Τοποθετήσετε το [δανικό σας δσο
ψηλότερα μπορείτε. ·Αλλά μήv t πι
βά.λλετε το [δανικό σας στόv άδελφό
σας, τοu όποίου ή άvά.πτυξη πιθαvοv
νά. εtvαι τελεί ως διαφορετική άπο
τήv [δική σας. Μάθετε vcx άσκijτε
την άvοχή, ποu

βοηθεί κάθε αv

θρωπο, σε όποιοδήποτε σημε�ο της
tξελίξεως και αv βρίσκεται.
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΤΟΥ 'ΊΛΙΣΟΥ,,
Με έπιλογην των έτών 1956-1958
ΜΕ ΧΑΡΑ όvαγγέλλομε στούς φίλους τοϋ ΙΛΙΣΟΥ δτι έπίκειται
ή έκδοσις έvός ΕΙ Δ ΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ με έπιλογιΊ των δημοσιευμάτων
των τριωv πρώτων έτωv 1956 - 1957 - 1958.
Ή αϋξnσις τοϋ άριθμοϋ των συνδρομnτωv 1<ai ή εϋλογn έπιθυ
μία των νεωτέρων v· όπο1<n'ισουv τrιν σειρά των προηγουμένων
τόμων, έπέφερε πρό πολλοϋ τrιν έξάντλnσι των τόμων τfις τριετίας
1956-1958. Σκεφθήκαμε δτι ιΊ όνατύπωσις μιας έπιλογτϊς των περιε
χομένων τfις τριετίας αύττϊς θά ένδιέφερε Ιδιαιτέρως τούς νεωτέ
ρους έκ των συvδρομnτων, καθώς καi τούς μελλοντικούς, έπίσnς
χα1 τό έλεύθερο άναγνωστικό κοινόν, άλλά όκόμn 1<ai τούς πα-
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λαιούς συvδρομnτάς οί όnοίοι θά βρουν συγκεντρωμένα τά σπου
δαιότερα άnό τά όρθρο της πρώτnς τριετίας.
Ό είδικός αύτός τόμος ύπολογίζεται νά κυκλοφορπσrι έντός
του Δεκεμβρίου, wστε καί οί άnό του πρώτου ετους συvδρομnταί,
πού εχουv οί 'ίδιοι δλους τούς τόμους νά έχουν στι'ι διάθεσί τους
ένα ώραίο δωρο γιά τούς φίλους τους η γιά τόν έαυτό τους.
Στόv τόμο τiϊς έπιλογiϊς 1956-1958 ύnογράφονται οί έξfις:
ΑΝΤΟΝ I ΟΣ ΑΔΡ 1 ΑΝΟΠΟΥΛΟΣ : Μ ά σειρά ένδιαφερόντων όρ
θρων καί είδικως αί πολύτιμοι ((Ύnοθiϊκαι ΒιοτικiϊςJJ.
ΙΟΑΝΝΗΣ ΒΑΣ I ΛΗΣ: Μιά ώραία σκιαγραφία τοϋ Σπυρίδωνος
Νάγου καί όρθρο γιά τίς <Ctάγοραίες μαντείες,, καί γλαφυρές περι
γραφές γιά τούς άnλούς άνθρώnους με τίς μεγαλόnρεnες ψυχές,
πού είχε γνωρίσει.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΗΒΑ ΙΟΣ: Φιλοσοφικn μελέτn περί Άλnθείας.
ΔΗΜΗΤιΡΙΟΣ ΙΟΑΝΝΙΔΗΣ: Πυθαγόρειος
σταί, Κάβειροι, Έλευσίν:οι, 'Ορφικοί, κ. ό.

Φιλοσοφία,

Άλχnμι

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ: Οί συνομιλίες στnv Έκάλn, οί διαλέξεις στόν
('ΠαρvασσόJJ , καί έκτεvέ:ς άnάvθισμα παλαιοτέρων όμιλιωv του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΒΑΡΙΣ: Ό ttΔιδάσκαλος της ΔικαιοσύvnςJJ καi
οί πάπυροι τiϊς Νεκρός θαλάσσnς.
ΚΟΣΤΗΣ ΜΕΛ I ΣΣΑΡΟΠΟΥ:ΛΟΣ: Μελέτες γιά τnv έννοια του
ΘεοG, τnv Μετεvσάρκωσι, τούς Ροδοσταύρους, τό όvθος του ΛωτοG.
ΣιΠΥΡΙΔΟΝ ΝΑΓΟΣ: Μελέτη γιά τόν Διόνυσο.
ΣΡΙ ΡΑΜ: Ή όμιλία του στι'ιv Άθnvα γ.ά τό ;�εριεχόμεvο καl
τό πεπρωμένο του 'Ανθρώπου, καi όλλες μελέτες.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: Σειρά μελετωv γιά τnv (tΜεταφυσική
στι'ιv Έλλnvικn ΠοίnσιJJ με θέματα τό εργο των: Παλαμδ, Σικελια
νοG, ΣολωμοG, Κάλβου, Καζαvτζάκn, Καβάφn, Προβελεγγίου, Πα
παντωνίου, Άθάvα.
ΕΠΙΣΗΣ ποιπματα Δροσίνn, Καραvτώνn, Κίnλιγκ, Μελισσάvθnς,
Ούίτμαv, Ούράvn, Παλαμδ, Πορφύρα, Προβελέγγιου, Σκίnn κ. ο.
ΤΕΛΟΣ μελέτες καί δρθρα γιά τά ζωα καί τό εντομα, για τι'ιv
γaλnvn, γιά τnv μέθοδο Γ,ιόγκι, καi πολλά δλλα ένδιαφέροvτα φι
λοσοφικά θέματα.
Ο ΤΟΜΟΣ τριετίας 1956-1958
για κάθε πνευματικό δvθρωnο.

e·

άnοτελέσn πολύτιμο σύντροφο

ΠΕΡΙΜΕΝΟΜΕ δτι οί φίλοι του ΙΛΙΣΟΥ θό μείνουν ίκαvοποιn
μένοι. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ γιά τόν τρόπο v' άnοκτnσουv τόν έξαιρε
τικόν αύτό τόμο, στό έnόμεvο τεGχος.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ

το

ΓΙΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ

κ.

ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

<<Το Βήματα τfις Φιλοσοφfας))

Ό Πωαγιύηατο; ΟLκουμενικό; Πατριιί.ρχης ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
ι'ιπηύθυη \' έπιστολi)ν JΙQό; τόν διευΟυντήν τοiί «ΙΛΙ Σ ΟΤ» Κωπτ;;,,
ΜελισπαρόJΙοιολον, μέ ένδιαφεροι'σα; r,ιρίσεις γιά. τό 1Fλευταίο βι
fiλίο τοu «ΊΆ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦFΛUΣΟΦΙΑΣ:». 'Η έπιστολή
τοiί Οί·ι.. Πατριάρχου εχει ό1; άκολοί,θισ;:

Τού βίου τί1ν Οάλασσαν διαπλέοντε; μετά τη::; περί 11μι"t; ΊFραρ
χία; τού Ί. Κλήρου καί τού Χριστεπωνί•μου Πληρώματο; τού εγγί,;
καί τού εyyύ; ύπό συνΟήκα; κατά τό Οέλημα τού 'Ί'ψίστοv, :τολλ1'1ν
έδοκιμάσαμεν ψυχικήν χαράν κομισάμενοι το ύ:τό τόν τίτλον <<Τα βή.
ματα τη; Φιλοσοφία;» σί•yγραμμα. τη; {,μ ετέρα::; λίαν 11μίν αγαπψη;
'Εντιμότητο;.
Καί i1ρχίσαμεν να μελετωμεν αυτό εν μυστικϊ� μεΟ' ύμιί)ν 1 •υχικf1
έπικοινωνί� και άγαλλιάσει, δτι πλουτιζόμεθα εκ των ύψηλ(()\' σκέψεων
τη; ί μετέρα; Έντιμότητο;, των ευγενικω\i αίσΟημάτων και τού πόΟου
τη; εξυπηρετήσεω; τη; κοινωνία; και μfρικώτερον του ανUρό)ΠΟU.
Ταύτα δέ πάντα συγκροτοϋσι Υ..αί τί1ν προcωπικ11ν Βι6λιοθήκην
ν
η'1 όπο, ίαν καταρ τίζομεν έν τί1 ψυχϊ1 f1μων και διαn1ροuμεν ανεξάν
τλητον.
Καί επί πλέον εχουσι τοποθετήσει την ύμετέραν 'Εντιμότητα είς
ηΊν γενναίαν καί τετιμημένην παρεμ6ολήν των συμμετόχων καί συν1
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εργατών τη; l\lητρύ; 'Εκκλησίας εν τϋ προσπαΟε� αυτης εί; προώ
θησιν της ένότητος των Χριστιανών.
Πρός 111ν κατεύΟυνσιν ταύτην ή άγάπη τού Χριστού, επιπεσούσα
έπl των οπαοών ύτού, φωτίζει τάς διανοίας καί θερμαίνει τάς καρ
δίας των Χριστιανών, είς πορείαν σταθεράν καί άκλινη κατά το·
έσώκλεισrτον φύλλον.
Ευχαριστούμε,, δΟεν Οερμως η1ν ύμετέραν άγαπη111ν 'Εντιμότη
τα δια την άποστολ11ν τη; συγγραφή; ύμων ταύτη; ώ; καί τη; ίδ. .ο
χείρου ευλαδού; άφιερώσεω;, συγχαίρομεν όλοψύχως καί έπικαλού
μεΟα τ11ν ει'•λογίαν τού Θεοϋ εlς συνεχη πνευματικήν παραγωγ11ν καί
πλουτισμύν των εκο6σεων αυτης.
Καί επί τούτοι; άπονέμοντες τϋ ύμετέρ<t άγαπητϋ 'Εντιμότητι
Π
α
τ ; ατρικά; ευ χά ; επικαλούμε'θα επ' αυτ11ν καί τού; άγαπητούς
οί.κείου; αύτης τ-ί1ν χάριν καί το απειρον ελεος τού Άναστάντος Κυ
ρίου.

•
Ό 'Α νδρέος Καρανtώνης

πα

σ άζ
π
ρου ι ει ά ό τό ΕΙΡ τό τελευταίο βιβλίο τουΚ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τά .6ήμοtα tϊις Φιλοσοφfος
«Ίκανότης προκλήσεως
πνεuματικης περιεργείας>�
Στον κ. Κωστή Μελισσαρό
πουλο, πρέπει ν' άναγνωρίσουμε
το «πάιΟος της φιλοσοφίας». Το
πάθος αυτό, /!χει δυο κύρια γνω
ρίσματα. Πρώτον, είναι ενα πά
'θος «διδασκάλου, πού θέλει να
διαδόση τα φώτα της φιλοσοφι
κής γνώσεως», μέ τρόπο άπλό,
ευληπτο, ζωντανό. Καί δεύτερο,

το πάθος αυτό εκδηλώνεται, ενερ
γεί, χρόνια τώρα, μέ συνέπεια,
μεθοδικότητα καl πνευματική γα
λήνη. υο μέσα διαδόσεως της
φιλοσοφίας χρησιμοποιεί ό κ.
Μελισσαρόπουλος. Το γνωστότα
το περιοδικό του «Ίλισό9>, πού η
δη εχει στο ενεργητικό του μια
αξιόλογη «ίστορία ζωης». Καt
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τά βιολία πού συγγράφει καί εκ
δίδει δ ίδιος ύπό μορφήν διαυ
γών διδακτικών συγγραμμάτων.
ώδεκα χρόνια ζωή; άριθμεί η
δη δ συμπαΟέστατος «'Ιλισός»
πού πράγματι οί σελίδε; του άπο
πνέουν τό πνεύμα καί τό άνακου
φιστικό ήΟος τή; φιλοσοφία;. Καί
•σί δεκαέξι, φτάνουν μέ τό τελευ
ταίο του εργο, τα «Βήματα τή;
Φιλοσοφία;», οί πολυπ()ίκιλες φι
λοσοφι-χές του δημιουργίες. οι
κύριες πηγές από τίς δποίε; καί
ποτίζεται καί ποτίζει δ κ. Μελισ
σαρόπουλο;, είναι οί άρχαίοι 'Έλ
ληνε; φιλόσοφοι. Κανείς δεν μπο
ρεί νά διδάξη κάτι καί μάλιστα
νά δtδάξη φιλοσοφία, αν δεν ξέ
ρcι καλά τίς πηγές αύτου πού
διδάσκει. Καί μέ τα «Βήματα
τη; Φιλοσοφίας», δ κ. Μελισσα
Qόπουλο; θέτει σιή διάθεσι κά'dε
ένό; πού Θά ηΟελε νά άνατρέξη
-στί; πηγές τή; φιλοσοφία;, ενα
είδος «περιληπτικού δδηγου», ο
.πω; Οά λέγαμε, στο δποϊον εν
τάσσονται χρονολογικά, ίστορικά
καί πνευματικά, οί «πρώτοι διδά'
< ναι, κατα' σειρα' ομοξ αντε;». Ε1
ταξιών, οί φιλόσοφοι της; προσω
κρατικής περιόδου ('Έλληνες
και' ' νατολικοι') , ειναι
οι' φι λ'ο�
σοφοι τη; κυρίως μεταφυσικής
-σκέψεως καί του ή0ικου λόγου πού
αρχίζουν μέ τον Σωκράτη καί. ά
πό τον Σωκράτη καί. πού μέ τούς
Πυθαγορείους, φτάνουν εως τα
προπί•λαια του Χριστιανισμού,
-εΤναι οι φιλόσοφοι της περιόδου
πού αρχίζει από τον Χριστιανι-
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σμό καί φτάνει εω; τ1'1ν Ά να
γέννησι ( νεοπλατωνισμός, πατέ
ρε; και άπολογηται τη; •Εκκλη
σία; του Χριστού, και επειτα οι
εκπρόσωποι τη; λεγομένης <<σχο
λασ,τικης φιλοσοφία;». "lι,'1.ληνες,
" ραοες, Ίουδαίοι, Ευρωπαίοι.
Ί
Για τον κα Jέναν άπό τού; φιλο
σόφους αύτούς, ανάλογα μέ τη
σημασία του εργου του;, δ κ.
Μελισσαρόπουλο;, χαράζει μέ
λίγε; η περισσότερε; γραμμές τό
ciναγκαίο σχεδιάγραμμα πού πε
ρικλείει καί. εκφράtει τι'1 Ο,uε
λιώδη σκέιψι της κοσμοΟεωρία;
του; η του συστήματό; τους.
'Από κεί και πέρα, είναι δ κα
θένας ελεύθερος νά προχωρήση
μόνος του σέ μιά συστηματική
γ,ωριμία είτε μέ δλη την πρω
ταρχική φιλοσοφία, είτε μέ τό
εργο του φιλοσόφου πού Οά τον
έλκύση περισσότερο ή βασική του
ίδέα. Γρήγορα δ αναγνώστη;
αυτού του βιολίου, 0' ανακαλύψη
την κυριώτερη αρετή του: είναι
ή αρετή πού θά τή λέγαμε «ίκα
νότης προκλήσεως πνευματικής
περιεργείας». Μα; διεγείρει πε
ριέργεια και ορεξι γιά νύ. επικοι
νωνήσουμε μέ τή φιλοσοφία. Κι'
αυτή ή άρετή του κ. Μελισσαρό
ποuλου, είναι συνέπεια μακράς
φιλοσοφικής διεργασία; του ί
διου συντελεσμένη; μέ πάθος γιά
τή φιλοσ()φία, μέ πνευματικ1Ί ι
κανότητα γιά την κατανόησί τη;
καί. μέ δεξιοτεχνία γιά μια συ
νοπτική τη; αναμετάδοσι .

**************
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Κωστη Μελισσαροπούλοu

ΠΛΑΤΩΝ

Άπο «Τα βήματα της Φιλοσοφίας>>-

Το ονομά του 'ηταν Άρισ-rο
κλης. 'Ονομάστηκε Πλάτων διότι
είχε πλατύ μέτωπο και στηΟος (η
bιότι μεταχειριζόταν εκτεταμένες
φράσεις). Ί'ίός τοϋ ' ρίστωνος
καί της Περικτιόνης. Κατα,γόταν
από αριστοκρατικό γένος (ό πα
τέρας του άπό τον Κόδρο, ή μη
τέοα του απ,ό τον Σόλωνα). Ό
Κρατύλος τοϋ εbίbαξε τι1 φιλο
σοφία τοϋ 'ΗράκλΗτου καί ό
'Ερμογένη:: του Παρμενίδη. "Ε
γραφε ποιήματα, άλλα τά εκαψε
δταν εγνώρισε τον Σωκράτη.
Μετά η1ν καταδίκη καί τον ,θά
νατο τοϋ Σωκράτη εταξίδ �<ε
ση1ν Αίγυπτο, Κυρήνη, Κάτω
'Ιταλία, Σικελία, δπου φιλοξ,
νήΟηκε άπό τον τύραννο των Συ
ρακουσών ιονύσιον.
'Εγί,ρισε στας ' _ Οήνας, δπου
ίδρυιτ,ε το 387 Σχολή στους κ11που:: τοϋ 'Ακάδημου (Έκα,δή
μου), 11 όποία γι' αυτό όνομάστη
κ, ' καδημία καί οί μαθηταί της
Άκαδημεικοί. Ση1ν είσοδο της
'Ακαδημίας εγραψε: «Μηδείς α
γεωμέτρητος εισίτω», διδάσκων
δτι «Θεός αεί γεωμε-rρεί» (Λέ
γονται καί για τον Πυθαγόρα
καί για τον Πλάτωνα. έν ά.πο
κλείεται ό Πλάτων να τα εχρη
σιμοποίησε στην ' καδημία, αντι
γράφοντας από το Όμακόϊον).
Κατά τον Πλάτωνα φιλοσοφία
είναι ό πόΟος για η1 σοφία καί

τ�1ν αρετή, ή αναζήτηση και γνώ
ση εκείνου πού πραγματικά ύπάρ
χει (του οντως οντος). Καί ε
πειδ11 ή φιλοσοφία έρμηνεύει η1Υ
άρμονία τοϋ σύμπαντος, είναι ή
«μεγίστη μουσική τέχνη». 'Η σο
φία ανήκει στον θεό, ή φιλοι;,οφία
στον ανΟρωπο. 'Η φιλοσοφία ε1ναι εκφραση tωης και προσ.πά0 tια προς άπολύτρωσιν, στηριζό
μενη στον λόγο.
'Από τον Σωκράτη διδάχΟηκε
η1 γνώση τοϋ 'Α γαdοϋ. 'Από
τού-� ΠυΟαγορείους καί Όρφικούς την αθανασία της ψυχης
και τ11 bια,δοχιΚΥ\ ενσάι�κωσή της
σέ ανΟρώπινα σώματα. Ό Πλά
των αποκρούει την αίσΟησιαρχία
τιον σοφιιτ,τών και τό αδύνατον
της γνώσεως. Γνώσιν ονομάζει
Τ11'' ανάμνηση της ψυχής σ,;τό
τί; προηγούμενες ενσαρκώσεις
της καί άπό τι1ν πραγματικότητα
τοϋ πνευιιατικοϋ κόσιιου, από τον
κόσμο τ&ν ιδεών. Ot « 'Ιδέες», οί
όποίες εχουν πραγματικ11 ύπόστα
ση, άπαρτίζουν τον πνευματικό
κόσιιο το οντως
Οί ιδέες
'
ζοmι στον υπεραισ 0-ητο'
κοσμο,
αντιληπτό μόνον δια της νο11σε
ως, δπ-ου καί 11 ψυχή ζη, δπως οί
αισ,0ήσεις ζουν στον αισθητό κό
σιιο
δεν εχει πρα'
' , ό όποίος διιως
γματικ11 ϋπαρξη (δια ρκώς «γίγνεται» α'λλ' ου, δ'εποτε «rοτι»
>
' ).
Σύμφωνα μέ τον 'Ηράκλειτο, τα

-

•

'

\

C

ον.

ΠΛΑΤΩ

1968

φαινόμενα τοϋ αισΟητοϋ κόσμου
εtναι ρευστά καί με1·α6λητά, rl
σθενείς αντανακλάσεις τοϋ κό
σμου των 'Ιδεών. 'Ενώ οί 'Ιδέες
εΤναι αίώνιες και αφ0αρτες. 'Α
ποτελούν τά «άρχέ-rυπα». 'Ί'ψί
στη 'Ιδέα είναι τό ' γαΟόν, πού
διατηρείται αιώνιο και α,ναλλοίω
το και τοϋ όποίου εlναι δυνατή ή
έποπτεία. ΤοϋτΌ ένεφύσησε σέ
δλα τά O'Vtα την όρμ1Ί πρό; ηΊν
τελειοποίηση καί διεμόρφωσε άπό
τό άος τόν Κόσμο, μέ τό μέτρο
και τόν άρι't)μό.
' λλα καί ή άνΟvωπίνη ψιιχ1Ί
εtναι 'Ιδέα και θεωρεί τίς u.λλες
'Ιδέες, πρίν φυλακισΟη rτ,τό rlν
θρώπινο σώμα για ν' άκολουΟ11ση την πορεία των διαδοχικών
ένσαρκώσεών της στi>ν κόσμο τGJν
αίσΟήσεων, μέχρι:: δτου ξηναγυ
ρίση ατόν ί περαισΟητό κόσμο
των Ίδειί>ν, ό όποίο; ιlποτελεί
τή.ν πραγματικότψα ('Ιδεοκρα
τία).
'Η σημασία τοίi 'Έρωτος, γιά
τόν μεταφυσ,ικό κόσμο των 'Ι
δεών, είναι μεγίσ111. Ό 'Έρως
ε1ναι κίνητρο πρό; τό άληΟινό και
τό ώραίο. Είναι ή θεώρηση του
φυσικού, άλλα κυρίως τού ηθι
κού κάλλους. «Τόκο; έν καλ("iJ καί
κατά τό σώμα και κατά η1ν ψυ
χήν>>.
Ό ανθρωπος εχει νόηση (λο
γιστικόν), πού έδρεύει στην κε
φαλ11 και όδηγεί σηΊ σοφία
(φρόνηση). Συναίσ'dημα ( θυμο
ειδές), πού έδρείιει ατό στηθο;
καί όδηγεί ση1ν άνδρεία. 'Επι
θυμία (έπιθυμητικόν) πού
δρεύει ατό ύπογάστριο ' καί όδη
γεί στη σωφροσύνη. 'Όταν καί
τα τρία συμβαδίζουν άρμονικά,
1
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ύπ(ιρχει \ικαιοσύνη. "Ετσι εχο
με: Φρόνηση, ανδρεία, σωφροσί•
νη, δικαιοσί•νη. ' ίίν0Qωπος πού
άκολουΟεί τι1ν σωστό δρόμο γί
νεται ενάρετο; και εύδαίμων. Ί Ι
ιι.ρεηΊ είναι αυτάρκη; πρι>; tυ
δαιμονίαν.
Πλ11ν των �ΊΟικι7Jν προδλημϊι.
των πού αναφέρονται σηΊν τε
λfιοποίηση του ανΟρr;>ποιι, 11 φι
λοσοφία του Πλάτωνος ενδιαφέ
ρεται και για η1ν ;ωλιτεία. Ί-Ι
εuημ�ρία της πόλεω:: Π(!iΠfL να
ειναι ο σκοπος των α(_)χοντων, οι
όποίοι Οα όδηγηΟούν μέ τά μα
Οηματικα προ; τ;1 φιλοσοφία. Ί-Ι
γνώσις τη; 'Ιδέα; τοί, 'Α γαΟού
Οα τού; όδηγήση στi1ν έκπλ11ρω
rτη των ύποχρεώσεών του::. Καί
ΠQέΠfl να μ1Ίν εχουν κτήματα,
για να ειναι απερισπαστοι στα
καΟήκοντά του::. Ί-Ι διακυδέQνη
ση τη:: πόλεω:: 7ρέπΗ να γίνεται
από τοίι; όλοκληρωτικά μορφω
μένου::: Κα1, αριστοιι:: κατα τ)]V
άρεη1, δηλαδ1Ί άπό τού; φιλοσό
φου;. ΣτιΊν «Πολιτεία» ό Πλrt
των γράφει δτι αν οί φιλόσοφοι
δέν βασιλεί,σουν στl; πόλε ; η οί
λεγrΊμενοι βασιλείς καί δυνάσται
δεν φιλοσοφήσουν γνήσια και
ίκανοποιηηκά, ο.ν δεν συμπέσουν
rττό ιδιο πρόσωπο τοϋτιt τα δί 0,
δηλαδ11 ή πολιτικi1 δί,ναμη καl ή
φ�λοσοφί , δέ� θα ύπάρξ� τέλοi
_:1
,
των κακων στι::: πολει:::,
ουτε και
σέ όλόκληρο τό άνΟρι;>πινο γέ
νο:::.
Μετά τού:: ίίρχοντε::
:-ού
αντιστοιχούν ατό λογιστικό τηc
'\ υχής - ερχονται οί πολεμισταl
- πού αντιστοιχούν ατό θυμοει
δές - ατούς όποίου;;; άνήκουν οί
11ρωϊκέ; πράξεις καί οί ό:τοίοι
1'
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πρέπει νά είναι πειθήνιΌν οργα
,,ον τού πνεύ μ ατος. Τέλος ύπά ρ
χει δ λαός - πού ιάντιστοιχεί στό
επιθυμητικό - στον δποwν άνή
κει ή ί,χ,ανωωίηση των ίιλικων ά
ναγΧιών χ,αί δ δποίος δικαιούται
νά εχη μεγάλη έλευΟερία, εν άν
τιθέσει προ; τού; αρχοντες, οί
δποίοι δεr-.μεί•ονται από τις ύπο
χρει:)σfις τους. Ί-Ι άρμονική συ
νεργασία των τρι(ΟV αυτών τά
ξεων άποτελεί τι'� bίκαιη πο1 ι
τεία. Οί γυναίκε::: πρέπει νά εί
ναι ίσότιμες σέ δλα μέ τούς u.ν
δρες καί νά μΗέχουν σέ nλα τά
εργα, ακόμη καί στα πολ εμ ικά.
Δούλοι δέν χρειά ζονται.
Ό Πλάτων είναι ό γοητευτι
κώτερος συγγραφεύς φιλοσοφι
χ,ων εργων. 'Επήρε σ' αυτά σαν
κεντρικό fiρωα τον Σωκράτη καί
' ., ' \ :,
' γνωρι'ζομε ;ωιε;
απο τις εκδεν
ωεε::: ανηκοι
φραζ,ομενε; .,�,
:, , ιν στον
'
"""ωκράτη καί πο:έ::: στον Πλάτω
,,α. ']<,χρησιμοποίησε ώραιότα
τους μίιΟου; για νά έκφράση τά
άνέκφραc-,τα και ιχκατάληπτα
για τούς κοινού; άν'ι)ρ(οπου;.
Έτόνισε δτι Οεό ς καί ψυχ11 είναι
ασώιιατοι καί δτι σκοπό:: τού ιχν
Ορώ�ου είναι «ή ηρ θεψ δμοίω
σις».
Μέ τό ονομά του ύπάρχουν 43
βιβλία, άπό τά δποία κατά ηΊν
άρχαιότητα 36 έΟεωροϋντο γνή
σια. Ό Θράσυλλος ( άστ()ολόyο;

1968

στην αύλ11 τού αύτοκράτορα Τι
ϋέριου) τά κατέταξε σέ εννέα τε
τραλο,γίες:
ΕύΟίιφρων, 'Απολογία, Κρί
των, Φαίδων.
Κρατύλος, Θεαίτητος, Σοφι
στής, Πολιτικός.
Παρμενίδης, Φίληβος, Συμ
πόσιον, Φα�δρος.
' λκιβιάδης Α', 'Αλκιβιάδης
Β ', 'Ίππαρχος, Άντερασταί.
Θεάγη;, Χαρμίδης, Λάχης,
Λύσις.
Ευθύδημος, Πρωταγόρας, Γορ
γίας, Μένων.
μει'ζων, 'Ιππιας
' ε'λασ'Ιππιας
'
'
σων, 'Ίων, Μενέξενος.
Κλειτοφων, Πολιτεία, Τίμαιος,
Κριτίας.
Μίνως, Νόμοι, Έπινομίς, Έ
πιστολαί.
Τά ίιπόλοιπα 7 είναι: 'Όροι,
Περί διχαίου, Περί άρετης, Δη·
μόδοκο;, Σίσυφο;, Έρυξίας, Ά
ξίοχος. Τά τελευταία δύο :θεω
ρούνται άξιόλογα. 'Αλλά καί άπό
τά 36 ή νεώτερη ερευνα έθεώρη
r-,ε νόθα τά ακόλουθα: 'Αλκιβιά
δη; Β', 'Ίππαρχος, Άντερα
σταί, Θεάγης. Και αμφισβητού
μενα τά: 'Αλκιβιάδης ', Κλει
τοφων, Μίνως, Έπινομίς, 'Επι
στολαί. 'Η χρονολογικ11 σειρά
πού εyράφψ.αν δέν είναι γνω
στή καί ύπάρχουν διάφορες άν
τιφατικές απόψεις.
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Οί Κένταυροι
Το Πά6ΧQ που πέφα6ε ΠΩ·
ρα μια κάρτα έvος; καλου μου
φίλου άπο κάποιο ομορφο χω
ριο τοϋ Πηλίου, &του εlχε πά
.ει για τiς; έορτές;. ,..Ηταν έν
θο1J16ιαο1 μέvος; ΟΙΠΟ το ώραίο
βουvο με τiς; τό6ες; καλλοvες;
καi για τι\v ίmοβλnηκι\ άψό
pφαιρα, που θ ιrμί(ει, καθώς; ε
γραφε, τον Χείρωνα, rrους
Κενταύρους; καi τον Ππλέα.
Ή κάρτα του μοϋ εφερε
610V νου μνfipες; ΠΟ \ιες; για
το θρύλ.lκο βουνό, που τοοο
καλα το εlχα γνωρίσει αλλο
tε, δταv ί:Sμει,vα για άρκεrτο
καιρο 610V Βόλο. ΕΙχα τότε
γυpr6εΙ τα χωριά του KOl τiς;
μαγιευrηκες; κcηάφυτε,ς τοποθε6�ες; του καi με εlχαν συνεπά
ρει οί τυροϊοτοpΙΙΚες; παραδό
δεις; του με τους; μύθους;, τις;
-άλληγορίες; καl τους; 6UΙ)1βολι
δll-ΙΟύς; των.

*

Τί πpοοεκτικο οιμως; ξε.καθάριομα θέλουν καi οί μϋθοι αύ
τοί, με τiς; wίθαvες; προοθfi
κες; και τiς; μεταβο.\ες; που πά
θανε άiπο τα όμnρικα επη οτι\ν
άρχή, καi vοτερα
τους;
τραγικους; καi τους; αλλους;
-6U εργάτες; των!
" ξια προοοχfiς; έmάνω 6το
ζ'n.τηpα της; δ1α,5τροφfiς; των

wo

άρχικωv μύθων εΙναι καl τα
δοα εχ.ει γράψει ό άεί.μvη.οτος;
ικ. ' λευθεριάδης;, ό άvατο
λι6τι\ς στο τό6ο οnουδώο ε.ρ
γο του <(Πελαογικη Έλλας; »
( 1931).
" ς; τον CΙ!ΚΟV6ωμε λοΙΙΤ1ΟV η
μαλλοv ας τον διαβάι6ωμε:
«Λόγψ της; παρα των 'Ιώ
νων έJπεξεργαοίας; των όμnρι
κωv έπωv προέρχεται -nαρα
τηρεϊ ό Κούρτιος;, ( Έλλην.
'Ιοτορ. κεφ. δ' )- ή τοοοίrτον
έλαφρα καi παρά,τολμος; ούτι\
άvτiληψις; περi των θεων καi
της; θρnοκείας;, πάνrrες; δε oi
θεοι καθu6ταvται άντικεψεvον
καi ποιας; τινος; φαvερας εί
ρωνίας;, ό δε 'Ό\υμιττος; μετα
βάλλmω είς; αιιτείκα6pα του
εύθύμου κό5'll ου μετα πα6ων
τωγ άδυναrμιωv του, καi oi ό
μηpΙJΚοi θεοi ούδένα παρακω
λύουοιν άnο τfiς; πλήρους; ά
πο \αύοεως; των οαρκικων ηδο
νών. Πάντα δε τα καrκα καi τα
έ \αττιίψατα ταϋrτα τοϋ Ίωνι
κοϋ 'Ομήρου κα\ως; διέγνω
οεν nδη καi ό Πλάιτων έv τ�
Πο\bτεί<;ι του καi εχουοι ταυ-·
τα άδucήδει καl πολυ βαρύvε.ι
δια τι\ν περ.αιτέιρω ήθικι\ν καl
θρnοΚευτικι\ν ύπόοτα6ιν καi
διαμόρψω61ν του Έλληνικου
εθνους;».
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rι προ πa,θfι5ωμ,ε λοmον κι'
έμεϊ'ς, 050 μας εlνοι δu,νοτόν,
κάn010. άηιλογι\ mους :μύΘους
γιο το Πήλιον, W511Jε να χω
ρf5ωμε τουc γνi116�ους, τους
άρχικούς, άιnο τα μqrαγενέ5τερο KQiυQ51 ,εuά51JJ 0,το, ΠΟU
τό5ο τους ε συν άλλο1ώ5ε1.
Πολλες φορες το εχαμε 'πfί
K<Ol το εχοrμε γράψε!, OTl οί
<<άρχικοi» μϋθ01 εΤvαι έ.κ;φrά5ε1ς μmοφορικές, δ1οτυπω1-ιέ
νες με άλλnγορίες, που καλύ
ητοuν θείες άλήθ�ειες, άλήθει
εc ένδότερες μυ6τnρίων Π()οϊ
στορ1κων. ΝΙUΊ6τnρίων, που ; _
λ,ι-ηού ( )γηοον θτους κωρους
που ί,ΟU6ε κοl ηκιμο{ε το «χρύ
Geον γένος», καθώς το όνομά
ί,ει ό Ί-l5ίοδος, το γένος δn
λαδ1\ των μυmnρίων. ΕΙναι το
γέγος έκεΪVΟ 6fτl1V 5Οφ.ία του
όπσίου προ5φεύ ει κοi ό Π.\/1των γιο γνώ ε1ς έ5ωτερικες,
που δεν π1άvοvται με τον ό()
θολογω,μό, Gον γράφει : <<Οί
δε πολωοi κρείτονες nιμων κοi
έγγύτερον θeων οirκ:οϋvτες
τούτnν η\ν φ{11μnν πaρέδω6Ον ... »

*

καi να το θέλουν, τiιv νοψο6ύνn, άλλα καl το βάθος τfίς6Κέψεως των άρχοίων 6Οφωv,
IΊOU 6Uνέ{)ε,50:ν τους Παναρ
ΧΟΙΟυς μύθους.
Κέv.τουρ01 riGaν oi κάτοl!Κοι
τοϋ προϊ5τορJJΚοϋ Πnλίιου, του
θ 55ΟλΙιΚου βουνοϋ. 'Αρχηγός
των ό Χείρων, ό Gοφός, ό δί
καιος, ό ξοκοu,G�μένος iοrτρός, &
διδά5καλος ηρώων 6αν τον
Ί-Ιρο.κλfi καi τον 'lά6ωνα,
Κένταυρος κοi ούτός.
Κατο το p160 αvθρωιποι καi
κοιτα το Οiλλο !)_11160 mοι, οί
Κέν,ταυρ
ι ο1. ΣψβολΙιΚη ή πα
ρό,6το6'ις. Εlν'Οι ή εiκι όνα τfiς6Ul.11J..l'ετ. oxfiς του θείου, του
ΠVΙευμοιηκοϋ, 6ΤΟ ανθρώπινο.
ΕΙναι ή πορά!eiΟΟδις του πρα
ΥJllοηκοu ιμύ1tΗΟU, Που μ,ετα
pορφώVΙεrται άπο ανθρωπο 5ε
θεό. Καi στον το μέγα wϋπ:ο
εφγον περοτωθn, το θεϊον θα
εχn έξοφονί5εl το άν1θρώπ1νο_
Το οη έιδω για με,τΟ(Jlόρφω61 πρόκειται, πvευιματΙJΚή, βέ
βωσ, το φονερώνιει καi ή 'cτ:υ
μολογiα που δίδεrrαι 5ιτο ονο
μα Κέν;uαuρος. Άπο το κ 1ν έ ω και το τ α υ ρο ς εΙναι
Gύvθειτο. Δnλαδn έικεϊνος που
κιν>εϊ, μεrω6άλλε1, μεταιμορφώ
νει τΟΙV ταϋρο, το 6ίη.ι6ολο ού
το το δΙΟVU'6J(ΙΙΚό. Γ�' αύτο ό,
μϋΘος θέλe1 κοi τους Κενταύ
ρους ατnν άκολουiθία τοϋ 10νύ,υου μο(ι με τον Παvα καi
lciς ΒCΙΙΚ. ιες, δίνιοvως κοi υ,.
αύ;τιους α κροrτοϋν θύp-60, η\ν
ράβδο ΙJJε τα φύ�λλα κ�66ου.
'Ένας αλλος μuθος μας λέγει
δτι oi Κέντ,cωρο1 i\oov φίλοι
του κρα510ϋ, δηλαδiι του διο1

Oi Κένταυροι, λοmόν, τοϋ
Πηλίου, ό Χ•είρων κοl ό Πn
λiευς θα εΙναι 5fιμερο το θέ
μα μας. Θα προωτοθrι5ωμε ο
δώ5ω;pε κάπ010 λογική, ας το
ποu�με ετω, έξήγn61, άφίνον
τες κατα μέρος τlς μαι.εωρολο
γικες έρpΠΙνεiες ΠΟU δίδουν
nολαιοi κοi Gύγχροvοι μυ.Θο
λόγ01, oi όποϊοι τό5ο κακο!)_lε
ταχεφί(σvται, χωρiς βέβαια
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νUΙ61α1<ου ο'ίνου, του οϊνοu του
πνευματιrκοϋ.
Και oi Κένταυροι, οπως; κά
θε 10 ΠΥΙεVi]Jατuκό, 10 κάθε τι
που παίρνει τον δύδκολο δρό
μο τfίς; ηνευματικfίς; άνόδου,
εΙχαν κι' αύτοi να ΤΙΌλεμή
δΟVV 111V αρνn,51, 10 δΚΟ'τάδι,
που έμ-ιοδί(rει την φωrrεινΛ
ψυχrι οτrι πρόοδό της. ΕΙχαν
-dc: μάχες των με τους Λαπί
θας;. Οί Λαιπϊθαι Ϊ'i.δαV οντα
μυθm«:ι άτίθΟΙ516Ο ΚΟι τaιrτεινά.
εν κατοΙJΚΟUδΟV, βέβαιο, 610
ύψnλο Πήλιο, άλλα χaιμnλά,
οη\ν θεοδΟληα\ πεδιάδα. Το
τί lΪ6aν οί ΛΟΙΠίθαι το δηλώ
νει και το οναμά τους. , πο
10 pfiμa άλ Ο Π ά ( ω (δUV{(Ό
pά65ω, κcηααιρέ.φω) προέρχε
Π άJΠο την ό
ται ή ρί(α
nοία προέρχ,εται το Λαπίθnc:
και το λαi.λαψ. Ί-Ι ρίζα αύτη
εΙναι 6ΧΙ0τικiι με την p Π και
την ΡΠ άπο τι\ν αποία γίνε
ται το ,, ρπυιαι, τα κaκοποια
δαψόνια, 5ον -dς Σειρfίνες;,
καi τlc: 'Ερινύες. Λασ-ιίθnς; .\οι
πον και OIΠ161Tn.C: εΤναι ό άλα
(ών, ό άγέρωχοc:, το δε ρ.fίμα
λα:πί(ω 5nραίνει : εΤμαι άγέ
ρωχος;, μεγά\αυΧΟC: δQV τους
Λαnίθας;. Λόιπιδlpα δε δηλοί
την άγέρωχ.ο nραξι η τον ά
γέρωχο λόγο. 'Ano δλa αύτά,
καθαρα φαίν,εται πώς οί α
πϊθαι lί.οαν άρνnτικοl κai γι'
αύτο έμάχοντο τους Κενταύ
ρους;. Tic: μάχες aύτες εχει
παρcιοτήοει ή άρχaία τέχνη
mic: μετόπες πο.\\ω;γ νaωv.

*

Περιφn:μότερος; των Κε\'1:αύ
ρωv, ό πολυς; Χείρων. Ό δι-

καιότατος;, ό λυκύc:, ό γνω
δτος; για τι\ν δΟψία του, ό α.ρι510C: iaτρός;. Ό διδάωωλοc: ή
ρώων. ΕΙνaι ι\ εiJκόvα τοϋ Μυ
σταγωγοϋ ! Γεννήθηκε διτο Πή
λιο. Παιδl τοϋ Κρόνου καi τfίς
ώκεανίδος; νύ1μφnς; Φιλύρας;.
Τιτaνικι\ λοιnον ή καταγωγή
10V, ά\λα με 111\' δVΙ}JΠΟpάδτΟ51 τοϋ θεϊκού. Γι' αuτο lίτο
Κένταυρος;.
Ό μίίθος; λέγιει δη ή κατοι
κία του lίτο 5τι\ν κορυφι\ τού
π ηλίου καl οτι έτρέφετο με
κρέα,τa λεόντων. Τοϋτο για
να δείξn τι\ν πvευ:μarηκή του
δύνaμι.
Κaτα τι\ν πaράδο61, ένω lίτο
άθάνατοc:, εΙχε πapO'lrτnθfi τfίι;:
άθανcι5ίας;. \Ιεγάλος ό rι(ΜΪ51ΙΟC. αύτός. "Ιδως; άπο τους
πιο μεγάλους;.

*

Σχέδι με το Πήλιο εχει και
ό Πn\εύς;. Πaιδi τοϋ μυθικοϋ
ίaκοϋ, βα6ιλέa τfίς; Αίγίνης;,
που εγινε ϋο-rερα εvac: άπο
τους κριτας; τοϋ " δοu, και
τfίς; Ένδnίδος; θυγαιτέραc: τοϋ
είρωνος;. 'Ano την Φθία lί.το,
ή καταγωγή του. Σον λλθε
και φεινε 5το Πήλιο, 5υνεδέ
θn με τον Χείρωνα καl εγινε
5u·ιεργάτnc: του. 'Ύδτερα ίιπο
καιρο ή θεα θέιμις;, ή θεία δι
καιοδύνn, εδωοε την δUJiJβou
\n. VO νυμφεύ6ΟU\' την nρnί
έτιδα με τον Αiακίδnν
δα
Πηλέα «τον εύ5εβέδι-rερον τfic:
nρnίδες; i\50ν
'Ιωλκοϋ». Αί
νύμφες τfίς; θαλάοδnς;, ώραϊεc:,
ύπερήφανεc: και πάνrrοτε χα
ροuμενεc: για την άθανα6ία
τους.
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Πως δμως ff.νας θvnτος θα
l:Sπωρvε γ1α γuναiκα του ]llCl
νύ�μφη άθ6V'Ο.τη ;
'Έπpε.π,ε
πρωτα να έξαγν16θϊί. Για τον
έξαγVJ5]10 αύτο ύπεβλήθη 6f.:
l]'εγ6λες δοο<11μαοίες, lfuω l)Jε 6γωνες δεινους με η\ν αρνη6ι
καi 6το τέλος βγi'ίικε V11Κητήc,
εγ1νε nρως, 'Αψγοναύτης.
01 γόμοι τοϋ nρωος με τι\ν
θεία νύ�μφη, που εγιναν tπά
νω βτο Πίιλ10, στο ωτή \cno
Ίοϋ Χ-είρωvος, ίmiίρξαν μ.η;αοπρεπεiς, καθώς α,ξι(ε 5τ9ν
πνεuμαιτιικον αύττον nρωα, 1ι0υ
ει •ε VlΚTl6εl το δΚοτό:δι rοϋ
"Αδου. "'H5av παρόντες oi
Όλύ,μ.π101 κοi τοϋ προ50φεραν
τα δωρα των, ό δε θεος Πο6ειδων έχάp1!6ε 5τους νtεονύμ
φους ff.vα ζευγάρι «άθαν6των
ϊττπων>>. Στους γάμους παίζει
την θεϊκή του λύρα ό ' πόλ
λων καi oi ιfου6'ες ψάλλουν.

ύτι\. εΙνt01 ή θεία δικαιοούνη 1
Καριπος τοϋ περίφη11ου αύτοϋ
γό ιJ:1 ου :ί\ταν ό 'Αχιλλεύς. 'Ό
χι βbβαια ό nολεμ15της mς Ί
λιάδος ...

*

' η:ο δλους αύτους τους άλ
λnγορmωυς μύθους φανερώvε
τα: καθαρα OTl 6τα βάθη ,fiς
πr•οϊ5τορίας τfίς Θw6αλίας, έ
π6νω mo Πήλ10 έλ.ε1,rτούργn5αν Πf)Qγ,]lO[ΠKQ μυrατήρω, T"(U\J
ευ1δαν το φως καi την πνευ
ματικr\ έλευθερία 6ΤΟυς αξιους
καi άγνους μύδυες τους.
Για 060 6rψερα γράφομε,
καθώς καi 6τnν άρχι\ Β6ιψε1ώ5α,με, , πήραμε άφορμΏ αιτ' τι'ι·,
κάρτα που λ6βαpε άηο τον ά
yunητό μας φίλο, που πbραδ<..
τiς 1\μέρες του φετεινοϋ Πά6, α 5το όν0�μα6το Πήλιο ...

1961
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ΚΩΔΩΝΟΚΡΟΥΣΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΨΩΜΙ
•
•••
Στο χωριουδάκι των 'Άνδεων Νο, ίου 'Αμερικης
Ρόντος, οί « lντιος» εμαθαν τον σκύλο νά κτυ
•••
πάη την καμπάνα της έκκλησίας. Φτάνει νά τοίί
•••
δεLξουν ενα κομμάτι ψωμL. Πηδάει ψηλά στο
••

.

w

κωδωνοστάσιο, άρπάζει μέ τά δόντια του τό
σχοινl καί «σημαLνει». 'Έπειτα κατεβαίνει νά
ζητήση τήν άμοιβή της έργασLας του...
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Χρονικό του 'Ανακάπρι
'Ή τό πάθος τοϋ "ΑΕελ Μοϋντε γιά τά πουλιά
Τοϋ 'Ακαδημαϊκοϋ ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ
άπό τό «ΒΗΜΑ» 14ης Νοεμβρ(ου 1967

Κα.θόψχστε πλάί στήν απο κόκκινο γρανίτη Σφίγγα, πού δ
''.λξελ Μουντε είχε βρη στ'Χ θαμμένα ερείπια. μια.; βίλλα.ς :ου Ns.
ρωνος. "Λξα.cρνα. ενα. ,πουλί �ρθε κα.ί Υνά.θησε στό κεφάλι της Σφίγυ:;τερα.
τινα.
γας. "Ε! μ-εινε λ'ιγο, •ι,οιτα,,ν οντα.ς χα.μηλ'α, τα' κυμα.τα.,
'
υ
'
ξε
τά. φ-τερά του κα.ί τράβηξε •ι.α-ά. το οτιά., πρός τό ουνό πάινω
ά.π' τό Σ-Χν Μικέλε.
-Τ-Χ πουλιά. του ... εΙπε ή γυνα:ίκα. κα.ί ετρειμε λίγο ή φωνή
της. Τά. πουλιά. του Σά.ν Μι-κ,έ.λε ...
Τότε eυμήθηκα. τίς ·σελίδες του βι�λί()υ ,:ου γιά. τά. πουλιά.
- llοιό είναι τό Μόντε Μπα.ρμπα.ρόσσα.; ρώτησα..
Μου ε•οειξε πρός τήν •ι.α.τεuθυνση πού τράβηξε τό πουλί.
-Μά. νά, αυτό ·εκεί α-πό .πάνω ,μας. Άνήwει πάντα, ά.πό τότε,
&-π' τήν ίστορία. εκείνη, στο κ.τrw,α. του Σά.ν Μικέλε.

1968

ΧΡΟ ΙΚΑ ΤΟΤ ΑΝΑΚΑίΠΡΙ

'Η ί'Jtl)pί?. γιά. τή·ι δπl)ί'J.•J μ:Μυ'Jε ή γυ·ηίκ'J. -μ:ά. ά.π' τί;
τόσες tl)υ βιολίl)υ τl)ιj Σ?.'Ι Μ:κέλε- εί•η: ?.ύtΊ) έ,οG):
Κά.θε χpl)'Ιιά., αΨlιμ ρ 'J. τό Πά-Ίχ?., τό -πρωt, οί :;,:ωχl)ί •ιφ:G)
τες του Κά.πρι ε6λεπ?.ν τό·ι δόκτι:ιρ'J. Μ-,σ·ι:Ξ ·ιά. 'JtέκΞt7.( ες'J) ά.ιπ'
τή·ι πόρτ'J. τη; έκΥ.λφ:-i; tl)υ;, πλάι 'Jτό-ι γέρl) τυ:pλό ζη:+ιeι, -;)J'Ι
..
..... '
,
,,
,,
,..,,_
, .. ),ο. .ΗπλωΊα.'Ι
-"kΧ?.:ιe.Α
Χ?.ι' οι� ουο
t'J.' χερ:'J.
τeι'J; 'J'ε Ο'JΙ)υ;
ερχrπτ'J.'Ι 'Ι?. έκκλ yt'Jια.-10-:-υ ιε. Ό ζητι-i·ιl)ς γι?. 'Ι?. :eιυ δώσου·ι κ-:ι.,μμιά
δΞκά.ρ,;ι. έλe.ηψ)σ.:ι·ιη. Ό δόχτωρ, Π7.p'J.κ::ι..λώ·ιτ'J.; '/?. τeιυ oι!)'J,'J ι τό
πουλί πού ε!χα·ι 'J,ή'Ι τ'Jέπη :ου; eιί σ:ιδρ ε;, τυίημέ'Ιο 'Jtή μ'J.·ιτ-ιΓ
λ'J. τl)υ; οί yυ·nίκΞ;, t?. π1.ιοι?. 'Jtή χο.:ιψτ?. :ου;. 'λρ,.ε:-,ί οέχl)•ι
t'J.'Ι, Κ'l.ί εο:ΨΧ'/ τό πeιυλί tO•J; 'Jtό•ι γ:-χτpό '/7. τό λευτερι!ηη, έπΞ:
δή τό·ι σέοο·ιn ·ι κ1.ί τό•ι &. γ-:ι.ΠΙ) 1)'J1.·ι. τ Ηt'J. 'Ι μεγ-iλη θυ'Jί 7. -χ•'.ιτή
πού ΕΚ1.'Ι'l.'/. Γι7.:ί μέ :ό π,;υλί t'Jυ; ).Ι)γiρ•.')ιζ'Χ') '17. οeιξολοyήσουι
κι' α.ύτοί τή·ι 'λ'Ι'Χ'Jt1.ση tl)υ Κυρί-,υ, Κ'J.θώ; κ±·η·ιε Π'Χ'/t1. εδι,),
iπό δυό χιλιά.οε; χρό·ιι1., οί πρόγο·ιοί τeιυ;: 'Όλη τ+ι Μεγ±i.η Έ6οομά.δ-χ σtY(IOU'I ξώοεργε; Κ'J.ί 'ΠΧ'(ίδε;, π:±·ιeιυν τ?. ΠΟ ΙJλι±, κ-χί τi
π1.ιδιι:ι. δέ·ιου'Ι τι:ι. :ρτερά του; μ' ε·η σπάγγο κ1.ί τ?. σέρ•ιeιυ·ι στού;
ορό:..ι.ου;. Τή'Ι ήμέρ1. τη; 'λ'/1.'J:ά.σεω; φέρ·ιου•ι ,ά β1.'J1.'Ιι'Jί:.ιέ·η, λ-χ6ωμέ'Ι'J. πουλιά. •στή·ι έκκλησ:?. κ-χί, ώ; 'J'->μ6ολ,;ι., τη; 'λγί-χ; Ηερ:
στερα.; τ' ά.,.ι-,λα.·ιΞ ·ιi πi·ι 'Jtό ι ούp 1.·1ό. .lέ·ι ψ:ά·ιι:ιυ•ι πeιτέ 'Jτό·ι ού' ...
,
,,...
'
,
,
\
,
p1.vo. 1\.�τ-χτpομ�y:.ιεΊ7. ' τ�-:ι.κι.,,σ'JΊ n :ρ�ερ'J. τeιυ� π-χ:ι� 'Jt'I.. π1.(1..
.
_
ιJυρ-χ κ-χι σ:ο ιJοι.Ι) κ1.ι πεφ:συ·ι 'Ι'l. -πεθ'J.•ιου·ι 'Jtι; Πλ'Χ,.Ξ; >:η; εκ
κλησιi;.
Τό Κά.πρ:, :ό ψ'J.yωτ:,.ό νη'Jί», είν7.: κόλ-χση γιά τά. πουι.:α.
Κάθε α·ιοιξη πεp'Ι!Χ'ΙΞ χιλ:ά.οε;, ?.'1ΞΟ1.ίvο·ια; ά.π' :ό • ότ-, 'J:ί; �Κ'Χ'/
i3:·ι:Χ6:κέ; χώρε;. Φτάvου·ι λίyι:ι πρί·ι απ' τι;ι. ξημΞpώ:J.:Χα κ7.:7.κου
Ρ:σμέ�1., κ7.ί στ?θμΞ•1ι:ιυ·ι :ι� ξεκ-,�ρ1.'J:'J 1�1: πρί•ι �Ξκ:·ιήσ �υ·ι y:i τ�
μερη σπι:ιu γεννηθηκ7.'Ι κι οπου θ:Χ ,μεγ7.Αω'Jου11 '1::Χ 1μ:κρα :eιu;. .\ι
γες ώρε; μΞ:ά τόν έρχσ,μό τeιυ; 'Jτό Κά.πpι, χιλιά.οz; ά,πό -χύτi εί
'ι:Χι πι1.:,μέ·ια. στί; παγίi3z; κ:Χί σ:ά οίχτυ:Χ 'Ιtού στή·ισυv 'J' δλο τό
�φί. '!'i ι¼,�ου'Ι �έ ,κάσε;, ζ�'Ιt7-ιά.,, Χ:Χί τι;ι. �τέλvο·J'Ι, στ� μεγ±λ:
εστια.τορ:1. :η; Εuρωπη;. Για. Υ:Χ -τ,;ι., Π'Χyιδευι:ιυ'Ι π:ο εuχeιλ1., οι
vησ:ώτε; στήvου·ι πλά.ί στά δίχτυ,;ι., τeιυ; κρά.χ-:Ξ; - πι:ιυλιά π-,ύ τα.
χουv τυ· λώ'JΞt Κ:Χί ΠQύ γι' α.tJt':), νύχτα. - ,μέ,pα, 'Κ.Ξλ,;ι.,ηοου•ι ά,ο:ά.κο
πα, ιμοvότον:Χ. Είvα: ·ι<.ά.τι -πού οί v σ:ώτε; τό ξέρου•ι ά.π' τι:ιύ; π:Χ
λιού; ρωμαϊκού; χρό,;ι:ιυ;: "Α'I τυφλώση; εvα. rπι:ιυλί μέ πυρωμέ'Ιη
βελό·η, τό -πουλί τρ1.yουδά. ά.κ1.τi:π:Χυστα ωσrπου ·ιά. πΞθά.vη.
Τό βοuvό τό πά•ιω ά.π' τό Σάv Μικέλε εί•ια•. :ό κ-χλύτερι:ι πό
στο γιά τi δια61..τάρικ1. πι:ιυλ:ά.. Πά.•ιω ά.πό χiλι:Χ ιπ:ιά·η·ιε κiθΞ ,μέ
ρα έκεί. Τό βοu'Ιό τό ωριζε εvα; χα.σά.πη;, φημισμέvο; γιi τήv
έπιδεξιότη,;ά. τι:ιυ στό νi -τυ:ρλώνη τi πι:ιυλιά. Ό "Αςzλ Μοσ·ιτε
χτuπησε ολες τί; πόρτε.;, yυρεύον:α.; vά. λη:ρθουv μέτρ1. πρ,σα'Jiας
των πι:ιuλιών. 'Έκαιμz έκκληση στόv Νο.μά.ρχη τη; Νε'J.πόλεω;, στήν
Κu6έρvηση της Ρώμη;. Τίποτα δέν μπορούσαν νά ,.hμouv: Τό βου
νό ά.Υήκε στόν χοοσάπη, κι' ό χα.σά.πης iμΠΟpουσε νά κά.-ιη στό κτη(/

\

\
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v,α. του δ,τι ήθελε. Ό Μου·ιτε εκ�με εκκλφη στόν Ηά.ιπα.. υΕνα.ς
κα.ρδι·ιάλιο; ταυ ά.πακpίθηκε πώς ό "Αγιο; llα.,ήp είχε κα.τε6η,
εκϊίνο ά.κρι6ιi)ς τό πρωt, στους 'Υ,:frπου; ταυ Βα.τικα.νου γιά. νά, έιπι6λέψη τό Π7.γίδευμα τωy πουλιω•ι. Οι " γγλοι 1είχα'Ι α.ψήσει α,πό
τά. 1 08 ενα. κα.·ιο·ιά.κι στ:ό ' να.χ,ά.πpι. Ό Μουντε ε6α.λε νά. ρίχvου,;
μιά. κα.νονιά. κάθε πέντ-ε .λΞ.πτά, ά.π' τά. μ,εσά.•ιυχτα. ω; τήν ά.να.τολή
του ηλιου, γιά. ·ιά. διώχνη :ά. πουλιά.. Ό χα.σiπη; τόν ενήyα.γz τότε
στό Δικα.στήριο - τόν κατ7-ιδικά.σα.νε �i πρόστι,μ,α. Ό δόκτωρ ντρε,σ
σάρισ7 τ� �κυλιά. του νά ά.λυχτ5.νε τή νύχτα. - φα.ρμ,ά.κω.σα.ν τ�
σκυλιtJ. μ
, ε αpσε-ιικό.
' ' '
'
- 1z ητησε ν αγορα.ση το ου-ιο' απ
'Ι'ε').ο;, ο' l\1ου-ιτ
:ο'Ι χα.σα.πη_
ζ,
, '
,
' β
Ό χασάπης ζή,τ;ησε εν?. τεpάπ
, ιο πο:;ό. Ό δόκτωρ συγκέντρω:1ε1 τό
ποσό, ιπουλώ-ια; γι' αύτ:όν τό'ί σκοπό εν'Χ περίφ ;.ια ΗληνιΛι..ό β:ir
ζο πού είχε. :Μόλι; πηγε νσ. ιπληρώ:;η, δ χοοσά.πης του είπε:
-«"Οχι. Τώρα. θέλω &λλα τόσα!».
Ό Μου-ιτε εχ'Χσε τόν ϋπ 1ιο ,ου. Ηηpε τό πλοίο κι' έφυγε ά.:π"
τό Κάπρι, ωσπου ·ιi πzpάση ή έ.ποχή ταυ περiψ'Χτας -των παυλιων.
υΟτα.ν γύρισε, έ,μαθε δτι δ χα.σά.πη; 'ijταν βαριά. αρpωστος. Δυό
φοp1zς τή �μέρα. οί δι·ι..οί του ΕΚ'ΧΥα.Υ ιπα.ρ&:χ,λη:;η στην 1 &χ.κλ-ησία γι�
νά. �όν σ�ση ό Θεός. ΚΙΧ'τά. τό β�α.δ�-κ.ι ήρθα.ν στόν δό�:ο�'J. Μ?υν
,
,
_
τε, ικετευοΥτtJ.ς ταν να. έπισΥ.εψθη τον ά.ρρωστο χα.ι να. τον σωση.
'Αρνήθηκε. Είπε:
«'Έpχομσ.: μόνο α.ν ό α.ρρωστός σα.ς δεχθη τόν έξης δρο: Νά.
όρκισθη �επί ,ου στσ.υρου δτι, αν σωθη, δ'kν θά. τυψλώ,ση παυλί πο
τ� πιά., κα.ί δτι θi 1μου πωλήση τό βουνό στήν έξωφρε·ιικη τιμή
πού συ;.ιψωνήσ;α.με πρίν από ενα. μ:r)να.».
Ό χα.σά.πης ά.ρνήθηκε. Τή νύχτα. τόν μ,εταλά.6α.vε. Κατά. τά,
χα.pάμσ.τα. ·ιέο; ά.πεστα.λ,μένος ει· θσ.:;ε στό·ι δόκτορα. Μουν:ε. Ό χα
σάπης δεχόταν τόv δρο. Ό �γιατρός ιπηΎ'ε, τόv ε.σωσε.
,ςΜιράκολο ! Μιρά.κολο !», λέγαν οί ψα.ροοδε; του Άνα'Κ.ά.πρι δο
ξάζοντας τον 'Άγιο Άντώνιο, προστάτη του τόπου.
'Από ·:ότε το Μόντε Μπα.ρμ,πα.pόσ:;α. ,είν:ι.ι ίερό κα.τα.φύyιο των
πουλιών. Χιλιάδες διαβατάρικα πουλιά., τή·ι α.·ιοιξη Υ,αί το φθινό
πωρο, ξεκουρά.ζοντα.ι έκεί, άισφα.λισ�μέvα. ά.π' τήν ά.γριότητα των ά.ν
θρώπων κα.l των ζώω·ι. Τά. σκ.υλιά. του Σά·ι Μικέλε τά. έχουν μά
θει νά. 1μή γα.υγίζου·ι οσο τσ. πουλιά. ξεκουρά.ζοντα.ι. Καl οί yάτες
έχουν στο λ:χ.ιμό τους καυδουνά.Ικια, yιά. νά. ισημ,α.ίνουν τήν πα.pου
σίσ. ·:ου; στά. πουλιά.. «υΟταv δλα. θσ. έχουν τελειώσει γιά. μ,ένα. εyρα.φε δ " ξελ Μουντε- λέω νά. ψιθ, υpLσω στό ά.φτl του ιπ:ιό χ.ον
τινου &.γγέλου δτι, μ' δλον τόν σε6α.01μ)ό μου στόν υ Αγιο ΆΥ'τώνιο,
εγώ κα.ί οχι εκείνος ε6γα.λα. μιση λίτρα. πύον &.π' το &.ριστεpό πλευ
ρό του χα-σά.πη εκείνη τη νύ χ-τα.. Κα.l '8ά. πα.pαΧα.λέσω τον κα.λόv
α.γγελο νά. πη Ύtά. ,μένα., δπου πρέπει, ,ενα, λόγο -κ.οολό. Ε�μα.ι βέ6αιος ,πώς δ Παντοδύvα,μος &.γα'Πά. τά. ιπ-ουλιά, &.λλιως δεν θά. τούς
Q'
�
επρα
1-"'"' τους
α,yyε
ειχε υωσε, ι φτερα., κα.υως
ξε ,ι\,,
'
,
'),ους του>>.
1

1

Τ

� '

Ι
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_τΗτα.·ι κα.λ6;, είπε 1ι γυ·ηίκα. τ'J'} Κά.πpt, α.σcί.λε·JτΊj πi,ά.ϊ
σπ; Σ :ρ :γγα. 'Γόν τελευτ:ι.ί'J κ::ι.ιρό ιζ,;ι•)σε π:� εοG) σz,εδό·ι μ6·ι'J;.
Ώστόσο, 1ι ερημιά. �k.·ι τό·ι είzε ά.γptέψε:. 7 Ητ:ι.·ι πά:ι:-;ι. δ ϊ.3:'J;,
πά-ιτα. κα.λ6;, 1μέ τ'J•J; ψαρά.δε;, μk. :ά. :ώ1..
'Έγι·ιε κά.μ,π'Jσ-r1 ωρ1. σtωπή. "l'σ:ερ1. .;1 γ·)·ηίκ1. :,:;'} 'Λη
κά.πρt κiτt ψ:θ,jptσε, σ� '/'Χ 1μ:λ,;ιυ'J'ε στόι έαυ:6 :rι ;, ΤΠη·; -,[ ϊο:�;
εξαίσιε; λέ;ε•.; π,:;•; είχα iκ,;ι•j'1ε: γti τ6·1 ".\ξεί. �1,;ι)-;-:ε άπ' τ6·1
βα.pκiρη τ-,σ Μ-;ι.pί·η l'κpi:1:ε, ί5η·ι μn.; ΠY(( 'l.t'JΞ σ:ή Γ-;ι.Ηζι-;ι. ....πr(
λιά.. Ιlωjθε εpχα·ιτ1.·1 α/ι-:k.; αί λέξε:;; ,�Σίγ'J'lpα '1. pχ'J·ιτ-ι.·ι α.π6 μα
κp:ά,_ iιz_ι;) �;- �; '/..�'1\:'J') ι._:φ:ι-:;·ιηι�έ-:":) α.r.:6. 1.}ι})'�ι)'J, α.τ.' ";')'J _z1.tp6
που ο Ηι:ι.ι -:,'J•ηε 1."Ι.ομr1, ,;ι:1.·1 -:i:o 'J1.'1'i; τ-;ι. οε·;Qp-;ι. :ι τ. ο p ου σ -;ι. ι·
νά. μ:λ'Jσ·ι, οτ-ι.ι τi κι:ιμα:-;ι. μ π ,, p α ,j '11. ι· ι· i τρα.γαυο,;ι'}·ι, ί5τ,;ι.·ι ,:;!
α.-ιθpωπ,;ι: μ π ο p ,;ι ϋ σ -;ι. ·ι ·ι' i7r,•;γκpi:ι,>·ι,1.·. ιχ.-;ι.ί ·ιi ·ι<.1.,1.λ1.01.ί
νουν».
-,-;Μπ,;ιυ6·�1. ·ι<.6με ϊί. 11άρε». Π:α.·; κα.λ6; σ-;ι,·; τr1 θii.1.-:i-:iz, ψ:
,
θυp:σε η γυ·η.:κα.
7

•
Τό ζώα είναι τόσο εύχάριστοι φίλοι· δέv θέτουν έρwτnσεις, δέv
κάνουν έnικρlσεις.

George ELLIOT

θεv.

Οί όvθρwnοι δειχvουv mv ύnεροχn τους έσωθεν, τό ζώα έξω-
Ρωσική παροιμία

Συμφωνώ μέ: τόv Agas.5iz nώς ό σκύλος έχει κάτι πολύ παρόμοιο
Δαρδίvος
μέ: συνείδnσι.
Κύριοι ένορκοι, ό μοναδικός, ό άπόλυτος, ό άνιδιοτελnς φίλος
nού μnορεί νό εχn ό όνθρωnος σ· αύτόv τόν κόσμο τοϋ συμφέ
ροντος, ό μόνος nού δέ:ν τόν έγκαταλείnει nοτέ. ό μόνος πού δεν
δείχνεται άχάριστος fι. κατεργάρης, ετvαι ό σκύλος.
Γερουσιαστnς George Graham Vest

338

19f38

�Η 'Ηθολογία
δεν μας κολακεύει ...
'Ένα νέο βιβλίο
στην Γερμανία
έn ιβεβαιώνει
τον Δαρβίνο
Tou ΒΑΛΤΕΡ ΜΠΡΟΥΝΚΕΛ

Κι'

ό

πίθψιος ξέρει ν-ά χα.μογελά. . •

Ή 'Ηθολογία., δηλαδή ή συγ
κριτική ερzυγcι, της συμπεριφο
ράς α.vθρώπωv (οχι, βεοα.ίως, ύ,
,
'
πο τηγ στεvη κοιvω-ιικη' ενvοια
,,
)
καί ζώων &ποκτ!Χ όλοέvα. εύρύτε
ρη ση,μα.σία., διότι, κατχδεικvύει
-εί'τε το θέλομε, εί'τε οχι- τήv
στενή συyyέvΞια. του Βα.σιλέως
τη; Φύσεως μέ τόv, κα.·:ά. τόv
Δα.ροίvοv, πρόγονό του, τΟ'Ι &,γ
θρωποειδη πίθηκο. Ή Ψυχολο
γία., ή Ψυχια.τρική, ή 'Ανθρω
πολογία, ή Πα.ιδα.γωyική κα.ί ή
Κοιvωvιολογίcι, συμοάλλουv εις
τα.; έρεύ'ιας της Ήθολογίcι.ς, πού
άιφορουv τάς βά,σεις του νέου αύ
του κλά-δου της έmιστήμης, τόv
όποίοv έθφελίωσε πρώτος ό Αύ
στρια.κ.ός ζωολόγος Κόνραντ Λό
ρεντς, κ.α.ί όδηγουv εις τήν συν
αγωγή θεωρητικών κ.αλ πρακτι
κών συμπερα.σμά.τωv. Ό Γερμα.
vός κ.αJθηγητής Ειρηναίος "Αψπλ
- "Αιiμπεσφελτ έξιδωκ.ε τελευταί
ως εvα πολύ έvαιαφέροv βιολίογ
επί του θέματος ύπό τόγ τίτλο:
«Ή 'ΒΊθολογία του &νθρώπου»,
έκ. του όποίου κατα.ιφαίvεται πό-

.,

Η ΗΘΟΛΟΓΙΑ
,γ;;•ι
, εΥ.δηλη
, , εί·ια.ι ή <κληρι;ινι;ιμι� ,
κοτ:ι;» α7:ο �ι;ιυ- αΊ
,, θρωπr:ιειι;ιr:ιυ;
πιθηκ,;,υ ει; τ,;,·1 α·ιθρωπι;ι,
'() 1-χροί•ιι;ι; π-χρετήρησε δτι δ
σκύλ,;,;, πρίν κ,;,υλ,;,υρι-χ-,θΎ'j επί
τω) έοά.φου;, περι-1τρέ :ρ ετα.ι περί
έ-χυτόν &ρκετέ; :ρι;ιρέ;, δπω; ,;,ί
πρ6γ,;,ν,;,ί τ,;,υ πρίν α.πό έκα.τ,;,·ι
τ-iοε; χιλιάδων χρόνων εy_α.μ·ια.·ι
τό ϊδιΙJ, διά. ν?:ι. κα.:,χκχθί-1,;,υ·ι τ?:ι.
ύφr1 Η χόρα -ή βλά.στφι; ή,ι;ι
τ6τε α.κόλ-χστr;;- κα.ί νά. δ Ίj μ:
ουρyή-,η θέ-,ι κα.τά.λλrιλη ·ιά. οε
χθη τό σωμ,χ τι;ιυ. Τ ά.τι &•ιά.λr:ιγr:ι
συμ6α.ίνει κα.ί τώρα.. 'Ο α.νθρω
πι;ι;, δτ-χν τρώyη μόνο;, ϋσ:ερ'
α.πό ουό - τρεί; μπtουκ;έ;, κ:_τ�
,
κα.νοΨJ.
-πι-,:οπι;ιιηθεντχ οια.
στιγμιαίων φωτ�yρ,χφ:κων λήψε�
,
ων- σηκω·ιει
το Υ.εψαλι τι;ιυ κα.ι
κοιτά.ζει έμπρό;, κα.τόπι·ι -κ-χί
α.ύτό συμο�ίνει σ υχνά, α.ύτι;ιμά.
,
τω;- στρεφει τι;ι_ βλεμ.μα.
:ου
πpό; τά. .δεξιά. καί τά. ά.ριστερά.
Τό ϊδι,; κά•ιουν κα.ί ό χιμπα.vτζη;
καί α.λλοι ά.νθρωπι;ιειδεί; πίθη
κοι. ,\ ύτό yίνε:α.ι yιά. λόγου;
σψαλε(α;. Κοιτ±ζου·ι, δr1 λα.δή, οί
πίθηκι;ιι μήπω; ελλοχεύει κανέ
να; έχ()ρό; γύρω κα.ί έπιτεθη έ
ναντίο•ι τω•ι, ενώ ϊ:ναι απηΤΧο
λημένοι νά. τρώγουν, κα.ί άρπά.ξη
-:ήν τρο:ρήν των.

α

Έπίση; συμφωνου·ι στή·ι συμ
πεpι:ρορά. πpό; τού; δμοίου; των
ανθpωπι;ιι, ά.νήκοντε; εί; πολιτι
σμούς πού διαφέρουν πολύ :1ετα
ξύ των. Ή ύπόκλισι;, ώ; ενδειξι;
ύποαγη;, είναι κοινή σέ 8λου;
τού; ά.-ιΘρώπου;, δια.φέρει μόνον
κατά. τόν βα.θ,μό τη; ύποκλίσεω;.
" λλοι κλίνουν έλα:ρρω; τήν κε
φαλή καί α.λλοι ύποκλίνονται βα._
θύτατα, 01tω; οί 'Ιάπωνες. "Αν-

3:19

θρωπ,;,ι διχ:ρόpων φυλΙJ)ν ϊιψώ•ι,;,υ·ι
τού; βρα.χί,;,να.; δτα.ν ενθουσι-χ
σθουν. Ιlι;,λλοί ΡΙJ)σοι Υ.'Χτανεύουν
χα.μηλώ•ιι;ιντε; τήν κεφα.λήν κα.ί
&ρ·�,;,υ·ιτ-:ιι οι� �rιμικ�κλικ�; κινrι
,
σεω; τω·ι ( εοω
πρεπε: ΨJ. πα.ρ:zτηρηΗη, δτι r:ιί uΕλλψε; iρ•1ου•1τ:zι, σηκιiι•ηι:ε; τή•ι κε:ρα.λή ά.πό
τιjι•ι άρχ-:ιίω·ι χρό•ιω·ι, &ιtω; μ-:ιρ
τυρεί τό ρήμα «.α.να:ιε•Jω». Τό ί
διο συμ.ο,χ(•ιει κ:zί μ,l τού; λα.,;,ύ;
τη; Έγγύ; 'λψη,;,λη;). 'Ο Δα.ρ6ϊνι;ι; π'Χpετήpησε συν:z:ριjι;, 8τ•. ή
πρώτη πρiξι; άρνήσεω; τΙJ)'Ι βρε
φG)•/ συ:ιίστ:zτα.ι �τ� �ά. �π,;,-,τρέ
φουν την κεψ'Χλη απο :ο μητρ�
κό στηθο; η ά.πό τό Υ.ουτά.λι πού
περιέχ�ι τpο :ρ �. '�ί-,η;, α•ιή
,
κου·ι ει; τα.; εγyενει; πρα.ξεις
:
τό χ,χμόyελο, τό κλάμα., τό μού
τρωμα., ό θυμ.ό;, δ φό6ο;, ά.κό
μη κα.ί ή λύπη. Σχετικές ερευ
·ιε; α.πέοεις'Χ'/ 1 οτι ά.κόμη χσ,.[
πα.ιοιά., πr:ιύ εχουν yε-ι•ιηθη τυ
φλά., iκ:ρράζουν τά. 'JIJ'l'Χt'Jθr1 :1-x
τά. των μl τό·ι ϊδιον :p6π,;,.
Έκτό; α.πό αιjτέ; τί; έγγε·ιεί;
zκφpά'Jει;, ύπάρχουν κα.ί αλλε;
επίΥ.τητοι, ά.·ιάλογοι των δποίων
ά.πα.ν:ωντα.ι μεταξύ τοϋ α:ιωτέ
pα.; κλά.σεω; ,.. ωϊκ,;,υ Β:zσιλείου.
'Επί πα.ρα.δείyμα.-::, τό ·ιά. χαφε
των:α.ι μετα.ς•J τω·ι οί α:ιθpωποι,
πpοέpχε-:α.ι άπό τή'Ι επιθυμiχ νά
�α.τ�ιώ-,ου·ι π�όθε;-ι ,επιθετιχω;
ο:α.θεσεων, Υ.α.τα τη'Ι εποχη,, που
οί ομοιοί των εζοϋ'JαV μέσα εί;
σπήλα:α.. Ή ί.δία. πρόθεσις ύπη
yόρευσε καί τήν προσφορά δώ
ρων, άκόμη δi Χα.ί διαφόρου;
πράξει;, πού συμβολίζουν ύποτα
γή. Π.χ. τό νά βγά.ζη κα'ιείς τό
καπέλλο του σημαίνει οτι, α.πο
γυμνώνοντας τό κεψά.λι του, τί-

34{)

ΙΛΙΣΟΣ

θετα.ι, κα.τά. κάποιον τρόπο, ύπό
την Π'pοστα.σία. του συνα.νΟpώπου
του.
Τά. ζώα. δεν περιορίζοντα.ι μό
νον στίς έγγενείς πράξεις εκφρά_
σεως των δρμών κα.ί των συν
αισθημάτων. Τίς τελειοποιοϋν
προς το συμφέρον των. Πα.ρά
οειγμα., δ σκύλος, πού άπα.ιτεί
τr;ν ευνοια. των κυρίων του γιά.
χάδια. η γιά. πα.ροχή τροφής.
Πολλά. ζώα. ύιποκρίνοντα.ι, γιά. νά.
προκα.λέσουν το ενδια.,φέρον, &πως
μ(α. νεα.ρά. γορίλλαινα. είς τον
Ζωολογικόν Κηπον της έλ6ετι
κης Βα.σιλεία.ς (Μπάζελ) , πού
προσπα.,θοϋσε νά. εφελκύση την
προσοχη τών φυλάκων, διότι ή
σθάνετο την άνάγκη ... τρυφερό
τη>τος. Πρ0ισεποιείτο την άρρω
στη γιά. νά. την περιποιοϋντα.ι
κα.ί νά. τήν χα.·ιJδεύουν. Μία. νεα
ρά. φύλα.ξ είσηλθε στον κλωβό,
γιά. νά. έξα.κρι6ώση α.ν ή πιθηr,ιί
να. εΙχε πρα.γμα.τικά. μα.γκώσει
το χέ,ρι της είς τά. κάγκελα.. Μό
λις εΙδε την φύλα.κα. ιμέσα. στον
κλω�ό, ή δεσποινίς γορίλλα. ωp
μη,σε, την άγκά.λια.σε κα.ί δεν τΥJΥ
α.ψηνε νά. ψύγη ...

1968:

Ή 'Ηθολογία. α.σχο) είτα.ι, φυ
σικά, κα.ί μέ το ζήτημα. της δμι
λία.ς κα.ί κατ, α.λ+rΥει είς το συμ
πέ.ρα.σμα., δτι κα.ί δ λόγος εΙνα.ι
εγγενης είς τον α.νθρ·ωπον. Κα.
τά. τούς τρείς πρώτους μηνα.ς ά
πό της γεννήσεώς των παιδιά.
κωφα.λά.λων δέν δια.φέρουν, ύπό
εποψιν φωνών, πού εκπέμπουν,
άπό τά. πα.ιδιά. γονέων, πού μι
λοϋν κα.ί άκούουν. 'Από το γε
γονός α.ύτό συνάγεται το συ-μ
πέρα.σμ,α. δτι τά. νεογέννητα. παι
διά. θά. i]σαιv ίκα.νά, αν δέν
Υ-Ουα.ν άνθρώπινη λα.λιά., νά. άνα.
πτύξουν δικήν των γλώσσα.. 'ϊ
πά.ρχει ηδη σχετικη περίπτωσις,
πείθουσα. περί τούτου: στην Δα
νία., δύο βρ,έtφη, έtκα.τα.λελειμιμέ
να. είς τά.ς φpοντί,δα.ς της κωφα
λάλου για.για.ς των, Υ.α.ί άπομ
, ο
νωμένα. άπό ταν κόσμο, δτα.ν έ
μεγάλω,σαν «συνω,μιλοϋσα.ν» με-
ταξύ των σέ μιά. γλώσσα. δικής
των επινοήσεως, εν-rελώς άκα.τά.
ληπτη γιά. τούς άλλους, μη πα.
ρουσιάζουσα.ν καμμία.,y διμοιότητα.
μέ τ'Υ}ν δα.νικήν !

α.

ΒΑΛ ΤΕΡ ΜΠΡΟΥΝΚΕΡ·

968

341

· Από τό βιβλ(ο της Suzanne Normand

'

�α[ων μου,,

Μετά. τί :; πλη,μμύpε:; που ερη
μωσαν τήν Βενετία τί ά.πέγιvαν
οί δεκαέξη γά.τες πού βρέθ η;ιαν
σέ μιά. πλατc:ία. ά.πό την συγγραφέα. ""'ουζά.να. ορμά.νδ ;
«.Ην τί;; � fr;ησα. εγώ, γράφει.
Μόλι;; γ'ιωρίζω-κα.ί θά. τό μάθω
σέ λίγο - οτι κάθε είδο; εχε:

τήν αιλουpοειί3ή φυλή :ι;,υ πι;,•;
τ+,ν πρcχρυλά.ττει άπό τί :; εχθρι
κέ;; επιδρομές. Αύτή εδώ ξεπε
τ6.χτηκε ιιπροσ,;:ί. μr;·J Ί.).ί, μή
ξέρον-τα :; τίποτα., ιψθΜσ. μέ χέ
ρια. άδειανά.. 'Αδηφά.γα. μωρά,
μητέρες εκφυλισμένε:;, πατέρες
άνηλεεί;, &δέλψια. εχθροί. "Ολοι
τρελλοί άπό πείνα, δλοι γυμνα
σ.μέ-ιοι σάν ναυτά.κια. πάνω σέ yέ_
ψυρα πλοίου τήν ώρα. τοϋ κι·ιδύ'
'Ιου, νια.ουρι,,...,, ον-τα;;, γυρευοΊ:ας,
διεκ.δικώ'Ιτα.;;. Πολύ γρήγορα ε
μα.θ-:.ι·ι νά. μέ γνωρίζου·ι. ·ιά μέ ά
ναγνωρίζουν. Ξέρου'ιε ποϋ μπο
pοίί'Ι νά. -:.ισίζωΊται: ύπr;λεiμμ-:.ι
τα. πολυτελη, παρμένα. άιπό τή·ι
κουζίνα τών φίλω'Ι μου. Στήν
ά.ρχή ταρριχΊα δλα (Χ'/'ΧΚ?.tφμέ
'Ια. Μά. ή άγρια. πάλη μ' έδ:δα.ξε
πω;; επρεπε '17.. τά χωρίζω γιά.
vαχη ή κά.θε μιά. τό μεp:i3ιό τη;;.
'λκόμα πρί·ι μέ οοϋ·ι, μαν-:εύ
ουν, α.ίσθά.νονται :ήν πα.ρουσία.
μου. Καί μία. - μί-:ι ξεπρο6ά.λλου'ι.
Σέ π,χρά.τ-:.ιξι, πρίν ό pμ ήσου·ι ,:,;ι
τεπά.'Ιω μου έξ έφόδου, ν' ά.ρπά
ξου-ι τr,'Ι σα"Λκούλα. μου. Ίά μι
κρούτσ:Χα τρελλά., κρφα.σμένα.
λυσσωδώς στά. δά.Χτυλά. μου άπό
τά. γυαλιστερά. τους δοντά.Χια.
Τό μπουκ.ά.λι μέ τό νερό πού
φέρνω μέ μ:ά γα.6ά.θα. γιά. νά. τίς
πο-ί ω -γιατί ή λιμ·1Qύλα πού
εί,,' iχεί είνα: άλμυρή- ), χρη_
σιμοποιώ μάλλον γιά. νά. ξεπλένω
τά. ματωμέ,ια :ου:; δ α.γΧώμ-:ιτα.
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κό1μα. ,ιι' δτ�Υν ήμουν παιδού
λα., ποτέ δεν μά.λων:;,. ε ια. γα.τί
πού ,μιέ γρα.τζοιίνιζε. (, ύτά. τά.
ζωvτ, cι.vά. είναι ϋπ
))) 'Έ,να.
, ουλcι
γατί χωμένο μέισα. στον κηπο μα.;
πού θέλησ7.. νά. τό χα.rιδέψω, γα.v
τζ,ω,ιένο από τρό,μο πά.νω στο χέ
ρι μου, έχά.ραξ. ε δcκα. νυχιέ:ς απ'
διπου ετρεξε α.φθονο τό α.ίμ7..,
χρόν α. αργότερα. τίς εβλεπα. ν'
αισπρίζουν δτα.ν μαύριζα. τό καλο_
κα.ίρι. «Δέ'Ι πειρά. ., ει, ειπα σκου
πίζοντ�Υς τό τρ7..uμ
; :;ι., φοοή,θηrκε,
εγώ φταίω».
Αύ,τά. έδώ, οuτε λόγος γίνεται
νά. τά. χαιδέψω. Δέ ι πρόχει.:cι.ι
παρά. νά. τά. τρέφω, νά. κωτευνά.
σω ή βασ, α.νιστική πείν7.. του;.
'Κχεί γύρω θα.γινε λόγος στην μυστηριώδη γλώσσα. των
γα' τιων, θα.χουν πεί
πώc; .μιά.
«κα.ινούργια.» εχ ε t α 'Ια.λά.6ει τήν
τύχη τους. Γιατί από δεκαέξη
μα.ζεύτ κα.ν σέ λιγο δεκα.,εννέα..
Τό περίeργο εirjlα.t δτι κανείς δέ'v
μέ: πρόλαβε. Γιατί δεν ε�μα.ι ή
μ,όvη στην Σά.vτα υΕλε'Ια. πού τά.
σκέ.πτομα.ι. " ν κά.θε α.γα.λμα εί
ναι ή [δωκτη,σία μισ.; qμά.δα.ς, εί_
να.ι έπiσης καί τό κληροδόιτημα.
-τ:ων, ανθρώπων πού είναι σ.ποφα
σισμc'Ιοι vά. της κάιμου'Ι τή ζωή
λιγώτερο σκληpή. Διαπα.ιδαγω
γουv τά. παιδιά.: μια. μα.1μά. βενε
τισιά.να. δείχνει στο παιδά.κι της,
πού εί'Ια.t ακόμα. στο καροτσά.κι,
πώς νά, τά. κα.τα.φέpνει ..
' . φου χοpτά.σουν τά. ζωα. μου,
πηγαίνω προς ανα.κά.λυψιν. Φέρ
νω γύρω τή χλόη, ξετpυrπώνω α
πό κάιποιον θοομνο, απ' τήv άκρη
μια.ς πρασιά;, άμά.,δε; πού περι
μέ'Ιου ι.
'Εκείνο δμως πού με κινεί πιο
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πολύ τήv π1εριέρyεια - μιλώ γιά.
α.γα.λμα. - είναι τό πρωrι:ο στήv
είσοδο, οτα.v περά.ση κα.vε,ίς τά..
κά.yκελcι. του κήπου: α.σφcι.λως τό
α.γ::ι:λμ7.. ΥJα.ΠΟιου δια.σήμου προ
σώπου κcι.ί vτρέιπομ
, α.ι πού λησμ,ό
'ΙΥ'(J7.. το εvδοξο ονομά. του. Είναι
τριγυρισμένο α.πό χλόη, κα.ί α.ύ
τή περικυκλωμένη μέ μικρέ; ά.
ψιδες. 'Εκεί λο�πόν, κωτά. τίς
πέ ιτε τό άπδyευμα., πα.ρα.ψυλα.νε
έπτά., κα.Ο1 ημεριvως.
' φότου i)pθ' :;,. έδω, π::ι:ρ7..cτήρη
σα., κατά. τον περίπα.τό μου στή
Σά.ντα. 'Έλ1ενα., εναν α.νδρα. με ϋ
φος ά.πλό, πού κουτσα.ίνει λίγο.
:l\Ιέ ενα. δέμα. κά.τ'ω α.π' τή μα
,σχά.) η του, σ.κολ, ουθ' εί το; ίδιο
δpόμ
1 ο μ' εμένα.. Καιποτε δια.στα.υ
ρωνό,μα.στε καιθώς έπισ:τpέ,φω α
πό τού; κήπους κι' έκείνο; πη
γα.ί'Ιει. Σιγουρα. πάει νά. τα.ίση
γά.τες. Ποιες δ:μως; 'Αρχίζω νά.
έρ::υvώ. Μου χpειά.ζοψt(Υ ι λίγες
μέρες γιά. vά. συ'!'δέσω τό βά.θρο·ι
με τήν χλόη καί τά. έπτά. γατιά.,
μέ τον α.Υθpωπο 'Χύτον πού Υ.Ου
τσ�[νε1 ι.
Κά.θομ,χι λοιπό'! στον πρώτο
μπά.νκο κο'Ιτά. στά. κά.γκελα.. Kov_
τεύει vά. γίνη πέντε ή ωρα.. 'Έvα.εvα. τα γα.τια t'γα.ιvουv πι,σω απο
τό; μπρούντζινο κύριο. 'Όχι τό
σο α.θλια. σά.ν τά. δικά. μου, καί ο
χι τόσο φpε ιιτιωδως α.vυπόμονα..
Πιο ημερα. υΕνα.ς αισπρος γάτο;
επί κεφα.λης. Χωρίς α..μψ6ολία.,
ενα.ς ά,νιχνευτής. Καί χαίρει της
εμπιστοσύνης των α.λλω·ι. Τον ε
χουv πληρεξούσιο. Άψή'Ι'ει τfι
χλόη, πη.δα. πά.νω ά.πό τίς μικρέ;
ά.ψίδες, δια.αχίζει ήρεμα. τή δεν
δροστοιχία., πεpνα. τά. κάγκελα..
'Εκεί, παίρνει στά.'σι ά.vcψονης
ι,

'

'

ι�

,

,
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κα.θισμέ11ος, μέ τή; ούρά τυ) ιγμέ_
'Ιη στά έμπροσθι'Ιά του πόδ:α..

'Εδώ, ας καθορίσωμε: Ε[ισι
Κυριακή. 'Αντίκρυ στό; κJιπο
ει,' ε ;α. στι:ι.υροδρ6μι C πολί, Υ ' νησι, ή προκυμα.ια. πού εί;α.ι Υα
-:ά μiκος τfιc; λίμιη� κ-:ι ί ά.πό τή;
οποία. φθάvομιε σ:ό; κηιιτο y6οε
τ:ιι ά:π' τό•; δρόμο ποΊ ερχ�τα.:
α.πb τή; Βια. Γι:ι.ριοάλδη. Έκ:ί έ
π!σης στα.μα.τα. τό «βαπορέτο,
5r.. οπου ά. 1εοο-κατεοαί·1ει πο) ,:,�
κόσ.μος. Έιιτί πλέον τή'Ι Κυρι..ικrΊ,
οί θεαταί του ποδοσφαίρου ( :ί ο _
\'Jι_:ι, υπαρ:(ει τετοιο και ;'η �:·,ε· ια) , που πηγα., ιουι περα, ς:
πετιουνται ά.πό δω. Κι' ετσι :1.:
π rιι ύ κόσμο.
Ό α.σπρος γάτο:; δcν ταρ:χ.ζ, ::ι: διόλου. Τό cκπληκτικό σ :
Ψι γατί ε[να:, η μ:ά. ύπεροολ, r,
νf��ικότης, η έκ�ίν� ή �p;:ι.7
ΠΙ)'J -ι:ποτ:χ. δc'Ι τη; επrpεαζ�:.
Μ:ριm βήμ:χ.α, καί ό α.σΠ?Ο�
γάτο:; 1tιάιει τό στ:χ.υpοδρόμι. Κ αί
π·i·, ι ά.'Ιάπ:χ.υ-:;ις. Δέv ξ:χ.vαpχ•ζε:
vά προχωρη π:χ.ρά δα;, μέσα
�τeι\ κό σμ ο, διέκpι;ε
τ.;
τόι ΚΙ)U:σό α. ιθpωπο.
.lέν τόν μπεpδ·εύει μc Κ'XICi:Χ
α λc.·,. Του κολλάει, ένα χέp. χα._
μηλώvει γ:ά. cn χάιδφ:χ., ιχι οί
δυό τους κατευθύιο•ιται πpό:; :Χ
Υά) κελα, πpός τόι γήλοφο. Ί'ΙJ,
αΑλα εξη τούς περψέ•ιουν. Ξ�
c,ου·1ε πάντως δτι ό τόπο; τ-:;υ
γε-;,ίματος είναι άλλου. ία :, δ
χ·1f'r ωπος χ.' ό α.σιιτpος γάτος τ�
(fε'J i','J', σ' εvα λειο6.δ: π:χ.ράμ�ο-:J.
'Εκεί j\οίγεται τό Π:ΧΚέτο Κ:Χί :ι
γείιμcr ά.pχίζει.
I

(

,

,

,

,

τ _

Γ-\Ί'Ω'\' ΜΟΤ,

JB

.Jt·rι ) ')η μου πού μι) a ίτ, .
ί•χά, ϊC.ή-ησ,;ι ιά. μέ -:;υ;οδε·.1 σ1
μι� μέp-:ι y.zί νά πά-pωμε rJJ, ιει·
τ��ξ ι ά.π' cιύ��; τό; :χ.ύp;ο. ll,;,ρ _
,
7
φω αξc1με, cιeιcι,με τοι α.σπpο γα
-ο πού πηγε ιά. τόι συ η ιτή-:;η,
;ά. τό; ξαια.φt p ιη καί ιά πα.pιη
ι?.ι' τ?.αΙΙ'J.
' ,, . \ πο'ψε:ιι:χ.:
- οΥ.,ω:
, '
μιά μικρή γάτα, ρά.:-:;c1 ί-:mc11:κή,
μ: )αμπpό τp.χωμ,χ α.-:;προ, πυρό
Υc1ί μc1upo έιώθηκ: μi τήι δμά.
δ?. υΕ ι_:χ. χα,1 � 10 Π:Χ.δ , �αχ�υλό
:
..
/.'Jt γ.:ιΙ:-:;:εpσ, ο::ι θr.t. τηι αφη
l'J ; έτ-:;:
Ρωτήσαμε τόν α. ιθpωπο κα.ί
cέι ά.πεκά.)υψε παρά. πpά.γμ,χτα.
πο)ύ άπ).a.. 'Έρχεται :δώ κά.θε
μέp?, ό).ε; τίς i:ποχc:;, ci;ραιpώ 1τ'J::; α.πό -ό οι-κογε;ε:'Χκό τpαπc
ζι δ,τι χρειάζεται γιά. :ή διατpο
ψή της δμά.δα:; . .λέι του κά.ιει ,(_
ποτα έ,;τύπωσ�, οϋτε ό λευκός ά.1:χ 1ευτή::;, ό πι:πός καί &κp:6ή;
,αί ά.μεΩ ικτο:;, οϋτε τά. άλ). 'Χ πού
πcΧίpvου; θάppο; μt :ό; έpχομό
:ου κα.ί μπ,χ' ιουι σέ παρά.α.ξι
γιά vά κατασκαπεύσουv.
uΟλ'
αυτά. ά.πl)τε).οi}) μέpο:; του Κ?.θη
μzpt'ΙΟίί του κό•ψl)υ. �έι θά. μπl)
pο?σε ν� τόι πp_οδ�-:;η χωpί::; �ά
'1.ω-:;η τυψει� και λυπη. Συ-;επως
,., εκπ
, ). ησ-:;ετα:·
'
οεv
βpισκεται
'
"ισω:; σε ηι μυr.ικό θ?.υμασμό,
πού μόλις τόv &.να-λύει, μόλις :ό'Ι
έpμηvεύε:, χωρίς ψευο-χίσθφι.
'Έτσ: ιαι. Καθώ::; ή φι)η μου
του διηγεί:α. ότι κι' :γώ τρέφω
δεκαε,;ιέα, :κεί rέpα, στήι α.κpη
τώ; κήπωι:
..,Ολοι εχομε τις δικiζ μ�;,
ειιιτε, διπλtίJ'Ιο'Ιτας τά χ:χ.pτιά
του.

c

εr

1968

344

Μια νέα 'Επιστήμη :

ΖωοGnμειωτιuιί
Τα ζώα δεν συνομιλοuν άπλώς
μεταξύ των, άλλα εiναι καί γλωσσομαθη
Πορίσματα έρεuνών
'Ανέκαθεν έπιστεύετο δτι τi
ζώα. συνεννοοϋντα.ι μεταξύ των,
μόνον, δμ.ως, τελευ-α.ίως &πεκτή
θη ή έπιστημονικη βεβαιότης έπί
τοϋ θέμα.τος, χάρις εtς έρεύνσ.ς
τοϋ Αύστρια.κοϋ φυσιοδίφου Λό
ρεντς έπί της γλώσσης των χη
νων κα.ί τοϋ Γερμα.νοϋ συναδέλ
φου του Φόν Φρίς, ιπ:ού έμελέ
τησε τήν γλώσσα. των μελισσών.
'Έ:σι ΙΧ'Ιεπτύχθη νέος κλά.δος της
λεγομένης ηθολογίας (δηλ. της
ψυχολογίας -ω,ι �ώων)' ή «νωο
σημειωτική», δπως έοα.π-ίσθη με
έλληνικην λέξl ν (ισως θά. ητο δο
κιμώτερος δ δpο;: ζωοση1μα.ντι
Χή) , πού &φορά τήν έpμηνείιχ
οzι μόνο-ι των ήχων η θόγγων
πού εΥ.πέμπουν τά. ζωα. γιά. νά. έ
πικοινωνοϋν μεταξύ των, αλλά.
και των άλλων «σ ,μείων», πeιύ
εκπέμπουν γιά. νά μεταδίδουν τίς
επιθυμίες των, -ίς έντυπώσε:;
,
" ύτων, -ις «:J"'ι.ε·ψ εις» -ων --<J.ν
r.οτεθ-ϊ1 δτι δ εγκέφαλό; των εΙ να.ι ίκα.νό; διά. τοια.ύτην λειτουp ·
γία.ν- εις τούς δμοφύλους των.
Διό-ι, βεοσ.ίω;, ή «γλωσσα.» των
ζώων γίνεται &ντιληnτή μόνο'/
α.πο τα. α.νηκοντα. στ,1 ν ιuια. οικογένεια. η κατηγορία.. Πολύ έ:ι
δια.cρέροντα ιπ:ορίσματα των έρευ
νων, πού 'έγιναν εως τώρα έπί
,

'

'

,

'

'

.,),

11::

,

τοϋ παρθένου &κόμη θέ.μα.τος αύ
τοϋ, μεταδίδει δ 'Ιταλός φυσlο
δίφης Ντα.νίλο Μα.ϊνά.ρντι:
Φυσαά, εόρισκό1μεθα. &κόμη
στό πρώτο στάδιο των μελετών.
'Επιδιώκεται νά. έξιχνιασθη σtως
γεννωντσ.ι α.ί πρωτόγονοι μ,ορφα.ί
της γλώσσης των ζώων κα.ί πως
έξελίσσοντα.ι με την π-ά.ροδο τοϋ
χρόνου.
'Επι6ά.λλετα.ι, ιπρωτίστω;, νrι.
εζηγηθη τί έννοείτσ.ι με τόν δρον
«γλώσσα. -ωγ ζώων». 'Ατό των
άπλουστέpων μοpcρων της ζωης
μέχρι των πλέον πολυπλόκων ή
&ντα.λλα.γή πληpοφοριων μεταξύ
των &.ν-ηκόντων εtς τό ίδιον είιδος
είναι απαραίτητη, ε.φ' δσον με
-αξύ των δμοειδων οντων όφίστα
ται κάποια. ύποτυπώδης κοινων:
κότη;. Τοϋτο παρατηρείται προ
κειμένου &κόμη -και περί μονο
κυττάρων οργανισμών, των λεγο
μέ·ιων «πρωτοζώων» στό ζήτημα
τη; &.να:πα.ρα.γωγης -τοϋ εί'δους.
. ύτονόη-ον, 8-ι δ μηχανισμος
της επικοινωνίας με:αξύ των
ζώων εΙνα.ι περισσότερο πολύπλο
κος κα.ί τελειοποιημένος, έ9' 8σον τά. είδη, εtς τά. δποία άνή,
'
Χουν, πα.ρουσια.' ζουν α.νεπτυγ-μενον βαθμόν κοινωνιΧότητος. Πα
ράδειγμα δ σπίνος, πού διαθέτει
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. . λο ιο λεξι ιο, πεp:λ 1
:χ.! ��r
; π ύ?
f-α.νον οεκα.πε·ιτα.ο-:ι. φω·1η--:�κω·1
-Jημείων, ,μέ τά. δποία. έκφpiζει
ipωτική πρ6κλησι, δι-:ι.κr1 p•Jξ: κ-:ι.
τι:ιχη; ένό; χώρι:ιυ, πpοειδι:ιποίη
σι , γιά._ τή·� προ
� ?έγγισ: _zχθρ�υ
Υ.'Χι αλι.ε; εκοrjλι,ηε:; προ; :ου;
6μοίου; τ,;•J.
Ti ζώ-:ι. έκπέμπι:ιυ·ι σ-ημ.εί-:ι. χη
μικά, άπ:�κi, 6πτ�κi κ1.ί ιiΥ..�'J
στικά., ά:ηλ6γω; --;oi} τ.ερι6:iλλο·1τv; κ�ι :']υ Ξπ�l�ωκ,:,ιιέ'ι,;,•J σκΙJ
τ:'j;j, 'Γi, χ�μ�κ� ύπ(ι?r1 λσϋ'� τ?
ε!οο; κ1.ι --;ο φυλι:ι•ι, ω; ·,αι τc.(.
� ρ �?. τι:ιιj «.;(ύ"t�Χ� J zώ p ι:ι'J>. ΤΖ
σημ�ί:χ :χ•;--;ά. εί·η•. --:ά. τ.λiο ι τ.pω
:6yr.,-n κ:χί χρησ:μοπο:οϋ·ι--::χ: ά.τ.ό
μερικi πρω:ό-ω-:ι..
Τά. σημεϊ1., πού :ιε::χa:aο·ι:-:ι.:
Όιi :rι ; ά.:ρη;, &πηοpε�ο-1,1.: ±
πό τό·ι ά:ηγκ1.σ,:κό σΤηγελ1.
σ:1ό ζιί.Ηύ'Ι ε1; σχετ:κι�>; σ:ε·ιό·ι
χώpο•ι. Χ -:ι.ρ 1.κ:r;p:r.ικό; ·'ιπό --;·ί,ι
Ζ-π,;,ψ�'/ α•Jτή'ι ε! 11�� 6 -:r16τ:,;;; i
π:κο: 'ΙW'Ι( :χ; ώp:σμέ 0ΙW'I ε (οιίJ'Ι 'J. Ξ.
ί_ω•ιιί>'Ι -:;:ά.; ·ιrρι-:,•J; -;ι-:,i} .\:γ:χ:ι-:,υ.
-,τ,
__ ' �γ'1 J�':, r ,-.,.1 ,..-'
'r.- :;'οι� ... - τ.-r.
-�ί-'·-'.
J. ι
1:1'�-'-'
χε; μεp:κ-:ι. ε:δη χε1-ω·1ι,ι·1, τ.,:,•J
J"" ,
.,, ,
μο::χ,ν.,,ο·JΊ .:οι.υ
μετ1.ςυ --;ιιJΊ,
3.λλά. κ:χί θέλου·ι ·ιά. δ::χ:-r,
ρfι,σου·ι ά.-μγr, -:ή·ι γ·ιφ:6-:r;
--:1. -:ΙJ'j z�Βι:ιυ; -:ιι)·ι.
Χ1.Ηi·ι1. &.��
-:i ΞΙΟ rι 'X'j�i Ξ χz� .Ξ.π�-,�Υι 'jε� Ε·ι'λϊ
-:p6πο 'J'J'Ιθη:ι:χ::κfι; γλι;ισ,r;: γ:i
,
,
,y
,
,
'
r
Ί'Χ α.Ψ.ιγΊωp:μ::χ: α.τ:ι-:, :-:ι. ομ,:,ε:�Ύj. 'E;:t Π'-Ρ'-Οz� γμ Α:�: 'j� ά?
�Ξ'ΙΞ:: f,;6:: (��:� tiν�1J Ξϊδ�υ; "l.:'J
�o·j·,· :ό κΊλ·J·�,._,� :ιί>·ι θ r, λiι,>·ι ;α
τχ τρότ.ο•ι δ:i:ροpι-:,•1. i:ηλ6γω;
":Qtj ϊίδ()·J; Ξί; :6 δ-��ίο·ι rJ..,ιήκι:;υ·ι.
Μό·ιι-:,ν Η·ι ή θήλε:-:ι. δ:π:σ:ώση
-:ή·ι γνησι6τη-::χ :οσ μ φ•;:η:σ;,
δέχετ-:ι.ι τό·ι γ1.μπρ6 ...
Μέ τχ όπ::κχ σημεί:χ :χ ζιϊ,1.
1

.-τ1 ,...

.J)

�

1

-�=

:ιπopOU'I 'Ι'Χ μετα.Οώ'JΟΙJ'I εί; 71. δ
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μz--:1.;::εpθή σz κυψέλη :r,; Γzp
μ�·ι[:ι;� δΞ·ι γ�·ι;;τ�� ά·ι��λr, τ::Ύj
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&ιπο τίς γερμανιΧές μέλισσε;, πού
θέλει vά ε�δοποιήση περί του μέ
ρους, δπου θά. εϋ p ου'Ι τήν τροφή.
� Χα�ακτηριστ�κή, ύπο ε οψι-ι
7:
<�οιαλεκτωv», ει·ιαι ή περιπτω
σι; τιίιν χο p iκω·ι τώv 'Ηνωμένων
Ηολι:ειιίι·ι. "Οσοι διc1.-μέvουv εί :;
τά.ς Πολιτεία:; τη; α.να':ολικη:; ά
κτη :; διάγουν ζωή·1 «Χα.θιστι;οΊv»,
δηλαδή οέv έξέρχοντc1.ι α.πο τά.
ορια τη; περιοχής των κα.ί' φυ
σικά, γνωρίζου·1 μό-10-1 τήv γλώσ
σα πού «δμιλουν» μετα.ξύ των.
'Υπάρχουν, δμ
, ω:;, εί:; τήv 'Αμε
Κ
λ ι κόρακε;, πού δι γου·1
Ρ; Υ/ α.λ ?
�
βιον πλαvητα., μετανασ:ευο·1τες
ά.πο τη; μια; Πολιτεία.; εί; τή·1
άλλη. "Εχου'Ι, βεβαίω;, τή·1
γλώσσα, μέ τr;ν όποία.-1 συ'ΙΕ'Ι'ΙΟ
ουνται μετα.ξύ των, ά.λλά, εχου'Ι
έ-Κιμάθει καί τί:; διαλέκτου:; τώ·1
δμοφύλων :ων, πού δέν το κου
νου·1 α.πο τά; Πολιτεία.:;, &που ε
γεν-1ήθησα.-1 ! �υ,μβαί·ιει. δηλc1.δ-Ι,,
μέ :ού
; πλάvη:α; αύτού; χόρα.a
,
κας ο,τι και' μ
πο ),υ:α ξ :, ε, του;
δεμένου; &νθpώπο!J; : γί·ιο•1ται
γλωσσομαθείς! ...

*

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΉ ΟΥΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΕΛΟ
ΤΩΝ ΝΥΚΤΕΡΙΔΩΝ
'Ανακάλυψις Άγγλίδος
Οί νυχτεpίδε:;, δ εψάλτη:; α.ύ
το; !Χ'Ι:Χpιθμήτων Χl'ΙΥj μα.τογpαφι
Κώ'Ι ται'Ιιώ'Ι φpίχης, εγι'1(1.'1 ε, '
'
'
βοηθ r:,υ;
να.ς α1tο του; χα),υτερου;
.
τών γιατρG}'I κχί εύεργέτε; τώ'Ι
ά.νθpώ1tω'Ι. Κι' αύτο διό:ι &·1ε
κχλύ:ρθη δ:ι δ σίελό; των πε-
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ριέχει μιά. ούσίσ. πού μπορεί νά.
πc1.ίξη σηιμc1.ντιΥ.ο ρόλο στήν σύγ
χρονη ιατρική. Πρόκειται γιά.
τήν δ ε σ,μ ο κ υ ν ά-ση, πού εχει
τήν ιδιότητα νά. διαλύη τού:;
θpόμ.βους τοv αϊμα.:ο:; οί δποίο�
πpοκc1.λου'Ι διάφορε; καρδιακέ;
χc1.ί ά.pτηριακές &σθένειιες.
Οί θρόμβοι του αϊμα.:ο:; πρc,
χc1.λουν α.·ιαρίθμητου; 1θανάτους
χά.θε χρόνο προχαλώ•ιτα :; διά;,ο
ρε; ±σθέ·ιειε:;, άπο τήν φλεβίτι
δc1. μέχρι τή·1 1θρό ,.ι. βωσι τών στε
ψχνιαίω-ι &.pτηpιών. Γιi το'Ι λ6γο α.ύτο οί εpευνε; γιl τr;v άvα
χά.λυψι διc1.φόρων &.·1:ιπψ..ιηr,ιών
ούσιώ·1 ά.πc1.σχολοϋν ιδ:c1.ί:ερ7. τή·ι
σύγχpο-ιη ια:ρική. Ή Δρ. Χόου
κεp αpχι,σε τά. πειράματά τη; ε
πειτα &.πο εpευ·ιες πού εχα.με με
θέμχ τί; :rυ-ιήθειε:; διc1.τροφης
τώ-ι ·1υκτερίδωv.
Οί νυχ.τεpίδε:; βάμπυροι ζοϋν
7,Ποχλει:ΗιΧ'Χ α.πο το αίμα :ώ'Ι
ζώω·1 Υ.7.ί τών πτη-ιώ'Ι. Οί ται
·1:ε; φρίχης εχου'Ι δίκηο δταν τίς
παρουσιά.ζου·1 σά.-ι ζώα. .πού έπι
:ίθε·1ται ·εvχντίον καί αύτών τών
i·1θpώπω'1 α.χό,μη. Μόνο πού δέν
ρουφοu·ι το αίμα. Άπλώ; τσιμ
πσu-1 το θύμα. τους Υ.ΙΧί σέ συνέ
χε:α το γλύφουν χαθώ:; αύτο τρέχε;, άσταμάτη�α.
Έπειτχ &.πο μαy,ροχρονε; 7'1.ρατr;pήσ,ει; ή δ . Χόου:,-εp �ατέ
_ρ
ληξε στο συμπερασ:.ια οτ: οι νυ
κτερίδες επρεπε νά. εχου·ι :,τον
σίελό :ου; κάποια ούσία πού 'IOC
εμποδίζη τή-1 πηξι τοϋ 1.ϊματσ;.
1έ λίγο &.πομόνωσε τή·1 ού.σία.
αύτή κα.ί διεπί:rτωσε δτι έπρό, ,
χειτο για μ,:α κατ., ε'ξοχηΊ
' α-ιτι,
ΠΊjΥ.tική ού,σία.
1
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Χιpπανtzfιδες:
((μακριvοι σuγγενεις μας))
'

Νεαρη 'Αγγλίδα μελετα
την «κοινωνικηη ζωή τουςΤή·ι ωρ-χ πι:ιύ ι:ιί κοπέλλε; τi'ι ;
·ήλικία.ς της ά.σχολοϋ-ιτιχι μέ τό
γέ - γέ κ-χί τίς ,μί·ιι - :ρουστε;, μί-χ
·ιειχρή '_\γγλίδιχ, ή Τζέ ψι βi:ι
Λόγο�ϊκ, ά.:ρ:έ�ωσz ολο τό·ι x�6,
_
,
y,; και tΎ(Ι σ-ιιεψι :ης σε μ:-χ ε·ι
:zλώς αισ'J·ιήθιστη έπίδι:ισι: στή•ι
μελέτη τη; ζωη; κ-χί τώ•ι :-ιηη
θε:ώ·ι τώ·ι πιθήχω·ι. '.\πό μικρό
π-χιδί, ή Τζέ ην ε·ιδιιχφερότ:ι·ι �
;:ιιρετικά γιά τά ζώα. �τά 21
τη; χρό•ιι:ι είχε τή·ι εύκ:ιφί:ι -ιά
μεί·ιη γιi λίγο καιρό στή·ι '.Αφρι
κή �:ιί ·ιά π:ιρ-χκολο�θή:-η ά.πό
,
κο·ιτα. τη-; :-υ:..ιπεριφορα :ου;. Γυ
ρίζοvτ:ι; στό Λοvοί•ιο βρήκε μ•ά
θέ:-ι γρα.μμ-χτέω; κο-ι•:ά :ηό·ι .λρ-χ
Λήκυ, παλαιοvτολόγο του Έθ·ιι
κού iουσείου, πού φρόvτι:-z vά.
τήv ξαvαστείλη στή·ι ' φρική,
στήv Ταvζ,χ:ιί-χ, γιά •ιά συvεχίση
επιστημονικά τί; μελέτες :η; γύρω
• στη' ζωη' τωΊ
- χιμπ:ιvτ -,,ηυωΊ,
ις::
«έ.πειδή -λέγει ή ϊδι-χ- οί πί
θη-κοι αυτοί εΙv:χι :ά πιό :-υγγεγ

'/lΚΙΧ πρό; τό·ι α:ιθρωπο ζώα. Χ'J.ί
τά εθιμά τους θά βοηθου:--χv τόv
�ρα. .\ήκυ 'Ι>Χ κ :χ τ-χ·ιοήση κ :ιλύ
τερ-χ τή·ι ζωή τώ•ι α:ιθ p ιί)πω·ι :η;
Λ.ιθί•ιη; έποχης».
Τήv εμr.ειpία. τη; ά.πό :ή·ι συμ6ίωσί τη; με τού; χιμ.π-χvτζηδε;
ε�θέτει ή Ί'ζέη-ι β�: .\όγου�κ
'
'
:-ε :-υvε·ι:ευξι π'.iυ εοω:-z σ:0'1
συ·ιεργάτη του «'Ομπσέροερ»
Κ�·Ι'Ιεθ • άρρι; κ:ιί μερικά σr;
,
μει:ι της π:ιρ1.θε:ομε:

ΕΡΩΤ.: Ιψίζετε πώς οί χιμ
π-χ•ι:ζηοε; :, Κ έ Π τ Ο 'Ι τ :ι ι;
λΠΑ Τ.: Ώ, ·ηί! "Ω; εvα.
περιωρι:-μέ·ιο ση:ιεί'.i, :pυσικά,
π�ς εχο�-ι ά.ποοεί�ει πολλά.
"
,
«τεστ» που εγιvα.v με α.�χ,μ-:.ιλω
τι:-μέ·ιου; χψπ:ιvτζηδες. Θά σα.ς
ά:ια.·φέρω μί-χ περίπτωσι ά.π' τήv
' ρική: Ό «Φίγκ-χ·ι» -ε·ιας
χιμπ:ιvτζης
χρονών, π'.iύ τό•ι
γvωρί ιχμε πολύ κ-χΗ ό αvτρ-:.ις
μου κι' έγώ- κ:ιθόο:v μιά μέ-

ο
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ρα. κοντά. σ' ενα.ν ενήλικο «συνά
δελφό του» πού ετρωγε n.ιιά. &.ρ
μα.θιά. ,μπανάνες. 'Ο Φίγκα.ν δεν
τολ1.ιουσε νά. πάρη μιά σ.πό τίς
μπανάνες - αν προ:;πχθουσε νά
κάνη κάτι τέτοιο, δ α.λλο;, δ «ά.
νώτερός» του, θα. τόν χ�τυπου:;ε.
'Αλλά ξα;:ρνιm δ Φίγκα.ν είδε
μια, μπανάνα. κρυμ,μέ·ιη σ' ε-ια.
κοντινό δέντρο. (Πότε - πό-ε,
κρύ6α.ιμε μερικές μπα.νάνε; στά
δέντρα. ωστε νά δίνουμε τήν εύ
κα.ιρία. στούς «νεαρού;» νά τί;
παίρνουν, ενώ οί άλλοι θά. ήταν
&.πα.σχολη,μένοι μέ τήν λεία
του;). "Αν δ Φίγκιχν σκα.ρφά
λω·ιε σ:ό δέντρο γιά ν' ά.pπάξη
τήν 1μ α.ν
, ήτιχ! σχεδόν βέ,� �'Ι?,,
6α.ιο πως
ο α.λλο;,
ο ,μεyαλο;,
θχ
του τήν επαιρνε ή κα.ί θά τόν
χτυπουπ. "λν πάλι δ Φίyκα·ι
καθόταν καί κοιτουσε -ήν μπ-:ι.
νάνα., θά τρα6ουσε τήν προσοχ+ι
του άλλου, πού θά σΥ.α.pr.ράλωνε
χα.ί θ:χ. τή·ι επα.ιρνε έκείνο;. Γι'
αύτό δ Φίyκα.ν ε-χ.ανε πώς δεν
είδε: μετά. τήν πρώτη γρήγορη
μα:ιά, πού τη; εpριξε, σψώθη
κε, &.πομα.κρύνθr,Υ.ε απ' -ό δέν
τρο Υ.αί •ι..άθφε κάτω σ.π' τή·ι
σκηνή μα.;. Στά 15 έπόμεν'Χ λε
πτά, τόν εϊδαιμε να. κρυφοκοιτiη
συχνά για. νά δr α:ι εφυγε ό άλ
λος. Καί μόλις δ μεγάλο; σηκώ
θηκε κ.' εφυyε, δ Φί1ι.α.ν ωpμη
σε στό δέντρο κα.ί εφα.γε ,ήν
μπανάνα..
1
σι:ιί. ω &τι οί χιμ1Ε] ΩΤ.:
παντζηδες πού μελετή:;α.τε χpη
G(1.Ι.ΟΠοιου:;,χ•ι διάφορα. «έρyα
λεϊα». Πισ-εύε':ε πώς α.ύτό είναι
μια.' cαομα
α.ποοει
, ,
, ,� ξις της
- «λογι--ι.ης» τους;
ΑΠΑΝΤ.: Δύ:;Υ.ολη tpώτη:;ις.
1
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Εfνα.ι άλήiltεια πώς τούς εfδα. συ
χνά. νά. κό6ουν ενα κλαδί σ.πό
οομπε�λιά, νά του βγάζουν -ά
φύλλα, νά. τό χώνουν σε ,μια. φω
λιά. τερμιτών κα.ί νά. περιμένουν
ωσm:ου οί τερμίτες ν' σ.ρχίσουν
νά. σκαρφαλώνουν στό ΧλΙΝδί γιά
νά. τούς φάνε. 'Άλλοτε πάλι, γιά
νά πιουν νερό &.πό ,ήν κουφάλα
ένός δέ·ι:ρου πού δεν μποpουν νά
τήν φτά:;ουν με τά χείλια τους,
ψτιάχνουν «σφουγγάρια» μασών
τα.} _;fiύλλα, �ά βουτ�νε στό νερό
κι επειτα. ,α. πιπιλα·ιε.
ΕΡΩΤ.: 'Υπάρχει κ.ά.ποιχ ίε
ραρχία. στούς χ�μπαντζηδες πού
μελετrρα.τε;
ΛΠΑ Τ.: Να.ί, κχί πολύ ξε
Υ.άθα.ρη. Κά.θε χιιμπαν- ης εχει
:ήν θέσι του, &:ιάλογα ,με τήν ή
λικίcι. του. Σ' δλη τους τήν εφη6ική ήλιΥ.ία. (α.πό 8 εως 13 χpο
Υών) οί σ.ρ:;ενικοί μέ·ιουν Υvοινω
Υικά κα.,ώτεροι &.πό τούς μεγα
λυτέρου;; τους. υΕνα; ε r.ρ η6ος
πρέπει νά πpα:;έχη πtώς φέρεται
μπροστά στού; ,�μεγάλου;», είδε
μή θά. βpη τόν ,μπελά του. Δεν
πρέπtει νά. πάpη πρώτος τροφή
η νά. ζευγα.pώ:;η πρώτο; με μιά.ν
έλκυ'J':ική χι:�παν-ζίν'Χ. ' κόμα.
Υ.αί οι έ·ιήλικε; θηλυκές, πρέπει
-ιά φέρωντχι μέ σεοχσμό, γιχτί
οι «κυρίες» θεωρουντα.ι πάντα
1<χτώ,φες &.πό τού; «κυρίους».
ΕΡΩΤ.: Είναι καλοί γο•ιείς οί
χιιμπα.ντζηδες;
ΜΙΑΝ.: Κανένας δεν ξέρει,
φυσικά, ποιός εΙναι δ πα.τέρας
ταυ κάJθε <ψ,ωpου». Άλλα. οί θη
λιυκες είναι θχυιμ,άσιες μητέρ-ες.
Μεγαλώνουν τα. παιδιά τους με
τρόπο πού εξα.:;φα.λίζει τό μάξι-

. ''
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μουμ της ύπα:κοης κα.ί τό μί•,ι
μουμ της τιμωρίας. Τό κατορθώ
νουν α.ιίτο ιμέ τή•, μέθοδο της «ά.
ποσπά.σεως της προσοχής». Πα
ρά.δειrιμα., μια χιμπα.ντζίνα πού
τήν λέγοομ,ε «Φλό» κα.ι πού είχε
μια κόρη, τήν '<Φιφή». uΟτα·ι ή
Φιφή εγινε 4 χρονών, ή Φλό
γέννησε πάλι κα.ι ή Φιφή -iΊflε
λε δλη τήν ωρ'J. ν' ά.γγίζη η ·,α
κ,ρα.τά.η το μωρό. Ί{ Φλό δ½•,
τήν α.φγνε, ή Φ.ψη έπέμενε. 'λλ
λα καί πάλι ή Φλό δέν τήν χτυ
πούσε. Στήν ά.ρχή, περιοριζότα•;
να της σπρώχνη μακριά το χέ
ρι. "Αν ή Φ�φjι έξΙJικολουθοϋσε
να έπιμένη, ή Φλό α.ρχιζε να
τήν χα."ιiδεύη η νά. παίζη μαζί
της, ωσπου ν' ά.ποσπάιση τήν προ
σοχή της από το μωρό.
EPQT.: 'Έχετε ένδείξει; δτι
ή συμπεριφορά των χψπα.ν:ζή
δω•; ,μοιάζει μέ τήν α•ιθρώπινη;
ΑΙΙ Τ.:
α.ί, πολλές. Οί
χιιμπαντζηδες &.γγίζουν καί &,γ
καλιάζουν δ ενας τόν α.λλον, πιά_
νονται από τα χέρια, φιλιοϋνταt
κα.ί κτυποϋν τίς πλάτες --:οϋ « :ρ ί
λου» τους, για τόν ίδιον ά.κρι6ως
λόγο πού κάνοt.1�με κι' έμείς αύ
τές τί� κινήσεις: για νά έ-κ,φρά
σουν τήν εύχαρίσ:ησί τους η τήν
όποτα.γή ένό; )Qα.:ώτερου χιμπαv
τζη σ' εναν ά.ν�τερο. Βλέπετε,
καί σ' αύτούς, παίζει μεγάλο ρό
λο ή «κοιyωνική θέσις», ή ίεραρ
χία, καλύτερα. οι μεγαλύτεροι
στα χρόνια, οί δυνατώτεροι, εί
ναι πάντα. σε6α.στά οτρόσωπα, πού
πρέπει νά τού; περιποιοϋν:αι
καί να τούς καλοπιάνουν οί πιο
νέοι κα.ί πιο ά.δύνατοι. Μοιάζουν,
καί σ' αυτό μ' έμ ς
ά ...
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ΤΑ ΖΩΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ
ΒΟΤΑΝΑ

Με το

ενστικτον

Ή Φύσις έπροίκισε τά. εμψυ
χα ο rιμιουργή.μ,ατά της είτε μέ
τό λογικό, εϊτε μέ τό ένστικτο,
γιά γά, αΨ:ιμετωπίζουν τίς δυ
σκολίες της ζωiι ;.
Οί γάτε;, οταν εχου•J βσ.ρυστ�
μσ.χιάσει, άναζητοϋ•; το κατάλ
ληλο χόρτο γιά νά -:ό μασήσου·;
κσ.ί προκαλέσουν τεχνητήν κένω
σι τοϋ στομάχου -:ου;. Λυτό συμ6α.ίνει οταν οί γάτε;, μσ.ζι με
τή·ι ζω'Jτα.•ιή Χεία. -----1tουλάκ:α.,
κ.λ.π,- κα.τα6ροχθίσουν φτερcι
κα.ί κόκκαλα, ΠΟ:J Οε'J είνα.ι δυ
νατό νά χωνευθοϋν.
'Επίσης, τά κουνέλι'J. ροκα.•,ί
ζουν τόν φλοιό μερικG)ν δένδρων,
οχι από εύχα.ρίστησι, μά για.τι
περιέχει το σαλισυκλικό οξιί, πού
ένδείκνυται ·ιιατά τω'/ ρευμχτι
σμων. Γι' αυτό, -:ά (,Ιίκόσιτα. κου
νέλια., πού δέν εχου;, τήν ευχέ
_
,
ρεια α.ναζ
ητησεω; :ετοιων φλοι
ών, όπο έρουν συχνά από ρευμα
-:ισ:.,ιού;.
Στόν Κα.να.δά, οί κυ•ιηγοί γνω
ρίζου·ι, πώς οί ά.ρκοϋδε; κα.τα.πί
'JΟU'J ά.πλήστω;, στίς ά.ρχέ; τοϋ
φθι γοπώρου, μικρά κλαδt(;Ι. ελά
των. Ή επιστήμη έξήryησε ώς
έξης τό φα.ιν6μενο αύτό: 'Έτ'σι,
οί άρκοϋδες προμηθεύοντα.ι βιτα.
μί• ες, πού είναι α..παραίτητες για
τόν έπερχόμ
, ενο χειμώνα..
Έξ άλλου, τά έλά:ρ ιcι. ροκανί
ζουν α.μοι6αίω; τά κέρατά. τους,
δτα.ν α.ρχίζη δ χειμώνας. Αυτό
γίνετα.ι για. νά προμηθευθουν τίς
φωσφορουχες ουσίες, πού χρειά
ζεται δ οργανισμός τους.
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uαi οί θρϋλοι περί άρπαyiίς παιδιών
Οί πο:η:χί ΟΞ.'Ι ϊί-η: οι μό-,οι
,τού ύπεp6ά.λλουν τή δύ-ιψ: :ου
&ετου. 'Ο Τσουν:ί, στο εpγο :r;υ
,,Ο Ι(όσμο; των "λλπεω'Ι», δ:η
γείται δτ: ό δ6κτωp Ζολλικό :.pzρ,
γνωστό; έξερευ-ιr;τή; των βου
νω·ι, εΙδε μιi μέρχ εΨι.ν πzλώp:ο
άzτό νi όρμi έπά.νω σ' ε·ι,χ τρά.
γο κχί ν± τον σηκώνει στον :χέ
ρα. 'ΛλΗ εί'τε γιχτί τpόμ,:.ξε μi
τί; φωνέ; μερ:κιίιν θερισ:ων πού
βρέθηκ,:.ν έκεί κοντά, εί'τε γι,χτί
τό φορτίο ήταν ύπεpοολικά. βαρύ
γι' αύτόν, τό πουλί α.φη·σε νά.
1tέση ή λε(χ του. Ό μά.ρτυς ε-

Υ.:Χ:�ε μ:ά_ λεπτομψi/ περtγp'Υ..:,ΡΥ/
τη; άρπηή; κ,:.ί ζύγ:σε τον τρά.
γο πού σώθηκε α.π' τδ-ι θά.-ητο :
60 λί:pε;. Ώ; τώρα. δεν α.•η.φέρΤ
θ ηκε ποτε' τ:' το:ο �ρ·J".yμ,,:.. Ι\.t ' ε, ,
,
πι :ρεπω στον
ε=ι.υτ6 μου ψ.ι,,
προσθέσω : πο,έ ,έτο:ο πράγμα
δiγ θi ξανασυμ6ή, γ:ατί δέ-ι ύ
π-iρχουν άετοί ίκα·ιοι νά. μετχφέ
ρουν βά.ρη 60 λι :ρων. Οί φυσιοδί
:.pχ: εχουν πει 8,ι ό βασιλικό; άε
,ό; δέν μπορεί νά. σηκώση παρά.
"
ενΙJ, β'χρο; 7 - Κl λ-W\I ( Χ'Χι' π' ε'
ζΙJ,ιρετικές περιπτώσεις, 10) .Και
"
'
ομω; ειν> ΙJ,'λη'θειΙJ, οτι J.υ βασιλ ικο;
"

Τ
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αετό; εΙνιχι προικ.ισμέ-ιο; μέ δϊι
νοομι σημ1.-ιτική.
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δειyμα. τη; δυ-ιοομεω; τl'j'J αετου,
τ7.ύτ6χρον7. δέ κ7.l τη; ±•ιθρώπι
UE ΨJ αυyουστια:
,
' :ικο πρωινο,, η- νης λα.κεία;. Είχε βyη σ:ό κυ
:.ιουy ξ7.πλωμέ•ιος στ& χορτάριcι., •ι+,yι μέ ενα•ι φίλο. Σ r, μά.ί3εφ7.Υ ε
:;1; ϋψο; 2 .40() μέτρcι. κ•.1.l πcι.ρ-:ι.κι:ι 'Ι'Χ'Ι β::.ισι) ικό άετό ΠΙ'jύ πfιyε νά
τσακισμέ·ιε; τί;
λουθουσα ΠΙΪJ; ζΙ'j>}ν Ι'jί αpχτl'jπ6 / ΧΊ.τ7.πέση με
φ:εpουyε;
λίγα
μέτρcι.
πιό κάτω.
τικ.οι, ιaιcι.(:εpα ΠΙ'jλυάpιθμl'jι σ'
'Έφεp7.V
τό
ΠΙ'jυλl
σο6αρά.
πλη
α.ύτή•ι τήν Μιλά.a'Χ .Δυό ιrψε� πρί •1
1J1μπησα.•ι στή
yωμέ•/Ι'j
καl
τό
&κl'j
μέ είχα.•ι ύπl'jδεχθεί τσιρίζο·ι:α�
ά.λλά. σέ λίγο κ7.θησϊ1χ-:ι-:17.'Ι κ:' μικρ+, πλατεί7. του χωpιου. Οί
κάτl'jικοι yρήyop7. περικύκλωσιχ·ι
άρχισαν τή δουλιά τους. Καπl'jυ
κάπου ενα; άπ' α.ϊιτού; ορθω-ιό τού; κυνηγού; καί τό θήραμά.
ταν στά π�σι•ιά. τl'jυ πόδι7. κ7.ί του;, κιχί 0:'Υ.ν αύτοί θ&δι';�ν �..ην
κύτ-ταζε πρό; τό μέρο; μl'jυ. Ξα. χαριστική βολ+ι στό-ι β7.!:;ιληά.
φ-ιικά. ά.κούστηκε εψ;, δυνιχτό τσι τUJ'/ ΠΙ'jυλιω'Ι, ενα; χωρικό; φώ
ριγ,μα πού ε.σήμ,χι•ιε δτι πλησ(ιχ ΨΙ.ζε: , Μ ή τόν σκl'jτώ•ιετε, θά.
ζε κ&.ποιο; σο67.pός κίνδυνο; κcι.ί τόν &πl'jτελειώση δ πετει·ιό; μου».
εtδικά. ή Π7.pουσί7. τ,;ϋ α.ετου. Πηyε κι' εφερε τόν πετεινό, ε
Όλόκληρο; δ μικρό; λαό; βρέθη ψ/, λι:ι.μπp6 -;τ,;υ) ί δλο ζωή, ετοι
κε κά:ω ά.π' τή yη, δπότε εγώ, μο yιά. τή•ι πά.λη.
Τόν ά.κο,jμπ-ησε σέ ά.πό:η:ασι έ
ξα-πλωμένο; πά ιτιχ, δψωσcι. τό
βλέμμιχ yιά. -ιά. μ.πορέσω '17. δια- νός μέ:ρου άπό τόν ±ετό, πού εί
, α.ε:ο.
,
, , Π'ερασε σα,ν
κρι-ιω
τον
, β'ομ- χε ά.ξιοθρήνητα. κρεμιχσμένε; τί;
6α εϊκοσι μέτρα περίπου ά.π' τά. δυό φτερούγες. 'Έχοντ-:ι.; συ·ιαί
δεξιά. μου, yιά. νά. βρεθη έκcι.:ό σθησι yιά. τήν κα.τάστα.σι του άν
μέτp7. πιό πέρα. στή·ι εί'σοοο μι&.� τιπάλου, η κα.ί μεγάλη εμπιστο
q:ωληa;. Σήκωσ::.ι τό κε?Ηι μέ σύνη στή ούνα,:ιί του, δ πετεινό;
ύπέρμετρο ενδι::.ιfέpον. Ό ά.ετό; ωρμησε κα.τ:χnά.νω του. Κα.ί ξα.
�pα;ουσε, στχ ;ιύχια. τουτ ε-ι::.ι �ωο, ψιικά, σχεοόν χωρl; νά. κουνή
α.λλα. πια.·ιοντας
το, ειχε ποοσ- ση τό σώμα, δ άετό; αιπλωσε τό
ενα πόοι μέ μιά. ταχύτητα. κα.ί
βρα.χο
Χpωσει
με
υναμι
σ:οy
δ
'
' '
'
'
π:,•J f(";'Χ'Ι πά.·ιω ±π' τr; :ι-,ωλ·,,?ι. μιχν δρμή ά.φάντα.στη, καl τό κε
καl τσχκίστηκε φο6ερά. Σέ λίy:χ φάλι του α.μοιρου πετεινου πετά
δευτερόλεπτα συ-ιηλθε, ε;ψιξε χτηκ.ε τρία μέτρχ μακ.pυά. μπρο
μιά. ματιά. πρό; τό μέρος μου, τ. στά. στά. πόδι χ των θεατιίJ'ι !
ναξε τό φτέρωμά. του πού zίχ Ξ
Τώρχ πού Ι'jί λύκοι χάθηκ.αν,
τσαλακ.ωθεί καl πέταξε ησυχα. δ άετός είναι, yιά. πολλού;, δ
κου6αλώντας τό ζωάκι του.
μόνος έχθρός του πpο6άτου. Λύ
τό
είναι ύπερ6ολή. Τά. πρό6ατα
ς
Κλεμά.
ιό
χω
o
o
op
το
,.,
�
�
� f
ντ, , Αμπελ, οπου μα.ζευα σημειω_ μας δεν κ•. νδυνεύου'Ι' βρίσχονται
σεις yιά. ενα α.pθpο πού θ' ά.φιέ στίς κορυφές ένω οί ά.ρκτοπόντι
ρω-ια στόy βα.σιλικ.ό α,,ετό' ενας κ.οι είναι σέ πλήρη δρα-σι καί κ7.
λαθροθήρας μου διrrrήθηκ.ε την ταλα6α.ίνει κα.νεlς δτι τό σήκωμα.
έπομένη Lστορία, πού είνα.ι πα.pά- των τελευταίων εχει ολιyώτεpες
,ι
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δυσκολίες &.πό τό σήκωμα τ<J)'/
άp'Ιt(J)'/.
Ωί αετοί δέν καταπιάνο·ιται
πά.yτα μέ τόσο εύκολες λείες. 'Έ
τσι πιάνουν εναν σεβαστό &,ριθμό
ά.λειπούδων, κυρίως νεαρών. Τό
μεγάλο τούτο άρπακτι κό χύ'Ιεται
πά'Ιω στή ράχη της αλεπους καί
αγκιστρώνεται μέ τά. νύχια του
ένός ποδιου, ενω τό α.λλο παρα
μένει σέ «έπιφυλακ.ή». Ένστικ:ω
δως ή &.λεπου στρέφεται γtά •ιά
δηκάση, δπότε φι1μώΥε'τα.t &,π'
τά αλλα νύχια.
01 Κιργκίζαι (*) εγύμναζαν
άετούς γιά. τό κυνήγι της ά.λε
πους καί του λύκου. υΕνα.ς άετός
καλά γυμνασμένος μιπορεί νά. πιά.
ση σε ενα. χρόνο, περί τί; πενήν
τα άλεποϋδε; η λύκους. Κα.μμιά
φορά. ΟΙμως, α.ν Μ.ί πολύ σπάνια.,
δ λύκος είναι πιο ταχύς άπό τον
άετό κα.ί του τσακίζει ενα. πόδι
μέσα. στίς τρομερές σιαγόνες :ου.
'Ένας ταξιδιώτης διηιyείτα.ι δτι
είδε μιά γριά. α,ετίνα. πού, εχον
τα.ς χάσει τό ενα, πόδι σέ επίθεσι'
ζοϋσε άπό χρόνια. σάν άνά.πηρη
μέσα στήν οικογένεια. του κυρίου
της. "Αν τήν αιφηνα.ν ελεύθερη
θά πέθαινε άrπ:ό πε ί•ια..
Φυσικά δέν μπορεί νά γίνη λό( ·) Νομά>δες ταρταρι.κης φυλής.

196

γο; γ:ά. έπιθέσει; άετων σέ παι
διά. η ά.vθρώπους. 'Αληθινά. εί
ναι πολύ οοάνιες. Δέν άποκλείε
ται πά.vτως ενα.ς άετός νά εβλεπε
σ , ε·ια.
" πα.ιδ'ι που' μ,πουσου λι'ζε� ενα. «κυνήγι!» 'Αλλά. ύπάρχουν
πολλές αποχρώσεις άνά.μεσα. στίς
zπιθέσεις αυτές καί τίς περίφη
με; ίστορίες άρπα.γης παιδιών.
Έ-πιθεώρησα 93 'f'Wληιές βα
σιλικ<ί>·ι άε-ων, άπ' τίς δ
ποίε; ο[ 43 είχαν ε-ιr:ι. η δυό άε
τόπουλα. Ποτέ δέν ά.να.κά.λυψα. σε
κα.μ,μιά φωληά. α.ύ-τούς τούς σω
ρούς άπό κόκκα,λα. κ.α.τσικιων κα.ί
άρ·ιtων. Τόν περισσότερο καιρό
κατά τήν περίοδο της ά.ναm:τύξε
ω; των μικpG)V, βρίσκει κα..νείς
, , ,
,
),ει·ψ ανα. α,πο α.ρκτοποντικους καί
διαιcρόρου; λαγούς, η μιά. ούρά. ά.
λεπους. Μά. αυτά. δέv πιάνουν
πολλή θέσι. Σωροί μεγάλοι δέν ό
πάpχουν ποτέ, γιατί ή φωληά. κα.
θα,ρίζεται &π' τούς μ,εyά.λους, τά.
λείψανα. πετιουντα,ι, κα.ί πράσινα
κλαδιά. κουβαλιουνται στr; ψω
ληά. γιά νά. είναι συνεχώς τ' αε
τόπουλα. σε κα{}α,ρό κρεβά.τι.
Μπορούμε λοιπόν νά. ποϋιμε
πώς οί αετοί δέν &ρπαξαν ποτέ
παιδιά., καί πρέι;τ:ει, μ,ιά. γιά. πά.ν
τα. νά. κα.τα.τάξ,ωμε τίς αψηγήσεις
α&τές στον θρυλο.
GERARD MENATORY

1968

3,,3

άΗ λοJ
ο κ ύ λ <•) ν

l(αταπληκτικοι
'

αβιυνομικων

Κατόπιν έττιπόνοu έκπαιδεύσεως

Οί τzτράπ(Ja�� 'Ι:έ'":!Χ:�ε; �η;
Σκώτλα.·ιτ Γυάp-ιτ, :lποροοJ·ι ·17. έ_
ρευvήσουv κήπι:ιυ;, ·ιά. ά.·n.ρριχr,
θοϋ·ι σέ τοίχου;, •ιά. ά.ποκ:ι.ι:jψου·ι
θα.μμέ·η πτώμα.η η ά·ι,:κz!μ z·ια
,
., ,
t:!. ,
Ί:Χ' α.·ιευ'J.:ΊΟ'JΊ
κα.ι' α.κ.ι:;μη
ξ'Jι.:Ίz;
,,
ά:ιzμόσκα.λε; κα.ί ·ιά. ά:ιοiyr:.υ·ι
πα.ράθυρα.. Μπ,;ρι:ιυ·ι iπ!ση; •ιά.
πα.ρα.κολr:.υθήσου·ι ύπ6π:r:.!J; σi ά.
πόσασ: πολλω·ι μ:λ!ω·ι, η μi :ι:ά.
μό•ιο λέ;: του έκπ-χ:�ε·;:r;,οJ :ω·ι
vά. στα.θου·ι σ:ωπηλr:.ί σχοποί y:ά.
πολλές ιίψες.
υΕ'Ι'-; iλ:11.:(κb ς �z tji.σ;, ό
Πρίyκ:π._�;, έκ�ήθη κά�r:.τ� μέ
,_
τό σ>J·ιοοο :ου α.:;,υ·ιομ:κο σ ε·ια.
σχολείο, &που είχε τp!Jπώσε:, ξε
φε,jγογτα.ς ά.πό τούς άστυ·ιομ:
κούς, ε-ια.; κλέ :ρ της. Ο: ά.στυ·ιο
μικοι �ού �ρεύ-ιη�α.-ι πp�r,γοΊμέ
•ιως το κ--:φιο, δε·ι κα.τωpθωσα.·ι
νά. τόv άvα.κχλύψου'Ι. υΩ,α.·ι 1:
ψθα.σε δ Πρiγκ:πα.;, κα.τευθ•j·ιθη
κε άμέσω; στίς σκάλες, :ί; ά.
vέο ηκε. �γηκε στή·ι τα.ράτσα. κα.ί
άρχισε vά. yα.υyίζη τρέχο·ι:α.ς
κχτχ μηκο; του δια.ζώμα.το; κα.ί
προσ.πα.θώvτα.ς vά. πηδήση σέ μ:ά.
διπλανή στέγη. Τόv διέταξα.·; 'Ιά.
σ:αιμα.τήση. Κα.τόπιv δ έκπα.:δευ
τής του ά.νε6α.ί'Ιο'Ιτα.ς στήν δι
πλα.νη τα.ράτσα., ά.νεκάλυψε κpυμ_
μέvο πίσω ά.πό μιά. κα.πvοδ6χο
τον κα.τα.ζητούμεvο κα.κοπ::>:ό.
'Ένα.ς άλλος σ--..ι.ύλος, πού δια.-

κ;:,!·ι�::-ι.: γ:ά. :·i(Ι χχ:α._πληκτ:κή
.
,r,·; r,σy;:,-rρη, εί·ηι r, «Συ·ιτχ
γμ,χ:ipχγ,;,>. Σξ :ι�� Π!piπτι,)ι:,ι
είzε ·ιά. ± p z'J'ι-l,σr, μιά. μ1:ι:ρχ α.ύ
:r,κι Λ1 :ω·ι κ χί ·ιά. ά.·η·ι.-χλ,jψη
κλε;ιμέ·η κα.ί κr,υμμέ·ια. σ:+, μά·ι_
:px pα.ο:&:ρ ω·η α.ύ:ι:;κ:·ιή,ω·ι. Του
εφτα.σα.v μόλι; 10 λεπτά. yιά. ·ιά
βpη :7. κλr,πφα.ία. κpυμμέ·η σ'
ε�α. _:;:ε::;:οΊ :α.γκο'Ι» με σ.•;r,:κτο
το r:::;ω r:-χp-α.θυpο.
ιι

, .

'

-=ι ι

.,

\

*

(!ί γr,·ιz!; :r,ϋ μ:κpι:;οJ Ρ-χ!η•, ιο�τ
τ�ου:ι ':ο·ι:ε�α.·ι 'Ια. ;ρελλα.θο•�·ι
,
σ:τ;ο ,Υ(Ι α.yω·ι:χ :ου;. Ο μ:κρου
λ r, ; -:ου;. ·ηλ:κ!α; μόλ:; τριών
έτω·ι, είχε έξ:χ.φα.·ι:σθη πρί·ι άπό
' ...
' σε. ' "'υ-χσωοη
24 ι•�pες :lεσ
πε�
_
p:οχη της Νε-χ; Υr,pκη;.
�:ό οιά:;:r;:ι-χ α.1:ό y!λο: κα.ί
γz[τeι·ιΞ; -:η; �!κ�γz·ιε[�;, κ�θώ;
κα.ί άσ:υ•ιr,,μικοi, είχα.·; έpευ·ιήσει
')00 π:ό μεθr,ο:κά. μπορουσα·ι τή·ι
υ• ουΊ
πεp:οχη,
' zωρ'ι; Ί:Χ' α., Ί':J.Κ'"J.λ'ψ
:ό πα.pα.μ:κ.ρό ί'χ·ιος. υΩnου κά
π,;:ο; σκέφθηκε ,ά. σκυλιά. Μέ
:ήv βοήθεια. τη; ά.:;τυ'Ιομίας με
τεφέρθησα.·ι ά.μέσω; στό σπiτι τη;
οικοyεvεία.ς Ντά.ουvτ τέσσερα. λα.
γων:κά. Τούς !δωσα.v νά. μυρί
σου·� μερικά. ρουχχλάκια. του μι
κpου Ρα.ίημον� κα.ί με-:ά. τά ξα.
μόλυσα.ν σ:ή•ι δασώδη πεp:οχή
μα.ζί μέ τούς συvοδούς τους.

γ-:�
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'Τέσσεpι; όλόκλyt pε; ώρε; τ'Χ
τε:pάποδ'.Χ εψcι.χν:χν ά.κούp'.Χστα.,
μυpίζονα; τό χώμ'.Χ.
Κ:χί στο τέλο;, ά. νεκά.λυψ:χ•;
τον μικpό Ρχί rι:ιι:ι·;:, cί.:ρω·ιο ά.π'
τήy Ξζά•;τλη:;: Κ'.Χί το·; :pό6ι;,, αλ
Α!Χ ζω•;τ'.Χνό.
Τά -::τκυ,,ιά α·ιεκά.λυψ'.ΧV :ό χ1.
μένο μικpό οχι μέ τr1·; δp'.Χσί
τους, ±λΗ 11έ τrι·ι οσ:ρpφι, χά.
pις στό γεγο·;ό; δτ: μπ6pεσχ·; ·ι'
ά.κολουθ�σουν τ�ν όσμή του σώ
μσ.τό; -ου.
Η ΟΣΜΠ είν:χι εν-χ; α.ψό; πού
ά.ν:χδίδετα.: σέ ψκ,p-:Jσκοπικά στ:χ
γονίδια τά όποί:χ πέ :ρ τουν σtό
δ:ι.φο; Κ'Χι Π:Χp'.Χ:ιέVΟU'Ι εκεί Q.'I
δεν τά π::ι.pχσύρη ό α:ιφο;.
Ί[ μύτη :ου α. νθpώπου ι,ι,ποpεί
νά ξεχωpίση δυό ισχυρέ; οσμέ;,
είνχι πρόσφ::ι.τε;. '.\λλά σπά.
ν:α ιιπορϊί νά, ξεχωpίση τή·ι
σμή ά.πό τό σώμ:χ ένό; ά.·ιθpώ
που, 1δι::ι.ιτέρω;, μά.λισt'.Χ, σ.•; cι.ύ
τό; εχη -iΊοη σ.πσμ:χκρυνθη.
Ό σκύλο;, δμω;, β:χσίζε:1.ι
κ:χτά εν:χ μεγάλα μέpο; στή·;
σ:ρpησί του. Μπορεί •;ά. διηρί·;η
θ'.Χυμάσια τή ι.ι:ά. μυρωδιά ά.πό
τήν αλλη Κ'.Χι νά α.κολουθη -:ά
ίχνη τη; επί ώρε;, &.κόμη κ•.'
πάνω σ' :χυτά, εχουν πέσ,ε: αλ
λα.
Καί μπορεί νά ξεχωρίζη τί;
δια.φcρετικέ; όσμέ; ά.πό τά rι.'ί
θρώπινα. σώ ,,ιατcι. εύκολώτερα ά.
πό δσο ε1μεί; δια-κρίνουμε πρό
σωπα..
Ι'ιά νά, Κ'.Χτα.λά6ουμε τήν δια
φορά, ά.ρκεί νά σκεφθοϋμε δτι ,ά,
αίσθη:ήρια νευρα της όσφρήσε
ως στόν α.νθρω-πο θά. μπορουσαν
να. καλύψουν εκ-τα.σι ένό; γρα.μ-

ε

αν

ο

n

αν

1968

μ::ι.τοσήμου, ενω του σκύλου κα
λ•Jπτουν εκτα.σι ένός μιχν-τηλιου!
ΕΠΤ λ ΧΡΟΝΙλ ύπηρέτησε
στή·; iστυ•;ομίχ τη; Κολω•;ία; δ
«".\μορ». Στό έ·ιεργητικ6·; :ου ε
Χει τή·ι «σύλληψι» κα.ί α.•ηκ6.λυ
ψι 300 κα.κοπι:ιιώ·; z::ι.ί δολοφό
'ΙW'Ι ! Κ-:ι.ί ή ά.:.1οι6ή -:ου ήταν μό
•;ι;,•; ή κ1.θημερι•;ή του τροφή! Ό
«"λ,μορ» είηι ε·η; σκ•Jλο; ήλι
κία.; 10 ετώ·;. Τήν «κ:χρριέρα»
του στή•; άστυ•;ομία αρχισε από
τά τρί-:ι. χρό·;ια. του, δτα.·; τό &,
φε·;τικό τ'Jυ, ό χωρ:κό; Βάλτερ
Λύτσε•ικιρχε·;, :όν έχάρισε σ'
.. ύϊ..ή'Ι, a�ότt ΕΧpινεν Οτ� ό «'Ά
ΓJ
μι:ιρ» ητο cί.ξιο; γιά εν'Υ. κ'Υ.λύτε
Ρ-:J μέλλσ·; ! llpό κ::ι.ιρσυ ό «'Ά
μοp» προσεβλήθη σ.πό μιά &θε
pάπευτη -κ::ι.τά τόν κ:ηνία.τpο
- άσ,θέ•;ει::ι.. 0[ ά.σ:υνομικοί,
'
,� '
,
' � ,
�ου; οrοιου� :οσ;·; εu-:;η0 η_σε στο
εpγον :ων ο σχυλο;, λuπηθηκ::ι.ν
πι:ιλύ. Κυρίω; διότι. τον «"λμοp»
&·ιέμε'ίε τραγική -:ύχη: ό τυ:ρε
χ:σμ6;! �ύ_ι;ρων-:ι. μέ τή-; κρα.του
σ:χ·; συ•;ήθεt:χ, ό ,,'Λι,ι,ορ», ώ;
χρησ:0·1 πλέο·ι �ώον, επρεπε νά.
τυ:ρ ε-κισθη! ΊΙ γυναίχ:χ έ·ιό; α
στυνομικου παρεχάλεσε πpίν η
εχτελεσθη ό «" .ι--\μορ» νά κληθη
ό πρώην α:ρεντικό; του. Αύτή ή
ίοέα. :η; εσωσε τόν σ.ξιο σκύλο.
Διότι μόλις ένεφ:χνίσθη ό χωρι
κός Βάλτερ Λύντσενκιρχεν δ
«" μορ» εγ�νε·ι εντελώς κα.λά !

α·

Κατόπιν του θαύμα.το; δ &στυνο
μικό; διευθυντή; είπε: «'Ακόμη
-καί ενα; σκύλο;, φαίνετα.ι δτι
χρειάζεται κάποτε να. «ά.ποστρα
:ωθη» -καί νά. εόρεθη ησυχος με
ταξύ ά.γα.πημένων προσώπων!».
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ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ύπο ΠΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
«

. Ou γύ.ρ ύμο�ω; οίιειον 'tQiι;
εύεξίαν τ ι; ιί,,ημένοι, ΙQf<•H/!!'
'(1(1

'Από τώ'Ι σpι.7.οτά.τω I χρό
νω I πλεί'Τtοι 'ι.. τών β7σ Αtω·1
το- π1εύμ7το;; έκηρ'χθφcι.•1 πο
Αεμ•ο τij;; ,ψ:ωψσγ α;. Ίδ.σ -ε,
ρω; δ: οί Όρ ιιοι ι.σι οί lΙJθα,
γορcιοι ειχον ιιαί ώ; ιiρχ ην π.
στ:ω:; των τηΊ 7ι..p:ω;ραγ cι.Ί, ε1:17, YJP ω;, τώ I π:ρ μcτ:1σ,χρ,
ιιωσcω; δοξσσ.ώ•1 '\ιολ0Jθο]1
δε· Ζ ηιω·1, Πιά.τωι, Έμ.π:δο11 η;, ΊπποκρστΥj;, Έπ ι:oJpo;,
Π/ου-ηχο; ι σ
Ό ΠJθηορα; όpθώ; [στήο :
τήι αιθpωπ' lf(I c'οσι., 'JΙία1 :ι;
τ}ι I ύy: 71 του σωμcι.τeι; ια, τοσ
π 1:ύιιcι.το;, ι :yω I οτ η ιp:ω.,.,-:ι:
γι:χ σ1:ιy: τcι. cι; τφ ήθ•ιή1. 'Ο
αιθρωπο;, δύ1ατ:χ' η:α. :π στrι
μο1• ιή1 07π'στωσ 1 η �ήση
'J Y ή; yα μο10 Ι ι_όpτrι -pωγω Ι
αιλ' αδυνατον 1σ.. : 17' τ:λ:•ω:;
ύγ. Γj; Ο τpωyω Ι Ο10 Ι ι..p::χ;
Ειη: γ:yο10; (1: ::χ. ;y.:.1>:ι..
π:χραγyελμ:χτ:χ τώ Ι πpoy'J 1ω1
μ:χ;, τα α..ρ ορώ1τα. cι- τή ί tκ του
η' ,χ το; άποχή ι ιiy ιοου 1τ:χ� 6τ.ό
τιίJν ιεωτέρω ι.
Έψ' οσο Ι δέ :κ
ΥΞ ίΞ.τή; yα,ί
κληρονο:-ιικ&τητο; ε μεθ:χ ιιο:ω
ψά.γοι, δέν εί ιαι ευκολο; ή α.μΞ-

σο; μ:-76οιη σπό τη; ,ιρcω 'Χγ.
σ; cι; την ά.ιρεωψηί7'ί. Ούχ°
iιττο1 c.μ.ω- πρ'πc ιά γνωρ,ιζω
μc·ι τη·ι σ) iiθ: σν καί ι>:ι.. προ
σ7ρμοζωμcθα. προ; 7ύτ ή ί.
Οί Ηυθηόρε:ιο ήριο]ι-ο, άιτl
πά.ση; άλλη; τροψης, ι<!Χτά τό
πηα.δc γμσ -ου διδσnά. ο τω1,
:'; μ"') η :':; κηρήθρσι, η ά.ρ
τ'J'ί. Άντ' προσ..ρ7γΌυ cτρωγο ι
χcψτα. βραστά η ώ,μιά. κσι σπαι:
ως θα.λσσσινά..
ΊΙ Π θηορc,ος δ 7 τα δ: ι πε
ρ ωp :το μό ιο ι :1; τη ι τpο-,,φ,
σλJ.α )Ι'Χl c'; τηι πόσ Ι 17 ε ς
τη ί έ·ιο:η. ί Ό μεγα; ο: σΥοτ.c,;
τ'.i- β''.iυ τ'.iJ ΠυθrιγορΟJ ητ'.i ι>:ι..
Οεμ:ι. ώση ιο. ιω ι' 7. ί, ρυ(}μ:ζ'.i.J,i..
Ιf)'ί Ι,'Υ'C!Χ ->:ι., )ψ ηλ-i ιδ:ωο η του
σ ιθpωτ. 'J'.,L'.iJ.
«Πσ ιτο; ο: μiJ Ί '.ί ι α.πηγορ:Jε
(ΠJθηοp7 :;) μrι-:: :pJθί ίΟ ί έ
σθί: 1, μητ: μ:/7.'iOUpoi, ιηο'σς
,: απ�χ:σθ:χ χ'.l..ι .<. α.μω ι. ' ρ.
στοτΟ rι; δ: �σ , �7.ί μfιτ�-:ι::;
,
,
_
ι'Jι ,p.γΑη; :•ιιοτε. \υτου δ: α.ρ
ι :ίσθα μελιτι μό iψ ( ψ7σί τ ιες)
ή ι fιΡ φ, ή ά.ρτψ, οί ιο ι δ: μεθ'
ή cp7. ί ή γΞύΞ.σθ'.J..... "Οψο ί τε
::χ, πολλά. α.χά. ίΟ ζ cφθοί; Κ'.J..ί W
μσίς, τοί; οε θα.17.ττιο,; σπ7 ι ω;
κ.7.ί σ.πεχzσθα.ι βρωτώι θ ιη
σε δίωι τε κp�ώι, κ.α.ί τpιγλώι,
κα.ί μ.ελα.ιούρωι, κα.ί ώι'ί'>v καί.
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διά. της &.πύρου δε τrι.ύτης τροφής
εζησεv α.vοσος κα.ί ύγιής».
Κα.τά. τόv Σωκρά.την, βε617.-ία,
είvα.ι ή &μεσος επίδρασις καλης
Κα.τά. τήν εποχήν του 'Ησιό φυσικής τροφής, ά.vατροφης καί
δου πρωτίστως ετρωyοv «τά. ίερά. εκπαιδεύσεως προς διά.πλασι Υ φύ_
πτύρα. της Δήμη'τρος» κα.ί συvι σεωv ά.γαθωv, διά. δε του φυσικου
στατο τό γά.λα. κα.ί ό τυρός. Τό νόμου της κληροvομικόιτητος, ε
ίδεωδε; δε ΊΙσιάδειον yευψι. ή vυπά.ρχοντος είς δλα τά. ζωα, ε
το :
πα."Ι.ολουθεί ή βελτίωσις κα,ί του
«'Ότα.ν ό σκόλυκο;
(ά.yριο- ά.νθρωπίνου γένους. (Πλάτωνος
αγκινά.ρα.) ά.νθη κ.α.ί ό ηχηρός Πολιτεία Δ. 424).
τέττιγξ, κα.θήμεvο; έπί δένδρου,
Ή κρεωφαyία. δεν είvα.ι φυσι
ψά.λλ η τό ά.ρ,μοvικόv αισμα. του, κή τροψr, ά.λλά. διά. κα.ρυκευμά.
συγχρό'Ιως σείωv κα.ί τά.ς πτέρυ των οί κρεωφά.γοι τρώyομεν πτώ
γά.ς του, κα.τά. τόv θερ1μόv του θέ μα.τα. ταριχευτά., «'ίνα. ή γευσις ε
ρους κα.ύσω·ια. ... , τότε εΙvα.ι ή ξαπα.τηθείσα. προσδέξηται τό ά.λ
έποχή των σκιερών βράχων. Βι- λάτριον».
6λίvου (ήλια.στου) οίνου, τυpου,
Κα.ί ιδού τί λέγει ό Πλού::χρ
γάλακτος α.ίyωv μή γα.λουχουμέ
νωv πλέον, κρέατος ά.τόκου δα. χος: «καίτοι χα.ριέν γε τό του
μάιλεω; κα.ί εριφίωv- πίνε τότε Λά.κωvος, ό ίχθύδιον εν πα.ν-δο
κα.ί οίνον μέλα.vα., καθήμενος είς κείω πριά.μενος, τψ πα.νδοκεί
παρέδωκεν. Αίτουντος
τήv σκιά.v καί τρωγε κα.λως, ε σκευά.,σα.ι
'
'
�t:
, 1:.κεινου
1
δ
τυρον,
κα.ι' ο"'ος
κ,:,ι'
χωv εκτεθειμέvοv τό πράσωπόv
σου ει ς τήv πνοην του Ζεφύρου, ελα.ιον. - Άλλ' εί τα.υτ' εΙχον,
πλησίοv πηγής ϋδα.τος δια.υγου;; είπεν, ού-χ. rJ,ν ίχθύν επριάιμην.
κ.α.ί ά.δια,κόπως ρέοντος. Ά νάμι Ήμείς δέ οϋτ-ως εν τψ μ,ια.ιφόνφ
ξοv μετ' α.ύτου τρείς μερίδας με τρυφω,μεν, ώστ' οψον τό κρέας
προσαγορεύομεv' εϊτ' οψων προς
τά. μιας (μερίδος) οϊνου».
αύτό τό κρέας δεόμεθα., ά.vα.μι
('Ησίοδος 'Έργα.
γvύvτες ελαιοv, οίνον, μέλι, γά
κα.ί ήμέρα.ι 58
595)
ρον, οξος, ήδύσμασι Συριακοί;;,
'Εκ των ά.vωτέρω βλέπομεv δτι Άρ�6ικοί�, ωσπερ �vτως v ε
ό 'Ησίοδος δΙΞ:v ήτο ά.κρεωφάγος κ ί· , v ε ν τ; ·, ι:; ι :;: ζ ο ,, τ ε ς.
καί συ•ιιστα κρέας δα.μά.λεω; ά.τό J, o.t ';'ά.ρ οϋτως α.ύτωv διαλυθέν
χου η εριφίου, ήτοι λευκόν κα.ί των -χ.α.ί μαλαχθέvτωv κα.ί τρc
πον τιvά. κρεοσαπέvτων εργοv έ
τρυφερόv.
Κα.τά. .lιοyέvην τόv Λα.έρτιοv, στί τήν πέψιv κρατησαι· καί δια_
δε δεινά.ς βαρύτητας
Ζήνων ό Κιτιεύς ζωv κα.τά. φύ 1Υ.ρατηθείσης
, ψ·ιας».
1:.μπvει- κα.ι, yοσο'δ εις και, απε
σιν :
'Όταν δε Διογένης δ κυνικός
«'Έχαιρε σύκοις χλωροίς, καί
ήλιοκα.ίαις, εχωv συνήθη τροφήν κά.πο:ε εφαγεv ώμο χταπόδι, ε
ταυτα.. τό μέλι, τόv α.ρτοv, κα.ί δωκεv ά.φορμήv είς τον Πλούτα.ρ
ολίγου εύώδους οίvα.pίου επιvε, χον vά. εϊπη:

των ώοτόκω'Ι ζι�ω·ι κcι.ί κυά.μων...»
(Διογ. Λαέρτιος VJII 19, 33)
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<(Οινοποσία. κα.ί σαρΜψχγία
ε!ναι μέν άληθέ:ς δτι t σχυρόν καt
ρωμαλέον ποιουσι τό σώμα, άλ
Λά. τ; 1- ι ψυχήν άσθενη,,.
Είναι γεγο·ιός δτι ·ίι δια.στp-χ
ψεϊσα ορεξις διά. της κρεωφαγί-χ;
εγένετο εξις κα.κή, &πως τό &.λ
κοόλ ε1ς τού; �λκοολικ?ύ; κ2ί ή
,
·ι:κοτινη
ε1ς του; κα.πνιζο•ιτι;ι,;.
Βε6ι;ι,ίω; δύσκολον είνα.ι νi δ
μιλη κα.νεί; εί; α.τομι;ι, μή εχr,•1τα. ώ:α. έκ τη; πείνrι;. '0 ;, Ξί) ο
μεν ομω; νσ. πα.ρα.οεχθωμεν δτι
ή άν-τιψυσικ+, συνήθεια της κpεω
φα.γία; πολλά. δηλητήριι;ι, είσά.
γει, οχι μό·ιον διά. τό πνεuμα. άλ
,._ά, δι' ολόκληρον τόν άνθρώπινοι
όργανισμόν μα;, κα.ί α.ί σο6α.ρώ
τερα.ι άσθένεια.ι εί; αύτ+,ν όψεί
λουσι την έκδήλωσιν των. Έπί
σr;ς εί·ια.ι γεγονός δτι ή ά.κρεωψα
γία σο6αρώ; έπιδρα. εί; τ);•ι χα
ρακτήρα. των άνθρώπω·ι κα.ί τήν
�πί ,ό πνευμα.τικώτεpον κ2ί ηθ·.'
ε'ξ'λ
ε : ξ'ι ν των.
-:κωτ,pον

«Τσ. χρώμα.τα εχουσιν άνά.γ
κφ ψωτός, αί δέ: τροψα.ί &λα.το;,
δπω; διαγείρωσι τήν ορεξι-ι- α.νε�
αύτοϋ πίπτουσιν εντός του στομά.
χου ώς βά.ρος όχληρόν κ2ί προ
κ2λοϋσι άηδία.•ι. Τά. δέ: πτώμ.α.τ2
είναι χειρότερα. κ2ί των περιττω
μάτω·ι, ελεγε·ι δ 'Ηράκλειτο;. "()_
θεν τό τρωγόμενον κ.ρέα.; προέρ
χεται έκ πτώμι;ι,τος, ήτοι εί•ηι τε·
μάχιον νεκρ,;υ (ψονευθέν:ος) "·
(Πλούτι;ι,ρχο; Συμποσ. πρr;6λ. Δ'
δ § 3).
Έκ των πρr;εκτεθέντω•ι ά.πο
δεικ.νύετιχι δτι τό είδr;;, ή π,;ιότης
καί δ :ρόπος της ήμερησίι;ι.ς διιχ
τροφης μι;ι.ς, κα.τά. μέγι:ι. μέρος έ
πιδρα. έπί της σωμα.τικr,;, διι;ι,
νοητικης καί πνευμα-τικης μας
κα..ταστασεως, και ως εκ τουτr;υ
ή
ι
καθολική ό-yε1α κα.ί εύημεpία ή
μων καί τών τέκνων μας έξα.ρτa
τα.ι έκ της όρθότητος τών ίδεών
μα.ς περί του θέμα.τος της δγιε:
νης κα.ί ηθικής δι2:ρr;:ρη; μιχ;.
,

'

ιι

,

*
Ό οίκτος πρός τά ζωα συνδέεται τόσο στενά nρός τήν άγαθό
,ητα τοϋ χαρακτnρος, wστε μπορεί νά nfι κανείς μέ πεποίθnσι δτι
δέν είναι άγαθός όνθρωnος έκείνος πού φέρεται σκλnρά πρός τά
Σοπενχάουερ.
ζωα.
'Εάν nεριμαζέφnς ένα πεινασμένο σκύλο καί τόν κάμnς εύτυ
χισμένο, δέν θά σέ δαγκώσn ποτέ. Αύτή είναι ή κυρία διαφορά με
ταξύ σκύλου καί άνθρώπου.
Μάρκ Τουαίν
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περι
,
χορτοφαyιας
Στό τελευταίο συνέδριο τη;
'Ι :α.λικη; Χοpτοφα.γικης Έτα.ι
ρία.ς διεξήχθη εύpεΙα. συζήτησις
γιά. τήν
ε κ p ο φ α γ ί σ.,
&πως ά-ποκα.λείτα.ι, στό μαχητικό
μας λεξιλόΎιο, ή σα.ρκοψΧγία., ε
να.ς δρος πού περιλα.μοάνει κα.ί
τό ψάρι κα.ί γι' α.-ύτό είνα.ι γενι
κώτεpος άπό τήν κpεωφα.γία.. 'Η
γενίκευσις α.ύιτή 6α.σίζετα.ι σε
διότι
'Κα.ταιστα.:ική
διάτα.ξ,ι,
χ ο p τ ο φ ά γ ο ;, δατός στήν
'Ιταλική 'Εταιρία.,
θεωρείται,
κατά. τό lον άρθρον, έκείνος πού
ά.πέχει &:πό τό κρέας τόσο των
ζώων δσο κα.ί των ψα.ριων. Βέ6α.ια., ή ν ε κ ρ ο φ α. γ ί α. εΙ
να.ι δρος ύπερ6ολικά. γενικός, πού
μπορεί νά. περιλά6η κα.ί τά. π:ώ
μα.τα. ά.νθpώπων, άλλά. έκείνο πού
οι 'Ιταλοί χορτοφάγοι
θέλουν
νά. ύπογρα.μμίσουν είναι δ-ι οι
κpεωφάγοι τρώνε, στήν πpα.γμα.
τικότr,τα., πτώμα.τα..
Μιλώντας στό συνέδριο, πού
συνηλθ• ε στήν Περού: ια., ε•δpα
της Έτα.ιρία.ς, δ Έpμί νιο Φιορί
τι, είπε δτι συχνά. οι χορτοφά
γοι ά,γτι'με:ωπί ουν τήν «κρίσι
του ά.pιΘμου». Εϊμα.στε λίγοι, εί
πε. ' λλά. αί ίδέα.ι κα.ί τά. φαινό
μενα. δέν πρέπει νά. κpίνων:αι

&πό τήν ά.ποδοχ+ι -r,;ολλώ 11 Υι Ολί
γων.
Πρέπει νά. κpίνωντα.ι
&�ό �ήν έ�ωτερικ:1 τους άξία., &:
πο την ωφελψοτητα, τους κc1.ι
τήν άρμονία. τους έν σχέσει μέ
τού; φυσικούς νόμ,ου:;. "Αν &μως
πρέπει νά. έπηρεασθοϋμε
άπό
τρίτους, γιατί νά. έπηρεα.σθουμε
άπό τά. πλήθη των «νεκρο:ράγω•ι»
Υ,?.ι, οχι
,, απο
' , τι:;
, ε"ξοχες προσωπικότητες ένός Πλάτωνο;, έ·ιός
Τολστόη, ένό; Λεονά f? δΟ κα.ί έ
νός Σέλλεϋ;
Έξ άλλου, ή χορτο:ρα.γία. είναι
σήμερα έπιστημονικως έδρα.ιωμέ
νη, θεωρητικά, καί πρ.7κτικά. 'Α
ποδίδει α.ριστα ά.ποτελέσμα.τα.,
πp:iγμα. πού δέν συμβαίνει με
τήν σc1.ρ,,wφα.γία.. Ετνα.ι γνωσ:ή
ή έπιφυλα.rι..τικότης ένό; Πσ.πα.,
δ δποίος δέν ήθελε νά. έγκρίν'Υj
ενα. κα.νόνα. του Τάγμα-τος των
Τpα.'Π'Πιστων, σχετικόν .μέ: τήν
άποκλειστική χορτοφαγία., διό
τι εφο6είτο για. τήν ύγεία. -;ου;.
'Έσ:ειλα.ν τότε στόν Πάπα. τέσ
σχρε; μονχχού; ήλικία.ς Ο έτωv
σ?-ι..ν ζωvτα.νή ά.πόδειξι τη:; θεω
ρίας δτι ή κα.λή ύγεία. μπορεί
νά. συνδυα.σθη (α.ν οχι νά. έξα.
σφα.λισθη) μέ: τr1 ι χοp:?φ:ι.γί:Χ.
' vτιθέτως, είναι γνωστόν δτι
-ό κρέα , εντελώς στερrιιμένο ά.
πό όδατάνθρακες, 6ιτα.μίνες κα.ί
πολλά. άλλα συστατι-κά. πού μα,;
δίνουν τά. χορτα.ρικά, δέ:ν μπορεt
μονάχο του νά. έξα.σφαλίση τήν
vωή, ένω οι τοξLνες πού περιέ
χει προκα.λουν τόσες έ•ιοχλ-ήσεις.
Ή 'Ιταλική χορτοφαγική 'Ε
ταιρία. ϊδρυσε ενα. Έπιστημ,ονι
κόν Συιμ6ούλιον, μέ: προορισμό
τήν διενέργεια. έρευναιν γιά. τήν
έπιστημονική, 1α.τρική κα.ί ο1κο-
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νομική &ξί-χ τrι ; χορ:οφιχγίιχ;.
'Έχε: ηδη δημιcιυpyηθη ενα.; ε1δικό; κλά.δος τής 'Ιατρική; έπι
στ-ήμγις, ·rι .Διιχιτητική τροφολο
yί7., ΎΊ &ποίΙJ. μελετά τ+ι ·ι σχέσ:
τGJ•/ οι:lιψ6ρων τροψGJ·ι 'JtY(Ι ύyεί'J..
του &νθρώ1'cου.
'Εκτός, δμως, ά.πό τή·ι κ-:ι,θΙJ.
ρά. πρ-χκ:ικ+, πλευρά, ή χορτοψΙJ.
γία ξεκινά.ει ά.πό μι-ί. &φετηρίΙJ.
ηθική, φιλοσοφικfι κ7.ί 'Jχεδόι
θρηrι..ευτική : τή·ι ζ ω ο φ ι
λ ί α..
Μέ τό•ι δρον 7.υτ6ν, έξήyφε ό
Έρμί·ιο Φιορίτι, δέ·, έ ιιο'J']ιιε ά.
πλώς τήν σύγχρο·ιη τiσι πpο
στΙJ.σία.ς τών ζ ώω·� μό·ΙΟ'ι & ό τ�·ι
,
σκληρότητα.. rπα.ρχου·ι σε:t πολ
λές χώρες ορyιχ•ιώ'Jει; ζωοφίλω·ι.
Εί•,ιχι π.χ. εχθροί του κυ·ιηyιου.
Ή ζωοφιλία. δέ•ι εί·ιιχι yε•ιικά
κατά του φόνου :ών ζώω•ι, αλ
λά αντιτίθετιχι Κ'J..τά τη; σκληρ6τητος χωρίς μιά. βά.σιμη α.1τίιχ.,
π.χ. του κυνηγιου, τών κυνr,δρο
μιών, τGJν &λεκτρομιχχιώ•ι, τών
:α.υρομα.χιGJ•ι, τrι ; :ωοτο,.ιί7.; κ.lJ..
'Ένα μ έ ρ ο ; τών ζωοψίλω•ι έ
πεκτείνουν τή·ι ιδεολογίιχ του;
κ-χί στό δικα.ίωμιχ. τώ·ι ζι�ων ·ιά
ζoiJv. Πολλά έπιχειpήμα.τιχ στρέ
1
του;. Καί κυρίως
φοvτιχ.ι έναιτίον
δτι σ.ν πά.ψη ό α•ιθρωπο; ν;,, τρέ
φεται μέ :t; σάρκες τώ'J ζώω'Ι,
αύτά. θά yίνου·ι τόσο πr;λλά., πού
θά. κατακυριεύσουν τήv yή ! Φαι
νεται δτι ξεχ11ου·1 τό·ι ρυθμι'Jcικό
ρόλο της Φύσεω;, yιά τόν δποίο·ι
ύπά.ρχου•ι πολλά. π-χρ-χδείyματα.
Τό αλοyο πού εω; χθέ; �:21 πο
λυάριθμο, yια--;ί έχρφίμευε 'J:ί;
μεταψορέ; σi ε 1p ή·ιη κ-χί σl τ;ό-

λεμr;, τώp% εχει περιορισθr: &ρ:
θμητικά, επειδή δέ·ι είνιχ.ι τόσο
ά.π-χριχίτη:ο. 01 ορ·ιιθολ6γοι ε
χου-ι πα.ρ7.τηρήσει δτι 'J' εψι. cί.
γριο ·ιφί δπου μιά. χροιιά λιγό
στεψχι τά -φcφιμχ, :ά πουλιά έ
yέ Ι'ΙΎJΟ'Χ ι λιγ(J�τερ-:ι. 'Χ'Jyά άπό τά
σιηηθι'J,!έ'η. Έξ �λλου, εί'μα.στε
'Jίγουροι δτι rι Φύσι; [χει ά·ια.θέ
σει στό·ι &•ιθρωnο τό·ι ρόλο ίσορ
ροnιστr;υ στήν έξέλιξι ώρισμέ·ιωv
"'ωικιίJ'Ι ε[δώι, οιά τη; κ:ι.-:αοpο
zθίσεω; τGJ'I σχρκών :ου;;
Ό Λεονά.ρδr; •ιτά. Βί·ι:σι είχε
πή δτι θά. ελθη μιά. ·ήμέρ:ι., πού δ
:ρό·ιο; έ·ιό; ,.. ώου θά. προσΗ6η
τΥJ'Ι ί'οιιχ. σο6-χρ6τητιχ. μl τή·ι ά
ψ7.ίpεσι μια; ά.·ιθρώπι·ιη; ζωής.
Οί κχφοί θά δείξου•; lJ.·ι εΙχε δί
κ.ιο. 'Ωστόσο, οί χορτο;,άyοι ε
χου·ι &ποδεχθή τήν 1δέιχ. του. Κα.ί
Πlσtε1j"J'J Ι 6τι YJ ήμέp7. , :.ι:ή f:Jx
ελθη.
�Η άλήθz�α. z['J:(� Οτι ή ζωή
του ζωοφίλου είναι δύσκολη. Εί
·ηι &·ηyκιχ.σμέ·ιο; •ιά ζη σ' ε·ην
κόσμο ό pγ :ι:ιωμέ·ιο·ι γιά. τήν •;ε
κροφ-χyί:ι.. 'Ακόμη κ:ι.ί μέσα. στή·ι
οίκογέ·ιειά του θ' ά.·tτιμετωπίση
δυσκολ(ε;, lJ.·ι θελήση •ιά επιοάλη
τήν δική του δίαιτα.. 'Αλλά δέ-ι
θά εγκα.τα.λείψη τή·ι ιδεολογία.
:ου. 1έ μικρή συ·ιτpο:ριά.' εσ,:ω.
Θά. εί·ια.ι, τ;ά:ιτω;, μιά συ·ιτροφιά.
έκλεκτή. Καί ·ή &ποχή από σιχ.ρ
κοφιχ.γία., πτω,ια.τοφα.γία. η ·ιεκρο_
:ρα.γί:ι. θά -oi} δώση ε·ι-χ κορμί γε
ρό κ.α.ί Ο'J'Ια.τό. κα.ί μιά ψυχή ά.
y-ιότερη, έπίση;; ε·η π-ιευμ:ι. ')
ψηλότερο.
('λnό τό 1,:ι.λικό περιοδικό
Alba ririLuale»)
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Γίνεται ένσάρκωσις
άνθρώπων σε ζωα;
Του Yagnesvara SASTRY
ά πό τό The Theosophist, Adyar
Ί-Ι π-χp7iδοχrι τη; Με,εvσαρ- εyιvε μία φορά. δύναται vά. έπακώσεως καt τοϋ Κάρμα. ώ; ά.- ',α.λη· θη xxt δτι τό π5.-ι είναι
λήθειας η πιθαv6τητο; συνε:πσ.- ζήτημχ ποσότητα; χχί ποιότψ:ος
γεται εν-χ ι:ί.λλο πρό6λημχ: μπο- Κάpμ-Χ.
'Επίσης ό Λει�μ1tητερ λέγει
ροϋv οί άνθρωποι vά. ένσα.ρχωθοϋ.-,
σε ζώα. Υ) κάτι ύπσ.ρχε: στή-ι ΓJ.'1- δτι «εvα. ά.νθρώπιvο εγώ δεν μιτcοθρώπινη ψυχή πού -ήv εμποδί- ρεί να. ένσχρχωθη ώ; ζώο», σ..v
ζει νά. ενδυθη ::,ώμ1 ζώου, δπω; κχt μπορεί εvα πρόσωιτcοv, λίγο
τό νερό δέ-ι ά.v1χα.τώνεα: μέ μετά. τόν θάνατο, νά. χρησψοτό λάδι fι , δπω; λέμε στrj"Ι 'Ι-1- ποιή::,η ά.πό φό6ο ενα ζωϊ'Κό σώδία., :ό νερό δέ-1 μπορεί νr:ι. ύ- μχ χχί να. ιδη <�μέ -χ μάτια ένό; ώου» κα.l / α.χού::,η «τού;
γράvη :ό φύλλο τοϋ λωτοϋ; . .
UΟταv έρώτη::,α.v τόν Λε-ιτμπη- πό-ιου; πού εχει προξενήσει στό
τερ Hv ή ά.τομι-κοποίησι; τώ·ι ζώο» (T�e Inner ½ife. ΙΙ p 39 l�.
,
ζώω-1 λχμ6άνει χώρ-χv πά-ιτ'Υtε
Μια. τε;οια. σ�vυπ�ρξ\ς � σ.ι.
1
κα.τά. τή'Ι διάpΧει Χ ,οϋ φυ::,ιχοϋ 'Ιε'-:α.ι συνηθη;. Αλλχ έα.v εvα
6ίου :οϋ ζώου, ά.πή-ιτφε: «Σ,t; πέρχσμ�Χ σέ σώμχ ζώου είναι τόπεριπτώσει; πού έμελ�τήσαμε, ::, ο ευχολο, τότε μήπω; ύπά.ρχει
τοϋτο συμ6χίνει» (σελ. 305 τοϋ θ εμ ελιώδε; λάθο; στήv διδασχα_
περιοδιΧοϋ Τ h e ο s ο p h y in λί:Χ &λλων εκπαιδευτών κατά. τη;
Aust1·alia, Φε6ρουάριο; 191 9). επαναγεννήσεω; ά.νθρώπωv ώ;
Μέ αλλ'Υ. λόγια, πολλά. ζώα θχ ζώων; Ή κυρία. Μπλα6άτσκυ δ:μποροϋ::,ε νχ εχουν ηδη &νθρώ- Μσκει δτι ή «'ΑΝfJρώπινη Μοπινα 'Εγώ!
νάιδα» δεν μιτcορεί νά. μετε'ισαρ'.\λλά, ά.πό τή σ:ιγμή πού θχ -κωθη σέ μορφή ζώου, δέ-1 είναι
έδεχόμαστε δτι μπορεί ά.νθpώπ:- δμως άντίθΕτη στήν με:εμψύχωσι
να έyιί) vά. συvτσ.ιριάσουν σέ σώ- ύπό άλλη ενvοια.. 'Εξηγεί δτι ή
ματα ζώων, θr:ι. έξασθέν<ε ·ή θεω- Προσωπικότης θά. μποροϋσε, όπό
ρία. πού ά.πο-κλείε; τήv � ε τ ε μ- δεδομένες περιστάσεις, νά. χά.ση
,
,
ψ υ χ ω σ ι, οηλ. τη1'Ι επαvα- τήν ψυχή τη;, όπότε ή Προσωγένvησι σέ σώμα. ζώου. Θά. μπο- πικότης, οχι ή ψυχή, θά. μποροϋ::,ε νά. ύποστηp:χθη πώ; δ,:: ρουσε νά. -κυλήση σέ «-κατώτε-
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-ρες μορφές». (The Secret Doc
trine, V.p. 564).
Ή μετzμψύχωσι; θt./4 μπeιp,;υσε
νά. εξηγήση τή�ι έξαφετ:,ιά. ά.·ι
θρώπινη συμπεριφορά.
ώρισ:.ιέ
νων ά.γρίων ζώω·ι, σά.ν τή·ι λιeι'Ι
τα.ρίνα. 'Έλσα, το δελφίνι 'Ό,π-:ι. :;1
τήν Φώ,ιηα Σά.μμυ, πφ', ά.πέκτr1σα.ν διεθ•1η φήμη. Ηοιό; ξέρει
πόσα. δμοια περιστατι,ι:ι. συ•1έοησα•ι, ά.λλά εμΗ'ΙIΧ'I &γνωστ,χ Υ/
-π-:ι.ρΙJ.σιωπ-ήθηκ-:ι.ν ά.πό τό·ι σκλr;
ρό πολιτισμό μα;!
" ; θυμηθeιί'ψε τό·ι ..'lα·1ιήλ :η;
Π-J.λ-:ι.:ά; Διαf.Jή,ιη;, πού έπρο
φή:ευε: «Πρός σέ α.ναγγέλλετα:,
α6ουχ,;οονόσωρ, 6α.σ:λευ, ή 6-J.
σιλε:ιχ παpηλθε·ι α.πό 'Jl'j,j ,.-:ι.ί
θέλεις έκδιωχθη έκ τω·1 ά·ιθρώ
πων ,ια.ί μετά. των θηpίι,J'Ι τeιϋ
ά.γροίί θέλει είσθαι ·rι κ-χτ,;:κία
σου. 'όρτο·ι ώ; οί 66ε; θέλε:;
τρώγε: καί έπτ:ι. κ-:ι.φ,;ί θέλeιυσ:
π1.ρέλθει έωσοίί γνωpiση; δτ:
δ 'Ύψισ>τος είνα.ι Κύριο; τη;
6α.σιλεία; τω•ι ά.·ιθρώπων... J α.ί
δ λόγο; έξετελέσθ,η έπί
τi'η
α6ουχοδο·ιόσωρα κα.ί έξεδιώχθ r;
έΥ. των ανθρώπων κ-χί χόρ:0·1 ώ;
ο! οόε; ετpωγΞ ΚΧί ύπό τη; δρό
σου του ούρ-χνοίί τό σωμ-χ α.ύ-τοϋ
ε6ρέχετο, έωσοίί -χί τpiχε; 'Χύ
τοίί ηύξήθφ'Χ'Ι ώ; άε:ω'Ι πτερ:ι.
,ιαί σι ονυχε; α.υ:οίί ιίι; ορ·1έω•ι»
μανιήλ, δ' 32-33) . Σε πόσα
ζω-χ '3:1ώτερ,χ δεν θά. πεpιέχω·1-τ-χ: τα6ουχοδο·1όσορε;, ·1τυμέ•ι,;ι
σε σ�μ1. ζώ,;υ α.νά.λ,;γ,;υ μέ :ήν
ζωiκή του; ψυχολογί:χ, πού περ
νοίίν ά.παρ-χτήρη-το:;
Στί; Ο ύ π 'Χ '1 ι σ ά. δ ε ;.
-τά ιερά. 6:6λία. των Ί·;δω·1, ή
�π�να.γέννησι; άνθρώπων ώς ώ
ων εί·ια.ι κάτι τό συνηθισμένο.
V
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Ό Πλάτων, θεωρ,;•jμε·ι,;; ώς
Μύστr;ς ά.πό τήν Μπλα6i:rσ---ιυ,
σuμφω•1εί με τίς Ί νδικες αύτες
ά.π6ψε:; καί 6ε6α.ιώνει στcJ'Ι Φαί
δω·η (81-82) ο:ι οί ψυχές των
ψ:ι.ύλω·1 α:ιθρώπων γ:ά. •ιi έκτί
σοu·ι ποι•1ή λόγω της προηγοu
μέ•1ης κ-Χκiι; ζωη; των συμ6αί
·1ε: «θηριω·ι γέ•1η έ·ιδύεσθαι».
«Τού; μεν γ-:ι.στριμ-:ι.ρyία.; τε
"t?
'
κ-:ι.ι' uuρε:ς
και' φι).οποσ:α;
με•.ιελετηκότ-:ι.; Κ'Χί μή δι-εuλ-χ6�u
μέ·1ους, εις τά. τω·ι O'IW'I γέ·ιη Κ'Χί
:ιίJ'Ι τοιοϊιrτων θηρίω,ι ε1κό; έν
δ,jε-,θα: ... Τού; δέ γε ±�:κ:-χ; τε
κ-:ι.ί τυρα:Ι'Ιίδ-:ι.; κ-:ι.ί ά.ρπαγά.; πpο
τετ:μηκότα;, εις τά. λύκω·ι τε καί
ίερά.κων κ-J.ί ίκτίνω·ι γέ·ιη ...».
Γ:ά δέ τού; ά.'Ιθpώπους οί δ
ποί,;ι 'έχου·1 ά.σκήσε: -:ή·1 κσι•ιω
'ΙtΧή καί πολιτική ά.ρετfι, σω
:ρροσύ 1η Κ-J.ί δικαι,;σ•J'Ι"f), «τ,;ύτοuς
ΞιΥ.Ος εστι'Ι ει; :ο:c,υ-;,;•1 πάλι•1
α.f:κ·ιείσθα: πeιλιτικόν καί ημε
ρο'Ι γένο;, η πού μελι-rτω•ι η σκη_
κω·1 η μυpμήκων, ·η κ-J.ί εi; αύ
τό·ι γε πάλιν τό ά.vθρώπι•10·1 γέ
·10; καί γίγνε:Jθ'Χt ες αυτιίJ'I α.δp'Χς
με-:ρίο�» ,.(,ιαθώ; πpέπει, μz μέ
-:ρον ε:; ολα.) .
'λ·ιάλογε; δ:δ'Χ:JΚ'Χλίε; ά.ποδ(δ,;'Ιτα� κ-J.ί στό'Ι Π•Jθηόρ-χ.
ΊΙ διάδοσ:; καί ή επφο·1ή σ'
αυτή τή'Ι θεωp:7. εί·ι'Χ: σ.ς�,;ση
με:ωτη. Οί α.pχαί,;: Πέpσ'Χ: ·,αί
Μ1.·1:χιχίοι :ή·1 π1.ρεοiχο•1το, δ1ϊ:ω; κ�ι σί Σ�χ:.1:ιί��. '()Υ.�'1.κό"J�α
χρό·ι�α μετ:ι. τό'Ι Πυθαγόρα, δ
:;;:λ6σ·η,ο; Πλω:ί•10; εyp7.:pε δτ�
οί :ρθά.σα'ίτε; εί; τό -χ:ιθρώπ:•10•1
επ:-r;εδ,;y, ζ'Χ'Ι'Χ'(Ε'l'Ιιοίί•r.ιχ:
!ι.:1θpωπο:.
Ό κ-J.θ. Ρα•1τακρίσ·η·1 yp,;·ιεί
δτι rφ6κε:η.: περί άλληγ,;ρίας,

362

ΙΛΙΣΟΣ

οχ πcρί yuριο)cξιας. Ίl ί:πα
vαγέ οησις σi:. σώμσ ζώου θΟει
vά. πη δτι ή α:ιθρώπιιη ψυχή
μπορεί ιά. πεpάση «άπό μιά. ϋ
παpξι πσράλογη, σά.ι τήι ϋπσρ
ξι ζώου» Υ 7 ί όχι ότι θά. είσέλθη
πραγμαωtά. σέ σώμα ζώου. ' λ
λά. δ Σρί Ραιμά.να δc ι παρσδε
χόταν συτή τή ι έρμηιcία καί
μάλιστα έταuτιιζε μιά. σ.γελά.δσ
μέ μια. γνωστή του γηραιά. κu
ρια Π0 1J είχε πεθάν::ι, Οπω� Κctί
ό Πυθαγόρα� άvεγ ιώρισε, )έι:,
σ' ενα σκωο, ί:νσ πεθαμέιο φι)ο
του. Έξ α.λλοu, τά. ά.ρχαία κεί
μενα δi:.ν μοιάζουν ιά. � ίιαι ά)λ η
γορι κά..

••
••
••
•
e
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Ό Σαικάρσ, στή ι είσ"7,γωγή
του γιά. Ούπαγι,σοοδ ,,Κέvσ.", εί
ναι σωφής, λέγοvτσ.ς δτι δσοι δια
πρά.ττοu ι σ.πηγορεuμένες πρά
ξεις, ξι:ι.η.γcννιου ιται ώ� ζώσ_
χατώτερα.
'Α'Πό -τήι & ιασκόπφι τούτη
δύο εί ιαι τά. σuμπερά.σμα-τα ..
Πρώτον, δτι ή Μετεισάρκωσις ε
χει μέγα οάΟος, μή εξερευνημέ
νο πλήρως. Δεύτερον, οτι cπιοά.))cτc1ι μιά. ί:σω-�ρική σuμπzριφο
ρά. προς τά. ζώα, ιδιαιτέρως ά.πό
εκω�uς πού �czοι:αι δ:ι ,rι ,με
τεμ,ψuχωσις δεν ειιαι u-ποθzσις
τ;ηιi)ογη η iπιθc1 ιη.

..•..
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Τέλος τού άφιερώματος
στην ((ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ))
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Χρ1βr1αν1κών
Tou αίδεσ. Ζ. ΓΟΥΓΟΥΤΑ
Ντρεπομαι όχι νά τό πω, άλλά
καί άπλως νά τό σκεφθω,
ότι
25 αίωνες ό Βουδδισμός ώς
θρησκεία δέν ΘΚαμε, έν όνόμα
τί του, νά χυθfl ούτε μιά στα
γόνα άνθρώπινο αίμα. Ένί;ι n
uείς οί Χριστιανοί άπό τό 1900
100
·-196 7 έχουμε ίδfl κόπου
έκcιτομμύρια δικούς μας άνθρώ
nους νά σκοτώνwνται σέ διαφό
ρους πολέμους καί τρομερές
καταστροφές
Τί είναι έκείνο δπου έμnοδι
ζει τήν χριστιανικήν θρnσκείαν
καί δεν έnιτυγχόνει την ήθικο
nοίnσιν τοϋ tσwτερικοϋ μας
άνθρώπου; ι
Καί πως αύτό τό έπιτυγχόνει
ό Βουδδισμός δστις δέν είναι
καi θρησκεία έ1ξ άnοκαλύψεwς;
· Αν nμείς ((οί προοδευτικοίJJ ει
χαμε όλιγwτ έρας βιομηχανικός
έφευρέσεις καί περισσότερον
άνθρwnισμόν, άσφαλως δέν θά
είχαμε τούς τόσους πολέμους
καί τήν τερaστίαν αϋξnσιν τfις
έγκλnματικότnτος, κυρίως έδω
στnν πλουσία 'Αμερική.
Τό πέρασμα άπό τnν άγροτι
κn οίκονομία στnν βιομnχανικn
μαζύ μέ τήν κακήν χρnσιν rrϊς
άτομικnς έλευθερίας, έβαλαν
δυναμίτιδα ατά θεμέλια τfις οί-

κογενειακnς ζwrϊς. Καί μδς ,ί
ναι άκατανοnτον τό τοϋ Σwκρα
τους (όλιγώτερα άγαθά καί πε
ρισσοτερον ΠΝΕΥΜΑ) .
Π:;ίος εύθύνεται γι· αύτό τό
κακσ , Α · . Σύ, ό άνθρwττος bπο J
δέν έξnμέρwσες τόν άγρόν τnς
ψυχnς σου. Β · . Έγώ ό Λειτουο
γός τnς χριστιανικnς θρησκείας
bπου έφιμwσα τόν Λόγον τοϋ
Θεοϋ γιά νά κοσμοπο nσw τήν
Έκκλnσίαν. Γ ·. Οί έμποροι τοϋ
πολέμου οί όποίοι έκμεταλλευ
ονται τά θnριώδn σου ένστικ-α
γιά νά κερδίζουν χρnματα, καί
Δ ·. Τό έμπόριοv τό όποίον σέ
θέλει ευκολον καί καλόν καταναλwτήν χωρίς δικnν σου
γνώμnν.
Αί θρησκευτικές καί φιλοσοφι
κές διδασκαλίες πού κnρύπουν
δτι, n γvωσις ύπό τοϋ άνθρώ
που τοϋ καλοϋ καί τοϋ κακοϋ θά
τούς κάνrι νά ύπακούουν ατό
καλό, δέν άnέδwσαν τήν άνα
μενομενnν καρποφορίαν.
Μόνον n γνωσις δέν άρκεί.
Χρειάζονται καί τά έσwτερικά
κίνητρα.
Ή χριστιανική θρη
σκεία ύπόσχεται τόν παράδεισοv
ατούς κάμνοντας τό καλό κ:ιί
τόν φόβον τfις κολάσεως πρός
άnοφυγήν τοϋ κακοϋ, άλλα πα-

ΙΛΙΣΟΣ
ραμελεί 'ίσως τnv καλλιέργειαv
των έσωτερικωv κιvr'Ιτρωv.
· Ασφαλώς r'I ψυχοβιολογία έ':
χει τίς έρμnvείες τnς καί σt
έnιστnμοvικά δεδομένα βασίζε
ται r'I γvώμn τοϋ μεγάλnς φr'Ιμnς
έnιστr'Ιμοvος Ράσσελ Mnaίnv.
rrΜόλις τό 1984 θα εΤvαι δυvατn
ή πλήρnς φυσιολογι.κn καί ψυ
χολογικn έξr'Ιγnσις mς άνθρωnί
vnς συμnεριφορδςJJ.
Ή r'Ιθική συvείδnσις - είτε εμ
φυτn τnv nιστεύομεv δτι είναι
εϊτε διδακτή, αύτn πρέπει vά
διευθύvr, τό τιμόνι τfις ζωfις
μας.
Άλλέως θά κατοικοϋμε μέσα
στά σύγχρονα σnίτια μt δλας
τάς εύκολίας τfις nροόδου, ό ά
nολίrιστος δμως έσωτερικός μας

--

1968

αvθρωnος θά κρύπτεται
μέσα
στn σπnλιά των έvστί!QΤ"ωv μας
κal σκεπασμένος μέ: διάφορες
μάσκες θά δρς:i.
Είναι δέ λυπnρόv δτι l(ό σύγ
χρονος αvθρωπος
έξαvτλnμέ
vος άnό τn δουλειά καί άνίκα
vος γιά πραγματικn περισυλλογr'Ι, εχασε τnv πνευματικότητα
σ· δλους τούς τομείςJJ
( Αλ.
Σβάιτσερ).
Γι' αύτό χρειαζόμεθα άvθρώ
πους οί όποίοι vά μας ύnεvθυμί
ζουv τό πόσον είναι άvαγκαία
στn ζωn μιά ζωσα ηθική συvεί
δnσις καί nvευματικn περισυλ
λογn πού νά φαvερώvr, άvθρώ
πους μέ: άνθρωπισμόν.
ιι· ΑτλαvτlςJJ Νέας Ύόρκnς
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� 1/ψ'���..._,.,,.,�
Ο Ταχύτητες μεγαλύτερες τοϋ φωτός;
φ Μέτρησις 3,6 δεκάκις δισεκατομμυριοστοϋ τοϋ,
δευτερολέπτου !
«Φαντάσματα» τοϋ Σύμπαντος ...
ΕΑ ΥΟΡΙ Η (U 1 ) -Εί
vαι δυvατό'Ι Ε'/1. σωμχ 'ιά. κι'ΙΎjθ'Ώ
μέ ταχύτητα μzγαλϊιτzρη τr,ϋ :pω
τό;; "Οχι, �'Ι κρ:·η;1 κχ'ιzί; lκ -:ή;
περί σχε:ικότητο; περι:ρήμο•J θz
ωρία; -;ι;,ϋ "'λt'ΙΤ-Χί'Ι. �αί, iι
πιστέψ'Ώ τι:ιύ; μχθrιματ: χι;,,:,; 'J7:>,
λογισμι:ιύ; τr,ij Φυσικι;,ij -;r,ij πα'Ιε
ολο μπ:α �ρ ;
π: ημ
� (r,υ,
'cΟ �επιστηΚ •1
Τ;�
ραλ'ιτ
Φαη-ιμτ.zργκ.
1μων αύ,ό; δ:α:υπώ'ΙΞt τήν έπα
vαστα.τική ύπόθεσt δ:: ,ό σ�1μτ.α'Ι
εΙ'Ιαt πλήρz; σωματ:δίω'Ι 1λη;
κινουμέ'ΙlύΥ μi ταχ11-:ητα μεγα
λύτερη ,ου :ρωτ6;, rι δπο(α ά'ιέρ
χε,α·, ώς γ·1ωσ:6'1, εις 29ϊ .600
χιλι6μετρα κατά. οευτερόλεπτr,'1.
Ό Χ. Φάηνr1περγκ zχεt οαψ:ίσε:
τά. σωματίδια αύ:ά. Τ.\.ΧΥ.\. (έκ
της έλλη'Ιtκη; λέξεως ΤλΧ:r),
πιστεύzι δΞ Ο-ι ��; ώp �:jμiνα; �Ξ
ριπτώσε:; ταυτα lvδέχεταt 'ΙΧ
αυ'ξ,αvουΊ την
' -:αχυτ'Υj-:α
,
, :ωΊ ει;
.,
τό διη·ιεκές.
Ή ύπόθεσtς -ου �ρο; ΦiΎj'Ι
μπεργκ στηρίζε:ταt έπί μαθημα
τικών έξισώσεω'Ι πού εχου'Ι τή'Ι ϊ_

δ:χ βiσι μέ έκείιε; πeιύ έχρησι
μ,;;πο:ου-Jε 6 ".\:'ισ:iι'Ι. Οδτω, ·ή
θεωρία
τeιυ εϊιρίσκz•. άπf1 χ Y( Jt
με-:1.ξύ πι:ιλλιί)·Ι θεωρη:t"/4ιίJ'Ι ψυ
σ:κιίJ'Ι. Ή zχτiσ-:,:ι.σ:; περί τό
θέμα τουτ'J π,:ι.p,;;μ,;;ιiζεαt μi -:ή·ι
έπικpχ-:οϋσχΊ τ6 1Ό20, δτα·ι γιά.
πρώτη :ροpά. διετυπ'Jϋτ,;; ·ή θεω
ρία. περί δπiρξεω; i'Ι:ιύλη;, έπί
τ°Ώ Q(Χ:JΞt μαθηματtκιίJ•ι ύπολο
γtσμωy καί :.ιό'ΙΟΊ. Πρ6 τι'ιω·ι έ
των, ώ; γνωστόv, οί έπιστήμο'ΙΞ;
ά:'Ιευρ'J'Ι ά.πτά.; ά.π'Jδzίξε:; περί
τη; όπάρξεω; τοιαύτη; μ,;;p:ρη;
•Ίλη; μi άv-:tθέτ-?υ; ηλα-:pt·/4ά.ς
pοπά;.
Πάvτω;, ώ; δtηυκρ:'ιίσθη δπό
:ου Δpο; Φiηvμπεργκ, ή θεωρία
'
,ν
�ι:ιυ δ,�·ι περιοp:.,,�τα.ι μ6'ΙΟΊ στ1Ί
ουνα.τοτητα. όπα.pξεω; -:αχυτη
τω'Ι μεγα.λυτέρω·ι του ψωτ6ς. Ά
φορά έπ(σης -:ά.; ίοιότη:α; αύ-:ων
τούτω'Ι -ω•ι σωμα-ιδίω·ι, τω·ι κι
νο:,1μf 'Ιων μΞ. τέτοtε� ταχύ;ητες.
,
�
Τα ε_,ι λογω
σωματ:οt2,
λεγε: δ
επtσ,ήμων, χά·ιουv ε'Ιέpγει:z κα
θώ; 2δξάvουν :�Ί ταχύ-:ητi των.
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Τά. 6πcπίπτοντα ει; τή'Ι ά:ιτίληψί
μ:-ι.ς σήμερα σω,ιατίi3:α, CΧ'tτιθέ
τω;, αυξάνουν τήν ενέργειά των
π:-ι.ραλλήλω;:; με τήν α.υςησι τη;
τ'Χχύτητο;, ο:,χν δε φθάσου'ι τή·ι
t'Χχύ:ητ1. :ο·1 φωτ6;. μετ,χμr,p
φουντ'Χι όλοσχερώς ει; ε'ιέργεια·ι.
"Εν'Χ; α.λλο; Φυσ:κό;, εpγαζόμε'ιος ει; τό Πανεπιστήμων τη;
'Λιό6α. ε6ελτίωσε
σrιμα·ι':ικώ;
τήν :εχνική τη; μετρrρεω; α
φαντάστω; 6p'Χχυ6ίων ψυ'JιΥ.ών
φαινομένω'Ι. 'Η 6ελ-ίω'Jι; σ.ϋτη
ενέχει μεγί-Jτη'Ι έπιστημο'ΙιΥ.ήν
αξία.'/, διότ: θά. επιτpέψ� στού;
έπισ:ήμcν'Χς 'Ιά. κα.τανοήσου'ι χ,:_
λύτερα. τί; δυνάμει; πού αποτε
λουν τόν πυρηνα. του ±τό,ιου καί
τό'Ι τp6πο ,με τόν όποίΟ'Ι α.δτα.ι
συγκp:χτ�υν ;+ιν συ·ι��ήν ,του.
Δια. τη; νε:χ; μεθοδου επι:υγ
χάνο'Ιtc>:ι μετρήσεις 100ο;; σ.Υ.pι6έστεpα.ι ύπ'Χτομικών
ψυ'J:κών
φαινομένων. Κα.τά. τά. σχεΗκά.
πειράμσ.τα, πυρη,ιε; ±:6μω'ι έ6ο�6αρ�f_σθησσ.ν διά. 6ποσωμ,c>:
, ,
,
,
τιδιω'ι υΑη; Υ.7.ι εμε:ρ'Υjθψ,7.ν α
φαινόμεν,: τη; συγκρούσεως. Εί;
ενα. συγχεκpψέ'ΙΟ'I πε(p7.μ7. ΞΠΞ
:εύχθη
1ιέτρφι;
:ρ:-ι.ινο,.ιένου
διαρκεία.; 3,6 δεκάΥ.ι; δισεκ:-ι.τοι.ι
μυpιοστου του δευτερολέπτου.
Ό χρ6·ιο; α,}τό; εΙνc>:ι 070; χpειά_
ζεαι αχ-ί,ι,. φω-ό; γιά. νά. δι,.
νύσ� απόστc>:σι 10,lG έΥ.7.:Ο'Jtώ'Ι
του μέτρου.
Τέλο;, �:ήν Π:χσc>:'ιτέ·η. τη;
] 'Χλιψψιία; διετυπώθη ·ιέ,: θεω_
ρία γιά. τά. «Q U Α S Α R» τά.
δποία προέρχοντ:-ι.ι εξ &ντιχ:-ι.το
πτρισμών, :ου σύμπ:χ•ιτο; δι:-ι.
δραμα:τίζοντο; ρόλον γιγc>:ντιc>:ί-
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ου ψ:χΥ.ου, ητοι είνc>:ι «:ρα·ι:άσμ�Χ
τα».
1ύο ά.σ:ρο:ρυσικοί του Ί·ιστιτούτου Τεχνολογία.; τη; Κιχ.λ:φορνία.; ανεκοίνωσrι:ι
ή'ι θεω
ρία, κατά. τήν δποία•ι τό Σύμπ:-ι.ν
Ε'Ιεpγεί ώ; τεράσ:ιο; φ�:αό;, δ
δποίος δεχόμενος τά. Χύμα.τα. φω
τό; από ενα «Κουα.σάρ», δι7-θλχ
τα.ϊhα. πρός δια.φόρου;
κατευ
θύνσεις του στερεώ1μ,α.τος, δημι
ουργουμένης οϋτω τη; έ·ιτυπώ•
r , r
,
σεω; περι υπα.ρςεω; τοιουτων
ούρα.νίων σωμ
, άτων εί; περι'Jσότε
ρ:-ι. σημεία..
'.:\πό τότε πού &•ιεκσ.λύ ,:ρ θησχν
γιά. πρώτη φορά. τό 1960, τά.
«Κουιχ.σάρ» εχου•ι ±πασχολήσε:
εντόνως τού; ά.στpο'ιό:ιου;. Μέ
χρις ωρα.ς εχουν ά.να.κ:χλυ:ρθη 60
τοια.υτα. ουράνια. σώμα.τα. Κα.τά.
τά.; σχετικά.; ερεύνα.; διεπισ:ώ
θη �μως δτι εις ώρισμέ•η; πε
ριπτώσεις τά. «ΚουΟ'.σάρ» έ,.ιφα
'Ιίζο,ι:c>:ι εις δέ.σμc>:ς, τών όποίων
τά. μεμονωμέ,η σ-οιχεία δεν δύ
·η'ιτc>:ι νά. εξηγηθου·ι επί τή οά
σει τώv σήμερον παραδεδεγμέ
'IW'Ι αρχών τη; κοσμική; μηχ:χ
νι Υ.ής καί αλληλεξ:χρτήσεω;. 'Η
ά,νωμα.λία. α.ύτή δμω; ε6ρίσκει
:ρυσικήν εξήγησιν, ?..ν π:χρα.δε
χθή κανείς τήν θεωρίαν τών δύο
Ίνστιτο1:ου.
επιστημ,ό·ιων του
'Γό Σύμπαν, δια.δρα.μα.τίζQν ρό
λον φα.κου, πα,ρουσιά ει στου;
οφθc>:λιμού; μα.; εϊδωλα. Κουασάρ,
τά. δποία. λόγω -η; παρεμ6αλο
έμψχ'ιζουν
μέ'ιης διαθλάπω;,
μή
ίδιότητα.ς πα.ρηλλα.Ύϊμένα;,
επί
δυνα.μένας νά. έξηγηθουν
τή 6άσει τών Υ.οσμιΥ.ών νόμων.
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λωσιν του Θείου, έντα.υ'θα. δέ κε
κοσ,μη ιένψ δι' δλων των θείων
αγα,θων, της Άρετης (Γνώμων)
κα.ί τη; Σοφία.;, της συνέσεως κα,ί
της περισκέψεω; (Διαοήτης). Ή
προσφορά. α,ϋτη γίνεται ύπο τήν
φωτεινήν κα.θοδήγησιν του 'Αστέ
ρος, του 'Ηλίου κα.ί της Σελήνης.
Σημειω:έον δτι ό 'Αστr;ρ έγτα.υ
θα, δεν είναι ό Φλογοοόλος, αλλ'
ό όδηγο; 'Αστήρ (α•;ά.λογος εΙ
νχ: κα.ί ή προσφορά. της Πανδώ
ρα,ς όπό των Θεων) .
2) " νω δεξιά., είκο•;ίζεται ή
Τετρα,κτύς, ό Σ τ α, υ ρ ο ς καί ή
J α.ρδiα, (η "Αν-ρον).
Δια. τούτων συμοολίζοντα.ι κα.τα., σειρα,•;:
α,) τα.' τεσ:1ερα.
στο:'
'
χεια.κά. (Άήρ - Γη κχί Πυρ - υr
δωρ) , ) ή δια. :ου θc1Νά.του έ
πιτυγχανομένη ζωή (1'8ανα.σία.)
κα.ί γ) το όλιΥ.ον κα.ί πνευμα-ι
κον κέντρον, το όποίον μάς ύπεν
θυμίζει κα.ί ό μυθος της καθόδου
του 'Άττυος εν τψ 'Άντρψ. Οί
κά.τωθεν δύο πεγτά.κτινο, 'Αστέ
ρες εχουν &.νά.λογον εννοιαν προς
:ον 'Αστέρα, του Άρρενοθήλεος.
Μέ &λλα,ς λέξεις, αμφότερα, -ά.
σύμοολα. ταυτΙΧ (του '.\pρε·ιοθή
λεος καί της Τετρα,κτύος, του
Στα.υρου καί της κα.ρδία.ς} μας
όπενθυμίζουν τήν μετάοα.σιν της
πρώτης εκδηλώσεως (της Μονά
δος} είς τήν πολλότητα,· συγχρό
νως, δ,ιως, συμοολίζουν κα.ί τήν
προσπά.θειαν της δια. ου θανά-
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του έπι:ι.νόδου είς τήν μονάδα;
(Άθι;,,νασίαν).
3) Κά.τω αριστερά. εχει κα,λλι
τεχνηθη ό Διαοήτης έπί του Γνώ
μονος (-:ου ορθ· ογωνίου τ ε τ ρ α
Υ ώ ν ο υ) , κα.ί συμοολίζει τήν ε
πικράτησιν του Καλου επί του·
Κα,κου· κα.ί είς το ένδιάμεσον Υ.ε
•;ο·; δ , κτινοοόλος 'Αστήρ έν
μέσ<:> της 'Ακα,κίας, συμοολίζων�
έντα.υθΙΧ, το•; μικρόκοσμον, κατά.
τή; έποχήν του προπα.τορικου ά
μcφ:ήματος, τον διι:ι.,μορφωθέντα.
δ,r,. της ένώσεως του 'Αέρος με
τσ της Γης, της Πν<Jijς μετά. του,
Χά.ου; Υ.αί της ψυχης μετά. του
Σι(ψατος.
Το σύ�ολον τ�υ άνα,γ);ύφου τού_
_
tJJ μετα, :ης Α κ α. κ ι α. ς, συμ
οολίζει τον πεφωτισμένον Διδά
σκα.λον.
4.) Τέλος, Υ.άτω δεξιά. έτοπο
eετήθη ό τέλειος οpθοyωνισμένος
·,<.υοικός λίθος, συμοολίζων το τε_
,ε.ωθέν ερyον του ΔιδασΧάλου.
Ή ώς άνω χρυση ανΙΧμνηστι
κr; πΗξ έπεδόθη είς τον Άλέ
ξα.νδρον Τζα,ζσπουλον, κα.τά. τήν
,�λc.υταίαν Γενικήν Συνέλευσιν
τi> ι ά.•;τιπpοσώπων του Τεκτονι
χ-,;_; Ίδρύμα.τος, κα.θ' ην ό Πρό
εο�ο; της Στοάς «Πα,λα,ιων Πα
τρύ)'ί Γεpμα,νος» κ. Χρ. Βα,σιλείου
επλεξε το εγκώμιον του Μεγάλου
Διδασκάλου κα,ί, έν τέλει, έπέ
δωκε ι είς α.ύτον τήν πλάκα, έν
μέσψ εύ :.ρ ροσύνων εκδηλώσεων.
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Σκοπόc τηc ϊ:ωιϊc
Καθώς ό θάνατος πλnσιάζει, ό
Μπέ:v - Γκουριόν τόv άτεvιζει
χwρlς ύnεκφυγή. «Σκοπος τfις
ζwnς εΤvαι vά τι'ιv άnολαμβάvn
κανεlς καί vά τι'ιν κάvn nιό εύ
χάριστπ γιά κάθε άvθρώnινο
πλάσμα. Δέ:ν γνwρίζομεν άλλον
κόσμον. 'Επομένως πρέπει σ· αύ
τόv έδω vά συγκεvτρwvώμεθα.
Στι'ι Βίβλο δέ:ν άvαφέρεται ζwι'ι
μετά θάνατον. Κάποτε συζήτn
σα αύτό τό θέμα μέ: τόv · Αιν
στάΊν. Μοϋ εΤπε ότι δσο προχω
ρεί ή έnιστήμn τόσο περισσότε
ρο άντιλαμβαvόμεθα τι'ιν όγνοιά
μας. Τό αίνιγμα μεγαλώνει. Τότε
τ-όv έρώτnσα αν ύπάρχn μετά
θάνατον ζωή. Ό Άίvστάίv άπήν
τnσε: ((Μακάρι νά nξευρα>J.

δεωv καί πράξεων έvός άvθρώ
που και εύτυχι'ις aύτός πού δέ:ν
έnρόδwσε nοτε τά n στεύw του,
άλλά ό Μnλαίnμπεργκ κούvnσε
άρvnτικα τό κεφάλι του.
Τοϋ είπα τότε. πώς εύτυχία εί
ναι ή έλευθερία, ό έρωτας, έ:vα
χαμόγελο, έ:vα φιλί, εvα χάδι,
μιά άvοιξιάτικn ήμέρα, έ:να φθι
νοπωρινό δειλινό. Πώς είναι ί
σως τό vικnφόρο τέλος έvός ά
γωvος, ή έκδίκnσις, ένα ποτήρι
νερό στι'ιν κάψα τοϋ καλοκα•ριά
τικου μεσπμεριοϋ.
Μά ό Μπλαίnμπεργκ κουνούσε
πάντα άρνnτικά τό κεφάλι του
καl γελούσε σάν νά διασκέδαζε
μέ: τούς όρισμούς μου.
Τί είναι λοιπόν γιά σδς ή εύ
τυχία καi ποιόν πιστεύετε εύτυ
χισμέvον; τόv ρώτnσα.

LZBERGER

Περi εύτυχίαc

Εύτυχία, μοϋ άπήvτπσε μι
λωντας άργά καί καθαρά, είναι
ή ζωή. Kai εύτυχισμέvος εΤναι
έκείνος πού ζn.

Έρώτnσα τόv Μπλαίnμπεργκ
αν εΤναι εύτυχισμέvος καi έκεί
νος μέ: ρώτnσε τί είναι ή άv
θρώnινπ εύτυχία καi ποιόν άν
θρωπο πιστεύω πραγματικά εύτυ
χισμέvο.
Σκέφθnκα καi τοϋ είπα πώς
εύτυχlα εΤναι ίσως ή άρμονlα ί-

• Αφnσα τόν Μπλαίnμnεργκ μέ:
μιά εύχι'ι γιά κάθε καλό καi πn
ρα μαζί μου τι'ιν εlκόνα τnς χα
ρούμενης μορφnς του καi τι'ιν
γεϋσι τnς φιλοσοφίας του.
Μιδς φιλοσοφίας πού οί ανθρw
ποι δέ:ν μπορούν νά τι'ιν νοιώ
σουν nρiv ό άμεσος κίνδυνος

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 4 Αύγ.

370

ΙΛΙΣΟΣ

τούς κάνει vά καταλάβουν nώς
δεν έχουν nιά καιρό οϋτε γιά νά
νοιώσουν δυστυχισμένοι.
Ή ζωn είναι δμορφn, έστω καί
όν τnv βλέπnς άπό tva nαρά
θυρο, καί n άnορία του Άμλέ
του ειναι, τούλάχιστον, βλακώ
δnς.
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23Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΙΔΡΥΣΕΩΣ
ΤΟΥ Ο.Η.Ε.
Μήνυμα Ού Θάντ

ΑΝΤ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, 10 Αύγ.

Περί θρnσι<είας
"Οταν έφθασε ό Τζών Κέννε
ντυ, ό 'Qνάσnς είπε στόv Ούίν
στον Τσωρτσ λ: ιιΌ νεαρός Κέν
νεντυ είναι έδω, θά θέλατε νά
τόν συναvτrΊσετε; >>. Τό nρόσω
nο του Τσωρτσιλ έλαμψε. CCΘά
nθελα νά μιλrΊσω με τό νεαρό
Κέ•ννεντυ>J, άπάντnσε ό Τσωρ
τσιλ καί ό Όνάσnς nfΊγε τόν
Κέννεντυ στn γωνιά δnου κα
θόταν ό Τσωρτσιλ καί του προ
σέφερε tva κάθισμα. Ό σερ
Ούίνστον έ:θιξc άμέσως τnv ά
μερικανικn έσωτερικn πολιτικn
καί έκανε nολλέ:ς έρωτrΊσεις
ατόν Κέννεντυ: <ιποιέ:ς nιθανό
τnτες έχετε στίς έκλογές; J> ρώ
τnσε. Ό Κέννεντυ άnάντnσε b
τ, ή έnιτυχία του δεν θά ί'iταν
εϋκολn. <(Είμαι καθολικός ξέρε
τε!». Ό σερ Ούίνστον άnάντnσε
άμέσως: <C"Αν αύτn είναι ή μόνn
δυσκολία, μπορείτε v· άλλάξε
τε τn θρnσκεία σας καi νά nα
ραμείνετε καλός Χριστιανός»! .
Ό Κέννεντυ γέλασε.

W. FRISCHAUER
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 4 Όκτ.

Ο ΓΕΝ ΙΚΟΣ Γραμματεύς των
'Ηνωμένων Έθνων κ. Ού Θάντ
άnnύθυνε διά mv <('Ημέραν των
'Ηνωμένων ΈθνωνJJ (24 'Οκτω
βρίου), τό άκόλουθσν μrΊνυμα:
ιιΈορτάζομεν τnν 'Ημέραν
των 'Ηνωμένων Έθνων, τι'ιv
23nv έnέτειον άηό τfΊς ίδρύσεως
του nαγκοσμίου Όργανισμοu, με
τnv θλιβερόν διαπίστωσιν δτι τά
ίδεώδn καί οί σκοnοί του, πού
nεριέχοvται είς τόν Καταστατι
κόν Χάρτnν, δεν πραγματοnσι
οuνται καθ' δ μέτρον άνεμέvο
μεν, οϋτε δε έχουν έκnλnρωθn
μερικοί άnό τούς nλέον προσφι
λείς πόθους καί έλπίδας μας.
>J Παρά τnν άnόφασίν μας <(vά
σώσωμεv τάς έπερχομένας γε
νεάς έκ τfΊς μάστιγας του nολέ
μουJJ, συνεχίζομεv διαβιοuντες
ύπό τnv άπειλι'ιν ένδεχομένnς
nυρnv-κfΊς έξαφανίσεως. Είς τι'ιv
Άσίαν, ΆφρικrΊν, Μέσην Άνατο
λήν, Εύρώπnv καί αλλας περιο
χάς έφαρμόζονται πολιτικοί μέ
θοδοι έντελως άντίθετοι πρός
τάς άρχάς του Καταστατικοu
Χάρτου, ό όποίος ύπαγορεύει δ
τι όφείλομεν ((νό έπιδεικvύωμεν
άνεκτικότnτα καί νά διαβιωμεv
ό είς πλnσίοv του αλλου ώς κα
λοί γείτονες».
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JJ Κατό τό έφετειvόν "Ετος
των Δικαιωμάτων τοϋ 'Ανθρώπου
έπ' εύκαιρίςι τfις 20nς έnετειου
άnό της έnιψnφίσεως τfις Παγ
κοσμίου Διακnρύξεως, έκατομ
μύρια συνανθρώπων μας έ•ξακο
λουθοϋv νό ύποφέρουv άπό ττΊv
nεvίav, τός φυλετικός διακρί
σεις και την ελλειψιv εύκαιριωv
ίνα καταστοϋv οί ιδιοι κύριοι των
πεπρωμένων των.
JJ Παρό τήν παρέλευσιν δύο
δεκαετιών τεχvολογικnς προό
δου - μιας nερ•όδου κατά την
όnοίαν έγέvετο ή άρχή διά την
κατάκτπσιv τοϋ διαστr'ιματος
ύπάρχουv είς τόv πλαvr'ιτnv μας
έκτεταμέvαι περιοχαl είς τάς
όποίσς ό άγώv κατά τfις δυστυ
χίας, τfις πείvnς, τfις άμαθείας
καl των άσθεvειωv άπέχει πολύ
ά�πό τοϋ νά E:Xfl κερδnθfι. Ός έκ
τούτου, δεν είναι έκπλnκτικόν
δτι ένίοτε διερωτώνται οί άνθρω
ποι, έάν οί σκοποί καί αί έnιδιώ
ξεις των 'Ηνωμένων Έθvwv ήμ
ποροϋv ποτέ νά nραγματοnοιn
θοϋv n έάν ό μnχανισμός της
διεθvοϋς συνεργασίας ήμπορfι
ποτέ νά λειτουργr'ισ!l άποτελε
σματικως.
JJ Τό μr'ιvυμα πού σας άπευθύ
νω σr'ιμεροv, ττΊv 'Ημέραν των
'Ηνωμένων Έθvwv, είναι άπλως
τοϋτο: Οί σκοποl πού έτέθnσαv
ύnό των ίδρυτωv τοϋ παγκοσμί
ου Όργαvισμοϋ έξακολουθοϋν
νά ίσχύουν σr'ιμερον δnως ίσχυ
-ον τό 1945. Πρέπει νά συνεχίσω
μεν τόv άγωνα <<συvενώνοvτες))
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τός δυνάμεις μας πρός διατr'ιρnσιv τfις διεθvοϋς είρι'Ίvnς καl
άσφαλείας. Πρέπει vό «άvανεω
σωμεv τήν σταθεράν πίστιv μας
είς τά βασικά δικαιώματα τοϋ
άνθρώποωJ. Κάθε δλλn διέξοδος
θό ε1ναι άδιανόnτος. Θά είναι τ'ι
όδικία, ή δυστυχία και τ'ι μαζική
καταστροφr'ι. Ούτε τ'ι διάρθρωσις
τοϋ παγκοσμίου μας Όργανι
σμοϋ - είναι παραδεκτόv δτι εί
ναι άτελής - είναι άνίκαvος vά
έnιτελέσ!l τόν nροορισμόv της.
Διότι ό μηχανισμός διό τnv διε
θvn συνεργασίαν είναι άκόμn
κατό τό μέγιστον μέρος όδοκί
μαστος.
JJ 'Εκείνο τό όnοίοv έλλείπει,
κατά τήv παροϋσαν κρίσιμον ω
ραv τfις άνθρωπίvnς Ιστορίας, είς
τάς προσπαθείας διά ττΊν οίκοδό
μnσιv έvός κόσμου δπως τόν
θέλει ό Χάρτης των 'Ηνωμένων
Έθvωv, είναι ή άπαραιτnτος ri
θική δύναμις πρός ύnερπr'ιδnσιv
των μυωπικών άτομικwv μας συμ
φερόντων, τ'ι riθική δύναμις πού
θό μας δώσ!l ττΊν δυνατότητα νό
ουvενώσωμεv τός προσπαθείας
μας πρός τόν σκοπόν αύτόv.
JJ .. Ας άvανεώσωμεv τήν θέλn
σίν μας διά είρr'ιvnν, λawv καί
κυβερvr'ισεωv, ός άνανεώσωμεv
ττΊν προσήλωσίν μας είς τά ίδεώ
δn τοϋ Χάρτου - μόνον ετσι θά
μπορέσωμε vό άvτιμετωπίσωμε
τούς έπερχομέvους μnvας καί
τό ετn, με έλπίδα καl έμnιστο
σύνnV)).

372

196

Τό έλεεινό μυθιστό ρn μα.
ΑΝΑΙ<ΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ccEΛENA ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑΤΣΙ{Υ))
ΤΟ Ι1ΡϊΜΛ l\ΠfΛΛΒλΤΣΚϊ εις Ήνωμέ-ια.ς Πολιτείσ.ς Άμε
pικης ('Οργανισμός ά.νεγνωpισμένος ώ; κοινωφελής ύπό της πολι
τείας Κα.λιφοpvία.ς --<)ΠΟU εδρεύει- y,αί ά.ποσκοπων ει; τήν διά.
δοσιν του εpγου της υΕλενα. Πετpόονα Μπλαοά.τσκυ} έξέδωσε .μα
κpά.ν ά.να.κοίνωσιν, τήν δποίαν εστειλε καί είς τόν «'Ιλισόν», σχε
τικως μέ: τόν έλεεινόν συσχετισμό-; του φονέως του Ρόμπερτ Κέν
νεντυ 1μέ τήν Θεοσοφίαν, έξ αιφοpμης της έπιθυμίας του Σιρχά.ν,
οταν έ υλαΧ(σθη, νά. διαοά.ση, με:αξύ άλλων, Χα.ί ενα. , ιολίον της
Μ1tλα.οά.τσκυ, πού είχεν ή βιολιοθήκη της φυλακης ...
'Ήδη ά.πό του τεύχους 'Ιουλίου - ύγούστου δ «'Ιλισό;» είχε σχολιά.σει -όpθως. ώς ά.ποδει·ι(νύεται ά.πό τ+1ν έπίσημον ά.να,ωί
νωσιν του 'Ιδρύματος Μ-πλαοά.τσκυ- τό έλεεινόν μυθιστόρημα του
κ. Τρούμαν Καπό:ε. Έ-πανεpχόμεθα έπl του θέ,ματος, προς πληpε
στέ.pαν ένημέpωσιν των φίλων μας, διότι, καθώς φαίνεται, δ μυθι
στοριογpά.φος Κα.πότε ήτο δ μικρότερος κρίκος μια.ς άλυσίδας σχο
τεινων δυνά.μεων στήν '.Α�μεpιΧή, πού έπεχείpησα.ν νά. δηλητηpιά
σουν :ήν κοινή γνώμη, δημοσιεύοντας τά. ά.Χόλου'θα.:
«Μετά. τό κλείσιμό του στή φυλακή ά.πό τήν ά.σ:υνομ(α του Λό;
'Ί\ντζελες, δ Σιρχά.-ι έζήτησε δύο βιολία: Τήν «Μυστ:κή Δι
δα.σκα.λί» της Ε. Π. Μπλαοά.τσκυ καl τίς 'Ομιλίες έπί του
εργου «Στά. πόδια. του Διδασκά.λου» του Κ. Λεντμπητεp. 'Αμ
φότερα. τά. βιολία σχετίζονται μέ: τήν Θεοσοφική 'Ε-κΧλησία
Χα.ί τήν φιλοσοφία τη:; Θεοσοφίας. Ή «θρησκεία.» α.ύτή ίδρύ
θη ά.πό τήν κυρία Μπλα.οά.τσκυ, Ρωσίδα πpιγκίπισσ-χ, στή έα.
'ϊόpκη κατά. τήν δεκαετία του 1 Ο. Ή ίδια εγpα.ψε ενα
βιβλίο με τόν τίτλο «'Εγχειρίδιον 'Επαναστά.σεως», πού ύπο
κι'ιεί σέ: δολο ονία έθνικων ήγε-ων ώς μέσον γιά. μιά. rαγ
Χόσμια. ε.πα.νά.στοοσι. Δύο ά.πό τούς τωρινούς ήγέτα.ς της Θεο
σοφικης 'Εκκλησίας έα.ς 'ϊόpκης είναι δ Έπίσκοnος Τ α.ίημς
. Πάϊκ καl δ πρώην 'ϊπουpγός ' μύνης Ρό περτ Μακνα.
μά.p'Χ. Τό πα.pεΧκλήσιό της χpησιrμοποιείται Χαί ά.πό τό Κλη
pοδότrιμα Κά.p-ιετζη διά. -ήν Διεθνή Είp-ήνην».
ΈπηΧολούθησε δλοκληpωτική διάψευσις 8λων των 1σχυp:σμων
-τ:ης ά.νακοινώσεως.
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1. Ό 'Επίσκοπος Πά.ί•ι.. έδήλωσε &τι δ έ 'Ι είναι καί ο υ τ ε ύ
πηρξε π ο τ έ μέλος οιασδήποτε Θεοσο:ρικης κινήσεως η δμά.δο;.
Προσέθεσε δτι δ έ ν ξέρει κψμία «Θεοοοφική 'Εκκλησία Νέας ')" 6p
κης», οϋτε ξέρει τ ί π οτε γιά. παρεκ:κλήσιο πού τό ,μοιράζο•Jτ,χι»
ή Θεοσο:ρική κίνησις μέ τό Ι ληροδότ μα. Κά.ρνετζη.
2. Ό κ. Φοϋλτον, διευθυντής δημοσίω•J σχέσεω·J της ΙΙ::ι.γκο
σμίου Τραπέζης καί τοϋ Διεθνοϋς ομισματικοϋ Ταμείου, έδήλωσε
δτι δ κ. Μακναμάρα. ά.νήκει μ ό ν ο ν στ+,ν Πρεσουτερι,;r.νή 'Εκκλη
σία καί δέν εχει έπ<1,:ρή μέ καμμία. Θεοσοφική «'Εκκλησία».
3. Ό κ. Τζόνσον, πρόεδρος τοϋ Ι ληροοοτ'ήι.ι.,;r.τος Κάρνετζη,
έδήλωσε δτι τό Ι λ-ηροδότημ::ι. δέν εχει καμ..μία. σχέσι μέ τή·J ά.Ψχ
:ρεροιμένην, ώ;; «Θεοσο:ρικήν 'Εκκλησία. έα;; 'Υόρκης», &τι δέ•J εχε:
κα·J ά.κούσει ποτέ τήν ϋπα.ρξίν :ης, &τι δέν εχει «μQιρα.σθη» ποτέ
κα.-ιέν� πα.ρ.,εκ�λήσιο μέ θεοσο:ρ:κή•ι κί•Jησιν, δτι δέν εχει κ,;r.1έν<1. πα
ρεκκλησιο οικο του.
4. Ό γρα.μμα.τεύ ;; τοϋ Ίδρύματο;; Μπλα6άτσκJ κ. Γι;;υG)λ,εp
Καρύδερ ;; «ξετινάζει» είς ά.νακοίνωσίν ,ου τά. λοιπά. τ:οιχεί,χ τ'i'ι ;;
ά.'Jα.•ι..οινώσεως:
α.) Ή Κυρία Μπλα6ά:σκυ, πολιτογρα.φ-ημένη 'Αμερικανί ;; α.πο
τη;; 8η; 'Ιουλίου 1 7 , γε 1;νήθηκε στή Ρωσία., ά.λΗ ο έ ν ήτα.ν
πρ:γκίπισσα.. τΗτο, άπλώς έγγονή τη;; πριγκιιτcίσση;; .lολγορούκι;;6,;r..
β) ΊΙ Κυρία. Μπλα6άτσκυ ίδρυσε, τό 1 75 (κα.ί οχι «τή·ι δε
κ,χετία. το� 1 Ο) τ1ν Θεοσο�ική 'Εταιρία.. .l έ '1 ίδρυσε κ α μ μ ί '1.
,
«Θεοσο:ρικη Εκκλησια.» π ο : ε.
γ) Θεοσοφική «'Εκκλησία»
«θρησκεία.» δ έ ν ύπάpχουν, οίί
τε κα.ί ύπηρξα.ν π ο τ έ. Ή Θεοσοφικr, 'Εταιρία, &πω;; i'ια:ρέρε: τό
κα.ταστατικό τη;;, είνα.ι μία. οpγάvωσις, πού ένθα.ρρύνει τήν συγκρι
τική μελέτη :ών θρησκειών, έπειδή ύποστηpίζει οτ: ύπά.pχε: μία.
έσωτερ:κή ενό:ης δλων των θρησκειών.
δ) Τα. εργα τη; Μπλrι6ά.τσκυ είvαι κατα.τεθειμέ·ια στήν βι6ί.ιο
θήκη τοϋ 'λμερικα11ικοϋ Κογκρέσσου, στήν βι6λιοθψι.η τοϋ Βρεταv
•ιικοϋ Ιουσε(ου κrιί τή·ι βι6λιοθήκη έα.; Τόρκη;. Κrι:ά. :ά. 93 ετη
πού εχου·ι περάσει ά.πό της ίδρύσεω;; τη; Θεοσοφικη; Έτrιιρία;; ε
χουν γίνε: έξαντλητικές ερευνε; γιά. χειρόγραιφα, έπιστολέ; καί άλ
λα. κrιτάλοιπrι τη; Μπλα6ά.τσκυ. Μπορεί λοιπόν νά. βεοα.ιωθη μέ τόv
πιο κα.τηγορημrιτικό τρόπο δ:ι ή Μπλα6άτσ·ι..υ δ έ ν εχε: γράψει
βι6λίο τιτλοφορημένο «'Εγχειρίδιον Έπα.να.στάσεως», ουτε εχει συν
εργασθη κατά. κανένα τρόπο στήν συγγραφή βι6λίου μ' α.ύτόν
πΙJ.
ρεμι· ερη τίτλον.
ε) Ή Κυρία Μπλrι6ά.τσκυ ο ύ δ έ π ο τ ε εγραψε τό παpιχμικpό
πού θα. μποροϋσε νά. έκληφθη ώ; εγθάρρυνσι; πολιτικών δι,λο:ρο·ιιών.
Τού'Ια.'Ιτίον. Ι α.τ' έπα.νάληψι'Ι ά.πεδοκίμα.σε τή'Ι δολοφονία.ν ώ; μέ
-σο•ι Ξπιλύσεω; διαφορώ·;
πολιτικώ'Ι εξελίξεων.
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'' το εpγον
"
' '
- ...
τr1 ; « Συμμεικτα.»,
σελ. 361 , εκ:ρρα.
'
'
'ζ ετα.ι με α.πο'
τ�οπ.;,,σμο γιά. �ό «:ράντα.σμα. τοϋ Μηδε','ιστικr,ϋ πιχριχληpήμ.ι:ι.τος κιχί
,
τη; α.ψ1.τr,6α.μμενη; επα.να.στα.σεω;,,.
,
- Τό ] Η 3, ώ; διευθύ·ιτρια. τοϋ πεp:οδικοϋ «Τεόζο:ριστ», ά.πε
δοΥ.iμιχσε τrι ·ι δολοφο·ιiα. ,οϋ '.\μ,εριΚα.'ΙΟU Πpr,έδρου Γκάρ:ρηλο Υ.α.ί
'�
εγp Χ',f,-r Ξ t:.:ι :c-ι οpα.σ:η-ι 1-,χυ:ω α.·ημε-ιει δικα.ιω;
«α.οιαχ'Jπη
'
κο,ι

1

,

,..,.

1

,

'

1

1

1

- �τό βιβλίο πις «Μελέτα.: επί τ'Jϋ Ί\ποκpυφι-:ψ'Jϋ», σελ. 25 26, zξ α.φορμ:ης :ιί)'I ουνα.μιτισ,ιΥ.U)'I α.ποπειpUJ'Ι τών Ρώσω·ι ά.·ιαρχι
Κ(tJ'Ι, γρά:ρει δτι προκειμένου νά. γίνεται τέτοια χρήσις τη; δυνα.μί
τιδο;, θά. ήτι;,.ν κα.λύτφι;,. •ιά. μήν είχε·ι ά.ν,:χ,κα.λυ:ρθη κιχί
μ+,·ι εΙ
zε ά.-ια.τι·ιαχθη κα.·ιέ·η; βράχο; γιά. ειρηνικού; σκοπούς.
- �:ό εργο·ι :r1 ; « Ισις ά.ποκα.λυ:ρθείσα», σελ. 3 63 :οϋ β' τό
μο•J, iτό·ιι:ε δ:ι
ά.πό τά. τ:λέο•ι ά.•ιυπέpολητα έ,μπόδ:1. στή·ι μύη
σι. :ι..1.--:ά. τού; ipχα.ίου; .\ιγυπτiου; χ:ι.ί 'Έλλη-ια;, ήτο δ οίοσδή'Ιtο-ε
'
'
γι, α.υ:ο και'�ο Νεpων
'
ουοεποτ:::
απετοΛμησε
·ια.' ζ η, ...
,�,
β:ι.σμ'J;
ιι' :ρο-ιου,
τησ-r1 μύησι·ι στά. Μυστήρια. επε:τα. ά.πό τό•ι φό·ιο τη; 'Αγριππί·ια.;.
- �χετιχά. μi :ί; έτ.:α.·ια.στα.τικΞ; δολοφο·ιίες, πάλι. σ:ό εργ'.ί'Ι
τη; «�·jμμ:::ικτα.,. β' -:όμο;, σελ. 18- lΌ, γpάι :ρ ει δ:ι ου-ε ή ήγεσία.,
c.J:ε :b ±λ±χιστο μέλο; τη; Θεοσο:ρικη; Έ:α.ιρία.; πιστεύει. εστω
-:αί τ.:pό; σ:ιγμήν, δτι έγκρί·ιο·ιτα.ι ά.πό τί; ά.νώτεpε; π-ιευ�,.ια.τικές
t
'
δυ-ια.μει;
οι «α.ιμοοιψει; ηpωε; κ::ι.ι οι βα.σιλοκτο-ιοι».
,
- :\ί iτ:6ψει; τη; Μπλα.οά.τσκυ γιά. τά. μέσα. χοι·ιω•ιικη; ά.λλιχ
γfι; fρα.·ι σ1.:ρε"ί;. Σ:ό·ι γ' τόμο τώv «Συμμείκ:ω•ι», σελ. 86- 7, ά.vιχ
Crέpει: 'ΈΗ Θε-:;σοφ:,:χ, iπο6λέπει σi κο:·ιω·ιική έπα.•ιάσ-1.σι. 'Αλλά.
έπα.νάσ-α.σι χαθολοy).ηp::ι.·ι ήθική. Θά. ελθη δτα.'Ι ο[ ά.πόκληρες μά
ζε; i·ι-ιr,ήσου·ι οτι ή ευτυχία. εγκειτα.ι στά. χέpια :ου;, δτι δ πλοϋ
:ο; :ρέρvει μόνον πpο6λήματα., δτι ευτυχή; είν' έκεί'Ιο; πού έpγά
� =- ,(Χι γιά. τr,ύ; αλλeιυ; κα.ί ο[ σ.λλοι έργ±.ζοναι γι' α1τό•ι, κα.ί δταν
·
. . '
i
' ' c.κει' ληφθου-ι
,�
' τω'Ι ε'Ε_αpτα.:α.ι
- ο:ι
" "",1 ευοα.:μο'Ιια.
σ.πο
οι πΑουσιοι cι.·ι:ι
νη τιίJ·ι ά.δΩ, :.p ώ'Ι του; --δποιιχς ράτσχ;- τό:ε μό·ιο·ι ό κόσ.μο; θχ
γνωpίση τή'Ι ::ι.ύγή τη; εύτυχίας».
- Sτό βιολί'J τU)'I χειρογρά· ω·ι τη;, πού εξεδό-θη -b 1966,
Τ:ψιέχε:α.ι (σελ. 404) τό σχόλι6ν της γιά εν::ι. μέλος :ης Έται
ρίιχ; πού, κα.θώ; προκύπτει ά.πό ά.πόκομμιχ έ :.p ημερίδο;, ήτο δρών
σ�σ:::ι.λ•.στής κα.ί σε μιά. συγκέvτρωσι ά.περγώ'Ι συνηγόρησε :1πέρ τη;
-τ:pοη;υγr;; σε «δρα.στήpιιχ μέτρα.» κσ.τά. τών «καπι:α.λισ-τών έΥ.μετα.λ
λευ:ι�,-ι . 'Η Μπλ1.6±τσκυ γράφει: «'Ο Θεόσοφο; πσύ γίνεται τχρα.
ς:α.;, έ·,θα.ppύ-ιει τήv έπιχ·ιάστα.σι κ-χί τό·ι φ ό ·ι ο, κα.ί κα.:ιχ·ιτi φi
λ-:;; τι7>·ι ά.να.pχικών, δ ε ν ε ί ν ιχ ι Υ. cι. τ ά λ λ η λ ο ; γιά. τΊΊ Ί Έται
p>:ι. :1:ι.; χ:ι.ί π p έ π ε •, ι :: :ρ ύ γ Ψ'·
-Αϊ.ιτε; είνα.ι ελάχιστε; περικοπές ά.πό τίς ίδέε; τrι; Μπλα.61,σ:ι..:.ι, διάσπιχρτες σ' δλα. τά. εργα :η;. Εfναι γελοίο vά. τολμά κα.
νεί; ϊΧ συσχετ:ση μιά τέτοια. γυνα."ίκ<Χ με φόνου;, ώ; ίδεολογικη-..-

σ.;

7

ε.·ια.
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'Ο Μ ,:ι.χα.τμ,χ
'
Γκα:' ιτι, ο' μ-:.ιρτυρικο;
' π1::εp,:ι.;
'
τη- ; θ εωp:· ,:ι.; τη;
μr1 - βί,:ι.;, έθ1.ύμι:ι.ζε κ,:ι.l έ-;έ6ετr.J β,:ι.θ.:,η:α τή·ι Μπλ?..6άτ-Jκ'J, ·ή δποία.,
..
• ,,�
, ,. λοyηeη,- τοι
· εrχε ψπιεΨJει
, · yιι:ι.· τηι
· εφγ
· c;πω; c, ιοιc,; εr χΞ εςομο
1
·ι.Χή ,:ιπηρε-;ίι:ι. πρό; τή·ι α1!Jpωπ6τ·rιη . .lz·ι είη: cί.ξιο; -ελεγε
ΊΊ. c.'(Yl:JΊ; CUΠ τr1 1 ακpη τής :'J'θΎ) :',� :η, ( Jει.. 3--l() - "ι(), -:;τό �:6λίο του κ::ι.θηγητ,:,,j :ου Ι[,:ι.•ιεπ: :ιτημιc,υ Σ:κάyο·J ".λρθουp Ν έδερκr,,τ
γιά. τrιv ζω·r, τrι; Μπζ7.·1τ).
'() ypα.μμα.τεύ; τ,:,u Ίδρύμ::ι.τc,; Μπλ::ι.οάτ:;κυ τει ε:ώ·ιει τήι α'Ια
κ,:,ίνιΜί του μέ α.ϊιτχ τχ λ6yι,:ι.: , Εί·ια.ι δλο:ρά·ιΞp,:, δτι ·ή δηλΊ(τη
ριώΖη; κ::ι.ί -;υκοφ,:ι.ιτική έπίθε:ιι; : η,•1τίο•1 τη; μ1i1 μη; τη; 'Έλε
'17.."., Πετpό6-η Μπλ,:ι.Μτ-;κ•J εί·ηι α6ά:;ψη κ,:ι.ί τει.Ξ:ω; &δικ?..ιολό
γητη>.
'() LOιlj; ό Κα.π6τε Ξξεκί'Jηι:Jε άπό ι· QσytpΊ] :ρ1..ι:�J�7, &π6 τό
μr,,•η,σικό περι:ιτ,:ι.τι κό δοτι ό Σ:ρχ-χ Ι ς ε f IJ λ λ ί ζ ') 'Ι τ 7. ; -;ό Ι Υ.7.
τάλογο -:GJ·ι βι6λίω•ι τr'1 ; φυλ,:ι.κη;, έδιiλεξε τr1 ι ,Μυ-;τιΧΥΙ δ:δ?..σκ,:ι.
λί::ι.» :η; Μπλι:ι.οiτ:;κ'J, Lδpιιτpί,:ι.; τη; Θε,:,:;ο:ρική; Έ:1.'pί?..;. Θά.
μπορούσε Κ'J.'Ιεί; •ιά. :;υ:ιχετί:;η τό·ι φ6'1,:, τ,:,υ Γ61μπεpτ Κi·ι·ιε·ιτ•J μέ
τή·ι Έκκλr1 :;ί,:ι., Η·ι ό δ,:,λ,:,φ6ι,:,; έζητου:;ε Ι' 'Χ δι,:ι.6i :;η τή·ι ΙΗiλο;
'Λλλά, κ,:ι.θώς ψ?.ί'Ιεηι, ό Κcι.πό•τε εκ7.με μιά. ασυγχώρητη σύy
χυσι μετcι.ξύ τη; ίδpυτρία.; τη; Θεο-;, ,:,φικr1 ; Έτ,:ι.φί,:ι.; κ::ι.ί μιά; cί.λ
λ Yj; Μπλ::ι.6άτ-;κυ. . . :ρ,:ι.·ιτ,:ι.στικ,:,u πpο:;ώπ,:,'J, ·rιp ωto'J; μ'JΟ:στ,:,pή:..ι:-ι.
το; !
'
'
...
"Ι ,
... ,
Τ'ΊjΊ α.πο
" ψ ι·ι ,:ι.υτη'Ι 'JΠCισ:r1 p:1.:, ει :; επ::;τοΑη του προ; -;>,:,ι p,:ι.ο:,:,φω·ιικό στ,:ι.θ,1ό Κ-:ιλοuμπια. Νέα; 'ΙόρκΊj; ό κ. ΒιΧτόp "F ι-:ψ:rμπυ.
«Κατ:<. σιJμπτωσι•; -γράψει- λίγον κ?..ιρό προτ,:,ij ή 'Έλε'Ι!Χ.
Πετp66·1α Μπλαοi::;κυ αρχί:;η τό :ριλοσο:p:Χό -:η; εpγοι, iδrι μο
σιεύθη στή Ρω:;ία ε•n μυθιστ6ρr1 μα μέ i1 ρωίδ,:ι. μ:-χ γι•ι::ι.ίκ-:ι. 616μcι.τι Μπλα6ά:σκυ -ο'Ιομα. οχι ά:;υ·ιήθι:;το- πεpιypαφ-,μέ·ιη-ι ώ;
άpχηyό μ:α; έπαψ;ιστα.τικη; όpy:-ι.'Ιώσεω;, τη; , Μα•Jpη; &κ?..το·1τ1.ρ
χίας,,. Ίf 6pyά·ιω:;:; αυτή εμοι:Χι-ε μέ τί; σ•Jμ:ι'Jpίες Π'J'J o p 'JU'I -;τά,
«κό,ιικ;», τά. είκ-:ι·ιοyρα:ργ1 μέ·ια μυθιστοpή,μcι.τα τη; συγχp6·ιο•J έπο
χη;, κα.ί ·ή ήρωιδα :η; ήα,1 κάτι άνάλ,:,γο μέ τή·ι :;ηιμεpι·ιή ,.λρά
καιν,:ι.,,. 'Όα·ι ή μα·ιτά.μ Απλα.6άτσκυ έ·ιεψ?..·ιίσθη στή·ι δ -ι;1 .1.ο:;:ό:rι
τα., μερικοί, ερεθισμέ'Ιο: από τό μυθιστόρ·r,μ:-ι., ,Υ(Ι .:.i p -:ι.σ:-ι.·ι yιά.
τή·ι ϊδια. τΥ(Ι αρχηγό τr'ι; Μαύρη; ΈΧατο·;τ,:ι.ρχί:-ι.;», ςεχ·ιιi) 1:α.; ο,:ι
επρόκειτο περί πλά.:;μα.το; φ:::ι.,·ιτα.σία.; ! 'λλλά. ·ή Μπλ1.6ά:σκ'J δi·ι
ε·ιοχλήθψε :iπό α•}τό, διότι ήα·ι yνω:;τή ώ; μέλο; -:ου Ρωσ:κο5
-κ.:::ι.,:εστη,μέ·ιου κ:-ι.ί θυγατέρα στp:χ:ιω:ιί(/Jυ διοικη-:'Jυ ε,}γε·ιου; κα.τα
γωyη;. Κ?.ί οί πλέ'J'I αχρείοι έκ τιίJ·ι , βιογρά.φω /> τrι;, π-:ιύ εσχ'J
λίχσα·ι δυ:;με·ιώ; -:ό·ι χαρακτr'1 ρ,;ι κ,;ιl -:ή· ι :;-;,χδ:,;δp-:ιμί::ι. τη;, ,:,,}δέ
ποτε iχpΥj :;ψοπCιίΥj :J":Χ'Ι ,:ι.•}-;ό τό :;-:ο:χεϊο•;,.
"Ι
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1968

ΕΚΠΑIΔΕΥΣΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΙΕλΗΗΗ

Ή α.1ποστ'Jλή τ'Jυ ά.με:ptΧ'Υ.Υt κου
δια::�'τημ'JΠΑ'J:ου 'Α'πόλλων - 7
επέ'τυχε πλήρω;. 'Έ1μει·;ε 11 ή
μέρες ::�'το διά.:;τημα., -με το τριμε
λές lπλr,pωμά. του, Χ7.ί επέ'σ'τpεψε
χα,•;ο·ιικχ σ:ή Γη. Λύlτ:ή ·ή πτήσις
εγι•;ε χ7.'τ;' ο:;σ['Υ.'Ι γιχ νά. δοκψ'Υ.
σθουν -;ά, πλείσ'α δσ:Χ μηχ:Χνήμ::ι.
τα. του σελψt:ΧΧΟU εξο1πλισμου, ε
πiση; δμω; δ πύp:Χυλο; κ::ι.ί δ ί'δ:-:ι;
δ θα.λ:Χ'μi'σκο;. 'Jrαν έπίση; μίcι.
μον:Χδ:κή ε�κ7.tpi7. νi ελεγχθουν
cι.t στολ:χί -:ών αστpονχυ'τών. Ά
φου οί &στpο-η,)α: α.ϊιτοί πp6Χεt
τ:χι ΨΧ πεpπ7.:ήσου·ι ε-πί :οσ σ-ελη
'Ιt:Χκσυ έοά.φου;, [�φεπε 'ΙΧ γί
'ΙΟU'Ι είιδικά. σΧσ,ψ'Υ.'ΙΟpα. Π'Jύ ·ιά. έγ_
γυιί)•ιlr:Χt τr,·ι πλr,ρη πρόσασi:Χ,
τό:10'1 από •πλευpiς πιέσεω; ε1ς
πεp:€Η.λλ'J'I ά.1π'Jλύ-:'Jυ 'ΧΕ'ίΟυ, Oσ''J'I
καί ά.πό πλευpi; έγκλιμα.'τ:ι:;μου
ε1ς S.'17. χώpΟ'Ι 0-Π')U S.'l:Χ Χ:Χί 'tO α.ύ
το α.Υτtκείμε·Ι')'/ εύpiσΥ.ετ:Χ: ύ-πό
θερμοκρ::ι.:;iαν έ'κα.τό βα.θμιiJν α·ιω
του μηδενός άπό τήν μiα. -:ης
πλευpα.' (τηΊ
' εκτε
'
θε::1.c:-ιη
, σ-:ον
' ηι,
λ:ο) κ:Χί έκzτό �α.θμιiJ•ι �ι.ά.•-ω του
μηδενός ά.πό -:ήν άλλη της πλευpi
('τήν εύp:σ'Κ'Jμένη ·σ-τή σκ:ά). Ηοϊ1
σημ:Χi'Ιε: δτ: δ &σ-:p?'Ι:Χ'j':η; Π'J'J
1

θά ΠΕpΠ7.:ήση επί 1τΟU σελη"/ιΙΧΧΟU
έδά.ψους κά.τω ά.πό τόγ ηλιο θά.
υποσ:ή
έγ-κα.ύμα.τα, έ'Ιώ στο
άλλο μέρος θά εχη ψυχος
έ:Υ.:Χτό οαθμων υπό- το μη�
δέν. Εί·ια.: λ'Jιπό·; εμφ7.·;ε; οτι το
σελψ:7.κόν σκiψ'Υ.'Ιο p ο·ι πρέπει
·ιχ ισΌppοπήση :ά; 6ύο α.ύτά.ς
κp7.; άν:ιθέσε:;; Υ.::ι.ί ·ιά. πpοσφέρη
εί; �τό·ι i::�'τpο·ηύ-η·ι 'το -μάξιμουμ
τιiJ·ι ά·ιέσεων. Γιά νά. μήν όπεισέλ_
θωμε σε πολλε; λεπ-τομέρεtε;, &.
·πλω; δ:•ευκp:·ιίζομε δ'τι ή 'Κ7.τα.
σκευή α.ύτοϋ -ου σχ?.φά.·;δρου ά.
πήτησε μελέτη •ι.7.ί πεψi'μ7.-χ
πού rJ1περέοησα.•ι :ά. δύ'J ετη.

α.

το ΕΠΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ά•νε<ςητήτω; Πιpό; τοι'/ σ�ελφt
αyJ;'Ι χ,::ι,pα."Κιτήιp1χ τη;, ή α..π'Jστ'Ο
λή «'.\πόλλω•ι» της 11η; 'ΟΥ.τω6ιpiου. είzε1·ι ιb; &,·ιτ:χ1ε:ιμε·1:χό•ι
'
'
' :ε't:.α.κιpω
,� ωσι'Ι Υ.•7.τα
σχ?πο·ι
•ι.ιχι' 1:-ην
.,
πό:;10•1 δ δ,εύτφ?; Ο ρ'Οψ'J; τ?υ πυ
ραύλου «Κp6νο; 1». ά.φοϋ εκκz
·ιωθη άπο το πεp:εχόμε•Ιό'Ι του
(ύγρόν υδρογόνον) θά. ήμπορέση
νά χρησψ,zύση δι' έπψδρωμένον
δι 7. σrcημικόν στ>::ι.ιθιμόν. Ό δεύτε
ρο; O piO:poς '7.:Jτός, Π'Jύ ά.ιποκ,7.λεί
":7.t S-IVB, π1ρ,;:,φipε: χωρον 350
Χ'JΟ:κGγι ιμέψω'Ι γιά τήν στέγ?:σ�
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'Κι'Χι 't(J)V <Χ1VΟιΡi)>/ κ•α.ί τοϋ r.εχΥ:Υ.L.ιϋ

ύλιΥJ.ιϋ. Οί 'Αμφικu.'Ιοί τεχ•ι:κοί
πtρο6λέ.πσυ·ι διά. ,ό 1 �70 τrrι·ι κα11:ι.σΚΙευ+,·ι «έργ,;ι.σπ1pίωv kπί -φο
χια.ς». Κα'tά. τό πρ6γρα1ι.ι.μα., ίf:η;
ιπpιί)ι:ο; πύρα.υλ(.ς « Κ;, ό·ιι,; 1 , θά.
ιέκιtοξειύ'JΥ) 'ti'J'Ι ΟΕ'JτΖ[ΧΙ'I ορrη 6•ι
't','J διi '/:Χ τb·ι θέ1-Jη ,ει; τpσχι&..•ι
1eί; δψ'>; 41β χ:λιι,,1zτp<•)'Ι. Τή·ι
fι..λλ η 'i Υ μέp�'Ι �!'Υ:�pι:ι; Π'J p?.'J
A',; «Κρό·ιr,; 1, Oi έκτι,ςε•.ί-Jη ε
'Ι'Χ δια.στημόπλι:ι:ι:ι·ι <'.\π6λλω·1» έ
-r;η ιδ p ωι1.έ·ιι:ι·ι μi τ,pεί; ά,-,τpι:ι·η.ύ
'Όα.; κ,α.ί Η r:ό fJέ-JY1 εί; τ+,·ι �δία:ι
tιpι:ιz:&..·1 ,μ,έ τό ί3:�οτημικ6·ι έρ
rx·:JΓCYn';MJ'I. Οί ά,-·ηpr..;•ηιjτ;.,χι Θά.
με1τ-κ6οi}1 τότε άπό τό δι1.π·rι�ι6πλοι6ν του; είς τό·ι ο p ο:pι:ι·ι S-IVB
(τ:ι έ.p�(α.'J1:-ήpιιι;,·; δηλ'Χδή) ·ιJ':Ι.ί θi
έιπ:δ-,θι:ιϋ·ι εί; δ:α.φόρου; έρ,y:ισί-α;, ,πpl()Y.'Χ"t''ΧpYJtlΚ.:Χ; τG>'Ι μελλ-,·ι1:ικώ•; ιπο:ι (Η. γί·ιω'Ι':α.: !κεί. ΊΙ
άπο700λή -τ1ι:ιυ; ,:ιύr,ή θi δι:χpκέ
ση 2 ήμέρ,:χ;, ΙJ7:<'ιpΧ θi έπι
-πρέψου·ι στή Γη πiλι·ι διά τι,ι)
δι:ιστημ-,πλοίου «'λπόλλω·ι». Τό
δια::ηημικόν έργαστήριον θά μεί
'Ιη ετσ: ακ-:ι.τοίκητο'Ι έπί τέ'J
σ:χιpε; πcιpίπου 1μ -?ες. 'λψοσ διαp
_οεύ-Jr; ό χρό·ιο; -:ι.:ιτ6;, :ό δ:-:ι.σ-:-η
,.. ,ικό·ι i�p ,yχστήp ιο·ι, m•; θά εί·ι-:ι.ι
7Ό?Οl Κl :1μέ·1σ•ι μz ήλεy;:,ο:χή ε'/ip
γε:'Χ κ:χί τό :ιiςι:1.ι:ιυμ :G>·ι ά·ιiσε
ω·ι θi κ:χ:χλη�θη ατ.ό είδ:κευμέ
'ΙΧ r..λέι:ι·ι έπ:-:ελεί:χ, :i 6πι:ιί:χ θi
ζι:;υ·ι ·..ι·:χί θi ip r±:ω·ι7'Χl α·ιi·:ω;
Ζπί δύο �Ξ?�ΠQ'J 1μή·ιΞ;. r�i d)?�
'Jlμέ'Ι'Χ δέ έπ::ελεί'Χ πpοολέπετ'J.ι
τ:?p:1;:1ο'Ιή κ.Χί δυ6μισυ μη·ιώ•;. Ή
δλη δi έπιχείρησι; θά ά.π:χ:τή,:�η
τή•ι χpησιμοποiη�: τεσ-Jipω·ι πυ
ρ:ι.1λω•ι «Κp ό·ιο; 2».
Την απο�τολΥι'Ι τι:ιυ <' λπ6λλω1

1
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νο; 7 », πρόκει τ,;ι.: ψυ-:;�:c,λr,γ:κ. Ι>;
·ιJι. τή·ι ά"Χ.Ολουθ1pου·ι έξη α.1κ6,ι.ι,·rι Ζ1tΥ'Ιδpω.Ι.έ'Ι(J.( Π,ή-,ιει;, πr,ύ
θi Υ.Αψ,'J.Υ,ωθοi}'Ι κ-:ι.τά τ"fι 'Ι ο:-iρ
Υ,ειι:ι. ι:G>·ι δεκ,;ι.πέ·ιτε προ,-εχύJ'Ι
μY(l!J)'I. Μό·ιο'Ι μετr..<. από τσύ; διι:ι.
φc,ρο•;; α.•;τού; Π>ε'l()'J1ι.t.?,τι-J1μοϊι;,
Θi ύ1τ±ρξη ου·ητότη; Yi πρ-κ
γμ-:ι.τι:ιπι:ι:ψr1 ·f έπί τη; Σελή
ι· η; πpοσεο-iψι'1:; --:ώ·ι 'λμεp:
Χ7.'Ιύ)'/ αστρι;,•ηυτών. Εί; τό έ
πίπεΟ'J'/ &που εχει cpθi-,-ε: σή,με
_ρχ τό πpόγρ, �μιμ-κ ,<'Απόλλω·ι » ή
α.π6οα7ι; -:ι.•;τή ε1; τή·ι Σελήrιη·ι
:ρίπtα.ι '17. &π.ι:ιοη εφικ.τ·η ·..ιι:ι.τά.
-:6 1φώτι:ι·ι τιp ίμϊ{'Ιι:ι·ι του 19ϊ0.
1

ΚΥΚΑΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑλΜΑΤΑ

υ()";.1..'Ι οί άσ:ρι:ιηϋα: ψθiσι:ιυ'Ι
σ:-rμ '::.ελrιι· η, θ' ά·ι:.ιψε:ωπί'J'ΟΙJ'Ι
\
ιr .. ,
..
,
τα. πpι:ιοΛ r1:.ι.-:ι.τ:χ τη; Χ'JΥ.J.ι:ι;,ι:ιp::ι;. 'Η Σει.11 ι- -η οέy εχε: άέρα. γ:i
'Ι:Χ πε:�.r; ΧΧιεί;, οέ·ι εχε: 'ΙΞι[.JΟ
γ:-χ ·1:Χ πλέη καί οέ•ν εχε: οp6:.ι.ι:ι•J;
γιά /' :Χ :α.ξιοεύη ι.ι.έ όzήj..Ι.ΙΧ':17. πr;,ύ
εχι;,υ·ι τ�pο, χού;. , λλά τά. πηοrι 
�ι'Χ:Χ Ηα ετv�Λ ί0ΞG}0Ξ; μέΙJΟ'Ι γι�
Ι' 'Χ :αςιδε,jη κ.-:ι.'Ιεί; ει; τή·ι Σελή
'ΙΥι , λόγω τη; σ.,11θε·1-,σ;
ελςεώ;
τ'Υj;, πού μ6λι; ;r,θi·ιει :ό Ε'Ι'Χ.
εκ.:0·1 :η; ελξεω; τrι ; Γη;. l':'
}:6 θΧ χpΞ��:ιθ::ι�·ι i.·ιχ ����κό
Ο Χ Υι :,U'Χ, πού '/C( πηδά.η. Τό οχηψ..<.
:Χ:ι:-ό ·ί/5 η "ι('Χ,'Χ'JΥ.Ξ'J:Χ:ε:'α:, ά.πό
:1r,χ7.,.·ι�Χσ 1J; :οσ 1:�·ιa1:�:r:ϊ/�!ο�
� ·±μ;,η·ι:.. Θi z:;:::?έ-πΥϊ τ.-r,οή
μ:ι.:-:ι. 15 :1.:iτpω'Ι.
Τr.ipχ-,υ·ι O'JO σ'Υjμ,;ι:ι--::Λ έpω
:ήμ:χα, Π'J� α•ιψ�Ψ:'J'ί ά.πi·�:η
,
ι:J'.'1, ΤΙ,ετιΥ.ω; •με ,ο οχ-r,1:.ι.:χ α•;-6.
Τό l·ια ά :ρ -,?i τή,·ι έ1tίδpα.:,:•1 :η;
μορ,φολογία; τη; έπιφα.·ιε:7.; -:η;
Σελή·ιη;. Τό οχη,ια θi χι:·1r1 :'Χι
�

1
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εύκι:ιλωτερ:χ. -επι μ:α.; ::;τ,;ι.θερα.;
ΕΠιψχ,ινιεία.ς, Π?,pά έπί j.L:α.; /μαλcz
Χ'Υ/; ri αμμι�δου;. Το α.λλο α:;;opi
τή•ι ίκ7.'i6Πι τ:7.. τ,;(j αvθ,pώπι:,υ 'iά
χΌp?πηδi σ:J'ίεχιi>; μέ α.λματα, :.ιέ
:ό οχηψχ. cι.ύτό. οι έρευvητ:χ.ί τι,ij
Η :Χ'Ιεπ: Τt'fίrιιίι:ιυ τ?υ �:iμ,φορ·ι-:
δ ηι ι.:?υpryι:ιυιι �.LίΧ ΟΟΥ,:,ια::η:-ι.ή ε
ξέδp7. μέ ε·ια. κ±θι01μα πού θά. ά
vαπηδi επί ιέr.ι.66λο•J πού θ,ά ε.λα.τ
τι;)'ί'fί ·ιj θά έξα.σψcι.λίζη το"Ι κp7.
Ο?.:Jμό•ι από τi ΠΊι οr\μ:χ.α. Ί�ί-Jε
λοv::χ.i σπουδ¼σ�:χi θi �π?6λ -rι 
θου·1 εί; -η_ετ:χχ; ΟΟΧι:ιά.;.
ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΙΤΗΜΑ

]{11.:i :r.ι·ι δ6-ι.:η:χ. Ηί-ι.ε_α:γ-ι.,
διε'Jθ'J'Α:ή·ι :ι:,•j έpγ-:ι.:1τ-rι1pίου δ:7.
σ:-rιμ:Χi1 ; :;ι:ή·ι Η 1.1σ:χ.•ι:έ·η ]{ cι.
λ: :.ρ(Jp'ίίcι.;. μόηι.οι οι1.στ-rι ..ι:Υ.'Jί
σαθμοi (-)' i. :p :εpωθου·ι πpωτί, ,
.,
1

σ:ι,); JΞ

\

-zπ� 'Jτr1ι:-.ι.�'Ι� χΞ;

�ΡΞ'JΊΞ;.

οι έξεpιΞc>�iψ: Χ')ί πύp7.'JΑΟι Χ':lί τi
έπφοpωμένα. διαιστηιμόπλο:r.ι, θά
έπεκ:εί·ιι:ιυ·ι :ά; μελέτ:χ; τι11·1 π:
1 i1·1 Υ,:Χί τό·ι
θ:χ·ιιοr.7.:7. Ξ1ς t9'i Έpμ
1ί:χ.-, :1έχpι δΞ: του 1980 θi εχου,·ι
έςα.κp:6ώ:;-ε: σ,'Ι υπαpιχου•i \L'ψ
yΞ: �ωη; επάνω στό ι "Λpr1 •
'Αλλά τό π,:ό έ·ιτυπω:1::χχο ο::χ.
πλ:χ.·ιη::Υ.ό έγχείpr11:ι:χ., π,αοολέ
πεαι �τ: θά Ξί•ια.: έχεί•ιt; πού εχε:
σχεδ:σ.σθη γιά τό 19ί 7. 'Έω; τ6τε ή λεγομi.-ιη ,,Ι1),,:1·1ητική Γεω
μει:,ρί:χ,, θά. εχη -κ,7.::ι.,:;,τή11'°: 0'1'/7.
τήϊ τ+μ ��εγά.λφ διαδp(jμ+(Ι έ·ιό:
κcι.ί μϊ·ιου δια:::�-τ-rιιμ?πλαί,;·J εί;
τού; πλα.·ιήτα.; .lί:χ., Ε:ρό·10·1, 01p7.'i()'J κ:χί Πο:::�-ε:οιΪ)'IΧ. Ή -:εχν:
κή, ή δποί:χ θά. ε:ρ:χΡΙ:ι.ασθη. ΧΡΥι
σ:μ, οτ.:οιεί τά πε6ί7. 6:χ.pύ:ητο; τGιν
γιγχ·ιτ::χ.ίω·ι πλ:ι.ι·ι-rι:ω·ι δπω; :ιε0

l ·�
...:ι......_.�_,, ___ .,.""' -""--·-----�

τσ.βiλη τή,·ι κ,ι"ιηιτι Υ,ήv �σχύν κα.ί
-:ήv χ:χτει;,θυyσιν της σtορείας ένός.
δ:1.:;:η,-_ι,ι:,πλοίου κ,;ι.τά. τέτtιιοιy τ;pό
πο·ι, ί,\σ�τε :χ.ι π:ή1:J1zι; του ιεις rί,λ
λοc,; σ:6χους ·ιά. εί'ίcιΛ δυ·ια.τόl\l voc
τ.:pα"f:1.,1.το�,;ι(JΙJ',τα.: χωρίς περ:χ.ι�
-:έιpκύ χ7;:� νά.λω'J� ν κ�υι:r[μων.
Τό τ,;ι.ξίδι εί; τοy Π0ισειδωvα ..
ό 6π1:/ί(J; iπέχει :εισJ'ψ�μισυ δ:
δ:σz-ι.:χ.:ομ:.ιύp:-:ι. χ:λtόμJε-οpα. από
τ-η·ι Γη, μi τή'Ι τ7.Χτ:κή·ι τ·η;
χρφ•.μ(jπι:,: ή:;εω; τu)'i πεδίω·ι 6ια.
ρϊ;:ητο; ιί>; Υ.ι·η1τ-rιpίι:ιυ δυ·ιά.r,..ιεω;
Ηά. χ,pει1.σθη ιμό·ι,ο·ι έηέΧ χιρ6·ιια.,
έ·ιGι :ι,i τά σ'J·ιήθη μέσα τη; άπ'
εύθε�Χ; π:'ήσεω; δ:χ Χ7.'J1:Jίμω'i θοc
έ χp z �7.�.;τι ΙJ τουλάχ � -J:ο·ι τ?1 �ά.ντα ..
ΚΑΙ

οι

ΡΩΣΟΙ;

�:+ι

or
'i ο:7. :;::ημ: Υ.ή &,μλλ:χ'
l )ιί>σο:. :;-:ί; 25 'ΟΥ.οτω6ρίο'J, έ
τ,;π,;θέτησcι.·ι ει; -:ροχιά·ι πέ
ρι:ξ :iι ; Γ·η; δ:1.στφ6πλ'JtΟ'I με
έ:·111. i'1τp':l\/7vi1J:η'Ι, δ δποίι:;; έπέ
:'Jχε θε7.,μ,1.::Υ.ό·ι p:χ.·ιτε6ου μi ε
:ε?, ,;·ι μή i-πφδpω:ιέΨ)'ί δ•.:χστη
μ6πλ,:ι�ι:;·ι.
Οί ε�ο:-ι.οί το•j λ:χ·ιδίΨ)'J ΥJ7.ί
:'.iσ Μπόχα·ψ τη; 1ι�:ιχη; Γεpμα.
·ιί:χ; π::1τε1ο'J·ι &τ: οί Ρω:;1';: ηpχ:'JΧ'ί
π,p,6γρ:χ·μ 111• .έγχ:χ.τ:χστά.σzω; δ:α.
σcη,μ.:-ι,η; εξέδρας, κα.ί &τι δi·ι ά.
ποκλείετι:χ.: νά. -iποσαλου-ν y,:xi
α.λλ:χ έπηνδ1pωμέη. δι:χσ-η,μ6πλοια. κ:χτά τr;ύς προσεχείς μή
νες γιχ τή·ι συναpμολόγησι τη;
πpιοτης 6ά.σεω; είς τό κ.ε.v6-1. Έ-ι
δέχε:χι επίσης, οι Ρω1:1οι νά ά.
πο0στείλου ι α.-1,θρωπον εί; τροχιάι-.;
πέρ:ξ :ή; Σελή·ιης.
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Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΑλΕ::ΑΗΔΡΕΙΑΣ

Ο ΠΑΤΡΙ ΑΡΧΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΗΤΙΗΟΥΠΟλΕΩΣ

'Αλλά, i; ΙJΙτ1.Uο1:ψ,ε -J-:·lJ Γ·11
μ7.;... '() Η7.τp:άpχr1 ; '.\.λεξrι.·ι
οpzί-:ι.; κ::ι.ί Π'ΧΠι; '.\. :ρp:κiι; Κ:
κόλλfj; 6 �--:' ΙJΞ μf(ι'Jμi τι:ι'J πρό;
--.ό•ι -μεiζοη. 'Ελλη·ι:7:.ι.6, -:.οι:
ζε::

Σ:Ύ(Ι :πιr:ΌΑΎj του ιπρό; τό-;
6ιΞ'Jθ'Jι:·ί(ι τοσ Ίi.:'J"oij (σ. 323
:o•j r.:ι.p6·11:r;; τει1χου;) , δ Οίκω11.ε 1:χό; ΙΙ::ι.:pιάpχη; '.\:θφ::ι.γ6p7.; �\' &·11.;.,έp z-τ;'λ� zt; Ξ,ώκλzt-
r.ο·ι '{ι'Jλλc,'Ι» γι-χ τr1 '1 πρc,-Jπά.θειχ
§:ιιj),'Jεω; -:G)'Ι Χpι-:J1τι::ι.·1ικGJ·1 Έκ
κλ rρtGJ·ι. Σι:ό ;,•1λλc,·, αυτ6, &ψ,σ
i:;;r,γΞ.ί"J'J.ι τάς εως τώρα συ·ια-ιτfι
:;ε:; :oij Π'J.ψιάpyου μέ r:ό•; Πά.
r.::ι. Ιf-χ•jί,ο �-:.' κ:ι.ί ·rιγέ:::ι.; τ·7ι;
'Opθo66;o·J 'Κ:ι.κλφ!::ι.; .Σερ6i::ι.;,
Γο·η1:ι:::ι.;, Β,•Jι.γ'J.,:/-χ; κ. &. λi
γε '. :

,Τέκ.ν::ι. :Jου ά.γ::ι.πr1 τi. T•Jp7.·
'ιΞί τΟ'I (J'Jγχp0'/0 Ι αιι• θpωιτtΟ'Ι "fj Xp
'Ι"fi•'Jt; του χpι'Jτι 7.'Ιt'Jμο5 π,ο•:ι a.,Γ
μιούργη'Jε μέ 'J::ι. μ::ι.; μi ::ι.ι· i6υ'J'JO'Ι
π·,ευ1μ1.τικ11 ·ι. "λρ.οι,J'1τr1 κ::ι.ί τ.::ι.
p::ι.ΨιΥ(cική, "f/ -JΥι!JJψι•ιή οι::ι.•ιό φ :;,
τp::ι.υμ::ι.τι-Jμέ·ιη κ::ι.l ·ήμιcl::ι.'Ι"ί-1 ; ·ή
π·ιωμ::ι.τ:κή 1μ::ι.; ζωΎ'1 , ,μέ'J::ι. στi
χpυι�:<. δΞJ\..ιά τ,:;ij τzχ·ι�χ,;ι,J πι:ιλ��
τ�1J"μ'J 1J, �Ζ Qλιχ ι:i μt�:z κ:χ( τi;
ά.•ιέ:,ε:; του. Ηετουμ,ε T::i α-;-:έ
ρ.α αήμφ::ι., αλλ:ι. ή Π'ΙΞ'J:.ι.::ι.τ:χ:Υι
εύτυχ::χ. :J.Ji; ε:.ρυγε. ''Ε'ΙΧ &γχο;
ψόοου ιμC.'10'1 Κ'Jp:::ι.p-χzί μέ,,;::ι, μ1;,
γι::ι.τί zχθρικά. δι:χ.τεθήκ::ι.μ,ε τ.pό;
-:.ή·ι πηιγή τη; ζωη; κ::ι.ί τη; χ'J.
ρχ;. Καί εφυγε κάτω &πό τά. πό
δ: ::ι. μ::ι.; το 'J\::χ_θεpο ΞΚΞl'Ι') ΙJΠό07.θpο ,ώ·ι [δ::ι.·1:χώ·1 τr1; ζωr1; χ::ι.ί
δ -:,,..οπΟ; τή; ζωή;, τ6 6�ωμ� ":ι:ι'�
tδzώδο1J;. 'Έ χ ιχ'J"Ξ πλέο·ι δ &ι·ιθ. p ω
πο; τή·ι π p::ι.γμ::ι.τική·ι πηγή·ι -:.iι ;
;ι,)ή; , τΟ φώ; �'Jτό τ6 &.λΥ1 Η�·ιΟ κα�
-:p:γυpiζε: ,:�ά,•; τό·; -:υφλό σ.'JΙΠά
λ::ι.κ::ι. γ-jpω κ::ι.ί ;J,Ξ'JΧ 'JlcO σκο-:.άοι.
\ ...,
,
...1t ψα., ομω; :ιυτσ; ο ,:;.,, , θpι,)τ:�; -χ��
εί·η: κ::ι.1 μέ·ιε: α'ι:κ::ι.ψ;r.ο:γ1 :ο;,
α.�:JΙfJά.π-::::ι.ι οέ ΠiΚ,?Χ ΚJΧ( <ΧΠ'Jγοή
--:ευ:;ι μz:1:χ. :πή,-; ψυχή -:.ου , ζητεί
'Ι'Χ οpη ςα.•ιά, τή'Ι πηγή•; τη; ζωη;,
α•'ιτο ι-:ό ζω·;η•;ο 'ΙΞpο γ:::ι.>-:ί δz'Ι
ξέχ α:rz πο�έ. �τ� ΞΞv zί'/Χ� μ6..ια·ι
ϋλη , άλλ:Χ, καl Π')Ζ�μ�τ�χr,, •Jτ:6στασις».
1

t1

,

\

f

'1

Εϊ; Χzl 6 ί��ι:.ι; ,1Υϊ:το·j; X p �
'J:6;, ·rι ίο!::ι. Π::ι.-n.γi::ι. Π1.pθέ·1ος,
τΌ 'ίΟtο·ι F}J,:yyέλιο·ι. τ6 ί'δtο·ι Bi
-:::�-,μ-:z, ·fι �Ο�,� IJ{,,:t� Ι·ι X p t.,,-:q°J,
-:6 ι��Q'Ι cι �\γ �ι:.ι·ι 1 Io-:- 1yp �O·I' . ·fι ιο�χ
Έκ·ι.λφ!:ι., -lι ::ι.•Jι:ή �ωfι, z-1-::ι.σ
θ::ι. κ::ι.ί ε·ι -:·!, ::ι.ίω·ιι6-:.r1 ::.
'10.,:.,,J 6 ·Ί:.ι·ιο; :G)·ι '�\�ryέλω·ι
τη; Γε·ιιfι'Jεω; -:.οσ Xp::;τo•j , ψ::ι.λ
λ6 μ Ξ·,ο; 'Jrliμ εpo·; &π6 zo�·ιo•J. Ξ.·ι
τ·� .λ•J:J'·Ξι -ι.::ι.ί τή '.\η-:ολt. Ίοού
·ή •:ιψ! r.11 Θεl)λογi::ι..
"Έ�·ι ΟΞ α::ρ' έ�έ1? Ο'J ·J y �'Jτ�·ι�'Zt
εί'Ji.:ι κ::ι.ί τ:-ιε; Θεολογ:κ::ι.ί δι::ι.
:;;'Jp 7.�, δ ΎJλ�ο; �ή; δ.ryάπr,; ιiπο
χpω-μ,.:iζε.ι ::ι.υτi; κ::ι.ί r.λ φι
'J:-ir;υ; yέpει ·ίμά; εί; -:.-q'ι &pil'Χi
'Y..'i 'Tt�'Jτ�·;, δ:� α:ιήκομz·ι
ΞL;
' τΥ(Ι
::ι.'J-:.ή·ι Θpφκεi::ι.·ι κ:ι.ί ΈΥ.-ι.λφi
'1.'Ι τoij Χpι7tΌ5.
Χpt-;τι::ι.-ιοί τη; 'Α-ι::ι.-:.-;,λ-71 ; ·ι.::ι.ί'
τη; .λ 1'Jεω;, κ::ι.λο•;,μ,εθ::ι. ;· •j·ι ·ι?:ι.
κ::ι.λλ:εργήσωμε·ι ε�·ι έ::ι.υ\:οί;, ή
μΞί; zl; τQ 1J; άλλου;, τοU; φ{λου;
��:.ιώ"Ι, -:ι:ϊ>; γνω�ο,J; ι..1ί τοU; &
γ·ιώ,:;:-ο>J;, -:.ή·ι γλυκεί:χ.·; "cΧ'J,η't
1

11

� ο

συ·ιείδησιν, καί οϋτω τό δυνι:ι.τc'Ι
τ-χχ&tε1p-ον, δτι εϊμεθ-χ άδελ :ρ οί,
άνήχ,οντ-zς εις τr;ιν αύ.την Χρ:,;;τ:-χ
'1:κήν Έχ,κλφίοον».
Ό Οίκ.ουμ,ε,ιικός Ιlα.r.,ρ:ά.ρχη;
τονίζει περ-χιτέρω &τι εί; τή'Ι κί
νησ:ν πρός :rΊ 'Ι ε'ιω:;ι'Ι δiν πp6κε:τα.: ή μία Έικκλησία. vά οαδίση
πpός τήν αλλην , άλλ' δλα.ι όμου
πρός τόν ΧOt'IO'I Χρ:στό'Ι, rί ή μία
νά. ύποτηrι εί; τr1'ι α.λλ ην , άλλ'
όμου νά έπ-χνιδρύσωμεν τή·ι Μία.·1,
'\γίαν, Κι:ι.θολ:κήν κ-χί 'λποστο
λ;κήν, 'J�κκλφί�ν, έν , :;υ:ιυπά.�ςει
ει; :ψ λνα.τολην κ-χι τr;ν .1υσιν
δπω; εζώμε'Ι μέχpt :οί) ] 054, ΠcΙ.
pά. κ-χί τά; :ότε ύ :ρ ισ,ψέ·η; θω
λογικιά.; διαφο;pά.ς».
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ΙΛΙΣΟΣ

ΝΟΜΠΕλ ΣΤΗΝ IΑΠΩt-lΙΑ

ΊΌ έ,φε':ει·ιό 6ρ-χ6είο
όμπελ
τη; λογοτεχνί-χ; άπε·ιε�,ι,ήθη στό·ι
Ίiπωνα συγγip:χ.φέ-χ Γι-χσου·ιά..pι
Κα6-χμπάτ-χ, Εί·ια.t ό πρώτο; 'Η.
πω·; τ•μιίψ,ενο; μέ τό βρα.6ειο 1.:1-τό. Κc1.τά τόν ψλολογ:κό «Φ:γ
κ-χ,ρό», ι:ό θέ,ια τοσ ερωΙ:ο; κα.ί
του θ'Χ'Ιά. ου, πού πλ-χ·ιaτ-χ: στά.
εργα. τώ·ι περ::;:;Ότέρω·ι Ί-χπώ
ΥW'Ι :;υγγp7.ψέων, cJπάιpχε: ε,μμέ
σω; Υ,:Χ.ί :JlτO zpγCΊ'I ,Ι')ί)
:χ.β:χ.
μπάα.. 'Ο ϊδιο; δέν τό άp·ιείτ:χ.::
«Είν'Χt άλήθε:α.... .\υτ-ό πού έ
π:δ:ι6χ,ω. πp?πα.·ιl:ό; zί·η: ό «1ξωp7.::1:tό;» :c,ί) θ-χ·ιάτ?υ. 'λλλά. ή
εV'Ι'J:'J. τl')ί) θ'J.·ιά.τ'Jυ �χει :JZ μi;
δι�φοpΞ� τ�κη οψ� . .±π' δ,τ� στ'Υj·ι
εύρωπα'iχή σκέψ:. Ή ιαπωνική
Π7.pά.?ο:J: δέ·ι ztn: &νήθ:κη, εί·ια.:
«ά.1.1οp7.λισ-τική». '() θά.·ητ-,; -:,τή·ι
' 'ΙΧ,ολή (Κί,•,α, Κοpέ7., Ία.πω
,yία.) εΙνα.ι συvώ,ιυμος τ'Jυ κε'ιοσ.
,ου χά.-:Jυς. Στή·ι 'Λ ·η :ολr; ό ·ι:-

κ

1

y_ιλι01μό; ,είναι εΨι. εΙδο; φιλοσο
cρ: 7.ς, mύ & ,-χζη-zί :ή·1 ά.ρJμιJνία.
σ:14μz,γι. σ, τό·ι α:ιθρωπο, τήν φύσι
Κ'J.t τό χάος»,
1

ΑΠΟΚΡΥΦΙΙΜΟΙ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΙΧΕΥΙΕΙΙ

..1ύο θεοσοφ:κά. πεptοδι"'!.ά ο.-σ-χο
λουνΙτα.ι πά,λι ιμέ τό θέμα. τη; με
τ,χμοσχεύσ-εω; κ,χ,pδια.; άπό τήν
ιiποψι του Q,ΠΟΚ!pυ· :QΙμου. 'Ο χ.
'Έ·ιτου-χρδ; στ-ό «Τζώpινα.λ» της
'Λγyλία.; γ1pά. cρ ει δτt πσ,ρχ τήν
ά:ηγ1ώρι:1: κα.l τόν {)'ε6α.σ;μό γιά
τά. είl),:χρινrι 'ι.ίνητρα 1:ών χει
ρουργών, "f/ ενέργειά. των πpοΥ,α.
λεί ά.·ιτιρpή::;,:::ις ά.πό α.1::;,θητt'ι.ή
α.ποψt Y,7.t μοιάζει 1με <<ψ'ΧL!Χ. μα.
γεί'Χ». 'Έ,:;,τω κ.α.ί οτ'Χ'Ι έπιτυγ
χά.'ΙΥ) ·ή έyχεiρησ-ι;, ή πρ,σσ-πά.θε:α.
Ξί, 'lα.ι δυ,:;χ·ιά.λογη π,ριός τό άποτέ
λ�:JΙμΧ. Μία., δ_.1,ω;, άπό τί; με
γαλύτερε; ά.ν1:ιρρή:1ει; γtά. τί;
μεταμο:1χεύσεις είναι ή άιδυνα.μία.
έπα.Υ.pt6ου; κχθορισιμου της σ,τι
yμ η; του θ-χ·ιά.τσυ, ωστε ή έγχεί
ρr;,σ:; -η; άψ7.tpέσεω; της καρ
δ:&.; δυνχτό·ι, κ.α.λ"Ώ τ'Ώ πίοπει, v'
ά.pχίση π,ρ,ίν έπέλ'θη ό θάνατο;.
Τουτο εχει μεγά.λη•ι Ι-:Jημ:χσ-ία.ν ά
πό ±πο'Χjpυφ:στιΧ'ίjς ά.πόψεω;. Δι
ό1:ι, να.ί μέ•ι ή κ-χρδιά δέν είναι
πχρά. μi-χ &ντλ(-χ .α.ϊιματο; κα.ί οχι
ή εδρα τGιν συγΧι νfρ,εων τής; ψυ
χη; η εδρ-χ του «σ-α.κρ�μ» της;
Χ'Χpδι&.; - άλλά., Χ-χθώ; άν-χφέ
ρεt -fι Μπλα.6ά.τ:1χυ στό <(Κλειδί
τη; Θ,εοσοφία.;» ό άνθρωπο; εχει
μ:ά α:ια.δpομ:y;η είκόινα της ζωη;
πού ε. ησε χ,χ-ά, :ήν στ:yιι"ή του
θ-χνά.του �:ου χ-χί «π'Jλύ σύντομα.»
επει-α πέ cρ -ε: σ-,ή,·1 κχτά.σ-τ:χσ-t
rού 'Υ,�.λουμε «πρ,, - δε6:χχ--χνική
1

•
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".\px, «Π(.ιλ'J
σ.συ'ΙΗΟητ6:r1 ;
ΦJ'ιτι:.ιμχ,, μ,ε-:ά. τό·ι θά.·1-:ι.το δέ'ί
μπι:,pεί •ιά. rlTΙ.Ί( JYj iπίOp7.:Jt ο,:ι
¼7.ί 'i?. �υμ6η 01:6 ;r,•n:κό σGψιz
τι:.ιa •ιεκ.;:,r,•J. "λ·ι Ζ;1ω; δέ•ι ε zμ
έπέλθει ά.κρt6Gι; δ θά.·ητι:.ι;, ·rι
ά.ψιzίρε:,ι; τiι ; καφο:a; μπι:.ι;:,εί ')'Χ
εχr, :J',Cι7.pέ; έπ:ορά.:,ε:; �τ?. .::,ω
τειpικ'Χ πεοίχ τοi) ά:,όμο•J '/47.'t'Χ
τη•ι έπί-Jημη μzα6χπχ.ή -1::γμ·/1 ,
Μ6·ιι:,·ι δ:1.·1 εί η: ά.πι:,ί/1:ω; ϊ1έ6?.:ι:.ι·ι 3τt δ fH·n,:o; ε πrι'λθε, :6τε
εί·η.: α.κί•ιδυ·ιr, ή εγzείρφ:; εί ;
τά. έ'Jωτερι-χ.'Χ πεδίχ.
Στή·ι ,ίc-)εο-1,;;φίcι.» τη; Νέα; Ζ rι 
λα.-ιδί cι.; δ Τ" ώ·ι Πά.·πεp:,ον έτ.:
σημcι.ί •ιει μία αλλr/ Ο'JΤ,-ωλίιz, α.'J
τιθέτοu μορ,:ρη;. -1έ·ι πρiπε: -iι
μ,εαμό-1zευ-1:; 'Ι'Χ iπ:χε:;η1 U11 ά.p
γά. Κcι.τ!ι. r.r,·ι Θε,;:,ο:_;::χ, λέγε:,
τό :,ιί1μχ δέ·ι εί·ηt π:χ;:,i :ό Ζχη
μ:χ έχοr1 λώσεω; r:i1 ; ζωή;, τη;
πρ:χγ1μχτ:κό,ητο;,
&περφυσ:κη;
τού '.\λr1 θού; Έ:ιυτο•J. τη; ά.λη
θού; πηγή; οpά.-1εω; Υa:<.ί 'J'J'Jε:
δψ,εω;. Τό α.νθρώπ:νι:.ι -1ω:1:χ ε:
ναι ε·η ε•Jιpύ 'J'J\μ.πλεγμ::,_ κυ::ά.
ρω·ι πού ά'JΧνεώνο'ιταt 'J'J'Jεχιϊ1;
πάνω -:;ι Ξ'ι'J.. :Jχέδ�ο. :Ο f./ht:ιίι:ι·;
(j'J'JτYjpεί:x: από :ό πεδί,;;•J 0'J'17.
μ,εως :οιJ ζωτ:κι,ιJ ιzωεpικr.Λ. .\,:,_
τό τό αίθεptκό•ι τελεί ει; άλλη
λουχία'ί μέ τό ;,υ:;ι-ι:ό σώμ:χ, άλ
λα. δi·ι άποτελεί μέρο; του. Μέ
τόv θ:i·ητο, :ό :χίθεptκ6·ι πεδίv•ι
ά.ποσύρετα: -χ.αί ,ά. κ'J-:τα,p:ι ζ,;ιJ·ι
γιά. λίγο ά.κ;,•μr;, α.λλά. χωpί; :r:ι·ι
"'

lί.εγχ,; :,;;i) χίθερ:κ,;•J πεοίι:.ιυ. Γιά.
ψ'Χ iπιτυχη μετχ:.1.6:;χευσt έπt6-:ί.i.i.Η::ι.: γι?. μέ·ι τb·ι ά.:;-,Θε·ιiι κχί
«i.ψ,:·φ ·ι'Χ δ:ιz:r1 pr1 α: δ δεσμό;
τ,;;•J χίf:Jε;;:κι:.ιi) μέ -:ό ψJ'Jικό·ι σώ
:ιz, γ�ι!ι. �i τό·ι :l6τη·ι» ·ιά. Ε χη
δ:χ-ι:ι:ιπη, ά.ί.ί.?. έ·ι:εί.G1; προσψά
τι,>;, πp�-:�σ :?. χ,jττ1.p1. r-/ α.�.οχί·
'Jι:ι') ι &π,;-1υ·ιτιf!έμ·η. Ή εκi.ι:ιγή
:'Υ1; ·:r:�γμ:7ι; y-x�'ιi-:1.:, λι:ι�π6 ι, έ·
ξ:z�ρε::κ'Χ δυΊ"ι:ερή;.
'_\ΤJ.έτω; χ•;τοιJ, γ•.i τή·ι ά.π,;
τpι:ιπr1 απ,;;c,,;;ι5ι ; τη; ·ιέχ; καρ
ο:ά; ά.π6 τό Ί(ίψ::ι., i ιεκε·ι ΟιΧψΟ
pά; Χίμχ:,;;λι;,γ:κη; 'f/ ίστολογ:
Υ.Υ/;, Q·.ι:.ιε:χ: μεγά.λr1 π,;;σ6τη;
:_;:?.pι1:iκω·1 �-1-:.;6ίω; ! 'Αλλά τά.
yά. ;;ι:-ακ:ι, κ:ι:ά. τό·ι ,:,:π,;;κpυ:ρ:σ,μό,
'Jκί.ηρ·j·ιι:ιυ-1 τή·ι πρ-:;;-J:7.:ε•Jτι,.ή αί
θεp:κr1 :1ε:.1.&ρά.·1η πι:ιϊι α.π,;;τελεί
:ό·ι οε-1:16 με::ι;ύ τ-:;;υ ύπερ:ρuσι
r: ι�υμ1���χ�,j &τ::π&Οου συ
χι:ι ιj
·ι��ΟΥ1 τ6:Υι ':ο; Χ-χt -:ι:ι'J 1.tθzp�κl'J�
πεο(ι:,υ ΠQύ δίδε: τή•ι αί''Jθrρ: στό
φυ,,:κ6 'J(Ϊ),ιι:χ. .\,:,:ή ·ή σκλήρυ·ι
:1:; :1ε�u1·1ε� τί; πιθχ·ιότητε; ά.πο
σ-:;;λη; -:η; κ:ι.ρδ:ά;, ά..λλά. μειuJ
'ΙΞt Κ7.( τή•J Π'J:ότη-;,χ και ΠJ"Jσ6τη
:Χ π·ιευμχτικη; �ωη; πού μπορεί
yά, φθά.'Jr; α.π6 τό•ι 'λλΥjθή Έ,χυ
:6 :;-:ή·ι Ιγκεφχλtκή συ·ιε:δrι :ότη
α. λ'J:ή εί·η: ή μεγ:χλ•jτερη, ί
'J"ω;. Ζπ��,jλ:lξ�; γ�� :t; μετ�μσ
σχε•J'Jε:;.
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'Όρα zαί :τ(!οηγοί•uε1·01
«Ίλ:σοϊr, σεί.. 2.J.Ι.
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IΜΕΤΑΞΥ MAEI
Τ.\ ΓΡΛΦ.lΠΛ ΜΛΣ
Τύ. Γραιrεία τοϋ «Ίλισοί,», Δραγα
τσ�Υίου G, uooιr�; Go�, <ryλ. Κλ�υ
<θιιωνο:) ε[ναι ανοικτιι ιιονον ΙΥ.αθε
Δ�υτέρα χαί Ηαραιrι.ευi 1 11 - 1.
Ε ΜΒ.'\ �ΜΑΤΛ
Παραzαλοί•ιιε1· άποnτΟ λ�η ιι� τα
χι•δροιιι-ι.ήν �;ηταγi11· �i: τi11 διει',θι•1-σιν: «Κωστη,· Μελιιτιταρίι:το11ί.01, ρα
γατιτανίοι• li, 'ΑθήΥα:::, 1:!2>'. Ί\πο
ιττολαl μ� τριιι.π�ιιτι,zι'ι: �:τιταγιΊ.::: 1\
i,·τολά:::, ιι.ϊ.ί : bι•ι:Υι.οί �ι'•οι·,·. 1 ιΊ. ά,α
ΎQάφετω ,ιιΟιιQι'ι τύ ό, οιιιιτε;τι;J, ι,ιιο'Ι'
καί ή δι�ύΟι•,σι; τoii ά.τοnτολέω;.
ΗΑΛΛΙΛ ΤΕ'Υ'ΧΠ Κ.\Ι ΤΟΜΟΙ
ΊΊιιi1 τιίιιι,11· πuριί.θιίηων �τι71ν
δοαχιιαί :iO. Τιιιi1 ηί•χοι•; δραχ. 10.
Δεν ιΊ;τάρχΟΙ'\' Jl<:"ΗΟ\ί•Ηι�να τεί,χη
ύπ' άριθ. 3, 3, , 1 Ι - 1 , 23, 2.,,
2 -30, 33, 4-1, -19, :iO ουτε τίιμοι
iτιuν 19:iϋ, 1937, 1938, 19li2.
Α.\ΛΛΓλΙ ΔΙΕΥΘΎ'Ν' �ΕΩ�
Τεί•χη ι'ι;τοστιιί.έ,τα ιττοi•::: χιηι•>
τέρω nιν,δοοιιητά::: ιια:, �;τειττοά crη
nαν ά.-τύ τι', Ταχι•δροιιείον ιιί- τήν ση
ιιείωnιν: «ιι�τιυΙΥψη» i) «ίiγΥωιττο:».
Πuρα-χαλοϋ,•τιιι ϋσοι τοi,: γ, <•JJ.)ίtoι•,
νίι τοi,: εiδοπο.11,1-οι•ν ,Ί ,ιΊ. ιιά: δι:>
f101'\' τι'ι.: διει•θί 1σει: τι•>Ι.
1

ΑΘΙΙ Ώ!'::
Ευάγγελο; Άστέρη:, Τi11ου G-t.
Παί,λος Βηλαρά:, Δfριγνύ 2.! f1 '.\.γ.
Μελετίου :1:J. Γ. Α. Γεωργιά,δη:::,
Ίωνιιδων 33, Πειραιεύς. Δημ. Γιοι,ρ_
γά,λης, Γ. Σουρή 3. Χαρ. Ζαχα
ριάJδης, Σόλι,)1•ος 121. Θαλής Θεο
χαρόιπ:ουλο;, Σειρήνων 71, Π. Φά
ληρον. Μ ηνάς Μπούρας, Ζruκί,νθου
51. Ξενοφ. Νικάικης, ηιωzρίτου 1 .
ΕΠΑΡΧΙΩ τ.
'Ιωάννα Καζέλη,

όδ.

'Έλληνος

� τρατιι:ηοι•, ] Ιάτρω.
ημ. Καλο
γιrLΙ'νη:::, Πιωιλfι•>::: ΠαΜ.ου 2, Βό
λο:::. Σχοι•λοί�δη::: Κο1.ι•6άzη:, Κω\'·
σταντι,οι•πόλεω: 3�, Σι•ν/σμΛ: Εύ
1 ιrι.-όί..
ηγγεί.ιστρία:::, Θεσσαί.ο,ίzη.
Μοίiχο:::, Γραq;. Έπιθ. Σχολείων Α'
Περιφ. Σ ερρι,>ν, Σ έρραι. Θεοδό�ιο;
ιιχ�'1ιτα;, Σι•νταγματάρχη:, Μεσο_
ί.{ιγγιον. Θεοχ. Παπαδημητρίου, Κο
ιι, 11' ων 2, Καl\ά1.α. Ίr•>. Σαραντό
ποι•λο;, Μεγαλόπολι:. Γει:Jργ. Στα
μάτης, ίατρό;, Τlέλλη:; 4., 'Έδεσσα.
ΚΎ'ΓLΡ Ο Σ
Τει,χη «Ίλισοίi», τίιιιοι χαί βι61.ία,
ιττό Rι6λιοπι,1λείον Ά Ι<Τ. Σ Τ\'λιαΥοϋ,
Λειιεσό;.
ΣΕ ΚΟΣΜΟΎ'Σ
ΦΩΤΕΙΝΟΊιΕΡΟΤΣ
'Αnυ,•ήθι•J: μεγύ.) ο:; εfναι ό άρι
θιιύ:; T!J>\' φίί.ι•>Ι τοί• «Ίλισοϊ•», οί
τον γήινον
όποίοι lyι.ατέλειψω
βίο,:
Δόμ,α Κριάρη, ':\θηΗ1ι
ηιιήτριο:; Λι•μ;�:fρη:;, 'Αθη,αι
'Ηλία:; Μαχρη:;, 'λΟη,rιι
Ίωάν,η: Μαρ11ό1Υη:, 'Αθη,αι
Γεώργιο::: Προϋ.ιδάχη�, Άθηναι
'Ιάσων ΣταθίJΙzόποι•λο:::, 'Αθήναι
Δημ. Βαροίινο:, Θεσσαλον�Χ.ΙJ
Στέλιο: Γαζης, Κατερίνη
Κίμων Φέσσα::, Κα6άλα
ΒΙΒΛΙΑ

ΠΟΤ ΕΛΑΒιΕ Ο «ΙΛΙΣΟΣ»
(Με τi1 σειρά λήψεω;)
Θεοφάνης Χ. Βοι•τσrιράς: •Η 'Ελ
λάς εtς τ>Ίν -ι.ατάJχ.τησιν της ίιδρο
σq-αίρα;, 'Αθήναι 1968.
'Ηλίας Σωμόπουλο�: Τό μεγάλο πο_
τάμι (Ποιήμα.τα).
Πρωτοπρεσ6ύτερος Γεώργιος Πυρου
νάκης: Δίπτυχο ψυχής (Ποιήμα
τα). ''ΕΙΥ,δοση β', 'Αθήναι 1968.

l\1ΕΙΙΊΑΞ'Υ'
Β. Μάργορη: Περιγιάιι (Ποιήμο
τα), ΓιαΗ·,ο 196.
Χρήστος Βοιl'\ας: ι\ιιογnυφιrια τη;
ΚεφαJ Iοvια;, Πατοο 196 .
Κ. Χρισω Ο*·
. Α. ΚαραΎιώργης
, Αγcιπημέ,ο Κυσιριιυ,ό διlηrγηιια
(Ά θο)ογια), ι\η ,-ι,,σιrι 1 %b
Ι. Π. Κουτσοyι'.ρcι;: Ό ΊΙ,ίοrος,
'Αθη,cιι 196!ι.
Γε.ώργιος Δ. Στεογίοι• : ι\ιονΗ ης
'Απο)λιηιατης, '<\.θφιιι 1968.
�. Τα.σιος : 'Η μιστ,.ιη φοατl'ίο
τού Μιστοα (' ,οτιrtο, .-,'ΙΙ.ι
σού,), 1968
1ποτcοΙ ruιιή
Γε.ώργ. Καιι7t0.σης :
lγ:ιληιιcιτι/οτης τίίη ΗΟ\ - Γα
μος ('<\.,ατι•rtον 'Ι)ισοίι:»), 196.
Κούλης '<\.λε.πης: Ποιημιιτrι (193[
196 ) , ΆΟηrω 1% .
ημ. Σ,yουt,ι'.ς: Έ,θουσωσμοι ιιιί
, ο!;εc; (Μιιρη ίστορίο), '\θηωι
1967.
Μαίρη Μποuσιιrtοt•ί,ilη: Μη ι,,ηlεύ
,τε αύτό τ' άση ρι rtou I αμτcει
(Ή ιιπα)α\Τrι �,·ό; rί.στοο1αυτη),
'Λθή,αι 196 .
·�ΕιΜ:ία ε cις Σμί,ρ, η; λοηστος Σ.
'\ογοτε.y,ης
(Ό
Σο)οιιιηίδης
,χ.αί 'Ιστορι)Ιος τη; Σ ιιύr, ης), 'Α_
θη-ναι 196 .
ΠΏΡΙΟ\ΙΚ-\
Κρη•ηιi1 'Ι>ηια (179
Φε6ο, ι Ο
'Απρ 196δ).
,Μαρτ., 1 1
fαι:
Ήστε ρωτιιη ·r:�τια (191/193
τιος/Μαιο:;, 191/5- - 'Ιού,./'Ιού)..
196 .
κόσιιος τη:; Ψυyη; (209 'Ιού) /
Μίγ., 210 - Σ επτ 196 ) .
Σεττ. 97
Π'\ωιιατιιi1 Κιυτρο:; (9!ι
- ' ιτω6ριος 196- ) .
Περιοδικο, 'Ελiη,ίδω, Β. 'ΕΟάδο;
(9 _ Ίούλ./,Αϋγ., 9'! - Σεπτ./
Όκτ. 196 ) .
ύγ., 239 '0 Φυσιολάτρης (23
Σεπτ., 240 - Ό,χ.τ. 196 ).
Κρί.κος ο, ί,οu (211/212 - Ίούi./
Αϋγ. 196 ).
'\}! Χαραυγ,i της ' 11.ηθείαc; (12 'Ο"Κτώδριος 196' ).
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fA Σ
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Ά"ι�vυμο; σιΗισέφερε δρ; 1 ono
ύπερ των έ:ιδοσεωv τη:; Θεοσοq,ιη;
'Ετcιιρίcι ς έ, Έλ1 αδι.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ό :πί σειρiι :-G) Ι πρόεορο;;
του
κ?.ί θερμeιυργό; πcιρά.γωι
μeιρ:ρωτι,ιc,υ ·ι.σί α.γuθοεργeιυ συλ
) όy ου «'Ησιeιδος cξεμcψriσε τό
ζηι, cιώ ησ{:)ά.ιε-ο ετ. ακμ,;ι.ίος
κ,;ιί πpόθυμο::; δι' &πηρεσ ?'/.
ει;;
Είχε γε ι ιηθεί τό 1 99
Κ,;ι)ά.οpυΗ. Πτυχ .ουχο:; Πο) ι
ηχα.ιι-κ�ς εκ τοϋ Έθιι
τικό;
κοϋ Μ::τσοο.eιυ Πολυτεχιε.ου ΚΙJ.ί
με μετεκ.π?.ίδευσι Ι ει::; Γερμσ.ιί
ει;;
σ.v, προσέψερει ύπηρεσι,;ι::,
-ή ι πό).ι τι:;) ι ' θηιώ ι ώ:::; διευ
θυιτή ;; τη:; •Jπηρεσ ,;ι; δοG) ι κ?.ί
ύποιόμωv.
ΚΙJ.ί εις τr, Ι κοιιω /."J Ι τ..ροσέ
ψερε ι ύπηρεσία;, [δ.ω:::; από της
μυήσεώ;; του εις το Ι Τεκτοιι
ο;μό ι (1930) ,.?ί διά τη; συμ
bο)ης του εί ;; τr,ι )ειτeιυργισ.ι
καί ά ιάπτυξιι τώ ι ιυκτεpιιώ ι
σχολώ ι του «'Ησιόδου,, διά τούς
α1tόρους εργαζομέ ;ους ιέους. ,
το
ξιό)ογο;; ήτο ή συμ6ολή
καί ει;; τόι πιευμα.τικό•ι τομέ?.,
διά. τήν &ποία ι εξετ.μήθη καί
Μεγάλης
ά.vεοείχθr μέ)ο::;
Στοα,ς της Έ)) άσος.

-η;

Ευιyεvής, πράος καί ψ.λι·ι.ός
προς πά. ας, έδημιούργει γύρω
του ιiτr1όσφαιρσ.v πράγμα.τι &νω_
'λφήrιει
τέραι α.νθρωmιστικήν.
μνήμην α.γσ.,θήγ καί ύπό-δειγμα.
ζωης διά. τούς σ.λλους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
Είδικός τόμος ΙΛΙΣΟΥ τριετίας 1956-1958
Οίκουμ. JΊατριάρχnς Άθnναγόρας: Τό Βr'ψατα τfις Φιλοσοφίας
'Ανδρέας Καρανπ-ώνnς: Τό Βι'ιμα;τα τfις Φιλοσοφίας
Κωστfις Μελισσαρόπουλος: Πλάτων
Δnμ. Α. · Ιωαννίδης: Οί !Κέινταυροι
Παγκόσμια nμέρα των ζώων
'Ηλία Βενέζn: Χρονικό τοϋ Άνακάπρι
Βάλτερ Μnροϋνκελ: Ή 'Ηθολογία δέν μδς κολακεύει
Σουζ. Νόρμαντ: · 1 στορίες των γάτων μου
Ζωοσnμειωτικrι
Άντιπnκτικrι ούσία Ιάnό rrόv ,σίελο των νυχτερίδων
Χιμπατζfιδες, μακρινοί συγγενείς μας
Τό ζωα άναζnτοϋν �βότανα
·ο ιιsασιλικός>> άετός
Καταπλnκτικοi αθλοι άστυνομικων σκύλων
Παν. Άναγνώστου: Αί περί ,άκρεωφαγίας δοξασίαι
των άρχαίων Έλλnνων
'Αnόψεις περί χορτοφαγίας
Γίνε;rαι ένσάρκωσις άνθρώπων σέ ζωα;
Ζ. Γουγούτας: Γιατί τόσοι πόλεμοι χριστιαvικων λαων;
'Επιστnμονικό νέα
Τιμπτικrι �ρυσfι nλόξ είς τόν ',Αλ. Τζαζόπουλον
'Αποκόμματα (Σ�κοπός τfις ζωfις, περί εύτυχίας, περί θρnσκείας,
23n έnέτειος ίδρύσεως τοϋ Ο.Η.Ε.
Τό έλεεινό μυθιστόρημα
Χρονικό
Μεταξύ μας
Νεκρολογία ((Δnμnτρ'ος Λυμπέρnς>>
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Έκuκλοφ6ρη σε

ΚΩΣΤΗ

ΜΕΛΙΙΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΒΉΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
,Απο τήv Προϊστορία
μέχρι τήv ,Αναγέννηση
α')

Ή προσωκρατική περίοδος

β') • Απο τον Σωκράτη μέχρι τον Χριστιανισμο
γ') Άπο τον Χριστιανισμο μέχρι τήν Άναγέvνηση

*
ΜΕ 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

*

Δρχ. 50 ( Δεμένον δρχ. 70)
• Αποστέλλεται χωρlς έπιβάpuνσιν
διά ταχυδρομικά τέλη

Τύποις: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ο.Ε. � 631.675
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