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Αύτό πού είσαι σύ ό ίδιος 

δέν τό 6λέπεις. 

Αύτό πού 6λέπεις 

είναι ό ίσκιος σου. 

ΡΑΜΠ. ΤΑΓΚΟΡ 
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ΤΙΜΟΚΑ Τ ΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΤΑ ΤΟΥ •fΛΙΣΟΥ• (Δραγστσανlου β) 

(Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 10 - 12) 

Η. Ρ. Blavatsky 

Annie Besant 
-

C. Leadbeater

Ed. Arnold

Th. Pascal 

J. Van der Leeuw 

C. Jinarajadasa

Ν Sri Ram

Κrishnamurti 

Άντ. Άδριανόπουλος 

Κ. Κιτρινιόρης 

Γεώργ. ΜαλτέΖος 

Κ. Μελισσαρόπουλος 

Τό Κλειδί της Θεοσοφίας, 

Δρχ 

δδ. 70, δι;:μ, 90 

Στή χώρα των Γαλόlιων Βουνών 30 

Μελέτη έπί της Συνειδήσεως δδ. 60, δε,μ 80 

Πρός τήν Μύησιν 30 

Μετενοόρκωοη 20 

Κόρμα 20 

Σ' έκεiνους πού πενθοϋν 1 Ο 

Τό Φως της Άοiαc: 40 

Ή Θεοοοφlα είc: όλiγο κεφόλοιο 20 

Θεοί έν έEopiQ 20 

· Απόκρυφος έΕέλιΕιc: · Ανθρωπότητοc: 100 

Προσέγγισις nρός τήν Πραγματικότητα 30 

Αί βαθύτεροι όψεις τηc: Ζωης 30 

Eic: άνοlήτησιν της Σοφίας 50 

Φως στήν · Ατραπό 20 

Στά πόδια τοϋ Διδοσκόλου (έκδ. 1966) 20 

Τό Βασίλειον τηc: Εύδοιμονίοc: ( 1926) 20 

«Δελτίον 'Αστέρος» Τόμ. 1931 - 34 έκαστος 30 

Στοχοσμοl πόνω στή Ζωή (Β · σειρά) 70 

Έκπαίδευοι κοl σημασία Ζωης δδ. 45, δεμ 65 

'Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι 150 

• Απολλώνιος ό Τυανεύς 40 

Τά 'Ελευσίνιο Μυστήριο 50 

'Αποκρυφισμός κοl Μυστικισμός δδ. 30, δεμ 50 

Μ ε λετ ή μ α τ α δδ.60,δεμ. 80 

Εlοαγωγή στή Θεοσοφία δδ. 70, δεμ. 90 

Τό βήματα της Φιλοσο,ρίος δδ. 50, δεμ 70 

ΜΗΤΙ Σ (Τό βιβλίον της σοφlοc:) nεμ 90 

Έκλογοl όπό τόν Κρισνομοϋρτι δδ 50, δε!J 70 

Ό Κομήτης (Θέατρο Ιδεών) 30 

,.'Αγνώστψ Θεψ• Η) 

•ΤΛΤΣΟΣ•, 'Επιλογή έτών 1956 - 58 κοl 1959 - 61, έκόστη χρυσό"5 100 

Διό τούς συνδρομητός έσωτερικοϋ τοϋ «lΛΙΣΟV» 80 

Περιοδικόν .. JΛΙΣΟΣ•, Τόμοι 1960, 64, 65, '69, 70, χορτόδ. δpχ. 70 

Τόμος 1971 80 

· Αποστείλατε τό άντίτιμον, διά νά τά λάβετε ταχυδρομικωc:.

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 15 



ΔIMHNIAION ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕλΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

ι\ραyατααvίου 6 <Πλ. Κλαυθμώvοc;>, ΑΘΗΝΑΙ - 122 

διευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ 
'Επιμελητής ϋλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Ό Βυzαv-ι-ινός Καλλίνικος 

"Ήρθαν, ερχονται συχνό: οί τrολέμιοι μ' δλα τό: συστfιματά τους 

τό: τrολεμικά, με κριούς -πολιορκητικούς, με -πολιορκητικές 

χελωνες, yεματοι αυτο-πετrοίθηση στη βροχη των βελων τους 

yιατl στήνουν άκίνητες μηχανές τrολιορκίας 

έu.τrρός στα τείχη μας. 'Έχουν κι αλλες μετακινούμενες 

μηχανές, σχεδιάζουν στρατηγικό: σχέδια yιό: νό: μας έρημώνουν. 

θ' αφήσουμε τούς έαυτούς μας άνυ-περάσ-ττιστους; 

Ό 'καλός μας Καλλίνικος θό: βρεΊ την υyρη φωτιά, 

vα κάψει τούς ξύλινούς τους τrρομαχωνες 

καl την έτrίθεσή τους νό: την θραύσει. υΕως -πότε; 

Πρέτrει ν' άψήνουμε τούς Καλλίνικους 

νά τrροχωροϋνε στην έψευρετικότητά τους, 

δταν δεν υτrάρχει γύρω μας είρήνη; 

Χρειάζεται ν' άyριmνουν εως τrότε δμως 

καl νό: έτrινοοϋν &πλα τrάντοτε οί νέοι 

Καλλίνικοι τοϋ κάθ,ε Βυζαντίου; 
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Τό κιβώ-ιιο -ιός Μοίρας 

'Όταν ηταν άκόμη μόλις έπτά ήμερων 'ό' Μελέαyρας ηρθαν οί 
Μοϊρες 

δπως κοιμόταν στό μαστό πάνω της μητέρας του, ένω ό δαυλός 

της ψωτιας 

στό τζάκι του τή ζέστα τραyουδουσε. 'Ήρθανε οί Μοϊρες λοιπόν 

κι ελεyαν οτι ό Μελέαyρός μας θά σe5ηστεϊ άπό τή ζωή εύθύς 

ώς ή φλόyα του δαυλου έξαφανισθεϊ. Τ' άκουσε αύτά ή μητέρα 

του 

ή • Αλθαία καi yρήyορα-yρήyορα πηρε τό δαυλό άπο την τρελή 

ς>ωτιά 

καi σ' ενα κιe5ώτιο τόν έκρυψε μέ τή σe5ησμένη της φλόyας του 

1ήν όρμή, 
έκεϊ κρυφά στό κιe5ώτιο της Μοίρας. 

'Έπρεπε δμως σ' ενα κυνήyι νά συναντήσει έκεϊνο τό καπρί 

καi νά πληyωθεϊ άπό τόν ερωτα της ομορφης της 'Αταλάντης. 

Γιατi έκείνη μ-έ τό εϋστοχο τό βέλος της νά τό σκοτώση πρώτη 

καi νά θαυμάσει τόσο πολύ ό Μελέαyρος καi νά τηc: δώσει 

τό δέρμα του άyριοyούρουνου καi τήν κεφαλή; 

θυμώνουν οί άδερφοi της μάνας του yι' αύτή τήν προσe5ολr1 

καi ζητουν αύτοi του κυνηyιου τά πρωτεϊα. Σ υμπλέ1ωντω 

μαζί του. Σκοτώνει τούς άδελφούς ό Μελέαyρος 

καi θέλει παντοτινά μέ τήν 'Αταλάντη του 

στά ορη πάνω νά ζήσει τά δασώδη. 

Τότε ή 'Αλθαία θυμαται τό μισοκαμένο τό δαυλό 

στό κιe5ώτιο της Μοίρας κοιμισμένο. 

(Τόν παίρνει εύθύς καi τόν καίει) 

κι είναι τό σωμα του υίου της 
πλάϊ στήν 'Αταλάντη του τώρα πεθαμένο. 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 
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Καρδιό 
-

και ,τους 

είναι άλΛnλένδει-α 
Περιι<οnαί όμιλίας στό Huizen 'Ολλανδίας 

Tou Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 

υΟτα.ν επι.σκοπουιμ,ε τήγ ιπ:χ.-
ροϋσα. κ.α.τάιστωσ: του κόσμου, μ.χς 
εrνα.: άδυνοοτον νά σχεφθουμε τί 
θά. μmορουσε νά. γίνη γιά. νά τηγ 
&νακουφ:ση η χιαί νά. τήν &-ί..λά
ξη εντ• λώς. , λλά, οία.Jδήποτε οp
γα.ν:ωrcι'i.'Υ) &λιληή, οσο κ:χ.ί α.'ι εί
να.: ειπιrθ,ιψητή, δέ'Ι θά, εψzpΥ.ε τό
θ,:χ.ϋιμα.. Αί οpγ7.νώσεις - δπως 
εί να.ι κ.α.ί τά. διάφορα. έ1Θ,,ιι χά. κ.pά.
τrι - ανrι:α.γωνίζονταιι χα.ί συγ
κρούοV<τα.ι άλλήλα.ς. Όιπουδήποτ�ε 
υποοpχει ,μ(1!Χ, οργά.νωσ:ς, ύπά.ρ
χουγ, χα.ί ι,uφικά. πρό.σωπα., πού 
θέλουν νά τήν έλέγχοvν. .r-ομί
ζω δτι είνα..ι, ύψ(στ,ως σηιμα.ντι
κον νά Ο'U·'�ειοητοπο:ήσω1με Ο
τι χωρίς ορθό πνευμα, στό ά
τομον κ.α.'ιένα. σύστημα δiν θά 
λειτουργήση ίκ.α.'ΙQ<ίtο:ψικά.. Ή 
προϋπό,θεσις είνα.: ορθό πνευμα., 
α.ϊσθφις ευθύνης, άντίλ ηψ:ς υπο
χρεώσεων χα.ί σεοα.1:ψός τω'Ι α.λ-

λωιν. 'Όταν υπα.ρχη άγά.mη κια.ί 
οοοθειά. έδρ:χ.ιωμέvη ηθική &ντίλη
ψις, α.ϊσθησις άδελψ6τητος, 11έρι
μνα γιά. τόν (j'υ'/ΙΧ,Υθpωιπο, σεοα,-
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σμός τ:ων δικα.ιωμώtων των 
α.λλωΥ λα.ων, τότε &ισχέτως 
κοινωνιmϋ η πολιτιΥ.ιΟϋ 'Ο'U,στήμα.
τος πα..ράγοντα..ι εύτυχη ά.ποτελέ
σμα.τα. Στόν ση,μερινό κόσμο ιση
μειώνετα.ι διαρκής α..υξη,σις της 
γνώσεως κ,α,t πρόοδος 'Όεχνοιλογι
κή, παραλλήλως δμως επέρχετα.ι 
ικ.α.ι αυξουσα. όποτί1.ιησις των ηθι
κών &,ξιων. Τό διά6α..σμα. 1.ιιιας ε
ψημ;Ξρίδος ά.ρκεί γιά γά, δια.πι
στώση καyείς πο:ό είνα..ι σήμερα 
τό μέτρον της συμπεριφοράς των 
&.νθρώπων, των κοινωνιών χ,α,ί 
των κρατών μεταξύ τωΥ. 

Τό α.ϊτημα. της &.λλα.γης είyαι 
γενι1κό, ά.λλά. ταποθετείται εσ,φα.λ
μένα. στά σύνολα, ένω ιτcροηγείτα.: 
·ή ά.τομική ά.λλαγή. Τό α.τομον, ε
Ι-,ΙJείς, σείς, οφείλομε νά. α..ίσθα.ν
θουμιε τήν σημα..σ r α, της έντός μσ,ς
ά.λλα.γης. Ό,η;ουδ1ρtοτε όπάρχ::
·κ.ά.τι τό στρα.6ό, vτά θ<ει,ι.έ,λ:α. εΙ�
να.ι ή ά.νθρώmι νη τάσ:ς νά. τό ά.
πDδίδωμε σε -κάποιον άλλον η νά
μεμφώμεθα. τίς περιστάσεις. ·r

πάρχει πάιντσrε ενα. α.λλοθ: γιά
τα. διm μα.ς λάθΥJ: Νομίζω Ιδτι 
θά. επή,ρχετο μία. ριζική iλλα.
γή, εά.ν ε-μείς &.λλά α.μ.Ξ ενα.τένισ: 
των πραγμάτων, κιχναντάις τχ νά 
π�ερνοϋν διά μέ:JΌυ του έα.υτοϋ μα..ς 
'Χια.ί της πρασωπι,κης ,μα.ς εύθύνης. 

'Ο Βούδδα,ς, δτα.ν μίλφε γιά. 
την «όκτα.ιτcλη ά.τρα.πό», ά.ν,έφε.ρε 
ώς πρωτο 6ημα. τό «ενδDμύrχως 
όρθόi\Ι». Πρέπει νά. 6λέ.πωμε τό ά,
ληθινό ώς ά.ληθινό, τό ώρ,αίο ώς 
ώρα.ίο, τό κα.λό ώς κι:iλ.ό, κα.ί οχι 
νά. θεωροϋμε ώρ,α.ίο τό αισχημο, 
,χ,α.λό τό πονηρό, οδτε τό χυδαίο 
ώς θα.υμά.σιο. Μπορεί ενα.ς 
α:;θρωΙΠος yά, 1ε[Υα.ι ολιγομαθής 

ικ;α.t ποιλ�ύΙσοψος, οπως W'/. €τ να..ι ψοp
-σωμέyος μιέ γνώσεις, &.λλά. με λει
ψη σοι:ρία. 

Χωρίς δια.ύγiεια στό νοϋ, χω'Ρίς 
ά.γνότηrtα. στην κ�ρδιά., χωptς &.
γσ.πη - ή ψυχή δεν ,είνα.ι δυνα
τόν νά τρ,αχρη iπb τήν επιστήμη 
η τόν &.ποκρυι:ρισιμό. Δeν μετα.το
πίζετσ,ι τό όπάρχον κενόν. 'Όταν 
ά.να.ι:ρερώμεθα. δε σε ά.yνότητα -χ,α,ί 
ά.γάπη εννοουμε τήν πλευρ,ά ε
%είνη -rου ά.νθρώπου πού λέγετ,α,ι 
κοορδιά, μα.λλον παρά. τό νου, α:ι 
'Χιαί είναι πρά.γμ:χ:w. ά.λληλένδετα.. 
Ή Μπλα6άτσκυ εχει γράψε: δτι 
ή ά.νθρωιπότης θά εισέλθη σε νέο 
ορό,μο μανάχα. δταν (δεν θυμα.μα..ι 
τά. ϊδια. της τά λόγια.) θά εχουr.,ι 
ξ,ετυλιχθη δλες οί δυνια.τότητες της 
-χ,α.ρδια.ς, οχι νωρίτερα.. Άλλσ. 
κα.ρδ:ά κ,α.ί νους είναι ποοντοτε &.λ
ληλένδετα.. 

'Έχει λεχθη δτι «α.ί μεγάιλα.ι 
01Κέψεις πηγάζουν ά.πό την 'Χια.ρ
διά.». Τουτο σημα.ίγει οτι αιί με
yάλα.ι σκέψει δ·εν είνα.ι άntλα. τοϋ 
νου προϊόντα.. 'Έχου�ν κά.ποια. ίδι
ότηw. της καρδιάς, εκφρά.ζοον 
-μιά οικουμενική &.λή,θ,εια. � ε
χουν κά.ποι�α. ιδιότητα. του ώρα.ίου. 

Ό νοϋς δεν εlναι παρά ενα. μέ
ρος της συ1νειδψξως πού λογικεύ
εται, πού είναι νοψπκως ενεργόν, 
-χ,α,ί γι' α.ύτό δέ:ν μπορεί κα.νένα.ς 
να, εχη ε,γ,α. α..'ισθη,.ιια. ζω1tι-κ,όιtητος, 
" 

ι · τ  , ,,..), οσο -κ,α, να ε ναι ευψ,n1,ς πνευ:μα,-
-ι"Κιως η ενεργός νοητικως, ά.λ
λά νοιώθει κά.τι τό ά;νι"Κια.Ι\Ιοποίηrτο,
οτα.γ δεν εΧΙδηλώ,yετα.ι είς ορα,σ,ιν
δλό'λλ η,pη ή όπόσ.α.σίς του ml
,εύ,ρεία.ι πrεριοχαιί ,μένοUΙΥ &πως η
σχν χια.ι πρίιν. Ό νους κινητοποι
εί �μόνον μισ. ώρισιμένη 1νεριαχή. 

'Έρχεται φως μιά. αιιγιμή, πού 
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4ι,πλέtχιετ:α.ι &j<,έpαιια. ή δπα.ρξι 
-οοϋ ά.νθρώπ.ου εις δρ&σιν, πού ά.
ψιιειρών�εw.ι στην &γά.πη - &yά.
πη ,μέ τ-qν όψηλή εvνοια., οχι τήν 
ειπ;ι ήτησι της ήδtJνής. 'ΟλόΙΚ.λ η.ρο 
το σώμα. της 00>'/ε:δήσεως, πού ετ
Υtχ.ι δ ανθριω11tος δ 11tρα.yμα.τικός, 
έιπι κα.λύ,πτιsιτ.αιι ?J:to αύτη τή λα.
τ ρεία.. Όλόκληρη ή ϋrrοα.ρξις τοιϋ 
ά.νιθρώπου δια.ποτίζετα,ι Υ.ια.ι άρω
ματύζεται - ιχα.ι δλό-χ.λ ηρη με
τα.μορφώνιετα.ι. 

Ό :Κ:ριισνοομιοϋρτι ειΊπ.ε: «Ή ά.
γάnτη ,ε τ ν α. ι ή μοv:χιδι'Κ.ή 
έιπωνάισ�τια.ισις. 'Όλωι ο:.ί α.λλα.ι έΙΠα.
ν�στά.σε ις λ έ γ ο ιγ τ α. ι. 
Είναι έ-n;α,vαιστά.σεις 6ία,ς, ε!νχι ά.-
1tλα.ί ά.ντιιο,ρά..σει.ς προς ενια. πρου
φι.�οομενον κ,α.θ1εστώς». Συστήμα
τα. κα.ινούργι.�α. έγκα.τ,ε:πάJθη00-ν μ,::.
τα τήν Γα.λλι'Κ.η 'Fιrοα.νάιστα.σι κ,αί 

, .,}, Ρ .\. . , , μιετα. τ,1ν 1ωσικ..,, κ,αι μετα. τις
διιώ:ρορ,ες ιμικρότιzρες έπα.να.στά.
σεις. Άλλά. κ,α.ί. στο νέο σύσιτηv-α. 
λιειτοuργοϋν α.ί προγενέστερα.ι δυ
νάιμεις, οπως λειτουρyοϋσων και. 
π;ρίν. Ή ϊδιια. πλεονεξία., το ίδιο 
μvοος, δ ίδιος φθόνος, ή ίδια μι
σα.λλοδrο,ξία. -κ,α.ί ή έπιθ�μία. κ.υρι
α.ρχίας. Ή ά.ληθι 'iή έΙΠ,α.νάJσταισις 
εtνα.ι ή ιέ.σ(J)Όε�ρική, μέισα στον -κ.α-

θένα ιμκχ.;, και CΧJύτή έΚJ0ηλώvε1irlJι 
δια της &.γά.πης YJα.t οχι δια της 
Όuνάιμεως η της &.yά.πης για 
ούνιαμι, &γά:πης για ση,μ,αν
τικότητα. κ.λ.π. Κα.ι τί σ-η
μαί ν,ει α-ύτή ή &.yά.πη; Ση
μαί,ν�ει προοcροpά., προσφορά. με 
την κα.ροιά., οχι μοινά.χα με το 
χέρι, προσψορά, δλοκλήρ<Jυ τe>ϋ 
ιαυτοϋ μα.ς. υΕνα είδος προσψD
ρα,ς δλe>κιληρωοτικης, ιμέχρι τα μύ
χια. wu έα.υτοο μας, ολης της φύσε
ώς μα,ς, δίχως να ά.17tομένη τίπσσε 
στο Μθe>ς. Αιύτη εrνα.ι ή &.ληθι
νη ά:yάιπη, δ ά.λιτρουϊσμός, ή φι
λα.νιθpωιιtίια., ή α.ύταmά.ρνφις. Εr
·ναι μια ά.ληιθι'iή ά.V'θe>cροp1α. ά.πό
τ+,ιν θεία ριίζα του έαυwϋ μας. Ή
θεία. ρί α. όπάιρχει, δλόδροση και
εύα.ίσθητη. :Μια τέτοια. ά.γάιπη θα
επpεπε να έπ�διώκω,με, μια τέ
wια. επα.νά.ισrvα,σι θfk ε.πpιεπε να ΠD
θe>ϋμ,ε, ώστιε κάιθε •στιγμή μα.ς νά.
,ε�!vαι μιά. 1tλήρης στιγμή. Σαν
τό τέλειο άνθος, πe>ύ μεταιφέρει
στο ψως τήν δμορφια της θείας
έv&τryτος. Ή άρχη η ρίζα. της
1θεία,ς lνόιτ-ητος ύπά.ρχει ιντός μας
'Κ,ΙΧιι δuνα.τα.ι ν· ά.πο6η, ,μέσψ της
ένόιτηι.ος τήζ συ.νειδήσεως μ' 8.λο
τόy, έαιυt'ό μιας, μιά. σ:υνιεχης &νθο
φe>ρία.
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Μέ-ιροv άξίας 

υΟτα.y ή ά.vθρω-πότη α, φθάσει 
ο�τό σημιείο vά. μποrρεί vά -κ,άιvει 
δια.χωρισμό ά.'Jά.μεσα aτό ψθαρτό 
κα.ί στο αιφθαρτο, στο ,πρόσ!'Ι.α.ιpο 
κα.ί στο αιίώvιο, τότιε μόνο θ'' άπο
κ;τ'ήσει καλ το σωστό μέσο') εκτί
μησ ς των άξιω'Υ. "Εως τόrrε θά. 
πα.ρα.ιrοαί,ει, θ' άμφι,τα.λαvτιεύεται 
α.vάιμεσα. στά. Π1pοσφεpόμεvα. ά.γα.
θά. από μ,ειοvότητες α.τό,μωv προς 
τ,ό σύνολο, %α.ί στά. όrπ,ολα.vθά.vοιv
τα. ,δω,ρα. ά;τcό α.λλους ,ωμιστές, 
πού ή λογική της, ή λογική του 
αλώv.α. τη�ς &.p-ιείτα.ι τήv αιμ,εση 
χρησιμότrττά. -ους, κι:ι:.ί μόιvο Υ.ά.
wοια. κpυμιμέ 1η φω1vή μέ1σα. της 
ψιθυρί ιει το πρα.γμα.τικ.ό, τους 
6ά.ρος. 

"Ας έξε:ταισουμε το θέμα.: Λέ
με ιπ;ώς ή σημεpινη αvθιρωπότητα 
- στο σύνολό της, πά.vτα. μιλώ
- δέv ε!vα.ι σε θέση vά. κά.-ι•ει σα.-
φ,είς δια.χωρισμούς χια.ί νά. εκ.τιμή-

, ' 'ξ' σει σωστα. τις α, ιες.
Τί είvα.ι δμως μ:ά. πιροσωπικό

τητα, πού της ά.-ποvέμουvε -όv τί-
λ 'ξ' Τ' ' ' Τ 

τ ο «α, ια,»; ι π;,ειrοει να. ει vα.ι; 
Μιά. ύwερ6οιλική προέy.,..,-,y,ση της 
ιiτομ:κότηrrα.ς ενός &.vθρώπου προς 
εvr:ι. ση1μείο η περ:01σότε.ρα.; Μιά. 
ά.πα.pα.σά,λιευtη Κ'J,τεύlθυνση προς 
&;,α. O'Yvoιrcό έ-πο:κοδομη-τι·χ,ό; Μιά. 
συσσώ1ρ,ωση γνώσεων, πού ά.πο
σκοπεί yά, έκλεπ-ύvει ,ή διά.1-ιοια., 
τήv α.ισθα.vττιιχ.ότψα. κά.-ποιου; 'Ή 
μή,πως ή χρ 'σιμη προσφορά. λύ-

Της ΝΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

σεων σε κα.ιθημιεριn rρο6λήμα.
τα.; 

Λo�rrc·6v, εΙναι Ο λ α, α U τ ά 
κα.ί κ,ά1τι περωσστερο. Ε!nι ή 
σταιθ1ερ+, πορεία. ιπρός 6οήθιεια. τω'Ι 
α.λλωv· γιά. έξύψωση των α.λλω·ι· 
γιά. κα.λ,υ έρωση -ωvι συ,vθηκωv 
της κα.θη,μερινrίjς ζωης. 

'Εδω, δμως, χρειά.ζετα.ι μιά 
,διιευrι..ρίνισ-η. 'Άλλο έvνοω έyώ λέ· 
γοντα.ς «:ι.α.'θημερινή ω,ή),, «χ,σ,-
0 μιερι1vά. προ6λryμαιτα.», 'Κ.ι ϊσως 
άλλο έ,;vοείτtε σ,είς. 

'Εσείς, 'ίσως μιλά.τε γιά. τ�ς μι
ΥJpες κ.α.ί μεγά.λ,ες σ.ν>u:ξοό-η;τες, 
πού 1..taς -υιχ α.: νουν, έ,μπο,δ,ί οντάς 
μα.ς ετσι vά, χα.ρου ε τ+, ωή. 'Ε
γώ 01μ,ω έvvoϊii τόv τ ρ ό π ό 
-πού α,,ν-ιμετωπίζοUΙμ:. α.ύτά, τα, ι

δια. 1έ,μmό�δια.. Ύ πά..ρχ ει δια.φορά,. 
'Έτσι δέγ εΙvα.:; Κα.ί ή δια.φορά. 
εγκειτοοι στή σr;μ,,y,σία. πού νομί
ζει δ κ.α.θ' εvα.ς μα.ς ,πώς ε.χου'ι 
τά, έμ,π 'δια. κα.ί το λrtyo της ϋ
π:1.pξής τους. 

"Αν εχο'Jμ,:: ποτέ σ�τοχα-σtτεί πά..
vω σ' α.&-ά.., το πρωτα πού θ' ά.
να.ρωτηθ'ή-ι<.α,με θά. ήτα.v: 

«Για.τί vά. ύπά..ρχουv α.ύτά. τά. 
έμπόιοια ;» 

'Έχετε ποτέ προσέξ,ει τήv 
πvευμα.τ:-κ,ή γα.λήvη, τήv Υ.α.τα
στ,α,λα.γμέvη ε°Lρσ,, τή-ι πλά.-υv" 
ση των συvα.ισθημάrτω•ι σαις, τήv 
&.να.γέννηση -ης 1tpοσωπικότη-τά.ς 
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σα.ς πού ά.11tοκ'tά.τ;ε ϋστεp' ά.πό δυ
νια.τό πόνο; Τοχ ετ,ε προσέξει το 
χτ&πη1μα. τοϋ σ'δεpου σ,τή φωτιά: 
τήv καιτιεpγα.σία. του μετάιλλου ; 
"])χετε πψοσέξει τον ώpιμώτεpο, 
πιο εκ.λεΠ"tUΙΟ1μέ1νο έα.υιτό σα.ς, με
τά α.πό μιά θύελλα.; 'Έχετε, ιδη
λ,α.ιδή, προσέξει τ+ι μοο1,ική σχέ
ση &vοομεσα, στον πόνο κ,α.ί τήv 
ά.ιπολύιτ:ρω,ση; 

«'Απολύτρωση δμως, α.11tο τί ;», 
«Άrπό ιποιό οο.ρος ;» Θ,' &.-vα.pωτη
θή't1ε. 

Μά α.πο το 6ά.ρος της ύλι-χ,ης 
μ,α.ς ύπόιστα.ση.ς. Δεν ά.vτιλ φ!:ί,ή
κιαιt,ε πατέ, rπώς μετά. τή ,δοrιιιμα.
σί,α. π�ού, Π'εpάισα.τε, πόσο λιyώτεpο 
δεμένοι είστε ,με τις όλικες α.πα..ι
τήiσεις κ.ι ά-δυvοομίες της σοοp-χ,ι vης 
πια.ιvοrπλία,ς ,μα,ς; Ε{σ:τε πιο ε.λεύ
θιεpοι, εΙστε κ.ύ1pιοι του έα.υτου 
σα.ς. 

Νά. 'τηνε, λοιπό•ι, ή ά.πά.ντη
σ-η στήv πpοηγούμ,ε,η ά.πο?ία, 
μα.ς: «γιατί vά, ύπ.ά,pχ ουvιε τα. έμ
πόδια. ;» 

Έπο,μιέvως - συvεχί ουιμε τώ
ρα. το θέμα. μα.ς για. τίς «άιξίες,, . -
ή 6ο-ήθεια. στίς -κ,αιθημεpιvες ά.vτ:
ξι06ιτητες δεν εγκ,ει τα,ι στήv �ψεύ
pε1ση λύσεων του πως v' ά:πα.λλα.
γουμε α.π' αυτές, Ύ) μέσων τέρ
ψεως, εστ•ω 'Χ.α.ί κ.α.λλιτεχvικων, 
πού θά. μαις κά.Υουv ελα.ψpότειpο 
το οά.pος - άιλλά. του πως yά, τίς 
α.vιτιμιετω>πί ουμε· τόy τpόιπο, �πως 
εί-π;φε πpοηγου,μέγως. 

Τώρα., ά.ψου κά.vαιμε τή σωστή 
τοποιθ,έτηιση' μποpουμε ευ-χ,οιλα. vά, 
-κ,α,τα,λά,6ουμε πώς δ κα..λύtt.ψος 
τρόπος εΙvα.ι - μήv τpομά.ξεΌε 
- ή συvιει,δητ'Υj συμμετοχή μας

αιόv πόιvο· σ:τόv λUΙτpωιτιΧιό κ.' έξ
υψωτικό πόνο, πού ξ,εκ.ιvα ά.π' 
τίς μικ.pες στεvοιχώp•ιες κ.ι ά.yyί-
ιει τά. &ρια, της συιμcροpσ.ς. "Ας 

δεχτουμε α.υτό το έπίμοvο γύμνα
σμα. με τή ζέση φιλότιμου σπ(.)υ
δ0001τη, πού ε'ΙΌ:ιθυμιεί vά. επιβληθεί 
πά.,νω σε κάJθ1ε εμ.m:όιδιο. 

Γι' α.υτό, δ ανθpωιπος πού μας 
πpο:;1:.ρέpει 6οήθηιμα. στά. μ�ήμαι
τα. - οχι ωπα.λλα.yή ά.π' τά. μα
θrιμα.τα, - δε, είvα.ι κ.είvος πού 
�ικ,α.ίως ή κρυ:cρή cρωv"ή μας τά•ι 
&,yα.γvωρί1ζ1ει ψορέα. μια.ς α.ξία,ς; 
Κι' α.ύτή ή &.ξία. γιά. vά. ιπιοιώ
σει δεν χpειά.ζ,ετα.ι τή δια..pκ.η, 
στα.Ιθφή κ.αιτεύ'θ'Ulvση σrcό ε.ποικ.ο
δομητιικό εpιyο της; πού δσο 
πεpvα. δ κα..ιpός 6α.ρα..ίνει, 6,α.pαίvει 
ΠΙλσ.τα.ίιvοv,τα.ς ά.cρά.vταισ,τα, τήv 
πvωμα.τι κ.ή 1Όpοσω11tι κότηιτα, του 
φορέα.. της; 

Αύt+ι ή προσωΙΠι ΚJότητα,, λοι
πόν' δεν "Κιαιtέχ ει ιπραιγιμαιtι Κιά, τή 
οωθειά. γv,ώιση, ά.cρου είvα.ι σk θέlση 
νά χά.vει τή σωστή διά."Χ.pιση ιiνά.
μΘσα. στο εφήμερο χ,α,ί O'tO οιια.p
κ,ές; Κα.ί δεν είvα.ι «διcφικες» δ 
σκι.γπος της ζωής, πού είvα-ι τούrτη 
άr,φι,6ως ή εχλέ�ννση1 του έα.υ
τοϋ μια.ς, Ιt-JJέ,σ,α, από σειρά. σπουδών 
χ' επίπονης χα,τ;εpγα.σία.ς μα,ς στb 
ά.μό�ιι του πόνου; 

Γιά. v' ά.ποκτ-ήσει, λοιπό·ι, δλό
•ιιληpηι ή α.ιvθρ,ωπόιτηιτα. σωστό μέ
τρο ε<mίμ.ησης των &ξιωv - κι 
οχ ι 1μιεμοιvωμέvα, α.τομ.α. δπως έσείς 
χ,' εγώ πού κ.ά,vοuμ,ε α.υτες τίς σ"',{Jέ
ψεις - θά εί-ια.ι &τα.v θά μ.m:ορεί 
ν' ά;t'ε1vίζει το σύνολο των εκδη
λώσεω'ί τJις ζωης - πεpιλα..μ6ά.
νω ΚJ:ΧJί το λεγόμενο «(:}άινα.το» -
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με τή 6αθειά., &ιιtα.ρια,σά.λιευτη γνώ
ση πού δια.Χρίν,ει τά. ψα,ινόμ,ενα. 

συνοδεύει πά.vτσ.. Είν,α.ι τό διαιρ
·ι<.ές, το α.φθα.ρτο, ενώ ή ίδια. ή
ζωή στο φυσικο πεδ,ίο ε!να.ι τό
ψθσ.ρτό, το εψή,μερο.

2.. 1. J, , , 'Η ς, , , , " <ΑΙΠu τ ,1ν ουσια.. u,ε οοσια,, ο-

πως εϊδαιμε, εrνσ.ι το νόη,μα, -κ.ι 
δ aκ.οπος της ζωης - -κ.ι οχι α.ύ
τη χια.θ' έα.υrtη ή ζωή στο φυσιχο 
σω:μ,σ., ιπού εrνrοι bφήμερη. Διόπ,ι 
δ σχοrπός της μα,ς δδηγεί πιο πέ
ρα., εrvσ.ι μιά. προοπτιrι<.η -ιrού εκ
τείνετα.ι ε!.ς το μέλλον κσ.ί μ:iς 

'Επομένως, ιμιά. «&,ξία.» ιεrν.σ,ι 
κείινη πού ά.πευιθύ-ιετα.ι στην ου

σία., πού την εχ,ει συλλά.6ει· δη
Να.δή, στην δμσ.λή εφ,α.ρμ.ογη τ.οϋ 
σ-ι.οrποϋ της ζωης, πού δεν ε!να.ι 
πσ.ρα, ή π'/Ιευιμσ,τ:ικ.οποί ησ-ή μισ,ς ! 

* 

Συν οδοιπόροι 

θνητοί, τι;φλοί κι αλύτρωτοι, μικροί καί τιποτένιοι, 
περαστικοί σαν οί σκιε.ς ένός αχνοG όνείρου 
γεννιόμαστε, πεθαίνομε καl τίποτα δεν μένει, 
άyαπημένοι μου φτωχοί της σάρκας ό:δελφοί μου 
στόν ίδιο δρόμο τραγικοί έμεϊς συνοδοιπόροι 
τlς αλυσίδες σέρνομε της α:yνοιας καl του πόνου 
στό πέρασμά μας της στιyμης, ή θεία σπίθα έvιός μας, 
τά σωθικά μας α:yρια φλογίζονται αιτ:' τόν πόθrι 
τους κρίκους νά συντρίψωμε των α:nειρων δεσμων μας 
μιαν α:λλη ν' ό:τεvίσωμε Μεγάλη 'Ανατολή. 
Διαγράφεται ό:νηψορικό, τραχυ τό μονοπάτι 
yιά τήν πανύψηλη κορφή τον ούρανό που άyyίζει, 
τό χάραξαν έnίπονα στό διά�α των αίώνων 
σοφοί δασκάλοι υΕλληνες, Ί νδοl καl Ί ουδαϊοι 
1ε.χοντας οίκτο στήν καρδιά yιό: τή δική μας μοϊρα 
καl μέγα τους ίδανικό, τlς λυτρωμένες μαζες, 
τό δρόμο μας τόν εδειξαν. Έμεϊς ό:δελφωμένοι 
δσο κι' αν είναι δύσκολος αν τόν ό:κολουθοϋμc:, 
τους κρίκους θά συντρίψωμε των α:nειρων δεσμων μας 
μιαν α:λλη θ,' άτεvίσωμε Μεγάλη 'Ανατολή! 

Κ. ΖΑΠΠΑΣ 

( «Ποιή ματο:») 
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ΣΥΜΒΟΔΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ 

'Ο έσω-ιερικός Πάν 
Ύπο ΠΑΝΑΓ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Ή πνευμ.ια.τική άξ(α, της ' ρ
χα.ίrα.ς 'ΕλλψιΧης Θρησκεία,ς εί
να.ι &.νεκτίμητος 'Κια.ί δ συιμοολι
σμός τη;ς ικα;νος δπως άποκαλύψη 
πληθος λ�ελυιμένων προολη,μά,τω-ι, 
πeρί Φύ�σεως κ,α.ί Πvεύμ,Μος, είς 
πσ,σq,ν ε.λ.ωθέpα.v κ,α,ί 'Κια.τά,λλ η
λον προς τουτο διάνοια.ν. Ή Έλ
λ ηνι,χ.ή Μυt�ολογία., &.πryλλα.yμένη 
τωιν παιρεpμην,ειων, πεpι'Κλείει δ
λον το μυστήριον της φύσεως, &.
π:οκαλύπτει τούς θείους νόμους 
τη,ς κ,αί την έξέλιξι ν α.ύτης ε ίς ε
πί rοεδον θ,ε(α,ς πvευμ,α.ιτι κης στά
θμης, ώς 'Κιαί τήν πορεία,ν εν αυ
ή) τής &.νθρωπίινης ψυχης. 

Ό θεός Π-iν άλληγορείτα,ι ε.\; 
αυτήν τα.ύτην τήν θιεί«ν φύσιν, του 
Νμπα.ντDς χιόσμου, δι' δ καί ώ
Υ<J�μιά..σθη Πiν. Άντιπpασωιπεύ-z: 
π!iΝ τό έκ. της Γης 1Ηεωρούμ,εvοV'
κα,ί το μεν α.νω άν·θρωπό�ορφον 
α.υτου συμβολίζει το ήyεμονικοv 
wϋ Αίθέρος, ώς λάγw του Παινι.. 
τός, τα. δε ζωώδη καί τρα.yώδη 
�μ,εία, του τf,ν τρα.χύτητα τi)ς 
Γης. Δύνα,τα,ι νά. θιεωρηθη ώς 
σύμ,6ολον του &.νωτέρου κα,ί κα.
τω�έρου ιεπιπέιδου τ-ς ψύσεως, με 

Ό Πάν διδάσκων τόν 'Όλυμπο 

έπέιχ.τα.σί'Υ του είς δ.λάχιληιρον τό 
Σύμπαν. 

Παpενόησαγ -rον θιεw Πά.νσ.. σι
&μύητοι ώς &.σ;ελγη, ενώ οί μεμυ
ηιμένοι. έθ,εώρουν είς τbν συμοολι
σ;μόιν του τήν σπερμσ..τικήν δύνα.
μι ν των οντωv των εκ της μίξεως 
γεννωμέvων, &ποκτώ'i"t'ωv δι' αό
-ης τελειότtερον οργανισμόν "Ι.α.ί 
μορφήν προς εξέλις:ν της ψυχης. 

'ΕJθιεωρείτο ψίλο; της ερήμου, 
σύμοω-ον της εν σιγΊj tργα.σί«ς 
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της ψύσεως, δλοκλήρου τοϋ Σύμ
πα.\Ι'τος, προς τόv σκοπόν της ε

ξελίξεώς τουΙ -y.a,[ της 1έκιδη,λώ
σεως vέιωv δυyα.ψκοτήτωv χα,[ τ,ε
λειοιtέpωγ μ,ορψων. Διά. δέ της 
συμ6ολικης �πτα.φώvου Σύρ:γγος 
συ�μ.6ολίζει τήv ά.ρμοvία.v του Παν
τός κα.ί τούς κα:τά. τήv έποχήν έ
Χείvrrι γνωστούς έπτά. πλα.vήτας 
τοϋ Ήλιαικου μας συστήματος. 
Νύμφα.ι δ'έ έχόρευο:v περί α.ύτόv, 
·θελyόμεvα.ι όπό τη; μελωδ•ίrι.;;, δ
-rοως ή ά.ρμοvική κίvησ:ς των πλα.
ν-ητων, πέριξ του 'Ηλίου, διεχό
μ;εvοι τά.ς κ,α.τα.λλήλους. δι' ενα.
εκα.στοv σ,κτι vσ6ολίοος, πρός δη
μιουρyία.v σ,ν<α,λόyου ζωης.

Τά. Χέpα,τα. συμ601λίζουv τήv
γονιμότητα,, τόv 'Ήλιον κ,α,ί -ήv
Σελ 'ήvηv κα.ί τήv συf.L!Οολ ΎJ'Ι της
yο,,�ιιμαtηϊtος, διά, τήν πpόοδο·ι ΚΙαί
έξeλιξιv των μορψωv Χα.ί της ά.
θα.νά.του ψυχής. Έvί κ ησε ι, ώς λέ
yε.τα.ι, Υ,α.ί τούς Τιτ&να,ς δια. της
μ,οuσικης της Σύριγyος, δηλαδή,
τήν ά.τοοξία.v του Σύμπα.vτο;; διά.
της ά.ρμοvία,ς. Ή λα.ψεία. του,
εiις τήv Αϊγυπτο'Ι, όπό μορφήν
Τράγου, όvομά�ζοιvτες α.ύτόv Μέv�
δητα,, ιδέv σημrιΑvε: τράγοv, ά.) λά.
δύvα.μ�v yοvιμοποιόv Υ,α.ί ΥJχρπο
φόροv,.

Ό 'Ο,ρψεύς εις τούς ϋ
μvους του ά.vα. έρει τά. εί.ς έΥ.ά.
στηv θεότητα -κα.τάλλ ηλα ά.ιpώμα.
τα, Υvα.ί 1θυψάιμα.τα.. Πρcς εvα. θεό Ι
λ-έιyει θυμία.μα., πρός α.λλοv λ:6α
vομιά.vvα,v ικα.ί πρός &λλον ά.pά>-

μα.τα., η σμύρψι,v, ·η χpό,-ι.οv, η 
στύρ�κα. Μόνον πρός τόν Π&ιια. 
κα.ί τήv iη-έρα. των 1θ1εωv λέγει: 
θυιμία,μα. κα,ί &ρώμα.τα. ποικίλα.. 
'Επιnτλέοv οέ λέγει, τόv Ουρα.vό-ν, 

Γ , Θ'Γ\ , , τήν ην, την "'α.·Λα.σσα,v Υvα.ι το 
Πυρ μέ.λη του Πχ'ιός, α.ποδίδων 
τήv άλλ ηγορία.v rι,υ,του εις τό μέ
γα. Πα.v, είς τό Σύ ι.ιπrι,v, τό Ε-Χ τω·ι 
-εσσά.ρωv α.ύτωv στοιχείων ά.πο
τελούμ,εvον. Ώς Θεός της έρήμοο,
της ψ)'Υα.ξι&ς, προξενεί κ,α.ί ψό-
6οv τό·ι κα.λούμε•ιοv «π α v ι -
-χ. ό v» όπό των ά.μυήttω·ι τω"ι 
ά.yvοούναιv τήν ά.ξία.v της θε�α,ς 
Σιyης Χαλ Φύσεως, του Πα.vτός. 

Οί :) Αθηινσ .. ϊοι έπίστ1ευον Οτι
τούς έΌοήθιησιε'/ είς τήν μά.χηιv 
του Μαρα.θωvο;;, ίδρύσα.:ιτιες ίε
ρόv είς εν των όπό τήv 6οpειοδυ
τι,-.ήy yωvία.v της ' κροπόΆιεως 
σπηλα.ίων, ώς Χαί ετεpοv εις -ήν 
Πά.ρvφα. περί τήv Φι.χλήv, εν•θtι 
εύρέ!θησα.'Ι ΚΙα.ί ά.-ιάγ λυψα. & να.ιθή
μα.τα., έ·ι σ11tηλα.ίψ του Μα.ρα.θω
νος κα.ί έv Σαιλω,.ιλΎι. Ό Πάν σομ-
6ολί ει τό μέγα. Πα.ν ο/Jα.ί τά.ς ιθεί
α,ς έκδηλώσεις του ΚΙα.ί δέον vi 
μ,ή κ,αικο:ποιητα.ι δ θείος συ\J}ο� 
λισμός της Μυθολογίας μα.ς, ά.,λλά, 
μέ Ο'ΞΌαισμό.ν κα.ί δέο;; vά. έμοα.θύ
vωμεv �εις τούς συμtiο,λ�σμούς χα,ί 
τά.ς α.λλ ηγορία.ς της ίνα. σ..πQΧτή
σωμεv Γνώσιν -ης Θε�α.ς ' ληθεrί
α.ς περί Φύ:;ιεως κrι.ί Πνεύμα.τος ην 
έγvώ,pιζοv οί 'ΙΞpσψά.vτα.ι των ά.ρ
χα.ίωv 1\ίυ1στηρ:ωv κα.ί τήv δποίrι,-ι 
ούδέπ°"Ξ άλλως ά-πεκά.λυψα.ν. 
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'Ο μ u ο -ι η ρ ι ώ δ η ς 

Κόμης Καλιόσ-ιρο 
ΝΕΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΑJΝΙΓΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 18ou ΑΙΩΝΟΣ 

Έπιστρέ•φει στην έπικαιρότητα ό κόμης 'Αλέξανδρος Καλιό
στρο, ό γεμάτος μυστήριο άνθρωπος πού άνέπτυξε κα..,.ατrληκτική 
δραστηριότητα στήν Εύρώπη πρό της Γαλλικης Έπα,αστάσεως, 
συνήρπασε την κοινή γνώμη ώς μάγος, θεραπευτής καί άλχημι
στής παραγωγός χρυσου, ητο πολύ οίκεϊος στα άνά\(τορα των 
Βερσαλλιων καί της Πετρουπόλεως, προεκάλεσε τό ένδιαψέρον 
διανοουμένων οπως ό Βολταϊρος, ό Γκαϊτε, ό Σ ίλλε1,, ό Ντιν
τερό καί δ Μιραμπώ, έστιyματίCJΙθη άπό την κοινωνία της έπο
χi'Jς του ώς τυχοδιώκτης καl άπατεών, έπεκηρύχθη ο:1ιό τήι '1 ε
Fά Έξέτασι της Ί ταλίας, συνελήφθη καί κατεδικάuθη νό ταφη 
ζωντανός στό πηγάδι ένός βραχώδους φρουρίου, οπuυ έστραy-
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yαλίσΘη .ά,τό τούς φύλακες οί 'δποϊοι φο<5ή•Θηκαν οτι θά έπιχει
ρουσαν οί Μασόνοι τήν ά'Πελευθέρωσί του η πέθαvε άπ� άπο
-:τληξία η έδραπέτευσε μέσα στό σακκl ένός άλλου νεκρου κρα
τουμένου πού έρρί<pθη στή θάλασσα, yιά νά έξακολc υθήση τήν 
δρασι του ύπέρ της διανοητικης έλευθερίας των άνθr,ώπων ... 

Ή έπιστροφή του μυστηριώδους αύτου προσώπου του 18ού αίω
νος στήν επικαιρότητα συνίσταται στήν άναyyελία rφοσε.χους 
ικδόσεως ένός εργου του Ίταλου καθηyητου ΡαφαέΧε vϊέ Κί
ρικο, καρπου έρευνων έπί είκοσι ετη στίς βι<5λιοθηκες καί τά 
Άρχεϊα της Εύρώπης. Ό Ί ταλός καθηyητής--οπως 'άνέyραψε 
τό περιοδικό «ΕΠΟΚΑ» σ' ενα πολυο1έλιδο δημοσίευμα του 
Γκιουζέπε Γκρατσίνι - πιστεύει δτι τό ,βι<5λίο του θά ριψη ενα 
«άλλιώτικο φως» στήν αίνίyματική προσωπικότητα του Καλιό
στρο, τόν δποϊον δέχεται ώς κόμητα καl ώς πρόσωπο Sιαφορετι
κό άπό τόν ά'Πατεωνα Γκιουζέππε Βάλσαμο, μέ τόν ό'Ιtοίοv εχει, 
εως τώρα, συνταυτισθη. Κατά τά τελευταία ετη έξεδόθησαν στή 
Γαλλία δύο 'άκόμη βι<5λία yιά τόν Καλιόστρο (του Φρανσουα 
Δουμα καl του Φράνς Μοσσικέ), ένω κάθε χρόνο έπισκέπτονται 
τι} Φρούριο Σάν Λεό όπαδοί άποκαταστάσεως της μvήμης του, 
είς άναζήτησιν στοιχείων, καί κατά τό 1970 ύπε<5λήθη πρότασις 
άναθεωρήσεως της δίκης, ωστε νά είναι δυνατόν νά άνεyερθη 
καl άνδριας του Καλιόστρο ώς «μάρτυρος της έλευθ::.ρίας». Στο 
γαλλικό περιοδικό «Ήχώ της 'Ιστορίας» έδημοσιεύθη παρουσία
σις των βι<5λίων αύτων ά'Πό τόν 'Αντρέ Καστελό. 

'Εξ άλλου, στό περιοδικό «Άποκρυφιστική Έπιθεώμησιc,» έδη
μοσιεύθη αρθρον του Φράντς Χάρτμαν μέ άναμνήσειc, του ά'Πό 
την υΕλενα Πετρό<5να Μπλα<5άτσκυ, άποκαλυπτικές yιά τήν 
προσω1τικότητα του Καλιόστρο. Τό κείμενον πού άκολουθει εί
ναι άπάνθωμα ολων αύτων των δημοσιευμάτων καl καταχω
ρι:ιται στόν «ΙΛΙ ΣΟ» χάριν έvημερώσεως των συνδρο,•ητων τοu, 
με κάθε έπιφύλαξιν, βε<5αίως, ώς πρός την βασιμότητα των ε

κτιθεμένων πληροφοριων καl άπόψεων. 

ΛΟΝΔ I ΝΟΝ, τέλη Όκτω
<5ρίου του 1776. 'Ομίχλη καί 
φΜος. Αί άμερικανικαί άποι
κίαι άνεκήρυξαν τήν άvεξαρ
τησίαν των καί μάχονται κατά 
των άyyλικων στρατευμάτων. 
Ό βασιλεύς Γεώρyιοc δ Γ' 
προσλαμ<5άνει 22.(,00 Γερμα
νούς μισθοφόρους, τιού φΟc-νουν 

* 

έν κραιπάλ!] μέθης. Άπc τρείς 
μηνες οί άσφαλισταί των Λόϋδ 
άναμένουν ματαίως εί�ήσεις 
yιά την φρεγάτα «Ρεζολού
σιον», μέ τήν δποίαν ό Τζαίημς 
Κούκ περιπλέει τόν Είρηνικό 
είς άναζήτησιν του θρι;λικου 
περάσματος ά'Πό β()ρειοδυτικά. 
Ό Κούκ είχε άποπλεύσει την 
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αυyή της 12ης '1 ουλίου καί την 
τφοηyούμενη νύχτα είχε τρελ
λαθη ενας μοϋτσος 15 έτων, 
βλέττοντας ν' άνει5αίνη άττο το 
άμττάρι της ττλώρης εν,.χ φάν
τασμα, ένω ή καμττά\-σ τοϋ 
ττλοίου είχε αρχίσει νά χτυττάη 
μονάχη της. Οί vα:;τες κινήθη
καν νά ξεμτταρκΓJ:ρουν καί 
χρειάσθηκε νά μαστινωθοϋν 
μερικοί μέχρις αϊματος, yιά νά 
ττειθαρχήσουν. Τίττοτε δF.\- ττάει 
>καλά στην 'Αγγλία, θά ελεyε
κανείς. Ό κόσμος ττροι;τταθεί:
νά ξεχάση την α:σχημη πραγ
ματικότητα. Τ ά καφεν1:ϊα καί
τά θέατρα είναι yεματα καί
στlς ίττττοδρομίες ττσίζοvrαι ττε
ριουσίες. Κυρίως ομωc τταί
ζουνε στο Λόττο. Σύμφωνα με
τη νομοθεσία, 'ό ττίνακας της
J\οταρίας διαιρειται σε :?Δ μέ
ρη, διακρινόμενα αττο άριθ
μούς 1-24. Άττο τούς άρ,θμούς
αύτούς, στους ττέντε κερδίζουν
οί όργανωταl καl στους 19 οί
τταικται ( αν βlέι5αια, εχουν έκ
των ττροτέρων τταί[,ει στον α
ριθμο ττού θά βyη ά:τό την
κληρωτίδα). Το ττεριθώριο
κέρδους είναι ττλατύ καl τταί
ζουν ολοι. Καταψι:ύyουν σέ
διάφορους μάντεις, cυνήθως οί
yυναικοϋλες, άλλά δεν κερδί
ζουν ττοτέ. 'Αλλά τούτη τη φο
ρά κάτι το τταράc_Ξνο σιψι5αί
νει, κάτι το άττολύτως τταρά
ξενο.

'Έχει φθάσει στ1ν Άyyλία 
ενας τταράξενος ανθρω�ος, εύ
yενοϋς ώς λέγεται ίτn:λικης 
καταyωyης, ενας κόμης 'Αλέ
ξανδρος Καλιόστρο, για τον 
'οττοί:ον διαδίδεται δτι μττορει 

καl νά είναι Γερμανός κατά
σκοrπος. Συνοδεύεται άττο την 
σύζυγό του, την κόμησσrχ Σε
ραφίνα, την ώραιότερη yυναί:
κα της έττοχης, 'ίσως. 'Εγκα
θίστανται στην W lι i t c ο m b
Strcet. Οί ττλέον γνωστοί έττι
ττλοττοιοl τοϋ Λονδίνου καλοϋν
ται καl άμείι5ονται, χωρί : ττα
ζάρια, με χρυσές yκινέrς. Ό 
κόμης εχει μεταφέρει στην άy
yλική πρωτεύουσα την ττλού
σια βιι5λιοθήκη του, yιό. την 
όττοίαν ό γραμματεύς του Αύ
ρήλιος Βιτελλίνι λέγει cτι δεν 
είδε οϋτε στο Βατικανό τόσα 
σττάνια καl πολύτιμα β, ι5λία. 
Παράξενος τύττος αι1τος δ' 
γραμματεύς. 'Άλλοτε κολόyη
ρος, διώχνεται άτrο το Τσyμα 
των Ίησουϊτων yιά α:yυωστο 
λόyο καl ττηyαίνει στην Άy
yλία, με τον Καλιόστρο 

'Ανάμνησις 

μετενσαρκωσεων 
Γι' αύτον τον -yραμματέα 

κυκλοφοροϋσε ενα άνέκ.δοτο, 
ττού άττοτελοϋσε διαοτροφή, 
ττροφανως, των ίσχιψισι1ων τοϋ 
κόμητος οτι ένεθυμεί:το η ροyε
νεστέρους βίους του καί, με
ταξύ των α:λλων, οτι είχε ζήσει 
στην Γαλιλαία το '&τος 1 της 
χριστιανικης χρονολογίας. 

_uΩστε, τον έρώτησαν, ε'ί
χατε γνωρίσει τον '1 ησοϋ; 

- Είχαμε ττολλές φopF<' τrερ
τrατήσει στην αμμώδη τrαr,αλία 
της λίμνης της Τι:5εριάδος ! Ή 
φωνή Του είχε άφcχvταστη γλυ
κύτητα. • Αλλά είχε θλιι5ερο 
τέλος ... 
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Γυρίζοντας πρός τόν ύπη
ρέτη του, τόν ερωτησε: 

- θυμδ:σαι τό βrάδυ εκεϊνο
στα · 1 εροσόλυμα, 'ΤGύ σ-cαύρω
σαν τόν Ί η σου; 

- 'Όχι, κύριε, απήντησε ε
κεϊνος. 'Άλλως τε, ό κι'•ριος 
γνωρίζει δτι δεν εύρισκομαι 
στήν ύπη ρε σία του παρά μόνον 
χίλια πεντακόσια ετη». 

Ή απάντησις ταυ ύπηρέτοu 
εθεωρεϊτο αστεία, ενω ακόμη 
καί αν είχε λεχθ'] εσήμαινε 
δτι πριν από 1500 iτη ειχε συv-
5εθη με τόν Καλι6στρο, στι1ν 
τότε ένσάρκωσι αtιφοτ�rων. 

Είναι γνωστόν από τά 'άρ
χαϊα έλληνικά κείμενα οτι ή 
θεωρία της Μετενcαρκc;)σεως 
ητο διαδεδομΙέvη, ίδίως μετα
ξύ των φιλοσυφούντων. 'Όπως 
δ'έ. αναφέρει ό Διοyέ,·1ς ό 
Λαέρτιος, ό Πυθαyόρι:::ς ηε
yεν δτι είχε στό σωμα του τήν 
ψυχή του αρχαίου μυθι κου η
ρωος Αuθαλίδου, τέκνου του 
Έρμου καί της Εύnολφείας, 
ό ότrοϊος είχε μ1:.τάσχεί της 
Άρyοναυτικηc, έκστρατείας ώς 
κηρυξ. Ό πατέρα..: του ηθελε 
νά του κάμη ενα �ωρο !-:ποιο 
θά ηθελε ό Αίθαλίδης, πλήν 
της αθανασίας. Καί τοι: εδώ
ρισε τήν δύναμι νά έvθυμηται 
κάθε περασμένη ζωή του της 
δποίας ή ανάμνησιc χάνεται 
yιά τούς συ\ιήθεις θ\ιητούc μα
ζί με τό φθειpόμε\'ΟV δ,ά του 
θανάτου σωμα έκ-:�:στης rνσαρ
κώσεως. 'Έτσι, ό Πυθο.yόpας 
ελεyε δτι είχε ύπάμί,ει 1<αί ώς 
Εϋφορ(5ος, ύπερασπισθ[ί-:: τήν 

Τροία καί φονευθείς α,τ('; τον 

Μενέλαο, ό δποϊος πηρε τήν 
ασπίδα του ώς λάφυρο καί τήν 
αφuέρωσε στόν ναό του 'Απόλ
λωνος των Δελφωv. Άρyότε
ρα ξαναγεννήθηκε ώς Έρμό
τιμος, ό διδάσκαλος του Άνα
ξαyόρου, yιά τόν όποίον δ 

'Αριστοτέλης αναφέρει δτι μπο

ρουσε ή ψυχή του νά yωρίζε

ται από τό σωμα του, νά πε

ριηyηται τόν πνευι-ιατικ� κό

σμο καί νά τόν περιyράq,11. Ώς 

Έρμότιμος λlέyεται δτι έπε

σκέφθη τόν ναό ταυ 'Απόλλω

νος καί ύπέδειξε στούς ίερεϊς 

τό σημεϊον δπου είχε αποτεθη 

ή ασπίδα, τήν όποίαν είχε ώς 

Εϋφορ(5ος. Ή ασπίδα ητο σκου

ριασμένη καί κατεστρn-μ μένη 

κατά τό πλεϊστον, άλλο. έσώ

ζετο άκόμη ή σκαλισμέ νη μορ

φή, πού τήν περιέγραψε ή προ

κατέχουσα τό σωμα του Εύ

φόρ(5ου καί του Έρμοτίμου 

ψυχή του Πυθαyόρου ... 

Καί στήν σύyχρονη έποχή 

εχουν πολλά εκπληκτικά ανα

φερθη yιά τήν ανάμνησι προη

yουμένων ενσαρκώσεων - μά

λιστα στήν '1 νδία λει1 ουρyεϊ 
είδικό '1 νστιτουτο παρο.ψυχο
λοyικων ερευνων ύπό την διεύ
θυνσι του καθηyητου Μπάνερ
τζι καί fχει μελετήσει ττ:ολλές 
περιπτώσεις - ωστε τό θlέ'μα 
αυτό δεν αντιμετωπίζεται μέ 

εϋθυμη ανεκδοτολοyία. 
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Αί προβλέψεις 

των κληρώσεων 
Γιά νά έπιστρέψωμε σιόν ύ

πηρέτη του Καλιόστρο. ό Βι
τελλίνι είχε συνδεθη μ' εναν 
Ούtλλιαμ Σ κότ καί του ένε
πιστεό-θη τό συναρπαστικό 
μυστικό: Ό κόμης είχs στήν 
κατοικία του ενα είδικό διαμέ
ρισμα αλχημικών cρευνων yιά 
τήν παραyωyή χρυσου καί νύ
χτες όλόκληρες yέμιζε σFλίδες 
καί σελίδες μέ. ανερμήνευτους 
αριθμούς, βάσει κάποιου πα
λαιοί} αίyυπτιακου χειρο
yράψου. Δέ.ν είχΕ καταθέ
σεις σέ. καμμία Τράπεζα 

ΙJ<αί δμως τό χρημα ερ
ρεε ... Άσφαλως, είχε ό:νακαλύ
ψει τήν «φιλοσοφική λίθο». 'Έ
να 15ράδυ, σέ. μιά σ-τιyμή ξε
κούρασης από τά yραψίματά 
-τcυ, ό κόμης τόν έρώτησε πότε 
θά έyίνετο ή προσειής κλήρω
σις της Λοταρίας. Ό ύπηρέτης 
-του απήντησε δτι θά έyίνετο
«μεθαύριο». Τότε ό κόμης εί
πε yελαστός: «"Αν σ' ένδια
φέρει, θά βyη τό 20». Φαι\ όταν
απολύτως βέt:ιαιος καί δέ.ν 15-
δειχνε πιωμένος. Οί ουο τους,
ό Βιτελλίνι καί ό Σ κότ, απε
φάσισαν νά ριψοκιvδυνrί,σουν
ενα μικρό ποσόν σ-rόν αριθμό
20. Τό αποyει,μα τη,� 16ης
Νοεμ15ρίου, δταν 6 κυ15ερνητι
κός έπίτροπος ανήyyειλΕ τούς
Ικερδίζοντες αριθμuύς, μετά
νοιωσαν πού δ-έ:ν Ε.ίχαν τιαίξει
περισσότερα: Ό 1φωτος αρι
θμός ηταν τό 20. Τό ίδιο έκεϊ
νο 15ράδυ, ό Βιτελλίνι έρώτησε

τόν κόμητα μήπως θά μπορου
σε νά προ15λέψη καί τόν αριθ
μό της έπομένης κληρC:)σεως. 
«Βε15αίως», του απήντησε ιό 
Καλιόστρο. 'Έμεινε λί-yα δευ
τερόλεπτα σκεφτικός κσί κα
τόπιν άπήντησε: «ΑϋF ιο 1θά 
βyη τό 23. Μεθαύριο τό 25 
Μήπως σ' ένδιαψέρΕL καί ό 
δεύτερος άριθμός; θά εlvαι τό 
17». 

Έπακρι15ως, πρωτος αριθ
μός έξηχθη τό 23 καί δεύτερος 
τό 17. Οί συνεταϊροι σέ. τρεϊς 
ήμέρες έκέρδισαν 1500 στερ
λίνες, ποντάροντας τό ά,·ώτα
τον έπιτρεπόμενον ποσόν. Ή έ
πιχείρησις συνεχίζFται ε\α ό
λόκληρο ετος. 'Αλλά ό κόμης 
δέ.ν ένδιαφέρεται, βλέπcντας 
δτι έyίνετο έκμετάλλευσι� των 
δυνατοτήτων του. Σ τήν τελευ
ταία α'ίτησι του Βιτελλίνι, ά
παντα ξηρά: «θά βyη τό 8, 
άλλά δέ.ν θέλω πι:'χ τέτοιες έ
ρωτήσεις». Καί πάλι τό 8 βyη
κε. 'Αποτέλεσμα: ΚΙΞpδη 500 
στερλινών. 'Αλλά ησαν τό τε
λευταϊα ... 

Ή φιλενάδα του Σ κόι, «μυ
λαίδη» Φράύ, προτείνει νά έ
ξασφαλίσουν τήν εϋνοιι:χ της 
κομήσσης μ' ενα δωρον. Σt 
λίyες ώρες, ενας ύπηρέτης 
προσκομίζει στήν κατοι1<ία του 
Καλιόστρο ενα yουναρικό συ
νοδευόμενο μ' ενα ει'>yενικό 
yράμμα. «Τούτη ή πατσο.r!>ού
ρα δ-έ:ν στοιχίζει πάνω α--:c, πέν
τε στερλίνες, λέyει άηδιασμέ
νος άπό τήν διαψανη απfπειρα 
ό κόμης. Καί διατάσσει \' άν
ταποδώσουν τό δωpο αμέσως 
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με μια χρυση καrινοθήκη αξίας 
30 λιρων. «θα την rιαραδώσε
τε αύτοrιροσώrιως, λέyει στόν 
Βιτελλίνι, καί θα πληροφορή
σετε τούς Σ κότ δτι αί έrιισκέ
ψεις των δεν μου ϊίναι "JΤλέον 
έrιιθυμηταί». 

Άλλα οί συνεταί:ροι δέν rια
ραδίδονται. Μετc'χ: μία έ�δομά
δα, ή κόμησσα λαι,.(9άνε.ι δεύ
τερο δωρον: Μία θαιψάσια 
καrινοθήκη, yεμάτη με ψαρμα
κευτικc'χ: φυτc'χ: κατά της Ί μ
φλουέντζας, ή όrιοία είχε ρί
ξει τό μισό Λονδί:νον στό κρε
(9άτι. Ό Καλιόστρο θέλησε να 
εrιιστρέψουν τό δωρον, άλλα 
ή κόμησσα του είrιε δτι θα η
ταν άyένεια. Καθώς σι,tητου
σαν, ό κόμης διαrιιστώνει δτι 
ή καπνοθήκη rιεριcιχε στο κά
τω μέρος ενα rιεριδέραιο από 
μrιριλλάντια αξίας σχεh,':η 120 
λιρων. «Δεν άντέχ'.u πιά, αύτό 
είναι καταδίωξις!», φC:>ναξε. 
Ή ζωή τους στην Γουίτκομrι 
στρητ είχε καταντήσει δύσκο
λη. Φαίνεται rιώς είχε δι-χρρεύ
σει ή rιληροφορία yιό: την προ
μάvτεψι των άριθμC)ν της 1Λο
ταρίας. Έξ αλλου, γύ•)ω άrιό 
την κατοικία τους συνέρρεαν 
rιερίερyοι καί κύτταζαν τόν 
πολύχρωμο καrινό rιού ε(9yαινε 
από τό ερyαστήριο. Διε.δίδετο 
δτι δ Ί ταλός κόμης άσκουσε 
την μαγεία, δτι είχε άrιαλλά
ξ�ει από τα κακc'χ: rινι:.Gματα 
μια �δαιμονισμένη ήyουμLνη, ο
τι μετέτρεrιε την σκόνη τc C μο
λυ(9ιου σε χρυσάφι, δτ• κατc'χ: 
τίς νύκτες της πανσελήνου ξέ
θ'α(9ε άrιό τόν κηrιο του δια
uάντια και αλλους rιολυτίμους 

λίθους κλπ Οί ύrιηρέτα. είχαν 
μερικες φορες rιιάσει άyνώ
στους, rιού εσκα(9αν στόν κη
rιο ! 

Ό Καλιόστρο άπFφάσισε νά 
μετακομίση καί ενcικιασε. ενα 
διαι,tJέρισμα στην Suffolk Street

δrιου καί έyκατέστησε τό νέο 
του ερyαστήριο αλχημείας. 
'Αλλά, δ Σ κότ, rιληροιρ,ψημέ
νος άrιό τόν συνεταί:ρο του, έy
καθίσταται στό 'ίδιο κτίριο! Ό 
Καλιόστρο αναγκάζεται να έ
νοικιάση ολο τό κτίριο yιά νά 
εξώση τόν ενοχλητικό, με 
rιλούσια άrιοζημίωσι. 

Ό Σ κότ yιc'x: λίy:J καιρυ τόν 
αφησε ησυχο. , Αλλc'χ: τό βράδυ 
της 7 Φε(9ρουαρίου 1 "777, nερα
σμένες δέκα, κτυrι& τι'1v πόρ
τα του ενας αστυνόμος. συνο
δευόμενος άπό rιέvτε χωροφύ
λακες. 'Έχει διαταyη νc'χ: συλ
λά(9η τόν Καλιόστρο, κα::τόrιιν 
καταyyεΧίας της «μυλ--χίδης» 
Φράϋ, δτι δηθεν είναι ά9Εpέy
yυος χρεώστης πρός αύτήν yιά 
rιοσόν 190 λιρων. Την εrιοχή 
εκείνη άρκουσε μία κο.ταyyε
λία, συνοδευομένη άrιό δύο ε
νόρκους βε(9αιώσεις μαρτι'ψων, 
yιc'x: να ενερyηθfi ή σύλληψις 
οίουδήrιστε. 

Ένω μετεφέρετο στό αστυ
νομικό τμημα, ό Σ κότ 'έκαμε 
είσ(9ολη στό διαμέρισμα του 
Καλιόστρο yιc'x: να λεηι-στήση 
την βι(9λιοθήκη, να άφrχιρέση 
τό αίyι.mτιακό χειρόγραφο, 
βι(9λία, ερyαλεί:α, διάφορα ό
ρυκτc'χ: καl, εrιl rιλέον, δύο χι
λιάδες στερλίνες! 

Ό Καλιόστρο καταθlέτει εγ
yύησι χιλίων λιρων καί σφίνε-
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ται έλεύθερος, αλλά δ-sν είχε 
προλά15ει καν · νά διαπιστώση 
τήν λεηλασία πού [yινε στήν 
κατοικία του, οταν κτύϊ,ησαν 
πάλι τήν πόρτα του. Αύτή τή 
φορά συνελαμ15άνετο μαζί μέ 
τήν σύζυγό του, μέ τήν κατη
γορία της ασκήσεως μc.1 είας. 
Σ τή φυλακή τόν έπισκέ"fτεται 
δ είσαyyελεύς Ράυνολδς_ δ ό
ποΊος του λέyει δτι είναι. καί 
άρχηyός της μυστικης αστυνο
μίας του βασιλέως καί εχει τήν 
δύναμι νά τά «σκεπάσl'' δλα. 
Ζητα είς άντάλλαyμα νό. τόν 
διδάξη δ Καλιόστρο τήν χρησι 
του αίyυπτιακου χειρογράφου. 
Ό Καλιόστρο άρνεΊται. Σέ 
μιά στιγμή είσ15άλλει στc• κελλί 
δ Σ κότ μ' ενα πιστόλι ι,..αί τό 
ακουμπάει στό στηθ:::ς του Κα
λιόστρο, yιά νά τόν έt,ανσyκά
ση νά άποκαλ(ψη τό μLοτικό 
του. Ό Ράϋνολδς τόν αφοπλί
ζει και τόν απομα 1φύνει. 
«Βλέπετε, συνεχίζε:ι. σαr εσω
σα τή ζωή καί πρέπει νό ύπα
κούσετε». Ό Καλιόστρο τόν 
προσ15λέπει μέ ειρωνεία «Τό 
μόνον πού δέχομαι, λέ', F,, εί
ναι νά τά ξεχάσω δλα, καί ι,ά 
σας χαρίσω τά χ�ήμστσ, αν 
μου αποδώσετε τό χειρόγραφο, 
τά χαρτιά μc,υ καί τά όρuκτά. 
Στά χέρια σας, αλλως τε, εί
ναι τελείως αχpηC'-τα». 

Μένει έννέα μηνες στή φυ
λακή. Στή δίκη απαλλάσσε
ται από άμφότερες τίς κστηy�
ρίες, yιά κα9υστέοησι όφειλης 
καί μαγεία, άλλά καταbικά
ζεται στά δικαστικά Ποδα. 
Άπό τά χρήματά του πεοίσσε
ψαv μόνον 50 yκιι-έες κο.ί κα-

θώς δ-έν μπορουσε πλ.:.οι, νά 
μείνη στήν Άyy,.:rx, αvαχω
ρεΊ στίς Βρυξέλλεc. 

Φεύγοντας δηλώνει: «Τήν 
έκδίκησίν μου αναθέτω εiς 
ΈκεΊνον δστις δέv παιοι:ιJει τά 
τέκνα διά τάς άμαρτίας των 
γονέων. Άρyά η yρήycι:,α οί 
δόλιοι εχουν ασχΊμο τέΛcς». 
Ή δήλωσίς του 5ημοσ,εί,εται 
στό Παρίσι καί αναδημσ-:;ιεύε
ται από δλον τόν ευρu-ταϊκό 
τύπο. Ό Σ κότ φυλακιζεωι yιά 
κλοπή, δραπετεύει, αλλά πε
θαίνει σέ τρελλοκcμεΊο της 
Σκωτίας. Σ τούς έ.φιαλ τ-ς του 
ενιωθ.ε νά τόν στρο.yyα\:ζη ε
να χταπόδι, πού σέ καθε πλό
καμο είχε εναν αριθμ.ο. Ή 

Φράί.J πεθαίνει από πε'ίνιτ στή 

μέση ένός δρόμου. Ό 5ιτελλί

νι πεθαίνει από CΧΤι'1πληξίσ στή 

φυλακή. 'Ένας άπc τοι.,ς cι,κα

στάς του τρελλαίνε rαι 1,υl πέ

φτει στόν Τάμεσι. Μr:.σα σέ 

τρία χρόνια πεθαί.ιουν έν δλct) 

14 κύριοι ενοχοι τη<, 11εριπε

τείας του Καλιόστρο, μι:.ταξύ 

των δποίων οί συνήγοροι της 

εναντίον του πολιτ�:,ης d:yωyης 

καί δ διευθυντής της ψ.Jλακης. 

'Από τούς έπιζήσαντας, δ εί

σαyyελεύς ΡάυνοΛδς δ,εyρά

φη από τό δικαστικο σ.7ψα καί 

εψυλακίσθη, ό σστυvομικός 

πού τόν συνέλα15ε τήν -rιρώτη 

φορά, κατόπιν συνωμοσίας μέ 

τόν Σ κότ, �στάλη στο κάτερ

γο καί ενας ψευc,--;μάpτι1c Ξ

τιαθε όλική παράλ υσι. 
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Ό Καλιόστρο 

και ό Βάλσαμο 
'Αλλά τί άνθρωπος ηταν 

αυτός δ κόμης Καλιόστρο, μέ 
τίς μυστηριώδεις δυνάμε,ς; Ό 
ίJδιος, δταν τόν ερωτοuσαν yιά 
τήν καταyωyή του, αηαντου
σε: «Άyνοω 1τ'Οιός είμο.ι>'. 'Ε
πί δύο αίωνες οί t.ρευνηταί θά 
προσπαθήσουν ματαίως νά δώ
σουν άΉάντησι στό ερώιημα. 

'Έχει επικρατήσει ή ο:Ήοψις 
δτι ε'Υεννήθη στό Παλέρμο 
στάς 2 Ί,ουνίου 1743 άίίό πτω
χούς yονεϊς καί ψευδως ενε
φανίσθη ώς κόμης, αφοσ ελα(:ι,ε, 
κατά καιρούς καί rά όνόματα 
Τίσκιο, ΜεΜνα, Βελμοvτε, Π,ε
λεyρίνι, Φενίτσε καί Χαράτ. 
'Έyινε νοσοκό,μος καί εξειλί
χθη είς ίατρόν. Καταδιωκόμε
νος αΉο την δικαιοσύνη της 
πατρuδος του κατέrpυyε στην 
'Ανατολή καί άρyότερα περιη
yή1θη δλη την Ευρώπη, έμφανι
ζ6μενος ώς κάτοχος θαυμα
τουρyων ίατρικων μυστικων. 
Ό ΡομΉέρτο Γεp(:ιάσο, σύy
yραμμα του όΉοίου πpόΥ.ειται 
νά κυκλοφορήση τόν Ήpοσεχη 
Όκτώ(:ιριο, ύποστηρίζει δτι δ 
Γκιουζέπε Βάλσαμο (δπu:.ς εί
ναι τό άληθινό του δνομσ) ύ-
1tηρξε «δ Ήεριφημότερος μάyος 
του 18ου αίωνος, αν οχι δλων 
των εΉοχων», κατέληt,ε δέ στη 
μαyεία, ψυχολοyικως μέν άΉό 
τόν Ήόθο της κοινωνικηι: ανό
δου, Ήpακτικως δε άΉό τήν Ε
ξαρσι «παραψυσικών» ίκανο
τήτων, πού εξ•εf>ηλώθησαν κα
τόΉιν τρομεpας ασθενείας ά
ψpοf>ισιακης. 

Έντελως διαφορετική α:Ήοψι 
&ποστηρίζει δ καθηγητής Ρα
ψαέλε ντέ Κίρικο, του όποίου 
τό ΕΡΎΟV (καρΉός ερευνων 20 
έτων) θά εκδοθη, t.πίσης, Ήpο
σεχως είς την 'Ιταλία. Ό Ντέ 
Κιίρικο ύΉοστηρίζει δτι δ κό
μης Καλιόστρο καί ό Γκιου
ζέΉε Βάλσαμο είναι δύο bιαψο
ρετικά ΉpόσωΉα, άλί ά εχει 
Ήpοκληθη συσχετισμό<., των 
λόy({_J Ήολλων όμοιοτή ιων. Ό 
Καλιόστρο εyεννήθη τό 1748 
( καί οχι τό 1743) καί ητο νό
θον τ1έκνον βασιλέως. 'Ατιεμα
κρύνθη αιτό τά άνάκτοf,α είς 
ήλ�κίαν τριων μηνων καί έ-π:ε
(:ιι<!ιάσθη, ,μαζί μέ τόν ταιδα
yωyό του, μυστικά, σ' ενα 
Ήλοιάριο, του δποίου κι,Ι!ιερνή
της ηταν δ Πέτρος Βάλσαμο, 
πατέρας του ΓκιουζέΉε. Τό vή
Ήιο μετεψέρθη στην Μεδίνα, δ
ΉΟυ άνετράψη στό άνακτορο 
τοϋ Μεγάλου Μι0υφτη. 'Όταν 
μεγάλωσε, έΉεσκέφθη τή\ Μέκ
κα, κατόπιν την 'ΑΙ!ιησσυνία 
καί τήν Αίγυπτο, cπου έμυήθη 
στά Μυστήρια της άρχαίας ε
σωτερικης εΉιστήμης των Φα
ραώ. Μετέ<!ιη κατόπιν στην 
Μάλτα καί στη l'ώμη. 'Εκεί 
συνήντησε τόν Γκιουζέπε Βάλ
σαμο, ό όΉοϊος είχι: συζι:.υχθη 
την Λορέντζα Φελιτσιάνι, 
προερχομένην άίίό οίκcν άνο
χης. Ό Βάλσαμο :χκο"λ ο:'Jθησε 
τόν Καλιόστρο στίς περιοδεϊες 
του, παραμένοντας στό Ήερι
θώριο της δημοσίας ζωής του, 
εξ ου καί εδη,μιου

1
,yήθ•j ή εν

τύπωσις δτι δ Καλιόστρο ηταν 
δ Βάλσαμο. 'Εξ αλλου, άνα
φέpεται δτι στήν σύyχυσι συνε-
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τέλεσε τό γεγονός δτι ή άνά
δοχος του Βάλσαμο έλ-έyετο 
Βιτσέντζα Καλιόστρο 1καl δτι
'ό Καλιόστρο άνέψερε στά 'Α
πομνημονεύματά του δτι ή έκ
πάyλου καλλονης σύζυγός του 
Σεραψίνα ώς κόρη έλέyετο 
Φελιτσιάνι, δπως ητο τό έπώ
νυμον της συζύγου τοϋ Βάλσα
μο. 

Τί ίσχuρίζεται 

Τά ίστορικά στοιχεϊα, έκ 
των δποίων άποδεικνύεται κα
τά τόν καθηyητήν Ντέ Κίρικο, 
δτι δ Γκιουζέπε Βάλσαμο εί
ναι άσχετος μέ τόν κόμητ..χ Κα
λιόστρο, θά κριθοϋν δταν ελ
θουν στήν δημοσιότητα, εντός 
του ετους. 'Αλλά, στά nαλαιό
τερα χρόνια, δταν Ι<'αί οί θαυ
μασταί του Καλιόστρο εδέχον
το τόν συσχετισμό του μi. τόν 
Βάλσαμο, έπεκαλοϋντο αλλες 
έρμηνεϊες. Σ χετικ&°)ς, δ Φράντς 
Χάρτμαν εyραψε στό πε:ριοδι
κό «Άποκρυφιστική �πιβεώ
ρη01ις»: «Ό Καλιόστρο ώνό
μα�ε τόν έαυτό τΩυ κόμητα 
και ίσχυρίζετο δτι ητο τέκνον 
τοϋ 'Εμμανουήλ ντέ Ροάν, 78ου 
Μεγάλου ΔιδασκάλοJ τοϋ 
Τάγματος '1 πποτων της Μάλ
τας, ένω άλλοι ύπεστήριζαν ο
τι δέν ηταν κόμης, ούτε και 
Καλιόστρο ηταν τό όνομά του, 
άλλά Γκιουζέπε Βάλσαμο, yεν
νηθεlς είς το Παλέρμο. Έμεϊς 
δεχόμεθα δτι ένυττηρχον δύο 
διακεκριμέναι προσωπικότη
τες. υΟπως ό' Κόμr�ς του 'Α
γίου Γερμανου και άλλοι Με
μυημ)ένοι, υπεστήριζε και αύ-

.. : 

Ή κqμησσα Σεραφίνα 

τος δτι είχε ύπάρξε, ΠιJΟ πολ
λων αίώνων και είχε γνωρίσει 
προσωπικως διάφορα ένδοξα 
ίστορικά πρόσωπα παλαιοτέ
ρων αίώνων. Αύτο μπορεϊ νά 
είναι άλη·θινό, αν δεχθοϋμε δτι, 
σέ ώρισμένες σπάνιες περι· 
πτώσεις μπορεϊ ενα 11:ρόσω'Τίο 
νά ένθυμηται τίς προγενέστε
ρες ένσαρκώσεις του. 'Ώστε, ή 
«προσω11:ικότης» τοϋ Γκισυζέ-
11:ε Βάλσαμο μπορεϊ νά ηταν 
ενα ά-π:λο οχημα, διά τοϋ δ
ποίου ηλιθε έκείνη τήν έποχή 
ενα Έyώ πολύ παλα(ότερο. 
Πάντως, δσα είναι σήμερα γνω
στά περί συνταυτίσεως Καλιό
στρο και Βάλσαμο 11:ροέρχον
ται απο έχθρούς του. Τ ό βι
<3λίο πού δ ίδιος ό Καλιόστρο 
είχε γράψει προς ύπερό:σπισίν 
του κατεστράφη άπο τον Κλη
ρο και είναι έξαιρετικα δύσκο-



180 ΙΛ I ΣΟ Σ 1972 

λο νά προμηθευθη κανε�ς ενα 
αντίτυπο, αν καί }, έyεται οτι 
σώζεται ενα στην βι<5λι.- θήκη 
του 'Άντυαρ της Ί \,δίαc:». 

Ό «Αίγuπτιακος» 

Τεκτονισμός 
Τό βέ<5αιον είναι οτι ακομη 

καί εάν δέν εyεννήθη σττ 1 Μάλ
τα, ώς τέκνον του Μη άλου 
Διδασκάλου των Ί ππο-rων, ύ
πό την φυσική του ύπόστασι, 
εκεΊ εyεννήθη πνευματικως, 
διότι διέμεινε, πράyματι, στη 
Μάλτα καί εμυήθη στα μυστι
κά του περιφή μου Τ άyματος. 
Ό Χάρτμαν α\,αφι:ρει οτι διέ
μεινε στό παλάτι του Πίνσο 
ντέ Φορiστα στη Μάλτα ασχο
λούμενος μέ αλχημιστικά πει
ράματα, μαζί μέ τόι δωάσκα
λό τ_υ, τόν σοctό Άλ Άλθοτά. 
Ό 'ίδιος α\,αφέρει οτι έμυήθη 
στα Μυστήρια των Ροδr;σταύ
ρων από τόν Κόμητα rοί, Ά
yίου Γερμανου, μέ τόν όποιον 
εσχετίσθη αδελφικ-:ι:. 'Αρyότε
ρα, ανέλα®ε πρωτ()®ουλία στόν 
Τεκτονισμό, στό Τάyμο. της 
«Αυστηρας Τηρήσεως» τcυ 
δουκός του Μπρουνσ®ικ καί, 
τέλος, ϊδρυσε τόν «Αίyι,πτια
κόν Τεκτονισμόν» ( CΧ\,δr:οyυνι
κόν). 

Φιλοξενείται 

στα παλάτια 
Ύπηρξε έπίσης μελος των 

μαλλον αριστοκρατικών λε
σχων της Άyyλίας καl αντε
πιστέλλον πολλων έπιστημονι
κων σωμάτων. 

Περνουσε από παλάτι σέ πα
λάτι, μετά τιμων. ΎπηF ξε φι
λοξενούμενος τοJ βασιλέως 
Φρειδερίκου της Πρωσσίας, του 
βασιλέως Στανισλάου -:ηc Πο
λωνίας, της Αικατερίνης της 
Ρωσίας, του πρίyκιπος του 
Μπρουνσ�ικ, του κόμητος του 
Άyίου Γερμανου, πcχpαΛλήλως 
δΈ. των «εσωτερικω\,» κυκλων 
της Ευρώπης, ίδίως τών όπα
δων του Σ ®έντεμπορy,< καi. 
του Ρόμπερτ Φλούντ. Στη Λει
ψία, κατά τήν διάρκεια yεύμα
τος πρός τιμήν του από την ύ
ψη λη αριστοκρατία, ουνήηησε 
τόν διάσημον Γάλλον Βενεδι
κτινον Περ\,ετύ, ό όποιος εκα
νε, επίσης, πειράματα ό.λχη
μείας, άλλ' άναyκάσθη κε νά 
τά ι:.yκαταλείψη, άφου κατη
yορήθη yιά μαyεία. Ό πατήρ 
Περνετύ ειχε ίδρύ,πι 1:να έο 
Τεκτονικό τελετουρyικο έμ
πνεόμενος από τόν Σ Q)έντεμ
πορyκ και την Καμπα). α, ,ελε
yε δε οτι μυει τούς ό,.,αδούς 
του «στην πρώτη και c.ρχαιοτά
τη των έπιστημων, πού έκπο
ρεύεται από την Φύσιν 11 κα
λύτερα, εί\,αι ή ίδια ή ΦL σις». 
Ό Καλιόστρο έη:,πωσιάζεται 
καί διατυπώνει rό δικο του 
Αίyυπτιακό τελετουρyι,ό πού 
του έπιτpiίίει νά σιJνδυ6:rrη τίς 
θsολοyικές του u:νησυχίεc- μέ 
την κλίσι του πρός τό μυστή
ριο. 

Ποιό ηταν τό ούσ•ωδες στοι
χειον αύτου του Αίyυ,τιακοG 
τελετουρyικου; Ό Φpσ11σουα 
Δουμας, στην «' 1 στορια της 
Μαyείας» yράφει: 

«'Η απόδοσις είς τόν ανθρω-
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πο της Έδεμικης καταστά-
σεως, έκείνης του πμc,,ταρχι
κου 'Αδάμ, πρό της πτr')σεως, 
πρό τc1υ άμαρτήμrχτοc, πρό
της έκδιri>ξεως άπό τόν Ουρά
νιο κηπο, πρός τήν κα-rω,έραν 
κατάστασιν της τιμωρία'- καί 
της έρyασίας. Ό άνΘρωπο<.,, 
θ' άνακτήση τήν -rτροτέρω αυ
του ίσχύν, δεχόμενοι.; -J μετα
ψυσικόν φως». 

· Ανακάλυψις

ένος θησαυροu

Σ τό:ς 27 Φε(:ψουαριοι: του 
1779, ό Καλιόστρο ψθάνc.ι στό 
Μιτάου (σήμερα Γιελ'ικάι3α 
της Λεττονίας), πρωτε ',ουσα 
τότε του πριyκιπάτοι.: της 
Κουρλανδίας. Έκει ίψοι3αί"ει 
σέ μια άπό τίς πρω-;:ες δη μό
σιες έπιδείξεις της διαμωικης 
του ίκανότητος, καλέσας τό 
πνευμα του βαρώνου Φfcc:ιδερί
κου ψόν Ρέκκε, ό όποίος είχε 
εϋρει τραyικόν θάvαπν πρό 
ολίγων μηνων. Στό πείραμα 
παρίσταντο ή μητέrα κ�ί ή ά
δελψή του βαρώνου καί δλοι 
σχεδόν οί άξιωματουχvι της 
Αυλlης. Έχρησιμοποίησι: Ε\,α 
μLκpό παιδί, άψοΟ ·τροηyουμέ
νος τό εχρισε μέ <<ελαιcv της 
σοψίας» δικης του παρα
σκευης. Τό διέταξε νό: σι.,yκεν
τρωθη κυ, τάζοντας μία φιάλη 
μέ νερό, έ κατέρωθεν 'ο ης ό
ποίας εκαιαν δύο λαμ1τάδες. 
Τό παιδί, ύπνωτισμένο, περιέ
γραψε λεπτομερως τόν βαρω
νο, τόν όποιον δέν είχ� γνωρί
σει ποτέ καί εδωσε απαv-ιήσεις 
είς έρωτήσεις τόσο εϋστοχες, 

ωστε οί συyyεvεις του �αρώ
νου εμειναν εκθαμι3οι. ' Ενας 
αυλικός έξεδήλωσε δυσπ ι στία. 
Τότε ό Καλιόστρο, χρησιμο
ποιώντας ενα άλλο παιδί (οί 
αρχα7οι Αίyύπτιοι ίερεις έσυ-
ήθιζαν νό: χρησιμοποιοCν παι

διά στα πειράματά των:, με
τεφέpθη στό σπίτ• τοC αυλι
κου, ό όποιος ητο ό κόμης Χά
ι3,εν. Τό παιδί έν ύπνώσΕL πε
ρι•έyραψε τό σπίτι μέ σωρεία 
λεπτομερειων. Καl διεΕ.ήιθη ό 
ακόλουθος διάλογος: 

- Ποιοί εύρίσκονται τώρα
στό σπίτι;

- Ή σύζυγος του κομητος
Χάι3εν καί ή κόρη των

- Καί τί κάνει ή κόρη,
-'Αγκαλιάζει τόν άδελψό

της Κάρολο, ό όποιος μόλις 
έyύρισε στό σπίτι, φορωντας 
μια ώραία κόκκινη στολή. 

Ό κόμης Χάι3εν έξc..π"\άyη. 
Ό yυιός του ύπηρετουcε σέ 
μια φρουρό: πολύ μακρυνά άπό 
τό Μιτάου καί δέν τόν περί
μεναν. Άλλα είχε, πρπyματι, 
έπιστρέψει χωρίς προειοc,ποίη
σι καί φορουσε ά,φιι3c.1ς τήv 
κόκκινη στολή των Ούσσυ:pων ... 

Σ έ μιαν άλλη συνεδρίασι, 
στας 1 Ο Άπριλίου 1779, ί; Κα
λιόστρο αποκαλύπτει σ,όv βα
ρωνο Φόν Μέvτεν τό άκpιι3-ές 
σημειον, δπου πρό δυο αίώνων 
είχε ταφη ενας θησαυρόc του 
yενάρχου της οίκοyενείας των. 
Είπε δτι ηταν κάτω ατrό μια 
βαλανιδιά κτυπημένrι άπό κε
ραυνό, στό σταυροδρόμ τριων 
στενωπων, πού πεpιέyρο.ιι,ε μέ 
έξαντλητική άκρίι3εια. Σ κά-
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�συν. Καί δ θησαυρός είναι ε

κεί! 

Θεραπείες στη Ρωσία. 

'Αρχάς Μαίου, ό κόμης Κα
λιόστρο αναχωp<Ξί άπό την 
Κουρλανδία καί ψθάνει στην 
αύλή της Πετρουπόλεωί,. Τόν 
πρaι§:πεμψαν στό Μιτάου μέ εκ

δηλώσεις συyκινητικές. Είχε, 
στό διάστημα της παραμονης 
του, οχι μόνον έπιδείξει τίς 
διαμεσικές του ίκανcτητες 
πρός θαυμασμόν των σύτο
πτων, άλλα καί θεραπεύσει 
πολλούς ψτωχούc, χωρίς νό: 
δεχΒη ποτέ καί από κανέναν 
χρήματα. Ή φήμη ετρεχε δτι 
δέν είχε ανάyκην χρΊμάτων, 
διότι είναι ίκανός νά μετο.τρέ
πη την σκόνη του μολύC:>f-ου σέ 
χρυσάφι ... 

Στην Αύλή της Μεyάλης Αί
κατερίνης φιλοξΕνείται μετά 
διακεκριμένων τιμων. Ή Τσα
ρίνα, είς πείσμα της Άy:αc 'Έ
δρας, ή δποία είχε κατ:φyήσει 
τό Τάyμα του Ίησου, πρcστα
τεύει ανοικτά τούς Ίησουίτας 
καί, μαζl μ' αυτούς, τούς Μα
σόνους. Οί ανώτεροι αξιωμα
τουχοι της Αύλης ανήκουν στόν 
Τεκτονισμό καί ύποδέχονται 
έyκαρδίως τον διάσημο αδελ
φό τους. 'Εχθρικό. δμως, ,τα
ραμένει το • 1 ατρ�κό σC::ψα. διό
τι δ Καλιόστρο είναι καί θ�
ραπευτής, ύπό αυτήν δέ την 
ίδιότητα εχει προσκλη'θη. 

Με άπλη έπίΘεσι χειοων, σέ 
λίyες ήμέρες, θεραπεύει τόν 
πάρεδρο '1 σλέ:μιεφ, ·ο "όποίος 
�ταν στα πρόθυρα του θανά-

του ά:πό yάyyραινα, τόν yε

ρουσιαστή Γελάyκιν, τJν βα

ρωνο Σ τροyάνωφ καί πολλούς

αλλους έξέχοντας ασθενείς,

τούς δποίους οί ίατροί είχαν 

ά:πελπίσει. Ό νεαρός πpίyκιψ 

Γαλίτσιν, άπό χρόνια νευρα
σθενής, θεραπεύεται επ�ιτα α

πό δύο μόνον έπισο<έψεις στόν 
θαυματουρyό. Θεραπείιηαι έ
πίσης ό αδελφός ένός ύ-πουρ
yου, καί ή ψήμη ιου κόμητος 
Καλιόστρο, ό δποίος καί έδω 
έπίσης αρνείται κάθε 6μοι<5ή, 
κατακλύζει δλη την Ρωσία. 
"Εξω άπο την επαυλί του ή 
ούρα των ασθενών κάθε ήμέρα 
yίνεται πιό μεyάλη, καθώς καί 
ή ζηλοφθονία των ίατρων. Ό 
δόκτωρ Ρόyκερσον, πrcσω-πι
κός ίατρός της Τσαρίνας -προ
καλεί: τόν Καλιόστρο εί::; Μονο
μαχίαν. Ό κόμης άρνείται καί 
δ δόκτωρ έκδικείται διασπεί
ρων συκοφαντίες εναντίον του 
Καλιόστρο, περί απάτη.:;, άκό
μη καί περί πολιτικών δολο
πλοκιων, ή δέ πριyκίϊ.ισσα 
Τσερνίτσεφ, φίλη του Ρ6yκερ
σον, προσθlέτει φλυαρ:ες είς 
βάρος της κομήσσης Καλιό
στρο. 

Πικραμένος δ Καλιοστρο α
ποφασίζει νό: αναχωρήση από 
την Ρωσία. 'Άλλως τε, 'δ βα
σιλεύς της Σουηδίας Γου
σταυος Γ' του είχε στείλει μια 
έyκάρδια πρόσκλησι, στην Αύ
λή του. 'Επίσης από την Βαρ
σο<5ία τον εχει προσκαλέσει δ 
•βασιλεύς της Πολωνίας Στανί
σλαος. Ό Καλιόστρο προτιμα
την Βαρσο<5(α, ο,του φιλοξε
νείται στο παλάτι του πρ(yκι-
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πος Πονίνσκι, δ -δποϊος του κα
τασκευάζειι καi ενα ώραίο άλ
χημισηκό έρyαστήpιο yια τiς 
ερευ\ιlέ'ς του. Είς ε\δ,ειξιν εύ
γνωμοσύνης, 'δ Καλιόστρο έ
κτελεϊ ενα πείραμα παρι1uσίc;ι: 
δλης της Αύλης. Ζητάει νά φ,έ
ρουν εναν μεyάλο καθr,έπτη 
καi συγκεντρώνεται t< μα
κρόν. Ξαφνικά, στον κοθρέφτη 
έμφανίζεται καθαρώτα,('( μία 
γυναικεία μορφή, σιην δποίαν 
δλοι άνεy ώρισαν μια φίλη του 
πρίyικιπος Πονίνσκι. 

Θεραπείες στη Γαλλία 
Τον Σεπτέ.μt!ψιο τοϋ 1779 ό 

Καλι,όστρο είσέρχεται ι,τιe!>λη
τικα στον χωρο της '1 στc,ρίας. 
Φθάνοντας στό Στρασ6cι-ρyο, 
έyκαθίσταται στον «Οί-<c της 
παρθ,έ\Λσυ», μια τριώροφη κα
τοικία στη yωνία της cημερ,ι
νης πλατείας Κλεμπέρ καl τηc 
δδοG Βώ. Μόλις tθάνε, σχε
δόν, του φ,έρνουν τον y�αμμα
τέα τοG μαρκησίου ντέ Λα 
Σ άλλ, έτοιμοθάνατον απο 
yαyyραινωδες τραΓ-μα. Ό Κα
λι·όστρο μένει δίπλα τοl) μία 
ήμt.ρα καl μία νύκτα. l ην αύ
yη της έπομένης ήι,l•?ι:ας ή 
yάyyραινα εχει Fξαφανισθ,η, 
τό τραυμα εχει έπουλωrη καl 
δ γραμματεύς έξέρχεται πεζη 
άπό την κατοικία του κcψητος. 
ύπό τα χ,ειρσκροτήματα του 
πλήΘους. Ή είδησις περνάει τα 
σύνορα. Άπό την Τλe!>ετία 
φθάνει ενας μεyάλος έ-τι,χειρη
μ,ατίας, όνόματι Σαρασίν, του 
'δποίου ή σύζυyος ηταν σχε
δόν έτοιμοθάνατη ά-rιc ενα 

μυστηριώδη πυρετό. 'h θερα
πεία τη·ς διήρκεσε λίyες ήμέ
ρες καi τό φάρμακο fγων με
ρuκές σταγόνες ένός ε !δικοG 
έλιξηρίου του Καλιόστρο. θε
ραπεύεται καl ό ίππότης Λαy
κλουα, λοχαyός του ΊππικοG, 
δ ίππότης Μονμπροι.:έλ, ό 
πρϊyκιψ Σ οuμπίς, έξά:δελφος 
του βασιλέως της Γαλλίας καl 
πολλοί άλλοι, έπlφανειc, καl ά
φανεϊς. Άπασχολεϊται δ Παρι
σινός τύ-π:ος. 

«'Επέτυχα να yίνω δεκτός 
άπο τον κόμητα, yράφFι ενας 
χρονικογράφος, δ Λ:ψπόρ. 
Φαντασθητε μια άττέρωη αί
θουσα yεμάτη άπό f>Jστυχη 
πλάσματα, πού έπικαλοGνται 
την βοήθειά του. Ό κcμης 'ά
κροαται εναν - εναν, ,τηyαίνει 
στό έρyαστήριό του κσι έρχε
ται, δίνει φάρμακα, συyγα ά
νοίyει καl τό ,τουyyί τc.ι• καl 
δίνει χρήματα, ένω ό ίδιος δέν 
λαμe!>άνει ποτέ καl άπό κανέ
ναν. Μοιράζει χρήματα άτέ
λειωτα... Οί εύερyετrι'ψενοι 
τόν εύχαριστοGν yονο.τιστοί, 
τον άποκαλοGν σωτηρα τους 
καi ττατiέ·ρα ... » 

'Αμφισβητείται

ή δρασις του 
'Όταν βyαίνει στήν πόλι, 

πλήιθη άκολουθοGν τή\ αμα
ξά του, τον σταματοGν. Καl 
πάλι μοιράζει χρήματα, συνε
χως μοιρά�ει. Πως είναι δυνα
τόν, δλοι άποροGν. 'Αλλά, δ' 
Καλιόστρο, έπιζητούμενος άπό 
τούς ίσχυρούς καl λατρευόμε
νος άπό τον λαό, έχει κu.ί τούς 
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έχθρούς του. Σ τάς 24 Μαίου 
1781 ό έφη μέριος του νααQ τοu 
Άyίου Πέτρου - του Γέrοvτος 
καλείται έπει yόvτως , α ιωινω
νήση τήv κυρία Γκροϊμπελ, 
σύζυyον ένός άρχιτέκτο\ος της 
πόλεως, έπίτοκον καί ι' τοιμο
θάνατοv. Ό ίατρός 'Όστεραyκ 
έντελως άπελπισμένοι,. είχε 
συμ�ουλεύσει στόν σ�ζuyο τήν 
Ά yίαν Μετάληψιν, npo,� προε
τοιμασίαν της ψυχηc τηc, άσθε
νοϋς, διότι «άλλο τίποτε, δέν 
μποροϋσε νά yίνη. Ά) λά ό 
Γκρα�μπελ ηταν θαυμαστής 
του Καλιόστρο. «" Αλλn τίπο
τε» δtν μποροϋσε, πρc'ryματι 
vά yίνη; Αυτό θά μ1,cροϋσε 
νά λεχθη μόνον άφοϋ έπεvέ
�αινε καί ό κόμης, χωρίς άnο
τέλεσμα ... Ό Καλιόστρο δέχε
ται νά έπισκεφθη την έ ιοιμο
θάνατη έπίτοκο κο.ί προσφέρει
τήv δική του βοr1θε.ια. L ε τρεις
ήμέρες, ή κυρία Γκρr,ϊμπελ
yεννα ενα άyοpά1<ι ζι.J,τανό
καί yερό, ε\ω ή ίδια αίσθάνε
ται πολύ καλά, πλέον ... Ό ία
τρός 'Όστεραyκ διασπείρει την
φήμη, δτι ή κυρία Γιφαϊμπελ
δέν είχε τίποτε τό σ1,cuδαϊο
καί δτι ό τοκετός 1[yινε Φυσιο
λοyικά, ό δέ Καλιόστρο ηταν
ενας άπατεών, μέ τό να εμ
φανίζη μία τόσο άπλη περί
πτωσι ώς δικό του κατόr- θωμα.
'ΑΎανακτισμένος, ό εφ 1 μέριος
της έκκλησίας έκδίδει n:ιιακοι
νωθtν καί τό τοιχοκολλc- ει σ'
δλε:.ς τίς έκκλησίες: Πο 1 ός τόν
είχε καλέσει νά μεταλα(?η την
κυρία Γκραϊμπελ, αν οχι ό ια
τρός 'Όστεραyκ; Λοιπόν, τί εϊ
δους «συνήθης περίπτωσις φυ-

σιολοyικοϋ τοκετοϋ>· η,ο:, αυ
τή; Ό Ί ατρικός Σ ύλλοyος έ
πικρίvει τόν 'Όστεραyκ yιά 
την απσπειρα δ•Jσφημ11σεως. 

Άλλά, ό Καλιόστρο δέχε
ται ενα πληyμα άπό εναν ύπη
ρέτη του, όνόματι Καρλ ο Σ ά-
κι, ό όποιος, έπιφορτισμένος 
vά μεταφέρη τά φάρμακα 
στούς άσθε\εις, καταιραται 
της εμπιστοσύνης τοϋ κόμητος 
καί άποσπα χρήματα. Τξ άλ
λου, ό ίδιος κατασκει,άζει ε

να σιρόπι καί τό πcυt άει ώς 
τό δηθεν έλιξήριο του Καλιό
στρο. Ή άπάτη άποι<σλί;πτε
ται. Ή πλέον επισl μος άνα
yνώρισις της άνιδιοτελι:.ίας του 
ερχεται άπό τίς Βερσσλλίες. 
Έπιστολαί μέ τίς ύποyr,αφές 
του κόμητος Ντέ Βερζέν, ύ
πουρyοϋ των Έξωτερικων, του 
δ-υκός του Μιρομενίλ, Gπουρ
yοϋ της Δικαιοσύνης, τοu στρα
τάρχου Σ•εyκύρ, ύπουρ yr.Q της 
'Αμύνης, [Υs�αιοϋν cτι ο ι<όμης 
Καλιόστρο ηταν πάντοτε ανι
διοτελής, φίλος των φτωχών, 
ευερyέτης της άνθρωrπο-,ητος, 
καί επρεπε νά του πα;χχcχεθη 
πασα συνδρομή των' Αρχων. Ό 
καρδινάλιος του Στρασ�ΓJύρ
yου πρίyκιψ Ντ-έ Ροάν, μέλος 
της 'Ακαδημίας της Γuλλίας, 
τόν ύπερασπίζει επίσης. 'Αλ
λά ό Καλιόστρο Εχει κcυρα
σθ,η. Και εyκαταλεί7tει τό 
Στρασ�οϋρyο, τό κα\cκαίρι 
του 1783, άφοϋ προηyv-.:μένως 
εχει προφητεύσει -rόν θάνατο 
της Μαρίας-θη ρεσίας καί 
την yέννησι διαδόχου της Γαλ
λίας. 
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Λυών-Παρίσι 

Τόν Ί ούλιο του 1783 εύρί
σκεται στή Νεάπολι, τόν Σε
πτέμe5ριο στό Μπορντώ, τόν 
Όκτώe5ριο στή Λυr'uν. 

«Φεύγοντας - γράφει ενας 
χρονικογράφος - παίρνει μα
ζί του τούς θρήνους δλων μας. 
Νιώθι0υμε τό ΚfVόν πού αφή
νει μεταξύ των φτωχων καί 
των ασθενων». 

Στή Λυών ίδρύει 1ήν «θrιαμ
C5εύουσα Σοφία», Στοά - Μη
τιέρα του Αίyυπτισκοϋ ! Ε.κτο
νισμοϋ «Ά\,ατολης κr;:ι Δύ
σεως». Ή ένέρyεια αυτή θά ό
δηyήση μιά ήμέρα στι·\, χαμό 
του... Οί οπαδοί του όνεyεί
ρουν ενα μεyαλοπρεπη \,αό μ-έ 
τά αγάλματα του Άμι-,ώ 1 καί 
τοϋ Όσίριδος. Στό ΤεκτοΗκό 
συνέδριο του έπομένου ετους 
τό νέο «δόγμα» του θ' α1 αyνω
ρισθη επισήμως καί θ-ά έκφρα
σθουν έλπίδες δτι και τό Βα
ηκαvόν θά τό έπιδοκιμάση, 
δοθέντος του ύψηλαυ πν�υματι
κοG περιεχομένου του. · Αλλά, 
τό Βατικανόv, στήv ττρrχyμ.α
τικότητα, θά yίΨ] ό tήμιός 
του ... 

Άπό τήv Λυών, ό Κα\ιόστρο 
πηγαίνει στό Παρίσι, 1ωτόπιν 
προσκλήσεως του καρδι,αλίου 
Ντέ Ροάv, ό όποϊος ελπίζει, 
μέ τήν μεσολάe5ησι των απο
κρύφων δυνάμεων τοϋ κόμη
τος, νά συμφιλιωθη μέ τήν βα
σίλισσαν Μαρίαv-· Α ντουαvέτ
ταν μέ τήv όποίαν ηταν ερωτευ
μένος! 

Στό Παρίσι έyκαθίστο.ται σ 
ενα οίκημα της γωνίας λεω-

'Η καιτοικία τοu ΚαλιοCΥ1:ρο 

φόρου Μπωμαρσαί καί δδοϊ: 
Σαίv-Κλώντ. Έκεϊ δ.Έ.χεται 
πρίγκιπας, καρδιναλίcυc, έ
κατομμυριούχους και ι;,-rωχόν 
κcσμάκη. Ή δημοτικότης τ�υ
είναι απέp'Χντη. Κυκλοφορουν 
προσωπογραφίες του

_ 
τίς ό: 

ποϊες οί ϊ'νθρωποι του λαου 
εχουν στά σπίτια τους ,τόν εί
κόνισμα. Ταμπακιέρες, fεντά
λιες καί αλλα αvτικειμrνα ε
χουν ζωyραφισμέ\,η την μορ
φή του. Ό Καλι6στρο f:ριαμ
C5εύει ... 

Έπτα νεκροι 

σε συμπόσιο 
'Ένα από τά πλέον πuράξε

να κατορθώματά του t1,αν ε
να yευμα, στό όποϊον έ'λαe5αν 
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μέρος καί ψαντάσματα νεκρών 
προσωπ�κοτήτων ! Ό κόμης 
ντ' 'Αρτουά, μαζί μέ. αλλα πέν
τε εξέχοντα πρόσωπα. προσ
κληθέντες σε yευμα, βρηκαν 
τραπέζι στρωμένο yιό: δΙέκα 
τρεις. Μ,έ. τόν ά:μφιτρύ@ α η
σαν εξη, δταν ό Καλιι:στρο 
διέταξε νό: κλείσουν οί πόρπς. 
Οί αλλοι επτά; Ό κόμης ε
γείρεται ορθιος καί αρχίζει 
μιό: αύτοσυyκέντρωσι. Είναι 
ώχρότατος. Μετά πάροδον ω
ρας άκαθόριστης, σε μιό: άπό 
τις κενές θέσεις άρχίζει νό: 
διαγράφεται μιό: συyικεχι μένη 
άνθρώπινη μορφή ή όποία γί
νεται βαθ,μηδόν διαυγής. Εί.αι 
τό φάντασμα του δουκnς VTE 

Σ ουαζέλ. Οί παρόντε: εμ
�ρόντητοι, συνωθουνται μετα
ξύ των. Άλλό: σε λίγο εμψανί
ζεται καί αλλο φάντασμα. Εί
ναι του ά��α ντε Βουοι::ενόν. 
'Εμφανίζονται κατόπιν οί μορ
φές του Βολταίρου, του Μcν
τεσκιέ, του ντ' Άλαμπιr, καί 
του Ντιντερό. Καταλα11�άνουν 
τίς ψυλαyμένες κενές θέσειc 
στό τραπέζι. Άπαντοϋν σε ε
ερωτή,σεις του Καλιόστρο καί 
των συνδαιτυμόνων του. 'Ό
ταν τό δραμα αυτο χάνεται, 
διαπιστώνεται δτι είχε διαρ

1
κέ

σει δύο ωρες . .,Ηταν ενα: πεί
ραμα πρωτοφανές. 

Ή ύπόθεσις 
τοu περιδεραίου 

Ό Καλιόστρο είναι cnό άπό
yειον της φήμης του. Άλλό: 
σε λίγο ξεσπάει ή ύπόθεσις 
του Περιδεραίου, ή όποία θό: 

Τό -reεριδέραιον 

τόν πλήξη σκληρά, ε.σ-rω καί 
εντελώς άθωον. 

Ή ύπόθεσις αύτή, ή όποία 
συνετάραξε τήν Γαλλία, ε.χει 
ώς έξης με πολύ λ ίyα λόγια: 
Ή κόμησσα ντε Λαμό [, ή ό
ποία ίσχυρίζετο δτι είχε στενή 
φιλία με τήν Μαρίr: - Ά ντουα
ν1§.ττα, «εξεμυστη ρεύθψ) στόν 
καρδινάλιο Ντε Ροό:ν δτι 'ό 
μόνος τρόπος νό: ξανακερδίση 
τήν εϋνοια της βασιλίσσης η
ταν νό: της κάμη ενσ δωρο, 
πού τό ποθουσε πολύ: ενσ πε
ριδέραιο άπό διαμάντια καί 
μαργαριτάρια, τό όποιον είχαν 
οί κοσμηματοπωλαι του Στέμ
ματος Μπα'ιμερ καί Μπασένζ. 
Ό καρδινάλιος πείΘετc.ι καί 
άyοράζει τό περιδέραιο,, επει
δή δμως δέ.ν είχε διαθιέσιμο 'δ'
λόκλη ρο τό ποσόν του τιμήμα
τος, ύποyράψει μία χρεωστικη 
άπάδειξ,ι, στήν όποία έyίνετο 
λόγος δτι τό βαρύτιμο κόσμη-
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Κcφδινάλιος ντε Ροάν 

μα προωρίζετο yιά τήv βασί
λισσα. 'Άλλως τε, ή κυρία ντέ 
Λαμότ του είχε δηλώσει δτι θά 
έcpρόντιζε νά έξοcpληβη τό ύπό
λοιπον από τό βασιλικόν τα
μεί:ον καί ετσι ό καρδινάλιος 
εμεινε ησυχος. Έν ιQ μεταξύ, 
τόν προσεκάλεσαν στόν κηπο 
των ανακτόρων, &rιου κc'ιποιος 
μαυροφορεμένος άγνωστος του 
παρέδωσε τό κουτί του περι
δεραίου μαζί μέ μιά ευyσριστή
ριο έπιστολή της βασιλfσσης, 
τήν δποίαν, δμως, &έν είδε πο
τέ νά cpέρη τό κόσμημα στίς 
έπίσημες έμcpανίσεις της. Τό 
σκάνδαλο ξέσπαe:ε δτω καθυ
στέρησε ή πληρωμη των όcpει
λομ,ένων δόσεων καί οί κοσμη
ματοπωλαι άπευθύνθη καν στό 
παλάτι. Τ ό αποτέλεσμα ηταν 
νά άπαyyελθη κατηγορία έ
ναντίον του καρδιναλί()ΙJ έπί 

'Η Μαιντcψ ντε Λαμόιrτ 

προσ�ολfi της βασιλίσσηc:, .. 
Ό καρδινάλιος ντέ Ροάν έ

νημέρωσε τόν Καλιόστρο έπί 
της ύποθέσεως, στάς 3 Αυ
γούστου 1785. Ό κόμης αντε
λήφΗrη αμέσως δτι δ καρδινά
λιος είχε πέσει θυμα απάτης. 
Στό σημείωμα, τό δηθεν 
προερχόμΙΕVον άπ6 την p.ασίλισ
σα, διέκρινε τά σημFια της 
πλαστότητας. Ύπέδειξιο στόν 
καρ'δινάλιο νά προσπέσr: στά 
πόδια του βασιλέως κσί νά δ
μολοyήση δλη την άλήeεια. 

- 'Αλλά, αν τό κάμω αυτό,
είπε, αυτή ή γυναίκα (ή κυρία 
ντέ 'Λιαμότ) θά καταστr,αcpη. 

- "Αν αυτό σας κοστίl:n πο-
λύ, θ' αναλά�η την ύπόθεσι 
κάποιος φίλος σας ... 

- 'Όχι, αρνή'8ιηκε δ καρδι
νάλιος. Είμαι μπλεγμένος πιά. 
θά πληρώσω τό mαί:σμι:χ μου. 
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Στη Βαστίλη! 

Στό:ς 15 Αύyούστου ό καρδι
νάλιος συνελήφθη καί έι .:κλcί
σθη στή Βαστίλλη, δποι, έφυ
λακίσθη καί ή ντ'έ Λαμότ σέ 
τρεις ήμέρες. Άλλα στό:ς 22 
Αύyούστου συλλαμι!>άvπο, καί 
ό ίδιος δ Καλιόστρο, ό όποιος 
ηταν τελείως ξένος πρός τήν 
ύπόθεσι αύτή. Τό περιδ:rαιον 
είχε άyορασθη στάς :?9 '1 α
νουαρίου 1785, δταν ό Ι<:αλιό
στρο δέν εϊχε καν φθάσει στό 
Παρίσι! Άλλα τόν κατi1yyει
λε ώς ηθικόν αύτουρyόν της 
προσφορας του περιδερα' ου ή 
κόμησσα ντέ Λαμότ, yιό: νό: 
τόν έκδικηθη έπειδή ά-rτc.κάλυ
ψε τήν άπάτη καί τήν πι- αστο
yραφία της. 'Έyιναν καί μερι
κές άκόμη συλλήψεις 1• r,οσω
πικοτήτων. 

Ή σύλληψις του Και- 6στρο 
(ιμαζ_ί καί της κομησσης Σε
ραφίνα) εyι\ιε κατά ΊCν πιό 
βάναυσο τρόπο. Οί άστι,νομι
κοl πηyαν στό:ς 7 τό πρω� "Η
σαν όκτώ καί έκράδαινσν Πι· 
στόλια. Έπεδόθησαν σΞ ί;ρευ
να, ή όποία δ'έν c.ίχε ιωμμία 
σχέσι μέ τό περιδέραιο 'Α να
στάτωσαν τό: πάντα κσί κατέ
σχον �άλσαμα, έλιξήριο, διά
φορα πολύτιμα ποτά, τά πάν
τα. Ό κόμης έζήτησε ΨΊ χρη
σιμοποιήση τήν αμαξά του. 
'Αρνήθηκαν. Τόν πηραν πεζη, 
yιό: νό: προκαλέσουν σκάι δαλο. 
'Α<pου εκαμαv τό κέφι τους, 
του έπέτρεψαν νό: χρησιμuποιή
ση ενα άμάξι περαστικό yιό: 
τήv ύπόλοιπη πορεία εως τήν 
φυλακή. Τόν εκλεισαν σ·ή Βα-

στίλλη, δπου εμεινε 1 ι μηνες, 
έντελως άθωος. 

Σ τή δίκη δλη ή είς ράρος 
του Καλιόστρο σκηνοθεσία ά
πεκαλύφθη. 'Απεδείχθη έv 
πρώτοις δτι είχε φθασΕΙ σ1ό 
Παρίσι τήν 30ην '1 ανουαρίου, 
άκριι!>ως τήν έπομέvη -:-ης ά
yορας του περιδεραίου. Ί-1 Ντέ 
Λαμότ ώμολόyησε δτι έ:;ϊ�ευώ
ρησε τήν έναντίον του κι:.τηyο
ρία. Ό Είσαyyελεύς έζήτησε 
τήν πλήρη άθώωσιν του κόμη
τος καί της συζύyου τfJι;. Οί 
49 δικασταl όμοφώνως άθώω
σαν τόν Καλιόστρο και τήν 
Σ εραφίνα, έπίσης άπηλλ αξαν 
τόν καρδινάλιο, ένω κατεδίκα
σαν τήν Ντέ Λαμότ νό: μαστι
yω9η yυμνή ένώπι:)ν τοϋ λαου, 
νό: σημαδευτη μέ καφτό σίδε
ρο καί \ιό: έyκλεισθη σ'έ '<άτερ
yο ίσοι!>ίως. "Ηταν ή 10η Ίου
νίου 1786. 

Ή Βαστίλλη 

μια μέρα θα πέση ! 

Ό Καλιόστρο έξέρχετc:�:ι άπό 
τήν Βαστίλλη. Πρό τη

., 
q,υλα

κης τόν άναμένει ενα πι. \•...,άρ,θ
μο πληθος καί τόν έπει.ςJημει. 
Ό κόμης στρέφει τό βλέμμα 
του πρός τήν φυλσκή κοί ά
παyyέλλει μιό: ίστορι1-..11 προ
φητεία: «Μ ιό: ή μέj-'Ο., ο.ι' τό: τό: 
τείχη θό: πέσουν!». θα τόν κα
τηyορήσουν άρyότ,ρα ό,ι οχι 
μόνον προεϊπε 1ήν Γαλλική 
Έπανάστασι μέ ολΕς τίς φρι
καλεότητες, άλλα καί την κα
τέστησε άναπόφευκτη μέ τήν 
βαρειό: κατάρα του. 'Α λλό: θ' 
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άπαντήση δτι δέν έκαμε τίποτε 
περ�σσότερο, παρά νά ,ιr--οαy
yείλη ενα πεπρωμένον ηδη ά
καταvίκητον, τό οπο'ίοv 1τροω
θε'ίτο ίστορικως άττό τήν ίδια 
τήν Μοναρχία και άπο τήν α
ναγκαιότητα εξελίξεως των πο
λιτευμάτων της ό:νθpω1ιοτητος. 

Τά πλήθη τόν συvο{'εύουν 
άπό τήν Βαστίλλη εως τό σπί
τι του, στήν οδόν Σαίν-Κλώντ, 
δπου τον περιμένουν άλλες χι
λιάδες. Οί Παρισινοί ει<δηλώ
νσυν τήν χαρά τους yιά τήν d:
πόφασι του δικαστηριοι.,, πού 
την έρμηνεύουν ώς ταπε,νωσιν 
«της Αύστριακης». Ό ιδιος ο 

β,ασιλεύς θά yράψη πρός τον 

ύπουρyό Έσωτερικων: «Ή α
πόφασις ηταν yιά μένα Qρικτή 
προσ�Jλή. Και ο λαός έπαvη
yύρισε τήν ηττα της β�σιλίσ

σης ! ». Είς αντίδρασιν, διέτα

ξε τον μέν καρδινάλι:. ντέ 

Ροάν νά εyκλείσουν σιι') μο

ναστήρι Λασαίζ- Ντιε, �ον δέ 

Καλιόστρο ά ό:πελάσrι•ν έν

τός όκτώ ήμερων άπό τό Πα

ρίσι και τριών έ�δοι1άbων από 
την Γαλλία. 

Κατατρέχεται 

στην 'Αγγλία 
Στάς 13 Ίουνίου ο Κα"λ..ιό

στρο άναχωρεΊ, επευφημούμε

νος άπό χιλιάδες Παρισινούς, 
yιά την 'Αγγλία. Έκεί: αρχίζει 
ή δυστυχία του. Ένω στό Παρί
σι ο «Ταχυδρόμος της Εύρώ
πης» αρχίζει μιά καμπά�ια, ή 
οποία τείνει ν' άποδείξη δτι ο 
κ6μης Άλέξανδροc. Και .':Jστρο 

ηταν ενας τυχοδιώκτης, γεν-

ι,,ημένος στό Παλέρμο ιωί τό 
δνομά του ηταν Γκι, ι.,ζέπε 
Βάλσαμο ή δέ κόμησοα ηταν 
ελευθερίων ήθων, ύ�όμω·ι Λαυ
ρεντία Φελιτσιάνι, φυλα�,,σθει
σα yιά τήν διαγωγή τ,1ς καί 
έλευθερωθε'ίσα τfj αίτησr:.ί τcυ 
Βάλσαμο, ο οπο'ίος την ενυμ
ψεύιθιη στή Ρώμη, τόν '/'.nρίλιο 
του 1769. Αί ό:yyλ.ικαί τεκτο
νικαι στοαί του Σ κωτικc υ τύ
που δχι μόνον άποδοκ• J1ζουν 
τόv «Αιγυπτιακό τυ ι( του 
Καλιόστρο, άλλά καί rό'. κα
τειρωνεύονται, καθώς κ:;ί τόν 
ίδιο τόν κόμητα, έμφα, ιζόμε
vοv μέ τόv τίτλο του < Μεyά
λcυ Κόπτου». θεωρειιcη «ό:
θεραπεύτως ό:ναχρονιc-: κός». 

Άπό τήv Άyyλία ττη yαίνει 
στήν Έλ�ετία, επε,ια στό βα
σίλειο της Σ αρδη"ίας !< αί εν 
τέλει στήν Ί ταλία 

Στό διάστημα αύτό 11 vαλλι
κή κυ�1έρvησις τόν κe, το.διώ
κει πάντοτε. Τ όν i_pωτοCν yιά 
τις εναντίον του κατ1 yrιρίες 
καί άπαντα: 

«'Έχουν yραφη και ; εχθη 
για μένα ενα σωρο μ' χκειες 
και συκοφαντίες. Καν:::ίL δέν 
ξέρει τήv αλήθεια yιά μέ�α. 

Και εγώ δέν ξέρω ποιc.ς �ϊμαι. 

Πάντως, δέv είμαι ο Γ κιcυζ,i

πε Βάλσαμο. Έκεινο T,CU ε

χει σημασία είναι διι θc.[Ju""ίεύω 

άσθεvεί:ς, διαφωτίζω τuιJς ό:μ

φι�άλλοηας, δίδω χr,1Ίματα 

στcύς δυστυχε'ίς. θά Π(ιc.1ίεL να 

πεθάνω, yιά vά yvωσθ� 1� ερ

yον μου, ά:πό τας ση με�ϊ)σεις, 

τας οποίας θ' αφήσω». 
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Βαδίζει προς 
•rηv καταιγίδα

Ό Καλιόστρο κυριαρχειται
τούτη τήν περίοδο της ζωης
του από τόν ακατανίκηιο πό
θο νά yείνη δεκτός καί ν' άνα
yνωρισθη ά:πό τόν Πάπα. Δέν
διαισθάνεται τήν επΕpχόμενη
καταιγίδα. 'Έχει ιήν ά11οικτή
&ποστήριξι του καρδ: ναλίου
vrέ Ροάν, του ά:ρχιεπισκόπου
της Λυών, του έπισ1,6που -
πρίyκιπος του Τρέντο μονσι
νιόρ Τούν. Ό τ&λευταΊοc αυ
τός, άφοG δ Καλιόστρο ιπραy
μα::οποίησε τά τελευταία της
ζωης του θεραπευτικά αθλή
ματα καί αδειασε τό η:ουyyί
του στους φτωχούς, τόν συνε
�ούλευσε νά μεταοη στή Ρ ώ
μη, yιά ν' άναyνωρισθη τό 
«πνευματικο του τελε ωυρyι
κόν». 7 Ητο αφελής ... 

- Ή Ρώμη σύμπασα είναι
άf)ία σας! του είπε.

Ό Καλιόστρο - καθώς τό 
aκ.πλJηκτικό του δωp::>ν της 
διαισθήσεως έξηνει-�ίζε ro άπο
τόμ,ως - βρηκε θα:.ψασ α την
ίδέα. Ζητεί: άπό τόν επ;σκοπο 
ενα συστατικό. 

Ή ύποδοχή, πού του r:yινε, ο
μως, ηταν ψυχρή. Ζήτ1σε νό:: 
ίδrη προσωη:ικως τόv Γραμμα
τέα του κράτους τοϋ Βατικα
νοG μονσινιόρ Λοδο�:ζι rκαi 
τούς καρδιναλίους Κολόννα, 
Άλμπίνι καi Τσελάντα yιά νά 
έyχειρίση τά συστατικό: του 
μονσινιόρ Τούν. Μέ διάφορα 
προσχήματα, δέν τόν δ�χεται 
κανείς. Καi μερι κέc, f βδομά-

δες αργότερα, ό μο\σινιόρ 
Τούν λαμ�άνει άπό τό bατιrκα
νό ενα μήνυμα ύπό χρονολο
yίαν 4 'Απριλίου 1789 Ι,J.t του
το τό περιεχόμενον: «Ό αυ
θέντης Καλιόστρο, μή τελωΊ, 
ύπό κατηyορίαν -τινά εις τά 
Ποντιφηκικά κράτη, δι>.:αται 
νά διάyη καi άνευ της αδείας 
κινήσεως, ην ή ύιμετέρα: εΊΛδο
ξος σε�ασμιότης έξrrμήcατο ύ
πέρ αυτοG». 

Ή καταιyiς ε.ρχεται... τήν 
όσφραίνεται στόν άε�.α κα
νείς ... οχι δ Καλιόστρο, δ ό
ποιος έπιμένει νά έρyάζεται 
yιά τήν διάδοσι του Αίyυη:τια
κοG τύπου Τε κτονισμοG, παρά 
τήν καταδίJκη του ΤεκτοvισμοG 
έν γένει άπό τόν πά-rrα Κλή
μεντα 12ον τό 1738 καi τόν 
Βενέδικτο 140 τό ί751. 'Αλλά, 
στό τέλος, άποκτα συναι σθησι 
του κινδύνου καi σχεδιάζει νά 
έyκαταλείψη, προσωρινως ε-
στω, τήν Ρώμη. Γράφει στην 
Βουλή της Γαλλίας, ζητώντας 
άνάκλη,σι της άπαyορε6σεως 
διαμονης του. Σ τήν αιτηcί του 
αυτή ύμνει τήν Γαλλική Έπα
νάστασι, ώς χαραυγή της άν
θρωπότητος, καi δέν πc.ραΧ-εί
πει νά ύποyραμμίση, -rέραν 
των φιλελευθέρων αντιλήψεών 
του, τήν συμ�ολή τr-:.,v πr οοδε,υ
τικων Τεκτονικων στοων, οπου 
άνηκε καί δ 'ίδιος. Το κε ίμε
νον αυτό κατάσχεται όπc τό 
Βατικανό, προτοG φθάση στόν 
προορισμό του, καi τ:θεται 
στόν φάκελο έναντίον 1 e,ι ,. 
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Ή Ίερα Έξέ tασις 

έπεμβαίνει 

Ή · 1 ερά 'Εξέτασις αποφα
σίζει νά κτuπήση τόν Καλιό
στρο διά της Σεραψινας. Ή 
κόμησσα παρασύpc.ται c'.πό τον 
έξομολόyο της. ενωτι ί.ποσχΙέ·
σεως οτι αύτή θ' ά ταλλαyη α

πό τον αφορισμό, τον όποιον 
συνεπάy,εται ή τεκτο ική της 
δρασις, yιά νά κσταyyι ί Λ.η ή 
fδια τόν Καλιόστρσ Ό i ί,ομο
λόyος της είχε πη ο,Ί CX\ 6έν 
τό εκανε αύτό, θά 6ιsτρεχε τον 
βέ�αιο κίνδυνο νό. κ.,_,yεται 
αιωνίως στις φω,ιεc, τ�,ς κο
λάσεως, διά τον λόγον tηι εί
χε περιι!>ληΘ.η τεκτ.Jνικ.α έμ�λή
ματα. Φτιά\,ΙΟUV μ:α κατu:yyε
λία και την πείθουν νά την ύ
ποyράψη έναντίον τοC συζύ
γου της, ή όποία Θά έτιιτρέψη 
στην 'Ιερά Έξέτασι νά 'κιvη
θη έπισή μως. 

Ή καταγγελία τηc Σ cραφί
νας κατεχωρί·σθη υΊν : 5η Δε
κε-μ�ρίου 1789. Τή\ έ"Τ"ψένη 
συνετάχθη τό ενταl...μα σι1λλή
ψεως. .Ο Πάπας τό ύπέyραψε 
τό πρωί της 27ης. Λίyεc ώ
ρες αργότερα μία όμάς yρε
ναδ,ιέρων τοϋ σuνταyι,ιατος 
Ρόσσι ύπό τάς διαταγάς τοϋ 
ίδίου τοϋ κυ�ερνήτου της Ρώ
μης, μονσινιόρ Ρινουτσί, ι, έ
νsρyεί την σύλληψι τοϋ Κα'λι,ό
στρο. 

«'Εκατό χιλιάδες άc ελφοί 
μου -φωνάζει ό κόμης - είναι 
ετοιμοι νά μ' έλευθεοc\σουν. 
"Αν θελήσω, μπορω και αϋ
ριο να έλευθερωθω ι . 

Πανικός 

των κληρικών 

'Α νάμ,εσα στα χαρ·, ,ά πού 
κατεσχέθησαν βρηκαν μία 
προφητεία, κατά rrΊ11 όποίαν δ 
Πίος 6ος θά ηχμαλωτίζετο και 
τά Ποντιφηκικά κράτη θ' α
πεσπωντο από τό Βαr,κ.ανό. 
Οί άνακριται χλώμιa.σαν δια
�άζοντας την 1τροψητεια. 'Εξε
δόθησαν αμέσως αύστηpότα
τες διαταγές προς τας ένό
πλους δυνάμεις. Φρουοαi έν 
πλήρει πολεμι1'.ft έξαριήσει έy
κατεστάθησαν στάc πύλαc, και 
τάς δ·δούς πρός τή Ρώμn, τά 
κανόνια έτέθησα,ι είς �τοψό
τητα, οί γέφυρες των φρου
ρίων ανυψώ&ηκαν. Γενική έπι
φυλακή ,έ κη ρύχθη σ' δλους τούς 
στρατωνες, ένω οί κυριώτεροι 
παράγοντες τοϋ Γεκ,ονισμοϋ 
της Ρώμης, προδομενο. d:πό ε
να κατάσκοπ,ο, ζητοϋν την φυ
γή. Ό μαρκήσιος 6ι�άλντι φεύ
γει στη Βενετία μέ τη ο(,ζυyό 
του ντυμένη ανδpι κα. Κϋμα 
συλλήψεων ξέσπασε. Οι γιορ
τές τοϋ καρνα�αλ,οϋ άν�=στά-
λησαν. Οί πολιτικες cτuyκεν
τρώσεις α:τrη yορεύθησαν. Τρέ
μουν τόν Καλιόστρο .. 

Στο φρούριο 

Σάντ 'Άvτζελο 

Την 29η Δεκεμeρίου έyκλείε
ται στό φρούριο Σαντ 'Άντζε
λα. Ή κατηγορία στρέφι=ται έ
ναντίον τοϋ <<Γκιουζε:π,ε 66:Ασα
μο, αύτοκαλουμένσυ �ο�ητος 
'Αλεξάνδρου Καλιόστpω. Τόν 
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Το κελλί 

του κ αλιόστρο 

στό φρούριο 

Σάνr 'Ανrτζελ,J 

χαρακτηρίζουν «J, θρω-ττι, ού 
δεμιδ:ς πί,στεως, άf.p•1σκον, 
κτηνος, δ6λιον καί δηλ.η-:r,ριώ
δη, μανιώδη καέ ό:1ιατΕW• α, ι.rί
pετικόν, άθεϊστήν, δυσφημιστήν, 
άχρεϊ::ν καί λαοπλάνον, τέλος 
πάντων μασόνον ·. Οί άνακρι
ταl προσΉαθοC-ν ν' •:Cπο,Ήuσcυν 
τό μυστικό του, πού οέν μΉο-
ρεϊ νά πηyάζη Ήαpά άΉό κά
ποιο συμ6όλαιο μ<Ξ τον δ,άe5ο
λο. 

Ούδέποτε, τονt�ει, ϊνέμιξα 
τόν διάe5ολο είς ϊί. cpyιx μου, 
οϋτε καl :::καμα ,ιστέ λΡησιν 
μεθόδων δεισιδαιμονικω'ν ! 

Καταδίκη είς θάνατον 
Ή δίκη του διαρκεί οεκαο

κτώ μηνες καl ή ,ωτα�., κη εί
ναι προϊξωφλημένη. Τήν 7η 
'Απριλίου 1791 καταδικάζεται 
είς θάνατον. Μι:ταξύ τCιν «δια 
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ταυτα» ένοχοnοιητι κων στοι
χείων άναφέρεται οτι fιτο πρά
κτωρ της Γαλλικης έπαvαστά
σεως, μάγος, δολοφόνος, κι
Gδηλοποιός και παραχαράκτης, 
κυρίως δέ «μέγας διδάσκαλος 
του Τεκτονισμοί}» και αίρεσιάρ 
χης. 0Η καταδίκη του στηρίζε
ται ρητως είς τας t.νανrίον του 
Τεκτον�σμου έyκυκλίους του 
Κλήιμεντος 12ου και !Jενεδί
κτου 15ου. 

Μέ χονδρές άλυσίδες στα πό
δια και τα χέρια, ττού bέν του 
έπιτρέπουν νά στέκεται ορ
θιος, γονατιστός σι;ρεται ένώ
πιον του δικαστηρίου για ν' ά
κούση άπαyyελλομένην τήν ά
πόφασιν, ένω μία μαύρη κου
κούλα του κρύGει τό πρόσωπο ... 

Μια μυστική λέξις 

στο Βατικανο 
Ή 'Έλενα ΠετρόGνα Μπλα

Gάτσκυ διηγείται οτι -, �ν 'ίδια 

ήμέρα εyινε κάτι περιει'νο. 'Έ

νας ξένος παρουσιαrτeτ� στό 

Βατικανό ζητωντας i.δ,αίτερη 

άκρόασι άπό τόν Πάπα. Σ τόν 

καρδινάλιο ypαμ.μαrέα άντί 

ονόματος είπε μία λέc,,. 'Εyινε 

άμέ.σως δεκτός άπύ τό1ι Ποντί

φηκα yιά λίγα λεπτα. 'Αμέ

σως μόλις Εφυyε ό μυοιηριώ

δης ξένος, δ 'Άγιος Πατήρ δια

τάσσει νά μετατραπη ή θανα

τική καταδίκη είς ίσόGια δε

σμά καί νά τηρηθιϊ ή μεγίστη 

μυστικότης έπl της δλη:; ύ1το

θέ.σεως. 

Στο τρομερο 
Φρούριο Σαν Λεόνε 

Σ τάς 20 '1 ουνίου τόν βγά
ζουν άπό τό Κασrέλ Σάντ' 
"Αντζελο καί τόν σύρο,:v μέχρι 
της πλατείας τοϋ ναοϋ της 
Σάντα Μαρία, έν μέσι:p δύο 
σειρων καλοyήρων, ξuπ6λι.,τον, 
μέ μακρυά έσθητα καταδίκου 
καί μέ μια λαμ1τάοα στο χέρι. 
Πρόκειται νά άπο"ηp.:,ξη τάς 
«πλάνας» του καί νά ζη-τήση 
συγγνώμην άπό τήν μητέρα 
'Εκκλησίαν. 'Έπειτα καίουν 
στήν πλατεία τα ιεκτο.ικά έμ
Gλήματα, πού του ;:ίχαv κατά
σχει, τά ·εyyραφά ιου καί τό 
περίφημο Αιγυπτιακό χειρό
γραφο. 

Ή Σεραφίνα ώδηyείτ') ταυ
τοχρόνως στό μο,ιασ�ήρ, της 
Άyίας Άπολλωνίαc, -rυύ Τρα
στέGερε, δπου θ' άπέθνησκε τό 
1794. 

Σ τό κελλί του μιί. νύκτα 
Θυέλλης ό Καλιόστ?ο έκλ.:χμGά
νει τούς κεραυνούς ώς κρότους 
τηλεGόλων. 'Έρχοv-ται, άσφα
λως, νά τόν έλευθc:pώσCύ\ι. Καί 
ούρλιάζει: 

- Έδω είμαι! 'Ξδω, έλατε
έλευθερωστε με! 

Τόν μαστιγώνουν .. Άπ,'φασί
ζουν τότε νά τόν μετrcφ:= ρουν 
στό τρομερό φρούριο τι,G Σ άν 
'Λεόνε, μια πραγματική ά:ετο
φωληά, 30 χιλιόμετρα άπό τό 
Ρίμινι. Τό κελλί του μr.,ιάζει μέ 
πηyάδι.'Έχει μια τρ(ιπα 'άπό 
τήν ό'Π:οίαν είσχωρεϊ λfyo φως. 
Ή μόνη του έ'Π:ικοινωvία μέ 
τόν κόσμο είναι δταν δ φύλα
κας μετατο'Π:ίζει τό σκέ'Π:ασμα 
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τοϋ πηyαδιοϋ καί τοϋ 1, στει5ά
ζει τό φαγητό. 'Από την Ρώμη 
δ καρδινάλιος ΤσεΛάντα στέλ
νει διαταγές αyρυrτνης ι'πιτη
ρήσεως. Ό κατάδικος �μασιι
yώθηκε σκληρό:: δταν οιε-,1ιστώ
θη δτι είχε κατορθC:1σεοι νό:: 
τραυματισθη μέ μ�ά c:-<λήθρα 
yιό:: νό:: yράψη μέ 10 α[μα του 
στον τοιχο κάποια φρασι .. Φο
ι5οϋνται μήπως οί τέκτονες ά
ποπειραθοϋν νό: τόν έλευθερώ
σουν μέ αεράyημα πού θό:: �
πεφτε ΤΙ!άνω στό rράχο από 
αερόστατα. Καί θαμμένι· v ζων
τανό τόν τρέμουν πάντα ... 

Έκδοχαi περι 

τοϋ θανάτου του 

'Ένας χρονοyμάφος της έ
ποχης αναψέρει bτι ό κόμης 
'Αλέξανδρος ντέ Καλιό:;τρο έ
στραyyαλίσθη στο ψροί·ριο τοϋ 
Σ ό::ν Λεόνε, στό::ς 26 Αιηού
στου 1795. Ό πρωθιερεύς 'Α
λοtσιος αναφέρει 01L Π�θσνε ά
ΠΟ αποπληξία, είς ήλι f.ίαν 52 
έτ-v δύο μηνων καί 28 ήμε
ρων. 

Ή έκδοχή περί θανάrου του, 
συνεπεί(,! των δεινοπαθ1μάτωv 
του, δεν εyινε δεκτη. Ό Παρι
σινός «Μηνύτωρ» εyραψε δτι, 
σύμφωνα μέ φημες πού κυκλο
ψοροϋσαν στή Ρώμη, τόν έ
στραyyάλισαν οί δεσμοφύλα
κες, τερματίζοντας τήν cυστυ
χισμένη του ϋπαρξ 1

, 'Αλλά, δο
λοφονία η αποπληξία ι:ίvαι, τό 
'ίδιο, θάνατος. Κrχί τό 1882, 
κάποιος Μάρκο Πφατ�ό, ι, π�
θαίνοντας είς ήλικίαν 92 έ
των, αψησε μιό:: yραπτή περι-

γραφή yιό:: τόν έντσφιασμό τοϋ 
Καλιόστρο. Ό Περατζόνι η
ταν τότε παιδί 19 έτωι,, οταν 
είδε, λέει, τέσσαρες ανc-pcς πού 
μετέφεραν τό σωμrχ του Ι< αλιό
στρο δεμένο πάνω σέ μιά σα
νίδα, από μιά στενή σκύλα του 
φρουρίου Σό::ν Λεόνε. fό σωμα 
δεν ηταν σκεπασμένc καί μπο
ροϋσε νό:: διακρίνη καvείc τό:: 
χαρακτηριστικά του καί τό:: εί
δαν πραγματικό:: καί άλλοι, ο
ταν οί μεταφορεις τc απέθε
σαν δίπλα στό yαμηλότερο 
σκαλοπάτι, yιό:: νά πιοϋ�· έκει 
κοντό:: ενα ποτήρι κροσι. Γυ
ρίζοντας, πηραv ηΊ σανίδα μi 
τό σωμα στούς <',\..ιους καί τό 
μετέφεραν στόν τοπο τοσ έντα
φιασμοϋ. 'Ήταν σέ μικ;:,ή άπό
στασι από τό φροι'ψιο σκαμ
μένος ενας λάκκος καί ερρι
ψαν μέσα το σωμα, άψοϋ ει5α
λαν κάτω από τό κεφαλι ενα 
τοϋι5λο καl σκέπασαν τό πρό
σωπο μ' ενα παληομάvτηλο. 

Έδραπέτευσε; 

'Αλλά, ή έκδοχή τοϋ θανά
του (ασχετα, εαν φυσικοϋ η 
βιαίου) δεν εyινε δστή επί
σης. Ή 'Έλενα ΠετμΜνα 
Μπλαι5άτσκυ στή «Μυστική Δι
δασκαλία» (3ος τόμος) έπι
κρίνει τόν Έλιφάς Λr:.el ώς 
yράψαντα δτι δ Καλιόστρο πέ
θανε στό φρούριο, «ένω έyνώ
ριζε περισσότερα έπί τοί.; θέ
ματος». Ή ίδία ύπεστήριξε δτι 
δ κόμης είχε δαπεπϊ,σει κατά 
τήν ήμέρα τοΟ .:ιποτιθε.μένου 
θανάτου του (μέσα σ' ί:vσ σακ
κl δπου είχε τοποθετη•θη τό 
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η:τωμα άλλου κρατουμένου θα
νόντος) καί δτι τον συν�ντησαν 
διάφορα η:ρόσωη:α στή Ρω
σία, μάλιστα δτι bιέμ�-ιsε yιά 
ενα διάστημα στό Αίκατερί
νοσλα(5, στο μέyαμον 100 κό
μητος Χαν φόν Ροττ�vστάϊν, 
η:ατρός της Μπλα�άτσκυ. • Α
ναφ,έρει έπιπλέον οτι σ' tκεϊνο 
τό μέρος δ Καλιόστρο bδειξε 
τήν μαγική του δί,vαμι, η:αρά
yοντας, στό μεσοχ1:.ίμωνο, ενα 
δίσκο μέ φράουλες, y•-:,. μι·ά 
άσθε η, ή δη:οία τίς 'άν::ιζητοϋ
σε παθητικά. 

(Έδω, θ'ά πρέπει v' άvαφερ
θη δτι δ άρθοyράψος της 
«Ο C C u ι t R e ν ί e w )) Φράντς 
Χάρτμαν, τό 1884, εύρισ1<όμε
νος στο 'Άντυαρ, συνωμιλοϋσε 
μέ τήν Μπλα(5άτσκυ, ή δ11οία, 
δπως δ ίδιος άναφέρει στό άρ
θρο του, τοϋ έπροκάλεC<ε τήν 
έντύπωσι δτι έκείνη έθ1:.euροϋσε 
τόν έαυτό της ώς νεώτι-.ρη έν
σάρκωσι τοϋ Καλιόστρι ) . 

Πρόποσις 

με το κραν(ον ... 

Έξ άλλου, στα Άρχεϊα τοϋ 
Σό:ν /ν.εόvε δ'έν ύ11άι=, χc.ι τί11οτε 
σχετικό μέ θάνατο τοC Καλιό
στρο, αν καί διηyοϋνται δτι 
κατά τό 1797, δταν τά στpατεύ
ματα του Να11ολέ'),.τος είχαν 
είσ(5άλει στα Πα11ικά κράτη 
καί μερικοί άξιωι1ατικοί, δταν 
έκυρίευσαν τό Σ άv Λεόνε, έ
ζήτησαν νά μάθουν ·για τον 
Καλιόστρο, τούς wωσαv τήν 
απαντησι, δτι είχε 11ε:θάνει 
«προσφάτως» στή φυλο.κ� του. 

Μάλιστα, κατά διαταγήν του 
στρατηyου Ντομ11ρό(5σκι:, δ δ
ποϊος έκυρίευσε τό φρούριο, 
μερικοί στρατιωτες άνέσιtαψαν 
τόν ύ11οδειχθέντα τάφο του 
Καλιόστρο καί ε(5yαλαν τό 
κρανίο του (η, κα·:' αl ι-ην έκ
δοχή, οί φρουροί τnύς έδειξαν 
ενα σκελετό ώς άνιiκοντα ποτέ 
στον Καλιόστρο κα· η:η�αν τό 
κρανίο του) δ11ου ':(5αλαν κρα
σί καί η11ιαν είς μνήμην του 
μάρτυρος της Έλευθεpίας ... 

Τέλος, οί 11αλαιότεροι άφη
yουνται δτι κατά τίς άσ�ληνες 
νύκτες τό φάντασμα το•: κόμη
τος Καλιόστρο ξαναyυρ;ζει στα 
τείχη του φρουρίου, το οποϊον 
είναι καταδικασμένο νά κο.ταρ-

ρεύση : Αύτή ηταv ή τελευ

ταία προφητεία του κrμητος 

καί μέλλει να είναι ή τελευ

ταία του άντεκδίκησις yιά δσα 

ύπέφερε έκεϊ... Τελευταίως ή 

έφη μερίς «'Ί λ Τ ζιόρνc» του 

Μιλάνου εyραφε δτι τα yρόνια 

του φρουρίου «είναι ι,.ε-:ρημέ

να» καί προσφάτως έκηpύχθη 

συναγερμός των μηχανικων. 

ΈΕν τt;> μεταξύ, κάθε χρόνο 

συρρέουν στό Σ άν Λc.6νε χι

λιάJδες ξένων, οί ότ:οϊοι άνα

ζητουν στοιχεϊα yιά τi1ν άπο

κατάστασι της μνήμης τcC κό

μητος Καλιόστρο, τήν δ11οίαν 

έ(5ε(5ήλωσαν οί μισαλλόδοξοι 

του 18ου αίωνος. Το 1969 μία 

έπιτρο11ή προσκυνητων έζήτη

σαν νά άνεyείρουν στό προπύρ

γιο του φρουρίου r,α μνημεϊο 
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τοϋ ηρωός των. 'Αλλά νι' αύ
τό απαραίτητη τφ ·ύnόθεσις εί
ναι νά yίνη, μέ τή,1 έ.yκοισι του 
Βατικανου, άναθ.:ώρησις της 
δίκης τοϋ Καλιόσφο, �ϊι::αyμα 

άπίθανον, παρά τό δτ• 11 Ρω
μαιοκαθολική Έκ-<λησί-:χ εχει, 
η:λέον, προσανατολισθη πρός 
ο::ρσιν των παλαιωv άφc,μ•σμων 
κατά των Τεκτόνων. 

Τό Φρούριο Σcην Λεόνε 



1972 197 

Π ά ρ ·-ι ε 
" 

στ-α σοβαρά 

' 

-ι Π V Αiωνιό-ι-η-ια 

l
l
,(ψεrtηιρήθη δτι α.ί ,μέθσ,οeιι της

θεοο:cχeι-χ.ης έργαισία.ς διαιφi.ρουr; 
στην Εύρώπη άνα.λόγως της γεω
γραιφικ.ης 'Π)εpι10',<.ης, λόγφ των τύ
πω1ν του ε'θ,νους η της όπο-cρυλης. 
Σπή νστιο Εύρώπη, κυρίως λα.τι
νιrχ.ή, πα.ρ�είτα.ι δια.νοη ι-χ.η 
κα.ί μοpψω't'Ι.Ι'Χ"Υj προσ.έγγι,σις, ε'Ιώ 
σtίς τευτο•;ικιzς χGψ=ς έκιδηλώ,γε
τα.ι ξεχωριστό ένδιωρέρον γιά. 
πραrmι χ.ή δρα.σι κα.ί λειτουργοuν 
τμ-ήμια.τα. τοϋ Θεοσοcριr..ι..οu Τά.
)"Ι.Jι<ΧJτΟς 'rrπη�ρεσία.ς, iv.δια. Ξpόμ;;
•;α γιά. -ά, πιχ-ιδιά., τούς .πρόσφυ
γες, τά. ζώα., τά. φυ,λειτιχ.ά προ
αιή!μαιτα. :κ..α.. Στον οορ,ρa ή προσ
έγγισις είiναιι 1μ.α.λλον μυστι,κ.ιστι
κή. Συναισlθιά.νοντα.ι ληθ,ινά. δτι δ 
α.νθρωrπος εί ;ι:ι,ι μέρος της Φύ,σ,z
ωις κ,αί θά. ηθ�;;λιχ-ν νά. μάJ&-0υ·; τί 
μπtοp,εί yά, 1r1'Χζ πη, επί πα.pαιοεί
rμα.-σι � ένα ήλ�ο6αισί.λφ:ΧJ, ενσ,ς 
Χmtcψρw..ι..της, εν,α πουιλί η ενα 
τρια.Υ'ΌάJφυλλο. 'Εά.ν άιφιερώσαυμε 
λίγο χρόνο για. νσ, έ,yψ;ή,σWιμJε 
τήν φύσ:ι ενός άνθους, πού δίνεται 
δλόκληρο σε χρώμα., άρωμα. κα.ί 
�μορψια. ώσπου νά. rc,εθ,�νη μ;α.θαιί
vaμε -κ.ά.τι ά.πό τή φύσ:ι του ζην 
rχ,α,τά, τέιτοιον τρόιπο, ώστε νά. δι
νάμοοστε δλοκλ ηρωιτι-κ.ά. στον κό
σμιο πού ζοuμε. 

' πό τό 'Ισλανδικό Τμηιp, 

Του JOHN COATS 

τ. Προέδρου του Θ.Ε. Εύρώπης 

πού ε-χιει τον ιμεγ,α.λύ'tίερο ά.ριθμό 
�μελών ά.πό κά.θε α.λλ'Υ/1 εύρωπα.ϊ
-κ.ή χώρα, έν ,σχοο;;ι με τον π.λη-
θυ.σ:μό' μα,ς ήρθε δ έ.πόμενος δια,
λσyισ:μός: 

«Παρατηρήσετε ,�αθειά μέσα 

στήν ,φύσι σαc καί θά δητε τίc 

σκέψειc πού έρχονται καί πδνε, 

μήν τίc κρατδτε, οϋτε νά τiς 

,ά,πορρίπτ.ετε, δητε τιc άπλωc, 
δέν είσθε σείc αύτέc. Κινοϋνται 

σάν τό νέφη σ· ενα καθαρό γα

λά,lιο ούρανό, άφίνονταc άνάμε

σα διuστήματα, αύτά πού είσθε 

σείc. Βαθειά κά,τω ατή συνείδησί 

σαc Β� βρητε σιωπή πέραν κάθε 

σκέψεωc καί συγκινησεωc καί έν

διαφέροντοc προσωπικοϋ. Μ,ήν 

σκέπτεσθε γιά τήν σιωπή. Ζη

στε την. Ή σιωπή αύτή είσθε 

σείc. Τά συμβάντα τηc ήμέραc 

περνοϋν, σάν κύκνοι σέ δμορφη 

λίμνη. Βαθειά κάτω στό νερό, 

ή σιωπή καί ή γαλήνη δέν δια

ταράσσονται. Σείc είσθε ή σιω

πή, σείc είσθε ή γαλήνη» 

* 

θά ε:πpιεπε yά, Ιδιερωτηθοομιε 
στά. σο6αιρά. γιΙΧτί εισήλθωμ στήν 
θεοσοφική Έτα.ιρία. Ένδιαιφερό� 
μιειθα.. πρα.γμ,α.τικά. γιά. τήν ά:.νθρώ-
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πινη &δελφότ-qτια, -χ,α,ί θ•έλομ,ε νά. 
6οη�θ1pωμε τον κό�σ:μιο; 'Εά.v σή
μερα. εό,ρισ�κόμεθα, σ' ια.υτη την 
κίνηισι, τοϋ'tο c;υ1μοαίνει �ιότι σ�το 
-π;α,ρελlθ'ον έθέσα.με είς κί νησιν εύ
τ-υ�χείς προϋποθέσεις, χάιρις στίς 
δπουες ή έ.ν�σά.ιρ,κ.ωσίς μα,ς σtJΙvετε
Ησθη σέ μιά. εποχη επ.ερχο,μένων 
ι--uεγάιλων &.λλαγων γιά. τον κόσμο. 
Ή μελέτη πρέιπει νά. μα.ς 6οη
θ'οοει wι, ά.ρχu'J'ω1με νά ενvοοϋμε 
1Jo,v έα.υτό μα,ς ώς πνωμα..τικη ον
τόιtη�τα., της tποί,α,ς οί ρίζες ε!
να.ι εις το αιιώνιον. 

Έά-v, λοιπ6ιν, πρόtκ.ειιτα.ι νά, yί
νιωμ,ε &.ληθινά. 1μέ.'λη της Θεοσοψι
κης Έτα.ιρία,ς, οψείλφε νά μά
θωι--uε νά. πα.ίρvωμε την οοιωvιόπ:η
-w, στά. σοοα.ρά., διότι α.ότο ε!να.ι 
το ενδιαχ.ρέρον yιά. μας 'Χια.ί οχι 
δ χράνος. Ή εόθύ•νη μας ε!νσ.ι 
φξημένη. Ή Χριστια.ν•ικη διδα
σrJW,λία. ·μα.ς έχε διΜξει: «Αt1Jεί
-οε -κ,αλ δοt!ιήσετα,ι όμ�ν, ζ ητ,είτε 
κα.ι εόρήι01ετ�ε, κρούεrt1ε -κια.ί ά,νοιγή
σετα.ι όμνν». Κά:θε είλι1κρινης ε
ρ,ευνψης yvωρίζ,ει ιδrtι δ ζητωv 
εόρίσκει, &,))Jι. δέν εόρίισκαμε 
wά.ντο:τε δ,τι προσδοικουμJε. Βεοα.ί
ως, �ε!ν«ι ένδιαψέ,ρον νά. yν•ωρί
ζ1ωμε τί ελεγα.ν επί ένος θ1έμα,τος 
ή, Μπ.λα.6ά.τlJ'Κυ � ή Μπέζαντ, κα..ί 
πΌλλά μποροϋμε '/(), μάJθιωμ,ε &.πο 
τήν σοφία των, ά,λλά ή Άτρmος 
περνώει ά.πό, την κα..ρδιά. μα,ς -χ,α..ί 
οχι &:πο οιολία.. Αuτη ,εΙνα.ι ή θύ
ρα. πού πρ�ει νά. κρούσωιμ,ε. 

Ύπά.ρχει μία περίιφryμη ειy/2να. 
τοϋ Χριστοϋ -χ,ρούσντος σέ μιά. θύ
ρα. Είμεθια εμείς εκείνοι πού

ε'Κλεισα.ν την θύρα. κ,α.t δεν 
εlισάγο·μe Auτo,v στη ζωή 
μια,ς, ωστε νά ε-χ,δη,λωΙθη εν
τός μια,ς. Πρέπει ν' αιπ·ομα,κρύνω-

με τά πέιπλ«, ιμ;έ τά. 1άΠ'οία.. ε-χ,α,λύ
φαιμε τον έα,vτό μ;α;ς, ωστε νά. 
ψθά.01ωμ;ε στον πρα..yμα.τιrκ,ο εσωτε
ρ:κό ,μ,α.ις έαtπό, στην 6οοθύ't1εpη 
συν�εί'δφι της χα.paς, της άyάιπης, 
της ιπροοφοpaς, της εόwχlας κ,α,ί 
της yα.λ-ήνης στον κόισ.μο της Έ
νότητος, όπου χ,α.ί -η συνείιδησις 
&,ψlrι,,ει. Οί &.λ·ηθιν.χ πνευμ,α,τικkς 
ίδέες δέν εΙν:α.ι ώt,οψκ.ά δικές μα.ς, 
&.νήrκ.ουν ιστηv συγ,είδ-φι &.πο την 
δποία, εστα,ξε δ σπόρος ψας tδέ-
α.ς στο νου μα.ς. Μποροϋμ,ε νά. 
πα,ρα,σκευ.άισωμ,ε τον ε,α,υτό u,α,ς 
καιθως δ κηιπουρος ,πα,ρα.01Χευοοζ,ει 
το εδα.ψος, σικά.οο',Ιτα.ς, λιπα.ίνοv
τα,ς, ,σ.πείροντα.ς, κα.ί ,δ Θ,εός, μέ 
το σχημ,α. τοιϋ ηλιου κα.ί της ορο
χης, γ.,α,θιστώντα.ις yόνι�μ-r� τη·ι σπο
ρά, κα.ί την άvώπτυξι του φυιτοϋ. 
Ή πα.ροοσκευιr; μπορεί νά γίvη ά.
πο εμα.ς, δπου κα.ί νά. ε'ίμεθ�α.. Δεν 
ε!να.ι &,v,άγκη νά. μειtα.οοuμιε σέ 
κα.μ;μιά. σχολη η σέ δάισος η σε 
σrπ:ήλα.ιο. 

ΊΕά.ν ειπωψελοόμεθ,α. των πλεο
νεικτηιμ;ά.των της φύσεως, μποροϋ
με νά. πα..ρ:ΧΙσΙΥ,zυά.σωιμ,ε το ε.δα,φος. 
Ευλογία. ε!ναι μιά ,δοξοοσμέlνη δύ
σις, ενα,ς -χ,α.τα.ρράκτη; είναι πλή
ρης δυ,vοομεως, δ κυiμα.vισ:μος μ:άς 
λίμνης ,είναιι δλόχα.ρος, το δέν
δρο εχει στοοθ1�ρότητα., δ άνεμος 
πt1,ιyνιδίζει. Το pόδο 1μα.ς φέpν·ει 
&.yα.λλίοοσι, το κελά,δ-ημα. των που
λιών ε!να.ι μ,ιά δοξολογία.. Τότε, 
οτα.ν το εδαιψσ,ς εΙνα.ι rπ.οοροοσκευ,ΙΧ
σμέ'νο καί τη στιyμη πού λιyώ
τερο -n;αρά, ποτέ το προοδοκοϋ,με, 
έιrtέρχετα.ι άλλα-γη στη ζωή μn,ς 
yιά. πά.ντα.. 

-

'Η , , , ..), ,, , , εμπειρια. α.υτ,1 εχει κατι το 
&Jμετάιολητο κα.ί τό &.σύγκριτο, 
διόrtι εκιείvος πού Ιθά. πΘpιέ.λθη σ' 
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α.11τΥj' τήνι κα.τά.ςπ,ο-,σι οέν μιπορεί 
νά τή,νι συγ-κ.ρίνη μέ άλλη "ι<.α.μμία, 
ή σύγ-χιρισι οντα,ς μιά. ιδι6,τη-τα 
-οοϋ νοϋ, ου"Όε •ι<ια.l ,έπι!:}φεί την 
&,).jλα,γή της, ζώγτ,ας σε ιμπειpίΙΧ 
-υεiλειότηιtος. Φ66οι κα,l έγνοιες 
πια.ύουν έ."ι<.είΥη τή στ;�γμή - ευ
λαy,ία. 'Κια.l ευrωχία. τυλ>ίγουν οποι
ΟΥ. ,ε!Υ.αιι μέσα. στό φως. Ή νοητι
κή ·μαις άνά.tπτυξις, 6ημα. μέ eί-7)-
μ.α., ε"Κτείνετ;α..ι. Ή γνώσις μα.ς 
νιώ1θει οτι α.ί τ1ελετσυργί�α.ι μα.ς 
-χ,α.l οί συ,μ.6ολισμ,οί μα.ς πηγά.ζοον 
ευθέιως άιπο τήν Πρα.γμα.τικότητΙΧ. 
'ΊQD-ια, μας τα. 6ι6λί,ΙΧ, δλα.ι μ.α,ς 
αιί ,ε1ικ6νες, ολα.ι α.ί διοα.σ"'ι<.α.ΑJίαJ� 
μαις, δλα.ι αιί ίδέ,α,ι μα.ς, δίνουν δι
έξοδο πρός α.υ,το το Σήμερα.. 

'Ένα 6ι6λίο γιά σας 

ΜΗ Τ I S 

19'11 

Β' VΕχ8οσις &να.θεωρημένη 

Δεμένον 8ρχ. 90 
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Φώς αύyινό 

υHJJJεpη 1Θιά.λα.σσα., στην πα.τρική 
rμου γη, 

ω, πως του δε�λι νου οί φωνές σι
γοϋν 

κα.l οί άνέ.μ,οι ! 
Πα.ψα.ν στά. οράJχια &:πάνω οί στε

να.γμιοί 
κα.ί οί yλά.ροι τρα.γου,οα,y ... 

Πέρα. άιπο τ' ά.γνά.'Ιtε,μια., 7tή γη 
τ+ιν πα.τρική 

μέ 6ά.ρ·ι<.ες νοσταλγοί γυρνουν 
κι' εχΟU'Υ κουιπιά. μα.ργα.ριτά.ρια. ... 
Πέσα.ν του Μά.� τ' &ισrtέρια. 
ε1δω σ.του λόφου την κ,ορφή 
κι δ νους, στοϋ ήλwυ λυωμένος 

τά. χρυισά.φ:α. 
μυριάλα.λη εχzι ά.ρχίσιει προσευ

χή ... 

Κύριε, 
Σέ ιπροομένω, εδω! uΩς που νά. 

6γουν 
της νύχτα.ς μ,zpωμένα. τ' ά.γριο

πούλια. 
μ' αυτά. yrι, Σέ δεχτώ ... 
Θrι, μείνω εδω, ως yrι, μου στεί

λεις 
κα.ί του Μά.η 

της ποοτρικης μvu γη;, ψω.; αύγι
νό ... 

ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΙΒΑ -

ΜΑΡ ΑΒΕΛJΔΟΥ 
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Παρακλη-ιικό 

σ-ιήν άνθρώπινη θεό-ιη-ια 

u Αyιος 
"Αyιος 

"Α γιος 'ό' θεός 
Μεyαλομάρτυς 'δ' ανθρωπος ! 

Κρούεται έντός μου τό σήμαντρο, 
«έν βαθείς.χ νυκτί» ή εύλά�εια χαιρετ� 
την άyρύπνια μου καί τό φΜο. 

Πως ν' άποδεσμεύσω, Κύριε, τούς συλλογισμούς 
άπό τόν εσχατο κίνδυνο της φθορας. 

Πως να συλλα�ίσω τό ονομά Σου 
έν ωρς_χ νυκτός, άφου περικυκλωμένη 
βρίσκομαι στίς άνθρώπινες οίμωyές. 

Βαδίζω έν μέσ<ϊJ άδελψων πού συγκρούονται, 
πονηρων πνευμάτων πού κυριαρχουν, 
έν μέσ<ϊJ θυέλλης, ίαχων καί κροτίδων, 
χωρίς ελεος, παρα�λέπω της άμπέλου 
την λεπτην οίνάνθην ξηράν, τό κέλυφος 
των έρπετων έyκαταλελειμμένο είς τας άyυιάς, 
,καί περιπατουν ουτοι, θριαμ�ευταί, 
έν μέσ<ϊJ θνητων και αθώων.-

π 

Δικός μου δεν είναι δ' κόσμος Σου, Κύριε, 
οϋτε οί πέτρες, οϋτε τα ψύκια μου άνήκουν, 
οϋτε τό ψιθύρισμα των άνέμων Σου 
μηδέ καν τό έλάχιστο βλέμμα μιας άχτίδας Σου. 

Δικοί μου μόνο οί όλοφυρμοι της Έκά�ης, 
της ΝιΜης καί της Ραχηλ οί θρηνοι. 
Δικές μου οί μέρες της ντροπης και του πόνου 
κι ό άyκάθινος πέπλος της σκοτεινης νύχτας. 
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Έδω συνάζω τlς μνημες και 'δλοφύρομαι. 
Προικίζω τlς ωρες μου με τό πένθ'ος της '1 οκάστης 
Κρόταλα πολεμικά συνθλί�ουν τή yαλήνη μου. 
Γιατί, χωρlς τόν άφανισμό των παιδιων μου, 
πολύ θά μοϋ ταίριαζε ή ίερότητα της παρθένοι� 
έν ωρ[!, στορyης κι άyαλλίασης. 
Μά τή στιyμή τούτη μαζί Της θρηνω, Κύριε, 
στόν 'Άyιο Λόφο των πεπρωμένων μου. 

ΠΙ 

Άπό ποιόν Ούρανό ξεκινα τό Φως, 

'Από ποιά θάλασσα δ μυστικός αύτός ·;Ήχος, 

'Από ποιόν 'Εαρινό 'κηπο ή μέθη των Αίσθήσεωv 

Βλέπω 
'Ακούω 

Αίσθάνομαι 

Σημαίνει δτι εύσπλαyχνουμαι: 

τήν πορεία των μικρων έντόμων στή Γη, 

τή συναυλία των ώδικων πτηνων της έρημιας 

τήν κίνηση των φύλλων της άνεμώνης 
πρlν τή χαιρετίσουν άγριοι, παγωμένοι ανεμοι. 

Πως λησμονήθηκα τόσο στήν αίθρία αύτή; 

Τήν έπαύριο κιόλας της μεγάλης θύελλας. 

Πως μεταμελουμαι ετσι γονατισμένη 

πάνω στήν κατασπαραγμένη χλόη, 

άνάμεσα σε σωρούς σπιτιων, 

σε ακέφαλα σώματα, 

σε τρικυμίες άνθρώπινες πού μόλις έσίyησαν; 

Έrδω, συναθροίζω τlς σκέψεις μου: 

τήν ανιδιοτέλεια πού μόλις κέρδισα, 

τήν υποταγή, τή νηψιαλιότητα, τό φΜο. 

Κατέχοντας τό πληρες νόημα της συντριt!�ης. 
"Αyιος 

'Άγιος 
'Άγιος 'ό' θεός. 

Μεyαλομάρτυς ό ανθρωπος ! 
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'ΛΟΥ/5Α Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
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Τ ό περιοδικόν 

Έλευθέραc: Σκέψεωc: 

'' 

1 Λ ΙΣΟΣ ,, 

διανύει τό 17ον άπό τηc: έκδόσεώc: του ετοc: 

'Ετησία συνδρομή δρχ. 70 - ΈC:ωτερικοϋ $ 3 

διά ταχυδρομικ,ηc: έπιταγηc:: Κ. Μελισσαρόnουλον 

Όδόc: Δραγατσανίου 6, Άθηναι (122) 

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

Στέλλονται ΔΩΡΕΑΝ τεύχη-δείγματα 

ΆποuτίιG ε τε 

ΚΑ I ΣΕΙΣ 

τούc; xpuGόδετouc; 

τόμοuc; 

ΙΛΙΣΟΣ 

ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

1956 - 1958 

1959 -1961 

Οί συνδρομηταί του I Λ Ι Σ Ο Υ 
δικαιοϋνται νc'χ: τόν άyοράσουν 
ΜΟΝΟΝ δρχ. 80 άντί της τρε

χούσης τιμης των 100 δραχμων 

ΜΕΡ ι ΚΟι φίλοι τοϋ J. 
Λ I Σ Ο Υ στέλνουν τήν 
συνδρομή τους άφοϋ ά
ναyκασθοϋμε, με λύπη 
μας, νά τούς ένοχλήσω
με μέ ύπενθυμίσει-:;, οί 
δποϊες κοστίζουν καί 
χρόνο και χρηματα, η 
\ά στειλωμε είσπράκτο
ρα, πού κοστίζ•ι .:.ττίσης, 
δηλαδή άφαιρεϊ άπό το 
περιοδικό ενα μέρος της 
συνδρομης 
Οί πολλοί cίναι τα'<τ . 
κοί. Έ ν ώ σ ο υ μαζ• 
,ους! 
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Τεκ-ιονικό 

Ή Τε·χ;wιικ.ή Σrcοά. Έρευrιω'ι 
τής nτολιτεΧGς Μιζούρι (ΗΠΑ) 
eξέι0«.00ε τευχος διαιψόρων πλ ηρο
φοριών ά.πό τα.ς γ�ενι κ.ά.ς σιηελεύ
σεις του Ταιτονισμοϋ των &.μερι
'ΧιαJΥικ.ων Πολιτ,ειώ'/. 'Αmό α..ύτc 
στα-χυολοyοϋμε _τα. κ.άιtωθι: 

Τέκτονες καi 

Ίππόται Κολόμβου 

Ό Μέγ,α,ς Διδά.σκ.α..λος της Κα.
λιψορνία..ς ά.νε,ιοί-ιωσε &tι ε�σημεί
ωσε ΤDερα.:τέρω προόδους ·ή συ
νεργα.σία. της Κα.θολι κ.ης όρyα:ιώ
σεως «Ίmπόrtα..ι του Κολό�.ι,οου,,
κ,αλ του Τεκτονισμου. Ρωμαιο
Υ.ιαιθολι,κ.οί παρά.γωτες των «Ίατ
-rοοτωv,, ελα.ο-α.ν μέρος, χά.p:ν ψιλο
φροσύ-ιης, σέ Τεκ.τονικ.iς έορτές 
-χ,α..ι ά.vτιστοίχως eχιπρόσωπος ταυ 
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Ά νάλεκ-ια 

Μεγά.λου Διδα.σχ,ά.λου nτα.ρέστη 
σrtήν ε�τ σία. συγκιέντpωσι τω·ι 
«Ίπποτω,v» Κα.λιψοpνία.ς. 'Έγινε 
έπίσης κοιν+, συγκέ>;τpωσις «"Ιπ
ποτών» κα..ί Τ,εκτό'Ιω1ν, μi συμμε
τοχή -χ,α..ί μελών των οίκοyε'ί'ει.G)'Ι 
-vων. Τήy, συy1ιέ.ντρωσι ύ-rοεστήρι
ξε ζωηρώς δ Ρωμα..ιοκ.α.θολικός 
έπίσ:κοπος Χά.ppυ Κλί-ιτς της πε
p:οχης Μοντεpέ, ό δποτος εΙχε 
πα.pα.κολουθήσει, το 1968, τήι 
συyχ,έ>;τpωσι της Μεγά.λης Τεκτο
'ί'ικ.ης Στοα.ς κ.α..ί είχε μιλήσει. 

'Επί1σης, στην πολι"Όεία.. Κο-ινέ
κ.τι κ.α.τ, δ Μέγα.ς Δ ιδά.σκαλος ά.
,ιέcρεpε &t: έση.μειώlθη συνδεδυα.
σ:μένη δρα.σις των δύο όpyα..νώσε
ων έπί -:ου ψ:λα.νθpωπιχου τομέ
ως. Έξ α-λλ�υ, δ Μέγα.ς Διδά.
σκα.λος, ά.κ.ολουθούμ,ενος ά..πό ά.ινω
τά.τους ά.ξιι,.ψατούχους των Στο
ών, παιρέστη στην τελετή έγχατα.-
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στάισεως τω-ι «Ίπποrtω�ι» σέ νέο 
μέγα.ρο, crτ:ό Νιού . άκ5εv, στήv 
εUοΙ.ΙΚή θρησΚΙΕΙ\J't':·κ:r; λειτουργία, 
Υ-ια.ί ,crτ:ό έπίσηιμο δ,εί'lt�Ιο ,v. 'Εtπί,:;ης 
αλ δύο οργοο-ιώ,σεις, των Ρωιr'fl.ιο
κ.οοθολι•,<.ωy «Ί'1tΠO'tWY» κ,α,ί τω'ί 
Τεικ.τόvω,v' εδωσα.v 'ΚΟι vό χορό γ:ά. 
τούς φιλα.V'θpω-π:Υ.ού; σΥ.ο-πούς 
τωιv. 

Κα.ί αnτό α.λλlες ωμεpιΥ.α.VtΧΕς 
πολιτείες άι\llεψέρθφ@ι ποορόμοι1ες 
έΚΙοrιλώσεις. 

Τεκτονισμος 

στην Άν. Γερμαν{α 

Ό Μέγα.ς ΔιΜσκα.λος του Κάη
σας α-vεκ,οίvωσε πληροφοpίες περί 
μucrτ:ι κης λειτουργίσ,ς του Τ,εχ,το
vισμοϋ αιή ' vα.τολιtκή Γ�ερμ,7,,1νία. 
Σχετικά. ΟΙτοιχεία, του εδωσε ό 
Μέγας Δ,ι,δά,σ-,<.αλος Δυrτ:ιΥ,ijς Γερ
μσ.vίας, ό όποίος 1-οίχε συvθημ)αrt:ι
κή ά.λλ ηλ,οιyp7.!ψία μέ ivωτολt'Κο
γερμωιούς ά.δελψούς, &.λλά, κ1.ί 
προσωπtι'Κlέ,ς rπλ ηtpοψορί1ες. 

Αι Ο'UΙVΙΕΟpιάισεις γί1'/ΟV'τα.ι μέ α
πόlλυ,τη •μιυστι κ,όrτ:-φα.. Καvέιvα.ς νό
μος δέγ, α-πα.yορεύει γά, εχουv οι 
πολϊτα.ι της Άιvια.τολικης Γφμ,χ
γ,ία,ς &cnφα, μοοvτήλια., ούτ1ε 1wλύ-
6ιια.. υΕy,α, σ,σιπρο 1.1ιαvτή1λι σn:ήΙ'I 
ζώ,vη πα.ρι1αιάιv1ει τό πε,ρίζωμα, ε
v,α.ς συνδυα.01μός μολl\J6ιωv σχημα.
τίlζει τόv yvώμ,ο�ια. κ,σJί τόv δι'Χ6ή
τη 1έπί της Βί6λου, ή όποίσ. -κρύ-
6ε,ται σέ μέιρος πολύ μυιστιy,h Υ,α.ί 
έξά.γε,τα: 1μόivov ΚJ:.>:τά. τήv συv1εδρί
ωσι. 

'Αvα.γγελία.ι πρα.γψ�,τοιπ:οιήσε
ως 101Uιv1εδρι1άισεω1v δίδοvτα.ι μέ συv
θ μα.τικές φράισεις, διπως: «Συ,v-

οοvτηlθ 'χ,α;με με τήv rrοα,ρέα. -ου

Τζb, τήν ,rοερ{ΧΙ(jiμέvη, v,ύwtα., χ,α,ί τά, 
ολέv,μα.τα. 1.1,οος οοτpάχρησα.Υ' προς 
τr,1v Άv,α.τολη» η «Σuvfjvτrpσα. τό-ι 
Φρά.vκ κα.ί τόv 'Έvτ rχ,α,ί &ιντω.λλάι
ξοομ.1ε 1μιά. χειραψία.». 

Το περίζωμα 
Μία. έ.πιχε:•pησις τ�εΥ.τοV�κα>'Ι εt

δlω,γ στή Δυ·τιχ,·η Λύ:πρα.λίlα, ειπρό-
, 'ζ 

' τει \ΙΙΞ rγα, κ,α,τα.JΙΧευάJ ωvιται τα 'ΙvΕ-

ρι ώιr1,α:Όσ, iπό 6ποΥ-ιαιtάιστωτοv του 
δέρ,w,τος &ι.uvo'J. Ή Μεγάλη Σταά. 
α'Ιtέιptpιψε τήv mρότα.σ:, 1διά, λόιyους 
συιvrtα.γ11.1ια.τι χ,ο:;ς καί -rοα.ρα.δοσια.
κούις. 

Έξ α.λλου, ·ή Μεγά.λ η Στοά τής 
Κουή�σιλα.ιvδ ε1θ·zαπισ,ε δτ: τό ιπε
ρί ωμα.. 1φέιτcει vά. φέρετwι κα.τά. 
τpό,ποy, ωστ�ε '/(1,, μ 'η Κι'ΧΑύΠ-ΟΞ'tΧί 
από τό ε;1δuμσ, κα.ί vά. ,εΙ'tα.ι έξ 
όλο-κλήρου θεα. ,6,γ 

'Επίτιμα μέλη 

Ή Μεγάιλ Υ/1 Στcά. της Γειιψyί,α,ς 
α-π-ηλλαξ,ε της όιποχρεώσεως ΙΟίJΙΙ
δρομωv έtΚ,ε�vους τ?ύς Τέχ,τοv,α,ς, 
οί όποϊο:, εχα-ι't:ε; ύπψ6η τό 70όv 
ετος της ήλαία.ς των, εχουv δια.
vύσιει του1λά.χι:;1,ο,v 20 1ετη έVΙερ
γως εις τον Τ1εχτοvισμοv ')()α.i. έΥ.
-πλ ηρώ101ει τά.ς σχετικά.ς οLκ,οvομι
κά.ς ύποχρεώ:σεις. Οί εχοvτες τά.ς 
προϋποθέισεις α.υτά.ς όvομά.ζοvrαι: 
«Έnίτιμοι Τέχ,τονες» κα.ί iπο
Χτουγ ε1bδιy,ά, δελτία. τα.υτότητος, 
ύπο-κεί�με\/Ια. ,ε.tς έτφί«v &,γα,Θ,εώρη
σι v (δ ιά. τον λόγον δτ: τ: γές μιετα..
κ,ι γοϋντα.ι εις αλλα,ς πολιτεία.;) , 
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Τα θέματα 

Βιετναμ-Ίσραηλ 
Ή Μεγά.λ η Στοά. της 'Αρrι,:iν

σας άπηό&υνε επιστολήν ιπpός τό'J 
,πρόεδρο, Νίξο•ι, προσυιπογεγρ�μ
μένη;ν ά.πό 19 πρι(} ι Μεγάλους 
Διδα.ισιχ/4λους Υ.α..ί τον εν ενεριyείq., 
δια. της όποία.ς δια,τυιπουνται i
πόψεις επί της εξω"t'εpικ.ης πολι
τ•κ.ης. Μετα.ξύ των <ί,λλων, ή επι
στολή ά.να,ψέρει: 

<dΙροσ έρομεν πλήρη ύποστή
ριξιν 1εϊς τ.ά,ς προο-παθ,εία,ς σα.ς 
νά ά.γά,γητε τον ιπόλιψον του Βιετ
νάιμ εις εvα. ε1ντψον τέρμα. κ.α..ί νά 
εξα.σφοcλ�ίσετε εις τό εθνος μ,:χς μi
(11,/ γενεά.ν είρήνης. 

'ϊπ,οιστη1ρ' ο,μεν έξωτ,zρικ.ή·ι πο
λιτικ.ήν, ή όποία. ιπ:δ1ιώκιει ,είρή
νην μετα.ξύ ήμω�ν κιχ,ί τω·ι α.λλων 
ε'θ1νων, ή όπαία. θά. σuντελέση εις 
τ.ήν πρόοοον κα.ί εύημ;εpία·ι τώ·ι 
λfJ.Jων του κ.ά01μ/;υ. 

llιστεύομε.ν δτ: τό Ί1σp:χrιλ οι· 
κ.αιουτα.ι ,ιά, •)rποοί)χη ώς εθ·ιος -χ,ιχ,\ 
άς ένισχοομ,εν ziς τή·ι ιπολ:τική ι 

ενα.ντι εκιεiνω1ν -:ων εθ,•ιων, τά. δ-
7tOW, θα. ε:.πειθύμ,�υν τήν κ:χ.τα.σιtpο
ψήν του. 

Λυπούμεeα. διά. τό γ,εγονός δτ: 
διωρίσα.τε τόγ -κ. Χένρυ Κά.μποτ 
Λοτζ ώς προσωπι-κόν σας άντι
ιπρόσωιπογ είς τό Βωτι κ.α.νόν κ.α.ί 
ζητοϋμε νά τόν ά.·να.Υ,:χλέσετε, δ:ό
τι αυτός δ δ:ορ:σ;μός άντίκ.ειτα.ι 
0ις τήν σ:U'ν-τα.yμα-τικ.ή') διάτ.α.ξ:v 
-περί χωρισμου 'Ε¼κ,λ φί,ας "Ι.α.ί
Κράιtους. Έξ αλλου ά.ντιτι1θέ,μεθα.
eίς τήν -χ,α.θ' οίοVΙδήποτε τρόπο1ν
διά.θεσνν 'ΚιΟ'Ιδυιλίων πpο:ψχομένω,ν
&ιπό την φορολογία.ν του λα.cίϊ διά.

ων. 
Ύ ποστηιpiζq.ι,εν π6.ν-tα. τά. μέ

τρα σα.ς διά. τήν έξοuδ,zτέρωσιν 
κ,αί τόv τιερμα,τ:σμόv των lκ.δ'ηλώ
σεων 6ία.ς. 

Εύχόμεθα. 1νά. εχετε υγεία.?, σο
ψία.ν κα,ί θάpί)Οζ προς επίλυσιν 
των προ6λ-ημάτων τοϋ ε,θγους -κα.ί 
(]ιάνοιξι γ των δδων rtης είρή
νης κα.ί δικ.αιοού-ιηρ>. 

Ό Τέκτων του 

Διαστήματος 
Ό Μέyα.ς Διδά.σ�κοcλος της Νέιχ,ς 

Ύ ε,ρσέ-ης διώρισε τον 'Έντουϊν 
'ΏλJντριιν (μέλος της Στοάς Μον
κλα.ίρ αριθ. 144) Μέγα.ν ά.ντιπpό
σωιπον της Ν. 'Υερσέης ,είς τήΙΥ 
,, .. Δtιην. Ή σχετ:·ι.ή ,!Ξλzτή διε
ξήχθη επ' ,εύκ.�φίq. της 14η.ς; ε
πετ-είου ά.πό -ης μ,υήσεως -ου 'Ώλ
ντpι1v εις τbν 'Γατο,νισμόν. 'Qς 
γνωστόν, ό 'Ώλντριν ήτο ό δεύrrε
ρο; α.νθρωπος πού εθεσε πόδα εmί 
της Σελ-ήν-ης, τήν 20ήν 'Ιουλίου 
1969, κσ..ί δ πρώτος Τέrι..των &πί 
του δορυφόρου της Γης. Ή προ
κ.ή,ρυξις του Μεγοολου Διδα.σκ.ά.
λου εχε: ώς α.κ.ολούθως: 

«'Ε-rοε�οη ό ά.δελιφός "Εντσuϊ·ι 
'Ώλvτριν, μέλος της όπ' άρ:ιθμ. 
144 Στοα.ς του Μο'Ι!Χλα.ίρ του 
Α.Σ.Τ. l�εσ;ε πόδα., -χ,α.τά. τήν 
20rjν 'Ιουλίου 1969, ε:.πί Ουpα.νί
οu Σώμα.τος του Έξωτερικαίί Δια
στήματος, ητοι της Σελήνης, "Ι.σλ 

'Επειδή, ό 'Αδελφός 'Έντουϊν 
'Ώλντριν μιΞ.'t'έψερεν είς την Σz
λήνη,ν, π.λήν της Άμι::ιpι'Κια.νικης 
ΣΎJμ,α.ίαις, διάκpορα. Τεκ.το-ιι-κά. έ.μ-
6,λ ήμα.τα. ε:ιπί rtων δποί,ων ήσα.ιν χα.-
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ρα,γτμέγια, τά. 1οιαικριτι κ.ά, των τριών
συμβολι'ΧιώΥ 6:ΧΙΘιμων του &.ιρ,χα.ίου 
Τά..γμ,α.τος rtoϋ Τεκπονισμοϋ, χια.ί 

'Fιπε�δη δ Άδελφος "Ωλντρι'Ι 
έπιιστρέφα,ς είς την Γην ά.νέψερε 
περι της επιτυχί.ας της ά.ποστολης 
του είς τον Μέγαν Διοοισκα.λο·ι 
της Μεγάιλ� Στοσ.,ς των Έλωθέ
ρω·ν κ,α,1. Άναιδ,εκτων Τεκτόνων 
της Πολι�zία.ς της Νέα.ς Ύ•ερσέη,; 

' l ' , Στ /Γ 'Χιαlι πρuς τους εν ή) oq. λ.ιον-
κλαλρ οοΥη10,ροισμένους Άδελψούς, 
την 17ψ Μαιρτίου 1970, κα.1. 

Fιπει1δή δ ά.δελφος "Ωλ νιtριιν 
είνα.ι δ πρώτος Τέκιτων ιποτέ πα,
τήσα.ς είς την Σελ1rιηΥ<, είναι δ� 
ήδη "ΥJΙΧτοχος τοϋ Μεταιλλίου Δα
νιήλ Κόξ, ά.νωτ<ά.της -επι6ρα.6εύ
σιεω,ς διά. δια'Χιε.κριμ,έινας ό,πηιpε
σία.ς. 

Διά. �ϋτα., ιδυνάιμJει των οι' ών 
περι6έ6λημαι �ξουσιών, δρίζω, ά.-

να.γνωρίζω -κ,α.1. ά.να.κηρύισ01ω τον 
'Λδzλψόν "Εντουϊν "Qλντριν ώς 
Μέγαν Άντιπρόσωποv wϋ &.ρχα.ι
οτάτου και έντιμοτά.τω Τάnυα,
τος των Έλευθέρων -χ,α,1. Άναιδε
κτωv Τεκπό<νων διά την Πολιτεί
α,γ της Νέα,ς Ύεpσέrις -χ,α.ί των είς 
τσ.vτψ δια της π:11ρούσης προσα.ρ
τω,μέγιων Δc..ρυφόρων %-α.1. Ουpα.νί
ω,ν Σωμάιτωιν. 

Έγράψη, όπεγρά.cρ-η 'Κια.1. εσ�φρα.
γίσθη, όπ' έ,μοϋ, Κα.ρόλου Άϊζεν
φέwδερ, Μεγά.λουι Δοοαισ-κ,ά.λου». 

Τα μέΛη 
Ό �μέσος ορος fιιλι'Υνί,α.ς των 

ό-rοοψ φί,ων είσόδου στον ΊΊε:χ,τοvι
ισ.μό τό τε1ευιτα.ίο ετος ήτο 42 ε
τών. Ό νεώτερος όποψήφιος ητο 
21 έτων %α.ί δ ΎΎ??α.ιό<τερος 68. 
Τα μέλη τοϋ &!μερι-»αινLκοο Τε
Υ...,.ονι1σ;μοϋ όιπολογίζοv,τα,ι σέ τρίlα. 
'ΧJα-ί μισό έκ,α,τομ,μύρια.. 

:········································································· • • • 
••••••••••••••••• " 

• "Αρτοc;

• Ζυμαρικά

8 Φρυyαvιέc;

διά διαβητικούς 

ΖRΓΡΑΦΟΥ 

• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Κ Ε Φ Α Λ Α I Ο Ν Ζ' 

Η ΝΟΕΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οί έ-π:ιδιώκοντες έ-π:ικοινωνίαν μεταξύ της yηίνης σφαίρας καl 
της Κυανης Νήσου ά-π:οt5λέτιουν -π:άντοτε είς τό ύλικόν μέρος τοϋ 
άτόμου. Δυσκολεύονται νά: -π:αραδεχθοϋν τά:ς νοερά:ς ενδείc.εις ώς 
σ-π:οδείξεις έτιικοινωνίας, δίδοντες δέ τόσον μεγάλην τιρcσοχήν 
εtς τό ύλικον μέρος της έ-π:ικοινωνίας -π:αραt5λέτιουν το νοερcν μέ
ρος, το δ-π:οϊον καl τιολύ -π:ροσωπικώτερον είναι καl τιολύ όλιyώ
τι:.ρον έ-π:ηρεάζεται ά-π:ό έξωτερικά:ς έπιρροά:ς ώς ή rης διανοίας 
τοϋ διαμέσου η των άλλων παρα:καθημένων ... η τcϋ άνιαyωνι
σμου η μερολητιτικου ένδιαψέροντος. Ή νοερά έτιικοι, ω ,:ο. είναι 
-π:ολύ -π:λέον -π:ραyματική άπο δσον παραδιέχονται οί περισσότεροι 
τινευματισταί. 

υοταν τις συyκεντρώνn τον νουν του είς το τινεϋμα ένnς -π:ρο
σώ-π:ου, έξα-π:οστέλλει είς αύτο τιραyματικάς, ζώσας, έvΕρyούς 
δυνάμεις. Αί δυνάμεις αί5ται διανύουν τον αέρα άκριt5ως οπως αί 
ήλεκτρικαί δονήσεις, καί φθάνουν άλανθάστως. Το τινευιια έδω 
είς δ συγκεντρώνεις τον νουν σου αίσθάνεται δύναμιν έρχομένην 
προς αύτό. Είς τον μεταyήϊνον τοGτον κόσμον ε'ίμεθα πολύ τιλέον 
εύαίσθητοι -π:αρ' δσον ημεθα είς τον yήϊνον, δταν δέ αί σ'<έψεις 
σας διευθύνωνται τιρος ήμας, λαμt5άνομεν οίονεί τιρόcκλησ•ν ά-π:ό 
τά:ς δονήσεις τά:ς δποίας δημιουρ-γεϊ δ νους σας καί είμεθα είς 
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θέσιν 'Π'άντοτε νό: ελθωμεν είς στεw�ν συνάψειαν μέ τον στρέ9οvτα 

τον νουν του προς ήμας· έό:ν δέ καί οί δροι είναι εύνοϊκοί, δυνάμε

θα νό: έντυπώσωμεν είς τον νουν του ίδέας. Σπανίως παραδέχεται 
την προέλευσίν των, άλλα νομίζει δτι είναι ίδικαί τω η είοος τι 
παρακρούσεως. Μολαταυτα, έψ' δσον δίδωνται συχναί. εύκαιρίαι, 
θό: έκπλαyfi διό: το πληθος των πληροψοριων ας λαμ®άνει. Ή έ
πικοινωνία αϋτη yίινεται προς δλους, δχι δηλαδή άπλως προς 
τούς πιστεύοντας δτι είναι δυνατή. Οίοσδήποτε καθήσει όλίyα 
λεπτό: καί άψήσει τον νουν του νό: ένδιατρίψτJ είς το τινεGμα πε
φιλημένου προσώπου «άποθαvόντος», αύτόχρημα προοελκ.:-ει το 
τινευμα του προσώπου εκείνου. Είτε εχει-είτε δέν εχε• συνείδησιν 
της παρουσίας του, ή παρουσία του είναι πραyματικη. 

Έό:ν οί έπί της Γης κατενόουν την έπίδρασιν των στοχ.χσμων 
των έπί των προσώπων περί ων διαλογίζονται, πολύ θα επρόσε
χον τούς στοχασμούς των. Πολλά τις διαλογίζεται, δλα δέ έν
ταυθα έyyράψονται· πολλοί διαλογισμοί επηρεάζουν τά πρόσω
πα προς (Χ άπευθύνονται, δλοι δ-έ έπη ρεάζουν τό: πρόσω11 � ά:πο 
τ&. όποία εκπορεύονται. 

"1 σως δταν σου λέyω δτι δλοι οί διαλογισμοί έγyράΦονται, 
σου καθιστω δύσκολον την παραδοχήν καί κατανόησιν τώι λό
γων μου. Καλόν λοιπόν νό: σου έξηyήσω δτι λJέyωv <<όλοι ο: δια
λογισμοί» έννοω δλοι οί «άμεσοι» διαλογισμοί. Πράγματι, πας 
διαλογισμός έyyράψεται· οί προσωπικοί, ώς προηγουμένως είπα, 
δέν εχουν σημασίαν. Πάλιν, λέyων «άμέσους» διαλογισμούς έν
Ίιοω τούς β ε ι!> ο υ λ ε υ μ έ ν ο υ ς διαλογισμούς περί των άλλων 
άνθρώπων, είτε εύμενείς, είτε δυσμενείς· δέν ένvοω τάς συνήθεις 
1,αθημερινό:ς σκέψεις. 

Πολλοί θεωρουν άτιtίστευτον δτι πασα ιβει!>ουλευμέ1,η σκέψις 
των έyyράψεται, η δτι επηρεάζει ποσως τό πρόσωπο·., περί ου 
yίνεται, η επιστρέψει νό: έπηρεάστ� αύτούς, άλλα τουτο είναι ά
ληθέστατον. 

Καλως γνωρίζετε πόσην έπιρροήν άσκεί είς τό περιι!>άλλον 
ή λύπη η ή χαρά. Ποίος δεν εχει αίσθανθη την έπιρροήν ταίιτην; 
'Η επιρροή αϋτη προέρχεται ά:πο τό:ς χαμηλουμέναc �, ύψουμέ
νας δονήσεις δημιουρyουμένου ίσχυρου ρεύματος είτε της λύ
πης, είτε της χαρας. Τό ρεϋμα είναι πάντοτε ίσχυρόv, άλλα ποι
κίλλει ή ενέργειά του άναλόyως των ατόμων μέ τό: 'όποία ερχε
ται είς έπαψήν. Οϋτω έπενερyουν ολαι αί 1βει!>ουλευμέναι σκέ
ψεις. Ώς έπί τό τιλείστον δέν έχει τις συνείδησιν των βει!>ουλευ
μένων τούτων περί αύτοϋ σκέψεων, άλλ' ή έπενέρyειά των ίιπάρ
χει, είτε ίσχυρά, είτε ασθενής, ολαι δέ αί βει!>ουλευμέναι σκέψεις
έyχαράσσοvται 'όριστικως είς τόν νουν του σκεπτομένου αύτό:ς
ι<αί μένουν έγκεχαραyμέναι έπί μακρόν χρόνον μετά την περί
-;ττωσιν την δοϋσαν yένεσιν είς αύτάς. 
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'Ερχόμενος είς τόν με.ταyήινον κόσμον ε.χει τις νά λοyοδοτή
σn διά τάς έyκεχαραyμένας σκέψεις του. 'Όχι ένώτrιον δικα
στοϋ, άλλ' ένώτrιον τοϋ έαυτοϋ του. Έν τ't) τrνευματικ't) κόσμy 
έχομεν τrλήρη καί σαφη ανάμνησιν δΛων τούτων, ά\.αΛόyως δε 
της τrοιότητος των ένοομύχων μας σκέψεων τrεριεριόμεθα εtς 
κατάστασιν όδύνης η ήδονης, ατrελτrισίας η ίκανοτrοιησεως. Έδω 
εlναι δτrού μας ε.ρχεται δ τrόθος νό: ατrοδώσωμεν τήν όφειλήν 
μας, νά έτrανορθώσωμεν οίανδήτrοτε βλά'5ην η θλϊψιν, μικράν 
η μεγάλην, τήν δποίαν ε.χομεν τrρσξενήσει διά της άτrc:1'Lσκεψίας 
η της ακηδίας μας, κατά τήν διάρκειαν του yηίνου βίου μας. 

Διά τουτο λέγω δτι κατά τήν διάρκειαν τοϋ yηίνοι, ρίου είναι 
όχι μόνον σκόrπuμον, αλλά καί ούσιωδες νά τηρωμεν τούι., δια
λογισμούς μας ίmό χαλινόν καί έν τάξει. Είναι ζήτημα στοιχειώ
οους φρονήσεως. Ή δυσκολία είναι δτι οί ανθρωτrο, δεν τό άν
τιλαμ'5άνονται αύτό κατά τήν διάρκειαν του yηίνου rων βίου, 
καίτοι ένδομύχως διαισθάνονται δτι αύτό: δτrού λέγω είναι ά
ληθ,η. 

Έτrιθυμω δλοι νά: τrροσπαθήσετε νά κατανοήσετ>ο rάς συνε
πείας τό:ς δποίας δημιουρyεϊτε, τήν θλϊψιν τήν δποίαν πολ.λάκις 
nροξενεϊτε είς άλλους καί τά: σπ&ρματα της όδύνης τό: δτrοϊα 
αποταμιεύεη::. ωστε έδω ερχόμενοι νό: άντιμετωπίσ::τcc τό:ς συν
Θ11κας τό:ς όποίας ε.χετε σπείρει. Μή λησμονεϊτε δτ, αί διάνοιαί 
σας είναι συνεργεία παραγωγικό: δυνάμεως. Οίκσδομεϊιε τό μέλ
λον σας ακρι'5ως καί δριστικως διό: του βίου τόν όπc.ίον Ε-ιάyε
τε έπί της Γης, δια των στοχασμων σας καί διό: του βαθμοϊ1 είς 
δv τό σωμα σας δεσπόζει του πνεύματός σας, έν<t) τrρεττει νό: κυ
ριαρχft τό πνεϋμα ύπέρτατον. 

Ένόσy είσθε έπί της Γης, είσθε Σωμα καί Ψυχή καl Π_νευμα, 
δηλαδή 'Ύλη καί Διάνοια καί Αύτοσυνείδησις. 'Ότω ελθετε έν
ταGιθα είσθε μόνον Διάνοια καί Αύτοσυνείδησις, δηλαf>ή μόνον 
Ψυχή καί Πνευμα. Έποf1Jένως χάριν της μελλούσης εύbαιμοvίας 
σας είναι ούσιωδες ϊνα ή διάνοιά σας δεσπόζn διαρκοίJντοc του 
yηίνου βίου σας. Εις σας απόκειται. Τόν λοyαριασμόv σας έδω, 
:-:-άντως, θά τόν έξοφλήσετε. "Αλλη πίστωσις δεν δίδε. ται απαξ 
έΞλθετε ένταϋθα. Έάν εχετε τό τέταρτον της λοyικηr; την ότrοίαν 
νομίζετε δτι ε.χετε, θά: λά'5ετε τό: μέτρα σας ωστε vά δωτrόζn 
τό πνευμα. Δύναται καί νό: δεσπόζn καί νό: τέρπn, μολονότι ί
σως φρονείτε δτι πρόκειται μόνον περί απαγορεύσεων. Δεστrό
ζον τό Πνεϋμα, δδηyεί καί είς τό:ς ήδονό:ς καί άτrολαύσ<:ις της 
Γης, δλας, άλλό: κρατεί πάντοτε τό: ηνία καl δύvατα, νό: σταμα
ιήσn την κατάλληλον στιγμήν, έν<t) τό Σ ωμα δεν C>•�vαται καl 
οϋτω φορτώνεται χρέη τά δποία πρέπει νό: πληρω�οϋν ι<αί δή 
ιά πληρωθουν πολλάκις άκρι'5ώτατα καl πικρότατυ 

Ή Γη έπλάσθη ώραία διά νά: την χαίρεται ό άνθρωπος, οχι 
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άπλως νά τοϋ έπιδεικνύη τά θέλ yητρά της καί νά τοJ άρνηται
άττ:όλαυσιν. Δ,έν είναι αϋτη ή μέ,θοδος της Ύττ:ερτάτης Σ οψίας. 
Τό κάλλος καί ή δύναμις τοϋ άπολαμ�,άνειν τό κάλλος έδόθ,η
σαν είς τόν ο:νθρωπον, ένόσ� δέ τό Πνεϋμα δεσττ:όζsι, τό κάλλος 
καί ή άτιόλαυσις ό::κμάζουν, ό::λ"ί-: δταν μόνον τό Σ ωμα δωπόζ-Q 
κρημνίζον τόν θρόνον τοϋ Πνε,ύματος, τότε έττ:ιψυλάσσcΞται άθλιό
της. Πολλή άθλιότης καί πολλή ό,ξεϊα 'όδύνη. 

'Όταν ελθωμεν ένταυθα ούδέν παρεμττ:οδίζει τήν διο..νοητικήν 
δρδ:σιν μας, ούδαμως έπομένως δυσκολευόμεθα νά έρχώμεθα είς 
έττ:αψήν μέ τούς έπί της Γης καί ένασκωμεν μεγάλην έπ' αύτων 
έπιρροήν· καίτοι πολλοί ουδεμίαν συναίσθησιν εχουν 1ου ,σιού
του. Ό πόθος μου είναι νά τό σκεψθητε καλά αυτο '<αί νά τό 
κατανοήσετε, δτι οί οίκεϊοι σας καί οί φίλοι σας δύνανται νά ερ
χωνται προς σας έντεΟθ�εν, δτι ό διαλογισμός είναι π:ι.νίσχυρος, 
καί δτι διά της δυνάμεως αύτοϋ δύνασθε νά οικοδομητε καί νά 
κατεδαφίζετε, νά βοηΘητε καί νά παρακωλύετε, καί νά έφελκύε
τε η άπωθητε ένσάρκους καί ασάρκους οί όποϊοι ησαν καί είναι 
τόσον προσψιλεϊς είς εκαστον άπό σας. 

Ή νοερά έπ�κοινωνία είναι 'δ' στενώτερος δεσμός μεταξύ των 
δύο κόσμων, άλλα πρέπει νά είναι ένέρyεια συστηματική καί 
στοχαστική. Δεν πpέ.11Έι νά φαντάζεσθε δτι κάθε ίδέαν ή όποία 
σας έπέρχεται σας τήν στέλλει κατrοιον πνευμα. �σχι. Άλλα 
έάν γυμνάζετε τόν νοϋν σας δπως ό ό:θλητής γυμνάζει τό σωμα 
του, τότε δύνασθε νά ζητητε καί λαμ�άνετε πολλήν yvωσιν καί 
;rολλήν άρωyήν, καί πνευματικήν καί ύλικήν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' 

ΑΠιQΡ ΙΑΙ ΚΑΙ ΑΠιΟΨΕΙ Σ 

Τό θέμα τουτο της πνευματικης έπικοινωνίας είναι τοιαύτης 
σnουδαιότητος καί τοιούτου ένδιαφέροντος ωστε πολλαί yεvνων
ται άπορίαι καί πολλαί ύπάρχουν άπόψεις. 'Έκαστcς εχει νά 
διατυ'Πώσn ό:πορίας καί εκαστος παρουσιάζει άπόψεις τάς δποίας 
θεωρεϊ μή παρατηρηθείσας μ�έχρι τουδε. Θά προσπαθησω νά α

παντήσω είς όλίyας τοιαύτας απορίας καί άπόψεις. 1 ώρα δu
ναμαι· ο:λλοτε έπί της Γης δεν ήδυνάμην νά δίιδω τάς ζητουμένας 
μοι ό:παντήσεις. Έν τούτοι-ς έπιθυμω νά κατανοήσnς δτι διό: της 
μετα�ολης τοϋ θανάτου δεν καθίσταται τις άμέσως παντογνώ
στης. Τά μυστήρια της ύπάρξεως δεν τοϋ αποκαλύπτονται ώς 
είδος δώρου έπί τfi 'άψίξει του ένταυθα. Δεν πρέπει νά νομίζnς 
οτι άψικνούμενοι ένταυθα λαμ�άνομεν πλήρη γνώσιν η σημαντι
κών η ό:σημάντων καν ζητημάτων. Οϋτε δύναμαι νά ::JOU --φοεί
nω τό αποτέλεσμα των έκλοyων, οϋτε νά γνωματεύσω δια την 
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άγοραν τοϋ ψορέματός σου. ΒΜ.1tομεν διαυ'γlέ.στερον α,το σας· 
δέν κατέχομεν τό κλειδί της Γνώσεως καί της 'Αληθείας. UΕκα
στος ά-ιτό ήμας tχει νά έργασθfi δι' αύτό ... καί έν� διερχόμεθα 
διά μιας 'θύρας εύρίσκομεν αλλην ένώ,τ�όν μας... καί κατό1τιν 
άλλην, καί κατό,τιν α:λλην. 

'Αλλά, άφ' έτέροu, μή λησμονης δτι εχομεν σπουδαϊα ,τλεο
νεκτή ματα τά δ,τοία σεϊς δέν εχετε, διότι ήμεϊς ειύριcκόμεθα είς 
στενωτέραν συvάφειαν μέ την ,τηγήν της γνώσεως καί ή πεϊρα 
μας είναι ,τερισσότερον ,τροηyμένη. 

Παρατηρω δτι ,τολλάκις ,τρός έξήγησιν της ά-rτοτι,χίας έvός 
ττνευματιστικου ,τειράματος ,τροC?άλλεται δτι δέν ησαν κατάλλη
λοι οί δροι. Ποιον είναι τό νόημα της λJέ:ξεως ταύτης; Ψέγεται 
ή διασκευή του δωματίου, ή ελλειψις τούτου η έκείνου του έφο
δίου, ή ά-ιτουσία τούrrου η έκείνου rroQ προσώπου. 'Αλλά τό μόνον 
ούσιωδες διά rrήv έπίτευξιv καλωv άποτελεσμάτωv εyκειται είς τήν 
διανοητικήv στάσιv καί την ύ λ ι κ ή v κατάστασιν των παρευρισκο
μένων. Πως προσερχόμεθα, μέ ποίας δηλαδή νοερC:cς διαθέσεις, 
σύτό κυρίως έvδιαφέρει. Καί αύιτ:ό ώς έ,τί τό πλεϊστον πσραC?λέ
πεται καί ύπό πνευματιστων πρώτης τάξεως... Εύ&ιη .. ία, άνθη, 
μουσική, έγκαρδιότης, είναι χρήσιμα βοηθήματα, άλλά δέν εί
vαι τά f)ύσιωδέστερα στοιχεϊα. Άπαιτεϊται διανοητική κατεύ
θυνσις καί σωμαηκή εύεξία. 

Ή πνευματική έ.πικοιvωvία μεταc,ύ των δύο κόσμων είναι ού
ράvιον δωρον είς τό άνθρώπινον γένος καί δμως πο\λοί τείνουν 
νά τό χλευάζουν, άλλοι δέ μυκτηρίζουν τούς δρους των σLνε
δριάσεων. Πράγματι τιvές των δρωv τούτων, ώς είπα, εΙναι άμοι
ροι σπουδαιότητος, έvίοτε μάλιστα παρεμποδίζου τό πείραμα, 
άλλά συyχρό-νως αλλοι δροι είναι ιάναγκαϊοι άναλόyως τοϋ εί
δους της έπιζητουμένης άνακοινώσεως. 

'Όλα διrέποvrαι ύπό δρων, τόσον δέ πολύ έξαρταται ά,,-;j κα
ταλλήλους δρους παν πραyμα, ωστε δέv τό προσέχουν καν οί 
ανθρωποι τό yεyονός τουτο. Τό άπλούστερον καί ίσc..;ς τό προ
σφοpώτερον παράιδειyμα τούτου είναι προκεuμένοι; vά κατα
σκευάσn τις τσάϊ. Άπαιτοϋvrαι κατάλληλοι δροι, αλλως πενι
χρά άποτελέ{Jlματα μόνον προκύπτουν. Προκειμένου vά διατη
ρήσn τις άνθη η φυτά, άπαιτοϋvrαι δροι δσον ά:φοpα τον σπο
FΟV, τό εδαφος, τό κλϊμα, την έ,τοχήν του ετους. Άτrαιτοϋvται 
κατάλληλοι δροι διά την πνευματικήν έπικοιvωνίαν. Διατί τάχα 
τό μιέyα τουτο έπιστημονικόν ερyον νά θεωρηται του τυχόντος, 
έϊτιτυyχάνον δ,τως-δ,τως; "Αν εχετε αύτήν την ίδέαν, έπι,uχίαν 
μή περιμένετε. Κατάλληλοι δροι διέπουν τήν Γην καί πάντα τά 
έπ' αύτης ά-rrό καταC?ολης κόσμου. Ή ά,τοτυχία δεν προέρχεται 
μόνον απο παράλειψιν δρων, άλλά καί άπό χρησιν ορων οί ·σ

ποϊοι είναι φροϋδοι καί άκατάλληλοι. Είναι δυνατόν φωτοyρά-
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q;ος νά έπιτύχn είκόνα έάν δέν τηρήσn τούς απαραιτήτους !:>ρους 
της ψωτογραφικης; Πολλάκις άδυνατουμεν έντεΟθεν νά άσκή
σωμεν τήν άναyκαίαν έπί προσώπου τινός έπίδρασιν ώς έκ της 
μή τηρήσεως των ά1ταραιτήτων δρων. ΣυμC5αίνει πολλάκις έν
το:Οθα πατήρ νά yνωρίζΙJ δτι δ υίός του μελετα αύτC>Ι\. τονίαν, η 
φόνον, η αλλο τι τοιοϋτο. Ό πατήρ αίσθάνεται μεγάλην θλιψιν 
καί καταC?άλλει πασαν προσπάθειαν δττως άσκήσn έπιρροήν έπί 
του υίοΟ του θiέ'λων νά τόν άποτρέψΙJ στρέφων 'άλλου τάς σκέ
ψεις του καl. ματαιώνων τόν μελιετώμενον σκοπόν του. Άλλ' δ 
υίός εύρίσκεται εtς εκτακτον διέyερσιν, ή δποία σχεδόν πάντοτε 
παρεμποδίζει τήν έπιρροήν τοΟ πατρός άπό τοΟ νά πλησιάσn καί 
έπενερyήσn έπ' αύτοΟ. Ή όδύνη του πατρός είναι μεyάλη,διότι 
Ι\.αλως γνωρίζει τούς σκCΥΠούς του υίου καί 'ά'δυνατε7 νά τόν έμ
ποδίσn. 

Έν δράσει είμεθα έλεύθεροι. Έξεπαι�δεύθημεν είς τήν Κυανην 
Σχολήν. Είμεθα έλεύθεροι νά εtσερχώμεθα είς τάς άλλας σφαί
ρας· είς τάς χώρας ενθα εύρίσκονται η δέν εύpίdκονται γνωστοί 
φίλοι μας. Δυνάμεθα νά μεταe5αίνω!-1!εν εtς αύτάς κα� δυνάμεθα 
Η'- άντλωμεν άρωyήν ά,τό τούς μαλλον προηγμένους καl. νά χο
ρηyωμεν άρωΎήν εtς τούς όπισθοδρομημένους· άρωγήν δια συμ
C?ουλης, άρωγήν διά διδαχης, ά:ρωyήν διά συμπράξc.ως. 'Οπου
δήποτε μεταC5αίνομεν ή διαC5[ωσίς μας έξακολουθει νά είναι έπί 
της Κυανης Νήσου· δέν ηλθεν ή ωρα νά μεταστωμεν είς τήν προ
σεχη σφαί:ραν έπί διαC?ιώσει έκει. 

'Όπως δυνάμεθα νά ταξιδεύωμεν είς τό:ς χώρας έκΕίνας, οϋτω 
δυνάμεθα νά εύρισκώμεθα έν διηνεκει έπαφft' μέ τήν Γην. Δια
λογισμοί περί ήμων έξαποστελλόμενοι υπο προσC:)Ίτων κατοι
κούντων έπί της Γης ερχονται πρδς ήμας κ01ί διαισθα1ιόμεθα άπό 
ποιον ερχονται καί δυνάμεθα, έό:ν σκόπιμον, νά άνταποκριθω
μεν. Δέν ερχεται πρός ήμας πασα σκέψις ά,τό οίονδήτιοτε δστις 
συμC5αίνει νά ίδn τό ονομά μας καί κάμn τυχαίαν περί ήμων πα
ρατήρησιν, άλλ' ά:πό οίονδήποτε μεθ' ου ημεθα έπί της Γης στε
νό. συνδεδεμένοι πας περί ήμων διαλογισμός ερχετοι κατ' εύ
θειαν, δττως διά τηλεφωνικοί} σύρματος άπό μιας οίι,.ίας είς άλ
λην. Έό:ν σκόπιμον, άντατrοκρινόμεθα. Κατ' αύτό τόν τρόπον 
δυνάμεθα νά βοηθωμεν έκείνους τούς δποίους άφήκαμεν έπί της 
Γης. Δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν τάς πράξεις των καί τό:ς 
σκέψεις των καί νά έπιδράσωμεν έπ' αύτων κατά �να η άλλον 
τρόπον, άναλόyως της άντιλήψεώς μας περl του τί τούς συμφέ
ρει, άλλα δεν δυνάμεθα νά πράξωμεν αδύνατα οϋτε διά τούς 
φιλτάτους ήμων. 

UΟπως ένόσct> είμεθα έπί της Γης, δίδομεν μέν συμ{;cυλη\ άλ
λά δεν την έπιC5άλλομεν, οϋτω ένταΟθα άσκοΟμεν έπιρροήν, 
άλλά δεν δημιουρyουμεν. 'Άπαξ έφθάσαμεν εις την ττ:αροΟσα 
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ήμων κατάστασιν, χωρισμός δέ.ν ύπάρχει πλέον· δέν cχυ πικρίαν 
ο θάνατος. Έπuκοι ωνοϋμεν μέ τούς ήμετέρους, επέκ�ινα ήμων, 
έγγύς ήμων, κάτωθεν ήμων, καί μέ τούς ετι επί της Γης Εύpι
σκομένους. Χωρισμοί δέν είναι γνωστοί είμή επί τfj βάσ�ι της 
ελqεως καί της στοργης. Άψίνομεν έ.πί της Γης πρόσωπα στορ
), κως 11ενθοϋντα καί βαΘέιως συντετριμμένα, άλλα με, .χ καιρόν, 
βραχύν η μακρόν, ή περί ήμων άνάμνησις γίνcται άμυδρcτέρα. 
Παύουν νά μας συλλογίζωνται, νά μας ενθυμοϋνται ,<αί νά ά
ναπολοϋν τάς σχέσεις μας. Αύτοί είναι οί μόνοι χωr ωμοί. Ύ
,;τάρχουν περιστάσεις καΘ' ας καί αύτα τά εν λόγy πρόσωπα, 
δταν ελθουν εδω, μας επαναφέρουν εtς την μνήμην των. Βαθ
μηδόν άπαλλασσόμενα των έ-πιδράσεων αίτινες κατέστησαν την 
περί ήμων άνάμνησιν άμυδροτέραν, επανευρίσκουν τ,1ν βάσιν 
της παλαιας στοργης. 'Ενίοτε είναι άνέπαψος· ενίοτ'Ξ ι,αρεψθαρ
μένη· άλλ' αύτοί είναι οί μόνοι χωρισμοί. 

'Εάν, πνεϋμα ερχόμενον εδω, ποθfi νά τεθfi εtς συνr.ψειαν μέ. 
γηίνους δεσμούς, κινδυνεύει νά καταθ'λι15ft, διότι, εν η Π<-pιπτώσει 
οί οLκεϊοι του δέν έννοοϋν δτι ζft, καί τό θεωροϋν &)ς άποθανόν 
καί τελειώσαν, ή θλϊψις των τό καταΘλί15ει. Καίτοι τούς πλησιά
ζc.ι πολύ κατ' άpχάς, οί οίκεϊοι του δέν τό άντι\αι-1Gάνονται. 
Βλέπον αύrrούς καί ό:!δυνατοϋν νά επιστήσn την προσοχήν των, 
θλί15εται καί άτrογοητεύεται, βαθμηδόν δέ αί επισκέψεις του γί
νονται έπί μαλλον σπάνιαι. Κατανοησαν δτι άγνοοϋν την πα
ρουσίαν του καί τό θεωροϋν άποθανόν, παύει επί τέλcυς νά τούς 
ιπισκέπτεται, άρκούμενον νά τούς περιμΙένn δταν ελθn καί αύ
τών ή σειρά νά περάσουν είς τόν μεταγήινον κόσμον. 

'Ερχόμενοι εδω δέν ύποχρεοϋσθε νά συyχρωτίζεσθε μέ πρό
σωπα τά 'δποϊα δέν σας έλκύουν. 'Επί της Γης μετά Sύσκολίας 
έξο15ελίζετε τά άνιαρά στοιχεϊα. Έδω ομως αύτό γί"εται εύκό
λως καί άποτελεσματικως διότι τά αίσθή,ματα καί τα δρμέμψυ
ια είναι εντελως άμοι15αϊα. 

Ή κυ15ερνωσα δύναμις είναι ή άγάπη. Οί α:νθρωπc• συνbεον
ται δι' αίσθημάτων καί ένόσ� ή στοργή είναι άμοι15αία, δ σύν
δεσμος ακμάζει. Οί ερχόμενοι διά τοϋ θανάτου ένταϋθα ελκον
ται πρός κύκλους οίτινες δονοϋνται ύπό των αύτων αίσθημάτων. 
Έν περιπτώσει μή άμοι15αιότητος, ή ελξις βαθμηδόν έξασθενεϊ 
καί ή σχέσις εκλείπει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ' 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Τά πάντα εχουν ρυθμόν καί τάξιν. 'Έθιξα έλαψρως τα τηc άψί
t.εώς μου ένταΟΟα καί τά της πρώτης μου εντυπώσεως πc.pί τοϋ 
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νέου περιt3άλλοvrος· εί:π:ον έπίσης καί περί της πρώτης μου έπι
κοινωνίας με τήν Γην. 'Άνευ τεχνικης καί έπιστημονικης ψρασεο
λοyίας, σου εδωσα σκιαyραφικως, καταληπτήν νομίζω είκόνα 
της εtσόδου είς τόν μεταyήινον βίον. 'Ό,τι εί-π:ον ίσχί·ει δι' δλον 
τό άνθρώπινον yένος· λευκούς, μαύρους καί κιτρίνοuς- δέv ύ
,τάρχει διαφορισμός· ενας κανών ίσχύει δι' δλα τά φϋλα της άν
θρωΉότητος. Θά σου δμιλήσω ηδη περί ένός περαιηί.ρ•,) σταδίου 
άναπτύξεως, παρενθεηκως, διότι θά έπανέλθω είς ί.:> θιέ·ι,.α της 
Κυανης Νήσου. Παρενθετικως ηδη θά σου ε'ίΉω περί της άπαλ
λαyης του άνθρώπου άπό Ήλεϊστα των yηίνων ένστίκτων. 'ΆΉαξ 
άπαλλασσόμενοι τούτω,v δυνάμεθα νά μεταδαί ωμεν μτό. σχε
τικης εύκολίας καί σχεδόν κατά βούλησιν, άπό μιGc, σφαίρας 
είς αλλην καί άπό ταύτης, η αλλης, είς την Γην, διcηηροuντες 
τήν έπαφήν μας μετά των ποθούντων αύτήν. Τούς �οη-θουι,tεν έ
πιδρωvrες έπ' αύτων είς τόν καθημερινόν των βίον, nράττομεν 
δέ τουτο χωρίς ποσως νά έπι�ραδύνωμεν τό ίδικόν ·�ας [ρyον, 
την άνάmυξιν δηλαδή καί οίκοδομήν του χαρακτηρος. Χαρα-
11. τήρ είναι τό κύριον προϊόν πρός καλλιέρyειαν.

Κατά: την διαδίωσίν μου έπί της Κυανης Νήσου εσπο(,[.,ασα,
ώς δλοι στιοuδάζουν, τά: μυστήρια της αύτοσυνειδήσεως καi της 
ζωης, 'κατέληξα νά: άντιληφθω τό αχανές της Δημιουργίας. 
Δέν τιρόκειται μόνον τιερί βίου έΉί Πjς καί βίου έπί ,ης νησου 
τσύτης. Καθ' δσον συντελεϊται πρόοδος καί αί yήινω κλίσεις 
καί εξεις άφίνονται, άλλα ένδιαφέροντα άντικαθιστ(:ϋν αύτάς 
καί τότε ερχεται ή ορεξις τοϋ πράγματι είδέναι. Κο.τά rό πα
ράδειγμα των αλλων επραξα δμοίως καί καθ' οσον μαvθάνω, 
,τροοδεύω. 'Όσον τιερισσοτέραν σοφίαν άτιοκτδ: τις τόσον τιε
ρισσότερον γίνεται δεκτικός σοφίας. 

Είχον μάθει περί της ύτιάρξεως αλλων χωρων πλ1iν τ�ς Κυα
νης Νήσου καί έτιί στιγμήν μου έφάvη άτιίστευτον, o:J� απίστευ
τος φαίνεται είς πολλούς κατοίκους της Γης δ μετα-, ήινος κό
σμος . ..,Ηλιθεν δμως έπί τέλους ή ωρα νά: δδηy11θω είς τάς ο:λλας 
σφαίρας. Άδυνατω νά σέ πληροφορήσω που εύρίσ,ωνταt· μό
νον σου λέγω δτι ητον ώς νά ταξιδεύω άναμέσον τω άστέρωv
Φαίνεται ώσανεί, άφήσαντες τόν κόσμον μας, έταξιδε\Jαμε δια 
του αίθέρος μrέχρις ου έ,φθάσαμεν είς αλλον άστέρα "αί κατό
τιιν είς α:λλην χώραν. 

'Υπάρχουν πολλαί τοια:υται χωραι, καί κατοικοϋνται υπο 
πρώην κατοίκων της Γης οί όποϊοι εχουν προοδεί1συ άρκετά 
ωστε νά: είσέρχωνται άρμοδίως είς ταύτην η έκείνην την yώραν. 
Αί αλλαι αύταί χωραι σχεδόν δλαι κατοικουνται ύΉό ύπερ
τέρων οντων, εύδαιμονεστέρων καί, άτομικως, ίσχυροτέρων, 
άλλ' υπάρχουν δύο η τρεϊς α:λλαι χωραι οχι τόσον ί;ψηλης πε
ριωπης ενθα η ευδαιμονία είναι έλαχίστη η μηδαμινή, κατά: λό-
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yov του αν δ έπί Γης βίος ητο η δεν ητο έν τάqει. Οί λατοικοΟν
τες είς τάς χώρας ταύτας δεν κατορθώνουν νά εϋρουν f:.v έαυτοϊς 
τό πνεCψα του πόιθου της άνυψώσεως, της βελτιώσε·..:,ς καί της 
αύτοκρατήσεως, καίτοι τό άνα-γκαϊον σθένος τοϊς προσφέρεται 
ο.ί'.ίθις καί αυθ'ις αψθονον. 

'Όλαι αί ψυλαί εχουν τό δωρον της έλευθέρας θιε� ,·1σεως. 'Ό
λοι εχουν έλευθερίαν ένερyείας δπως καθορίσουν τόν πrοορι
σμόν των. Έν παντί καιρc;'>, οχι μόνον μετά τόν θάναrον του σώ
ματος. Άκρι(3ως &rτως δ πατήρ καί ή μήτηρ μιας οί1<0yενείας 
κανονίζουν τό ή,μερήσιον πρόγραμμα των τέκ ων των καί τ' ά
Φίνουν νά διασκεδάσουν άνεξάρτητα, οϋτω αί ψuλα� της Άν
θpω-ττότητος είναι έλεύ:θεραι νά άναπτυχθουν καί δ,αμορψώσουν 
τόν �βίον των κατα ίδιον σχέJδιον άνεξάρτητον μέ τινας κανόνας 
τηρητjέους. Έν τfi βάσει της ή ζωή είναι ελευθέρα, μόνο ώς έξ 
ό:τελοΟς άντιλήψεως καί στρει3λης κατευθύνσεως του κοινω\ικοΟ 
συστήματος. έπί της Γης, τό ατομον ψρονεϊ δτι δέv c.·ναι έλεύ
θερον πρόσωπον μέ έλευθέραν θ:έλησιν - άλλα είναι. Ή άyάπη 
ώβεί τούς γονείς vά όδηyοΟν τά τέκνα τω . 'Ομοίως ήμ�ίc. έρ
χόμενοι ένταυθα, ύπό τό κίνητρον της άyάπης, όσάκ 1 ς δυνάμε
θα, προσπαθοΟμεν παντί σ�ένει να βοηθήσωμεν κc:i ·ωθοδηyή
σωμεν τά πεψιλημένα πρόσωrττα τά δποία άφήκαμεν έπί Γης. 
Πάντοτε ή έλαύνουσα δύναμις της άyάπης είναι ή Ι\ινοCσα ή
μας να έκτελοΟμεν τό, ερyον μας. 

Δυνάμεθα νά διατελωμεν είς στενήν συνάψειαν μ<Ξ τού, έπί 
της Γης οtκείους καί φίλους καί νά έπιδρωμεν έπ' αύ·ιων διά ύ
ποι3ολης καί στενης σχέσεως. Διά της έπιδράσεώς μας πολλά
κις μέγα ύλικόν καλόν ερχεται είς αύτούς. 'Ημείς, τά πνεύι,ατα, 
δέν δυνάμεθα vά δί1δωμεν ύλικά πλούτη είς οίονδήποτc. έ-ττi της 
Γης, άλλα δυνάμεθα να συμι3ουλεύωμεν τά πρόσφοr-υ. προκει
μένου περί έπιχειρήσεως καί ή συμι3ουλή μας, δεκτή yινομένη, 
να nδηyήqι είς μέγαν ύλικόν πλουτον. 'Όπως δυνάμεθα νά έ
πενερyωμεν περί τά πνευματικά, οϋτω δυνάμεθα νά έπενερyω
μεν καί περί τά ύλικά. Οί έν τc;'> κόσμφ τούτφ διαι3ιουνrες ,βλJέπο
μεν 'άμψοτέρας τάς οψεις. 'Όταν πρόκειται νά άποψc:σιοθιfi τι με
ταξύ δύο προσώπων βλέπομεν άμψοτέρας τάς άπόψεις καί yνω
pίζομεν έπομένως ποία είναι ή όρθή, καί έάν άyώμεθα ύ-:τό εύ
θύτητος, τασσόμεθα με τήν όρθήν, είτε ώψελήσει ύλικως τόν 
έπl της Γης ψίλον μας, είτε μή. Έν τοιαύτη περιπτώσει, έάν δ' 
έπί της Γης ψίλος μας ζημιωθfi η πάθn έκ της πο::ρεμι3άσεώς 
μο.ς, κάμνομεν πλήρη έπανόρθωσιν βραδύτερον κατ' άλλον τρό
πον. Έάν ένερ-yήσωμεν παρά την πεποίJθησίν μας, ι,16νον καl 
μόνον δια νά βοηθησωμεν τόν έπί Γης ψίλον μας, άrτnτίομεν το 
σφάλμα ήμείς έδω, δ δε έπl της Γης φίλος μας, παρ' άξίαν ώψε
λούμενος, τό άποτίει βραδύτερον, είτε κατα τον yηινον. είτε 
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κατά τόν μεταyήινον βίον του. θα κάμn τήν απόδοσιν θαττον η 
βρά'διοv- δεν ύ-πάρχει διαφυγή· ή αιτόδοσις έρχεται αύτομάτως. 

Ένq, λέγω δτι δυνάμεθα να έπι1δρωμεν έπί των έν τq, yηίν� 
κόσμ�, δεν έ-πιχειρω νά -περιγράψω τήν ακρι�η μέθrδον της έ
\ερyείας μας. Γνωρίζετε -πως έπιδρατε έπ' άλλήλων έπί της Γης. 
Tc ά-ποτέλεσμα είναι τό αύτό, καίτοι ή μέθοδος είναι δλως διά
φορος- άλλά τοΟτο είναι ζήτημα δπερ θά έξετάσc:τε εκαστος 
άτομικως, δταν ελθn έν καιρq, ή μετάστασίς σας, έπομένως οϋ
τε ανάy'κη οϋτε ένδιαψέρον άπαιτεί νά γνωρίζετε. 

Είναι πολύ 'αληθές τό έ1τίyραμμα έκείνο δτι «τά μέλλοντα νc: 
συμ�οΟν, ρίπτουν πρό έαυτων τήν σκιάν των». ΠροηyF°ιιαι -rrράy
ματι των μελλόντων ή άτμόσφαιρά των καί -πολλοί αίσθάνονται 
την έπίδρασίν της καί μαντεύουν τα έρχόμενα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι' 

ΠΡΟΑΙ ΣΘΗΜΑΤΑ 

'Υπάρχουν πολλαl δεισιδαιμονίαι καί -ττολλων είδων έξηyήσεις 
δίδονται είς τά λεγόμενα προαισθήματα, αλλά βάσις τούτων εί
ναι σχεδόν -πάντοτε ή τηλεπάθεια· ή διανοητική σuyyενεια έκ
δηλουται διά -πολλων μορψων. 

Ή κυριωτέρα μορψ,ή του -προαισθήματος είναι f: άναφFpομέ
νη είς τόν θάνατον άλλου, φίλου η συyyενους. Αύτό πάντοτε τό 
έΕ.ηyεί ή τηλεπάθεια. θά εϊπnς δτι είς -πολλάς περιστάσεις δ 
μέλλων νά d::ποθάνn δ-ε.ν τό γνωρίζει· -πως λοιπόν θά είδοποιή
στι άλλον διά τηλεπαθείας; Ά-ποθνήσκει αίψνηδίως και μολαταΟ
τα δ άλλος λαμ�άνει τό -προαίσθημα -πολλάς ήμέρας πρότερον. 

Έξηyω: Ό Α λαμ13άνει προαίσθημα περί του θ�.ιατου τοΟ 
Β Μετ' όλίyον δ Β άποθνήσκει έξ αίψνιδίας περιπιώσεωc. Οί 
άσαρκοι φίλοι του Β οί όποϊοι πάντοτε η σαν πλησίον 1 ου αyρυ
πνοΟν διά νά τοΟ χρησιμεύσουν έν περι-τττώσει ανάy•<ης έφ' δσον 
είναι δυνατόν. Δ-ε.ν δύνανται ομως νά καθ:ψίσουν τάς πράξεις 
του μετά βε�αιότητος· μόνον έ-ττιδρωσιν έπ' αύτοu κατά ενrχ � αλ
λον τρόπον. 'Όλαι αί πράξεις τοΟ Β -τταράyουν ώρισμένα απο
τελέσματα, μερικων δε α-ττό αύτά οϋτε δ ίδιος Β iΞχει αμεσον 
συνείδησιν.... Οί - άσαρκοι - φίλοι του εχουν, προ13λί 1ωυν δε τά 
αποτελέσματα των πράξεων τούτων. Προ�λέπουν τί θ·ά C'"uμ�ft 
είς τόν Β καί μολονότι προσπαθουν παντί σθένει νά τόν καθο
δηγήσουν, άδυνατοΟν νά ένερyήσουν διά λοyαριασμόv τσυ. Αύ
τός εχει θέσει εtς κίνησιν τούς τροχούς της είμαρμένης του 'καl 
αύτός μόνος δύναται νά τήν μεταστρέψΙJ. Οί άσαρκοι φίλοι τοΟ Β 
άντιλαμ�ανόμενοι έπερχόμενον κίνδυνον κατα�άλλcυν 1ταλ.ν 
προσπάθειαν νό: τον άποτρέψουν ά-ττό τάς πράξεις του καί άπό 
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τας κινήσεις του· πολλάκις τό κατορθώνουν, άλλ' είς τήν περί
-π:τωσιν ταύτην αί προσπάiθειαι των άσάρκων φίλων του εχουν 
δημιουργήσει δονήσεις ψυχικης δυνάμεως περί αύτον καί, μολο
νότι αύτός δέν ελα(!>ε ε'ίJδησιν αύτων, ό φίλος του Α f, α(!>ει1 εtδη
σιν ή όποία ένεχαράχθη είς τόν νουν του άναπαρασταθεϊσα είς 
τόν ϋπνοv- του ώς ονειρον η έν έyρηyόρσει ώς οπτασία ύλοποιη
θεϊσα έκ των δονήσεων της ψυχικης δυνάμεως δπως ΠFοκειμένου 
1tεpl ψυχοφανείας. Οίαδήποτε άπόστασις μεταξύ του Α καί του 
Β ούδεμίαν εχει σημασίαν. Προαισθήματα πeρί άποτυχίας προ
γράμματος όφείλονται εtς τήν έπίδρασιν άσάρκωv ψ,λων τφο
σ1tαθούντων πάντοτε να καθοδηγήσουν τινά Ιέν τ<7> συμφέροντί 
του. Τοιουτοτρόπως δύνcωαι νά φαντασθfiς τήν αίτίαν δλων των 
λεγομένων προαισθημάτων. Είς δλας τας περιπτώσεις εtναι οί 
άσαρκοι φίλοι 

0

61tού προσπαθουν να έπι'κοινωνήσουν με τόν κυ
ρίως ένδιαφερόμενον 'καί συμ(!>αίνει να τό αίσθανθfi άλλος. 

(Συνε.χίζε.ται) 

----------�----------------------------

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΙΑΟΙΟΦΙΑΙ 

'Άοετον ::io. Δεμ. 70 

ΕΚΑΟΓΑΙ 

Κ ΡΙΙΝΑΜΟΥΡΤΙ 

ΕΚλΟΓΗ 

ΝΙΟ ml\ 

KRTSH 'A.MUHTI 

'Άδ. 50, Δεμ. 70 
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Σ - . θ , ' εισρων ... αyα α .... 

Σε:Ο'\.1,οι:, λιμο:, λο:μaί ;ω,: %7.

τα.ποvτ:σμοί δέv είvα.: άσυvή0:στ7. 
ψ7.tΥό-μ.ιΞΥ>α. σέ τουτο τον πλα.νήtη 
μιας, πού τον τα.pα.,ωυιvα. κ.Χτά. 
κ.σ,φούς - πέpα.v των άλλων -
κ.ι' έκείvο; ό φοοεpο; 'Εγκ1έλαδο;. 
Πpόσψ.Χτ7., ώ; γνωστόν, εγιvσ:1 
οί ΥJ7.τασψΞπτ:κοί σεισμοί της 
Πεpσί,σις, οπου δαά.δzς χιλ:άδΞ; 
α.τΟ\.1,7. Op'Y)YJ:X'I ϊ:Ο'Ι θw-ια.το κι' α.λ
λες έΥJmαν-tά.δες 6υ'θίστηrχ.α·1 στή·ι 
ά.πόΙγvω,ση, στή στέρηση χ.7.ί τΥj'Ι 
εσχ7.τη1 α.θλιό'τr;·α. 

Ξέpα.μ;ε, λοιπόν, ως τώp:χ, οτ: 
σΞισ:ιοί ή άλλες ,θεομη-1ί1Ξς :J'Υj(.1,7.ί
ψ:,υv ολεθpα YJ'J.ί τίποτε α.λλο. Ού
δέv Κ'l.ΧΟ'Ι αμ:γές ΥJ'J.λου, σκέφτε
'Όα.ι, 6έ6α.ιια,, δ κα.θέvα.ς, ά.λλά. 
προκεψέvου πspί θzο-μηvιω·ι θά. 
δ1Jiσeκολιωάτα.v πά.pα πaλύ νά όδη
γη'θtη στήv ϊ•δια. σ,tέψη. Είvα: δυ
vα.τοv vά. προ-χ.ύψη ώ έ λ ε ι σ. 
α:πο μιά. σεισιιιχή Υvσ.τα.στ,pοφή; 
Ν α.ί, clJδ,ελφοί Χ p:στιοοvοί: , '.\.πο 
�έτοιες 0Ξομηνίε; πpο1έρχο·1τα: 
κ.αί ... ωφέλειες»! ... 

Ή δισ,6ε6α-ίωιση πpοέpχετ:χ: ά
πιό τον σε6α.σμ:ώ·τ:χτο ,μηιτροιπολίτη 
Κί7.pυ-στίας κ. Σερα-ψείιμ, πού μάς 
το λέιε ι -κ,ατηγοpη,μα.-τι y.,ά. σ' ε 'lrJ. 

Tov ΔΗΜ. ΨΑΘΑ 

άpθρο τ')U, δημοσιευμένο στήv έ
πα.pχισ.χή έ:ρη,μεpίδχ «'ΑpΥa1.διχά 
Νέα»: «Είναι γ11'ωστές ο-ί όλ:κές 
ζημίε;, λέει, πού εyινχν σέ διά.
φορα. μέρη τής Γη; ά.πο σΞισμούς, 
Υ,ατα.πο•ιτ:σμού;, πλη,μμύ1ρ,ες Υ,.τ.λ. 
Υ,α.θώ; ,αί τά ά.vθρώπ:·ια. θ,ύματα. 
Θά μποpοϋσε, δμως, vά. εtπη χχ
νείς, χωρίς νά φοοηθή μή παρε
ξηγη-θή, οτι ά:πο -έ,,-ο:ες θιεομφί
ε; πpοέpχο·ι-:χι zα.: ώ φ έ λ ε :
ε ς». 

.1:αοά.ζο·ιτα.; αJUτο το α.p•θpο ε-

φα. στο μυχ.λό μου €.Υ,!Χ'Ι τ:ι.λαιί
πωpο Χp:στια,vό, κ'J.ταπλιαωμέvο 
Υvά.τω ά.π' τά. έpείπια. του σπιτιοϋ 
του, ·ιά. ζή, ομω;, ά.Υ,όψΧ, y_,r,,ί vά. 
6λέπη νεΥJpού;, τριγύρω τΟ'J, γυ
, 'J.ϊ;χα. χα.ί παιδιά. - rπσ:ά., σy,έ
φθηΜ:, ώψiλει7. θά, μπορούσε ·ιά 
δ:α.χp:νη μέσ:χ σ' έχείvο τον ολε
θpο; Μή μπορώv·ης, ώστόσο, vά. 
τΥj'Ι φαvτσ,σθιίJ, -κα.cέφυιyα στά. φώ
η. το::ϊ 01ΞΟ:χστου πο:μενά.ρχη, ό ό
ποίο;, συv1Ξχίζογ-�α,ς τό α.ρ'θ,pο τσυ 
πληραφορ,Ξί: «'Ο σΞ,:σμο; μέ τή 
δύ·vψή cου μαι; τρομάζει, ά.λλά. 
χα.ί \J.ii; α.v,Ξρώνε� τήv π,α.vτο--δυ
vα.μία cοϋ Θ,εου. Εf"Ια.ι μια έπο-
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ΤΠι'Υ.η δuδα.σχ,α.λ,ία, παύ μα.ς 6οηΙΜ 
Υσ, ωια.yνωρίσωμε τον θ,εόv ώς 
ποοvτοδύwχ.μο'i'>>. 

Μέ α.λλια. λόγια, δψ.ιοοδή, δ κ,α.
τα.πλα.κωt\.!iέ"iος ά:π' το σπίτι του 
-κια.l μισοπεθιψέvος --'μέ νεκ.ρc;ύς 
τούς δικ.ούς του, ψιyύρω τοtr-
Βά. πρmει γά, εί'Ιια.ι κ.αλ bλίyσ,ι τι ... 
εύχα.ριστηιμέ'Ιο; γιά. τό 1.ι/4θη,μα. 
τω•v θρφκ,ε�ικ.ωv πού ιπηρ•ε -κ.αl 
γ' ά.ν:χ.ιφω,γή;ση, μισοχιαφού'μενο,ς, 
σ. '/ του ειμ,ε ι v,ε φω,νή : 

- Δόξ,α. Σο: δ θεός! Γιά. ·ιά
ψχ

., �ε'Ιtαιστρέψη δλοος... α.ρα, ό
π·ά.ρχιΞ: ! 'Έ�ω, λα:πόν, τό Χέpδος 
δτ: τό εμ,α•θα. έ1tl τέιλους ! ... 

Κατά. τόν σε6α.σμιώ-α.το, έπ:;
μένως, τό πιό ±1tοτελεσμ,α.:τι'Κ.ό μέ
σο'/ γιά. νά. ,δείξη δ Θεό; την παν
τσδ'υνα.μία. Του είνα.ι ινά. τ:αρα.
ΥJουνήση την Γη κ.ΙΧl ά, σ,κ.ορπίση 
τον ολεθ1pο επί οι καίοος ΧΙΧί άΙΟ(
-ΚΟυς. Το&του δέ γενομ,έvου, 1tpο
Χόπτουν τά. έξη; άyαθά. ά.1tο,ελέ
σμα.τα.: ΊQ ψυσικό; ΟΙΞtσμο; πpο
κ,α.λεί α.ντιστα:χω; -χαί π·ιευμα.τι
ΧΟ σzισμό στην ψυχ ', λό-yψ του 
δπαίιου yχιpΞ�μίζογτ,χ: ι<.ΙΧί τά. ,είχη 
της ά.Jδια ορίας δπότε ... «δέν μέ
•ιομε α.1tοοθείς, ά.λλά. συyχ,ι vούμεΙθα., 
τρέχομ,Ξ •Ξις 6οήθ1Ξι1Χν. Ή ά.δ:αψο
ρία. ΥJα.ί ή ψυχρότης έξαιφα.νίζον
w..:. Ένψ τά. όλιΧά. έpΞtπια κ.2-
πνί ουv, στήv ΥJ(ψδιά. μ:.ις ·ή φω
τιά. της α.γά.πης, πού άν1αψε μέ 
τον 01εισ:μό, φ,ωτίζει ι<.α.l θερμ,α.i
νει. Π�ράιδει-yμα. οί οε:σμοί του 
Πα.Χ:01mν. 'Ενώ δέν εσεισα.v τή 
Γη ,μα.ς, ουν1ε')(/λόν�σα.ν, δμως, τ·η'Ι 
ψυχή μαι;, ώ,:πε ή οοήf)ειά. μα.; 
νά. εί VΙα.t σημ,α.ντιι-κή χια.l νά. πά.ρ•ω
:-,UΞ τό ΠΙpωΌΞίΟ της ά.yάιπης». 

Ν ά., λο�πόιν, -χια.ί α.λλ η ώψέλε :α. ! 
Ό σεισμός μά.ς δίν1ε.ι τήιν λα.μ1tpή 
εύ,κ,α.ιρία νά. σ:11ίεuσωμ,ε σε wr(Jεια. 
τωγ θυ�μά.τωv κα.l vά. ΠΙά.pω1-1.ε 6ρα.-
6εϋα. α.ρ1ετης, εύχ1χ.ρι.στώ,vτ,ας ϊσως 
τά θύ�μ,αruα. α.ύτά - ζωvτα. χα.ί 
VεYJpά. - -γιατί εγι να.Υ α.tτία. νά. 
δια.χριθοίψ,Ξ σέ θ1εά.ριε1στ,ες ιπ,ρά.ξε:; 
ά.γα.θοερyία.ς ! 

'Ωψελοον-οο,:, ομω;;, 6α.σιι<.ώ-ε
ρα. έΚΙείνο: πού δέν π�σ,τεύου·ι στό-ι 
θεό. Για.τί ,μέ το'Ι σε:σμ&... «τό 
ο1Χοδό1

-ιηιμπ .. τή; ά:.π:στύας Υο:.t,ΙΧp
ρέει. Μιά. δότησις στ+, Γη είvcι: 
ίΧα.vή vσ. �αιράξη ,ή'Ι ψυχή. Κα.ί 
ή ά.πισ,τ:,,χ νά σωρια..στη ... » ! 

Αύτά κα.ί α.λλα. ά,νάJλοιyια. χ.ηρύσ
σε: δ σεοα.•.ψιώτα.τcς -κ.α.ί α:ι �Ξ,έ
ψΞ,pα. ενα. μέp�ς - το οαισικώ:Ξ
pο - των θεο01ε6ωv wJ σχ.έψεω·ι 
στή στήλη μου, εί·ια.ι γtά. νά. t-ιι

φράσω τήν ά.1tοpία. �μου -πώς στήv 
τρομ,Ξpή τούτη έ-ποχή πού ό σ:1-
1θ,ρωιπο; ει:pταισε νά Χώvη πεptπ:i
τους έπά.ν,ω στή Σειλήνη, μορφω
μένο: Χληpι•ιJJΙί μ:.ις Ε7ΌιΧια.λου·ιτα: 
τέτ;οια. έπιχ�ειp-ήμ.ια.α γ:ά. ν' ά.πο
δείξουν τήv ϋπα.ρξη του� Θεου ! 
Έvός θεοϋ πού, κ:.ι,ά. τή γ-ιώμη 

τους, εχ ει ά,νά.-y-κ.η νσ. τcφ:α�υvi 
τήν Γη -κ.α.ί vά. σπ�ρνη ?<ια.ταστρο
φές γ:ά. 1ιά κάrιη αισθη-ή -r, 'Ι 
-πια.ρουσ:::ι. Του!... iά. ... σ�6αρολο
γουμε, ΟΙΞ5α.σμ:ώτατε; 

ΔΗ.Μ. WΑΘΑΣ 
«Τό: Νέω>, 8.5.72 
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((Μπαϊ ρόκια)) 

Τά κρούσμσ:τα τστrικων καί άλλη
λοσuyκροuομένων τφωτο&ιuλιών άπό 
άνοοερες καί κατώτερες έκκλησια
στικές άρχές σάν νά έ'Τίυκνώθησαν 
τελευταίως. � Ας μοο συyχωρηθη ή 
άνεuλα5ης παρατήρησις, άλλά θά ε
λεyα δτι άρκ.ετοί μητρσιτολίτ�ες καί 
ίε,ρείς εχουν σηκώσει ε.καστος τό δι. 
κό του «μιπαϊράκυ> καί άνάλοyα μέ 
τίς άντιλήψεις του, τό προοδευτικό η 
όπιm)οδρομuκό του -π:νεϋμα, ρυθμίζει 
καί τά τελετουργuκά της έκκλησίας 
καί τή θέσι της στά κοινωνικά ζη
τήμαπα. 

'Έχοι.ψιε π.χ. τόν Σε5ασμιώτατο 
Φλωρίνης κ. Αύyουστίνο, δ δποίος 
κάθε χρόνο eκδηλώνει τή μηνι του 
έναντίσν τών έ.ορτων τοϋ ΚαρναGά. 
λου, πού τίς θεωρεί ύπολείμμοπα της 
εtδωλολαπρείας. Καί συμπερuλαμGά. 
νει στίς ό:παyορεύσεις καί άψωοισ,μέ. 
νες έκδηλώσεις χαρας καll τό χορό: 
Πας χορεύων, μοιχεύεται, έκ,παρθε
νεύεται καί κολάζεται! Ταϋτα έν 
Φλωρίνn. Διότι σέ δλες τίς αλ.λΕς 
περιφέρειες της 'Ελλάδος, ή Έκκλη
σία δέν άνακσ:τεύεται στίς διασκεδά. 
σεις των πιστων. Τά τοϋ θεοϋ τω 
θεi;> καί τά τοϋ Καρνα5άλου τ� 
Καρναeόάλ�' 

Είχαμε επειτα τήν περίεργη οτά. 
σι έινός άρχιμανδρίτοο η ίερέως της 
Λαρίσης, δ δποίος δέν δέχεται νά 
παντρέψη γαμπρούς μέ μπόλικο μαΛ
λί, οϋτε κουμπάρους ιμέ τόν ίδιο 
πλοϋτο έπί της κεψαλης: 

- · Υπαyε είς κομμωτήριον και έ,. 
πάνελθε! 

Καί οϋτε πιστοί μέ μακρύ μαλλί 
στην έκκλησία, οϋτε yυναίκ.ες μέ άν. 
δρικά η:σ:ντελόνιαl Καί δ Μητροπολί. 
της Λαρίσης καλύπτει καί εύλοyεί 
τήν αύστηρή στάσι τοϋ ύψισταμέ,νου 
του. Όρθως η:ράττει, λέγει δ Σε
(1,ασμιώτατος. Τώρα συνέ5η αλ.λη 
πρωτοτU'Τίία στή Λάρισα: Σ τό ναό 
τοϋ 'Αγίου Άχιλλείοο έΠipόκιειτο νά 
τελεσθη γάμος. Τό ίερόν τοϋτο μu
στήpισν διακοσμείται, κσ:τά παλαιάν 

Μητροπολιτών 

Τοϋ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑ 

παράδοσιν, μέ α.νθη. Λοολώδια στέλ
νουν συyytνείς καί πpοσΚιΕικλημέ. 
νοι, ενα μπουκέτο κρατάε.ι δ μελλό. 
νυμψος, ένω περuμένει τή νύφη στήν 
είσοδο της έκ.κλησίας_ Καί συχνά, δ
το;ν δ yά,μος εtναι πλούσιος, ή έκκλη. 
σία πλημμυρίζει στό λοολουδικό. 
Άνθσιτωλεία άναλαμeόάνοοιν τήν άν
θοδιακόσμησι1 Ύπάρχ,ει τίπmα πού 
δέν συμ<e>ιGάζεται με τό πνεϋμα τοϋ 
χριστιανισμοϋ παρουσίι;ι: των εύyενων 
προϊόντων της γης μέσα στό ναό; 
Οί έκ.κλησι.αστικές άρχές τοϋ Άy. 
'Αχιλλείου λοιπόν - διa:Cόάσαμε χθες 

«ό:πηyόρευσαν είς μελλονύμφους 
νά είσέλθοον είς τήν έκκλησίαν, έπει
δή eκpατοϋσαν ιάνθοδοομηΙΙΙ διά τή_ν 
τέλεσιν τοϋ yάμοο. Καί έπέτρεφαν 
την είσοδσν, μόνσν άψοϋ τά αν&η 
τά άφησαν έκτός τοϋ ναοϋ! ». Αύτό

εywε τη δεύτερη μέρα τοϋ Πάσχα. 
Τήν tδια μέρα σέ έκ.σ:ταντάδες αλ. 
λες έκκλησίες της 'Ελλάδος εγιναν 
γάμοι, χωρίς τήν αύστηρή διαταγή: 
«' Απαyοpεύσνται τά αιvθη! ». 

Στη Λάρισα !!.χουμε καί αλ.λο πε

ριστατικό: •ο Μητρσιτολίτης άρνήθη

κε νά δώση τό χέρι του στό δήμαρ

χο της πόλεως, έ.πειδή είναι «Τέ

κτων». Καθ' δσον γνωρίζω, δ Τεκτο

νισμός είναι μία καθαρά mιευματι�ή 

όρyάνωσις, μέ ύγιείς ήθικες άρχες,

ή δποία λειτουργεί ό:πό αίώνων σέ 

διάφορες χωpcς, νομίμως. Πρώτη :tαί

κυρία ύ-τοχρέωσις των Τεκτόνων εί

ναι ή η:ίστις στό θεό, τόν 'Αρχιτε

κτονα τοϋ Σύμπαντος 'Άνθρωιττος 

πού δέν πιστεύει στό θεό δέν γίνε

ται δεκτός σε Τεκτσνι'Κή Στοά. Καί

στόν Τε.κτσνισμό άνηκα111 καί άνήκουν 

διCΧ"Κεκρuμένσ: πρόσωπα της κοινωνί
ας: Πολuτικοί, στρατιωηκοί, έπι. 

στήμονες, κρατικοί λειτσυρyοί, ά,ωμη 

καί άνώτ�ερα στελέχη της 'Ιεραρχίας. 
Γuατί, λο�πόν, κατ' έξαίρεσιν δ Μη
τροπολίτης Λαρίσης τοποθετεί τόν Τε
κrτσνισμό σε καραντίνα; Σημειώνω, 
πρός αρσιν πάσης πσιρεξηγήσεως, 
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δτι δέν εΤiμαι Τέ.κτων. Φίλοι μου καί
yινωστοί ,μου είναι καί είναι πρό
σωπ� άξw: ,τάσης έκτυμήσεως, 

ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΣ 

«'Ακράrτολις», 14.4.72 

Έκι<λnσία 

καί πολιτική 

Διαγράφεται σήμερα ένac κίν.δυ
νοc, δηλaδ.ή νό ,φaνη 01 ι ό Χριστιa
νισμόc δίνει περισσότερο στήν ,χρι
στιανική θρησκεία έναν πολπικό 
σκοπό παρά έναν πνευματικό σκο
πό. "Αν αύτό συμβη, τότε πρόκειται 
γι,ά μιά σοβαρή παρερμηνεία και δια
στροφή. 'Αντιλαμβάνομαι δτι οί πο
λlτεc μερικέc φορέc στενοχωροϋν
τaι βλέποντac ότι ό ίερωμένοc δί
νει μεγαλύτερη σημaσΌ στήν έκ
nλήρωση των λειτουργικών του κα
θηκόντων παρά στην συ!-!μετοχή 
του στήν πολιτικ.ή κuί κοινωνική 
lωή. Άλλό δέν νομίlω δτι έχει το 
δικalωμa νά διδάσκη τίc προσωπι
κέc πολιτικέc του όπόψειc κaί νό 
πaρaμελη τήν όποστολή ταυ. Ό 
Ιερωμένοc πρέπει νό μιλδ περισσό
τερο μέ τήν φωνή τηc συνειδήσεώc 
του κaί μέ aύτή τήv έννοια είναι 
μία προσωπικότηc πέρc κο πάνω 
'CΙΠό τήν πολιτική. Όπν γίνωvτaι ο
δικίεc , πρέπει νό κοτογy,έλλη τίc ο-
δικίεc. ΆλΜ· πρ,έπει νά c,έβετοι 
τ.ήν έλεύθερη f,κφροση τιί1ν όπό-
ψεων όλων των Χρι01ιaνώ1ι, πού 
όνήκουν σέ διάφορο πολιτικά κόμ
ματα. 

Όσον άφορα τήν επaναστοτικη 
δράση, θό πρέπει νό ύπενθυμίσωμε 
ότι στό Εύaγγέλιο ύπό.ρχει ενσc έ
πaνσστaτικόc τόνοc, άλλό πρεπε, 
νό τόν τοποθετήσωμε στή θέση του 
"Αν θεωρούμε μέ τήν έπaνάστοση 

τη διαμαρτυρία τηc έΕουσίοι., όπωc 
aύτή έχει διaμορφωθη, πρέπει νό 
τονίσωμε δτι είναι στήν περίπτωση 
ούτ,ή !;ένη πρόc τό Εύογγέλιο Ό 
· Απόστολοc Παυλοc έλεγε ότι � 
Χριστιονόc 
έ!;ουσίεc. 

πρέπει νό σέβεται τίc 
Τό ίδιο κοί ό Χρ1στιο-

νόc πρέπει νό σέβεται τήν ίπιστη
μη, ατήν τά!;η πού tβρίcκετοι, πρέπει 
νό σέβεται έπίσηc κaί 1 ήν πολιτική 
δραστηριότητα, όλλά μέσο στήν 
τό!;η τηc καί ίuιαίη:ρa μέc-α στή 
διάρθρωση τοϋ κράτουc 

Όταν δμωc ύπάρχη μία ύπερβο
ση έ!;ouaiac, τότε πλέον τό lήτημο 
τίθεται διαφορετικό. Είναι καθηκον 
τηc Έκκλησίac νό διομορτυρηθη έ
νaντίον των Ιόδικιών. Καί γιο τόν 
λόγο aύτόν, ή Έκκληοίο είναι έλεύ
θερη όπένaντι στίc δ•rη>ορε(' έ!;ου
σίεc. · Αλλ νομίlω ότι ή φωνή τηc 
δέν θά 1άκουοθη πaρό μόνον δτον 
είναι ή έκφραση των όποιτήσεων 
τοϋ Εύογγελίου κοί όχι όταν γίνε
τΌι ή έκφραση μιδc ώρισμένηc πο
λιτικηc έπανaστατικηc τασεωc Στήν 
τελευταίο αύτ,ή περίπτωση ό ίερεύc 
χάνει κάθε πίστη πού τοϋ έχουν 
καί χάνει όκόμη καί τό κϋροc του• 

Καρδινάλιος 
ΖΑΝ ΝΤΑΝΙΕΛΟΥ 

«Τά Νέα», 8.4.72 

Ψεύτιι<ε<: ίδέεc 

Έκεί, που θριαμβεύουν οι ψευ-
τικεc ίδέεc είναι ή πολιτικη Το 
φαινόμενο δέν είναι όνε!;ηγητο 
γιατί •ή πολιτική είνο1 τό κορuφω
μa όλων των κοινωνικών έκδηλώ
σεων καί κατά κάποιο τρόπο κοθο
ρllει τό πλαίσιο των έ!;ελί!;εων μιδc 
κοινωνίοc κι ένόc κρότουc Στόν 
τομέα αύτόν, οί ψεύ-ικεc iδέεc 
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φτάνουν ώc: τ,ό όριο τηc: άnάτηc: ! 
Καθεστώτα τυροννι κ,ά δέν ντρέπον
ται νά ούτοονομάί::ωντοι λοίκά κοί 

δημοκρατικά. Κόμματο μέ τίc: nιό 
ουντηρητικέc: τάοειc: πορουοιόί::ον-
τοι γιά •προοδευτικά•. Πολιτικοι 
σχηματισμοί πού όνειοεύον ι οι τήν 
πιο, σκληρή δικτοτοριο προοποθοϋν 
νά πείσουν nώc: ογωνίϊ::οντο, τάχα 
γιά τήν έλευθερίο. Οί εννοιεc: τηc: 
δημοκροτίοc:, τηc: έλευθερίοc:, τηc: 
δικοιοούνηc: εχουν nραγμοηι-ι- έκ

πορνευθη, άφοϋ ό κοθένοc: τίc: με
το,χειρίί::ετοι δnωc: τΟ'ϋ κοnνιοει ι "Η 
ίοότητο πού στάθηκε το πιό παλιό 
όνειρο τοϋ άνθρώπου έΕοκολουθεί 
νό μένει μιlό χίμαιρα κι οι άνθρω
ποι γίνονται Τσοι μόνο μπροσ-, ό στό 

θάνατο.. Κάτι κοτάλοβεν ό Μολρώ 

σόν είπε nώc: «ή πραγματική ίσότη
το είναι -ή όδελ,φοσύνη•. Αύτό διο
κήρυΕε κοί προσπάθηοεν ό y() 1στιο
νισμόc: δίχωc:, δμωc: μεγό.λη έπιτυ
χίο στό δύο χιλιάδεc: χρόνιο τηc: 
ίστορικηc: του ύπάρΕεωc: . 

Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ 

(Τέριτrος Πηλείδης) 
<'Ελεύθερος Κόσμος�, 25.3.72 

'Εναντίον τοϋ 
έι<ι<λnσιαστιι<οϋ 
ιιι< ατεστnμένου)) 

Είναι πασίγνωστο ότι το Παγ-
κόσμιο Συμβούλιο "Εκκλησιών , στό 
όnοίο μετέχουν κυρίωc: προτεστον
τικέc: έκκληοίεc:, χρηματοδοτεί εμ
μεσο -nό ,όντορτικό ι<ινημοτα τών 
μαύρων τηc: "Αφρικηc: έναντίον τών 
Πορτογάλων άποικιοκρατών η τών 

ρατσιστικών καθεστώτων τών λευ
κών στή Ροδεσία κοί στ,ή Νότιο 
"Αφρική. 

ΆλΜ κοί οί τοπικέc: έκκλησίεc: 
τών Διομσρτυρομένων έ.χουν Εε

σηκωθη έναντίον τοϋ κατεστημέ
νου τουc:. 

Έτσι, λ.χ. πρίν τρείc: μηνεc:, ή 

Γαλλική ·ομοσπονδία τών Διαμαρ-
τυρομένων διακήρυΕε ότι: 

•Θεωρεί όποράδεκτn τή σημερι

νή κοινωνία•. 

Σέ ένα μανιφέστο •μπουρλότο• 
- όnωc: χαρακτηρίσθηκε - ίητάει
όπό τούc: nροτεστάντεc: νό δε
χθοϋν ότι: 

•"Η "Εκκλησία δέν \Jnορεί πιό νά 

nεριορίί::εται στά κηρύγματα γιό τή 
οιιπηρίο τηc: ψυχηc: τοC όνθρώπου, 
όλλό όφείλει νά προβάλλει τίc: ,ό
ποιτήσειc: τοϋ Εύαγγελίου στόν κό
σμο πού Ζσϋμε κοί νά προτείνει 

λύσειc: γιά τή βελτίωσr> τών πραγ
μάτων • 

Οί Γάλλοι προτεστόντεc: όπορρί
πτουν ώc: λύση τόν συντηρητισμό 
•γιατί όδηγεί στήν ένίσχυση τηc: βίοc:
κοί τηc: κοινωνικηc: άδικίοc:•. Κοί 
παίρνουν θέση ύπέρ τών μεταρρυ
θμίσεων η τών έποναστόσεων πού
θά όδηγήσουν άnό τόν καπιταλισμό 
στόν σοσιαλισμό. 

"ΕΕηγεί έκπρόσωnόc: τουc:: 

•Δέν λέμε στόν κόσμο νό κατέ

βει στό δρόμο. · Αλλά δν έκείνοι 
πού κατεβαίνουν στό δρόμο τό κά

νουν γιό μιά δίκαιη ύποθεση, τότε 
δέν μnοροϋμε νά τούc: άποκηρύ
Εουμε� 

01 σημερινοί Χριστιανοί άμφι-
σβητίεc: δέν άμφισβητοϋν μόνον 
τ,ήν έκκλησιοστική η τήν άrνθρώπινη 

έΕουσlο · Αμφισβητοϋν ,άκόμη κοί 
ούτό τό ίδιο τό Εύογγέλιο η τίc: 
έΕηγήσειc: του 
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Μέ άφορμή τό Πάοχο, ό δρ 

Φέρμ, nρωθιερέοc: τηc: Έκκλησίοc: 

τοϋ Κολλεγίου τοϋ Μάουντ Χό-

λυοουκ, στήν 'Αμερική, έγραψε τε

λευταίο: 

•'Οφείλουμε νό έπονε!Ξετοοουμε 

pιΖ:ι,κά τήν Άνόσrοση .. Ή 'Ανά

σταση έχει στήν πραγματικότητα 

συμβολική ό!Ξίο, γιοτι υπογρομμίlει 

τό νέο κοί τ,ήν πνευματική όνογεν 

νηση. • Εχει όμωc: καταντήσει περιτ

τό βάροc: δ.ν τήν ε!Ξετοσουμε ono 

τήν δποψη τηc: προγμοτικηc: ίστο

ρικηc: σημοοiοc: τηc:•. 

Γράφοντοc: γενικώτερο γιό τό 

lι')τημο, τό όμερικον,κό περιοδικο 

• Τάι.μ• έγραφε τελευταίο· 

•Οί περισσότεροι μελετητέc: τi")c: 

Βίβλου σήμερα πιστεύουν ότι ή ί

στορίο γιά τήν Έ!Ξοδο (των Έ-

6ροίων Ιόπό τήν Αίγυπτο), όnωc: και 

δλλεc: ίσrορίεc: τηc: Πολοιδc: Διοθή

κηc:, σάν τοϋ Ίωνδ με τό κητοc: 

κοί τοϋ Άδό·μ κοί τηc: Εϋοc:, δέν 

έχουν ούστηρό ίστορικό ύπόeοθρο, 

άλλό προσπ:θηκον πολύ άργότερο 

όπό Έβροίουc: συγγροφείc:• 

• Εχει δρογε δδικο έκπρόοωποc: 

μιδc: Λουθηρανηc: Έκκλησiαc: τηc: 

Άμερικηc:, δτον διομαpτύρετοι γι,α 

τίc: άπόψειc: αύτέc: κοί ύποστηρίlει 

δτι: 

• Ή δρνηση ταϋ θουμοτουργοϋ 

στοιχείου πού περιβάλλει τή μεγα

λύτερη λυτρωηκ.ή nρ,ά!Ξη τηc: Πο

λοιδc: Διαθήκης - τήν ΈΕοδο -

δέν οπεχει πολύ άnο τήν δρνηση 

των θαυμάτων της ένσορκώσεως 

τοϋ Ίησου Χριστοϋ και τηc: Άνο

στόσεώc: του έκ νεκρών•. 

Ν. ΚΥΡ ΙΑΖΙΔΗΣ 

<'Α,κρ&π:ολις» 9.4.72 

'Ένα<: πελαργό<: 
στά 'Ιωάννινα 

ΕΝΑΣ πελαργόc: είχε αnομεινει 

όλο τό χειμώνα ατό Γιάννενα Δέν 

είχε ,ακολουθησει περσι στίc: άρχεc: 

τοϋ φθινοπωρου το κοπάδι στήν ά

ποδημιο του Κι t.γινε ούτοc: ο 

λέλεκοc:, ό ογοπημενοc: •τύποc:•, η 

χειμωνι,άτικη •όπρο!Ξιόν των κοτοι

κων τηc: nολιτείοc:, τό πουλί φοινο

μενο. Γιατί !Ξέκοψε, Γιατί [ονογύ

ρισε; Θά άντέΕη μέσο στr� φοβε

ρη ήnειρωηκη παγωνιά, Κοί προ

nοντόc: τi έγινε τό, τοiρι του, Για

τί οί πελαργοί, κατ' έ!Ξοχήν μονο

γαμικά πετούμενο, εινοι ύποδεiγ

μοτο συlυγικηc: πίστεωc: κοί άφοσιώ

σεωc:, πού κρατάει όλάκληρη lωή. 

Oi Γιοννιώτεc: άνησυχοϋσaν γιό 

τήν τί.\χη ούτοϋ τοϋ φτεpωτοϋ άν

τόρτη. Στίc: 18 Μαρτίου, nού θά 

γύριlε τό κοπάδι στά λημίριο του, 

θά δίκοlε κσί θά κο1οδiκοlε τόν 

λέλεκα που έκανε τοι·, κ,,φολιοϋ 

του. 

Καί τi συνέβη; Δέκα μέρεc: πρίν 

άπό τήν αφιΕη τοϋ σμήνουc: έφθα

σε στό Γιάννενα, '1λομόνοχοc: ό 

σύντροφοc: τοϋ πελαργοϋ Κοί γρο

φουν όπό τά Γιάννενα 

• Τ ό τί συνεβη κατά τήν πρώτην

ούτήν συνάντησιν δέν περιγράφε

ται. Οί nοροκολουθήσαντε� την 

σκηνήν συνεκινήθησον μέχρι δα

κρύων Έπί ώρας οί δυό πρωτοσυ

νοντώμενοι πελαργοί <'Jλληλοενηγκο-
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λiΖοντο καί έΕεδήλουν με τήν γλώα

σαν των παικιλατρόπωc τήν χαράν 

καί εύχαρiστηαίν των διό τήν συ

νόντησιν των αύ-rήν μετά τόσον 

μακρόν χωρισμόν . •. 

Είχε χωρίσει τό Ζευγάρι των λε

λεκιών, πέρυσι τό ,φθινόπωρο όπό 

μιό ίσωc Εαφνική θύελλα. Ό εναc 

σύντροφοc γύρισε στιi φωλιό του, 

στόν γνώριμο τόπο καί πρόσμενε 

κρουσταλλιάΖονταc στό γιαννιώτικα 

χιόνια. Ό δλλοc συνέχισε τσ ταΕίδι 

του μέ τό κοπάδι ·· Εlησαν καί οι 

δυό μέ τή νοσταλγία τοϋ γυp·σμοϋ. 

Καί νά ό Εενητεμένοc, Εεκίνησε. 

άνυπόμονοc, δέκα μέρεc: νωρίτερα 

όπό τά Ζεσr::ι ένδιαιτήματα γιό τή 

βορειν,ή κατοικία, παραβιάcονταc 

τούc νόμουc τοϋ σμήνουc, τούc ό· 

παροβίαστουc νόμουc τοϋ κόσμοu 

των πουλιών. Άνυπόμονοc καi όνή

συχοc ταΕίδεψε όλομόναχοc πόνω 

στό ιπέλαγοc μέ -rήν αγωνία καί τό 

φοβερό· έρωτηματικό στήν πελαρ

γήσια καρδιά του 

Μποροϋν τάχα νό καμc.ρώνουν 

ol δνθρωποι γιό τέτοιεc έκδ1λώσειc 

όγόπηc; • Ε,χουν τέτοιο οίσθ�ματο; 

Μόνο στά παραμύθια! Οί παγκό

κιστοι ! 

MR. SIMSON 

( Κυρ Σ ιμό-ττοι.>λος) 
«Τά Σημερινά», 22.3.72 

·········································�································ 
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Σημειr!•σεις ΧΡΙΣΤΟΥ Λ. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 

Ι. Μ. ΠΛΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

υΟnως ή ψρuγμένη γή τίς χavιδρές στά1λες τη; 6ροχης, δέχε-:α.:
κ.α.ί τό Π'Υ1ωμα,τιχό κοινόν τούς «'Ελεύ1θε,ρους Σ-οχασ;μούς» τοϋ δ:αλ 0-

χτοϋ διδα.σκ.άλοu., ιπού μερικ.α. χρόνια. τώρα. εχα.σε τό εντuιπο Κu·ρια.¾ά.
τιιχ.ο 6ημ,α, τw. Με δίψα. κα.ί λ,α.χτά.ρα. ... 

Δεν ιπρόΙκJειτα;ι γ:ά. δοιχ.ίμια., προειδοιποιεί δ συγγραφεύς, yιωrί «τό 
δακίμιο ά.πα.ιτεί ψύχρ«ιμο ά.ντίκ.ρυqw,, ά:μερόληrτcτ Χpιση, προσεκιτ:ιιr; 
τε,χ.μηιρLω-σψ, ένω τά. κ,είμεvια. πού Π'pοσψέρονταιι είνΙΧι μόνον «ά.πογ.ρu
cπά.λλω-ση όρ,yης, δ'ιοομ.α.ρτυρ(Ια.ς (άλλά) κ,α.ί α.ίσtοδοξίαις». Και(. r\Jύ-ό ά
κριοως ά�ζηιτοϋσε τό κ.οινbν! Μιά. γεϋσι νοcπα.λγική, ψά, σu,γτροφιά 
πάιvω στά. τρέ-χοντα. ζηrτήμ;α.τ.ο:. των κα.ιρω•;, μ:ά. θεώρψι πνευμα.τικ.ή, 
φιλική, πρό πα.ντό,ς άνι&ρώπινη,. Διότι α.υιrή εΙνα.ι ή τεράστια. δια.φορά, 
ά.νάJμιεσα. σ' ε�α. κήρυγμα. όργης κα.ί διοομα,ρwρία.ς, πού γίνεται με εχ,θρι
κ,ότ-ητα. πρός τόν α.ν&ρωιπο (άπό εν'(J,ν σrτ:;εLρο -J..α.λογηριaμό π.χ.) κ.αί 
7tό ί'διο κ.ήρυ,yμ,α,, πού είΥ-αΙι δια1tοτιq.ι,ένο ά.πό τήν άyά;πη,. Δέν είναι 
±πtεικής πρός την έστοχή μα.ς δ σurγγραψεύς, ί'σως μά.λι:,τα. y?J, είνσ..: -χ,α,ί 
υπεροολικός. Τό mθος ψα,ίνεται νά. τόν σwεπα.ίρy,ειι. «Άκ.α.τα.νόψr;)> 

, β , 12. ιι 
- , ., - Ι , , t, ., _ ,, .. κ,αι « α.ρ·uα.ρο» σεωρ,ει τον αΜύ'11α. μα.ς. α.ι π�σ't'ευει οτι α.φου ε,Υ,Ι.Ξι::J"ε

τά έοδομηντα. του, «ση-μ-σJίνει πώς μaς εχει ήδη δ•είξει τό rπ;ρό-σωπό 
του», -χ,α,τά, τό α,pχα.ίο pη,τό, ίσ,ω,ς, οτι «εν ετεισ;ιy εοο,σ,μήχοyτα, οuδzίς σ.:ι 
λοοθοι πονηρός &ν». 'ΑJ..1λά υπάρχει μία σ{Jοα.ρή δ:α.φορά.: Ό α.νeρωrπος 
των 70 έτων δεν εΙνα.ι 6έ6αιιοv πόσα. εχ0ι &.Κιό,μη νά δια.νύση ¼α.ί δ δυνα
μι1σμός του εΙναι, δπιοοδ'ή-ποτε, περιωρισ.μένος γιά. τfιv α.-r.ό1δr;σι στά 
ύπολειπόμιενα. ετη της ζωής του. Ένω δ α.ίώνας ιια.ί τρείς δεκαετ( 0ς 
εχει ά.χιό,μrι ένώ-rοιόν του γιά. νά δλαχ.λη·ρω1θή κ,α.ί δ δuνα.μισμό,ς του μπο
ρεί νά. εχη •ιιορυψώσεις άπί,θα.y,ες. 'Ήδη, στά, 70 ετr, τοϋ είκ.οστοϋ 
ωίωvος ή α.vθ•ρωιπότης έσημεί,ωσε προόδους περισσότερες Χιαί σοοα.ρώ
τερες άπ-ό τά έπιτεύ"'(iμα.τα. ολωγ των προηryαυμένων α.ίώ·ι,ων. Ι α.ί 6α.
οίζ0ι ,με &λμα.τα., πού ψθά.νου�ν πέ,ρ' άπό τή Σελήνη. Για.τί νοc ά.ποκλεί
ση -J..ανείς &τι τά 30 ετη, πού άπaμένουν, δεν θά. συντελέσοu•ν ,σz κά-
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ποια. διοοφοροποίησι κ,α.τά. τήν τε�λι-χή στάιθμισι -rou «π.α.θητ�κοιυ» των 
πολέμων, της γενοκ:Όονίαις, της οεσποτί,α.ς, της �πα.νθωιrοοπwιήισεως; 
Να.ί, δ α.νιθρωιπος χά.ν,ετα.ι. ΆΑJ..σ. κα.ί άcρυrπνιίlζετα.ι. Ό ϊδiιος δ συγ
γρωφ,εύς rπα.ροοτηρεί, με οοφθ,α.σtο πνεϋμ,α., &tι λιγοστεύει τον τιε.λιευτ.α-ίο 
κα.ιρο ή πια.γκόσμια. έJσcιδεία. των ήλιθί1 ων. Κ.α.ί δ ά.νθρω-πσς δεν &.ιφυιιtΥί
ζειτα.: ά:rολG>ς, αιλλσ. "Ntrλ α.γωνί ,ειτ-α.ι. Πσιό κ.αιλuτερο α.Π'ο τήν έλιπίδα. ύ
πάιρχει δπλο; 

' λλά., Ιθά, ηw.ν λοοθος w.γ ε6γ;α.ιζε -κ,α.νείς το συμ.πέροοσμα. ο�ι δ 
' Τ , ός, ξ Μ' ' :2 •. -1, ο:,• ' ' συγγρα.:pως ,ει να.ι α.πια.ισι υο ος. ε,σα, στην wι.υγνωσι, rυεν χα.νιει την 

α.1.σιc�δοξία.. Μέ101α. ,στο σχ;οτάιδ: ικ.α.ί την α.χλύ των κα.ιρω,ν, ξα.νοίγει g-;:;ι, 
ήλιόψωτο. Στήν ούσ!α., το 6ι16λίο του εΙν,α,ι ενα. κήρυγ�μα. σt1ον ήλιο. 

υΟσο γιά. την τεχνική ιποιόιπrοα. τοϋ 6ι6λ1ίου1, εΙνα.ι ιπέρα, άιπό ·ι/4θε 
κρ:τ:χ.ή. Ό 1. Μ. Πα.να.γιωτωrουλος εΙνα.ι ενια.ς διrδά.σχι::ι.λος του λόγου. 

Πιστε•ύω δτι οι cρίλοι του «ΙΔΙΣιΟΤ» ιθα, (Χ)ΠΟΜ'λJΙΟΟU'V μεριrκιά. αιπο

σ�π,άισ;μ17..τα. ά.πο τούς «'Ελ,εύθ,ερσυ,ς στοχαι:ψnύς» του κ,α.ί α:π.οrtολιμώ μία. 
μ,ι κρή ιέ:rοιλογή : 

* υΟταν εχει γίνει κοινό θέα;μα ή 1φοcδευτuκή ά'οοyύμινωση της γυναίκας σ' 
!ίνα πληθος δημόσια κέντ:ρα καί σέ τότcοος άκόμη ,τού θά μnτοροϋσ" κανείς 
νά τούς θεωρήση τοuλάχuστο κατά συνθήκη σεμνότυφους, αύτό δέv σηιμαίνeι μό.
νο δίψα τοϋ σώματος η ίδι.ορρυθμία ένός καιροο, ση,μαιtνει ικαl τήv προ<:>ολή
τοϋ έσωτε.ρικοϋ νοήματος μιας έτcοχης, τcού γ�μνώθηκ.ε όm:ό μέσα της ,τροτοG 
γυμνωθεί καl στήν έξc.m;ρικ'ή τcαροuσία της. Τό γυμνό σωμα ύΤCάριχe,ι παντου: 
στίς ψυχές καί στά πνεύματα, στούς στοχασμούς καί στά συναισθή,ματα, σ' 
αύτή τήν άνάγκη πού εχει νιώσει ό άνθρω-πος νά σκαι:ώσει έπtσηιμα η νά δσλο. 
φσvήσει τήν ύποκρισlα. Χιλιάδες χρόνια οί ανθρωιποι κέρδισαιν τό ψ�μί τα.,ς καί 
τήν ύπόληψή τους κατασκ.ευάζοvrο.ς τιροσωwεϊα· μίλησαν γιά τίς με.yάλες tδέ. 
ες, yιά τά ύψηλόταrτα ίδανικά, γιά τίς θαuμcrοτές άρετέ.ς, yιά τίς εξaχες 
πράξεις. Τώρα είμαστε Gέ<!>αιοι πιά, πώς πίισω ό:η:ό δλα τουτα - κΟΙί στίς τυπι. 
κές 11:ερι-τπώσεις - σεpνόταν !ίνα λιμακ:ψένο σκουλήκι πού φpόντ:ιζε μόνο τήν 
όm:ληστία του, την άλαζσvεία του, τή μνησuκ.ακία του, τήν καχ\Υ!tαj>ία του και 
τήν ιαικοπιστία του. 'Όλη ή σύγχυση, αύτό τό «άγχος» καθώς τό εtπαν, του 
αίώνα πηγάζει, νομίζω, ό:η:ό τή διαf>σχuκη καιrάρρεvση των 11:pοσc.Υ!tδίων ... 

* 'Έχω δηλώσει κι άλλες φορές, αίσθά�νομαι πολλή εύχαρίοτησι νά τό δη. 
λώσω και πάλι πώς άπε.χθάvομαι «έκ μέσης καρδίας» τούς ήθικολόγους, γιατί
εχω !)δη άνακαλύψει πώς οί άνήθuκοι είναι πού γίνονται ήθικολόyοι: uΟσοι 
διαθέτουν τόσα άποθέματα θηριωδίας, ωστε νά προσθέτουν στά πολλά κσl 
πο�κίλα δεινά τοϋ ά:νθρώποu καί τή δική τους κοrrαδρομή. 

* 'Η έξωο-rpέφεια εtναι γνώρισμα άπό τά χαpΟΙκτη,ριστ:uκώτερα του άνθρ�mου 
της έ,τοχης μας· αύτό θέλει νά τιεί πώς δέν εχουμε πιά τδν καιρό νά κοιτά
ξουμε. μέσα μας· οί εyνοιες, οί όm:ολαύσεις, οί όm:αuτήσεις, οί άένσ:ες ά:ναyκ.ες 
ποu ξεyεννάει δ σύγχρονος ρυθμός του <!>ίου σπιανιώτατα μας έπιτρέ.πουv νά
ρίξουμε μιά φευγαλέα ματιά πρός τά μέσα' καί, σά:ν τύχει ,καl μπ.ορέσοuμε
νά «ίδουμε» άληθινά, θά συλλά<όουμε τ' άνε.μοδαρμένα <οάeη, την α<ουσσο ,τού 
έτcικαλεϊται τήν α<ουσσο, τήν εύχωλη και την ο�μωγή των όλλύντωrιι και των 
όλλυμέ.vων. 

* 'Άν δέν μπορέσεις νά νιώσεις πώς, δταν καίyετΟΙι εινα:ς ανθρωιπος, ετσαι ού δ 
ίδιος πού καίγεσαι· δταν <οασανίζεται μέ -rούς πατροπαράδοτους η μέ τούς σύy
χρανους τρόπους της σοψης έπιστήμης !ίνας άνθρω,ιος, εtοαι σύ ό ίδιος, πού �-
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σανίζε.σαι· κι οταν σκστ:ώινεται !ίνας ανθpω,τος, εtσαι σύ δ ίδιος πού πεθαίνεις· 
αν δηλαδή δέν νιώσεις τά «σrί)'Ιματα» τοϋ ,μαρτυρίοο στό σωμα σοο, την τιεϊ
να, τή δίψα, τή στρέGλωση, τήν ήλεκτροπληξία, την τύφλωση, τσv προοδευ. 
τικό άκρωιτηριασμό, αύτ'ή τή συνεχη σταύρωση τοϋ ό:νθρώπου άπό τόν ανθρω
,το, αν έξακολοοθήσεις ν' άνΟΙκαλίmτ'Εις σωσηκές σκσπιμότητες στη θηριω
δία, δεν μ,τορεϊς νά λογαριάζεσαι ανθpω,τος και δέν εχεις τό δuκαίωμα νά 
συζητεϊς γιά φιλοσοψία καί ποίηση_ 'Ο ανθρω,π:ος ώνειρσπόλησε τόν ύ-πΕράν
θρωιrτο καί ,τραγματσποίησε τό ύ-περκτηνος της έ,τσχης μας. 

* Τά καυσαέρια δημιουpγοϋν ,τνευματικά καί ψuχι'Κά -τrεpι.στατικά . "Ενας
άνθρωπος πού δέν κατορθώνει ν' άνασάνει σωσrrά, νά ξετυλίξει καί τά δυό τοο
πλεμόνια, ,τού ψαντάζεται τήν κάθε. στιγμή πώς θ' ά-ττσπνιγεϊ, ε.ίναι δύσκολο,
αν δχι άδύνατο, νά διαιτηρήσει τήν εύδιαθε.σία τοο καί τήν mιευμcπuκή του
σαφήνεια Είμαστε καταGuθιαμένοι μέσα σέ Gάλτοος, γaμάτοος σσ:πρόψυτα.
Χωνεύουμε μέσα στά σά,τι.α νερά φοpτωμένοι άλαζσνεία καί αύτο,τεποίθηση_

* Οί δόξες τοϋ κόσμοο τούτοο είναι στημέ.νε.ς άπάνω σέ πτώματα, σέ Gουνά 
πτώμαπα.

* 'Η 'lσrορία ,τρσχωρεϊ μέ τό «οχι», δέν -π:ρσχωρε.ϊ μέ τό «ναί». Μέ τό «ναί»
άπσι-ελiματώνεται.

* Ή γpαφε.ιοιφατ[α εχει μεταφυσuκές προεκτάσεις. Δέν εtναι ,μιά τυm:ική δι.α
δuκασία ,τού κατσ:τιονεϊ τό σώμα. Είναι !ίνας άσταμάτητος έξε.υτελι01μός τοϋ 
άνθρώ,του_ 

* 'Υπάρχει στό σύγχρσνο κόσμο !ίνα θέμα λαιμαργίας. . θά τήν ώνάμαζα
«δριμή πρός ίδισποίηση» καί «δρμή ,τρός κατάκτηση»... Εtναι ,μιά άνα6ίωση
πρωτογόνων ένσrίκτων.

* Δέν μπορούμε νά 1tΟ!pαμεpίσουμε τίς άγα<θές πλευρές τοϋ ψανατuσμοϋ: τό 
,τά'θος γιά τήν άλήθιεια, τό πάθος yιά τήν είρήνη,, τό πάθος γιά τήν fρευνα, 
τό ,τάθος γιά τήν παιδεία, τό πάθος yιά τήν ε.ίρήνη ... Ή συνηθισμeνη, ώστόσο,
μοpψ'ή φανατιcψοϋ είναι άποκρουστuκή. 'Ο ψανατuκός είναι στενοκέφαλος καί
στενόκαρδος_ Γlνεται άπάν8'pω,τος, ώμός, σκαιός, άποθηριώνε.ται, γιά νά έξαν
θρω,τίσει τούς ιάνθρώποος... Ό ψανατισμός είναι μιά παραγωyι'Κή έπένδυση 
των καιροσκόπων, των μηχανορράφων καί τCiXI/ eΚΙμεταλλευτων της άνθρώπινης 
καλ01τuστίας η καί ά:φέλε.ι.ας. 

Στα. σιψ.ιπιερά.i:,μ.ια,τα. τοϋ Ι. Μ. Πα.νwyιωτοιπούλου άν-fτκ;ε.ι κ,:χ.ί δ ά.
ποϊ<Jλει,σμό; κάιθε ,μ,ονφέ.ρεια,ς. «Δεν ε!ν,α.ι ά.νά.γ,κ.η νά είμαστε μή,uε 
ά.ιπ.α.ισ:ιόlδοξοι, ιμήrοε α-tσιόlδοξοι�>, αλλά. στοχα.στ:ι'>ωί, μετριοrπ.αι}ετς κα.ί, 
απου χρeιάζ,ετ-α.ι, έπtι•ε,ιtΥ.είς. Ό ,εικοστός α..ίώνας εχε.ι ήδη συryκεντpώσε: 
ενα. πολύτιμο -κ.ληροαόttw,α.. Τί πρέ-τtει να. ,χρα.τηθεί κα.ί τί πρέπει ν' 
ά.πορριφθεί, α..υrτό είνα.ι τό ,χα,θη'Κ(,>ν τοϋ συ'ί)(ρόνου ά.νθρώπου, κατά τήv 
δομη τοο πνειυψχ:τι-χ.οϋ του κώμου. Πρό πα.ντός, ή &.νά.πτυξις της πνευ
ιμ,αrc-ικόrtηrrος εrνιαι τό μέγα. σύνθημά του. Διό'tι πιστεύει οτι μόνο·ι μέ 
τήν οιάιδοσι της ι�τνωμα.τι%όιτητος θά, εχ-η δ α.,_,θρωιπος τήν ά.πα.ρα.ίrτ:r,ιτr, 
πα.νοιιrλία. για. την ά.ντιμ,ετώιπισι των ,μεγά.λων καί φοοερων κινδύνων 
της πολύμορφης όιλι(στικής έ.πι.δρομης, ή ()11;οία. τείνει γά, ¾τηναποιήση 
τόν α.νθ1ρωrπο. Άπό τήν α.ποφι α.ύτή «Οί σκ,ληροi. κ!Χφοί» είνα.ι ψά ση
μα.ντι'Κ'Υj π·��υιμα.τι-κή έ'Υνγύμνα.,:;ις. 
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Λάο Τσέ : ΤΑΟ ΤΕΧ ΚIΝΓΚ. Μετάφρασις Τάνιας Σεφε

ριάδη, «'ΕρμηςΗ. 

Τόν τε.λεuτα.ίο καιρό πα.pα,τη
p•είτα,ι μ(1α, α.ϋξησ:ς τοϋ έκ.δοτ:κοϋ 
ένδιαφέρι:>ντο; για τά. κλοοσ.ικά. 
θρ-η011<ιωτικ.ά. 'Κιαί ψιλοοαp:tκ.ά. εp
γα. της 'Α�νωtολης. Μετά. τό·ι Δη
,μήτριο Γα.λαγό τό-ι , θηνα.ίι:> δεν 
εχομJε, 6έ6α.ια, μετα,ψρα,στά.ς ά.πό 
τό rπρωιτ6τυπο, ά.λλά. ΚJα.1. 1μία. εrπι
μελ η-μέvη ά.πόδοσις ά.πό μετά,φρα.
σι ,σ' ευρωπαϊκές Ύ1λώσ01ες είvα.ι 
πολύιτι�μη. Ό Γεώργιος Ζω1γpα.φά
κ �, ά.ιπό τούς �εώτεροn.ις, εδωσε 
δυό - τρείς &.ξ:όλογες μετοο:ρρά.
σε:ς, &πως της Μπχyκ.α.6οοδ - Γκι
τά:. "Ηδη1, ή Μά.νια. Σεψεριοοδη (·..ι,z 
τήv συνδρομή κα,1 τοϋ Γιώργου 
Σεφέ,ρη) πα.ροuισιά-ζει ,μια. πολυ 
ά.ξιόλι:>γη ΚJ.ετά,φρα.σι �της ίερα.ς 
Βίολου• τοϋ Τα.οϊσμοϋ. 

'Ο Ταοϊσμός είνα.ι ή &.ρχα.ιό
τψη άιπό τίς τpείς μεγά-λες θpη
σκ,εϋες της Κίνας (ό Κσ:μφουικr.α.
νιο:μός y,α,1, ό Βι:>υδδ·σμός εL'Υα.ι οί 
α.λλες δύο) . Ή λέξ:.ς εmλώσθ Υ,ε 
αιπό την πpώ:η λέξι τοϋ τίτλ01J 
της Βί6λου «Τα.ό Τέχ Κίvγκ.». 
ΙΩνy•ι. θ'ά. πη ΔιδασΥJα.λία,, Τέχ 
α.ρ,ετή κα.1. Τα.ο δρόμος, ά.τp7.πό,;, 
όδοιπορία.. 'Ώσ-οε ό τίιτλος τοϋ 
6ι6λίου 1Θά. ιμ.r.tοpουσε ν' άποδοθη 
ώς «Διδα.χ·r, ήθικης όδοιπορίας». 
Άλλα. Τα.ό σφαί�ει, επίση,;, το 
τέρμα. της Ό:δοιπορ:1α.ς πρός έπι
στρι:>φή τοϋ ±v'θ1ρώπου στή θεί,α, 
πηγή τοο, έπομένως Ταό είναι 
κ,αί τό μή εχαν ονομ,α ( ώς σ,πει
ρο1v, μή ύπcrι.εί�μνοv εtς περιοp:
σμόv δι, οvόμα.τος) θείον, τό α.tώ
vιο, α.μετά.6λητο, τό αϋλο κ.α.1. &/2-
ρατο. Κα.1. ή «τα.ύιτuσις μ� το 
Τα.ο» είναι ό σ,,.οπός της Όδο:-

πορία.ς. "Ωστιε' μία. ευρύιτερη κ,α,1, 
6ωθύτε,ρ,η, .έpμηvιεία. τσϋ «Τα.ο Τέχ 
Κίνγκ.,, θά. �ταν <ί,Δι1δ•α.χη δ·&οι
πορία.ς προς το "Εν1α,», ΠpόΥ,ειτα.ι 
γιιά. μ,ι.ά ,συiλλι:>γή δ0"(1μα,τικ.ων δι
δα.σ:--1.ια λιων ,y,α,1, &.�ποψθεyμχiτω:ν, 
πι:>ύ ά.πι:>δί1δοντα.ι στόν Λά-ι:> - Τσέ, 
ε�α.v Κι �.έ ο ψιλόσοφο, για τόv 
δποίοv ή πχpά,δοσ:ς ά.ναιψέpιε: δτι 
έζησε μετα.ξύ 604 ΥJα.1. 517 π.Χ. Ή 
πα.ρά.δοοις ά.γα, έρει ε,π,ίσης δτι ε!
χε σ:υi',Ιm-tη.θη μ;έ τόν Κομφι:>ύκ:ο, ό. 
δποίος ε σε άιπό το 551 εως τό 
47 π.Χ. Έξ α.λλου, rπολλο1. με-
λ ' ,, .(.._ 'ξ υ ' 
,ετΎ(Όα,ι εχου1v \){/,ο�η,pι ε,ι οτ: •σιτο 

6ι6λίο -οου περιέ.λα-6ε κα.1. εΥ.λογη 
ά.1tό την σοφίχ των rπα..λα.:ι:>τέpων, 
ίσως γιά. y,σ, δικα.ιώση1 το ο·ιομi. 
wυ, τό bποίαν frto 'Έρχ=α,υτί. 
Έά.ν ή πληροφορία. της 1μετσ.ιψpα,-
1στρία.ς είν,α,ι σωστή, δτι τό «Τα& 
Τ'έχ ΙΩφ.» εyράψη 1μετα.ξύ των 
έτωv 300 κ.α..1. 250 π.Χ., πως γ�ε
,μίζει το κ.εvόν τριών ootώvωv ά.,π-ό 
τr,�ι εmοχή τοϋ συyγp,α,ψέ.ως τe>υ; 

ίΠά.νιτως, &πως σ.να.ψέ.pε: πΟΙλύ 
Μσψα, ή 1μιειtαφpά.σ-τ;ρια., τό 6ιολίο 
α.ύτό «&rοως -ά. μεγά.λα, ερyα. στο? 
κόσμο, δέιν ξεΠ'εpά.στψJε ά.πό τό'ί 
χpόινο χα,]. το Υ.ιϋpος του 11t:-lιp:ψέ
Υ'Ει ζωνιt1α,νό)>. Οί Κινέ ο,ι πιφ:έ-
6αλαΝ τόv συιyγρα.φέα. με μεγάιλο 
σε6α.Οiμό, δίδοντά.ς τοο, τό παpω
νύ,μιο Λά.ο - Τσέ, ιr.ού σηψχ,ί•/'ει 
«γέρο - (5Ιά.σιχ.α.λι:>ρ>, «γέρο - φιλό
σοφος» η «yεp!ΧJσμ,ένι:> πα,ι·δί» (&.πό 
τον 1θρϋλο δτι yεvνήθ,ηκε 1,-1ιέ pυτ(
δ,ε,ς 'Κ,α,1, αισπpα. μαλλιά., ε:rοειτα. ά.
πό γ,υοψαρία. 81 ετών!) . Σ' i)λΕς 
τίς εύpωπα.ϊκες γ λωσσες �τα.v με
τα.ψpα,σμέινη ή Βί6λος τι:>υ, πλήν 
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της έλιλψ�'Χηζ. ' σχέιtως Β.:ι π:ι
ρωτηpw'i'τα.( 1μιερ:·ι<ιές δια.:ρcψέ; 
στήν ι..uετώpρασι, συγκριτικά. μέ 
ξ, , ς:,, � , , ενε� α.ποuοσε,ις, η ερ-γ;α.σιrα. ,η; 
::Μάινια,ς Σε,φεριώδη, εrν,α.ι πολύτι
μ-η, διόιtι Χοολύ11tτει τό ύπά.ρχσν 
εως τώρ<χ, 'Χιενόν στην έλλ-ηνι κή 
φιλολογία. γιά. τήν ,σσψία, της Ά
'ιlmολης. Χρφιιμώτα,τ�ς, εm::ισης, 
είναι( οί σηιμ,ε,(ώσεις της ;με'vα.ψpα
στpίΙΟΟς, έρ1μηνrεurηΧrέςj ώρισ:μένωη 
λέ.ξtεων τοϋ κει1!..1Jένου, α,γ χιαί δ
λό!)(,λ η,ρο ε�νια.ι πολύ δύισ,κ,ο,λο χ,α,ί 
άιπα.ιτεί, πλήν ,μιά.ς ε,myωγης 
στήν άν,mολικ+, φιλασαpία., και 
μιί,α ΠΙVrευ.μ,α:τιικ.ή πρΟΟ!Μιθεια, έμ6:ι
θυ-ισεως. 

ΕΠwχ.: &.ξιοση.μ,ε�ίωτο δτι στιόν 
Τα.οϊσμό ,συr;:α.ν-tωνrοο.ι ΧΟ:,νά στο:
χ1εlα. δ:α,φάρων θρΎpΧειωνr γιά τήν 
δημιοο,ρryία τού κόσμου από το 
«χάος» (το «μή είναι», κα..τά. τον 
Λάο - Τσέ) , ώς «έχ,δήλωσι» ,οϋ 
Λόyοu , yιά τον δυϊσμό ώς μέ�σον 
ά.νιθιρωntί νης ά:ντιλ ήφε,ως, γιά τό·ι 
«σωιτηρια.κό» 01Χ0ιτι:ο τηις ήθικ.ης 
ΠΌpείοος καί σ.λλα πολλά.. Έπiσης, 
έκτος άπό τήν άταρα.ςία. ,ω,ί τή·ι 
ά.vωιτιzpότηrοα, ενοοντι των παιθων, 
τήν άιποφυyή &.ιπσκτημιά.τω,v ύλι
κωv, τ+,,ν άνά.γκη ¼:ιrtα.νοή�εως 
των α.λλW"ι άνθpώπω-ι πρίν απο 
¼άιθ'ε κατοοδίκη τους, πού r:ΡJ'Ιαν
τωνιτοο� σ' ολες σχεδόνι τίς θρη
σκιείίες - τ0ινίζετα( στο «Τα.ό Τέχ 
ΙΩνγκ» χια.ί δ φ:λεψφισμό,ς. Στον 
&ιp�θ. 46 δ:α6άζο.μ,ε: 

"Oro:v' δ κόσμος εlναι στόν καλό 
δρόμο 

ξοοέJ.λωτα τά γρήγορα αλσyα, κο. 
1τρ[ζαιν τά χωράφια. 

'Όταν δ κόσμα; δέν είναι στόν κα>λό 
δρόμο 

τά αλογα τοϋ 'tτολέμαι 

μαryαρίζα>ν εξω άπό τά τείχη 
τούς ίερούς τύμGοος. 
Δέν ίrττάρχει μεγαλύτερο λάθος 
άπό τό νά εχης αύτό ,τού οί άλλοι 
έ1tιθυμοϋν. 
Οϋτε μεγαλύτερη δυστυχία 
ά-ττό τό νά είσαι άνικ=αποίητα;. 
• Η 1τλεονεξία 
είναι -πολύ κ01κός οίωνδς. 
vΟ,τοιος ξέρε;ι νά εtναι εύχαριστημέ. 

να; 
,τό;vτα θά εχε.ι άρκετά. 

'Ε!πίισης 6λέπομε ά.πό τό·ι ά.pι�. 
33 ιπόισο ε!ναι συνταιπ�σιμ,έ·ιος ό 
Ταοϊσμός ,με την &.ρχrαί1α έλλη1-ιι
κη διιδ�λία. στά. θέq.ια-τα. της 
ή1θικης:

VΟποιος γνωρίζει τούς άλλοος εχει 
διάνοια. 

vΟττοι.ος γνωρίζει τόν έαuτό του ε
χει φώιτιση. 

�Οποια; νικα τούς άλλαις εtναι κρα. 
ταιός. 

"Οττοιος νικα τόν έαυτό τα.ι εχει με
γάλη δύναμη. 

'Ό11iοιος ένεργεί μέ δύ\!Οlμη κάνει τό 
θέλημά του. 

ωΟττοιος είναι ίκανοποιημένος είναι 
-πλούσιος. 

ωΟττοιος μένει στή θέση ται διαρκεί 
1tολύ. 

vΟττοιος πε.θάrνει χωρίς νά έξαφα
νιστη. 

εχει μc.σκρuά ζω�'J 

Θυιμα.ται -χια.-ιεις το Διελφικ.ό 
πα.pwyγελ,μα. «Γ,vωθι σα.υrτ:ό•ι», τό 
τ()ϋ Δημοκ.ρίτου οτι «το -ι:,κii•ι α.ύ
τόν έα.υrτ:ό-ι, πασών vικω'Ι πρώτη 
και ά.pί:πη», το σχετικό τοϋ Ά
ρισΌοτέλους οτι «ά.νδpιε,(ότερο; εί
ναι ό των έπι,θυμιfuv η τω·ι πο
λφίωv -κ,ραιτω·ι» και τό Πλ:χ.τωνι
κόν «ού το ζην περ�' πλείστου 
πο:ητέον, ά.λλά. τό ευ ζfιv». 

Ά.Χλ.ά., δεν είvα.ι δυνατόν νά 
πpοχωpήση m.vεις ισ' ε.χ,λογή άπό 
τήν Βί1ολο Σοψί«ς τ.οϋ ΛΜ - Τσέ. 
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"Ας τψ κά.μry δ ικαJ&έ'να.ς &.να.γνώ
στης 1,Uε.λετητής γιά. τον έα.υrtό 
του, άιψοϋ άιr.ρεθη α.πεpίισπα.στος 
,μέισα. 01' α.ότό τό 'Βαιυιμά.σιο π.ε.ρι-
66λι των ύφηλων ιδε.ώ'ι. 

Θά. ηθε.λα., έν τέλ,ει - κ,α,ί νο
μί' ,ω 1δτι τό ο:ρεαω - γά, θεωρή
σω λάΙΘος τήν α.πόδοσι τού ον�μ,α
τος τού Κι νέζου διδαισκά.λου ώς 
ΛάJο - Τσού. Μπορεί νά. κυμα.ίινε
τα.ι ή ψωινψικ'Υj αiπόιδσσι,ς α.πό 
Λοοο - Τσε εως Λάο - Τσού, α.λ
λά, γιια.τί νά. ,έπιλ,εγη τό «Τσού�,, 
οτα.ν τό «Τ,σε» (κα.ί λοοθος νά. η
τα.ν, πού δεν εΙνα.ι) εχη, π,.�ο
σμίως ε.πι16λ11θ·ij; Ναμίlζω ιδτι δε·ι 
ιεΙναιι έπιτρεπτόν νά. ,μετ:α.οά.λλων-

τ:α.ι όvόμια,τα. κ.αθιερωιμιέ.να., προς 
έπDοiε.ιξιν iιριθοτέρα.ς ψωινψιικης 
( , �' Ρ , ' , ιποu vενι σtJ11,.ι.οα.ινει στη,v πιερ,ιιπ:τω-

σι) η μaνιτερνιιαμοϋ. "Fινα. παρά
δειγμα.: Τό ονσμα. τοιυ Κομιr.ρουοcί
ου ήτ:οcν «Κόνγκ. Τσε» (δ Δι'Οά.
σχ.α.ιλος Κόνγκ, εκ της οtκογ,εvειί
αις Κόνγ-κ.) , τό «cρού» ιστό μέσσι 
πρωετέθη άntό λάJθος -κ,α,ί εδωσε 
το o'IIOjW, Κόνγκ Φού Τlσ:έ, δ
πως έ:τφσφέρετο στήν Άnτσλή. 
Άλλά, δεν θά. ιιwϋμε π ο τ ε 
ΚοηΥ. Τσέ, ουτε Κονr.<. Φοϋ Τσέ. 
Σ' δλον τόν κ6ισ,μο λέγουν «Κcψ
r.ρούκιο» κα.ί μδvσν ετσ: συ·ιεννο
ούντα.ι. 

'Ελένης Γ. Βαλαβάνη: ΣΤΟ ΜΥΣΤΡΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟ

ΓΩΝ. Μυθιστορηματικη βιογραφία τοϋ Γεωργ(ου-Γεμι

στοϋ-Πλήθωνος, «Δωδώνη». 

Τον 6ιογράιψο τοϋ ξα.κου'στοϋ 
;1εοπλ,α.τωνι: κ,οϋ ψί,λοσόιφου, δ δ
-rοοίο; επέδειξε 'Κα.ί πολι τιικοϋ έ
ξα,φετι'Υ.ιά. ,προσόντα., ύιΠοδύετα.ι ε
να.ς γρ(ψμα.τικός του. ΕΙνα.ι φυ
σικό νά. διιαπwτισθη ή α.ψήγησίς 
του α.'Πό θαιυμαισμό πρός τόν1 σο
φό διδά..σΥ.ιαλο. 'Έτσι, σtήν δυιq.ι,ι
κή περίοιδο τοϋ Βυζαντίου, ,δ προ-
6ΟΙλ1εύ; συtyΚιε·ttρώνει το ψως του 
στον φιλ&σοr.ρο σχολά.ρχ-η τοϋ Μυ
στρα., πού frτα.ν ή πρωτιεύουσα. της 
ΙLελοποΨtήσου. 'Έ•ιtονα. ψωτίζε.τα.ι 
ή δρα.στηριότη,ς -οϋ ίΠλήθω,νος 
στον π;ιεuμ,α,τι ΚΟ'Ι τΟΙμέα., ώς κή
ρυκος τού άJθ1άινα.του 'Ελλη�νισιμοϋ, 
wα.ί στ:ό,ν 11tολιτικόv, ώς ε�σηγητοϋ 
\JJε-α.ρρυθμίσεων κοινω,vιΚιών 0.w.ί 
διοικητιΚιών γιά. τήv διά.σωσι τού 
Βυζ�α.ντίw 'Χ,α,ί την rπερχιτ�έρω 
Έλλψική &-vα.γέ,γ,ιφ,ι. Μαζί, δ
f.ΙJWς, μιέ τίς άλλες 11tpοσω,πι'Χ,ότη-

τες, ,πού παιρ:ψέvο1η στο ήμίιφως 
"" ' � , .,, ' ,,� η κα.ι τ,1 σκια., εχει τη,ν ιιuια. μΞ-
τ::1,χείρ,ισι οοα.ί ενια. μέ�ρος της δρα
στηριόlτηιtος .:οϋ tδ1ί,ου τού Πλή
θ'ωνο;, έκ1είνο πού τον εψερε σε 
σύ1.<.ρου,σι - 'θα. )vέyfΧι\!ιε μιά. «δο
γμα.τιική μονομα.χία» έ.ν ό,�όμα.τι 
των ιδεών τοϋ Πλάτωνος &.,πό τό 
ε.νιχ μέρο;, τοϋ Άρισ1τοτέ.λους ά.ιπ:ό 
το α.λλο - ιμε τον ετεpΟ'/ μεyά.,λον 
δ(α.νοούιμενοv της έποχης, τον Γεν
νάιδ-:οv το.νι Σχολά..p,ιΟΙ'Ι. 

'Ο Πλη!tω·ι οεν fττα.·ι 1μbιο·ι ό
πα.δός τοϋ Πλάιτωνος, ά-λλά. κ:1-l 
κηρυξ τοϋ Έλλη,νοχριιστια.νισιμοϋ, 
σε ψά. 1εποχή πού δ Έλλη,'Ι'ι,σμός 
ώς 1tνεuμα. πpοκα.λουσε την ά.,πέ
χΙθΙει,α, τωγ χρ:στιια.·ιων Φα.ρισα.ίrων. 
Ό Πλήθων ικ.α.τεικ.ρίθη ώς «α.'Ι'tι
χριστια.νός» σιτήν Έλ'λ,ιχδα. 'ΧιCΙ,ί 
δέιν vιπόιρεσε νά. δι(Χ.'οώση τήν Πλα.
τ�ω,νιι κ:ή ,δΙι1οw:JΙΚοολία. πα.ρά. μιόνο 
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στη Δύσι. 'Η .<ριλοσοψική του &.v
τ�ιιμ\α,χία. μJέ 't'OV\ r,εννά:διο 10ερι
γ,ράJφετα.ι σχ�δόν &Μα,ιμικά.. Ένω 
Μ ά;ν,αι.ρέρονw..ι tκτενώς τά. της 
ου.μμ,ετοιχής τοο σπ;ν ΣύVΌΏο της 
Φλω1ρε-,1τία.ς γιά. την Sια.πρα.γμ,ά,
"tiωσι της ένώσεως των Έrιι:κλη
σιω,v, ωστιε νσ. aτηρι.χθή δ χσ,pα.
κτη.ρισ.μός του ώς « ,ω,τηρος της 
ΌpθΌοα;ί1α,ς», άπαδ•ίiο,ετσ,ι μέ λί
γες .λέξ,εις, ώς ·οcpειJ.qμενον εις 
«'Ιtαψιεξήyηισι ν», το 1μετα, το·ι θά.
νισ,τό τιου -Υ..ά.ψψο των 6ι6ιοίων το-υ
ώς αιιpετι%ώΥ. 

Γ,εyιrχ,ως, ή μυθικπορημσ,τική -
πpάι-fμιαιτι- 6ι,ογροοφίσ, είναι έ:t
ο ιαψέΙρου\:,,σ, ώς &.νά.'γ'ΙωσΙμα.. Δί
νιει τά. πλοοίσ:σ, κσ,1. τήν ά,τ,μ,6,�cpα.ι
ρα. της έ-ποχης. 'Εξσ,:ρε-τική 1συμ-
6ολη ή ,σειρά τών έκτος -κ.ειμέ
vου σχ:ΕΙδίων· του ζωιyρά.φου Άγf,
νορος 'ΑmεριάJδη 

'Ανδρ. Σώκου: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

Συγιχ.ένιtρωσις •,<,σ,1, όrπο�ειyμσ,τι
κή τ�οοξινόμφις τοϋ άρχεια,κοϋ 
κ,α.ί 6ι6,λιοyρα.φικοϋ όλι ,κοϋ γιά. 
την 1θ,ρυλική 'Έξοδο της άθά.νσ.
της Φροορα.ς. Λα.κωνι:κή εύγλω'i:
τί.α.. Κοοθώς άινα,cρέρε.ι δ ισυyyρα
ψεύς, εχeι �έτο�μά.σει το «ιΕ,ιδ: κό·ι 
Ά,ρrχείον» της Ίερα.ς Πόλeως κα.1. 
γιιά. τά ,ετη μέχρι τοϋ 1 21-
1825. Ή σύντομη Ε!"ι<Jοοοίς του θά. 
ετwχ.ι μιά. rπολύτ�μ-η εθν�κ:r, πpοσ
φορά., πού rπεριrμ.έΥει τ,όν Μσ.ική
νσ, της. 

Σπ. Κυριαζοπυύλου ΟΡΙΑ 
καl ΩΣ ΕΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩ 

'Ιωάννινα 1972. 

Ό νέbς ποι"f/ιτής ιμέι τίς ούο 
τα.UΙtοιχρό ως συ,λλοy-ές ποιημά,-

τ1ωιν -οου (στολ).ά των δrποίων εί
νσ,ι ιμα,λλσν έπιγράιμ,μ,wτ:α η σ%έ
ψΘις όλιγόλοyες) κρίνιει κ.α.1. κα.
τα.χ,ρίνιει τήν σύγχροινη κο,ινωνία., 
γιά. τηιν άιο:αιpcψία τοϋ άνθρώπου 
7Όpος τον α,,yθρ,ωιπο κα.1. προς τά. 
α.λλυrtε πνιευ,μαιτικ,ά, ιδzώιοη, σ:χ.ρ
κά.ζει τίς σύγχρονες τά.σεις κ:χ.1. 
όψώιγε,ι, ,σα.ρά, τα.ϋτσ.., τίς αλώ'Ι':ες 
άιξί1ες της ά.γά.πης, της άJδελφωσύ
νης, της άιναιτάισ:εως. 

Θά. δώσω μερ:,χ,χ σε,ίιyμ,σ.τα. της 
τ-εχΥ01ϊpοπt1ίας κα1. της ιοεολογ(α.ς 
τοϋ ποιητοϋ: 

ΚΟΙΤΑΖΑΝ 

Μέ τό μπιστόλι στό χέρι 
καθόταν στή γωνία 
καί πε,ρuμενε τό θϋμα τοο. 
Πίσω του είχαν μαl:ευτη 
πολλοί περίεpyοι 
καί κοίταζα:ν. 

ΖΗΛΕΙΑ 

Μέ κοίταξε μέ παράπανο 
κο:ί εί1ΌΕ: 
«Νά μ' άyαποϋσε δ αντρας μου 
σσ:ν τ' αύτοκίνητό του'». 

ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Και!,άλα στή φοράδα: 
-ή γυναίκα του κρατοϋσε 
τό χαλινάρι -
πήγαινε στόν πασά
νά κάνει τεμενάδες. 

ΟΝΟΜΑΤΑ 

Ντίvrα, Λώση, 'Έρση, Νάντια, 
Βίκυ νΕλσα, Νέλλη, Μάντα, 
Τζέ.νι,, Μπέτη, νΑντα, ΝτέΠl), 
"Α,vrζη, Νταίζη, Μ<Χ;ζη, Βανα . 
Πρόκ.ε.υrαι για •Ελληνιδες χριστιανες. 

Δ!ΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

Τά έ.yyωια μας 
θά μαθαίνοον στό σχαλείο 
νά -rοεθαίνοον, 
δσο γίνεται 
πιό �ρώ11ινα:. 
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Σ ΚΕΦΘΗΤΕ 

Γιατί περιφρονουν τόν κίνδυνο 
οί ηρωες; 
'Η χώρα τους 
άξίζει πιό πολύ 
άτι' τή ζωή τους.

Γιατί περιφρονουν τόν δήμιο 
οί μάρτυρες; 
• Η πίστη τους
άξίζει πιό πολύ 
άπ' τή ζωή τους_

Σ κεφθητε τούς άπιστους
κι δσους δέν εχουν πατρίδα ... 

Σωκρ. Βενάpδου: ΣΤΟ ΤΕ

Λ.ΟΣ ΤΗΣ ΑΝΗΦΟΡΙΑΣ, 

«'Ιωλκός». 

"Ενα.; ϋ.μνο; στ-ήν ά.γάπη. Σ-το11 
σΝθpω1πο, στα. 1tουλιά., στα. δέ,,δpα. 
Στίχο; ελεύθΞpος, σύντQμο,;, σά,·ι 
οορα;ιός τυιμ1tα.νισμός. Ή εκψρα.
σις εχει ε.1tιwχημέ'νη λupt'Χ'Yj 1tε
ριεκτικότ-qτα. ('<το α!ΟΜΟ της ο:ύ
γινijς γοολfινης, τά προιπύλα.ια. της
νοσταλγίας, ,ο ψηcpιδωτο της ό-
1tτα.01ία,ς, CΙί κρουνοί των δράσε
ων» κ.&.). 'Έ•ια. ά..ντίδωρο: 

Σ ιyανό τραycuδι 
του δάσους! 
Μέ 'Γήν έναρμόvιση 
της Gρσχης 
ή μαyuκη συμφωνία 
της δμίχλης 
τύλιγε 
στόν πέ.πλο της 
δυό 
νοσταλγίες 
πανω στό πόντιουμ 
των ()}μύρτων 
Σ ιyανό τραγούδι 
του δάσους! 
Ζω άκάμη 
τδ χάδι του ψιθύρου σου ... 

Κ. Ζάππα: ΠΟΙΉΜΑΤΑ, 

«Δίφρος». 

Ό νέος ιποιητης άισκείτα.ι στον 
«Λuρ�σιμο των "Ολωv» (χια.τά. το·ι 
δρισμο του Πα.λα.μα, γιά, τήν ψιλο
σο:ρ�χή κα.ί μuστα.γωγικ-ή ποίφι) 
με &.ξι6λογη έιπίΙδοσι. Ή λύρα. του 
,εΙνα.ι «άιπ-6χοcrμη», σu,ντονισμέ.vη 
με τό'ΙΙ «παγκόσμιο ,ρυιθιμό», πού 
, - ' , δ , ' ε·ν-νοουv 'Κια.ι επι ιωιχιουν οι «\J!ε,,ιu-
ημέ'Ι!Dι» της μετα.,φυισ�κης σκέψε
ως. 

'Λ Υτλ1εί τίς ειμπνΞ\JΙΟ1Ξ:ς του <ΧΠΟ 
τ-ήν ιiρχα.ί,α. Έλλ<άJδα. (άntοσπά.
σμ,Μα. Όpψί,κά;, χωρί,α. του Πλα
τωνιικου «Φα.ί•δω'ιο.ς») , .iπο τήν 
Ί νιδ,�α. (θ•ε,ωιpία. της μετε.νσα.ρικ.ώ
σεως) κια.ί τήν σύγχρονη cριλοσο� 
cρία. (Νίτσε, ιδίως) , ά.λλά. κ.α.t α.πο 
τήν ζ,ωη τήν ϊδιχ, άιπο τήν θεώ
ρφι -των ά.v1θpω,πίν·ων ϊ<:α.ί Lδίως 
τήν• στάσι του άγ.θ�ρώποu άπένα.ν
τι στο �wστήρ:ο τοιϋ θα.νά.τοu. 
"Α).y.,οτε διερωrτα:-οαι α,γ. ,θά, λιJΙθη τό 
«α.rίνιγ�μα. τω-ν μ·ιημά.των» κ,α.ί α.λ
λοτiz δέ.χ�ετα.ι οτι Ύ) 1θεί,α. στον 
α:ν!θpωιπο οοσία. άιλλάJζει σώμα.τα. 
'YJD',ί ςα.να.γυρίζ,ε: στή ζωή της ϋ
λης. Χα.ραmcrypιστιΧ.οί της ε·ια.λ
λα.γης των α.ίισθημάτω,ν είνα: οί 
«Συνοδο:πόροι». Στο 1φωτο μέρος 
δ α.νθpω1t-ος ε.Ιν,αι τυι::ρλος κα.ί ά.
λύτρωrτος, μuκρος γ,α.ί τ:ποτέν:ο;, 
σκιά ονείρου σ,χvοϋ, στήν α,γνοια 
κα.ί το'/' σt()"/10 άλυοοδ,ε�έ·ιος, ά.γω
ν: όiμ;ενος νά ά.-τεν!,ση1 «μ:ά.ν α.λλ η 
ΜεγάJλη ΆWJ,τολή». Στ-ο δΙεύτερο 
,μέpσς. εΙνα.ι πtά. λυιτρωιμένος ά.
πο την μ,ετουσί,ωσι των δ:δα.crκα
λι1ων1 Έ)Jλήvω·ι, ΊοUΙδαιί,ων κ,αί 
Ίν,δων, 6έJ6αιιος &τι ο,ί άΧ.τϊν,Ξς της 
Μiγάιλη.ς Άνχτολη; θά. λούσου,ν 
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τό τέρ,μα. του οpiψ.ου του,. 
·ο . ,, , ς,, ξ . · ποιητης εχει επt�u1ε ιοιtητα.,

οπως φα,ί·νιεrtα.ιι ίδια.ιτ;�ρως στ�ν 
«'Ηχολ λιά.», στσν τό.νο των ,,Φθ·,
νσrοωρινων 6ι-ολιων» του Βz.pλα.ίν. 
Έξ α.λλοο, ή λέ6α. της φα.ντmί
ας του ξεχωρί ει στού; «Πυ,ρφό� 
ρους» (,με Δαιντικες !rι.όνες) . Έά.ν 
έπuμείνη στήv, τεχ,yιrχ.ή έ:rοεξεp
γωσία. των στίχ,ων του, άιποολέ
ΠΟV't!Χζ στήν συ,μπύικ.νιω101ι Υ.α.ί έπ:
λογή των ιένν<:Jιωv,, χω,ρίς μα
'ΧΙp-ηγορίες, θά. εχη 11tολύ κ,χλύ'tε
ρα. αm:οτελέ.qw:τ.α. Ό Κοο6ά!φης, 
bν πρσκ,ειιμέ·νφ. είναι ενα.ς Χα.λό; 
δ ι.<.) άι:;Υ.ια,λο; 

Γιάν. Στασινόπουλου: ΓΛΑΥ
ΚΟ ΤΑΞΙΔΙ άπ' την άρ
χα(α Έλλάδα μέχρι σήμερα 

Τό 6ι6.λίο α.ύτό, πού έτι.μ-ήθη 
με τόν 'Έπαι 10 τηζ Γυ\Ια.ιχιΞία.ς 

Λοyοτεχνι-κ.ης Συ,ντροφια.ς - ε.ί
ναι έιμrπνευ�μένο άπό 't'YjV άνα;χ,:i
λυψι Τύμοοο των Πλοοτα.�έων στό 
Μα.ρ7JΘω;,α. ι�-uε λε,ίψα.να. των 'rοΕσάν
των πολsμι-πων, με.τα.ξύ τω·ι δ
ποιί1ων Υ.α.ί ενα. παιδί δέκα. έτων. 
·ο συγγρα.ψεύς σ' εν,α. ποίημα ά
ψιερωτ�ιrχ.ό έpωrtά:

Παιδί μοο, έ.σύ, .. ποιό νά σαι, 
Γιά πές μας τ' ϋνομά σοοΙ 
Κα�θόλοο τόν θιψα.σαι 
έκείνον τόν καιρό; 

Τό «Ι'Ιλα.,υ,χό Τα.ξίδ:» εί1 α.ι μία. 
ά..-;αιπ.α.ρά.στα.σις της α.ρχα.ία.ς έπο
χης, 'ΠΙpοωρ:ισιμένη 1ισ. ιπ:α.ιδικ.ό ά
νώyνιωσμ,α.. ']}.<.πληρώνιει τόν σκ.ο
πό της, μ' έιιt�τυχ ία.. Δια.6άιζετα.ι 
εύχάφ,ισrΌα. ΚΙσ-ί ά,πό J-ΙJΕyά.λους. 
Σuιναδεύετα.� άιπ'ό σχοοια. του συιy
γρα.ψέως, ώρα.ιιπ,α.τα.. 

Όδ. Έξαρχάκου: ΟΣΟ Υ-

ΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ. Είκόνες 
άπό την 'Ελλάδα. 

Ποιηt1ι'Χή συλλογή γρα.μμένη 
γιά. -rον έορ,τα.σμ;ό των 150 έτων 
άπό τήν Έθνεγερσί.α., με ιiν:ιδρο
μή αιήν ΈλληνιΥ.ή ίστορία.. ' 
ποτ1ελεi:τα.ι α.πό τέ.σσα.ρα. μέρη: Α' 
Πρ<Jϊσ οριχοί χρόιοι, Β' '1στορι
ΥJΟί χρόνοι, Γ' Βυζαντινοί χρό
νο: ΥJα.ί Δ' εώ,τεροι χρό.νοι. Ό 
τόνος ε!νια.ι -rοα.νηγιψικός και δ 
στίχος παιροοδοσιωκός. Μεραά. άπό 
τά. θί,μmα.: Άργονα,υrrι κή έ:χ.
στρα.τειί1α., Κά.ιθcιδος Δωρυέων, θερ
μοπύλιε-ς, Μέιyα.ς ' λέξα.νδρος, Μυ
στράς, " λωσις, Σούλι, Κρυφό 
Σχολειό, 11aοολόγγι, Άρ"ι.Μι, 
Βα.λκ,α.νικ,οί πόλeμοι 12-13, δ πό
λεμος του '40, δ Δεικ,έ.μιορης, Κcι
λιάι6ρυ,τ,α,, Δωδεκά.νηαχ.. Τό κεν
τρι,χό θέ!μα. είνα.ι διτι « 'Όσα ύ
πά.ρ,χ eι ζωrή» � ύπάιρ-,:(!ει -χ.α.ί Έιλ
λά.ι&cι. 

Πα.pα.φωνία. ά:ποτελεi: ή χρησι
μοποί-φις ... Γο-τθιΧων κεφ,α.ιλα.ίω·ι 
άρχιχιωv γιά. τά. τόω 'Ε9-.ληνολα.
τρικ.ά. α.ύw. ποι11ψχτα.. 

'Αντ.Σταφυλαράκη: ΠΙΚΡΕΣ 

ΔΑΦΝΕΣ, μυθιστόρημα. 

Τό ετος 1941 στό χωριό ' λι
Χια.νου της Κp-fτtης είνα.ι τό θέ
μα. του ερyου. Μυθ,:στόρημα. ώς 
πρό; τά. ιπ:ρόσωntα. "Κιαί τίς λεπ-ο
μέρειες τη; πλοκής, άλλά. ίστο
ρία. σ.ληιθινή ώς πρός τά. 6α.ισιχιά. 
y,εγονότα.. Ή ίστορίa ια.ύτή δεν 
έξελίσσετα.ι στά. πλατιά. πλαί
σια. του π<Jλέ�μου, ,της Κα.τοχης 
κα.ί της Ά-ντ�στάισεως, &-λλά. στά. 
α.νθρώ-πινια. μέτρα.. Οιι rιψωτα.γωνι-
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σw,ί e!να.ι άιπλοί χωριwί rπού έ:χ,
φρ,ά.ζοw 6λιες τίς τάιο:ειις, τίς &..δυ
v,α.μίες, τά. πάιθη 'ΧΑί τί έξάιρ
σειις, μέισα. σ' lt\λα. γενικό ά.χvο πε-
ρίγρωμμα. των πολφt1κώv σιγ/θη
κων. οι χ:α.ρα.χιtηρεις ιείvια.ι ιiδροί 
'Χ,(Χ,ί ή πλακ.ή :ρυση<.ή, συvαφπα.
σrτ:ι-κή, �δί,ως στο άrποιχ.ορύψωμ,α. 
τοϋ τέλους. 

'Έvα. �διαίτ1ερο χα.ραιχ.π:ηpιστι
κόι: Μετα.ξύ των πρωrι-α.γωνιστων 
είvα.ι εvια.ς εξ '.Αιμερι')(.ης δι-wyz
vής, δ &ποίος εχιει γίνει όπ-χδος 
των «Μ(ψτύρωv wϋ Ίεχω!Όά». "Α
σχετα. ,μέ το ποιόν των δοξα.σtων 
του έπα.ινείτα.: ώς τηρών οσ:ι,, 
πράηιμ.α.τι πιστεύει κα..ί δεν είν,-χι 
δπως τ·ο ιιtλείστοv των &..veρώπων, 
τυrπολαιtρι-χ,6,ς. «Μα:χ/2,eι κα.ί οί 
α.λλοι vά πί,σ�τ,ευα.γ έτσι την π!στι 
τους ... » λέyει ε'Ιας έκ των α.λλωv 
προσώΙπωγ τοίί ,μυθι,σrι:ορήιμα.το;. 

Γεν,ιικ,ως, το 6ι6λίο εχει &.τμ6-
σψα.ιρα. ιχ.α.ί δυvαιμ:σμ6. Δια.6ά,'' ε
τα.ι ιμ πΟιλύ ιένιδια.φέροv, για.τί οΕ 
-ηρωές του εχου·ι άlλή�εια. κα.ί 
πλα.:στικ6'τφα.. 'Ιδ�α.Lτ,ερη δp?σιά 
προ01δίΌει το κpψι χ.ο ίδiωμα 
στούς δια.λ6ιyους. 

Δαμασκηνού Άντ. Βράκα: 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ. 

'Έκδοσις 'Ιερας Μονης Πα

λιοuρης, 'Ιωάννινα, 1972. 

' να.λύιοτ-α.ι σέ εί κ.οσι -χ,εψάΑα.ια. 
ή Έ6δ�μάς των Παιθωv τοϋ Ί η
σ.οϋ m.ι μετα.δίδετ!Χ!ι το ψονα-διχιό 
σωτήριο μήr..ιυμ.α.» της Άναmάισz-

ως τοίί άι'ι1θρ,ώrπου στούς πvευμ.α.τ:
Υ.ιΟύς ούρα.νούς. 'ΊΟτα.ν δ άνθρω
πος κάψΥ)' 6ιίωμα. την Χρ,ιστι,α.νιrχ,ή 
διΙδiαισκια..λιία, Θι' α.κου101θη κάιποτ.ε 
«το π;ι1Ο 1-,ΙJΕγά:λο ,μήννμα. της έλ
πί,οος: Χριmος 'Ανέστη! Ό αv
�ρ,ωπrος 'Ανέστη!». 'Ένα. 6t6λίο 
γ λα)(ρυιρό -χ,α.l ζεστ6. 

Βuρ. Δάβοu : Η ΜΕΓ ΑΛΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 

Διηrrήμα:cα. δη�μο:ηαιμέvα. στό 
ΠΙΞ.pιοδικό τού Πυροσ6ετικοίί Σώ
μα.τος. 'FJκ. τοίί προορ•σ.μοίί των, 
ιiπλα.. 

Σόνιας Όλλανδέζοu: ΔΡΟ

ΣΟΣΤ ΑΛΙΔΕΣ 

Ποι'ήμα..τα.. Α�σθryμωτικά. κ.σλ 
πα. ψι ωτ tα.ά.. 'Επ ( σης ,μειt'α!ψ,pά.Ο'ε ι ς 
πέιvιτε ;;υιyχρ6νων 'Ι 1τ�αλων ποιη
τών. 

Τάκη Γιαννακοποuλοu: ΤΑ

ΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ 

Στο�χείία. γεωγp:χιφι!Κι(Χ,, ιστορι
κά., λα.ογρα.ιψwJχ, χια.ί ψυσιαλατρt
κά., μιέ ώρα.ϊες ψωτοιγροοcpί,ες. Το 
ολο·ι κ.είμενον έλrι..υστιιχ.6. 

Χοuσ. Κυπριανού: ΣΕΒΕ

ΡΕΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ, Λεu

κωσία. 

Πειριλα.μοά.νιει τίς 61ρα.6ευθείσες 
έχιθαιzις 15 ετών (1922-1937).
θ' α.-χ,ολουlθ'1σ.ουν ά.λλοι δύο τ6μ,οι. 
'Ε¾λιc:χrrη ή ΠΥΕU\.)ιατική ιέ.ρ,yα.σίια.. 
Κια.ί 1συr,<ιι γητι-χ,η ή όανεΥ1θύιμισις 
της ,ν,ε,α.v,ιοcης έπι�δόι;;;εω.ς των ,με
τ,έ7tειτα. &,γωτέρ,ων στΘλJ�ών της 
Κυrπρια.ιχ,ης ιχ.οι νωνίσις. 
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Ό ((Πρωτοπόροι:•• 
"Οπως &.νεκοίvωσε rtό Κέντρον 

Παραικ,ολου10ήσεως δι.α.σttημικ.ω•ι 
όχψώt-(1)\ν στήv Πα.σ:αι\ΙΙ'tέΥα (Κα.
λιφορvίια.ς) , δ «Πρωταrοάρος» 'Κια.
τωθύ'ιlεrσα.ι ιμιέ �ό,λιuτη �"Κ{)ί•6εια. 
σt1ό στόχο του -- τόv πλανήτη 
Δύα. Ί.πολογ,uζεται δrt-ι θά. φΒάιση 
σrtό.ν -rοροορισμό τσυ τή·� α.κιριβη ·η
μέρ.α, -κ,α,ί ώρα. - τήv 5η μ;μ. της 
3ψ; Δiε"Κlψβιρίου 1973. 

Πά.ντως, ή έπιτυχί,α. του πρα
γη.ιια.τοποιηθέντος έλ:Ύ'μου δέν πρcι
οuωι'ι!ίζ,ετ�α.ι ά.να,γκα;στικά. τή·ι ά.
σψαλη α.φιξι τοϋ «Πρωτοπ6ρcυ 
1 Ο» <Ποv αίνι-γιμα.τι"ΚΟ πλανfttη με
την γ:α:λα.ζοκίτ;ρινη ά.νw..ύγεια. 
'Όιπως ιδι1εuκ.ρίvιζαιν αί έ,μπειρο
γ,1ώiμιανες της ΝΑΣΑ, μέχρις 8-
του ψeά-ση σrrον προι:ψισ1μ6 του, δ 
«Πρωταrοqρος 10», θά. ιιcερά.ση ά.
πό τ.εροοσvιες χα,ί ουδέιποτιε έρευ� 
τη{ΙtεΈσες π,εριοχές τοϋ Ήλια.ικοϋ 
σuστημα.τος. Συyκ.s-,φιμ.έvα, έπί 
175 ή,μέpες θα. τα.ξuδε&η δι,ά, μέ
σου της 'Τdλά.τους 840 έκατομμυ,ρ. 
χ�λ�. ζώ�νης 'Αmεροειιiδων, μιάς 
τεραιπι,α.ς «λωρί•οος» άιπό δuσεκα
τqψύρια. τε.μά.χια δλης, τά δποw. 
σttρέkρσνw.ι σέ τροχιά. π,ερί τον 
'Ήλιον, μιετιαξύ "Αρεως κ.α.ί Διός. 
Τό πλιε�οrοοιy των Άσιτεροειδωνι αύ
τών. &ιπσοε.λιειτιαι ά.πό σκιόιvη η λί
<Βους !Jιί,Κpαυ μιεγέJθους 'Κια.ί Ο1ΞΥ <Χ-
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να.μέ'ι!εται δτι θ·ά. πραχ,α,λ,έση ό
ποιαιδήποτε σοαφή ζ ηιμία στο 
οιοοστημι'Κ.ό οχημα,. 

Άγριότn<: στόν ι<ινn-

ματογράφο 

Ό Γά!λιλος ό1WUpγός μιορψωτι
κ.ων όποθέισεων κ. Ζσιχ. Ντυαιμέλ 
άιπη"(όpευισε την κυκλοcρορίια. μια.ς 
τα.ι",Ιuαις 1),ΠΟ τον τίιtλο «ΌI γο-
6ιόις». Πράκει-αιι ιιtειpί της �σrtορί
α.ς έ,vος βοηθοϋ ,σκ.ηvdθ·έτοu, πού 
τοϋ �vαιtί,θεt1α;ι vά. βρη ενια. σκύ
λο vεκ.ρό, γιά. μια. σ:κ vή «τέλους 
του 'Κ.οομου)>. Δέν πρέπει νά εχη 
"ΚJαΙμιμία. €Ιμιψα.νη πλ ηry-ή, ώλλrJ. να. 
φαίνεται\ ά.πλii ξα;φνια.σιμένος α.'!tο

τον θ,{1..να.το, rοπως χια.t «δ t1ελευ
τα.ίος των ά.νθρώπω��,. Χά-ρι ν 
της κ.αφριέρα,ς του, δ βοηθός aνσr 

ζ ψεί εν•α. πτωμtt 01κ,όλου στά. �:ι
τρικά. 1έργωστήρια., χωρίς άrποτέ
λεο,μια.. Κα.τ.α.λήγει σ' ενα. χω.ρικό 
κα.ί προτείν,ει εvα. σ.εβαmό ποσόν 
γιά. ενα. -τισ:οπα.νόισκυιλο. Ό χω
ρικός δ.έχεται οχι μ,ό'νον νά. που
λήση τον σ:ύvτροψό του, ά.λλά. 'Κια.ί 
vά. τον 7t'α.pαιδώση νεοορό. 'Αλλά. 
π;ροοπάJθεια. δηλητηριά-σΞΙως ώπο
τυγχιmει. 'Ο σκύλος ιδιέν ύποιχ.ύ
ΠΌει στψ διπλή Μσι, -χ,α.ίγο·ιτα.ι 
τά σωθικά. του, t<ε'λι-κσ. σώζε,τα.ι 
οι' έξsμεσ,εως. Δοκιμάζουν iν 
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συνεχ είq, νσ. τον κpεμά)σου,ν, ά.λλά. 
κα.ί ιπ.ά.λι ά.1Wtυιyχά.νουν, δ<ιότι τό 
δηιλητήpιο εχε,ι ζαρώσει τούς μυς 
κα.ί τό σχοινί δεν γ λυ,σ,τρά.ει. 'Ε
πιχειρούν νά. τόν στρα.yyαλίοουν 
'ΧJα.ί οί δύο μα.ζί, τ,pα.6ώντα.ς άπσ 
δύο μέρη ενα σ',<_οινί τvλιγμ,::νσ 
στό λα..ιμό του ζώιοο,, πού δεν 
δείχνει νά. Οέ'λ η νά. ιέyχ,α,τ.α..ιλ·είφη 
αυτόν τον y_όσμ,ο, τον όrιtοί.ον δεν 
ε6λ,α.ψε διόλου κα.ί δ δποϊος τόι:rο 
κα.κό τού ,y,ά,γει ... Τελικά., τόν 
σκοτώναtΝ μ' εν,α, δ{,φα.νο. 'Αλ
λά, δτα.ν τόν με-οα. έρου,ν στό ση
μείον του γυpίσμ,α.τος της τα..ινία.ς, 
δ 01Κηνdθέτης εχ.z1ι ... ά.λλοοξει tδέα. 
γιά. τό τέλος της ταιινία.ς του! Κα.ί 
ετσι 6.λη α.υιτη ή ά.γριόrτ:ης ήτα.ν 
μά.τα..ιη ... 

Ό Ο\Χη,Υ:J·θέτης εί11tε οτι ήθ� λiz 
νά. γυ,pίση μιά. τα.ι νί.α. ωτv;ιδο-..ιιμ;α.
σία.ς των ά.Ύ'ριοτψων προς τά. ζωα. 
κα.ί δτι δεν δι,ε.πρά.'Χθη κα,μμία.. ά.
yριό'τη,ς, πρα.γμα.τιικά.. Το τσσπα.
νόσ'ΧJU,λο επtα..ιζ1ε τον ρόιλο του με 
πολύ ,χέφι ΚJα..ί δ•εν σκ.οτώθ'Υ)'Κ,ε. 

Άλλά. δ ύπtουpγος 0δήιλ,ωσε οτc
α.υτη ή τια.ινία. ιμποροϋσε να. έν
θα..ppύνη1 τούς δψίοος των ζώω',. 

Χορτοφαγία 
"Ομ.:λο; Ί νδων έpευνηrtων στήν 
γλύα. ά.νεικ,ά,λυψε &τι ή πο-

σ6της πρωτεϊνών tξα:yο�μέ1νω·ι ά.πο 
λα..χα.νιΥνά. εί\ια,ι δε'Χαntλοοσισ, έκ.ε·ί
vης, 1) δποuα.. α.πΟ'Χ/tα.τοοι ά.rπο το 
κpέlα.,ς ώων, πού κ.α.τηνά.λωοοΝ 
την ϊδια. πασότryrο. χοpτα,pι χ.ων. 
Συιy¾εικ.pι1r1,-ένως δι,επίιστω01α.ιν οτ: 
ενα. έ.κ.τά,ρι,ον γης σπα.ριμέν� με 
χλόη δίδει 2 .000 κιλά. πρωτεϊ
νών, εν συ,yκ.pίσει ιμε 200 'Κ;ιλά. 
ά.πο το κ.pέα.ς των ζώων' πού ε-

ψαι'(α.', ,α,ύτήν τήν ποσόrtη,τα. χ),6� 
ης. �Εως τώιpα. έ.πιστεύεw δτι α.ί 
πpωτεtν,α.ι rπεpιέχ ονrtα.ι στο -κ.pέ
α.ς 'Κισλ τσ. πα.pά.yωyα. των ζώ·ων, 
ένώ τώρα. ωπειδείχθη' δτι ύπά.ρ
χουΎ, σε διιοοφο,pες &ν�α.λοyίες, Χαί 
στά. λα,χα.νι-dι.,, τά. φpσϋιτα. κα..ί γε
νιm στο χορτοοpιικά.. 

Σχ:ε�τικ.ώς, ό πpσειδpος της Θεο
σοιφικ.ης 'Ετα,φίας Ν. Σ.pί Ρά,μ έ
δήιλωσε: «Δεν &ntέχει πολύ ·ή ή-
1.1;έpα.. πού ή σφα,γή των ώ·ων δέ:ν 
θά. 1θιzω,ρητα..ι πλέιον ά.nyκ.α,ία. γι.α. 
τήν ,δια.τροφή τ� άι-Αθpώrπου κ.αιί ή 
διαιτηpηΟΙις κ.σ,λης ύγεία.ς θα. εr
να,ι π.λ ήρ·ως έξησψα.λιφέ-.ιη α.νευ 
σα.p!ΧιΟψα.γίια..ς. Βέ6αισ,, ή σα.ρ,Μ�ψα.
γί,α, ,εΙ γα,ι 'Κιt •J.ύτή ιμιά. συ,ν'ήθ1zια., 
πού δυνα.ιστεύε: τον ά.νθp-ωιπο, ο
πως δ πόλφ,ος, ή ωλα.6ιά., δ κ.α.
πνος κ.α..ί ά),λα. - ώσοοσο θά. εί
Υ.α.ι δυνα.τόν ν' ι:iνια..πτυχιθη σtό 
μελλον εν,α. ωηpότεpο κLτημα. συ
νειδήσεων, δτα.ν ή έπιιστή1r1,-η πpο
χωpήσψ,. 

Προστασία Φύσεω( 
Ό ύπ.οιψγός «ιτφοσαι.σί,αι; του 

π·ερι6άJλλοντος» στη Γα.λλίια. κ. 
Ρομπtεp Π-αυζά.'tt tξ.ω1tέ1λυσε μιά. 
έκσrtρα.ιτεία. γιά. την άνά;μ:ξι τώ·ι 
ν�έων, μέ�σα. στά. πλα.ί,σια. τού Συμ-
6ου.λίου Ευρώπης, ύπ.εp της πpο
σταισια.ς της Φύ:πως. Ή «Δι,zθνής 
ΤοΙJpιστικ.ή Σqψα.χ ία,» θά. δ-Ξχθη 
έθελον•τά.ς γι> α.ύτό το ισrχ.οπό y,α,ί
θά. χοp-ηγ 'σry εtδι κ.έ,ς τα.υrtόΙτηrtες, 
τωy δποί,ων αί κ.ά.τοχοι θ' ά,γσ)_,ά,
οουιν WΧ, άhωλουrθουν ενα. ε�δικο 
δε,κ,ά.λογο : 

1. Σε6α.σμος των φυrσων κ.α.ί ά.
γριιολώλοοδων, των rέσοδειων, των 
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cρυσι-χ,ων "Ι,;(J;λλονων κ,α,ί τοϋ ύΠ1αιί
θpου έν γέ'νlει. 

2. Σεβασμός των δοοσων χα,ί έ
πι1τηρψ:ς εναντίον rπυp-κ,αϊώ'Ι. 

3. Φιλία. π,pός τά. ποuιλιά..
4. Άν:α.γνώpισις -σοϋ διχαιώι.ι,α

τ.ος ζωιης των αγρίων ζώω,v κ.αί 
λήψις ιμέτpωιv πpός άιποτpοrπην της
'ξ ' , ε οοcρα.ν,ισεως τω,11.

5. 'Αιποφ�uγη· 11ιολύ1ν.σε ως πη,
γω,ν, ποτ�μω'Ι, λι1μvων η της θα.
λώσσης. 

6. Μη έγκ.ατά.λειψις ά-ποppιμ-
μά.'tlων Κια.ί -χ,αθα.pιάτψ.; ώμέ�σως 
μειτά. δ:α1μ0Υή·;, στο ϋrοα.,ιQpο. 

7. Μη δ�ωtά.pαξtς της γαιλήνης
της Φύσε,ως. 

8. 'Ιδιαίτερη ιπpοσσχη στόν
ψuσι-χ.Ο rπλοϋτο Χα.ί τους ί.στοp:
κους κ.α.ί α.pχαιολογιr,ωύς χώ1pους. 

9. Δια; ωτισμος των τελού'Ι"ΟΟ.>Υ
έγ αγνο:q. η πλιά.ν11. 

10. Έναpγός ύποστήpιξις χοοθε
πpωrτ:οοουλί,αις γιά. την πpοοτα.σία. 
της Φύσεως. 

Πά8n τοϋ Χριστοϋ 
Ή 'Εlθ-νικη ΣύνCJοος των Ρω

,μα.ισκ..α.θολι'Κlων έ.πισκ.όrπων της 
Βρ,α.ζιλίας, στην πpοοτπά.e,�tά. της 
νά. φέpη τού; ,σ μ;εpι vού; νέους 
πλψ�έστερα. προς τή,ν, Έκ:Χλη
σία, εΥJυΧλοφbp σε, κα,τά. την 
δ<ιά.p,κ:�ια. τοϋ Πά.σχα., 20.000 ει
κόνες τοϋ Χpια,τοϋ μέ ... μ,ον-:έpνο 
ποuικιάιμ,:σο καί γpαοά.ιτα, ! 

Σu,νή•ντησε διωψcψων είδων άν
τu&pώσεις, κυρίως ά.pνητικές. Δ:ό
τι, vα.ί μεν δ Ίη�σοϋς εγινε -χ.Χί ... 

&;mί,pι ταϋ κ:νηιμισ,τογpά.ψω (μά.
λιστα. «σοϋπεp - ::πά.p») , ά.λλά. δέ-ι 
είναι το ϊδ:ο πpα.γιμα. νά έ,-ιι:ρανί
ζετα.ι δ Ί ησοϋς μέ μοVtέp'Ι'α. ψιp
φη ώπο τούς -ιw.ρα.yωιyούς τοϋ 
Χόλλu,yου,ντ rι ά.m την έ.π:•:1Υj1..-ι,η 
'Ε}ι.ιχλ �σία.. 

Έν τφ μειτωξύ, δ p:χ10:οοταθμος 
τοϋ Μό�ν"Όε Κά.ρλο μετωδ!δει α.πο
σιποοσμωτ:α. ένό; τpα.γΟU'ο:οϋ μέ τον 
τίτλο «'Ι,φοϋς η Έtπανά.στασις»: 

Προσεύχεται ,μέσα στη σκόνη 
Είναι ώραίος, είναι τιάνω στή Γη, 
Τά μωλιά κοντά η μακρυά: 
Είναι ό 'lησοϋς - 'Επανάστασις. 
Τρα:yοοδα τό «'ΆGε Μαρία» μέ 

μπλοο τζήν η yραG�τα, 
'Ή μέ στρ<rηωτικά .. 
Δίνει τόν τόνο 
Είναι «π<ΥΠ, κίτς», κλασσ�κος η όχι .. 

Εf Υα.: το «κίνημα» τοϋ λεyψi
vου. <-'Ιησουϊσ;μοϋ», πού ,οια,δiδΞτα:, 
ιδί•ω�, •στή'Ι , μ,Ξpική. 'Ay:J. η

'Κιτοϋν ,δμως -- ·χαί δ:χαίω; -
οί σuντηpη-ι·ι:.οί. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟ� 
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Ίπποι<ράτους 33 - Τηλ. 602.883 

ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

• ΕΣΩΤΕΡΙΣΜUΣ

• ΦΙ Λ Ο Σ Ο Φ ΙΑ

e Γ Ι Ο Γ Κ Α 

• ΨΥΧΟΛΟΓΙ Α

� ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

• ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΉ

Σας περιμένουμε στό νέο μας 

ι<ατάστημα μέ πλούσια ει<θεση 

βιβλίων πού σας ένδιαφέρουν 
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___ ,, ΜΕΤ ΑΞΥ ΜΑΣ 1-----

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοϋ «Ίλισου», Δραγα
τσανίου 6, δροφος 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμωνος), εtναι άνοικτά μόνον κάθε 
Δει,τέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή 
10 - 12,30 τι.μ. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άτιοοταλέντα στους κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έ1tεστράφησαν 
άτιό τό Ταχυδρομείον μέ την σημείω
σιν: «μετώκησε:. � «αγνωστα;:ο. Πα
ρακαλοϋνται οσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς εlδοτιοιήσουν � νά μας δώσουν 
τάς διευθύνσεις των. 
ΑΘΗΝΩΝ 

Νικ. 'Αγγελίδης, Βείκου 133. Θε
όδωρος Άντωνότιοολος, Άρισrομέ
νους 13-9. Λουκία Εύριπταίοο, 'Άνδρου 
6. Γεώργ. Καρδάμης, Καλλιδρομίου 
48. Γιώτα Κεραμιδα, Λεωφ. 'Ιωνίας
13-9. Καlτη Μεγατιάνου, Μεσολογγίου 
6.
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Δημ. 'Αναστασιόiδης, Με.γ. Άλε.
ξάνδροο 31, θεσσαλσνLκη. Κ. 'Αν
τωνακότιουλος, Ά γ. · Ελευ€Jερίου 1 Ο, 
Ξάνθη. Δημ. Δήμου, Μ6pαpχίας Σεp
ρων 58, Σέρραι. Γεράσ. θωμάττοο
λος, Ξενοδ. «' Ακροτιολ:., Λάρισα. Διον. 
Μαρκόπουλος, 'lσνικη - Λαική Τρά
ττεζa:, Καλαμάτα. Χρ. Πατσόποολος, 
Μ. 'Αλεξάνδρου 31, Θεσσαλονίκη. 
Χριστ. Σακελλαροττούλοu, Κωνσταν
τίνοι - Μεσσηνίας, Δημ. Σωτηρχα;, 
111 Π.Μ. Σ.Τ.Γ. 904. Πέτρος Φpαy
κίδης, Βενιζέλου 72, Κα&άλα. Βασ. 
Χαprοιας, Ίασωνίδου 8, Θεσσαλονί
κη. 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗ"Ι"ΝΟΝ Β ΙΟΝ 

Λεων. Λαναρας, Άθηναι 
Κωνσr. ΞύΙΚ>ας, 'Αθηναι 
Πανος Διαμαντόπουλος, 'Αθηναι 

'1 διοκτήτης : 'Εκδόσεις «' Ιλι
σός» Συν. Π. Ε., Δραγατσα
νίου 6. 'Εκδότης - Διευ€Jυντής: 
Κωστης Ν. Μελισσαρό-ττουλα;, 
Πλατ. 'Εθνικης Τ ρα-ττέζης 3, 
Φιλοθέη. Προίστάμ. Τυπσγρα
φείου : Ίορδ. Α. 'Ορφανίδης, 
Ποσειδωνα; 51, Π. Φάληρον. 
Στοιχειοθεσία - Έκτύ-ττωσις : 
c'Ε-τττάλοφος:. Ε.Π.Ε., Ζωοδό
χου Πηγης 4, τηλ, 631.675. 
Άθηναι, Μάϊος - 'Ιούν. 1972 

Τuμή τεύχους δρχ. 15 

ΠΕΡ ΙΟΔΙ ΚΑ 

Ή-n:Ηpωτική 'Εστία» (Ίαν. - Φε�ρ. 
1972). 

Περιοδικόν 'Ελληνίδων Βορ. 'Ελλά
δος (' Λ-ττρ. - Μάϊος 72). 

Φυσιολόπρης (Μαρτ. - 'Λ,φ. 72). 
Ό Κόσμος της Ψυχης (Μάρτ, Άτιρ. 

1 972). 

Σιμύρνα (Μάρτ., Ά-ττρ., Μάιος 72!. 

Ή Πρωτότυ-ττη (Μάρτ. - Άττρ. 72). 
Πνεuμαrηκή Κύτιρος (Μάρτ. - Άττο., 

Μάης 72). 
ΠροGλήματα έκκλησιαστικά κοινωνι-

κά (Ά-ττρ., Μά"ίος 72). 
ΠαρουσLες (Ά-ττρ. 72). 
Νέα Σύνορα (Μάρ;τ. - Άτι:ρ. 72). 

Σταθμοί (Ά,φ., Μάϊος 72). 
ΚρLκος ('Λτιρ , Μάιος 72). 
Πληροφοριακό Δελτίο Συνδέ01μου 'Ελ-

λήνων Λσγστεχνων (Μάης 72) 

ΚΥΠΡΟΣ 

Τεύχη «'Ιλισοϋ», τόμοι καί βιGλία 
στό Β ιGλιοτιωλείον Ά ντωνίοu Σ τυ
λιανοϋ, Λεμεσός. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Σοράντου Πουλέο: Ό Βυιοντινόc: Κολλινικοc: 

Σοράντου Πουλέο: Το κιβώτιο τηc: Μοίροc: 

Ν. Σρί Ράμ: Καρδιά και νοϋc: είναι ιόλληλένδετο 

Νέλληc: Θεοδώρου Μετρο οΕιοc: 

Κ. Zάnno: Συνοδοιπόροι 

Παν. Δ. Άνογνώστου: Ό έσωτερικόc: Πάν 

Ό μυστηριώδηc: Κόμηc: Καλιόστρο 

John Coats : Πάρτε στ,::� σοβαρό τήν Αίωνιότητο 

Ί ω Δρίβο-Μοραβελίδου. Φωc: ούγινό 

1972 

161 

162 

163 

166 

168 

169 

171 

197 

199 

Λούλοc: Κωνστοντινίδου Παρακλητικό στήν ονθρωnινη θεότητα 200 

Τεκτονικό 'Ανάλεκτα 

Γουλ. Στέδ: Ή Κυονη Νησοc: 

·Αποκόμματα: Δ. Ψοθδ: Σεισμών .... ,όγαθά. Π Παnοδούκο. ΜnοΊρά

κιο Μητροπολιτών. Ζ. Ντονιέλου: Έκκλησία καί Πολιτική. 

Γ. Πηλείδη. Ψεύτικεc: ίδέεc. Ν Κυριοιίδη: Ένοντίον τοϋ έκ

κλησιοατικοϋ «κατεστημένου». Κ Σιμόnουλου · 'Ένοc nελαργόc 

στό 'Ιωάννινα 

Χρίστου Ριϊ:οnούλου Τ,ά νέο βιβλιο 

Χρονικό 

ΜετοΕύ μοc 

203 

207 

218 

225 

235 

239 



Τ ό ώραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Βλέπε Τιμοκατάλογοv Βιβλ(ωv 

εις σελ. 2 έξωφύλλοu 

(' Αποστέλλονται έλεόθερα ταχυ�ρομικωv τελών) 

............................................................. _ 

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΒΤΑΣ 

Σuvδρομη 1972 δρχ. 70 (έξωτερικου $ 3) 

·ολοι ο( σuvδρομηται έσωτερικου εχοuv δικα(ωμα

v� άγοράζοuν τούς τόμοuς έπιλογης 

Α' Τριετ(ας 1956-1957-1958

Β' Τριετ(ας 1959- 1960-1961

lκαστΘν πρός δρχ. 80 άvτι δρχ. 100

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

'Αποκρuφισμός και Μuστικισμός αδ. 30 δεμ. 50

Μ ε λ ε τ ή μ α τ α αδ. 60 δεμ. 80

Ε[σαγωγη στη Θεοσοφ(α 

Τά Βήματα της Φιλοσοφ(α� . 

. αδ. 70 δεμ. 90

αδ. 50 δεμ. 70

ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλ(οv της σοφίας) Β'εκ-

δοση άvαθεωρημέvη 1971 δεμ. 90

Έκλογαι άπό τόv Κρισvαμουρτι • αδ. 50 δεμ. 70

'Ι'ώιοις: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ε.Π.Ε. -z 631.675-926.963



ΑΙΟΛΟV 70· ΤΗΛ. 312.322 • ΑΘΗΝΑΙ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25· ΤΗΛ. 831. 768 • ΑΘΗ ΝΑΙ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289· ΤΗΛ. 968.467· ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
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