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ΔQΧ,
Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνών 20 
'Γό Κλειδί της Θεοσοφίας αδ. 50 δεμ. 60 
Μελέτη έπl της Συνειδήσεως αδ. 60 δεμ. 60 
Προς την Μύησιν 20 
Μετενσάρκωση 10 
Κάρμα 10 
Σ' έκε(νους που πενθούν 10 
Ot Διδάσκαλοι και ή 'Ατραπος δεμ. 150 
Ό 'Αστρικός Κόσμος 10 
Θεοί εν έξορ(α 10 
Ή θεοσοφία είς δλίγα κεφάλαια 10 
Προσέγγισις προς την Πραγμα-ηκότητα SO 
Τό Φως της 'Ασίας 30 
Φως στην 'Α τραπο 15 
Στα πόδια τοϋ Διδασκάλου (εκδ. 1966) 15 
10 Όμιλ(αι εtς Όχάϊ 1944 30 
'Ελευθερία, ή άρχή καl το τέλος αδ.60 δεμ. 7 5 
Στολασμοl πάνω στη ζωή (Β' σειρά) 60 
Έκπα(δευσι και σημασ(α ζωης αδ. 40 δεμ. 60 
ΊΌ σημειωματάριο ένος Μύστου 50 
'Απολλώνιος δ Τυανεύς, Β'. εκδ. 40 
Τά Έλευσ(νια Μυστήρια 50 
'Αποκρυφισμος καl Μυστικισμος αδ.25 δ. 40 
Μ ε λ ε τ ή μ α τ α dδ. 40 δφ. 60 

Εtσαγωγη στη θεοσοφ(α &. 60 δεμ. ΤΟ 
Τά βήματα της Φιλοσοφίας αδ. 50 δεμ. 70 
Ό Κομήτης (Θέατρο tδεων) 20 
«Άγνώστφ θεψ) 10 
Ό αίώνιος Δείπνος 10 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΙΛΙ Σ Ο Σ», Τόμοι 1959, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, χαQ

τοδεμέ,οι εκαστος δQαχ. 50. 
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άνθρώπινο χρεος 
Του ΡΟΜΠΕΡΤ Φ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ λόγος τοϋ 

Ρόμπερτ Κέννεντυ, έκφωvnθείς άnό τόν ϊδιον τό 1960, 

άνεγvώσθn εiς mv κnδείαν του άnό τόν άδελφόν του 

-εvτουαρντ Κέννεντυ, ώς ενα ιπνευματικόν κληροδότημα

τοϋ τραγικοϋ θύματος των δυνάμεων τοϋ Κακοϋ.

Εiι;: τον κό6μον αύrrον ύ�πόρχουν και δ1ακρί6ε1ι;: καi δουλεία 
καi δψαγαi και πείνα. Κυβε,ρν:π6ε1ι;: καταπ1έζουν τουι;: λαούι;: των 
και έκατομμύρ1α άvθρώπων εΙνω καταδl!Καδμέ α εiι;: την ενδε�αν, 
έ ω αi χωρα� των εύψερουν. Καi πανιτου, έκαrrοwύρ�α δαιτα
νωνται δ1α τουι;: έξοπλιδιμούι;:. 

Τα κα.κα αύτα εΙνα� ΠΟlΚJJλα, ολα των ψωι;: εΙνα� iSργα του 
ά θρώnου. ' νηκατοmρίζουν τ:ι\ν όrrέιλ.!ειαν τfίι;: άνθρωπίνnι;: δι
�α�οδύνnι;:, τ:ι\ν άvε.nά_f)Ιl<!ειαν τfίι;: άvθρωπίνnι;: 6UΙ)J.Πόνοιαι;:, τ:ι\ν 
άνα16θΩ6lQV μαι;: δια τα δε1να των 6UVανθρώπων μαι;:. 

Θα furρεπε ομωι;: να έvθυ�μούμεθα -εδτω και έπ' όλίγοv
&π δδοι ζουν π.\nοίοv 1ιαι;: εΙναι άδελφοί ραι;:, οη 6UΙpμερίζοντα� 
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μαζί ι]_.ΙΟς το βpαχυ διά6τrψα του βίου, 011 έnιζητοίίν -ΟΠως KQl 
ημείς- μόνον τι\ν δυvαιτότnιτα να Uι6ουν τι\ν ζωήν των έν εύ
τυ ίQ. rκαl κατακτωντες ο6ην iκανοποίη6lν και ο5ην όλσκλήρω-
6ιν τους εΤναι δυνατόν. 

Kal δί ως αλλο, αύτος ό δε6pος της 'ΚΟl\'Πς ιμας Πlί6ϊU:ως, 
αύτος ό δεcφός του KOIVOU μας 6ΚΟΠΟU, θα ε;πρεπε να άρχί6η να 
μας διδάJ6κη κάτι. Kai δuχως αλλο, θα ειπρmε τούλάχ116τον να 
μάθωμε να βλέπαψε τους γύρω 11Jας ώς 6υνανθρώπους ,μας. Και 
δίχως αλλο θα 0Jlp0Πε να έpy016θωιμεν όλίyον π,εp1'66QΤερον δια 
να έπουλώσι.ιηιεγ τος πληyας που εχουν άνοιχθ:ίί μαιαξύ μας 
KOL δια να yίνωμεγ KOL πάλιν εiς τος καρδίας J_JOς άδελφοι και 
5υνάνθρωποι. 

Ί -Ι άπάντη5ις είναι οτι, δια το ερyο,· αύ�τό, πρέπει να στη
ριχθωμεν είς τι\γ \0εότnJτα - εiς τι\ν νιεότητα που δεν εΙΥαι μία 
φά6lς της ζωiίς, άλλα μία διόθει6ις τοϋ νοϋ, που εΙΥαι ρυθμος 
της βουλιίοεως καl ποιότης της φαντα6ίας, που εΙναι 11 ύruερο
χι\ τοίί θάρρους έπl της δειλίας, της όρέξ,εως δια ruεριπετείας 
έπl της εύκόλου καi άνέτου ζωnς. Τα npo6KQ]Jl]JOτa που μας πα
ρειμβάλλει αύτος ό τό5ον τα, έως μΕ!ταβαλλόιμrενος πλανήrτης μας 
δεν ηρό1<!ειται να ύπερπιιδηθουν ιμε τα δόΥΙματα τοϋ χθες καi 
με έφθαρμένα 6υνθΛμωα. Δεν πρ6κε1ται να κατανJJΚιιθουν άnα 
060Uς εχουγ Πp06Κολλnθη είς ενα παρυγ Που :ί:ίδη Πεθαίνει, QlΠO 
ο5ους προτψοίίγ τι\ν ψευδα�6θη6lν της άηφαλlείας των παpα τι\ν 
αναταραχ1\ν KOl τους κινδύνους, τους όποίους 6Uν,επάγε,ται άJκό
μη καi 11 πλέογ εiρηνΙJΚι\ πρόοδος. Ζωμεν εiς ενα κάο!)J.Ο\Τ ιmα
να6τατικογ ΚΟ1 11 γενεα αύτή, τΟ60V εiς τ.ι\γ Πατρίδα μου 0!60V 
και είς ΤΟ\' ύπόλωποΥ κό�1ον, εχιει έπ1φαρiΠ6θ:ίί με ε,γα πολυ 
μεγαλύτερογ φορτίον εύθυνωγ παρα οlαδήποτε Ο.Lλλn έικ των 
γεγεωγ που εχουν ζfι5,ε1. 

Ύιηόρχουν α,'Ιθρωnοι που Π16-Uεύουν οτι κανεiς ανδρας καi 
ΚΟΙμιμία γυναίκα δεν nιμπορεί να Πράξη το παρΟQJWρον άπέναντι 
εiς το τερά5υον βάρος των δειν-ων του κόι:ψου. Καi ο!]lως πολ
λα άπο τα μεγαλύτερα κινήματα τοϋ κό6t)lου, εΊ'rοε εiς τον ταμέα 
της δκέq�εως, ε'ίτε εiς τον ταμέα της δρά6εως, ίmiίρξαν ή άnόρ
ροια τοϋ εργου ένος 1<01 μόνον άνθρώπου. 'Ένας VίεΟΙρος μονα
χος i1ρχ1οε τ.ι\ν j\J,ειταρρύ�υ6ΙV, ενας Υεαρος 6Τpατηγος εψερ,ε 
μίαν αύτακρατορίαν άπο τι\ν ΜαΙΚJεδονίαν μέχρι των άκραίων 
δρίωγ της 'Α,5ίας, μία νέα έιπανέδω'6Ιε εiς τι\ν Γαλλίαν τα έδά
φη της, ενας νέος Ίταλος έξερευνητι\ς άνιεκόλυψε τον νέον κό-
6μον και ενας νεαρώτατος Τόμας Τζέφφερ5οΥ διεκήρυξεν ο,τι 
ολοι oi ανιθρωποι εχουν yίνιει 1601. 

Oi ανθρωποι αmol μιε-uεικίνη!6αΥ τον κό6t)lOV - και ολοι μας 
εχaμεγ τι\ν δυναrτάτητα να πράξι.ιηιεν το αuτό. 'Ολίγοι μόνον θα 
εχοuγ το μεγαλείον που άπαι-uεiiται δια να μ0ταβάλλουν τον 
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ρουν τfίι;; ίδτορίαι;;, άλλα ό κα&είι;; ι11αι;; δύναται να εmιφέρη κά
ποιαν άλλαγiιν είι;; ενα• μικρον ταμέα Κ'Οl το δύνολον των πρά
ξε,ών μαι;; αίηων θα δυνθοοουν την ίστορίαν τfίι;; γενεδι;; 11αι;;. Δι
ότι την άvθρωπίvην iοτορίαν πλάθουν αίπαl αί άναρίθ11ητοι μι
κραl πράξεις θάρρους καl πίe(vεωι;:. Κάθε φοραν που εναι;; αν
θρωποι;; όρθώvεται δι' ενα iδανuκον η :ΚCΙ! ει κάτι δια να βελτιώ
δfi την μοϊραν των αλλων η βάλλιει έναντίον τfίι;; άδ�κίαι;;, προ
καλεϊ άΠΟ ενα• pU<!pOV κυματιι:ψΟV έλπίδος - Και καθως 6U· 
ναντωνται αιτο έκατομμύρια διαφορmω<ων πηγών βουλή6εωι;; καl 
τόλμης, oi μlfΚροl αύτοi κυματιψοi οχrη_.�αιτίζουν εvα τρqμαικτι
κον ρεuιμα που ήμπορεί να καιrαλύδη και τα iδχυρότερα όχυρα 
τfίι;; καταπι06εωι;; και τfίς; άvτιδpάδεωι;;. 

'Ολίγοι είναι bκεϊνοι που διακινδυνεύουν την δυδψορίαν 
των δικών των, την μομφι'ιν των 6Uναδeλφων των, την όργην 
τfίι;; κοινωνίας των. Το ήθικον θάρρος είναι είδος 6Πανιώτερον 
6ηο τι'ιν γενναιότητα είι;; το πειδίον τfίι;; μάχης; η άmο την μεγά
λην εύφu·fαν. Είναι ομωι;; ι\ μία ζωτικiι καl άηαραίτnιτοι;; άρετι\ 
δι' οδουι;; έπιδιώκουν να μεταβόλουν εvα· κοομον, ό όποίοι;; ύπο
κύπτει τόδον όδυνηρως; είι;; την άλλαγήν. Καl π15τεύω οτι είι;; 
τι\ν γενεόν μαι;; 0601 εχουν το θάρρος να προοέλθουν είι;; τον 
δτίβον τοϋ ήθικοϋ άγωνοι;; θα εϋρουν και 5υν1τρόφουι;; είι;; κάθε 
γωνίαν τοϋ πλανήτου μαι;;. 

ια τους ηεpι66ότερον τυχερουι;; έξ ιiιμων ίmάρχ,ει πάντοτε 
ό πεφαQμοι;; να άκολουθήδωμεν την εϋ-κολσν όδον τfίι;; άτομικfίι;; 
φιλοδοξίας και τfίι;; οLκονομω<fίι;; έπnυχίαι;;, ι\ όποία άJΠλώvεται 
τόδΟV εύρεία έγώπιον ολων έΙΚ!είνων που εχουν το πpοδΟΥ τfίι;; 
11ορψώ6εως;. Ή όδοι;; 01,ιωι;; αιχη\ δεν εΙναι καi bκείνη, τι\ν όποίαv 
μδι;; ε. ει διδάξει ι\ Ίδτορία. Εϊτε το θέλομεν εί'τε οχι, ζωμεν είι;; 
μίαν έποχiιν άβεβαιότnιτοι;; καl κινδύνων. Ή έ.ποχn δμωι;; αύτiι 
διανοίγει, πεpt66ότερον οiαδδήποτε αλληι;;, εύρυτέραι;; προοmι
χαι;; δια τι\ν δnιμιουργ�κι'ιν δύvαιμ1ν τοϋ άVΙθρώηου. Έν τέλιει, δλοι 
μαι;; θα κριθ�εν και με την πόροδον των έτων θα κρίγαιμεν και 
oi ιδιοι τους έαυτούι;; μαι;; άmο το ιμέγεθοι;; τfίι;; προ5παθείαι;; την 
όποίαν καυεβόλαιμεν δtα την δnιμιουργίαν pιδι;; vέ.αι;; διε;{)νουι;; 
κοινωνίας καi άπο τον τρόπον με τον όποίον τα ίδεώδη καl oi 
δτόχοι μαι;; δ1έmλα6αν την προοπόθειαν αύτήν. 

Το μέλλον δεν άν:nικ1ε1 είι;; οοουι;; εΙvαι iικανοποLnΙμένοι με 
την δήιμερον, οί όποίοι παραιμένουν άmαθεϊι;; άmέναντι των 6UV· 
ανθρώπων των και των κοινών των προβλrψάτων, οί όποίοι δτέ
κοvται δε1λοi καi φοβιαμένοι ά.πέvανπ:ι των νέων iδεων καi των 
παλαιών δχειδίων. 'Ανήκει το μέλλον είι;; bκείνουι;; μαλλον, oi 
όποίοι δυνδέουν την ένόpαδιν, τον λόγον και το θάρρος είι;; μίαν 
άφοοίω61ν είι;; τα iδαν11<ά. 

Το μέλλον μαι;; δυνατον να εύρί6.Κ1ετ01 πέραν του όράματος 
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ούϊ[οϋ, δεν ευp16κε,ται 011ως οοος του έλέ,γιχ,ου μας. Ή Π1611ς 
11ας εΤναι οη οϋτε ή μοϊρα οϋτε τα ά,καιτανίικητα ρεύ111αιτα τfiς Ί
δτορίας, άλλα ή έpγΟΙ610 των χεφων μας θα διωτλάδη το μέλ
λον ,μας. Αύτο ηροϋηοθέτει κάποιαν ύiπ,ερηφάνειαν, 'ίδως καi
ο�ηδlν. Καί, έν πάω:ι nεριmώ5c1, ,εΙναι ό μόνος τρόΙΠος με τοv
όποϊον iι11ποροϋ�με να U16ω'}Jεν. 

ROBERT F. KENNEDY

Με-ιαpοσχεύσειι; 
άνθρώπινnς καρδιάς 

Ύπό Α. TUDOR EDMUNDS 

Στό ((Tbeosopbίc;ιl Jοιιrιι�ι1» Μαίου '1 ουνίου, όργανο τοϋ Άγγλι

:κοϋ Τμήματος τfiς Θεοσοφικfiς 'Εταιρίας, έδnμοσιεύθn τό άκόλου

θον αρθρον τοϋ δόκτορος Εdιηιιιιds, προέδρου τοϋ Έnιστnμοvικοϋ 

'Ομίλου τοϋ Θεοσοφικοϋ Κέντρου Έρευvων. 

Δια.πιστουτα.ι σημα.yτι κή σύγ
χυσις της κοινης γΥώμης αναφο
ρ:κά. στίς μεταμοσχεύσεις Χα.ρδι
α.ς, διότι, κυρίως, αyα.κύπτουν 
προ6λήμα.τα. rιθικης κα.ί πρακτι
κής όφης. 

'Από άμνημονεύτωy χρόvων ή 

καρδιά. εθεωρείτο ώς εδρα. τωγ
συγκι yήσεωy κα.ί ουνα.τωy α.ίσθη
μά.τω·; κ.αί στόy κα.θέyα. εχει συμ
οη νrχ συΥειδητοποιήση ώρισμέyα. 
αισθήματα. σ' αυτή τήΥ περιοχή 
σε στιγμή αγωyία.ς, κα.τα.πτώσε
ω;, εξάρσεως η χα.ρα.ς. Ώστόσο, 
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τά αlσθήματα αUτά Οέ'Ι εορεϊ,ουν 
στήν καρδιά., ά.λλά. είναι σuvυψχ
σμένα. μέ τό ήλιακό'ι πλέγμα, τό 
μεγάλο κέντρο του συμπαθητικου 
·ιευρικοϋ σιχ:;τiιμα:ο;, πού γειτ
'Ιιάζει ά.πλG);, κα.ι εί•ια.ι συ•ιδεσε
μέ•ιο μέ τό συνs<ι,:;θηματικό σGι
μ.α.. 'Ενώ δμω; +ι δρα.,:;:ηριότη; 
τη; κs<pδιά; εισχωρεί σ' δλη τή
διά.ρκει:ι. τiι; ζωή; μα.; κα.ί, 6-
πω,:;δήποτε, είναι οργα·ιο μεγί
στη; σημα.σί:ι.;, τό ήλια.κό'ι πλέ
γμα. ψ�.ίνετα.ι ά.κί·ιητο κα.ι :ελεί-

., , tl ,)"" ,γ , ω; α.-:;ημα.ντο ι:ιτα.Ί εςzτα.1.:,ετα.: α-
·ια.τομικG)ς. ΙΙρο:ρα.νώ;, εξ ?.•}τι:,ij 
τι:ιυ λόγου προήλθε ή πλάνη τι:ιυ
,:;υσχετιciμου :η; καρδιά; μέ τι; 
συγ,tι νήπι;. 

Ή καρδιά, ώ; γΊωστό'ι, δέ·ι εί
•ιαι παρά μιά. μυϊκή ά.ντλία κα.ι ή 
λειτουργία τη; εντελώ; μηχανι
κή. "λ ·ι κα.ί εί'ια.ι τό μέσο'/ τη; 
κυκλο:ρορίας του αί'ματος στο σG)
μ.α, δέν σχετίζεται διόλου μέ τή·ι 
πα.pηωyή του αϊμα,ος η τώ'Ι ση
μα.Ίηκώ·ι χημικώΊ συσ:α.τικώ·ι 
τ�υ, δπω; �ί δpμό'ιεf καl :& &�τι
σωμα.τα, ουτε ρuθμιζει τη·ι πιεσ: 
του α.ϊμα.το; η τ+,ν πηκτικότητα 
,:;τι; περιπτώ,:;ει; τραυμάτων. Ου
τε κα.ί εt'Ια.ι κα:ά κs<'Ιέ·η τρόπο 
-:ό κένψο'Ι τη; πpι:ισωπικότητο;. 
"Επομi·ιω;, δέν φα.ί'/ετα.: 'Ιά. rι.·ια.
κιίπτοu·ι ηθικά ζ ητήμα.τα.. "ϊπάρ
χ ε: :ρυσικά τό ζήτημα του προσω
πικου α.ισθήμα.το; -τό ά'Ι &.ρiσ-η 
η οχ: ή σκέψις πώς εχει κα.'ιεί; 
μέσα στό στήθος του ςέ'Ιη καρ
διά, δπως μπορεί κα.'ιεί;; 'ΙΙΧ μή 
θέλη νi χρησιμοποιη τά απο:ρό
p:α τώ'Ι αλλω1

/ στο 'Ιτύσψό του
αλλά αύτό είναι ζήτημα. δια.θέ
σεως, οχι ηθική;. "Αλλω; τε, έ-
1ι\J δέ'Ι είμαι τό σι,ηια. μου, κα.ί 

α·ι ;ι.ά.ποιι:ι; α.λλο; θiλη ')� μι:,ij 
διαθέ�η tij'I κ-1.pδ�i 'CO'J, πο!J ό ϊ
διι:,ς δέ'Ι είναι σέ tJέ,:;ι ·ιά. :ή·ι 
χρησιμι:ιποιήση ίtιά, νι:ιμίζω δτι 
δέν τίθεται iιθικό; λόyι:ι; ·ιά. μή 
δεχθώ τ� ι καλωσ•J'ΙΥj του, μάλι
στα. δτα·ι fι πpο,:;φερι:ιμέ·ιη ;ι.α.ρδιά. 
εί,αι σέ κα.λύ:ερη κα.:iστ:ι.,:;ι από 
τή·ι δική μι:ιυ. 

'Ότ:ι.'Ι δμω;, έξε:6.σωμε μερικά 
ούσιώδη περισα.τικά πού μπορεί 
νά συμοι:ιυ·ι σέ ο λ ε ; τις περιπτώ
σει; zειροuργαη; με-:::ηυτε•Jσε
ω; χα.ροιά; από ενα. πρό-:;ωπο ,:;έ 
α.λλο, θά δουμε οτι ηθ:κ-ά ζητή
ματα. οντω; &.vα.κύπτου'/. 

ΊΙ κα.ροιά, yιά ·ι-ά. λει:ουpγ-fι
ση σέ α.λλο σώμα, πρέπει νά εί
ναι ζωντανή κα.ι ύyιής. Τουτο 
μπορεί '/:Χ συμοη μόνον οα ·ι λ η
-:pθη από ύyιέ; πρόσωπο, θυμ,χ 
�υ_-:;:__u,χή,�ι:ι.το;, ?που ή, μ:_-ι κα.�-
οια οzν επα.θε τιποτε, τ:χ. οε τρα.υ
μα.:α. ήσαν τiτι:ι:α. ί:)στε ·ι' α:πο
οουν μοιραία.. 'Επί πλέο·ι, γtά ·ιά. 
πα.ρα.�είνη 

,ζω·ιτ�'ΙΥι κα.ί ·�ψ_ή�' ή
κα.ρδια, πρεπει ·η μετ,χφερθη οσο 
τό δ:ηα.τόν ταχ•J:ερ:χ. μετά. τόν 
θ±,ι:zτο. 'λ•ια.;ι.•Jπτε:, έτ;ομέ·ιω;, 
σημα.·ι:ικό πρόόλ ημα. κα.ί εύθ•J·ιη 
τGJ'/ ά.pμοδίω'ι, έφόσο'/ εί'Ια.ι y·ιω
στό'Ι δτι ·ή ακpι6ή; στιγμrι του 
θα.ψχ:ο•J ο•Jσκολι:ι. κι:ι.θοpίζετα:, δ
πάρχουν οέ πολλές περιπτιί)σει; 
πpο,:;ώπω·ι πού εχαρα.κτηρ[,:;θη
καν ·ιεκpοί, αλλά α ΨΧζωογο·ιήθη
κι:ι.v. Έξ αλλου, πρέπει •ιά. ύπiρ
χη δια.θέσψη μιά δμ±δα. εϊκοσι -
τρ:άντα εμπείρων χειρουργών, ία
τρών, '/Οσοκόμω'Ι και αλλω•ι ειδι
ΧtΪ)ν, ετοψων '/:Χ πpαγματοπι:ιιή
σΟU'/ τή'Ι έπέμοα.σt, οί δπ'JίΟt πpέ
ΠΞt ν:χ. πεpψέ'IΟU'/ ,ή•ι επέλευσ: 
tου θα.·ιάτο'J πpο:ου α:ρχί,:;ουν τό 
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εργοv τους, χωρίς vά. έπηρεα
σθουv άπό αδημονία. στην κρίσι 
τους ώς πρός την ά.κριβη στιγμή 
του θανάτου. 

Μετά. τήv πραγματοποίησι της 
2. f2, :, , "λλ 

' ι:.πεμοα.σεως, α.νcαυπτει α. ο προ-
βλημα, σχετικό μέ τό φαινόμενον 
της σωματικής άνοσίας, δυνάμει 
της όποίας ξένες ούσίες, δργα.νι
σμοl η ά.ντικείμενα. ά.ποβά.λλοv
τα.ι, γιά. νά. δια.τηρηθη άπα.ρσ.βία.
στη ή άτομικ+, μοναδικότης. Γιά. 
την πρόληψι άποβολης της μετα.
φυτευμένης καρδιάς, πρέπει ή 
φυσική ά.νοσία του σώμα.τος vά. 
κατα.στραφη. Τουτο έιπιδιώκετα.ι 
μέ καταστρεπ,ικές ά.κτινοβολίες 
καl τοξικά φά.ρμα.κα., κα.l ετσι ό 
ανθρωπος τίθεται σέ νέα. έντελώς 
κατά.στα.σι, μέ άποτέλεσμα. vά μη 
μπορη vrι. ά.ποβά.λ η οϋτε τlς συvη
θισμέ vες μολύνσεις, κα.ί yά, πρέ
πει να. ζη έφεξης σχεδόν σέ ά.πο
στειρωμένο περιβάλλον. Στην ύ
πόλοιπη ζωή του θrι. πρέπει vά 
μέvη ύπό διαρκή Ιατρική έπίβλε-
ψ ' ' λ Ι'Ε, ' �, ι και να αμοανη τα.κτικες οο-
σεις :οξικών φαρμάκων. 

Πρέπει, κατrι. συνέπειαν, να. έ-
ξ θ - ' ' , 'λ ετα.σ ουv προσεκτικα τα α.κο ου-
θα σημεία.: 

1. Ή εγχείρησις μεταφυτεύσε
ως θrι. �τα.y δικαιολογημένη μό
νον εά.ν επρό-κειτο νά πα.ρατείνη 
την ζωή έπα.ρκώς (Υ.α.l οχι γιrι. 
λίγους μήνες) κα.ί κα.τα. τρόπον 
επωφελή -καί ά.ντά.ξιοv. 

2. Έπί του παρόντος ή εγχεί
ρησις δΞΥ μπορεί vά. γίvη χωρίς 

πρώτα vά κσ.τα.στρσ.φη ή φυσική
άνοσία. του ά.σθεvους στίς μολυ
σμα. τι κές γ'6,σους. 

3. Τό μέρος σ.υτό της επεμβά
σεως είναι σημαντικό δσο κr,,.ί τό 
νυστέρι του χ ειρουργου κα.ί ά.δύ
vα.τον vά. χωρισθουv τό εvα ά.πό 
τό α.λλο. 

4. "Αν, λοιπόν, ό ά.σθεvής, με
τά την εγχείρησι προσβληθη άπό 
μιά ά.σήμα.ντη μόλυvσι, δπως α,γ 
ά.ρπάξη εvα. κρυολόγημα η ενα. 
αγκά.θι -ου τρυπήση τό δάκτυ
λο, τό ά.ποτέλεσμα. θα. είναι μοι
ραίο κα.ί ή δλ η έπέμβσ.σις θά. εί
νσ.ι μά.ταιη. 

Πρέπει νά διερωτηθουμε α,γ εί
ναι δι κσ.ιολογημέvο νά. &.κι vητο
ποιουμε μιά όμά.δα. έμπείρωv επι
στημόνων, πού θά μπορουσαv yά, 
βοη1θήσουv άλλους ά.σθεvείς, μό
νον γιά. vά. παρατείνουν την ζωή 
ένός μόνον ατόμου κα.ί γιά. λίγο, 
ύπό εξσ.ιρε,ικά. -τεχνητές κσ.ί πε
ριωρισμένες συνθήκες. 'Ή δεν θά.. 
επρεπε α.ί μεταφυτεύσεις καρδιάς 
v' ά.ναβληθουν εως στου μά.θω,με
πώς να. προλα.μοά.νωμε την ά.πο
βολ ή της καρδιάς χωρίς κατα
στροφή της ά.νοσητικης δυνάμεως 
του σ,σθενους. 

Αύτά:, καί άλλα. περίπλοκα θέ
μα.τα. του δλου προβλ ήμα.τος πρέ
πει Υ7. εξετα.σθουv πλήρως, vά. ζυ
γισ.σθουv τά. πλεονεΥ..τήμα-τα. κα.ί 
μειοvεκ.τήμα.τα., προτου προσεγγί
σωμε ίκαvοποιητικά τόν χειρουρ
γικ.ό θά.λαμο. 
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ 

ΤΩΝ ΝΕΩΝ - Γ ΑΜΟΣ 

2-t7 

Ύ πο ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. ΚΑΜΠΑΣΗ 
Έκτάκτοu Καθηγητού της Χειροuργικης έν τψ Πανεπι
στημίψ 'Αθηνών, - Διεuθuντοϋ της 3ης χειροuργικης 
Κλινικης τοϋ Δημ. Νοσοκομείοu 'Αθηνών <<'Η Έλπίςη. 

'Η άνησυχητικ1Ί μετα:τολεμικ1Ί αιiξησι; τη; εγκληματικότη
το; καί δ1Ί τιον νέων εί; δλον τίιν κόσιιον μυ.; κάνι:ι νίΊ.. δι� ι.ιωτώμεΟα 
που όφΕίλεται καί ποϋ πuμε; 'Γι) ΕQ(;)Τημα αι•το δεν τό Οέτομεν μόνον 
έμεί; είς τοί,; έαuτού; μα;, ι}λλίι καί αύτιΛ αδται ιΛ κυυει.ιν11σει; δ
λων τωνκ(_)ατων, καΟ' δσον :;τ,ιντοϋ :τιιι.ιατηρεϊ τι; αϋξησιν τη; εγκλη
ματικότητο::;. Τό 19Gl ή Σκώτλαντ Ι'υάι.ιντ άνεχοίνωσεν, δτι ει; την 
περιοχϊ1ν τοϋ Λονδίνου :;ταρετψ_111Οη αi•ξησι; τη; έγκληματικότητο; 
κατά J/% εναντι εκείνη;, i'iτις εfχF σηιιFLωΟη τό rτο; 1%0. 'Αναφέ
ρεται έ:τ:ίσης, δτι κατά ηΊν αυηΊν χρονικ1'1ν :τει.ιίοδον εσημειι;Jυησαν 
είς τ11ν αγγλικ1'1ν πρωτεύουσαν 19(i. jJ εγκληματικαί πρά;ει;. "Ύ'πο
γραμμίζεται δέ περαιτέρω, δτι διαρκι"ί>ς καί περισσότερον 11 ι}:τειλη του 
αδικήματος Και των Οιαίων ενεργfι(Ϊ)V επικρέμαται σε μεγαλύτερον ΠΟ
σοστόν του πληΟυσμοϋ και δτι κuρίω; ί•πεύΟuνοι δια τα; εγκληματικά; 
ενεργεία;, εί; τα; όποίας ι:JΟείται 11 μεταπολεμικ11 νεολαία είναι αί 
γκαγκστερικαί ταινίαι καί τα μυΟιστορ11ματα. 'Εν συνεχείι;ι ό σερ Τζό
ζεφ Σ ίμψον, c'ιρχηγό; τη; άστυνομία; τοϋ Λονδίνου, εί; η'1ν ετησίαν 
του άναφοράν, κροί•ει τον κώδωνα τοϋ κινδύνου: «Οί όργανωταί των 
ληστειών αποτελούν μόνιμον ά:τειλ1Ίν κατά τη; κοινωνία;, ψι; δί:ν 
πρέπει να αγνοηθη>>. Τα παντός ε'ίδου: εγκλήματα εχουν αί,ξηΟη εί; 
τοιουτον οαθμόν, ωστε το πλείστον των ί•π' αυτόν ύ:τηρετοιΊντων άστυ
νομικών εργάζονται έξήκοντα ωρα; η'1ν έοδομάδα, εάν λάοη τι; ύ:τ' 
οψιν, δτι μόνον εί; ηΊν περιοχ11ν του κατά τό 19Gl εκλάπησαν άντικεί
μενα άξίας 12.779.G77 στερλινών. �ιά. ηΊν καταπολ�μησιν δ� τοϋ κα
κοϋ ό σέρ Τζόζεφ Σ ίμιψον προτείνει, δπω; απαλλαγούν οί ανδρε; του 
τη; γραφικης εργασία;, ωστε να τούς δο0η ό χρόνο; δι' αστυνομικά.; 
έρεύνα;. Σήμερον εί; την 'Αγγλίαν τό μεγαλί•τερον ποσοστόν της εγ
κληματικότητο; πηγάζει από ηΊν νεολαίαν, 11τι::; εχει άφηνιάσει καί 
δίνει ηΊν εντύπωσιν, δτι δεν σκέπτεται τίποτα ίί.λλο, -:ταρά ηΊν παρα
,·ομίαν, από τα; άπλα; αστυνομικά.; παραβάσεις μέχρι τη; χρήσεω
ναρκωτικων, τοϋ μαύρου θανάτου ηλαδ11 τη; νεολαία;. Τό 19GG ό 
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Π(_)Οίστάμfνο; τι7Jν ύπη(_)Fσιϊϋν 'Ύ'γεία; τοϋ Λονδίνου δρ. Τ . ΣκιίJΤ, έδή
λωσfν, δτι r να Fις τα οέκα παιbιά είναι νόΟον. ]<'ί; εκΟεσιν δημοσιευ-
0Fίσαν τό 19G4 εν ' γγλίq. αναφέρεται δτι ό ά,ριΟμi>ς των καταδίκων 
uνηλOfν κατά τό 19υ:� ει; 978.078, ψοι 9,1% αϋξησις, επί 896.828 
σημειωΟiντων τι'� fτος 19ίί2. . ί μεγαλύτεvαι αυξήσει; εγκλημάτων 
τiJ J 9(;;3 ησαν bια(_)(.)11ξει::; {14½), βιαι6τητε; (11,9%), πλαστογρα
φίαι ( Ι 0,5%), κλοπαί ( 8%). 'Εν τΠ ετησίq. του bέ εκΟέσει, ό Γενικός 
'ΕπιOfω(_)ηηΊ; τη:: ' στυνομία; σερ 'Έοουαρδ Ττρούντ άναφέρει, δτι 
τi> i\μισι• τϊ'ϋν εγκληματικών πρύξεων bι�πράχ

Ί
:Jη ύ.πό πρόσωπα ήλικία;

κϊιτω τοίi 2lου fτου::;, τονίζοντα; Lbιαιτέρω;, δη οί " γγλοι νέοι ρέ
πουν προς τα ναρκωτικά Και Τ(> fγχληιια. 

Ό ί•ποvργι'ι:; δ? των 'Επωτερικων τη;' γγλίας τό ετο; 1964 εις 
λόγον του εν<:Jπιον της Βοι•λη; των Κοινοη1των ανέφρFν, δτι 11 παι
bικ11 εγκληματικότψ:: fι::; η' 1ν 'Αγγλίαν /!χει bιπλαπιασΟη εν συγκρίσει 
μέ τι'> fτο.: J 938 καί δτι οί οίκογενειακοί όεσμοί παρουσιάζονται κατά 
η'Jν μ�τη;τολψιχ11ν Πf(_)ίοbον πλ�ον χαλαροί, ετιινωε δε, Οτι « ... εάν 
bιν ληφΟοίiν iπfίγοντα μ�τ(_)α :t(>ι',; Π(_)t>ληψιν τη::; έγκληματιχότητο;, 
11 κατάιτ,τιωι:: Οιχ επιδFινι,ιΟΠ καί ίπω; τόπ νά μ1'1ν ύπάρχη ιχπφάλεια 
εί; καμμίαν μεγαλ6;τολιν, παρα την ένίπχvπιν καί η'1ν αί,ξηπιν της 
άσΗνομικη.: bυνϊιμFω;». 

Οί ϋuεταννοί χοινωνιολ<'>γοι, οί άσχοληΟέ,•τες ιι� τό επίμαχον αυ
τό t11τημα, κιη�ληξαν fι::; τι'ι συμ;τ�(_)ασμα, δτι υπάρχει ενα::; κυνισμό; 
<ινάμωα Fι::: τ1'1ν νεολαίαν πήμερον καί μία rλλειψι::: ντροπη;. Οί νέοι 
-;ιαί αί νΗ:ινιδF; νιι6Oουν, δτι δ?ν είναι ιί.πcpαλεί; μtσα εί; τ11ν σημε
(!tν1'1ν κοινωνίαν καί προσπαΟοϋν νά επωφεληΟοϋν από τα πάντα καί 
ϊ'(.t ιι.πολαί•ποι•ν ΚιlO� ευχαρίστησιν και 1'1δον11ν, ζωντε:: εντόνως Και 
ουδόλω:: λαμϋάνονπ:; ί•π' οψιν 1'1Οικού; φραγμοί•:: καί ίδανικά, ίδίω; 
�� ει'ι.ν τι'ι χι>ησιμοποιοί•μενα μiσα :t(_)<>; ΤΟ\' πχοπόν αυτόν εiνω :τοταπά 
καί αν110ικα. 

:λ f 11πω:: εί::; ηΊν :τ� (_)αν του 'λ τλαντι κοίι \ημοχρατίαν Οtν παρατη
ροvμεν καί έχ�ί μεταπολεμικ1'1ν αί;ξησιν τη:: έγχληματικότητος; Πόσοι 
(ιυστη:_>ιι;,:Ίfι:: στραγγαλισμοί κοριτσιιον δi:ν εγιναν ει; 'Ηνωμένα:: Πο
λιτεία::, ι�'ισπ 11 αστυνομία να ελυη είς ιχντιhικίαν μi: τού; ψυχιάτρους. 

Ό \ιFυΟι,ντ1'1:: τη:: 'Έφ :\Τ;τί 'Άϊ (l< .Β.1.) κ. ''Rντγκαρ Χοϋυερ 
ει:: �·χΟFπίν τ()υ, bημοπιευΟείπαν τi> /!το; 1964, ί•πο�1ραμμίζει, δτι ή 
' λ ' ' ' 'Il ' Π � ' " 'ξ ο- ' 18ω. ι-γχ ηματιχοτη:: εις τα::: _- νωμενα::; . ΟΜτειας εχει αυ η η κατα ,ο 

τό πιιι7ιτον τρίμηνον τοίι 1964. 'Αναλυτικω::; bέ ιο; έξη::: 
Οί φι'ινοι ηυξ11υηπαν κατά 17%, αί επιΟiπει:: καί οί τραυματισμοί 

κατιχ t.J.%, αί βιαιοπραγίαι κατά 22o/c, αί καταχQ11πει; κεφαλαίων και 
αί άπάται κατά 2Ί %, και τέλο; αί διαρρ)1ξει� κατά 18%. 

Τό πλFον ένbιαφέρον πτοιχείον, δπερ παρατηρεί τις είναι, δτι 
ό ιlοιΟμiκ: τιΪ>ν γυναικών, αί'τινε; συμμετέχουν εί; τό εyκλημα εχει 
αυξη0η εί; σημfίον, (�Jστε να προκαλη γενικ1'1ν ανησυχίαν. εν πρόκει
ται δια συν11Ο11 ϊίδιχ11ματα τοίi ύ.σΟενου; λεγομένου φ{•λου - πορνεί-
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-αν, μικροκλο;τάς είς καταστήματα κ.λ.π. - ιlλλά διύ. διαιιιιήξεις, 
πλαστογραφίας, παιιαχαράξεις, ιlκόμη δi διύ. ληστεία:; Τιιαπφί1ν καί 
φόνους. •Q ύπόκοσμος εχΗ μfταπολεμικιίJ; πολλr'ι.; γιιναίκα::;, αϊτινΕς 
συμμετέχουν είς το ώργανωμ�νον fγκλημα. λ1ία fιιευνα τiJ fτο::; 19fί4 
απέδειξεν, δτι ή Άμερικ11 εχει 30.000 χαρτοκλΕπτρίας καί 3.000 γυ
ναίκα:;, πού ανήκουν εί::; τά τυχερά παιχνίδια. Οί 'Αμερικανοί κο,νω
νιολόγοι ύποστηρίζουν, δτι πρ�πει ν' ιlναζητηθοϋν τιΊ ιϊίτια εί; τiJ γε
γονός, δτι αί γυναίκεc: Οέλουν μέ κά0Ε τ(_)όπον νά ζήσουν ηΊν ζω11ν των 
καί ΕΠΗδJJ τα fσοδα των γονέων η τοϋ συζί•γου δεν επαρκούν, αναλαμ
βάνουν αυταί δρuσιν. Ώ; επίση:; και ει:; τι') δτι αί πίιλΗ; fχοιιν καω
κλυσ0η από ι'.ίτομα -ανδρα:; καί γυναίκι1:- ατινα έγκαταλfίπουν TIJV 
ϋπαιΟρον, διί.ι νά εγκατασταΟοιί·ν ει:; τά; πόλει:;. ':\πό πάση:; δ� από-' ' λ' " ' βλ Ρ. ' ' ' ' - ' "Ελλ ψΕω:; η αστυφι ια αυτη ειναι αοερα και ει: ημα:; του:; "'.. ηνα::;, κυ-
ρίω:; hέ από εdνικη: ϊιπί>ψεω:;, επειhi1 ερημ�ιvνεται ή ίΊπαιθρο:;. 

'Η όμαδικ1Ί δολοφονία, τ11ν όποίαν διi,πρι1ξεν ό πfζοναί,τη; 
Τcιά.ρλ:; Ουίτμαν, ήλικίι1:; 24 ετιον, το ετο::; 19ίif;, bολοcrονήσα; εί::; τάς 
·Οικίας των ηΊν μητ{ρα του καί τ11ν γυναίκα του κιΛ lR l.ίτομα, πυρο-
6ολιον μετά 0ανιωίμοι• ιlκριϋείι1::; τού:; ;ιεραστικnί•:; διαοάτας α;ιο τον
:!Gον οροφον του πί1ργου τοιί Πανf;ιιστημίου του Τέξα:;, τη: πόλΗιJ::;,
'Ι) όποία βαρύνεται μέ Τ() μf','αλι•τερον f yκλημα τοίi ι1ιώνο:, ηΊν ι')()
λοφονίαν του αειμνήστου Προ{δρου Κ{ννfντυ, 11-νϊι'/Κασrιν Τ(,)\' Πρίιε
δρον Τζόνσον, δστι:; κατά κακ1\ν σι,μ;ιτωσιν κατϊιγfτω ιl-τiι τ11ν ;ιίιλιν
αυη�1ν του εγκλήματα:;, νί.ι δηι]ιοση δτι Οά ληφΟουν νοιιοΟcτικά μ{ τ('α
b,ά ηΊν ριtικ11ν πάταξιν του εyχλήματο:::.

Ί\Ιεταξί, των νέων τη:; Ι\ρμανία::; iΊ έγκληματικr1τη: fχfι rιιΊ�ηΟη
μ� yορyότερον ρυθμόν άπο του 1934 καί εντευΟεν, hηλαhη (!Π() του
ετου; κατά το όποίον 11 χώρα παρουσίασε πλήρη απασχ<'ιλησιν και ση
μαντικ1Ίν οίκονομικήν ανοhον.

Εις την Γαλλίαν δέ παρατηρείται δτι :ταρά η' ιν ιιι-ίωσιν τι7Jν κλο
πών άντικειμένων κοινη:; ώφελι:ία:;, ηuιήΟησαν αντιΟι'τω: αί ληστείαι
ασημάντων άντικειμι'νων, bιά τα:; ό"1:οίι1:; 11 μ()νη έ�rΊ'/ησι:, {jτ,: χω
ρεί, είναι 11 περιφρόνησι::; τω·ν κοινωνικιίη• νίψων. Το τοιοίiτον είδο;
τη; Ε','κληματικότητος επιπολά:ει κι•ρίω:: μεωξι', νέων ει'•:τ<'ηyων οίκο
yενειιον.

'Η Σοβιετικ,Ί κυ6έρνησις biν εχει (ινακοινιοσει ΤΙ)\' στατιστικ1Ίν
του έyκλ11ματο:; ειc: ΤΙJν Ρωσίαν, hιc1 λό','Ου::; σεμνοτυιrία::, ϊσω::; καί
bιά νά μ11 διοση τροφ11ν ει:; η'ι ν rΊντισοβιετικ11ν προ;ω,γάνδαν. Προ
ετιον, δμω:;, εδιά6ασα ει; ήμερησίαν εφημερίδα, δτι: «αί ρωσικαί έ-

'δ ). ' ' ' , � - 'ξ -φημερι ες uημοσιευουν τακτικα περιπτωσει; ε'/Κr,ηματικων :τρα εων
απιθάνου σκληρότητα; εκ μέρου; τιον νεαρ(ί}ν «Χοί•λιγκαν». Γεγονός,
δπερ σημαίνει δτι το φαινόμενον αυτιJ εχει :τροσλά6ει ει; TIJV Ρωσίαν
τας διαστάσει; μιας κοινωνικης πληγη:. Φόνοι άστυνομικών, βιασμοί,
.συμπλοκαί (ο;ιλισμένων συμμοριιίη1

, ακόμη και μ;ιροστά στο Μαυσω--
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λείον τού Λένιν� δπερ ύποτίθεται δτι 'ι)ά επρεπε νά έμπνέη σε6ασμόν 
στ11 νέα τουλάχιστον γενεά των Ρ1ώσων, κατέστησαν καΟημερινόν φαι
,,όμενον στ11ν Μόσχα. Σημειωτέον, δτι σηΊν 1 ωσία, δπου εlναι άδύ
νατον νά προμηΟεuΟη κανείς δπλα, οί νεαροί έγκληματίαι φροντίζουν
νά τά κατασκευάζουν μόνοι τους>>. 

Τό 196-1 δέ εδιά6ασα τό έξης είς δημοσιευομένην ι:'ίδησιν ύπό τό 
τίτλον «Σουιετικαί λ1έOοδοι Προλήψεως 'Εγκλημάτων», δτι 11 κυ6ερ
νητικ1Ί εφημερίς «Ίσ6έστια» εγραφεν, δτι: «δια πρώτην φοράν είς 
την σο6ιετικ1Ίν ίστορίαν ύπό τον νέον Ποινικόν Κ'ώδικα, τά ρωσικά 
�ικαστ11ρια Οά πρέπει νά αναζητούν και τά αίτια τού εγκλήματος άντί 
νά τιμωρούν μόνον τον ενοχον». Καί δτι δ ί•πουργός της Δημοσίας Τά
ξεως Β. Τικούνωφ εδ11λωσεν, δτι <crά δικαστ11ρια εφεξης Οά :;τρέπει να 
μελετούν καί τρό:;του:; :;τρολ11ψεως της έπαναλ11ψfω: των εγκλημά
των». Είπε δέ, επίσηc, δτι, «τά εγκλ11ματα δεν συμβαίνουν πάντοτε 
έκ κακης ;τρο0tσεως. Συχνϊ.( δ ;τειρασμός καί αί Κ'Jκαί συναναστρο
φαί 11μ:τοροϋν νά ε:;τηρεάσουν [να ατομον». 

Τέλο; :;ταρ' 11μίν είς αρΟρον οημοσιευΟι\• τον 'Ιανουύριον τού 
1966 έν τ[) εφημερίδι «'Ακρόπολις» έbιάδασα, οτι zατά τό J 965 πα
ρετηρήΟη τόσον είς ηΊν πι:.ριφέ('ι:.ιαν τη; ιει•Οί1νσεως 'Αστυνομίας 
Πόλεων, δσον zαί τη; ' νωτiρα; �ιοικήσεω; Χωροφυλακή; Πρωτευ
οί·σης, μείωσις ις σημαντικ<',ν ποσοστόν τη; έγκληματιzότητο;. Καί 
δη ή εγκληματικότη; έμειώΟη είς 19,3% εναντι τη; παρατηρη0εί
σης 2�,3% κατά τό 1964. 'Ενι'i> εί; τ�Ίν επίσημον {yκληματολογικ1\ν 
στατιστιz1Ίν τού 1965, έκδο'ίJείσαν τό ;ταρελΟόν ετος (1967) ύπό το,, 
ύπουργείου ικαιοσύνης, άναφέρονται τά έξη;: «Κατά τό ετο; 1965 
δ ιlριΟμό; των τrλεσιδίκως καταδικασΟέντων επί καzουργ11ματι η 
πλημμελήματι άνηλΟεν εις 7 3.059 (επί ;τληΟυσμού 7 .515.7 34), εξ
ίf)ν 64.286, 11τοι ;τοσοστόν 8 ,Ο�iι, ανδρε; καί .773, 11τοι ποσοστόν 
12,0%, γυναίκες. Ουτω παρατηρείται αυξησις κατά 3,0% εν σχέσFL 
μέ τοι•ς καταδικασΟέντας τού ετους 19GJ (επί πληΟυσμοϋ 7.475. 16), 
τού ετους κατά το δπ•οϊον ε'ίχομεν τ�Ίν πλέον εκδηλον μείωσιν των εγ-. ' ξ' 19,.1 6- 'Ε ' " ' ' ' Ο ' κι.ηματων μετα υ 1> - b. 'ν συγκρισει, ομω;, μι:, του; αρι μους 
των ετών 1961-1963 βλέπομεν δτι εχομεν έλάττωσιν. Ί-Ιτοι: 

'Ί'πολογιζόμενος 
:;τλη'ιJυσμός της χώρας 

α:;τό 11λικίας 7 ετών 
'Έτος Σίινολον " νδρε; Γυναίκες καί ανω 
11961 79.955 69.929 10.02G 7 .393.061 
J9G2 83.084 72.432 10.G52 7.JJ 1.058
1963 3.776 73.024 10.752 7.4-11.332
J9G4 70.936 62.-η 7 .519 7.47 - . lG
19G5 73.0,'59 GJ.2 6 .773 7.515.734
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Νομίζομεν, δτι τό πρόβλημα δεν εμφανίζει τ�Ίν όξί•τητα καί ηΊν
,, , � ι 'ζ , , ''1 λ , '1' r, , εντασιν την οποιαν παρουσια ει ει; τα; u.r, α;, χωρα;, ειναι ομω; αρ-
κούντω; σοβαρόν, ωστε νά ληφΟοϋν τά ιί.;ταιτοί•μενα uέτρα δια τόν πι
ριορισμόν τη; ύπαρχούση; ηbη έγκληματικότητο:: τύ'Jν ανηλίκων. Το
σούτφ μάλλον καΟ' δσον διεΟνυJ; τονίζεται καί f ι; C"ιυνFhρια καί ει; 
αρΟρα, δτι ή έγκληματικότη; τυJν νέων αποτελεί ενα ϊιπό τα ;τλέον rί.
νησυχητικα φαινόμενα τη; έ;τοχη; μα:. Καί τι'> χειρύτειιον είνω, δτι 
ό νεαρο; εγκληματία; σπανίω; δρα μ<'>νο; καί συνήΟω; bέν έπιhίhf
ται, ώς ό ένηλιξ κακοποιό; εις ενα είbο; εγκλήματο; -κλοπ1Ί η λη
στεία η απαγωγ1Ί κλπ. -u.λλr'.ι ιί:::; δλα, u.νύ.λογα μέ τα; ;τfι.ιιστάσει::, 
φΟάνοντα; πολλές φο(_)i; καί μέχρι φόνου <ι.κόμη. 

Τρ�ί; εΙναι αί βασικαί αιτίαι τη; έγκληματιχ<>τητο;: τι'> σέξ, τό 
άλκοόλ καί τα ναρκωτιχύ.. 'Αλλά καί αί ιί.νrηα!_>αχαί bημιοι•Qγοϋν νεα
ροί,; εγκληματία;. Ειδικευμένοι Η !_>εταννοί έπιστ11μονε;, ιί.ναλί,οντε; 
ια; στατιστικά::; τη; εγκληματιΚ<)τψο::; 11.:ΊΟ Ί() ετο::; 19.Jfi fω::; το ετο:: 
] 937, κατέληξαν ει; τό συμ:τέρασμα, δτι τι\ :τοσοστό� τη; έγκλημιι
τικότητο; είναι :τολύ μεγαλί•τε!_)ον μεταξύ τι7Jν νι'ων, οϊτινε:: [ζησαν 
τό -!ον καί 3ον ετο; της iΊλικία; των ε'ί:: τινα :τε!_>ίοhον τοϋ τελευταίου 
παγκοσμίου ;τολέμου. Ί-Ι διαπίστωσι; αϋτη ένισχί•FL ;ωλαιάν ιί.ντίλη
ψιν, δτι 1111λικία αϋτη είναι ή κρισιμωτέρα ει; τ11ν έπίδρασιν κοινω
νικών παραγόντων έπί τοϋ χαρακτηρο; τοϋ παιδιού. 

"Ηδη, τίΟεται τό ζήτημα, τό u.φορυ)ν τ11ν 1ΊUικο;τοιητικ11ν ε;τίδρα
σιν τού γάμου, δηλαδή ποίον ρόλον παίζει ό γάμο:: έν σχFσfl :τρό:: τ11ν 
έγκληματικότητα, έάν δηλαδ�Ί χρησιμεί•η ώ:: 1Ί0ικό; χαλινό;, χαί έάν 
στατιστικιi>; οί ει; κοινωνίαν γάμου έρχόμενοι έγκληματίαι είναι κατ'
' ο ' 'λ ,j, ' ( \ ' , λ \ , ' , -αρι μον ο ι yωτεροι και ω; ;τρο; τα; εγκ ηματικα; ενε!_>γεια::; αιιτων
οχι τόσον σκληροί καί u.πάνΟρω;τοι, δσον οί ίίγαμοι εγκληματίαι. 

* 

Ώ; γνωστόν, ό γύ.μο; u.:τοσκοπεί εν τελικιi u.ναλί1σει τ11ν συγκρό
τησιν οικογενειακη; έστία;. 'λλλ' 11 συγκρότησι; αίrτη fiτι;, δί•ναταί 
τι; ειπείν, άποτελεί καί τό ϋάΟρον τη; Κοινωνία;, ε;τιυάλλει καΟ11κον
τα απαράβατα, τά όποία, δμω;, δυστυχώ; ;ταραυιάζονται ενίοτε ιί.κό
μη καί wτο των μελών τού ι�ραίου φί•λου, παρασυρομένων λόγrr τη; 
περισσότερον συναισθηματικη:: ;ταρά νοητιχης φί•σεώ; των ει; ιί.να
τροπά; οικιακών έστιιi>ν καί βωμιi>ν. Ό γάμο; λοι:τόν έ;τιϋάλλει τό κα
θηκον τη; τάξεω; καί όργωtόσεω; τη; ζωη; ώ; καί τGJν τακτικών σF
ξουαλικιi>ν σχέσεων ια τού:; ίίνδρα;, ει; δέ τα; γυναίκα:: χαί τό καΟη
κον νά ιιεοιuνοίίν και να :τοοστατεύουν τα τού οίκου των. Ταύτα, δuω;, 
συνε:τάγο�τ�ι φοβερά; δυσ\ολία;. 'Ο Γάλλο; φιλόσοφο; Ρουσσι:); κα
τε ίκασε τόν καθημερινώ; :τροο εύοντα ίιλιχόν :τολιτισμόν της έποzη; 
του καί προβλέπων τα εt; αυτόν μοιραίως :ταρομαρτΟtt\'Τα δεινά, ιι.να
φωνεί: <<'Ε :τ ι σ τ ρ έ ψ α τ ε ε ί ; τ 11 ν φ ί• σ ι ν» ! 
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'0Qv1Ί Χαί ει1λογο:; πα!_)αίνεσι::: καί συμβουλή, καΟ' δσον 1; ύλικiΊ 
Χαί ύλιστικ1Ί κοινωνικ1Ί εξέλιξι; εγένετο αφορμή, δπω; μέγα μέρος των 
γυναικιον nφείλει κατά πριοτον λόγον να φροντίζη περί τού βιοπο
ι_>ισμοϋ των καί δ�ί,η!_)ον b:ά ηΊν εκτ�λΗΗV τιον προ; τον γάμον συν
<Ηομένων καΟηκόντων των. Ό ελάχιστο::: αριΟμός των (ινηκόντων εις 
τά; ύψηλάς τάξει::: ΠQοσι:);των και ,; εν τψ γάμ<:> κατάστασι::: αυτών ού
δέν διαδραματίζουν ΠQόσωπον κατά ηΊν μελέτην των έν γένει εγκλη
ματολογικών ζητημάτων. 

Κατά ηΊν στατιστικi1ν τού Γερμανού ποι-νικολ{>γου Παί,λου Πόλ
λιτc;, παλαιού bι�υΟυντού τών φυλακών τού Ντί1σσελντορφ, εκ τού συ
ν6λου γυναικείου πληΟι•σμοϋ 21.000.000 περίπου 1 0.000.000 εζων 
Fν ηϊ> γάμ<μ. Ό ί,πόλοιπος δf <χριΟμό:; συνίστατο ε'ίτε εκ χηριον, αί δ
ποίαι <tπέζων ΕΚ τηc tΟικη; των εργασία:::, ε'ίτε εκ τ(J)ν γυναικών αγά
μων. Ό άριΟμό; ηί)\1 έν λόγφ επαγγελματιιον γυναικι7Jν άν{']ρχετο εν 
trει Ί 89.'> εί::: 3.000.000 ιiτόμων, ατινα έ'tων εν μέρει ιίι::: ύπηρέτριαι, 
iν μiρει bf ώ::: ί,πάλληλοι 11 εξ ελευΟερίων επαγγελμάτων. 

'�κ τιίη• άνωτiρ<ρ συνάγεται, δτι 11 Οέσι; της γυναικός εν μέσ<ρ 
τού άμειλίκτου cιγιίη10::: τη::: ωης δεν καΊ)ίσταται καί τόσον πλεονεκτι
κ1Ί διά τού γάμου. 'Οπωσδήποτε οί πλείστοι τιί.'Jν συγγραφέων αποδί
δουν εί::: τον γάμον ει,μενεστάτην ά·ντιεγκληματικ11ν επίδρασιν. 'Ιδίως 
ό Prinzig, πρό.::; ηΊν γνιομην τού όποίου πυντάσσεται καί ό Α. c]ιaf
fenburg, iΊποστηρίt�ι τ1Ίν ι':ίποψιν ηιύτην, iiτι; αλλωστε είναι κοινώ; α-

,. ' 'J� - ' ξ ' ' λλ' ' ' ' ' :τοuεκτη. •,ν τη πρα ει ευρισκομεν ;το ας περιπτωσει:::, κατα τα; ο-
:τοία; τό ει',εργέτημα ιχποbεικνί,εται, σαφέστατα επί άτόμων εχόντων 
εγκληματικά.::: τϊισFι:::, επί μεΟί,σων καί αλητών. ΠαQ' αυτοί; παρατη
ρ�ίται μάλιστα καί μετά:ττωσι::: εί; ηΊν εγκληματικότητα συμπίπτουσα 
μ� ηΊν απ{ολωη• τη; συtί,γου των. Άλλ' επειb1Ί «φίλο; μεν Πλάτων, 
φιλτέρα δέ 11 ιχλ110Ηω>, δiον νά :ταρατηρ11σωμεν επί τού προχειμένου, 
δτι ;τρο::: τcι::: ft•χαρίστου::: αυτά; περιπτ'ιοσει; άντιτίΟενται καταστά
σει:::, άποκαλί•πτουσαι εί::: τα ομματα τού δικαστού ηΊν άΟλιότητα καί 
τ1Ίν οοί•νην ατόμων συνδεομένων δια ηον ίερων του γάμου δεσμών. 
Παρελαί•νοι ιν, hηλα<η1, εί::: τi1ν ταινίαν του κινηματογράφου της :τρα
γματιχιίτητο::: hιαζί1για, ολίγον Χ'>όνον μετά ηΊν σί1νrι·ψιν τού γάμ,ου, 
ΙγχατάλΗψι::: τη.:; r-,utί,γου :ταρά τού συζί,γου η και τανάπαλιν, μοιχεία 
τού <ινbρό::: μετά τι νο:; έταίρα:::, τη:: όποία::_ γίνεται ενίοτε καί μαστοο
:τό:::, μοιχεία <iμφοτiρων ηί>ν συζύγων, πορνεία καί διάρρηξις των εγ
γάμων σχiσεων λι'1γι:1 τοίi χρονίου άλκοολισμοϋ τού συζί•γου. Λαμβάνων 
τι::: ί1π' οtΙ'ιν, )�γει ό Πόλλιτ:::, τά: περιπτώσει; ταύτας, δεν είναι δυ-

' ' , ). 't- C: ' ' , λ ' , , ' ' ,·ατον να αισιουΟι..,'!) ω::: προ; την εγκ ηματικοτητα εν σχεσει :;τρο; τον 
γάμον, δσον ό 11Οικολόγο::: στατιστικός, δστις διαβλέπει εν η� Οεσμψ 
τοίi γάμου, αυτοu καΟ' εαυτόν, καί ιο; προ; του::: αριΟμοίι; του γνώμο
''α τη; 1ΊΟικη::: λαού τινο; ευρωστία::. 

Κατά τ1Ίν σχετικ1Ίν ε(_)ευναν Μναται Χανεί; ν' αχολου'ίJ11ση ύο 
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όδού;, έκκιν<ί>ν ιl;το τ11ν εξακρίοωσιν τι71ν ιlρι0μι7>ν τή; έγκληματικό
τητος εν σχέσει προς τούς εγγάμου;, ύ.γάμου;, χήρου; και διαζευχΟέν
τας. ' Priozig άπέδειξ�ν, δτι εξαιρέσει τη; {1λικία; 18 fω: 2:'> ετών, 
( κατά την όποίαν υί γάμοι συνάπτονται ενίοη βεοιασμiνω; ίιπό την 
πίεσιν υφισταμένη; εγκυμοσύνης), οί σί•ζυγοι άποφ�ί,γοuν το εγκλημα. 
Αί εγκληματικαί μάλιστα ροπαί αύτών καταστFλλονται κατ' αί•ξουσαν 
f ύτυχώ; πρόοδον μέ την πάροδον τοϋ χρόνου. Αί δί10 u.λλυ.ι κατηγορί
αι εύρίσκονται, ώ; προς την εγκληματικότητα, f ί: κατάστασιν πολί� 
χειροτέραν τη; των εγγάμων, ίδίω; δέ τG>-ν χήι.ιων και δι�ζειιyμFνων, 
ή εγκληματικότης των όποίων είναι σχεδόν δι;τλασία τη: τι7ιν εγγάμων. 
Περιέργω;, άντίΟετον δλω; οψιν παρουσιάζει ή έγκληματικότη; της 
έγγάμου γυναικό;. 'Η κατάστασις τη; τοιαί•τη; γυναικίι; ι:>; :C!J<>; το, 
εγκλημα εlναι χειροτέρα εκείνη; τη; ιί.γάμου. 

Ί-[ δευτFρα όδό: όδηγεί εί; τ11ν εξακρίl-Sωσιν της αύξήσεω-: μh 
τιμωρηΟέντων κατά την πορείαν τη; ζωή; κιΛ τ<ί)ν τ(_) G1ν όμάδων. 'Εκ 
των άριθμών τούτων πληροφοροί•μεdα κατά πόσον ά ','άμο; � fναι ίκα
νός, να προστατεύσn τά; μ1Ί άρκούντω; ή0ικι7>: ήδ:_ιαιωμiνα: φί1σεις 
κατά τού εγκλήματος. 'Εν προκΗμέν<t->, όφείλομεν να παρατηρήσωμεν, 
δτι δ κύκλος των άγάμων εμπεριέχει μεγάλον ιlριΟμον στοιχείων, τα 
όποία, συνεπείq. σωματικών η ψυχικών ;ταΟήσεων είναι ιlκατύ.λληλα 
τόσον δια τον γάμον, δσον και δια μίαν ϊίιργανωμiνην κοινων,κ11ν 
ζω1Ίν η τα όποία δίν δύνανται νά συνάι ουν γάμον λόγψ :τ(_)ωιμου 
καί συχνής εγκληματικότητος. 'Όσον iΊ κατηγορία τι7J\1 ιί.γάμων είναι 
εκ τιί>ν προτέρων 6εοαρημένη καί ίιπερπλήρη: εγκληματικών στοιχεί
ων, τόσον εί; τα; τάξει; αύτ<ί>ν ν' ιί.ναμένωμεν σχετικ<ί>; μεγαλυτέρου; 
αριθμούς έγκληματικότητο; παρά εί; ηΊν των εγγάμων. "ΟΟεν είναι 
\.tπαραίτητος ή διερεύνησι: τ<ί)ν λόγων της αύξήσεω; τοϋ εγκλήματος 
είς τάς διαφόρου: κατηγορία;. Ό �ριΟμος τ<ί)ν εγγάμων και άγάμων 
ανδρών και γυναικιί>ν κυμαίνεται είς τά; διαφόρου: ήλικία;, δεδομένου 
δτι, προϊούση; τη; ηλικίας ό άριΟμό: των εγγάμων αυξάνεται άνα
λογικώ:. 

�·Ιία στατιστικ1Ί άναφερομένη ίr.το τού 11δη μνημονευιΗντο; ποινι
κολόγου Πόλλιτ; δεικνύει, δτι έξ 23. 79 καταδικασΟέντων άyάμων και 
72. 93 εγγάμων δεν έπανετιμωρ11Οησαν .060 ϋ.yαμοι και 32.93�
t'γγαμοι. 'Όθεν 11 σχέσις των μ1Ί ε:τανατιμωρηθέντων άνέρχεται είς
μεν τούς &γάμου:; είς 19%, ιι; δέ τού; εγγάμου:, άντί ν' άνέρχεται
συμφώνως προς την άριθμητικ1Ίν cιχέσιν εtς 2%, ανέρχεται είς 77%. 
'Ώστε επί τn Μσει τη; εν λόγφ στατιστικη; όφείλομεν να δεχΟωμεν 
-i'1θικοποιητικ11ν τινα επίδρασιν τού γάμου.

"Ηδη προ6άλλεται και ϋ.λλο λίαν ένδιαφέρον ζήτημα, δηλαδή τα
έκ μέρου; των αγάμων καί τιί>ν εγγάμων αδικήματα κατά τη; 11Οικης.
Το ζήτημα, εάν 11 επίδρασι; τού γάμου καταφαίνεται ε'ί: τινα τάξιν
ώς καθυπόταξις της γενετησίου όρμη;, εχει ιδιάζουσαν ψuχολογικ1Ίν
σημασίαν. • Πόλλιτ; αναφέρει 'Και Jλλην στιιτιστικ1Ίν σχετιz1Ίν ;rρος



ΙΛΙΣΟΣ 1968 

τούς κατά τό αρuρον liG τοϋ γερμανικού ποινικοϋ νόμου τιμωρηθέν
τα; λόγι� προσ6ολης εναντίο·ν τη; 11Οικης. Τήν παραΟέτομεν ώς λίαν 
-διδακτικ11,· διά τό άντικείμενον αυτό τού αρθρου μας:

'ΙΙλικία 
30--10 
40-50

έη7>ν 
» 

.,, γαμοι 
409 
2.tG 

'Έγγαμοι 
(ί02 
/J-24 

Καταπληκτικοί είναι οί αριΟμοί τη; παρά φί,σιν άσελγεία; των 
-<lγάμων: 

'llλικία 
30--10 
40-30

έηί>ν 
» 

γαμοι 
5,j 
34 

"Εγγαμοι 
2G 
28 

Ώσαί1τω; οί άριΟμοί τοϋ άδικήματο; τη; κτψιί>δου; συμπεριφο
ρά; είναι ι'ί>:: πρό; τοί,; &γάμου; συχνότεροι παρά ό)ς πρό; τούς εγγά
μου;, έν<Τ> άντιστρόφω; 11 εyyαμο; yuν1Ί συμμετέχει κατά πολύ μείζο
να μοί(_)α,· εις τούτο. Τό αυτό ίσχί,ει χαί ι'ί>; πρό; τ11ν κλοπήν, �άλλ' εν 
τiΊ περιπτώσει ταί•τη 11 εyγαμο; γuν11 συμμετέχει όλιγώπρον ει; τ11ν 
χλοπ1Ίν Πα(_)ά 11 uγαμο;. 'Όσον δέ αφορq. ηΊν έξ ύποτροπη; χλοπήν, ό 
άριΟμί1:: Τ(;)ν επανατιμωρη'uέντων αγάμων είναι κατά τ11ν στατιστικ1Ίν 
τοϋ Πόλλιτ; άπολί1τω; μεyαλί•τερο; τοϋ των εγγάμων, πράγμα τό 
ύποίον ά:τοδεικνί•tι, δτι μεταξύ τιον αγάμων εί1ρίσκεται σημαντικός 
άριΟμό; :τεριπη:)σFων χαταδεικνί1ων τi1ν έπαyγελματικ11ν καί αχαλί
,•ωτον εγκληματικότητα. 

Γενικόν σuμ:τέρασμα δΟεν έκ τιί>ν ανωτέρω είναι δτι ό γάμο; :τε
-ριορίζει μiν έν μέρει T1l\' εγκληματικότητα, αλλά οχι τόσον, δσον πι-
-στεύουν καί φαντάζονται μερικοί Οεωρητικοί ήΟικολόyοι μακράν της 
πραyματικότητο;. Ουδεί; 'uεσμό; δύναται νά είναι απολί•τω; 11Οtκο
ποιητικό; καί εποικοδομητικό;, εάν δεν διδάσκεται λε:ττομερω; και 
ί)ιεξοδικι7κ ό σκοπό; χαί 11 σημασία αυτοί� εί; τά σχολεία και έάν δεν 
.ενισχί•η ηΊν προσπάΟειαν των λειτουργών της Παιδεία; πρό; διαπαι
δαyώγησιν καί 11Οικο:τοίησιν 11 'Εκκλησία. 

Πρό; τούτοι; δέον νά παρατηρήσωμεν ι'ί>; πρό; τόν Οεσμόν τοϋ 
γάμου καί των εί; αίJΤόν παρομαρτοuc,ών πολυποιΧίλων καταστάσεων 
και τά έξ1ϊ;: Οί σύζυγοι, αμα ι'ί>; διαρρεύση ό ι'ί>ς ονειρον Οερινη; νυ
κτός παρερχόμενος μ11ν του μέλιτος, επανακτώντε; ηΊν έπί του βωμού 
τοϋ μιχροϋ, αλλά παντοδuνάμου Οεού του ερωτο; ΟuσιασΟείσαν εuθυ
κρισίαν των, άνακαλί1πτουν άμο.6αίω; τάς ιδιοτροπία;, τα ελαττώματα 
καί τά; αδυναμία; των, άλλα παρά η\ν δuσάρεστον αποκάλυψιν ταύτην 

δ' 
' :, ' C C , C ' ' 

β 
'
Ο \ ' ,, 

δ' συν εονται μf αγαπην. η οποια ω; προ; το α ο; και την εντασιν, υ-
ναται νά παρα6ληΟi1 μόνον πρός η1ν στορy1\ν των εξ αίματος συγ
γενών. 'Εν προκειμένι� πρέπει νά παρατηρήσωμεν, δτι εκείνο, τό 
όποίον συγκρατεί καί διατηρεί τούς γάμους, δεν είναι τόσον 11 ψuχικη 



1968 ΕΓΚΛΗΜΝΓ.LΚΟ'ΓΗΣ 255 

.ά.ρμον(α των συζύγων, δσον ή προσκόλλησι;, ή όφειλομένη εί; τήν 
γενετήσιον καί οικονομικήν σί,νδεσιν. Ή τοιαύτη δέ σί1νδεσι;, ή εμφα
νίζουσα τού; συζύγου; <(ώ; σάρκα μίαν» εlναι εκείνη ητι; ε;ταναφέρει 
τον ανδρα η τήν γυναίκα καί εν περιπηί)σει σφοδρού ερωτικού πάΟοuς 
προς αλλο πρόσωπον είς τού; κόλ:του; τοϋ παλαιού συζυγικού βίου. Ό 
Βούντ καλεί τον Οεσμόν τού γάμου «πρόδλημω>. Πράγματι εί; τον 
γάμον υπάρχει κάποια δύναμι; πλήρη; μυστψ_ιίου, τi1ν όποίαν άδυνα
τούμεν να 1έρμηνεύσωμεν, άλλα ή όποία εί; τα βάΟη τη; άνθρωπίνης 
φύσεω; εδημιούργησε καί συγκρατεί αυτ11ν παρ' δλα; τα; γαμηλίους 
παρεκτροπα; καί τα; άντιδράσει;. 

'Ά; άναφέρωμεν, τώρα, όλίγα τινά περί τη; έκκλήσεω; πρός 
συγκρότησιν νέα; σεξουαλική; 11dικη;: Το :τεριδόητον μυθιστόρημα 
τού Σλέγκελ «Ή Λουσίνόψ> περιγράφει ποιητικώ; καί έρμηνεύει φι
λοσοφικώς τά; μετά τη; περιφήμου Δωροθέα; Φάϊτ ερωτικά; σχέ
σεις του. Αί σκέψεις δέ τού βιαίου καί φιληδόνου φιλοσοφου τούτου 
ανεπτύχΟησαν σαφέστερον εί; μίαν κατήχησιν άπευθυνομένην προς 
ανωτέρα; γυναίκα;. Ει; τά; εν τϊΊ κατηχήσει ταύτη διαλαμδανομένας 
δέκα εντολά;, αίτινε; προεκάλεσαν μεγάλην όργ11ν καί αγανάκτησιν 
είς τ11ν εποχήν των, άνακαλί•πτομεν τον πυρηνα των ι{)εων, πού εκ
προσωπούν, ώ; Οεμελιιοδη σκέψιν, αί τάσεις ΠQό; μεταρρύΟμισιν της 
σεξουαλική; 11Οικη:. 'Εν κατακλείδι δίδεται εί; τα; γυναίκα; 11 έξης 
συμδουλή: <<'Άφησε τον έαυτόν σου να έλκυσθ11 και νά παρασυρΟfι 
από η'1ν μόρφωσιν, τi1ν σοφίαν, τi1ν τέχνην καί τ' άξιJψατα τού αν
δρός». Οί εκπρόσωποι τη; συ',1χρόνου ελευdέρα; 1'-ιθικη; καί του ελευ
θέρου γάμου άναφέρονται προ Παντός εις τον Τίτσε: � EV πρέπει, 
λέγει ό φιλόσοφο; ουτο;, ει; τον περίφημον «Ζαρατούστρα» του, μό
νον να διαιωνίζεσαι, άλλα νά. διαιωνίζεσαι προ; τα ανω». «Εfσαι νέος, 
ποθεί; τέκνον, αλλ' ερωηο: Είσαι ανθρωπο; δυνάμενο; νά. ποθ11ς 
τέκνον;» «Γάμον καλιο η1ν θέλησιν των δίιο, δπω; πλάσουν ενα ον 
ανώτερον εκείνων, οίτινε; το επλασαν». Βεδαίω; το πρόδλημα τοϋ 
ψυχοφυσιολογικού έξευγενισμου τη; άνθρωπίνη; φυλη; εlναι εύ
κταίον. 'Αλλά κατά. βάθο; αί συμδουλαί αΌται τού Γερμανού στοχα
στού είναι φράσει;, αί όποίαι ουδεμίαν νέαν όδόν διαχαράσσουν. 
Άναφέρομεν σχετικώς ενα λογοτεχνικόν εργον, το μυθιστόρημα τοϋ 
Γκραντ "Αλλεν ύπό τον τίτλον «Ή δρώσα Γυνή», το όποίον εκαμεν εις 
η1ν ' γγλίαν μεγάλην αίσθησιν. Το μυdιστόρημα τούτο πραγμα
τεύεται το ζήτημα τού ελευθέρου ερωτο; μετά μεγάλης λογοτεχν�κης 
δεξιότητο;. Το μυθιστόρημα τούτο δεικνί•ει iπίσης τάς δυσκολία; τοϋ 
ελευθέρου γάμου, τουλάχιστον ύ;τό τού; σήμερον κρατοϋντας πολι
τειακού; θεσμού;. 'Αφ' έτέρου ό Bebel εί; το γνωστόν εργον του «Ή 
γυναίκα καί ό Σοσιαλισμό;>> γίνεται διαπρί•σιο; κηρυξ του έλευdέρου 
ερωτο; εί; η\ν μέλλουσαν κοινωνιστικ11ν πολιτείαν, ακολουθων εν 
.προκειμένcρ η1ν αντίληψιν τού κομμουνισμοί:,, κατά τήν όποίαν, ευθύς 
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δταν καταργηΟ� 11 ιδιοκτησία κινητών και ακινήτων Οά καταργη'dτ\ 
καί τό δικαίωμα τοϋ «κατέχειν σύζυγον». Τ1iν γνώμην τού Bebel 
συμμερίζεται κα i διαπιστώνει περαιτέρω 11 Σουηδός "Ελλεν Κέϋ εις 
τό εργον της «l 'άμος καί ερως». Τό κέντρον τ�ϊς βαρύτητο_ς είς τό 
βιβλίον τούτο κείται εις τον ιδεολογικόν χαρακτήρα της συμβιώσεως 
ανδρός καί γυναικός: «Π ώ ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν , λέγει ή 
συγγ()αφεί,;, ν ά σ υ ν δ ε Ο ο ύ ν <'J ύ ο α ν Ο Q ω π ο ι , ο ί -
τ ι ν ε ς ό ι ά κ ε ι ν τ α ι π ρ ό ς α λ λ ή λ ο υ ς ψ υ χ ρ ώ ς ». 

'Αναμφιβόλως οί ανΟρώπινοι Οεσμοι είναι άπλώς άνθρώπινοι, 
καί κατ' άκολουΟίαν δεν δύνανται νά εlναι παρά ατελείς, ώς ακριβώς 
τυγχάνει ατελής, ώς γνωστόν, καί ή καΟόλου άνΟρωπίνη φύσι;. Πλην 
δμω; οί όιάπυQοι κ11ρυκες το - ελευΟέρου ερωτος, :ταρασυρόμενοι άπό, 
Οεωρίας πολύ ολίγον παρειλημμένας άπό την πρακτικήν ζω11ν και 
εΥvΚινούντες εξ άπόιι Fων περιοριζομένων εις στενόν κύκλον ;τεριπτώ
σεων σχετικών μέ τον γάμον, λησμονούν, δτι καταργουμένου τού θε
σμού τούτου, δστις ίερολογείται ύπό της εκκλησίας ώς μυστήριον και 
νομιμοποιείται ύπό της Πολιτείας, καταργείται ή ο.tκογένεια, έπί της 
όποίας στηρίζεται καί Οεμελιούται ή άνΟρωπίνη κοινωνία. Ό έλεύθε
ρος ερως καί 11 έλευθέρα συμβίωσι; των δί,ο φύλων θά Ί]ΤΟ κατά δύο 
τρόπους επικίνδυνος: 

α) Ό σύζυγος, μ11 δεσμευόμενος {,πό των ίερών δεσμών τού γά
μου δεν Οά έδίσταζε ποσώ; νά έγκαταλείψη η1ν σύζυγόν του, αμα ώς 
αϋτη παρέκαμπτε τό ακρωτήριον τού Χάλλους και nϊς νεότητος και 
Οά επιπτεν εις τάς άγκάλας αλλη; νεωτέρας καί ώραιοτέρας γυναικός. 

β) Έάν ύπηρχον τέκνα έκ της τοιαύτης συμβιώσεως, τά τέκνα 
αυτά Οά έγκατελείποντο είς τ1iν τύχην των, δεδομένου, δτι ή στοργή 
τού πατρός προς τά τέκνα του Οά έξητμίζετο σχεδόν καθ' όλοκληρίαν. 

'Εν γ�νει ή κοινωνία 'uά συνίστατο έν τf1 περιπτώσει ταύτη έκ. 
μελών διεπομένων ίmό καθαρώς έγω"ίστικών ένc,τίκτων καί ά.τομιστικών 
διαΟέσεων, αί όποίαι ουδόλως Οά συνέβαλλον είς την ϋπαρξιν μιας 
καλώς έννοουμf νης κοινωνίας, 11 ρόοδος της όποίας έδρά εται άκρι-
6ώς έπί της συνεργασίας, άλληλεγ-γύης και αλληλοβοηθείας μέ βάσιν 
ηiν οίκογένειαν. Νομίζομεν δέ, δτι 11 μεταπολεμικ1Ί αϋξησις της έγ
κληματικότητος των ανηλίκων καί γενικώς αί έξωφρενικαι πράξεις 
της μεταπολεμικης νεολαίας μέ εκλυσιν των i1Οων, χρήσιν ναρκωτικών 
rt.λ.π. οφείλονται εις ηiν χαλάρωσιν των δεσμών μεταξύ των μελών 
μιας καί της αυτη:: οικογενείας, μ 11 ύ π α  ρ χ ο ύ σ η ς δ η λ α δ 11 
ο ι κ ο γ ε ν είας. 

"Αρθρον δημοσιευθiν �ις την Έπιφι•λλίδα τοϋ «'Ελευθέρου Κόσμου», την 
12ην καί 13ην 'Απριλίου J9G . 
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Ν. SRI RAM 

Ή zωή εfvo1 παρόν 

Ή (ωι\ εΙνω ενα πιιντοτεινο παρόν. κόpα και οταν 6Κε-
111τόμεθα για το παρελθόν, ή ένέργεια της; 6κέψεωι;; λαιpβάνει 
. ώραν 6το παρόν. υ06ο άόριδτη καi ΟJΠιαδτn να εΤναι ή 6TIYJ.1T\ 
που τι\ν λέ,με παρόν, ή (ωι\ καl ή 6υνειδnτότηι;; εΤναι δρδδι<;; μό-

ο 6το παρόν. Συνήθωι;: το παρον ελΚ!ει κάποια μνn_μn του πα
ρελθόντος;, οπωι;; εναι;; καμfντnι;; η\ν ούρά του, lmnρεά(ονται;; το 
παρόν. Το παρον ωρί(εται cmo το παρελθόν, οταν ή ένeργεια 
6τΟ παρον έλευθερώνεται άπο την όρμι\ του παρελθόντος;, cmo 
τον ίσκιο των άναrμνήδεών του. Ή ένέργεια τότε εlναι (ωiι έ
λεωερn καi άγνή. ιότι εΙναι ζωn δτnν πιο έλεύθιερη κατάGτα-
61, γ,ε�μάτn φρεδκάδα καi όμορφιά. 

Λύrτοι;; ό χωρι6pοι;; άπο το παρελθον εΙναι πραγJμΟΙΗΚΟ ο,τι 
6nμαίνει ό θάνατοι;; για το δώμα τfίι;: 6UVειδnτότητοι;; που εΙναι 
ό ανθρωποι;;. 

Ή ζωι\ εΙναι οφθαρτn, άλλα 1ί μορφiι που χρn61;μοποιεί 
φθείρεται καl πεθαίνει. 1ε τον θάνατο κάθε pορφiίι;: ξεπερα-
611Ιένηι;; άπο τι\ν xpfi61 τnι;;, ή ζωι\ άνανιεώνετω. Τουτο 61.J1llβαίνει 
δε κάθε άτQμικο κύκλο θανάτου και έιπαναγεννήδεωι;;, λόγψ του 
μnχανι μου τiίι;; Φύδεωι;:. ' λλα οταν ενα πρόδωπο μηορέόη, 060 
(fi άκόμn, να έ,πηελοοn ο,τι έιπιτελείται κατα τον θάνατο, με 
τι\ν έλεύθερn βούλnδl καi διάθεδί του, τότε φθάνει δε μια κα
τά6τα6ι που δεν θα λειτουργiί πια γι' αύτον κανεiι;; καταναγκα-
6pόι;:. 'Ελευθερώνεται άπο τι\ν άνάγ.κη τiίι;: έ,παναγεννήδεωι;;, για
τι δεν ύπάρχει πια pέδα του ή δίψα έκείvn που τον όδnγεϊ δε 
κατα6τά6ε1ι;; οπου τείνει να ένδίδn. 

Ή ζωι\ εΙνω διαpκι\ι;; δpδδις;. Κάθε 6τιγμι\ κάπ:ι όφείλει κα
νεiι;: να κάνη. υοταν γίνεται με τον τελειότερο δυνατο τρόπο, 
τό�::ε ή 6τt)'1)_ln έκείνη άπτοβαίνει 61ψαντ1α<ή. εν ε"fναι μ1α ά:πλfi 
6τιγμι\ που θα την ά.κολουθουν άναρίθμητ,ει;: αλλει;: μέχρι τέ
λ\)U(: τfίι;: ύπάρξεωι;;, δίχως; 6rψα6ία. ΕΙvαι μια 6τt)'1)_ln πολυδiι
ιpανιη για τι\ν έξέλιξι του άνθριίmου. Και τέτοια ε"fνω ή 611-
γμι\ της; άγάπnι;;, τfίι;: καταΥοήδεωι;;, τfίι;: όμορφιδι;:. :\Τε μ1α λt
ξι, μ1α 6ηγι1n ... οφίαι;;. 
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Νου μας Πομπίλιος 

ρυλος; i'\ rφα ϊμαυκότnς; ; 
Πrό ωΤΙΟ ύηuρκτο i'\ 1-1υθ1κό : 
Καθώς φαί\,εια1, και το C\'α 
ΙΚαi το ο.\ \ο! Είναι πο\u π1θα
vό, ΟΠως; εyl\T KOl 6ε ολλες; 
QllOiες; σιεrιπτώ εις, το πρα
ΥJ:ΙΟllΙ,Ο Ηpό6ωηο \ C\ το ηεριέ
βαλ ύ θι,υ\ος;. 

Τnς Π()ΟΙ6ΊΟpικίϊς; Ρ�ης; ό 
δεύτερος; βαωλ υς; μετά τογ 
Ρω�ιύλο καi υGτερα ό Τύλλος; 
06Ίύλ1ος. �fυθικους; τους θεω
ρεi I αi ιους; τρεϊς; iι αύ5τnρι\ 
!Ξ'ΠΙ6ΊΙllJΙ'\. '_\VCl!J,I '60 6tΟυς; δύο 
αύτοuς; πολε,μιιι<ους; βαοιλείς;, ό 
καλ\1εp\τιιι1έΥος;, ό έγόρ,ετος;, ό

εύ εβιΊς;, ό εiρnνJJκόc, ό φιλό
Gοφος;. Πολu περι66ότερο ά.πο 
φιλόGοψος;, καθώς; παραδίδει ό 
Πλούταρχος;, ενας; �Ιυ5ταγω
γος; όλοκ \nρω1-1έγος;. 

'Η ζωή του άπλiί, φίλος; τω\· 
άνθρ.ώnωΥ καl δίκαιος;. Έλά
τρευε τους; θεους; 6υνειδmά. 
γιοτl έ Υώρι(ε τι\ φύGι τους 
ι αi τlς; δυγόμεις; τους;. 

Κατο. τον θρυ.\ο, ύηίϊρξε θεο
δίδωcτος;. Τ�\ν θ ία 'VW61 δε\" 
τι\ν ελαβε ά.πο ά,·θρώπους;, άλ
λα άπο τις; 1\Jουβες; :ΚΟl τι\γ 
Δαt11ονα 'Ηyερία, nou τον ένέ
πνεε. <<'λπελcημβανε GυναΥα-
6τροφfίς; ύψΊιλατέρας; και θείωΥ 
ήξιώθn rά11ωΥ, 5υγ01μ1λων 11ε
rά της; άγαπώGης; αύτογ δαψο-

Ύπο ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

\'Ος; 'Ηγερίας;, rενόμενος; ουτω 
αγθρωrτος; εύδαί,μων καi nερl 
τά θεiα uοφός;», γράφει ό 
Πλούταρχος;. 

Ό ϊδιος; μας; λέγει δη ό Νου
μας; ϊδρυ6ε τον Σ ύλλογον των 
Ποντιφίη<ων τiίς; Ρώμης. Ποντί
φικες; ώνομά(οντο oi 'Αρχιε
ρεϊς; καi ό Ν OUIJ..lOς; :ί\το ό Μέ
γας; ποντίφιξ. Ί-Ι λ0ξις; Ποντί
φιξ εΙναι ό 0ξ,ελλnv1,6ι]_lος; του 
λατινικσϋ Ρο η t j f e χ. (Λέξις 
6ύvθετη ά.πο το Pons = γέφυ
ρα καi f acio =κατα5κευά(ω). 
Θα πiί λοιπον Γεφυρωιοιός;. 
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Γεφuροποιοι;: ομωι;: θεϊοι;:, πvεu
μαηκόι;:, άφου oi 'Αρχιερεϊι;: 
τiίι;: Ρώμηι;: nfiαv έξnγnταί, προ
φiίται καl iεροφάντω. Ή πα
ράδο5ιι;: λέγει οτι oi ποvτίφικει;: 
κατε5.κ.εύα,σ.ν γέφuρει;:, οχι βέ
'8010 με ξύλα η με πέτρει;:, άλ
λα γέφuρει;: πvεuματι.κει;: για 
να έπικοιvωviί το ύψnλο Ί ε
ρατείο των Μu6τηρίων τiίι;: άρ
χαίαι;: Ρώμnι;: ι1ε τον Ούρανό. 
ΕΙναι τοίhο το χαρακτnpι6τι
κο των πραγμαnκων Ιυ6τηρί
ων τiίι;: άρχαιότητοι;:. ΕΙναι iι 
κλipαξ του 'Ιακώβ που άρχί
ζει άπο τiι γη καi φθάνει 6τον 
Ούρανό. 

Ό Σύλλογοι;: των Ποvτιφί
κων εΙχε τι\ν έ.ποιπτεία των Έ-
6ηάδων, των iερων καl άγ\'ω\' 
nαρθένων τfiι;: Ρώμnι;:, που δια
τnροίί6αν καi τιιμοοοαν το ά
θάvατο πυρ, του όττοίοu 6UJ)_.lβο
λuαι ε1κόνα η.ταν i\ α6βε5τn 
φωτιά, που ε.κωε μέ6α 6τα Ί ε
ρά. 

ΠΟ αύτα καl αλλα, που α
nοδίδοΥται 6τ<Jν ou[)lδ, φαίγε
ται καθαρα πώι;: πρ�ειται yια 
μία μεγάλη προ5ωπ1κ;ότnτα, iι 
άποία ϊδρυ5ε τα nροϊ5τορικα 
);lυ6τήρια τfiι;: Ρώμnι;:. 

Χαρακτηρι6τικ0 εΙvαι καl έ-
κείνο που παραθέτει ό Πλού .. 
ταρχοι;: για τον θάνατο καl την 
ταφiι του οψδ. Σαν πέθανε, 
κοντα 6τον τάφο του ανοιξαν 
καl ενα δεύτερο τάφο, 6τοv ό
ποίον εθαψαν τα iερατικά του 
βιβλία, που n.60V δώδεκα. "Αλ
λοι τα θέλουν έπτά. 'Ί5ωι;: ο
μωι;: οί άριθμοl αύτοl να ε συν 
τη 5rψα6ία τοuι;:. �Ιετα πεντα
κό6ια ομωι;: χρόνια, λέγει ι\ πα
ράδο51ι;:, εΠε6QV μεγάλ.ει;: βρο
χέι;:, το χωμα έ6χί6θη καl τα 
γραnτα rίλθαν 5τι\ν bπιφάνεια. 
Ή Σύγκλητοι;: ομωι;: τiίι;: Ρώ
μηι;: 6ιέταξε :ΚΟl τα εΚΟU6αV, 
γιατl δεν η.ταν 6W6τΟ να γνω-
6θοίίν 6t0 πλiίθοι;: τα μut>ηκα 
των �Ιu6τηρίων. 

Ή βα6ιλεία του Toul)lδ, που 
κράτηοε κάιπου 'JllOOV αlωvα, 
ύπiίρξε είρnνική, χωρlι;: πολέ
μοuι;:. Στα χρόνια αύrτ:α εγινε 
μια άv0ιμόρφω61ι;: δτα iίθn των 
Ρωμαίων, που n.6αν βάρβαρα. 
Βα6ίλεu6ε ή τάξιι;: καi ή δι.καιο-

, "Ε , " β 5uvn. τ61 γινεται στον α6ι-

* 

λεύοuν oi φιλό6οφοι, καθωι;: ε
λεγε άρyότερα ό Πλάτων. 

Η..\Ι. Α. ΙΩΑ ΝΙΔΗΣ 

'Όλα τα μέρη τοϋ Σίιμπαντο; ειναι άλληλυφασμένα καί συ'\'δε
δεμένα μ' ε,•αν ίερό δεσμό, και τί;τοτα δέν ί1πάρχει χωριστό η άσί•γ
δετο από τα αλλα. 'Η γενικ1Ί σχέσι; δίδει ένότητα χαί στολισμό στον 

, \, c , '! c,E ιf'V'I , ,:;ι ι 1'),,. ι::ι1, ,:;ι 
κοσμο. - ιοτι ο κοσμο; ειναι να. 1 :τιιρχει ενα μονον ειuο; υι,ης, ενα; 
Θεός πού η',ν διαποτί�ει, ενα; -yόμο; ποί, τ11ν χυ6ερνα, 11 1ωιν1Ί λογ,κ1Ί 
των έλλόγων ο,>τιl)'\', και μία μόνον άλήΟεια. 

ΜΑΡΚΟ ..... ΑΎ'ΡΗλΙΟΣ 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

'Ανθρώπινη ποvfδα 

Μέ6α ωιο τα δάκρυά JJOU Σε βλέ!Πω καθαρώτερα οπω με
το ·C1Jl0 το nέpG61μQ τiίς βροχfiς; διακρίνονται τα 6XrllJ..1Gτα των 
χωραφιών ΠΟΙJ ε, Ουν θεp16θεί KQl 6τις; κορψες; n τιι;: nλαγ�ες;
iίμερων λόφων κάθονται .και ρυ6ίζουν. 

Μέ6α άηο το δάκρυα γίναμαι καθαρός;, γ�α να ςηrτ:ω μια 
τελιειότατη άμορφ1ά, τι'ιν όιpορφιά Σου. Άοο τι\ ιμια όι10ρφ10 
6'Τ1Ίν αλλη προ ωροϋμε, iJJε τ1ς; άvτιΟέ6ε1ς; της πλουτίζεται, μδς; 
ηλουτίζ,ει 1]Jε ούρανους καινούριους;. 

Σήμερα μοϋ εJ.nαν οτι γεννήθηκ�ε CΙΙΚάρη ίtνας; ανθρωπος;, 
6ήiμερα εlnα, μ1α τιμωρία nάλι παρουωάζειτα1. ( Μήrπως; δεν εΙ
να1 τψωρία ή κό,θε γέννη6η;). 

'Έ καλέ μου αvψ.ε nou λου6ΙJJ.ένος 6ε μπλάβα κύματα έρ
χ66ουν όλοοκότεινος; καi χτU1J1οϋοες τiς; κψnάνες; τiίς; πατρίδας; 
μου, τότε 5' ακουα οιnως όΊjτος; 5τι\ν κατCΙ!Κορφη φωλ1ά του, άνα
δmλωνόμουν. Μ >- γέ�μιςες; μεγαλοπρέηε10 καi κατα6τροφ:ή, φω
ηα καi τόλμη ν' όVΘβαίνω πορείες ούράνιες;. Με μάθαινες να 
κοιτάςω 6UXVα - 6UXVO προς τα <<έnάνω», το βαθυ τον ούρανό. 

"'Ώ Φύ6η πάρε μας �ιέσα 6τι'ι ςοοη\ nερίπτυξή Σου, κάνε 
μας 15.να 6UJJΙΠό6Ιο Σου γιά να 11είνε1ς; με τι'ι.ν πρώτη άθωότητα 
τfiς βροχfίς Σου της αγρ1ας;, με τον πρωτο Σου τον OVεi]JO τον 
προnονητ:ή, τον έJΠ1δέξ10 να γυι1vάςε1 τι\v πρώτη καρτερία των 
δέντρων. 

l1ό5α έκατομμύρια ετn δεν έμεινες; ;μονά η Σου ωρiς; να 
Σε βαδίςουμε, να 6ε 6κάβου�ιε για θεμέλια 6ΠΙΤΙWV, για 6Ιδη
ροδροpικες ύnόγε1ες; διαβά6εις, να γυρεύοψε τα pέταλλά Σου, 
το C\�κλnμα καi η\ν άρπαγJ\ άnο τι\ν παράφρονη του χpυ6αcpιοϋ 
υΊν nείνα; 

Δε �μεινες; χωρiς; ψδς, χωρiς τ' άγάλ9.-1ατά pας, χωρiς τ' 
αλλα μας κατα6κευά6pατα, δεν nδOUV (Ι_.)ακρυα όJΤτο τι\ν κωμικο
τpαγ1κότnτά Ι)Jα<;;; 

' λλα δε θ' άπαλλαγείς όJΤτο τ�\ν άνιθρώη1νn ποτε πανίδα, 
iI> Φύ6n, γ10τi 'Ε6υ η\ν έξου51άJςε1ς 6Ιγα - 61γα pε τι\ δική Σου 
Η Ι6τU<ότnτα, ένω ό Νοϋς ό 1Ίγεμόνας; μεταφέρεται με το 6άp
J ινό Σου nερίβληιpα 5τοu Σύμπαντος; τους; κό5μους;. 

-.-Ω Φύ5η, 1μnτέρα pας; καλή, ηολυ καλ1Ί μητέρα μας, ηάν
τοιε οπως; εl6ω έ6υ άrrαθ1\ς; καi σκληρ1Ί μ '- τι'ι δm<iι Σου Δύ
νιι11n θα τα ιδεύΟUί\Jε 6τiς Ο!Π!ειpες; τις; έτΟΙijJαζάρε ες; εύνοϊκες:_ 
6Uνθίίκες ιων αλλων των cιδερψων 60U 06Τpων. 
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'Απο τό κuκλοφορησαv βιβλίο•.ι 

''ΤΑ BUMATA ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,, 
τοu Κωστη Ν. Μελισσαροπούλοu 

* 

ΒΟΥ ΔΔΑΙ - λΑΟ ΤΙΕ - ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ 

Γκαωτάμα 
Βούδδας ( 563-483) 

ί ο uεταγενέστερο- αττο τού; 
1 Ιιλησίου;, σί,γχρο, ο- uέ το Πυ

'ί:Jαγόρα, τον 'ΗράΥλειτο Υαι το'; 
Έλεατε::; ( ή α ατοι, LΥΎ] παράοο
,ση τόν θέλει GO χρό, ια προγενε
στε(>Ον) έμφα ιζεται σηΊν Ί ,,δια 
δ γαλήνιο:; ΓΥαωτάμα Βοί1δδα::, 
ό πρίγχιπα:: .... ιντάρτα. Ό ϊατέ
;ρα- του ηταν 6ασιλευ:; τϊίJν Σά-

η•α. 1Ί' α ύτό ό L ιντάιιτιι ι'>νομύ-
ζ ' ,, ' 'J' ' εται ,ωι .::-ακuαuουνι. •,uεγα-
ι ωσε ιιέσα στο π ο σιο παι ότι τοϋ 
η:αηρα του κσί ποτέ δεν αντίχρυ
σε τη άσχήuια ι.αί 11 1 δuστυχια 
των ανΟρωπω,. ' Ηά uιά μέρα 
έ6γηyε εξω και σντιyρuσε ε αν 
ύρρωστο, ενα γέρο, τα, ί:ναν 
νεΥρό, ενα έρηuίτη. Τότr "l χα
ρά τόν εγΥαtέλειψε Χαι U(!χισ 
να σuλλογίζ ται ηΊ uοϊρα τι:ϊJν αν
θρώϊων. Γέν, ηοη, ι1ρρωσπια, 

ρατ ιά, Οά, ατο;. '0 ϊλοuτο:; 
ιού παλατιού το έγεμισε φρίΥη, 
Υαι ενα δραδ εφι1ρεσε ΤΟ ΥlΤρι -
' ο φόρεμα τού uναχωρητοίi, εγ
ΥατΟ ιψ ηΊ γυνσίια του ιαί το 

δ' ξ ' ' ' παι ι του, ιαι rιι ησε για να 
6ρη ηΊν αιτία του ϊOVOU Υαι τα. 
μεσα τού λυτ(>uJμΟ -, ζι:Jντα; U.ϊΟ 
τήν ελεημοσί,νη τω ιι.νΟρι;>πων. 
'Ένας σοφός βραχμάνο; τον έ
δίδαξε ηΊ δ αδοχη των γεννήσε
ων Υαι τιον θανάταη, σί1uφω, α μέ 
τό, απαρά6ατο νόμο της αιτιό
τητα; ( Καρμα). Τί:: σι, Οη,<ες 
ι1άθε 6ίου τι:: προσδιορίζου οί 
ενέργειες κατα τοις ϊ(_)Οη 1ούμε
'\ ου; βίου;. Ή αρ ηΊ ιαί 11 άιιαρ
τία δημιουργούν τί; υν'ι)ηyε; γιά' ' ' 

β' του::; ε,:ομενου:::: ιου;. 
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'\.λλα οί εξηγήσει- αυτέ- δεν 
εΟιραπευαν τόν ά, Ορώπινον πό
' ο Υαί ό ΓΥαωταμα ητοϋσι να 
λυση το ϊρουληuα τη; ζωης. Τέ
λος, μιά νί•χτα τού �Ιαιου μέ, παν
σεληνο (όπως κατα τι1 γέννησή 
του καί τόν Οάνατο του), Υάτω 
ιlϊό ί:,α δεντρο οϊου tκανΕ. δισλο
γισuο, ό Γκαωτάμσ φωτίστηκι:. 
'Έγι νι: Βούδδας ( άγνός, τέλιιος, 
ψωτισuένος). Καί τότε εδίδαξε 
με γλιΊ'Jσσα άϊλη καί με τρυφερ11 
συιιϊονια τού- ιιαΟητάς του καί 
τόν λαό. :Σ υχνα τηQοϋσε απόλυτη 
σιωπ11. :Σε έρωη1uατα uεταφυσι
Υης 11 σ,χετικα με τι1 uεταΟανά
τια ζω11 δεν άπα'\Τοϋσε. 

Έδίδαi:ε η1ν ά:τολυτρωση άπό 
τον πονο, άπό τόν :;τόΟο της ζωη-, 
άπό η1ν άπατηλότητα τοϋ κόσμου. 
Βασικό κακό εiναι 11 αγνοια. ' -
πό η1ν αγνοια γεννιέται 11 έπιθυ
μ ία ( άπολαύσεω- τη- ζωης καί 
έ:ιεκτάσεώ; τη δια των μtτεν
σαρκιοσεων). Ή επιΟυμία όδη
γεί σ111ν αυταπάτη της συνεχιίας 
του <�εγώ>>, μέσα ση1ν όποία ό 
ανθρω-τ:ο; φυλακίζεται. , λλα το 
«εγώ» δε, ύπάρχει. Είναι -τ:λάσuα 
τοϋ -τ:όσου καί τοϋ φόβου. Πρέπει 
να διαλυΟη ση1ν πραγuατικότη
τσ της ά, υπαρ 't ία;, στ11ν ιίρ11νη 
καί η1ν uακαριότητα τη; Ν ιρϋά
''α. Στόν λαι'> έδίδασκε τό καΟη
ΥΟν της αγάπηc:, της δικαιοσύνης, 
τ)Jς άγνότητος. Ό φόνος ανΟρώ
πων η ζώων σέ καμuια περίπτω
ση δεν επιτρέπεται. 'Επίσης δεν 
έ:rτιτρέ:π:εται να :π:ίνωηαι μεΟυστι
κα ποτά. 

Ό Βοί δα; συ, ιστα τ11 «μiση 
όδό,> καί διδάσκc ι τίς «τέσσερε
εϋγε, είς άλ11Οειε-,> ι.αί η1ν «ό,ιτα-

:π:λη άτραπό». 'Όποιος γυρεί1ει τ& 
«Μεγάλο ίυστικό�> πρέπει να α
ποcr,εύγη τί- άκρότητες, δηλαδή 
Tll\l άντιπνcυματικ11 Υαί ακαρπη 
ζωή των άπολαύσεων, καθώς κσί 
η1ν έπίση- ακαρπη καί θλιυερή
ζω11 του ασκητισμού. 'Η σωστ11 ό
δός cίναι 11 μέση όδός, πού όδηγεϊ 
στ11ν ι.ατάλυση τοϋ πόνου, σ r11· 
γαλήνη, 111 σοφία, τ11 φώτιση. Οί 
τέσσερες εϋγενιίς 'αλ{1θιιες είναι: 
1 Ί.,, , ' ζ ' "' ' . α παντα στη ωη ειναι πο-
,10:: (1 έννηση, ασΟένεια, γιρα
τειά, Οάνατος). 2. ίτία τοϋ πό
, ου είναι ή έπιΟυμία (συνεχίσεως 
της ζωης). 3. Κατάλυση τοϋ πό
, ου είναι η κατάλυση της έπιΟ υ
μία-. 4. Ί-Ι κατάλυση της επιΟυ
uία- --τραγματοποιείται μi. η1, 
όκταπλη ατραπό. Ί-{ όκταπλη ά
τραπός ι1ναι: J. ' γν1\ πίστη. 2� 
' γν11 σκέψη. 3 'ι\γν11 γλώσσα. 
4. 'ι-\ γνη πράξη. 5. ' γν11 ζω11.
G. ' γν11 προσπάθεια. 7. 'ι\γν1\
μνήuη. 8. ' γνός διαιωγισμόc:.

Ί-1 δλη διδασκαλία τοϋ Βούδδα
δέν όδηγιί σέ πίστη :π:ρό- Οεότη
τα, ουτε αποτε) εί θρησκεία. 'F,y 
τούτοι- δηιιιουργ11Οηκε ό Βουδ
δισμό::, uε 500 1fκατοιιμύρια πι
στού;, με Ί�ραηίο, μοναστήρια 
και ναούς. 

οφθίγματα τοϋ Βούδδα: 
«Σ' εκείνον πού αναίτια μοϋ 

:π:ροξινιί κακό, Ο' απαντήσω πε
ριϋάλλοντάς τον με η1ν ανιπιφύ
λακτη αγάπη μου. 'Όσο πιρισ
σόηρο κακό θα μοϋ κάνη, τόσο 
περισσότερο καλό θα τοϋ αντα
ποδίδω. Ποτέ τό μίσος δεν κατα
στέλλιται με τό μίσος, άλλα με 
η1ν αγάπη». 

«'Η , ίκη τρίφιι τύ μίσος, διό-
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τι ό νικημένο; είναι δυστυχή;. Ό 
μεγαλ 'Τf(_)υ; νικητ-i1; είναι ό νιΥ.η
η1:: τοϋ έuυτοϋ του>>. 

«Ό σοφι'>; ΟQιαμΙJεύει έ:τιίνω 
στον Ουμι'ι, μ1Ί Ο ιιμ ιίη•οντα;. θQι
αμδεί•η επάνω πτο Υ.ιαι'ι, μέ τiιν 
καλωσύνη. θQιfψδεί•ει F:τιίνι,J πτiJ 
φιλαργυι,ίι1, μέ ηΊ γεννωοhι1J!_)ίι1. 
Θ(_)ιfψβεί•ει επάνω στι'ι ψ�μα, μ� 
η1ν &λ11Οειω>. 

«,\J �Ί ζητιΊτε τί:τοτα u:το τυί•; 
άνίσχυιωυ:; Οεοί•:;. :\Ι1Ίν :t!_)οσει'•
χεσΟε, ιlλλίι μάλλον ένε!_>γείη, 
διότι τι'ι σΥ.οτάδι δέν Οά φωτισΟϊι. 
Ι1Ί tητιΊτε τί:τοτι1 ιlπιΊ ηΊ πιr,ι:-τ11, 

διι'ηι h�ν :t(!ύκειται ν' ιί.κοί•ση, οί;_ 
,•ά μιλήπη». 

Λάο - Τσέ 

(604-531) 

Στ-i1ν αχανη Κίνu σημειώνομε 
δί•ο μεγάλου; φιλοσόφου;, :τού α
σχολούνται μέ τον 11Οικο καί :τρα
κτικο δίο. Τον _\άο-Τσέ καί τον 
Κόγκ - Τσέ 11 Κομφοί•κιο. 

.\άο - Τσέ σημαίνει <<γέ(?οντα; 
φιλόσοφο;>> η «γεροντικο :ταιδί». 

Προέρχεται ιl:τό τον Ί)Qϋλο [;_ 
τι έκυοφορήΟηκε 1 χρόνια καί 
γεννήΟηχε μέ οιι•η γέροντος μέ 
ασπρα μαλλιά. Ί -Ιταν φω.ακα; 
τών αρχείων καί είχε μελετ11σει 
δλους τοίι; προγενέστε!_)οι•:: ιτι�
φοίι;. 'Απογοητευμένο; u:το τά 
1\θη τη:; ε;τοχη; του :ταραιτ11Οψε 
ιl:τό ηΊ θέση του καί εφυγε :τέρα 
α:το τα σί1νορα ( κατά τον Ορί•λο 
' ' ' " l! -δ) ' ' επανω σ ενα uω ι , χωρι; Υ.α\'fι; 

' ' ") , ι ' , , πια ν ωωυση τι:τοτα γι αυτον. 
Πρίν φί•γη εγραψε το διδλίο 
«Ταο - Τέχ - Κίν','Κ>> (=:τερί τη; 
θειότητο; καί τη; ιi.ρετη;). 

'Η φιλοσοφία τοϋ .\άο - Τσέ 

. ' 
1 

., 

Ι 

'
i1 

1.J/,,.

i.. , i· 
iJ.,:,, [-< 

ilu)Ίf!_ 

ιί.:ιοοοέει ιl:τι'ι τι'� «ΤωΊ,>, :τοί• � ίνι�ι 
11 ϊ,1�1:-Οτη ιlQχi ι 11 ό:τοίι1 hιέπει τό 
σί•μ;ων ;ωί πτiιν δ:τοίι1 συγχω
νεί•οντω nλε; οί ιlντιΟiπει;. 'Από 
τιΊ ΤωΊ :τι_Ηι� !!Χ οντω τά :τι�ντα 
Y.UL σ' αι•τιΊ Οι'1 ζ(Ι\'(1','l'(_)ίπουν. 'λ
νακι'•κλησι;, ίι:τω; πτοί•::; .\[ιλήπι
ου;, στι')ν Ί Ι ι_ι ϊικλειτο, στιΊν Ηρα
zμανισμιΊ. 'λ:τι'ι τι') ΤωΊ :τι_ιοέρχε
τuι ;.ωί ΙJ 1ΊΟιz1Ί τ1ί.;η, γιί.ι ηΊν 
δ:τοία ίhωίπι_ιι1 f\·/ΊωφF (!�ΤιΗ ύ 
.\άο - Τπέ. Ί [ 1ΊΟικi1 τ1ί.";η ί1:ταγο
ρεί•ει στον uνΟι_ιω:το νι'1 συμμοι_ι
φι;η•ετω μέ τοί1; 1',Οιzοί•:: νι'ιμου;, 
:τού σι•νειhητο:τοιοl'\'τω ιl:τό τ11 
νιΊηση τοϋ καΟενιΊ::: ;.ωί εφαρμι'ι
ζονται πτι')ν :τι_ωzτιzι', ι·Ηο. Ό σο
φο: εφαι_ιμιΊ(� ι τiι /Ίι/Ίιωz11i.ία τη; 
μ1Ί-δράσεω:. ·τ-r :Τ(! Ι1','μιηικ1Ί ιlρε
t)] είνω 1Ί ενωπη μi: τι') ΤωΊ, :-:ού 
βι_ιίπκεται F�ιιJ ,ιϊι'ι τ1Ίν ται_ιαχ1Ί 
τη; δι_ιάσεω: ΖιJ.ί ιl:τοτελεί ΤΙ\\' ιl
λ11θεια, τi1ν ει1τυzία, τ1Ίν τελειιΊ
τητα. Οί ε:τ ι)υμίε; εμ:τοι ίζουν ΤΟ\' 
ί.ίνΟρω:το νί1 ένωΟη μέ τι'ι Ταό. Ό 
σοφό; ενFQ','fί χωρί; :τροσ οκία 
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(1'\'Ταμοι6η:::, χωuί::: επιΟυμία. αι•
ΤΟΠ(!Ο6ολη;. �fiσσ σηΊ σκιά καί 
ηΊν ιiφάνtια. JΊ' αυτί> ζη σηΊν 
ι ίΊτ\ Ιχία. Στί,ν .\άο - Τσr (/ιπι'ι 
iί.λλου; στίJν Κόγκ - Τσι') ιlποbί
()Fται τ<J παuιiγytλμα «"Ο σι', μι
Μί;, �τi'ur:1 μ1Ί ποιήσυ:::>>, μολο
νιiτι κιιί ό Θαλη::: Fίχε ;πί: «'Όσιι 
νfμfσfϊ::: τιΤ> πλησίον, αυτά μ1Ί 
ποίFι>>. 

'.'\;το rΟiγματα τοϊ, Λιiο - Τσι': 
«Στι\ μίσο; ν' (ι:ΤΟΚQΙΥFσUt 

μ? ιlγϊιπη». 
«nλ11uωνf τι' ι,· κιί.Οt Π(!Οσυο

λ1Ί μ? κιιλωσιΊνη». 
« \f ,, ίιπι'ψχΗ [γκλημα μf

γαλ1•Τfι)() (1Π(J Τ() νά Τ(!Οφοhοτη:: 
ηΊ ψιλοδοξία. \fν ί•πιί.(.>χFι bιι
στυχία μfγαλιΊη(!η ι1πίJ το να δι1

-

σα(_)ωτησαι μ? τ1'ιν τίιχη σου. Μν 
ί•πάρχtι σφιίλμα rηγαλιΊη(!Ο ιl:τι'> 
τί ιν έπιΟιιμίιι τη:: κατοχη::». 

«Σ' εκείνου; ποίι f(\'(XI χαλοί, 
, ίμω καλό::. �, έκFiνοι•:: ;τοι'• b?\' 
}tναι καλοί, ftμαι έπίση:: Χαλι'>::. 
Καί tτσι δλοι γίνονται καλοί. Σ' 
?κείνοι•:: ;τοί• tιναι FιλιΚ(_)Ινfί::, FL
μαι fιλικ(_>ιν{1:::. Σ' fΚFίνου:: ποίι 
bί-ν FΙ\'ιιι FΙ!.ΙΚ(.>Ι\'FΪ::, FΤμαι �πίr-η::: 
Fiλικψ,•11::. Και t'τσι fiλοι γίνονται 
εiλικσινfί::». 

«Oi :τιιλιιιοί σοφοί ,μαν πα(_)α
τηρητικοί, σι'χν εκείνον ποί, δια
σχίtει fνα φουσκωμι'νο :τοτιί.μι. 
�Ηταν f\συχοι, σcιν τι') χιιi,·ι κάτω 
ιiπιΊ τι'Jν f\λιο. ..Πταν άπλοί, σάν 
cpQFσxoxorιμFνo <'>Fνη10. ..Πταν 
ταπfινοί, σάν τ1ιν πει')ιιίδα». 

«'Όποιο:: έτα;πίνωσF το,, έαι•
τι') του, rι.ι•η'>:: Οά έξυψωΟη. "0-
ποιο::  ε�ί,ψωσF T(J\' fαι•τι> ΤΟΙ 1

, ΓΙ.11
-

τι\:: Οά ε�ει•ΤFλισΟη. lΊά τοίiτο ό 
σοφιΊ::: κλίνει σηΊν rίπλι\τητrι. κrι.1 
ϊίναι :Tll(_H1{)fι ψα σ' [;).ου:: τοι•:: 

ιlνΟρuJπου;. Δέν είναι έ:τιδεικτι
κιi;, για τούτο και λάμπει. έν 
Fίναι έγωϊ,στικό;, γι(J.. τούτο καt 
ίψνείται. 'Όποιο; επιδεικνύει 
Tl)\' [αυτό του, δ�ν ακτινοβολεί. 
'Όποιο::: επιδοκιμάζει τόν έαυτό 
του, δ?ν έκτιμα.ται. 'Η αύτοπρο
υολ1 1 δF\' δίνει άξία». 

Κόγκ - Τσε (551 - 478) 

(Κομφούκιος) 

'λ:τι> uρχοντιχ1Ί οικογένεια. 
'Έχασε μιχσό; τόν πατέρα του 
και έμεγάλωσε μέ στερήσει::. ' ρ
γότερα έμελέτησε 11\ν αuτοκρα
τορ,κ1'ι υιβι ιοΟ11κη και bιοσίστη
κε κυυερν11τη; καί ύπουργ<>;. Έ
φ11ρμοσε εuεργωκέ; γιά τόν λαό 
μετα('QυΟμίσει::: και έκήρυξε ηΊν 
ίσότητα α:τέναντι στον νόμο. 'Αλ
λά πεσιέπεσε σηΊ δυσμένεια τοίί 
βασιλέως και εφυγε περιπλανώ
μενο:: αΠ(J χώρα Gf χώρα, μέ μιά 
όμάδα μαΟητων, διδάσκοντα; τ1Ίν 
fJTlGTQOφ1'1 σηΊν άπλη ζω1Ί των 
;τσογόνc,Jν. 
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�Ηταν θαυμαστή; τοϋ άο 
Τσέ, τόν όποίον παQομοίαζε με 

μεγάλο δράκοντα. 
Καί τόν Κόγκ - Τσέ, δπω; τόν 

Λάο - Τσέ, τόν απασχολούν κυ
ρίως τά κοινωνικά καΟήκοντα. 'Ο 
.llνθρωπο; δρίσκΗαι σέ σχέσει:; 
με του; αλλους ανΟρό)που;. 'Απ' 
αυτέ; πηγάζουν τα καθήκοντά 
του καί ύπαγορεύεται {1 σωσηΊ 
.διαγωγή του, μί: σεδασμό στοί,; 
προγόνου; καί τ11ν παράδοση. ' 
παιτείται rlποκατάσταση τη::; εσω
τερική::; άρμονία::;. ΊΙ σοφία όδη
ΎΕ ί στί1ν αρεηΊ καί την rlγά;τη. 
Ί -Ι πολιτικ1Ί άρμονία προiρχεται 
από ηΊν 11Οικ1Ί άρμονία τοίί ατό
μου. Γιά ηΊν τελειωτοίηση τοϋ 
ανUρώπου 11 επίδραση τ(Ϊη• Πα(>α
δειγμάτων τη; αρετη::; εχει πολί: 
μεγαλί,ηρη αξία, παρά ό φόϋο::; 
τη::; τιμωρία::; ηον παραϋάσfων 
τού καΟήκοντο::;. Ό 11Οικό::; u.ν
θρωπο; πρέπει νά tη σί: άρμονία 
μέ ηΊν παγκόσμια 11Οικ1Ί τά�η. 
Πρέπει νά εχη σοφία, συμπόνια 
καί θάρρο::;. 

'λποφΟ{γματα τού Κόγκ -
Τσέ: 

«'Η αρετ1Ί διδάσκεται μόνον 
,ιιε το παράδΗyμα». 

* 

« α Είσαι ι.ι.ιιστηρος για τον 
[αυτό σου καί έπιεικ11::; για τούς 
u.λλου;>>.

«'ΕκΕί,ο το όποίο γνωρίζει::;, νά
ξέρη:: δτι το γνωρί�ει:;. 'Εκείνο
το όποίο δεν γνωρίζΗ::, να ξέρης
δτι δεν το γνωρίtει::;. Λί,ηΊ είναι
η πραγματικί1 γν(;)ση».

«'Ί'πάρχουν πραγματικά ήΟι
κοί ανΟρωποι, οί όποίοι ζοϊ,ν μια
tα))i σί: πλήρη άρμονία μί: ηΊν κα
ύολικ�i 11Οικ11 τάξη. αδιάφοροι αν
ό κόσμο::; τού::; clγνοη καί αν ot
u.νΟρωποι δεν τού:: έπρόσf ξαν>>.

Θρησκευτικε:ς 

παραφθορε:ς 

Τόσον ό Βοί,bδα;, δσον καί ό 
λάο - Τσf. ,ωΟr\)::; καί ό Κομφού
κιος, Οεωροίίνται ίδρυτιΛ Ορη
σκειιον, του Ηουδδισμοίί, τοϋ 
Ταοισμοίί, του Κομψουκωνισμοίί. 
Καί εχοι•ν οί Ορησκfίf:: ι1.ύτ�:; f
κατομμί•ρια ο;ταδοί•::;. 'Αλλά οί γε
'\'ικώ; ΟεωρουιιΕνοι ίδι,υωί τους 
Flναι ανΕ.ί•θυνοι. Οί Ορησκείε; 
αυτέ::; ανε:;ττί,χΟησαν Ufταγενi
στερα αϊο φανατικοί•:: οϊαδούς 
του::; καί στηρίχΟη,αν Πf :;ταρα
crΟορά τιί)ν χω)αι, rί>:: φιλοσοcrιχών 
1'ιιδαπκαλ (Ον του::;. 

Ό ανθrωπος; διαθέτει τρ εϊς; τρόπους; εύφυοuς; ένεργείας;: 
11 ρ ω το Υ, τον διαλογ15,:μό. που εΙναι ό εύγεγέ5τε[)Ος;. 

ε ύ τε ρ ο Υ, η\ν ,ρiμηω, που εΙνα ι ό εύκολώτερος;. 
Τ p 1 τ ΟΥ, τι\γ Π ε 1 ρ α. που εl\'01 ό πuφότερος;. 

ΚΟλ[ΦΟΥΚΙΟΣ 



2GG 1968= 

fH r'Ελενα Πετ ρό6να 
Μπλα6άτσκυ άπαντα: 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 

'Απο το <<Κλειδi της Θεοσοφίας)) 

'Ερ{οτησι::;: 'l [ Θεοσοφιιη 'Ε
ταιρία rχ(ι ιανr,α bιιο της συ
στηuα i1Οι-χη::; 

'\-ττυ.'\Τησις: Οί i1Οιιrς άQχέ
της είωι στη bια0fση τοϋ ι.αΟε
' ο::, -τοί: 0fλfι \ ά τις ϊί.ΥοtωυΟ11-
σει. 'λποτrλοίί1•(, τό πνι:.ύμα και 
ηΊν ΟΙJσία καΟι:. άν0Q{ίχτινης i1Οι
κη::, αφοϋ τις αντλ11σαμε άπ' τις 
διbασχαλίfς των uεγάλων άνα
μοQφωτιο, τοϋ Υοσμου. l\'lέσα l
γεί υ(_)ίσκονται ό Κοuφοι,γιος, ό 
ΖωQοάστQης, ό '\άο-Τσέ, 11 
1\Ιπαγκαβάντ Γκιrα, ό Βοί,δδας, ό 
'Ιησοίi:: Χριστός, ό ΧιΗέλ κι' 11 
ΣχολΊ1 του καΟώς επίσης ό Πυ
ΟαγόQας, δ Σωκρατης κι' ό Πλά
των uέ τά φιλοσοφι.Υά του- συ-

τ11uα1α. 
'F:ρcοτ. - Τά μελη της 'Εται

ρίας (LXOλoυOomr, αύτi::; τις u.ρ
χiς; ' κουσα δτι μεταξύ του
δηιιιουργουνται διαφωνίΕς. 
. ' . πάντ. - ι\υτό Εl\αι ϊολύ 
<Γυσικό. ' ν αύηΊ ή urταρQυ0μι
ση ιιJΤΟQFί νά χαQακτηQισΟεί δτι 
είναι Υαινούργια, οί αντρες 0-
μως κι' οί γu,αίιr; :τού l:τιδιώ-

' � ' -.; ' ι: ΚΕL ν αναΙΙ'Ηuσει, ιι,αι παντα οι 
ίδιοι <J.uαρτωλοι ύ., Ορω-τοι. ...,ijς 
εχουιι 11δη -τιηροφορ11σει, ϊ6)ς 

τό uε),η πού ι:,ρ, ά ονται πρα
γuαιτιΥα bέν είναι πολλά. 'Ί':tάρ-
χουν-ε ώστύσο άρκε,τά άτομα, πού· 
bιαπνέο, ται από ε,ίλικρινη καλrι, 

bιαΟεση, και πού προσπαΟούνr ,. 
όσο του- f 1Λ αι δυ11ατον, να πρα
γuατοποι11σουνε, μiσα σι 11 ζω1\ 

ζ\ ' ' ' του; μα ι με το προσωπικο τους 
tδανι κό και τού:; σκοπούς της Έ
ται ρίiας. ΚαΟηκον μας Ε.lναι νά 
lν0αρρύνουμε, ΥάΟε, uέλος στή.r 
ψυχοδιανοητικ1Ί κ.αί πνευματική· 
TOU έξελιζη, χι' οχι Ι\Ια ψEyOUUf 
Υαι νά Καταδη(ά ,Ο uε έηίνους,. 
-τού δεν τό κατορΟώνουν. έν ϊ
χο-ι:με κανi,α δικαίωuα στ' άλή-
1Οεια , ά έu-τοδίσουμι τόν κάΟε 
ι'lνΟρω-το νά γίινι-,ι uελο- της Έ
ται(_)ία::. 'Αν δμως ινα μiλος, Οε
λ11σΕ-ι νά συνεχί.σΗ τις -ταλιες του· 
ΥαΥίFς κι' έλαττώματα Και μωα. 
στ11ν 'Εταιρία, ε,lναι πολύ πuθα
' όν , ά τc>ν παρακαλέσουμι ψα φύ
γει, κι' αν τό άρνηΟε,ί να τόν 
άπο¾λείσουμε. 

Έρώτ. - 'Η 1Ίθικ11 πρόοδος 
Fίναι ϊρωταQχικ1Ί άπαίτηση της 
'Εταιρία; άπό τά μίλη τη;; 

' πάντ. - Άναμφισδήτητα. 
ΠρέπΗ να μάθουνι , ά ζουν 01:.ο
σοφικ1Ί tω11, αν Οiλοuνε να γί-
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νουν πραγματικοί θεόσοφοι. 
Έρώτ. - Λlοϋ φαίνεται, δμω;, 

δτι 11 διαγωγ11 μερικών μελιίJν 
βρίσκεται σ' έκ;τληκτική άνιτίΟε
ση μ' αυτό τό δασικό κανόνα. 

Άπάιντ. - Αυτό ε!ναι άνuπό
φευκτο, άκρι6ω; δπω; καί πολλοί 
πού λέγονται χριστιανοί, ση1ν κα
{)ημερινή του; ζωή είναι άληΟι
,,οί διάδολοι. Δέν φταίνε οί κανό
,,ε; κι' οί νόμοι μα;, άλλά 11 άν
θρώcτιι11η φύση. Το Οείο «Έγ�J» 
καλείται νc1. κατευΟί1νει τι; σκέ
ψει; καί τις πράξει::; κάΟι:. μι(ρα 
καί κάΟε ωρα τοϋ 6ίου. 'Ένα; ά
ληΟινός Οεόσοφο; οφείλει «νύ. εί
,·αι δίκαιο; στι; :ΤQάξΗ; του και 
ταπεινό; ση'1 συμπεριφορά του>>. 

'ΕQ<οτ. - Τί έιννοείτε μ' αυ
τό; 

'. :τάντ. - :.\Ιέ άπλα λόγια: το 
ενα «Έγι:J» πρέ:ιει νά ξεχάσει 
τον έαυτό του καί ν' άφοσιωΟεί 
στά πολλά «'Εγώ>>. Θά σα; ά
πανη1σω άναφέροντα; αυτά τά ώ
ραία πού γράφει ε•1•α μέλο; τη; 
Θεοσοφικη; ΈτΦρία;, στο :τεριο
δικό Theosophist:

«ΚάΟε ανΟρω..,ο; οφείλει ν' 
άρχίζει η1ν ερευνα τού έαυτου του 
καί νά κάνει τον τίμιο ίσολογι
σμό τιίJν ύποκειμενικων του άπο
χτημάτων. " σε; κακίες κι' αν 
6ρεί, δση φΟορά κι' &ν άνακα
λύψει, 11 σωτηρία εί,•αι ;τάντοτε 
δυναη1, φτάνει νά τό θέλει σοβα
ρά». 

Πόσοι δμω; το Κ(Χ\ΙΟl\'\'; 'Όλοι 
είναι :τρόθυμοι νά έργασθοϊ:•Ι\'ε 
για η'1 ική του; :τρόοδο, για τί1ν 
προσωπικ11 του; άνάπτυξη. Πολύ 
λίγοι το άναλαμδάνουνε ;τρόθυμα 
γιά τού; άλλοι,;. Καί σm•εχί ει 

δ 'ίδιο; συγγ(!αφέα;: 
«' ρκι:,τόν καιρό οί ανΟρωποι 

παρασύρΟηκαν άπό ψευδαπάτες. 
". ; γκι_>εμίσουνε τιίJρα τύ. είδω
λά του;, α; ελευΟερωΟοίΙΙ'ε απ' 
τί; :-τλάνε; κι' ιί:::; έργασΟοίrνε γιά 
τον έαυτό του;, δηλαδ11 ας μ11 
μα; ξεγελάσει ή λέξη, μ' αυτο 
εννοούμε, δτι δποιο; φροντίζΕ ι 
γιά τον έαυτό του καί μόνο, καλ
λίτερα νύ. μ1Ί κάνει τί;τοτε. 'Ά; 
δύυλέψει καλλίτερα γιά τοίι; αλ
λου:::;, γιύ. δι.ου;. Σ� κάΟε ί.ίνΟο; 
αγάπη; κι' ευσπλαχνία:::;, JtOύ Οά 
φυτεύΗ στ�,ν κηπο του συναν
ΟQJJπου του, κάποισ ζιζάνιο Οά 
ξερριζώνεται απ' το δικό του. 
:.\[' αυτό τον τρόπο δ κηπο; των 
Θεών - 11 άνΟρω;τότητα - Ο' 
ιlνΟίσει ολόκληρο; σάν το ρόδο. 
'Όλε; οί ίερέ; γραφέ;, δλε; οί 
Ορησκείε; διατυπώνουν μέ :τολλ11 
σαφήνεια αί•η1 την α;τοψη. Ό uJΙΙ
Ορωπο; δμω; ξεγελάει τον εαυτό 
του μέ ;τερίτεχνο τρόπο. Σφαλε
ρέ; έρμηνείε; στρε6λώσανε τ' ά
Ί.ηΟινό νόημα, τά θεία ρήματα ύ
λο::τοιή.Οηκαν, άχρωτηριάσΟηκαν 
καί χάσανε τίγν πρώτη του; ση
μασία. :.\J ιά ινέα ά.,οκάι υψη δέν 
εtναι αναγκαία. ΚάΌε ανΟρω .. ,ο; 
υ..:: γίνει δ ίδιο; μία fl.ϊοκάλυψη 
για τόν έαυτό του. Κι' δταν τ' (l
θάνατο ;τνεϋμα τοϋ άνΟρώπου ;τι�
ρει ση'r• κατοχ11 τ·ου τό ναό του, 
δταν άπ' εκεί διιοξει τού; έμ;τό
ρου; καί τοκογλί,φου; κι' άπορ
ρίψει κάΟε f1καOαρσία, τότε 11 
Θεία α1νΟοωπιά του Οά σώσει τον 
uνθρω.,ο: Τότε 0ά ένωΟεί μέ τ(Ν 
εαυτό του ;ωί Οά γνωρίσει τον 
«ίδρυτ11 τοί: ναο-ϊΊ». 

Έριίη. - Όμολογι7J :τι:J; δλα 
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αι'ιτί.ι fΙνω γνήσιο:: ιί.λΤ(_)Οιι'ισμό;. 
'Απάντ. αί. Κι' αν ενα 

μι>νο μέλο:: μiσα σ,τά δiκα τη; 
θΗ>σο rικi'Ίς 'Εταιρία; ιiποφάσιζ� 
'IJ. t11σΗ 1-'τσι, Οά 11τανf 11.ρχ.ετi> 
γιί.ι νά γίνει 1) 'Οργάνωσ11 μα; 
f'\'(!. εκλεκτi, L (Ϊ)μα. Οί ilλλοι δ
μω; iίνΟρωπυι b�ν Οέλουνε νr:ι 
καταλάδουνf nΊν οι'ισιαστικ11 bια
φορά, ποί, ί 1πάρχει ανάμωα σηΊν 
flfοσοφία καί ηΊ Θεοσοφικ1'1 'Ε
ταιρία, bηλαδ1Ί 11νάψσα στi1ν 1-
biιι και τ<>ν ατελή τη::; φορέα. 'Ό
σοι εχοι•ν ιlνα;ττίιξfι μiσα του::; το 
αίσUημα τη:: bικαιοσί•νη:, πρέπει 
.-ί.ι σκεφΟοί11• πι\)::; σ' α υτi1ν τον Κ()

σμο ποί, tοϋμε, μ? τί; σχετικί-; 
δυνατ6τητε::, εκείνο:: ποί, κάνει 
δ,τι μποι_>fί, fίνω ι'ίςιο:: 1όσο, δ
σο κι' ό ιχλλο:: ποί1 κα�-ορΟι�νει τά 
περισσι'>η(_)α. Λύτi1 tlναι μιά ά
;τλη 11.λήΟtια, ενα αξίωμα, πού yιά 
ί1σου:: διαδάtοι•ν τι'> Ει,αγyΟ,10 
στηρίttτω ση\ν :ταραδολ1Ί τιί>ν 
πιλ6.11•τω,·, ποί, έμπιστεί,Οηκε ό 
Κ ί1ριο: στοί1:: bοιΊλου:: τοιι. Ό 
δοίίλο: πού bιπλασίασf τά δύο τά
λαντα ιlμfίφΟηκε δσο κι' εκείνο::; 
:τοιΊ fίχε πά(_)Fι τά πέντε. Ό κά-
0f ι'ίνΟ(_)ωπο:: ιlμfίβπαι σχFτικά 
!tf- ηΊν προσωπικ11 του ίκαν6τη
τα.

Έρι;)τ. -- ΣηΊν Πf (_)ί;ττωση αυ
η'1 f ίναι ;τολί1 δί1σκολο να ξεχω
(_)ίσουμε τά δρια ανίιμεσα στό ιl
(f ψ_>ημι:νο κα1 τi> σι1/ΚfΚ(.>tμFνο, &
(f'Oίi τι\ ηλtυταίο αiΊτό Fίναι 11 
1,1ι>νη ϋϊι.ση γιι'-ι. νι'ι. σχηιιατίσουμε 
γνr�μη. 

'Λ;τιχντ. - Γιατί ΟέλFΤε 1Ί Θε-
' �D ι , , �t: ι f,σ1 >φικη ι',ται(_)ια να κανει f c,αι-

('fση. Ί I δικαιοσί1νη κι' Ι) (1.yι1-
.;τη ;τρι: :πι ν· ιίι_�χίtοιιν (1:Τ() τον 

{αυτό μας. Μήπως δ \, ιθά 1iταινε 
ι':ίbικο νά πε(_)ιφ(_)ονήσετε και νά 
γελοιοποιήσετε τ�Ίν «επί τοϋ ΡΌ
ι,ου; δμι λία», επειl>11 οί κοινωνι
κοί, πολιτικοί και Ορησκευτικοί ά
κι'>μη νόμοι σας δέν κατώρΟωσαν 
μέχ(_)ι τώ(_)α νά πραγματοποιή
σονv, οχι τό πνεϋμα, άλλα οϋτε 
καν τό γράμμα αυτό της διδα
χή;; Καταργήσετε τον δρκο στα 
bιΥ.αστήοια, στi1 Βουλή, στο στeα 
τό, παντοϋ και μιμηΟείτε τού; 
Κουάκεροι ι;, αν Οέλετε να λέγε
σΟι χ(_)ιστιανοί. Καταργήσετε 11-
κόμη και τά δι,ι,α,στήρια, γιατί αν 
Ο{λετε ν' άκολουΟήσετε τό κ11ρυ
γμα τοίi ΧQιστοϋ, πρέπει να προ
σφέρετε τιJ <<ίμάτιον» σ' εκείνον 
πού σα; αφαιρεί τό «χιτώνα» 
σας, και να στρέψετε ηΊν άρι
στερή σας παρειά στον εχ1θρι'ι, 
;τοί, χτυπάει τ�Ί δεξιά σας. «'Εγι;> 
δ� λέγω ίιμίν μ1Ί άντιστηναι η:> 
πονηριϊ> ... άγαπίiτε τούς εχΟροίι; 
ίψιί>ν, tυλογείτε τού; και·αρωμέ
•,·ου:: ίψα::., καλιίJ; ΠOlf ί Tf τοί;:: 
μισοϋσιν ύμα; ... », διότι, «δ::; εάν 
utΊν λί1σ11 μίαι,, τιί>ν εντολών τού
των τιον έλαχίστων και bιδάξη 
οϋτω τοί•:: ανΟρώποιι::, έλάχιστο; 
Υλη1011σετα1 εν τ� δασιλεί� Τ(7Jν 
οιΊ(_)ιινιί>ν και δ: b' αν εί;τη 
μωρέ, ενοχο:: εσται εί; τ1,ιv γέεν
ναν τοίi :τυρό;>>. 

Γιατί λοιπόν κρίνετε αν δέν 
οαετε να Κ(_)ιΟητε; 

'Εκtίνοι, πού bιευΟύνουν τ�'1 
Θεοσοφικ11 κίνηση ο.'Ι'αγνωρίζουνε 
μι' κάΌε είλικρίνεια τα λάΟη του; 
και κάνουν δ,τι μπορούνε για να 
ϋελτιιί>σουνε τ�Ί bιαγωγή του; και 
νά ξερριtιί>σοιιν κάΟε κακ1Ί φύτρα 
άπ' ηΊν 'Εταιρία. Τά μέλη μα; 
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καί τα χειρόηι,ια, δέν Fίναι κα
τώτερα άπ' τούς σvνηΟισμένου; 
χριστιανούς. Κι' αν μάλιστα οί 
Οεόσοφοι /)οκιμάζουνε τόσε; /)uσ
κuλίες γιύ. να ζψ,ουνε μέ πρα
γματικά. Οεοσοφικό τρόπο, αυτό 
<Ίφείλεται στο δτι δλοι ε'ίναι παι
διά τη; iιποχής τους. Ό καθέ
νας είναι μεγαλωμένος με; στά 
εκκλησιαστικά καί τα κοινωνικά 
[θιμα καί τοί,; νόμου; τοϋ περι
Μλλοντο;, &του γεννή,θηκε. ύ
το ητανε το περιι-χόμενό του :τρίν 
γίνει Οεόσοφος η μάλλον μέλο;::: 
της Θεοσοφικης 'Εταιρίας, γιατί 
έπαναλαμδάνουμε ι'.ίλλη μιά φορά, 
ίmάρχει σημωντικώτατη διαφορά 
1lνάιμεσα στό (ι.φηρημένο ιδανικί� 
καί στον φορέα του. 

Έρώτ. -- �u.; παρακαλιί> νί.ι 
μας εξηγήσετε περισσότερο αυτ1Ί 
τη διαφορά. 

Άπάντ. - Ί-Ι Θεοσοφικ1Ί 'Ε
ταιρία ι·ίναι μιά μεγάλη όρyάνω
ση ώιο uντρες καί γυναίκε;, :τοίι 
1lποτελοί:'V ένηλίiJς έτε(_)ογεvi'Ί 
στοιχεία μεταξί, του;. 'Η Θεοσο
φία σηΊν άφηρημένη εννοια εΊναι 
11 Οεία Σοφία 11 το ίίθροισμα ά:τ' 
δλες τι;:: γνώσεις: καί ηΊ σοφία, 
ποί, σuγκροτοϋνε τ1'1 βάση δλη; 
της �ημιουργία;:: καί τί1

1ν δμοιο
γένεια τοϋ αίι�νιου , Γ ΘΟΊ'. 
-·η'1 σ1.;γκεκριμiνη εννοια f1 Θε
οοοφία άντι:τροσωπFί•ει τί� συνο
λικό αγαθό, τέτοιο δπω; 11 φίιση 
το χορηγεί στον uνΟρω:το :τάνω 

σηΊ γi y τί:τοτε :τfρισσότειιο. :\f f
ρι κά μέλη ι1σχολοϋνται σοδαρά 
rvί.ι πραγματοποιήσουν�- τί1 Οεοσο
<rία στί1ν :τι_J<lξη καί να την κά
νουνε σχοπό τη; ζωη; του;. ' )
λα πάλι μέλη iiρΟανι- στί1ν Ί:'.ιται
(!ία να :τι,uγματοποιήσουνε κά
:τοια πει,ιέι,γεω, κά:τοιο πι�όσκαι
ρο ενδιαφέρον, 11 γιατί άν11κοvνε 
ο' αύτί1ν οί φίλοι του:;. Πώς λοι
:τόν είναι δυνατόν νά Κ(_)ίνουμε τ<'> 
σί•στημα σί•μφωνα μF τού;:: άν
Ορι�που;, :τού εχοt11'f :τάι,ιε , τόν 
τίrrλο, χωιιί; δμω::; καί νά Fίναι 
Οεόσοφοι; Ί-Ι ποίηση η 11 μοίΊσα. 
της μπο(_)εί νά κριΟFί ιlπ' τού;:: κα
χότεχνου::; ποιητέ::::; ΈΗ 'Εταιρία 
hέν μπορ�-ί νά Οει,ψη0Fί πιιοσω
;το;τοίηση 1 η::: Θεοσοφία;, :ταιιά 
μόνο σ' δ,τι ιlφορα τί; ίδέε;. '\fv 
μ,ωρεί δμω;::: :τοτi να εlναι ό συγ
κεκριιμέ,-ο; φορέα:; τη:;, δσον και
ρό οί άινΟρώπινε;:: άhυναμίεc; κι' 
ι1τέλειε; Ο' ιlφΟονούνε μέσα της. 
Θά. μεταχειιιισΟώ, αν μου επιτρέ
πετε, μιά άνατολίτιχη παρομοίω
ση. Ί-Ι � εοσοφία είναι ό χωι�ίc; 
ιlκτέ;:; ιόκωνός τη; άλήΩειαc;, τής 
σοφίας, τής αίώνια; αγάπη;, cτού 
το φεγγοϋόλημά του ακτινοβολεί 
πάνω στ·11 γη, έν<ΪJ 11 Θεοσοφικη 
'Εταιρία είναι μια όραηΊ πομφό
λυγα μέσα ση'-Jν άι1•τανάκλαση. Ή 
Θεοσοφία είναι 1'] Οεία φοοη, ό
ραη1 κι' ιlύρατη κι' ή 'Εταιρία, ή 
άνΟρώπινη φύση, πού πασκίζει 
νά φτάσrι τιΊ Οεία σι•γγένισσά 
τη;. 

'Α:τί, την μετάφραση τη; Μαρ�κα; _ο.κ�λλαρίοιι - Κωδήλη. 
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'Πραγματικότnς iΊ αύταnάτn, άnοκάλυψις n άγυρτεία, έτσι έμφα

νίζεται ό πνευματισμός, άναλόγως άnό τούς όnαδούς του n τούς 

.άνιχνευτάς του. 'Εν nάσ[Ί περιπτώσει, ό πνευματισμός άηοτελεί 

ίστορικόν γεγονός. "Αριθμεί έκατομμύρια nιστων σrόν κόσμο. Εί

σαχθείς άnό τnν 'Αμερική κατά τόν 19ov αίωνα, άnέκτnσε στnν 

Γαλλία έ:ναν ά.nό τούς διασnμοτέρους του έκnροσώπους στό πρό

σωπο τοϋ Άλλον Καρδέκ. 

'Έτσι άρχίζει τό γαλλικό περιοδικό ((JΣTOP/AJJ τό αρθρον τοϋ 

Gcorgcs lnιa11n - Gig:111det μέ: τίτλο: 

�ο ανθρωπος που εκαμε 

((νά μιλουνη oi νεκροi ... 

ΑΛΛ:\ τ ΚΑΡ ΕΙ 

'λ,;εοα.ίvοvτ-χ; στο Νεκροτα.
φείο lHp - Λα.σσαίζ, στή λεωφόρο 
της vέα.ς είσόδου, τμήμα 45, στο 
δεξί σα.; χέρι. θά συναντήσετε εvα 
μνημείο σ.πό σκουpο γρανίτη, μέ: 
οψ: πιο πέvθιμ η Υ.�, σ.πό τά r:α
pεκκλ ήσια πού τό περιβάλλουν. 
'�στόσο, _δέσ�ε; ,λουλ�υδ:�v φω
τιζουν, σε κα.θε εποχ η, την μαυ
pίλ'Υ. της πέτp'Χς. 

'Αντίθετα άπό τόσου;; αλλους 
τάφου;; καί μολονότι ό ενταφια
σθεί; νεκρός «κεί-αι» πλέον άπό 
μισόν α1ωνα, δ τάφος αύτός δέ:ν 
εί'ι'Υ.t ποτέ: ξεχα.σμένος. Σπανίως 
δέ:ν θά συναντήσετε -κάποιον επι
σκέπτη νά σ.ποθέτη μιά. άνθοδέ
σμ η καί νi στέκεται σΥ.επτικός. 
Γιά πολλού; &νθpώπου;;, ό νεκρός 
αυτός ύπηpξε καί παραμένει ενα.ς 
δά.σκα.λος, εν'Χς παρηγορητής, ε
να.; δδηyός. 1Ιήν μειδιά.σετε, κι' 
σ.ν άποκλίνετε στην πλευρά tώΥ 
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σκεπτικιστG,;. Ή αύταπά.τη καί 
-ή πλά.νη είναι σε6ασταί οταν φέρ
νουν λίγη ά. ,ια.κούψισ στόν ά. ;
,θρώπινο πό ;ο.

Και τώρα, α.ς δ cιοά.σωμc τήν 
·ξπιτά.φια επιγραφή:

ΓΕ ΗΣΙΣ - ΖΩΗ -
Ν ΓΕ ΗΣΙΣ 

Κ Ι ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗ 
Ο ΟΜΟΣ ΥΤΟΣ ΕΙ Ι 

' κολουθεί τό ο ;ομcι του νε
·κρου: ' λλάν Ι σ ρδεΥ. Ύ π ηρξc
,διά.σημος στή; εποχή το ώ; συγ
γραφεύ� έργω; γ ά τό; πνευμα
tισμό η τήν επικο: ;ω,ι' -:ι ζώ ;των
χ.αί νεκρών.

Ή π στις � θε ά.πό τηι' μ:
ρική. Ί-Ι π στι· σε αιτά.σ ,:;,τα 
καί ά.πό·,φυ..pα α ;όμε:'ΙCΙ ετνα 
πι:;:,λ ryά. οσο Υ αί ό Υ όσμος, ά.ρχ ιζο'J
tας ά.πό τήν Λιλίθ του Ταλμουδ 
καί τό φά.σμα του Βρούτου, περ
νώ,ιτας ά.πό τήν μσy:(σ, του Μc
σαιώ,ιο; και θά.;ο;τ,:;ι· στον θcιu-

ά-σιο ψευδοεπιστημο'ιι1-ό 1 ο·; 
αίώνα. 'Εδώ, δμως, έπρόκcιτο π:: 
ρί φευγαλέων εμφcινίσεων κcιί 
αύθορμήτω;, ό πνευμc1τ.σμό; ί-

'ζ " , θ - " σχυρι εται οτι α.ποκα ιστα αμ::-
·ση καί εθελούσια έπι κοι νω ιία μ:
τού; χαμέ ιου:; Στή ι 'Αμερ -
κ1ι, τό 1 46, &.να.φέρονται οί πρώ
τες εκδηλώσεις πού γέν ;ησα; το')
πνευματ(σμό.

Ζουσε τή; εποχή έκε.ίνη σ:ή;
Hyde e1\le κά.ποιο:; iά.ικετλ Βέ-Υ-

"Ε β ,t-- ,, , μαν. ;α ραου, ακουσε ;α κτ -
ποϋ στήν πόρτα του. 'Άνοιξε,
μά δέ; είδε κανέναν. ....,κέφθηκε
πώς είχε γελασθη η ηθελα; νά
γελά.σου; μαζ' του. Γύρισc στή;
πολυθρόνα του, ά:ποφασισμέ ;ο;,
άν ή φάρσα επανελα:μοά.νετο ;ά
τιμωρήση τόν δράστη;.

Μία όπό τι; «πΗι,ματιστι/ε:» 
φωιο οαιrιε; τοϋ I3uguet -

Ί ' , ") ' Λ1-ουστηκι:ι.; 1- α α, ·1-,υπη-
μ-:ι:α, β.αιότερα ά.πό τά. ρGηcι. 
Ό Βέκμα.; ά:Ψχπηδφε: μ' cια ρcι
οοι στο χέρι Υαί α;οιςε απότομα 
τήι πόρτα. Ό δρόμος ητιχι cρη
μο:;, δίχως -ι.,:;ι ιε:;ιχ ιχ;ο; C?υγά.
δο:. 

'Από τότε τα. ;υκτερι,ιά. έπε σό
δ.α επα;ελcψοάιο·;το ταyτ ΥtΧ, ω

στc ό ά:τυχή• Βέκμαν ά.;αγχά.σθη
ΥΕ νά. έγ,ιατα.) ε ψη τήν κα.το:Υία 
του. 

"Α; κα.ί :ό σπ'τι είχε ασχημο 
ο ιομα, γιατί ελεγαν οτι c ;ας πα
λ ηό; νοικάρη; εΙχε χ,:;ιθη μυστη
ριωδώ·, νcοι ένο.1-0 έyκατεστά
θησαν, ή οίΥ.ογένεια Φόξ, ά.π-οτε
λουμένη ά.πό τό; πατέρα., Τζών 
Φόξ, τήν γυ ;α 1-α του κσ ί δύο 



272 1ΛΙΣΟΣ 196 

θυγατέρες :ων, Κατερίν7.. και 
Μαργαρίτα. 'Όλοι τους ήσαν η
συχοι άνθρωποι και εv-ιμοι. 

Τις πρώτε� ήμέρες μετά. τήν 
εγκατάστασί τους, τίποτε δεν έ
τάραξε τήν διαμονή τους. "'Επει
τα. μιά. νύκτα ξcι.νάρχισ:>:\Ι ,ά. κτυ
πήμα,α. Πιό θαρραλέα ά.πό τόν 
Βέκμαν, ή Υ.υρία Φόξ δέν έτα.ρά
χθηκε δlόλου. Σά.ν καλή Πρεσου
τεριανή, cγνώριζε τά.ς Γpα ά.ς 
και τήν περικοπή: «Κρούσετε και 
ά.νοlγήσεται ύμίν, αίτήσετε και 
δοθήσε-α.». Δυναμωμένη ά.πό αύ
τr; τήν διδασκαλία, σ.Υ και παρέ-
6η τό πρώ,ο μέρος, θέλησε ·ιά. έ
ρευνήση τό δεύτερο. ' πευθύνΟη
κε στόν α.γνωστο κρούοντα: 

-'Από ποϋ ερχεσαι; 'Από μέ
ρους τοϋ εοϋ η τοϋ Δια.ο'ό) ου; 

Σιγή. 
-" ν ερχεσα.ι ά.πό μέρους τοϋ 

Θεοϋ, κτύπησε μιά. φορά. 
υΕνα κτύπημα. ά.κούσθηκε. Ή 

κυρια. Φόξ ένθαρρύνθηκε γιά. τήν 
{ξακολούθησι της συζητήσεως. 

-Είσc1ι ζωντανό πλάσμα.;
Σιγή.
-Είσαι δυστυχισμένο πνεϋμcι.;
'Ένα. κτύπημα. 'Έτσι ά.ποκατε-

στάθη ενας στοιχειώδης κώδιξ. 
'Ιό ναι, ενα. κτύπημα. Τό δχι, σι
γή. 'Έμενε yά, έλεγχθη ή ειλικρί
νεια κcι ι ή όξυδέρκεια. τοϋ πνεύ
ματος. 

-Ποιά είναι ή ήλικία. της κό
ρης μου Κατερίνας; 

'Ακολούθησαν 14 κτυτήμα.τα. 
στη σεφά. 

-Κcιί ή μικρό:ερη ά.δελφή
τη ; 

Δώδεκα. κτυπήματα.. 
-'Εν τάξει σκέφθηκε ή κJpία. 

Φόξ. Τό πνεϋμα είναι &ξιον εμ-

πιστοσύνη;. 'Εξακολούθησε: 
-Εισαι πολύν καιρό νεκρός;
Δόθη-κε ενcι. ά.ριθμός κ-υπημά

τω ι, πού &ντιστοιχοϋσε στά. χρό
\Ι'α. εξαφανίσεως τοϋ παλα.ιοϋ ε
νοι·;ι.ια.στοϋ. 

-Πέθα.νες από φυσικό θάνα-
το; 

Σtγή. 
--Άπό βίαιο θάνατο; 
υΕνα. κτύπημα. πολύ δυνατό. 

Δολοφονία.; 
, κόμα ενα πολύ δυνατό κτύ

πημα. Δέν ύπηρχε κα.μμιά. ά.μ
φιοολία.. 'Επρόκειτο γιά. κάποιον 
Σάρλ Ράιν, πατέρα πέντε παιδι
ών. τοϋ όποίου τό πτώμα. ό δολο
φόνος εθαψε στό ύπόγειο. Άπο 
σεοα.σμό στήν ά.λήθεια, όφείλομε 
νά- προσθέσωμε 8τι δεν βρέθηκε 
τ.,;τέ ! 

Οί αποκαλύψεις τοϋ δυστυχι
σμέ ιου πνεύμα.τος εκαμαν πάταγο 
:;τήν πόλl. Καί δέν επι κοι νωνοϋ
σε μέ τό πνεϋμα μόνον ή κυρία 
Φόξ, αλλά. δλα τά. μέλη της οικο
γενείας. 

'Αλλά., καθώς ό Σά.ρλ Ρά.ίν εί-
t, t,λ ' , .,), 'f.E, οπως ο cι τα φαv-ασμα.τα., τ,1ν-

, ) ' 'θ ' , δ λ, ι:.νt-χ ,ητικη συνη εια. να. εκ η ω-
νονται μόνον τή νύκτα., οί οεσποι
·/δ_� εχασα.v -ήv iνά.πα.υσί τους.
Τcλος, ή έπέμοασις τών γειτόνων
{τ ύξησε τΥjν ένόχλησι &πο τό,
!;;ψύρc,κόπημα. της πόρτας.

(Η Φόξ άπεφάσισαν νά. έγκα.τα
λ�ίψσ-1·1 τήν πόλι καί μετcιyόμι
<Jcιν στο γειτονικό Ρόστεστερ στο· 
σ:-!τι :ιtiς πα. 1ιτρεμμένης κ()ρης 
tώ, Φόξ, την κ. Φίς. 

Χ c μένος κόπος! Το πνευμοc. 
.σύς ακολούθησε. Ι αι "ΪJ κυρία. 

Φίς, της όποία.ς ή έπικοινωνίcι με 
τόν ύπεροα.τικό κόσμ.ο δέν έμείω-
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,ε τη·ι αίσθησι του γ·ηί ιου κόσμου, 
ώr,γά:ιωσε π1ιευματικές σ ε  ά ν ς, 
1.ι.έ τρία δολλάρια. είσοδο κατ' σ.
,;ομ, ν. 

Έν συνεχείζf, εί:ε διό-τι ή έμ
πορική έκμετάλλευσις του πνεύ
ματος του Σάρλ Ράιν το έστενο
χώρησε καί θέλησε i'λ έκδικηθη 
προκαλώντας συναγω ιισμό, είτε 
διότι το παράδειγμά του διήγει
ρε τον πόθο σ.λλω ι πνευμά.τω I νά 
cκδηλωθου I μέ κρούσεις. δ ά.ρ,
θμός των ηόξήθη μέ κεραυ;οβόλο 
ταχύτητα. στίς Ήνωμέ 1ε; Πολι
,;είες. 

Ό πνευμα.τισμος είχε γεννηθεί 
καί κάθε ήμέρα. ή ιέr:ι. διδασκα
λία. ά.ριθμουσε νέους όπα.δούς, χω
ρίς νά μπορη κανείς 1ά ξεχωρί
ση σ.ν ή επιτυχία ώφείλετο σέ ά.· 
ποκάλυψι ά.λ ηθείας η τεχνουργια, 
σέ ά.ληθινό μυστικό πάθος η εμπο
ρικο ύπολογισμό. 

Ό διαδώσας τό ι π ;ευμα τισμό 
στήν Γαλ)ία ' λ)άν Κσρδέ-κ γεν
νr1θηκε στήν . υών τήν 11 ην του
μηνός Βα ιτεμιέρ του 13ου ε-ους 
(9 Όκτωοριου 1 04) . Τό ονομά 
του ήταν Ίππόλυτος Λέων Ντε
vιζάρ Ριβάιγ. 

Γιατί ' λλάν Ι αρδέκ; Ό Ρι-
6ά.ιγ επίστευε στήν μετενσάρκωσι 
καί είχε τήν εντύπωσι οτι σέ προ
γενέσ,ερη ζωrι ύπηρξε .lρυtδης 
μ' αότό -ό ονομα. 

Παρά. το ε ιτυπωσιακό αότό 
ψευδώνυμο, ό ' λλάν ΚαρΌέκ δέ Ι 
ήτα ι τυχοδιώκτης f1 τσαρλατά
νος. Γυιός δικαστικου, καλλιερ
γημένος α ιθρωπος, μορφωμένος 
σε σχολείο Πεσταλό-τσι, εδειξε 
'Χ.ατά. τήν δύσκολγι ζωή του ά.κα
τα.πόνητη δραστηριότητα. Ώς δι
ευθυντής ένα; π:χιδαγωγικου ίy-

σ,ιτού:ου, συ;έγρ:ιψε πρeι:;, χρη
σι Ι τώ•1 μαθη,ώ ι του πο)) ά. έγ
χειρίδια ίστορίας, γεωγραφίας 1 

γραμμα τι κης, φυ,:�ι κης καί χη
μείας. 

Στον πνευμα.τισμο δε Ι προσήλ
θε ά.πο τυφλή πίστι, στή ι ά.ρχή, 
ά.πε 11α.ντία.ς, εδειξε δυσπιστία. 'Ό
τ?.1 cπείσθη, cθεώprσε τό Ι Π Ιευ

μ:χτισμο ύ)ς ;έ'J.. επιστήμη καί με 
τα. βιβλία. του, τίς διαΗξεις :ου 
Χ'J..ί τί; έτ-:ι.ιριες πού ϊδρυσε, ό 
Π 1ευμα.τισμος επαψε πιά. νά ε!
ναι έ,α μέρος του προ-γράμμα.τος 
τ?.χυδ:ικτυλουργιj) Ι, γιά. 1ά. γί 1η 
προσπάθεια. ερεύνΥjς τών ά.νεξη
γήτω Ι μσ.)) ον, παρά μυστηριω
διj); cραι1ομένων, κα.ί σχολή ήθι
κης τελειοποιήσεως. 

Κατά. τό; 'Α)λά; Κα.ρδέχ, τό 
,. , 'ζ , ' ' ο Ι α.παρτι ετα.ι απο τρια σ:οι-
χεία.: α) το σώμα, χο1δροειδες 
ε ιουμα cρθαρτόν καί ά.πορριπτό
με 10 Ι σc κάθε στάδιο της zξελί
ςεώς μας, πού τό α.ποκαλουμε θά
νατον, 2) τή; ψυχή, οόσι-:ι. θεία, 
&θάητη, σε διαρκή πρόοδο και 
3) -ό περίπνευμι:ι, είδος ρευστού
περιβλήματος, διπλό; :ι1θερικόν
του γηί 1ου σώμα.τό:; μ-:ι.:;, άόρα
τον, ά:λ)ά. ύποκειμε101 εις ύλο
ποίησιν ύπό τr,1 cπιδρα.σι; ατό
μων προικισμέ ;ω Ι μ.: ύπερ-κα.10-
yικήι εόαισθησιαι. 8πω; είιc υ τα.
με;τιουμ.

Με τήν μεσολάοησι ι -ου περι
π 1εύματος, ή ψυχή επικοινωνεί 
μέ τούς ζώντας. '() καθέ ιας είνιχι 
l) εύθερος ν' ά.ποδεχθη η ν' ά.πορ
ρίψη τή I θεωρία του ΆλλάΥ Καρ
δέκ. ''Ας σημειώσωμε μόνο Ι 8τι
ό κόσμος θά. φώναζε οτι .. ,α.ότο εί
η.ι ά.ούνα.το ι,, Υ/ πρόκει:αι περί
μυθευμάτων, 7-.V rψ:ιέ) εγε καyεiς,
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στην έποχη του Άλλά1J Κα.ρδέ-κ, 
οτι θά. δια.πιστώσωμε μιά. ήμέρα, 
με τήν ά.κοή -κα.ί τήν δρα.σι, ά.ό
ρα.τες ά.κτίνες κα.ί δτι θά. έμφυ
,ούσα.με σε μηχα.νέ:; νου καί μνή
μη. 

Μέ: τήν βοήθεια του Άλλάν 
Κα.ρδέκ, ό πνευματισμός άπέκτη
σε τίτλους εύγενεία.ς, μέ: τήν 
προσχώρησι έξαιρε-ικών προσω
πικοτ-ή:ων. θά. μνημονεύσωμε τόν 
Καμίλλ Φλα.μα.ριόν, τόν Σα.ρδού, 
τόν σ�ρ 'Όλιβερ Λότζ, συγγρα
φέα του «Ρα.ϋμόνδου», συλλογης 
επικοινωνιών με τό πνευμα. του 
γυιου του, πεσόντος στόν πόλεμο 
του 1915, τόν 'Άγγλο συγγρα.-

�έα. Κόναν Ντόϋλ, τούς κα.θηγη
τά.ς κα.ί ιατρούς του 'Ινστιτούτου 
μεταφυσικών έρευνών. 

'Αλλά, δίπλα. σ' α.ύτούς τούς 
άνιδιοτελείς ύπερα.σπιστάς, ιπόσοι 
κερδοσκόποι κα.ί άπατεώνες ! Ή 
υπόθεσις Β u g u e t το 1875, ύ
πηρξε τυπιΥ.ό παράδειγμα της ε
πr.ι.ισχύντου αύτης έκμετα.λλεύσε
ω;. Είναι ε.πίσης τεκμήριο της 
τυφλώσεως, πού τό πάθος εμπνέει 
σ-� θύματά της, Χ.11.ί της ά.θερά.
r.zυτης εύπιστία;. 

Κατά. το 1 73, ενα.ς φωτογρά.-
90;, ψάχνοντας για. πελατεία., ε
οημοσίευσε σε μερι κέ:ς εφημερί
δες την άκόλουθη άγγελία: 

,((Φωτογραφίες πνευμάτων. Άvάκλnσις καi φwτογράφnσις 

των προσφιλών σας άnελθόvτwv. Τά 6 άvτίτυnα, 20 φράγκα. 

Μnυγκέ: φωτογράφος, μπουλεβόρ Μοvμάρτρnς,,. 

Ή δ:-χφήμισις ά.πέιδωσε πέραν 
κάθε προ-:,δοκία.ς. Οί πελάται συν-
, Τ '  'δ' .,, ' ερρεα.ν. ου; ε εχετο Ί1 τα.μιας. 
Έπιδεξίως τούς ερωτοοοε κα.ί 
συνέλεγε πληροφορίες γιά. τό -κα
τά. προσέγγισιν πα.ρουσια.στι-κό του 
νεκρου. 

'Όσο γιά. τόν Μπυγκέ, προτοϋ 
φωτογρα.φήση τό. . . κενόν, ύπε
κρίνετο δτι χειρίζεται την φωτο
γραφική μηχανή καί ϋστερα χα
νόταν σ' ενα. διπλανό δωμάτιο. 
'Επέστρεφε σέ: λίγα λεπτά. μ' ενα. 
άρνη,tικό στο χέρι, δπου διε-κρί
νετο μιά. ά.μυδρη φυσιογνωμία τυ
λιγμένη σε πέπλους. 

Στό μυστικό δωμάτιο δια.τηρου
σε μιά. συλλογη ά.πό κεφάλια κού
κλας καί σώμα.τα. μαννεκέν. 'Από 
τόν σωρό των κεφαλιών, έδιάλε
γε εκείνο πού ε-αίρια.ζε περισσό
τερα. στά. χαρακτηριστικά. πού εί
χε μάθει ή τα.μίας. υοτα.ν ό πε-

λά-ης διετύπωνε κα.μμιά. έπιφύ
λα.ξι γιά. τήν καθαρότητα. της ει
Υ.όνος, ό Μπυγκε τό πα.ρεδέχετο 
κα.ί σ,_τένα.ζε σ;ενοχω�ημένος:

- Εχετε δικιο, το ά.να.γνωρι
ζω, είναι φλού ... 'Αλλά. τ( θέλε
τε... Βλέπετε, είναι το περί
πνευμα. ! ... 

υ Οτα. ν ή ά.σtυνομία. μυρίστηκε 
τήν ύπόθεσι, ενα. πρωt ενεφανί
σθησαν στο φωτογρα,ψείο δύο επι
θεωρη,tα.t ώς πελάtα.ι κα.ί παρήγ
γειλαν φωτογραφίες. Τήν στι
γμή πού ό φωτογράφο; εμπαινε 
στό μυστικό δωμά.τιο, ώρμησα.ν 
κα.ί οί άστυνομικοί, εκα.μα.ν ερευ
να. κα.ί βρηκα.ν διακόσια. κεφάλια 
κουκλων κα.ί πολλά. σώμα.τα. μα.ν
yεκεν δια.φόρων δια.στάσεων, φο
ρέματα, ρόμπες, περρουκες κα.ί, 
φυσικά., πολλά. πέπλα.! 

Στη δίκη τους, δ ωτογρά.φος 
κα.ί οί συνένοχοί του, συντετριμ-
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μ�νοι άπο το βάρος των τεκμη
ριων, δέν μπόρεσαν ν' άρ •ιηθου•ι 
τήν κατηγορία έπt καταχρήσει 
εμπιστοσύνης καί άπάτΎ,J. 

Μ' δλα ταυτα ύπηρξαν καί μάρ
τυρες όπερα.σπ(σεως. Κάποιος κό
μης Β., πού δ φωτογράφος του εί
χε ξαφρίσει άνω των 4.000 φράγ
-χων, έ6ε6αίωσε δτι ή φωτογρα
φία ήταν της «προσφιλους του 
-συζύγου» καί δτι τήν εΙχε άνα
γνωρίσει καί το παιδί του. 

υΕ,ιας μάρτυς είπε: «Ma; δεί
χνετε κε ά.λια κουκλων. Κι' επει
τα ;» 

-Μά. δ κατηγορούμενος ώμο
λόyησε τήν άπά.τη, είπε δ πρόε
δρος. 

«Σα.; είπε ψέμματα, η:αν ί 

άπά.ντησις. Έσα.ς έyέλΜ�. Τά. 
πνεύματα ύπά.ρχου'i». 

υΕνας άλλος μά.ρτυ; ή.αν πλε
ον κατηιyορηματικό;. Καθώς δ 
πρόεδρο; προσπαθουσε νά. τον κά.
μ η νά. λογικe:υθη, εΙπε: «Μου λέ
τε νά. έννοήσω. . . κα.ί πως τά έ
ξηγω δλα αύτά. ... Δέν ύπσ.pχει 
τίποτε νά έξηyήσω, τίποτε νά. &,,_ 
νοήσω. Τον πνe:υματισμον δέ:ν τον 
έν•ιοείτε. Τ ο ν α ί σ θ ά. ν ε σeε!» 

Ό φωτογράφος κατεδικά.σθη 
είς ψυλάκισι ν έΥος ετους καί ιtεν
τακόσια φράγκα. πρόστιμο, εί-; μι
κροτέρας δέ: ποινά.ς οί συ,ιένοχcί 
του. 

' λλ' ?J.,ι ύπηρξε μία περίπ,;ω
σι; άπάτης, δέ:ν επεται δτι δλαι 

� , 'Τ , αι περιπτωσεις ειναι τ.εριπτω�εις 
άπά.της. 

«Κάποιος πρέ.πει να το κόμη, άλλα γιατi VQμQl έγώ; » - αύ
ίn Ι\ φpάδις, που 6υνεχως την άντιλαλιεί Ι\ (ωή, προέρχεrrαι άπο 
-τους ά θρώnοuς με την άδύνατn θέλn61.

«Κάποιος πρέπει να το κάμn, γωτί να ]111V εΙμ' έ,γώ; » - αύ
τιι εΙναι ή φωνι\ των δοβαρων ίmnρετων του άνθρώ.που. 

' νόμεδα 5' αίπες τiς δύο φpάδεις κuλουν όλόκλnροι αίω
�ες iιθl!Κiίς έξελίξεως. 

ΑΝΝΙ ΜΠΕΖΑΝΤ 
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Θ. Τάσι ο ς

Καθηγητης τοϋ Πολuτεχνειοu l. 
ιΗ μυστική Φρατρία 

του Μuστρα 

Η ΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ 

'Από την Φλωρεντινήν τοιχογραφLαν τοϋ Μπενέτσο 

Γκοζιώλη. 'Άνω άριστερά, Πλήθων ό Γεμιστός. 
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ΠPOOJMJO 

"Εχει λεχΟίi δτι «αντικειμ1:νι
κ11» ίστορία δέν γράφεται ποτι'. 
Τό ίστορικό ίιλικό είναι συνήdω; 
τόσο έλλιπές, κr,.l τιίJV πηγών ή 
γνησιότητα τόσο αμφισδητήσιμη, 
6'Jστε 11 ίστορικ1Ί αλήΟεια δέν 
μπορ1:ϊ νά προκί•ψη μi ηΊν αναν
τίλεκτη βεδαιότητα ένός μαΟημα
τικού συλλογισμοϋ. Καί, ιlκρι
ϋιϊκ:, τά κενά τ<•Jν δεδομένων 
προσπαΟFί νά καλί,ψrι μία Οεωρία 
-συνδετική: αλλά κάΟε 01:ωρία Fί
ναι πι_>οιόν έμπνεί•σεω::. 'Ιδοί, 
γιατί 11 ύποκι:ιμενικότητα είναι 
Υ.λήρος αναπόc ευκτο:: τού ίστο
ι_>ικού - κυρίω; δταν δεν ανακα
λίιπτωνται πρόσΟετα στοιχεία 
y,ά ν' αποτελέσουν λυδίαν λίθο, 
της θεωρία;, δπω; θα γινόταν, 
λόγου χϊιρη, στ11ν ΠΙ:ΊlΟΧ i'j τιίJν 
ψυσικιίJν φαινομένων. 

ι•ηΊν η\ν γενιχ1Ίν ϊi.λήΟεια 
θά χρειαστίi νά τ1Ίν dυμόμαση 

λ' " ο - ' ξ πο υ οταν προσπα ουμε να ανα-
ήσωμε ηΊ μεγάλη καl δίσεχτη 

εποχ1Ί τοϋ τέλους τη:: Β υζαντι
νη:: Α ι•τοκρατορία::, δπου αναφi
ρεται αυτό τό μικρό αρΟρο: 'Ελ
λαδικό:: χιί>ρο; στά 13:i0 μέ 1.J.">0 
'Καί, πιό συγκFκριμένα, λfυστρα:: 
1i πρωτεί,ουσα του l\fωρέω::. 

Πλαίσια 

της έποχης 
α) Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ό π λ α ί

ο ι ο : Προσωπι κιίJ:; ( κι από πα
λ ηά οiκο /Fνειαιι�Ί μfηί•JQίτικη πα
ράδοση) νοιι;ιQω τον παλμό του 
Ηυtαντίου καί :τικι_>αινόμουν μέ 
τ)1ν άcρελη καt dνΕπιστημονικi1 

ύποτίμησ11 του, πού 71,ταν της 
μόδας πριν από λίγες δεκαετίες. 
Θει;Jρησα ιlναγκαία αί'1τi1 τi1ν έ
ξ11γηση γιατί, :ται_>' δλη μα:: ηΊν 
εκτίμηση στο Βυtιί.ντιο, Π(_)fΠΗ 
νά παραδεχΟουιιf δτι, εκεί γί•ρω 
στα 1000 μ. Χ., ηταν α:ταραίτη
το, νά βρt:Οοϋν τά :τροφητικά 
;τν1:ύματα πού 0' ι'.ίρχιζυν πλέον 
να ιιετατοπίtουν τό κέντοο βά
ρου; τιϊr., ιlνΟρωπίνων έ�διαφε
ρόντων απ' τό ιδεώδες της άγιό
τητο::. "Ετσι, πράγματι, γί•(.>(•J στιΊ. 
1050, ηρΟε 1') πσυτανιχ1Ί μορφ�Ί 
l\fιχα11λ τοϋ Ψελλοϋ (*) στο Πα
νεπιση1μιο Κωνσταντινου:τόλεω.:;. 
«ν' αντλήσl)», δηω:; ελεγF, «ι1ΠΟ 
μία πηγ1Ί πού δεν fτρεχε πλiον»: 
' πό τον Πλάτωνα, κιψίω::, &'J:: 
τον Πρόκλο κι' ακιiμη, ίύ:: τά όρ
φικά ποιήματα καί τοί,:; χαλδαι
κοί,:; χρησμοί•::. ΕύτυχιίJ::, ή σύγ
χ(_)ονη ίστορία τη:: φιλοσοφία; 
(Ε. Brehier). (1) αναγνωρίtει 

- ημ εί!ωσ η: Ί-Ι λέ!;η <<φρατρία» (καί 11ατά παραφθοριιν «φατρία»)
iΙναι άρχαιοελληνιχη χαί σηιιαίνει «άδελφότητα». Παρό,γεται άπό τό <«rρά
ίηρ > == ιιέλο;;, καί ε[\αι κλασσικό παράδειγμα έ-τυιιολογιχηc ρίζα;; ;τοι• κuί 
σήιιερα άκόιιια ε!ναι διεθvη; ( fratel!o, brother, bhrater ία;τ.). 

( ·) Ή σηιιασία αύτi1 τη; στρο ης πρό; την ά - σχολασtl'χη q-ιλοσο
φία, γίΗται μεγαλύτερη α\ ά\ιlλογιστη χανείς δτι, κατά τόν ΧΙ Θεοδο
σιανό Κώδικα, στό Πωε;τιστήuιο τη;; ΚωΥσταντι\οιντόλεω;; προ6λεπότα, μία 
μόνο εbρα Φιλοσοφία; χαί :τέ-ντε εδρε; Ρητορw,η; καί είκοσι ίcbρε: Γραιι

ματικης ! 
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δτι «τύ τεQάστιο εργο τού Ψελ
λού είναι 11 άφετηQία τού πλα
τωνικού έκείνου φιλοσοφικού 
ρεύματος πού διαοόΟηκε στην 
'Ιταλία της 'Αναγενν11σεως». 

Καί τύ σημαντικό tίναι δτι 11 
πλατωνικ1Ί γραμμ1'1 δεν bιεσπά
σΟη πλέον μετά τον Ψελλό, παρά 
τ11ν φυσιολογικ1Ί άντίbραση της 
'Εκκλησίας ( έ.πιΟέσεις των Πα
τριαρχών κατά τού Ψελλού, άφο
ρισμός τού μεγάλου μαΟητού του 
'Ιωάννου τού Ί ταλικού κλπ.) : 
l\Ιιχα�Ίλ 'Εφέσιος, 'Ιωάννης Ί τσ
λικός, Ευστράτιο::; 'Επίσκοπος 
Νικαίας, l\[ιχα1Ίλ Ί ταλικός, Νι
κηφόρος Βλεμμύδης, ΓεcοQγιος 
Άκροπnλίτης, Θεόδωρος Ί\Ιετο
χίτης, τ ικηφόQο; Γρηγο()α::;, η
μήτριος Κυδώνης καί Ι εώργιος 
Γεμιστός - ΠλήΟων. ΚάΟε ονο
μα και μισός αιώνα::;, μέχQι τον 
<χκραίο στω ο της άλυσίδας, τον 
Πλ11Οωνα (1400) - ίδρυη1 της 
μυστικης έται Qίας τού λ[υστρα. 
"Ας σημειωΟ11 δμως δτι 11 γρσμ
μ11 αυηον τ(ον :τρωτο::τόρων είναι 
πολύ λεπη1 κι' FυΟραυστη· περ
νάει μέσα άπύ πέλαγος άμφιβό
λων άναζηn1σεων καί λυσσαλέων 
άντιδράσεων: Ί-1 ακρη της γραμ
μης, ό ΠλήΟων, διιοχτηκε ΤFλι
κώς άπ' τ11ν Κωνσταντινούπολη, 
κι' αργότερα πολλοί οπαδοί του 
φαίνεται δτι άνεσκολοπίσΟησαν. 

β) Κ ο ι ν ω ν ι κ ό π λ α ί
σ ι ο : 'Επειο11 καί οί μύσται 
τού Λlυστρα είχαν εντονα τα κοι
νωνιολογικά ένοιαφέροντα, είναι 
σκόπιμο νά ΟυμηΟουμε δτι προ
υπηρχε μία διάχυτη στροφ11 της 
οίκονομίας προ::; τ11ν αστικ1'1 δομ11 
και δεν ήταν αγνωστες οί φιλε-

λεύΟεQες οργανώσεις, δπως οί 
Ζηλωταί της Θεσσαλονίκης ( 14ος 
αιώνας)' πριν βεβαίως άπό την 
κατάπτωσή τους. 

γ) Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ό 
π λ α ί σ ι ο : 'Η αν'dηση πού 
παρουσιάζει 11 βυζαντινή τέχνη, 
άπ' τον 130 ως τον 150 αίώνα 
έQχόταν σε μια συγκινητικ11ν αν
τίΟεση με τή στρατιωτικοπολιτικη 
και οίκονομικ11 κατάπτωση της 
αύτοκρατορίας (2). Καί δεν εί
ναι 11 πρώτη φορά δπου ό μαρ
ξιστικός δογματισμός διαι εύδε
ται άπ' την �Ιστορία: Ποικιλία 
στα χρώματα, χαρούμενες αναλο
γίες, υίοΟέτηση της τοιχογραφί
α; - τά πάντα πιο ευπλαστα. 
ϊίτομικώτερα, άνΟρώπινα. Οί κρη
τικοί τεχνίτες πού άναδείχθηκαν 
στο Μυστρα Οά γενν1iσουν σ' ε

ναν αtώνα τον ΘFοτοκόπουλο ( 3). 
Βλέ::τετε ) οιπόν δτι, Μι στ11ν Τέ
χνη, 11 στροφ11 είχε αρχίσει. Γι' 
αύτό είναι κρίμα νά μιλάμε γιά 
«ιταλικ11» αναγέννηση μόνο ... 

δ) ' Ε Ο ν ι κ ύ π λ α ί -
σ ι ο Είναι πολύ σπουδαίο, 
για τ11ν έποχ11 έκείνη δτι 11 συνε
χ11; ::τάλη με τούς ξένους (Φράγ
κους, Σλάβους, Τούρκους) απε
κάΟαρε n1ν έΟνικ11 συνείδηση 
των 'Ελλαδικών: Ό λαός τώρα 
δεν εμενε πλέον αδιάφορο; στ�Ί,� 
εΟνικότητα του αφέντη του. "0-
ταν ό εσπότης Θεόδωρος Πcι
λαι ολόγος (14-00) πούλησε τον 
Μυστρα στους Ίωαννίτε::;, ό λαός 
ξεσηκώΊ)ηκε, και πέταξε έξω 
τούς αντιπροσιοπους τους. Μ' αύ
τη τι'� συνείδψ,,η, ό μετέπειτα 
τραγικός τελευταίος αύτοκράτωρ 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, δ-
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ταν ηταν ακόμη ( 1430) εσπότης 
στον ιf υστρα, ενεργεί δυναμικά 
με σκοπό να δημιουργήσn ενα 
πανελλαδικό βασίλειο. 

ε) Σ' αύτά λοιπόν, τα πλαίσια 
ίδρύΟηκε, uναπτύχΟηκε και διε
σκορπίσΟη ή μυστική φρατρία 
τού Μυστρα. Κι' ίσως νά μην 
εlναι σύμπτωση δτι δ Γκαίη, 
ατόν 2ον Φάουστ, εδωσε στι'ιν 

Ιυστρά τό αλληγορικό νόημα 
μιας χώρας δπου ή Κλασσικ11 ό
μορφιά ('Ελένη), συνευρίσκεται 
με τό ιτ;ιοτικό πνfϊiμα τη; \ί•
σεως (Φάουστ), γιύ. νύ. γεννηΟfΊ 
δ Ευφορίων πού ΟιισιάζΗαι γιά 
την έλευΟερία (2). 

Ό Γεώργιος Γεμιστος 

και ό Μυστpας 

α) 'Η μεγίστη προσωπικότης 
τού Γεωργίου Γεμιστού ( τό πα
ρόνομα ΠλήΟων τό πηρε προς τό 
τέλος της ζωης του) εΤδε ;ιιΟανώ
τατα τό φως ση1ν Πόλη, γύρω στα 
1365. 'Ίσως νάταν bάσκαλό; του 
δ Κυδώνης. Ot σπουδές του πάν
τως ύπηρξαν, φαίνεται, βαΟύτα
τες και εύρύτατες. Τον διέκρινε 
πνεύμα ανεξαρτησίας και ανεξι
θρησκείας, αφού και ση1ν Τουρ
κοκρατουμένη 'Αδριανούπολη τόν 
βρίσκομε - μαdητή τού 'Ισραη
λίτη Έλισσαίου, πού ηταν δυνα
τός έρμηνευτ�1ς του' Αριστοτέλους 
και γνώστης των ανατολικιί>ν Ορη
σκειων. έν είναι δF τυχαίο, δτι 
κατα τα φαινόμενα, δ έλληνιση1; 
'Ελισσαίος έκάη ιί>ν από τού; 
Τούρκους. Πάντω;, σέ νεαρί111λι
κία, βλέ.πομε τόν Γεμιστό νά. δι-

άσκn στ11ν Κωνσταντινοί•πολη 

Πλάτωνα. 'Αλλά μ' εναν :τρωτό
φαντο ΕνΟουσιασμό καί γνώση, 
πού είχε ξεχαστίi από τόν fio μ. 
Χ. αίιί)να, δ:τότε ό ' ριστοτέλης 
εγινε τό μοναδικό Οί•ι.ιαΟεν στήρι
γμα τη; σχολαστικη; κατατάξεως 
τιί>ν ΟεολογικιίJν πραγμάτων. ' λ
λά και τούς � εο:τλατωνικούς ' -
λεξανδρινοίι; διl'>,�σκΗ δ Γεμι
στός, ένGJ :ταράλλ ηλιι σχ ολιά�ι:ι 
τις παληές Ι'>οξασίε; τοίi Ζωροά
στρου, τοίi 'Οριrι'ω:: κιLί τού 'Ερ
μοίι τού Τρισμε'.1ίστου (κατά τόν 
', χ. Κί•ρου (R) ). 

β) Τότε (1400) :τιΟανολογεί
ται δτι εγινε ανεπιΟί,μητο; στην 
Πόλη. 'Όχι δμω; και στόν Αυ

τοκράτορα ::\fανου1Ίλ Β' ( οί Πα
λαιολόγοι ησαν φωτισμένε; ;ιρο
σωπικότητε::, κρινόμενες μέσα 
στό σκοτεινό :τλαίσιο της έ.ποχης 
των): Τόν στέλνει σί,μ6ουλο του 
νεαρού γιου του - εοδι�ρου, ί:
σ:τότου τού l\fωρέως. Ό 'ίδιος δ 
Θεόδωρο; Β' Ού. πfΊ αργότερα 
«ηλΊ:Jεν δ Γεμιστός πρό τινων χρό
νων δρισμψ τού άγίου μου αύΟέν
του καί βασιλέως τού πατρJς μου, 
του uοιδίμου και μακαρίτου, και 
εί,ρίσκεται είς τ�1ν δουλοσύνην ή
μων>>. 'Εκεί γίνεται uνι;Jτατος δι
καστ�1:: και σύμβουλος τοίi Δεσπό
του σέ δλα. Και εχει 11δη μία 
πνευματικ11 παράδοση αυη1 ή 
πε1οποννησιακ11 :τρωτεί,ουσα πρίν 
φΟάση δ Γεώργιο;. Πριίηα-πριο
τα, για λόγους ίστορικούς και πο
λιτικούς, δ Ί\Ιυστρας βρισκόταν σε 
συνεχη έπικοινωνία και εξάρτηση 
με ηΊν Πόλη και ήταν κοινωνός 
Και τ(t)\' πνευματικών ρευμάτων 
της Βασιλεύουσας. Ό λόγιο; l\Ιη
τροπολίτη:; Νικηφόρος Μοσχό-
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ποι ιλο;, ό μαικ11να; Π(.>ωτοσί,yκf
λο::: Παχώμιο;, μιι'χ σFι(.>ά <λΠΟ γιιιι-

- " , , Ί'ζ " ' 1 , φ�-ι; κωι,ικων, ο _- uκανοη,,η;, ο
Διωιανύ::: κ. ίi.. (2). 

�' ((lΙΤ(\ τ<> σχΗLΚ(J. fUφO!_)O κλί
μα i•.(.>Of νιί. πέση ό h(.>ιμ ύ; σπιJ
ρο::: τοϋ 1 \μιστοίi. Ί I φ11μη τοιι 
• '\: ' , 't ' \.. ειχf Π(_H>T(.>fι.;,Fl Κι α(_)χι _Fl να οη-

μιΟL'(.>Υ!] η'>ν κί•κλο του και νά bι
Μσκη καί νι'χ σιιyy(_)ι1.φη μικurί. 
πονημύ.τιιι: Φιλοσοcrία, ίστο(_)ία, 
γfωyuαφία, ιlστ(_)ονομία, κοινω
νιολογία (καί ποίηση ιlκ()μα) ·11-
σαν τϊι ιi.ντικfίμfν(� τοι•. Αιιτι'> τ<> 
1:.ίΊρο::: είναι καί 11 ιbιοτυ;τία του. 
'.\λλι'χ οί ιδ{f::: του, δπω::: Οά τι::: 
ίιποππι ιΟοίiμf <lπ' τά λιγοστά κα
τπλοι;ω Fίναι τολιιηοi::. Οί και
(.>Οί οχι 'καί τι\σο �Qι\;φο(_)οι. Θι'� 
Χ(.>Ηαστ11 λο·πi>ν νά γίνη πι?> κλFι
στ<>::: ό κί 1κ1ω::: τι7)ν μιι0ηη7η· καί νά 
γεννηΟϊ1 11 μ ,,στικ �Ί φ(.>αΤ(ψι. 

Τό πνευματικό 

περιεχόμενο 

Ό l'εμιστι'>::: �i:ν ιlγωτοίiσf ίbιαί
ηρα τον γ(_)αΠτ<J λόγο. �)όνο στ(J 
τiλο; τη::: 'ί:ωη::: τοι• /.1γραψf τοί,::: 
«Ν ι\μοu:::» τοι•, (1.λλά yιά νά τούς 
Κ(_)ατ11ση yιά τι'>ν έαuτό του, δπι,,::: 
αναyν(ι)(_)ί�Η Κι Ο σί•yχρονο::: σχl)
λιαστ11::: του, ό ΚαΟηγηηΊ::: κ. Τω
μαbάκη:::. 

"Ετσι, δπω; καί στi11• περίπτω
ση του ΠυΟαyόρα, πολλά Οά μά
'uοιψf άπ' τά γραπτά των μαΟ 11-
τϊον τοιι. Κι ίχλλα, δi:ν Οά τά μύ.
Οοιιμf .;τοτi. 

1 Ιϊιντω;, ίhοί• εν συντομίι;ι οί 
ι,()ff::: ;rοιι καλλι{(_)γ)]Μ Ο l'Ηο(_)γιο; 
1 'ι μ ιστi>::: καί οί μα Ο ηταί ταυ: 

α) 'Ε Ο ν ι κ έ ; ί δ έ ες : 
Φαίνεται δη οί u.νΟ(_)ωποι αυτοί 
απέκτησαν συνείδηση της σημασί
ας τ(ον καιρών τους, τ�Ίν ωρα πού 
1] ιιιιτοκρατορία πέΟαινF, κι' όιμ,ι
ματίζονταν μίαν Έλλάhα έλλαδι
κ11. Κι' αυτό 1μαν 11 πρώτη ίσως
1-1κφ(_)αση τοίί νεοελληνικού πολιτι
σμού έδG) καί πεντακόσια χρόνια.
Τϊηε α(_)χισε νά γίνεται λόγο; πε
ρί τοίi Γiνσιι:; καί ξανάρχεται σηΊ
μνήμη τό ονομα "Ελληνε; (με πο
λιτικ1Ί Fννοια) καί χωρίς την κα
ταισχί,νη δποιι τοχε καταbικάσει ή
καταbίωξη τη::: εκκλησία:; ( 4).
Στi> πε(_)ίφημο ύπόμνημά του πρό;
η\ν Α υτοκράτο(_)α l\Ιανου11λ, ό Γε
ιίJQγιο: rγ(_)αφε: «'f:σμέν μεν γαρ
oi'iν, ιtν ήγείσΟε καί βασιλεί•επ
'Ί..-:λληνε::: το γένος, (ος fi τε φων1Ί
καί πάτριοc παιδεία μαρτυ(_)εϊ·
'ΆΙ:;;λλησι δέ ουκ έστίν εύQείν ε'ί τι::
αλλη οικειοτέρα χωρα ούδε μαλ
λον προσήκουσα η Πελοπ6ννησό; 
τε και δση ταύτη της Εύρώπηι; 
προσεχ1Ί:: η7)ν τε αιi νήσων αί έπι
κFίμεναι>>. Είχε δηλαδ1Ί -καί τό 
προφητικό χάρισμα νά διαy(_)άιι•η 
καί τα σημε(_)ινά φι•σικά σί•νορα 
τη; Ί�λλάhο:::. Καί σι•νεχίζει: 
«Ταί•την γάρ δ1Ί φαίνονται ηΊν 
χι;)ραν "Ελληνε::: 'ει οίκοίiντε; οί 
αι•τοί εξ δτου περ' ανΟρω:rοι όια
μνημονεί•ουσι ν, οιιδfνων ιιλλων 
ΠQΟF\'(�)νηχοτω1• οιιδε ε;rήλι•bε; 
κατασχόντε:::, ( .. .. ) , άλλ · "F.λ
ληνε::: τ11νδε τ1Ίν χιίJραν τουναντίον 
αι•τοί τε αεί φαίνονται κατ�χον
τε:::». "ΕyκαιQη και άQμσδιώτατη 
διά'Lj'Ευση τοίi ιi.νιστορικου Φαλμε
ράγιερ ... 

D )' Κ ο ι ν ω ν ι κ έ :: ό ρ -
y α ,. ω τ ι κ έ _ ι δ έ ε ; : 
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, ιλά για \'U. ΠfQισωι)ίΙ ό έΟνι
κΟς αUτιϊ; κορμΟ; ΧQ�Ηi.ζονται 
μεταρQυΟμίσεις. Καί, κατ' ανα
γνώρισιν καί πάλιν τοϋ Κι1Οηγη
τοϋ κ. Τωμαδάκη, <<ό στοχασμό; 
τη; ύ.πF(_)rιντου hιhιωκιtλικiγ::; τοι• 
σοφίας ετίΟετο Εις ΤΙΊν ί•πηρεσί
αν τίί,ν αναγκιί>ν τη::; πι_ιαγματι
κότητος». ( 3). FO f ίhο::; φιλr,
σόφων γεννάται ... 

Τό κοινωνικο :-τολιτιχο 
στ(_)ατιωτικίJ σί•στημα τοίi ι \ι,ψ
γίου συνοψίζεται ι:J; έξϊ1::; :ϊΕι_ιί
που (-!): 

1. " μυνα: 'Όχι �iνοι μι-
σΟοcpόροι. 'Όχι U.τf uμον�� f:τι
στρατεύσει; ύ.γροτιίJν. ' λλά χω
ρισμiJ; τη; τάξεω::; τιίJν, μονίμων 
πλέον, στρατιωτικιί>ν. 

2. Παραγωγή καί δωνομ1Ί ιl
γα0ι71ν: Τρtίς εfναι οί συνηλΕ
σταί τη; παραγωγη;. Οί έ ργrζο
μενοι, ό εγγειο; πλοϊ-,το::; μι: τι'1 
έργαλεία και τά ί•ποζί•για, καί 
τέλος οί ;ταρασκευασταί τi1: (j
σφαλεία::; καί τη::; διοικ{JσFω::; 
(στρατό: και ύ:ρχονη:). Σi 
καΟέναν rι.π' αυτοί,; τοί•::; συνη
λεστά; ιι.ντιστο,χεί και τί� f,α 
τρίτο τιί>ν παραγομένων ύ.γα
θιί>ν. 'Εξ ι'lλλοι•, ό ΓεμιστίJ::; ε:-τρό
τεινε κιιί μία εi.\λογη κοινοχτημο
σί•νη τη: γη::;: 'Ό:-τοιο::; κιιλλιερ
γεί έπιτυχι7J::; και μονίμω::; f\'(( 

κτήμα μπορεί νά γίνη κιιί κίψιο::; 
αυτοίi. 

Καί Οά εί:1ι1 ό Κωνσταντίνο::: 
Παπαρρηγόπουλο: τό 1 .-JO '.'ιc1 
τα συστ{Ηιατα αυτά δτι «κατά 
τοϋτο ι ιαφέρουν τι71ν :-τλείστων 
,αλλων σοσιαλιστικιί>ν σχεδίων, δ
τι δεν στηρίtονται επί τη: (1.\'l'

.πάρκτου Υ.αl ϊ1ιι υνάτου iσότητο; 

τη::; ει•φυιας καί φιλεργίας των 
άνΟρ(JJΠύJ\Ι, οί•δ' επί τη::; ύ.δικωτά
τη::; 'ίση; διανομή::; τιί>ν ι;JCρΕλημά
των, ιι.λλ' fςΕναντία; ιι.φίνει ιηά
διον έλεί-Οερον εί; ηΊν δραστη
ρι6τητα κιιί έπιτρiπει ει::; τούς 
b()αστηριωτ� !_)ου; μΕ ίζονα πλεο
\'f κτ11μrηω>. 

3. \ικωοσί•νη: 'λντικαΟιστi
τiιν :τοιν1Ί του ύ.κιιωτηριασμοϋ μέ 
τιΊ. ιι.νΟιιωπιστικι;ηεριι κιιί κο,νω
νικιί,::; ιοcrελιμ(J1ηρα κιηαναγκα
στικά Ε(.>γα. 

-!. Εισιιγωγέ::;: 'Α:ταγο(_)εύει 
','fνlΚ(7J::; τι; είσαyωγε; (Ι.Π' τ!Ι 
{ ξωη ρι�ι'ι γιά, νΎ ύ.ποJί•γη η)ν
:;fνοιωνια, στα ειδη ομω; Π(_Jω
τη::: ιlνάγκη; δ�ν βά::ει <>ασμιί. 
'\λλά κι' αίΊτά τά πληψ;Jνει κλη
ιιι γκ. \fν ΟΠ,Η ξiνο ν6μισμιι μi::; 
σnΊ χ ι;Jρα. 

γ)Φι λ ο σ ο φ ι κέ::; κ α ί
Ο ιι η σ κιυ τ ι κές ίδ έε-::: 
'Εhιί, είναι πού οί "F.λληνfς 
σχολιασταί παΟαίνουν ηΊ με
γιιλί•τερη σύγχυση. Πιί1; γί
νεται, λένε, ενα::; ίίρΟύδο�ο::; χί_Jι
στιανό: νά :-ταραδέχεται ηΊν μF
ημψί•χωση και νι'ι ','(_J(lψl) ιοδ�::; 
σηΊν '.-\Οηνα. " \' τί) :τιίρωμF rlπ' 
αι•ηΊ τi1ν ιlφελη α.,οψη, τ<JΠ 
:-t(!ίJϋλ ημα δεν ί•φίσταται καί /:τσι 
ισω::; εξηγείται Π(ΪJ::; έρευνηταί 
το� ϊ,ψοι•::; τοίi κ. Τωμαδιίκη συγ
zrηαλι: 'Ol'\I τον l'εμιστ<J στι\ 'ίδιο 
r.fq;άλαιο με τί1ν :τροδιΊτη ί,μ νητ�Ί 
τοi'Ί :Ί fωάμεΟ ΓΗ;ψγ ,ο Τ :_�α:1Ftοί1ν
τιο, ί•πό τόν περίεργο τίτλο «Ά
:-τοστάται καί αρνηταί>> ! ( ( j), 
σFλ. 1-!9). 'Αλλά, βεοιιίω::;, αν 
σέλωμε να πάρη νόημα ό ορος 
«'Ελληνοχριστιανικό; :-τολιτισμό::;)>, 
:-τρi:τει νά συν ει ητο:τοι ήσωμε δη 
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αλλο τό κατά παράδοσιν Ορησκεύ
εσΟαι (πού εlναι άπλως ενα εύρύ 
λατρευτικό καί τελετουργικό 
πλαίσιο), κι' u.λλο 11 ύπεύΟυνη 
προσω;τικ11 αναζήτηση φυσικών 11 
μεταφυσικiον αληuειιον. ' λλοι�J
τικα, ό έλληνισιιό; ιιε τον χnι
στιανισμό Οά η�αν �ροφανω;'"ά
συμβίβαστα. 

JU ας ερΟωμε στον Γεώργιο 
καί τούς μαΟητές του: «Ό Πι 11-
Οων σκιπτεται κατά τnόπον α;,:ο
δεικτικόν, άποφεί1γει bt συστη
ματικιος τό κατ' αύΟεντίαν Οεολο
γικόν ε;τιχείρημα. Τό κεντρικόν 
πρόδλημα της φιλοσοφίας του ει
ναι όντολογικόν» ( 3). Καί έκ
πλ11σσονται μερικοί πως, μολονό
τι μονοΟεϊση1ς, :τρεσβεύει δτι 
μεταξύ της δημιουργία; και τού 
ύπερτάτου οντος ;ταρεμδάλλονται 
ενbιάμεσα οντα. 'Αλλά αυτό είναι 
σήμερα δ�ι &:τλούστερο και όλ� 
γιοτερον παράλογον Οά μπορούσε 
νά δεχτ� δποιος ;,:ιστείιει κατ' άρ
χ11ν ση1ν αθανασία της ψυχη;.
'Άλλωστε καί τά ποικίλα χρι
στιανικά τάγματα των δαιμόνων, 
αγγέλων καί άρχαγγέλων μιά τυ
ποποιημένην είκόνα αύτη; της 
πίστεως συνιστούν. 'Αλλά καί 11 
αλλη δοξασία του Γεμιστού για 
η1ν «προαιωνίαν των ψυχών ϋ
παρξιν καί η1ν δια πολλών σωμά
των μετοικεσίαν αυτών», ο ύ -
σ ι α σ τ ι κ ιο τ α τ α π λ α -
τ ω ν  ι κ ή , ξέρομε σ11μερα δη 
είναι ή σεμνότερη αναίρεση της 
έγωϊστικης γεωκεντρική; άντιλ11r 
ψεως περί της δηΟεν άνε:ταναλ11-
πτου μοναδικότητο; τού ταπεινού 
άνΟρώπου μες στό u.πειρον χωρο
χρονι κόν Σίμπαν. Και βεβαίως, 

δεν προώριζε πάντα ταύτα ό Πλή
Οων για λαϊκή κατανάλωση: Μό
νον οί μεμυημένοι τά γνώριζαν -
κι' είναι ώραίο εν προκειμένcρ νά 
bιαδάζn κανείς σ' ένός Καρδινα
λίου η1ν επιστολή, ΠQός τόν γιό 
τού ΠλήΟωνος, μετά τόν θάνατό, 
του, δτι ό Γεμιστός 'ίσως ηταν με
τενσάρκωση τού Πλάτωνος. Γρά
φει πράγματι ό άγαπητότερος. 
τίον μαΟητων του, ό Βησσαρίων: 
«'Εγώ μεν ούν χαίρω τοιούτcρ ώ
μιληκιο; ι'ί.νδρί, o{j μετά Πλάτωνα 
οοφιοτερον ουκ εφυσεν ή Έλ
λά;. "Ωστ' ε'ί τις τοίις περί της 
C:ίπείρου τιΊiν γε ι υχων άνόbου καί 
καΟόδου ΠυΟαγορείων καί Πλά
τωνος α:τεδέχετο λόγου;, ουκ αν 
ιl;τοκνήσω καί τούτο προσθείναι 
ιο; αρα Πλάτωνος η1ν ψυχήν, τοίς 
τη; Είμαρμένη; άρρ11κτοις θε
σμοί;, δεησαι δουλευσαι καί την 
άναγκαίαν άποδοϋναι περίοδον 
Fπι γη; κατιοϋC'-αν τό Γεμιστοϋ 

- \ ' , ' β' 'λ' σκηνος και τον εκεινου ιον ε ε-
σΟαι» (6). 

:\fία ί.ίλλη, ηορα, άπ' τις τολμη
ρές 'uέσεις τοϋ Πλ11θωνος ηταν 11 
παραδοχ11 δτι ή συνείδηση τοϋ 
ιlνΟριοπου δεν εiναι άπείρω; ελεί,
Οερη: 'Εγώ δεν δυσκολεύομαι νά 
ίδίο σ' αύn1 η1 γνώμη τ11ν ά.,-τ:λη 
δ απίστωση δτι 1Ί 11Οικ11 άπόφαση 
οφείλει νά περάση μέσα από ενα 
δίκτυο αναμφισβήτητων αίτιοκρα
τικων δεσμών πού επιβάλλει 11 φύ
ση μας. Κανείς δεν εκπλ11σσεται 

' , ' ' , r: , σημερα �α.π τη φραση «οι φυσικοι 
νόμοι είναι η εtμαρμένη μας>> -
φτάνει ν' αναγνωρίζωμε τα περι
Οώρια πού πράγματι υπάρχουν 

' , ' ' , ' , αναμεσα του; και πανω απ αυ-
τοί,ς. 
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'Οργάνωση 
καί άκτιvοβολία 
της Φpατpίας 

α) λΙ α Ο η τ α ί : Τά :ιε
ι:ισσότει:α άπ' τά πλέον διάσημα 
ονόματα τη; έποχη; ύπηι:ξαν ά
μέσω; 11 έμμέσω; μαΟηται τού 
Πλή,Οωνος. 

'Ακόμη κι' δ Χρυσολωράς, ;τού 
πηρε εδρα στο S Τ D Ι Ο τη; 
Φλωρεντίας στά 1393, είχε σχε
τισθr.""1 μαζύ του ση1ν Πόλη. 'Α
,1αφ�(.>� έδω μ,Fρ,κά διακεκρ,ιμi
να ονοματα μονον: Βησσα(_)ιων, 
�Ιιχαήλ 'Αποστόλη;, Καβάκη:::, 
Χαριτιονυμο;, l\Ιάιικο; 1':υγενι
κό:::, Κοσμά; των 1Ιεδίκων, Φί
λελφο;, 'Ερμώνυμος, Γιιηγόριο::: 
μοναχός, Πέτρο::: Καλαυρός και 
μια σειρά ι'ίπό άνώνυμου; όπα
δού; και άποστόλου;. 'Ένα::: του::: 
τον βλέπει στον ϋ:ινο του κάποτε 
και τό σημειώνει μέ καμάρι: Ό 
δεσμό; τη; δμάδο; i\.ταν ;τολί.1 στε
νό; ... 

β) ' Ο ρ γ ά ν ω σ η : .\f ν 
ξέρω τίποτε θετικό για τί>ν τρό:το 
της δουλειά::: τοιι; στο λΙ uστρα 
κι' αλλοϋ. Κατά τά παραδιδόμενα 
(βλ. Φωτιάδην (J) ), «δ Πλ11-
'dων, έπανελθιον έ:; Ί ταλία:::, συν
έστησεν εις τύν :ί\Ι υστc,αν έν ε'ί
δει 'Ελευσινίων λΙυστηρίων, σχο
λήν, ενθα προνομιούχοι μαθηται 
έδιδάσκοντο ίrπό τοϋ άναμορφω
τοϋ η1ν νέαν θρησκεία,•». 

Ό Πα:ταδιαμάντη; πηρε η'1ν 
11χι:J τη; :ταραδόσεω-::: αύτη; καί, 
κρυπτοπαγανισηΊ; δ:τω; ξέρομε δ 
ίδιο;, εγρα ψε τι'> :τολ ί1κροτο μυ
θιστόρημά του «'Η Γυφτο;τοί1λα.», 

δπου λέγει: «'Έν τιίJν ψυχαγω
γημάτων ίίτινα έφεϋρε τό παρά
δολον πνείiμα Γεωργίου τού Γε
μιστού συνίστατο εις τά μυστήρια 
ϋ. έτέλει εί; τό u.ντι:ον του κατά 
καιροί•;. Τά μuστή,ρια ταύτα ησαν 
κατά μίμησιν τιίJV αρχαίων μυστη
ρίων, ησαν άλλ<'>κοτοι τελεταί, 
ιϊίτινες ευλόγως ενεποίουν κακ1'1ν 
εντί•πωσιν εις τού; χωρικο1\ των 
:τεριχόJρων». 

Ί-Ι ιlλληλεγγί,η πού είχαν τά 
μέλη της Σχολη; φαίνεται κι' 
ιl:τ' τύ φόδο :τού κατέλαδε τον 
ί'-ιρχοντα λfανουr1λ Ρ,_ω1Ίλ τοϋ 
Οίση δταv ιlvεσκολόπy,αε και ε
:τνιξε στ11 ΟιΊλασσα τον Βυζαντινό
λόγιο Ίουδενάλη, ι'�:ταδό τού 
Πλήθωνος. 

Τέλο:::, δέν είναι u.νευ σημασίας 
δη δ 'Ιταλός πολέμαρχο; l\Ια
λατέστα; επέδραμε στα l-!G5 στο 
:\Ιυστιια πού είχε πια παραδοθfΊ 
στου; ΊΌί•ρκου;, και ξέΟαψε τά 
λείψανα τοϋ Πλήuωνο; και μέ 
τιμi; t :·\ γίοu τα fθαιμε στ1iν εκ
κλ ησίιι τοίi 'Αγίου Φραγκίσκου 
στο Ρίμινι, δπου βρίσκονται ακό
μη τα όστα τού τελευταίου Βυζαν
τινού και π ρ ώ τ ο υ Ν ε ο
έ λ λ η ν α φ ι λ ο σ ό φ ο υ. 
"λλλο, τι:ψιι, u.ν δ�ν ένδ αφέρθη
Κf Χανείς άπ' τ11 μακαρία έτοί•τη. 
χι:>ρα νά τά πάρη πίσω στον l\Ιυ
στρα, γιά να ί1ποδηλιοση μια για 
πάντα δη 1Ί 'Αναγέννηση δέν η
ταν καρ:τό; τη::: Δί•σεω; αλλά, δ
πω; η1ν λέει δ V a s s i 1 i e f, 
'Ελλ ηνο-ίταλικ1Ί 'Αναγέννηση. 

γ) ' Α κ τ ι ν ο δ ο λ ί α : 
Ό ΠλήΟων ε1Ίεργέτησε ηΊ\' 
'Ελλάδα και ειδικώτερα τ�Ίν Πε
λο:τόννησο ( zαι κοι νωνι κο:τολι τι-
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κά άκόμη), αλλά άγαπήΟηκε Πf
ι,ιισσότει,ιο στ1Ί Λί•ση. Οί πλατω
νικi:::; σπουδi:ς εfχαν (1QχίσΗ νω
ρίτει,ια σηΊν 'Ιταλία, ιlλλά ό Πλή
Οων ί1πη(_)ξε ό 1i(_)ωα::; τοίi πλατω
νι κοίi ένΟοιισιασμοίi ποί, αναψι 
ό i'hιo::; εκεί μ{σα, σ' f'\'(t χ(.)ι'J\'() 
μι'1νον. ΟιΊσ,αστικι7>::, ό ΠλήΟων 
ενέπνευσε στον αρχοντα Κοσμά 
η7)ν Μεδίκων η\ν ιδέα τη:: ίh(.)ί•
σεω; τηc περιι:)νιιμη::: Πλατωνι
κη:: ', καδημία::; τη:: Φλωρεντία;. 

Καί, μια ποί, εί'μαση στο ση
μfίο αίΊτι'�, Δφfίλω νit μfταφ�(_)ω 
χωρί::; πχ&ω τά έξη:: πεuίεργα 
( G): Οί Ί�λευΟF(.ΗJτ�κτονF; τη::; 

'ΊΌσκιiνη:: λ�\'f δτι 11 Πλατων1κ1Ί 
ιί.καδημία Ι)Ταν μία έται(_)ία μi: η
κτονικ(J χαρακτηQα, σηΊ δi: αί
Οουπα δποι• μαtFί•ονταν, fί;Qισκε 
κανFί::; :rολλά τεκτονικι'.ι σί•ιι6ολα. 
Ό Mackey γQάφfι ί1τι fπί τη:: 
Fποχη.: του 11 αί'Οοι•πα αιΊηΊ ί•:τηρ
ΧF ι}κόμη. Κι' rικιΊμη, κατά τ()\Ι 

Clavel (ι<Histoiι-r des Socie
tόs ecreLesn, Pari , 1843), 
ί1:τηρχε σηΊ Φλωρεντία τό 1320 
11 <<'Εταιρία τοϋ l\ f ί1στQΟυ», ενα 
είδο.: ιl:τοδfδfγμiνων τεκηiνων. 

':-\νεξαQτ11τω.: α{,τιίJν, πού τοι•
λάχιστΟ\' μίαν rντονη Π\'fιιματικ1Ί 
σι• 1yiνε1α ί•:τοδηλοίiν, Πλατωνι
κi:::: 'λκαδημίε:: ι'ίνοιξαν κι ίiλλε; 
σηΊν Ί ταλία από τοίι::: ΠΚΟQΠΙ
σμ�νου::; μαΟητά:::. ΠαQάδFιyμα 1\ 

Τεοπλατωνικiι 'λκαhηιιία στιΊ 
Γι;>μη &π' τον Π{τ(_)Ο\' Καλαυρύν. 
'r\λλι'.ι καί 1'] ιί.καδημία τη:: Τfα
:τιiλεω::: «f(Χf πτεν1Ί συγ 1Fνε1α με
το παyανιστικι'> ;τνείiμα nϊ:: πελο
ΠΟ\'\'ησιαχη:: φ(ΗΗQία::>> ( G). "λλ
λωστε, ό 'Γταλί>::: οί•μανιιη1Ί::: Φί
λfλψο; 11λ0ε ό ίδ ο::: στi> ::\f ι•στρiί 

νά μαΟητεύση. Τό σύγγQαμμα πού 
�γραψε βιαστικά έκεί στην Ί τα
λία ό Πλή,Οων ανάμεσα στου; 
δογματικούς α,γωνες τη; ένωτι
κη:: Συνόδου τη; Φλωρεντίας, μέ 
τίτλο «ΠεQί rbν 'Αριστοτέλης 
π(_)ο::: Πλάτωνα bιαφέρεται», Οεω
QFΪται σταΟμό; r,ηΊν ίστορία 
του κλασσικού πνεί•ματο::. �Ηταν 
τό μεγαλ�τερο πλ��μα �ατά τοϋ 
μεσαιωνικού σχολαστικισμοϋ. Καl 
γέννησε μίαν ατέλειωτη σειρά 
ιlντεγκλήσεων χαί ίrποστηρίξFω\' 
ιlπ' τ11ν Ί ταλία χι' άπ' η1ν Κων
σταντινοί,πολη (Βησπα(>ίων, Τ\ν
νάδιο:: κ. li..) για πολλά χρόνια. 

'Αλλά καί ση\ν Πόλη, με το 
διαφορετιχίι συντηρητικ6Ηερο 
πνείiμα, εfχε ό Πλ11Οων απηχ11-
σF1::: Ό πολύ; έχδιiτη:: τ(ί'.>ν 
χλασσιχrον κειμένων l\Ιιχα�Ίλ ' -
:τοστόλη:::, γράφει στον ιδάσκα
λο ν('.ι τον καταλέξη μεταξύ τιίJν 
«Οικείων σου», δπω::; λι:ει, «καί 
ηϊ> ηίJν σων φοιτηηίJν έyγράιiJΊ1::: 
χορίϊ>». 

'Η προσφοuά, έξ άλλου, τοϋ 
Βησσαρίωνο:: ση\ν 'Ελλάδα, στ1Ίν 
Ί ταλίαν καί στί; Πλατωνικέ; 
σπουbέ:: rΊ.ταν τεQάστια. 'Όταν 
οημοσιfυτοίiν ποτέ δλε:: οί έπιστο
λέ::: τοϋ τραγικού Καρδιναλίου, 
όλ<)χληρη εκείνη 1i χuίσιμ η έποχ1Ί 
'υά φωτιπΟ�. 'Ανεξιχρτητα βεβαί
ω::: α:r' το στείρο θέμα τοίi ρόλου 
τοι• σηΊν τότε ε:τιπόλαιη ενωση 
τι7ιν εκχλησιcίJν. Γιατί φαίνεται 
δτι κι ό Βησσαρίων :τίστευε δτι 
ενα Οt•σιαστιχο Π'\'fυματιΚ(J δυνά
μωμα Οασωtε τό Γένο::. 

Τέλο;, ό Γερμανό; ΚαΟηγη
τ1Ί::: c h u I t z e ύποστήριξε δη 
τα διδάγματα τοϋ Πλ11Οωνο; έπέ-
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δρασαν καί στ11 Γει,ιμανικ11 �Ιε
ταρρύΟμιση άκόμα ( 4). 

'Όταν πέΟανε ό Πλήθων, ό 
Γρηγόριο; ό μοναχό:; rγι,ιαψΕ: 
«Ο'ίχετιιι, φεϋ, ό τϊi'>ν απορρήτων 
πολιmιιάγμων καί Οείων, ό τιίη• 
ίrψηλιίη• ουιιανίων /')ογμάτων μυ
σταγωγός, ό τη; ύ�(ηλη; φιλοσο
φίας Οείο; καΟηγεμών». 

Αυτοί είναι οί λόγιοι πού εκα
μαν τον μεγάλον ποιητήν και φι
λόσοφον L e ο p a r d ί νά γιιάψη: 
«Ό Γειιιστό; χατά τούτο ιιειονΕ
κτεί τιiν μεγάλων 'Ελλήν�ν συγ
γραφέων, δτι δέν 11κμασFν επι 
τιi)ν εύκλειί)ν χρδνων τη; ιlι,ιχι,ιί
ιις 'F:λλάδος. Αί δέ έλληνικαί :τιJ
λεις, καΟ' 1)ν στιγμ11ν fμΕλλον νά 
περι{λΟουν t ί; ζυγόν βάρυαρον 
ι1νέπεμψαν η1ν ύστάτην λιtμψιν, 
ϊίναδείξασαι μεγαλοφυείς χαί Ε ύ
γενεί:; ίlνδρα; οί ό:τοίοι fyιναν 
πάλιν τη; Ευρι;)πη:; :ηΗ,ματι ;ιοί 
κηhεμόνε::>> ( J). 

'Εκτό:; καί τη; Κωνστιι.ντινοι•
πόλεω::, μία ηταν 11 ΠΙ]'ι'ΙJ ωΊτοίi 
τού φωτ<>::: Ό l\Ιυστρii::. Καί ι1-
κτίνε; του οί μυστικοί �ταίροι 
τοϋ Γεμιστοίi. 

• Αντιδράσεις

και διωγμοl

Ποίν τελειιοσωιιε, νοιιί'Cω οη
rίναι� πολύ σχόπιμΌ νά ι'δοϋμε τί:: 
ι1ντιhράσει:: ποί, γέννησε αί•το τό 
ολιγόχρονο τολμηρό φιλοσοφιχό 
κίνημα. "F:τσι, ιι.ιλfκτι;ιά, Οά τι'� 
το:τοΟεη1σωμε καλί•τερα ίστορι-

χιi};. Καί :1(,J()Ηα-:τριίηα, σήrειια 
μπορουμF \'U. ΚαταλιtlJωμΕ πιο ευ
χολα πιiι:; γFννήΟηκαν οί θρη
σκευτικέ; παρεξηγήσcι; γύcιω απ· 
η'1ν βαΟtιά φιλοσοφικ1Ί άρχαιολα
τρf ία τοίi ΠλήΟωνο;. 

Τι'.> έλΕί•ΟΕQΟ, ;ταγκι1σμιο Οι'.ι r
λΕγα, ;τνείiμιι. τοiϊ Ι'εμιστοϋ στο 
ί•πόμνημα <σtρό; τά; ίmi:ρ Άρι
σyοτiλο,υ:; Ι�εωt,>yίου, τοίi Σχολι�()ΙΟl' αντιληψει:» hFν :τF()Ηuρι
στηκε στον Πλάτωνα μόνο, ιlλλά 
μίλησf και γιι'ι. τι:; συγγFνFίς 
Ζωροαστρ,κέ; ιlντιλήψFι:; πει,ί 
uεπμψυχι;Jσεuκ:, χωρί; νrΊ. ;τερι
ορίζωνται οί ιlναtητ11σει:; τοι• ft
'T<> ιί.ντιF:τιστψιονιΥ.ά δόγματα. 

ο\ύτ11 "ίσω:; Ι] Εί,ρί•τητιι. fδι,)ΠF 
λαϋ1'jν νιΊ. χατηγο(.)ηι)η ό ΠλήΟων 
[ίτι :τροσ:ταΟεί νιΊ. ιJΙ.'νΟέση τον 
Χοιστιιι.νισuό uέ τiιν l\fωαuεθα
νι�μrι (S i � ! .. ). Πιθανιί):;, . αυη1 
11 ιιϊεQίγuα:ττη :ταραδοςολογία νά 
στψ_�ίζtται στ11ν ιlσί•-..1γνι,Jστη σι,γ
χ υση ιlνάμεσιι. στί:; μεγάλε; ύπερ
τρισχιλιεπίc ι1νατολικέ; Ορη
σχείε:; καί στr> πρόσφατο λαϊκό 
Υιηιι.οκεί•ασμα τοίi μωαμεΟανι
πιιου. 

'.-\λλ' α; ξαναγυρίσωμε στις 
ϊαλη?:; ιi.ντιδράσει:;: Κρίνοντα; ό 
ΓΗ:ψyιο:; Τριι.:τεtοί"•τιο:; ( ·) τά 
φιλοσοφικά Οέματα πού γέννησε ή 
:τλατωνικ1Ί ;τρα','μαηία τοίi Πλή
Οωνο:;, δεν διστάζει νά ονομάπη 
τον Πλ(ηωνα «έξ<;)λη, μέθυσον, 
ιιοιχόν, ληστ11ν , απατειί)να, με ή
Οικ11ν όδη','οϋσαν ει; τά βδελυρώ
ηρα έγκλ!1ματα ... ». Ό διδάσκα-

( ·) Πρόκειται γιι'ι. τ<J\ ιδιον :τοu σu,όθεσε πρό:: τιμή\' τοϋ Μωάμεθ 
τοu Πορθητοϋ τόν άκολοuθο, i1λίθιο, ϋιι,ο,: <Μή :;ε,ίζοu 111, luην / έστα
ικοί�ιον ,,iJ, q-ω,ήν. / Ού γαρ άλλοτρία σοί .. .  / Πέq:φα:: ώ; άριστεί•:: / καl
'Ελλήνων βασιλεί•;.>. ( (:ι) σ�ί. 16-!). 
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λος τοϋ Σχολαρίου, Ματθαίος 
Καμαριώτη:;, ύποστηρίζει δτι καί 
τό ονομα «ΠλήGων» (πού δεν εί
' αι τίποτ' αλλο απ' η1ν άρχαιο
ελληνικ11 ρωμαντικ1Ί απόδοση τού 
«Γεμιστό;>>) έδόΟη στόν Γεμιστό 
«ύπό τι"ί>ν δαιμόνων» ... 

Σ οδαρώτερος ( καί γι' α ύτό πιό 
, / \.. ) "t' C \ , επικινuuνος ηταν ο κατα κο-
σμον φιλόσοφος Γεώργιο; Σχο
λάριος καί ϋστερα μοναχός μέ τ' 
Ενομα Γεννάδιο; καί πρώτο; ύ
πότοuρκος Πατριάρχης. 

Ό Σχολάρχη; λέγεται δτι συ
,•ετέλεσε ση1ν πρώτη ά;τοπομπηΊ 
τυύ Γεμιστού άπ' τί�ν Πόλη. "'Υ'
στερα, συμμετείχε εντονα στί; φι
λοσοφικές συζητήσει;, παίρνον-
1ας τό μέρος τού Άρ.στοτέλου;. 
Μετά ηΊν έπιστροφ11 τοϋ ΠλήΟω
νο; άπ' τ11ν Ί ταλtα, τ.ού γράφει 
α.:τειλητικά δτι Οά άντιμετωπίση 
τ11ν έπιΟuμία μερικών ν' αναζω
πυρώσουν <<τ1Ίν αλόyιστον των ε
'Ονικων 0Fοποιία,». Κατέχει, βλέ
πετε, τόν τίτλο τοϋ «καΟολικού 
κριτοϋ» στιΊν Βασιλεί,οuσα. Λίγο 
οργότερα, ασημο; μοναχό:; για 
λίγο διάστημα, απαντ/�. στον Πε
λοποννήσιο άρχοντα l\Ιανου111. 
Ραοί,λ ( πού τοοχε Yl άψει γεμά
τος τύψει::; για τ11 Οανάτωση τού 
δπαδοϋ της φρατρία::; Ίουδενά
λη)' απαντq. μέ τσ. έξη; τρομερά 
λόγια: «'ΗΟέλησεν ό μάτα,ο:: 
τάχα ώς μάρτυς yενέσΟαι τοϋ 
ψεύδους, έλκόμενος δέ καί βuΟι-
ζ, ( , � ' δ' ομενο::; ω; φασιν, ανεπεμπε ο-
ξ - / , / χ -αν τη πρω,η αιτιq.... , αιρε 
στρατιωτα Χριστού καί της αύ
τού δό�ης ύπέρδικf ... "Ω μακά
ριαι χείρες, δσαι τό πονηρόν ε
κείνον τού ποτέ άνΟρώπου λεί-

,μανον Επl τ1'}ν θάλατtαν είλΧυ
σαν καί τψ βυΟφ δεδόκασι χαί
ρουσαι, αρχοντος καλλίστου μι
μησάμεναι ζηλον ... ». (6) 

Τέλος, στα 1463, μόλις εγινε 
κύριος τού απορρ11του χειρογρά
φου των «Νόμων» τού Πλήθω
,·ο;, άντί να τό κρίνη αύστηρά 
δπως είχε άπειλήσει, διατάσσει 
νά καi'J τό χειρόγραφο δημοσί(ίt ... 

Βεβαίως οί καιροί ήσαν αλλοι. 
Λέγεται δτι ό Σχολάριος, εχον
τα; συλλάβει η1ν ίδέα της δια
τηρήσεως τού Γένου; δ�αμέσου 
της εκκλησία; κάτω άπ' τόν τούρ
zικο ζυγό, tτρεμε κάθε σπέρμα 
αμφιβολία; στι1ν πίστη των πα
τέρων. 'Ίσως δ.καίως. Ί-Ι 'Ιστο
ρία α; τόν δικαιολογήση ... 

'Όσο για τούς μύστες τοϋ l\I 
στρα, 1i βραχί,χρονη λάμψη το1•ς 
καί τό τραγικό του; τέλος δεν 
πηγε χαμένο. Ό σπόρος επεσ,, 
σκόρπισε, φί•τρωσε, ανθησε· καί 
11 ανάμνησή. του εφτασε ως εμα; 
τού:; μνήμονε; Ν εοέλληνε;. 

ΕΠΙΜΥΘΙΟ 

Κατά τα τελευταία δύο χιλιά
δες χρόνια, μεθοδολογικά - φι
λοσοφικά καί τελεστικά Συστήμα
τα, συγγενή μεταξύ τους, εχουν 
άνΟή,σει πολλές φορές, χωρίς να 
τά συνδέη κατ' άνάyκην μία δρ
yανωτικ1Ί συνέχεια. Διονυσιακοί 
εργάτες, γνωστικοί, μύστες τού 
Μυστρα, πατέρες τού Κόμμο, 
ροδόσταυQΟι, συντεχνίες των κα
θεδρικών ναών, άποδεδεyμένοι 
τέ-κτονες, για ν' αναφέρωμε μόνο 
η1 yραμμ�i πού ξεκινάει άπ' τόν 
μείtονα έλληνικό χώρο. 

Πρέπει δμω; να δεχτούμε δτι 
ύπάρχει τουλάχιστο μία συνέχεια 



1968 Η ΦΡ ΤΡΙ ΤΟΤ ΜΤΣΤΡΑ 2 1 

στο trιτορικό κοινό ύπόδαΟρJ 
τους. 

Καί ίδού έν προκειμένφ τα 
κοινά τους χαραχ.τηριστικά καί 
με ηΊ Σχολ11 τοϋ 1υστρα: 

Σ υγκρητιcψός. 
Παγκοσμιότητα. 

1υστικιστικ1'ι μι:Οοδολογικ11 
γενίκευση. 

'Επιστημονικi1 καλλιέργεια. 
ΦιλελευΟερισμός. 
'Αλληλεγγύη. 

υτης της συνεχεία; κ(_)ίκος 
δυνατός, κρίκος στ' άλή,Οεια έλ
ληνοχριστιανικός {μαν ό Πλή
Οων ... 

Ί-Ι ίστορική ευαισΟησία τοίϊ 
Κωστη Παλαμα συνέλαδε τό ϋ
ψος της προσφορiiς τοϋ ΠλήΟω
vος, καί τοϋ άφιέρωσε, rιτόν ω
δεκάλογο τοϋ Γύφτου, αυτούς 
τούς στίχους: 
ιιΜaκαρισμένος έσCJ πού μελέ

(τnσες 
να τόν όρθώσ�ς άπάνω στούς 

(ωμους σου 

τόv συντριμμένο Ναό των Έλ
(λrΊνων. 

τ· δνειρό σου τ· δσαρκο τό nρο
( σκυνω 

καl βωμό τοϋ ύφώνω έγώ, φιλό
(σοφε. 

Ιοϋ τό φύσηξε εvας νοϋς ώ
(ραίος>J .  

Θ. Τ ΣΙΟΣ 
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Η ΑΤΡΑΙΠΟΣ - άπό τά πρωτα βιβλια τοϋ Κρισναμούρτι - μετε

φρόσθn στά έλλnνικά άnό τόν Άvτώvιοv Χαλδv καί έξεδόθn, τό 

1928, άπό τόν Θεοσοφικόν 'Εκδοτικόv OJκov, μέ έ,πιμέλεια Ν. Καρ-

6ούvn. Τώρα έχει σχεδόν έξαντλπθεί Ειvαι εvα ώραιότατο ποιπ-· 

τικό έργο, πού ro έγραφε ό Κρισναμούρτι στη vεότnτά του καί, 

βέβαια, δέν έκφράζει τίς σnμερινές του άπόφεις Παρουσιάζει ώσ

τόοο έvδιαφέροv καί, άvαδπμοσιεύοντας τά κυριώτερα όποσπάσμα

τα, έλπίζομε δτι προσφέρομε στούς φίλους τοϋ <<ΙΛΙΣΟΥ» εϋγεuστn. 

πνευματική τροφn. 

ΚΡΙΣΗ.ΑΜΟΥΡΤΙ 

.=: 

--

= 

-/· 
_,, 
- / 

Η ΑΤΡΑΠΟΣ 

(Έ πι λ ο γη) 
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1968 Η ΛΤl'.\ΠΟΣ :!89 

Οί ζωές μου εμοιαζ,χγ μέ τήγ α.μμο του !J)κεα.'ιου. Κ-Χμμιά. φορά. 
δέγ αισθά.γθηκα. είρηνική άγά.πα.υσΥ( ποτέ rι ε•)χα.ρίσηση δέγ έγέ
μισε τήγ ψυχή μου, ποτέ ή χα.ρά. δέ-ι πέρα.σε μέσα. καί μέσ-Χ Ο'το είγα.ι 
μου· ποτέ μου δέ'Ι είχα π,χρηγοριά . .lέv &,,,-τά)μειψε ποτέ το γέλοιο τή'Ι 
έπιθυμία μου· κα.γέψι. πρόσωπο, γλυΥ.ο καί συι-ι.π-Χθητικό, δέγ εχυσε 
βά.λσα.μο σ:ήγ πογεμέ-ιη μου τήν καρδιά· λέξει; παρηγορyttικές ποτέ 
δέν ξαλάψρωσα.ν το-ι άπέρα.ν,το πόνο μου. Οi>τε ή άγάιτcη της μη,ιέ
ρα.ς, της γυναίκα.;;, η του παιδιου, ξεδίψασε ποτέ τή ψλογερή μου 
τήν ά.γάιπη. 'Όλοι μέ iρ·ιήθησα·ι καί ολου; τούς α.ψισ'Χ. Ώσά.γ ενα. 
πλάσμα. λέπρα. γεμάτο περιπλαγήθηκα, μό-κ;ς κ:zί ακλ-Χυτος. Ό πό
γος κα.ί ή λύπη ήτι;ι.ν οί πα·ιτοτει'ιοί κι;ι.ί άχώριστοί μου σύ'Ιrtpοψοι. 
'Όπως ή σκιά. ακολουθεί :ο σGψα, ετσ: καί ·rι λύπη κολλήθψι.ε ά.πά.
νω μου. 'Όπως εγα;;, πού εί·ηι βου:ηγμέ·ιο;; μέσcι. σ' άτέλειωτι:ι πό
νο, εκλα.ψα. κι' εγώ μέ πικρά. δά.κρυ-:ι.. ΗολΗς :ρορέ;, μ' ί5λΥ μου 
τή'Ι ψυχή επιΘύμησ-:ι. τό θά.γατο καί τή·ι άπόλυτη λφμο'ιιά· τίποτε 
cιμως α.π' α.ύτά. δέ μου δόθηκε· πολλέ;; φορές εκύη?.ξα το θά.γατο 
στή φριχτή του μορφή, πού :όσο πολύ τή φο6ουνται οί πολλοί· το'/ 
προσκαλουσα. μέ ξεσχισμέη1 καρδιά. 'ιά. μέ πά.ρη· εκείνος ομως χcι.μο
γέλα.σε κ' εψυγε'Ι, άφί'Ιο'ιτά.;; μου μιά.'ι εύλογία· πολλές ψορές, κου
ρασμένος πιά. v' άποζ ητώ τό θά.·η'τι:ι, εστρεψα τό πρόσωπό μι:ιυ καί 
τά. βήματά. μου προς το �ωμό τi; αγάπη; καί τfις λατρείcι.;;· λίγη ομως 
κ' έκεί βρήκα παρηγοριά.· πι:ιλλές εκ:zμα θυσίες, :όσο του έα.υτου μου, 
οσο καί άλλων, έλπίζο·ιτας πώς ε:σι θά. ε:ρθ-:ι.·η. στό �ωμό τής ίκα'ιο
ποιήσεω;- άνώφελσ. δμω;- πολλές φορές εμει'η σέ μιά. λατρείι;ι. κα.
τανυκτική· ά.λλά. σά.ν τήν εύωδιά. γλυκόπ·ιοου λουλουδιου, ή λατρεία. 
μου άνέ6αινε καί χανότα.γε σ-τούς α.ιώ·ιες, καί μ' α:ρινε·ι ά·ιήσυχ_ο κ-:ι.ί 
άκί-ιητο απάνω στά. πονεμένα. μου :ά. γό•ιατα· πολλές :ρορές σκόρπισcι. 
μυρωδάτα. λουλούδια. εμπρός σέ πόδια ίεpά., καί κ-:ι.μμιά.·ι ευλογία. 
δέν ελα.6α γι' ά.νταπόδοση. 

llολλές φορές εκαμα προσ:ρορές :;τούς πολυ:zρί()Ι.,1.ου; Θεού; δι-:ι.
ψόρων χωρών καί φυλώ·ι, καί οί Θεοί πά.·ι:ο:ε εμειναν σιωπηλαί καί 
τό λέμμα Των ά.πομακpυσιιένο ά.πό μένα· πολλές :ρορέ; ύπήρξα δ 
ίερεύς :ών Θεών α.1τώ•1 στούς ίερούς Των τού; ναούς, άλλά. τά. λευ
κά. τ' αμψια επεσαγ από πά.;ιω μου ΚΧί μ ά.:ρηκ-:ι.•/ γυμ·ιό μέσα. στό'Ι 
ηλιο· πολλούς ίερού; λω:ού;; τώ·ι ·ιαώ·ι &- ίλησ-:ι., λατρεύο,fτας τούς 
Θεούς, ά.λλά. οί λωτοί μ-:ι.ρΧθήκ-:ι.·ιε στά. χέρια μου. Πολλές φορές ελά.
-τρευσα στους �ωμούς, πού 6 κ6:;μο; εχε: πά.'Ιτ,;ι, δημιουργήσει· ε:ρυγα 
ομως άπ' αύτού;; μέ χαμηλωμέγο τό κεφά.λι καί σιωπηλό;. Πολλές 
τελετουργίες εκαμα, ποτέ ομω; δ Χατά.6αθο;; ό πόθο;; μου δέ•ι εύρη
κε ίκα.νοποίηση· σέ πολλές ίερο:ελεσ-τίες ελα6α μέρος μ' δλη μου τή-ι 
ψυχή, δίχως δμω; νά. βρω χαρά. κ' ελπίδα. Μέ ά.ψιέρωσαν σέ πολ
λούς ναούς, δέ·ι ελα6α ομω; καμ.μιά. πΧpΥf(οριά.. Πολλά. ίερά. βι6λία. 
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έδιά6α.σιz· χλειστή δι�ω; ή'τα.ν πάντα. γιά μέν?. ή γνώσις. Πολλές ύ
πάpςεις μου έπέpα.σιχν σε ά.γιότητα, ά.λλά ·ή ζωή μου ήτα.ν πάντα. 

' π λλ' ' θ ,, ι: ,, ' ' , ,.- � ,, σκοτεινη. ο α πα.pα υpα. α.νοι-,α., ετσι, γιιχ να χοιτιχςω τ αστριz·
ποτέ δμω; αύτά δεν ήθέλησα.ν νιχ μου ά.ποκαλ,;ψου·ι τήν βα.θειά τή
σοφία. τω·ι. Πολλέ; φορές εμ,εινα. άγρυπνος κοιτάζον:α.; στο Υ..ενο χα.ί

' , ζ - ' - 'e ') " , ό στο χαο; , -ητωντ7.; το φω;, εο'Υ.σι ,ευε•ι ομω; πιχ-ιτοτε σκ τος, σχο-
τάδι β7.θ:Jτ7.το. 

* 

Πολλ�; φορΕ:; έζ ήτησ:Χ ν' &πομο'Ι(J)θώ, νΧ ζ ή�ω ιμzκρυά ά,πΟ τούς 
θο,ουοιίJ:.;Ξις άδελφο,jς μου χα.ί προσπάθησα. •ιά διχψι;γω τίς μικρέ; �σ.ί 
μια.pl; σ-ι.έψεις κσ.ί φροντίδες των· τίς ψεύτικες Υ.'Χί πχpάξενε; σ·η
κι νήσει; τω·ι· τίς ιμικpοστενοχώpιες χαί λύπες, πού εδημιούpγησα.ν 
μόνοι του; γιά τον έχυτό τους· τό σχληpό τους τό μϊσο; κ'Υ.ί τή νηπιώδη 
ευσπλαyχ·,ία του;· τήν ά.γάπη του; τ·η μωpουδiσιιχ ·ι..7.ί τήν πεpχστι
κ·ή τη; τή συμπάθεια.· τήν άδικη κ7.χογλωσσιά. του;- τή διά.πυpr1 Υ.α.ί 
εγωϊστιχr; φιλία. του;- τίς πικρές φιλονειχίε; ':ο"Jς Υ.'Χί τού; μεγαλό
φωνου; πα.νηγυpισμούς τωV" τον εΥ.Οl'Χ.ηttΥ.ό του; 10 θυμό καί tOV tpυ
yεpj t?υ; ερωτιχ · τίς δμιλίες του; γιά τά μεγάλα. τά πpά."('μα.τα. , πού 
cέ-ι τά γ-Ι(ι)pίζουν καθόλου· κσ.ί τή γνώση ':ου; ά.πά.•ιω στά μικρά πpά.
γμcιτ?, π?•'ι τόσο κα.Η τά γνωpίζο"Jν· τίς τιμές των τί; πλουσιοπάρο
χε; Κ'J.: τήν Υ.α.τιχ:ρpόνησή τους πού μιχpc1.ίνει· τίς ά.διά.•ιτpοπε; κολα
κείες τω·ι Υ.'Χί τή συνηθισμένη αύθάδειά του;· τίς ερωτικές των έπι
θ·Jμ:ε,; :ι.'Χί τίς τα.πει yές τω•ι ά.ποστpοφέ;- πpοσπά.θησα. νά διαφύγω 
ά.πό κά.θ.: τ.piγμα, ,πο,:ι ητανΞ ανθρώπινο , ποθώντιχς μόνον έ-κείνο, πού 
�τι;ι,•ιε f!είι;, εύγεvιχό, μεγάλο· δπου δμως κ'Χί αν ύπηρξα, όπουδήπο
τε Μ.: i•ι έπ·ηγα, ή ά.νeρωπότης με τίς φο6εpές &.γωνίες τη; καί το 
μυpιόσ,ομο πόνο τη; 1μέ ά.χολουθουσε κατά πόδι. Πολλές φορές ε:ζή-

, , , ' ' 
t: , , ' β θ' 

' ' τησ!Χ την α.πομονωση και τη μι;να.-,ια, μεσα στα α υσχια και ειpη-
νι,ιχ τi οάση· μά. τά βpηκα. πάντα. -χ.α.τοικημένα. ά.πο τίς σκέψεις μου 
κα.ί στοιχειωμένα ά.πό δυστυχία.. Πολλές φοpέ; αίσθά.νθηκα το ρίγος 
της όμοpφια.ς του κόσμου, τήν άνοιξη τήν γλυχ,ειά χα.ί τον τραχύ το 
χειμώνα, '"Cό ήρεμο χα.ί μεγαλόπρεπο ήλιο6α.σίλeμα. χα.ί τά. ούράνια. 
κα.ί όλό�ω:α τ' άστρα., το γλυκοχά.pα.μα. ,  κα.ί τό βράδυ πού πεθαίνει, 
τό τρυφερό το φεγγάρι κα.ί τό χαϊδευτικό τό φώς, τόν α.σπλα.γχνο τον 
ήλιο κα.ί •-;ίς αμέτpη'τε; σκιές, -τά. πρά.σινα. χοp'τάpια, τά. βελουδένια. 
φύλλα., τήν α.ίμόδιψη τίγρη, τό εύγενιχ,ό τό ιέλάcρι, -cσ συχαμεpό το 
ερπετό, τον έπι6λryτι1κον -cόν ελέφαντα, τά. ,μεγα.λ&πpεπα. βουνά., τ' 
ά.νήσυχα. πέλαγα.. Έχά.pη-κα. δλες, δλες τίς όμοp:ριές, πού μπορεί νά. 
δώση ό κόσμο;, μά κα.μμιά χα.ρά. δε βρήκα σ' α.ύτέ;. Περιπλανήθηκα. 
στίς σκιερές κοιλά.δες κ' εσκα.pφά.λωσα. σε απόκρημνα. βουνά. Άνα.
ζή-τησιy, πιy,ντου ά.νώcρελιy, κα.ί κοπια.σ':ικά.. 

* 

Όpάματα είδα πολλά στού; να.ούς της Νιvευη, της Βα.6υλωνος, 
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τη; ίγύπτ?υ καί :rτά. ίερά. τεμένη τη; άγ:α; '1·10:α.;· tQ'J; θε?•j; τω·ι, 
τού; έπροσκύνηι:rα, άιπαρ'Ιούμε,10; κ�ι:rμική Ξ'jτυχία, παρ�τών'τ,:; πα
,έρα., μγy:έρα, γυ•ηίκα. κα.ί πχ:δ(, προ-1φέρQ11τα.; θυ'Jίε; μεγά.λε; κα.ί 
μικρέ;;, εύγενικές κα.ί -ταπεινέ;, θυ-1ιά.ζοντ-χ; τό 'Jώμα. μου κ-χί αύτή 
μου τήν ψυχή, γιά. νά. λά.6ω τό φιί);;, πού θχ μέ ώοηγοσ:rε· ί3έν ελα6α 
κψμιά. ίκα.•ιοποίφη γιά. δλα. αύτά. πού εκαμ-χ. 'Αγά.πφα. θεϊκά., ύπ6-
φερα εύγεν:κά., έχα.μογέλα.'J'Χ χαρούμενα., εχόρεψα. μέ βα.κχικόν ε·ιθQυ
σια.-1μό μπροστά. σέ π?λλQ'J;; Θεού;, έμέθυ-1α. μέ τό ΘείQ·ι, επιθύμησα. 
μ' δλη ,μου τήν ψυχή νά. ά.πελευθερωθω ά.πό α.ύτόν τόν πονεμέ,;ιο κόσμο. 
""Ε6οήθησα. πολλού;;, α.ν κα.ί εγώ είχα mερισ-1ότερη ά.πό ολ?υ;; ά.•ιά.γκη 
βοηθείας. Πολλού;; εγιάτρεψα., α.ν καί είχα. z.γώ περ:'J'Jότερη ά.νσ.γκη 
θ , ' ., ι,λ Jl λλ ' ,. ' 1 � ' , 1 ., ' ι,) 'r ερα.πεια;; α.π ο ου;. ο ου;; ωοηγη-1α., σ..ν και εγω, απ ο .ου;; πιο 
πολύ, ε!χα. ά.νά.γκη όδrιγία.;. Έπα.ρηγόρφα, α.11 κ' είχα εγώ, ά:π' 8-
λου;; πι

_
ό με'(ά.λη ά.�ά.γκη �α.ρηγ,,?pιi;;. "Οτα.·� βρι:rκόμου·�α σέ β;θύ

τα :η λυπη, εχαμογελα.-1α.· οταν η μου να. χ.zp?υμενο;, λυπηθrικ-:ι.· εχ.z
να, κα.ί ημου•ια. εύτυχή;;· έκέρδιζα., καί έί3υ'Jτυχου-1α.· "/?.ί πά.ντcι, ά.γα
πουσα. τό Θεό μου. 'Η ψυχή ,μου, δμω;, εί•ια.: ά.κόμχ μέ-:;α σέ ά.πόλυ
-το χά.ο;;, εbμα.ι ακόμα. τό-:;ο θλ:6zρά. τυ;,iJ6;, rr.ερ:τριγυρισμέ·ιο; ά:πό 
σκοτάδ:cι, κα.t α.πα.τηλότητε;· τό κcι,θα.ρό τό ;,ως δέ 11 μου έχαρ(,:;-τηκε·ι 
ά:κόμα: παρηγοριά πού νά. γι7..τρεύε: δέ·ι εχω κ-:ι.μμιi: ά.κόμη δέ 11 μου 
έδόθηκε ·ή καταπραϋντική ίκα.νοποίφη· πουθενά. δέν μπορώ σ.κόμα 
νά ρω τή•ι μ-χκα.ρ(cι, ε"Jτυχία.· καί είμαι μόνο; έγώ "Ι.ι' ά.πομόναχο;;, 
σά.ν εν-χ; περιπλχνώμεν?;; τ' ο"Jρ-χ•ιου, πχντέρημο; μέ τό·ι έ?.υ:ό μου. 

Κουρ-χ,:rμένο;; ά:πό τήν λατρεία κ.zί τήν α.φο:rίωση, Υ.ουρα.-1μένο;; 
ά.πό τή μοναξιά καί τήν απομόνωση, κουρχ-1μένο; ά:πό 'tΎjV άνα.ζ ήτη
ση κ-χί τό•ι πόθο τη;; θεί-χ;; εύτυχία.;, κουρα.:rμέν?; ι.iπό τίς θυσiε; κ-,:ί 
,ήν θεληματική τυρ-,:ννίcι, του σώμα.τό; μου, κουρ-,:,:;μένο;; άιπό τήν ά:να.
ζ ήτηση του ωτό;; κα.ί της ά:λήθεια;;, κουρ-χ,:;μένο;; μέ τό νά. ευ,,ια.ι ε,j. 
Ύενή;; -καί ά.νιδιοτελή;;, κουρασμένο; ά:πό τόν ά:γGJνα καί τήν ά:πότο
μη ,ή•ι ά:να.ρρίχη,:;η, μέ σ.πο,:rτψένο τό σώμα κα.ί ι.iποκαμωμένη τ+ιν 
ψυχή, έρίχτηκα μέ ζέση Χα.ί μέ ά:λα.λcι,γμό στόν ύλικό τό•ι κό-1μο, ελ
πίζοντας πώς ετσι θά. ιμπορουσα νά. •ιιερδίσω 'tό ά:κέρδιστο κιχί ά:προσ
μέτρητο. 'Έγινα. νέο; καί σφριγηλ'6ς, ομορ:ρο; κα.ί γεμσ.,ο;; πά.θο;, 
έλεύθερο; καί εϋθυμος, χαρούμενο;, χωρίς Χαμμ:ά. σκέψη γιά τήν αυ
pιο, ι.i ρόντιστος, ά:μέριμνο;. "λρχι:rcι, μέ μεγάλη προθ!)μία -καί συ
στηματικότητα. νά. ά:πολαμ6ά.νω μέ δλη μου τή δύναμη κιχί έγωϊ-1τικά, 
μήν προ:;έχοντα; σ' α.λλο παρά. σέ σωματική εύχα.ρίστηση •ιιιχί σ' ά:να.
λα.μπές δια.νοητικής ά:πολα.ύ'Jεω;. "λρχισ-,: νά. κερδίζω κα.ί νά δοκ:
μά.. ω Υ.άθε τι, :όσο τά. -�πε: νά., 8σο κα.ί -ά. ύψηλά., πού ό θνητός ό 
κόσμο; μπορουσε νά. μοσ δώση. Τίποτα. δέν μπορουσε 'Ιά. μου μείνη 
ά.δοκίμα.στο· δ μόνο; μου σκοπό;; ητα.νε ή ύπερτάη ήδογή. Πολλές 
φορ�ς γεννήθηκχ πλούσιο; γιά. νά ξαπλωθώ σ,ή'Ι ά:γκα.λιά. της πο
λυτ:::λεία.ς κα.ί γιά νά. ά:πολα.ύσω τό νανούρισμα. της κολακείας. Είχα. 
�.ι� τό μέρο; ιμου τή γεότητα. "/.α.ί δi μοϋ ά.πόλειτ..: κα.ί ή όμορ:ρ:ά· μ' 
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αυτά. τά. δυό ό κόσμος μέ: -ίς χονδροειδείς του κ-:�.ί α.11οσ-ες -ήδονέ:ς μου 
ήτα·ι πtiντοτε ά.νοικτός. Σ' ολα. τά. θορυ6ώδη καί τά. εύθυμα. δ πρώ
τcς ημουν εγώ. 'Από τό πρωt ϊσια. μέ: τή νύχτσ. είχα τίς &.νείrπωτες 
ήcονές της νεότητος' ·:ί λέγω; ϊσια μέ τά. γλυκοχαράψι.τα., περιτρι
γυρισμένος από ά.Υ.όλα.στη νεότητα. Στήν εύθυμίσ., ημουν πάν-α. στήν 
πρώ:η γραμ,;.ιή· κανείς άντίπα.λος δέν μπορούσε νά. μέ φθtiση στίς 
ακρότητές μου. Οί τέ_::�ψεις της φωτει νης Νι νευη, ή εύθυμία. της Βα-
6υλώ11ος, :ά. θσ.υμtiσισ. της Λίγύπτου κσ.ί της ήλιοψημένης Ί νδία.ς 
τά. κtiλλη, ήσα.ν πtiν-οτε στά.ς δισ.τηtiς μου. Οί τιμές των, τά. εγκώ-

' ' λ · " θ " " , "'Η β θ 'μια. των, η κο σ.κεια των, α.φ ΟΨJ. ερρεα.-ι α.πα.νω μου. πισ. σ. ε:α.
τό κρα.σί τrις εύ:ρροσύ·ιης στή·ι πηγή της εύθυμίσ.ς καί της ίκσ.νοποιή
σεως. 

Είχα πολλούς δούλους κα.ί ύπηρέτες, ά.φέντη δμως ουτε μιά. φο
ρti. Οί επιθυμίες, πού έσκιρ',οϋσα.ν μέσα. ιμου δπως τά. ομορφα τά. λου
λούδια. της τρυφερής α.νοιξης, άμέσως ίκα.νοποιουν-ο· οί φα.ντα.σιοπλη
ξίες Κ?.ί οί ιδιοτροπίες μου ποτέ τους δiν εϋρισκα.ν ά.ντίσ'τ-:�.ση. Μό

λις μου περνούσε ά.πό τό νου μιά. -:;κέψη ά.πολσ.ύ-:;εως, ίκανοποιείτο 
στήν άκόλουθη στιγμή. 'Η αγtiπη, κtiθε εϊδους, ητα.νε πtiντοτi στή 
διtiθεσή μου· κ7..νένα. άγνό πλάσμα δέν μπορούσε '!σ. μου ά.ντισ:α.θη. 
Έ6ε6ήλωσ7.. κtiθε άγνότητα., περιγελώντας τούς ύψηλούς θεούς, κα.
ταφρονώντ7..ς τό·ι τ7..πει·ιό πιστό τη; α.·ιθρώπινης φυλής. Πλούσ:ο κα.ί 
ι,.c.σχάτο κρα.σί βρισκότανε πtiγτα. κοντά μου, μ' ενα σκλσ:60 νά. μοϋ 
τό προσφέρη. Κα.τα.χορτα.σμένος ά.πό ·:ούς πα.λμούς της ά.νδρικης εύ-

' . , "λ ' λ . - ' , ") ' �ξ χα.ριστησεω:;, ιιεσα. σ ο ες τις πο ιτ:σμενε; χωρες, κα.ι σ ο ,α. τ-:�. • -
ευγε·;ισμέ·;:ι: εθνη κα.ί :ίς φυλές, ένσα.ρκώθηκα. σέ γυνσ.ικείο σώμα, 
γιά. νά. δοκιμtiσω τήν ήδονή, πού α.1σθtiνετ7..ι ή γυ·;α.ίκα., πού τήν άγα.
r:ου·ι μέ: πάθος. Ποτέ μου δεν εμενα. ίκα.νοποιημένη ά.πό τήν άγάπη 
τή μονότονη ένός ερ7..-:;του· είχα. πάντα στό πα.ρtiθυρό μου πολλούς 
καί ά.να.ρίθμη':ους λα.-ρευτti;. 'Εξαντλημένη άπό τ+,ν π,:;λλή·ι άγά.ιπη, 
ζητώντας περισσότερη, πέρασα. -ή ζωή μου. 1οκίμα.σα. δλου; -τού; πό
·,cυ; της γέ·ι•ης· τή χ7..ρά. να.χω π-:�.ιδιά: τή λύπη, δn·ι πέθ-:�.ινε Κ'J.-, ( , ' , 

(λ . ' ' ή , 'λ ' ' Ίενα· υπο:ρεpα σ:η γερο-ιτικη μ,:;υ η ικια. α.πο τ Ί α.με ει'J. και τη-.'
,� • - �)λ , - �- • ξ ' ' . α;t::ρορια. τω·� α,, οτε ερα:,τ�Ί μ,:;υ·. υ.•;α.-:;τεΨ�- α yια ττα. πε�σ.σμενσ.:
κ εκλα.ψ::ι. για :ου; θα.υμαστα.; έ:κεινο'Jς, που του; ειχα. χασει προ 
'Y.'ΧlpOU. 

] ουρασμένη από τή ζωή του έλεύθερου κ7..ί α.κόλα.στου ερω-α. 
της κοινή; γυ-ιαίκ7..ς, εγινχ πολλές φορές πισ-ή καί ά οσιωμένη σύ
�υγο; κ7..ί έ:κέρδισα τή·; εύτυχία. της άγνης ά.γά,πης. Έγέ·ηησ-:�. π-:�.ι
�:ά. μ' εύχαρ:στηση· καί ποτέ μέσα. μου δέ·; α.ισθtiνθηκα, δπω; άλλο
τε, τή·ι &.πο,:;-ρο:ρή τώ·ι πόνων δτ-:�.·ι έγεννουσα. ενα. ά.θώο πλtiσμα. 'λ
π-i,λαυσ7. :ήν τρυφερή α.γtiπη :ών παιδιών, π,:;ύ με ά.γκάλια. α.'/' -ά, 
άθώσ. τά. γέλια. των· τίς μι κρολύπες καί τούς μι κροπόνους των· τί; 
άγ·ιές κ-χί καθ-χρές καρδιές των, τά. ά.γνά. κσ.ί α.δολα. φιλιti των· τά.. 
γλυκά α.γκα.λιtiσμα.τά τω'/' Υ.αί ά·ητpiχια α. άπ6 ευχαρίστηση, δταν· 
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τά έδεχόμουνα. 'Έyι·)α σύζυγο;, πού ιiγα.π�ϋ:1ε :6,1 άγδρ� τη;· 'έγ�
ψι, τρυφερή μητέρα. κ-:ι.ί f1μου1η τρισευτυχισμένη σ' έκείνr1 τή11 κ-:ι.τά.-, ,\ - , 6 , ' ' - - r , ' --;τ-:ι.ση. ,-�φου α.π κτησ?. α.υτη τΊj yυ 1nικει7. πειpα., ςα1ηyυpι-::ι?. στο-ι
zλεύθερο α.νδρα. με τί; δυ1ητέ; κ?.ί κτη-ιώδει; συyκι 1ιή-::ιει;. Τό rπi
&a; ξέσχιζε τήν κct.ρδιά μου κ' εμενα στήν ιiyκct.λιά τη; -iιδυπ?.θεία.;, 
λφμανG) 1/:α.; τή λύπη 'Καί τό·ι πόνο· ξεχνGJ·ιτα.ς τά βά.σ?:'ια των άλ
� ι,J'Ι. 'Έζησα ζωή εyωίστι κη; απολαύσεω;, πλοϊι:�ια. α.πό χι:ι·ιδpοειδη 
Πείρα, α.φθο•ιη σέ θ?.•/ά.σιμες ΥjΟΟνέ;, Κ?:ί ό >'ι),ι'Κό; 6 'Ι.16:�:ι-:,; τίπ?τε 
οέν κρα.τουσε μα.κρυά iπό μένα.. 

Αλλά. οέ·ι ε(ίρισκα. ουτε ίκ::ι:ιοπ?ίη:;η, οδτε ψΧΚ7.pί7. ε·Jτυχία· ή� , ,;; \ ' , λ , η � λ λ ' " 'Κ::t.pοια. μαυ -,1τα.ν yυμνη Κ7.t απε πισμε-ιη, οπω; η με ct.yχa ικη εpη-
μ(.;, χωρίς κα.·ιέ·η. ζι,>·ια·ιό πλά.σμ?. yιά νά τή·ι ώμι:ιρψ?.ί·ιη κα.ί ·ιά 
τ+, ι ε·ιθου:�ιά.ζη. 

* 

'Έτ:�ι, λοιπ6·ι. yιά. πι:ιλλέ; yενεέ;, i:ιάμε:�α. σε οιαψ?p:Χ εθ·ιη, μ6-
'ιο; ίt:Χί ου:�τυχι:�μένο;, σάν ε·ια. μοψι.χικό σύννεφο, πού κpέμεαι απά.
·ιω cι.πό τή•; κοιλάδα. καί από το βαυνό, Κ:Χί πού τό σέpψ;υ•ι έδιjJ καί
κεί α.στα.ται άνεμοι, γυρνουσct. κ' έyώ α.θλι.r:ι; καί μι:�ημέ·ιο;. Κα.:αφύ
γιr; κα.ί σωμ-:ι.τική α.νά.π-:ι.υση ΟΖ'ί μπόpε:ϊ:Χ V!Χ βpω yιά. -π:αλλού; 'Χιώ
·ιες" κουρα:�μέ•ιος σωμ:Χτικώ; κα.ί απελπισμένο; ψυχικώς, κυνrιyημέ
ψj� σ-χ·ι κα·ιi:η κακό θερίο, έζήτφ:Χ τήν απομόνωση· μ-χ κ:Χί :�τή
μ?·ιαξιά μου, &.λ-,ίμονο ! +1 δυστυχία εμενε πάντα. μαζί μου. Σ-χ•ι :ρύλ
λ? μα.ρ-:ι.μέ•ιο, -::ιυ·ιτpψμέ·ι,:;, iπό πολλά. πct.τήμct.τα., ύπόφεpα. μέ:�-:ι. σ'
·4υτο τι :ϊΥ.ληpό Κ?.ί αχα.pο :ϊ,ψκίο μου, φτωχός Χαί pυπ7.p6;, χωpί;
±yά.;-rι κ-:ι.ί δί�ω; μϊ�,:,;, χ�ρί,; ν6φη,

1 

ατεινα.σ�ένο� _ κ-:ι.ί .�,ιψct.7;:έ·ιο�,
με α.πο-ιεκρωμενε; :�τη·ι κct.pοια μου για. πολλ,:;,υ; α.ιω·ιε; οι.ε; τι; ευ
γ:·ιικέ; συγκινήσει;, π,:;,ύ κάποτε τήν αναζωπυpου:�:Χν. Τυ:ρλό; α.πό 
Ξ).τ;ίοα., α.πελπισμέ·ιο; α.πό τήν ϋπαρξή μου, φcΛγο·ιτc.ι; τή·ι α.νθpώπι
'Ι"ίι μ,χ:ιά., μισημένο; κα.ί α.πεχθ+,; γιά. τή νεώτα.τη &•ιθpωπ6τr1τα., έζή
τη:;ct., μέ:�:Χ :;' ?.ύτή :ή-ι α.γωνί-:ι. κ-:ι.ί μέ:;α :;' αύ:ή τ-ίΊ 'ι ατελείωτη θλί
•,:ιη, Κ'Χί μέ:;7. :ϊ' 'Χ'JτΟ τό μαpτ1-1ptο ,?U σα.pκί?'J Υ.'Χί τή :;:έpησΊj της 
ψυχή;, ,μέσ?. σ' c.ιυτή :ήν κα.τά.πτω:�-r1 καί τή φρίκη, -χ.λαίο·ιτα.; κ:Χί 
'J,.Οίfέpcντα.; άδ:ά.κ?Π7., τό φω; εκείνο, ,ΥιΊ α:ιεση καί τή·ι ε•Jτυy_ίct., 

' � \ - Τ ..._ θ..., t1 ,ι β θ ' ' ') .._ 1 �ι π,:;,υ οεν μου ειχε ο? η, οτα.Ί ημ?υΊ υ :σμεΊο; σε μεγct. ,α. ΠλΟ'Jτη, ο-
:::ι.-ι επλεα στήΊ έγω�στική ίκc.ι•ι?ποίφη Κ'Χί OZ'I ε:pp6•1-τιζc.ι y:-x τί
ποτε α.λλο, π:Χp-χ γιά. τί; ώμl; ά.πολ?.ύπι; - :ό :ρω;, τήν α·ιε:�η καί 
τή·ι ευτυχί:Χ, πού δl·ι μου είχε δοθη, ουτε δτχ•; iκ6μα προσπ±θησχ 
•ι' α.κολουθή:1ω :ήν ευγενική κ' ενάρετη ζωή. Γιχτί, δτ-:ι.•ι ελά.τρευ-:ι.
;ιχί παρέμε'Ι'Χ σl άγ·ιότητα· δτα.ν ή ζωή μου δέ·ι 1ιτα.Ίε πα.p-χ μ•.-χ οιct.p
·ι<.ή; α.ύτc.ιπά.ρνη:�ι; κ:Χί γέκρω:�ι; :η; σαρκό;- δτχ•ι ·ή ά:.ι.c.ιρ:ic.ι μ?1J ή-
1:7.V μισητή· οτ'Χ'ί μέ οpθωι,.ι.έ•;ο το κεφάλι ά.τένιζ,χ Π?:'/τοτε :�τό :ϊΚΟ
τεινο τό μέλλον γι-χ τήγ ά.λήθε:χ, ενώ γύρω ,μου, α.φθο·ιο ητχ·ιε χυ-

, ' - ' " ' , e_ 'λ β θ ' ' θλ μενο τοσο φω;, κα.ι ομω; μεσα. μου ευασι ευε · α. ε:c.ι Χ'Χt κα.τ-:ι. ιπτ�-
κή σκο:εινtq: οα•ι α.γ,χπουσ-:ι. μz άy-ιό:η:c.ι καί επιθυμ,:;,Gσχ ε•Jγε·ι:κχ
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• 1 • 11 ' 0 ' - ' - ) - λ 'ξ Θ ' ' ζ ' κ:χ.ι � Υα.ρετ?: uτα.ν α.ισ · 'Χ νομουνα. ριγος στη•; α.π , η ε η "εος· στις ωες
λοιπόν α.υτέ:;, πού ήταν γεμσ.τες &πό ευσέοειcι. κι;.,.ί σ.Κ?.κία., δεν μπ6ρε
σα yά, βρω ε1ρηνικη ευχαρίστηση καί ίκα,νοποί-ηση. 

* 

ΊΙ πείρα. μου, οί σκέψεις καί οί συyκι·;ήσεις ,,,ιου ήα·;ε πολλές 
καί ποικίλε;. Έγνώρισα &μέψrιτ.α πάθη, κτη;:ώδη κ?.ί ευγενικά· ώ
ρ:χ.ίε:; συμπάθειες καί μεγάλους ερωτες· πολλές &γάπες, άγνές κ' ε
γωϊστικές· διάφορε:; &ποχρώσεις ίκ:χ.νοποιήσεω; κ?.ί έξευγενισμένων 
κ:χ.ί λαμπρών σ.1σθημάτων· ύψηλfι διαν6ηση καί ταπει νη πο·;ηρία.. Έ
πέρασα πολλές εποχές καί πολλούς σ.1ωνες μέσα. σέ διά,(ρορα. εθνη κα.ί. 
φυλές, καί &π' δλες τίς 1δι6τητες κα.ί έκ.έρδισα τη γνώση, πού ό κ6-
σμο:; μ'Ι':οpεί νά. δώση σ' εκείνον, πού ζη,τεί καί ύποψέρει. 

Που δμως βρίσκεται εκείνο το φως, πού εχου·; ίδη οί σοφοί· εκεί-
.$, , λ 'θ ' - "λ ' ' ' 'θ , ' ' νη ,1 α η εια, που νικα. ο ες τις χιμαιρες· η συμπα ειcι, εκεινη που 

γιατρεύει κάθε π6νο· ή γαληνη ίκc1.νοπο(ηση πού φέρνει αιώνι:χ. ευ
δαιμονία. στήν πονοχτυπημένη ψυχή καί έκεί,;η ή σοφία, πού όδηγεί 
τ+ιν πονεμένη τήν &·;θρωπ6τητα.; δπου καί άν έπηγα., δπου καί α:ι 
, ζ, , , , ,,� ' , ' ' β ' ' ς: , α.να. ητησα., εγυρισα με α.οεια τα. χερια., και με c1.ρεια την κ:χ.ρuια.
'Όπως ενα. περιπλανημένο παιδί, πού ξέφυγε ά.πό τήν &γα.πημένη του 
μητέρα, περιπλανήθηκσ. -κι' έγώ μακρυά, μέσα. στα. βcι.σίλεια. -της σ:
πελπισίας καί της χίμαιρας, ζητωντ:χ.ς τή μεγάλη τήν πραγμα.τικ.6-
τητα, μακρυά. &πό -το μοναχικ.ό το δρ6;,..ιο ξέ,ωψα, προσπαθωντα.ς γl:,.; 
t , , , 

ς:, , , , θ , ' , ..,), ' 11• � ικα.νοποιησω την cι.καταuαμα.στη αυτη επι υμια και α.υτ,1 την fλΟuυ-
στη δίψα.· μ' ε·ι.αψε μ6νο ή λαχτάρα. κ.αί έγύρισ'Χ μέ χαμηλωμένο το
κεφάλι. Ουτε ίκανοποίηση, οϋτε ευχαρίστηση βρήκα., εϊτε μέσα στο 
πέλαγο της &νθρωπ6τητος, εϊτε μακρυά. &πό τον -τρελλό τον οχλο·· 

, , "' ς::: , ' ς::- 'ξ "J\ ' , , 
ευτυχισμενος, η uυστυχισμενος· στις uo ες μου, η στην Χ'Χ-ταπτωση 
μου· στόy π6νο μου, η στήν ευχαρίστηση - πάντα μέσα. μου &π6με
νε, σά.ν μαύρη σκιά, ενα. βα.θύ κενόν πού -τίποτα δέy μπορουσε γα, το 
γεμίση, f·;α.; &περι6ρισ:ος π6θος, πού δέy μπορουσε yά, ίκσ.νοποιηθη· 
περιπλανήθηκα τυφλός -χ.αί κουρασμένος, ζητώντας &πό κάθε δια
οάτη το βάλσα.μο έ-χ.είνο, πού μπορουσε yά, για.:ρέψη τήν πονεμένη 
μου τήν καρδιά. 'Έδωσαν δ,τι μπορουσαν καλύτερο μ' ευγενικό χα
μ6γελο κα.ί μ' ευλογία, μα. δέν εκα,μαν yά προδεύση ή μακρυνή μου 
ά.ναζ ήτησις. lloυ βρίσΥ.εται αυτό το φως καί που είναι ή άπειρη αυ
τή ευτυχία.; 

Είμαι κουρ:χ.σμένος, "'ι.ουρασμένος ά.πό τήν περιπλάνηση ά.ναρί-
θ , , Τ ι 

'ξ λ , , ' ' , ) μητων αιωνωΥ' ειμαι κουρασμενος, ε αγτ. ημενος α.πο τον κοπο πο ,-
λ- < '':: 

Τ > ξ ) ' ' > 0:,' 

> ' ' ων εκ:χ.τον:αετηριuωΥ' ειμαι ε ΙΧΥt ,ημενο; και ΙΧuυν:χ.το; α.πο τψ, 
πολλή τr;ν προσπάθεια, πού πολεμουσα.· tά. π6δια. μου σκοντάφτουν σέ 
κάθε πάτημα· μ6λις καί μπορώ yά, σύρω τόy έαυτ6 μου· είμα.ι σχε
δόν τυφλό; ά.πό τή•; αδιάκοπη τ6σον καιρό κούρχση των μα:ιωy μου, 
μουπεσαν t'Χ μαλλιά, έστέγνωσα, έγέρασα. ΊΙ ύπερηφά.νειχ καί τα. 
νειάτ.α μου εφυγα.Υ' zχω λυγί:;ει ά.πό το βάρο; κ-χί τή θλ!ψη του ά.πέ-
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pα.'ιτου πό•ιου μου· ή ομ;ρ:ριά., γιά. τήv όπ'JίΙJ. κά.πΙJτε εχ?.υχόμ'Jυ'n με
γαλόφωvα., μοϋφυγε κ7.ί μ' άφηκε ::�ά.·ι εψJ. φρικτό τέp7.;;. Τί συ•ιέ-
6ηκε, τί γί·ιηκε τά μακρχ κΙJ.ί άvυπό:ρ'Jρcι. έκεί'ΙΧ χρό·ι:-:.<, δέ:·ι μπ'Jρω 
'Ι!Χ θυμrιθώ καί ή ι:iδιαφορία ,r1,ου είvαι ι:iπόλυ:η. Είμcι.ι χωpί;; καμ-

, , θ , . , 'θ .... , ' . ..  "ζ \ , , �' μια'/ επι υμια. Κ'Χ'ΙΕΨJ. Π7. ο;; οε,1 με ::�υγκι.ο·ιι ε:· κ-:.<μμια αγcι.πη οεv
μέ: σπα.ρά.ζει· οί συγκι·ιήσεις εχ-:.<σ'Χ'Ι :ή•ι πcι.ληά. κ-:.<ί πα·ιτι:-δϊι·ιαμη κυ
ριαρχία. τους ι:iπά:ιω μι:-υ· ό τρυφερό;; ό ερωτcι.;; εί·ηι τuψ7. πι:-λύ;; Χαι
ρος πού είvα.ι για μέ·η αγvωστ'Jς' ό εvθ'Jωιcι.σμό;; τη;; δpά.σεω;; εχει 
νεκρωθη μέσα μου· ·ή ψλοδ'Jξία, π,;ύ τό:;'Jυ;; κε·ι:p:ζει, φέp·ιι:-•ιτα;; ·η
τίς δά.φνες, η τfιν ι:iτίμω::�yt, οόξα. 'Υ) 'itpr;πή, εχει τ:ι.φη στο 1,!'Χκpυνο 
το παρελθόν' ή ύπερηφά.·ιεια, Π'JU κρατεί ψηλά τή•ι κεφ7.λή τr.ς μέ
σ?. σέ στρ66ιλο ευγεvικG)'/ κα.ί πeιτ7.πω•ι πρά.ξεωv χά.θrικε γιά. ·ιrι. μή 
ξα.ναφα.νη πιά.· ό φόοος, πeιύ κατα:;υ·ιτρί6ει "/4'Χί κpcι.τεί τό·ι α:ιθρωπο 
στα νύχια. του, εχει κα.ταπατηθη· ό άου:;ώπητ'J;; ό θά.·ητ'J;;, ό φοβε
ρό;; καί άμερόληπτος δλω·ι σύvτρ'Jφο;;, οέ·ι μπ�;ρεί πιά. ·ιά. μέ: τρeιμά.
ξη μέ: τή φοοέρα τη;; μ?.τιi;; :ου. Κs<ί δμω;; μέ:;s< μου εξ-:.<κολουθεί νά. 
' ' ' β θ' 

\ - .... , , " 'θ ' υπα.ρχη το ΙΧ υ κεvοΊ τη; eιυ:;7.pεσκει-:.<;; κ εΊ-:.<;; πr.ι ο;; Π'Χ'Ιt'Jτεινος
γιά δ,τι είνα.ι σχεοοv ι:i·ιέψΥ.το·ι. 

Θά. μπορέσω α.ρά. γε vά φθά.'Jω π'Jτέ, τή βου·ι'Jκορφή τ11ς ειρη
νικής ίκs<·ιοποιήσεω;;, κα.ί Ί' αγχ-:.<λ:ά.:;ω τή·ι 6πέρ:-:.<τη ε•}δ-:.<ιμο·ιία.; 

* 

1 ά, εκεί κά.τω, ε·n οέ·ιοp'J ,r1,ο·ηχιχό· ·ή δρ,;:;ερή σχιά. :ου μέ: 
λ 'ζ Τ' 'λλ Υ ' β λ 1,' ' � - ' κα ωσορι ει. α. φυ 'Χ. ει·ηι τρυ:ρερα, ε ουDε'it'Χ, Κ7.ι ορ,;σ7.:α., ω-

σά.ν ή ξαφνική πvοή τής α:ιοιξη;, πού φέρvει τή γι,χτρειά., μόλι;; τώ
ρα δά. vα.χη ξtΥΠvήσει τού;; ξερού;; τούς κλώvου; στή χ,χρούμε·ιη ζωή 
κα.ί σέ λεπτοκ:;φωμέvο, πράσινο φϊιλλωμ,χ. Ή σκιά του εί•ηι πυκ•ιή, 
Χ-Χί δέ:ν ι:iφήvει τον ηλ:ο νά. τή·ι πεpά.ση. Το δροσερό, μυρωδiτο χορ
τάρι καί :ό προσατευτιχό :ό οέ·ιδp? μου χαμογελουv μ' εύχ,χpίστη
ση, καί μέ: κ-:.<λουν προς τήν ευτυχί,χ τους. Εί·ηι το μέρο;; γεμa.το που
λιά., πού γλυκοκελα.ϊδουν ι:iδιάκοπ,χ, πού προ'Jκαλουν το ε·η τ' αλ
λο μέ: τόνου;; παιγνιδιάριχους. Μαζεύω δλ η μου τή δύνα.ιr1, η κα.ί προσ-
1cαθω νά. συρθω γιά. ν' ι:iπολαύσω τό σπά•ιιο δώρο, πού οί πονετικοί 
θ ' - ' ' Ι{ ' θ' ) 'ζ ' ' 'λ' ' ' 1,' εοι μου εχα.ρισα.ν. · αι κα ως π ,ησια. ω με κοπο, ο οκΑηρο το r.ιεΊ-
δρο γέρνει καί μέ: 6ποδέχεται, δίνοντά;; μου κάτι άπό τή·ι ζω:ιχή του 
τή δύναμη· σέρ-ιομαι κά.τω άπό το αρωμ,χ καί τοv ψίθυρο του ησκιου 

' 'ζ ' ' � ' ' β ' θ 'Ο " ' του και κοιτα. ω -ια.ρκωμενο;; τα r.ιpο:;ερα. τα. α η του. υπ-ιο;; και 
ή εξάντλησις με '/ιΚΟυ'/. 'λποκοψiμ?:ι, ναΊουρι:;μένος ι:iπο το Κ'ΧλΟ
πρό:;δεκτο το λά:λ ημα. τόσων πουλιω'/ Κ?:ί το cιπ?:λο μουρμούρισμα 
των φύλλω·ι. 'Α•ιαπ?:ύομ,χ: γιά. λίγο, ξεχ•ιων:α;; τέλεια τήν όδ•Jνη κ?:ί 
τό•ι πόνο πολλω-ι ?:ιώ•ιων. "_\_χ, νά. μπορου'Jcι. vά. μένω εδώ, πά.·ιτοτε, 
στο ά.παλό αυτό φω;;, Ία μέ: Χ?:tαπp?:υνη τό μουpμούpισμ?: τω·ι ζων
τ?:νων αυτών πλασμά:τω-ι, χωρί;; νά. δέρ·ιωμ?:ι από ,έ-,ωτεp:κέ:;; ·rι έξω-

, ' 1 Θ ' θ'' ' - ' ' 'δ - ξ τερικες τpικυμιε;; . � αυμασια ατανε -ια μr.ορου:;α να μενω ε ω α-
πλωμένο;; αίώvια καί νά ·,<.οιμαμαι, vά κοιμi�?:ι, -ιά. Χοψθ.μ-:.<: ... 
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1- ' 
δ "λ , - ' , � ' ' , , � - ,\cαιομαι, η ιο; με κοιτ?. με Κ?.1/.ια, ωσα.ν vσ. μ εκοικητα.ι για

τήv περαστική μου τήv ευτυχία.. Που είναι τό αγαπημένο μου τό δέv
δρc κσ.ί που βpίσκοvτcι.ι τά. ευτυχισμένα εκείV?. t'Χ πουλιά. με το γλυ· 
κeικελά.δημά. τους; 'Όσο "Ι.αί σ..ν κοιτά.ζω πα.ντου, πουθενά. δεν μπορω 
vά pώ τό δένδρο τη; ευτυχίcι.;. 1Ιi1ιε, πi·ιε, κα.ί είμαι πάλι μόνος. 
1ήπως rιταvε κα·ιέ1ια ο·ιειρο; 1.ήπω; ήτανε ή πcι.ληά. έκεί·ιη όr.ρθα.λ

μαπά.:η, ή χίμαιρα, πού επrΊρε μ:ά. μορ' ή πού θα.δι·ιε έβα.ιη άγαλ
λίαση; 

* 

:Μα.κρυά., εκεί κάτω, είvα.ι ε•;cι. α.λσο;, τριγύρω άπό εvcι. χα.ρωπό
σπίτι, μ EΨJ.V ομορφο κ'lιπο, γιοματον α.ρώμα.:rι .. Βρίσκομαι μέσα· ά
πολαμ6ά.vω τ+ι δροσιά, καί t'Χ μ,χγευτικά. χαμόγελα πολλών ώρcι.ίωv 
κcρι τσιώv. Λ 1ψ6ά.vω κ' εγιίJ μέρο; σ-ά, δροσερά. τ'Χ γέλια των κcι.ί 
στήv ευθυμίrι. των. οι γψα::ε; χαρά. φωνές του; με καταπραυ·ιουv καί 
ή ά.π?.λή μουσική με νανουρίζει κα.ί με άποκοιμί

v
ει. 'Εδώ είναι ει·

ρ·ήνη κα.ί rισυχία καί άπόλυτη λησμονιά.. Είμα.ι ευτυχισμένο; καί ευ-
, ' , , ' ' ,, - ., , 

β ' χαρισ-ημεΊο;, γιατι σ αυ:ο :ο οικ-ημα τη; ευχα.ρισ:ησεω; ρισκεται 
..$.. 

, ' , ,.,.. , , , .,_ r , ,..., 

,1 χαρα, που τη·ι ε ητησα αμετρητου; rι.ιωv:::;- η πραγμχ-ικο:η; δεν 
μτ.:ορεί παρ:χ. μόνο εδώ νά. ύπά.ρχη. Μ ήπω; δεν είμαι ικανοποιημένος; 
iήπω; δεν είμαι περικυκλωμένος από 8,τι μποροϊiσcι. vά. έπιθυ,,ιήσω; 

Ι, ' λ 
' ' ' 

· ' ') Ε" - β ' ' β 'λ :cι τι οιποv υπομει να; για τι επα ,αισα.; 1 
οω ρισκετcι.ι το α. σα-

μο γιά. τή·ι πονεμένη κα.ρδ:ά, χcι.ί σ:ιά.πα.υση γιά. ό•ι α.vθρωπο, πού 
δέv έγ·ι<ίψσεv α.vεση . 

.1έν μποριί) vά. εlπιίι πόσχ χρό·ι:α., πόσου; αlώvε; η τόσε; μέρες 
εμει '/CI. στή Υ λυκειi κχί εύχά.ρ:στη rι.υτ+; κcι. :οι κf«· ουτε μπορω νοc 
με:ρήσω τί; ευτυχισμένε; τίς ώρε;, πού επέρα.σ'Υ. εδώ. Ακόμη μιά. 

οp,χ δ ακόρεστο; πόθο; σαλεύει στά. βάθη τη; κχρδιάς μου· έξύπ 1ιη
σ::: καί πάλι Κ!Χί με τυρα.vνεί. Δε μπορω πιά yά, μείνω σ:ό σπίτι α.ύ
τ� i:Y/; σ.ΨΧΠ!Χύσεως· δε μπόρεσε '/'Χ μου δώση τήν ίκαvοποίηση, πού 
μοϋ είχε·ι ύποσχεθiΊ' δεν ύπάρχει ευτυχία, ου:ε α.vεσι; ά11ά.μεσχ σ:ούς 
τr:.ίχου; tOJ. Έγελά:;-ηκα. με χίμιχιρε;· έτράψψ.'Χ με -ήv ψευτιά· ώ
δηγήθηκα. μέ τό φως του ά.πα.τηλου λογικου, κα.ί έλάτρευσα., οπως 
,. , ) , , - , 'Εξ , , ( , , , , αΑ .r:.τε, σ-ο 'l"J.O του σκοτου;. ' απα:ησα -ov εα.υ:ο μου με το προσ-
κα.ιρο Χ'Χί με tO σ.στα.το· ϋστερ' <Χ.ΠΟ τόσου; α.tώνε; Χ'J.ί ϋστεp' 

_ 
από 

τόσου; κόπου;, επεσχ χχί πάλι t!υμα. τώv θεώ·ι πού περιγελουv. Πρέ
πει vά. ςα·ιαρχίσω τήν περ:πλάvησή μου· ξανά πρέτ.ε: ν' αντιμετω
πίσω τ+1ν 'λ:ραπόv, πού δέ: 11 υποχωρεί.

Βρίσκομχι ακόμη μιά. φορά. κάτω άπό τον καυτερό τόv ηλιο, 
νοιώθω κα.ί πά.λι δύναμη ν' αντιμετωπίσω τό μα.κρυvό -ό τχξείδι. έ
ο� έ·ιθουσια.σμός καί νέες ελπίδες γεv1ιιωνται μέσα μου· τό θάρρος 
μcσ ςανσ.γενν-Ιιθηκε. 'Η 'λτραπό; των πολλών αlώvωv μου χαμογε
λά, Υ.αί μου υπόσχεται ξα.vά, οτι θά. είvα.ι δ αγωγός του φωτό;. υΟπως 
ενχ ισχυρό δένδρο, πού είχε λυγίσει μπροσ:ά. στούς ά.νέμους της τρι
κυμία.;, ά.λλά. ςχ•ιασ:ηλώνετα.ι σαν οί άνεμοι κοπάσουν, και αγνα.v-
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ι � ι \ ιψ , , ' ' ' ' .� 'θ τΞΙJει ςαΊα, με υ ωμενη ,η κορυ:ρη, την α.περαντωσυ'ΙΥ) ,ι:ιυ 1-'α ι:ιυ; 
των ούρανGιν, άγέρωχο καί σπι 11θηρο6όλο στόν fιλι'J, ετσι ψ)ιώθω τόΊ 
iαιι-ό μου. ' κ6μ-ι: μιά ψορά. δ παλμός τi;; χαρ&.; της μΜαξια.; �ω'J-

- ' 1' , ' ,. r' , \ , ' ' , �... ' γΙJνει το εινα.ι ,μου, και η μοναςια., μακρυιχ α.πο τις μα.τα.ιες ηοο'ιες 
καί :ό ά.σfιμαΊτο πλ ηθος, μοιά.ζει σά.ν τή'ι Π'Ιοή :ΙJ,j δροσερου &,ιέ
μου, πού φυσα. άπό ,ά. βουνά. Είμαι ςαΨΧ γεμiτ'J;; ζωf1, πρόθυμος 
γ(ά νά. βρGι τό τέλος κάθε λύπης, τό μεγάλο τό λυτρωμό. Ε•1τυχισμέ
'),;; δ ά 11θρωπ'J;; πού άγω'ιίζεταt. 

* 

Στ+, διαδρ,;μή τiις 'λτραποσ συνα·ιτιώ'ιται μεγαΑοπρεπα σπίτια, 
μέρη ευφροσύνη; Μ.ί άγαλλιάσεω;;· οί ψιλόξz,ιές των θι:ιρε;; εί·ηι Π?.'Ι
τα ά.νοικτέ;; , προσκαλων:α;; τόν κουρασμέΊο ά.πό τό δρόμ'J δοοιπ6ρο. 
\, - ') , ... ' " .. ' ζ ' 'ζ 

, , ' , ' . ιωΊε; ο ,οκΑηρΙJι και Π'JΑΑες ωε;; χωρι ουνε σπιτι απο σπιτι, κ,.ι 
δ κουρασμέν'J; τα.ξειδιι�τη; εί,ιαι τό πρΙJθυμότα,'J θϋμα. τη; γοητεία; 
των. Λαχταρωντα; :ή μαγευ:ικf1 :ω'Ι α.'ΙΞσΥj, πολΗ;; φορές Κ'J'Ιtο
σ:6.θηκα μπροστά. στά. σκα.λοπά-ια τη� θύρ,.;; τωγ κα.-:του - κάπου άπο
πλανήθηκα μέσα σ' αύ:ά: καί pγiικα ντρ,;πιασμiΊΙJ;; yιά νά. έξακο
λουθήσω μέ χαρά. ,Υj'Ι καθαρή, ,ή'ι ήλιοκ-χμμένη 'λτραπό?. Μπηκα 
μέσα στό σπίτι τω'Ι ου'η-:Gι·ι καί :γωίσ,ικω'Ι παθGι·ι, μέ τί;; χΙJ'ιορο
.z•.δείς ,ου ήδονέ;; καί ρυπαρότη:ε;; καί χάρηκα ο,,ι μπορουσα'Ι 'ιlJ. μοϋ 
σώσουν. Πολλέ;; ψορές πέρ-χσα μέ σ.6έ6αιο βημ-χ μπρό; άπό τό σπί,ι 
,ϊίιν πολλών ψεύ:ικω·ι ησκιω·ι, τό σπίτι του κόρου μέ τή·ι περ-χστική 
ί;,.-χνοποίησή του, τό σπί:ι τη; κολακε:-χ;;, κ,.ί τό σπίτι τη; μαθfρεως, " ψ · , λ' , ' ,.,.. , , e- · οπου ευτικα και ψευγα εα γεγονο,α αποκΙJιμιt,,ουΊ τοΊ αμα Υ( μο-
'Ι',ν δμως γιά. νά. δελεα.σθώ μέσα στό σπί:ι :i1;; άγάπη;;, π'Jύ πεpιο
ρ:�ει, πού είνα.ι εγωΊστική, πr;ύ εί'ηι κακ6τρ,;πη, πού ξεχ•ιi ολα. έΧ
τό;; του ένό;;· :iι;; αγά.πη;; πού προσκολλα.ται, ,η; αγάπη; π'Jύ επιθυ
μεί· τη; στε'ιη;; ά.γά.πη;; του πα:έpα, τη; μητέρα;, ,iι;; άοελ:ρη;;, τοϋ 
αοελ· ου καί τοϋ π-χιδιοσ· τiι; άγά.πη; πού αργά. κ-χί οίχω; ελεο; κα
:-:ιστρέψει -ά, πιό εύγε'ΙtΥ.'Χ -:ιισθήμ-:ιτα· τη; αγάπη; πού ε•Jχαρ:'J'τεί 
τόν έ-χυτό τη; μέ μικροπράyμα,-χ. Πολλέ; :pορέ; ί3ιά.οηκα τό κατώφλι 
τ?υ σπι:ιου τη; μ:χχαρί,.;; άμαθεία;, :,;,} σπιτιου τiι;; μα:αία; κολα
κεία;, -χαί το•J θλι6εροϋ σπιτιου t'Jυ μα'Jρr;υ μίσου; καί τη; πο'ιηpη; 
ί,;τι:;κρισία;. Πολλέ;; ψ,;ρέ;; επεσ-χ σ:ού;; πειρασμού; -o,J άκηά.λυτου 
<.1.τιτιοσ ,η; μ:σαλλοοοξία;, ,οσ γεμά:r,υ θόpυ6ο σπt,t'JiJ του πα,pιω-" λ, ' ' ' ... , - ' -
-:ισμου, οπου μεγα ωνει ,ο · αpμακεpr; κ1.ι ;;οΑψοχαρο μι::;,;;, Χαι -:ου
σr::τιοϋ τη; εpημικη:; καί κp•;α; τ:εpr1 ;,ά'ιεια;;, πο,j οέ'ι μπορεί χα
·ιείς Ίά τή,ι πλησιά.ση ι<.1.ί 'ΙΧ τή'ι άγγίξη. "Επε::;α στό σπίτι τη; φι
λας, πού ξεριζώνει τή cριλία των αλλω'Ι κ1.ί πού τή λυώ'ιει ·rι ζ ηλο
τ·Jπία· καί στό σπί:ι ,ιiJ·ι άπόκρυ:.pω·ι κ-χί περίτεχνω·ι κακιGι·ι εμε:ψχ
πολλές κουραστικέ:; έποχέ;. Καί επtpασα από :ό :;πi-ι -11 ;; πεpιωρι-

, , \ , λ ' ' θ � λ' - , ' , \ , . 

σμενη;; σοφια;, που ιχποκ zιει κα: ε α Αη γ•;ωσι, εκτο; α.;;ο :;ι.ειΊη 
πού είναι τό προϊόν τη; μικρόχαρη; ί3ημιουργί1.; τη; κ1.ί άπό τό 

' λ' δ ' ' λ' ' ,ο ' ')λ' ' ' cπιτι τη; ιγη; παι εια;;, που ιγα κα,αΑαοαινει, σ.. 'Χ π,;υ κ1.τ1.οι-
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'Υ β' ' ' ' , θ ' ξ 
- ' , , ., , κσ . .,,ει ι,.ια. κα.ι με r.ρωΊες κα. ε τι, που επερ-;α. τηΊ α.σημα.Ίτη αΊτι-

ληψή της. Μπηκα. σε πολλά. σπί-cια θρησκείας, κ' έκα-,;οίy.ησα. μέσσ. 
στά. στεΊά. τους διαμερίσματα. καί κοιμώμου·ισ. στήν &γκ:Χλιά. της σκο
τει νης ·δεισιδα.ιμονίας, λατρεύοvτα.ς ψεύτικους θεούς, καί θυσιά.ζοντα.ς 
&θώα. πλάσματα. σ:ούς ρωμούς τοϋ τεμένου;, κ' ετρεχα. κ' έγώ σε ά
σκοπους θρησκευτικούς πολέμους κα.ί σε άγριες Κc/4τα.διώξεις. Γυρί
ζοντας μέσα. σε σπίτια σκοτει •ιά., ζ ήτησc/4 r.ρώς, κα.ί βγηκα, Ι_ίστερ' &πό 
&γωνία, :υr.ρ) ός κσ ί ά.παρηγόρητος. 

* 

Είμσ.ι ή πcτρα. τοϋ ίεροϋ να.οϋ. Είμc1.ι τό ταπΞι ιό χορτάρι πού 
ερπ:.ι κά.τω κα.ί πού πα.τιέται. ΕΙμα.ι το ψηλό Κ7.ί μεγαλόπρεπο δέν
δρο, πού cρωτοτροπεί μc τούς ούρα.νούς. Είμαι τό ζώο, τό κυνηγη
μένο. Είμαι ό •εγκλημα.τίσ.ς, πού δλοι τόν μισοϋι. Είμαι ό εύγενήc,, 
πού ολοι τό·ι τιμοϋν. Είμα.ι λύπη, π6νο; ΧΧί περ:ιστική ευχαρίστη
ση· τά. πά.θη κα.ί ή ά.πόλα.υσις ·ή πικρή χολή, ή οργή, πού δεν εχει 
" ' t' ' ' ' λ ' 

.J..i t' , ' ,: t' ) ' Ε-ορ ι α. κ,ι η απι:ρα.ντη ευσπ αχνισ: ,1 αμαρτιc1. κc1.ι ο α.μαρ:ω ,ο;. < ι-
( ' ' ' t' ,ι:-,. .ς_ ' ' Ε-

t' 0 ( λ ' ' μαι ο ερ:ι�:η; �'Χ: 1 ιοι� 11 ':γα.πη. , ιμ-χ: ο αγιος, ο 7.τpz:ηης, ο 
προσκ:ηητη; κ:ιι ο οπ-χδος. Ειμαι Θ�ος. 
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1

Ή μεtαφυσικiι 
, -

εποχηι:: μας· 
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ ΚΑΙ 

ΑΚΑΔΗΜΑ·Ι ΚΟΥ κ. ΙΩ. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ά όμιλfi κανει; :τερί τη; μεταcrυσιχη::; τη; ε:τοχη::; μα:;, δπου κυ
(Ηαρχεί ή φυσικ11 επιστήμη καί 11 τεzνικ11, Οά φανη σέ πολ.λού; :τα
ράδοξο. Ι αί δμω; δπω; σέ κι.'ιΟε εποχ11 ετσι καί σήμερι.ι 11 μεταφυσικ11 
εξακολουΟεϊ νά εlναι εν ζωι1 καί να ε:τηρεάtη σοδαρω:: τό :τνεύμα και 
η1 συμπεριφορά των ανΟρώπων. λfεταcrυσικ11 είναι 11 Οεωρία, ή όποία 
αναλί•ει τί πράγματι ύ:τάρχει καί :τω; ύ:τάρχει δ,τι :τράγματι ύπάρ
χει η 11 θεωρία ή όποία διδάσκει τί είναι τό Εlναι yι-Λ•,κώ::;. Γι' αυτό 
11 μεταφυσικ11 ονομάζεται καί αναλογία. 'Όλοι οί μεταφυσικοί δλων 
- :) - - ' ., ' ') \ \ ' \ ( των εποχων προχωρουν περαν απ αυτο :του φ α ι ν ε τ α ι να υ-

πάρχη και ζητούν νά όρίσουν τί ο ν τ ω ς ί,:τάρχει, δηλαδ11 χωρί'"Όυν 
τό ΦαίνεσΟαι από τό Ε{ναι. Τό ΦαίνεσΟαι ανάγεται στί:: αίσΟήσει; τοϋ 
ύ.νΟριοπου, ενώ τό Είναι συλλαμβάνεται μέ τον νοϋ τοϋ ανΟρό).ΠΟU. Γιά 
τοϋτο δλα τά μεταφυσικά συστήματα, όποιοδ11ποτε ονομα καί αν φέ
ρουν, ισχυρίζονται δτι στηρίζονται ση1 λογικ11. Οί μεταφυσικοί τη; 
εποχή; μα; προχωρούν πέραν ιlπό τα δεδομένα τη; φυσικη::; επιστ11-
μ η; και είναι δλοι σι\ιφωνοι δτι τοίίτο είναι αναπόφευκτο. "Ομω; ή 
μεταφυσικ11 δέν είναι :τοτέ άπλη όντολο {ία, δηλαδ1Ί δέν :τεριορίζεται 
μόνον να άναλύση τά είδη του Εlναι, αλλά γίνεται :τάντοτε και αξιο
λογία. 'Ακόμη και τά μεταφυσικά. εκείνα συστ{,ματσ, τά όποία αυτο
χαρακτηρίζονται ιο; ύλιστικά, δπω; ε{ναι ση1ν εποχ11 μα:: ό μαρξισμός
� ( δ λ ' 'λ ' λ' ' ' 'ξ λ ' - ζ -η ο ια εκτικο; υ ισμος, κατα ηγουν σε μια α ιο ογια τη; ωη;.

Ό αριθμός τιίJν συγχρόνων μεταφυσικών εlναι :τολύ με tάλο; και 
διά τοϋτο δέν είναι δυνατό,,., νά αναφέρωμε εδιίJ ονόματα. Ί�:τίση; διιι
φέρουν τόσον πολύ ό ενας από τόν u.λλον, ι'6στε Οά ελεγε κανεί; δη εί
'\'αι αδύνατον νά καταταχΟοϋν σέ κατηγορίε;. Και δμω::; δσο δα0ί•τερα 
κανεί; γνωρίtει τά μεταφυσικά ρεύματα τη; ε:τοχη::, τόσο :τερισσότε
ρο πείθεται δτι, παρά. τί; μεγάλε; αντιΟέσεις :τού χωρίζουν τούς φο
ρείς των, κατατάσσονται σέ <ορισμένες κατηγορίε::;. "Ετσι Οά ηταν δυ
νατόν νά χωρίση κανείς τα σί,γχρονα μεταφυσικά ρεί•ματα σέ τέσσα
ρε; μεγάλε; κατηγορίε;. Πρώτον ίι:τάρχει ϊνα μεταφυσικό ρεϋμα, τό 
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δποίον rιιχ�τω ιlπό τiι ϋιολογία, 11 όποία καταγίνεται μέ τά είδη της 
ωης καί ζητεί νά FμυαΟί,νη σηΊν ουσία της ζωης. Τό πρόβλημα τί εί

ναι ζω1Ί cίποτελFί τό κέντρο αί,του το ίi μεταφυσικού ρεί,ματος τη; έπο
χη::; μα;, τι'> όποί()\Ι εχFι εχπροσfώπου:: σέ δλε; σχεbόν τίς χώρες όχι 
μόνον τοϋ δυτικοί�, άλλά καί τοϋ ανατολικού κόσμου. 'Αρχηγός τοϋ ρεύ
ματος αι•τοϋ παραμένει πάντοτε ό ' ριστοτΟη;, ό ό:τοίο; έσχημάτισε 
τ1Ίν πρί�τη φιλοσο ρικ1'1 εννοια περί ζωης. Ό 'Αριστοτέλη; είδε τη ζω11 
ι1>; ένηλέχFια, ίο::; αύτοσκοπ6ν. 

"Ενα δεί1ηρο μεταφυσικό ρεϋμα της έποχη; μα; εχει Ορησκευ
τικό χαρακτηρα καl ανι1γεται τελικιο; στόν εοπλατωνισμό. Ό Πλω
τίνος εΤναι 11 μtγάλη και μ6νιμη πηγ1Ί αύτοϋ τού ρεί•ματο;, τό όποίον 
..,, , , , , ' 'λ 'ξ ' ' λ) ' ' tχt ι επιση::; εκπροσωπους και μα ιστα ε αιρετους σε πο ου:: τοπους 
τoii bυτικου κόσμου. 1\lι:σα στό ρFύμα τοϋτο συγχωνεί•ονται πολλά έπί 
μέρους ρείι

μ ατα, ποιλά είbη μεταφυσικη::; της έποχr\:: �·�;, vπω; π.χ. 
f ι μΗαφυσικ1Ί τοϊi i\Ι:τiρξον η η φιλοσοφία της ζωη::;, ό νεοΟωμισμό::, 
δηλαδ1Ί 11 φιλοσοφίι.ι τoii καuολικισμοϊi καΟίο; "έπίση:: καί πολλά ρεύμα
τα τoii ί,:ταρξισμοϊi. Ί ι κεντρικ1Ί εννοια τη; μεταφυσικης αuτη; εΊναι 
ό Θtό::; 11 περισσότερο άόριrτ1τα τα ε:τέκεινα τη; ζωης, τό μυστικό r.:ού 
σκεπά _εται αΠ<> τον Κ<>σμο καί γενι κω::; άπο δσα ύ:πάρχουν. 

"Ενα τρίτο f Ίδο:: μεταφι•σιχη::; Οά. r�,ταν δυνατί!ν νά τ<J ονομάσω
με μFταφυσ1κi1 τοϋ πνFί•ματο::;. 'Η κεντρ1κ1'ι εννοια ε'fναι έδιί>, τό πνεύμα 
δπω:: ιίναπτίιχΟηκε κυι�ίω::; αΠ() τον "Εγελο καl επικρατεί :τερισσότε
ρο μiσι.ι στί:: πνευματικ�::: έπιστημε::. Ί 1 οίισία τοϋ κόσμου είναι κα
τά τ() είbο:: αυτό τη:: μεταφυσικη:: τό πνεύμα. Αι,τό κρί•πτεται πίσω 
α::τό ηΊν φί•σι, 11 όποία fίναι fι άπολιΟωμένη μορφ11 τού πνεί1ματο;, αι•
τό κινFί ηΊν ίστορία καί χρησιμοποιεί τοίι; λαού; ιί>:: ορyανά του yιά. νά 
φανt(_)ωΟη καί νά φΟάση σηΊν τελική του αι,τοσυνειδησία. 'Α:τλη <ίν
τιστροφ1Ί τη:: μεταc υσικη; αι•τη; τοϋ πνεί,ματο::; όποτελεί ό μαρξι
σμί!::, ό ό::τοίο:: Οέτει ίο:: <iφετηρία τη:: σχiψεώ; του τ11ν ϋλη. 

Τέλο:: ίιπr.ιρχft στ1Ίν εποχή μα::; μια φυσιοκρατικ1\ι μεταφυσικ11, . 
11 ό::τοία ι}φορμιΊται κυρίω:: &πό τ1'ιν σιΊyχρονη φυσικ11 επιστήμη καί 
flναι :η(_)ισσόη{_}ο bιαbtδομένη στον άyyλοσαξωνικό κόσμο. ΣυνήΟω; 
11 μεταφυσικ1Ί αι1τ1Ί όνομάttται φιλοσοφία τη:: έπιστ11μη;, <iλλά. τό ο

·νομα δ{ν Π(!fΠΗ νU. μα; άπατα, γιατί κάτω α:;τ' αι•τό κρί•:ττεται μια
μtταφι ισικ1Ί τάση.

'Όλα δμω:: αι,τά. τα ρεί•ματα παρά τl:: διαφορές του: εχουν ώρι
σμένα κοινι'.ι yνωι_Jίσματα, τά όποία φέρουν ηΊν σφραγίδα της έποχη; 
μα::. l'ενικιο::; η μεταφυσικ1Ί σκέψη τη:: ε::τοχη; μα:: είναι έστραμμένη 
πρ(Ί:: τό συγκεκριμiνο - περισσότερο αΠ() αλλοτε - και προ; τον 
ανΟι�ωπο. 'Όλα τα μεταφυσικά ρεί•ματα τη; έποχη:: μας είναι συγχρό
νω:: οντολοyιχά χαί άνΟρω:τολογικά. 

ΙΩ. τ. 01+'O.'-.Ωl'ΑΚΟΠΟΊ'ι\O� 
«Β ρ ιιδ1•ν1ρ, 23 Μαtοιι 
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ΦΟΝ ΜΠΡΑΟΥΝ: 

co Θεος και 

το Διάστημα 
�(Ό Θεός έδnμιούργnσε τόν 

ανθρωnο, τόv ,,ροίκισε μέ: πε

ριέργεια καi περιμένει νό χρn

σιμοnοιrΊσ!l τό δωρον αύτό πού 

του έχάρισε. Δέ:v νομίζω πώς ή 

πορεiα nρός τήν διαστημική έ

ρευνα πρέπει νό σταματήσ!l 

Πιστεύω πώς, όν δέ:v i'iτo θέλη

μα ΘεοG καi έπιθυμία Του νό 

έξερευvnθοGv τό ούράνια σώ

ματα, δέ:ν θό έπέτρεπε νό άπο

κτrΊσωμε τό μέσα έξερευνrΊσεώς 

των καί θό παρενέβαλλε άvυ

nέρβλnτα φυσικά έμπόδια στήv 

πορεία μας πρός τό Διάστημα. 

Πιστεύω πώς έχομε τήν άδειά 

Του καί τήv εύλογία Του. 

» Νομίζω δτι ή 'Επιστήμη είναι

μία πραγματική έκπληξις διό 

τούς οκεπτικιστάς. Ή ΈπιστrΊ

μn, π. χ., μδς λέγει πώς τίποτε 

δέ:v χάνεται στή Φύσι, χωρίς νά 

άφrΊσ!l ίχνη. Ή φύσις δέ:v γνω

ρίζει τήν έ•ξαφάνισι παρά μόνον 

τόv μετασχηματισμό. ·· Αν, λοι

πόν, ό Θεός έφαρμόζ!l αύτή τήv 

θεμελιώδη άρχή στό πιό μικρό 

καi άσήμαvτα, δέ:ν εΤvαι λογικό 

vά παραδεχθοGμε δτι έφαρμό

ζει τό ίδιο καί στό κορύφωμα 

τfΊς δημιουργίας: τήν άνθρώπι

vn φυχrΊ; Κάθε τι πού μου δι

δάσκει rΊ 'Επιστήμη δυναμώνει 

τήν πίστι μου γιά τήν συνέχεια 

της πvευματικιϊς μας ύποσrάσε

ως μετά θάνατον. Τίποτε δέ:ν 

χάνεται χωρίς vό άφίνrι πίσω 

του κάτι. 

,, Τοποθετωvτας σταθμούς πα-

ρατnρήσεως στό Διάστημα θό 

μάθωμε πολύ περισσότερα πρά

γματα γιό τό Σύμπαν. 'Έτσι, θά 

γvωρίσωμε καλύτερα τόv Δημι

ουργό καί θό άποκτrΊσωμε βα

θύτερο αίσθημα εύθύvnς άπέ

vαvτι του ΘεοG. Ή 'Επιστήμη 

εΤvαι, βασικά, μία προσπάθεια 

γιό τήν πλnρεστέρα κατανόπσι 

τfΊς Δημιουργίας. Δημιουργία 

χωρίς δημιουργό n θείο σκοπό 

δέ:ν ε!vαι κατανοητή, γι αύτό 

πιστεύω πώς ή ΈπισττΊμn έχει 

ώς κίνητρο, δπως καί ή Θρη

σκεία, τήν έπικοινωvία μέ: τόν 

Δημιουργό. Χωρίς τήν άvαγvώ

ρισι του θείου σκοποG δέ:v γίνε

ται κατανοητή όποιαδrΊποτε 

πρόοδος στή σφαίρα τfΊς ζωιϊς 

καί του πνεύματος. 

,, Γνωρίζω δη καμμία έπιστn

μοvική έφεύρεσις δέν θό φέρrι 

άvαγκαστικό μία άλλαγή στή 

σχέσι μεταξύ ΘεοG καί άνθρώ

που. 'Ένας έπιστrΊμωv βλέπει 

τήv σφραγίδα του ΘεοG παvτοϋ 

όπου καί όv κυπάι:=;y,,,. 

«''.0Oνο:;,>, 30 'Αποιί ίου 

Τηλεπάθεια : 
άρχαία αίσθησις 

Ό αyνω:-�:ο; καί ά·ιεξερε1νητος 
χGψο; τη; :r;λεπάθεια; άρχίζει
, , 

'ζ t.!. \ " ' ν α.ντιμετωπι εται :-�ου:ιρα α.πο 
' ' ' π λλ' ' ' την επι:-�τημη. ο οι επιστημο-

. 'ζ ' � " Ίε; ισχuρι οντα.ι τωρα, υτι ισως 
• ) 'θ ' Τ ' δ' η τη ,επα. εια. να ειναι μια. uνα-
μις τής ψυχής πού ό άνθρωπο; 
εχει ξεχάσει νά. χρησιμοποιή. 
Κ-χί είν-χι πr;λύ πιθ-χνό•;, προσθέ
τ,;u•; &κόμη, ·ή δύ-ιrψη αυτή 'ί'f. 

Τ - ' - ζ' 'Αλειν-χι κτημ-χ και :ων ωωΊ. 
λat. τό κα.τ-χπλ'Υ(Κ:ικώτερr; είναι 
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δτι οί έπ:στήμονε; τε:•ιου·ι νά Π?:
ραδεχθοϋν δτι ή τηλεπά.θεια. η
ϊ<.ά.ποια. ά. νά.λογη δύνα.μ η βοηθάει 
τό πνεϋμα. ν:χ. έξουσιάζη τήν ϋλη. 

Οί επιστημονικέ; ερευνε; πού 
'l.γινα.ν σέ δ:άcρορε; πρωτόγονε; 
cρυλές ύποστηρίζουν τfιν θεωρία. 
.. ..,, λ 'θ ' ' οτι ,1 τη επα εια. ει ΨΧι μια cρυσι-
κή ίκα.νότη; πού ό άνθρωπο; εχε: 
πιά. ξεχάσε: πώς ν!:ι.. τή·ι χρησιμο
ποιη. 

Πολλοί έπιστήμονε; ύποστηρ:
ζουν, δτι ·ή -ηλεπάθει?: ύπηρχε 
στον α.vθρωπο, πρίν ά.πό τήν ά.1ιά
πτυξι των πέντε αισθήσεων. Καl 
πιθανόν, ή τ λεπα.θητική δύνα.μ:; 
vά. χάθηκε yια.τί οί α.γθρωποι ά
yέπτυξα•ι πάρα. πολύ τί; α.λλε; α.ί
-;,θήσεις. 'Υπάρχουν πολλέ; τερι
πτώσεις πού δείχνουν τή σχέσι 
1.ιεταξύ των α.λλων α.ίσθήσεων καί 
της τηλεπα.θη:ικη; δυνάμεω;. Τά 
πειρ�μα.τ_α. �ού γίνονται_ εχουν
-;;κοπο να. μα.; δειξουγ πω; λε:
τουργεί ή τηλεπάθεια. yι!:ι.. τήν ό
ποία.ν ύπά.ρχει ή πεπο:θησι, δτι 
είναι μιά. ε1ρύ-α.τα. δ:α.δεδομένη 
ψ ' δ' Ο' ' · υχικη υνα.μ.. ι επιστημονε; ' 

δ' β'� " δ' � ειναι σχε ον ευαιοι, οτι εν εχει
σχέσιν μέ τήν συνηθισμένη ήλε
κτρική άκτινο6ολία.. Δέν πειf!α.ρ
χεί στούς νόμου; τη; 9υσικη;. 

Οί προσπά.θειε; των έρωνη:ών 
κα.τωθύνοντα.ι τώρα. προ; μιά. α.λ
λη κατεύθυνσ:: μπορεί τό ά.γθρώ
πινο μυαλό νά πε-ύχη κά-τι πε
ρισσότερο ά.πό τήν αποστολή των 
ιιψυμάτων; μπορεί νά έξασΥ.ήση 
Υ.άποιο εtοο; cρυσικης ένερyεία.; 
πάνω στήν ϋλη; Τά. πειρά.μ::χτα. 
πού γίνοντ::χι τείνουν νά, cρθά.σουν 
στο συμπέρασμα., δ:ι τό θέμα. α.ύ
τό, αν κα.ί &να.τρέπει πολλά. επι
στημονικά δεδομένα., εν -ούτοις, 

πολύ πιθα.νό·ι ν!:ι.. συμβα.ίνη. Στο 
'Εθνικό 'Εργαστήριο Ψυχικών 
Έρωνών τη; 'Αγγλίας συγκεν
τρώθηκε μιά όμάδα. επιστημόνων 
γιά. νά. πα.p?:1ωλουθήση τίς πι,.ρά
ξ.Ξνες <?υνάμεις μια.ς νοσοκόμου 
πού μποροϋσε νά. προκαλέση τή•ι 

, , , ' β ' με:ακινησ: αντικειμενων που pι-
σκονταν μακρυά της. 

Σ:ό ά.μcριθέ?:τpο τοϋ έρyα.στη
ρίου τοποθέτη-σαν ενα.ν λαμπ-ήρα. 
πού α.να6ε ά.πό ενα. καί μόνο δι(Χ
κ6πτη, τό·ι όποίον έσκέπασ(Χ'i μέ 
μιά, γυάλα., κα.ί ό όποίος βρισκό
ταν ά.ρκετά μακρυά. ά.πό τή νοσο
κόμο. Ή γυάλ?: δέν μετα.κινήθη
Υ.ε κι' δμως ό λαμπτήρας α.ναψ<Ξ. 

Μιά. α.λλ η περίπτωσι είναι ή 
άκόλουθη : Ή Λάουρα 'Έντ
μχντ;, μιά. έλκυ-:rτική κοπέλλα. 
r:ερίπου 25 ετών, φλυιχροϋσε στο 
σαλόνι τοϋ σπι τιοϋ :ης μέ τούς 
γονείς της, τήν ωρα πού μπήκε 
μέσα ενας ξέ·ιος ά.πό τήν Έλλά
δα, έ.πισ-.<έπτης τοϋ πατέρα. της. 
'Η Λάουρα. κοίτιχξε τον ξένο γιά. 
μερικά. λεπτά., κα.ί μετά άρχισε 
ξαφνικά νά τοϋ μιλά.η στή γλώσ
σ::χ του πού της ήη:.ν α.γνωσ:η. 
'Όλοι είχαν μεί•ιει κα.-άπληκτοι.Σ ' ' ' t �, ' θ ' τη� α�χη � ς�νος εν ο.υσια.�"'η-
κε, α.λλα. μετα. ξεσπα.σε σε κλα.μα
�α.. Ή κοπέλλα τοϋ είχε ά.cρηγη-θ- (1 ( ' ' β . η, οτι ο γυιος του που ρισκοτι,.ν
χ:ιλιά.δες μίλλια μακρυά, είχε πε
θάνει. 

Τό γ<Ξγονός α.ύτό έπι6εοα.ιώθη
κε ά.ρyότερα. Πω; δμως τό ήξε
ρε ή Λάουρα. 'Έντμα.ντς; Κα.ί πώς 
ξα.cρνικά μπόρεσε νά. μιλήση σέ 
μιά. γλώσσα. πού της i)τα.ν α.γνω
στ ; Κανείς δέν είχε ύποψια.στη 
ποτέ, ουτε ή ίδια., δτι είχε κα.μ
μιά. εξαιρετική ψυχική δύνα.μι. 
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Ποιά εlνιχι ή κιχτιχπληκτιχ.ή δύ
ναμι π?ύ β?ήθησε t'Yj'J Dιάν?ιιχ 
τής κοπέλλα; α.ύτή; νά. -έξου
οετερώση τό χρόν? χ.ιχί τό χώ
pο κο:ί νά. ξεπερά.-:;η χ.,χί τ!;; 
δυνο:τότητε;; άκόμ η χ.ιχί t?ϋ 'ί
διου τοϋ μυα.λοϋ -;η;; ; Τί εί 1ηι 
λοιπόν ο:ύτή ή πα.ρά.ξε1ιη ίχ.ΙJ.νό
της μερικών ciτlόμων; Σκέψι πού 
εκμηδενίζει τό χώρ?; Πνεϋμιχ π?ύ 
έξουσιά.ζει τήν ϋλη; Κάποτε oi 
ιδέες ο:ύτές έθεωροϋντο τ�'Χpλ'Χt'Χ
νισμοί. Τώρα ή επιστήμη άρχί
ζει νά. τί;; παίρνη στά. σ?ο'Χρά. κΙJ.ί 
σά.ν πρώτο βημο:, πΙJ.ρα.δέχ εt'Υ. ι 
ιι �

, ξ' 
, '1' 

, 
tι οτι υεν ερ?υμε ποια ει Ψ:.ιι τιχ ο-

ρια. σ-;ά. δποία μπορει νά. φτά.�η 
τό πνεϋμΙJ.. 
«Ταχυδρόμο;», 3 l Μαίου 

·Υπάρχει

μετενσάρκωσις;
'Η Βισχάλα εt,αι ε\α uι"Ι.ρό κορι

τσάr,ιι 13 έ.τω,, πού ζη στό ΜπΟJτάί. 
της 'ΙΥδίσ!;. Καί, lνω τόΥ περισσο
τερο -καιρό σι,ι,ι.περιφέρεται σά, ί\α 
φuσιολογ ιΧό ,χι' ε'ύτυχισιιέ, ο παιδί, 
"Ι.ά.ποv - ικ.ώτοιι, t;α\rι:'' ι,κ.ά., σιγκ.λο\'ί.ζε
ται ά.ιtό μuστηριωδες άγχος, σά, ,ά 
βασανίζεται ώπό ά,•εξi1γητη θJ.ίψι. 

ιάφορα ό,·όιιατα ψε λλίtοιι, τά 
χείiλη της, λε.ιτπομέρειεζ ά.πό ε\'α μα
κριηό παρελθόν, άνέκδοτα καί διά
φορές σκηνές ά.ιιό τi1, ω11 της στό 
Λονδϊ,ο, πού ποτέ τη; δεν πάτησε τό 
ποδι της. 

Γιά τόν τυχαόίο παρατηρτyτi1, οί 
έ.κδηλώσεις αύτές θά μντοροίισαν ,ά 
ά.ποδοθοίιν σέ ψιιχικi1 διατάραξι 11 σέ 
άλ;λα .ιωστηρ ωδ11 αίτια. Γιά την Βι
σχάλα, δμ<•)ζ, ί.ιιιάρχει 11 άικ,λά, ητη πί
στις, δτι άφηγεί.ται τi1, ίστορία τη; 
προΙΙJt'άρξεώς της στό Λο,,δϊνο, δταν 
ητα,· γιατρός καί σκοτώθ)1',ιε σέ αύ
τοκιητηστιχ.ό δυστί,χηuα πρό πο,Jλιον 
έτιον καί σέ ήλιιχ.ία 22 έτωΥ. 

Εtχα τi1ν Ε'ί,,χ.α�ρία Υά συ,αγτηθω 
,στό Λο,1δί.Υο, .π.ρό μεριr,ιω, 1\ιιερωΥ, 

μέ τό1· κα&ηγητi1 Μ;το1iρ'"η. '.\,τε
λήφθη τή, εy,ιr). ηξ� μοιι καί μοίι εt
πε: 

«Στά ;rιρ(}&).ήuυτα τη; μετε,σαρ
·t.ύ)σεω; ύ'tάρχουν ό.ί.ί.η) οσυγ(;(ρουό
με, ε; έξηγήrιεις. Για ,ά άσχ(}ληθη 
zα1εί; μέ αύτά, πρέΙΠει 1ά iρfΙΨi\ση 
πάρα πο)..ύ.

»Ε1 αι ΥΗ•>στΟ'\, δτι τό ά 1,Ορώ.-τι I ο
μυα).ο πρέ:ιει '\'(J ι'J,:τοrι.τά .-τ) ηροφορίι; 
Και γ,ώσΗ�, πού δέ1 �χοt•\ ψεση
καί άπ' εύθεία; προέλευσι. Στην ά
πέραΥrη αί•τi1 ) ειτοι•ργία τού lγιι.1;
φάJ ου ή έuτιστi1μιη μόJ.ι; τά τελι<ι.'
ταία χρό\lα αρχισι \(.( QVl\η ιιερι'ι..έ;
ματιές.

,/Εριυ,GJ, χωρί; προzατάληψι, τά
q-υι,όιιε,υ αύτα ,υί f�ετά';:.ω ά:τί ι7>: 
tίι πραγμrιτιzά γεγΟ\'Οtύ . 

Γιίι τη, περtπτ<•ισι τη� Βισχ,άί.α,
ίι Ί,δό:; έ'πιστήuοJ\ uού iξηγησε, δτι 
το ΥΟριτσά.ιι αύτο πιστεί·Η πciJ� ,.ά
ποη ί•πηρξε ή γιωrρό: Riuι,ι Βάττ 
καί ί1πηρΗοί1σε σ� , οσ<Υ.ιομείο τού 
:\ονδίΗη•, όπου r,,αί ,ιατοιΧούσε μέ
το\' πατέρα τη� -δυκαστή το έι.-τάγ
γελαα- ιιέχρι τοίι Ου,άτου τη; ά.-τό
σύγ,χ.ρουσι τού αί,τοΥ.ι'\'iττου τη� κά
πο α θυελλώδη I ύχ,τα.

«Θuιιάται, έ'Jtuσης, δτι ό πατiρας 
της, την ήιιέρα τοίι άτυχήuατο;, ε

q;υγε γιά τήν 'Αq:ρw.ή, δτι εLχε iρα
στή zάuτοιο\' ΈψJΙtραχJίι,.ι, δτι ό προι
στάuεΥός τη; ώ\οιι.άζετο δρ Γονω
κερ καί ό ίντηρiτη; της Τζάκ, αrι 
συνi1θιζε ,ά φορά.η γαρ\lρισμέ,α .πα
πούτσια, δτι 11 uητέρα τη; εLχ.ε γιά 
φίλο ,ι..άποιο, ό,-όματι Σ έίργια -κα1.
δτι, yατά τi1ν στιγμή, της σι•γι;ι.ρού
?ε<:>ς, έ�έ6αι\Ε τοίι αύt()Ι'ι..ι ,,ττου Υ.α1. 
ο αδελφος τη;.

»Οί ά1αμ,ήσει; τη; αίηέ; �-τροσ
έθεσε ό 'Ινδός καθηγητ11ς- εtΥαι πο
λύ καθαρέ; και ζοχντανές. Κλαίει συ
χ1-ά, δταγ της ερχοηαι στόΥ , οίι,
χ.α1. ζητάει Υά ξα,αγυρίση στό σπίrιι 
της στηΥ 'Αγγλία, γιά γά δη τηΥ οί
v.ογέ1ειά της». 

Ό καθηγητi1ς Μitάηρζη πρόκει· 
ται τ<i>ρα, μέ την <η'μ:;ί του στό Λο,
δϊνο, ,ά έρευγήση γιά τi1,· έξυιι..ρί-
6ωσι τωγ «ά.1 αιιηiσεωΥ'> τη; Βισχά
λα σε ολη τους τηΥ ΕΥ.rrασι. 

Π. ΦΑΡ.\Έ'Τ'
«'Έθ,ο;>>, 15 :\1αίου
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Μόσχα '

και 

Xp ιστιανισμός 

Τό Ι 9(i8 Οιί. ι1ναι �ξαιρετι,.iι. ση
μαντικό,· διά την κίνησιν πρός σιψ
φι:λ-ίωσι ,. τιϊ,,,. Χοιστιανα1JΙ. Αί άπο
nτάσεις ιιετrι'ξύ τιiJν κεχ�οοισμέΥ(σν 
'&Jκλησι<iJν Οι'.ι συντμηθοϊη· καί ί.;τί 
τού Θιολογικ,οϋ καί iπί τοϋ .;τεδίο1 1 

rιiJν ο�σμιiJν. 1 Ιρός τόν σκοπόν τοίι
τον αί κοριιφαί τοίι χριστια\l'κού ,Jι
σμο11 Ο<': ά.σχο�ηθ�ϋ1; εJς bύο, μεγ�
λας σuνοδους με το οι.<οuι.ιε�·ιικ,ον ποο-
6λ η�ια, άmό πολλrιπλ<iJ, πλευριϊ!\, �
π.ιbιιοκοι,σαι \U. �ξομαλmΟ\'Ι' τi11 ύ-

l'Ι :ποό; ηΊν τελιrι.11ν �-νότητα. 
• 

( ΣΗΜ. Ό σ1 1γγοα�ιύς ά1αφ�ρε-
ται �ίς την προσί11·οδοΥ τιϊ1ν ΌοΟοbό
ξων άΥατολικ.ών '�.λησι,ών, τό, Ί
οm·ιο, �ίc; 'Ηράικλειον Κρήιτη:, Χαί 
ιη, σύνοbον τοϋ Παγκοσιιίου Συ.ιι-
6οι•λίου 'ΕΧ,.λησιιiJν, τό1· Ίούλιον �ίς 
1 η, Ούψύ.λα ν της Σ ουηδίrις). 

• 

Ό Ηατριάρχης 'ΛΜ'ξιος, σι11ομι-
λιiJν, κατι'ι. ηΊν διάρκειαν της bιασΧi
ψεως, ιιέ ξένοιις θεολόΎΟΙΙς, �ν οί, 
καί bίιο �.κ,πρύσωποι τού Βατικωοϋ, 
δ �;τLσκ.οπο; ΜΊπάτ λερ τού Λονδί, 011 

καl δ πατ1Ίρ ΧόJιιερ, ά1-ήΥ.ιων είς τi1ν 
Q(,ψαϊ;ι.ην γιιαμμαιτεία1 bιά τi]Ι' εΊ'{•)
σι\ των Χριστιανών, ��ή.λωσεν δτι 11 
συμμΗοχi1 τιiJν Ριοσι•)\ Όρθοδόξω, 
είς την οίκουμενικην προσ;αιθειαν θι'.ι 
�ι, αι έιrεξης περισσότερον ί νεργός 
καί σιιγ,κεκριιιένη. ] αί, ώς πριiJτοy 
bιίγμα των διαθέσεών τοι•, έπεκρό-
111οε πλήρως τήΥ σύγ,Jλησι ν τη; διορ
Οοδό;ου προσυ, όbον τοϋ ΊΤ ρακλείο1•. 

, Τiι, γ�γο,ός, δτι ή Ρι,�σικ1Ί '�rι.κλη
σια α,;τεΙκτησh μεγαλιιιτεραν ειλευθε
ρία ν δράσεως ιίς τούς κόλ:τοιι: της 
οίκ.οηιιενικ1ης κινήσεως, ε,χει ίδιάζου
σαν σψιασία, διά. τάς σχiσ�ις Πατι-

κανοϋ - 'Ορθοδόξων, διότι ή Ρω
σική 'Ε-Υ.κ.λησία ε:χιι σ uαντικόν κύ
ρος μεταξύ των άνατολιrι..ών καί, 
ίδία, των σλαυ�Υ.Jων 'Εrι.-Υ.λησιών. 

• 

'Ε; αλλοι,, πληροφορίαι άξιοπί-
στι,,ν πηγών βεδα ούν δτι 1i σο6ιετι
�i1 ΚυGrρνησις ά.ιιεφόισισε ,,ά μη, 
μJJtοϋκοτάοη τού λοιπού συναl'·τήσεις 
Ό,ρθοδόξων θεο,λινγων με φιλοσό
φο1 1c; τοϋ Μαρξισuοϋ. Τούτο έιτεδε-
1\αιιί�θη iιJτό των Γάιλλων κο.μ,uουνι
στών, κατι'.ι ηΊν συνάηησιν Χοιστια
να�ν θεολόγ •)\' και θεωρη,τιrι..ών τοϋ> 
Λ!αρξ,ισιιοϋ, �ού σ�1�λθ

t; 
προσφά.ιτ�ς 

ει: τη,• Γt1•υην, 1•;ιο την προεδριαν 
τοί, Γάλλοl' ;,,αθηγητοϋ Καζuλίς. Ή 
i.πελθοϋσα μεταδολη είς τήν στάσιν 
roii Κρ.ειιλίνου έστί τού Θέ\uατος ιίπο
τε.λεί �κδ1iλωσιν ,έας ταχτικής έ>γ
κιιι ,�οζομένη; imό τω,· Σ οδιετ έπι 
του πtδίου τη: θρησ,.η•,τικης πολιτι
κης, 11 δποία ι'.ιποδλέ:ιει είc ενα ε[
bο; «είρηνικης» συ,ι•τάρξεωc; Χρι
στια1ισμοϋ χαι Κοuuουνισμού. 

Με αλλα 1.όγιrι, οί Κ'L!υερνηιται 
της Σοl\ιε,ικης 'Ενι:�σεω; χατε1όη
σα1 δτι δεν εχουν ,ι'ι κερδίσουν τί-
1ιοτε �ιu�ένο1τις εί; τύ.ς ίbεολογικάς 
Οέσε, ς τοϋ Κομ,μουνισμού εω ,τι τού 
βρησκευτικοίi αίσθ1\ιιατο:, τό δποίον, 
ιίJς fΧ Της q,ίισε(;)ς 101', �-κφεύγει ΜΟ 
τι'ι πλαLσια τοϋ ίστορικοϋ iι,λισμού. 

'Εν τούrοι;, ή 1έα α{ηη τα;,.τικ11 
εφαρμόζεται uόνον εί; τά: σχέσεις 
τη: Ρ(•Jσ'ίαc με τό έξι,�τερικόν. Μέ-
οα είς την Σ ουιετι;,,ην ''J�1<1Jσι, �πι
·ι.ρατεί πάντοτε ή άηιθρησκε\Jf'Ιιv,ή
:τολιτι·ι.�i, ώ; uέοο: τοϋ κυδερ, η;rικού
σι·σηi,uατος, εστι•> και ;ι.ά.;τω; μηρια
tοιιέ, η ά,.τό τύ.ς ιιετριοπαθείς τάσεις
1 οϋ λFγοuένου «ρεδιtιονισμοϋ». Έtrτί
τοϋ πεδί?υ τούτοι, , τό ρωσι11i>;ν χομ
ι.ιου, ιστι.κο, καθεστως παρα_ιιε, ει ά
διάιλλακτον. 

GEORGIO PERI Η 
«·Έονο:», 2 Μαtου 

***** ********* 
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ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Ή έκπαίδευσι και ή σημασία της ζωης. 
'Η μετάφι_ιuσι; τoti σημιιντικοίi 

αύτου βιολίου επιτιι�πΗ κιΛ στόν 
'Έλληνα αναγνώστη νά ::ωιιuκο
λουΟήση τί; σκέψεις τoti 'Ι νδοι: 
φιλοσόφου γιά τό σο6αιιώτειιο, 'ί
σως, πρόδλημu, όπωσδ11ποτε τύ 
0ψελιακώΤf(!Ο Π!_)όολη�ω, :τού εί
ναι 11 έκπαίδευσι;. 

«Έκπαίδευσι::; - τονίζει ό 
Κρισναμοί,ρτι - δέν εΤνuι 11 ιι.

πόκτησις γνώσ,εων μονάχα, i1 συ
σχέτισις τιον γεγονότων. Rίναι τί� 
νά βροfiμε τ� σημασία τη::; bοη::; 
σάν ενα σύνολον ... 'Αλλά :ϊΟΙU. fί
ναι 11 σημασία τη::: tωη;; Γιά τί 
πράγμα ζούμε καί παλεύαμε; "Αν 
έκπαιδευόμαστε μόνο καί μι'ινο γιιΊ. 
νά επιτίιχωμε διακρίσfι:::, νά 
Βροιiμε μιά καλί•τερη Εf.!γuσί α, Υά 
ε�μαστε πιί> ιι.ποτελε<",ματικοί, νcι 
εχωμε ευρί•τερη κυριαρχία :τάνω 
στου; αλλου;, τότε 11 ζω11 μα; Οά 
είναι ρηχή καl αδεια. " ν εκ
παιδευόμαστε μόνο γιά νά γίνω
με επιστήμονε::;, νά γίνωμε :τολυ
μαΟείς, αφοσιωμένοι στά βιβλία, 
η είδικοί προσκολλημένοι σηΊ 
γνιοσι, τότε θά συντείνωμ� σηΊν 
καταστροφ1Ί καί n1ν αθλιότητα 
τού κόσμου. Μολονότι ύπάρχει 
μιά &νώτερη καl ευρύτερη σ,ημα
σία της ζωής, τί αξίζει ή ε;ι-ιαί-

ι)Ε uσί μας, αν δέν ανακuλύψωμε 
ιιι•ηΊν τ11 σημασία ποτέ;» 

Σ' uι•τι',, άηιιο<i�;, ιι.πουλέπει 
αυη' 1 11 ει_>γασία τοιi Κρισναμούιι
τι: τ ά επισημάνη r1Ίν ιι.νώη ιιη, 
ι'lρα τi1ν ιι.ληΟιν11 σημασία της 
ζωη:::. �τιΊ. δ.άφοιια κεφάλαια τοϋ 
rργου του :τραγματεύετuι καίρια 
tητi1ματα, δπω; τό όι>Οό είbος 
τη; έκ:τωδ� ί•σεω;, ηΊν εκπuίδευ
σι εν σχέσει μi ΤΙ ]\Ι παγκόσμια 
f ί ρήνη, τί::; σχέσει:: γονέων και
bιδαc,κύ.λων, τό tήτημα τιον δίl() 
φί•λων καί τοϋ γάμου, τέλο; τά 
':ητ11ματα της Τέχνης, της Ό
μορψια::; καί ::τ�ς \11μιο ι

ι
?γίας. 

'\εν διανοουμαι να κuμω Χ(_Η
τικ1Ί του εργοu του Κριπναμοίιρ
τι. Τό uόνον πού ποέ;τ-ει νa πω 
ειναι, ο'τι αιιτι'ι τό βιδλίο του, ιί.ν 
καί μiσα στο βασικό :τλαίσιο της 
φιλοσοφία; του, ξεχωρίζει γιά 
τ11ν γλαφυρότητα καί τ�1ν εύκολία 
επικοινωνίας με τον μελετητή. 

R. Α. RAITIKAR :

Α gesture of co-operation 
with Krishnaji's work. 

' πο τ11ν Ί νδία μαc ερχ εται 
το βιβλίο αύτό, πού άποδλέπει 
στ�Ίν άνάλυσι της μεθοδολογίας 
τοϋ Κρισναμούρτι η, δπω; ό συt-
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γ ι_>αφεύ; προτιμά, τη; «συνει_ιγα
σίας μr το, Κιιιιη (!LlOl'!_)Tl)). 

Ό 1'- ι_>ισ,ιωοι' (_)τι είνυι ί,,u ,,. 
ιη,γχι_Ηη ο,,. <'>ιαι � ιτι ιο,.. 'Ο-ω; 
γοί, ύ Lωιuυτη,,., (1J \ rίτrιι (Hl 
fl\αι Λι(')(� /,() ,ος, )l(JL ΟΟει ιιr 
τι'1ν <'>ιαιογο ,α xuuη τίιν urιΟητ11, 
ό ι<'>ιο; , ' ιί.,ιυuι,ι•1j1η το ιlληΟι
νό, Υrιί ί'ιχι HJ τiι ,α(_)<�<'>ει:,Οη ιιι:: 
ΤΙ]' εγγι ησι ιά,οια;, O'"tO α; /(IL 

,ά rίναι, αύΟεντία;. Ί [ αύΟεηία 
είναι σι 06 α. Καί ό ΚQισΗι 
ιωυι_>τι Orlrι ,α βιι<'>ίση ό ι'ΗΟ!_>r>
-τος ι(_)Ο: τη, (1ι0/ υτη ιι rιιΟεuιιι. 
"ΕΗχ -ταιιυδιιγμα: Πυ, δ,τι σιr
-ττοιι�Οο riHH ιl , α γ ,  ω (.) ι
σ ι :: . 'Ε ι_> χrτω ιί.πο τiJ :τι -
Μον τη; (1\αγΗuρίσrω::, ο-του 1-
χ�ι ιαωτ Οη <1,0 ια-τοια -τvοη 
γοιιιιr, η f,ίh(_)ασ . ί\fr r, rι ητοιο 
;η ί,ιια, ό ι'!, Ορω-το: h�ν Οα μ:το
ρι'ση , ά ιQΟση1γίση στ1 1, 'Αλ11-
Οεια. Toii ΧQFιάζrται iω :τ-ευμα, 
ποί, , ά ιι 1'1 γ , ω ρ ί C η χαί 
νά ιι 1'1 ά , α y ν ω ρ ί ( η , 
Fνα- ,ου.: 11 σ υ χ ο :: , έλει•
Οερωμi,ο-. 

Ό Κvισ, μοί•ρτι ά,οίγrι TIJ' 
συζή.τησι προσπαΟιοντας , ά. φθα
σ.η ό ά/{ροατής, με δική του προσ
πάΊJεια, στ11ν ι_>ίtα τοϋ -τρο6λήuα
το;, ::τοί• είναι ατό ,ασυνείδητο,. 
Άποφεί,γει να διατυπώση διχό, 
του όριοuiιν η αποιj' ν. 'Ότα, 11 
συζήτησις δεν π.ροχωρη tϋκολα, 
αλλαζfι «Οεσι,». Θiηι τό ήτημα 
bιαq,ορετικά, κατά τρεί:: 11 χαί 
τέσσαρΕ; τρόπους, γιCt '\ CJ. ά, α
πτυξη ό σπουδαστ�:: i, i ρ -
γ ε ι rι . Σ χο ο; του - κατα 
τόν συγγραφέα - εί,αι ,ά έμ
ποτίση στiη /')υτ,κό κοσμο, ποί1 

τεί, ει μαλλο, στην δρασι, φυσικά 
11 ψυχολογικά, η'1ν ποιότητα του 

' \ ατολιΥΟU π, εί,ματο;, πού μαλ
Ί ο, ίΊιrιλογί�εται καί ει.δηλώνεται 
πρό; τά εσω. Καί 11 πει..ιπ ουσία 
τη; διδασι.α ία; του, αν iπιτρέ
r-ιτrιι αι'1τ11 ή rιφρaσι;, είναι δη 
ί•παι_>χrι ατό χόσιιο Μία μονάχα 
'Ε, ότη;, τη:: όποία; r,π()τελοϋμε 
ιιruο::. 'ϊ'-ταρχrι uίrι ALΙJJν α Ζωή. 
Ό ιι, 0Qω,ο;, 'Τ{Ου σχ.i-ττετrιι καί 
fHQγtί, ίο: <<ι'ιλλο;», χωρίζεται 
ϊι-το τφ tΗΊτητα Υαι παραδίδε,τrιι 
')rσuιο; c.την. Ολίψη Υαί τό αγ
χn,.. 'Η ι'ιλl αγη συuι:εριφορας 
τοί-, 1, Οι_>uJ;ιου f 7, αι 11 ιιεγάλη δια
' οητι Υ11 η ε ί1φιιη:: Επανάστασις, 
τ11, ό-τοί ω ό Ί, δό; φιλόσοφος 
Υηι_>ι ιττει i1 uαλλον JΤ.αρουσιάζει 
ιο; uόνην διέξοδον γιά τά προ
β, 11uατα uτύuων Υ.αι όμάδων. 

Ό συγγραφεί,: όδηγεί τόν ά
, α 1νώστη, με ΟοδιΥά σt «συνερ
γασία>> με τiη Κρ σναμούρτι. 

ΑΛΕΞ. ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΥ: 

• Ατομικος αίών καl Τεκτο

νισμός.

Ό συγγραφεί,:: -- Μέγα::: Δι
("Ιασχσλα: του 'F:λληνιχοϋ 'Ελευ
Οει_>οηκτονισμου, ι-τομένωc εν
συνείδητο:: και ί•πεύθ.υνο- πνευ
μcιτιχός 11γέτης - μας πα()ουσιά
ζrι εναν ζοφερό πίνακα της c-ιη
μt(Η νη:: άνθρωπότητΌς, καθώς 
yι,δuνεί•ει ν' αφανισθη ά.πο τόν 
ιδιο τόν έαυτό της, μέ τlς δύο 
μ f γάλες «βόμβε::»: τοϋ πυρηνι
Υοϋ άνταγωνισμίιϋ καί της δημο
γραφιχη; άποχαλινώσεωc. 

, παριaμεί τα δημ 1 ουρyού1:1,ενα 
προδλήuατα καί τίς r.ροσπάθειε
πού Χατα Υ.αιρους εyιναν άπό 
φωτεινά πνεί\_ιιατα γιά τιiν είρη
νικ1Ί συμδίωσι καί c-ιυνεργασία 
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των u.νθι_ιι;JΠων, μFτιι.;ίι ιιΙ,Ι.ων 
χαί τιί)ν Τ�κτόνων 'Ιωάννου Κιι.
ποhίπτ(_)ια, Ν ικολίιοu Πολί τοl' 
καί ' λεξ. Παπανασταl"ίοt•. 

Τίι συμπέιιαπμιί του εΙναι nτι

ή σωτηιιίιι. τη::: ύ.νΟιιω:τι'ηητο; 
δίν μποι,μί νά εί•ιμΩ11 ιlλλοί•, FΧ
τό; ιl:τό ηΊν εφιιι.ψογiJ τi1:: Χι_�ι
πτιανικη:: Ι'> hrι.Ι"χιιλίιι.:: yιίι. τi ιν 
(ιδελφι>τητιι. ω.ων τι7Jν ιlνΩι_�ι;J
:rων, ί1 όποία rlποτελεί κιι.ί τού 
'Τεκτονωμοί- το ίl'>εολογι,.ί>, :τ�
ι_ιιεχόμενον. 

Σκοπί>:: τοϋ βιυλίοιι �ίνιιι νιΊ. 
όιεγείι_�η τί; συνειh1111Η; τι71ν 
ιlνΟQώπων γιά τόν ίι

φωτίιμ�νο 
κίνδυνο χαί είδικι;Ηf(_)ιι. νίι. Οέση 
τού; Tf κτονα; ενώπιον τοίi χιι�
ου; των. \ιότι, καU(;J; τυνί':_Fι, 
«ύ.ποστολ1'1 τού Τεχτονισμού εί
\'αι ή έγκατίιπωσι; εί:: τοί•; κΜ,
πους τη; ύ.νΟρω:τίηψο; ένί>:: νέ
ου κλίματος, ί,πίι μίαν νέα,• rl
τμόσφαιραν, nπου Ω' uνιιl'>ειχΟη 
νέος πολιτισμό:::, μέ βιiσι ν τi1ν (1-
Ι'Ιελφοσί1νην των έθνιον, ηον λα
ών, τιον τάξεων καί τών άνΟρι;J
-rων έν γένει, δστις θά φέρη εί.: 
η1ν άνθρωπότητα ηΊν ίσο(_)ρο;-ί
αν καί τi1ν εί ρ11νην». 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΥΚΑΝΟΥ: 

"Τό πρόβλημα της άξ[ας είς 
-τήν φιλοσοφ[αν της πράξεως 

Ό (',ιιyγραφεί•::: εΤναι φοιτη
τή; της Φιλολογία; άκόμη καί 
εΤναι πολί, ένθαρρι·ντικό νά βλέ
πη κανεί; τοί,; νέους να άθλοϋν
ται στi1ν :τνευματικi1 κονίστρα, 
με τόσον tηλο. άλλα και τόση έ
πίδοσι, οπως ό κ. Μοίrι<ανο;. 

_,τi1ν έργασία του αυτi1 :τQο
'6αίνει σέ θειορησι και κριτικ1Ί 

τ<ίJν hιαφόι�ων φιλοσοφικι7η• συ
στημr'ιτων, ίhίω; ιl:-τι'.> τ1Ίν πλευι_ιι'.ι. 
τη; 11Οικη; ύ.ξία; τη; ζωη: γιιΊ. 
να τονίση δτι ή 1ΊΟικi1 αξία τη; 
ζωη; Ι'>έν Οά πηyίιπη ιl;τό σφιι.ί
(>ε; έμπειι�ικέ; η ίr.τερ6ατικές, 
ιι.λλι'.ι. ΕΚ τ(Ϊη• ενδον, άπο τί>ν ίδιο 
Ί()V ί.ίνΟιιω:-το. 

Ό σιιγyuιι.φ� ί•:: ύ:τοl'>ί/'Jει ξF-
Χ<•J(_)tι:',ηΊ σημασία σn'.>ν :-tιι.(>ίιγον
τα 'ΕλευΟ�ι·ία κrι.ί ϊί:-τοφιι.ίνετιιι 
ίίτι ί] ΣωΥ.(>ιι.τικi1 φιλοσοφία εξα
χολοι•ΟFί νά hεππ6tη πτόν σί·','· 
χι�ονο πνευματικό χιj)ρο, γιατί, δ
λε; οί μεταγενέστερες Οεω(_)ίε;, 
ίiν και :-τολί, χQήuιμες, «δέν κα
τι:JρΟωσιι.ν νά λύσουν τό ήuικόν 
πρόβλημα, Ot'tf καν \'(.( μετιι.χι
νη0οuν :τέραν τού Σ ωκ(>άτοtι;>>. 

-Tou ίδίου:
Πλάτων, Άριστοτέλης καί
σύγχρονος Φυσική.

Στό δεύτερο βιβλίο του ό κ. 
Ιούκανος, επειτα άπό άνάλuσι 

τι7)ν Οεω(_)ιων Πλάτωνος καί ' -
ρ,στοτέλους, ύ.ποφαίνεται δτι ό 
'Αριστοτέλη; δογματίζει, ένιί) ό 
Σωκράτη; «αφήνει σι•νεχώ; είς 
τά προβλήματα προοπτικήν». Καί 
καταλήγει δτι <<1\ σί•γχ(_)ονος φu
σικ1Ί πλατωνίζει, διότι άκρι6ω; 
και τούς διαλόγους του Πλάτω
νο; χαρακτηρίζει άναζήτησι; καi. 
δtαρκi�; ερεuνα» καί δη «ή πλα
τωνικ11 μέθοδος εiίρε την διΥ.αίω
,-,ί ν τη; εντός τού νέου C',ύμπαντος 
τη; συγχρόνου Φυσικη9>. 

ΔΙΟΝ. Κ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑ: 

Στοιχεία Δημοσίων Σχέσεων 

Τό βι6λιαράκι αυτό, πού ύ.πευ
Οί•νεται κυρίω; στου; μαΟητάς 



308 ΙΛΙΣΟΣ 196 

ιί�(_)ισμ�νων σχολιi.,ν η σψιναρίων, 
από τον καΟηγητή τους, δεν ση
Qείται εύQ ι1τf QΩU πνt υματικοϋ 
ενδιαφέρο-ντος. 

Πρώτον, διότι επιτυγχάνει μια 
ακρι6η ψυχογραφία τη; έποχης 
μας. «Σήμερα δ ανΟρωπο; βρί
σκεται με περισσότερα προβλή
ματα κι' αίσΟϊινΗαι σχ�δόν ϊί
πομονωμένος στον r-,ί,γχρονο τε
χνολογικό παράδεισο ... 'Όσο αυ
ξάνει 11 πρόοδο;, παι_>ιtλληλα αίΊ
ξάνει καl τό α'ίσ'uημα της μονα
ξιάς, παλιό συναίσΟημα πού συμ
δαδίζει άνFκαΟεν μi ni ζω�i των 
μεγάλων πόλεων καί μi τίc; κα
ταστάσω: ποί, δημιουργούν οί 
μεγάλοι πολιτισμοί». 

εύτερον διότι ύ:τογοαιιuί-
ζt ι Fνα α'ιίτή,μα της έποχη::;": · �1iν 
σι1νf(_)γασία, την έπικοινωνί,α, τόν 
διάλογο των ι!νΟριο.πων «για ηiν 
έξείιρFσι κοινών ίδαν.'ι.ιον καί τ�'ι 
χάραξι κοι νη:; πορείας». 

Ό κ. Μαγκλι6έρας δεν θεωρεί 
τόν Οεσμό των δημοσίων σχέσε
ων -- δπως τον παρεξηγούν αQ
Υ,Fτοί - r-.άν fναν ά:τλό μηχανι
σμό για ηiν διάδοσι :τροι'όντων
1'ι ιlπόι 1εων, αλλά τον εί;υι\•ιονει σέ 
«δQιόσα φιλολογία» για τi1ν καλ
λιέQγεια και ανάπτυξι καλι7Jν και 
τιμίων σχiσεων ι!νάμFσα στοί1::; 
άνΟρtόπου::;. Πιστεί1ει δτι στύχο 
τηc; έφαρμογη::; των hημοσίων σχέ
σεων :τρέπFι ν' 1,iποτελ1ϊ �Ί :τα(_)αί
νFσι::; του .,_,ωκQάτη «ζην-δικαί
ω::; t,ην- <>Q0ιό:; ζην». 'Επίση:; rι.
;τοδίδει σημασία r-.τι>ν ιlνΟι,ώπινο 
-;ωι,άγοντα τοίί λFLτου(_)γοίί δηιιο
σίων σχέσεων, τον &ποίον ΟέλFι 
ει',φ1 1η, καλΟΥsάγαΟο, ευπροσήγο
QΟ, δυναμικό, ύ:τομονητι κό, εχε
μ υΟο, άχ.έQαιο, μi αλλα λόγια νrΊ. 

εQγάζεται για τ�iν πρόοδο με δ
δηγούς ηΊν ευπρέπεια, ηiν εντt
μότητα, την αλή,0εια. 

Σηiν έποχή μα;, δ Οεσμός των 
δημοσίων σχέσεων μόλις αναπτύσ
σεται. Γι' αύτό έργασίες σαν αύ
ηi ιrοϋ κ. Μαγκλι6έρα Ο' &πο6οϋν 
χρήσιμες, μέ ηiν θεμελίωσι τοϋ 
νέου 'ί)εσμοϋ πρωτίσιιως επάνω, 
στον ανΟρωπισμό. 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ : 

Νεοέλληνες. Πνεuματικες και 

καλλι τεχνικες φuσιογνωμίες 

τοu 19ou καi 20ou αίωνα. 

Ό συγγραφεύς τοϋ «Μακρυ
γιάννη» και τη; «Ρουμελιώτικης 
πt ογραφίας» παρουσιάζει μια 
σειρά από πορτραίτα «ΠνFυματι
κων και καλλιτεχνικών>> φυσιο
γνωμιιόν τοϋ 19ου και 2Oου αί
(;)να>>, δπω:: οί ωιηται Σολωμό;� 
Γρυπάρη;, Μαλακάσης, Οί1σά
νης, Καμπύσης, Πορφύρα;, .\1α
ρία Πολι·δούρη, οί παλαιότFρ,1, 
διανοοί,μενοι "Λ6λιχος, ΓcQάr:ι
uo; ΒώΧο::; και 1\Ιίνω; Ζrότο::;, δ 
fχναγεννητ11; τ"ίi Ο, .'ι Γ(.!Οι• J{.

Χρ:στομα ,ος, 1Ί ίFρεια της Λαϊ
;,ί1� Τέχνης 'Α.,-,ι,:,1κ11 \. •τζημι
χύ. λ η, χ.αl ό ::1 υ � ράcpο; �� π1--;ι,ο; 
Ι f ,ηαι ουκας. 

'Κρι;τ11ριο ιια 111� ιπιλογιΊ (1�1-

τη σταΟηκε, οπω; ο ΙJυγygιιφFυ:: 
εξηγεί, ή κάποω προσφορά ('ίf 
«άνανFωση» r,n1, Τηη1. /\?,ν εί
·ναι. δπωc; πάλι εξην[Ϊ \) rτυyγQα
φεύ::;, μια «διF·�ο�ικ1Ί κριτι;οΊ Τ() 

-;το0Fτησι». ύη1ν η1ν ί1πι)σχε ωt
για το μέλλον, με ύλικό !J',

1 \ΙύJ!ΠΟ 

,Ί ανέκδοτο σε πολλές :τcι;ιιπτώ
σει:;. Ώστόσο και ή παροϊσα ί ρ
·γασία, μi λίγα βιογραφικά zαι
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διδλιογιιαφιχά στοιχ�ία, ι ί·•rιι i,,_ 
διαφέρουσα, για τού; νiου.::; ίδί
ως, πού δέν Ε'ζησαν ση'1ν ατμό
σφαιρα των πνωματικιίJν ιlνΟριiJ
.πων τη:; παλαιοτiιια:; γfνfα:;. Ί[ 
Πα(.)Ουσίασι:; f ίναι tωντω•11 καί 
άδρή. 

ΝΑΓΙΑΣ Κ. ΡΟΥΣΟΥ : 
Μπροστα στήν 'Ερυθρά. Ποι
-ήμ:χτα. Λευκωσία 1968. 

:ΊΙ ά σuμπιιΟητική, πολυγρα
φημένη, συλλογ{]. 'Η ν{α ποιή
τ(.)ια εκφιιάζfται μέ τ11ν μοντέ(.)
να τεχνοτροπία του συμυολισμου 
και δονfίται ιlπό ηΊν άγωνία της 
ε;τοχη.::;, ,μέ τον Π<Jλεμο, τί; συγ
ΚQΟίισει:; καί, προ πrιντων, τι) 
Κf\'Ο τιον ίδανικιον. ΦΟ(ινΗ σl 
μιι'.ι στιγμά νά ζηλέψη τ1'1ν ιlπλιι 
τητα του χελιδονιου, ποί, δεν f
χει πιιο6λ11ματα. 
ι<τά μάτια τοϋ χελιδονιοϋ 
οέ: μnοροϋv vά χωρέσουν τή θα

(λασσα 
Γι' αύτό δέν εχει έφιάλτες στόv 

(υnvo τοω,. 
Θυιιαται κω'f ί: τον u:ταλωιιιι

η1, γ�ίτονα τοίi Βολτιι'ίρου, ;οίι 
επίση: δεν είχε εφιάλτε;, γιατί 
δεν fUfTE στον εαυτό του Π(.>Ο
{)λ{1ματα, αλλα εξω ώτο την φυ
σικ11 του συνη1ρηrι. i\f ιά χα(Ηηι
γ11, ιlνοίγοντα.::: τό μαγαtάκι του, 
ε1δε ιlναμ,μένη ιlκόμ η τi1 λάμ;τα 
του Βολταίρου, ποί• δεν είχε κοι
μηθεί. Τον άπαΩχολοίiσε �να φι
λοσοφικο Π(_)όυλημα. Τον μ;ταλω
ματή, κανένα. Και fi,ταν ευτυχής. 
Ί\Ιά ό Βολταίρο;, καθι1):; εγ(!αψf, 
ποτέ δέν θ' αλλαζε τ11ν αγωνία 
του με ηΊν εί•ηιχία του μπαλωμιι
τη ... 

ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΒΑΡΟΥΚΑ 
Ό Πλανήτης με τή ζωή 

'Ένα διαστημόπλοιο φΟάνει 
από κάποιον πλανήτη τοϋ \ια
στήματο; Και Οιαπιστι;η'Η δτι ίι
πάρχει ζω11 ση'1 1 'η. Λ ιιτό; ί ίναι 
«ό πλανήτης μf τ11 ζωή». Lυνr
πω;, δέν πρόκΗτι.ιι για μυΟιστό
(.)ημα πού uέλει νά μα: όδηγ11ση 
στο Διάστημα, αλλά στόν ... εαυτό 
μα:;. Είναι μια κριτικi1 τη:; ·γηί
νη; ζωη; απίι οιαστηιιιχ1Ί σκοπιά. 
Οί ι'.ίνΟQιι)ΠΟι τοϋ \ιαστήιια·ω:;
Ε να:; πατέιια; με τ1'1ν κόιιη του-
διαπιr-τιονουν fιιχαρίστω:; δτι οί 
l.ί�·Ορ,ωϊοι τη::; Ι, η; FΙναι 'ίδιοι μ'
αυτου:; - «Οεομοιι ιrοι» ά:τοΥ.α
λοϋντυι --- γιατι η συγγραqτί•ς 
Οέλ�ι οί \ιασΓ1μικ,οί νύ. fχουν ά
ναμιrισο{μητα ΠQOOOfί•σft στιJν 
τομiα τ<ΪJν τεχνικιίJν f_,.ιηυγιι tτων 
καί τrίJν 1']Οικιϊη• .. ιξιιϊη•, ιlλλά στο 
επίπεδο τη:; φιλοσοιrίι�:; \'U. λι
μνάζουν μα�ί μl τοί,::; γηίνου:; στr1ν 
ιινΟρωπομορφισμό τοίi \ ηιι ουρ
γου ... 

Οί \ιαστημικοί r χοι•ν ιlπό ά
μνημονε{rrων ΧQ<Jνων λυτρωθεί 
ωτο τό κακό (άcrυϋ :τ(_)ύηα fμα
Οαν δτι φωλιάζει μiσα στον αν
θρωπο) μέχ(.)ι σημf ίου να το ξε
χασουν εντελισ:: σέ κάΟε του μορ
crή, καί η'1ν :τιό αdJχι. Γι' αι',τό 
<<ιlνcαΗλί•:ττουν» ση1 Ι'η τόν ... κα
φ� καί τό τ<",ι γάρο καί τi1ν μόδα ! 
'Εκεί, δμω;, πού αναστατώνον
ται κυριολεκτικά, Fίναι δταν fρ
χονται αντιμέτωποι με τί:: συνή
Οειε:; των άνθρrοπων καί τιίJν κοι
νωνιι7J.ν του;. Οί r'.ίνΟρω:τοι τριονε 
σάρκε;: Τί τού::; εφταιξαν τ' αρ
νάκια; Και φοράνε {,:--οδήματα cι
πο δέρματα tιοων; Καί στά γυ-
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,αικ(ίrι �απrλλα 6αζουν φτερά 
πουλιών: Γιατί; 

Οί ιαστημιΥοί rί,αι u.γγ λου
δια u.γνοίας ιι.ιί άφ(λείσ; για τον 
γήι, ο ϊολι τισμό. Στον «κόσuο 
τους,> ()l[Jτfl τα πάντα 11 ι1yι1,πη ... 
Γιατί οχι ιιΛ ιηη l'η; 

Τ(λιΥά -έ:τει<>1Ί ύ ι'.ιγ\ ωστο; 
πι ανήτη; εχfl σF δλα τα ι'lλλυ 
;τιιοοbο•σcι, ίιτό- ι1ί(ό τψ ηχ, ι
Yll της ιχγάπη:; - () ίατι'(!α; !1. 
σ,τροναυτης έQωΗί1rτrιι μc ιιιά 
γ11ι,,η, f\(ί) 1',α:; γ111\ο:; Clf(_)O
πo(_)o; f. (_)ωη ί1ετι.ιι ιιε η\ν κορη 
ιiστιιονrι ι•τισα. Καί tτr-ι, iνώ τό 
bιασrηιιο-τrλοιο φει1γ,ι για ,u γλυ
τωση ι}πί> την ιακοϋουλη συιη•
(!Lφ')(_)α ηίJ\ γηι\ω,, ί,<Οrοuι'>Qφων», 
:που Ο�λου\ ν' ι'.ι (_ηαξου\ τά μυ
στιΥα του, έyΥυuονουντα δι•ο , :r, 

λάαματα, r-να bιαστηιιικό σrί1 
Γη και f\α γήι,ο στ() ι\ιιιστη:•ιι. 

Ή συγγραφεύ:: θέλtι ισ,ως νά 
πη ότι ιιηοια {1ιιiρα Οά συνεν\οη 
Οοίi, τr.ι (1\0(_),;JίL"\(J ί/uσιιαrrι του 
'\ιαστή.ιιατο.; ιιΕ ιιΗ',{)\ ηΊ, "' u
πη ιαί, ίσω:: ικόιιη, 11 11\ι�τcρη 
λ' ' ' 6 λ ' ' ' ' ;τ ασιc: , α 1:.ιι ο ισση ιι c τιη r.ιΊ'-

γ, λι ιο 111_ χrιραιτηρο, τι'η οο
τα, ι ιί> /')ι ιο ιια;. 

Uτ('>.� ,:(,r:ιι ό ιιι Οο:, ι ι τ, 

Υαι, τό fίιιιί,Οιο. Κrιί r,'. '\ιn, 'U>
πω; πλαbα,_ιά στην uορφ{1, ιί
πλοι Υά στο ϊfριεχόuf\Ο. ' )ι,ω:; 
η, δi, ί(>Οσφrρεται ιαί τίίοτ� ' Π ' ' ' 00 ' Υrιι,ουργιn. οι\ αϊο 1 χοο-
' ια ύ Φλαιιιωρ�ο\, ιιΕ τα «' ι\σ�ε
ρι'>Fντrι !)\ι ιρα)) fYrι,•f αι1nτηρ{1, 
ιιιλά ιιαί βάσιιιη ΥQιτιι11 τcίJν γηί
Υω\ 1ΊΊJιίJ\ U.ϊ/ ιίJ:: Llf τ1Ί, ενατένισι 
τcίJ\ l-ί.στρω\, χωρί.:: νά χρε ιασΟη 
Υαuιιιά α,ουσσι ΔιαστηιιιΥcί>ν σ,
τω,. Προ0fσι:: c1.γαΟ11 Υαί fι•γ(
νιΥ)l, αι1τ6, ναί. 

] ')6 

ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗ 

Τό Μανιάτικο μοιρολόγι και 

τραγούδι. 
'Ο , , γνωστο- παραγωγικο-- ποιη-

τη:; αποδίδει ενα χρέος πρός τή.ν
ϊατρί<>α του, αύηΊ την ίδιό.μορφη 
<:τιριχαραι.ωμiνη» γη, μΕ τίς δι
ης τη; παραbόσΗς. Καί τό άπο
<>ίbει, δ πλά: μΕ μιά συνοπτική_ 
συγκfντρωτικη lργασίσ μι βάσιν 
ύπαρχουσες πηγις καί μέ προσω
πι κiι tρ�υνα γιά η1ν διάσωc-ι τοϋ, 
l\fανιατικου τραγουδ οϋ, πού -τrο
λι', i.πιτυχηιιένσ τό όνομά ει «ά
γριολουλουδο τη::; λαικη.; ψυχη:;». 

Ό Υ. Παναγιωτοί•νη; άσχο
λfίται Υαί ιιε τα τραγούδια τη::; 
ίnτοριγης Οωατογραφίσ; (άπό 
τι> J 821 �·κ τά σ11ιιερα), μΕ τά 
1ρrιyοι1δ α τη:; ξε, ητΗας καί της 
βr, τέτας (πού ιυτυχώς τείνει νά 
ι'κλείψη), r1λλά κυρίως άσχολεί-

, 

' 

ται ιιf το ιιοιοολόνι. 
Κατά τον 'συγ;οαcp{σ τό ιιοι-

, 
... ' 1 

ρολογι, ό σϊαραγμό:: τη:: Μανιά-
τισσrι;, lνΟι1ιιίζει τnύ:; κnuμούς 
τiδν (lρχαίων τραγωδιcίJν και {1-
ϊοδηλ(ΟΗ l ηΊν ε'μφασι στο άγαΟn 
τηι: l ίγΗας 1-ωηc, ενα ίδανικό 
διόλου χριστιςι.νικό, διαποτισιιf
,ο ιισλλον άίό η1ν ιλληνικ1Ί &ρ
χαιότητα. <<"Α:::: ιι11 ξ�χναιιε, -
γράφcι- πι\J:: ή Μά, η uόνο ταν 
Rn ιι.Χ. αί(ίJ\ α προσηλθΕ στον
:χ , , :) ' ' ' ριστια, ισιιο, ίιJσο αογα Υαι -:το-
σο δί,σι.ολα, γιατί φαίνεται ιιiσα 
rη:: είχε ριζcοσΗ 11 άρχαία tω�Ί 
Υαί ψυχ11, 11 πανάρχαια Lλληνικ11 
Μνα.uψ>. Εί,αι, λοι-τόν, τό μ<Ηρο
'λόyι ι\ α ηιιιήοι.ο άδιάσ.-ταστηι:.
'λ"'Ι , ' :) ' ' :) ' Ε �ηνικοτητο:: σ αυτο το απατη-
τC1 Υάστρο, πού είναι ή Μάνη. 

ΧΡ. ΡJΖΟΠΟ'Ί"ΛΟΣ 
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ΔΗΛΩΣΙΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Το Γενικο\ Σ υμβοίJλιοv της παγκο5μίου θεο5οφικnς 'Fποι
ρίας, 5υvε\θον είς ,, \\'τυαρ 'Ινδίας, ε\αβr 111\' cΊηόφα6Ι\ που 
άκολουθεί: 

<<'Εν οψrι τω\ έτιιι-.rατου6ω\ έillι τοϋ rιanόvιoc: 5υ\θnκών 
εiς πο.\ \ας ώrας, το Γεvικοv Σ υμβοί1\ιοv δrι.\ώ\ ει οrτι Λ θεο-
5οφικ1\ Έταιρία, ώc: ύπο5τnrί(ου5cι 111v Πcιγι-.ό5μιο\ '\δελφό
τητα της 'Α \ θr>ωπότnτος, άδιακpίτως φυ,\nς, rιί5τεως, φι'ι \ου, τά
ξεως η χρώματος, θεωρεί rι65cιν _μοrφ11ν φυ \ειι-5μοϋ η rιο.\ιτι
κι\ν n ένέργεων βαω(ομένnν εiς διάκριω\ μεταξυ τω\ φυλών 
nρος ώφέ \Jεων μιας και β\άβnν έτέρας, ώς (1\ τίθετο\ τφος τον 
βα5ικον . αrακιnrα κcιl 10\ Π[)ΟΟ()16110\ (nς Έ ιcιιρίcις». 

* 

Ρόμπερτ Φράνσις Κέννεντu 

Ί-Ι δολQ;,()·1ί1. :Q•j Γ6μπεp: lΩ 1-
νεντυ συ·ιεχλ6'Jισε :ή·ι iνθpω;;6-
τΎ{rΙJ. χ::ι.ί εθεσε τί; συ·ιεισήσει; Ξ· 
νώπtΟ'i iγω•ιιωοώ·ι έpω:rι:ιά.τω·ι. 

'Ο ' '\θ · " ' -, ε; Λ ην=ιι; πp:σοευτη; :��Ί 
Ηνωμενω·ι Πολιτειωγ χ. Τ=ιλ

μποτ διηρμή·ιευσε 1.υτή :ή·ι &γω
νία, μιλώντ!Χ; στό μ·1rι:ι6συ0ΙQ -;Q•j 

μητροπολι:ιχοσ ·ηQσ: 
,<'Έχομε·ι Χ!Χί πά.λι·ι κ1.:1.λrι

φθεί -είπε- &πό :ή·ι &yω·ιi::ι.'Ι, 
ή όποία μa; χ1.τέλ:χ6ε :ιετi -:r(ι 
δολοφονί:χν τοσ Τζώ·ι Κέ·ηε·ι:υ. 

»Ι αί :ή·ι α:ιοιξι ·ι :χυ:ή·ι' ΠQύ Q[
κψπά:νε; ηχησ:χ'J πέ'Ιθψ:χ, :6σο·ι 
διά. τό-ι Μά:ρτι'Ι λουθερ Κί·ιγχ, 
δσον κ::ι.ί διά. τό·ι Ρ6μπερτ Πέ')-

·ιε·ι-;,J, y·ιι,ψ[�Qμε·ι &κ6μΊj χ:-ι.λ•J:ε
ρ-χ �--=� Υ(J .... Υι 'J7.'Ι δ�Χ 'J5.; Λ7.ί ο�, έ
μέ. 

Τί Ιχε: συμ6rι; .}::-ι.τί �λη :-ι.ύ
:ή Υ/ �ί :χ εί; 6λ6κ'Ί. ηpQY :ό•; Κό
σμQ·ι; .}ιi ·ιi μή &·ncpέpω ,Υ(ι 
Πρά.γ::ι.-ι, :ό Π:χρίσι, :Υj 'Ι Ρώμψ, 
,ή·ι Φρηκ;σQ•Jρ:ην χ::ι.ί :ή·ι Β::ι.ρ
J'Jό�'Υ..'Ι . .,.\πΙJ:ελοσ·ι, πp&.γμ-z:�, :'Ζ 
β ι , ' , �π ' 1.σ'J.'ΙΙJ. μ:χ; ει; τ::ι.; -ιωμε•η; 
Π,λ:τεί::ι.ς, έπικρψψέ·ιη·ι κατά.p-

- ... - ' - , 

pz'JJ�Ί του ποΛ�:�:>μοu, �'J"CO'J π�υ 

ήμεί; εί; :ή·; χώp:χ') μ::ι.; μz ύπε
pηψά.')Ξl:Χ'i ά.πQκ::ι.λοσμε·ι ,&μεpι
,_1.·ιικό·ι τρ6πο·ι ζωη;,; Εί-ι:-ι.: ου-
11-χ�ό·ι Ξ·ι'Χ; Ι(όJμσς --6 δποί�; Ξ
ΟΧJ[ζΞ�() :6'J�'/ Ζπι -:GJ·ι ('Η·ιι,)μ. 
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Ηολιτειων, επι τη; ίσχύο; -ων, 
τιί)γ σκοπών των, της πιστης τη
ρή::πω; των ύποσχέσεών των Χ7.ί, 
α.'ια,μφι6όλω;, επί του ά.νθρωπι
σμου των- 'iά. μή δύνα.τα.ι πλέον 
vά. ύπολογίζ η εις ήμα.; δι' δσιχ 
πράγμα.τιχ εχουγ σr/μα.σί?.V; Είvιχι 
τουτο τό νόημ. -ων ψ?.ινομενικω; 
ευκόλω; πρα.γμ,ηοποιηθεισωγ δο
λοφονιών του Τζών Κέ-ινεντυ ει; 
τό Ντάλλα.;, του Μάρτιν Λουθερ 
Κίηκ εί; τήν Μέμφιδα. κιχί του 
Ρόμπερτ Κένvε·ιτυ εί; τό :\ό; 
"Λντζελες:; 

»Τά. spωτήμα.α α.υτ-χ δέ·ι εί-ια.ι
pητορικrι, Οί 'λμ.::ptΥ.'Χ'iΟί πρέπει 
νά. τά. σΥ.εψθουv σο6α.p6.. Τουτο 
πράττουν οί α.νθρωποι εί; τά; α.λ
λα.ς χώρα.;». 

°Εις α.λλο σημείΟ'i του λόγου του 
ύπέμ-ιησε τήv έξη; φράσt ν του 
δολοφονηθέvτο; γερουσια.στου: 
. .  «Εϊτε τό θέλομεv, εϊ:ε οχt, ζω
μεν εις ενδια.:ρέρουσα.'ι έποχr/'ι. Οί 
καιροί είνα.ι μεστοί Υ.ινδύ·ιου Υ.7.ί 
α.6ε6α.ιότητο; ... Καί δλοι μιχ; -ε
λtκιίJ; θ::ι. κρtθωμεν ά.πό ,ήv πρσσ
πάθεια.ν, πού κα.τα.6άλλομεν διά. 
τήν οημιουργία.'ι :1ι&.; νέιχ; ] οι
vωvία.;; κα.ί τόν β?.θμόν, μέχρι του 
όποίου τά. ίδεώδη κιχί οί ά.ντιzει
μενιΥ.οί σκοποί μα.ς εχουν δια.μι:;ρ
φώσει ,ή'Ι προστάθεια.ν α.�:ή'Ι". 
το ΕλΕΕΙΙ-ΙΟΗ 

ΜΥΘΙΙΤΟΡΗΜΑ ... 

«Έν ψυχρψ», ό συγγρα.φεύ; 
ά.στυ,ιομι Y.W'I μυθισ:ορr;μά:ω·ι κ. 
Τρούμαν Κα.τ.ό:ε, έδήλωσε ι δτι 
ή δολοφο-ιiα. του Ρόμπερ: Κέν
'IΕ'iτυ «εί,ια.ι ά.πστέλεσμ-χ ευρεία.; 
συ ιω,ιοσία.- j,;ι.σιζο,1ένη- εί- ,ά
ίοέχ�· τη; .,,ί�pυ.τρίχ; :οσ θε;σοφι� 
σ,.ού Ρωσ!�ο; "Ελε·ια.; Πετpό6'ια.; 

Ιπλχ6ά:σΥ.υ ! ! ! 

'() 11 ' " ' βκ. _ι_��.πο-Ξ εκρ� Ίε·ι ως α.-
;ιυσήμι:ι.ντον τi, σ.ναφερθέν δτι δ 
'Τοr,δανός Σ ΡΊ}ι.ν lVΙπισσι:ί.ρα Σιρ
χάν, δολοφοvος �ου γερουσια.στου 
Κένvε'ιτυ, έζήτησε νά. εχη είς τό 
κελλί του τJ Γ:ιολίcν «Τό Μυστι· 
κόν Δόγμα» της lVΙπλα6άτσκυ. 

]!..ί-ιαι, δμως, περίεργο-;, πως 
διέφυγε τ·ij; ντεντεκτι6ικη; ίδιο
φυ'ία.ς του συγγραφέως, δτι δ Σιρ
χά.ν Μπισσάρα Σιρχά.ν έζή:ησεν, 
έτίση;, α.πό τό κελλί του, νά. πιη 
ώρ�σμένης μάρκα.ς σ.'/7.ψυΥ.τικόv 
κα.ί νά. κα.πνίση ώρισμέvη; μά.ρ
κχ; σι γα.ρέττα. καί δή εμφελλα. ! 
.λέ-ι ύπάρχει, σ.ρά γε, σχέσις της 
έτ7.ιpία.; ά.-ια.ψυκτικω'Ι Χχί τη; 
κα.π·106tομηχα.'ιίc1.; πρό; -ό εγ
κλημα.; 

'Αλλά, Υ.7.τά. τό·ι Υ.. Κχπότε, 
ή Χυpία. Μπλχ6ι:ί.:σκυ, σ:ό βι-
6λίον τη:; (τό δποίον σημειωτέον, 
οέv :ιτλοφορείτc1.ι «.λόγμΟ'.», ά.λ�,ά. 
< .lιδα.σΥ.7.λία», ά.φού δόγμα.τα. εί
νχι &νύπα.pΥ.τα. Υ.αί ά.πα.ράδεχτα 
εί; :ήv ΘεοσσΊ ική-ι Έτχιρία.-ι), 
ά.1ιχπτύσσει τήν θεωρία.ν δτι «εί
νχι δυvα.τόν νά. ύτ.ονομευθη τό 
r'ιθι κόv ένό; εθνους κα.ί νά. δια
νοιγη ή δδό; πρός -ήν Έπχνά.
στΟ',:JtV δι::ι. της συστημ?.:ιΧijς δο
λοφονίι:ι.; μι&.; σειρά; δι'ΧΥ.ΕΥ.pιμέ
·ιων &-ιδpω·ι σχεδό·ι α:ιευ λ6γου,
rί.-ιω δικc1.ιολογίcι.ς, &.πλω; κα.ί 
μό-ιοv διά. vά, δημ�ουργηθη μια 
γε-ιι κευμέ·ιη τρομοκρατία.». 

Ό κ. Κα.τ.ότε δέν λαμβάνει 
τό-ι Υ..όπο•ι νά, ύποδείςη εί; ποίον 
... μέρος τού βt6λίου &να.π-τ:ύσ
σετ'Χι ·ή θεωpί'Χ περί. . . δολο- ο
'Ιtων, ϊσω; διότι νομίζει δτt πρέ
πεt vά. γίνη πιστευτό; ώ; συγ
γρc1.φεύ; μυθιστορημά.-ων. Οϋτε, 
έπομέvω;, ά.vτιμε:ωπίζει τό έρώ-
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τηψι ΠιίJ; δέ Ι εyι ι-. ;_; ιc η.:: φό 
ιος άπό του 187!), οτε ήρχισε 
τή-ι δρασι ι ηί; i1 Μπ) ?.οάτ-;κυ, 
α.λ)ά ε.πρεπε ιl:ι. πηέιθουι 77 
ετη άπό του θ?.ιά.του τη:: (1 91) 
γιl:ι. vά. cyτε) εσFJ·ij 6 πpGHo::, ! 
·Ουτε &κόμη σ;ιέπτ:ηι 6τι είη
λοyικώ:: α.δϊιητοι 11. ::�ι.ε:ιζετr,,ι
μέ φό1ιους ·rι θεοσοφ�r,, ! "fJ δποι !, \ 

α.κο)ουθώ,τ::ις τί::, ιδέε; τiι::, Μπλ!:Ι-
6άτ-;κυ, κηρ•;σ,;ει τή ι π?.γκόσ:ι•ο
±δελφότηα ό) ω ι τGJ ι α ιθρώπω ι,
χωρίς φυ) :τικc;, αξιιε::, θprι
,;χευτι;ι:ς ι.):r;. ο.::ιιρ!σε•; -
πού Κ?.ί δ Ρόμπερτ ]\c I ιε ι-υ δ.:
κ1ιρυ,;::�ε, Υ.ιούμειο;, cπι:,μcιω::,
μέ-;?. στό θει:,σ!:ιψι;ιό π ιε'1μ:;,, κ:;,ι
ιδια.ιτέρω::, ά.γ?.πητός γ .' r,,υτό /
τόι λόγοι μετ:;,ξύ τGJι Θ::r:ι::�r:ι.ρι
στώι- α.λλά, :πί πfέr:ιι, rι θει:,
σοφια. δπr:ι::�τηριζε. 6τ• κα.ί τl:ι. ζGJ:;,
ά.κόμη είι�ι � (κα.:ώτεpr:ιι) ά.δει: 
φr:ιι μ:;,::, Υ 7.ι ο: ι &α. cπpεπε η τα.
προοριζωμε γ.l:ι. :ό ciyα.yείr:ι, ιv::i::
πάρ:;, π,;,)) r:ιί ΟΠΧΟQl -;iι::, θεr:ισc
:ρία.; ::�:ό ι κόσμr:ι ά.πcχr:ιυ ι c�?.p
κώ ι ..

Ό κ. 1\.?.πότε, μ: τή ι τάχ?.
::!π:κα.λυπτική'Ι» δή) ωσι ι του,
εοειςε πού μπορεί ιi δοηγήση ή
εηειψι::, συηι::�θή::�εω:: ε:Ίθ•;ιη::
τώ•ι ) εγομε ιω ι π ΙΞ'ψ?.τικGJ ι ά. ι
θpώπω ι --;. :λεει ιό -:t::ι:ιχ ιιδι
μπ'ψεί ιά. τ'J·J:: π::ι:.Ξr1 

ANAITENAPIA 

Έτελέσθη κα.ί εψέτr:ι; ή Υ.α.θ.ε
pωμέ·ιη πυρr:ιοα.::�ια. :ώ Ι ,<'Α 'Ια.στε
ιάρηδω ι,, τή:: Μα.κεδο ιια.::,. 

"\ν κα.ί ό '\ρχιμα.ιδρίτης τού 
Λα.γκαδα κ. Ε,?ι::�έοιο:: ηπω.ησ: 
τετραετή α.πα.γόρευ::�ι·ι τή:; θεια.::, 
μετα.λ ήψεω; ά.πό δ::�ου; θi πα.ρα
-κολουθουσαν τήν πυρο6ασ(α Κ?.ί 
,ού; θεα.τi; α.κόμη, τρεί; χιλιά-

δε; κόσμου κ?.τεκ1υσ?.1 τόι χGιρο 
τ-1/; :ελετουργι?.;. Μετέσχο ι καί 
7.ί σ.ρχr,,.ί τή:: περιοχή::. Εί:.ιο::�ι α.
η::�τε ιά.ρηδε::, χόρεψ?. ι πά•ιω στά. 
α. ημμέ ιr,, κάρbου η, χωρί; ιl:ι. ύ
πο::�του ι ίχ ιr:ι; :γκr,,.ύμα.τος. 

Επ σ η:: τρεί:: περίπου χι) .άδε; 
θε?.τGJ ι π::ι:ρηκολο•;θησα. ι τή ι πυ
ρr:ιο::ι.σι?. στό χωριό l\'[7.υρο) ε•;κη 
τ 71 ::, .lρά.μα.::,, 6που χόρεψ::ι. ι 14 α.
ηστε ιάρηδες. Έ .ρέτο; c n::: πiιρε 
κ:;-ί ,;τά, χέρι?. τr:ιυ αιψμέn κάρ
bουη κ::ι.ί τά θρυμμά:ι,;ε :1τε1GJ; 
·1ιρφ:;,
«ΦΑΙΝΟΜΕι,,,Α»

�:ό χωριό υyκi τη::, α.η:!:ιλι
Υής Πυλι:;,; -δπω:; μετέδωσα. ι οί
α. ΙΤ.7.Πr:ικp. τ?.ί από τή Ι }(7.) α.μά.τα

:::�η1ιειώθησ7.1 «φα.. 16με ιχ,,
::�τl:ι. :�άμι:;, τού πχp7.θϊιρr:ιυ τ·ij;
Y.OJ�. η::, τ,;,,j Γεωpyιr:ιυ Ρε::�οά. ιη.
Οί ιριi3ι::�μοί :;,:',το:, πού αποi3ιδο ι
��� &πΟ τι:.ιU: :ιο�yι:.ι'J: 'J�η Ι Χ:1.
Υ.Υj ποιότfι:7 -;GJΙ 'J710Πl17:ΥωΙ,
βοηθο•;::�η:, βέ67t'Χ, κ::ι.ί -:η::, z,j) ::ι.-

6ου; φαντασία.:;, εγι /,' 1 ? 1τία. ()μ::ι.
δ�κη� •5:Jτερί�� τών κ��ο .. κω ι :ΙJϋ
χωρίου. Συγκαρψtιω:, ·ή ::�ύζυ
yο; τοu Ρεσοά ιη :κpα;γ'Χ�Ξ I από
μέ:1? � δτι εΟλΞΠΞ Ι Ξι: τΟ τζiι..ι�
τ:01 \.ριστόι κ:;,θ/1με101 :πiιω εις
μι'ΧΙ πέτρ::ι.•1. Οί χωpικ!':Ιί iπό Ξςω,
πι:, 1; πpοσέτρεξχ ι ε1:; τi:; χρ,,:υ
γi: -:ή:; Ρε:;οά ιη, :yρ7.•;γχζχν
ο-:ι εt)επχι :ήι Ιf7.•ηγ.:;,1 κ::ι.ί
το Ι Ίω::�ή:ρ. Έδημ:ουpγήθη όμχ-
0 κή •J::�τεpι:;, Υ?.ί ή οιΥ.''Χ τού Ρε
::�ο1.•π1 Κ'Χτ'ΧJ Ίjψθεί:;:;ι. από τού;
,(ωp.Υ.Ο•;;, :κ:'Ι0 1JΙεJ:JΞ 17. Υ.?.ταp
pεύ::�η.

Σχετικώ::,, ή «'Ε::�:ι::ι.» .::οrιμο
::�ιευσε το ακόλουθο'! ::�χό) ιο 1:

«' ,\ ιάλοyα. :πει::�όοι::ι. είχ'Χ) γί
νει κάποτε κα.ί εί; τl:ι.: Ί\θή η;-
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ά.λλά, τό ιiστείΟ'Ι εί'Ι'Χt, οτι, ει; :ά.; 
Καλάμ'Χς, ε6λεπα:1 άλλα; εικόνας
(' ( , ''ξ ' \ , , οι ευρισκομεΊοι ε ω απο το σπιτι 

καί αλλας eιί &πό μέσ,:. Llροψ:ι.
·ιG);, eιί iγ,:θοί χωρικι:ιί τfις Ηυ
λίας cραντάζοναι, δτι ·ή '.\γία Οι
κογέ·1ει:χ. εχ ει διά.θεσι 'Ι 'IΓ'J. π:ι.ίζη
κρυ:pτουλι μαζί τr;υ;, ει; τί; κου
ζί-1ε; τώ·1 σπιτιώ'Ι ! . »

'.\λλά δια.φωνεί ριζικώς δ κ. 
ΙΤα-1. Ν. '.\Ίτίπ-χ;, φιλόλογο;, τέ
ω; γυμ·ι:ι.σιάρχγ1ς, δ δποίο; -κα
θι�; θά θυμου·1αι οί ά. ·nγ-1GJστ?'.ι 
:οϋ (J λισου,- θεωρεί :ού; «ί
παμέ·ιου; δi σκω; ώ; ::χ.ςιδιωτι
κά όχ-i,ιηα οαι:ιό·1ω-1 .. \,jτή τή·ι 
φορά, τά. «φ:ι.ι·ιόμε·η, τύ)'/ τζα
μιύ)ν εί·ι:ι.ι θεί:χ.; πpοελε•jσεω;». 
Γράφει εί; επιστολή-; του ·,<:χ.τ:ι.
χωρισθείσ?':ι εί; ιiθφ:ι.ίκή-ι ε.;ρη
μεpίο:χ.: 

,Ί'ό συμπέp?-.σμα τη; μελέη6 
rιμιί)'I εΙ·ι:ι.ι οτι rι έμψά:ιισι; ίερώ·ι 
μοp;:; <Ϊ>'Ι έπί :ίί>·ι :ι::ι.λοπι·ιά.κω-1 ση
μαίνει :ό·ι ;ρω-ισμόν καί τ-rι ·ι προσ
ασiα·ι :ου Θείου. εί-η.ι δηλ::ι.δή 
φ:ι.ι·ιόμ ·ιο·ι ευοίω·ΙΟ'Ι. Τέλο;, ά·n-

ι η , , ξ, 
, ' 'Ί φερω οτι τηΊ ε ηγΥjσι Ί ?'.υτηΊ ε-

πέτυχο·ι κ:ι.τ6-πι·1 δ:cι.· ωτιστιχr;ij 
ε-ιυπ-ιiου τη; '.\ γiα; Ειpή·1η;,,. 

Η «ΣΙΔΗΡΑ Π ΑΡΘΕΗΟΣ» 

Κατά τή-1 οιά.ρκει,.-1 i3Υjμeιπp::ι.
σiα; σ:ό-1 οίκο «�όθμπυ :ου .\0·1-
δi-ιου άγορά.σθηκε &πό .iυτικογεp
μ,:-ιό-1. διά. λογ:χ.ριασμό•ι ίδιω:ι κου 
μουσείου, ή ,,Σιδηρα. Η,χρθέ-10; 
τr,; ΝυpεμοέpγΥ6>. Ιlρόχειτ:χ.ι πε
ρί ςο:χ.·1οειδου; iγά.λμcι.:ο; γυ-ηι
κό; εκ σιδήρου, του δποίου :ό ε
σωτεp: κό-1 εί·nι κού:pω·1 χ::ι.ί τ.λ ή
ρε; :χ.ίχμηpώ'Ι κ:χρφιώ'Ι. 'Η Λ[αp
θέ·ιο; :η; υpφ6έργΥj;>·, δι' ειδι
κού μΥjχ:χ:ιισμοϋ, r1'1οιγε, :ό oz θ>J-

μ,χ συ-1εθλί6ετο εlς τό έσωτερικόν, 
του άγάλματο; κ'Χί ά.πέθνησκεν έξ 
αίμορραγίας καί φρικτών πό-1ων, 
0:1:1, έ-1 συνεχείr, τά. τοιχώματσ. 
του &.γάλματος εκλεια·1. 

Ί -Ι «σιδηρα. Π?-.pθέ-10;» έ.y οησι
μοποιείτο κ-χτά. τή'Ι cί,1άκpισι ν καL 
εκτέλεσιν «αίρετικών». 

Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ 

ΣΤΗΗ ΓΙΟΥ'ΓΚΟΣλΑΒIΑ 

Συ·1ηλθε στό Βελιγράδι τό πρώ
tο·1 έ:-iρ:0·1 συ·1έδριον τr;υ έ.θνι κου 
:μ-11μ::ι.το; της Θεοσοψκης 'Εται
ρία;. 'Η Γιουγκοσλ-χοική κυοέρ-

Τ , 

'Ψ ' Ίησι; ει χ εΊ επι :ρε ει τη-ι συμμε-
:οχΥ/Ί μερικω'Ι Γιουγκοσλάβων 
θεr;σόφω·1 στό συνέδριο το,:; Σάλτσ
μπουpγκ, πέρυσι οέ επέτρεψε Χ?.ί 
,ή·ι σ:;στ-χσιν οργανώσεως. 

'Η Θεοσοφική Έταιpί?'. της Γι
ουγκοσλsι.οiα; �λθε ά.μέσω; εις ι
i3ι αι τέρ::ι.; σχέσει; μέ τήν ά.μερι
χ:ι.·1ι χή•1, μt τr;-1 δποί:χ.•1 ά.γτήλλsι.-
- ' 

ςε z-χ:ρετισμου;. 

ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ 

�υ-1ηλθε μz μεγαΛ η �πι τυχία 
σ:ό .λελχί :ό 190·1 π::ι.γκόσμιον 
συ·ιέδpιο·ι :ώ·1 χορτοφάγω·1. 

S:ή·1 Ί ·ιοiα μέγ,. μέpο; :ου 
τ.λ ηθυσ:.ιου, ίδίω; οί Ί-1δουϊσταί 
χ7.ί Ζαί'ιιστ:χ.ί, εί-nι &κpεωφάγο:, 
αzι δμω; οιά πνευ:.ι:χ.:ικού; λό
γου;. πcι.ρά άπό μ-χκρά συνήθει-χ 
κ:χ.ί φτώχει,:. 'ϊπά.ρχου·1 δμω; καί 
:τά.p'Χ πολλοί 'Τ 'Ιδοί, πού εί·1αι 
χορτοφ&.γοι εκ πεποιθήσεως. πι
σ:εάον�cι.ς στήΊ έΊότητα της ζω
ή;, έπr;μέ-ιω; σ:ό ατοπον της 
κρεωφαγί:χ.;. Στό συνέδριο μίλησε 
•ή πρόεδρο; των 'Ι-1διίJν χορτο ά
γω-1 �pιμάτι Ρουκμίνι τέοι, ή
ήγέ::ς iπίσης τιίJν 'Ιέων θεοσό
φων.
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Έπίσης εγι·n ι έκθέσει; μ1.γε:
ρικης χωρίς σ?.pκε;. 

ΗΑΟΣ ΚΑΤΑΗΟΗΣΕΩΙ 

Κ1.--:ά. τή,ι διά.pκει1. τι:ισ Όκτω-
6ρίου θά. συvέλθη -:;τό r τ1.p;-Ιι
λι vγκ της Ί•ιδί'l.ς οι?.σκεφι; κο
ρυφή;; α.vτιπρι:ισώπω·ι τGJ'Ι μεγ6.
λων θρφκειώΊ γιά. :ήι α:•ιέγεp-:;ι, 
στή·ι Ούάσιγκτω·ι, Ν1.ι:ισ K'l.τ'l.-

' , λ , . 1 η}"' νοησεω;; α.πι:ιτε ι:ιυμε ιr.υ 1.r.ι:ι εςr
1 

ά.κτίνες, έκά.-:;:η τιίJ'Ι &π-:;ίω ι, γύ
ρω ΙΧΠ() μιά. κε•ιτρικγ/ 'l.tθO'J:J'l. Χ':ιl
'Ιόχρηστη, α.φιερωμέ·ιΊj σέ ,.ά.θε 
μιά. α.πό τί; μεγάλε; θpφκείε;, 
χάρι ·ι α.μοι6-χί -χ; έκτ:μ ήσεω;; κ'l.ί 
έγκα.ρδιότητι:ι;. Ό ·11.ό;; -χύτό; θά. 
α:·ιεγερθη δι' είη;r.ρGJ·ι &πό ολr.·ι 
το'/ κόσμο. 

"λ •ι κ-Χί οί έκπp6σωπr.ι :ιίJ·ι 
θρησκε:GJ•ι δz·ι εί•nι 6πz,.'ιθ·J /'Χ έ
ξι:ιυσιοδοτημέΨJι α.πό τί; Έκκλ η
σίε; τώ'ι δr.γμά.:ι•J'/ :ου;, ·ή πρω
τοοουλί1. :ι:ιv; :J'J'/1.'ιτi έ·1δι1.:ρέ
Ρ(ι'Ι μετ,.ξϊJ �6\·ι πp':ΙοΟευ-:t κιίJ ι 
π·ιευ, ιάτω·ι. 

ΠΕΡΙ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΙ 

Πυρά. κ-χτά. τι;,•) ·π
1
πιι:ιο1.πτ:

σμι:ιι). Ε1; τή·ι δυ::κή·ι Γερμ-χ-ιί1.·ι 
350 πά.-:;τοpε:, :fι:, Ε•J1.γγελ:κ·η; 
Έκκλφί1.ς (.\ουθηp1.·ιr.ί) υπε
γρ:χψ:χ-ι πpότ-χσ:·ι rφό; τfι·ι σύ-;ι:;
δο·ι τοσ Ρή·ιου •Jπ½p έγκ'Χαλεί
ψεως του -ιηπιο61.πτ:σ:1ου κ1.ί �'1.
πτίσμα.το; τών Π'Χιδιών μό·ιι:ιν ο
-:α.ν εχου·ι ·lιλικί:χ·ι συ·ι1.ισθήσεω; 
τοϋ μυστηpί'.iυ. Έξ 1.1τώ·ι .:'>Ο ίε
ρείς έτόλμησ-Χ'/ 'Ι'Χ οηλώ:JΟΙJ'/ οτ: 
οί ί'δ:οι θά. άpΊΟU'/τ'1.t ει; το έςiι;

, β 'ζ , 1· , , , να. 1.πτι ουΊ νηπι'Χ. \.'Χι ει; τηΊ
Ρωμ-,:ιοκ-,:θολιχή·ι Έκκλφί-,:•ι μz
ρικοί προοδευτικοί θεολόγοι συ·ι
ηγόρησ-Χ'/ •Jπzρ β-:ιπτίσεω; :ιi)·ι 

π-χιδιGJΊ, οχι τGJ'/ 'ΙΊjΠίω•ι. Ε1;; 

τή·ι Έλοετί,:ι 6 έπίσκι:ιπι:ι; Κάρλ 
:λ1π?.pτ •;πr,-:;:ηpίζει ε1; έκδοθέ-ι 
:J'Jγγp,.μμά τr.υ οτι δ ·1ηπ:061.πτ:
σμό; αποτελεί Π'1.Α?.(0 ι λ6.θι:ι; τη; 
'Εκκλησί-χ; χ-χί οέ ι στηρίζε:1.: 
ει; τή·ι Βί6λι:ιν. 

:\ά.θ-:ι; ·η όz ι, (; 'Ι'fιΠl'.iΟ?.ΠτισμiJ; 
εzει τά.; ρίζ-χ; τ'.iυ εί; τή·ι α.ρz,.:ό
τητ1.. 'Ο "λ γιο; Ε1ρη·nίο;, :ον 
2ο·ι α.ίώ-;α, όμιλεί περί τοϋ �,
π�i-J117..το; ιηπ!ων, δ δπ,:,ίο; :p7..f
'ιετ�� Οτι έγενικεύθη κ1.τά. τό ε

:ι:ι; 400 μ.Χ. Οί Χριστι,:ιι:ιί έπί
σ:zυ:χ·ι τ6τε οτι α·ιευ τοϋ �zπ:ί
σμ,.τι:ι; θ·ιησκι:ιΊ pρέφι:ι; θά. έπή
γ1.ι·1ε ε1; τ+ι -ι κ6λzσ:. Κ,.τά. :ό'Ι 
Θιψi ι ' \ κι ·ια.,-;ι:ι·ι, ί3½ ι θά. έπή
γ,.: νz μέ ι στ+ι·ι κ6λ1.σ: &λλά. 
Ξί; Ε·ιΧ 'hpοχιjλιον -:�7ι; :ι..ολάσειuς 
- ουτε ομω; κzί ε1; τό-ι πzρά.
Οε� :JΟ'Ι, :ς ιχlτ(�; :οσ πpι:ιπ,.-:οpt
χι;,•j ά.μzρτ-11 :11.το;. Τ ό·ι 1 ϋι:ι·ι 1.iGJ
n, ι:ιί &πr.κληθέ·ι�ε; '.\•n6απ:ι
'J:,.ί συ·ιεο•j1.ζ1.,ι :ή·ι συ·ιήθε:1.·ι
-:r,oj �7.π,:σμι;,υ ει; 'ΙΊjΠt'ΧΚ'Υ)'Ι Κ'Χ
:?.:Jτ?.:Jl ·ι μl :ό -ipzχίι:ι·ι Βιολικό ι
Ξθ:μQ'/ τ-:ιο) �?.πτίσμ:Η'.i; ει:: σΙJ'/Ξl
ΟΊj:+ι·ι ·rιλ:κi'Χι. '.\λλά. & .\01.'ιθη
pQ;, & Κ::ι.λοί•ιι:ι; κ,.ί ·rι πλε�ι:ι ιό-:Υι;
τώ·ι Πρι:ιτεσα•ι:ώ·ι r,γετώ·ι :σε
οάσθφ1. Ι το·ι ·ιηπιι;,ο-χπτι'Jμ6•ι.
'Έη; '.\γγλικ,:10; ίερειj; είπ�·ι
ο,ι ό '/ΥjΠl'.iΟ?.Π:::;μό:: π-χpά.γε: 'J
πr.χpzωτ: Κ'.iύς κλ ηpωτι:ιύ; Οl'Χ τΟ'/
Χpιστ:z·ιικό·ι στp-χτ6·ι, Ι·ιώ & Θε
ό; χpειάζε:-,:ι έθελι:ι·ι:6:;.

1Ξν φ7..ι ιε�Χ�, 7ϊ:7..p'Χ :1.Ο-:?.., 6-:� 
εί·n: δυ n:ό·ι ·ιά. γί·ιη μί1. μετ'Χp
ρ,jθ:ι�Jt; iπί :o•j �p'jzε�μέ ιο'J. 

ΜΕΤ AKl�HIII 

ΤΩΝ ΗΠΕιΡΩ� 

Τεμiχ:ι;, ι ±r.-:ιλ:θι;ψ-;ιτι;,; 
��ορtκή; �Χλ?..μi·ιδpΧ;, ή 

προι-
' ' 

OΠQt% 
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περ:επλανiτο εί; τά οα.ση τ·ij; 
Ί\ ντα.pκτι κη; προ 200 έκα.τομμυ
ρίων ετών, ά.νεκα.λύφθη εί; ση
μείαν :οϋ Νοτίου Η6λου. Το ε>J
pημα. α.υτό ά.πατελεί τή'ι πρώτην 
ά.π6δειζι '/ περί ταυ οτι χ εpσ?.ίCΙ. 
σπανδυλωτά κα.τώκ ησ?. '/ Υ.ά.ποτε 
ει; τή,; περιοχήν α.υτή-ι κα.ί :·;ι
σχύει τή-ι θεωpί?.'Ι rι.tΗ"(ι'/ δτι ·ή 
... \·ιτ?.pκτική εύpίσκε:α κάποτε πο 
λύ βοpειό:εpο·ι, ει; ε-ι πλέον θεp
μότεpον κλίμα. Χ?.ί ά.πετέλει μέ
pο; μια.; < ύπέ:p - ήπείpου», ή ό
ποίrι. ά.πετελείτα από t'Y) 'I τ 6τια1ι 
'.\μεp:κή·ι, τή,1 'λφpικήν, τήν 
Ί·ιαία.·ι Y.?.l τήν .\υσ-pα.λία.ν. 

'() δρ Κόλμπεpτ, επ:μελ ητή; 
τοσ μαυσείαυ πα.λα.ιονταλογία.; :ω•; 
σπονδυλωτίί>·ι τiΊ; Νέα.; 'ϊ όρκη;, 
εχα.ρα.κτήρισε τήν ά.νακάλυψιν, 
ώ; μί?.ν εκ τω'/ σπαυδ'J.:ατέριι)'/ 
&:ια.κcι.λύψεω-ι απαλιθωμάτω'ι του 
α. ιι,>·ια; μ?.;. 

Ot έπι'J'�ήμονΞ; π�':iτΞ1Jου'Ι, Οτ� 
τά. ζιίι::t. α.υτά. ΕΠΞΧpΙΧ :QU'/ πεpί το 
τέλα; :η; πα.λα.ιοζωικiι; Υ.::t.ί τά.; 
-ipχi; τi; μεσοζωικiι; πεpι6οου 
(3()() - 2()0 έΥ.α.τομμύρ:α. ετη πpό 
τiι; ετ:οχiι; μα.;) κα.l είνσ.ι αί πρό
γαΨΛ ολιι)'/ τιίι'Ι 'JΠΟ'/Ουλωτών ,η; 
ξηpi;, συμπεριλα.μ6α.,;αμένου κ?.ί 
ταϋ ά.·ι,θριόπ?υ . .l:� τη; �-ια.κα.λύ: 
ψεω; ε·ιισχυεπι.ι γ θεωρ:α., χα.τα. 

, ι , ,-5' , , -την οπα:αν ,1 α.πομακρυνσι; :ωΊ 
-iπεί�_ι,)·

; 6�rι�ξε yεγο'�.�;, δε�α:ι_έ
·ιου ο:: ,α. αμ;p:6:α. ε-,ω•; Έντο;
γλυκέιι)'/ 6δάτω·ι Υ.:ι.ί εθεωpεί:ο ά.
ού·ια.,Q'I 'l'Χ δι:χσχίσουν χ:λ:άδα.; 
χιλωμέτρω·ι άλμυpου ϋδα.,ο;. 

Ο «ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ» 

Ει; επ:σ,rμονιΥ.fι'Ι επ:θεώpησιν 
τi1; Μόσχα.; εδΥj μοσιεϊιθη τελευ
τα.ίω; α.ρθρο·ι τr1; Ρωσίοο; κα.θη-

γητρία.ς Γιά'Ι'Ι!Χ Κώφμα.ν, πού ι

σχυρίζεται, δτι το «γέτι» η «φρι
κτό; α.νθρωπα; των χι6νων» ύ
πάpχει εί; τον Καύκσ.σαν. 

Περί τοϋ τέρσ.το; τούτου γίνε
τα.: λόγο; από πολλώ·; ετών- μέ
χp: σήμερον δε έπιστεύετο, δτι 
ταϋτο ζη εις τά.; Υ.λιτϋ; των Ίμα
λα.tω,;. Κατά. τήν Ρωσίδα. επιστή
μονα., -:ά «γέτι» ύπάρχουν, πρα.
γμα.τικώς, ει; μέγα ορο; της νο
τίου Ρωσία;, είναι δε ενα τpα.χύ 
πλάσμα. λί?.ν χαμηλοϋ ά.ναστήμα.
το;, με πυρ6ξανθον δέρα.ς, πού 
τρέφετα.ι με γεώμηλα., εϋτλα, 
κα.λαμπόκι, μηλα κα.l κόπρον ά.
λ6γων ! ... 

'Η Υ.α.θηγήτp:α. Κώφμα. 'Ι συ·ιε
κέν-ρωσε -ά; πλ ηροφορίσ.; περί 
των «γέτι» κατά τά.; ερεύνα;, τάς 
, . .. ξ, , , Δ οπ?:α.; οιε ηyαγεν ει; την ημο-
Χpα.τίαν των Κα6άpδων, πού κεϊ
τα.: εις τά.; ύπωρείcι.; του Καυκά
σcιc> Υ.Χί ά:ιήκε: ει; τήν Ρωσικ+,,,. 
όμασπο·ιδία.-;- γr-11:φει δέ, δτι τσ.ϋ
τ:z <ψετΙΧκι'ιοϋντΙΧι» συνεχω;, ά.λ
λά. κα. :ωρθιόθη νi ε·ιτοπ:σθ ij ή 
πε�.ιοχή δπο� εί·ια.ι

, 
περισσ6τε

,
ραι.

Ο ιιω;, δε,; συ-ιηντησα.ν οι ε
ρω'ιη:α.l οϋτ=-. ενα.ν ... 

ΣΗΜΑΤΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ 

'Ο οιευθυ-ιτή; -οϋ Βpετα.ν·ιικοϋ 
'Λστεροσκασπείου τοϋ «Τζόντρελ 
'[πά.-ιΥ.» σέ:p iπέpνα.ρν- Λ66ελ έ

δήλωσΞ'Ι, δτι τό ρα.διοτηλεσκ6πιον 
ταϋ αστεροσκοπείου συ-ιέλα6ε σή
μc1.-?. μυσ:ηpιώδου; ά.-ιτ: κειμένου 
ά.πό το ά.κρότα.το,; σημείον τοϋ 
γvωσταϋ τμήμΙΧτο; τοϋ σύμπαν
τα;. 

Ό διάσημο; ΒρετΙΧννό; επ:στή
μι, ν, έπέδε:ςε γρα.φ:κήν πα.ρά.-
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στασι•ι ·Ίιχων, τού; όποίου; κ::ι.τέ
γρα.ι.Jιε·ι ε1ί3:κ6·ι μηχά.νψι.,z του ά
στεροσκοπείου, άπό δύο i•ιτικεί
μενα. τeιυ ά.χ::ι:ιους 'J'Jμπ,z·ιτο;. Ό 
Κ. ό6ελ είπε·ι, οτι τ6 ε•ι τG°J'I σ.'Ι
τι κε ψέ·1ω·1 α.υτGJ·ι εύρί σκετο ε ί; 
&.πόσασι·ι 5.000.000.000 έτιίJ'Ι 
ψ�τό�, πρiγ,1-1-::ι. π_ού σημ,zί•ιει,. &τι 
τα. ση�::ι.τ::ι. ε": τ;ι; προκ;, ηθεισr!;ενεργειι:ι.; το'J ::ι.·ιτικει:..ι.ε·ι-:ι•; 1.υ-

τΙJG έ:, .. ξίΟευJ�·ι εl; τό χά.ο; 
πρό τ·η; •;πά.ρξεω; ::ι.•1το•) :ο•;του 
του πλ1:1ήτο'J μ::ι.;. Ti lJ.λλ7. σ-Ιι
μ::ι.,::ι. προ-1:ρzο·ιτο ιi.:6 �.'ιτικεiμε-
10'1 εί; άπ6στι:ι.σι ·ι μεγ7.λΙJτέρ-:ι:ι 
τη; του πpιίJτο•J. 

Δηλ::ι.οή, πλέο•ι ,GJ·ι π:γ:z δισ
εrw�(τ�μ:1υpίt,)'Ι έ:G)•ι :pt•J-r6; ! .. 

Ο ΡΟ ΟΓΡ.\ΦΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΜΑΡΑΤΟΣ 

ΊΙ Έπιστ-Ιιμη κ::ι.ί ή Τεκτο·ιικ·rι 
' (3ελφ6τη; θρηνου·ι τή ι άπώ
λεια.ν ένό; εξι:ι.ιρέτο'J σ.·ιθρώπ-:ιυ, 
δ &ποίος, παρά. τά. 70 :ου χρό
νια., έχα.pα.κτηρίζε:ο άπό σ:pρί
γος έργ::ι.τι κότητο;. 

Ό ' ντώνιος Γ. Μαριiτο;, γε·ι
νηθείς τό 1 9 , ε ί; τό '.\pγοστό
λι, έσπούοασε πολιτικό; μηχα•ιι
κός ει:; τό 1Ιετσό6:ον Πολυ:εχ•ιεί
οy κα.ί σ.νέλα.οε τή·ι διε1Jθυνσι 'Ι 
τη:; ύπ' α.υτό .Σχολής 'fπομηχα
νικών, μέχρι συ·ιταξωδοτήσεώ; 
του. Έξ άλλου, διετέλεσε καθrι
Ύ'Υf"tΎJ; εις Σχολήν '.\ξιωματικώ•ι 
μέχρι κα.ί τών τελευ:αίω•ι τη; 
ζωής του ήμεpώ•ι. Οί μαθηταί 
του έ�ετίμ�·ι τή·ι ,έ·ιαργή κ::ι.ί ε,ύ
γενικην διοασκαλια.ν του, καθως 
κα.ί τόν Αετικό·ι χαρακτήρα -ου. 

Ό 'Α γτι�·ιιο; Τα.pά :ο;, ύπηρ
ξε :ό τελευταίον έπιζησαν τέκνον 
της οίκογε·ιείας ,συ, ώ; πρι:.σω
ποποίησι; μι:i; σειράς δραματι
κών συμοά.ντων. Ό πατήρ του 
Γεώργιο;, ή σ.δελ ·, ή ,συ Έλέ·ιη 

ι..::ι.ί ό ά.οελ:.pό; του Ί±σω·ι, πλο:
αρχο; τ-:ιυ έμποpιι..οϋ ·ι::ι.υτικου, έ
ξε,ελέσθησ::ι:ι π7.pi τGJ·ι Χομμου
•ι:σ-τώ·ι Κ7.,ά. :ά. Jεκεμοpια.νά, 
�-ιω ή ά.οελ:ρ-11 ,o'J Κ7.λλιόπη έ
ςετελέσθη πct.pi τώ·ι Γε;ψ::ι.·ιώ·ι 
είς Θεσσ::ι.λο·ιίκη-ι. 

'Λ ντίπ::ι.λο; π::ι.·ιτό; σΛοκληρω
-ισμου κ::ι.ί θtct.σώ,ης ,ών άpχώ'Ι 
τ'Jυ φιλελευθερισμσυ Υ.αί της 
πνευμα:ικ·η; σ.νct.-ά.σεως, άπό έ
νωρίς εισηλθε·ι είς ,όν Έλλ ηνι
Χόν Έλευθεροτεκ:ονισμόν, είς τό•ι 
όποίο•ι διεκρίθη, ,jπηρετών, κατά. 
τά. τελευη:ί7. ε-η μέχpt 'Χ.Χι του 
θ::ι.νάτου του, ώ; Μέγ::ι.; Γενικός 
Γpαμ;..ιατεύς -ης Μεγάλη; Στοάς 
τη; ΈλΗδος, ύπηρξε oi καί εκ

τG°J'Ι κυρίων π::ι.pαγ6ν,ω·1 ,ής ά
νεγέρσεως του έπί :ης όσου 'λ
χαρ·ιών έπιολητικου μεγ6.ρου. ί 
πνευμα.τtκοι αδελφοί ":O'J θά. ':Ο'Ι 
ενθυμου•ιτ:ιι κ::ι.ί θχ τό·ι τιμου·ι, 
πέp::ι.ν του τριμήνου πέ·ιθους, το 
όπσί;:·ι έχηp•J�θ, _εις μ·�fιμην του
�ις α.π-χ·ι,-:ι: τ-:ι: ελΛr;·ιικct. τεχτο·ιt
κχ έργ:ισ,ήρι ::ι.. 



19GB 

IΜΕΤΑΞΥ MAEI 

Τ\ rr.\ΦJΠ.\ Μ.\ � 

'fιΊ. Γψιqεία τοϋ <!Ιλισοί• , Δρίιγα
τσανίο11 6, ίίροq-ο; Go:, (!Ιλ. 10.αυ
•Οιιι<>νο:) ι!νω ά,οι;ι.τύ. μόγον -zάΟε 

ευτέρα καί Παρασκευi1 11 - 1. 

ΕΜΠΛ �Μ.\Τ.\ 

Π αρr�κιιλοϊ,ιι,ε I r'ι;τοστί ι.i.Η ι ιι � τ(J
χ I δροuι;ι. ή 1· i;τιτrιγi11 ιί: τi11 bιιί•Ο1•1-
σιν: «Κι,1στί11 Μιλισσαvό:τnη1Ω1. ι:,rι
γατσανίοι• G. 'Α Ο1ΊΙ((:. 1 :!2>'. '.\;το
ιηολαί μ? τψu;τε�ι·1Ί,κι'ι: i:ιιτιιγίι: 1 1 

� Ι'Τολά:, ιιιί.: δι•σ·,ωί.ι ί•ο1•1·. Ν ίι <'ι, ιι
γράψιτω κιιθαρίι τίι ι';νοuαη.,ι;111 ·ιιο, 
Υ.ιιί ή διιί1Ο1•ωι; τοί• <'ι:ιΩστοΗι,1:. 

Jr.\Λ.\I.\ ΊΕΤΧΗ J,ί.\Ι ΤΟΜΟΙ 

'1Ίui 1 τοιιι,n ;τιι(_ΙελΟύ,τι,�ν iτιt>,· 
δραχιιcιί ,;ο. Τιιι11 τεί,χοι•; δραχ. 1(). 

έν 1•:ιάρχοι•,· ιιι-uο,ι•�uίνα τείιχη 
ί,π' άριθ. 2 - R, 11 - 12, ιι; - 19, 23, 
23, 28, 2!1, 33, 4-1, -19, j() Ωίiτε τόιιοι 
έτι711· 1936, 193ϊ, 19.'\R, 1 �62. 

.\ΛΛΑΓΑΙ ι\ΙΕΤΘ'Ύ'ί\' �ίΕΩ� 

Τεί,χη ι'ιποστιιί.F,τrι στοi•: ;ι.rιτι..
Τ�{Η•J σι·,,δροιιητr'ι: μα:, έπεCiη�άq-η
σαν άπό τό Ταχι·δρcμείnν ιι� τi1, ση
ωίι11σι,: «uετιυ,ι.τ;σε» ϊ1 «ι'lγνι,�στο:>'. 
1 Ι rιQακαλοίΨτrι ίίσοι το.'•: y\ί•JQίto11, 
Η'ι τοi,;; εί�οπο· i�σοι·ν 11 , ιΊ. μά: δι;,_ 
001•1• τι'ι: διΕ1'θί11σει: τι,�,. 
Αθ�ΗΝΩi\': 

'Λ,Ι'δQ. Άγγελα,;,,'.,οι•J.ο�. Ι!ατησί 
t11ν 209. 1 !αν. Γκαδογιάν, η:, Κα.τιο
δ στQίοι• 4-1. Jlίn. 1',uα:, Παπαbια
μαντο:ιοω.011 �,!Ί. ΛάιιιJΙQΟ: Ζr QΙία:, 
ΙΛ' Ο',κο,·. 'Εq-ορία. Άριστ. Μεσά
ρη:, Η' Οί,χο,·. 'Ε<r ορία. Έλει·Ο. Πα
ναγά�οι•, ΚαλαC,ρύτι,1ν :1. ί\'. Ψιιχι
Υ.ό. 'Αλίκη Ι!ι•λαρινοί•, Γvαq-εία Τ. 
Ε.Β.Ε. Νικόλ. Φοί1τη:. Αίγίνη: 1-1. 
Λιον. Χrιλι ικ·ίί.:, ιιχηγόQο:, Χε ιιιίρα( 
48, Jlωτάγοι•. Εί>άγ. Άστ�ρηc, ΊΊΊ-
1011 G-1. ΞΗΟ(f. /\:ι;,άκη�, Δημοχρί
τοι• J Η. 

Ε,Ι Ιι.\ J-> ΧΙΩ:\' · 

ΜrιίQη Βέ,;σ κοι·, Kriut;o11,ίι,1ν 36, 
Θεr.σωί.οΥίΥ.η. Ληu. Κάδοι ·ρας, Φωτή
λιι ;J;;, 1 !r'ιτρω. ηιι. Καλογιά,νη,, 
Ηιισ. 1 [ιιί·ί.οι· 2, Βόλο::. flάΙΟ; ΚοΥ.
/111.ιι'ιQη:, Χr:.ι κιί:, Σ ί·ιιη. Σv.οι•λού
δη: Κοί.ι•(ίάκη:, Κι,ιωτ)πόλεω; 34, 
Ηfσσιι1.ο, ί-ι.η. Θεοχ. 11 rηαδημητQίου, 
Κ nιι Ι'ηΗ7!\ 2, Κ α(\r'ιί.rι. Γει:ιργ. rr απα
;τ� τροι•, Ηη ΕΥΕ,Ο, Κr�'\άί.α. Ίωάν. 
Σ rιQ�ιl'τό�:!1ι'ί. ο:, �fγολόπολις. Κ.
Χιιτ� ηrτιιι ·ρΩ:, Δραιιrι. 

ΚΤΠΡΟΣ 

Τfί•χη «Ίι.ισοί•», τόιuοι Υ.αl β 6).ί,α, 
στό Βι&λιοπι,1ί.ιίον Άη. Στυλια,οϋ, 
Λειιεσό::. 

ΕΓΚΛιΤΕΛΕΙΨ ΑΚ ΤΗ ΓΗ 
- Τοί�ί.rι Λι•μ.τιέQη, Θεσσαλοl'ίv.η.
- Β. Άθrινασό:τοιιλο;, Θεσ/νίκη.
-'Αντιυl'ιο; Μαράτο;. Άθηναι.
- Νιrι.. Κοηαράτο;. 'ΑΙθηναι.

ΒΙΒΛΙΑ 
ΠΟ'Τ ΕΛΑΒΕ Ο «ΙΛ1'ΣΟ Σ» 

(Με τi1 σειρά. λi1ψεως) 
Βάcο, Καl'έί.λο;: Ή άρχαία έλλη

Ηχ1Ί ορχησις χαί '11 'Ισιδώρα Δούγ
καν, 'Αθηνα1 J 96•6. 

Διον. Κ. Μαwλι.Ι'ιέρα:: : Στοιχεία 
Δ ημοσίωΥ σχέσεων, 'Αθηναι 1968. 

ΜηQυκα Μ.τιαιιπίλη : Σ υχιυρψrέ μου 
στερνή μοι• άγάπη, ( ι ηγi1ματα), 
'Αθήνα 1%ϊ. 

ΜαQίχα Μπαμπίλη : 'Ονείρων 'Αν
ταρσία, ( 1 Ιοιήματα - Χρονογρα
ιr1'fματα), 'Αθήνα 1967. 

Ίωά ννη� Γ. Θεοχάρης: Τό εργο τού 
ημή-τρη Σαλαμά,1χα ('Ανάτυ-

πον), Ίωά,νινα 19:;,s. 
'Αντιγόνη Γαλα,ά:ι.η - Βουρλέ'ι.η : 

Κάτο-.τιτQr• (Ποι1Ίματα), Άθ11να 
1968. 

άγια Κ. 
Έρι•θρά 
196 . 

Ρ οί,σου: Μπροστά στήν 
(Ποιήματα), Λευκωσία 
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Χρήστο� Βοινiί.�: ΚΗfαΙ.ο,ίτιγΕ� Ί
στορίε; γfλί Θρί,λοι, [[ιΊ.η,ω, 1%Ιi. 

Χρήστο; Βοι•\!ί.;: Ι!αριι.:ιωι7J, γΕί iί. 
στι κ�qαλονίτιΥιι.!, Ηάτr_,ι11 1%1,. 

Χρηστος Βουνά;: Θαlιι.σσιν�� Ρί
μνες (Ά,άτυπον), 19GB. 

Δημήτρη; ΣτιφΟ.ο: : NEor1.11)\ι: 
(11νει•ματι�κε; γrιί Κιι.λ) τεχνι/�: 
φυσιογνωμίε; τοϋ 1901• ,ι1ί :!'Joi• 
αίu)\'(Ι), Άθηνω, l!JliK. 

Κώστα: 1 Ι ηγιι.bιι;,rτη:: 11 ι ι_,ιπί.ιΊ. νηπη 
(Ποιήιιατι1J, 'Αθη,ι1ι Ι 'JliK. 

Άρχιμ. Άθω. Ί. Βιωιί.οποι•λο: : 
�ο {qημι_,ιω�ύ: Κληι_,ο; τ,1: 'Εrι
'Κλησίιι; τη; '.\γγ)ίιι.:, '.\θίJΗΙL 
196Κ. 

Άρχιμ. Άθαν. Ί. Βασιί.οπο1•ί ο: : 
Όρ!tόbοξο1 γιιί '.\γγιu:ιωοί, '.\
θηναι 1%8. 

'Αλέξανδρο� Τtαtοποι ί.ο: : 'Α τοιιι 
,χός αίών ;ωί Τεχτον σμύ:, '.\θϊι
ναι 1968. 

ΤΙαν�; Ν. Πωιι.γιι,,τοί•\11:: ΤιΊ Μιι 
νιαηχο μοιρολογι :ιαί τQαγοί1δι, 
Άθή,α 1968. 

Ν. Γ. Κοεμτtόπο1•λο: : Κιι.πετι'11 
Κιυττας, ό πρώτο; :\1ω�εδονομιΊ 
χος, Άθη,αι l!JliK. 

ΠΘΡΙΟ�Ι,ΚΑ 
Ό κόσμο� τη; ψι,χη; ( 20i - Μάιοc, 

�08 - 'Ιοί". 1968!. 
Jςρίχο;; ( 209 - Μάιο:, 210 - Ίοί1νιο� 

1968). 
Ήπειρι,ιτι,Υ.1] 'Εστία ( Ι - Δε/.εμGρ. 

19·67). 
ΚρητιΙΧil �στία ( 1 ί8 - Ίαν. '68). 
Ό Φυσιολάτρη; (236 - 'Ιοί,ν., 23ί -

�Ιουλ. 1968). 
Πνευματ11κi1 Κύπρο; (9-1. - 95, 'Ιοί•λ. 

Αϋγ. 1968). 

ΑΛΛΗΛΟΓΡ ΑΦΙΑ 
Περισσότεροι τοί• ίνό;; ιlναγ\uJ

σται έ�χφράζουν την απορίαν τοι•: 
πώ�, έ,•ιυ με?uχά, παλαιά �εύχη �να
γραφονται ω; ε::,αηληθεvτα, αχο
λούθως δέν σημειοϋνται μεταξύ των 

μ11 ί•πιιι_,yι\, τι,,,. '.\;τι οί•-ηιιτιι, διύτι 
μιριιοί ιιίιοι, ί,χιηη: /),;τιιι τιι ά 
,αγριιqi,μι1ιι ό,: iΞ.ιητι r,θιΊτιι, μiί.: 
πιJοn�ιμι_,ιιν τα ΠΗJιnσιί•ι,1τιι. 'Ω: 
i/ τοί1το1•, ί,πο ο: iπιfJ1•μ•ί i'Ξ.ιι, τι η
μ>1ιι τιί,yη, 11i μiι r'ιπιί;τί:ιτα , ι'ιι ιiΊ. 
"\ μι�:; σημ�ιωνη το\1:: (ίt_,ιθιιοί1:: τι11�, 
/(1[ Η;: ;τιι_,ιπτι,,σι, b1•1 ιιτοτητn:, Οιι 
τοί• τα ιlπnστiι ιι,ιμι,. 

Τοi•το ιιί•rι', ι11•νi f,η μι το i J.ι.ι ί
πο, 11π' rlι_,ιθ. -1!1 τιί•χο: ιι.ιv ,-ι7JΙ τι', 
μι,,ν ί!-τοι•: 1 % 7. "Οnοι 11γοριισι11 μ� 
�ι ί.�ίπον τιΊ 11π' ι'ιvιθ. J'I ni•yo:, δί, 
\((\Τf1Ι Ιί'ι �;τιστQiψοt•\ ΤΟ\' ΤΟΙ!Ο\ ,ιιί 
νι, λάf,01•1 fHQfJ\' πιηt,η, bωτι μίί.: 
i:τιnτι_,άιι ησι11 μερι/ι'ι τιί•yη Ίωο,•α 
υίοι• - Φε6ρο1•ιιι_,ίο1• t 9ι;;. 

".\,:: σημΗt•ιθη ί,τι iιτυ: τοi• [Ίι
f,1.ίn1• '<'0 Ί ησni,::;» Υι1ί το Ji Ι,ί.ίο1 
,.Μητι;>, τοί• Υ. Κ. Μεi.ιπr:αvοποίtiο11 

ϊχιι σχιbον έ':=.ωτληθη 'ιΗL ό,: �Υ. 
τοί•τοι• δέ, ι'ινΗγριΊιrετω ;τi.io, εί: 
τον πίνιι:/.α τι71ν πι,,i.01 ιι.FΙΙ•,ν Jiιl>ί.ίων. 
ΊΌ ίb ον ,ιιί bιι'ι τi11 Λ' σι ριι τι7" 
< Σ τοχιισμι7η > τοϋ Κι_,ισνιιμοί•vτι. 

Μι χ. Φ ι,1σ τ., Ρόδο ,. Ι!ρα
γμιιτιχiι. μά: τονι;1νοι•ν ί.ογιιι σiιν 
Ηίrτά πού μά: γράιrετι, ί,τι ό < 'Ι) ι
σό;» t\ρίσ:ιει άπ1α.ηση σε ίι.γνε: ψl'· 
χες χαί δτι έσι1στi1σαη σε σ11νδρομη
τΗ: γονεί; πού εχοι•ν f, i1λ ,-χα παι-
1) ι'ι. νiι τά ;τιιροτρί•1011ν νi1 bιαδiζοι•ν 
τόν «'Ιλιnό» -χιιί δτι μεριΥ.οί σα; ιί
παν δτι τά παιδιά τοι•; fνθουσιάστη
Υ.αν. Ίδιαιτέρι,,ς σ1•γχινητικιΊ ποί• 
σά; έσταμάτησι στό δρόμο fνιι zο
ι_,ιτσάι:ιι Υ.ιιί σά::: είπε δτι οί1τi1 ;τρώ
τη δ αt\άζει τό, «'Ιλισό» Υαί επειτα 
ό μπαμπά; τη;. 

Ζ. Γ ο ι, γ., U. S. Α. Πολί, σωστά 
γράφετε δτι δλοι οί ανθρι,1ποι δεν 
είναι δυνατόν νιΊ. tli.έποι•ν μέσrι άπό 
τό ίδιο θρησκfl'τι,/.ό zαί φιλοσοφι-ι.ό 
παράθι•ρο τη ζωή Υ.αί τόν θάνατο 
zαί δτι ή νοημοσύνη άπαιτεί σεt\α
σ��όν πρό; τά πωτεί•ι•J τu1ν συ, ιι ν
θριοπων μrι:. Οί φανατισμοί ποτέ 
δεν όδηγοϊ,, σέ , ηιrάλια σχέψη. Τό 
αρθρον «Γιατί τόσοι πόί.εμοι χριστια
ηχι7J\' λαι7)\')) θα δημοσιε1•θ1i στό έπό
με, ον τεί•χο; . 
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Έκuκλοφόpη σε 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

• Απο την Πpοϊστοp{α

μέχρι την Άναγέννηση 

α') Ή προσωκρατική περ(οδος 

β') Άπο τον Σωκράτη μέχρι τον Χριστιανισμο 

γ') Άπο τον Χριστιανισμο μέχρι τήν • Αναγέννηση 

* 

ΜΕ 3 ΠΙΗΑΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΗΟΥ 

* 

Δρχ. 50 ( Δεμένον δρχ. 70 ) 

• Αποστέλλεται χωρiς έπιβάρυνσιν

διά ταχυδρομικά τέλη 

Τύποις : ΕΠΤ ΑΛΟΦΟΣ Ο.Ε. ,r, 631.675 



ΑΙΟΛΟΥ 70· ΤΗΛ. 312.322 · ΑΘΗΝΑΙ, 

ΦΙ ΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25· ΤΗΛ. 831. 768 • ΑΘΗ ΝΑΙ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289· ΤΗΛ. 968.467· ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
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