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Γιά 

65 ο>ο 

σκεφθητε παρακαλώ! 

των ά Κ α θα ρ ί Ο τ ω V

είσπράξεων ατούς ΤΥΧΕΡΟΥΣ ! ! 

ΔΩ1'0Ν 5.000.000 Δρχ. 

σέ κά&ε "Εκδοσιv ! ! 

3 Ο Ο . 0 0 0 . Ο O O Δρχ. 

συνολικά μοιράζει κά&ε χρόνο ατούς 

- Καί τό καταπληκτικώτερο: 

'Από τούς άyοραστάς 45 ο)ο 

&ά κερδίσουν όπωσδήποτε Ι 

ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡ ΔΙΣΗΣ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΑΧΕΙΟ 1 1
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ!f ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ�ίΣΚΕΨΕΩΣ 

ΔιευfiυνηΊς ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔραγατσανLου 6 (Π).ατεία Κ).αυθμώνος), οροφος 6ος, ΑΘΗΝΑΙ-12Ζ 

'Έτος 9ον * ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 1964 * 

ΓΙΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

ΣΩΤ. ΣΚΙΠΗ 

(Ύμνος στην Κύπρο 

Κύπρο, πώς νά σε πω; - μικρην 'Ελλάδα, 
η τής 'Ελλάδας κόρη, η 'Ελλάδα άκραία ; 
Μά δπως καί νά σε πω, Έσύ λαμπάδα 
καίς στους α1ώνες μέσα πανωραία:. 

• Αλλόγλωσσοι καί 6άρβαροι κουρσάροι
δε μπόρεσαν νά σ6ύσοuνε το φως σου.
Άδώνιδες κι' 'Ακρίτες με τη χάρη
της Θεάς σου γεννιοίίνται στο εδαφός σου,

Σάν τά φυτά πού δεν άνθοίίν πιο τ.έpα:, 
σάν τ' άνθη πού εlναι ξέχωρα δικά σου 
κο:ί κά\Ιοuν τον Κuπριώτικον άγέρα 
νά εύωδιά,..ει μαζί με τ· ονομά σου, 

Τευχος 35ο� 



(62 ΙΛΙ:ΣΟ:Σ 

•Απ· τi χ).:ιρti μιi; χχρουπti; σο:J � �j)Z,
Χ?Ξμετ:ιι πiν % εχεί, 

τ?� Β 1-:1tAti -:1o·J το� 'Ιμνω;οσ Κινύ?:ι ... 
Κι· � μελω;!:χ τη; ιίντηχεί. 

�τr,ν Π'Ι?ΥJ των Αuρώ,ι x:xl τω-ι Ζs11ύ?ων! ... 
Κ-5ρε; -:10:.ι έ-:1ε ά:χρι5ε; ο[ Ρ??η:�νουσε;, 
ώ Χώ,,:χ τω-., Έ;;ώτων χ-.ιι τώ·ι Μύρων, 
ώ Χ φ: 'f :λ ημέ ·ιο ά πο τ!ς Μ οϋ:,ε; ! 

Ε!μ' ε'.ιτ:.ιχrι; που σε εlδ:ι, Π?υ τi οώpχ 
ε·}:χλλ:χ τ:i χpη:ί -:1ι:>υ 1 - χελι?όνι,-
χ:χ: r.:� ε·'.ιτυχή; αν θε ν:χ ... ώ την δηχ 
-τi

1 ; .\ε:.ιtεριi; '3?U 1 ΠΟU ερχεt:ιt, σιμώ'Ιεt, 

�1· iι είσ:χt με τ'; ά:vθου; του γλ:.ικ:χνίσο:.ι 
χ-.ι: με τ:i pο3?σtiμχτ:χ πλ:ι-,μένη, 
εί1:ιι χ:ιί Μ:ίν:χ τi� Συγκλητικής σου, 

ώ Μεγ:ιλ6νφο Όό:ντpειωμsνη ! 

Κ:ι! με τοCι 'Α•ιτp6νικού σι:>:.ι την ψυχή, 
στ:i }1:χpμ:χpένι:ι 'Αλώ·ιι:χ, 

Τ.?"JΞ; ψ)pε; οεν π::ίλεψε; , Ε-,υ 
με τ� Χψό; Κ:χ! 6γijκε; ά:π' τi χρ6-.,ι:χ 

τ.:ί·ιτ:χ ξ:χ·ι:χ·ιοtωμέ-.,η, - ά;:χ:p·ιι:ι :ρύλλι:ι 
f·11cι:Ξη; νέ:χς ! - l'ι:χτ! στήv άγχ:χλι::ί σου 
κρ:χτi; σ:i :ρ:.ιλ:χχτδ τδ Τίμιο Ξ(ιλο, 
r.o·; -,o,jfεpε 1

1 
Βυ;:χντιvη Κυρ:ί σι:>υ, 

Κ:χ: οεν μπορεί ΧΧ'Ιέν:χ. ξένο χέpι 
-.,i %σ το τ.:ίpει δίχω; νχ κ:χεr 
�) Κ•1r.ρο, άπ-:. το θείο Περιστέρι 
τρι1:χ.γι:χσμέ·1η, ώ Κύπρο 'Ελληνικrι, 

Ε!μ' ε·'.ιτ•;χή;, ΠΙ) ΙJ σε είδ:ι, που τi Οώ?:Χ. 
ε•.\η:λλ:χ τά χρ:.ι:ρ:ί σου - χελι?όνι -
κ:χ: r.ι-:. εύt•Jχη; άν θε νi ... ,.ί> την ίjη:χ. 
τr;; .\ε:.ιτεpιi; σου, που ερχe-;:ιι, σιμώ·ιει ... 

(Γη Μενεξιδένια) 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ 

ΓΙΟΓΚΑ 
• Απο ,:ήν Βιβλιοθήκη ,:οϋ lν 'Ελλάδι

Τμήματος -τ:ης θ. Έταιpιας 

Δ �Νι .. ε;i zi i'J.� εϋ.<.{)λ-ον, εί; 'tj
π:,r;ι.εfμυGν {ιiμ:ι, '17. άπeι:pευι.·9'i1 

_μ�·1. σ�'J ;Gιμ·r1 
1i•J χ.σ1,<,όπ..,1:σι:; τ'η:; ί ν.0:-

·.,-:-ϊΊ: έσωτε:,ιχ Ϊj: ?:λο.σ-(.•:pf:ι;, ·η �-' \ '""' , , ... -:;"J:x με τ·rμ'J ε.::.-1. ·:.ε·τικ··η τ·r1 :; ιοι':J-
� ,,-:χ. 'Ji σ'�J..ΠΪ $.,<ι�τχι άνέχ'J.θzν

, ζ , - • �<ι , ,ι με. : rν , ωην _ -;"Ju . :•Jν<ιωπο�, εχ�t 
,ι.):,:-χ:,;:r,Η: -:-ω•ι :ιιωνω ι• χ:ιι :p--θ-'1.
·,;s� μs'f.�t:; ff:.,.ώv Ο:ι.ι πλέ.�1ν ώ:; λχμ
.Π�')·ι· μ'ι·rιJ.ϊίι:ιν Ot1.i•ιι:ιT(tt.<.·fι:; Π'Χ.'j·J.
"':ωγ;1 ; σuλλ,:,yι'1,J.ώ'ί χ.-:ιt συ\ι.ι.,1t1z:,�,.
,σμ:ι,ω•1, :χ.λλ' ώ; μ.0•1:χιοιχη μ-�:,:ρ·:ι 

ά,;ι; κ � u1στ,χ.1J. ω:J..έν·rι,, ώ:; yi"J')� 
' 'λ - ' \ ' �χμμzγ��τ..,�:; � κγ�:;,, ιχ.χνο:; 'J':J.. 9w· 

-;:,:ι r, χ:χr.9.ε :χ-ιιθ:,ωιπ1:ν-η σχοι,,ί:ι.
_tJη,:;Ιλ,;ι't/ άσχλΞ1�των 'Jόμιϋ)'Ι, γί,1ιε:1... 
'ΠΞt,:t),L:tτ:ιχη 'Επισ-,-ί-,ψη. Π :ι-ύιει ώ; 
<4J)ι/ �,ιrο•:ρ;χ νά zίνχt ,3έμ� ά..<χ-:χ
p,χ;:ί;-:0ι� ο?ς--χσί χ: η :i.ποτέλε,σ,μ.:ι 
ε�\/4'Χ1:-χΠ1�,στ·�ιυ iπ�ι3.::f·ξΞ·ω;. fl-..1t1i:.ι
b:ι�.·1i: -:·i 3:.ιt7. ·:t.ύ7i, χχ1 'Jέ');, ευ
?�:χ:(,; b:.ιtζων i•ιοfγ,.:.τχt� ό ·�"Τ'1 ; 

Οtχ·:,σ,.9-·f.�ιrεω-;. r,,,ει-:-χt εμnt''Ι'ΞUσt; 
:X:t\ π�ο:χyωyη ,ου άv-θ�ώπου, συ 
vε:�·,1-:-η ·χ:χτiιr,:ισι;, 1t,:ιyμ:ιτιχ·η 
--ή .. 9:χ·ή :.. ��η, τ:1;, ζω•Τ1 ; -τ·ου, ,ϋπ-:ι:ι-
ζι; :-η; υrοχ.:.ι.;.:.ω; �10,υ. Γt'Α�τχ: 

- Ί' ' '' ο ' \.' ' -,π.:.ι=.-χ . �ω�:11; �6:1..Α,τ,ιν-Ξt;:ι..;. i �το, ��-
-ν1:, ;,:; την ?•λοτη-;α. ττ,;, η εσ-ω-
-τ.:.:.ιtχ·'ι i,ιΟ,χη y-:λοσοψf,χ. 

Κ:ιί -:ώ?:χ, το μεγ:iλο Π?ό(>λτ,μ:t - • . ο , ι 'Ι-Ι 
, • �':J,υ :t.vν?ω,Π')J._ , φuισ�t; �ο,υ, η 

�.:σι; του εν τψ συμπ:χντι, η π:χy-

Ι..'Jστμfχ ά.�χ·η τ(ι; ιϊ'π-i.:.ιξzω; -
·χύτi τi, σ·r;fιε't7. ,,f).i μα.:; �π:ιrχ�λ·h
σ?υ'ι, ω; :χ•ι:ι-ποσ-.π:ι,rτ:ι ,ου ·9εμ1-

-:�; 1J;X� 'Χι�ι ώ:; ε�σχγ�γ-� εί:; 
1 αύ

,r,. Ι,:ι� τ,
ελο;, π;,ι:ι-ι αι �υ·ι:χ-:-·οτη

-:.:.; του :t.'ι 9-�ω1π::·ιου πν.:.υμ,χτο:; 
J[ ώ; Oύ'l-i:xt ό iν{!.:.ιωπc,; νi π:
σ"7�1π,'J:·fισ·r1:. iπi τή; l,"fι; ων, τή'J,, � - -..>Π':t,=,:ν των μ.ε-:,:t:;,.)σ:χω,� π:,:ιyμ:ι-
τt.<'jτΎ',-:ω•ι κχi πώ;, έ.π1 τ'f\; Γη:; 
οι.:ι--:,ελώ·ι, ού•ι:ι-:-:ιι b α•ι,θ,,ωm; νi 
γf •ιη (�}�ά:v,S�ωπο:;. 

Το αϊνιyμα 

"Ανθρωπος 
·.\.π? u.ι>9-ι:χ,ώ·ι ι.�ό·ιων, ει; χi-.9-ε

OJ'/:t•-:-c, χ�μ:t -Π?Ι.ι-:ι,�r,ϋ Π?U οιηλ
iJ.Ξ'Ι '1.Π? ,ό•ι ώι.ε:ι-·10 ,η; ά•ι-θ�ω-

, f ,, (Ί ., ' ?tΌ:'r�;lj;, ο 
t
�νν,:;�π·�; �σ-'t'ΙΞ�ΞΊ �; 

-:ο χt•J:γμχ� -r1 Σ�!γγ1., ω; το με':'Χ.
j ΙJ π,:,όbλ·r;μ,"J. 1t�O; λ\)σι·ι. Γι' ,.t)τb 
χ,1,; Ολ ..,., -� 'Π?Ο1σtπ'i,9εt� �η; b1.θιεί-

t , ' , , s,.. • -

:�i εf_;;:;
.-
; :ι-l::�.:Χ-�('r-ι;�ι

ι
=,_σχ:�

εΛΞ..'ΥΞ �ο Σωικ1�Χ'!'!ΧfjV :iιπ&:ρ,9-ε:γμ,, 

ιιγιώθ: ,σ-χ��?ν» η-:-?_ έγγεγr,ψμένr,-ν (;_:ι�·�γμε·10_•1. ει: ,j. ά,:,7.:ιιο-
71.τ1. �ε"μ·ενrι· -;ων πχΑχ:ω•J μυστr.
:,fω'ι. :..:\ί λi μiι:ιι π,�fο� σ·r1μ..:.ίου 
έλύε-:ι=. -;() π�όι�λ..,rμ-χ; Δi,, .slν7.: πλέ.
'v'Ι άιΠΟ?·t:t.. ιιΟπο,υ -:Ο τέ?μι� τ'Τj:; έv-



ΙΛΙΣΟΣ 

. -
Χ/ :ι�,;:χ-:,-.ι 

ς;.:1-:,7�::;.-:,J. �Χ!� r1 .Ξ:ι:r·:/j-:,; -:τ,; 
<,:;·,ω::'..J :�·J \[J,-',J ΊΙ ;:-,,·,-

.... ι; .. .... 
-::--:·jι.'j: ι..:ι: ι:ι..,;,:,:ι:,;,: �:-:,,_,-:,:: . ' 

(' 
. 

:'· ,, '7:')J"f, ι..:ι: 7.Ξ'J'J:::·.J.!ΊTI '· 
-r, Χ""'-:..ι'1:ι ......... :τ1 -; �ω-τ1� • 

� μ\. ... :.:ι:..:: '• :ι;-:.J'1Χ ':,J.υJ: 
ι.ω: .... .,., "7":ι 7-:.1.·:.J.:ι::ι.Jι --:ΞμΞι'.,:; . ( 1.ι.ι,:.ι,);::.;. :·r1 .ι .Ξ"1ω"':'Ε:.:-
x:r, ":,J":J�1.. :::.-:ι: _," 1 J•ι-;_,: -1,: "'.ιω
σ'Ξω: /.:Χ.: -Τ: 1.1 ,ι.j,::::ι: , :::.-:..: --τ.J 
Β:ι7:λ;::ι, :ι;J , ι Ι��:ι,ώι. \/; ,,_ 

i;::�: r,·J.:. ,:ι..ω-:Ξ:.-:. ;:_ r 
' 

ω1:-:...ι 
'· :ι·:-:.,;71. ;::.,;,:: :,:, χ:.ι:ι.' ... ι 1.:

�:'..:/Ξί',·ι :r; l":::ι�Ξ�ω:. 
-;:,:.-:..: -,,, Ι.�1·.J.:ι..r,ι �JΙ'X'J.:,. 
"":'':ι ]\.Ξι:.:.'.ιl. 

Τ,:, '1WJ.1. .1;";-:..1.l:-::ι: .::::: 'J.Ξ.71.' • 
1.1·:i:. ω: ·:ιω-;-:-:...ι. :ι: -:.:::.:1: ":ι
μω: -:.,:1.;:.1-ι1J'1'.,,:1: :t7:'.ι 1.11'.ι .; 

' -μ::ι /.:,r1:; 
-7.:ι:.1. :·r,:ω '· 1 J� .. ; Ι. 1 "Γ'::ι..�;, ·ι:� 

ι:τ:,;, ι νz 
( 

r''J'J:J.ι:.. J 

/..!ΊΤ77.! 
� J ,.:;:UJ;. 

•J.C. 

ι.:ι: 
μχ: r,ιιχ

.
�:. .ι.:ι-:χ :,;,.ι �-:.ι:ι:ιι ::-,ι:,-::':ιι. 

με :':ι·ι ' .. ::-:ι:':ιι /.1: -:r_.. lj.;)J 1.. ,:;ε, 

' 

. ( -
,:ι ε ,.,,,.,.,.,..,.,

':.,) ;::,, .. ι: ...,;::,:.: 
,, '.ι: 1.-

'1ιΞ-::/.'..'7 t1 :'.,;. �?:�: '.ι:ε;::.: 
'"! ιυ>:..:�' .. ·.L.:: ι. Τ::-:':ι-, ;� ι ·:: ι.::-

. 
( -::ι: :χ,,.-:1·rιϊ::'.ι/ :ιι!J :ιι-:�·..1ε'1εω: 

Ίι i,::i ,:}:; 
. � -
ε.=.ω:.:::,:/_, .. J 

μ::ι,. �:Χ�'.ι/ r1 ι 'J.Ξ.7'1..Ι Ι '1.'"tω·ι. • . ., .. 
r, • • , 
CJ"LJ.J,,.,_J.tJωΊ Ξ.:; '7'.ι J;:ι:,ι:ε::J.ε'ι'.,,. 
'7'.ι ;.,;:':,i':ι ι i ,-::ί 1:J..t:ι,.::-::ι:. _\ Υ:'1.: 
�ε 'ΧΙ. �J.Ξ.'77.Ι Ι "1. '"!"J.� 'Ι ;ιr:·ηJ.:ι-::ι:ω; 
σjν�S.':ι't'7'1.: i,x:J.:.:1.�J -:ωι J7.".. 
";'f1; 1J JΙΞ.:::,-r1:6:-,,:,.,; ,., \ IΞ.J 'X.J-; (1� - - . ... ' 
,:·r,; '!JΙ'.ιJ:r;. rι �JΊΞ.t..,..ι"r1-:·r1 /."1.'7:t-
η-:'1.r;:; -:,:,) �;:-:.ι:ε�·J.c.ιr_..; �,.

,. -j'X. ·},:,., 

;_,,.χ,-:-:. ι ,.�, 1;::,:ι11ί 7.t·r
1 

:f-::':ι':Ξ. ''( )j '-
, ' �η-:ι -:::.:.ι;;::-;::':ιJ'ι ε:; :·,.·, 'J.1::1 r1-

φ:,, "1.,/ Ι ·:) '.,� J ,;j-':,�'7'1.t, /.. 7.: 
�'.ι'.JΊ'';'Χ: ε.ι-:r_..; -:·r1 ; μΊ"f/J."rι;• 

;;:,χ--:·,.
Ί 1 ·,6-

γ111::. '!J·ιε�ώ;. ';' -:·'r,·ι ;�J?.J::ι-:�ι 
τ-r,; '1'"'t,:J.:ι.ιr�1.-,., εt,:ι: -;r_.. "LJJι;, -:μ·r1-

μχ :"J'J i•ι S.:c.�=-=� J. .. ., �':':';ιt"J'i ση
;LΞ:ω·ι;: Χ :ι: Χ :ι 7:t7:t:J'7Ξ: Χ :ι: 7.:
�7-; ;:�:.::: ,..,� χ; 71.; 1'J .. σ:xi5 ::χ:�-
7.,,:�-:ε:: 11 -:::t•J7"Γι, J �:-=-=�·ι. σ:ι-
,ιr,: ;:1.χ::11:: Ξi; :':ιν i·,·��ω;;�·ι . ... ..... , ::::Ί"1..: r, ':i!X.<:_,:7:; ;LΞ::t.:;'J �ιύ'.L:t::;
ι::ι: ·ι:.r,7:::ω: r1 7ω:J.1.7-:..; χ1.: ·�J�.7:f 
-;::ιι..:.:11:;. -:::-:.1. ... :::ι;.;�1. χ:-:ο 
::� -:;:1.1'-:.::.·ι 7:,,:.,,;:':, ι :i,; S·ι::::;::::χ; 
Jj ..,�; /: :ι: ;: '/::: J J. :ι -':ι;. / tύ:.;; 

. 
i�

:;,, l)' '.J "f, -r .. ., 7f1 Ι Ξ ι::ι::ιι (J:r.7:•ι :ω;. 

' 

νοησις 

ΊΙ ,�r,1::. 
. .. .  ' 

.s�:1Jr1 :, ι:.ιε·ι ;:χ:.�:.J.ε-
) ;,:11-::ι:1.: Ι..Χ! ει.:::�-

,.·,, :: :ι: ,,_, 1 ,,_ '"f].: . .... Τ � :: i-� r1 :_ ί1 , 

�: :ι -χ :,�ι:; �:, J'Ι ε.:. ΧΙ. ':.J ':. ;-)- f
1 
::ι. .. ύ�. 

11 �:1.:i:1.: '}J/:Ι.ιtl, ι.:ι::ιο;::ι•:.ι,,·, 
:ιιιr)��:1�ε/�ι:χ: r, :J.::ι :r,ι χι
ι f/ι. \ ;-; ,;. / :. '..ι ι :. J ::: : : /.:. 6 ·ι '.. ι f, rJ: 'Χ. -
-,�φ:; �'ξ;,,::ι: :,, i:J.�j-:,,,.::ι: \ί 
�J,,X:J.::::; :r1 ; .iJ.yι J:'.,J i•ι-::ί fι'�!ω;-
1 .... _J.:ι.:·1':ιι:1.:. l;,J'.,;. r, ι,;•ι::::;r/ί:; 
,,_ ... -,. ι::r.·�· ;].J:(j/ �::::;1..-::,:;::::1.t - • ,.. ' ι • Ε/. -:r1 ; ].J"J..;::;.:.Ξιι>: :·r,; 1.ι'.J':.«ι>"ϊ:!-
·ι·r,; ;.,)'1εω;. l\1.: i;., :.,j χ.ί :ι,ω :J..;-

" - -
::ιr.ι':.,J ].! :J.�; ε: /1.! "(Jω1:1.,ι /.1.t :J.:ι:-
·:: ,, .. ,:χ: 1,-:tι'f1 -:::1.:. :::..ετ::::: :ι;:1.
:. 1.:: f1 : ω; -:: ε: 1. ι : r,; ιι� 'ι '".; ω; 'J χ. 
>::'1.:./ε: :: :,., :-:ίε, .. ι 1:"1..�ε ... �ι. l\1.� 
.J;:1:.1:::. Τι:ι 7:JΞ;'J.'Χ.'7!/.'.,"Ι Ιj,:'.ι /Η� 
, .. ,. :' ..ι 'J ,.,ϊ:,., ...... J 7'1. 1-χ:.'1.1.:,1 :.:1::ι.� 
:::tι:ι.: r, J;1:1.. ;,.ι r, i�'l;:r, /.].t η 
,,_.J·�;;'l:.ιr1 ·n:. _ι;J;. ι::ι.: �i.'lt iι:εί11.: 
1..t χ:. ε::ι:. xt '.,7.'.,t'X.: / ι,,:,.:ζ', J ι ι. '1.: 
ι:ι>,-:1.1 '7'ιι Χ,.j,:,.ι,Jί:'.ιl -i,;:, .. :', :u,

'..J \1::ι i,xi J1:; ;;,J. ω; -;;,; ϊ.ιιJ-
•J.1::ι: ;,; ;., �7:::ω: :' .. J i ., ):,(;,:-;,., J, 

- ι ' ι •ι 
:J.'X.; 2.ί.'.ιJΕ!Ι.ιJι!ι '.ι:: X1t 'XJ-;r1 J-

-;:'..ι/. ε:--:1.: ι�; 'J.! :, �, .. i i;. λ�'.ι7! η• ... , .. _.. ι -ί.ΙΞ.-J.1.-::/.�.,:r,; '..ιJJ"J.:'1: Ι'Χ. 7.J�f/Jf1 

r; ., .ι -:{{, ι.-=�,ι,, �Jι'l:'Χι . .,· 11-�r::..ι-
ι - • • , 'J·.J-·r, - , .. ιι -:r, 1..J:1;;'1-:.1·1,"JE.t Ι.'Χ� 

1 '/CtJ;,, -:·(, i .. :,ί."f,. 
i�.:i; ΊΙ :J .:.·::ιί ·,1 ι J�,.t�J.':ι ,i-x. ;, .. ,.., , 

1..:ι1:'..:ε :J.'X; ι..1.:::ι11.:J.'J'1'ιι� .. ' . . 
--:·,,:, ι l'ϊ.'.ι:..ιε·�·'ι., 
-;:ιι.ι: r.ι:. Κ χ: 

'1'":t"{"J.'f,ι μιχ.; ί·:1.2.
%'1,ι:ιί «;',; i·ι-:ιί 2.μ:;χ.-
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-νόν-ε-θα αύτα; τα; οιαφ,:,?ετοιά.; 
αα:�αστά.σει;. 'λ?α ύπ�?'Ί.ει ά.κόμη 
rJJλλf'j ση;1,,είf)v iμετ&ιbιλ·,11τον, Ου"i :χ.-

. εVfj'J νi έπι.-θεω?η, κ�ί τii> Ο,1τι: 
-πέ.μ•ι τη; π-νωμιατι,κη; cpύσεω; 
, , , ,, ' ... f:!' ' υπχ�y_;ι γ•ιωμωΊ, ι;στι; α•ιτιΛχμοα-
ν-ετ,._: --:i:; μετ'1Jσ"t?f'j<?i:; -:ώ'Ι άνω-, - - . , ,., , 
�ε?W'Ι σyιχιtω·ν -�η; υπ:χ.?�εω; μι:χ.:. 

ύτb είν:χ.ι τh κέντ:ιΙJν του άν,{l:ιώ-
' ', Ε,Τ ' 0' πCιιυ, το Π?"-γiμ1.-:tr,<.o'J << i t•νχο), 

... \ Ι \ t Ι μr.ινΧΙ?ικι;; μα?τυ; 1tι;υ α.•ιαγ?:χιφ;ι 
.χ. :χ.ί κ 7. τ:χ.τ-�11σεt χ χί πι στοιπ(Jι εi "Πi

·.σ:χ.:; -=.;.:; Οι7.κυμi"ισ�t:; του Π'ιεύμ:χ.
τ�; κ χί τη; ν�·ηη•;ω; χ χί τι;υ σώ
p.:χ.τf'j:;_

,,i2στε, ·η άμεσο:; iνiλυ·σ�:; τl)υ
ά,;-� ?W1Πf'J1ι'jU 0,ιτσ:; μά:; Π:Χ.?ΟU1σ�ΟΟζΞt
τέσσ:χ.?:Χ.:; π1.tiγο'1τ:χ.:;: σώμχ, 'ιοϋ·ι,
πvεϋμ:χ. Χ•:χ.ί ((0Ιν:χ.ιη, με ιΧέiVτ'?Ο'J
αχi γΨ�σt(..rν ύπο1χ.εfμε,ιG"Ι τό ((EI
v:x.tn, "tι:ιU:; οε λ�ιποU:; ώ:; αν·τtΧιεt
με•ιχ χύτου. "Ολοι, κατά. το μα.Λ
J,Ιj'/ καί ·ηrτο,1, ε'ίμε·Sα είς -θ-έσιν
'lα χίσ-&.χ•ι-θ.?υι:-ι-ε τ·η·ι έ ιvέ?γεια τί;11
-διαιφ6?ων αύτώ·ι Π'-?'-rό·ιτων. 'Αλ-
.Η b είλ•Κι?tΨη; μα-θ-·ητ·η;, ό καί

, \ \ 1 , σt?ο�χι;1ιμενΟΙ; μ..ε -τ�:; α.:π1.ιτοuμεν1.:;
lx1.'J6τ·r�:1.;, Ο.ύV'�τ1.t Οιi τΎ)ς ύπu,
:μ�·ιη; κχί έπιμ<J'ΙΊ}; να οι:χ.πισ<τώσ·η

r ν, \ , t , ", 

ο ιοιο; -τα. 1t?αιγμα ,:χ. αυ�α. - ου-
νατχι '/α χω?1ίσ·η τους διαφό,ρο,υς
m1.fι!iY�'J-;1.:;, ά.ποσυ?�μιενος ά.J..J..π-vλο
�ια.10όχω;, έν πλ·η?ει σι>νειο-η,τόιτ-η:ι,
.εί; τi; όλονέν άνω,τέ�:χ.ς ��χά;
,α,ί &ποίχι τον ιχιπ;σ,τελ�υν. ·π· δια:
� ' ... \ ι, ' f ' , οι,κα.σι:ι. οε :χ.ι>τ·η, η οποια συ'Ιιστ:χ.-

-τχι ε;; το zω?ίζον το ά.μετΗίλη
τον κl,ιτρο•ι του ά.·ι-θ,ώπου άιπο τά
-οιiφο?:χ. με,,-ι'>χλ1λόμε'ιvα Π?ο{ίλ·η�μα
,,,.&, -:-r,υ, καλείται εκ.σ<τασις. Δι:ι.
--τη; bκστiσ,εω; ό μύστη,; τώ'Ι τοι-
-ού,ων ύ:τη1όχων χαταστιiσεω•ι �ύ-
v:χ,ται, ά,φήν1ων 1t?Οσ'ΚΧί?ω, το σω
_μ:χ, του, '/α �ντλη Π'εί?α'Ι καί '('/ί;)
σιν :i.π-ο τά.; t>Π!?ψυσι•κας σcpαί?α;
--τη; Φύσεω;. 'Όσsοι εφ,θ.ασαιγ έ.κϊί
μα; οιαι'>ε<ι'>αιου-ι, οτι Π'?'όκειτ1.c
3ΠΞ?1 άπτΎ)ς Π?αγμι'-�τιχότητ,ος.

Κίνησις 
το Σύμπαν 

Efvxι bασικ·η άλ·ή-θ-ει:χ., ·η οιχ-6;
tχfωσι:; 0-;c τb Σύ.μπ1.'ι, rlν κ1.l ά.1J-

, - ι Ι �ι1� Ξ!μι_�νι:ι� τ�� π;tχτ-ι-ι?·rισ .... ε
1

ω:; ��� 
και -:-·η; :χ.vτιι,ηψεω; μα; οε•ι είνχι 
,, .. .., , ' ' ' ι α.ι-ι.� τι ΠΧ?Χ Κ!'ΙΊjσει; κχι μονο'Ι 
Κt'ι·f1σει:;, κχi συνεπ�ώ:; τά. άιντ�κεi
με'Ια αύτ1 κ,:θ' έαυ·τ1 ύφίστχντχι 
σχετικώ; π:h:; τ·fι 'J συν,είΟ.,�σ'ιν :ήν 
" ] ,. ' • ... (, f '· , ε,,y_r.ιμεν. '-:ιt α,κ,(ίJ.ο,υ�ια•ι, αι α.ξ:-
αt τών ά,ιτtκειμέvω•) cίπo1Q;Qo'}t'J.C 
,κ1.l Π?Οσ'Ο�ο;fζι:ιιντ�ι ά.ιπb ·')μci; αύ-

' Ρ ,. ,. 
ι 

.._, _ 

�ι:ιυ;
! �ετ

1:ιο:ιΑΛ�1μ�:οu1 

οε το� r�υ
ilιμου ε•ιτο; μχ;, ιαι,λαζ<Jυν και ολ'1. 
γύ?ω μ�;, μέχ�t; Οτο1υ φθιiσωtυJε\J 
-:-ό ση"J.είι;v του '.\Jπ,ολύτο,υ ο,πιc.•, 

ι '
,, ι 'λλ' '' -τ:πο;τε οε•ι «γι·ιεται», α. α. το πα.ν 

<<'1Πι:Χ.<;'lεt>). 

'.\.λλα κi-θ-,ε κί•ι·φι; είν:ι.ι καi 
:iιπΙJ�έ)J�σ1μ1. μιά; Ου·J�μεως. Αύτό 

\ ... , . , . \ -τ-ο οt1.πtστωΊ�1μι�ν εu?εω; εις τ�η·J 
1.ύτr,1πχ.?χτ·η?·rισιν χαί μ;,λέηr,ι ·τ<ιυ 
. - ' ' ' - ' ε:ι'..>το,υ μ1.; κ�ι ιΚ:Χ.� ανtουισαιν «'J':J.-
λι:;γix•J τ-b iπεκτεf•ιο�ε·, ικαι εί ς τό 
Σύμ;π1.v, Οι&η «Οπω; rί.•ιω, οϋιrω' ' ... , . , \ και κατω», Αεγει ο ,G•μο; κχι σ·,-

- • "'1 
, .... , ' \ 

�Μtως ο i. ικ?οκοσμο; ουνχται Ία. 
δtαμΟ1?φώνγt συμιπε:;"-σ,μ_χ•τχ. Ott:I. τ;•J 
Μ'1.κ?όκοσμον�Λlία Δύναμι;, ·η ό
ποία, έ•ιε?γΙJυσsχ ύ�ο δ-ιαψ&?ο,υ; 'Ιό-' , .... ' . μο1υ;, επι:ρε.�ε� οιχ�Ο·?ετtκα. α.ποιτε-
λέσμα-:-χ. 'Όλαι α.ί κι'Ι"ησει; τοi.ί 

ι , , ' ι _.υ,JJJΠ7.νrro; Π?Οε?ΖΟΊται α:πο μια.·ι 
κ1.ι μόν·r,·, .λύ·1::χ.μt·1. l{αi μά; Οt,Οον
-τχ� άιμέ.σω; α.ί 000 μεγάλαι ά,π;.. 
ψε�; -;c.U �ύμ..π1.,1το; ](όσιμου: ·ί) 
οοποψι; του 'λπολύτου έ·ι -τ'ί} Π'α
{ίΟυ.σiq. τη; Δυν'�μ�ω; κ1:χ.t ·fl αι1tο
ψι; του σχετικοί> έ'ΙΙ τ'ί} κι'!'ίι01ει iJ.S 
,i; μ,ι>?ία; έκψi•ισεις. Ί-1 Δύν,αμις 
,είνχι το μόνό'Ι α\'τιον τΙJυ Σύμrπα.ν
τ -.°'', ·η κ,ί•ι·φι; εί-ιαι ·η άιπό?ι?<Να. ' ' 'λ 'Ι-Ι ' λ' ' ειν:ιι το α.ποτε εσμα. · ε'Ι ογφ 
Δύνα,μις ώνο,μιiσ-θ-η Θεός, ών�
σ,,θ.η Β?ά.χμα, 'Α?χικiJ'Ι \'τιο'ΙΙ, ό
μο;, Ζωή, Ά.λή,θ.εια, Διιiv,οια καt 

\ 
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με ιάrιtεt?ί«ν αλλων όνομ,ά.τ-ων άιπο 
-τ,α; Π?Qισ",<,U"ΙΟύ.σας το -θφbος της 
Άν-θ?ωπότ·ητος. Το yεy,ο,νος gμω; 
νναο-αμέ•ι ει εν, gτι αύτ-η ·η Δ ύναιμι ς 
ιπ,.ρά.y·ει τ<α 1tάντα χαί, οδcrα άιοι
ά:σπ:χiστο; αύιτ·η χ,α-θ' έαυ't"ήν, ώς 
ά.διαί'?•ε'τον ολ,ο,ν ένυιπά.?χει εις πα.
σαν την 'δια6ά:-θμισιν τής έοχ�λώ
σεώς Τη,ς, ά.πό -την άιπλου.σιτέραν 
(J,O,?(flηV ,της ϋλης εως τη,1 εύpείαν 
-συνείιδησιν. Έχiί,θ,,εν δε χαί ή οα
σιιχ η εν'Ι�ια. -.:η

,
ς ·CΙ'υν<Jχης rι.«} έν6-

·tη�-ος τ<Jυ ...,υμ-π-αr,ιιτος Κοσμου. 
Κένηο-t. λοιπό,1, ό Θεός, ·η Διά.
νοια, το ά.σ:,ο-έλε.σμ,α ή ,πλά.σις ώ; 
Θεία οιανόησί; Του. Ή παyα.όσμι
ο.; ,δέ �χiπ·ό?εοοι;, ό μεy.ά.λος 
Ρυ-θμός, το αίώνιοl'/ Γί·yνεcr-θα.ι, ε1 
χα.1 το ::χ.ύτο μέ το Άπόλυτ<Jν. Καl � 
σ-υ'Ι't'ελϊίται -;ο .μ.υστή.(>ιον -τη; Δη- ' 
μ ·ιου?yfα;. 

ι:Η ένότης 

είς την ζωην 
ΊΙ ποοχ,α·α·?,Χτι'Χ'η αύιτη πίσ'τι;, 

,άJπο,τ-έ,λε.σμ-α -.η; -θεωρηιτιχης με
λέτη;, συν,οψί,ζεται .είς τα. έξης ·κύ
ρι::χ. σημεία: 1.ον) μία μόν<Jν Ά.λ.ή
-θ<εια είς το Σύμ'Π·αν - Ά,λήrθιεια, 
της Όπο:α; 1tάν -το ύιπάιρχο,ι, ;•ε•ι 
,είν,αι πα?::χ. φαι'ΙΙομενιΙΧ,η έοκiδrήλωσις. 
20•1) Το ά.μ.ετά:tϊ1λ·η,ο,1 έ.σωτηιΙΧό 
του ά.ν-θ-?ώiπ�ου, 1qι.οο&σ-ιο't rπψος το 
Παν. 3ον) Ό σ.κοπος "της Ζω-η;, 
ή πο·:χ1yμα τοιπ,οfησις δι' ε?γων αύ
τ-η; της ού,σιώι&ΟJυς ταύτ&ι-wος. 

'Ο , �,, ' , , , 
, ηοιπο: �,

ε, ,το μ.�ν πp�ς ε-
1tιτευξι ν του ωιω σκ.οιπο,υ, του· ι,ι,:ι
να.οικοu σ\ΧΟtπΟυ, �η,λ-α'δη, της συ"'(• 
χωνεύ(!Ιεως τοϋ ά.ν-θpω1tίνου ((Εί-
11'::Χ.t» μέ το ιπαyκόσμιο,ν ((Είναι». 
εy:κειτ-α.ι ε-ί; την ,πρόο&ν rπρος τη·ι 
<<'Ενότη,α» η Γιόγκια. Ε'ίοομεν, 
gτι ό παyκ.όσ,μιος όμ,ος εΙναι έ
νέ·?yιεια. οiριiσις. Ή δ.?α.σ<ς έrπ,οω 
μέινω; είναι κ,άιτι το ΜΟΨ-\Υrως σ�

να,φες μέ τη-ν ίίπα.pξιν. Άφο'ϋ λο<-

Π'Ο•t Ιδιεν &υ•νιφ.ε,θ,,,. v.ά. ύπά.ρχωι,ι,ε� 
αν·ευ τη.ς ,ένεψ(είας, άικόμ:η όλιyώ
τηο,1 �υ-�άμε-θα νά. έξ,ελιχ-θ·ωμ,εν, 
ανευ α&τη,;-. Συ',Ι,επω;, αυξησις: 
π,ρου,π,ο,θιέτει ένέρyειαν. 

,Ε;δ,cfl,!εν έiπfση;, gτι ·η 1tοικιλί:ι. 
f'ιο \ r ι ) , \ Q) r Ι οε,ν υcptσ"tα,rαι αυτη :ι.αv ε::χ.υ:τ ηv,, 
,ά,λλ' ·ά.>πσiχλειιrτι.κ<ώς είς τά. Όι«φr,
·�α πεδία της έ.κΌ··ηλώσ,εως Όιά JJ 1-
σου τη; ϋ.λrης. ''Ι'Ια οέ φθά.ση τι;
εί; την κα.τα•ιόη,σιν της ένότ·ηιτΌς,. 
Π'ρέ/πει ,άιπ�::χ.ραιτ·ήτω; vά. έχ·λιεfψη
ά,πο τη� σννειιδiη_(!Ιίν -το,υ ·η α!σrθ ησι;. 
της .ιιrοι,κιλίας αύτης, της έ1:ι.S·η
λι0υμένης τοαι' έ\στι ζωης. Έ,1 ά.λ
λοις, πρέπει νά. ά.ιπ·οκλlεισ-θη ά.π�
τη•ι άινrθψιωιπίνη'Ι φύσιν κάrθ ε συ
ν·αίσ"θημ,α ·έyώτη,το-;. 'Όρος, λοι
ιπ1όν, ά.ιπ"όλυτος τη; π,ροόδου ·εΙν:χ.t:
ή πλή.ρης ιά·ν,ιlοιοτ-έ.λεια7 ή άιπο,γύ
μνωσις το·ϋ (('Εγώ» ώπ·ο χ-άιθε -σχέ
ψ-ι'/ καί <rυναίισrθ-·ημα κ,αt π,ριiξιν
γύρω άJπό το ατφ,όν· μας. Ό έy,ω
ισμό;, το ενστι,κτον της χωpι·ιrτ:
κιότηrrος, 'δ.έν .εΙναι δυν•:χ,το,1 πο·-;s.
νιά. -προ�σtδιο,ρ,ίση την ά.κριι6η -θέσιv
�οϋ Άν,θ.,ρώιπιου έν τij> Σψ.π:χ.ντι,
�ύτο tηλ. "Π'ΟU χιηίως ζΊjτεί ό είλι
ικιpι-tης έρ ειυνΎi-της τ·oii 'fιπ εψκόσιμ.ου�
'Ο έ.yωι,σμ.ος ·παρουσιά:ζει μό-νο,1 τη ι, 

ιΠ?όiσικ«tρΌΙ'/ -θέ-σιν μας ε·tς τα;
ιrφαίρα? της ,π.ο,λυ!J:ο?ψ!ας κι�ί τη;
Ιδιαιφο,ροft-ητος. Δια 'llα cp-θα.σωι,ι.ε-.ι
'ψ.ω; ε-ίς τό κιε-1τ,ρι1κον σημιiίΌν,. 

,πΙρ·έ\Πlεt νά. �ξ:χ.λειι�η 11 ίδ·έ:χ. -τη;,
,δι:ια.,ω,ρίισιε,ως. Ό έ.γω-ϊσμος yεννσ.
't'T\'t ·έ�πι�.φ,ί,αν: το �να 0.'/(JJΠQσσtJ.

Cl"t'Of'/ τοϋ α.λλιου. (Δεν φαντά.ζομαι
vά. ύ!πιά.?rχ.η ά.Μά ,yκη ν,ά. σημ,ειω.-θη�
gτt αi ανω Κ:t't'α,σ't'ΙΧισεις έΙΚλαιμΙΟ:Χ.
VΟ'/'t'αι ε•ίς την εύρυrτά:την cpιλΌσο-·
φικην κ:χ.ί ψυχολοyικήv των ά.πό-
δοιrιν). K1:x.t τ•ο έtπ,ι-θυι:�είν σ�υνιενώ
νιει τοιv α-ν-θρωιπιον μιέ τη·ν ποικίιλ·ηv
ά.nικειμε·νι ,κόrι-η'τσ. κ.σ.ί -τον δ.εσμ-εb
ει είς τον ΚUΚΨ-01'/ των άναy,ε,ι-1ή
σ,εω·ν κσλ των ,θ.α,ιά:των. Ή έ-πι-θυ
μ!α είναι το συναf.σ"θημα έκ•εί νο,,
το αποίον τυιφλών,ει την �ιά.:κρι,σ,ι�
κιαί όδ.")γεί εί� το οαnίλειο� τη;,
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άιπwτη.λό-r-ητος, OIΠ<J-U ολα. έχ.λψοο.
vονται λα.ψ�:ισμένα.----rο GασίλειQν 
' . ,. ' ,.,, ' ' ,, το οιπ<ιtc;.ν eινομ,:χι-.ομεν ιηατον χ.ο-

ιψhν-το•ι ά.οtέξοοον αύτον λα%
pιν&.ν τ<J-ϋ ((ϊ,.pό-ιου» χ.α.ί του ((χώ
ρου», 1ΟIΠΟ'\Ι το χ.&ιθ-ε «τ () υ τ ο» οια.
φέ.ρ ιι ά.πό τό χ. ά.-θ.ε « έ χ ε ί ν ο,». 
Σ>υ"ιιιιιtως το 'Ειπι&μεi•ι Π'pέ-π.ει ν:χ. 
έξα,φα.νισθη, έ:χ.ν ,9.έλ·η τις δια.χα
ώς νά. γνω?ίση την 'Λ.λ·ίyθ,εt<α'Ι 
οιαί ν,ά. χ.α.ταχ.ιr-f�ση τ·ηιy έιλευ,,9.ε,e:
«ν· τ<)υ.

Ή Π?ΟΟΟ-Ο;, λοιπό-ν, οιά. της 
ιιτιράJξεως, α•ιε.υ έγωiσμο.u, α.•1,ευ έ
ιπ•ιθ-υμίας, εtν>α.ι ·η οttπλη χ.α.ί άιπα
pα.πη.τ·η ιπ,pQϋπό-θοοtς του ά.νθpώ
'Ι\".Ο,υ, του Gαίνον-rος ,προς τελεt<)rιt<Jί
ησtν----η ό.?,9.η τοϋ.τ' εσ'τιv έιξέλι,ξι; 
�ια. μέσeιυ της ένεργεία;, ή όιποία. 
άnrσ.λλάισσ,ει το•ι α•ι,9.ιρω,π,ον άιπο την 
σ,yνοιαν, την α.γν<J-ια.ν τ<ιυ μο,•ι-α.81-
.χιο,υ γtεγονότος, της μόνη; 'Π'?αγμα.
τιοιότηrτιος, οτt μία είναι ή ' λή
-θειtt. χ:ιί &τι α.ύτο τουτο εΙvαι ού
σtω�; χ.α.ί ό v Αν-θ,?ωtπ,ο;. «Είσαι 
αίι.τό! τΩ ί)υ,στυχισμέινε Σχ.λσ.!�z 
της πλά.,ι·η; σο,υ, νεr.<'?έ, πού χ.λα.:ς 
τ<>ύς 'Ιε'Χ,?Ούς σ,ο,υ είς την ε?'')μ'J'I 
της ζωη;. Είσα.i χατ' <ι&σίαν ό 
Θ.εός. Έά.ν σου ητο 01\JΛ1α.τόν ν-ά. 
:χ.α?ά.ξ ης α.ύτην τη,ν 'Α.λ-fγθ,εια.v έν 
τii -χα.piδίq. σου, ,9.ά. εGλε�π,ες ·νά. 111υιν
τ,ρί�ν-τα.ι μ,όνοι τιους, εvας προς 
ενσ:ν, ,o,i άιπα.-rηλ,ο( πε.pt<J�\(J(J.Oι πού 
ίlπιφε'Ιρ-ο-υν την -θ,,λίψίν σ,ο.υ κ�αί τά.ς 
-rcιλαι1tω?ία; σου, ·η cίγνο,ιά. σου 
s!ν«ι t·O ιχ.!τιον τ,οU έγωί"σμ,ο.ϋ -α0ιυ, 
ό έ,γωϊσ,μ.ός σο,υ το αίτιον της -δ.υ
<Ι't'υχίcις ιrου. 'Όταν ,9.ά. <Π?-:t.ηι,,α.το
σrοι� εγτός σου το <<«ύτο-001<)1\/))' 
τόιτε χα·ί μ,ό� τότε,·· τέλειιε α.ν
-θ�ωtπε, ,9,ά. 'ούν-α.crαt νά. εαπης, 3,π,ω; 
ό Χρι(!'τ'()ς1 «Ό Πα.τη? μου χcιί 
'Θγώ -εiμε.,9.« εν», 'Ειά.•ι οέν είν:ιι 
cιύιτ-ος ιό σ-χ00tός, τόν ό-π<ιiον σ<ιυ ύ
�ειοι νύεt ό Δt&ά.σχ,α.λος, προς -:ί 
λοιιπw λlγsι είς σi χσ.1 εi; ολο,υ; 

τούς συν-:r;ιν,9.?ώ-που; σο,u «'Εστέ 
λει<Jt1 ώ; ό ΙΙ α.τη? b έ·ι τοί; 
ρα..νοi; τέλεtός έσ-το>; 

Κατανίκησις 
,.,, :) ' 

της αyνοιας 

, τε-
ο�-

Αύτη'Ι τη1ι α.γψ,ι1.•1 c, φ,.ίλ.ι ; 
α,ν,9..?ωιπο; v:x. χ.1.τ�1t1.τ-ή,σ·η, 'ί·11. γ:
ν·η iv μετά. τοϋ ολeιυ. Κ:ιί νιχιiτα.ι 
·η α.y,ι,?ια α.υτ·η οιά τη; εύ.?ύνσ-εω;
της συ•ιειοήσεω;. Τοϋτο. ά.χ�ιGώ;
σημα.ί•ιεt ·η αϋξ·ησι; τοϋ ,i•ι-θ-?ώπ�υ. 
·ο α.νtθι?ω-πΟ; ι&έν Οtα.φέ.?ει ά.πό Τ()' 
ζώον χ.,α.ί το ζώον ά.πο ,ό φυ-τό•r 
π�ρά. μόν,ον οιά. του �1.,θ,μου τ·η; i
ξελίξεω; του σ-τοι;z.είου τ�;_ συ•ιει
,i)ήσε,ως. Ή Θεοτη; ευρισχετ"J.t 
χρ�έv-η χ.α.ί ίmνώττουσα. εί; τους 
χόλπου; της ψυχ?ιiς πέτ?1.;, μιi:; 

δι�δά.σ'χ-ο-υν. Άφυm•ιί,σα.τέ τ-t\'Ι, 6ημ:G. 
ΠΙ?Ος G'rιμ.1., χ.:ιί έν τ11 έξελίξει τ·η;,. 
ά.πολύ-τω; iμ.ετάGλ·ητ·η χ,:r;τ' <;ύσί
αν, ά,λ,λ' ,έ.χ.οη).ο,υμέΨΙ) Οι:Χ. 01:Χ.ψ6-
�ων μέσων χ.,α.τ' •ά'ΙΙιΟυσ":Ι.ν χλίμ:ιχ.:ι; 
Π'(,ΙΟ; τ·ην τελειό:τη-τ:ι, ,9.ά, πιστοποι
·ήσητε την μετα!J'()?ψωσι•ι τη; Π'i
τρα.ς εί; φυτ�ν, τοϋ φυτ·οϋ εί; ζώ
ον, τ<Jυ ζώου είς αν,9..?ωm'Ι, τέλ<ι�
την μετcιμ,όι?φω,σι•ι τοϋ Άν-θ?ώπο:><
είς ν Αγγελον, είς Διοά,σχ.1.λο'ΙΙ, εί ;; 

Χ?ιστόν. /<·:ιι ·η μεγα..λειώο·η; Ίε
�':χ.?χ.ία.. έξα.χ.ολ,ου,θ.εί πέ?"J.'Ι χά.,9.ε:
έlφιχτης συλ.λήψεω; των ούτιa-χ.-ιώ�
ά.ντιλήφεών μ,:ι;, μέz9ι τοϋ Θ?ό
ν,ου της άtρά-του Θεότ·ητο;, ,όλοχλη-
'ρωτιιχώ; •έ.χ.δ.ηλου,μένη;. Τοιουτο-

, ' ' ,, ' ,, t τροπω;, αιπ α.χ.?ου εις «Χ?Ον Ί� 
' '� �' τ ").). ' ' ' 'Π'?ΟΟ:U,ος, οε� ει �α.ι α ο ;' ,ει� η Ί)Ι 

6ωθμια.ια. ,α1πολυτ1ω�ι;, ·η σ.'V:χιπτυ
ξι; τη; Θείσ.ς Ίσzοο;, ·η έ-ιυπi?
χ_Ιο,υσα ά.χε.?"J.ία ώ; χ.α.ί λα.•1,9.ά,10 J

σ,α, εί; χ.,ά;θ.ε. οημι<ιtηγη,θ,εiσ-α.ν μο?
φήν. Αύτ-ο -σημ,α.ίνει ό Ο?<ι; «έξέλι
ξψ>, χαί εiν,cιι ·η λογιχ.η ές"J.χο
λού,θησι;, ή &ευτέ?:ι πρα.ξις τη; 
Θείας Δημιουργία.;, τό άιπα.pαίτη� 
το (tJΠ<J,τέ:λεσμα. τη; χ.α-θοοου το� 
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Π -ιεύμ�ο;, ,δια. -ης όιποίας «ό Λό
γο; έγένετο σά?ξ», δια. της όπ•οία; 
το μον:χ.οιχον χαί παγχόσμιον «"Ον,> 
_μ,υ,ιττ·φι 3ω; ΠΞ<?tετυλίχ,θη μέ'Χ_?t 
του σ·ημείου vi -Πα?:ιγάγη την �
-στάτ·η,1 πλάψην, το φυσ-ιχον έπίπε
eον, Οι:Χ.ψΟ?Ο1ΠΟι<JύμενΟ'1 Χατα. φ�
ιρiν χ:ιl στ:1.1;,:χ. ά.ντt1στ?οφ:χ. έκεt
'νων, τi όποί:χ. ά.κολου,θ.ιεί ώ:; «'Ε
γώ» πλέον του ,ά,1-θ?ώπου, οταν ά
ΙΠΟ??Ο•φαται ύπο τη; Π?Wtα?χιχη; 
' ?Ί.η;. ΊΙ &vω δέ έξέλιξι; <άπο
.χ-α.τ�ι εt:; Ολχ:; τα.:; Οι:ιbχ�J.ίσ·ε:ι;
τη; 1άπολυηωτιχη; αύτη; χλίμα
ικος Π?Ο :; τsλε�οποf·ησιν, �ιΟC τΊ)ς έ-' ']J � - ' • • ·.� νε?γε�:χ.:;. -_ Ο?�σις ,χ:: ΊJ αντ;,ut•α-
σι; Π?οχ:χ.λου-ι τη'ι εχοηλωσιν ολων 
τω,1 έ,1 λ:χ.ν-θ:χ.νούσΎ} χ,:χ.τ:χ.στάσει σ-η
μεfων -7Ύj:; ύπ&.?ζεώ:; μ:χ.ς. l\ΙΙ·ήmως 
κ:ιl :χ.ύτ1.t αί α.tσ,θ·ήσεις μχς οεν ά
ν;,πτύz-θ·rισ:χ.v έ.χ τω'/ έξωτε-?tΧω'Ι
, � , tJI , , --�, 
ε1πιο?ασ�,ων;, - .. π,ιστ·�-η �Π'α?α.ιυε-
χ_ετ:χ.ι, οτι ·η λειτου?για ΟΊJμιου,?
ιγεί το rηγανον, χαί ΟΤ:7.'1 π:χ.ύσ·') 
-� λειτ<Jυ?γί:χ. το Ο?Υ'-'ΙΟV ύπόχει-1ι
!Εί:; ά.τ�οι:pf:ιν. Ί-1 Ο1�ιiισι;, έπομένω:;. 
ιεlν:χ.ι , &.π:ιtχfτ·η,�ο:;,' ηχ:ιl �φ,οU ά.ν1α.: 
γ'Ιω?ιζομε·ι πλεο'ι, οτι χα-θε μ..ετΟ'-, , .... ' -γενεστε?:χ. Π?οοοο;, 1tε?αν τη; χα-
'ϊ:Χ.στ&!σεω; τη; άτομιΥ.ότ·ητ,ος, Π?έ-

' ' ' ' \ ' t,, ιπ'ει ν,α τει'ι·η ουχι Π?Ο; τ·ην οιιχ.φο-
ιpάν, Οπω:; εί:; τα. χ:χ.τώτε?:χ. b:χισ:
λεια, άλλα. π?b; την ένότ-ητ,σ., τό
τε -� δ?ά.σι; αύτ·η όφεfλει ά.'Ιαγχα-- \ ' \ ' ' 
,στιχω; 'Ια συνυ,π,α.?χη με τ·η,1 ε-
!;όντωσι•ι του έγωϊσμου χ:χ.ί τη; 
,έ,πι-θt)μί:χ.; ώ; φt>σιχή το,υ συ,ιε
πεια. 

Έξάyνισις 
Αύτα. τα. Ούο σ�οtχεί:ι -θ-:Χ. �π?ε .. 

wε λοιπόν, νά συν1δu:χ.σ-θουν έν τ?ι 
1φύσει του άΨθ?ώ,που - στοιχεία, 
τα. όιτιοί:χ. Π:Χ.?Ο�σιάζο'Ιτ>αι ώ; τελεί
ω; ά.ντfrθ ετα, δ.ειΟομένου, Οτt ή 
-πλειονότ·η; των ά.ν:-θρώπων ,θέτει 
τ·η-ι �πι-θtt1μίαν ώς ,ά.φετη?ίαν της 
ένε?γεfας χαί είς πε?ίπτωσιν, χα,θ,' 

ην το χί'Ι'ηηο,, τοϋτο -θά. έξ·ηφα.
νίιζετο, -θιά επ:χ.υε ηί αύτ·η ·η ό?.Χ.
σις. 'Αλλά ·η ΙΧ'Ιω ιάντινομί.α. ΙΠρέ
ιπε.ι v,ά άν,:χ.λυ-θη χ:χ.ί γενναία νά. ά.
,πο,:pασισ-θ•η ιδια. '/CX. Π?:Χ.γμ:χ.τοποιη.θ,η 
. � ' ' - , . () ' ·η, οια.στ,0Λη

1 

...

.. 

,,\ α'�?ω1�ιν�η; συν1ε�-
1δη,σ .. ω; Π?ο; τα; U1tε?οχους σφαι
,ρ:χ.; του �ύμπ:χ.Ψτο;. Καί άναλό,yω; 
του τεz·1·ήε-1το; zω?t'σμου τη; δι
πλης αύτη; χλειδό; τη; Σοφίας, 
-θά άν:11πτύσσετ:χ.ι ό &,1-θ?ωπος, ο

ιπω; αύζάνει τό &ν-θο; ύ1wb τα;
-θιωιπεία; του 'Ηλίου, zω?1ς χα•ι
ν' σJπασzολ'ήται μέ την σχέψιν της
α.ύξ .. ήσεως. l(αt έΟώ εγκειταt ιrό
πρώτον b'Τιμ:ι καrθε έσ�ωτε.?ικΤj; έ
φ:χ.ρμο.ζομέν-η; διδασκαλίας. Οί
"Π?Εισ'Ούτε?Οι ,ά.&ελφοί ·ημων μας δι-
α;t}ε�g:ιιώ, ... 0�υν, 3τι άν -θέλωμεν vά ' ' ' • •πιστο,ποιησω-μεν μονοι μ,ας την

• , - t"\,, ' -Π,?αγ,μ:χ. τιχοτ-ητα του .ι πε?χοσμου, 
τά.ς ύπ .. ?όrzους ,άλ·ηrθ,είας του ' πεί
ρου, 1t?έ,1t1ει '/(J, χαλλιε?γήσω-μ,ε'Ι 
τ·ην συ'rεfΙοησίν μας, δ·ηλα;δη να. μ..ε-' ,, , ' 'λ' ' τα.φε?αιι)J.;"' οΑιγον χ:χ.τ , ο ιγον τ�-ι 
συ,1ει1δηιτ·η ν μα; χ:χ.τα.στασιν ει; 
τ<α.ς όλο-ιέν ιάνωτέ?:χ.; 'Α?χάς, αιπο 
τCΧ.; όποf:χ.; συντελείται .. � π,ολ,J
πλοχος φύσι; μα;. Καί δια. νά. έπι-' - , ,:.. ' τυχ ωμεΊ του το, Π? ε-π ει, ο-ια,μ.ε ν'Ον-
τε; πλ·fι?ω; έ-1 τ'ϊJ δ?άσει, νά. έξα
γνισ<-θ.ωι,.ι.εv τελείω; άιπό το ρυ,π<J.ς 
του 'Ε)γωϊσ�μοϋ, μέχ?ι της έσχά
τ·η; άποz?ώσεως. ιιΜαχά?ιοι οί 
χ:χ.-θα?οί τ'ϊJ χ:χ,?οίq., οτι αύτοί τ�ν 
Θεον οψονται», είπεν ό Κύ?ιος. 
Π ά.σ�:χ. 'Π?Οσ'Π'ά-θεια. -θά. ά.πο6η μα
τ:χ.ία, έξαχολουJούν νά. μας διlδιά
.σ'Χουν, έάν το Π?ωτον bημ.α. τουτο, 
·� έ. ζ (Χ. γ '1 ι σ ι  ς, δέν συ'/τελε-
01-θη. " νευ αύτης, αι ανώτεραι
σφαίρ:χ.ι της Φύσεω; -θά. μεί,ιουν ά
είιποτε &y,ιω&τοι. Ναί, το ά.στριχοv
έ.-πίπ,εl>ο'Ι δυνατόν νά χατ,α.ν,ο.·φθ,η.
Αύτο α.λλω; 't'ε συμοαίνει χαί είι; 

τους άιπλοϋ; τ:χ.χυδα.κτυλουργου�
\ 

, , ' ' -

χα.ι πα,?ο.μοιου; τεχνιτα;, οι ,οποι-
οι ,ιrυvη-θέστα.τ:χ., είς τά.ς ,άνα.το,λι
οι..ά.ς χιηίω; χώ?ιας' -θεωνται ά.νά.
τους 1δ?bμο,υ;, έπι,οειχνύοντες τ':ί 
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'!Πεt?½-1.τά. του;. ' λλ.;_ πμγμ-χ,ι
.χb; Φιλbιrοφος, πμγματικό; 1Ιu
στ·η; όέν ΙΟύ,11.τ:χ.t τt:; νi γfν·η αν

βέν Π?ο,bΊ} εί :; -τh'J κ-:ι.,t.1'1.?μ.hν τΎj.; 
φύιrεώ:; τι:ιυ O,t� τη:; Π1.'Jτελοϋ:; έ
ξeιστ?1.κίσεω:; τi1:; « Έγώτ·ητι:t:;» κ1.; 
'tή; iνιΟtοτελοU; 0?-i�σεω:;. 1{1..l eι�
τω b'1.ί'J'W'i b &ν·�?ωΠ'J:; Π(Ο:; 't'�·Ι 
0?6ιμ,ι:ιν τ'f1:; τελεteιποι·ήσεω:;, bo1,9.b-

• 1 1 1 \ , .... • τ1.. ':'� α.Πtj??Οψ·r1μενtj; ια.ΠΟ τ·ην t1οε-
α,•J τΎΊ:; i•ιότ·ητο:;, 1ά.νέ�7 .. εται συ•ιει
ο�1τi, Οιχι3ιογ..ικώ;, ά.�h. κόσμ�ν εί; 
χοσμ?'Ι , ,μ�z?ι , του ;tαυ�,λ·ηπτο;· 

Ιετα το αστ?tΧ()'/ χαι ,ο κχ,ω-
' .... , -τεt,;,·� Ίι:ιητtκ�ιν -πε1οt?,'i τ·η:; �υγχε-

Χ?tμεν-η; σκεψεω;, :Χ.?ϊ.•,αι ·η με 
'.. • , ρ .... \ - ' , γα.Λ'Ι} ,α•1•α101.σις οι-χ τ·η; σ..:ρ-η?·r,με-

-ν·,1:; σκiψ�ω:;, ·ί] εt'σο1Ωο:; Π?Ο:; -τό
ΊΊt.?Πέ�1.ν. ΊΤ οιοασκ-χλία χα\ ·η

• , .. ,ι. , ' • , ... 
ό?ασι�, ·η 'Π?οσ·�·rι 1-rι5 χ:ι :η 1αποο?-
�ι:; 1:·11ε�1.ι πλε<ιν ε,ν �:η α�·(Ιr·rιμε
ν-n ε'/'Ι(ιιq.. :Μο?φη Οε'Ι UΠ:Χ.?Χ•Ι. 
'Ι1Οέ1.ι �ίν1.� ό ,άντιχειμενιχ.ό; χ.ο
-σμο; ,η; μ�,α:ρυσικη; Π?:χιγματι-' ' , ' , . Θ ' ' �ο�·fjιτο;. -1tοτι 

1

-1t1.'Joι� ι0 .. _ so; χ:ι
-α.ΠΟ??�ια Διανοι1.; το ,θ.1.υμα 't"I}; 
Δ τ.μ�ου?γf1.ς 'Γου. Εiς τΟ έ1πίπε-
,οον -χύτό τη; ά:ρΏ?·φέΨr1; σχέψεω; 
<ε�?ίσκο•ιται τά ά?zέτυ-'π-χ τω•/ πiν
τω'i, ώ; ά.φ·rι?·r1μέ·11.ι ίΟέ1.ι, :ιί (J

-π�ιαι Π?Cισλ1.μ�iνου,1 μο,; :ρ-η•ι συ,γκ •· 
Χ?tμέν·ην Οσον, x1.yέ?zo·J�·1.ι έικΟιr.-
.λι:;ύu.ε'Ι'αι Π?ο; τα χ1τω,ε?α πε-
.... , , tr·.ι . , , , Ρ , ιοια. επομεΨΙ} αναοασις Π?Ο; 
-την Θεία·ι 'Απrιχiλυψιν εi•ιαι ό 
-π•;ευμ1.τικό; χα-θηω; χό<11μο; 1η τό 
b?υ50ιχ.Ον πεΟfο•;, Ο�που ά.ποχ--ά�αt 
μία ταυ-:όχ?ο'ιο; ,άν,ίληψι; τη; ε
rν�τ·ιι�;; χ.'1.} τη; χω?;στ:κ_ότ�το;, 
τη; ατομιχοτ·φο; και ,ου ολου. 
ΕΙ•ιχι ά1t'ε?iηα.πτο; ·η ε�φ.ον-ί,α"'t'Ύj; χ 1..τ1.στ�σεω; �ύ-τη;, μα:f λε� 
γο υν ι:.ι ,π? Ο,Π'Ο? s.υ-θ ε ντο:;. Ει; το 
πε;Ο[ο,; 1.ύ-b ε.ύtfσκετ1.ι -η b:iισι; 
τη; Π?αγματιχη; cχ,οελφότ·ητος, 1) 
,χλεί; .η; άλληλεγyύη; μετ:χ.ξυ τω•ι 
-ά'Ιθ?ώΠω'Ι. Καf, ,έλο;, οταν ή ά
'!"0\U.ιχη συ·�είοησις, cίπ·ηλλαγμένη 
tάmλύτω; �άιπό τη'Ι έιπίχτ ,Ο'Ι .εί
�ιχην σ'U'llεί·οη,σιν του φυσιχου, ά-

στ?ικ�ίί χ1.ί •10,ητιχου κόσμου, έπε
κ ,:ι.-θ'ί; μέϊ.?ι τη; ΧΟ?υψiΊ;, μέχpι 
τljU Νι?6iνχ έχ.εί γf•,ετχι αύιrού
σιο; μέ το Κέ•ιt?Ο'Ι τοίί ] [ α•ιtό;. 
Έχϊί b :.\Ιύση; εΙν1.ι άπολύτω; ά
Π,Ιjλυ,τ?ωμέ'ιlj; -;Ύι; a�πλΎj; ά.πι1τη
λότ·rιτ,ο;, το

1

ϋ Ί..�?
1
ΟU Χχi �,:ι\) f?�

'Jo�υ, ·11 eιπeι:χ εJ?tσκετ:χ..: ει; τα. ε-, .... - ' , ' πιπεοα ,η; πJ.ειο•ιοτ-ητο; χαι ·η ο-
,ποf1._ Υ•'Ι'Ι

,
σ. -:�ι'Ι -θλί:yι'ΙΙ. Έχεί συν

ιτελειτλι ο ":'εΑειο; α.'J,9.?ωπος . 
• \ύτ·Ι) εΙ'Ιχ� ·ί-ι α"v:.,3ο; τη:; συνες

Ο·ήσεώ; μ1.;, -η πλ·ή�·η; άνχγέ,1v-·ησc; 
6ιά τη:;- έςηνίσεω;, ητις οι-χγpά.-

\ , 1 - , ,... ' ,,... 9εt ";Ί}'J �τ?ΧΠΟ'J τ·rι; e,:;εΛιc;εω:;-
' , ,ι - • ι \ Τ , τ·rιΊ οοοΊ, ,·r,; rιποι1.; στΞΊ'Ι} ει•11ι η

πύλ·η Κλi τε,S!λιμμέΨr1 ·fl OfoOo; κα.1 
πολύ,μοϊ:�ο; ·η οιέλευσι;, ·η αγου
σ1. Π?�; τ·ην Ζω·ή·ι. 

Οί Νόμοι 
της Γιόyκα 

' . π1.?01υσt'1.σ'-μ.ε, εν 
σχιη?αψfq. 6i61.ι1., τ·η·ι ίοεολογί
:Χ.'1 τ·r,; Ι\6γκα, Γη•ι μεγiλ·η•ι ·ή,θ,,
χ·ήν τ·r,; οοπ<ιψι'ΙΙ. 'λλλά ·η Γιόιγκα 
εi•ηι κ1.ί Έπιστ·ίΊμ·η, ο·,1λαο·η συ-, ...... \ , σ,·ημ1.τrι,ποι·ημεν-r1 συΛι.rι,γ·η νομ,ων, 
οι όπι:ι!Όt έ 1J τΎΙ έ:>Χj!J.�γΎΙ τω') έ.πc-
.... 1 • , ί11 ι ,, ,ίΙ 1 1 'οιωκου·ι ω?ι<rμενον α.πο,ε.λεσμ:ι, . 
,-, , . - \ - -
7'υσ:·�μα,:ι :χ.;f'ο?�Ίτα το σ�μα το:
αΨ.9.?ωπου και τε.ι•ιο•ιt:ι. ι�t?Ος σ:χ.;>η 
σκο,πiν: Δ ι α ι τ ·η τ ι κ ·ή, ''Α
σ Χ η σ ι ;, 'λ '/ α Π '1 ο ·ή, 'έzον-
1''1. ώ; Οεί>ο1χtμ,.σιμένον ά.πι:ιτέλ,εσμα 
τ·fj,) πλ·ήj·1ι ύγειχν κχι τ·Ι)ν χ,.Jυ-

, ,.. - ,,... • 1 -πo:x:;t'J �-r1 ; υΛ·fj_; ει;_ -:-ο 1t')
1

ευμ,�-:-
κ ,:.ι -υ�τΊ1ι:,t.'-τ'1. α,ψο?�'Jτ1. το πν1ευ
μα : Λ υ , ο σ υ γ Χ ε ·1 τ ? ω σ ι ;:, 
λ ύ τ ο ο ι α, λ � 1 ι σ μ1 

ό ς,, 'Έ χ
α τ α σ ι ; , με ε.πισ·fj; α.ποτε.λεσμ:ι 
ι�ο�ιμ,.

1

σμέ�οΝ, ,iπόcrπ,.�ιν τοU v�ϋ 
απο ,η•ι αnικει,μενικοτη,α γενιχ,: 1 

1 • 1 \ .,,... \ \ ,ι στ?ο,:p·fjΊ απο τα ε:;ω 1t?O; τα εσω, 
t 1 1 ' Ι \ \ 1 , απο τα εγχοσμια Π?Ο; ,α υπε.?Χο-

' , Ρ fl ' , ' σ�t'-, .κ,.ι �υτοc:υrvtσ�ον ιμεχ?ι; ε· 
νωσεω; μετα του Θειου. 
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Π po; έ.πί-ευξι.-; τη; έξαιp,ετικη: 
αύ.τη; 8ιαστΙ?λη,;, -ποοσ.λαμ·Μ,ιε.ι ·Ϊj 
Γιόγκα τους ν·όμους τη; Ψυχο,λο,yί
«c, τ-οUς έrCfΥ.Χ,�μοζομένους ώς 'Π?;:; 
'tl'J'I έξέλι!;ι'Ι της άν·θ-pω-πίν""η.ς συ
ν,ε.ιδ,ήσεω:;, εί; ολα. τσ. 1t'Ε�ία. Κ:Χ.t 
-τά �ασίλεια. κ-αί του; χρηισιμο,ποι�ί 
λ(),γ!κώ:; εί:; τ�t)ν είΟtκ'tjν 1tε?ίπτω ... 
σι'/. 'Έ,ιε.χα. τ-ο,ύ·τ,οι, ή Γι·6γκ11- εί
ναι ΥΠ?Οσιτ"η εi; Ολου:;, ·διό-τι ε1�.�f-' ' - . ' - , σκεται εντο:; τω.'Ι ,οριω'Ι τ,ω,1· σ.ν-
-&?ω'Πί'ΙW'Ι ουνα.τοτ·ή·των. Oi κα,ιό
νες τ·η; π,<ι:; .<α-θοίi·ή,γ·r�\(Τιν τω'Ι μi
-θι-r(tω'Ι π-ά,ιτα �πηοξαν oi ί'.8ιοι καl 
-θιά πα.οα.μεί'Ι'ουν 'Π1χ.,1τσ. oi ί'δι-οι είς 
χ'ιχrθ,ε έiπΙ?χή•t, ·εί:; κ�ε χώpα.ν κα.l 
ύ-π'Ο οίο'Ιοήιποτ ε Ο'Ιομα. τιτ λο,φορ εί
ται ·η έσ,ω-τε.pικ·η i>ιiίi�αισ,καλία. Διό
τι 61.σtιζονταt έrπi τών ά.?χώνι τ:;ι� 
Άλ·ψεί·ας χαί, .ά,πο,κ,pυστα.λλω-θέν
τ.ες .8•ιά μ.iισ-ου μ,αχοο.τά.-rου χρόνΙ?υ 
,,H\_Q ' t - , ' ε'i""ασαν μεχοι:; ·ημω-ν, φεpο,1-�:; 
άJσ,�λείς ,ένδείξεις του σοφοϋ χ.ε:
ρι,σμοϋ αύτω•ι έκ μέpο.υ; του ποο
ΠΙ??ευ-θέντος πλή-θους τω'Ι πp-ε,σ,fίυ
τέοων· ά.δlελ!φω'Ι \Lα:;, ,έ.κείνω'Ι οί ό
ιποίοι χrσ.πο-rε. οιηιλ-θο-'Ι την όίiόν, 
έ,ιτός της ό.πιοία.ς χαί ήμείς ιπ·ο-θου
μεν και ·πpοσ,πα·SοUϊJJεν νά είσέλ-θω-' , ' ' ' ,, μ,ε-ν, κα.ι •εmpοα_ω-pΊ)σσ.'Ι .ιπρος τσ. J-
ψη, τά όποi'α. καί ·ημείς -θά φ-θά.σω
μεv ά.σφαλώς μιά μέ?α., 

Μία. οιά.χ,pισι;, ομως, -είναι ά.πα
ραίτ- ι1η ώς Π?Ος τη'Ι Γιόγκα, -ά.πό 
άιπόψ.ω:; rποα.κ,τικ ης έ-πιστήμης: 
'1Dπ>ει8·η ό ,α.ν-θ?ω,πος την ,έν8ια,φ,έ

ρει - ά.-ποχλ·ειστικω:; διά κα-θ-ω?t-
, ' to,,' ιΙ? � σμε'Ιο'Ι σχοιπον· - ο-εν χ,ρονοτριιυ.ι, 

,ο�τε κ•αι Π?<J<σέχει τσ.ς Ιόια.ψόpου:; 
-θ.ε.ωpία.ς της ύπά.ρ!Ξ,ε·ως κα.ι τά. ό(ά
φο'9α. σώψιτα α.ύτης, τά 016.α.σκόμ,ε
να. ύlπό ,το·ϋ -�χρυφισμοϋ, ύποδι
αιρ έσει ς ,έJ!Ξ, α.λ'λου «χοι1�εΖ.ς αi ό-, ' 

π,ο:ίαι παρ·α.τί-θ-ε'Ιται 1t'9Ος δια.σά-
φησι ν Ο(ια.ι rπλήρη μελέτην τοu -8'1.υ
μαστοu αύτοϋ συγ'Χ,p()'t'ήιμ.ατος, το 
όπtιiΌν λέγεται <<'<Χ.'ι>θρω,πος». 

Πράνα 
καi Πραδχάνα 

'JI Γιό·ιγκ� ·έχ/,�μ16iνει τΟν άν
-θpω'πο•ι ώ; ά-παοτιζ�J.ε'Ι<J'Ι έ-κ 8ύι>
,8ισ..φο-ρετικώ'Ι �.εοω'Ι, έκ τ'r: ζωτι-
κης 8,υ.νφεω; «ΙΙ,ρά.,ια» χαί έ.< τη; 
ϋλη:; «Πρα.ο,χά'Ι-α». Δέιο,,, 'Ιά. ,σημει
ω-θη, -3-ι ·η ,π•ιο·η της ζω'rι.ς, το

Πρά'Ια, έομψεύεται είς την Γι,όγ
ιχα γι·ά λόγους ποαχτικους πά.ντt1. 
κ:χ.l συντ·ομία;, κ-1.l ώς Συν·εfΟησι;
κ.αί ώς Νο,υ:;. 11,1,είJι:.ι.11- κ·αι ϋληr
συ'Ιε-πως, τά &ύο χύοια σηιμ.εία ψ,υ;

\ - \ , t: 
,' - ' χα.ι σωι:J.α, χαι 1t'ε,οι-. αυτων -σl)-γ-

κε.,ιτ?ώ·νει ή Ιόι'οασ•καλίσ. της Γι·όγ
χχ κ�ι έντεfνε� Ο.λας -τας άι1t-ο,τε.-· 
λεσμ.ατικάς 1ψοσπα.-θ-είας τη,:;. 'Έ
νεκα της α.νω Ιο·υ,:ι-δικης έ.χοο,χη; 
της φύσεως του ά.ν-.9-ρώ?t'ου -θεω
οεi'ται ή Γιόγκ:χ. ώ:; κλά.δος τη.;. 
Φιλοσοφίας Σά.μ'Χ·υα, -εν έχ των εξ 
μεγά'λων ίν!8ι.χώ•1 φιλοσΟJφηι:.ι.ά.τ,ω'Ιr
τά ό-ποi'α Ιοιε-χδικ-οίίrι ,τη,ι 1t?οιrε9αι
ότηrrσ. τη:; ,ά.•1,-θοωιπί,1η.; όιαν<σ,ή,:r.εω; 
κ-αί στέκουν ώ:; χλ,είς 3,λω•ι τω-, 
μετα.γεν,εστέpω·ν π•εο1 ά.?χιχων αi
τί'ω'Ι πο'Ιηιμ.Φrω'Ι. 'Αλλά gα-θυτέ,ο�. 
έ'ξέ,τασις έιπι του rπpοχειμ.έ-νοι, ά
πο8εικνύει, οτι ,ά,πο ά!Π.όψεως χσ.
-θα.9ως φιλοσοφι,κης, ή Γιόγκα 8έν-
1bασiιζ,ΞΙtα.t εi ς τ�'Jν -θ-1εω1?ίχν τ'Υjς Sυ• 
αρχίσ.ς, 3-πω; το σύστ-ι1μσ. Σά.μκυα,
πα.ρ' 3λο-ν, ·οτι ά.1t'ό τεχνιχης ά.π6-
ψεωι:; και 'Π'ραχτικη.; 1ά.'1άιγχ.η;, εί; 
'tl'J'I άποίαν πολυ ά.ποfίλέπει, μέγ"t. 
μ-έρος τ·ης Γιόγχ,α. rπ,?οέρχεται _άπ� 
-τη'Ι Σφχοο·. 

'ΑλΗ, ϋλη και πνιεϋμ.σ. δια. τη·ι
φιλο,σ>ο,φία'ΙΙ της Γιό,yχσ.. δεν είναι:
άπλως χαι μόνον οί όι>Ο πόλοι α.r 
.,. , , ,ο, , � 'Ε' ,-υοο ανιτι�ειτο{ φαισεις τ-οu νο;. 
Ι�α τ-bπιν λε.ιπτοτάτηις ά.ναλύσ,εω-ς 
,των σχέσεω"Ι με.τ-αξυ π,νεύμα.ιτ,ος 
χσ.ί ϋλης, ιπpο,χu,πτει σ:1tοιυ8-αία συ
'Ιάψεισ., ώς γειψύpωσ!ς τ·ων. 'Ο Μύ
σ-τη; το'u 'Ύ'πε.ρ-πέpαν fίλέΠΙει, οη

είς χά-θi κόσμΟ!'Ι -8-έτει ό Δό.γο� 
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έιm τηι; ϋλ·η; ώ?ισμέ-ι-η•ι συγγέ•ιει
α.v ,pυ-ι9,.ι.ωv, άιvτιστοιχούvτωrι Π?ο; 
ώ?ι�μέη1r1 κ:ι.τ·ά.στ:ι.σιν συ•ιειa·ήσε· 
ως. Σ-υ,..εmω;, κ.Wε ε�aι,κό; π:ι.λ
μος τη; ϋλ·η;, συνεπιφέ?ει κ:ι.ί εί
δι.κην μο?ψη•ι σ'tJJtειΙα-,1σεως: όεlόο,
μbιου, οτι ;ιρ,?:ι.κτ--η?ιστικό,1 τη; 
σuινειa·ήσεω; εί•ι:ι.ι ·η ά.λλ•:ι.γή, με τηv 
Θει�(/j\ότητα, φυσικά, οτι αύιr·η καθ' 
t \ t , ' ., t ' εα.υτη•ι αιtια.?zει και ειv:ι.ι αμε.τα-
6ληrrο,ς έν tΊΙ bά.σει της, οηλα.δη 
ώς συvείο,ησι; τη; ύπά?ξεω;, ολαι 
δε α.i έ Vόl ά.μ ε σ'Ο{ Κ,α τ.α ιττ ά ιrε ι ς α ύ-
-r η; ύπ,ό,χ,ειντ:ι.ι εί; μετα&λ1y,ι, μi
Χ?Ι της πλ·ή?ι,υς ά.νατάσεώς τη;, 
χω.ρίς Ύ) έκά.σ,οrτε ά.λλα1γη νά. συ
νεπάγεται καί iλλ:χ.γ-ην θέσιεως ο

πως έν τ� ϋλ·(Ι. 
Δεν ύπ-ά?Ί_ει, λοιπb·ι, ά.λλιαγη 

,συν,ειδή,σ,εω;, όσον,ο·ήποτε λιε�mή, 
χ(ι}pίς νσ. ο.ίκειοποι·ήση Κ?'ΟΟΟΙασμΟV 
τή; ϋ:λη;, χ12.i τό ά.'1τί-θ,ετοΛJ: Οέaι, 
ύΠ':χ.;,χει Ιο,όψησι; τη� ϋλης, όιτοψ 
αήπ,οτε τ�χεί:ι. κ:ι.ί λεπτή, ·η όιπιοi:ι. 
όε.>/ ,σ-υ,ιουάιζετ,αι με ώpισμέV"!}"Ι με· 
't'a!�ην της συνειΙΟ·ησιεω;. υΕνεχ:ι. 
του μ.εγά.λw τούτου εp-γου του 
<<Λό,γο.υ», τό όποίον ά.v,:ι.ν:ι.κλ-α. εί; 
�την πλάσιν wυ άτόμου, �vεκα του 
μέτpου το-ύτου τη; Συvειδήσ,εως, 
?tαpέχετ'αι εί; τό•ι αvθρωmον ·η πι
-ι9.α.νότη; της ά.νιελίξεώς του μέχ_pι 
-rου Δόyο,υ. 

Ai άντιιττο{χί:ι.ι δε αύταί, ϋλ-r,ς 
.χια.ι πvιεύματa;, έ,1 τ<ϊ> συvόλ<ιJ, ά
Π()ΙrΜΟυν κ.α.ι την πλήpη κλίιμ�κ,
τ,ο,υ συιττήμ,:ι.το; Γιό,γ�α: με σκο
'Π'ό'Ι, Οπωι; εΤιπ-ομε"J, ά.φ' έ,10; τή'J 
τ-ελε1'αV χι:ι.-θ,υ,πό,,αςι,ν του σώμα.τ'Ο•ς 
οι.α. -rη,,ς α.ύτοκυpι,αpχ_ία.ς κα.ι ά.φ' t· 
'tδ?<rυ την -δια.ιττο-λτrι ,η,ς ψυχης δια. 
�ν ΟUV<ψ.ικ-οrτήτω,ν τ.ου Π'llεύμ:ι.
τος. 

Καθvπόταξιs 
ΛJ C ΛJ 

του εαvτοv 
ΕJίς τη•ι ιτυv-ή-θ·η ά.·1τίλ·,1Ψι·1 ,η; 

ζωης μι:ι.;, ό '/ΟUς, οπω; τόv εχομ;;·ι 
οι:ι.μο,pφώσει, θιεω?είηι ώ; ό μό
νο•ς ιά,κ?ι�η; 'Π"ΙΕUμιχτιχb; ,πιαpάιγω•ι 
τη; ύΠ':χ.?ξεώς μας. Εί; τηv icp,χ?
μ0ιγη•1 τη; Γιόγκα τb Π?ώ'tον ιτυ'Ι
τιλειττιχ.b,1 6ημ:ι. εί·ι:ι.ι νά. ου,,ιτβ η 
τις νά Ί.(ι}?ισθη άκ?ιbω; ά.πό 'iO'I 
•ιουν, ώ; είνσ.ι: «Φόνιευσοv τον Υ.:ι.
ταστpο,φέ,χ του -Π?α.γμ:ι.τικουJ>, μi;
δι,ίΗ,σ-κουv, κ :ι.ί cp,χί•ιετ:ι.ι άκα τ:ι.'1/2·
ψος , ό ιτυλλοΊι�μό;

:. 
'Αλ�ά άπλ,Ίf

ιτυγκενηωσι; ε,πι τω'/ λογων σ.'.J
των θα. μα.ς ΟιευΚ?ιV-rισ·η την ευλ<J• 
yον ά.νάιγκ-rrι τη; άπι;μχκ,?ύvσεω; 
τη; σκέφεω;, U>; Π?οϊό•ιτος ,η; 
1ά.•1-rιλήψεω; κ,-τ' :χ.\'ιτθ·ησι•ι. Διό:c 
ά.κρι16ώ; την <η:ι.,·fj'Ι iπαημό-rητ:ι. 
-rου έ;ωτεpικου τούτου κόσμου κ:ι.� 
τάς ά.,ιαλό.-γιου; ιaειτμεύσεις Π'9έπ.ι 
vα. οιαφύγωμεν, 1•ια συλλΜ�.v 
την ά.ό?,:ι.το•ι πι?χγμσ.τιχbτηrτ:ι.. 
ΊΕπομέv,ως, <�φ9,1ευσον τό•ι νουν>,' ' • λλ ' λ' με -rα;, α.-π<ιιΥ.?U�tα

, ωμενσ.ς π εο;ι.
πιαρα.ιττα.σ-ειι; και την σ1,να,;μολογι
αν του. 'Εξ αλλου το vοη.τιχόν σω-

τ , , , , , μ:ι. ειnι α.,v,αω; κινουμ.ενο•ι, α.κο-
μη καί μη�α·vαά. μέ1 1:,φ:χ.νταστον, 
τ,α.χ_ ύrιιτα., Π?Ο-ιτλαμ6ά:,/Ο'I έςαχ<Jλου
,θη,,ικως έντυιπώσει; καί ά.ν·τα-π,;
κ,?ι νφ,εν,ο•ι είς αύτά.;. 'Η Γιόγ,κ1. 
άπα.ιτιεί τη•ι α.?-σιν ολων ,:ι.ύτωv των 
δονήσεων κ,:ι.ί τω•ι μετα.λλ:ι.γώ-1. 
',Απσ;ιτεί ή?εμίαν πλή?η, ά.κ,ιινησία'Ι 
,ου v,ου. Ό μέγιας Διδ.ά,σικα.λ<;,; τη; 
Γιόγκα. Π α,α ντζ:ίλι, οΗ>ων <1ρι σμο•ι 
πε-pί .σ.ύτης λέ,γει: (('Η Γιόγκα εί
ναι ά.v-αrι.ι:ι.ίτισις τωv λειτουργ,ιω, 
του νου». Κ:ι.ί έ.πέ?χεται ή πλή,?η, 
κ�υιπbτ,-ξί; τ0ιυ, οτ«v ά.χινητή-· 
ιτη ιτε ω:θμ�ν, ω.στε 'Ιά. μη άvταιπ,;
κpίvιεται -π?ό, έ.ξωτε9ι.χού; κ1α.οα
σil-ούς, είτε συv.ειδητω; ε'ί-rε ά.συ
vε-ι&ήτως π,λοο.ν, ιά.λλα. συ-γΧιε,ιτρω
μwο,ς και �ιά.σ-πα..στος, να. χα,<t�-
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στη τι,,φι,ον ο,γ::ι.νον τη; ί>ο,υ-λ·ή()",ε
ω:, δ·:ευθuνόμενον ·ά.κέρ::ι.ι,ο,γ οπο-> 
!Οεί: Οι ότι αί Ουν.�,μ.εt; τοϋ νού εl
v-:χ.ι 3πω; α.ί Οιεσ1t·1Α�μέ-ιι:χ.t ά.ι..rrίνοiς 
τι>υ φω,τό; 'Ό-::ι.•ι {fUγ ι.rε,ιτ�ω,θ.ου 1, 
κη::ι.uγα.ζ,ουν -τά παιτα. ΙΥr·η εΙ,ια.ι 
·η μό Ι 1J μ·α.; ές ά.λ) ου Πηγή, οσο·ι
·.ι..:χ.t �ψΞτηοf:χ. τfj:; γνώσεω;. 

·ό π'J9.ώι τ')'ν /,bτοωσ·:ι φε�ε,...�t
π,ο; ':'Ο «,1.ίτt11..-!'"ο,. σώμα», ποοιrπ..ι
ιθώ"i Οιi τοU ίΟιου τ�όποu, πτuoc .. 'Jv
π:.·ο; πτuι·f!ι,1, ,χ.,.ι «ύτ,οU τΎl"ι χ.=χ.τόv-

Λ pι 
\ Ρ ...,  z.τ·ησΨ'i. , :χ.μ1v�ν:_ι τ�ην σ

1

υμοο1Αtχ.ω:
τα:την μυ,;,σιr•/ -τη; «γεννησεω: τοu
ΧJtστοϋ», Οtότι ,..<� όντι ,ό Χ?ιστος
γεν ι&τ:χ.t τό-τ1ε έν-ό; τ•οu. Ό όρ:

:ζω"Ι το,υ π) έοη εί-•ηι -το 6α.σιλει,r, ι
-τη; ,ά.γ•:χπ·η;. ' να.'Πτυσσόμε'/0·, διά
τη: '.\·π,ο,ι.α.λύ,,;_,;ω;, φ-θ·ά·•ι,ει -τον�
Θ�c-1.0•1 των 'λ,θ.,,.,ια.ιτωι. Ό π·ο)υ- •
α.γ,::ι.πιr,J.έν<J; ομω; κ::ι.ί έι.λεκτ�:

• .,. ι "Ώ. - ' ' .κ:χ.ι ! !J,Λr;γ·fjμ_εν�ς .Cιι..ει-νος, �:χ.τε;-
νω·ν την πτησιν τοu μεχ�: του Λ:ι
·γ�,υ χ:χ.;! Οuν�:μ·��ος ν� :1.-τ:χ.ν-ο;'Jσ"η
-τ·η•ι τ�:μ,ο,�·φαν αποψι,•1 τη; Θεο-τη
τ<J,: ι.::ι.ι να. σuλλα6·η την 'έννο:1.ν 

; \ ' , 
• "\n'' ·-τσu �- π:_Λυτ-οu, ,• ι

1νετ,:ι ο <� J. ιο:; 
του Θε.οω> κα.ι τελος 'οια.κ·φυσσιει 
<< Ο Π.α.τ ί�·? μου ι.::ι.ί έγώ ε!με-θ� 
"Ει». 

c:Επτα σχολαi 

'Επτά ,είναι αl Σ.,(ολ::ι.ί -τη; Γιόγ
κ:χ, τω'/ ,όπο:ων τη'Ι κ,:χτεύ-θυ,ισιν 
μέ όλιγίστ,ας λέςεις -θα έι.-θέιrω
μ;ν, 00'/ ι.αι ι.άtθ,ε μί,::ι. -θα άιπ·ή-τ·ει 
κ::ι..ί ίο-::χ, έ,::ι.'Ι διά.λεξιν, λόγφ τ,ου 

,γ - 1 � , ει:;-):ι=,ε�ιι..ω:; εγοι-:χ:φε::;-οντος rΠεσt1ε-
_'ο/,.·'J1':).έrμ:;u. ΙC:χ.μ.μια. έξ α.Uτών 'Οέν 
-π:χ.:�:χ.λει1tε.ι -ού\οέv ούcτιώδιες σ"ηιμ.ε�
Ο'/ τ•ου Υ.υ,ίως •συστ-ήμ.::ι.το·;, ,ά.λλα. 
π,::ι.,�ο·υσιά.ζι>ντ:χι ώς ε.ίδικ::ι.ί ,σχ,ολαί, 
διό-τι μί� έι..ά.,ιrτη -ποοσ} :χ.,μ�ά.νε·ι ώ:; 
Ώο·ηγόι οΙJ"ι.:φιν, μίαν οιαφο?ετική,1 
ί,οιότ·ητ::ι.. -του χαρακτηQος, συμ,φώ
vως Π?Ο:; τα.:; ϊ ιrπουΟι:χ.ιας και bα
σι,κάς κ,α.,τ·ευ-θύ,ισειa;, .κα·τ' α.λλου; 

·.7 ά.ι.-τίνας, έν-τός -των όποίων κι-t

' ") t ' flλ τ,ατα.σσ,crι-τ,::ι.ι <ι �::ι αι φυσε;ς, ο :ι: 
αί ,ά.vθ.,ώπι·ν,::ι.ι ι•Οι<Jσυγκ,ασιαι. Δι
οτι ·η GιJ'/Ολικ·η οιά-θ·ειrις τ,ου κά.-θε 
,ά.v�9,:ώ,πο,u ιδέν ε.Ι ηι σ,π,οτέλεσμ,α. 
τuι.::ι.ί<ι•ν ifj σuμιΠ'τωμ::ι..τικόν. ':ιDκπρ.,
σωJπ,ε:ι τ·ην ιrυ•ιιστ::ι.μέ'Ιη'Ι -της ,σικ�
.γΞω; /4':Χ.ι τ7/1:; Q,:,:σεω:;, rJ.: iπε\Qf,ω-
1:_,ε•/ ·η ψυ /.1) ι.,::ι.-θ' οσ:οrι α.ϋτη ·οι�
,ωη�� ίίτο "Εrι.ομ,εν, λοι-πόν, 7 
�/ ολά;: ,τ r

1
•ι ιιΡά.τζ::ι. Γιόγκ-α.». την 

«Κά,μα. Γιόγι.:χ», την «Γ,1ά,1α η
Τζη'/::ι. Γιόγι.::ι.», τά; τ,είς κυ,ριω-

, ' ' ... ' t -_ε�::ι.=. ::ι..ι ,οπο·ι::ι.ι σ·ημειωνονται ως
((Ό.εαποζουσ'-.ι», <(b:χ.σιι..:χ.ί», κ,:χ.ί με
τ:χ. τ ,, ι «Χ&θ-::ι. Γιόγι.::ι.». «Λιάιγισ.», 
« \Ι•πά.ι.τι» κ α.ί « \Ι:χ.•ιτQ::ι.» Γιόγ,κα. 

Χάθα Γιόyκα 
'JI «Χ ά -θ ::ι. Γ ι ό γ κ ::ι..» ά.πο-... ... ' ' \ �εΛειτ::ι.,ι απο μι::ι.•1 σει,αv σωματι-

ι.ών Χ-Χ θαΞμών, 1ά� � ήσ·εω,� κr.ιι ::ο
λu'Jύν-θ...τ�ν μ•ε-θ,οοων ·;1-•17π,10,;ri;, 
ι.,::ι.•10· •1:ζ,ο,μεηων παντ•ο,τε υπο ε'ι'οι-

- Δ � ' Σ ' " ' κ�� ι�::ι.σι.α�ου. ,ι.�πο,ν εχει τη! 
πΛ η:ι '1 ιενχ�μονισιν του εξωτ,ε!:>ιχ,ου 
μ,ετα το,U έσωτε:,ιχοU :1,1,θ.,ώ\ΠΟU ·Οιά. 
τη; 'πο,τ&.ξzω;, φυσικά., �ου κα
τωτε�·-συ ,είς τον ό.νώτ·ε:;,ον. (Ι-1 οε

μέ-θοΟό; τ�,1; C>:χ.σfζε·��ι είς τΟν μέ
γα•ι νbμον τω Ι οcντι-στοιι.ιώ-1 με-τ•α-
1=,υ uλης κ:χ-ί 1t•1εύ.μ,::ι.το;, ό ό1tοίοr; 
Υ. α.τά το ·μάλλον ι.1.ί η=το-ι οι έπ,ε.ι 
ο), Χζ τά; α:ιω Σz,ολά;. 

Λάyια Γιόyκα 
'Η «Λ ,ά γ � ,α. Γ ι ό γ � α.»,,εί

ν,::ι.ι μ:α. εντ,�λω: ξεχω,ισ-τ·η ε,πι
στ ήμη,_ εχι>υσ,,- ώ; ,6ά.σιν τ·ην χρη
σιν τ,ου ·έσωτ·ε,ικ,ου πυ?ός. Π α-ρα
·Οέι. .εται έ1ντb; τ.ου σώμ,:χτος Εν ή
λεκτοι,ι.,όν, τοόπο,ν -τινά., •?ε.υμα ά
:ΡΧ"iL·άιστο-υ έν-άισ,εω'" έ,δ!JεU·ο·ν ε: .. 
�ο -τέλο; της σπο"ΙΟ�)α'η� στήλ-η�: 
το πεοίφημο·ν ιιΚο νδα,λίνι». Καί ά
-π,ασχ,ολιεί,τ;αι ·η ιιΛάγια Γιόγκα» ά
m,ι>κ λ ε ι,ιrτ·ι κ,ω•;, μ έ έ,π-ι στ ·ημ•ο νι Υ.,η ν 
με-θ.ο.οικ,ό-τψ:χ,, ,εiς την �νά.πrτυξι·J 
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t - - , ι , , , αυτη; ττ!; 0��1.μ.sω;,
1 

'Ι (.(ΠΟ.ι-χ, α-
'φυ,πηισ-t.ι,;;ισ,χ, οιr,1_ετευ .. ται ει; αι
λ,. iξ ι.ύ�ι-χ .κέ'Jτ�-χ τ{Ιϋ σώ.μ-χτr.ι-;,' ' \ , , , .. , ,, γνωσ-τα. υ�ο

, 
τ,;, O'Jr:ι�'X «-?--.<:ι-χ;)), ,α-

τι�ιιχ, συ-'JΟε-Gμει'Χ με Π7.JoμtJt7. .<ει
-..?α. τοϋ άστ,ιχr,ϋ χαι λοιπώ'Ι σω-' ... ,... . .... ' -μιχ.:ων, 17ετ-χ,ο� ζ)fjU"ί/ ot,. τ,;ιυ ν ε.υ� ,-
χ,ου χυ�ιω; σΊJ11τ·,1μ-χτ'J;, το 'Χ'J'Χ
tπτυχ--ύέ•ι πϋJ .<.-χί ό i,,,θ�ωπο; iπι:ι-
χτα. χα ταπλ r1 ,-ιτι,-ι·ί-1 ,ι ,ι J,t α, / ι α 1 

\ , ... ' ... 1 χ.χι μεγισ"ί η; σπο,ύ�,αιοτ-r,το; ΟύΊα-
μεις. Ε!-1,αι έξαι,ετιχο,ϋ έιοιχ:;,ε-

' • , Ρ "' ' 

�ον,το·; fJ :χποι<.�υ.p:σ:ιχ·rι ο�r;ι ογι�·r, 
α.vα.λυσι; τοϋ ,ιJττα�ι:ιυ, -ιαθω; 
χαί � �π-�.<.Jύ:p!σ�ιι..·'} φ�σιο,Χογ;,._,
τηv οποι.α•ι μά; :χ.ποχ.α)υπ,τει '! 
ιιΛά.γtα. l''tό-γ .< χη, ώ; Π,Jό; τ·fι,ι λ.::
πτ0<τά η,'1, σΊ_.ιο);,ι ;σύλλ·ηπτr,,1, οιο
χέΗυσιν τη; έ'Ι λόγψ ουι:ψ.εω; 

\ - , , 
, ") χ�ι τη; συιηΞτισ�ω_; : r,; με ο α; 

τα:. λε
1

ιτσ.J:γι;; 
.... τr;υ ��γ11. 1ιι:μοU. 

Η ανω ,μ.s.θr,)ο:, α·/•ύ επιστ·χ
μέ,ιτ/; πα,,α,ιr,J, �ύ-θ·ήσ.sω; τοϋ είο·
χ-οϋ Δ�Οχ(Τ.<.iλ�v, Ού•J1.-�,ι v' ;,πο-
6η έπιχfν3υνο;, έ•,fιjτε οε /..1:tl ι..,=ι,
ταιrτ� επτι χ ·ή. 

Μπάκτι Γιόyκα-
'Η « :\[ π ά χ τ ι Γ ι ό γ χ α» · !

ιν:χ.ι ·η ,έν:1:ι ��.<·ή, π:χ.j:Χφ��ο; iγχπ ι1 
?t??ς τΟ·ι Θε� ι, Ο:; μέσGυ μιιi.; 
Π?.Οσω1π�.<6τ·η:ο;, τ·fjν όπο:χ J -eιί i,,
-θ.,ωποι -θ.ω�οϋ'Ι ώ; έ-ισ:χ,,,ιωσι'Ι 
't"OU Θεοϋ. Ο·,) xO·fj Οr;ω; 6 Χ�:ιrτ�; 
δt ά. ' Χ ' ' Β , "'' 
�.� 

το�:; : jt�:;:ινΙJυ:;, ο
, �u:>ox;

ο.� του; οπαc,υ; το�, ο l\.�t'J'IX 
δια του; Ί ν�υ; χ)π Π �ουπr,,.9-έ
-r-ει ή Μπ:i,χτι Γιόγ-ιχ πλή,-rι ,αυτα
'Πά?V"'ι,σtν Πjό:; τό Θzίu--ι χχι Jπέ�
μ�-:?Ο·V λχ:j�ί:ι•� 

1
.ι\όγφ �'Ϊj; εiJΧ:J

λια; τη; :χπ-, :χ.ποψrω; ε:;;,χ�μ.·?γη:' - ' - \ \ χχι τη:; ε.Πtj.�επου:; -π:�ο:; 7"t'ji Πj�-
σωιπολα -, .. 1-α 'Ι :pύσ�ω; τοϋ. ά ν-θ�ώ
-πcrJ" είν:χ.� ·η πλέ�--ι ο��οεc�μέν-τ,, 
ά.v χχι Οε•ι iπG;,εύγ�ετχt π:iντοτε 
ή ·ΟΟ'Ιε.tιτυχη; έχο·ήλω·:rt; χα\ μ.;;ιο
νε,Χ'ΠΧΊ} έχοο,χη αύτη;, οηλαοη ό 
φα.νι:χτισμό;' ή οι:χμ�χ Ύ\ 1η ·η έ.χ.με-

' τiλλΞ-uσι:; Λί πzjtσσο-' .. , , ' ' τ-ε� Xt �.<.<Λ r,σ:χι .<·"J.
1

ι πχ�ομ�t:ι, α,ν�
τιj J ,<,:ισ',J.'=ι ι r;�γιχνωσεt:; ε�γ:ι,ζr; J
τ1.ι έν-:fJ; '1ύ:;1 ; τ'η :; ά.<τί'.;ι;ι:;, ά}
j; όi (γtητ,:,ι i?x�μ.6ζou•J τ 'Ι J ιΟειj
Ί �ι'(tΧ'Ι ·61; \!ιπ:χ,,ιτι l'ι6γ-ια., η b-

, Τ - ' ,.. ,  π-:ι�-χ εινχι π�χγμ:ι-;ι.<ω:; ,ε=..Ο/ι(;J 
• 

1 Ι . ' ,_ ' μ·:.γ-�ι Ξtι:. J,1 
_ ι ηj·,1 � ,.< �τα ιi)::;t: .< �: 

:χπωύ-:r, α-:α,πη με -ι:χ-θ;; σJιχ;,�; 
ih1..ύγ:ισ1JJ"J. }J/_:.<;1:; i,1ωτ.ε�6-;,1,:ιr;:;. 

Μάντρα Γιόyκα 
(Ι[ l,:όγ.<� τf1:; 7 ,1 ,:; ;.<τί·Jr.ι:; fJ 11.,

μ.:χζ.ται \[ α Ι·τ, χ L'ι6γχ α λ!,: ι-:,� 
:.lv,-:ι: μ:,χ μ,;;:,:ι,, fJ :ι:.υ J oγ'J,J, lj ,:.-

• ; \ 1 ., π�:� ι.:ι: ω:; ηιr;; .<:ιι ω:; ε; 1J•':Jt:C.� - • , , ,..Ι,' π�ι:,=..�•Jaι, ω�,,t�με1;·
;,1 ι εv-;υ·7:.ω

1

σtΊ , �
π,:ι•;τ:ι, ω:; ηι:.ι·,, εtπr;μεν, οι� με.<r'Jυ 
:'i; �� J fισ�ι�:; :ω•J έπt:pε�οJ�/ i'J "x-
1'/'(G•'J �π�:1

ε/zσ,,.ι.:-χ /-�' ημ�·J,_,i1ι:ι:
,:ε�ω:; οε e,;:ι :.ι .<r.Jt;;J''i τ·r

1
Ί ο�:ισ:•ι, 

μ:ι:; .<:ιι έπ rι::.�ζοuν -=·'1·1 iι.r; ί-1 '1 
μ.ιχ:. Rl·J:t.t γ·ιω�:ή (

1 
μ :.γii ,1 έr;:-

0: χσι; ":'Yj:; \[r;uσt.<'T1 :;, .είνχι �'"'/:J.)• 
σ�l'j έ,π:ΙJr1 :; η έπι,:ι,�,;·'I :ώ•J γ�-:ιμμ�
χω I σ,/ f,,J.X7W'I ειπι τ·r,; ()1,ιε.J,;ω;,. 
χ:ιθώ:; .<:ι! �Ύj:; κ:ιμπvλό�·ητο:; έπ: 
7·?ϋ σ J'J).tlj·�·f1,

1J.:t το:;. ΙΖ:ιl 3-:χν, εt 4 

,;::ι-,13·(1.π1:7:. μ,:ι:ι-?f,·ι, σJλλ,:;bωμεν 
u.:1:ι 1 ·8 :.: :t.'Ι i•ι::ινi.<λχ.σ:•1, όν.-:ιμ'Χζο- ·
μεν αύ:·η'Ι ,ια)Ί,r,;. Κiλ) ι;-, ι ι;ι-· 

, . . Θ ... , . .  ΠΟΙ, S:�'J:X1:
, 

/j ,. =-,:7.. _ουν;�t:; ? 'jΠt'j�.1.
.;>θ:ι,ι;;ι μει_,:; ημω'Ι ·οια μ.εσr;J J
λι-ιώ,1 π,αγ,,J.α:ω'Ι. '![ χα-:,:χ,σ-:,χσι; 
Ομω; χ�-:·,1 'έι,.a: b:ίσ:'Ι μ,χJ·r1μιχ-::-

' 
• )' 

1 , ( ' χ.η•ι . r;'1..�/'j.J'Ι ω:ι:σ�ε·ιο,ι �u,J;�?�
Χ,Χt <X:J::1:11,�ιJ.:σz::;. Ο!Χ μεσΟ·ύ :ω'Ι 

1 - ... ' • 

eιπο:ω'J 7,; ί,ιω:χtι:.•J» ουν'1..τ:ιt "J':J.,, 
•, , rι, • Π�')ΧΧΛ:.ση ::>::ι:τε:Χ"Ι ΟΛω:; σJ"'/ .. :--

• ' • G ' ,, 1Γfjσ:ν, S:!; ::rιν � J��ωπ;Ί·rιν !Οt':ισ JY,-.(,j'X�txγ Et:; 7.ιJ:r·η·J ;·r
1
J Χ·Χ'7·η;?:t-

7.'J JΠ':1..γον:-χt �':1.. ι<μ:t'Jt:x;». Ε!'Jλ� 
\ \ ί ο , "' μ,:ι�q,�ι χ.Όχι 'tι(-.?! .<χνω�.ισμεΊοι ο\χ 

συι:ιη'ι επα•ιαι,r,ψ:,ι. JΠ�λ-.,γισμ.-
' ι , , ' \ Ι νοι ε-π�σγ1; ν":1.. συ--;οεσουν τG'i α.•J-

-θ�ω-ΠΟ'Ι μ.sτά ,οϋ Θ.ιο:.ι, �οη-θου,·ι-. ' ' ' ' ' 't'.s; :t!JtO'J ε�:; τ":1..; ΠΊευμ,χτcχα.:; 1.1: 
σUι'ιαισ-θτ,μ.α"ίtΧ:ι; πτή.σ,ει; του. Κ:ιι-
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π:ίλι'Ι εJ�ισι.όμε,-θα έ'Ιτος 't'OU με
γαΛr.;υ 'Ιόμου τ.ου Ρυιθμοϋ κ,αl 't'ων 
ά'!.ιστοιχιων αύτου. Οί ηχ,οι, λοι
·π(Jr-;, .:ι� .εtι.όνε:;, τ:Χ. σ-ύ+1;($ολ:χ.·, :ι..i κι
ν fισει:;, ένf-CJτs. ι<χ.i ,or� z.o·Jol .είν,_ι

'Ι' 1� ' .,. . 
μεσ.α τη; <ω· αντοα ιο,γκα»1 οια
"'t''Ον Υ.&ι-ο'Ι π:χ.'/τα λόγο•Ι τη; ειπι�?ο-- - , ' / ' \ -·lj:; τιυ'J εν7υ-πωσtεων τ·ων ,ε-πι τ.ου
·σι�ιι.ατος καί τούτου έπί τη: ψυχη•c.

K:x.l τώ?:χ. έ�lόμε,θ,_ εί:; τα.:; τρεί:;
�α-σιλι.ι.i: σιολ:1.; με τ:1.; τ�εί; κυ
tf·-χ:; -i�-;η�ι<�:; των π�Ο:; ,έπε)ξεργα
σlα01: «Βο,ύ,), ησι;» , ι<σι.έψι;» , <<i
γ:χ.;ηι >'.

Ράτζα Γιόγκα
ιJ.[ μ&τζ:ι Γιόγχ:ι τ,ου σπ-ο-υΟ:χ.ίου

Διο,ασι.:χ.λο,J π ατ:χ.'Ιτ·ζ:χ.λι με τ-ου;
ι;:Ξ:ι�..pf'1u.:ι.>:; iψο,ισ�μού:; του χαλλt
ε;γzi τ'Υ)'Ι όλοι.λ-οωτιι.·η'Ι δύ,ια.μι ι
-:-ί-,; ,θ..ελήσεω;, {γα ά.ποκτ-,1-θη ή έ-
... (, , 1 \ ,, (), ., � εJ.J.l,:��:x. με �·η,'J ε·Ι1'JΟt<:t.ν� χ;ν ην 
υπ·J'Ι(ιΟU!J.Ξ'Ι το·ν Θ�ο ,ι ελευ,9,ε�-cν. 
Ί ι lI α-:α'Ιτζαλι έι.λα,!-Jb:7.'Ιει τ·ηv 
·t(ιJλ·rισ-ιν του ά,,,9�ώπου ώς εν1.. 
σ,�:·ιΥ.φα τίj; ,i•ι,θ.�ωπι•ιη: έλε,,,θ.ε-' ... ' ' ,., , ' \ �?; ι.αι οι αυτ,ου _επιτ�γ/_α'Ι,ει τ,η.'Ι
:χ.υ-�1.υ�;ι:χ.�ιι1.·1 του νου, τΤ1ν Ο..ι
S.f1ν σχiψι,J. την iγ :Χ.π·η,, μέι. ,�ι τ'η:; 
c,υ:.α·ιία; γα),·rι'Πj;, Οί μη Υ'Ιω,ι
ζ-, 17 ε; ι.,α/,ω: το π�i γμα έι.) :ι.μtί:x.
VOJ'J 7·fjν πJσι..ύψ1.σ,:; έι.. -rσU α.νω 

, • � f ' ..... , ·,σJσ:·ηυ.�τ�,:;, 1.τ�,:;1.ζ�1.� ω:. �ο,Jα-
·νε•·1 ι. ε•ιφ α'Ιτι-θετω; ει ιαι r1 ·πλΥΓ 
�sσ:-ε,:,:χ. :Χ.π.�ψ::; τ'η:; Ο,:Χ:σεω:; Οι\Χ. 
--:fι.; σι)V'.!/ΟU:; iν1.ι1.ι'!ισεως, ϊi�ιχ� 
ί-1 1J.:-γ:χ.λυ:έ1:J1. έκ,Οή,λω·σι:; τ'η:; 0,>
'Ιi:..ι,Ξω:;, ��! χ:; ·π,&_σ·rι:; :)_ ν,χζ rι--:·ήσε· 

): Ί,? έξΎj:; .. γνω:μικΟ.ν �9-i �ά:; κ:t.
":'1.7�Π!σ-·fJ χ1.Λυτε?:χ: Δ , α σ ι :; 

, ",.. - ι � ι =·ει..1�ηΛωσι:; ;η:; χ-χ\ω�;?'-; ουν:--
μεω:,--γ α λ ·η 'Ι ·η= εκο .. ηλωσι; τη; 
.. , , , of , , ... ανωταη1;, :σ

·ι.�,
ο;. ·ι �φο�ισμοι του

Π ατα'Ιτ,ζαλι ει.ου,1 fΙ.εγι·στο'Ι πε
οι·-Ξ/:6!J.$)J,r;ν :ριλο.σο.φ1.u,·y., φυιη-οJ..ογι
Κ?'Ι κ:ι.ί Ψυι.ολογιι.ό'Ι. Έκτο; τοϋ 
0--:� -�1. έι�·6ειi,ζ.ετο είΟιχ·fj ο�iλεΕι;, 
iί.ν � ι.ι Οι 1.λέζει:;, Πε1�ι το0ύτων, i),(ι 

έχφειά:ζε't'Ο• άσφαλως 
,·O'I Π?όσωΠΟ'Ι ά.πο 

χ-,.ι εί,Οι κώτε-, ' εμε.

Γνάνα Γιόγκα 
'Η Γν:χ.να. Γιόγκα 1ή «Τζ'Ιά.νι Γι

όγι.,.» απο την σανσκ,?ι't'ιχη ρίζcr. 
-λέt;ι'Ι «τζνά». σ·ημ:χ.ί·νουσα,1 «γνω
σί,ζει•ι», ,εί•ι·α•ι ·r, κατ' έ·ξο,χήν Γι
όγ ι.α τοϋ ό,,θ.,οϋ συλλογισμοϋ. 'Εμ
πε,ι έy_.ει μεταφυσικην ·.9-εω?ί'α.ν και
) ογικη'Ι λ·επτοτ·:χ.τη, δια•ιο·ητικης 

ι ,, ... , \ , φυσεω; ε?ευ·•ια·ν, φιΑ·οσοφι:χ.'Ι κ·αι ε-
, , rι· , , , πισ,ημην και ο,τι σν,ετικον με -τον 

όοθο·ι λόγον καί τ-11•1 άνωτ•ά:'t'ηV 
οια·ιόΥ,σι,'Ι Μελετά τ·ην ,θ,έσι•ι του 
ά JθιJι:)που έν τιj) �ύμπ1.-ντt και τόv 
τ.�όπ,Ο·') τη; ·σU'Ι'tΟ'Ιίσεώς του με 't'OV 
rιαγκόσμιογ Νόμο'Ι, λαμGάνουσ1:χ, ώς 
'biσt v � Οτι τΟ ιμέ.:ι·ο:; 1t1:J·o έ-�Υ. εταt έκ. 
τοϋ ·Ολου Χ•:t.ιt Οτt τi πiντ:ι .εΙναt έ
'ΙS·�γεια ύ1tο οίοο+1πο,-:,ε σι.ημα κα.ι 
ο·,ομα σ.•ι π:χ.οουσιάζω'Ιται. Ό δέ 
π-1.γχόσ.μ�ο; Νόμο:;, κ1.t :χύτό; ένlρ
y;:,α εί'Ιαt. �κοπό;. λοιπό,1, της

Ί,r , Γ , τ t ' , 

�< .., ν·�'Ιι ι�γ Ι; α» �ι,ιαι fJ πεο; σ.-
ι, η.S;ια

,: ,το,υ α'Ιfοωπου , -πο:γ�ατω; σι� χα.ι η ε.'Ια�μονισι; αυ·του ·εν τφ 
Κόσμφ διά 't'η; άτομικη; του δ.οά.
,σεω; 1ή «Κιiψα)}--<Κ:χ.�μα, έκλαμ-
Ρ ' ,, Ρ ιp t (Ί • r;1.'Ιο.με•10,ν οzι _οε�αι-α �ς παν;,

ητικη
α·πιστασις του α•ιs9,:.ωπ-ου, ετ·οιμη 
οι:,. ι.ισ.-θε συ,γκ,ατάbασι•ι καl συμgι-
Gασμό•ι, άλΗ «Κ:χ.�μα)), οηλ:χ,δ·η λ ' ' ' ' 'G ,,_ -τ.z ει,_ �φu1;·νt;σι·� :_ 

υπεu-::,,uνο-:; 0ι?α.-
σι;, πλ·ηοη; αποοοσι: 

(Η «Μάγια» 
::\1ι,:χ. -έι. των κυ�ιωτέοω•ι �οξασ,

ϊ;:η τη; έν λόγφ � ι.ο-λη'; εf'Ιαι ή 
γ'Ιωστη <cΜ:χ.γι:ι.». ·η πολλά.κι; έρ-

ο • ' ' λ' - •(,�·1ιν,ευ�εισ1.
, 

ω; �π:χ.;η ο
_τ�11:;,, -;ου-; 

εστι'Ι ·η πλα•ι-,1 της οο,ατη.ς α'Ιτικε1-
μ;·1ικό�τη't'ο;. Νικω'Ι ό μα-θ·η't'ης αύ
τή,,, ζη ένσυv,ειΟ�ήτω; χ�ι μόνοι 
με τi:; τ,?εί:; χυ�ι1.,zούσ.:ις Οuνcί
μει; τη; σιηειο·ήσεω;, τ·ηv -θέλη-
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�ιν, τ·ην άγά.π·φ, τ·ην σ-κέψιν, χ�: 
όνl)μά.ζεται ((Πο-?tΠλ,,_νώμε•/Ος», οι
ότt, ά.π,οσπασ,θ,.εί; άπό τ·ην συγκε
Κ?ιμέ'Ι'f)'Ι άντίλτ1ψ:•ι, ι:ιύοε•/ ύλικον 
Π,?α.γμα �χει πλέι:ιν οι' αύτό•ι τ·}.·1 
ΟΙ>•ιαμt'Ι νά. τό•ι έλκύσ·η, εως οτοu 
εiς μίαν σ-τιγμ·�·ι _ ύπε?τiτ·ης κα
τ,.υγά.σεω; Οι'-Πιστι�ση, οτι Κ'-ι f) 

,..., �' Τ ' ' ' """ συΊειο·r1σις οεν ,ειψι.t ,.υ,το; ο ιοιος, 
άλλά. μέσοη ί.οικό•ι τι:ιυ. Τότε φ,IΗ.. 
νεt -:·f'1ν εύΟ-χιμr;ιvt, .. ,1, ε1Jptσχ.εt όη
λ'-Ο'fι τόν πμγμ,.τικό•ι έ-:ι.υτbν τΙJυ. 

·n iο?υτη; τiΊ; Τζν:χ.·1-:ι. Γιόγκ-:ι., 
ο·ηλ-:ι.�·η της Σχολ'r1; τη; ά.φ·r1,?·r1-
μέν-1j; μο?φη; εΙ•ι-:ι.ι ό �fέγα; Διοά
σκ1.λ.fj; �? i Σ'ΧνΧ'Χ?1.σi?υ'Χ. "Εζ·r1σε 
500 ετ·ι� π.Χ. Κ'-t έ•Sιεu}?'fι'θ,·η ά.π:ι 
ιτ,:,.\Jς όπ1.Οού; του ώ; Θεf1. ένσ:χι?
,ιωσι;. 

Κάρμα Γιόyκα 
κ,.; τέλο;, ψ{.ι:χ.•ιομεν εί; τ·η·ι

Κά.�μ-:ι. - 1':όγκ,-:ι,, την Γιόγκχ 
τη; ((1?ά.σεω;» )ή τη; (('λγά.π·ης», 
ο:ότι ·η ά.γάπη συ•ιεπά.γετ-:ι.ι ο?ά
σι•ι. '}l λέξις 1,{ά.?μ-:t. Π?ΙJέ?Ί_Ηαι ά
'1t0 -;·�ν σ�,1σχ.?tτιχήν λiξιν <rl<ι? f)), 
-σ·r1μ,.ίνουσ-:ι.ν «κά.μνω», «π?ά.ττω)),
ά.λλά. έν τψ Π?ΟΧειμένψ ύπο•1οοϋ
,σα•1 τ? πνευμ-:ι.τικό•ι αίτιατόν. Δ:-, ' ' , ' - ' ' ()":� ε�ς το·ν μεγ1.ν νομον -του αιτ:-
-Ο'J χ.χι :χιίτι1.του, έ:ρ-1.?μοζόμs:νιο,ν εt; 
"'t'? πνευμ=ι,τιχ.Οv έπfπs.Οον, bι-χσιζε
τ-:ι.ι ·η έ·ι λόγψ Σχολ·η. Γνω?ίζομεν, 
οτι τά. :iπ,οτελέσμ-:ι.τα των π,ά.ςε
,(j)'/ Π?ΟΚm•ουν :iπό Π?οηγ·η,θ,εfσ-:ι.; 

,,... tl ' • ' t , Π?α;sι;, οπω; κ-:ι.ι ,.υ,-:ι.ι α,ι Π•?:t.-
ξs:; iκ,λου-θ-οϋν σκέψεις. Διό,ι 
-τΟ γ'J·f1σtον ά.πο-:έλεσμ"J. τώ"J 1t?ά
ξεω•; εΙνα.t, έν iκ?t(}εfq.� τών σχc:
ψεων :ι.ποτέλεψ-:ι.: :ι.,ί Π?ά.ςει; π·η
γ:χ.ζ,;,υν άπο σκiψsι;. Ε\'με-θ-α 3,:ι
.ε!με"Sχ σ1tμΞ-?Ο.V iπλώ:; Οtότt έχά
v-χμεν �ή Οέν έχi'Jχμεν ώ?tσμέν:ι
-Π?ά.γμ-:ι.τ-:ι. εί; Π-:t.?ελ-θ-ούσιχς ζω
ά;. Εt'χ�μεν έπιθυμfχ:; Οηλ:ιΟΎ) χχί
-σχSψΞt:;, έντb:; τώ'J bπο1fων έιΟ.?ά.σ1:ι�
μεν κ-:ι.ί το ά.ποτέλεσμα έχδ·ηλώνε-

ται σήμε?Ο'Ι, χαJ.r.ιν 1η κακόν. Α� 
τόν τάν μέγ-:ι.•1 'Ιόμι:ι•ι iκολου-θεί ·η
Κά?μ:ι. Γιόγκα, τό-ι νόμο,ν οιά. του 
ι "' ' ..,. ι ,:,πο,tου ουγ,.,τ:ιι ν-1.. ot :ιμ()'? φω•; ετα, 
οι:χι?κώ; ό α.ν-θ-?ωπι:ι; μέυι τελεί-:ι.; 
έ�ξελί!;εώς του κ-:ι.ί λυτ?ώσεως, 
συν,επώ; ·η Κά.?μ-:t. Γιόγκα έμπε?ι
έy_ετ"J.t εt:; τ·}ιν �[πχγκ'Χ..6χ0γκίτα., 
-τοϋ Σtl l( tίσνχ τ·fj,; ύπέ?οχον Οι
Οχσ-κχλC1,•1, ·i} όποίχ έπt �tώνχ:; έ
ψ�)τιζε κ-:ι.ί φωτίζει ά.μέτ?ητα πλ·η
,Sι-,1. Τόν �ασιλέ-:ι. Κ?ίσ•ι-:ι. τ,:,πο-θ-ε
τ.ί ·η Π-:t.?άοοσι; ώ; ζ·ησα•ιτα Π?()
11000 1η 5000 έτών κ-:ι.ί ώ; οιο:χ.ξ-:ι.ν-' . , .... \ - ',,_ τ1. τ"'}'i ,.γ,.:τ:·r1•ι (Η'Χ. τ·η; Π?α.c;εω:;. 
'Ελχτtεύ,S·rι κ-χιt λ'--:?εύετ"J.t ώς &-
1;-χΨ��ωπ·ήσχ:; Θε6:;. 

Τό έν λ6γψ σύστ·r,μ-:ι. καλλιερ
γεί τ·η·ι :iπόλυ,ι:ιν :ιπόσr.-:ι.σι•ι έχ 
τΎj :; iντtχειμε1Jtκότ·,

1
1:ος Οιά. ,;:Χ έ

r.ιτωχ-θ-η ·ί� ά.πόλ·;το; άνιοιοτέλεια. 
, ... ' , - f '}'- ' και οι αυτη; ·η ε;αγνισι;. 
1έ,ι -θ-εω,είται ·η ά.πόσπ-:ι.σις a:

Ot1.:p,��f1., iλλi π:,')σχ.όλλησι; είς 
-:-0 i·ΗΟτε?ον. 'Έ'J'θ-Ξtt.J.Ι)ιν, έ')·ε.?γητι-

\ ' . ' ' .... , κοv Y�Xt ':1.,Κει?;-t'.J'J εν?ι��ε?ον, �ετι�-
:pε-,-5.ιε•ι ει; :1ψ·r,λοτε'.α; ΙΤ:fΊ-:t.Ι?α,. 
'Η �ασιχ·η οέ σ·r,μ-:ι.σία τ'i\ς iποιmά-" . \ ' , σ::ω;, εγ�/'tτ'Χt εt; το �.,_ κ1.τ1.σ;η-
σ·r1 τον α.ν-θ--?ωπον κυ?t-:t.?1.ο•ι καιθs 

, η ' .... , , χαταστα.σεω;, ωστε να ου'Ι:ι.ται ει 
έπιγνώσει πλή?ε! νχ οιευ-θ-ύ-ι-η α.ύ
τi;, ούιzt με πνεϋμ1. ίσχύοζ, άλλ2. 
με π·ιευμα π��;?ο,?i,. Του·,Ο εΙν:ι.: 
έ� ?ίλλου κ1.! 7() μι>Ιj'-;tκ.Ον τ��; έ? 
γ:ι.σί:ι.:. Οπω; τh έν 1Jοϊί ·� ανω Οι-
0:ι.σΥ.:ι.λf:ι., Q�:t, -;οϋ όπ�f(ιυ ό Π�
σ:!J; μα-θ-·,1τη; ·Sx ού•ι-:ι.ται νά. °'?� 
i•Jελλιπώς, ώ; :;1λι'J;ι ΟfΟω') Π?bς 
Ολ:ι.; τά.; Κ:t.":'ε�.Sύνσει; χχι ΟίΟω,1 
κ :ι.! μό•J,ον ΟfΟων. ΤΟ ΧΟ?�φωμχ. 
οε ε:Jι�tσκετ:ι.ι εί; -τ·�ν συνενωσιv 
τή; έ?γ:ι.σi':t.; με-;:l. ":Ύj; ά.γiπη;, 
έ'Ι τ'ίJ iιγν'ίJ Ο?ά.σει. 'Η Κ:χ.?μ-:t. Γι-
όγκα ζ·ητεί καί τ·η·ι i?οσfωσιν

' , ,, - .... � \ ΠΙ?_?;, 
συ

1

γχ.εκ�,tμε-ιο•J ιοε<:>�ε;, , otx 
του οποιου κα-θ-ε π-,οσπα-θ-εια. α.να
ζω.πυ�ώ,tετ�ι. z�ητεί εμπλεον i
φo.�tu}O'!'I ,Π?Ο, "iOV Θείον Διο:χ.σκα
λο•ι, τον Διοά.σχ:ι.λc-•1 της 'Αγάπης, 
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ιτbν ίι..1:χ."1όν το,U·ς πi'ν-τ·ας vCt. πε:�tμ,:χ.
ζεύcr-η εί; τα; άγι.άλr:ι.ς ,,ου. «'Ό
σοι Π?ό, με ε•,f.Ονται - λέγει ό 
Κοίσγ:ι. - &σrι. έτω; πώς χr:ι.ί πό
.f).;,1, ολου: του; πηισυλλέγω χr:ι.1 
τ,ο-υ; οέzομr:ι.ι». Με αύτην την π·;
π,οί,9. ησι·'Ι ι. r:ι.t οι' αύτης της όοοϋ, 
' λ' - l' Γ ' ο, tι οσ·?·�ο; τ�; \.:Χ:?μr:ι. ιογι.r:ι.
.ευ��σι..ει το'ν Θ-ΞΟ·V τ,οu. 

'Εοώ συμπλη?ώ'ΙΟ•'/τr:ι.t, με όλιγι
στr:ι.ς ηr:ι.μμά; χ r:ι.ί με έλλιπεστά
την 'έι.φοr:ι.σιν , αί μεγάλr:ι.ι ί ν ο ι
Χ α ί οιοιr:ι.σι.,r:ι..λι,r:ι.ι τη; Γιόγι.r:ι.. 
'Αλλά η ·ηθιι.·η λάμψις, το πr:ι.μ
μέγι·στον iοr:ι.νιχόν, εί,ν,r:ι.ι π,r:ι.γι.ό
σμιο,ν, &ιότι ό Θ.εός ύπ,ά,,χει - ύ
πά.,?.,(ει ΟΙ, ολου; χr:ι.ί οι, ολr:ι. Το 
δείχνει το φυτον οτr:ι.ν άσυν,εί'ο·rι
τα. στ,οέφ,ετr:ι.ι Π?Ο; 'tO'I 'Ί-Ιλιο,ν, τn 
λ, \ ' \ ' \ ,ι εγει το πτ ηνο'Ι με το Π?ωι·•ιο χr:ι.ι• 
b?'xOuvό -τ,ου Χ,ελιi0τ1μ:χ.. ΤΟ Πt·στο·· 
π,οιϊί ό π.:-.ιωτόγο1ν·οζ, Οτ:χ.ν άτε,νίζ·η 
έ-νστιχτωοώς το'! ού?r:ι.νόν. Το γνω
pfζει έι...εί ιος, Οσ-τις -συνειδητi π·�·ο
ιrεύχετ<r:ι.ι, ολη η φύσις, ολ·η ·η πλά
σις το ο�r:ι.λr:ι.λεί: Ό Θεός ύπά.οχει. 

Κ,r:ι.ί ή άν,r:ι.ζ ήτ-ι1σί; τ,ου, όσο,•ιο ήr.ο• 
τε ύπολr:ι.,ι,θ.α•ι•ουσα. η μη, είν.r:ι.ι . ·ίι 
,μ.ο,v•r:ι.ο,ιι.η ι.ίνησις τ,ο,ϋ άν,θ,,?ώπ,ο,υ, ό 
,μ,ο,vr:ι.οιχο; σι.ο.πόc, α.ύτη αϋτ-η ·η ϋ. 
π��ζις. Διό-τι τb τ�ι,εΟ1?tκΟν i,σό-· 
πλ•ευ?Ο'Ι ,σύμf'ίολον είν,r:ι.ι έντό;· μ•r:ι.ς. 
Αί άσύλλ·ηπτ•οι άλή-θ-ειr:ι.ί του, 3-
σιον Χ''Χt νi εύ-�ισ.4 <JιJ·'i ά.π�ή.( ησ�-ν είς 
τΎj·ν Π'Jευμ:χ.τ,tι..ότ�ητα το1U .ά,νω-τιi-· 
του \Ιύστου, 'έι.ουν έπίσ·η; τ·ην ά
πλότητ,r:ι. χr:ι.ί ,οϋ α7t'λουσ,τέ.ο,ου οcv·
-θ-οω·πιν·ου πν.εύμ. ,r:ι.τ,ο;. 'Εχοηλώνον-
τ-�ι ώ :; Εν-στιχ τον, όΟ·ηγοϋ,ν με ά ... 
πr:ι.ίτησι•ι υπl),τr:ι.yη;: 'Εχοηλώνοψ,αι 
ώ :; Οι�f,σθ.Ύισι:; με .Qύν:χ.,μιν· χ:χ.τ1:χ.υγi-
σεως: Έ1χ.Ο�rι)�ώνοντ�ι ώ; πίσΊις,_ 
. ' ' ι ,ι ι·ι.,r:ι.νη νr:ι. .μο•,,r:ι.χι•ιηιrη ο�·η 

Τ' ' ' , ' , _ �ην ,π:!�·τιν αυτ
1

ην·, , απ,σi?�OtrJ..'I'
τ ,ο,υ Θειι.,ου ι.υττ·r:ι.,�ου εντο; μ,r:ι.ς,. 
,, ' ' ' ' ' 
α.:; ανε:.,,�ωμε·') χ,::ι.,ι απ,σφ:χ.σι-στικα.. 

α;• ι.r:ι.τr:ι.τr:ι.,ι.-θ.ωμεν εί; τη,•ι άσφr:ι.λη 
,ι , ,ι \ r ,., εμπνευ·σt11)- τ�η:;, ιν,:χ. χ:χ.ι ημ:ει:;, τα--
πε�ν,οi όθο!πό�ο-ι, όδτ1γη,θώμε·ν 1t?Οι;·· 
τόν Κύοι,ο,ι. «'Αμή•ι, ά,μ.ήν, λέγω, 
r ,., ι , , , \ ,, ζ �μιν, 1? πι,στευω-v cι:; εμε ειει ω-
η,; α,ιω,ιι·Ο'Ι» ! 



17'1 

Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 

Γνάνα - Γιόγκα καί Ράτζα - Γιόγκα 

Η Λ:ΕΞΗ «<Γvαιvα» σημαίνει γνώ
ση, σοφια Ή λέξη <<Γιογικα» ε.χει 
πολλαπλές ενvοιες. Πpώτα ι:'mτ' δλα 
μια κατa..σταση άpμοvιας καi ίσορ
ροπιας στήv όποια ό καβένας έττι
θ\Jμει να ψθάση Μια κατάσταση έ
V<Υrη,τας ,με καθε τί πού ζ•η Ή ε

νωση της ά�ΑΒρώπιvης ψvχής με τό 
θείον, τοί) πpοσωπι,κοί) •κέντρου ,μέ 
την παγκόσιμια ζωή '5πισης «Γι
όγκα» ση•μαίνει τα μέσα πού μετα-' 
χειριt,61μαστε για vά ψ9α.σωιμε σ' 
αύ-τη τη,v κατάσταση. 

Έαv «Γιόγικα» σημαίνει τή σιιγ
χώ1.<εuση τοί) άνθpώποu μέ τό Θεϊ
CΥΙΙ πού ίιπάρχει έντός τοu αύ-τό εΤ
ναι άναμφισβήτητα μιά κατάσηχuη 
ι:'mτόλuτης τελειότη.τας. 'Επομένως 
δεν μποpοCιμ,ε 1ιά Φ9άσωμε σ' αίrτη 
την τελειότη,τα μovov μέ τή -yvώση,. 
Ή γνώση πρέπει vά σΙJΙμβαδίζη μέ 
τήv �άπη. Δεν μ ,ποpεϊ νό: εΤναι κα
νεiς τέλ,ειος, παpά μόνον όταν έ
νεργεϊ .με τΘλ,ειο τρόrττο 

Ή ζωή έπιβάλλει μια άδιά�καπη 
δράση, στό έrvα η στό άλλο πεδίο. 
Χωρίς δpόιση, δεν ύπάpιχει pοή ζω
ης, πσρα μQJ\/Ov άδpάνεια σκέψεως. 
Έιτrομέvως χρειάζεται γνώση, άγά
,τη καi δpάση, Σ τό «Φώς στην 'Α
τρο:πό;.) άναγράφεται ( Έλλην. ΕΙΙ<δο
ση σελ 1 6) : Ό δpόιμος δεν μ,πο
ρει να 6ρε&η με ,μόνη τήv άφοσίω-

ση, ούτε μέ μό1ιη τή θρησ,κεuτικη 
εi<1σταση, οϋτε με τόv ένα η τw 
άλλον τρόπο Όλ6 <ληpη ή ανθρώ
πινη φύση πpέπει να χρη·σιμοποιη,
θη σοφά άπό έι<είνοv πού έπι9ι,ιι,ιεϊ 
vά είσέλθη στnν Άτ,ραπό» 

Κατά σvvέ!πειαν, στην ποαγμα
τικότηrτα δέ'.Ι uπάpχει παpά μια 
Γιόγικα, μέ διάφορες άπόψεις Δυνα
τόν νά δοθη βαρύτης στην ,μιά η
στην αλλη άποψη Αύτό έξαρταται 
άπό την ί·διοσuγ,φασία κα9ε άτό
μοu. 

Ή λέξη «Ράτζα - Γιόγκα» ση
μαίνει Γιόγκα βασιλική, με τήv έν
νοια ένός ί•δαvικοί) βασιλέως που 
θά εΤ.χε εντονο έν<διαφέpοv γιά δλα 
όσα ύπάρχοuν στό βασίλειό τοu, 
ως τήv πιό άπομα�pυσμένη περιο
χή. Πού θά έ,'5ιαφεpόcταv γιά την 
είιμάpεια καi τήν εύτιl)rια καθενός 
άπό τούς ύπηικόοuς τοu «Ραrτζα 
-Γιόιy,<α,> σημαίνει μιά Γιόy<α
πού περιλαμ•βάvει δλες τiς αποψεις
του cr.τοuδαστοϋ Όλη ή υπαpξή
του πρέπει "ά ό5ηγηθή σέ μιά κα
τόισ,ασ,η όλοκιληρώσεως και έ•vότη
τος. Κά9ε μόοιο της φ�σεώς του 
πρέπει νά έξαγνισθή 

Τ ό σύνολο τώv ίδιοτή,των τοί) ά:
τόμοu π!)έττει νά ψeάση σέ μιά -κα
τάσταση ήρεμ ίας Ν Αν, λοιιπόv, πα
ραδεχ'8οCιμε γιά τή Ράτζα-Γιόγr«χ
αύτή την ε5ννοια, τότε δέv εΤναι δu-
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vατον να ίιπάρξη άλλη ΓιόΎU<α άπ' 
αίtrήν. Όλες oi άλλες ΓιόγΙΚα όλο
.ικληρώνονται σε μια ένότητα καί 
,-ότε αί,τη εΤvαι ή Ράτζα--Γιόγ1<α. 
Αότο ίσως να φανη δύσκολο q-την 
πραyμCΙJΤοποίηrσή του. Καi δμως 
ύπάρχοuν αΙΛΒΡώπιvα σντα που ΤΟ 
mrε1'Uχα11 Αύτοi ησαν ίιrοερώ.,Βρω
ποι. Άλλα αίιτο που έrrrpαγ1ματ<ΥΙΤοί
ησαv έ,<·εϊνοι, ό καθένας •μας μπτο
ρεi να το πpαy,ματοποιήση, άJκόιμη 
καi ό πιο ταπ,εινός, γιατi δλοι εϊ
-μαστε προωρισμένοι για να το 
πραyματοποι ήσοιι,.ιε. 

ΜτορεΊπ να διερωτηθητε: Πως 
:μπορώ να π!)α-y\ματοποιήσω αί,τη 
τφ τελειότητα της σοφίας, της � 
γάπης καi τnς δράσεως; Πως μπο
ρεΊ αύτο να πpαyματοποιηθι� όJπο 
{ναν όπο10ΙΛδή,ποτε &�θpωπο; Ή ά- • 
πάντηση εΤνα1 έντελως ά:πλη 

μ Acv προσπα19'ήσετε να δράσετε χω
ρ i ς το 'Εγώ, θα άvαικαλύψεπε πως 
η σοΦία 9α άvθίση •μrοα σας. Ή 
άγάπη θα σάς 6οηθήσn. ώστε η 
δράση σσς να εΤvαι άπολύτως ή 
bδεδει γtμέvη άvάλογα ,με τiς 
περ1στά:,ε1ς. Όταν άποuσιάζει το 
Έγώ, το ψpαyμα που είσχωpεΊ α
νάμεσα σε σας 'καi τούς άλλους, 
πέψτε1 μόνο του. Τότε θα νιώσετε 
άγάπη για δλο τον κόσ1μο. Δεν 
μπορεΊτε να δη;μιουργήσ-ετε την 
άγάπη άπο μια πράξη, Ε)ελήισεως. 
Δε,11 ,μπορεΊτε να πηιτε «Τώρα Θέλω 
να αγαπήσω». Δεν ·μποpεΊ ή άγάπη 
να ελ.θη απο πίεση της ψίισεώς ,μας. 
Ή αγάπη άτιιθίζε1 μόνη της. ΕΤναι 
σσ.11 αίιτον πού έpωτεύετα1 ενα πρό
σωπο με την πρώτη ματιά. Μια τέ

τοια αrάπη άηο'Τ'ελεϊ μέρος της 
φύσεως της ζωης Θα εΤvαι παροϋ-

σα. δταν δεν θα ύπάρχουν πια φρά
-yιματα. 

Ή ζωη εΤvαι μια θαuμάσια εί.κό
να άλλεπαλλήλων πλοuσίωv γεγο
νότων, πού -έ1μφανί·ζονται στην έrπι
ψά!vεια. Ύrττάρχει ό πλουτος τοϋ 
πrνεuματος, ιδπως ,ίιπάρχει καi δ 
πλοϋτος της άγάπης Ή ζωη μας 
τα π,ροσ,ψέρει όλα, άπο τη στιγ,μη 
πού θα παίισω1με να σ�κεπτώμαστε 
αίιτο πού έιπιΘuμοCψε να άποκτή
σωμε καί θα παύσωμε να είιμαστε 
έγωίσταί. ΝΟταν εΤσθε άπελευΒερω-
·μέvοι άπο τα φρ6y,ματά, δλη ή φύ
ση της σuνειδήσεώς σας �τυλίγε
ται καi τότε θα εiχετε το χάρισμα 
της άμέσου διακρίσεως σε κάθε τί 
πού σwαντ&rε. Χωρiς διά16α�σ,μα 6ι-
6λίωv θα μάθετε άπ' ευθείας αί,τη 
την ϊδια τη ζωή. Θα άγα:π&τε με 

' εναν τρόπο αίιθό.αμητο καi ή άγά
πη αύτόματα θα ό<'δη,λώvεται μέχτα 
στη δρόJση. - Ή άγάιπη θα πάpη τη 
θέιση κάθε κινήτρου πού ___ ,μας ωθεΊ 
προς τη δράση . 'Υπάρχει εvας τρό
πος ζωης, με τον όποΊον μποροί.ιμε 
να :έ�λι,χ:θοιψε ταυτόχρονα σε σο
φία, γνώση καi άγόπτη 

Γενιικα ξεχωpίζομε τη Ρά'Τ'ζα -
• Γιόγ1'<α άπο τiς άλλες Γιόγικα καl 

σ' αύτη την περί'!Τ'Τωση ,μιττοpεΊτε νά

την όνσμάlσετε Γιόγκα της Θελήσε
ως. , λλλα πρέiττε, να κάνωιμ�. μια
tδιάκρι�ση μεταξύ Θελήσεως. καl
προσωπ11κης θελή:1εως. Ή. -θέληση 
δεν πρέΤΤ1Ει να άνε)(:θη την έ-rf'1θεση
μιας άλλης θελή,σεως, άλλα να Φέ
ρη το δαμαισιμο του 'Εγώ. Ράτζα
Γιό-yικα εΤvαι μια Γιόγκα, πού πα
ρασύρει το 'Εγώ, άνοmτύσσοντας
ολα τα σrιμεία της άνθρωπίνης φύ
σεως. 

'Νικαν αύτον έαυτόν, ,rασων νικων ,rρώτη καl άρίστη. 
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Η OANA·Tll(H :πο:,ιΝΗ· 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΑΕΙ(.ΤΟΕ 

Η Λ.λ'LΕΤ ΑΘΕΊ'ΟΣ ά.ξί,α. τη.;
11 Ot·VtX r,ς Δι.χ1χι,ο,σύ·1η; εγχειτ,α.ι ειι; 
τό οτι οι' α.ύτηι; τό Π ο,ινιχό,1 Δί
κα.ιcι-'Ι συνοέ.τ.α.ι άχα.τ:χ.λύτω; ποο; 
--τον αν-θ.?ωΠ·Ο·'Ι- Τον αν-θ?ω1tον οχι 
ώ; πλά.σ:μ:χ. χ χί ώ; άντα.νά.χλα.σιν 
τω•t οιχ:;,ό�ων Π�'-Y\J''-'ttΧW'I οεδο� 
:μέ•ιων, :ίλλ' ώ; πλά.ιrτην, -�τοι ώ; 
Π?�-Jωπιχότ-ι�η, έχ τη,; �ψ·,ιλο'tέ
:e,α.ι; σφχί,.α.; τη.; ,όπ,οία.; έχπηy&ζει 
·η -�-θιχ·ή, ·η πολιτιστιχ·ή, ή .κοινω
'ΙtΧ r, κχi ·η ο,ί.<ον,ομιχ·r, :ί!;ίωσιι; τοϋ 

Τ «ιεινχι» 
Τόν �Ψθ>?ωποv ώ; π�οσωπιχότ"Ι'1-

' , , , Ρ Ρ ι ·τα., η t;ιίt'O·tX, υφιιrτ·α.μεΊ"Ι}, οεοα.ιω;, . ' ' \ -εχα.στ·ο·τε τα.; τεrι.•1ι.<α; μεταμορ-
φώσει; -;·η;, π:χ.�χμέvει κα.,ά. τη•ι σ.-
"t , ' - ' λλ ' \ ' �ιαv α.υτης :'Ια ; οιω;rος κ,α.ι στ,?,ε-
φουσ•χ συ•ι.εzω, το f>λ�μ-α. τ·ης π-οο; 
-.άι; κοιvω•ιικάς ,έ,1:χ.λλ«yά.ι; κα.ί ά
vα.ζητοϋσ -α., χ,α.τά. τον Άλαίv, «τη•ι 
-άπ,ά.ντ·ησιν ή όποί:�. τη; όφείλετ1α.ι,J 
οέχιται τη•ι ,έ,!;α.ισία.v ε-ίκό'Ια. τη; 
-ά ιθ�ωπt'Ιη; ο.ίκ·ο.υμενtκότ"rr�<>;, τ .. }

1
,1 

tποί,χ,ν ά.σφα.λω; /Jεν ούvχται νά. 
nπx�'tf ση ή άπλ η ά-ιτ.:χ.vάκλα.σι ς ε
νό; ώ�ισ,μένο.υ Π·=-?t�ά-λλοντ·ος. 

Τη'/ έιξα.ισί,α.ν α.ύτην �ίκόν:χ. ό 
-σύyχ90,•10; α.•1-θοωπ,ο., εμελλε 'Ιά. 
-γε>J,θ.η το Π?ωτο,ν, •Ο'tε τους σκ�-
�s�ν-οU:; όρ-ί:ζeιντχς τη:; ·έπl ιαίώνχ,::; 
ν:χ.?·κωμένη;- σχέφεω; η?zισε να. κα
-τα.υyάζ-r., χ.-α.,α. τον 18ον α.iων,α. ό 
λεyόμε•ιο; Διχφωτισ·μος όπότε χι�.\ 
-πάλιν, α.ίω,�χ. πιο-λλο,υ; μετά την 
-σίyησιν τίΊΥ-1 έλληνικω.v οι:χ.λόyων, 
'πιχειρε'ίται 1ό :ίπο-λογισμοι; τη; 

γνώσεως τ-οιυ άν-θ?ώπου και Π?Ο-· 

'Υπό ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 
Πρu-τά:vεως -της Παv-τεLοu • Αvω-τά:-της 

Σχολ1ιj ΠοΛιηκώv Έπισ-τη μωv 

tί:ίλλει έ I τψ πλα.ισίφ τηι; ά.να.-θε
μιλιώσ,εω; τω•/ ιη_έσεωv μετχξυ 
συ 'Ιcιλου .<χί άτόμω•ι, Μσει τω·, 
;_�jω•ι "CΟϋ cpt>σt.<•oϋ οικα.f.ου, το -θ,έ
!Ι•'- Π,�() πχντό;, ,ω•Ι άτομιχων έy� 
γυ ήσεων ε•1-:1•1τι τiι; έξουσfα.; χ.α.ι 

,.._ ι ,, ι ι ειοιχω'tε?'(;'/ εvα.ν,τι τχυτ·η; ω; φο-
�sω; τ,;,ίi π·οινικοϋ χα.τα.να.yχα.σμ,ου. 

Τ� -θέμ-.ι τοϋ,ο τω•ι έγyυήιrεων 
τ , , � ' , 

7,ι·ιχι τοια.υ,;η; �ημα.σι:χ.ι;_ οια το·ι
α•1·θ-?ωπο•1 το·v Ο?tο•.9-ετουντα. την 
σύyz�<,ηον &Π•Ο•/."ί�·ν, ωστε 'Ι;_ υπ:χ,-
/.-θ?i>,/ εί; τ·r,v άνiγχ·ην τη; υπα.,
;εω; .<-.ιί τοίi χχ·θ-ο.,ισμοϋ τω•ι έy
γυ·ήιrεω•ι χα.τά. τ·t,·'Ι 1έψ-.ιψ,οy·r,·1 του 
ποι•ιιχ?ίi νόμου, ολχι :χ.ί με-θο·οολοyι
.(•Χι :Χ-ΠΧit·ήσειι; των οια.ηα.φομέ•ιων 
χ-.ιτά. τόv 18-ο,ν χα.ί 190•1 α.iω·ια., έ-' , ' ' ' -
πι με�ο,J;, 1�·εu_μι=χ.των .εις τον χω-

?'J·') τ'Τj; θ,ε,ω.�f=ι.; τ-0-ί> διχ�ίο0-υ. 
Ό λόγοι; τη; πλ·ή?'ου,; έπιχ-ρα.τή

σεω; χ.1.,τά. τό'Ι 18ον •α.ίω·ι-α τηι; ,έy
yJητι-<η, )ειτο.υ?yίχ; ,οϋ Π'οι•ιιχο,υ 
•,όμ,ου εΤνχι οτι οιά. τη, τελευτ.α.ί
'-• ,χύ,·η,; έ.πι'tυγ ι.i•fετα.ι ·η έ-ι'--9-

, 1--' - - ' μονισις μ::,χςυ τη; «•10-μιχη;» και 
τη; «.π'lλιτιχη,;1)> ·θ-έσεω; τ-ο-ϋ α•ι-
-θ.,ώπου χα.τα. τα.; πχι�χμονά,; το;;
19�υ α.iώνο;, θέιrεω; �η όπο.!� υ-
1t11-rο-?,εύετ.�t, άφ' ένh; μέν ά.π/, ' ' ' , , � , το φυσιχο-ν χα.ι αΊ,1φχι-,::'tΌΊ οιχ,α.ι-
ω.μχ ,οϋ συγz,όνου ά•ι,9,,,ώπου. ο

πω,; :ίμ·ψ!<J1bη;τη -οδ,ο; πιiσα.ν αλλο-
-θ-ε·J ·.9.,JJ,.λιο,υμέΨην έ-ξουσί:�.v χαί 
' ' t , , ' ' , , , αφ ετεο·ο-υ απο την α•ιτιστοιzο·ν η-
-θιχην ύ�οrι.οέωσίν του, οπω; ου-

- ' ' ' ' , tl σπιστη Π?Ος τον νομο-ν ε·φ ·ι:>σοΊ
οδτο,; οε•ι -θά. :ίιπέ??'=-ε έχ τη; «φιλο
σο.φικως» -θ.εμελι•ουμέΨη; έν-χ>ί��
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τη; ά-ι-θ?ωπ:ν-η; έλευ-θε,,ί1.;. 
Έξ ού χ.,.ι π�ώτη είς τΟ ά.χ.έ

�::χ.ι•ον, τ1.,,::χ.μέ ιει ει.τοτε η ά,νάγχ η 
τη; .χ:::χ.τοχ ,ώσεω; της έ) ευ-θε,:. 
Ό.ς τοϋ iνJ?ώΠ·ΟU τη, ο�ά των ποι
νιχω·ν ·θέr;εω,1. 

Την ,έλευθε,ί1.,1 αύτ·ην τό π,ι· 
'ΗΧο·ν οιχ,::χ.:•ον τοϋ 3'?/Ομε'/ΟU 19,ou 
αίωνος ή,θέ),ησε '11. Π?CΗ-�εύσ·η 
.. J • s-, " , -οι α.υ�c;�νομενοu οικ.,:.ιωμ,:.-ο; τη; 
vο·μιμ&τ·ητο; ι..,:.τi τ·fj.ν Οιω,�ιν τοC 
ιiξιΟ·Π1Οt'JΟιJ, με t):i_,9,::-)0V τ·fjν 0:άχ�ι-- ,,... - ' - \ σ:ν ttu'i ει::,-�υ·σ-:ωv χ.,χι πυ� η ·ν1. τγ;ν 
i,,ι:ί�ν χ ,.,θ' ί\ν ούοεμ:::χ. π,ci!;ι; ,εi-

. � , ' , --νχι χc,:οπο:νο:; ανzu •Jομου �η-τω:; 
ό?:ζ-οντο; τοϋτ-ο. 

Ι�χι η �J.ε'ν :iνε·ξ,:.=ιτησί1. τ'η:; Οι
��ιοσύνη:;, ώ:; -τ·fjν �εμελιώνει η
διάι<.�ισι:; τών ,έ.ξουσ1ιώ·ν κχί ι..ι:χ.·"ο
χu,,ώνει ·η π,λιτιστιι.·η σuνειο·ησις
τ,οϋ έ), εu-θέ �,ο ά,1-θ,ώποu εi-ι:ιι ά-

Ρ ι ι ' ' ι ν:μ.p:�Όη;·ητω; ο 1.•1ε9?00; πυ,γος 
τ·ης εν-θε:ψοu Π?Ο·σ,1.,σι,1.; των α
τ·ομικ<:>ν , 

Οικχιωμ,iτων , έν"1.'Jτf,-ν
των οποιων σuντ,:•b?ντ1.ι τε,λιι.ως 
α.ί σπϊί=ι-χι τ"tj :; �ν-ομ:,:.:; 

J(,.,( έπειΟ·fj ,εί :; τ·'}ν Οιά,θεσνι τΎ]:; 
Οιώ·Ε.εω:; ,...οϋ έγι..λήμ1.το; χ1. τl.Χ. τ"ίι 1' , 
σ·ημε?ιψην τει.νοχ?1.τ0Jμετην επ-ο-
χ"fj,, Jπά,�ι.�t '(Lφ,θ.-�,,J,?; δύν:χυ.tς, ,

·η
, ' - ) ' αν:ιγΙ."η_ -.η; π ,,ηοου� , χ1.τ-οι.u_�ω-
σεω;1 τη; τοι1.υ-τ·r,; οιωΕ.$ω: ει·'11.ι 
'� ,, " ' "" , ειc, ιιτο α,, μη σπ?υ1:1Χ!":ι-τε�:ι, αr.ο 

' ' , ' ι τα; εγγυ·ησ,ει; τα; π·1.οε,χομ.ε'11.; 
χ� -;ά τΎ)ν έι..Οιι.. x cn ν τ'η; άξιοπ,οί
ν·Ο,) ,σuμπεοιφο,?α;. '1\πο της σ.πό
φε.ως 1.ύ�η= :χλ ύφιστάμεν1.ι νομικ�t 
έγγυήσεις τη: π-οοο-:χ1.-σί1.ς. έπ1.,-

,.. 1 ' \ ' , κει; ε.ι;' ιε>Π:'.)f.�; κ.1.ι ι.οι·νων�χ= σ1.-

φω; οι η�11.φοJJ.έ'Ιω'1 Χ 1.ί εύ-θέως έ-
1εγ f.Ομένω·ν μγ1χ1.νισμών� Οε"I ά,ψτε-• ' . ' ' ) Χ�·U'Ι ει;_ τ·ην •εγγυ,:_ητιχ·η'Ι ο,εοντ� ι-ο-
γι1.ν του ση-με,ιν.ου πο,λυσuν-θ_ετοu 
χσ._1 π•ολuπλεύ,οu οuν1.μισμοϋ της 
!χ.σφ:ιλει1.: χ,1.1 τη; -ά!;·εω:. 

Ε1; -οiι χi-θf στ1.τ1.ι ,έιδ,εδειγμέ-' , \ .... \ --νΌ; ο ο,;γ1.,1ιχο; οι1.ι.ω,ισμο: των
ά,ιrτυΨομιχων όοy,άνων τ-οϋ έγχλή-

' \ ' ., f , ' ' μ1.τ,ο,; 1.πο τ1.;• ,uπη,ε,σι::χ.ς χ11..ι τ•ι:ι. 
οργαν1. τα. 'έι..οντ::χ. ώς ε?γα αύτω,v 

τη,ι τά:!; ιν χ,1.1 τ·ην άσφάλε:•1.ν της 
' • 

) Ι � \ '" j ι.ω�1.ς, �σzο ,·ουμεν� οε :ιοιχωτε-
':JΟ'Ι μέ. τη"Ι Π•?·οστασ·ι�ν των Π·ολι-
't�ε,ιηωv αύτης ·9εσμων. Τά. 1tοωτ� 
Oio,, ·ν:Χ. ύπ,:ίγωντ1.ι εiς τ.οUς Εί- 
σ,ηγελεί; χ1.ί νά. :χ.Λ1,χ,ουν οιοιχ·η-"
τιχω; ε.ίς τό LJΠΟJ?γεί-ον της Δι
ι.,1.ιοσύ'Ι'η:. 

'Α,λλά. ι.1.1 αύ-ό τ,οϋ-,ο τό -θέμα. 
- ri, .... , ' ' των π,ουπ�".)'εσεων, οεο·ν :ια τu,ι�ιι

,είΟικω,-;έ j1.; με,λετ�η; κ�-ι π�-οσΌ-·
χ'ης, έά.11 π?ά.γμ�τι 
των π,οuποθiσεων 

' � ' ποοχειτ1.ι οι:ι.. 
1.ύτων ν•α. χι:ι.-· 
τ'Οϋ άν-θ?ώπο� :οzυ.�ω�η η :-sέ;ι: 

ω; 1.,1,.ηc χ1.ι τελr.ι ; τοϋ ποινικοί:). 
λο,γ:σμοϋ. 

�ογιι.�κ':Jιμiνωc, Οέ-ον '1� x1.-τ1x-
crτ1j σύν:;ίδη,σι5 ;ο� ν,ο�ο-θέ τ,ου -�ή�με':J·ο�ι,,, οτι το �νοι '-'!ε�,ον· 1:?υ οια;.. τον α,1-θ,ωπΟ'Ι εν τψ πλ1.:σιψ τοί) 

- - "\ π-ο:νιχ,ου χ1.τ1.·ν1.γι.1.σμ,ου, οεΊ ε-

ξ1ντ),ϊ(τ:ι: με τ�Ι)ν ϋπ:ι:ιξιν 
τιJπιχων ά.τ:λω; π�·ουπ-ο-θέσεων το•ίi 
ά.1Ξ.ι ,-πr.ιί νου , :χ.λλ' έπι,6άλλεηι 
έ·ι<Ο�ηλώ·ι�τ·:ιι -το ένΟ·ι1.:pi�ο/\1 α.ύτ?... 
κ:χ.l �)ς 7t-':J0; τ�ίιν εχτ•χσιν τη,: ά
ζι-οπ•οfνου σ μπε.�ιφο,:ά; x:x.t ώς
π-,ό; -:-·η-ν έπ,ι), ογην των τύπων or
. ,., \ ' ' . ' , ΟΠ·Οtοι _την αψJ .. γ_"Jυν , -ει: :ιντ,ιι..ειμ.ε..-
νον του ποt·'ιιχ,ου νομου 

ιο &ν-θ,ωπο;. ώς ά�·νητ·fjς χχί 
πο),έμ:<.ι; τοϋ ΠΟ!'ίιt.οϋ ν6μ,(.ιυ .ϊίν:ιιτ 
:i.χό��η ι.:ιt ε�ς τi; ΠΞι:-Ηπ--ώ,αει; έ-

, • \ ! , ! ,,... ' κ.ε:νχς, ε,:; τ:ις οπ-οιχ.; ·η :χ.c;:οποι-
, Ρ ,, ' -νο; Π·1.·?::Χ,Ο1.σι; ε,(_'εt τον z1,,;1,ι.τη-

?•1. σ-τ:γμ.ι1.ί1.; χ·1.ί άνεπ1.ν1.λ·ήπτ,ο.» 
iντιδοiσεως, είΌικ.Ον φχι·νό.J.:.�1.(J·V 
ά.,ιτιχο�νων:κΎ}; σJμπ•ε-,ιφο:ιά;, π.�ος 

' f - ' - , το .αποt:�ν χ.χι ι,ίν, 
χι π,ο, σ:ι� ... J.οσμε-' ) ' ' νη �η τε \ι,χο·τ�η; Ι./Χι το μ�;,-ον τ�� 

πο:ν,:κ.ών χυ:ιωσεων, αιτινε: οιr.ι:.: 
- ,, t --rου,τ-ο, ει,_ιο,uν 1.υιrτ·r,: ως π,ο,σωπι-

χόν z1..,1.-χτη,,1.. Έπομένω; η -ο-ί1.
Οήπ:ι·-:-$ ι!Χμετ,,ος Οιεύ.�υνσ·ις τ·οϋ Χ' -
χ ,λοu τοϋ ά.ξι-οπ?:•ιου 'έχει δuσu.ε
'νεί; έ-πιπτώσ,ει: έπt τΎ}; iν:ιλο-

, �' - ι -γι1.; μεταc.υ -:-·r,ς «φυ;-εως» του π-οι 
'1tΧ10,U i0ιχ.·ήμ:ι7"J:: Χ·1.t τ"fl; ((Π1Ο·tό--

- ' ' - .τητο·;» τη; χυοωσεω; αυτ-ου χ:ιι 
συνεπάγειτα-ι, ώς έχ το&ι-ου, ούσι-
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.ιώΟ-ιt; χtνΟύ,Jι;ιυ; Οtά. τό Ολο,, θέ.�� 
-r�; π(οσ-τ'J.τευτι_�ιτ1; τ<ιίί ποίνιχοϋ
νομ,�υ οεον,ολογι:χ.ς. 'Γ - ... , ' ι1- • ,, 

ο��? οεον � ;
'- σ·r1μειων·η εΊ 

_ο-
·1jιει, ιοιως, ουο. ϊ.'-?:Χ.χτ·ηρισ-τιχων
Χ'J.ί :ΧΠ:Χ.?:Χ.οέχτων ά.π6ψεω'Ι τη; 
.Π,t·��κτ�σ�ω;_ τΎj; ποt.'ΗΧ7j� Πι�οστ?
σι::ι.;, 'J.ι <ιποι:χ.ι ϊ.'-?'-χτ·η?ιζουν ,·η'Ι 
Τά.σt'Ι Π?hς «Πt:ιt'JtΧ�Π(Jf·rι'1t'))) τών 
π2.v,-:-ων, τTjv τόσο'ι έ11-τόνως Οι':t.-
'Ύ?'-ψομέ,η;'Ι εί; τ:i πλ'J.ισι'J. των 
•συ'fϊ.?Ο'IW'Ι πολιτιΧω'Ι Χ'J.ί ΧΟt'IW'Ι!
χώ,ι Οt�μ,�f:ρώσεων.

'ΊΙ Π_?ώτ-η, ατ.οψι; εl�:χ.ι �πο�ι-ι
χη)) χ:χ.ι συ•ιισ-τ'J.τ:χ.ι ει; τη'Ι ολο
vSν χύξ1.νομέΨΙ}'Ι έχ. μέ?ου; τοϋ 
:ποινιχοϋ -ιόμου χ:χ.ί των θεσμών 
�ύτ�ίί χ:iλυψιΊ_ τοϋ _ ϊ.ώ?ο

,υ π:χ.σ·η; 
.εΧ ':''-Κ;Ι'j� ΠΟλtτι�·rι; X':t.t �'Jt'J�',t
xη; ,'J.'/'J.'(Χ'fj; '( «εGω-;-ε,,tΧ'J.t» εΠ:Χ.
v,:χ.�τ'J.σει;, Χt'Ι"ημ:χ.τ:χ.). 

Ί I ο.υτέ?'J. εl•ι:χ.ι «οίχο•ιοιΜχ·η» 
' ι 

• 
' 'λ ' ' x1t σ:.,

1

'ιtστ:χ.-yχι ε
1

ι; τ·ην � ovεv αυ: 
.ξχ'Η.ιμεν·rιν εκ με?ι:ιυ; τ,ου ποιvιχου 
·νόΙLου χ:χ.ί τω'/ -θ-εσ11Lω'1 αύτοϋ χ:i
.λυ0ψι-1, των π:iσ--η; φ�σεω; :iνηχώ·ι 

- • - • '-s,,, • τη; οιχο•ιομιχη; 'J.V'J.π,υc;εω; χ:χ.ι 
, , (... ..Cι , -α 'Ι'J.μΟ_? ;:,ωσεως οι ευ·.,υν�με νη ο-ι-
-χοvομ� χ, Π?ΟΎt χμ.μχ τισμο;). 

JΙ.χι εί; τά; Ούο αύτ().ς 1tεριπτώ
·σει; το ψ'J.t'ΙόμενCιν τQυ ά.ν-θ-?ώπ<ιυ
-Ο?i1στ,c,υ, ώς ίΟfΙJυ ά.ν-τικεtμένου
-τη; ΠΟt'/!ΧΎ)ς ά.ςιολογ·ησεως σ'ΠΪ:ι.-
νιζει τόσο-ι, ωστε -� έφ:χ.?μογή, έ,1 , - - , '?t?Ο.Χειμενφ, τω'Ι π<ιt'/tΧW'I ΧU?W-
σεων 'Ι:Χ. ΟtΧ:Χ.tολογη,'J.ι μό'ΙΟ'/ λό
γψ ,οϋ ου•1'J.μ1σμοϋ 'J.ύtω'Ι Χ'J.ί ού
χί λόγ<ι> τη; έσωτέ?:χ.; τω•ι οεο·ι-' ' 
·το,Α�γι�:;.

'Οπότε �μω; «ν'J.Χύπτει το χεφα
.λ:χ.ιωοες ζήτημα τη; Π?Οσ:Χ.?μ<)-
-γΥjς -τών ώ:; &νω i 1ι�γκών, 1t?Ος 

' <ο , - ..... , \ -"'t'::t.; απ:χ.ιττ1-σει; τη; ιοε:χ.ς Χ'J.t τη; 
ιοισ.συγΧ?:Χ.σί'J.ς τοϋ 'Π'OtVtΧOU ΟιΧ:Χ.ι-

,, - t , ' -·ου, α.'Ιει> του οποιου εv,:χ.?μ<ινισμου, 
τίποτε, χατ:χ. τά. ά.'Ιωτέ?ω λεχ-θ-έ'1-
rr2., οεv Π?έΠ'ει ',1/Χ άνiγετ::t.ι εί:; -θε
-σμον :χ.ίr.-οϋ. 

Ί ·Ι Π?Οσαι?μογη τώ'Ι ποινιχω 1 
-,θεσμών πφο; τη•ι ά.ςίαν τη; ά.ν-

θ?ωπίψη; Π?<ισωπιχότ·ητος -θέτ-.ι 
έν συνεϊ.εί�, έ•ι τψ πλ:χ.ισίφ τω, 
Π?(Jϋπο,θέσεω�ι τοU :1.ξιοποfνου χαί 
τb iς 'r1; θέμ:χ.: 

.. \.ί Π?ούπο,θέσει:; τΙtJϋ ά.ξιοπο:
'ιου, ώ; έλέϊ..fJ·η, Χ'J.-θ-Ο?ιζCι'Ιτ:χ.ι αύ
στ·r1?ώ; έ·ι τ�) •ιόμφ ϊ.i?1•1 της Π?Ο
στ:χ.σi '1.; τη; π � οσωπι χότητο;. 

·1 [ 
' " ' ' ' -

, Π?Ο�τχσ\1. ο.�ω:; 2.υτ-,1 .,rL:;-rJ?α.
σ·fjμε?Ο'Ι ει; τον αΨθ-?ωπο•ι οχι α
πλώ; ώ; σι:ημ'J.τιχ·,1·1 χ:χ.τ'J.σχευ·ην 
,ώ·ι iτσμιχών οιχ:χ.ιωμi,ω'Ι, ά.λλ' 
ώ5 συν�ιΟ·,1�b·1 φfj?i1. :_Ί}:; ,πολι:t
κ·η:; κ1.,. τ·η; κσ�Ίωνtχ�ης α.tετ·η-;, 
συ•;;εόμε•;ο•; μέ τi :iνώτεt1. ίΟ2.,Η
κΧ τ:Χ. όπljί1., συΨθέτ,ουv τΟ κ:χ.�ά 
Οfκ1.�ον :Ρ ?ό·;·r.μχ έv -;Ίι κοινω·ιfι;. 

Ώ; έκ τού�eι'J ό ά•;�θ ?ωπο; Οι
κ:χ.�ι;ιϋτχι ,,;. έκψ?&:ζη κ:χ.t "')α ά.•;α
πτύσιJ'fι τb -7οιοϋτ(ιν· φ�όΨΙJμ1.. συμ
φώ·;ω:; Π?b; τ·�·; άι?χ·f}•; ,η όποί�
,, , , . Δ 

, 
ε�?·η�χι σ -:1μ s:?,ον ει:; �ο _·r1μοσιο·ι 
�!Χ'J.ιι;•ι τ·η; Ομι;σπο'Ιοι:χ.χ·r1; Γε?
μ'J.νιχ'r1; �-r1μοΧ?'J.τί'J.; χ:χ.ί ά.λλαϊ.-:ιu 
01J•ιiμει -:-Ύjς όποfχ:;: r'Εκχστο; Οέ-

' ,, \ .... , - 'λ ον, '/7. ε'(.''ι το
, "'

ο�κχιωμ_: τ·η; ,ε ευ-
,θ�?χ; �';χπτ-υ.::;εω; τη:; Π?(Jσωπt-' , ' ' ,, ,, "' χeιτ·r,,ο; τι;υ ε:;:, Ocr'O'Ι ουτω οεΊ 
Π?Οσbiλλει 0�Χ1.�ώμ:ιτχ &,λλων ΧΧi 
""'' , '(Ί ' \ οε'J-, αΊτt

,
τινετ�:, ε.t;, �-'l,'ί συ•;;�γμ=ι-

τιχ·ην τι:.ις!'Ι χ:χ.ι τΟ'Ι ε-θιμ:χον Χ'J.
'Ιό'ι:χ.. 

Δέν είΊ:χ.1 ά·ιάγχ·η ν:i έπψ .. εί·ιω 
ίοιαιτέ?ως έπί τη; σ·ηf)J'J.σία; τ·η'Ι 
όπ(}lΧΊ .. η το�χύτ·η έπίσ·ημο; ά.ν�
γν-ώ1ισι; τοϋ Οικχιώμχτο:; τΎj:; i
λευ-θ-έ?:χ.ς :iν:χ.πτύξεω; τη; Π?Ο· 
�ωπιχό-�fj�Ο; εzει , ώ; 'Π?�5 τόν f.
ΑΞ..γχον τ·η:; νομtμaτ�ητο; ολων έ,. 
χεf·;ων τών ΠΞ ?tΟ?tσμών οιt hπ,oi'o� 
:iφ-θ.ο,,οϋ,) ε!; τ'-; Οι:ιιτiξει; του 
Οημοσfου Οικ:ιfο:., γεvtκώ:; κ:ιt τοi} 
Π<H'J!XCιU �tκχίου εtΟtχώτε.?Ο'/. 

λ!i'J. συγχεΧ?tμέ·ηJ συνέπει'J. έι. - , , -
' 

-
, 

-τη; α'Ι'J.Ύ'ΙW?tσεω; της ct?Ί.'Γι; w.υ-
ττ1; -θ-ά. ηw έπίσης οτι ή παpα.•ιό-

.... f'\. , , ' ' ' .... μω; οιοο,μενη π�οστ'J.γη, επ <ιυοε-
νί λόγφ -θ,ά. ήού't:Χ.το ν:i σ·ημί,ιη 

' ,, - ' ..... , - , 1-": τη,ι ct?σt'I �ου α.οιχο�υ ;η; πtαc;ε-
ω; Χ'-?'J.Χτη?ο.; το.υ εχτελ<ιυΊτ-ο.; 
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-rαύτην, ώ; ,9.εσπί,ζει ά:τυχως παρ' 
ήμί•ι ό ίσχύων ποινικός χωοιξ, ά
ποστεοω'Ι οϋτω τόν α.ν,9.�ωπον -rης 
έχ τη; άνχπτ1>ςεω; της Π?οσωπι
χότ·ητό; του άπΟ·??ε-ούσ·ης ύποχ,z-� ., ' , \ -ωσεω;, οπω; αjJ-υ·νεται χατα. των
έχνόμων ,έ,1ε?γειω•1 -rη; πολιτείας. 

'Η ά.,χή τη; νομιμότ·ητος, οιε
χ·η?ύχ,9.η ώς είοομεν οιά τ·ην ποο
στααία•ι του ά.Ψθ?ώπου χατά. την 
.Sανάσιμ<J·ν, iχάστοτε. Πε?ιπέτ.ειαν 
αύτου μέ τόν ποι νιχόν νόμον. 

'Αλλ' ,ό αν,9.�ωπος, ώ; έλέχ,9.-η 
χαί ποοηγουμένως, οέ,1 Υσταται ε

ναντι -.ου νόμου, ώ; φο,?ευ; συγχε
Κ?tμένων μόν<Jν χαί ποοχχ,9.ω?ισμέ-

� , , , ' ' ν<:>ν οιχαιωμ
,
α-τ�ν �πο�οεοντ:-1·1 ι'λ•Π� 

-rη ι πολιτιχην υποστασι,1 της π90-
σω1tιχότητο; αύτου. 

Ό ?l.ν-θοωπο; ώ; ά.9χη χαί ,,,έ
λο; του πο,ινιχ<Υυ λόγου, είναι ή,9.ι. 
.χή ποο·σωπι,χότη;, την ,όποίαν <Jυ
'tε συν,9.έτει ουτε έχψοάζει μόνο·/ 
ό αύξο.μεtούμεν·ος έκάfίτοτε χ.�:τά.
λογο;ι των οιι.αίων αύτου. 

Μό•ιη ζωσχ ά.ν&μν-φις του Θε
ο.υ έ-πί τη; γη;, άποχλειστιχός χλη-
,Ρ<Jνόμος των άν,9.οωπιστιχων ίοε-
ω•Οω•ι Χ·Χ( χυο[ω.; •ύπεWυΨJ,; οια 
-τήν· ά.,ετήν, ό άν-θ,ωπ,:;.; τ.έ,�χ,; τ�;
έλευ,θ,ε,ία; εχει εμφυτο-ν ,χ,αί τηι 
ά.ξιο-π�έπει,.ν., Έζ ο_δ x·;t πέρ,α

1

'i 
τη; χατοι.υοωσεω; τη; ,ε,λευ-θεοι
,α; του π,ο.χύ·πτει οιά τό σύγχ,οο
vον π?ινιχ.ο·ν Οfκ:χcον ή εί-Οιχ.ωτ�
�χ άνάγχ·η -.�; χατοχ�,ώσ.ω; τη; 
α.νs9�ωπιν-rι; αξιοπ?επει::ις. 

Ί -Ι άξιοπ�έπ,ια α 'τ·ή, ·η όποία 
όεν φJs..τ1.ι ε�; τΟν φ:λέ(ημον bοά.
y_ον της ά.τ,ο,μιχης έ?ημία;, ά)λά 
οο.χιμάζετχι :iν-rι,9.έτω; εί; τ,()υς 
πο.λυχν,9.:,ώπου; �οίζον-rας των χοι-

- f!- fl t ' •1ω,1ιχ�ν π·:ο�τοιυω'Ι οπ·ου ,. ·η αν-
·.9-οωπιν-η υπc·στασιις χχθι•στα:ται
εχ·.9λιμμχ της τη;νιχη; πα•ιτοου•ιχ
μ[ας, οέον ΟΠως ΠΟ,()στ:ι.τεύετα.ι: 

1) 'ι'πb τη•ι μο�ψ'lJ'Ι της ποο-
στασfχ; -:η; άπ,ο?�ήτου σφχί?α; 
τη; ά,ι,9.οωπίνη; δια.t)ιώσεως. 

Διά, της Π•?·οση:σίας ταύτης νο-

είται, γ,ενιχως, ·η ά.παγόρευσις �η;;
ά.πο,χαλύψεω; γεγονότων άφ:ηων-

' ' ' ' 
ζ ' � ;ων �ι; την αποο?ητΟ'Ι ωην τοιJ!:

α•ιs9?ωπου. 
Τά γεγονότια τ,.υτα ,εiν·α.ι άπ:ι.οσ.

οεχ τον ν:χ βλέπο•Jν -.ό φω; τη; οη-
μ.οσιότητ<Jς, με τ·η·ι ·ή-θιχω: ά.μφ1-
6ολον_ οιχχιο�ογία•ι ;'ΤJς έ·ι�με.:ώ�ε
ω; της ο·ημ,οσιας y,ιωμ·η; χαι �ων ε-ι
οεχr;μένως οι' ·αύ:ά., ε,ίδιχώτ-ερο,1, 
·ένοιαφε?ομένων. 'Η nέ δ·ημ.ο,σίευ
σις των άπο?,?'fJτω•ι στ<Jιχε[ω•ι τη;
ζωrι; δέον νά. τιμω,ήται εστω 
έάν τά οημ•οσι.εύμ,τα είναι άλη,9.η. 

2) Δέον έπίση; ν:χ. ποοστατεύε
ται ·η iξιοπ?έπε:α -;ου 
iπό Ολην ιέ/4εfνην τ�fιν σεtο!Χ'\1 τώ'Ι' 
δυν1.-01τΤ1των μέ ιriς bπ1Λ 1.ς Ύι 
σύγχ?Ο'Ιο; τε-χνι;ι·η π,οσ·ψέ?ε-ται να. 
έμπλουτ[ση η μα.λλο·ν νά ·ύποατα
σr"fιση τ&. π1..�•:ιΟ1εδ�γμέν:χ. iποΟει
χτιχά μέσ,. �tε.ο·ι τ-ίι; ποινιχη; ,έν,ο.-
- ' ,.. ' ' , χης, ,ενω ει.; τ·η'Ι π,αγμα.τιι.ο-.ητα.. 

' ' "" ι - , ποοχειται 1rε.,ι ουνα,tιτητων τη: ε-
ξο:ιs9ενώσ_εω;_ τ,ο? :rι-9:χου_ ,:ι.1σθ·ή
μ •χτας χαι τη; αξιχ; του αψ,9.·οω
πfνου έλέγzου Να�χ:ι.·ιά.λυσις -
οοχι,μχσία του ψεύοου; - χουφαί: 
μαγν-ητοφων-ήσει; μχοτυ,ιχω•ι χ:ι.
τα·.9έσεων, παοχχ·ο)ού-S.ησι; 
τηλεπιχοινωΊf:ι.; χ.ο.χ. ο·έ,ι:;,1 
τε,9.οϋν έχτό; νόμου ώ; 
-θίyο,ιτχ τά. μύι.ια τη; ,εύ-θ6·Ψης, με-

' f , ι:!'ο,, ' , ' τηΊ οποια.ν συΊοεε,αι εχειν-η α.ι.,ι-
6ω; ·η πλευ,ρΙΧ. τη; Π?Οσωπιχότη
το;, ή όποf1.. Ο Εν Ούν:ιτ�t . ,;i Uπό
χειται εί; τον έτεοό•ιομον έξα•ι:r.γ-

\ 1 ' - , χα.σμον εκ με?ου; -.ου Χ?ατ<Jυ:. 
Ί-Ι ά.ςμJποέπεια τέλο; του άν-

,9.?ώπου·, π,οστατωομέΊη έν τφ, 
ΠΟtνtΧψ νόμψ Οε'Ι είναι Ουνχτ()•/ 
ά.φήση τό'Ι τελευταίο·,� τουτ<�ν άοι
ά:φο?'°ν χ,αι ώ; Π?Ο; τ·ην φύσt ν 

' ' \ f , 'ί '1--χυ,,ωσεων με τα.; οπο:χς Έtνα: .ε,:;ω-
πλισμένο,ς ό ποι,ι·ιχός χ:ι.τχΊαγι.,σ.

Ό ά.ψ9.?ωπισμο: χα1 ό φιλελευ
-θε?tσμό; τοU 19ι:,u αίώνο:; κχτέ
στησα.ν -rην ποινη•ι τη; άπο,στε9·ή
σεως της ,έλευ-θερίας χυρ(αν 
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-ποινιχ.ου νόjJ-("/U ποινήν. 
Ούϊ.' ·ηττο•ι, ού.ο rlλλαι μ,ο?φ�ί 

ΠΟ{Vιχ.ου Χ 1. -;,�,Ι�γχασμ,;ϋ π1.ραμέ
VΟ-U\/ άχ.Gψl) εί; 't() �πλr;στiσιο•ι του 
συy;ιρό-ιου 'Π("ιtνιχοu οιχ1.ίου π1.ρ' 
ολ<ιν τ!J ψο6ε?;'Ι άσυμ6ff>1.στη,1 με-

,-\ t - ' - t - , -rαc;υ αυτω•ι χαι τ·η; εν τψ νομψ 
'Πι?Ο'όαλλr;μέ•ι·r,ς ά.•1·ει?ωπί·1·η; άξιο
πρεπεία;. 

ΙΙ ρόχ.ε.ιτα ι Πε?ί τη; ϊ.?·r1μ1.τιχ.η; 
ΠΟΙVΊJ; χ.αί Πο?! τ·η; ΠΟt'ΙΊJ� τ<ιυ 
-θ-α.νάτ<ιυ.

Ή Π?ώτ·η, ·η ϊ.?ημ1.τιχ.·η ποιν-ή, 
ώς Ζ�?ΧΧτ'fj?tστ�κ·η εχ�•?ΧΙJtς �tciς 
XOt'Jω'Jf7.;� (Jλr;,,ε,J Χ'Χi Πaι:,ισσοτε-
ιpΟ'Ι τειv�ύση; Π?Ο; --:i �λιστικα 
χ.ριτ·ή?ια χ αί iποξενουμένη; �,.-
-θμ ηοον των ήJιχω•ι Χ1.! Π'/ευμ,ατι
χ.ων ίοα•ιιχ.ω•ι τά �ποί1. ώο·ηγ·ησαν 
είς 't1')''1 γέ,Ι'Ιησίν τ·r1;, άντιτί.Sετα, 
ΟΟπο-λύτω; Π?Ο; τ1Ί'1 Uπb τών �?4 

χών τοϋ Χ•?Χτιου; τοϋ 1ιχχf�υ ύπ�
γο,?•εοομέ-π1ν ϊσ·η,1 με-:1.ϊ.•ί?ισι•1 τω•ι 
'Π<-λιτων χ.1.τά τ·η·ι i?ημοyη•ι του 
νόμου. 

Κα-θ-όσον r;ύοέποτε οιά τη; χ9·η
μ,ατιχη; ΠΟι'/'η; Χ.αΙ Π1.?ά τά; ου-

' - ,,... , t 
ν,.τΟ'τΊ'1τα; τΊ'1; ε.ζ1.τομιχευσι:ω; αυ-
τή; χ.1.·τά τ·η,1 iπιμiη7ι<rιν ό πλού
σιος ούνη1.ι 'V:J. -θι γη οιά τη; έπι
&λη; τ·ης, οσον χαί 6 πτωχό;. 

'Ύ·πά�z�� b-i6�fω; -� ΟιχΧt{)λ()
γία, χ.1.·S' :;,,,ι ·η iπι6ο),η της υ·η
μα.τιχη; ποι•ιη; ό φ,είλεηι πε?:σσό-

, \ ,, ,... ' ' ' τει?ΟV ει; την UΠ"X.?��··J �ΊΟ; W:)t-
σμένου i,;ιεξΟΟΙjυ κ-,.τά. τ·}ιν έχΟί
χασtν τΎJ,; μ�κ?ά; λ�γeι�έ,Γr,� έγ
χ.�ημ1.ηχο-:·η;ο;, Τ.'1._?'1. ει; ,τ·η•ι ε
v�σχ. ησι:ι αυ:<rτελου;_ χ 1.ι ε•ισυ'ι:ι
δηο:ου αντεγχ.Αημ,.τιχη; πολιτιχ·η;. 

'Εν πάσ'() πε?:πτώ.σει, ε\'τε ώς ά
διs!;<ιοο-ι, ,ε\':. ώ; σ:p:iλμ1., ·η άνα
Χ.(10'/ιστιχη '1.ύτη έπι16ίωσι; των ά.?-

, _, ιι , -
γυ.?ιων ::ου. 1.ιμ�τ-0; χ :ι τ?� �ε
σα.ιω·ν:χου αντι,ψ,ου ττ,; αοιχια.; 

< • • ' c-ε:,rαι αν;γχη, •ι-:ι. χ;χ-:1.�γ·r�νη , ω;
,εοοισ-χοu.εν-η ε'Ι πλ·φει α•ιτι-θεσει 

\ ,• • , ' , \ f 

Π?Ο; την ε:rωτε,,αν εσω-;,ε?tΧη'Ι υ-
φην τω•ι χ.υ-?ώσεω•ι χ.1. 1 'Ια. άντιχ.α
ταστα-θ-η �πό τοϋ �?αzυ;ι?όνου έ-

λ&.γχ<ιυ τ'r,; οι ,.�ιι:)σεως τω•ι χ '1.
τ�δίχω•ι έν σu•;Ουχσ:J.ψ π,?�; 
ίm-οz?εω-:C:ζ},11; iπόaeισf•; των 
ε?γ�ι:t. Ο·r�μ�σtου ένΟ:,1.φέ?()Vτος. 

'Εά.•1 ·η ;ι_;,,w.1.τιχη ποιv-η εi•η::. 
άντtθ.�το; π9?; τ·f'1 ,ι -;,,b:κ·f1ν λευκό
τητα τη; ΠΟΙ'ΙιΧ·;,; Οιχ.αιοσύ•ι·η;, i}.
ποtν .. η τοϋ ,θ.ι:ι•ιi-;eιυ είνχι άπχ�ά.Οε-
χτ<rς iπί; τ-ί-1,1 ά.·ι,θ. ?ω'Τ.:Ηιχ.η•ι bντο
λογiα•ι τ-η;. 

Συγχ.εχ�ιμέ'ιω;, ούΟεμtιi; -χυ-
τοτε�-οϋς ,, •;eιμικ·fι;

, 
J :ι:ο'J�γ}χ; ":'η; 

ποιν-η,, εστω χ::ιι -:·r,; πι.εον συ-ι-
- Τ • , τ·η�γί-;ικ·η; ει·ιχ: :ιπχ?1::·fι:ο; Π?-Ο-

υπό,θ.εσ:; ί-1 {J,:x.•;1x-::κ·(J πο:Ψή.
'Αχ.6-μ·η χ.1.ί ώ; ά.•1:::ι,πόο�σις ή. 

ποινή ούνατ1.ι Ί.ω,ί; ,η'ι ά:p1.ίρε
σι•1 τη; ζω'r1; •ια. έχπλ·φώσ·η χά.λλι
στ1. τηΊ άντ1ποο,τ:χ-ί-;1 '1.ύ-τη:; λει
ΤΟU?γίαν, π,,οσ'1.,;μ.6ζ-,υσ'1. έχάστο,τιε. 

\ , - ,� . - -

την φι;ι:rιν τr,υ ες 1.υ:·η; Χ'-?ΠΟU, 
Ι ' '" ' ' -Π?Ο; τΊj'Ι ειeι:κ·η·ι π�c, 1ωmιχο7η-:χ.. 

τ<rυ Ο?άστι:ιυ χ,.; τ·r1 ·ι ,;ύσι•ι της έγ-
χλ·φ,ατιχ η; 6ουλ·ησεω; '1.ύ,:;;υ, ό-

, 1 ... , \ ποτ� χι οι-χf�:-;οπeι:ουμε�•:ι.ι _-πο:�,κ�, 
χυ?ωσει;, 1.ι σ:,;�·ητικαι τ·η; ελι:υ
-θs?f:χ.;� είνχι π�ιλU πλέ(J"'/ -Π?όσφJ)
,;;οι Π?Ος τουτο, ά.π� τ·η•ι ά.,·ιαλλοί-
ωτον ά.ποστi?·rισι·ι -:η; ζωης. 

'Αλλά Χ'1.t ώ; μiσον γενιχη;-
Π?ολήψ,ω;, ·η Π�Ι'Ι'Ιj του J1. ,1άτοl.). 
οε,, εΙν:χ.ι τό,� .. , iνχ·ιτ�χ1χτ&.1�α.τος, 
,ι 

\ .._ λ - ι ,, (J)στε ,"Ι'Χ ο��·χ�� _ ογ-.,1 -; ... χι, ·η_ ατεγ-
χτο; mttμι;ιψη 7ωr1 ΧΛ).σσικω"'J εις 
τ·fj•; ο�χτ�ή?'fι!J!'ί χύ:�fι;· 

Τ' 
\ ... , , , ' α. �τ-χτιστι_χ'Χ ι:ιεοομεν,-χ ει; τ:ς π,:::'?,.-πτωσε:; τη; χχ�-χ:.y�r,σεω.; -:ης 

-θ:χ.ν'Χτtχ'fj; πο:·ι·f1 ; ;€,ι 7t:.οσ�έ?ου,,,.
Π?b; τοϋι-;ο, σ:χ.qΗ�; ένΟεΗ;ειι;.

, Έ"'ιώ :iν::�έ
':
ω;, ·ί-1 ,π,�οϊ�ίi1�ι:ι έ.μ-

6α-θ-υ•1σ�; ει; τ·η·ι μελετ-r,•1 τη; ψ:.ι-
χο-λο-γί•1.ς τ�υ ,iγχλ·φατίου, α.πο-
... ι rι , - 1 , � .,. , ο,ειχ•ιυει οτι εχι:ινο το οποιον οε·J· 
χ,.τώ?.Sωσε να. σηχ;ατ·ησ·η χα1 νά. 
C11:μiση 1όλόχλ�η;�ν -:Ο bίωμα. τΊ}ς 
ο,ίχογενειακης Χ'1.t -,9.�·ησχ.ευτιχη;; 
iγωγη:;, ·η -παιοεία χα1 γ,�νιχ.ω; i--ι, 
χ-οινωνιχ.ή του ά.·1-θ-?ώπου συ•ιείοη
σις, ουσχόλως ού•ια-.αι ·ιά. έ.πιτύχ-,. 



184 ΙΛΙΣΟΣ 

·η έ,1 τφ ν6μψ ά:πει,λη χατά της
ζωη,;. η σ<Jνδ.εομέ ιη· α.λλο,τε μέ ά.,1-
τι1στο:;ο ς έλπιaα; οιαφ<Jγης της
«έσι.ατ η;» χυ,οώσεω; έχ μέρους
τ-οϋ ο,iστου ι.:χί α.λλο,τε με τη1ν χυ
ν:4"1)'1 ά.5ι:χφο,οία ι τ•ο g,ι:χντι αύτης. 

Τοϋτο-, ά'Ι�t:α,τ·ητω; τοϋ γεγ,ονό
τ,ο; οτι η τοιαύτη ά.πειλή χ:χ,τά.
ιτη; ζωΎj; .ειύ,�ι,σχ.ιe.τ·:t.t σ fιμε.,ον γε
νι,ιι7J;, έν j :pέσ.ι, ). ειτο-<Jογοϋσα εi;
.έλα.;ίστας υ.ονον πεοιπτώσ�ει; χαί 

,ε,;ι: 1.�τ:i�, .<:χ:
τ; /4·1.'Jόν":J.� έν δισ.ζ.ευ

κτιι.η εύ;οε:q., ποο; αλλα; μ,ο?
φiς ποι·,1ιχω·1 ι.υοώσεων. 

π :χ,•αμένει ο-θεν, μ,ελαγι:ο,λιχως 
άοιάλλ :χι.  το; ι.:χι άι:rυ.,ι.:5:-6:χστ,ο;, ώς 
μόνο,; :Χ./ 'Ι),θ Ι); JΠεΟ τη; Οι:χ,τη.οή
σ.εω; τΪjς -θ-αιατιι.-ς ΠΟ·t'ΙΪ]ς ,λόγο,,
ό ή,θι,ιο; .).όγο-; ό έ,ι,φ,:χ,ζόμ�νο; είς 
τη,ι ((αύτα,ι.ι,ιην» -θ.εμελιωσt'Ι τοίί

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΑΚΟΥ

Χ?άτου; χαι τ•?U νόμο·υ, χα-θ' ov 
τίπο:τ,ε οε,,1 ούνα-αι '/:). ίι.α•ι,οποιή
ση την έχ τοϋ έ.γι.λ·ημιατο-; ίιίΗiοιν», 
,έιχτος τ'Ϊ}; όλοσ7.ε:ιοίί;1 χαι έξιλα
στ·φί·ου :ι.άμ.ψ�ω; το-ϋ άπο.τ.ολμ ήσαν
τος ταύτη'Ι έyχ.λημα•τίο<J. 

Ποάγματι, η gα.,9.υτέ?α στάσις
ε ια.vlτι τοϋ πουgλ-ήμ.ατ,ος τη.ς ποι
vη; του -θα-ιά.τ,ο•() ποο-σοι•οοίζ,εται 
χυ?ίως έχ τη; ιιίοιεολο,γιχη;» ,ποιό
τητος Χ·:Χι το·ϋ ((f.1 :Χ•?:ΧΧτηοο;» τ,ου
ά.νθ.?ώπο,υ ό όποίο; μελετci τΟν ,θ.ε-

' ' ,, , ' .... ·� σμον χαι ο;ι τοσοΊ. ει. τη; ειοιχω-
τέ?ας έπισ·τ·ημονιχη; οεο.-ιτολοιγί:χς,
�()-τι; π,ο/4ύπ1τ�ει Χ:ι�ά. τ·fjν έξέ:τασtν
του -θεσυ.οϋ της -θανατιχ Ϊj; ποινης.

IΩf ΝΝΗ� ι\. rΕΩΡΓ ΚΙΙΣ 
Π?ύτ:1.νι; Πα,ιτείο,υ 'Α'Ιωτάτη,:
Σ:ι..·01λη; ΙΙολι•τι,ιων 'Επισ�τημων

(ο άνθρωπος και ΤΟ άλοyο 

Εfχε ενα αλοyο. Πηyε στόν πόλεμο. 
Δέν περάσαν δυό μηνες πού γύρισε πίσω 
μέ κομμένο τό πόδι του. 'Όταν τόν εΤδε 
τ' ο:Αοyό του χλιμίντρισε. 

μέρες μετά, τό έπιτάξανε. 
'Εκείνο δέ γύρισε. 
Κι' άπό τότε, δταν ηθελε 
νά θυμηθεί κάτι άξέχαστο άπό 
τη ζωή του, κάτι δμορφο 

Λίγες 

- την Παναγία, τό Χριστό η τόν ηλιο
παραδείγματος χάρη -

αύτό τό χλιμίντρισμα. 

(�Τό βάθος τοΟ κόσμου�>) 

θυμόταν 



Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ 

Τα αλοyα 

του 'Αχιλλέως 

Τόν Πάτροκλο σάν είδαν σκοτωμένο, 
ϊΤού ηταν τόσο άνδρείος, κα1 δυνατός, και νέος, 
άρχισαν τ' άλογα νά κλαίνε τοΟ 'Αχιλλέως· 
ή φύσις των ή άθάνατη άyανακτοΟσε 
γιά τοΟ θανάτου αύτό τό ερyον πού θωροΟσε. 
Τίναζαν τά κεφάλια των καl τές μακρές χαίτες κουνοΟσαν, 
την γη χτυποΟσαν μέ τά πόδια και θρηνοΟσαν 
τόν Πάτροκλο τrού ένοιώθανε άψυχο-άφανισμένο
άνυπεράσπιστο-χωρίς πνοή-
ξ[ς τό μεγάλο Τίποτε έπιστραμμένο άπ' τη ζωή. 

Τά δάκρ1..ια εΤδε δ Ζεύς των άθανάτων 
·ό.λόyων ιcαί λυπήθη. «ΣτοΟ Πηλέως τόν γάμο»
εΤπε «δέν επρεπ' ετσι άσκεπτα νά κάμω·
καλύτερα νά μην σας δίναμε άλογά μου
δυστυχισμένα! Τι yυρεύατ' έκεί χάμου
στην άθλια άνθρωπότητα πουναι τό παίγνιον της μοίρας.
Σείς nού ούδέ δ θάνατος φυλάγει, ούδέ τό γηρας,
πρόσκαιρες συμφορές σας τυραννοΟν. Στά βάσανά των
σας εμπλεξαν ο1 ανθρωποι>>. - 'Όμως τά δάκρυά των
yιά τοΟ θανάτου την παντοτεινη
την συμφοράν έχύναvε τά δυό τά ζωα τά εύyενη.
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Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ 

ΚΟΣΜΟΣ 

Διάλεξις ε[ς το Μαδράς vπο τi,ν αίγίδα 
τοu Ίvδικοu Σuμβοuλ(οu Παγκοσμ(ων 'Υποθέσεων 

Ο ΤΑΝ χ:χ.ποι·ο; ευοισχ.ειr::ι.ι σ
ff , ('ι , \ � ' ε'Ι:χ :χ.ε;ιω·""ουμ,ενο που πετά με 600 
μί,λι:χ ΓfjV ω:,:χ, Μσχι0λ:χ α.ίσ,,,,9.ά.'Ιε
τ::ι.� τ·ην χίησι · iλλά ο·ί σ.'1-θοωπ-,ι 
έml τ'η; γΎj.; iκοϋνε τό ά.εtο-πλιi.νο 
'Ιά πετά στο'/ ού,,::ι.νό, νά σχίζη 
τΟν =ti,1 χ.�ι ν� π,,ο()σθέ,τη τΟ·ν ί
οιχό το-υ -θό,,υgο στούς πολλο,ύς αλ
λου; -θοοΜiους τ-ου συγχpό'ΙιQU μα; 
χ6iσμ·ο·υ. Π ::ι.οιQ οίω;, χ::ι.ί-τ·οι ε�οι
σχ6u.ε-θ:χ στο μiσιQ,ν ένός τοοu.αχιτt
χου· 9εύμ:χτος οολλι::ι.γηt; όλ�;..λ-ήοου 
τ�ϋ ,ο6που τη; ζωης μας, δύσ,χο.
λ:χ. •:χ.ντιλ:χμb:χ·ιόμε,θ:χ. πόσο γοργ;_ 
-χα.ί :;ιζιχά μετ:χ·ti-άλλεταt ό τοό�πο; 
α.ύr.6:. Οί πο,ε ,σ\bύ.τε-?οι γνω?ίζου•ι, 
έξ t10�:x.; π�ει�·:χ.;, -πόσο ή Οψtς τ·ο-ϋ 
ά:Ψ.9-�ωπι'/ΟU ,ι:6σ,μου μετε16λ·ήιθη χ:χ: 
μάλισ;.•::ι. χ::ι.r.ά τηrν �ιά.pχεια. τη; 
6,αzεί,; Χ?Ον·ιχη; ΠΕ?tόοου του 6(
ου τωΊ. 

Ε>;ισ1ι:όμε-θ-:χ, σε μιά 'Ιtε?ίοδο που 
χα:,:χ.ι:·τηοίζειτα.ι ,ά.πό έξι::ι.ι�ε-τιχ η 

,γ - , - , α.υc; ησι της ε-πιστ·ημοι'Ιιχης γ'/ωσε-
ω;, με Πά.?::ι. πο,λύ -Οt::ι.:pΟι?•ΗιΧε; 
Χ,α:tευ,%νσει;. 'Η ·αυξ ησι,ς αϋτ lj 
συ'Ιτ,ελείται σε τέn:,οια. ά.ν:χ.λοιγί:χ., η 
όποί:χ ά.ξίζει νά πψγρα.φη ώς ε-

ΙΧ?Υfξtς μιi.λλσν. 'Π�_,α_ ώ� πο-όοιοο; .. 
'Η Π?όο,οο; τη: 'Εlπιατ-r,J.01): σtο�

εικά.λεσε- σε Χ'-'-θε bη(J-� έ,,:p:χομ.ογ�� 
οι:χ.φόοων εί,οω•r ΠΟU •:Χ.Π·Ο!!ελου�
πλ,ε'n'ι ' - ' 0 - r � με:-,ο; τ·η: χ:χvημε;ινη: .,ω-
η;. ''Ε'Ι:χ: σJ·ιτ,ά.χτη; 'Αμε:;ιι::χνι
·ΧΎ!; έφημε.tfΟ,ος &�;�φέtεt Οτ� κ1.τά. 
τα .ιτελευτ�ί,1 είκοσ� χ'Jό'Ι:':t iπ�
τε-ύz,-θη �εοισσο,-;iο::ι. τ-ε,ι:ιο,λογ-ιχ � 
σ,λλαγή, Πα.?:χ. σε <Jλόκληο·η τη'Ι χσ,.
τ:χιγειγο:χμιμi'l'Ιj'Ι ίσ:το,?ία. '&,0ειά.
σ-θη πλέον- τη, μια; έκ-χ.τοντα.ε:τ·r;-

,ι:-. \ \ ' , -οιοο; μετ� την εφευ,?εσιΊ τη; φω-
:τιlγ?:χφί-χ.:, γιά. -;·η -ιέ:χ τέι,,ν·η, ω
σιτ·ε ιvi γf,ιη �ίj,τ f1 έμ1tΟ'J�Χώ: iJ
X.?'rt&.τιo; ε,tς O)ou,:. Λέγε-! 3τ� έ
χο,ειά.σ-θη·Ο'i'Χ'I 6 έτη γιά. :τό :τ·ηλf
-φω,�ο, 3 5 'οι :χ. -;ο ,ο :χι3.ιό9ω-1.ο, 15-. 
για τό ρ-α.νιrα,ο κ:χί 12 ετ·η για τη; 
:τηλε-όο:χισι, ωσ-;·ε •ιi ΠΟ,Ο:ί'.W·?ήσου'i' 
άjπό,. τό σιτ:χ/οιο-1 -;η; έ :ρ,ε,ι)οέσεω, < r!� 
·αtτtάιοι,ο -τη; έ·μ.ποοικης zοήσεω;,.. 

·ένω ·η ά:'!-ομικ·η bόμι6::ι. έzοε,ισ.σ-S.·,,;, ,, , \ \ ' 
,μον,ο'Ι ιπ,ενιτε Ί,οι:.ινι:χ. γι:χ. Ί'- γι·ν r, 
Χ?ησιμ.οποιήσιμ.,ο;, χ.::ι.ί τό το::ι.νζ:-

, \ ' Ρ- ' ' ' σmο? ,Πε,'ιτε, γι ::ι. ''Ι::ι. με.τα.οη απο -;? 
έιογ::ι.σιτ-ή?ιΟ στ·ην �γοι?·ά. 

ΊΙ -rεχ,1.ολο-γικ·η ποόο,Βος έπέ.φε
ι?& ,ά.ληn9�ινη 1έιπ1-1άcrτ·:χσι σ<τΟ'/ ηόπο-
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'Μ)ς ζωη:; μ:χ.:; ω,rτε κ,:χ.,ί ·η ύπιστή
μ"η μιιτέι�:χ..λε τ./jU; t(Grπiaυ-:; τ'tjς 
cτκέψεώι; μχ:;. vΑ?χισε μέ έλευθε
,ρίι:χ. σικέψεω:; χχί έλευ-θ.ε1?ί:χ. ΠΧ.?Χ
η�-?·φεω;, •11 σ:ιμπε?:χ.ί•ιη, •11 χ:χ.
τα.λήyη στ; χχτάλ),ηλο. συομπέ?:t.
σJJh. αί ϋστε?:Χ. '11 το έ.χ,θ.,έηι (l"ί/)tJt; 
ιiλλου;, (j,ϋτω; ωσ�τε χχί :χ.ύrr.οί •ιά. 
μπ,ο.tοί>·,- ινi '":·IΊ'J κtt•1ι0υν, να. OoμtJU'J 
• ' ' - \ \ 

λ - \ 1ειπ , ?-�··rι:; χ :t •17 συ'Ιτε, οουν σιτ·ην
l'm?o"Jioo η;:;. ΙΙ χ·ι-θ?ωποτη:; γε•ιι
.χά., Οέv έκi ?;ιισ� τ .. '},J έλευ--θεtί=ι., ·η 
bποί,'1. τώ:.,,: -:lrrr;•ι εϋχολχ ά:πολαμ
ωνε.-rαι, :ι.ω,?ί, ά.γώνε.:;. Άλλ' ά..π!; 
α.ύτα:; τα; μtχ::ιi:; ά.?7.iς, τό ?ευ
μ:χ. οιηυ?ύΨΕι·η Χ χί Οt•εχλ,χ,οώ,9.·η σέ 
πολλέ:; ο:.υ-θύ•ισει:;. π ?ά,yμmι, 
y111ώμω•1 τ'ί;:; π:,Ι)όlοι:ιυ σέ χά.-θε σrt_ε
δό111 σφχί?χ -:η; ά.ν-θ?ωιπίνη:; έ-ιη
y·ηιτικ.όη1,ΙΙJ:;, ·;πτ1,-!;ε ·η έλευ-θε,?ία.. 
Τη-ι 6λέ1tι:ιμ.•1 στη•ι πολιτιχ·η, στ:l 
ι0ιtχο1ν<.�μικi, στό πειΟtο"Ι τών τε
χ•1ώ·1, τ·η•ι ·S?·φ,χ.υ-;-ιχ·η σχέψι κχί 
1t1?άξc, κ �i έπfσ·η; σέ Uιπο,9έσεις 
κανι(;,.,tιχώ•ι σΊ,έσεω'Ι χχί σrr·ην α-
τομι�\ σuμ;:•?:,;ο?ά,_ , _ 

Το Χ.7C•?,sΑεσμ,χ τ-r1 :; α.λλ,αyη; εί
ναι οτι -;όσο πι:ιλλέ:; 1t'-λχ.ιέ:; τυ
pα.•1•1fs:;, τc,σο πολλέ; πα.λχιέ:; ίδJ-' ... ... , ' ει; χχι ο.εισιοχφ.ο•ttε:;, ε,γ,χ,.τε.σrr-r,-
μέ•ιε:; αλλι:ιτε με 6άσι την συ>Ψη
,9.ε:χ. ΧΧ! ":''i'I ,_ύ,.9-ε•/,ί'-, ε7.οο,υ-t ά.
ΙΠ'Ο? ?t•φ,9.η χ,.; bς χ,χολιου,θ.,(;uν -ιά. 
ε!-ι:χ.ι ά.πο??:πτέαι. Βλέπομε την ά.λ
λχyη στ·r1•1 πολιτ:χη :mό τ·η,'Ι μο?-

' - ... ' ' t , φη τη,; οηψ,Χι?'-'tt'L;, ·η ο.ποι,. ΠΊ.•ι-
τα.��υ ει� 1.a:f'ι��Xt ώ5 ό γε.νιχ_ω:; Οε
κτο:; η<Jιπο:; ,ο:ευ-θυ-ιιrεω:; των λα-. 

"· - t 

(Ί, ' f!λ' ' ' ικ.ω•ι υ';'r;n.,�σεω·�, τηΊ ο �rπ,ομε επι:
-ση:; σ-τη•ι χ.ποσυΨ9-εσι τ1>υ π·αλ-χ,ιc,:ι
ά.πο:χιχχού συσ--:·i;ι.ι,α-:ο:;. Πολλ�ί
λα.ο-ί έπέτυzχ•ι τ·ην αύτοκυtιέ?νησι
Κ'-τά. τί:; ο�ο τελευ,,.ίες &.r.<,.εrrη
�ί1δε:;, ά.λλ,..γ-}. που οε•ι έχ,?ί·�ετ,ο <Jυ
'Ια τη κ,.,i -=i Π?ώτ,. 'έ-:η αύ-της 
τ'ii, ixxrror.,.ε-:η�:oo,:;. Μάλιστα, 
<Τt"ά. ηία -:ελε:.ιιτ,,.ίχ z.?όνι.α., μfχ. b
λόκλ-rι?η yε•1ε1 •1έω•1 Κφ-τώ•ι έξε
πήyασs στην 'Αφ?tΧ'η χαί αλλ'1. 
μSο9η τ<.ϋ κόισμου, χ,.\ φαίl'ιlεται ιϊi-

6:χιι:;ιν, οτ( πο.λυ -r?·ηy,c,,?x τά. τε
λευτ:χ.�,. �οJ..είμμχ-τ,α τι:ιu πχλχι,οΪ), 
συστ·ημχιοος s9.1 ξε,χχ·.9,.,?ισθοuν τε
λείω:; ΦΠό Π?Cισώπι:ιυ -:η; γη:;. '[Ι 
1

IVtOtJ,. ύtπη?ξε ·rι Π?ώ-;·rι ποU έχέ?
Οιtσε. 'τ'Υ}'/ έ.λευ,9.ε�:α χ-αί ύπi,?!;ε, 
έ, .. , συ-γχ?lσιει, εϋκ,ι:ιλ,ο. γ:� πο,λλού :; 

α.λλ,ους λ,.ού:;, λ6γψ -;-r1 :; ά.λλχγ-ης 
Π-ΟU ,έ\�tεκt'ά,τ·ησ-ε ι;,·r1•ι γ•ιώμ η τοϋ, 

Ι \ .._, \ (',,.I χ�σμου1 '�'- κ,ει?Οtσ'4ιυΊ το οt,ΧΧtΟ'J-
τη:; χυτοο.ιχ,θ,εσεω:; . 

Ή τη:1,ολr,.yίχ εί·1:χ.1 σ·,�ε.?α ί-
' ' , !. "'Ι χ,,:t.Ίη �;_ ΠΧ?�'ΓΙ\, με'(='Ι\ ποιχι,-

λιχ ει,οωιν χχι σε ποσι:ιτητει;, 1M:J 
,9.ά. ητιο, -iούν,. ... �-ι ·ιi έιπ-ιrrε.υr,ι_,9.οϋ•ι 
ά' ά.πλ'ί;,:; φ:ι-1-:χ·η:; έ?"t'-ισίΊ..ς. Έ
ϊ;?Ί\σψ,ο-π,οι+1-θη ώσ,.ύ-;ω:; γιά. τ·η ι
έyχ.χ.τάιστ,.,σ: rrυyχι:ιι •1ω•1ιών ύ.πό ό
λ,ο,χλή?,ου του χ6�ο:ι, οχι μό-1,0,•1' - ..... \ \ ' μεισιωη μεrtχ,ψο?α:;. '-"":χ. χαι επι-
χο:111ω•1ιώv σοτιyμ:αί,.; ?ύσεωι; ο::ι.' - ' 'Ι [ , , , ο , μ�σοου του ϊ.�??υ. -_ ι<Ί..1t ευvsιχ5 
συ•ι'οοοι,)) 1tου ε.πεΗυϊ:S.·η τε.λευτ,.1-
ω:; μετ,.ξυ Ούirrιy.χτω•ι κ,αί M�-

n - "" ' ' σr�,.,:; χχν-ι,σ;τα., ο.�,'-\1.'-:�χη τ·ην , χ:χ.-
τα.σ-τ.χ.σι, ·η οπ,ι:ι1χ ειο-r,μιοιηγγ1,9.·η, 
χα-θώ :; χχί την χ�τ,rrιν τώ•ι τεχνο
λ,ο,γιχώο-ι ουνχτ-?--;·ητω·ι μ'-ς. Μfα 
�Ψι5 �η,:; , κ�τ·χ�:άσΞ..�:; �ο� χ,?σμ,ου 
·η οποι:χ. επισχια1ζε: οΑΕ:; τι:; αλλε:;,
έιπίσrης μί7. δ-r,μιο•ηyίΊ.. -:η,:; τεz·;'.}-
λr.ινC α ... εf,;,ν, -� ϋπ� .... �, ... τώ•ι u.έ-

-·ι �, ..,.__ � , ,-:--::·; , ι σων ,χ..�τ�ιrτ?'οφ"Τ1
; επ! αΊ·rιχουcrτου 

κ,λίμ-χ,χ,ο,; χ.χι -η ό�yi·ιωσ�ς +1 CΙΠο::ι 
έrrελει<;ιποι·r,rθ·η, γ:1 '11 τ·η·ι θiτ r, 
εί; χίν'"'ΙJσtν, δ(i τη; στ1?0•:ρ,Τj; iνb; 
ο-ι7-κό.πτ"Ου. yfέ -:·r(Ι έ,�εύ?ειιrι της 
ά. τ.ομιχ η ς t,μ.gx;. ·η τ ε,1/,'Ι<Ο•λο γι.χ :1 
μιας Π?ό.ι:ιΟ.ο,:; 01)'1'-7'-ί '/1 λεχ,θ.η 0":t 
εqχ)'-,σιε Φtb ζε•ιf,9,, Χ'Χί-τ,οι έ.πετ::ύ
χ,θ.ησα111 α.λλ7. θεχ,ιη,:χά. Χ'-'tΟΟ?-θώ
μ:χ.τα. ε,xrrrorrε. Πο:ό; ·91 μΠΟ?Οϋσε. 
'ίt'Orrε '1:%. ύποοrθέσ·η ο,ι τό α.τομ,οr,,, 
τη'/ UΙΠ'Χ?ζt'Ι -:οϋ 6π,...ίο:ι ύ-ποψ:'-
ζόμε-θ,α, m,ou 1δέ·1 iφευyi-S-r1σ,.ν μi
σ,�, για, v1:X. ;ό χ.1.τ�tτήσ<.ιυν, 

&?�;Ο·ι
στον α.ν-θ?ωπ:·1'.} (,�,.λμο, εzsι 
έιyχ.λείσε,ι έ"'τ<>:; ";�:) μια έ.ξαιpε.τι-

\ , ,:,. , 1 \ κη πο,σοτηιτια. 01.Jj\1(1.,U.εω; ,οσιο. γι� 
έ-mο,ικοο,ομητι,κά:; , οσο χ:χ.ί καιrι:ι.-
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'Ο'τ,,,.ιπτι--<ά.ς ύπ,οθέσεις! Το γεγ()
νο,; ο'τι έ•ιυιπ&.,:z.ει -.όσο, μ,εγά:λη >δύ-

' ) \ ' ff , )•:.ιμ1t,ς Κ "J. � � ε1::ι 1:ιΠ \?/..�η , 
σ' ε V�'J... μ t Χι�-�-

-τ ε, Ο•'Ι .<,:χι ια.π10 τ·η μυτ η της gε.),ο-
, t,.. - ι \ ""'Ι"J.:; ,u.ο�ιr.ι υι, r1 ;, μα:; 1t1':Jεχεt μιr,. 

, , - , - ι, νεχ 1..1.�1. J,οηr;ι τη:; φυσεω-ς τ�η:; ,u-
:ί ·η: κ:χ., υπ•ι>γ�:χ\J-μιζει το γεγ(J·'Ιο; 
'fl f , \ ,� οιτι η π,:χ.γ;μ:χ1τ,ικο-τη-ς, ·στο π:χ,α.c;-ε-
'>ΙΟ> α.· -ό σ·ύμιπχ,ν, ε'iνχι ·Ο:�φΟι':J "'Ι)ι ά-

\ ' 1 , .πο -τηv εμ �Νισ·ι. 
Ζοιϋ-με σ' εν� ι..όσμο, φσ.,τω·μέν,ον 

:μέ Ob ;�μι Ο:1.1 ψό�ω1ν1 .ε1iΟών-ά..ι..ό�. Γι 
,ι..ι:ιl σιτl}·ι 'Ι-ν13':ι1. ύψώ.νε.τ:χ�: ψωνf]

,- ' ' γ;ια :χJ:::.�σι 1t·Ο·::01-'η:ω1 οvνψ.εω:-
Όμ,ω:, λογφ των ο::χι-?ε·σ.εων μετα
�υ τrι: χν-θ,ω�π&τητ,ο,; έπη)rθ ε 
�χθ!-':ι::ω: ��;Ψ:ς, πού &π_ει)\εt,- να
.ε.<,,,:χ γη σ·ε οι- ο.<λ η,ο, το•ι -α.•ι·9�ωπι-' ' ' νο .<ο,σu..ο, σε .<,::.ι·τ•:χ,σοτ,,ο•:ρ η .<10-Λο,ιrσι-
αι1.ι; 1λ:,J."J./..•o:_ ιο χόσ1μ10:;, /4,,.,,θω,:;ίl.ιει ο,γ-:t:νω-θη, π::ιοο,ιζεται για 
tt-�ην 1.:1,τ7.,στ!J(ι1;, rι, ά.λ);, έ,ι,τό :; το,3 
·π/111..t ,σ:ου :ι.ύιτ'Τ):; τΎj:; ά.πει1λΎ\; ύφ -

' � ' σ:-;1-;1.ι σ·J· 1J.ε
1
�γ:χ.σι:χ.. για. .οια·ψο,1ε·� 

Υ..11..) Ε.; j,π,ο·θfσ'ε•:c, 1t•εJιλχμg1γο:μ,ι:. 
�ο.υ ��;:; ο�ε.θν1οϋ-: έμπ,ο,tου. 

Ό ϋψιστ,ο; σ.<,ο•πο; άιπ,ωθ·ήσεω: 
τ(1ς iπ,ει), 10,ui,J.::.νη; Κι:X."t'X.-j17�·0gϊf,:; ... - ' ,, /.ι'Χ.t ,1 ΠQο,οι�ος -τ η_z συν�•,γ:χ.;σι:χ..7 ε-
Ί.·Ο•υν συσσω�;.ι..:χ.τω-θη στη '/ ο,γα•ιω
σι τω·ι 'Η'Ι'ω:;ι.έ,1ω•1 'Εθνών .<•αί σ-.:-J. 
bCHj ητικα σώμ,:χ,τ:χ. 

Ίtπισ·ι;;, έ.κιτιό; τ-ωv 'Η•ιωμέvωv 
'JW,ι�ν ύφίστ�vτ:χ.� ι.;-t 7:οι1-;λχ ά..);-1λ1:χ σωμ:χιr·:χ, ει; τα. οπ-οια. ,α.ν;τι,π�ο
ισω:τ-01: <οι:χι:pό,,w,ν έ-θνωγ σ,υγ,ε.,γά:
'ζ.οι•Jfί,1t συνεχώ-;, ε.ί1Οιrι.α σ-τb 1Πε·Οtι()ΙJ 
-τιfjς έπισ-- �u.ης. ΙΙ:ι.,' Ολες τ:; 
1Jπό1ν.οι.ες ,Χ1χ.l τοU; φ6.6,Qυ; 1.1.! τ"fj, 
ε),λε:ψ: συν,ε,γ:χ.σι,:χς με-r:χt,υ τω'Ι 
,ο:αι:ρόρω•ι κ_,ygε,,ν-ήσεων, οί έπ:στ·ή-

.,. 1 \ \ ' I t μ,οyε; ει•ι:χι ιχ,α.νο: ·ψ:ι., εl"/ΟΊ\1σ>ο·υψ ο 
έν:χς τcι"Ι αλλον, 3ιότιι ,άποg) έπ(Jυν, ,,, , ' , eλ' σ<τα , 

ιοι,:χ. γε;ονατ:χ., Κ·:J./ ;α. , ','ου ·η-
--μ,:χ.-r·:χ. τω;ν ει•ια,ι τα. α.υτα.. Θα. μ-π··,r 

οο,ϋ·σ·:J.'Ι '/ι:ι. σ.JΜε,,γ:χ,σ,θ,ο,ϋ·ν πο,λυ -π.
οισσ6�ε-�Ο'Ι γιά. το γει'/ιΧΟ καλό τη,ς 
σ.ν�,ωπtότητος, 1t:χρα για τίς Χ!.J
�ε�·ψήσεις τω'/. Τ.ε.λε γταία., -κα-;ά, 
't"O γεω:pυσικ,ον ετ<Jς 'Π?αγμα.τιΚ� 

ολα τα εθ'Ι·,, συvε?γά.σ-θ·ησαν ινi 
χιά.μο.υν· ιάνχχ,:χ.λύφεις έν σ-:ι·έσ-ει �δ, r- , , ι,,)) τη η και το, π�,ιΌ�, ,ον ;η�. 

Π �-:)ημ:χτικα., ο .<οσμ·ο; α.πο π,ο,λ-
.. , , 'Ψ 

, ,, , , , /�ε: α.ποΊ �ι;, κ�ιτιοι ο�ι uπο τ-η,,
εν•ι,�ι:χ ε'/οτr�τ,ο; με-.;:χ.ξυ των λα
.ων, εΙν�ι ενχ;. '·Ο ι.όσμ-ο; άπ.έΟη 
σu'Ι:Χ:ΡΎ}·� κ,:χ.ι τχ ο:ά: '00:Χ μέ.,,·η ηλ
-&•:χ,1 ,ί: έπ:χ1:p-ή•1. Θl ητ:,ι•,ι κ,:χ.λλί-τε-

, ιι, \ ι , ,ο, για. Ολο<J; "Ι:Χ. >σu,μ φωνησ�ου'/ ,σ;; 
μ ,ιά. -π:χ.γ.<.όσμι:χ όηά1-ωι1•ι, η όποf:ι.. 
,.9,:l ι.χ-θί,στ:χ.. ίιι.�ν�fj ,ι.,ά,θ s όμάιΟα. νά. 
<Ηε,�,;.ετ·1.t τ·fj ζω ή τ·η; · έν εί�ήν�α

' 'ζ ' \ "λλ /.,ι).t ιν� �'ι)νιε.::ι� εtτ):t ι�ε τ·ι; α. sς 
b;σει -τi�ru ιοι:ο·ι> • 'Πνευ

1
�"t.τ�1ς. ,Κaι

·vομε-ιο: 1:χπ,ο� τ
ΙΟ'Ι �σι�μο τ ·ων ,ε�ε,1-

θ,ε,:;ων μο,να,σω•t, ο .<οσμ·ο; κα.τεσιτ-r.- 'λ)' ' ' rJ·ΛιJ, 1.ομμ'Χ!τ;1.ισιJ.-ε'�ο�, α. \α 
1

u1tαp-
ι,ε·ι ειπι,σr1; μι:χ 1π.,ο,σ:ο,ο; ·συψ,9,εσ,ε,ω,ς, 
"" ι .. ι, ι ι ι η.
' 

10.π,ο,:χ �;μο�ν�ι χω:ι·�ν� τ�t·νιουσα.
•ι:χ. π:;οιλαιο·η, ολο.<λ·φ·η �τ1 •ι α.ν'8-ρω
ποτ·ητ:χ.

Δεν εί')1 ).t Π·Ο1λU; Y.,,).t,�b; -ποU η
έιμφiν�υι τών μ11ι._;1..νών κ1.ί ·ί] .αϋ
ςο,υσα zοησι: των ύπη:;ςε ·η uεγά:
) ·η με ,:χ Ίο,λ η σ,το ο·ί,ι.,0•1,011-ι,κ,ο•ι -πεΌί-
0·'1. :Σ..τ·ην 'Αγγλι:χ. ε:ρηε. -πε,1-που
τ·tΊ'Ι b ι-ο:;-ι ·r,:ι.·:χ '/ ι .( ·η .i·π :χ 'Ι οοσ-τι:χ,σ ι ' σ.,λ
� .. ;J.., η ,έ πi�ι\A,:t;(Π:t.,�t; ,έ π ε.ξ,ε:τ ά.� :η 

, 
σ'

οΛο.<λ η,:;,ο τ�ο•ι .<ο·σ,u.·ο,, .<,:χ.ι τοι υ"Πα.?
;,;ο',η ,:χ..<,ό,v-,η 1t,>σι•ο-;,:χ.ί1 &που τώ?α.
μ..όλι; .ά.�·;ιζο,υv· ι�' �1VΙι,ικι�,-θtσ-το1U,1
'LO'I Χ'Ι-θοώιπt'ΙΟ< rμ,όι_,θ.,?, μέ μηχ-α.νέ.ς.
rrώi�:x. ζε.rε�:Ιισ;:χιμε. τb Ο"τάJΟιι0 -σ.ύιrG
ι.Χιί πiσ��,με σε μια. 'rt'λέο·ν έλεύ,θ.ε
� η π ε, ι,011. ·ή, ά..< όψη πε., ι σοcrό τ ε,ο ο, έ-

, tl 1 \ f -π:χv.:χ,σ,τι:χτ,ι.<·η, οπου ::,,ι μ,rι•f.:Χ.'Ι·:Χι rι-
-θΕιντι�� ει; .χfιJηcην για νά. έργά.-
ζω•;.t1).ι μC�ει; των, .μέ. έλά.χtσtτ·ηv
έπt,gλεψι -τών ·άψθ)�ω,πίνω·ν Οντων.
'Ί-.mιά.�11..ει μεγά.λο; &�Ηιι9μός τέ
τοιων έγ.<:χ-τ·:χ.σ<τά:crεων σ,τη'Ι Ίψ.ε
·?ι.<η ,κ:χί σ' α.λλες χωQες της Εύ-

, tf ' , ' 

οω
1

πη;, οπ·� ε-π1ε..χ.τ-
�ιrveιτ�ι ο κα-λο,υμε•ιο; α.υ-τ.οιu.α.τισμο,;. 

Είν:χ.ι ·η ά:π:χ1�χ·η �ιιi.; έ,,τ-ελως
vέ:χ.ς έ.ποιχη; της tι.'1'8,,ωιπότη-τ10ς.

'\:�οrrέλε-σ,υ.:χ. τη; α.ύς,ούcr·1ι; χο-η
σψ.10\πο.ι·ήσ,ε,ω; τη; έπι·σ'τ·ήμ·ΙJ,; σrrη•ι 
γεω,γί,:χ. είν,:χ:ι Οτι 'η Π:Χ.?α.γ•ωγη έ-
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'Π'ε.τχΊ .. ύ·ν,9-.,1 -i.1t.it�ω:; x1i �1t�1:ιεί '1"1. 
έιπιτ>ευ7;�Ϊί με πr,}u μι-<,η φcισιχ η 

, _(J ' ' , fJtΊ?Cισ"Π��εt
.
'-, κ1.ι σι.: μεγt,rrτε� Πfj·σn; 

-r·φ�:;. l-π'}-,f,',J 'I /.ω�;.ς, ,r.ιπ.ΙJυ, 1j 
�σ(}τ·η:; τω•ι --;.,r, . .ρψ.ω•ι υπε,,εtί·η 

' .. \ ' t , - .. -χα.τα. πολυ. τι:; 7.Ψ1.Υ,-<•,:; ,τω•ι Ι 7.ω ι 
�ωfll;, χ-χ._ι εJ:ιtι]ΊΙ..·'J ιτΊt ενωπtο•; π:ι )-
6λ·fj11J.Xι:o; a.7:f)i1εω; 7(1.ιΙ'J Πε,:_ισ
Φε•uμά. τω•; Ί•:i ,, η � :γ S.ο•ιι -χ κ -x,j. ύ-
.ι. ' - , , < • ψη, τι:; r;;:ι��ε:; '1.'ι�γι..ε:; ,ι-.·:1Λ:J..a. ':1.'J-
iJ?ωπeι

,
υ χ/χ. -;ον ι..ο�μι:.ι, ο�ω:; π:ιε

ιπει ν1 γtν fj. μπr;:.ι')·Uμ:: Ί"� �1.11:-χ
σ-θοίμa πω:; r,)6.<λφ·η ,, �ψι; τr,: 
ζωή; -θi μa-;·;.tί:1 ι, ι .τ,; ' \Αλ' έπι 
τοϋ π1.�ό-1τ.ΙJ· .<1.ιτr,ι J1t:X,,f.•t :χ-, ,�, -
�(j•JtX σε ω�:.!G\.l.ε1JΞ:; (.�;ε:;, J-
�:X.?,Z•t ,φ,ι.<τ·η πa,:ι;'- σε α.).),s:;, Χ).ι 
η α.ν.:1,τ r1:; μ;:-;1.,::.υ -;ω•ι :ω�α.•10-:, 
δέν .έλ1..�·�·οίί:,1.: ιι ,., . ολ1. τi JΊ.·
δι:χ. -τ:Χ. όπ-οίχ έ;.ιη:.μ6τ�'Τ1'1•'Χl-' στt:; 
ύπ1.ν&.1πτuι..1:-,z; ι.Γύ�s:;. fj 1.1..)C,�,ισ-:; 
�η; π:ι:ι:.χγωγ·Ϊj:; 7ων Οε•ι σ..ιιJ.61.Οf
ζει μΕ τ�f1ν 1.ϋ,ξ f/H 7ών π

'
/--r/)υ

ομών, ·ίι όπ�f,._ ... zl•JX! '1t'1.':ι�ιω·t1 Π1 J� 
rπ?έ,π,εt 'J-i Jίt·'JJ r:;γιζΞ,:χt, εt--=ε τr;•ι 
ά.w..;,3ίC:,J.ε �τ·fj·ι ( ... )ε;!� !,I�ό·J1'; 1 -i., _ .. Γ, 
cn"ηv έ�u,γf,χ νi1·t χ 'Xi τi1i1 ελεγ //J τω 1J 
!ίσ-��νεtώ 'Ι 

, Αλλά.. �c:ι,�1}f1π·eι,τε :::ύ,ι_:ί,':ι!στ-r1
\ ,ι Τ , • ' , X�t 

,
α.'J εtVX! � :t.<.ο:�·η 70,σ, 

..... 
J 1J.1.Ι_':JJ-

γη ελπι;, π,:;επaι Ι'J. π:χ.:;1.•J�/)�υ:,.� 
0-ι ·ίι -if.9'.Jν:x οε-J Ι ύΞ: GJ 'Χ -:-i
π�οb-λή·μχt·Χ, Ξl':ε --:ώ•ι ,i:όμω.•; s:l
H τη; .<ο νωνι:χ: 'Υπ:χ:Ί,,U'Ι χώ
ρε; σιτ·'l·J .lί.�: μl '7'1. i•Jώ:1.::1. 0:-:ι
τeχi έπfπ,ΞC,χ. χ.; ;,r.�txι έξ·ή/ ει•1χ·, 

λ ' ' ')
"' \ \ \ ,τ

,
ε εtω; ':�'J πε·Η�, -:ι. (�-:ι. ;-,χι με 

το·ι μzγ:χι.ι., 7Ξ�·':.1J � �: ,9μ.� χυt(.Α- �ia
vtώ'J κχ! •Jο·r1:ιι..-ώ.t iσ-9-ε•ι�:ώ·ι, G.ν 
, ) ' ' - r, ' a,v2:: 1!)γt� π:..

,
ο;, ":Ο"ι- Πλ�J>υσ�ο ��;. 

Τ_ελ_ευτ�ια. ·ε_:;ωτησα. _ μια. :pιΛ·'i "ι,ΠJ
α.υτε.; τ!.; zω-:ιΞ·;, πω; μπ�·-:ιοι:σε ·Jx 
έξ ηy"Τ;�η :χύ,τ-ό \[ ,ίί 7.Π'f1•J-;'Τ1ιrε 
<ιΣτήν- z.ώ.�χ μχ; οε,) ει.�".J.-Ξ ΠΞ 'J!
-σ.ν,"" δκχά-ΩΟ; εχs:t� μf:t•J i'f$.Χτη χχ-
-τοιχlχ y:� ν'Χ ζή. 'έzε: Ο.πω; χχ: 
ο1 α.λλοι πc·λλ·η -;.:;ο:p·ή, εi'ια.ι χ7.
λ.ώ; έν\Οε,3υμέν.ο:;, μπ�ιjεί νi σ�έ)
λη τi π:χ.ι3ιά τ�:ι σ,,ό ΟΊ,•-,λείο χ1.l 
ι,«;'ΠΟ?εί νi εΊ,η οιιχ.φ��ε; \J-!•Χ?<.ΙΟιχ-

σωπι:.,ι 'έι..ει Ολ,.
, 
Ο.σχ 1..'jει-iζ1.st:°'-', 

ι.:οJ:ι7.ΙζΞ.τ1.ι, γιι:ι. ΠΙJ�ο σι..�,πο 'J'1. 
ζ·ί; ," \[;. iι χ,. }6yι1., ·οέ'Ι .ί-11.ι -ά..
/...Ξ-70 γιi ε-ι� 1':t·J&Jι:)ιΠ't'JQ �rν νι:ι. τ�ε.
,ι-Ξ:χ: ι..χ/.ώ;, vi έν,:,ιχ'η ι..χι •Jα.. 
i.j.<. r,-�xt σi·1 ε-ιχ ij fjYΙJ·, ι..i�ι π .= .. 
:ισσG,:·Ξ�� /':.ιε:'1.ζε--=χι γιi 'J"J. ι..,χ
�ισ,i ,ήι ζωη i�ι1. ·ιi τrιι ζί� 
1..1. 'J Ξt; 

,Γi Π'jlj,1JΛf1 \J.·:tτ1. 7fΊ; ΠΞJ!Χ:� -:'Ϊ'��
x��fj,c:ω; -,:,,U πλ·r�.9J1σ:J.')·ϋ. -;-(1; 1.
'JΞ':ιΎtΧ·; ; ... c., εί•J"J.t, Υσω;, iί 1J τ•1. 'Υ .. 
π,!:LJ/ ':ι•J'J έπtσ'τ f,'J.fj·VZJ; Π(Jί, i/.ΙJJ') 

( 
, - \ ',.. , πε1π,:,-:,ι:;·ηη fjτt .... !J:1π,:,1:,�υ;J νι:ι. _ε:;ευ-

Jι'jιJ'Ι τ!; ι..χ.--=χ•ιι·rι1ε; ΙJσΞ:;. \ ;.ι '..ι"' 
πλι:•,J.'j; ι..χt χ1Jτι'jμχ:ιt1μο; iJ.ι:ι .:.�
'JX! μtχ t..-x;tJ.,.J.:,1.:x π:ιr;-:.,)ο; ι..χι .; ... 
πi:ι,ι.·fj'J'J τ·� J1� Π1.ι� / ε; •ιε,s:; , ε

,ιιΞ':..Ύ r
1
-

-;:κo-;·r.:a; σ:ο J σJγ /ι':.ι"..ιVΙJ ι..eισμι:ι, ω-
, . , ,, ' τ-:� 'J ·:χ .. Π':ι'j':.ι

1

"..ι1,;,·ησ':ι,,.)'J .oσr;J; f..'J.Vω.J'• 
-:--·flν σ·fjJ;:.:t ι r

1 :·jJ� ε-:ιγ'Χ?t·χ.
1 

t)
Ι..(ι·σιμ,:,,; ω; '1ι..,'Ι'J1 'J•J μ•Π':.1:s:ι 'J'1. f'-t"" 

1Js:-:1xt 37ι σ ... ,:1·�ε/) z -:χι. i/ λ · 1.πrι 
.
,
.. .. • 

, 
f ' .. .. Π'.r,::-:ι.�,.J..,r,ι; ,χ,ΠjψΞω; ο�,7:σ·:ε�,Λ.ε:χι _J, 

νεοu; Ο?!ζfj•ιτε;. l Π'i':../_'.JtJ'J "':όσ-:, 
πο�\�-�; ·;iΞ; Q.υ•1χ-:-,ότ�,{�ε:, _ �

1

6σ-:ι.. 
Π'..Ιλι, ,,,_ π:. ι�γμ:χ. ::ι -πr;υ μ.πο�ει ε\J1.; 
νi ./..�;�γι σ χύ:? :ι:11 i•J.lj!Κ�') 1-0-
σι . ..ιΙJ. τ6σ:χ. πr;/ / � με'j·,, γt i ·ιi μ.ε-

,., _ .. .. . \ . .. , :·:ιοη, :-r,σr, πr;ι Λα. ν1. 7.r.011.1..IJ' η 

ι..:χ.� �� 1 2π:.ι.:�σ·,, 
·\}J,':t. .-:ο �ητ·rιJ.χ, ... 

ε,'ίν�ι: {,ι ;_ π1.
�:χ.μ�.: ι·r1 ΙJ ι..ι:,:,J..�; '.JJ cκι.τ1':.ι(J,;, ;c:, 
/. χ :·iισ·-:χ.σ� σ /. Ξ :ι κ 'ι; εi j·fι·ι �;, έ,ιί�ϊ 

\ ρ, , • , �,,,_ π�:.ιοΛ·r,μ·χ:-�., ε,;::·σΧΟ'Jτχι J�? 
Ιλυσιν; ΊΙ -�:r. .<1.--:1.στ:;1.:pη, π�ι ι, 
χ! λU11Ξt; :·;�ι:ιϋν εi: έ,:ρχ�,μ�,γ·f't ι; 
ΊiJπt τ,�υ π:χ..:ο·ιτ'J; .s�):ιf,σι..ε-=χt σi. 

--�-�,-;,iσ·:ασ-! �t:ixιx; ισι:ι-:ι'jι:ιπ�χ;. 
-�·πi�Ί.��< -=i .. Πt.1�·,ι ·Jtt..i μεJ� ι.,.:χ,; 
at; �χ; ου-:ι Π/.Ξ.J:ι�; ')'π,i:ι..εt μ.ιχ. 

rι τ, ισ·.ι;,:ι��-πι:χ. -:�ι:, . ..ι:,J. r'J/_! εν:χ. ,Ξιοι:ι; 
, ,.. ' - ' ..., ι 

ι(σ-,�:,;π�-;::.,�ω:,:)· :t,;,� μ.π?·:ι,Η, νχ _ aι,j-·σ·lj α.�:1:!):ιλει1. ·,1 �ι, r,Ψr,. -\.να. ΠαΙJ'·1. ι 
ι rι - , σ-τιγμην.- ενχ τυι.χιο γ=..γr;,;ο; μ.π'J-· 

- Ι Ρ- ,, ,,.., ' , �ε;t 'J� ,σ�, . .ι.ιοη., ·Π'ΧιJ O}�J
,
; το .... υ� '!�04 

π,,.υ; :χ.; :pα.λ.ι.1.; που εσΊ, ;:οι α.σ,9.·rι
σ'Χ':'J '}·� τ-ό �;oiλli�lj'J'J. 
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ιπιων ο,ι:χ-στ,έψοντ.αι ,κ:ιί κ:ι,θ.ί,σ1τ1α.ν
ται 1tολυσύνθiε.'t-ες, ά.κ,ό!J.η κ,αί μι
χ:ιοi πόλ'ε.μοι μ.π,ο.,,ϊi νi γt,;ου.ν ά
φ,,μ η ό,λο,κ.λ·φωτιικη; κα'tiαστpο-. 
φη;. Ό ά.εfμ'Ιηστο; lI ρόεοψ>; Κέ'Ι
.νε.ν-:υ Qι,εκ.ή,,υξ,ε, 3-t σ)ε ΠΕι?tιΠτ·ω
σ,ι π·υ,-η.νικου 1tολέ.μ,ου κα.τά. τη,ι
rπ;,ώτη ι,ι,ιση ω,."J.. τ,ιαικόσιε.; χιλιά.
ο\ε; J:x εΙ•νχι οί 'IΞΚ'?():! Ό Π,σω

�υπο�?γός,, Χ,ου�τσώφ �ι εκ·ήpυξε'Ι
Όι,ι εα.ν εν:ι, Τετ�ιι, Π?αγμ:ι, συμ-
6η, ο! ζω�τ ;\, -θ:χ ζ:rιλ�ύο ,υ.,ι τ�,υ;
ν•ε.κ ·:;ι,υς. ι \.'Χι ι,μω; 'U'7t1X,!JΧ·O,'JV α'Ι-
(1 , , λ .... 

, 
ιι ι ν�ω·π,οι , Π'ΟU ομt ,συ"i, για, εν? τε-

,_ο:,: ι 1tολιεμtJ'Ι κχι μάiλι,στχ υπολο
·-γίζοι.>'i ται:; ,Ουvχτiς άπωλεία:; χαi' , ... - . ' ' ' τ:ι κ,ε,•οη τι,υ ενο; με,·ου; κα.ι το..ι 
ιάιν-τι1t:χ.λΌυ ... 

ιΌλ:χ. :ιύτ-ά. c·εt;χ"Jο1υν , Οτt �η , μό
·νη σωlτη�ί,α γι:χ τη,'/ αν-θ?ωΠ'οτ·η
'-1 ε.Ι-1:ιι εν'Χ,: τελ·εfω.; άιφωιπλι<rμέ
ν-ο:; ;ι ... ό,σ,μj;, δτι ό πλή?η.:; ,ά.φοιπ'λι-' ' ' ' ' \ ' ' ��ro:, εκτ,ο:; ... ��ο ιτ=ι:; �νχγ1κ:ι,ι�; 
Ι�στ-U'J·�μιχ:χις ουν=χιμ.ει:; π�ο:; δι:ιτ-η
\:ι'fj:11.'Ι -τ·η; Τ'i.ξεω; κ•χί τη; ε.ί?ή
v-η; σ,:χ; Οιχι:pό,ου; !Π1Ξ.-!Jt0'Ζ_Ι):ζ 1 οέ-ι 
εί-ι:ι,ι 1tλέ.ο,'1 -ό Ο'/ει!).() ενός ίΙοεο
λόγο,υ, άλλ:χ έ-�tείγ�ουισχ ά.νά.γκ η. 
"O-:-·χrι έπι-rειη-θη 1i.φοπ.λισιμό;, ό
λ6ι.-λ-ψη 'Ι άν-S,ωιπ-ό1τ·η; -θ:χ �ύrνα.
τ,χι 'IIX. όοyrιω,,θ.η έιτcί μιιi; gά_σ,ε
ω; !j1ί7�-;ο; Θα ύι1t1α1::�ζη lνχ. .εί-
0,ι:ι; π:χ.γχ,:.μfου έξο-uσίχ; για νi 
Q�,:•7η�Ύj τ .. fj,; εί:ι·ήγη Χi::X..i vi έξο-

�, , � , 'Ο �, μχΛ1,νη , �:χ.: , οιχ(f�?α;. σο�VΙοη�
,π�xt-i χ..1.ι σ..,ν μ��'Χ χω':J'J. μ1rο1?εt v:ι. 
εί·,χ{ ύ·π·,�ή?χ'Ι'η γι� τηιν -έιθνι'Κή 
--rης ύιπε?ΟΧ,ή'Ι, ποέιπ:ει 'lά, •Οιχ19-έ-,, ' , -σι·r, ε,.1 με.::�ο-; -η;, με π1.::�ομοt1.;
1tx�·e,zα,; ύ.πέ.� τών άλ'λωv, Wστε Jά 
σ,χ•θιε.!)GΙΠΟιή(!V)υ-'/ μια ,ε.ί?"iJ'Ιη στ''Ι'ι 'I 
&.π-οfχ,, πiν·τε; έ.ξ ϊ,σ,ου ν-.Χ. μΠ'Ο?οιϋν 
vi ζοιϋι'i κχl νi ά.ν,,.:πτύιrσωντ-α.ι ά.
ν1.λ&γω; ιτ-ω-t ίκ�ιο,τή·των, Των. 

:\1Ιι. τα.ξυ τ.ώ,1 ά.ξιολόγων σ,υ ,γ-
z.,,όνωιι τ:ιισι,ω•ν εΙνχι κ·χί ·η Εύ·,·ω
:π1.ικ·η κί'Ιησι; π,ό; u.,t'X,'1 φυσι,κη•ι 
.�,ιωσι.ν. ΕΙνχι &ιλχ.γη με.γά.λης σr,-
μιχ.σ�:ι;. Οτ� ·rι Εύ:;ώιπΤ� Χt'Jlείταt 

, , rι - , � 1t?o; μιχν ενωσιν Κ?Χτων, τα ο-

1t1ο'ί:ι, i'..ι:χ,τα. την μ:χ,κ.ρ1.ίων,α, ίστο-
, , ι . , tι , . , .,. ρι·α.ν -εμαrι..ο-ντο το ενχ εΨ.t.'l'ttO'I τGυ 

αιλλου. Ή Κοιvη ' γοοά. κα.ί ή 
Γαλλο.γερμ,α.'Ιικη συμφιλίωσις εΙνιοcι 
,έJπίσ:·η:ς οε'ίκ:τ«ι ένο; μέιλλιο,Ι"t•Ος Ο't:L
φό,ου άιπό -τό πα,,,;!)"9όν. Τά. Εύ
·pωπαiκα. κ?'ά.τη συ-tεν<Jϋνται ηο
έιπ,ί οιχφό,ω,1 κοι'ιων-
ιέ,7t'ί ιπχ,.αιοεί,γμχτι τη; κα.ταργήσε
ω; τ·ω'Ι τ·ελων,ειαcκ·ων· τειχώ,1, τα 
,ό,πο'ί,,. μέz.,ι του'cιε. ,α οιαιρουιrαν 

\ ('ο,, \ - ' κχι .οια: -η; z..,'f,�t,μ'ΟΠΙΟ·ι·ησ,εω,; κο,-
Ψ>υ γ.ο�\J,"Χ,tοσ·ήμο,υ μέ τ·η,1 λέξιν 
ιι,EUltOPA». Δέ,; 1% ΙΧιΠΜελ,έ:;·η 
εχ.πλη•ξιν, ,έα", έν1τΟ; �':J1χέ.ο; δι,.
ιr,,·ήμα το; ολχ ,·ά. κ,:χrrη, ·της Εύ
?ώ,π,·η;, μέ. τινχ ϊ.σ,ω; της Άv,:χ,το
λ'1j:;, άπέg2.1ινον εν� ,ε11Ο'Οι:; Όμ -,,-

Jσι1t1Q;ν13:f:ι:;, ιiντιΟ; μ��α:; με,ίζο�οι:; to ... 
μοσr1tι�\ΑΟfα.:; του κ·όσμου. 

"Ο "λ ' '�) ' ' :..... , μ,ω:,, � χι :χ,ι '-_Λ -�γχι, τ�; � 
,7t'οιχ; gλειΠΘ!J,Ε'Ι να σιJ'/Τ'ε.λουv,τ:ι.ι 

' ' 
) - \ 't: γ�:ι� ,μχ�, -α.ιπ:ο ,τz \ο,υν μι� 'ε�ωttι�ρ:-

κ:η ειπχ�·χισ-rχσι σ,-η ζω·η -rη; αν
-�9,ωπό,·ητο;. Π ?έ-πει νl ιrυνt1ελ,ε
σ�η ·9_ε·μελ:ι�&η\ άλλχγ·η είς :ι.u
·το,ν τJυτον -;ον α.γ,9:ιωιπο,ν. Δtν ιά.?
Χ1εί ν� ά.λλάζ,�μιε 3,�t ε}ν,-:χ.ι , σ,τ'η·J 
,Π';,ιφε�·ει1.· 'Πι?ε.Πει •11. γινη α,)J.a..
y�f) ���tγν διάινοι:χ '""OiJ Π,?Οσ�ΠΟU, 
1Π1ού 1-σ-;::χται εί:; τΟ χέντ�·ον χα.ί έ· 
νε,γεί 1έ-πi τΤj; "Πε�ι,φs.?εί:ι:;. Ό
κύjιο:; σ11 .. cιπ·Ο; στΎ} ζω"tj κχί α.i ά
ζf�ι π:�έ�πε.ι ν� γfν�1υ-ν Οιά. φ,ι?ο: . 
... ι.\.ύ-;0-:; �δτο-:; ό τ-,�πο:; -;οϋ ζΎ)ν· θά. 
Οί·1η ιτη χ_χ,?i x1.-i �ον έ,ε..Sιιrμό, 
του όποfου ε-κχ•σιτ,ο; iz. .ει 'ά.,ιάiγκηv 
γιά. να κι�γi,9.η Π?Ο, τα ·έμ1t?ός, κα.
�ώ; σU!μ)bι:χ,,ινεt ,σιτα. πτηνα χχί Φτ� 
ζ.ώχ εί :; -τΟ έ.π;fιπι.Ξtδόν τ·ων. 

K'X,f τio-t ,ό πολιτισ,ΙJ.ό; μχς �χειιά'Ιχπτυz,θ.η,, έ,1 -rcύτοις δέ'Ι εtV'tt
ίσΟ·Q:ιοΙΠ�φ,Θνος. Εί.z. :ψε δύο με.γά
λου; π�iλψ.vυ; μ.έ.<rχ ,στ71ν έκ�οv
η1:Ιτη,ίοχ. κ χί ι:χ,κά:J."'Ι. ,ο\ε.χ_όu.ε>θ:ι. 
...-r;ιυ; π,ο).έ.μ.ου;, 10ι.ό-τι ειμε-θ.α. σ".)

γψισμέ,1,οι μέ α&το,ύς. 'Ότχν οι·α:-
6:χιζωμa. οτι έκ:χ.τό z.ιλισ.δες ά.ν-θρώ
ιτc,ω'/ 1tέ-θ'X,VXV σέ μια μ�χη., OZV 
μιiς κ,άι-;ε.ι έ'ν1τ�ωσt'1 -Π:Χι?ά. μόν,ο,., ή 
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ιά.πώιλειιχ :η τό κέ.?Οο:; τ1U έιvb :; μέ
,ι;eιυς :� ,eι,υ α.λλeιυ. Μό.-1-ον οτα,ν 
,b πόλω.r,• υ.i· έψ;,zλι,ί π�οσω.πιχώ· 

, 
'
, 

� 1 
, 

, • 
' • -

) ' 

-το.τι, εγει?ομι,,δ!:χ. Χ,'J.τ::ι. τ-ι1; χτ η· 
-,,ιιω.31�; "'=OU. Έιπ-iισ·,,; ό χ�ών μχ:; 

1 • \ - , .... 

.ει'j'J.ι -χ.ιωΊ τωΊ στ?-χ,οπεοω'Ι σι>·r-
, - Ρ ι �Χε'Jt?ωσεωη, των οχσ1χνtστ·η,?tωΊ 

γιi τ-r1rι ,π::ι.?σrι)1·1 πλ·rr,ο•ψΟ?tώ•ι Χα: 
t , ,,._ ' 

1() πχrJ-;Cιτε χυ,ς'Χ'Ι80'!J.•�νο:; 'Πtt?'Χμv=!-

�;ς έιπί -:ώ•ι ζώω·ι. :\1αζί μέ ϊ-
... , , ' ι "" ' 
.λ·η·ι τηΊ ε.πιστ·r1;J.,�νιχ·η Π,?οr,ιο,ο, -π,ου 
-εΊ'JΧι -� μfα οψ�; τή; π,χγιχeιιτμίοι) . , . ' , ' .... ' �ιΚOVfj;., :)ΠΧ?Ί.Ιεt μ�χ Π?.ΟΙ;l,jΟ:; εκ-
φυλισμr,υ, μί-χ iπι:λλ.-ια τώ•ι ·η-9-ι
χώ•ι :ιξιu.,; Χαί -χυξη;ι; τη; :ι•,αι
(1''&-·r,σi'J.;. :\Ιέ ολη τη•ι y•ιώσι Χ,'J.ί

\ ' ' \ , \ .... ' τ't; ΕUΚΧt?�ε;, ε.z:ι..σ-�.ι:J.,ε τον Ο?Ο-
μο' μα;, -:·η·ι -χ'iσθ-r,,σι τeιυ ό.?-θι�υ 
χ1χι iγ:x{Jeι�, τi �Ο,χ,.ιιχα. χχί τi; 
• ' ' • ,., ' , ,γ ' -$1-•?/'-; �ι �Π,Οt'J.ι ειε'ΙΟΊ-;-? �C, εμ-
φυτου :1.·1:ιΛηψεω; ο,χται, οτ:χ.•1 'i 
ζ \ ; . .. 1 \ ... , ω·η η'\'-'1 X_:t:λt),t.NJttΙ�,?η , X'Xt 'Ot·η�iJ.Ξ-
� Χ/1.τΧ Π'JιλU cp�Τ!ΧωtΞ?Ο τς,οrπ�. 

ΙΙ ώ; ·,Η �ΠΟ?ούσαμ,ε νi στ'J.μ,α-, , ' \ , . 
'Γ'rισωμε αυτη την Ί.•Ι?C;τ-Ε?ευσι Χ-χι 
vi Οώσωμ� 'tέ'J, τ,?,;1π·f! στα; σrλέ
"ψ�t:; χ:ιl :QU:; ι<rχοποU; τeι,ϋ W?ώ
,πι:,.υ; Χ ς,�ι):ζ!�τι1ι -η C,?άιtι; ά.τψωv, 

\ • - "J - • τ:ι. ο,ποι::ι. εt>ν'J.ι Π?::tJΥ\J,'1,τιχω; .εu-
:φυιi, τi όποi1 O�·J ιΠIΧ?·'Χσύ.?ΟJVrt'ι�: 

Ίοοπό τό ?•ευμα. 
Εl•ιαι ά•ιχγχ·η •ιi έπαΥ?'JΠ'1συμ3 

έν%,'Ι'ΓiQΙ'Ι του έ,χ �'JΑtσμf)υ, π�υ Χα• 
ηλ·ryγει εί; τ-η•ι ,έπιζήτ-rισι ου•ιχμε
ω; Χ �ί ά.nοο,λιιχ&σt�ω:;. 

Στόν σύγχ?οnJr.; κόσμ;ο -ΟtΟιιχσκό
μJεs9--χ ν,i .ε'i.μ..θ--χ ,�•ιτιαε,ιμενιΧο�: 
,θ..,τιΧοί Χαί •1-i i•ιτιλα�6-χ•1ώμε-θ� 
τi Π'?·ά.γιματα, ιοπω; εl•ιαι. Ή ά.ρ
Ί.::t.ί::ι.. π,α.?άι3.οσι; χ::ι.ί ό τ?σπ,ο; το-ϋ 
ζ τ,·1 έ-θ-εμε!λιώ-θησ-χ •1 έπί ίοα 'ΙtΧι7>ν 
οι-χγωιγη;, έ.πί i?Ί.ών ·η-θ-ι,Χη; . 

1\.ί Ού.ο τiιrit;ι Π?Ο:; τ� Π?�γμ�-
\ \ ' ,... , ... \ ; ,ιχ'eιν Χ-χι ·r-o ιdlα•ι•ιΧ,ον, οεν ειναι 

ι::ι..ν-:ι.γr.<η '/1 {}..ω�·r.rθ-r,υ•ι ώ; ά.•rτ-ί
�$1":'Χ. Ί�ά.'J b>υ�!�ώμε-θ:χ. ά.?Χιετά. εC; 
τ-·fιν, φύσιν ,τ')ϋ , Π?-χ:γμ,1τικοϋ, _ -θιi.
:p,9,::ι.ισωιμ;ε ει; την α.λ·ηθει α του :
:ο--χνι χ•ου, το bιπο:ϊοιν εl•ι::ι..ι άλ·η-θ.ειι� 
χ,:χ.ί Χά.λλιο;. 'Η iλ·η-�9.εια οέν εγκ,ει
't"'Χt άπ�λώ; ε;; τ�:; Θπιφ:χ.·1ει�κα.; 
Οψ�ι; τΎj; ύπi�ξε�ω;· ά.ν·ευ?fσχ.1::τα.c 
μέ τ·¾ν Χα,αν•ό-rγrι Χ::t.ί τ·η•ι πεί?� 
τ,ή; ζωη; Χ'Χί του ι',i,θ.ο.υ; είς πσ.,ι 
Ο;τι ίmά.?χει. ΕΙ.ν1.ι ειίλιχ?ίν�ι� ε.i: 
τη•ι :ιλ·η-θιει,'J. εί; οιλα; τi; οψεις 
τ·r,; Π,Ι.)U ,θ.i ΙΧΙΠ'ΟΧΙ'Χλuψη ,"l'j'I ΟΟΟιώ
οη i,�ότη'tl:ι. .ιrα!;υ τοu ίο.:ι,ιιχ,ο,3 
Χ::tί τσυ Π.?1.ΥΊJ,:Χ.'t'tΧΟυ. 

Άρχαία cΕλληνικη Σοφία 

Μή δια ψό6ον, άλλα δια το δέον άπέχεσi!αι άμαρτημάτων • 
. Μη έν ,τολ,λοiς όλίγα λέγε, άλλ' έν όλίγοις πολλά . 
.Δοιnιεόειν ιιάθεο,, --χαλτm;ττερον η τuράννοις . 
.Βίον αlρεΊσθαι τον αριστον. 
ιΒ ί ος ανεόρτασ-τος, μακρη όδος άπανδόκευτος. 

L 



Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

Προφητεία 

•Σάν ερτει ή ωρα θ' άκοuστοΟν οι προσευχές σου!
θέ νά 'ρτει ή λύτρωση, κι' έyώ θά 'μαι ό Σωτήρας .•.
Των δούλων λαων θά σπάσω έyώ τίς άλuσίδες
καί στά σκοτάδια τους θά φέξω τήν ήμέρα ...
Κ' έyώ τήν πεινα καt τή δίψα Δικαιοσύνης
θά ξεπεινάσω πcύ τούς καίει, θά ξεδιψάσω ...
Κι' δλοι, άπό Νότο, 'Ανατολή, Βορια καί Δύση,
θέ νά φωνάξοuνε: «Ούρανοί, βαθιά χαρειτε,
καί σκίρτα ή γη, τραγούδα άκράτητη τόν 'Ύμνο! »
Γιατί ποιά μάνα θά ξεχάσει τά παιδιά της,
Ίεροuσαλήμ, σήκωσ' τα πιά ψηλά τά μάτια.
'Όλοι οι λαοί, οι φυλές δλες, μαζεμένες,
σέ Σένα φτάνουνε γοργά, νά Σέ σκεπάσουν
μέ τό μακρύ, μέ τ' &γιο πέπλωμα της Νύφης!
Τά-ζωvταvά- ε-fv-1 αuτά- τη-ς λάμψης Σου πετράδια! ...
Καt θέ νά πεις : «Ποιός γόνο τέτοιο μέ γιομίζει
τη χήρα έμέ; Ποιός κατοικει τήν ερημό μου;»
Καί θ' άπαντήσει ξάφνου δ Κύριος: «Τό σημάδι
τό μυστικό μου τό ξεσκέπασα στά πλήθη.
Στόύς δδηyούς των λαων τό Νόμο μου ξαατράφτω:..
Παιδιά, πολιτες μου εΤν' δλες πιά οι πατρίδες
Κ' έyώ στη μέση άπό την άμετρη γενιά μου!»

(Ό Χριστός στη Ρώμη) 

]9.?' 
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-,;ov eyωι6 μοv 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΙΩΑΝΝΙ Η 

ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ σσ:ν μορψη 
-πνευματική, δηλαδη οιολογικό εΤ
δος �μψυχο, σλλά καi νοητιι<ό, έJκ. 
δη,λώι.ιει κατά τρόιπον εντονο τiς δυ
νάμεις τr:ς. ψuχικης ού::τίαι;:, πού ΤΟ'\/ 
fιμψιιχώνει ικαi τοίΊ δί>νει τη Ζωή. 

Ή ψυχιι<ή αίπη οί.σία η -,κα
θώς τη λέγοuv--ψuχιικό ατομο η ψu
XTJ ά:το,μική, παροι,,σιάζει αJπο τή 
ψύσι της δύο οαJ::rικές ίδιότητες, δύο 
δυνάμεις: Τήν κεντρομολι•κη «αi την 
φυγοκεντρική. Ή φυγοκεντρική, κα
θώς λέγουν οί φιλόσοφοι, έrπιτρέ
πει στό ψu,χιι<ό άτομο να έJκιδηλώ
νη τiς λανθάνοιισες ί•κανότητές τοu 
καi νά προοι5εύn, tνώ ή κΕΜΤρομο
λικη δισ:τηpει τήν ϋπαιpξί τοu σε

συνέχεια μαζύ μέ τiς ί,κ.ανότητες 
που εχει έ<δr.λώι:τει. Οί κεvτρομο
λι,κές του ίδιότητες τοίΊ έξο;:τψαλί
ζοuν τήν αύτοτέλεια, oi δt φυγο
κενrριικές τοίΊ έιπιτρέπτοuν νά έπτι
δρά στό περιοσλλον του, κύρια δέ 
τήν ά!νθρr,,:ιπίνη μοppή, πού έJμ,!ιυ
χώνει, της όποίας είναι τό πιό δυ
ναμικό στοιχε'ίον. 

Άπό τiς δύο αύτές τάσεις του 
ψιι)(Ιι,κοίΊ άτόμοu ή κεντpοιμολιι<ή έ
χει άιμΕJση έπίδpασι σ-τόv άταμικό 
τρόιπο Ζωής τοίΊ άνθ_')ώποu, είτε μέ 
τήν ά:,�κr,1σι των νόμων τιϊι; Ζωής, 
την λειτουργία δηλα1δη τC;,., έ�ί
κτων, πού κυριώτεpα εΤναι τό της 
αί.ιτοσυν-τη,pfρεως τοίΊ 5ντοι: και τό 
της άναrπαραγωγης τοίΊ εϊδοuι:, τά 
όιποια δ άνθρωιπος ,καλειται νά πλη
ροι μετά λόγου, δηλαδή μέ τήν ά
Ο'Κψι της άρετης_ μέ την άm<ησι 

τών άοετών, πού ήμποpει νά έκδη
λώνη δ προαγόμενος &,,,θρωιπος. Τέ
τοιες άρε-τες εΤναι, πρώ-τα πρώτα, 
ή άπαλλαγή του άπό τiς διάφορες 
κακίες. 'Απαλλαγή πού τοίΊ δίδει 
τήν έλει.οθερία του καi τόν κάμνει 
άνθpι..:,πο έλεύι9ε!)ο χωρίς δουλειες. 
Ν Α;>.λ,ες ό-!)ετές εΤναι ή θέλησις, 
τό θάlρρος, ή σωΦροσί,νη, ή γαλή-' 
νη, ή αταραξία, ή άξιο,πpέπεια, ή 
παρρηισία καi τόσες αλλες. 

Ή ψυγοι.<εντριι<ή πάλι τάσις ε-
χει σχέσι ιμέ τiς e<5τ:λώ,σεις τοu άν
θρώποu προς τό πεpιοάλλον του, ί
δίως μέ τiς έ<δηλώσεις του πρός 
τούς άλλους ά,Ιθpώποuς. Σ τόν προ
ηγμέινο άν3!)ωιπΟ οί φυycικεvrριι<ες 
αύτες τάσεις έκ.δηλϊ>νονται σσ:ν 

πράξεις 119'Ι<ής, οπως εΤναι ή άγά
πη για δλοuς τούς άνθρώ,ποuς, ή 
έκ.τέλοοις τοίΊ κα19f;,<σντος, ή άπό
δοσις δικαιc,σύνης, καθώς καί δλες 
έι<ειll'Ε.ς οί έ.<δηλώσεις πού ί.,παγο
ρεύονται άπό την άντίληιιιι μιας ά
δελφ<Υfητος ικαΘολικης μπαξύ των 
άνθρώπων. 

Ή άρvr;σις των ν6μω,ν τ�ς Ζωής 
άπό τόν ανθ!)ωιπο η ή r<α-ταχρησί 
τους, ή •μή έ><δήλω:τις άp,Ξ-τών η ή 
μή ασκησι τών ι\θι,κων του ύπο
χρεώσεων ό3ποτελοίΊν τις κcικ.ίες τοΟ 
ά.ι3ρώποu. Αύrτες εί•Jαι οί κα,<ίες 
που δr,1μιουργ0Cν τό κσχό, τό όποίο 
σταματά την πpόο'5ο. Καί ετσι τό 
κακό παίρνει τήν εννοια τοϋ «θέ
σει» ,και<οίΊ. Για-τi «φύ:τει» κrο<ό δtν 
ύπάιρχει άψου οί νόμοι της Φίισεως 
μόνο στην πρόοδο ώ9οί:ν καi τις, 

μορφες καi τά 5ντα. 
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Μία άπό τiς πολλες ΚΟJΧίες εΤ
ναι καi ή vπ,ερτpοq>ία του κε:.vrρο
rμολι,κου της ψυχής ε(ς βάρος του 
φυyaικεντριικου, πού άποβαίνει ετσι 
άτpοφιικό. Τουτο άrπατελεί μία κα
τάστασι παθολογι,κή της ψvχης, την 
έyωπά9εια. '6.<:είνο πού λέιμε έγω
ΊΌ'μό, ό όιποίος εΤναι στό βάθος 
μια διαστροφή του έ1Λστί1κτοu της 
αίιτοσuvτηρή,σεως Ό έyωισ,μός εΤ
ναι πό.(}ος εΤναι νόσηιμα του θυμι
κου, κα�ς τό λέιyουv συνήθως στην 
ψυχολογία 

Ό έyωιστής θέλει τα πάντα 
γιά τcJ έαυτό του, τόv όποίον θεω
ρεί, θά έλέyαιμε, σαν τσ κέντpο τοίί 
Κόσ,μοu Δεν ήμπορεί νά έ�κδηλώ
νη άyάπη για τούς άλλους, οίίτε 
δύναται να εΤvαι δίκαιος Δεν μπο
ρεί να έ«δηλώvη συμπταθηπιικα συν-
αισθήιuατα, τό δε διανοητιικό του�, 
σuσκ·οτίζεται. Όλα δ.μως αίιτα ,μοι
ραίως άναl'<άτrrοι.ιv την ψυχική του 
έξέλιξι, &πως αλλωσ11ε σιιμβαίνει 
καi με τiς άλλες κακίες. 

Ή Jγωπά8ιεια ·παpουσιό.ιζει, βέ
οαια, μία ικλιμάι<ω::τι. 'Αρχίζει αrπο 
τήν άπλη φιλαυτία η τό έΜδιαφέ
ροv μόνον yιά τό σ11ε.vό περιδάλλον, 
Ιδίως δέ yιά έκείνους που ε.χοvν η 
δεί)('VΟVΥ πώς έχουν μεγάλη ίδέα για 
τοιv εγωιστή. yιά νά ψθάση στiς πιό 
δαρύτερες μορφές. 

Ό έ.yωιιστής γίνεται άρριβιστής, 
ήμπορεi να mχτή::τη καi έπi πτω
μάτων άκ6μη για να ποοβάλη τόν 
έαυτό του. ΕΤναι άλαζών, ίιπε
ρόΠΤης ,καi τrεpιq>pονεί τούς πόJντας. 
Πό.σ�ει άπό μεγαλοιμανία καi προ-
σπα:):ί να πpοκαλη πάντοτε τήν 
'Προσοχή των άλλων. Γίνεται πεί-
σ'μc..;,J, δι:ν άμολοyεί την πλάνην 
του μΕτσι δέ, προκαλεί την άντι
πάβc:ια των &:λλων wοταν δε τύχη 
να εχη τή νοηιμοσύνη ,έ.λαττωιμένη 
η νά εΤναι ψλύαpος, τότε γίνεται 
καi γ,ελοίος 

Σαν την Λερναία ΠΥ:δρα ε.χουν 
παρcιμοιασει τόν έyωΊ01μό. μΕχει 
όχι -μ&,;ον --έvνέα, --άλλα 'Π'Ολ-λ-α�-
.λια Να μεpιικα ά.πό αύτά: ή έπαρ
σις, ή ,μεγαλαυχία, ,ή οίησις, ή δο
κησισοφια, ό ναρκισ,σισιμός, ό δε-

σποτι.σμός, ή ά!)χομανία, ή ,μαται
οδοξία, ή ίιστεροq>ηιμ ία, ή πλεονε
ξία, ή άτrληστία, ή ζηλο.τυπία 
,καi τόσα ι<αi τόσα άλλα. 

,.."'� 
'Νvλά, ας εΤναι· σικοπός μας 

ητο σή,.ιερα να ποί:ψε 11<άτι για μια, 
άπό τiς πολλές, είδuκη έικδήλωισι 
του έyωισ�μου. Για νά ψθάσοvμε 
δμως εως έδω ηταν άνάιyικη να πά
ρουμε τό θέμα yενιικώτεpα καi άπό 
την άpχή του. 

Πράκει'ΤαΙ λοιπσv για τη νοοτρο
πία ,μεpικων πού νομίζουν καi θέ
λοι.ιν δπως δλοι οί άνθρωποι να σκέ
πτωvται σάν καi eκείνους. Σε διά
φορες έικδηλώσεις: Σε διάφοpα θέ
ματα. Σε ζητήματα π.χ. �οινωνικά, 
πολιτικά. θpησικεurτι,κά, ίlδεολογι
κα η φιλοσοφικό: και σε πο.λλα άλ
λα. rΕΤναι ικαi ή νοοτροπία αίιτή μιά 
άπό τiς έκ!δηλώσεις του έ.γωΊσιμου. 

Καταφρονοίίν τiς yνωμες .,-ων άλ
λων, έ!Κ'φρό:ζο,vται γι' αύτες ,με πε
ριφρόνησι, πολλες δε ψορ[ς καi με 
λόγια άνάyωιyα. ΝQμίζοvν δrτι 1μό
ν0ιv ή δι,κή τους γνώμη εΤναι ή όρ
θή Οί έyωΊσταi αίιτης της κατη
γορίας ξεχνοίίν δτι δειv εΤναι φιJσικό 
στόν άνθρωπο, σσΝ ϋπαpξι νοητια<ή, 
να 01<:έπτεται .άγ:ελαία καi μάλισ'Τα 
σύμφωνα -με τη ιδική τους άντίλη
ψι. Σαv τύχει δέ, κακ,5 τ5 μοίρq, 
'Τέτοιοι wθοωιποι νό: εχουν <ι<α1 πο
λιτική έξο�::τία γίνονται δεσιττοη
κοι η ικαi σάν ε)χοι.ιν ,τη δuν�μι, δη
μιουρyοίίv τiς τυραννίδες. Ή ίστο
ρία μας δίδει πολλό: τέτοια περι
στατικά. Καi ή πpόlσΦατη ίστορία 
της Κατοχής, πού τή ζή,σαμε και 
μεiς οί ίδιοι 

Δεν εΤναι, καθώς ε'ίπαμε, φυσικό 
στον άνθρωπο να σκέπτε1 αι άyε
λαΊα. ΕΤναι τοίίτο αντίθετο στή φύ
σι του.'Αvτίι<ειται στη Φύσι. ή ό
,rοία δεν έ,παναλαμβάνει τό: δημι
ουργήματά της. ποπ.ως . δεν ύπάρ
χοι.ιν δυο δημιουργήματα της Φύ-

-σεως -tτm:λ-&τ; --rά---τδ1-α, ϊ«�ι--σττιν -ά
πρόσωπο Φίισι καi στiς ώpyανωμέ
νες ιμοpφές της. wοπως .δυο άνθρω
ποι δέν εΤναι δυνατόν να εΤναι άκρι-
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�ώς &μοιοι, ετσι ,καί δυο αν.θρι.mοι 
δεν fιμιττορεί . νό: οtι<έ�πτωνται . κατό: 
,ον ίδιο έvrελώς τρόιπο. Ό κάθε 
άνθpι.mος σό:ν μονάδα mιιεuματική 
εχει τήν Ιστορία του ,καί τrιν προ
ιστορία του. Καί σό:ν εΤδος 6ιολο
γιικο έμψυχωιμένο,. άλλα κυρίως καi 
,σό:ν ψuχή. ΝΕτσι ό κάθε άνθρωποι; 
1 σκέπ-τεται ,καi •ένερyεί κατό: τον δι-

ό του τράπο, ποu 1διαφέρει ά..,-ο 
τον τρόπο των σ)J,.ων. Ό κα6έ-1α:; 
·μας ζεί καi έικδηλώl,εται με τις
πράξεις του, με τiς οtι<έψεις του, ,με 
τiς ίδέες του καi ·με τους λόγους 
του, σί.ιμφωνα με τή '\ΙΟοτροιττία του 
ιc:αι τον χαρακτήρα του. Καi όλοι 
ξέροι,με πόσο ο1 νοοτpοιτrίες και οί 
χαρακτήρες εΤναι διαφοpετιικοi άπο 
,άν9ρωπο σε άνθρωιπο. 

Τή νοοτραπία μας πάλι, το πώς 
.δηλαδή σκεπrτόιμε:,θα, ποu τόσο έιπη
ιι:>εαζει •και τον χαpαικτηpα μας, δια
_μορφωνει, έκτός των σ).λων, καi ε

νας άλλος παράγων ποu πολλες 
•φορες εΤναι άποφαισιστικός. ΕΤναι ό 
,ταραγων αυτός ή π,pοιστορία ποu 
εχει ή κά9ε ιιιuχή, προιστοpία πού 
τόσον εΤναι διάΦορη στον καθέινα 
�Η κάθε άvθpώπινη ψυχή εχει μία
,τροιστορία, ,μικρή η με:,γά�λη σε χρό
·νο, φωτεινή η σκοτεινη σε ποιότη
τα Ό παράγων αύτος πρσσδιορί
iζει καi την προδιάθοοί μας γιό: τις
διάφορες tδεολογίες.

.. 
• 

ν Ας ,μή 1μας ,καικοψαίνεται λοιπον 
,και νό: 1μή μας κάνη 1έντί,πωσι Τ) καi 

κ,α,.ιμιό: φ:J!)Ο: άς μή δυσψσροuμε, αν

οί άλλοι άlδελΦοί 1μας άνθρωποι 01κέ
πτωvται διαψσρετι,κό: η άσπάζωνται 
,ίδεολογίες πού δεν εΤναι οί ίδιες 
.με τiς δι,κές μας. 

Καθηκον μας εΤναι νό: συζητοu
ιμε τiς γνώμες τους κα1 τiς γνώμες 
μας τiς tδέες τους καi τiς ίδέες 
JJας με καλη πί.στι κα1 ,με άγάπτη 
καί άΥΟ')(ή προς έ:κείνους με τοuς 
δποίους τυχον διαφωνοu,.ιε. ΝΕτσι 
;μια τέτοια καλοπροαίρετη, μα και 
... χ-ωρiς έγωισ,μό, συζήτησις πάν
-τοτε κάτι καλο καi ώΦέιλιμο εχει 
,vό: δώστ;ι. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΙΩΑιΝΝΙΔΗΣ 

Νάμπεl Είρήνης 
είς -τόν ·Νέyρόν
Μάρτιν Κίνyκ 

* 

ο ΝΕΓΡΟΣ πάστωρ δρ Μάρ
τιν Λοϋθεp Κ ίνyκ έτι,μήθη δια του 
Βρα6είου Νόμrτrελ της Είpήνης 1964. 
ΕΤναι ό δεύτ-ερος Νeγρος (πρώτος 
ητο το 1950 ό Ράλψ Μπάντς, 6οη
θος γενιι<ος γραμματεύς του ΟΗΕ) 
καi ό 14ος 'Αμερικανός πολίτης, 
ποu ,κερδίζει αύτό το 6pα6είον. 

Το Βpα6είον Νόμ,πελ, κατά τσν 
,κανονι,σμόν του, άπονέμεται «προς 
b<είνον δστι ς είργάσθη περισσότε
ρον η καλύτερον δια τή.ν προαγω
γr;ν τοϋ πνεύματος άδελψοσίινης με
ταξύ άτόμων καi λαών ώς καi διό: 
τήν περικοπήν καi κατάργησιν των 
ύψισταμένων στρατών καi την όργά
νωσιν ι<αi άνάπτυξιν συνεδρίων εί
ρήνης:>) Ν Αν καί, ώς συνήθως ή Έ-· 
πι.τρσ,πή Νόιμrττελ δέιν διηιJιφίνησε 
τούς λόγους της έπιλογης, θεωρεί
ται 6Θδαιον δτι ό νeγpος κληριι<ός 
έθεωρήθη άξιος τοί) Βpα&ίοu λό
Υ<i> ήγετικης · δράσεως δσον άψσΡά 
την εις ΗΠΑ ,κινησιν περί καταργή
σεως των φυλετικών διακρίσεων, ή
τις ώδήγησεν είς την εψετ.εινήν ψή
ψισιν vπό του Κοyκρέ�σσου του ό
μοσπΟ'Ι,(διακοϋ νόμου <<περί πολιτι
κών δι-καιωμάτων�. 

Ό δp Κ ivyiκ ητο άφανής πάστωρ 
της έiκ,κλησίας των Βαπτιστών είς 
Μοντyκόμερu της Πολιτείας 'Αλαμ
πάμα, δταν ήγή,9)-� της έικστρατεί
ας καταπολε.μήσεως των φυλετικών 
δια,φίσεων είς τα λεωψοpείσ 
( 1 9 56). Άιπέ�κ.τησε παγκόσμ ιον ψή
μην κατά τήν διάρκεια του έπi ό-



196 ΙΛΙΣΟΣ 

:λόΟ<ληρον ετος αyωνος δια την έιrrι
τuχία τοϋ προαναφερθέντος σΙΚοποϋ 
είς την έν λόγ(ι) πόλιν. Τό μποϋ:ω
τάρισμα αί.ιτό τόν άνέJδειξε σu1μι60-
λιικόv ήγέτην τοϋ κινήιματος δια τα 
διικαιώιματα τώv νέγρων καi εrκτοτε 
εχει σιιλληφΘη περισσότερον ά,πό 
δώ5,ει<α ψορας ένώ είιρίσ,κετο ε.πι 
κεψαλης εiρηνιικωιν διαδηλώσ,εων εiς 
δεr<άδας πόλεων τοϋ νότου. Ώς 
σπουδαστής, ό δόικτωp Κ ίνγικ έ.πη
pεάσθη μεγάλως άπό τήv διδασικα
λία τοϋ Μαχάτμα Γκάντι. Ό δρ 
Kivy,κ υίοθέτησε άpyότε,ρα τό περi 
παθηrτικης άντιστοοεως δόγμα τοϋ 
Ί ΙΛδοϋ ήyέτοu ώς τό μόνον άποτε
λεχτματι ι<όv δπλοv έvαvrίον τώv φυ
λετικών διαιφίσεωv εiς τας Ήvωμ. 
Πολιτείας. 

Ό δόι<Τωρ Κ ivyκ έπ,εξηγών κά- � 
ποτε τήv φιλοσοφία του εΤ,πε: «Πι
στεύω εiς μίαν μαχηηι·<ή•.ι, άπηλλα
yμέvην 6ίας τακτιιχήν, κατα τήν ό
ποίαν τό ατομον έ.ξεyείρεται έ.ναντί
ον έvός ά5ί,ωu σι.ι:πήιματος c<αi 
χρησιμοποιεϊ την λεu.<ήν άπερyίαv, 
τον διικα:rτικόν άyώνα, τό μποϋκο
τάζ, την ψηι:pον καi πάν &λλο μέσον 
-έι<τός της βίας καi τοϋ μίσους».

Ή θέρμη τοϋ δρος Κ iνyκ έ.νδέχε
ται να όφείλεται έv μέρει είς τό 
θρησ,.<εΙ.ΙΤι κό,; περι 6άλλον έν μέJσ(ι) 
τοϋ όποίοu άvετpάφη. Έπi 30 ετη 
ό πατέρας του ητο πά,στωp είς έlκ
κλησίαν Βαπτιστών t.ν 'Ατλάντα. 
Ό νεώτερος κλη.οι,κός Κ iv-yι< vττη
pετεϊ τώρα είς τήv iδία.ι έι<t<λησία•.ι 
μέ τόν πατέρα του. 

Ό δc,σι.:,p Κ ivy/< ,κατέι:;lτη τό 
σύμβολον τοϋ άyώνος έ.ναντίσv της 
ψυλετι,ι<ης άδικίας. Αί άιπηλλαyιμέvαι 
βίας μeSοδοί του έ!κέριδησαν ι5ι' αυ
τόν πολλούς λευκούς ύπο,στηρικτάς, 
ίδίςι μεταξύ τών σπουδαστών τών 
Κσλλεyίι,,;ι.ι καi εΤναι περιζήτητος ώς 

ό.μιλητής. Παpα τό γεγονός δτι ε

χει σuχνα τήv εί.ι.<αι.οία να συναν
τάται καi vα σι.ιζητη μέ προέ!δροuς. 
καi βασιλεϊς, ό νέος αί.ιτός ήyέτης.. 
παραμένει πάντοτε ενας δηιμοφιλή.ς. 
καi θεpιμός ανθρωιπος ό δποϊος έ
ξαιωλοuιθεϊ vα έl'<ΦΡάζη τα α·ίσθή
ματα τοϋ κοινοϋ άvθpώποu. υοταv 
διαμένη είς τήv 'Ατλάντα συχvα τον
βλέπει καvεiς να στέJκεται εiς μίαν 
yωνίαν καi vα σuνομιλη μέ δια
φόρους διαοάτας δια τόν καιρόν,. 
τα πολιηκα δι,ι<αιώματα_ τr.ιν πολι
τι•κή η τον τιιμάι::,�θμο. 

Ό αί,δ,:::,:rιιμώτατος Κ ivyκ δέv δια
βέτει πλοϋrτοv οί•κοvοιμι•κώv μοοωιv. 
Ό•δl)yεϊ εvα παλαιό αύτοι<ίνητο και 
έξα,ωλοuΙ3tϊ vα ζη ε:ς την ίιδίαν διώ
ροφοv οuκίαν εiς την όποίαν εζη. 
προτοϋ καταστη 1S1ά,σηιμος. ,Εiς τούς. 
τοίχους ύπάρχοvν πίνακες μέ θέιμα
τα άπό τη,; ά:pριt<ανιικήν ζωήν καl 
μιά φωιτοypαφία τοϋ Γι<άντι. 

Ό δρ Κ ίνyι,<, δταν τοϋ άνεικοιvώ
θη ή άποvομή τοϋ βραβείου, έ,δήλω
σε τα έξης: «Δέν Θ;:ωpώ τοϋτο ά
πλώς ώς τιιμr,ιν yεvομένηv εiς έμε 
προσωπιικώς, άλλ' ώς άπό&ιξιν ά
vαyvωρίισεως της ΤΤ'ειθαρχίας, της_ 
σuvετης συγκρατήσεως καi τοϋ με-
γαλειώδους Θάρρους τώ,v έκατομ-
μuρίωv τώv γενναίων vέγρωv και 
λει,,<ων c<αλης θελfρεως, οί όποϊοι 
ήκολούι3ηι:rαv την όδόv της μη χρη
σιμοποιή:rεως βίαι: εiς τόν άγώ,vσ,_ 
τι,,;ι.ι δια τήv έyικαι3ίι5ρuσιv τοϋ κρά
τους τοϋ διιχαίοu καi τοϋ ν6ιμοu εiς. 
τήv χώραν μας». ΠροσέSε.σ·εv έπίσης, 
δτι καi ό «τελεuταϊος ό,6ολός» του 
χρr1 ιματιιωϋ ποσοϋ τό όιποϊοv συvο
δεύ�ι τό Βραοείοv θα διατ,ε.θη ύπό
τοϋ Κινήματος δια τα άvθρC:.mινα. 
Δι«αιώματα δια τ�'!ν προαyωyηv
τοϋ έργου δ,α.δόισεως της φιλοσο
φίας της άπο:pυyης της βίας». 



·τn Β \ ΤΙΚ \)1():-,ι μ�,:χ.οίο�ι 
τοι ,.)εJ.::ιίο- ι.:χ.ι�ο μ·η'Ιύμ:ιι,:χ. ι.:χ.-

' }- - ς,,, , τ:χ.ψ:,ηcεω; μετ:ι=.u τr,υ οιηο·,1με'Ιου 
οισ,ι:χ.νιχοϋ χόσμοu, 1-i·λλά. χ:χ.ί 

, ,..., - Θ γε�ιι.ω:-ε::ι μ_ε:-:ι=.υ τω'/ "ρη,σ·χευ-
ομε•1ω·1 :Χ.'/ s�ωπω'Ι. 

'J I Οίχουμε·ιιι.·η Σ.;,ιοcο; τ�ς 
. Ρωμ:χ.ι�·ι.:χ.·�ολιχη; Έ.ιχλ·,1σι:χ.; ε-

, • , ' tl 

·νει<�ι·ιι:: ,jμο�ωνω; ;τ�οτ:ισι J� ο
ι

πω� 

.έ'Ι , έπι.11 'ι �Ψ, .:.λε,'iJ αζη,-r,�·n σ·,y
-γ•ιωμ·,,» :χ.πο το ι Θεο'Ι .<:χ.ι του; 
�ι:χ.μ:ι�-.J:ι(ιμέ'J�v;, Οιi τ� ;,μ:ιj� ί-Γ 

μ:χ.τ:ι .:r,; K:x.,9.oi ιχη; 'Ε-<.<λ·r1σί:χ.; 
π-οu σηεb:ιλον ί':rω; ii; τ"Ι')'Ι οι:ιι
p$σtν ':'οϋ Χ:Ησ-τι1νισμοU. 

Οί Κ:ι�Οt'Ιά.λιοι, '\.ηιε,πίσχοποι, 
·'Επfσχ.οποι κ:ιi άλλοι ιlεJiJΊ�:ιι, <Η
συγ.<εΨ;-�ωμέ'Ιιοt εi; ,1')'1 b:ισιλιχη ι
του '\ γίου lI έ�:·οJ, έ,tέχοt'Ι:Χ.'/ ό

.λοφύzω; οι:χ.χή�υςt'Ι εί; την ό-ποί
«� ,Ο'ΙtζΞtαι Οτt «ολοι μ:tς εύ,θ.υ
,ιόμ.ε•S:χ. χ:χ.τά. χ&ποιον τ?όιΠ<J'/ οιά. 

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 
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Η ΚΑΡΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΑΝΔΡΕΟΥ 

(ιlαλιννοστοίίσα άnο το Βατι

κανον εf ς τας Πάτρας) 

Ε ΥΚΔΙΡΙΔ ΦΙΛΙΚ ΗΣ Ε ΠΑΦΗΣ 

ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ - ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 

τΟ άμi:ιτ '�?-'- . τ�; Οι:ισπά.σεως ιτ-Ί!ς 
ϊ_�ισ.:ι:χ.νι.< η; �•ιοτ·rιτο;». 

Π Ξj:ιιτέjω η σύνοΟος έν,έκ9ιν,ε Ι ..., \ - r / 

Π?r>τ:χ.σιΊ, οι:χ. τη; οποι:χ.ς επιτοε-
πε,τ:χ.ι ε1; του: Ι :χ.'9ολιχου; να π:χ.
-�:χ.χολου.S.οϋ'Ι ·θο·ησχ.ευ,;ιχά.; έο?τάς 
α.λλω'Ι 'Εχχλησιώ•ι χαί 'Ιά. ποοσεύ
χων-r:χ.ι άπό χοιwϋ με αλλου; χοι-

\ ' \ - . , 

σ-τι1.νου; JΠεj �η; ενοτ·r1τος . 
_ Ί-Ι ε-<;?,:ισι; !<α.λ),ω'Ι ',

Ει.χλ,:r!ωΊ» z�ι·ησιμ�1Π(Ηε(τ'1.ι γι':J.. π�ωτ·η 
φο1�i, Otό-:t σ:ο Π'1.ji),9o'J οεν- άνε
γvώ�ιζε τΟ Β'1.:ι-<�ν0 τi α.λλα. 
·'; φ.<ε�μ:χ.:-:ι. ώ; α '0.<χ) ·ησί:χ.ς» χ:ι.: 
' ,.. . . \ \ ' 

ε�ε?J�-χ.σσε ει; �,ιJ-:':J.; τ·ην Ο'ί".)μχ-
σι:χ. -:-ω ι α.<,;ιΊο,·ητω•ι)>. 

\Ιiλισ"'::ι ij �ύ,1000;, ·οιά ψ·ήφωv 
1 3ϊ3 ε•ι:χ.•ιτι 56'ι i�ν-ητι.<ώ·ι χ:χ.ί 
32 )zJxώv έ,ιέι.�t'Ι•Ξ χ:ι.ί τη•ι χ.οι
ν·fι,t με�τiλ·r

1
Ψ�'ι, ύπb ώ? �σμένα; συν

,θ. ή.< :χ.;, 7W'I .< :χ.·5ολαώ'Ι .ε1; 'Ι:tους 
ό,J.ο'Οόιξωv χα! ,i:ντιστ�ό·φω;. Ή 
άπό9:χ.σι; έξ-,1γεί οτι ·η Κ:χ:&λιχ.·ίι 
χ:χ.1 ·η 'Ο?-θ-όοοςος 'Ε.ιχλησί:χ. ά'Ια-
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γνωο!,ζουν σιrό Μυστή·?"tΟ της Θε!
α•ς Εύχα?ιστίας την 1t?α.γ,ματικη 
μετουσίω-σι -τοιυ "Αρτ>ου καί του 
Οί'νο-υ σε Σωμα καλ σε Αfμσ. του 
Κυ?ίου. Άνιrί-θειtα, οί 1t?ο•τεστά.ν
τες 1οεν, πιση&αυν στην μ,ειτουσ!ω
σ·ι, ,άλλά. -θεω,ρουν την· Θεία κοινω
νία σαν άπλην ,;.·νά,μνησι του Μυ
-στι κ,ου Δ ε!-πνο.υ. 

Οί ίστο?ικοί της . Χριστιανιικ η; 
'ffiκχλησίας έιξηγ,οUν Οτ, ή χοινη 
μετ,άιλ·rιψις ό?-θοοόξωον καί καιθολι
κων σε Πε?ι•π-τώσ.εις άνάγκης έ1ι:pη?
μόζειτο, στην Μέ,ση.ν Άνα"t"ολη κατά. 
τον 17 0"t και 18ον αίωνα, άλλ' ο-τι 
'η Κ-α-θολικη '0κ·κλησία οιέτα,ξε να 
σταμα.τήσ"η ή συv-ή-θεια. 

'Εξ αλλου ή Σύνοο<�ς των Κα-
-θο,λικων έπε,ξε?γάζετα.ι οιακήpυ-
ξιν πε?ί Έ-f>?αίω,1, ή όποία κατα-\
Οικάιιζει τον• άντι•σημιπσμον Μ.ί 
κά-θε- σκλη?ότ-ητα ι�ν-9?ώπου -προς 
σ.,1J-ο,ωΠ·Ο·'Ι Και τονίζει οτι <J,ί ση-

' 'ΕΙ? ,.. (',,\ , .., , μεQι·νοι 1 .οtαι<�ι_ 'όε,ν 1μπο?<JU'/ 'Ια
κατηγο,Q·η-θ-ουν ως υπευ-θυν•οι οιi:. 
την σταύ?ωdιν -:-ου Ί·ησο,ϋ, 

Το σ,χέδιο1ν, άι:ρου όμιλεί -πεοί 
της Έgοαικης 1t?Οελεύσε,ως τ-ου 
Χοισ,τια'Ιt<rμου, διαλαμιυά,ιει τά. έ-
ξης: <�Κα·τcχ. συν-έπειαν, &πα·ντες 
r - ,, ' \ 
υ;το1-01ε-ου:-τ.α�, εtτ,ε ε�ς ;ας π

1

0,οφο.-
pι•κας ΟιΙοαιχας τας 0-Π<Jt•ας όtΟΟ·Uν, 
εί'τε ε-ίς το κή?υ:γμα τ<Jυ -θείου λό
γ,ου, εί'τε είς κα-θημεpι·νάς συν<�μι
λίας, ο-πως μη -παQουσιά.ζου,1 και 
έμι:pαν·ίζο,υ,1 τον έ•υοαικον λαον• ώς 
λα.ον κατηοαμένο·ν καί μη λέγου·ν Ίj 
ποά.ττουν α.λλα προcγματα, τα όπ<Jt:Χ. 
,θ.ά, ήδ&ναν't"ο νά. ά,'πομακούv,ουν 't"ας 
κα.Q•δίας 't"W'/ Έ6ραίω,1 (άπο μίαν 
πι-θα·ιόν ενωσι ν· με το-υς Χοι·σοτια
νούς). 'Επί πλέον ,θ,' ά.π-οι:ρύγουν 
άσι:ραλως νά. ι.α>τηγ<�?ή<rουν 't"<Jυς 
ΊΕι6οαίους της έ-ποχης μας οιά. τα 
οσ:χ. συνi6ησαν κατά τά. Π ά-θη του 
Χοιστου» . 

. Δ' ;' p,p , ' &ν· ειναι, Όεοαια, ·η Π?ωτη, ι:ρο-
' \ \ r , ' ι • pα κα·τα την οποια,ν απο,κ?ουεται ο 

χαοα·κτηοισμος του Έldο-αικ<�υ· λα
{)υ ώς «,θ,,εοκ:τό-ιο-υ», ώς εχ<J,ν>τος i-

πο-κλει·στικη,1 'ή ί 1διαιιτlραν .εύιθύνη,,ι. 
οιά. την -τροογωοία,1 του Γ:ολγο-θcir 
οο-θέντος ο-τι ό Ί·ηισο-υς έσταιυρώ
-θη «'?tcx. τά.ς άμαρτίας όλοκλήp-ου, 
της άν-θpωιπόιtηιτ•οι;», τη,ι όποίαν, 
καί υα•ούνε,ι rενικως καί οχι μόν.ον ' ' ' ' ' ' , -.ους «1tογονο-υς εκεινων που ε-
κοαύγαζοv το «...ιταύρωσον». Μάλι
στα, το·ι-αύ·την «-θέσι ν1> ελαι6εν -�
ίι·ιομα.στη Σύνοοοος τ,ου Τρ.εν'τί"Vουr
·η όποfα, -τον 16ον αίων,α, έ•θ,ε,μ,ελί
ωσε σχει&ο"Ι 't"'f)l\f ·οο,γ,μα"tιΚην· Gάσι·ι
της Λα-τινι-κης 'ΙDκκλ·ησίας. 'Όμωςr
η έιπα·ν«ιφο,?ά. τόυ ,θέματος ένέχει
σ·ημχσ!α,1, οιό�τι συν,ο•οεύετατ σ.,πο.
τά.ς διακηρύξεις -πε?l ιά.γαιθης συν
.:ογασίας ολων τ·W'Ι άv,θψώπων,
κα:;ά. τα ρήματα του Θε,ο·υ, ιά.κόμη
καί ·οσων δεγ πισ't"εύουν ε,ίς τη·ι
υπχ?ξίν 't"OU. Καί είναι γ.εγ,οvος 
οτι αύτη ·η κίνησις του Βατικα"ΙΟt)ο 
διά. μίαν π.ροσέγγισιν Χοιστιανισμ,ο� 
κ-αί 'ΙοΙJΙδαίσ,μο-υ εγιν,εν είς -το Ί · 
σ,αηλ εύμενω; οει.τή, 

'Αλλά. το πλέον σημ•α'l't"tΚό, τ-ου
λά,χιστ,ον 1iπο ΈλλΊ'ι'ΙtΚης πλευριi�r 
γεγο,ν,ος της νέας πολι't"ικης τ<Jϋ. 
Βατικ.αν()υ εfναι η ά.-πό,οοσις τη;-
l(ά�ας ,τ,οU ι:Αγ fου Ά\Αδοέου είς τιΥ�ς 
π άτοας, την πόλιν ο που ό π pω-τό
κλ·ryτος των Ά-ποστόλω,ι iμαρ't"ύ
ο·ησε. 

Καθώς εΙναι γνωσ,τό,1, λόγψ -τη,; 
έπει.τεινομένη,ς ύποιδου,λώσ·εως εi; 
τ<�υς Τούοκου-ς, ό οεσ-πότ·ης των 
Π αηωv Θωμιiς Π αλαιο,λόγος ά
πέ,στε-ιλε Π?Οc ι:ρύλ-αξιν ..,ίς τη·ι 
Ρώμ.-η.ν την Κάραν του 'Αγίου Αν
δοέου, την ό-πο-!αν ό .είοικως 'Γ.ΡΟι; 
το1υτο -έιξουσι<JΙοοτημένοc Έπ!σκ-ο
πος Βησσαp!ω·ν ό "Ελλη·ν, συγκλ<�
ν�-ζόμενος άπό λυγμ,ο,ύς, πα•ρέδωσε-, 
είς 't"Ον Πά.πα·ν Πίο,,1 τό,1 Β' έν 
μέσψ κατα·νυκτικης τελετης παρ:χ. 
't'f)'I έπί 't'OU Τι,6έ•ρ·εως Μ<�υ) ιυία ν 
γέιι:ρυ:;αν, χα-τ' Α-πρίλιο-ν του ετου; 
1462. 'Η Κάρα του Άγ!ου Άνορέ
ο-υ ,,9.ά, ε>Οει νά. έ-πισ·τοα,ι:ρη μετά τ·η'Ιt 
ά,π.,λευ-θlρωσιν· της Έλλά.ο<ις, διά. 
την -ό-ποίαv μάλι·στα ύ,πέσχετο �ο-
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Οί Καρδινάλιοι τοίί Βατικανοίί παραδίδουν εiς τον Μητροπολίτην Πα
τρων Σεοασμ. Κω1<σταντίνοv. εiς τό άεpοδρόtμιον Άράξοu, την Κάραν 

�θει:,� ·η :�χχλησ(:ι -:_:i; Ρώμ,'ΙJ;; ί.ιψηλότ:χ. τον άποστο) ι.<;'Ι \ςίωμ� 
Απε10?,��'i ομ�; μο:10 11 �πε�τ�, απο άνχΟειz-θεi:; χ.χi Σ!μωvχ -;?ν συ-
502 ε-τ·η, ϊ,:t.?ι, ε1; τον τ.•ι.ο•ιτ:ι ν:ιίμον:ι χ:ιλέσ:ι;, τοϋ Κυ?f<iυ μ:ι-
σ-ήμεpον α.ν.μον έπ:ιφ-η; χ:ιί οι:ιλό- θητά χ:ιί Π έτ"ου σύγγο•ι;, συνα.-
γου τω•t Έχχλ·,.σιων τοϋ Χ"ισ-:ου. πόστολε χ:ιί σuμμά"τ;;, ίχέτευs 
l{α.( πέ.t·Χν τΎjι; σ�1

μχσt-:χ.:; -;ή:; χεt- Χοιστψ τψ Θzι� ·fιμών Οπω:; τό. 
pονομία.ι; �ύτ'η;, ά.ξιοσημε,ωτχ εί- ποιλύτιμον τούτο λsfψ-:ι,\Λ�·, τΟ πα.?ά.. 
να.ι c\σ:ι έλέy:.9-ησ:ιν, έπί τ·ϊ� εύχ:ιι- τόν τάφον του ϊοελ:,?οίi .<:ιτ:ιφυ-
pίq., Π:t.?α. τώ•ι έΧΠ?Οσώπω•/ ":W'I γήν, οJ?όν, άπσΟ'Ώ σύμοο) 'JV X:t.t 
Έχχλη-σιών, Οι ότι ·i} 1�ιπ613οσt:; '!''Υjς Π?Οιrtοπη .� Οελ,;eισύ'ιη:; έ•J μ!ci έ 1J-
Κάpα.ς έτοπο,.9-ετ·ήθΎι εί; τ� πλ:ιί- Χ?ιστψ πίσηι χ:ιί εύλ:ιο,ίq. χ:ιi 
σιο-ν τ'ί\; π�οσπ:ι-θεί:ι; οιi τ·ην Χ?ι- άμοι&-ίq. σ.γάπΎ). Νυν οέ έπ:ιvεp-
στιανιχην π"οσέγγισι•ι. χόμεvο; τii π:ιτ?fοι ιrου, τii ·Jπό 

'E'i π�ώτο�:;, iξίζει νi σΤ1
μειω- τοϋ μ:χ.;�υ?ίου Σου λχμπ?υν-Sείσ11. 

θΊΊ οτι ό 'λγιώτχτ<>ς Ωά.πχ; Ιlχυ- �χί ,τη; _χύ-:�; iπο):μοάv�v τ:μη�.
λος ΣΤ' έςέaωιrεν είο:χσ•ι ((�ιi- rι'Ι εν τΎ) πολει ,ου π ετ"ου ε-
τχ.γμα» οιi την :iιπόιοοιrιv τη; Κά- τύγχ:ινε;. .ϊ-θ-. τ;v τη; σ.γά.π·η; 
pα,ς, εί, τσ όποίο•ι ύπ<ιγ�Χ1ψε"t"Χι, μέ οεσμΟ'Ι 'Ι'- ΙΤψ'J?Τιλ:t.τ'i,;». 
ά:πtοΦ3όχΎγ;ον τ1/Π'$tW,cp�Ιj:Jύνην� ώς Ί�πο τό �ύ-;0 πν�Jμ� ώμtλησε 
ιι&ιυλο; -.ώ•ι δούλων τοϋ Θεοϋ». Π?ό; τό συγχεvτ�ωμένον εύιrεbές 
Καί εί; -.ό τέλο; τοϋ οι:ιγγέλμ:ιτό; πλη,θος ό Κα?Οt'Ιάλιο; Αύγουιrτί-
'tΙΟU σ.vαφωvεί οεόμενο;: (("_\.γιε '!<>; Μπέχ ( Γε?μα•ιό; τ·rιv χαταγω-
Άν-�?έα., Π ?ωτbχληιrε, ό εί; τ:ι γήν, Γ?αμμ:ιτευ; τοϋ Βατιχανοu 



200 ΙΛΙΣΟΣ 

οιά. τ·ην ι.ίν·ησιν Ένό·ηrτος τ-ων 
Χ,ι•στιανών) κ1.1 έτό,;ισεν 0-;ι �η έ
πισ ,?Οψη το,υ σεπτου λειψάνου ε-

6ωσε I ει:; τον Πάπ,:ν -�--η·'Ι εύχα·ι
ρίαν ((ν1 bχφαάσrι τό-ι σε61.σμον 
αUτοϋ 'Π·?·Ος τ'ην Ό�,θ.6·Οοιξ-ο-ν Έκ
χλ φ:αν τη:; Έλλάοο:; χαί την ποό-

, -θεσιν ν1 άνοίt. Ω ,.;·οελφιχω:; την 
7'-:ιΟf_,.,; το� μ.Ε. πιcrτιν χ1.1 ά.γάιπην
.εν τψ Ι u�ιψ)). 
. « Ί.iίπί αιώ ι•α: - .ε"ίπεν ό Κα?
Οt'ιά) ιο,:; �Ιπέα - έζ·ήσ:�.μεν ώς ξέ-

.. vο1ι Π?Ο; iλλl'j,λou;, ένψ εν�:χ ΚιΟ·ινΟν 
biπτισμ,. .!J.ά:; ει.. :χ.,μεν ui-oU:; τοϋ 
Θεοϋ έ,; Ί�1σο�, Χ;ιστιί'J,, �οελφο�ς
'τοU:; μεν '"C'ων οε Ε·πι α�ων:χ.ς ευ-' G , - λ' ' �εv;ψw ατ·�ιω: πο υ συι:ια εις 
α.ντι-θΞσιν ,οι μεν π�ος τοU; 'δέ,� 
έ�ψ μΕ:, τ/Jν· ι__i':Jιν τΎJ5 ι1�� ... �; ίεο�-
-συνΎ'1 1; επιτεΛο,uμιεν την ι10�1.ν Ευ
χ�οιστ�1.�;, λ�μ1bά.νον-;ε:; τον !Οι•ον
"Λ�·τον τη:; ζωη:, ι.οινω1.<ουνης
�ου ίοiου άγιω'Cάτου �ώματος τ<ιυ
ioioυ χαί μόν,ου Κυ?ιου, οστις ηλ
-θε '11 π,οσφέ?η την ζωην αύ.του
«Υνα τ:Χ. τέι..να τ·οϋ Θειοϋ τi Οιε
σ..tΟ�πισμέν1. συν,1γ&.y�η ει :; εν».
Π σΟ τοU μχ�-τυ�ιου :ι&"C'oU π�/}εχά
)\εσε τbν ΙΙ :ιτε:ι�: ((Υν� π&.ντ,ες ε J
�σιν , χα•θω: χ:χ:ί συ πάτο, έν έ-

' , , , rι , , , , μοι χαγω εν σοι, tΊα ι.αι αυτοι εν
• ,., rι - (Ι t ι , •ημιν· εν ωσι'ι, ινα ο χοσμο; πιστευ-
ση1 Οτι σU μΕ. άπεστειλ:ι:» ( Ίω�ν.
ιζ' 21,ι. Ί ·Ι ένότ·rι:; των· μχ-θητων
τ<ιυ Χ?tΙΤτο,ίί. η άγαπη των Χοι
στι·ανων παο; ά.λλ·ήλου: ησαν το
σ·ηu,είο·ι οι' <Ji> ό ι.όσμο; ,θ1 άν,εy-ιώ
·,ριζε το·ι Χ?ισ,ον ι.αί τ·η,; -θείαν
· α.ύτ·οU ά.πο 1�τολ �';

Σ hu.ε�O'/ τό "ι γιον η νευμ:�. μας
χάμ--;,ει ,,i iv"C'tλ:ι.μ1�:ιvώμε,θ.1.. όλο
vΕ.ν πε�ισσότ·ε=,οv τΎ'jν πλευ-�αv τ:ιύ
τ�fjν τώ,; b-ούλώv το,ϋ 1\.υ:ιίοu χ:ιι
τ '1'1 εύ-θύ,1 'ι 'Ι μα; ώς Χοιστι:χ.νων

' • \ ' .., t , t ενωπιο•ι· ενο; ι.οσμου τ·ου 01t<Η·ο•υ η
μεγfση π) ειοψη,φία εί'τε οέν γ•ιω
οιζει, είτε Οεν άvj:,γvω,ιζει τbν

. Χ,ιcrτόν. Το Π νευμα το όποίΌν εΙ
ν,χι ,άγχπ lj μα: χά.μν,ει να. έπανεύ-

' ' ' ' fl pωμεΊ χαι τψ:ησωμ,εν εχ ,;εου ο,τι

,, , ' fl -εr,<;οιμεν ι.,;ιν,ον χαι ο,τ,ι μας ενω-
νει, χ1.ί νά α,ίσ-θανώμε-θα μία.ν sύ-

' ' .... , . " ' f/ - . ε?γετιχην οουΨην οι ο;η μας χω-
ρfζ,εt κ:ι,ι ·Οι' 0;1:ι .. ,οεν Ούναται .εί
σέτι '11 ύπ.ε�νιχ:ή,-θη. Άλλ' άπό 
τουδε ·η ,iγάπη ποέπει χαί δύναται 
νά έ•πιχ�ατ·ή:;-η, έν τψ άμοιf$αίφ σε-
6αΙΤμφ, τΊ] εύ-θύ•τ·Ιjτι, τ'ίJ είλιχ.ρι
νείq., τ'ίJ Jελήσει νά άπο•χαταστή
σωμ,εν 6�·'5ιμι:ιιω; τ'fjν, έπt αιί-ώνας 
λ·ησμ<ιψη·θείσαν χαί οιασπα,σ-θείσαv 
άδ.,λφοσ�Ψην. Ί-1 άοελφοσύνη αυ
τ·η,, ό ά�ελφιχ.ο; δεσμός τ,ο,υ π έ
τοο,υ ι.αί του 'Δ'Ι-13�έ.ου, τόσον στε
,;ώς ·ηνωμένων εi; την ά.γάπην τ<ιυ 
Χ1?cστ·ο,U, ε.iς τ�Ι)ν Οι·:ιι..ονί:ιν αύτοU, 

' ' - • ,,.... ' tf 

Π?επει να ειναι υπαοειyμα Π?<Jς ο-
λο,υ; ηu.ci:; ,εί; τ·ην π,,ο,σπά•θειά11 
μα; ν1 φοωμ,εν· το Εύα γγέ.λιον εi; 
τόν σηι.ε,ι·ιον ι.όσμον. Ή -θέ.λ·ησις 
α;ί,τη, ή ί'ια-θε'ία ·έπι-θυμfα. τη; χοι
στιανιχ Ύ};- κχ=�1Οιχς, !(jτι; είναt ιrό 
ενα ίf;ι.αστο-ι ώ; μία ήχώ τη; προ
σωχης ΤΟ·� Χο,ι,ΙΤτου,

, 
οια?χ_§>; ι-i�α

ζωογονο,υμενη α.πο το Π νευμα., εχ
Ψ'?ά.ζεται οι1 του σ r,μεοιν,ου γεγο,� 

· vότο;. ύτη είναι η 6α-θεία σημα-
σία χα,\ χύ,τό σ·ημ.αίν,ουν· <ιί λόγοι
τ-ο<U " ... � γίοJ Π-:ιτ?Ο; ()U;' άν.εφέρα
μ,εν χ1..ί τούς όπ-ο!ου,ς έ),ά.ζευσε·ν
.,ίς τήv γλώσσ1.'Ι σ1.:;, την γλώσσαν
τ�ν �ύχ

,
γγ,ελιω•ι, έπί τ�; f$ά.σε�ς

της Α γιας Λειψανο,θ·ηχ·ης: «εν
, • , ' 1 ..... ,., Π'ΙΈ�ματι ,ομ',°νοιχς ι.:χ.ι ει; οειγ,μα.

μ,εγαλ·η: αγαπη:».
ΊΙ έπι-θυμία αυτ·η όμο'ιοl:�.ς χαι 

ά-γά:π�η; έ�?�Χζειτχι ,OtOC τηι; έπι
στ,<ιφη; ταύ-:-η;, Έ,χφ,ά.ζεται Χ1.ι 
συyzοό-ιω:; οημιου,,γείται, έξ&λίσ-

' ,.._ _, .._ Ι f/ σεταt, εν,ουν:ι.μουιτ·χ·t, οιοτι οπου 
είναι η άγά.πη,. ό Θεό; είν,α.ι πα
ρών χαί το 11 ν,εi}u.α έ-ιεογεί». 

Κα·ταλήγων ό Κα,,οι•ιά.λι·Ος Μπέα. 
οιετύ·πωσε μία-1 εύz-ή,;: «

Ί
-Ι ·ημέ9α. 

' ' ,, ,.. t , ' ..... αυτ·η ας εινχι η απα,χ-η μια; πο� 
9εί:χ.ι;� •iι..όu.η μ.�ι..?άς b·ε·b1..ίω;, εί; 
�η"' ΏΟΟν ·'Jτι; �:Χ. φέ.��η, 3τα"ι· b 
Θεός τό ,,9..,λήσ'ι, εί; τη·ν· ενωσιv 
την όπο:αν Έι.είνος -θ-1 -θελήση. 
Ειι; τΎlν πο�ε�χν τ'J. 1J-την, Ουνάμε19α 
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'nπb 10U3ε v,� 6-χΟισωμε,1 Χ:ι'Χ";.f;ιUν-
' Ρ , ' -�ε; �μ"tc.·xcω: -�:-·η'Ι / ει:ιχ)). 

'Ο Κα�'οι•ιά�ι,;,ς \Ι πέ,. ώμίλ φ•ε 
Γ'χΑλtστC, τ·Ι'Jν οε π:ιοσ9ώΨr.1t'i τού 
έπ1.,1έλ2.1�a:u, Ί�λλ·,

1
,ιιστi ό Ι'iλλ1:; ί

ε'Jfj'μό J Xf.fJ:; �7υ,.1.π�-χf. iι·ήι.ωι εi :; 
τ·η,, l':,,.ι.μ,.τει,., τι:ιϋ ]3,.τt/.'-'/r,ϋ 
�:i τ}, 11 Ί�·ι&';'·r1 -;--χ �ών Χ:ιtστι-χ•1ώ•1. 

Ε:; τ .. f,·ι iπ1•1τ r1 1'tν τοι, ό �[ η
τj�:π�) t-: ,1 :; ll,1.τ�ώ·1 �a:t1σμιώιrχ
't'Ο:; ι.. Ι�ωνστ7.vτίν'j:; Jτ.ηj�Z'i -
.εΤν,.ι η άλ·η-θ-ει,. - ,i;r.6)υ,,. έτ.ι
φJ) Χ/4';t/4ό:. .1εν τ,;ιυ 0:έφυ•yε Ι 
(jιJ7ε υ.:χ J έ�t:; πε�t ,:ιί-χσ.Ο·f'1π,:ιτc 
«_

σ·r,,J.,.σι�5)) , τη; έπιστ:.ι:ι:;;η; τ!ι;
Ι'-'-,'-= ε.:. :ιπG..j,�ω; σ;_εJεω•ι των 
ούr, [/.Ι./ 'Ιj'1tων. 11 �:ιω:.ισ{.ι·η ,,,. 
έ/.;ι,:ισr: .�-:·ιωμ•:')"ύνr.·ι. ο:ιψιλώ: 
bέ·b1.tx, π:,;ι:: �f;ν ι: :ιι:r1-γr:;•1 -;;1:; Ρω
μ1.t"Jι..-19�, �ι..'η; Ί-.:ι..ι../, ljσf-x:, (<Π:ιε
δ�υ-:ε::ι:;)). ι..χ�ώ:; εΙπε, ι..χi νi έ-
11''-'Ι:ιΗtη τη·ι σuΨfι{,ι ΙJ ((JΠε:. ...ι-
στχ,θz:-χ:; -:ών '1.γ:ω ι -;,;ιυ Χ:ι:σ-:'JU 
'Ει../..λη-J�ώ·J ι.:ιι -:-ΎJ:; -:ω11 π'Χ·J-:ω J 

� ιώσεως)) εύ_Γ'r,·ι των ) ειτ,:;υ�γιω,,. 
Λ .λλ�, ί-1 ευ:ιt)�έ:,1. ,σr1 •J.'X�t7.. �ηι;

/.ει�ο·ιομι:ι; τι:ιυ / Ι :ιπ:ι ε1tεσΥ,, α.ν
i/ 1) :ιπό τ·,,·1 ί-ιγεσι,. 1 τ,;,ϋ πr,Ϊ ιτιχ()υ 
χ6στμfjιJ �Ϊj:; Χώ:.7.:;, 0!6�t ,:όσον f) 
Jf :ιό$;:,fj:; 7;,ς l\.ubε:ι11fισ�ω: /4, r.

ll-χ·r;1. 1J;:ιέι;ιυ, 0::"oJ 1..1.ι ό ;ιγέτη; 
τ'Υj:; μεfζο'J(.ι:; iJ':'tπι:ι/ ιτε�tJεω:; χ. 
11. Κ:ιιzίλ6πr,;ι,,;:, ώμιι,ησ,.ν πε

:ι; τι:.ιϋ o�x•ιfjtγfjμέ•Jfj-) (( Jέr.ιu Ο�ό-
μι:,ιιJ)) 

rfj iπι:.ι/..r:.:ιύ;ιωμ-χ 7W') έι.Ο·ηλώ
σzων iγ-x�τfj:; έπt/..·'Jινων�-χ:; τώv 
Έ-ι.κ),φ1ώ•1 J.Jσzω; ι.:ιι '\.•ητο-
.. - . ' .. - ' , Jη:; "Ι'}τι:.ι ει-τειω:; <<ει..:'):; π:ιeιγ:ι�μ-
u.-χ-:·'J:;Η ι..11.ι 7..ύ[;ό:μ.rιτ(ι•J. Οιi τοϋτ() 
.<'Xt �Ξ:ιtσσό:ε:ι,;,•ι σ:fjJ.:ιν:;ι.6ν � �'�ε
τ,. -�·ι σ,

u
,�

�ετσ-ι:�ν l'Ι.,.SισλιΧω'Ι
Χ'-t Ο:,{Ιι;,�Q.:.ων :.ι; τ·η·ι τεί-ετ·ην 

, • - J,.. Ι \ • \ �χ:ι1.�οσ�ω� Ση� \.'Χ:,-χ: �χι ει� τ·�ν
επtσ·ημοΊ

, 
'J'J�'JJ�oγι'Xν. ω:; Χ'Χ! εις

-:·�ν .(ι'jt J"f
1
•V 7:ι'ΧΠ.sζ'Χ•J ά_γ'Χπ f

1
:; 

,� .. ι ( , , t πr,cι ε.:.ε, J/ γ-.; r,,σ'-·ι _ι.,_,,. _ 
τ·φ -�-

u.έ-:1χ 1 7;1:; επ:στ:ιο;,r1:; τι:.ιυ λεtψα-

Λ α μ π α ·5 η φ ό ρ ο ι 'Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ Γ Παπαν
c;:,έοu, ό άοιχηγος της άντιπολιτεύσεως ,κ Π Κανελλόπουλος, ό Πρό
εδρος της Βουλής κ. Γ Νο6ας, δ 'Υ•ψυποuρyος Έ€>νι•κης Παιδείας ,καi 
Θp,;ισκειιμάτc.:ν κ. Λου<ης Άι'<ρίτας κ ο.. 'Υπουργοί, παρακολοιJθοϊιν 

την τελ ετήν 
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vου, �άιb<6α:το,ι 26 Σεπτεμ6?ίου
μετά οηλ αύτά τά «έyχλήματα» 
πού οιέπ:-αc,α•ι, κατά τους άσ γ
χοό,ιιστου; και φανατικούς, c;ί 
χλ·φιχ-οί «συμ,φο?έσαντες καί συλ-
λ t •ι , 1 , ι-αν,ε,υσαν:_ε;», _εγι'ι.ε, την επ,ομ�-
νη�, ε•ιτελως αuθο��·ητω5 και ε
κτο; πο·ογο�μματισμ-ου, επχ,ναλαμ-
6ά·νομεν, μία ποωτοφανης «συμ· 
Π'ΟΟσ.ευrι..·rι», μέ έκ1a·ηλώσεις, αί ό
ftΟίαι ποαγματι,<ά συν,ε·κλόνισαν τό 
, λ , , , /('ο t:: 

- r, 

�-χκ Jσιασ_μα, ει; αποtJει'::ιν τ-ο,υ ο;ι
ο λα·ο;, το ποιμ•ιιον, «ζου·ν» τη·ν εν
έξελίξει π,οσπά.θειαν διανοίξεως 
ένbς «νiοϋ ο�Οu.ου» Οια. τα.ς Χ�t
στιανι,(ά= 'Ε,<,<),-η,σια:. 

Αί c:_υγ-<λον·ι�τικα,ί σκηιναί Χοι
στιανι,< η; σ.Jνrι.<οελι ωσ,εω; 
τό ποω� τη; Κυοι:χκ η; 27 
6?ίου εί; την έ,<κλ·φία,1 
γίου 'λνοοεc;υ 

'έγιναν 
Σεπτεμ· 
του Ά-

Όλίγο•ι ποb ττ1: τελέσεως του 
Μυστ·ηοίου -:-η; Θεία; Εύχ:χοιστί
ας ποοσηλθον είς τον Ναόν ό Καο
δινiλιο; λΙπέ:χ αι τά μέλη τη; 
Ρωμ:χι•οκαθ,c;λι,< ης ά,;τιπο-οσωπεία;. 
') - ., ,. -φου ε,< :χμον το , , σημ,ειον του 
σταυοου - ,<ατά το tJογμα των -
χαί ι�χλινα,., τό γόνυ ποό τ-ου Τιμί
ου Λειψάνου ελ:χ,6-ον θέσιν· έπί εί
δι•χηr, έξέο??.ς 'έ,ια•ιτι του έπισ,<ο
ΠtΧ·Ου θοόγο-υ, έπt το-ϋ όποίου Π?ό 
όλίγου ειι..εν -άνέλθ·η ό Μη,τοοπο
λίτ·ης Π :χτοω•ι χ. Κω,νσταντίνος. 

Καθ, δλ ην την οιά.?Χειαν του 
Μυστ·ηοί-ου ό Καοοι νάλιος χαί οί 
χαιθο,λικ-οl ε1ttσκοποc, ό αtδ.εσ. 
Ντυμπ�αί Χ:Χt -oi λοιποί ί-ερωμένοι 
έχρiτο-υν �ά; •ούο, χ,εί·?ΙΧ.ς είς τό 
σύμπλεγμα οιά το,Ϊ) ποί·ΟU· ΠΟ·Ο·σεύ
χοντ:χι ,<αί έ�:χινοντο ,:ίποο�ο,φ·ημέ
νοι πλ-Ι�οω; ά.πο τη,; ίερότητα των 
στιγμωγ. 

'Όταν ό Μ ητοc;πο.λίτης Π tι.τοων 
άπ·ήγγειλε τό Σύμ6ολον της Π ί
σνrεω; /4:Χ! τ·η,•1 Κυοια.χην προσευ
χ·ήν, έξiτειν·α·ι την κεφα·λην χαί 
τό 6λέμμα Π?Cις τά. ανω, όμου με
τοc του όοθο�δόξου άοχιε.οέως. Αί 
κινήσεις των -ο·ιv-αδ·η έδείχνυο•ι 

πλ·ήο·η συμμετο;ζη'Ι είς τη•ι τελε
του,ογίαν, τη; όποί:χ; ποοφ:χν,ως δέν
ήγ·ιόουν χ:χί το Τυπικόν! Καί ο

τ"J,ν ό Μηηοπολίτ·η; Π ατρων χα
τηλθε του -θοόνου χα,ί έγονυπέτ·η
σεν ένω έ.ψά,λ),ετο το ((Σέ ύμνου
μ-ε•ι», οί Ρωμ:χιο,<α-θολιχοί ίεpωμέ-
ν-οι έγο-νυπέτ·φ·:χν έπίσ·ης χ:χί εμει-
ναν είς_-αύτ·Ύ}� τ·'ιν �τά:σιν �έι:.?� τέ-�
),ους της Θει:χς Εη_α:;ιστια;. 

'Όμως τό πλέον έ ιτυπωσιαχόv 
ά.λλά καιί έ!;όχω; συγκι'Ι'ηιrικόν πε
:jtστ:χ.τιι<.όν ελ�bε χW,χν μετtΧ. τό 
·9-είον χ·ήουγμ:χ τ�ο χα-θΤ1γη:οϋ χ.
ΤQ,φ,πέλ:χ. Έ,<ει"Vην τ·ηv στιγμην
ό ύπέ�γηοος - 92 έ.:ων χ:χί πρε
σ6ύτεQος δλω,1 τω•, έπ:σχόπω,; -
�1 ητοο,πολίτης "Η5:;:χ: χ. Π ροχό-· 
πιο; -ό όποί-ος έ,<ά,-9-·fjτο π:;ό της
'Ωοαίας Π ύ),ης - ί\ οι.ισε ν� ά.να
ζητ'η μέ τό όλiγον φώ; τω'Ι μ..ατι
ώ,,, του, τόv -Κ:χ,3ιν:iλιον Μπέ:χ χαί 
τ·ην 1�ντιποοσωπει:χ ι. "Οτ:χν οέ -rοuς-
·οιέ,<·Qινιεν, η,χισε vά κ·:χ·τευ-θύν,εταt 
με άνοικτiς τi; i·γι..iλ:χ.ς π�Ο ς αύ
-;οU; ύ1tG,:3χστ�ζόμενο; υπο ί
εQέως χαί έν.ός οι:χ,<όνου. Την ίο:
α.-t στιγμην· ό Κα?'�:νά)ιος Μπέα, 
γέ�ων κχί αύ�ό;, ηνι0tξε τήν ίΟι-

, ' ,.. ' ,p,.... ' χ·ην το,υ αγχαΑ·r1•; /4:Xt ε'•.>αοισε προς-
τΟ'Ι όοθόδοξον ποεσ6ύ-τη,; 'Αρχιε
οέ:χ. Ρίγη συy,<ινήσεω; διέΤQ•εξα·v· 
τό έχ,κλησί:χ,σμ:χ, τό όποίο,1 την α�-
-θόομητ·ον κί•ι fjσι·ι των ·ούο. ύπε�
γ-ή,ω•ν ά.ρχιεοέων τγιν· :ίν-τελ·ήφ-θ·,ι 
ώς έχδήλωσιν Θει:χ: ένοοάσεως-
χαί έπιταγη;. Κ:ιι οί'πλα cχ.,<οι·6ως 
άπό τό Σεπτό,; Δείψα,10•1 τ-ου Πρω
τοκλήιrου επεσε ό εν:χς σ-τ·ην άγκα
λιά του αλλου '.\.,<οι.ούθως ό l\I 'Γ 
τ,οπ-ολίτης Π ο<ι·κοπι,ος έν-η,γχαλi
σ-9-η δλα τα μέλ '1 τη; l)ωμ:χιο•χα
-θ-ολιχης άν.οτιποοσωπείας, έ·νω τα. 
μά.τια δλων Ιί-1/.Ο'/ ύγο:χνθη. Κα.,1έ
·1α π,ωτόχο.λλο'Ι οέ·ι ποοέ-�λεπs
:χυ•τη,; την σνrιγμη•ι τη; μεγάλη;
φυ7.ιχης εύ-φ:-οσύψης, 

'Αλλα καί τίποτε οέν ύπεγράμ
μισεν έν-τονώτερον αύτο�υ, τό ώ-
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pα.ieι,,, το �'1.-θ-ύτε?ο.ν νό-r,μ'1. τώ-1 
-θ-ρηακεtΥτtΚω'/ έκ,ο·ηλώσεω•ι. ΤΗτο, 
δπω; έπtΎ?'1.μμ'1.'t"tκά λέγει ό 'Από
στολο; ΙΙ '1.UΑ')ς, ε·ι'1.; «Π'1.?οξuσμb; 
ά.γά:π·ης)). Μί-χ. άνε..ιτιμ·ητο; υπο-6ι·ή
χ·η οtά τά; μελλο·ιτtκ:χς σy_έαεt; με
ταξύ του χ�ιατιi ιιχου ..ιόσμου. 

' ... ι\.σφιχλώ;, Οέν ϊ{με,θα. κον�ct. εtς� 
,·ην �νωαt'Ι των Χ�tστt'1.'Ιω'Ι. 11 ά•ι
τω�, μχκ�υi �:πh τ·}

1
ν π-χpωχ·ημέ

Ψr.r,, πλέh,1 άπομ6•1ωσι•1 /4'1.t άποξέ
νωαtv ... 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟ Π ΟΤΛΟ .... 

Ό ά:δελφικος άσπασμος Καθολι,κων - '•Ορθοδόξων 

•
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ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥfJΓΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

άλήτης 

Δ ΕΝ άνr,ι<ε σε ,κανένα δεν εΤχε 
-όνομα δι,κό του, κανείς δέ θα μrιτο
,ροCισε να πη ποu εΤχε περάσιει τον
άτελειωτο τραχύ χει•μωvα ικαί πώς
εΤχε 6ολευτη άιπό τροφή, σ' δλη του
τη ζωή. 

» Αλλα στωλιά, πεινασμένα σαν 
κι' αίιτόν. περήψανα δμως καί δυνα
μωμένα, γιατί εΤχαν άφεντιικά, τόv 
εδιω)('\/αν cmό τις ζε.cττές 'ίσμπες. 
Κάθε ΦΟΡα πού ψαινόταν στο δρό
ιμο, σπρω-yιμένος άπό την πειvα η ά
πτό μια ενστιικτη άνά-yικη συντροφι
άς, τα παιιδια τοCι πετοvσαν πέτρες 
κι' αί •μεγάλοι τον ίmο,δέχονταν εϋ
θυμα, μ' ενα τρομερό μακρόσυρτο 
σφύριγμα. 

Ξετρελλαμέvος, ετρeχε δεξια κι 
άριστερά, σκόνταφτε στους φράχτες 
καi τέλος τρύrιτωνε στο βάθος ένός 
μεγάλου κήπτου, σ' ενα μέρος πού 
ήξερε, στην όικpη τοCι χωριοCι. Έ
κεΊ εyλειφε τα ξεyδάpματα καi τίς 
πληγές του καi μέσα στη ιμοvαξιά, 
ό τ•pόμος καi το μϊ,σος πλή18αιναν 
όλοέvα t<αί ,κατQΙCΤΤά.λαζαv στα βάθη 
της ψι,χης του. 

Μονάχα μια ψορα τον χάιδεψε 
καποιος. Ήταν ενας μεθυσμένος 
μοuζϊικος. ΆyαιποCισε τον ικόσμο ό
λόκλη,ρο, ά:δελφωvόταν με τον καθέ
να ικαί μουρμούριζε λόγια μπερδε
μένα για τούς καλούς άvθρώπους. 
Λuπή9ηικε, λοι'!Τόν, το άσχηιμο, βρώ
μικο σκυλί, πτού fuτοοε, τυχαια, στηιν 
-άόριστη_ θολη ,ματιά του. 

- Μεντόρ ! ψώvαξε με τό ονομα

Τοϋ ΛΕΟΝΙΝΤ ΑΝΤΡΕΓΙΕΦ 

πού δίνουμε άδιάικ,pιτα στο κάΒε 
01.ωλ ί. Μεντόρ ! ε,λα δω! μη ψοδα
σαι !

Τό στωλί εΤχε μεγάλη έπιθυμία 
να ύπακούση καί κουνοCuε τriιv ού
ρά του, μό: χωpίς vό: τό άπτοψα
σίζη. 

Ό μουζιr.ως χτύπησε τό γόνατό 
του καί εΊπε πά.λι, πειστιr<ά: 

- »Ελα, λοιπόν, χαζόπτ_ραμα ! 
Δέ θό: σέ πειράξω· λόγω τιμης ! 

Καθώς τό σκυλ i κουνοCισιε δλο 
καi πιο πολύ τηv ούpά του καί πλη
σίαζε με μιικρό: διστακτικό: βή,ματα, 
ή διάιθεσι τοCι μεθυσμένου άλλαξε. 
Θυμή•θη,.<ε ιδσα εΤχε ύποφέpει άπό 
τούς (<καλούς άνθpώπους», ενας υ

πόκωφος θυ·μός τον πλη•μ•μύpισε και 
μόλις ό <<Μεντοp» ξαπλώθηκε με τη 
ράχη στό: πόtδια του, τοCι εδωσε μια 
yε,ρη ,κλωτσιό: στό: πλευρά. 

-- Νά, βρωμόσκυλο ! 
Τό 01κυλί cφχισε νό: ούρλιάζη, τό

σο άπό πόνο, δσο t<ι' άπό ξάφνια
σ·μα ικαί θλίψη. Ό μουζικος γύρισε 
τρικλίζοντας στο σπίτι του, έJδειρε 
τη yυvαΪ•.<α του καi ϋστερα ξέσχισε 
μικρά - μικ.οό: κομματάκια τό και
νοι)ρyιο σά.λι πού της είχε άyοράσει 
την πεpασ'μένη βδομάδα. 

'Από τότε τό ισ,κuλi διισπιστοCιισε 
σε δσους θέλανε νό: τό χαϊδέψουν· 
με την ούρα στα σ�κέλια, εφευγε 
τρεχάτο, η χvμοCισε με μανία στους 
διαβάτες νό: ,τούς δαy,κώση, ωσ,τοι, 
κατcι!φDρν°αν να το ξεφορτωθοίιν με 
μπαστουνιές. 

•
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Κάποιον χειμώια 6ολεύτη,κε c<άτω 
άπο τή 6εpάντα μιας άω:rοίι<ητης 
6ίλλας, που δέv εΤχε φύλακα καί 
φρούρησε όλάκληοη τnν πε,ριοχή 
χωρίς συμ,ψέρον. Τίς νύ,χτες, πήγαι
νε κάθε τόσο ως το δ.')C•μο καί οϋρ
λιαζε ώσπου 6•::,άχvιαζε. "Υστερα, 
γίιριζε να ξαναπλαγιάση χωpίς να 
παύη να γpυλίζη μέ μανία, μα καί 
με κάιποια ψανεpή ίr<ανοποίηση καί 
καμάρι. 

Οί χειμω•11άτικες νύχτες ηταν ά
τέλειι.πες, τα μαupα παpά3upα της 
άκατοί.:ητης 6ίλλας ι<ύτταζαν σr<υ
θρωπά, τόν ά�< ίνnτο, παγωμένο ι<η
πο. Κάποτε - κάποτε, μια γαλαζω
τή Φλογί1':Jα σπίθιζε σ' ενα τζά'<ι: 
ηταν το άντιψέγγισ•μα άιπο ενα ά
σrέιρι που ε,πεψτε, � μια δειλn λάιμ
ψη σταλμέι,η άπο το καινούργιο 
φεγγάρι. 

Ή ανοιξη ε'bτασε καί γί·')ω άπο 
το σιc.:,πηλο :,πίτι άJωύστη«αν ρό
δες που ετpιζαν, 6αpεια βήματα κι' 
οί χοντρές φι:,.,ι,ές τώι ά,ι3οώ,πων που 
κοu6αλού:1ανε τά μπαοuλα. 

Ύσ'τεpα r.?9αν κι' oi ί5ιc,'<τητες 
άπο τήν πολιτεία: μιά rχαρούμενη 
συντροφιά, ι:-v,σc.:ιποι ήλι<ιωμένοι, 
νέοι ικαί παι5ιά, μεθuσ,μένοι άπο τον 
ζεστό tλόφωτο άέοα. Φώναζαν, τρα
γοvδοίισαv, ί'.ια γuιναιι<εiο άσημένιο 
γέλιο ι<ΟιΙ'Ξούνι:Jε. 

Το πpωτο Π_')ό:Jc.:ιπο που γνώ•::,ι
σε τό σιωλί ηταν εvα c5μop1)o κο
pι11'σcι<ι, που ετpεχε στον ,'<i'iπo ,μέ 
τή σιωCpα ποδιά rou σχολείου. 

Φαινόταν σα ν' άιι1πομο-10Cισε να 
πάρ1 στήν κατοχή τη,: δλα δι:1α τήν 
τριγύριζαν. Κύrταξε τόι καταγάλα
νο ο(,;χ:χνό, τίc '<εpα:Jιές uέ τά κcι<
κινα κλώνια. "Υστεpα ξάπλωσε στά 
χόρτα, μέ το πpόσωιπο γuοισμένο 
στον ψλογε;,ό ηλιο. V Αξαf!:•,α, σηκώ
θηc<ε πάλι, άγt<:iλια:Jε μέ τα μπρά
τσα της τcι άνοιξιάτιr<ο άέpα, τον 
φίλησε με τα δpο::rεpα χειλό.r<ια της 
καί φώναξε μέ 6α9εια πεποίθησι: 

- νΑχ I πώς διασ�κεδάζω ! 
·Υστφα άprχισε να στριψογuρίζη 

σσ:.ι σ6οuρα. Τήν ίδια στιγομή, το 

σκυλί, που εΤχε πλησιάσει άθόρu6α, 
&pπαξε άπότcιμα τον ποδόγυρο της 
ι;,cυσκc.:•,�έιης ψοίιστας, ξέισχισε ενα 
•ωμμάτι ,καί χάθη,κε, δπως εΤχε ερ
θει, πίσω ά•πο τίς πιι<νές 6ατουλιές.

-- VΩχ ! το KCl'<O σκυλί! φώνα
ξε ή μικpοuλα, ,καθώς ετpεχε τρο
μαγμένη πpός το σπίτι κι' οί φω
νές της ό.ιωύγονταν δλο καί πιό μα
ιφι, νές · Μα•μά I Παιδιά! Μήν πάτε
στον ro'\oτro . . εΤναι ενα σc<υλί ! "Ε
να μεγάλο σ.:υλί πολυ κακό! 

Τή νί,χτα, το σ,'<uλί fαναγύρισε 
κpι1φα στηι t<ΟψΙΟ'μένη οίλλα καί 
κοuλοuριό.:rτηκε στή σvνηθισ•μένη 
του θέ:1η, κάτω άπο τr:. 6εοάντα. 
ΆνeοC:·πινες •μuοc.:ιSιές πλη,μ,μύριζαν 
τον άέρα κι' άπο τ' άνοι,σα παρά
Θι.•pα εψτcrναν σιγανές άνάσες. 

Οί vεοφεpμένοι εΤχαν άπο'<οιμη
€η "Ηταv αοπλοι κι' άνυπεpάσπι
στοι, μα το σ<ι.λί άγρuπιοϋ:π γι' 
αί.τcύς Λαγοκοιμόταν ι<α1 μέ το πα
μψ,ιφο θpόιο•μα άπλωνε μιπροστά 
τή μοu:,οίSα του με τα δuο ά!.:ίνητα, 
φ:... :JφOp ι<ά ,μαuοά5ια. 

Καί ήταν πολλοί ο1 άνη,σι•χητιr.:οί 
θcρv6οι μέσα σ' αίιτή τή, όλοζών
τανη άνοιξιάτι,<η νύχτα· μέσα στο 
)(Cι:;το (,ρ:'Jιζε r(ό.τι μιικpο κι' άόpα
το, πού ε�τανε ως τή γυαλιστερή 
μύτη του οι<ύλου. ΥΕνα ξερc.ι<λαδο 
ετριζε κάτω ά!π' το βάρος κάποιου 
κοιμισμένου ποι.λιοu. ενα •καρότσι 
κuλοCσε 6c•.?εια ι<αί ψορτω•μέ,.α κα
μ ιc•ιια 6::,cντοCσαν στο δοόμο. Καί 
στον ciι< ίνητο άέοα ξεχί,ιονταν oi 
δp:::σερi:ς εύc.:Sιές του pετσινιοu που 
ξι;τrνοC,:,αν τή 13ιά:rοη γιά μα.φυνά 
rαξίιS α. 

Οί α,•3pι.:ποι της πολιτείας �ταν 
καλc,<αι:;Sοι, τC::;,α μάλιστα, που 6αί
σ '<Οντα•J μα<οuά της, που ά1οασαί
ναν: '(α3c:oc, άέcα καί ολα cσα 
ολέπανε γύρω τour: ήταν πράσινα, 
γαλάζια 1(1. όι3ωα. 

Τήν πpώτη στιγμή θέλησαν νά 
διώξοι,ν τό cιωλί, που τοί:ι: είχε 
τρομάξει, πr,γανε μάλιστα να το 
σ1<0τώ::τουν με τίς πι:,τολιές, άψοu 
δέν ΕJφεuγε με το 'Καλό. Μα ίιστεpα 
ουιη9ί,:1ανε τα νυχτερινά του yαυyί
σ,ματα καί πολλές ψορές, το πρωι, 
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κάποιος άπό τους vεοψεpμένους ρω
τοuσε: 

- Που εΤvαι ό δαy,καvιάρης μας;
Αύτό τό 5vομα τοίίμεινε. Tnv ή

μέρα ο.λέmανε άvάμΕJσα στα 9άμνα 
ενα σ�κοvρο κοp,μi να γίνεται άφαν
το στην τrρώτη κίνηση ένός χφιοu, 
που τοC, πετοuσε ψωμί, σό: να -τrετοu
σε μιά πέτρα. 

Σέ λίγο δλοι συνήθισαν τόν 
ΔαyΙ<αvιάρη. Τόv εβλεπαν πια σά 
σκυλί του Ο"'Πιτιοu, διασ,κέδαζαν 
μέ την άyριάδα ικαi τόν άλόyιστο 
τρόμο του. Μέρα με την ήμέ.ρα ό 
Δαγκανιάρης λιyόσ'!1Ευε εvα δημα 
την άπόστα�ση που τόν χώριζε άιττό 
τους άvθpώποuς της 6ίλλας. Μελε
τοϋσε τα πρόισωττά τους καi προ
σαρμοζόταν μέ τiς συνήθειές τους. 
Μι,ση ω_-:;α πριν άπό τό διείrmνο, τόν 
6λέπαvε κιόλας άvάμεσα στους θά
μ ιους νά τους κλείvη ψιλιι<ό: τό 
μάτι 

Πρώτη ή Λέλια, ή μιικρη μαθή
τρια, ξεχνώντας τη,ν πρώτη τους συ
νάντηση, τόv εiμrττcrοε όpιστιικά στον 
κύκλο αίιτώv τών είιτuχισμέvωv άv
θρC:.,πωv, που χαίρονταν τήν άιάπαυ
ση καi την ξειγνοιασιό: της έξοχης. 

- μΕλα δώ, Δαyικαvιάpη, τοC,
φώναζε »Ελα σκυλάκι -μου, ελα, λοι
πόν! Θέλεις ζάχαρη; Θά σου δώ
σω ζάχαρη, σι:•μψωνοι; Μα ελα λοι
πόv 1 

Ό Δαγκανιάρης, ομως, δεν πή
γαΙJε· ψοοόταν. Καί με δλη την τρυ
q:ερότητα που μποpοϋσε vά έκ,φρά
ί,η ή 5,-ιορ�η ψωvή, προχώρησε ή 
Λέλια πpός τό σκι.ολί. )('Τuπώντας τά 
χέρια της, μά νωρίς να πά,1,η, στό 

•βάθος, νό: ψοβ&ται μήπως τη δαy-
κώση

- Σ' άyαπώ, Δαγκανιάρη, σ 
άyαπώ πολύ, τοC, έλεγε »Εχεις νό
σημη μοι,ρίτσα καi μάτια τόσο έ.κ
φραστι{<ό: ! Δι μέ πιστεύεις, Δαγ,κα
νιάρη;

Τ ά Φρίιδια της Λέλια άvασηκώ-
6ηκαν. Είχε ικι' ή ϊ'δια μιά τόσο
vόστι•μη μι.οτί-ησα καi ιμάτια τόσο 
έ><ψραστιικά, rπou ό ηλιος εΤχε πο
λu δ·ι<ηΟ να ψιλάη ψι,φιΕΟΟ: τα τρι
ανταφυλλένια της μάγουλ� κι' όλό
κληρο τό νεανικό πρόσ..mό της με

τryv καλοσννάτη-όμορφιά. 
Τότε, για δεύτερη φΟΡΟ: στη ζωή 

του, τό σ,κuλί ξάπλωσε μέ τη ράχη 
κι' έκλεισε τό: μάτια, χωρίς vό: ξέ
ρη αι<όμα, cr_.ι 6ό: τό δέJρvαvε η άν 
6ά τό χάΊδευαν. 

Μα τούτη τη φΟρό: τό χάΊδεψαν ! 
u Ενα χλιαρό χερό.ικι άκοίιμπησε 

δισταχτιικά στό άναμαλλιασμένο κε
φάλι του καi σά vό: τό ικαταχτοvσε 
μ' αίιτό όριστι,κά, γλίστρησε έλεύ
θερο καί τολιμηρό σ' όλάκληρο το 
-rριχωτό κοριμ i καi ΤΟ γa,ργαλοuσε 
άπαλά! 

- Μαιμά! Παιδιά! Κυττα,crε/ 
ΧαΊδc:ύω τόν Δαγκανιάρη! φώναξε 
ή Λέλια. 

uOταv τα παι·διό: Ί'Ρέξανε δλο κί
νηση, ζωη καi φως, γοργά σαν στα
γόνες άπό άναλυτό άσημι, ό Δα-yκα-
νιάρης άπόμεινε παγωμένος απο 
τρόμο Περί•μevε, άοπλος! vΗξεριε 
πώς άv τον μεταχει,ρίζονrrαν άσχη
μα, θα τοίί ηταν ά!δίιvατο νό: μπή
ξη τό: σουβλερό: δόντια του ιστό κορ
.μ1 τοu άvηπάλου του· του είχανε 
πάρει πια τηv άvελέητη 1<αn<ία του. 

Και &ταν &pχιισαv δλοι νά τον 
χαΊδεύοuν, ά<vατρίχιc:ζε στό ,κά,!1ε άγ
γιγμα τώv ψιλικών χεριών καi σχε
δόν πσνοϋσε ά,π' αύτές τiς πρωτό
Ύ'llωρες έντU'ΠώΟ'Εις, σαν VCX τόν Ε· 
δεpvαν. 

.. 
. .. 

Ή σΙΚuλί,σια ζωή τοC, Δα)1καvιά
ρη πλάrrυνε κι' (ΧΙ.(θισε. 

Είχε εvα ΟΙΙΟμα. ΝΕ-rpεχε δσο πιο 
γρήγορα μ�οροvσε άπό τό βάθος 
τοϋ ικήιπου, μόλις τό &<οι,,γε. Άwη
κε τώρα σέ: πλάσιματα άνώτερα κι' 
εΤχε τη δίιvα�μη να τους φαvη χρήσι
μος. Τί άλλο θα μποροϋσε vά λα
χταρήση ενα σκυλί yιό: νά εΤναι είι
τυχισμέ�vο; 

Ή πολί.ι.(Ρονη, νομαδιικη καi πει
νασμένη ζωή, του τόν εΤχε συνηθί
σει στη λιτότητα κι' bρωyε πολύ 
λίγο. μ Αλλαξε, ώστόσο, άπίστευτα. 
Οί μαιφυες τρίχες του, που €mε
ψταJ πρίv, κcωuvωπές κα_i θαμιπές, 
σ,κεπα::rμένες πάντα μέ fεpές ιλά
σπες στην κοιλιά, σκούpηναν ι<ι' 
εyιvαν καΘαρέ:ς καi yυαλιστερες 
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ισαν άτλάζι. Όταν ετρειχε, για γοίί
-στο, ώς την •κCΧ')'Ικελλόιποι;n-α το[ι m:
ιρι6ο.λιοίι καί καθόταν στο κατώφλι, 
κυrrάζοντας δεξια ,κι' άριστερα ΤΟ 
δpό,μο, κανένας πια δέ 01κψόταv 
'1CX TOV πειρά>ξη η νά τοv τrετάξη πέ
-τρες. 

Μά αί,τη την περηφάνεια e<αί την 
,άνεξαι;n-η·σία την εvοιωθε 'Ιlσvάιχα σ'Τή 

,.ιοναΕιά. Σ-τά βάθη της κ01ρδιάς 
,ου, δ φό6ος δεν εΤχε άκόιμα έξ,στ�μι
Ο'θη έντελως καί •κάθε φορά που ε

•ολε,πε κάποιον νά τόv πλησιάιζη, σά-
στιζε καί πφί·μεvε πώς θα τόv χτυ

-ποvσε. Για πολύν κωρο άκόμα, τοu 
φαινόταν πως κάθε χάδι ηταν μια 

:iικιπληξη. Δέν ήξερε ν' άπαντάη μέ 
χάδια στα χ&δια. w Αλλα σκυλιά ε

-xovv μά;,ει να σηικώνονται στα 
πισινά τους πcΙ5ια, vα τρίβονται πά

·νω σ.ους άνθpώπους καί μάλιστα
•να χαμοyελοC<ν.

Ό Δαγικανιάρης δέ.v ήξερε τίπο
·τα άπο όλα αίιτά.

Το μόνο που μποροuσε ηταν vά 
·πλαγιάζη μέ τή ράχη καί να σι
γογαυγίζη μέ μάτια κλειστά.

Μα ηταν πάοα πολυ λίγο, για 
-να έι<� p:ίση την εξαίσια μαγ.εία, τηv
.εύγvι.:,,.ιοσύνη καί τήν αγάπη που
'Τον πλημμύριζε. Καί, κι<ν0ύμενος ά
πο κάποιΟΙV αό3όρμη,τη εμπν.εοοη, δ 
Δαy,κανιάρης άρχισε να μιιμήται αύ
,α που εΤχ.ε ίδη άλλοτε να κάνουν
τα άλλα σιωλιά. ,μό: που τα εΤχε ξε
χασμένα άπο καιρό. Κυλιότα,ν άχα

ιρα, πη5οC.π ά5έξια, στριφογύριζε
σα σ6οC,.:κχ καί το κορμί του--τόσο 

,σβέλτο κι� έ ασ.ιικό--γι'llόταv βαρύ, 
γελοίο κι' άfιολίιπητο. 

- Μαμά! Παιδιά! Κυττά,ξτε τον
. Δαy,καvιό.ρη που παfζει, Φώναfε ή 
Λέλια, κι' εtπε πνιγιμένη στα γέλια: 

- Πάλι, Δαγικαινιάρη, πάλι! Ναί,
ιετσι! 

·ολοι τρέξαιιε κι' ένθου.σια01μέ
νοι βλέπανε τον Δαγκανιάρη να 
,σ11ριφογυρίζη και vα κυλιέται, •μα 
�ανΕΝας δεν 'Πρόσεξε την παρ::ιξ.ενη 
'ί-κεσ-ία που ήταν ζωγιραφισμέινη στα 
μάτια του. ·οπως, άλλστ>ε, φωνά-

. ζανε το σr«υλί t<αί το φοβέριζαν γιό: 
Να βλέποι,ιvε TOV ά,λόyι.στο φόβο του, 

ετσι και τώρα ΤΟ χάϊδευαν γιό: vά 
χαίρονται αύτα τά κωμι,κό: ξεσπά
σματα της στορyης -καί της τρυφε· 
ρότητός του. 

Δεν πeρνοϋσε ώρα, χωρίς κάποιο 
ά>πο Τα παιδια να ψωνάξη: 

- Δαyκαιvιάρη, κάνε ΤΟ<ΙΙ όμορ
φο. ΔαΎtκανιάιρη, ΙΠαιξε, ΔCΧ')'Ικανιά
ρη ! ... 

Καί δ ΔαΎtκανιάρης σ11ριφ0γίιρι
ζε καί κυλιόταν, άνάμrοα σέ. άτέ
λειr..πα γέλια. Μονάχα μπροστά 
στους ξέJνους δέν έ\καvε ποτέ τό: παι
γνί.δια 'Του, παρα ετρεχε να κρυφ'Τη 
στον κφτο η κάτω άπ' τή δεράvτα. 

Σιγά - σιγά δ Δαγ1<αιvιάpης σι,
vήθισε να μή νοιάζεται πια yιό: ψαί. 
Μια ώρα άρισμένη ή •μαγείρισuα 
τοuδιvε τή σοuπα του καί τα κόκ
κολα. Πλάγιαζε ,μ;; σιγουριά στην 
άγαπη·μέvη του θέση ,κι' άρχιζε ά
μέσως να άποζητάη τα χάδια. 

ΕΤχ:ε παχύνει καί τεμιπελιάσει. 
Πολυ σ.rάvια ε6γαινε απο Τη βί.λ
λα κι' δταν τα παιδιά τον φώναζαν 
για νό: πάη ,μαζί τους στο δάσος, 
κουνοίισε τηv ούpά καί γινόταν ά
φαντος, χωρίς να τον πάρουν είδησι. 

Τή νύχτα, ομως, τό: προστατευ
τικά του γαιιγίσ•ματα ηταν το ίδιο 
δiJΙΙατά. 

01 χρυσές φλόγες του φθινοπώ
ρου άναψαν ικαi σuχ:νές μπόρες ε

ιπvιγα,ν τόv ούοαvό. Γρήγορα ο1 
6ίλλες άδειάσανε κι' εγιναν σιωπη
λές, σά,ν λαμ'!Τάδες σβηΟ"μένες άπο 
τόν άνεμο καi τίς βροχές. 

- Τί θα τον κάJνουμε ΤΟ<\/ Δαy,κα
νιάρη; ρώτησε συλλογισμένη ή Λέ
λια 

Μέ τα χepια δεμένα γύρω στά 
γόνατα, ήταν καθισμένη κοντό: σ.ο 
παράθι,,ρο καί κύπαζε θλιμμένη τις 
σταλαγματιές της 6ροχης, που κυ
λούσαν πάνω σ.α τζάμια. 

- Τί σΤάση εΤν' αύτή, Λέλια ! 
Ε'!Ιδες τrοιτέ σου κανένα νό: κάθεται 
έτσι; φώναξε ή ,μητέοα. κι' ύστερα 
εnτε: Όσο γtά τον Δα')"Κ-α.νιeρη, 
θα ποέπει vα τον άφήσοι,•με έδω. 
Δεν μπορεί νό: γίνη διαφΟρΗικά . 

- ΕΤναι κ,pιμα ! άποκρίθηκε άρ-
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γά - άρyό: ή Λέλια. 
- Τί vό: τοϋ κάνουμε: Δεν ε

χοιιμε αί,\ή καi ,δiv μποpοϋ,με vό: 
κρατήσουμε εvα τέτοιο σ,κuλi •μέσα 
στο σπίτι. Δέv φαl'Ηάζο•μαι να μήrι 
τό κατα.λαοαίvης. 

- Τί ,φϊ•μα:! εΤπε πάλι ή Λέλια, 
ετοιμη να (<λά!1n. 

Τα ,μαCρα q-_')ύδια τnς τρ,ψό<Παι
ζαν ,κιόλας σό: ψτε.οοϋyες χελιδονι
οϋ, ή μυτίτσα ζό.,p:.:.,.ιε παρα:ποvιάρι
κα, δταv ή μητέpα σu,;έχισε: 

- Άπό καιρό οί Ντοy,<άyιεβ 
λένε να μάς δώσουν ε•.ια σιωλάι<ι. 
Είναι άπο πολύ καλή pάτσα ι<ι' 
έχει ,κιόλας μά3ει ειvα σι..:;,ό παι
γνίδια. . . Μ' άJ<0ϋc;: Έvώ τοϋτο 
έδώ εϊ,αι ενα ο ωλί ι<Οινό. 

- ΕΤvαι κι:ιϊμα ! εΤπε πάλι ή Λέ
λια, μα δεν έJ<λα ! •Ε. 

Καi πάλι ε<α.1αv τή•ι έ•μφάvισή 
τους &1�:p::..:ιποι αyνω:ττοι καί τα r<α
μιόνια 6όyyησαν, έvώ τό: σανίδια 
τοϋ πατώματος έ:τpιζαv «άτω άιπό 
τα 6αρειά τους 6r,•ματα. Καvέιιας, 
όμως, ι5έ.ι yελοCσε κι'οί φωνές ήταν 
πιο σιγανές 

Τp:ψαyμέvος όJΤΤό τό: άyνι..:στα 
πρόσι..:ιπα, με το άόpι,στο προαίσθη
μα κάποιας σU'μψοpάς, ο Δαγ1<αvιά
ρης ετρΕξε να κ•;>u�τη στο βάθος 
του �r',πou. Άπο .<εΊ, μέσα άιπό τα 
αφι,λλα χα,μcι<λα5α, εΤχε καρ:ρώ:πι 
τα μάτια του στή yι..:,ιιό: της βεράν
τας πού μ<Πcιpου:rε vό: 6λέπη κι' δ

ποu πη,yαι,νοέρ,χcrνταν Οj\119ιl)ωποι με 
κό0<•ι<ι·νες μπλουζες. 

Ή Λέλ1α πr,yε κοντά του. 
- Έ5ώ εΤ:rαι. καf!μέvε μου 

Δαyικανιάρη; του είπε. 'Έλα μαζί 
μου. 

�Ηταν (<ιόλας ντυμένη για τό τα
ξίδι ,καi ψο,:ιουι:rε τή σ1<ου1pα ψοιιστα 
πού της ε1χε tε:rχίι::rει ό Δαγκανιά
ρης. 

Ό σι<ύλος τr_ν ά1.<0λοίιθησε ως τό 
δρό·μο. Ή 6οοχή πότε σταματουσε, 
πότε ξανάοχ1ζε. Ό ηλιος εΤχε cφύ
ψει τή θλίψη του πίσω άπ' αύτό το 
παχι\ τείχος. 

Στο άοιστερό μέρος του δρό,μοu 
άπ.λώινοvταv μαuρισμέινα σταροχώ
ρα,ψα καi μόνο στον ό,pίζοντα, στα 
καντιvα 60LJ1VαλάJ.<1α, ξεχώpιζαv σό: 

vησό.ωα, τοC,,�ες άπό δέvτpα καί 
Θό.•μνοuς. Πολύ ,κοντό: σ-τr>!ν εϊσcιδο
της πολι,τ•είας ήτα;v μια καλύ6α με. 
,σίyι<ινη, κcι<ι<ιvη σι<επή. Μπροιστα 
στή-.ι πόρτα, με_'J11:<0i μοuζίt<οι γε
λου:,-αν καi τrειράζανε τον Ίλιούσκα, 
τόr.ι ή,λίιθιο του χωριού. 

- Δώ:rε μου εvα καιπί,κι ! ειλεyε 
e<λα'!ιιάο11κα ό '1 λιούιοt<α. 

<1:c..•ιες θι,,.ιωμένες καi κοιp:Jϊδεvπι
'Κές, του άπαντουσαν δλες μαζί. 

- ΘΘλεις vό: 01κίισης ξύλα; 
'Ο '1 λιούι:r•ι<α :�:rτc,μιζε πιρόστuχα

λόγια, πού 5<αναrν τούς άικροατές 
του vό: yελοCνε χωpiς χσρά. 

Μια ήλιaοχτίιSα �:ι,κισε το σίιννε
ψο· εμοιαζε χλωμή ικι' άvαιμι,κή, λες 
κι' ό η.λιος η-ταν άyιάτρεuτα άρρω
στος. 

Το καταχνια;σμέvο φι9ινό,πωpο ε
yινε ά·ι<c•,ια ΠΙΟ μ1:.λαyχc.λιι<ό. 

Σ τεrιοχc.c_σιέμαι, Δαy,<αινιάιpη, 
μοιρμούρισε ή Λέλια ,καi yύpισε στη 
οίλλα ,ιέ χαμηλι..:,;.ιέ,α μάτια. 

,Μονάχα στό στα{ι,ιό θι.,ιμήθr,ι<:. 
πώς δέ.ν εΤ,χε ά:ποχαιpετή,:rει το, 
οr<υλί. 

'Αρ<ετή C:,,::,α ετpΕξε ό Δαy•κανιά
ρης πίσω απο τούς άvιΞ,p,ώ,ποuς που· 
ψεύyανε. Π�yε ώ� το σταθμό, υι::ιrrε
pcι: ξανayι:,οι,:rε, 6pώ•μι�ος (<α1 6ρ,ε
γμέ•νος, oτnv ερr,ιμη 6ίλλα. 

'6κεί, ε(<αν,ε ενα καινούργιο παι
γνίδι, πού κανένας δέrν τό εΤδ,εΊ για 
τrρώτη q:,σρα όνέοηι<ιε στη 6ε,ράντα� 
ση,κώθηe<ε οp19ιος στα 'ΠΙσιrνά του 
πcΙ5ια καi ικίιτταξε -άπό την τζαμό
πορτα, ξίιvοvτάς τη1ι1 με τα νύχια 
του. 

Μό: οί 'Κάμαρες_ �ταν ά:5ειανέ.ς και 
,κανένας δέ.,., του άποι<.'Jίθηrι<ε. 

Μια ψι η 6pοχή αpχισε vό: πέφτη 
κι' cι:!ΠΟ παντοu Ε.φταvαν (<Ιόλας τα 
σ'Κοτά:δια της άτέλειωτης νύχτας. 

Γοργό: ικι' άθcιρuοα. yέιμισαv το, 
&5�ιο σπίτι, εοyαιvαν σερ,vάμ,ενα ά
πό τα θά.μνα, y.λιστ•pου-σαν μαζi με 
τή βροχή άπό τον τετιοάψηλο, πέ•ν
θι μο ούραvό. 

'Απτό τή 6ε,pάντα, άι<όομη πιο με
γάλη καi παράξε.να άδειανή, τώρcc: 
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'Αποκρvφισμος 
' 

και Μvστικισμος 

Τό νέο βιβλ(ο τοϋ κ. ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

' � 
· Το- πρώτο αύτο 6ί'_ιμα τοΟ κ. Κω-

α:τη Μελισσαοοπού•ου στον ττνεu,μα
"Ι'Ιt<Q 'στί169, δπου διατηρέπει πλέον, 
�δοβέν <ro 1939 και π.οο πcλλοΟ έ
ξηιντλιημέJvο,.,, 1κι,1κιλοψορει τώpα είς 

που τιiς εΤχαν βγάλει τήν τέντα, 
το ψώς πάλευε ό1<όμα ένάντια στο 
ΟΙΚοτάδι, φωτίζοντας μελαγχολικά 
τα λαιμπερ<'χ άνθpώπινα άχνάρια, μα 
σε λίγο νικήθn1.<ε κι' αυrό. 

'\-cL. νύχτα ε.πεψ,rε. 
Και δταν τοΟ ήταν ά5ύνατο να

&μψι,t\ιχλ'Ι, :ro σκυλι αιpχισε να-ούρ
λιάζη έπί,μονα και παραπονιάριι<α. 

Με μια νότα nχηpή καί διοmερα
σ-rική σαν τήrι άπελπισία, ή ψωνή 
του rομιξε με ΤΟ μονότονο θόρυ,60 
της 6.ροχης, ξέο•χισε το άεοάι'<t, πη
γε να σ6ύση πάνω άπο τα μαu,ρα, 
γυμ•,α χc.φάφια. 

Το σκυλί ούρλιαζε έπίμονα, σε 
κανοvικα διαστή·ματα, με μιαν ηρt
μη όmελπισία ... 

Και όσοι ώ<οι,yαν αύτο το ουρ
λιασ�μα, νό,μιζαν πώς ήταν ή ίδια 
ή σ1<0τεινη νύχτα, πού 6ογγοwε, 
άm:.ζητωντας με λαχτάρα το φως, 
μια ζεστη γωνιά, μια στοργική καρ
διά ... 

Το 01t<υλι ουρλιαζε ... 
ΛΕΟΝΙΝΤ ΑΝΤΡΕΓIΕΦ 

δωτέσαν ει<'Sο:ην ά,α3εc.:p11μέΛιηv καί 
σι1Jπλr;:>ω,.ιέvr,ν 

Έν πρώτοις ή νέα εi<δοσις τού 
«Άπcιφ..ιφισμοΟ καί Μuοτ11<ισ•μοί� 
χρησιμοποιει, άντί τής παλαιάς ά
κό.•μπτου καeσρευοCοης, μια ε,,πρε
πη δ�,,,.Jοτι«ή, ρέοι..'οα φUΙσιολογ r<ά, 
ζc.:,,ιτανά, χωρίς να π,ο::rω,λη στο έ
λάχιστοιν. 

'Έπειτα στα χοόνι,α πού πέρα
σαν ό C::,p·,μος συγγρ:11;εί:ς εχει νέες 
έ,μπειρίες. Και σc.:1:rrcx •Κ>'Jίvοντας, 
άντ] να c.Ι\λάξι;ι ολως διόλου Την 
άρχι,τεκτοJι'<ή της μελέτης του, προ
σθέτει εvα νέο κεΦόΛαιο, πού τr,ν 
όιλc1<ληρώνει 

Το 6ι6λίο του γίνεται ετσι πε
ρισσότε,ρο έ1ΛΙ<υστικο καί χρήσιμο. 
Μέ τή σαφήνεια πού διαφί1,,ει πάrJ
τοτε τον κ. ΜελιΟΌΌΙ_οόπουλο c<αi 
την ,μεθοδι,<ότητα, 6 ά1,αγνώστης 
χεφαγωγειται σ' αύrο το δύοκολο 
θέμα άποτελεσματ11«ά. Το πλήθος 
των σr;ιμειώσεων ( 105 έν cΙ'CιJ) πού 
άποτελοCν δύο είδικα r<εφ�αια είς 
ά:τασιν τοΟ έvος τ9ίτου croO cΙλου 
6ι6ιλίου, το 1μετσ6άλλοι,ν t<ατα τό 
σο6αρό αύτο πaοοστό, σε ί'.ινα έJ.<
λαι'ι'<ευτι•κο έy,κι1<λοπαιδι.<ο λεξιλό
γιο, ίδιαιτέοως πολύτιμο για τούς 
νέους ,τού θέλοw να είσα)('9οw σcrην 
μ€Ιλέτη τοΟ Έσωτερισ1μοΟ. 

ΧΡ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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Τί περιμεvει 

• • 

� 

η 'επιστήμη 
-

σπο ταc; πτησεις κοσμοναυτωv

* 

Τ Ε3ΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ τών είδήσεων 
δια τήν 5ιεpεύνry::rιν του Διαστήμα
τος. Στό:ς 1,2 Ό,<τωοοίου έτi13η 

.είς τοοχιό:ν τό Ρωσσικόν διαστημό
πλοιον «Βοσχόντ» { 'Ανατολή ήλί
ου) μέ τpείc έπιοάτας. τόν πιλότο 
Βλαδιμηρο Κσμάοωφ, τόν έ,πιστή,
μονα Κωvσταντίvο Φεοκτίστωqι καί 

,όν ίατpό Βόοι,δα Γιεyκόpωφ. Ένα 
άκό .�η 6r,,,.ια έμπρός .. 

t.ί -η-pοryyοίι·.1ε:ναι Σοοιετικαί έ:ικ
,οξε' :πις ησα; 
Γιουρι Γι<αγ <άριν. Άrιφίλιος 19,61, 

πρώτος ά::rτpοναύτης του κόσμου 
-+μία περιστροφή γύοω άπό τήιν 

Γην 
Γκέρμαν Τιτόψ. Αίιyουστος 1961 

-1 7 περι,στροψές. 
Άντοιό:ν Νικολάγιεψ καί Πάοελ Πο

πόοιτς, Αϋγοιιστος 1962, oi πρώ
τοι διδυμοι άστοοvαCιτες του r<ό
σ ,.ιου - 25 ,καί πλέον περιστρο
φές μέ γωpιστό: διαστηιμc,πλοια. 

Βαλ.εριό:·ν Μπυ,<όq:,σκυ ,καί Βαλ,εντίνα 
Τερέσ,ωοα, ή ποώτη άστροναύ
της τοίι ,κόι::�ιμου '1 ούJιοι;: 1 96ι3 
--81 πεοιστροφες δ (Χ'Ι,δρας, 48 
'Π'Εpι::rτpοφές ή γυναίκα 
Ή πτήσις τών «τpιδύμων» κοσμο

ναιrώv διήpκωεν 24 ωοας καί 17' 
λεmτά, άvεφέρθη δέ n &πόθεσις, δτι 
λcy(;J ,<<J,'TOιOU διαπι,στι:..:·θέντος μει-
0-JΕ<Τf,•,.ιατος τό διαστη,μό'Πλοιον ά
ν:κ.λrβη ποοώρως, δvνηιθέν, έν πά
σ1:1 π-ε:ριπτC:-::rει, νό: πpοσγειω9ή δ
μαλώτατα. 

«Β,ΟΣΧΟΝΤ» 

ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΑΙ 

Σχsδιαγ,ι:;αμι,.ια του «Βοσχόιντ-', 
ικατό. τήν πτήσιιν του Διακοίvον
ται οί τ,ρεϊς άστ,οοναυται, ·είς τό:ς 
-θέlσε:ις των, ,έJντός του 1διαστηιμο-

'1Τλοίυ 

Μέχρι τής πτήσεως του <(Βο-
σχόντ>, οί Ρωσσοι κο01μοναυται εΤ
χαν συνο.λικώς Π1Ετάξει 385 ώρας 
(εναντι 53 ώρών των 'Αμερικανών) 
άλλα έπpc,<ειτο yενι«ώς πεpι άτο
μιικών πτήσεων. Τώρα, διg_ "!Τρώτην 
φοράν. ενα διαστη-μόιπλοιον μεταφέ
ρει τrλήρωμα. 
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Δια τryν σημασίαν τοίι έ.πιτεv
γ,ματος αvτού ήpωτήθη ό καθηγη
,ης Νοpάϊp Σοσσαι.'<ιάν, ίσό6ιος 
Γραμματεύς της Σο6ιετιικης Άιχα
:δrpμίας Έfrιστηιμωv, κάτα τήv άφι
ξίν ΤΟυ στο Παpίσι δια τryv σvvo
δov τού έκιr,ελεστικού σvμ6ουλίου 
της Οίιvέσκο. Και έiδω::τεν ένδιαφε
·ροίι::τας άπαντήσεις, τονίσας ότι ή 
π.ησις τού «Βοσχόντ» άντικα
-τοπτρίζει τήν προοπτικήv μέ την ό
'ΠΟίαv θ' άναλl'}φθούv αί μελλοντιΙΚαi 
,vο:::r,μικαi εpεwαι. ·Η πτησις αύτή, 
εtπε, διευpvνει τάς δυνατότηrrας έ
ξερεwi;,::τεως τού κοσμικού χώρου,
διότι εΤvαι ό πρόδρομος των έιπι
στη,μονι(<ώv σταθμών είς το Διάστη
μα, οί όπο,οι θά περιστpέφωνται 
γύρω άπο τήν Γην έπi καθωρισ•μέ
νωv τροχιών. 

Ποία θά εΤvαι ή χρησιμότης 
των; 

Ή άτμό:::rφαιpα της Γης εΤναι
γeμάτη έ.μ'ΠcΙSια, τά όποια δυσχε
ραίνουν τήv uελέτην τού Διαστή.
_JJατος. Θό: ελθη ήμέρα κατά τnv ό
ποίαν ά::ττρονό,μοι και ά::ττροψυ::τι
(<Οι θό: έπιοιf>6.οζωνται είς ενα ΚΟΟ'μι
ΚΟ--J πλοίον καί, πέραν της άτμο
σψαίρας, θά πpοδαίvοw είικολώτε
ρα εiς τό:ς παρατηρήσεις των. Ή 
,δημιουργία άληθινωv έπιστη•μοvικων 
διαστη,μιι.ών σταιΘμωv θά τούς έπι
τρέψη vό: προαγάιγουν πολλούς έ
πιστη•μοvιικοίις τομεϊς. 

�ί παρατηρήσεις αύταi θά έπι
τρέιισυν έπίσης νά ίδc.:ιμεv πως και
μέ ποίαν ταχύτη.τα δ άlvθρώ,πινος 
όργι:ιvι,:::rιμος ό διπο,ος παρέ�μεινε 
καθ' όλην την διάpκειαv της έξελί
ξεώς του προσ1δε1δειμένος είς τάς συν
-θιi,"<ας αi όποϊαι έ,πικρατοίιν είς τήv 
Γην, θά δύναται vό: προσαpμοσ&� 
εic τάς σννθήικας τώv κοσμικών 
π.ή::τεων -- ταξι•δίωv των όποίων 
ή διάρ'<εια μετpάται εiς ετη. Δια
δι,κα:τίαι τόσον οίι::τιώδΞ:ις όσον ή 

·κvτταρικη διαίρrοις, παραδείγμα
-τος χάριν, ίιπόχεινται αpαγε εiς τή'ΙΙ 
6αρύτητα; Τα πειράματα τό: όποϊα 
,ηρχισαν ηδη, όπως εΤναι εύvόη,τον, 
.έπi όργανισμων, όπως μοvοκύττα-

Ρα ψυτά η μικροοργανισ'μοi η έπι 
καλλιεργειών ζωΊι<ώv ίστων, δέν δί
δουν άκόιμη άπ0ψασιστικό: άπΟ'Τε
λέκ:τματα ικαi εινας διαστημι:κος 
σταιθμος θά ητο iδιαιτέρως ένδε:δει
)Ιμένος διό: τryv σwέχισιv των έρεu
vων αύτώv. 

- Άπο 6ιολογικης άπόι:ιεως, 
ποϊα εΤναι τα στάΙSια τό: όποϊα πρέ
πει να διανvθοίιν πpίv γίνουν άλη
θινό: ,κοσμι,κά ταξίδια; 

- Έv πρώτοις, πpέπreι να μά
θωμεν μέ μεγάλην άι:φί6ειαν πόσον 
χρόνον δύναται vά άνθέξη ό ανθρω
πος είς τήv ελλειψιν 6αpύτητος τού 
το έφ' δσσν δέv θό: yνωpίζωμεν νό: 
δηιμιουργούμεv μέσα εiς το διαστη
μόπλοιον τεχνητηv βαρύτητα, ή δη
μιουργία της όποίας δέv άνή,:ει είς 
τον 6ιολόγον. Σο6ιετικαi έργασίαι 
εχουν άποδείξει δτι έό:ν ύπάpχη το 
ενα τpίτοv της κcrνονι,κnς 6αρύτη
τος, ό συντοvισ,μος των κινήσεων 
τοίι άvθρώπου εΤναι άpικετό: ('Jκριδής, 

�.Πρέιπει, κατόπιν, vά μάΘc.:,μεν νά 
δη,μιουργωμεν τό:ς (<αταλλήλους σV'ΙΙ
θή<ας διά μίαν καvονιικήν ίκανότη
τα έpγασίας και δια μίαν καλην 
άνάιrται,-σ ιν. 

�,"λλλο μεγόλο πρόβλημα: ό κίv
δ:.ινος των ά,<Τιvο6ολιώv. Ό ι<ίνδυ
νος αύτq_ς πpοέpχεται άψ' έvος άιrτο 
την άκτι1>εvέρyειαν ή όπο(ά uπάρ
χει κανονιικως εiς τον κοσμι,κοv χω
ρον καί, άψ' έτέρου, άπο τό:ς <αιi
λιαικό:ς καταιγίδαc� τό:c όποίας 
πρέπει vό: μάσc.:ι;.ιεν Ύα πρ�ολέπωιμεv 
με αι<pί,f>ειαν, διό: νό: πpοστατευ9ω
μεν άπό αίιτάς. ΕΤναι δuwχτή ,; κα
τcr::, ,:ευή καταφυγίων έπi τού δια
στημοπλοίου, άλλ' οί έπιστήιμονες 
μελετοίίν f.,πίισης λύσεις άπρο6λέ
πτους ένίοτ,ε, όπως ή μείω::τις τοίι 
μετα6ολισ•μοίΊ, ή όποία, εiς τον αν-
θρωπον, δύναται vό: έπιτωχ:θη μέ 
την ι!,ύξιν τοίι σώματος. Δυνάμεθα 
έπίσης νό: θεωpή::τωμεν ώς δυνατήν 
μίαν 6ιοχr,ιμιι<ην προστασίαv καi 
ά,:cμη τον πλήρη λήSαργον t<ατό: 
τήv στιγιμήv τοίι κιΙΑSύνου, λύσιν ή 
όποία δέv συμ6ιοάζεται καθόλου μέ 
τάς άνάγκας τrις κοσμικής έρεύνης 
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δια την όιποίαν χρειάζονται πολυ 
δραστήριοι άνθpωιποι. ΕΤναι πολu 
ση,μαvτικόν τό να δU'Vά:με,θα να χpη
σι μοποιωμεν την ήλιαικην ένέργειαν 
δια να έξαισ,ψαλίζωιμεν τας ά>να-y1<αί
ας δια την ζωην όρyανικας οό.:rίας 
κατα την πτησιν. 'Εν όλίγοις, μ&ς 
χρειάζεται ή έν μι�φογpαφία άνά
π.λασις τοΟ κύι.<λου των μετασχη>μα
τισιμών, ύ όπο'ίος ύπάρχει έδώ είς 
την Γην. Θα πpmει να χpησιμοποι
ήισωμεν είς τό ό:vώτατον δpιον τούς 
πόρους της χλωpίδος και της πα
νίδος. 

- Έν συνόψει, έπιδιώ1<ιετε να
προσαρμό::τετε μδ:λλον τας σι,'ΙΑ8rή
κας τοΟ Διαστή,,.�ατος είς τον άν
θρωποv, παρά τόν άνθρω,πον είς τό 
Διάστημα; 

- Πιστεύω δτι π::,έπει vά άν
τιμετωπίζωνται r<αί τα δύο. Αί πο
λύ σύ.πc,,.�οι πτήσεις δ:ν έπιτοέπουν 
να εi•<άσωμεν τάς δU'Vατότητας τοΟ 
άνθpC:)που ,κατά τ�ν διάρ.<ειαν πα
ρατετα;μένωv πτrr,::τεωv. Ά,σψαλώς, 
ή ίκανότης πpοσαpμοyης τοΟ άν
θρωπίνου όpyανισμοΟ εΤναι τερα
στία, άλ.λ' ό άνθρωπος θα εχη πάν
τοτε ό:νάy,κηv ένός κατωτάτου όρί
ου «γη ίνω1,_, συνθηι<ων. 

--· Πώς έ,μφαvίιζεται CΧ<!)ιβώς ή 
ψυχολοyιι<η πλευpα των διαστηιμι-
κών πτήσεων; 

- Ό α1a8pωπος εχει βέβαια τηιν 
εξιν ώρισμέl-'ων έντυπώσεων καί αί
σθηιμά:των πού έ,δέχεται να τοΟ 
λείψουν. ·Η ά>συνήι9ιστη σιωπή, ό 
c1<0τειvός ο:,ρανός, ή άίπομόιφυν
σις, τό άλλόιωτο περιβάλλον, 5ημι-

ουργοΟν τό συναίισιθημα οτι άπο-
σπώνται άπό τον yήϊvον κόσμο\/" 
τους. uΟλοι oi κοcτμοναΟται •μας έ
πεβeβαίωσαν οταv έπέστpεφαv οτι 
ry:rθάvovτo συl-'Εχως, σ')(Θδόν ύλιικώς, 
:,cά.ρις είς τάς δια τοΟ άσυρ,μά:του, 
έπαψάς, τον δεσιμόv >με την Γην και· 
την ύποστήριξιv της χώρας των. 

Άλλα c<αί ό ά>σύp,ματος δεν καταρ
yεΊ όλόικληpον τό πpόβληιμα αίπης 
τής ό:ποσπάσεως. Ό ,κοσμοναύτης 
χpειαι,εται �ση,ν και άκό1μ,η μ.eγα
λι,ηέραJ u,u,χι,κήν και σωματιικηv δύ
ναμιν ά:πό τόν κολυμβητήν, ό όπο'ί
ος με μίαν εντοvον π.οοσπάlθειαν θα, 
ηΘελε vά ψθάlση είς την άl.<την καί 
όλίyον πpίv ψ,θάlση θα εολιεπε μοvο
μιδ:ς την παραλίαν να έξαφανίζεται. 

»' Αλλά τώρα π,οοβάλλει ενα άλ
λο οίι:τιώι5ες πpόδληιμα: ή ίr<ανότης 
σvγκατοι•.α'ρ•εως. Ή σι,·μφωνία των 
χαpαι.<τήρων είναι άπαραίτη,τη δια· 
τC•J καταρ,ισ,μόν πληρωμάτων, τ α  
όιπο'ία προορίζονται δια παρατετα
μένας πτήισ,εις. 

- π ιιστείιε-τιε οτι θα ητο δι,,Jατή,, 

ι<ατά τό παρά:5,ειyμα της ψι,,χιατρι
κης, ή χpηισιμοποίησις ψαρμάι<ων 
δια την πpάύνσιν των χαpα,κτήpων; 

- ΜοΟ εΤναι δίισ�κολον να σδ:ς,
άπο.ντήισω έ,πJ τοΟ κα3αpώς >!>Uχολο
yι,ωΟ έ'πιπέJ5ου, άλλ' ώς βιοχημικός, 
δεν νομίζω δτι ό δpό>μος αύτός θα 
ι'iτο άποδ:,τι,<ός, αν και δεν άπο
κλ::ίεται έJ,: των προτέρων δι' ώpι
υμένας πεpι,πτώσεις ό:νάγ,κης. Πρέ
πει να ένθιι,.�οι\.ιεSα δτι c<c.18,ε χηιμι
.<ο πpοΊόν εΤναι δί,κοπο μα:χαίpι. 

Βαθια κατά6αθα στον ούρανό - κει που δε φτάνει μά:τι άνθρω-

πινό, ή 'Αρμονία με τα λωκά της χέρια - στον ισιο δρό,μο συ,yΙΚρα-

τει τ' άστέρια πού κάτου άπο τα πόδια της ·κυλοΟν - ,και ύμνολο

γωντας την ψεγγο6ολουν. 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 



.J<ΑΤΩ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

Κχ•θω; άνέηχΨεν ό ·ημψήσιος 
Τύπι:ι;, ·ί� Η χ•ιελλ-r1 •ιιο; Ό? -θόοc
ξο; ,Έ,;ωσι:; ε.ί:; τh έ.tώτημ2. τού 
νπ�υ?γεf�υ l[ �ιΟεi�:; Π?ό:; τήν Ί
ε?i'J �ύΨ:ι13,ο.,ι O,i τbv τ?όπον ά'i
τιμετωπfσεω:; τών ζέ,ιων ,?-1ν1τιz?ι· 
στι�νικών Π?Ο1t�γ�ν13ών Π?Οτ-εi,ι�: 
�?Cις -:ο Κ?:χιtι:ι; τ·ην άπχγό?ευσιν 
τη; (?tλχ•ι-θ?ωπικη; Ο?:iσεω; των 
lΞ,i•ιων οογμ:iτω·ι, οιά των bποίων 
έπιτυγχχ•ιετχι 6 Π?οσ·ηλυτισμο; 
τών 6�{ιι:ι,3όξω•ι . .lιό,ι τό :Σύ,ιτχγμχ 
' ,· , \ , ,..., λ .επιτ?επ.ι μο'ΙΟΊ τΊ1•1· αποΛυτον χ-

�?είχν των έτε�οι3όξων κχί άλλι:ι
οόςω'Ι ·S?·ιισκευμχ'των, οz.ι 3,μως κχί 
τ·η·ι Π?οσ·fjλυτιστική•ι ο?ιiσιν τού-τω'/. 
'Φυσικά, ά·ιτί '1:Χ έπιοιωz-θη ·η μέ. .. 
-άστυνομικά. μέσ-χ άπχγό?ευσι; τη;
-φι.λχψθ?ωπία;, τό πιο σωστό (Χρι-
<στιανι.χω;) και πιο ά.π<Χελεσματι
χό ·θi ·η,χ,ν ν"ι. άποφασίιrουv, χά
-ποτ., •ιi άσκ·ήσου'Ι φιλσ.ν-θ?ωπία 
(Ιο-,,λ,.Ι3·η εμΠ?'ΧΧ το χ�ιστιανισμό) 

-Χ:χ.ί οί Ό�-θόιοοξοι. 'λλλά, ,.ύτό ...
χοστfζ:::ι. :_υ,νεπώ:;, i:; iπ:χ.γο?ευ
-θη ·η ;:;ιλ'Χν-θ?ωπί:r. ... 

.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ 

«Ί·Ι �πογ?α;:;ή μου - Ιγ?αψaν 
ό '.\ -θ η, ·ι α i ο ; τ'r1; «Κ:r.-θημε
fΗ'Ι'Υ1:;» - ΟΕν ε�?fσχ.εται, φυσικά, 
μετ:r.ξυ τω,1 ούο χιλιάοω'Ι ύποη"Χ
φων που έτέ-θηση ύπο το ύπόμ'Ιη
-μχ έν:1.•1-:ίον τοϋ 'Αγίου .l?άμ'Χ; 
( ... ΗΜ. Τοϋ l\I η,?οπο,λίτου Φιλί-ιt

-που, χηου,χ-θέιντο; άπο το Π?ωtΟ
,S:i,9.μιοΎ ·�U'Ι'()�ικόν οικ:χιστή?tΟν ω; 
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έκπτώτι:ιυ, οιi σκχν•οχλισμόν τοi) 
ποιμνfeιυ, λόγψ Οι1.τ·r1t·f1σεως έντό; 
τΎ1; 'Ι�πισκοπ·;1; ((συ•rεισάκτου» γυ
νη; κλπ.) . .lε•ι ά·ι·ήχω εί; τό ποί
μ·ιιόν τι:ιυ. '.\λλi - συ•ιεzίζει b 
'.\ -θ ·η ν α i ο ς - έά•ι Π?άγμα.τι 
ό σει6iσμtι:ι:; ίεti?z.·,1 :; είχε συνά,φει 
έ?ω·πχ.α.:; ιrz.έσει; με τ"fιιν λεγά.με
ν·rιν - αν-�9?ωΠΙ)t είμε,9� - πόσ,ο.y 
ώ�:r.ιότε�ι;,ν -θά ·ητο έά.ν ύπηρ-χεv 
·�. νόμιμ�:; ο�v�τότ·η:; ν:ί τήν νυμ
:p .. �η κ,.ί αί έ:p·ημε?C'Οες νά. γpά.
ψουν ,Ίj'Ι iπομέν·ην εί; τα C(ΚΟt'Ιωνι
Χσ.» -;ων: ((Χ-θέ; έτ..λέσ-θ·ησα'/ οί
γάμοι τοϋ Σ.,�,.σμιωτiτου Μ·ητ?ο
πολίτου .l?iμ:r.; κυ?ίου Φιλίππου,

' - ιο , , μετ;- τη:; /.Χ?ι"=�1ο�υτου κ�ι
. 

ot;i,
πλaισ-:ω•ι z:t.?tσμ:r.,ων πεΠ?Οtκtσμε
V'Ι)ς οεσποινίοο; Μ:r.?ία; Φοτσιτζη.
ll α.?:iινυμ,φο; Π:t.?έcrτ·fί ό ύπου?γος
τωv Θ?·ησκεU;J,άτω•ι κ. Λουκης ,
χοίτα.ς έτέλεσε οε το μυστ·ή?tΟ'Ι' ό• 1 / ) ' ' Μα.κα.ριωτατο; �χιεπισκοπο; 
-θ·η•tω,1». Κ:χ,ί τό ποίμνιον τοϋ ... ε
�:r.σμιωτ:iτ<ιυ πc,u άγ?ίεψε κ:r.ι κα.
τήγγειλ.: μέ οισΊ,ιλί:r.; ύπογ?:r.:pάς 

' , ι - , τα; εν:t.'/τιον του ποιμεΊο; --:ου κα-
τ·ηγ,:,?f χ:;� ,91 π:χ?ίστ:χτο εί:; τι:ιύς 
γiμ-:ιυ; τc,ϋ .l.σπότ·r,, που -θi έyί
')0') .. Ιj, έ'i' πiσΊ) έπtστ.,,μότ'1'1�ι. 

Ώ; yνωσ--:ό'Ι, οεν άπ:r.γο?εύετ:χ.ι 
ό yiμος -;ων .�ινωτέ?ων κλη?tκών 
άπό κανέν:r. έκκλ·ησι:r.στι•ι.όν χ:r.νό
'17. �[ό'!Ον Πε?tΟ?tσμο; εχει τε-θη. 
Δεi το'! έπίσκοπον μ ι ά ς γυναι
χ.Ο:; cί.·J'3- ? :x. 1'Οπω:; ίσχύει πά.ν,τοτε 
01!1 τους κατωτέ?ΟU, χλη?tΚούς, 
Καί ησ:r.ν πάμπ-ολλοι οί �γγα.μο, 
Π ατέ?ε, τη; Έχκλ-,ισίας. 'Αλλά 
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έrπε?ίσσε�ιrε'f b �γωισ,μός. Τ�ύς ε
τρωγ,ε το «ο ,δυνα,μενος χω,ο,ει-ν 7..ω-
9·εί-ω» τοϋ Παύλου. Κα,ι �3ήλων·αν 
'ί5λοι οτι «δύνηται» νά . Π'α-?α,μεί
'?ΟU,'/ ίσοι'>ίως ά.:.ι.έ'το�,οι, τω·ν· της 
σα,;;κός. Με τά γνωστά ,ά.π<>τε,λέ
σματα. Καί - ώς πα:?ατηρ�ί b άύ
τός συ,νε?γά.τ·ης της ,ά,θ..ηναϊκ 'ής έ� .. 
φημε9ίι3,ο,ς - «είναι ά.φύσικ,ον� �
πάν-θοω-πον καί · -θpησικευτικως έ..:· 
πικί,1Sυνον νά μη ήμ-πο?η iνας κλη
οικος ν' iΙπαονη-θη την ά.γαμίαν, 
μόνον Κ1.ιι μόν<Ν έπειδή, οταv την 
έ.δέrι:9η, ανευ καμμισ.ς σ,οι'>α·pσ.ς δο
κι,μα1σίας' δεν π9,οέ.ι'>λεπε ποία -θά 
ητο ·η έ!;έλι!;ις των ά.ναγκωnι το-ϋ 
ό·ογανισ,μοϋ του και τη; -δυνά.μεως 
-της -θελήσεώς -rου οιά. νά τάς κα
τ•αστ.ίλ η. 'Όλα. τά π9ά.γ,ματα συμ-
6�ίν!ουν ετσι ωστε να νομίζη χα
,;,εις ο-rι ·η Έλληνι·κη 'Εκκλησία 
-πp,ο.τψ.α. τα. έ.κ,οηκ•τικά, π.λην 07..ι 
ά.ποόοπτα, σκά.,ιδα.λα, πα'?ά τη't ν,ο-
μιμο·πο·ίησι,ι των άν,θ.?ωπίνων ά.-
ναγκων καί των άιόυ·να.μιωv -rων 
ά.νωτάτων λειτουογων τοϋ 'ϊψί
στο.υ. 

ΞΥΡΙΣΜΕΝΟΙ 

ΚΑΙ ΑΞΥΡΙΣΤΟΙ 

'Ε-ιω τόσα κα.ί τό-σα άπίστευ-
τα, και άφάνταστα συμι'>αίνουν 
εις -rην Έ,λληvικην 'Εκκλησ:-
α.,1, ό Μα,καοιώτα.τος Άρχιεπί-
σΧ·οπος , Α-θη,tων κα.ι πάσης Έλ
λά.οος άφηι.ε νά. πεοιλ�φ-θ,οϋν 
είς τα. «πεποαγμένα» το-υ έ.πιστο
λαί, ι:.�; αύτη της Ίε·οσ.ς Μονης 
των 'Ν'ί·ηοων τοϋ- 'Αγίου "Ορ-ους. 
Της έ.πιστ,ο,λης αύτης, ή ό,π,οία.. ά
φοοσ. -την· συνάγτησιν -r,οϋ Οίκουμε
νικοϋ. πα τοιάοzου, με τον π ώπα 
.ε,ίς -ά. Ίεοοσό,λυμα, ,ά.9 1κ,οϋμαι ν' ά
vα·οημοσι ε.ύσω ( σελίς 121) μίαν 
μόνο,ν ψ?άσιν: «λ1ε-rαί$αίνει (ό Π«
ηιάοz:η:) είς Ίεο,οσό·λυμα και έ
κεί, κα.ταπα.των• zιλίων έτων· όρ
-θόοο!;ον έκκλ·ησιαστικην Π'αpά-δο,
σιν, π9οσκυ'1εί τό,1 Πά.παν, το 

( SIC) αίιr't.?ότατο,1 κ<χ.ι συχαμεοώ
τατ·ον -θέαμα, και τον γυν,αικΟ-Π?Q
σωΙΠο•ν καί !;υρι·σμένον ώς ΎΨ?ό'Ι,. 
κατά -rο-ν "Λγι('ιnι Νικ.όδημ-ον 'r{J'J, 

'Α γιοοείτην». Τά.ς υι'>ρ·εις αύτάς 
τάς πρωτοφα.νείς �χι ά.πό μογα
χούς ·καί ί,ερωμένο,υς, .�ιλλ' άπο κ,οι-· 
ν,ους . ,-i..ν-θ9ώπους το.ϋ πειζοδpομίο�
δεν ηκουσα πο,τε έκστομιζομένας;.. 
-άκόμη και εiς τά; χει?ίσ'τας περι
,'Π'τώσ�εις άνα-!;ιότητος με?ικων ά.νω
τάrrων· λειτουο�γων τ,οϋ Ί'φίστ<Jυ. 
Καί πολύ όο-θως. Διό·τι ·η κά·9αοσις 
όεν έπι·τυγχάvιϊτ�ι μS: ϋb?εις κα.t 
ά.νrθ·ύιt>�1ει ς' ά.λλ ) «�ιν π�ι·δεfq, x,:i
11,1ου.-θεσί� Κυ?ίου». Τί δε νά εΥπη 
Χ:Ι.'/'εις διότι ο,ί μο,1α7..οί (και έτ.,ο
μένως ό ·άνχ·δημοσt εύων τΎ)ν έπt
στολήν- των 'Αρχιεπίσ-κοπ,ος) -θ-εω
?οϋν ώς Ub?t'I το γεγ-ονός οτι π ά
πας !;υοίζεται, την στιγμήν -που, 
μία. ,�ιγγλιχ η έφ·φ.εοίς !Jb?tζε Π?Ο-.. 
·ημ,ερω-ν τον Μακά.?!Ον ... διότι εΙ•ιαι
ά!;ύριστ,ος !

'Αλλά. καί είς το -θέμα των ... 
ηι7..ωιν ή αύτη. ,έγωιστικη έκτ,07.ί
α.σι; ε,χει συμ,ι'>η. Διότι κα.ί έ!;υ�ί
ζ,οντο, ΟΙί πχ,λαιο�ί κληοικ,οί τώ 1� 

ποώτω'Ι Χ?ιστι,ανικων αιωνων. 
Μό,tο'ι ο,ί καλό,γ·ηοοι «αιφηνα'Ι γέ
'ιεια και μ:ι.λλιά.1> είς ε,;Βειξιν της 
ά,πα,?νήσεως τω,1· έγκοσμίων. 1Ί-Ιτο, 
·η όρατη έ,κδή.λωσις τη; -ά.ποφά.σε
ώς τωn.ι, τη; συ11αισ-θ·ησεως οτι
«δύνα.•ιτα.ι 7..ω-?είν>1. Κα.ί εγινε μό
οα ..

ΔΕ,Ν ΥΦΙΣ,ΤΑΝΤΑΙ 

ΦΥλΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ 

tH Ίffiπι·στήμ�fj ·ΟΕν ·δέ,z .ετ·�t τ7l'λι 
·υπ:ι.ο·!;ιν φυλε,τιχων δι·α.φο,9ων. ΕΑ
κοσι - δύο, ι'>ιολόγοι, <fγε•1ετικι
σται11 και άν,θ.,ωπολόγοι, άπο 
πλέον <ίια.ψο·?·ετΈκάς χώ9ας του
κόσμο,υ, έκπpοσω-π,ο,ϋ,ιτες την Δύ
σιν κ«ί την 'Λ.νατ·ολή11, ά,λλά. 
τον υπ,ανά.πτυκτον Νότο·ν, συνηλ
-θαv είς διάσκεψι·ν, ίιπο την 
της Ούνiσκ·ο., δια. 1;σ. 
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χα.ι συvτονίσου--1 τά.ς ά.πόψει; τω,1 
έπl τοϋ λεγομένι(;υ «(α.τσιστtχ.(;ϋ,, 
'Ιψο6λήμ,α.τeις. �υ,νωμίλησαν Ot!X. μα
χpών, συνέΧ?tναν 'r!X. οε,Οομέινα πού 
,, "λ , ' ".ι. , , r.χουιν ο ,οι υπ οψει_ 

των :α' �ατε-
λ·η,ξα.ν εις πα?-απολυ σα.ψη χ:χ.ι χα
τηγ<ηημα.τιχ!Χ. συμ·περάισματα, πού 
·η· Ούν,έσχο έφ?όντισε νά. οιαοώση

, , . ' \ /Κ' ευpυτα.τα. α.να tον οσμον.
'Όλοι eι,ί α.ν-θρωποι, εlπαν οί ε'ί· 

χ,οσι δύο, έπιστ·ημο,νες, 'έχουν την 
α.ύτηιv χ:χ.·ταγωγ·ήν. 'Εμ�νίζ,�υν C!ίι
ολο,γιχά.ς οιαψορα.; μετ-αξύ tω'Ι, ό
φειλ,ομένα; εί; την χλ·η?Ον()μιχό
τητα χαί τ·η,1 οιαφ(ηοποί·φιν τΙJυ 
φυιηχοϋ πε?1•6άλλοντο;. 'Λλλ' αi 
οιαφοpαί αύταί οέν 'έχου-1 ο-α.σιχη·ι, \ , ' ... , .ε.πιστη'!J-ονιχτ1-ν σΊ1μασι-αν, επειοη 
οεν· έπ,1<&:οϋν εiς τα.ς ίχανότΤ1-τ:χ.ς 
των ά.ν-θι?ώπων 'ια. άν-απτυ;ι.-θοϋν 
με παpά.λλ Ί'ιλον ρυθμόν Π?ός την 
αύτιιν χαtεύ-θυνσιν. 'ϊπά?;t.ουν οιά-, � \ - ' φο?>Ο{ χ.ατηγ.:;?ιαι μετ:χ.c,υ των α-ι-
θ�ώπω'ι, ΠΟυ •91 u.πo;GJσ:X.'/ '11 •Sis-

\ - r .. Ι Ι ..., , ω?τ,,θ·�υν ω; φυι.ε-:ιχα: οι:χ�,:;:-α:. 
Άλλα. οέ,1 �Πα,?χει χα-θ:χ?η ?α,τσα. 
Και ή χά-θε άνάμιχτ·η ?ά·τσα. 'έχε: 
τίς ί'οιες ά.χ9ι·6ώ; ίχ.α-ιότη,ε; χαί 
tιwα.τό-tητες. 

Αύιtά. μσ.ς tίεGα.ιώvει ·η 'Επι-
στήμη, ·η iιποία. Π?οσιθέτει χα.ί με
pιχά. α.λλα. Λέγει, οτι οί μικτοί 
γά.μοι �έν 'έ;ι_ου•ι χ.-αμμί:χ.ν ουσμ.ενη 
6ι,ολογιχην � πνευματιχην έ-πίο?α
σt'Ι είς τα. πα.ιο11 που γενώ,1τα1, 
Βε&ίως, τ-ονiζουv οί ε'ίχοσι ού'> 
έιπιστήμοvs;, ολα τi πα.ιaιά. που 
γεννώνται οέν 'έχουν τις ί'οιες ίχα
νότητες άvαιπτύξεω;. "Αλλοι λα.οι, 
έπί πλέον, εlνα.ι πε?ισσότε?Ο'Ι Π?ο
ηγμένοι χ.α.ί 'iλλοι όλιγώτε?ον. Άλ
λ,οί> ό Π'Ολιτr.σμό; είναι πε?tσσότε
?'(J"Ι έο?-αtωμέ-vος χαί άλ�οϋ bλιγώ-

, λλ' , \ .._, ι (Ί Ι -rεpOV,. Α α.υτο όε•ι stναι νεμα.
?ά.tσας. Είv:χ.ι χάτι που π,σιχίλλει, 
i'Ι'αλόγω; ,ου fία.ιθμοϋ οίχονομιχη.;, 

' , ' - . τεχvιχης χ:1.ι εΧΠ"JΛι-.ιιr:ιχη; Π?�Q-
�ou. 

Ή Ούνέσχο έ-θεώ?ψεν -i·ι:χγ;-.:χί
()'Ι ',112; οώση 'r7)'1 μεr:χλυτέ?'-'Ι �U' α-

την οτ,μοσιότητα σt!Χ. συμτ-.� J.'Τμ,.
η. αύτά. τών 22 οια.πρεπώ, iπι-

, t .... ' ... - \ στ·ημο-νων, επειο·η, ουσ,υrι.ω::;, :-.,, 
Π?ύ6λ·ημα τ·ης «?ά.τσα.;J> ά.πειλaί •ιά.. 
Π?ΟΧ�λέση έχ νέ-ου τtι:ιμε?ά. ,: ,.t
παγχο,σμίω; έπ,ιχίν;υ-ια. ζ·η,τ-rι :1.1.::r. 
είς οιάψο�α. σ·r,μεία. τη; Γης. l'x-

, ,p ' ' , τσισ<τιχ.οι φοο'>ι χα.ι ?α.:σισ,τιχα. μ.ι-
ση !Χ.Π'ΕΙΑΟU,ν 'Ι!Χ. όοηy·ησουΊ σέ ·J:ι.-

' 1 .... , , να.σιμως επιχ.ινοuΊου; συγχ.?Cιυσaι;. 
Βεtία.ίω;, ε!να.ι χα.τ1 μέγα. �-ιJ:1.;1 
οίχοΛJομι xoi Χ ,.ι έχ π�λt 7! στ, Χ')' ( [ 
λόyοι., π�υ Π(ΟΧ:t.λ.ι;ιUν τt:; ((?�τσ�-

' ι \. \ Τ ., στιχε;>) 
1

συ,γ�?ο�σεt; . ..J.:'i ειν11.ι c.υ:
χολον εις ε-θνοτ·ηt:χ.::; οι:χ.ψορετ i' �ι>-
έχπολιτιστιχ.:;ϋ χ.α.ί 6:eιτιχου έπι-

'" \ , ,.. ' . πεοοu να συνυπα?ι;ουν χα.ι -,.,_ CJ\-
ε,γα.σ-θουΊ όμαλως, '() μυ,θr;; τ·ης 
<<?«τσα.::;» χ α.ί tου «χα-θα.?ου :χ.'ί:1.α
το;,», Ομω:;, τεfνει rvi Ο�)ση t·J�ι. χχ-

- 1 , r ι ?':χχτη?α. μυπιχιστιχ.ι:ι,1 χ:χ.ι, •·): fΚ.' ,... , , , ... \ του·-=·�υ, ιι,ι�t-;ε�ω; επιx.t'JOUΊ(J'J στt; ... , \ . , �' ' οια.ψο?ε;, πι;,υ ')Πα�;ι_r,')Ί μ:.,α.:;u ε-
•:J. 1: :ή:ω'1 με Ο:1.��::ι!:�χ.·fν i�π�
i:::u:�-<ΎΊν χ.1.( .ι;,iχ.ο'J(ι,J.:ι.·1'

1
,ι iJi

πτυζιν. 
Ή ΟΥΝΕΣΚΟ �;ι_ει ά.,:χ\:χ<Jε� 

σποuοα.10,1 α.γωνα.. Η ολύ: χ.6,;·1.�, 
χα.λης ,9.ε,λήσεω; χάνει ο,; •ηι:ι:1.'i" 
οι!Χ. ,ν� 6,η-θήσ·η σ-:η•t Π?Οσπάιθει:χ" 
αύτην χα.ί ·ι� ά·ιτιχ?ούσ·η τ!Χ. ψε:.ι-... ' ' , οεπι�Ίλ�Ο'J:Χα. ?�7σtσ-τtκ� Χ'Ί'11?υ-
γμα.t-α.. 'Λχ.όμη χ.α.ί τό Π?όσφα.τ,;.'Ι 
τ��yιχ.Ον· π1.οελ'!9ό,ι -.Si επ�επε νΧ 

'., ι ' ί' \ , tι .(J \ μας συvετισ·η. • ?:Χ. γε, eιμω;, •vx. 
έπιτύχουν �ί Π?Oσ1ti·SLεt1t. π-οU γ!
ν·οντα.ι, χα.ί -θi είσα.χουσ-θη -:ελι
χώ; πα.'Ι'tου ή φω'Ι"Ι) -_η; Λ�γιχη:; 
χα.ι τη; 'Επιστ·ήμ-η;; 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΓIΟΙ 

�-τi; 18 Όχ τω�?f-�υ ό Π ά.πα.ς 
,ά.·νήγγειλε tην άγιοπι:ιί·ησι,1 22 Ά
q,,ιχ1•1ώ,J μα.,τύ1ω•1 τοϋ Χ9ιιrτισ.νι
σ-μ-Gϋ, οί όποίοt x�i εί'ι�ι G� Π?ώ
τοι Χ?tσ,ια.ν-:�·ί �iγ?ΟΙ σ.γιοι. 'Η 
-.ελετη τη::; άγιοποιήσεω::; �γιν.:. 
στη Ρώμη, άλλ!Χ. ταυ-r,οχ?ό'Ιως είς-
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Τάπη,ς άπειικονίζων τους 22 Μαύ
ρους της Οίιγκάντα, άνα�'<ηρυχΘέv
τας ό.yίους. Άνηpτήθη, ικατό: τηιν 
rrε.λετηv της άyιοποιήσεως, εiς 
τον Ο<UΡΙΟγ οωμόιν rrοίι Άyίοu 

Πέτρου εiς Ρώμην 

":'0 �:χ.μr:ιυχόγ;ι.ο .o;"fj:; ()ύγχiντ:χ. έ
ιτελέσ{)η μεγiλ·r1 Οοξολοyf:χ. έ.πi 
Π:Χ.?<Jυσf� ϊ,ιλι�3ων Π?οσχuν·r1τών. 

Το ::\1 αμουχόγχο ητο -� τοποθε
σία οπου -.ό 188G έξετελέσ-θησαv 

, , • ι , t , χ1χ:α. τον :χ.γ?ιω-;ε?Ο τ?ο-πο εχατο 
Νέγ?Vι έχz?tσ�t:Χ.'Ησ .. Sέν-τε:;, διότι 
οεν τ/)ελαν '/:7. έπα-ιέλ-θουrv στην 
Π?Οηγούμεν·r1 ,.9:ι·r.σχεf:χ. '=ου:;. Τ(Χ.:; 
, .. , .... ' .,.. . ' , ... ί:.Χ-;ε,Λ;σ·ει:;

1 

οιε�:χ.,;ε'� ο :οτε _φ�Αα�-
zο; J,_αμπαχα :\Ιουαγχα. -:οι> οπ<Η
ου έγγ,'Jνα:; εi'J:X.t σ·fιμΞ?:Χ. 11 ?όεΟ?ο: 

..., • .,.. ι ..., , -

τη:; :Χ.'Ιε;:χ.:ι7·r
ι
:Ο'.) ΟΎjμΟΧ?:Χ.7t:χ.:; τη:; 

Ούγχiν-;α. '() :\Ιr,υiγχα έξε-:έλε
σε σ-;,-·fι 'Ι πυ:i ixό1J.'fι Χ:Χ.ι τbν άο
z·'Jγό τΎj; �ωμα-=ο?υλαχη; τvυ, 'ό 
bποίο:;. είχε γiνει Χ?tσ�ι:χ.')ό:;. Οί 
χαταοιχασ·9iν-;ε; εί; θiνατοrv σ.λ
λοι έχi·φα-1, iί.λλοι έοέ-,9·φαν σε 
στύλου; χα\ ά.φέ-θ·φαν ν:ί �6ήιrουν 
σιγi - σιγ:Χ, i;ιoU ύπέσ-τγ

1
σι:t.'ί φρι-

χ.τα 6ασανισ'τ-ή?ι:ι. Εί; την θέ-σιν 
- ι • Ι f 

του μ,-?τυ?ιου των υπ:ι?χει σημε-
?'- μία Ρωμαιοχαrθολιχ.·η έχχ.λησ!.a. 
ά.πό χόχχιν:ι �οϋι6λα, τ?ιγιηισμένη 
άπb φcιι,ιιι;.�QΟεν·Ο? ,. χ1.ι τ?ΟΠtΧα. λου
λσύΟι1::χ.. 

'.\πό του; έκτελεσ-θέ,ιτα: είκοσι 
δύο i-ιεγνω�ίσ-θ·rισαν τό 1920 άπο 
τό,1 ΙΙ &-πα Βε'1έ13ιχτο 150 ώ; ό-σι-ο
μi;; -=υ?ε;. ΊΙ Κα-θολιχη Έχκλησ!α 
ά.παιτεί ο&ο θαύμ.ατα γι:ί να προ-
6η σέ ά.γιοποίησι. Κ,-ί .iνεγνω?!
σθη οτι έ,ελέσ-θ-·φαv το 1941, ο

":'1.'1 με -.ην έπ:Χλ·ησι'Ι των 22 Νέ
Ύ?ων μα;; -=ύ�ων έθε?απεύθηιr,-v δοο 
Ε,ύ�ωπϊίε; λευκ€; ..Χ':t.λόγ�Ύjε; άπό 
πανώλη. 

Ο «ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΗΣ» 

'Έ·ια Κα,θ,-ολιχcrv ·9εαηι,χον συγ
Χ?ότ·ημ,. τ'Τj; Ν έ,.; ιΤ'ό?Χ η; «ά.νέ-
6ασεν» ε'Ι'J.. ο?άμ,_ Ύ?αψέν ύπο τ-οu 
Π'αηο; Έ3ου&-�οου Μόλλοϋ καί φέ
ρον τ:-;λον « Ό Π α?ηγο?-rιτής», 
οιά τοϋ όποίου ό Κσ.·θ-ολικό; αύτος 
1 Ε?ωμέ,10; Π?Οσπα•θ-εί να ά.πο,σε!
ση ":Ίj'Ι Χ1.7"fjYO?!'J.'/ Χ'J.ϊα TOU il σ.
Π'J.. π ίου τοϋ ΙΒ, π-ου τοϋ Π?Οστι
ψεv ό Γε�μα'ιοεg?αίο; χομμουνιστης 
συγγ�1:;,εU; Χόχου-: με 't"O γνωστΟv 
ε?γον -.ου «'Ο 'Δ,nπ),1ι?ωτ·ής», 
γ�νωστΟ,1 xxi ύπΟ τhv τfτλ,ο"ι «Ό 
'1.\. ντt-π?όσωπο ;». 

Ώ; γνωσ7ό'Ι, οι:ί τοϋ τόσ'ον θό
ρυgον Π?οχχλέσ�χ"ιτο; iχείνου Μσ
γου του ό Χόχ.ι:,υτ έπt??fπτει .ευ
·9-ύνχ; ε�; --=�ν -=ό,-;ε Π άπ,.ν Πtο-ν
IJ�' Οtό-=ι οεν ο�εμ:χ.?τυ?·'J--Sη κατιi. 
τών όμ:ι.3:χ.ώ,ι έχ.τελέσ-εων ιΕ;pα.i-

• ' • , ιp • ων ει; τχ; oπot':t.; π,οεοχιν�ν ο,ι
χιτλε?tΧeιf.

· 

Διi τοϋ vεου ε?γ-ου του� πο'U ά.
ποτελεί -:?όΠΟ'i τtνi :Χ.πάντ .. r,σιv 
�ί; τi; έπtΧ?iσεt; τοU ((Άναπ1λη
?W't'Οϋ», b Καθολικό; ίε?ωμέ'Ιος το
νίζει οτι ό π σ.πα; οέν ·ηού,�ατο vci 
έπέμb-ι1 ένε?γότε�ον - πλ·'Jν τών 
� - • ' � ' 1 Οt1χμχ?τυ?tων ει; τα; οποtα; ειχs 

Ι?- Ρ Ι Ρ ' ' Ι Π?ο,οη - ψΟ<οουμεΊος σο-οα?α α-rrι-



ΙΛΙΣΟΣ 217 

.πι;ινα έκ μέ?ου; των zιτλε,;ιχω11 
.χ:χ.1 τίi}') ψ�qιστών τljυ :\1οtiσσ-ολt
νι, που έ•ιaέzεται ·ιά εψθ,ανα'Ι χαί 
μέz�ι τη; έξώσ.:ω; τη; 'Αγίας 
"Εa?α, άπό τ·ηv 'Ιταλίαv. 

«ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ ΟΝ» 

'Έπειτα :i,πό τά zι:ιvο?ι;ειοη .S.εσ.
p.ατα τi1; λlεγiλη; 'Ε�ο,ομάιοeι;, 
έπί -:έλου;, εvα ύψ·ηλη; τέχη}; 
ίί.,γον του ,tt ΨΙJματ(;γpάφ,;υ μέ ,θ.ε
μα τη•ι ζω·η ,eιϋ Χ:;ιστeιυ, σύμψω
να μέ ,?ι ιι,tα-;ά l\Ιατ•&.αίι:,ν)) .εύαγ
γ.:λιο, γ.):;ισ,,&.·r1.ι.ε στ·η•ι 'Ιταλια ά
πο τό•ι ΙΙ ιέ:?ο Π-ασολίvι χαι ()?α
·�εύ·.9Ύj.<ε �,πό τι; Βατιχα•,6. Έχεί
�ο π�U ει. :r.u.� ίΟt χί τ ε:Jγ1 έν-τύπωσt
.εΙ-ιαι ο-:ι & 11 ασολί•ιι, γνωστό;
:ι,ι.χ..,ξtσ:·'ι; ι..χl ά,9εο:; 't έπέτυ1.ε · ιi 
ά:;ισ-:Ύj =:;μ·φ-sια του Εύαγy.:λfου. 

ιιllι;:ί ά:;'ήχε ό 11:ισολίνι τόσην 
-ά:πελπtσf,.•J ι..χί τόσ·r1ν πiσ-τιν ;» ά-
-πό?·ησε ε·ι:ι; χλ·η�ι.<ο; μετά τ·η·ι 
π��bολ"l'ιν -;'f1:; τ1.ιν!χ:;. Ι\.:χ:ι ό Πα
fJ'Cιλί•ιι :iπ·ήvτ-ι�σ.:: 

«Το Εύ:�.γγέλιον οέ•ι έ:;μ-r,•1·.:ύε
-rαι · μόνο •ια το :i�ηγrr&.ί; μπeι:;εί 
.κχ·Jε:; Ί',-;οσ-τ·ή��ξ�:; «�εσ�ω:;» έκ 
μ��Ι)V:; μ�J ,5ι:)_ ·{)-:χν iν(ι·ησf::ι. 
]1 :·�σπi � r

1
σ� ,;;. Οώσω Ε.νχ έπt.ι<<ι

.λυ:;ι.ι.,; :i.,, ,1γ·ημα Και αν π:;ο,rιμ·,1-

_σα :ον λΙα:·Sιαίο είΨχι, γιχτί ό 'Λ
ποσ:,:,ι-�; χύ:,;; οι-r1γ.:ίτχι μ' άπλό-

, . . 

'\. " . ιτη:1. :·r
1 •J, 

ιστο�,:r. ε't?� ... ν .. �?ω�ου,
�,υ _γ;.·, ι r,�·ι;.<.: :ρ:ωzο; χχι πε-θα-

., ' ' ι \ .._ νz, !.)σ:z:ιχ χπι:.ι συν-:<.ιμ·η· κ�ι ο�α-
p.χ :�ι.-� ζω ή� μετχ1f,Ο.ον:χ: σ�Ον
f\.ο�μ� ενχ μ·ήνυμ� s:ί::ι·ή•1·r1; ΧΧ; ,7.
γαπ·r,�. 

ηΤι;, Ι��χ;γέλιον. π�οσ .. �έ-:ει, εΙ
vχ� h ι.ώ3�=. :οϋ πολι-ισμοϋ - χεf
μενο iπΙJ :i π�? πχλιi� πο� μά; 
σι:ρησε ·η 'Ισ:ο,ίχ, :iλΗ χχί το πι� 
σύγι.:;οψ; :iπ' ο;:ια ά:άλια γ:;:χ�τ-rι
Υ..α'ι π�-:-z)). 

\Ί Π χσολίνι έvεπν,.:ύσθη τό γύ-
, - - , ff 'Τ 

pισμ� χυ-;-r1 ; τη; τχινια; ο:αν ει-
οs, στ� .tέ?ασμα του Π ά.πα 'Ιω
.ά.ννη του ΚΓ', μιά μεγάλη χοσμο-

πλ·,,μμύ�11.. Σιτh Οωμiτιό του, ατΟ 
ς.:•ι,;,3-,rι.εί-ο, ύπ'ίΊ')ϊ.ε ε•ιχ Εύαγγc
j. ι'). Διά6χσε το·ι Μ χτ·&.χίο Καί έ·ι
.f;ι;ι.,σιiσ.[.ι·,1.<.: . . . Δέ•ι εγ:;χψε σεvά
?t� J'} Οιχλ6γού;. "l�μεtνε πιστό.; 
στό .<.:ίμε·ιο του Εύα γγελίου, μετα.
φέ�ον-;i; τJ) σε .εi.<lγε;, άπλώς. 
Κχι οcίτε :ivεζ·ήτ·φε οιάσ.,1μους ή
,9οπο-ι1ού;. Τιπο-;ε Οέν .. :)i ·}ιτχν 1ttό 
σ.στι;,ιeι, .ϊπ., πχr,α νά. οώσ·/j τ-i1 
μ,;,? :ρ·η του Χ,ιστου χαί τη; ΙΙ α'Ια
γία σε π:;όσω1tα γ•ιωστω'/ 7.·σ,έ
::ιω·'J <<Χ?ι·στό;» τ�tJ εγινε ό Έ·1-
:;ί.<ο 'Ι:;χοόχι, 23 έτω•ι, ι;;οιτ·ητης 
Οί.ι.ο••ιομι.<ων 'Επιστ ,1μω•1 στη·ι 
Βα:;.ι.ελώΨη λlέ τά χο•ιτά μαλλιοc 
του, τi γένει·'Χ -:ών τ�ιώ11 ·fiμε:,ών, 
,ά π..ιχνά φ:;ύοιχ χχί τά. μχυ:;χ με
γ:iλχ μ:iτιχ, με τ6 πύ:;ι•ιο f)λέμμα 
χχι τi ?Ο.�t'Χσμένχ Οi.<τυλχ, ό 
Χ:;ιστό; τ.c,υ μοιάζει v' :iπι;σπ:iσ-θ·η
�s. άπb εί·.<6�'Χ τ'Τ,� • λ.r.οχχλύψεως
'lj πι•ιχι.χ του Γχ?εχeι. 

ΊΙ :\r-χ,ίχ, σέ •;εχ:;ά ·ηλι.ι.ία, εΤ-
vαι μιά π:;0ιχλ·ι;τιχ·η χeιπέλλα. Κα: 
·η ί'οιχ fj μητέ:;χ τού Π ασολί•ιι
πχίζει -:6ν :;όλο τη; Π χ·ι:χ.γίας
στην ,;Ί,ιμ-r1 ηλιι.ίχ , .. ,1 , ιιΙΙω; χα-

1-- ' ι , , ' 
c:;·rι με -:-eι-σο πο ,-':; ;», -;ον ?W"=φr1σε e> 
χ-χ�οι•ι:i) ιο; ού�μπ:iνι. έπ:σχο-πος 
τη; Β.:ν.:τfχ;. Κχι b Πχσολί'Ιι ά.
π·fj�:·r1σ,ε με άπλό�γ1-:χ: «'Έz.ασs 
ε'iΧ γJι6 -:η:: σ:·fι·1 '·\. ν-;fσ-:�σΟ> . 

Τό Ε»χγγε)ιο σ-·η·ι b[)ό•ι-r1 εiν,αι 
�νχ χείμ.:ν? έπανχσ:χ-;ι.ι.6. 'λλλά 
·ί-

1 
Έι.1.λr;1l-χ Οε·ι Οι�τύπωσε �·ντίρ

�·,,σι. ·n Χ,ιστ'J: ;π'ίΊ,�ε π:;:iγψ.ι-
7ι gνχ; μ�γ�,λο; χ,;,ι ιω•J:ι..�� ά?χη
γό;, σ:i π)�ι·σιχ τ1;ϋ π·1�υμ'Χ-;cχ·ο-

' -:otJ 
Π ό-=ε 19i lλrθη τh �:ιιστ.ού�γη

μα χύ-;eι χχί σΤΤι'Ι Έλλάοα - αv

,θ.' :iφήσι;J•ι αί'-θ-ο..ισχ οιχ•θ-έσιμη άπb 
τ1; έγz.ώ?ιε; Χ'Χί ξivε; ά.·ηΟfες; 
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ΧΡ ΙΣΤΙΑΝΙ ΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΟΡΦΙ ΣΜΟΣ 

'Ένα; άπο τους άγ,ευ?ε-θέ'Ιτα; 
το 1956 εί; το Κουμ?άν παψά. τη'Ι 
Νεκοά.,1 Θ:χιλασσαν τη; Παλαιστ:
vη; παπύοου;, 1η μσ..λλο,ν πε·?γαμη
vά.ς, φαί'/εται οτι � .. πεχ.σ.λυψε, χα-' ' λ' . τοπιν· π�<Jσφαiτου �ι.ε ετης,. σχ�-
σ,ει;, αί ό-πο'ίαι μεχοι τοϋlδε άπε
τέλουν άπλην είχα.σία.>'/, μ,εταςυ 
τι>ϋ Βι,6,λι·κ,οϋ 6ασιλέω; Δα6ιο καί 
τ,ο,ϋ μυ-θικού Ό�,φ·έω;. 

Ό κ. 'Αν:ο?έας Ντυπό'Ι - Σομ
μέρ, της Πα?ισινης 'Ακαο-τ1�ία; 
τ<iw 'Εntιηαφώ'Ι κα.ί Φιλο,λ<Jγίας, 
0Cν1εκοινωσεν Οτι αί Έσσαίοι, έg.�,..
ϊχη αl?εσις οιισταμέ,ιη, Π?Οζ την 
έιπίσημrι'Ι ΣυΨ1.γω,γήν, εί'Χ.ε'/ έπιτύ
χει μίαν συγχώνευσι'Ι των zα?α
χτ-τ1Qιστικω·'ι· τ,ώ'Ι δύο έκείινω'Ι Π?Ο

σώπων. 
Κατά. τα.; ά.,1ακοι•1ώσεις τοϋ κ. 

Ντυ-πόν - ΣομμεQ εί; την έτησία, 
συνέλευσι-; τοϋ Ί νσ,τι,τούτου της 
Γα.λλία;, ό νεωστί μελεηγθ,ει; π:ί
π1ηο; ψέ?ει rL'Ια.γεγQαμμένΟ'/ ενα 
ποίημα, το ό1t<iί-ον• ,άποιδί,&,εται ει; 
το'/ Π·οοψητσ.11,,,_:(τα Δα6ίο κα.ι ει; 
τΟ όποίον πε(ιιέχοντ'1.: σ-αφε'iς κ:χ.i 
άιοι·χφιλο,ιίκη;τοι ά'!αφο?αt ε,ίς το'/ 
μϋ-θον τ<iϋ 'Οο-φέω: και την οι'οα
σχαλίαν των ΓΙ υ-θαγο?είω'/. 

Την έ-π<η_η•ι έ0,{είνη�1 ·η λαηεία 
't'ι()ϋ Ό·,\�iω:; ε,ύQtσχε"':'ο· εί:; τό άπό
γειόν τη;: οί Έσιrαί<Jι ησα'Ι πε?ισ
σότεQΟ•t έπιο,εκτιΚΟt εςω-θ1ειν έπι·ο • 
O<JW'I ά.πο τους ((bο,θο,δό,ςους» Έ-
Ρ , ' ' ' , λ' ' υQαιο.υ:, και το εν ογψ ποιημα, 
περιληφ-θέ-ι εί: του; Ψαλμούς τοϋ 
Δα.6ίο, ·ητο σαφώ; μία 6αpε'ία 
και τοο1t<J1tοι·ημένη, εκδοσις ένό; 
ψχλμοϋ ό όπο'ίος εlχεν ά.?χικώς 
γ9α:ρη jπό μέλου; τη; αί?έσεω; 
έχεtνη:;. 

Συ'/η_ί,ζων ό κ. Ντυπόν - Σομ
με9 είπε,/ οτι τοϋτο, bς ηγε'ί τη ι 
πλε<iνεχτικ-ί-,ν -θέσιν που δίιδεται εί� 
το,ι 'Ο?φισ:μόιν, .εiς την Τέχψφ 

τω'/ Π?ώτων Χοιστιανών, ε.ίς τη·-ιr 
όπ,οίαν ό Χ?ιστό;, ό «νοος Δα61iο» 
εχει τα. Χ,!Χ.?αΚτηQιστικα. Κ'Χ.'ι τά; 
'ίι3ιότητας τ-οϋ μυ•Sιχ.οϋ 'Έλλ·ηνο;
�;ι,ουσι,�·οϋ. Ή εiκών τοϋ Δα'6ίο -
·Οοφεως, τοϋ 'Εσσαί<Jυ ψαλμω
οοϋ ΠQΟε•λεfα νε ο,υτω την όο;,, 
οιά. την ά,πειcκόνισιν τοϋ Χ?ιστοϋ· 
- Όρφέως, δ-πως τον �λέπ,ομε'Ι είς
τα.;- πα?αστσ.σει; των Κατακομ
&i},,.

ΕΚΑΟΓ,ΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΣΤ-ΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ... ΣΚΥΛΟΙ 

t{α-τα. τΟν έιχ-λογικΟ π=�ο-εΟοιχΟ·. 
σ.y,ω'/•χ στί; 'Ηνωμέ,ιες Π ολιτε'ίες 
ΠQωταγωνιστοϋν καί... σκύλοι. Ί·· 
διαιτέ.ρως ό Π �bε<J?o, Τζόνιrο'Ι έ
'Ιοψανίσ-θη κατ' έπα,ισ.ληψιν σε φω
τ-οη:χ.:ρίες με σχ.υλιά., χα-θ' ύπόδ-ει
ςιν των qυμ6ούλω'Ι του. Π?Ο, έ
πη,?εασ:μον των ζωο,φfλω,1. Οί α

πλοί 'Λμε?ιχαν,οί {;έλουv τον π;, ό
ε,ο?ό τους τέλειο: νά ,;.γχπα τ·ην 
οiχογέν,ει:χ., ,ά. ζώ:χ., τα. σπό ρ καί 
να. ζη κχτά. τό κοινο ά.μzQικα•ιικ!.r 
ποότy-πο. Δεν· έν1οια:ρέ?ονται τόιrο
γιά την φιλοσο:ρία, τη'/ πολιτική η 
τα. σχόλια των �ποψη:ρίων γισ. τσ. 
διά.φορα γεγονότα, άλλα. iί.ν iίν:ι.ι 
κ�λιοt οtχ,ογενειά.eιzες κ-α.1 άντιμε
τωπίζουν τη ζωή με τον ϊοιο τ,?ό
πο δπως αύτοf. 

·'Η ζωοφιλία αυτη παί?'/,ει πολ
λες φορές μεγσ.,λε; οι:χ.στά.σει:. Οί 
'λμε.ρικα'Ιοί -θέλ,ου'/ ν' άποκτήσο!Ν 
σκύλο σ.πο την ϊδια ο:mσα, δπω; 
εi'ναι ό ποώ·το; σχ.ύλ�; τώ•ι 'l-Ι'Ιω
μένων Πολιτεtών. fΌτ.:-ι.ν ό ιπ9όε-
ΟQΟ; Άι,ζενzά.ουεο εlzε τη μανί:χ. 
τοϋ γκόλ:ρ , π-ολλο; Άμοιχ.αν,ί ε
σπευσ-αν νά. το'/ μψ:rι·Sοϋ•ι. Τώοα, 
με τον π9όεοοο Τζό,πο,ι, ,θέλουν· 

t Ι \ ,ι ' Ι ,οι περισσο'τεο,οι να εz·ου'Ι α.γGοκτ·η-
μχ�α. κα.ι εν� σκύλο ποU v� τοU; 
�ποδ.έχε,ται. Ό �πεύ-θυνο; ·ηγέτης 
που συνοδεύεται ά.πο ενα. σκύλο, 
που του ι�.'p έ.σεt να. παί:ζη με ενα 
σκύλο, είν:ι.ι πιο συμπα-θης σ.r.ά 
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'tO'I ·ηΎέ·ο� που οέ-1 ά.yα.πά κα.ί που 
οέν έ•ιΙ3ι,.,φέ?ετα.ι yιά. τά. ζω,.,. 

"Ενα.ς 'λμι>?ΙΧ:t'Ιός ο·ημοσιοηά
φος, ό όπ-οίο; Π:ι?ηκολού-θ·ησε τη•ι 
Π?οεκλοyικη πε?ιοοεία. των Τζό•ι
σον Κ'1.t ,Γκολ

";γ�υω;ε?, �ο-ί-,λωιrε: 
«Π ε9ισσο-ts?ο απο κα,θε αλλ-ι; φο
pά, 'έχω τώ?,. πειιr-θη οτι οί Άμε
ρικα.•1,0( πολίτε; άποοίοουν μεyα.λύ
τε?η σ·ημα.σία. στ·η·ι ζωοφιλία. πα.?ά. 
στίς πολιτικέ:; άν,ιλήψει; iνός ·η
γέτη. Κα.< οέν εiνα.ι μό•ιον οί ύπο
ψήφιοι yιά τό Π?ΟΕΟ?ικό άςίωμα. 
που φα.-;sρώνου·ι σ-;ό λα.? τη μχνία. 
'tQUς αύτή. Είοα πr:ιλλού:; ύποψηφί
ους �υλευτες κα.ί ΎΕ?ΟUσιαστέ:; νά. 
Π?οσέ?:ι.ω·ιτ:ιι στίς προε.κλο,yικέ; 
συyκε-ιτ?ώσεις όο·r,yούμενοι ,�ιπό 
ενα σκύλ�ο. Είιο,. ύποψ-,1φίους κυ-
bε?vητε;- •ιά. φωτοηα.φίζω•ιται μέ 
σκυλιά κ,.,ί vά. έπιζ·ητοϋ•ι τ·η ο·ημο
σίευση της φωτοr9α.,φία.:; τω•ι. Δέν 
χω?εί ά.μφιbολία οτι οί σκύλοι οί
χω:; '11 ψη:ρίζουν καί οίχω:; νά. ά
σκ�οϋν έ-πt?'?ο·ή, στέλνουν στ·η Γε
ρουσία. :ή στ·η Βουλ·η πολλού:; ,άπό 
του; ύποψη:ρίου:; !». 

ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΘΡΥΛΟΣ 

ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ 

Ό -θ?ϋλο:; τη; ':\.τλα,ιτίοο:;, που 
ξεκινά ά.-π? ,ά bά-θη των :ιίώνων, 
συyκίνηο-ε πάντοτε την φα.ντα.σία. 
συyγ?α:ρέων καί έπιστ·ημ.όνω-ι, τά. 
οσα. οέ . 'έχουν γ?αφη γι' α.ύτόv -θά. 
μπο?οϋσα.ν -ι' ά.ποτελέσουν μιά. ό
λόχλη9η, ίοιαι-rέ?.,. bι�λιο-θήκη ούο 
χιλιάοων τόμω'Ι Κ'1.t μελετω'Ι. lI α,?' 
ολα. α.ύ,ά, τb α.\'νιyμα τη:; zαμέvη:; 
α.ύτ'ηι; ήπεi ?ου, π:χ.?1μένεt πi'tτ� 
ά.-ιεξιχ•ιίαστο: 'l'πη?ξε π9άyμα.τι 
ή 'Ατλ-:1ντί:; ; Καί σέ ποιό άκ?ι4Jως 
σημείο τη:; Γη:; b?ισκότα.'Ι; 

ΙΙ ολλοί -�:ιπό τb•ι Η λάτ�να 
" ' , ' ,.εω; του:; συyzρον<,υς- επεχ�ι?η-
σαν νά οώσ?υ•ι κάποια ά.πιχ,ντησι 

' , ι • , , ,, στα ει;ωτημ:ιτα. 1.U'tα, zω?ι:;, ομω:;, 
vά. 'έχη φωτισ-θτ, �ω.i· �Φ?!Χ. το μυ-

, 
' ' στη?ιο. 

Τό 1898, g,Ι,._ πλοίο άπέπλευσε 
�πb τ-ην Γλ:ισκώb·η, γιά νά ποντί
σ·η τηλεγ?αφικό καλώοιο με-r:ιξυ 
'Αγγλία.; καί λι[α.σσαχ�ουσέτη;. 'Αλ
�ά' στ·η μέση του '.\τλα.ντι�ο�, σε 
αποστα.σι 100 zιλιομετ?ων ο.πο --:ι:; 
'Λζό?ε:; , τό χα.λώιοιο έκ&πη, σέ 6ά
-{;ος 3.100 μέηων. Κα.τά. την προ
σπά-θεια ά•ιελ'χύσεω:; yιά νά. yίν-η, 
� ' , ... ' , _(J • ' 

Ί), α•ιασυ,ν,οεσ::;, α.νε�υ?vησ:,ν ρ.•�ο 
το-; bu-{Jo χ:ιι κομματι:χ. μιας πα,?α
ςεν-η; πέηα:;, πι,υ ·ητα-1 μσ.ύρη χα\ 
yυα.λιστερ·ή. 'Ο Γάλλ<,:; κα-θηyητης 
Τε?μιέ άπεφά.•1-θη οτι ·η πέηα :ιύ
τ·η Π?Οε?χόταν ά.πό ·ηφαιστει<ιyενη. 
λάJοα και ·η Κ?υσταλλιχ·η οομ·ή τη:; 
άπεδε·iΚ'ΙUε οτι εtχε στε?εΟ1tοιη,θη 
ιrτΟ'J ά.έr� χ.,.ί Oy) μέσ,,. στό νε?ό
Δεοομένου οέ οτι είναι γνωστό οτι 
γι,ά. •ιά ?ιαλυ-θ,iΊ ·η ;ί�ψα.ιστει�yε-ι�:; 
πετ?α μεσα στο -θα.λα.σσι�ο v,ε?ο ιπ9ε
πει -ιά π-ε?άσουν 15.000 χρόνια., 
οιετυπώ-θη το συμπέμσμσ. οτι κά
ποια α.yvωστη γη κα-.εποντίιr-θη 
στόν 'Ατλ:ιντικό σε σχετικά Π•?ό
σ,φ,α.το Π'1.?ελ-Sόν. 

Σήμε?α., οί Ρωσσοι έ-πιστήμον·ε:; 
.εi•ιαι πε?ισσότε?ι, χα i"'ΙjΎΙΟ?ηματι
κοί: Π ιιχεύουν οτι ·η Άτλαvτίι; 
Π?έΠει νά εύ?ίσχετο Π?άyματι στο·ι 
5�ό. του Ά

_τ
λα.ντιχο

,
ϋ. Τη-ι -θε�

\Ηα υιιtοστη?ιζει χυ?ιω; ·η yεωλο
yο:; Μ,.?ί:t Κλιόν<0bνα., 'έπειτα. άπο 
�υ>θ-ομετ?·ήσεις που εγι'/'1.'1 πέρ\Jcσι 
τον ϋyουστο στον Βό?ειο Άτλαv
τιχ.Ο χ�( χ.�τα. τίς όποi'ε; Ο1ε1ttστώ
-θη ·η ϋπα?ξι:; bλο•ι.λή?{,U ύπο1έίρυrι_ί
ου ό?οσει,?ιi:;, στην Ύ?:tμμη Ίσλαν-
" 

'ι\ 
- , ' . 

ο�χ; - �τ. .: με?tκ�ς, μt� CLΠ,° 
τις ΧΟ?υ�φ-ε::; -τη; ,:.ιπeιι-:χ.;- σχ"ημ�τ:-

ζει τό συyκ?ότημα . των 'Α.ζο?ων. 
Ή -θεω?ί:χ. α&τη έ•ιισzύ,εται Κ?.: 

ά.πό ώρισμέvες α.λλε; έ·ιοείξεις 
:Στlς ά.χτε:; της Μεσογείου χα.ί τω•ι 
'Α.ντιλλω•ι συναν,ωνται οί ίιδιε:; 
φώκιε; με -ήv λευ-κη κοιλιά, ένω 
εiν:ιι y,ιc,;στό οτι τά. -θ·r,λαστιχά. 
αύτά· άποφ�ύyουν --:η·ι· ά•ιοικ-rη -θά
λασσα, ο�ως :ό - ώκεα�ιk. Έ.1tίσης,. 
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''ΙΙΧ. \',ο:α ,ε'Ι-δ·η μ.υ•?μ·ηγκιων συψJ.ψτ:ων
·ται στις ' ζό,ε; καί τ·η·ν Άμερι
κ·η ι.•αί οί ,,η,,.αλουδε; �ω'Ι Καναοί
ων. ψη·σων ':.J·πά.ο/,;Ο·υν Και σ-ην ά.με-

ικανιι.η ηπειοο.
'Όλα α '-τα. ένιιrι..ύου11 την α-πο

.ψι οτι ύ,πη?ξε κάποια έποχ-η που
οεν παο ενει6άλ) ε-το ά.πόλ ιr•α ό ,-i
π,όσι τος ώ·.ι.ε:ι.νό; μεταξU Εύοώ
.π·η:, ' ζ-0,ω,1 Κα.ναοίων και Αμ.ε
. ικη;,

'"ΠΟΣΟΝ ΕΖΥΓΙΖΕΝ 

Ο ΔΕΙιΝΟΣΑΥΡΟΣ; 

;1iέ τ·ην μελέτ-ην του ,ποο'6λ·ημα-
τ-ο: αu,τοϋ, ά.σχολοϋψτ:αι οί παλαι

'()Ψ;;ο).όγο,υ -του 1μεοικα.νιι.,eιϋ μο-υσει
ου τη; φυσικης ίστοοία;. 'Από τα 
λείψανα των όστων κατεσκευ-ά.σ-θ·η
σα,1 οί σι.ελετ-οί των γιγαψτ::αίων 
Ον-ων, ά,κ,ολού-θω;, έ,λ·ηφ,θη ·η γε'Ι,
-;ι.·η μο�χp·η των ι.αί είς -ό τέλος έ
οη,:,, ιουο·yή•9 η το «μον-τέλλο» τω·, 
.δzι νοσ�ύ?ω'ν'. 

Εί; τ·ην ά�χην έμεη·η-θ·η ό ογ
κο: -::ων δεινο-σαύοω,1 και άκολού
θω; κατά. Π?οσέγγισιν ύπελογίσ-θ·η 
το 6άο-ο; αύτων. Τά. -άποτελέσμα-.α 
·ϊίνα,ι έ·κπληκτικά: Οί τυοανόσαυ

.-οοι έζύγιζαν 7 τόνν•ους, οί σ.ιτεγό
'"Ι)αυοοι 1 Ο τόν·νους, οί 600,ντό,σα-υ
�οι 3? τό11νουc, κ,�1 οί 6,,α,χύσαυοοι
ΙΟ τοννους και α•ιω. Οι -αφοικα,ιι-

κο1 έ-λέφα"Ιτες ζυ'γίζουν 3 
και ο1 ίππ-ο,πόταμοι 2, - 4 
•ιου;. Ζωα μ.ε τοιουτ-ο,ν gά.οος, σ

μ.ω�, Οεν �η-το δυν�τό'J να ζοUν έ,πί
τη; ξηο&;, διότι -θα. συ·ν·ετρί&.ντ,ι, 
ύ,πό του ίιοίου των 6ά.ρ-ους. Οί πα
-λαιο·ι-τολόγοι · πο θέτο-υν οτι οί δει
νόσαυ�-οι κα,θ ολ·ην 'Γf}'I Οι:Χ.ΟΚει
αν εζων 6υθισμένοι είς τα. ηη . 
Οδτοι έζήγχγο,ι τ�'lv μιχ.ρα.ν έv 
συγι..1:ϊfσει π�Ος τό λο,ιπόν σWμα 
των κε-φαλ·ην έπι του μακ?οϋ λαι:. 
μ·ο-U ι.χι ετ�ωγο,,. τCΧ. ΠΧ?α. τας ά.
ι.τiς τω)• έλων φυ-ιrά. 

ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΑΗΘ-ΕΙΑ 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Με τ·η,1 ,εύκαι?ία τ-οϋ έορτα·σμ,ου 
τω'Ι 1100 έτων άπο της γεν·ν-ησεως 
τ-οϋ Γαλ:λαίου σuνηλ-θε -στην Π ά
δοfί:ι οι εθνiς σvνέο?ι·ον Κοσμολο
γιας. 

Ef; τΟ συνέΟ�,ιl()ν αύ-τό,
- ,� - ' , των ει•οt·κων επιστημονων, 

�έσι..ε ώς πα�α·τ·η·ο·ητ·ης καί 

' \ εκτος 
συμμε-
' " 'ο οια-

σ·η;ι.ο; φυσικός Ρόμπε?τ Όπ,πε'Ιχά
ίμεο. Ί -Ι μ στικίζουσα διά,,θεσι; 
που τόν χα.οακτ·ηοίζει ά.πο τον Κα!-
00 της κοίσεω; της σuνειο·ησεως, 
που ύπέστη λόγψ των καταστοοφι
κων σU'/ΕΠειων τη; ά.τ-ομο6όμ,6ας, 
τη; όποίας ύπη,?ξεν lνας έκ των 

Ό ιδε1111όσαυρος, δπως ,έJνεφαινίσeη, (είς φιJσιικον μέyΘθος, άλλά, φυσι� 
ι<ά σέ . . . ινά�ον_) ,εις την 'ΤΤ'α)'Κ οομ Ι ΟΙ\/ ,5<'θεσ 11\/ Ν. Ύ όρκη ς 
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δημι,r;υ?_Ύ�ν, τbν r.:ι?ω-&iί εί; -;}
1
•1 

Π2.?:ιχοΑι:ιυ·.9-·φι•ι τώ•ι χr;σμGλr;γιχών 
Πί)G�λ·ημ!iτω-ι. 

Ι�χ-:' i?z·f'1\; �ίπε•;, 3-:ι σ·ί-1με:'χ 
ζώμε•ι εί; -;·rι·ι χ:ι.· έ:;'.ιΊ,"ΙJ'Ι έποΊ:ΙJν 

- ' ' , 1 ι ., 
't'η; ε�:σ:·r1μ·r1 ; κχ: ε;"ιχ,t .?.?:·'j; ο-
λων ν:ι επιΊ,ει?·,(b·η ,1 εχι.:ιιχ�υσι; 
τών έ•ι,;οιών -;·ri:;. Ε� :; x·J:� -;1μπο
�<ιϋv νi σuμbiλι;ι'J•ι Χ xi r.ιt Ο-,1μr.ισιr.ι
γρά ;?ι:ιt, x1.i -�t a�ο�σ/4χλ,:.,ι, iλλ'Χ 

\ 1 ι ,,, t , , προ ΠΧ'ι-;ο:; eιι tt:H(ιt (.ιι επισ-:-,1μr.,•ι�:;. 
Αί ί1έχι, είπε·ι � '( )ππε·ι:ι. iιμ�ι. 
Ο�χν Ύ.

,
ε .. ·ι .. νών-;"J.t

, 
είν

1

-ιt iσχ�εί�. /4�ι
χχ,5J.ε α�Λο �"J.�7. σ�μ,:ιω·ιι:ι: ει:; :r;_

ν
vου•ι. :�ν

, 
επισ-:·,1�fJ'Ι<:!''· λ

,
πχι-:εt

't'Χt Ί) επ:μι;ιj'_'�'J:; επε.:;ε�yχσt1. :ω•ι 
• • p .., • .... - , , ι χαt Ί1 σ'J:J.ooι.'f1 ϊ:JJ.ι.ωΊ οz'jr.ι:J.ε•ιωΊ, 

διά. ·ιi γfν'jυ•ι Ο�1.·Jγϊί:;. I�x�i σ'J•;i
π,ειχ•ι 

1 

-η Ot�x�χ.xi.!x, :·fi:; �π:7τ·ίΊμγ15 
ει:; -;χ rJ"f.'JAΞ.�"1.. π:.εr:εt Ψ'J. εν-:χ-�·η 
Χ'Χi ,:j)υσtΧ� :ιi �:Oi,,-/4�:;t ;_.�ο t
Χ'Χ'/•�υ; Χ'Χt εμπΞt:.ΙJυ; οt11'ΧσΧ'ΧΛΙJυ;. 

. .\ύ-:-·') ·'ι ,.;�·rι τ�; -:-·ίΊ:; έπtσ-:·r,μ-ο
vικΥ1; 1:;"J.σκχί.�:ι; Ξί:; �i σ1.ολc:ίχ, 
οεν -�i π;iπε: ·ιi ·ι�·,ι �Ί!, έτ6νιιrε1ι, 
ώ; Χ'J:ιιχ:.χfχ :·f',:; έκπχιΟs,JσΞω:; 

• , i ' ' ' Ρ, (J.1t,;ι τ'.J•J s.π: τ:·,1μr;ν:σμον .:ι:; Ο'Χ?Cι:;
1:"tj:; iν"Sι?ωπtσ:ιχ.Ύj; πχ:3Ξf-χ.;. '.\.•;
τ:�έ:ω;. ) [ :ι,iλλ·r).r;; Π?iΠΞt •ιi
.ε!νχ: κχi -� :ιJ�·,1,r::; -:ή:; iν·{)?ωπι
στικ.ή; τ.-x.t13zfx:;.

'' _\λλω:; -: Ξ, Ξi; -;·'Jν έ.Π"4Ί:fι'J μ1.; 
εzομΞ'J iν�;τ::Jξ:11 Ολω•ι :ώ·ι .. _$ιΞω
ρητιχώ·1 σπ:.��ω·ι. Ί Ι :έΊ. ·Π1 , :? ?ί
χχι�·ι, ·η ί:r,G;i1. -;ώ•ι i,Ί.:ι:ω•ι λ:ι
ων, Ολχ .'Χ.ύ:i c�:ιiσ.<":J'J-;"'Xt έ·ι

. 
;,_,ιf·fι

σει. �13:1.ι:έ:.ω; σγ1με:.ον ε:.χ�μt-ι, ' ' "' r, ' • 
νχ ει:; �:χν 

1

st; ?:ι·��:; κχι Ξι_:;
ΕΧ7:tσtν επ:ι:,;η•ι με -;·η·ι :,ι:λ�;JG•:,ιι
rι.ν -:-�:; Ί,,3;,.,:; χ_χι -:-Ύ'1 :;

, 
Ι\.ίνχ_; κ1.:

γνω?:ζομsν :·fj'J :χ,,,,-θ:,ωπ:ντ1•1 sμπεt
ρtχν κχi -:-h·ι σ:·�z1.σμό•1 λ:ιώ,ι ποU 

' ι ' \ , ευ?tσχ.�ν:χ: ΞtΞ :·fj•ι 
,
π��:'Jπο

,
�t'Χ'Ι

1:ω'Ι πνΞ�·μ:::κω-ι κχ; ι_::�:-:-ε-:.ω:;
τώ•ι ψυχι,χω•ι χ:ι::ιχ-.-,.1σ�ων μ�;. 

_,χοπΟ:; -;ή; έπ:σ-:·ήμ·η:; aε,, ει·ι:ι: 
μόνον ·η i•ι:ιγνώ,ισ:; πχλ:ιιο-;έ?ω'/ 
πλχ,ιών, iλΗ ·η οτ,μ:01ηγί:ι b:ο-;ι
χων 0�ων Π!�tσσότε:.ον :i_,;,θι:,ωπί
,ιων. Δ�•ι εiν:ιι· ουν:ιτό•ι •ιi imσπ:ι-

σ-�η ·fj έπ�στ·�μ·η iπb τ_�:; άν,�?ω� 
-:;�','.J'J:; tr'JΊεπε�χ; τ�η:;, r.ιυτε κ1., να 
ι5:'1.:ι_ω:.ιt1�·r1 iπΟ χύ-:7.:;. 'υ έπtιr"=·'ι-

i t 1 ι,-. \ μωΊ ειΊ:ιt ,,, χ:ι, ε��Ί,ηΊ ΧG!Ίω•ιι-
ι.r;•ι �·1, π'jύ ?ιχπ•ιέε�'Χt iπΟ τ·'J,ι ά
"ιiπ·r,·ι �:i τb•ι τ:λ·r,σf'J•J �ου, νΧ 
ι, 

1, 

c.ι.·rι -:,;ι -�i�?l'j:; νi Οι1.κ·,,?ύσσ·,1 -:·fj) 
1 Ι:ίΊ·�Ξι-χ'ι κχ; π:; ΠΧ'Ι":b:; 'J� ":·fji 
.. •ι ι ' ι.ε�("t1 , 'J7.'ΧΊ Π?Cιι<ει-:1.ι 1t.!?t Χ?Χ::-
ι:ι�·ι ε 1jiJ-υ•1ώ·1, εί:; έκεf•11:ιυ:; πι:ιύ 
-i::,ir.z: •.ι'Χ -:--fj 1ι μι:ί.·θουν.

1Έτσ� μ6-
•ιr;,ι �i ϊ π,:,yιΞυχ·&.i; h τ-;'J1,1-εtό; χi•ι
Ου•ι'J;, τ.,:,, 1) iπΞιλϊί τ·(1 •ι iΨθ?ωπ6-
: .. ,,:1.. σ'J•ιέπει1. κ�i χύ-;;:; τΎί:; i-
πισ:"r11.�"J·ιtκ·f 1:; κχt -=Ί 1Ι?ί.,. .. ,,-ι,:;, .. 

Ι .._ \ 0 ,.., 
•"' • '.J Ι \: 1� 

ι't_-:..r.ιr..�,;,·; /..'Xt 7.Π"47C:
1

ΛΞ.rJ?-'Χ -:-·�:; ':J..J.f:J-
Y!fJ-:':J·J ι.;·r111�μ'Jτ.-:.ιι·r1σειu: --:·r1:;. 

το ΜΥΣΤΗΡ I ΟΝ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

Ε;; γχ/ ί :χ,;,, ϊ;Ξ�:-:..3tκ.;·ι ε1·tιμι:ι
σ:ε�-�-'i ι;'J•ιr;μιλ[χ με-:1.ξU -;r;ϋ ·_\_ 
ι..��·r,J.χικ'Jϋ '.\•ι:?l �I<,>ttJ'Ji κχi 
:'Jϋ b�,:,λόγ,:,υ ,;,!λι:.ισ6:;,'J·J '_\λ;J.r:E, 
�τελω'ι:χ.1 μ� -�i:.,.:x. 7; ι<μυιr:·ί-

1
1;!'.JV 

:·;1 ; ζω·ϊ-
1

;)). ΊOr; 1J a•ιχ; μtχtό:; Οti
λr:ιγ,:,;: 

�ΤΕλ!.l�\Ι: ΊΙ έ:;iλ:�ι;. Ilr,ιx 
·� -- � '() ε:;�Λt,:;:;; "/.?,Ι)Ί:..� "J.Π'.J, '7(.ι":"Ξ
ί.�Λ> J�x:.Ί_zt ζω·Ιj οε•ι στ�·5·r.χ.�

' Ι ' , ' ,, , ι;χ.s-:ο:; Ψ"J.. ο·fjμtι:ιυ:ιγ·r1σ·r
1 

Χt ενχ 
μ":J•ιiΊ_ ,. z�::7.�,:,ι. ΕΙ•ιχt �;ύ·ι1.-:ο 

' .., .. ι � \ ,� ,.., � • 
11.. σ'JΛJ.�ο�ί,)μz μtχ ε:;ει.ι.;t, α-
χ6μ·fj χχ1 ;ΞΧ��ω 1J Ο:σΞΧΧ':'Ομμ·J
�fω•ι έ--:ώ'Ι, τ:,:,ιύ 'ι;_ π1.Jiγ·tj ζω·'J 
.<-χ.1 ::ί)·r1 -1i•1 ,.,j-;i π,:,ιU γ•ιωι;[
ζο:)μΞ. 

\[Ωl�())'_\: ')'πi,Ί,Ξί 
7ix σ:Ύ\ �ω·ί-1 

:\'ΤΕλΩ).Τλl: Ί! . ' 'Xt7t0Χ':ι'X7t'X 
έ��1ιγϊί :1 πiντχ. "Έr/_Ξ7ε a�ό 
κ�:-;χ?7· , 

Τ� :ο�·�,.9z-:εtτ$ _]J-xζi
κ��ω :ιπ,;ι ω:ισμενε:; συ•ι-θ·r

1χ�:;. 
Τ� Ουh κύ-;-:χJχ τ;χι;):γουν :J;
το. l{xt Uσ:ε?·χ iκ:χ.-:ομμύ?tΧ. 
Γι:ιτί; 
"Έzετε ΟυΟ 
,9e,τ.εi"τε -ι-0 

:;ολόγι:ι. 
εν:ι πλiϊ 

Ti τοπο-
σ-.ό αλλο. 
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ποτέ δεν 
-;οiτο ,�ολόι. 

θά. δημιουρy·ή-σουν 

ΜΩΡΟϊΊ\ : Πιστεύω πως το μυ
στικό τη; ζ�η; χ1ί τη; δη,μιουο-

, f',,.\ ' ' ' yι:,.ς Όε•ι ειν:,.ι στα. μετο:χ. μ:,.ς. 
:\1ιά. μϋy:,. οε•ι μπ<;ρεί νσ. ϊy:rι 
συνείΟ·fJσ·ι του ά.v-,S?ω�tνο·υ κό
σμου. Το με?μ ηyχι που fίλέπει 
'11 χ:,.τ:,.σχευάιζε,ται ε•11ς �δοο·η
λεχτοιχό; στ1-θμό; η εν:,. -πυοη-

, 1 , ""\ - ' νιχο εοyοστα:σι-ο οε·ν μποοει vα 
. συλλάSη τ-i κίνητ?� χ� τοU; 
σ-χοπου; των τεz.νιχων. 

__ ι\.ύτό Ομω:, ΟΕν iμποΟίζεt τό μ$ο
::,μ Ύjγ�ι, 'ii έλτελη εύ.συνείΟητα 

το υέο; του άπέ·να·ντι στη'/ χοι
νω•1ί1 τω'! μ·ερμ·ηy-χιω'Ι. Κι' έ
μεί; οί οcvθοωιtοι Π?έπε,ι νσ. ζου-
με, ν1 δουλεύουμ·ε, ,ι' άyαπii-μ. 
στά. πλ1ίσι•1 των οιχων μ1ς δυ
ν1 τοτήτων. Φ:χ.ίνεται -πω; τό μυ-

, - "" ι Τ , στ·φιο της οημι-ου,οyι:,.ς ειν:χ.ι α-
-σύλ) -τ,πτο yι1 τό 1:.ψ.9:;ώπιν0, μυ
αλό.

«Ό Θ.ό;, ελεγε ό Σουλλύ -
Π ουντόμ, εί'Ι'-'ι :χ.ύτό ΠΟU μιiς 
λ�ίπει yισ. ν1 τόν χαταλά-
1bουμε)>. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

"-Εκαστος θ-εωp-ε'ί ώς όρθοδοξ;ί σιv την ί'611<ήv του δοξασίαv κα1 ώς 
,αίρεσιν τήv δοξασίαν των αλλωv. 

ΕΠ I ΣΚΟΠΟΣ ΓΟΥΩΡΜΠΑΡΤΟΝ 



ΝΙΚΟΥ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗ. 

«ΓΗ»: Άπο τον Έπίλοyο 

ΕΔΩ ψηλά ποτε δε μπαίνει δ θάνατος. 
·Έ3ω ψηλά δε σκοτεινιάζει ή Ν ύχτχ.
·Έδω ψηλά ή φθορά δεν κυβερνά.
Ί'ίποτ:χ δεν πεθαίνει, δε γεννιέτχι.
'l'ίπ'Jtα δzν πεινά, μήτε 1tονά,
Τίποτα δεν άνά6ει, μήτε σοηέτ:χι.
Έ3ώ ψηλά μονάχα φως άπέp.ιντο,
α1ώνιο φως, άπειρο φω; υπάρχει .
.Μυριάδες ούρ:χνοί, μυριάδες ηλιοι,
-μupι-:ίδες άστροπέλαγα κuλοσν
πέp' άπ' το σύνορο της Νύχτας_γι-χ νd: 21=ιοσν
τδ Φω;, που άδερ:ρωμέ. 110 με την "Ωη 

ξ:χν:χγυρίζει
μαζί τους μές στο μ:χσρο άμπό3εμ:χ
τη; 1ύχτα;, μύριες πλάθοντα; ζωfς,
:μύpια σκιρτήματα, μύριες πνοές,
.άμέ τρητ:χ μές στο σκοτάδι μάτια.
Κι δταν σtερνά, τελειώσει δ σύηιος κύκλο; του;
_μές άπ' τ' άπάτητα
τοσ Χάοu; τd: πλάτια,
κι δταν σ5ηστεί ή στερνή του; σπ:θχ, άκράτητα,
χαρά γιομάtα.
τοσ γupισμοσ το δρόμο παίρνουν, φω; στο Φω;,
ϋλη στην 'Ίλη.
Καί πιi δεν εlσ' 'Εσύ, δεν εlμ' 'Εγώ,
δεν εlναι δ 'Άλλος. Ε!μ:χστε. 'Όλοι, κι' 'Ένας .
.. Ω άνθρώπινη ψυχή μου! 'fί κ:χημος
ά6άσταγος, που σd:ν κι αύτον κανένας :
Μπρος στην 'Αθανασία 6οu5η νd: στέκεσ:χι,
ζωσμένη με το ντύμα τοσ θ:χνχτοu

223 
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==Ι ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ Ι=== 
Τα Γραφεία τοίί ΙΛΙΣΟΥ, Δρα

γατσανίου 6 (Πλατ. Κλαυθμωνος) 
εΤναι συνήθως άνοικτα κάθε πρωί· 
10-1 καi άπογεύματα μόνον Δευ
τέρα καi Παρασκευη 6--8 μ.μ. Οί
φίλοι τοίί I Λ I ΣΟΥ να περνούν άπο
τα Γραφεία για κάθε πληροφορία. 

- Ό Ταχι,δρομι,κός τομευς τοίί 
ΙΛΙΣΟΥ εfναι 122. Να μη το ξε
χνούν δσοι μας γράφουν. 

Έπειδη είς πολλας περιπτώ
σεις έτσαλακώθηκε είς το τα,χυδρο
μείον ό άποσταλεiς είς τους συν
δρομητας τοίί I Λ I ΣΟΥ πί ναξ «Ό 
Αίώvιος Δείπνος», έδόθη έντολή 
εiς τα ΓραΦεία να άνταλλάσσεται 
με και νουργη πας τυχον τσαλακω
μένος πίναξ, έπi τη προσκομίσει 
αύτοίί. Ό πίναξ πωλείται είς τρί
τους άντi δρχ. 1 Ο. 

- Ό κ. Δημ. Σκορτσανίτης, ό
δος 'Αριστοτέλους 40, κατ_έ6αλε 
δρχ. 50 δια συνδρομην ετους 1964. 
Τοίί άπεστάλησαν τα 2 πρωτα τεύ
χη, άλλ' έπεστράψη εκαστον με την 
ενδει ξι v «αγνωστος». Παρακαλοίί
μεν να είδοποιηθωμεν περi της ά
ιφιδοίίς του διευθύνσεως, δια να 
τοίί ά-η-οστείλωμεν τα τεύχη ΙΛΙ
ΣΟΥ. 

Βιβλία που λάβαμε: 
Π α ύ λ ο υ .Κ υ p ι α ζ η: <<-Γαλάζια 

>rrορυα». Α' Κ�οατικον Βραοεϊον 
1962. Γ' ει.<δοση σuμπληρι..;ιμένη. 

Ν τ ί r,ι ο υ Β λ α χ ο γ ι ά v v η: <<Αύ
λΟ'ΙΙ άvτί σάλιπιγγος». Ποιήμc:cτα. 
'Λθήνα 1964. 

'Ι. ΝΙ-1 λ ε κ τ ρ ο υ - Μ π ο ύ μ η: 

«Έπrιστή1μη ΧρισΤQΙΚΕΥΤριrκου Ντε-

τερμιινισμου στην '!ιστορία>>. Ά
'θr,ιν"<Χ 19'64. 

Πέτρ ου ',Οiλύ,μ π ι ου: <<Κού-
λης Κό.σ�•ς, δ ,rοιμενι•<ος Ζεύς>>,
Δc,<ίμιο. 'Αθήνα 1964. 

Περιοδικα που λάβαμε: 
Ό .1,_;ι:)'I, 1�όμοι της Εί:,ήν-ιι:::, 

ΤΙ 1.,11.-θ·ήν:ι.ι:ι., ό Κόσμος τηc ψ'J• 
χη:, � :ρ ίγς, Π ελεχi,1, ΤΙΙΕ 
THE0S().PHIST ( ADY.\.R), LE 
J,0TfΆf- BJ,EιJ {J>ARI.�), ΤΠΕ 
THEOf;0PI-[I(; Δ._ J, J0τJRNλL 

( T ... ONJ.)ON). ΑΙ, ΒΑ , ΡΙRΙΤτ.: -
J,E (ΗΟλfΑ). λ-ΙΑΙΝ Cί:H
RENT,f; (Ν. ΊΌRΚ), ΤΙΙΕ LI. Κ 
·JOH\.�,NESBL T l-tGJ' DII-\.HMA 

r:,.rEXIC:0), ΊΊ·ΙΕ<Ο:-30ΡΗΙC.\.L 

JιΕΥΙΕ\\' (Υ.\.Η\Ν ι\SΙ). 

Σε φωτεινότερους κόσμους 
'Άλλοι δύο καλοi q>ίλοι τοί) ΙΛΙ

Σ ΟΥ άπεδήμησαν σε φωτεινότερους 
κόσμους. Είιχόμεθα στους οiκείους 
των κατανόησιν. 

'Αναστάσιος Γι:αννακόπουλος, 'Α· 
θηναι. 

Γρηγόριος Κολέφας, Άθηναι. 

ΠΕΡ I ΟΔΙ ΚΟΝ 'ΊΛΙ ΣΟΣ,, 

'Ετησία συνδρομη Δρχ. 50 

Δια το Έξωτ,φικον » 60· 
Τιμη τόμων παρελθ. έτων » 50-

Τιμη μεμονωμένου τεύχους » 1 Ο 
Τόμοι ετους 1962 οέξηντλήθησαν. 

'Επίσης δεν ίrrrάρχοvν μεμονω-μένα 
τεύχη Νο 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 
16, 23, 25, 29. 

'Υπάρχουν τόμοι χαρτόδετοι των 
ίrrrολοίπων έτων 1956-1963 και 
μεμονω,μένα τεύχη Νο 6, 7, 8, 9,. 

10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22
,.
. 

24, 26, 27, 28, 30, 31, 32. 
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ΛΑΧΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΟΝ 
Έφέτο� οχι ΜΙΑ άλλά ΔΥΟ ΠΟλ Υ

ΚΑ ΤΟΊΚΙΕΙ yιά τούς δύο ύπερτυχερούς 

ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ πολλές δεκάδες σπίτια, 

πολλές δεκάδες αύτοκίvητα καί έκα-

τομμύρια μετρητά. 

φ 

Κάθε σειρά εχει δικά της μεγάλα 

κέρδη, καί ολες οί σειρές μετέχουν 

είς τά γενικά κέρδη καί τήv κλnρωσιv 

yιά τίς πολυκατο11tiες . 

• 

Άyοράζοvτας λcτχεία άπ' ολες τίς 

σειρές εχετε μεγαλύτερες πιθανότη

τες yιά μεγάλα κέρδη . 

• 

Βοηθήστε τήv τύχη vά. σάς κάνει πλού· 

σιο άyοράζοvτας 

ΛΑΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΟΝ· 
ιιι111ιιιιιι1111111111111,1.111111ιιιιιιιιιι1111111111111ιιιιιι,111ιιιrιιιιιιιιιιι11111111111ιιι 
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