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'Εμπρός λοιπόν καρδιά μου .. 

Έμ-π:ρος λοιrττόν, καρδιά ,μου, �άστα να ύ'Π'οιμειίνουμε κι αύτη 
την ή μέρα ,μας. 

'Ε1μ-π:ρός να κοιτάξουμε να �ρουμε τriv υ�ευθερία μέσα μας, 
την άνεξαρτησία μας και την αύτάρκειά μας. 

'Ειμ-π:ρος λοι-π:όν, καρδιά ,μου, �άστα να ό-π:οφέρουμε 

κι αύτη τ,ην ή1μέρα :μας, χωρlς να μας ταράζουν 
τ,α δικά της τ' όιττρόοπτα και τ' ά-π:ροσδόικητά της να μας 

συyχίζουν, 
οϋτ·ε -π:άλι νό: μας συvφί�ει ιμε την κουραστικ,η 

μονοτονία της έ-π:ανάληrψής της. 
Έμ-π:ρος λσι-π:•όν, καρδιά μου, �άστα, ω �άστα 

τους ΚϊJΙκλωττlές σου, τους &-γριους τους Κύκλω-π:�ς 

να τους άvrυκρύζεις με γενναιότητα, 

με τη μ,εyαλοψυχία σου, �άστα, ω καρδιά μου, 

�άστα να τ_gυς νυκας, να τους νικας τους αyριους 

τους Κιύικλωm:ες, να τους νυκας 

και να τους έ.ξαψανίζεις, ω καρδιά ιμου, 
χωρlς κανένα οtκτο καl �μεταμέλεια. 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 
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'Από -ιίις Γνώσεως 
� , 

'Ε , εις -ιην πιyνωσιν 
,------'ΥποΣΤΑΜΕΛΟΥΠ.ΜΑΚΡΗ----�� 

1. Το οιαιώνιο πρό6λημα της
φιλοσοφίας «τι έ.στlν &ν-θρωπος>J έ
ξειοικε�εται με την προοπά-θειά 
μας να προσδιορίσουμε η μάλλον 
' , . ' ' , ·, - ) να ιχνευσουμε την. ουσια. του αν-

-θρώπου. 
Το μετατρέπουμε ομως και σε

πρό6λημα «χρ-�στολογικό». Σε χρ�
στολογικο πρό6λημα, οχι με τ·ην 
έννοια της χρι�τιανικης άν-θρωπο
λογίας, οηλ. σαν πρό6λη11.::ι τ.ου r
χει -θέμα τον προσοιc;,ρισμό της 1χέ
σεως των ούο φύσεων στο πρόσωπο 
't'OU Χρ ιστου ( 1) . 

1 Υπο τεκ't'ονικ.η -θεώρησι, ό Χρι
στος εΙναι το σύμ6ολο της ή-θικijς 
και ή συμ6ολαη έκφρασις της ά
λη-θινης ούσίας 't'Ου άν-θρώπου, 7tO� 
έγκει·ται στην όμοιότητά της με 
't'o Θεό, άφου ό Χριστος οεν εΙνα: 
μόνον ό τέλειος αν-θρω-πος, ά.λλ' 
εΙναι · κ.αl Θεός. 

2. Ό Θεος εΙναι ή μόνη και ·ή
αiωνία &λή-θεια και σ't'έκε't'αι ψ·η
λότερα ά1tο. τον κόσμο κ.αl 't'ον α•;.
-θ-ρω1tο. ;Αλλα κ,αl ό αν-θρω1tος εί
ναι ύπαρκ.τικη άλή-θεια και μετέ
χει στη -θεία ούσία, μ1tορεί οε ο
ταν έξομοιω-θη με 't'O σύμ6ολο «Ί 'tj
σ9υς» να -θεοποι•η-θη «μετοχ� 'ι'ης 
έκείνου -θεό'ι'ητος -θεοπο ιούμενος)) 

1. βλ. Κ. Γεωργοίιλην, Αισθητικά
-κοi . .φιλοσοφι.κό Μελετήματα, σ. 160
έ,π.

κατα τον 'Ωριγένη(2) .. 
Σ'ι'ην . άν-θρώ:πινη ύπόστασι λοι-

' \ ι2 1 (\ - ' (Ί , ' πον, στο οανο,ς του αννρωπου, ιχ-
ν:ύεται ό Θεός, ό . λόγός .. "Οπως 
' ' ( 'Α 'λ ' '' ειπε και ο ριστοτε• ης, στον αν-

-θρωπο, σάν «ίίπαρξω, σαν «είναι>•' 'Θ. - Ο' ' " '· περιεχε'ι'αΓ'ι'Ο "'ειο· « U γαρ αοη-
'λον οτι ε'ί 1tού το -θείον ύπάρ· χει 
, - ι ι 

,, 

εν τη τοιαU'ι''!J φυσει ύ1tάρχεω ( 3) . 
. Πράγματι, 01tως κ.αl στο Θεο 

ύπάρχει ό προαιώνιος αν-θρωπος . 
των κ.α66άλισ-τικων 6ι6λίων, έτσι;• 
ΚΙαι σ-τον αν-θρωπο ύπάρχει ό θεός· 
ό &ν-θρωπος είναι' ή πιο 6α-θεια πη
γη, του Θεου· εΙναι ή ά-θανασία -:ού
που είναι κ.αl ή πεμπτουσία ·τοο άν-
(Ί ' ' ' λ ' 'λ' νρωπου, η οντο ογαηΆ τοι.ι α η-
-θεια. Λύτη ή όντολογικ.η άλή-θεια 
οεν/ 6ρίσκ.εται με τη νόησι κ.αl τη 
λογιχή, ουτε και με τ1α οέοομένα 
'ι'ης 1tείρας και τηi; έ1tιστήμης: 
Μόνον άποκ.αλύπτεται· άποκαλύ

, πτετ·αι μέσα μας, με. την 1tλήρη 
'ι'αύτισή μας προς 'ι'Ο άρχέ'ι'U'Ι't"Ο του 
Χριστου. . .· . ' 

3. Γι' αύτο yινόμαστϊ όοοιπόρο,ι
ταπεινοί, ταπεινότεροι ολων, 'ι'ης 
πιο έπίπονης όοοιπορίας, προς τ·ην 
έσ-ωτερική μας οιάστασ-ι· γινόμα
στε 'Οουσσείς και Διογέναι κ.αl ά
ναζ ητουμε αν-θρωπο, τ�ν άλη,θ,ινο 

2. 6λ. Κ. Γεωργοίιλην, ένθ. όνωτ.
σ. 16·4. 

3•. 6λ. Κ. Γεωργοίιλην, ένθ. q.νωτ. 
ισ- 211. 
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άνJρωπο καί τ·ην όντολο1ική ,ου 
άλήJεια, τ·η Jεία του ούσία. Μο
ναδικό φως σ· αύτ·η τη μακρά όοοι
πορία, ή πίστις, ή πίστις μας προς 
·το Θεό. Πίστις φιλοσοφική, προς
την έξ όρισμου ίοέα του Θ�ο:ϊ
προς το άφηρημένο, προς το άσυλ
ληπτο, άλλά καί πίστις προς ,ον
ανθρωπο καί τη θεία του ούσία·
πίστις με Μθος οιωματικό, με
την όποία, κατά τη με-θολο1ικη ί
δεαλιστικ·η του οα-θμου, με-θοδευό
μαστε το ξεθάμπωμα του ύπαρξια
κου μας χώρου με την μετουσίω
σt σε πρα1ματικότητα, τη δική μας
πρα1ματικότητα, της διδασκαλίας
του συμοόλου Χριστου καί την ό
μοίωσί μας προς το Θείο πρότυπό
του. Με την έπίτευξι αύτης της
μετουσιώσεως φανερώνονται οί πιο
ύψηλές άνθρώπινες ίδιότητες· ή
έσωτερική μας διάστασις αύ1άζε
ται άπό έλευ-θερία καί άπό ά-γιάτ.η,
καί ή πίστ�ς μας 1ίνετςιι ΎVω:;ις
στον μεταφυσικό συνειδησιακό χώ
ρο· 1νωσις ένορατική, ή όποία ά
ποκαλύπτει τον αύπεροατικό αν
-θρωπο» ( 4) , τον μέσα μας Θεό.
. «Φύσις· κρύπτεσ-θαι ψιλεί» λέ.:ι
ό 'Ηράκλειτος ( 5) · ή όντολf.J-

' 'λ' 
G 

'Τ' , ' 

1ικη α ηνεtα ειναι κρυμμν-η με-
σα μας. Μόνον ή πίστις είναι έκεί

, νη που μπορεί �ά δοη-θ ήση νά σπά
σουμε το .Jπερδατικό άδιέξοδο 'tής 
ύποστάσεως καί νά ά-.t�;ι.αλ(ψουμε 

' " 'λ'ο ' , την εσχατη α ηνεια, τον μεσα μας
Θεό. 

4. Οί ανθρωποι στη σύγχρονη
κοινωνία, εχουμε άποκάμεt καί κα-

4. Ν. Μπερvrιόεφ «'Αλήθεια καί
'Αποκάλυψη, μετοφρ. Χρ. Μαλε6ί
τση σ. 63. 

5. 6λ. Κ. Γεωργούλην, ένθ άνω
τέρω σ. 113. 

τΊ:ικαθήσει. ΊΙ τεχνοκρατία της 
έποχης, που μετέτρεψε το κέρ χς 
της άμαλ-θ-είας, άπό μu-ε.�ικό, σέ 
κέρας της τεχνολο1ίας ( 6) μας 
εκανε νά χάσουμε το δρόμο 
μας, 1ιατί εχουμε χ1άσεt τ·ην π(στι 
μας καί την ά1άπη: «φευ, ή ,t:

στις έσδέσJη, ή άγάπη έσοέσ-ε.�•ι;". 
Βλέπουμε τους έαuτούς μας, σ,bν 
ένδοκόσμιο χωρο, μόνο σάν έαυτοuς 
καί γινόμαστε &οικοι, άπληστοι 
και άναξιc,πρεπείς· -.ίρνούμεθα τήι 
τιμή, την περιουσία καί την έλευ
θερία του &λλου, τ.ου συναν-θρώπου 
μας, καί λησμονουμε οτι ε'iμΟ'σtε 
Jεία οημιουπήματα, με θεία άπο
στολη νά συνυπάρχουμε με τους 
&λλους άν-θρώποuς. 'Έτσι, εχου1.ι.ε 
άποοη τραγικές άξίες της ζωής, 
με σημασία άριθμητικη καί οχ: 
τ.οιοτιχ.η καί άσψυκτιουμε, με τή,ι 
άριθμοποίησι, στη σύγχρονη ύλιστι
κη κοινωνία. Καί πρέπει νά π·ίj 
κανείς οτt ό καJ' ένας μας εΙναι 
«μία φύσις χωρίς ύποκείμενο καί 
μία έλευθερία χωρίς άντικείμενο>J 
(7)· ποu ουθίζεται ολο και περι:r-

' / ') rf Ι σοτερο σ εναν καινουρ1ιο μη-
χανοκρατούμενο μεσαίωνα. Αύτ·η
την τρα1ικη πορεία μας στη ζω·ι;
με την άντικεtμενοποίησί μας .χcr,ι
την πλήρη ύποταγη της έλευθεριας
μας καί της οουλήσεώς 1.ι.ας στίς
άδυναμίες καί τά 'Π'ά-θη μας, Μ
νουν, με την πιο ζωντανη ά1η1η
ματικότητα, μερικά μυστικά κειμε
να. 

«Διετρέξαμεν Άνατολην καί 
Δ'υb-ιν, Βορραν καί Νότον, έπιζη
τουντες τον άπωλεσθέντα λόγον. 
Το καλυπτον ήμας σκότος, ή πλά-

6. πρβλ. Χρ. Μαλε,βίτσην •ή έσω
τερική διόστοσις» σ. 14. 

7. Β. Κυπραίος ΕΕΙΝ 4)73 σ. 289



. \· 

228 ΙΛΙΣΟΣ, 1976 

' ' ' 'ο ' ' \ 
νη χαι η αμανεια εσωρευσαν προ 
των 6ημάτων ήμων πλείστα, έμ-:tό
aια ... Όμοιάζομεν προς το�ι; όοοι
πόρουι; της έρήμl')υ, ο'iηνες ούaε
μίαν 6λέπl')υσιν οασιν, είμη το μέλ
λl')ν να χ.αλύψ11 αύτl')uς νέψl')ς �ήι; ,
&μμου. Κατεπ.εσαμεν έξ ηντλ ημέ
νοι, άποτεθαρρημένοι, άσθμαινl')v
τε�, σχεaόν άναίσθητl')ι, ή ά1ω1ία 
έπλησίαζεv ό' aε θάνατl')ς 'iστατl') 
προ ήμων άπειληηχόι;. Έπc πόσον
χρόνο, aιήρχ.εσεν ή άψάνεια ήμων 
αuτη το <ΧΎVΙ')Ι')Uμεν. Έχ.είνl') ομωι; 
οπερ δυVΙάμεθα να 6c6ο::ώσωμεν εί
ναι οτι ή ε!ι; την ζωην έπάνl')δός 
μαι; έσημειώθη aι' έκτάκτου 1ε1ο
νότοι;.,,» Και έξα11έλλεται ή ά
νεύρεσιι;·τl')υ λό1Ι')υ: «Φωτεινη νεψέ
λη έψώτισε τον όρίζοντα των σχέ
ψεων χαι άνεκάλεσεv ·ήμ&ι; ε!ι; τη•ι 
ζωήν ... ένij> έκ δάJciJ;· τηι; y,,αρaί
αι; μαι; ή1έρθη μυσηχ.η ψωνη λέ-
1ουσα: «Θαρρείτε άιt<ιστολl')t της 
άληθείας ή Μς. ,,,;:jς έλπίδl')ς σας 
ψωτί�ει και ε!ς το τέρμα τ·ijς :,_ 
δοίί εύρίσχ.εταί ή_ ά {ι;ιπη .. Όλίι·r; 
πρl')σπά,&.εια καc θα ψ,θ.άσητε ε!ς 
τον σΚΙ')�ό-J σας ... I.N.R.l. Ίδcu ό 
λό1Ι')ς. 'Ο. Λό1Ι')ς φίευρέθη».

'Ανευρίσκεται ομως πρά1ματ: � 
Λό1Ι')ς · 'Ανευρίσκεταί ή αίωνία !ι-

' ι w f ,,
λήθεια, ό Θεός; Βεδαιως οχι. :α 
τους άν{;ι.ρώ-r.όυς aεν ίιπαρχει- � 
πραΎμαt,)(.υτης. τοίί Θεl')υ, χωρ::;. 
την άποκάλυψι, παρά μόνl')ν με την 
πίστι. Την 'itίστι προς το θεό, και 
οχι την 1νωσι τl')υ Θεl')υ. 

'Αλή,θ.εια είναι ή «όaος προς 
την άλή,θ.εια» που ειναι και ή κα
θαρη ιpιλl')σl')ψι)(.η θέσις 1ια την ά-

, n ' κ '  ·� ' t ,�, ,, ληνεια. . αι ιι.ιου η οοος αυτη ..... 
I.N.R.I. Το' άρχέτυπον του Χρι-

- ' ' L λ - '1 - ' στl')υ, τl') συμοο ο του ησου, που 
πρέπει να μετουσιωθ� _ σε πρα1μα
τιχό�ητα, τη διχ.ή μαι; πρα1ματι-

' Α' ' ο' ' 11, ' -κοτ•ητ�α. υτο,- να γιν11 «ι.ιια τηι; 
έλευθεpίας της έπιστήμης, της 
σπουδης της φύσεως, της χα-;α
νοήσeωι; της έπιστημονικης άρχiις 
των Ροδοσταύρων καί της έπιeο-. 
λης της ήθικης άρχηι; του 'Ιησου 
ε!ς την συνείδησί μας». I.N.R.I. 

1 ' ' 

'λ' Α' ' ' ειναι. η μονη μας ε πις. υτη eχ-
πη1άζει άπ' το ζόψο χαί μας aiα
νοί1ει το δρόμο της άρετης. 'Ό
·ταν 6ιώσουμε το σύμ.6ολο I.N.R.I.
ή 6ούλησίς μας θα έλευ-θερωθη ά
πο τις &aυναμίeς τη� και, ή ψυχή·
μας -0-α πλημμυρίση ·άπο ά1απη.
'Α1άπη που θα άντανακλ� μέσα
μαι; τη σοψία του θεοίί. Ά1άτcη;
που θα διατείν11 τον έσωτερικό μαι;
ύπερ6ατικ9 χώρο, θα μας ψέρ11
κοντά στον συνάνθρωπο, και θα
μας έξαν,θ.ρωπίσ11. 'Α rάπη' 7COU ,9,(ί
μαι; άποκαλύψη· την «έλευ,Θ:ερία»
στην άπόλυτο μορφή της, σ,αν πηϊη

. 'όλο)(.ληρωμένης πραγματώσεως
της χάθε άξίας και σαν «άνώ-:α
το δέον» ( 8). Γι' αύτο όδοι
ποροίίμε. Όδοιποροίίμε συνεχώς
χαc άναζητοίίμε «πατρίδα έλευ·θέ-

' ' 11, � , • ραν . χαι προστατιοα ι.ιιχαιου», η

έλπις δε φωτίζει την ψυχή μ�ς,
σαν το μοναaικο ψως, στο πυΥ.VΟ
σκότος 'ltOU μας περιΜλλει χαι τ9

ζόψο 'ΙtOU καταχ.λύζει το πνείίμα
μας, οτι θα φθάσουμε κάποτε �.ο
τέρμα της όaou. 'Η «Μς της iλ
πίδος» aε 1ίνετα\ να σ6ήσυ. Θ¾
μας ψωτίζr, στη συνεχη όδοιπορία
μας, 1ια την πρα1μάτωσι· της με-•· , ' . , •,ουσιωσεωι; σε πρα1ματικοτη-;α,
του συμ6όλου Χριστός, της ζω·ίjς
καc της ή-θικης aιδασχ.αλίαι; ,ου.

8. πρβλ, Κ. Τσάτσον, -τό ό.γαθο

ώς όρχή της ΠρόlΞεως», Φιλοσοφ.σ, 
nεριοδ. έκδ. • Ακοδηιμlος 'Αθηνών 
1971, σ. 41 έ,π. iδlQ 49. 

�---- ---- --
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!Η 1tραrμάτωσις της μετουσιώσε
σεως αύτης, θα μας όδηrήσ'{] στο
δρόμο της όλοκληρωμένης έλευ-θ-ε
ρίας μας κα1 της άλή-θ-ειας, άλλα
και ,θ.α ούσιώσ'{] το οραμα μιάς
«έν Θεcj)» άν-θ-ρω1tότητος, έλεύ�ε-

' ' \ ) 'ρης, ηνωμενης και ευτυχισμεν'tjς,
μιας άν-θ-ρω1tότητος '!tOU ,θ.α αύ'(ά
ζέταt ά1tο το σύμ6ολο Ι.Ν .R.I., -�α
ρι1tίζεται ά1tο τον ανεμο της άγά-
1tης και ,θ.α κοσμηται ά1t' την �ρ
μονία και την νομοτέλεια τοίί Πα
rκόσμιου χώρου.

4. ," Ας συνεχίζουμε λοι1tον την
όοοt1tορία μας, κρατοίίντες τις ρα-
6aους της λοrικης κα'ί της συ·ιέ
σεως και σαν φιλόσοφο� ας aιοδευό
μαστε στις 1tηrες της έλευ-θ-ερίας 
μας. π ρέ1tει να έ1tιστρέψουμε 
στους έαυτούς μας, να έξαντικει
μενοποιήσουμε τη σκέψι μάς και 
τη ζωή μας, κα'ί να 6ιώσουμε το. 
σύμ6ολο I.N.R.I: τότε -θ-α ά1tοκα
λύψουμε τον λόγο, την άλή-θ-εια 
't'Οίί Θεοίί, μέσα μας. Ή άλή-θ-ε:α 
τοίί Θεοίί, φανερώνεται μέσ(ι) της 
άrά1tης του άνθρώ1tου 1tρος τον 
αν-θ-ρωπο. Γι' αύτό, σαν αν-θ-ρω1tοι, 
όφείλουμε νά διαγράψουμε το χι::�ρο 
της ζωης, οπως τον διαγράφει ή 
όριζόντιος γραμμή τοίί σταυρου Υ.αι 

�. να τον κοσμήσουμε με το ρόδο της 
1tίστεως και της άi"ά1tης. 'Οφεί
λουμε να διαποτίσουμε τη ζωή μας 

' ' λ ' � λ ' με τη χριστο ογικη οtα εκτικΊJ, 
και το σύμ6ολο I.N.R.I., να ά1tαλ
λαrουμε άπο το άγχος του -θ-ανά-

-, ' � , \ του; και' να συνειοητοποιησουμε τα 
" ,, Π' , , ' ,, εσχατα ορια. ερα α1tο τα ορια 
αύτά, ύπάρχεt το κρυο χωμα του 

' , ' ' 1 , ταφου και το α-προο-μετρητο σκοτος 
,, ι \ ιt. ,ι, -του, οπου χαινουν τα «οανη των 

ά6ύσσωνη. 'Εκεί σταματά ό λοrι-
, t , ' t , σμος. η 1tραγματικοτης και αρχι-

ζει ή ύπέρ6ασις. "Ομως, μένει 
πάντα ή έλ1tίς, και 01tως γρ,άφει 
ό Γκαίτε (9) «μέσα στα 6ά,9·η 
των ά6ύσσων, 1tρωτανά6ει ή σπί-θ-α 
του φωτος και ή κατά6ασι στον 
"Αδη ε!ναι έ1tαηελία για μιαν. ά-
11άληψη στους ούρανούς». 

Φ-θ-άνε: να καταστήσουμε μο•ια
οικο σΚΟ'!tΟ τ·ην 1tαροίίσα ζωη και 
το χωρο της. Αύτο το χωρο, 1tρs
πει να γεμίσουμε με το σύμ6ολο 1. 
N.R.I. και με την 1tίστι μας στην 
ά-θ-ανασία μας και στο Θεό· και ί-

' n.' , "ψ σως καποτε φνοασουμε στις υ ι-
στες, στις μοναοικες στιγμες της 
έλευ,θ.ερίας μας, στις όποίες ε!ναι 
άκουστη ή φωνη του Θεου, για V% 
ζήσουμε του λοιπου τη ζωή μας με 
την όοήγησί του. Οί ανθρωποι μπο
ρουν να ζήσουν με την όοήγηση του 
Θεοίί, που «προ:γμο:τοποιείτο:ι έ-
1tάνω στο δρόμο της ίδιας της έ
λευ-θ-ερίας τόυς» ( 1 Ο',). 

Στη φιλοσοφική μο:ς 1tίστι λοι-
1tον ας ,θ.εμελιώσουμε τη rνωσ1 
του Θεου κο:t μέσ(ι) του ύ1tερ6α-:ι
κοίί χώρου της άrά1tης ας όλοκλ-r 
ρώσουμε την cίσκησι της έλευθερι-

, , ' , ιι. λ ας μας, «ουσιωνοντες το συμοο ο 
Ι.Ν .R.I. ΚΟ:t τιμωντες τον ύ1tέρο
χο οιΜσκο:λο της άρετης, τον Χρι-

, \ , ) \ ,� , 
στο· κο:ι τοτε τ'fΤΥ κατο:οασι μ?:ς 
στον "Αaη «θα άκολουθήσ1J :;._ια 
άν-άληψις στους ούρο:νούς», 1tρος 

Θ' ''λ'ψ - , το εο· rιο:τι η αμ ις της 'Ιttστε-
ως και της άrά1tης καταυγάζει

\ ' \ ... - , 
το aρομο που οοηγει κοντα του. 

9. βλεπ. Κ. Γεωργσύληrν, ένθ. ά·

νωτ. σ. 117. 

1 Ο. Κ.άρλ Γιόσπερc: ένθ. ά,νωτ. 

σ. 154.

-- ----------- -- ----- ----------
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ΤΗΕ ΑΝΑΓΕ·ΝΝΗ ΕΕΩ-Ε 

Πλατωvιμοi καi Νεοπλάτωνικοi 

Ύπο Δρος ΒΑΣIΛΕΙΟΥ Π. ΡΟΖΟΥ 

ΚCΧ!θολικως παραδεκτη εlναι π,λiον ή πε-rτοιίlθησις δτι ορια χρο
νικά δέν &ύναvται νά δροιθετήσουν την ιμεyά!λην καl ,μοναδ�κην ί
στορuκην· Τι'ερίοδον της 'Αναγεννήσεως .. Οϋτε σύyκιεικριιμένα καl 
σαφως καιθωριl(Jlμένα yενεσιου.ρyιά: αίτια άrl't'οl&έ.χιεται σήιμερον δ με
ληητης της ιστορίας. 'λφ' έτέρου ή μεyαλlη στροφιη του 11:νεύιμα
τος κατά: τους χρόνους έ1κείl\/ους, δια της ζωy,ραφικης άπλως καί 
μόνον έκδιη�λοϋται· είς δλοιυς τους ταμ1εϊς του πολιτuσμου τό ,τνεΟ
μα, κατά: την περίοδον της 'Α ναyεννήσεως, ύφlίισταται ,μίιαν δλο
κλη ρωτuκην αλJλοtωσιν, ή δ.πΟΙία τ,ειίνει καl τελ�κως καταλήγει, έν-
1ός των τριών αίώνωv τη·ς έν λόγ� περιόδου, είς τήν -rτλήρrτ άπrο
μάιφυνσίν του άπο κάιθiε τι έικ του ιμαικρου Μεσαίωνας καθιερω
μένου και παρα:δεδε)1μJέVΟu. 

, Γνωσις και πίιστις, ανθlρωnτος καί θεός, σωμα 1,<αί ψυ)(!η 11:ροσ
λcφ<Sάνουν έντελως νέας έννοιολοy�κας • διαστάσεις, είς τρόπον 
ωστε ή δλη άνημετώτrισις των προ<!ιλη μάτων της έ.1ηστή1μης καί 

· 1ης ζωης, της θεωρίας τουτέστιν ,καί της πραξιεως, ύφιίισταται pι
ζικην άναθεώριηισιν. Ή άπαιλλαyη άrπό την παράδοσιν καί την αύ
θεvτίαν, ή ίσχυpα pο'ΙΊΤ] προς κάiθε τι νέον, ή &π:ιστροφιή εtς τό
κλασσuκόν tδεωδες καί ή τοποθl,έτηισις τοϋ άνθρώπου είς τό κέν
τρον πάσης· μελέτης καί έlκδηλώσεως άmο,τ•ειλουv ί!διαίτερά χcφα
κτηριστικά, ατινα προσδιίιδοuν τό ίJιφος και τήν χροιαν εtς την
σπου6ήν των φαιναμένων του πνεύματος και τοϋ κόσ\μcυ. (Α. C,.
stiglio�i 1. 

Ή tατρ�κη έπισrή,μ,η άείnτοτε, ώς γνωστόν, ίmό της φιλοσοφί
ας δανειζοιμέvη ιθaμελιώδεις οtκοδοιμ�κους λίθους του έπιστημο
νι,κpϋ τ,ης ερyου, tlδιο::ιτlέ·ρως δπέστη την &π:Ιίδρο::σιν της κ-ολοσσιαί
ας έJκείνης πνευιματι•κης κινήισεως.

Δέν άποτελ!εϊ, σuνιε-rτως, πιερίιερyον φαινόμενον τό yεγονός .οτι
έiκλεικτό: της οίικογενε,ίας των φιλοσόφων μέλη_ ύnτηρξ,αν κατό: τή.ν
Άναyέννησιv δόκι1μοι ίατροί, οtτινες, 1t1λήν της ίερας του Ίrιrnο
κράτους τtχνης και της ύψηλης του άνθρωm'lνου πνεύιματος σοψt
ας κατέιστη(JΙ(Χν μύσται και Θεράπtοντες έκλεκτοί. Και έπεuδη· της

·· φιιλοσοφ1ίας την άJκατανίικιτγrον yοητείαν δεν δυνά1μειθα έν ταϊς με-

-�---- ----- ----- -- --- -- -----=
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λ:έταις ήμων να άwοφυγωμεν, θiέλοιμεν ,μεταφέρει ένταυθα, όσον 
δυνάμ,ειθα συντqμώτερον, τάς θ�ι-tελιώδεις αποψεις των φιλοσο
φαύvτων της έιrrοχης έκείνης tατρων, ακολουθουvτες τό ύπό του 
ήμετέρου σοψοσ Κων. Λοyσθlέτου προκριθέν σύ·0ιηιμα κατατάξεως. 

'Η στροφή είς τόν κλασσuκιΙQΙμόν συνίστατο, (9aσικιως, είς την 
αvα(9{ωσιν των άρχαtων φιλοσόφων. Τουτο ιδ-έν σηιμα�νει οτι αί 
θ�εωρίαι των μεγάλων της άpχαιότητος σοψωv, παρέJμ1ειναν άγνω
στοι κατά τον Μέσον Αίωνα. Άvτι1θέτως ,μάλιστα. Όqύταται η
cαν αί διcψ·άχαι καθ•' δλιη.ν την μΟ!κpαίωνα περtοδσν του σκότους. 
Έwuκεντρον σμως πcrοης συζψήσεως ύmjρξεν ή δοyιματυκή προσ� 
κόλλησις είς τάς ά:ντιλήψε-ις της έrκκ·λησίας. Τα κειμενα των άρ
χαίων σοψων δέν έιμελετωvτο χωρlς την προκατάληψιν της π{ισrτε
ως καl χωρl-ς ·συστηιμαnκ�ήν προσwάθειαν προσαριμσy.ης η έρι1-η
νείας των (9άσει της χρvστιαν�κης δίδασκαλυας. 

'•Η 'Αναγέννησις έοήιμανε άJκρι(9ως την στροψην είς την με
λέτ•ην αύτήν. Άπετίναξε τόν �υyόν της ϊκικλησίας καl έζήτη,σε ν' 
ό:νε(ψQ τ•ην πραΥιματικην ουσίσν των κλασσuκων ,κειμένων. 

'Η ανακαίνισις έπcψένως της Πλατωνuκης Φυλσσοψίας θ'ά εδει 
νά όmοτειλis·στ� ουσ�ωδες -μέληιμα των διανοητών του I Ε' αίωνος. 
Είς τό τιαρόν π·όνημα προ(9αίνοιμεν είς (5ραχεΊαν ανασκόπψrιν των 
αντιλήψεων τ,ων ψιλοσσόψων ίατρων της άμαδος των Πλατωνιστων 
καl είς άξιολόyηισιν της συμ(5οιλης των είς την όρθιήν έρμηνείαν
της ψιλοσοψιίας του ίδρυτσϋ καl ό::ρχηyέτου της ,μεγάλης σχολης 
του Ίδεαλι01μου. 

Μ-εταξύ των έξαιρέτων πνευμάτων του Πλή·θωνος .καί ,. ου 
Βηισσαρίωνος, οϊτινες, φ,εύyοvτες την δ;λωσιν της Πόλεως, !μετέ
ψε'ραν είς τη,ν Ίταλ'ίαν απα1σαν την Βυζαντινήν καl άρχαίαν έλλη
Ί ικην yραμιματείkχν, έξέχουσαν θέισιν εtς την ανα:;καίνισιν της Πλα
τωνuκης Φιλοσοφίας κατέχει καl δ, M:::rcιl:o Γιc1r,ο η Marcιiιιιs 
Ficinus (1433 - 1499). 

Ουτος έγεννή� είς Φλωρ.εvτίαν καi. ηκολούθiηισε τ6 σίκοyε-· 
νειακόν έτι·ά-γγελiμα του ίατρου. Τα,χέως είσηλθεν είς τόν κ1ύικλοv 
των τιροοδευτικ,ων τινευμάτων της έποχης του ,καl ,άπετέλεσεν έ-
1'.λεικτόν μέλος της άμηyύ,ρεως του ΜπρουνsλλJέ1aκι, του Ντοvατέλ
λο, του Φρό: Άvτζέλ�κο, του Ντε Νίικολι καl των λοιπωv τινωμα
τικών ά:νθρώrπων, οϊτινες έτύγχανον της ευερyετικης προστασίας 
των ψωτίσιμένων ήyετων του ο'Gκου των Μεδίκων. Καί δταν δ 
Γεώργιος Γaμιστός η Πλήiθιων εrrrεισε τόν Κόζυμο (C ο s ι ω ο d e 
Medic1, 1389 - 1464), θαυμαστήv της ,τλατωνuκης ψιλοσσψtας, 
νό: ίδρύ:στ� είς Φλωρεντίαν ,μι[αν νέαν Πλατωνu1<ιην Ά:κ01δη1μ'ίαν, :δ 
Φικί:νος έτcελέyη ώς δ πρωτος Διευθυντής αύτης. Τοιαύτη ητο ή 
έκτ�μ,ησις του Φλωρεvτινοσ άρχοντος πρός Ί:'όV F1cino ωστε ωρισεν 
αύτ•όν, άμου μετό: τσυ 'C r i s t ο f ο r ο L a η d i η ο δuδά01καλον 
καl παιδαyωyόν του έyyovoG καl ,μετέπειτα διαδόχου του L ο-
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r e η z ο του \(Μ a g η ί f ι c ο». Ό Φικίνος θα δμολοyήισn άρyότε-ροv: «'Οφείλω τrολλά στον Πλάrrώνα, οχι δμως λιyώτερα στον 
·· 1Κόζuμο». (Π. Κανελλόπουλος). Δέν έδιίδαξε ,μόνον τον έγγονον του ευεργέτου του δ. Φικίνος· εyιvε φίλος καl εlσηλθεν εlς :rσν ε&-ρύν κΟΙκλον των \λέ·ων πνεuμάτων της έτrοχης του, έν άντιeιέσει με , -ιόv ετερον διδάσκαλον, τον Χριστόψορον Λαντίνον, !Ξvδεικq !τηπρεσΜτερον, δqτις τrα:ρέιμει\.εν -είς το τrε,ριθώριον τοϋ κύκλου. _Εtςήιλrκ.ίαν 36 έτωy -δ Fic;n.o �ταν η&η, το 1469, δταν δ Lorenzo. εyινε άρχηyός του οίκου των Μιε&fiκων, ώλσκληρωιμένος τrνεuμα-

1 ιικός άνθρωπος, ορτις πρακαλεί τον σεδασιμον καί έτrι�άλλεται . άτrολύτως εtς τον κuκλον του Μ a g η i f i c ό &που .δ Μτrοτιτσέιλλι. είναι 24 έτων, δ Γκιρλαντό:yιιιο 20, 'δ ποιητής Λουίζι Πιοϋλτuι 37 καί, δ Λεονάρντο Ντα Βίντσι 17. Με ,μι·iφαν διαφοράν_ά!κολουθοQν ό Π'ίικο ντέ_λα Μιράντοιλα, δ ΜιχφJ1λ "Αyyελος καl 9 Παρcqκελ-. · σος. Ή έιπlίδρασις σuνειrrως τοϋ ήyέtου της Φλωρενr.ι:νης Πλατωνικης '-Ακαδηιμιίας εις την 'Π'Vευματυκιην ουy1κρότηισιν τοσοϋτον yιyαyτι�ίω,ν τrνεuμάτων καl άναμψισδιήτητος ίmηρξ'ε -και 'την γνώσιν της διδασικαλίας του καθιστδ: έφχως έϊΑδιCΧΙφέρο'υσαν. Δια την Ίστορίαν δε της Ίατρuκης αιιτακτα !διαιτέραν άf,ίαν 'ή �μελέτη των -ψιλοσοφι1κων τοu άντιλήψεων έφ' δσον, tατρος δ ίδιος, το,τοθετεϊται είς το &κρον μιας σειρας διανοητων, οtτινες διειμόpφωσαν την μετέιrrειτα ίατρuκήrν σκέψιν έτrl έντeλως �ν !!ιάισέων ικαl προσέδωσαν είς την lατριικ,ην έτrιστήtμJην τελε{ως διάψοιρον 1οϋ τrcφε,λθόντ,ος 5-ψιν. ' 'Η όντολοyιία τοϋ Φ�κi{.νου εΙναι, δαοuκως, Πλατων�κ,η. μι\. έντόvους ':Χτrσκλίσεις �ρο<; τούς νε01t1λατωνυκq(ις. θεωρεί τον κόσμον ώς συy1κροτούιμrενον α-ττο διαφόροος δαθμffiας μεταξu των όΠ'Ο{ων διατηρειται τrλήιρης άρμογία. Τιην κατωτάτην' �μ�ίδα κατάλαμGάνει ή ϋ λ η. Αϋτη. ε!ναι ή σωματνκη δCΧΙθίμίς, ά!ποτελείται έξ .1:πείρων μερων καl εlναι άlδρανιής. ·'Ύ1tεριθεν αύτης τιοτrοιθετείται ή . ποιότης, ητις τrαρέχει -την ε!δολοyικην ύτrόστασιν εtς το σωμα καί δύναται νά χαρCΧΙκτη,ρι01θft ώς ε τ δ ο ς. ΈντάΟΟα τrαρατηρείται Άρισrοτελι,κή τις όmόκιλιaις. Το εί\δος τοϋτο, έτrειδή. συνώττεται μέ την ϋλην, άττο�άlλλει τα χαρακτηριστuκά του καl κ<Χθίστςχται, ώς έκείνη, ,μεριστή, τrαθητυκη καl τrολλατrλιη. Δεν εlναι λοιτrόν ή τελεία ποιότης. Αδτη εόρί�σικεται ε.tς την τρίτrιν �αιθμlίδα και εΙvαι ή ψυχή. Έν άντιθέσέι τrρος η)ν σωματ�κιην ποιότηrrα ετναι άνώ- . λ�θιρος, άτrλιη ,και ένιαία. Ύrπ,εράνω _αύτης κείται έτερα δαθμίς, ην καταλαμ{9άνεί δ ά y y ε λ ο ς, δστις ώς ούσ(α και δόVCΧΙμις παραμένει ά:κ-ίνητος και άναλιλοιL(ί)τος. Την ό:νωτάτην δαθ!μίδα καταλcχιμ�άνει δ Θ ε ό ς. ΟΟτος -εlναι ή αιrόλυτος ένότης, ή άyαθότης καί ή ύrπερτάτη άλή&ια. Δι• δ και είναι είς και μοναδικός, ένω αί κατώτεραι δ�μ�δες της ύ,τάρξεως διασττωνται είς μέγαν έτrί μέροuς άρtθμόν. 
. 1 

1 
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Ό θεος είναι άιττιηλλαyμ,ένος ύλtκης υποστάσεως. Εtναι πνευ
μα, καθ-αρά ένέρyεια ,καl νόησις. Διαθέτει άπόλυτον Ι!ιούλησιν, 
ένέρ-yιεϊ οχι ώς ψυσuκή δύναiμις, άλλ' ώς νοητ�κη αt-rία. Πάντα τά 
οντα έιδηιμιουργή,θιηισαν aκ του μηδενός και οχι δι' απορροης, ώς 
διατείνεται δ. Πλ:ωτϊνος καl 'δ Πρόκλος. (,Κ. Λοyοθ!έτης). 

Είς τό τφόt!ιλημα ·της ψυχης :δ, Φικϊνος εtναι πιστός πλατωνι
στής. Ή Παyκ,όφtος Ψυχή, κινοΟσα άρχή δλιου του σύμπαντος, 
συνά:τιτεται .με την ϋίλην, τον κόσμον τούτέστιν των αίΟΙθιητων, διά 
του πνεύματος. Οϋτω έm:ιτυyχάνεται ή ·κάθοδος των tδε.ων έκ :.fiς 
ούραvίου σφαίρας εtς τά έπ,ίyεια οντα δια να προσφέρουν άληθη 
yι ωσιν. Ό νους •έξασφαλίζει την συιμμετοχήν της ψυχης ε[ς α:παν
τα τα οντα. Ό νους έποπτεύε·ί τα νοιητά, ή αϊσθιησις τό: dίσθίητά. 
Ή yνωσις ένταυθα είναι αιμεσος. ·,Η τρίτ,η δύναμις της ψυχης, .δ 
λόγος, προσψέρει εμ�μεσοv yνωσιν. Ή θlεωρία της άναμνήσεως έ
παΊΚΧΙλΟΙμ<5άνεται. -«ο νους εχει ΕΙμφυτον yνωσιν. Άπ,ό τήν σψαϊραν 
των tδεων αί εννοιαι κατ'έρχοvrαι εtς τον α\λθρωτrον καl γίνονται 
yvώσεις δι' άνcψνή;CJΙεως τ-ων άρχετ•ύπων αύτων, δηλ. των ίδεων 
"Αρα ή γvωσις -έξαρταται έκ της μορφώσεως του άνθρωη:ινοι., 
νου υπό του θείου νου· καt τότε μόνον είναι άλJηιθής δσάJκις συμ
φωνεί προς την Lδέαν. Άλλ' ή ψυχη τe>Ο άνθρώπου δέν άρκεϊται 
κατ·ό: τον Φικϊνον, εtς τ,ήν γνωσιν της άλη1θείας μόνον. Φαίνεται 
δτι τιροχωρεϊ ετι πλέον. '-Ειπίχειρεϊ να καταστft ή t&ία σύμτrαv -
vά -έ;ξαμοιω8i) προς τον Θεόν. Μέ τον νουν ·κ-αt την Ι!ιούλησιν, ή 
άvθρωnτίνη ψυχή προ(J!Παθιεϊ νά είσχωρήσn είς απαvτα τα οντα. Τέ. 
λος έτιιχειρεϊ vά θεΟ'Ποιη,θ,ft. Καt δύναται v.ά τό έπιτύχn άφου καί 
ή t&ία είναι άΒάνατος. (Β r e h ι e r). Ή ανθρωποκεντρική ύφη 
-της φιλοσοψ,ίας τ-ου είναι ένταΟΟα έιμφανής. Έττίσ�ης ποιά τις Πu
θαyορικη διάθεσις άναyνωρίσεως ψυχης eίς α:παντα τά οντα, ά
φο3 δ 'ίδιος θεωρεί ώς ττρο&ρόιμους του Πλάτωνος τόν 'Ορφέα, 
τόν Πυθαyόραν καί τον Φι,λόλαον (Τειλευταιος Πυθαγόρειος φι
λοσοφος καt ίατρός). 

,-, Ό Φ�κϊνος ,έJrτεχείρησε vά συμ<5ι1t!ιό:!σn τον Πλατωνισμόν μέ τόν 
Χριστιανισμόν. Παρ' ολον οτι άνεyνώριζε τήι, ανωτερότητα του 
Χριστιανισ�μου δεν επαυσε vά πι.στεύη καt είς τήv αξίαν ολων των· 
C'ρηισκειωv, συνιδυάζωy άρμοvικώτατα την yνωσιν με την ζωήν. 
τ r, δικαίωμα του ανθρώπου vά μετέχη είς τάς ά,τ,:ολαύσεις -της 
ζωης ώδή-yιησε, άρyότε,ρον, ,ε,ίς ποιάν τινα sλευθεριότητα των ή
θων, συνεττείςχ της δ,τωίας δ •F, c ι n ο εyινε μοναχός και άψιερcWη 
είς την προσπάθειαν συμψ,ιλιώσεως Πλατωνισμου καί Χρισrιανι
σμοG. (Π. Κανελλόττουλος). 

Ή έττί!δρασις της διlδα01καλίας του Φυκ;ίνου έ.ττί τC)v σι.,yχρό
νων τοu ύττη,ρξε σηιμαντικη έιφ' ολης της Εύρώπης, τό: δέ �ιι'!ιλία 
τοι; άνεyινώσκοντο εύροτατα μlέχρι καl τοΟ ΙΖ' αίωνος. Ό Φικι
·;ος μ,ετέψρασεν είς τήν λατι ικην τα ερyα του π,-άτωvος καt του.
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Πλωτίνου, ώρισμένα. του Ίο;μ•ι?ιλίχου καί τινα του Πρόκλου (Νεο
"Ίλατωνuκοί), μετ' αξιολάyων ύrr-ομνηιματισμων .. 

Έκ των ί&ίων του �ρyων ση,μαvruκον θεωρε'ιται τό Theologica 
Platonica d� immor 1 :> lιtat� vιdelicet aniπ"orυm ae aeterna , 
feJici•,te Jibι-i 18 (1474). Έικ των λοιτrων σιηιμειώνον1αι τα «De -
chri:-.ti�n<' r...,lίf; ;σne», «De v iti:i c oelit us c,o n cι::rvan da». 
'Αrττοιλο-yιία τις και Έ:rηστολαί. "Απαντα έιξιεδόθησαν - τό πρωτον 
τό 1561 · έJκ των μετέπειτα έκδόσεων καλυτέρα θεωρειται των Πα-· 
ρισίω'ν τοΟ 1641. 

Ση1μαντuκη' ίχπ�ηρξιε και ή έrrrίJδρασις του F ί c i η ο έ'Πι της 
διαμορφώσεως της tατρuκιης σκέψεως της έ'Ποχfjς του και των ,με
ταyιενεστ-έρων. 'Ιατρός της αύλfjς των ΜΞJδίκων _έπί πολλό: ετη, 
άλλα -καί διοάιΟΙκαλος καιθιερωμ]ένος, ησκησε σιηιμαντικην έπιρ
ροήν έ.'Π-ί της διοοσικο.λίας της tατρuκ.ης είς τά άκιμόJζο-ντα '1 ταλι
κό: Πανειπιστή1μια καί σuνέ�αλεv είς την άπελευιθiέ.ρωισιν της tατρι
κης σκέψεως από την αγκυιλωτικήν προοκόλλησιν εtς τάς δογμο.
τικως κα1θιερωμ1ένας Γαληνικάς -rοε1tοιθήσεις. Ό ιμαιθηrrής · του · 
Leoni ce nus, καθηγιητής είς το Πανεrττιστήlμιον της Φερράρας, fjταν 
από τούς 1tpώτοι.,ς τολιμήσαντας να ά!μφ�τήσουν ε�ως και ά
-πό καθέδρας τη' αόθεντίαν του Γαληνου (Α. Cas•iglioni). 00-
τος ύπηρξιε διδάισκαλος τοϋ Παραικιέλσου, δ δrποιός έσύχναζεν 
επί μακρόν είς τό Πανειπ:ιστήιμιον της ίταλικfjς αύτης ,τάλεως. 

Έικ των λοιπων Πλατωνuκων ένδιαψέρει έντα{)ιθα δ Έρρuκος 
Κορvήιλιος A5rippa von Netteshein (1486 - 1535). Οοτσς άνήικει 
είς την δμάδα των &ποσrrάντων τ,ην έ'Π'ίlδρασιν τοΟ Φuκίνοy ·καί , 
των Μεδίκων Νιεοπλατωνuκων Mirandol!a Pico, Zorji Reυchlin 
κ.ά. . 'Ειό'ττιουδασε νομικην και tατρι1<,ήν, ην ησ,κησεν έτcl μα
κρόν είς Γε,ρμανίαν. 'Ησχολήθη έν τούτοις καl με την ψuλολΟ'yίαν 
και φιλοσοφίαν α:κολουθήσ�ας τό:ς καΜαλιστuκας άιπ:όψεις τοΟ 
: Ιωάννου Reuchlin του έ'Πονομασθέντος · Καη:νίωvος. Συνέ.yραψεν 
εργον «Περl άποικpύφου φuλοσοψίας» (De occ;.ilta philosophia 
Colonιa. 1510), έν ω διακ,ρίνει τρεις κόσμους, τό t!ιασίλειον των 
.στοιχε&ων, τόv ούράνιον κοομον των άσrrέ.ρων ,κα:ι . τόv νοέ
ρόν κόσ�μον των αyγιέ.λων. Πιστιεύει δτι δ ,θεός έδη1μιούρyησε τον 
κόσ�μον έικ του ;μηf,ενός, ή δε παγκόσμιος ψuΧJη πληροί: τό: πάντα, 
τό: _δε των αί�ηrrpν τέσσαρα στQιχtεια υιτrόκεινται αύτης. 'Αργό-

. τερον δ Άyιρί'Π'Ττας ηρχισέ νά ά!μφut!ιάλλn δια την αqLαν των έπι
στημων και έψόmη 1tpός_την μαγ,ειίαν, δι' ης δυνό:!μεθα να δια-

--

κρίνωιμεν τό:ς υ'Παpχοόσας ειίς τά οvτα δυνάlμ·εις και νό: χρηισιμο
ποι�σωμεν έπωφελως αύτάς. Ή μαyιείά ομως αϋτη .εtναι «φυσ,ι- ·.
κη» μαγεία καί δεν έ,τιτυyχάνεται δι' έ1rωiδων, σιψt!ιόλων και t
ξορκισ�μων. Ή νόσος δεν διαγιιyνώακεται οϋτιε θεραπεύεται δt' ά-
1tορρήτων σηιμείων και yοητειων, ά!λλα δια της «διαγνώσεως της
αίτιώδους συναφιειίας». (ιΚ. Λοyοθιέτης). Εtς το fρyον του «De 
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vanιt:ite et ιnc.:rtι1udιnc sc et n'rum» (.Περί κενότητας καi άι5l-
6αιόrrητος τ.ων έπισιrηιμ,δν, Κολωνία, 1527-34), έπί,κρίνει τήν φιλο
σοφίαν καi σχολαστuκήν θε-οιλοyίαν, τήν άστρολοyίαν καi άλχη;με'ί
αν, τ·άς παρεκτροπάς των eκ·κλησιαστικων 1καi πολιτικων άρχr7>ν 
τοί} καιρου του. (Brchιcι-) Ό Cornr,Iιι.s -Agrιppa ύ,πηρξεν είς 
έκ των πλέον άλαζόνων ίατρων της έποχης του. 'Ιατρός της Λcυι
ζης της Σ αι5οίας, ,μιηιrρός του Φραyκίσκου του Α', είρωνεύεται 
τούς πάντας καi έΉικρίνει τήv έΉιστή,μην του καιρου του. Διώκε
ται καl φυλακ'ί�εται, ·άλλα δεν ,άλλάσσει �δέας. 'Η τέχνιη του 

· Raymond Lιιlle καi ή Άλχηιμεία τσG ησαν ιδιαιτέρως προσφιλε'ϊς.
Σ υνειρyάσθη ,μετά του Έρά01μου, συyyραψ,έως τοΟ «Έyικωμίου
της Πccραψροσύvης», καl .εyραψε τόv «'Ύίμνον του Εόήθ.ους» έΉi
τfj1 ι5άσει του Εύαyyε,λυκου «Μακάριοι οί πτωχοί τq> rrvεύματι».
'Ύ,μνηισεν ίδιαιτέρως τό yυνα�κεϊον ψυλον ,καi ίδίως τήν ήρωtδα
Jer nne dΆrc. (Πουρναρόπουλος).

Ό Πλατωνισμός καl Νιεοιιτλατωνι01μός, διά των 'δrδα01καλιων
τού,τωv, aμψανίζεται ά:νανεω:μιένσς, αιτομΟJκρύνεται του σχοιλαστι
κισμοG καi Ήpοσεγyίζει Ήpός τήν ερευναν της φύσεως, ητις τά μά
λα ώφέλησε τάς ψυσυκας έΉιστ·ryμας καl την ίατρικηv ε-ίδιικώτερον
κατά τούς μεΤΙέ1τειτα χρόνους. ιΒ. riety ι
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ΕΚι\ΟΣ:ΒΙΣ «ΒΙΒΑΙΟθΗΚΗΣ ΣΦιrrο.Σ>> 

Μελέται Έσωτερισμου και' Αποκρόφόu Φιλοσοφίας 
Δι�ύθυνσις - Διαχείρησις: Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ 

ΑΘΗΝΑΙ (608), Άρκα.Qίας 64 (Νοσοκ. Πα.ί8φν) -Τηλ. '7783781 

. Ή πλέοv περίεκτικη ΚΙΧ!. πλουσιωτ:έρα σuλλογη �ργων Έσω-
1 ~ Μ ' ' 'Α ' Γ ' Τ' �ι-• τερισμου,. u,στηριοσοφ,ιας και ποκρuφοu νωσεως. ομοι οια.-

0, "' ' λλ' 'λ 'θ 'ι:'''1- ' ' ' β'ζ τι εμενοι η α.�οστ:ε ομενοι ε ευ . ταχ. εc,οοων εις τους εμ α. ον-
τας την άξίαν των Qιoc τα-χ. έπιτα.γης· η έπι άντικατα:βολγj.

Toc έκ8οθέιτα. �ρyα. δύνανται νοc Qιακριθου11 είς τέσσάρα:ς κα
τηγορίας: 

Α) 'Αρχαία 'Ελλην. Παρά.Qοσις� ·(Συμβολαι είς άρχ. έλλ. άνθρ�
ποσοφf.αν, 'Ιεροκλέ?uς και Fabre d'Olivet', Σχόλια είς τ� 
Χρuσα �πη των Πυθαγορείων, Έρμ.ης Τρισμέγιστος,. Χα.λ
Qαϊκοc Λόγια, Πυθαγόρεια Μυστικοc και άπόρρητα είς τον 
Πλούταρχον, Λόγοι Ίουλια.νου είς Βασιλέα ''Ήλιον και Μ·f)
τέρα των Θε<7)ν, Σαλούστι�ς, Περ1. Θεων και Κόσψυ, Περε 
Νου και ψuχηc; των Πλατωνικών) 

R) Έγχειρίl>ιον Έσωτερικης Φιλοσοφίας
α) Θεωρία (Θεός, Κόσμος, 'Άνθρωπος) 
. β) Πά.ρα8οσιακα1. Έπιστημσ.ι (' Αστρολογία, Μαντική, Τα:ρώ, 

'Αλχημεία, · Σπαγειρί.α, Μαγεία, Ί�τροc;οφ1α · ('Απόκρυ
φος Θεραπεuτικη) 

Γ) Έξά.τομον 'Εγκuχλοπα.ι8ικον Λεξικ1'ιν (Α-Ω) πλοuσίως είκο
νογραφημένον και με συνοπτι:ιην άνά.)υσιν i>λων των i>ρων 
και όνομά.των του Έσωτερισμου. Έκτεν-ης βιβλιογραφία 
(έλληνικη και . ξένη) 

Δ) Πλείστα. �ργα πρωτότυπα και έν μεταφράσει έπ1. των άρχα.ί
ωy Μuστηριων, Ίνaοuίσμου, Έ'λ.εuθέροτεκτονισμού, 'Αποκρu
φισμου, Έσωτερισμου, Μυήσεως κ.�. 

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΉ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΝ 
_
ΤΩΝ. 

1 'ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟ Υ ΚΑΡΒΟ ΥΝΗ 

"O-ιαv σ-ιερεόQ. ή πηγή 

-ιίις Δημιουργίας 
«ΠΡΩΙΑ» 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1931 

Έά:ν ύmjρ)('ε :καμμία άνάγικη καl &λλων πειστηρίων περί του 
οτι ό Δυτuκός Πολιτισιμός πνέει τά λοίσθια, θα ήμπορουσε κανεlς 
V' άναψέρn ενα σύμπτωμα πάρα πολυ χαρακτηριστιικόν: Είς τό 
1t1ε-δCον της διανοη,τικης παραyωyης ,έπικρατεί:, σή,μερον ίδίως, ή 
τάσις της άνασκαλίσεως δλων των δυνατων λειτττομερειων μερι
κων yεyονόrrων,, τα όιποί:α συχνά δεν είχαν καl rμεyάλψι σηrμασί
αν. Καl παρατηρεί:ται μία εικπτωσις της πνευματικης λεyοιμένης 
δηιμιουρyίας, ε,κπτωσις πού έκδηλώνεται, κατά τα τελευταί:α αύ
τά χρόνια, ιμε την ύ-rοεριιταραyωyήν �ιοyραψικων μονογραψι,ων 
καl δοκιμίων, με τήν πληιμμύραν των «'Απομνημονευμάτων», μ� 
την νοσηιράν έπιιμονήν είς την έξακρί�ωσιν μικρολόyων άσημαν
τοτ•ήτων δ�α καποιο yεyονός, ε:στω καl μεyάλης σημασίας δια 
τήν άνθρω-τrίvην έξέλιqιν, δια την ζωήν ένός συyyραψέως, η κο.λ
λιτlέχνσυ, εστω καl πραyματuκου δηιμωυρyου. 

Αύτή ή μuκρολόyος :rιιολυπραyιμοσύνη, τrού Ε;εyελ<'.?: προ πάν
των δσους πάσχουν από αύ•τήν καl τούς δί!δ<ει την θλι�εραν δια
νοη,τικήν οίη:σιν της «πολυμαθείας», .ετνε άλάθητοv σύμπτωμα μιας 
έποχης πνεuματικης καταπτώσεως. 'Όταν οι λαοί διανύουν μίαν 
'ί!'εpίiοιδον πραy,ματυκης δηιμιουρy�κότητος, δεν εχουν καιρόν να 

·•ένδιαψέρωνται δια τας λεπτεπιλέπτους αυτας ,μι,κρολοyίας. Ζουν
την ζωήν συναρμονισμ,ένοι με τόν yενναί:ον ρυθιμόν της καl δσοι
ζ ο υ ν  πραyματικως - δηλαδή συνερyάζονται δημιουρy�κως με
την Ζωήν - δεν ή:μποροΟν νά την έπισκοπήσουν με διάθεσιν κριτι
κήν. Αύτό ή,μπ,ορεί: νό: τ·ό κάμn κανείς μόνον δταν �ρε,θτj εξω άπό
τό ρε�μα της άlθάνατης Ζωιης, δταν άρχίσn να στειρεύn μέσα του
ή Πηγή της Δημιουρyίας - δταν εχn yηράσει έσωτερικως, οία
δήποτε καl αν είνε ή φυσική ήλικία του. Δια τούς νέους 6ρyανι
σμούς, - είτε ατομα είνε, είτε λαοί, είτε ανθρώπινα συyκροτήμα-

·. τα - τό παρελθόν δεν εχει καμμιαν σημασίαν. Οί νέοι δεν σκοτί
ζονται ποτε δια τό «χ9ές:.· τό λησμονουν χωρίς καμμίαν δυσκο
λίαν· ζουν έντατιικως είς �να «�ώρα», έλκυόμενοι, ώσαν από μα
yνήτην ίσχυρότατον, προς �να αϋριον, είς το δ,το�ον ή νεανικη

- -- -
--

--
---- -
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αίσιοιδοξ'ία των προε�κ�άλλει είς 'Πpαyμα ολας τό:ς έψέ'σεις, τάς 
τάσεις, τό:ς έπι&ψίας _ των. ΆντιtJιέτως, οσοι έyήρασαv ζουν με 
τήy δλ,ο,ένα περισσότερον καταθλιπτ�κήν ά:νά�μv,ησιν τοΟ «χθές». 
Προσ'Παθιοϋv 'νά άναχαιτίσουν τήv 'Πpοϊοϋσαν στsίρωσ,ιν της .έσω
τέρας των δη:μιουρyuκ,ότητος με τήν αντλη�σιν άνcφνήσεων άπό 
τ11ν -ττροτέραν των 'Πνευιμαηκιην ά:λικιήv· καl έφ' οσον ή <plθ,ορα -ττλη
σιά:�ει 'Πρός τήν συμ,πλήρωσίν τ,ης, τόσον ή άπεyνωσμένη τά'σις 
προς τήv ά:νασκ&πησιν yίνετα:ι 'Πεpισσότιε•ρον ά:yωνιώδιης καl ι;1ι-
1φο-ττράγμων καί ασημαντολόyος. 

Τουτο σvμ(!>αίνει με τήν ,μεyαλυτέραν μeρίδα των «διανοου
μένων;> του τέλους αότοu της έ-ττοχης του. Δυτικο(ι Παλιτισμου . .ι\'\.ι
κρολογουν 'Πεpι'Πλανώιμ•εvοι είς κριτ�κούς λα(;υρίνθοuς· · έννοοGν 
νά σιiλ,Νέ.ξουν ολας τάς λε'Πτομερείας , τοϋ <hιLου διαιφόρωv-·μεyά
λων, μετρίων, μικρων καl έλαχίιστων ό:νδρων· έντρυφοGν είς τήν 
άvεκδοτσλόyον ά-rτομνη1μοινευματοyραφιίαν· ό:νά'yουν είς ζητή•ματα 
1τνευματικοG ένδιαψιέ·ροvτος άί'Πεbpοολαχίότας λε'Πτομερειι;,Jκας ά
να:ξιότηιτας· και 11:οτε ή καλλιέρ)'ΙΕια του ά!δειανοϋ «ϋφους», της 
άνοηισtας 'Που λέyεται «λοyαιταίyνιον>> ( αλλο, . αύτό, άλάθη-rον 
σύμ'Πτωμα 'Πνευμα;τικης έκπτώσε,ως), της κοπιώδους -ττροσ-τταθεί
ας δια τήν έξακρί�ωσιν του τl εικαμνεν είς τήν τάδε έ1tοχήν ό τά
δε μιέyας η μ,έτριος άνή,ρ, δεν είχιε φθάσει εtς τήν σημερινήν θλι-
�εράν άττοθέlωσιν. Πστε αλλοτ� διεν ητο τόσον έ-ττ•ίκα;ιρον το σαtυ
ρuκόν έ'Πίyρcψμα του ΣολωιμοΟ, 'Πού έ1τιy'ράψεται «Ξερή 'Π�λυ
μάιθεια»:

«Έ:δω ηταv κ&ποιος ανθρ�ος κ.' aκει ηταν κ&ποιος τόπος». 

Ή μιικρολόyος-αύτή διανοητ�κή -ττολιmρα-yιμασ&νη εί� το ψu .. 
σικόν κατακάiθιστμα κο:ί κατάντηιμα μιας καταρρεύσεως, -η:ου·αρχι
σεν από τό 'Πpωτον ηrμισυ του 'Ιtαρελiθόντος αίιωνος, δταν, κάτό: 
τό 1848, ήικοιύ01θιηόαν οί πρωτοι σο�αροl τριyμοl ένός 'ΠΟλιτbκοu, 
κοινωνικσυ καί οLκονομuκ,οΟ καθεστωτος; σ'!'εpημένου της παλαιqς 
- καλης η κ01κης - τιιίστε-ως καl yυμνοϋ άπό οίαι6ήπότε νέαν
πνευματικότη,τα. Έ�δηιλώlθιη, έν -ττρώτοις, με τήν αν'θησιν της κρι
cικης. :Η κριτυκή, 1tαρ' ολιην τήν ώρι01μένην ά!qίαν της, είνε καl
άύτή σηιμειον καταπτώσε•ως·· δεν είνε θετικη &η1μιουρyίο:. 'Όταν ή
δη,μ_ιουρyvκ6rrής κοορασθft, τότε φυτρώνει τό Λ.ΙΕ'Πτοφυες καl ά:ο
ο.μον άνθος της κριτ�κης - $5:ν�ος 'Π'Ου φύεται μόνον ε.tς έ,κτάσεις

_ 1του ά:,τεξηράνθηισαν κάl έπτώχυναν άπό κάΘ.ε, ρωμαλ'έαν καl ά
δράν �λάστησιν πνευματικήν. Τάς -έποχάς erης εύτυχι.σμ!ένης άΜθή
σεως των· rμεyά:λων -ττολιτισμων, έτrοχό:ς γενναίας Ιδηιμ�ουρytας, 
κανείς δεν εί�ε καιρόν νά κό:ιμνn •κριτ�κήν. Ύ-πη,ρχεν �Ύας κοινός 
yνώμων του καλοϋ, του δpιθσG καl τοϋ μ,έτ,ρου, Ιο'tς τον δΤCο'ιον δ-

· 1
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λοι ό-πήκιουαν αύτοιμάτως, χωρlς έn\πονοv τφοσπάιθειαν, ψυσ�κά, 
αtSίαστα. Διότι εις αύτάς τάς σπανίας καί εύλοyηιμένας έποχάς 
των ά:vθiρωπίνων έξελίξεων, οί άνθρωποι είνε συyχορδισμένοι μέ 
τον μεyάλον ρυ6μόν της Ζωης, α.κολουθουν αυθορμήτως τούς νό
μους της καl δημιcυρyσυν. Ένω ή ,κριτικ,ή -είνε ή ένσυνε-ί!δητος 
και έτr.Lμοχθ'ος προσπά!θεια της ά:νΟJκτήσεως μιας χαμένης ηδη δη
μιουρy�κ-�τητος. 'Όταν κανεlς - ατοιμον η λαός - δεν είνε πλέον 
ίκανός νά ζήσn τήν Ζωήν, τ,ήν αναλύει, τήν κάψνει ά:νηκε·ίιμε
vον κριτικης μελέτης, τήν «ψuλοσοψεϊ». 

Μήπως, δμως, αύτή, ή κριτuκrή, πού η,κμασεν έπl εναν αί:ωνα, 
κατώρθωσε τ:ί,το'τ'ε; Μή'Ιτως ά:νεχαίτισε τ:ί'ποοτε; Μή,τως μετέ�αλε 
τίποτε; 'Απ' έναντίας· έπειδή καί αύτή, -κατ' ά:νάy1ινην, ώς προΊόν 
παρΟJκμης, εττρεπε νά εrx.n - 1καί τά εχει - δλα της παρΟJκμης τά 
στοιχεϊα, δεν κατώρθωσε τίποτε αλλο, παρά νά ,έ,ττιτείντ� τήν σύy
χυσιν των πνωμ.άτων. Κάιθε κριτ�κός, - καί δ λόγος είνε περί 
των διαση,μοτ1έρων - ττροσέψερεν εις τούς διανοουμένους καί τούς 
καλλιτέχvας της έ.ποχης του ενα ζευγάρι ματογυάλια της ιδικης 
του συνταyης δια τήν έπανόρθωσιν του ,άτrοπλανητuκου άστιyμα
τισμου των συγχρόνων του. 'Αλλά μήrrcως ητο tSέ�αιον, δτι δ ίδιος 
ε�λεπε σωστά, δτι ητο ά:ττο.Μτως άνεπη,ρέαστος ά:ττ·ό τό περι�άλ
λον της παρΟJκμης, πού τον έδημωύρyιrγσε, άττο�ύτως έ λ ε ύ θ ε
ρ ο ς; 

'Έτσι, ,ε,ίς τάς ·μετα�ατ�κάς αύτό:ς περι,οδους έπικρατεϊ ενας 
πνευματικός κλυδωνισμός, ιμία ασυνέπεια, ά:συμ,μετρtα καί σττα-
01μωδιικότης τάσε-ων καί ψηιλαψήσεων. 'Η άνωτέρα έικείνη έκδ,ήλω
ό-ις του άvθρώτrου πού λέγεται τέχνη, έξευτελιζεται εις «τεχνοτρο
ττιας». Ό καλλιτέχνης.- έικτός αν είνε καλλιτέχνης άλη!θινός -
χάνει τό α'ίσθη�μα της άρμσνίας, τή.ν �α:θεtάν αίσθησιν του καλου, 
κα\ yλυστρi είς τούς «τρόπους». 'Αντί ν' άτrεuθιύνεται εις τ-ήν αιω
, ιότητα, ά:ττό τήν δrττοίαν ά:ντλεϊ δ πραyματι•κός δημιουργός, κραυ
γάζει ύστερικ•ως εις τό κενόν, εις τ-ό χάος. Καί �λιέπομεν, εις τήν 

' σημερινήν έποχ,ήν μας νά έναλλάσσωνται, ά:ντί καλλιτεχνικης δη
μιουργίας, διάφορα ττ:ραξLκοττ,ήιματα ποrκιλωνύμων «σχολων» -
ένα πλη,θος διανοητικων άκ,ρο�ασιων εις τ•ό πεδίον της Τέχνης, 
πού χαρακτηρί'ζονται μέ παράξενα όνάματα λήγοντα εις «ισμος» 
-- κλασσικισμός, ρωμαντισμός, παρνασσι·αμός, ντε.κανταντ�σμός, 
έ,ξττρεσσιονισμός, ίμττρεσσιονισμός, κυι;ισμός, ψουτο,uρισμός ... 

Εις τήν έπιστη1μην συμ,�αίνουν τό: ίδια καί χειρότερα. Διό: 
τούς άρχάίους 'Έλλη:νας - δtά τήν έττοχην της άν.θήσεως του πο
τιαμου των 'Αρχαίων Άiθηνων - ή 'Εττιστήιμη ητο μία καί άδιαί
ρετος, δπως ά!διαίρετος καί μια ητο ττάντοτε δι' δλους τούς άρ-
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χαιοτέρους τοΟ 'Ελληνυκου πολι,.�ισμούς. 9Ητο κτηιμα των έlξαιρε
ηκων rrνευμάτων, άλλ' ή1μπορο�ν δ καθείς νά την �σιάuη, αν
είχεν άρκετα mεuματικα δια τούτο έφόδια. Ό έ1τιστή1μων �το τό� 
τε rrανεrrιστήμωv rrραyιματυκός. �Οσον και αν, κατ' ό:νά-yκ,ην που 
ά1τορρέει άrιτο την φύσιν την Ιδίαν της λειτουρyίας του πνεύματος 
δια του άνθρωrπίνοu έyικιε<pά,λου, &ιτηρχαν όιλίγοι είδιχεuμένοι έπι
σtήιμονες, δπως ό Γαληνός, δ Άρ.χuμήδης, ot σκειτcτόμεvοι της έrrσ
χης έqήταζαv δλας τας πλευρας τοϋ άνθρω-ιtί'νοu έrrιστητοο· δεν 
έχώριζαν την Γνωσιν είς κεψάlλαια εtδυκά· ή 'Αστρονομία,· ή Γεω
μετρία, ή Φιλοσοφία δεν ε1χαν σύνορα μεταξύ των δ Πuθα-yόρας · 
δεν έξιεχώριζε την φιλοσοφuκήν του σκιέψιv ά:,rο την έτηστή,μηv των 
άριθ!μων. Οί έ,ηστήιμοvες των εύτυχισμένων. έ-ποχων ένός άικιμαLοv 
rrόλιτισμοΟ, είνε πνεύματα y ε ν  ι κ ά, tκανα να rrεριλ�οον είς 
την διαvοητικήν των. προοrrτιικην · εvα σύνολον � και σύνο
λον άlδιαιίρετον και αίώνιοv ε1νε _ή Ζωή. -

Σήιμερον, ή rrνευματuκη κατό:rrτωσις, ,του εΙvε το σύμ1tτωμα 
του φθίινοντος πο,λιτιΟΙμοΟ, έJκιδιηV\ώνεται, εtς το έ1tιστημοvικοv -τiε
δ�οv, με τον καθημεριvως έ.1tιτιεινόμενον rrολλοmλασιασιμον των εί
δικοτήτωv και ,μέ τ-ην άναyωyην είς κλό:Ιδους είιδuκούς δλων έικεί� 
νωv· των δευτερευούσωv έlδρω:v τοΟ 'Π'ολυειδρικου rrρίσματος '.της 
Γνώσεως. Καί ή εtδuκευσις αύτη δχι μόνσν �1ύει την yενικην έ
rrιστη μοvιικην άvτίληψιν, rrou εlνε �αραίτη,τος, ά_λλ:a κ'αί δη.μιουρ
yε'ϊ όλοένα νέας rrιηyας έπι·στηιμονικης rrτωχαλαζονείας: δρίστε 
να ,υε(σιετε εvαv σηιμερινόν «άνθρωiίrοyεωyράψον», δτι ή είδι-κότης 
του εχει σχΙέσιν ,με rrράy,ματα λε-πτομερειακα· rrou ενας άληιθινός 
έ-πιστήιμωv θα τα έγνώριζε ,κατα ι'bάθιος είς τας ·μεyάλας των . 
yρcψμάς, καί θα ήμποροϋσεν, αν εΙχεν δρεξιν και καιρόν και, 
προ πάντων, αίτίαv λοyuκήν, νά τα έ-πεξερyασθfi είς τας λε1tτομε
ρείας των κάιθiε στιy.μήν. 'Ομοίως ενας εlδικος είς την «e·ρησκο
λοyίαν» θα έrrαραξιενεύετο πολυ αν του ελεyε κανείς, δτι 1tολυ-
1:φαyμονει και άσημαντολοyεϊ άπrο' της Υ1ενuκης έττιστη•μονυκης ά
rrόψεως. 

• ••

Ύnηρξiε καt' άλλοτε μία έ,,τοχή_,' ττοο ενας rrολιτισμός έ,τολυ,.. 

rrραyμονουσε και άσηιμαντολοyοϋσε διανοητικως κατα τον ίδιον 
τρόrrον, κατα τα χρόνια της rrαρακμης του. Ή Άλεξανιδρινη μι
κρολόγος έrrοχη της Έλληνικης καταπτώσεως μας εtνε πολυ
-γνως;rη καl εtνε rrαράιδειyμα η:ολυ ένδιαψέρον. Άντι της �αθειας, 
άrrλης σκέψεως, το rrερίτεχνον, το _11:ολυσύνθετον, το 11:ερίττλοκοv 
σόφισμα, δ άκρο�ατuκος συλλογισμός. Άντι ,μιας ,τηyαίας δη
μιουργικότητας, ή δουλuκη μίμησις. _Άντι τοΟ γενναίου αtσθήμα
τος αιτέναντι ένος ερyου καλλιτεχvικοο, τοΟ αtσθήματος η:ου ητό 
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ή cήμεσος απόκρισις του κοινοί} των άνθρώπων είς τrην yνησίαν έ
σωτερυκήv φωνή,ν του δη1μισυρyοΟ, τό πονήρευμα της τεχνολοιyία:ς, 

· της y,ρcχ:μιματολοyίας, της διανοητuκης άνατομίας, της κριτuκης.
Άντl της πλουσία_ς άρμον�κότηιτος, ή έικΜπτυνσις ή ασθε,νική,. 'Αν
τί του αuσθήματος, ή αίσθηιματuκ,ότης. 'Αντί της νοήσεως, ή «δια
vοηrηκ1όιτης».

Ot Ρωιμαϊοι ιδέν είχαν !Jδικόν των πολιτι01μόν, καλλιέρyειαν ίδι-
κήν των, οταν έπaκράrrησαv χάρις είς τήν κρατικήν των όρyάνωσιι.ι

. καl είς μίαν πσλιτειακήν πειιθαρχίαν, πάρcι: πολύ ύιλΔφρονα καί ά
(?ΟJθη. Οί Έτροϋακοι άφηκαv είς τό• Λάτιον μίαν πενιχροτάτην πνευ
rματιικήν κληρονομίαν. Ή διανόησίς των έ,ξru,τηρετουσε μόνον τό.ς
άνcryκας ά'Π'Jλσϊκωv άyροτων. Καί δταν τό Λ&rιον εyινε Ρώμη καί
οίά:πόyονοι των θρaμιμάτων της λυκα'ίνης έ:ξά,π,λωναν τήν κυριαρ
χίαν τ,ων έπάv1ω εiς τήν τόrrε γνωστήν οtκουμένην, οί Ρ·ωμαϊοι ή-
01βάνθησαν τήν άνάy!κην μιας πνευματικης ·καί καλλ�τεχνικης δια
κο01μήισεως του κρατικου των οl!κοδομήματος. Έrπ1ηραν τόv Έλλη
νικον πιο1λιτισf11όν άπό τό: χέρια των Άλ2εξα\λδρινων καί της Σ χο
λης των 'Αiθηνωv, πού είχε ,καί αύτή ζε'Π'έ.σει είς ίνστιτουτον σοφι
στείας καί ά&ιανης ρητορείας, καί τόν μετέφρασαν κατά τόν
τρόπον των. Ή δcυλuκ.ή μυμησις ητο τό περισσόrrεροv καταφανές
χαρα�κτη,ριστικόν του Ρωμαϊ1κου πολιτισμου. Είς τό ήμι�άρ(5αρον
Λ&rιον δ ΛiίJ(5ιος Άνδρόνuκος, ενας "Ειλλην δουλος, ητο δ πρωτος
πού μετ:έψρασεν είς ψέχνους, Έτ.ρουσκι·κούς ρυθ'μούς, τα επη του
'Ομήρου. Ό 'Έννιος, άρyότερα, εκο::με·κατι χειρότερον: τούς με
τέφρασεν είς δα1κτυλuκον έξάJμετρον 'Καί ,έπο?,-ιτσyράφησεν είς
τήν Ρώμην αλα τα Έλληινικ,ά: μέτρα, χωρίς νά του περάσn άπο
τον νουν οτι ή Έλλη.νuκ�ή μετρuκή έ(5ασίζετο είς τήν προσctJδιακήν
έvαλλαγήν των μα;κρων .καί των �ραχrέων, των όξέων καί t5α
ρέων τόνων της Έλλην�κης πραpορας καί δτι ή τφοφορό: της Λα
τινικης ητο (5ασικως διαφορετική, τονuκή. 'Ομοίως δ t?Ιάρ(5αρος

.οΜο◊μμιος έκου(5οJλσυσεν είς τήν Ρώμην καρα(5ιές άπό 'Ελληνικό:
γλυπτό: δια νό: πλοuτ,ίσn τήν κυρίαρχον ;μέ τα λάφυρα του καλλι
τεχvικου τrολιτισμου της ύποιδουλωθείσης Έλλά1δος. 'Όλ' αύτά,
δμως, διέν άψωμοιώθησαν ποτέ από τήν πολυσύνθετοv άνθρωπίνηv
μαζαν πού έλέyετο Ρώμη. Καί δ ψεύτικος ,καί κ,ί�δηλος πολιτι
σμός της έξιετράπη είς τήν yενικήv άποχο::λίνωσιv πού έσημείωσε
τήν άρχήν της πτώσεώς της, tης κατακρηιμvίσεώς της ,άπό τό φύ
σημα ,μιας ψυχuκης έπαναστάσε-ως πού ητο δ Χριστιανισμός.

Άισημαντολοyιία, ,μικροπραyμοσύνη, περί11Jλοκος άναλυτ,κή 
μαvια, άκατάσχηος ροπή προς άτελείωτην ύποδιαίρεσιν τη<, είbι
κεύσεως των κατ,ό: μέρος y\.ώισεων, περίτεχνος έλι'κοδρομία της 
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διανο�σε.ως, συλλοyιστuκοί άκρ�ατισμοί, ύστερuκ,ή. εύαισθησίσ, 
,άyωνιώδεις ψηλαφήσεις - ολ.α, έν yιένει, τά συμπτώματα της ά
τiωλελας της σc.;,στης προΟ'ΤΠuκης, τ,ης ύyιους πνε,υματu1<ιης δράσε-

. ως, δλα τό: ά1λάθήτα σuμ,ττώματci της καταρρεyσεως ενός πολιτι
·σμου, τα t!ιλέπομεν είς τήν σηιμερινή,ν μας έ11:οχή\. ΆλΛ' ύ,τάρχουν
και μερuκα «γενικό:» πνεύματα rrou σκέ1ττονται και (;λέ1tουν μέσα
είς μ{αν Αίωνιότ,ητα, δπως δ "Αίνστάϊν. Και ηρχιόαν ν' άκ�ν
ται, άραιαί άικόμ,η, σιλλό: χαραΚ:τήιριστυκαt της προσεγγίσεως
μ�ας νέας αύyης, μεριικαί ψωvαί μιας \λέας ίt'Vεuματικης άψviτvί

,σεως. ' . · 

Αότή θιά πραyματοποιιηθfi δταν διαλυθfi t!ιαθμιηlδόν ή άττόΊ!νι
κτιΚ:ή αύ'l'ή δ,μ,ί)(1λη της σηιμερινης χαώδους ύιστερίας. Καί, δια ν�
διαλuθfi, άη:αιτειται ή γενναία, ή ζωαyόνος 1τν0ιή της πνευματί:κης
έλευθερίας. 'Όσον περισσ()Ι'tερον έ,τιτακτuκ.η γίνεται ή δίψα της ά- ·
πελιευιθερώσεως αύτιης, ή &ίψα της δια,ιηοϋς έ.κτά:σεως, του καθα
ροί} ,τνεuματrκου άέ.ρος, τόσον το τελcκον y1κρέιμισ,μα δλων · τc..v·
πρ001κομμά:των, δλων των ψευδων T(l()LJ σuν.οmαρτίζουν το.ν Δυτικόν,
αυτόν πολιτισ1μόν ,θα -mλησιάζη νό:: πρcry,ματοποιηθfi. Διότι - ας
μήν αιπαταται κανείς - χωρις αυτήν τήν ιμεyάλην ,τνε,u.ματι
κήν έπαvάστασιν, ή έ11:ανεύρεσις της πραyματuκ;ης άνθρω1tί'W]ς ά
ξιας δέν είνε δυνατή.

Ν. ΚΑ.ΡΒΟΥΝΗΣ· 
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··το βιβλίον της σοφ{ας

Β' εκδοση, άναθέωρημένη. ΣΕΛΙΔΕΣ 320. 

Πωλείται δεrϊένον δρχ. 140 

Είς τα γραφεία το� ΙΛΙΣΟΥ 

i� 
i: 'Αποστείλατε ταχ) χην έπηαγη·J δια να το λύ.6ετε τα-
ii χυδρομιχως εtς την δ εύ{}υνσιν που 3α άναγ�άψετεi• ) \ , , f1 ει; την επιταγην. 
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Ύπο ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ε. ΔΡΑΚΟΥΛΗ, 1894 

{'Εκ τ�ς 5ης έχδόοε<ι,ς του 19:..5} 

ΜΕΡΟΣ Δ' 

Δέον να ένθυμώ.μεθα &τι ό άvθρω-πος δεν αύξιάνει μόνον λόry� 
ήλι1κ1ία,ς, όf\Jλ' αύξά\.!ει και λόyφ έ!qaΜξιε,ως. "()πως ή ®λιάι<5ιη της 
σττrοΜδ.υιλι1κιης σrrήλrjς κα:τά τryv rcαιJδ4κ.ήν ή,λιuκίcw σιψ<5&σα κωλύει 

1 τήv αϋξη01ιv καl ά:ψίνiει τον 'ΠJΟ3θlόιvτα κυψόv, οϋτω ΚΙΟ]t ή δια;τ,ό:\ρα
ξις της ίσοριροrmας των ίδιοτfγrωιv του νου καl τrης κcηρδίας, κω
λύειι τήιv Μ,:έλιιΕJι ν ,κc& ά!ψίf\.\Ει τόν πα:θόνrα ή•θuκώς κυψόν η νάνΟ\Λ. 
Άνοιμολοyείτ()]ι σrJΙμφον CJΙ)(ιεlδόν άτυαντα�ϋ &τι ύ'Π!οψώ01κε,ι νέα 
υις ε1κ-τη Ο]ίσθηισις δυνό:�μιε,ι της άrο.:1l()]ς ό ανθρωmrος δύινcrταιι να άν
τιλ�άνετα,ι. cχ\.!εξαιρτfyτ,ως των ;τ,έντ�ε άλλιων αίαθηrτιηρuων. [lρα-y
ματι άνcrmτυcιοομιεινη ή α'ίισiθiηισις αϋτη εατιαι τό ό:Jληιθές ο.ρyανο.ν 
γνώσεως καί σοψίας. Άληιθως ;τ,ολύ νάνοι• θά ηιμιε1θlα αιωνίως έάν 
κατεδικαζώμεθα νq: μένωμεv εις το ελεος των -π:Ιέντε πεvιχρωv ή
μων αίισθήΙΟ'εων. Ή έ!μιμιανή eις τιήν κροοψα!)Αίι()]V θΙά tσοοτ,ο άηφιι<5ως 
'Πlρός το,Οlύτην κ.αrτα1διίκηιν. Ή &ρcdδε'ια έικ;ρLζωσις τ�ης εξεως Θιά-tαο-
δ,J\,1όι_.ι,ειι τφός <5pα'δεϊαν άιναtmυξuν της εκτης αί01Ετησιειως καί ή ΤΟ!-

. 1 

χιεϊα προς τcη(ε.ϊ:αν. Είνε �μιψ,4ΟΙ<5ή(Όητον &ττι σί ό:η:έ)(Ιοντες του 
κ,ρέ;Ο)'(ΙΟζ εχουν τό νέ·οιν ά!ντιληrrοτuκ.όν aριy.αναν - &rτφ καλω διιαί� 
σθηισιv - μάλλον άνεrrττυyιμένον ικαί είvε άναyικαίον συμπέρασμα 
ότι -rά τέ,κνα αύτωv, <έκτος rov κρεοψαyήισουv, θΙό: εχουν αύτό t:τι 

1 
ι:ιαλιλον ι:wετι1τυy1μέv:JV. Τπ:ε1ιδιή σωιμα ΚΙαί -mνεuμ,α έ'ΤCuδιροιί)ν έ,τ' άλ 
λήλων, κάιλλσς σωιμαrrικ•όν εσται συνέι111εtα ύyιους 'Π'\ΛΕJ�ματισς, καί 
σιθlt.νος ψU)( uκόν συνέ'Π'ειια ύyuoGς σώι[1!aιτι0ς. 'ΑιΝ]Ιθως δεν δύναταί 
τις νά παράσχn ιμεyαλυτέραν ,εύεργεσίαν εις τά τ�έκvα του καί 
έίς τό ανθρώπινον Γένος, είιμ,ή ένσταλάζων είς τό πνεGμα αύrων 
εύ2ϊ,ς έ:ξ άρχης άtrοέ)('θlειαν τηρός την εξ�ν της κρεοφαγίας, καί συ
ναίισΘηισιν άδεiλ.φότηrrος ΊτΙρός παν Οί\ι1ε,τ,�®ίλα<5ες eμψυχον ον. Είνε 
τρs�ς <5αθiμ9,ί όm�οχης 'διά των δποίων δέ.οv νά δrέiλθ'[] δσrτις δεν δύ-
ναται ά![l!έσως νά ά)pvηi8rft τό κρέCΧΙς. Πpέ'Π!sι έν Π'pώτοις v' άtπ:όσχrι 
του κ,ρέαrος τ�ων θηιλαστuκων, ε:'ίJτα του των πτηvιων, κατόπιν τοϋ 
τωιν ιχΜων, οίτινες ειρχοl\Λ'ίαι τιελιεuταuοι έν τfi κ,λαμ,ακι της δρyανι-
κης άινΟΙΠ'rύξε.ως, κq:ί νά ,υεριο,ρισiθιfi (η μδ:λλιαv νά έ,κτ·CΧΙθιfi) είς
τιη.ν χρ�σJV των 1φοιό\Λτ,ων τοϋ ψυτuκου <5ασuλείι:ιυ, ci:'t'ινα ε,tσί τό-
σ9 111::ιύΚ'ίλα καί τόσφ δεικτuκ•ά πολιλοmλκrοιCΧ191μοιϋ. ΆνCΧΙΝόyως της 
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ίlδΙJΟΟ'U1y1κιραισ�ίας τινόc; οί (!ι�μοί της άπQοχιης δόναΜται να yιίνοuν 
,uερικrοόrrφοι. ΟΟrω τιό ,ηpιωrrισιν στόιδιον θά συνίιστοruο stς την ά
ραιίκ,)Ο\uν της κιρεοψ,σJΥί.αις άrπιοφευyqμ:ένη1ς διίq, εtτα τιρύς, -είτα: rrε-

. τ�ράlκι·ς της έ.(!ιδqμάδος, η eίς τrr)v μeτ�λJήιν του -π,.,�μιατος, όφ' δ 
τις κ.ρειοφαy.ει. Έ'Π'ί 1ταιpαlδειί')-,ματι, αιιτοφασιίισας να άρνη.θ'fi τ,φ ε
ξw, δύναται. να έξΙCΧ]ΚΌιλιοοθfj 1φεοqχ�ΎωV, &:ΑJλ' έ<νrαυτφ. και έικ.ά:
στοmο να καrrοιδuκάιζn τηιν ε.ξιιν ώς άnώ!νθlpω'Π'ΟV, και να λυττητα:ι 
&ιόιr�ι έινδίδει- eίς αύτή;ν, 'ΠΙC(JV[οτιε έ1τuφuλαrτrrόιμ,sνος να την έyκα-rα:
λε1ίψη και π�στως άφορων είς το Ι!δεωδες της άναιμάiκτοu. διαlί'της, 
έrτξjρω8Ιεν mροτιρέ:τr.ων �ους να 111(J'<hτ,ouv δ!μοιίως και. U!Π1ε,\.6uμί
'(μ,ν αάrοις κο�ί έα�q> δτι ή 1φεαpα:γία ΟΙU\Λθ'ΠΙόryιε:rαι τήιν κατο,. 
σrrροψ,ήv πανrός δ,τι ό &�f)(ι)ΙΠΙΟς εχιaι εύΎεVΕς και αιρuστον, �ι δέ 
την τρο1μ.ιο1κ,ραrrίΟJV παρά τιοις κατωτ,έ,ροις _ ήιμ.ιων άι&s'λψοις, τοις 
ζώοις, ·qτuνα (!ια�qρως φονεύονται και όmανθρώrομ>ς �ακχχΜίlζav
ται. Του _οϋτω 011<Ε1ιττοιμέινοu καί 'ένφΎcvνrος ή 1φοοφα:yία δέιν δό
ναιrαι να έξΟJκοV\.οuθήκη1 έπυί μα1<1ρόν. Όλίγσν κο:ιτ' όΜ Ύον Μ:: γε,v
νηθfj έ,ν αί1rφ τ� ίισχιψόν αιΊσθh']ιμα Άκατιά της ε,qεως, ωστ�ε οόδε 
κατ' δψιν θρ: άΜέ.χ�εται τό -1φέα!ς. τqi ,τ,ραλJέΎω �μ�ως μ{l(XJV .&οκψα
σίατν, ην η&η ί.ψίισταμαι. Θά άνcry�κάιζε,ται να αιλλιάiση διρ,cψοιν άσιόJ- · 
κις διέιρχιε,ται εξιωlθ!Ε.ν κ,ρε0ιπωιλιείου, η ώς έΎώ -τφά-rrrω σιJΙV,ήiθιως, 
Μ:: φιeρη ιμaθί έαι.Jίοϋ χιει�ρ<'ψακ.τοιν �,ρα:χeν δι' εύκαιλ&π:του, &πως 
&πιειραι:J'Π'ίζn τό 6,σψραιvτuκόν σύσrη1μιο:: καιτά της e�ο�λης των έ�κ 
του σφα-yε1ί!ου 1μ.ιu1φα:ιίων. 'ΛλJλ' ή δοΙΚ4μοκ:ιιία οi,.τη εt\Αε έ,ξ aΚJείινων, 
έ,φ' αιlς τ�ις δέοιν να σιειμνύΜεrrαι μ,&λλJαν η να δυσανcrοχ'ετfi, ούδε

Μ:: ιχπιη,ρχοv δλως σψαΎ!Εία, 'Π'ισtτ�εύω, έJν κ.οινωνί!� ης τα μιέλιη θα
είχ�σiV τό αιίσθιηιμιο:: τ()ΙU((ο. 

· Εί\ΛΕ &ε�ίως λυyυκ.όιv και έ,π;άινα:y,κ,ες κατ' ό�ρχάς να έΎΙκατα
ΝΕιψθfi ή �ρωσιις του Κιpέαιτος των μαλλιον άνεπτrrυyμιένον όρ-yανι
σιμόιν έχό,νrωιν ζώων, ατηα κtχ:ί ύη:οφέιρουν -τnλε.ιότερον κάί ίσχυρό
τ�ερα υuκιοyε.νειο:1κό: συναιισθή1μιο::τα εχαuν. Δεν είνε τόσ<t) σκ.ληιρόν, 
έ�ί παραJδείΥ1ματι, ή ό:λιεία δσ<t) ή αη:ό;νθρω,τος ,έ,τί οψαyfiι ώpαί- · 
ρεσ,ις των τέ.κινων της ά:Ύ'ελάιδος, ητ,ις αίσιθlάlνειτΌJι ολον τό ά:λ Ύος, 
ου ε.ί01ι δεικτuκια μηψυ1:<ά: σrτήθη. Β,ραδύτφcιν θlό: κατrανοήσn ό άρ
W]θείς τή1ν κ,ρεοψαΎ'ίαν δτι και οί ίχθεις_ ι&έ.ν ζοί)ν δ,τως έκ της 
ΟΙCΧΙpικός αύrτ'ωlν τ�ρέψ,εrrαιι ό ανθρω-rοος, cdλλό: ζοuν δι•ό: να ζουν. ετ� 
\Αε -τφάσψαrrος ή έ-ττιuστηιι,ιο\ΛυΚιή άναικάλυψις δτι ή θά!λJαJσισα Μ:: έσή
-τrετο έιάν μ,ή &πηιρχον ίχθεις. Εύκόλως δύνατα1ί τις να ψανrο::σθfi 
είς οϊοw ψ,ρι,καλέαν νε1κ1ρόrπ:ολι ν θα μ.ιετα(!ιάfλλεrτο ό πλανήτης μας, 
εί -τuοτιε ή θό:Jλαισσα οοήrrοετο. Δεν είνε, ε-ύτυχως, ψΜο,ς νό: έξα,ντλη� 
θfi τό Ύέ,.,,ος των ίχθϋων. Τό έικ της άνα�κα:λύψεως σιηιμawτικόν 'δί
δαyιμα ε,tν1ε άλλο: Πάντα τό: σrrο,ιχ,εια, &ruνο:ι ιθό: όmιετέλουν τή·ν 
σηψuν της eα1λάισσης, έό:ιv ιμη &πηρχον tχθεις, όrrοοτ·εJλ.�υν ηδη την . 
οορκα των ίχθύωl\l. Οϋτω π-δ:v ε�μψυχοιν τηρέΠJειι �αι!Ιμ�ηδόν \ι1CΧ άπο
Κιλιεισθfj τέlλεον ά:πό της τιραιuέιζηις του άνθιρώτc.ου. Τ ό έλα;τή1ριον 
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τώρα του άιπ101ΚJλiει,qμσυ τούτου εΈΊΛε 1UΟ�κίιλον, σλλi:ι. δύνατ01ι νά ά
ναχιθιfi είς τρεις κατηy�ρίας, ηrrσι: λόyφ οLκονοιμLας, λ&yφ ύyιείας 
και λόyφ ήθ�κιης. Τούς λόyφ -πνευματuι<,ης διαυyείας κατατ'λ
κτ,έ,ον είς τούς λόyφ ύyείας. ά-πέχοντας του 1<,pέατος. Έν αύτοΊς 
συναρ��μεϊται .δ Βύρων, svQ :δ ετερος μέγας ποιηrτης Σ έλλευ ά
πει� του 1<1pέατ,ος λόyφ ήθ.uκης. ('Ίδε α:.ρ�pΟΙV μου έv τQ Παρ
νασισQ Άrqριλ:ίου και Μια:ίου 1892). Πιuτεύω δτι δέν θ,ά εί,χsν ή ά'Γllό 
κιrέατος άπιοχιή τόσον ;μ�εγά,λιην σηιμοοίαν, έάν ύηιηρχον 'μόνοι οί
λόγοι της οίκοινομιία:ς και τη·ς ύyιεία:ς, δσωlδιfγrοοrrε σο�αρός και αν 
είνε δ λόyος της ύyείιας. Τόσφ ΤdεΙΊtεισμ:έΊΛοις εί,μl τceρl τού,του, ω
στ,ε καrrά τό: -πρώτα ε.τη της άναιμοιρψωθlε:ίισιης διu01ίlτης μου, δτιε ή
λαυνόμην έ,κ λόγιων ύ ·yείας, μή-πω άν01καλύψας •καl τόν -παμμεyέ
θη λλyιον της ήθuκης, έ.θiεώιρ.ουν τό ζήτημα: ώς ολως 'ΠΙpοσωπuκάν 
καl δέν ε,1φινα έjμαυιτον ύ(Jι1()1χρεων ΊΛά aκqψά1ζωιμ01ι πολύ έπl τού
του. 'Νλλ' ηδιη α:ίσθ!ά:νο1μα1ι δτι Wx- εψφον eυθiύνην, έάν μή ελιεyον 
δηιμοσ,ί� δτι ουδέν συνδέεται προς τό:ς θεjμ:ελιώδιε�ς δ1ρχό:ς της ή
θuκιης -rόσφ τυολύ δσφ τό είiδος της τροκpης του ανθρώπου. Έό:ν μοl 
έζητιεϊτο δ' διρuσιμός του �c:φ�cηρου, θiό: έσχηιμίάrτιlycν αυτόν έlκ δύο 
σιrοιχείιων. θά ωριζοιν ώς �cιψ�αιρον ,τά\.Ιτα δσrruς α:) άσμίένως κα:l 
άνευ διιcφαιρτuρήιαεως συνκ:σyων1ίιζεται 'ΠΙpος τούς άμ,οίους του -περί 
�ιο'Τll::,ρuσμοG και �) τρέ,φιεται έκ τ·ης σαρκός έιμψύχων &ντω'V. 

'Ε.'!llιστολή τις ην i§Ιλα�ον •έξ Ά�θηνων άvτιπροσωΉεύει τάξιν 
άyάιμων, π,οθούντων ν' άρνηiθΌGν την κροοφαγίαν, αλλά ά1"ίαν
τωντων δυσκολίας ενεκα sλλείψεως έ'στιατορίων κα:ταιλλήλων. Αί 
δuσκολtαι, ώς άνέ:rηυξα έν τσις ,aμ,προσθεν, ουδαμώς δuκαιολοyοGν 
την δια:τήρηισιν τ•ης ε,ξrεως. Έξ •έναντίας έ-πιΟ"Πεύδουν την έJκρίζω
σιν αύτης. ΆναμφιΜλως σrα:ν τις εύτυχfi νά εχη οίκοylένειαν καl 
τά �μέλη αύτης 'Π'άvτα νά δiμοψρονοGν α:ύτQ έ.ν τQ ζηrτή1ματι 'Ιούτφ, 
εχει εύκ Jλίας, ων οί �ιουντες άνευ οtκοyενε.ίας στεροGνται. Άλλ' 
δ είλικρινής -πόθος εlνε tσχuροτάτη δύναμις. Ούδέν έν τft1 φύσει, 
δπ,ερ εχιει λόγον ίrrοάρξεως, δύναται νό: μείνn άνευ μορψης και 
σαρκός. θά ηρκ,ει ά-πλη εικφρασις των σ,τ,cuδαιίιως διατιθεμένω\. 
να έγκαταλείψουν τό κρέας, &rοως δη1μιουρyιηθ'fi ζήτησις και τcύ
λά;χιστον εν έστιατόριον θιό: -προέJκυπτε προς tκανο-ποuηrσιν της ζη
τήσεως. υΟσοι είνε πεπει01μένοι περl του όλεθρίσυ της κρεοψαyίας 
δεv ειχουν η νά δηιμοσιrεύουν συστηματuκως την πεποuθηισίν τ ·ων, 
κα:l δέν θα ccττηrτειτο νό: είνε τις έικτάικτως άγχ:ίνους, δπως εχων 
όλίyα χρήιματα και καλόν ,μάyειρον α:ποφασίιστ] νά άνοίξη κατάλ
ληλον έστιατόριον οπερ έrττl του -παρόντος θα εt'χε ιb<εt!ια:ίως τό μο
νο-πώλιον των Πιυθαyορειίιων :καl κα:ρ,το:δια!ίτων: 'Αλλ' ή έ,τιτυ)Cίια 
του θά έξηρτατο κα:τό: μ)έyιστον 1μέ.ρος sκ της α:ύστηρας τηρήσεως 
του κανόνος, οπως 1μ,ηiδέ1tοτ•ε εtσο:χlθfi είς αύ'Ιό ζωΌκ.η 01χ,,ία οία
δή1tοτε (ιέξαιρέσει ώων καl yιά]λακτος). Διό: καλης μαyεψuκης 
έκλ1ε1κτων καρπων μάRtστα: θ' άπτiσπα 'Π'Ολλοuς ,τ,ε,λάτας άπό των 
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κρεοφαyuκων, ξενοδοχeίων, ων ,καl αί τuμαl θΙά είνε 'Πάντοτε μεyα.
λύτεραι καl. αί τροψαl άνθυyιεινα:ί. Έν τφ μεταιξu ή χρησις τω;' 
,;,ων, του γάλακτος. καl των έζ. αύτοϋ ε!Ιδων ε!νε μέγα �ήθη•μα 
κάl μολονότι καl ταϋτα άψαιροϋνται άπο ,σϋ σ�κο-π'οu καl της 
είιη,μ,ερίας του. κόσμου των ζώών, πρ&rοει τις έnl τού η:αροvrος νά: 
τάξιn αυτά είς την Κ:ατηyορί�αν των καρnων. Ία γαλακτοπωλεία 
των · Αθηνων, οtα άνειπτύιχθησαν liδlίως έ-ττ:' έσχάτων, είν,: λίςχν εύ
οίωνος θεσ.μός 'Πpοσιδιαζων τft Έfλ.11:ά&ι. · Απαιτείται nολυ μικρό: 
ένέρyεια έκ μέρους των συνηγόρων της κ,ρεοq.αyίας κα·. -ττ:οΜ μί,-
1< ρό: δαπάνη έκ ,μέρους των διιευθυνόντων τό: έξαί.ρετα αύτά άθη'
\ α·ϋκa yαλαικτο-π:ωλεία ϊνα μετατραιrουν εΙtς άκρεοφαyικα έστια:
τ-όρια. Αί Άιθηναι τότε €1Ια ήιμιλλωντο_ προς τό Λονδίνο·,. ώς πρός 
τό χαρακτη,ρισηκόν τουτο, καl ε�μαι U<!ιαω:; ο,, οί yαλακτοτrω
λαι θα εύδο1κί1μουν έκτά1κτώς ύ,τ,9 έιμιπ:ορι1κην ίοπσψιν. 

'Όrπ:ως έ'Π'εικ,pάτησεν ή ίlδιέα:, οτι αί ότιωραι ι:.ίσl μόνον κο.-τάλ: 
λιηλοι• μετό: τό y,εQμα, προς άrττλην ϋγ,ρα-νσιν του ούρανίσκοu, έiι� 
€.'Πρεπε να Θιεωρωνται κυρία τροφ,ή, οϋτω ,καl περl καρύων έm
κράτψ1εν ή πλαι,η· δτι χρησψεύουν μόνον προς κατασκευήv yλυ
κuσιμάτων. Κάρυα παντός είiδους, άιμόylδαλα καl κόJστανα πε.ριέ-

.· χουν τόσ9 συyu<εντρωμέwiν θρεmvκ.ην ούσιίαν, ωστε τft άληθείct. 
οχι ,μόνον ριλιγίιστη δόσις εξ αύτων άpκεϊ, άλλα καl μεταδίδουν 

· είς τόν όρyανι01μόν ό:παρα(τιητα στοιχεία ζωιης καl σθένους, στοι-
. χεία ατινα τό κρέας δέν 'Π'Εpι�χει. Τα συσrrάτuκα τοΟ καρύα> δια-·

τηρουν την Θιεrιμό-τητα τοϋ σώματος είς το άναyκαϊον αυrης ση� 
μεϊον, Τό ελαιον αύτοϋ είνε πολ:ύτψον έ-rrl τούιr<t> καl έπl κατα
σκευfj ίνων, άλλα'τα κάρuα, &πως πα:σα αλλη τραφή, πρέπει_ νό: 
μασσωνται 'ΠΟλύ μέχρις οδ μετ�λιηS<>Ον χηιμιικως, δια τοϋ σιέλου 
Ούδε,μία αλλ.ιη τροφιή περίέχει τόσα 'Πtλαστικό: 'και θεpμοyόvα στοι
χεία. Ό έν το�ς καρύοις 'Π'Εp�εχ�ενος σίδη1ρος ίm:άρχει έv :rοιαύ
τn άναλογ'ίς,χ, ωστε ή συστηματuκ,η χρησις αύτωv tίσαyει είς τόν 

· όργανισ�μόν δσιην δόσιν σιι&ήροu άνα)llκάζ,εται ήpωΊκως δ κρεοφά-
1ος να λάι<!ιn κατό: της άνα�μίας και άτονίας, μέ την διαφορό:ν οτι
ό σίδηρος, ώς φάριμαικον λαμ<!ιανόμενος έν �ραχει διcrοτή1ματι · ύ
'ΠΟ του άσθενους, 'Παραμένει ε,ίς τό σύστηιμα καl έναττοθέτει τ.ό:
σ'Π'έρ,ματα αλλων νοσηιμάτων, οίον νευραλyιίας, ποδάγρας κiλιrr.,
fνφ είσαyιάμενος δια των καρύ�_ν δέν εχ,ει τό <rrτοτέιλsεσ�μα τοGτο,
αλλά -rrροεπενερyεί μόνον εόεργετuκως. Πράγματι π&χχι αί όpυ
κ:rαι ούισίαι αί 'δι'δάμεναι ύπό τQ,ν ίατρων, έ.ν μειμονu)!μένn κσ:rα
στάσει, ώς φάρμαικον κατά των νόσων, 'Π'έριέχονται έν 1tpοση1κού- ..
σn άναλοyίςc, είς τάς διαψόρους &π:ώρας, τά κάρύα καl τό: οο-rορια, 
έ,τl τφ τέιλει ίνα -προλcφ�άνωνται αί νόσοι. Άκάμη καl τό αλας '
και τ� οοικχαρον, οδ εχqμιεν άτηκην, δίJδεται ήιμίν κατα:λληλότε
τερον διq των -προϊόντων της yης. 'Τεικ•μήρuον τούτου tκανόν ε!νε
το y,ε-yονός, οτι οί 1"[1οιούμενοι 1μεyάλιην χρησιν όΕj;ων καl άλιμυρων

-- ------- -- -�---
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δέν άyα'Πουν τό:ς όιΉώpας καί τάνά1Ί-αλιν. Λί yυναικες αίτιvες 
'Ποιουνταί όλιyωτέραν η οί αν6ρες χρησιν Ήοτων, τρώγουν καρ
πούς μετά .μείζονος ήιδονης, είσί δέ μακρο(5ιώτεραι, yενικως εί
'Πειν, καί τήν διαίσθησιν εχουν μδ:λλοv άνε.πτυyιμένην. Ή αιpθονω-
1.έρα λοι'Πιόv καί σοοτηιματυκ,ή. χρησις των καp"ΠωV, <Χ'Παλλάττει η
μας ά:πό της έν τfi διαίτη έrπυκρατούσης αναρχίας, καί (5αηθει είς 
άνcψόρψωσιν. Τούτου ενεικα τό Ήpωτον (5ημα του άσ.Ήαζομένου 

'τό νέον διαιτητικόν σύστηιμα είνε δ Ήpο(5ι(5αCJΙμός των καρ:r�ων είς 
τή1ν πρώτην μο'ϊραν, ά:τrο της τελευταιας είς ην τάσσομεν αύτούς 
ώς τρο<pήν. Πρcry1ματιικως θα ε'Πpαττέ τις κάλλιστα τρώγων αύ
τούς άiμέσως Ήpό του γεύματος. Τό έντεΟΟεν ά'Ποτέλε-CJΙμα θ,ά ητο 
ή ειλάττωσις της 'Π'Οσότη.τος του ,κρέατος καί (5αθiμηιδόν ή ά:ποσκο
ράκrσις αύτοϋ. Έν συναψείc:χ Ήpός τάς ίιδ�ότη:τας των καρύων, δύο 
λέξεις θαυμασ�μ,ου ειχω νά ά:ψιερώσω είς τάς άρετό:ς των σnόρωv, 
κόκκων καί 'Πυρήνων. Οί σ"Πόροι των μήλων, των ά'Π'ίων, των κυ
δωνίων καί των σταψuλων, είνε έστLαι οϋτως ε•ίrιτειν νευρικης ζω
τικότητας καί Ήλιήιpεις ήλεκτριαμου. Τό αυτό σχεδόν λsκτέιον καί 
περί των όσ,πρLων, ίδlίως των π�ζεΜων. Καί οί σ"Πόpοι δέ.ον νά 
μασσωνται ποιλύ, ϊνα ή ούσιία αύτων αψcψοιουται ύ,πό του αuμα
ιος καl μεταδίδεται eίς αυτό ή νευρότης, ή ά'Ποτελοϋσα δρον ά
'Παpαίτητοv δράσεως καί ένερyειίας. Οί πυρηνες του πορτοκαλ
λίου, λέγεται, &τι εχουν μεγάλην ά:ντιπυρετυκιην έπφροήν. 

Είνε έαpαλ!μένη ή ίιδέα &τι τφέπει τις να τρώyΊ] δι'Πλασίαν 
ποσότη.τα φυτuκων ούσιων, &πως αδται ίσαpαρίσουν την συνή� 
ποσότητα κρέατος. Έ:ξ έναντίας αί ψυτικαί οuσίαι δέον νά λa,μ(5ά. 
νωνται έν μuκρο-τiέρc:χ ,τοσότητι. 'Όσοι ά'Π'έτυχον έν τfi Ήpός άκρεο
φαyιίαv ά'Πο'Πε(ρc:χ των, άπέτu,χον ενaκα της πλάνης ταύτης, συ�ε
πείc;χ της &rποίας, τρώyοντες πλειότερον του δέοντος, Ήαpεκώλu
σαν την κανονuκ.ή,ν -ττιέψιν καί έ,πομένως την θρέψιν. Κατ' αρχάς 
ο.ίCJJθάνεταί τις δτι μετ' όλιίγ�ην ωραν πρέιιtει νό: <pάyη 'Πάλιν κ:χί 
έντευ3ιεν τrηιδ� είς τό σuμ,πέρασιμα δτι ή άκρεοφαyία δέν uκανο- . 
ποιει, τό σύστημα, η δέν συνάδει προς τήν κρδ:σιv του, ένφ ψυσικώ
τέρον θά ητο vά σuμπεράνη &τι πpέι'Πει να τρώγη όλίyοv καl συ
χνά. Ή συχνότης θά έπι(!ιάλιλιεται αύτφ κατά τά Ήpωτα Ίσως δύο 
έτη. Κατόπιν &έν θ'ά 1εχη άνάΎ'κην, οόδέ πρέιrοει νά τρώyη Ήλειότε
ρον η δίς της ήμέρας ·καl όλίyον. Έν τούτοις έάν στραψfi είς τό:
ώά η τό yά!λα καί καταστήση αύτά κυρίαν τρο<pήν του κατϊχ τα 
Ήpωτα δύο η τρία ετη, έλαττώνων (!ια�μιηδόν τό κρέας, οϋδειμίαι 
τινά διατάραξιν θά ύrποστfi. Είνε πuθ,ανόν κατ' άρχάς νά αδιαθε
τήση, αλλά μακράν του ν' ά:πQΘ.αρρ�θfι ,έντεΟθεν, λοyιικώτατσ 
δέον νά έν.θαρρυνe:fi, ένθυμούιμεος οτι ή ασθένεια είν.ε τρόπος εξό
δου συσσωρευθ,έντος έν τφ συστήιματι δηλητηρί:ου, ηv διευκολύνει 
ή νέα δίαιτα. Κ·ατό: της ά-πο·θαρρύνσεως θά συvετέ.λει λίαν δ' ευά
ρεστος τρόπος της 'Π'αpα01:κευης των έδέσ.μάτων καί ή φιλόκαλος 
παράθεσις αύτων έ-πl της τρcrπΙέ'½ης. 
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'Εν κεψαλα1ίφ εί1rεϊν, τά (5ασανιστήρια, ή τροιμο�κρατία κ�l ή 
ήμφησίq έ,κατάμ&j νοημόνων και εύyιενων ό1rάρξεων, χςφιν (5αρ
οοροl) εΕ;εως κατά τuψλην 'Παράlδοσιν συvτηριηιθε1ίiσιης, καταδεί-
κνυνrαι ερyον πα�ροσύvης, ;ύτrό το, .κράτος της δι'Ποίας ή άν-

· .. \θpωrπότης θια 'Πά!σχ!] μέχρις οδ α:ποιδδσει την είς .τό: ύιπανθρώ'Πινα: 
όντα όψΗλομένην δuκαιοσύνην. Ού'&εμία: ανωτέρα δύναμις ά:ναy- Ι
κάζει ή,μας να ε'ίμεθα τόσφ ,άπά\ΑθpC.ι.ΥΠοι. Ά'Tttvouς δε άναλογι-
σιμός δτι ού μόνον έν άνατ_ομικft ευεfJί�, ό::λιλα και έν κοινωνικft 
εύlδαψοvίι;_χ και ύyείςχ θα έιζωμεν τρεφόμενοι ύ'Πο των 'Προϊόντων 
της γης, ήδύνατο ·να πλη,ρώ<;τ!] ήιμας, ένθοόσιCΧΟΙμοϋ, κ.αl ίκανης θε
λήσεως, δπως άrοερνuκήισωμεν τα έ,,rιτrροσ'θοϋντα ειtς την έyκατά� 
λειψιν της κ,ρεοψcryίας τrρ001κιάμ�ματα. Το αϊσθηιμα τοϋ προς τα 
λοιπά ζ�α υψιστCΧίμένου δ-ε01μου ,άδεlλφότητος είνε θεμελιώδης άρ-
χή, έψ' ης (5crοίlζεται 'Π'ΟΟ'� ή σοιψιία και ή τrρόαδος και άτrοτελεϊ 
άπαρα1ίτητον έ,τuκουρίαν προς τφαyιμάτωσιν τσυ κοινωνι•κου tδεώ� 
δους, ύιπέρ του δrrrοίο,μ τόσοι ά:yωνες διεξιήr)(θησαν έν τft ίστορfςχ 

της άνθρωιττότηrτος. 
Το αϊνιγιμα της Σψιyyός θα μJένει αίωνίιως α�λυτον, αν μη λά

<5ωμεν ύ'Π' οψιν την τε άνθρωrτt1ί!\!Ι']V και την ύπανθρωτrίνήν σύστα- -
σιν της 'Παytκοσιμ,ίιου ζωιης, καθ' & και ή Σιφ,ly,ξ δια τοο συνδυα- . 
σμοσ των δύο ψί>σεων συ�ολίζει. Πάντες οί άνθρώ:τrινοι τrδθσι έ
ξήρτηνται έικ της ρ:ναyνωρίισεως τοϋ ό::ξιώμqτος δτι ο ύ δ ε ιμ ί α 
ίί'Π α ,pξ ι ς  δύ'-\α τ α ι  ν α  εί vε. εύδα ί μ ωv, έαν δεν ε ίνε 
ά v ε ε,;·α ι ρ έ τ ω  ς δ λα ι α ί ύ 'Π ά! ρ ξ ε ι ς ε ό δα ί μ ο ν  ε ς. Του-, 
το είνε ή δικαιολοyητικη �ά�σις της άρδην μετα.(5ολης του τε διαι
τητuκου και το� οίκονc1μι1κου καθ.εστωτος της κοινωνίας. ΟΟτω ,μό
νον είνε δυνα1οv ν' ά:'Ποτί:<Κuιμεν το προς τούς μεταγενεστέρους (5α� 
ρύ ή,μων χρέος; Λ'όryος υπ:άρξιεως του 'Παρόνrος είνε το μέλλον. Ύ
π-χρεούiμεθα μοιραίως ν' άvταrπακριθωμεν είς τας αξιώσεις _τοC 
μέλλοντος. Ζωιμεv και ύ'Πάρχοιμεν δχι χάριν ή,μωv αύτφv, άλλα 
χάιρψ των μεταyιενεστέρωv, δια τας τύχας των δ1rοίιων φιέρομεν · 
την 'Παισαv εύθϋνην. 

��---· -- -- -- -- -- ---- -- --------
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ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

ΤΗΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕ 

ΤΗΕ ΕΥΝΕΙΔΗΕΕΩΣ 
Του ΚΩΣΤΗ ΜΕΛIΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Το δικαίωμα της έλεu-θερίας 
της· συνειδήσεως είναι ιερό. Κά•.9ε 
τιμη όψείλεται σ' 'Εκείνους που έ 
πάλαιψαν για να καταπολεμήσων 
τον ψανατισμο καί την μισαλλοδο
ξία, ύπερασπίζΟ"Ιτας το άναψαίρε
το δικαίωμα που εχει κά-θε ά·ι
-θρωπος νά -θρησκεύεται σύμς?ωνα 
με τον "τρόπο που προτιμάει. 

Στον εύγενη άγωνα για την Ι

λεu-θερία της συνειδήσεως -θα έςJ
ρωμε σήμερα, επειτα άπό τέσσερες 
και πλέον αίωνες, δύο ά-θλητές 
και μάρτυρες, που ή περίπτωση 
τους δείχ•ιει άνάγλuψα πόσον ύπΙJ
κειντάι στο•ι δαίμονα · τοίί ψανατι
σΙJJΟίί καί της μισαλλοδοξίας άκο
μη και τα σχετικώς ψωτισμέν-' 
πνεύματα, Είναι ό Μιχαήλ Σερ-
6έτος και ό Σεδαστιανος Καστελ
λιόν, -θύ�ατα τοίί ψανατισμοίί του 
κ λι2.' .. \ \ ' , α οινοu, . ποu την ιστοριcι τους 
την έκ-θέτει τόσο γλαψuρα ό Στf
ψαν Τσ&:χίχ στο -θαυμάσιο διδ'λίι; 
του «Καο-τελλιον καί ΚαλδίνοςΗ. 

'Αλλα προτοG είσέλ-θωμε στο 
-θέμα μας πρέπει. να Μσωμε μ:αν 
εiκόνα της έποχης έκείνης και να 
μιλήσωμε σuνοπτικα για τη -θρη-

σ�εuτικη Μεταρρύ-θμιση της Δύ
σεως και τους πιο ψημισμ.ένοuς άρ
χηγούς της, τον Λού-θηρο, τΟ'Ι 
Ζδίγγλιο, τον Καλδίνο. 

Ή Κωνσταντινούπολις επεσε 
στα χέρια των Άγαρηνων. Ό σκο
τ,εινός Μεσαίωνας εληξε. Βρισκό
•με-θα στους χρόνους της 'Αναγεν
νήσεως. Οί μεγάλοι -θαλασσοπόροι 
εχοuν πλατύνει τα ορια τοίί γνωστοίί 
κόσμου. Ό "Ερασμος εχει δημιουρ
γήσει την άν-θρωπιστικη κίνηση. 
τον περίψημον Ούμανισμό. Άλλα ·rι 
παντοδυναμία και ή διαψ-θορα της 
Δuτικης 'Εκκλησίας δρίσκονται 
πάντοτε σε άκμή. Ή άπειλή τ'η; 
Κολάσεως και τοίί άψορισμοίί κρα
τοίίν σε ύποταγη τους ήγεμόνες καί 
τον λαό. Τα περίψημα ((σuχωροχάρ
τιcι» εχοu·; δημιουργήσει ένα σκαν
δαλώδες έμπόριο. 

Στην άκατά6λητη παντοδυναμία 
τοίί Πάπα έτόλμησε ν.α σηκώση 
το άνάστ·ημ;ά τοu ένας άπλας πα
πάς: Ό Μαρτίνος j\.ού-θηρος. Γεν
νή-θηκε στη Σαξωνία το 1483 ά
πο ψτωχους γονείς. 'Εσ1tούaασε 9ι-
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λοσοcpία και εγινε πα.πας. Το 151 ϊ 
έ-θυροκδλλησε στον ήγεμονικο Ναό . 
της Βίττενμπεργκ 95 «-θέσεις», 
με 'τις όποίες έπετί-θετο έναντίο·ι 
των aιaασκαλιών της Ρωμαϊκής 
'Εκκλησίας. Στην άρχη ό Πάπας 
Λέων 1 Οος aεν εδωσε σημασία. 
'Αλλά το 'κίνημα του Λου-θήρου .έ• 
cpούντωσε. Οί γερμανικες χώρες έ
πηραν το μέρος τ,ου, κα-θως και ή 
κίνηση των άν-θρωπισ,ών του "Ε
ρασμου, προ πάντων ό νεαρος κ�ι 
έν-θοί.ισιώaης Έλληνιστης Μελάγ
χ-θων. 

Ό Λο�-θηρος χτυπουσε την πα'Ι
't'Οδυν�ία του Π.ά-πα, την πολυτέ
λεια της αύλης του, 't''IJV· άγαμίu . 
't"OU κλήρου, 't'tς παντος εϊδους ;ι.α-

' \ Ι ' 't'αχρησ-εις, τα συχωροχαρτια, τις 
aιώξεις της Ίερας 'Εξετάσεως. 

Ό Πιάπας κατεaίκασε και άφό
ρ1σε τον. Λού-θηρο και τους όπα
aούς του'. 'Αλλά ό Λού-θηρος, πε
ριστοιχιζόμενος άiο τους cpοtτητέ'ς 
't'ης Βίττενμ-περγκ, εκαψε την -πα-

. -πικη 6ούλα. Ό Αύτοκρά't'ωρ της 
Γερμανίας συνεκάλεσε τη aίαιτα 
του Γερμανικου "Ε-θνους και έκά
λεσε �ον Λού-θηρο ν.ά ά-πολογη-θή 
γιά τις κατηγορίες της Έκκλη-

' _ ,
. 

σιας. 
Ό Λcύ-θηρος παρουσιάσ-θηκε 

στη aίαιτα, ο-που άρνή-θηκε νά ά,ο
κηρύξη τις πεποι-θήσεις του. Κα
τέcpυγε σ' έναν πυργο και έκεί ά
σχολή-θηκε με τη μετάcpραση της 
'Αγίας Γραcpης στη Γερμανική 
γλώσσα. · 

· 

'Εν τιj'> 'μεταξu οί ό-παaοί του 
και ή σ-πουaάζουσα νεολαία έκήρυ
ξαν τον πόλεμο στις κα-θολικες 
έκκλησίες. 'Ανέτρεψαν τις iερες 
Τρά1tεζες, κατέστρεψαν τις είκό
νες και· τα ά1άλματα, έσκόρ7tισα·, 
τα λεγόμενα ίερα λείψανα. Ό 

Λού-θηρος ένυμcpε,ύ-θη μιά καλο 
γρηά, με την δποία εκαμε 6 παι
aιά. 

'Όταν δμως ο.ί Γερμάνοι χωρι-
. κοί, άκολου-θώντας -rά cpιλελεύ�ε
ρα aιaάγι.ί.ατά του, έπανεσ:.άτησαv 
έναντίον των χωροaεσποτων, 9 Λού
-θηρος έστράcpηκε έναντίον · τους. 
Τους έχαρακτήρίσε λησ't'ες·και έ
κάλεσε τους ήγεμόνες ν,ά τους σκο
τώνουν σάν λυσσασμένα σκυλι1ά. ()ί 
νέες αύτες άντιλήψεις του.Λου-θ,;
ρου έψύχραναν : τους άν-θρωπιστά;, 
οί όποϊΌι τον ,έγκατέλειψαν. Ό ·"Ε
ρασμος εκαμε άνασκευη των aι�α
σκαλιων του Λου-θήρου περι άπο
λύτου προορ ισμου, ύ'Π'ερασπιζόμενος 
την έλευ-Θερία . της άν-θρφπίνrις
6ουλήσεως. ' · · 

Συ1χρόνως με τον Λού-θηρο έ
νεcpανίσ-θη στην ΈΜετία ό cpιλ&,-�� 
cpoς, άν-θρωπιστης · και -θε.ολό1ος 
ίερεuς Σ6ίγγλιος, ό όποίος εν� 
χρόνο πρ:ν ά-πο τον Λού-θ-ηρο έκή
ρυξε. τις μεταρρυ-θμιστικέ'ς του *ν 
τιλ ήψεις, στηριζόμενος στόν όρ-θο
λογισμό, iνω ό Λού-θηρος ένεπνέε
το μαλλο·ι ά-πο μυστικο'Π'α-θείς ρο
πές. Μετ:χ aύο χρόνια ό Σ6ίγγλιος 
έτο-πο-θετή-8-η έψημέριος στη Ζυρί-

. χη, έλευ·9.έραν πόλιν, της όποίας 
το Συμ6οiJλιον του άνέ-θεσε νά έ
cpαρμόση -τις μεταρρυ-θμιστικές του 
ίaέες .. 

Είκόνε;, άγάλματα, ίερα λείψα
.να, &γιες Τράπεζες, άρμόνια, ολ� 
-κατεστράφησαν. Οί καμ-πάνες_ τώJ 
έ-κκλησιων άcpαιρέ-θησαν. 'Η κα-θο, 
λικη λειτουρ1ία καταpjή-θηκε. Τά 
έκκλησιαστικα και · μονασ-τηριακά 
κτήματα πουλη,θήκανε και τά χρ•,j� 
ματα χρησιμο,;οιή-θηκαν jtά την 
, '!> ' λ n 

, 
εκπαιοευσ·η. και . cpι ανν.ρωπικους 
σκοπούς. , 1Η άγαμία 't'OU κλήρο.J 
καταργή-θηκε. Ό Σ6(γγλιος καt 

1 

------- --------- ---- ------
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οί &λλοι κληρικοι και καλόγεροι 
ένυμψεύθησαν. Το μοναχικο σχημα 
όνομάσ-.ηκε «ενδυμα ύποκρισίας». 

'Αλλά οί όρεινοί χωρικοι έμει
ναν πιστοί σ't'Θ'i καθολtiΚισμο καί 
έπηκολούθησε σκληρος πόλεμος, 
κατά τον όποΖον οί όπαδοί της Με
-.αρρυθμίσεως ένικήθησαν καί ό 
Ζ6ίnλιος έσκοτώθηκε. Το πτ<ι>
μα 't'OU έκό-πηκε σε τέσσερα τεμ-ί
χια, -.ά όποια έκιάησαν. 

Με-.ά -.ον Λούθηρο καί το ι 
Σ6ίηλιο, έρχόμεθα σtO'i Καλοί 
νο. Ό Καλ6ίνος η-.αν 25 χρό,ιι.ι 
νεώ-.ερος άπό τούς αλλους ούο. 
Γεννή-t.ιηκε στη Γαλλία. Έσπούοα
σε νομικα και ψιλολογία. Π ροσε 
χώρησε στις διδασκαλίες τοϋ Λου
θήρου καί άπεχώρησε άπο την Κ χ
θολικη 'Εκκλησία. Φο6ούμενος 
't''t)V 'Ιερη Έξέ-.αση εψυγε άπο τη 
Γαλλία Μί περιπλανήθηκε τρία 
χρόνια. Π ερνών-.ας το 1536 άπ:;ι 
-.η Γενεύη της Έλ6ετίας, ή όποί:r 
είχε: δεχθη -.η Με-.αρρύθμιση, πα
ρεκλήθη νά άναλά6η -.η·ι όργάνω
ση -.ης νέας Π ρο-.εστάν.ικης 'Εκ
κλησίας. 

'Η Γενεύη ηταν έλευθέρα πό
λις, διοικουμένη άπο τό Συμιοu
λιον των πολιτών της. Οί όπαδοί 
της Με-.αρρυθμίσεως, με έπι κε
ψαλης κάποιον Φαρέλ, παπα έπα
νασ-.άτη, θορυ6οποιο και δημεγέρ. 
-.η, άνέτρεψαν -.ο χ.αθεστως της 
Καθολικ-ίjς 'Εκκλησίας, έοιωςαι 
't'OV έπίσκοπο, ε6γαλαν άπο τις έχ.
κλησίες -.ίς είκόνες χ.αί ολα τά 
<<σύμδολα -.ης δεισιδαιμονίας» χ.αί 
σ-.ίς 21 1vlαtou 1536; σε Συνέλευ
ση των πολι-.ων -.ηι;; Γενεύης, 4· 
'Π'Οψιάσισα'Ι (('/rJ. ζήσουν σύμφωνα με 
το Εύαnέλιο κάι με 't'OV Λόγο 't'OIJ 

Θεοίί». Τότε ό Καλ6ίνος εψθασε 
στη Γενεύη. τΗταν μόλις 27 έτων, 
άλλά f,τα� ήδη γνωστος θεολόγος. 
Ό Φαρελ τον έπισχ.έπτε-.αt ΚΟ:t 
't'OV πεί-θεt να παραμείνη στη Γ ::.
νεύη. Το Συμιούλιον της πόλεως 
τον διορίζει «άναγνώστη της 'Α
γίας Γραψ-ίjς». ,Μετά -.ρείς μην::.ς 
ό Καλ6ί,1ος ύπο6άλλει στο Σu,.ι.-
6ούλιο μιά κατήχηση με 21 αρθρα 
πίστεως. Ή χ.ατήχησ·η γίνεται οο:
κτή. Άλλα ή άποδοχή της δεν εί
ναι άρκετ η για τον Καλ6ϊνο. ΊΙ 
Έκχ.λησί::ι εχει .ή,ι ύποχρ,έωση ·ια 
έπι6άλη πλήρη ύπακοη σε ολοvς 
τούς άν,θ.ρώπους χ.αί ·να 1 .ιμωρ-ίj 
την άδιαr;,cρία. 'Απαιτεί, λοιπό•ι, 
άπό το Συμ6ούλιο νά ύποχρεωθοiίν 
οί κάτοικοι της; Γενεύ·ης νά άπο
δεχ-θ-οίίν δημόσια -.ην χ.α-.ήχηση. 
Ν ά τούς όδηγήσουν κατά δεκάδzς 
στη Μη.ρόπολη καινά όρκισ,θ,οίίν. 
ΗΟποιος δεν 't'O δεχθη, να ψύγη ά-
7t0 -.η Γενεύη., 'Έ't'σt ή «Έλευ,l.ΙΖ-
ρία τcίί Χρισηανοίί» πού έχ.ήρυξεν 
ό Λούθηρος, καταργείται. Έπι-
6άλλεται ή πνευμα,τικη δικtα-.ορία 
-.οίί Καλοίνου. 

Άλλά cί κάτοικοι της Γενεϊιης 
δεν ε;:να: πρόθυμοι ν,ά ύποκυψο�•ι. 
'Εδέχθησαν με έλεύθερη συνειοη-. 
ση την �Ιετ::χρρύθμιση. Δέ,1 ,θ,α δε
χθο�•ι τώρα νά τούς όδηγήσουν �i
κα-οέκα :rτη Μη.ρόπολη για νά όρ
κισθοίίν ύπαχ.οη στα άρθρα πiσ-.εως 
-.οίί ξένου ίεροχ. ήρυκα, πού ,θεωρεί 
εγχ.λημα vα -.ραγουδήσουν πίνο,;.ας 
κρασί -11 vά ψορέσουν χ.αινοqργ:α 
ρουχα με χτυπητά χρώματα. Δη
μιουργείη� ι:rιτίδραση έναντίον 
τοίί Καλ6ίνου. Στις καινούργιες 
έχ.λογες το χ.όμμα του 6ρίσκεται 
σε μειοψηφία. Ό Καλ6ίνος πεί
σμώνει. Π ώιτοτε -Θ-υμώνει • οτα,, 
έκψράζεται γνώμη διαφορε't'ικη 2-
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πο τη δικ.ή του. «'Ό,τι διaάσκ.ω τό 
εχω άπο ..-ον Θεό», λέγει. 'Όποιος 
σκ.έπτεται aιαφορετικ.ά άπ' αύτον 
εΤναι έχ-θρος του Θεου. 

'Έτσι ερχετ�ι σε άντιδικ.ία με 
το νέο Σuμ6ούλιο κ.αι κ.ηρύσσει άν
ταρσία άπο τον αμ6ωνα. Τότε το 
Σuμ6i>ύλιο έξορίζει τον Καλ6ίνο._ 
Τον πρωτο γυρο τον έχασε ό Καλ-
6ίνος. f 

Φεύγεί στο Σtρασ6ουρ10, οποu 
νυμφεύεται μιά χήρα. 'Εν τ�) με
ταξu στη Γενεύη οί κ.α-θολικ.οι ξα
ν�παίρνοu·1 -θάρρος κ.αι κ.ινοuνταt 
δραστήρια. Τότε πολλοι νοσταλ
γουν τQν Καλ6ινο. 'JΌ Σuμ6ούλιον 
άρχίζει άλληλογραφία μαζί του. 
Τ' λ - ' ι: ' 'Ο ον κ.α οuν να ">αναγuριση. 
Καλοίνος άρνείται. Το Σuμ6ο1-
λιον ίιπόσχεται ν,α πει-θαρχη στίς 
έντdλές του. Ό Καλ6ίνος aέχετα! 
κ.αι i5στερα άπο aιετη έξορtα ξα
ναγυρίζει -θριαμ6εuτικ.ά. Κέρaισε 
τον aεύτερο κ.αι τελευταίο -rυρο. 

Τώρα εΙναι ό άaιαφιλονίκ.ητος 

1tVεuμ.ατικ.ος aικ.τάτωρ της . Γε
νεύης .. Κάθε άτομικ.ή έλεu-θερία 
κ.αταργείται. θριαμ6εύει ή μισαλ
λοδοξία. Και ένω ή Μετ�ρρύ-θμι
ση είναι κίνημα -θρησκ.εuτικ.ης -&:-· 
πελεu-θερώσεως, με τη συνείδηση 
του ό:ν-θρώποu γιά ίιπέρτατο κ.ριτή, 
ό Καλ6ίνος κ.αταργεί κ.ά-θε έλεu-θε
ρία της σuνειaήσεω·ς, έπιΜλλο•/
ταί; άδιάλλακ.τα, άντι της h άπι
κ.ης, τη δικ.ή του Π ροτεστάντικ.η 
'Ορ-θοaοξία. 'Επειaή ό iaιος ε!ναι 
πουριτανός, -θ& έπιΜλη σε όλόκ.λη

ρη τή Γενεύη τον πουριτανισμό. Ή
Γενεύη -θα γίνη πόλις ατήν όποία 
Μν -θα ίιπάρχη aιαφ-θορα κ.αι ά�αρ
τία. 'Όλοι -θα ζουν σύμφωνα με 
το -θέλημα του θεου, οπως άπόκ.α
λύπτε:ι-αι στον Καλ6ίνο. Κάθε .εύ
χαρίστηση, άκ.όμη κ.αι ή πιο άθώα, 
ε!ναι για τον Καλ6ίνο άμαρτία. 

Γι� να άνuφω-θη _ ή άξία . του 
Θεου, πρέπει να ίιποσταλη ή άξία 

· του άν-θρώποu. θα έπι6λη-θη, λοι
πόν, σκ.ληρότης κ.αι πειθαρχία,
μέχρις έξοu-θενώσεως. Ίδρύετ.:ιι
Κονσιστόριον κ.ληρικ.ων, για να e
παγρu'ΠVη έ1t1άνω στην ή,Θ.αή των

. πολιτων της Γενεύης. 'Έλεγχοι; ·· 
στα εργα, στους λόγους, στις γνω
μες, στις ίδέες. Ή έκ.κ.λησιαστικ.ή
άστuνομία έχει το aι-y,αίωμα να έ
πισκ.έπτεται κ.ά-θε σπίτι, ήμέρα κ.αί
νύχτα. 'Η 'Ισ7tανικ.ή Ίερα '�ξέη�
ση ώχρια. Διαρκ.είς έρωτήσεις, i
ρ,εuνες, έξετάσεις. 'Ελέγχεται ·ό .
τρόπος της ένaυμασίας. ή τροφή
κ.ά-θε οίκ.ογενείαι;, ή aιαγωγή ολων.
Δεν έπιτρέπεται ή κ.ατοχή κ.ανενος
οι6λίοu που aεν έχει έγκ.ριση 'άπο
το Κονσιστόριον. 'Απαγορεύονται
τα τραγοόaι�, τα μουσικ.α οργανα,
οί λαϊκ.ες γιορτές, ο! χοροί, το πα
:ι-ινάρισμα, το πιοτό, τα παιγνίaιa.

ι \ ' \ - " οι χτuπητες φορεσιες, τα χρυσα .,

. Ι 

•ι 

1 

1 
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άσημένια κεντήματα, τ1ά έπίχρuσα 
ι ' ι rι

λ κοuμπια, τα χτενισματα, ο α τα , Γ' t , , , κοσμηματα. ινεται αuστηρος ε-
λεγχος αν πηγαν ολοι την Κuρια
κη στην έκκλησία, μήπ(t)ς αργη
σαν νά πάνε, μήπως οί ξένοι στά 
πανδοχε'ία αρχισαν νά τρώγοuν πρίν 
προσεuχη,9.οuν. 'Απαγορεύεται νά 
δίνουν στά παtδ�ά όνόματα πού δε·1 
άναψέρονται στη Βίολο. 'Απαγο
ρεύεται ;ικf,9.ε ')!,ρίση γιά τά πράγ

. μiχτα της πόλεως η γιά τον Καλ-
6ίνο, τον ":Υεuματικό της ήγέτη. 
ΚαJιερώνεται λογοκρισία, κατα
σκοπεία, κατάδοση. Ό Καλοίνος 
προτιμάει νά καταδικασJη ενας ά
Jωος, παρά νά ξεψuγη ενας ενο
χος. Πάνω άπο 50 καταδικάζον
ται σε Jάνατο καί έκτελοuνται. 
Πάνω άπο 70 έξcρίζονται άπο τη
Γενεύη. 'Εκατοντάδες οί ψuλακι
σμένοι. 'Επειδη μερικοί άπ' αύτούς 
αύτοκτονοuν, διατιάσσεται να άλu
σοaένωνταt. Φυλάκισις σε χάποιο ι 
διότι έχαμογέλασε σε οάπτιση, ·σε 
άλλον διό.-ι άποΜιμή,9.ηκε στην έκ
κλησία, σε α'λ.λον διότι επαιζε ζά
ρια, σε μια κοπέλλα διότι έπατι
νιάρtσε, σε εναν τuψλο οιολι.-ζη έ
πειδη επαtζε τον σκcπο ένος χορο::ί. 
'Ένας, μαστιγώνεται διότι έμίλη
σε έναντίον .-ων ίδεων του Καλοί
-νου. ν Αλλοu, 't"OU .-ρuποuν .-η γ λωσ
σα, διότι μεJuσμένος εδρισε τον 
Καλοίνο. ν Αλλος, έκ.-ελείταt οιο
.-ι έχαρακ.-ήρισε τον Καλοίνον :ι
ποκρι.-ή. 

Ή .-ρομοκρα.-ία εψερε τα Jλι6ε
ρά της άποτελέσματα. Ή άλλοτε 
έλεύ,θ.ερη καί χαρούμενη πόλ ς της 
Γενεύης, τώρα εγινε σκu·S.ρωπή, 
μελαγχολική, πέν,θ.ιμη. Κά,9.ε χα
ρά έξαψανίσ.-ηκε. 'Ακόμη καί τά 
παιδιά εχα-:;αν τη11 ζωηρότητά τους. 
Ή δημιουργική έλεuJερία έ,θ.uσιά-

ι (� ,;(._Jf;ι�J:'.t: /(},9Γ 

I; Ι S Ι S 4 ,1 

ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΝ 

στηκε στη δουλικότητα καί στη1
1 

όμοιομορψία. 'Όπως παρατηρεί ό 
Τσδάίχ, ή Γενεύη γιά 200 χρόνια 
δεν εογαλε οίίτε ενα ζωγρ1άψο, οu
τε ενα μουσικό, οίίτε ενα συγγρα
φέα. Καί οταν, τέλος, γεννήJηκε 
ένας μεγάλος ανJρωπος στη Γε
νεύη, όλόκληρη ή ζωή του η.-α-ι
μια έπανάσ.-αση έναντίον της κατα
πιέσεως του άτομοu. 7 Ηταν ό Ζαν 
-Ζακ Ροuσσώ, το πιο ψιλελεuJερο
πνείίμα τ.ης έποχης του.

'Όσο προχωροuν οί μηνες, τόσο 
σκληραίνε.-αι ή δικτατορία τού 
Καλδίνοu, ό όποίος λέγει οτι πρέ
πει να κρεμασJοuν 700 η 800 α
τομα, γt,α να καJιερω,θ.οίί,1 καλά 
η,θ.η καί να έπιδλη,θ.η πειJαρχία. 
Ό ίδιος ομως χαι οί πάστορές του 
δείχνουν μια ά-9-λια διαγωγη κατi 
την διάρκε α μιας μακράς έπιδ·η
μίας πανώλοuς. Ένω η.-αν καJιε• 
ρωμένο, σε περίπτωση άσJενείας, 
έντος τριών ήμερων να χαλουν ίε-
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ρέα, οταν ήλθε ή πάνώλης, ό Καλ-
6ίνος και οί ίερείς του άρνοϋντα• 
να προσέλθουν στους άσθενείς κα: 
άποaίaουν την πανώλη σε μα1εία. 
34 1υναίκες κατη1οροϋνται οτι ε-

' καμαν μιά1ια και καταaικάζο.νται 
ν' άν�δοϋν στην πυρά, άφοϋ τις ά
νά1κασαν; μ·ε 6ασανιστήρια, ν,α \10· 
μολο1ήσουν» οτι αύτες 'έφεραν την 
πανώλη. Διότι αλει6αν τα χερού-. 
λια στις έξώθυρες τών σπιτιών 
με άλοιφη που είχαν κατασκέυά
σει άπό ... περιττώματα. του aια6ό-
λου. 

· · 

•*• 

'Αλλ' αν ό Καλ6ίνος και οι ιε
ρείς του t1κατέλειψαν το κ,άθηκι;v 
της' περιθάλψεως τών άσ-θ-ενι,,ν 
κατα το ,aιάστημα της πανώλους, 
κάποιος &λλος άνυψώθηκε σ:.ην έ
κτίμψη τών πολιτών της Γενεύ'tjς, 
Ύια την άλτρου'ίσ;t"ική του .. συμπερι
φορά. Αύτος ήταν ό Σε6αστιανος 
Καστελλιόν, aιευθυντης Κ6λλε1ίου 
στη Γενεύ·η, 6 χρόyια νεώτερος τοϋ 
Καλ6ίνου. 

Γεννήθηκε στ,α σύνορα Γαλλίας 
και Έλ6ετίας. Έσπούaασε στ·� 
Λυώ-1. 'Εγνώριζε 1αλλικά, 1ερμα-

. νικά, ιταλικά, λατινικά. έλλψικα, 
έ6ραίκά. Έθεωρείτο ό σ:οφώτερο; 
_&νθρωπος της έποχης του. Νέος 
έ1ραψε ποιήματα, άλλα τα έγκα
τέλειψε. για ν' άφοσιωθη στά προ-
6λ ήματα της έποχης του,' που -ι:ό 
σπουοαιότερο ήταν ή θρηοκευτικη 
Μεταρρύ9-μιση. Στη Αυ6>·Ι ειοε •1ά 
καJνε τους αίρετiκους μετα�ρ•� 9-μ,� 
στάς. Ό ·ήρωϊσμος τών -θυματων 
τοίί έκαμε 60:19-ύτατη έντύ1tcuσ-ι; Υ.αι 
άποφασίζει να ά1ωνισθη γι.χ την 
'λ ο , � �, Ι> , ε ευνερια της συνειοησεως. ' �,•-

.., � ' ' ' � Γ λλ' ' 1ει απο την επικινουνη α ια και 
πη1αίνει στο Στρασcοϋρ10, Ύια να 
συναντήση έκεί τον έξόριστο τότε 

άπό τη Γενεύη ή1έτη της �Ιεταρ
ρυθμίσεως Καλ6ίνο, που τον θέω
ρεί έκπρόσώπο της πνευματ,κης έ-
λευθερίας. · . . 

�Οταν ό Καλ6ίνος 1υρίζει στη 
rενεύη, 6 Καστελλιqν τον &κολου-

1 
θε'ίΆ και οιορίζε-ται καθη1ητης στό 
Κολλέηο της J'ενεύης. Μεταφρά
ζει στα Λατινικα και έκaίaει. 
προς χρήσιν τ�ν μαθητών, σ:ε μορ� 
φη aιαλό1ων, ά-ποσ'Πlάσμο:τα ά-πο -vη 
Βίολο: 47 έκaόσϊις άρι_θμεί το 6:-
6λίο του αύτό. 

'Α-ποφασίζει �να μεταψράση όλό
κληρη τη Βί6λο ·στα λατινικα καr, 
στα γαλλικά, οπως την μετέφρασε 
ό Λούθηρος στα 1ερμανικά. 'Ερ1ά
ζεται κά�ε · νύχτα. 'Αλλα 1ια -�� 
έκaοθη ή μετάφρασή του χρεtάζε
ται την &aεια τόϋ Καλ6ίνου. Π η-
1αίνει, λοιπόν, στον Καλ6ίνο, 1ιά 
νά ζητήση την έ1κρ.ισή. τ.ου. Σ�
να\ιτάει ομως τη aυσμένειά �ου εϊ 
τε ά-πό ζηλοτυπία, είτε aιότι.ό Καλ-
6ίνος είχε -προλο1ίσει μιάν &λλr, 
μετάφραση καl aεν τοϋ είναι εύχά
ρ ιστο να παρουσιάση τώρα ό Κα
στελλιον μια aική 't'OU μετάφραση .. 
Του λέ1ει οτι θα έξετάση τη μετά 
φρασή 't'OIJ και θα την aιορθώση. Ό 
Καστελλιόν είναι. μετριόφρων, άλλ' 
εχει την ύπερηφάνεια τοϋ έλευ-Sέ-

, ο , Δ' r . , ρου αν17ϊρω-που. εν ειναι κατωτε--
ρος άπ_ο τον Καλ6ίνο · στη ΎVώση. 
της έ6ραϊκης και της έλληνικης. 
Ηώς, λοιπόν, να aεχθη τις aιορ
;Θ.ώσεις 't'�IJ; προσφέρεται νά τοϋ. 
aιαδάση άποσ-πάσματα άπο τη με
τάφρασή 't'OIJ και λέ1ει οτι θα ά
_κούση εύχαρίστως τις παρ,ατηρή
σεις του. Ό Κcιλ6ίνος ά-ποκρούει 
κάθϊ συζήτηση .. tQ Καστελλιον .. 

· φεύγει.· Ό Καλ6ίνος άντ_ιλαμ&άνε
ται οτι ό Καστελλιον είναι &νθρω
πος έλεύθερος, έπομένως έχθρός.

.Ί 
1 
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Ό Κασ't'ελλιόν εχει πολυμελή 
οiχ.ογένεια. Ζψάει νά οιορισθη ιε
ρεύς. Τό Σuμδούλιον έγχ.ρίνει. 
Άλλ' ό Καλδίνος άρνεί't'αι ν.ά �
πιχ.υρώση 't'όν οιορισμό, με 't''IJ'I πρό
φαση οη ό Κασ't'ελλιόν πλα,ια't'αι 
σ't'ην έρμηνεία της Βί6λοu, λέγον• 
τας οτι τό Τ Ασμα άσμάτων οεν εϊ
ναι -θ-ρησχ.εuηκό ποίημα, άλλ' έ
ρωτικός ί.ίμνος στη Σοuλαμίτιοα. 

Το Σuμ6ούλιον προ't'είνει νά συ
ζψήσουν ίοιαι't'έρως Καλδίνος και 
Κασ't'ελλιόν. Ό Καλδίνος ομος 
ciεν ϊίναι σuνη-θ-ισμένος '/C( σuζητη, 
άλλά νά έκοίοη οιαταγές. Ό Κ:1-
στελλιόν έξ αλλοu θεωρεί 't''IJ'I έ
λεu-θ-ερία 't'ης σuνειοήσεως σα-ι τό 
ύπέρτατο άγαθό, που γι' αύτό άξί
ζει 'Χ!άθε -θυσία. Προτιμάει νά μη 
οιορισθη, παρά ν' άπαρνηθη τις 
iοέες τοu. Δεν εφυγε άτιό τη Γαλ
λία και την. Καθολική Ίερή Έξi
ταση, γιά νά ύπο't'αχθη σ't'ην Προ
τεστάντικη Ίερη 'Εξέταση. Δεν 
άπαρνή-θ-ηκε τό παλαιό οόγμα, γιά 
νά σκλαδω-θ-η σ' ενα καινούργιο. 
Θά παλαίψη γιά μιά έλεύθερη με
ταρρύθμιση χαί άνεξι-θρησκεία, έ
ναν't'ίον μιας «όρ-θοοόξοu» με't'αρ-

. ρυθμίσεως και μισαλλοοοξίας. Και 
μιά μέρα, σε οημόσια σuγκέν�fωση, 
παρακαλεί τους «λειτουργοuς τοu 
'Υψίστου» ν' άρχίσοuν έλέγχοντε.;
τόν έαu't'ό τοuς, W't't νά έλέγχοu,1
χαί νά τιμωρουν τους. αλλοuς.

'Ο Καλ6ίνος είναι παρών. Δε1
άπαντα χα-θόλοu. 'Αλλά 't''Ι)ν αλλη
ήμέρα κατηγορεί τόν �αστελλιόν
στό Σuμ6ούλιον. οτι ε-θιξε τόν κλή
ρο. Τό Σuμδούλιο οιστάζει νά τ�'Ι

I � Ι Ύ \ -χαtαοι'Χιαση, οιοτι γνωρι.,,ει την η-
-θικη άνω't'ερότητα του ΚαQ''t'ελ-
λιόν. 'Αρκείται νά του έπιδάλη έ
πί1tληξ-η και του ά1-αγορεύει νά
χηρύτ:.η. 'Ο Καστελλιό,1 ζητεί νά

,.___ 

έγ;ι,α't'αλείψη 't''I'/ οιεύ,θ,uνση του 
Κολλ,εγίοu και τη Γε,ιεύη, άφο3 
't'OU σώσουν επραφη 6εδαίωση οτι 
1tαραιτή-θ·ηκε μόνος 't'ou. Του τη οί
οοuν χ.αί φεύγει. Τότε οί Ούμο:νι
σταί άντιλαμ,6άνονται τη'Ι 't'uραν,ιι
χ,ό't'ψα του Κο:λδίνοu. 'Αργότερα 
ό Βολταϊρος -θά 1tη οτι ό Καλeιϊ• 
νος ζηλοτuπουσ« τόν Καστελλιόν, 
οιότι ό Κασ't'ελλιόν ·η't'αν σc9ώ't'ε
ρος άπό έκεϊνον. 
Ό μάρτυς της έλεu-θέρας σκέψεω; 
περιπλανάται χωρίς -θέση, χωρ1ς 
χρήματα, με τό στίγμα οτι ητα'Ι 
έχ-θρός 't'Οίί Καλδίνοu. Ζητ.άει παν
τοίί οοuλειά Υ.αί οιακηρύσσει ότι b 
πνευματικός οεσποτισμος 't'OU Καλ
οίνοu τόν άνάγχασε νά φύγη άπο ,η
Γενεύη. Ό Καλ6ϊνος τόν &ρ:·�ει, ο
νομάζοντάς τον «σκuλί». Τέλος, 
6ρίσχ.ει μ4ά -θέση οιορ-θ-ω't'r;υ σ· ε•ια 
't'U1tογραφεϊο της Βασιλείας. Συγ
χρόνως παραοίοει ίοιω't'ικά μα·'·rι
ματα, άλλά περνάει α-θλια φτώ
χεια, αύ't'ός ό σοφώ't'ερος ανθρωπος 
της έποχης. Τέλος, 't'ό Π ανετιι
στήμιον της Βασιλείας του οίοει 
την εορα ,ων Έλληνικω•ι, χωρίς 
αύ't'ό νά του κα-θισ't'α άνετώτερ-r, 
't''IJ ζωή. Τη νύχτα μεταφράζει γιά 
τους έκοο't'ες της Βασιλείας. Σu-:
χρόνως συνεχίζει τη μετάφραση 
της Βί δλοu. Ό Καστελλιόν είναι 
ενας ηρωας 't'OU 7t'Ιεύματος, που 
προτψκ.ίει τη φτώχεια, παρά νά χά
ση τη•ι άνεξαρτησία της σκέψεως, 
την έλεu θ-ερία της σuνειοήσεως. 
ffΟπως γράφει ό Τσδάιχ, ή πνευ
ματιχη έλεu-θερία οεν είναι οuνα
τόν νά ζήση στη σκιά μι.ας οικ't':7.
τορίας, οπως ή οικτατορίο: δεν εί
ναι οuνατόν νά αίσ-θάνεται άσφα
λής, οσο ύπάρχη Υ.αί ενα άκόμη έ
λεύ-Θ-ερο πνείίμα μέσα στά σύνορα 
της κυριαρχίας της. 
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"Ας άψήσωμε -.ώρα προ�ωρινα 
τοu 'Επισκαιrου της Βιέν. ΆποΜci 
μια καλη πελατεία άσ-θενών, χω
ρις κανείς να ύποπτεύεται οη· ό 
. εύσε6ης ίατρος τοu 'Επισκόπου ε'ί
ναι ό νεαρός αίρεηκός η ό πολ<J
πρά1μων έπιστήμων ποίι ιχνεσ-.ά
τωσε το π αρίσι. 

Άλλα το πνεϋμα του δεν ι,ι.πόρε,
να ήσυχά�η. Θέλει ν,α διαοόση τις 
ίδέες του έναν-.ίον τοu τρισυπόστα
τ.ου της Θεόtητος. Και άσυλλό1ι-
1ιστα άπευ-θ-wέται στον πιο μισαλ- _ 
λόaοξο αν-θρωπο, στον Καλ6ίνο1 

ποίι τον εΙχε ινωρίσ;ι στο Παρίσι. 
Tou γράφει μέσον ένός 6ι6λιοπώ
λου -.ης Λυων και τοu έκ-θέτει τίς 
ίοέες του. Ό Καλ6ίνος στην άρχ·r, 
τ&ν άν-.ικρούει οο1μαηκά. 'Αλλα 
ϋσ-.ερα άρχίζει να τον 6ρίζη. Ό 
Σερ6έτος -.ou στέλνει, με πλήρη· 
έμπιστοσύνη, χειρό1ρα;φα; τοu ερ'(Ο:.ι 
ποίι έτοιμάζει. Ό Καλ6ίνος 1ίνε
ται -θηρίο. Γριάφει στον 6ι6λιοπώ
λη της Λυων οη δεν εχει 'καιρό ν 

-.ό-ν Κασ-.ελλιόν, 1ια να ελθώμε 
Ο"t'Ον Μιχαήλ Σερ6έ-.ο. Γεννήθηκε 
-.ό 1509 σ-.ήν 'Ισπανία. Π νεuμα 
ζωηρό και άνήσυχο. Φιλόσοφος, ία
-.pός, -θεολό1ος, 15 χρονών εφu1ε 
άπό -.ήν Άρα1ωνί ·α, 1ια να σω-θη 
άπό τα νύχια της Ίερας Έξετάσε-
ως. 'Από νέος άνεμίχ-θη ζωηρ,α 
στην προοδευτική κίνηση της έπο
χης -.ου, δηλαδή στη -θρησκευτική 
Μεταρρύ-θμιση.. ΕΙναι ψαναηκός 
και -θορυ6οποιός. Βρίσκει χλιαρούς 
τον Λού-θηρο, -.όν Ζ6ίπλιο, τον 
Καλ6ινο. Θεωρεί αικυρη τήν Α' 
Οίκουμενική Σύνοδο -.ης Νικαίας,· 
διότι έκήρυξε -.ό δόrμα. -.ou τρισυ
ποσ-.άτου, που σύμφωνα; με -.ίς ί
δέες -.ου εΙναι άσυμ6ί6αστο με την 
'Ενότητα -.ou Θεοu. 22 χρονών δη
μοσιεύει 6ι6λίο με -.ις άπόψεις του. 
Τον -θεωροuν έπι')(,ίνδυνον έπανα
σ-.άτη, κα-.αστροφέα -.ης χριστια
νι)(.ης -θρησκείας. Κα-.αοιώκεται ΙΧ-' 
πό παπισ-.ες καί προ-.εσ-.άντες. 

_ άσχολη-.άι «με τις αύ-θ-άδέιες ένός 
τρελλοϋ». Τότε ό Σερ6έτος άν.,:
λαμ6άνεται τον φανατισμό τοϋ 
Καλ6ίνόυ και τοu ζητάέι να τοϋ 
έπιστρέψη -.α χειρό1ραφά του και 

Για να 1λu-.ώση .άπ' ολους άλ
λάζει ονομα και προσλαμδάνε-.αι· 
διορ-θω-.ής τυπο1ραφείου σ-.ή Λυ
ών. 'Εκέί 1ράψει «Είσα1ω1ή στη 
Γεω1ραψία τοu . Πτολεμαίου» καί 
διορ-ι9-ώνοντας ίατρικα συπράμμα
τα άποφασίζει να σπουοάση ίατρι
)(.ή. Σ-.ό Παρίσι, με' το ονομα Βιλ
λανό6ους, παρακολου-θεί άνατομία, 
έ)(.aίοει ίατρικό 6ι6λίο και άνα1-
1έλλει σειρα μα-θ-ημάτων άσψ:)
νομίας, μα-θ-ημα-.ικών, με-.εωρολο-
1ίας, άσ-.ρολο1ίας. Οί 1ια-.ροι :;ε
σηκώνον-..:ιι έναν-.ίον -.ου. Κα-.αοι
κάζεται &πό -.ό Παρλαμέντο ώς 
' λ' 'Εξ 'ζ ' αστρο ο1ος. αφανι ε-.αι 1ια 
δεύτερη φορά. Και σε λί10, ώ; 
Μιχαηλ ντε Βιλλενέ6, πιστός κ.:ι
-θολικός, προσλαμ6άνεται ίατρό; 

να σταμα-.ήσουν την άλληλrηρα- -
φία. Άλλ' ό Καλ6ίνος δεν τοu i

παν-.άει και δεν τοu έπιστρέφει τα 
χειρό1ραφα. 

Ό Σερ6έτος έτοψιάζει το 6ι6λίο _ 
· του άπό 700 σελίδες )(.CXt με τi
'χρήματα ποίι κέρδιζε ώς ίατρο;
, το -.υπώνει, περιφρονώντας τriν

' � - 'Ι - 'Ει: ' . κινουνο της ερας -.ετιασεως.
Οί τυπο1ράφόι έρ1άζονται .κρυφά. 
Σ-.ό 6ι6λίο οεν άναφέρεται ονομα 

, ,, , �, Μ' συ11ραφεως, ουτε εκοοτου. ονον 
' λ ' λ'� ' ' ' σ-.ην τε ευταια σε ιοα τα αρχικ.α 

τοu όνόματός του. 
Άλλ' ό Καλ6ίνος ά1ρυπνεί. 

π ' , ' λ 
, \ L ριv αΜμη κυκ οφορηση το οι-

- 1
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6λίο, εχει στά χέρια του ενα άντί
τυπο. Άντι ομως ν' άνασκευάση. ά
πο τον &μ6ωνα το περιεχόμενο, παί
ζει τον ρόλο καταδότη της κα,θ.ολ:
κης Ίεριχς Έξετ-άσεως της Γαλ
λίας. Βάζει ενα φίλο του, προτε
στάντη πρόσφυγα άπο την Γαλλία, 
νά γράψη σ' εναν κα.a.ολικο συηε
νη του στη Λυών, έκ.a.ειάζοντας το 
αύστηρο κα,θ.εστώς της Γενεύης• σε 
άντί,θ.εση προς τη Γαλλία, οπου ά
φήνουν έλεύ,θ.ερη την αίρεση. Καί 
aίνει στην έπιστολή του κά,θ.ε πλrr 
ροφορία σχετικά με τον Σερ6έτο, 
που κρύ6εται χιάτω άπό το ονομα 
τοu iατροu τοu 'Επισκόπου. Ό πα
ραλήπτης παραδίδει το γράμμα 
στις έκκλησιαστικες άρχές. Ό 
iατρος τοu 'Επισκόπου καλείται 
σε άπολογία. 'Αρνείται εντονα οτι 
ε!ναι ό Σερ6έτος. Οί τυπογράφοι όρ 
κίζονται οτι δεν έτύπωσαν τέτοιο 
6ι6λίο. Ή 'Ιερή 'Εξέταση δεν τον 
ύπο6άλλει σε 6ασανιστήρια, ισως 
διότι τον προστατεύει ό 'Επίσκο
πος. Τον άφήνουν έλεύ-θ-ερο. Άλλ' 
ή άλληλογραφία τοίί φίλου τοίί 
Καλ6ίνου έξακολου,θ.εί. Δίδονται 
άδιάψευστα στοιχεία της ταυτότη
τος τοu Σερ6έτου, γράμματά τί,υ 
και χειρόγραφα τοu εργου του. Δη
λαδή γράμματα σταλμένα στον 
Καλ6ίνο, τά όποία ό Καλ6ίνος πα
ρέδωσε γιά νά χρησιμοποιη,θ.οίίν 
σάν πειστήρια καί νά καταδικασ,θ.η 
ό Σερ6έτος άπο τους παπιστάς. 
τους όποίους ό Καλ6ίνος μάχε�:χ:. 

Ό Σερ6έτος συλλαμ6άνεται γιά 
δεύτερη φορά. Tou δείχνουν τά πει
στήρια. 'Αναγκάζεται νά παραδε
χ,θ.η οτι είναι ό συπραφεuς τοu 6ι-
6λίου. 'Ετοιμάζεται γι'. αύτόν ή 
πυρά. Άλλ' ό Σερ6έτος είτε οι6τ: 
1' , \ ' � ' � ηταν αγαπητος ως ιατρος, ε:�ε 
aιότι ή 'Ιερή 'Εξέταση έχ,θ.ρεύον-

ταν περισσότερο τόν Καλοίνο, πα
ρά τον Σερ6έτο, άψήνεται νά δρα
πετεύση. Και τότε καίνε ενα άχυ
ρένιο όμοίωμά του, με πέντε άντί
τυπα τοίί 6ι6λίου του. 

Γ \' Ι 
' \ ,ι ια καμποσο καιρο τα ιχνη τοJ 

χάνονται. 'Αλλά τον 'Απρίλιο τοu 
1553 φ,θ.άνει στη Γενεύη καί πη
γαίνει στην έκκλησία οπου έκή
ρυσσε ό Καλ6ίνος. Μόλις 6γαίνει 
άπο την έκκλησία, τον συλλαμ6"-
νιιυν. Κατήγορος έμφανίζεται ό 
γραμματεuς τοίί Καλ6ίνου, με 24 
κεψ�άλαια κατηγορίας. Ό Σεροέ
τος τά άντικρούει. 'Ισχυρίζεται οτ:
Όέν προσέ6αλε τον Καλ6ίνο, γιά 
τον όποίον είπε μονάχα οτι δεν εί
ναι άλάν,θ.αση;ς. ΝΟτι oi διαφορές 
τους είναι μόνον ,θ.εολογικές, π:;υ 
δέ,ν μποροuν νά κρι,θ.ουν άπό ενα 
πολιτικό δικαστήριο. Είναι φανε
ρον οτι ό Σερ6έτος ,θ.' ά,θ.ωωθr1• 
Τότε παρουσιάζεται σάν κατήγορος 
ό 'ίδιος ό Καλ6ίνος. Ό Σεροέτος 
χάνει την αύτοκυριαρχία του. Πα
ρασύρεται σε -θ-εολογικές συζητή
σεις, μπροστά στους δικαστές που 
δεν καταλαδαίνουν, άλλ' έ11. rιρεά-_ 
ζονται άπό τον Καλ6ίνο και άρχί
ζουν νά ,θ.εωροίίν τον Σερ�f-:υ σαν 
οργανο του διαιlόλου. Ή άτμόσφαι
ρα 6αραίνει έπικίνδυνα. 

Ό Σερ6έτος είναι ξένος καί χω
ρις φίλους, άντιπα,θ.ης σl ολοJς. 
'Αρνοuνται νά τον παραο<�:�-�υν c-έ 
άπεσταλμένον της γαλλικής Ζι
καιοσύνης, που τον έζήτησε γ1i νό: 
τον όδηγήση στην πυρά τη; Βιiν, 
διότι ,θ.έλουν νά τον κ.:χ�αοικάσου·Ι 
στη Γενεύη, ωστε νά έιισχύσουν 
την τρομοκρατία. Ό Σεροέτος ε:
ναι άλυσοοεμένcς μέσα σ· lν,;ι μπου
οροίίμι, κουρελιασμένος, 6ρ�μικος, 
ψειριασμένος. Παραπονείται . γιά 

, 1 Ι \ "'('1 την κακομεταχειριση του στο .wυμ-
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οούλιον, · cχkλα· oi οιαταγες τr.ίί 
Συμ6ουλίο:.ι για άν.fJ.ρωπινώ,ερη μ.ε-
1αχείρ ιση παρ αμέ.νουν_ <Χ\ εχ-;έλε
στες. Άλυσοaεμένος όδηγείται στc 
Δικαστήριο χαι άντικρύζει -�υχρο 
κατήγορο το, ΚαΜίνο, μ.: τό·i ό-
7\'οίΌν η.fJ.ελε να συζητήση Jεcλογι
κα .fJ.έματα, σαν ισος πρ;,ι; !σ:JJ. Ί\
γανακτεί χ.α) τον όνομάζει u-:Jλο-pό
νό. Οί δικασται φρίττουν. Π α(ρνε
ται όμόφωνα ή ό:πόφα11, ν' ά•ιi.�ή � 
Σερ6έτΌς στην πυρά. 'Έκπληκτος 
ό Σερ6έτος ό:κούει την καταο:κ,: 
του και συντρίοετιιι. Έπ.χεtρΟ:J'J 
να του ό:ποσπάσουν όμολογία οτι έ
πλανήiη. Τότε ό Σερ6έτος ό:νυψώ
νεται σε ήρωα και μάρτυρα, των πε
ποι.fJ.ήσεών του. 'Αποκρούει τις -
προτάσεις �ου του κάνει ό Φαρέλ, 
ό φανατικος όπαδος του Καλ6ίνvυ. 
Ζητεί να ελ.fJ.η σε έπαφη με τον 
ιδιον τον Καλ6ίνο, ό όποίος τον έ
πισκέπτεται ό:μέσως στη φυλακή 
και τον έρωτα ψυχρα διατι τον t
κάλεσε. 'Επι.fJ.υμία του Καλ6ίνου 

Τ \ \ λ' . Σ 11' ειναι να τον παρακα εση ο εροε 
' ' ' 'Αλλ'' τος για τη σωτηρια_ του. ο 

Σ 1.• �' Υ � ' ' εροετος οεν .,ητει παρα να συμφι-
λιω.fJ.ουν πριν πε,θιάνη. Ό ΚαΜί
νος ζητεί ν' άνακαλέση ό Σερ6έτος 

' λ '  'Ο Σ ιι' !,' ' την π ανη του. εροετος οε'J υ-
� ' (\' 'Ο ποχωρει στις πεποινησεις του. 

Καλ6ίνος φεύγει ό:πο τη φυλακ·r, 
άπρακτος. 

Την έπόμε.νη μέρα παίρνουν τbν 
Σερ6έτο άπο το κελλί του. Σκελs
· τωμένος και 6ρώμικος σέρνει τις
άλυσίδες του. Στα σκαλοπάτια του
Δημαρχείου_ τον άναγκάζουν να γο
νατίση, για ν! άκούση την καταδι
καστικη άπόφαση να καη στην πλi
τεία. ·σ Σερ6έτος ίκετεύει να μη

' ',ι, 'λλ' ' ' ' τον καψουν, α α να τον αποκεφα-
_λίσουν .- Τότε προχωρεί .ό Φαρελ και

- λ' ,, ο, - ' , . του · εγει οτι να του καμουν τ·,:ν

χάρη ν,α τον άποκεφαλίσουν άν ά,.
ναγνωρίση το τρισιmόστατον τοϋ 
θεου.. Ό Σερ6έτος άρνείτα-ι να 

!, , \ ·�' προοωση τις ιοεες του-. . .. 
Ό μελλο,θιάνατος προχωρεί προς 

τον τόπο της έκτελέσεως. Ό Φα
ρελ 6αδίζει κοντά του και τον πα
ροτρύνει ν' άναγνωρίση την πλάνη 
του.· Ό Σερ6έτος •ό:παντα οτι πε� 
-Sαίνει άδικα - καt παρακαλεί τον 
θεο να συχωρέση τους δr.μίους του. 
Στον τόπο της έκ"\'ελέσε'ως γονα-
τίζει και προσεύχεται. ,' 

Τον aένουν σ' ένα στυλο και το
πο.fJ.ετουν κοντά του τα χειρόγρα
φα καl τα 6ι6λία του. Ό Σερ6έτος 
ψι.fJ.υρίζει «Θεέ μου, Θεέ μου!,�. 
Ό Φαρελ · τον πλησιάζει καt ι.ου 
λέγει: «Δεν έχεις τίποτε αλλο να 
πης ;η Ό Σερ6έτος άπαντ!i: «Γιο: 
τι άλλο, παρα για τον θεό, μπορώ 
να μιλήσω;)>. 

Ό Φαρελ·τον έγκαται-είπει. Ό 
δήμιος 6άζει φωτιά. Oi φλόγες υ
ψώνονται. Ό αν-θρωπος με την ά
δούλωτη σκέψη, -θυμα της μισαλ
λοδοξίας καt του φανατισμου, �εν

υπάρχει πια άνάμεσα στους ζωντα
νους αύτου του κόσμου. 

Ό πραγματικος δήμιός του. ,�ν, .
έμφανίζεται στη σκηνη της άπο- • 

' ' λ' Κλ ' τροπαιης εκτε εσεως. εισμενος 
στο γραφείο του, άφήνει στον Φα,. 

'λ ' ' ' �, ' , 
ρε και στον τυπικο οημιο την ε-
κτέλεση της άνόσιας καταaίκ•tJς. ' 
Τ' . ' κ ' . ,. ' rμ επομενη υριακη- ανεοαινει, 

, 'ψ , ,, IJ. . , · χωρις τυ εις, στον αμοι,wα, να Κ'tj-,
ρύξη τον 'λόγο του θεου σ' ένα 

· πλη-θος σιωπηλο και �ει-θαρχημέ
νο.

• ••
'Η έκτέλεση του Σερ6έτου έκί-

νησε την άγανάκτηση των έλευ-θ-έ-
• • ι: ο '  •ο ' ρων και ανεc,ινρησκων αννρωπων, 

διότι ητα�ν χτυπητη αρyηση �ου 
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1 

1 
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άρχικου οόγματος της Μεταρρυ
θμίσεως περι έλεu-θ-ερίας της σu
νειοήσε�ς. Ό Λού-θ-ηρος, ό Ζδίγ
γλιος, ό Μελάγχ-θων είχαν κα ,α
οιwάσει κά-θ-ε δία σε ζητ·ήματα σu
νειοήσεως. Ό Λού-θηρος ειχε πεί: 
«Ί-Ι αιρεση εΙναι πνευματικό ζήτη
μα, που οεν μπορεί να ξεπλuθ-η 
ο�τε με το νερό, ουτε με τ·η ψωτιαιι. 
Ή Μεταρρύ-θ-μιση εΙχε έν-θ-οuσιά
σει τους έλεu-θ-έροuς άν-θ-ρώποuς, ά
κριδως οιότι είχε οιακηρύξει τ·ην 
έλεu-θ-ερία της σuνειο·ήσεως σάν τό 
iερώτερο οικαίωμα του άν-θ-ρώποu. 
Και τώρα ερχεται ό 'ίοιος ό Μεσ
σίας της'Μεταρρuθμίσεως, ό Καλ-
6ίνος, να χρησιμοποιήση τη ψωτιά, 
για να πνίξη τη ψωνη ένος έλεu-' 
θέρου &νθρώποu, χρησιμοποιώντ-1:ς 
τα μέσα της Ίερας 'Εξετάσεως. 

Oi Ούμανισται και οι�ψοροι 
προτεστάντες -θ-εολόγοι έκψραζουν 
την άγανιάκτησή τους. Ξένοι σοψοι 
έγκαταλείποuν έπιοεικτικα τη Γε
νεύη, οποu καταοιώκετcιι ή έλεuJε
ρία της σκέψεως. Ό Καλδίνος αί
σ-θ-άνεται την άνιάγκη να άμuν-ι$ιη. 
Έκοίοει ενα ψuλλάοιο άπολογη·,;ι
κο για τ·11ν έκτέλεση του Σερ6έτοu. 
που δάζει νια το προσυπογράφουν 
ολοι oi πάστορες της Γενεύης. 
«Δεν εΙνcιι ουνcιτόν - γράψει -
ν' άψήσωμε τον κα-θ-ένα 11α λέγη 
" 'tl 'λ � ' ' ο' , ο,τι �ε ει, οιοτι τοτε να παρο:η 
-θιάρρος oi αθεοι και oi έπικούρειαι. 
Μόνο το άλη-θ-ινο οόγμα πρέπει νά 
κηρύσσεται. Μιά τέτοια _λογοκρι
σία οεν είναι περιορισμός της Έ
λευ-θ-ερίας. "Όποιος δικαιολογεί η 
ύπερασπίζε·ταt ενcιν αiρετικό, είναι 
t ,,� ,, ' , \ 
ο tοιος ενοχος και πρεπει να τιμω-
ρη-θ-η». 

1Η άπολογία του Καλδίνου και 
ή εκκλησή του για οίωξη των -χί-

- �\ Ι Q \ 'λ Q' . ρετικων οεν πεινουν τους ε ευνε-

ρους άν-θ-ρώπcυς, που δλέπουν τη 
Μεταρρύ,ί;ιμισ·η να οικαιολογη ;,.cιι 
να έξυμ11η τας με-θ-όοους της ·rε
ρας ':Ι!;ξετάσεως. Πολλοί γράψουν 
στον Καλδίνο, οιαμο:ρτuρόμενοι. 
'Έ,ιας του γράψει: « Π ροτιμω νά 
χύσω το cιΙμcι μου, πcιρα να δάψω 
τα χέρια μου στο αίμα lνος άν-θρfu
που, που το μόνο του εγκλημα ει
ναι να σκέr:τετcιι cιcιψορετιzα άπό 
τους πολλούς». Άλλα oi Πξ;ptσσό
τεροι δεν τολμουν να μιλησvυΙ. 
Π ολλοι ούμανισταί, -θ-εολόγοι, σc
ψοί, τηρουν ψρόνιμη σιγή. ΛΙερικ;Jι 
δηλώνουν οτι δίκαια έκτελέστ•fιΚε 
ό ΣερΕ.έτος. 

Τότε σηκώνεται μια τιμια άν
-θ ρώπινη κραυγή. για νά χcιτcιγγεi
λη -θ-cιρρετα και άπερf,pραJτcι το 
έγκλημα πού οιcιπράχτηκε. Ή φω 
νη αύτη είναι του ψίλου μ:χς Σε
δαστιανου Κcιστελλιόν, κα·J·η:-ητcC 
της Βασιλείας, ή όποίcι είναι τό 
καταφύγιο των ούμcιν ιστών, έκεί 
που εζησε αλλοτε ό VΕρcισμος, 'Ε
κεί ζοC11 πολλοι πρόσψυγο:; που 
διώχτηκαν γι,α τις ψιλοσοψιχές i
δέες τους. Δεν συμψωνcι,ν :1.ε-;αξυ 
τους, άλλα εχοuν ψιλικες ,;χiσει� 
και σέ6ονται ολες τίς γνώμες. ΊΙ 
οιcιγωγη του δικτάτορ-χ ,η; Γε-
11εύης τους προκαλεί ,.;.1 ι;-ρ:;ι.•η. 'Ε
άν μείνη άνα1t1άντητο -:, ψ,ιλλάδιο 
τοίί Κcιλδίνου, το δίκαιον ύποχωρεί 
στη δία. 'Όχι, δεν ,&,� :.ι.εiν-r �cι
τ.άντητο. Άψου ό κόvμσ,; έγνι�ρι
σε το φως και ή l\lε-;ηρ·.ί-θ-μιση 
οιcικήρuξε την έλευ.9ξ;ρί� της σ:.ι
νειδήσεως, οέν μr.ορεί να γίνη έπι
στρcψη στο πνευματικό ·σ;ι.ο-;ά�ι τcυ 
Μεσαίωνα και να έξ:�•ιτω-&οCν με 
τη ψωτια οσοι εχουν ά,τίJε,η γνώ
μη έπάνω σε όποιοδήποτε ζήτr,μ.α. π ' ' � 

ι:.- ''λλ ' ρεπει να οι:..κηρ1.ιχνη α η μια 
φορα ή έλευθερ(χ -;ης συνειδήσεως, 
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f/ ' 1\ f ' ' ί ' οσο και αιν η εποχη ειναι σκοτεινη 
και μισαλλόδοξ.,,. 

Ό Καλ6ίνος εχει . έπιδJλλει 
τρομοκρατία. Ό Καστελλιον οεν 
ψο6άται, άλλο: παίρνει προφυλα
κτικό: μέτρ·α. Γράψει lνα 6ιολίο 
με τον τίτλο «Πραγματεία για 
τους αιρετικούς», που το έκδίδει 
με ·το ψευ�ώνυμο «Μαρτίνους 
Μπέλλιουςι>. Άναψέρει στο 6ι6λίο 
άποσπάσματα Πατέρων της Έκ
-χ.λ ησίας, ούμανιστων και προσωπι
κοτήτω.ν της Με-.αρρυθμίσεως. 
'Όλα αύτό: τα κείμενα κα-.αδικά
ζουν τη θανατική ποινή γιο: τους 
αιρετικούς. 'Ανάμεσα στο: άλλα 
χείμενα ύπάρχει χαι ενα άπόσπσ
σμα του ιδιοu του Καλ6ίνοu, γραμ
μένο οταν ό Καλ6ίνος ηταν μετα
ξυ τί;>ν καταδιωκομένων, που ελε
γε: «Δεν είναι Χpιστιανος έκείνος 
που χαταδιώχει με τη ψωτια και 
με το σίδερο οσους κατεοίκασε ή 
'Εκκλησία: και τους άρνείται το: 
στοιχειώδη δικαιώματα του άνθρώ
ποu». 

Ό Κ:χστελλιον άναπτύσσει το 
θέμα του με όγχολιθικη λογική. 
«Μπορουν νό: διώκωνται οί αίρετι
κοι γιο: εγκλημα άποκλειστικό: 
πνευματικό; Τι είναι. αίρεση; r:ι;οι
ος εfναι αίρετιχός; �οποιος οεν 
πρεσ.6εύει τον άληθινο χριστιανι
σμό. Άλλο: ποιος είναι ό άλη,θ.ι
νοι; χριστιανισμόι;; Των καθολι
κών; Του Λούθηρου; Του Ζ6ίγ
γλιοu; Των άνα6απτιστων; Του 
Καλ6ίνοu; Ό χαθένας μπορεί να ' 'λ Γ' '' ' r κανη σψα ματα. ι αuτο πρεπει ο
καθένας να σέ6εται τη γνώμη του 
άλλου. Για τον καθολιχο αίρετι
κος είναι ό Καλ6ινιστής, για τον 
Καλ6ινιστη ό καθολικός. Ό ιδιος 
GWθρωπος εΙναι πιστος στη Γα:λ-
λ, ' ' 'Γ ' Π ' ια, αιρετικος στη ενεuη. ιστος 

στη Γενεύη, αιρετικοι; στη Γαλλία. 
Αiρετικοι; σε μιά χώρα, μιάρτuρας 
στη γειτονική. Λοιπόν, αίρετιy,ος 
εfναι. αύτοι; που δεν συμψωνεί με 
τη γνώμη. μαι;. 'Υπεύθυνοι; )'tά 
την τ·αραχή iOU κόσμου είναι ό φ..ι, 
νατισμο·ι; και ή μισαλλοδοξία. Μό
νον ή άνεξιθρησκεία προ,ψuλάσσει 
τουι; άνθρώποuς άπο τη t::ιρ6αρ.ό
τητα. Ό χαθέναι; πρέπει · ν' · άνέ
ται τιι; iδέες των &λλων και νό: 
μην καταδικάζη την πίστη Μ •s- · 

, νόι;». 
Μόλιι; ό Καλ6ίνοι; πληροψορεί-. 

ται τη� εκδοση τοϋ 6ιολίοu « Π ρα:
γματεία γιο: τους αιρετικους» :ιπό 
Μαρτίνοu Μπέλλιοuι;, πιέζει τα 
Σuμ6ούλια: των Έλ6ετικων πόλεω'Ι 
να i.ίπαγορεύσουν την κuκλοψορια 
του, για να σταματήσ'tj το μήνυμα 
της άνεξι,θ.ρησκείcις. <ϊ' Αν άνe-

. χθουμε cιύτό: που γράφονται, τότε 
τι άπομέ-ιει . άπο τή Χρισ't'ιαν1χή 
θρησχεία;» 

Άλλο: δεν έπpόλcι6ε. Το 6ι6λίο 
ειχε κuκλοψοpήσει. Oi όπαδοι τοϋ 
Κcιλ6ίνοu ψωνάζοuν οτι άποτελeί 
σκάνδαλο. Τί, λοι.;._όν, μπορεί ό κα
θένας νά έρμηνεύη έλεύθερcι την 
'Αγία Γραψή; 

Μιά καινούργια αίρεση γενν:έ-
ται, πολu έπικίνδuνη, ό «Μπeλ

. λιανισμός», με δόγμα την έλεu-9-έ
ρία της συνειδήσεως. Ό Φcιρελ 
και ό Κ:.ιλ6ίνος θέλουν να. δοθη 
" , ' 'Α (\ I ' αμεση α'Π'αντηση. νανετοuν στον 
θ '� ' Μ Ύ ' <\' τ εοοωρο ντε πε-., που να ειν:χι 
ό· διάδοχος του Καλ6ίνοu. Ό vτε 
Μπεζ έχδηλώνει ενα άψάνταστο 
μίσος ένα:ντίον κάθε πνεuματικης 
έλεuθερίαι;. Γράψει: «1Η έλευ·9-ε
ρία της συνειδήσεως είναι δια6ολι
κο δόγμα. Πρώτα έρχεται ή πει-
(\ / " . . (\ , νcιρχιcι, επειτα ο αννρωπισμος. 
"Ο , ' ' �' r ταν προκειται για το οογμα, ο



1976 ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 261 

άνθρωπισμός είναι οια6ολικός και 
έ1κλημαηκός. Οί άρχες πρέπει ν.ά 
χ-.υπήσουν -.ο�ς αίρεηκούς . με 
ρομφαία. Κάθε ύπερασπισ-.ης τοc1 
Μπελλιανισμου νά καίιε-.αι Gάν 
αίρεηκός». 

Τό-.ε ό Κασ-.ελλιόν 1ράψει eνα 
&λλο οι6λίο, -.ό «OONTRA Ll
BELL UM OALVINI» ( Ε,ιχν
-.ίον -.ου λι6έλλου 'tOU Καλ6ίνου;, 
σ-.ο οποίο κα-.α11έλλει -.όν Ίωζ.(ν
νη Καλ6ίνο, ένώπιον της πα1κο
σμίου συνειδήσεως, ώς οολοψόνο 
του Μιχαήλ Σερ6έτου. Ξεκαθαρί
ζει οη οϋτε έγκρίνει, οu-.ε κα-_α
οικάζει -_ίς άπόψεις του Σερ6έτου. 
Τον ένοιαψέρει μόνον το "(ε"(ονός 
του ψόνου. 'Ένας &νθρωπος άνέ&η-

. κε στην πυρά γιά τις θρησκευτι
κές 'tOU άνηλήψεις. Αύτο €."(tνε με 
την ύ�οκίνηση τοίί 'Ιωάννου Καλοί
νου. Στίς διαμαρτυρίες πού ξεση,
κώθηκαν, ό Καλ6ίνος με ενα του 
6ι6λίο δικαιολο1εί την ποινη τ:)3 
θανά'tΟU. Αύ-.ό το διδλίο είναι που 
χτυπάει. Δεν ύπερασπίζε-;αι τις ά 
πόψεις τοίί Σερ6έτου. «Δε,1 εχω τα 
οιδλία του - γράψει - διότι τά 
εκαψε ό Καλδϊνος καί δεν ξέρω 
-.ί-ε1ραψαν)). Άνασκευ:ίζει 1ραμ
μη προς 1ραμμη το οιδλίο -_ου 
Καλ6ίνου. 'Εξετάζει τά πρακτικά 
της οίκης και άποδεικνύει οτι το 
ε1κλημα -.οίί Σερδέτου ηταν οτ• 
διαψωνοίίσε προς τον Καλ6ίνο γιά 
την έρμηνεία της Βίδλου. Αλλά 
τι σ.λλο εκαναν οί άρχη"'[Οι της 
Μεταρρυθμίσεως; Ό 'ίδιος ό Κ:.ιλ� 
οίνος και ό Φαρέλ; Ό Καλ6ίvος 
νομίζει οτι είναι άλάνθαστος. 
ποιος τοίί εδωσε την ίκανότητα 
ν,α κρίνη ποιο είναι σωστο και ποιο 
οχι; Βεδαιώνει οτι το όρθο δόγμα 
είναι το aικό του. Το !aιο λένε 
κα_ι οί &λλοι 1ια το δικό τους. Δη--

λώνει οη οί αλλοι δρίσκc,ντ'αι σε 
πλάνη. Το ιοιο λένε και οί &λλο: 
"'[t' αύτό·ι. ποιος θά κρίνη καί 
ποιος εχει -.ό δικαίωμα νά έπιδά
λη την ποινη -.οίί θανάτου 1ια το�ς 
έτεροδόξους; Και ξαναοίνει το ι 
λόιο σ' &ναν παικόσμια "'[Vωσ-.ο 
-θεολό1ο, γιά ν' άντικρούση τυν 
πάστορα Καλ6ίνο. Αύτος ό ,θεολό-
1ος είναι ό ,διος ό Καλδίνος, τοίί 
όποίου παραθέτει ·άποσπάσματα ά
πο τά παλαιότερα ερ1α του: «.Ι:;!:.. 
ναι ε1κλημα νά σκοτώνη κανείς 
τούς αιρετικούς, είναι άπάρνηση 
κάθε άν-θρωπισμοίί)). Και έρωτά 
τον Καλ6ίνο: «Γιατί άπήντησες 
στα συ11ράμματα τοίί Σερδέτου με 

' Ρ..' Γ ,, ιι,,.\ Ι 'tη οια; ιατι οεν μεταχε · ρ ι,;τηκες 
καί συ μόνον την πέννα; "�χεις το
" Ι \ � Ι ι: \ , \ οικαιωμα να uιωc,ης τον .:ι:ρ .. ,ικ() 
άπο την 'Εκκλησία,. άλλά δεν εχεις 
το δικαίωμα νά τοu άψαιρέσης τη 
ζωή. "Οταν κανείς σκο-:ώνη εΨι.ν 
αν-θρωπο, δεν ύπερασπίζεται ενα 
οό1μα, άλλα σκοτώνει εναν άν-θ-ρω
πο. Δεν έπι6άλλει κανείς την τ.ί
στη του καί1οντας, άλλ' άνεοαί
νοντας ό 'ίδιος στην πυρα. '.Απα1ό
ρευσε, Καλ6ίνε, στα όρ1,--,ά σeιυ νά 
χρησιμοποιοίίν τη δίσ. ,. Α.φφε -;ο,ι 
καθένα να μιλάη καί -ιά 1ράφη έ
λεύθερα, και τότε θ' άr.ελευ·θzρω
θη ή άλήθεια. Το Συμδο1;λιΟ'I -:ης 
Γενεύης εκανε κατάχρφη έξοηί
ας. Δεν ήταν άρμόδιο vά δικάση. 
Ό τυψλος δεν μπορεί νά κρίνη 1ιά 
χρώματα. Έ'ΠΙάνω στη μαρτυρία 

- Κ λ·ι, , , , , του . α υινου ση)ριχτηΥ.ε και σκο-
τωσε έναν ανθρωπο. 'Έ,ι:.ι ά1tο τα 
/3:;ο συμδαίνει: Έσκότωσες, _Κσλ
δίνε, τον Σερδf-;.;; δ�ότ: έσκέτ.τετο 
αύτά 'itOU ελεγε, η διότι αειε αύ
τα πού έσκέ1tτετο ;)) 

Το «CONTRA LIBEI.Llι.J[ 
CAL VINI)) είναι πολύ aυνατό. Ό 
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Κcιλ6ίνος και ή μ'ισcιλλοοοξια -.ου 
άνcι-.ρέπον-.αι πέρα για πέρα και 
μcιση-γώνον-.αι'. Άλλα οέν είχε 
χαμμια έπίορcιση σ-.οuς σuγχρονους 
-.ου, aιόη άπλούσ-.α-.α... . χανεις 
οεν -.ο οιάSασε. Ή λογοχρισία -.ού 
κ λι.' • ' ' ' ,., α (,/ινοu αu-.η -.η ψορα επε-.uχε 
να έμποοίσ'!J -.ην κυκλοφορία -.ου. 
Α! άρχαι .η,; Γενεύης πληροq:cρή
-θηχcιν -.ην έτ.ί-θεση -.οϊί Κασ,ελ
λιο-.ι χαί l:τπε.ί,σcιν. να -.ην προ) ά-
6οuν. 'Έχαμαν οιά6ημcι στο Συμeιού
λιον -.ης Βασιλείας, ,ο όποίον έ
-θuσίcισε -τον Κcισ-.ελλιον σ-.ην έπι-
-θuμία να μη ουσcιρεσ-.ήσοuν -.·� Γε-
νεύη. 'Απαγορεύουν, λοιπόν,· -.r,ν 
χυχλοφορία -.ου 6ι6λίοu. 

. * 
** 

Ό Κcισ-.ελλιον κα-.cιοιχά:τ-.ψ.ε 
σ-.η σιγή. Είνα: άνίσχuρος. Δεν 
μπορεί να γράψη, οεν μπορεί ν' ι;._ 
μuν-θη σ-.ις έπι-θέσεις -.ων Καλδι
νιχων. Βα-θια άπογοη-.ευμένος, 
άλλ' άχλόνη-.ος σ-.ις πεποιθήσεις 
-.ου, άσχολεi-.αι με -.ις έργασίες 
-.ου, -.α μα-θήμα-.ά -.ου σ-.ο π cινε-
πισ-.ήμιο -.ης Βασιλείας χαι -.ή 
μετάφραση -.ης Βί6λοu. Του άπη
γόρεuσαν να γράφη, άλλα οεν του 
άπηγόρεuσω.ι να όμιλη. Διοάσχει 
άπο την π cινεπισ-.ημιαχη έ.σρα 
την άνεξι-θρησχεία. χαι τη-;ι έλεu
-θερία της σuνειοi,σεως. Πρέπει, 
λοιπόν, να συντρίψουν την έπιρροή 
του. Του στήνουν παγίοες. "lι.:νας 
σιίνάοελφός του χα-θηγη-.ης -.οϋ ζη
-.εί· να έχ-θέση -.ις ά-.ιηλήψεις -.ι;u 
έπάνω σ-.η -θεωρία -.ου «άπολύ-.ου 
προοριdμου». 10 Κασ-.ελλιον οέχε
-.αι μια δημόσια σuζή-.ηση, άλλi 
μόλις άρχίζει να μιλάη πε-.άγετα, · 
κάποιος χαι -.ον κα-.ηγορεί σαν αί
ρε-.ικό. Ό Κασ-.ελλιον οιαχόπτz: 
την σuζή-.ιηση και άποσύρε-.αι., 

Ό Καλ6ίνος οέν �αραι-.εί-.αι ά
πο -.ον άjωνα. Άψου οεν μπορουν 
να -.ον παρασύρουν σε έπιχί-;ιοuνες 
σuζη-.ήσεις, 6άζοuν σε χuχλοφορία 
οι άφορες σuχοψιχν-.ίες. 'Αλλα οέν 
λείπουν χαι οί ύπερασπισ-.αι -.ou

Κασ-.ελ.λιόν. Ό Μελάγχθων -.οϋ 
γράφει ένα πολu ψιλιχό γράμμα 
χαι χα-.αφέρε'tαι έναντί�ν -.ων, συ
χοφαν-.ων -.ου. Το γράμμα -.ου Με
λάγχ-θωνος εχει μεγάλη έπίοραση 
σ-.οuς Ούμcινισ-.άς. Άχόμη χ.ιί 
σ-.ενοι φίλοι -.ου Καλ6ίνου προσπcι
-θουν να τον πείσουν 11' άφήση ησuχρ 
-.ον Κασ-.ελλιόν. Ό Καλ6ίνος έ-
ξοργίζε-.αι 6λέπον-.ας την- έκ-.ίμ:η
ση ποu εχουν οί ούμανισται σ-.ον άν-. 
-.ίπαλό -.ου . 

Ό Κασ-.ελλιο-.ι -.uπώνει μυση'ίί,α 
ίνα 6ι6λίο, με τον -.ί-.λο «Συμ6οu-

. λαι προς τη μαρ-.υριχη Γαλλία,>. 
π ροσπα-θεί μ' αu.:.ο ν'. άπο-.ρiψη 
-.η. οιαμάχη χα-θολιχων χαι οuγε
νό-.ων, ή όποία προχ<:iλεσε -.όσα ·9-ύ:
μα-.α χαι όοήγησε σ-.η νύχ-.α -.Ι)υ 
Άϊ, Βαρ-θολομαίου (24.8.1572). 
Τονίζει ο-.ι σ-.α ζη-.ήμcι-.α -.ης συ
νειοήσε.ως χαι -.ης πίσ-.§:ως οεν ώ
φελ�ί ό έξcιναγχασμος με τη 6ία 
των οπλων. 

Το φιλειρηνιχο χήρuγμα άπο1:ε
λεί το μεγ.α:λύ-.ερο εγχλημα '(tα 
-.η μισαλλο,οοξία -.ης Γενεύης. 'Ο 
θεόοωρος ν-.ε Μπεζ ζη-.εί την ·ιtε
φαλη -.ου Καστελλιόν, -.ον όπόiον 
κα-.αγγέλλει σιαν α!ρε-.ικό. Το

Συμ6ούλιο -.ης Βασιλείας. χαλεί
-.αι να ζη-.ήση -.η σύλληψή -.ου. Εί
ναι ομως jνωσ-.η σε ολους ή άψο-
1η ζωη -.ου Κασ-.ελλιόν. Δεν μτ.ο
ρουν ευχολα να -.ον φυλαχίσουν, ο
πως εγινε σ-.η Γενεύη με -.ον Σερ-
6έτο. Τον παραχαλουν να Μση έ
ξ ηγήσεις σ-.η Σύγκλη-tο -.ου Πα-· 
νεπισ-.ημίου. Ό Κcισ-.ελλιον ζη-.εi 

. 1 

- 1 

1 

:1 
1 

1 

----------------�
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νά ελθουν οί πραγμα,ικοί κα,ήγο
ροί ,ου, ό Καλ6ίνος και ό Ντε 
Μπέζ, γιά ν' άποοείξουν εσ,ω χαί 
μιά άπό ,ίς κα,ηγορίες πού ,οίί ά
ποοίοουν. 

Άλλά. .-ό.-ε και ή μοίρα σ,ρεφε
't'αι ένα-ι't'ίον 't'OU Κασ't'ελλιό,,. Ξε
σπάει σ,η Βασιλεία ενα σκάνοαλ,. 
Σ' ενα ι πίίργο ζοίίσε ·ησυχα ε•ης 
εύγενης ςένος, φίλος .-οίί Κα;:�ελ
λιόν. ffΟ.-αν πέθανε, ολοι οί κ,ά,ο,
κοι παρηκολούθησαν ,ην κηοεiα 
't'OU. Άλλ' επει't'α άπό μερικο•;ς 
μηνες κυκλοφορεί ή φήμη ο.ι ό ε�
γενης αύ.-ός αρχων, ό φίλος 't'OU 
Κασ,ελλιόν, η,αν ό περίψημος αi
ρε,ικός άνα6απ't'ισ't'ής Δαυιο ν,έ 
Γιοuρις. Αύ.-όν, 't'�ν έχ.ΕJ.ρό ,η; 
Έχκλησίας, είχε ,ιμήσει ή πολις. 
Ξε-Θ-ά6ουν, λοιπόν, .-ό π,ώμα 't'ου, 
't'o κρεμοίίν και 't'o καίνε. Δεν ύπάρ
χει άμφι6ολί:.ι οτι ό Κασ.-ελλι6ν έ
γνώριζε 't'ην πραγμα,ικη 't'αύ.-ό,η-
't'α 't'OU αίρε,ικοίί ά-ια6απ,:σ�Qu. 

'Επομένως, εΙναι άλήθεια οτι ? 
Κασ,ελλιόν προσ't'ατεύει ,ο..ις αί
ρετικοuς. Οί κατηγορίες, λr..:πόν, 
't'OU ΚαΜίνου καί τοίί ντε :ϊ\Ιπε� 
είναι άλη-θcνές. Το Π ανεπιστήμιc 
οεν μπορεί πλέον νά ύπεραστ.ισ·S-·η 
έναν 't'έτοιον αν-θρωπο, ψίλο .-ώ ι
αίρε.ικών, αίρετικό και 't'Ον ίοιΟ'I. 
Ή πυρά θεωρείται 6έ6αιη-γιά τον 
Κασ,ελλιον. 

Άλλιά Οε'Ι άνάδει. 'Ο -Θ-άνατ::;ς 
ερχεται ξαφνικά νά λυ't'ρώση --:ον 
Καστελλιόν άπο τούς έχθρούς το..ι, 
σε ήλιχία 48 χρόνων. Με τον ilά
ναi-ο 't'OU Κασ't'ελλιόν σ't'αμα't'άει ή 
έναν't'ίον 't'Ου συκοψαν,ικη έκσψα
't'eία. Οί συμπολί't'ες 't'Ου 't'Ον άγα
πουν. Τώρα άποοεανύε't'αι πόσο 
ψ't'ωχικα έζησε. Δεν ύ1t1άρχουν χρή
μα't'α γιά 't'ψ κηοεία 't'Ου, ή όποία 
γίνε't'αι με έρανο. ffΟλοι τρέχο:.ι'Ι 

νά συνοοεύσουν 't'ον μεγάλο σοψό 
σ't'ην 't'ελευ,αία 't'Ου κα,οικία. Οί 
φοι,η.αί σηκώνου,ι .-ό ψέρε,ρο 
σ,ούς ωμοuς 't'OUς καί χαραζουν 
σ't'ον τάψο του .ιμη't'ικη έπιγραψή. 
Ή Βασιλεία πεν-θεί, άλλά ή l'ε
'ιεύη πανηγυρίζει. Ό ύπερασπιστης 
't'ης έλευ-θερίας της συνειοήσεως 
και της άνεξι,9,ρησκείας πέθανε. 
Ό Καλ6ίνος άπηλλάγη άπο .-όν 
ίοεολογικό 't'OU άν't'ίπαλο. 

:. 

Με ,ον -θάνατο 't'OU Καστελλιον 
ό άγώνας ,ου γιά 't'ην έλευ-θερια 
't'ης συνειοήσεως και 't'ην άνεξιθρη
σκεία ψάνηκε νά λησμονήθηκε. Γιά 
50 χρόνια 6α-θιά σιωπη · περι6άλ
λει το ονομά 't'OU. Κανένας οεν ά
σχολή-Θ-ηκε μ' αύ.-όν. Τ,ά 6ιδλίσ 
τοu λησμονοίίν't'ΙΧ{. Ου.-ε ίοέα για 
νά άνατuπω-θουν. 

'Αλλά σ,ο πρώ,ο 't'έταρ't'Ο του 
17ou αίώνος, στην Όλλανοία, με
ρικοί Π':ΧΟ''t'Οpες <Χ'/'t'tΟρουν σ,ην ά:
οιαλλαξ:α ,ου Καλ6ινισμοίί. K.;(t 
,ότε -Θ-1.ιμοίίν't'αι ,ον ξεχασμένcν 
Κασ,ελλιόν. Τά 6ι6λία ,ou μετα
φράζον,αι όλλ�,ιοικά καί προκα
λουν 't'� γενικό ένοιαψέρον. Οί. έκ
οόσεις των εργων τοu έξαντλοGν
ται: Π ηγαίνοuν στη Βασιλεία ν' 
άνακαλuψοuν άνέκοοτ-α εργα 't'OU. 
Γίνον't'αι όλοένα κ,αινούργιες έκcό
σεις. Ό Καστελλιόν 'άνασ't'ή-θηκε 
καί συμμετέχει στον άγώνα γιά 
't'�ν άνεξι-θρησκεία και την έλεu
-θερία 't'ης σκέψεως και 't'ης σu,ιει
οήσεως. Οί ίοέες αύτες έπι6άλλον-

' t ' \ 

't'αι και αναπηισσον't'αι - κα't'α πε-
' , ' ,., ' 'ριεργη επt't'αγη 't'ης μοιρας - σ 

αύ.-ες άγρι6ώς 't'tς χώρες,. ο-που έ
πεκράτησε ό Καλ6ινισμός σάν -Θ-ρη
σκεία. Σ:;ην Όλλ�οία, σ't'ην Ά1-
λ' ' 'Α ' Σ '  Γ ' 1 ια, σ't'η'Ι μερικη: τη ενευη 



264 ίΛΙΣΟΣ Η76 

χ�ταφεύ1ει ό Βολταίρος, ό «έχ�ρός 
;;ou Θεοu», 1ιcχ ν,cχ 6ρη άσυλο έλευ
.Sέρίας. 

Πα.ντου οί έλεύ-Ιιερες συνειaή
σεις ένστερνίζονται τ,ι; ιaέες· τού 
Καστελλιον 'X,lll 'καταaικάζουν 1.ά-
0 . ·, " Ο ' 
vε πνευματικη η vρησκευτ!χ.η κα-
ταπίεση; Τα Συ•ιτά1ματα ,;ων r.o-

. λιτισμένων χ.αi -:.ροοaευ,;αων Κρ:ι
των aιαχ.ηρύσσ�ι,ν το aικαίωμα της 
έλευθερίας της σχέψεως και τηι;-

1 

συνειaήσεως. 
Ώς 1όσο, -παρ' ολες τιι; �ιαχ.η-

'ι: , ' Σ ' . � , ρυ-.εις χ.αι τα υν,;α1μα-:α, ο ι.;αι-
μοναι;_ τοίί φανατισμοu και της μι

�σαλλο!οξίαι; aέν 1tέ-Ιιανε. Π ολλο, 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

εΙνcιι &κόμη xat σήμερ·α - - --ί

χ.είνοι -που μιάχονται την έλευθεfίία 
-.ηι; συνειaήσεωι;. 'Αλλcχ χ.αι r.ολ
λο, '-;ην ίι-περασ-πί_ζουν. Ή πάλ·ιι ά-

. νάμεσα στο σχ.οτάaι χ.αι σ-.ο φως, 
στην δπισ-Ιιοaρομιχ.9τητα χαι στην 
πρόοaο, στη μισαλλοδοξ(α χαί 
στον σε6ασμο της γνώμης -.ων &λ-
λ . 'γ 

• ' , , ' ων, συνεχι,εται αΊtο αtωνων χ.α, 
έξαχ.ολου-Ιιεί ά3ιάχ.ο-πα. 

Χρέος χ.ά-Ιιε -.ιμίου άν-Ιιρώ�ου 
να έρ1άζεται 1ιcχ -.ην -πρόοaο, να 
μάχε,;αι 1ιcχ την άνεξι./ιρησχ.εία, 
νcχ ά-(ωνίζεται 1ιcχ ,;ην άλήθεια, · 
νιι ύ-περασ-πίζεται την έλεuθερί.α 

; τηι; σκέψεως και ,:ηι; συνειaήσεως. 

ΕΚλ ΟΓΑΙ 

ΤΗΣ ΦlλΟΣΟ.ΙΑΣ ΚΡΙΣ..-ιΑΜΟΥΡΤΙ 

�

'Άδ�τον 80. Δεμένρν 120 , .. Αδετον 80. Δεμένον 130 · 

, . 
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Μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1976 οί είδικο\ τόμοι ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
θεμάτων τοϋ ΙΛΙΣΟΥ α) Της τριετίας 1956-1957-1958 
κα\ β) Της τριετίας 1959-1960-1961 &νω των 400 σελί-

δων εκαστος 
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i 

ΘΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΔΡΧ. 120 ΕΚΑΣΤΟΣ 

'Από lης Ίανοvαρίοv 1977 εκαστος -ιόμοs_ Δραχ. 200. 
Σvμβοvλεύομεν 1 ούς μή εχοντας C vτού) -; ούς πολύτιμους 
τόμους νά σπεύσουν νά 1ούς προμηθεvθοϋν 

ΔΡΧ. 120 ΜΟΝΟΝ ΜΕΧΡΙ 31η, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 1 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

είδιι<οϋ τόμου έπιλογfίς τριετίας 

1956 - 195 7 - 1958 

· Αντ · Αδριονόποuλος

Marg. Aimi 

G'. Arundale 

.. 

'Ιω. 'Α. Βασι-λης 

: (Βιογ�αφικόν iση,μείωμα) 
Γ ένοι · οίος έσσί μαθών 
Ή Έλλrψική Θεοσοφία 
'Υποθηrκαt Βιοτικης 
· Από τόν κόσμο Ί:ΙΪΝ •έντόμων
Ωοντοϋ κ,αί πάντοτε
· Αγοραίσι μαντείαι καί έπικίνδυνος

πνεuμσrιομός
Μεγαλόπρειnες .μυχές σέ μορφές

τσπεινω;- άινθρώπων 
Βαθειές ό,\ηθειες άnό στόμα 

όπλοϊκοϋ ·άνθρώπου 
. . 

Καλωούνη κσί γνωστικά έπιτεύγμσrο 

τοϋ όνθρώπου 

ίά λυτρωτικά φτερά της ά,νθρώπ\νης 

ψυχης 
Σπυρ ,- t-,Ις.γος, ώριμο παιδί της Γης 

Σελ. 
251 

255 

260 
262 
29d 
394 

66 

.185 

219 

273 

309 
371 
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D. Bύxey 
Γ. Δρψί'Vης 
Max Eastman·
Hel. Zachara
C. Jιnarajadasa

Χρκπος Θηβαίος 

Δημ. Ά. Ί ωοννίδης

. " 

• 
• 

• Ανδρ. Καραντώνης

Νικ. Καρβούνης

- R. Kipling .

Kήshnamurti

.. 

Κ. Κωνσrοvrινiδης 

Ο. Lodge 

Νικ. Λού6ορις 

Μελισσάνθη 
Κ. Μελισσορόπουλος 

• 
C 

• 
Rohit Mehta 
Σοορ. Νόγος 

ΙΛΙΣΟΣ 

Ή ιάκρεωφογία 

Μήnως; ... 
Οί όδελφοί μας, τό Ζώα 
ΔισrόροΕις κοl Γάλήνη 
Νετί • Nεrri 
Π&ρί 'Αληθείας 

Ή Πυθσγόρειος φιλοσοφία 
Οί φιλόσοφοι · Αλχημιστοl 
Μορφαi - 'Ιδιστητες Νόt,ιοι 
Ή Ίνδιι<!ή Σοφία 
Οί ΚόβεΪροι 
Οί 'Ελευσίνιοι 
Οί 'Ορφικοί 

·Εγκόσμια Μεταφυαι(ή

Τό λαοϋτο τοϋ ισγ,γέλοο 

Ό Μαθφ-ής

Συνοιμιλίες σriΊw '°Εκάλη ·
Γιά τ,Ίν ε-iρήνη του κόσμου και 

τοϋ πνεύματος 
'Γι,ά μιό ψωιrερική ότοιμιική οοονφrοοη 
'Ομαδικός καί ότφlq(ός i<όομοc: 

χωρiς t-ίρήνη 

1976 

285 

306 

292 
3()3 

278 

161 

63 

171 
215 
281 
3()17 
347 
429 

407 

,9ι9 

395 

23 

40 

.71 

79 
Τ ρείς εύσεβείς έγωιστοl 17 4 
• Αnόνθrαμσ όμιλιών 1 9,27--, 1934 323 

Κστακόιμ6ες 208 

: · Συνσμι�λίσ χελιδονιού μέ χελιδονόψαρο 159 

Ό «Διδάσκαλος τfις Δι•κσιοσύιvης• . 
κοί τό Τ άγμο TUN Έσσοiων 

«Πιστεύω• 
Τ ό δνθα: 'rοίί Λευκοϋ Λωτοϋ 
ΟΙ Ροδόαrσυροι 
Ή αποψις της Μετεvσαρικώοεως 
Πληροφοριακό σημεlωμα γ'tό τόν 

Κρισναιμοϋρτι 

"Η fννοιο τοϋ θεοϋ 
',Evroλoi Χρισrιονιικοϋ Μυστικισμού 
'Ο Δίόνι.r,ος 

45 
351 

60 

181 
267 

319 
'397 
427 
385 
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·W. Whitman

Κ. Ούρόνης 

Κωστης Πολσμδς

Π. Πονογιωτούνης 

Λ. Πορφύρας 

. Αρ. Προβελέγγιος 

Ν. Sri Ram 

Χρ. ΡιΖόποuλος 

• 

• 

Άγγ. Σ�κελιανός 

• 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Βόση κόθε Μετοφυσι.κης 

Τά Ζωο 

Νοιώθω πώς fΖησο δλλσrες ... 
Vita Nuoνa 

Σοφία - Δύναμη - 'Ομορφιά 
κοl 'Αγάπη 

"Εν τό πδν 
· Αnό τόν «Δω&:.κάλογο τοϋ Γύφτου»

Προσεuχή ένός άπλοϋ όνθρώπου γιά την 
πυρηνική δύναμη 

Φωνές της 6όλοσσος 

Μέσο στόν κόσμο 

Ό άνθρωπος 
'Αnσντήσεις σέ έρωτήιμοτο 

· Αδελφότηc στή,ν ,καθημερινή Ζωή 
· Απανπήσειc σέ έρωτήμστο 
Γιιά τόw Κρισναμοϋpτι

Κωστηc Παλaμδς
(Θεοσοφικές bπιδρψεις) 

Ζσχσρίος Πσηαwωνlου 

('Υπερ6στικέc άνησuχίες) 

Γεώργιος 'Αθάνας 

(Μεi'Ι'αψυσιι<ή άρνησις) 
Άγγελος Σιη(ελιονός 

('Ορφική Μύησις) 
Διονύσιος Σολωμός 

(ιΠοιηιτήc της Πίστεωc) 
. Ανδρέας Κόλβος

(·Αντίλαλοι• της Β ίδλοu)
Νίκος ΚσlανrτΖ:όκης 

(Προφή,ιης Πονελεuθερίας) 
Κωινσr. Καβάφης , 

(Χωρίς πνειψοτοδοξίσ) 
Άριστ. Προβελέγγιος 

(1Κοαμογονικά προ6λήμστα) 
Γιατί βάθει,ό μου δόξασα .. 
'Ιερά 'Οδός 

267 

98 

291 

3·8 

158 

3!:Ι 

59 

176 

249 

212 

284 

27 

35 

157 

213 

313 

13 

51 

87 

109 

141 

189 

233 

·353

409 

218 

350 
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-Σωτ. Σκinης

'Αλ Τlαζάπουλος ,, 

Peter Freeman 

Ό τίτλος μας 
Ο κολασμένος 
.Η νεότης 

IΛΙΣΟ1: 

:- :ο 'Αναμενόμενος 
�όριος ό όδοιπόρος 

. 'Ο 'Ιλισός, nνευμcπι4<όν κέV'Τρον 
της ΙόρχΟΙότητος 

"Ανθρωnοι κοί ζώα 

Μιό ήμέρα ζωης μέ τούς Γιόγκι . 
�λενο Πετρό6νσ ΙV5πλοβόταιω

Χένρυ Στήηλ 'Όλκοr.r 
· Ας β,yοϋμε έεω νά διδά!;ωμέ
Φί�ο 

"Avva Φράνκ 
.Ποϋ είναι ή όλήθεια 
Προσευχή των ζώων 
Βρηrτε καιρό ... 
·ΗΏ δίιψα της Ά,λήθειας 

ΑΠΟΣΠΑΣΜ ΑΤ Α 

Α. Besant. 

Η. Ρ. B)aνatsky 

R. Tagor

Ν. Sri Ram 

G. Arundale

Phil. Brooks

ίlυθαγορειον 
Δήμάκριτος 
Έπί�τητος. 
Έρμης 6 Τρισμέγιστος 
Victor Hugo 

'Ινδ1κό ρητό 
John Wesley 

John Coats 

_ Robert fngersol 

Διά τούς συνδρψ!}τάς ψϋ «ΙΛΙΣΟΥ• Δρχ. ι20

μόνον �έχρι 3,1 Δεκεμβρίου έ,: έ.

1976 

23 

232 

8 
2β9 

7 
50 
.86 

1()4 
119 
129 

138 
139.·

205 
209 

. 297 
346 
433 

2&,37,352 
62,302 

&2, 100,296 
62, 

140 
,160 
250 
250 
250 
302 
302 
352 
393 
396 
426 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

είδικοϋ τόμου έηιλογιϊς τριετίας 

Γεώρ. Αθάν'fχ, 
Γ. Άνσγνωσrόnοuλος 

G. Arundale

Ίω. Ά. Βασιλης 

• 

.. 

Αη. Besant 

Η. Ρ. Bla,atsky 

J. Bruno

Τακης ΔόΕας 
Car. Gjellerup 

Παν. Ζέρβας 

Δημ. Ά. Ί.ωσννίδης 

)) 

.. 

.. 

.. 

Κ. Π. Κα8άφης 

Παν. Κανελλόπουλος 

Νίκος Κορβούν,ης 

.. 

J obn Kennedy 

Rud. Kipling 

1959 - 1960 - 1961 

Αίώνια ε•Ιρή,νη 
Ύοκiνθια 
Είναι ιάΕι�σύνη 

Στοχασμοί ,μπροστά σ· ενα λίκνο 
Σιβυλλικοι ψίθυροι στούς Δε•λφούς 

Σελ. 
242 
364 
318 

43 
56 

Ό ίnnαrισμός σάν άνθρωnιστικός θεσμός 163 
Ό Ανθρωnος 21 5 

Έnλησiασα. Ί'ήν 'Αχερουσία... 378 
'Ορισμός -11ης Θεοσοφίας 304 
Τό κλειδί τ.η,ς Θεοσοφίας 74 
Ύψιστος Θεός 116 

·Προφl')'Τ'εiα 7 

·ο nροσκυνηιτής Κ:ομσνύτα 1 ()1 
Υ Ηισαν Μύσται · Αjσκληnιός καί 'Ι.πnοκpά-

της;

Ή Μετενσάρ'κωσις κοί ή οάρχαίσ 'Ελλη-
νική Φιλοσοφια

'Ειμnεδσκλης ό ',Α:κραιγαντίνος
Οί ιάτομικοί φιλόσοφοι
Παρμενίδης ό 'Ελεάτης
Ίσryμερίαι ,καί Τροnαί
Oi «όnικοινωνiες» μέ τό ύnερnέραν
Οί Δελφοί
Σοφοί δέ ,nροσιόντων

Σέ κ;άrι φταf.ω

Θεοσοφία καί σύγχρονη σκέψις

,Πως εβλεnε τήν έnοχή μας

Ό Γκαίτε ώς Μύστης
.Πρός τά άρχέ<τυnο

Ό πρώτος του λόγος

"Αν ...

335 

31 

53 
141 
173 
187 

23•1 
332 
230 

229 

Ρ.9 

117 
121 
313• 

329 

13.1 
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Κων. Κιτρινιάρης 

John Coats 

Ίω: Κουτσοχέρας 

,,. . . 

J. Krishnamurti

• 

• 

• 

Robert Lee 

J. Van der Leeuw

Νικ. Λούβαρις 

Μελισσάνθη 

• 

• 

Κ. Μtiλισσαρόπουλος 

• 

• 

• 

.• 

R. Mehta 

Ν. Χόγερ Μπουφiδης 

Σrιυρ. Νάγος 

• 

Νε.χροϋ 

Όσκ. Ούόϊλδ 

Ούώλτ Ούίrτ,μαν 

κ. Ούρόνης 

Οίισnένοκυ 

·-

ΙΛΙΣΟΣ 

ΣωκροτΜκιή · Γνωοιc: καί Άρετή 

ΉΑνιθρωπος καί Άνθρωηιq.ιός 

Ποιός Ζηrτόει τή� εύτυχί-α; 

Ν• όιγοπότε 

Μήνυμα 

ΦιλοδοΙΞί-a - Φόβος 

Μέ τόν Κρισνομοϋρτι 

Δrιμιουpιγικιή είπυχiο 

Περίμενέ με, ώ φίλε ... 

Είθε 

'Η κσrόκπι,σις της πpσγμπικότητος 

Ή' -φιλοσοφία rοϋ Ρcιμαιι<ρ�α 

: «Εipή:νη ποοι,. 

Τ ό τρσγούδι τοίί Κόσμου 

Ή έιποιχή τοϋ ϋπνου 

Δημήιτριος 1Γολανός ό 'Αθηναίος καί αί 

μετοφρόσεις των 'ΙνδιΙΚών 

ΆΕIΞέλιlΞη η 'Ανοκύκληιση; 

Μονοδικtή ή κόθε σr�VIIJιli 

· Η Μετοφuσιική στούς «Παραλλήλους

Βίους» τοϋ Πλουrτόpχου 

Ή χαρά της Ζωης 

Συγκρούσεις τοϋ σiψνα �ας 

Πσρόκληση στό Θοο 

Ή Θεά 'Αφροδίτη 

Ύnοθηκοι 

ΣΊiά παιδιά. όλου τοϋ κόσμου 

Τ ό άηιδόνι - καί τά τριαντάφυλλο 

Τό κριτήριο της σοφίας 

Ό τσ!Ξιδευτής 

Πανθεϊσμός 

Διάλογος Δtδοοκόλου - Μοθιyrοϋ 

1976 

65 

370 

149 

8 

327 

θ3 

152 

160 

239 

. 405 

S8 

269 

240 

328 

40-7 

10 

133 

203 

27_9 

323 

145 

184 

37 

42 

209 

359 

140 

309 

301 

27S 
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Κ. Παλομδς 

Ζ Ποπαντωνίσu 

Σαρ. Παυλέας 

Πλούrορχος 

'Αρ. Προβελέγγιος 

S. Radhakrίshnan

Ν. Sri Ram 

. Χρ. Ριϊ:όποuλος 

"Αλιμπ. Σ6άί11σερ 

Σ,ωτ. Σ,κί,πης 

Κ. Σ'!'εφονίδης 

Ρα.μη. Τσγ,κόρ 

Στέφ. Τσβόίχ 

Ν. Τunόλδος 

Ρωμ. Φιλύρας 

Π. Χρονόπουλος 

Dan, Webster 

Σημερα 

Μάιθε νά διώχνης 

Καλι Γιούγκα 

Η προσευχή τοϋ Μπετό6εν 

Είσαι έ.πικριτήc; 

Η ϊ:ωή διδάσκει 

Τ ρείc άρετέc 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Τό μέγα μήνυμα 

Ψαλμοί 

Σώμα κοί Ψuχ,ή 

Περί Εuθuμίας 

ΤΩ βασιλέματα 

271 

Σελ. 

243 

214 

9 

406 

73 

Μετσιrορφώσστε τήν φψιν τοϋ όνθρώποu 23 7 

Ποιός θά μδς διδcrΕη τήν ,σοφία 82 

Σuϊ:ή.τηοις τρελλων 

Άνaνέ-ωσις των έαuτων μας 

Οί 'Ολύμπιοι 

Πλύσιc έγκεφάλοu 

Δέηση στ,ό Φά1ληρο 

ΜισαλλοδοΕια σέ κοιιμητήρια 

Κστι περισσότερο 

Ό Προμηθεαc r;,rόν 'Όλυμπο 

'Αrνστολή καί Δύσις 

Τά έlκατόχρονό του 

Τά μάτια τοϋ σίώνιοu •όδελφοϋ' 

Είπαμε ... 

Γύρισμα 

Σupιμσrοnλέιγματα 

'Ανατολή 

311 

346 

179 

295 

341 

399 

312 

228 

349 

312 

244 

172 

236 

331 

46 

Ο χρ�σός Κανόνο.ς τηc Άνθρωπότryrος 

'Υπ.άρχει ϊ:ωή μετά θάνστον; 

139 

177 

185 

186 

207 

208 

213 

260 
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Ο Βούδδας κοl τό πρ66οτο 

Τρείc όμολογίεc πίστεως 

· Α!σκησιc διαλογισμού
Ένβουσιοαμόc

, Η Θεοισοφlt<f'ι 'Ετοιρi,α

Γιόy,κο · Αδελφότη,ος 
Σιωπή
Μετεν>σόρκώσιc ,καί Κάρμα

'Ατοραεία

ΑΓ1<>tΓ1/λtΜΙλΤ/Α 

Διογένης _Λαέρτιος 
Μδpκος Αύρήλιος
Ρενόιν 
Δισραέλι
·0. "Εδδισον
'Εnίικτητος 
Κάντ 
Ν, Sri Ram 

Tl. Χό&<λεϋ 
Ροuκμίνι Νl'έβι 
Κσ Κιουρί 
'Αλ6. Πόίκ 
Κlίιλιγκ 

· ΤΖέφφερσον

�---------------

35 Α. Μπέlαντ 
35 Φοpίντ Νrrίν · Α1'1'άp 
35 Κριjσνqμουρτι 
33 Γ,κσiτε 
35 Μα.χόη.ια Γκόνrι 

52, 72 Μαίτε,ρλινκ 
1 00 • Α,γ. Αύγουσrίvος
138 V. Drummond

144 Th. North 

159 Ρ. Ταγκόρ 
159 Κ. Norris 

176· Ραντοκρίσvον 
17 8 'Έ.μεpσον 
178 

ff ElΔltKH ΠΡ.ΟΣΦΟΡΑ

�σεως έκόστου τόμου ΕΠ:ΙΛΟΓΗΣ

όντl δρχ. 120 \,Ιδνοv Ισχύει 

μέχρι 31-ηc ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976'

1976. 

274. 

276 

278 

294 

302 

14Ό 

363 

3185 

4()8 

178,273,404 
2()2 
202 
212 
259 
259 
259 
174 

274 
33-9,'398

3-98
398
404 



Π ρόc το Π εριοο ιχον « ΙΛΙΣΟΣ)) 
�ρα,γατοιzνίου 6 
'λθί]νcι..ς 122 

Κύριοι, 1 

Παρcι..χα.λω ιχ;;r r -, :::ιλιχ-,·έ μο1., μc ο, μ::: «ετ,ί άν,ιzcι..,cι.β•Jί. r,» �Ι 
τά. κάτωΟι σ.,με:ιούμε,α βιβλίr,,, έλεύΟερα τcι..yυορομιχων τε,ωι, 

είς Tf)'J χάτωΟι Ο\εύΟυνc-ί ν μου. 

lνΙετσ ,ιμ ης 
(ύποvραφrι) 

'Ονοματεπώνυμον 

Διεύθυνσις 

Βιβλίcι.. 

Besant-Leadbcatei· Ί-Ι 'λ τpc(πος τοu 'Λποκρυφισμου Δρχ.. 150 
C. Jίnarajadasa 'Απόχρυφοc εξcλιξιc 'Ανθρωπό-τ η-:-ος 130 
Ιπ. Coopeι· 'Η Μ:::τενοά:ρχωσις » 80 
Ν. Sri Ranι Rίς άνα.ζή�ηrιν της Σο9ίCtς >} 50 
Βενετου-'lλαρίωνοc: Φωc στ·tιν Ά-:-ραπο » 30 
Kι·islinanιnrti Στα 71.όοια -οί: �ιοασχά.ι-ου » 30 
C. Leadbeater Σ' εzείνους :ι<,ύ π:νθοί3ν » 10 
Κ. Μελισσαρόπουλος Ό '1-r,σους J> 60

» Έχλογαί άπο -τον Κριονχμουρτι » 80
» l\1ΗΤΤΣ (το β:βλίον τη,.. σοφί,-<ς)οεμ » 140
)) 'Αποκρυφιομόc:-Μυστιχισμόc άο. 40 οεμ 70 
)> Είσαγωγ η στη Θc:οσος:ιία » 100 >) 150 

-» Τα βήματα -:-ijς Φιλοοοφ(α; >> 80 » 120 
ΙΛΙΣΟΣ, 'Επι�ογη ετων 1956-57-58 οιά τού;; συ·,ορομητα.ς η 120 
ΙΛΙΣΟΣ, 'Ετ.:ιλο-γ:}ι έτων 1959-60-61 η η )) » 120
Συνορομη ΙΛ.Ι�Οί J976 (έξ/κου $CΊ) » 1.30

Σύνολον Δρχ. 
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Ποιη-ιική 

'Α νθολο,yf α 

-ιού <<ΙΛΙΣΟΥ)) 

ΜΑΚΗΣ TZIJ\1/AiNOΣ 

Ό "Αη Γεράσιμος: στό Χάρλεμ 

Σικληροιδοολεψαν ot πατέρες μας νά ψτιiξουν 

στο Χάρλeμ τ· "Αϊ - Γεράσιμου τήν έ1<1κ·λησ,ία· 

κι έJκει την πί'στη ,καy�κελάφ,ραξαν 1μ' άyία 
&rrοιμοvή, τα οοιά τους να διαφ,υλάξ<:>υν ! 

Τό ύπόyειο'νοuκιασαν καλα σ' ενα σχολειο, 
σπανιδλικο ,καl ,μαϋρο, yια τις καθη!μιερινες 
- νά ,μετριάσουν τα ξξοδα - , άλλα τις ΚυpιCΧiκες

,με σταυρaκόιrη, έράνους καί κερια όμνοuν το Θειο !

'Ερyσδοτήθη1κε γέρος καλλί:ψ,ωνος παπας· 

τά ξώψυλλα χρυσδ: καί σκαλιισrά!' ναι στό Βαγγέλιο· 

λευκόξω,θοι ά-yyελοι φρουρά' ναι κά� ΓΊαναyιδ:ς, 

Οί ·ε.tκόνιες ,άρyυρόχυτες, ,καl 
1

δ υ Α:y�ός τους λευκός! ... 

Κι ενα μαυράκι, δ Τζόε, μια •μέρα άιπόρησε μέ -y!έλιο: 

- Μήτε εναν αγγελο �έν 'εχει ,μαυρο δ ΧρισηανιΟiμός;

(Νέα 'Υόρκη, μοοα Μαρτίου 1975·) 

('Εμnεψiες, •Ίππόκαμοος», Ν.Υ. 1·975) 
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ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛιΕΞΑ!ΚΙΗΣ 

fH Κ ο το δίκη 

- 'Κατιηγορούμενε, ,τλησ'Lασε
Το δuκαιστήριο σε καταδικάζει ...

'Έικλεψες, τ' άσπρο άτλάιζι των νησ�ων 
Τήν δροσέΡ,'ή 1τανtδα των κοιλόf>ων 
Τό: ταχύ,τλοα ί.στία των ά\Λέ!μων 
Τους μενεξέδες των Μrιταψίων 
Της αύyης τα σήμαντρα στην αύλη του Πάσχα 

. Το ρόδι, το κυιδώνι και το μοσχολί!�ανο _, 

'Έικαψες τό: δεκαΙJίεντα-ετη χαμόγελα της 'Άνο.ιξιης 
Φύτεψες το μαχαί.ρι σιου στα στήθη των ,τηyων 
Τ ραυ.μόrtισες τό: τrεριστέιρ�α. Μόλυνες 
Τό: 'Π'Εpιστύλια: του vcroG της Άνδραμi!δας. 

1976 

Γκρέιμισες δλους τους μικροuς ψιράχτες των ,τρωινων ,τουλιών 
Σώριασες την ,τολύχρωιμη ,τόρτα τοϋ ά!&έξιου �ρωτα 
'Έσπασες δλα τα εϋηχα κρύσταλλα· δλα τό: -εϋθραυστα 
Δ,άικρυα. 'Έσ�ηισες τα χρυσό: διάττοντα ό:Jστέρια_ 
Των παιδικων παραμυθϊων. Πράδωσες τα νερό: 
Tq κρίνα καl τό: κάνιστρα. Ύ'Π'ομόνεuσες 
Τους κή,τους της �ροψεyyιας καl τους αϋλους φάρους 
Των ύyρων μελανων σ'Π'ηλα;ίω:ν της _νύχτας. 

Ξερρίζωσες τό: δάση των άνέιμων 
'Έ,κανες νό: σωπάσουν τα φλάουτα των φιλιων _ 
Θόλωσιες το χιόνι των Παρθένων καl τίς λεμονιες των νuμφων 
Πυρπόλησες την έναέρια yέψυρα των χελιδον�ων. 
Καταδικάζεσαι στους αtωνες των νεκρων φεyyαριων 
Νό: ,τεριφέρεσαι γυμνός στην έρη,μιό: της Παμ,τηίας. 
Μέσα στην κρύα φωτιό: νό: 1φυώνεις 
Μες στο �ερο νερο νό: διψας 
Μες στα φαντάσματα τοϋ fρωτα να ,μονάζεις 
"Ι01κιος στην έρηιμια των στερεωμάτων 
Χωρίς άϊπάκριp;η, χωρlς συyκ0ιμιδη 
Πανέρη,μος θεός σπαρασσόμενQς 
Στα yCΧΙμψα νύχια "t'Ου Γύπα. 
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Πραι-ιομά ρ-ιυρε ς 

"Ανεμσι φέραν στό κατώφ,λι μας 
Τόν θρηνο των 'δiδοι'Ποpούvrων 
Κηρύγματα κι1�δήλων ,τροφητων 
Σ υνΕ¾ιιματα, ϋμνους, 13ασκανείες. 
Γέιμισε δ τόmος aαιψατσ,τοιούς 
Διαλαλητές, έιμπόρους, αθlλοθέί'ες 

Κι ένω Ί ερεϊς χρuσοιττοuκ-ίλ των €ρη01κει-ων 
Καθαγιάζουν τlς άγχόνες, 
Σ'"C,ά: ακο:rεινά: -κελιά τους άvυπόl&ητοι 
Οί αtώνιοι Πρωτο1μάρτυρες τφοcψένουν ... 

277 

(Η ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΩΝ ΓΥΡΙΣΜΩΝ, t)κδ. 12η Ώρα, 'Αθήνα, Ίαν. 1974) 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙ·ΟΥ 

Ό 'Εpιyκράν-ιες 

Όλαμόναχος ,τίvει 
και κοιτάει τη φωτιά 
πού στό τζά�κι άρyοσ(;ήνει. 

«Στtίλλε Νάχτ - Χάϊλι-yικε Νάχτ» 
λέει καl κοι'"Cάει το χιόνι, 
και Κ'λα�ει ... 

· Oi λίγοι καi οί πολλοi

Λtyοι τά 13pά!δυα ,τρlν ικοιμηιθοGν ρωτανε: 
<, Γι έκανα σήμερα;» και. �λέ-ττουν 
-ττώς δεν εχουν κάνει τίnτοτα. 

Λί:yοι .κοψοϋvται άvήισυχοι, 
με δνεφα, με έκpιάλτες. 

· Οί άλλοι, οί παλλοί, ,τού ροχαλJίζουνε,
αϋριο θό: ξυπνήσουνε
τά �τεσιvό: νά συνεχισουνε.

("Η ΈΕοδος των νε,κρών, 1ι975.) 
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ΚΩΣΤΑΣ ΕΡΑΝΙΩΤΗΣ 

i 

Oi νέΌΙ 

Τους νέους ,μετ• dφρόνtιστα μα�λιά, 
μη τους λυrττα:σαι. 
Αότ� φροντ(ζουν. μόνο τα λοuλοάδια· · 
μη μαραθοϋν. . -

υοταν ά�κοΟς νά τραyο�, 
άtyyίζοντας με τίς ζεστές φωνές τους 
'τα ουράνια, 
,μη τους �αρuγ,κοιμα:ς· 
τrρέπει να σου θuμ(ζουνε./ιτροψητες.

'' ' 

Κι δταν ιμιλοΟν για tδανιικά,
νά ιμη τούς κρLνεις με το ν<;>Ιϋ. 
Οl'νέοι 
πάντοτε σκέφτονται ,με την κ<φδιά τ�ς. 

'Α· ν -ι ι θ έ σ ε ι ς 

,Μιλαμε για την • Ανάlσταση 
και τα λουλούδια της· μυγδαλιάς, 
μ,ι_χ κατςχργιόμαστε - · · 
τον 'l.ούδα καί τον άνε·μο. 
Μ.ίλ<χμε για την <hιοιQΊ 
και τό χαμόγελο, 
μα 'καταpγιάμασirε 
τη �p0ιχη κάl τό δάlκρυ ... 

Κι δμως, 
χιωρις' τον • ι οόδα . 
Άνά.σταση δέ θΙα γινόταν. 
Χωρίς τον dνέιμο 
δέν θα κάρπιζε·� μυγδαλιά. 
Χωρlς τη �ροχη 
δεν θα λφλ<Qύδιζαν ο{ κη1tοι.
Χωρις το δάικρυ

. 
το χαμόγιελο δεν·.θια εtχε ση�μο:σια ... 

(ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΩΤΗ, έκδ. Ίωλiκός, Ίαν. '1975) 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ «fΛΙΣΟΥ» 

r----;; ΤΗΝ· Η
ΜΕ Ρ Α ΤΩΝ ΖΩ �;---------1 

ι 
ι 

' . .

1 "'  - '

. . , 

, > ' 

Περιποιψεων �ρωnίνου βρέφους τυγχόνει ό γεννη
θείς πρό τινων μηνών, εiς τόν Ζωολογικόν ·\Gi.noν τοϋ Τσέ
στερ, όρακουτιάνκος •Σίβα•, εlς την οlκlαν τού έnιμελr)'τοϋ 
τοϋ Ιδρύματος, δσrις τόν έχει �μή σrόξει κοl μή βρέξει• 
Σημειωτέον σrι, c.ιμο τn γεννήσει του, ό •Σl6ο• όnεπέ,μφθη 
•όγρίως ύnό "Τ'ης μητρός του, ώς πράττουν συντfJως Ί1ό έν
οrχμαλωσiQ θήλεα ηρωrσrαγη, υίοθετήθη δμως στοργι�ώς
ύnό της οΝ<ογενε!ος τοϋ έιπιμελητοϋ κοl ,κοιμδτοι τώρα εlς 
τό λίt<νον τοϋ μcγ,ολώσσντος, έν τφ μετοΕύ, τέκνου του, 

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

1 

1 

1 

- 1 
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·Λάνα,
ιe

ο πίθηκοι: : -που μιΑίιει • • •

Με ήλεκtροvικό μηχάνημα 
r 

'Η ' ,:-, Τ , σκηνη οεν ειναι φανταστι-
κή, Ή άφήγησιc; 9εV προέρχεται 

, \ 1 ,, . , απο κανενα_ εργον <(επιστημονι-
κης φαντασίας». Τοιχοι άπο 9ια
φανες πλαστικό. 'Ένα μηχά.vη
μα με πληθος πληκτρα φέ-ροντα 
μυστημώ9η σύμβ.ολα, 'Ένας χι
μπατζης. Με οιγουρια κτυπά.ει 
τα πλ:,1;,_.τ-ρα,. παρακολουθε'i: (,·ε 
μια όθόvη ψηλότερα, για να έ-
λ' ξ ' '· 'λ Μ ,,:-εγ η το αποτε εσμα. ετεοω-
σε ενα μήνυμα και περιμέ_νει· την 
' ' "ξ θ ,.., ' ' , , απαντηο·ι ε ω εν. 1 ια την ακρι-.
β Τ θ λ ' ' ' " εια, ειναι. η υκος _και η>_ Ο'ΙιΟ-

μ&. της είναι Λά.να, 'Έσπασε το 
μονοπώλιο του ά.νθρώπου. 'Αν-

λ β' ,, λ ' ' ' τι αμ ανεται ενα εκτικο και το 
χρησιμοποιε'i:. Και εχει σημειώ-

• -σει έντυπωc;ιακες προό9ους.
Τα πειράματα αύτα γίνονται

σ' ενα κέντρο &ρευνων τσυ Πανε-

πιστημίου 'Έϊμορυ της 'Ατλά.ντα, 
το όπο'i:ον είναι έγκατεστημένο 

. στην Γεωργία.· Το. ήλεκτρονικδν 
':(ειριστήριον λειτουργε'i: 24 ώρες 
το 24ωρο, για να ίκα:νοποιη τις 
άτ..αιτήσεις· της Λά.να, Για τρο
φή, ποτά., παιγν(9ισ; χλπ. 

C Η Λά.να πηΜει άπο ενα τε
χνητο κλσ;9ι και άρχίζει \α κτύ
πα τα πληκτρα. 'Ένα-ενα τα τε
τραγων.ά.κια . πού άντιr,·τοιχουν ' 0,·· 

'ζ ' στο χα. ενα φωτι ονται και κα-
λύπτονται άr.:� ενα εί9ος ίεpο
γλυφιχων, εκαστον των όποίων 
άντιπροσωπεύει μία λέξι. Ταυ.:. 

τοχρόνως λειτουργε'i: ενα τηΛέ
τυπο, πού μεταφράζει την 9ιά.
λεκτο του πιθήκου (.,"Ε: άγγλικά.. 

«Παρακαλώ Τιμ (είναι ό Τί
μοθυ Γκίλλ, ό Μσχαλος της Λ&.-.

) β 'λ 
' , ' να α ε χυμο φρουτου μηχανη». 

---

·�---------------

,Ι 
1 

1 

1 
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' \. ' ' ''λ., λ λ' ' 
· πο το α "ο π ·1χτρο ογιο, c:το 

ε;ωτεριχ6, ό Τιμ άr.ι:z, τiΥ: «Χυ
μος μέσα μηχανήη 'Αλλά cέ 
λίγο ή Λά.νι:z πcr.ρατηρεϊ: «Χυμος 
οχι μέσα μηχανή». Ό Τιμ ελέγ-

' β ι Ι ,ι ι 
χει χαι ρισχει πραγμΟ'τι οτι ο 
ι:zύτόμcχτος οι,.,,νομεύς είναι χε-

/ 'Γ' 'ζ Τ' ' νος. ον γεμι ει. « ωρα χυμος
μέ�:..< μηχανr;'>. «Ναίη, ά--:α1,τα 
ή λάνι:z και cυνεχίζει: «Μ ηχα,,η 
πα:ρ:vχαλω οωοε χυμο φ?ούτουη 
Ό οιαν('μεύς ώρα λειτουργεϊ. 
�έ Αίyο ή λά.να c·τf) νει μήνυμα: 
«Πcφαχαλω Τιμ έ)Θ·η cοωη. Ό 
Τιμ &πα.ντα «ναίη, άνοίycι μιά 
συρτη χρυο τάλλι νη ί< όρ--:α. ---:α ι 
μπαίνει c:το οωμάτιο των 7' εφcr
μά.--:ων. Προυπαθεϊ νά οεlξη (Χ7\C -

Θήc. Ί-1 Χιμπσντζίνr1 τσν ιύρει 
τφος την μ·1χα1 η χ,:νι γτυ-;- άει ί τά. 
πλγ,χτρα: «Τιμ :;cαιοέψη Λάνα ;η 
Ό Τιμ χτυπα το ,\ϊjχτρο «οχι'>. 

·,Η Λάνα κτυπάει --:ο τ.λί,χτρο
«ναί>.>- Έπιμέ'Jει. Ό Τιμ τ.άει
να. --:ην πλησιά.c-ει, εγείνη φεύγ::ι
και ,ρέχει μccα· c:το οωμά--:ιb.
'Όταν ,ην πιάνει, ά9ίνε,αι σ--:ο
χά.ο, του χαt οείχνει εύτυχιcμένη.

Τό nείρ-:ιμι:z !:f.ρχισε το 1970 
Πα.λα.ι6τερα. προσπαθουαα.ν να οι-
�,� , θ, , , οαc_,ουν τους πι φωυς να. προφε-
ρου'ι μία. λέξι, οείχνc'ιτα.ς ,ο ά:ι-

, , .\.,) ' �\ 1 τι),(ειμcνο. Λι- ,α. οεν κατα.φεραν' \ \ 'ζ ' 1 τιποτε που ,·α. μοια. η με μιλιΟ'. 
Φα.ίvετα.ι οτι ·η φωνητική οιά.
nλασις των πιθήκων τούς εμπο
οίζει 1,α. μιμηθηυν ,ην όμιλία 
του άvθρώπου. Έnειί)·η ομωc 
''-

1 
υ ' 'λ Ι '� ' ' ελο v αντι ηψι, εοοκιμΟ'c·αν την

δ"ιί)ασχι:zλία: μέ σχήμcχτα. Πρω
τqς άe,χολ·rιΟηχε μέ ι:zύτ·η την όl
◊ασκαλία ό Ρά.μ-;-,ω, τώρα καΟη
yητης στο ΠΙΧ' cπιστήμω ,ης
Γεωργίας. Αύτσς είJ..ε την ίl>έα
,α κατασχευι:zσθγj ενα χειρι�·τή
ριον μέ συμβολιΥ.ά σήμvτα:.

"ΕφτιασΟ'ν ετα 25S ξεχω
ριστα. σύμβ-:JλΟ'. Προσ·έθεσαν 7 
χρώματcχ για. την δ"ιαφοροπeιίηc;ι 
των κατηγοριων των λέξεων: 
χόκκιvu για. τα. τρόφιμα και τα. 

1 β Ο\ \ \ ) ο / ποτα, ιοl'ε -για τους αν ρωπουc, 
μπλε για. ,ην ενέpγειcr Ή Λάνα 
ητα" ή -ι,ρώ--:η μΟ'θήτριι:z. 'Ή--:α.'J 
ό1jQ ::των Στήν άpχr, οιεc Υ.έί)cι.ζ.: 
, α. Υτυ·,-ά.ει τα πληκτρ:χ γιά νά. 
' 'β ' 1 κ cι\ α οt.ιν "'ΙΧ --:ετρcιγωναχιcι cι-

, ιl >I . \ β 1 τοτ ι ν ομως αρχιc,ε να σc. αρευε-
--:α.ι Υ.ιχί νά. ξεχωρίζη τα σωσηχ 
πληχτρα 'Όταν κτυ,Qυσε <(Μ 
Υ-:χί :νΙη, πeι,'> cίνι:zι ?J τίτλcc έ.νος 
μ.1 ι( κότeιυ, ε εφ,c ε\'C( στον αύ
τόμα--:-ο οιανομέcι 'Ότcιν κ,t.ιϊΟΙJ
σε «νερό», εγέμιζε ενcι. ΠΛΟ'οτιΥ.Ο 
γ,υτ.εf)ο. Τότε οί γαθηγηταί τηc 
εκc μcι.'' το μr,zάνr;μα περιccό
τερο τιλύ7'"λοκο. Δέν εξυπηρc
--:ου( ε, εάν �εν ,φcc.-ε--:-ίθ::-:ο στην 
ετ:ιθυμίι:z τυ <,πι:zρα:χσι,ωη Υ.αί 
οέν προc. ε--:ίθε-:- c. το � έ'r oc ι1 ία 
τελεία. Δέν ητcr.ν ζήτrιμι:z εϊιγε
νείας, άι λα. προό◊ου c;--:·η δ"ιί)α
cχα) ία. (Η πpov·θfjXfj �ιι� τ:-
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λείάς έσήμαινε δτι ·είχε _τρ�,ιώ
σει το μήνυμα, 10 όποϊοv,.8ιαφο
pετικά, _8εv μέτε8ί8ετο. Μέσα 

' ' 'β� '� ' Λ' ί σε μια ε οομαοα, η αvα ·ε χε 
μάθει voc κτυπάει άκριβώς: «Πα
ρακαλώ Μ και Μ.)). 

Σιγά-σιγοc προο·έθεταν νέες λέ
ξεις _και &pχισαν voc σχηματ(ί,ουν 
φράσεις. Το μπισκότο της 8εν το 
επαιρvε &v 8εv το ζητοuσε με δ
λους τούς τύπους. <<Μηχαvη πα-' 

ρακαλώ 8ώσε Μ και Μ» . . Γιοc 
να είv.αι βέβαιοι δτι 8εν κτυποu
ο·ε τοc πληκτρα άπο •. συνήθεια, 
κάθε έβ8ομά8α &λλαζαv την θέ-

'Α-,λ' ' θ' 'ξ' σι τους. " α η μα ητρια ε ε-
πληξε τούς 8ι8αο-κάλους της, 8ιό
τι εμαθε ·μόνη της ,oc 8ιαβάζη τα 
σύμβολα πού έγράφοντο στη-:.ι 
όθόνη και 15ταv είχε κάμει Μθος 
τοc εσβηνε 15λα, χρησιμοποιώντας 
ενα πληκτρο, του όποίου την έ
vέργεια άπεκάλυψε μόνη της. 
'Ε , ' , ζ ' πισης εσχημαη ε πεpιφρασεις, 
15τα'! 8εν εϋρισκε το πληκτρο πού 
της έχρειάζετο. Μία ήμέpα ό 
Τιμ μπηκε στο. 8ωμάτιο κpα-

. τώντας ενα πορτοκάλι. Ή Λάνα 
. το έπεθύμησε, άλλα 8εν είχε το 

χειριστήριο κα\ένα πλ-Υ1κτρο για 
πορτοκάλι. Τότε έκτύπησε την 
φράση: <<Παρακαλώ Τιμ 8ώσ·η 
μηλο χρώμα κίτρινο>). 

Λίγο άργότερα ό Τιμ της ε-
8ειξε ε-.α κουτι με καpαμέλλες. 
<<Κουτι» ηταν μία νέα λέξις, της 
' ' ' ' β λ 'λ ' -οποιας το συμ ο ο ·μο ις εκεινο 
το πρωt είχε προστέθη (Jτο χει
ριστήριο. Ή Λάνα ετpεξε στο 

λ λ' \ \ ζ , ' π ηκτρο ογιο για να ητηση αυ-
το το άvηκείμενο_πού της &pεσε. 
Μ' β , ' λ'ξ , η ρισκοντας την ε ι, γιατι, 
8εν την είχε 8ι8αχθη, πηγε νοc 

, ' ' "'λ ' β κτυπηση το «κυπεΛ ο>> και <( α-
ζ&κι» πού ηξερε. Στο τέλος έκτύ-

r:ηcε: «Τιμ παρακαλώ 8ώσε Λά,-
- ' ' 'Ο Τ' ' 1 να πpαγμα αυτο». ιμ απην-

τησε: ι<Πραγμα αύ-:rο κ ο υ τ ί». 
Τότε ή Λάνά έκτύπησε: <<Τιμ 
8ώσε Λάνα κουτί». 

Μία tf.λλη ήμέpα ηθει,.ε καφέ 
πού της άpέσει πολύ. 'Αλλα το 
πληκτρο γιοc καφε .8εν έλειτουρ-· 
γοuσε. Τότε εγραψε: «Τιμ 8ώση 
Λάνα χυμο μαuρο ;>>, ένω έξακο- .. 
λουθοuσε να' ,χτυπα το πληκτρο 
του καφέ, έλπίζοντας 15τι ό Τιμ 
θοc καταλάβα_ινε. 

Ή Λαvα συνηθίζει να ξυπνα 
τοc χαράματα, πίνει νερο κα1. κα
τόπιν 8ιασκε8άζει βάζοντας μου
σική. 'Απο · τον ΜΠ<ίχ, προτιμα 
ρόκ.' 'Επίσης βάζει .φίλμ. 'Όλα 
αύτά, με το χειριστήριο. κα1. τό 
αύτόματο μηχάνημα. 

Το Ίνστιτουτον παι8ιατρικης 
' ' θ , , 'ξ , και αν ρωπιvης αvαπτυ εως, που 

έ8pεύει στην Βηθεc-Μ της πολί
τείας Μαίρυλα11τ έπι8ότησε τ1.ς 
ερευνες αύτες με 180.000 8ολλά
ρια, γιατι κρίνει δτι !χουν έ'18ια
φέρον και γιό: τα άπροσ&.ρμοστα 
.. θ , � , , η, χα υστερημ�α παιοια . 

Τα πειράματα θα· συνεχφθοuv · · 
μέχρι του 1980 με όμά8α τεσσά
ρων πιθήχών, ένώ ή Λάνα θά 
«πpοβιβασθη>i σε ά-.ώτερες σπου-
8ές. Της άξίζει. Μία ημέρα πού 
ηθεi,ε γάλα και · έvοχλεϊτο άπό 
πολ)..ες επισκέψεις . έπιστ-ημόνωv 

. πάνω άπο το κεφάλι της, εγρα
, ψε την φράσι: «Παρακαλώ, &ν 
θέλετε, φt.γετε εξω». 'Ένας χι
μπαντζης έξετόπιζε τούς &.vθρώ
πους ! 'Όταν το 8ωμάτιο &�εια-

' '' ' 'Τ( 'Λ' σε και εμεινε μονον ο μ, η οι-
να, ησυχη, !γραψε: «Μηχανή, 
παρακαλώ 8ώσε Λάνα, γάλα». 

•Ι 
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rιίι 
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ua &ω8οίίu _οί έi\έφαuτει: 
ΕΝΔΙΕΦΕΡΘΗ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ETAIPJA 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ 

Ή Ροvάvτα, ή άφp1καv1κη χώρα, 
ποv ηταv άπό τίs η λοvσ1ώτερεs σέ 
θηρία, ey1vε ή π1ό φτωχή. Ίδ1αίτερα 
οε έλέφαvτεs. 

Σ' δλόκληρη την χώρα δέv ε1χαv 
άπομsίvε1 παρά μοvάχcι 150 έλέφαv
τεs, y1ά τovs δποίοvs, άv δέv έλαμ
βάvοvτο ώρισμέvα μέτρα προστασίαs, 
καvείs δέv μποpοvσε vά έyyvηθη δη 
θά έπιζοvσσv. 

'Έvc.s vπovpyόs τηs μ11φηs αύτηs 
άφρικαvικηs χώραs έvεπιστεύθη τό 
πρόβλημά τοv σέ εvα Γερι αvό δη
μοσιογράφο 

'<Μπορείτε - τόv ρώτησε - vά μέ 
βοηθήαετε vά σώσω 150 έλέφαvτεs, 
πο.:, ζovv στό vοτιοαvατολ1κό μέροs 
τηs χώραs καί ποv κ1vδvvεvovv vά 
έξαφαv1σθοvv άπό τovs κυνηyοvs; » · 

Ό Γερμαvόs δημοσιοyράφοs vπε
σχέθη vά τόv βοηθήση. Καl εyράψε 
μιά έvδιαφέροvσα άvταπόκρ1σι άπό 
τήv Ρc,vάvτα στό περιοδ1κό τοv, τοv 
δποίοv καί έκτελοvσε άποστολή 

'Αποτέλεσμα ηταν vά έvδ1αφερθη 
ή διεθvηs Έταφία Προστασίαs των 
άyρίωv ζώων. Καί ή άπόφασιs vά με
ταφερθοvv ο! έλέφαvτεs τηs Ροvάvτα 
στό Έθv1κό Πάρκο • Ακαyκέρα, δποv 
άπό δεκc.ετίεs τώρα δέv vπάρχοvv 
έλέφσvτεs. 

Όμωs όλα αύτά ηταv σχέδια καί 
λόy1α. Εvκολα καί τά δvό. Ή πραy
ματοποίησιs τηs άποφάσεωs, έv τοv
τοις, δέv ηταv τό ίδιο εvκολη. Ήταν 
τρομερά δvσκολη κdί σχεδόν έπ1κίv
δvvη. 

Πως θά μετεφέροvτο 150 έλέφαvτεs; 
Αυτά τά y�yο.vηαία ζωα πωs θά ε
φθαvαν ώs τό Έθvη<ό Πάρκο; 

* 

Ό δ1άσημοs προστάτηs των άyρί
ωv ζώων καί τοv φvσ1κοv περtβάλ
λοvτοs καθηyητηs Γκρίζμcη δέv άρ
yησε νά βρη , ηv λvσ1: οί έλέφαντεs 
θά μ-τεφ�ροvτο με άεροσκάφη. Δεμέ
νο� μέ σχο1v1ά θά μετεφέροντο evαs -
εvαs. Θά έχρησ1μοπο10vvτο έλικο
τ.ϊ ερο. Ή άπόστασιs ώs τό Έθv1κό 
Πάρκο είvu1 200 χ1λ1όμετρα. Άρκε--:-ά 
σημαvηκή 

Ό καθηyητηs εκαvc μιά πρότασ1 
στόv vποvρyό τηs Ροvάvτα: vά με
ταφέρη στό πάρκο τovs vεαι:οvs έλέ
φc,vτεs, όποv άσφαλ1σμέvο1 π1ά, θά 
μποροvv vά άvαπτvχθοvv καί δια
σώσοvv τό είδοs ,ovs. 

Ή άποψίs τοv εy1vε άποδεκτή, 
άλλά, δvστvχωs την πληροφορήθη
καν οί ώρyαvωμέvεs έταφίεs κvvηyωv, 
ποv δέv 'θέλησαν vά χάσοvv την εv
καφία Έτσι εσπεvσαv καί δολοφό
vησοv 100 έλέφαvτεs. Πρόκειται περί 
άπαισίοv έyκλήμστοs, ποv άποδε1-
κvvε1 πόσο ταπε1vόs καί a:!μοβόροs 
είvα1 δ άvθρωποs ποv θέλε1 vά καv- . 
χδ:τα1 δη είναι τό τελειότερο πλάσμα 
τηs Δημ1cvρyίαs. 

Έv πάση περ1πτώσει οί vπολο1πο1 
έλέφαvτεs έσώθησcv. Μετεφέpθησαv 
δεμένοι με τά έλ1κόπτερα στην κα1-
vοvρyια πατρίδα τοvς, όποv θά ζή
covv μέ προστασία καί θά δια1ωvί
σοvv τό είδοs τovs. 

Στην Άyyλία ενας ψαρας ,του !@δειρε τη yυναuκα τ,οu μ' ενα 

ζωντανό χέλι, κατεlδικάσ.θiη y�ό: σκληρότητα η:ρός τό: ζωα ! 
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. 'Η ((Σ -ι έ y η τ ώ ν Ζ ώ ω ν ·1

'Ay. Φροyκfσκου 'Ασσίzης)) .J 

Ό . Σύλλιηο� «Στέγη Ζώωy 
Άγ. ΦραγκίσΥ.Οu Άσσίζης» (Πα
ξών 13, Κυψέλη, Τ.Τ. 812) έξα
κολοu-Θ-εί την_ ζωδφιλη aραστηριό-
τητά του. 

Συντηρεί την 1tροσωρινη Στέ 
γη, χάρις ε!ς την aωρεαν 1tαρα
χώρησι χώρου ιχ1tο τον 6ιομήχανο 
κ. Κ Τσαούσογλοu, έiι της όaοϋ 
Π _. Ράλλη: 

Δια-Θ-έτει ζωα ε!ς ζωοι:pίλοuς, 
ώς και ε!ς έχοντας ιχνάγκην τω·ι 
ύ1tηρεσιων των, ήτοι φυλάκων, ό
aηγων τυφλών, !χνηλατων, φρου
ρών κλπ. 

Π ρομη-Θ-εύει ιχντισuλληπτικα 
μέσα για την aιατήρησι του 'Π�η
,θ.uσμοίί των έν λόγφ ζώων, ε!ς i-
1tί1tεaα έξασι:pαλίζοντα την ανετον 
αύτων aια6ίωσιν,, έι:pαρμόζει aε &
ναλγητικα μέσα -8ανατώσεως των 
ιχσ-θ-ενούντων και νεΟΎΥωΥ. 

'Εκ1tαιaεύει σκυλια για την iκ
τέλεσι είaικων κά-θηκόντων. Κι-

� ;,,; , \ ' ι , νειται γενικως για την αι:pU'ΠΥισι 
' • L !: • t <Ι' -και αΥ(.{'ΠτUι;;,t του αισνηματος τ't;ς 

Ζωοι:pιλtας, τ,ον κολασμο ιχντιζωο-
λ - '!: ' • •ιι . φι ικων 1tραςεων, εις α1tοσοοησιν 

' ' . Ζ' (λ' ' α-πομακρυνσεως ωων ογφ εσω-
τερικου κανονισμοίί Π ολυκατοίκι
ων) ,· aια της κυκλοφορίας ιχναλb-

* 

γοu έντύ1tοu ύλικου, 1tpοσι:puγης είς 
Άστuνομικας 'Αρχας κ.λ.-π. 

Τέλος, -προσπα-Θ-εί να σuγκεν
τρώση μέσα για την !aρuσι 'Ια
τρείου ζώων. 

Στον ιχ1tολογισμο του 1975 6λέ
-ποuμε την έξης -παρ�ραι:pο: 

((προς ιχmι:puγην κατακραuγης 
και aια6ολης του Σωματεtοu καί 
είς τελεuταίαν ιχνάλuσιν ιχναπ-:6- . 
ξεως ιχντιζωοι:pιλικων α!σ-Θ-ημ&
των� το Σωματείον -άπέστειλε χρη-

. ματιχην · 1tροσι:pοραν ύ1tερ των Ku-, , -πρ ιων 1tροσι:pυγων». 
Ή παράγραφος αύτη γεννά ό

ρ ισμένες σκέψεις. Τα aύσμενη σχό
λια aιατυ1tώνονται, κατα χανόνα, 
ιχπο τους φιλαν-Θ-ρώποuς, ο! ό'Ποiο: 
'!(.ατηγορονν του� ζωοι:ptλοuς για -:ο 
είaικο ένaιαφέρον των. <<Δεν κuτ
τάζοuν. τι auστuχtα ύπ&ρχει στους 
ιχν-θρώποuς ... » Οί πραγματικο1 φι
λάνθρωποι aεν ένοχλουνται ιχ1tο 
την ζωοφιλία. Πρώτον aιότι, στο 
Μ-θος, είναι ζήτημα ιχνθρω1tισμο1 
και aεύτερον, aιότι είναι -Θ-έμα ε!
aικεύσεως. Θα aιετύ1tωνε κανιι; 
λογικα 1tαρά1tονα π.χ. για μια όρ
γάνωσι 6οη,θ.είας των σ'Παστικων 

!, - • �' �' , , παιοιων, ε1tειοη οεν wανει τι-ποτι 
για τον ... καρκίνο; 

τι ευχάριστοι φιLλοι, ϊτού ετναι τα ζωα. Δεν θέτουν έρωτήσεις 
1<αί δέv διατυπώνουν έrπυκρίσεις ... 

ΤΖΩΝ ΕΛΛΙΟΤ . 

_, 

1 

1 
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Μία πρωtοβουλία 

ι-ής ((φιλοzωικίις 'Εtαιρίας>> 

ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ... ΜΗΔΕΝ ! 

"Ε' ' ' ' λλ' 11.λ' να απο τα πο α προο ημα-
τα που άντιμετωπίζουν οί ξένοι οί 
όποίοι έρχονται στην Έλλά3α φέρ

'νοντας μαζί τους ένα σκύλο η μίcι 
γάτα, εlναι οτι κανένα ταξί, δέv-
3έχεται να τα μεταφέρη, άκόμη. καί 
αν είναι σε κλου6ι η καλάθι, η αν 
εfναι 3εμένα και με φίμωτρο. 'Η 
ι3ια aυσκολία παρουσιάζεται, οτ.:ι.11 
ένα ζωο άρρωστήση και πρέπει να
πάη στον κτηνίατρο, η άπλούστερ:ι 
οταν χρειασθη να κουρευτη ... 

Μία νέα φιλικη προς τά ζ�Ία 
, ι ' ι 'f ορΎ'ανωσις - η τριτη κατα σε�-
ράν, μετ& την παλαια Έταιρια 
προστασίας των Ζώων και τη ν�ώ-

τερη «Στέγη Ζώων ,'Αγ. Φραγκί
σκου Άσσίζηςη - ή «Φιλοζωiκη 
Έταιρίαη άναζητεί ό3ηγους ταξi, 

ι -:,Δ::>Σ. r, "υε.Χ' ιz, ι 
r ι',,.ι-,ι, .... t � ' 'Ι';,\ • ι ί, 

; ι\�1� ,. ��.ν•
.,,,ι,•ΙΗ ,οcιι,t 
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που. νια εlναι �ρκετα φιλόζωοι, ώ
στε να Μχωνται να έξυπηρετ-r; · 
σουν, και τους άλλους ·φιλόζωους, 
7tOU έχουν ζωα και aε_ν έχουν !οιω
ηκο αύτοκίνητο. Φυσικα. ,9α έχουν 
aιχ.αίωμα να έ!ιπρ&ξο.υν ίνα μιχρό 
ποσόν, δπως σψ6αίνει iαι σε ολ�ς 
τις ξένες πόλεις. 

"Οσοι όaηγοι ένaιαφέρονται να

αποκtt"ήcτουν αύτο το άύτοκόλλητο 
σημα, aεν. εχουν παρα να περιχσου·ι 
ό:πο τα γραφεία της «Φιλοζωϊκijς» 
όaος Π αστιρ · 12, Τηλ� 64.35.391 
και ν-α το παραλ�6ουν. 

Και τωρα. κάτι ιiχ6μη: Έλέχ.f»η 

* 

οτι ή μεταφορα ζώων- σε ταξι χ.αi 
ό:γοραία απαγορtύεται. Λ&,9ος; .. 
'Τmρχει. μία aιαταγή; ή όποί.z 
κι;ι,9ορίζει οτι τα ζωα πρέπει να ετ.: 
νο:ι κλεισμένcι σε καλ&-ι91. Άλλα_ 
και αύτη ύπ&ρχει έφ' οσον ό όaη
γος ·του αύτο.χ.ινήτου ,9έλει να τη•ι 
έφαρμόση. "Αν ό ίaιος aέχεται να 
μ,εταφέρη eνα ζωό, �εν του το ά
παγορεύει κανείς; 

Υ. Γ. Δεκοnέντε γράμματα όπό Φι
λοζωικtς Ένώσ&ιc: οοτόληοαv σt δ
λεc: τίς 'Οργανώσεις, ΆΕνώjοsιc:, Συν-. 
οοσμους τοει, κοi όnόντηοις μηδέν! 

Oi μέλισσες _καi ό Εοσρής 

Ή έφημεpί.8α των Ρουμελιω
των «Ό Στόχος» εγpαψε: 

Στα "Ασπpα Σπίτια, 5που 
εύpίuκοντ9'ι αί έγκατcωτάcεις της 
« Πεu·ινέ)), ή φθοpίωc:ις του περι
βάλλοντος εχει έπεχταθη c:τον 
γύρω χωpο; cέ άκτf.να 10 χιλιο
μέτρων, και ;;-pοκαλεϊ cχ.\επανόp
θωτε; ζημιέ( Σέ λίγες ήμέpες 
:έξαφανίζιινται σμr

1
νη μελιcσων. 

'Αλλα το πιο έπιχί �υνο· είναι 5τι 
η φθοpίι.ιcις ά,c, βεστοτ:οιεϊ τα 
όστα των σίγοπpοβάτων με ά-:το
τέλεσμα να βγάζουν «παpα φύ� 
σιν» �όντι_α. Το γεγονος σ.ύτο τα 
έμπο�ίζει \'(Χ, φανε και ώς έκ τού
του ψοφα.νε. Μετοc> την άλλοίωπ 
της ένάλιοcς ζωης, έξαφάνιc:ι ψα-

. ριων, κοcταuτpοφ'η πολλων εί�ων 

-- ----

) 
�..., ,ι 

, ' C ) οc:τpοc-κοειοων, αpχιc;ε και η ·οικο-
λογικη άνατpc,πη τ�ς χεpσα�ας 
ζωη�., Δηλιz8η τα ζωα της στε-_ 
ρ·ηα.,;, τόσο άπαpα.ίτ·ητα για, τον 
,, θ ' 'Υ ' ' 

- 'ζ αν pωτ;ο, αpχι.,,ουν \α εκφυλι ων-
τοcι ΚΟ'.L \IX έκτpέπων-;-αι άr.ο 'τη 
β λ ' •'1- ' "Ε ιc, ιιγιχη τους ιοιοσυc τc-.ι,ια. -
χ'ιμε ι,υ) λ&βει τον κί �ι,νο; Θα 

. ι ' ' ~ ' · πεpιμε\ιουμε -ιην σειpα του ε�-
φυλιι,·μου του άνθpώΠL\ΟU γένους 
με c,·ταυpωμένα τα χέρια; 

Ό ό:,9&νιnος Σοuρ
ης &!χε' χ.ιχμιι 

lναν · σατtpΙ')(.0 αυσχιησμο ·ό:ν,9ρώ-- ·.· 
που χ.αι ·ζώων. Δια την μέλισσαν
lλεγι: Μ1t0ρεί� 'ΠΟ'tε τ« οσα, τρως
6ρε αν-θpω'Ιt& 't,&μ1tί).η ν«· τά μα
σας σό:ν μίλιcτσα ')(.α1 νά τ« 6γά-
ζ ης ... μίλι; ... 

-- ---- -- ---- -- ---- - ---� 

j 
j 

·1 

, 1 

·ι
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Τ ά ποντίκια εχουν ((όμαδική)) ψυχή: 

Τ\ \ \ ,ι β α. μιχρα. τρωκτιχα. εχουν ο ΙJ-
θή<-ει Υ.α.ί εξ�Ωωλουθουν να βο')
Οουν τούς ετ:ιcτήμονες - μέ με
Οό�ους c:χληρέ,;, ώ,; πειρα.μcι.τό
ζωα - να μάθουν πράγματα πο
λύτιμα. για την άντί�ρα:σι των 
ζωντανών οντων. Συμβαίνει, ο
μως, καμμια. φορα. να περιπλέκη 
τούς επιστήμονες ή συμπεριφο
ρ& των. 

Τελευταίως, ή Γαλλική ρα
οιοφωνία-η) εόραυις μετέ�ωσε 
οτι, καθώς προκύπτει άπό στcι.
τιστιχα.ς των 'Ηνωμένων Πολι
τειών, παρα. την επί 60 �τη έν
τα.τικη καταπολέμησι των πον
τικών, ό πληθυσμός των εξακο
λουθεί '.α. είναι ό α.ύτός. Παρα. 
την οα:πάνη μυθωοων ποc:ων, 
οέν ελιγόστεψαν περισσότερο άπό 
10%. 

Κα.ί ή μεν μικρη άπόοcσις τ;;;ν 
οηλητηρίων εξηγείται άπό τον 
εθισμό χα:ί εν συνεχεί� την οη
μιουργία φυλης άνθεκτικης, είς 
άντικατάcτα.ο·ιν έκείνων πού οέν 
&νθεξα:ν στα. οιάφορα τοξικα. πα.
ρα.σκευ&σματσ.. 'Αλλά., μια. α.λ
λη οιαπίστωc.·ις είναι περισ<-·ότε.
ρο [.!,UΟ'τηpιώοης. Διε:τιστώθη οτι 

( ' ' ~ / οι ποντικινεc, που γε, νσι,ν c·υ\rι-
θως 6-8 μικρα. κάθε Μο μηνες, 
οτα.ν έπέρχετcι.ιμείω;ις ·ηυ πλη
θυc·μου c;υνcτ εί� ώργο.νωμένηc 
κα.τα.πολεμήι εωc, άρχίζουν να 
·γε-.νc,υν χά.θε μγΊνα. και άπό 12-14
τ.;οντιΥ.ά.χια. Ποια. ούναμις ε !ν'
, Ι ' 'ζ \ θηλ \ εχεινη που ϊ.ιc ει τ_ις 1.;κες
ν' αύξήσουν ,ην παραγωγή τους,
για. την άποχατάστcr.σι της ίσορ
ροπί-α.ς;

'Εξ ''λλ ' ., ' ' α ου, μηπωc: απο την 
rοια πηγ-η προέρχεται ·η τάc:ιc 
των «λf μιγχ» της Σχανοιναβίcι.ς 
ν' α.ύτοχτονοϋν όμcι.οιΥ.ως, για. , α 
_,.�ριορίσcυν τον πληθυσμό των 
ποντικών, οταν ό μεγάλος άριΟ
μό-::: τιuν οημιουργεί προβλήματα. 
για. τό είοος; Δυνατόν, άλ)α κcι.ι 
, 'β λ .,,. , • , ' α.μφι ο ον, οιοτι ο επιταχτικος 
προσ�ιορισμός της πορείας αύ
των των έχατομμυρίων μικρών 
ζώων προς ουσμά.-:::, για να. πνι
γουν μαζικα σ,η βόρειο θάλασ
σα, μπορεί να. τ,ροκαληται ά.πο 
;-λ,1θος &λλων α:ίτίων. Όπωσ�ή
ποτε, άπό τις περιπτώο·εις αύτές 
του ίσορροπιστιχου μηχανισμοϋ 
μ-:τορεί \(Χ συναγάγη κανείς οτι 
αύτη ή φυc:ικη τάσις οεσπόζεται 
άπό παράγοντες πνευματικού,. 

('Από τό Lotus Bleu)

Τό άλογο 
στή μυθολογία 

οι μvθο1 τοv Έρ1χθονiοv καί τοv 
Βελλeρεφόντοv είς τάς σχέσε1ς των μέ 
τήν θεά 'Αθηνα καί μέ τήν λατρεία 
της ώς 'Ιππίας η Χαλ1νίηδος, άνη
στοιχοvν πρός τάς δύο σποvδαιοτέ
rας πeριόδοvς της καθόδοv των έλλη
νικων q:vλων εiς τήν έλλην1κήν χeρ
οόνησον, ήτο1 1ήν Μvκηναική κc:ί 
-ι ήν Δωρική, άλλά ις_c.ί_μέ τάς δύο φά
σε1ς της χρησιμοπο1ήσεως τοv 'iπποv
y1ά πολεμικούς σκοπούς. Τήν ίππεv
οίν τοv κατά τήν δεvτέρα κι.ί τήν
ζεvξ1ν τοv εiς τό αpμα ι,ατά τήν πρώ
τη Στό 0vμπέpασμα τοvτο όδηyεί
ή άνάλvσ1ς των άρχαίων uvθων των
άναφeρομ�νων �ίς τήν 'Αθηνα κc- ί
τάς σχέσε1ς της μέ τόν ίππον, ως έτό
νισε ό άpχα�ολόyος καί διεvtίuν1 ής
τοv έθνικοv άc. χι:ιολοyικcv μοvσείοv
κ. Ν. Γιαλοvρης, σέ δ1άλεξi -,cv cρ
yανωθείσαν vπό τf\ς έλλην11<-ης νομ1-
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σμάτικης έταιρίας εiς τό άμφιθέατpο 
τοίί έθvολοyικοv μοvσείοv, iταpέχωv 
έπιστημοvικό:ς διεvκpιvήσΕις επί τοίί 
έπιμάχοV, μΞταςv των ίστοpιι-.ωv, 
θέματος της πι::ώτης χρησιμοποιή
σεως τοv i1τnov έv 'Ελλάδι. 

Ό μvθος -ιοv ·Βελλεpεφόvτοι. 1<.αί ό 
δc-μο-σμός τοίί Πηyάσο1., χά� ιs els τόv 
χpvσό χαλινό τον όποίοv έδώpησε 
στόv μvθικό ήρωα ή θεό: 'Αθηvα είναι 
σvμβολισμός τfis δημιοvpyίαs είs τήv 
Κόρινθο κατά τό:s άpχό:ς 1c,v 7ov π. Χ. 
αίωvος - ότε ή πόλις c..vτή είχεv άvα
πτvξει μ€yάλη δpασ·rηpιό,ητα �ίs τό 
έκτόs τηs Έλλάδοs έμπόpιοv - έvόs 
vέov τvποv - μεταλλικοίί- χαλιvοίί ποv 
λόyω τfis πpακ·, ικόττ,, os -ι ov, αλλά 
καί τfis Ισχύος τfis Kopίvθov κι.τα τήv 
έποχή έκείvη δ-ιεδόθη σέ όλόι:.ληpη 
τήv 'Ελλάδα, όμοv μετά τοv κοpιv-

Ν(JΥΛΑ Δ. Κ.ΩΝΣΤΛΝΤΙΝΙΔΟΥ 

θιακοίί μvθοv τοίί Βελλεpεφόvτοv. 
Ή τrpοστάτιs τοίί ήpωοs 'Αθηvα, 
έλαϊ pεvετο ώς Χαλιvίτις πλησίον τοίί_ 
θεάτpοv -ιης Kor,ίvθov, τό ,δέ ξόαvόv 
τηs τό όποίοv vπfipχev έκέί μαpτvρεί 
ότι ή λατρεία της ·ητο παvαρχαία. 

Κατά τον κ. Γιc.λοvρη, ό ίπτrοs 
έδαμάσθη κστό: τήv Γ' χιλιετηρίδα 
χpησιμοτrοιηθεis είs τό: πολεμικό: άρ
ματα, έvω ή χpησιμοπcίησίs τοv yιό:. 
Ιππασία. εΤvοι .κατά πολύ με1αyεvε
στέpc., καθιερωθείσα μετά τήv κάθο
δο ,ων Δωριέων. Τήv έπελθοίίσαv 
έπαγάστι�σιv είs τήv. πολεμική τέχνη 
κατά τούς πρώτοvs Γεωμ€τpικοvς -
χpόvovs σvμβολίζει • ό μίίθοs τοίί Βελ� 
λεpΞ_φόvτοv �σί ή λc:τpsία τfis 'Ιππίας 
'Αθηvαs, η, ιs 1<.ατό: τήv παράδοσιν 

. τοv έδίδc-ξε 1ήv Ιππεvτική τέχνη. 

* 

_'Έγκλημα 
"Αyνωστοι σκότωσαν 

· δέκα μικρά τετρά-ποδα της έξοχης.
Τ' άναζητήσαμε μ• ά-ιτόyνωση
πάνω στούς λόφους, καi. στi.ς. ρφατιές.
Τα �ρήκcφε σπαρμένα lνα - lνα
μισοκοψένα, παραJμορψωμένα κ._αi. νεικρά.
Πόσο θυμαιμαι την_ παγωμένη μέρα του χεuμωνα
πού στάe!η;καν δειλα Uρ ά,τ' την nόρτα μας.
Καl ,μεις πονούσαιμε στη σκιέψη, μήπτως
1καl μια νύχτα κοιμηιθουνε νηάτuκά.
Μέ πόση άνθρωιττιά άνταποιδίδουν τη στορyή μας.-

τι νcc' ,τω, Κόριε,- και yια τα έyκλή1ματα αύτά;
'Ολάκερη ή Οίκοuμέw� συνθλί�εται
καθlημερινα μέ χιλιάδες άνθρω-rοους νεικρούς.
'Όiμως, δταν δα1κpύσεις κάποτε, Κύριε, .
θυμήσου μέσα στόν πόνο σόυ κι αότά.
Είταν δέκα ιμuκρές άθωες ψυχές
-iτού πΟΙλύ εύψρα:ιναν την ζωή, μας,. Κύριε.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ 
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Σημει�vσεις ΧΡΙΣ1ΌΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΙΒΟΥ: LU:X ΕΧ 
TENEBRIS, ποιήμα1α, 'Αθήνα 
1974. 

Ή Αίμιλίο. 'Ίβοv είναι yνω
στή από προηyούμενες έρyα
σίες της yιά ϊήν πvεvματοδο
ξία καi τόν μηαφvσικό της 
προβληματισμό. 

Ή κοινωνική ατμόσφαιρα, 
πού αρνείται -ι ήν πνευματικό
' η1 α έκφράζΕ·ι αι n αραστατικά 

, με τήν «απώλεια ένός ποιήμα
-τος». 

Έχασα τό ποίημά μοv 
μες στό μεγάλο δρόμο 
μέ τό βοvητό , ων αύτοκ1vήτωv 
,ά κλάξον. 
Τό κvvήyησα μάτα�α, 
evα ποvλ\ nταv, 
evα άyρ1οπερίστερο 
καί τόσφ1yyα πάνω μοv 
vά μοv τραyοvδάε1 
y1ά ήλ1οvs καί θάλασσες 
καί vά τοv φτερώvε1 τό βημα. 
Ένα άyρ1οπερίστερο 1 

τρόμαξε 
άπ' τό βοvητό καί τά κλάξον 
κ1' εκαvε φτερά, 
τ' άvαζήτησα μάτα1α 
τόχασα τό ποίημά μοv. 

«Τό ποτάμι», ,ό «Φλοyερό 
yρcη.,ιμα», τό «Μας χωρίζει» καi 
τό «Τότε» είναι όπό τά ώραιό
τερα ποιήμο.τα της σvλλοyης. 
Τό «Τό7ε» έκφράζει ποιητικά 
τοv Πλοv,άρχοv (περί 'Ίσιδος 
καi Όσίριδος) τό απόφθcyμα: 

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

'01 ι «μεμιyμέ1ιη ή τοvδε τοv 
κόσμου yένεσιs καi σύσϊασιc,, 
έξ ένα1ιτ,ίων ού μήν ίσοσθενων 
δυνάμεων, άλλα ·ι ης βελ1 ίονος 
1 Ο κράτος rστιν»: 

Εvα ε1vαι pέβα�ο: 

Μέσα άπό , η μαχη τοv μαvροv καi 
τοv 6:σπροv 

την αlματοβαμέvη, άκόρεστη κ1' άvαρ-
. χη, 

μέσ' άπό τή δ1αμάχη των φωτοσκ1ά
σεωv 

τήv παραπλαvη-ι 1κή καl έvαλλασσόμε

vπovλc, 
vη 

εvα ειvα1 σ1yοvρο: 
Ή θρ1αμβ1κή έπ1κράτηση τοv ασπροv. 

Είναι ή αίσιοδοξία της ποιη-
1 ρίας yιά τήν nάλη μεταξύ των 
δυνάμεων τοv Κακοv καi τοv 
Καλοv, πού έμπνέει καi κρα
τύνει τόν μαχητή. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗ-
ΒΟΥΡΛΕΚΗ: Οί κουρσάροι της 
ψvχης" μας, ποιήματα. Ά&ήνα 
1975. 

«Κουρσάρους» της ψvχης θεω
ρεί ή τ.οιήτρια τίς στιyμές 1ης 
χαpας, της ήδονης, τήν ίδια 
τήν χαρά, ή όποία ανοίyει α ρ
Υ ό τ ε ρ α «κόκκινες αίμάσσοv
σες πληyι\». Είναι ή συνέπεια 
της άλώσεως της ψvχης από 
τήν έπιδρομή τοv σώματος. 

---------- ------ --
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Όλο δ1ίστασα1 πρόs τό σωμα; ψvχή 
. . . [μοu. 

Έvαs πηλόs έκείvο, εvα yήivo όv 
,,- κα\ σv ζηταs όλοέvα τήv άvvψωσή 

[τοv. 
. Ύή μεταμόρφωσή τοv ζηταs, 
έvω έκείvο· παλ1vδρομΞί άβέβαιο 
καί τή φvση τοv άπαρv1έτα1 y1α χάρη 

Γσοv. 
Σέ δίκη κάttε τόσο τό έvτάσσειs τό σω

[μL·. 
ψvχή μοv κα\ τίs .έλεvθερίεs τοv 
τιμωρείς καί καταλvειs. 

Ή . έvδόμvχη ό:ι;θρώπη,η πά
λη yιά την πνεvματοποίησι 
εΙναι ή άφε, ηρία πολλων ό:πό 
τά ποιήματα τηs σvλλ6yης. 'Η 
ψvχή, άξεδίψασ·ι η πάντα, δέν 
κοvράζε,αι σι·όν άyωνα -cης, 
εΙναι στήν άντοχή -ι ης άξιο-· 
θαvμαστη, μα καi πάντα περ,:. 
στρέφεται δίχως ίκανοποίησι 
yvρω άπο τά <<άξεδιάλvτα» μv-
στ_ικά της ζωης. 

Στα τελεvταία ποιήματα της 
σvλλοyης στρέφεται ( ώς ύπο
τίθε-τ αι) yvρω άπό την θεωρία 
της μετενσαρκώσεως. 'Απεv9v
vεται σ' εvα πρόσωπο άyαπη
μέvο. 

Γ1ατί έπιμέvειs vά ξαvαyίvειs πpόσ'ω
[ πο; 

Προημω ,τήv άλλη φάση σοv. 
Έκείvη τή σκιώδη ποv ταξειδεvει ό

[λοέvα 
μέσα στό yαλάζιο σvvvεφο, ποv vπάρ-

. . .• [χει,
άvάμεσα στόv αίθέρα.ποv μαs χώ,)ίζει, 
αvτήv ποv δ1άλεξα ή iδ1α yιά σέvα, 
yιά vά σέ βλέπω ετσι, 
μόvο μέ τηs άyάπηs μοv τίs έπιθvμίεs 

[Γ1ατί έπιμέvcιs;] 
Mov στέλνεις μηvvματα. Θέλειs vά ξα

[ vctyίvε1s 
ενο: πρόσωπο κοvτά σ-τ ό δ1κό μοv. 
Όχι. Μείvε μακρυά μοv. • Αφησε vά 

. [ πλανιέται 
άvάμεσά μr.ιs μιά άκαθόρ1στη είκόvα. 
Ε[vαι yεμάτη πίκρα ή ζωή. 
Όλο εrο�μη vά σκοτώvε1 ... 

Μείvε μακρυά μοv yιά vά ζήση. 
παvτοτειvά στήv κο.ρδιά μοv. 

. Μόvο ετσ1 θ' &χrηστεvθη ή δvvαμη 
[τοv κακοv.

Μόvο ετσ1 Θά ζήση ή άyάπη. 
[Μόvο ετσι] . 

ΡΙΤΑΣ ΜΗΛΙΩΡΗ: Πφ1οχέ), 
ποιήματα, 'Αθήνα '74. 

Μια ίδιcvίτερη τρvφερότητα 
χαρακτηρίζει αύτήv τήv σvλ
λοyή της yνωστης καi δοκίμοv 
πο1ητρί.ας, τρvφερότητα σ.τρε
φόμεvη σ,ά. παιδιά· ίδιαιτέρως. 

Ή yνώριμη φιλοσοφική διά
θ.Ξσις πc:ρατηρείται καi έδω,. 
πάντοτε ά1.:άλαφρη. 

«Σέρvομε (ο\ άvθρωποι) σ' όλη τή 
ζωή άλvσίδεs: βαρε1έs, τls άτέλε1εs τηs 
σάρκαs μας». (σελ. 36) 

«Έλεvθφοs ό άvθρώπινοs πόνοs 
χωρls σvvορα περ1φέρετα1 σ' όλΙ) τή 
Γη». (σελ. 34) 

«Έκεί όποv φvτεvομε Ύεκροvs, πως 
yίvεται vά κελαίδοvvε ϊά πουλιά», 
(σελ. 55) 

· · 

Οί λvρικές παραστάσεις εΙvαι 
άκρως έκφραστικές: 

«Άφήνειs (μάvvα yη) ,\s ρίζεs τωv 
φvτωv vά σέ βvζαίvοvv όπωs τά στό
ματα τωv vηπίωv». 

ΠΩΡΓΟΥ ΣΑΝΤΗ : Φως έκ 
φωτός, ποιήμο.τα, Κόπρqς 1-975. 

·'Η σvλλοyή αύτή, δπως καί
μία άλλη «Π11φα1vόμενος έv έο.v
τc;>»,, εΙvαι διαποτισμέ\ιη άπό 
την· Κvπpιακή τραγωδία: ,'Q_ 

·όϊόσο, δέν λείποvν ,ά yεvικά
· κοινωνικά θ�ματα, διατυπωμέ
να μέ τετριμμένη φιλοσοφική

. διάθεσι. · Ή «Παράνοια» εΙvαι 
χαρακτηριστική: 

.. . 

Πολεμούμε yιά λίyα ψιλά 
παμε στό δικο.στήρ10 yιά τρία πόδια 

[yfj ... 
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Σ1 ήν άνθρώπινη κοινωνία 
«ή υποκρισία και,vπτει τfjs ά
λήθειας -ι ήν φω-ε1νή πηyή» καi 
«ή φενάκη βρίσκε-ι αι διάχυτη 
μsταξv μας». 

Ώστόσο, υπάρχει πάντοτε 
ή άvτοχή καi ή �λπίδα. Στό 
«' Ανθρώπινο» ξεχωρίζουν τρεί'> 
στίχοι: 

Οί άνατολέs δέν εφεραν τή χαρά 
κι' ο! δvσειs δεν σκοτείνιασαν 
τό μελιχρό φωs τηs έλπίδοs. 

'Επί πλέον, ό ποιη- ής, παρά 
τό προβαλλόμεvοv κήρvyμα 
«διαστροφfjς» της κοινωνίας 
εξω άπό τό φvσικό πλαίσιο, 
μέ ώραία έκφραστικά μέσα τρα
yοvδάει τόv άπλόν &νθρωπο. 

Είμοι eνα άπλό κοyχvλι στήν άπέραν-
[τη θάλασσα 

εΤμαι ενα στάχv στοvs πpασ1νοκίτp1-
[νοvs κvμαησμοvs 

χαίpομα1 τή φvσ1κή ένατέν1ση 
κα\ σvμμ�τέχω στήν άνθpώπtνη πο-

Lpείσ. 

ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑ: Θεό), 
Ζωή, Άyάπη, Θεσσαλονίκη 
1976. 

'Ένα μικρό σvμπαθητικό βι
βλιαράκι, περιεκτικό, μέ κατα-, 
κλείδα ,ό πόρισμα -, fjς θ:οποιή
σεω:; μέ;;� -,η; Άyάπης. «"Ο-·αv 
- έπιλέyει - ό &νθρωπος κα-
1 ορθώση, �-ό μακρύ δρόμο
της ζωης τοv, νά vιώση οτι
ολοι καi ολα εί.ιαι παιδιά τοv
ίδιου Θι;οv ... οτι όλοι καi ολα
εί.ιαι άδέλφια, τό,ε εχΗ φθάσει
σ�ήv κορvφή, τήν σπρόJωπη
Άyάπη, στό ΕΝΑ, στόν ΘΞό».
Καi τότε «ό δρόμος δέν εχει
yvρισμό, δέv υπά,Jχει λόyος νά
yvρίση πίσω».

Γίνεται δηλ. αv1 ο πού είπε 
ό Παλαμδ:ς στόv «Θάνατο της 
κόρης», οτι ή Μοίρα δέν μπο
ρεί πια ν' άπλώση τό σιδερέ
νιο χέρι της, yιά μία άκόμη έv
σάρκωση. 

Μία μικρή παρατήρησις: 
Γιατί ό σvyyραφεvς λέyΗ οτι 
ή λέξις ά y ά π η · άπαντδ:ται 
yιά πρώ-η φορά στην Π. Δια
θήκη; Είναι 'Ομηρική. Καi ώς 
περιεχόμενο ηταν μία άπό τiς 
σnμαν1 ικώ-; ερsς άρετές 1 ων άρ
χαίων 'Ελλήνων. 

ΓΙΑΝΝΗ Π. ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΙ: 
'Αρκετές yνώσεις μέ λίyο κό�ο, 
'Αθήνα 1976.

Είναι μία ποικίλη σειρά άφη
yημάτων α) τοποyραφικωv, 
οπως yιά τήν Αίδηψό, την 'Ι
καρία, την διώρvyα τfjς Κο- · 
ρίνθοv, τά Μετέωρα κ.α. β) 
έyκvκλοπαιδικων, οπως yιά τήv 
ζωή των μελισσών, τά βότανα 
κ.α καί y) ίδιαίτερα πνεvματι
κων, οπως περί των Μvσιηρίων 
της Αίyvπτοv καί της Έλεvσί
νος, περί Δελφωv, περί τοv 
σvyχρόνοv Τεκτονισμοv. 

Διαβάζονται εύχάρισ-. α. 

ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΚΟΥ: Διάττον
τες ποιήματα, 'Αθήνα 1974.

Βλέπω νά εχει εκδώσει ό 
ποιητής -, έσσαρες άκόμη σvλ-

_ λοyές άπό τό 1934 ώς 1ό 1963.

Δέν τiς εχω υπ' όψει μοv καi 
άδvνατω '-CX διατvτιώσω yνώ
μη yιά τό ολον ερyον τοv· καi 
την 

4φιλοσοφία τοv. "Ομως, 
στοvs «Διάττοντες» έ κq:ι:άζει 
μια αρνησι της πνεvματοδοξίας 
κσi εvτοvη άντιθρησκεvτικό-. η-
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τα, άφελfj βεβαίωs, διότι άπό 
τότε, πού ό άνθρωπος άντίκρv
σε τό φαινόμενον του θανό:τοv, 
έζήτησε κα.ταφύyιο σέ κάπο,α 
πίστη. 

Κατά τον ποιφή «αίσχροί 
nοιμένες ι:ων λαών, τήν ευπι
στία π?ιμαίνοvν καί μέ τα ξόα
να των θεων τρομάζόvν τήν · 
ζωή, έλέησον Κύρ,ε, οί «πιστοί» 
στήν έπαιτεία προσμένουν τήν 
εύιυχfα των ούρανων πού λε.ί-

- πει &πό τή yfj»

. 'Έπίσης «βαvκαλίζονηχι οί 
μωροί στή χλεύη της «αίωνίας 
ζωfjς», τυφλοί σϊό χό:ος μπρο
στςχ του βέβαιου μηδενός» 

Βέβαιου; Πωs; 'Ό ίδιος ό 
nοιητης, ερχεται ώρα η-οv άνα,. 

ζητεί ενα σωσίβιο, «ας· ηταν 
καi μια πλό:νη» ... 

Πλό:νη; :η είν' αύτό; Για 
-ιόν ποιητή, τό ψέμα καi ή ά-= 

. λήθεια είναι «άστεία φαvτάσμα
τp.». Τότε; n:i;:ς ή βfβcιό-της;_ 

ι. 
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1 'Απαραf-ιητη συντροφιά σας Η 
1 Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ i
π Η 
Η Του Π Α Ο Υ Λ Ν Τ Ι Ν Α Χ 1 
1 Διαβάστε τό θαυμάσιο αύτό βιβλ(ο. 

Ι 
Η 

Β: Μ Λυτρωθi;,τε καί Εεφύγετε ιόπ' τη -μονοτονία καί τή ρουτίνα της 
• 

; 

nληκτικης γύρω σας καθημερινότητας, όπολαβαίνοντας τη, συντρο-
φιά τη-ς Κ Ο I ΛΑ ΔΑ Σ ΤΩ Ν Ρ Ο Δ Ω Ν τοϋ Ντίνσχ. Είναι i: 

•: 
μ. η n ρ α γ ·μ α τ ι· ·κ ή ίστορί-α μιδς μεγάλης κι· ,άληθινης άγόπης πού , fi
U συνε,χίσθηκε πέρα όπ' τό θάνοτο (σέ δλλη Ζ:ωή). :: 
fi Σδς ,προσφέρουμε τούς δύο τόμους σέ τιμή πολύ εύθυν,ή, «ΠΥ- Η 
u ΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (ϊπnοκρότους 33). :: 
ii Αν σδς ποϋν ότι έΕηντλήθη, τηλεφωνηστε ατόν μεταφρσστη il 

•π• 
(7170-72 ,καί τό 6ράδυ 721575). U 

tl :: 
u Ό Κεντροευρωπαίος (,καί κατά σύμπτωσιν φιλέλλην) έκnαιδειι- :: :: :: 
:: τ, ικός Ντίναχ δέν είναι δυν,ατό νά βρέθηκε έΕαψνικά προικισμένος :: :: :: 
!i

με καταπληκτική λογοτεχνική φλέβα, ώστε νά μnopfi έτσι. νά μδς 
Η ii οδηγfi σέ τόjσες πόλεις της μελλοντικης Εύρώπης τοϋ 3905 μ.Χ. :: 

U κa.ι της έπόμενης χρονιδς, δίνοντας τίς όλοίώντανες έκείνες πε- :: 
Η U .. ριγραφές. Ούτε καί προφήτης μελλοντολόγος είναι γιά νά μnopfi .. 
u u 
:: vό τά γράφrι όλα κείνα ετσι συγκεκριμένα καί μέ τόσες λΘnτομέ- :: 
♦♦ Η 

:: ρειεc: Ούτε κι' έκnληκηκέc: ένορατικές ίκσνότητεc: κατείχε. Πρό- t: 
:: :: 
Π κειτοι γιό ενα άnλό μεταψυχι1κό φαινόμενο, άnό έκείνα πού στίc: :: 
:: Ινδίες n.χ είναι πολύ συχνότερα, όλλά σnσνίΖ:ουν στήν Εύρώnη :: iΞ έξ αtτίας της •ύλικης. ύφης τοϋ Δυτ11κοϋ πολιτισμοϋ. Χόρις σ· t! 
- " 
:: αύτό τά «είδε» καί τά «εΖ:ησε» δλα έκεϊνα. Φαιινόμενο nαραψυχο- Π 

g λογίαc:, σπάνιο σέ όδρότητα, μέ καθαρές καί Ζ:ωντονέc: .ιάνaμνή- :: 
i: σεις προύπάρΕεως». ;; 
.. :: 

Η Είναι •ό δνθρωnοc: πού εΖ:ησε δύο Ζ:ωές» κι· ε:ησι μπόρεσε κι ε- ii 
:: έγραψε τό «λόβ στόρυ» των Εύρωποίων, πού κατ_ οδειχνεται άνώ- U 
= t ..

• 
:: τερο κι' όληθtνώτερο όπ' τό «λό6 στόρυ» τό 'Αμερικανικό. Δια-
Ξ n .. βόστε τήν «Κόιλάδα των Ρόδων» (μέ τή σειρά., δχι όποσnασματι- .. 
� tl 
:: κ'ό) όn' τήν όρ.χ.ή ώς τό τέλος. Είναι ενα όριστουργημοτικό κεί- fi
� u 
:: μενο, ένα όληθινό ταΕίδι στήν Εύρώnη των μοκρυνών έκείνων :: 
:Ξ μελλοντι·κών κοιρίίJν. Ξi.. ..

� 
Έλδτε σέ μδς: «ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» Ίnnοκρότους 33 g 

:: Τιμή κόστους: Κάθε τόμος δρχ. 185 (σύν 35 χρυσοδερμστόδετος) Ξi 
g * 
mm:1111:111111::mm11:111:1111:1111::::111:1:1:::11::1:1:::1u::::::::::::1:::::rtrt:::r.::. 
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Φυσικαi έορtαi 
ΤΡΟΠΑΙ ΚΑΙ ΙΕΗΜΕΡΙΑΙ 

Αί χρονικαι στιγμαί, κατα τας 
όποίας ό 'ΉΑιος 8ιέρχεται άπο τα 
σημε!α των Τροπων, ονομάζον
ται Τροπαι του 'Ηλίου και εχομεν 
8ύο τοιαύτας, την Θεριvην και 
την Χειμερινήν. Αί χρονικαι στιγ
μαί, κατα τοις όποίας 8ιέρχετάι 
άπο τα σημεία του Ίσημερι,1ου,' 

'ζ 'Ι ' ονομα ονται σημεριαι. 
Κατα τοις φυσικας αύτας έΌρ

τα.ς ας κρούσωμεν την θύραν 
του Μεγάλου Ναου της φύσεως, 
ενθα τελουνται τα θαυμάσια άπό
κρυφα αύτης, 8ια των 'λειτc,υρ
γούντων θείων -,όμων .της. 

''Ας άπομακρύνωμεν άπο τ-ας 
8ιανοίας μαζ πασαν ταπει,,ην 
σκέψιν και ας στρέψωμεν &μέρι
στον την προσοχήν μας προς το 
μέγα Μυστήριο της Φύσεως, 
φροντίζοντες να άρυσΘωμεν τα 
κατάλληλα ώφελήμοcτα 8ια το 
πνευμα και την ψυχήν μας. Δια 
της μυστικης κλει8ος της 'Αρ
χαίας Γνώσεως, θα έπιχειρήσω
μεν ν' άνοίξωμεν τας πύλας του 
Ναου τούτου και με εύλάβεια 
να σταθωμεν προ των ύπερτάτων 
Δυνάμεων και Νόμων της Φύ
σεως, :rης κοινης των πάντων 
Μητρός, πού λειτουργουν έν 

Ύπό Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

α.υ·ηι τα θεία γνωστα και &.γνω
c.τ� είς ήμας Μυστήριά της. 

Έκ των έπι�ράσεων τούτων 
της φυc;ικης μεταβολης, γαλήyη 
ας πλγ,μμυρίση τας ψuχ&ς μαζ 
και το φως ας φυγα8εύση έκ των 
8r.ανοιων μας τα σκότη της. άμα
θε ίαc:., ό ϋπατος πνευματικος κό-
c. μος &ς μας έμπνέει, έν οψει του
μεγάλου φυσικοϋ γεγονότοc:., των _.
φυσιχων έcρτων.

Α.ί M·c 'Ισημερίαι και αί 8ύο

, Τρc,παι του 'Ηλίου έωρτάζοντο 
ύπο των άρχαίων Μυστων των 
άρχαίων . Έλληνικων Μυστηρίων 
της άρχαίας ΈΛληνικης Θρη
σκείας. Αί τέc·σαρες έποχαr. του 
ετους εl\αι -περίc8οι κατιχ, τας 
όποίας, έν έ-κάστr,, 8ιαφορετικα -
φαινόμενα λαμβάνουν χώραν έτ.ι 
της Γηc., λόγω της θέσεως τQυ 
'Ηλίου έπι της τ ροχ ιας του Ζω-
8ιακc,υ. οι πρόγονοί μας ησαν 
φυσιολάτραι και πνευματό8οξόι, 
8εν tjσαν Εί8ωλολάτραι καί, tσωc:., 
πλησιέστερα προς την άλήθειαν 
έν τη λατρείq: της Φύσεως. 

Οί Μύσται της άρχαιότητος, 
έν τη σοφίq: της άστρολογικης 
των παρατηρήσεως, 8ιέκριναν, 
έκτος των φυσικων άποτελεο μά-

,.

,_:_Ι 
j 

•. 
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των, τα. όποια τΟ Ομμcι.. τοU θ·ι η
του πcφατηρεϊ, έπί τrις έnιφο.
νείας τr1ς Γ-ϊiς, χαί εχταχτα φαι
νόμcνα, τΥ1ζ έπιοράc εως τ◊}'Ι cπο
zων τούτων έπί των μορφών χαί 
των ψυχών της Γης, διά τϊ1ς έπιρ
ροιjς των Ούρανίων Σωμάτων 
έπί του Ιlνεύματc,ς τr:ς Γης καί 
της καθόλου ζωιjς αύτϊΊς .. 

''Ινα οέ, έχ -ι;;;ς έπιpρο'ίjς αύ
τ fJς, ώφελωνται οί μUαται, τα. 
μυuτήρια οιέγραψαv είοικάς τε
λετάς, οπως οι' αύ-ιων οί c,υμμε
τέχc,ντες ένωχύωvται είς -ιάc: 

, , , , 'Ψ προς την πΊευμα.τικην α.νυ ωc,ιν 
προυπαθεία.ς τωv. Έιπίς μεγά
λων ωφελημάτων χα.ί βοηθείας 
οιά τας ψυχάς μα.ς ύπάρχει χαί 
οι' ήμας, μετέχον-τlα.ς ένc.·υνείοητα 
είς α.ύτάς, έαv ή σχέψις μα.ς άνυ
ψωθη, είς τα ύψηλα έχεϊνα. έπί
πεοα., οπc,υ τα τα.nεινα τ.άθη χαί 
ίοέαι'ί οεν μολύνουν την άγνό-ιητα 
της έμπνεύσεως. 

Τά. Μυστήρια, παρα την σιγήν 
των, LOUV χα.ί σήμερα. κα.ι με τον 
τρόπον των όοηγουν τι.υς ζηλω
τας της άληθείας, οπως κατα
λάβουν τα σχηπτρα της Γ\ώ
σεως. Με μόνην οιάχρισιν, οτι 
μετα.οίοουν τας άληθεία.ς των 
είς έκλεκτας ψυχας και ίc,χυρας 
οια.νοία:<;, άποχλείοντα -:ας οιε
στραμέναc: χ,χί έχτ�όπους φύσειc: 
μέχρις οτου. ύποστουν τούς άπα
ραι τήτους χαθαρτηρίους χύχλους 
της ψυχιχης των άνελίξεως. Του
το ητο καί είναι άνέκαθεν τό ερ
γοv, των καλώς λειτουργηc.ά.ν
των και λειτουργούντων Μυστη
ρίων. 

Σήμερον μας άπασχολεϊ, οια 
την φυσικην χαί έοωτεριχην ε
νοιαv του έορτα.σμοϋ των Τρο
πών και 'Ισημεριών χαι πισ-.εύω 

αί φωτει\α.ι διάνGt(λί C(JC., \ΙΖ ου

νrιΟου'J \ά οιΟ'χpί1,c,υν το ς,ω-:ει
νt,ν C, rιμα το όnοϊον όο-rι γε7. προς 
την Θείαν Φιc,ιν. Θα 1.ιοτε.1J
c.ουν τότε, οτι τό T,CJ.'1, ανΟFωπος 

\ ~ Ι \ , Ι χαι πασα κατ<.ι,11:ρα. και α.νωτεFα 
του ύπόι.τασις, έχ του συνόλου 
τω'Ι 0\JG ιων ':'CιU άπε:ίpου Πpοέ-

ψ , , , , , l\I χυ ε και τφος την φυοιν ως 1' ·η-
τέρα χαί τροφόν, όφείλομ::ν 1,ά, 
άτενίζωμεν. Καί μέ συναίσθ·ημα 
πνευματιχης εύΟύνηc:, εϊμε:Οα 1';
ποχρεωμένοι να ύπογρcψίσωμε 
τα έξης: 

Έαν τα φαιvόμενσ. τ71ς Φύ
οεως οέν μελε-ιήοωμε' C ( βο rως 
χαί ΟεV ΧΙΧτΙΧ\ οήοωμε. V 'Η,Uς αιω
νίους καί άσαλεύτους Φuο ιχούς 
Νόμους -ιηc:, ή άπόχτησις των 
α.λλων ποικίλων γ1,ώσεων Οα 
άποτεΛέοη άπλην έμπε:ιρίαν το� 
νοητιχοϋ, χωρίς να. προσθέση 
, ,� , , 'Ψ ~ , εφοοια προς ανυ ωσιν τc,υ πν::υ-
ματος χαί χατα1,όησιν των έσω
τερικω ν άλΎι0ειων της Φι:-σε:<.ι,ς. 

Μόνον ή μελέ-,·η των φαιvο
μένων τ'r;ς Φύσε:ως eα μας βc,η
θήοη να άναχαλι:,ψcuμεν τούς 
Αίω,,ίουc: Νόμους, οί όπc,ϊοι διέ
πουν -τ-ην άπαντο χc.υ αύτ-ϊ1ς ζω·ην 

. λαί έχ τ71ς ταξι1,ομ+ισεως των έν 
τ� σπουο?j μας άποκαλυπτομένων 
αίτίων, θα άποχτr1οιι,μεν -;ην
Σοφίαν, του-τέστιν -ι·ην έτ.ιστή
μην της ζωης. 

Τα :Μυστήρια, δια τούς ::ίλι
χρινεϊς έρευνητάς, βροντοφω
νc,υ',: ((Στραφ-ϊ1τε:, α.\θριι,τ.cι, προς 
1:ην Μητέρα Φύσιν καί μά.0::-:-ε 
,,α άναγινώσκετε τ·ο <<Μtγα: Βι
βλί ον τ-ϊjς ζωης». Αύτο θα σας 
όοηγήαη είc: την γvωσιν τ.άσης 
'Αληθείαc:)). 

Κάθε σελίοα του, γpαμμέ,,η 
\ ~ ' Ι \ "' με τ·ηc: αιωνιοτη-:οc 1:γιv :τεφα 11 
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και με της Θείας 'Αγάπης την 
θέρμην, θα μας άποκαλύψη, ήμέ
ρq. τη ·ήμέρq., τ� u.υστιχά της, 
έφ' OCι'OV εzωμεν. κα:θαρα.ι κάρ
οίαv και κατέστημεν �εκτικοί 
των θείων τούτων έπιSράσεων. 

. Διά τά 'Μυστήρια. καί την 
Άρχαίάν Σοφίαν, ό φυσικος βίος 
είναι συνώνυμος με τον χα.τ' 
άρετην βίον. 

Κατα -rόν άείμνηστον Σπυρί-
8ωνά Νά.γον: 

Προσαρμογη ολων . των ένερ-
. γειων χαι έκ�ηλώσεών μας, προς 

ο,τι ώφελεϊ ήμ�ς και τούς &λ
λους,. άποφυγη οε άπο ο,τι βλά
πτει ήμας και τούς &λλους. 'Ιοού 
το· Α χα ι το Ω του συστήματος 
της ήθικης .+ων' Μυστηρίων. -Τό
τε, οταν -·αt άκτϊνες του Βαο·ι
λέως 'Ηλίου, θα κατευθύνωνται 
έφ' ήμων, θα εϋρουν κατάλληλόν 
ε8αφος είς τας ψυχάς μας και θα 
τας μεταμορφώσουν είς θειοτέ
ρα:ν κατάσταο·ιν, χ.ατα τούς φυ
σικους και θείους νόμους. Διότι, 
οπως έπι8ρα και εύεργετεϊ ό 
'Ήλιος έπι των μορφών της Γης, 
σϋτω και έπι των ψυχων αότων 
έπιορα ή έν αύτω ορωσα μυστη-
ριακ-η Μναμις. 

Κατα τούς Μύστας της 'Ελευ
σίνος, ή έποχη ή άρχαμένη άπο 
της ,φθινοπωρινης Ίσημερίάς και 
λήγουσα είς• την χειμερινην Τρο
πην του 'Ηλίου, είναι ή έποχη 

θ," 'ζ 'Μ' κα ην παρασκευα εται η ητηρ 
Γη, οπως �εχθyj είς τούς κόλπους 
αύτης προς γονιμοπόίηcιν τα 
σπέρματα των καρπών, 

Ό άπο της χειμερινης Τρpπης 
του 'Ηλίου μέχρι της έαρινης 
'Ισημερίας χρόνος είναι ή έποχη 
καθ' ην γίνεται ή έκκόλαψι των 
κυοφορηθέντω'Ι σπερμάτων των 

- -----
__ _.__ __ __ _ 

..., ,. ( ' \ ~ ,, καρπων, ειναι η εποχη της εκ-. 
οηλώσεως της φ�G'LΚης ζωης χαl 
της βλαστήσεως αύτης. Ό άπο 
-της έαρινης 'Ισημερίας μέχρι 
της θερινης Τροπης τοϋ 'Ηλίου 
χρόνος είναι ή έποχη της μετα- . 
μορφώσεως της βλαστήσέως, ή 
έποχη της έκ8ηλώσεως των άν
θέων και των χρωμάτωγ �ύτων, 
ή έποχη της οημιουργίας των 
μύρών τοϋ φυτικου κόσμου. 

Ό άπο της θερινης Τροπης του 
'Ηλίου μέχρι της φθινοπωρινης 
'Ι , , -r ,, , ,σΎ)μεριας χρονος ειναι η εποχη 

~ ' ' ' 1 -, της εκ νεου μεταμορφωσεως των 
· άνθέων και των μύρων αύτων
είς καρπούς και ή έποχη της
ώρψ:άσεως των καρπών. 'Itoi
"' ' • Μ' • 'ζ ' 01ατι ο.ι υοται εορτα ουν τας
'Ισημερίας και Τροπας -του 'Η
λίου, κατα τας όποίας ή ένέργεια
αύτου παράγει �ιαφορετικα άπο
τελέσματα έπι της ζωηc, των ψυ-

~ ,· , ~ ' χων και πνευματος των κοσμων.
''Ας στρα.φωμεν λοιπον και

ήμεϊς, φίλα.ι ψυχα.ί, προς τον
'Ήλιον, τον Μέγαν ήμων εύεργέ
:_ην, 15πως μας πιχράσχη την γα
λήνην, την δγείαν κάι 15λα τα·
άγαθα του φωτός του. .

Εϋχομαι, φίλοι μου, να 8εχώ�
μεθα. tας εύεργετικαc:; έπι8ράσεις
της θείας :rαύτής ουναμεως, έπr.
των όργανισμων και των ψυχων
u.ας και ν' άποτελέσουν αοτα.ι.
θείον . άγωγον συνεχους οεχτι
•κότητος, προς βοήθειαν και φω
τιcμόν μας, !να ό'οηγηθωμεν προς
την φυσικην καl θείαν εύ8αιμο
νίαν, πού ό8ηγεϊ είς τον κόσμον
των θείων και- φωτεινών συνει
�ήσεων. Ό πνευμα.τιχος κόσμος
του 'Ηλίου &ς είναι βοηθος και

Ί ' \ ..., cυμπαρα.στατης επ,ι των- μορ- -
φων και ψυχών της Γης.

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

j 

-
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Στό βιβλιοπωλείο μας θά βρητε δ,τι βιβλίο κυκλοφορεί στά έλληνικά γύρω 
άπό: 

'Ανατολικές Θρησκείες 
'Αρχαία 'Ελληνική Φιλοσοφία καl Μυθολόγία 
Παραδοσιακά κείμ:να 
Γιόγκα 

♦ Άποκρυφισμο καl Μυστικισμό

1 - Κείμενα καl μελέτες χριστιανικών βιβλίω1, 

! - Σύγχρονες άπόψεις της νεωτέρας ψυχολογίας. 
ί Μερικές άπό τlς έκδόσεις μας: 

1 
Ι) Μπόρις Μουράβιεφ «ΓΝΩΣΗ» Τόμος πρώτος, δεύτερη ί:κδοση μέ �ντε-

λώς νέα μετάφραση. 
«Στή σύγχρονη καμπή της Ίστορίας, όπως καί στήν έποχή της έλεύσεως 

! τοϋ Χριστοϋ, ί:να τμήμα της αύλα[ας εχει άνοίξει. Έτσι δίνεται ή δυνάτότης 

j 
νά μυηθοϋν στή Θεία Σοφία, τήν «μυστηριώδη καl άποκεκρυμμένη» δσοι θέ

♦ λουν νά προχωρήσουν Πέρα άπό τή γνώση πού προσφέρουν τά βιβλία, δσοι
Ι πραγματικά ζητοϋν νά συλλάβουν τό νόημα της ζωής καl θέλουν νά κατανοή-

♦ 1 σουν τί σημαίνει άποστολή τοϋ χριστιανισμοϋ στή Νέα 'Εποχή'». ♦ 
1 2) «Η ΘΙΒΕΤΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ». Ψυχολογικές παρατηρή-1
1 σέις: Κάρλ Γιούνγκ. 

1 � «Μια καί εlναι άναπόφευκτο γιά τόν ανθρωπο νά έγκαταλείπει τό σώμα i 
του καί να δοκιμάζει τήν έμπειρία τοϋ Θανάτου, είναι άφάνταστα πολύτιμο νά Ι 
γνωρίζει πώς νά συναπαντήσει σωστά τόν θάνατο, όταν cύτός ερθει. 'Ή Θ Β. 1 
Τ. Ν. μας γνωρίζει, δπως εκαναν τά 'Αρχαία Μυστήρια κι' δπως διακηρύσσουν 

1 ο! Ούπανισάδες, δτι δ άφώτιστος ανθρωπος συναντα τόν ενα θάνατο μετά τόν 
άλλον, άσταμάτητα ... ». 

1 3) Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ, τοϋ Δ. Α. Ντίναχ. Μιά άληθινή Ιστορία t 
ι τοΟ μέλλοντος, γραμμένη στlς άρχέc τοϋ αίώνα μας. Πώς θά έξελιχθη ή νοο-

ι 
1 

τροπία, ή κουλτούρα κα
i 

ή μεταφυσική άναζήτησις τοϋ άνθρώπου τοϋ δυτικο
-. 

♦ ευρωπα'ίκοϋ πολιτισμοϋ. 1 
1 Δύο τόμοι χρυσόδετοι δρχ. 440. .. 1 
\ _'Επίσης: 1 
1 4) «ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» τοϋ Πητερ 1

-1 Ούσπένσκυ. ♦ 
♦ . 5) «ΑΜΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΣ» τοϋ Καλίλ Γκιμπράν. 1 1 6) «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΛΟΥ ΛΟΥ ΔΙΟΥ» Μετάφραση άπό τό 1
t Κινέζικο nρωτότυπο: Ρίχαρντ Βίλχεμ. 1 
1 7) «Ο ΦΑΡΑΩ ΑΧΕΝΑΤΟΝ»'τοϋ Άγγελου Προκοπίου. 1 
1 

8) «ΑΘΗΝΑ» 'Ιστορία Πολιτισμοϋ, τοϋ ίδίου. ♦ 

1 ---- ; 
-------------.--------------·---·--·-
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Η ΘΕΟΕΟ-ΦΙΑ 
Μάθημα ύπό του Διευθυντου της Βιβλιοθήκης της Βουλης ) ΔΙΟΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (25-26-27 Φεβρ. 1947). 

Ί
'Από τά σπουiδαιό1<ερα 1μ,οοταyω-yικό: και ψιλοσοφuκό: συpτ11-

1 ματα, τά δπο'ιa ιέιπιδιώκουν την ήιθuκιην έξύψ(οοιν ,και τινευματικην 
€ιελ-τ�(ιωισιιν της άνθρωrπότητος εtναι 1καt η θεοσοφ(α. 

Αδτη εtναι ή σύνθεσις των ούσιωlδων άληθε.ιων της Θρησκείας, 
της Έ,τιστημ�ης και της ΦιΧ-οσοφίας καt δεν ά:'Τtοτελεϊ ίδιον ικλά� 
δον της έπισrήιμης, άλλα τ�μ�μα τοϋ ά1tΟ1Κpυψολοyι'Κοϋ ικ.λάδοο, 
τοϋ όποδιαιροuμένου, ώς ιή Μιrολά16άτισ1κυ έδ(δαξεν, εtς τήν κυρ(ως 
απΟΙκρυψολοyίαν και την Θεοισοφίαν. 

Ή πρώτη ,τεριλαμ€ιάνει την πραξιν καί ή δευτέρα την &ω-:
ρία:ν, &,μφότε.ραι ιδέ Ο')(ίΤ)ιματίζουν Ύέ!/>υραν, συ.δέουσαν τήν fρευ� 
,νσ:v των συyΙΚεικρ�μένων yεγονοτων -προς την τοϋ άΟλοu αtτ(ου. 

Και αί δύο ,με,λετωσι τα έν τft ψύσε_!: ψαινόtμενα, η &:ποκρuψο
λοΎ1ία, δια νά δε·ίξη ε1ίς ή1μας ·την παρειλθοϋσαν, ·,ταροϋισαv καί 
μέλλοuσαν 1<ατό:Jσταισιν των οντωv καt ή ιθεόσοψ(α, &ιά νά μας 
OOfroll προς διερεόνηΙΟιν του πνει.ψατ�κοΟ θeμ€ΙλJ(ου ιrοϋ Σάμπmι.:.
τος, της ·πψy,ης, της τροφοδοτοοσης πασαν ϋπαρξιν, -της δυνάμε
ως, 1έξ ης άπορρέει καt είς την δΤίοίαν ιέιπιστρέφ,ει πασα όνrότης 
Τοιουτον fρyον ή θεοσοφιία έ1ητΕλοϋσα, ,ταρε,qηyήθη και �ή- · 
Φθιη ώς θρηΙΟ'κευτuκη αίρεσις, �1τt1ελ&ύσης συγχύσεως των δρίk.:)ν 
της rπρός τα της �μυστικολοyίας, ητις δι:δάσκει την α�μεσον yνω:. 
σιν της θείας ούσ(ας καt τήrν ,μuστικ.ην ενωσιν μετά του Θεοϋ. 

Ή θεοσοψuα: �&εν εtναι θρησκειυτuκη αίρεσις, οοδέ δύναται νά 
ταuτισθfi προς την· Θρ�ησικευτικη:ν τάlσιν, την τφοτιθιε�μένην ,μυσrι
κως V(X συνενώισn τόν &νθρωπον ,�ιετα τοu Θεοϋ, τft �οηlθ.ει(� του 
ουναισιθή�ματσς, της ψανrσJΟΙίας, της aκ.στά!σεως 1καl της προσεu. 
χης, άλλiχ δ� των &ιδcχy,μάτων της προτ!θεται να άlφυτrνLση τά:ς 

·Jλ�ύσας δυνά1μεις τοϋ mθρώπου, αtτινες ά-ττοτελοΟν το έν 
έαυτ� • οίκοϋν θlεϊον ,τνεQμα. Ώς έκ τούrrου, ή θιεοσοψία διαψέ.pει 
ούσιωδως της θρησκεuα:ς, καίτοι κα;l αί ιδύο &σχολοϋνται \J-έ την 
κοι""lν άλήθειαν, ιέκ της 'δ'rτrο(ας τα ,τάντα ά:τtορρέοuν. 

Δια3κp(νονται δμως εlς τό δτι ή μέν θρησκε{α· κέικτηται την 
άλήlθειαν ταύτην ,έf., ά'-π:ακαλύψεως, ή δέ θεοσοψιία ,τροσ-πορ(ζεται 
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αύτήν δια μεθοιδ�κης ένερyείας· τοϋ νοϋ. 
Πας λοιπόν γενόμενος Ιθεόσοψος, διατηρεϊ την θρησκείαν την 

όποίαν εlχε τφίν η είσέλθιr] είς την -παy:κό01μιον ά!δελψότητα, σπου
δάζει τό::ς θρηl(J1κευτικάς ιμυσταyωyuκάς και φι ,λοσοφυκάς -παρσ
δόσεις των Ιδιαψόρων λαων και ουδέποτε θ{'γlει τό:: δόγματα, τό: 
δποϊα εϊναι ή κυριωτ.έρα άiψορμή των θρησκ,ευτικ,ων αίρέσεων 
1<αl της δυσαριμονίας, της 6ιαχωριζούσης τούς wθρώ-πους. 

'Ωσαύτως ή ιθ'εοσοψία δ·ι01κρίνεται των -περισσοτέρων ψιλοσο 
ψικων συιστηιμάrrων εtς τό δτι αύτά ιμεν δpιμωvται άπό τά φαινόμε
να χαl έ,ξάyουν συμ-περάσιματα σχετικά προς τόν Θεόν, ένφ ή θεο
σ::ψία έ,κ,κι�εϊ ά,τ,ό τό σιύνολον των -περί θεοϋ γνώσεων και έnι
τυyχάνει τόν σικοιιτόν της, -προχωροϋσα δι,ό:: της -πνεuματικης έmι
κοινωνίας εtς την σπουδήν και την έρμηνείαν των φαινομέ
νων, ψ,ιλοσοψε'ϊ περί την rτrρώτην ό:ρ�ήν των οντων 'Καl :προσπαβεί 
δια -παντος ,μέσου νό:: καταστήιση αύτήv δ'ρατήν καl εtς τούς -πλέuν 
άδαε'ϊς. 

'Η θεοσοφlία έπί:σηις διακηρύττει δτι μία είναι ή άλάiθητος, ή 
άδιαίρετος, ή άληιθής καί .καθολική ό:ρχή, της δ,τοίας έικ<p;άνσεις 
είναι τά οντα. 

Ώς δε ·ή λ:ευκή άκτίς είναι σύνθεσις των έmά ά1τοχρώσεων 
τοϋ ήλια,κοϋ φοοματος, τοιουτοτρό1τως καl ή c&ωνία αύτή άρχη 
άποτελε'ϊται eκ της συνθέσεως των 1τερl αυτης δοξιασιων 1τάντων 
των συστη1μάτων, τό:: δ,ποϊα ερχονται καl παρέρχονται, ά!φ(vοvτα 
ά"αλλοιωτQΙV την ,περί �ς σ λόγος άρχήν. 

Ή θεοσοφία ητο γνωστή άmο άρχαιοτάτων χρόνων, έικαλεϊτο 
δμως θεία σοφία η θειία ψ•ιλοσοψία. 

Τάς τιρώτας άρχάς της αρχαίας θεοσοφίας, π,ρέ:πει ν' άναζη-
τήσωιμεν είς τούς άρχαίους 'Έλιληνας ,ψιλcσό<pους καl δη είς τόν 
Ξενοψάνη, τή;y θείαν φιλσσσψίαν τοϋ όποίου ήρμήνευσεν δ Σ ιμ
πλίκιος. 

Ό 'Αλεξανδρινός φιλόσοφος ΆριστΜιουλος :δ καl διtδό:σκα
λος τοϋ Πτολaμαίου Φύσκωνος καl τοϋ Φίλωνος, ·θεωρείται κα
τά τιvας δ ίιδρυτ:η.ς της θεοσαp:ίας των χρόνων του. 

Τιέλος ή 'Έ,λενα Πrετ.ρΜνα Μ1tλαt5άτ01κu είναι ή ίδρύτρια της 
νέας θεοσοφίας. Α,ϋτη τφ 1875 διεκήρυξεν δτι δεν ύ-rτάρχει ύψη
λοτέρα θiρηΙCJΙκεία της ό:ληθε{ας. 

Ό Ξε,νοψάνης έδιίlδαξε την ένότητα τοϋ .κόσμου ικαί τοϋ θεου 
καl απιεφήνατο δτι δ θεός είναι εΙς καl ,άy,έννητος, διότι τό γεν
νητον είναι φ,θαρτόν, ένφ δ Θεος �ίναι αφθαρτος, αtώνιος •καί ά
,,αλλοίωτος, ,είναι κυt5ερνήτης των -παντων διά των σκέψεων τοϋ 
-πνεύματός του, είναι εν ;καl τό -rταν τουτέση εtναι ή άρχή των πάν
των. Εις την άρχτήν αυτήν δ -ττερt οο δ /\iόyος φιλόσοψος άτιέδιδεν 
,μόνον αtσθήισεις, δι' g έικήρuξε τον -rτόλφον ικατά των θεωροϋν
των τό θεΊον ώς άνθρωτι•όμορψον καl άνθρωnτοπ�ς. 

Ό 'Αριστόt5ουλος εyραψεν προς Πτολειμαίον τον Φιλομήτορα: 
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<ϊΕιεJηyήσεις η έf)Ιμηνείας των tερων νάμων ητοι της Πεντατεύχοω,. 
Είς τό �ρyον τοϋτο όπεστήρ�εν δτι ή ,τη�. της ά:ρχά(ας Σοφ{ας 
είναι ή Πεντατευ�ος. 'Εiξ αuτης ένε:ιτνεύσθησα\! δ υΟμη,ρος, δ ''Η
σιΟΙδος, 6 Μουσαίος καl δ Όρφ,εύς. υ I να . δε ό ψι11;όσοψος ουτος
καταστήση είιπτρόσ&εκτον ε.tς .την έλλιην�κ.ην νοοτροπ(αν, τη,ν �ρι
θουσαν α\Λθpω>ττ•άμορφω01μων · Πεντάτευχον, έφήιρμοσε �ην άλλη,yο.: 
ρι,κήν έρ,μ'ηνείαν, διδάξας �μεταξύ των l!Jjλλr�v καl τά έξιης: 

«Έικ της σσψLας, ιδιΙΕΙκήιpuξΕν 1δ Άριστ�οuλος, τό Φως έστίν.
Δι' δ καί τινες 'Είρή1κακ:η •.. λαιμιrττηρος αύτην (εtς την έπίγνωσιν 
των οvrων, · eχειν τάξιν. 'Αiκολουθοϋντες -γαρ αύήj συνεχως άτά
ραχ_οι ( ά:παθεϊς. (1) ,) ικαταστήσοvται δι' ολοο τοϋ �Lου (2) ». 

Ί ουστίνος δ �μάρτυς (3), q:νο:yράkpει ώς μ(αν των κυρuωτέ
pων δuδασ,κα:λι,ων τοϋ 'Αριστο<bοόλου το «Ιδιακρατ,εϊοθαι θείςχ δu-
νάμει τα πάντα καl γεννητα: ότtάρχειν και έ'Ιt'l 1tάντων εtναι τ,οv 

.. Θεόν» O:J!'(Lς ,είναι «.κοομσιο τυπωτής», «αύτοϋ δ' όrτο ,τάντα τε
Λείται έν δ'' αύτοϊς αύτος 1tεριν(σσεται ·κλ-rτ:.». 

Τέλος ή Μ'Ιtλαι¼τ01κυ ά:-ττεφήνατο δτι ή yνωσις της θείας Σ σ
ψίας ιείναι ή ιθεοσΟΙψία. Πιρός άnτόικτησιν :δε. ταύτης, �ρέιιτει να 
σποuδάσωμεv τούς 1μεyό:Jhους wμους της Φύσεως, τους , ίδρuμέ

, νους ύ�ο του Θεοο ,τρος ,κανονισμον του προορι01μοϋ τ<>9 Σ�μ,ταν
τος καl του ά'ν'θρώη:ου. 

Τό αι'Υrο δμως 1μεληου,ν καl ·τό: �μυστήρια, έξ ων, ώς φαίνεται,· 
πρe,ιηλθεν 1κα1l ή ,θεοοοφ{α:, ητις 1δρόaη, δια να Ιδια&θοϋ:ν 'Είς εύ
ρύτε,ρον κύκλον αί μυστα-yωyuκαl διδασ�κα�ίαι. Δι' δ καl δύο 
θεοσοφuκα ρεύιματα όrτάρχοι.Ν: το Άνατολικόν, το δποίσν εχει 
την αρχήν του �ί�-τα έλλην�κα 1καl ίνδικα: ιμι.χπήptα καl το Δuτι
Υ.όν η Ροiδοσταυρuκόν, τ:ο yεννηιθέν eκ των νεωτέρων μυστηρίων. 

Ό ορος θεοσοψ�ία άnτοδίδεται είς τον Ποτ '.,Α.μς:>όν, ζήισαντα 
1<-ατά τού'ς πρώτους χρόνους των Πτολεμαίων. Παράγεται δε έκ 
του έλλi!']VLKOU θεία Σ οψtα καί έχρησψαιτοιή� τ,ο ττρωτον ύπο .· 
,ου 'Αιμμ,ωνίΌυ Σα.κκα του θεοδιδάικτου -rtρός ί§κψρcrοιν των yνώ
cεων της τότε yνωιστης έ.,τιστήμη.ι:;. 

Ό Σ ακικας έlδ'ίδCΧΙΟΙκεν οτι &λα τα φιιλοσοψιικά και ,μυσταyωyι
κά συστήιματα, διατειλοϋν έν άρμονί� προς αλλιηλα καl οτι πα
cων των δοξcοσιων κοιw� ε1ναι ή πη:yτή, 'Ιtpοσιε,τάιθει δε ,ταντl σθέ
νει να αρn τας ύιιταρχούσας μεταξύ των ψW)(JqψωV διαιpορα:ς καl 
νά σuμt5ι,t5άσn τας δι'iσταιμένας yνώμας. . Τον Ά,�μώνιον ειίς τό:ς .θεοσοψLκάς του δοξασίας ήκολούβη
σαν ι<αl οί λοιτωl της ΆΧεξανδρινης σχολης ψιλόσ0φ0ι, οί έκ
λεκτuκοί, οί νεοπtλατωνuκ9ί, .οι γνωστικοί, οΤτινες δι.εκήρυξαν την 
άρχrήν της α:ίωνιοτητος καl δτι το μlέyα ,μυστικόν της δ'ηιμιquρ-y(ας 
t yκειται είς την θε{αν σοφ[αν. 

(Ήi ΣΥΝΕΧΕ,ΙΑ εlς τό οοόιμενον) 

(1) ·προσθήκη τοϋ !(λήμεντος Στρωμσrείς Α 12. 25. Ε.20 ΣΤ 37.

(2) Ει'.ισε6ίου Εύαγγελ. προπ,αpαοκευ.ή Ζ 14. Η' 16. 10. 1Β 12 Ι,Γ 12.

(3,) '10\JOTiνou περl μονορχfας 37. 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΆIΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

<<ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ )) 

('Από τπν·Προϊστορiα μέχρι τήν 'Αναγέννnσn) 

μέ 3 πρωτότυπους πίνακας έκτός κειμένου, 

περιέχοντας τούς φιλοσόφους κατά Σχ-όϊ\άς 

Α'. Προσωι<ρατιι<ιi περίοδοc: 

Oi όρχαιότατοι, Οί έπτά σοφοί, Oi "Ιωνες, οί 'Ανατολικοί, Πυ

θαγόρας, 'Ηράκλειτος, Έλεδται, Έμπεδοκλης, ΆναΕαγό

ρας, 'Ατομικοί, Σοφισταί. 

Β'. 'Από τόν Σωι<ράτn μέχρι τόν Χριστιανισμό 

Σωκράτης, Πλότων, 'Αριστοτέλης, Κυνικοί, Κυρηναϊκοί, 'Ακα

δημία Πλάτωνος, Περιπατητικοί, Στωίκοί, 'Επικούρειοι, 

Σκεπτικοί, 'Εκλεκτικοί, Νεοπυθαγόρειοι. 

Γ'. 'Από τόν Χριστιανισμό μέχρι τήν Άνα

γέννnσn: 

Νεοπλατωνικοί, Πατέρες - Άπολογηταί, Σχολαστική φιλοσο

φία, Θωμας Άκινοτος, Ρ. Βάκων, "Εκκαρτ. 

Εύρετήρια όνομότων. 

Ί 

1 

--- -- -- --�- ----

�--
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.. Ενa βιβλίο πού έλειπε 

ει<ΑΟΓ/λl 

όνθpλογίa . όnό τίς όμιλίες κaί τ� βιβλία του 

1926 - 1966

* 

''Επιλογή ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

' r· 

* 

Ό φιλόσοφος της έσωτερικης 
όπελευθερώσεως τοϋ ότόμου 

γιό μιό νέο 'Ανθρωπότητα 

είναι τώρα στή διόθεσι δλων των πνευματικών 
'Ελλήνων μέ τό νέο αύτό βιβλίο 

. * �-

· 'Αποστέλλεται έλεύθ. ταχ. τελών
όντί δρχ. 80 καί (χουσοπανόδετο) δρχ. 130 

* 

.1976 

·ο Κρισναμοϋρτι ύποδεικνύει τήν όδό της · Αλήθειαc.
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Dpόypoμμo nονκοομίοu έΗοτpοτείοe ΚοΑωπύνqe 
· Κατά την διάρκεια -ι ων έκδη

λώσεων της Έκατον-, αε· ηρίδος 
της Θ-οσοφ:ι--ης Έ�, αιρίας οτό 
'Άντvαρ ·ι ης 'Ινδίας, ό 'Αμερι
κανός άντιπρόσωπος Τζόφρεϋ 
Χόδσον ερριψε 1 ήν ίδέα μιας 
έκκλήοεως προς την άνθρωnό
, ητα έναν-ι ίον , ης βίας κα ί , ης 
σκληρό, ητος, ύπέρ ·, ης συμπα
θείας προς δλοvς τούς άνθρώ
ποvς, προς δλα ,ά όν,α. 'Ε
ζήτησε δέ άπό ·,ό Τάyμα 'Υ
πηρεσίας ι ά ένστερνισθη τήν 
ίδέα καi νά άναiττύξη δραστη
ριό·, ητα. Μίλησαν nολλοi πά
νω σ·, ό ίδιο θέμα, άλλα ό κv
βερvή·ι ης Ίου Ίι·δικοv κρά
τους Ταμίλ Ναvτού, μέ πρω-
1εύοvσ.α ·ιό Μαδράς (τό ΜΑv
τvαρ είναι εvα άnό 1ά εξω-ιιΞ
ρικά 11ροάσ1εια) εδωσε σ-ιήv 
εκκλησι ειαv 1ό\.Ο έnι aκ,ικόv. 
«ΝΟχι σέ 25 ετη - είπε ...,.. άλλα 
σέ δέκα ε·ι η vά άλλάξη πορεία
ό κόομο,, αν πρόκεηαι vά άvα
χαιτισθη ή ροπή nρός ,όν ό
λεθρο, δποv παρασύρεται άπό 
-,ov; πολέ1,1οvς

1 
1 ήv δ�χόvο:α, 

·ιήv έyκλημαηκότητα, τήν ,ί
κοvομ κή άποδιορyάνωσι καi
τήv καταστροφή της φύσιΞω:».

Τώρα, ·,ό εθνικό τμημα της 
Θεοσοφικης Έταφίας σ-ι ό Βέλ-

yιο κηι:,ύσσει ηαyκόσμια έκ
ο'·ι ρατεία yιά τήv Καλωσύνη. 
Καi προ-.είνο νά όρισθη μία 
ή μέρα ·, όν χρό.ο ώ� «Παγκό
σμιος 'Ημέρα Καλωσύνης», θεω
ρεί δέ πιο κα1άλληλη 1ήν 17η 
Νοεμβρίου, επειδή είναι ή χρο
νολογία ίδρύσεως 1 ης Θεοσο
φ:κης Έ1αιρίας, ή όποία διέ
δωσε GTOV κόο μο ·, ό ίδεωδες 
της παyκοσμίοv άδελφό·, ητος, 
χωρίς διακρίσεις φvλοv, φvλης, 
yέ οvς, ·,άξεως, χρώματος, πί
στεως. »Ισως θά μπορούσε νά 

· όρισθη μία 'Εβδομάδα Καλω
σύ.ιης, μέ σειρά εκδηλώσεων,
όμιλίες, προβολές ·ιαινιων, βρά
βsvσι μο.Οητικων έt<-θέσεων καi
έξαιρέ· ων πράξεων κλπ.

Τό ·,μημα του Βελyίοv έλ-
1,·ίζι:ι δ-:-ι προσωπικό, ητες δλων
· ων κλάδων καi επίσημοι θά
έ διαφερθοvν yιά 1ήν 'Ημέρα
η 'Εβδομάδα 1ης Καλωσύvης,
έ,-. ίσης δ·,-ι θά είναι δvvα1 όv νά
προyραμματισθοvv διάφοροι έκ
δηλ ώσεις, πού v' άyκαλιάζοvν
δλη τήv κοινωνική ζωή.

"Ολοι οί α\.θρωτ-οι, δλοι οί
λο.οi πρέπΕΙ vά λάβουν μέρος
στήv εκστρατεία. 'Ολόκληρη ή
·άνθρώπινη άδ·λφό·,ης των τέ
κνων τοv Θ.:οv νά ΚΙ\. η· οπο,η-

---- -
_. -�- -- ---- -- --- --

--- --
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Άειrτοuργία �έ ιi-ό Τυπικό Σίvrο σrόν καθεδρl!Κό ·νοό 'Αγ. 'Ιωάννου 
Νέας Ύόρ4<ης. 

θfj. Ν' αvάψη μία πνευματική 
φωτιά, μία φωτιά αγάπης, που 
νά ξαπλωθfj σ' δλον 10V 1<.όσ1 .. φ! 

μα», σvντιθεϊσα είδικως καi έκ
τελεσθιΞίσ..α απο την μεyάλη-
όρχήστρα τοϋ ΟΗΕ. 

·τ.1. ά θ , Στην έπίσημη έπίσκεψι τωvu 'V ρωπινο αντ,προσωπειωv ,στην .εδρα''
Πνεϋμα εΙvαι 'Ένα τοϋ ΟΗΕ, ό yεvικος yραμ-

Στήν εδρα τωv 'Ηνωμένων ματεvς τοv Όρyαvισμοϋ κ. 
Έθvωv καi ύπο τήv αίyίδα Τοϋ Κούρτ Βαλν-ιχό:ϊμ εκαμε σύντομη, 
Ναοϋ παγκοσμίου Κατανοή- προσφώvησι. Ή κυρία. 'Έδvα 
σεως σvνfjλθε διάσκεψις κορv- ΜακΚάλλιοv, πρόεδρος τωv μή 
φfjς έκπροσώπωv δλωv τωv κvβερvητικωv θρησκευτικών όρ--
θρησκειωv τοϋ κόσμόv. Ή διά- yανώσεων, έτελείωσε την ό
σκ�ψις καi δλες οί έκδηλώσεις μιλία τηs μνημονεύοντας τον 
της 'έφιλοξεvήθηκαν στον yοτ- Γάλλο· κληρικο φιλόό·οφο vτέ 
θικο καθεδρικο vαο, τοϋ Άy ..• Σαρντέν: «Ή έποχή τωv ·έθνωv 
Ίώάvvοv. Το θέαμα των κλη-. •. παpfjλθε. Το έvώπιόv μσς χρέος, 
ρικων μέ τiς ποικίλες αμφιέσεις αν δέv θέλωμe να χαθούμε, εΤvαι 
ηταv_ γραφικό.. Πολv ένδιαφέ- νά χτίσωμε τή yfj». 
ροv ηταv, έπίσης, 10 μοvσικο , ''Ωραία _σvyκέvτρ�σι� eyιvε, 
πρόγραμμα μέ συνθέσεις δλωv τέλος,. στον χωρο δποv πρό
των χωρωv. Ξεχωριστή ηταν πρόκειται v αvεyερθfj ό πα.:. 
ή συμφωνία -i-οϋ 'Αμτrραχαμ1αv yκόσμιος «Ναος Καταvο1'ισεως», 
«'Ένα είναι το ανθρώπινο Πνεϋ- στον όποϊοv θά .cίvαι σvyκεv-

1 
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Τιμη,μα τών όντιπροσώπων στήν διάσκεψη «Πaγκοομiου κστσνοήσεως». 

τρωμένα παρεκκλήσια δλων 
των θρ·ησκειων. ΕΤναι μία ώ
ραιοτάτη εκτασις 83 στρεμμά
των, με πολλά δένδρα καί μία 
λίμνη 10 στρεμμάτων στό μέ
σον. Ό χωρος είναι πλησίον 
της Μαίρvλαντ Σί,-v, δποv τό 
1649 υπεγράφη ή ίστορική 
Πραξις Θρησκεvτικης 'Ανοχης. 

Ή ζωή τοu Σύμπαντος 
Κατά την έτησία σvyκέντρω

σι των 'Αμερικανών άστροφv
σικων, υπεστηρίχθη ή άποψις 
ότι τό Σύμηαν - δηλαδή τά 
άστέρια μέ τiς χορευτικές άκο
λοvθίες τους άπό πλαvητες καi 
κομητες, σφαιροειδείς σωροί, 
σπειροειδείς yαλαξίεs άποτε
λούμει:οι άπό έκατον,τάδες δι
σεκατομμυρίων άστρα φλεγό
μενα καί περισ-φεφόμενα, άέ
ρια καi δι<;'(σΤρικές σκόνες ποv 
βρίσκονται διασκορπισμένα σέ 
ενα σχεδόν άπόλvτο κενό καi 
σέ ενα παγωμένο σκοτάδι. -

'Όλα αύ-; ά, έδημιοvρyήθηκαν 
15 η 18 δισεκατομμύρια χρόνια 
πρίν άπό ι..::ά τεράστια αρχική 
εκρηξι. Καί δλα αυτά θά πά
ψουν νά υπάρχουν επειτα άπό 
30 η 50 δισεκατομμύρ,ια χρόνια. 

Ή ζωή ενός άστρου, είπε δ 
κο.θηyητής Φράνκ Ντραίηκ, 
υπολογισμένη με βάσιν μερικές 
άρχικές παραμέτρους (μάζα, 
nvκνότητα, ποσοστό σF ύδρο
yόνο) δέv διαρκεί yιά πάντα, 
τά σημερινά άσ·,έρια, μαζί μέ 
τόν ηλιο μc:s, θά σβήσουν, η 
θά μετασχημα,ισθοvv σ'ε ενα 
l=κλεκτό υπόλειμμα, άλλα αστέ
ρια δεν θά_ σχηματίζονται 'Πια 
έξ αίτίας της έξαντλήσεως της 
σκόνης καi των κοσμικών άε
ρίων άπό τά όποία προέρχον
ται. Τό σύμπαν θά διαχέεται 
πάντοτε, σβήνοντας σιyά - σι
yά, μέχρι ποv νά φθάση τό 
άπόλvτο μηδέ,;. 

'Άλλοι, δμω), έπισ-τήμονεs 
εί'..15::η πεpισ'σότερο . . . αίσ'ιόδο-

� 

---- ---- ---- -- --- ---
----
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ξοι. Τό σύμπαν, λέyοvν, θα Προηλθε άρχικως απο ενα 
διασι<ορπισθη στό άπειρο, σ,όν νέφος άερίοv καi σκόνης, διαμέ
χρόνο καi στόν χώρο - καί μά- -.-ροv 965 έκατοι.ιμvρίων χιλιο-
λιστα δημιοvρyώνταs αύτό τό μέτρων. . 
ίδιο τόν χρόνο καi τόν χώρο - 'Επί ενα έκα·,·ομμύριο e-, η, τό 
η σέ μια ώρισμένη στιyμή. θα νέφος αύτό, περιστρεφόμενο yύ
άρχίση μια &νηστροφή της ρω τοv άπέκτησε μικρότερη 
κλίσεώς ,ov, μια τέλtια.έξασθέ- διάμε·φο (643 έκατομμvρίων 
νησις ·ιων yαλαξιων, μέχρι :rτov χιλιομέτρων). 'Έπειτα, μέσα σέ 
τό. κάθε τι vα έπιστρέψη στήν 70.000 ετη, ή διάμετρος _εμειώ
κά,άστασι του trρωταρχικόu · _θη άκόμη περισσότερο καί ε
vπέρ-ά,όμοv; Θα εΙναι ενα φθασε σ-,α 16 έl<'ατομμύρια χι
«ταλαντεvόμενο» σύμπαν, όπου λιόμετρα. Καθ' όλη αvτη την 
κάθε ,ταλάντευσις άπό ·τ6 όλον διαδικασία εσημειώθη αvξησiς 
αύτό στό τίποτα καί άπό τό ·:ης θερμοκρασίας σέ 2.200 πε
τίπότα στό όλον θα μπ9ροuσε ,ρίποv βαθμούς. Κατόπιν μέσα 
να κρατήση 30 η 50 η ΙΟΘ δι- σέ χρονικό διάσ-.-ημα τριων 
σεκατομμύρια χρόνια; . · μηνών, ή διάμετρος eyιve· 643.
' Ποιόs θ' άπαντήση; οι ά-: 000 χιλιομέτρων, ήτοι τετρα

ριθμοί εΤναι, άκριβείs, η άστρο- πλασία η πενταπλασία άπό 
νομικοί; Οί άστροφvσικοί είσ- όσο εΤναι τώρα: 
χωρούν σ' εναν κόσμο άσvλλή- Κατα τον δρα Πόλλακ, δ πλα- ',, 
πτοv θρύλου ·ετσι οί άνθρω- νήτηs Zεvs άποτελείται, κατα · 
ποι -- καθώς ετραyούδησε δ τό μεyαλύτερο μέρος, άπο vδρο� 
Παλαμας - κι' αν όλες τίς κο- yόνο' σέ πόλv vψηλη θερμ�κρα
ρvφέs τίς άνεβοuν καί φθάσουν σία καί τόσο συμπιεσμένο, πού 

. όσο yίνεται ψηλό: στη φύση τό άέριο αύτό επηρε την μορ-, 
την . ξελοyιάστρα θ' άντιλη- φή ένός μετάλλου άyvώστοv 
φθουν .ότι εΙναι, όπως ησο:ν καί στη yη. 
πρίν: 

... κάτω άτrΟ τ> 

&στρα ! 

Ό Ζεuς 

• Συνέχεια των λοyαριασμων
μέ δισεκα-:ιΌμμύρια έτων. 
. · Ό δρ. Τζαίημς Πόλλακ, μι

λώντας σ' έπιστημονικό σvνέ- · 
δριο της Καλιφορνίας, βάσει 
των παρατηρήσεων των άμερι
κανικων • διαστημοπλοίων 
«Πρωτοπc-ρος», εΙπε δτι ό πλα
νήi ης Zcvς εσχηματίσΟη μέσα 
σέ τρείς μηνεs πρiν άπό -, έσσε
ρα καi πλέον δισι=κατομμύρια 
ετη. 

Τό ψϋχος 
_σβήνει τήv μνήμη 

Μία όμάδα επιστημόνων -
·βιονόμων στο πολυτεχνείο τοv
Ντάρμστατ, στη Δvτικη Γερ
μανία, επέτυχε προσφάτως μέ
,ενα σόκ ψύχους, να σβήση στίς
μέλισσες.-, ήν μνήμη. Δέν εΙχε,
δμως, εlσχωρήσει άκόμη ή άνά- _·
μιιησις σ·,ό (<μ' ημονικό -μακρας
διαρκείας».

Οί μέλισσες_ eκαναν π.χ. πά1;- . 
, \, , \ " . τα κινησεις α-;αρροφησεως οταν 

η-:αν διαποτισμένη ή ζάχαρη. 

' 
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μέ μία όρισμένη άρωματική v

λη, μέ άρωμα άπό δενδρολίβα
νο. Έπανελάμβαναν · δέ άρyό
τερα την άναρρόφησι όταν «ά
νεyνώριζαν» τό άρωμα άπό 
δενδρολίβανο, χωρίς έν τούτοις 
νά ύπάρχη ζάχαρη. 'Όταν, ό
μως, διοχετεύετο στiς μέλισσες 
μέ μία βελόνη, μία δέσμη ψύχους 
στά τμήματα άκρ�βως τοv έ
yκεφάλοu όπου είχε έντοπισθη 
ή άντίληψις yιά τό άρωμσ, πα
ρετηρήθη ότι είχαν «ξεχάσει» 
οί μέλισσες μετά τό σόκ ψύχους, 
τό «μάθημα άρώματος». Ή έ
ξάλειψις έπετuyχς:χνει ο μέ την 
μείωσι της θερμοκρασίας κατά 
μερικούς βαθμούς Κελσίου. Δεν 
καταστρέφετο έν τούτοις, μ' 
αυτόν τόν τρόπο ή ίκανότης 
yιά νέα μάθησι. 

Στό Ντάρμστατ μπορεί, έξ 
άλλου νά παρακολοuθήση κα
νείς_ άκριβως σέ μία οθόνη, αν

μία όμά_δα κυττάρων με Ιδιαί
τερη άποστολη σέ ενα όρισμέ
νο τμη μα τοv έyκεφάλοu των 
μελισσων, άνηδρα η όχι σ' εναν 
έρεθισμό των αίσθήσεων. 'Η 
άντίληψις π.χ. yιά τό άρωμα 
η yιά τά χρώματα είναι έντο
πισμένη, χωρίς ίκανότητα δια
φορας, εν τούτοις yιά τό κόκκι
νο η τό μαvρο χρωμα. Άν-τι
θέτως εΤναι δεκτικές οί μέλισσες 
yιά τό ύπεριωδες φως ποv εΤ
ναι άόρατο yιά τόν άνθρωπο. 
Στο πολυτεχνείο τοv Ν,άρμ
στατ άπεδείχθη τώρα, ότι ο
ρισμένα κύτταρα τοv εγκεφά
λου είναι άρμόδια yιά ορισμέ
να χρώματα. 

'Απώτεροs σκοπό') των έπι
στημονικων αυτων ερε\. νων εί
νάι ή άπόκτησις νέων βασικων 

διαπιστώσεων ώς πρός την 
λειτουργία τοv έyκεφάλοu στον 
Ο:\,θρωπο, ώς προς την έντόπι
σι τοv μνημονικοv yιά σύντο
μη fι μακρά διάρκεια, ώς προς 
τiς άντιδράσεις της διαδικασίας 
συσσωρεύσεως στiς άντιλήψεις 
της αίσθήσεως. Γιατί ο έyκέ
φαλος εξακολουθεί νά άτrοτελη 
yιά τοvς έρεuνητάς ενα αyνω-

/ στο άκόμα κεφάλαιο. 

Νέα άπο τον 'Άpη 

20 'Ιουλίου 1976, ώρα πρωϊ
νη (Άμερικης) 8.12 - έπτά 
χρόνια μετά την ήμέρα ποv ό 
πρωτος ανθρωπος έβάδισε στη 
Σελήνη - τό άποβατικό όχημα 
τοv διαστημοπλοίου «Βίκινyκ 
1», επειτα άπο πορεία 200 έκα
τομμuρίων μιλλίων στο Διά
στημα, είχε πατήσει στόν w Α
ρη ! Μιά ίστορικη στιγμή. 

«Πόσες φορές έμφανίζεται ό 
Κολόμβος στην ίστορία ;» ρώ
τησε ό Τζέραλντ Σόφφεν, έπι
στήμων τοv σχεδίου Βίκινyκ. 
«Μόλις πρiν λίγο σ1 αθήκαμε 
μάρτυρες μιας νέας εμφανίσεως. 
Εϊμαστε μία προνομιοvχα γε
νεά». Γιά πρώτη φορά, με ενα 
ύποτακηκό καi εξuπνα καμω
μένο ρομπότ, ο άνθρωπος ηταν 
είς θέσιν ν' άτενίζη ενα άρειανο 
τοπίο, ν' άρχίση νά έρευνα μέ
σω τοv άρειανοv εδάφους yιά 
μαρ,uρία ότι ύπάρχει ζωη κο.i 
πέρα άπό τή yη. 

Σαν σκεπτόμενο άνθρώπινο 
ον ποv είχε ξεπεταχτη άπο τόν 
ουρανό σέ ενα ξένο εδαφος, το 
Βίκινyκ πρωτα κύτταξε κάτω 
άπό τά πόδια του, μεταδίδον
τας στην Πασαντένα την ίστο-
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ρ1κή, αν όχι δραμαηκη πρώτη 
· είκόιίά άπό την άρειαvη έπιφά
vεια. '�Εδειξε μία περιοχη σκλη
ροϋ έδάφοvs διάσπαρτου με πέ
τρες καi βράχοvs δ1αφόρωv με
yεθωv. -Στό διαστημικό έρyα
στήριο, 212, εκατομμύρια μί
λια μακριά, οί ι;πιστήμονεs μπό
ρεσαν καθαρ� \.'CX δοϋν τis σειρέs
των καρφιων στο πόδι τοϋ
«Λάν,ερ>>, τis τελεvταίεs άρεια
νές άποyεvμάτινέs σκιέs καi - _έ
κτεινόμενεs άπο τovs βράχοvs -
άσαφεί<; ούρέs ποv ίσωs -σχημα
τίσθηκαν ά-η ο τovs ίσχvροvs ά
νέμοvs n ov σvχι:ά σαρώνουν
την επιφάνεια τοϋ πλανήτου.

Θά χρειασθοϋv πολλοί μηνεs 
yιά νά μελετηθοϋv τά εύρήμα
τα τοϋ «Βίκινyκ l» - καi τοϋ 
δεvτ�ροv διαστημοπλοίου «Βί
κ1νyκ 2», το οποίον ήδη· yvρίζει 
σέ , ροχιά περί τον 'Άρη έν 
άναμονη προσyε,ώσεωs - ώ
στόσο, τά ήδη _ άνακο1νωθέντα 

ο �Υι?ΙιΕΙ,;τin. Tt>Y ιt-ιιιι- ,�_ 
,v,r,v eΑ19φονε r ιvιιιt ι�ιιι. - -�

�ΙfΝΪΖΤΙ/SΙ/ ι4Ν4ΜΟΝΙ/ 
rιιι, ψH)t,,,ιPιtr,11ιt:rιt • •• 

στοιχεία εΤναι έντvπωσιακά! 
_ Μια χημικη άνάλι,crις τοϋ 

έδάφοvs, άπεκάλvψε την vπαρ
ξι στοιχείων δπωs εΤναι δ σίδη
ρος, τό άσβέστιο, το πvρίηο, · 
το τπάνιο καi το άλοvμίνιο, 
ένω στην άτμόσφαιpα διεπι
στώνετο ή ύπαρξις ποσοτήτων, 
όξvyόνοv καi άζώτοv, -· πού η
ταν δvνα, ον vά μετρηθοϋν. 

Ή άτμόσφαiρα τοϋ "Αρεωs 
περιέχει, περί το 2% άρyό -καi 
3% άζωτο, ένω ή άτμόσφαιρά 

_,τηs yηs εχει 1 % άρyο καi 78% 
άζωτο. Ό δρ. Μάϊκλ Μαι< Έλ
ρόv, κα€ηyητηs ,-οϋ πανεπι
στημίου τοϋ Χάρβαρντ, εΤπε 
δ, ι, ή η οσό, ηι α τοϋ άζώτοv 
εΤναι άρκετη · yιά νά ύποστη
ρίξη μικροβιακή ζωη στον 'Άρη 
σήμερα, αν στο παρε"λθον ύ
πηρχε άφθονο νερο στην έπι
φάνειά τοv. Τότε θά επρεπε νά 
εΤχε άρχίσει ή V'!fαpξις ζωfjs. 
Τό είs μεγαλύτερη. ποσότητα 

-- ------ -
___ _  ____,______,__ __ 

- ---

- ---- -
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συστατικό της αρειω,ηs ατμό
σφαιραs είνα� τό δ1οξείδιον 10v 
άνθρακοs καi υπάρχει λίyο 6-
ξvyόνο. 

Οί ουρανοί τοv 'Άρεως cίναι 
ρόζ εξ αίτίαs 1ηs σκόνης ποv 
α!ωρεϊται στην ατμόσφαιρα 
καi περνδ:. απ' αυτήν τό ήλ ιακό 
φως. Ό ίδιος μηχανισμός χρω
ματίζει τόν ουρανό της yης yα
λανό, παρά τό yεyοι·ός δτι ή 
γήινη ατμόσφαιρα c1να� πολv 

_ πυκνό, ερη. 
Τό κοκκινωπό εδαφος _παρά

yεται από όξείδωσι 'του ύλικοv 
της έπιφανείαs τοv » Αρεως, κά
τι ποv όμοιάζε1 μέ , ήν σκουριά 
ςrτήν yfj. 

Ό τηλεσκοπικός βραχίων 
του αποβατικοv σκάφοvs επέ
τυχε νά σκάψη στό εδαφοs τοv 
"Αρη καi νά σvλλέξ,:ι κάπου 6 
κυβικά έκατοστόμετρα χωμα 

(περίπ�v μία μεγάλη κουταλιά) 
τό όποϊον διεβιβάσθη στό βιο
λοyικq έρyαστήριο. Τό έρyα
στήριο αυτό αναζη,εϊ 1 ό: ση
μεία του εϊδοvς ζωης ττοv οί 
έπιστήμονες πισ1 εύοvν δτι π1-
θανότατα ύπάρχοvν στόν "Α
ρη: μικροορyανισμοvς ποv ζοvν 
στό κόκ�<;ινο εδαφος TOV πλα
νήτου. 

Δεν ευρέθησαν στόν "Αρη 
1 6: «πράσινα ανθρωπάκια» των 
μvθιστοριοyράφων Ούτε· δει
νόσαυροι, ούτε καν κατσαρίδες. 
Ή ερεvνα yίνεται μόνο yιά μι
κρόβια. 

Πολλοί επιστήμονες παίζουν 
μέ την ίδέα δη 'ίσως ή ζωή άρ
χίζει τώρα στόν "Αρη καί δτι 
ό 'Άρηs βρίσκε1αι" στο σημcϊο 
πού ή yή -fiταν πρίν άπό δύο η 
1ρία έκατομμύρια χρόνια ... , · 

Q . ΧΡ-ΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟVΛΟV 

ο
j. 

1 Η Σ Ο Υ-Σ

Ποίος ύπηρε,εν ό Ί ηοοϋς; • Ai διόφpροι περί αίιτοϋ 

όmόψΘις, έκτιθbμεναι όμερολήrπως. • Ό 'Ιησοϋς κατά 

τόν Ρενάν. • Ό · ι ηοοϋς κατά τόν Συρέ. • Ή διδασκα

λία τοϋ · ι ησοϋ όπό τήν Κσι,νιή Διαθήκη. 

ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 60 
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ι ΜΕΤΑΞΥΜΑΕ ι 
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

, Τά Γραφεία τοϋ *Ίλισοb», Δραγα
. τσανίου 6, δροφος 6ος, (Πλατ. Κλαυθ
μώνος), εΙναι άνοικτά μόνον κάθε Δευ
τέρα,. Τετάρτη και Παρασκευή· 9,30-
12,30 π.μ. Τηλέφ. Γραφείων 3246-837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

• Παρακαλοϋμεν άποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν η τραπεζιτικήν έπιταγήν
είς την διεύθυνσιν : «Κωστην Μελισ
σαρόπουλον Δραγατσανίου 6,_'Αθήνας
122>,. :Αποστολαl μέ τραπεζιτικάς έν- .
τολάς μας δυσκολεύουν.

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τε�χη άπ_οσταλέντα στους κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν 
άπό τό Ταχυδρομείον μέ την σημείω
σιν; «μετώκησε» η «αγνωστος». Πα
ρακαλοϋνται δσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς είδοποιήσουν η νά μας δώσουν 
τα·ς διευθύJσεις των. 
ΑΘΗΝΩΝ 

Ήλ. Βελίκας, Ιατρός, Βατοπε�ίου 14. 
Γ. Ζαχαρόπουλος, Άκαδημίαc; 86. 
Θάλ. Θεοχ�ροπού�ου, Μάρνη 12. Άλ. 
Κολιόπουλcς, Μακεδονίας 1. 'Α. Λα
ζάνης, Πάτμου 84. Γερ. Μακρής, Λου
κιανοϋ 31 :· Β. Παπαδόπουλος, Καρνα· · 
βίου 31, Παπάγου. Ίω. Παπακωνσταν
τ[νου, Βουλής 35. Φανή Πιπιλιοϋ, Ίπ
ποδάμου 21: Γ. Φάμπιός, 'Αχαρνών 27. 
Στέλλα Ψαρομήτα, Ριζάρη 17. 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

'Απ. Κάλοστύπης, Δροσίνη 12, Βόλος. 
Δ. Λασιθιωτάκης, Έμπορ. 'Αντιπρό-

σωπος, Κλινική Μεγαλόχαρη, Ήρά" 
>ιλειον. Πόπη Νταντουλάκη, Κορνα
ρου 16,- Χανιά. Πέτρ. Φραγκίδης, Βε
νιζέλου 32, . Καβάλα. Έλ. Χριστακό
πόυλος, Λόντου 6, Θεσ)κη. 

- ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑ-ΒΑΜΕ

(μέ τή σεφά λήψεωs)

n. Γράβιγγερ: Έγκυκλοπαιδεια Έσώ
τερισμοϋ καi 'Αποκρύφου Γνώσεως,
τόμος Γ (Ζ-Η-Θ-1-Κ) Βιβλιοθήκη «Σφιγ
γός». 'Αθήνάι 1975.
Ξενοφ. �ολώτα: Ή συμβολή τών έξα
γωγών στην οlκονομική άνάπτυξη. 
Άθήν!Ιι 1976. 
Διον. Κουλεντιανοϋ: Στόχοι - Στοχα
σμοί. Πειραιάς 1976.·-
Φώτου Έλληνα (Σταύρου Μελισση
νοϋ): Ά ντιφασιστικό Λεξικό. 
Άνδρ. Σκανδάμη: 'Ιωάννης Καποδί
στριας. 'Αθήναι 1976. 
Εύαγγελίας Μισραχή: Λαβύρινθοι 
(ποιήματα). 'Αθήνα 1976. 
Στάθη Ζαρκια: Νάρκισσοι (ποιήματα). 
• Αθήνα 1976.
Ρόης Παπαγγέλου: Θρήνος (ποιήμα- . 
τα). 'Αθήνα 1976. 
Παν. Ρογκάκου: Τό προσκύνημα τοϋ . 
"Ηλιου (τοϋ Κούλη Κάση)Ό 'Αθήναι 1976. 
Βασ. Εύαγγέλου-Γαζή: 'Ανθρώπώ� 
Πολιτεία (τρείς νουβέλλες). 'Αθήνα 
1976. 
Μιχαλάκη 'Ι. · Μαραθεμτη: Ο\κογένεια 
Νόντα (δραματική τριλογία). Λευκω
σία 197ε. 

1 

1 

1 

1 

1 
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Νέα Σύνορα (Νοεμ. Δεκ. 75). 
Πuaαγορας Τεκτονικόν Δελτιον) 
(' Απρ. Ίοuν.) 
Άχαικα Χρονικα (Άπρ.-Ίούν.) 
Σμuρνα (Μάιος) 
Ό Κόσμος της Ψuχης (Μάιος-Ίοuν.) 
Ήπειρωτιι<ή 'Εστία (Μάιος-Ίούν.) 
Κρητική 'Εστία (Μάιος-Ίούν.) 
'Ενοριακά Χρονικα (Μάιος Ίοuν.) 
Περιοδικό 'Ελληνίδων Βορ. 'Ελλάδος 
(Μάιος Ίούν.) 
Ό Κρίκος (Λονδίνου) (Μάιος Ίούν., 
Ίουλ. Αύγ.) 
Ό Φυσιολάτρης (Ίούλ.-Αύγ.) 
Θεσσαλική 'Εστία (Ίούλ.-Αϋγ.) 
Προσανατολισμοί (Ίούλ. Αύv.) 

· Γράμματα στον «'Ιλισό»

Κα-τ-α.στροφαι άρχαίωv
Κύριε Διευθυvτό

�εηκως •μέ rrό δρθρον «Οί 60-
ριοnοϋλες» τοίί 1<. 'Ανταίου, ώς έnί
σης τό δρθρον «Άνa6ίωσις τοϋ Με
σοίωνος» τοϋ ,κ. Θ • .Ποπακωνσrαντί
νοu, οοιτρέιψστέ ι,ιου rνό nροοθέσω
τό έξης:

Δέν εΤναι ,μόνον ή ιόπό μέρους
των φονσηκών κολογήρων κατa.
στροφή των άρχαίων Ναών, Μνη
μείων, Άγιαλιμάrων κοί λοιπών καλ
λιτεχνικών θησαυρών της Έλλάδος,
όλλό κοl ·ή κσrοστροφιή όλων τών
πcιηύρων πού ύnηpιχον σrήν • Ελλάδα
·εεεον wα nόπuρον, rιού εγρσφz
θέ.ματσ φιλοσοφικά τοϋ Πλά-τωνος,
η 'Τά θεωρήματα τοϋ -Πυθαγόρου, κaί
έπ' αίπών εγροφον 'Τ1ήν 'Αμαρτωλών
Σωτηρίαν; καί τόν βίον των άνα
ρίθμη,των 'Αγίων, Όσlων καl Μαρ
τύρων.'

Ή Χρij<Πισνική Θρησκεία είναι ή 
ώραιοτ-έρα δλων των Θρη,σκειώ-ν 
Είναι ·ή Θρησκεlσ της ό,γόnης, της 
άδελφωσύνης, της _·συγχωρήσεως 
Δυστυχ,ως, _ό κληρος,. τήν εκσμε νά 
μή εχη .κσμμίαν σχέσιν μέ τήν διδα-

---------·-----

'Ιδιοκτήτης: Εκδόσεις «Ίλι 
σός» Συν. Π Ε , Δραγατσα 
νιου 6. 'Εκδότης • Διευθυν
τής: Κωστης Ν. Μελισσαρό
πουλος, Πλατ. Έθνικης Τρα
πέΖης 3, Φιλοθέη. Προίσrάμ 
Τυπογραφείου: 'Ιορδ Α 'Ορ
φανίδης, Ποσειδώνος 51, Π 
Φάληρον. Στοιχε-ιοθεσία • 'Εκ
τύπωσις: «·Επτάλοφος Ε Π Ε., 
Ζαλοκώστα 5, τηλ. 631.675 

Τιμή τεύχους δρχ. 25 
Άθηναι, Ίούλ. - Όκτ. 1·976

σκσλίαν τοϋ Θεανθρώπου 'Ιησοϋ. 
Άθηναι, 14.8.76

Μετό ΤΙΙμfiς 
Γεώργιος Κ. Κοοτρίτης 

Οί σuvδρομητα{ μας 
Άyαπητέ κvρ1ε Μελ1σσαρόπ0Lλε, 
Έποόσεξα ότ� εχει αvξηθεϊ ή σvγ

δρομή τοv «ΙΛΙΣΟΥ» yιά τό 1976 άπό 
100 σέ 130 δρ�χμ<s. 

Όταν έvεyράφηv, έπλήρωσα ταv
.-οχρό;ωs δ1α δvό χρόv1c. ήτοι '75
καί '76 με 100 δρο.χμέs, ετσ1 σαs στέλ
νω σήμcρc.c 50 δραχμέs yιά vά καλύ
ψω τήv διαφοράv τοv �φετειvοv χρό
vοv μαζί μέ τά το.χvδρομικά ποv πλη
ρώνετε περ1πλέοv yιά τήv Κύπρο 

Κλείvοvταs, στFλνω τίs άπείροvs 
εvχέs μοv yιά κάθε vyείαv καί μακροη
μέρεvσ1v. 

Μετά τψηs 
'Ισμήνη Γεωργίου 

Σδς εύχσριστοϊιμε γιό τήν όγαθή 

σας διόθεση πρός ουμnλήρωσι της 
-συνδρομfiς :καl γιό τ,άς εύχός.

Προσnοθηστε νό δισδώσετε τόν
«ΙΛΙΣΟ• στό περιβάλλον σας. Θά 
,προσφέρετε ύnηρεσlο δχι μόνο :στήν
nνευμσπκή μας προσnόθει·σ lJλλa
καί στούς φίλους σας.

ΣΥΝΤΑ:ΕΙΟΥΧΟΣ ύγιής, μορφω
μένος, Ζη-rεί έργασίαν φύλακας, συν
τηρητοϋ_ η ιόνόλογον, εfς επαυλιν iΊ
άγρόκτημσ.
Συστάσεις αρισται. Τηλέφ. 840-605 
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Τό ώραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

ΒΑίπε ΤιμοκατάΑογον Βιβλ{ων 

ιιι; σελ. 2 lξωφύλλοu 

(" Αποστiλλοντcιι lλeόθcρcι 'rιχχυ3ρομιχων πλων) 

............................................. �·-················ 

ΕΓΙ'ΡΑΤΕΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΒΤΑΣ 

Συνδρομή 1976 δρχ. 130 (lξω-τ-εριχοu $ 5.00) 

· Ολοι ot σuνδρομητcιι έσω-τ-εριχοu lχοuν διχα(ωμα

νά &γοράζοuν τούς τ6μοuς lπιΑογης 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β" 1'ριιτ[ας 1959-1960-1961

lχcιστον πρός δρχ. 120 μέχρι 31 /12/ 76 

ΝΙ••••••�······ .. •�·4ΙΚ)·...._. ......... φ ........................ . 

Ή συνδρομή τοϋ 1976 είναι δρχ. 130. Διό τό ΆΕΕωτερικό $ 5 

ΑΙ συνδρομαl ι'\ όντlτιμον βιβλίων νό άnοστέλλωνται ,μέ ταχυ

δρομικήν ι'\ τρσπεΖικήν έπιτσγήν έπ" όνόματι Κωστη Μελισσαρο

πούλου, Δραγατσανίου ,6, 'Αθήνας 122. Όχι έπ' όνόματι •IΛΙ

ΣΟΥ». Όχι μέ τραnεΖικήν ένrολήν. 

Τ68οις ι ΕΙΠΑΑΟΦΟJ: LD.L • 831.875-828.883 

-------

---
---

---
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Κυκλ οφορεί 

-ιό 616λfον 

Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ 

-ιού" Ayyλou συγγραφέως 

ΙΡΒΙΝΓΚ ΚΟΥΠΕΡ 

* 

Τό μεγάλο πρόβλημ α 

-ιiις Με-ιαφυσικ iις 

σε έκλαΊκευση 

* 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ. ·ΦΟΡ Α !ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Δρχ. 80 
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