως με τάς άντιλήψεις
περί ζωης χ.αί θανάτου τού 'Ορ
φισμού. 'Εν προκcιuέν(ρ Μν ήμπο
ρούuεν νά είιιιΟα βέ6αιοι κατά
ποσον εlναι όρθόν ν' άποδώσωμεν
την προελευσt\ τού δρου ·«'Ορφι
ηιιο:;» ει<. τού ()\ οuατο:; τοίι άοι�οϋ
της Θράκης Όρφεως. Ί-Ιuπο
-ρούμιον δι να ύ:rτοστηρίξωιΗν llf
πολλάς. πιθανότητας, δτι ή ό, ο
μασίσ τού ιιουσικού τοί,του της
Θρά�η; -τ:ροΕρχΕ:ται άrιό t11''
προυπάρχουηαν θρησκευηιη, α'ί
ρεσιν τού Όρφιηuού· διότι ή έτυ
uολογία τοϋ όνόuατος «Όρφεί,ς»
φαίνεται να rχη σχiσι πρό; η'1,
λιξιν «όρq,ανό:::», ποί, σηuαίνΗ
τον έρημίτην η τον άπομψακρυ
σuένον. Ί-Ι δ� θρησι<ευτική τά
ηις τού Όρφισιιοίί έ!;έφραζε την
προσπάθΗαν της φυγής έκ της
ύλικης ύφης του παρόντος κό
·σμου.
Ώς αν εχη δuως, ή δυσιιολία
ιγκειται είς την άδυναuίαν uας,
λόγω ελλείψεως σαφών ίστοριι<ών
-πηγών, νά διακρι6ώσωμεν η1ν

ε:ττοχ1'�ν ιατα η'1v όποίη ε,ί'φανί
σθησα αί ρίζαι τοϋ 'Ορφισμού.
'Εκ παραλλήλου ;{.αί το -τροσωπον
τού Όρφέως κινείται είς την ά
χλύν τού μύθου καί της γοητείας.
Ό Όρφε-:ί,ς αναφέρεται ρητG}ζ
δια πρώτην φοράν c1:ττό τόν :ττοιη
τήν "Ι6υκον, ένω ή δράσις του ώς
μυθικού προσώπου ε,;{.δηλώΗται
είς τους προομηριιιούς χρόνους,
καί ιοίναι γνωστός εί; τόν uϋΟον
της ' ργοναυτικης έκστρατείας.
Συγχρόνως η καί προηγουuέ\ως
αί τάσεις της όρφιι<ης διδαηιαλί
ας διεχέο,•το κατά του; χρό ους
αυτούς εiς δ�αφορου; θραιικάς
φυλάς. Δεν είναι δε απιΟανο; 11
{ίπαρξις ιατά τη, -τροοuηριι11
ε-τοχήν έ-'ός -τροτιπου ώ; τού Όρ
φεω:· είωι lξ ιηου fο1ιιcη ότι
τό -τρότυπο τούτο -τεριε6ιή0η rl
ττό τό uύΟον Υαι έξήρΟη �ί; yοη
τευτιιιάς σφαίρας. Ό 'Ορφεύς
φέρεται (ος ίδρυτης ι.αι τιί)ν 'F.
λευσινίω, μυστηρίω, fΛ(Ο ή μα,ρτυρια -τερι της υ-τ αυτου ηι.στασεως των μυστηρίων τοϋ Διο ' σου εlvαι σαφής· ,ζΕfiρε δι Όρ
φεύ::: καί τά Διο ί,σια uυστήρια,
ιιαl τ�θαπrαι π�ρί Tll
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δ�ν είναι δυνατόν νά συμδιβα
σΟούν μέ τάς έλληνικάς καΟόιου
αντιλήψεις περί της ζωης και τού
υ χνάτου. Πράγματι, αί &πολυτρω
τικαί αυταί τάσεις, πού διεχέοντο
είς τάς θρακικάς φυλάς, εχουν
αναrτολικην προέλευσιν; Ό 'Ηρό
δοτο; f ίς τό ερώτημα τούτο απαν
τά καταφατικώς ( 3). Ν ομίζομεν
καί ημείς δτι δεν είναι εϋκολον ν'
ώτορρίιιJωμεν τάς πληροφορίας
τού 'Ηροδότου· εκτός δμω; αυτού
καί ΊJ σί,νολος έλλην ικ11 άντίληψις
π�ρί ζωη ς καί Οανάτου ερχεται
fι::: άντίΟεσιν προ:; τάς άντιλ11ψεις
τι7)ν ορφικών μι•στηρίων.

Οάνατο� του 'Ορφέως.
( 'Ερι•Ορόιιυρq ο, cΊγγ�ίον)

διασ:-ταί1Εί,c:: ύπό τιον μαινάδων
( Ι). Ό 'Ο ρφισμό:; Μι 11 διονυ
σιακ1Ί λατρεία εύρίσκονται εί- αρ
ρηκτον συνί,φανσιν (2).
'
ξ
f
ι
C
ι
νι αρτητως τουτων υπαρχει εν προκειμένψ και αλλο πρό
δλημα· αί εν λόγφ τάσεις της
Όρφικηc:: λατρείας, περί φυγη:;
εκ των δfσμων της ύλικης πραγ
ματικότητο:; και άνακαινίσεωc::
της ύπάρξεως είς ηΊν σφαίραν
μιας θεϊκής καί μακαρίας ::ωη::,

Κατά τάς πληροφορίας τού
'] Τροbότου οί Γέται εν Θράκη έ
πίστευον εί ς τ11, μετά Οάνατον
συνάντησιν μετά τού Ζαμόλξιο;,
δπnυ έτύγχανον αΟανάτου καί ει,
bαίμονος ζωης ( -ι). Είναι δμωc::
χαρακτηριστικωτάτη και παράδο
ξο:: κατά πάντι,., συγχρόνω:; άσυμ
Μϋαστος ποό::: πΊν έλλψικ11ν βιο
Οεωοίαν, 11 αντίληυι:: τηc:: θοσκι
κη::: φυλής τιον Τραυσιον, οί ό;rοί
οι ύπ�δέχοντο ηΊν γέννησιν παι
διού μ� Ορ11νους καί όλοφυρμού:::,
ένιϊ) τον Οάνατον του άνΟρώπου με
χαράν και έορταστικάς εκδηλιο
σειc;. «Τον μεν γενόμενον :τεριι ό
μενοι οί προσ11κοντε:; όλοφίιρον-

ι. 'Αιτολλοδιί:ιροι•, 1, 3, 2.
2. Μ. Νίl son, Α histOΓy of Gι·eek Religion, μνηu. εργ. σελ. 210. Βλ.
Ήι�οδότ., 2, 81.
3. ΊΤροδότ. 2, �9. «'Εγώ μεν νύ, φηuι ΜελάJμ,ποδα γενόιιενοΥ αγδρα
σοφόΥ uιJ.\τικi1, τε fαυτιΤ1 συστησαι καl πuθόι�ενο\• ά.,τ' Αlί.γιϊττου αλλοτε -ιολ
λά ίσηγ11σασΟα ι 'Έλλησι καl τά περl του ιόη1σο11, ολίγα αmων σταραλλά
ξαντα». Βλ. καl 'Ηι�οδ. 2, 5 , «Παν γύρει δε αρα καl πομπάς καl προσ
αγωγάc πρι"ίηον άνθρώ.πων Αίγύπτιοι είσl οί ποησώ.ιενοι, καl παρά τού,τωΥ
uΕλληΗc ιηιιαθήκασι,.
4. ΊΙροδότ. 4, 93 - 94 « ...άθα,ατίζουσι δε τόνδε τόν τρόσιοΥ· ουτε ά:πο
Θ,ησκΗν tαυτοίις ,ομίζουσι, iέΥαιτε τόν άαιολλί\uε,ον παρά Ζάιμολξιγ δαψον�.
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ται, δσιι. μιν δϊί έπ1:.ί η έγένf.το
άνωιλησαι κακά, ύ.νηγεόμενοι τα
ύ.νΟρωπήια πάΟειι., τόν δ' rlποyε
νόμενον παίζοντέ; τε και ήδύμ1:.
νοι γη κρύπτοι,σι, έπιλι:γονης
σων κακών έξωταλλαχΟει:: έστι έν
πάση f.ι•δαιμονίη» ( j).
'Εδώ δια6λέπομεν τάς ρίζας
των άντιλήψεων, αί όποίαι ανε
πτύχθ ησαν ίσως συστηματικι::>rη
ρον και άπετέλεσαν τόν πuρηνα
των ο (_) φικι'i:ιν μυστη(_)ίων, τά όποίυ
ευ(_)ον ευμενη ύποhοχ�Ίν εις .λ[.
' σίαν, .λ[ακεδονίαν, 'λττικην
και Κάτω 'Τ ωλίαν. 'Ηδη ιί.πί> του
7ou και (jou αίιίJνο:; ό 'Οuφιτμί>:::
fίι(_)ίσκετο ει:; <\!yι.ισμί>ν ;{αί ιί.ιτυ
νήΟη ι}κμήν. Ό Όι.ιcr ισuι'>::: διιως
αποτελεί κίνησιν Υαί αi'ψιτιν Ο [! η
σκευτικήν, 11 όποία h?ν rχει καιι
μίαν ιτχiσιν ιιi τ�Ίν έ,ίιτημον Ο [! η
ιτκείαν του Κρϊηου;.
Ό Ό ι, φισμό::; ιί.;ητΟ.ειτε Ο !_>η
σκευτικόν σί•στηιιu ιί.1tολυτριίισε
ω::;. Έπεκριί.τει εί::: αίιτόν τι1 στnι
ΧΕ ίο\' τη:: δ ι1 α λ ι ιτ τ ι κ η ::;
άντιΟέιτεω:. Τό ιτ υστηιιιι. τοίiτο
περιείχε ηλετ,ί.:::, ιιυ{1σΗ:, κα
θαρμού:::, εκιττατικ11ν καί ()!_)','tα
στικ�Ί" λατ(_)είαν ι�:: κιι.ί 1Ίnικά:: t
ποχά:: ιι.ιτκ{1ιτεω::: και ,1-ιοχη:: έ�
ι�ρισιιFνων τψ1φι'i:ιν (ίi). \ί ιι.ντι
λήψει::: του συιττήματο::: τοί του ιι.
νευρίσκονται ει:: ιτυλλοy11ν βιβλί
ων τα όποία καλούνται «'Ορφικϊι»·
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Χάι...-ιι \Ο\ ιιηα.'Ιτ(!Ο\.
τοϊ, 3011 ;τ Χ. ιιίι7ι\ ο�.
ιl:τοhίδονται ει:: τον 'Ο !_> ψα ενιί:> η
επιστημονικ1Ί ερευνα τα άποδίδει
εί; πολλοί,ς συγγραφί:::, οι οποί
οι 11κμασαν κuτι'.ι. τ11ν 7ην καί ίiην
�κατονταετηρίδα.
Βασικ1Ί πεποίΟησι::; είνιι.ι 11 ί
φισταμένη άντίΟεσις μεταΕ.ίι του
σιίιματος καί τη:; ψυχη:::. 'Il ί1cr 1Ί
της ϋλης είναι ιιεστ11 κακι'ιτητο-::
καί 6 ε 6 α ρ η μ έ ν η έκ του
κράτοι.•ς της φ'dορα::; καί του :τό
νου. Ώς έκ τούτου 11 (t , ο λ ί•
τ ρ ω σ ι ς ε1ναι 11 6 α ιτ ι κ 1)
έ π ι δ ί ω � ι :: τ ο ϋ Ό ρ φ ι
σ ιι ο υ ( 7). \ιά τοίίτο στενι'i:ι:::
1-

5. Ί-Ιροδbτ. 5, -1.
6. .\. Φιλιvt.'Ιίbου, 'Ιστορία τη; έποχη� τη: Και\η: ιαθ11,η:, ί, 'Αθή
ναι: 19:i , σελ. 52 - .'i'J.
7. Μολο\ότι δι, ε[,α τοίi Οέ,ιιατοc ,ύ. σιιγ,ρίΗ•)U�\ τη,• άντίληψιν της
όριr�κη; άπολυτριόσεω:; πρό:; τη,· χριστια\ι,ηγ διδα<J"ιαλίαν, πρύς ά..,οφι;γήν
οίασδή.ϊοτε εύκολου σι•γχύσειο:;, το\ ίζοuεγ τύ. t!:,η;: Ό 'Oρcr ισμόc, ώ, καί
αί λοιπαί ά\ατολικαί τάσεις, l,κλαu.δάνουν την ϋλη, ώς αmοδύ\αuον άρχήν
καl αLτίαγ τη; διασαλεύσεως των νόιιων τη; κατά ιrύσιν θεία: ψυχι-κη� ί1;το
στάσεω; τοϋ ά\θρώ:του. Ή ά..ϊο)ίιτρωσις ε[\αι ή q.υγi1 έκ τοϋ δεσμωτηρίου
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nι•νh?fτ<.ιι πuί1:::; λυτρωτ1 1 ν Οεόν,
ποί• ffναι ό \ι<>νυnο::. ΊΙ καταγω
γ1Ί τοίί ι)εοϋ αύτοίί είναι Οuακι
κ11. \?ν rlποκλfίονται δμω:::; καί
ι'ί.λλω f!)μψfίαι Πf()ί τη::; κατα
γωyϊΊ:: αύτοίί.
Ό καΟ. l\f. ίλσον Οω>(ΗΪ χα
τα ;τ,:ιντα είίλοyον ν' <mοδό)CJ(ι)
μtν ηΊν προFλευnιν τοίί Οεοίί τοί
του Και {ξ ϊ'.ίλλη:: ;Η!)ιΟ"(η:: ( ) .
1'ι'1 φαινόμενον της )'fνV1lflf(ι):; Και
τοϋ Οανάτου, τη:: (J.Κμη:: και το�
μrιρασμοϋ rlπετ:'\tι τ<) κrντι>ιnμα
διά ηΊν δημιουργίαν :ϊΤαQομοίων
μυnτη(_)ίων, <,):: τrίh• τοίi ι\ιονί,σου.
τα δ:τοία ί :τ?σχοντο ηΊν ιlΟανασί
αΥ κοί τιΊν λ1 1τρι•ψον FΚ τη:: κα
κη:: ίιφ η:: τη:: {' λ,1::. Πολλοί Ftνηι
fΚfίνοι :το,\ ί•ίοστηuίtοι•ν δτι 11
iδiι.ι τη:: rlΟαναfJία:: τη:: ψιιχη:: F
Εεπ11yασε ιiπι\ τά μι•στ11(Ηα ταίrτrι.
Τοίίτο εfναι κατιί τι ί•:τεu(;ολικι1ν.
ΤιΊ ιlλη'tΗ:: fiναι δτι εί:: τά μυστή
()Ια αιιτιΊ 11 :τοιοτικ11 διαφιψά τη::
&θαναrτία:: είναι i'ίλ) η εν σχ{σfι
:rρο:: <'Ι.λλα:: <ί,,τιλήψFι::. \ιι'.ι τούτο
δ καΟηyητ11:: ,r. Νίλσον ((ίΟ!)!_)ί
ΠΤFΙ τί1ν ι,1:: ι'ί.νω 0Fωuίαν (9).
Ό ι\ιnν ι•σο:: διαδραιιατίtει έξi
χοντα (_)11λον εί:: ηΊν ι'ψφικ�Ίν λα
τρι:ίαν. 'Η όρφικ�Ί Οεον ονία ιιii::
:παρο1 1σιι.ιtfι τοεί:: μοnφά:: τnίi Οε
οϋ \ιονί•σοι•. Ό πρι7ηο:: \ιι1νι ισο;
1
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είναι ό Οεό; Φάνη;, ό προελθών
εκ τοϋ κοσμικού ώοϋ τοϋ Χρόνου·
ό όf ί•τεuο; εlναι υίό; τοϋ ιί)ς καί
τη:: Πt(Ισ�φόνη;. Οf;το; καλείται
\ιι1νυσο:: ό Ζαγρεί•;, πού κα,τεσπrφrχχΟη ί,πι\ τιί'Jν Τιτάνων, υίών
τη; \!Κτός, διότι εμελλε να Κυ
ρια(_)χή,(111 κατά παραχιvρησιν τοϋ
\ιιΊ:: tπι τη:: γη;::, ή καuhία του
<>μω:: hιεσι:1Οη ί,πιΊ τη:: ' Οηνας
και παρFΜΟη εί:: τί)ν ία, ό όποί
ο:: τιΊν κατε(;ρι1χΟισε και ετσι έyεν
ν ήΟη ό τρίτο; Λιόνυσος, ό υίός τού
\ιο:: έκ τη:: Σεμέλη;:;. ί,τί1:: είναι
ιΊ ΣωηΊρ τι7ιν <'>ρφικι7>ν μυnτηι_1ίων
Οί Τιτανες έτιμωρήΟησαν ύ:τί1 τοϋ
Λιόc, άποηφρωΟrντε; :'\ιά κεραιι
νοϋ. 'Εκ τη:: τFφρα:: αυτιον προ
nλΟον οί ι'.ίνΟρωποι. 'Έτσι ό κάΟε
ί.ίνΟρωπο:: εlναι διφι,11; κατά ηΊν
i•πιΊστασιν· rχFι τ11ν «ητανιχ1Ίν»
φιΊσιν, 11 όποία είναι 11 κακ1Ί και
ηΊν «ί'Ιιο,Ψσια κ11ν». άφοϋ 11 τFφρα
περιείχε καί στοιχεία τοϋ κα
τασπαραχΟέντο:: Λιονί,σου. 'Η
<<διονυσια-κή>> φί·σι:: είναι ή Οεία
καί ή δυναστευομένη ίιπό τού κα
κοίί «τιτανικού» στοιχFίοι•.
Ό i'ί.νΟρω:το:: λοιπον είναι βε
ϋαρημrνο:: εί:: ΤΩ σώιια ωrο την
«�νοy11ν» αιrηΊν Τ(Ο\' Τιτάνω·ν· εί
ναι δέσμιο:: μια:: σχληρϊi:: καί ά
δηρίτοι• νομοτελFία::. 'Ί':τάρχει

τη:: {;λη: Υιιι η «Διιοίι,1σιc τιΤ> θε<i»>. Ό Χριστια11σι ιό: οιιι,1:: δι,δάσιχει /ηε
λω: τό ιίντί0FΤΟ\'. 'Η ,;λη δέ, �τ,α, άρχi1 κrιί αίτίrι τoii κακοί,· δεν έ.πιδι<irι.ε
ται 11 qΨγi1 /!Ξ α1ηη:. άλ)' 11 άνrικαίνι σι:: αi11η:: καί 11 άνά.τα!Ξιc εί;
τήν ;τροτfρω Μσιν τοί• Οείοι• κάλλοι•:. Ό Χριστιrι'Ισuό:: άνruιι?νει η'Ιν σιιηρι6ή, τοί1 "Ιωωί, /ντt'>:: τ<ii, σχηιιάτι,1, τηc 'Ιστορία::. 'Η άντίθεσι; δε καταφαί
,•ετrιι ιίριδηλότατα �κ τnϊ, γεγο,ότο:, δτι ή Βασική διδασ,κα.λία τοϊ, χριστια
ι<'.ι. τά iν λόγφ ιιυστήρια ή άνά.στα
νισιιοί• ε[,αι ή ιίνάrττασιc τοί• <Τ<;)uατο::.
σι: τnίι (Τ(;}ιιrιτο: �r,αι κάτ, rιδt(ι\όητον χ.ατά ;τάηα.
8. r. ils�on, Gescl11chlC' dC'r grieel1iscl1C'n Religion Tίιbingen 1941,
'. σrλ. 532.
τόμ
9. Μ. Nilsson, :\ histor.γ of Grf'e!;: Rc\iσion μνημ. ί-'ργ. 210.
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Σ Υη\ΙJ τοiΊ 'Άδου (rί.πόσ:τασu.u.)
tA. τοϋ άγγΗου Μοι•σΗου Ν Ηι.ποΙ �,,,�.

ϊ<,άτι τό τι,>Ηγικόν, ιό; «σύγκuου
<Ης>> καί. «ενοχή» Εν<;)ΠLΟ\' τοίi ι}f
ί.ήματος τού \ιός. 'Η OfίΗ ψυχ1']
είναι έγκεκλωυισμένη εί::: η'�ν «τι
τανικήν» ϊ,λην. :.\ΙάχFται bιcι να ά
:ταλλαγη εκ της φυλακη::: αιrτη:::
καί. να επιστρέΨrJ εί:: τ11ν OΗκ11ν
6ασιλείαν. \fν δί•ναιται διιω:: νιΊ.
fχφύγη τού περιορισμοί� Ηύτοίι
καl διαι,ικώ::: μεηνσαρκιονεται
εις διαφόρου::: μορφά:::. Ι%ρίσκf
ίαι ετσι είς τον «Κύκλον τη; έ
παναγεννήσεω;». 'Η ίδέα αυτή
ί'ης μετεμψυχώσεω::: κατά τον 'Ι--1ρόδοτον προέρχεται έκ των Αί
γυπτίων (10). Τοϋτο δμω;, νομί
tομεν, δεν εΤναι άπολί,τω::: όρΟόν,
,ώς άκριiiως και δ Erwin Rohde
ιίπορρίπηι τόν ίσχιψισμόν τού
'Ηροδότου, δεδομένου δτι αί άν
τιλήψει::: αύταl ϊiνε;ττί χΟησαν αί
τοδυνάμω::: και άλλοίί χαί δεν ί
πέστησαν μεταξί, των καιιμίαν
εξωτερικι\ν ε:τίδρασιν (11).
Κατa ταϋτα ή επαγγελία τοί,
Όρφισμοϋ άνεφέρετο είς η\ν ά
παλλαγήν εκ της φυλακής της ϋ1

1
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λης, ύποσχομένου τι1ν ζωήν είς
το 'ΕπέκΗνα καί. ει•δαίμονα άυα
νιισίω• (12).
πιστό; εμυείτο
ft::: τα :\Ιυση1uια καί. 11κολοίιΟΗ
ι1ψισμ?να::: καΟαρτικα; τελετάς
καί 11Οικι'.ι:: εντολά:::.
ί τε
λετιιί ιιιΊτηί εγίνοντο ft:: bιrι
ψόρου:: ο'ίκοι•::: καί. οχι είς
ναούς. Κατά τά; όργιαστικά::: καί
εκστατικά; διονυσιακά; τελετάς
«εθεουντο» καl ήv6>νοντο μετά τοϋ
Θεού καί. άπελάμ6ανον η1ν 0είαν
μακαριότητα. Τά μυστί1ρια δηλ.
ύπέσχοντο η1ν κατά π ρ ό λ η ψ ι ν(anιicipatinn)έ:τl γη::: :τρό
γευσιν της εύδαίμονο::: ζωης καί
η1ν μετά θάνατον συνέχισιν αύ
τη::: ύπό τι1ν πληρότητα τη; χα
ράς και μακαριότητο:::. ί ίδέαι
τη:: δι' εκστάσεω::: «ένιί>σεω:::» με
τά τοίi Θεοϋ αναπτύσσονται καί
,ί:: τό εργον «Βάκχαι» τοίi Είψι
-ιίδου. ΕΊναι δε γνωστι\ν δτι αί
όρφικαί. αντιλήψει::: fϊψ_Jέασrιν και
η1ν Ποίησιν. Ό Πίνδι.ιοο::: εξί,
ιινησε την μακαριότητα τη::: (>Ωφι
κη::: αθανασία:::, άλλr.ι zατc.ι τρό:τον

10. Ήροδότ. 2, 123.
11. Ε. Rohde, uνηu. εργ., σελ. 12ί - 129.
12. Λ. Φιλιππ�δου, μνημ. εργ., σελ. 259.
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γαλήνιον και στοχαστικόν ώ; ε
ταίριαζε είς η1ν εύαισΟησίαν της
λυρικης του ψυχης ( 13).
Καιτά ταύτα ή επί γης ζωή κ-α
τά τα ορφικά μι•ση1ρια δεν κέκτη
ται καμμίαν αίσΟητικ11ν ώραιότη
τα. 'Αποτελεί τ-11ν κοιλάδα κλαυ
Ομωνος καί η1ν εκδήλωσιν τού
κακού καί της φΟοραc, 11 ασκη
σις κ-αί ,'1 «δμοίωσις τq'J Οεφ» επι
φέρουν τόν λυτρωμόν εκ τη:: άγ
χώδου:; και &φορ{1του καταστάσ�
ω:;. Ό Οά,,ατος δια τόν πιστόν εl
ναι '11 α;τιολύτρωσις και 1] κατά φί•
σιν tωή. ΊΙ απόκτησις τηc ε11hαί
μονο:::: fi0ανασία:::: �Τναι cί.;τοτΟ,ε
σuα hί•ο παραγόντων· τού Οεου
Σωτηρο::: και τη::: ιί.νΟρωπίνη:: ci
ποδοχϊΊ:: τι7Jν δρων τη::: καΟάρσεω:::
εκ τού «ρύπου>> και τοϋ βάρου:;
τη:: ϋλη:; δια της μετοχη:; ει:; η1ν
l(ι)))ν τr7Jν μυστηρίων. 'Ι<�δϊίJ εχο
μεν νοσταλγίαν ιιιcχ:: cί.ϊολεσΟ�ί
ση::: παρrιh�ισιαΧη:: tωη:.
Εlναι δμω:; κατα:φανiς δτι αί
άντιλήψει::: αίΊται εύρίσκονται εί:;
άντίΟεσιν
προ:: ηΊν καΟόλου έλλη,
' ,
νικην περι κοσμου
και, R'
11ιου Q εωρiαν. Ό 'Όμηρο:; Οεωρεί τον κό
σμον ύπό τό πρίσμα τοί αίσ'ι)ητι
κού και πνευματικού κάλλου:::. Τό
σώμα εΤναι το κύριον στοιχείον δ
ταν εχ11 τ1Ίν πλαστικ1Ίν ιοραιότητα
καί ταc; ψυχικάc; άQετά::. Λί ψι•
χαί είς τον " δην είναι «σκιαί»
και «είδωλα». στεροί•μεναι τη:; εί,
δαίμονοc; ιωη:; και τού αϊuατο:;
πού εΤναι πηγ11 τη:; tωη:; ( ·ι 4).
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'Η επί γης ζω11 των προνομιού
χων εναρέτων καί ευγενών συνε
χίζtται �ις τα 'Ηλύσια πεδία ύπό
τάς αύτάς μορφάς τού πνευματι
κού καί φυσικού κάλλους. Ό θά
νατος μέ τά εν τφ " δη είναι ή
τραγικ11 πα,ρεμβολ11 μιας δυσαρ
μονίας Fις η1ν ρο11ν τη; εύδαίμο
νος ζωης. ί ψυχαί πλανώνται
εtς τόν " δην χωρίς «φρέναc;»
( J 5). ' ντιΟέτως ο Οάνατο:; δια
τον 'Ορφισμό11 είναι δ λυτρωμός,
εφ' δσον ετυχε δ πιστός της σχε
τικη::: καΟάρσεως. Ό 'Όμηρος
και ή γνησία έλληνικ11 σκέψιc δέν
hFχ�ται h υ α λ ι σ μ ό ν εt::
τ11 ν λειτουργίαν τη::: tωης καί
του κόσμου. '0 κόσμος Οεω
ρείται ί f ρ α ρ χ ι Υ. (J) ς και
οχι
υ α λ ι σ τ ι κ ω :; . "Υ'
φίσταται δηλ. ίεραρχία δυνάμεων
και έξουσιιον καί οχι άντίΟεσιc
πρωτογεν1Ί:: και ,ά,ρχική δύο μα
χομένων οντων, ώς συμβαίνει ει:::
τον 'Ορφισμόν. 'Εντός τη::: ίεραρ
χίας αυτη ς ύποχρεουνται θεοί καl
ανθρωποι να μ11 ύπερβαίνουν τα
κFκανονισμένα «δρια». '" λλως έ
π{ ρχεται ή τιιιωρία και ή διασά
?.ευσιc τη:: τάξεωc:;· τούτο άποτε
λεί η'�ν «ϋδριν» και η1ν ουσίαν nϊς
ί•πάρξεω:; του κακοϋ. 'Ύ'πάρ-χει
δηλ. αύστηρα ,,ομοτέλεια, είς n1ν
οποίαν δοούν και κινοίrνται και
αυτοί οί Οεοί. ' πό έδιο εξεπ11γα
σε 1Ί ίδFα τοϋ :τε:τρωιιένου και nϊc
ύ;τερτάτη::: 1οίρας είc τ11ν οποίαν
υποτάσσονται Μι οί 'ί)εοί (16).

13. ΠΙ\bάρ., ' λυιι.ϊ. 2, 67 - 79.
14.. Ίλ. ψ. 10-1 - 105. 'Αvϊολ. 2, 5, 12.
1.3. Όδ. κ. 492 - 49.3. lΙρυλ. Πλάιτ., Μέ,ων 100 Ε.
16. Ίlροδότ. 1, 91 «&ιικοιιέγοισι δε τοίσι Αύδοίσι καl λέγουσι τά έν
τεταλιιl, α, ηΊv πυθίην λ{γεται �ίυιείν τάδε· την πεπρωμ{, ην μοίραν άδm,α
τά t.στι ι'ιποφυγείν κηί θειϊ»'.
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Ι :νικως ή σύνολος όργάνωσι;
της ύφης των νόμων της tωης
καl τοϋ κόσμου θεωρείται όρΟολο
γικώς.
ορθολογικός αυτός δυ
ναμισμός της έλληνικη::; ψυχης ε
πeζησε μiχρι τη::; πτώσεώς του.
Διά τούτο ακριϋώς εις τi>ν μνη
μω�,')η 'Επιτάφιον του Πf(_)tΥλf
ους δεν γίνεται μνfία Ι'\ιά τον
Παρθενώνα, δια το{•::; ναού:::, δια
τάς τελετάς καl εν γiνει τά::; Ορη
σκευτικάς έκδηλtόσει::; ( 17). Δέν
πρόκειται έδιο, ιί>::; Οiλουν βεϋιυ
σμένως να συμπεράνουν πολλοί,
περί «ηρFμα άθεότητο::;» του Θου
κυδίδου. Ό ίστορικο::; οfιτο::; εκ
προσωπεί τό γνήσιον έλληνικnν
πν�ϋμα τής ίεραρχημένηc �ωη�
των άνθρtοπων καl των θεt7Jν. Οί
ανθρωποι σώζονται μόνοι του::;
Καί οχι δι' f"ίfll0'1Mω::; 0ΗΚ(7Jν
δυνάμεων ιί>::; εί::; τον Όρφισuόν.

·ο

Παρα. ταύτα ε!ναι έξ ίσου c1ληθές οτι παραλλήλω::; προ::; ηΊν
όρθολογικ11ν Οεt;Jρησιν του κό
σμου συνεϋάδιtον πάντοτε καί αί
άπολυτρωτικαί καί ιιυστικιστικαί
τάιπι::;. Τά μυστήρια ησιη• δ :τι 1
ρ1Ίν των εκδηλώσεων αυτών καί
ηον ίσχυριον πόθων του λαοϋ ί'ιιά
τ�Ίν ιχναtήτησιν μυστικιστική.::: ,_ω
η:. Ό καθηγητης Μ. Νίλσον
ποδίδει τάc; τάσεις αυτά::: εt::: η1,,
εκάστοτε παρακμ1Ίν της έλληνι
κη::; δυνάμεω::;. Μετά τ�Ίν ,1ίκην
π. χ. κα.τα των ΠερσGJν αί τάσει::;
-

α

αυταί εξηφανίσθησαν χαι ενεφα
νίσθησαν κατά την πτωσιν τοϋ
'r:λληνισμοϋ (18).
Τα πράγματα &μως δf ν είναι
τόσον άπλα, ώς τά διαϋΗπει ό
καθηγητης Μ. Νίλσον. Αί δύο αυ
ταί τάσεις παρουσιάtοντο f ι::; τον
Έλληνισμόν εν εκδηλιοσι:ι πάντοη
παραλλήλως καί συγχρόνως. Καί
αυτοί οί εξωτερικοί παράγοντες
πού όπωσδήποτε επηρεάζουν τ11ν
πνευματικην πορείαν των λαών
<')Εν rρχονται τυχαίως καί μοιραί
ω; καί μετά επιφiρουν την αλλα
'(1] V είς τάς διαφόρους κατευθύν
σει; αύτιον. Δημιοι•ργοϋνται ά.πn
τά βr1dη τη.::: ψυχοσυνθiσεω::; καί
1 η::; άναλόγου έσωτερικης ιδιονο
μία::; τcον λαών. Είναι π. χ. δίισκο
λον ν' άπαντήση κανείς εις τό έ
ριοτηuα, έαν συνετiλεσF ή αρνη
τιΚ'Ι] στάσις εναντι του κόσuου
των 'Λνατολικcϊ:ιν λαών ϊt::; ηΊν κα
θυστέρησιν αυτών η εξωηρικ1Ί
τυχαία έπιρροή εδηuιούργησ�
ηΊν ι1ρνητικi1ν στάσιν ( 19). Το 
ι'ιληΟ�c: εν προκειμένφ είναι οτι
ί,πrχΩχει συνυQ)ασuένη σχέσιc: των
δίιο �ούτων wραγόντων χωρί::; να
δίιναται κανείς να διαχωρίση σα
φϊο::; τά ορια.
Ώ::; αν εχη ομω::;, αί δρcrικαί
τάσεις έπηρέασαν τά μέγιστα η1ν
Τέχνην Χαl η1ν Φιλοσοφίαν. Ή
φιλοσοφία του ΠυΟαγόροι• καί
τοϋ Πλάτωνα::; κινείται έντο: των

17. Θουχυδ., 'Κ'Ιιτάφ., 38, 1.
18. 11. iJsson, Α hιstory of Greek Religίon. Η''1Ηι. trιv. σΕι. 223.
Βλ. του αύτοϋ Grίechίscher Claube, 1υnchen 1950, σ�,. 42-�3.
19. Βλ. τό· f:Ξ,αίρετο, εργον τοϋ Α. Schweitrer Le, grands penseurs de 1'
lnde, Paris 1952.
20. Α. Ghudrinski: Tod und Totenkultus bρί denalten Grιechen
Gίister loh 1907, σελ. 10-12.

20 ι

ΙΛΙΣΟΣ

ι'ι (!φικιον αντιλ11ψεων. Ό ιλληνι
σμόc bηλ. καί έντοc τric μFγίστηc
του &κμης πιψουσία'C,ε ε()γα Υ,αί
συλλήψεις έμπFποτισμένα:: μί τi>
<tπολυτ()ωτικi>ν πνε ίiμα. 'λ.Qγ<'>η
QΟν hέ, δταν ι1Χ)ηyή0η ει:: πιφα
κμ1Ίν λόyι:) εσωηQιΚr):: Κ (! ίΜω::
καί hι�σταιψr:JΟη μ? τα ψιΊ ματα
τη:: 'Ανατολη::. (ιJΤ<> τη:: αισΟητι
κης <ι.ντιμετωπ1σεω:; τηc tωr1:: έ
στQάφη ει::: ηΊν ι1νϊι.γκην τη:: <ι
πολυτ()rοοεω:: ( 20). Τ1Ίν ϊι.πολι'•
τρωσιν αιιτ1Ίν τ1Ίν εκή(!υξf Π!}()
καιροίi ό Πλάτων έπηQωσμένο:;
βαΟίιτατα εκ τοίί 'Οι>φισμοίi. Ει::
τα f() γα του «Φαίi'>ων>>, «Φαίδ()Ο::»
«Πολιτεία», «Συμπόσιον» κ.
i'>ιαϋλέπομεν τ�Ίν τάσιν τη:: φυyη::
έκ τοϋ κόσμου κ'1ί τη:: &ν(Jδου Fιc
η1ν σφαίQαν τού 0Fίου κrί.λλοι ι ::
δια καΟάρσFω:: καί ιισκήσεω::.
'ΕπανfQχ6μενοι flC το ΠQόϋλη
μα ποί, έΟέσαμεν εξ ιχρχη::, JTfQί
τη:: σχέσεω:: τοϋ ΌQφiω:: καί
'Ορφισμού εχrψεν να Πα()αΤ11()11σωμεν, δτι 11 σχέσι:: ft\'αι εξωπ
ιηκή. 'Η μουσικ11 τοίi ΌQφέω:: ιίJ;
καί οί περί τη:: tωη:: του μϋΟοι

α.
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εχουν ηΊν πλαστικ11ν αίσΟητικήν
ώραιότηrτα. Ό 'Ορφεύς δέν θέλει
να αποΟάνη, ώς το Οέλει ό 'Ορ
φισμός! Κατέρχεται είς τι'Jν 'Ά
bην καί μέ την δύναμιν της μου
σικής Οέλει ν' αναστήση nΊν Εu
ρυδίκην. Rίναι καί αυτό; λά.τρης
τη:: αίαΟητικης όμορφιας. Δια τον
λ6yον αιιτόν ακριϋωι:; ό Πλάτων
� ις το «Συμπόσιον» δμιλεί δια
τοίi στόματοc: τοίi Φαίhρου περι
φρονητικως δια τον 'Ορφέα. Ί-Ι
εξήγησις εlναι καταφανή:::. Ό
'Ορφείις δεν «μελFτf!. τον Οάνα
τον» ώς το θέλει ό Πλατωνισμ<)::.
Παρά ταύτα, εάν τό ονομα τού
'Ορφισμού προηλθε εκ τοϋ Όρ
φέω; καί δέν εγινε το άντίστρο
φον, τότε συνέβη τοίiτο, διότι ό
'Ορφεύς δια τη:: δυνά.μεως της
μrη,σικηc ήμέρωνε τά πάντα καί
εξαyνίtων τα πάθη ί,πεf>οήdει
τ1Ίν ψυχήν ν' ά,ναχθfΊ εί:: θεϊκά;
και φωτεινά; σφαίρας. '-.ι'=ν 11μπο
ροϋσε όμολογουμένω::, ό 'Ορφι
σμός να εϋρη καλλίτερον πρότυ
πον από το πρόσωπον τοϋ &οιδοϋ
τη:; Θράκης.
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Σαράντος Παυλέας

Ο ΘΑΝ ΑΤΟΣ·
ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Σ' ΑΛΛΗ ΘΕΑ
'Αποσπάσματα άπο τά «ΑΝΘΗ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ»·
Οί κόδμοι μπορεί να \'{J\ ε-.,α \fυδτfφιο, μυδτή ()ΙΟ ομωr; χα
μογελαδτό, πού έμεϊς ιο δκοτεινιά(ουμε μέ 11\ φανταδία τnς έγω
ηάθειας;. Ό θάνατος ξεδφραγί(ει διγ<'ι το μυ5τfιρ10 καi μ' ενα
έο μας; ηεpιβάλλει, γιο ν' α6-ξόνει πάντα τύ γέ\10 χαpαι.;.
Παραδέ ομ01 οτι ό θ ά \ α τ ο ς, ό κάθε θ ά \' α το ς;, εΙνα1 μια
νέα όπτικι\ καi άκουδτικ1\ τελειότης. Ζοϋδα δέ μιcι γενναία έπο
ι\ ΚΙ εnpεηε να Πα[Jω f \Ο μερίδιο γενν01ότnτας δtΟ τ[Jαrιέζι τnς
άνδρείας;.
Κλεί\ουμε τύ διαh.όπτn τοϋ ήλεκτρικοϋ φωτος κι α\'φνnι;
ενας; νέοι.; διακόπτης; ο \..\ος α\ \ο φως άνάβει καi πάλι κάπου
ενα, νέο ογνωδτι:; μαι.; έγκλωβί(ει.
Εϊμαδτε λεία τοϋ έαυτοϋ μας;. λΙέοο μας; άφnνιά(ει ε\'Ος; τυ
φώνας;. Συνnθί(ουμε να πpοδέχουμε η\ φωv�\ των \όγων, ένω
nαραμένουιμε αθεράπευτα κουφοi 511\ δάλnιγγα τω\' εpγω\. Τρέουμε πίδω άπύ το ψέμα καi τι\ ματ01οδοξία, οπως; (ωο πίδω άnο
τι\ν τροφή του. Βγnκα άπο ενα .\αμπρn καράβ1 5' ενα \ψό\ ι, 5'
ενα δταθμο τοϋ κόδμου καi δέ θέ\ω να γυpίδω πίδω. Σο 5φυρί
ξι::1 το rιpοδκλnτήp10 θα μέ ΠΟ\'ε δεμένο 60 ΧΟΪ[>Ο μέ τον διαηερα
δτΙΚό του όλολυγμό. Καράβι τοϋ ".\ηεφου δς; πείθομαι, ας; πεί
θομαι διαρκώς; δέ δένα.
Ή (ωή μας; Ϊδως; νά 'ναι ή έκδίκnδn τοϋ εοϋ, ό θ ά v α τ ος:
, ,
εJναι ή 6Uγ, ώpnδn. ΙΟpκως ειμαδtε 60V εVOXOl, 60 να χουμε
κάμει κάπου κάτι το φοβερό. Πίδω άrιο μας; ανοίγει 11 πραγματικι\
μας ανοιξn. έν εΙναι τίποτε το 6Πουδαiο έδω. Κάποιος: ηθε.\ε ΠΟ
λυ να χαρεί καi να πονέδει, πο.\υ να δnμ10υργfι5ε1. Τ11ή.ματα i
δτοϋ άράχνnς; οπου άδnμί(ουv 5τον fί\.ιο καi ό αiφ\·ίδιος όδοιπό
ρος καi το που.\ια περνώντας τα χα.\οϋνε.
τn.ν ακρn της δτή\nς; κάθεται ό vεκpος μέ tO\ πέτα60 6Ώ1V

*

*

*

*�
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l εφαλι\ του όδοηιόr,ου. Σ ιο χέr,ι ι ρατεϊ ακοντιο καi με τn 6ιω
ηή του 11ιλα τι\\' αίωνι6τη-ια των 6οβαρων λόγων.
έιε νά 'ναι ό \'l)Ι<[JOC: cνα φως;, ί:να παράθυρο ηου εκλειδε
y1α \', άνοίξει 5' ολλη Οέα; Μόνο μέδα 5Το βάθος; μας; ε'ίμα6τε ά6ψαλf'ϊc:, οηου κατοι�εί ό εόι;, ιο «εχω ελθε1» καi το «εχω φύ
γει» εlvαι τό6ο ί·,·ω1ιέ:να ηου δεν ξrχωrί(ονται καλά. Στο δρόμο
της έpn]JΙO( έιιεϊς και (1,\ όrια άλόγου άηο ογνω6τον iηπέα 61W
J!nλcι διηyοϋ\'rται [() ΗC [ Jα6\Ιό 110(� εως; οιου περά5ει ό ονεμος; και
'
( _n.μροχιι' και' τα\ ο βη5ει.
η

Μετεpψοχώσεις
Φωγες; μυ5τnριακές;, βαθ10. 5τι\ νύχτα,
ψίθυρ01 άπόκουJJΟl καi πλάνα μουρ11ουρί51ιατα,
νυ 'Τερίδες 11 ϋρα 11άγια 6Tov άέρα
καi άπο τον κάμπο οοcυλ1ών βαρ10. γαυ γί5ματα.
ρυλ01, 60\' άπο το φεγγάρ1 6Ταλαχτίτες;.
ερ1κα τfίc: \'UΧτος; κι' ον άvταμώ5ε1c,
6nμάδ10, 5av ιic: πυγολαμηίδες;,
θα οι τοϋ Φωτος; 1ιειτεμψυχώ5ε1ς:!
j\ ( ι\v 10 φοβ66ΟΙ, κι' ας; p01ά(ο11νε φοβέρες;!
< ίγω ολλο Φως;! Γεμ6τα καλω6ύνη.
Στο ωωτάδι τα 5κορnίζουv κώτοιοι άγέρες;,
5n\v ' περαντω6ύνη...

ΚΩΣΤΗ� ΚΟΚΟΡΟΒΙΤΣ
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�ο ιιΝ όμος του Κάρμαη
GEORGES TRIPET: ((La question du mois))
Έ ρ ώ τ η σ ι ; : "λ; τό πουμε
τελείως ΙJψά.: κα.τi βά.θο;, ό 6μος του Κά.ρμα. ( 1) είΊα.ι ό όμο;
του 'ΛντιποίΊου (2) .
Τό ά.Ίτί
ποινο τουτο, πού τόσο τό ά.πεοοκί
μασε κα.ί τό ά.πέκρουσε ή χριστια
νική διδασκαλία., ι1ις ά.ντίθεr:ο
στήν εύσπλαχνία., (3) ύπά.ρχει (;)σ
τόσο . μέσα. στή ψ•Jσ'Υj κα.ί μέσα.
ατή ζωή των ά. 1θpιί)πω•1. Ή μό-ιη

οια.:ρορα.,
�
' χα.τα. β'α. θο;. ει• Ία.ι οτι
" τελικά, έκείΊο πού έπιτρέπετα.ι στόν
Θεό δεν έπιτρέπεται σ:ού; ά.Ίθpώ
πους.
'Εν πά.σ1ι περιπτώσε., τi σκέ
πτεσθε πάνω σ' αύτό ;»
'λ π ά. ν τ η σ ις: «Κα.τ' έμέ,
Θεός είΊα.ι κυρίως τό σύνολον των
όμων τη; Φύσεως κα.ί μέσψ των
Ί6μων α.υτG')ν έκδηλώνεr:αι. λύτό
είναι ϊσως ενα.ς τολμηρός όρισμός
καί διόλου άνθρωπομορφικός. 1εν
(1) 'Ο
όμος τοϋ Κάριια ιιιτορει ,ά
θχ μπορουσα. νά. σκεφθG') δτι ό Θε
δι_ατυιτωθη ώς Lξη;: «Κάθε �ρσ.:;ι:;,
,
,
ό; ΟεΊ θά. εσέοετο τούς Ίόμου� πού,
κΟJθε σι,,αισθηιια,
καΟε συγκινησι;,
κάθε σκέψις προκαλεί άνάλογο, άντί
καθώς λένε, ύτός έδημιούργησε.
δρασι'\' είς τό αύτό πεδίο, ( � η μ. :
.λεν συμμερίζομαι λοιπόν τήν γνώ
'Εάν π.χ. έ"ΑΙδη'λωθη στο q υσικο, πι
μη δτι έκείνο πού επιτρέπεται
δίον, διτω; άιτοκαλείται ή γiμ,η t.ωή,
στόν Θεό δεν είνα.ι επιτετραμμένο
στό tδιο πrδίο, θά ύιτάρ!;η ή άντίbρα
σις), α.ιιεσον 1\ προθεσιιιω i1,, (δηί.
στους ανθρώπους. 'Εκείνος -::rοεί
σε f)]'((ltί�\ η t.ωή).
τούς νόμους' εμείς τούς πα.ρα.οα.ί
(2) Λευίτ ;,01·, 2-l.19 - 20. 'Εάν τι:
νομε
συχνά., έν μέρει γιατί δεν
κάιιη βλά.6 rrν είς τό1 π) ησίον α'i',τοίι,
τούς γνωρίζομε ά.ρκετά.
καθώς εκα,ιιεν, οϋτω θέλει γεί\Ει είς
Ό νό μος του σ..ντιποίνου έπετρέ
αύτόν. «Κάταγιια ά1τί κατάγιιατος,
όφθαλμό'\' άηί αφθαλιιοϋ, όδόντα
πετο στήν έλληνική κα.ί τήν ρω
άντί όδόντος». .λευτερονόμιον, 19.21.
μαϊκή 'Ιομοθεσiα· περιλαμοά.νετσ..ι
Ό όq: θαλιιός σου δέ, θέλει. φεισθη.
δε κα.ί στό Κορά.νιο, άλλά. με -ιήν
θέλει δοθη ζωi1 ά1τί t.ωης, �(q-θαλιιός
ύπόσχεσι του θεiου ελέους γιά. ε
άντί όφθαλιιού, όδούς ά11ί όδόγτο;
χείρ άντί χειρός, ποϋς άντί ποδός.
κείνον πού θά. συγχωρουσε. Κα.τά.
(3) Ματθ. 5.3 . 'Ηκούσατε δτι tορέ
τό Λαρούς, μένου'Ι ϊχνη Κ?.ί σ-::r;ν
θη, όq: θαλιιόν άντί όq:θαλιιοϋ χαί ό
γαλλική νομοθεσία, κυρίω; στό
δόηα άντί όδόγτος. 'Εγώ δ� λέγω ύ
άρθρον 1477 του ά.στικου κώδι
!:ίν μή άντισ;ιϊϊνα� ,τίί>, πονηρι9. άλλ'
οστις σε ραπιση ε,πι την δεξιαν σια
κος, ό όποίος προνοεί δτι, οτα.'Ι δύο
γό1α, στρέψον αύτιΤ> χαί την αλλην
σύζυγοι παντρεύονται ύπό τό νο
καί τιΤ> θέλοντί σοι. κριθη, αι καί τόν
μικόν
σύστημα -;ης «κοι'Ιω'Ιία.;», έ
χιτώνα σου λα6είν αφες αύτφ χαί τό
κείΊος πού, μετά. τόν χωρισμό των
ίμά!τιον.
1

1
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αγαΗG'JV ήθελε κρύψει μερικά. πρά,
γμ,ατα, θά. ύφίστcι.ται στέρησι τοίί
μεριδίου του. Στο άρθρον 361 καί
επόμενα. τοίί ποινικοίί Κώδικος &
ναcρέρεται δτι στους ψευδομά.ρ1τυ
ρες καί τούς ύποκινητά.ς μ,α.ρτύ
ρων, σέ ώρισμένες περιπτώσεις,
εφα.ριμόζεται ή ίδια ποιvή μ' εκεί
νην πού κα.ταλογίζεται στον κατη
γορούμενο. Σημειώνομε εδώ δτι ό
νόμος τοίί α'λ:ιποίνου, δπω; περι
γρά.cρ εται στο Δευτερονό•ιων (19.
21) , φαίνεται vά. σχετίζεται 1.ιέ
μιά. περίπτωσι ψευδομαρτυρίας.
Ό νόμος τοίί ά.ντιποίνου είναι
άγριος καί &πά.νθρωπος γιά 1.ι.α.;,
πού τον κά.vαμε τήv εκ::ρρασι τοίί
μίσους κα.ί της εκδικήσεω;. Εϊμα
στε δμως αντικειμενικοί, ενεργών
τας ετσι; "Ας μήv ξεχνάμε δτι
πολλές εντολές ευσπλαχνίας μέσα
στήν Καινή Διαθήκη, ύ π η ρ
Χ α v ηδη στήν Παλαιά καί ακρι6ώ; στά μέρη δπου &να.φέρεται δ
Νόμος τοίί &ντιποίνου. (4) ,. Αρcι δ
νόμο; της ευσπλαχνία,ς, στίς αρ
χές του, ύπά.ρχει ήδη μέσα, στήν
Πcιλαιά Διαθήκη καί δ Χριστός
τον αξιοποίησε.
Πρέπει λοιπόν γά, -χ.ρίνωμ� το Ι
νόμο τοό &vτιποίνου μέ το κείμενο,
κα,ί τότε φθά.vομε στο συμπέρασμα,
δτι είναι ή απότομη ΕΥ,φpασις, στο
φυσικόν πεδίον έvός νόμου δικcιιο
σύνης. ''Ας μή βιαιστοϋμε ώστόσο
νά. πουμε δτι ίσοδυvα,μεί με τον
(4) Λευίτικόν, 19.1 . Δεν θέλε1ς έκ
δ1κησθαι οϋδέ θέλεις μνησικακεί κα
τά τι"ίJν υίι"ίJν τοίι λαοϋ σου· άλλα Θέ
λεις άγαJΤii τόν πλησίον σου ώ� σεαυ
τόν. ΛευΊτικόν, 19.35. Δεν -Θέλετε
ιιράξει άδ1οcίαν ι,iς κρίσιν. . . ευτε
ρο,ι'ψιον, 16.20. Τό δίκαιον, τό δί
καιον θέλεις άκολουθεί, ϊνα ζήσης καί
κληρονομήσης τήν γην.

νόμο του Κά.ρμα., για.τί αυτός εχει.
περισσότερες ποικιλίες: ύπολογί
ζει τίς συγκινήσεις, τά. συνcιισθή
μα.τα, ιτίς σκέψεις καί ή αντίδρα
σις έξασκείτα.ι σέ δλα τά πεδία.
'Εκεί ύπάιρχει απόλυτη δικαιοσύ

νη.

Ξέρομε δτι ύπά.ρχουν πεδία.
α.στρικον
( ::ρυσικοv,
,
,
, , νοητικον
' κ.
λ.π.) καί επίπεδα, συνειδήσεως.
Ξέρομε επίσης, δτι σύ,μ,cρωνα μέ
τήν έξέλιξι, αυτά τά πεδία είναι
γιά. το άτομο, λίγο ώς πολύ ανε
πτυγμένα, κα.ί προ παν1tός δτι σε.
ώρισμένε; ενσαρκώσεις ή συνεί
δησις εχει τήν εδρα της σέ ενα
από τά. πεδία, γιά νά περά.ση κα,
τόπιν, στο διά.στ-ημα, άλλων έvσcιρ
κώσεων, στο έπόμενο. Μπορουμε
νά. φα.vταισθοϋμε δτι γιά ώρισμέ
vες φυλές της Άφρικης ή συνεί
δησ:ς συγκεντρώνεται αποκλειστι
κά. σ:ό cρυσικόν πεδίον. Στή Μέ
ση 'λvcιτολή, διεπίστωσα προσω
πικώς, ώρισμέvοι λαοί είνcιι ύπερ6ολικά ευσυγκίνητοι κα,ί συγκεν
τρωμένοι στο αστρικιόν : φωνά,
ζουν, κλαίνε, οδύρονται, δλα, τα.
δρα•μα,ταποιοίίν. Άπ' τήv άλλη
μεριά., cρτά.νει νά. ερΗη κcινείς σε
επαφή μέ ώρισμέvους άλλους εύ
pωπα.ϊκούς λαούς γιά. νά. δη πόσο
ή &ντίληψ!ς των (έvvοοίίμε τήν
κοινή ά.,ηίληψι) καί δ αναλυτικός
συλλογισμός τους είναι ά.νεπτυ
γμέvοι.
Πολύ φυσικά., λοιπόν, οί νό:μοι
πού δίνονται σύv τψ χρόvφ μέ τήv
εξέλιξι, δια.φέρουν,
&κρι6έστε
ρα, γίνονται πιο σαφείς κα,ί συμ
πληρώνονται.

·η

ΊΌ «οφθαλμόν αντί οψθα.λμοϋ
καί οδόντα ά.vτί οδόντος» εΙνα.ι,
νομίζω, δ νόμος πού ά.ρμόζει σε
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,
�:οιχε:ωοη κ'Χι β'σ.'Ι'ΧU'J'Χ, α.·ιίκ'ΧΨJ.. γιά. 'JU"(κι•ιή'Jει:;; κι:ι.ί πρό
π&.•ιτω•; γιά. α.ντίληψι. Μέ ,-iι ν &
γριότητα πού επι6ά.λλουν αϊιτοί οί
ϊδιοι ά•ηπτ,j'J'Jου·ι τ+1•; 'Jυνειοη'Jί
τους Κ'Χί γί•;οντ'Χι λιγuηερο αγριοι,
'Ο ·ιό μος τη; ε•J'JΠλ'Χχ-ιί'Χς ϊίν'Χι
Κ'ΧθΓJ.ρά. 'Jυνα.ι'Jθηματικός. Εlναt
•;α. βήμ'Χ πρός :ά. εμπρός Κ'Χί α.κρι6ιί)ς γι' α.ύτό φα.νερώθηκε στή 11 έ
ση '.\·ητολ+ι (Lίαλαιστί·ιη).
'Ο ·ιό μο; του Κάρμα, πού επι
ζητεί χωριστά. τ+ι •ι 'JΥ1μc1.σία. :G)•;
φυσικG)ν, συναι'Jθημα.τικG>ν κ'Χί
νοητικGιν αιτίων καί άποδίδει στό
Κ'Χθέ•η α.π' 'Χύτά. :ά. αϊτι'Χ :ήν
πραγματική του θέσι, εl·ηι καθα
ρά. συλλογιστικός, ά.ναλυτικό:;; κ'Χί
εφαρμόζεται πολύ φυσικά. 'J:ό ε
πίπεδο·; τής •;οητικής 'J'J'ιειδή
σεω;.
Ξέρομε δμ (u; δτt ,Jπi ρχzι Ενα.
βουδδικόν πεδίο·;, τό τ.εοίο•; :ής
δ ι α. ι σ θ ή σ ε ω ς. .\•J:-r,·; :+, οι
α.ίσθησι δέν πρέπει νά :+ι ·ι συγ
χέωμε μέ τή·ι ί,ιθη'Jι. Τ i; :pέρνει
στό κέντρο,; τών αιτίων. Θά. μά:;;
επιτρέψη νά οουμε τό πρόολημα.
οχι μόνο στ+ιν φυσική, α.στρική
κ:χί •;οητική του εκδήλωσι, μά ε
πίσγι:;; κ'Χί στά. 'Χtτιά του :ά πολύ
μ'Χκpυνά. κ:χί βα.θειά., μέσα στί;
σχέσεις του μέ δλη τήν α.·ιθρωπό
τητα, σέ ολε:;; τίς στιγμές της, μέ
σα στό διάστημα - χρόνο, ά·ι
μπορij νά. λεχθή. Μiς συμμιγνύει
μέ τήν πράξι καί τά. α.ί'τιά, :ης :
δiν α.ποτελουμε πιά παρά. εΨχ
πpiγμ'Χ μα.ζί μέ :οϋτα.
ΟΊτΓJ.
"'

,

f',o

'

ε

Έδ-:,κίμc1.σ'Χ·; �c1.θμηδό·ι ·ιά α.
π'Χλλiξου•ι τόν •ιόμο•ι του α. ντι
ποίνου σ.πό τά. στοιχεί-Χ του - φυ
πΥ.ό·ι, &στρικόν κ'Χί ·ιοΥ1 :ικ6·;. Τί
'Jυμοαί•;ει τ�ψ'Χ 'Jτό Π'Χpό•; στά
διο•;; "Οπω:;; ϊϊδσ.με, ό •;όμος τρο
π-:,ποι1ιθηκε κc1.ί ·ιομίζω δτι θά.
:ροποποιηθr1 iκόμη. Τπο6ά.λλω
'Ί:ί; μελέτες :η; τή•ι άκό)..ουθη
·1πc1.γ6pευσι: '\πό τ+ι ·ι στιγμή πού
τό ατομο·ι γ·ιι,ψίζει :ά. β'Χθειά. αί'
:t'Χ μιiς .:ρiξεω;, μιa.: συγκι·ιή
σεως, μιi; 'Jκέψεω:,, γί•;εται 6 ά
?έ·ιτη:. :ους. �-χ·; τέτοιο;, μπ-:ιρεί
'i'X εξ-:ιυοετερι�ση :-χ α.ποτελέσμ'Χ
:7. :ή; πρiξεω;, :η; σκέψεως κ.
:.λ. 'Έχει τά. :ιέ'Jα ·ιά. τό ·..ιοομη.
Γιά. τήν ιδι'Χίτερr1 α•Jτή·ι περίπτω
'Jt (επιμέ·ιω), εξου'Jtάζει τό 1 άρ
μα, καί ό ν6μ.ο; του Κάρμα στό
μέλλο·ι θά. εzη συμπληρωθη. Θά.
μπορου'Jε λοιπό·; •ιά. διατυπωθij
ι;}; έξr1 :;:
< Κά.θε πρ&.ξι;, κάθε 'Jυναίσθη
μα, κά.θε 'Jυγκί•ιησι;, κάθε σκέ
ψις, εχει &.νά.λογην α.ντίδρα.σι στό
ίδιο πεδίον, α.μεση η μέ σ.να.οολή,
&ντίορασι, πού μπορεί νά. εχ,μηδε
·ιι'Jθiι η νά. ελ:χ:τωθij iπό άλλες
πράξεις, α.λλε; σκέψεις, αλλες συγ
Κt'lή':Jz�;. >
α μια άντίληψις πού μοϋ φα.ί
·ιε:αι λογιχή, μά. πού θά προκαλέ
ι:rη πολλέ: :1υζη-Υι �εtς. . .
Μα σέ τί θά χρφίμευε μιά τι
μωρία η μια ά·ιτίδρα.σι;, εά.ν ή
πείρα πού συ·ιεπάγεται εχει ήδη
απο��ηθrι -:_αί κ�τά 'Jυ·ιέ7:ειcι.ν ή
συ·ιειοΥ1 σι; zχzι α·ηπτυχθη;
1

*

Έcl\' ούδέποτε εύpί6κnι;: τον έαυτό 60U μόνο\', ούδέποτε θα
ευpηι;: τον έαυτό 60U.
Andre Gide
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Κανόνες Ζωής
-ιού ΚΡΙΕΝ ΑΜΟΥΡΤΙ
ΓΩλl ι-L.- 'Ο ο:ά.-:;r1 110; Ί ·ιοό; 'JOfό; Κpt'Jνχμούρτ:, ε:pθα.σε στήν
Ί ) ιίψη, ιίι; προΤι,εκλημένο; του πα.νεπιστημίοu τη; πόλεως, γιά. νά. δώ
ση μιά. δ:ά.λεξη. 'λΥ.Ούpχ-;:ο; δ Κρισνχμr;ύρτι ::ηά. 72 του χρόν:α., γυρ
νά τό·ι Υ.ό::;μο, τόν δυτικό Υ.όσμο είδικώτερα., γ:ά. νά. έπιχοινωνήση μέ
τού; ·ιέου;: «�ε-1 εχω πα.:ρίδα., συνηθίζει νά. λέγη, οϋτε <ΥΙtίτι, ou'tε
ΟιΥ.ογέ·ιε:α., ουτε χρήμχτα.. Ηά.ω εκεί πού :.ιέ ζητοι}ν».
Οί νεαροί γοητεύι:;ντα.ι &:πό τό :ηί•ιυμι;ι τi1 ; φιλr;-:;οφία.; :οι} ·ήλι
Υ.ιωμένοu σοφου μέ τό ά.ρ:στοκρα.τ:κό πα.ροuσ:α.στιχό κα.ί τά. ήπια. χα.
ρ:ητηριστικά. «'Η ά.λήθεια, λέει, οέν -;;;ερνα. οϋτε ά.πό τά. να.ρκωτ:κά,
οϋτε ά.πό τά. βιολία.. l(α.νένα.; δεν ξέρει :ί τρ-iγμα. είναι ενα λουλούδι
εάν δεν τό δi1• Τή·ι ά.λήθεια. πρέπε: Υ.cι.·ιεί; ·ιi ψάξη κα.ί ·ιά. τήν , ρη
μόνο; τι:;υ,,. λέγε: επίση; δ::: , 'Όλοι οί ανθριιmο: είνα.: ίσοι γιατί
ί''Jα. yιi ολου; είναι δ :p66o; κα.ί :i βάσανα.. .lέv :,πάρχε: '.\.να.τολή,
δέν ύπ:iρχει .λύση. .lέν ύπάρχου·ι βοuδδισ:α.ί, χριστιανοί η μουσουλ
μά.νο:. Ί'πάρχου·ι άνθρωποι πού ά.πό τόν φόοο τη; ζωή; δημιούργη
σχν μ,jθr;υ;. Ί\λΗ οί μσθοι δε·ι εχου·ι τίποτε πού νά. σχετί ετα.ι μέ τήν
'
11 ρεπε:
'
' β"
' μυ'θου; α.uτου;
' ' στην
' α.κρη.
"
αι.ι:;υμε :ου;
ΨΧ
τ.ρα.γ:ιχτ:κοτητα..
Τότε θχ είμαστε έλε,jθερι:;: ·ιi γ·ιωρί'Jου,.ιε τήν μοναδική ά.λήθεια.».
'Ο Κρι::,vα.μούρτι γεννήθηκε ::,' ενα. χωριό Y.O'rti στό Μαδράς. Ί
τ.άρχει ενcι.; μυθο; γιi τi πα.ιδικά :ου χρό•ιια., Υ.α.:ά. τά. όποία. λέγ.:τα.ι,
πιίι; εδειξε σημάδια. τού διχκρ:νου•ι τό•ι l\f ε:;σία. Οί δικοί του ζοϋσα.ν
σέ ά.θλία. κα.:ά.:;τα.:;η κα.ί είχα.·1 πι:;λλά. πα. 1 δ:ά. 'Όταν δ πατέρα.; του
πέθα..'ιε, r1 '1 ρλα.·ιδr1 θεό:;ο:;:,,;; ".\ν·ι: l\lτ.έζα.·ιτ πού είχε πληροφορηθη
γιi τi περίεργα. α.ύ:ά. :;r1 μάδ:α. πήγε Υ.?:.ί τόν πήρε ά.πό τήν οίκογέ
νε:ά. του γιά. ·ιi μεί·ιη μα.�ί :r1 ;. Γύρω του δημιούργησε ενα. :-ερά.στιο
,,όργα.·ιι:;μό,, με προπα.γα.•ιδ:�:i; ·:/ δλr;ν τό·ι Υ.ό:Jμο. Ίπηρχα.ν τερά
στ:χ Υ.εψχ.λcι.ια. Υ.α.ί πλούτr1 . 'λλλ:χ. δ Κρι'J'Ι?ψούρτι εtπε: «Αύτά. τά
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πρά:yμιχ-:ιχ IJΞ.'I εί-η: γιά. μέ'η. 'Η δοό; τη; άλr1 θε.::J.; Ι)Ξ.'Ι εzε: ι:ι.ιηκr,
&πό πλο•hη ι:ιυ,ε ι:i.πό 6pγi·ιω'1ψ. 'Έτσι άρχισε t'YJ 'Ι ζωή τ-:ιϋ πλi•ιητι:ι;.
Οί δημοσιογρά.φι:ιι συ'!f1 ,ιτησ:J.'Ι τί:.ι,1 Κρι-1•ιι:ι.ιμι:ιϊιρτι στό -1πίτ: πr).ι
τό•ι φιλοξε,ιεί στή·ι Ρώμη. Τό•ι p()ηφι:ι:ι: Τί -,κέr:τε,:,θε γιά. τi ·ι έr..z
νά.'1t:J.'1η τιί1•ι νέω·ι έn·ιτίι:ι'ι τι:ιϋ ,.6-,μι;ιυ τώ·ι έ·ιηλίκω'ι;
«'Η κά.θε γε'Ιεi, ι:i.π-Ιι -ιπ1 '1ε δ Κρι-,νιχμι;ι•Jρτι, έπιχ•η,-,τ.z,εί έ·η·ιτίι:ι·ι
τή; προηγι:ιυμέ'Ιη;. 'Αλλά. τό ·ιά. έπ.zΨ:ι,στ.zτή-,η άπλώ; δέ·ι εzε: κ?.:1μία συ'Ιέπει:J.. Έπιχ·η.στιχτεί Υ.:J.'Ιεί; έ'Ιι:ι:ιτ[ο,ι ιϊψι'Jμέ'ΙW'Ι κ,;ι,τιχ-,κzυιί1·1,
γιι:ι. •ιι:ι. πέσr1 σέ άλλε; κ?.:7.-JΥ.ευέ;. Τό νl:ι. εχη κ,;ι:ιεί; μ:J.κρυά. μ.zλλι-ά.
καί 'Ισ. φορi περ�εργ,χ pι;ιυz,;ι., έπειδή οί μεγά.λσι δέ'Ι τά. φοροϋ•ι, εί•η:
άπλώ; μιά. μόδα.•Vηοί ι;ιί &.-ιθρωπσι άργότερα Π'Χ'ιτρεύο'/τ:J.ι, κi·ιου·ι
Π?.ιδιά, Κ'Χί οέχο·ιτιχι t"fj '/ Y.Q('/(J)'/l:J. Εt'1ι οπω; εί•ηι. >.,\_1/τί, ο-ι-ιω;, 'ΧUtΟυ,
fι έπα'Ιοο'Jτ-:ι,-,η εΙ'η: μί?. έπ:J.'/7.-:;τα'Jη συγει�ητή τι:ιυ ά:ό�ου έ'Ι-:ι.'ιτίο'ι
τιίJΙ/ &εσμιί1·ι, ΠΙJύ οέ'Ι μπι;ιpεί π•.ά. '17. δεχθi1, γι?.τί τQ.:ι; [χει ξεπεpιiσε:
έ-1ωτερικά.. 'Η κοι·ιω•ι:?. άλλiζε.: ')τ7.'ι &λλiζι;ιυ·ι τά. άτομα. καί οχι
ά.'Ιτίθετα. Θά. άλλά.ξη δτ?.·ι δ κ?.θέ'Ια; μ,:ι.; σ. ρ •ιηθη τή'Ι βία., τόl/ συ·ια.
yωl/ισμό, τή'Ι διαίρε'1η ;;-;ιχ•ι δi·ι Οά. λέη κα.1/εί; «ή πατρίδα. ιwυ» ·η 6
-Θεό; μου».
- : π:?:�υε.τε
,
'
- Τ,ι πριχγμ
ιππι; και τηΊ α.υςουΟ"α. κατ.zyιχ' του;
,
,
, ·ιεΙJυ;;
ναλωση διεγερτικω-ι α.·ιcψεσ:ι. στι;ιυ;
-Ό ά•ιθρωπο; εχε.ι ι:iπι;ιτύχε:. Πηyαί'/•Ξ: -:;τό φε.γγάρι, ιiλλά. OZ'I
-κα.τα.φέρ'Ιει 1/CΙ. βγ ή ά:πό τή·ι &.θλιότητi του. 'Έ-ο,,: δέθηκε μέ τά. '17.p·
κωτικά, έλπίζι;ινα; πω; θά. ιiλΗξη τό π•ιευμα του κιχί τή·ι κ?.ρδιά
τQυ. 'Αλλά. τά. Ψχρκωτικά. δέν εί'ηι π-1.ρά. μί-1. στιγμι-:ι.ία φυγή Υ.'Χί
δέν π-1.ράγοu'/ οϋτε. Κ'Χτ'Χ'Ιόφη, ουτε άγάπη. Χωρί; Υ.?.t'Χ'Ιόηση κα.ί
χωρί; ιiγά.πη, δ κ6'1μο; κιχτ:v.r-:ρέφετ?.ι.
- Οί Μπήτλ; πήγιχ: 'l'J.'I :J' ε'η ".,\_γιο Ί 'ιοό γ:ά. '/Q. <Χ'ηΚ'Χl- .J·
ψου,ι τήν σοφί?.. Τί πι-:,τε•Jετε έπ' α•'ιτι;ιij;
- �ο:,ά;�ι ή ίσ-ορί-:ι. ιχ�τή :-;-έ .-=�·ι ί -:οpί,;ι του πλου-:;ί�υ ΠΙJ'J γε.·
:,
:
_
, πω; θχ ι.υση ολι:ι.
μα.το; ;ριι.ι;ιδο:;ιε;, πι'Jτωε:
τχ πνευμ,χ-:ιχα του προ·
6λήμαα μελετώl/τα; μερικά. λεπτi τή'Ι ήμέρ-1.. λύ-οί ι;ιί <''λγ ιι;ιι» έκ
με.τ:χλλεύοντιχι τόν ά'Ιό η το ά•ιθpώπ:'ιο π6θο '17. έςασ;ρ,:λί-:;η αύτόχρο
να τήl/ γη κ-1.ί τό'ι ού p χ'ιό.
ι

'

,

,,,...

1

(Ό καθηγητή; του Π:χ,ιεπι'1:ημiου τη; Ρ(J1μη; ".\λνtο Β:ζολ,
'
�
'
, ,
,
1·
'
μπεργκι, εχει γρα,ψ ει πω; '1'tη 'I α. pΊητικη αφp,:ι,σr1 ,ου \ pι-1Ί:χ.μοupτι
απένχl/τι :Jέ κάθε ιδεολογία, (j'J'JtΎjμα, η δόγμα, άποκαλ•Jπτε-:αι μίχ
έκπλήσ'Jουσιχ -,υμ.;ρωνί:χ μέ τί; κ:χλ1-:ε.ρε; :J'Jγχpι;ι'Ιε; π-1.ιδαγωγικέ; σ..
πόψει;).
-'Υπάρχου'/ κ:χl/ό'Ιε; σ,ή'ι �ωή ·ιά. :ιπορέ-,η Χ?.'ιεί; 'Ι:Χ ;ρθ±-,η
σ:ή'ι δογματικr, είρή'Ιη;
- αί, βέοαια, κα.μμί-1. �ί!J., ουτε έ•ι:χντίr:ι•ι τώ·ι ζώω•ι ου-:ε Ξ.'ΙΙJ.'Ι·
τίοl/ τώl/ ιiνθρώπω'Ι. Καμμί:χ. πα-:ρίοα. Συ'ιε.pγα.-:;ίχ &.•ιά.μεσ!Χ σ-:,;•;; σ.'ι·
,ι

-
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δυ-ι,;ι.το ι πε
θρ<�που;. J \εριορισμi:ι; τοϋ εγωΊσμοϋ. Άπλοποιησ,ε οσο
ρισσότερο τήν -ωή. ά. είσθε λιτοί κα.ί φυτοφάγοι. ΊΌ κρέ,;ι.ς, το &λ
κοόλ κα.ί ό κσ.πνος δηλητηριάζουν το μυσ,λό. Κα.ί έμποδίζουν νά. οi'ι
κα.νείς τήν &ληθινή οψη των πραγμάτων.
- Δέ-ι ύπάρχει τίποτε άλλο;
- Ί'ίποτε άλλο. "Οτσ,ν εχη χάνει κα.-ιείς α.υτα., εχει βpη τ·r,y,
«βάση» γιά. νά προχωρήση μα.κρύτ,ερα.. ύτή ή βάση είνσ.ι ή κι:ι,τα.νόη
ση. 'ΙΌ νά εχr1 κα.νεί; κα.τα.νόηση σημα.ίνει αγάπη. 'Η ά.γά.πη είνα.ι
ομορφιά. 'JL Υ..7..,ΙJ.'Ιό φη , ό ερωτα.;, ή όμοp:ριά. είνα.ι ή βάση -η; ά.λή
θεια.ς.
«Θεσσαλονίκη,, 25

ία.ρτίου

ΒΕΡΝΕΡ ΦΟΝ ΜΠΡΑΟΥΝ

Τό Διάστημα καi ό "Α νθρωπος
-Ό Ηρόεδpο; Κέ-Ι'Ιεν,υ είχε·ι
εϊπει, οτι οί '.\μερικα.·ιοί θ' ιiπσ6ι6σ.σθοϋ-ι εί; -ή·ι �ελήn1 -ι προ -οϋ
19ί0. Τί :ρρονείτε, θά. πρα.γμ:χτο
ποιηθη ή ύπόσχεσίς του;
-13ε6:χίω;, έκτος απρο6λέπτων
συμ6άντω,1, οπως ήτο ή κ.α.τασφο
φή τοϋ θα.λα.μίσχου « ,πόλλων».
'ΙL εκ.τόξευσι; τοϋ πυρα.ύλου « Κρό
'ιο; 5» ύπερέ6r; τά.ς προσδοκία;
μι:ι.ς. �κεr�ή:ε: 1 40 τό'Ι'ΙΟt ύ9�>
,
_
θησ:Χ'Ι χ:χι εξ:χπελυθησα'ι πpο; την
�ελή-ιην, χωpί; ,ή·ι π:χρ:χιμ:χ.ράν
δυ:,χέρεια.ν χ:χί κα.θυ:ηέρrσιν ! Ί'.,
ά.-ι ύπήρχο·ι α:ιθρωποι εις το'/ ,ε
τευτα.ίΟ'Ι o po· ό•ι του, θά είχ_ Ο'I
προσεδα.φ:σθ-r1 όμα.λώ; επί τη;
':::. ελ ήνr;:.
- 11,ί?·ι εί-ια.ι :ο πpόγpι:ι.μμά
σι:ι.::: εω; :ο 1 ΩϊΟ;
- ..lοκιμά.ζομν iνα. -ιέον οχη
ιι:χ., το .\ούι::ψ Μόμπιλ,, είδο;
ι:ι.ύ,οκ:Ψi(-;ου μέ.
:έσσ:χ.p:χ πό
δι�! 'Τ'6 Ο χr,μα. =>'�ύ:ό εί'ια� ό tΞ
λε:η:χίι;;; :�πι;;; όχr1 μά.:ων, ποιj

προορί οντ:χ.ι διά. τήν μετα.φορά.
ά.-ιθρώπων εις τήν Σελή-ιην. Θά..
έπα.χ.ολουθήσουν
έπηνδρωμέ-ια.ι
πτr,σε:ς ει; ά.πόστασιν 3 0. 000 χι
λιομέ:ρων ά.πο της Γής, ε'ια. τα.
ξίδι περί τον δορυφόρον τής Γη;,
χαί τέλος, το πρ:χγματικά. μεγάλο
ταξίδι διά. τήν Σελή-ιην.
- Πόσ:χς ωρας θά περάσουν·
οί πρώτοι έξερευνητα.ί εί; τήγ
2'ελήνην; Θά. φαίνωνται άr.ο :ή-;
Γήν;
-1 ανονιχώς νομίζω, οτι θά.
πα.ρc(;,ιείνουν εκ.εί 1 ωp,.ς. Θά. έ
ξέλθου-ι δύο φοράς διά. νά. περ:πα
,rρου-ι. Καί, χάρις εις ήν Τηλε
όpα.σι 'Ι, θά. ημπορέσωμεν νά. παρα.
χ?λου'6ήσωμεν ο,τι χά.μνου-ι.
- Πολλοί π'?λιτ:κοί χα.ί ?f.λλοι,
πpο6άλλοντε; τήν κρατο�σαν επί
Ι'ής δυσ,τυχία.ν, θεωροϋν τά. 20 δι
σεχχ:ο�ψύρια. δολλά.ρια, πού θά.
κοστίση το ,α.ξίδι εις τή-ι 2'Ξλή
'11)'1, ι�; πεpι't':ή·ι σπα.τάλην . Τί
;ppο-ιείτε;
1

;
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"-Ό Ηρ,όεδρο� Κ,έv·ιε·ιτυ �ίχε•ι
ει πει: «Πρεπει να. μα.θιιψε'ι Ψλ :'Χ
ξιδεύωμεν είς τό,1 ιi)κεcι.vό·ι του
..lιωπήματος, . Τό μάθημα α.υτό
μc,υ φα.ί•ιεται πολύ πιό ση·μα•ιτικόν
άπό ολα τά. α.λλα. < ιι Ώκεcι. 'ΙΟΠQ
ρία έπέτρεψε τήν ά•ιακά.λυψι·ι τiι ;;
'.\.μερική :; Μ.ί έχρησίμευσε·ι εί;;
:ή·ι προσέγγισιν τG)•ι Λ,,χω·ι. 'Ό
t'Χ'Ι ι:ιί ά.δεΑφοί Ρά.ίτ έπέταξα•ι,
δ:ά. πρώτην φορά.v, δέν έγvώριζα•ι
ει:; τί θά. έχρησίμευεv +ι π:iισι :;
τω•ι. .lι,.σχίζω•ι τό·ι 'Λτλα.·ιτικό•ι
'Ωκε,.vό·ι, άπό έα :; 'ίόρκη; ει;
τό Παρίσι, ό Λί•ιτμπεργκ, έπ:
στωεν, οτι έξετέλει έ·ια α.θλημα.,
έ·ιω ήτο πρωτοιπόρο :; ει:; :-r,v 'λε
π ρία.ν. Θά. το λά. ο:; ά. π:
pι:ι ?
"
, rι γ, Α, -�
στευετα.ι, οτι το τα.ςιδι ει:; τη·ι Σε
λ-f(Ιψ θά. σημα.ίvη άπλω:; δτι ,ό
i•ιθρωπος ε6αλε τό πόδι του καί
έκεί)>.
Ί -Ι έξερεύνφι;; τι:ιG .lι'Χστήμα
το;; ήμπορεί νά. προσλά.6'Ώ &κ-:.ιτό·ι
μορ:ρα.;;.
, Θ'α. μα.ς
- επι:ρε
,
'ψη Ί'Χ, εκ,
τείvωμεν τά.ς γνώσει; μα; :οσ
�ύμπαvτο; εί; τό α.πεφοv, •ιά. τε
λειοποι 'σωμεν τά.; τεχ•ιικά.; μ,χ;
11.εθόδου;; διά •ιά ελέγχω;.ιε·ι τό•ι
περιοά.λλοντα. κόσμον. Ί-Ι Ραο:ο
c.ιστρονομία, ή Βιολογία., ή Μετε
ωρολογ::χ -δ:ά •ιά. &μιλήσω μό•ιον
οιά. τά.:; τρεϊ; Έπ:στήμα.;- θά. έ
πωφεληθουν τά. μiγισ-α.. Θά. επ'Χ
κολουθήσουν νέα.ι άνα.ρίθμη:οι έ
φευρέ�ει;, α.ί, δποίαι, θ� �ελτ:,ώ
σουv το ριοτικον μ,χ :; επ:πzοον. Η
εποχή μα.:; εδιά.λεξε τήv 'Γεχvολο
γία.ν, δέν ήμπορεί πλέον ·ιά. όπ:
σθοδρομ ήση.
Τά. δεδομένα, πού θά. συλλεγου·ι
ει :; τήν Σελήνην, θά. ήμπορου·ι •ιά.
εξηγήσουν τού :; σεισ,1ού :; του 'λ
yίου Φρα.γκί::r..ιου, του Τ6°..ιιο, τά.;
ροχά.ς των με�εωρ:των, τή,1 εξέ-
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λιξι·ι του +ι i.:α.κι:ιυ συσ:ήμ'Χτο;, :rι 'ι
Κ'λ:αγωγΥ/'1 τiι ; ζωiι:; :πί του πί.7.
•ιήτου μα; κα.ί πολλά. άλλα :ρ'Jσι
κά. :ρ,χινόμε·η, 8πω;; 'Χί i•ι<Jψ-:ι.i.ο:
,ηλίρροια.: τη; Έρυθρ�.;; Θ'ΧΗ.σ
ση;;, τό έξ ου ρ α.·ιου μi·η, οί Υ.7.
:α.κλυσμ.ι:ιί κ.λ.π., περί :G,·1 �π-,!ιοJ'ι
μα.; όμ:λι:ιυν αί μυθολογί-:ι.:.
Οί χά.ρτιι.ι, πού θά. συ·ι:'Χγι:ιυ·ι
επί τ� βά.σει ";'(J)'/ λιχμο-:ι.'Ι',μέ•;(ι)'/
•.',πό δορυφόρων :ρωτογριχφιιί,·ι, θά.
εί·η: , μια.:; �·ιευ _ πρ;ηγο�,1έ·ιου i
κρι6ειιχ;;. Θα. μα:; επιτρεψου·ι, τ..
χ. vά. σχεοιά.σωμε•ι ε•η όδ:κό·ι δί
χτυο·ι μια.; •.nτ:α.·ηπτύκτου χώp7.ς.
Οί δορυφόροι θά. ήμπορου•ι ·ιά. έ
π:σΊjlμά.·ιουv :ού :; 'J7'ογείου:; ποτ-χ
μι:ιύ:;, ·ιά. πα.ρακολουθήσου·ι τ+ι ·ι
yέν·ιησι·ι των κατιι.ιγίδωv Υ.'Χί τG>·ι
τυ- ώ•ιω·ι, ·ιά. δώσου·; τό σύ•ιθ ημ cι.
του κιγδύνοu. Μετά. 30 χρ6·ι:-:ι.,
δηλ'Χδή Υ.'Χtά. τό 2 .000, τό οπτι
κό•; τηλέ :ρ ωvο·ι θά. εί·η: τρεχο•j
ση; y_ρή�ω;, χά.ρι :; ει; τή·ι i·η
μετάιοοσι•ι οιά. οορυ :ρ 6ρω·ι. Εί; ό
λίγα. δευ:ερόλεπ::χ, μί-:ι. μη:έp'Χ
ει :; τή•ι Λωζά.·Νην θά. ή,ιπορή, i5χι
μό·ιο·ι νά. συ·ιο.μιλfρη μέ τό·ι υίό•ι
τη; εί; έιι.ν 'Υ'όρκη-ι, iλλά. τ,χυ
τοχρ�·ιω;; ·:ά. τό:ι ιο,iι εί; τή'Ι συ,
'JΧευη·ι του τηι.εφω·ιου :r,;. Με
:ό ΊΌ:ο•ι μέσο•, οί α:ιθρωποι θά. ημ
πορου·ι ·ιά. κά.μ·ιου·ι τ:ά. ψώ•ι:-χ :(ι>·ι
ει; τό αλλο α.κρο·ι του Κ6'Jμου Χ'Χί
νά. ,ολέπουν» :ό έμπ
. όρευμ,χ.
'λντί ·ιά. μά.; -iπομ-χκρ•j•ιη iπό
τ-η'Ι Γη,, καί :ά. προολήμα.τά. :η;,
τό .lιά.στημα μα.:; τά. :ρέρει zγγ,j
τερον. Έργα.στήp:'Χ του .l:α.στ:ή
μ,χτο; έπί τροχιά; θά. ο:ακρίνου·ι
τό καλό άπό τό κακό Χ'Χλαμπ&κι,
:ήν άποτελε�μα.τικότητα. τω·ι χρη
σψοπο:ηθέντωv λ:πα.σμά.:ω•ι, θά.
κ'Χθορiζου·ι :ό·ι βα.θμό·ι &.λμυp6τη
-:σ; �ου Ξσi y o'J;� θ� τ:ρ�Ολέ�(J'J'Ι
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τb μέγεΟr;ι; τG)γ εσr;ιδειιί)'Ι κ.α..
"JLδη, Υ/ 1.\'5:,.\ έργά.ζεαι, έ·ι
ΕΠ'Χf'tι μέ τά. {λπr;ιυργεί-:ι. 'ίγεί'Χ;,
]'εωργί'Χ; κ-:ι.ί διά.fr;ιp-:ι. JL-:ι.·ιεπι
-;;τr1 μι-:ι., διά. ·ιά. λυΟr;ιϋ•ι τά. πρr;ιολ-Ιι 
μzτ-:ι. 'Χ'Jτά.. 'Ε-ιτό; 20 iτιΪJ'Ι, δλ6κι.r1 ρr;ι; -i :·nipιr;ι; συγκr;ιι·ιω·ιί'Χ
Ηά. κα.τευΟ•J·ιε:'Χι μi ιιεγ-:ι.λυτέp'Χ'Ι
α.:η;ά.λει:ι:ι, χά.ρις εί; τά.; μεαδι
δr;ιμέ•η; ύπό δορυφόρω·ι μετεωρο
λογικά.; πληροφορία.;. 'Ε-ιτό; 50
ετιι)V είναι πιΟα•ιόγ, δτι α.ί ΕΠ'Χ:f)'Χί
μεαςύ Κυ6ερ•ι-Ι1σεω'Ι, διεθ·ιGJ'Ι ορ
γ,χ•ιι�σεω·ι κ.λ.π. θά. γίγω•ιτα.ι μέ
τά.� ίδί-:ι.; μεθόδους ε:.πικοι·ιωvιω•ι.
'.\πό του 19 4 θά. μά; φαί·ιετ'Χι
πr;ιλύ Κ'Χ'/(;'/tΚΟ·ι vά. α:ημετχδίδωv
,7.t -:ι.ί τr/ε:ρω·ιικ?'.ί συΑ3ι,-.λέξει;
κ'Χί :ά. προγρά.μ.μ,χ:-:ι. τr1 λεορά.σεω;
διi δορυ:ρ6pω·ι. Θά. κ'Χ:αιστiι δυ
v,::ό·ι ,1 ά. δίοω•ιτ:ι.ι μετεωρολογικά.
δϊί.τί'Χ δι,χρκεi'Χ; α.ρκετιί>v ήμε
ρι,J•ι δι' οί,χ•ιδήποτε περιοχήν του
πλ'Χ·ι-11 του �ια.ς.
ΊL '5:,ε.λf(ιη δέ.·ι εί·ηι, παρά. ή
πpι�:η :ρ::iσι; τiι ; έξερευ·ιήσεω;
τr;ι•j .lι'Χσ:rι :ι'Χ:r;ι;. '() α.·ιθρωπr;,; θ'
ιiποικίση τό·ι ".\ρη, :όv .lί'Χ, τό·ι
l,ρό·ιο·ι. Κ'Χί, πέp'Χ'Ι του ήλιιχκου
ωστrι:.ι'Χ:r;ι;, θά. πλrι :;ιά.ση ώpι:rμέ
ψ;ο; χr;ι,.ιr1 τ,:;. Πιστεύω, δτι r1 έ
ξεpεύνη:;ι; τοσ .lιιχcπήμχτο; θά.
"'
•r
' '
' '
οωση διεςοδον ει; ετ.:ι_θετικα.� εvερ
_
_
_
yει'Χ;, που δδηγουv ει; πολ εμου;.
Ί'ό .lιά.πημ'Χ είvα.ι διά τον α.νθρω
πr;,·ι :c,σ 2Oου αίωvο; δ,τι ύπηρ
ξ,:·ι 7.ί '5:,-;:,χυpc,ψοpί'Χt διi -;;ο Ι α.•ι
θpωΠΟ'Ι :r;,C, :Με:;αίω•ιr;,;. Ί ι- Ευρι�
ΠΥι εσι�θη :ότε α.πό λουτρόν αϊμα
τr;ι; διά. :rι; i.-ηζr1 :r1 :;εω; &·ιό; μ'Χ
κρυ·ιc,υ :JΚ?ΠΟU. Το .lιά.σ:ημα ημ
πc,pεί, ετσι, ·ιά. χprριμεϊ,:rη ιbς
ύποκατάσ:α:r;,·ι. l,1.ί ετ.:ει:,: rι οι,:
στημιΥ.ή π1:pιπέ:ει,: {)i r,μπορέ:rη,
ϊ:rω;, ·/ :1.-ητpέψη :ά. πr;ιλι:ικi δε-
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δr;,μέ-η, διωp 1J'ιr;ιυσ-:ι. τό·ι δρίζο·ιτιz
,;c,,j α.vθρώπr;,υ. 'Η εξερεύνησις τοϋ
.lια.στήμιχτr;ις f:ιά. έπηρεά,ση, &:;φ7.
ι.ιίJ;, πρr;,6λ-Ι1ιματ-:ι., &πω; rι οημο
ypη;ική 7.υξησις, ·ή άστυφιλίιz. c.
7.•;:ομ1.:ισμό;, Υ/ μείω:r:; :GJ•ι φυ
σικ.ω•ι πλουτοπ7.p7.γωγικ.GJ•ι πηγ<i) 'Ι . . .
,
- ΙlιστευΞτε, ι:,τι ει·ιιzι ου·ιιz:ι:,'i
'l'l. zγκ.'Χτ-:ι,στ'Χθι:,υ·ι μόνιμοι βά.σε:;
ει; τ+ι ν Σελήνην; Κσ.ί έ.πί α.λλω·ι
πλ,χ·ιητωv; Φ1:ιτά.ζεσθε κ:>:τ'ΧσΥ.ευ
ή·ι κχτοικιGJν zπί τής Σϊλrι ·ιr1 ; YJ
,r;ι·;ρ:σ-:ικωv σ:α.θμω·ι;
-'Έως το 19R4, ή &π6b1.σι;
εί; τΎ) 'Ι Σελή'Ιηv δεν θά. εί·ιιzι πλέ
ον Ε'/1. τόλμημα, άλλ' ε·η Κ'J.'/0'/tΚfJ :χςίδι, μέ Κ'l.'ΙCι'Ιt"Ι.ά. δpομο
λ6γι7. μετιχ6άσεω; κ.ιχί έπ:στρο
ψή;. 'Έως τ6<τε (1984) θά εχω
με'Ι ψθάι:;ει Κ'Χί εις τον ".\pη Κ'Χί
ι-;ω; '/(Χ εχωμεν προοη εις μεγσ.
λυ:έp'Χ·ι zξΞpεύνησιν τη; Άφροδ:
-:r1 ;. '.\σ-;;pΟ'/!:Υ.υτιzι -ανδpε; Κ'J.l
γυ·ηίχε;- θi ζήσου-ι έπί μή·η;
εί; :i; δι'Χσ:-ημ:κά; βά-;εις, πpο
σ-7.:ευ�μενr;,ι ά.πό τή·ι ήλι,:κ.ή·ι p7.
διενέργε:σ.ν. 'Ένα.; πϊιρσ.υλο; θi
εχη ί':rως φθ::i.σει εί; τό·ι .lί,:.
'Ο μό-ιιμο; άποικ: σμός τοσ .l::χ
στήμσ.:ο; θά. συv-Ξλεσθη όλίγο·ι
κη' ολίγο·ι. Τ ό ήτημσ. δέν είνσ.�
πλέον iν θά. γίνη, α.λλά. πότε. ··.\ι.
λοτε, διά ·ιά φθάισουν εις τό·ι Βό
pε:ο·ι Πόλον χρησιμοποιουσ7.ν ελ
κr1 θp,: καί σΥ.ύλου;. Το τσ.ξίδ: δ:7.pκοCισε επί μή·η;. Τώρ:χ, ημπο
pεϊ κ1:ιεί; γi φθά.ιση εις τό·ι Πό
λr;ι·ι μέ. :ή·ι :,ι,εγ7.λυτέρ,:v ευκολί7.ν.
Μετi. 50 χρό·ιι,:, ο[ χ:ο·ιοδpόμοι
θi πηγσ.i•ιουν, ϊσω;, δι' &γιί>'/:χ;
εί; τή·ι Σελήνην.
.lιi '/'Χ επ,:•ιέλθωμεν εί; :ό
1ιεσΟ'/ μέλλο·ι. i; δι,:κρίvωμεν δύο
q:;::iσΞι;: 'Έω; το 1 Ωί 5, α.ποστολ-r;:
η

,.

....

'

V

α-

1968

.\ΠΟΚΟΜΜΛΤ\

στα.θμιί1•1
τηλεκ-:ι.τευΟυ μ;μέ·ιω ι
vtpός tό•ι ".\pη, tY/'I '\ipι;,οίτΥ(Ι,
τόι Έρμη, τ6·ι 1ία., τ6·1 Κρ6η1.
Μετι;ι.ξ 11 197 5 - 1 U Ο ,-:ι.ςίοια. επ .
στημcηω·ι κ-:ι.ί τεχ 1ιΧGJ·1 zπί δzη
μάτω ι, Ο'J'11,μέ·1ω ι ·ιi :ιε:-:ι.:pέ;-,ου 1
10 - 12 εr.:61:-:ι.;. Έτ.!Jr,;, ir.ι:ι-
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-J:οί.ή Jt1.0μGJ Ι' :φωοι-:ι.-;μέ ιω I μi
ιi:,:, 1..1.ιΧι:ιύ; κι·η1 τrιρα.;, ι:ιί όπι:ιί-:.ι: θ.:ι.
μέ·ιι:ιυι
μi(η ει; tYj'I Σελ-Ιι
ιηι Χ?ί fH επ:-Jτρέ:pουι ε1; :+,ι
Γi(Ι.
.\())··1·� RIZ ΨΓΖΕΡ
'ΈΟ ιι:ι:. , 27 �Ια.ρ:ί-:.ιυ

ε·ια.

ιιΠράσινοι "Ανθρωποn)
. '
απο άλλον Πλανήtn.
Τί; η)ιι•ωίι; i(,δοιιάδε; f)' f γι
Ί
Ηι :τολίι; ιογο� γιιι π . ιιι•στηι_ιιωδη
1
σiJιωτrι -τοίι σ1 , i)rιl>ιι, ύ1σισιη, f; ιι
οαϊι, άσηροσ;Υο'!ιίι,,,, σι διιΗf οι:.η τ
κrι σηιιιίu. τη ; Γiι;. ΊΙ ιιιγω η ιι
ρu.ία τοίι rί.στισοσιυ:τΗΟΙ' τοϊι ΙΙιηι
πιστηιιίοι• τοίι Καϊrι-τριτ::. ιιιι ή ιιι
γι'1)η χιοιιί,1 τοi• Ι!r1Η:τιστηιιί1111 Κnρ
,,έλ, στό Ιfυρτο ΡίΥο, συ,ilrιtiα, ση
μrιτα ποί, ;τροέρχοΙΤω ά-το ι,,ρισui\fJ
σηιιιίrι ιιετα:Ξύ Η•Ι\ rlσηρι,η Bfγr1
χrιί '.\λτάιρ, στi, ιιiσο, -τιρί:τ�11 τοiΊ
, τr1 ο-τοιrι
,
Γιι)α:Ξ,111 ιια;, ;,rιι
f,r1,rι
λαu.f>ά,ο,τrι• ιι� <'ι:τωί,τι,,� ιi.ισιbϊι ρι•
θμό. ΊΙ δο,ησι; Υριιτϋ. �πl εω λι
πτο, a-τειτα ι':Ξ,αq ωίtεται iιτl τρία 11
τiσσιρα )ι-ττιι ιαί Υ<ιτο'!, ι'-τrι,ιι
ληιι6i1νετιιι F'!ί ί:,α ιπτο. Οί ;"tιστίι
μυΗ; :τιστιί•υι•, υτι i1 -τηγiι τι,η ση
μάτι," εl ωι q αρου> ι'κ.-τυuιτη; σηιια
τι,,, γιrΊ. -τλοί1γησι ί\ 1ιιηιιrι σι•στη•ια
το, �:τιιοιΗοJΙL<<>Ι ιιιτrι;ύ ι':Ξωσιτ κιο;
προηγuΗι•Ι\ ιτολιτισιιων. Ό Υu.θηγη
τi1; Χίγουιτ;, τοϋ lΤα\ε:ι στηuίου τοί•
Κu.ίιι:τρ,τ� ιlπι ϋτι -τραιΗτu.ι -ι':τl
τέλου; !- γιιΊ. τi1, :ιρι:ηη b α,:'Jτω
σι ε:τ�κο ,ω,ίη:, :ιοί, ι':τιχιιροϋ, <Ϊ ο
γικίι Ο\ία'> τοίι ιηστηιιατο�.
- Γιατί <λογ,Υά , Υ. ΚίJθηγητrΊ ;
!Ιοίι τό στηρίtετε α'ύτο;
- Γιατί τιΊ σi1ιιατα εφτα,ιι, ιl:τό
τη, ί 111 κιιηίrθι•,σι καί ιιέ τi1, ίδια
χρο11κi1 σ11 χ,οτητι1 : 1.3:Η2ί'1:Ί δει•
τερόλε:τ.τα.
-; Τί ση�ασ\α εχε ι α�ό, Υ. ,ιαθη
, θιι, πρεπει ,α ση
γητα; Γιατι αυτο
ιι?'ί' η δτ� τ_ ά σi1uατα irι�,{ιι:το,ται ά
πο λογ.ια ο, ντα;
0

- (-)ιι :Τ!)nσ:τυΟησι,, \Ιι σrί.: το i.:Ξη
γη-,ω ιιι r'η)ϋ. Ιογιιι. �\; ίι.-τnΟισοι•
μι ,ίτι rι γη ι[\Ιιι f\f/; στrιΟισn: στο
;,.,ι:, το, ι'>ιτοιn σιο:τιίιtι r,rι; ,,,,η
γο; :τι11• ιιΗίτω.
γη στψ :τρr1,
'(ιιrιτ ιr,τητιι ιι1111
ι,α; Υι,ητο; στο
yο;. 'Ε"tιιδη ύuι,,; ;:;{ρουuι ά,ριf>ι,1:
'tι7):: 11,1:-ιτοι, uϊοgοί,ιΗ. ι1u.l ,α ί1ϊο
λογίσουuι τι'ι ά"tοΗΙ {σιιατα τiΊ; ι 1η
σΗ•1;). '\: ι'ι"Ιn0ισοι•ιιι, )nι"Ιο\, ?-τυ1αiαιιbά\ί•1, υτι ή γη ιί,ιιι ί\α; άκί1ητο; στοyο:, το, ό-τοίο σΥοπιί•ει [
\11: ΥΙ•,ηγο: �, Υι,ήσΕι. Γιrι ,ιι ιι-το
ρη ,ι� σι•,ιyίση ,ιι :τι•Qο!Jοι η το, στο
,
yο, ιJ 11•,ηγο:, UΗ(1/Ι\Ο\ΙιΗ\Ο:,
Ου
-τρ{-τ•ι Η1 ιιΗul,άl η τη, γι,J\ίιι τοίι ίί
,Ιοι• τοι•. "()ία τα οί•οα,ια σι:ηιατr1
ιlΗιι f\11 ιlδος 11•,ηγι,;, ?, Υ1111σιι,
'!Ου σ,ο"Ιείιου, ριιδιοΥί ιrιτα :τρο; yι'ι
Οι ,ιιτιί,01,,σι. 'Ειιιί; σι•λίαul,α,nι•uι
τα ιίι,ιrιτιι, rί.ηιιαιι/\f1\οuε0α ϋτι :τρο
ιρyο,τιιι r'ι-το σι,)ιιrιτι1 ι νοί,uε\Ιι Υαl
ι Ηιι: ;τροιιιτu.ι γ111 <rυσι,ι1 !)αδιοιίι
ιιατα. Μ11 τα κίιιιατιι Η•Ι\ uιyρι,,ν
,!)άσ ,ι,1, ι'ι,θρω.-τ<•Ι\ bιrιqιQοι•,.

ι_:π

- Κ11τιι .-τοιο τρο.-το, ι. ;,ιιΟηγητά;
- [ [ ()()/Η1ί1L Vlίl Υί•urιτιι σταθερά . \η� αδη τ<ι δεχοιιαστι σιι, ,ι1 ?•<-.
�
,
'
::;,ιιο,τι .._ι,ι,τu.ι α-τυ ι1rη ιι ,ηγο ,οι•
bi, z Ηίτrιι. 'Όuως αί,τό στη rrί•σι
Υι1l στυ 3ιάστηurι. ιlνu.ι ;,ατι άδί•,α
το. � ι•νειτι,1: ι'ιιί ύ.-τοι• ξι·ιι,οί•, uύ
τιΊ. τίι οαδωιί•uατrι θά .-τρ{;τει ,υ ίι
-τι'ιρχη ια.-τοιn� iι ιατι :τοίι ρuΟιιι ·ιι τrι
zύιωτα ά,ω ογα ιιί τι')ν Υί,ησι τοϋ οίι
QC1\ίου σωιιατο: rί.-το το ό:τοί'> :Ξ,εyι
νοί•,. lΤροΧΗτr1ι γιίJ �ρ':rισιrι :τοί• :τρο
υ:ιοΟ{τει ιιεγά)η ιϊ,qι•ία. Κrιι LLf)'(.!L
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ιτι,i, Ο ίγοι• 11 τιι1 ί1 ιιιηιιbικi 1 ποί, ι ίχα
μt κιιταγι_,ιιψιι r'ι:τιΊ iii ο τι'ι "1ιύ.nτηιιrι.
�ιί: 1 r-ω τί ιιιί: ιτ1•1ι'(iη ί1τιι1 fίbιι,μf
γιιι -τι_,ι:)τη ιrοι_,ι'ι τι'ι κί•ιιrιτιι 11Ί ;,ιι1Ίιγι.,_Η ι(f 111, τιιι ιι,ι', τιι li vγ fl,ι'ι ιιιι -.
Μιl: fιτιιιιτι /){ο:. Μύ.ίιιττrι bι'ο:.
0

- Φο(,ο, γιι'ι τί :τι11ίγιιι1.; \ι1 ι ί11ιι
Ο.ΙΤιf:τισΤψ(()l'Ι,Υ! l ΙΤΤ11ΙΤ\ HtΙTi ) ;
-'ΚΕ,ηγοϊ•ιιιιι ; ιττιΊ nί•ιι:τιιν, 11 γη
ιίνω ιτι'ι1 [1ιι: κι,κ;,n: ι'ίιιιιο11 n� ιι •ι'ι
:tll(Ηιλιιι. Το γί ι_,ι,, ιιιι: 1',-τιιρχn1•1 ?
Υ(ΙΤΩtιιtίΙ{_)Ι(ί ίιtt,αιιο Οt Y!)'X.i'OI, '' \: {,
-τοΟι'ιτοι•ιιf. ίiτι ;-τι'11ι,, ni τι' ιτnιοι: ι'ι:το
ιιί,τnίι: ί1ιτι'ιοχο1•ν :το) ιτιιτιωί :τ.. ί, �:Ξι
).ιγιι�1οι ι'ι:τι', το, bιιο ιιιι:, γιιι τοί•:
Λ,-οίο, 1-, (�)rfTOno. rίγ ,οο\Ίιιι. τϊι ϊι'ι,τrι.
(-)ι'ι ί1τιι1. λnι-τι'". τιΊ ιΊ)ιγι:ηfι•n ι'ι1ι\η
τn 1ιι ιί ι_,χίιτοι•ιιι 111 �:;rι-ιοιττiλ)nι•ιιι
ιτηιιιιτιι ιτι ω\τοί•: 1011: -τοιιτ ιτιιοί,:
χι,,ι,ί: 1ι'ι :Ξι'οοι•ιιι -τι,"�: Ο' ι'ι1τιb ι_, ά
ιτn1•1. 'Ειιί10 -ιοί, :τρι':τιι 1ι'ι ,ιι101•ιιf
ιί11ιι 1· ι -τιιι_,ιι,ολοι Οοίιιι, 1<'ι .-τ(.)οιτ:τιι
Οοϊωι 111 ;,ιιτιι)ιιl101•ιιf -το nί ιί11ιι, τί
Οι'λn1 11 111 ιιιί: ;τnϊ•1 ιι� τι'ι nηιιιιτ Ί
τοι•:. '.\ \ΤίΟιτιι. Οι'ι i1 τιι1 ;,ιιΟιι1.1i 1 ;τιι
ι_,ιιιrροnί 1η 111 Οι)1'1 ιτn1•1ιι 1ι'ι f\γοίιιιι
r'ι-τί, τη1 rι' ΙΙ•Ι\Ι'ιιίιι, 11'ι ;τρο(i)ηΟοί•ιιf,
Yr'l ? ).;,ίrnοι•ιιf Τ)]\ :t(.)OΙTOX) l ί,-τrιρ:ΞΗ•Ι\
γιι'ι τί: ι'ι-τnίf: r'ιγ1οοί•ιιι τr'ι ;τrι1τ,ι, �Υ
τιΊ: τοϊ• ίiτι κrι τι'ι :τίinrι1 ;τιΟιι1υτητιι.
ιί111ι ;::,11 :τΙΟτιροι. ίιτχι•ι_,όηροι, ;τιiι ;..
:Ξιλιγιιι',οι ι\ηο ιιιί:.
1

_;\1ι'ι ί,ί.ιι rιι'ιτά. κ. .ιιιΟηγητr'ι. ;"J?, ιί1ιι r'ι1·τ ι-τιιττηιιο,ιΥι'ι; Οί n1•1r'ιbι)ιrοί
ιτα- b�, ί,-τοιηηρίΊ:01•1 το ι'ι1 τίΟιτο. ,,
τι δηίαbi1 ή �τ1ιττηιιυ11,,i1 :τροοbο: ιί
' ιιι ιτ1•1ι:)Ιι•ιιη 11� τϊ)1 :τολιτιιτιιιΊ. τιΊ r'ι
γιιΟο. τi 1 j1f)τίι,1ιτι τnι""• σ1•1ολο1•;
- .\ογια. �ιί: bιη(,ι(\ωιi), ίηι οί
πtρ,σnοηρnι �:τιστi1,•ιο1ι: nΥi-ττο\Τω
,
σάν ,., ;ιι�\(.ι.. Κιιt οί χι,)[ΗΥΟl στl:::
1:,οϋγ•Λf: τη: 'Λσίας και της Άφρι
κη: -τίση11 ιι1 ίηι �nn),ιι, σi1ιιιιτιι
f\οηΗΗιι: σi
ίσχιψότατοι•: :τί\λιτι
σιιού:, πιό ιτροωδ�ι·ιιι',οι•c. ;τ ιΊ ποί.1τισιιι'101•: :ιιιί fibαn τί r,,ιιΟιι1. • () ..
χι. ''.\: ιιfί11η ιιι ιττi11 <'ιστρι:ι11 ιιιι:
tοί•γΥ/ 11 ...
- 1 r οί• Ι1ρίσ,.ί\1τιιι , Υ. ΥιιΟηγητι'ι.
;
,
,
οι <• ιιι:ιΙJοι .-τοrιιτ11οι rινΩοι,)-τΟ ,, ; θι
λι,) 1ιι :τ..ί'i) σi ;ο ιι Υιιηί•Οι�, σ ιί,: :τοο:
τiι, -τλιι, i1 τη ιω:;
- � f ιί:τοιττιωι :tfΙ i11Τ(Ι f(•\: f /(!-

1 !Jfi

τό ετη ιrι,,τό:.
- Λ ηί ιιb i 1 ;τiρrι ιί.:τiι ιι'ί,τοu;
πύ.ρχει τi) τί;τοτα, τiι χάο:;

ύ

- Μίλησιι γιiι τό ήλιιικό σύστηι.ια
;ι(Ιί ίίχι γιιΊ ΤΩ\' γrιλιι:Ξία μα:. Στόν
γιι) ιι:Ξίιι ιιιι: ί1πι'ι.ρχο1'Ι ίίστριι σ/, ι'ι..-τό
nωσι bi;,ιι χιλιιλδι,)\ ?τι7,ν crι,,τό:, τά
ό-τοίιι ιι:τοροίιιιf νιΊ r'ικοίισοι•ιιf.
-''Υ',r'ι.Qχί\11 1 r'ίστρrι <αολιτισιιi,ιι»;
-· .\στψι ίίχι. Οι',οι'ι11rι ιτι;)uωα,
r'ιnιrιιλι7): 11ιί. Κιιί fl\111 [-\rυωο, nύμ
ιι <•)Ιιι ιι? τοίι: νόιιοι ι: τι7)1 :τ θανοτή
τι,)Ι, <ΙΤι :τρί1 Ηλfιιunη ό αι(;J\Ιι: ιια:,
Οιι ι Οnι•ιιι σ� ?·:τιιq i1 ιιαΊ:ί τοι•: 11 αν
rιnτρι'ιrr(•):.

r

-Έά,, κ. χιιΟηγητά, iπρόκειτο νά
ιτηί)fΗ ιιη11•ιω (ΤΤ()\Ιζ «UΙΥ(.)0\Ι ιτρά
(Τ ωι•: ι'ι,Ορι;):τοι•:,., τί Οιι τοίι: Ηγιι
τι. ;
- Θιι τniι: frηλνιι το iι.λη11χο ;τ_
-Γιιιτί;

- Είνω Τ? nf,ιιl\o) Ω ,τ ii: σ�iσεω:
,
, ,
bιιιιιιτρι ι ιιιι ;,ι·/.)01•. Ι:.1ιι: f-τιστη
ιιΟΙΙΥΟ: ;τολιτιιτιιίι: ΟιΊ τό ι'ιντιί.αι.ιυα
\υτrι, fί•/.ολιι. 'Ε:Ξ άλλου, bυνιιτό, τά
σ11 ι1ιιτιι ;τοi, nι•i λαt\ιί,Uf νι'ι :tfQ :χοι•ν
ί\ (l ιιη11•ιιι1, ΤΩ ό:τοί() δrν �\\οησωη.
�1·1ιιτί)Ι δη)ιιbi1 11'ι 1•-τάρχη fνrι: «κιίι
bι ::», το, ό:τοίο .-τροσπαΟοί•ιιf τr;1ρα νά
ι'ι-τοΥιιλί•ψοι,μ�.
-' Elll Ωί «ιι κοοί :τρι'ι.σ11οι r'ί I θρι,1;τΩι» bi, ί,-τάρχο1•1·, :τι71: ?':;ηγϊ1π τr' ι
(.J[tb οσήιιιηα :τοί, σ1•λλά(\ατε;
-Ι!ι_,ίι: τι'ι :τιιρi1ν f1Ιαι rιlf:;ήγη
τα. το'ί• 1 αχιστο1 ί•:τιΊ τό ιrϊi1: τι7)1 ιτη
ιι'ρ11ι7)\ ι\.nτρn,οιιικιϊιν ιιιι: γ,ι;)σει,1,.
1Ί';ταρχιι ίίιιι,1: τίι �,δfχόιηΙΟ, ιιιι'ι ι'ι

:1λη ί,,-οΟt-<11::, τf):: ί,ίά ρ ξεf•):: έ,ι\:: ά
ιττι't>Ο: nί,:-Ηηρο1ίω1. 'Ε1-τα1αλαιιυά
\(•) ίηιι•>c ίηι -τρόκfιτιιι :τfρί r 'ι:τλη: {,
-τοΟirΗι,1:. Έ, :ταση :τ�(.) ;ττι:1σfι, αν
η,οηιτω :τfρί rιι'•τοί•, Οι'ι εχοι•ν f,α
ίί'Jτι_,ο Ιlαρ1•τάτη: ιιάΊ:ιι: ιιι'ι :τfρ ι•)QΙ
ιτιιi1ι•)Ι b ιιστrΊσΗ•\\, στί) ιιι'γf0n: ιιι
ιί: γι_,οΟιrί: 1\ iνό: ιιπιΊ:fλιοϊ•. 'Η [\α
ρί,τιιτη ί;λη ι\.πό 11Ίν ό:τοίιι συ1τίθΗω,
Οrι ά.-τοηληται ι\.πιΊ οί1bετερό11α, τr'ι
ι'ηοίιι fiΗιι οί ΧfΙ·τριχοί :τι'(.)ΪJΗ: τιϊ,ν
ι'ιτuιιr,11 το1•. 'Η σι•ιιι-τί�σι τη: ιιάΊ:α:
τοi•: ;τροκιιλfί ιιιι'ι σ111•fχή Ι:>01ησ , τi1ν
ιΊ-τοίιι iιιfί: ιτι•ί.ί.αιιί,11101 ιιf μ� τι'ι ρα
bιοτηλΗ"J,ο:τιά ιιιι:. � υ1·ε.-τιϊι:, 11 «ιιι-
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;,ροί 't(.J(101\ Οι ίί \ fltH•ΠU
iι / f\ΊΟ
ιι.,:ιζrλω .
- Ι Ιοιο ι'ι't' τα bι•ο tf\fJι 'Τ(.>Οτιιω
HQO, ;,. ιιιΟηγητά;
- Τιι ιι't Cέ'ί ιιι, ι'ιγιι-τητi ιιο11 ιr ίιt,
τιί. ιιπιtέΛιιι. Τιι ιι,yιι1 ,ιι
ε(,ιιι
ψιι, rι:οτι ιιιΗ11ι.
CιΙ.\ Νι IGI M�LEG \
·<Τιιχι•btΗ.ι,ιιο:,·, �·ι Μιι(.Ιτ.

δε,

Τα

:! ι ί

ΙΛΙΣΟΣ

25 χρόνια

της
στρεηtΌpυκfνης
Mic τi11 ;τροσiγγιπη τη- �.itτίιι: ι'ι
:το τή, Εποχή τη: Οριολι;,η: ι'ι11JιιιΙ.ί•
ψει,,: τη: στρε'"!τοιιι•,yί1η; i ι_, ι,,τηr1ιι
ιιt1 101 hο:ιτοοιι Σ rλιιιι1 Oi, ι;ιr1ιιιι1
( Σηιι. ΓιII i1θ - η το I Η nτο k. ίι
/ίο κιιί σ� ήλικίιι �i iτιϊη ιητιι11ί.r1•t1•
σι στη1 'Αιιιρική) τί ε1ιι,1r1f ί11ιι1 ιί
hι bι ;ιιιι τίι� f ρει11ιί11 τοι• 11ι στι<r 1,11
τιιι ιιε τη, i, τι ι χία τη: ιί11υ ιιι' ψε
ι,,: τη: στρι,τοιιι'Ι!ί1η:. -Ητιη ιί,ι
ι
ι
"
Υ
Qιγρα:ττη>,, ιιπι, ,<η σι•γΊι1ηnη -το•• ε
10 ι,,σα οχι τοσο ί,τω ιi.nιωι•ψιι τi1
στριπτ()ιωκί,η, &σο ίηα, ι[bιι ίηι ή
χρησιιιωτοίηση τη: ί'σωtι τφ �ι,1i1
τιίJ\ άI θριί).«,11».
ΆκοΙ οί1Οι": θι•ιιηΟη-ιι το τιιΞ.ίδι
τοι• στη1 � το,,χολιι η το Ι υ.i2 &-το1•
:τροσκληθη;.,ι γιιι 1ιι -ταρη το Βριι
t,είο Νόιι:τf') γιι'ι τιι fJt ηί•γ•ιιιτιι τοι•
στi11 ίιιτρ1κi1 :ιιιί τi11 <rι•r1ιοι nγίιι. «Εί
χιι τοη τi11 i1τί.-τι,,ση ότι ;ιιι,ιιιι• ιι τ ιιη Μ, ιι-τ0Qoi1r1f I ιι ϊ1τι11 ιιιγιιιιιτι
ση ιί:το το Βοιι(,είο ιιύτο, ιίι).ιι ιίn-

;,(ιιι•ψιι ίηι r�rιιiιιι , ι1-τι ό Ούί.κ
σιιu,.
,<Τη, i-τοιιi,η τη: ι'ηο1οιιη: τοιi
Β ι_,ιι(,ιίο1• � οιι:τιι ιιι ;τ) ησίιωι f Iας
ίί1•δριι: ιιι fνιι ιιι:ιρο :ιορίτσ :τοίι ιιic
:τιριιιι1111 στο 'f !JΙI το,-, Ξ.ιI oboy cίοιι
ιιο1•. Ίf ιο-τιιιιι :ιρατοϊ,σι ΠfΙ'τf ;,ιι
τιιι.οι ιι,ιι γιιQί1ιr ιιιι ιι .
Τιι ιιιιτιιι τοi1 ι\ι_,. Ούιιιr1ιιιιI τiιν
στιγιιη αi1τη τη: ι'ιιι ηγηr1ιω: το11 πη
t•ω τη ι.ωιψη f'ι.ιί�η ποi.1 iν111,ι,1σίιι
tι i-τί �τη όΙ.ιwΙ.ηQιι ί,r1οι•: 101 {γ11;1(.11�ιι1 ιi.-το ιο,τιι. Κιιι συ,iχισι:
<�ρ. Ο-ί1ιικσιιω, ι1-τι δ ι'ί.,δρα-, ιιυ
τη ιί111ι ή :ιορη ιιο1• ή Ε{ίιι. 1 Ιρίν
,t1H χQ01ια ι[χι παΟιι ιιηΗγγίrrιδα
,ιιι οί γ ατ(.Ιοί ιlχω χ<ί.σΗ κάθι Ο.τιί
bιι οτι Οιι ι�rιοροi1σιι1 νιι τή, σι;1σο1•1.
1 [1 r,QOίf ΟQηΟr,,ιι, ί,ιιι,,: τηl ιί1ιιιαί.1
ψη tη� στ(_)t:tΤΟU\Ι ,ίΙ η� σιι� Π()\Ι
ι ιγο η11 χQηr1ιιιο:τοίησrιγ /Η ιί-τ ,τi� ι
.
!Τ•ιιι I ιι σ<ιισο1•1 τφ ιορο11/ ιι ιιο1•. Γο
ιι ΙQΟ ιορ1τσι τη, στιγιιη irιιί, 11 ίί.
-τ•,,,nε τu χιQι τη� ιιιί ιιοί• -τροnι[f(.Ιf
·ιι γ<ιtί•<rωιιι. Σiί.� "!QΟΩ<(f (.ΙΙ•1 ιί-τιΊ
i11ι γιιρί,ψιιιο γω ιιιθι f\f/ :((ΙΙJ\Ο
,:0\1 t-:ησ(J. (ίϊο τοτt- -το\, ιιιΗ·1 nι;Η,ΗΤ�
τφ ::.ι,,η 11111 . Κ ' � 101 ,,,rιι τοη ;το
111 ιιιγωί1:ιQη σ1•γ:ιι1ηση ,ω τ ιιή
:ιιιι ri.-τo ι,i1τη τη·στιγιιη :τοi, ιιοί, εbι1111 το Βοιι(,ιιο ;,,.:οuπι) .
.\ύrο: ι[ωι ό \Q. Σι1-ιω1 Ούάι
σιιω, :τοi1 2:, χρο11ιι �-τιιτιι cίπο 11)\'
ιίlίι:ιω.1 ψη τη� στρι-ττοιι1 ιι1η� rno
ιιι (.)ΟΙ'� 101• τοσο ιιi�τη ί,σο ια� lί.ι.1.α
ιί,τιf11οτ rιιι -τοί1 τη, ί η 1 :ιοιοίθηr1 11 i
'=.rι.:ιο/ nι Οοί,, ,r.ι. (J<:)toι τί1 �<•)η iκα
τοuuι•σιι,η r'ι,θ ρ ω-,ι11\ ση ιι-ι...1 rι.
1-

(1ι

1

,

\,V \LT�R FIH)�IILI ΙΙ
< l:iJ ιιι , 2� ;Ί!ιιρτ.
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fo Φάοuστ στο κουκλοθέατρο
Τοϋ

Τό Ί ·1:;:::1:/j:o/ ΓΥ.7..ί:Ξ ' \Οrι 
νGι·1 r.:::,ρο:.ι:;(7..:;ε α.πό τό Κο:.ιχλο
θέι:χ.ψο. ·;πό :ή-ι οιΞ•jΟ:.ι 1:;: τοΟ 1ή
μο:.ι �ο:ρ:ι:χ.·ιο•J. :όι
Ι[::ι.λ:ό μΟ(),;
τοΟ δό,.:,;ρ7.. Φά.ο:.ι:;-c .
Τr-ά.ρz υ·ι πολλέ π:zp::ι.�,λι:χ. .::;
χ
:
;
�
εργι,ι·ι γ .'Υ. Υ.ουχλοΟο.ψ,; μ: Οίό:1::ι.
τrι 'Ι ζω+ι :oij Φά.,;υ:;:, :;,;:.poO, σ./ Χ;Ίμt :;;ο?, �ολ•j, πι, ευρr1 .:: :p'-::;ι,;_ιιω
μι7...::, ο οπr,ιο.:: •;πr;,:ιίJΞ:7..ι ο:ι Ξ�Ίj 
σε :όι 1;)0'1 7..tίί)'/7.. Υ.7..ί είzε ,:p:
κτό :έλο.::. llλ::ι.·ι6!5ιοι 0(7..:;οι r.:ι:χ.
ροωιά.ζου·1, i_πό τά. μέ:;::ι :οα 1Gου
αιιίJ ΙΟ.::, :pγ'Χ με Υ.εΨφ:Υ.ε.:: μop:pi;
-:.ό-ι μάγο Φά.ου:;: Υ.'Χί τό·1 1:ά.bο
λο. �:i a'.Jo �ύτi τpό-Jιι)Π-1. πpcι:i
ετέθη iργό:ερι:χ. κ::ι.ί :ρί-:.ο : '()
Χά·ι.:: Βο,jρ:;τ, πού iποοίδΞ:7.t :;:ά.
έλλφικά.: .L':ά.·ινrι :; \ο:.ικά:ιικr;,;.
Είν?�� Ξ·ια.::; ί,,jπο; κεφi-:�;, ξi'Ιf'Jt�Χ
στο , κιιη ιχό , πr;,,; λ �ε: χο·1�p� i
f
�
Ξ
.
στεια και δεν σχοτιμ:::ι.ι o:OAO'J
γιά. τά. προ6λ+ιμι:χ. :7.. :ιί)'/ :;:οz7..ζο
μέ·ιι,)'/ α.·ιθpι�πω·ι.
Κι:χ.:ά. :όν 30πr π6ι φο, r-ο,:ι
έpήμω:;Ξ τήν Ι'ερμ,y,νί::ι, &ρ::ιιω:η·ι
οί r.:7..p1.:;τά.:1Ξι:; :ιίι·ι fJ:ά.:;ω·ι χ::ι.ί
τότε :ό εργο πέρ::ι.:;ε ir.:ό :ή·ι :;yγ,
νr, :ιίι·ι ηΟοποιιίι·ι :;:ό χουχλο0έ7..
τpο. �ά.ι χο:.ικλοθέ'Χtpο = 'ι' ·ιιίψ:;ε
τόι Φά.ου:;τ χι:χ.ί & ['κ7..ί:ε, '5πι,1.::
&:ι::ι.:pέρει :;:ά. &.:ο: ι·ιrιι ιο·ιε•1: ιι:χ.:&.

'Ινστιτούτου ΓΚΑΙΤΕ

:ου. Ί l μορ:rή :οο Φiου:�τ ε·ι:υ
r-ι:)Ηφ.ε �7..θΞ:ά. :�:ή :;χέψ: :ου, &
r-ό '5r-ου ;εκίιφε &ργ6:εp7.. ·ή οη
:1:r.ιυργί::ι :r.,ij οιΥ.οu του Φ&.ου:�τ.
Η::ι.ρϊλεί;r,θη_ & \ουκά.ιι,.ο;, ΙJ.ί
;
�
,
προ:;ετεθη η Μ7..pγ::ι.ριτι:χ., η Ξ'Ι
:;1.pΥ.ω:1:: :rι; αγάπη;.
ΆΙ[ r.:::ι.ρά.:;::χ.:;:; πού εο6θη :;τό
Ί 1:;:::r.ιu:o Γ,.::ιίτε,. ήτ::ι.·ι βΙJ.:1ι
:1μ.έ1η :;τί: π7..ληέ; λ7..ι,.έ: π7..p::ι.λ
;, ::ιγέ.::, zωρί: τό πρό:;ωπο τη;
Μ 1.ργ::ι.ρί:7...::, iλλά. μέ :ό·ι \ο:.ιχσ.
Ί� κr:ι.
ΊΙ Μι,.ρή �κφή , πού εδω:1ε
:ή·ι π::ι.ρά.:;:'Υ.:;ι γε·ι·ιήθηκε σέ :1τε
·1ό οί:ι.ογε·ιΞt'l.ΚΟ περιοά.λλο-1, πpί·ι
13 χρ6·1ι1., :1:ή•ι Κω·1:1,:χ.·1:ι·ιούπο
λ�. Οπ�'J δ ..lημο� �-ο;,t'Χ'ιό� κ,:L
ή :;,jζυγ6: :ου )lπρ.γχί-:,ε προ:;
έ :p Ξp1.·1 Ε'/7.. θέη.ιι:χ. :;:ά. π::ι.ιοιά.
:ου:.
Τό 1 η61, 0:1.·ι iγκ:χ.:ε::;:ά.θη ή
ο�Υ.ογέ·ιε:1. �ο· ι::ι·ιου :;τr,-ι Έλλά.
δ::ι., -lι λ1ικρrι SκηΛι εγι-ιε τό
·ι.ι:χ.λλιτεχν:χό κουκλr.ιθέ?.τpο του
'Τ-1:;τ::ούτου Γκ7..ί,ε 'λθην ιίιν, δ
πο:.ι ό ,.. �οφ:7..•1ό; ε.ί·,1.ι :ι.1.θη
γητή�.
Ό "/.. �ο· l:Χ.Ι
' ό:,
:ί; ΠΞpισ
:16:εpε; &πό 100 χοΟκλε; του, πού
εχει Κ7..,7.:JΥ.Ξυά.:;ει ό ιΟιο;, εοωσε
πληθιίψι:χ. π:χρι:χ.:;τά.:�εων γ:ά. π7..ι-

μz
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οιά κ-χί y:ά μεyi) r,•J;.
ι: FI
t:Jlκογέ·ιει-:ι� _,Ιjφιιχ ιr:iιj εr Ι'J..ι
μιά κ-χλλιτεχ·ιικf1 οίκοyέ ιεt'J.. '()
π-χτέp-χ; σκφοθετΞί Κ'Jί έ:οψi:ε:
τl; κι;;σκλε;. Ί[ κ6pη κ-χί 6 γ:6;
μετα:ρρά.ζο'J'ι τά ερy-χ, βr,r/:lr,•J ι
στό ά.'1έ61.σμ1. κ-χί Π'J.ιζο•η. Ίf Κ'J
ρί-χ Μπpιyκιτε �>:,:ρι1. ιοιJ έτοψi
ζει -:'Χ -,χγ\ι�κ.� ,ι:ι.ί τ� κo-;:ljtj:ι�7..
1lολλή i3ουλειά κ-χί ϊ;;,jJκολη,
μά 6 κ . ..λ·7ιμr,; Σr,:ρι1.·16: 1ιi : rι ι
ιι(κογέ'ιειά τ,:ιυ εί ι'J..ι ετι'jιμο� ι?..
ά 'ι:_ιμε�ι,J�t 'JΟ'�'ι ΟΑι:ι. , 'Υ � 'Χτί άγ�
..
..
,
πr,υ·ι πωυ :r, κουκΜθε1.:pr, . Ε:-

'Ι'J.ι τfj z6μr:: 1; -:ι:ι1J�.
f{7.ί lj[ κ:,π:ι :,:.,,;; �Ξ·ι πi· �ε χα.
__
,
,
Ι':.ιt .,
'J.-:ι �fj Ζ/�'JΧΙ..t:;:)ει:l::pο ":')'�;
,
εχΞ: ?.πr,κ:r1σΞι r,ιεfJ·1r1 πρr,c,r,) η.
Κ:ι.:ά :f1 ι Ξi� Ε•:'ιpιίιπ-r1 ι τ.εpιr,i3εί?.
";(J'J, ·ίι •;πr,ί;;r,γ)ι πr, 1'.ι iπε:ρ•J)ά.χθrι"'
- \Ι Π'J /.Ι l κpr,' �� η �γ' � η:
ΚΞ ";Υι' "\
τ'J'J ε 10,;υσ: c:ισ:ικr,. ιμ.;,1. ιισθηκε
σi :έσσc:ι.ρε; ;:,1.δ:r,:ριι) 1:κz: εy,π,;μ
r::; κιzί 'J1J 11ε ιτε,.J�ει; κι:ι..ί ΙJέ τρεί;
:-rli ε'Jp±J:ι; 7πό :ί; 6π�ίε; ·ή ;.1.ί11.
·r1:r, ί3ιc:ιρκεί:ι.:; ΗΟ )επτιjιι .
Οί Κ?.:ικz: fρ1. 1 ε·;:ιε 1έ.σ:1.:ε;.

ι:ε

'

ι<Δράκουλαςη και 'Εσωτερισμός
'ΕΞ.r-δοΟη Τf'Ι t1'τιιίω� ιιtτιiιr�,ιιnι::
τιιί• rΊ.. ι_ι ιnτοι•ι_ιγ� ωτο� τοί, �1ημι•ι
_ τοο11ι�Q < \Qι'ιΥ01•1 ιι::·>, ιιέ ε:nηγι,ι
γi\\ τοί• Το,ι• Φαιυι_ι.
Κ αί τί i,διαιri ρει -Οι'ι έQι•πiση
κα1tl::- τφ :ι(!onoyi11 f\O:; �tJι,,τι
ριστοίι Ε \ α ι11 1Οιnτ0Qηιια ιr ρίκη:; Έ,
διιιιμ(!Η. \ οτ , άnχ0 τι•ι:: τη� ,)Η,
0ii-, ή ό:ιοίη ιί.ιη1 1Οί,1εται tί: τα� Ι ιιι
Υιι: ιιιιt.α� ,ιιί i1{,Η1•cτε τi11 σι•)Qείιι,
τι,J\ κ νηιιιιτογραιrιΥι,,, ΕQγι,,, τίι-τυ1•
Λ Q ιιιουι α, ί,,,Ί.Qχ η•, σr, ιεϊα ύQ•ιι bιο
τητο:: τοί, ιΊ..-τοΥ (!Ι <rιnιιοίι.
h.ιιι i, ,Qι>ιτυ �. ιιύω: οί•το� ίι i1
(Η•Ι� τοί• �ργοι•, δ ιαιιη� c\ράιο1•1ιι,
:τοί, �γι1t ΙI Q ι•ιοιιιιυ:: b ο \<ι bιιι ι,,
,ίt.υω σωιι<ιτ ,ι,,�, ά-ωτι!tί ιιίιι,
μο,1 J η, τη� ιιrιγι;,η - r'ιωt. ητή'!Η•>:
τη� ιμ1ι:ιϊ1:: ιΊ..Οrηασ ια�. Ή rΗ)ιηrιnιιι,
ι'ιίcντt•)1Η,η χάο : �ί:::; το οί ια τιί)\
άΟι�ων Οι•ιιατι•)\ τοί• «:ιρίγ-ιι:το� Τί•J\
βριΙ-<Ολ!J.'"Ιι•>\ , tf,αι το ιΊ..1 τίnτρnq'>\
τη: ά,ωτiρα:: άθιηησία� τοί• ιιί•'1τοι•,
ή ό:ιοία σι 11ίστιιται εί:: i1ωλαγi1ν
«H-tQί•)\ καιρι7Jν ιιιί σωιιιιτ -κι,,, iκ
δηλι:>σει,η. '.\ κριt\ι,,� br, 11 ά-τωσίη
μακρο6 οτη:: τοί• Ι�ρι•,QΙ.ιιια c\Qακοι•
λ� iιιqωίt.� τιι ι ώ� τό ιί,τί?τ�οqο,
.
τη� Οι.ιι•ιιασω� δυ,αιιεω�, ;του η ;τα
ράδοσι� ά,-τοbίbει στό, < Κί•ριο, τη::
Τσα,σι•λυωία�-,, Κοιιητα τοί• '.\γίου
Γερ,ιιωοί•.

r�

Τοϋ SERGE Η ΤΙΝ

'Ο Το,ι• <()ιιι(,Q, nτφ �ίn1Jyι,,y{1
τοι· i-c ?rι ιιι.ι' Η ύunιc�τητι::: ιlΗίιJ..Ε�Ο
:
,
nτο1•: bυο θQι>Ι οι,�. �τιι βοι•,ο τη::
f\ορ�ίοι• Τραωι 1(,ι11ίΙJ� ,JΙλα yι,,
QLΙL ί,'χον, το iί10ιια Στσ{,�)ι•. Είωι
11 δ ιιιιο1η τοί• 'lρι•,,οι )ιι , ι Ί.-τοι• στη,
,οφ•ιr η ε,n� r'ι1t'::�<_ηί•1ητοι• Ιlοι ,οί•.
'\ιια, Τ { ι r Ι ι• ίtγοτιι, 11 ιιηηvα
rοίι '.\γίου Γtριια,οii. Και οί TQH�
γιηιι.ί,ιf::;, ί i_ι : 1Jί1\t- L 1 (i.':ι IH ΤΟ\ \(!.J1/f)\1ΪιJ, Οι1ιιιt.nι•, τt:: :τ1-,τ1: η 1-�η γυ
,ι ί ,�� ιιic τί: δ�οι�� ί':οί•c-ε δ Κοιιη:;
τnϊ• ' \ γίοι• Γtριιιι \οϊ•.
Ί;;, -τιιση ,ι(•ι-ττι,,��, 1 < 1τρ ιύ ΙJ�
ιιιι τοί• ιιι•Οιστορ{1ιιιιτο: �:\αι η Οιι
f,,ρη ιιο Q qη uii� ιi.1Ο(!ω:τ1η: ,ίιη:::
ί-τί τοϊ• ιrι σuιοί, Οιι\ί1τοι•. '0 \ρά
;,ουλα� ι{1αι f1α� \f/QO�, ύ ότοίJ:;
�γιατω tί,tι, τφ ,ί,ιτιι, το, τάιrο
τοι• yια ,ιι τρ,ιqη ιη τi11 ':ι,,τι,i1 δί•1ωιι τι,η ':ι;,,τι,,, ιαί ί'τσι ΗΙ δ ιιτ110{1ση Ιiθι;,το το nι•>•ια το,• δ α ιι�σοι•
τι•>\ αίω,1,11. Ώση, σί ιιιr ι•>Ηι ιιic το\
,οιιο κι�τιι το, δ.-τοι ιη -τασιι � ιbηι ι,,
σι: τι,η .\tι1,ι,11 \ι•,ιιιηι,,, Ε )' fι τi11
ri.,α:τοbη ιί11ιηr�ιiιισί τη� στι: �lιι.ύ
ρε� c\ι•,ιιιιtι�, ή r'ιθωασία τοί• Ι1οι•
,υ, αι.α ε!1,ιι το rί,α-τοδο τη: ι'ιθωα
σία: τού ιιύστοι•.
'.\λ;ιι -το ο� i1τιη ό συγγρωr·ί1::
τοϊ, \Qά,οι•iα;
Ό λ1,Qιι•ι �τοοι ;,ερ γt11ήθφε

2�0
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τι',, Νοίιιr.v Ω ΤοίΊ Ι�-17 nτι', '\οι•(iiί10,
fζηrη ίiιιι,ι: nτi11 '\γγί.ίιι :ιιιί :τίΟιι.
ΥF nTi, Λι11·1Ίί101· Τiι Ι!ΙI�, [,ΗΤιι ι'ιπiι
ιί.nΜηιιι �ξη ;τι711. 'ΕΙιfίΙΟ :τοiι ιιii:
;,'/Ίιιιqίψι ι'ιπιΊ ΤΙ ] \ ί:ι,111 τοι• fί111ι iιΤι
1111ι1· ιιίλΩ: ιιιii: nη ιιι,τ,:ιη: ψιbο
nτι�ι·ιιι:ιη: f Τ<ιιvίιι: «Γ ιι'ιλ ηΗ· ΝΤι'ι0111» (Xv1•nη Λt',yi1 ), 11 ι'�:τοίιι ϊ1 τιι1·
fl?FΤ<t\'Ι'ι:ιιΊ τιιήιιιι , fγi1: f(! tι;Ι'Τ ,οiΊ
ΚΗ'τ (.) οι• fYΚΙLHf1Tl ι llf\ 01' nτηl' ] f ΙJUΙ(
\ ίιι.
Ti1 ;vι:ιτηιω fί1ω ιιι'ρι,,: ίι 1\ιιιί.
κοι1λιι, :tf (.) tfίχf ι'ι;το;,ιιλι•;ττ κι'ι nτο χfί ιι ι'uτιΊ τί: ιιι•<11Τιιγι,1γι κί: iιι,;ηι (.)ίf:
τοίΊ Στι'Ηη χt-ο χαl r'ι;τ() τιι, rί,τίστοο
ιι ο hv�ιιο ποi, fί.χf bιιι) it.H ι' J :ιι'Jt(η:
'\ιιιί.:ιοι•λιι, nτi11 Σ:ιοηι I i1
'ΟΙΊο.
Στην περίιιιτωσι αϋτr1 , δ Μπvι'ιιι Σ τι'J
οιtΚt-Q τ(ιυτίtt-τιιι ιιi- τiη )} Ω <ιιiι 101• Ίι 11ιίΟιιγ Χι'ιψfψ, ιΊ ι\;τοίn:. ιίιrnί• 1Ίιηί0f hιι'ι ιιίnιη• ι'ιπιnηι'ιτι,,1 Χ γ/Ίί•ηJΙ,
ηι. :ι.ιι ;,.,·ιηΜ τιι nχοτη, ι'ιίλιΊ r'ιιrοϊ•
υιψιιχ 1•hι'11Η Μ τi11 Οα1Ητο ;γ:ιιιτιιif
λf ι ιιίΙΟ: nτi: ΙΊι.κi: ΤΟΙ' ιιο101 b1•1ιί.
ιηι :.
ΣχfΤιχι'ι, fχΗ i1b11HffQO\ το fι(1ιι
γι,,γικο YfJ rrί.ί.ωο Τοϊ• f ti γn1• ιιί τίτι.ο
<'Ο :τtιοn:ιf,χληιιίI ο: τnϊ• '\vι'ικnι•λιι '·
Το rπ nοδ
Ι ο iι..τι•λίnΜτιιι ,ιιτiι τi11
ΙΊ <J.QΥ.fιιι τϊ1 : Η ιι ί. ;τ ο ,, ι• γ f ί ιι :
:'-Ιί•,(Τιι: (Σηιι. Τη: ;τιιQιιιιο1i1 : τιϊ:
fιψτη: τη: '.\γίιι: Ηrnλ:τοι'ιvγ,1: ;τιιvrιιιο,η· ;τψ,,τοιιιιγιά:- i1:το1• iγί101·το nτο ιιι•Οι,ω ι)Ι)ο: τοϊ, Χiιο:
nι•γ:ιΗτρι:1nfι: ιιιιγιnn�J\ χιι(ιι'ιl.ιι �ί
nχοι•;το:Ξι•λιι i 1 τι1αγοι•:. ,ιιί ,οιχίίιι
i,Qγιιι ιιfπiι διιιιιιi1ι,JΙ). ΤιΊ ,fq iι rιιο
r'ιtιχίί:fι ί'τnι : «Στ· π.ί i10fιιι, bί1
χψιrι.ί:Ηω 1r'ι nii: nι•nτηnι,, :τυοnοχi1,
γιιιτί ξίψη τοnο κrιλiι i,no κ ' iγό�
;τι;1: 1Ίί1 :τtιiι:τfι 1iι ι'ι Q γιι.,ορηnη :ιιι
Ηi: nτιΊ διιοιιο ιιιrΊ τiτοιιι ,ι',χτιι».
1 Ιιιυοιιιιιf: nι•nτrισf : nι•11ι1τοί,ιιf nΤι'ι
τt: ι.t-Το\ tιγι χι1
ιί\ ι,ηι. tH••\
ιιι1 1Ίι1� (1)\,
ϊt•lν r'ι:το τl::: δοκιιιιιnιι.::. ·Γ\1<Ί. ('ι::: ί
ΙΊοϊ,ιη τί σι ιι(ιιι,Ηι nτο, Ι J(.)<Ψι: <'0
Ο(.)�J,ιιο: i1 ;ω ι'ι1Ηιοhιι()το:. γιrιτi .πυ
,ο,,nr�ιη α:το ιιιrι :τιιιγ ιι. 1rι ιι ίJrι.Ωο1·
ιη n' ί-Ιίι :τΙ.ατι,JΙιιι. Σ ί ι ιγο Hhr ι ιf
ί-ηι bρόιω ιίnι',χ,,ιστο, :ιιιΟι:1: ι1ιιι1ιJ
τω·, ιτοi, ίιιοιιιί:f 1ιΊ finδίιη �? ιιιiι
,
,
,
nη1η χο Ιrιhιι. Ι�χο1τιι: διιιλf::>ι υυ
1
ηΊ ηΊ nn 1·1Ί ίιbιi, ΙίΙ και i1 Οί f λλrι iΊ
Τ((1 ιίπιί.ητι:ι11. Ι'!οχιιιιισωη ιι�γιί.ί.η
fι1χιιvίnτηnι, ίιnο ιι;τΟ (.)fί ,ι'ι γί,η. Τ<Ί
1

1

1968

Τιι:τίιJ\ i1τrιl'
πρrιγιωτικiι. {ι:υέροχο.
"Οχι γιιιτί ι',;τηρχF χrιτι τn :Ξ.· χωρι
f1Τ(J, ιιrΊ i,:το11 χrιί νiι. ff1Tt)�<rf:; τη μα
ΤΙrΊ, ή όuορrrιι'ι nέ μι'1γF1•�.»
'Λ)Ji.ι'ι 11•χ-rι:ηΗ. Κrιί ιί Ίt•JΙrιθrιν
ΧιΊ.v χfρ :τιιριιδ,ίδ�τrιι σΤί; ιίρ1 �;τικί'.ς
,
ΙΊ1•1r�ιιΗ-. Κρυο, ;τιιγωuιl'ο: αfρrι:,
χ 011. ΒρίniχΗ :ιατrιrrί·ιγιο n' ε1r1 δίι
nο: rί:τιΊ κι•;τι�ρίσnιιι. '.\·,ωϊ.οι•θεί r\'α
δ (.) ΟΙΗιΚΟ ΠΟ\Ι δδηγrί σε %(1:tΟΙΟ χτίριο
χιιί fίr�χι, Jψί. Τύη, διιι,ι:, διrL,ιστι;J
ΗΙ i,τι ιι:τηχε σε Ι'fΧ()Ωτrιιr Ηο :ιrιί τi1
κτίριο 111111 fνrι urιριιrί.ρινο u1ηιιείο.
Μιιι ιrvrι.ιιί.ίιι nχφη �ξfη•λίχθη στό
ιr ι,,: τη, nFλή1η:. «ΤιΊ τελf1•τrιίο Οέυ
ιιιι ;τοίι θι•,ιιr�ιιω -r'ιιrηγΗτιιι ιΊ Ί,,,
,άΟω ΧrΊ.ρ:ι�ρ- ήτrι1 ί-'1ιι :τί.ηΟο: ri
n-τι::ιο Ιlιιιι:rο :rοίι �κι,είτο. ΣιΆ.ν ,·ο. εί
χω Π ΙΟίt.Η ίJ).ο οί τάtf ΟΙ XίlL Ι'iΙ
(ίγιιι I ιι" τrΊ crrι ντασιιrιτrι χιιί Ιί'ι ερ
χι,11·1111 ί>i.α :ιοηr'ι ιιο1• ιιiσιι σε χιοΙΟ0 ί•fί.ι ω,.
Κοι,ιιήθηκε. 'Όταγ ί'.ξίιπγησε εfχε
τηl' :ι n τροιιιιΥπιrι.i� iu:τειρία. «Μέ τά
μάτια ιιιnά;,,) .ειστα εLδα :τά1r,1 un11 δί,ο
ιιfγrιί.α ι. r�ιι;τfψ'ι ιιάτια έ1ό: γιγα1ιι1,ίο1• λί1ι.οι•. Τiι δοl'τιrι το1•, ι'ίn:τρα ·,ωί
ιι1•πρι'1, FΙ.ι�ιι:τ111 ιιέnrι nτό ι'ι.Ι'Ο χτιΊ
χοχκι10 nτϊ,ιια το1•. ΊΙ- ί:εnτi1 άl',1:τ1011
ΤΟ\' f;τ1ιγf τrΊ (101 θοί•Ι'Ι(ι ιιο,• .,, >.
Μιι'ι ί,;τερcr1•σι,χή δί,γr�ιιιc τό1 fίχε
ίποχψι:Ηηι n? σειρiι δοχι1ιιασιι711. •Η
hί,,ιι.ιιι: ιιt',τi 1 101 �:Ξ.ί�η ηnε, γιr'ι 1' ιί
1
;το4 ίιγη τiJ\ θr11rιΤΟ U.I fUFl'f :ιοιιιΩllf ΙΟ: ιιinιι nτi1 χιn1οθί1ελί.α. 'Ε.,ί
ση::: r'ι-τειιi.ι.ικρι1 , � τό\' λί,ι.ο, ιι' f\fι �α
ΙfΙ',χο Χf/)111'10.
Σ? αλί.ο ιιέρο: τοί• ω·θ,στορ�')ιια
το:. χιιΟώ: :τιιψιτηρfί δ Τό11• ΦαίGρ,
,'1 Ίι,JΙι'ιΟω γί.ι•τι;η,� χrιί :τάιλι ά,ό τiη·
Οι'ιlίιτο, διιiτι άcrέΟη ι'ι,ερίσ;,ε:ττrι 1iι
:τιιψω1•t1Οii ά:τύ γ1•1·αί1χf: ;τrιρά�ε1 α
ιhραί�:, γ�11 ηιιέ1ε� ι'uτό ι'ιχτίδε� τη�
f1fλi1, η�, που fίlίΗ ?:τικL11δ11\'Οι 1�011κό
ί.ιιχf: . . . Μά- Ο11ιιίtFι 11 :τερι.χο,,i1
ιιυτi1 τί; δοχ• ιιαnίε; ιίρχαίι•Λ u1•nτη
Qίι,11·.
'() r:ι•γγραqεί•: τοϊ• �ράχοι•λιι ί.έ
γf ι ίί,ι 11 δωιιιο1ιχ1Ί δί11αιι : τοϊ, Κό
ιιητο: ι'ι,ϊ.ι:Jθηχε σιγiι- σιγiι n' ολοl'
TlJ\ ΚOr'UO, :0f%11(;)\ΤΙι: ι'ι,,ό f\fι μιι.ρο
(JjΚΟΠιΚό σηιllείο. Ε[� αι i1 γεωuετρ,χi1
;τοοοδο: l(t)I
� κοτει 1 (\)1 Δ1•1rιιιΗ•)\'
TOU (J'Ι'σ!ΚΟU ;τε/)ίοι•. '1δίι,�ς, στ1\Ι'
:tfQίobo ;τοί, 11 '.\:τοχι'ιλ,,ψ � ό,ο,ιιάtει
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�· Εrr;tιιτο ιιι ι,ιιι . Κιιt!ι ΟiΊ1ιιι γι Η
τι11 μt τη <Η υι1 τοι• -τιιΟητιιιι t'l't
λtnτ•rιιι ί1uγι1\ο. Τιι J1ιιnί Ι t10 ΤΙ•)\ hω
μο,ι,ιιΪ)\ bι'\ι•ιιt1οι1 ιιtγιιlι1)\Η nιι1 χ111
.,
,οnτι(•(.tιhΗ. Ί ο )'t,!1-ΙJ- / ιΙΙ;ΤΗ\ τιί)\ ιί\tιι
τf {Ι(ΙΙ\' ιιι-ι ιιιι�tιf\,(ιΙ\ ι-l,ιιι \ Ι ιί,τιιιt-Τ(ιι
πίnο\ 1\ Το Ί\Qιι;, \tι ;,ιι.πιιhιntΗ'\ ΤΙΙ\
π1ιγκυnιιιο Ο l'ίιιιι(,ι, τοι1 Ι(ιιι11ί1 Ι\ι
(Ηιιιι, -τιι1ι,1 nτιι, ιίγι1)111 Οιι �/0111•1
nτ γω: ιί;η/1τιnτ1,;ιι:, ι'ιb1ι:Ξ,οht: '\
,ιιιι ιι1ιτιιι nτο1 \υιιι1111111
Ι Ιιιυη :,
'f<H)Tt-,:: 1 "Το1,_1τι-::. ;τιι,τοι\ tιιι οJι-: //t
nτi:::, ιιι- κλι- ho1_,11;: .ιιι.l nιιυτι-:: 1
bί•11ιτο \ΙΙ Ιlγη ι 11Η-, ι;,τιι: ιΊ.-τιι τιι
τιιι1αθ1•υι1, nι1ιι nιη\11 nτ11ι1: ψψ 1111:
0

1

\

τοίχιη 1 :;

Μ� nι1 nτο, Ι 11(,ιψ11 Οο I τ1111 .η•ι1γ111•
τοί1 κοιιητιι: \ιιιι;,οιιl ιι 1 ,i ι1ί1ιηη:
"t(li'"ttl ιίhίnτ1οιτ11 1ιι 1Ηχ0ϊ1 ;,ι1ί το,
\,,;ιτι-ρτ:ιτο Υ ίνbt 1 \Ο τοίι }1 ι•nι�οίι Οι,ι\(t
τοι•. .\: ιηιιιι ιυι•sμt tΙΙι ιιλλο ιι.-το
n:τιιnuιι τni• ιι11()1nτοιι1�ιιιιτ11: :
Το
τρομακ.τικώτtρο ιτοίι 1ιπιΗJtί 111 μοί1
n1•ιι(1ϊ1 ι!1ι11 ιi Οάωτο:. '\/ Ιη, ι'ι 011
1ιιτος τοi• rt\'0 (.)ι;-.,'ΤΟΙ' b?, ι!,11ι nιι,
τοi, t,:101•. In,,,: ιι11ί1 Ι\οΟη ί 1 \ίι1111ιι
Ζιιιη.
ΊΙ -ιιιΟοbο: τοi• Ί1,11ιιΟ1ι1 Χιιυιιυ,
/)1ι'ι ιιinι11• <'ΚΟΗΙ\1011 ι'Ί 11b l' ωι1,1\, nτη1
Κt>ί1:ιτη ίi-τοι• ()�1 Ύ'\''l'ιnη τη1 i'"l> l'
_
τιιτη 11 ιιιιη,
Ηlιιt ιb Ι!lΗί,ΙΙ•ι: >ΙΤl'
:τ1,,ιτ ιικη. ΦΟι1101τ1ι: -ιιγt - nτιι
τtλtι•·ιιίο nΥιιίί, Ιl l'ι()η-;,ιι n' �11ι 1111
\υί•l'γιυ n;,on ι νο hιιιhι,οιιο, ιιιιι 1ί1. η
() 1i1 nηt>αγγιι, ί,-τοι• iΚΙ' l'ΙΙt(Ιχ11ί11ι ί1
nτ�•φη μιι (.)011διι'ι τοiι θιοrιτοιι. Ί I ιι,•
ιιο1Ιbιι1 nιιτ nιιέ,η: γη:, :τοi• �χtι n;,ιι
1

Ι1nτ11 Κι1Ι)ω: 'Τ l' ΙΙ)'<•1ι1οiιn,1, ί1 1c1•υιη
h1ιι γ11ιιτιι1 -τcιι ιί11 -το11 οι111. Τ,10:,
�ιι Οι1nι1 nt ιι,ιι ιιιγιιlη ποι•τcι -;,cιί
ιΤίι__Η11y,ο,τΗ;, ι�ί,ι11Εt ιΊJ11r:ι}ηιιη .
'Εhι,, 1!11Lιιι1τcι1 ιιι1ιι: ro1 Ο,111110
τ1-1 ιι1•ηntι•>: -τοι1 -τιιιτtι 111 hοι1ιιιιn11
ιι1Ηι� γ1ιι 111 cι Οιιn11 nτ111 ιί,,ιnτιι
n1
'11 ιcιτιιιτ11n1: το11 Φ,,,τιι: ht1
γίΗτιιι y1°1υι: πιυcιnιιιι ιctn ,ί-τιι τιι
('J/ΙΙΤΙΙ
Κιιί )iγ,ι ιί-ιι1ιιη το μι•Ο,nτοι,ημcι:
'Jο:11ι: ιί.1Ου1•1-τ11:, γ cι 11ι i11οψ111
'1ηnΊι το ,111,ιι \ο ι-l,ο.ι γι ι ιο nτ Ι\\ 111ι_
b ιι ιιιι τιι 1ιιιτιcι 1111•, -τι,,-τ,ι 1ιι �)'η
,,υιιnt ι ιί'Τcι nγ111υη 11,yτιι. '!)τ,11 οί
tί,<.τί\t-ς το\ι )μιιη•, t-Ιt-ι\Ο τu ίι_Η•Η
'1t-t_)ιιnι,, ι'ιϊο τιι e11ht-1._1ι-,1ιι ;ιιγιι-ιιι
το\ι ττιιι_1ι1Οι�υο1 1 ιιοι•, \οι ιιnι, ,:ω:; t[yι
cι ΟιιnΗ ίι "t>ΙΙΙnΗΙΙCΙ ΤΙ)� 'ΥΙIΙC•ΙΤCΙΙ-1 1
�το τι-,ιο- τοι, ιιι•Οιnτου}μιιιτο:;
h (ι(Ηιtοιιι-: Νιι, τωι.,.111, ιι,J ηnιι,
ιι ΤΗ χι.,1_ 0,ιιι ιί,ο ΤιΗt- ,11i1 ίt ι_Ηιnιιιιι
ιηn ' ι'ι-τcι τι: 11 Ιιιγt:. Κ11ί ιί-τοl1ιιι(,ιι
,οιιι- ιι ιt ι-ϊηι χιιι. -τ1111 ?ί.Ξ.ι'Cι- τι:; ho
ι 1ιιιnιt:, -τ, 11 1ιι1: ,nτ111χ1ιη
1' '11 ι ι-ιτ 111 ιιι\·ιι ιι 11,t- 11111\ t- ι ί-,ιι \
ιιtιι,•η η1111 -τοι• b ><1)' nt το rιι)'Ο�
τι,11 ιι i.ογ,,11 ιιιι 1111 ,ίf1ι•nno 11 ιιοnι
ιτιιη ιιιlιηη τ11ι1 >υγο1 Οcι τιιι101 nιcι
nη ιοι ι'i.1,.. ,ιι ΥΙt-ιhιιι t-υιιη,ι-ίιι::. -τοιι
ιί.,οhι-ιι<.,ι'111\ \ ίηι ίtit-ίt-ι ιιι,t-ι:; ,ιι
b1ιι(,ι'ι�11 h1ιι 1ιιn11,• τιϊ" γυιιιιιιι,11
κο.i ί) χ ι ιιο,ο, τί :; γι,,_Ηtιιιιι-:: τί:; ίh ι:;.
Ιhίω:; ύτιι, ΠL)UJΙt-ιrτ111 ϊ�LΗ �υγων
- ιιt-ιι\1ηιιt-,ο\1 :;.
",'ι.,Ηιιιιιt-\t•ι\ ιί τιι
ι-:1�GΕ ιr η,

Ή ζωή κcxl ή φωνη του Ντοστογιέφσκυ
Τοϋ αtδ. Α. ΓΟΥΓΟΥΤΑ
·�Η>t>ίτη: ιιοιι ιιi ίι11•1·ιί
�τη1
iq ηιιιοίhιι "Τάιιιζ ΝΗι;:: 'Tot>Y11:
b1ι'1t>ιιnιι ίηι κι•κλυcrοο�ί ΙI ι,ι ίιη i,-το
rύ, τίτλυ, <'0 Ντοστογ1i•ιnι:ι1 : '][
tωi1 χιιl το fυγο1 το,• . '\ :Ξ.ι�tι 1ιι το
bιιι(,ι'ιnω; >
'Η ίοι,ηηnι: nιι: 1'Η)'ΙΗ ιιτι, b,·
ιττ1,χιϊ)-, i)�, iχιη ίΊ 1ιlΗιnΗ το, ι-,,01•
δι1ίο1 ιιιΊτ,11 Ρι,,ιτο, <1Ι'Ύ'rι11ιq ιc1, τ11ί•
'\ρίν ι'ιτ:υ τυ, Φοο111τ ιιιηΙ,ηιι ιιιnιι
nτό i'"ΙόγΗο τη: ιi,θυι,,τί,η: ψ1•χ11�.
χιιl ιιιί� f<rευι το ιιi111 ιιιι ί,τ1, ί) ι'ί,

Ηt>ι•ι:το: γ ιι 111 ..,ηnη ιι',τι yιιτιη,ο;::
ΥΙJt-ια':.t-τιιι ,r,11JΙ -;ιιιι 11 Τ � ΊΊ l
�ΤΟ <-JEO
\ι, ι!ιιιιι nt Οιnη 111 -τω, ι'ι1 ί, ί\το
!1111'\ t-ιl nιι t-ί\Η ""'(ι,_Ji\ (ίίο ΤΟ\ .\t-ΙJ\
r,ι Τοιnτοι γιιι το1 1101-•nιι 1, ι', πυι,,
ro: ιηγιιιιι: Ι'ι,,10: n1•γγ,_οιι11 ιι1: μt
1ιιγ,-υοιιιο, ιϊ1ι_10:.
Ξ ... ϊ,ι__)(r) 1)11 ι)ι-, lL�ίlH...)t-tTt- ,ιι :Ξ,t t\(!t-
n τιι1 ι11Ουι•1-το1, ίί, hH �χιη Ι\ιcι
/111n11 ιι1ι ιιt • tτ�nη τ111 \'τonr11γ1t
ιι nιι. '() ('l'\'".'Ύl}(l(I t-\Ι ., tιί,τιι: '/\t•ιι..ιι.:t-ι
1
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τ<Ίc: ι'ιηλ�ίιι: τοίι ιί1·0Q ι;Ι,ϊ01' ;ωί τrι.
φλογ�urι ;�rιΟη ΤΟ\' Υ.ιιί rΊΙΤί \'(J τό1
μισή,ση, τό1 σ11u.ιrο1Εί χιιί μi: άγά;τη
•Οι-'λΗ \ (J. τό1 nοηΟ11ση.
E[l'(J.I, �\' r�γο c χQιστιrηό: Υ.�ιί τiJ,\
'
, χιι0α(.JΙ'ι.τιχη1 δ11πυνον
το1· 111.υιει ω:
1ιn'λι ν τη: ι'ι.ιιαQΤί(l: ποί• u.ιrOQ fi ,rι. με
ταδάλλη τ<i1 δι ιφθ(lριιf 101 σr ,rι λο1
Jiν0Qt•JΠOΙ. Γι' αίιτιΊ δi:, πρi;τιι ,ιΊ rί
:ηλ;τιt<;Ιιιf0(1 . ..
'Ί);τά {}Χ Οl'Ι (�Ι(.)�: ο;το1• ό α1'0Q f•)ΠO:
<11•1αισΟά \'fTO I κιιί nοίσκfι ΤΥ]Ι' θί•ρα\
τη: i:Ξάδο1• ά.,ό τό1 ,α.Υό, tαι•τό1 τυ1•.
Αύτό Ε[ωι καί τό ·ι{}ρι,γuα τiΊ:
χQιστιανι,κη; θρησκΕία: ,ι'ι. πfριιιi,η
τi1 1 μΗά10 α1 τοίι rωαρτωλοί•, φθάΗι
ΥίJ. εχη μiσιι ΤΟ\' fΟΤ(•Ι καί Llι(J. σπίθιι
11θ ,χ.η:.
Mrri1 11 σ:τίΟα τη: ήθιΧη: θϊι crω
τί ση Τ\Ι σ,οτrιδι τη: Υ.(J.(.)διά: Υ.αί τοίι
νου καί Οά δη &τι ή 11θιrι.ή ά:Ξ οιτ,ρi
.ιrεια τοί• ά1θρι;1πο1• cί:Ξίtt ι ;τιό ;τολί,
ά:ιό τϊι. ;τολλcι. {,λιχι'ι άγαθά καί τί:
πρQχιιQΕc χαρέc.. \i•τή fίlfJ.ι ή crιλο
σοqί(J. τοί• Ντοστογιiq,σ,. καί κάθΕ
ά1•Ορ<;ι:το1• :τοί• σΜεται τόν έαυτόγ
ί01'.
Ε[ναι ) \Ι.ιrηρόν ύ,τι ί'•στερα ά:τό τόν
1 ο αίιϊ11α ή δυτικi1 δω1·όησι: ί'bωσ�
1\uq,ασι1 στην Lκανοποίησι τω1 ίιι.ικιον
άναγ-κιο1· τοί• άνΟρι;�που χαί παραιιέ
λησε τi11 καρδιά ,.αί τή1 11Οικi1ν συ
ηΟδησι1.
Καί tτσι tχασf ό ι'ίνθρι,�πο; πολί 1
άπό τό1 ά1Ορωι,,,ι�μόν το11 , τi11 άπο
γοητε11τικi11 ά.1:ήΟε α1 ιιά: ;ταροι•σιά
tει στίι. δράιl,(lτά του ;,αί ό συγγρα-
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cμύ; 'Ανούιγ rι.αί κι•ρίω: στό �:ργον
του « Rάλς τGJ, τα11ρομά.χι,1ν».
Ό 'Λ νοι:ίγ ε[ χ,ε πιστέψει ιίς τόν
ftlθQ<•JΠ()\' ,αι τόν ερωτα, ά).λά ε!.δε
ΤΟ\' ανθQ(•!ΠΟ\' νά iπιτρέ,πη στους γύ
ε ελ ο , ς άξιο
ρω του ν ι. τό
)
,
( , �, (� υτ ίζ � �
:τρεπεια και τον ερι,�τιι. χιιι καθε ιδα
νυ;,.ό του .
«Ό προδότη: της άγά.πη; προδί
δΗ τόν έαυτόν του ,.αί δέ-ν άξίζει ά
γάπης».
Δέν μπαQ5Ι έκατόν τοίς έχατόν ,ά
()'IILJ/ Γ(•)Υήσω με τόν σι•γγρα.φέeι. αύ
τόΥ, γιατί :Ξιί•ρω οτι {,πάρχο1•γ άξ α
γάπητοι ο,yf)ρω,ποι.
Τό δτι, πλε0Υάζο1•Υ οί χιι.uηλης
ποιΟϊητος ο.Υθρω.ιrοι δε, τό άρνοϋμ.αι,
ά).λά διερωτώμαι: πGi� uποροϋuε νά
τοί•ς βοr,θ�Ίσω,ιιε, ίi)σ.τε ,.αί αύτοί νά
γί,ουν καλή� ποιότητος α,θρω:τοι;
Για.τί πολί, σοφά τό λιέει ό Ντοστο
γιέφσκι. «'Όλοι ε�uεθα ί,.πεύθυνοι γιά
ολου�»Μ!ι-ιροσιτά στους ξε.πσuένοιι ς ά,
θριοπουc ό Ντοστογιέφσχι σ,iπτηαι
μέ σι,μ1πόω α, ό 'Α,οί•ιγ ιιέ uίσος καί
:ιεριq,ρόνησι καί ό Χριστ ια\'Lσμό; τού;
ό,,αζητεί γιά , ά τού: βοηθήση.
Καί αίηό ε[ναι τό καθηrι.ον uας,
"ά i,διαq,ερθ�ιι�ν ωστε καί οί άλλοι
Υά γίνο1•, αΥθρω.,οι μέ οί1 1ιαστιrι.i1ν ά
:Ξιαι-τ.ρέuπιαΥ καΊ \(J. εf1αι ό r,ας γιά
τόΥ Ο.λλΟ\ άγά..,η, iλ-ιίδα Υ.αι παρη
γορ ά.
Αtδ. ΖΑΝΌ ..._ ΓΟΙΥ'ΓΌΊ'ΤΑ Σ
ΜάΥσcrηλ1τ, 'Οχάιο
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Σημωuσεις ΧΡΙΣΤΟΥ .1. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟ Υ

Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 'Ένα ταξίδι στήv Ίvδία
"Εχοντα::: διαδάσΗ χανεί::: 10 βιϋλίο ταξιδιωτιχών έντυ;τ(;JΟfων
zαί γενιχι7Jν :rληρυφοριιjη• τοί• Υ.. Βασιλείου διερωτάται αν ύπάρχη
αληΟινά μιά τέτοιαχ<;•[_)α σάν τ11ν 'Ινδία σ ή μ f ρ α f\ μή;τω::: εί
ναι ενα ιί.φήγημα φανταστιχιΊ .. , 'Αλλά είναι μόνον ιl ;,: ο κ α λ υ
π τ ι κ <>. Ό συγγραφεί•::� μυ.; είσάγει σηΊν ;ταρόξt\'Ι) χι;_ι:Jιι μF
τι:: πιι) ώτίΟιινε::: ιlντιΟiσΗ::: κιιί μιί.::: συμβι(;,ινει, Οά λέγαμε μ' Ε'να
ν�ιρο φαντιωτικύ. μα ποί• bf\' εΤναι ;ταρά μια ώμιΊ πραγματικότ-ης,
ί•πέροχη κιιί :τανιiΟλια μαr,ί ...

ο

ίπλα στα καταπληκτικά. μνη
μεία της άρχαιότητο; καί τα μυ
θικά παλάτια των μαχαραγιάδων,
ανθρωποι, σέ έκατοντάδες χιλιά
δων, κοιμούνται στό δρόμο - διό
τι, καθd)ς ελεγε ό Ίησοίι;, οί α
λε:τοί>δες εχουν φωληέ; καl τα πε
τεινά τοίι οι'•ρανοί, Υ.ατασκην<ο
σει;, μά. τά :rαιδιά 1οϋ 'ΑνΟρι;:,
;του «Οι•Υ. εχουσι :τοϋ τ11ν κεφαt3Jν
κλίναι»... «'λδί•νατοι -:τεριyρά
φει ό σU',",'Qαφεί•:::- ιιιrόγυμνοι,
κουρελιασμένοι, κάΟοη, ι κάτω
ιl,,ό μια βρωμερ11 χιί.,,.-·_>ι•;τημένη
ι •άΟα η ι •11νονται στίη ι.αυτερό iJ
λιο. 'Εκεί :τερνανε τί; μέρες Υ.αί
τί::: νί•χτε; τοι-;. Κοιμοuνται ό

ε-
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νας πανω στι'�ν ίίλλον. Μοναδι κη
τους τροφ11 λίγο ρυζι, ποί, 0( q,το
νΗ ποτί νά γψίση τό στομάχι
τοι•::, να λιγοιπrψη τψ ,Fί,α
τοι•;. '\,uιιrcHt του:: ξα,ΙΨJUf\f;::
γrιιιηrς uι•γrς ι:ίγrλϊιhr; τόσο
ΥΟΥΥαλια(_)ιπ::, ποιι νοιιί(Fι Υανrί;
πιο:: rίναι ψ<>φιF::... Νοuί(rι ό ξr
νο::, ,rος ξι•πνησf ά,ί, ί:,α ΥαΥι',
ί1νrι(_)Ο, Ωτω ξαναυur0Fί στ<J ,ολυ
ηλι:; ξrνοbοχrίο του, ιιι rά ,rι
χFιιχ χαλιά, τά :ττο),υτrλη σα)ο,ια,
τά uονη(_)να ),ουτ(_)α, τΩ, ψυχuί,ν
u.f nα. ''\ ναστατιονε ται όλοκλ.ηuο:;
κάΟΕ. croριi, ,οί, σάν iq,ιιίλτη Ου
μι'iται αιΊτά ,οί, εfhF...».
Άκομα, ιiνασταη{,νεται όταν
1),Οη σr ι'ιιιφη ιιε τα fΟιιια τι�J,
Πάρσις rη:; Βοιιοαη::. 'Όλοι
πλοί1σιοι, uοι�φωιιf,οι, ιαΟαuοί,
μι, κοσμο,ολιτιιr:: ιlηιλ11ιj1ει::.
'Ωστόσο, καταφορτοι από δεισι
hαιιιονία Υαί ,rιοαbοσι φοιΥα
λiα. Στ11ν ηλιη'1 τοίi γι�ιιο�, οί
νF<'>νuιιφοι πί,ουν... οίiρα τα ι,ρου,
γιατί, δ,ω:: ιί.ναφερΗ ό συγyρα
φrι•::-, «αι1τ<'> ι'ξαγνίζfι τό σc"i'Jμα
και η1ν ψυχή>. Και <>ταν Πf 0α
νουν, δεν ι'νταφιάtονται. Τά ,η;,
ματά του:: Οά i:xτrΟοίι, στοί,:: ί1πάρχονη:: Υαι λΗτουρyοί, η; πω τα! - «Πι,ργοι•; τη:: σιω
πη;», ίnου Οα Υατασ,αuαχΟοίι,
ϊί-rτι', τά ο (_) νεα...
Και αφηγείται

δ σι•yγuα crευ;:

«!\Ιιιτ(ι ιτι ιιιιι ί,1011 δΕΙ i )' fL ιιcιlfι
()\ΙΤf L)'ΙΟ; (T(L(_)/(1� ,α·Ι() ιττο (TΙfl Ετο.
Τιι 001 ΙΗ τυτ r χοnτιιιτιιΗιι r'ιQ )' ίCοι•1
,αl ι 111 ,:cταΙί ιαι 1(L ιαΙίΗ I γ11(_)01•c
(ΤΤΟ\ ά�(.)(L, 1'HIHLLI \ΟΙΤίlς ,αlι το \f(f
,τωιιιιτιι. Οί ιτ1• ν' 1 ιι� ,ου ιτ1•1ωδι,
ΗΙ •ο Ιf/ΩΟ ιιιτιι)ιι(Ηίι,011. ,ω� το
:;ιιιιΟα()ιιτιιιι τοι• ά�:ο τιι ο(.)1ιιι- τι·
1 ι ιι 1ιτι ιιιι q-,υγι111 γ,ιι 1ιι :;ιι10,11•(.)ι
σο1•1 στιι σ-τιτ ιι το,•;. Γι, ιο;ια! η
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τοϊ, σιε) rτοϊ,, r'ιιrοι, ξεQιιθοί11 στο, η
ι ο ,Ετιοί1 ωι ιτι u ιι ΤQί•;τιι ιττο ;τη
γιιbι, ,GΙ J ΕlΙΗι ιττο /-\αθο, ιαθι ,ί•Q
γοι•
1'.τσι, bE ΙΗΗΙ τί,οτα r'no του�
τ�ΟιιιιΗοι•�. Ε'ΤεtΤΗ άπο τοσε� μιι
ταιοτηη; ιαί ιιαταιοδοξίε�, ι(Jταlη
νοι I οιοι ι',ιι ιττο ιαιιο, )'ω(.)ι- ιαιι
tιιrι bιαι(.), ση, )' <•1(.)ις -;ιu,uιιιιι Lδ:οιηρη
,ι() ,οιησr,, ιιrιtί π)οίιιτιοι ιιιι ιrτι,1χ()ι, ΗΟ ιαι γι-(.)01η�, ιιοQφωιιι-,οι
ιι' άuορφωτοι ... 'Οτrη το 1920 η
τι11 nτη Βοιι(,αη ή �1:1δηuια τϊι ;:: -,ο
lι-tιιι�, ίcι111ρ1ι11 ιαΟι- ιιι-(_)ιι στου� ,ί,Q
γnι � τη� rιι,11:η: ,εοισσοτεροι � �:εθιι
ιιι 101•�- Τιι hο1Ίι1 χορτατα δε, ,ρο
ιι ιιι1ι11 ΙίΙ τοιι� ιιιτιισ1:α(_)αξου1 ι'ιuF
σι,1.. Ε,ιι QΙ ,11 ;οιι,ιιατιιι άπο τrι Η
ΙQιι ιτωιιιιτιι, να το q-άl'E ιιι ήσυχια
στις ιrι,11 ψ; τοι•,. Καιιιι,ιι ιrορα, ό
ιιι 1::, Οί(ι): Τιι tΗΤΙ-ψ1:{Ηf..\, ΤΟιt: tίf
!fHf\, /fLL δfΙ ητα1 τοΤΕ ΟΊ:αΙιΟ Η(
φτιιΗι :::.rιφ11;ιι ά,ο το, ο'ύρα,ο στου:
hQoιιn,� ί, 1 α ά·10Q<•nι I ο )'f ρι i ι rτο
bι ..,
1

'Από τό αλλο μ{ρος μαθαίνει
κανείς δτι οί 'lνδοί διέπονται ά
πό ύψηλή θρησκευτικότητα και
φιλοσοφικ11 άντίληψι γιά τον θά
νατο.
<ΩΊJΙ ά, τ ιιrτι ηιtο,1 -γ(.)αφει ό ι.
Ηιιιτιlι-ιοι- �:ιο 1:0 1 υ σα ιι.ιι άΙΙrιγη
/(LΤ(ΙΙΤτασΗ•>:. ,αρα (Τ(ι'\ ί,1α άΗΊ:(1
1ορΟr,110 τριιγιιο νι-νο10:
Σ1:α1ιr1
ί1Τl� ιτ;δΕιf� r'υουο11αι θρηΙΟι ,αί i-;ι
hηiωσε � ι'ι,εl, ιτιαc. Πισηί,ο,τα:
nτη ιιι η ιι ψ11χι,1ση 1:αραδΕχο11α1 �:ω:
ό Οrι1ατο: fί.Ιαι ό ι1τρ( 1 Ηη�, ό Οει•
Q�ρι,ηη: Ί:01! �(.))'fHLI 1' ι\..,αl�αξει
τη1 ψ1•χη ά"Ιο τί: Οl,ιψει� τοϊ, σωιιrι
το:>>. Ό ιδ oc, άΙ Ιού, γραφει: <''0
Ί1'hο: ΙIΙ 1-, < 1 τη -.ι,1η ιτα, ιατι .1:01•
,� QΙ ω ι
ρηγοψι, σα ιιια f I nHi1:
,(_)()ιτι,1(.)1'\'η ιηι ιιετα(,ατιιη ιαταστα
ιτη. !Τιnηί,ε , �:ω: ,�Qα ά,' αί,τη ί1
,α(.))'ίι Ηrι� ίιΙ)ο: αίιιJΙΙΟς, 1:10 άΙη0110:. ;οιτιιο;:: ... Για Τ()Ι Ί1δ() η
C.ίJ• η δι-1 τε) ΕΙ(Ι}\ΕΙ ιιι ΤΟ θαΙαΤΟ. 'Λ
\ίf\'(Ι)\ < •rι ιττη1 αίι,111ότητα, σΕ ιιιrι
r'ιnl ι ι,1τη σε•(_)α ά.πο ιιετ>ιιψ1•χι,1σει�.
Το ιτιiηια ι-1111-τιιι ιαι χαητ,ι.. ΊΙ
ψιχη cι1αι άΟα,ατη. 'Ύ'�:ηρ')'Ε 1:ρι1 ά
,ο τη -.ι,1η. Έ:.ωιοlουθει , α ίπαρ')'ει
ί•ιτηοα άτn το Οrιωτο, σι ι'i��η �τί-
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γεια Cι,,iι., ·ο Ί,διΊ: :ιισηί•Η, ,άι:
τt(!ηγμιηικιι «1-,γω» τιη• tlνιιι ή ψιιχή
το1•. Ti, nιίηω t[νω ιιιι'ι ι�Ο(!ισιιί, :ιοί,
ΠΗ {τι1ι ίiτα, πι1ί.ιι:1ηι. ':\u.{nι•ι: ή
ψι•χή ιι O(!(Lfι ιιιιΊ, αΙ.λη ;,ιιι,ούuγω,
μ..,:αί \Ο\τα: σ' f \!1 /iί.Ι Ο σιί)lJ.11. 'Ι[
θέnη ;τοι• Οι'ι [lρt ΟΗ κιί.θι ιι οριί., ιί.πι'1
τή μιι1 ίίπω..,ξη στφ ω.ι η, ιαλύηρη
ΪJ χtιοοηρη, ni r'ινι:,η(!η iΊ ιι1τι,1η
ρη κιί.στιι ϊι κι1ί ni σιί�u.ιι ζωοι•, iξαο
τϋ..τα, fί"Ιο το Yo.Af, 11 το -ιιι/..υ, :τοι,
tΚHU.t ύ α\θί,Η•ι;το: 01Τ)\ ,ttΙΙLnμf\ 1\
ζι,1i1 τοι•. Μι τή U.tΗU.ψίιχι,,nη () :t(.Ιίγ
χι:τ ι.ι; u:το�tί νι'1 γί,;ι π,ί,ιο�, }'ι' Δ
-..,
,
ποιγκιπι1:.,, Ετnι ,(Ι(ι η Ot,
σκυλο:
ση ποίι εχι• σ1'Ju.ιρα ίι ΥαlJι\η:, tf\!LΙ
r'ινr'ιλογη με τiι διαγωγη 101' κηί μi
τό πόnο �τήρησε 1ί; θρηcι;;,ι1•τ κι: �,
τοΗς ιηίς πιρασιιέ,ε: �ι,,{: τοι•. Γι'
αύτό Οει,,ρεί τόν έαιιτό το1•, σι'ι. u.υ,ιι
uπε��·,ο Υ\ιΊ 1,TJ θέση, :τού γε':" ήΟη
, τοι• hε συΎ
,
κι . .::.ε()Η πω: οι αιωρηt:
χωριοi,,τηι ποτέ, πcii: θι'1 τιΊν rί.κοί 01•
θοiίν στi1 , αίι,ηιότητι1.
» Σ τi1 διηq Ο(.Ιετικi1 αύτi1 ι'ι,τίληψη,
πού rχο1•ν οί Ί ,•δοί γιι1 το θά, ατο, ό
φtίλετιιι καί i1 τόσο διαιrοtητικη ,οο
τροπία το11: γιιΊ τi1 tι,1i1 κιιί τι1 :ιρο6λi1ματιί. τη:. 'Αντιu.tτι,,-ιί::οι•, :τω
ψύχρα μη, :τιό u.οιρολατρικι'ι τύ, πό
νο, τiι δ11στιιχία, τiι θλίψη, το Οι'ηα
το. 'Η 'Ινδή u.ητέρα πο,άΗ, ίιτα, bεί
τό ιιικρύ παιδί τη: νιΊ .πθαίΗι ά.πι'1
κάποια άγνωστη άρρύιστιη. ΛίσΟά,t
ται iiu.ι,1: κάποια ι'1,ακούφιση ιιέ τή
σκέψη πώς δέ χάθηrΜ γιιΊ πάηη ή
ψυχή τοιι. Πιστεύει, πώ: u.ι,_ τi1 ιιιτεu
ψύχι,1ση ή μικρή ψυχή u..πήr/.ε ίσω:
στιΊ :τοιιλάκι, ;τού ερχεται \'(1 Υεί.αιδiι
σ1-,ι r!:.ω ιί.πιΊ τίι. παράθιιρr1 τη::. Ή
παρηγοριι'ι εtναι πολύ λιγότεQη για
η'�ν πονειιέ,η χριστιανή ιιητέρα, οτι1,
φαντάζεται, πώς τό πεθαιιiνο :ταιδrl."/.L
της εγι Η άγγελοίiδι ιιέ (tτερίι. καί .,ε
τάει με τούς άλλου; άγγέλοιι; ιττόν
ούρrινό, ά.,ά,ιιεσα στά σί,, ,εq-α».

Τέτοιες ίδέες, τέτοια φιλοσο
φία, τέτοια διωτική μας ενΟυμί
ζουν τον Πλάτωνα καl τον Πυ
θαγόρα. Μά ωτο το αλλο μέρο::;,
δ Γάγγη; είναι ίερο ποτάμι, δ
που οί πιστοί θά δαφτισθούν καί

Ού. ξανα6αφτισΟυυν, ενω χ ύνυν
ται στά νερά του οί ύπύνομοι τη;
πύλεω;, άνακατεύονται οί σα..,:υυ
νύ.1)�; της καΟημι:.ι_ιινη; μπυιrγύ.
/)ας, μουσκεύονται τύ. πτά.ιματα
των νεκρών πι_ιίν ιbτό τό κάψιμο
1Ί καί ρίχνονται ό ι_ι ιστικά τά
;ττ<ί.,ιματα των μικιιι7)ν παιδιϊίrν καί
-τό λιγc:,ηι_ιο ιl:τίι δλα-- εχει
6','η i1 οι_ιιί1ιια τι7ιν λουομ{νων. '.\
πι'ι τιι κο,ηΗί ηλ Η ί,τι'ι τυίi 1 'ά '.ιγη
Οίι πλ{rνουν ( ! ) τι'ι πτ<>ιιΗ τοι•; FΧ
ταπιιωμiνοι uί 'Ινδοί, Οά πιοϋν
κιnλα::;... Καί οί Ί νδέ: :ταρακο
λουΟοiιν τί::; ίFρέ::; rίγ�λιΗΙF::; γιά
νι'ι. πυλλfιΞοιιν ηΊ, ΧΟΠ(ΗΙt, νι'ι. τ11ν
πλcίπουν μF ι'.ίχυρο σF πα!Ξ;ιμάδι,
πnύ Οά ιΞεραθη στον ηλιο καί Οά
'.'ίνη χαίrσιμη ί,λη γιι'ι. τr1 ΠF(_)ω
σότερα ππίτια. «" ν οί κnπριF; ά
Π<) τίς τόσες άγελάδες -λέγει ό
κ. Βασιλείnι•- ριχνόντουσαν ο
χι στη φωτιά, cίλλά στα χωράφια
','tα λίπασμα, Οά έξαφανιtnταν ί
σω; ό λιμό::;, πω'_• rίπειλεί κά0F τό
σn τόσες ινδικF::; ίιsτάρt;FL::;». Και
-rί αλλαγή στη ζωr ι Οα γινόταν αν
Ο ινδικό::; λαοc; F:ταυε ,,ά_ OFωρη τις
αγFλάδε::; ίFρέ::;... 'Αλλά τι::; θεω
ρεί πάντα ίFρέ::;. Καί π ό σ ο
ίερές, δείχνει fVα στL'. Ut<>τυ;το ΠΟυ
δ σιrγγραφεύς τΩ ε ! δ ε ό ί
δω::;, στο Πουρί, πόλι νnτίω::; της
Καλ,ωύτα::;, δπnυ... 'Δ..λλά, α::; ά
κο{10ωμε τον 'ίδιον:
1

«'Όταν εί:ιιαστε στό Ποl'ρί, τά
πλήθη :τού πi)γηι, α\' στό ναό εδει
χνην, :τώ; ηταν κά.,οια ιιεγάλη γ,ορ
τiι. 'Ανάιιεσα στό, ;,όσιιο βρέθηκε νά
:ιερπατάει ιιιίι. Δyειάδα. εν ξέρι,> αν
i1τα1 πιό ίερή, α,· ύπηρχε κάποιος
).όγος ,ά θε(ο)ρείται :τιύ άξιοσέ6αστη,
r'ι:ιιΊ τlς τόσες άλλες ποiι τριγυρνού
σα ,· λίγο ;τιύ :ιέρα. 'Αλλίι. εtδα έκεί
κάτι τόσο κατα.-�λry/.τιχό, :τού δε θά
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τu ιιnτfΙ ιι, 111 ιιοίi το διηγο1το1•ιΗη
l α τοιιι ιπιγιιη, του η ιιγε) αδrι. ιπιι
Οηι:f ; ' ιΊοχιι,ι- ιπu τη ιr1•ι1ι;η τη;
ά1ιιγ;η 1ι1 τοrιζfι ro fδ'ι.q,ο;, τηνε
-ιο,τι� rη� ιιιιι ·,ιω n1·π ιιΗ·η Ί,·δη
"Λ11:Ιι,1ι1' το χεοι τη., τηοε ιινο ατο
τιι οίιnιι rη; r'ιγι rιb-rι_ Υι' ol fΙψι· ιι'
ο.uτιι το 100(1() {U rη ·
J Ο τrωrιhl':
γιια τη; ιi;ο)ο1Οη:1ι11 Υ.Ι' ιιι)Γ; γ1•
'1!1Ϊιε. Κι' unf·� δε, τοι·ιrτυι'fι1 yιι
:rταρο,-, Υί1Η1 Οεϊrι\' rί.'το τη1 τηνηl',
ιο;1•lΗι1 ια1ι1 ;ι' f Ι'L101ιι1· n-το ωΊτα,
πο11 [ χιl\ νι Ηι / ιισ ιη ιιε το ;(< ηια
»
το,, δοαιιοι

' ιλαΥαι μ'διr;αι ι π; τι; σιι
Υαι τlς άντιφάσcι , ή 'Ι,bίυ
Παραu[\Εl μια ιιrγα)η χ<�•JΟ, ϊ(Η Ι
τ111 έϊι6α)),ου, ιπη ουuϊαΟrιιι ιαί

τον σr6ασuό τη- άνΟρωπότητος,
τό μεγάλο ίστορικό της παρελθόν,
11 Υσταβολή της στον πολιτισμό, ή
αξία τη- φιλοσοφία- τού 'lνδουι
πuοίi Υαι τού Βουδισμοϋ, τα θαυ•
μαστα έ ιηύy,ματα των καλλι
τεχνών τη;, ιδιαίτερα Τ(°Τ)ν αρχι
τεκτόνων -χσί των γλυπτών, πού
εχουν σεβασθη οί αιών�;.
ύτ11
τψ 'Ιν<'Ίία ό Υ. Βασι) είου η1ν πσ'
ρουσια Η ο')ωζ'
ω,τανη στην ϊαρά · ενη σύ,θεσι ίστορία; και ω
η:: uε α -τληΟο:: ιbραίων ει-ιό1 ων, ση1ν έξαιρετική, σαν uoρcpιi
Και περιεχόμενο ΕΥδΟσί του.

ε,

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑ�ΟΠΟΥΛΟΥ:

Τά βήματα της Φιλοσοφίας

\Ιε τί1 Ηο του βι6λιο, ϊοι• ιιολι:: ειυι.λοφυρησε, ό διευθυ η\; τού
�'Ιλισού>> ιιά; προσcμρει τό, ηι ευταίο Υαρπό τη; πνι:υματικης του
δημιουργίας, F,a ΥαρπΟ ιϋχ υuο Υαt άριυματιιό, ίισνΟ ,Ο. άρωuατίση
r11, ιδια η i ω{1
ΣΥοϊό:: του, οπω:: iξηγεί
στο, πρόλογο, εί,αι να περιγρά
ψη, Υατα συ,οϊτιιυ, &λλα ιαί ού
σιαστιιιό τρόπn, τα «Β11,ηατα της
Φι) οσοφία;,> ά:το τα ίιγραφτσ
τi1ν
χρό,ια τη: αρχαιότητο:
Εϊοχ11 μα;. Θα εΊωι α δίτο
ιιο fργο,. Ό πρcίηο:: τόμο; περι·
λαιιυάνει τι; τρεί: uεγάλε:: Πt
ριόδου:: τη:: Φιλοσοφία:: Τ11ν π::
ρίοδο τω, ιιυστηρίων και των φι
),οσόφων πρί, από τό, ΣωΥράτη,
ηΊ, περίοδο από τον Σω.Υράτη
ό)ς τό, Χριστια ισιιό, Υαί η'1, ε
ρίοδο ώτΟ τό, � ριστια, ισμΟ ώ ,.
τψ Ί-\, αγέννησι.

ε,

ει

ω::

�ε,
αι τό ερyο του ιιι α ίστο
ρια της Φιλοσοφίας 11 μια 1:ισαγω
yη σηi ΦιJοσοφία η, μια γριτικ11

Τ

1968

Α ΒΙΒΛΙΑ

f () γασία. ΕΙναι Υ.υ(.>ιολεκτικα δ,τι
λέγει ό τίτλο::. ΕΤναι ενα ό δ ο ι
π ο ρ ι κ ο τη; Φιλοσοφία;. Πλi
ον τ<ι)ν 200 φιλοσόφων οιογψΓ
φοϊiντω η rlναφ� (> Οντω, άνrί.λογιt
μέ τ11ν σημασία του;, Υαί παρου
σι<ί.tεται το καταστάλαγμα τη::
σοφία:: των, στα (:ψαιr'>τει>α Qη
τά. Θα μποροί,σαμε να πουμε
χ � ι
πι�; εΙναι καί μία
ρ α γ ώ γ η σ ι :: σ' αί τ11 n1ν
ΠΟ(_)εία τη:: Φιλοσοφία:: καί ε, rι::
δ h η γ ο :: ΠF(>αιτέ (> ω μελετι7)ν.
'Ένα ιhτό τα μεγάλα προτεuή
ματα του οιολίοιι είνω ή c'αλότη:.
1
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Και 11 συντομία. 'Κτίση:; είν,ιι π,·
λύ χρήσιμη ή παράθεσις γενικrίιν
πινάκων -έκτο; κειμένου- γιύ.
την πορεία τη; Φιλοσοφίu:;, ποί.ι
hίνουν fνα σαφ�; και ειlγλωττο
διάγραμμα, μέ ά:τοτέλεσιια, rιιΊν
τοί:: αλλοι::, τ11ν έπιϋλ ητ ικ11 :τιι
()Ουσία τοϋ Έλλ ηνικοϋ Π ν• ί•μιι
το;.
Για να συνm ίσω ηΊν "ν.;,μη

μου γιά τό νέο 6ι6λίο τοϋ άγαπη

τοϋ μας διευθυντού, θα ελrγα δτι
μα:; προσφέρει ε,1 α\' π ο λύ τ ι
μ ο φ ί λ ο.

ΔΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ: Πpός Δωδών-.1ν
' πό τά 'Ιωάννινα μα; �ρχr
ϊαι αύη1 ή συλλογή. Φέρνει μυtί
τη::- τον ζωογόνο cιέρα της Ί-Ιπ�ί
ρου.
Μέ τά πιο άπλα λόγια συνdέτει
πίνακε:: έπι6λητικού;, δπω; εΙναι
της Φί,σεω.:: ή σκηνογ(.>αφία.
Προ6άιδιt,ε ό Τσέλιγγα:,
μ' ά,άριχττy τήγ κωτα,
τή γκ.Ητσα κρατι;ιηα:,
ιιεγαλό.πρεπα,
ώ; άπό'Κοσιιο� ίεράρχη;,
ιιέ πατερίτσα, σέ ποιιπi1 !

Δίνω μόνον ενα δείγμα άπi, το
πρώτο μέ ιι ο.:: τη:; συλλογης, υ:τcι·
κυριαρχεί το φι:{Jιολατρικό Οέμι!,
οχι δμως και χωρίς διάθεσι φι
λοσοφική.
'Αργά, άργά, fπειτα,

σ γωτλι:1�η ή ,ίψ �1,
μιιστη,ριωδης και , .\για,
τ ό cr εγ,γάρι, ν
�
,
στ' αrι.υιιαγτα
επαιι.ε,
Ηρά τη: Παιι6<ότιδοζ
κ' έ-Ι•<i> τό -ι'1λιόφ<•1:,
,οσταλγοuσαv οί Μορcrέζ,
ό Νοϋς,

τή, πληρότητα ώτοζήταε
τοϋ 'Απροσμέτρητου!

Τό λεξιλόγιο τοϋ ποιητοϋ ιαιι
τυράει την μύησί του ση1ν φιλο
σοφία. Βλέπετε πιίι; ξεχωρίζει έ
δώ τον " νθρωπο σέ Ιορφη καί
Ν οϋ. Ή �Ιορφή στρέφεται προς
ηΊν ήμέρα, με τήν εγκόσμια δ ιι α
στηριότητα, ενώ δ οϊi;. ό έσωτε
Qικό:: 'Ά νΟ (_) ωπο:: άναζητεί ηΊν
Ν ύκτα, ηΊν ι7ψα των l\Ιυστηρίων,
ΟΠWζ ελεγε Υ.αί δ Ευριπίδης.
Στο τελευταίο μέρος της συλ
λογη;, δπου :τοι ήματα εμπνευσμέ
να άπό τον πόλεμο τnυ 19-10, θά
δούμε να χρησιιιοποιη τον OQO
<<Κάρμω> καί νά ;ταρουσιάζη τίιν
εξευτελισμό των στρατιών του φα
σισιιου σάν «Θεοδικία και του
Κάρμα έκπλ11οωση», Ουιιίί,οντας
τον Ρωμαίο ί'mατο Παύλο Αίμί
λιο, δ οποίο::, επειτα άπο ηΊν κα
τάλυσι του Ί\ιfεκεδονικου 6ασιλεί
ου, γιά ,,α έκδικηθη η1ν έκστρα
.,.είυ. του Πύρρου, έπέ6αλε φο6ε-
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ρές καταστροφiς ση1ν "Ηπειρο.
Στην <<Βροχή» επίσης Οά χρη
σιμοπο111Ωη τίιν Ω QΟ «ijσιιχο� νο1i::»
σαν μυΩΤΙΚΟ κλειδί γιά Tllν συ
,,ένωσι με ΤΙ] Ζω1Ί καί για την
προσέγγΙΩι JTQ<'ι::, ΤΟ θFίΟν.
Την φιλοσοφική του διάθεσι Οα
ηΊν συνηντήσωμf κηί Ωτι'� ιορ ωι'�
τατο «ΈνΟάδε κείται», μι: η1ν πε
ρ ιγραφ1Ί κοιμητηρίου.
Μ? γQάιιιιιιτι1 γρι'.ι<r οντr.ι, χQ1•πϊi,
«i νΟάδε κ�ίτηι ό ...>'
Uί.λλοη Ιiνομιι τρανό,
μ' άt.ίι,)μα μεγάλο).
Κ�ίται ομι,1:;;
(Διηρι,JΤήΟημεν)

1ιά ιίξεh•ά1.υτη ί,,ότητα,
ιιιι'ι ύ.πiραντη κοίτη,
UΠΟ\ λάιμπουν μ' εκnταση,
τόσο βραχ,ύ6ιες,
οί μορφε; της ζωης,
�ς δια6rιί',ουν,
�,, φαντιισιq ! ...
Ι

Κινείται δ ποιητής σέ τρείς.
χώρους: τον κόσμο της Φύσεως,
τον κόσμο της 'Ιστορίας καί τον
κόσμο τη; Σκέψεως. Ή ποίησίς
του είναι άρρενωπή καί σαν άπό
κάποια ψηλή σκοπια γεννημένη.
'Τπάρχει μια προτίμησις στα Θέ-
ματα της άρχαιότητος, πού θυμί
ζει Καϋάφη, άλλα πολύ μακρυνά,
καί χωρίς εκείνη την περιεκτι
κ 11 συντομία. Καί 1α αρωμα της
λύρας τοϋ Κάλβου άκόμη διακρί
νεται, στα σύντομα, σάν κοφτά:
6{1ματα στρατιωτικά μέ rρα του.
Φαίνεται να προτιμάει τα πο
λύστιχα Οέματα. 'Όταν θε111ση
νά γράψη δένοντας δρμητικά την
'Ηπειρωτική δρμή μέ την Λακωνι
κ11 μορφή,, θά μας δώση εργα ώ
ριμιοτερα. Όπωσ-δήποτε, ύπάρ'
'
χει ενα
" α'ξ ιοσημειωτο ποιητικο κεφάλαιο.

ε,

Λοιπόν:
«ΈνΟάδε κ�ίτω ό ... »;
Ξα,αρωτήσαιι ε.
Καί τ' άγrQι εί;τ,�,
τ:, ίi.γιο .�κείνο ,bειλι,ό: ,
«ο:τωc; ο καρπο: είναι μFσα
κι' ιίντιθέΗ,Jς,
ΕΗΗ κι' ό θάνατο:,
μέπα είναι στi1 Zι,Jii» !
Τι) 'ίδιn 0Fμα καί στί:: «Rροχ οσταλίδες>>.
Ν{,χτα !
Κι' i!πειτα ΜέQα !
Θά,ατο: Υαl Ζωή.

Γ. 0. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ:
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'Επιθανάτια καi. Σάτιρες

Στι> ;τριίηο μέρο; τη; συλλο
γης αιπη; ό ποιηη1ς μιλάει για
τον Θάνατο σc�ν φαινόμενο παντο
δύναμο, ιίκατι:ιλυτο, άκαταμάχη
το, νομοτέλεια nϊς Ζωηc.

Τοϋ αφαιρεί τά φριχτα προ
σωπεία, δημιουργήματα ανθρώ
ένιίmιόv
πινα. «' μαρτήσαμε
του», λέγει. Γιατί δέν εχει πρό
σωπο η σχημα. ' πλώς, ύπάρχει�

Ό Οάνu.τος ύπάQχει. Ειναι ό μεγάλος πατέ ρ ας,
πού μας φ{rτ;εψε στη ιιήτρα τη� άνοπαρ�ίας.
Ε[ναι ό δίδι• μ ο� άδελφόc, πού πορεί•εται μαζί ιια;.
Mii; �γκαταλείπει ιιέσα ιττη , ύχτα καl πορεύεται.
Ξανά ρχεται στη ιιέρα -,αl ποQεύεται πάλι μαζί ιιας.
. . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . ..
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Ε{ωι ό τέί ttιι; ,ίrι.).ο;. 'Q μFyr1i ο� Χf1111QψΊ:ιτη:
Μrί.� ιτί.ημμυυίtει κιιί τiJν ιτλημuυρίζουut.
EfHL\' ή ιτλu.Ηιι'1 γiψι>Qα, πού ζtυγ\ί1tι τiJ\ ;ωι_1111•nιιι
μέ τi1ν r'ι.ιτοιιnία. Πού ταιιτίtει τήν ϋιταυξη
μr την (L\ \'Π(t(.'�ία.
μέγα; Οιωuιηοιτοιο�.
'Η r'ιc,χή κrιί τί, τΟ.ο;. 'ΙΙ r'ινu.ιτu.λλοτQίωτη r'ιί.11Οtιιι.
'U Οr1,ατn; nι•μπιtzΗ;Jνtτω nτον έαυτrί μι1;.

·u

ΕΤναι ιlκι,μη «ό μεγιίλο:: υο
•σκός, πού μι1ζεί ει τiJ νί χτι1 πτιΊ
μανt(>ι τά πρό6ατά του», καΟρε
-φτίζεται στα μάτια μας, ψηλιι
φείται πτά χι\ιω ;.ω::, ί JΙ1ί(_) χΗ
πτ1'1ν οiΊπίιι τοίi φιλιοί•, πτοιχ�ίο
τη:: ζωη;, π; κιίΟε πτιγμή, ϊιt.�
χιίιριπτο μαζί τη;.
Ή ζωγι_ιιιφικi1 είνω :τολί χ:_ιr,�
-μ η και φανταχηι_ιή, ιlλλι'.ι γενικiι;
τόνο:: εlναι το μοιρrιίον. 'Γά πλαί
πια ηi)ν «ΈπιΟανατίων» περω(_)ί
ζονται στήν φαινομενολογία τοϋ
1

1

1

1

Οιινάτου. \ιν ;τληπιάζοι•ν χιΛ uέ
κάποια
(SαΟ ί'Τει_ιη φιλοποφίιι.
Σταματάει στίιν λυιιισμι'ι ω.η u.ί•
τή ή uληΟινά ε:τιϋλητικiι Οανα·
τολογία. Οuπ (Sημιι :τιι'ι μ:τ(_Η)Πτιί..
Ό ανΟρωπο; φιιίνετω νι'ι h{χFτrιι
τ1JV :'τQαγματιΥ.ιιτητιι, rJΙ(ι);τηι.,ί,
χωιιις :τροππιίΟεω hιflπhίΙrJ�fιJ;,
πού μπορεί και νι'.ι �1νω ε:τιt{μη
σις αi'rrιιπι'ιτη::. 'Ίσως ιιί,τi ι ,,·i
Flναι ή φιλοσοφίιι. 'Αποhοχ1Ί του
Νόμου, χωρίς οχι μεyαλοπτομίε::,
μα οίίτε ψίΟυρο...

ΠΑΥΛΟΥ ΜΙΧΟΥ: Ψηφ(δες
'Η νέα σuλλογ1'ι τοίi ποιητοi': -μί'<Jτοu εχει bιαφορά (L,"{() τί:: ;τι,ο
ηγούμενε;, γιά τί; όποίε:: εχοι•ν
ένημερωΟη οί φίλοι τοϋ «Ίλισοίi».
'Όπω; το λέγει και ό τίτλο; τη::,
εΤναι «ψηψίδε::» bιαφορετικοϋ
χρ<ομαη>ς, διαφοψτικοίi τόνου
και μ ην ί•ματο::. Έχτό:: ωτο rι'.ι
-ποιήματα πού εΤναι έμπνεuσμέ
να από τοπία έλλην ικά και ξένα,
με η')ν ίπτορία τοιι::, u.ρα ιlνα·
φέρονται πτό κοινωνικό σί-νολον,
τό όμαδικο <�έγιί:,», καΟι:>; ελεγε ό
Παλαμii::, τό «έμεί::», ί,;τάρχουν
τά ποιήματα - έκμυπτηρεί,σει::,
11, καθrο:: τα θ.έλει ό ποιητi)::
<<φύλλα καρδιά::», clλλά οχι και
<<απλοϊκά>>. Είναι, θα ελεγα, ποιη
τικα δάκρυα για η1ν μητέ('α και
-για την σύντροφο τη; ζωη;, γενι-

κι;περα γιά η'ιν U.','α;τημiνη 011.Ω
yένεια, πι•γκλονιππκά πτiιν τρυ
φερ6τητα και την δtιαματικ1Ί 01'•
σία. Μα δεν λείπουν καί τrι φι
λοποφικά, τά μυπτα','(•>yι;ιιί, ;τού
ό ποιηη'ις συνηΟίζει νιΊ. ;τα!_)ου
πιάζη μέ <<Χρι,;ττογραφιzι'ι>> το6πο, yια δποι•:: κιιτiχουν ηΊν
<<'ΚλFίδα». 'Από τά ποιήματα τη;
χατηγορία:: αύτη:: ξεχωρϊ:::οι•ν τιΊ.
δίιο «Ή γλαίiκα δίδαξF», ίi;τοι• εκ
°
φρά _εται ενα:: ;τοιητικίι:: ;τι1νΟF ί
σμό:-.
Πολύ ιοοαίο; επίπη:: (<Ό έαυ
τόc» - ό ίlπ:τονδο; FXVQ<1:: μα::,
πού ή κατανίκηπί τοιι εχFι ;τερι
γραφη άπό η'ιν rlοχαία φιλοποφία
σαν ή σπουδαιότερη νίκη τοϋ έ
σωτερικοίi μα:: uνθψ;,;τοι•. Φιλο
σοφημένο και :τροπιτιΊ «τοί:: ;τά-

σι», αυτό, το σύνΟημα <<θα περά
ση». ' λλα ι'iς το Πα(_)(1Οέσω όλό
κληρο:

�-

ΊΌϊ, ιί1{μο11 ,ιΊ. fίΗιι oiίn) ασιια
..
,
.
u:τοριι,
η Ία, ' , ω χα:τοια
r,ωί ,c;fι,ω11ί,� ά).{,:τητιι χτ11:τίί.
τi11 l�ιlOQ<f η μα� γη
11 μιίί.� ΊQfλλη, παραq ορu.;
Ί ιΊ. f[ \'αt τι'ιχα αΙQα
ποi, μiiς ξfσχίζfι
τi1ν <'ιλiκ ιιστη ψι•χ11.
Μι'ι ίi τύ πι'ιλωιια στοιχΗω,
τη� μάν1<ις cιί•ση� f[ωι,
11 τη� πα I ιι I Οι:,Η�:τι, ης :ταοα<rορίί.c
καιτοια ,α ΗΙαι ωοα,
ψ1•χ11 ιια, μfίΗ άτάραχη,
πιnηi Ll(L� :τά11f llfΪH,
Η:το ο κι ίί1 ffωι τό άfρι,ό
θιΊ. ξα1ιιιίση Η�Qα.
'

r•

t

ΑΝΝΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ:
Σuγκομιδη πρώτη
Ί-Ι Jτοιητι κ11 συλλογ1Ί εξεδόΟη
ΤΟ 19GJ, άλλα μόλι; ;τρό μηνό;,
περίπου, μας εστάλη. Τοϋτο πρέ
πΗ νά σημαίνη δτι έ:τι�ρατουσε,
Ϊσω:::, bιστακτικ1Ί μετριοφροσύνη.
Όπωσb11ποη, bέν ί,;τηρξε αλλη
«συγκομιδ11» νειί,ηρη. " ν εϊχα
με :τροσέξει η1ν «πρ<�• τη» Ί ωοίτε
ρα, Οά εριμέναμε, α.σφαλώ;, και
τ 11ν συνέχεια, γιατί τα ποιήματα
τη::: Κοντογε<ί ::_>γη μαρτυρούν Βα
Ούτερη φιλοσοφικ11 γείΊσι, ποί,
προκαλεί ενδιαφέρον. " ν και 11
ποιήτρια ά.κολουΟεί η1ν συμβολι
κη σχολή, ωστε ΤΟ εργον της να
χρειάζεται ύπομνηματισμό ;1 έρ,
'
'
:ι 't
,
σκεμF()ικε:::
ει.,ωτερικευει
μηνεια,
ψεις και ίδέες, που μαρτυρούν
'
για τα πνευματικα τη; ενιδιαφεροντα καί τα κοσμικά :τροβλ11μα
τα, κατά τρόπο συλλαμβανόμε
νον μέ οχι μεγάλη προσπάθεια.
'ίφνης, ό <<'ι.ίτρινο; δρόμο;», Jtou
1

1

'
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άπό μονοπάτι όbηγεί στον έαυτό
μας, φαίνεται πώς άποδίδει την
« άναχώρησι » τοϋ ανΟρ<ίvτου
<<:τρός τά ενbον>>, μέ η1ν κιτρίνου
χρ&,;.ιατος περιβολ11 τοϋ άσκητοϋ,
τοϋ στοχαστοϋ μέ η1ν ευρύτερη
/!ννοια - αν bιεγν&,:;αμε σωστά.
" σο για το «κόκκινο σχοινί», μέ
τι'J όποίο πρέπει να δέσουμε τή,1
Ουρίδα της κατοικίας μας, θα
π ρέπει, μάλλον, να έκφράζη τ11ν
απαγόρευσι τον αποκλεισμό κά
Οε ξένης έπιδράσεως, δεσμεί,σε
ω:; και ύπαγορεί σεως στο νοϋ, για
να μπορέσουμε, έλεί,Οερα καί ά
δέσμευτα να ατενίσουμε η1 ζωή.
<<Το :ταληό - λέγει 11 :τοι11τρια
εχFι η'ι μυρωδιά τού σάπιου νε
ρού, στα χiρια κρατάμε, το :;τα
ρόν σαν δσμ11 πεδιάδος απ' ητ
φQέσκα γη>>. Καί σέ αλλα ποιή
ματα, ή :τοιή,Τ(Ηα τονίζει η1ν ση
μασία τοϋ «Τώρα» ιίJ:::- πηγης αί
ωνιότητο::: καί πηγη; α ιάπη:::, ά
κόμη γιατl 11 πλΊ'1ρης συνFίδησιc;
του παρόντοc όδηγεί σ' ενα ελείι
Οερο νοϋ καl σε μια τέλεια κα
τανόησι, οχι ξένη ά:τό η1ν ά,:ά
πη.
1

"Υ'πάρχουν καl σημεία δ:του ό
συμβολισμός είναι δύσκολα νοη
τό:::. Όμολογιο η1ν άδυναμία μου
να εννοήσω :τϊίκ ε'ίναι δι•νατόν
στα <ς'Ελευσίνια» οί μί,σται να
φορούν «τίς μάσκε::; ηον κροκο
δείλων» - που έχρησιμοποιοϋντο
,
,
. ιyυπτιακα, uυστηρια
στα, Α'
μονον
uό
μία
σέ
περιορισΟιο
να
για
νον άπό τις άβασιμότητε:::. ΊΌί1,,αντίον το :τοίημα � �ηλο:::» ιαπο
τίtεται από φως 11μέρας.
Το γεγονός ε'ίναι δτι 11 ποι11τρια κινείται σέ ευρύτερους όρί-
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ζοντες Και αντψετω:τι fl τα μF
γrιλα προολήματα τοϋ (1νΟρι:}που
μέ τόν στίχο. Εfναι νr:α, ιlσφα
λιίκ;, καί Οά μα::; δι;.)Οη στό μΟ λΩν
ώριμώτερα δείγματα τη:: Ε ΙJ γιι
σίας της.
Τό :τοίημά της <<Φι'>6οι» t ίνω ιl
πό τα α (_) τι(;)ΤF(!α:
ε,κροί
στi1σιι.Η :ιοριΊ μί, σιί.1::τ1 γ γε:;
γ ι•(!ίtοι•, τι•)\ �ι•)\ τιιΗ•η τιι ιιιι ω ιιι
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στο1 ί-\,ηuο 1ιι.ο
101•;,n1•1\αγιε:
ιι ιγγιΕ;ιηε τ' rlστiριιι ui: τιΊ. uατια
ιαΩε ι ίγ ιι. utτψι.
fΗι. :,>ρο bt\TQO
γί I ιτιι.ι ιl I H(!ί•):tl\ η ίί;ταρ'Ξ η
rlbιιί.ιι ovn rl,:o τι, ;τ/ ηΩο:
τι �:οτιι. bε I r'ί.1 ί ιι 'Ε;ε
γιηιιτισ ιt1t: ΙλΗΪ(!f: σιιι:
�:vοσεί•ιο,τιιι
σ1•1ιyιn η 11ι. j\ ψ,ϊ,1
:tf!_ι' ιί.,:ιι το Οιι.111τn
r'ιΗΙ ΗΙ•ΙΤη 1:Ο(!fίrι.
ΙλfΟ(Ι στο !f 0(10,

ΠΑΝΟΥ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ: Το Τραγούδι του Λάδωνα
Ό νέο::; ποιηηΊ::; χ(Jησιμοποιεί
σαν εισαγωγη τό τετράστιχο τοϋ
Παλαμά:
<<Παιδί μου τό :τερϋόλι μου,
πού Οά κληρονομήσει::;,
δπω::; τό βρείς κι δ:τω::; το (')tί::;,
νu. μ1Ί το παι>ιιτ·ήσει:::.
�κάψε το flκόμα :τιό βαΟωΊ
και cpQά�f το :τιο στέψα
και πλούτισε ηΊ χλι;)Qη του
και πλάτυνε η'ι γη του».
Έδιi> 1Ί πατρικ�'ι όρμ11νεια τοϋ

έΟνικοί• μα:: 13αuhου ·γίυται δε
κτ11 σηΊν κυριι,Μξία καί οχι στον
σι•μβολισμό τη::. Ί [ 'ΕλληνιΥ1Ί
φί•σι:;, ή έλλ ην ικ1Ί χλωρίδα, ή �:__
ληνικ11 γη ιlπΩτελοϋν τόν όρίζοΥ
τα τοϋ νέου ΠΩιητοϋ. Καί ,φυσικύ,
μια τiτοω ΟtματογQαφία ιlνα
πτίισσεται στόν ιlντuίκειο δεκα
πεντασύλλαοο, μi πλοί•σια πλα
στικότητα και Υfλαρι•πηΊ ·γλιίJσ
('/(!. 'Ένα hείγμα rl.ϊό τ11 «.\rη κα
διά»:
1

θr,1 ρ ι,) τ;11 r1γρ ια ) αγ,ωδιό., :-ιοί, τό ;το1•ρ 1ιί.ρι κάστρο,
στί:; ;,rικοτριί.χuλε: όχτιέ:;, ιr ράζΗ τρ αχrιά τη στράτα
·ιrι.ί δ�ν ξα1οίγrι ;τοι•θr1ά, στοϋ ;τρό.σl\ου τη ) όχu η.
ιιηδέ γ •διοϋ ;τοδοσυρuή, ιιηδε λαγοϋ rί.χ1άρι.
Μiσ' τ' άγρια τίι. φαρ ό.γγιιι. τ η �, ανθρω;το� δέ ζυγι:J�ει.
ιιονιί.χα ά ητοί χαl :τέρδι-,,Jε,, τοϋ λόγ"(οι• τ' ά."(ριο:-ιοί,). ιι.
η'�ν εχοι-1 γιίΊ. λ ηιιέ ρ ι του;, άσφαλεού -ι.ο,ιί.;,ι ...
Ή «Λαγκαδιά», η «ΒρυσΩϋλα»,
ή «Στάνη», 1Ί «Βουνοκορφ11», 11
<ωlοναξια» δί,,ουν μερικέ:: ιl:τ:ό
τί:: επιβλητικώττρε:: είκόνε:: του
ώραίου φυσικού :τ:ανοράματο::.
Πολύ ώραίο και «Το χωριό μΩυ»,
που θα μπορούσε να το έπαναλά
βη ό καθένας για το ικό του τό
χωριό, γιατί 1Ί ποίησι:: τοϋ κ. Πα-

ϊαΙJQη','():Τ()ί•λΩιι
τα.

εχ f l

Κι(Ωολt ,{(>τη

ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΚΑΛΟΥ:
Λuρικες Είκόνες

Πέστε καθημερινέ:; εί.κόνες,
καλύτερα, και εχετε τον χώρο της
ποιητριας.
,
' πο' την
\
ζωη' του-

ΙΛΙ:ΣΟΣ
έrωτοίι, τιίιν οικείων καί φίλων,
κοντά στ�1 φύσι άντλουνται τά Οέ
ματα. Τό ποίημα για τ11ν «Ί\Ι[ητέ
ρω> ,διαίτε(>α συμπαθητικό, στους
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άπλούς τόνους του. Καί από τήν
<<'Αγάπη» μεταφέρω τό τε,λευ
ταϊ:ο τετράστιχο, που είναι κ' ενα
δείγμα του ρυΟμου της κ. Καλου:

'Α γι'ιυτη, ι,1 τρισι',λ1.ιιϋη χαριτωιιένη λέξη!
πού uιΊ,ο σύ μας δί, εις τό νόημα στή ζωή!
"Λ, δ�" σ' rιντιλuωη τό φως, Θι'ι είχι βιισιUψιι,
Υιιί Οr'ί.τrιη άΕ,ημέρωτοι οί [φτάλuψπροι ούριι,οί.
1

'Όταν, ημω.:::, Οά πσοππαΟήπη
ν' ανέυη πι: Οέματα μέ κάποιο
πνfυματικό i) φιλοποφικό περιε
χόμενο φιχ,·fριί>νονται Πf(>ιππ<>
τερο οί ιίδυναμίε.::: τοσ πτίχου.
'Κ,ί :ταραhείγμιηι, πτι'>ν « �αμα
ρείτψ> μα.:: �Ffιαι(; \'fl ( πωπτα) δ
ΤΙ «ό Θει'>.::: λfιτοιψγιέτω παντοίι,
κι δποι• ί1:τϊιι�χο1 1 ιι.νΟ Q ί;'J;τοι», ι'ιλ1

λά καί ητι <ψόνο στί:; εκκλησιές
δέ λfl τουργιέται» (λάθος, ύπερ
βολ11,). "Ισω:; Οά ΕΠQfΠε νά πη
«στίς εκκλησιές μ ό ν ο δέ
λειτουργιέται ό Θεό;». Άλλιιίι;,
άπό ΤΟ\' ενα δογματισμό Οά επε
φ7f σF αλλον. 'F,nίση; στα «Τε
.ρι�στιχα» hιαυάtομε κι αυτc,.

,·

'Α:τ' ηΊ tι,ηΊ δ Οάνrιτο� zι ά.πiJ τό Οάνατο ή ζι,111,
σ' fω τρελλiJ Ειcrάϊτ<•ηια χrιλάει ,.αί χτίt' ή φύση.
:Σι'ι ,οιγοzίιρη� δο1•λειιτ{1�, πού Χά\'fι ο,τι •q-α11αστεϊc;
zαί σπιίιι ... τι'.ι. ;τ;οτήριιι του τό [\ρι'cδι•, ίίταν ιιεθ{,σει.

Τι'> παρουπίαπμα της φύσεως
σαν «τρελλης» 11 «μεθυσμένη;» εl
ναι πολύ εύτελές εϋρημα,

Μ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ :
Ποιήματα
Ί\[ιά εξαιρετικά φι,ιι>ντιπμέν11
εκδοσιc, άπό τον στοργιΚ() ιίδιλ·
φό παιδίατρο κ. Γεώργιο Βαπι
λάκη, εί.::: μν11μην του ποιητου,
ΠΟU ι'χφηπε lll1ί0\' Τ()\' κόπμο στα
30 χρόνια του.

«·Ί--Ιταν ενας τραγουδισηΊc ά
δέξιο.:::, μά σιμπαΟητιχι'>::: σ111 νό
τα του» εyραψε ό Γιάννη::: �φα
κιανάκης. «Πολί1, πάρα =τολί1
συμπαθητικό:;», Οά μ=τοοοίισα να
προσθέσω.
Ό Μανόιης Βασι)άκη;, μέ ά
πλα λόγια καί χωρίς έπιτήbευσι,
κατο(_)ο(;ι\'Η να 'ί:(1)','(_)(tφίπη τ1Ίν

δρa.ματικ11 ζωή τοϋ χωρικού σ' δ
λες τίς εποχές του ετους. Ό ά
γώνας του εναντίον των δυνάμε1 ων τη; φύσεως καί εναντίον τ<Ϊ)ν
κοινωνικϊδν εχΟρών (δπω; ό το
κογλί,φος) δίδεται μέ ζωηρά χQώ
ματα.
Δεσπόζει σ111ν συλλογ11 ή σει
ρά τιον 22 ερωτημάτων σχετικά
με η1ν Οέσι ηον αλλων τάξεων
Υ.αί των χωριχιίιν.
έν εχουν
τ1Ίν επιγραμματικότητα του Πα
λαμά, ποί1 ενιωθε ντροπ11 «για 111
ζέστα Υ.αί για η1ν ανΟρωπιά»
τη::: άστικη::: ζωη::: άπέναντι τϊδν
δοχιμασιcίιν τώ.ν χωρικών, αλλα
στό 'ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουν.
Θέλουν να ποοκαλέσουν το συν
αίσΟημα της &δικίας της κοινω
νίαc:: για τούς άνθρcοπου.::: της ύ
παίΟρου, ξεσχίtοντα; ηΊν «του-
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ριστικη» ώραιότητα καί αποκα
λύπτοντας μιά πραγματικότψα
σκληρη για τό χωριό. Καί τό ε
πιτυγχάνουν u.κριβώ; γιατί οί
στίχοι δεν εlναι περίτεχνοι κιΛ
εχουν την άπλότητα ένό::; ρυα
κιού καί την δύναμι ένό; λυ
γμού. ' κόμη πρέπει νά πιί>,
γιατί εΤναι ιlρωματισμiνοι καί
με την ' γάπη. Προ; τοί,:: <«1δελφούς» άπευΟί,νεται καί πάν
άδελφό; μιλάει, με πίκρα, μά
δίχω; μίσος, οϋτε για μιά στι
γμή. Ν ά, σάν δείγμα, τό 2Οόν
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έρώτημα:

Τι'ι ντά,σιγ, ,ι οί ιι:τί•(!f; γ οιιι'ιτες,

τι'ι θ{ατ(.Ιrι, τrι σιημιί.,
,ι ι'ι,όιια, rιτi1ν ιτό) η οί στ(.Ιιιη;
,οιιψέ; σιίοιιι'η� γιοιιάη�,
ιια
ι γιι'ι κοίση ιιιλά.
Και Llfί� στiι Χl•Ι(.Ιl() δί l\110(.ΙΟίιμf
'ιι 'Ιiiιι' ικ,) ηrιιι'ι ι>Qιαrιτι !
11εQνiί.η Ι\δοιιιί.δι; να βοοί,μι
ί.Ηrτά, γιι'ι. ,ιι ιιή ,τροπιιιστοίιιιf
στο δίσ,ο γιι'ι r\ίι ;ιfρί...
"[ [01.λr'ι ιιίί.� τι'ι Η�! θιι ιιοίι πητε,
ιιι'ι όQ,κίtοιι' ι'ιl 1\ΟΗα ιι λιϊι !
0
'Ελίί.η ιιαtί ιια� Ηι δηη,
-γιατί πG); r'ιι.λοιιί); Ηι πΗrιΟηη ;
το δQιί.ιιrι ιια� το σιι,ι'Ιη/ ό.

"(ω

κ

ΓΙΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗ: Οί δuο μεγάλοι άπόστολοι της άγά
πης Μαχάτμα Γκάντι-' Αλβέρτος Σβάϊτσερ
'Ένα βιογραφικό δί:τ-ruχο,
άρκετα ίστορικό, άλλά πfρισσό
τερο λυρικό. Ί-Ι συγγραφεύ::;
εκφράζει τον δαθύ σευrωuό καί
ένθουσιασμό της για τίς δύο
προσωπικότητες, πού με διαφο
ρετικό τρόπο εγιναν κήρυκες
,
τ ης ' γαπης.
Ό ενθουσιασμός της συγ
γραφέως ξεχειλίζει στον πρόλο
γο, ίδιαιτέρως. «'Η παροιμι<:,.
δης συμπεριφορά του; - γρά
φει
εναντι στον ανθρωπο
και ή αί.•τοθυσία και των δί•ο
φωτίtει η') ν σκοτεινιασμένη άπό
απειλές αίματος έποχή μας. 'Η
τεράστια άπήχηση ποί, είχε ό
Θάνατό:: του:: μα:: επιτρέπει νά
\
''c:' " θ
« ν ρωε'λπ'�ζουμε πως η α .., ια
ση1ν οίπάρει
γρήγορα
θά
ΠΟ9>
C

κουμενικη συνείδηση η1ν εκτίμη
ση πού άξίζει.
άλληλοσεδα
σμιΊ:: Οά γίνει, για δλου:: μας,
κανόνας καΟημερινης ζωη;. Καί
τό θερμό άγκάλιασμα της ;ταγ
κόσμια; ψuχη� δέν Ο' άφήνει πια
άδιάφορο κανένα>>.
ΣυμμεριζόμεΟα τα εί,yενιχα
αισθήματα, μα οχι Υ.αl τ1lν
τ ό σ η αίσιοδοξίιι.
ΧΡ. ΡΙΖΟΠΟ'Ί'.\ΟΣ
Τ.Γ.- Ε[χα, δοθη ιιί•τιι τι'ι ση
ιιε ιuιιατα στό ηηογψιqείο, ί;τιη ά1 ηγγέί θη ή δολοιrο, ίη τοϋ πι'ιστοοο;
Μαρτl\ Λοί•θεQ Κίνγ;., - τοϊ, «Γ;.,ά,
τι τη; 'ΑιιιfQ '�η:: , ο:τι,ι� ιίχι ι'ι.:ω:ιJ.η
θiΊ ό ;'11 έγρο: ,.ηQι•:Ξ τη: c'ι-τοιrι•γης
J-\ίη� γιι'ι την διε:ι,δu:ιηrιι Τ(7)\ ι'ηθρω
:rί1ι•)\' διz.αιι,1ιιάτι,)\". Τι'� ΗΟ ιιί,το αί
ιιιι χύθψε σiη τοαγικi1 ί•ποιl\ ηrιι� της
ποαγιιατι;;.ότητο: ...
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ΤΑΝΑΓΡΑ l(ΑΝΕΛΛΟΥ
30 χρόνια άπο τον θάνατό της
'Η 'λιιε(_)ιΥα\L δσ �λλψο uτuι;
ποί, 11λι1ε στφ 'Ελλαbα ϊιφοσιω
με,η (t,οστο ο; τ1ϊ; 'Ελλφ ιι.η;
Τrχ,η; κυί ίεurια τη; υuχησrως.
'Εγε"ηΟηιf στη, Πο)ιτ,ια
1\ 1 ι γο ι ,Jιη τη; Ή.\ ιιr (! ι ιή:::, ιιε
τι; άrτruιητι; l ιτάσ ι::: ηι1ν hσ
O(l1\ ιι
τα αιω,ο6ιυ ()f\ <'J'!_)U, ίt\U
μfσσ στu ίηοίυ όuαιιατιστηιr τι;
bρυάδ- ., , ,ου τοσο ,ιοτα ιl,ε-το
(.)fστησ,- σω ιΛυσσιιη χοuειη_>ιιι.
' ϊαΠ!_Ηι; τη; "\Ιuuχχαιι ηπη
bιιαστη;. Ψο,οιbασι ζωγραφι
γ{l, ι�bιυίτ, (_)α ιλασσιιη τοιχογuσ
σοφο ., χαΟηγητη::: της
crια. '
ιlρχσιο)ο{ο; 'Ειιιιερσο, ι"στρrψr
τψ ϊt,>οσοχ.,η τη; στψ (χγγειο
Υ!_>αφία ιω ΤΙ]\ lf(_)UUΙΙη του Ε'
?'αι ..'-.' ϊ. Χ. αι(,)\Ο;. ύτι'1 ύπηρ
ξr ιιιά (t,01αλυψι::: γιu τφ 'Γα
,αγρα, τη; ό-τοία:: 11 ιαΗιηχ\1ιη ι1υχη ηλΟε σέ Ε,ιιΟΙ\ίιJ\ία ιιi:
τ1'1 ν 'F,λλη" ιχη Τtχ" η ιαί Ν.ρχισr
,α ιιrl ιτα συστηιιατιιιο; ι(JΟ, τι
πού Είχε σμση ιιε τψ ιί.ρχαία
Ί:.:λλάδα. ' πεφοίτησ F ιιε ,ολλά
βραβεία ιαί bιωρίστηιr ΥαΟηγη
τρια τη:: ί.στορι.α::: τη; Τεχ,η::
Υαί 1ατο,ιν
\ι ι ιΟι\ τnια τoii
Ι, στιτουτου Τεχ,η:: τ�; "\fι λγουώκηc. Για ,ά ουιπληριc-:rη τί::
ι•�λiτε; τη; lταξίδεψr στφ ]<.ι'•
ι_Ηί.1-ττη, όπου έσ-τοι,δασr Υ ασσι
ΥΟ11ς ΧΟ()Οι\: Υαι τψ <ιρχαία, βυ-

ζα11ι, η ι.σι συγχριη η τiχ,η.
Το J·920 έγΗυρισε στη Ν. 'Ύ'
ορι.η το, 'Ελlψσ χορευτ11 Υ σσ
σιι<,Jν χορ<ο'\, Βασο Κανελ),ο. Οί
bι10 ι(J)) ιηχ,αι συ, ειργσσΟησσ,
οτψ Τrχ,η ιοί στη ωή, f.\ωΟε,
π:: Uf τά ()(σιια TOU ερωτο; Υαι
του γuιιο υ.
Ί:-f ιαλλιτεχνιι11 ψυχ11 τη:: Τ(Ιι
,.
,
'
,
,
,
,σγρα:; εφf.ρc α-ι αιρου Ης αιρο, τηc ' Uf(Ηιή::: το άγγΕΛμrι
τη; ιί.να6ι(�•'Jεως της ιiρχαία:;
Ί•:))σbο::: ιαί τη, διbασιαλία δτι
ιιωα στη σηιιερινη ζω,τανη ;τα
(_)αhοση ιξσιολουΟεί ,α ζή 11 άρ
χαιο ιαι 11 βuςα,τι,η
.F:λλιiδα.
1
"\fr τί:: �rλφιχε:: [ορη:: τοίi
1 927, στί:: ό-τοίε::: 11 Ταναγρα f
)αϋε ιιερο:: σα, ,ρωταγωνίστρια,
ιαθι�; καί ό Βασο:; Κανfλλο::,
εγι \( διι:Ί)Ηο:: γ,ωστή, f,.ισιιρα
σα ιιf τί; άψογε:: έμφα,ίσει:: τη�
1'11'" -τροσοχη όλου του Υοσuου.
Κάτω ά-τό τον γαλανό, ουρα'\ο
της Ί�λι.άδο:: 11 Τα,άγρα ι:τιδοθη
ιε στη (ωyραqJΙ 111, ιιε Οι\ιατα ά
ι<> τα ιορφουοι,, ια του Όλιιιι
-του, του Χελuου, TOU Παρνασ
σού. ΆπειΥο,ισε άΟάναη:: λαο
γραφιι�; σιψες ά,ό τ11 ζω11 τοίι
έλλη'\ ικου χωριού.
' ' ησε δiΥα όλόιληρα χρό,ια
στού- γραφικούς αιω
ά,αιιfσα
ι
, όυιοι,:: yέρονη:: T(\J\I χωρι(i), ι α
ι ς:
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κιΛ στο τ(_)αγοί•δι Τ(ί)ν ΥΕ(.)Ι>ντων,
τ1'1ν 6>Qα ;τού σιιγκινuίινται και
ιιι..ιγίζει 11 φωνή του::, ιι.νfγνι;,vισΕ
τί::: μουσικέ:; ιl;τόψfι::: τυίι ' ιιι
στuτέλη, ;τού γ(.>άφει δτι 11 λι'ξη
<<τ(_)αyωhία» :t(.>Of ιι χετω ιlπό τό
«τ(!αγίζΗν>>, ;τοί, σημαίνΗ σπάσι
μο, τσιί.κισμα τη:: φωνη:; επιί.νω
στi\ συγκίνηση του τ(_)αγ,η•>-ιιοu.
Τίι 193J, μf την :τι.ιοστιωία
τη:: l ιιΟf(_)νήσΗu::: κιιί τη:; 'λρ
χωολογικη:; •ι:,:τωι.ιία:;, εδίδαξf
χοιιόδραμα κιΛ ιl (_) χαίου; έλλ ηνι
κοί•:: χοQοί•:;. 'Ύ'πη (_) �ε 11 πι>ωη(_)
γάτι:; τη; Ί:;:ταψία:; τού έλληνι
κοιi χοροδ (! άματο:::. 'Εδίδαξf 11Ίν
έναρμ6νιση μοι•σικη::: - χο(_)οu
πυιήσεω::, tωγ(_)ιΗρικη::
γλ1•:ττικί1:: - Jρχιτεκτονικη:::.
'Η Τιη•άγ!_)α δωλαλοίσf :
<(;"\Ιόνον μι'σψ τι°ί}\• νΕωτέρων
'Ελλήνων μ:τοψί κανfl:; νά εν
νο11ση τού:: ιί. ιι χαίου:. .\ ισΟιίνο
μω την ιι. (_) χαιοψιλία μου γιγιη τωμι'νη, β (_) ίσκω τ!_)ιγί•(Ηύ ιιου
εκείνο ;τοί• ιί.γωνιοίiσι! νά δημι0\'Q)'Ιlσω: τ1'1ν U (_) μονία τ(i)\1 Κf
νιί)\1 ;τ(_)ό:; 11'1 y(_)ιψμή. Βλι';τω
στοί νfωτέ (_) οιι:; · Ελληνα::: νά ά
ναtοίίν οί '.\ (.)χιι�οι ! � ίιν ;τα(._)(!
τη(_)ιί> τi1 γυναίκα τοίι χωριο ύ τη:;
'Ελλιίhο::: μ� 11'1 στάμνα στό Κf
φάλι, ιί.ναyΗο(.)ίr.ω 11Ί γυναίκα τη::
Τ !_) οία:; τοιi Όμή (_) ου, δ;τω::: τi1ν
περιγράφει. Τα τριιγοί•δια τη::
άγάπη::: και τη:: νοσταλγία:::
χουν τό ίδιο βάΟο::, τό·ν 'ίδιο λυ
ρισμό, ;τοί• Fχοι ιν οί βουκολικοί
στίχοι του Θεοκρίτου. Οί :τα
τροπαριίδοτοι έλληνικοί χοροί f
χουν πολλά ιί.;τό 11Ί Ορησκευτικ1'1
λατρεία τιον ' ρχαίων>>.
Ί--Ι Τανάγρα, σέ στεν1'1 συνερ1:::

r
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yασία μέ τόν ιί. ', α:τημ{νο σί•νη_)ο
φο τη:; r.ωη:; τη:: Ηιί.σο Κιη•έλ
λο, ε;τ!_)ι\φταΜ ,!_)ί, ,f0ιίνη
στιΊν ιlι.ιι 1'1 τη:: 11λικία::: τη::
νιΊ.
ιιfταhr;)ση στι'1ν Y<> Q l� τοι•::: ΞΕνία
τι\ <<νiα Τιινιt','!_)ω>
δ)ο τι>
κrιλλιηχ, ικι'> φi>::: ;τοι• Π.ωι-τf
στi1ν ιlΟιί.νιπη ψιι ;,: 11 τη::.
'! 1 Βψγινία Ι'αλιινοl' ί.κη
Κανι'λλου, γ!_)ιtφοντα::: γιά την
Τιινιί.γ!_>ιι, -τολί• σωπιΊ. ι)ι•uατω
τοί ιί.Οίινιπου::: στίχου::: τοίi .\ο
!_)Fντtου �fαδίλη:
1Τύ101: :τι�ί ηοί•: :τοί• ιι�"<ι τη: ;,οι
( ιιοί•1 τα ,
αν δi,• l(:t()()�i: :τιιψ'ι 1α /)Ηί: τό
( δείλι,
το\ι� �(•)\Τιηοiι: TfL ιιαrr <L ΩΌ\' ϋ�
(θρη\ησοι•1,
00.οι•,· ιιι'ι bi j\o) �ί ,ιι Λησuο, i1σοιο, ...
Καi.οΤΙ'χοι Η/QΟί :τοί, ί ησιιονάΗ τi1,
(:τιΥQα τη: <--ι,1η:
111 τα: j\ι•Οίση ό {\ι. ο: zrιί τΩ σοί,ροι•:το
(ι\. ρχl\ήσ,ι
ιιi11 τοί,; Yirιi:, ύ zαι•ιιο: σου υσο;
(/αί νιϊ,αι.
1

1:::
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Δρ Μάρτιν Λούθερ Κίνyκ

ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ 1 ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΗΜιJ<,Ρ-\ -\Ι Σ Ί'Ν Η Σ QΧαQ<ιΨτηρι
σθη άστο τυ, 'Α,τιττραεδρο τι,)\ 'Η,.
] r ο) ι τιιι,J\ ι 'αιιφοι ,, 11 Πιιu τττη 4
'ι\-ιριlίοι, ηιιιψι rη; δο)οq,01ιοc του
1\,εγρο11 παστορος
Μαοτι I
ι\οί,Οερ
J ι,γι. ] ΓQfντει ,α Ε\ίQΕΤ\'(ι�uιθιι γι'
ω'ιτη τη, ηιιιρο, εf,πr
'\,ιι1οc αιρι,1, τιις ιίιιιιοτιιις ίι ) ι 11 ισταΟψι δ Μαρτι,
'\οϊ•θερ
J(ι I ν,ι, γιιιτι αίrτος ητο 1\·η οιιιιχο;
τη; ιιtη1ιοπσθειαc 1<ιιί τη; ι�-ιο.·r1•γ1ϊc
,η; Ι ιιι; στο, άγι,J\ α νιιι τη, ά.,,ο
ι,τηrΗ ίσι,η ,ο)ιτ,ιι,11 δ·,ιrιιι,,Ψiτι 11,
yι ωι; δ CΙJιρισι χρωιιrηο; 1,ιδrρuι
δο; 'Ίσ();, οιιι•Η::, άιρι(,ω; ε,ειδ11
άπε.111ρι•1:;t τη1 βω, ή ση,1r1ια τοιι η
τα, άlfιιαστη ιαι ό ίδ.οc εΗσαρ/.ι,1,c 101 ιιε α)ι•ηρο ι,11δuΙΟ Έιtσ.)'ιτο
γιιι τη, \ιιαιοσ111η μ,ε τφ 'Λ γαι,η
-Βρα(iειο 1 φwη,Ι τη; C, οη1η; - τι
ιι,οροϋσα, 1α του ιατ,ι<11rωτι•rη1σο11;
Γυ εγι)ηιtα τοι•· f.ο.Ιεvε -τω; οί ά1
0or,1,01 ιL1rιι α δ ι ) q, ο t 1
\Q θαΗιτο:: του ί ,ηr>!::< το t1rιιι
<Τιtα σc.οιi.:; αί1ιιατηρω1 τnραχιίη "Υαί
βιαιι11 ιι:) ),ι,1σει,)\ σε -το)ιεc άωρι
ι.α11ιιc ϊό�εις - -τραγ,ιια -του ί>-τι
yρά.ιιιιισε τη, ά1Ξ.ια τοϋ Κι I γrι ώc 1.11
ρuκο:; τη; είρη11,,,η; n11Η11οησει\)c:
1cιr11ι,11 ι.ιιι ιιιιuρι,η I αθω: fγραψα,
οί "Κυριαιιtιτιι;ιοι Ί αιΗc» τοί• Λο,δί
,οι•, ό Κινγ1 ι άγ�,ηι 1..οτιι, �•-τι δωδt
"Υα ί,τη για τη, ά,αγ\ίι>ριfι τίϋ, ισ�J\
_
ΠΟ�ΙΤ':l(ι)\ δ, r,ω(1)Uίl· τω1, E,j(0\1'Γ0C α1τι-τα�ο11; όχι ιιο10, του; ) ι ιvοiι; ι'=;
,
,
ΤΟΗbιση:, αλ),α ιαι ΤΟ\!; Η ροι; ο
παδου; τη; βια; Χι >οις σί,το,. τα

πολ�τι,κα διιιαιω,ιιατα θα ι' 1tί'θιηο �-αί
βεl\αίktJς, άλλά
θα ι',111ιτι1,γχα101το
β ρ α δ' ύ τ Ε ρ α καί α ί μ α τ η ρ ό
τι ρ α. Ετσι, προσεφιρΕ ιι�γα.)η ύ
πηρεσια σ� ) Η1ιοίι� ιω , έΎρο1•;, σ'
αλη τή, 'Αιιιερ,ΙΥιi, Ο.\ όχι γι·,ι,ι ιοτε
ρα στο, • Α I θρω11το.
Η. τό1 θά,ατό του π.ροσf,,(f'Ε()Ε ιιιό
ά,yΙομη ί.ηηρεσία, γιατί ό 1οιιος πε-
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υί κιιτιμ_ιγή,σιω� τιίη ιrυλΗ ;,JΙίη δια
κρίσεων στί; ΙΧατοι;,�ε� ίvηγρι'ιιr η
σχεδό, rοτάνω στό φέριτρό 1011. Π«
QόJδοξη σί•μιττωσι, πάνω στι', ι�iρι
ΤQΟ τοίι Τ1:;ύη ΚένΗ\11', πρι, πέη�
χ(,Η)\l' α, ιlχε uπογρrιφη ό πιό τοΙ.μη
ρό c; Υ(Jlιιο; περί πολιτι,ιίη δι•,ιαιωμά
τωv..•
'ΊΊπηρξε άκόιμη ό θά,ιιτο� τοϋ
Κύ,,γ,,ι ιιιιι Ολιόιρη ε'ύι.,ωρίrι 1ιΊ το1ι
σθούν τιΊ συνθ)lιιατα τή� ιί.γώιης ;ωί
σι 1ν�5)γιισία; !ji (ι).,.'' τ6η· (i,θο�•J.'1(11,
χωρις ιr,,λετικι� η αλλι: διι�;,Qισιι:.
Ή κι1 ρίι1 ΖΗ,t)ι1 Tt�JΙ ΚiΙΙf\'11' ά
πηύθι11•f σι,γ,κιγ\τι;,,,η f"�Κ�.ησι Ξ_tQό: τ ο
,
Άιιιιρικιινικο J-,f),o: ι�'tf!! τη� αγα
ιτης καί έ,α,-τίο, τοίι μίσοι•;. ,'][ δο
λοφονία τοί, δό�,.τορο� Κί,γ;ι -ιl-τι
πρ.έ.πει , ' ι'ιφ'ιιση .'tfρισσίΥτερυ χιiΊρο
στί: καρδιέ; τοίι ι.ιιοίι γιύ. άγι'ι.στη,
οχι γιά μίσο;. "Ο.ποιο, tη μέ τιί
σπαθί, θύ. πιθάνη μέ το σπαΟί. 'Ε
�(}μ.ε άνά.γικη ά.ιτό άγό.'tη Βλοι πρύ�
ολου; .. ·»
'Η έq,ηιιερί; «Χiραλ,-τ Τρ�ιι.ιι ΟΙΙ'\»
τη�
έα; 'Τόφ.η;, Ν>ηιιοσίfl!σι f\!1
σ-Α"τσο, πού Ι>είιχνει τό1 Μι�χάτιια
Γκi.ι,•τι νά ύποδ,έ,χεται, στύν «liλλο
κό.σμο», τόν Κίνγκ, καί ,ιΊ τοίi Ηη:
«Τό περίεργο, δά,,.τωρ Κίνγr-<, ι1Ηιι
?τι ?ί δολοιrό,οι σα,, ωιιίtοι1, δτι σiiς
εσ;ιnτωσαν . ..». Πραιγιιιατι, ιtνω :η
ρίεργο , ιΊ ,ομίζοuν ιιερικοί οτι σκο
τώνονται οί Ίδ�ες ...
'0 Κίνγ,κ, ώς ιώρτυ, ά.ιτοκτii uε
γαλίηεριη Μναμι ι'ιτό οση ι1χε ποτi,
μέ τόΥ συγκλοΥισμύ ποί, εφερι ό �ί
αιος θάνατός τοι• σ' ολο τόν κόσuο.
Καί τό π,εύμα τοu έπ ζή πάντοτε.
'Ιδού
α uικρό άπά,θισιια ιi.πό τίι.
κηρί1γιια.τά του τιί1ν τελιιταίlι.ι>\ έτιί1ν:
«Μ.-τορεί νύ. ιιέ σταuρι�σου,. Μπο
ρεί ά;οοιμη νύ. :τεθάνι,1. ".\ν δ,ιιω: πε
θά,'<•> στόν άγιίηα, θέιλω τόη ,-ά
πούν: «Πέθανε, γιά \'<J. χά,η τοίι; ά,·
θριοποι•� ελεύθερου;». - 1962.
,<' ΑΙΧούστε ιι,ε, :ταιδιά ιιοιι : Φορέ
στε τά παπούτσια σας γιύ. τη, πο
ρεία χαί νά ιιην εχετε ά.γι,)\ίrι. Μπο
ρεί: τό ιιο, ΟQW.τι μ:τροστά σα: να
ναι σχοτηνό καί τραχύ, άλλά βαδ(οι,ιιε, παιδιά ιιου, στό\" bρόιιιο της
έ.λωθερίας». - 1962.
«Αίηη τi1ν ίόρα ;,;ι•ριαρχεί τό σχοτει,ό πνεί,ιια. έν ;τρέι'tει ,ά αιτελ.ι'tι)J

mι

ε,

�r

tυu.ιι.στι:. �f\ :τι..,f;ηι ,,J. ·γί,ιη uι: :τιι)
π ;ιροί, oirτr /fJ.L ω χάJσοuμι τή, πί
nτη ϋ ι ;ι_rιι οί Ι/1•vοί α,Ορι,,ποι t1-τ;
,
, ,
1ιιι και ιωτοι αδtι ιι.,ια ιιιι:;;. <:\ογο:;
nτην 'Ευ)ησίιι τοίι Μ..-τίρUJt γχιψ,
ιι:ιιιοστιι. στο ιr iρετρο ησnιί.ι:ιι,,ν χορι
τnιιίJ\, :τού σ;ιοτι;1Οη-,ι,.ιι1 ;,ιι.τα τi1, ί!κ
ρη=.η βοιιtSα:;,. - 1 %:1.
<<"Εχι,1 1ι1 σii: πιί1 σήιιερα, ,rίί.οι
μοι•, οτι :τιιψΊ τί: Ι'>ιι σ;ιο)ίr: πού ?ι.1τι ιιιτι,,:τίt,ο�,ιιt, i'ξιικοl 011Οιί1 · ,·ιΊ εχω
f\(J. UH ρο. El\!ίl
ίίΗιριι ι�ιι.Ι!ιιι.
υιζι Μu�,ο στο UJιιι:υι/(LΗ�ο δ,1:-ιuο. Εί
,ιιι f,ι1 l),t:ιtHJ, ί)τι r/..(1l.'tΩιιι ιιi ρα ιη'ι
τι'ι τί> εΟ,υ: ΟιΊ άιr ιιt,:νισθή .<ιιί ΟιΊ κα
τω ά6η τη, :τριιγuιιτι;ιη σηιιιισίιι τη:;
πίστης το11 ί>τι ίiλοι , ί ανΟρω:-τοι ι1Ηιι ίσοι. 'Ε,χ.1,1 ί\ιι .-;Ηιρο, ίiτι μιιi.
μiριι στου: ;,.ιίr/r;,. \011 :; i.όι1οι1:; τη,
Γι-ωργία: τα ;ταιδιιι τιί1ν ;τριί1η,
f1Ικιλι'ιf,ι,J\ χιιί τιι :τωδια των ίδιοκ.τη
τι71ν τιίη σχλι'ιδω, Οιί. ;,,άθωντω ι'ιδελ
ιr ωuέ\ίJ. στι', ίδιο τριι...τέtι. "Εrχ,ω ενα
l),ε•Qo, i)τι u.ιϊ.ι ui ρα, ιi.γόuη Υαt στήν
;το/ ιηίιι τοίι Μισσισι.ιηϊ, ιιi,τi1 την ,:ο
λ•τtίιι. πού την κιιίει ή άδ,;,.ιία :ωί ή
καταπίεση, θιΊ γί,η uιιΊ c'ιί.ί.αγi1 καί
θιΊ ιιετιιτριι:τη σε ίiαση τη� ι'λε1•θε
ρία� χαί τη :; δι.ιαιοσί,,η:. 'ΕΎι•, F\ α
ϋ,·ιιρο, ίίτι τι'ι τ�σσΗJιι :τrιιbια uοι• θιΊ
':11σοι•ν ,.,άποια uiριι σ' f,u εθ,ο: Β
;τοι• δέ, θύ. κρί,ω,τιιι ά..1:<> τύ χριί1ιω τοίι δέlριιατός το1•;, c'ι.ί.ί ι'ι άπί1 τόν
χ,αριικτηρα ro11:,>. - 191,3.
1

r\(J.

1

:.

,Τό πρόύληιια δiν είΗJ.ι il, είuα
ση ι'ξτρεμιστές, ά)λύ. τί είδοι•:; ι';
τρωιστέ: θά γί1οι•uι. Θιι. γί,οι1ιι�
t:Ξ,τρειιιστΕ :; τοϋ ι1iσοι ι; r1 τή: cίγ(1:τη:; Θcι γί,οιιιιε έ;τρεuιστi: γ ίι τη
διατήρηση τη: άδ ;,ία: 11 γιiι τή1 ί,Ι 9υ:Ι.
:τόθεση τ11: διr/.αιοσί1,η:;».
..
**

«Μερικοί ι'ι..-τό σα: Fχεη ιιαχαίρια.
� ii; ζητιί> Υά τrι. ιί.φήσεη στη θήκη
τοιι:. Μερικοί ά.πό σii: εχιτε ίίπί.α.
Σ ii: ζητώ νύ. μην τιΊ χρryσ•uοποιήσε-.
τε. Τό ο:τλο :τού δέν \'ικήθηχε :τοτέ
iιτcι1 ή ά).ήθεια. 'fήγ τελειοταία λi
=.i; εyιι πάγτα ή άλήθεια. Ή κι•ρ αρ
χία τοί, διαϋόλου είωι :τροσι,�ρι, 11».
Τό τελευταίο το,, κ11ριιγuα, ιιιύ. έ
δδοuάδα :τρό της δολοιrο,ία: τοu,
γιΗ στύ, �.αθεδριχό ,αο τή; Ούάσιγ-
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IΜΕΤΑΞΥ ΜΑΕ Ι
ι Μ\
1 \ Γ 1-',Λ (l•l• ,Ι \
. �

J J.

Τα Γραq,εια τοϋ «'Ιlισοίι», ραγσ
τσωίου 6, όσοcrος Go;, (ΠΙ Κλαυ
Οιιω,ο:) εί\ίJι άωι.ι.τα ιιο,ο, ,;,άθε
Δευτιc'ρα
- /αι Παnασ·/ευi1 11 - 1.
U\1 R,,\Σ Μ ι\'l ι\
Πrιοrιιαlοι•ιε, ά,οστι,Ι)fη ιη τα
χι,δρα�ιι.η, ι ττιτογη1 Η; τη, δι.ειιΟι•,
σι,: «Ι <•!ιΤΤφ ΜrlιιτσαnοποΙΙΙο,, nα
'Λ,ο
γα,-,σα1tο1• �- '\{)ηω;, Ί22
στολαί ιιι τρrι1πεlιrt1rι<ι; ι,ιτrιγο.: η
ι,το}α:, ιια; δι•σ-1011{,οι,
ιι ?110
γραφπrιι ιαΟrιριι τn ',οιιιιτε ι•ΗιΗΟ\
Υίlι 11 διει•Ο1 Υσις του ά..,οστοΙr< ):
1

/Το,·. Μιι 11σε ,ιρί τη; άΗιγ/ης {θ,ι
Υ•,; άφυηισ[ι,1: uΙ (•)\ τι,η 'ι\ιιιερι./Ο
\ίι!\, γι "' yι,οι•, όΙοι συ,ηlισ.αι
111; u 'y,ιi η_ >'0 \ί•ηιιη: ι·ττιιΥαστασε
ι,·: στο η ri)uα Υιιι τη1 ψι)'η τι7)1 ι'ιΥ
ύριυπι•!\ ίιπiρ τηc ι)ωθερια; /ίιl
rη; r,δ·-Ιιrυτητο; τι,!\ ά,θnωπω,.
'Eyvr,σ· ιιο,οι ηιτr τi!\ ηρι 10 τοι, μι
Ο στι t ηuατο: το,, Ιn(,ι γr,, Ούασι .
")IJTO\- τοιι ι��πτ Βα, Βι·,'"/)-{) ό,οιο:
11)'< ,iσιι σι ί•ηο διαο/ιια: 20 έτι,J\·
'Οτcι,· ί.:ι�ηησι, ρωτηιτι ποιο: ει11
(Ό,_ Υι ύσr τη, χωρα /!11 του ε[ α, ότι
1�γιτιι1 l ιωργιο: 'Α.1Ια δε, ηταν ό
βασιλει•; Γεωργιοc τηc '\
c νγl ια:, η
τω ύ στρατηγο; ΓΗυργιο: Οί,ασ,γ
Υ,το,. Lιχr /ΟιιιηΟη Υατα τη, διαο
ι,εια της Ί\- ιιι ρι /ί/\ ι/ης ΕJΙα,αστάσι
ω: <"Τιόnα -rι,ττε ό ] ι,γΥ- ιιια άι
ι η �ττα,αστrισ ; σι•Ηχ,ι εται, ή ιιια
,αστασι; γιiι τα ά,ΘρωσηΗι δ·/αt<•!
..ιατα, για ΤΙ)\ ι)ε1•θερια, τη, ισοτη
τα, τη, άδr)crότητα χωnις φυ)ετ,/ε;
δ:αιο•σrι: 1 αί όq,ιι)ει εΥαστο; να
Jt('O(' llfl Ι Υ αγρι,\ OC /αt δnοστηριο;
ιτr,'Ι διαn/,ιιι ιαι ΤΙ)\ ττοσεια της ι
τr., ιιοιόσrος αύτη:)>
Ο ΧΡΟ ΤQΓΡ ΦΟΣ

ι
ΛΜ \
iC'T Η ΚΑΙ ΊΌΜΟΙ
Τιμη T()U(o)\ Πίl{)εlθο•,Τ(,)\ ε.τω,
δοrιyιιαι ')0. Τιuη τεύχοι:; δραχ. 10
ι, ίπάρχοι•, ιι!Ι'uο1·ι,1uf\α ηυχη
ί•π' ά,ριθ 1 , 1.1, 12, 1(, -19, 23,
25, 28, 2'!, 3 , 14, 49, 'iO οίιτε TOUOL
iτω, 1'!. f,, 1957, 195 , 1%2. Ό τό
μο; 1967 δΕΙ περιηει το ηί')'ος i.,π'
rιροΘ J9.

ΚΤΠΡΟΣ
ΤΕυ)'η «'Ιι ισοίί», τάιιοι ;,αι β.ω ια,
στο Βιbιιο,ωlειο, 'ι\η ΣτιιλιοΥοί,,
Λειuε· σο:.
ΕJΓΚΛJΊΊΕΛΕΙΨΛΝ ΤΗ ΓΗ
- Χρησ.ο; ' θωασιοι• , Άθη,αι
-- Α.11rι Βα1ι) 1 η, ' ()ηΙΟι
- Λεωδρο; Ξ1"Ιο::, Ίωα,- ,ι,α
- Κ,)εαρχοc Σταιιε) ο;, 'ι\θη, αι
-'Ε)ε,η Φrιρuα/οποί,Ιοι•, 'ι\θη,αι
ΔΩΡΕΛΙ
'\ ,ω,ιιιο c σι ηισεcrερε διcι τοί, «Ί
·σοϋ» δρy 1 000 ί περ τη: θΕΟσοφι
/η: '.0τωριrι: ΕΙ ΈΙ)αδ,
Β Ι-ΒΛ1'\
ΠΟΤ ΕΛΑΒΙC Ο <<ΙΛΊ•ΣΟΣ)>
(Με τη σειρα ) )]ψεω:)
Ίι,)ά,. Βασι.λειοι•: Έlίι ταξι.δι στφ
'ΙΗΊία, '\θη-αι 1967.
Λοωrι Διiδι/σ: Ό Κυρίαο,χο c (Μυθι
στορη,ιια), ' Θη,αι 1% .
ηιι. Μοι,yrι10; : ΤΌ ποοδlηuα τηc;
άειαc εί:: τη, q,ιJ οσοcrια, τ ϊ1c; πρά
ξεω:, ' θηωι 19GS .
Δηιι. 1 [οιvα,ο:: ΠλαrΗ•JΙ, Άιρ,στοτε
λη: ;,αι σί1y)'ρο,ος Φισ Υη, 'ΑθηΥαι
196�.
Φι),ι, ος Κ Φα)μοιος : Σιι,uδοι ή
στφ
Σ ιιι ρ,αw11 Βιω ιογραφία,
(Ά,αηνιο,), ΆΟ1ϊ1αι 1967,

1%8
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Μ�Τ.\ΞΤ ΜΑ Σ

ί;,.η Λι1δrί.Υ.η - Φ ι.ί.-τοι•: 'Η δtπ:τοι
να τιiη Ι-\ηurιτιπιιιi1\' ( 1 Ιοιή,ιιι1τι1),
Λει1Χωσίι1 Ι !Jti 7.
Κωστi): Μι ί ισσιιρωωι•ί.ο:: Τι'1 1-Ιiι ιια
τα τη: Φιλοσοιr ί11:, 'Α()ηΗ1ι ι !JΙίR.
Θ. Π. Λr1λωτr.ί.Υο::: Εί,ρι;τί/>01 Μi1ΙΗιr1
(�μ.μετρη r'ι..στόbοση στή ΥΗΗi .ί.η11κή). ΆΟηΗLι 19ΙiΚ.
1

Μι.ινι:)).η� Πριί.τσικ11: : 'Ubοιιτο(>ΙΥ.<1.
( 1 Ιοιήμαπα), 1968.
Κοίιλη; Κι'ιση: : b:ί,αγγέιιrι rι\·θρι,,
ΙJΊtσιιοί•. Η' ί!ιδοση, 'ΛΟη\ί11 1%Κ.
Δημ. Τ. '.\,ιι·ηί.ϋ.::
\ΙJ.Ι 1%Η.

'ΗΟ ,ι.11 , '..\θiΊ

ί•:τά,Jχοι•\ rί.,ωuη, ωιιι iιrιy στοι. •()
τόμιι: τοϊ, l!lli7 δέ1 iιι:ΗριiχΗ ;τι{r)Ι
τύ ί•ιι' r'ιριΟ . .ι9 ηίΊχο: ι Ίι11. - Φιlίυ.
1%71 διίηι τοί•το εχιι i::rι11jηθ1ϊ. Τίι
Ιlιδί .ίοl' Κωστη Μfi.ισσιιψ,.τιιί,1 οι• '()
Ίησοί•:, rίιτι', τή, r'ί..:τοψη τι,ί• 'ΟοΟο
ί ογισμuί, ·,ωί τού Μι•στι,ισιιrιί•,, [χει
:τρο :τοί.ί οί• i:Ξιητί.ηθη. Ί·Ι <'Μι>στιΥΙ\
'ι bιισzαί.ίω, τϊ1: 'Ελ. Μ.τ) αfιάιτσ,υ
δε\ rχιι f�ιδοΟη έι.ί η1ιστί.
/\. Ιf�τ ο., '.\ θ ή1 ιι :. 'Ό) ιι τιΊ
f-\ιf,ί.ίΗ ϋσα ί ι. ι.μ6ά1ομιΥ τά rί.Ηιγγέί.ί.ο
μι\ εί; την στi)λη1 <,Ν�ιι Ηιδλίω, zαι
τίθε1·τιι.ι rί.Υε:Ξrιιι:,έ,τω: ίt'Ι' Ιiψιν τnί• z.
Χο. l'ιtοποί λn1•, ό όιτοίο: γψ'ιφει ιτ·
ιιίπιi,ν σηιιflι;ψιιτrι, i-.1°11' zιιί i-.q' οσον
τu κοίΙΕι σΥ.ό:τιμο1·. Διιιfιάσιιπ ύσα
ΥΙJάιιιι ιί: σιι.. 1.ι1 τοί• ιτροηγοηιέ
,οι• τεί,χοι•:, bιι'1 νίι yιιτατο:τισθηπ:ι
:τι.ηρι'στιοιι. Σχετι;,.ι'.ι. ιιέ τι'ι δηιιοσι
ιι•ι'ψε1ιι στο1· «Ίλισύ,, :τοιί1uιιτα, εχο
με γψί.ψfl κ.αί :τιιί.u.ιόποα, ίnι ό ·•'1ί ισιΊ:» τι'.ι. ίκ) tγιι μό,ο: τοι• ,ίiσrι. 10ιιίtει ϋτι Οr'.ι Θ\'διαqέροι•ν τού; ιί.1•ιι
γ1'<•!στα: τοι•. Τ [ροσω:τιzαί σ11ιι:τι'Lθι ιαι
:τρύ; τού: ιτοι ητιί.; -,ιιί γε1 ι,κι'ι. τοίι:
ι'ιρΟρογQά<ιοι•:- δ�\ ί.rιιι6ά101-τιιι 11:τ'
οψιν.
1

1 Ι�l'ΙΟ.ΗΚΛ
Ξι�ί, ηιιιι ( 1-:.? Ίιι1. - Μαρτ. 1!Jt;K 1
'Η:τε ρι,,τιΥ.i) 'Εστία ( 18!) - !ΙΟ, Ίιι
,·ουάοιο; - Φι C.οοι•ιί.οιο: 19G Ι.
Κρίκο; ι :.?Οί - :.?ΟΚ :VΙάοτ - '.\ποιι.
1%Η).
10 Φιισιολάτοη; ( 2:1.ι - ;,, '.\:τρίι.. Μάιο; 1968).
Το11:τε'=.ικύ: '..\γώ\ (':\:τρ. 19681.
lΙιριοδι,Υύ 1Ελi.ηΥίδω1 Β. '}Ω.ί.ά
δο ; (9(i, Μάρτ. - '.\ιτο. 1% Ι.
Ό κόσιιο: τη: ψι,χη:, (:.?Ωι;, '.\:το.
19ti8).

ΟΜΙ.\ΙΑ ΣΤΟ PO�.\l'T
Σέ μιι'ι. i\διωriροι•σιι όιιιλίιι τοι•
Ύtι'1 τί; άρχ�: τοί• Ροτrιρι• ό δηιιοσιο
λογο: κ. .λιο1·. Κ. Μαγκί.ιι.έQα:, ιί1α_
λί10\ τα: τί: f\'\"Οιε; τiΊ: '.\ί:ίιθωι.:,
τΥ)ζ 'Ηθική:. τη: .λικωοσί 1η; και Η•JΙ
ά 1•θοω.πί1<• )\ σχεσει•)Τ, έτό11σε1 δτι 11
'Αλήθεια δέ1· Ι{ρίσκεται στόy έξι,;τε
ρικό κοσιιο , ο(\τε εf1αι ι'ι:τοτέλεσuα με
λε rιi'Jν. •Η '..\i.ιΊθειιι βρίσκετrιι μέσιι
μα;. Κατ' '..\ριστοτέλη1: «Οϋ γύ.ρ i
στί τί) φεί•bο: Υ.αί τύ άληθέ; εy τrί;
πράγιιασι1 ... άλλ' fy διαΥοίφ>.
1

..\.\.\Η.\ΟΓΡ .\ΦΙ.λ
Η. Uα σ., Θε σ/ν ίΥ.η ν. 'Α.\α
γράιr οιιε1· πάντοτε τοi•: c'1ριΟιιοi1: τι,Jν
τει,χιi'Jν τύ. ΟΟΟΪ(L εχοι•ν iξαηληθη.
'Ενδέχεται διιω: κά,:τοτε εω; ά1α
γη�στη: ϋστ•; εχει :τερισσεί•ον ίξα1τληθέ1· τεί,χος νiι. μίi; τό ώτοστείλη,
όιιότε στ ιιιιrιτά 11 ά,αγρα φί1 του μετα
ξύ τιi'Jy i-.�αηληθέ\-τί•Jν. Τόμοι 1939

'Λ γ (;) 1 l' ll Ο \. Πιιρ<L'ΙΟΗ ίσΟε οrι
ό <<'Ιλισό:>, ποτέ τί:τοτε δέ1 έ:Ξηγεί
'
:τλ11ρω:.
Μiμτι,1: θέλετε Ια ;τητε uτι
ό «'Ιλισό:>, δί--1 Π(.)οσιτr1θεί να i-. π ι 6 ά ). η τί; ιίιτόψfl: 101' r, ίiτι δε\ εr
ναι ιιονομερή; και q;ιι.ΥατιΥ.ό:; 'Η ιιίι
ιτι,,; θέλετε 11'ι ιτητε ϋτι δέ, bίδ�ι μη
σηuέ1 η τροqi1, r11.ί.ύ. ;,εντρί':.ει τiιν ϋ
ρεξη, ίύστε Υαθέ1α; u&νο : τοι ι 1ά
σzεφθη ·ι.αι 1ύ. zωταλήξη στι'ι διzά τοιι
σι•ιι.τεράσιια τα i-.ιτάη,ι στύ. rί. ΗLJΙτι•σσό
με\α θέιιητrι; Ποτέ δέ1· άρ1ηΟi)Υ..ιψε
,ι'1 ά,ιτιιντί1σωιιε σέ rίιτορίε; άl!ιγ,ι,,.
στιi'J\. 'Αιrοί• ιίrι..όuη Υαί σέ ι'ι., ι;) 1 ι•
ιι ε ; mιστολέ: -ϋ:η,,: ή δικ11 σιι:
ιίπαηοίιιιε. 'Αλί .ίι γιιιτί bf1 ,πρ1ίi,τε
άιτό τύ. γραqεία ιια;; Σωστι'ι γριίιrε
τε OTL ό ανθ(.)(•JΠΟ: LΙ.ίΟ(.)ΕΪ lrJ. ιrθάση
σ� uιίι. ιιηυιιατι/.η π1ι.ειοτητα zιιί οτι
ό ίbιο: δηιιιουργιί το .τfί(!ι•ιuέ, ο τοι•.
_\εy }'ΟUί'Όιιε .ίώ; ryr>uf :τοτε γQά
,
,
Ψ Fι οτ� δεσuε11�;rαι α.ίο το :τροιτα�οοι:
, ,
,
Υ.Ο αιιαρτηιια. Ισω; ιαίr>ιι αλι.01• ,α
τό έδιαδασατε. Περί i\Ιωάuεθ έγ(.)'L·
Ιj•αιιε τελει-ταίω; στύ ί\ί' ά.ριθ.
τεί,χο;.

;,.ι
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Έκuκλοφόρη σε
ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
,Απο την Προϊστορία
μέχρι την Άvαγέvvηση
α')

Ή προσωκρατική περίοδος

β')

Άπο τον Σωκράτη μέχρι τον Χριστιανισμο

γ')

Άπο τον Χριστιανισμο μέχρι τήν 'Αναγέννηση
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