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�Η χ ρ u ο ίι ά λ u ο ί δ α 

Είμαι εvας κρίκος στη χρυσfj άλυσίδα τfjς 'Αγάπης πού 

περιβάλλει δλοv τόv κόσμο καl θά. διατηρήσω τόv κρίκο μου 

καθαρό καl δυνατό. 

Γι' αύτό θά. προσπαθώ vά. είμαι εύγεvικός καl καλός σέ 

κάθε δv πού συναντώ καl θά. προστατεύω καl θά. ύπερασπίζω 

κάθε εvαv πού είναι πιο άδ ύvατος από μένα. 

Θά. προσπαθώ vά. εχω άγvές καl δμορφες σκέψεις, vά. λέ

γω άγvούς καl δμορφους λόγους, vά. κάνω άγvές καl δμορφες 

πράξεις. 

Είθε κάθε κρίκος της χρυσfjς άλυσίδας vά. είναι καθαρός 

καl δυνατός! 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Οί 

Ίνας ξυλοκ:οπος 

• Αλλος ξυλοκ:οπος

• Αλλος ξυλοκ:ο-τrοc

• Αλλος ζυλοκ:οτισς

ξυλοκόποι 
ΣvνειδηοΊακό; διάλοyοs 

«ΕΤμαι έλεύθφοs νά πείθωμαι 

στην πειθώ τοv Θεοv μοvη 

(ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ) 

Τα δεντρα λενε ότι ίχουν ζωη 

Βέβαια, ί:χουν ζω11 .. 

JΊατi σκ:οτωνουμε τά. δι:.ντρα; 

tν σκ:οτωνουμε τα ζώα; 

Ένας ξυλοκ:οπος Κανουν οί ανΟρωπο, ιπιπλα μ' αύτα, θερμοτητα. 

(' Ακούγεται ό χτύπο; των τσεκοvριων τοvς) 

Ένας ξυλοκ:οπος 

• Αλλος ζυλοκ:οποc

"Lνας ξυλοιωποc 

• Αλλος ζυλοιωποc

"L\·ας ζυλοιωπο._ 

λλοc: ζυλοκ:οποc 

Αλλος ζυλοκοπο.:: 

• Αλλος ξυλοιωποc

Αλλος ζυλοιωποc 

· Αλλοc ί,υλοι..οποc

Ίνας ζυλοκ:οπος

• Λλλος ξυλοκοποc

• Αλι ος ξυλοκοποc

Τα χρόνια μίις ί.σκ:αψαν τό πρόσωπο. 

Λι:.νε, ότι ό ανΟρωπος όφιιλι ι να γυμναζιται ν' 
αντιχι ι στην κ:ακ:οτυχια. 

·ιμαστι τα γραμματα, τ' αμετρητα γrαμματα σ'
ινα ά.λφαβηταριο τοϋ Θιοϋ.

Προφιρι ται μια συλλαβ11 στα χιιλη του κ:αi γεν
νιιται ινας ανθρωπος. Κλιινεται μια συλλαβη 
καi παλι μια νια συλλαβη γεννιι, ται 

Φαίνιται ότι Ο' ά.λλαξει δ κ:αφός. 

Λιτι νι1 χιονισι ι, Η ναι παλι ένυρίς άκ:ομα νά. 
χιονισιι. 

αι, ,<ιονιζιι, θα πιρασΗ ομως, χιόνι τιτοιο 
κ:αιρο, πρ�πει να' ναι πιραστικ:ο. 

Το χιονι αγριcυι ι, παμr:. να φύγουμc παμc νά φυ
γουμι. 

Lιμαστι άπο την καλύβα μας μα�φια. Τό χιονι 
ισι.ι>ς σταματησι,ι. 

Γό χιονι πια δέ σταματ&. 

Πάμε νά. φυγουμc. 

Ποϋ νά φυγουμc τώρα. Δίν ύπαρχουν δρόμοι. 

Θά. μίις σκ:ιπασουν λοιπόν έδώ τα χιόνια. 



1973 

Ένας ξυλοκοπος 

ΉΑλλος ξυλοκοπος 

Ένας ξυλοκόπος 
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• Α, τί γοργό χιόνι, νά κλcίνει τόσο γοργά τά μο
νοπάτια των γιδιών, νά φιμώνει τή δίοδο των πη
γών, καi τις μικρές βοές των χειμάρρων.
'Ακούω τόν ήχο άπό τό χιόνι. 
Σαν τόν ήχο που κάνουν τό θέρος τά μυρμήγκια. 

(Σκεπάζονται σιyά-σιyά από τό χιόνι) 
Ένας ξυλοκοπος 

• Αλλος ξυλοκόπος
ΆΕνας ξυλοκόπος

Ό ξυλοκοπος

• Αλλος ξυλοκοπος
Ό ξυλοκοπος

• Αλλος ξυλοκοπος

Ένας ξυλοκόπος
Όλοι μαζι
Ένας ξυλοκοπος

• Αλλος ξυλοκοπος

Ένας ξυλοκοπος 

Ένας ξυλοκοπος 

• Αλλος ξυλοκοπος

• Αλλος ξυλοκοπος

Ένας ξυλοκοπος 

• Αλλος ξυλο ... οπος

Ένας ξυλοκοπος

• Αλλος ξυλοr..οττος

• Αλλος ξυλο ... οπος

Καποτε cίχα γυναίκα. 

Κι έγω μιά θυγατερα. 
Είχις μια κόρη. 
Ναι, μια κόρη την παντριψα μ' έναν ύδραυλικό. 

Μ' cναν ύδραυλικο; 
Ναί, μά τόν πηραν όμηρο 

Δέ γυρισι μετα. 
'Εγώ δέν ιίχα τίποτc. 
Κι έμεις μηπως ιιχαμε τιποτc; 

Τίποτε δέν εχουμc, ποτε τιποτε δέν ιχουμc. 
Τώρα μίίς σκεπαζcι το μεστωμένο, το άφΟονο το 
αίφνίδιο το χιόνι έδώ πανω στο ψηλό μας το βου
νό, στο ψηλο μας το βουνο. 

Σέ λίγο θά 'ρθει, ιρχεται ό λαμπρός φιλος μας ό 
θανατος. 
Μιά μέρα Θυμίίμαι, πηγαμε έκδρομή, πρωτομαγια. 
λουλουδια πολλα, ολοι γcλούσαμι. Βγαλαμε κ.αι 
μιά φωτογραφια. 

Μιά μι'.ρα ήμουν σκοπός στην πρωτη γραμμή του 
μετώπου.Κινητός σκοπος.ΜοΛιςι ι χαμι καταλα
βιι την τοποθισια κι ιίχι πολλους σκοτωμινους. 

Όλη μου ή ζωη μου πιρασε σα να έκτcλουσα μια 
προκαθορισμενη ποινη. 
Σκοτωνουμε τα διντρα, για νά ζι:.σταινοuμι τους 
άνθρωπους, να στολιζουνε τα σπιτια μας.Ντυνο
μαστε με το θανατο. 

Σε λιγο θα 'ρθει τό βημα της νυχτας 
Θα 'μαι μισα στο χιονι ζιστο:: μισα στο κατα
στικτο διρμα του Οανατου μου, σαν καpπος 
φυλαγμινος άπό το κι;λυφος του. 

Θα ούρλιαξουν οί λυκοι πανω μου. 
Θα μίίς φωνα�ουν των ματιών τους οί αναμμινες 
οί φωνες, μα που να μίίς βρουν, να μας βρουνι 
ντυμινους με χιονι και μι θανατο. 
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ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΉ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ 

Παράκελσος 
ΡΙ1ίlίρριι Αιιrcοlιιs PaΓacel u Tl1eopl1rastυs 
Βοιηba tus νοη Hohenl1ein1 ό ιατρός-φυσιο

δίφης καi φιλόσοφος αλχημιστ11ς 

1973 

Τοϋ έκλεκτοϋ συνεργάτου μας ΜΗΝΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 

Ό ίατρόc, yuσιοοίφηc: χαί φιλόσοφοι:: - άλzημιστηc, Theoplιt'a
slιιs l�o,nlHl'>llΙ', \ 011 l lolιrnl1c1111 έγ::νν,:Οη την 10 ::\1'ο::μβρίοu tlι9 

' Ι' ·ι 1 ' 1�) β ' ) ' - /.. ' '') ' ' εις .<,111&tι'( c η της �, ::-; ια.; π ,ησιο'Ι τ r,c: �uριι.ηc:. �-, εχ του.ου
ύπό πλcίστων συγγραφέων άνα.φέρ::τα.ι c�ς 'Ι�λβcτός. 

'Ε'Ι τούτοις, οuτος cγc'ΙνήΟη CX Ι '::ρμα'ΙΟU r=ατρύc:, ίατρου χαί 
μεταλλοuργου, χατ:χγο:.ι.c'Ι'JU cξ cύγ::νουc, οίχογ::ΙJ::ίας τ ιjς Σοuαβίας 
(Sclι,,aJJcπ), του \\ 1ll1rl111 Ho111IH'>lιιs, οη lloJ1cnl1c1111. 

Ούτοc:, χαί-:οι ::ύγcνήc:, cΙJuμy::ύΟη C'I Ί.:λ�::τίq: την προισταμέ
νην του ,οσοχομcίοu τijc: μο'ΙΊjς 1.;ί11<,1rιlcln, κόρην άστικης οίχογε
νείας, χατοιχούσης πλησίο'Ι της cν λόγc}1 μον �',- 'Εχcί έγεΙJΙJήΟη ό 
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Theophrastus Bom basιus νοη 1Τ ohenheim και εζησε τά πρωτα 
έτη της ζωης του. 

Το 1502 άπέθανεν ή μήτηρ του μόλις Ι>εκαετους Θεοφράστου, 
φαίνεται Ϊ>ε οτι ό μετ' αύτης σύνl>εσμός του ητο λίαν ίσχυρός, Ϊ>ιότι 
άργότερον ελεγεν: «Ούl>ενός άστερισμου και ούl>ενός πλανήτου εχει 
άνάγκην το παιl>ί. 'Αστερισμός }(αι πλανήτης του είναι ή μήτηρ του». 

Ό πατήρ του εl>ωσεν cίς αύτόν το ονομα του 'Έλληνος φυσιοl>ί
φου και φιλοσόφου Θεοφράστου, τον όποίον μεγάλως έτίμα, Οέλων 
rσως με το ονομα τουτο νά ύποl>είξη είς τον υίόν του τον Ϊ>ρόμον τον 
όποϊον επρεπε νά άκολουθήση. Πρόκειται προφα.νως περί του μαΟη
του του 'Αριστοτέλους Θεοφράστου του έξ 'Εφέσου (327-287 π.Χ.) 
άσχοληΟέντος και με την Ήοτα.νικr,ν. 

'Η προέλευσις των α.λλων όνομά.των (Ε !1ilippns, Λι11·eο]ι1s), τά 
όποϊα. μαλλον άργότερον συνεl>έΟησα.ν με το κυρίως ονομά του (Tl1eo
phrasLus Bomba tus νοη llol1cnl1eim), cίνα.ι άβεβαία. Κατά τινα.ς 
συγγραφείς, ό ίl>ιος εΪ>ωσε τά όνόμα.τα. ταυτα είc, έα.υτ όν, ώ ς κα.ί το 
γενικωc, γνωστόν κα.ί έν χρήσει ονομα. Παράκελσος (l aracclsus). 
'Εκ των πολλων έρμηνειων του τελευταίου τούτου όνόμα.τος, έπικρα
τεστέρα, κατά την γνώμην του γράφοντος, είναι ή συσχετίζουσα του
το προς -::ον Αυλον Κορ,,ήλιον Κέλσον 1 l>ιάσημον συγγραφέα. άρίστης 
ία.τρικης έγκυκλοπα.ιl>είας. Οϋτως ε:Ϊ>ηλουτο οτι ό άποκα.λούμενος 
Τ f αράκελσος ητο έφάμιλλος του έπιφα.νουc, ία.τρου-συγγρα.φέως Κέλσου. 

Ώς άνωτέρω έλέχΟη, έπικρατεί ή γνώμη οτι ό 1 fαράκελσος α.ύ
τοα.πεκλήΟη οϋτω, Ϊ>εν είναι ομως γνωστόν αν τουτο έyένετο κατά 
το Ϊ>ιάστημα της καΟηγεσία.ς του έν τ<j'> 1Τανεπιστημί(:) τr,ς Βασιλείας 
η μετ' αύτήν. Πάντως ό rΙ>ιος άπεκάλει έαυτο\ μόνον Θεόφρα.στον. 

lΙερί του Πα.ρακέλσου και του εργου του έγράφησαν τόμοι όλό
κληροι καί l>ιετυπώΟησαν γνωμαι έκ l>ιαμέτρου άντίΟετοι. Οί μεν 
συγκαταλέγουν τουτον μεταξύ των μεγάλων έρευνητων και φιλοσό
φων, οί Ϊ>ε τον Οεωρουν αίρετικόν, μάγον, άγύρτην χα: ψευΪ>οία.τρόν. 

l f ράγματι, ομωc., ό Παράκελσος ύπηρξεν εΙς ίl>ιοφυης ίατρός,
φυσιοl>ίφης. έρευνητης και φιλόσοφο,., άλχημιστης και �ν των πρω
τοπόρων πνευμάτων των άρχων του 16ου αίωνος. ΊΊχ ία.τρικά, άλ
χημιστικά, φαρμακευτικά, φιλοσοφικά, θεολογικά κα.ί θρησκευτι
κοφιλοσοφικά εργα. του ησαν λίαν καρποφόρα, είσα.γαγόντα. νέας, 
τολμηρά.ς ίl>έαc, είς -::η1

, έπιστήμην και την φι).οσοφί.:Υ.ν. Πολλά τού
των άνα.γνωρίζοντ.χι κα.ί ύπό της συγχρόνου έπιστήμης. Θεωρείται, 
άλλως τε, κα.ί ό ίl>ρυτης της Φαρμακευ-;-ικης Χημείας, είσαγαγων 
την ερευναν προς άνακάλυψιν Οεραπευτικως Ϊ>ρωσων ούσιων έχ. βο
τάνων, μετάλλων, όρυκτων και γενικως φυσικω1, ούσιων και έφα.ρμό
σας πρωτος έπιτυχως φάρμακα ύπ' αύτου εύρεθέντα. 

1. Aulus Cornelιu, Cel,us, Ρω μαίος έ yκυΛοπαιοικός, συyγράψαc μέγα έργον ύπό τον 
τίτλον «Aι·Les» η ιιCeslusn (Jος α•ών μ λ) ::νθα έπρα1ματεύετο περ! yεωπον•αc,tα
τρικης, ρητορικης, cpιλοσοcpίας κ λπ 'Σξ αύτvίi έ σώθη τό περί !ατρι:,ης τμτ,μα, άπο
τελοίiν μίαν των άρίστω ν tατρικων συyyραcpων της έποχης έ κείνης. 
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l Ι ρωτος άνεγνώρισεν ώσα.ύτως τήν σημασία.ν των φυσιχοχημιχων
βάσεων του ζωντος όργα.νισμου και έχα.ραχτήρισεν α.ύτόν ι�ς χημι
κόν cpαινόμενον. Τ άς νόσουc: εβλεπε. ν ώc, σφα.λεράς έξει ίξεις του χη
μιχου τούτου φαινομένου, αί όποιαι πάλιν διά χημικών μέσων είνα.ι 
δυνατόν νά πα.ρα.μερισΟουν. 

'[διαιτcρως ::ίc: τ·ην 'Ιατριχ·ην ηνοιξεν ό Πα.ράχελσος νέους δρό
μους κα.ι δικα.ίως cλ::γ::ν: «".\c: είνα.ι εύλογημέ',ος ό ίατρόc, ό όποιος 
χα.Ο' ολην τ·ην ήμcρα.ν ήσχολήΟη με τά φάρμα.χα. ( Γcana) κα.ι εζησεν 
έν τί;) Θ::ψ χα.ι έν -η φύσ::ι, ώς ξ ίς μεγάλος διδάσκα) ος του έπιγείου 
φωτόc:η. 

\ ί φιλοσοφικcι.ι και άλχημιστικcι.ι ίδέα.ι του άπετέλουν πηγήν διά 
τους ροδοστα.ύρους, λέγεται δε οτι και ό Johann VaJenlin Andι·ea 
(π::ρι ο◊ λέγεται οτι συνέγραψε τήν l<'ama l:.'1·ate1·niιaιi., -:-η'ι Con
frs. ιο Ι• Γalrι·πί ι aLis και τούς χημικούς γάμους του Cl1l'i tian Ho
b('11 l<ι'C't17) ύπϊjρξε μαΟητής του. Κcι.ί ή έν Κλάγκενφυρτ της Αύστρίcι.ς 
χα.τά τό 193'1. ίδρυΟ::ισα τεκτονική στοά έ-τίμησε την μνήμην του έ
c,όχου τούτου φιλοσόφου, λαβουσα το ονομά του χcι.ι έκδηλώσασcι. 
οϋτω διά πρc�την φοράν τον πνευματικόν σύνδεσμον του Π αρακέλ
σου με τάc, ήΟιχάς άρχάς του Τεχτονισμου. 

l\Ιετά τον Οάνατον τϊjς μητρός, ό πατήρ του Παρα.χέλσου μετώ
χησ:: -ό J 502 είς ViJlac!ι της ΚαρινΟία.ς (Αύστρία.ς) ώς ία-:-ρός, ενθα. 
t ς:,. ' t' ' 1 Ο t ' ' ) 'βλ ψ 

- ' ' 
() οεκα.ετης υιος α.ν::πτυχ η υπο την επι ε ι,, -ου πατρος του χα.ι 
13::νεδιχτίνων μvνα.zων τϊjς έχει πλησίον εύρισκομένης μονης του ' 
γίου 'Λνδρέου. 'Εκ  των τελευταίων τούτων &να.φέρει ό ϊδιος ό llα
ράχελσος ώς διδασκάλους του τούς λίαν πεπαιδευμένους επισκόπους 

l!:])rl'l10.nl PaυιngaΓtnω·, Jall1ias chciclι νοη SecJ<acl1. l\1all1cυs
Scl1acl1l χ.λ.π. 

'Αλλά τον σημαντικώτερον ρόλον είς την ολην ζωήν του JΙαρα
χέλσ()υ επαιξεν ή στοργή και ή φροντις του πατρός του. Ουτος �-ο, 
ώς έλέχΟη, ίατρός και μετα.)) ουργός, άλλά δεν περιωρίζετc μόνον 
είς τάς διά τήν έπιστήμην του άναγκαία.ς γνώσ::ις. "lΙΟελε \ ά είσούσΊ) 
βα.Ούτερcν είς έχεινο το όποϊ:ον ώνόμαζον -ότε I > J1ilosopl1ia .\ιlcpLa2

. 

Τ·ην έπιΟυμίcι.ν ταύτην μετέδωσε κα.ι είς τον υίόν -ου. 
11 ράγματι, ήδη ά:πό παιδιχ ης ήλικίας δια.φαίνεται ·ή προς μάΟησιν 

δίψα. και ή προς ερευναν κλίσις του Ηα.ρα.χέλσου. Ό πα.τήρ του, κα
τέχων δισ τήν έποχήν εκείνην ά:ξιολόγους και σπανίας γνώσεις, εκ
πλήσσεται διά τά ύπό του υίου του τιΟέμενα είς αύτόν ερωτήματα. 
και διδάσκει α.ύτόν μετά ζ·ήλου. 

ΚαΟ' ολην τήν ζωήν του επαναλαμβάνει συνεχώς ό Παράκελσος 
τί οφείλει είς τον ά:γαπητόν του πατέρα. Πρώτον, ώς λέγει, τήν ά:γά
πην, το χυριώτερον ολων, ά:χολούΟως δε τήν διδασκαλίαν ξένων γλωσ
σών, ώς και τϊjς φαρμαχευτιχης, της ίατριχης και τϊjς ά:λχημείας. 

'Εν Έλβετίq. ήδη έξέμα.Οεν ό JΙα.ράχελσος πα.ρά του πα-ρός του 
τά φυτά τϊjς χώρα.ς εκείνης κα.ι τ·ην Θεραπευτιχήν των δρα.σιν. 

2 Adrpt: δ είσούσας εtς τά μυστικά των μυστηρίων η της άλχημείας οηλ μεμυημένοc, 
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Είς Vil]ach έτέΟησα.ν άχολούθως α.ί βάσεις των χf)μιχών σπου
δων του 11 α.ρα.χέλσου. 'J [ Οεωρητιχ-η χα.ι πρα.χ,ιχ·η οιδα.σχα.λία. είς 
την τέχνην τα.ύτην άπό -ι ον πατέρα. του χα.ί τούς προμνφ0έν7α.ς μο
ναχούς, χα.τέστφα.ν α.ύτον ίχα.νό11 νά. έργα.σΟyj είς πολλά. όρυχεία τϊjς 
περιοχϊjς του ιllach έρευνων χαι σπουδάζων τά. μέ7αιλα. χα.ι "ά. όpυ
κτά. 

Κυρίως r, ι.ημιχ·η τέι.νΙJ συνέχcιτο χα.τα. τ·ην έπΟ,ζl)'Ι έχcίνφ είς 
τ·ην χα.τεργα.σία.'Ι των όρυχτων. 'Εν τούτοιζ, άσφαλωζ ό 11 αράχελσοc 
συνέλαβε'Ι ηδη άπό των πρώτων έτων των σπουδων του τ·ην εννοια.ν 
τϊjς άληΟους 'λλχγ;μcίας �τις οέν ήσχολcϊ:ται μόνο•ι μέ ύ)ιχχ σ&ψατα 
χα,ι μέ τ l)V μετα'.-pΟΠ-fj\J των άγενων μετσλ) ων είς Jρυσόν, άλ) r; πρό 
παντός μέ τόν έξcυγενισμον του έσωτεριχου του άνΟr-ώπfJυ, τ Ι)'Ι μ::7α
τροπ-η•1 του άνΟρι.:>πr,υ - μο)/ιβδου εί.:. α.νΟρωπr,ν - ΖΡ'Jσόν, του γΙJί
νως δεσμευμένου cί; ούράνιον έλεύΟερον ανΟρωπον. 

'. \ ργότερον ό πα.τ·ήρ του διέμεν::ν είς S<· I\\, nz τοι:ί Τυρό) r,υ ώς 
μεταλλουργός. Και έδω ήσχολήΟη ό 11 αράχ::λσος μέ τ·ην μ::ταλλουρ
γία.ν είς το έργα.σ-:ήριον του Sic�Π!lΙΙHI von Ι;'ιψΙςί'Ι'. 

Το οτι ό 11 cφάχελσος 'ήδη άπό νcα.ρας ·ήλιχία.:: είι.εν cίσi%σ::ι 
είς τήν άλχημιστιχ·ην παράδοσιν χα.τα.φαίνεται χc.ιι άπό οσα γpάηει 
ουτος είς τήν νcχρολογίαν του πατρός του: 

«' Λ πό της παιδιχ Ίjc μου ήλιχία.ς έμελέτησα. τά. πρσγμα-:α. χα.ι έοι
δάχΟην παρά. χαλων διδα.σχάλων εύρισχομένων μέσα ::ίς την J")l11l0-
sopJ1ia Λιlepιa, χα.τα. πρωτον δέ ύπό του πατρό:: μου\\ ιlJιrlmυs 
νοn If ]Jcn lιei n1 ό ότ:οίος ούδέποτc μέ έγχα.-:έλ::ιψ::, κατόπιν δέ 
(μαζί μέ α.ύτον) χα.ι παρ' άλλων πολλων οί όπcίοι πολύ έχοπία.σαν. 
'Επίσης ύπιjρξεν άπο μα.χρου χρόνου χα.ι μία μεγάλη πείρα οοΟείσα 
ύπο των άλχημιστων των έρευνώντων τά.ς τέχνα.ς αύτσ.:.. (:)ς ό ::•jγε
νής πολίτης νοn rln, aJ'Z με�' α.λλων μα.Οητων του>>. 

Κατά τινας συγγραφείς ό llα.ράχελσος διετέλεσε μαΟ ΙJ,Ι)ς χαί 
του περιφήμου άλχημιστου Jol1aι1nrs Τι·ίιlωιηίιι 

3 
r,γουμένου χα-:ά 

τήν έποχ·ην έχείνην -ϊjς μονιjς του �πονχάιμ. �έν ύπάρχει άμφιβολία. 
οτι έδιδάχΟη ύπ' αύτου οχι μό•ιο•ι 'lστορία.ν, Θεολογίαν, λ[αΟημα.τιχά, 
Φυσιχήν, Χημείαν χαι 'lατρι/.ην άλλ' έπίσης χα.ι ' \στρολογί:χν χαι 
αλλας άποχρύφους έπιστήμας. 

λέγεται άχόμη περί αύτου οτι άνέγνωσεν έπισταμένως ,ό T.,i
b1·un1 l\[agirnm, το όποίον με,έφρασεν ό Χρισ,ιανος ΗοsρnkιΨιιz 
έχ της ' ραβιχης είς τήν Λατινιχήν οτε ητο είς �αμασχόν, χα.ι οτι 
διά -:ης σπουδηc του βιβλίου τούτου άπεχόμισε -:ό πνευμα -:ου πολ
λά τά όποία ησαν άποφασιστιχά διά τήν μετέπειτα. δρασιν του. 

Ό Παράκελσος έσπούδα.σε 'Ια-:ριχ·ην είς πολλά llανεπισ, ί]μια 
τά όποία δέν είναι έπαχριβως γνωστά. Ίδια.ίτερον ρόλον φαίνεται 
οτι επαιξαν τά Πανεπιστήμια της Βολωνία.ς και τηζ Φερράρα, ::ίc το 

3 Jo!1annes Heιdenberg όνομασΟείς χαί Trιlthcιm η Τι ιllιcmιu, έ,,_ το:ί τό-ου -:-ης γεν
νήσεώς του Trιltenl1ein1, διάσημος φυσιοδίφης χcχί άλ;ημιστ+,ς Ί!σχο)r,Οη έπισης 
με τάς άποχρύφους έπιστήμας 
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τελεuταΙον οε τουτο ελαβε και τον τίτλον του Διδάκτορος ώς και ό rδιος 
ά.ναφέρει μα.λλον κατά την δεuτέραν δεκαετηρίδα του 1oou αίωνος. 

13εβαίως και ό πατήρ του έδίδαξεν είς τον Παράκελσον την 'Ια
τρικην ώς προανεφέρΟη και ό rδιος ήσχολήΟη ίδιαιτέρως με την έπι
στήμην αύτήν. Ι"'εγονός cίναι οτι κατά την έποχην έκείνψ περιωρί
ζετο ή JJ ανεπιστημιακ-η διδασκαλία της 'Ιατρικης είς τά.ς Έλληνικά.ς 
και 'λρα.βικά.ς πηγάς. ,\Ιόλις το 156 ά.πέκτησε το Πανεπισ-ήμιον 
της Χαιδcλβέργηc, τον πρωτον ά.νΟρώπινον σκελετόν. 1έχρι τότε 
δεν έδιδάσκετο ή 'λνατομία.. Άξιοσημείωτον είναι οτι τριακόσια. 
ετη προ της έποχης εκείνης ό londini de Luzzi, προσωπικός ίατρός 
του α•;τοκρ&τορος Φρειδερίκου If, είχε διενεργήσει δημοσί� δύο νε
κροτομάς. 

Ηάν-:ως ό Ι Ιαράκελσος δεν εμεινεν ίκανοποιημένος α.πο τά.ς ά.κα
δημαικάς του σποuοάς και έζήτει και α.ύτός, ώς ό πατήρ του, νά. εί
σδύση βαΟύτερον είς τ·ην ούσίαν των πραγμάτων. Μία. ά.κα.ταμάχητος 
δύναμις τον ώΟ:::Ι νά μάΟη ά.κόμη περισσότερα, νά. έρεuν·ήση περαιτέ
ρω την φύσιν. 'Ιδιαιτέρως -όν ενδιαφέρει ό α.νθρωποc,. 

'J\ρχίζει τότε μία. περιπετειώδης περιοδεία. του Παρακέλσοu, 
καΟ' 'ήν οί'ίτος έπεσκέφΟη πληΟος χωρων. Περί -ων τα.ξειδίων του 
, ' π , λ '] , ο , λ , ' , λ 'Ψ λεγ.:ι ο α.ρ,χκε σος: « • σκεφ ην επανει ημμενως να εγκατα. ει ω 

την τέzνην αύτην (έννοεΙ την 'Τατρικήν ), δεν ήκολούθησα. ομως την 
σκέyιν "cα.ύτην, ά.λλά. έτι μακρά ετη μετέβην είς τά.ς ύψηλά.ς σχολά.ς 
των Γερμανών, των 'Τταλων, των Γάλλων και έζήτησα τ·ην βάσιν 
των φαρμfκων. Δεν ήρκέσΟην είς -ην σοφίαν των βιβλίων και των 
συγγραμμάτων, ά.λλ' έταξείοεuσα. περαιτέρω εις Γρανάδαν, Λισσα
βωνα, '.\γγλίαν, 'Τσπανίαν, llρωσσίαν, llολωνίαν, Ούγγαρίαν, Βλα
χίαν, Lερβίαν και α.λλας χώρας και ήρώτων με έπιμέλειαν και δρα
στηριότητα εις ολοuς τους τόπους και τά.ς χώρας». Και περαιτέρω: 
«Ούδεις εχcι -όν διδάσκαλόν του ετοιμον είς την οίκίαν του, οϋ-ε ο
πισΟ:ν της Οερμάστρας. ΙΙ ρέπει νά. έρεuνήσωμεν έκεΙ οποu ό Οεός 
ά.πέΟεσε την "έzνην. Ι�ίνα.ι μία. μεγάλη γνωσις κρυμμένη μέσα είς 
τον α.νΟρωπον, οτι πρέπει νά. ά.ναζητήση τά. δωρα του Οεου έκεΙ οποu 
κεΙνται α.ύτά, ϋτι εrμ::Οα ύποχρεωμένοι νά. έρεuνήσωμεν διά. νά. τά. 
ά.νεύρωμ::ν. 11 ως είναι δυνατόν νά. περιφρονηΟγj έκεΙνος ό όποΙος ά
κολοuΟει αύτόν τον δρόμον; 13έβαια περισσότεροι είναι οί μή άκο
λοuΟουντ::ς αύτόν. Ι lροτιμουν νά μείνουν πλησίον της Οερμάστρας των 
και νά. τρώγιιuν άκριβά φαγητά, ένψ οί ταξειδεύοντες και έρεuνωντες 
δεν δύνα•ιται νά. άποκτ ήσουν οϋτε εν εύτελες ϋφασμα». 

l αι άκόμη: « \ί τέχ_ναι δεν είναι σuγκεντρωμέναι είς την πατρί
δα ένός έκcίστοu, άλλα. καταμερισμέναι εις όλόκληρον -όν κόσμον. 
Δεν εύρίσκοντα.ι αί'ίτα.ι είς ενα :χτομυν η είς ενα τόπον άλλα. πρέπει 
νά. άναζητηΟουν έκεΙ οποu cύρίσκοντα.ι 'Η τέχνη δεν άκολοuΟεΙ κα
νένα, ήμεΙc, πρέπει νά. την άκολοuΟήσωμεν. Τουτο κατενόησα καλως 
οτι εγώ πρέπει νά. την ά.ναζητήσω και οχι εκείνη εμένα. 

']◄'πομένως έκεΙνος ό όποΙος έπιθuμεΙ νά. rδη και νοc μάθη πολλά, 
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πρέπει να έρευ11ήσrι προς άνεύρεσι11 τϊjς τέχ11ης, ακομη και α11 προς 
τοϋτο είναι άνάγχη νά άλλάσσ"{) τόπον χαt να ταξειΟεύη περαιτέρω 
και περαιτέρω. 'Όσον περισσότερο11 έρευ11ας και οσας περισσοτέρας 
γνώπεις άποκομίζεις, τόσον μεγαλυτέρα Οα. εΙ11αι ·η οιανόησίς σου 
είς τη11 πατρίδα σου». 

Ό Παράκελσος έργcίζεται κατα. τα ταξείοια του και ώς στρατιω
τικός ίατρός και ύμιλεί: περί «ένετικω11, οα11ικων και όλλα11οικω11 πο
λέμων» είς τούς όποίουc, έλαβε μέρος. 

, • 'λλ 11- • λ' ' ' ) ο~ ' ' ·'ψ ' ,, ια τους ο ανυικους πο εμους πρεπει να .ηφ η υπ ο ιν το ετος
'1519, οια. οε τούς δανικούς τό έτος 1520 {πολιορκία τ7,ς Ζ:τοκχσ)μης). 
Όμιλεί άκόμη και περί Οεραπείας πλείσ-των άσΟενcιων την ύποίαν 
έπέτυχε συ11οοεύων τά όλλανοικά στρατεύματα. 

ΦΟάνει λοιπόν ό J fαράκελσος μέχρι τϊjς Ζ:κανοιναβίας, προς βορ
ραν, τϊjς 'fσπα11ίας προς 1,ότον, τϊjς ' \γγλίας προς δυσμάς και των 
βαλκανικι';')ν χωρών προς άνα-:-ολάς. Κατ' άλλους ομωc έφΟασε και 
μέχρι ·Ρόδου (1"17 η J.�21 μΧ.). 

Σημειωτέον οτι ό fl αράκελσος άναφέρει «ώσαύτως και είς 5.λ
λας χώρας». Δε11 είναι γ11ωστόν τί έννοει οιά -:-Ίjς φράσεως ταύτης. 
Ένοεχομένως έγκατέλειψε και την �ύρώπην μεταβάς είc, '.\σίαν 
και άποκομίσας νέας πολυτίμουc, γΗ�σεις, τάς όποίας έπεξειργάσΟη 

ι κατοπιν. 
Οϋτως άναφέρεται οτι ό 11 αράκελσος έφΟασε και μέχρι Κωνσταν

τινουπόλεως, ένΟα έξέμαΟε τη11 άλχημιστικην τέχνην παρα. του 'a
]omon Τ1·ί mo in\ παρά του όποίου έλαβc και την «φιλοσοφικ·ην 
λίΟον» (Lari Philo ορlιοηιrη), και οτι μετέβ·η είς Λϊγυπτον και 
'Αραβίαν. Δεν γνωρίζομεν πάν-τως τίποτε τό όριστικόν περί -των 
«αλλων χωρωνn &ς άναφέρει ό I ίαράκελσος. 

Τ ά συνεχη καί περιπετειώδη ταξείοια του l I αρακέλσου έοημιούρ
γησαν την φήμην οτι ουτος κα-;-εοιώκcτο καί έξεοιώκετο παντα.χόΟε11 
ώς μάγοι:: και δαιμονισμένος, πραγμα τό eιποϊο·ι οεν εύσταΟεϊ διότι 
μόνο11 ή δίψα -:ϊjς γνώσεως τον παρεκίνει, οιά τά ταξείοια αύτά. 

τ ατά τά ταΕ.είοια του αύτά, τά όποια άπετc' ουν οιά τ·ην έποχην 
έκείνην πραγματικη11 όούσσειαν, c, lΙαράκcλσος με ολας -:-ου τάς αί
σΟήσεις έν ύπερλcιτουργί�, με τον έγκέφα.λον και την καροίαν έν 
έγρηγόρσει, άποκτi 11έας γ11ώσεις οχι μόνον άπό -:ους συνα.οέλφους 
του ίατρούς {έπεσκέφΟη τό-τε και τάς ίατρικάς σχολάς τϊjς 13ιέννης, 
της Κολωνία,, των Παρισίων και του λfονπελλιέ), άλλά συναναστρέ
φεται χαί άνθρώπους πάσηc, -:άξεως, σ-φατιώτα.ς, κηπουρούς, μά
γους, άμα.ξηλάτα.c, μεταλλωρύχου,, κουρείς, ποιμένας, άΟιγγάνους, 
οημίους (παρά των όποίων λαμβάνει έναντι χρημάτω11 τά πτώμα.1.α. 
των θα.να.τωθέντων χα.τα.οίκων τά όποια νεχροτομεϊ μυσ-:ικως την 

t,. alomon Trιsmosιn, άλχημιστηc, γεννηθείς έν Γερμανια (1490), συγγρ�ύ 
«Aureun1 \Tellus» χρυσόμαλλον οέρα�»). Το πραγματι,:ον τω ονομα ίjτ'> PfPιffcr 
Ίσχυρ(ζετο οτι κατεί,<ε τήv φιλοσοφι,:ήν λιΟον 
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νύκτα.), σuλλέκτα.ς βοτάνων (παρά των όποίων μανθάνει σuνταγάς 
' ) , ' 11-' ' ' β β) ο' , ' ~ φαρμα.κων , ερεuνα σε και τας ι ,ιο Ί)Κας αρχαιων μονων. 

lJ ροικισμένος με τεραστία.ν ΟέλΊJσιν και έργατικότΊ)τα, με όξu-
' ' 'λ ' ' ' ' λ ' 11-'ψ -7..-ην αντι ηψιν και ψαντασιαν, με μιαν καταπ ηκτικην οι αν μα-

Οήσεωc, έργάζεται ά.κού?αστοc.
11 ερί α>Jτων ι cycι ό 11 αράκελσος: « Πα ντου ήρεύνησα έπισταμέ

νως και σuνέ) ::c,α ::μ-:τ::ιρία.ν εί..; -ι ην ά.ληΟΊj ίατρικ·ήν τέχνην, 6χι μόνον 
ά.-:τό ί:χτρούc., ά.λλcί και ά.πό κουρείς, γυναίκας, μάγους, ά.λχημιστάς, 
είς μονάc:, ά.πό ά.•,Ορώποuς άπλούς καί εύyενείς, ά.πό έξύπνοuς χαί 
ά.φ::λ::ίcη. 

�έκα όλόχληρα ετ η δι·ήρκ::σαν τά. ταξείδ,α του Ιίαραχέλσοu, 
δέκχ ε--;η ά.ναζηΤήσ::ων, cρεuνων χαί προσκτήσεως νέων γνώσεων. 
ι/'ϊ.iχος καί ζέστη, καταιγίδες χα.ί πείνα., έπιδημίαι, πόλεμοι δεν τον 
ήμπόδιι:rαν νά. προσπα.ΟΊj ι�ς ία.τρός κα.ί ά.λχημιστής, ώι, φιλόσοφος 
κα.ί ά.στρολόγος νά. εϋρΊ) ά.πάντησιν είς τό έρώτημα. « Πως εΙναι δυνα
τόν νά Ο::ρα.πεύ::-:-α.ι ό α.νΟρωποςη. 

'Επα.κριβωc δεν ◊')'ICΧ'"ία.ι νά. χα.ΟορισΟη ή δεκαετία. τr,ς περιπε
τ::ιώοοuς α.ύτΊjι, περιοδcία.ς -του J Ια.ρα.κέλσοu. Ηάντως φαίνεται δτι 
τό 1 S2Ί- εφΟασεν είς 2:α.λτσμποuρyκ, ενΟα. χα.ί ηΟελε νά έγκα.-:-αστα.θη. 
1 J α.ρέμεινεν δμως μ�νον fν ετος έκεί χα.ί 70 1525 έγχα.τέλειψε την 
πόλιν α.ύ-:-ήν. Μετά περιοδεία.ν ένός ετοuς είς Κόλμα.ρ, Στοuτyάρδην, 
.\1όνα.zον, uρcμβέργην, Οϋλμ φΟάνcι 70 1526 είς Στρα.σβουργον, 
-:-ου όποίοu εyιν: και δημότηc. 'Εν τούτοις δεν πα.ρέμεινεν έπί πολύν 
χρόνον εκεί. Τον !άρτιον -ου 1527 μετα.βα.ίνcι είς Βασιλείαν, δποu 
cίς ήλικία.ν τριάκοντα. τεσσάρων έτων όνομάζετα.ι ά.στu·ί:α.τρος κα.ί 
χα.Οηγητης της ΦuσικΊjς, Ία.τρικΊjc. χαί Χειροuργικης του Πα.νεπι
σ-ημίοu. 'Εδίοασκε δύο ωρα.ς ήμερησίως την χειροuρyικ·ην - ων τραυ
μάτων. τον ίχτερον κα.ί δεχα.τέσσα.ρα.ς α.λλα.ς νόσους ώς κα.ί τάς έν
-:-ός -:-ων μετάλλων χαί των ψuτων ύπα.ρχούσα.ς δυνάμεις χα.ί την 0ε
ρα.πcuτιχην ίκα.νότητα τούτων. 

'ΙΙ α.ίΟοuσα. τΊjς οιδα.σκα.λία.ς του ητο πάντοτε πλήρης, αί δε νέα.ι 
περί 'Jα.-:-ρικΊjς ά.ν-;-ιλή•}εις του έπροξένησαν μεγάλην έντύπωσιν. 

Ό J Ια.ράκελσος έδίοα.σκ::ν είς τ·ην Γερμανικ·ην yλωσσα.ν χαί 6χι 
::ίς την Λα.-:-ινικήν. Του-;-ο ητο πρ::ίγμα.τι είς έπα.να.στα.τικός νεωτερι
σμός είς -:ό 11 ανεπιστήμιον της 13α.σιλ::ία.ς. 'λφ' έτέροu διεκήρuξεν 
ά.πό 7"ης πρώτης οιοα.σκα.λία.ς του δτι σκοπεύει νά μετα.ρρυθμίσΊ) την 
Άf ατρικήν 11 α.νεπιστημια.κ-ην οιδα.σκα.λία.ν χα.ί νά φέρΊ) νέας ά.ν-ιλή-
ψ , ' ' , , ' ~  ' (~ 'Ιλ ' <:-11-εις τα.ς οποια.ς εσχημα.τισcν εκ της πειρα.ς της uψη οτερα.ς υιυα.-
σκα.λίσσης) χα.ί της ίδία.ς του έργα.σία.ς κα.ί έπιστημονικης έρεύνης. 
Κατηγόρησε τούς ία.τρούς της έποχΊjς έκείνης, τούς προσχεκολλη
μένους σχολα.στικως είς -όν Γα.ληνόν χα.ί τον 'Αβιχέννα.(Α viccnna)5 

ώσάν νά προήρχοντο αί γνωμα.ι των έΥ του μαντείου του , Απόλλωνος 

3 Λ.bu Αlι Ibn Sιna Ύjτο τΟ πpαγματιΥόν bνομα τοϋ ''.\ραβος τούτου περιφήμου ιατροϋ, 
χαρακτηριζομένου ώσαύτωc ,<αί ώς « 'Λρισ-οτέλοuς των ' ράβων» καί «ήγεμόνος 
τών ίατρώνη. 
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χαί ελεγεν οτι με τον τρόπον αυτον CΧΠΟ(f)Οιτουν έχ τώ,1 1 fαvcπιστη
μίων φορείς άχαο·ημαιχων χαί οιοαχτuριχων τίτλων, οι..ι ομως ία
τροί. 'Εvεφαvίζετο με άπλrί σχεδόν πτωχικά έvούματα. έv άντιΟέσει 
προς τούς φέροντας πολυτελίj έπίσημα ένούματα ίατρούc τ'rjς έποz'rjς 
έκείνης, λέγων οτι τόv ίclτpόν οεικνύuυν αί γνώσεις και Ρ,zι τά έ 10,;
ματα. 

Διά νά καταοείξη δε παραστατικώτεροv την πίστιν του είc τσ:: 
μεταρρυΟμίσεις τάς όπuίας ηΟελc νά είσαγά.γn είς την 'Ιατρικήν, 
εκαυσε δημοσί� μερικά παλαισ ίατρικά βιβλία είς τ·rιν κcντριχ-ην πλα
τείαν της 13ασιλείας την 2 1ιην 'Ιοuνίου LJ27, cίc τσc κα-:-ό- την ::ο:Jτ·η•ι 
του 'λy . 'fωά.ννου άναπτομένας πυρά.c. 

''Εγραφεν ό l I αρά.κελσος: 
«'Αντίπαλοί μου τηc, σήμερον σείς Οά με άκο)ουΟ'rj-:-ε, οεv Q,1 σ�ς 

άκολουΟω έγ(:). 2:είς άπό την !Jιέννην, τό �fονπcλλιέ, τη•1 2:ουαβίcl'Ι, 
την Κολωνίαν, τούς 11 αρισίους, ά.πό τά. πλησίον ,ών ποταμών Ρήνου 
και ουνά.βεως μέρη. Νr,σοι είς τ·ην Οάλασσαν κιχί σύ 'Ιταλία, σ1; 
'Ελλάς, σύ Άf σραήλ, σύ '.\ραβία, τό έπαναλαμβάνω σείς Οό- ά.κο) ου
Οητε έμέvα καί οχ_ι έyώ έσάς. Ί�yώ Οά όδηγώ, Οά yί,,ω μο•ιά.ρι.ης καί 
Οά περιζώσω τά σώματά. σας. 1 αί σείς Γαληνέ, '\βικέvvα, λlon
ιagnana G R l1asis Οά με άκολουΟ ήσε-:-εη. 

fόνον την φύσιν έΟεώρει ύπερτέραv αύτσυ, -:-ό πολύ-πολύ οε κα.ί 
τον 'l πποκρά.την. 

Τό πνευμα τίjς έποzϊjς έκεί·ιης ετεινε προς βαΟείας μc-:-αβο)άc, 
και άνεμος μεταρρυΟμίσεως επνc:ν είς τ·ην Εύρώπην. ΦωτεινΥ τ:νε•;
ματα ταμόντα νέας όδούc, δημιουργά μιας νέας έποzΊjς εζ·ησαν κχ,ά. 
τούς χρόνους έκείνους ώς λ.y_. ό Φίλιππος �lελάγχΟων (Γερμανός 
μεταρρυΟμιστης και ούμανιστής), ό ''Ερασμος Ττ::ζιντέριοc, έκ Ρ�τ
τερδαμ {Όλλανο6ς, ούμανιστήc), οί ριστόφορος Κολόμβος και Πά
σχα τε Γκάμα 'Ιταλός χαί 11 ιιρτογάλος (Οαλασσοπόροι), ό fαρ-:-ί
νος Λούθηρος ( Γερμανός Ορησκευτιχός μεταρρυΟμισ-:-ής), ό 'Ιερώνυ
μος Καρδαvος ('Ιταλός μαΟηματιχός), ό � ιχό) αος Κοπέρνιχοc ( 1Τ ο
λωvός ά.στρονόμοc,) χλπ. Είς την χορεία,, 1.ων μεγάλων τούτων με
ταρρυΟμιστων δέον νά συγχαταλεχΟγj χαί ό J I αρά.κελσοc, ό όποίιι:; 
διήνοιξε νέους όρίζον-:-αc διά την Φαρμαχευτικην και τ-ην 'Jατριχ-η•ι 
καί διεμόρφωσε νέα πεδία έρε-ύνηc. 

Ώc, είναι φυσικόν ή έμφά.νισιc του νέου αύτιιυ ία-:-ρου με -:ά.ς νέας 
ίδέας και μεΟόδουc, άνατρεπούσας -:ην μέzρι τότc καΟιcρωμέ•ιφ έ•ι 
τγj '[ατρικγj τάξιν, εφεραν άναστάτωσιν είc, ,ούς συ,,τηρητικούc κύ
κλους τούς προσηλωμένους είς τ·ην παράδοσιν. "ΙΙρχισε τ�τε μία :χνευ 
προηγουμένου έκστρατεία έναντίον του Παρακέλσου, όρyανωΟcίσα 
ύπό των σχολαστικών ά.vτιπροσώπων -:-ijc, παλαιας σχολης καθηγη
τών, θεωρουμένων μάλισ-:-α γενικώς και ώς κορυφαίων έπιστημόνων. 

Ουτοι, έκτος των ά.νωτέρω λόyων1 έστράφησαν έναντίοv του Πα-

6. " ραβες διάσημοι ίατροί 
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ρακέλσου καί διότι ήγνοήΟησαν καί δεν έζητ·ή0η ή γνώμη των κατά 
τον διορισμόν του ώς ΚαΟηγητου του Πανεπιστημίου ύπό του δημο
τικου συμβουλίου τϊjς Βασιλείας. 'Ασφαλώς ομως έ0ίγησαν καί τά 
συμφέροντα τούτων, λόγ<J) των έν Βασιλείq. Οεραπευτικων έπιτυχιων 
του J I αρακέλσου. l\Ιεταξύ των α.λλων έOερ6.πευσε\ έκεί καί τον προ
αναφερΟέντα Όλλα.νδόν ούμα.νιστ-ην 'Έρα.σμον. 

'r◄:Ο::ωρήΟη πρώτον ώς έπα.νασ-ατική ή χρησιμοποίησις ύπ' αύ
-:-ου της Ι'ερμανικϊjς γλώσσης αν1ί 1ης Λατινικης κατά την Πανεπι
σ~ημιακ ην διδα.σκα.λίαν. 

Τον κατηγόρουν ακόμη διότι, ώς ελε,γον, τά ύπ' αύτου χρησιμο
ποιούμενα. Οερα.πευτικά μέσα. ησαν δηλητηριώδη (μετεχειρίζετο ύ
δρ&ργυρον ένι:ιντίον 1 ϊjς συφιλίδος καί έχορήγει σκευ&σματα ύδραρ
γύρου καί αντιμονίου δι' έσωτερικήν χρησιν, οπερ οί αντίπα
λοί του έχαρα.κτήριζον ώς έσκεμμένην δηλητηρίασιν) καί τον έχλεύ
α.ζον διά λιβέλλων κυκλοφορούντων είς τήν Βασιλείαν κα.ί τοιχοκολ
ληΟέντων είc, ολην τήν πόλιν, ώ; μά.Ύον, τυχοδιώκτην, αγύρτην κα.ί 
ψευδοια.τρόν. 

'Ως αστυ·tατρος έτόλμησεν ό J Ιαρ&κελσος νά ζη-ήση παρά του 
δημο-ιικου συμβουλίου οπως ύποβ&λη είς έξέτα.σιν ολους τούς φαρ
μακοποιούς τϊjς πόλεως, Ζνα. έξα.κριβωΟη έάν ουτοι κα.τείχον τάς 
άναγκαίας διά τό έπ::χ.γγελμ& των γ,ώσεις αφ' ένός κα.ί έάν έξεμε
τελλεύοντο τον λα.ον ά:φ' έτέρου. Δύναται τις νά φαντα.σΟη ποίαν Ούελ
λαν δια.μαρτυ, ιων των Οιγομένων έπαγγελματιων προεκ&λεσε τουτο. 

"Οτε δε έμήνυσε τον κληρικον CorneJiυs νοη LicJ1tenfeJs διότι 
ήρνεί-:-ο νά του καταβ&λη -ήν συμφωνηΟείσαν ά:μοιβήν διά τήν 0ε
ραπεία.ν έκ βαρείας παΟήσεως του στομ&χου έκ της όποίας οί λοι
ποί ία.τροί δεν ·ήδύναντο έπί μακρόν χρόνον νά τον απαλλ&ξουν, ή δε 
μήνυσίς του απερρίφΟη, έξεφρ&σΟη με τόσην δριμύτητα έναντίον 
-:-ου δημοτικου συμβουλίου, ώστε, καίτοι ητο έν δικαί<J) ήναγκ6.σ0η 

' , λ 'Ψ 
1 ' ]3 λ , 

" ' λλ 0~ ' 11- 0~ να. εγκατα ει η νυκτωρ την α.σι εια.ν ινα μη συ ηφ-η και υικα.σ-η
διά την ύπ' α.ύτου προcβολήν της, ανωτάτης αρχης της πόλεως. 'Jl ' li:.'' r-, ' ' ' 'λ , , ( ' ' ,,β εκυιωι;ιc του απο την πο ιν α.υτην, αι συκοφαντιαι και υ ρεις
των ά:ντιπ::χ.λων 1OU ηϋ;ησα.ν περισσότερον τήν έπιΟυμίαν του προς 
έτι έντονωτέραν δρασιν. ''lΙΟελε νά ά.ντηχήση ή φωνή του ίσχυρο
τέρα καί έπιβλητικωτέρα. Είς τά έπόμενα ετη αύξ&νεται συνεχώς 
ή συγγραφική του δραστηριότηc. 

Καταφ::ύγει, τ?j συμβουλ?j των φίλων του, είς τήν 'λλσατίαν. Τό 
1528 διαμένει είς Κόλμα.ρ, το 1�29 είς 'Έσλινγκεν καί έν συνεχεία 
είς Νυρεμβέργην. Οί έκεί ίατροί τον κατηγορουν ώς ά.γύρτην. Ζητεί 
τότε ά.πό τό δημοτικόν συμβούλιον νά του δοΟουν μερικοί ά:σΟενείς 
π&σχοντες έξ ά.νι&των νόσων καί Οεραπεύει δωρεάν αρκε-ούς π&σ
σχο\τας έκ βαρείας μορφης έλεφα.ντιά.σεως ώς έκ των ά:ρχείων της 
Ιuρεμβέργης αποδεικνύεται. 

Τό Μόναχον, Bcι'Lzhaυsen, H.egcnsbuι'g, Ambeι'g, Innsbrυck ' l\,r .,. ' ' ' Ο ' 'Γ' 1 31 ' ' ' και 1 .ιcran ειναι οι επομενοι στα μοι του. ο επιστρεφει εις 
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Έλβετίαv οπου καί διαμένει είς t. Gallen, φιλοξc'Ιούμεvος του φί
λου του δημάρχου της πόλεως κα.ί συvα.δέλφου του ίατρου J oarl11πι 
von Waιι, είς τον όποίον άφιερώvει κα.ί το περίφημΙJv βιβλίον του

((Οριιs Paramirι11n clrs Lribu 'ubslaπLiis». '.\κολΙJύΟωc, έξα.φα
vίζ:τα:ι ό llα.ράκελσος. Λέγεται οτι διέμειvε1, έπί τρία. ετη :ίς τ�v Ζυ
ρίχην κα.ί τά περίχωρα. 

Το 1:S38 έργάζετα.ι ώς ί:χτρός είς Στέρτσιγχ του Τυρόλου ενΟα 
έσημειώΟησα.ν κρούσμα.τα. πα.νώλου..;. Το 1:S3�, είc ·ηιιχία.ν 42 έτων, 

Ο J \ 11'0� Ξ,)ο-:ραυ α -oj \.-<v; \.ο) 1.--< ν (t; Η,) 

σ-rι σε 1 c� Η'Ο jf.,ιpr;; - J J OαJα-r;J)) 

φΟάνει είc, 1ηeffcι'::; συνοο:υόμ:νr,c: ύπ;, πολ) ων μα.Οητων 70U, 0:::;α
τεύ(ι)V άσΟ::νεϊς χαt συγ·yρrι�(ιJ'J σΙJν:;_ω ..... ΓΟ 1 ):Jυ cί� \lυν JtCpό'ι"�·= 
χαί "Λουξμπουpγ;< δημοσ1:ύcι το !:.pγΙJ'I του (( (Ί111·ιιι·gί.:ι J\l<ιgrω», το 
όποίvν άcpιcρών:ι εί� ,:Ον μ:-:-έ�:ι-:α α 1jτοχρcι7ορα <l)cρ◊ιν7ν�,J J 1. 
'Ίlτο �ν άπό -.ά όλίγα. :ργα -.ου-:� 6ποία. ήουνfιΟη νά οημοσι:•;ση ζωv 
ε'ϊι. 

Μεταβαίνει άχολούΟως :ί::: • \ 1'ισ-.ρία·1 χαί cτ.ισχέτ.-::-:αι -:ό ι τ.rJ
τέρα του ό όποίος άπσΟνήσχει κα-:ά -.ό αύ-:ό !:.-.ο:::. 'U llαp7χc)σoc: 
γράφει τήν άνωτέρω άνα;,ερΟ:ίσαv 'Ιc;<pολογίαv :ίc τ r;ν όποια', μέ 
εύγνωμοσύvην άναι:pέρει -:ί όι:p:ίλει :ίς -.ον πα-:έρα. 7ΙJυ. 

Το 1::ι37, μετά οιαμον�'I :ίς ''Εφ::ροιγ/. 7(,C: \ύσ-.ρίας, ,..,ΟJ'ι::ι ::ίς 
Κρουμάου της l\lοραβία::: οποu έ/.ληΟη ύπό του στρα-.;,ζpf.οJ τr,:: Ποη
μίας J ohann YOn LeιρηιΙ�, 70'1 6-:οίο•ι Ο:ρα.τ.:ύ::ι. ΤαΞ::ιο:;:ι CV 
συνεχ::ίq. είc, 13ιένvην χαί οιά τίjς U�yγαρίαc: φΟάv::ι :ίc_ Ίο\ 1ΙΙ,t1·Ιι τϊjς 
ΙΤ θ' 'Γ' •)/. 1' , 1c-3..:1 ' ' - ,:, ' "-αpιv ιας. ην � ιην ,1.uγouσ,ou • J u αφιερων:ι τρ::ι..; σποuυα.ιας
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συyγραrράς του ::ίς την έπαρχίαv και την πόλιν ταύτηv είς έχοήλωσιν 
σ::βασμοu πρός τά. μέρη cχ::ίvα εvΟα οιηλΟε τούς νεανικούς του χρό
vουc., ::ίς τ::λ::την ycvoμέvηv cίς sι. V('ίL an ci('l' Glan. 

' \c.ιοσημcίωτοv clvαι οτι ή προσφορά. cyέ"cτo τότε άποοεχτη 
l)ΠΟ τη Κυβ::ρv ήσεωc, τ ηc. ΚαρινΟίας άλλ' οτι ή ταυτοχρόνως με την
άποδο J. ην τ 'iC. προσφοp7c δοΟ::ισα ύπόσχεσις έχτυπώσεως 1 ων τριων
τού,ωv cρyωv ,ου 11 αρα.χcλσου, έξεπληρώΟη ύπό της έv λόγ� χυ
β::ρv ήσ::ως μΛλις το 1!JJ5

7 'l�v ΚαριvΟί� παρcμcιv:: μέχρι του c-τους Ι 51�0. Καταβεβλημένος 
π) cr,v χ-χι χc,υρασμέv:>ς ζητc� αύτός ό άvήσυχος και συvεχως ταξει
οcύωv, εvα τόπον ήσυχίας. Και ή μοίρα ή χαταοιχάσασα τουτοv είc 
συν::χ_η π::ριπλivησιν χαί φυγ-ην άπό πόλcως είς πόλιν, του χαρίζει 
::πι τcλους 1 ην ήρcμίαv έν Σάλτσμπουργχ, ενΟα τόν έφιλοξένησεv ό 
άp ;.ιcπίσχοπος της πόλ::ως ταύτης. 'Εκεί γεύεται τούς καρπούς των 
πολυ::τω·1 cρyασιωv του και της συv::χως έπ::χτεινομένης φήμης του. 

CV cζησ::v ομως cίμ·η μόνον cπι βραχύ χρονικόν διάστημα. 
·1 ' ) 1 ,, β ' ' ' � Ο' ' ' 

' 
.,. 

ην � "-'::πτ::μ ριου συντασσει την οια ηχηv του, η οποια ει ναι
Cν ::ν�ιαr;;Cρον κοινωνιχΟν κα.t πολιτιστικο-ίστορικΟν Εγγραφον. ] r ρΟς 

, ' ι 

"λ , 'ψ 'Ο 'ζ ( , , λ 70'JC. πτ-ωχ_ους στρcφcται ο η η σχε ις του. ρι ει μετα τη ι π ηρω-
μηv των ;.ρ::ων του) κληρονόμους του «τούς πτωχούς άνΟρώπους' ' ~ ',:- 1 ο ,, ' '� " ' 'Ο λψ I:"' οι uποιοι ουοαμο ::v ::χουν ::ισοuημα η χοινωνιχην π::ρι α ιν». c.ις 
αύτούς, -;-ο,'!ς πρό -;-ων cχχλησιώv ::πα.ιτουνταc άποχλήρους της τύχης, 
cπιΟυμcι VC/ οιαμοιρασΟουv τά. ::λr!ι ι.ισ-:α ;.ρήμα.τα χαί πρr!ι.γματα τά. 
όποια χατcι ιπ:: χαί ν!ι μή ύπr!ιρξουv κατά. την οιανομ·ην αύτην εύ
'J001JU.C'IOL χαί μη άλ) C/ ','J ληφΟο�:ίv ύπ' οψιν μόνον αί άνάγκαι και ή 
/..:Υ7.ίστασις της ύγ::ίας τι,";ν πτωzών αύτών άνΟρώπων. 

Ί'ρ::ιc ήμcρα::; μ::τrι -:-ηv σύντα.;ιν τη..; οιαΟί;χης του, την 2Ιι Σε
πτ�μβρίrJU 1 �,,, 1 άπέΟαv::ν ό 11 αρ::ίχc) σος ::ίς ·ήλιχίαν μόλις Ιί8 cτων. 

Ι�ι. το [J J Ι)(J.'Χ του ::•Jρισχόμr.·ιοv ::ίς τά. πp(1Π•Jλα.ιχ τ ίjς έχχλησίας 
-;-r,•J '\γίου �::βαστιανr,υ C'J 2.:-Ύλτσ:Jπσυργ/.. r.l•1α.ι χ::χαραγμέvαι αί 
τ.:J-::υ,()'1.c1ι Jcξcιc; "ti]C. c¾vησύχου και άχουρr!ισ-του αύτη::; ύπάρξ::ως: 
1) \ \ 1\ l"Ι Ιtι<:<)LIII�'-, \Ι�ΤΙ �Η 1 \ SΙ�ΙΨΙ__,ΊΊS (::ίρήνη είς 
τού; (ωv-;-.ι.ς, σίc,)'Jίχ c¾v:ίπαυσις cίς το 1;ς ::vταyιασμcνους). Ηα νου
Οcσία :)ρήνη_ χλr,ροδοτηΟcισα ::ί-: την άλληλοσπχρασσομένην άvΟρω
,.;/,τ η.α ciπrJ CVCJ ::rνΟρωπο J μο ιΟ ί;σrπτσ ύπcρ αύ- fίC-

' 11 c¾χό)ουΟος ::πιγρα<rη �ύρίσκ::ται cπίσηc. cπί ου μνήματος του 
11 αραχc) σου: «Ί�δω /..::ιτ::rι ::vταyια.σμcνος ό Φίλιππος Θcόφρασ-τος, 
r� 1pισ-:-σς r)ι◊!Υ/τωρ της Ία.τρικljc., ό όποισς ::Ο::ρr!ιπ::υ:: με: Οαυμαστήν 
-;-έι.νην τrιc. χα.,ιcιc π) ηγr!ιc., την )CΠ?CΙ.'Ι, την ποοαγ?αν, τον ϋορωπα και 
cίλί ()' � :χνιr!ιτουc. vύσουc. του σ<:ψατοc, χ::rί ό όποίος χχτcλιπ:: τά. άyα
Οά -;-ου πρr'ιc. οιανομ ην "� ί 8ωο::cιν ::ίς -.ο•;::; πτωχούς. Τό cτος 154 l 
την 21ι ην ήμcραν του :ι:::πτ::1βρί,,υ, άντήιι()'Ε.:: την ζωγ1ν με τον Οr!ι.
νατο•ι)). 

- 1' ι, ι(( Ι,ι,,, rlιr ι, ιιι�lιtt'Ι ..,, lι11flt11 \11,ι::ιΙΗ ι!ιs 1 ιηιlι� ι, \1111(11, Kl,1gc11-
I ιιι ι ι 'JΊ:, 
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'Η α.tτία. του προώρου Οα.νάτου του οέν εΙνα.ι έπακριβώς γνωστή. 
Μερικοι άπο2>ίοουν τουτον εtς τάς μα.κρο ι.ρονίους cργα.σία.ς του με 
σκευάσματα. ύορα.ργύρου, αλλοι όμιλουν πcρι βια.ίου Οα.νάτου, βι:;;σει 
εύρεΟέντος ρήγμα.τος έπι του κρανίου του χατι:ί τ-ην ύπό του tατρου 
ΥΟΠ Somιη.crιng έξέτα.σιν τούτου το 1812. 

'Ακόμη τον 19ον α.ίώνχ έπcσκέπτοντο ίοίως κα.τά τούς χ.ρόνους 
τ ijς χολέρας τον τάφον του Πα.pακέλσου έκα.τοντάοες πτωχών κα.ι 
άσΟcνων άνΟρώπων, οί όποίοι τον cκάλο,>ν ώς aγιον σωτ'ijρα. 

Σημειωτέον δτι ό Πα.ράχc) σοc :ζ ησc ,cλcίω., μl,νος. 
Ό πατήρ του εζη cίς την ΚαpινΟίαν χα.Ο' οJον -:ό δι6στημα. -:ijc 

ζω'ijς του J fα.ρα.χέλσου. ''\λλ' ό I fα.ρ6χc)σος ήτο πcιντοτc μcιχρ6ν 
του. 

Γυναίκα χα.ί τέκνα. ούοέποτc ciι.c, φαί11c .cιι δε Ι;τι δεν cΙι.εν οϋτc 
συνοοούς χα.τά τά μα.χρά τα.ξcίοιά του. 

ΕΙχεν ομως την ούνα.μιν και τό Οι:;;pροc νά είναι μόνοc. Διότι πρά
γμα.τι χρειάζcται Οάρρο..; προς τοϋτο χα.ί Οέλησις χα.ί ούναμ ις. Δύναμις 
διά νά ύφίστα.τα.ι τάς τα.λα.ιπωρία.c; έξωτcριχώς, ούνα.μις διά νά α.ύξ6-
'ΙΊ) τ:χς γνώσε.ις του έσωτεpιχως πα.pά τσυς XCJΠOUC χα.ι του._; χινούνου,::. 

'Λ πέΟανc μόνος, άλλά πιστόc: ctς το ύπ' α.ύτου χα.Ο' δλον τον βίον 
του 3ια.χηρυσσόμcνον: C< 1οη a!LcΓιιι'i c:,ιl, qυι ,;,ιιιι<, C'>'>O J)0Le-,1.n. 
((Εί., ού3ένα. νά α.ΙJ"ήχn έχείνος ό όποιοc ούνατα.ι νσ όνήχη ci..; τον cα.υ
τόν του» η ((Ούδcνός νά cΙναι δου),οc. έ,<cινοι:: ό ό-τιοιο..; ούνα.τα.ι νά 
,. , ~ ( ~ εινα.ι χυριος του εα.υτου τοω).

Του-.ο δεικνύει την αύτοπc-τοίΟησίν τω χα.ί ,ην Οέλησιν τ'ijc έ
λευΟερία.ς την όποίαν εΙι.c χα.ί ·ή όποία. τον cβοήΟησc νσ βα.οίση τον 
δύσχολον 3ρόμον προς τά cσω, τον γεμ&τον άπό Οα.υμι:;;σια. μυστικι:ί 
χα.ι ν:χ. έπιτε:ιέσrι τό δ έπcτέλcσεν cργον: ((Δεν πρέπcι νσ ,,.,υγομα.ι.ου
μεν οιά νά σi)σωμεν την ζωήν μα.c, ά),), ά νά άγωνιζώμcΟα. οισ νά τc
λειώσωμεν το έργον μχς χαί νά φέρωμcν χα.ρπούι;'). 

Χα.ρα.χτ ηριστιχόν εΙνα.ι δτι πα.ρ ήyγcι).c νά ψα) ουν χα.τά την χη
οεία.ν του τρcίι:: ψα.λμοι του Δαυιο \' 1,3.Ζ'ί,15 ,<α.ι Λ'11,12, ((Ευτυ
χής ό ανΟρωποc ό όποίcι:: ο::ν πcριcπάτησc ,,_α.--;ά την βου) ην τω ι ά.σc
βων χαί cίc; όδόν άμα.ρτωι ων οcν cστα.Ο η ,<α.ι c τι χα9έορ:;ι,: ι) cυr;στων 
οεν έχάθησcν, άλλ' έν,ρυyi cί,: τον 116μον -.ου Κ;ρίου χα.ί μc),c--;q ,ον 
νόμον "i"OU ήμέpα.ν χα.ι νύχτα. 

Διότι εΙνα.ι ώς οένορον yυτcυμένον -τ), ησίον 9:όντον ύο:ίτw ι, -;-ο 
όποίον πα.ράγcι τον χα.ρπον αύτου cίc την c-το; !1ν ,ου ,<α.ι το yύΗον 
α.ύτου οέν μαρα.ίνcτα.ι χα.� ότιο ήποτc πα.pι.ιγ cι φΟί/νCι cίc. ώpιμ ότ ητα.η. 
(('Λνάστα. Κύριε και έλέησόν μc, Κύpιc γίνου βοηΟόc μου. ΛJcτέβα.
λε:.ς το πένΟος μου είς χορόν. άφήρcσcς τον σσ"-.,<ον μου ,,_r;ί με πcριέ
ζωσες με χαράν». 

'Ίσως έχ των προcχτεθέντων νά Ocωp ηθtj δ Π crp, ,<c) σοι:: ώ., έ-τt ,1ρ
μέν6ς, άλα.ζών χα.ί υπερόπτης. '. \σφαλώς 15μως πρέπcι νά ,ου συy
χωρηθουν ώρ�σμέναι ,οια.ί3ται έ,<δηλώσcιc. χαί cχyp.λσcιι::, έάν ληφΟίj 

( ) ''ψ 

( ''χ" / "' � 
) ~ ( ' ~ �'λ ' υπ ο ιν η α.ουσωπη:-οc οιω..,ις α.υ,ου υπο -:ων συνα.σε φων -.ου - η
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όποία. μάλιστα. ώς έπί το πλεϊ:στον δεν ητο χα.λόπιστος - οί χυχλοφο
ρουντcς ύβριστιχοί ένα.ντίον '.'Ου λίβελλοι χα.ί το &σβεστον χα.τ' α.ύτου 
μϊ:σος των άντιπάλων τc,υ. 'ΊΙΟ ελε χαί έαυτον νά. ύπερασπίσΊ) χαί τούς 
άνΟρώπους της έποχϊjς του νά. συναγείpΊ). 

'Ολίγοι έσυχοφα.ντ ήΟησαν, ύβρίσΟησαν, χατεδιώχθησαν ώς ό Πα
ράχcλσος. '' \λλωι.. τ:: ύπcρόπτης ητο ενα.ντι των μεγάλων χαί ίσχυρων, 
ούδέποτ:: cναντι τών άσΟ::νων χαί πτωχών. 

Ό Ηαρcrχcλσος εγραψε πολλά. εργα ύπερβαίνοντα είς εχτασιν 
χαί έκcϊ:να. του Γ'καϊ:τε. 'Όμως παρά. τάc, προσπαΟείας του καί τήν 
δια.χα.η έπιΟυμία'Ι του δεν κα.τώρΟωσε νά δημοσιε.ύσΊ) ζων ετι, ολα. 
τά εργα. του. Λfικρον μέρος τούτων έδημοσίευσε λόγψ και τϊjς έχθρι
κϊjς στcrσεως των συναδέλφων του έν Νυρεμβέργ"(), Λειψίq., Ηιένν"() 
Κ.1'.Π. 11 ολλά. των εργων του έκυκλοφόρουν ώς χειρόγραφα. είς τήν 
Γcρμανικήν και λα.τινικ·ην γλωσσα.ν, άρκετά. ετη μετά τον Οάνα.τόv 
του. 

Ζi;.,Ψ;ος του Π αρα.χέλσου έδημοσιεύΟησα.ν μόνον μερικα.ί ία.τριχα.t 
συγγρα.φα.ί περί ':"Ϊ)ς «άσΟενcία.ς των Γάλλων» (σύφιλις) έν Νυρεμ
βέργ"() (1529 κα.ί 1530) ώς χα.ί τινα. «προγνωστικά.η πολιτιχης μαλ
λον μορφης. 'Ωσαύτως μία «έχκλησια.στικ·η συγγραφή», μία πρα.γμα.
,::ίcι πcρί τϊjς «λου-ι-ροτ:ό,::-ως PΓrffcr:,n ( 1535) ώς κα.ί �ν των κυριω
τcρων εργων -του «το μέγα 9crρμα.χον -των -τραυμάτων» (1536 κα.ί 
1537) cίc: δύο cκδόσcιc: ε.ίς Οuλμ κα.ί "\ου�μπουργκ. 'Ωσαύτως το 
εργον τc,υ CJ11n11'�ia J\1a!ζna (153ϋ) είς J\lύνχερο1,-ι-εκα.ί ''λουξ
μπουργκ. 

'1J πρι�τ η cκδοσιc: των εργι•>ν του 11 α.ρcιχέλσου έγένετο ύπο του 
ίcι-ι-ρου J olιann J Ι ιιδCL' έν [3α.σιλcία. -ι·ο 1589-90 είς 11 -:όμους8

. Το 
1603 και 10 l6tG cκυκιuφόρφcν έν Στρασβούργψ ή δευτέρα χα.t 
τρίτη cκδοσι.., Τών C\J λόγψ cργων, ΤΟ δ: 1θ26-1930 ή μετάφρασίς 
':"ων cι την σύγι.ρονο·ι rcρμα.νιχ);ν cν Jrna ύπο TOV κα.Οηγη-ιου Be-
1 liaΓίl \<:,c]ιner'. 

'r.:ν r,ΙJν':J.Cί!'I ό ία.τρος καί cρcυνητηc, Kur'l t:,ιιcll1orr έπεμελήθη 
τ ηc: cκοόσcωc:, των ία.τριχών. yυσικών, άι χημιστικων, φιλοσοφιχων, 
Οι.ολογ ,,<ων Ορησχcυτι,<οφιλοσοφικων κα.ί κοινωνιολογικών ερyων 
'ίύ\J ] r ΙΧ?ΙΧ,<C/ σου, ι:χ, cν τ n βιβι ιΟ'(pα.yίq. cίc, ':"Ο '1 έλος '1 Ι)ί, πα.ρο1Jσης 
cργα.σία.c: άνα.yέρ::τα.ι. 

Τ ο c F γ ο ν ':" ο ϋ J I cι ρ α χ έ λ σ ο υ. 

Το :!.ργον -ι-0 1J Ιlα.ρακέλσου cl,,cιι λίαν έχ-ι-c-ι-α.μένον καί πολυσχιδές, 
ι�c: άνω-ιcρω cι cι.Ο η ,ωί ή χα Ο' ο) ην την ζωήν τuυ συνεχ·ης προσπάΟεια. 

\ ( ) / ' f I \ tl I Ί\.Τ \ β χα.ι Ι) cικα.τ:χπονη':"οc. cργασια Τύυ ,,.-::ινουν προς c·ια σκοπον: l, α οη-
0 ήση τον σνΟρωπον. 

ΙfροσπcιΟ::Ί. άκα.-ι-απα.ύστως νά λύσn τ:χ μυσ,ήρια ',ης φύσεωc,. 

8 IIu,c1,c,lιc Qu.:ιι ι,ιιι,g,ιlJc, Βιsιl bιι Κοηι.ιιl \\ ιlι!Ι,11ιlι 
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O6τωζ ·ή έρε.υνα και επιστήμ·η τϊjζ φύσεως κα.Οίσ-ιατα.ι οι' αύτον 
άνωτέρα Ορησκεία. διότι Οά τcυ οώσΥJ τ-ην κλείδα. οιό- τό- κρ�ψμένα. 
μυστικά, οιά τόc:; π·ηγάζ άπο τάς όποία.ς 1ροφοοοτεϊτα, ή ζωή. Δια 
τον λόγο\ α.ύ-ιον ή έρευνα. του Πα.ρα.κέλσου στρέφεται πcρί τά έρω1 rι
ματα: ιι·uχή, πνευμα., σωμα., άστερισμοί,061ωc ώστε ή ύπ'αύτουcπιστη
μονικ·η έρευνα. τϊjζ φύσεως οέν δύναται νά χωρισ07j άπο ένα. Ορησχξ;,υτι
κον μυστικισμόν, πcριβα.λλόμενcν ύπο των μυσ-ιικων τϊjζ 'λλχημεία.ς, 
ή όποία. οέν σκοπεύει μόνον ,ην μετα.τροπήν των άγενων μετάλλων 
είς εύγενϊj, άλλα Ος ωρcι τον α.νΟρωπον ώς το χωνευτήριον έντος του 
όποίου πρέπε:ι 11ά. γίν·n ή τϊjξις των άγενων όρ:.1.ω\, οιά νά πα.ρα.μείνn 
τελικως ό χρυσο; οη). ό μcμυημένος κσ.ίψυι.ικως τcτ:::λειωμένος α.ν
Ορωπος. 

Το τεράστιον έργcν του άποτελcϊ πηγ ην γνώσcων έπί του ίσ.τρι
κου, φιλοσοφικου, Οcολογικου πεδίου. �ύο βοηΟοί του περιέγραψαν 
τήν έ1, τψ έργα.στηpί4) όλονύκτιον συχνά έργασίσ.ν -του ΓΙ α.ρακέλσου 
καί τήν ύπ' αύ-του χειμαρρώδη ύπαγόρευσιν των άπόψcων καί παρα
τηρήσεών του, τ·ηv όποίαν ουτοι πολλάκις με-ιά κόπου ήόύναντο νά 
παρακολουΟήσουν. Κατά τ·rιν ύπαγόρευσιν ταύτηv ό Ιlα.ράκ:λσος έ
φα.ίνετο ώς νά. έοονεϊτο όλόκληρος άπο έσωτερικον -.ι φωι::. 

Ώς έλέχΟη ηοη, το έργον του Ηα.ρα.κέλσου προσείλκυσc πολυ
πληΟεϊς Οα.υμα.στάς άλλα κα.ί έοημιούργησε φα.νατικούc άντιπάλους. 
'Η δια.τύπωσις των κειμένων κα.Οίστα -τα.υ-τα. εtς τινα μέρη άσαψϊj καί 
δυσνόητα. άκόμη χα.ί είς τούς πεπαιδευμένους. Τεοσχ·ημα-τισΟ:ϊσα.ι 
λέξειζ, πολύπλοκοι λατινικοί οροι, συχvα.ί έπα.να:λήψεις κα.ί άσάφειαι 
συνετέ)εσα.ν είς τουτο. Φαίνεται οτι συνέ-τειvαv άκόμη κα.ί μεταγενέ
στερα.ι προσΟηκα.ι ύπο των μεταφρα.στων, άλλα καί ή μυστηριακή, 
συμβολική, άλχημιστική γλώσσα. του Πα.ρα.κέλσου. 

Λί έκ δια.μέτρου άντίΟετοι άπόψειζ π:ρί του 1 ίαρα.κέλσου άποοί
οοντα.ι οιά των χα.ρα.κτηριστικων λέξεων «Μαγεία.» η «άπόκρυφος 
έπιστήμη» ά.φ' ένος κα.ί «βάσεις μιας α.ύστηρως έπιστημονικϊjς Οερα.
πευτικης» κα.ί «έπιστήμη βα.σιζομένη έπί τr,ς πcίρα.ς» ά.φ' έτέρου. 

Βεβα.ίωc έγρ:χ.ψεν ό Παράκελσος μαγικά - ά.λχημιστικά κα.ί ά.
στρολογικά - προφητικά έργα, τά όποϊα έν συνουα.σμψ προς -:-άς 
ουσνοήτους κα.ί άσα.φε:ϊι:: περικοπάς, ώς προ:::λέχΟη, προσέοωσα.v είζ 
τον Πα.ράκελσον τήν φήμr,ν του μάγου, προφήτου κα.ί μαγοΟcρα.r.ευ
του. 'Εν τούτοις κατά τή-, έποχήν έκείνην τά ΠFάγματα. αύτά εΙχον 
στενήν έπαφήv μέ τήν έρευνα\ τϊjς φύσεωζ καί τ·ην ίατρικ·ήν .. 'ΙΙ μα
γεία 

9, 
ή ά.στρολογία 10 καί προ παντοι:_, ή ά.λχημεία.η έΟς,ωpουντο τότε

9. • Η μJστι,cή τέ,<,νη τοJ Θ::τειν j"'t'εοφvσιΛας δJναu.:ις είc -r]ν .J-ηο:σfαν το'3 άνΟρώ..,-ου 
δ,ά τηc; άγαΟ'ίjς έ-τ' α�τc.:i ::-τιδοcισεώς των ΊΙ ;<α.<r, [1),:Γ1:ρά ::-τιοp,:σις είναι ή μαγ
γανεια

10. • Η γνώσις της έr.ιδρασεως τών άστ::ρων C-rrι τών άνΟοώr.ων Υ.αt γ::νι/.υτ:.οον έ--:t γηί
νων συu.βαντων

11. λημεια το:i μεσαιωνος , ί-, τ::.(νη το:i με-:-αβcιλλειν τά άγεν� με-αλλα είς ::ιγ:νij \.(pJσόν).
Δ,ά τούς μεΙ.LυημενοJς ή τ:.(νη το3 μ:τα�cιλλειν -όν ανΟρω-τον - μολvβο�ν είς ανΟρω
ποv - χρυσοv, τον έπιγειοv ανθρωπc.v είς ο:ιραvιοv
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ώ� CV clooς cπιστ ήμηι.. καί ώς ά.παραίτ ητον tc,σρτ ημα τϊjς θcραπευτι-
( � , ( 11 ' ) 11- \ , , 0 \ \ 1 ο κ ηc:. Ι<.ι-:τομc';ωc; ο :χpοικc ,σος οεν cιργ:χσ-η προς την κ:χτcv υνσιν 

1 ' ι 1 ' ' 'Q'λ I Q' .., < ' 
ταύτην οιλλως η οι συγι.ρονοι του και r, c ησc ,,οι εση -:-αυτα ως και 
την .l αββοι" ά 12 c-ίς την ύπ ηρcσίαν τηc: Ίατρικ ϊjc, καί - Ϊ)c, Οcραπcυτικ ϊjc,,
προc:, το κ.α}οv του ά.vΟpώπου. 

'Λ} ηΟcς ο μ,ως c[ναι κ.αι οτι ώς σύγχρονοc: των ούμανιστων καί 
των (�ι/οσόψuν της άναγcvνήσcωc: προσβλέπcι ό Παράκελσος προς 
τούc; Μvι)ους !Χυτούc: μc πcρισσοτέραν νηφαλιότητα καί μcίζονα όρ
Οολογισμον. σπο τον καλούμcνcv «μcσαιωνικον ανΟρωπον». 

) , , , , ' ~ 11 ') ' 'Ψ "(_ σον αφορσ το cτcρον ακρον των -:τcρι του .. αρακε ,σου απο εων 

l 

ι\ '>0ΡΩ11 Σ ΖΩΔΙ \ Ξu)ογοαφ•α -roJ J ':130 

οr,λ. την cρcυνοιν του «των βσσcων μιirc, αύστ ηρως έπιστ ημονικ ϊjς 
0cρατ:cυτικηc;» κ.αί την ά.ρι. ήν του τϊjι, «έπιστήμηc: τϊjς βασιζομένης 
έπί τηc: πcίρας», c,<ήpυσσcν οί'ιτοc. cίι. τάc, παραοόσcις του έν Βασι
λcίq: την «l�x.ρeΓ1cnLιa ac ι'alιο» (πcιρα καί λογισμοc:) ώc: την βάσιν 
τϊjς μcΟόοου του. Ι Ιροφανωc; τάc; ά.ρχ.άc :χύτάς έγνώρισε:ν ήδ η ό Πα
ράκcλσος, ά.πο τάς cν '[ταλία σπουοχc. του, διότι tκcϊ η 'Ιταλική Ά
νεγένν ησιc; έc,έycpc τότc παρομοίαc, ά.πόψcιr., . 

Ό Ηαρσκcλσοc; cπρέσβcυc την ά.πόκτησιν π ... ίραι. οιά -:-ϊjς tπιστή
μο.ικϊjς tρcύνης καί κατcοίκ:χζc την κατσπνιc,ιν ταύτης ά.πο τάς πα
ραοοσιακάc; σχ.ο}ασ-τικΙΥc; μcΟόοουc: τηc; τ.αλαι&c: σχ.ολϊjς. 
12 'J.,;βραισ-rι = -,rαρcr8οσις Μuσ-rι; 1) 1ΟJ8α,;η γνυσ•ς μ_/; ά;) ηγορι,ιην έρμηνειαν της 

• '\γιας Γραφϊjς
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Τά. μεμονωμένα πορίσματα τ'ijς πείρας πρέπει νά. συνδcΟουν με
ταξύ των και νά. φωτισ0ουν διά. τ'ijς λογικ'ijς, ητις ε!ναι τό «φυσικο11 
φως» έν τί;'> ά.νΟρώπ41. 'Όταν δε λέγη «πε'ίραν» δεν έννcε'ί την άπλ'ijν 
πε'ίραν τ'ijς καΟημεριν'ijς ζω 'ijς, ά.λλά. �ν όλόκληριν σύστημα γνώσεων 
των σχέσεων του ά.νΟρώπου προς τον περιβάλλοντα κόσμον. lΙρος 
τ·ην πραγματικότητα. τcυ κόσμου πρέτ:ει νά. όδηγ�ση τον ανΟρωπον ή 
πειpα αυτη και «πεπcιpαμέΨις» ε!να.ι έκεινος ό CJΠΟιος γ11ωpίζει την 
πραγμα.-τ ικότη_τα αύτ ην ά.πο ολας τά.ς πλευράς της. 

'11 έμπειρία και ή έξ αύτ'ij., γνωσιc, ομως Οεωρε'ί ό Ι lαράκελσος 
οτι λειτουργουν έν τί;'> ά.νΟρ,�π41, έά.ν ούτος εχη ά.νάλογο11 χάρισμα 
έκ Θεου της είδικης έπαγγελματικ'ijς και έπιστημονικ'ijς κλίσεω; του 
άνΟρώπου (JJonυrn, δωρον). 

ΊΙ σύγχρονος δρα.σιc, τίjς όλότητος των λειτουργιων -τr,ς γνώσεως, 
φέρει το1, ανΟρωπον κοντά είς τήν πραγματικότητα του κόσμου. 

'Επρέσβ.::υεν ομως συγχρόνως και την βαΟυτέραν έξέτασιν των 
πορισμάτων της πείρl).ς διά. του λογισμου ( ExpN.irrιLιa ar ι·aιι ), 
την ((Thcorira» ώς την ώνόμαζε. r'νωρίζει την άτέλεια.ν της άπλίjς 
παρατηρήσεω., και τούς κινδύνους πλάνης των α.ίσΟητηρίων οργάνων 
του άνΟρώπου και ύποβάλλει τά. διά. τ'ijς πείρας κτηΟέντα πορίσματα 
είς φιλοσοφικήν έξέτασιν, συμπληρώνω1,, όλοχληρώνων ταυτα.. ',\ρ
νεϊ:ται τον παλαιον σχ_ολαστικον τρόπον σκέψεως και έπιχειρηματο
λογίαc,, οχι ομως και την φιλοσοφικήν ΟεC:ψησιν των έπιστημονικων 
θεμά-των, την όποία,, συνδυάζει με -την άντικειμενικήν και προσωπι
κήν πεϊ:ραν του έρευνητου. Ταύτην Οεωρεϊ: άπαραίτητον και ουτω τί
θεται άντιμέτωπος προc, τά.ς παλαιάς και τε-τριμμένας Οcωρίας Λαι 
προς -την γνωσιν την άποκτωμένην μόνον έκ των βιβλίων. 

Ουτως είσήγαγεν είς την 'Ια.τρικήν ό l!αράκελσος μία'Ι νέαν βά
σιν έρεύνης ή όποία άπεδείχ0η λίαν καρποφόρος. 

'11 κατά. τούς νεωτέρους χρόνους άναδημοσίευσις και ένδελεχής 
ερευνα των κειμέ11ων του Παραχέλσου ύπο του ΛschrιcΓ, του, 'udhoff 
(ίατροφιλοσόφων και φυσιοδιφων) ώς και ύπο αλλων κριτικων φι
λοσόφων, Θεολόγων και Γερμανιστων, έσ-:-ερέωσαν και διηυκρίνησαν 
έπιστημονικως την είκόνα -των κcιμένων τούτων. 

''λλλως -τε μόνο1, κατά την νεωτέρα1
, έποχήν έγένοντο γνωστά τά. 

θεc..λογικά. και 0ρησκευτιχοφιλοσοφικά. εργα του. 
Ιόνον -τ ά ία-τρικά. και τά. φιλοσοφικά. ησαν γνωστά. κατά τον 16ον 

αίωνα και έπέδρασαν έπι μεγάλου άριΟμου φιλοσόφων, ία-τρων κλπ. 
Πάντως ομως το εργcν ·:ου Παραχέλσου άνεγνωρίσ0η άπο του 19ου 
αίωνος και έντευ0εν και οχι άπο τούς άν0ρώπους τ'ijς έποχ'ijc, του. 

Δεν ούναταί τιc, ομως νά. ίσχυρισ0η οτι και σήμερον άχόμη δεν 
ύπάρχουν άσαφή σημε'ία είς -τ ά. εργα του Παρακέλσου. 

'Η συμβολή του και αί ύπηρεσίαι ,ου είς την έξέλιΕ.ιν της έρεύνης 
προς άνεύρεσιν θεραπευ-τ ιχως δρωσων ούσιων και τ'ijς έφαρμογης αύ
των έν τη θεραπευ-τικη ύπηρξαν άποφασιστικ'ijς σημασίας οιά. --:ήν 
πρόοοον του κλάδου τούτου και οέον νά. έξαρθουν ίδιαι-τέρως. 
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Είς τουτο τον cβοήΟησα.ν αί σπουδα.ί τcυ κα.ί ή πείρα. του εί� τήν 
μcτα.λλουpγία.ν χα.ί την 'Λλχημεία.ν τά.ς όποία.ς, ώς άνωτέpω έλέχθη, 
άπέχ-,ησc" είς V1JJarl1 τϊjς .Αύστpία.ς μελετ<7η τη πpοτpοπ?j του πα-

' ' ' ' ' , 'βλ ψ ,,:. - οι- <:- 'λ ' , , 'Εξτρος -του κα.ι υπο την επι ε ιν cιοικων υιοα.σχα ων τα οpυχτα. • 
α.ύτων χα.ί κα.τ' άλχημιστικά.ς συνταγά.ς πpοσεπάΟει νά. λάβη θεpα.
πευτικά.ς cύσίας. 'λλλά. κα.ί έξ ολων -των φυσιχων ούσιων έφpόνει 
οτι ητο δυνατόν νrι ληφΟουν τοια.υτα.ι ούσίαι. Είc τό εpγον του μάλιστα. 
« F1·a�men ι a J\leιl1c·a» &να.φέρει ο-ι άχpιβως ή παρασκευή φα.pμάχων 
προς Οcpαπ:::ίαν -των νόσων εlνα.ι ό σκοπός της Άλχημεία.c, κα.ί οχι 
ή μετατροπή των άγενων μcτάλλων είς εύγεν'ίj. «Πολλοί ίσχυρίζοντα.ι 
λέγcι «οτι με τή, βοήΟειαν της 'Αλχημείαι, Οά. έπι-τευχΟη ή πα.pα.σκευή 
άργυρου καί χpυσου. Δι' έμε ομωc. δεν εlναι αύτό τό σπουδαιότερον. 
Σπουδαϊον είναι νά. πα.pα.σκευάσωμεν Οεpαπευτικά. μέσα.». Κα.ί κα.
τα.λ·ήγ:::ι: «] 1 αpα.σκευάσα.τε φάρμα.χα. (Λrcana 13) κα.ί χpησιμοποίη
σα.-τc τα. κατά. των άσΟενειων». 

Ό 11 αράκελσος δια.κρίνει τέσσα.pα. είδη τω" I'Cana. Τό Arca
nnm pr1mac matr•ri::ιe τον «έρυΟρόν λέοντα.» άνα.νεώνοντα. το σωμα, 
το l'C'an ll ιη I,apidis PJ1i]osopJ1orum τό όποϊον κα.θαpίζεt το σω
μα κα.ί είσάγ::ι είς α.ύτο νέα.c, δυνάμεις, -την Tinctιι1'a ή όποία έξαγνί
ζει -τό σωμα. ώς τό άγενες μέταλλον το καΟαpΟεν προς χpυσον κσ.ί τό 
A1·canurn Π1('l'C'Ul'ii vιtac το άνα.νεωνον τούς ονυχσ.ς κα.ί τό τρίχω
μα. άλ) ά. κα.ί γενικωc. όλόχληpον τον &.,ιΟρωπον. 

Δια. της ypήσεως χημιχων ούσιων ώς φαρμάκων έφήpμοσε την 
Χ ημειοΟ:::pαπείαν. 'Λφ' cτέpου α.ί έπί της άντα.λλα.γ'ίjς της υλης κα.ί 
των φυσιχοχημικων βάσ:::ων του ζώντος όpγα.νισμου εpευναι, πεpιώ
pισα.ν σημσ.Ψι ικως την μέχρι -,·ότε έπικpατουσα.ν Οεωρία.ν περί -'ίjς δια. 
την δια.τήpησι" τϊjι, ύγεία.ς η την τpόχλησιν άσΟενειων σημασίας των 
τεσσάρων καλουμένων« βασικών χυμων» (Huιno1'es) (αίμα., βλέννη, 
κιτpίνη χα.ί μέλαινα χολή). 

'Όλη α.ύτη ή νέα. φα.pμα.χολογική Οεώρησις ηγα.γεν &pγότεpον 
είς την κα.λουμένην 'Jα.τpοχημείαν. 

Βάσει των άνωτέpω ούνα.τα.ι νά. ΟεωpηΘ?j ό Π α.pάκελσος ώς ό 
Οεμελιωτήc τ ϊj, Φα.pμα.κεuτικης Χημείας. 

Ό llα.pάχελσος ήσyο)ήΟη με την Ο:::pα.πεία.ν των τραυμάτων, μέ 
τά.ς γυνα.ιχολογικά.ς παΟήσεις, με τrι.ς ψυχικά.ς νόσοtις, με τά.ς άνωμα
λία.ς τηc άντα.λλαγϊjς τϊjς ϋλης, με τά.ς άσΟενεία.ς έξ άποΟέσεως ά.λά
των (i\lor])ι cx lartar·o), 14 με την συφιλίδα. άλλα.καίμε τά.ς έπα.γγελ
μα.τικά.c, νόσους κα.ί την κοινωνικήν ύγι:::ινήν. 

Τά. σycτικ7 με τή', -,έα.ν Οεpα.πευτικ·η,1 έ1:,έ0εσεν ό Π α.pάκελσος 
είς τά. Ι::pγα. του «1 ,ab;1·rin l Ιηιs 1neclicoωm EιT::ιntiιnn » καί « Vo
Jυmrn Γaι an1i1'11nι». Είc. τό τελευταίον -τουτο, τό κα.λούμενον χα.ί 
«βιβλίον των πέντε οντων» έχΟέτ:::ι ό lΙαpάκελσος τά.ς άπόψεις του 
περί των �άσεων μισc νέα.c α.ίτιολογία.ς των νόσων καί συγχρόνως 

1 3 Α Ιί ,11111111 = έσωτεριΥή Οεραπευτι/ή Μναμις του yαρμα-<ου 
Jf, Ί' d I Ι ,11 u, = τρυγιΥά αλατα 
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μιcις νcας οιαyνωστιχης. Τσ έν λόγω ΠCl'tC ((()ΙJτα» ( nL1a) τι( όποια 
πρcπcι νrι ΟεωρηΟουν ώς τιί αιτια των νόσων ειιι:ιι άσ,,- ιχ.ύ, οηλητη
ριώοη, φυσιχ.ι:ι, πνcυμrιτιχ.σ και θcιχ.σ οηλ. ό χόσμος, το περιβσ)λον, 
ή ίοιοσυστrισία του ά.τόμου, ή πνcυματιχ.η οιrιτrιρrι ι η κrιί ή c,< Θcου 
τιμωρ[rι. 

] ούς πc11τc rιύτου πrιράyονταc, άπο,<αλcϊ: ό Πrιριι κcλσος «πc ιτc 
ηycμόνrις» χ.υριαρχουντας το ά ιΟρώπου, των όποίων παλιν οcον νrι 
,ιυριrιρ,(ήση ό ίατρός. 

Συμπληρωματιχ.ωc, προς τ(,(ς άρ;ιίς τΔv «-cέντ:: ο ιτω ι» ο rιτυπώ 
νcι ό Παρrι χ.cλσοc τrις βιισcιc; της' 1 rιτριχ ης χrι' τον τροπον έρyrισ' rις 
του ίατρου, cίς τσc; «τcσσαρrις στ ηλrις» πcρι) rιμβα ιομέ ιιις cίς τ' πcρι 
φημον cρyον του «Paιagrarιum». Λ.ΙJται ειιuι rιί άκόλουΟοι τcσσα
ρcc; πcριο,(αί, τέσσαρcc; σφαί:ρrιι yνώσcωc καί πcίρας τrις όποίας 
πρέπcι νιι χ.ατέιη ό ίατρός. Φι λ ο σ οφ ί α  οηλ. φιλοσοφία χ.αι νu
σιc; τηc; φυσcωc;, ' \. σ τ ρ ο ν  ο μ [ rι - 'Λ σ τ ρ ο λ ο y ί u οηλ. η 
γνωσις του ο' ρανοϋ καί των ουνιιμcων χ.αι φrιινο cιων rιύτου ώς και 
τηc, έπιορασεώι:, των έπι του ά.νΟρώπου (τpO,(LIΧL -cλανητων, Οcσις 
ά.στέρων προς άλλ ηλους). 'Α λ ,( η μ c [ α οηλ. η γνώσις -rώι /Υ)μ ι
κων ούσιων χ.αr τωv Οεραπευτικών μcσων χ.ι:ιι 'lI Ο ι χ η οηλ. η τι
μιότης του 'ατρου, η cπί νωσιc; χαι συνcιοησιc; τ'ηc; εύΟί>νηι:, χα τ'rιc: 
ά.ποστολ ης του cνώ1ηον του Οεου χ.αί των άνΟρωπu ι. 'Π υπό την 
εννοιαν ταύτην βαΟr-ια κατανόησις ύπο τοϋ 1rιτρου τοϋ ερyο χ.rιί της 
ά.ποστολης του ά.ποτcλεί:, rσως, ο:ην σημαντιχωτcραν συμβολην του 
Παρα;<έλσου είc; το cργον τηc; cπιστ ήμηc; του. '' Εοωσc οε α' τbς το 
παραοcιyμα ά.σχ.ήσας ώc; ίατροc; cν τη πρrιc,ει 't η) άyv-cη) προc; τον 
πλησίον χαί οιαχηρ 'σσων το «cν ά.γrιπ η cργι:ιζcσΟα.ι» ώc; ά.παραίτ η
τον στοιχcϊ:ον τηc: ά.σχήσεωc. του ίατρc,ω ~ cπα, cλματοc. 

ΕΙΣ Τ ΕΠΟ ,JE Ο ΤΕΥΧΟΣ: Το τέλοc. 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟVΛΟV 

ο 1 ΗΣΟΥΣ 

Έ κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε τό βιβλίον τοϋ 
κ. Κωστη Μελισσαροπούλου «'Ο Ί η σ ο ϋ c». Οί έnι
θυμοϋvτεc νά τό άποκτήσουv δc άποστείλουν δρχ. 50, 
διά vά τό λάβουν είc τήv δ1εύθυvσίv των έλεύθερον 
ταχυδρομικών τελών. 
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Η ΨΥΧΗ 

ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΟΣ 

ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 

Ή έπιστήμη η ή έμπειρία, ή 
όποία έyεννήθη έκ της φυσικης 
περιερyείας του αΊ,θρώπου, δέν 
ίκανοποιε'ί πλήρως τήν έπιθυ
μίαν του yνωναι, διότι άποτεί
νεται πρός τήν έξωτερικήν πρα 
yματικότητο., αyνοουσα δτι, 
έκτός του φυσικοί} κόσ,μου, ύ
πάρχει και άλλος κόσμος πνευ_ 
ιματικός, δπως αί 'l δέαι, τά αί
σθή ματα, ή θέλησις, ή φα,τα
σία (πού είναι ή mευματικη 
ίκανότης του ανθρώπου πρός 
σύνθεσιν νέων παραστάσεων έκ 
της αναπλάσεως παλαιών), �-ό
σμοι οί όπο'ίοι έκφεύyουν των 
μέσων της έρεύνης μας. 

Άντιθl§.'τως ή φιλοσοφι:<ή 
σκέψις, ό στοχασμός, εχει τό 
πλεονέκτημα ά έξετάζη τό αν
τικείμενοιν έκ των ενδον. Ό φι
λόσοφος καταλαμ'9άνει τό κέν
τρον της πραγματικότητος, 
τήν όποίαν έρευνα, έν άντιθ<έ
σει πρός τόν έπιστήμονα, ό ό
πο'ίος καταγίνεται vά έφαρμό
ση τήν ίδέαν πρός κάτι έξω
τερικόν πρός αύτήν. 

Ύπο ΒΑΣ. ΚΑΡΑΜΑΔΙΚΗ 

Οί φιλόσοφοι, αί αίσθήσεις 
των όποίων δέν περιορίζονται 
είς τάς yνωστάς πέντε, κατέ
χουν και έτέρας, πλέον λε
πτάς, πλέον εύαισθήτους, ενε
κα των όποίων δύνανται νά 
μελετουν φαινόμενα λεπτοτά
της ύφης και νά ά ευρίσ,ωυν 
νόμους και σχέσεις αγνώστους. 

'Η έπιστήμη σαφως αντιτίθε
ται πρός τήν πλατωνuκην φιλο
σοφίαν, δηλαδή τήν νοσταλyί
αν της ψυχης πρός την φωτει
νήν της Πατρίδα, τόν οντως 
'Όντα ,τόν θεόν. Τόν ούρανόν 
της αναζητε'ί και εύρίσκει είς 
τόν ποικιλόχρωμον κόσμον του 
ένθά:δε, ένω ή φuλοσοφία ύπο
τάσσει τήν πραγματικότητα είς 
τό πνεϋμα, είς την νόησιv, κα
θορίζει τό αντικείμενον δ�ά 
του ύποκεψένου, παράγει τό 
πρώτον από τό δεύτερον και α

νευρίσκει τον ούρανόν της είς 
'ίό έn\έκεινα. 

Ή έπιστήμη, έξετάζουσα τήν 
έπι,τολην των πραyιμcχτων η και 
,μερικώς ταϋτα, και άντλουσα 
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έκ του διατρήτου -rτί:θου της 
γνώσεως, έ-rτανέρχεται έκεί απ' 
δπου ηρχισεν, ύπό τήv κατά
ραν του στενου έyωίσιμοϋ της, 
yεννωσα καί τρώyουσα ώς ό 
Κρόνος, τά 'ίδια αύτης τέκνα. 

Ή φιλοσοφία έρευνα τό αό
ρατον κό01μον, ό όποίος έδp'Ξ.Jει 
οπισθεν του άρατου, τό άπειρον 
τό ό-rτοίον κυκλοί τό -rτ,ε-rτερα-
01μένον καί τό άκατανόητοv, τό 
δποίον ύ-rτέρκειται του αί-:Jθη
τοϋ ... 

Μέσα είς τήν άέναον αyωνί
αν διά τά παγκόσμια προ® \ή
ματα, μέσα είς τήν τρικυμιω
σαν θάλο:�σσαν του αγνώστου, 
έν μέσ<ϊ> των μυρίων παθων της 
ζωης καί της αείποτε έπικpε
μο:�μένης κοινης πάντων μοί
ρας - του θανάτου - είς κ&θε 
έποχήν ή ανθ�ρωπότης προσέ
τρεξε προς τήν φιλοσοφfαν, 
-rτρός τό Πνευμα. 'Από αύ,ό έ
ζήτει πάντοτε παρηyορίαν καί 
ανακούφισιν, κάποιαν λύσιν του 
,μεyάlλου δράματος της ζωης, 
δ-ιότι αυτή μόνη κατέρχεται είς 
τά ζοφ,ερά ®άθη της ουσίας των 
πραγμάτων και συλλαμ®άνι:ι, η 
ά-rτλως ψαύει τήν 'ΑλήΗειαν, ά. 

-rτρόσιτον είς τάς ®ε®ήλοuς α
ναζητήσεις.

Δι' αυτό ή μέν έπιστήμη ε:ί

ναι και 8'ά παρcφείνη ύπηρέτης 
της φιλοσοφίας και ούδέποτε 

ό'δηyός, ή δ-έ φιλοσοφία θά ?· 
11ερ®αίνη πάντοτε είς ®αθος την 

έπLστήμην. 

Al ΠΕΡ! ΨΥΧΗΣ 

ΑΡΧΑΙΑΙ ΔΟΞΑΣ ΙΑΙ 

Τάς περί ψυχης αντιλήψεις 

συναντωμεν είς τήν αρχήν δ
λων των -rτολιτισμων, μέ έλα
χίστας παραλλαyάς. 

Πολλαl είναι αί έκδοχαl πε
ρί του πόθεν έπήyασαν αί διά
φοροι -rτερί ψuχης παραστάσΞις. 
'Υποστηρίζεται δτι ή παράστα
σις της ψυχης έyεννή,θη α-rτό 
τήν άπορίαν, τον φό®ον και τον 
πόθον. 

'1 κανός αριθμός άπό τούς έ
ρευνωντας τό περί ψυχης πρό
®λημα έξετράπη είς παρα\η
ρήματα, ένω άλλοι άπεφάνθη
σαν δτι ούδέν έκ των περί Θsοϋ 
καί ψυχης προ®ι,ημάτων είναι 
'δυνατόν νά λυθη. 

'Αλλ' αί ακρότητες αύται 
δέν θά πείσουν νά μή έpε-Υνα
ται τό κοσμοθεωρητικόν του'Ι:ο 
πρό®λημα. 

Ή μυστηριακή φιλοσοφία, 
τρέφουσα άδιάσειστον πε-rτοίθη
οιν -rτρός τήν -rταvτcδυνcωίαν 'Ι:οϋ 
πνεύματος, �έlεται δτι ό αν
eρωπος δύναται νά έπιλύση τό 
πρό®λημα τοϋτο. 

"1 δωμ,εν ποίαι αί περί ψυχης 
δοξασίαι 'rης αρχαίας Αίyύ
-rτ'rου: 

'Επί πεν'Ι:ακισχίλια ετη ή Α'ί
yυ-rττος ύπηρξε τό πpο'Πύpyιον 
της yνωστοτέρας και ύψηλο'rέ
ρας σοφίας. 

ΠεντήκοV'Ι:α δυ\αστείαι διε
.δέχθησαν ή μία τήν αλλη.ν, έ
νω ό Νείλος είχε προωθήσει 
καταστρεπτικως τάς -rτροσχώ
σεις του και οί Φοίνικες έ.πι
δ,ρομ,είς είχον κ,ατακλύσει τήν 

χώραν. Έν τούτοις -rτερl 'rήν Α'ί-
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yυπτοv έξειλίχθη ή θρησκευτι
κή σκέψις της άνθρω-πότητος. 

'Από τά πνευματικά άποθέ
ματα της αρχαίας Αtyυ-πτιακης 
eρησκείας ηvτλησαν τάς tδέας 
των ή , 1 ουδαία, ή 'Ελλάς, ή 
Τυρρηνία. 

1 ης θρησκείας αυτης ε'ίμεθα 
σήμερον yνωσται, ώς καί των 
άδύτων της νοοτροπίας της,α
πό τάς λιθίνας σελίδας, τάς 
yεyροψμένας δι' ίεροyλυψικων 
καί tδεοyραμμάτων, άναyvω_ 
σθείσας, ώς yνωστόν, τfi (:ιοη
θείq: της άνευρεθείση ς τρι
yλώσσου έπιyραφης της Ρω
σέττης ύπό του Σαμπολιόν τό 
1799 κατά τήν Ναπολεόντειον 
έκστρατείαν είς Αίyυτιτον. 

Δ ιά τήν άρχαίαν Α'ίyυτιτον τό 
προέχον χαρακτηριστικόν της 
θρησκείας της ησαν αί περί α
θανασίας της ψυχης καί ανα
στάσεως των νεκρων δοξασίαι 
της. Κατ' αυτάς ή ψυχή του 
ανθρώπου έτιιζη μετά τόν Θά
νατόν του, πρώτη δέ. άνάy•<η 
της ητο ή ασφαλής διαφύλαξις 
με rαθm,ατίως της κατοικίας 
της, δηλαδή του σώματος, διά 
την όποίαν δεν έφείδοντο κό
πων καί τιρό παντός δατια',,ων. 
ΈντείJθεν ή αφετηρία της tδέας 
περί ταριχεύσεως των νεκρων, 
ϊνα μή ή ψυχή μεί\η ασώματος. 

Ό Σ ατωμπριάν είς τό (:ιι(:ιλί
ον του «Τό Χριστιανικόν -:τνεG
μα» λέyει δτι ή ΑΊyυπτος, ώς 
νά έφο(:ιεϊτο δτι ήμεϊς οί έπι
yιyνόμενοι 6ά ηyνοούσαμεν Ι\ά
ποιαν ήμέραν τί εϊναι θάνατος, 
ηθΙΞλησε νά μας κληροδοτήση 
δείr ματα πτωμάτων διά μέσου 
των αίώνων. Δέ.ν δυνάμεθα, συ-

νεχίζει, νά προχωρήσωμεν εν 
(:ιημα είς την χώραν ταύτην, χω
ρίς νά συναντήσωμεν εν μνη
μεϊον. Παρατηρεϊτε ενα Μελί
σκον; Είναι τάφος. Μίαν ύ-πό
yειον Σ τοάν; Είναι ταιpος ... 
Καί δταν ή Σελήνη, άνατέλ
λσυσα οπισθεν της Μεyάλης 
Πυραμίδας, προ(:ιάλλει έπί -:ης 
κορυφης του κολοσιαίου αυτοG 
μνημείου, νομίζετε δτι διακρί
νετε τόν Φάρον του θανάτου 
καί δτι περιπλανασθε πραyι,ια
τικά έπί της οχθης, ο-που πα
λαιότερα ό πορθιμεύς του "Α
δου διεπεραίωνε τάς σκιάς 
ψυχάς. 

'Από τά ίερά ζ:ιι(:ιλία πληρο
φορούμεθα οχι μόνον τάς περί 
των νεκρων αντιλήψεις των, άλ
λά καί ποίας ακόμη όδηy:ας 
παρεϊχον διά τήν αλλην ζωήν. 

'Επί παπύρων εύρέθησαν α
ναyεyρcχ;μμ�έναι όλόκληροι α
πολοyίαι των άποθανόντων, αί 
όποϊαι ετίθεντο έν τc?> tδί� μετ• 
αυτων φερέτρ� ϊνα είναι πpό
χειροι κατά τήν -πρό του Κρι
τοϋ παρουσίασίν των. 

, 
'1 δού

, 
τό περιεχόμενον μιας 

απολοyιας:
«Τιμή ήμϊν, Κύριε της 'Αλη

θείας καί της Δικαιοσύνης. 
'Έρχομαι πρός σέ, Κύριέ μου, 
καί παρίσταμαι ένώπιόν σου, 
διά νά άmολαύσω της θέας της 
τελειότητός σου. Δέ.ν διέπραξα 
δόλοv πρός ανθρωπον. Δέ.ν έ
τυράννησα τήν χήραν. Δεν έ
ψευδομαρτύρησα. Δεν έσυκο
φάντησα τόν δοϋλον πρός τόν 
Κύριόν του. Ουδείς έπείνασ::..ν 
έξ αίτίας μου. Ουδείς έδάκpυ
σε δι' έμέ. Δiν εκλεψα τούς 
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άρτους των Ναων. Δέν ά:φήοε
σα τάς ,τρομηθείας, οϋτε ελυ
σα τάς ταινίας των μομιων. Δέν 
ένόθευσα τά σταθμά των σιτη
ρων. Δέν tδωποιήθην τί είς τούς 
ά:yρούς. Δέν ά:φήρεσα τό γάλα 
των νηπίων. Δέν συνέ.λα(;α είς 
δίκτυα τά ίερά ,ττηνά. Είμαι ά_ 
yνός, άyνός, άyνός». 

Ά11ό τά ίδια ίερά (;ι(;λία yνω
ρίζομεν δτι αί ψυχαί, διά νά 
φθάσουν είς τον Παράδεισον -
έφαντάζοντο δέ αύτόν ώς μίαν 
Αίyυ,ττον έξαϋλωμέ.νην, μέ ά:
yρούς, ζωα, Νεϊλον, οίκίας καί 
κλ�μα ά:νώτερον της Αίyύ'Πrου 
- ύφίσταντο ,τλουν κινδυνώδη,
διήρχοvτο έρήμους ανα,τεπτα
•μltνας, έ.κτεθειμέ.νας είς ανέ.
μους, ορη ύψηλά, ποταμούς με_
γάλους, εϊχον νά ,τολεμήσουν
,τρός ζοφεράς μορφάς, ,τρός yι
yαντιαΊα ζωα καί ,τυρίττνοας ο
φεις. • Αλλά κατά των κινδύνων
αύτων δ συνοδεύων αύτάς ά
γριος κύων ηρχετο είς (;οήθ:::ι
άν των. Φθό:νουσαι τέλος είς
τον Παραδεισον αί ψυχαί είχαν

κατοικίαν, κη,τον, αοιδούς, άρ

ττιστάς καί αύλητάς ...
Τό, αίyυ,ττιακόν Ί ερατsΊον, 

κό:τοχον πάσης σοφίας καί έ.πι
στήμης, είναι έξηκρι(;ωμένον ι 
στορικως δτι ούδόλως ητο ό11α
δός είδωλολατρείας η ,τολυθε
ϊσμοG, έν τούτοις έθεώρει έ,τι
κίνδυνον νά διαφωτίση τον λα
όν έ,τί των (;αθυτέρων δοξασι
ων του καί μόνον είς τούς με
μυημένους, μετά σκληράς καl 
έξcrντλητικάς δοκιμασίας, άττε_ 
κάλυ,ττε στό:yδην τήν αλήθει
αν. Περί της αθανασίας της ψυ
χfις έπίστευεν δτι είναι ή μετά 

θάνατον συνέχισις της ένσύ\,'Lι
δήτου ύττάρξεως της ψυχης. 

'Α,τό τό ένύ11νιον του Θώθ, 
του έ,τονομασθέ.νrος Έρμης, δ 
Τρισμέγιστος, πρώτου μεγάλου 
μυθικοG ΜυσταyωyοG της Αί
yύπτου καί ίδρυτοG της θρη
σκείας, 8 - 1 Ο χιλιάδες ετη 
-rr.X., θό:: αρυσθωμεν τάς -rrερί 
ψυχης φιλοσοφικάς έV\οίας του 
αίyU'ΠτιακοG '1 εrατείου. 

Τ ό ονομα τούτου του Θώθ έ
σή μαι νεν mθρωτrον, φυλήν, καl 
θεόν συγχρόνως, ίδιότητες αί 
δποΊαι έν τfi πνευματικfi οίκο
νομίςι του τότε κόσμου, συνηρ
μολοyοGvτο δι' αοράτου ,:ή
ματος καί μυστηριωδων σχέ
σεων. 

Παραθέ.τομεν 11ερικοττήν του 
'Ενυπνίου: 

« ... ΔεΊξον μου, λέγει δ Έρ
μης προς τον θεόν 'Όσιριν, τήν 
ζωήν των κόσμων, τόν δρόμον 
των ψuχων, πόθεν ερχονται καl 
τrοο έ11ιστρέφουν; Καί δτε δ' 
Έρμης, γενόμενος (;αρύτεpος 
λίθου, επεσεν είς τό κενόν καl 
εύρέθη έ.πl κορυφης ορους, ή
τένισε προς EV έξαίσιον ορα
μα. Ό ει,αστρος ούρανός ττε
ριέ(;αλε τό άπειρον μέ έπτό:: 
σφαίρας φωτεινάς καί διαφα
νεΊς, έξ ων ή τελευταία περιε
(;άλλετο δια γαλακτώδους ζώ
νης. Είς έκαστην σφαίραν έ
κινεΊτο είς πλανήτης. 

Καl ή φωνή του Όσίριδος έ.
τrεξηyεΊ: 

« Βλέ.11εις τό::ς έπτά σφαίρας 
πάσης ζωης, διά μέσου αύτων 
συντελεΊται ή πτωσις καl ή α
νύψωσις των ψυχων. Ή πλησι
εστέρα προς έ.σέ είναι τό πνεG-
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μα της Σελήνης, τό όποιον 
προισταται των ycννήσεων και 
των θανάτων. 'Απαλλάσσει �άς 
ψυχάς των σωμάτων και ελκει 
αυτάς πρός την άκτιvα του. 

'Άνωθεν της Σελήνης ό ώχρός 
πλανήτης Έρμηc δεικνύει ,ηv 
όδόν είς τάς άνερχομέvας η κα
τερχομένας ιμυχάς διά του κη
ρυκFίου του, συμ<?>ολίζοντος την 
έπιστήμην. 

Ύψηλότεροv ό πλανήτης 'Α
φροδίτη κpατFι τό κάτοπτρον 
του i=ρωτος, δπου καθρεπτιζό
μεναι αί ψυχαι λησμονουν τό 
yήινον σαρκίον, διά του όποίου 
περιε<?>άλλοντο και άναyνωοί
ζουν ή μία την άλλην. 

'Άνωθέν της τό π,ευμα του 
πλανήτου 'Ηλίου ύψοι την θρι
αμ<?>ευτικην δάδα της αίωνίου 
ώραιότητος. 

Ύιμηλότεροv ά:κάμη δ Πλανή
της 'Άρης κραδαίνει την ρομ
φcχίαν της Δι\\αιοσύvης. 

Ό Ζεύς, έvθροvισμένος έπι 
της κ.υαvης σφαίρας, κρατεί: τό 
σκηπτροv της ύπερτάτης ίσχύ
οc.,, ή όποία είναι ή θεία Γvω
σις και είς τό τέρμα του Ζω
διακου κύκλου ό πλανήτης 
Κρόνος κρατεί: την σφαίραv της 
παγκοσμίου σοφίας». 

Είς έρώτησιv του Έρμου πως 
συvτελειτcχι τό ταξείδιοv των 
άνθρώπωv διά μsσου δλων αυ
τωv των κόσμων, δ 'Όσιρις ά
πήντησε: «Βλέπεις i::v φωτεινόv 
σύστημα νά πίπτη έκ της -ττε
ριοχης της γαλακτώδους ζώ
νης έπι της έί5δόμης σφαίρας; 
Αυται ετvαι αί ψυχαί. Ζουν ώς 
έλαφροι άτμοι είς την περιοχην 
του Κρόνου, ευτυχεϊς και άμέ-

ριμvοι. , Αλλά πίπτοuν άπό 
σφαίρας είς σφαίραν, περιe5έ
ί5ληνται C5αρύτερα είς έ κάστην 
έvσάρκωσιν, άποκτουv μίαν νέ
αν σωματικην α'ίσΘησιν, σύμφω
νον πρός τό περιe5άλλον έντός 
του δποίου κατοικουν. 'Η ζω
ϊκή των ένέρyεια αυξάνει. 'Αλλ' 
έφ' δσον ένσαρκουvται είς σώ
ματα πυκνότερα λησμονουν την 
ούρανίαν καταyωyήν των. lΌι
ουτοτρόπως συvτελειται ή πτω
σις των ψυχωv, προερχομένων 
έκ του θείο.J αίθέρος. Όλίνον 
1κατ' όλίyον, ύποδου1λ.οίψεvαι 
ύπό της ϋλης και θαμe5ούμεvαι 
έκ τηc ζωης, όρμουν διά μέσου 
των περιοχων της όδύvης, της 
άyό::ττης και του θανάτου μέχρι 
της yήίvης φυλακης των, Ι:\που 
στενά:ζεις και σύ ό ϊδιος και δ
που ή θεία ζωή φαίνεται άπα
τη λόν δνειρον». 

Είς νέαν έ.ρώτησιν του Έρ
μου, αν αί ψυχαι δύνανται νά 
άποθάνουν, ό 'Όσιρις άπαντα: 

«Βεί5αίως· πολλαι έξ αύτωv 
άπόλλυνται κατά τήν μοιραίαv 
πτωσιν των. Ή ιμυχη είναι θυyά
τηρ του Ούραvου και τό ταξΞί
διόν της μία δοκιμασία. 'Εάν, 
έν τfi άχαλινώτct) άyάπn της
πρός την ϋλην, λησμονήση την 
καταyωyήν της, τότε δ έν αύτfi 
ύπάρχωv θειος σιrιινθήρ, ο ό
ποιος ηδύνατο v' άποί5η κςχι ά
στέρος λαμπρότερος, έπαvε
πιστρέφεLι είς την θείαν χώ
ραν έξης προηλθεν, άτομον 
πλέον άνευ ζωης και ή ψυχή 
-χποσυvτίθεται έν τfi δίνn των
χοvδροειδων στοιχείων».

Είς τούς λόyους τούτους του 
θείου Όσίριbος, δ Έρμης έ-
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φρικίασε, διότι μία μυκωμένη θύελλα περιέί9αλεν αυτόν διά 
μέλανος νέφους. Αί έπτά σφαϊ
ραι έξηφανίσθ-ησαν, έντός δέ 
τοϋ σκοτεινοϋ τούτου νέφους 
εϊδεν ά:νθρώπινα φάCJ\lατα 
κραυyάζοντα yοερως, άπαyό
,μενα καί σπαρασσόμενα από 
φαντάσματα τεράτων καί ζώων, 
έν μέσ� μυκηθμών καί άπερι
yράπτωv ί9λασφημιων. 

Καί δ 'Όσιρις είπεν: «Αυτός 
εΤναι δ προορισμός των άθεpα
πεύτως ευτελων καί κακων ψυ_ 
χων. Τό μαρτύριόν των δέν ϊε
λειώνει παρά διά της κατα
στρ::::φης των, ή δποία ύπονοεϊ 
την άπώλειαν πάσης συνειδή
σεως,,. 

Καί συνεχίζει δ 'Όσιρις: 
«Παρατήρησαν, ω Έρμη! Οί 
ατμοί διαλύονται καί αί έπτά 
σφαϊραι έπανεμφανίζοvται είς 
τό στερέωμα. Βλέπεις αυτό τό 
01μηνος των ψυχων, τό δποϊον 
προσπαθεϊ νά έπανέλθη πρός 
την περιοχην της Σελήνης; Αί 
μέν κατερρίφθ-ησαν έπί της νης, 
δπως ή θύελλα συμπαρασύρει 
σμήνη πτηνων. Αί ο:λλαι έyyί
ζουν μέ μεyάλα πτερυyίσματα 
πρός την άνωτάτην σφαίοαν, 
ή δποία ελκει αυτό:ς έν τft έπι
στροφft των. 'Όταν φθάσουν έ
κεϊ καθίστανται φωτειναί καί 
άπολαμί9άνουν τοϋ θεάματος 
των θείων πραγμάτων». 

Καί έπιλέyει δ 'Όσιρις: «Έ_ 
νίσχυσοv την ψυχήν σου, Έομη, 
καί φώτισαν ιό έσκοτισμ"Ξνον 
πνεϋμα σοu, άτενίζων πρός τό:ς 
μeμακρυμιένας αύτάς πτήσΞις 
των ψυχων, αί δποϊαι ανέρχον
ται τό:ς έπτό: σφαίρας καί δια-

σττείροvται ώς οί σττινθηρες. 
Διότι καί σύ δύνασαι νό: τό:ς ά
κολουθήσης, ά:ρκFϊ νά τό θε
λήσης διά νό: έ.ξυψωθης. Πα.?α
τήρησον πως κινοϋvται απ τε
λοϋσαι θείους χορούς. Αί ώ
ραιότεραι τούτων ζοϋν έν τft 
ή λιακft σφαίρςι:, αί δέ ίσχωό
τεραι άν�ρχονται μέχοι τοϋ 
Κρόνου. Τινες έξ αυτων φθ:χ
νουν μέχρι τοϋ Πατρός, δηλα
δη έ.κεϊ δπου τό πάν τελειώ\ cι, 
άλλα καί τό παν αρχίζει αίω
νίως. Καί αί μέν έπτό: σφαϊοαι 
συμ�ολίζουν την σοφίαν, τόν ε
ρωτα, την δικαιοσύνην, την ώ
ραιότητα, την λcψπρότητα, την 
έπιστήμην, την ά:θανασίαν ». 

. : l δού αδελφοί μου, τί εί
δεν ό Έρμης καί τι οί διάδο
χοί του μας μετέδωσαν. 

Σ υνοψίζοντες τό: έ.κ της iστο
ρηθείσης περικοrrτης τοϋ ένυrπνί
ου Έρμοϋ τοϋ ΤpιΟΙμεyί:nσυ 
λέyομεν: 

'Ότι αί ψυχαί πί-πτουν έκ �ων 
χωρων τ,..,ϋ Γαλαξίου, κειμένων 
έν τft1 έί9δόμn σφαίρςι: τοϋ Ου
ρανοϋ, ώς σπέρματα φωτ;:.ιvά. 
'Ότι ζοϋν ώς έλαφροί ατμοί έν 
τft περιοχft του Κρόνου, άuέρι
μνοι, χωρίς δμως συνείδησιν 
της εύδαιμοvίας των καί δτι -πι_ 
-πτουσαι από σφ::χίραc: είς σφιχί
ραν ύπεvδύονται δια περι(!)λη
μάτων όλοέν -πυκνοτέρων •<αί 
δτι οταν είσέλθουν έντός των 
φυσικών ανθρωπίνων σωμάτων, 
λη01μονοϋν τελείως την ούpανί
αν των καταyωyήν. 

Αί έπτό: σφαϊραι ά:νταποκρί
νονται καί υπονοϋν τό:ς έπτό: 
καταστάσεις της ϋλης, έnτό: 
κόσμους διαφόρους, τούς δ-
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11οίους εκο::στος ανθρω11ος όψεί
λει νά διέλθη έν τfj έξελίξει 
του. 

. . , Αλλά τό φως του Όσί
ριδcς τό ό11οιον αλλοτε διήνοι
yε τούς όψθαλμούς των μεμυ
ημένων έσt3�σθη 11λέοv διά 
110::ντός είς τάc, έyκαταληψθεί
σας κρύπτας, δπως αλλ:uστε 
καi τό λάλον ϋbωρ του Φοίί?ου 
είς τήv στειρεύσο::σο::ν Κο::στα
λίαν 

Διά τάς ό::πό έλληνικης 'Π'λΞυ
ρας ό::vτιλήψεις -περί ψυχης κα
ταψεύyομεν είς τούς θησαυρούς 
της προyονικης μας κληρο\'ο
μίας, τόν Πλάτωνα καi τόν 'Α_ 
ριστοτέλην. 

Ό Πλάτων τήν ψυχήν ι'5λέrτει 
ώς συyyενη πρός τήv ΙΔΕΑΝ, 
χωρίς δμως νά τήν θεωρη καi 
1 ΔΕΑΝ. Τήν ψυχήν δέχεται ι:)ς 
συyyενεύουσαν μέ τόν θεόν, δ
-πως καi μέ τήν I ΔΕΑΝ καi συ
νεπως αθάνατον. Άρχικως η
θέλησε τήν ψυχήν ό::κριt3ως μί'Χ'V 
ά:πό τάς ίδέας. Άλλ' ένω rχί ί
δέαι μένουν ό::μέριμνοι είς τόν 
έ-πουράνιον τόπον, ή ψυχή κα
τέρχεται είς τήν Γην, είσερχ'J
•μένη είς πρόσκαιρον σωμα. Συ
νεχίζων ό Πλάτων, λέyει :jτι ή 
ψυχή ωαyκάζεται "ά κατέλ.θη 
είς τήν yην καi νά ένωθη μετά 
του σώματος, διότι έ11ιι'5αρύ·ιε
ται μέ μίαν διανοητικήν άμαρ
τίαν, από μίαν χαλάρωσιν ,ου 
νοητικοϋ, δι' δ καi ζητεί: κάπου 
νά ένωθη, διά νά στηριχθη, εύ_ 
ρίσκει τό σωμα, ένοϋται 1πτ' 
αύτοϋ καl δίδει ζωήν. 

Ή συνένωσις δμως αϋτη της 
ψυχης μετά του ύλικοϋ σώμα
τος δέν γίνεται ό::ζη.μίως δι' αύ
τήν. Ένω αϋτη εύρίσκεται έ
κτός χρόνου καi χώρου, παρά 
τοϋτο διέχεται τάς έπιδράπις 
των. , Ασ6ένειαι, κατώτεραι rψ
,μαl καi σαρκικαl έπιδράσ.εις έ_ 
πενερyοϋν έπ' αύτης, δηλαδή 
χάνει τήν άyνότητά της, μιαί
νεται. 

Προχωρων ό Πλάτων, μας δί
δει τόν όρισμόν της ψυχης: «' Α
χρώματος, ό::σχημάτιστος, ό::να
ψής ουσία έστl τοίνυν ή ψυχή 
ό::σώματος ουσία». Ή ψυχή, δη_ 
λαδή, κατά Πλάτωνα, πρέ11ει 
νά είναι όvτότης πνευματική. 

Είς τόν Φαιδρον δ Πλάτων 
μας έκληροδότησε τό έπαyω
yότερον σχημα: της συστάσεως 
του άvθρώπου, διά του περιψή
ιμου αρματος της ψυχης, τό ό
ποιον νεώτεροι συyyραψεί:ς με
τεχειρίσθησαν 11ολλα:πλως. Τό 
αρμα αύτό καθ' έαυτό συμt3ο
λίζει τό ύλικόν σωμα, οί 2 'ί11-
-ττοι τό αίθερικόν καl ό::στρικόν, 
τά ήvία τό κατώτερον καl ό::
vώτερον νοητικόν, δ δέ ήνίοχος 
τόv ίθύvοvτα νουν. 

)Εν τελευταία άναλύσει, 'ό' 
Πλάτων έ11ίστε,υεν οτι ή ψυχή 
τοQ ό::τόμου είναι τμημα μιας 
ένιαίας -ττνευματικης Άρχης, ή 
δποία κυt3ερνα τούς κόσμους. 

Κατά τόv , Αριστοτ�έλην δ 'δ'
ρισμός της ψυχης εχει ώς έ
ξης: «Πασα ψυχή έστl έvτελέ
χεια ή 11ρώτη, σώματος ψυσι
κοϋ, δυνάμει ζωήν εχοvτος». 
Δηλαδή ή ψυχη είναι ή 11ρώ
τη άπόλυτος ϋπαρξις σώματος 
ψυσικοϋ, δ11ερ εχει ζωήν. Εί-
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ναι ή άρχή .και ή αί:rία, 
ή δποία υπάρχει, ένεργοϋσα 
δε παράyει ψυχικόν και {9ιολο
y�κόν ψαινάμενον, δηλαδή δίδει 
ζωήν είς τό σωμα. 

Κατά τόν , Αριστοτέλην ή ψυ
χή δεν άκολουθει τό σωμα είς 
τόν θάνατον. 

Ή Έ{9ραϊκή θρησκεία πι
στεύει δτι οταν άποθvήσκουν 
οί άνθpω'Ποι, κόπτεται η να:ρ
κοϋται έντός των ή ζωϊκή λει
τουρyία, δια νό: έξυ-π:vήσουν μί
αν ήμέραν προς κρίσ,ιν -π:αρό: 
του θεοG. 

Ή ΚαΜαλα, ή μυστική ψιλο
σοψία των Έ{9ραίων, μας -π:λη
ροψορει δτι ή ψυχή είναι μία 
έκπόρευσις άκτινος έκ του ά
πείρου Φωτός, του καλουμένου 
"Εν - Σ όφ, δηλαδή του άπΕί
ρου καί άσυλλήπτου θεοG, tξ 
άλλε-π:αλλήλων δε παρομοίων 
έκπορεύσεων έδημιο,υρyήθησαν 
't'ά Σεφιρώθ, ητοι αί δημιουρyι
καί δυνάμεις έξ ων έδημιουρyή
Ηη ό κόσμος, άντιστοιχο:Jσαι 
-π:ρός τάς ΙΔΕΑΣ - ΜΗΤΕΡΑΣ 
της πλατωνικης μεταψυσικης. 

Είς την ΚαΜαλα ευρίσκο
μεν πολλάς διδασκαλίας συν
δεδεμένας στενως με τάς άν
τιλήψεις των λαων της Κίνας, 
του ΜεξικοG, των '1 νδιων καί 
άλλων. Κατά τάς διδασκα\ίας 
αύτάς αί άνθρώπινοι ψυχαί υ
-π:ηρχον καl -π:ρό της έnί της 
γης ζωης των. Έδημιουρyήθη
σαν κατά την δημιουρyίαν του 
κόσμου, δι0iμένουν δε είς ίδιαι
τέραν περιοχήν του ούρα"οG 

μέχρι της καΗόδου των είς την 
yην. 

Σκοπός της καθόδου των είς 
την yην ειναι ή κάθαρσις, ή τε
λειοποίησις. Έό:ν οί σκοποί αύ
τοί δεν έπιτευχθουv, τότε είς 
τάς ψυχό:ς έπι{9άλλονται νέαι 
κάθοδοι. 

Μετά θάνατον, έφ' δσον αί 
ψυχαl {χουν φθάσει είς την τε
λειότητα, έπανέρχονται είς τόν 
ούράνιον τόnον διαμονης των 
δπόθεν προηλθον. 

ΑΙ ΠΕΡ! ΨΥΧΗΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙ Σ 

Δύο έκδοχαί, δύο θεωρίαι, 
ύ-π:άρχουν περί της άνθρωnίvης 
συστάσεως. Ή -π:ρώτη, ή τρια
δική, δέχεται δτι δ ανθρω-π:ος 
άποιτελειται έκ σώματος, ψυχης 
καί πνεύματος, ή δε ετέρα, ή 
-δυαδική, έκ σώματος καί ψυ
χης. 

Ή τριαδική θεωρία, σωμα -
ψυχή - m,εϋμα, είναι ή yενικώ
τερον nαραδεδ-εyμένη άnό τάς 
περισσοτέρας παραδοσιακάς 
σχολάς της Δύσεως, τόσον της 
άρχαιότητος οσον καί του με
σαίωνας, ώς έπίσης καί της 'Α_ 
νατολης, με την «μεyάλην �ρι6:
δα» καl τόν «άληθη άνθρω
-π:ον», τόν όποιον άναyνωρίζει 
ώς «Υίόν του ΟύρανοG καί της 
yης». 

Οί οροι «Spiritus, anima, 
rorpus» κατά τόν μεσαίωνα 
καί σί άντίστοιχοι «θειον, Ύ
δράρyυρος, "Αλας», των άλχη
μιστων είναι εννοιαι ταυτόση
μοι, ώς άΊ,αφέροvται είς την 
άνθρώπινσΊ, τριαδικήν Ο\Jσ'[α
σιν. 
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έτων μ'έ ;τρωταyωνίστριαν την 
Ε. Π. ΜίΌλαί5άτσκυ, ή ψυχή ;τρο
έρχεται έ.ξ άmορροης έ.κ της ού
σίας τσϋ θεοϋ. Δηλαδή, ή θεό
της, δι' έ.θελουσίας θυσίας καί 
δι' έΘελουσίου ;τεριορuσμοϋ της 
ό:ιτερωρίστου ζωης της, έ.;τ�ί5α:
λεν εtς εαυτήν την ;ταρα:yω
yήν μυριάδων μοΊ,άδων ψυχων. 
Ή μετάyyuσις αϋτη της ζωης 
της θεότητας είναι μέρος της 
άρχικης θυσίας, εtς την δ'Π'οί
αν ύwεί5λήθη διά νά δη,μιουρ
yήση τό Σ ίψ;ταν. 

Ή θυσία είναι Νόμος της έ
ξελίξεως της ζωιης έν τ� Σ ίψ
,ταντι. Ή άνοδος εtς εκάιστv�ν 
ί5αθμίδα, έ.ν τfi κλίμακι της έ
ξελίξεώς μας, συντελειται δια 
της θυσίας. Δηλα!δή ή κσ::-ω
τ�έρα μορφή πρέπει νά θνήσ�κη, 
<θυσιαζομένη ϊνα ή ζωή, διαχ:
ομένη, άναyεννηΘη εtς άν(ι)τέ
ραν 1μορφή,ν, άναρριχωμένη ί5η
μα ;τρός ί5η,μα εtς την κλίμα
κα της ;τροόδου, εως δταν φθ'ά
ση τό άνάστη1μα τοϋ τελείοιυ 
άνθρώ;του. 

Αί ά:λλε;τάλληλοι ,μετενσαρ
κώσεις εtς τάς δποία:ς ύ;τοί5αλ_ 
λόμεθα είναι άναyκαστικαl καl 
μόνον δταv έ.ξελιχθ'ωμεv τελεί
ως έ;τέρχεται τό τέλος. Ή Με
τενσάρκωσις τφοσφlέρει τόσοJς 
ί5ίους εtς τόv άνΘpωΉον, δσοι ά
κριί5ως άπαιτοϋνται ϊνα καl δ 
αμελέστερος μαθιητής έ.ξελιχθιη. 
Αί ύφιστάμεΊ,αι fjδη διαφοραί 
,μ�εταξύ κατωτάτων καl τελειο
τέρωv ψυχων είναι μόνον δια
ψοραl ί5α:θμοϋ έ.ξελίξεως και 
ήλικίας ψυχης. 

Ώς έκ τούτου, τό να ψέγω-
1μεν καί vά ;τεριψρονω,μεv τάς 

είς κατάστασιν στrέρματος η 
ί5pέφοuς ;τέριξ ή,μων ψυχάς, οtό_ 
τι δέ.ν εχουv εισέτι άvα:;ττυχθη 
καί ψθάση εtς τό στάδιον εις 
τό όποιον εύρ,σκόμεθα ή μεις, 
είναι ώς έάν ψέyωμεv καί ;τε
ριψρc·νωμεv τόν σ;τόροv διότι 
δέ.v είναι άκόμη φυτόν, τό αv
Θος διότι δέ.v είναι καρm:ός, τό 
ί5ρέψος διότι δέ.v είναι ωριμος 
άνθρω;τος. ΕίΊ,αι ·ώς έάν και<ί
ζωμεν ήμας αύτούς διότι δέ.ν 
εϊμ,εθα εισέτι δμοιοι ;τρός τόν 
θεόν. 

Ή μεyαλοψuία ενός άτό11ου 
δέ.ν είναι, παρά καρ;τός ,μα
κρας σειρας ;τροί5ιώσεωv, κα
ί'Ο: τάς δ;τοίαc, τό έyώ συνεκέν
τρωσεv ά:ψθ'ονοv πειραν. 

Τό μετενσαρκού,μεvοv έyώ 
δέ.v διατηρει συyκ,εκρψένην ά:_ 
νάμνησιν των ;προγενεστέρων 
ύπάρξεών του, διότι αϋτη ά:
τr�Ιθη,κεύεται ,εξω τοϋ κύκλου 
της ψυσuκης του συvειδ·ήσεως 
καί έvτός του ά:μεταί5λήτου έyώ. 
Ή όψνησία αϋτη ά:ποτελει εύ
ερyέτημα, 'ίνα μή ή ψυχή εχη 
συνείδησιν της άμαρτωλης της 
ίσως ίστορίας κατά την έ;τί της 
γης ά:vακύκλη,σιν, σκοποϋσαν 
την τελtκήv έξάyνι,σίv της. 

Ή ά:1,άμνησις έν τούτοις, 
τrροηyουμέvων ί5ιώσεωv είναι 
·δυνατόν νό: έπανέλθη είς ώρι-
01μέvα άτομα, τό: ;τερισσότερον
έ.ξελιχθέντα, τό: δ;τοια διό: μα
κρας προτrονήσεως ά:vα:πτύσ
σουv δύναμιν έvοράσεως.

ΜΕΤΑθΑΝΑΤΙΟΣ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

Καί ηιδη έ.τrέστη ή στιγμή 
- νό: σικολιοδρομήσωμεv εtς την
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ά:τραπόv των nορευο,μένων με
ταθω,ατίως ψυχωv, δχι ι3ει3αίως 
διά νά συναντήσωμεv τόv τρι
αύχενα Κέρι3εροrν, μέ τήν τρι
Τί'λην συμι3ολικήv ύλακήν του 
«nόθεν έρχόμεθα, τί ε'ίμεθα, 
ωG ι3αδίζομεν», ά:λλ' 'ίνα yε, -

θωμεν μέχ?ι nοίου σημείου ε
ρεύνη ς εφθασεν ή θέλησις, ή 
διάνοια και ή συ�νεnικουροϋσα 
ταύτας δύναμις της φαντασίας 
των μυσταyωyημέvων στοχα
στών. 

Ό θάνατος, η μαλλον ή nαG
σις του φαινομένου της ζωης, 
είναι γνωστόν, δτι δέν έnέρχε
ται ακαριαίως, ά:λλά ι3αθιμη
δόν. Ουδέν ι3ει3αίως, σαφές χρ0-
νικόν δριον μεταξύ ζωης και 
θανάτου ύnάρχει. Ή ψυχή nε
ριίmαται του σώματος και 3-έν 
ό:ττομακρύνεται αυτοG, εί ,μή μό
νον μετά τήν καταστροφήν του 
άστρικοϋ και νοητικοG σώ·.ια
τος, τήν καλουμένηv και δεύ
τερον θάνατον, όnότε και άτrο
σύρεται αϋτη, τερματιζομένης 
έ,ν τ� συνόλcp της της ενσαρ
κώσεως τοϋ Έyώ. Κατά τούς 
Μύστας ό θάνατος είναι ϋnνος 
ι3αθύτατος, ή δέ διακοπή τοu 
δέν θά ητο αδύνατος διά της 
εξασκήσεως ίσχυροτάτης θελή
σεως έττι του έκλυομένου ά
στρικοϋ σώματος του τεθνεω
τος και δ ά nροσκλήσεως της 
nεριτρεχούσης τό σωμα ψυχης, 
'ίνα ελθη και nεριι3ληθη έκ νέ
ου τό yήϊνον ττερίι3λημά της. 
Είς φυσιολογικούς θωάτους έκ 
yηρατείων η μακρών άσθι:νι::ι
ων ή ψυχή σnεύδει v' ά:nομα
κρυνθη του σώματος, διότι ι3λέ
nει νέον στάδιον ζωης διαvοι-

yό,μενον είς αυτήν. • Αντιθέτως, 
δταν ό θάνατος nροώρως έπ
ηλθεν, τότε ή ψυχή, άντιλο:Jμι3α
νομένη δτι δέν είν!αι καιρός 

διά νά έyκαταλείψη τό σω,μα, 
έπιθυμει και έnιδιώκει νό: ε
πανέλθη και καταλάι3η τουτο. 
Ή δευτέρα αϋτη nερίmωσις 
του nροώρου θανάτου είναι και 
ή μαλλον nρόσφορος ϊνα δρά
ση τό καλουν άτομον διά της 
tσχυρας θελήσεώς του, έλαυ
νομένης αμως έξ ίσχυρας α:μ:}L
(?ιαίας κλήσι:ως, ζωηρας αγά
πης η άμοιι3αίου σει3αο�μοG, με
ταξύ καλουντος και καλουμέ
νου, διά νά ό::nο,καταστήση τήν 
διακοnεισαν μαyνητικήν α.Ν.Jσ
σον ψυχης και σώματος. 

Μετά τόν δεύτερον και δρι
στικόν θάνατον, ό::nολυτρωμένη 
nλJέον ή ψυχή, ζη έλευθέρως 
τήν ά:καθ<όριστον ζωήν της, ε 
χουσα μεθ' έαυτης τελευταίαv 
πνευματικήν και ύλικήv έντύπω 
σιν, ή δnοία ύπέnεσεν εlς τήν 
άντίληψίν της εττι της yης καί 
τήν δποίαv διαφυλάσσει εnί 
χρόνον άνάλοyον nρός τον ι3α
θμόν της εξελίξεώς της. Άκρι
ι3ως δι' αυτόν τόν λόγον nρέπει 
νά nεριι3άλωμεν τήν ό::yωνίαν 
των θνησκόντων μέ λόγους ά
yίους και yλυκεις, μέ σκέψεις 
ύψηλάς, διότι δι' αυτούς Βό: εί
ναι οί τελευταί:οι ψίθυροι, αί τε
λευταιαι είκόνες, αί ά:nοτυnού_ 
μεναι εnι των σιελίδων του με
γαλειώδους ι3ιι3λίου της συνει
δήσεώς των. 

Τινές εκ των στοχαστών - μυ
στών, δια νά εχουν τταραστατι
κήν είκόνα της εύθύς άnό του 
θανάτου πορειας της ψυχης, έ-
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ψαντάσθησο:ν την όδόν πρός τό 
υπερπέραν, ώς σήραyyα, της 
'όποίa.ς τά δύο άνοίyματα συμ
<':ιολίζουν, τό εν την ε'ισοδuν, 
είς την όποίαν εισέρχεται ή ιμυ
χή, τό δέ αλλο την εξοδον, ο

που ή χορεία της πνευματικης 
Ί εραρχίας. 

'Εντός της σήραyyος αύτης 
προχωρεί: ή έλευθερωθεισα ιιιυ
χή μαλλον <':ιραδέως καί κατά 
τόν ('5αθμόν της πνευματικότη
τός της. Αί ά:νώτεραι ψυχαί, αί 
δποιαι εζη σαν ε ίς τάς ύψη >-.άς 
,σφαίρας της σκέψεως καί της 
'άρετης, διατρέχουν την σκο_ 
τεινότητα της σήραyyος ταχέ
ως καί εqέρχονται είς τό ψως. 
ΤοGτο δμως είναι προνόμιον μι
κρου άριθμου εξελιyμένων 
-π:νευμάτων, των έκλεκτων, των 
σοψων. ·Αντιθέτως αί ψυχαί, αί 
ανή,κουσαι είς τόν συνή6η κα
νόνα, άψου διατρέξουν ('5ραδέ
ως την σκοτεινότητα της σή
ραyyος, θά φθάσουν εις τό ήμί
ψως της έξόδου της καί θά πα
ρ01μείνουν έκει, παρά τό λυ
κόφως του ύπερπέραν. 

Είς τό σημειον αύτό άξιοση
μείωτοι είναι αί ύπάρχουσαι ά
ναλοyίαι μεταξύ yεννήσεως και 
Θανάτου. 

Τό νήπιον παραμένει άρκετάς 
έ('5δομά!δας έν ήμίψωτι, πριν η 
λά('5η συνείδησιν του περι('5άλ
λοντός του. Οί όψθαλμοί του 
δεν άνοίyονται αμέσως, δπωc; 
επίσης καί ή άκτινο('5ολία της 
σκέψεώς του. Οϋτω και δ νεο
yεννη θείς είς τόν αλλον άόρα
τον κό01μον, δηλαδή ή ψυχή -.ου 
μόλις άποθα:νόντος, παραμένει 
εις τό σκιερόν της σήραyyος 

μέρος, μέχρις οδ λΜη συνείδη
σιν της νέας ύπάρξεώς της καί 
του 'Π'επρωμένου της. 

'Ακούει ίσως τούς μακρυ
νούς η έyyύς ψιθύρους των δύο 
κόσμων, ('5λέπει άκαθορίστως 
πως τάς κινήσεις τάς δποίας 
δέν δύναται καί δεν yνωρίζει 
νά προσδιορίση, διότι κατά τό 
-π:λειστον ηδη, είσελθουσα ή ψυ
χή είς την τετάρτην διάστασιν, 
εχει χάσει την άκρι('5η yνωσιν 
της τρίτης, εντός της δποίας εί_ 
χε μέχρι τουδε έξελιχθη. Δεν 
έννοει πλέον οϋτε την ποσότη
τα, τόν άριθμόν, την εκτασιν, 
οϋτε καί τόν χρόνον, άψου αί 
αισθήσεις της εκλεισαν αtψνιδί
ως μετά την καταστροψήν του 
άστρ�κου καί νοηηκου. 

Ή ψυχή ψηλαφεί: τώρα πλέ
ον, δπως ό τυφλός, την όδόν 
πρός τό ύπερπέραν. 

Ώμιλήσα:μεν άνωτέρω μόνον 
διά τάς ύπάρξεις εκείνας, αί 
δποιαι ήκολούθησαν ήρέμως 
τάς λοyικάς ψάσεις του πεπρω
μένου των. 

Περί των έyκληματικων δ
μως ύπάρξεων, μέ τά κτηνώδη 
καί χονδροειδη ενστικτα, αί δ
ποιαι εζησαν όλόκληρον την 
ζωήν των είς κοινωνικά ύπο
στρώματα η είς όχετούc άμrχρ
τίας, δεν είναι δυνατόν νά yί
νη παρόμοιος λόyος. Δι' αύτάς 
ύπάρχει τό σκότος καί τό ειδε
χθές έψια:λ τικόν ερε('5ος. 

'Απορρί-η:τεται ('5ε<'5αίως τό 
λεyόμενον, δτι τά σύνορα του 
ύπερπέραν η μαλλον ή με-:α
('5ατική αϋτη κατάστασις της 
ψυχης εις την πλάνητα ζω"Jν 
της, θά περι('5άλλεται άπό τρο-



290 1 Λ I Σ Ο Σ 1973 

μακτικά δντα, τά όποια καλοιJν 
«τέρατα» η «στοιχειακά». Ταυ
τα πριΞ.πει νά e,λέπωμεν μαλλον 
ώς σύμe,ολα, ώς άντανακλα
στικάς είκόνας των παθωv καί 
των έyκλημάτων, τά όποια οί 
διεστρcψμινοι παρέλαe,ον μεθ' 
έαυτωv έ.κ της έπιyείου ζωης 
των. 

Ή μεταe,ατική αϋτη περίοδος 
της μόλις απολυτρωΘείσης ψυ
χης, αυτός ό σταθμός, ή e,pα
χεϊα η μακρά παραμονή της 
έvτός της σήραyyος της αe,ε
e,αιότητος, θεωρειται ώς προ
ετο, μασία απολύτως αναγκαία 
διά τό αντίκρυσμα του Φωτός, 
τό όποϊον θά διαδεχθη τό σκι
όφως. Πρέπει αί ψυχικαί αίσθή
σεις νά προσοικειωθοGν e,αθιuι. 
αίως πρός τήν νέαν έστίαν, ή 
όποία θά τάς φωτίση. 'Εάν αί 
ψυχαί μετεyέροντο, ωδευον, 
κατ' εύθειαν, από της μιας είς 
τήν αλλην ζωήν, θά προεκαλεϊ
το τό θcψe,ωμα καί ή παρατε
ταμένη αναταραχή, θά ητο δέ 
δχι ανευ συνεπειων ή -τrαραe,ία
σιc; του ΦυσικοG Νόμου Ιa
lιιι':-.ι non Γηι·ιt iωllι1s. Ό Νό
μος αυτός κατ' αναλογίαν πρέ
πει νά ίσχύση όμοιως καί έ:π:ί 
της άποδεσμωθείσης ψυχης. 
Πρέ.-τrει ή όπτική ίκανότης της 
πρότερον ν' αναπτυχθη, διά νά 
δυνηθιη κατόπιν, δπως ό αετός, 
νά παρα:τηρήση εύθέως τόν 'Ή
λιον μετ' ατρομίας. 

Τό φως όλίyον κατ' όλίyον 
ερχεται έν αρχfj χλωμόν, οπως 
της χαραυyης έπάνω άπό τάς 
κορυφοyραμμάς, είτα δέ δπως 
της αυyης. Τότε ή ψυχή αρχί
ζει νά e,λέπη διαyραφόμενον 

τόv νέον της κόσμον. Βαθμηδόν 
άνccκτα την ένερyητικότητά της 
καί κυρίως τήν ένσυνείδητοrν 
καί άκτιvοβόλον yνωσιν. Τότε 
θά έννοήση τί είναι, που εύρί
σκεται καί τί αξίζει. 

Αί ψυχαί μόλις συνειδητο-ποι. 
ηθοGν μόναι των κατευθύναν
ται πρός τήν σφαϊραν τήν άρμό
ζουσαν πρός τόν e,αθiμόν της έ
ξελίξεως, σύμφωνα μέ τόν e,a. 
θiμόν φωτισμοG καί δεκτικότη
τος πρός τελειοποίησίν των. 

Ή αερώδης κατάστασίς των 
έπιτρέπει νά ώθοGvται ύπό ή
ρέμου αϋρας πρός όμοιοyενεϊς 
αλλας ψυχάς, μετά των όποίων 
θά ένωθουν διά μαyνητικης 
συyyενείας. Έκει θό: έπανα
σχηματισθοGν αί οίκοyιΞνειαι, αί 
δμό:δες ψυχων, οί πνευματικοί 
κύκλοι. Τάς οίκοyενείας ταύ
τας των ψυχων, τάς δμάδας η 
τούς πνευματικούς κύκλους οί 
θεολόγοι αποκαλοGν Καθαρ
τήριον, λέyουν δέ δτι έπισκέ
πτοινται οί άyyελοι. Οί φιλό
σοφοι λέyουν δτι τόν πλανώ
μενον τοGτον πνευματικόν κό
σμον, έπ�σικέπτανται, διευθύ
νουν καί όρyανοGν τά ανώτερα 
πνεύματα _ ψυχαί. 

Διότι αί ύψη λαί αποστολαί 
της ψυχης δέν παύουν ποτέ. Τ ά 
ύπερέξοχα -τrνεύματα. τά όποια 
έδίδαξαν καί έe,ελ τίωσαν τούς 
'άμοίους των έπί της yης, έξα
κολουθοGν καί είς τόν άνώτε
ρον κόσμον, μέ πλαίσιον πλέον 
ευρύ, τήν φωτεινήν άποστ.Jλι
κότητά των, νά κατερyάζων
ται τήν πλήρη έξέλιξίν των. 

Ό Νόμος των ανακυκ\ήσε
ων, δ κυριαρχων είς τήν διηvε-



1973 Η ΨΥΧΗ 

κη πρόοδον της άνθρωπότη·.ος 
,καί τω,ν κόαμων, άναπτύσσε

291 

ή,�εις μέν, αί ύλικαί ύπάρξεις, 
θα παρcψείνωμεν είς τό σκό
τος τοΟ τάψου, σύ δέ, ω ψυχή, 
πορεύου π.ρός τό λυκαυγές, 
προς την αλήθειαν, προς την 
πραγματικότητα. Πορεύου νέα 
προς την αίωνιότητα, ώραία 
προς το ίδεωδες κάλλος . ». 

τ�ι κ�ί εχ:ι επίσης έψαομο
yην εις τας σψαίρας μέ τρο
χιό:ν έπψηκυ\ομένην έκάστοτε. 

Το παν έπαναρχίζει έκει Ε
πάνω ύπ,ο την ίσχύν τοΟ ιδίου 
Νόμου, ό όποιος ύποχρεώνει ά_ 
κ,ρι€1ως είς έξέλιξιν τό: έπίΥ'::ια. 

"Ολον το μυστήριον του Σ ύμ
παντος έκει εyκειται .. , Αί ψυ
χαί αί όποιαι άντελήψθησαν ότι 
·ύπε1λείψβησαn.! είς έξέλιξιν έν
ττj τελευταίc;χ των ύπcφξει, άν
τιλcψ€1άνονται όμοίως την ά
νάyκην νά επ<Χ\!ΕνσαρκωθJϋν,
δι' δ111ερ καί παρασκευάζονται,

Ή είς την Γην έρyασία των 
ανθρώπων δέν δύναται νό: πα
ρα€1λη θη πρός την άρμονικήν 
ψιλοm:σνίαν τοΟ αοράτου κό
σμου. 'Εκει ύψηλό: ουδέν ύλι
κόν η σαρκικον aμπόδιον στο::
,ματδ: τό:ς εξάρσεις, τάς πτή
σεις τοΟ πνεύματος. Ούδείς δι
σταγμός, ουδεμία άyωνία, ού
δφία ά€1ε€1αιότης. Ή ψυχή €1λέ-
11iει εύκρινως τον σκοπόν, γνω
ρίζει τά μέσα καί ψέρεται εύ
θέως καί αμέσως πρός αυτόν. 
Ό ανθρώπινος λόγος δ-έν θό: 
δυνηθη νά άm:οδώση την ύπέοο
χοi\Ι αδελψuκήν οvrως συνεννόη
σιν των ψυχων, των όποίων κά
Θε δόνη σις, κά!θε παλ,μος εχει 
τον άντίκτι.mόν της, την ήχώ είς 
αυτήν ταύτην την ψυχήν τοΟ ύ
'Π'Εpτ(ΧΙΤου 'Όντος ... 

ΕJΠΙινΟΓΟΣ 

Ό Β. Ούyκώ, άποχαιρετων 
την άπερχομένην ψυχήν, εΧε
yε: «Πορεύου ω ψυχή ... Καί 

Καί ά'λλαχοΟ: 
«'Όταν θό: κατακλιθω EV τω 

τάψ�. θό: δυνηθω νό: ε'ίπω, 8-
πως τόσ,ι άλλοι, δτι έτελείωσα 
την ζωήν μου Ή ήμlέρα μου 
δμως θ' άρχίση την άκόλου
θον πρωtαv. Ό τάψος δέν ει
ναι στενωπός άιδιέξοδος, άλλα 
πέραιμα τό όποιον κλείεται τό 
λυκόψως καί ωοίyει εκ νέου 
το λυκαυγές. . ». 

Διό: την ίστορηθιε'ισαν πορεί
αν της ψυχης ουδaμίαν ί!:>εt5αί
ως άπόδειξιν εχομεv. Τοιαύτη 
άπόδηξις δέν θά ύπάρξη 1ιοτέ, 
εί μή μόνον δταν προσωιπ:ικως 
λά€1ωμεν πειραν ... 

Άπλως άνεπλάσθ'η, δ�ό: 
της δυνάμεως της ψαντασίας, 
μία ψάσις αύτης, 'ίσως πιθανης, 
ίσως Π'επλανη μένης, έπη ρεcω1ι-1-έ
νη από τό:ς δοξασίας των σο
ψων, ΕΚ τοΟ ένυ-:π:νίου Έρμου 
του Τ ρι01μεyίστου, άπό την πα
ραδεδεyμένην σοψίαν των άνα
λοyιων Μακροκόσμου - Μικρο
κό01μου καί κυρίως έκ της πί
στεως πρός την ίδέαν της έ
πανενσαρκώσεως των ψuχων. 

'Από ουδένα είναι δυνατόν νά 
ζητη�θη ή παραδοχή των άντι• 
λήψεων αυτων, παρά μόνον, αν 
aκαστος νομίση δτι €1οrηθειται 
πολύ η όλίyον είς την προσπά
θειάν του ϊνα μελετήση €1αθύπ
ρον το Θέμα. 
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Τό άληθες νόημα 

-ιού 'Ολυμπιακού 'Ιδεώδους 
Tou Καθηγητοu-Φιλολόγου ΧΡ. ΠΟΔΑ'ΓΩΦ 

2:υνήΟωc με τον ορον α.ύτόν 
η χαt μC πα.ραπλησία.ς ά.κόμη 

έννοία.ς κα.λοuμcν τούς άγωνα.ς 
cκcίνους, οί όποίοι cγίνοντο cίς 
cν κα.Οωpισμένον σημείον, cίχον 
πα.νηγυpικόν χα.pα.κτηpα. κα.Οώς 
κα.ί πα.νcλληνία.ν άπ ήχησιν κα.ί 
σοβα.pότ ητα., ώστc α.ί άποφάσεις 
των νά. cίνα.ι οιά. πάντα.ς τελcσί
οικοι. 

Γ'νωρίζομcν cκ πολλων πη
γών, άλλά. κα.ί cκ της πα.pα.οό
σcως &κόμη ο-;:-ι έπρόκcι-;:-ο πcρί 
ά.γώνων. 'Λλλά τί cϊοους άγώ
νων· ά.Ολητικών, Οpησκcυ-;:-ικων, 
μουσικι_;')ν ϊ; μήπως έπρόκcιτο 
πcpί πα.ΙJηγύpcως έχ_fJ 1Jσης 1:όν 
χα.;:,α.κτ r,pα τοϋ cπισ ήμου, -;:-οϋ 
έπισκισζοντος Ι1μως τά.ς οια.yο
ράς κα.ί άτcλcία.ς τι�ν μcτcχόν
�ων έλληνικών πόλcων; 

'Επpόκcιτο πcpί κpσμα.τος ά
πχντων των πα.ρα.γόΙJτων τούτων, 
ο�τινcς συΙJέ�α.λλον cμ<;Jα.ΙJώς οϋ
τως <�στc VIY κα.Οιστοϊιν τήν cορ
�ην τα.;-;:-ην οι.ι μόνον ίcράν, ά.λ
λά κα.ί παΙJcλλήΙJιον; 

'11 'Ελλάς ούοc:ποτc κα.-;:-ά τήν 
άρzα.ιοτητα., προ των Ια.κcοόνων 
ύπ ηpc,cv rιvωμέΙJ η. ' \ ΙJτιΟέτως 
ητο οιηpημc:νη cίς άριΟμόν κρα
τών cκτάσcως μt(YC -;τόλcωc, οϋ
τως ώστc νi άποτcλrj τr�ν τι;πον 
της πόλcως-κpάτους. ' 1 Ι οια.ί
pcσιc α.ΙJτ η ώycίλcτο κα.τά κύpιοΙJ 
λόγον cίς την οια.μόpyωσιν του 
έλληνικου έοάφους, τό όποίον 

λόγ f) της μη έπα.φης των δια.
φόρων τμημάτων του δεν έπέτρε
πε την κοινήν συνεννόησιν προς 
ένια.ί.ον έλληνικόν κράτος. Κα.�ό
πιν λοιπόν της γεωγpα.φικης 
τα.ύτης δια.ιpέσcως, έπηλΟεν ή 
πο) ιτικ·η κα.ί γλωσσικ·η τοιαύτη. 
Δ, άφοροι τοπικα.ί Οεότητες άνε
πτύχΟησα.ν είς τά μικρά. τμ·ήμα.τα. 
της έλληνικ'ijς γης, οιάροpοι πα.
pα.οόσεις, ποικίλα. ηΟη κα.ί εΟιμα.. 

Πα.ρά. τα.υτα. ί:\μως οί διηρημέ
νοι ουτοι ελληνες είχον συνα.ίσΟη
σιν οτι άπετέλουν τό α.ύτό γέ11ος, 
είχον τούς α.ύτούς Οεούς, τό α.ύτό 
α.Ιμα. κα.ί τά.ς α.ύτά.ς πα.pα.οόσεις, 
πα.ρά �άς μετέπειτα. άνα.πτυχΟεί
σα.ς δια.φοράς κα.ί τό σπουοα.ιό
τcρον είχον τον α.ύτόν πολιτισμόν 
κα.ί άπcτέλουν ίοία.ν ξεχωpιστ·ην 
οίκογέΙJcια.ν έκλεκτήν. έν μέσ(J) 
των περιβαλλόντων α.ύτούς βαρ
βάρων. Ό κοινός σκοπός των 
συνίστατο cίς τ·ην δια.τ ήpησιν του 
πα.τpίου έοά.φους, ώς ίερου. 'Ελά.
τpcυον τούς πα.11cλληνίους Οεούς 
κα.ί οιά. -;:-οϋτο, έπcιδή το εοα.φός 
των ητο άyιεpωμένον είς α.ύτούς, 
cίχον ύποχpέωσιν νά τό οια.�η
pουν πiση Ουσία, ώς άνηκον οχι 
κυρίως είς α.'.ιτούς, άλλά είς τούς 
ύπcpα.σπί�οντα.c α.•'.ιτούς Οεούς. 'll 
α.ίτία. α.ϋτη κα.Οώς κα.ί πασα.ι 
·ί πpοανα.φcρΟεϊσα.\, κα.τέστησα.ν

δυνα.-;:-η•ι είς πασα.11 ύσκολον πε
pίστα.σιν της έλληνικης φυλης τήν
ενωσιν άπά.ντων των έλλην(δων
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πόλεων ύπΟ μίαν όύναμιν, �τις 
θά ητο δυνατόν vά ά.ντιτα,(Ο?j cίς 
τό,1 είσβολέα. Παράδειγμα ει.ο
μεv τήν 'Αργοναu-ικ·ην έκστρα
τείαv, τc,,1 τρωικόν και πcρσικόν 
πόλεμον, είς τούς όποίοuς σuνη
vώΟησαν πάvτcς οί "Ελληνcς 3ιά 
νά ά.vτιμετωπίσοuν τον κοινόν 
έχΟρόν. 

Παρά ταυτα. ομως υπ �Ρ ,(C και 
κάτι άκόμη σποuδαι6τcρον, το 
όποίον παρώτρuνεν α1Jτούς cίς 
όμόνοιαν και κοινόν μέτωπον κα
τά των βαρβάρων, ώς άπcκάλοuν 
ύπcροπτικως τούς γείτσν&ς των. 
Τουτο όέ, ώς καΟίσταται άντι
ληπτόν, ητο το τέμενος τοi:ί .\ιός 
έν Όλuμπίqι, το όποίον σuνcκέν
τρωνε άντιπροσώποuς άπc, α.κρου 
είς α.κρον της έλληνικης γης, οί 
όποιοι ήγωνίζοντο είς τούς ά.Θλη
τικούς έκcίνοuς άγώνας οι..ι ι'Ιιά 

, λ 'β 
ι ι -., , να. α. συν μιαν σcιραν, Ι') να. νι-

κήσουν άπλως, ά.λλά διά νά άρι
στεύσο uν ! Οί άγώνες αύτοι έν 
Όλuμπίqι, οί όποίοι έπανελαμ
βάνοντο άvά παν τέταρτον ετος 
ηρχιζον και εληγον με Ορησκεu
τικάς τελετάς. Οϋτω τονωΟέντος 
του άθλητικου φρονήματος των 
μετασχόντωv είς τήν δοκιμασίαv 
αύτήv διά του Θείου, έτίΟετο του
το το φρόνημα είς τήν ύπηρεσίαν, 
άλλά και τήv προστασίαν τΊjς 
τοιαύτης ύπεργηίνης δυνάμεως. 
Κα--:ά τήv διάρκειαν ομως των 
) / ' / ~ αγωνων και πα:ρισταμενων -::ων 
έπιφαvων έξ ολων των έλληνίδων 
πόλεων, πλείστοι οσοι διανοούμε
νοι της έποχης φιλόσοφοι, ίστο
ριογράφοι, ρήτορες και ποιηται 
έδράττοντο της εύκαιρίας διά νά 
παρουσιάσουν το εργον των και νά 
λάβουν τήν ύπό τούτου του πλή
θους έπικύρωσιν και άξιολόγησιν 

τ'ijς προσπαθείαc των. 'λναφέ
ρον--:αλ πλ::ίστα γνωστά όνόματα: 
πνcυμα:τικών άνορων, μcταc,1) τών 
όποίων κrι.ι ό Θουκυδίδης ό Ά
Οψαίος και ό Θέογνις ό Μcγrι.
ρcύς. 

Το ίδcωδες τοπίον λοιπόν της 
Όλuμπίαc, οί μουσικοί, ρητορι,ωι 
και άΟλητι,ωι άγώνcς cδίδασ,<Ο\J 
τούς cλλφα:ς τό όμονοcιν και 
άπ ήμβλuνο'Ι τCΥς μc--:αξύ τον 3ια:
φορrίc. 'Li:νδεικτικο'ι τούτου cίναι 
δ-::ι κατά τ·ην διrίρκcια'ι τ rις τcλέ
σcως το)ν ά.γώνων, �πrι.uε πi:ίσα 
δια:μrί ι..η μc-α.c,ύ ::μπο, :::μ<.uν, tνα. 
όμοφώνως οί:ιτοι δια.δηλώσουν την' , ) \ ( ' κοινην πιστιν τuν cιc τον ιcpov
χαρακτ'ijρα της ::κδηι,c�σcοc. 
Τοιαύτη η-:ο ή ίσ ι.ύς τών όλu
μπιακών άγώνων. Κα.ι δεν ήο.;
να:το νά σuμβyj διαφορcτικά άφου 
ό καΟιcρώσας τούτους ητο, κατά 
τήν παράδοσιν, ό 'Ιlρα.κλrις, το 
πνcυμα κα.ι ή προσωποποίησ•.ς 
τ'ijς αίωνίου cλληνικης ρώμηc. 

Τούς άγωνας τούτους ομως 
έξετάζοντcς και ύπ.ό διαφορcτικήν 
α.ποyιν, βλέπομεν νά υ r, διαφέ
ρουν ούσιωδώς τ'ijς ίδιΓJσuστα
σίας του ελλφος της άp,(α.ίας 
έποχ'ijς. Ό σκοπός αύ-:6c, οστις 
διατuπουται σαφως cίς &πασαν 
τ·ί;ν κλασσικ·ην δημιουργίαν είναι 
ή &μιλλα. Οί άγώνες τω'Ι έλλή
νων κύριον σκοπόν cίχr,ν τ·ην 
εύγενη α:ύτ-ην αμιλλα, Ϊ)τιc ά.πο
τcλεί το μέγιστον έπίτcuγμα -:ου 
άρχα.ίοu νου. Ό άρχα:ίος σuνc-
λ' β 

' " 0 • ,�, α.μ α,ιε τον αν ρωπον ωc ιοεαν
και οχι ώσάν μα.ζαν, οπως τόσοι 
άλλοι, άλλά ώc; ίδιχίτcρον κα.ι 
ξεχωρισ-:όν δημιούρ-: ημα. του 
θείου, άπηλλα:γμένοu των κοι
νών ά.δuναμιων και συνδcδεμένοu 
άπολύτως μετά των ίδεωδων '1.'0U. 
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Οϋτοι οί cχλcχτοί. οί χοcτ' άv:ί..
γ,ι.ην όλίγοι ησοcν σ(ιοι --:ης άμίλ
λr;c, χοcί cλcfμβοcνον μcροc, cίc, το,'ις 
άyωνοcς το1Jτοuς. Οί πολλοί ησοcν 
Ococτocί. Δισ τουτο χσί οί cι_οντcς 
τ ηv φιλοοο(ίοcv VY ΙΥγωνισΟουv 
οισ νιί άpιστcuσουν cπρcπc προη
γουμcvως νσ ύJιωΟουv του πλή
Οοuc, χοcί VIY cvτoc1Oouv cίς τήν 

μcρίοοc της μcιονότητος των εχ.
λcχ.τωv, οί όποϊοι 0ά ήμιλλωvτο 
οιά τόv γνωστόν cίς πάvτοcς ήμας 
χ.ότιvον ! "Λc άφήσωμεv ομως 
7ον \ορέντζον J\Jοcβίλην vά μας 
όμιλήσ n σ ,(Cτιχώς είς το ποίημοc 
«Κοcλλιπcfτcιροc)), ϋπως ά.χριβως 
ετuπώΟη τον Μάρτιον του 1 �98

cίς τήv «Τέχνη)): 

Η' \ ::�ιον-τ-ισσ,χ ροόrτrσσα, πωc: μ"τη,,.εc; 
l'Jν, /Cς δ•ο;νcι μι"' σ;�ηΟc•α άρ;αι,χ 
'Ι...ΛοΟc <(..,/Ο :να ά.νιvι, τον ΊJ'J,<Jεα, 
1,-,.,,_ υ.δ,iy•α ·μο .,,-,χ-cρα 'ΟλJμ.,,.ιονι,-ες 
1\α: μc cιφi'Jσε'Τ": ,,-pc..,.c,, (Γ).)�νοδr;(cc:, 
[\αι :ro να /αμαοοσο μcσ' ,,α. οραια 
J,;:,,οr.ιω. "'OJ ί ι, -ό -i·

1 
pι) ι T'>J ΊJ pαΛεα 

llαlα Βο,ν, ΟαJr.ιασ-cς yJ/Cς άντρ•,-ιεc 
'llc -cς c1,λcς )Jνα,/:ς δcν cιμαι ομ'Jια 
i,-,,ον υ.,ϊ;,ν,, -ο σο• υ.οJ 00' yαν-αζη 
-\ 1 c ,..ηι� αν-αιΟ'c; ,..,J. ιt.ΙJ,υcαν-rα ..,.pf'Jνόμι α 
1\lc υ.Jιαr.ια ; ραι.ι,ιcνος -ο δο1'0'ζ:ι 
�- υ.σ-pαφ-cοο Αα-cΒα-ο μαρμαρ'>J 
'Ιυ.νο� ,(�ύσΟς τοJ αΟ_;να-ο, ] 1 ινo-lpOJ)) 

Τό βpοcβcιον του vιχητοu, ό 
:κότινος οcν ctχc ούοcμίοcv ύλιχήν 
ΙΥc,ίοc•ι, ΙΥ)) σ μόνον +,Οιχήv. '11 
ά.(ίοc του ητο αύτό τοuτο τό βρα
βcιον ώc, cποcινοc,, ι�ς Οοcυμοcσμός 
χαί ήΟι,{η ί,ι.οcvοποίησιc του νιχη
του πρόc, cπισyρrίγισιν τοΪ) τό
σου μόχΟοu --:ου. 1 οuτο ητο χαί τό 
ά.ληΟέc όλuμπιαχόv ίοcωοcς. 'lI 
εν όμονοίσ πσντων των cλλήνων 
οιcχοίχr,σις του βραβcίοu, ώc 
οcι yμoc ά.νορcίας, cπιτυγ χοcνομέ
νου οισ n;c, c11γcνouc, πσντοτc 
άμίλληc, πρόc το συμq.,έρον r ης 
cλληνιχ ηc, cρυλ ηc;. Είc, τοuτο αλ
λωστc όycίλcται χα.ί ή τοcιcια. 
αvoooc, των cλλήνων, οί όποιοι 
χατορΟώσοcντcς νσ οιοcφύγουν του 
επιπέοοu των dλλων λχων, cφΟα
σοcν είς 5ψη cvoρ:xσcωc, Οcίων 
ίοcών χοcί Ocίocc εμπνcύσcωc,. Ό 
πολιτισμό� 1:ωv όφcίλcται χοcί cίς 
αλλοc βcβαίως octτιoc, άλλσ χοcί είς 
τ-ήν σμιλλοcv του άριστcύcιv. Ό 

βίος των ητο σuνcχ.ής άγων χοcτά 
των ουσχολιώv χοcί του συνηθισμέ
νου ά.νΟρώποu. Ί-1 το άγων πνευμοc
τιχός πόλcως προς πόλιν, οιάτήν 
άνάοει�ιv της cλληνιχ ης φuληc 
χοcί ύπcροχ_ ijς cπί τών c.ένων λα.ων. 

ΊΌυτο άληΟωc ά.ποτcλc'ί: χοcί το 
τφοcγμοcτιχόν νόημοc του ίοcώοοuς 
τηc: Όλυμπίοcς, της ύπcροχ.ης 
cνοcνη των συvοcνΟρώπωv μοcς είς 
τον άyώνοc --;ου σώμοcτοc, -:ων 
γροcμμάτωv, της τέχ_νηc, της 
μουσιχης xoct γενικώς πάσης 
πvcuμα.7ιχijς cνοcσχ_ολήσεως οχι με 
άποcτηλά μέσοc, ά.λλά με τοιοcυτοc, 
τσ όποi.οc οιοcχρίνοντοcι οιά το άγω
vισηχόν 5φος χα.ί οιέποντοcι ύπό 
cύycνouς άμίλληc,. l\Lόvov ο5τω 
σχcπτόμενοι χαί άποβλέποντες 
cίc το «αριστον>> χοcί ο:χ.ι άπλως 
χοcί :Lόνον cίς το «χα.λόν», 0ά 
ουνηΟc;ψcν χοcί ήμεις νά φθάσω
μcν τό ίocώocc:, το εχ των όλu
μπιοcχών άγώvωv εχπηγάσοcν. 
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Σώμα - Zωit - Θάνατ ος

καί παντοδυναμία τού Νού 
Τοϋ Ίνδοϋ φιλοσόφου ΓΙΟΓΚΑΝΑΝΤΑ 

nnrnMxnNIΔ rιοrκnΝηΝτn 
ΈγεννήΟη"ε στό τi.λος τοϋ 19ου 

αίιi>νος (5 'Ιανουαρίου 1893) Liς 
Γκορακπούρ τώ\• 'Ινδιών. Ι ο  πραγ
ματικό του i>νομα ηταν \Julω11da 
Lal C11o�l1. ΙετLτράπη δι ι;ίς \ o
ga11a11da οταν κατιτύγη ιίς το αρ
χαίο ταγμα τών μοναχών S11aιηί 
τό 1914. Ιό Pa ι·aιηl1a11sa τοϋ τό 
απένειμε ό Γκουρου του τό 1935 
ώς Ορησκευτικόν τίτλο. 

Ιαθητής τοϋ ri Vektc�11ar, 
μετi.φερε στ�)ν Δύση τήν πανάρχαια 
'Επιστήμη της Κι,ίγια Ι ιογκα. 

\Ιέ μοναδικα έφόδια τήν ζωη
ρή έπιΟυμία του πρός πνευματικη 
τελείωση καi τα μυστικά της Κρί
για Γιόγκα, ί:φΟασε τό 1920 στ�)ν 
Άμερική. Έδωσε διαλέξεις, μί
λησε σέ κολλέγια, έκατονταδες 
λέσχες, rκκλησίLς, καi όμάδες 
άνθρωπων κάΟε κατηγορίας. 

Ό Παραμχανσα δίν i:δίδαξε μο
νον. Αύτή 1Ί ίδια 1Ί ωί1 του i.γινε 
γιά χιλιάδες άνΟρωπους παρά
δειγμα ένός νέου τροπου ζωής «πα
ροχής ύπηρεσίας». 

Τό φωτο�όλο μί1νυμά του βρϊ1κε 
άπήχησ11 στίς καρδιές χιλιαδων 
μαθητών του σ' δλοκληρον τόν 
κόσμον. 

«Ό Θνητός ίiνΟρωπος μπορεί νά 
έπιτύχη τήν άΟανασία του, διά 
όρθης πρα εως, σοφίας, άφοσιω
σεως κι άγάπης πρός τόν Θεον». 

Τό 1925, μέ τή βοήΟεια γενναιο
σώρων φίλων καi μαΟητών ίδρυ
δε είς ός Άντζελες τό Κέντρο 

της • \μr ρικης «Scll I'?.ealiιation • 
l•cllo 11�Ι1ip». 

Στας 7 Ιαρτιου 1952 ό Παραμ
χανσα ικαμι i νωπιον i κατοντά
δων φι) ων mal1a�a111aιl/ιί (iνσυ
ιειδητη ιξοδο υπο το σώμα του). 

\Ιι; τα�υ τίί>ν ι ργων του Η ναι ή 
« \ύτοβιογραφια Lνος r ιογκι», που 
iχιι i"δοΟη και στα iλληΗκα. 

Τό σωμα μας δέν ειvαι παρά 
<""ια σάρκινη θήκη μέσα στή\ 
όποία τό πουλί της ζωης �y
καθίσταται yιά λιyο. 'h ζωή 
ειvαι έξ όλοκλήρου ανεc,ο.ρτη
τη απ' τή σάρκινη θήκη του σώ. 
ματος. Ται.ιτιζομέvη ομως -πρός 
τούς περιορισμους τοϋ σώματος 
ύποφέρeι. Κατά τήν διάρκ-::ια 
της ήμέρας ό ά\Ορωπος δέχε
ται ερεθισμούς, συναποκομίζων 
τό: ανάλογα συναισθή ματ-χ. Τήν 
νύχτα δμως, πού τό σωμα κι 
ό ΝcΟς αποσυ\δ1έοvται, δέν ύ
πάρχει καμμιά αϊσθησις εκτός 
άπό μιά �αθειά, πλήρη γαλήνη. 

Ό άνθρωπος μ-πορεϊ νά ζη 
στό σωμα καί ταυτοχρόνως νά 

ειναι εκτός αύτοϋ. Άvτ' αύ:οΟ 

υίοθετεϊ τούς δρους του σώμα
τος, σό: ναταν δικοί του καί 

αύτσπεριορίζει τίς ά-περιόρι

στες δυνατότητές του. 
Έξασκηθητε λοι-πόν ταχιστα 
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rίς νοητικόν διαχωρισμόν. Μήν 

τροψοδοτεϊσθε από τούς ποικι

λόμορφους έρεθισμούς. Μείνετε 

έλεί1θερος από ι5άσανα καl δυσ

τυχίες. Χρησιμοποιηστε τά 6ρ

yανα του σώματος με Σ οψία, 

μην ται,τίζωΟε μ' αύτά καί yί

νεσΟε δυστυχεϊς. Ό "Αyιος 

Φραγκίσκος αποκαλουσε τό 

σωμα «δ αδελφός - ύποζύyιον». 

'Αρχϊστε τό σχεδιον της άπε

λευθι=ρώσεως τώρα, κάθε άνα
ι5ο \ή !'.ιιαι μοιραία. 

Είναι πραγματικά ύtrέροχον 

τό νά ζη κανείς μ' έλεύθερον 

Νουν, ύπι'ροχον καί μεyαλειω

δες μαζύ, διότι οί δυνατότη

τες του Νου δεν εχουν κανένα 

περιορισμόν. 
Κάποτε στό Μιλyουώκι της 

t<αλιψορνίας εbιδα μιά διάλε
ξη. Ή ζέστη ηταν πραγματι
κά αφόρητη καί μετά από λίγο 
δ ίδρωτας μου τύφλωνε τά μά
τια. "Εψερα τό χέρι στην τσέ
πη, γυρεύοντας τό μαντηλι 
μου yιά νά σκουπίσω τόν ί
δρωτα μου, δταν μετά λύπης 
μου συνειδητοποίησα δτι είχα 
ξεχάσει νά παρω μαντηλι μαζί 
μου. Κάτι μου είπε από μέσα 
μου. «Δεν μπορεϊ νά συνεχίσης 
την διάλεξη, αν δεν σκουrπ:ι
στης». Αύτό κράτησε δευτερό
λεπτα. 'Έκλεισα τά μάτια και 
τό άπεψάσισα. «Δεν ύπάρχει �έ
στψ. Δεν εχω ανάγκη τό μαν
τηλι μου». Άμέσως ή έντύπωση 
της ζ1έστης χάθηκε καί ξανά
νοιωσα ησυχος, καί οχι μόνον 
αύτό, αλλά καί δροσερά. Κάν
τε κι έσεϊς τό 'ίδιο καί θά δη
τε μόνοι σας πόσο αλήθεια εί
ναι δσα σας λέγω. Μπορεϊτε ν' 

αύξήσετε τόν πόνο η καί νά 

τόν έλαττώσετε κατά ι5ούλη

σιν. 

* 

'Όταν κάποιος ό:yα,τημένος 

σας -π:εθάνη , αντί νά κλαϊτε 
σ-π:αρακτικά, σκεφθητε με ώρι

μότητα καί δύναμι δτι πηyε σε 

αλλο άνώτερον -πεδίον καl δτι 

δ Κύριος γνωρίζει τί είναι κα

λύτερο yιά κεϊνον. Σ υνειδητο

-π:οιηστε δτι είναι έλεύθερος καί 
-π:ροσευχηθητε. Ή αγάπη σας
καί ή καλή θέλησις ας γίνουν

άyyελιαφόροι -π:ού θά τόν (5οη

θήσουν νά -π:ροχωρήση στό και

νούργιο μονο-π:άτι της ζωης.

Μιά τέτοια συμ-π:εριφορά είναι

-πολύ -π:ιό χρήσιμη, πιστέψτε με.
Μήν yίνεσθε έyωϊσταί. Ή ύ-π:ερ

(5ολική θλίψις σας τόν έμποδί

ζει νά -π:ροχωρήση καί κρατα

δέσμια τη ψυχή του σε πρόσ

yεια έ-π:ί-π:εδα. Εύχηθητε του ει

ρήνη κι έλευθερία, καί αντί νά

κλαϊτε, (5οηθηστε τον νά άνυ

ψωθη.
Οί άνθρω-π:οι συνήθως κατα

τάσσονται σε δύο κατηγορίες. 
Σ' αύτούς -π:ού κατ' έξακολού
θη σιν θρηνουν καί όδύρονται 
yιά τό κακό του κόσμου καί 
σ' έκείνους -π:ού ξέρουν καί χα
μοyελουν -π:ρός κάθε δυσκολία 
της ζωης, καί -π:αρcφένουν -πάν
τα θετικοί στή σκέψη τους. Καί 
φθάνει ν' άναρωτιέται κανείς: 
Γιατί οί άνθρω-π:οι νά -παίρνουν 
στά σο(5αρά τό κάθε τι; 

Πόσο -π:ιό θαυμάσιος θαταν ο 
κόσμος, έάν δ καθένας μας η
ταν έναρμονισμ�ένος καί θετ�κώ-
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τερος ! Μέσα στην ζούyκλα του 
πολιτισμου, μέσα στό αyχος 
της μοντέρνας καί μηχανικης 
ζωης εύρίσκεται ή Δοκιμασία. 
'Ό,τι κάνεις, δ,τι δώσης, αυτό 
tρχεται πίσω σου καί θά σ' α
κολουθη yιά πάντα 

Μισεϊς; Θά μιση θης. 
Άyαπας; Άyά.πη θά ('5ρίσ-<ης 

παντου. 
Ή σκέψις σου είναι αρνητική 

καί δυσαρμονική; 
Δυσαρμονία προσκομίζcις 

καί yιά τόν έαυτό σου. Κι έπί 
τέλους, yιατί δλα αυτά; 

Γιατί μισεϊς; Γιατί φθονεϊς, 
γιατί είσαι θυμωμένος, Δεν 
μπορεϊς, αντί yι' δλα αυτά, 
'1/ αyαπας; 

Σύνελθε yρήyορα. 'Αντιμε
τώπισε σωστά τά πράγιματα καί 
βιάσου ν' απαλλαyης από κά
Θε δυσαρμονία. Ι<:άνε εναν πε
ρίπατο, η μέτρησε μέχρι τά ε'ί
.κοσι, η σκέψου κάτι ευχάριστο. 
'Όταν είσαι εν δυσαρμοvίςχ, η 
Θυμωμένος, τό �μυαλό σου ύ
π,ερθερμαίνεται, οί ('5αλ�ίδες 
της καρδιας σου ύποφέρουν, ό 
όρyανισμός σου όλόκληρος νε
κρώνεται. Νοιωσε ροή, αγαθό
τητα, είρήνη. Αυτά είναι ο� �
διότητες του Κυρίου μας, αυτα 
είναι ή ούσία μας. 

'Αφομοιώσου προς αυτόν καί 
τότ,ε τίποτε δεν θά -μπορέση νά 
σ' ενοχλήση ποτέ πιά. 

* 

Σ έ τελeυταία ανάλυση ολα ε
χουν την έικκίνηση από τόν 
Νουν. 

Ή όψαρτ[α είναι δη,μιούρ-

yημα του Νου; τό κακό, ή α
δικία. Ό άyνός τόν Νουν, τά 
('5λέπει δλα yύρω του άyιά. Ό 
κακός ('5}Jέπει yύρω του μόνον 
κακό. Τά μικρά παιδιά είναι ά
yvά, διότι δ Νους εϊναι ακομη 
ξεγυμνωμένος από συvαισ&ή·1α
τα κακίας καί άμαρτήματος. 
'Ένα απειθάρχητο μυαλό δεν 
προκαλεϊ τίποτε αλλο παρά 
('5λάi9η καί δυσαρμονία στη 
ζωή μας. Εϊναι ό μοναδικός ύ
παίτιος κάθε πολέμου, κατα
στροφης, ά:δικίας. 

Καί τί εtρωνία ι Ό Κύ?ιος 
Μαλε τόν ανΒρωπο μέσα σ' rχύ
τηv την αισθητήρια φόρι1α yιά 
νά ζήση σάν μιά επι('5λέπουσα 
ψυχή καί νά μπορη v' απολαμ
('5άνη την ά:έναη κίνηση της δη
μιουρyίας του. Δεν του επέ('5α
λε νά ταυτισθη μ' αυτή. Τό σχέ
διό του yιά τόν ανθρωπο ηταν 
ευτυχία, χαρά κι απόλαυσις. Ή 
πτώσις είναι επιλογή του αν
θρώπου, δ-έv του επε('5λήθη, δεν 
του δόθηκε σάν καμμιό: τιμω
ρία. 

Έyερθητε λοιπόν α:νθρωποι. 
Ή θέσ,ς σας εϊναι ύπεράνω του 
χορου της ζωης καί του θανά
του. Ή αλλαγή, ή ά:στάθεια, ή 
,μετα('5λ"Ίτικότης δέν πρέπει πλέ
ον νά σας έyyίζουν, ετσι μόνον 
θά μπορlέσετε ν' άνιχνεύσc::τε 
τ ό  Σ η μ ε ϊ ο ν δ π οu 
ε ί ν α ι ε ν θ ρ ο 

ν 
ι σ μ έ

ν ο ς δ Κ ύ ρ ι ο ς, ή ο υ
σ ί α  σ α ς. 

Ό νους εϊναι τό μέyα θαυμα, 
τό θαϋμα των θαυμάτων, έξ 
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δλων δσα ό Κύριος έδημιQύρ
yησε. "Αν καl κανένας μας δέ.ν 
μτrορεϊ νό: δη, νό: διεισδύση μέ
σα ατό μυστηριακό δαίδαλο -της 
λειτουρyίας του νου, έν τού
τοιc, ό καθείς μας τό διαισθά
\εται δτι όλόκληρος παντοδυ
ναμία t:.ρίσκε rαι έκεϊ μέσα. 

Αύτό yί"εται περισσότε-
ρο καταλητrτόν, δταν κα"εlς 
άτrοφασίση νό: ζητήση, καl 
άτrευθυν8η έκεϊ yιό: πνευμα
τική ενισχυσι καl δύναμη. 
'Όπως τr.χ. αν κάποιος θε
λήση νό: -yίνη άκροι:.άτης, Ε1έ.ν 
εχει παρά v' άναμιχθη μ' άκρο_ 
t:.άτες. "Αν πάλι ατrοζητα σο
t:.αρή μελέτη καl σοφία οί τrιό 
κατάλληλοι yιό: προσφορά εί
ναι cί ίσχυροl της σκέψης, οί 
σοφοί. 

Μεί\ετε λοιπό" μακρυά ό-"1' 
άσκοπες κ..χl φλύαρες συντρο
φιές, από πρόσωπα τrού οί έτrι
δράσεις τc Jς παραλύουν τή θέ
ληση καl τό μυαλό σας. 

Σ ιωτrή καl περισυλλογή ι:ίναι 
τό: μυστικά της έτrιτυχίας. Σ' 
αύτή τήν μο\τέρνα έτrοχή της 
δραστηριότητος χωρίς ίδεώδη, 
ό μό"ος τρόπος ατrαλλαyης 
σας άτrό τήν άλυσίδα των α
τέλειωτων απαιτήσεων κι έπι
θυμιων, είναι ή τrερισυλλοyή. 

Τό t:.ασίλειον του πεπρωμέ
νου σας καl ό δη,μιουρyόc: 1ου 
είσθε σείς, ό έαυτός σας. Γίνε-

τε άτrό μlέσα σας ενας άyyε
λος. Είναι τό τrιό εϋκολο πρα
yμα, καl είναι κατορθωτό. Κά 
Θε φcρά πού αίσ1θmεσθε τόν 
θυμό yιyαντωμένο, η κάθε άλ
λη, αρνητική δραστηριότητα ε
τοιμη νό: έκδηλωθη, έτrαναλαμ_ 
t:.άνετε σιωπηλό: καί μέ πίστη: 
«η�αι τό τrιό είρηνικό παι
δί του θεου». «Είμαι αύτό, αύ
τό πού σκέπτομαι δτι εϊμαι». 
'Αρχίστε, δοκιμάζοντας τήν 
δύναμη του νου σέ. μικρά πρά
γματα. Σ ιyό: - σιyά ή θέλησις 
Θό: ένδυναμωθη καl τότε δο
κιμαστε την yιό: ύψηλότερους 
στόχους κι έτrιδιώξεις. Ή δύ
ναμις τrρός έτrίτευξη κάθε 
έ"τιτυχίας, t:.ρίσκεται στό νου. 
Δέ.ν ύτrάρχει δριον έ.κεϊ δτrου 
ύτrά:ρχει ένδυναμωμένη θέλη
σις, έκεϊ δτrου ύτrάρχει πίστις. 

Ζητη:ηε λοιπόν κι έσεϊς τrνευ
ματιική αϋξηση. Έτrιμείvατε κι 
ό φωτ, σμός θαρθη. 

Μήν μένετε μιά αt:>οήθητη α
ποτυχία, μιό: αρνητι'Κή έστία 
έ.κδηλώσεων. 

Μτrορεϊτε κι έσεϊς νό: έ.λέy
ξετε τό τrsπρωμένο σας αν μά
θετε κι αλλάξετε τόν τρόπον 
του σκέτrτεσθε. 

Γίνετε θετικοί πομποί, φωτει
νοί φάροι μέσα στόν χωρο δ
τrου εύρίσκεσθε, οί t:.οηθοl όλο_ 
κλήρου του yηtνου πεδίου. 

************** 
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ΣΤΗ Η :\-1 Ε Ρ Α ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Τρείς σκύμνοι βασιλικής τιγρι:ως τής Βεγγαλης, γιννηΟί\·tες είς 
τόν Ζωολογικόν Κήπον τοϋ \Ιαντσιστιρ, ίγκατι λιιφΟησαν ύπίι τής 
μητέρας των, ώς συμβαίνιι συχνά δια τα αγριμια τα όποία γιννών
ται έν αιχμαλωσία. Κατοπιν τοι του, ή διεύΟυ\·σις τοϋ Ζωολογικοϋ 
Κήπου άνέΟεσε τiιν άνατροφην των ιίς ενα i.πιστατην τοϋ ίδρύματος, 
εiς τήν οίι.ίαν τοϋ όποίuυ τι1 τρία τιγρακια πrριφι ρονται i-λrι Otpα, 
δίκην οίκιακών ζωων, και παιζουν μι τά παιδα,ηα τuϋ σπιτιοϋ! 
'Ανωτέρω, εν άπό τά τιγράκια παίζει, tίς τα καγκιλλα τίις κλινης τοϋ 
1Ίλικίας δύο έτών μικροτέρου υίοϋ τοϋ οiκοδεσποτου! ... 
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ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΉΜΑΤΑ 

Τό σκυλόχορ-rο 
Ύπό F R Α Ν Κ S Ι S Κ 

ΕΓΩ ΔΕΝ Ε I ΜΑΙ φλύαρος σκ·ύλος. Δεν ολολύζω 11ρός τό 
ψεyyάρι, δέν yαυy ίζω την σκιά μου. Δέν καταδιώκω τά κινού
μενα οχήματα, yα:υyίζοvτας άνόη-τα: καί 11ροσ11αθώvτας νά δαy
κό::σω τά λάστιχα. Σέ σύyκρισι μέ τά άλλα σκυλιά, ύπερί!Ιαίνω 
άρκετά τόν μέσον δρο. "Αν ρωτή·σετε τόν μuκρό μου φίλα, τόv 
Τζέψψρυ, Θά σας τό έ11ιί!Ιεί!Ιαιώση. 

Ύ11άρχc.,υν μερικοί, σ1:ήν Λlέσχη Κυνοψιλίας, 11ού μέ κυττά
ζουν άψ' ύψηλου, έ11ειδή δέν ,μ11ορω νά παρουσιάσω τόv ακριί!Ιη 
'κατάλογο των 11ροyόνων μου. Ή μη-rέρα •μου, δ11ως θυμου,μαι 
καλά, ηταv ενα χαριτωμένο κραμα από διάφορες ράτσες, καί 
μου φαίνεται δτι α\έψερε μια φορά τούλάχιστοv, δτι ό 11ατέρας 
μου ηταν '1 ρλω•δέζrς. Ποιός ,μπορϊι, δμως, νά yνωρίζη ακρι15ως 
ποιούς συvω,αστρέψοv1:αι αυτές οί κυρίες; 

Μόλις ειχα 11άψει νά 15υζαίνω, δταν, μια μέρα, εψυyα α11ό τό 
σπίτι yιά νά κυνηγήσω λιyά,κι, καί ϋστερα δέν μ11όρεσα νά ξο;να
�ρω τόv δρόμο της έπιστροψης. Άπό την στιγμή έκείνη, είμα, ε
νας σκύλος αυτεξούσιος. 

Στην αρχή, τό εϋρι.σκα λίyο σκληρό. Πολλ,ες φορές ετυχε 
νά κοψηθω σέ κάποιο δρομό::κο, μέ άδεvα την κοιλιά, αλλά μεγα
λώνοντας εyινα rτιό πονηρός καί εμαθα νά τά ί!Ιyάζω 11έρα· 11ό
τε τό κόκκαλο έvός άλλου σκύλου, πότε τό πιάτο μέ yάλα μιας 
γάτας, συχνά εvας σκουrrτιδοτενεκές καλης 11οιότητος, καί έvLorrε 
πρό::yματα προωρυσμένα α11σκλευστικως yιά τά 11ουλιά, έχόρται
ναν την 11εϊνα μου. Κι' δσο yιά την στέyην - κά11οιο έyκαταλειμ
μ1ένο αυτοκίνητο, ενα άχρηστο ύ11όmεyο, μια ανα11οδοyυρισμένη 
κάσσα 

Δέν ντρέπομαι νά όμολοyήσω, δτι είμαι ενας αλήτης. 
'Ωστόσο, σήμερα μένω μαλλον μονίμως, σ' ενα προάστιο. 

Μου αρέσει, yιά δυό λόγους: 'Υπάρχει ε.δω άφθονο <JΙκυλόχορτο 
καί ύ11άρχει και ό μικρός μου φίλος, ό Τζέψψρυ. 

"Ας μιλήσω 11ρωτα yιά τόν Τζέψψρυ. Ειναι εvα δί11οδο, πσύ 
εχει την 'ίδια περί11ου ήλικία μέ μένα, δηλαδή, πέντε καλοκαίρια, 
άλλα δπως συμί!Ιαίνει μέ δλα τά δίίιοδα, άρyεϊ πάρα πολύ νά με
yαλώση. Δέν εχει φθάσει άκόμη οϋτε τό μισό μ11όϊ του πατέρα 
του καί της μητέρας του. Τρίχες -κιτρινωπές- εχει μόνο στο

κεφάλι του, 11ουθενά άλλου. Οί σιαγόνες του εχουν μικροότσι-
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κα δοντάκια. 'Όταν, δμως, eάζη τό: χέρια του στήν ράχι μου, yιό: 
μ�ένα δεν ύπάρχε.ι με.yαλε.ίτε.ρη ά:πόλαυσι. 

'Υπάρχουν μερικό: φαyητά, δπως τό eωδιvό συκωτι, πού δεν 
αρέσουν στόν Τζέφφρυ. Φυσικά, επωφε.λουμαι έyώ άττό τίς λιχου. 
δι-έ.ς αυτές, κρυφά eέeαια, δταν ή ύπηρέτρια, πού λέyε.ται Μώδ, 
δεν κυττάζε.ι. Αυτή ή συνεννόησις εδημιούρyησε. στην άρχή τήν 
φιλία μου με τόν Τζέφφρυ. 

Δεν του άνήκω, φυσικά. 'Όπως είπα f\δη, εyώ ε.'ιμαι αυτεξού
σιος. Έδω καί μερικούς μηνε.ς, δμως, άρχισα νά μένω στό μέ
ρος αυτό. Κοψουμαι μέσα σ' ενα κιόσκι, δπως τό λεν τό: δίποδα. 
Κανείς δεν με ενοχλεί:. Πηγαίνω δπου θέλω, κατά τό κέφι μου. 

Ό Τζέφφρυ με φωνάζει Μουρyο, δ πατέρας του, Φίλο. «Νά δ 
Φίλος σου», λJέ-yε.ι στόν yιό του, δταν έμφαvίζωμαι. Είμαι eέeαι
ος οτι με συμπαθεί:. Ποτέ μου δεν ε.ϊχα επίση μο οvομα, οπως πολ
λοί εκπρόσωποι του είδους μου, άλλα μερικές φορές σκέπτομαι 
δτι θά μοϋ άρε.σε. νό: με λεν 'Αμeρόσιο. Μη μ-έ. ρωτήσετε. yιατί. 

Έν πάστ� περιπτώσει, πε.ρνω ώραϊα έδω, με τήν ου1ιτροφιά 
τοϋ Τζέφφρυ, καί με τίς λιχουδι-ές πού μοϋ πασσάρε.ι λαθραϊα ά
πό τό πιάτο του, καί με την δροσιά πού eρίσκω στό κιόσκι, ιδίως 
τώρα πού έπικρατcϋν τά κυν�κό: καύματα, οπως άκουσα. 'Επί
σης, στό eάθος του με.yάJλου κήπου, ύπάρχουν πολλά σκυλόχορ
τα καί τριφύλλια. 'Όσες φορές δεν εχω κέφια, πηγαίνω καί μασ
σω μερικά, καί άμέσως νοιώθω έξαιρε.τικη διάθε.σι. Γίνομαι πιό 
ξύπνιος, καί μπορω πολύ καλλίτερα νά καταλαeαίνω τά άλαμ
πουρνέζικα, πού λέyουν μεταξύ τους τά δίποδα. Με ά\λα λόyια, 
τό σκυλόχορτο μου κάνει sμένα, ο,τι κάνει καί τό ποτό στό μυα
λό τοϋ πατέρα του Τζέφφρυ. 

θά έκαταλάeατε. καί σε.ϊς οτι τώρα πε.ρνω πολύ καλλίτε
ρα παρά ποτέ. Αυτό σκεπτόμουν με άyαλλίασι χθες τό πρωί, 
δταv δ Τζέφφρυ έeyηκε. από την πίσω πόρτα. ,1\ι\έ εφώναξε. καί ε
τρε.ξα κοντά του. Έκά1ιαμε. τόν yυρο του οπιτιου, yιά νό: μη μας 
δη ή Μώδ, κι' επε.ιτα δ μικρός μου φίλος εeyα11.ε. ά-ττό τήν τσέπη 
του πανταλονιοϋ του τρία μικρό: λουκάνικα. 7 Ηταν νοστιμώτατα. 

'Έπειτα, έκάναμε. αυτό πού κάνομε. συ)(1,ά: 'Έ1ιαν περί-ττατο 
στον ησυχο δρόμο, μπροστά σε άλλα με.γάλα σπίτια, πού epί
σκονται μακρυά, μέσα σ-έ. με.γάλους κήπους, πίσω άπό κιyκ1 ιδ,.::�
ματα eαμ,μένα άσπρα η χονδρούς τοίχους ά-ττό τοϋeλα. Έπήyα
με. εως την yωνία, περίπου δύο χιλιάδες eήuατα, κι' επε.ιτα έκά1ια
με. με.τaeολή, yιά νό: συμμορφωθουμε. πρός τίς δδηyίε.ς πού έ
παναλαμeάνει άδιάκοπα ή μητέρα τοϋ Τζέφφρυ: Νό: μη δια
σχίζωμε. ποτέ τόν δρόμο. Την στιyμη εκείνη, ενα ττ:αληό αύτ')κί
νητο έπλησίασε τό πεζοδρόμιο καί έσταμάτησε. δίτϊ� α μαc. υΕνα 
δίποδο εσκυψε. έπάνω στό μπροστινό κάθισμα καί είπε.: 

- Καλημέρα, μικρέ. Με Βυμασαι;
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- «Ναί», ειπεν ό Τζέφψρυ.
- Ποιός ειμαι;
- «Εισαι ό Κάρλ», ειπε ό Τζέφφρυ. «Έσύ ώδηyουσιες την

Ρόλλς του μπαμπα». 
Έθυμόμουν κι' έyώ τόν Κάρλ. 'Όταν είχα έyκατασταθη στό 

κιόσκι, αύτός ώδηyουσε μόνο τό μεyάλο αύτοκίνητο. 'Ύστερα α

πό μερικές έί?δομάδες, εyινεν άφαντος, καl. ενα κοντό δίποδο 
μελαχροινό, έπηρε την θέσι του. 

- Εισαι τυχερός, μικplέ, είπε ό Κάρλ. Άνέί?α να σέ πάω στό
σπίτι. 

- Κάνω περίπατο μέ τόν Μουρyο, είπεν ό Τζέψψρυ.
- 'Άφησε τόν σκύλο, είπεν ό Καρλ μέ ενα τρόπο, πού δέν μου

άρε,σε καθόλου. Άνέί?α στό αύτοκίνητο, καί θό: σου πάρω καl. κα_ 
ραμέλλες. 

- Μα δέν πρέπει, είπεν 'ό Τζέψψρυ.
- Μπα, τί πεψάζει; είπεν ό Καρλ άνοίyοντας ξαφνικό: την

πόρτα καl. πιάνοντας τόν Τζέψφρυ άπό τό χέρι. 

Έyώ ωρμησα δείχνοντας τό: δόντια, άλλα ό Καρλ μο.υ Εδωσε 
στα πλευρό: μια κλωτσιά, πού μέ έπόνεσε πολύ. Προτου προλάι3ω 
vά όρμήσω πάλι, ή πόρτα του αύτοκινήτου εκλεισε δυνατά καl. τό 
αύτοκίνητο εψυyε, παίρνοντας τόν μικρό σύντροφό μου. 'Έτρεξα 
από πίσω, παρά την ζέστη, άλλα στό τέλος κοι.ψάσθrηκα, καl τό 
αύτοκίνητο χάθηκε από τα μάτια καl από τό: ρουθούνια μου. 

Μόλις ξαναί?ρηκα την κανοινική άνcrττνοή μου, έπέστρεψα
στο κιόσκι κι' έπηρα εναν ύπνάlκο. Μέ έξύπι,ησε ή ψωvή της 
Μώδ, πού έκαλουσε τόν Τζέφφρυ. 'ΈτpFξα στό μΙέ:ρος πού ηταν 
τό. σκυλόχορτα, καl έμάσσησα αρκετά. 'Αμέσως ενοιωσα πιό δυ
νατός καl. ξύπνιος. 

Τότε έί?yηκε καl. ή μητέρα του Τζέψψρυ και άρχισε νά τόν 
καλη. Τό μεσημέρι, ό πατέρας καl ή μητέρα του φίλου μου εφu
yαν μέ ενα μικρό αύτοκίνητο καl. έξερεύνη,σαν τα περίχωρα. Έyώ 
έτρεχα άπό πίσω τους, καl. ε'yαύyισα τό οναμα του Καρλ εξι η έ
φτά φορές. 

- Μου Φαίνεται δτι ό Φίλος προσπαθ1εϊ να μας nη κάτι, είnεν
ό πατέρας. Ποτέ δεν τόν άκουσα να yαυyίζη κατ' αύτ:όν τόv 
τρόnο. 

- Τόν α:ρπαξε ό Κάρλ, έyαύyισα.
- Τί κρϊμα, nού δέν ξέ.ρει να μιλάη, είπεν ή μητέρα.
- Μιλάω, έyαύyισα.

Πpiέ'Πει να είδοποιήσωμε την Άστuνοι.:.ία, είπεv ό πατέ-
ρας. 
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Ναί, είπεν ή μητέρα, καl έπέστρεψαν στο σπίτι. 
Αύτή εϊvαι ή διαψορά άνάμεσα στά δίποδα καl τά τετράπο

δα. Έμεί:ς καταλα�αίνομε τί λένε, έκεϊνα ομως δέν μας καταλα
�αίνουν. Αύτό μπερδεύει πολύ τά πράγματα της ζωης, καί yιά 
τίς δύο πλευρές. 

Έyώ εκανα, πάντως, οπως συνηθίζω, τον yυρο του σπιτιοϋ, 
ωσπου νά �ρω ενα δωμάτιο, στο όποιο ακούονταν όμιλίες. 'Έ�α
λα τά μπροστινά πόδια στο περ�άζι του παραθύρου, yιά νό: ά
κούω μέσα από τά παντζούρια. 

- Μήπως ξέρεις τον αριθμό τηλεψώνου της, Αστυνομίας, άyά-
,τη μου;, έρωτοϋσεν ό πατέρας. 

- 'Όχι. Ζητησε τό κέντρο, καί πές νά σέ συνδέσουν αμέσως.
Τήν 'ίδια στιγμή, το τηλέψωνο άρχισε νά κτυπα.
- 'Εμπρός, είπεν ό πατέρας. Ναί, ό 'ίδιος . Ποιός στό τηλέ

ψωνο; . Πενηντα χιλιάδες! . . Σ έ χαρτοvομί01ματα τω\ δlέ κα 
δολλαρίων . Καλά, έκατάλα�α . Χωρίς σημάδια, �έ�αια. Μπο
ρεί:τε νά έπαναλά�ετε τίς όδηyίες; 

'Αψου ε.μεινε ακούοντας έπl μερικές στιγμές, ό πατέρας του 
Τζέψψρυ είπε πάλι: Μάλιστα εχετε τον λόγο μου. Δέν θά είδο
ποιηθ;η ή 'Αστυνομία. . Μπορω νά μιλήσω τώρα στον μικρό; 

- "Αχ, θεέ μου, τό παιδί μας!, είπεν ή μητέρα του Ί ζέψψρυ,
καί άρχισε νά κλαίη. 

- Καλά, ύποσχε>θητε μου τότε, δτι δέ θά του κάνετε κακό.
Ό πατέρας του Τζέψψρυ εκλεισε τό τηλέψωνο καί εϊπε:
- Μας τον αρπαξαν !
- "Αχ, τό παιδάκι μας!, είπεν ή μητέρα κλαίοντας. Ποιό

ϊ1έρας μπόρεσε νά τό κάνη αύτό ! 
- Ή ψωvή του ηταν πνιγμένη , άλλά μου έψάνηκε σάν γνω

στή, είπεν ό πατέρας. 
- Εϊναι ό Κάρλ, έyαύyισα έyώ. Αύτός ό παληάνθρωιττος,

πού δίνει κλωτσιές στά σκυλιά. 
'Αλλά δέν μέ έπρόσεξαν, οϋτε ό ενας, οϋτε ό άλλος. 

- Πpέ'Πιει νά ψύyω, εϊπεν δ πατέρας.
- θά ελθω μαζί σου, εϊπε ή μητέρα.
- Καλλίτερα νά μείνης έδω, μήπως yίνη καί αλλο τηλεφώνη -

μα. 'Α "λλά νά μή πης λέξι οϋτε στήν Μώδ, οϋτε σε κανέναν αλλο. 

Έyώ θά εχω πάρει τά χρή,ματα σέ μιά ωρα περίπου. θά πρέπ1ΞL 

νά τά ά:ψήσω μέσα σ' ενα τηλεψωνικό θάλαμο, κοντά στήν εξοδο

άριθ. 70 του αύτοκινητοδρόμου Κοννέκτικατ, στίς εξι άκρι�ως. 

Έλπίζω νά έπιστρέψη ό Τζ;έψψ, προτου νυκτώση 
'Ύστερα άπό λίγο, δ πατέρας εψυyεν όλοταχως μέ τό αύ

τοκινητά:κι του. 
Έyώ αί01θανόμουν μεγάλη θλϊψι. Έπηyα πάλι στο μέρος μέ 

τά 01κυλόχορτα. Συνήθως μασσω τά φύλλα τους. Άλλό: τώρα, ή 
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,τερίστασις ηταν ασυνήθιστη. 'Έψαξα και εύρηκα μερικά χόρ
τα μέ χονδρά στελέχη, τά εκοψα μέ τά δόντια μου και τά έμάσ

σησα. Είχαν άφθονο χυμό, σάν γάλα. 

Σχεδόν άiμέσως, ηλθε στό μνημονικό μου ή δυνατή μυρωδιά 
της άμμουδιας. Μου φαινόταν δτι έμύριζα φύκια, άδεια κοχύλια, 
ψόφια ψάρια, τόσο δυνατά, ωστε έκύτταζα γύρω μου και ά'Ποροϋ_ 
σα πού δεν εe5λεπα μιά μεγάλη εκτασι μέ άλμυρό νερό. 

Στήν άρχή, ή ανάμνησις αύτή δεν είχε σημασία ... 'Έ,τειτα, 
δ,τως συμι?>αίνει συχνά σ· έμας ,τού τρωμε σκυλόχορrτο, έθυμή8ηκα 
ενα μέρος και μιά ωρα. Τ ό μέρσς ηταν τό τέρμα του δρόιμου. Ή 
ωρα, 1τριν ά,τό τό μεσηιμέρι: Είχα μυρίσει αμμουδιά στά λάστι
χα του αύτοκινήτου του Κάρλ. 

Μά τήν πίστι μcu, εί1τα, εχω μιά 1τρώτης τάξεως ενδειξι. Έμ-
1τρός, με τήν μύτη ! 

'Έφυγα αμέσως ά'Πό τά μέρη αύτά 1τρός την θάλασσα. Προ
του περάση μιά ωρα, ενοιωσα ενα αεράκι, πού έμύριζε αορίστως 
άλμυρό νερό. 'Ύστερα ά,τό δέκα λε,ττά, εφθασα σ' ενα άiμ,μόλοφο 
και ακουα τις κραυγές των γλάρων. 

'Υπάρχουν πάρα ,τολλά 1τράyματα yιά έξερεύνησι, σέ μιά α

κτή, και δέν ε1τρε1τε νά χάσω ,τολύτιμο χρόνο ... 

'Έχω ,τεράσει ενα όλόκληρο καλeικαϊρι, ,ταρακολουθώντας 
τις ,ταλίρροιες καί χορταίνοντας μέ ψάρια, και?>ούρια καί στρεί
δια. Τό έyνώριζα καλά τό μέρος έκεϊνο. 'Άρχισα τήν άναζήτησι, 
1τρός τήν αντίθετη κατεύθυνσι του ήλίου. Είχα πίσω μου τίς ναυ
τι <ες λέσχες καί ίδιωτικές άμμουδιές. Πρός τά έμ1τρός έθυμόμουν, 
δτι ύπηρχαν έλώδεις εκτάσεις, ,τού τίς διέτρεχαν ρυάκια, και 
,του καί ,του 1ταλαιά σ,τίτια έ1τάνω σέ έτοιμόρροπους ,τασσάλους. 
Τέτοιο το,τίο άκριι?>ως είχα μυρισθη στά λάστιχα του αύτοκινήτου. 

Τό ά'Πόyευμα ηταν 1τολύ ζεστό και έκρατουσε 1τολύ. Τό λ(� 
yo νερό πού εϋρισκα yιά νά ,τιω ηταν γλυφό. Έκολύμπησα λίγο 
yιά νά δροσισθω, άλλα έπροχωρουσα 1τάντα 1τρός τά ανατολικά. 
Ά,τό τό φως της ήμέρας, πού λιyόστευε, έκαταλάι?>αινα, δτι είχε 
1τεράσει ή μέση του ά1τοyεύματος, άλλα δεν είχα ανακαλύψει άκό 
μη τήν μυρωδιά ,τού άναζητοϋσα. Έτρόμαξα ενα κο,τάδι ,τά,τιες, 
,τερνώντας μ,έσα άπό μιά καλ()jμιά. 'Ένας ρυ1ταρός ασ,τρος γά
τος μέσα σέ μιά χαλασμένη ι?>αρκούλα, άyρίεψε καί κCΧΙμ1τούριασε 
μέ σηκωμένες τίς τρίχες του, καί με εφτυσε κατάμουτρα, άλλα 
δεν συνήντησα κανέναν άντι1τρόσω1το του ε'ίδους μου. 

Εϊχα πολύν καιρό νά ,τεράσω ενα ά,τόyευμα τόσο κουρα
στικό. Μόνο ή άyάπη μου yιά τόν Τζέφφρυ μέ fκαμνε νά έ1τuμένω. 
Τήν στιγμή πού είχα ά'Ποκάμει και έτοιμαζόμουν νά κουλουρια-
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σθω σ' ενα δροσερό μέρος yιό: νό: πάρω εναν υπνάκο, οί κόποι 
μου άνταμεί,ψθιησαν: 'Άκουσα ενα γνώριμο θόρυι.'5ο. 

Άνέι.'5ηκα σέ. μιό: άμμώδη πλαyιό: yιό: νό: ι.'5λέπω καλλίτερα 
τό: γύρω. Έκύταξα προς τό: ι.'5ορεινά, μέ. τεντωμέ\α τσ αύτιό: και 
τό: ρουθούνια. Σ έ. λίγο είδα τό αύτοκίνη-το νό: ξεπροι.'5άλη πίσω 
αιπό ε;vαν όψμόλοφο. Ό Κό:ρλ ηταν στο τιμόνι. ΈπροχωροCσε άρ
yά, σ' εναν ανώμαλο δpάμο, στενό σό:ν πεζοδρόμιο, καί δ Τζέφ
φρυ δέ.ν ηταν μαζί του. Τcύλάχιστον, έyώ δέ.ν τον ει.'5λεπα. Σ� λι 
yo, τό αύτοκίνητο εχά:θηκε πίσω άπό εναν άλλο λόφο, άναζητών 
τας, προφανως, ενα καλλίτερο δρόμο. 

'Άρχισα άμ�έσως την άναyνώρισι του εδάφου(,. Δέ.ν άργησα 
νό: ανακαλύψω την μυρωδιό: τcυ Τζέφφρυ. Άκολούθησα τό: ί,χ:\η 
της ώς ενα παληό ύ'Πόστεyο yιό: σκά:φη, crπό χονδρό: σανίδια, πού 
εκλινε προς μιό: πλευρά, σό:ν νό: ηταν ετοιμο νό: καταρρεύση. Τό: 
δύο τρίτα του ύ'Ποστέyσυ ησαν στην άμμουδιά, ενω τό ύττόλοιπο 
εύρισκόταν επάνω άπό την θάλασσα, στηριy;μένο σέ. ι.'5ράχους, σό:ν 
στύλους. Το επλησίασα άπό την στεγνή πλωρά του. 'Ένα και
νούργιο δικτυωτό ώδηyοϋσε άττό τον σκαμμένο δρόμο σ' εvα σά
πιο ξύλινο yεψυρά:κι, πού κατέληγε σέ. μιό: δίφυλλη πόρτα, άχρω
μά:τιστη, κλεισμένη μέ. ενα δλοκαίνουρyο λουκέτο. 

'Ερεύνησα την ανατολική πλευρό: του κτίσματος. Οί τοιχοι 
αιποτελουνταν άπό σαρακοφαγωμένα σανίδια, καί σέ. μερικό: ση
μεια ύnηρχαv τρυπες, στίς δποιες μόλις εχωροϋσε ή μουσούδα 
μου. 'Έχωσα την μύτη μου σέ. μιό: άπό αυτές. Ό Τζέφφρυ ηταν ε
κεί:, πραγματικά, άλλα μόλις τόν διέκρινα μέσα στο σκοΓ[άδι. 

Τελικως, έyαύyισα δυο φορές: 
- ΤΙ:jέφφ . .  Τζέφφ ...
- Μουρyο, ηλ8'ες ! , είπε ή φωνούλα του, crπό το ι.'5άθος του

υποστέyου. 
- Ναί, απήντησα.
- Πεινω, εϊπε μέ. τρεμουλιαστή φωνή. θέλω την μΟJμά μου.
- Μην άνησυχεϊς, είπα, χωρίς πολλή πεποίθησι. θό: σου την

φέρω σέ. λίγο. 
Τότε, έκεϊvος άρχισε νό: κλαίη. 

Έπηyα άnό τήν άλλη μεριά, στην δυτική nλευρό: του κτισμα_ 

τος. Έκεϊ δέ.ν ύπηρχαν ανοίγματα, άλλό: μόνο μικρές τρϋττες, ά

πό τούς ρόζους του ξύλου. 'Έπεσα στο νερό, ά,τιομακρύνθηκα 

λίγο κολυμπώντας καί εκύτταξα ψηλά. Στην πλευρά του πού ε

ι.'5λεπε τήν θάλασσα, τό ύπόστεyο εϊχε μιό: άvατρεπόμε\η μικρή 

γέφυρα, πού ε'φθανε εως τήv σάπια στέγη. Έχρησίμευε, οταν την 

κατέι.'5αζαν, yιό: την εξοδο των σκαφων άnό το υπόστεγο, κατά 

τήv φουσκονεριά. , Αλλό: μου ηταν αδύνατο νό: πηδήσω εως έκεϊ. 
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Τά "'ερά της παλίρροιας αvέι'9αιναν, δπως έκατάλαι'9α, ένω έ
πέστρεφα στην ακτή. 

Τώρα, τό μόνο πού μ11ορουσα νά κάνω ηταν νά τραγανίσω 
τόν yυρο μιας ά'ΙΊό rκεϊνες τίς τρυ,τες, ωσπου νά yίvη αρκετά 
φαrδειά yιά νό: 11εράση τό σωιμα μου. 

'Έχετε δοκιμάσει ποτέ fιερό ξύλο, πού από δεκαετίες 11ολλές 
έχρησίμευε ώς τροφή στό: Θαλασσινό: σκουλήκια; Κατά πασαν 
πιθανότητα, οχι - οϋτΕ:. καί θά σας δοθη ή ευκαιρία. 'Εγώ τό 
έτραyάνιζα ωρες όλό,κληρες, δπως μο•υ έφάνηκε, ανοίγοντας σι
γά - σι yά την τρύrπ:α, ωσ11ου &κουσα μακρυά τόν θόpυι'9ο του 
αυτοκινήτου, πού έπλησίαζε. Έκρύφθηκα αμέσως πίσω ά11ό ενα 
σωρό φύκια. 'Ύστερα ά11ό λίγο έφάνηκε τό αυτοκίνητο, καί έστα
μάτησε κοντά στό δικτυωτό. Ό Καρλ άνοιξε την 11όρτα καί κα
τέι'9ηκε. Προτου την ξανακλείση, έ11ρόλαι'9α νό: δω στό κάθισμα ε
να χαρτοφύλακα, πού 11εριεϊχε τό: χρήματα του 11ατlΞpα του τζέφ
φρυ 

Ό Κό:ρλ έ11λησίασε την 11όρτα ,τού ηταν κλεισμένη μέ λου
κέτο, καί εGyαλε ενα κλειδί ά11ό την τσέπη του. Ό Τζέφφρυ δέν 
εκλαιε πιά - 'ίσως είχεν ά'ΙΊΟΙκοψηθη. 'Όλα ησαν τόσο σιω,τηλά, 
ωστε άκουα τούς 11αλ,μούς της καρδιας μου. Ό Κάρλ α\,οιξε τά 
δύο φύλλα της πόρτας. Οί σκουριασμένοι μεντεσέδες [τριξαν. Έ
κεϊνος έ.μπηκε καί έ.yώ έπηyα ερ11οντας προς τό γεφυράκι. 

Στό έσωτερικό, τό φως ηταν λιγοστό, άλλ' υστερα από μια 
στιγμή διέκρινα την σκιά του Κάρλ, 11ού έ11pοχωρουσε ανάμεσα 
στίς φωτεινές ακτϊνες, πού ε.μπαιναν από τίς χαραμάδες των σα
νιδιων. Είδα καί τόν Τζέφφρυ, σάν εvα μικρό σωρό, κατά yης, σέ 
μιά σκοτεινή γωνιά. 

Έyλίστρησα στό εσωτερικό καί ερποντας 11άντα έ11ροχώρησα 
στά άφωτα, yιά νό: μή φαίνωμαι. Ό Τζέφφρυ tκλαιε 11άλι σιγανά. 
"Ηθελα νά του πω οτι ημουν κοντά του, αλλά δέν μπορουσα, φυ
σικά 

Στην άλλη &κρη του ύποσιΙΞ'yοιυ δ Κάρλ έχειριζόταν εvα έρ
yαλεϊο, 11ού ετριζε - μιά τροχαλία, δπως έφάνηκε σέ λίγο, διότι 
ή κινητή γέφυρα άποσnάσθηκε ξαφνικά ά11ό την στέγη καί άρχι
σε vά καιεί?αίνη μέ θόρυι'9ο πρός τό νερό. Φως έχύθηκε στό έσω
τερικό. Τώρα, εί?λε11α καθαρά τόv Τζέφφρυ, καί μέ εί?λι:πε κι' 
αυτός. Είχε τό: χέρια καί τά πόδια δεμένα μαζί, μέ ενα σχοι\,ί. 
"Ηταν αρκετά εξυ11νος, yιό: ενα δίποδο - καί δέv ειπε τίποτε! ... 
'Έτσι, ό Κάρλ δέν έ.κατάλαί?ε την 11αρουσία μου. Μας έyύριζε την 
πλάτη, παλαίί?οvτας μέ την τροχαλία. 

Την στιγμή έκείνη , έμάντευσα τί έσκόπευε vά κάνη. θά κατέ
ί?αζι: τόν μικρό μου σύντροφο στό νερό καί θό: τόν άφηνε νό: πνι-
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γη. Σηκώθηκα τότε και εC5αλα στό: τέσσαρα 11όδια μου, ολο τό 
C5άρος του σώματός μου, 11ού είναι οσο και ένός chθρώ11ου σχε
δόν. Γι' αυτό μέ λέει Μουρyο δ Τζέφφρυ. 

Ή ylέφυρα έκτύ-ττησε την έ.11ιφάνεια του νερου μέ ενα δωατό 
11λατάyισμα. Ό Κό:ρλ είχε άρχίσει νό: στρέφεται 11ρός έμας, την 
στιγμή ,τού έyώ ώρμουσα, σάν C5ολίδα. Προσέκρουσα μέ δvναμι 
στό στηθος του. Έκό-ττηκε ή άναπνaή του, έτρίκλισε, έσκόνταψε, 
ε11εσεν άνάσκελα ά,τό τό άνοιyμα. 'Έπεσα κι' έyώ μαζί του, 
σκαρφαλQμ,ένος στό σωμα του. Έκτυπήσαμε πρωτα στην κατεC5α
σμένη yέφυρα, κι' εrrειτα γλιστρήσαμε ταχύτατα στό νερό. Ή πα_ 
λίρροια είχεν άνεC5η πολύ, ή στά!θμη της θάλασσας ηταν τώρα πο
λύ ύψηλή, και δ Κό:ρλ ε11εσε μέ τό κεφάλι στό νερό. Έyώ ά110-
σ11άσθηκα και έκολύμ-ττησα εως την ά:κτή. 

'Έμεινα έκεΊ, τινάζοντας τό νερό ά,τό την yούνα μου, 'Π'εp�μέ
νοντας νό: C5yη δ Κό:pλ στην έπιφάνεια. Έπεpίμενα άρκετά, ά:λλ' 
αυτός δέν έφάνηκε. Στό τέλος, έ.11έστρεψα ίκανοποιημένος στό 
ύπόστεyο, και εκοψα μέ τό: δόντια τό σχοινί, πού δ Τζέφφρυ είχε 
γύρω ά:11ό τό: χέρια του. Τόν έ.C5οήθησα νά λύση και έκεΊ\Ο πού 
εδενε τό: ποδαράκια του. Ό μικρός μου φίλος ηται κατάκοπος και 
'Π'εινασμένος, άλλα μέ ά:κολούθησεν εξω άπό τό ύπόστεyο, και έ.11ή
ραμε μαζί τόν σκαμμένο δράμα, άνάμεσα στούc; ά:μ,μόλοψους, εως 
τόν αυτοκινητόδρομο. 

Σχεδόν ό:�μέσως, δ Τζέφφρυ έστcψάτησε ενα αυτοκίνητο, 11ού 
τό ώδηyοϋσε ενα θηλυκό δίποδο, μέ συμπαθητική φωνή, ,τού έ
ρώτησε τόν Τζέφφρυ πως τόν ελεyαν καί τί εκο:ιμνε τέτοια ωρα, 
ά:ρyό: τό C5pάδυ, στόν αυτοκινητόδρομο. 

- Δέν είμαι μόνος, της εί11εν δ φίλος μου. Ό Μοϋρyος εί
ναι μαζί μου. 

Έπροσ,τάθΥ]σε νό: της έξηyήση τί είχε συμC5η, ά:λλά δέ1ι η
ξευρε 11ως νό: της τό: πη. Καί τό μόνο πού έκατάλαC5εν έκείνη, 
ηταν τό δνομα και ή διεύθυνσις του 11ατέρα του - και μας έπηyεν 
έκεΊ. 

'Αργότερα, τό C5pάδυ, δ Τζέφφρυ έπροσ11άθησε νό: διηyηθη 
ολη την ίστορία στόν πατέρα και στήv μητέρα του, άλλα αυτοί 

δέν έπίστευαν προφανως, τό: λεyό,μενά του, πρό πάντων τό: σχετι
κό: μέ τόν δικό μου ρόλο στήν ά:11ελευθέρωσί του. ΆμφέC5αλλαν 

εως την αλλη μέρα, δπότε ή Άστυ\ομία ηλθε νό: τούς άνα

φι§.ρη, οτι είχε C5ρη τό αυτοκίνητο, τό: λύτρα και τό 11τωμα του 

Κάρλ. 
Σ τό yευμα, μου έσέpC5ιραν μιό: μεyάλη μπριτζόλα, μό\Ο yιό: 

μένα. 'Έπειτα δ Τζέφφρυ κι' έyώ έπήyαμε ι,ό: κάνωμε τόν yΟρο 

του κή11ου. 
Ό 11ατέρας του και ή μητέρα του μας 11αρακολουθουσαν ά:-

11ό τό κιόσκι. 
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- Οί δυό φίλοι, ϊίπεν ό πατέρας στην μητέρα.
Καί έyέλασαν καί οί δυό, καί πολύ μάλιστα. Δεν ξέρω τί τό

αστείο ε�λεπαν ! Άλλα ετσι είναι τα δίποδα. Πολύ συχνά yε
λοϋv έvτελ�ς άvόητα ... 

(«ΕΣΤΙΑ», 24 Άπρ 1973) 

* 

'Η εκι-η αϊ σθησις 

-ιών σκύλων 
ΠΡΟΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΔΥΣΤΥΧΉΜΑΤΑ; 

"Αν σας ποϋνε δτι τα σκυλιά 
διαθέτουν μια «ε-κτη α'ίσθησι» 
τό πιθαvώτε.ρο είναι δτι θά άνα
ση κώσετε τούς ώμους σας καί 
θα χαμοyειλάσετε είρω,νικά. Καί 
δμως δέν ύπάρχει πια σήμερα 
ά.μφι�ολία yι' αύτό. Τό εχουν 
παραδεχβη οί μεyαλύτεροι έπι
στήιμονες: Τα σκυλιά εχουν μια 
καταπληκτική ικανότητα να 
προ�λέπουν τά yεyονότα πού 
πρόκειται νά συμ�ουν. 

Ό ΈΜετός Εύyέvιος Σάϊ
φερλ ενας άπό τούς μεyαλύτε.
ρους είδικούς της ψυχολοyίας 
των ζώων δηλώνει: 

«Τά σκυλιά εχουν ενα μυστη. 
ριωδες χάρωμα: Προαισθάνον
ται τούς κιvδύv::>υς πού άπει

λουν τόν άν8pω1Ί'ο. 'Έχουν μιό: 
εκτη α'ίσθησι πού τό: είδοποιεί 
δταν έπίκειται ενα δραμα, ε
να σο�αρό δυστύχημα, η μια 
φυσική καταστροφή». 

Καi ό διάσημος κτηνίατρος 

δό�σωρ Ρουσελέ προσθ:έτει: 
«Τα σκυλιά εχουν μια ηύξη

ιμέvη εύαισθιησία πού άποκαλύ-

πτεται συχνά στίς μεyάλες συμ
φορές. 'Έτσι σε πολ,λά σεισμο. 
παθη χωριά της Τ'ΟUpκίας οί 
•κάτοικοι ξέρουν δτι, δταv τά
σκυλιά ούρλιάζουv πένθuμα,
αύτό σημαίνει δτι θά yίvη σει
σ�μός καί άiμέσως φεύyουv μα
κρυά ΎLά νά φυλαχθουνε. Πολ
λές οίκοyένειες εχουν σωθη 'Ε•
τσι».

Τώρα άπεφάσισαv διά,φοροι 
έπ�στή1μονες νά μελετήσουν συ
στηιματικά την μυστηριώ•δη αύι.. 
τη ίκαvότητα των σκυλιων ω
στε νά μ-τωρσϋν νά τά χρησuμο
ποιοϋν συστηματικά yιό: την 
σωτηρία των άvθρώrπ:ων απο 
κατασrροψές πού δέν μπορει 
άJκόμα ό: τiς προ�λέψη ή έπι
στήιμη ( σεισμός, παλιρροϊκά 
κύματα, χιονοστοι�άδες, έκρή
ξεις ήφαιστείων). 

Πως δμως μπορεί νά έξηyη
θιη αύτό τό φαινόμενον; 

<,'Η εκτη α'ίσθησις - λέει ό 
κα:θηκητής Σάϊφερλ - είναι τό 
ίδιο πραyματική σό:ν την y•εϋ
σι η την άφή. Μόνον πού ό αν-
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θρω-τvος δέν την εχει, δέν μπο
ρεί: νό: την άντιληφθη καί γι' 
αύτό μας φαίνεται τόσο μυστη
ριώl&ης. Ή εύαισθη.σία των 
σκυλιών στι:)ύς σει01μούς καl 
στίς χιονοστοι<5άδες 'καί ή <5ί
αιη άντίδρασίς τους οφείλεται 
πιθανώτατα στό δτι νιώθουν μέ 
τά πόδια τους τίς παιψικές 
δονήσεις του έδάφους. Μέ άλ
iλα λόγια τό: πόδια τους παί
ζουν ρόλο ύπερσεισμοyράφων». 

Μό: δέν είναι αύτή ή μόνη 
ίκανόιτης των σκυλιων. Μπορεϊ 
έ:πLο,ης νό: προ<5λέψη τούς κιν
δύνους πού απειλουν τό άφεντι
κό του καl ιμόνον αύτόν. Φαί
νεται πώς προειδο'Ποιεϊται από 
μιό: έλαφρό: μετα<5ολή των ή
λ:εκτρικων ίόντων (μορίων) της 
άτμο101φαίρας. 

'Υ-τvάρχουν 11ολλά τέτοια πα
pα!δείy,ματα. 'Ένας Παρισινός 
κτηνίατρος διηyεϊται τό έξης 
καταπλrηικτuκό: 

« Σ τίς 16 Ί ουνίου 1972 11η ρα 
τό τραϊνο άπό τό Παρίσι yιό: 
τό Λέν. Ή γυναίκα μου μέ εί
χε 11άει μέ τό αύτοκίνητό μας 
στό σταθμό. Είχε μαζί της τό 
άσ,τρόιμαυρο σκυλάκι μας. Σrέ 
δλη τη διαδρομή τό ζωο ε.δει
χνε άνησυχία. 'Όταν κατέ<5ηκα, 
μπροστά στον σταθμό -πήδησε 
κι αύτό από τό αύτοκίνητο 
'Υαυyίζοvτας 'κα� άρχισε νό: 
τρέχη γύρω ,μου. Είδα κι επα
θα yιά ό: του ξεφύ,yω καί νό: 
άνε<5ω στό τραϊνο. Δέv μέ α

φηνε, μέ είχε ,τ�ό:;σει μέ τό: δόν
τια τοu από τό 11αντελόvι καί 
y.ρύλλιζε λυπημένα. υοταν εί
δε 11ώς δέv μπόρ�•σε τελικό: νό: 
ιμέ έ.μ11οδίση, εψεξε 11ρός την 

α:κρη της ίΌλατφόρμας. Ή γυ
ναίκα μου τό είδε, την στιγμή 
πού ξεκιvουcπ τό τραϊνο, νό: 
ρίχνεται μπροστά: στην μηχανή 
σό: vό: ηβελε vό: την σταματήση. 
Βρέθηκε κάτω ά,τό τούς τρο
χούς καί πολτο-τrοιήθrηκε. Δεν 
είχα καταλά<5ει τότε τί ηΘελε 
vό: μου πη ετσι. Τώρα σκέmο_ 
μαι 11ώς εδωσε την ζωή του, 
11ροσ11αθώvτας να μέ κάνη νό: 
καταλά<5ω δτι κινδύνευα. Για
τί τό τραϊνο έικεϊνο έκτροχιά
αθrη κε μέσα σέ ενα τουννελ ! 
Γλύτωσα ά:τιό θαϋμα. Μό: από 
τότε εχω ξανασrκεφθη συχνό: 
τό φ,έρσιμο των σκυλιωv καί εί-
1μαι <5έ<5αιος πώς «ηξερε» δτι 
θό: σ�υ\ΑΞ<5αινε τό δυστύχηιμα καί 
πώς είχε προσ,ταθήσει vό: μέ 
προειδο'!Τοιήση». 

Καί μιό: ο:λλη πε,ρίmωσις 
πού οονέ<5η προ 4 έτωv στο 
Σ αlν - Κλου στον κη110 του 
σ'Πιτιοϋ ένός νέου συγγραφέως. 
Νά πως τήv άφηyεϊται ό ίδιος: 

«Ή ,σκύλα μου συνήΗιζε νό: 
παίζη ιμέ τό yιό μου Λωρό:ν 
πού ηταν τότε 7 χρονωv. Μιά 
μέρα καθώς ό Λωράν έτοιμα
ζόταν νά <5γη στον κη110 τό ζωο 
στάθηκε στην nόρτα, yρυλλί
ζοντας καl δείχνοντας τό: δόν
τια του. 'Ωστόσο ό Λωρό:v προ_ 
χώρησε, τό δρασκέλισε καl 
<5yηκε. Ή σκύλα τόv άκολού
θησε στόv κηπο. 'Έτρεχε μπρο
στά του καί γαύyιζε. Ό yιός 
,μου ο:ρχισε vό: τρέχη κι' αυ
τός, y�ό: παιχνίδι. Ξαφνικά, ή 
σκύλα ωρμησε 11άνω του, τόv 
δάγκωσε στο πόδι καl τον 
ερριξε χάψω. 

·ο Λωράv ε<5αλε τό: κλάμα-
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τα Βy,ηκα κι έyώ καί εδειρα 
τήν 01κύλα με τό λουρί της. Σή
κωσα τό παιδί καί τό πηρα μf.
σα στό crnίτι. Ή σκύλα έ'ξα
κολουΘιουσε νά yαυyίζη. Δ'Εν 
μ'Π'οpουσα νά τήν ήσυχάσω 1μέ 
τί11οτα. 

Τ ό Ίδιο Gpάiδυ καθώς εGyαι
να yιά νά πάω σέ !:να ψιλυκό 
σ11ίτι, ενοιωσα νά ύποχωρη τό 
εδαψος κάτω ά:π,ό τά τrόδια 
,μου "Ε 111εσα ,μέσα σέ μιά Gα
θι:. ιά τρύπα. Πρόλαι!Jα ευτυχως 
νά άρπαχτω ά11ό μιά ρ-ίζα δl:Ξ.'\,• 
δρου κι Ι::τσι στραμπουληξα μο
νάχα τόν αστράγαλό ,μου. ΕΊχε 
ι!Jουλιάξει τό εδαψος του κή
που, γιατί 111ερνουσαν άπ·ό κάτω 
οί στοές ένός ό:ρχαίου ορυχεί
ου. Ή τρύ11α ι!Jρ�σκόταν ενα 
μέτρο μακρυά άπό τό σημεϊο 
δ11ου ή σκύλα είχε ριχθη στό 
yιό μου. Δίχως τήν έ11έμι!Jασί 
της, ό Λωράν θά γκρεμιζόταν 
σέ ι!Jάiθος 8 μέτρωι. 

Π11:οτα δεν τrρaμήνυε αυτη 
τήν ·κο::θiίζη01ι. Πως την είχε 'Π'pο_ 
μαντέψει ή σκύλα μου; Δεν ξέ
ρω Πάντως τό ι!Jέι!Jαιο είναι δ
τι εσωσε την ζω� του παιδωυ 
μου>. 

Ό «Μυλόρδος» ηταν ενας 
,σκύλος πού εσωσε τό ό:φεντ�κό 
του ό:πό ι!Jέι!Jαιο θάνατο τήν 
1 η Μαρτίου 1960. 'Ο κύριός 
του, ενας Γάλλος δάσκαλος 
ι!Jριακόταν στό Άyκ,rοτίρ, δταν 
ενας τρομερός σε�σμός κατέ
στρεψε όλότελα αύτή τήν 11όλι. 

«Ό σκύλος μου ηρθ'ε νά μέ 
ι!Jρη στις 121

/, τήν νύχτα. Είχε 
έξαψανιστη από δυό μέρες καί 

νόμιζα πώς τόν είχα χάισει γι:ά 
11άντα. Έκεϊνο τό ι!Jράδυ δμως 
τόν &κουσα νά ξύνη την πόρτα 
μου. "Α νοι,ξα καί τόν είδα νά 
μέ ,κυττά:ζη μέ μάτια παράξ�ε
να φοι!Jισμένα. 'Έτρειμε καί ιε� 
ι!Jyαζε κάτι συρτά ούρλιαχτά. 

θέλησα 1,ά τόν 11άρω ,μέσα 
,ό:λλά αύτός μου ξέφυγε καί 
κατέι!Jηικ,ε την σκ,ά,λα. Ε'ίκοσι 
σκαλοrπάrrια πιό κάτω σταμά
τησε. Κατέι!Jηκα κι έyώ. Ξέφυ
y,ε πάλι. Δέ τολμουσα νά τόν 
φωνό:ξω δυνατά yιά νά μήν 
ξυπνήσω τόν κό01μο πού κοuμό
τανε. Τόν άκολού&ησα στό δρό
μο yιιά νό: προσ11αθιήσω νά τον 
πιό:Ισω. 

Τήν στιγμή έκεί\Λη άρχισε νά 
τρέψη ή yη. 'Ήταν κάτι ψο
ι!Jερό Ι Τά σ11ίτια γκρεμίζονταν 
yύ,ρω ,μου. Δ'Εν ει!Jλεπα πιά τ{
ποτα από τήν σκ,όνη. "Εν,ωθα 
δμως ό:νάμ:εσα στά 1tόtδια •μου 
κάτι, τόν ακύλο ,μου. 

'Όταν θέλησα νά γυρίσω σπί
τι ,μcυ, ι!Jρ:ηκα μόνο τό: έρείπιά 
του. Δεν είχε γλυτώσει κανείς 
ό:πό τούς άλλους ένοίκους. Μ,ό
νον έyώ, χάρις στόν σκύλο 
μου, πού παρ' δλο τόν φοι!Jο 
του είχε ερθει νό: μέ yυρέψη» . 

..!;'!. 

λαγός t'o 

είναι δειλός; 
Ό ι-α.γόc, Οcωρcϊ:τα.ι ώc, σύμ

βολον οcιι-ίαc,, ά.πό τών ά.ρχαιο
τcrτων χρόνων χαί της ρωμαιχης 
έποχηc,. Πράγματι χαί σήμερα 
ό έλληνιχόc λα.όc, ίοία ό ά.γροτι
χόc,, με οιάφορcς παροιμίες, τον 
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ποcρα.δέχε,αι ι:�ς ζωοΙJ δcιλό'Ι. 
Του άποοίοcι μάλιστα., έχ,όc 
της δειλίας, οτα·ι ε1jρίσι<cται. έ'Ι 
έγρηγόρσcι, άλλά έξ αίτίας τη.: 
χα.l μεγάλην προσcκτιχότ ητα χα 
τά τό11 Ι;πνο'Ι του παpαοει.όμc
νος, οτι η σ ϊέp, σι..; βλcyαρίοω'Ι 
cΙΙJαι έργο'Ι Θcίας 11 ρο ιοία.::., ι;J-

' , ' β , στ:: χα.ι χοιμωμcΙJΟC να λεπ 'J 
τά. σuμβαίνσ11τα γϊιpω -:-ου. 'Ε-< 
του γ::γοΙJό-:-ος αύ ,ου ι.αραχ r η 
pίζοuν τά μιχpά πα.ιοι� 

1 
ΠΟΙJ 

χοιμοuν,αι μέ τχ μά.:-ια. άΙJοι
χτά., οτι «ι,α.γσχοιμοuνται». Τό 
rοιο'Ι λέγcται χαl οι' έχcί11ουc 
πο•J χά.μνοu11 έλαφρόν UΠ'ΙΟ'Ι. 

'ι'πάρzοuν ομωc χα.l οί οια
φω11οu1Jτες. Καl λέγουν ο-:-ι έάΙJ 
ληφΟγj ύπ' ο•}ιν οτι τό αχαχον 
αύτό ζώον έχει τούς περισσο
τέρους έχΟρούς καί, ο,ι έΙJα.ν,ι 
α.ύτων κανένα. αλλ() οπλον άμύ
νης δέν δια.Οέτει, έχτός άπό την 
ώχuποδία του μόνον, δικαιολο
γημένα. τότε έμφανίζε-:-α.ι ώc δει
λόν. ιότι πως αλλως Οά άπαλ
λαγη των πολλαπλών χαί ποι
κίλων έχΟρών του; Ι'εράκια, 
μποuφοι, κουνάβια, άλ::ποuδ::c, 
άετοί, σκύλοι χαl τέλος, ό χει
ρότερος, ό ανΟρωποc, οιατ ηροu ι
ενα σuΙJ::χ η τ.όλεμον πρός r<ύ
τόν, ενα άπηνΊj διωγμό'Ι. ΙΙ�ρά 
τοcuτα ύπάρχοuν περιπτ-ώσειc:, 
πού ό λοcγός έδειξε, οχι άπλως 
Θάρρος, άλλά γεΙJαιότ ψα. έvαν--:ι 
του διώχο'Ιτος οcύτeιu έχΟροu. 

Σχετικώς άνα9έρεται ο-:-ι κά
ποτε ενας σκύλος άνεχάλuψε τό 
χρησφύγετ-ον του λαγοu καl τόν 
ήνάγχασε νά. βγη χαί νά τό 
«βάλη στά πόδια», άχολοuΟού
μενος πάν-:-οτε άπό τόν γαuγί
ζοντα σχuλον. 

'Η καταδίωξις ητο πολύω-

ρος χαl χοuρασηχή, σέ σημείο 
πσύ τό δuστJzισμέ11ον ζώον, μ·η 
γ ιωρίζοΙJτας πiΊς νrJ σωΟΊj έπ ή-
� ' ,f β ' \ ,,.. οησ::ΙJ cιc ::ΙJα pcι 1.0'1 κοcι εζη-
πλώΟη έπ' αύτσϊ:ί κα-:-ά τοιοu
τον τρόπον, ωστε οέΙJ οι::χρίv::το 
-<αΟόι ου. Τό ι.p&'ψα του τpι
ι.ι:ψα-:-ός του �το -:-ό α.ύτό μέ 
το του ppάf.OIJ. '() ΚU'Ιηγόc:, U
σ-;-::pα. άπt; ό) ίγα ) ::πτ� τ r,c ω
ρας 'ήι ι αξ:: Οέσ,.'Ι οιά χαι υτέ
ρα ι ι<ατόπτ::uσιν του γ{ψω ι.ώ
ρου, ά'Ιέ�rι έπί 70\J ίοίοu βpcί
J.OU κα.ί έστ�Ο η ::ίς άπόστασιν

1 ~ , ' \ \ μιχροτερα 1 -:-ου μc-:-ροu απο τον
λαγόν. '() )cι.-:t,::. ::ίς -ή'Ι Οέσιν

) \ , ' ' ,, αuτ ην παρεμ.::ι11:: αμχ::τ f'ι'Ι ωραν
αφοβο::., -:-ολμrιpr;ς χα.l μό'ΙΟ'Ι ο
τα.11 ό κυνηγός Οελr,σας 11ά κα.-

'λΟ ~ β ' ' ' ι ' τε η ;ου, ��ι.οu, τον α1�τ:: ,η-
φΟη χαι τοΙJ εζη'ηγχασ:: ::ις φu
γ·η'Ι διά νά τον ρίψη ν::χρόν είς 
όλίγην άπόστασιν tJέ τά σκά
για του οπλοu '7(JU. "Ισω.; ίσzu
ρισΟΊj χάπeιιος ο-:-ι τό έ11στικτον 
της αύτοσuντηρήσεωc τόν κα
τέσ-:-ησε αφοβο'Ι. ,\1 r,πως ομωc 
χαί τά αλλα ζ<7>α χαί ό αΙJΟpωπος 
άχόμη οέν έπιο::ικνύοuν άφeι
βίαν, τ ';) :.ι:ην έ1Jα•1-:-ι του έzΟροu, 
ο ;αν άv-:-ιλα.μβάΙJωνται οτι έπι
χρέμα-:-α.ι c, Θα11α-:-6ς των ; 

" \λλως τ::, ο::ιλό-:-::ροc -:-ου 
λαγοu εΙνα.ι ό βάτραχος ΙJ Οεω
ρεί-:-αι. Κα-:-ά. -:-ιΙJα. μuΟον, οί 
λαγοί, διαπιστ-ώσαντεc μεγχλu
τέρα11 ο::ιλίαν είς 70\JC βα·φά
χους χα-:-α --: fjν ωραν r.o'J '70 σύ
νολο•� αύτω'Ι έφΟα.ΙJ::ν είς την 
οχΟην -:-ου πσ-:-αμοu οι' αύ-:-ο
χ-:-ονία'Ι έχ Π'Ιιγμοu έπpο-:-ίμη
σαν 11ά έπισ-:-ρέψοu'Ι είc τάς φω
λεάς -:-ωΙJ λέγον-:-εc: «' .\φοu ύ
πάρχοuν οειλό-:-ερα. Υ ώα άτό ή
μας, δια.τί νά πνιγωμεν ;» 
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γλώσσα 

ΜΕΛΙΕΣΩΝ 

Σ τούς κήπους μας, στούς ά
yρούς ,μας, t!>Μπουμε καθη,με
ρινά τlς μέλισσες νά «χορεύ
ουν» yύρω μας, ψαινομενικά 
χωρίς κανένα σκαπ:ό. Στην 
πραy,ματ�κότητα, αύτός ό «χο
ρός» κρύt!>ει ενα μυστικό, πού 
οί μεyάλοι ψυσιολόyοι χρειά� 
στηκαν μελέτες πολλων έτων, 
yιά νά τό άποκa.λύψουν. 

"Ας παρακολουθήσουμε μιά 
μέλuσσα, άπ' τή στιyμη πού α

νακαλύπτει τά ανθη ένός δέν
τρου καl ψορτώνεται την yϋρι 
τους. "Αν περιμένουμε λίyο, θά 
1δοuι11ε ·6κτώ _ δέκα άλλες μέ-

λωσες νά καταψθάνουν στό ί
διο μέρος καl νά ρίχvωvται στά 
ανθη του ίδιου δέντρου. Προέρ
χονται δλες ό::πό την ίδια κυψέ
λη, πραyμα πού σηιμαίνει δτι 
ειδοποιήθηκαν άπό την ανιχνεύ
τρια. 

Πως; Ή ό::νιχvεύτρια μίλησε! 
άπαvτοϋv οί ψυσιολόyοι, οί ό
ποιοι άψιέρωσαν πολλά χρόv� 
&ττομοvητικης μeλέτης, yιά: νό:
δώσουν ύπευθύνως αύτη την ό::
πάvτη σι. Καl μίλησε τόσο κα
θαρά, ωστε οί αλλες μέλισσες 
πηyαν στό σημεϊο πού τούς πε
ριέγραψε, κατ' εύθεϊαv, χωρίς 
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δισταyιμούς καί χωρίς περιπλα
νήσεις. 

Φυσικά, οί μέλισσες δέν ε
χουv ψωvή. Ή μέθοδος μέ τήν 
δ-ττοίαv έκψράζοvται ε!ναι δ χο
ρός. Καί εχουν δύο είδη χοροί}, 
yιά νά μετα<,ι<,άζουν τά μηνύ
ματά τους: Τ ό «όκτώ» καί τό 
λίκνισμα. 

Ή ψιyούρα του «όκτώ» χρη
σιμοποιεϊται yιά τήν yυρι καί 
τό νέκταρ των κοντινωv λου
λουδιων. Ή μέλισσα πετα: τόσο 
yρήyορα καί τό όπτικό πεδίο 
της είναι τόσο έκτεταμένο•, μέ 
τίς χιλιό:Ιδες τηλεσκόπιά της, 
πού καλύπτουν ενα τόξο 270 
μοιρων, ωστε θά ηταν άπώλεια 
χρόνου, αν ειδινε ιήv άκρι<,η δι
εuθυνσι, στίς περιπτώσεις πού 
ή yυρις η τό νέκταρ δέν άπέ
χει πολύ άπό τήν κυψέλη. Στίς 
περι,;ττώσεις αύτές, ή μέλισσα, 
πού 1εικανε τήν άνακάλυψι, δια
yράφει ενα 8, yυρίζοντας πρω
τα προς τ' άριστερά: κι' ϋστε
ρα 'Π'pός τά δεξιά. Οί άλλες μέ
λισσες τήν περικυκλώνουν, τήν 
ψηλαψουν μέ τίς κεραϊες τους, 
yιά vά μυρισθουν τό αρωιμα 
του &νθους, πού διατηρήθηκε 
στό τρίχωμά τους καί πεΤουν 
καλά πληροφορημένες. Δια
γράψουν κύκλους δλο καί με
yαλυrερους γύρω άπό τήv κυ
ψέλη ω(J'Τ(ου άνακαλύπτουν τό 
άρωμα πού ξεσήκωσαν άπό τήν 
άνιχνεύτρια. 

'Ύστερα, οί πρωτες μέλισσες 
πού ξαναyυρίζουν στήν κυψέλη, 
φορτωμένες μέ yυρι η νέκταρ 
.έπαvαλαμ<,άνουν τόν χορό του 
8, yιά νά είδιποιήσσυν τό ύπό
λοιπο 01μηνος. Ή ψιyούρα, λοι-

πόν, του 8, στή yλωσσα των 
μελισσων σημαίνει: «θά <,ρητε 
yυρι καί νέκταρ έδω κοντά. 
Στή δουλειά!». 

Τό λίκvισ�μα χρησψοrπ:οιεϊται 
στά ταξίδια μεyάλων άrττοστά:
σεων. Ή χορεύτρια πετα: κατ' 
εύθεϊαν μ-rφοστά, κάνει ενα ή
μικύκ λιο πρός τά δεξιά, έπα
νέpχεται στό σημεϊο έκ.κιvήσε
ως, κάνει ενα ήμικύκλιο πρός 
τά άριστερά καί ξεκιvα: πάλι. 
Αυτές οί Μλτες, πρός τά δε
ξιά καί πρός τ' άριστερά συ
νοδεύονται άπό τό λίκνισμα 
της κοιλιας καί στό σύνολό του 
δ χορός αύτός ηλεκτρίζει τίς 
μέλισσες πού τήν παρακολου
θοϋν. 

Ή εύθεϊα yραμμή δίνι:ι τόν 
άκρι<,η προσανατολισμό της 
πτήσεως, πού πρέπει ν' άκολου
θήσουν οί άλλες μ,έ.λ�σσες yιά: 
νά <,ροϋv λουλούδια μέ yϋρι. 
Ή διαvυο,μένη άπόστασις με
τριέται με τό χρόνο πτήσεως 
καί ή χορεύτρια ξέρει νά έ-πι
ταχύνη η νά έ'Π'ι(!)ραδύνη τήν 
ταχύτητα της -n:ορείας της. 'Εν
νέα κύκλοι σέ διάστημα εντε
ικα δε.LΥrεpολέπτων σημαίνουν 
δτι τά άνθrj άπέχουν 11 Ο μέτρα 
άπό τήν κυψέλη. Τε.σσερεσήμι
συ κύκλοι, ενα χιλιόμετρο. Δύο 
κύκλοι σέ δεκcrnέντε δευτε
ρόλεπτα, 1200 μέτρα. 

Ή ταχύτης τοϋ χορου καί 
των κύκλων πρός τά δεξιά καί 
τ' άριστερά δίνει τό χρόνο 
πτήσεως, ένω οί κινήσεις της 
κοιλιας, γρήyορες η άρyές 
δείχνουν αν ή yϋρις είναι ά
φθονη η λίyη. 'Έτσι ρυθ>μίζε
ται ή δραστηριότης της κυψέ-
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λης, ίδιαιτέρως δταν πολλές 
μέλισσες έ.πιστριiψουν συγχρό
νως άτrό τό: έξερευvητικό: τα
ξίδια τους. Άκολουθουν περισ
σότερες μέλισσες τήν άvιχνεύ
τρια πού φωνάζει δυνατώτερα, 
δηλαδή, πού χορεύει μέ πε
ρισσότερο κέφι. 

'Εξ 'ίσου έκ11ληικτικό ειναι
αύτό πού κάνει ή μέλισσα, ά
φου λΜη τίς πληροφορίες της 
άνιχνεύτριας. ΚόJ&ε άεροπόρος 
ξέρει πώς, δταν του τελειώση 
ή <5ενζίνη διατρέχει θανάσιιμο 
κίνδυνο και καταφεύγει στήν 
άνώιμαλη προσyείωσι. Ή μέ
λισσα δέν κάνει ποτέ άνώμα
λη προσyείωσι. Γνωρίζει έκ 
των προτέρων τήν ά11όστασι 
πτήσεως και λαμ<5άνει ύπ' δψιν 
της τή δύvαμι και τήν διεύ3υν
σι του άνέιμου. 

'Έτσι, ύπολοyίζει τήν ποσό
τητα καυσί,μων πού θό: της χρει
ασθουν yιά νά πραγματο11οιή
ση τήν άποστολή της και τό: 
πpΟΙμηθεύεται άπό τίς ά1ω8η
κες της κοινότητος. Ειναι τό 
μέλι. θά πάρη πολύ, δταν πρό
κειται νά πάη μακρυά και λί
γο, δταν δέν πρόκειται ν' άπο
μακρυνβη άρκετό: άπό τήν κυ
ψέλη. 

Και ysνναται τό έρώτημα: 
οί μέλισσες εχουν νοημοσύνη; 
Οί φυσιολόγοι δέν πιστεύουν, 
δτι ή νοημοσύνη της μέλισσας 
ξεπερνα TCX: δρια του κόCJ1μου 
της. Δέν πιστεύουν, δτι ύΠ'ο
πτεύονται τήν ϋπαρξι άλλων 
ζωντανων πλασιμάτων έrπί της 
yης. Έrπιτίθενται μέ τό κεντρί 
τους, δταν ένοχληθουν στή δου
λειά τους, χωρίς νά f.JΞpουν αν 

αύτός έναντίον του όποίου έπι
-rίθενται ειναι άνθρωrπος, σκύ
λος, άy,ελά�δα η δέντρο. Γι' αύ
τές είναι ενας ό:Ικαθόριστος δy
κος και μόνον ενα τυφλό ε στι
κτο τις σπρώχνει νό: έπιτεθοϋν, 
yιό: νό: διατηρήσουν τά δικαιώ
ματά τους στή ζωή. 

"Αν, δμως, οί μέλισσες δέν 
έvΙδιαφέροvται yιά τόν κόσμο 
πού ύ11άρχει και κινεϊται γύρω 
τοuς, αν δηλαδή δέν εχουν φαν
τασία, εχουν αντιθέτως κατα
πληκτική μνή1μη, κυρίως, δσον 
•άφορα τήν κατεύθυνσι του φω
τόc, σέ μια ώρισμέvη ωρα της
ήμέρας. Και έ.πί πλέον εχουν
άντίληψι του χρόνου. "Αν ώ
pιΟΙμένα λουλούδια προσφέρουν
τήν yϋρι τους σέ μυά ώρισμέvη
ωρα της ήμιiρας, οί μέλισσες
θό: τό: έπισκέπτωνται καθ'ηιμε
ρινως, την 'ίδια ά.κρι<5ως ω,ρα.
Σ' αύτό δέν τις <5οηιθα ή θέJσις
του ήλίου, δπως στήν περί.πτω
σι του rπροσανατολυσμου καl
της μνήιμης. 'Ένα πείραμα πού
εyινε άπό τό Μουσεϊον Φυσι
κης Ί στορί.ας της Νέας Ύ όρ
κης μέ συνερyασία μέ τό Πα
νεπωτήμιο του ΠαρισιοG, αιrέ
δειξε δτι cί μέλισσες διαθέτουν
ενα είδος έσωτερικοG ώρολο
yίου, πού δουλεύει είκοσιτέJσ
σερες ωρες τό είκοσιτετράωρο.
Συyκεκρuμένα, ενα σμηνος με
λισσων μεταφέρθ;η•κε άεροπορι
κως από τό Παρίσι στή Νέα
'Υόρκη. Οί μέλισσες αύτές η
ταν συvηιθισμένες νό: <5yαίνουν
άπό τήν κυψέλη τους κάθε με
ση1μ]Ξpι, yιό:: νά έ11ισκεφθ0Gν ενα
ιάνθ'ω,vα πού είχαν έ.11ισ;ηψΧiVει.
"Οταν <5Y1fi καν άτrό τήν κυψέλη
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-rovς, στή Νέα 'Υόρκη, ταχα
σαν. Ό ηλιος δέν τίς �οηθοG
σε νά �ρουν τήν κατεύθυνσι 
-π:ού επρεπε ν' άκολου9ήσουν, 
yιατί άπλούστατα δέν είχε ά
νατείλει. Ή ωρα ηταν έ-τπά. 
'Αλλά ή ωρα αυτή άντιστοι
χουσε μέ τό παρισι"ό μεσημέ
ρι. Πού σημαίνει δτι οί μέλισ
σες �yηκαν άπό τήν κυψέλη 
στην ώρα τους. "Οπως τίς κα
θωδήyησε τό εσωτερικό ρο όι 
τους. 

Είναι πραγματικά εκπληκτι_ 
κές αυτές οί -η:αρατηρήσεις, πού 
εκαναν οί φυσιολόγοι πάνω 
στίς μέλισσες. "Ολα τά ζωα 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΙλΟΣΟΦΙΑΣ 

"Αδsτον 50. Δεμένον 70 

εχουν ενα τρόπο νά συνεννο
ουνται μεταξύ τους. Τά 'Κορά
κια, παραδείγματος χάριν, ά
ναyyέλcυν μέ κρωy1μούς τήν 
άνακάλυψι ένός ψοφημιου. 'Αλ
λά οί κρωyμοί τους ύπαyορεύ
ονrαι άπό τό ε"στικτό τους καί 
δέν συγκρίνονται μέ τήν yλωσ
σα των μελισσών. 'Όπως τί
ποτα στή ζωή τους δέν μπορεί: 
νά συyκριθη μέ τήν μεθοδικό. 
ώρyανωμένη ζωή των μικρο

σκοπικών αυτων εντόμων, ή ό

ποία Ο:Π'οτελει παρά!δειyμα 
-π:ρός μίμησιν άκόμα καί yιά 

τούς κατακτητές των άστρων. 

ΕΚλ ΟΓΑΙ 

ΚΡΙΙΝΑΜΟΥΡΤΙ 

=-'r ' ✓ -=;;::-- ,,, / 

ΕΚΛΟΓΑΙ 

λlW Τι:4� 

KRISH Τ A.MURTI 

"Αδετον 50. Δεμένον 70 
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Οί «Κυριακάτικοι Ι'άϊμς» ι:δημοσίι:υσαν ί:να λαμπρά ι;ίκονογραφημένο 
•iρΟρον γιά τιΊν πανίδα της βορείου Ίσπανίας, ύπου διασώζονται μερικά άπό τά 
σπανιώτερα ζώα της �ύρώπης.

Στό σχέδιο, tκ τών ί:iνω: Λύκος, tλάφι,άρκούδα, αίγαγρος, άγριόχοιρος. 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΙΛJΣΟΥ» 
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ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΕΒΑΘΟΣ 

(Πρόλογος στό όμώνυμο βιβλίο 
του Π. Ο. Μάρτιν) 

Τό βιβλίο τουτο προτείνιι στόν άν
θρωπο νά πειραματιστιί με τα βάθη 
του γιά νά τίι γνωρίσιι. Καί δχι μονα
χά νίι τά γvωρισιι, άλλά νίι τιί φi:ριι 
στό φώς, νά τίι tνσωματωσει στό συ
νειδητό του καί νά πλοΙJτίσι:ι i:τσι τήν 
υπαρξ1Ί του. Ειναι σάν νά του λί.ιι οτι 
στό χωράφι του κρύβεται ενας άμύθη
τος θησαυρός πού αν κάνει τόν κόπο 
νά σκάψει, νά τόν βρεί, νά τόν φέρει 
στήν έπιφάνεια καί ύστερα νά τόν 
χρησιμοπο1ήσει, 11 ζωή του θίι άλλά
ξει ριζικά καί μάλιστα πρό:; τό καλ
λίτερο. Τό σκάψιμο, ομως, σηΊ γη, 
ίδιαίτερα αν προχωρi1σει σi; βάθος, 
γίνεται προοδεΙJτικά πιό δύσκολο καί 
αύτός πού σκάβει άφήνει προσωρινά 
τό φώς της 1)μέρα:; καi δέχεται νά κα
τεβεί στό σκοτάδι. Βοηθο του εχει τή 
σκαπάνη, ενα είδικό φανάρ1, ισως μια 
μάσκα γιά τά άέρια, ίσως μιά στολη 
άπό άμίαντο, μιά σκαλα, ενα σχοινί, 
ενα σακκούλι καί ο,τι ίiλλο θά μπορού
σε νά του φανεί χρήσιμο στ�Ίv κατά
δυσή του.· Αν εχει γνώσεις γεωλογίας, 
τόσο τό καλλίτερο γι' αύτόν. Γιατί θά 
μπορεί τότε νά ξεχωρίζει τά διάφορα 
πετρώματα, τά δ1άφορα κοιτάσματα 
άπό μέταλλα καi δέν θά ξεγελαστιί 
νομίζοντας πώς αύτά είναι ό θησαυρός 
πού ζητάε1. Άν ξέρει τόν τpόιτο νά τά 
ύιτοβάλει σέ εξέταση, νά τά εχωρίσει 
άπό τά σύμμικτά τους στοιχεία, θά 
εχει περισσότερες πιθανότητες νά μην 
σταματήσει τό σκάψιμό του στή μέση, 
νομίζοντας πώς εφτασε στό τέρμα. 

lπορεί στήν κάθοδό του νά συναντή-

Ύπο ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΤΖΑΚΑ 

σει άρουραιους, τυφλοποντικες, φίδια, 
σκουλικια, μι ρμηγκοφωλιί ς, ρίζες 
δίντρων, άργοτι ρα, σι μιγαλύτερο 
βαθος, γαλαριις από παλια ίφυχεία 
καί άπανθ,>ακωμίνα, προσιωνια δίν
τρα. Ίσως να πιριπλανηθι ί μί σα στίς 
γαλαρίες, ίσως δΙJσκολιΙJτεί να βρεί 
μιάν έξοδο, άλλά αν δεν δειλιυσει, 
θά προχωρησει βαθuτερα. Πιό πί ρα 
μπορεί νά συναντi1σιι ύιτnγιια νερα, 
άναθuμιάσεις, βραχωδη ;1 πορωδη πε
τρώματα μι θαλασσινα ϋστpακα κολ
λημένα ί:ιτάνω τους καi χίλια δυό ύλ
λα παρά ενα πράγματα. ·.\ ν ιι \"αι 
εξυπνος, θίι ί;χει φροντίσιι ωστι τό 
σχοινί του νά ιlναι πολύ μακρu καί ή 
μιά του ίiκρη γι ρα δεμί νη στή ν i.ιτ ι
φάνεια της γης για νά μπορίσιι νά τό 
χρησιμοποιήσιι άργότερα σάν μίτο 
γιά τό ταξίδι της ίιτιστροφης. 

Ί -1 κατάδυση στό i.σωη.ρικο μας 
ει ναι ινα ταξίδι πολu ιτιό δuσκολο, πι>λu 
πιό i.ιηκL\ δuνο, πολύ πιο ιτιριπιτειώ
δες καί άπροβλιιττο άιτ' ο, τι η πιο 
τολμηρή κατάδΙJση στα ί;γκατα της 
γης 11 της θαλα"Ι'σας, ακομα κι' άπο 
τήν πιό τολμηpη άστροναυτικη ικ
στρατεια. Γιατί δεν σΙJνα\•τίiμε απλώς 
άντικιίμινα η μερικα σχετικα άκιν
δuνα ζώα, οιτως οί άρουραίοι ι-.α ί οί 
τυφλοπόντικες που ζουν κοντα στην 
έιτιφανι,ια της γης, αλJ..α οσο προχω
ρούμε στά βάθη τοϋ ειναι μας, συναν
τούμε ζι•>νταΗς ύιταρξrις που ποτι-.ιτρίν 
δέν είχαμε ύιτοπτι:.uτι-,ί οτι ύιτηρχαν 
μέσα μας. Οί όντuτητι-.ς αύτις αλι.οτε 
ειναι τρομαχτικές, άλλοτε σαγηνεuτι-
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κις, άλλοτι; ι,αi τιί. δυό μαζί. Έχουν 
ολ11 τή γοητι ία τοϋ παράδοζου, τοϋ 
iJπψφυσικου καi τοϋ μ\JΟικοϋ. Λίνο\Jv 
σt1Ί ζω1Ί μιϊιν άλλη διάσταση. Άλλά 
το ιωριο γνωρισμα τοΙJς ιιναι οτι ϊχουν 
την τασι1 ,,ιι χρ11σιιιοπ111ου1•, γιά τοΙJς 
διιωυς τους σκοποίJς, τον άφι.λ1) καί 
iιvυποπτο «Ιiυτη» πtΙΙ> ι iσχωρι.ί στ1Ίv 
πι:ριοχι1 τους άπι1t1ιτοίμαστος. Ί\λ
λοιμονο σ' ι κιί1•οv πο11 δι II ιΊκολο\JΟι.ί 
τή σοφη τακτικη τοϊ> παvοiφγο\J Ό
Ιiυσσι α ποi> ζητησι. 11ιί. τόv δί.σο1>11 στό 
hιtταρτ γιιί να ιΊκουιι hαί 11α βλί,πr.ι. 
τiς !.,ι λογιαστρις Σιιρηvις άλλά νά 
μήν τις πλησιασι.ι γω vά μήν γί11ι;ι 
βορα τους. ι�τσι, ιΊποκόμισι: μιά πο
λiηιμ η i μπι ιρία άπιΊ τό ταξίliι του 
στον ισωτι ι11κο το\J χώρο. Ι Ιϊ1ιιι: i>,τι 
"αλλιτι 110 ι.ιχαν 11ιι τοϋ δωσο1>11 οί 
σι.ιρij111:ς, τη μαγιιοΊ καί Οι ία μουσι
κοτητα τiις φωνης τους ποi> άγγιξr. 
κοιμισμι 1•1 ς χοιJδι ς ιιι σα του καί του 
φα111 ρω ι τ1111 i>πιφζη uλλων διαστα
σι ων. '-.αρηκr. iπισης, άπό ιωκρ\Jα, 
τη σαγη111 υτικ1Ί όμορφια τους που κι 
αi>τη του ανοιζι: νι οι�ς κοσμους μί σα 
του, άλλα διν πijγι: κοντα τους, διν 
ίhα1•ι: ί.ρωτα μαζι τους, δηλ. δr.ν ταυ
τιστι\"'- ιι· αi>τiς, "ι' ιτσι διατηρι1σ1: 
ιiκι ρωιι την 011τ11τητα του. · Οχι μο
ναχά δι 1• i χασι· τι)ν ιiνrοτητα του, δι:11 

ι,ατα/Ιι1οχΟιστη"ι δηλ. άπο τiς Σιι
ρij νι ς, ιΊλλα τι)v Ιiιι.1φυνι ιωί τήν 
πλοι>τισι. σι ιιιγαλο ΙlαΟμο, ί>πως δι 11 

Οιι μπορουσι. μι τιποτι να τη11 r.ιχr. 
διι1ψ1>1•1 ι αν δι 11 ι.ιχι hιt\Ιι.ι τι)ν ιωτα
δυση στα flάΟη του. 1 ιατi hαμμιά γΙ>
ναιhα Ιiι 1• Οα μπορουσι· 1•α του χαρίσι ι 
rιi>τό ποΙJ τοϋ χαρισιιν οί Σι.11>ί11•1 ς, οί 
ζωντανi.ς ί>1•τοτ11τι ς τοϋ i σωτι.ρικοϋ 
β\JΟοϋ hιti hαμμια γ\JΙ'ctικα δι 11 Οα ιΊπο
τιλοϋσι τοσο Οανασιμο κί νliυνο ί1σο 
αύτις οί ί>πιφ ι.ις, πι·ιιιι μονον αν r.ιχι. 
προΙΙ,ιλλι ι σι μιιι σαι1κινη γ11ναιhα 
τις Σι.φij1•1 ς, τίς ι ραιδι ς, τις Λαμιι ς 
κω τίς I ιφγο1•1:ς πο1> ι,α()ι ά1•δρας 
κλιι vι;ι στα ΙΙαΟη του. 

Α i,τη 1Ί τι λιυταιιι παρατίιρηση, μας 
όδηγι ί σϊ να γι γο1•ος πο1> τό άγ1•οουν 
γι1•1κα οί άνΟρωποι. · \γνοοϊ,ν δηλ. 
οτι στό ΙΙ(1Οος του ό άvδριις hλι 11111. 
μια γ1>1•ιιικα καί 11 γυναικιι ί ,•ιιv α1•δρα 
h.ατιι ιωνονα, ό ί111δρας τίJχι ι κρυφο 
κιιμαρι 11α ι ι ναι πολΙJ ανδρας ιωί 1Ί γυ-
1•αικα yαιρι ται να πιστr.ΙJι ι i1τι ι.ι vω 
πολυ Οηλ1>κιιι. Λi>τύ., ομως, ίσχ1Jο1>11 

γιά τήv ί:πίπι:δη ι':πιφί111ι:ια πού σ'αύτ1Ίv 
κι νι:ίται 11 πλειονότητα τώv r1vΟρώ
πω11. Πολύ σίJvτομα, ίίν ό ανδρας ί:πι
χι:φi1σι:ι μ ιά κατάδ1>σ11 στά βάΟη του, 
ιΊνακαλiJπτι:ι τή Οηλυκιά πλι:1ψ{1 του, 
ινώ ή γυ1•αίκα, άvτίστοιχα, ϊvαv πλή
ρη ίivδpα μί:σα της. Λ1iτή 11 γυναίκα 
μi.σα στόv ανδρα ι:ι ναι ί'vα παρ(ιξι:110 
ιι ΙJστηριώδι:ς πλ{ισιια. Λί:ν i:χι:ι ήλι
κία, κιvι:ίται μίσα στό ί.ίχροvο στοι
χι:ίο. f:ίvαι αύτ1Ί ποί> πάντα iJπηρχι: 
καί Οά ίJπ{φχι.ι, ϊνα πλι'ισμα διφορού
μι:νο, αίvιγματικο, σαγηνι:Ι>τικό καi 
i πι κίνδ1>110 πού τrαJ!άιι τόv ί.ίνδρα 
σά ν μαγνήτη κιιί τόv δί νιι χι:ιροπό
δαρα. Λιiτή τ1Ίν ίσωτιρική γυναίκα 
ιιi.σα στιΊv άvδpα, πού φομάι:ι χίλια 
προσωπιία ιωi παίρνr.ι χιλιάδες μορ
φί,ς, ό 1 ιοί>γκ τ1)11 όνομασι: ανιμα. Τόv 
ί11•δρα μί σα στi1 γ\Jvαίκα, ίivιμο1>ς. 
· Λπι:ιρη ι.ιvαι 11 ποικιλία καi τώv δi>ο
αί>τ<Ϊ)V ί σωτι ρικώv όντοτήτων. • Α νι:
ξάντλητος ό πλοϋτος τους καί, χαρά
στόv ί.ί1•δρα ii στή γΙJvαίκα πού κατορ
Οωvι.ι νιΊ ι'1ποσπ(1σι.ι, ιΊπ' αύτή τ1Ί μορ
φi1, i 11α-ί να, ολα τά χαρίσματά της
καi vά τιΊ <1φομοιιίJn-ι:ι, i.ξουδι:τι:ρώvον
τας ταi>cόχρονα i>λο της τό φαρμάκι. 
Άλλοίμοvο το1>ς, πάλι, fiv «i ρωτι:1>
τοϋν» αίJτή ηΊ μορφ1Ί καί της παραδώ
σο11ν τιiν όντοτ11τιί τοΙJς. l.ι': λίγο Οά 
τοί1ς ϊχη «ξι:κοκκαλίσι:ι» ψηχολογικi1
ιcαi πνr;υματι κά. 

\\ Ιία, λοιπόν, iιπό τίς όντότητr.ς ποίJ 
σ\J1•αvτίi καvιiς δταν καταδ1>Οι:ί στά 
βαΟη τοη, ι:ι1•αι 11 ί σωτι:ρικ11 γυναίκα 
ii ό iσωτι.ρικός άνδρας. Πρίν, δμως, 
άπ' αύτιΊ τή συ,,άvτηση, ποί> άποτι;λι:ί 
σταΟμο, σΙJ11αντίι κ(ιτι άλλο πού τοϋ 
πναι μάλλον γνιίJριμο, iiv ι: ναι όξυ
δι.ρι-1Ίς καί ιίλιιφι 111)ς ιιi: τόv i:αΙJτό 
το1>. ,\ ι'>τιΊ τό κύ.τι ποίJ πρωτοσυνα 11τίi 
ι ι 11αι ό ί1σχ ημος ί-ιωτός του, 11 «σκιά)> 
t()Ι>. 1 ιiι τ1)1• ι'ικρίΙΙι:ιιι, 11 «σκια» ι:ίvαι 
ό φρο1φιΊς πο11 φυλίιι.ι τό μηστικ() ί.ί-
1•οιγμα ποίJ όδηγι ί στό βάΟος. 1 αi αν 
δι-v γνωρισr.ι καvι:iς πρώτα τή σκι{ι του 
καί να τιΊv άφο�ιοιωσι:ι, 11 κατάσταση 
ιιπορι.ί 1111 ι'ιποδι:ιχτι:ί ίδιαίτι:ρα r:πι
κι 1•δ111•η. 

· Λ v ολα πίivι. καλά, ι'ιφομοιώσι:ι πρώ
τα τη nκι(ι, ι,α111.ι τ1Ίv ι ατάδυση καί 
γνωριστεί μι: τό ί.τι.ρο φύλο μί,σα του 
τοτι κα11ου11 τ1Ίν i μφά11ισi1 το\Jς αλλι:ς 
ιiv1.οτητι.ς, ό I ι:ρο-�οφός στούς ίiv
δρι.ς hαί 11 1ιγύ.λη Ι\Ιι1τί.ρα στίς γι -
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ναίκες. Ύπάpχε1, έπισης, κιιι το Οαυ
ματουργό παιδί καί άλλις μορφις. 
-ολες αύτες τίς μορφις τοϋ βυΟοϋ ο

ιούγκ τίς όνομαζιι όρχι.τυπα και
ολες τους χαρακτηρίζονται άπο ινα
στοιχείο ίiχρονο, αίωνιο, πού μολ.ις
τό άγγίξει ή χωροχρονική μας \1ΠΟ
σταση νιιί,Οει να διιυρυνι,τιιι ως τα
πέρατα τοϋ χρονου καί τοϋ χωρου και 
νά γι.ύεται τήν άΟανασία μισα σ· ινα
φΟαρτό σώμα πού καΟε μίρα της
ζωής του τό φίρνει πιο κοντα στό τί
λος του.

ργότερα, οί ανΟρωπομορφικι ς 
μορφές δίνουν τή Οίση τους σε άλλα 
αρχέτυπα γιωμετρικης φυσηc. Ι ο 
πιό χαρακτηριστικό καί τό πιο καίριο 
άπ' αύτά προσδιορίζει τό κίντρο τοϋ 
άνΟρωπου, έκιί που άποληγουν ολες 
του οί άκτίνες. Αύτό τό ινδομυχο κi.ν
τρο ό Γιουγκ τό όνόμασε I αύτό γιά να 
τονίσει την απρόσωπη φυση του. 
«'Απρόσωπη» δι:ν ειναι ή κατάλληλη 
λίξη, άλλά ή γλώσσα μας δέν περιέ
χει καμμιά λί:ξη πού νά αποδίδει τή 
σύνΟετη φύση του. \Ιέ λιγα λογια, τό 
Ταύτό ι.ι ναι i:να αρχέτυπο πού μι τα
μορφωνει τόν ίiνΟρωπο πολυ περισσο
τερο από ίiλα τ' άλλα καί με πολυ δια
φορο τρόπο. -οταν ό iiνΟρωπος τό 
αφομοιώσει, αποκτα ίδιοτητες που 
δέν τίς ειχε πριν. Πρώτα άπ' ολα, 
παύει νά ειναι έγωκεντρικος, αύστηρά 
«προσωπικός» - γι' αύτό ειπαμε δτι 
τό Ταύτό ειναι απpοσωπο - καί αύτό 
σημαίνει οτι ύπαρχεί μίσα του χώρος 
για τούς iiλλους. Καί οχι μοναχά για 
τούς iiλλους ανΟρωπους, άλλα γιά 
κάΟε τι τό -:\λλο πού μας περιβαλλει 
η πού μας διαπερνα, άπό τά ζώα, τά 
φυτά, τίς πέτρες, τούς πλανfιτες ίι>ς 
τίς ακτινοβολίες καί τίς i.πήρειις που 
δεχομαστε από άλλους κοσμους. 1' 
iiλλα λόγια, ή συνειδησή μας, από 
έγωκεντρικη, γίνεται παγκοσμια η 
συμπα\•τικ ή. 

Όλα αύτα μπορεί να τά πετυχει ό 
άνθρωπος μέ τήν καταδυση στα βαΟη 
του. Τήν πορεία αύτή άπό την έπιφα
νεια στό βάΟος καί παλι στην i.πιφα
νεια μαζί μέ τό Οησαυρο, άπο τόν 
έγωκεντpισμό στιΊ συμπαντικ1Ί συνει
δησ11, ό Γιούγκ τήν αποκαλεί «Πορεια 
της 'Εξατομίκευσης». Γιατί, βαΟμιαία, 
ό iiνθρωπος αρχίζει νά διαπιστω\ιι 
οτι δέν είναι «άτομο» αφοϋ περη.χει 

τοσις όντοτητις μισα του, που άλλοτε 
ιιναι φιλικις και άλλοτι ι.χΟρικες άνα
μι ταξυ τους και σ· αύτον τον ιδιο, 
αφοίi I ι \'αι, μ' ιιλλα ι ογια, μια πολ
λαπλοτητα. -οταν, ομως, άφομοιωσιι 
ο,τι καλλιτι ρο ι ι.ουν \U δωσουν οί 
διαφορι ς αύτι ς i παρ�ι ις τοϋ βυΟοϋ καί 
άποj!υΑ.λι ι τα ασχημα στοιχιία τους, 
τοτι η πολλαπλοτητα μι ταβαλλι ται 
σι ινοτητυ και ο ΙL\Ορωπ >ς γινιται «ά
τομο», δηJ. άτμητο.:, αl>ιαιρι τος, πι ρα 
άπο κ ιΟι. bιι.ασμο. l\ιιι τοτι, οταν ό 
οφΟαλ.μος CQU ι ι I οι ι \ ιαί, ς, τ , σώfια 
σου γι.μι,.ι ι υπο φιi ς, για νυ Ουμη()οϋμι 
ι ναν uρyαίο tfJJΠ'J ι.κφρασης, που οί 
αίώΗς ι.ιοι ν Οαμπωσι.ι το νοημα του. 

1 ο « [, να Πιιοα•ια σι ΒαΟος» πι -
ριγραφιι μι λι.πτομι ρrιι ς την κατα
δυση στο Ι1υ0ο και την ι πισφοφη 
στην ιπιφανιια. 1/ροσφιριι, μ' ω.λα 
λογια, τον ι.ιπαραιτητο μιτο, το μακρυ 
σχοινί που χωρις αί,το κuΟι κατυΙ>υση 
ει ναι καταδικuσμι νη. Πι pιγραφtι 
τους κηίiυνους, τα οφί λ η, τους σκο
πί λους, τίς συνι πι.ιι ς, μι συναρπαστι
κα παpαδιιγ;ιατα δανιισμ1 \ α άπσ τη 
ζωί1, μι ονιιρσ, μι την fρμηνι.ια τους, 
μι· παραδιίγματα <-πο τη λογοτιχΗα 
καί άπό τη 011ησκιια. Και, το κυριω
τιρο. i.πιχι ιρι.ί μια συνΟι ση οχι μονα
χα άναμεσα στα διυφορα τμηματα τοϋ 
ανΟρωπου, άλι α και στις ί ξωτιρικι.ς 
ί κφpάσιις τοϋ ανΟρωπι νου πνιυματος, 
οπως ιιναι ή i.πιστημη, ίι Ορησκιια, 
ή τί χνη καί ή φιλοσοφια. Ιδιαιτιρο 
i νδιαφi ρον παρουσιαζιι ίι άναφορα τοϋ 
συγγραφια στο κοινωνικο προllλημα, 
στα άρχι.τυπα πο υ βρισκονται πισω 
άπό τα πολιτικα καΟι στιίJτα καί που 
κι νδυνιυουν νu «ξι κοκκαλισουν» τό 
συνιιδητό για να ζησουν i.λιυΟερα 
άκολουΟωντας τους δικους τους κατα
στρι πτικηυς σκοπου;. Καταστρι.πτι 
κούc:, γιατι δι ν ύπαοχι ι κανι ις που να 
τα ι λιγξιι, να άποβάλιι το δηλητηριο 
τους !,αί \ α uφομοιωσι ι τα καλα τους 
στοιχεία. Ό «'Οδισσιας» σ· αυτη την 
περιπτωση, ξιγιλαστηιcι από το σαγη
νrυτικο τραγουδι τών πολιτικών ιt ε >
λογιών, λυθηκι, πηγι. κοντα τους, 
τις αγκαλιασι Ι\αι ιωταβροχτιστηκι 
άπ αύrις. 

Παρ' ολα αύτα, ύπαρχι ι μια μικρη 
ίλπιδα σωτηριας μισα στην τυφλη καί 
α\ rξι.λιγκτη κυριαρχια τώ\ ιδεολ.ο
γικών άρχιτυπων που τοσες φορες 
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αίματοκύλισαν τόν κόσμο καi πού τώρα 
τόν άπειλοϋν γιά iiλλη μιά φορά μέ τόν 
καταστρεπτι1ωτερο πόλεμο πού είδε 
ποτί i1 άνΟρωπότητα. Αύτή ή ελπίδα 
μοιάζει μέ τήν τριμάμενη φλόγα cνός 
καντηλιοϋ, άλλά τό καλό είναι οτι ό 
iiγριος iδι:ολογικός-άρχετυπικός iiνε
μος πού φυσά δi. ν κατόρΟωσε άκόμα 
νά τή σβ11σει. Ι!..ίναι, ομως, άνίσχυρη. 
Γι' αύτό χρειάζεται ίνίσχυση." Οσοι 
δί:ν εχουν γίνει άκομα βορά τών ίδεο
λογικών Σειρί1νων, οσοι συ,αισΟάνον
ται τiιν εύΟύνη τους άπέναντι στόν 
i:αυτό τους καί στό σύνολο, δi.ν ί:χουν 

* 

παρά νά δοκιμάσουν τό Πείραμα σέ 
ΒάΟος, τό πείραμα πού εξατομικεύει 
τόν ίίνΟρωπο, πού τόν διευρύνει ωστε 
νά χωρέσει τίς άντιΟέσεις καi νά πάψει 
ετσι νά μισεί καi νά μάχεται κάποιον 
άντίπαλο. Ό δρόμος ύπάρχει. Καi 
άρκετοi συνάνθιιωποί μας τόν άκολού
Οησαν. Ένας άπ' αυτούς είναι καί ό 
συγγραφέας αύτοϋ τοϋ βιβλίου πού-
συμβάλλει μέ τά γραφόμενά του στή 
διατήρηση της φλόγας τοϋ κανδηλιοϋ. 
Σ' ί:μiiς τούς άναγνώστες του, i:ναπό

κειται 11 ένίσχυση της φλόγας. 

Δοκίμασέ το απαξ - Οέσc κατά μέρος παν ο,τι γνωρίζεις, ξέχα
σέ το, και άπλως κ1.;τ :αξε τί συμ�αίνει. J\Ι-ην χουβαλας τίς στενοχώ
ριες σου άπό r,.;.έρα σε ήμέρα, άπό ωρα σε ωρα, άπό σηγμή σε στι
γμή - πέταξέ -ις ολεc:, χαί Οά ίοϊjς ο·η άπό τούτη -ήν έλευθέρωσή 
σου άναούcται μιά έξαφcτική ζω·η πού πcρικλείει και ζωή και Οάνα
το. 

ΚΡΙΣ λΜΟΥΡΤΙ 

* 

'1 l σκέψις -:-c,ϋ Οανάτου με άφήνει τελcίως ηρεμον, διότι είμαι 
πcπcισμένος περί -:ου ο-,ι τό πνευμα μας είναι έξ άπολύτως άχ.ατα
στρέτ.:του φϊ;σεως. ο-:ι είναι διηνcκως οραστ ήριο άπό αίωνιότητος είς 
αίωνιότη":"α. ο-ι είναι σάν τον ηλιο, ό όπο�ος φαίνεται στά γή'ινα μά
τια μας πώς Μcι, στην πραγματικότητα ομως ούοέποτε ούει, άλλά 
αίωνίως χαί &δια.χ.όπως λάμπει. 

ΓΚΑΙΊΈ 

* 

Μήν σκοτίζεσαι ποτέ yιό: δύο ή μέρες: αυτήν πού δέν ηλθε 
ακόμη κ' έκείνην πού πέρασε. 

ΠΕΡΣΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ 
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Κ. Μελισσαροπούλοu: ιιΟ ΙΗΣΟΥΕ)) 

Μέσα. στη Σα.,.(σpοc τΟJ ση 
χρόνου πρα.γμοcτισμου, σιι J ύ
.\ΣΕΙΣ πα.ρηγορίοcς ,<α,ι ύπο
μνησης οτι οεν είμcΟα. μο 101 
«σάρκα. κοcι όστσ», άλλά ψυ,.(η 
κοcι πνευμοc πού πpέπcι \)(/ τρrι
φουν με «ούράνιον σρτον», μας 
ποcρουσιάζοντοcι τσ ψυ ,.(Οβιτοcμ ι 
\JOU,.(OC βιβλία. σσν τον «Jl!ΣUϊ» 
του έκλcκτου συγγραφέως Ku
στ'ij ,[cλισσοcρόπουλου. 

Ί έτοιοc βιβλία. οcν μcίc: άφ η
νουν νά χα.Οουμc μέσα. στο σκο
τεινό οάσος του pcοcλισμου, άλ
λα. σά.ν το '' '\ στρ() της 13 ηΟλcεμ 
μας ΟCί,.('ΙQUν που βpίσκcτοcι ό 

ριστόc:. 
'Γ' •ι: , , ' β . ο α.c.ιομν ημονcυτQ οcυτο ι-

βλίο «Ίησους» cίνοcι καλοζυ
μωμένο με το άνόΟcυτο προζύ
μι της , ριστιοcνικ ijc: άγαπης χοcι 
οχ ι τ Ίjς .pιλέριοος Δο :μοc-:-ικ ijc;, 
πού άyήνcι τον άνΟρώπινο λόγο 
νά. φα.γη την ψυχή ... l\1ε άλλα. 
λόγια., άοιοcφοpοϊίμc για. -ην 
τ ριστιανιχΎ') καρποφορία, ποt) 

είνοcι ή \Γ\Πll κοcι κοc-:α.1όη
ση, κοcι ένω όμιλου•J.C για. τ η•J 
Ούράνιοc οι οcχή, εύκρινωc: (Χ,<ΟU
γετοcι ό έοcυτόc: μocc;... και όσοι 
δεν συμφωνουν μοcζί μocc: «cίνοcι 
άφορισμένοι». 

Ό συγyprιφcι.ιc: του βιβΜοJ 
«' f ησουc:» βρισχcι μcσα του τ6 
VU,.(ΟΠJcυμοcτικο .<λι1J.<.ι της 'Ι
ωrι 11.;ιου οιστοΙογιrιc: «' λ γ(,(
π η "'[1rιι ό Θcός» κrιι όστιc: 
Δc: ϊίι'Jι- -.Jj Ο.::οι.ι rιιΟ.:: 1rι σπcι
pη μcσu μιις ,η1 ά (CΙ"Τη Κιιί 
' ' 

' λ rιποστολ η τιμ: c-<-<, ησιοcς cι,ιιιι
νιι .<αΑΙ�pγ� την ιι J,η. \ τη 
cL1α.ι, ή όποια., Κjpίος, λcίπcι 
άπό 70'1 ση /ΡΟ 10) ,Ι'JΟροπο) ,<α,ι 
οι<Υ τΟJτο βιβι, ιι.ι οτrος -ο « Ί η
σους» του OΙOCλC/.''"0U (,Jlf()J ,<. 
l ωστ 1) \[cJ ισσα.ροπουλοcι μ Jς
βyσζουν cc,ω ά,ό τη 1 Σοcιrιρα.
το3 πpοcγμοc,,.ισμου .<α.ι ΙJ.JC: ό
ο ηγΟU'Ι στο C J,<pOC70 J ,<} t ΙJ.11 τ Γ,C:
λριστιοcνι.<ης ζωηc:

Και ΘcοcυJ,ογητ-η cίνrιι ή πα.
τρίοοc c,<cίνη που CJ.CL άνΟρο
πουc: τωυ <,ψοντιC::ουν .<α.ι τά. 
άο::λψιοc τουc: •1) μcλcτουv τον 
\όyον του θcoJ ,QJ ,<Jμ1cι 
την σκάλα. ά,ό την ΓΙ11', lll.)OΣ 
ΤΟ\ οyρ \ '.Ο\. ΣΜλα. του 
ούρα. J()υ ! ,ο J σν μcιc; λcί.:ι η ό 
ποΟοc: τηc;, OJ γυοίσω•J.c πισω 
στην �' ηλ LJ, - ,<α,ι -.οτc ,pόc: 
τί ή Ουσια. -.ο J Ί ησο J ! 

\ίο. Ζ \ \ΟΣ ΓΟΥΓΟΎ' 1 \Σ 
\Ι \�':,l IEL':, υπrο
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, 

-ιροφη μας 

προσδιορίzει 

-ιό -ιί είμεθα 

1973 

Τί είμ::Οα; - το προσδιορίζει ή τροφή μας. 'Εννοεϊ:ται ώc, τροφ-η 
πiν ο,τι άφομοιώνεται άπό τον όργανισμό μας. 

Ί�ροφΎ) ΟΕν ε!να.ι μόνον Ο,τι χατευΟύνεται πρΟς τΟν στόμαχο. ύ
τή ε!ναι ή σ-ενως ύλιστικ·η άποψις. 1έ -:-·ην άναπνο·η μα.ς λαμβάνομε 
συνεχώς ενα ε!δος -ροφΊjς, τόσο άπαραίτητης μάλιστα γιά την ύπό
στα.σί μα.ς. J έ τά α.ίσ0ητήρια. οργα.νά μα.ς λα.μβάνομε έν-υπώσεις 
χωρίς δια.κοπή άπό τον έξωτερικό κόσμο. 'Αλλά καί (Υ.ύτή ή ύλική 
τροψη περιέχει κα.ί κάτι πού δεν ε!να.ι διόλου ύλικό, κά-:-ι διαφορετι
κό, μέ άνάλοyες έπιδράσεις έπάνω στην ύπόστα.σί μα.ς. 

Ιελετώντας -ό Θέμα της τροφ Ίjς ύπό τ·ην εύρύ-ερη ποιότητά -ης, 
ο' ' ' '·'· ,, ' ,, 0 β ' , ' -

φ ανομε σε μια σκεψι, οτι ο (Υ.ν · ρωπος ρισκετα.ι ενωπιον μιας με-
γάλης δια.δικα.σίας μετασχημχτισμου άπό την ένέργεια. μιας μορφης 
σέ άλλη. Σκοπός του άνΟρώπου εϊνα.ι νά συνεργα.σΟη ί�στε νά έπι
τευχΟη ή ύψηλοτέρα. δυνατή μορψη ένεργείας η ή α.λλως λεγομένη 
α.ύτοσυνείδησις. 'Η μεταμόρφωσις α.ύτή συντελεϊ:τα.ι άσυναίσθητα. 
στην ζωικ·η ϋπαρξι, άλλά γιά τον άνΟρωπο -ί0ε-αι ώς κα.Θηκον ή 
άπόκτησις συνειδήσεως α.ύ-Ίjς της μεταμορφώσεως, ώστε νά συνερ
γασΟη ό ίδιος στον μεγάλο σκοπό της ζωης. 

Βάσις του άνΟρωπίνου χρέους ε!ναι ή έκλογή της τροφης, ώστε 
ό μ 'λυβδος νά μετα.τρα.πΊj είς χρυσόν, κατά την όρολογία της άλχη
μείας. ''Ας μετα.χειρισ0ουμε ενα -ετριμένο, άλλά έκφρα.σ-ικό παρά
δειγμα: 'Εάν πρόκειται νά συλλάβωμε μερικές κοσμικές παλμικές 
δονήσεις πού ε!ναι άσΟενεϊ:ς, Οά χρεια.σΟουμε ενα.ν ίσχυρό όέκ η, δια
φορετικά α.ί δονήσεις αύτές μας δια.φεύγουν τελείως. Τό ίδιο συμβαί
νει μέ τον άνΟρωπο. Γιά νά συλλάβη τίς άσΟενεϊ:ς κοσμικές δονήσεις, 
πρέπει ό όργα.νισμός του νά ε!να.ι ύγιέστατος κα.ί νά διαΟέτη το τέ
λειον σχΊjμα.. Καί έδω προβάλλει ή σημασία. της ύγιεινης τρο9ης. 
Λύτό δεν σημαίνει, βέβαια, οτι μπορουμε νά έπα.να.πα.υΟουμε στ-ην 
άκολού0ησι μιας ώρισμένης δία.ιτα.ς. 'Π πρόοδος σ-:-·ην συνειδητότητα. 
σημαίνει εύα.ισΟησία γιά κάΟε τι πού ε!ναι συναφές μέ τ-ην ύγιεινή 
τροφή κα.ί τον εύρύτερο έπιδιωκόμενο σκοπό. 'f' λ' ' ' λ' "'' Ύ ,ι ' Ο ' ' ' 'ψ α ιγα α.υτα ογια ας ειναι ενας ερε ισμος για την σκε ι σας.

Ed. JE Μ 
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ΕΚΙΑΜΑΧΙΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ 

�Εχει περάσει ενας καl πλέον 
αίών από τοv 1866, δταν ένέ
σκηψεν από τήν Κωνσταντι
vούπολιν εiς τάς 'Αθήνας ό 
'Απόστολος Μακράκης, &νθρω
πος δεισιδαίμων, ευφραδής καl 
επικριτής των πάντων, ό ό
ποίος έπετέθη κατά της εν 
'Ελλάδι 'Ιεραρχίας της εποχης 
εκείνης, τήν όποίαν εκήρvξεν 
εν καταπτώσει - ποv νά εζη 
σήμερον! - φυσικά δέ καί κα
τά των Τεκτόνων, καί εκαμε 
τον Τεκτονισμόν θέ,ι.ια της ήμέ
ρας. Τό κοινόν καl αί εφημερί
δες δέν είχαv τότε &λλα ενδια
φέροντα, ό κόσμος εδιχάσθη, 
χωρίς νά yνωρίζη κανείς περί 
τίνος περίπου πρόκειται. 'Αλλ' 
επειδή καί τότε, δπως καί 
τώρα ή πρωτεύουσα vφίστα
το τήν επίδρασιν των νέ::.uν 
iδεω;, ό Μακράκης εστράφη 
προς τήν έπαρχίαν καί δή 
προς τάς Πάτρας, δποv ενας 
ίερεύς, ενας ευαyyελιστής καl 
μερικοί προύχοντες ανέλαβαν 
vά «διαφωτίσουν» τον λαόν 
δια τον κίνδvνον ποv διατρέ
χει τό τeνος από τον 'Αντίχρι
στον - τον Μα:rονισμόν! Κατά 
τήν έποχήν εκείνην ομως είχεν 
ελθει από τήν Δvτικήν Ευρώ
πην καl ή μόδα τοv μαλακοv 
καπέλλοv. Καl ό κοσμάκης ε
φαντάσθη, δτι δσοι φοροvν 

μαλα<ό καπέλλο είναι καl φο
ρείς ... τοv 1-,α�ονισμοv. Καl έ
πcιδή α1τοl κατά κανόνα ησαν 
Έπτανήσιοι, αjτοί vπέ:rτησαν 
... πρωτοι τήν επίθεσιν. Ό σώ
ζων έαvτόν σωθήτω ! ' Οσο ι 
συνελήφθησαν από τον οχλον 
φοροvντες μαλακόν καπέλλο ε
yv μνώθη σαν, δια ν' αποκαλv
φθη... ή ανύπαρκτος βέpαια 
σφι::αyίς, πού εφεραν εiς τήν 
πλάτην καl δταν κάποιος από 
τούς ερεθισθέντας έχθροvς της 
Μασονίας vπέδειξεν ενα σπίτι 
... ώς κέντρον των Τεκτόνων 
ή θύρα καl τά παράθυρά του 
εσπάσθησαv, καί ενω αί yv
ναικες τοv σπιτιοv εφώναζαν 
«βοήθεια - βοήθεια! καιόμεθα !» 
οί .... ευλαβείς εχθροί τοv «'Αν

τίχριστου» εβαλαν φωτιά καl 
ή οiκοyένεια τοv 'Αντωνίου 
Καλλιβωκα, ποv διέ.Jενεν εiς 
τό σπίτι εκεινο, έσώθη δια
φvyοvσα από τήν θύραv της 
αJλης, εσπεvσεν είς τον λι
μένα καl επεβιβάσθη ένός πλοί
ου ποv τήν μετέφερεν είς τήν 
Κεφαλληνίαv απ' δποv κατή
yετο, χωρίς νά μάθη ποίον 
ητο τό εyκλημα δια τό όποίον 
εκινδύνεvε νά καη ζωσα. Κα
τά τήν ίδίαν εκείνην νύκτα 
της 5ης 'Ιουνίου 1867 εκινδύ
νεvσε νά καη μέσα εiς τό σπί
τι της ή ανύποπτος ο!κοyέ-
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νεια τοv έν Πάτραιs Ρώσου 
προξένου, αν δέν έπενέβαινεν 
έyκαίρωs δύναμις στρατοv, ή 
όποία έπληροφορήθη τάs δια
θέσεις τοv όχλου. 

Ή !δία «διαφώτισις» έyένε
το καί ε!s άλλαs πόλεις άπό 
μερικούς φανατισμένους ίερο
κήρvκας. 'Έτσι τήν 30ήν 'Ιου
νίου τοv !δίοv ετοvs ε!s τήν 
'Άμφισσαν, έορτήν των Ά
yίων 'Αποστόλων, επειτα άπό 
ενα σφοδρότατον φιλιππικόν 
τοv ίεροκήρvκοs Χρήστου 
Σ1αματιάδοv, κατά των Μα-· 
σόνων, ό ευλαβής λαός, &μα 
έξηλθεν άπό τόν ναόν, άνεζή
τει τovs άντιχρίστοvs. Καί ε
πειδή κάποιοι είπαν, οτι οί 
μασόνοι εχοvν ώs διακριτικόν 
μοvσι, έκαωποίησαν τόν πρω
τον πού σvνήντησαν μέ υπο
γένειον, ονοματι Κοvντούρην 
καί κατόπιν έρεvνωJΤες ευρηκαν 
καί τovs υπολοίπους, τovs ό
ποίοvs έyύμνωσαν μέ δικαιο
λοyητικόν οτι ησαν μασόνοι .. 
άφοv εΤχαν μοvσι. 

'Ρ.πό τότε πού ηρχισεν αύ
τόs ό περιβόητος «διαφωτι
σμός» περί της Μασονίας, ενε
φανίσθησαν καί οί πr:ωτοι ά
πολοyηταί της, δημοσιογρά
φοι καί άλλοι μορφωμένοι άν
θρωποι, τέκτονες καί μή, πού 
έβεβαίωσαν καί βεβαιώνουν, 
οτι ό τεκτονισμός δέν εΤναι 
θρησκεία, άλλα παγκόσμιος όρ 
yάνωσις, είs ταs διακλαδώσεις 
της όποία; είχαν μvηθη άπό 
τήν Φιλικήν Έταιρείαν ό Πα
λα ω1 Πατr:ωJ Γερμανός, πού 
ϋψωσε τήν σημαία τfjs 'Ε
λευθερία;, ό Θεόδωρος Κολο
κοτρώνης, άναρίθμητον άλλο 

πληθοs έναρέτων καί σεμνων 
άνθρώπων, οί όποίοι μέ τό 
να είναι τέκτονες δέν επαvσαν 
να εΤναι άριστοι χριστιανοί, 
οίοvδήποτε δόγματος, είς τοϋ 
όποίοv ταs άρχας δέν παύουν 
νά πρεσβεύουν. Ή Θεολογι
κή Σχολή τοv Πανεπιστημίου 
'Αθηνων εχει περί τούτου υ
ποβάλλει εyyραφον είς τήν Ί
εράν Σύνοδον, ε!ς τό όποίον 
βεβαιώνει οτι ό Τεκτονισμός 
δέν εχει θρησκεvτικόν χαρα
κτηρα, οτι τά μέλη του, άκό
μη καί εκείνα πού εχοvν άνώ
τατον τεκτονικόν βαθμόν, μέ
νουν συνδεδεμένα μέ τήν θρη
σκείαν είς τήν όποίαν άνήκοvν 
κλπ., κλπ., κλπ. 

Τό κακόν εΤναι οτι τά άναθέ
ματα τωJ ίεραρχων μας εναν
τίον της Μασονίας εκτοξεύον
ται κάθε φοράν πού ή 'Εκκλη
σία μας χειμάζεται άπό άλλας 
φοβερας τρικυμίας, ώς νά ήθέ
λαμεν ν' άποσπα:rθη ή προσο
χή τω; πιστωJ άπό αύτάs 
καί να προσέξουν τόν Τ εκτο
νισμόν. 

*** 

Τά 'ίδια περίπου συμβαί-
νουν μέ τό πα;άρχαιον εκείνο 
εθιμον της Πυροβασίας, τά 'Α
ναστενάρια, τό όποίον δια
τηρείται ε!s ώρισμέ;α χωρία 
της Βορείου 'Ελλάδος, άπό ά
μνημονεύτων χρόνων. E!s μά
την οί άτvχείς σύγχρονοι 'Α
ναστενάρηδες, οί όποίοι είναι 
θεοσεβέστατοι, θεωροvν προ
στάτας των τόν 'Άyιον Κων
σταντίνον καί τήν Άyίαν Έ
λένην, τω; όποίων προηγεί
ται ή είκών κατά τάς τελετάs 
των. Καί υπάρχουν 'Αρχιε-
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ρείς, οί όποίοι θέλουν νά τούς 
παραστήσουν ώς «είδωλολά
τρα;» καi ζητοϋν ν' άπαyο
ρεvθοϋν τ' 'Αναστενάρια, ώς 
έαν είς αvτά εyκειται ή .. κα
κοδαιμονία της 'Εκκλησίας 
μας, ένω ή κακοδαιμονία συ
νίσταται ε!ς τόσα άλλα αϊτια 
πού γνωρίζει τό Πανελλήνιον. 
Ε!ς τό κάτω - κάτω της yρα
φης «εκβαλον πρωτον τήν δο
κόν έκ τοϋ όφθαλμοϋ σου καi 
τότε διαβλέψεις έκβαλείν τό 
κάρφος έκ τοϋ όφθαλμοϋ τοϋ 
άδελφοϋ σου». Καi τό σωμα της 
'Ιεραρχίας περιλαμβάνει μέν 
κατ' άτομον πολλούς άyίοvς 
πράγματι άνθρώποvς, άλλά έν 
τcΤ, σvνόλ� του περιέχει πολ
λά «κάρφη» ε!ς τούς οφθαλμούς 
του, μέχρι σημείου μάλιστα 
νά προβάλλεται ενας φανατι
κός μέν π ρ ά y μ α τ ι, ομως 
αyιος 'Ιεράρχης .... ώς ψυχοπα
θής. 'Αλλά θοϋ Κύριε φυλακήν 
τcΤ, στόματί μου, διά τά άπί
στεvτα αvτά καi άφάνταστα 
καμώματα, πού διασύρουν βε
βαίως τήν Έκκλησίαν-αvτά, 
καί όχι ή Μασονία ούτε τά 
, Αναστενάρια. 

ΒΑΣ. Α. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΡΑΔΥΝΗ, 3 Avy. 

· Αρχnγόc Μασώνων
Κvρ1ε Δtεvθvvτά, 

Μόλ1ς παρέλαβοv τήv vπό ήμε
ρομηvίαv 1-15.4.73 πολvτιμοv έφη
μερίδα σας κα\ είδα τήv είς τήv πρώ
,ηv σελίδα αvτης προβαλλομέvηv 
φω,οτvπίαv μασωv1κοv έvτvποv, δt' 
ης πληροφορείτα1 σvμπας πλέον ό 
κόσμος της Όρθοδοξ1ας ότt ό Πα
,ρ,άρχης 'Αθηvαyόρας η,ο Μασωvος 
κα\ δή άρχηyός Μασώvωv 33ov βα
θμοv. Τό yεyοvός αvτό καί παλα1ό
,εροv yνωσ.ο\ Έλληνες κληρ1κοί 

καl δημοσ1οyράφοι μας τό προκα
,ήyyεtλαv 

'Απο την άποκάλvψ1v αvτήv πο
λύ έχω σ.εvοχωρηθη, δtοτt χωρ1ς 
πλέον άμφ1βολ1ας πρέπε1 να πtστεv
σωμεv ότt καt Πατρ1αρχα1 καl 'Αρ
χ1επ1σκοπο1 καl Άρχ1ερεις κα\ θεο
λοyο1 της Έλλαδος κα\ πασης χω
ρας vπηρξαv κα\ cιvα1 Μασωvοι 

Μπα της έv Κvρί� άyαπης 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ Μοvαχος 

'Αμμοχωσ,ος Κvπροv 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. ΤΥΠΟΣ, 1-15 Ίovv 

'Άνθρωnοc ι<αi πουλιά 
«Σμηvη άρπακηκωv ποvλtωv, 

ποv �xovv ης φωλ1ες τοvς στο 
φροvρ10 της πολεως των Πατρωv 
έπετεθησαv και έτραvμαησαv πο
λίτες οταv μφ1κα παιδ1α πεταξαv 
πέτρες και yκρεμ1σαv άπο τη φω
λ1α τοv εvα vεοσσο Τελ1κα έζη
,ηθη ή βοηθεια της 'Αμεσοv Δρα
σεως, κα\ ,ov Δασαρχειοv, άνδρες 
,ων όποιων έφοvεvσαv τα ποvλ1α 
μέ κvvηyεηκα οπλα Έπε1δη ή 
έπ1θεσ1ς των ποvλ1ωv ειvα1 άvε
ξήyητη » 
Γ1ατί χρ1σ.1αvε μοv ε1vα1 άvcξη

yητη ή έπιθεση, Έπ1 αίωvες τα ποv
λ1α ζοvσαv είρηvtκα στα μπεvτεv1α 
,ov κάJτροv Με τοvς άvθρωποvς 
δέv είχαν ,ίποτα vά μοφασοvv,ζοvσαv 
σ,ό δ1κό τοvς κοσμο Δέv vπηρχε 
περίπτωση «άλληλοσvyκροvομεvωv 
σvμφεροvτωv». 

Σ τά καλά καθοvμεvα τούς κατα
σ,ρέφε1ς την φωλtα κα\ yκρε,ιίζεταt 
εvα άδvvαμο άφτερο ποvλακ1 στό 
χωμα. Τί θελετε; Να με1vη άδ1αφορη 
ή κο1vωvία των ποvλ1ωv y1α την 
,ραyωδία έvος άθωοv πλασματος, 
y1ά τήv σvμφορά ,ων yον1ων ,ov, 
Νά πovv τα ποvλtα, «έ, τvχερό τοv 
ηταv, σωπατε, μη μ1λατε», όπως 
κάvovv ο! παyκακtσ,01 άνθρωπο� 
μπροσ,ά στά βάσανα καt ης σvμ
φορες τοv δtπλαvοv τοvς, Ειvα1 φα
νερό πώς οί κο1vωvίες των ποvλ1ωv 
δεν έχοvv δ1αβρωθη οπως ή άvθρωπt
vη κο1vωv1α άπο ,οvς έyω1σμοvς, 
τήv άρπακηκοτη,α, ,ήv δε1-:\ια, την 
άvαvδρία, ,ηv άδ1κία. Χvθnκαv κα
,απάvω σ.οvς άvθρωποvς vά τοvς 
βyάλοvv τά μάηα Έπ\ δ1καίοvς 
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καί άδίκοvs βέβαια Καί πολύ σω
στά. Έδω πρόκειται περί σvλλοyι
κηs εύθύνηs. Τά ποvλιά δέν εχοvν 
άνακριτέs καί κρατητήρια καί δι
καστήρια yιά νά βροίίν τovs αύτοvρ
yούs 

Χύμηξαν λοιπόν έναντίον των άν
θρώπων πού έβλεπαν άπό ψηλά. 
Καί κείνοι «προσπαθοίίσαν νά άμvν
θοίίν μέ ξύλα, κοvβάδεs καί άλλα οί
κιακά σκεύη» 

Καλά έκαναν τά ποvλιά. Νά μά
θοvν τά παιδιά τovs οί άνθρωποι 
νά μήν πετροβολοίίν τίs φωλιέs. 
Νά μή μοιάσοvν στούs μεyάλοvs 
σέ άyριότητα. Γιατί, όπωs καταλα
βαίνετε, ελειψε άπό τά παιδιά ή ά
yωyή: τηs οίκοyενείαs καί τοίί σχο
λείοv. Τό πετροβόλημα τηs φωλιαs 
ένόs ποvλιοίί ειναι σημάδι πρωτοyο
νισμοίί, σκληρηs ψvχηs, άναισθη
σίαs 

Καί τί έχετε νά πητε yι' αvτα πού 
έπακολούθησαν; Θαvμαστε την δι
καιοσύνη των άνθρώπων Ώπλί
σθησαν μέ δίκαννα, έζωσαν τό κά
στρο καί μπάμ καί μποvμ έξώντωσαν 
τά ποvλιά 'Ετσι «άπεκατεστάθη 
ή τάξιs είs τό φρούριον». Δέν περίμε
ναν ο\ εύλοyημένοι μιά μέρα; Τό 
πένθοs καί ή όρyή δέν κρατοίίν πολύ 
καi στοvs άνθρώποvs καi στά ποv
λ ιά Θά ησύχαζαν Ύστερα οί μα
νάδεs, οί πατεράδεs, ο! δάσκαλοι 
καi οί άρχέs θα σvμβούλεvαν τά παι
διά νά μην πετροβολοίίν τίs φωλιέs 
yιατι δέν ειναι παλληκαριά νά χτvπα 
κανεis τovs άδvνάτοvs καi άνvπερα
σπίστοvs. 

Τέλοs πάντων Αύτή ή ίστο
ρία των ποvλ1ων τοίί καστροv τηs 
Πάτραs θά μποροίίσε νά δωση ένα 
μάθημα στούs άνθρώποvs Ή τού
λάχ1στον την εύκαφία yιά νά σκε
φθοίίν 

Την έλλειψη άyωyηs των πα1δ1ων. 
Την άλληλεyyύη τηs κο1νωνίαs 

των ποvλ1ων μπροστά στην άδικία 
Τήν έπ1πόλαιη άντίδραση των 

άρχων. Τήν άναyκη είρην1κηs σvμ
βιωσεωs. Τήν μωρία τηs βίαs καi 
τηs άπερίσκεπτηs καταφvyηs στά 
όπλα 

1\[ι· bHllbON 
(Κvρ. Σιμόποvλοs) 

ΣΗΜΕΡΙΝΑ, 28 Μαίοv 

((Ή άποι<άλυψις 
των lώων•• 

Ό σκηνοθέτηs τοίί κ1νηματοyρά
φοv Φρεντερίκ Ροσσίφ παροvσίασε 
στην γαλλική τηλεόρασ1 τό πρωτο 
μέροs μ1αs σεφαs ύπό τόν τίτλο «Ή 
άποκάλuψιs των ζώων». 

Άποσποίίμε άπό σvνέντεvξί τοv 
ενα χαρακτηρ1στικό μέροs: 

ΕΡ.: Γιατί διαλέξατε τόν τίτλο 
«' Α ποκάλvψ1s»; 

ΑΠ.: Γ1ατί στην Άποκάλvψη τοv 
Ίωάννοv τά ζωα είνα1 έκείνα ποv 
άναyyέλλοvν τό τέλοs τοίί κόσμοv. 
Σήμερα, άλλοίμονrJ, τό άναyyέλλε1 
ό άνθρωποs μέ την γνωστή μαs μό
λvνση τοίί περ�βάλλοντοs. 

ΕΡ : Πιστεύετε δτι ό κόσμοs των 
ζώων είαι περισσότερο ίσορροπημέ
νοs άπό τόν δ1κό μαs; 

ΑΠ.: Καί βέβα1α. Ή ζωίκή όρμή 
των ζωων είνα1 περ1σσότερο έξελι
yμένη άπό την δ1κή μαs. 

ΕΡ.: Πωs έπικοινωνοίίν μεταξύ 
τovs τά έντομα; 

ΑΠ.: Μέ την όσφρησι, μέ χημ1κά 
μέσα, μέ παλμοvs καθώs καί μέ δ1α
φόροvs άλλοvs τρόποvs ποv δέv 
μαs είνα1 yνωστοi άκόμη. Στην σvνέ
χε1α τηs τα1νίαs μοv μπορεί νά δη 
κανείs πωs έπ1κοινωνοίίν τά ψάρια 
μέ ύπερήχοvs ο! όποίο1 εχοvν κατα
yραφη στην Σοβ1ετική 'Ένωσι. 

ΕΡ.: Πωs εινα1 δvνατό νά φωτο
yραφίζωντα1 οί yορίλεs άπό τόσο 
κοντά; 

ΑΠ : Οί κινηματοyραφ1κέs μαs 
μηχανέs είνα1 έφωδ1ασμένεs μέ τη
λεφακούs. Έτσι τά πράγματα γί
νοντα1 εύκολα. 

ΕΡ .. Θά δοίίμε ζωα πού μαs εί
ναι λ1yότερο yνωστά; 

ΑΠ.: Βέβα1α. Ήδη εχοvμε προ
βάλλε1 σπάν1α ποvλ1ά άπό τά νησιά 
Γκαλαμπάyκοs. Έπίσηs ενα λ1οντά
ρ1 νά τρέχη σέ ρvθμό ρελαντί. Πρά
γματα ποv δέν εχοvν μέχρι τώρα ξα
ναγίνει. 
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Μnτέρεc: ι<αί 

«χοιρομnτέρεc:)) 

Γ<:ίς μία11 οιαφ ημιστικ·η11 πε
ριγραφ-η11 ά.11cφέρcτο ·η φρcίσιc:: 

«' Ελληνικ·η ;_οιροτροr,;ί:r.. 'Ε-y
κα:τά.στα:σιc, κτιρίου ':>GO ι.σι-
ρομητέρων». 

.\ ύτ-η ·η λέξις z ο ι ρ ο μ η
τ έ ρ α: προεκά.λ::σε τ·ην «ί:::ράν 
ά.γα:11ά.κτησιν» του έπιτίμσυ γυ
μνα:σιά.ρχου κ. 11 αν. J >ογκά.κου 
( τ ρ. Μπύτσα:ρη 47, λίyά.λεω),
ό όποίος εγρα:ψε προς ά.Οηνα:ι
κάc, έφημερίοα:ς έπιστολ-ην με 
τό κά.τωΟι περιεχόμε11011: 

«Έ ν τ ρ ο π ή! Τά &για τοίς 
κυσί !... i\[ητέρα: ! \έξις ίερή,
λέξις Οεία: (ή μητέρα του Θεα:ν
Ορώπου). Λέξις πού οονεί, συγ
κι11ει καί προκαλεί σεβασμό, 
ρίγος κα:ί οέος. ΊΙ γλυκι_;η:ρη 
λέξις, l11ΊΊ�Ρλ! ... Λέξις κα:ί 
Οέλει κα:Οά.ριο στόμα γιά νά 
προφερΟ-ίj. 

l α:ί ομως, που ξέπεσε ·η γλυ
κύτερη λέξις ! .... 

ι' ονομα: του Θεου ! 'Ι l λέ
ξις Μητέρα στά γουρούνια:! �εν 
ύπηρχε α.λλη λέξις στίς τόσες 
ά11α:ρί0μητες έλλη11ικές λέC:ειc:; 
Δεν ύπηρχεν Υι λέξις χοιριοιο
φόρες η ή λέξις πα:ρα:γω 'ικές 
κ.τ .&. 

Προ τε7pα:ημέρου περίπου ά
πΟ τ'ηι Ί�ηλεοράσεω� εϊΟομcν 
κα:ί ήκούσα:με11 ε11α: κονικλοτpό
φον είς Κρήτην νά λέγη: οτι 
εχει τόσες κο11ικλομητέρες ! ''.\λ
λη έντροπή ! �έ:11 ήούνα:-:-ο νά 
ε!πη, φερ' είπείν, ο-:-ι εχει 100 
παραγωγικές κουνέλες (κου•ιε
λοπα:ρα:γωγικές); ΙΙου 70 τρα
βαμε ! Αύ7ός ό κόσμος οέν βλέ
πει, οέν άκούει, οέν σκέπτεται, 

οέν αίσΟά.11cται; Δεν ,jπcίρ ι..cι 
r;ιραγμόc: καί άρμόοιοι ... ; 

Σταματώ κcι.1. μcτ' άγανα:κτή
σcως καί π,y'J-ιν έκφωνώ τfιν 
λέξιν: , r� 11 τ ρ ο π ή, διά ,,_.)) κα:
τά.ντημα ... » 

Είc: ά.πά.ν-:ησιν, ό ι.ρονογρ,;
yσς τών «Σ ημ:::ρινων» \ tίστεp 
Σίμ σσ11 :γραφc: 

(( εν κα:-:-α:) α�α:ί110 γιατί έΨJ
J.λή0 ψ.::: ό κ. γυμνασι;οι.ης ά.πό 
τίc: λέ�:::ις «;οιρομψέρc:::» κα:1. 
«κονικλομητέρ:::c». Κcι.1. για:-:ί ή 
χρ·ησιμοποίφή 7r,υς σ·ημα:ί11ει ά
ναισΟησία:, -;-ι_;y) ωσ � κ.λ. π. Κα:ί 
γιατί πρέπcι νά έπέμβσυν και 
άρμr,οιοι. Δεν κα:τα) α�α:ί11ω 
οηλαο·η ποιος προσβcίλλει ποιόν. 
'.\ πό οσα: c,έρω ολcς οί μητέρες 
του ζωικου βασιλ:::ίου ε!να:ι ύ
περcίξιες ":"OU τίτλο1J -:-ouc:. Κα:ί 
α:ύΟεν-:ικές, γνήσιες, ά.πr,) υ-:ες. 

εν εzω ύπ' οψη μrJU μητέρα 
τc7ρά.ποοη /) πτcρωτη 11ά σ,ιο
τώνη τά παιδιά. της η νσ τά 
έγκα:τα:λcίπη. 'Ενω στο ά.vΟρώ
πινο γένος ά.φΟ011ουν τέτοια τέ
ρατα:. 'Ύ'πcρα:σπίζr,ντα:ι l;λες μέ
χρι Οα:νά.το'> τά πα:ιοιά. τουc:. 
' \ούνα:μα:, εϋΟρ:r.υσ":"α: πλά.σμα:-:α: 
άντιμετωπίζουν α:ίμο�όρα: Ο ηρία 
ά.7pόμη-::::c. Σε πολλέc περιπ7ώ-, ' ' ' σειc:, φερ1ιrJν-:α:c: σ-:ον κοσμο νεες 
ζωέc: προσψέρουν -:-ό σωμα: τους 
τροφ-η σ":"ά. πα:ιi)ι,; -:ουc:. Μό
χΟος βα:ρύc: και πα:Οια:σμένη ά
γά.πη και α:ύτοΟυσία: γιά 11ά τσ 
άνα:στ-ήσου11. Και zωρίc 11ά. προ
σμέ11ουν κα:μμιά ά11τα:πόοοσ Ι). 
i\ [ό) ιc στα:Οου11 στά πr,i)ι:r. τους
τά -:-:::-:ραποοα τέκνα παίρνου11 
-:ων όμμα:7ιων τουc. Σκορπ?ί.νε 
«σάν -:ου λαyου 7ά παιδιά.». 
Καλή άν-:ά.μωσ-η σ-:ά ','ουναρά.
οικα, λέει ή άλεπού σ-:-ά. άλεπό-
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πουλά της, τ·ην ωρα. του χωρι
σμου. Και τά πουλιά -;:-ης 5-νοι
ξης, με τό πρωτο φτερούγισμα. 
αποχα.ιρcτουν τή μάνα,. 

'Έχω ακόμα στ-ην ακοή 
μου το Ορηνητικό μουκα.νη
τό μι:χς αγcλάοα.:::, πού άκου
σα. κάποιο καλοκαίρι. Της πη
ρα,ν το μοσχάρι και κείνη 
μούγκριζε μιά βδομάδα νύ
χτα - μέρα, δεμένη στον κορ
μό ένύς δένδρου. 1\1ούγκριζε 
απcλπισμένα, σπαρακτικά, ο
σο κα.μμιά γυναίκα. - μάνα 
ποτέ. Κι' ου-;:-ε έτρωγε, οϋτε 
έπινε. "Ωσπου πέΟα.νε {συ
γνώμη, ψόφησε έπρεπε νά 
πω). 
Οί μανάδες του ζωικου κό

σμου ε!ναι οί τέλειες μητέρες. 
Μπροστά τους οί άνΟρωποι εΙ
να.ι έγωιστικά, ύπολογιστικά 
πλάσμα.τα.. 1\Jo, αδική έξαίρεση 
ή κούκα.ινα. του βασιλcίου -ων 
πτερωτων. Δεν κλωσσάcι τό α.ύ
γό της. Μπορε'ί: νά εΙνα.ι τεμπέ
λα. και ανεύΟυνη. 'λλλά α.ύτό 
δεν σημαίνει πώς εΙνα.ι κακή 
μάνα. 'Λν,ίΟετα., έξα.σφα.λίζει 
στο τέκνο της καλοπέραση κcί.
τω από τίς ξένες φτερουγες 
και σίγουρη έπιβίωση με τΊ)ν 
έξόντωση των άλλων πουλιων 
της φωλιας. 

l α.ι μ·η μου πητε πώς ή μη
τρότης είς τα ζώα cίνα.� ε Jστι
κτο, ένω στον άνΟρωπο αποτελc'ί: 
συνείδηση κ.λ.π. Για.-;:-ί και στ-η 
μιά και στην άλλη περίπτωση 
γιά έπιταγ·η της φύσεως πρό
χcι-;:-αι, πα,ν-;:-οούνα.μη, αίώνια, και 
ανεc,cρεύνητ η. 

'.\φήνω πο•J ή χρησιμοποιη
ση -:ης c.ένης μητέρα.c γιά τά 
ζωα. δεν αποτελεί τίποτα και-

νούργιο. Ό κ. Γυμνασιάρχης 
γνωρίζει ασφα.λως οτι και οί 
αρzα.Ί:οι έδιναν τό ονομα. μητέ
ρα. και στο ζωϊκό κόσμο. 'Υ
πcνΟυμίζω πρόχειρα. ενα κείμε
νο του 'λριστοτέλη πού ανα.
φέρε-α.ι στ·η βασίλισσα. των με
λισσων: «κα.λουντα.ι μητέρες, ώς 
γcνν ωντα,ι)) . 

π ροφα.νως ό κ. γυμνασιάρ
χης έχει έπηρεα.σΟη απο τ·ην 
βαρειά νεοελληνική βρισιά «yου 
ρούνι» - και οzι μόνο έλληνι
κή, οί ['άλλοι χρησιμοποιουν 
τ-η λέξη «γουρουνιες» - και 
πιστεύει οτι το εύγενες γένος 
των ανΟρώπων δεν πρέπει νά 
κα.τα.φεύγη σε λέξεις πού Ουμί
ζουν το νοστιμώτα.το κατά τά 
άλλα τετράποδο. Και ναι μεν 
ύπάρχουν άνΟρωποι - γουρού
νια με την τρέχουσα, σημασία.,
'λλ' ( β ' Τ ,11:- ' α, α η ρισια. ε�να,ι α.οικη για
τά γουρούνια. Ηρω-α. - πρωτα. 
τά γουρούνια. εΙνα.ι ά.πό τά πιο 
cί.κακα, κατοικίδια.. 'Έπειτα ή 
β ' ξ ' , \ \ \ ρισια. cκινησε απο τη γενικα.
δια.δεδομένη αντίληψη οτι τά 
γουρούνια. εΙνα.ι άκάΟα.ρ-:α. ζωα. 
έπειδ·η αρέσκονται vά κυλιουν
τα.ι σ-:-ή λάσπη. ΛάΟος μέγα. 
Τ ά γουρούνια, ά.σφυκτιουν κατά 
τούς ζεστούς μ ηνες έπειδή έξ 
α.ίτία.ς των λιπων και του σκλη
ρου δέρμα.τος εΙνα.ι ά.δύνατη ή 
άδηλη άνα.πνο·η και ρίχνονται 
σ' οτι ύγρό βρουν μπροστά τους. 

1ου έλcγε ενα.ς νέος χοιροτρό
φος πού δημιούργησε έγκατα.
στάσεις με κλιματισμό και λου
τρά γιά --ά ζωα του, οτι τά yου
ρούνια, είναι τά πιο κα.Οα.ρά ζωα.. 
Τ ρελλα.ίνοντα.ι γιά το λουτρό και 
ά.πεχΟάνοντα,ι κάΟε ρύπο. 

'Όσο γιά το εύα.γγελικό «μή 



1973 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ 329 

ρίπτετε τοUς μα.?γαρίτας :ίζ 

τοUς χοίρους» πόσrJι και πόσοt 
ανΟρωποι κα.τcψ.GΛ'J'ΙΟΙJ'Ι [J C τ η'Ι
iμάθεια. κα.ί -;-·η Κ7Ι)'Ιωοία. ';"(JIJζ 
πολυτίμητους μα.;,γα.ρ[-;-::-::. 

'λλλά ας ξα.ναγυρίσι,υυε στrι'Ι 
όργ·η του κ. γυμνα.σιάp,(Ι,!J. LCΙ'I 
δάσκαλος πρέπει νcί γ-ιωρί(η 
οτι σ' όλ6κληρη τ-η παιοιχη λο
γοτεχνία. κα.ί κυρίως στά πα.ι
δικά πα.pα.μ{.ι0ια τά Ο ηλυκά ζύ)C<

\ ,, \ .. , \ που εχουν ,ιεογ'ια η ν:::οσσους 
άποκα.λου,ιται μητέρες καί μα
νουλεc. Καί πολύ σωστά. 

Διακρίσειζ λοtπtJν κ:<t σ70 
πιο άληΟινό, τό πιο γνήσιο 
άγαθό α.ύτου του κόσμου 
στ-η μητρότητα.; Κύριε έλέη
σον. 'λλλά: ετσι άρι.ίζουν κά
τι περίεργες Ο:::ωρίες -ου α.i
ωνος μας. Ό αν0ρωπος εΙ
ν:χι ή κορωνίς της φύσεωc. 
'Λ.πό τούς άνθpώπους 6 τ&οε 
λαός είναι ό «περιούσιο::». 

' \ πΓJ τ� J τ�Ο: λxt:J οί τάΟc 
:::Ινα.ι :><λ:::ιι ,ι,ί ιια.ι οί πpο'ιο
μιο >J.r,ι, uί χα.Οcφοί, uί Οεό
σταλ-;-ι,ι, κi π., /.Ϊ π. 
,ι \:: συ f.OpέσΙJ'J'I τr,ν Κ. γυ-

1J'ΙCΧσιrιp f.Ι) οί γr,υpο13ν:::ς /.α.ί οί 
/..01J'Jtλ::�n. 

Ί�πίσης 6 rι1ιλ6Λογοc κ. Ν. 
\ lπ:::�α. ι-;-:ι ιιος ( στι-οpοίπτο'ιτας 
τί:: γλοσσσ-τ:ί α.στιιιές οr,ιιψ cς 
περί «ι.σιριοιοψr,pων>> � ((Πι,(.-

ρα.γωγιιιοι.οίρων» <:>:: &στ:::r::::::), 
παρ:::τ ήο ησ:::: 

((�Ε'Ι yα-1:-αζό.u.ου'Ι πo-rc Π(�ς 
ο� ύπr,�J.C<'J :χν?ρω,;-οι --:ό�ο πο
λυ σ ι.ω αστι;<.οι, ι,πο::: ο Γυ
μνασιc1ρ ,( η::, ό όπο 'ϊος Ο:::ωρ:::'ϊ 
κακό νά ι.ρησψ.οποι 7,ται η λέ
ξις ιιμη-;-έρα.» σ--:ά ζώα.. ' \.Είζ:::ι 
ομως -;-ον κόπu νά μάΟη ο--:ι ηοη
σ--:όν "Ομ:ηρ,, ύπ:rιρι.:::ι α.'.ι--:η ή 
zρ ,jσις τ ιjc λέΞ:::ωc. Κι' άιιόμ:η 
ι;--;ι κάΟ::: ζώο ει . .ει μιά μη-;-έpα.». 

········································•Q••···························· . 

«ΙλΙΣΟΣ» 

1973 - 18ον 'Έτος 

'Ετησία συνδρομή Δρχ. 80 - ΈξωτερικοΟ Δολ. 3.50 

Διά ταχυδρομικης έπιταyης: Κωστην Μελισσαρό-rτουλον 

Όδός Δραγατσανίου 6, Άθηναι (122) 

Ο « Ι Λ I Σ Ο Σ » ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ 

ΜΕ ΚΑΝΕΝ Α ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

Στέλλοντ�ι ;;εύχη - δείγμα.τα πα.ρελθό'Ιτων ετών ΔQΡΕΑΝ 
. 

••••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ο 
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Ίπποι<ράτους 33 - Τnλ. 602.883 

ΒΙ Β ΛΙΑ - ΕΙ<ΔΟΣΕΙΣ 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΑΣ 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙ ΣΜΟΥ: 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΑΠΟΚΡΥΦΙ ΣΜΟΥ - ΜΥΣΤΙΚΙ ΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΜΥΣΤΗΡ I ΟΛΟΓΙΑΣ 

1. ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΟΡΥΑ
- το ΚΑΛΕΣΜΑ -

Το πρωτο <5ι<5λίο της σειρας ΑΓΚΝ I ΓΙ ΟΓΚΑ - μιά
ζωvrανή ήθική καί πνευματική διδασκαλία yιά τον r;ύy
χρονο κόσμο. 

2. Η ΘΙΒΕΤΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΌΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Το κλασικώτερο παραδοσιακο κείμενο του Μαχα

yιανικου 'Αποκρυφισμοί}, yιά πρώτη φορά στα 'Ελληνι
κά, μέ έπιστοψένη Είσαyω-yή του Δρ. 'Έ<5ανς . Γουέvrζ 
καί ψυχολογικές ϊ1:αpατηρήσεις του Δρ. Κ. Γιούνyκ. 

3. ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙ Σ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Μία ψυχολογική μελέτη yιά τά προ<5λήματα της

προσεyy(σεως του Ούσιαστικου. ΕΤναι καί οί <5ασικες άρ
χές yιά την προσπάθεια της άφυπν(σεώς του άπο τον 
Π. Ούσπένσκυ, τον γνωστότερο μαθητή τοG Γκουρ,τζίεφ. 

4. Ο ΤΡΕΛΛΟΣ
Συμ<5ολικό:: 'Αφηγήματα καί Παρα<5ολές του μ€yά

λου άνατολίτη ποιητή καί μύστη Χαλίλ Γκιμπράν. 

5. Ο ΦΑΡΑΩ ΑΧΕΝΑΤΟΝ - ΙΕΡΟ ΔΡΑΜΑ
Μία θεατρική <5ιοyραφ(α του πρώτου θρησκευτικοί}

έπαναστάτη της Ί στορίας, του θεόπνευστου Άχενατόν, 
δοσμιέvη άπο τον άξέχαστο πνευματικο έρyάτη, καθηγη
τή 'Άγγελο Προκοπίου, με <5αθειά γνώση της άρχαίας 
Αίyύπτου καί των μυστηρ(ων της. 
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ΜΗΝΥΜι\Τι\ ΑΠΟ EΞ!!fllINA ΟΝΤΑ 

Ό καθηγητής της γεωδαισικης άσ
τρονομίας κ. Λυσίμαχος Μαυριδης, 
μιλώντας σέ συνεστίασι τοϋ Ροταρια
νοϋ 'Ομίλου γιά τήν δυνατοτητα έπι
κοινωνίας μέ έξωγή ινα όντα, άνέ
φερε ότι πολλοί στην 'Αμερική, τήν 
Σοβιετική Ένωση καί σ' άλλες τεχ
νολογικά προηγμένες χώρες άσχο
λοϋνται ήδη με τό νά συλλάβουν 
μηνύματα άπό όντα πού κατοικοϋν 
σέ άλλους πλανήτες τουλάχιστο στόν 
δικό μας γαλαξία. Διαθέτουν, μάλι
στα, πολλά μέσα γιά τόν σκοπό αύτο 
καl άσχολοϋνται μέ όλη τους την σο
βαρότητα καί τήν έπίγνωση τών συ
νεπειών πού θά εχη μιά τέτοια άνακά
λυψη καl ένδεχομενως συνενόηση γιά 
τήν άνθρωποτητα. 

Ό κ. Μαυρίδης είπε ότ• ή έπιτευ
χθείσα, μετά τόν β παγκόσμιο πόλεμο, 
πρόοδος στόν τομέα της άστρονομίας, 
έπιτρέπει τήν βάσιμη ύπόθεσι περί 
ύπάρξεων καl άλλων κατοικημένων 
κόσμων, διότι, ένώ στο παρελθον 
δέν πίστευε κανένας δτι πέρα άπό 
τήν γη δέν ύπάρχει νερό η ύδρογόνο 
η όξυγόνο η καί άμμωνία σέ μοριακή 
κατάσταση, δηλαδή σέ σύνθεση πού 
νά άποτελοϋν όλες αύτές οί υλες συ
στατικά όργανικης ένώσεως, κατά τά 
τελευταία χρόνια άσάλευτες άστρονο
μικές παρατηρήσεις εχουν άποδείξει 
δτι στά διάφορα νεφελώματα που 
βρίσκονται στόν καλούμενο μεσοασ
τρικό χώρο, ύπάρχουν όλες αύτες 
οί υλες, πολλές μάλιστα φορές 
ύπό μορφή πολυπλοκωτέρων όργανι
κών ένώσεων, όπως οί άλδειδες καί 
iiλλες. Έτσι δέν μπορεί να άποκλείση 
κανένας τήν uπαρξη πλανητών καl 

σε αλλα ήλιακα συστήματα που να 
εχουν όργανικες ένωσεις, όπως ή γη 
καl συνεπώς να ύπαρχουν πιθανοτη
τητες η μάλλον βεβαιοτητες έξελίξεως 
μιας μορφής προηγμενης ζωης. 

«Καί - ειπε ό κ. Μαυρίδης - άφοϋ 
ό iiνθρωπος επαυσε να θεωρη τον 
έαυτο του κέντρο τοϋ συμπαντος καί 
παραδεχεται ότι ύπάρχουν άδέλφια 
του σε άλλους πλανήτες αλλων ήλια
κων συστημάτων που άπεχουν, του
λάχιστον ό πλησιεστερος, 200 ετη 
φωτος, τότε γιατί να μην ύποθεσωμε, 
όπως ειπε ό κ. Μαυριδης, ότι οί άπο
μακρυσμενοι αυτοί άδελφοι μας, έφ' 
όσον ζοϋν ύπο τίς "ιδιες συνθήκες 
όπως στη γη, γιατι να μην εχουν άνα
πτυξει περίπου τον αύτον τεχνολογικο 
πολιτισμό όπως οί άνθρωποι της γης; 
Νά μήν ξευρουν να χρησιμοποιοϋν 
πανισχυρους άσυρματους η άκτίνες 
Λαίηζερ; · Η να μήν ύπάρχουν σέ πλα
νήτες πιο ήλικιωμένους κατά τι άπό 
τον δικο μας, εμφρονα οντα που - να 
έχουν σημειωσει μεγαλυτερη πρόοδο 
καί νά σκέφτηκαν νά στείλουν έ:να μή
νυμα στό συμπαν η στην γη μας που 
γιά να φτάση εστω και με τίς Λαίηζερ 
η μέ τον άσυρματο θα θελη καί πάλι 
διακοσια χρονια φωτος, 

Τα έρωτηματα αύτα είναι λογικά. 
Μέ τήν παρατήρησι οτι έαν, καθως 
ύποστηρίζουν οί στατιστικοί έπιστη
μονες, ό έπόμενος πλανήτης με ζωη 
πρεπει να εύρισκεται είς άποστασιν 
100 έτών φωτος άπο τήν γη ( καί ενα 
ετος φωτος είναι ή άποσταση πού 
διανυει σε ί:να χρονο το φώς που έ:χει 
ταχυτητα 300.000 χιλιομετρων το δευ
τερόλεπτο), αν θελαμε να έ:λθωμε είς 
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έπαφήν μέ διάνοιες πού τυχόν ευρι
σκονται σέ ενα τέτοιο πλανήτη μέ τήν 
βοήθεια τών ραδιοκυμάτων, θά έχρεια
ζόταν νά περάσουν διακόσια χρόνια 
μέχρι νά πάρωμε άπάντηση στο ση
μα μας αν παίρναμε ποτέ. 

Τό «πρόσωπο των Χρι
στιαvώνη 

Ό δόκτωρ Άλέξ. Παπαδερός, γε
νικός διευθυντής της 'Ορθοδόξου 
'Ακαδημίας Κρήτης, μιλώντας στήν 
Σύναξι τοϋ γερμανικοϋ Προτεσταν
τισμοϋ στό Ντύσελντορφ γιά τήν άνάγ
κη έπικοινωνίας τών Χριστιανών άδια
φόρως δογμάτων, προεκάλεσε αϊσθησι 
όταν άνέφερε τόν διάλογο τοϋ άββα 
Μακαρίου τοϋ Αίγυπτίου μέ μιά νεκρο
κεφαλή. 

«Κάποτε - άφηγήθη - πού περ
πατοϋσε στήν ερημο βρηκε μιά νεκρο
κεφαλή, κι' όταν τήν σκούντησε μέ 
τό ραβδί του, ακουσε μιά φωνή. Ό 
Μακάριος της είπε: «Ποιά είσαι τοϋ 
λόγου σου;». Ή φωνή άπάντησε: 
«Ήμουν άρχιερέας τών 'Ελλήνων ... 
καί κάθε φορά πού σπλαχνίζεσαι τούς 
κολασμένους καί κάνεις προσευχή 
γι' αύτους, άνακουφίζονται λιγάκι». 
Kai στήν έρώτησι τοϋ Γέροντα : «Τί 
λογης είναι ή κόλασή σας καί τί λο
γης ή άνακούφιση» ή νεκροκεφαλή 
άποκρίθηκε: «"Όση είναι ή άπόστaση 
τοϋ ούpανοϋ άπό τή γη, τόσο ψηλές 
είναι καί οί φλόγες της φωτιας πού 
καίει άπό κάτω μας. Τοϋτο, όμως, είναι 
άκόμη πιό φοβερό: μας βάζουν νά 
στεκόμαστε πλάτη μέ πλάτη, ετσι πού 
δέν μπορεί νά βλέπη ό ενας τό π ρ ό
σ ω π ο τ ο  ϋ α λ λ ο υ . Νά ποιά είναι 
ή άληθινή κόλασή μας. -οτaν, λοιπόν, 
σύ δεεσαι γιά μας, μποροϋμε νά βλέ
πωμε στά πεταχτά ό tνας τ' άλλουνοϋ 
τό πρόσωπο - νά ποιά'ναι ή άνακού
φισή μας>'. 

Ό δρ. Παπαδερός έσχολίασε τήν 
άφήγησί του ώς έξης: «δτι μιά τέτοια 
είκόνα - είπε - δέν εχει μόνον έσχα
τολογικό περιεχόμενο, ε!ναι τελείως 
περιττό νά σημειώσωμε. 'Αρκεί νά 
άναλογισθοϋμε τά πάθη καί τά συμ
φέροντα, τίς ίδεολογίες καί τά συστή
ματα, πού όρθώνουν άνάμεσα στούς 
άνθρώπους τόν «μεσότοιχον της εχ-

θρας» καί κάνοντας δύσκολη τήν έπι
κοινωνία τών προσώπων, δηλητηριά
ζουν τόν καθημερινό μας βίο μέ μία 
πρόγευση της κολάσεως». 

Ή ι(Άδελφότης των ά

γ(ωv 'Αλβαvοu 

Σεργίου)) 

'και 

Ό κ. Χρ. Γιανναράς («Βημα» 2 
Σεπτ.) άναφέρεται στό έφετεινό συνέ
δριο της «'Αδελφότητος τοϋ 'Αγίου 
Άλβανοϋ καί τοϋ 'Αγίου Σεργίου», 
πού άποβλέπει στήν άμοιβαία γνωριμία 
καί τόν θεολογικό διάλογο μεταξύ 
Προτεσταντών καί 'Ορθοδόξων. 

Στό συνέδριο αύτό - διαπιστώνει 
μέ λύπη ό κ. Γιανναράς - «δέν παρευ
ρέθηκε οϋτε tνας Έλληνας κληρικός 
της Άρχιεπισκοπης Θυατείρων, παρό
λο πού ύπάρχουν πενήντα περίπου 
σέ όλόκληρη τήν 'Αγγλία, οϋτε, φυ
σικά, καί κάποιος είδικά σταλμένος 
άπό τίς έλληνικές θελογικές σχολές 
η τήν έλλαδική 'Εκκλησία. Έτσι, ή 
λειτουργική, κυρίως, έκπροσώπηση 
της 'Ορθοδοξίας περιορίστηκε, άπο
άποκλειστικά στούς Ρώσους.» 

Φαίνεται δμως πώς ύπάρχει κάτι 
χειρότερο άπό μιά άπουσία. Μιλώντας 
στό συνέδριο ό γνωστός θεολόγος της 
'Οξφόρδης κ. Άλτσιν, γιά τίς έργα
σίες μιας έπιτροπης θεολογικοϋ δια
λόγου, παρετήρησε δτι τήν 'Εκκλη
σία της 'Ελλάδος έξεπροσώπησαν 
στόν έπίσημο διάλογο μέ τούς Άγγλι
κανούς δυό καθηγητές πανεπιστημίου 
«πού δέν καταλάβαιναν καθόλου τήν 
άγγλική γλώσσα καί μιλοϋσαν μόνο 
λίγα γερμανικά». 

«Ή παρατήρησις αύτή - σημειώνει 
ό κ. Γιανναράς - ήταν φυσικό νά προ
καλέση έξαιρετική θυμηδία στό άκρο
ατήριο, καθώς συμπληρώθηκε άπό τό 
γεγονός δτι οί άντιδράσεις της έλ
ληνικης άντιπροσωπείας, πού όφεί
λονταν στήν ελλειψη κατανόησης τών 
λεγομένων, προκάλεσαν τέτοια σύγ
χυση μεταξύ τών 'Ορθοδόξων, wστε 
ο1 'Αγγλικανοί άναγκάστηκαν νά άπο
χωρήσουν, άφήνοντας τούς 'Ορθο
δόξους νά λύσουν μόνοι τους τίς δια
φορές τους. Μεταφέρω έδώ τήν παρα
τήρησι τοϋ Άλτσιν, ύπογραμμίζον-
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τας πώς δέν εγινε καθόλου μέ διάθε

ση ύποτίμησης τών 'Ελλήνων, άλλά 

άπλώς μέ τό παράπονο καί τήν άπο

ρία, πώς ή έλλαδική Έκκλησια δεν 

ένδιαφέρθηκε νά στείλη στήν έπίσημη 

αύτή συνάντηση έκπροσώποuς πού 

ΕVΑΓΓΕΛDΣ 

Ό πνευματικός κόσμος τής 'Ελ

λάδος εχασε ενα ξεχωριστό έργάτη

καί ό [ΛJΣΟΣ ενα συνεργάτη πολύ

τιμον- μέ τόν Οάνατο του διακε

κριμένου λ ο γ ί ο υ Εύαγγέλου Π. 

Φωτιάδου. 

Έπίτιμος γενικός διευΟυντι'1ς τής 

Έθνιι.."f1ς ΒιβλιοΟί1κης (στήν όποία 

άφιέρωσε τό πλείστον της ζωf1ς του), 

καΟηγητής ίστορίας σί; στρατιωτικές 

σχολές, μέλος δημιουργικό πολλών 

πνευματικών όργανώσεων δπως ή 

'Εταιρία Φίλων του Λαοiί, ή 'Ιστορι

κή καί έΟνολογική 'Εταιρία, ή έται

ρία βυ αντινών σπουδών κ. α. 

Ό Ευάγγελος Φωτιάδης ύπηρ εν 

επίσης συγγραφεύς μεγάλης άξίας, 

να κατανοοϋν, τουλάχιστο, την γλώσσα 
τών συζητητών τους». 

Άλλα δέν ε1ναι ή πρώτη φορά καl 
ή μοναδικη περιπτwσις παρομοίων 
άποστολών ε!ς το έξwτερικόν διά συ
νέδρια καi συσκεψεις .. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ 

δπως «Ί r ίστορία τών • Ελλήνων» καi 

πολλών μονογραφιών ίστορικών, βι

βλιογραφικών καί ίν γtνει φιλολογι

κών. 'Επίσης ύπηρξι: κατά τήν περίοδο 

1967-69 γενικός διευΟυντης του ΈΟνι

κοiί Θεάτρου, τελευταίως δέ μέλος 

άριστίνδην της Συμβουλευτικής Έπι

τροπης, στίς έργασίες της όποιας προσ

έφερε τήν άνεκτίμητη συμβολή του 

έπί πνευματικών Οεμάτων. 

Ό Ευάγγελος Φωτιάδης, αριστος 

χειριστής τής έλληνικης, (δχι μό

νον εγραφε, άλλά καί μιλοiίσε στήν 

καΟαρεύουσα, με μία έξαιρετική γλα

φυρότητα, ή όποία έξηφάνιζε καΟε 

σκέψι γλωσσικοiί «ζητήματος» και 

εκανε τούς άκροατάς του κυριολεκτι

κώς «νά κρέμωνται άπό τά χείλη του», 

κατά τίς πολυάριΟμες όμιλίις του 

(πού 1")σαν, έξ ίίλλου, άληΟηες όμι

λίες καί δχι άνάγνωσις χειρογράφων, 

διότι, σύν τοίς ίίλλοις, διίΟι τε κατα

πλ ηκτι κι) μνήμη καί μποροiίσε νά 

όμιλf1 έπί πολύ, άντλώντας άπό τή 

«φορητή βιβλιοΟήκη του» άκομη και 

περικοπές άρχαίων, ίδίως, συγγραφί

ων). 
Γενικώς, ήταν ίνας άγαΟώτατος 

καί εύγενέστατος ίίνΟρωπος, άληθι

νός εύπατρίδης, που άκτινοβολοiίσε 

φώς καί καλωσυνη. ΕιΟι ή πορειατου 

στούς φωτει νοτερους κοσμο ς νά εί

ναι, δπως εδειχνε να το ά ιζ1J, άνοδι

κή. 
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ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΕ 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοϋ «Ίλισοϋ», Δρσ:γα
τσαν[οu 6, δροφος 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμώνος) , εtναι άνοικτά μόνον κ� 
Δευτέρα, Τετάρτη καt Παρασκευή 
9,30 - 12,30 ,τ.μ. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν ό:ττοστέλλετε μέ τα

χυδρομικήν έπιταγήν είς την διεύ

θuνσιν: «Κωστην Μελισσαρόποuλον, 

Δρσ:γmσανίοu 6, 'Αθήνας, 122». Ά

ποοιτολαl μέ τραπεζιτικάς έπιταγάς f\ 
έντολάς μας δυσκολεύουν. Νά άνα

yράφεται καθαρά τό όνοματεπώνυ

μον καl ή διεύθυνσις τοϋ άπιοστολέως. 

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ 

Δέν ύπάρχουν μεμονωμένα τεύχη 

ύπ' άριθ. 1 - 9, 11 - 19, 21 _ 23, 

25 . 26, 28 - 30, 32 _ 33, 43 - 44, 

49 _ 50, 55 - 60, 67 - 70, 79 _ 80, 

91, οϋτε τόμοι 1959, 1962. Οί λοι· 

'ΠΟί ύπάΡ')(ΟUV. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη ό:ττοσταλέντα στούς κατωτέ· 
ρω συνδρομητάς μας, έπεστράψησαν 
ό:ττό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω 
σιν: «μετώκησε,> η «άγνωστος». Πα· 
ρακαλοϋνται οσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς είδοποιήσουν η νά μας δώσουν 
τάς διευθύνσεις των. 

θ. Κσντίστας, 'Αλεξάνδρας 33. Έλ. 
Μο;ντζουράνη, Δεληyιό:ννη 19. Ε 
Μα ροειδης, Λιοσίων · Χαρώνδου 1 . 
Ίω. Μιτατακης, Κοuντουριώτου 161, 
Πειραιεύς. Νικ. Παντίκ, Κ αραίσκοu 
130, Πειραιεύς. 'Αλίκη Πυλαριινοϋ, 
Θρασυμlόούλου 55. ΣΜ Ρήγας, Φει
διππίδου 45, Παν. Ροι;αικέας, Εύρι· 
πίδου 9. Θεόδ. Κακουδάκης, Νομομη 
χαν�κός ΥΕΚΕ, 'Ιωάννινα. 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗ ι·ΝΟΝ Β ΙΟΝ 

Ήλιας 'Αθανασιάδης, Άθηναι 
Άrντ. Κάσσης, Πειραιεύς 
Άνδρ. ΚωνσταΙΚτόποuλος, ΆθηΊΛαι 
Εύάy. Λίνος, Θεσσαλονίκη 
Μαρικα Παπαδημητρίου, Άθηναι 
Νικ. ΠαπακωνσταΗίνου, Κα(!,άλα 
Μεν. Πασιλίδης, • Αθηναι 
Κ Πολυδάκης, Ήράκλειον. 
Εύάy Φωτιάδης, • Αθηναι 

ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ 

Οί κ.κ. ικ. Πασχάλης καi Rowi
land Κ. Parry εκ Βικτωρίας Αύστρα
λίας άπέστειλαv Δολλ. 10 ύπερ τώv 
Θεοσοφικών έκδόσεων ι:ίς μνήμην 
Γεωργίου Κουρτίδη, Μέλους της 
Ίεκτονίκης Στοας ΑΛΦΑ της Βι

κτωρίας. Αί Θεοσοφικαi 'Εκδόσεις 
Οι:ρμώς εύχαριστοϋν. 

ΒΙΒΛΙΑ 

ΠΟΥ ΕΛΑΒΕΝ Ο «ΙΛΙΣΟΣ» 

(κατά σειράν λήψεως) 

Βασ. Ί Λαι,αν&.: Διηγήματα ξένων 
συγγραφέων έμπνευσμένα ό:ττό 
τή ζωή των κωφα]λάλωιν. Άe-ήνα 

Δημ ΛΟΙκέρδα: Ταξιδεύοντας οπήν 
'Ελλάδα 'Αθήνα 1973. 

Διδώς Καλλέργη: 'Ο νοϋς, ή ψυχ'ή 
καl τό ,wεϋμα, ή γνώση. Άθηνα:ι 

Κύπρου Χρυσάνθη : Πεζός Λόγος 111 . 
'Ιστορίες ό:ττό την Κύπρο την ά· 
γερννή. 

Δρος Εύαγyέλ= Γ. Σα:(!,Gοπούλου: 
Π=υρώ'Πη καl Ήνωμέναι Πο
λιτεϊα;ι • Αιμερικης. • Ανάτυπον. 

Πα:νοu Άττ'αλιώτη: Έρωτσyραφίες 
(ποιήμαrrα). 'Αθήνα 1973. 

Κάρλ Γιούyκ· Τό πρό&λημα τοϋ τε· 
τάρτου. Μετάψρ. Σοφίας "Αν
τζΟJκα. 'Αθήνα 1973. 
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Γιαιννη Γαλο:νοματίδη Ποντιακη Μrϋ 
σα Νο 3. ( Β ρα<οείσ Έστιας Ν 
Σμύρνης) Πο ηματα 

Δρος θεοφανη Ν Μανια 1 ο ΈλJ η 
νικο πνεϋμα είς τάς πυρα,.ιιbας 
της Αίyυτιτrυ Άθηναι 1973 Ή 
Δημοκρατια έ"Ί:ι Περ κλεους Κ.Jι 
ή προιστορ κη Δημοκρ-:rτω: της 

Μεyαλης 'Ελλάδος Άθηvαι '73. 
Γ Ε .  Γαλανακη Τα μυστικα της 

ζωης Ε.' "Εκδοσ,ς 'Αθηναι 
Τρισwτ. Άθ Γεροζηση I έλος και Άρ 

χη (θεQΙτρικο). Άθηναι 197 3 
Κώστα Πα'Πατιανου Οί ποιητικe,ί δια 

yωνισμοί (1851-1873) καί ή 
δημσηκη μας γλωσσα Άθηvα 

Σοφίας 'Άνrζακα: Ή ποίηση τw r

θέ.μελη (Ψυχολογική ό:νάλυση) 
Άθηνα 1973 

· Ολyας Βό-ττση. Γυμνά Πελuα;τα 
(Ποιήματα). 'Αθήνα 1973. 

Παύλου Λάμ,τρου: Χερ α yυναί κας χα 
ρίζουν σιτορyή (Ποιήμαrrα). 

Αίκατερίνης Τσοπελα Ή συμφωνια 
των κρLνων (,το,ηματα) Άθηνα 
1973 

Λάμπη Λούκου: Ό καταξιωιπ]'; 'Αλ·
<οερτος Σ<οαιτσερ, 1973. 

Γιάyκου Μ. Κα;::άι!>η. Ό ι!>ελονισμος 
είς τό πλαίσιον της ολης ίατρ.κης 

ΓΙΕΡ ΙΟΔΙ ΚΑ 
Γ\νευμαrηκή 'Επαρχία (Ίο:ν 
Ήπειρωιηκή 'Εστία (Ά-π:ρ. 
Σμύρνα (Μαιος, Ίούν, Ίούλ 

Μάρτ.) 
Μαιος) 
. Αϋy.) 

• Η Πρωτοτυτιη (Μαια: - • ι ούν , • ι 
οόλ. . Αϋy ) 

Πνευματιικ'ή Κύπρος (Μάης · Ίοόν,
Ίούλ ). 

Διεθνής Συvε.ρyασία (Ίούν ) 
Σταθμοί (Ίοον, Ίούλ. · Αϋy.) 
Περ οδικό Έ.λλryνίδων Βορ 'Ελλα· 

δος (Μάι. - Ίούλ ) 
Κρίκος (Ίούν, Ίοολ. · Αυy ) 
Ό Κόσμος της Ψυχης (Μαια; - Ίοόν, 

Ίούλ. Αϋy.). 
Νέα Σύνορα (Μάης· Αϋy. 73) 

Προσανατολισμοί (Ίούλ. · Αϋyωσr, 
Σε-π:τ.) 

Ό Φυσιολάτρης (Ίούλ., Σετιτ). 

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

1 
'Ιδιοκτήτης : 'Εκ.δόσεις «'Ιλι- ' 
σός» Συν. Π. Ε., Δραγατσα
νίου 6. 'Εκδότης - Διευθυντής: 

1 Κωστης Ν. Μελισσαρbπουλα;, 
Πλατ 'Εθνικης Τ ρ=έζης 3, 
Φιλοθέη. Προιστάμ. Τυτιογρα
φείου : '1 ορδ. Α. 'Ορφανίδης, 

Ποσει.δωνα; 51, Π. Φάληρον. 
Στοιχειοθεσία - 'Εκτύπωσις : 
,,Ε.,:rα�οφος» Ε Π Ε, Ζαλrr 
κωστα 5, τηλεq, 631 675 . 

Άθηναι, Σε,:τ Όκτ 1973 
Τιμ'ή τεύχους δρχ. 15 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ:. 

Βόλος Γ. Κουκουt!>ίνος 
Δράμα. Φίλ. Τζάλλας 
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης 
Ήράκλεισν: Λ. Κουντης 
θεσσαλσνίκη· Γ. Βαρανος 
Και!>άλα: Σ. Ρωμανιας 
Κέρκυρα: Άχ. Άιt>ραμίδης 
Λαμία: Ε. Παπαντωνίου . Ι<. Φαλίδας 
Λάρισα: Έσδρας Μωυσης 

Μυτιλήνη: 'Ηλ. Κουκέλλης 
Ξάνθη: Εϋελπις Ράνος 

Πάτραι: 'Αθ. Κοντοσάκις 
Ρόδος: Μ. Φωστιέρης 
Σϋρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίς: Θεόδ. Οίκσνόμου 

Χανιά: Ν. Βαρδάκης 

'Αμμόχωστος: 'Ανδ. Τσόκκος 

Λεμεσός: Άντ. Στυλιανοϋ 

Λευκωσία: 'Αχ. Ζαι!>αλλης 
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 

Ίσταμπούλ· Γ. Βακαλότιοuλος. 

ΚΥΠΡΟΣ 

Τεύχη «Ίλισοϋ», τόμοι καί βι�tα 
στό Βι<ολιοτιωλείσν 'Αντωνίου Στυ
λιανοϋ, Λεμεσός. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ Α 

Ή Χρυση Αλυσιδα 

Σαρ. Παυλεα . ΟΙ ξυλοκόποι 

Μηνα Λογοθετη · ό Παράκελσος. 

ΤΕΥΧΟΥΣ 

Β. Καραμαλικης Ή ψuχη και ή μεταθανάτιος πιθανη πορεια της. 

Χρ. Πολάτwφ Το άληθες νοημα τοίί όλυμπιακοίί ίδεώδους. 

1973 

Σελίς 

257 

258 

260 

f 278 

292 

Παραμχανσα Γιογκανάντα Σώμα - Ζwή - Οάνατος καί παντοδυναμια τοίί Νοίί. 295 

ΕΤΗΣΙΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

- Το Σκυλοχορτο διήγημα 

- Ή ί:κτη α σθηση τών σκυλwν 

- Ό λαγος εtναι δειλος; 

- Ή γλώσσα τών μελισσών 

- Ύπεροχα και θαυμασια ζώα 

Σοφιας • Αντζακα ·Ενα πείραμα σε βάθος 

Ζ. Γουγοuτα «Ό Ίησοίίς Κ. Μελισσαροπούλου» 

Ή τροφη μας προσδιοριζει το τί ειμεθα 

'Αποκομματα · Σκιαμαχιαι 'Αρχιερεwν 

- Άρχηγος Μασwνwν 

- • Ανθρwποι καί πουλιά. 

- «Ή άποκάλυψις τών ζwwν» 

- Μητερες και «Χοιρομητερες» 

Χρονικα 

Εύάγγελος Π Φωτιάδης 

Μεταξυ μας 

Περιεχομενα 

299 

300 

308 

310 

312 

319 

317 

321 

322 

323 

325 

325 

326 

327 

331 

333 

334 

336 



Τ ό ώραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλ(ων 

εις σελ 2 lξωφUλλΟU 

(' Αποστiλλονται !λεuθερα τα-χuδρομικών τιλων)

................................................................ 

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

Σuνδρομη 1973 δρχ. 80 (lξωτερικοϋ $ 3.50) 

Όλοι ot σuνδρομηται lσωτερικοϋ lχοuν δικα(ωμα 

να άγοράζοuν τοuς τόμοuς lπιλογη; 

Α' Τριετ(ας 1956-1957- 1958 

Β
0 

Τριετ{ας 1959 1960-1961

lκαστeν πρός δρχ. 80 άντl δρχ. 100 

................................................................ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

• Αποκρuφισμός και Μuστικισμός αδ. 30 δεμ. 50

Μ ε λ c τ ή μ α τ α αδ. 60 δεμ. 80 

Εtσαγωγη στη Θεοσοφ{α αδ. 70 δεμ. 90 

Τα Βήματα της Φιλοσοφ{ας . αδ. 50 δεμ. 70 

ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλ{ον της σοφίας) Β'lκ-

δοση άναθεωρημένη 1971 

Έκλογαl άπό τόν Κρισναμοϋρτι 

Ό Ίη σ ο ϋ ς  

δεμ. 90 

αδ. 50 δεμ. 70 

αδ. 50 

Τ6σοι1g : ΕΠ· ΑΛΟΦΟΣ �.1 .Ε. � 631.675-926.963 



ΑΙΟΛΟV 70· ΤΗΛ. 32.12.322· ΑΘΗΝΑΙ. 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -25· ΤΗΛ. 831. 768 · ΑΘΗΝΑΙ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289· ΤΗΛ. 968.467· ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
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