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ΓΕΩΡΠΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 

ΤΟ: λόyια TOV Κρ1σνα 

Τό φως είμ' έyώ στόν ηλιο 
στη φωτιά ή /χναλαμπή, 
μέσα· στά ίερά βιβλία 
εΤμαι ή λέξη ή μυστική. 
Δόξαν οι ηρωες μέ λένε 
καί σοφίαν ο! σοφοί· 
δ,τι ύπάρχει, καί είναι άλήθεια 
σ' έμένα εχει την πηyή. 
Εiμ' έyώ ή ζωή των δλe,_,ν· 
τά μαργαριτάρια, τά δντα, 
μιά κλωc. τή τά δένει· έyώ. 
Μοναχά ή πλανεύτρα ή Μάyια 
κυνηyα με καί γοητεύει με· 
μάχομαι, καί τή νικω! 

') («'Ασάλευτη Ζωή» άπό τό 
�· «Τραγούδι του 'Ήλιου») 
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Η ΕΡΕΥΝΑ 

ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΤΑ!\Η ΧΡΗΜΑΤΩΝ; 

Τοϋ Κ. ΜΙΧΑΗΛΩ-1> 

ΠΟΛΛΟ I αvθρωποι S ι ερωτωvτα ι 

γιο. τό τεράστια ποσά ::ξαπολύ
σεως όχημάτωv του Sιαστήματος 
μήπως εivα ι πεταμέvα λεφτά Τ ά-' 
χσ θ' άποδώση τίποτε αύτό ·,ό 
πρόyραμμc· έρεuvωv; Δύσκολο vά 
προολέψη καvεiς τό μέλλοv 'Ωστό
σο, εΤvα ι φαvερό πώς ή <<επιχείρη
σις,, του διαστήματος ε:χει κ ιόλας 
άρχίσει v' άποδίδη <<μερίσματα» 

Πρώτιστοv εΤvα ι τό ζήτημα rou 
καιρου, ό όποίος εΤvα ι �ύερyέτης, 
άλλά καi σκληρός εχθρός της άv-
θρωπότητος 

Πολλέ, οιομηχαvίες ::ξαρτωvτα ι 

άπό τήv πρό6λεψ ι του καιρου, δ
πως οί μεταφορές, οί έπικοιvωvίες 
καi ή οίκοδομική, πλήv της γεωργί
ας, γισ τηv όποίαv ό κα ι ρός εΤvαι 
6ασικός παράyωv Σήμερα ό γε
ωργός δέv μπορεί vά εΤvα ι άπόλυ
τα 6έ6αιος yιά τόv αύριαvό καιρό, 
πολύ λ ι yώτερο yιά τόv κα ι ρό της 
έπομέvης έβδομάδος 'Άv δμως 
ι:yvώριζε τiς τροπες του καιρου 
εvσ η δύο μηvες πρίv, θά εσχεδία
ζε τήv εργασίαν του, ετσι ώστε 
VO' εχη διπλη άπό τηv σημεp ι vη 
συγκομ ι δή-κέρδος πού Θα άvήρ
χ7το σ! δ ι σεκατομμύρια ρούβλ ια, η 
λιρες, η δολλάρια. 

Ή άσφαλής πρόβλεψ ι ς του κα ι 
ρ�C, παρεμποδίζεται άπό μ ι α με
γ�λη ποικιλία στο ιχείωv, πού έξε
λισσοvται στήv άvώτερη άτμόσφαι
ρα. Για τήv άσφαλη πρόβλεψ ι θα :'
ΧΡ:ιαζετο, μεyάλο_ς όγκος ·πληροφο
ριωv. Κα ι εΤvαι μεv yεyοvός δτ ι μια 
μεγάλη στρατ ιά μετεωρολόγων ά
σχολουvται μέ τόv κα ι ρό ( Σ τή Σ ο-
βιετική 'Έvωσ ι μοvάχα ύπάρχοuv 
χιλ ιάδες παρατηρητήρια ::δάφους, 
μετεωρολοyικα πλοία, άεροπλάvα 

κα ι έλικόπτερα, καθώς και σταθμοί 
έξαπολύσεως μετεωρολοyικωv ;τυ
ραύλωv), δμωc τό πρόβλημα •της 
μσκρας προβλέψεως δέv εχει λυ-
6η, γιατί συνήθως όλες οί ·,ταρατη-
ρήσεις y ιvοvται στο εvα τρίτο της 
έπ ιφαvείας της γης καi κυρίως 
στήο χαμηλότερη άτμόσφα ι ρα., Σ τό 
ύπόλο ι ποv, έκεί δποu κατασκευάζε
ται ό κα ι ρός, δέv yίvοvται τέτοιες 
τακτ ικές παρατηρήσε ι ς Μ ι α συνε
χής έξακρίβωσ ι ς τωv συνθηκών 
στήv άvώτερη άτμόσφαιρα, ·.τάνω 
άπό τούς ώκεαvούς καi σ' άλλες ά
πρόσιτεc πεpιοχές θ' άπα ιτουσε 
τρομερές Sαπάvες και ·,τροσπάθειες. 
'Αποτελεσματική καi φθηvή σχετι
κό παρατήρησις έξασφαλίζετα ι μέ 
τούc: τεχvητούς δορυφόρους, ·.τού 
μπορουv vό. σuλλέξοuv γεωφυσικες 
πληροφορίες έπi ύδροyειακης κλί
μακος καί μακροχρονίου ίσχύος.Φu
σ ικό., αύτοi οί σπούτνικ δέv θ' άv
τικαταστήσοuv τήv κυρίως έρyασία 
τωv μετεωρολόγων, άλλα Θα τούς 
βοηθήσουν σημαντ ικά. 

"Υστερα. �Τvσ ι τό ·,τρόβλημα τώv 
vέωv φuσ ι κωv πόρων, του αvθρακος, 
του πετρελαίοu, του άερίου, ·,ου 
σ ι δηρομεταλλεύματος, τωv χημικώv 
όρuκτωv καi των άλλων άτομικωv 
ύλωv 

Γίvεται σuχvα λόγος περί μελ
λοvτ ικης έξαvτλήσεως σύτων των υ

λών, ώστε θα επρεπε v' άποβλέ
ψοuμε στσ μέταλλα και 'ΤΟ: 6ρuκτα 
άλλων πλανητών. Αύτό, βασικά, r::Τ
να ι σωστό. Άλλα Sέν μπορεί μια 
τέτοιcι κρίσις έπαρκείας της γης 
να εΤvα ι κοντ ιvή, άφου ξϊέv έχουμε 
είσχωρήσει στα σπλάχνα της ·,ταρα 
σε βάθος έvός η δύο μιλίων. Τα 
μεταλλεία και τα όρuχεΪα μας δεν 

Ά,rό τό «SoYiet '\Yeεklj·», Λο,•δί"ο 
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εΤναι παρά μια 6ελονοκεντησιά 
στην έπιδερμίδα της Γης. Ή ·.τιό 
6αθειά δέν εχει φθάσει οϋτε στό 

ίενα χιλιοστό της άκτίΎος της. 
Και σ' αύτό τό θέμα 6οηθοCιν 

τους έρεuνητάς c,;_ τεχνητοί δορυφό
ροι της Γης. Καθώς ενας σπούτνικ 
τίθεται σέ τροχι·ό., ό κuριώτερος 

-παράγων που καθορίζει την πτησι 
του εΤναι ή ελξις της 6αρύτητος της 
Γης. Καθώς περνάει πάνω άπό τό 
πεδίον 6αρύτητος της Γης, ή ·;ττη
σις του άλλάζει δταν άπό κάτω 
,εΤναι όροσειρές η άποθέματα 6α
(Ι)ειών μεταλλευμάτων η έλαφρές υ

δάτινε(: έκτάσεις. Μέ μια σuστη
ματικη παρατήρησι, μπορει νά έ
ξαχθοCιν συμπεράσματα για -rην 
σύστασι του υπεδάφους καί ν' άνα-

0<αλuφθοϋν αγνωστα άποθέματα ό
puκτών. Ήδη ό Σπούτνικ-3 .:δω
σε άξιόλογες πληροφορίες για rό 
'6άθος της γη'ίνης συστάσεως ·του 
εΤναι ύπεύθuνη για την μεγάλη Σι
'6ηριανή μαγνητική άvωμαλία. 

'Επίσης άναμένεται οί τεχvητοι 
;δορυφόροι vά έξuπηρετήσοuv ·�ηv 
,ηλεόρασι. Σήμερα, οσο μακρύτερα 
·εΤvαι μιό περιοχη άπό τόv ·,τομπό 
"Τηλεοράσεως τόσο ψηλότερες χρει
άζεται vo. εΤvαι οί κεραιες στις 
στέγες τών σπιτιών, διότι τα κύμα
τα της τηλεοράσεως δέv άκολοu
eοϋν τήν καμπύλη της Γης. Μιςι. λύ
σις θα ηταν vά στηθοϋv ψηλότεροι 
-πύργοι τηλεοράσεως, άλλα δέv εΤ
vαι λύσις τελική, έκτός της μεγά
:λης δαπάνης. "Αλλη λύσις 1�ά η
"Ταv ή έγκατάστασις γραμμωϊι 1<α
'λωδίωv για μακρuvές άποστάσεις :1
;ή χρησιμοποίησις μικροκυμάτων, 
fθc-: άπητοϋντο δμως · τοσοι iστοί, 
πού ή δαπάνη θα εφθαvε πολλά δι

σεκατομμύρια. Έvώ τρεις μόvοv
σπούτνικ με έγκαταστάσεις μικρο
,κuμάτωv θα άρκοCισαv vά καλύψουν 
παγκόσμιο πρόγραμμα τηλεοράσε
ως. Λοιπόν οί σπούτνικ άποτελοϋv 
μια μυθώδη υπόσχεσι γιά την τη
λεόρασι, έκτος του δτι θα έχρησι
μοποιοϋvτο και για διηπειρωτικές 
έπικοινωvίες τηλεγράφου, τηλεφώ
νου και ραδιοφώνου. Άμερικαvοι 
ιεμπειρογvώμονες έλογάριασαv σέ 
�ύο έκατομμύρια δολλαρίων τό κό-

στος ενος δορuφορικοϋ συστήματος 
τηλεπικοιvωvιών για κάθε χιλιό
γραμμο φορτίου τώv όχημάτωv δια
στήματος πού έξαπελύθησαv κατά 
την περίοδο 1958-59. Άλλα οσο 
αύξάνει ή άποτελεσματικότης τώv 
δορυφόρων, τόσο λιγοστεύει -rό κό
στος. 

Έξ αλλοu, δεδομένου δτι ή κα
τασκευή και έξαπόλuσις όχημάτων 
διαστήματος θσ ηταv άδύvατη δί
χως ήλεκτροvικά μηχανήματα άκρι-
6είαc;, άπορρέει σημαντική ·,τροο
δος στόv τομέα αύτόv, διότι έχρη
σιμοποιήθησαν στρατιές τεχνικών 
καί έπετεύχθησαv άποτελέσματα 
πολύτιμα για τηv παραγωγή και 
γεvικώτερα τηv οίκονομ ία κάθε χώ
ρας ΜπορεΊ vά λεχθη δτι τό διά
στημcι ηδη μας άvτήμειψε για τίς 
έπεvδύσεις που έκάμαμε στηv ερευ
νά του, μέ τις vέες μεθόδους αύτό
ματης .tργασίας και παρατηρήσε
ως, τήv άvακάλuψι vέων μετάλλων 
κ.λ η. 

'Όσα διαπιστώσαμε στό διάστη
μc· εΊvαι άπολύτως χρήσιμα στη 
Γη. Πολλά άπό δσα ξέρουμε σήμε
ρα για τήv υλη, τα χρωσταμε στήv 
άστροvομ ία, τηv άστροφuσικη και 
τήJ ραδιοφuσική. Μάθαμε άρκετά 
πράγματα για τις κοσμικές άκτι
vες, τους χειμάρρους αύτούς υψί
στως έvεργώv μορίων πού φθάνουν 
άπό τό Σύμπαν εως έμας. Μάθαμε 
τούς νόμους πού διέπουν τόν μικρό
κοσμο, τόv κόσμο του άτόμοu και 
τcϋ πuρηvος του Ή ερεuvα στό δι
άστημα μπορει vά μας φωτίση ·;τε
ρισσότερο για τηv πuρηνικη .'vέρ
γεια Μία λύσις θα ηταv ή ,::ιvακά
λuψις τώv έλεγχομέvωv θερμοπυ
ρηνικών άvτιδράσεωv και τότε Θα ::
λύναμε πολλά προβλήματα :':πιστη
μοvικό καί τεχνικά. 

Πάντως δέv έξαvτλήθηκαv ά
κόμη οί έφαρμογές της έξερεuvήσε
ως του διαστήματος. f,/5λις ·,τρολά-
6αμε vά θίξουμε εvα έλάχιστο μέ
ρος. Έπιμελης μελέτη τώv δεδομέ-
νων της γεωφuσικης και διαστημα
τικης έρεύvης εΤvαι δυνατόν vά μας 
όδηγήση σi:. σποuδαϊa οίκοvομικα 
άποτελέσματα. 
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το ΜΥΕΤΗΡ/0 

ΤΗΖ rΡΑΦΗΖ TRN 

Μ 11 

Ο ΡΩΣ ΣΟ Σ Άκαδημαικός Σέρ
γιος Σομπόλεφ άνεκοίνωσε δτι ,1 
μετσφpασις δλων των κειμένων ·, ων 
Μάyuα-πού έβασάνιζε τούς γλωσ
σολόγους έπί 130 χρόνια-θα ':χη 
σuμπληρωθη σε λίγους μηνες, χάριν 
στιr συνδυασμένες προσπάθειες ι

στορικών, γλωσσολόγων και μαθη
ματικών του Σ ιβηριανου κλάδου 
της 'Ακαδημίας 'Επιστημών ·,ης 
Σοβιετικης 'Ενώσεως, προ ·,τάvτων 
δμως χάριν στις ήλεκτρονικες ύπο
λοyιστικες μηχανές. 

Τα κείμενα η «Κώδικες» των Μά
γuα, άρχαίας φuλης τiΊc κεντρικης 
Άμερικης, πού άνεπτύχθη 5-1 Ο 
αίώvες π .Χ , εivαι μια σειρά απο 
ίεροyλuφικά, πού διατηρούνται στα 
μουσεί'α f,,\αδρίτης, Δρέσδης καί 
Παρισίων. Κατά την 'Ισπανική κα
τοχή του κεντροαμερικανικου χώ
ρου της άλλοτε πατρίδος των Μά
γuα κατεστράφησαν τα πλεί'στα 
των ευρεθέντων χειρογράφων < Τ ά 
έκάψαμε -ώμολόγησε .j 'Ισπανός 
έπίσκοπος Λάντα- δεδομένου οτι 
δεν άvέφεραν παρά δεισιδαιμονίες, 
ψεύδη και εργα του διαβόλου» Πε
ριεσώθησαν άπό τό ολοκαύτωμα έ
κεί'νο του l 7ou αίώνος μόνον rρία 
χειρόypαφσ βιβλία. Ποιο εΤvαι τό 
περιεχόμενό τους; 

Κατά τον δόκτορα 'Έρικ Τόμ
σον, άοχαιολόγο του Ί νστιτούτοv 
Κάρνεγκη, δ δποί'οc εζησε σαράντα 
δλόκληρα χρόνια άνάμεσα στα έ
ρείπια των Μάyuα καί τούς άποyό-

- ..
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ΟΑ ΑΥΟΗ ΕΦΕΤΟΖ; 

νους των, εΤναι άστρονομικοί πίνα
κες, ώροσκόπια ι-.αθορίζοντα τάς, 
αίσιας καί άποψράδας ήμέρας, κα-

θώς καί πραγματεί'ες περί διαφόρων 
γεωργικών έρyασιώv, δπως της με
λισσοκομίας, του κυνηγιού, της 

i 
,, 
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'Προγνώσεως του καιροϋ και της 
(θεραπείας διαφόρων VJοημάιων. 

Κατά τόv δόκτορα Συλδάvους 
Μορλευ, οί τρείς κώδικες εΤvαι χω
ριστές μονογραφίες και πραγματεύ
,οvται την άστρολογία, τό τυπικόν 
των θρησκευτικών τελετών και την 
γεωργία. 

Οί Ρωσσοι παρεκιvήθησαv στην 
.μελέτη των κωδίκων των Μάγυα ά
φοϋ εfδαv τόv κώδικα της Δρέσδης 
μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλε
μο. Ύστερα άπό προσεκτικη μελέ
τη, ό iστορικός του πανεπιστημίου 
του Λέvιvγκραδ Γιούρι Κvοζόρωφ 
έρριψε την ύπόθεσι δτι τα μισά πε
ρίπου των iερογλυφικωv παραστά
σεων ησαv ίδεογράμματα καί άλλα 
-σημεία συλλαδικης γραφης, έκφρά
,ζο\,τα γράμματα, συλλα6ές f\ καί 
λέξεις f\ όλόκληρεc ίδέες. Μέ αύτη 

-την ύπόθεσι ώς 6άσι άvελήφθη έρ
γασία ύπό την διεύθυvσι του μηχα-
vικοϋ 'Εδουάρδου Έφρέvωφ, του φυ
ο ικοϋ Γιοϋρι Κοζάτεφ καί του iστο
ρικοCι Βαλεvτίv Ούστίvωφ. Σ' δλα 
-τά κείμενα εύρέθηκαν 400 διαφορε
τικά ίδεογράμματα και ·,τερίπου 
200 εμειvαv άδιά6αστα. Ή ::ργασία 
ήταν πολύ δύσκολη, διότι εvα φαι
νομενικά δμοιο ίδεόγραμμα, με έ
:λάχιστη μετακίνησι έvός σημείου έ
δινε 300 διαφορετικά ίδεογράμμα
τα. 'Έγινε συνδυασμός της έρ.γα
σίας άvθρώπωv και μηχανών. Άφου 
,έξεχωρίσθησαv τά διάφορα c'ίδη ί
δεογραμμάτωv και καθωρίσθη ή 
<συχνότης των έv συγκρίσει μέ την 
iσπαvικη γλώσσα και την διάλεκτο 
Μοτούλ, δόθηκαν τά στοιχεία στον 
ηλεκτρονικό ύπολογ ιστή, ο οποίος 
μπορεί vά έκτελέση 1 .000 εκατομ
μύρια πράξεις σέ 20 ώρες. Τό ά
-ττοτέλεσμα εΤvαι δτι τά 2) 5 των κω
,δίκωv Μαδρίτης, Δρέσδης και Πα
,ρισίωv άπεκρυπτογραφήθησαv. Ό 
Άκαδημαικός Σομπόλεφ πιστεύει 
uτι θά χρειασθοΟv 1 0-1 1 χιλιά
δες εκατομμύρια πράξειc για την 
,συvολικη άποκρυπτογράφησι των 
κωδίκων. Ή έργασία άποκρυπτο
γραφήσεως διεξάγεται παράλληλα 
1<αι στην 'Αμερική, άλλα δεν εγιvε 
καμμία άvακοίvωσις άκόμη για τά 
,αποτελέσματα των 'Ηνωμένων Πο-

λιτειωv. 
Στην 'Αμερική, δμως, έξεδηλώθη 

έπιφύλαξις για τά ρωσσικά άποτε
λέσματα. Ή άπόδοσις μιας άρι
θμητικης μηχαvης, εΤπε ό Τόμσον, έ
ξαρτδ:ται άπό την τροφοδότησί της. 
'Εάν αi έρμηvείαι των ίδεογραμμά
τωv δέv εΤναι όρθαί, τα άποτελέ
σματα της έργασίας της μηχαvης 
δέv θ' άξίζουv τίποτε. Συνεπώς, 

άvαμέvοvται τά τελικά πορίσματα της 
έρεύvης των Ρώσσωv, για vά έξετα
σθοCιv. 

Σ τό μεταξύ δημοσιεύονται πολ
λά άρθρα για τόv πολιτισμό των 
Μάγυα, δεδομένου δτι ή περιοχη 
της άρχαίας αύτης φυλης (άvάμεσα 
στό Μεξικό και την Γουατεμάλα) 
δέv έχει πλήρως άvασκαφη. Πολλοι 
άρχαιολογικοι θησαυροι παρέχουν 
ηδη μεγάλες όμοιότητες μέ τις μορ
φές των τάφων στην άρχαία Α'ίγυ
πτο και στηρίζουν την έλκυστικη 
θεωρία περί κοιvης προελεύσεως 
των πολιτισμών 'Ήδη ή κυρία 'Έ
λενα Πετρό6vα f,/πλα6άτσκυ στην 
«Μυστικη Διδασκαλία» της περιέ
γραψε τις εγκατεσπαρμένες στην 
κεvτρικη Άμερικη πυραμίδες ώς 
«στοάς άρχαίας μυήσεως, των ό

ποίωv τά μυστήρια μετεφέρθησαν 
άπό τούς Άτλαvτιδείους». 

'Οπωσδήποτε, ό πολιτισμός των 
Μάγυα πρέπει vά ηταv πολύ ύψη
λός. Κατά την σύγχρονη άρχαιολο

γία, ό πολιτισμός αύτός διεμορφώ
θη άπό 500 π.Χ. εως 325 μ.Χ. 
Κατά την Μπλα6άτσκυ, ό πολιτι
σμός των ηκμασε πριν 1 1 000 χρό
νια και oi Μάγυα πρέπει vά ησαv 
τμημα της τρίτης ύποφυλης της 
Τετάρτης Φυλής Μητρός. Ή γνώ
μη της είναι δτι τα θρησκευτικά η
θη και εθιμα των Μεξικαvων, Πε
ρου6ιαvωv και άλλων άμερικαvικωv 
φυλών είναι σχεδόν ταυτόσημα με 
έκειvα των Φοινίκων, Βα6υλωvίωv 
και άρχαίωv Αίγυπτίωv. Παρατη
ρεί κανεις την σύμπτωσι τοΟ φιδι
οΟ σαν συμ6όλου των Μάγυα και 
τοΟ έπταδικοCι συστήματος. Oi Μά
γυα πρέπει vά ησαv, δπως oi 'Ί v
κας και oi έρυθρόδερμοι '1 vδιάνοι, 
οί Τολτέκοι, άπομειvάρια της Τε
τάρτης Φυλης, πού ανεπτύχθησαν 



182 ΙΛΙΣΟΣ 

μετά τον καταποντισμό της Ά
τλαντίδος. 

Για τον Βαθμό μορφώσεως των 
fv',άyuα άναφέρεται χαρακτηριστικά, 
όχι μόνον δτι ηξεραν την άστρονο
μ ία και κατήρτιζαν πίνακες των έκ
λείψεων, άλλα εΤχαν και τό τελειό
τερο ήμερολόγιο. Ό άρχαιολόγος 
Σέραμ θεωρεϊ τό ήμερολόγιο των 
Μάγuα καλύτερο και άπό τό έν χρή-
σει στην έποχή μας Γρηγοριανό. 
Ένα ήλιακόν ετος, ύπολογιζόμε-
νον άστρικά, καλύπτει 365 ήμέρας 
και 0,242.198 της ήμέρας. Τό 
Γρηγοριανόν ήμερολόγιον άφορα 
περίοδον 365 ήμερων και 0,242. 

500 της ήμέρας, ένω τό ήμερολόγι
ον τών Μάγuα άφορουσε περίοδο 
365 ήμερων και 0,242. 129 της 
ήμέρας. Βλέπουμε πόσο πιο κοντά 
στον άκρι6η άριθμό ησαν οί άστρο-

νόμοι των Μάγuα. ΕΤχαν ακομη 
τό «κuκλικόν ήμερολόγιον» για την 
σύμπτωσι του ήλιακου &ους καί 
της περιστροφης της 'Αφροδίτης 
στο αύτό σημεϊον - που άπαιτου
σε 3 7. 960 ή μέρες- άληθινό πνευ
ματικό κατόρθωμα. 

Οί μελετηται τών κωδίκων της 
Δρέσδης εΤπαν δτι θα άπητειτο 
προσπάθεια πολλών γενεών για τέ
τοια άποτελέσμςηα. Κατα τους 
Θεοσόφους έρεuνητάς, δεν εΤναι έκ
πληκτικό τό ότι οί άρχαϊοι έκεϊνοι 
ίερείς κατεΊχαν, πέραν του ύψηλοΟ 
έπιπέδοu του πολιτισμου, και γνώ
σεις άπόκρuφες. Και πολλα μυστή

ρια θά διαφωτισθουν έαν έπιτεuχθη 
τελικα ή όρθη άποκpuπτογpάφησις 
τών έλαχίστων εστω λειψάνων των 
άρχαίων αύτών λάών. 

Εί\'αι ό.ξιοσημείωτο πώς δέν μας άρέσει νά λέμε «δίν 
γνωρίζω>,. 

'Έμερσον 
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Αύ:ό τό φρικαλέο τέ�ος 

είναι σ ήν ττ_pαyμα·ι ό

τητα άπό τc'ϊ nιό άβ' α· 

f-η ζC::α €αλασσινός ί

Υ ο υ ά v ο ς, κάτc ιως 

τC::ν νησιων Γ�αλά-παyκος 

rκadάnayκos 

Τοϋ JF Ρ. Ν DOR SET, &.ντιπρ�έδρου της δι
εθνοϋς 'Εταιρίας δια-cηρf,σεως της Φύσε
ως, lμτ ειρ:>γvώμονος της ΟΥΝΕΣΚΟ. 

ΤΗΝ 23ην Φεοροuαρίοu τοΟ σωτη
ρίου ετοuς 1535, ενα πλοΊο ξεκι
νοΟσt με ανεμο εύνοΊκο άπο το λι
μάνι τοΟ Παναμα. Μετέφερε τον 
Θωμα ντε Μπερλέγκα, ,:πίσκοπο 
τοΟ Παναμδ:, τον όποΊον ό Καθολι
κος λίαν Βασιλευς εστελνε στο Πε
ρου προς διεuθέτησιν των- διαφο
ρων,που εΤχαν αναφuη ανάμεσα 
σ-rους κονκισταδόρες Φραγκ'iσι<ο Πι
ζάρο και Διέγο ντε Άλμάγρο. Το 
πλοΊο εΤχε κατεύθuνσι προς το Νό
το και επλεε σε μικρή άπόστασι 
άπο την κόστα και δλα ·,τηγαίνανε 
καλά μέχρι την όγδόη ήμέρα, δταν 
τους έπιασε μια άπίστεuτη μπου
νάτσα. Ή θάλασσα ηταν λάδι και 
τά πανιά οίίτε ζάρωναν άπο το έ
λάχιστο φύσημα, αφησε που το 
πλήρωμα ύπέφερε άπο τή ζέστη τοΟ 
τροπικοΟ. Μ' δλα ταΟτα, το πλοΊο 

άπομακρυνόταν άπο τη στεριά, σα 
νά το τρα6ο0σε κάποιο μυστηριώ
δες θαλασσινο ρέμμα, δπως και

συνέοαινε πραγματικά, γιατi ξέρου
με τώρα δτι ύπάρχει ενα ύπόγειο 
ρέμμα στις μυστηριώδεις τότε θv
λασσες τοΟ Νότου. Τά τροψ,μ-:.ι και 
προ πάντων το νερο τελειώσανε και

φαινότανε χαμένη κάθε έλπίδα, δταv 
στις· 1 Ο τοΟ Μάρτη φάνηκε στον ό
prζοvτα ξηρά. Όταν, δμως, την άλ
λη ήμέρα οί ναΟτες πάτησαν πόδι 
στην ακρογιαλιά, τους ύποδέχτηκαv 
κάτι τέρατα σκορπισμένα στην αμ
μουδιά, σαν σαΟρες μακρυές ενα 
μέτρο και πιο πολύ. Ώσπου εφτα
νε το μάτι, οράχια μαΟρα και κά
κτοι αγριωποί. Ποτάμι δε φαινότα
νε πουθενά. Σ τά 6ράχια ύπηρχαv 
κάτι γοΟρνες μέ νερό, μα ηταν πιο 
άλμυρο κι' άπο το θαλασσινό, πι-
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ιφο πές. Ό Θωμδ:ς ντε Μπερλέyκα 
και οι σύντροφοί του εΤχαν άνακα
λύψε1 τά νησ10. Γ καλάπαyκος. 

Ό έπίσκοπος του Παναμδ: εδω
σε έξαίρετη yεωyραφ1κη ·,τερ1yρα
φή. Σέ μερικές ήμέρες οί προσπά
Sε1ες των ναυτικών άνταμείφθηκαν, 
γιατί ορηκαν μέσα σ' ένα σπήλαιο 
μπόλικο νερό πού ηταν λιγάκι άλ
μυρό, μα π1νόταν και ηπ1αν διψα
σμένοι και y1όμ1σαν τά 6αρέλια 
,ους, ϋστερα έ:ξακολούθησαν το τα
-ξ ίδ1 τους καί φθάσανε σώοι καί ύ
γ1εις στον προορισμό τους 

Οί πρώτοι έκεΊνο1 Εύρωπαιοι πού 
-ττατησαν το ποδάρι τους στην &
γνωστη γη, μέ τό δίκιο τους νά 
ψοοηθουνε σαν εΤδαν τίς μυριάδες 
-rά ζώα στην άμμουδ1ά Σ τ' άλή-
-θε1α, ηταν μ1ά εικόνα Δαντική. Τό 
άρχ1πέλαyος των νησιών Γκαλά
-τταyκος κε'ίται κάτω άπό τόν '1 ση
_μερ1νό, 600 μίλια άπe τό ΠΙΟ κον
ΤΙVΟ στην άμερ1καν1κη άκτη του 
Ειρην1κου σημε'ίο. Είναι γέννημα 
ήφαιστε1ακό Πέντε εΤναι τά μεyα
:λύτερα νησιά και κάπου 70 Τα μι
κρότερα καi οί άπλοί οράχο1. Συ
νολικά τά νησιά αύτά εχουν έπι
ψάνε1α 7 .500 τετρ. χιλιομέτρων και 
-ττερ1λαμοάνουν κάπου 2 000 κρα-

τηρες. Σέ μερικά νησιά οί ηφαι
στειακοί κώνοι εχουν ϋψος μέχρι 
1 .600 μέτρα. Καί δέν εχει σταμα
τήσει ή ήφα1στε1ακη κοσμογονία 
πού προέρχεται άπό τά εyκατα του 
Είρην1κου ώκεανου, γιατί ίιστερα 
άπο τη μεγάλη εκρηξ1 του 1825 έ-
;ακολούθησαν ως· τίς ήμέρες μα

μικρότερες, μέχρι και ·,τέρυσ1. 
Το κλίμα των Γκαλάπαyκος r:Τναι 

εύχάρ1στο y1ά τον περαστικό ξένο. 
'Όχι πολύ ζεστο την ήμέρα, δρο
σερό την νύχτα. Περνάει έκε'ίθε ενα 
Wυχρό ρέμμα πού άνε6αίνε1 απο 
την 'Ανταρκτική. 'Αλλά yιά τούς 
ντόπιους τά πράγματα είναι δύ
σκολα πολύ, γιατί έπικρατει μεγά
λη ξηρασία Σπάνια 6ρέχει και λί
γο Οί κάτο1κο1 των Γκαλάπαγκος 
μαζεύουν τό νερό της 6ροχης άπο 
τις στέγες σέ δοχε'ία, μά δέν τούς 
φθάνει πάντα C)ς τόν άλλο χρόνο. 
Ή ξηρασία δέν εύνοε'ί και τη 6λά
στησ1. 'Υπάρχουν μόνον κάκτο 1, ψη
λοί ως όκτώ μέτρα Μερικές φορές 
είναι ριζωμένοι σε: γυμνούς 6ρά
χους 'Υπάρχουν και μερικές άκα
κίες μέ άγκάθ1α. 'Επίσης, ιδιαίτε
ρα στις άκρογ1αλ1ές, υπάρχουνε 
«μανσεν1λιες,>, πού μοιάζουνε μηλι
ές Τ ά δέντρα αύτά στάζουνε ενα 

Οί ί y ου ά ν ο ι σέ «οίκοyενειακή» φωτο ;ραφία 
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γαλακτερό ύγρό, κολλητ ικό καί πο
).υ δηλητηρ ιώδες, άψου οί ίθαyενεΊς 
-οοuτανε σε τέτοιο όγρό τά 6έλη 
τους Μόλ ις πέση τέτο ιο ύγρό στο 
,δέρμα του άνθ�ώποu ε!σχωρεΊ ά
μέσως στο αιμα καί προξενεϊ φ0-
6ερους πονοuς Λένε δτ ι καί στον 
ίσκ ιο της «μανσενίλιας» δποιος κο ι
,μηθη δεν ξυπνάει πια ·τοτέ 

Μόνο στο εσωτερ ικό των νησιών, 
όπου εΤνα ι λιγη ύγρασία, εύνοεΊται 
κάπως ή 6λαστησι Αύτά εΤναι σε 
)-ίγες γραμμές τά νησιά Γκαλα
παγκος. 'Αλλά ό Θωμας ντε Μπερ
λέγκσ καί οί σύντροφοί του δεν u
-πηρξαν ο ι πρώτο ι εξερεuνηται Καί 
πρωτύτερα εΤχαν άπο6ιfiασθη έκεϊ 
'Ινδοί Ό Θώρ Χέγ ιερνταλ, ό ηρω
<.(ς του <<Κόν-Τίκι» άνεκάλuψε λει
ψανα προ-Κολομ6ιανα Κατά · ίι, 
παραδόσfις των 'Ινκας, ό Τούπακ 
-Γιοuπανκοu, ενας άπό τους με
γqλύτεροuς ήγεμόνες της Αύτοκρα
τοριας του 'Ηλίου, εκαμε άναγνω
-ριστικό ταξίδ ι στα 1485 Παντως, 
ϋστερα άπό τόν Θωμα ντε Μπερ
λέyκας, πολλοί έπ ισκ(φθηκαν τά 
•νησιά Γκαλάπαγκος καί μερι ωί τά 
ώνόμασαν «" 1 σλας ενκαvταδας>>, 
μαγικά νησ ια, ισως άπό άψορμη 
-τήν γαλήνη της παραλιας,που κρα
τα σαν δεμένα με μαγ ια τά ·τλοϊα 
καί δεν μπορουν νά άπομακρuνθουν. 
1 ά χρόνια που ακολούίJησαν, 1α 
νησιά εyιναν όρμητήρ ιο πε ιρατών, 
εψθασε έκεϊ ώς Κ'ΥΙ ,'> δ,ασ,...μος 
Φράνσ ις Ντραίηκ. ΟΙ ψαλαινοθηρες 
·εκαναν βάσεις καί τέλος, τόν 1 9ον 

αίώνα, ίδρύθηκαν άποικ ιες εγ'<λη
ματιών Εσ,ελναν έκεΊ τα ·τληρώ
ματα που εστασίαζαν ι,.αί καταδι
κοuς άπό τά κράτη του Ίσημερι
νου, νά λ ιγοστεύοu1ο τήν διαρκεια 
της ποινης, δπως στις αγροτ ικες 
φυλακές << Ασuλο της Είρήνης» ω
νόμασαν τοτε τά νησ ια Ό Μανου
έλ Γ κομπος ηταν ό τελευταΊος τυ
χοδ ιώκτης, που έσύναξε από τόν 'Ι
σημερ ινό μ ια στρατιά του σκο ιν ιοϋ 
καί τοC παλοuκ ιοϋ καί Ίδρυσε στό 
Τσάταμ άληθ ινό κρα_τος, με μονέ
δα, καi 6ασίλεψε με την τρομο
κρατία μέχρ ι τά 1 904, που τόν έ

-σκότωσαν Σήμερα ό πληθυσμός 
-των Γκαλάπσγκος εΤναι εργατ ικός 

καί είρηνικος, άποτελούμενος άπό 
γεωργοuς στό έσωτερικό καί ψαρά
δες στα παράλια. 'Υπάρχουνε και 
λιγοι ΕύρωπαΊοι αποικοι, ίδίως 
Νορ6ηγοι, εΤναι καί �νας 'Αλσατός 
που έγύρισε όλον τόν κόσμο ζη
τώντας ήσuχία καί έρριξε αγκuρα 
έκει Πραγματικά, τά νησ ιά Γ κα
λαπαγκος εΤνα ι ένα άσυλο γ ια έ
κεινοuς που ένοχλεΊ ό πολιτισμός, 
δεν εΤνα ι όμως ένας «χαμένος πα
ραδε ισος>', καθώς λένε 

Ποιο εΤνα ι λοιπόν τό ενδ ιαφέρον 
αυτών των νησιών, 'Επιστημονικά 
ανεκαλύφθησαν πολυ αργότερα άπό 
τον αποικισμο τους f,.,,όλις στα 
1835 άπε6 ι6ασθη έκεΊ 6 νεαρός 
τοπ επιστήμονας Δαρ6Ϊνος, κανον
τας · τον γυρο τοϋ κόσμου Ηθελε 
να μελετήση την πανιδα των νησι
ών, γιατί έκεΊνα τά παράξενα ζώα 
μαρτuρουν πώς τά νησ ιά Γκαλά
παγκος περνουν ακόμη τήν περίο
δο τώ1ο έρπετών Δεν uπαρχοuνε 
καθολοu 6ατραχ ια, οuτε ποντικια η 
αλλα θηλαστικα Ποuλια uπαρ
χοuνε, μά μοναχα 90 ειδη, ενω 
στην μερ ιά του '1 σημερινου οί ·το ι
κιλιες ψθανοuνε τiς 1 500 Τά κu
ρ ιώτερα ζώα εϊναι οί ί γ ο u ά ν ο ι 

άμψι6 ιες σαυρες, μεγάλων δ ια
στασεων, μέχρι ένάμιση μέτρο μα
κρuές, με τερατώδη δψι, με όδον
τωτά πτερύγ ια, σωστά θηρια της 
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κ ' " Τ α' προ"λη' ματα τη-ς έξελίξεως.1 'Αποκαλύψεως. ι ομως ε vαι - υ 
κίvδυvα, είρηvικά ζώα. Άψήvουv τόv 
αvθρωπο vά τά �yyίση, vά_ τά

' 
χ�

ϊδέψη. Δέv δαyκωvουv η;οτε �ι �ς 
i:χouv δόvτια έvτυπωσιακα, που �ους 
χρησιμεύουν μόvο, γιά �ά μασουv .. : 
φύκια, τήv σχε�οv c:ποκ�εισ-:,ικη 
τροφή τους. 'Ακομη �α.� στη� ωeα 
τώv έρώτωv τους, που ολα τα ζωα 
γίvοvται έπιθετικά, οί ίyοuάvοι δέv 
δαγκώvοvται άvαμεταξύ τους, άλ
λα περιορίζονται σέ έκ_ψοβιστικές 
παρελάσεις.Οί ίyουάvοι εΤvαι άπο
κλειστικά χορτοφάγοι. Τρώvε και 
κάκτους μαζί μέ τ' άyκάθια, ·,τού 
δέv τούς πειράζουν καθόλου στό 
στομάχι καi τά βyάζουv σχεδόv ά
κέρηα. 

'Αλλά τά Γκαλάπαyκος εΤvαι κυ
ρίως τό εδαψος τώv γιγαvτιαίωv 
χελωvώv, άπό τiς όποΊες και πη
ραv τό δvομά τους. '1 σπαvικά 
Γκαλάπαyκος θά πη Χελωvόvησοι.Οί 
χελώvες εχουν μηκος έvάμιση μέ
τρο καi βάρος 200 κιλά, ζοΟνε 
πάvω άπό 1 50 χρόvια. Κι' αύτές 
τρέφονται άποκλειστικά μέ χόρτα, 
κλαδιά και φυλλώματα δέvτρωv, έ
πιχειροΟv δέ σωστές έκστρατεΊες 
γιά vά τά βροΟvε. 

Μεταξύ τώv πουλιών, περισσό
τερο έvδιαφέροvτες εΤvαι οί «σπι
νυι τοΟ Δαροίνου», ·,τού ·,τεριλαμβά
vουν σπουργίτια, γαρδέλια και κα
νάρια η <,σειρηvες». Τά πουλιά αύ
τά, πού δέv i:χouv τίποτε yιά vά 
προσελκύσουν τόv ταξιδιώτη, έξ αί
τίας τοΟ ψτωχοΟ φτεροΟ τους (ε
χουv χρώματα ξεπλυυfvα), παρου-

"χζουv ξεχωριστό lνδιαφέρον γιά 
τόv έρευvητή, διότι άποτελοΟv ο

ρόσημα στήv πορεία της :::ξελίξεως 
των είδώv. Τά θαλασσινά ·,τουλιά 
εΤvαι πιό έvτυπωσιακά. ΕΤvαι οί 
φαλακροκόρακες πού μοιάζουν με 
πιγκουίνους καi οί απτεροι γλά
ροι, πού τά φτερά τους εχουv άχρη
στευθη καί διατηροΟvται μόνοv με
ρικά σημάδια, ύπάρχουv καi οί θα
λασσιvοi γύπες, οί μαυριδεροί, σέ 
χρώμα σάv των βράχων. Γενικά, τά 
νησιά Γκαλάπαyκος άποτελοΟv ά-\ 
ληθινό φυσιοδιφικό έρyαστήριο, ο

που μπορεΊ vά μελετηθοΟν ϊόσα 

Δυστυχώς, μέχρι τόv 16ov αίώ
vα πού δέv εΤχε ψαvη ανθρωπος έ
κεΊ άπ' εξω, τά νησιά ήσαν εδαψος: 
παρθένο. "Εκτοτε :::πηλθαv μεγάλες 
καταστροφές, διότι τά ζώα δέ'J' 
μπόρεσαν vά καταλάβουν οτι ό αν
Θρωπος ηταv έχθρός. Δέv έξεδήλω
vαv τόv έμφυτο ψόβο τώv ζώωv σ� 
δλα τά αλλα μέρη τοΟ κόσμου. Ή 
6ούζα (έπιστημοvικώς τρίορχις ό ί
όχροuς), τό μόvο ,:χρπαχτικό ·,rouλi 
των Γ καλάπαyκος άψήvει νά το, 
πιάvουv χωρίς ν' άvησυχη. uΟσο, 
για τό: σπουργίτια ερχονται και 
πέψτοuv πάvω στους άνθρώποuς α

θώα, yιά νά έξοvτωθοΟv. Ίδιαίτερη 
καταστροφή έπηλθε στις χελώνες, 
πού �ταv τό μόvο τοπικό άπόθεμά
κρέατος καί λίπους. 'Έvας Άμερι
καvός οιολόyος έλοyάριασε δη 
απο τά 1830, τά 6ορειοαμε.ρικαvι· 
κό: πλοΊα εχουv παραλάβει ·,τλέον 
άπό 1 00.000 χελώνες κι' αν λά
βουμε ύπ' οψιν μας δτι μιά χελώνα: 
ζη κατά μέσοv δρον 1 00 χρόνια� 
κατεστράφησαν μέσα σ' έκατό χρό-
v ια πλέοv άπό 1 Ο έκατομμύρια 
«χελωνικά ετη». "Αλλα 1 Ο έκατομ- -
μύρια χελώνες κατεστράφησαν έπi 
τόπου, άπό τότε πού άvεκαλύψθη
σαv τά νησιά Γκαλάπαyκος. "Ετσι 
έξηyεΊται ή τωρινή σπανιότης των
σέ μερικά νησιά και ή τελεία έξα
ψάvισίς των, άπό αλλα. Καi σήμε
ρα, μολονότι ό vόμος άπαyορεύεr 
τό κυνήγι της χελώνας, ύπάρχοuν
πολλοί λαθροθήρες. 

Τ ά πουλιά έξοντώνονται ,:πίσης: 
άπό άπλό σαδισμό, γιά -yοΟστο. 
Τ ά αύyά τους καταστρέψοvται άπό, 
άσυνειδήτοuς ξένους. "Ας άψήσου
με, δτι έθεωρήθη σκόπιμον κατά: 
τόν 1 Βον αίώνα νά ::ίσαχθοΟv -γίδια, 
χοιρινά καi σκυλιά, πού ξανάyιναν· 
αyρια καί -τί παράδοξο!- εΤναι 
σήμερα τά μόνα αγρια ζώα τών
νησιώv. Άvαπτύσσονται καi κατα
στρέψουν τη βλάστησι, τά αύγά 
τώv έρπετών και τά μικρά τους. 
Ό Βάν Δέμπουρyκ, ενας r:ίδικός 
'Αμερικανός γιά τά σπονδvλωτς;. 
ζώα, λογάριασε δτι μόνον ενα στις: 
1 0.000 αύyά χελώvας εχει πιθανό-
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τητα v' άναπτuχθη σε χελώνα μή
κους τριών έκατοστών, ώστε ν ά
π-οψύyη την καταστpοφη άπό τούς 
διαφόρους έχθρούς της! 

'Επίκειται λοιπόν ό άψανισμός 
μιας άληθιvα μοvαδικης στον κό
σμο παvίδος. Ή κu6έρvησις του 
Ίσημεριvου, άπό την όποίαv έξαρ
τώvται τα νησιά, άvτελήψθη τόv 
κίvδuvο καi άπηuθύvθη στην Ούvέ
σκο καi την Διεθvη 'Έvωσι διατη
ρήσεως της Φύσεως, άπεψασίσθη 
δε να έγκατασταθη στα Γκαλάπαγ
κος εvας Β ιολοyικός Σ ταθμος με 
σκοπο άψ' έvος μεν την έξακολού
θησι των προ 1 60 έτώv μελετών, 
άψ' έτέροu δε την έπαyρύπνησι 

για την διατήρησι ��ς φυσικης 
κληροvομίας, ή όποία εχει αvεκτι
μητη άξία γιά την άνάπτuξι των 
γνώσεών μας περί Ζωης. 

Τά νησια Γκαλάπαγκος, σωστή 
κόλασις για την άνθρωπότητα στους, 
περασμένους αίώνες, έγιναν ·,ταρά
δεισος τών βιολόγων άψ' στου ό 
Δαρ6ίνος τα άπεκάλuψε στους συγ
χρόνους του έπιστήμονες. Καi πρέ
πει τέτοιος παράδεισος να μείvη 

γιά τiς μέλλουσες γενεές. Καi έ
κε.ί, καθώς καi άλλου στον κόσμο, 
δεν ε'ίμαστε παρα οί σφετερισταi 
ένος κεφαλαίου άπο τό όποίον έ
ξαρτάται δίχως άμψι6ολία ::να μέ
ρος της τύχης της άνθρωπότητος. 

Ή είκόνα αύτή δείχνει τήν άναλοyία του άνθρώποu καί της yιyαντιαί
ας χελώνας των νησ_ιων Γκ.αλάπαyκο�. Φ_uσικά, μετά την ψωτοyραψία,

την ξαναβαλαν στα ποδια της ... 
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ΟΙ b�/\ΦΟΙ 
Τοϋ ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

ΈΙΜΕΘΑ προνομιοϋχοι, στ'
άλ ήθεια, έμεϊς οί 'Έλλη· 

νες. Ό τόπος μας, προικι
σμένος πλούσια άπό τή φύ·
σι, μέ τό f\πιο κλϊμα του,
μέ τή διαύγεια του yαλανοϋ
ούρανοϋ του, μέ τό &φθονό
του φως. Ή φυλή μας, μέ
τόσο μακρυνή καί ενδοξη ι

στορία, πού καί σήμερα άκτι
νοβολεϊ άπό τά βάθη των αί
ώνων την παλιά της σοφία
καί την άνθρωπιά. Φυλή εύ
λοyημένη άπό τόν Ούρανό!

.; 
* * 

Σκέψεις σάν κι' αύτές μου
ερχονται στό νου δταν, cϊτε
μέ τόν 'Αρχαιόφιλο 'Όμιλο
'Εκδρομών, εϊτε καί μόνος,
έπισκέπτομαι τούς παλαιούς
ίερούς χώρους της πατρίδος
μας. Τόπcυς σάν της Έλευ
σϊνος, της 'Ολυμπίας, των
Δελφών, της Δήλου. . Έκεϊ
δπου έλατρεύετο στην άρχαία
. έποχή ή 'Αλήθεια καί τό Φως!

'Όταν πρίν άπό λίyους μη·

νες πηyα πάλι στούς Δελ
φούς, μέ καιρό καλοκαιρινό,
πού ό 'Ήλιος άyκάλιαζε μέ
τόση στορyή τά βασίλεια του
ΜαντικοQ θεοϋ, έκεϊ πού σή
μερα λίyα, πολύ λίyα συν
τρίμμια εχουν διαφύγει άπό
τή φθορά του χρόνου καί του
φανατισμοϋ, ξανα y ύ ρ ι σ α
στούς άyαπημένους μου στο
χασμούς yιά τό παληό έλλη·
νικό μεyαλεϊο, yιά τό «έλλη
νικό θαϋμα» δπως τό λέyουν.

Σάν εύρέθηκα πάλι κάτω
άπό τίς Φαιδριάδες, κοντά
στην Κασταλία, άvτικρύζον·
τας δ,τι εχει μείνει άπό τό
ξακουστό Μαντεϊο, οί σκέ
ψεις μου κάνανε ενα εύλαβι
κό ταξίδι στούς χρόνους έ
κείνους πού τώρα μας εΤναι
τόσο μακρυνοί, στούς πανάρ
χαιους καιρούς πού έδω λα
τρεύτηκε ή Γαία, ή yη μας,
καί ό θεός των ύδάτωv, ό Πο
σειδών .

Στην παράδοσι αύτή πού

... 
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εϊτε την πάρουμε ι<ατά yράμ· 
μα, εϊτε μέ κάποιο συμβολι· 
σμό, πού ποιός ξέρει τί θά 
κρύβη- βρίσκοuμε την άπαρ· 
χη τfjς μυστικfjς σημασίας τοΟ 
τόπου, ό όποίος καθώς τότε 
ελεyαν, ηταν «Γδ:ς όμφαλός». 
Τ οΟ 1ερο0 αυτοΟ των Δελ· 
φων, πού, δπως καί τόσα αλ· 
λα κέντρα τfjς άρχαίας λα
τρείας, δεν τοποθετήθηκε, 
φαίνεται, ετσι στην τύχη έ
δω, άλλά '(σως άπό κάποια 
άνώτερη εμπνευσι, άπό κά· 
ποια εξαρσι πνευματική, θά 
έλέyαμε ... 

'Ακολούθησε τούς κατοπι· 
νούς χρόνους έδω κάποια 
αλλη βαθύτερη ϊσως λατρεία, 
ή λατρεία τfjς «Μη τέρας Γfjς» 
(Γfj-μήτηp, Δfj-μήτηρ), τfjς 
θεδ:ς τοΟ Όλύμnο·J Δήμη· 
τρος, πού κάθε αλλο ητανε 
παρά θεά τfjς yεωρyίας, δπως 
σήμερα λέyουν μερικοί. 

Καί σάν ο1 καιροί άλλάξα· 
νε και ή μεyάλη θεά λατpξ:ύ· 
τηκε στην' Αττική καί κατόπιν 
στά δικά της παλάτια, στη yfj 
τfjς Έλευσίνος, παρουσιάζε
ται ατούς Δελφούς ό Πύθω· 
νας, τό δαιμόνιο η τό πνεΟ
μα, νά ποΟμε, πού ένέπνεε 
-καθώς δηλώνει κοί τό δνο·
μά του-τις πι.,θίες, τις άyνές
μαντικές κόρες. (Πυνθάνομαι,
πού θά πfj έρωτω, πληροφο·
ροΟμαι καί πύθω, πού λέyει
άναζητω μέ τη μυρωδιά, άνι·
χνεύω yιά νά μάθω).

Καθώς μας λέyει δέ ό μΟ· 
θος, μέ τά τόσα ύπονοούμενα, 
αυτόν τόν Πύθωνα τόν μετα· 
μόρφωσεν ό θεός τοΟ φωτός 

και εtσι ελαβε τό δικό του 
βασίλειο, τό 'Απολλώνιο, την 
θέσι έκείνου στό Δελφικό 
Μαντείο. 

Χρόνοι παληοί, χρόνοι εν
δοΕ.οι, πνευματικά πολύ με· 
yάλοι. Και δλα αυτά στην 
προϊστορία τοΟ τόπου μας. 

Τό Μαντείον, 'Απολλώνιο 
τώρα, είναι στη μεyάλη του 
(σχύ, στην ύπέρτατη δόξα 
του! Μέ τούς θρύλους του, 
μέ τίς άλληyορίες του, μέ 
τούς συμβολισμούς του, πού 
εκρυβαν μεγάλες, καθώς λέ
νε, άλήθειες. 

Ή Πυθία καθισμένη σέ τρί
ποδα άπό χρυσό, τοποθετημέ· 
νο έπάνω σέ μιά ρωyμή τfjς 
yfjς μέσα στό ναό, άπό τrΊV> 

όποία εβyαιναν οι μαντικοί 
άτμοί, έμαντεύετο, άφοΟ πρω· 
τα μασοΟσε φύλλα δάφνης 
πού τfjς εδιδε ό δ:ρχων τοΟ• 
Μαντείου. Πρόκειται αραyε 
yιά μιά άλληyορία, yιά ενα 
μΟθο συμβολικό, πού τόσους 
και τόσους μδ:ς εχει προσφέ· 
ρει ή άρχαία παράδοσιc; 'Ή 
πρέπει νά πάρουμε αυτά πού 
εφθασαν σέ μας κατά yράμ· 
μα, σάν πληροφορίες μόνον 
ιστορικές; 'Αλλά τότε, δεν 
θά είχαν κανένα σπουδαίο. 
νόημα. Ή Δάφνη, πού κατά 
την παράδοσι μεταμορφώθη· 
κε στό όμώνυμο φυτό, ηταν 
μιά Νύμφη φιλική τοΟ μεyά· 
λου θεοΟ τοΟ φωτός. «Χαμαί 
πέσε δαίδαλος αύλά», εφε· 
ρε σάν εϊδησι δυσάρεστη στό 
φιλόσοφο αυτοκράτορα του, 
4ου α1ωνος ό άπεσταλμέvος_ 
του ατούς Δελφούς. Άττό τ.6-
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τε εΤχε χαθη ή πvευματικη 
πνοή, άλλά ϊσως καί άπό πο· 
λύ πρίν, του Μαντείου μαζύ 
μέ ολη την αλλη παράδοσι 
-της πατρίδος μας. Είχε χά·
σει καί τό Μαντείο την προ·
σrασία του Ούρανου.

Πως ήμποροΟμε λοιπ<'>ν σή
μερα νά ξέρουμε τί σήμαιναν 
δλες αύτές ο1 άλληyορίες, 
αύτές ο( συμβολικές είκόνες; 

'Εκείνο μόνο πού ξέρουμε, 
πού μας μετέδωσε ή ίστορία 
πλέον, είναι δτι τό Δελφικό 
Μαντείο είδε ήμέρες άκμης, 
ήμέρες μεγαλείου καί φωτός 
πνευματικου, πού _yιά τουτο 
μέ τόσο μεγάλο σεβ:χσμό μί· • 
λησε yι' αύιό ό άρχαίος κό· 
-.σμος. 

Καθισμένος έπάνω σέ άρ· 
χαία πέτρα, ή όποία ποιος 
ξέρει που άvηκεν αλλοτε, σέ 
ποιό άπό τά μνημεία της (ε
ρης αύτης περιοχης, μου εί
χαν ελθει στό νου πάλι υκέ
ψεις σάν κι' αύτές, σκέψεις 
προσφιλc;ίς, πού δίδουν πάν
τοτε τη γαλήνη καί την ψυχι
.κη t:ξαρσι, σάν γίνονται μά
λισrα σέ τέτοιους τ5ττους! 

* ..j( 

'Επιβλητικό καί σήμερα τό 
τοπείο των Δελφων, εστω καί 
μέ τά πενιχρά άπομεινάρια 
της άρχα(ας τέχνης, μέ τά έ
ρείπια των ίερων του, μέ τά 
εύρήματα πού στοργικά φυ
λάσσει ή πολιτεία στό μου
σείο του. Μά καί σεβαστη ή 
.έρyασία των άρχαιολόyων, 
-των δικων μας καί των ξέ-

νων, νά μελετουv την τέχνη 
των άρχαίων καί την (στορ!α 
των τόπων αυτών σάν του 
χώρου των Δελφών. Αϊσθημα · 
εύyνωμοσύνης έκδηλώνουμε, 
δσοι άyαπουμε την έλληνικη 
άρχαιότητα, yιά τούς άvθpώ· 
πους αύτούς, τούς σοφούς 
της άρχαιολοyικης έπιστή· 
μης, πού μέ τόση μεγάλη ά
yάπη σκύβουν έπάνω στά έ
ρείπια της άρχαιότητος καί 
πολλοί άπ' αύτούς άψιερώ
νουν όλόκληρη τη ζωή τοις 
άκόμη στην εύyενικη αύτη 
καί ηρεμη προσπάθεια. Γιά 
νά ρίξουν τό φως της έπιστή· 
μης στην άρχαία 1στορ(α καί 
τέχνη. 'Αρκετοί άπ' αυτούς 
προχωροΟν άκόμη μακρύτερα. 
ΈπιχειροJν νά συλλάβουν 
καί τό πνευματικό νόημα της 
άρχαίας λαφείας. 'Αλλά έδω 
ύπάρχει τό ψράyμα του μύ
θου, της άλληyορίας καί του 
συμβολισμοΟ πού πρέπει νά 
έρμηνευθη, yιά νά εχη άξία, 
άντικειμεvικά. 

'Από τρτε δμως πού τά άρ
χοί.:r 1ερά έσίyησαν, άπό τότε 
πού έχάθη τό μαyικό κλειδί 
του συμβολισμοJ άπό τότε 
πού εφερε την κακη εϊδησι 
ό Όρειβάσιοc-«ούκέτι Φοί
βος εχει καλύβην, ου μάν
τιδα δάφνην» - ο( άλήθει
ες της άρχαίας λατρείας, 
οί πνευματικές τους εν'<οιες, 
εχουν χαθη yιά μας. Δέν ή
μπορεί ό σύγχρονός μας κό· 
σμος νά εϋρη τόν μίτο της 
συμβολικης παραδόσεως, yιά 
νά έμβαθύνη στό έσωτερικό 
νόημα ... 
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(Ο Νορβηyικος 

;)Ε λ ε v θ ε ρο τε κ το v ι σ μ 6 s

AEM[L POUI,ER, 
Hoιi�e of tl1e Te1ηρle, \\'aςliington 9, D. C'. 

ΤΟ ΦΩΣ τοi, 'Ε;'ευt!εροτε :τονι· 
-σμοϋ ήνάφ{)·η γιά πρύ°ιτη <['Ορά σηΊ 
Νορβηγία τό 1749 δταν ό Κό1ιης 
<..:lπist1an Coιπall Danne�l,jolcl 
Lanrνing 'ίδρυσε τήν Στοά «'Άγιος 
'Uλ�<ι;,» οτή ΧριστιάΗα, τό οημε
,ρινο Οσ'\ο. 

Μεταξύ τιο,• ετών 1749 καί 18 Ι J 
έγκατεστά{)ησαν πολλαί Στοαί, με
ταξύ των όποίω,• ή Στο ί. Christίan 
til ι!eη sorte Hjelιυ (Χριστι:�,ός τοί, 
Σκοτει,•οϋ Κρά,·οι·ς) στο Τρόντχεμ, 
της όποίας Διδάσκαλος ητο ό Cnrl 
Jacob \'aldeιηaι-, Κόμης τοϋ Σμέτ· 
ταου, τό ! 780· μιά στρατιωτι· ή 
Στοά, σΛ·αq::ερομένη οτά αρχεία <ΙJς 
«Πλανοδία Στοά», στό Μ11i.ργ; ε,·, 
.έγκατασταΗείσα τό ΙΕ08, α1'ό Ολ
λα,•δούς αξιωματι,οιΊς :v.αl ,•αυτι
κούς· μία αλλη στρατιωτι·(ή Στοά 
στό Κένσμτ εργκ μετrιξύ τών ι'τών 
1807 καί 1809. Καί πολλtς αΗες 
ίδρι;{)·ησαν, αλλά εζησαν , ίγο. 1ΊΚ 
χρι τού ]f:/14 ή Νορβηγία -iμο τμη· 
μα της Δα,·ίας καί uί Στοαί της ε
-τέλο1•ν ύπό τήν αιγίδα της :\1εγά· 
λ ης Στοάς της χιορας α ύτης. 

Τό 1814 αί ύπάρχουσαι στ11ν 
Νcρβηγία Στοαί 11νι6{)-ησαν μέ την 
Μεγάλη Στοά τηc Σουηδίας καί 11-
κολοί,&ησαν εκτcτε τό τυπικό της. 
'Τό Σουηδιχόν Δόγμα δι::ιιcείται σ/, 
·τρείς τάξεις: Στοά Ά yίου Ίωά,·νου,
.πεοίλαιιjJάνουσα τοίις τι;:είς συμ
βολικο�ς βα{)-μούς: Στοι'ι τοϋ 'Α
-γίου Ά νδρέου, μέ το uς βα{)·μούς 4 
-6 καί τό «ΘJμα» τιον βα&μιο,• 

7ου εως και Ιlου, δ ,,ποίος απο,·έ
μεται ιιύνον οέ 3;3 πρόσωπα, αποτε
λούντα ,αί τό �ιευ{)ϋνον συμnο1ί
λιον ηiς Μεγάλης Στοάς. 

Τό 1825 ίδρύ{)η στό Ντράμμεν 
μία Στοά 'Αγ. Ίωάν,•ου ύτό τόν τί
τλον O,caι- til clen l•la111111enc!e 
Stjeι-ne ('Όσκαρ του ψι εγομέ, ου α
στέρος). Τό 1841 μετε,.ι,•�'ι ί}η ση)ν 
Χριστιάηα ιίJς Στοά 'Αγ. 'Ανδρέου 
r•έ τόν αυτόν τίτλο. Τ() 1870 11 Με
γάλη Στοά της Σουηbίας εγκατέστη
Ν τήν 'Επαρχιαχι) Μεγciλη Στοά 
της ΝοQβηγίας «εξουσιοδοτημένη,, 
κατά τοίις αρχαίους ,•όμους δπως 
κυβερνά τάς 2:τοάς τοϋ ε<'-άφους 
α ύτης (τοϋ Β..ισι) είου της Ν ορβη
γίας) καί δ.πονεμη τούς ύψηλο1Ίς 
rα{!·μο1Ίς πλήν του ένδε:,άτου». 
Ύnό τ11ν Έπαρχι-χ-ι1) Μεγάλη �τοά 
έγκατεστά{}η στό Μ11έργ, εν 11 Στοά 
«'Όσχαρ τιϊιν έnτά Ο(Ιέων», στό 
Ντράμμεν 11 «lτοά του Ποιιχο1ϊ 
αστέρος• και στό Τρύντχεμ ή Στοά 
«Βόcειcν Φuις». 

Τό σηιιαντιχιοτερο γεyονόc ·ύπηρ
ξεν 11 έγ,αταοτασις αυτοτελούς Έ
{)·νιχης Μεγάλης Στοάς της Νορβη
γίας τό Ι!::191. Τό σχετιχήν ίrrτορι
χόν εγγραφον εχεt (;)ς ακολού&ως: 

Ήμεϊς, 'Όσ,<α,ο, θείςχ χάριτι Βα
σιλε1ς της Σουηδίας καί Νορβη
γίας, 'Άρχων των Γότθων καl των 
Βένδων, Ύψ,λός προστάτης της 
'Αδελφότητος των Έλευ9εροτεκτό· 
νων, Σοφός 'Εφημέριος του Σολο-
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μωντος καί Μέγας Διδάσκαλος 
της ΙΧ 'Επαρχίας τοϋ Τάγματος, 
άπευθύνομεν πρός σας, τούς 'Ε
λευθέρους καί Άποδεδεyμένους 
Τέκτονας, έν όνόματι τοϋ Μ.Α.Τ.Σ , 
Άδελqι,όν χαιρειισμόν. 

Γνωστοποιοϋμεν δέ τά κάτωθι. 
'Επειδή τά θέματα καί αί Στοαί 

κατά τό ήμέτερον Βασί\ειον της 
Νορβηγίας, έν τ(i άσκήσει της Βα
σιλικης Τέχνης συμφώνως πρός 
τούς κανονισμούς της /Χ 'Επαρχίας, 
σημειοϋσι τοσαύτην αϋξησιν καί ά
νάπτυξιν, ωστε δλως φυσικως ά
νέκυψε τό ζήτημα κατά πόσον δέον 
ν' άπονεμηθη μιά πλέον άνεξάρτη
τος έν τζ> Τάyματι θέσις. 

'Επειδή καί τό Έπαρχιακόν θέ
μα της Νορβηγίας ήτήσαιο τήν 
παραχώρησιν Συντάγματος Μεγά
λου θέματος, δθεν καί Μεγάλης 
Στοας, έπί τζ> τέλει της διοικήσε
σεως καί διακυβερνήσεως των ύ
φισταμένων θεμάτων, των έρyαζο
μένων έν Νορβηyίc;χ, ώς κ ί των 
Σκωτικων Στοων του τάyμqτος 
Άy. 'Ανδρέου καί των Στοων Άy. 
'Ιωάννου. 

υΟθεν καί κατ' άκολου9ίαν καί 
έν όνόμα,ι των έξουσιων έν τn 
Αδελφότητι των Έλευ3εροτεκτό
νωv δι' ών περιβέβλημαι, χορηy() 
είς τήν έν Νορβηyίc;χ -Αδελφότητα 
τό δικαίωμα ίδρJσεως έν τζ> Τά
yματ ι κεχωρισμένης 'Επαρχίας, η
τις θέλει φέρει τόν άριθμόν Χ ύπό 
τό σκηπτρον ή..ιων ώς Μεγάλου 
Διδασ,<άλου. 

Έν Στοκχόλμη καί έν τ(i ύΨ1λίi 
θέσει της Άνατολης της πόλεως 
ταύτης, έν τfl όποίc;χ καί εχομεν 
ένθρονισθη, σήuερον τη 1 On ή ..ιέρc;χ 
τοϋ Μαίου, 1891. 

(ύπ,yραφή) ΟΣΚΑΡ 
Α. Έκστρ:::ψ 

Μ. Καy,<ελάρι:,ς 
τοϋ Τάyματος 

Οϋyκο Μάρτιν 
• Διευθυντής της

Καγκελαρίας 

ΝΕτσι &πέκτησε 11 ορβηγία τήν 
τεκτο,•ι; iΊ της σ.νεξαρτησία. υΕως 
ί,του διετηρείτο ή πολιτική ενωσις 
της Σουηδίας καί της Νορβηγίας, ό 
Βασιλεύς 'Όσκαρ παρέμενε Μέγας 

Διδάσκαλος σ.μq;οτέcων τι;,ν Μεγq.
λων ΣτοGι,·, επει τα δέ άπεσύρ{}rp 
άπό τήν {}έσι της Νορβηγίας και 
ηύχ1ϊθη καλ,Ί τύχη καί εύδαιμονία. 
στή,• ανεξάρτητη καί έι'}, ικά πλέοΥ 
Μεγάλη Στοά της Τορβηγίας. ΝΕκ
τοτε 11 έ) ευ{)εροτεκτονική κί,1ησις; 
ση1 Νορβηγία εσημείωσε :περαιτέρω 
πρόοδο. 

Πρό της Γερμανικής κατοχής τcϋ-
1940, ύπηρχαν στή,, Νορβηγία ε'ίκο
σι Στοαί Ά y. 'Ιωάννου. 6 Στοαί 
Άy. 'Ανδρέου καί οί•ο 'Επαρχιακά 
«{)έματα», επίσης δέ ε'ίκοσι τεy_το
\ ικαί έ,•u')σεις, αί όποίαι ήσαν μάλ
λον λfσχαι μελέτης, μ11 άπο,•έμου
σαι βαθμοί•ς. Έ,1 δλφ υπήρχαν 10. 
0C0 ΤέχτοΗς. Ά,·έπτυσσαν προο
δευτικ11 δοαστηριότητα καί φιλαν
{} ρωπία. Ί -Ι «Στέγη των παρηλί
κων» τού 'Όσλο, ενα 'ίδρυμα αποτε
λούμενο,• από πέ,•τε κτίρια καί 4,f, 
όρόφους, κα{)·ώς ή «Στέγη τόιν όρ
φανών» στήν ,1ησο Τζέλοί•, t;J(f'εί
λοντο στόν Τεκτο,•ισμό. 

Ατυχώς, ό Τορβηγικός Έλευ{}ε-
ροτεχτο,•ισμός πού 1iκμαζε επί πολ
λά ετη, χατηργ11{}·η μετά η1ν κατο
χ11 των Ναζί. Τά Jιτίρια κατeλ-1'1 -
φθ·ησα,•, τά επιπλα διηρπάγησα,•, 
τά εργα τέχνης έπωλ-fι{)·ησαν καί 
πολλοί Τέκτο,•ες συνελήφθησαν καί 
έστάλησαν σέ στρατόπεδα συγκεν
τρώσεως, Μετά τήν clπει ευ{)·έρωσι 
της Νορβηγίας άρχισε η άΥοιχοδό
μησις. Τό κτίριο της Μεγάλης Στο
άς τού 'Όσλο εΙχε σχεδόν τελείως 
έρειπω{)η, άποχατεστά{}η δέ μέ ηΊν 
βο1Ίθεια τού 'Υπάτου Συμβουλίου 
της Νοτίας διχαιοδοσίας τGι,, Η_ 
Π.Α. 'Επίσης στο 'Όσλο ίδρύ{)·η, 
ΤεχτοΥικόν Μουσείο,, χαί Βιβι ιο
θήκη, 

Ό Τεχτcνισμός της Νορβηγίας 
συνεχίζει τήν παλαιϊι δρα.σι του. 
Κατά τούς χα,•ο,•ισμούς, δέν επι
τρέπεται ύπυβολή αιτήσεως εισδο
χής ώς μέλους πρό της ηλικίας των 
25 έτω,1

1 
εξαιρέσει των τέκ,·ων Τε

κτόνων, γισ. τά όποία δριον ηλικί
ας εΙναι τό 21ον ετος. Αί τελετουρ
γίαι διαφέρουν σέ -rτολλά σημεια 

.από τό Σκωτικόν δόγμα, άλλά εlναι 
προφα,•ής 11 ταυτότης τό)ν βασιχώv 
διδασκαλιώΥ, 

Ι 
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ΗΣΑΝ ΜΥΣΤΑΙ 

ό Άtiκdnn ιό s 
...

και

ό �ιnnoκpά-,;ns; 

Τοϋ ΠΑΝ. ΖΕΡΒΑ 

Ό 'Ασκληπιός έλευ-θέρωσε την 
ίατριχη ά.πό τ+1ν μαγγανεία, την ά.
γυρτεία χαί τ·ην ίερατιχη έπιρρο·η, 
-έπομένως είναι αύτός πρώτος ίδρυτης
της ίατριχης, (1). 'Ενώ ό 'Ιππο
κράτης, ύποδει χ νύοντας Ίην χ ατά.
μi,θ.οδο -&.εραπεία των νόσων χαί
-χ.ωρίζοντας τά. ορια της φιλοσοφί
ας άπό την ίατριχ·η, ε6αλε τίς πρώ
τες 6άσεις της ά.ληθιν'ής έπιστ·ημο
νιχης ίατριχης.

Κατά την δεχάτη τρίτ·η π. ·Χ. 
έχα.τονταετηρίδα ίστορείται οτι στην 
Τρίχχ·η, δ·ηλ. στά σημερινά Τρίχχα-

(1) ΙΙρίν άπό τον Άσχληπιό μυ
Jολογείται χα.ί ίστορείτα.ι ώς για
τρός ψυχονευριχών χυρίως νοσ·ημά
των, &μα ομως χαί ώς μάντις,
τουτέστι «ία.τρομ.άντις», ό Με
λά

\Ι'
πους. Φiρεται οτι έyεννή,θ.η

στην Πύλο τον 14ον π.Χ. α.ίωνα.
Ό γιατρός Γ. λ. Τσουχα.ντσ.ς πού
γράφει α.ύτά, τον φέρνει χι. ως
Π(Jι()τον μύστη. ( π. ΔίξωΨη - /1
1955, 'ΑJ'ηναι).

( 2) <<Κα.ί πολλά παρά του πατρός
τi�ν είς την ία.τριχήν μεθόδια,
Π?Οσευρείν τ·ην τε χειρουρyιχην
χα: των ι:;ι:ι.ρμά.χων συσκευασίας.»
ν. Η.

λα της Θεσσαλίας, ίδρύ,θ.ηχε ενt1. 
φ�σιο-9ερ�πευτ·ήρι{), - ία;rρεί,ο ά.πό
χαποιον λσχλΥ,πιο, χαι το θερα
πευ_τ·ηριό του ώνομάσθηχε 'Ασχλγ�
πιειον. 

JΙοιά ·η πραyματιχη χα.τα.γωy·η 
του, ά.πό που ηρ,θ.ε χα.ί γιατί προ
τfμ �ησε τήν Τρ!κχ η, Οεν ε.iναι γνω
στά. Οί έπιτυ:;ι ίες του ομως στη -θε
ραπεία. των ά.ρρώστων του αρzισα.ν 
νά τον έξυψώνουν στην έχτίμ ησι 
του κόσμου χι' ετσι σιγά - σιγά 
χα.τέλ·ηξε νά περι6λη,θ.η μέ Jε'iχ·η 
α.ίyλ·η. 'Εξηγείται, λοιπόν, γιατί 
·η παράδοσις τον φέρνει ώς γυιό τοϋ
Θεου 'Απόλλωνα. χαί της yfμνης
Κορωνίδος. Λέyετ:ιι μάλιστα. οτι
ήρθε στον κόσμο μ.έ χαισαριχ η το
μ·ή, πρώτ·η που χα-τ:ά την παράδοσι 1η
την ίστορία ά.νσ.φέρεται γιά αν
θρωπο.

Τ�. πρώτα μαθήματα της ία.-
τριχ ης τά πηοε ά.πο τον πατέρα 
του. Μετά ταυτα παραοόθ·ηχε στο 
σοφό Χείρωνα, με του όποίου τά μα
·0.ήμα.τα. τελειοποιή,θ.ηχε στην ία.-
τριχ�, ά.λλ' άχόμη χαί στη χει-

' \ \ . ' -οΙJυρyιχ η χα: στην ετοψ.α.σια. των 
Φα.ου.άκων, ΟΠως μσ.ς το λέγει ό

Διόδωρος ό Σικελιώτης. (2) 
Με. την φυσιοθεραπεία., δηλ. με 

τ·ην ίαμα.τιχη ούνα.μ.ι της ύγιους φύ
σεως χι. άπό κοντά με την χα.-Sό-
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J-'.Jυ ίατutχ:'J -� .. f
1
ν όι.οf-χ ΠQώ":'ος α.ύ

'ϊ:'Ος έ_9ήο
1

μοσε ..,/ια ,:-·Ι')ν 
. 
-θεοαπεία. 

-των α()Οωστων του, α.ποΟεf·ι νετ::ιι 
Οτι οεν ε�λεπε -;0 σώμα. σ�ν δε
σμώτη 17'η ς ψυι. fις, Οπως ?tισ-;ε'Jό
τα.νε χι' έπομενω.; επQεΠε νi τυ
ραννιέται, ά.λλ' ά.ντf,θετrχ εποεπε 
νά. χα.τα.Gάλλετα.ι χά-θε 9οοντίοα. 

, 1 p ι ' ' 1 για να οοισ
1
χε�:ι� σε αριστγι χ11.:-:α-

.σ7:ι.σι. γιατ! ετσι τ:ετυz-χίνεται � 
ισο�uότ.ηt7ι; τών Ουν&μεων τοJ, άπο 
τ·f1ν όποι:ι. άπο:ιοέει ·'} ά (μονιχ·fj σ�
ζευξ,t; το:.ι με, τ·rιν, ψυι.:rι- 1ιχα.ι�λο
γ-r;μενα., λοιπον. ο Γα.Λ·ηνος λεγει 
".'t' :ιύτ6ν: «()ϋτω-; οδν χαι τΎ'jν 
, ' - ' , \ ) ' ι,-.τ;>ι�·ην ,:".

..°ωτο.; με_ν .1�χ ί,·ηπι� ς 

7.7..Ο ... \ποΛΛωνο; του πα.τοος 9·ησι ν 
έχμ.α.��ίνr, χ:ιl �Ψ�οώπ?ις μετα�οϋ
ν::ιι, οι ο οοχει ε:.ιοετ·ης γεγονενα.ι 
μ.Ε.ν iατοικ·fj οJπω ·}�ν ά.ν,S.οώποις, 
αύτ!jς. 11 00 δέ 'λσχλ·rιπιου τέχv-η 
• ι r:,.. ι ' 

) ' < εμπει?ιαν οε ;ιν__α �ι πα �α.ιοι ειϊ.ΟV 
φα.ομα.χων χα.ι bοτα.νων.)> 

Τ·η ·Sίεοχπεία. μέ 9&.ομ.α.χ::ι 9α.ίνε
τ�t Οτ: ·-9:i τ·fjν είzε έφαομόσει 
-π,ώτος i., :\Ιελάμπους, σύμ.9ων::ι μ' 
Οσ-Χ μά.ς λέ .. ,εt ό '.λπολλόΟωeιος ποU 
εζ·ησε τ·ίΊ ΙΙ -;;.Χ. έχατοντα.ετ·ηοί
οα., ο·ηλ. χα.που 2:i0 Ί_οόνι::ι ΠΟ!ν 
άπό το Γα.λ·ηνό. ( J J 

' . ..\τ.ό τ"fιν Τρίκκ·r1
• τ·fιν χοιτιοα 

αύτ·Ιj τΤ1ς ία.τρικΎjς, ζεπορεύτηκαν 
' ) ' ) - " ' \ Χα.! \ει:ουργ·1�α.ν π \εt�τα οσα ;ι_-

σχλ·ηπιεια., οπως στους 1ελφους, 
στην 1f ελσπόv-ησο. στ·ην Κυρ·ηνα.ι
χ·r1 , στ·η Ρόδο, στην Π έογα.μ.ο χι' 
άλλου. γνωστά ώς «Κα.οί του 'Λ
σχληπιου)). ()1 λειτουογοί τους πη
fι7.ν τ·hν έπωνυμία. ' ... \σχλ·ηπιάδαι, 
έr.ωνυμία. Ολων μετα. τα.ϋτα τών 
γιατρών. 'Αχολου·θ-ουσα. ν το σύστ·η
μα. του Ί\σχληπιου με Θα.να.τισμό, 
χιχ! τι μεταδίδανε μονάzα στοU ς 

cίοοενες άπογόνους τουc:. 
!Ιστοοείται Οτι οί δυό γυιοl τοU 

'Λσχλ·,1-πιου, ό �Ια.χάων χι' ό ΙΙ οοα.
λείfιιος λά6ανε μέοος στ·ην Τρωι
χ·'ι έκστρατεία. ό ποώτος 

1

ώς πα
·9ολόγο; χι' ό οεύτεσος ως Ύ. ει
οου?γος. '() Λ!α;ι_άων' σχοτώ-θ·ηχε. 

( 1 J Μελάμπου; ό Άμ.υ{ι.άονος μάν
τις ων, τ·ί-,ν οιά φαρμάκων χα.ί 
χα.·9σ.ομών -θ-εοαπεία.ν ποωτος ευ-
-cι·ηχώς)) ΙΙ, 2,2. 

'() 11 οοα.λείριος μετά τ·rιν χα.τα.
στοοφη της Τοοία.ς έπέστοεφε στην 
Τ,ίχχη. Ί-J να.υ; ομως με την ό
ποfσ� τ:1-C.ιΟε:.>ε παοα.σύρ -θηχε άπΟ 
τοU ς ά.νέμου ς χι' έζώκειλε στ"l)ν 
Κ<�- 1ft' έπειο-ί-, ίj μ·ητέρα. του 'Η

πιόνη Ί\τα.νε Κώα., Gρ ηχε έχει συγ
γενεί.ς του, δηλ. πεοιGάλλον δικό 
του χαl για.υτΟ πα.οέμεινε. Γνώ
σ-:-·r1ς της iατοιχης χα.ί της λειτου?
'.'ία.ς του 'λ11Υ.λ7:πιείου της Τρίχ
χ·ης_, \Όουσε χι' αυτός έχε'ί 'λσχλ·η
πιειο. 

'λπό 1::ιτέc.ια τΟν ':�σχλ�η�,tάδ�η 

'Η9α.χ!,ε(Ο�r; 1 
'., δ�χατον �ν?-τ� εγγ�

νο του [[ ΟΟα.Λειοιου Χι α.πο μητε-
02 τ·η Φα.ιν::ιοέτ·η, 'ή Υ.α.τ' α.λλους 
τ·r1 -3-υγα.τέο::ι τ·ης ]l οα.!Ξ,ι-θ-έα., οέ
ΧΧτη Η)οομ·η έγγονη του 'Λσχλη
πιου, -yεννή-θ-·ηχε ό Ίπποκράτ·ης. 

'λπ� γονείς τέτοιας κα.τα.yωγης 
χ,:ι u.ε γνώσι τΎJς ίατQtΧΎjς Οπως 
ειzε στb μετα.!Ξ,υ άνα.πτυy-θ-εί στά 
'.\σχλ�ηπιεία., --'(jτανε έπόμενο ν' rJ.-

' , 1 , ' ο·ησει πισω τον προπα.ππο του χα.ι 
τ.α.τέ,α της ίατοιχ ης 'λσκλ·ηπιό. 
1 f οώτο; τώοα. α.ύτός άπο6άλλει 

τΟν κάπω:; ά.κόμα έμπειρικΟ Ί,α9α-
- - ! - ' ,:., ' ' ' 

χτησα_ τ·η, ια.τοιχης, επειο·η τ·ην α.-
r1'8ένει':Ι.. τΎjν ε6λεπε ώς ά.ποχατά
λ·η!Ξ,ι της γενιχης του ά.ορώστου 
χαταστά.σεως. &ντί-&ετα ά.πΟ τl1ν 
Κνίοιο ΣΊολ·rι, που α.ύτη άπέδιοε 
σ·ημ.α.σία. στά χα.-θ-έχα.στα. �ργα.να. 
χαί στίς νόσους τους. 'Ερευνώντας 
τ·η Φύσι εμ.α.-θε πολλά μυστικά τ·ης, 
•11ια.υτό ποοσέbλεπε σ' αύτ·t'Ι σr.ίν σε

;οφό χα.-θ·ηγ·r,τ·ή του. Τά πολλά 
συγγρσ.μμ.α.τά του, οπως τά περί 
:ΧΟΊα.ίας ία.τριχης. περί έπιο·ημιων, 
τ.ερl ά.έοων, ύΟά.των, τόπων, δι�ί
τ·ης χα! όςέων χ.λ.π., χ.λ.π., μαρ
τυρουν την πολυσzιο'r, χcι.τάρτισί 
τr υ χαί διχα.ιολογ·ηu.ένα. ό Γα.λ-11νbς 
τον 6λέπει ώς τον -μεγαλύτερο -για.
τοό των α.ίώνων, χα.τ' άχολου-θ-ία.ν 
οί προσωνυμ.�ες του «Θείος\> χα.ί 
«ε:ηέτ·ης της λογιχης ία.τριχης» 
ά.να.ντίρρ·ητα. του άv-ήκουν. 

Εϊπα.με οτι ό 'Ασκληπιός είχε 
π-:ιτέρα τον 'Απόλλωνα. κα.ί u.·ητiρα. 
τ·ην Κορωνίδα.. Ό 'Απόλλων είνα.ι 
γνωστό οτι συμ6ολίζει το Φως 
χαί χα.τ· έπέχτα.σι το ·i,λια.χό Φω,, 

εί να.ι ο·ηλ. μα.ζυ χα.ί ζωογόνος ·'ή-



-. 

ΙΛΙΣΟΣ 

).ιος που έπενεργεί εύε�γετιχά στό 
ά.ν-θρώπινο σώμα., έ1; οδ χαί Θεός 
-της ύγεία.ς. '11 Κορωνίοα., με το 
,, f • \ \ ,� \ <)νομα. τ·ης α.πο το μ.α.Χ?Οο�ο πτ·ηνο 
Κορ�Jν-η, συμ.Sολίζει έπίσ·ης τ·ην ύ
Ύεία, άπh τh πα.τέοα. τ�ης Ομως 

Ιιλεγύα. συμ.Sολίζει -:-}1 φλ6γα., του-
, \ , f \ 1 ,εστι το ουοα.νιο, το τ.α.γχοσμιο 

--πϋρ. �ε συνδυασμ.0 α1Jτοι οί συμ
bολtσμοί οε μ&ς δίνουν χ&ποια νU
ξι αν μ·η άποΥ.αλυψι της ποοελεύ
,σεως των γνώσεων του 'λσχλ·rι
πιο�; 

Ό 'Λσχλ-ηπιος είy ε έφαομόσει
''t"lj -θεραπεία. οι. ύποfSολ ης. , λλλ' 
�Ινα.ι γνωστό οτι ·η μέ-θοδος αυτη 
.έ(!)αρμοζ6τα.νε στό μυσταγωγικό σΥ.·ή
-vωμ.α. 'λμφια.οάειο άπο τον ίατοο
μ.άντι και μυστα.γωγο 'Αμ.φιάραο, 

;π6γονο του ·Μελάμποδα. 'Εν τοι-
, ι � \ ι \ ι αυτ·η πεοιπτωσει οεν πρεπει να γι-

'νη_ �αραδεr.τό οτι Χι' ό 'Ασκλ ηπιος 
--θά άνηκε :η -θά προε�z6τανε άπό 
Υ.αποιο τέτοιο μυσταγωγικό κέν
τοο; Ι(αί Ο Εν είναι γνωστΟ Οτι Ολα. 
>erά μυσταγωγικά κέντρα, οπως τά 
'Ελευσίνια, τσ. Κα6εί9εια, τά Όρ-

' " , • - ι :;,ιχα. Υ..Λ.π., στα οποια φοιτ·r1σαν 
:κείνοι οί νόες οί όποίοι σφυοηλάτ·η-
,σαν τον ΈλληνιΥ.ό πολιτισμό, τί 
άλλο ησα.ν παρά ψυzου9γεία. χαί 
7..α.λχεία γνωσεων, ένόσω, κατά τον 
-1 L λάτωνα, έπιδιωχότανε σ' αύτά ·η
.έπικσινωνία των ψυχών μετά -:-ου 
<Θείου · 

·ο 

1

'λσχληπιός είχονίζεται νά 
:χοατεί ρά6δο με πεοιτυλιγμένο ά
πάνω τ·ης gνα φίδι. Τί νά συμ6ολί
ζει iρά γε αύτό τό σύμπλεγμα; 
"Ας δοκιμάσουμε μία έξήγησι. 

Ί -[ ρά6δος φαίνεται νά συμ6ο-
).ίζει τό στ·hοιγμα κατά τίς όδοιπο-
9ίες του προς τους α.ορώστους. 

Γιά τό φίδι ·η παοάδοσις μας
Όιέσωσε τόν έξης μυ-θο: 'Όταν 
-χαποτε ό 'Ασκλ-rιπιος ποοσπα-θουσε 
�,ά σώσει τόν άγαπητό' του φίλο 
Γλαυκο που άπό χα.ποιο τραuμα 
του πέ-θαινε, φανερώ-θ·ηκε lξα.φνα 
.εvα φίδι καί τυλίχτηκε στη ρά6δο 
-του. 'Ο 'Λσκληπιος zωρίς νά δι
στάσει το σκότωσε. 'Λμέσ_ως ομως 
φα.νερώ-θηκ� gνα. α.λλο. Μόλις αύτό 
εlδε τ� σύντροφό του νεκρό lτρεξε 

κι' εΦεοε €.να bότανο x�l τΟ εbα
λε π&νω στην πληγή που του Jzε 
έπιφέοει τh ,θάνατο. ΕL),θl)ς τότε τΟ 
τ.ε{.ιαμ.ένο :;ιίοι έπανηλ-θ-ε στ·η ζω·ή. 
'() Ί\σχλ·ηπιός πα.cα.κολου{Ιουσε 6έ-
6ο-.ιο-. τη σχ·ηv-ή. "Οταν, λοιπόν, εiοε 
Οτ\ μξ 1

χεί�ο τΟ b�τα.νο ,,,_έπα�Ύ]λ·�ε
στ·η ζ,ω·η, �? πεs9α.!J:εν� fιοι, ;ο π·η
οε χα.ι το ε6α.λε χι αυτος στ·η πλ·η
γ·η του l 'λαύΥ.ου. Εύ-.9Jς τ6τε έπα
νηλ-θε χαί κείνος στ·η ζω-ί-1 • 'Έχτο
τε ό '\σχλ·r1πtός , τιμώντας τΟ φfδι, 
κοατουσε πάντοτε oάfSoo μ.ε πεσιτυ
λιγμ.ένο άπάνω τ·ης gνα φίδι. 

ΤΟ ωίδι μ.Ε τ·}1ν χ&:θε Ί_οόνο ά.
ποbολΎj τοίi δi?μ.ατός του φέρετ?.ι 
ώς σUμbολο τής α.ίωνίας νεότητος 
χαί γιαυτό, οπως λέγεται, χα.-θιε
οώ-6<·ηκε ώς σύμ6ολο καί των για.
τ�ων. Ί�λλ' η έ�ήγησις,, αύτ:η ,δεν 
ευ�τα.-.9ει, , δεδομενο� _οτ,ι α.πα.ν<;ι> 
�τον πλ�ν-ητ-η μα.� _δε; υπα.οϊ.�ι α.:
ωνια νεοτ·r,ς. Κατ α.να.γκ·ην -θα. πα
με στΟ 9ίδι τής Γενέσc:ως, τΟν ·�
ωσι,ιόοο οφι. 'Εωσ:;ιόοος είναι κεί
νος ποU φέρνει τ·f\ν 0 Ι�ω, τ·/}ν _\ύ
'.'"Ι, το Φως. 'Επομένως δεν νοεί
τ:ιι Οτι είναι ό διά6ολος1 Οπως κα
κώς Ί_α.ραχτ·η9(ζεται. Λύτός, λοι-

, • '1,' Ι • ' \ :,το·�· ο ,-ι'.ι�σ�οpος υπο, u.ορ;Ρ·ην Ψ,ι-
οιου, πι,υ υπεδει1Ξ.ε και στην Ευα 
-Τί συμ6ολιζει &.οα. yε ή ι:;;ϋα. ;
νά φάγει άπό το δέντοο της γνώ
σεως, ύπέδειξε καί στον 'λσκλ·η
πιό τόν τ9όπο τ'ής -.9εραπεία.ς των 
τραυμάτων. Κατ' άκολου-θiα.ν π�έ
'ίt�ι να γίνει πα.9:ιδεχτΟ Οτι duμbo
λfζεc τΤ} γνώσι ώς εμπνευσι cίνω
-lJεν, με ,τ·ην όποί� ό. άν-.99ωπος ,α.ύ
τοελεγΥ,_ομενος χα.ι αυτοΥ.α-θαοιζομε
νος άπό τi δεινά. τ'ή, ϋλης, άπό τη 
σκ�τεινια τών ,πα-θ�ν, έζ;λίσσεται 
και πνευματικα και ψυzιχα. 

Κατά τα.υτα ό συμ6ολισμος της 
ρά6δοJ με τό φiοι πρέπει νά έ!';η
'(Εtτα.ι ώς έκδήλωσις έξουσία.ς χι' 
έπι6ολ ης γνώσεων έπί των άμα
-θων, άλλά οιά της πει-θ-ους καί της 
άγάπης χαί ποτέ διά της 6ίας, ο
πως ύποδείz νεται χα.που άλλου. 

Ι'ι:ί --:ον 'Ιπποκράιτ·r1 λέγεται οτι 
�φερε έπί τ'ής χεφαλ'ή, του πίλον. 
Πολλές \μάλιστα φορες άντί πίλου 
ϊ.ρησψοποιουσε τ·ην α.κρ·η του ίμα.-
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-.ίο<) του. Ά)λ' είναι γιωστό οτι 
οσοι ατ.6 -rους μ!>στες τών Έ). ευσ_ι
νlων i\1{ ,Jστηρίων ειι αν ά.νωτερα α
c,ιωμ. ατα, έμyανιζοντοι)σαν οπως 
κ αί ι.είνο, .lέν μ ας οινει το γεγο
νο, τουτο μ.ισ. αι.όμ ;'- ά.Θοfμ ή νri 
στοέ.j;ουμ.ε ποός τα εκει την π:;ο-
σοι rι ΙJ;ας,, ' - ' Οι απογονοι χα• του \.σκ) ηπι-
οίί καί το3 'fπποχοιiτη υεταοίοανε 

. -.α της ), ειτούογία, των 'Ασ:ι.) ηπι
ε;<�ν στου, &ρρενεc: �ΠΟ!ονους τους 
Κα�' έ1Ξ.αιο1εσι ν οί ά.πόyονοι τοϋ 
Ίπποκρα.τ η οεσμ.εuοντουσα.ν χα,, ΙJ.έ 
τb-J ... c,η, Οpι<.ο που u.iς τΟν διέσω
σε ό Λούι.ια.νο, ( Το αy. 6, 67) 
«"\Ιυστ·ης μ.� σιvάν 09κος ούχ έα 
οοάσαι ι.α.ι )οiσ·Jια -θ-ιήσχον-rο, έν

τι.,). r;» 
'Α))' σπΟ τ; ς Οσεc ά.<οιτομ.ί>θιες 

Ο,α�ρευσ� 1ε είναι 6εbαιο ότι ι<.αι 
στα μυσ,,.αγωγικά σκ ηιωμ.ατα δε 
γινόντουσαν ΟεκτΕ., γvνα,.<ες xt' οί 

'μ ,;στσι του, οεσμωοντουσαν υ έ 6α
ρs:ίc: Opxouς. 

'Ew' Οσον, /οιπόν, υε-rα.Ε.� τώ,ι 
'Λσκλητ.ιείων και των u.ύσταγωγι
κων σκηνωμάτων οέν JΠnΟ/ε 0 Οια
φοpά, δεν πpέ-ϊ;ει νά γlνει παραδε
κτό οτι και ό 'Ασι.),ηπιός -κα.ί ό

Ίπποχοάτl)ς, _ χ·α.-θό προιστάμ.ενοι 
Άσι.λrπιειων, ·θα τ>σα.ν ά.ν ... -η ΙJ.ύ
στα. yω:rοι, ά.σφα.λω, ομως u.,;στα.ι ; 

tΩc έπι6ε�bα.tωσιc ϊρι.εται ι<.ι' ή 
όνοu.α.σια. των '_\σκ) ηπιεf,uν «Να-

•

ων του 'Ασχλ·ηπιου» και του τ.ροι-
σ.ταμένου τοJ « Π οω-θιεοέωq». Αύ-, 
τες οί όνομασίες καί τό γεγονόc. 
οτι 'Ασκληπιείο λειτούογησε καί 
στοJς Δελq;ου, καί μάλιστα οfπλα-. 
στο Ναο του 'Απόλλωνα., οηλ. οί
π)σ. σ-τ:ο :1-.ιΙα.ντε'ίο, όοηγουνε στη· .. 
πα.ραοο.61 οτι ·ί� ίατοιχ η 6α.σιζό-rα.νε 
σέ ΙJ.ύστηpια.ΚΎ) λειτουργfα. και γιαυ
-r:ό ι.αι οί τότε για.τοοί έλέvοντο
((1α,τρομαντεις)>. 

Τό άπροσμέτp-ητο 3ψος 3ποJ ό. 
'Λσι.). ηπιός κι' ό Ίτ.ποχοά-r:ης σή
κωσαν την ία.τρικη έπιστήμη ά.πb, 
οποJ σ&ν από φωτο6ό)ο πηγή κα
ταJ"tο.ζεται &.κόμ.α καl τώοα, 3ταV' 
υά.),ιστα, οπω, ').έγει ο κα.-θηV"Ι1της
\.-:-.JDΗΑL, «έστεο·ημένοι οίωνο-ί,r.ο

τε οργάνων πα.ρα.-19 ηιτc ,J;, - ά).),ά. 
μόνον Οισ. της πνεJμι.-,> rς �ύ Ι•�;J.ε
ως έί:,ικοντο είς . ..-ι.,,:;-:ι).υ,jΝ ·Sεμε
),ιωοων ά.λη-θειων, έ./ :;,,ν σ�η9.�ε-: 
-τ-αι r1 έ.;,;ίστήμη τη; 'J'iju.εpoν :ι.α.• r'ί-
-r:ινες, ώσεi οιε),{iόντε� τοι;ς Ί�Ο'ΙΟ)ζ' 
ηουνη-θ-ησαν νσ. σίψωσιν έ., 'c�) λό
σμ.ω ίοεας ποός ας όσ·r,μ,c;�r ()( η
γεί ημ.ας ή 69α.οεία ά.λ),, �πι,;-.ονος 
έ9γασία τΤjς ά.να) ύσεω; και -r.G:.Cι�-

, - ι:-. - Ρ r ' τ ηρησεφς» u.α.ς οο ηyει στη οεοα.ι,,-
'ί r1τα, 0-rι οί Ouo α,�-:Ες πpοσωπικό
τ ητες δεν έ!; ηγείται άλλως, παοοc 
Οτι ά·ιτ)ήσανε γνώσεt;; ά.πΟ μυστα-, / . . ... ' vω.,ικα. σχ·nνωu.ατα. στα οποια α.-
σc�ια)ως {),' ά.νηι.αν ειτε ώς μ.Jστα.
...,ωγοί, ειτε <�c: μ�σταt. 

Ή πίστις είναι ενα τηλεσκόπιο. 

Ή άμαρτ(α είναι άμάθεια. 
"Εμερσον-
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Η ΜΟΥΕΙΙίΗ 

, pii,s 6vμφιdιώvcι μέ rii zωn 

Τοϋ GEORGE MAREK 

ΕΚ Ε I ΝΟ τό πρω'i για μένα η
,αv τό τέλος του κόσμου. Μέ εΤχαv 
�ιώξει άπό τη δουλειά μου καi με 
,ηv απαισιοδοξία της νεότητος η
.,ιουν πεπεισμένος δτι ποτe: πια δεν 
'θά ξανάορισκα δουλειά. ('Ήμουν 19 
έτώv). 

Τό 'ίδιο βράδυ, είχα κανονίσει 

vά συναντήσω ενα φίλο για v' α
- �ούσωμε τή συναυλία της Φιλαρμο
& νικης 'Ορχήστρας της Νέας Ύόρ

-κης. V Αν και αvερyος, απεφάσισα 
" νά πάω. 

άποθαρρύνσεως. Έπfτυχα νά ορώ 
αλλη δουλειά. 

'Από τότε συχνά έθαύμαζα τη 
δύναμι της μουσικης νά άνορθώνη 
τό θάρρος, νά χαλαρώνη τά τσακι
σμένα νεuρα, νά προσεyyίζη την 
έλπίδα. Δεν εΤμαι φυσικά ό πρώ
τος πού τη θαυμάζω. Ποιος δεν θυ
μ&ται τη ψράσι του Γουίλλιαμ 
Κόνyκρηο, του "Ayyλou θεατρικοϊι 
συγγραφέως: <<Ή μουσική εχε ι μα
γικά φίλτρα για τη μανία της καρ
δι&ς,>. Ό 'Οράτιος την θεωρεΊ <<βάλ
σαμο για δλες τίς φροντίδες». Ό Στην αρχή, άφοϊι κάθισα, ή μου- Κόλεριτζ ελεyε πώς τον <έδρόσιζε σική σάv vά έπάψλαζε στόv πέτ.ρι- καi τόv έκραταίωνε φυσικά>>. Ό 

νο τοΊχο της ανησυχίας μου. 'Αλλά ΓκαΊτε, πού δεν εΤχε ίδιαιτέρα μου
στο τελευταΊο μέρος του προyράμ- σικη τάσι, έβεβαίωνε δτι ή μουσι.ματος, την Π ρ ώ τ η Σ υ μ φ ω v ί α κη τόv έχαλάρωνε, <<καθώς τά δά
τοϊι Μπράμς, αρχισα ν' άκούω προ-
σεκτικά. 'Ενώ ε ίσχωροuσαv έντός 

χτυλα μιας απειλητικης γροθιας 
μετατρέπονται σέ φιλική χειραψία». 

ι,ιου οί άρμοvίες, μου φάνηκε σά •γ , δ, , , ε'πω-vά εΤχα ξανακούσει πολλές φορές παρχουv υο τροποι να 

:έκείνη τη συμφωνία, δτι θά την ξα- φεληθη κανείς της εύεργεσίας της 

vάκουyα και πάλι κάτω από αλλες μουσικης. Ό πρώτος εΤvαι v' ακο-

συvθηκες και θά ενιωθα και στο λουθήση τό δρόμο του έρασιτέχvη, 
μέλλον τις 'ίδιες ίκαvοποιήσεις. 'Η ό όποιος δεν εχει ανάγκη vά ξεχω-

�ουσικη δέv αλλαί,ε. "Αλλαζα έyώ. ρίζη μία «φούγκα» άπό εvd «φαv-
δάνyκω�, άλλα συyκιvειται μέ την Ναί, έyώ ημουv άσταθής, ένώ ή 

συμφωνία εμεvε άναλλοίωτη. Και άπλη ακρόασι μουσικης,vιώθει πια-

,ούτη ή σκέψι με άvεκοίϊφισε. σμέvη την καρδιά του. Και πώς γί
νεται κανείς μελομαvής; Άπλώς α-

vΕκριvα ήρεμώτερα τό τί μου συ- κούyοvτας μουσική. Μόνον ή προ-
νέοη. Τάχα vά ηταv τόσο σημαντι- σωπική και στενή έπαψή όδηyεΊ 
1<ό; Δέv μποροϊισε vά έπανορθωθη; στην αγάπη της μουσικης, άσφα-

. Γυρίζοντας στο σπίτι πεζη ενιωσα λέστερα άπό τη μελέτη, τις έξηyή-
,. να εΤvαι έλαφρότερο τό βάρος της σεις και τiς μυήσεις. Στους άρχά-

,. 'Από τό «To,vn & Conntry», Λονδίγο 
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ριοuς θά σuvιστοuσα, έv πρώτοις, 
vά ακροωνται σuχvά τό 'ίδιο κομ
μάτι, μέχρις στου αίσθαvθουv σuγ
κ ινησι. Νά μή περιμένουν με τό 
πρώτο vά αφομοιώσουν μια σuμ
φωvια Και vά μή δοκιμάζοuv απο
θάρρuvσι ή έvοχή, αν ακούγοvτας 
έvα άγνωστο εργο ξεφεύγη ή προ
σοχή τους Σ τήv αρχή vά απορρο
φουv δσο μποροuv και ας αφήvοuv 
τό αλλο vά φεύyη Θά ελθη στιγμή 
δποu τά vέφη θά σκορπ:σοuv και 
θ' αφήσοuv μπροστά σας καθαρόν 
τόv μοuσικόv όρίζοvτα 

Κατά δεύτερο λόγο, στήv αρχή 
vά διαλέγετε μουσική ρομαvτική 
'Υπάρχει τεράστιο ρεπερτόριο αρ
χίζοντας από τόv Μπετόβεv εως τόv 
Σ ιμπέλιοuς, πού περιέχει στήv πλα
τειά τροχιά του τά τrερισσότερα 
δημοφιλη στο μεγάλο κοιvόv ε.σγα, 
του Σουμπερτ, του Μπράμς, του 
Ντβόρακ, του Τσαικόφσκu, του 
Βέρvτι, του Βάyκvερ, του Μπερλι
όζ και άλλωv σuvθετωv του 19ou 
αίωvος Με τήv ποικιλία της, τή 
γοητεία της, τήv εύγλωττία της, 
αuτη ή μουσική θ' ασκήση στήv 
ψuχ,'ι σας άμεση �λξι. 

Δεv μπορει vά προβλεφθη τί θά 
σάς αρέση καλύτερα Ξέρουμε δτι 
μερικοί αvθρωποι αvτιδρουv εύκο
λωτερα στόv Σοπεv και τόv Που
τσίνι, παρά στόv Χαιvτελ η τόv 
Χάυδv Μέ σας μπορει νά εΤναι 
διαφορετικά Έγνώοισα μία κυρία, 
ή όποια έξεχειλισε από ένθοuσια
σμό οταv έyνώρισε Σκαρλάττι και 
Βιβάλvτι Μπορει αύτή ή κυρία νά 
εχη γενικά μοντέρνα γουστα και 
αύτά τά κομμάτια του 1 Sou α:ω
νος νά χρησιμεύοuv σαν άντίβαρο 

Ή μουσική ειναι ή πιο έλεύθερη 
από όλες τις τέχvες. Τις περισσό
τερες φορές, δέv εχει <<νόημα» παρά 
στον δικό της κόσμο και μέ τις 
δικές της έκφράσεις 'Ακριβώς δ
μως έπειδή εχει λίγη σχέσι με αύ
τό πού αποκαλουμε πραγματικό-

τητες της ζωης και καθημερινή ρου
τίνα, μας βοηθάει στη λύτρωσι από, 
τις καθημερινές φροντίδες. Καί έ
πειδή ή μουσική ταξιδεύει σέ φτε
ρωτούς κόθορvοuς, μας κάνει να 
ξεχvαμε που μας στενεύει τό πα
ποuτσι. 

Ό άλλος τρόπος vά έπωφεληθί\ 
κανείς των εύεργετημάτων της μοu
σικης εΊvαι vά την χρησιμοποιη σ�ν 
ήχητικό φόντο, σαν συνοδεία, σαν 
εvα καταπραuvτικό λουτρό δπου 
παραδίδεται κανείς σέ ύτ�vωτικες. 
όνειροπολήσεις Μόλις προσέχετε. 
c τι άκούετε, οχι περισσότ-ερο από 
ϊ τι ακούετε συνειδητά την παλίρ
ρ�ια των κυμάτων. Τέτοια άπαλή 
μοuσι><η ευρίσκεται σήμερα στους 
πιο απίθανους τόπους, από ·,όv 
προθάλαμο του όδοvτογιατρου εως 
τον αερολιμένα Στα έργοστάσια 
αύτή ή μουσική βοηθάει στην κατα
πολέμησf της μονοτονίας της έργα
σίας. Σ τό νοικοκυριό συχνά ανα
μιγνύεται ό ηχος των βιολιών με: 
την ροή της ορύσης για τό πλύσι
μο των πιάτων Και ή διανοητική, 
έι:;γασία διευκολύνεται ι!-ξ 'ίσου. Ό 
Γκρέκο έμίσθωνε μουσικούς για νά 
παίζουν ένω έζωγράφιζε Πολλοί. 
άνθρωποι 6έλοuv vά λειτουργη τό. 
ραδιοφωvό τους τήv ώρα πού σι(έ
πτονται 

Ό Τζώv 'Όλvταμ, ό πιο έκτιμώ
μεvος από τούς 'Άγγλους του l Sou 
αίωvος σατιρικός συγγραφεύς, ξε
χvουσε τόv σκεπτικισμό του για vά 
yράψη στήν Ώ δ ή για τήv 'Αγία 
Καικιt-ία. 

'Ελιξίριο ,:ύεργετικό 
για τήv καρδιά πού τρώει τό. 

(σαράκι, 
εΤvαι ή μουσική. Και βάλσαμο, 
στήv πιό βαρειά λαβωματιά 
Αύτή εΤvαι φίλτρο μαγικό, 
κάθε σκοτουρα αποκοιμίζει 
και του μuαλοί) τίς θύελλες 
σέ φύσημα άπαλό γυρίζει ... 
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ΑΝΑΝΕΟΣΙΣ 

ΤΩΝ ΕΑ ΥΤΟΝ ΜΑΣ 
Τοϋ Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 

Ή Θεοσοφική 'Εταιρία είναι 
γηραιά 85 έτων (-1-). 'Όταν ή "Αν
νι Μπέζαντ συνεπλήρωσε τό ό
γδοηκοστόν ετος της ήλικίας της 
έξε δόθη ενα φυλλάδιον μ έ _τήν 
είκόνα της καί τήν έ1tιγραφή 
ιιΝέα 80 έτων». Μπορούμε, τώρα, 
νά περιγράψωμε ετσι καl cήν 
'Εταιρία μας; 

Ή άπάντησις είναι δτι ή 'Ε
ταιρία άπαρ cίζεται άπό έμiiς καί 
τά αλλα μέλη άνά τόν κόσμο. 'Ε
άν πρόκειται ή Έταιρια νά ξα-

("!<) ΊΙ παγ,ύσιιω.; Θ1:.0C"OC(LY1Ί 'F:
ταιρία 'ίδρύtlη τό ιΕ,,.j nτ11 Ν'cα 'Υ
όρκη α;in τi'J l'ωσσί�α Ειι,,α nε

τρόμνα l\[;τλαrάτπγυ Υαί τον 'Αί !,· 

ριγα,·ό cυ,·ταγμα τάρχη Χ{, ρι• L.τ1Ί
ηλ 'Όλ) cττ. Σ ηιιερα ή U:ιρα τηc Η· 
,•αι οτό "λντιαρ της 'Ινtίας. 'Έι.1:.ι 
έ-0-,·ιχα τμ1Ίματα οέ f17 χώμς. Στiιν 
'Ελλάδα μέλη της 'Εταιρίας χ{>ο,·ο
λοyουνται άπό 1 ο 1 ϊ9, άλλά τό i

{)·νιΥό τμ1iιια ίορ ιίΟ η έπισ�'1μι,Jς τι°J 
1928. ΣΥοπnς της Θ.Ε. εlναι δ σχη
ματισμός πυρη, ος παyκοσμιοιι rί.
�ελrrότητος της rί.ν{}ρωπuτητος, α

,ευ διακρίσεως rrι•λης, ;�ίσ1εως, 
φι',λου, τάtεως η χρι:ψατnς, 11 ένθάρ
ρυ,•σις της οι•γκQιτιγης μελέτης 
των {)•ρψη ΕL(ι)\', τ1ϊς f(L/ Οιτοcrίας 
καί της ε,ιστ{ιμης καί 1'1 εc1:.ι,,•α 
των ά, ερμφ εύτων νόμω,• της φι'ι
σεως ΧαL τύJν λα,•{)α,ουσών οuνα
μεων τού αν Ο ρι;Jποιι. Τέι εια έ) ευ· 
&ερία σκέψεως διέ11ει τ11ν 'Εταιρία, 
:ιτού εί,•αι ξένη πρός κά{)·ε δογματι
σμό. 

'Από τό ΤΙ..ιe I11ιlia11 

ναγίνη νέα-πού θά ηταν άληθι
νά μιά ώρα ία καl έτ ιθυμητή άλ
λαγή-αύτό πρέπει νά άρχίση 
άπό έμiiς, πού θά πρέ.πει νά γί
νουμε νέοι στήν καρδιά. 

Μιά όργάνωσις μπορεί πράγμα
τι νά άνανεώνεται καί νά ζωντα
νεύη, δσο καί γέρικη νά είναι, 
διότι άπαρτίζεται άπό ατομα πού 
ήλικιώνονται καί πεθαίνουν, ένώ 
αλλα μέλη νέα ερχονται συνεχώς. 
'Εξ αλλου σέ κάθε χώrα ύπάρ
χουν πολλοί ανθρωποι πού δέv 
ακουσαν ποτέ γιά τή Θr-οσοφlα. 
καl θά ησαν εύτυχείς νά ένωθοϋv 
μέ τήν Θεοσοφική 'Εταιρία και 
νά συντρέξουν τό εργο της, αν

Tl..ιeosopl1 i"t, Βαρ:ι. νό σι 
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ηξεραν γι' αuτο. 'Επομένως, εί
ναι μέσα στά καθήκοντ-ά μ:χς νά 
σκορπiiμε την γνώ:1η καί σοφία 
;τού κατέχομε άνiμεσα στό λαό 
.τού δεν εχει άκούσει τίποτε περί 
αύτης. 'Όσοι δέ άπό έμii; είναι 
.ταλαιότεροι, όφείλουν νά έκδη
λώνουν περισσότερον ένθοuσια
σμό παρά ποτέ καί αύτός είναι ό 
-μοναδικός δρόμος νά ξανανιώσου
με, νά άποκτήσουμε περισσότερο
,έν διαφέρον γιά δσα ή Θεοσοφία
σημαίνει καί περισσότερη ζωτικό
τητα στίς καρδιές μας.

Μιά τέτοια άλλαγή μπορεί νά 
ελθη δταν ή σοφία διατηρηται 
-ζωντανή μέσα μας κ' δταν διαρ
κώς μεγαλώνη, οχι δταν είναι
.άπλως τό ύπόστ-ρωμα μιας έ?ρα.�<ι.>μένης άντιλήψεώς μας, σαν ε
να κομπολόί δοξασιών πού εχοu
με στην τσέπη μας. Ή άλήθεια,
πού είναι ή Θεοσοφία, θά επρεπε
νά είναι μιά ζώσα πείρα. -Καί ά
φοϋ ζω"ή θά πη άνάπτυξι κατά
-ενα η αλλο τρόπο, θά πρέπει να
άναπτυσσώμεθα σέ κατανόησι καί
νά έμβαθύνουμε σέ γνώση τοϋ τί 
-είναι πρχγματικά ή Θεοσοφία. 

Είπε κάποτε ό Μπέρναρ Σω:
(<Ή νεότης είναι ενα θαυμάσιο
.τpiiγμα, πού σιταταλiiται άπό 
ους νέουςη. 'Ένας τρόπος κατα

νοήσεως τοϋ γνωμικοϋ τούτου
είναι ό συνδυασμός της ώριμότη
τος των έτων, δηλαδή της διαυ
γείας κρίσεως πού ερχεται μέ τά
χρόνια, μέ την φρεσκάδα καί τόν
ρέοντα ένθουσιασμό της νεότη
τος: τότε θά εϊχαμε ενα θαυμάσιο
άποτέλεσμα. Αύτό άκριβως μας
χρειάζεται στην 'Εταιρία. Στό
βάθοι; τοϋ έαυτοϋ μας πού είναι
ή ψυχή, βέβαια ύπάρχει ή άπο
σταγμένη ούσία δλης της πείρας
μας, τό ζήτημα δμως είναι νά
έκδηλωθη σέ μιά καινούργια προ
σωπικότητα. Αύτό είναι πολύ
ένδιαφέρον, γιατί ή Θεοσοφία δεν
είναι Σοφία έγκεφαλική, άλλά
ψυχική. Ή Μπλαβάτσκυ εκαμε 
τήν διάκρισι στη «Φωνή της Σι
γηςη καί αν δεν τήν καταλαβαί
νουμε ετσι τη Θεοσοφία, τότε
δεν την καταλαβαίνουμε διόλου.

Λ?ιπόν αuτη η σοφία είναι άν:ι.γ
καία σήμερα περισσότερ:> παρά 
ποτέ, διότι ό κόσι,1-ος άντιμετω
πίζει σοφιστείες, σ..<ληρούς -και 
ψεύτικους δρόμου;. 

Διαφωνώ πλήρως μ' έκείνους 
πού σκέπτ-ονται δτι ή ΘΕοσοφία 
είναι πιά εξω άπό τη μόδα, δτι 
είναι πίσω άπό την έποχή μας. 
'Αντιθέτως, είναι μιά αίωνόβια 
Σοφία πού μας κάνει ίκανούς νά 
έκτιμοϋμε σωστά κάθε σύγχρονη 
γνώση καί τό κάθε τι στό πεδίο 
της άνθρώπινης πείρας. Καί ό ση
μερινός κόσμος χρειάζεται περισ
σότερο παρά ποτέ τη Θεοσοφία, 
γιά ν' άποκτήση άντίληψι των 
θεμελιωδών άληθειων, της δλης 
λει τουργικης πορείας της φύσε ':'
ως καί τοϋ τελειοτέρου τύπου 
της, τοϋ άνθρώπου. Μόνον τότε 
θα άνεπτύσσαμε εναν ψυχικό πο
λιτισμό στη θέση τοϋ μηχανι
κοϋ καί θά νοιώθαμε την εύτυ
χία. Αίσθάνομαι δτι ή 'Εται
ρία μας εχει να έκπληρώση πάν
τα ενα χρέος στόν κόσμο, άλλά 
πρίν άπ' αύτό όφείλουμε έμείς 
δσοι άποτελοϋμε την 'Εταιρία νά 
κάνουμε στη ζωή μας πραγματι
κότητα τό μήνυμα της Θεοσο
φίας 

Δέν άγνοω, πώς ύπάρχουν καί 
άνάμεσά μας άρκετοί, τούς όποί
ους κατατρώγει μια άβεβαιότης 
σχετικά μέ τό παρόν καί τό μέλ
λον της Θεοσοφικης 'Εταιρίας. 
Διερωτώνται κατά πόσον εχομε 
προχωρήσει στόν κύριο σκοπό 
μας, δ όποίος είναι ό σχηματι

σμός μέσα στην άνθρωπότητα ε
νός πυρηνος παγκοσμίου 'Αδελ
φότητος χωρίς διακρίσεις φυλης, 
τάξεως η χρώματος. 

Μοϋ φαίνεται δτι τό νά τίθ�ν
ται τέτοια έρωτήματα είναι ίκα
νοποιητικό. Μiiλλον, είναι νόμι
μο, διότι ετσι τά μέλη άποκτοϋν · 
την ωθησι πρός την πρόοδο. Ή 
ελλειψις ένημερώσεως γιά την 
πραγματικότητα άποτελεί άφ' έ
αυτης φραγμό. "Ας δοϋμε λοι
πόν. 

Ή Παγκόσμια 'Αδελφότης, 
στην όποία ή 'Εταιρία μας άνα-
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φέρεται στον πρώτο σ�:ιο�ό τη_ς, 
-ύ φ ι σ τ α τ α ι η δ η σε eνα υ
φηλότα τον πεδίον. Ύπ ά ρ χ ο υ ν
<έκeί ανθρωποι, οί δποίοι διά μέ
,σου της άνθρώπινης πeίραc; itφθα
σαν στήν κατάκτηση της ένότη
-τος, πού συνδέει ολους τούς άν-
·θρώπους ύπό τήν εννοια της κοι
vης συμμeτοχης στήν παντοκρα
'tοpική Θεία Ζωή. 'Αποστολή της
'Εταιρίας είναι νά συνενώση
'tούς άνθρώπουc; πού άντιλαμβά
νονται αυτή τήν ένότητα καί πού
προσπαθούν νά τήν έκδηλώσουν
δσο μπορούν καλύτερα, ετσι ώ
στε νά ύπάρξη στό μέλλον μιά 

, -άκτινοβολία της ένότητος αυτης 
,στίς σχέσεις ολων των άνθρώ
πων. Ή 'Εταιρία δεν εχeι κανέ
να αλλο π ι σ τ e ύ ω νά ύπηρeτή
ση. Ή άδελφότης είναι τό ευγε
νικό της ίδεωδες. 'Αλλά δεν εί
ναι μιά φρiiσις αίσθηματολογική, 
-πού έφαρμόζεται στον εvα η τον 
αλλον άπο τούς προσφιλείc; μας 
<άδΈλφούς, μά στό σύνολο των 
άνθρώπων. Ό πρώτος καί κύριος 
σκοπός μας τείνει σέ μιά άδeλφό
'tητα πλατeιά καί βαθειά, οχι μο
νάχα χωρίς τις άναφερόμενeς 
διακρίσεις φυλης, χρώματος, πί
-σtεως, φύλου η τάξεως, άλλά 
έπίσης και άνεπηρέασrη άπο τίς 
χωριστικές δυνάμεις των πολιτι
κών, ίδeολογικων, κοινωνικών 
καt κομματικών άκόμα διακρίσε
ων, πού κρατούνε τούς άνθρώ
πους διηρημένους. Γιά νά γίνου
με ενας πυρηνας της παγκοσμίου 
άδeλφότητος, οπως τόν περιέγρα
φαν οί ίδρυταt της 'Εταιρίας, 
είναι άνάγκη ή γνησία παραδοχή 
της άνθρώπινηc; φυλης ώς συνό
λου νά βασίζεται σέ τέτοια εν
νοια ένότητος, πού νά μήν είναι 
ίκανή καμμά χωριστική τάσις 
νά τήν θίξη. Διαφορές θά ύπάρ
ξουν στον τρόπο ζωης, στήν κοι
νωνική πρακτική, στtς οίκονομι
κές σχέσεις ( έργοδότες και ύπάλ
ληλοι ), στά πολιτικά κόμματα, 
,στις κοινωνί,ολογικές και οίκονο
μολογικές πίστεις, μιά πού οί 
άνθρωποι είναι τόσο διαφορετι-

κοί. 'Ωστόσο πρέπει νά δεσπόζη 
πάντα στίς σχέσεις των άνθρώ
πων δ κοινός παράγων της θeLας 
ένότητος. 'Έστω καί δταν πρό
κειται γιά ίδεολογίeς και πίστεις 
άπαράδεκτeς άπο έμiiς, δεν χρει
άζεται νά άποκρούωμε έκeLνους 
πού τίς ύποστηρίζουν. Δεν πρό
κειται περί αίσθηματισμοu, άλλά 
περί πρακτικης άφετηρίας, άπό 
τήν όποίαν οί αvθρωποι θά ξε
κινήσουν γιά νά τροποποιήσουν 
βαθμηδόν τίς άντιλήψεις των καί 
νά φθάσουν στήν κατανόησι της 
έσωτερικης ένότητος. 'Εμείς πρέ
πει νά έκθέτουμε τήν άλήθεια 
γιά τήν κρυφή έvότητα. Σέ κα
νέναν δεν μπορούμε ν' άπαγορεύ
σουμε νά τήν προσεγγίση καί νά 
τήν άνακαλύψη μονάχος του. 

Αυτό είναι το καθηκον πού τί
θεται σ' έμiiς. Νά έκφράζουμε 
την άδελφότητα στον ϋψιστο 
βχθμό. Νά κραriiμε όλάνοιχτες 
τίc; καρδιές καί τίς ψυχές μας. 
Ν.χ βλέπουμε τά πράγμ::ιτα δίχως 
στρεβλώσεις. Νά εϊμαστε ετο ιμοι 
γιά κάθε νέα άποκάλυψη, γιά 
κάθε νέο δίδαγμα. 

'Αλλά δεν είναι άρκετό νά κυτ
τiiμε πίσω το παρελθόν με ύπε
ρηφάνεια η μπροστά το μέλλον 
με προσδοκία. Τώρα, τούτη τή 
στιγμή, πρέπει νά ένεργοuμε, κα
τά τέτοιο τρόπο ώστε νά έξασφα
λίζουμε τό λαμπρότερο μέλλον. 
Δεν ύπάρχει τίποτε τό πιό πρα
κτικό άπό τή ζωή τήν ϊδια. "Ας 
έξετάσουμε σε ποιά εκτασι ή θεία 
Σοφία εχει άποκτήσει μέσα μας 
δύναμη δημιουργική. "Ας μήν έv
διαφερθω γιά τίποτε αΑλο. 'Εν
διαφέρομαι μόνον γιά τό δικό 
μου καθηκον α υ τ η ς της στι
γμης καί ετσι θά βοηθήσω αυτό 
τό κίνημα νά προχωρήση έμπρός, 
νά έλευθερωθη άπό κάθε έλάττω
μα η άδυναμία, νά γίνη μία δι
ώρυγα των δυνάμεων των Διδα
σκάλων, ώστε ολες έκείνες οί 
δυνάμεις νά ξεχυθούν σ' ολον 
τόν κόσμο καί νά προσφέρουν σ' 
δσους χρειάζονται βοήθεια καί 
ευλογία. 
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(Κατά ΤΙ]\ fιύ.ρ;εια rει(}(ι.ς μα{}ηματων στά στε)έχη τoii 
Έλrετι,ου τμ1'ιματος της Θεοσοcrιχης Έταιcίας �τiθησαν ιfJρι
σμΗεc έcωη'ι<1εις Ό διε .. {)υ,η1ς τιϋν σ:ιτου1'ιί1,• συ,ε/.iντcωcε 
στό τέ;ος τίς ιl;τανηΊr�ις σ' Ι:να tνιαίο σύνολο). 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ: Ποιά είναι τά κοινότερα και τά έπι
κινδυνωδέστερα έλαττώματα, στά μάτια των Διδασκάλων,
γιά ενα τμημα ; 

Φ

λυαρία. 
Προσωπολατpεία. 
'Έλλειψις έπιμελείας και διευθυντικης ένότητος.
'Αντιδράσεις πρός τή ζωή και τούς άντίθετους στις άντι

λήψεις μας άνθρώπους. 
'Έλλειψις γαλήνης και χάριτος. 
'Αλαζονεία (γιά δσα ξέρουμε η νομίζομε πώς ξέρουμε). 
'Οκνηρία και άδιαφορία. 
'Ανάμιξις στις ύποθέσεις των αλλων. 
'Έλλειψις έλέγχου σκέψεως και λό

γ_

ου. 
Μή άνοχή και κριτική. 

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ: Ποιές είναι, στά μάτια των Διδα
σκάλων, οί χρησιμώτερες ίδιότητες γιά ενα τμημα ; 

'Αρμονία. 
Μή βία (τό άρχαίο «μή βλαπτέειν», ίδίως στό νοητικό 

πεδίο). 
Συνεργασία. 

Κατανόησις. 
'Ενότητα διευθύνσεως πρός τό σκοπό. 
'Ανεκτικότης. 
'Απροσωποληψία. 
Καλό παράδειγμα. 'Ενθουσιασμός.
'Αφοσίωσις. 
Εύγένεια.L,vθυV1μιl'-ία""σ""έV\βΛοrvήθv,ε..-..ιαr,,. 'VV'ι.Ιv'\.ι"-'\J\ΛΛ.-'\1\Λ.ΛΛΛ-
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ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ 

ΕΡΩΤΗ Σ I Σ 'Εννοώ ότι ή ,τvευ
ματική πρόοδο, εΤvαι δυνατόν vά 
παρεμποδισθη άπό τήv καταvαλω
σι κρέατος και οivοπvευματωδώv, 
άλΜ μου εΤvαι δύσκολο vά 'νvοή
σω τόv ρόλο του καπνού 'Εξ αλ
λου, ή κυρία Μπλαοάτσκυ :κά
πνιζε. 

ΑΠΑΝΤΗ Σ I Σ. Πολλά ζώα -ιvαι 
χορτοφάγο και κανέvσ 5έv ·τίvει 
οίνοrτvεύματα. Θά μπορούσε καvεις 
νά 6ε6αιι:)σn, χωρίς κίνδυνο σαρ
κασμοC, οτι εΊvαι πνευματικά ,τρο
χωρημέvα, 

Έπίσηι,, δεν εΊvαι 5υvατόv vά 
φαvτασθη κανείς 'ναν ,<ορτοφαγο, 
άπέχοvτα ποτών και καπνού, ,'xyvov, 
άλλο καί έyωιστή κα; ·,τερήφαvο 
( ίδίως διότι δέv �Ίvαι :r.<λά6ος rου 
ποτού κα ί τού τσιγάρου), πού :Sεv 
κάνει τίποτε yιά vά ·φοοδεύση 
Και σέ μιά τέτοια περίπτωσι, δέν 
e· άπετέλει κατάχρησι νά χαρακτη
ρίσουμε εvαv τέτοιο 5:νθρωπο ,τνευ
ματικα προχωρημέvοv; 

Τότε λοιπόν; Τότε, ή άποχή :Sεv 
εΤναι παρά τό πρώτο οημα Καί 
έκεΊvος πού δέv μπορεΊ vά υπο-
6ληθη σ' αύτήv μέ κάποια , ύκο
λίο., δυνατόν να εΊvαι πολύ καλος 
άνθρωποι,, άλλα δέv μπορεί v' ,:iv
τιμετωπίση άκιvδύvως ( νευρασθέ
νεια, νοητική άστάθεια, yεvετικάς 
διαταραχάς, κ λ rτ.) τίς πολύ μεγα
λύτερες άπαιτήσεις του ,τρακτικου 
άποκρυφισμου. 

Ή Θεοσοφική Έταιρια δέv ::πι
οάλλει σέ κανέναν :>ποιοvδήποτε 
περιορισμό, άλλά συνιστδ: στά μέ
λη της νά παρο.σκευάζωvται και να 
έξαyvίζωvται. Τ ά διαφορα είδη ά
παχης εΓναι μέρος του φυσικού ::
ξαyvισμοίί. 'Έτσι λοιπόν, ή έφηρ-

' λ;τό τό « Le 

Τοϋ G. TRIPET γεν. γραμ
ματέως της 0. Ε. 'Ελβετίας 

μοσμέvη χορτοφαγία πού yιvεται 
yιc λόγους ύyείας εΤναι μέν φυσι
κός έξαyvισμός, άλλά άποτελεi ,ό 
πρώτο οημο., του όποίου τό έπό
μεvοv εΤvαι ή κατανόησις της ένό
τητος τηc ζωης, μέ έπέκταση ·, ήv 
καταvόησι και άyαπη πρός τά λε
γόμενο κατώτερα οασίλειά της. 
ΈvC:: yισ τόv μαθητευόμενο άπο
ιφυφιστή, ή χορτοφαγία :::Τvαι αύ
στηρή προυπόθεσις. 

'Από άμvημονευτα χρόνια υπάρ
χουν καvοvες έξαyvισμου, πού •Jφεί
λει v' ακολουθη ό �πίδοξος απο
κρυφιστής της δεξιδ:ς :>δου (λευκης 
μαγείας) Σήμερα όμως ύπάρχουv 
πολλοί άνθρωποι και κινήσεις, ·,τού 
Θεωρούν ότι οί κανόνες ::ιύτοί ·.τε
ριέπεσο.ν σέ άχρηστία Αύτοί μοιά
ζουν με φυσι,ωύς, οί όποιοι θά �c.
στελναv πυραύλους και δορυφόρους 
στσ πλανητικά διαστήματα και •J-
μωc θό ήρvουvτο την υπαρξη νό-
μων ελξεως. "Οσο γιά μας, πι-
στεύομε ότι οί κανόνες έξαyvισμοίι 
εΤναι άπαραίτητοι και 3ά .:ξακο
λουθήσουv πάντοτε vσ :Τvαι. Βαυ
καλιζεται και έκτίθεται συναμα σέ 
κινδύνους όποιος τό αρνε-ται. 

Άλλα ας επαvέλθωμε :rτό ι)έμα 
του καπνίσματος Ειναι ,:iλήθεια 
ότι ή Ε. Π Μ έκάπvιζε 'Αλλά rό 
πρόβλημα δέν έγκειται σ' αύτό.'Ο 
Θεόσοφος δέν πρέπει νά κάvη 
τούτο η vά άπέχη άπό έκειvο, .:πει
δή έτσι έκανε και ή κυρια Μπλα-
6ατσκυ, ή Μπέζαντ, ό J,::ρισναμούρ
τι κ λ Π. Μιά πραξις δέv εχει άξία 
στά λεπτότερα πεδία, παρά δταν 
γίνεται μέ τόv πρέποντα rρόπο, μέ 
πλήρη γνώση της αiτίας και μέ 
πεποίθηση. Ένας Θεόσοφος ·,τρέ
πει vά διακρίνεται yιά την λογική 

Lοtιι� �Bleι1» 



.,,..._ 

:20-1 ΙΛΙΣΟ� 

,ου, γιά την κριτική του, για ·rήv 
,ανεξαρτησία του. Αυτό σημαίνει δτι 
θά έκτελέση τήv πρδ:ξι του Α ·η Β 
μόνον έάv εΤvαι σύμφωνη μέ ·, ήv 

·δική του γνώμη και όχι διότι αύτό 
τοϋ εΤvαι βολικό η του παρέχει .:να 

•ώραϊο πρόσχημα. 
Ναί, ή Μπλαβάτσκυ ,:κάπνιζε. 

'Αλλά, δέv ήρκεϊτο στό κάπνισμα! 
Μποροϋμε καi μεις vά τήv ·,τάρωμε 
σάv παράδειγμα καi vά καπvίζωμε, 

,δταv θά ε'ίμεθα ίκαvοi καί... για 
τά υπόλοιπα έπίσης. Τό vά τήv μι
μηθοίΊμε σημαίνει vά είμεθα ίκα
vοί, δπως ητο έκείvη, vά σταματ& 
ΤΟ κάπνισμα, αδιάφορο για ποιο 

.λόγο καi για ποια περίοδο καi 
χωρίς δυσκολία 

Άλλο. έάv μια έσωτερική σχολή 
,άπαιτη άπό τά μέλη της vά μη
καπνίζουν, δέv τό κάνει μονάχα γιά
vό· διαπλάση τόv χαρακτηρα τους. 
Σ' αύτό τό σημειο εΤvαι καλύ
τερα vά μεταφέρω έδώ μερικές πε
ρικοπές άπό τό βιβλίο «·ο απο
κρυφισμός είς την Φύσιν» του Κ. 
Λεvτμπητερ. 

<<Τα βλαπτικά αποτελέσματα 
τοίί καπvου εΤvαι προφαvη στ' αν
θρώπινα σώματα, τό φυσικό, τό 

•αστρικό καi τό νοητικό. "Οσο γιά 
τό φυσικό σώμα, είσάγει στον αv
θρωπο μόρια κατ' έξοχήv ακάθαρ
τα, έκ των οποίων διαφεύγουν έκ
πομπές τόσο δυνατές πού έvίοτε 
εΤvαι αίσθητές στήv οσφρηση Γιά 
τό αστρικό σώμα, οχι μόνον :ίσά
γει ακαθαρσίες, άλλα έπίσης τεί
νει vά έξασθεvήση μεγάλοv αριθμό 
παλμών και γι' αύτό τό λόγο -:,καλ
μάρει τά vεϋρα», καθώς λένε. Άλ
λc:. για vά έπιτευχθη απόκρυφη 
πρόοδος, δέv πρέπει vά έξασθεvοϋv 

•οί παλμικές δσvήσεις, οϋτε vά φορ
τώνεται τό αστρικό σώμα μέ μόρια 
ακάθαρτα καί δηλητηριώδη. Έ
κεϊvο πού μας χρειάζεται εΤvαι ή 
ίδιότης v' άvταποκριvώμεθα αυτο
στιγμεί σ' δλες τις δυνατές δονή
σεις καi ταυτόχρονα vά διατηρού
με απόλυτη κυριαρχία του έαυ
του μας, ωστε οί έπιθυμίες vά εΤvαι 
σάv αλογα διευθυvόμεvα από •rή 
vόησι προς την επιθυμητή κατεύ-

θυvσι και vά_ μη μας σύρουν σε 
ξέφρενη κούρσα, σέ καταστάσεις 6-
που ή ανώτερη φύσις μας ξέρει ότι 
δέv πρέπει vά εύρεθη. Γι' αύτό, σ' 

κεϊvον πού έπιθυμεϊ πραγματικά v' 
αvαπτύξη τά διάφορα όχήματά του, 
6 καπνός εΤvαι αναμφίβολα βλαβε
ρός. 

Είναι έπίσης, για τό φυσικό πε
δίον, μια δυσάρεστη έπίδρασι. 
Καi μ{/ιοv διότι έvοχλεΊ τούς αλλους 
ανθρώπους, ενας καλλιεργημένος θά 
επρεπε vά τήv έyκαταλείψη. Άλλα 
ή κυριαρχία του πάθους αύτου τό
σο πολύ εχει ξαπλωθη, ώστε οί 
αvθρωποι εΤvαι ανίκανοι vά του άv
τισταθοCι,, λησμονώντας ακόμη καi 
τά εvστικτο φιλοφροσύνης, μπρο
στά στον όλέθριο δσο καi βλακώ
δη έγωισμό τους. Τό αποτέλεσμα 
πού παράγεται στο αστρικό τους 
σώμο μετά τόv θάνατο, εΤvαι έπί
σης κακό. Ό αvθρωπος βρίσκεται 
γιά πολύν καιρό σ' εvα εΤδος φυλα
κής καi οί άvώτεροι παλμοί δέv 
κατορθώνουν νσ τον φθάσουν 

Ή κυριώτερη αντίρρησις σέ δσα 
λέγονται γιό τόv καπνό εΤvαι δτι ;i 
κυρία Μπλαβάτσκυ έκάπvιζε. Αύτό 
ε�vαι αλήθεια, μό δέv μειώνει κα
θόλου την βασιμότητα των γεγονό
των πού αναφέρω ίίστερα από μα
κροχρόνιες δικές μου παρατηρήσεις. 
'Εξ αλλου, εχω ακούσει την κυρία 
Μπλαβάτσκυ συχνά νά λέγη · «Κα
νείς &λλος έκτος άπό τόv Διδάσκα
λό μου δέv μπορεϊ vά καταλά6η 
τήv περίπτωσή μου. Έσεις νά ακο
λουθητε αύτό πού σας λέγω καί 
οχι έκε7vο πού κάμvω». Μου εΤπε 
κάποια φορά, δτι έκάπvιζε σχεδόν 
αδιάκοπα «για vά πραυvη τίς δο-
νήσεις του γέρικου σώματός ·rης 
καi vά τό έμποδίση νά σωριαστη 
σέ κομμάτια». Τ ά -.τροκαλούμενα 
άπό τον καπνό αποτελέσματα ·,τά
vω στο φυσικό σώμα κατά την 
ζωή καi στό αστρικό πεδίον μετά 
τόv θάνατο, εΤvαι τέτοια πού τά 
περιέγραψα. Καi μου φαίνεται ·πώς 
δέv άξίζει νά τά ριψοκιvδυvεύση_ 
κα\,εiς γιά μια τόσο φτενή 
λαυσι>>-

άπό-
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Το αηδόνι καi το τριαντάφυλλο 

Είπε πώς -θα zοοέψη μαζύ 
μ,ου, σαν τ·ης π&ω gνα χόχχινο ρό
οο, ςεφών-ησε ό νέος Sπουδαστής· 
μα σ' ολο μου τον χ ηπο δέv ύπάρ
zουν χόχχινα τριαντάς-,υλλα. 

'Α.
7;

0 τ� �.ωλ·ηά το�, πάν<f στ� 
πουρναρt τον αχουσε τ Α·ηδονι χι 
έχύτταξε μέσα από τα φύλλσ. χι' 
άποοουσε. 

- �εν ύπiρzει- χό_χχtνο 9όδο σ
ολο τον χ ηπο μου, είπε !;ανά. καί 
τα πα.νώρηα του μάτια. γέμισαν 
άπΟ Οάχρυα. "λϊ_! άπΟ πόσο μιχρα 
πράγματα. έξα.ρτiται ·η εύτυzία.! ... 
"Εzω οια.Gάσει οσα εγραψα.ν · του 
κόσμου οί σοφοί_ χαί τ' άπόχρυφα 
της φιλοσοφίας είναι δικό μου χτη
μα, χ�ί ομως για. ενα., ρόοο ·η ζω·η 
μου γινεται Gασα.νισμενη. 

- Νά.. τέλος πάντων, Ενα.ς π' ά.
γαπάεt άλη-9ιν:χ, είπε τ' Ά·ηδόνι. 
Ι<ά-θε νύzτα τρηουδουσα γι' α.ύ
-τόv, iί..ν χα.t 0€ν τΟν έyvώριζα.· χά-Sε 
νύzτα. ελεγα τ·ην ίστορία. του στ' 
άστέρc�, χαl τι�ρα τΟν �λέπω. ΤΟ: 
μαλλιά του είναι μυρωμένα σά.ν τα. 
αν-θ·η του ύαχίν-θου, χαί τα. ;ι,είλη 
του είναι χόχχινα σάν το ρόδο της 
έπι-θυμιάς του, άλλα. το πά-θος εχ εt 
κάμει τη μορφ·ή του σ-ίν το ώ;, 00 
9ίλντισt χαί ·η λύπη εyεt άπο-θέ
σει τη σ'(ρα.γίδά της στο μέτωπό 
του. 

- Ό Πρίγχιπας δίνει χορό α.�
ριο το Gράου, έμου9μού9ισε•1 ό νέος 

�πουδαστ·ης, χαι ·r, άγάπ·η μου -9&
ναt προσχαλεσμέ'Ι'η. ·�α.ν της πάω 
ενα. χόχχινο ρόοο, ,S/ά. yορέψη μαζύ 
μου εως τ·ην αύγ·ή. 'Εάν της πάυ} 
εvα κόκκινο ρόοο -Sά. την κρατήσω 
στ·)Ίν άγχαλιά μου χαί χείν-η ,θ.ά. 
·rείρ·η το χεφάλt της στον ώμο μου,
χαί το '(. έρt τ·ης -θά σ9ί 1; η το δικό,
μου. Μα. οέν ύπάρyει χα.νένα. χόχ
χtνο οόΟο στΟν x"fjπo μου, κι' Ε.τσι
C ' , , , , , , 
?� μεινω χατα�ονος, χι , εχει�η ';--
οια.φορ·η μπροστα. μου . .lεν -θα. δω
σ·η σε μένα χα.μμια προσοzη χα.ί ·η
χα.ροιά μΙJυ -θα ραγίσ·η. 

- Νά, άλ·ή-θεια., ενα.ς &ν-θρωπος
που άγα.πάει άλ-η-θι νά! είπε τ' . λ
·ηδόνι. ''Ο.τι τραγουδάω, το εzει υ

ποφέρει· Ο,τι είναι χα,:;rJ.. σε μέ, σ' 
α.ύτόν είναι πόνος. 11 ραγμα.τιχα ·η 
ά γά π·η, εΙ ναι ,-θα.υμά�ι ο, πρ� γμα.. Ε,ί
να.ι πιο πολυτιu.·η α.πο τα. σu.α.ρα.
γ�ια, χα.ί άχ?ιGώτερ·η άπό τά. πιο· 
s1;ο:ισ. όπιi.λια. λ'lαογαριτάοια. χα.ί 
οουμr.ι·:α οεν μπορουν να την κερ
δίσουν, χα.ί ουτε στην άγορα που
λι έτα.ι. 01 εμποροι δεν μπορουν να. 
την έΞα.γοράσουν χα.ί ουτε με zρυ
σάφι δεν μπορεί να ζυγισ-θη. 

- Οί μουσικοί -θ-α κά-θωvτα.ι:-
στην έ1;έδρα του,. είπε ό νέος 
�πουδα.στ·ής, χα.ί -θα παίζουν τα. ορ

γα.νά τους χα.ί ·η άγάπη μου -θά. zο
ρεύη u.ε τους ηzους της &ρπα.ς χαι 
του Gιολιου. 

))Θα zορεύη τόσο έλαφρά, που τα: 
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--;:οδι:ι. -η: δs ι �i έ,γγ,(οu 1 -ο πα.-
-ωμ_σ ι.α.ι οι αu) ιι.ο• μ_ε τα. π) ou-
,:n:1 -ou: _,οοεμ_:ι.τ:ι. D:ι. σ"'Οιμ.ωννων
�:ι.ι γύρω - ηc '\}).α :.ι:ι.ι.� υ.οu οεν 
-.9& ιορεJι η, γι:ι.,,. ; ο�ν ειω να ,r-nc 
οωσω '1"() ι.ό,υ.ινο 9000

l'-' �πεσε 1α.,,.α.ια.u.α πα.ιω σ,τ-η 
·Ύ rι ι α.1 �/..pvι.!ιε 'ίQ ποοσωπο τοu μ έ,-σα. σ,,.α. J.ρι:ι. -ou ι.ι ά.?ιισε να. 
Δ α.ι n 

Για--ι ι..)αίει, ές;ω-- r1σε υ.ια.
·•J.ιι.9η J l ρα.σιν η �α.uοα, ι.α.θω, έ
οια6α.ι ιε -οειrzτ η διπ) α. -oJ u.ε την 
,οJρα. -ης ο�Sωμε1η 

- 1.'•-ι.-ι. α.) η9εια., ειr.ε ΙJ.tα. ]l ε-
--α) οjδ� ποu έΙJτεοοuyιζε γ�cω tJε

·υ ι'? ηιι:ι.ι.η α.ιτίν:ι.. 
J'ια.τι ,i). ηθεια.. έψιθc�οισε 

<:.'lcl Tci/τO),ou).OuOO C'rO γε•τονα. 
<T()u με υα.)α.;. η vωνη. 

l'Ι..) α., ει γισ �να α) ιχο οοδο, 
$'"tε ,,. , \ ηδονι. 

Για ' α.) ιι.ο ε ·J;J. 9000, 'Ϊ � α.-
�στε�Cι. 1 

' \.ι ι σ το \ ηδονι ε 1-ιοοuσε ,ο 
·υ.uστιι.ο -ϊΊ, .9),ίψfι; -ο3 �ποuδα.
στοJ ι.ι έι.α.,θησε σιωπr1)ο πα.νω 
στο ποuρναο! χα� έσι:.επ'Ϊετο για το 
-uuστη9ιο -rη; ',\,,α.πrις 

'C1Ξ.α<.ινα έ-,να.1Ξ.ε τα. σιουοα.

<.ιτεeια. τοu ι.α.• πετα.1:,ε ψη) α. στον 
,:iεοα. ΊΞ:πεοα.σε u.εσα. άπο το1 ).ογ
γο σα σχια. κ�; σα. σι:.ιά. έδt&.6 ηι..ε
·ποο, ,,.ον ι. ί>πο 

�το .<.εντοο το� ο),οπCJασινοu πε
-Qt6οί.ιοi:, έσ�εΑ.ετο μ.ια πανωp·ηα 
�fοια.ντα.yu) λιι;., ι. -:ιί σαν την ειδε 

� 
� 

• 
('Ι ;r;π\;αc.ε ποος _ αuτ·ην χαι χα.v ησε 

σ ενα. ,,. η, χ) ωνο. 
- .λ6σε u.oJ €.να χοι..χ.ινο 00001 

!:Ξ_ε,.,ωνφε χα.ι θα. σου τοα.γοuοησω 
-ro r.�ιο γ) J/..ό μου τοα'ιο30ι.

:.\Η η τρια.ντα.φu),λιά. ι.οc�ν ησε το
"Υ.εyα.),ι -:-η: χαί είπε·

- Τα τοια.ντάφc�))α. μου εινα.ι
),εuι.ά, ά.π·ηντ ησε. Λευχα. σαν τον 

·�<.ιοο τ-rΊς ,θα.λα.σσα.ς χα.ί πιο ) ευχά. 
άπο το / ιόνι πά-·ιω στα. 6οuνά 'Αι-
/1.σ. π·,1γαινε στ·},ν ά.όελc.ι/) μοu. που
άν-θ-ιι.ει γύοω στο. ηλιοτρόπιο χα.•

Ίσω, α.uτ ,1 να σου δώση 3',τι 9--ε-· � 
J ει:;

L-σ, τ' ' \ ηοονι έπετα.1Ξ,ε ποος-
,,. ην τοια.ντα..ω)) ισ. που ,.ωτpωνε 
"'Ι�οω σ'Ϊο rι),οτοοπιο. 

- Δόσε μ.οu ενα. χοι.χινο οόδο,
Εεyώνησε ι.α.ι Θα. σου τοα.γοuοησω 
το ΠtΟ ΎΙ•ύΧΟ μοu ,;-pσγουοι. 

λΙ7 Γι Τοια.ντα.vu) ).ια 1.οuν ησε τό 
ι. :<.ια.),' 

- Τα. τοια. ντα.vu) ). ά u.Ού ει ναι 
κ·--:9 1 να, ά.πfjντησε, .ι<.tτpινα. σάν τα

•J.'J.),)ια. των νεοα.ιδων που χα.θοντα.ι
σε κειοιu.πα�$νtο 9-οονο χα� πιο
ι.•τοινσ άπο τouc ναοχισσοuς ποu
άν&ουν σ-ό )ει6α.δι, ποοτο:i uθα.ση
ό &εοιστ ης με το οοεπα.νι τοJ. Ί\λ
) σ π ηγα.ινε στην σ.δε) .,ι η μο-1 πο-1
ά.νθει χα.τω :iπο το πα.pα.,θuοο του
7"πcύδαστοJ, ι:.α.t ·,σως α.ύτ f) θrJ. σου

οwση ο,,,.ι επι,θc�u.ειι::. 
'· Ετσι το 'Λ ηδόνι έπετα.1Ξ,ε ποό'ς 

τ n\ Τοια.ντα.,,iύ). ), ισ που (Ι)uτοωνε 
/.�τω απQ το παt�αθuοο τοϋ �ποu
δ-,,στο3 

- �οσε υοu ενα. ι.οι.ι.ινο οοδο,
c.εvων,

1
σε, ι.α• θα. σο:i τοαγουδ·ή

σω -ο πι'J ,,) Jι.ο u.ου τ9α.γο3δι. 
�J,, η Τοιαvτ�uu)/ιχ χοvνησε τΟ 

ι.ε:;α) ι 

- Τα. τοι'J.ντα.qι-1)) α. u.ou εινα.ι 
YC,/YL\α α-τη,τησf., /0/Υι\α σαν τα 
ποδια τού Π�(!ΙGΤfl'ιοϋ /αί πιο 
χόι.;.ινα. άπό τις χόχχινες όομα.,θιέι; 
των ι.ορα.),) ιών που συ ι νο). ι χ νιζον
τα.ι στις σπηι-ιεc του ώχεα.νου. 'Λ1- 
).σ b ιειu.ώναc έπα.γωσε τι, φΛε-
r , , 1 1 οες μο� χα.ι ο πα.γος ε;.α.ψε � τοc1

1
ς

t,) α.στοJς μοu ι.αι η χα.τα.ι γιaα. ε
σπσσε τα. ι.) ώνια •J.Ou Υ.α.ί δεν -θ-ά. 
έιω τ_οια.ντα.-!JJΙ) 'Χ οι ο το yοόνο 
τοJτο 1 

--:-- .r qνα. ι:.�ι:..ι<.t νο, uόδο,, έq.ιώναΕ.
1
ε 

τ Λ·ηδονι, μονον· ενα. ΧΟΥ.Χινο 00-
00 1 'Υπα"ιει χανενα., τοόπος για.
νι:ι το άποχτ /)σω, 

Υπα.ο ι ει κάποιος τρόπος, α
π 'ι 'ιτ·ησε η Τοια.ντα.φυλλιά, άλλα. 
εινα.ι τόσο τοομ.εpός, ΠΟύ οεν τολ-

- -

u.ω να σου τον πω.

-- ]l ές μc.J τον, ειπε τ' 'ι\:ηοό
•ιι, οε ν yοfιουμα.ι Ι 

--'a., -Σαν -θ-ελεις ενα. χόΥ.ι.ινtι οό-
δο, zίπε ίJ Τοια.ντα.φυλλιά, πρέπει 
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vα τΟ ο�rιμιουρ'{"�σΊ}ζ με μουσtκ�η 
<rτο φεγyάρι και νσ. το zρωμα.τίσ·r,ς 
'}',ε το, α.ίμ:;1- της κα.�οια.ς σ�υ.' ][ο!
π aι να. μου τρα γουδ·ησ·ης με το στ·η
•V-ος σου πάνω σ' ενα ά.πό τ' άγκά
·!:i,ια. μου. 'Όλ·η τ·η .νύzτα ποέπει νά
μοϋ τρα'(ουο·hσ·ης και το άγκά-θ-ι 
πρέπει να τουπ-ησ·η τ·ί-,ν κα.οοιά σου 
κα.ί το αίμα της ζωης σου ποέπει 

\ 't ' ) 1 e \ \ 
ν; τρε'">·� στις φ ,aοες μου και να. 
-yιν-r

1 
δικο μου. 

- Ό ·S.άνατος είναι πολύ μεγά-
λο τίμ·ημα. νά πλ ηρώσ·η κανείς γιά 
ενα ρ6δο, 1;εφώΨ�σε τ' 'Λ:ηδ6νι, και 
-,, Ζω·η είναι σε δλους πολύ άκρι-
e�ή. J.iJΊναι εύz.ά.ρtστο να κά.-θεται 

\ 1 / ' ' ' κανεις στο πρασινο ρουμανι και να 
κ υτ-::άζ η τον 'Τ/λιο στο Ί ουσό αο
μα. του καί τη Σελ·ήν-η στο &ομα 
τ·ης τ' άσημένιο. Γλυκειά είναι ·η
εύωοι� της λευκάκαν-θ-ας, κα.ί πα
-νώp·φ τά λουλούδια. που κούbονται 
στο λι tiάδι κα.ί τα λουλούδια. που 
9υτοώνουν πάνω στο λ6φο. Και 
Έμως ·η άγάπ·η είναι καλύτερ·η άπό 
τΎj ζωή χαl τί εlναι �fι καοΟια ένοU 
:πcυλιcύ μπροοτά ση'ιν κα()διά έ, ός 
ά.•1-&ρώπού; 

Κα' δταν ·η Σελ·ήψη 9ώτιζε -.όν 
ούρα.νό, το 'λ·ηο6νι ε6α.λε το σ-::η
--&.ος του νά σπρώzΨf\ το ά.γκάJι. 

'Όλ·ην την νύzτα τραγουδοϋσε 
μi το στη-θ-ος του κολλημένο στο 
ά.γκά-θ-ι και το '1!υΊΟΟ σά.ν κούσ'ι'αλ
),ο φεγγάρι εσκυt>ε κάτω κα.ί ακου
γε. "Ολη τ·ην νύzτα τοαγουδοϋσε 
-και τό ά.γκά-θ-ι οια.ρκως εμπαινε 
bα,%τερα. και bα,%τερα στο στη
·9ος του κα.ί το αίμα ττ,ς ζωης -:ου 
εφευγε σιγά - σιγά. 

Έτ,ρα.γο�.δΎΙ�ε ' πρω;α. το πω� 
γεννιετα.ι ·η αγαπη στΎΙν καρδια. 
i.νός παιδιοϋ κα.ί ένος κοpιτσιοϋ. Και 
-στην κορφή της Τριανταφυλλιιiς α.ν-
-θισε ενα πανέμορφο 9680. Τό ενα 
πέταλο ά.κολου-θ-οϋσε το α.λλο , δ-
-�tως το ενα. τοαγοϋδι ά.κολουiSοϋσε 
·το α.λλο. Ώyρό ηταv στ·rιν ά.οzή, 
σά.ν την όμίzλη που ά.πλώνετα.ι πά-

• \ \ Ι , 1 \ •1 νω α.πο το ποτα.μι-ωzρο σαν -:ο 
-9αμπο 1;ημέρωμsχ, και ά.σημένιο σά.ν 
-τα. φτερά. της αύγης. Σά.ν τη σκιά. 
τοϋ ρ6δου σ' εναν ά.σημένιο κα-θ-6έ
φτη, σά.ν τη σκιά. τοϋ pόδου σε μια 

:κουστα.λλ6νερ·r, λίμν-η, ετσι ηταν -.ό 

0600 που α.ν-9ισε στ·rιν κο,φ-η -.ης
Τριανταφυλλιιiς. 

Μά ·i] Τριανταφυλλιά. φώναξε τ' 
'\γ10όνι να σφtζ�η πιΟ πολU r:O 
στη.[.ιος του πάνω σ-.ο ά.γκά-θι. 

"Ετσ! τ· ' ... \�ηΟόνι έπfεσε πιΟ πο-
λ' - (Ί / \ ' , υ το, στ/1ν�:; το,� π�νω στα, αγχα-
,9,ι και ολοενα. εουναμωνε το -.οα
γuϋΟι, γιατl έτοαyουΟοUσε για ιτΎ} 
γένεσι τοϋ πά-θους μέσα στ·ην ψυ
;ι-η ενός ά.νοοός κα.ί μιιiς �Jοιμ·ης 
κόο·ης. 

JCι', εvα 
1

έλα.φοΟ, έ
1

ού-θημα _έζ�
γοαφ-η-θ·rι πανω στα πaταλα του οο
οου, σάν το έού,θ,·ημα στο πρ6σωπο 
τοϋ νυμφίου, οταν φιλ'η τα. z.είλη 
της νύμt,?·ης. 'Λλλά. το ά.γκά-θ-ι δεν 
είy ε 9.Ο.ά.σει στ·ην καοδιά του κι' 
ετσι ·η Κ"tΟΟιά. τοϋ οόοου εμενε λευ
κ·η, γιατί μόνο το α.ίμp. -.ης κα.ο
οια.ς ένός 'λ·ηδονιοϋ μπορεί να. ηω
ματίσΊι τ·ην καοοια. ένος p6οου. 

'Έτσι τΟ Ί-\�tιΟόνι έπίεσε ·.:ιΟ 
πολύ το στη-&ος του πάνω στ' ά.γκά
-θι κα.1 τΟ άγκά·Sι τοU &γγιξε --:·/)ν 
κ.αοΟιC1. κ.αt υ.ια. &γοια σφα.ξι(Χ. πό

νuυ τvϋ έπέ{:ιασε τΟ κορμ&:κι του. rΌ
σQ ί:ιΟ δυνα.τΟς ·}�ταν ό πόνος �ου, 
τ6σο πιο &yριο το τραγοϋδι που 
εbγcιι vε ά.πο το στ6μα. του, γιατι ε
τ�α.γουδοϋσε / νια ,τ�f}ν_ ά.γ,άπ·r� πο� 
'ι'ινετ:χ.ι -.ελειcι με το {)ανα.το, για. 
τ�fjv Ί\γάπη ποU δΕ:ν πε-θα.ίνει στΟν 
τα. φο. 

Ι'\αl τό έξα.ίσιο 9600 εγινε χατα
π6ρφυοο, σά.v τά. οόδα τοϋ ούοαν�ϋ 
τΎ1ς : λν;-τολ'iΊ:· Κα;r?πόοφυ,ο·η ή
τα.ν ·η ζω'Ι"η των πε-.αΛων και χα.τα.
πόοφυο·r� σiν QΟυμπfνι η χα.οδιά. 
του 1 

'λλλά. ·η φω'Ι"η τοϋ 'λ·ηδονιοϋ α.ο-
y ισε ν' άΟυνατίζ�r� χ=χ.1 ιτCΙ. μιχοα. 
φτεοά. του α.οχισαν να. δέονωνται 
καl lνα. �άμ.bος έσκέπα.σε τα μά
τtt:, του. Όλο,ένα, ά.δ

1

υνά.τιζε (Ο τοα; 
γουδι -.ου και αισ{)αν-θ-·r, στο λαιμο 
του σCΧ.ν χα.τι να τό πνίγ·η. 

"f�π�ιτα &φγ)
1

σε , μι� τε�ειJταfα. 
μουσικ·,, χοα.uγ-η. Το cιργυρο Φεγ
γά.οι τ·ην ακουσε καί λ·ησμ6Ψησε 'r'IJ'I 
α.ύγΊΊ και ί':οά.δυνε το δοόμο -:ου 
στον ούραν6. Τό κόκκινο 9680 -.ην
,ι , •r rιλ , , ,ι αχουσ� �ι �_τρεμ, ο, ο. <:πο ... εκστ;t-
σι, και ανοιςε τα. πεταλα. του στον 
πρωίνον ά.έρα. 'Η ·ηzω τ·ην πηοε 
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στ:,ς &λιχες σπ·nλιΕ.ς και ξύπν-ησε 
1 - (! \ ' \ \ 

τους χοιμισμενους οοσχους α.πο τα. 
ονειοi τους. 'Επέταξε στίς καλα
μιές του ποτα.μοίi χι' έχείνες εφε
ρα.ν την ε\'δ-ησι στη -θάλασσα.. 

- Κύτταξε, χύττα.ξε! ξεφώη1•
σε +1 Τρια.ντα.φυλλιά. Τό οόδο έ
τελειωσε τώρ :χ! 1\Ια. τ' ' ... \.ηδόν� δΕ.ν 
ά.πήντ·ησε, γιάτί ητα.ν νεχοό ;.άνω 
στ,ην πρ�σινάδα ;οίi χ·ηπου με τό άγ
-ι.α.-θι στ·ην -ι.α.ρδια. του. 

Και το μεσημέρι ό �;.ουδα.στ·r,ς 
&νοι �ε τΟ π1οά-θυοό του κι' έχύτ
τα.ξε

· 
εζω.
'[ - ' , ' G ' 

, l.', 
π�, τι τυy·�, ;,ι ".J>αυμ�σιατυz:η! εφωναξε. �α.. ενα. χόχ-ι.ινο 

ρ�δ�! ��ν έ:ι_,� ίδεί ο,ό�ο σ�ν κι' 
α.υτο στ·η ζω·η μου. ]'--αι εσ-ι.υψε 
χαι τΟ εκοψε. 

'Έπειτα Εbαλε τΟ χα.πέλλο �του

χα.t μέ τό οόδο στο y_έρι ετρεξε 
στου Κα-θηγγ1τη το σ;.ίτι. Ίl ·:J.υγα.
-riρα του Κα-θ·ηγ·η-:'η έ-ι.α-θ-ητο στό 
-ι.α--:ωφλι της ;.όοτας, τυλίγοντας 
γα.λ&.ζια. μεταξο-ι.λωστ·η σέ μια. -ι.ου-
6αοίστοα. 

- Είπες ;.υ)ς -θά yοοέψ·ης μα.ζύ
μου, έαν σοϋ 9έ9ω ενα κόκκινο ρό
δο; ξεφών-ησε ό Σπουδα.στ·ης. Νά, 
τΟ -r:ιb κόχκι νο οόδο τοϋ κόσμου! 
Θά. το 6&.λ·ης άπόψε δίriα. στ·r,·1 
Χα.ροιά σου χα,) χα.-θως ,θ,ι,. yορε�ω
μs μαζύ, αύτΟ ,9-α σου πΎ} πόσο σ' 
άγαπώ. 

'Αλλά.� χάρη ά.;.�ντησε ψυzp&: 
- Φο6οίiμαι ;.ως δέν ,θά π·ηγαί-

�-. 

Σ 

• \:" ;, ... 
- � .. .. 

'1 ψ , 

ο Σ 
':r •• '' 

' ' , ' Ι 1τ ' ' ' v-η, με ;ο, φορ�μα. μ_ου,- :1..α., _ε:ιτο5
τουτου ο ανΞψιος του JΠΟJρyου, μοu
εστειλε μ.εοι-ι.ά z�ι,:;:ι.:γι:ια χ:ι.ί bλοι.

γνωρίζουμε ;.ως τά μ.πριλλάντια.
κοστίζουν πιΟ πολύ άπΟ τα. άν-θη. 

- Λοιπόν, μά τ-r,ν :Lλ·lι·.S.ει11., δ�ν
εiσαι πολU εύγενt,<"f

1
! εϊϊ;� ό :.που-

('. \ () Ι \ ' ι � \ ο;στης �,,.,.υμύ}μεΊος, z.,>:,: επ�τα:;ε -το-
οοδο στο ορομο. 

- �έν είμα.ι πολύ εύγενιχή! εΙ
;.εν ·η -ι.όο·η. Σου λέγω λοιπόν, οτι 
ε7σαι πολύ π�όστυzος· κα.ί στό κάτω, 
-χ.άτω ποιΟς εΙσα.ι; r'Ενας σπουδα
στ·ης. Σπουδαίο[ Καί δέν πιστεύω
ναy_-ης ουτε ά.σημένιες πόρ;tε� στσ.. 
-παπούτσια σου, Οπως εz.ει ο cινεψι
ος του 'Υπουογοίi. 

- Τί ·ηλί-θιο πράγμα ·η 'Αγά
π·η! είπεν ό Σπουδαστ·ης, χα.-θως 
άπομα-ι.ούνετο. Δέν είναι ουτε στό 
μισό zρήσιι.ι.·η άπό ο,τι είναι ή Λο
γική, για.τί δέν άποδει-ι.·ιύει τίποτε, 
χ�; Οιαοχώς λέyει σε κάποιον πρά- .
γματα που οέν -θά. συμbοίiν ποτέ καί 
χiνει τούς ά.ν,.9οώπους να πιστεύ-
ουν πράγμ.ατα. πού δέν είναι άλη-θι
ν&. λ[ά. τ·ην άλή-θεια είναι άρχετά. 
α.Ί_οηστ·η, -ι.:ι.ί, έπειο·η στά. χρόνια. 
που ζοίiμ.ε. τό ώφέλιμο εiναι -.ό 
παν, -θά. ξαν:ι.γυοίσω στη Φιλοσο
ιDία. -ι.αί -θά. σπουδά�ω λΙεταφυσιχf1 • 

Κα.ί έγύρισε στο δωμάτιό του, έ-
Ρ :,.. ' Ι ' ι rι τc:ι.οηc.ε απο το συρταρι του ενcι. 

1 ο ' Ι! Ρλ' \ ν σ;-ον__ισ/J;,ε;ιο οαρυ Ο!_Ο ιο -ι.:ι.ι αρχισε 
να. !.ιιαοαζη. 

ΟSCλΠ \VILDE 

Τό μισό μονάχα Σύμπαν έyνώρισε έκεϊνος, πού δεν τοϋ 
έδειξαν τό σπίτι τοΟ Πόνου. 

'Έμερσον 
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θιt ΕΗΑΝΕΑθΕΤΕ! 

ΑΙΑ ΑΟrΙΚΗ 

ΖΥΖΗΤ ΗΖΙΖ 

εnι ΤΟΥ θΕWΙΑΤΟΖ: 

Μe-,;eυ6άpκω6ιs 
... 

και Κάpμα 

* 

Ό Φράνσις Μπεr1κον ηεγε: 
«"Αν ό αν-9ρωπος άρχίση με 
gεgαιότητες -θά καταλήc,η σέ 
άμφι6ολίεc, άλλά ά.ν άο,<_ίση 
με άμφιfίολίες ,9.ά καταλήc,η 
σε 6εfίαιότητεςη. Τό μέλλον 
του άν..9-ρώπου επειτα άπό τον 
γήινο ..9-άνατο εfναι μιά μεγά
λη Ί\μφιgολία. Καί ή λ1ετεν
σάpχωσις εfναι μtα άπΟ τtς 
άπαντήσεις. Γιά πολλούς είναι 
gε6αιότης. 

Πάνω στΟ -θέμα. αυτο, τΟ
περιοοικό ((ΤΗΕ CANADIΛN 
THEOSOPHIST>> έδημοσίευ

-σε μιά ένδιαφέρουσα διαλογική 
συζήτησι μετα!;ύ ένός ά.πλοίi 
ιχν..9-ρώπου καί ένός Σπουδα
στου. Ό ΙΛΙΣΟΣ εκρινε σκο
πιμο νά παρουσιάση στους ι,,ί
λους του μιά εύρεία περίλ·,1ψι 
του διαλόγου, παραλείποντας 
μόνον έκείνες τίς -περικοπές 

πού παρουσίαζαν τοπικό ένδι
αφέρον, 1;ένο στό έλλ ηνικό ά-

' 1 ναγνωστικο κοινο. 
Νσ λοιπόν ό διάλογος: 

Κος Γ ώ τ α  ς: 'Έχω διαfίάσει 
τ·ην Βίfίλο καί σ.λλα Χριστιανικά 
61�λία χαί μου εχουν ιiφήσs_ι ώοι
σμiνsς άμφι6ολίες. 

�π ο υ δ α σ τ  ης: Ηαοαοείyμα
τος χαοιν; 

Κος Ρώ τ α  ς: Νά, μου ψαινεταt 
πώc η Χοιστιανιχη δ,ιδασκαλία σc1-
νοπτικσ. συνισταται στο- οτι γεννώ
με-θ-α &παξ καί επειτα, εύτυ;ιώς, 
κεοδιζουμε την αίωνιότ·ητα. Λ�το 

,.. Ι I ' " μου φαινεται περιεΟ",'Ο και οιερω-
- " τ �, τωμαι αν ειναι ετσι.
Σ π ο υ δ α  σ τ ή ς: �ε τι ακρι-

6ώς ιχμφι6άλ) ετε; 
Κος 1c' ώ τ α  ς · Φρονώ οτι ει ναι 

παράλογο νά ποίiμε οτι οί ψυχές 

δημιουογουνται σέ καποιο l.οονιχό 
σ·ημε'ίο, έπιζοίiν του -θανάτου r;ου 
φυσικοίi σώματος χαί π<iνε ζώντας 
αίώνια. ΕΙ ναι άλόγιστ� χαί ιχντι ε
πιστ·ημονιχό vά ποίiμε οτι έπιζου
με του σώματος, άλλά δέν ποο-ύ
πήοξαμ, αύτου. Μ' αλλα λόγια, 
ότι lχομε μιά άο;ι ή, άλλά οι.ι <cέ
λος 1 

Σ π ο υ δα σ τ ή ς: Ναί, !Ξ.έρω τί 
έννοείτε. Π αοατ·ηρώντας κανείς τη
ζωή, 6λέπει vά λειτουογη ό νόμος 
της πεοιοδικότητος. 'Υπάρχει ημέ
οσ. χαί νύχτα, ζω·η χαί ,9άνατος, 
ϋπνος -ιαί έγοήγοοσις, χειμώνας' • , \ ,, t: λ' χαι ανα-yεv,�·ησις την �νοι-,ι

,' 
πα ιp-

οοια χαι αμπωτις στις ..9-αλασσες. 
'Εάν ύπάρί'."'ί στό σύμπαν αύτός ό 
νόμος, τ�τε δέ•ι συμ6ιΜζεται μs: 
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�;ην -θεως,ία της μίας ζωης. Αύτο
οεν εiνα.ι; 

Κος Ρ ώ τ :ι.. ς: Καί. Καί ενα σ.λ
λο ποάγμα που μοϋ φαίνεται παρά
λογο, είνα! τΟ να έπ·ηρεάζη 't'·Ι)ν 
μοίρα μ:ι..ς γιά τ.άντα μιά ζωή το 
πολυ 70 έτών, εστω χαί 100. Sz.ε-

, \ ' ' ' '; ' 

τιχο- με τΊJν α!ωνιοτ·ητα.. ειναι μια 
ζω·f, πά.ρ� πολU bρα.z εία, πολU ά
σ ,,μαντ·η. Φ?Ο'ΙW οτι ό αν,θ.οωπος ,5,ά. 
7.c.ιειαζόταν περισσότε9ες απΟ μία. 
ζωε:; yι� να τελειοποι·η .. J>η, χα.�S.ω ς 

οί έχχλ·ησιαστιχοί μας λένε. 
� π � υ δ α.  σ-:- .. ,1 ς: i'1αί, ποάγμα.

η. (-)ά. έχοειάζοντο έχατονταοες 
ζωές. Κι' αύτο μοϋ -.Sυμ.iζε: μερι
χοJς στίχους τοϋ Γου6οντσγουοο-&: 
·h yέvνησί μας εvας ϋπvος .::ϊvαΊ 
και μια λησμονιά.
Και ή ψυχή, τό άστέρι της ζωης μας,
εχει άvατείλει άπό μακρυά
και θά εχη άλλου τή δύσι.
Δέv έχουμε τά .τάvτα yυμvωθη,
δεν έχουμε τά πάντα λησμονήσει.
Σύννεφα δόξας άχvορόδιvα,
άπό τις παλάμες του ΘεοCι,
ναί, εχομε ολοι ξεκινήσει.

�χετιχ;_ με τ·f/ν --.9-εω?fα �η:; «μί
ας ζω"!)=», πρέπει να ύπεν-9υμfσω 
Οτι άπΟ '7�ν έποι.Ύι τοU 'Ι·ησοU ·fi 
�� " - 1 
οιοασχ:ι.Λια ·ηταν χωοισμ.έν·η σε ούο 

μέο·r, - σ' έχεlν-11 ποJ ποοωοίζετο 
γιά το πλη,.9-ο;. τ'fι 'Ι ά.ποχαλυο-θε'i
Gα , Χ:t.! σ--:·fjν μ·f} �ποχα.λυσ .. .9,�iσα. 
γισ το Jς λΙα,&.·,,τάς. • ΙΤ σ; ν τ� 
Μυστ-ήοια, i1σαν χαί αί Ηαοα6ο
λαί. 'JI Βί6λος εiναι σ' αύτο το ,:Jέ
μσ., σα:;ι·ής. Είπε ό Χοιστος \'ίοος 
τους :ΊΙα·9·ητά.ς Του: «'Υμίν δέδο
τ=.ι.ι γν(;)ναι τΟ μ.υστ·f1 �ιον τ"Τ1ς b:χ.
�ηλείι:J.ς τοϋ Θεοϋ·έχείνοtς ()1 ...-0;ς 
··� ,\ e ) - ' , c.. ; • 
ε..,ω ε I πα.οαοο ,αις τcr. πα.ντα γινε-
ταο,. (κατά λΙΙiρχον, 4.11). 'λνά.
'λr:,γ-η πεοιχοπ·η ύπά.ς,χει χαί στό 
χατσ. '\[ατ·.Sαίον εύα.γγέλ:ον ( 13. 
1 Ο). Καί ό Ί·φοϋς εiπε ,ό γνω
στόν: (<�l fJ Οότε τ; &για ,;ο�ς ΧJ
σί, μ·11δΕ ρfτ.τετε τοUς μα.ργαοίτα " 
,ι _(J - ι 

' ., 
εμπροσvεν των χοιρωνJJ. 

Κος Ι' ώ τ α ς: Όμολογω οτι αύ-

τά τα. χωρία είναι έντυπωσιαχά, 
ομως δέν εχω ύπ' οψει μου νά θε
ωοοϋνται ώς ενδειξις περί ύπά.ρξε
ως χα\ μυστιχης διδασκαλίας. Σείς 
νομίζετε Οτt αύτΟ άχρι{,ώς σημαί
νουν; 

Σ π ο υ δ α σ τ ·ή ς 'Ασφαλώς. 
'Ο Χριστιανισμός, οπως χαί ολες 
οί μεγάλες ,θ.ρ·φχείες, είχε την μυ
σ-:ιχ η διδασκαλία του, που προωρί
ζετο γιά. ,;ους λίγους. Ό Κλήμ·ης 
τ r,ς 'λλεξανδρείας, ενας άπο τους 
παλαιότερους Πατέρες της 'Εχ
χλφία.ς, gγοα.ψε: «Τ ά Μ:υστ·ήρια 
της Πίστεως οέν εiνα.ι ποος διά.δοσιν 
είς πάντας. Καί ·η ποοοοοιχη σοφία 
παρίστ�":αι ά.νά.γχ�r� να: 'χρύπτεται 
έ•ιτ�ς μυσ-:-ηρίου».

l\ος Γ ώ τ α  ς: Kcr.ί τί ά.πέγινε 
·η μυστ:χ·η έχείν-η διδασχαλία; 

�π ο υ  ο α σ τ ·ή ς: Ή έσωτεριχ·η
διοα.σχαλία τοϋ Χ�ιστια.νισμ.οϋ χά
,:J·ηχε μέσα στην ,.ι,ημ.μ.υοίοα τ'ίΊς
ά.γνοίας, fι όποία ετ.νιζε �·fιν Εύρώ
πη ϋστερα άπΟ τ+ιν πτώσι τΎ)ς Ρω
μα.ιχης α.Jτοχοα.τοοία.ς. Τίς πνευμα
τ:χές ά.λ·ή-.')ειες ":ιά. τους λίγους, ά.ν
'r!Χατέστγ;σε ·fj διδα.σχ.αλία για τοUς 

πολι ούς, ·rι ώμ.·r, έομ·r,νεία. l\Ιεριχά
στο:χείcr. οιεσώ,J·ησαν, ά.λλά ·η συ
στ·ημ.α.τιχ 'i οιοασχαλια zά.-θ·ηχε. Κα
·&u)ι; c.έοετε, 6:-ίστ·ηξε ;_ολλους αί
ώνες ·η ;;αλ·η μ.ετα1;υ μα·&.·ήσεως χαί
ά.μ ι:J.•:1 εί:χ.c-' �"J�)σεως χ�ι δεισιδα.ιμο
νfας. �\ύτΟ που ά.πέμεινε άπΟ τόν
Χριστιανισμό είναι ά.ρχετό γιά την
χαοδιά, άλ) α ΟΕ:ν είναι ά.οκετΟ γιιi
τ·ην έοευν(JJσα οιανό·ησι.

Κ ας Ι' ώ τ α ς: λΙιά &λλ·η διδα
σκ�λf7.. που ΟΕν τ·fjν έννοώ �η παρα
δέχομαι είναι ·ί; σχετιχ·η με τ·ην 
συγγνώμ:η. λJοϋ φcr.ίνετα.ι πώς δεν
συμbιtJάζετΧι με Οσα είπε (J 'Από
στολος lI αϋλος στην προς Γαλά.
τα.ς έπιστολ·ή του: «:ΊΙ·η πλανασ-θε
Θ--' . . 'ζ a , ,, ' 

cΟς ου μ.υχτ ηρι εται · ο γαρ εα,1
σπεfρ·fj r1Ψ9οωπος, έχϊiνο κ�t -θεοί-
σει». ( G.7).

Σ π ο υ  ο α. σ τ ·ή ς: Ναί, οέν συμ-
Gιοάζονται. 'Υπά.ρz.ει ενα εννομ.ο
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σύμπαν. Άλλοιώτικα -θά. ηταν zά.
,υς. Στο άπαρα6ίαστο των νόμων 
-6ασίζεται ή έπιστ·ημ·rι. '() σερ 'Έv-
-τουiν "Λρνολδ το περιέγραψε ομορ-
φα στο «Φ ώ ς τ η ς Ί\ σ ί α ςη.

ΙΠροτοCι τό σύμπαν ξεκιvήση
,στήv πορεία του τήv άτέρμοvη,
, 'πό τή Θεία Δύναμη, εvας Νόμος

(δόθηκε
Ύιά δδηγός μας στο Καλό.
Δέν ξέρει τήv όργή, μά οϋτε συγ

( γνώμη, 
·τίς πράξεις μας μετράει άλάθευτα,

(σωστά. 
ΝΆς τρέχουνε τά χρόνια, θά δικάση 
ιαϋριο η πολλές ήμέρες ϋστερα ... 
Ό Νόμος της δικαιοσύνης τέτοιος 

(εΤvαι 
,καί δέν μπορεί κανείς νά τόv ξε

( ψύγη. 
Ή καρδιά του εΤvαι 'Αγάπη, και 

(τό τέρμα 
Έίρήvη και Τελειότητα γλυκειά. 

Υπακοίιστε' 
Είτε τον ά.ναγνωρίζ·rι ό κ6σμος 

,cυνειΟητά, εί'τε Οzι, ό νόμος ύπαο
-;_ει. Κ-ι.l λειτουργεί ! 'J_<jμείς οί ϊ
•οιοι τιμω?ουμε η ά.μείbομε τους έ
αυτuUς μ.ας, έα.ν έtγαζόμαστε σε 
Ξιρμονία με τους ν6μους του σύμ
-παντος η ε\'μαστε τρελλοί καί κά-
-νομε το ά.ντί'9ετο. 

Ε.ος Ρ ώ τ α ς: '(J ' \π6σ,ολος 
Παυλος άναφέοει σα;:,ώς, δ,ι ,ό 
dτομον είναι ύπεύ'9υνο γιά τίς ποά
ξεις το:J καt τοUτο μοU χ.ά.vει 'αl.

,σ{) ησι. 
� π ο υ ο α σ τ ·η c: Φυσικά συ-

.,, 
- ' 1 ' - ' _,γιτουμε για τον α�Ίαιο νομο της 

•}1-ετενσα?κώσεως καί του Κάομ-ι.. 
�() Ίψο3ς καί οί λlα.-9ητα.ί Του τόν 
έγνώριζαv. Θυμ·η,9.ητε τά λόγια. του 
Ίησου: «'Εν ώ μέτρφ μετοείτε με
-τ;,·η·::l·ησετα.ι ύμί v». ( κατά. J\Ια.τs9αί
'Ον, 7 .2). lI ιστεύω νά συμ9ωνητε 
"' - ι , r , , οτι τουτο σημαινει πως υπα.ρzει μια 
'bλοσυρή δικα.ιοσύν·η, σ-ην όποίαν 

�
· 1 , - ' ' -οεν α.νακατευετα.ι σωτ·rιρια. με με-

,σάζοντες η με ελεος. 

\. 

'Η μετενσάρκωσις είναι γένν·η
σις έκ νέου. Και Κάρμ.α εiν-ι.ι μ.ία. 
ίνδικ·η λέ!;ις, που σ·r,μαίνει τ·η•ι 
σχέσι α.ίτία.ς κα.ί άποτελέσμ-ι.τος. 
Κάρμα είναι ό ,ν6μος των σ\)νεπει
ών, ό παyκ6σμ.ιος v6μος της ά1;εyέ
λα.στ·rις δικα.ιοσύv-ης. Κάρμα. έπίσ·ης 
σ·ημαί νει δριiσι, ποιi1;ι. �υv-η.S.ίζου
με να. '9εωρουμε τ·ην πριi1;ι σάv μιά 
!;εχωριστ·η 9υσικ·η ένέργεια. 'λλ
λ; είναι κάτι πολυ περισσ6τερο. Εί
ναι ολ:ι. οσα ποο·ηγοϋνται καl δλα 
οσα εποvη.ι. λύτό είναι Κάρμα. Το
άποτέλεσμα. ένσωμ:ι.τωυ.έvο στ·ην α.ί-
τί�. 

.\ί Ί�6σ:1.ιχ.7.l J ,,0�9�l '":εvιέιου·ι
ζl.9,Υ.οvες bεbαιώσεις γι' αuτον το1ι 
•ιόμ.ο τ'ης συνεπείας. '() ψαλμωοος
�ι:ι.υiο τον ά.νεγν,vοιζε οταν εψα)
λε: «Κα.ί σού, Κύοιε, τό έλεος. ατι
σJ ά.ποΟώσειc: έχivτφ χατα τi ε?ΥΙΥ� 
α.ύ-;ουη. (ll'αλμοί. :Ξ.\', GI). 

Κος Γ' ώ τ ι:ι. ς: Εiναι α!Ξ.ιοv ά.πο
ρία.ς, Πά)ς μια. οιο-ι.σκαλία .-;όσο ά.�
μονικ·η πρός το v6μο και τ·rιν κοινή 
λογι,ιη πα.οεμεοίσ·Sιη Ί.άοιν τϊΊς συ-:
γνι�μης. ',.\λλ&., .. S,?t υ.ι.οοούσαu.ε νi 
έπ�νελ .. .9.ωμε στΟ [;.f�-x τ'Υjζ �ε�εν
σαοκώσεως; 'Υπάρχει μνεία. στ:η•ι 
li:oλo; 

� π ο υ ο α σ τ ·ή ς: Ί I οιο..,σκα-
λίι:ι. -;·ης μετενσαοκώσεως η.αν οια
ΟεΟομέv·η στ(f χο6vια τοU Χοιστοϋ 
σzε'όuν παγκοσμίως. (::}_ψγ(,Sιη,ε ο-;ι 
οταν ό 'Ιφους ε;δ-ι.σε σ.ά μέο·η 
Καισαοείας της ΦιλιπποJ, έοωτοϋ
σε τούς Λ[,y_,9.ητάς Του: ((Τίνα με 
λέγοuσιv οί ά.Ψθοωποι ε!•Jχι τΟν \'ί
ον του ά.v'9ρώτ:ου ;,,. Καί οί λΙα·S\·η
τα.ι Του ά.π·r,vτ·ησαν: ((Οί μεν Ίω
άννην τΟν 3απτιστ·f'1ν, \Χλλοι οε '1Τ
λ!αv, έ:τεpο, δΕ Ίεpεμ!αν �η εν�

των προφητών,). ( κα-.ά �Ιατ·.9-αίον, 
1 β.13-1 l). 1Ι ρ6κειται f>ε6αίως 
πεti πfστεω; στ·�ν μετενσάοκωσι. 

Κ,:,ς I ώ τ α ς: "\'αί. 'λλλά εί•ιαι 
κ:χi τΟ -τ:ε?ιστατιχο r:oU έκ γενετή:; 
τυφλου, που μου ς,Jαίνεται αίνιγμ-ι.
τιχ6. Οί Μα-θηταl ρώτφα.ν τον Ί-
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ησουν ( κατά Ίωά.νν rιν, 9 3) έάν 
ή έκ γενετης τυ9λότ ης ώφείλετο 
στο οτι έκ ε"ί νος εί /. ε αμαρτήσει η 
οί γονείς του ΙΙ ως -θα μπορουσε 
νά ει.. η iιμ:1.ρτησει ό ιοιος, ώστε 
γιά τιμωοία νά yεννηθη τυΦλος, 

Σπ ο υ δ α στή, '_\σφαλώς, 
δεν μποροϋσε, έ,ιτος σ� κάποια προ
"f((Ούμενη ζω η. Ί [ έοωτ ησις που έ
τέ-θη στον Ίησο3 σημαινει ά.φ' �αυ
της, οτι ητο χατι το οεοvμένον το 
Κά.ρμα χαι η μετενσάρκωσις. Ί'
πάοzει καί μία ά.κόμ η ά.ναοορα 
στην μετενσαρκωσι, οταν ό Ί η
σους είπε για τόν Ίωαννην τόν 6α
πτιστ η <(Εί θέλετε οε1Ξ,ασθαι , α.J
τiχ έστιν 'Ηλίας ό μελλων εοι.ε
σ-θαι;;. (l\'Ιατθ ·11 14 καί Μά.ρι. 
α ·Ι 3J. 

Κος Ρώτα ς Θc),ετε νά. πητε 
οτι η μετενσαοκωσις ά.πετελει ΙJ ε
ρος του ποώτου Χριστιανισμοϋ; 

Σ π ο υ δ α σ τ η ς Μαλιστα \Ιέ-
yρι τοϋ gκτου αiώ ιος 

Κος Ρ ώ τ α ς . .Καi τι ά.πέγινε 
κατόπιν;· Πως έι..αt·ηκc γιά μας; 

, Σ π? 
υ δ α  

,
σ τ ή ς · :Α

πεκ 
fJP·J/-θ 

�, εθεωοη-θη αιοετικη απο την δευ
τεοη Σύνοδο τi1ς Κωνσ αντι,10.Jπό
�εως,,_ το 35�. 'Η �ύνο�ος έχειν-η 
απετεΑεσε ουσιαστιχα την τε)ιχ η 
c,,ά.σι της δεκαετους ο ή1Ξ,εωr που 
άρχισε με τ6 διάταγμα τοU Ρωμαί
ου αύτοκρατορος 'lουστινιανου, τό 
543, κατά. της διδασκαλιας τοϋ Ώ
ριγένους. Ό Ίουστινιανος είχε ά.
ναλα?ει τ;rιν, ηγεσία χα,! της Έκ
χλησιας, ·η οποια, για ενα οιαστ η
μα> υπέμενε τον Καισαρο-πά.πι
σμ,; η παπισμ.ο τοϋ αύτοχρατοpος. 
Ό 'ΩοιγέΨης δεν έδέ;ι_ετο οτι είναι 
σύμφωνο με την λογιχ·η να υπο
στηρίςεται οτι r, ψυι-η εισαγεται 
στο σώμα τυι.αιως χαί χωρίς χαμ
μισ συνά.ρτ ηιrι με τον τελικό προο
ρισμό της. Λfγοι έπίσχοποι ελαίίαν. 
μέρος στη Συνοδο, τόν χατεδίχασα•ι 
πάντως. 

Κος Ρ ώ τ α ς: ΙΊ εστε μου πε
ρισσότεψι γιά τον ΏοιγέΨη, αν -θέ-

f ετε. 
Σ π ο υ δ α σ τ \ ς: 'Υπηο1Ξ,ε ό έ

πιψανεστερος χαι θαυμασιώτερος: 
λριστιανος σοφος του Γ'· αίωνος, 
μποοεί να πη χανεiς, δτι αύτος ίι
πηρι:,ε η ά.φετ·ηοία ολης της ·9εολο� 
γιχ ης ΧtΨησεως του Χριστιαvισμου_ 
'1i;γενντ,-θτ1 στην 'Αλεξάνδρεια χα[ 
�πηρ�ε μα-θ, ητ�ς του '1�μμω�t0:), 
�:1.χχα .ί\Ιετα τον μαρτυριχο -θανα
το του πατοός του, μόλις 18 έτωνι 
ά.ντιΧατεστησε τόv Κλ ήμεντα στη,; 
οιω--θυνσι ττΊc Σzολης το.J. Ύπηρ-
1:.ε ό πο) υγοαφώτεοος των συγγοα
(;)έων, γι' α•iτό χαί ά.πεχλή-θ-rt 

((zαλι.εντερος». Του ά.ποδiδονται χι
) ιαδες συγγραμμάτων. 'Ηομf1νευσε: 
σχεδόν όλην τ·ην Άγ. Γοαφήν_ 
Στην έπο/'ή του δμως δεν ητα· 
ά.ι.ίνουνο να. δο-θη η έπισ ημη χα� 
r;ριστι,ι ,,. διατύπωσις της διδασχα
j,_f:1.ς. 'Από ψθόνον ό Ώοιγένης υ
πόστ η ποΗο:ις διωγμούς, μέzοι χαi 
της ά.ποΧ ηρυ1Ξ,εώς του, έπί πλέον
·η διδασκαλία του ένο-θεύθ η σέ πολ-
j, Ο' σημεια ά.πό τους ημιμα-θείς .. 
fl 10' ολα αύτά. το ονομά. του πα-

1" \ \ , t ...... ρεμεινε ιrεοαστο χαι τιμημενο, ο όε 
αγιος Γρηγόριος Ν ύσσ·ης τον ώvό
μασε ((πρίγκιπα της χοιστιανιχης 
γνωσεω; στΟν τ9!τον α.tώνα». Πάν
τως, η διδασχαλια περί μετενσαρ
χωσ�ω- οέν έι ά.-!:) rιχε παρά μόνον
από τον_ έ Ε, ω τ ε ρ ι χ ο Χριστια-ιι-· 
συ.ό ΣτοJ; έρευνητά� ητσν πά.·ιτα: 
προσι;r η.

� 
1Ι ολλά ε

.
1Ξ,ο ιa. πνεύ,μ.·ατα. 

τr1ν απεοεyθησαν. Ο Σοπενχαουεο, 
τ"hν έπ;στευε τελειως. ΤΟ ίδιο ό> 

Ευ.ερσσν, ό Ούίτμα.ν, ό Γκαίτε, ο·

Τζιορντ&.νο i\fπροϋνο. Φυσικά., ά.πό
τους ποώτους ό π λά.τω'ν, ό π υ-Θα
γόοας. ό π λωτίvο,. 'Από - τους
π ατέοες της Ί�χχλ·ησίας, πλην το� 
'ϊlοιγένοJς, την παοεδέzοντο b, 
μ.ά.οτυς 'Ιουστίνος, ό αγιος 'Ιερώ
'ΙlJΙJ.Ος, ό Κλήμ·ης 'Αλεξανδρεύς χαί 
αλλοι. Δεν είναι λογικό να. δεz-θου-- · 
u.ε δτι αύτοί οί αν-θpωποι, που �
ζησαν κοντά στίc π·ηyέc του Χρι
στισ.νισι.ι.ου, -Θά. είχαν διδαχ-Θη ά.-πr!. 
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-τ·ην έ σ ω τ ε ρ ι κ ·η διδασκαλία., ο

:πως κα.ί οί Μα.-θητα.ί ; 
Κος t > ώ τ α ς: Μά τότε, γιατί ·η 

.3ιοασκα.λία. ά.πεκηρύz-θ·η; 
l; π ο υ δ α.  σ τ ή ς: Είναι πολύ 

απλό. Ί l πα.ραδοϊ:ίΙ της διοασκαλί, 
α.; περί μετενσαρκώσεως κα.ί Κ άρ
:μα. είναι έν--:ελι:;>; ά.συμ.6ί6αστ-η ΙJ.Ζ 
τόν έκκλ·φιο,.στιχ6 Χριστιανισμό. 
Τί ,%. γίνο'Jν οί μεσάζοντες εα.ν 
,σε ί ς είσ-θε ύπει'ι-θυνο;; '11:ά.ν ά.να
:πτύσσετε τ·ην οοψέν-η ά.πό το -θεί-
1(;'1 φύσι σας ά.πό ζω·ης εiς ζω·ην, 
ποιος μπορεί νά. σας 6ο·η-θήσ·η, 
iκτός με την ύπόδει 1;ι του δρόμου, 
ΧΟ'.·9ώς επραξα.ν ό Ί ·ησους κα.ί οι 
<rί.λλοι μεγάλοι διδσ.σκα.λοι; �είς, τ� 
ατομ.ό,, σας, -θά. πρέπει νά δια.νύσ·r, 

-τόν δρόμ.ο. ..\έν είναι δυνατόν νσ.
ά.παλλσ,.γ·ητε της εύ-θύν-ης μ.έ την
JΙ.εσολά6ησι οίουδ·ηποτε. Οί αν-θρω-
7ΠCιι λ"J.{)εύουν, κ,· &ς 'λiνε "to άντt
�\ετο. Κα.ί έχείνοι οί ύποχείμ.ε,ιοι
-.σέ λά.·θ-·η αν-θρωποι, που ά.πό •V.έσεις
εξουσίας συνετέλεσαν στην οια

]J.όρ;,ωσι του σ·ημ.ερινοϋ περιεzομε
vου τοϋ Χριστια.νισμοϋ, μ.αχρυ±
άπό τίς ά.ρχαίες παραδόσεις, είναι
ύ:tεύ·�υνοι γιά. τ·ην -θέσι που εzει
-πάρει ά.πέvαvτι στ·ην μ.ετενσάρχφσι.

Κος Ρ <�τα. ς: !Ι οιά είναι, κατά.
-τ·ην γνι:ψη σας, τά. κύρια. έπιχειρ·η
:ματα •;π�ρ καί κατά. της μετεν
-σα.ρκ<�σεως;
... �π ο υΟα σ τ ·ής: 11 ... \; πάtωμε

-Π\Η;>--:α τ·ην ά.ρv-ητιχ·η πλευρά. Τ?
-πρι71το ά.vτιρρησια.χό έπιχ είρ·ημ.α εί-
'\Ια.ι οέv οιατηρουμ.ε άνάμv-ησι των
-περασμένων 6ίων μ.α.ς. ΊΙ δεύτερ·r1 
ά.vτίρρ·ησις είναι πι�ς ά.ποτεΧεί ά.-
c-. f \ f Ι ' ' t -<:>ι:ιι:χ. να. υποφερΊ) χα.νεις για. χα.τι
-που δέν εχει συvείδ·ησι της οιαπρά.-
.... , Τ' . , , ι:;εως του. , ρtτον,� ανα;ρs.πεταΊ "'i
χλ·ηρονομικοτ·ης, ·η σzεσις γονεω'ι
;ιαί τέκνων. Τέταρτον, ·η ίδέα. περ:
έπανόδου χαi πάλιν έπανό�ου δέν
εί•ιαι ά.ρεστή σέ πολύν κόσμο.

Κος Ρ <�τ α  ς: Μπορώ νά σα.;
�ιακόψω, γιά να 9ωτ·ησω έάν εχ:η

κανείς τ-r1ν έπιλογ·η της έπανόδου 
:;Ι ιι:ίι i 

� π ο υ r5 α σ τ ·ή ς: "Οχι, δέν ε

Ί.ετε τέτοια έπιλογ·η. Θά. 1;ανά.�
,1Jετε. 

Κr,ς J' ,;>τ α ς: Δεzόμενος οτι ε

ζ·ησrι. προ·Ιjγουμ.ένως, γιατί δέv έv
·.9υμουμ.αι τις περασμένες μου ζωές;

2., 7; ο υ δ Ο'. σ τ ·ή ς: Μά. χαί 6έ-
Gαια τίς έν'9υμ.είσ-θε ! Ό χαραχτ+,
ρας τοϋ ά.ν-θρ,�που εivαι ·η μ.νήμ·η
του. Ι,;iνα.ι ·η συσσωρευμέν-η καί δι
υλισμέν-η ούσία της προηγουμ.έν-ι�ς
πείρας σ::χ.ς. Οί οιοιοοzικές ζωές
μσι&.ζ,,υν σά.,ι Ί.αvορες περασμένες
σέ μι,: χλωστ·ή. ΙΩωστ·η �ίν::χ.ι :η 

ψυχή κα.ί οί Ί.άνορες, οί ξεχω�ι
ατές ά.Ψθ.ρώπιvες ζωiς. 'Εξσ.ιρέσει
της καταστάσεως ύπν,�σεως, δέν
μ.τ.ορε;τε νά. πητε τί ά.χρι6ως έκά
ν:-�.τε πpt'J Οέκ.:ι. );., είκοσι zρόν�:-�., μο
λον6τι εtσ-θε �ib�ιo; δ'i."ι έζούσατε
τότε. J I ά1ς είναι δυνατόν ν' ά.ναζη
τ ήσετε λεπτομέρειες σέ ζωές πε
ρασμένες; 'λλλά., χά-θε ζω·η ά.φή
νει τά. 'iι_ν-ιι της. Μά-θατε σέ περα
σμ.έ v-η ζω·η οτι ·ii ά.τιμία καί ό <;Jό
νος ά.ποτελουν π:χ.ραbιάσεις του φυ
σικου νόμου. Γεvνη-θ·ήκατε επειτα.
μ' α.ύτ·ην τ·ην γνωσι σά.ν μέρος του
χαρα.κτηρος σας. 'Όσοι ήσαν σ' αλ
λ·η ζωή ψευτες, κλέφτες 'η φονιά
οες, -θά. πρέπει σ' έπόμενη ζωή νά.
έχπαιδευ-θουν. Τό σύνολον της ζω
ης δέν ειν:χ.ι παρά. μιά. έχπαιδευτι
κ·η λειτουργία.

'Η ίδιο9υiα είναι χι' αύτ·η μιά.
μν-ημ.η. ΓΙ ως ά.λιως νσ. έξ·ηγη-θη το
δτι ό λΙόζαρτ εχανε περιοδείες σε
·ηλικία. ε!:;·η έτωv;

'Ως προς τά. -9ετικά. ύπέρ της με
τενσα.ρκι�σεως έπιχειρήμα.τα., α.ύτά
ει ναι:

1. ΕΙ ναι ά.παίτ-ησις της κα-θολι
κ ης ίδiα.ς περί ά.-θαvασίας. Ε!να.ι' ά.
διαvόητο νά. είσέρχετα.ι στον κόσμο

' ψ , , , ' ' " μας ·η , υz�, ψερ�ενη α.π_ο το α.πει:
ρον. για. την πρωτη και μονα.δικ·q
πείρα, και νά έ!;έρχετα.ι γιά. χά.-
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ποtα πvευματt/41) ϋπα?ξt (Ηι:ωc; τi
λος. 

2. Ό νόμ ος της άναλογίας ενι
σz.ύει την με-ενσά.ρι.ωσι. Τό πα
ληο ·�ρ�;ητιχο, �,η

τον ��τα. ..ιά:�ω ώς
χαί τα ανω>> οειι_νει οτι η αναλο
γιrι. ά.ποτελο3σε μ ;ooc της μελετ ης 
τu>ν αοyαίων Ε)ληνων χαί λιγu
πτίων για την ζωη ι.α.ι τον -Ι)ανα.το. 
'Όλα στον ι οσμ ο υποτασσοντα.ι 
στην ,άναλογίrι. Ό σνθρωπος είναι 
ό μιι.06..ιοσ:J ος το3 σuμπrι.ντος. 

3. 'Η επιστ ημ ·η έπιbεοαιωνει 
τούς 6ασιχους νόμοuς της μ.ετεν
σαοχώσεω,. Τιποτε δεν δ ·ημ.ιουργεi
ται, τιπ(.ιτε οέν ..ιαταστρεφεται. 

4. Ή ά.νά.,ττυξις των οιJνάμεων
της ψη_ης χα.ι το σχ_έοιον '1. ης άν
•Sρωπίνης έξελιξεως ά.πrι.ιτο3ν σαν 
μέ-θοοο την έπαναγέννησι. 

5. 'Η μετενσαρ..ιωσις πα.ρέι_ει
πλ ,,ρ η ά.πά.ντ ησι στο πιο πολυπι-ο
χο ποό6λ ημα της Θεο) ογια.ς, τr, 
προπα.τοοι..ιο α.μάρτ ημα.. Λύτος J 
Γόοοιος οεσ1Jοc οέν ι.ι:ποοϊi να. λυ
-θη με την θεωρια. της μιας ζωη,. 

6. 'ΙΙ μετενσα.ρκωσις έξ ηγεί πολ
λές πεοi εργες έμ πειοi ες, Στον τυ
?.Ο �υχνά. ά.να.φέροντα.ι τέτοιες πε
ριπτωσειc. 

7. Μόνον η μετενσάρκωσις έξη
γε'ί την ά.οιχία. χαί την άθλιότητα. 
που οέ,νουν τον χόσμο. Έ!Ξ:ηγε'ί χα.ί 
την ι_αρά.. 

Κος Ρ ώ τ α , : Ί�αν σας έ?ωτ η
σω «Τι ειμαι ..ια.ί τί μετε'ισο.οχοίi
ται)), -θά. μπορεσω νά παρω ίκανο
ποιητικ η ά.πά.ντησι; 

Σ π ο υ ο α σ τ ·ή ς: Ναi. Ό 11 αυ
λος είναι σα.φ r

1
ς. <cΟύχ οιοα.τε οτι 

να.ο, Θεου έστε χα.ι το ΙΙ νευμα 
τοϋ Θεου οiχεί έν ύμίν ;... ο γάρ 
•ιαός τοϋ Θεου &γιος έστιν, οΊτινες
έστε :ιμείς)). (Ποός Κοοινθ. Α' 10).
Γιά να χρ·ησιμοποιήσω μιά άπό τις
άρχαίες ά.λληγορίε,, .εϊμεθα ι.ι ία
σπi θα ά.πο τό Θείον Πυρ, �να μέ
ρος ά.πό την 'Απεριόριστη Πρώτη 
'Αρχ:η που έοημιούργ·ησε το σύμ-

παν, που δέν μπο9εί νά. περιγραφ (\' 
ά.λλά ει ναι α.ύτ η α�τη η Ζωή. 

h.ος Ρ ώ τ α ς : Καί πως -θά. συ
να.ισ θα. ν-θουμε την -θεία φύσι μας,. 

πω, -θ' ά.ναχαλυψουμε τόν ποαγμα-
τιχό έα.υτό μας; Θα μου πητε, ύ
παρχ.ουν oi οιοασχαλiες... Άλλα,,. 
ποιος τiς τφεί, Πά.οτε τό "ά.γα
πάτε ά.λ), ηλους)). Ώρα.ία έντολη ..• 
,c'Αγαπιiτε τον πλησιον ώς σεα.υ
τόν)) .. , Άλλα, οέν τον ά.γαπάμε. Τόν 
έ..ιμεταλλειJόμεθα . 

Σ π ο υ δ α σ τ ή ς: 'Υπάρχουν ό
μως πολλοi που τον ά.γαπουν. Που,· 
α.ποοειχν�οJν έμποάχτως την πίστι; 
τους. Η -θο ησχεία. οιδασχει την φύ
σι του σ�μπαντος χαί του άν'9ρι:)
που. 'Απαιτείται νσ. τελουν οί αν

'9οωποι έν έγοηγόοσει γιά ν' ά.ντι
), η9θουν _3τι ί,πά.ι:,ι.ει Μία Άλή
-θεια, οτι ό άν-θοωπος χοειαζ&τα• 
Μfα έ..ι..ιλ ησiα, 3τι ό Ναος του Θε
ο3 είναι έντος ·ημών, πεοιτειχισμε-
ν�ς" ά.πο την, �)- η, , ά.λλ.ά. , Π()Οσιτό :
σ οποιον bοισχει την οοο. 

Κος Ρώ τ α,· Ή όοός ... ΔεΨ 
είν' εJχολη. "Αλλα λέμε, άλλα πι
�τεύοJμε, άλλα χά.vομε ... 

Σ π ο u δα σ τ ή , : Δέν εχετε rι-
οιχο. 'Ύ'πα()ι_eι μία 6α-θειά. δια.στα-

• Ι !I 
Q σις αν�μεσα στον , οοο ,ι";'ρ·ησχεια,:,.

χαι "πιστις)). Λιγωτεο·η πιστις, πε
ρισσότεο·η σuvή'9εια. Κα.1 λιγώτερ 
γνώσις, περισσ6τερη πίστις. · Ό σ.ν
-θρωπος /._Ρειαζεται μία -θετική οιδα
σχαλiα. χαί αυτή ειναι η μετενσά.ο
..ιωσις χαι το χάρμα. Οί διοασχαλί-
ες αύτες -θά γεμίσουν ενα αί'σ-.9.ητό
χενο του σ·ημεοινου έξωτεριχοϋ. 
Χριστιανισμου. �Ησαν αλλοτε μέ
pος της Χριστιαvιχης διδασκαλία; 
χα: -θα επρεπε vά. ξαναγίνουν. 

Κος Ρ ώ τ α  ς: ·'Η οιαρχής έπά
νοοο, της ζωης σημαίνει 3τι έμείc: 
οιεμορcιιώσαμε τ(.ιν πολιτισμό του πα-
ρελ-θόντο,; 

Σ π ο υ ο α σ τ ή ς: Η οιός άλ-
λος; Τί άλλο παρά ή μετενσά.ρχω
σις_ έξ·ηγεί την ανοοο κα,ί την πτω-
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σι των πολιτισμών διά. μέσου της 
�ναχ�ρήσεως, ,;ων προ�ωρηιι;έν,�ν
αν-θρ�π�ν σε αλλες φυλες και αλ
λες ηπειρους; 

Κος Ρώ τ α ς: ταί, στην 'Αμε-
ρική τώρα ξεχύνονται α.ν-θρωποι 
άπό κά.-5\ε γωνιά της γης ... 

Σ π ο υ δ α σ τ ·ή ς : Θά. συντελέ
σουν στ·ην δημιουργία της 'Λμερι
κης τοϋ μέλλοντος. Αύτή ·η ηπει
ρος εχει μεγά.λο μέλλον, σ� χιλιά
δες χιλιά.δων χρόνια δταν ·η φυλή 
-θά. εχει ώριμά.σει. 'Επί τ'n εύκα.ι
ρίq., σας συνιστώ ν' ά.πομνημονεv
σετε αύτές τίς Τρϊίς Μεγάλες 'Λ
λή-θειες: 
, 1,.'Η ψυχ·i-( το_ϋ ά�-θρώπου είναι
α-θανατη και το μελλον της είναι 
μέλλον ά.πε�ιόριστης ά.ναπτύξεω:; 
και λά.μψεως. 

2. Ή ζωοδότις άρχη 6ρίσκετα.ι
μέσα μα:;, ά.πέ-θα.ντη καί αiώνια εύ
εργετική, ά.νάκουστη και ά-θέατη 
και αοσμ η, μά. προσιτή στόν α.ν
-θρωπο που τό -θέλει. 

3. Κά.,θ.ε α. ν-θρωπος εχ ει τόν δι
κό του νομο-θέτη και τόν άπόλυτο 
κατα.νομέα. δόξας η λά.σπης, είναι 
αύτός' ό Υδιος ό έτυμήyορος της ζω
ης του, της άντα.μοι6ης του, της 
τιμωρίας του. 

Λύτες οί άλή-θειες, μεγάλες ο

πως ή ζω·ή, είναι και ά.πλές οσο ό 
ά.πλούστεpος των άν-θρώπων. Θρέ
ψατε τους πεινώντας ... 

Κος Ρ ώ τ α ς: Δεδομένου οτι ή 
μετενσάρκωσις άπεχωρίσ-θη άπο 
τον «έπ(σημο» Χριστιανισμό, είναι 
άπορiας α.1;ιο πως έπι τόσους αιω
νες lκαμαν οί α.ν-θρωποι δίχως αύ
τη τη διδασκαλία.. 

Σ 7t ο υ δ α σ τ ή ς : 'Η διδα.σχαλία 
ά.νεκαλύφ-θη έκ νέου. Μία άπό τι:; 
σπουδαιότερες περικοπές της Γρα
φης εfναι «κρούσατι και άνοιyήσε
ται ύμ'iv, ζητήσετε και ευρήσετε». 
Πολλοί ποιηταί, μελετηται και μυ
στικοί διαφόρων χωρών έζ·ήτησαv, 

εύρηχα.ν την μετενσά.ρχωσι, τ·ην ε-
δίδα1;αv. α ενα άπόσπασμα άπ!ι. 
το ποί·ημα «'lI πίστις μου» του. 
Τζών Μά.vσcpηλδ: 
Φρονώ πώς δταv ενα ατομον πε-

( θαίvη, 
στή γη ξαναγυρίζει ή ψυχή του, 
σε καινούργια σάρκινη στολή. 
Νέα μητέρα γέννα του προσφέρει 
σε σώμα δυνατώτερο και νου πιό 

(φωτεινό. 
Και ή παληα ψυχή το δρόμο ξανα

( παίρνε,. 
11 ροσέ1;ετε και αυτον τον περι

cpημο έπιτά.cpιο που εyραψε ό Βε•ιια
μίν Φραγκλίνος: 

Το σ�μα 
του ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ 

τυπογράφου, 
Σαν κάλυμμα 6ι6λίου παλαιοϋ, 
που το περιεχόμενό του άπεσπά

(σθη, 
και Γράμματα και χρυσώματα τρι

(φτηκαv 
ΕΝΘΑΔΕ KEITAl 

τροφή -των σκωλήκων. 
'Αλλά, το εργον δεν θα χαθε'ί· 
Γιατί, καθώς έπίστευε, πάλι θό: κυ

(κλοφορήση 
Σε μια νέα και κομψότερη εκδοσι, 
άναθεωρημένη και διωρθωμένη 

άπο � 
τον Συγγραφέα. 

]�ος Ρ ώ τ α. ς: Διερωτώμαι τί ά.
ποτέλεσμα -θά. ε1z.αν οί διδασκαλίε; 
τ'Τjς μετενσαρκώσεως χαt χάρμα., ά\, 
τlς επαιρναν ot &ν"'9ρωποι στα σο-

6αρά.. 
Σ π ο υ δ α. σ τ ή ς: 'Αλλά., τί; 

παίρνει σο6αρά. μεγάλος ά.ρι-θμός άν
-θρώπων. Τά. δύο τρίτα της άv-θρώ
πινης φυλης πιστεύουν στην μετεv
σά.ρκωσι. Την εz.ει ΠαQαμερίσει μό
νον ή ύλιστιχ·η Χριστιανική Δύσις. 
'Η 'Ανατολ·η ούδέποτε τήv εχασε. 

Κος Ρ ώ τ α  ς: Διά.6ασα γιά. τή� 
έπίδρασι αύτων των διδασκαλιωv 
στην Ί νδική ίστορία, άλλα. όμ.ολο• 
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·yώ ότι περίμενα μ.�γαl-ύτε9α άπδ
-τελέσματα.

Σ π ο υ ο α σ τ ·ή ς: Λά3ετε ύπ" 
�ψι•ι σας, δτι ό χαρακτ·ήρας του άν-
< ' � , ' ' , -::Ι-ρω�ου �ιαμο_ρφωνετα; στο

, 
εργασ;·r1-

1ι τ·ης εςελιξεως σε zρονο περα
σ.πό τά. δικά. μας κριτ·ήρια. Είναι ·η
-χ),·ηροδοσία μας στίς έπόμενες με
"'tενσ��?Χι�σεις. �υ δρόμος ε'ίνα.ι μα· 
:ι.9ύς. Λ&.6ετε έπfσ·fJ:; ύ1ϊ Οψιν ι:tαc, 
οτι ·η σύnρον-η φιλοσοφία. του φά.
-γετε. πίετε κ-:ι.ί εύφραίνεσ-θε ά.νε-
-πτύχ·θ·rι εt,ω σ.πο τίς διδασκαλίες
τ7jς ά.να;'Ενν-f'ισεω:; και τοU χ.άρμ.-χ,
'λπrι.ιτείται προσωπιχ·η πει·�αρχία.
-σέ 11.ιά. ίδέ-:ι.. Ίf μετενσάρκωσις και
�h χ.�9μα &ποτελοUν τbν κρuφΟ πυ
ρηνα.

, 
του

, �ύαγγε)�ίου, το
,� Ί·φοϋ, 

Ύ.α·Sως και ολων των μεγα.ι.ων -θρ·r.
r,χειων κα.ί φιλοσοφιών. 'Ενώνουν 
3λες τίς οίχογένειες των ά.ν-θρώπων 
σε μ.ιά. μ.εγά).-η ά.δελ9ότ-ι1τα. Ή ·9ε
μελιώδ·ης έν6τ-ης της ζωης ά.πετέλει 
ά.νέχα-θεν t>ασιχό δόγμα τ'rις έσω
-τεριχ ης 9ιλοσοφίας. Ί f άδελφότψ 
<3εν είναι €.να ά.πλΟ συν�ίσ,θ.γη.ι.α, άλ
λα εν:χ. ζωντανό γεγονός, εΨ:ι..ς ν6-
v.ος της ύπάρςεώς μας.

Κος Ρώ τ α  ς: Ε'iπατε Π�)ς έ-
μϊiς ο! Υδιοι εΥμ.-χ.στε ο; clν,θ,ρωπο� 
-των προ·fjγουμ.ένων πολιτισμών.
11 iίΊς το έννοείτε;

Σπ ο υ δ α σ τ ·�ς: �' οΛες τ�ς
μεγάλες -S.?ψΥ.είες του χόσμου, ·η
ζω·η του άν..9ψι:)που -τ;αρομοιάζεται

/μέ όδοιπορία. Δεν είναι μια. μη
δα.μιv-η όδοιπορία άπό του λίχνου
στΟ φέρετρο, άλλΓJ. Οι& μέσου έκα
-τομμυρίων χαi έΥ.ατομμυρίων έτων.
Κα-θώς ό αν-θρωπος είναι. πνευμ.α
-τικΟ (�ν, -� συνέχειά. του εί�Jαι &διά
σπαστ·η. 'Έ-θv-η καί πολιτισμοί άνε-
6α.ίνουν, μεγαλώνουν, πέc;,τουν, Ί.σ.
νονται, μ.ά. ·η όδοιπορία έξαχολου
-θεί. · 'Η σπί-θα άπό το Κεντρικό
Π ϋ? σ.ποχτα πείρα μέσ' ά.πό τίς 
ά.ναρί-θμητες άλλαγές, ένω προορι
σμός της εiναι. ·η έπιστροφ-η στην
Π ηyή. 'Ωραία το είπε ό Κάρ-

λα.ϋλ: 
«Ή ούσία της ύπάρξεώς μας, 

το μέσα μας μυστήριο πού κα
λεί'ται ΕΓΩ - δεν εχομε άλλη 
προσψορώτερη λέξι - εΤναι μια 
πνοή του ούραvίοu, ή μέσα στον 
ανθρωπο άποκάλuψις του ύψί
στοu �Οντος. Το σώμα μας, οί 
ίδιότητές μας, ή ζωή μας, δέv 
είναι παρά ενα εvδuμα για -το'

μη δuνάμενον να όνο μ α σ θ η». 
, Θά. επαιρνε πολύ μάκρος ·η ά.νά
λυσι.ς της άν-θρωπίv-ης φύσεως, ση
μειι7>στε ομως δτι &.να.πτύσσεται μέ 
τΟν άρι·θ-μΟ 'J�πτ&. ,

, 
Εχ ει έr:τσ. σώ

μα.τα, κατσ. τ·ην άρy_i'iία σοφία, καί 
έ1;,ελίσσεται σέ έπτά. φυλές :ή πε
ρι.όοους. 'Ένα μέρος της παρούgης 
ά.ν-θρωπότ-ητος σ.ν-ήκει σε λαό Τε
τάρτ-ης φυληc, δπως οί l\Ιογγόλοι. 
'Εμείς, οί 'Λριανοί, άv-ήκουμ.ε στην 
J] έμ πτ·η 9υλ -ή.

J(ος Γ ώ τ rι .. ς: ' .. �)\λά, αν δεν 

κάνω λά-S.ος, ό ά.πόστολος Πα.ϋλος 
περιγριic;,ει. τΌν αν-θρωπο ώς τ ρ ι
,. λ 'η φύσι: πνεϋμ.α, ψυχ·rι, σι7ιμσ .. 
( Θεσσαλ. 5,23). 

l:π ο υοα σ τ ·ής: Όρ-θ-ως. Ίί 
έσωτεριχ·ίΊ διδασκαλία ύποδισ.ιρεί 
τίς τρείς αύτές 6ασιχες σ.πόψεις 
του ά.ν-θ-ρι�που. ]l ρωτον είναι τό 
Π νεϋμ.α., το 'Λδιαίρετον. Τά. &λλα. 
ι, 1-:' • � � ' , , ες-η ειναι. οzημσ.τα, που επιτρεπουν 
στό Π νεϋμ.α. νά λεJτουργη σέ διά
yορα πεδίσ. συνειο·ητότ·ητος. 

Κος 1> ώ τ α ς: Il οι.ά διαφορά ύ
πάρχει άνάμεσα στην Τετάρτη, δ
πως εί'πατε, φυλ·η χαί στην ΙΙ έμ
πτ·η; 

� π ο υ ο α σ τ ή ς: 'Όλα. τά. ε

-θ-v-η της Εύρώπ·ης άvήκουν στη•ι 
Η έμπτ·η φυλ·ή, ·η όποία φάv-ηκε 
πρίν ενα έχατομμύριο χρόνια στ·η·ι 
'.\σία. '1"πολείμμ.ατα της Τετάρ
τ·ης φυλης. της χαλουμέv-Ιjς Μογ
γολιχης, είναι οί 'Ινδιάνοι, οί Έ
σχιμωοι, οί 'Ιάπωνες, οί Κινέζοι, 
οί l\{αλαίσιοι, οί Θιt>ετα.νοί χαί με
ρικές άλλες ιι-ιΥ.ρότερες όμάδες. Γε-

Ί 
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ι:• vι,χά_ \ Τετάρτ·η :ή 'λτλσ.ντειος Φυ
λη απετυχε. 

Κος r u> τ α  ς: Τί έννοε'iτε ιισ.
-πέτ·.ιχε» χαί π,;); μπορει μ.ία φυΛ·r, 
vά άποτύχη; Ξέρω γιά τά ατομα. 
·που δέ·ι χατrψθu1νουν νά ζ·ησουν μ� 
-τi ίοανιχά τους. Τό ίδιο ίσχύει
Ύ.7.ί γιrι. τ·ην iψ.αοικ'Jτψα j

z;π ο υ ο α σ τ ·ης: Ναί. Εινα• 
-τέτοια ·η διrι.οικασία τr;υ χαρμικου

1 -νόμου. Οί ·θ-είοι Διδάσκαλοι και 'Ο
- �-ηγο\ του Π7.ιοιου-σ.ν-θρωπότ-ης το 

Ι�ο·η-θουν Χ7.-θ�)ς μ.ιrι. μψέρσ. 6οη-θά
ει τiι παιοι τ-r1ς 'Ι'l. πε9πατ·;1σ·η. 
nα,9,μ.·r,δον σ.ποι;ύρει τ·ην 6ο·ή,5/ει,ι 

.. "'t"Ι)ς, γιrι. νά ίδη τί μπr,ρεί νά καμ·rι 
ΊJ,Ο'Ισ.y_r) του. ·ο 'Λ'ϊλάντειο; πολι
-τισμός ·ητσ.ν ιι,εγάλος σε κοινωνιχ·η 
-τάξι και σοψί!'Ι., σ.λΛά οταν οί •9-εί-
οι Διδάσκαλοι άτ.εσύρ-θ·ησαν, ό πολι
τισμ.Qς κ,,μ.μα.τιάσiΙ·ηκε σέ συντρίμ
:μισ. κάτω απ,, τον έγωισμό του

i -ά ν-θ-ρώπου Υ.!'Ι,ί τά ά.·rιττ·ητα άκόμ·η 
-κ-ατ�)τ-:ρα,. ενστtκ�ά� �{)1.J. 

Κος Γ u> τ σ. ; : l\Ιιλατε γιά ·rους 
ι-σ.ου; ΠΟΙJ εζ·ησό:'Ι στην Ί.'ψέν-η, ο

πως λΕγr:.τrι.!, ·']πειρο τ'fjς '.r\.τλ�ντ[
�ος; 

�π ο υ δr.Lσ τ ·f,ς: .Καf. ' . ..\λλα 
-τό -θsμrι. αύτό ειν,.ι τευ&στιο. ')'-
-π&ρy_ει μ.ισ. πο),υ μεγσ.λ·η 9ιλολ�-
-γία.

Κυ; Ι' �) τ σ. ς: Δ �ν ·S.α ζ·ητ·r,ι;ω
),επτομέ?ειες. "Εν,. η,αγμα ·!:J.έ) ιι,
Ύά μου διευκριν-ησε7ε. Ί•:φόσΙJν εί
-πατε οτι ή έξέλι1Ξ,ις λειτr,υργε'i στύ 
�λα.ίσιο Ξπτα φυλών χαί τι� ? α. εϊ -
u.αστε στ·ην πέμτ.τ-t1 , ::ιύτό σ·ημ-χίνει
οτι ξε1rεv&σα.11.ε τό μf.σον του ορό-

\ (/ ,, \ ' :μου και οτι ι:ψ.αστε σττ1ν χ.::ιμπ·η
-της έπσ.νόοου; J\l' αλλα λόγια r1 
1( Jμπτ 1) φιιλή μ-χς τrι. κατάφερε
καλύτερα απc, τους '.\τλαντείους;

Σ π ο υ ο α σ τ ·ή ς: Ί'ί -θά π'η ,ωχ.
"λύτεοα ά.πό τι,uς '.\τλαν-:-είους•>, ά
φου ·είμαστε iμείς eιί 'Αrλάντει
οι; Τό αν nαμε τώρα χαλύτειια
είναι πολι', μιγά.λο -θέμα καί Ι>έν
;μπορώ ν' ά.παντ·ησω. 'Όμως, Μχομε

το·\ς φρικτούς ΠCιλέμου; μrι.ς. Και 
ά.χ.ριβως τώρα ·iJ Δυτικ·η Δημοκιισ.
τία παρουσιά.ζει τρομακτική όμοιό
τψα μέ τίς -τελευτ<Χίες ·ηι-ι.έρες τη, 
J>ωμσ.ικης αυτrικρα1.ορίας. l•jίς άν
τά.λλι1.γμ.α, ύπά.ρz.ουν 1tολλά έλπιοο
φόρα σ·ημ.άοια, δτι μποοεί νrι. προ
Ί. ωρουμ.ε χ.αλά. 

l(ος l' ι� τ σ. ς: Τώρα Υ.'ΧΗ1.λαίίαι
νω γιατί πισ--..ε ύeτε οτι ·η 11:πώλεια 
της οιϊ,ασκαλίας τη; μετενσαρκώ
σεως κ:ι.ί του κάρμα ήταν τραγιχ·ή. 

�: ·,. ο υ ο σ. σ τ ·ή ς: Η ροσέ1Ξ,ετε 
;οuτο: _ Δ

�έ� ύnη_ρ,1:;ε iι.
;t

λ�ς .�πώ-
Αεια τη; οιl)ασχ.αΛιας, αλλα ε9ερ ε 
χα,' ά.ν&.γχ.·ην τ·ην 6λά.σψjμ'Ι) οιδ::ι
σκrι.λία rιε�ί ο.ιωνίας κολσ.σεως. �ά.ν 
οιαφυ'ΓΙ} σ1t6 α;Jτό τό•ι έyιά.λτη, οί 
·!J.εολ6γο, μ.ας π�eισέφεραν τη συ:-
γνι:ψ·η προς 1.ο·)ς άμα?τωλούς. Ί\λ
λά. έκείνο που έϊ.?'-ι&ζε-:ο ·ηταν μιά 
έί;11 '('Ι)σις τ :-;ς αιωνιας άλ·ή-θεια; 
γιά τi,ν Νομο λ ίτίας καί '.\ποτε
λέσματος. 

Κος Ι' ,� τ σ. ς: l\ίπο?ε'ι-:ε νά μ.ο::i 
� 1 Ι "\ 1 οωσετε περ�σσοτ�ρες Λεπτομερειες 
για τΟ Ι(ά.ρμα, πώς λειτου9γεί στ·fjν 
ά.τομ.ικ·η ζω ί1; 

� 1r ο υ ο :< σ τ ·η ς : 'Ο κ '-'"' ε να ς 
μας εχει Κά.ρμα το ιών είοi�ιν. Jl ρώ
τον, τό κάρ:--- α. άπΟ τίς περασμένες 
ζωi ς, πο1J δ�ν Cσο9,y()ισατε άχόμη. 
Δεύτερον, τό χ.ά.?μα .. ου εχετε κά
μει κα.l έξακολυυθε�τε νιi κάνε--z:ε 
σέ τούτ·Ι) τη ζωή σα;. πού μπορεί
τε νά. τό 1ιληρώσετε σ· αύτ·r1ν :η αλ
λ·η ζωή. "Επειτα, είναι τό τρίτο·ι 
εf0ος, τό κάρμα. ποt) Χ?ατιέταt πά
νω μα;. z.ω?ί; νά τί·!J.εται σε λει
του9γία, διότι Qεν ύπά?χουν . άκό
μη οί κατάλλ·ηλες συν-θ'iΊχες -;ου 
περιβάλλοντος. Είναι σά.ν τους 1)
�ρα;μούς, που αίωρουντ,:χ.ι στην 

'ατμ.οσφα'ιρα καί ,9.ά γίνουν βροχή 
μόνον Οταν συντ9έξοuν οί άπα?�ί-
τ·ητες συν�ηκες. _ , , ,

Κος f' ω τ α ς: Και τι ρολο παι
ζει ·ή χληιιονομικότ·ης; 

Σ π ο υ ο α σ τ ή ς: Κατά. την σ.ψ· 

·-'"Ί' 
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yαι-:ι. σο;ι�ια, στην περίπτωσι του 
άν-θοώπου, ο ·ιόμος τοί> χαομα, ψύ
λετιχου η ά.τομιχου, 1Ξ,επεpναει την 
κληοονοu.tχότ ι1τQ., ή όποια. ει ναι ά.
πλως υπ ηpοτ·ης του. 01 οίχογενεια.
κες όμοιοτ ητες γενιχα. ε1Ξ, ηγουνταt 
ώς όc;ειλομεναt στήν χληοονομιχ6-
τ ητσ' τι γίνεται ομως μ.έ τις δ t α.
ι;ι ο ο ε ς, νοητιχες χαι ήθιχες; 'Η 
μετενσα.οχωσις έε, ηγεί τις όμ οιο
τ ητες με το γεγο·ιος, οτι το χαο
μα. διεσ,%νει τrιν ψιJ/η σε γονεί� 
που 9ά τ'τ,ς οώσούν με την Φύσιχη 
χ),ηρονομιχότητα. ένα σώμα. ταιρια
στό γι-:ι. τα. yαραχτΙJοιστιχα τη:;, 
έπt πα.pα.οειγμα.τι ενα. νευριχο σb
στημα. χα-:-άλλη)ο γιά την εχφρασι 
μουι;ιχων ίcιοτήτων. 'Η μετενσάp
χωσ.ς έ1Ξ,ηγεί χαι τις διαφοοες, με 
την οιαφοοά νοητι χ ης χαt ή-θιχ ης 
έ1Ξ,ελι!Ξ,εως του άτομου Ό χαθενα� 
έ.ι.ει lν:χ καταδιχό το,, παpελ-θον 
και ειει μα·9ει η bιι ώοισμενα. μα
-θήματα, εzεt σπείοει αύτο ΠΟJ ./)α. 
-θεοιση στην έπομεν η ζω ή. Το πα.ι-
δι μιιiς μεγαλο::ιυ!ας ειναι ένίοτε
χοινο π)ιiσμα. καί το 1tαιδί ένο:;
χοι νου π) ά.σμ.ατος, μεγαλοψιJια. Ί [
έπιστήμη δεν μποοεί νά. τα. έ1Ξ,ηγ·ή
ση αbτά. ΊΙ μeτενσαοχωσις τα έ
ς fJγε'ι.

Κος Ρώ τ α.  ς. 
της μετενσαοχώσ .. ως 
οτα.ν πε-θαίνουμε ποϋ 
ν6μαστe; 

'Υποτι·9εμ.έν-η:; 
ώς ά)ηθινης, 
πιiμε; Τί γι-

Σ π ο υ δα. σ τ ·ή ς: Ή έρώτησί� 
σας άφοοιi την πεοιοδο άνά.μεσα 
στίς ένσαρχώσεις χα.ί τον τόπο 
δια.νbσεως α�της της περιόδου; 

Κος Ι' ώ τ α. ς: 'Εν•ιοείτε οτι ά
ν:ίμεσα. στις ένσα.ρχώσεις ύπά.ρχει 
zσσμα; 

Σ π ο υ δ α. σ τ ή ς: Δ έν -θά μπο
οουσα. νά το πω ι.ά.σμ:χ. 'Όταν η,ω
τε ενα. φαγητό, ·Sέλετε ι.ο6νο να. 
το χωνέψετε. Κά.τι άναλογο εiναι 
ή πsοίοδος άνά.μεσα. στίς ένσα.ρχύ>
σεις. Χpειάζεσθ

71 
χα.ιοο για. να. ά-

οομοιώσετε τίς έμ.πειοίες σα.ς. Θυ
μ ηθητε τι έ)εγε ό 'lησους, δτα.� 
συνε6ούλευε τους άν-θοώ-ι::ους νi. 
μ. η θησα.ιJριζουν έπι τ ·ης γης, διότι 
οί θ ησα.υροι α.ύτοι άωα.νιζονται άπύ, 
το σχου) ηχι χαt τη σχουοια. χα.t 
άφα.•ρουντα.ι άπο τον χλέφτη, άλ),y_ 
νά θ ηι;α.υpιζοιJν έν ούοα.νίji, οπου ..9;,_

ει ναι μ :χζι μέ τον ,θ·φα.υοο κα.ί η,

.ι.α.ρδια τοuς. Αύτο ά�α.φcρετα.ι στο
μ ε τ σ. 1Ξ, .:, των ένσαρκώσεων δισ
στ r1μα, τό όποίον, κατα. την Χρι
σ-τιανικη όοοιογια, διανύετε «έ'J' 
ούοανψ)>. Ε'ιναι η ύποχειμενιχ fi 
ζωη, την όποια.ν ό χα.θένα.ς μας ζ· 
μετά τον ,θ.ά.να.τον του ι:ρυσιχου σω
μα.το,. Ή περιοδο:; α.ύτ η δια.οχε�_ 
&.νά.λογα. με την έ!Ξ,ε),ικτικη χα.τα
στα.σι του χαθενός, άπο δέκα. εω::;' 
δεχαπέν�ε αίώνες χα.τα μέσον 0-
ρον. 

Κος Ρ ω τ α , : Θυμ ιiμαι μιά φοσ
σι της προς Ι οpινθίοuς Α' ( 15, 
26' έπιστο) ης τοϋ Παύλου, ό ό

ποίος λέγει οτι «εσι.α.τος έχ-θοό::: 
Υ.ατα.ογείτα.ι ό ,9ά.να.τος». Τί σημα.ι
νει α�τό; 

Σ π ο ύ δ α. σ τ ή ς : λ ύτο εί να.ι ε

να. κα.),ό πα.pά.δειγμα. γιά την διδα.
οχα.λία. της π ο ώ τ ·η ς έχκλησίας_ 
'Υπά.οχει κάτι σι.ετιΥ.ο στην Άπο
Υ.ά.λυψι 'Ιωάννου \3,121 • «Ό νι
χων, ποι ησω σ.:ιτον στ�λον έν τφ 
νσ.ίί> το:ί Θεοϋ μ.ΙJύ, κα.ί ε1Ξ,ω ού μη 
έ1Ξ,έλ{.)η ετι)). ΊΙ «εξοδος" άνα.cpέρε
τα.ι, ποοcpανώς, στ·ην έπα.να.γέννησ:. 

., Ας ρίψοuμε ενα. �λέμμα. στους 
τοείς χόσμοJς, οπου συνεχ_ως ζr,υ
με. ·�νεργουμε, στον φuσιχο �όσμο,
σκεπτομε.Sα. στον νοητιχο χα.ι δια
μοοcpώνοuμ.ε έπιθυμίες στον -θυμ:
κό. Λά�ετε χα.λως υπ' οψιν σας 
οτι ·η σΥ.έψις εϊναι ό ίσχυρότερος 
παρά.γων στ·ην δ·ημ.ιουργία. χάρμα.. 
Και στους τρείς Χόσμους, ο1 ά.λυσf
δες πr,υ μιiς οένου•ι ϊίνα.ι διχη; μσ,ς 
Χατα.σχευης. Μπορουμ.ε νά. τις δέ
σουμε σφιχτότερα. η νά τίς σπάσου-
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με. Το φυσικό σώμα, το σπίτι οπου 
ζl)ϋμε, είναι το διχό μας κτίσμα. 
Οί γο11είς μ.ας �δωσαv το πρωτα�
χιχό μοντέλο, άλλα. έμείς τό !;αvα
κτίζουμε χά-θε έπτά zρόνια άπό 
τότε που γενν-η-θ-ί-ιχαμε. Θυμ η-θηΗ 
την Άνατολίτικ·η παροιμία, που 
μετέφρασε ό σερ 'Έντουί,1 "λρ
νολο: 

<<Κύττα! Ό πηλός εσψ1ξε σάv σί-
(δερο, 

μά ό καvατ&ς τόv πλάθει. 
Χθες κύριος ηταv ό αvθρωπος 
και σήμερα κύριος είv' ή Μοιρα». 

Καl στο «Φως της 'Ασίας» ό

"Αρνολδ το λέει ομορφα: 
<<Και ερχεται ωρα που ό καθείς ό

( ψείλε1 

δ1κή του άπάvτησ1 νά δώση 
γιά δσα ερyα άπέψuyε η επραξε 

(κακά. 
Μονάχος του, αυτος για αύτόν. 
Τέτοια ή άριθμητική του σύμπαv

( τος, 
μετράει yιά τό καλό, καλό· yιά τό 

(κακό, κακό. 
Μετράει πράξεις, λέξεις καί σκέψεις 
καi τους καρπους του μέλλοvτος 

( παράγει,>. 

Κος Ρώ τ α ς: Σε πολλούς ·r.
ζωή φαίνεται, οπως την περιέγρα
ψε � �αί�πηρ, ((1tαρ_αμύ-θι ε�πωμ�-
νο α.πο καποιον 6λαχα, γεματο ·θο
ρυ6ο κα.ί μανία, πού δεv εχει νόη
μα κανένα». Χωρίς τ·ην κατάλληλη 
έ!;ήγησι του μυστηρίου της ζωης 
καί της φαιvομενιχης άδικίας της, 
πολύς κόσμος καταλήγει στην μα
ταιότητα.. "Αλλοι το ρίχνουν στ'J 
πιοτό χα.l cϊλλοι στη 6ία. 

Σ π ο υ δ α σ τ ·η ς : Θά έ6ο·η·θοϋν
το αύτοί οί cϊν-θρωποι, έάν έδιδά
σκοντο οτι ή ζωή �χει νόημα χαi 
σκοπό, οτι δsν είναι το -παρα.μύ-θι 
χάποιου 6λάκα. Σκεφ-θητε τό άπο
τέλεσμα της διδασκαλίας οτι τ·η 

ζωή τους τ·ην τωριv-η τ'fi'Ι εφτιασαv 
οί ιδιοt προηγουμένως καί τώρσ. 
φτιάvουν την μελλοντικ·ή. Πως -θά.. 
ά.ντιδρουσαν, έάν η!;εραν οτι ·η μοί
ρα τους είναι στά χέρια τους; 

Κος Ρ ι� τ α  ς: 'Η κσ.τσ.νό·ησις 
το,υ Μ�γά�ο� Σχεδίου �νσ.μ!ι6όλω� 
,θ,σ. τους ενεπνεε. 1ομ.ιζω οτι και 
στο ΠΟt'ΙtΚΟ καί τό σωφρονιστικό 
μας σύστημα -θά. εκα•ιε καλό ·η έ
φαρμογή της διδασκαλίας της με
τενσαρκώσεως χαί του χάρμα. 

Σ π ο υ  δ α  σ τ ή ς: Βε6αιότατα. 
Θά ήταν ενα πειστιχό στοιχείο τ·ης 
σ.πόψεως οτι «τό εγκλημ.α δsν ά
μεί6ειη. 'Υπάρχει ενας ά.δυσώπητο; 
καρμιχός νόμος. Ό όποίος, άπό τό 
σ.λλο μέρος, έπι6άλλεt άν-θρωπιστικτι 
κατανόησι άπένσ.ντι στον παρα67.
τ·η. Γενιχά. νομίζω οτι ·η διδασκα
λία , της_ μετ,ενσαρχώσ�ως ι,ι.ιiς 6�
·η-θαει να 6λεπουμε τους συνσ.ν-θρω
πους μας με ά.γάπ·η. Καl τούς έ
αυτούς μας με γαλήνη. πάντοτε. 
πρέπει vά έν-θυμούμε-θα οτι μ.έσσ. 
στον χα-θένα πάλλει κσ.ί ζ·η καί υ

φίσταται το δρα.μα της έ!;ελί!;εως 
·η -θεία ούσία. Κά-θε άντί-θετη άντί
λ ηψις -θά. ήταν 6λασφημία.

Κος Ρώ τ α ς: Πόσο δίκηο c

χετε! 'Η ά.δελφότης είναι τό μά-θη
μα, πού πρέπει νά το περάσουμε. 

Σ π ο υ δ α σ τ ·η ς: Θά. μιiς 6οη
-θοϋσε μια. τίμια, sγκάρδια κατα
νόησις και ά.ποδοzή τών νόμω•,.· 
τ'iΊς μετενσαρχώσεως καί χάρμα. 'Η 
πλατειά. διάδοσις αύτών των νόμων 
-θσ. cϊλλαζε τελείως τον χαρακτηρα 
-:ου πολιτισμου μας, περιλαμ6ανο-
μένης χαί τ·ης Χριστια'ιικης πί
στεως. 

Διότι, ά.πό αποψι λογικης, συνε
πείας καί 6α-θειιiς φιλοσοφίας, αύ
τες οί διδασκαλίες οεν εχουv τίπο
τε αλλο ίσά!;ιο r:άνω στ·η γη. 
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ΖΗΤΩΝΤ ΑΣ ΤΗ ΣΟΦΙΑ 
Τοϋ Μ. Subramaniam 

κ αJ-' όδον πρi.ις τ·r,ν 'Ελλάδα, ά
πέ-&ανεν α1φνιδίως, άπό καρδιακή 
ΠQ'JΙjbΟλη στο άεριιδιιόμιο της ΊΊι
ϊ.•()άV-η�, ό Ίνδό, χσ.-θ·ηγ·ητης μα
·&η�.ατικί�ν έχ τοϋ πανεπιστημίου
τοϋ Μαδράς Μ. Σουμπραμανιαμ.

Θ!7. εδιδε οιαλέ!;εις στην 'Α•θ,·η
να ύπό 'tΊjV αίγίδα της Θειισοφικ'ί1ς 
'f�ταιρίας. \ )ί ·'Ελλ·ηνες μελετητα: 
της iρϊ,αίας ι;οφίας λυπή-θ-ηκαν γιά 
τον πρόω90 -θάνατο τοϋ l\1. Σουμ
πραv,ανιά.μ .. Μέ τό δημοσίευμα που 
ά.κολου-θει {, :χ ελ-θουν ι;' έπαφ-η μέ 
τ;ν πνευματικό του κόσμο. :Εiναι ά.πό
σπασμα ά.π� τ·ην περυσιΨη έναρχτ·η· 
ρια όμιλία του στη Σχολ·η Σοφίαι, 
τοϋ "Αντυ-:ι?, τής όποίας ήταν ά.πΙJ 
έτϊύν τ:α-;ικός ι;υνεργά.τ-ηc,. 

Μ I Α φορά κ' εvαv καιρό εξη μα
θητα; πηyαv σ εvαv διδάσκαλο. 
'Αvαζητοϊισαv τήv εσχατη Πραγμα
τικότητα η, yιά vά χρησιμοποιή
σουμε τόv Σαvσκριτικόv δρο, τό Ύ
πατο Βράχμαv. Με σεβασμό έπλη
σίασαv τόv διδάσκαλο, κρατώντας 
στις παλάμες τους, σύμφωνα με 
άρχαία συνήθεια, καύσιμα άvτι-
προσωπεύοvτα ,;_ίς θυσίες που θά 
ύπεβάλλοvτο. Ό διδάσκαλος τους 
εΤπε: <<Ζήσετε έδώ έπί εvα ετος, 
έκτελώvτας τ ά π α ς  (διαλογι
σμούς), και εφαρμόζοντας άyvότη
τα, με σοβαρότητα και πίστι. 'Έ
πειτα θέσετε έρωτήματα και άvά
λοyα με τις δυνάμεις μας θα προ� 
σπαθήσουμε vά σας έξηyήσουμε». 

Κατά τηv γνώμη μου αιnο άv
τιπροσωπεύει τήv προπαρασκευή, η 
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όποία καθορίζεται για ολοuς εμας, 
πού άπο6λέποuv vα yίvouv σποuδα
σταί της Σοφίας, καθώς καί σποu
δασταi της ζωης, δηλαδη όφείλοu
με νά ξεκινήσουμε με κάποια προε
τοιμασία έvτός μας. 

Τί μελετουμε καi τί μαθαίνουμε; 
Στηv άρχαία Ίνδικη φιλολογία, ο
ταν έτίθετο τέτοιο ερωτημα, ή ά
πάvτησις ηταv οτι ύπάρχοuv δύο 
έπιστημες, πού θα επρεπε vα με
λετηθουv: Ή 'Υψηλότερη και ή Χα-
μηλότερη. 'Υψηλότερη 'Επιστήμη 
εΤν' έκείvη πού όδηγεΊ στηv γvώ-
σι του Η Αφθαρτοu. Δεv εΤvαι δυνα
τόν vά διδαχθη το 'Άφθαρτοv. Γι' 
αύτό θεωρώ οτι και ή Θεοσοφία, 
πού εΤvαι Ύψηλοτέρα 'Επιστήμη, 
δεν δύναται vά διδαχθrϊ. Μπορεί 

/μόvοv vά πραγματοποιηθη άπό τον 
καθέvα μας, άvάλογα με τηv ίκα
vότητά του και τηv κατάστασι ά
ναπτύξεώς του. 'Ό,τι άποκαλείται 
στηv Ί vδικη φιλολογία 'Ύπατοv, 
Άφθαρτοv, Βράχμαv, το καλουμε 
Θεοσοφία, 'Αλήθεια, Ζωή. Μπορεί
τε δμως vά ΤΟ καλητε καi με ο
ΠΟΙΟ αλλο οvομα - αύτο εχει μι
κρη σημασία. 

Ή Θεοσοφία μπορεί νά καταστη 
άvτιληπτη με αuτο πού σημαίνει 
τό Τ ά π α ς : πρόθεσι, πείρα η 
διαλογισμό. Διαλογιζόμεvοι και 
ζώντες τη ζωη φθάνουμε σε άvτί
ληψι του τί εΤvαι Θεοσοφία. 'Υ
πάρχει στηv «Μuστικη Διδασκαλία'> 
μία έvδιαφέροuσα για το θέμα μας 
περικοπή: 

«Τό άείποτε αγvωστοv καί ά
yνώριστοv, ή ά v α ί τ ι ο ς Αίτία 
πασωv τωv αίτιωv, έπι6άλλεται vά 
εχη 1ερόv και δωμόv στο άγιο και 
άείποτε α:6ατοv εδαφος της καρ
διας μας - αορατον, άψηλάφη
τοv, άμνημόvεuτοv, έκτος μέσ<ι> της 
ήρεμης χαμηλής φωvης της πvεu
ματικης μας σuvειδητότητος. Ό
σοι λατρεύουν προ αύτου, έπι6άλ
λεται να το πράποuv στη σιωπη 

και τηv καθαγιασμένη μοναξιά της 
ψuχης τους, κάvοvτας ετσι ΤΟ Πνευ
μα τους τόv μόvο μεσάζοντα άvά
μεσά τους και στο Παγκόσμιο 
Πvευμα, με μόvοuς ίερείς τις κα
λες πράξεις τους, με τίς άμαρτω
λές πράξεις τους μόνα όρατά καί 
άvτικειμεvικά θuσιαστικη προσφορά 
στηv Π α ρ ο u σ ί α». 

Μελετουμε τηv λειτουργία της 
Ζωης; 'Αλλά τί εΤvαι Ζωή; 'Εάν• 
προχωρήσπε στήv ούσία, θά δητε 
οτι ό δρισμός ξεφεύγει πάντοτε. Ή 
Ζωή εΤvαι κάτι σάv μυστηριώδης 
δύναμις, στοιχείο, κάτι άκαθόριστο .. 
Μοvάχα μέσα στηv καρδιά σας, 
γνωρίζετε τί εΤvαι ή Ζωή. Και αύ
τή άκριοως εΤναι ή &ποψις της Θε
οσοφίας, τήv όποία μπορουμε νό: 
μελετήσουμε και ν' άντιληφθοϋμε 
με τον διαλογισμό. 

"Ολοι μπορουμε νά μελετήσουμε 
τήv διαδικασία της Ζωης. Ό Πρό
εδρός μας Ν. Σρί Ράμ σuχvά χρη
σιμοποιεί τούτη τήv εκφρασι <<δια
δικασία της Ζωης>>, άvαφtρόμεvος 
στο πώς ή Ζωη έκφράζει τόv έαu
τό της. Στά 6ι6λία μας ύπάρχοuν· 
διδασκαλίες γιά τήv διαδικασία: 
πώς ή Ζωή καλύπτεται, πώς άπο
καλύπτεται και ποιοι εΤvαι οί vό
μοι, πού άvακαλύπτοvται κατά τήν 
διαδικασία της άποκαλύψεως. 'Αλ
λά δ,τι σποuδqζοuμε δcv εΤvαι 
παρά εvα γεvικό διάγραμμα αύ
της της διαδικασίας. Δέv μποροϋ
με νά προσ.δοκουμε μελέτη δλω-.ι 
τώv λεπτομερειών της διαδικασίας 
ηϊς Ζωης. Ίσως, μέ τίς σuvαφεϊς 
μελέτες μας και μέσα στο όρθό· 
πνεCιμα καί άτμόσφαιρα, vό: ελθοu
με σ· έπαφή με καμμιά αποψι πού, 

να ύψώvη τήν σuvειδητότητά μας. 
Ή "Ελενα Πετρόοvα Μπλαοάτσκu 
έλεγε δτι «μονάχα μια άκρίτσα τοϋ, 
πέπλου σηκώθηκε»- μονάχα μιό: 
άκρίτσα, εvα άκριvό κομματάκι_ 
Χρειάζεται μελέτη 6αθεια' για vά:
ύψώσοuμε και σ' αύτό το μικρό ά-
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:κριvο κομματάκι την συvειδητότητα 

νας. 
'Αλλα δέv άρκεϊ ή μελέτη. Πρέ

-πει να προσπαθούμε να ζουμε τη 
ζωη, νά μεταφέρουμε τίς διδασκα

_Ι\ίες σέ πράξεις κάθε στιγμή Κατά 
-τον 6αθμο τώv ποαyματοποιήσεώv 
-μας και τώv σχέσεών μας μέ το 
περι6άλλοv μας θ' άvακσ.λύψουμε 
τηv Σοφία Ζήσετε τη ζωή και θ 
άvακαλύψετε την Σοφία. Ό Σρί 
Ράμ λέγει <<Γνώσις των τρόπων 
κατά τους όποίους ή Ζωη έκπληρώ
vεται-αύτη ή γνώσις θά μας δώ
ση τη Σοφία. 'Εφαρμόσετε την 
γvώσιv πού κατέχετε» 

Αύτο έπαvαλαμ6άvcται κατα κό
ρον σ' δλες τίς άρχαϊες διδασκα
λίες 'Όταν οί μαθηταί άποκτοο,, 
yvώσεις άπο τάς Γραφάς και τάς 
Βέδας, ό διδάσκαλος τούς καλει vά 
τiς έφαρμόσουv. Πάν δ,τι δια6ά
ζεται άπαιτει πράξι. Δικαιοσύνη, 
άλήθεια, διαλογισμός, ύποταyη τωv
iξωτερικώv αίσθήσεωv-δλα άπαι
τοίιv πρακτική, κατά τήv μελέτη 
της επιστήμης 

Ό Πρόεδρός μας συχνά μας μι
λά για τήv άκρόασι τώv λεγομένων 
άπό άλλους Το άκροάσθαι εΤvαι 
τέχνη 'Όταν νομίζουμε πώς άκρο
ώμεθα, συχvα συμβαίνει vά μην ά
κροώμεθα διόλου, διότι έπεμ6αίvει 
κάποια άvτιδρασις καi κάτι στο 
.vοίι μας, πού το έκχύvουμε. 'Ακρό
ασις εΤvαι μια κατάστασις στήv ό
ποια ύπαρχει έvα άπόλυτο δόσιμο 

του έαυτοίι μας στη σκέψι τοΟ άλ
λου δίχως προκατάληψι. Έάv λαμ-
6άvετε ύπ' 5ψιv σας το τί λέγουν 
οι άλλοι, θα 6ρητε δτι εχετε να

κερδίσετε άρκετη σοφία μέ τηv δι
έyερσι της σκέψεώς σας άπο τίς 
σκέψεις τώv άλλων. 

Ή σοφία δέv εΤvαι κάτι πού δι
δάσκεται, άλλα κερδίζεται δια μέ
σου της φιλικότητος καi της συνερ
γασίας, πού άvαπτύσσοvται φυσι
κά, ώστε νά ύπάρχη έλευθερία σκέ
ψεως. Έάv εvα τέτοιο εΤδος άτμο
σφαίρας μεταφέρετε στις μελέτες 
σας, τότε θά μπορέσετε v' άvτιλη
φθητε τηv άλήθεια δλωv των πρα
yμό.τωv, τά όποια είναι σημαντικά. 
Φυσικά, θα 6ρητε πολλα άvτιλεyό
μεvα σημεϊα 'Αλλά έμεϊς δέv πρό
κειται ποτέ να θέσουμε τούς σπου
δαστάς σέ δίλημμα έκλοyης Οϋτε 
γενικά στην 'Ινδία ύπάρχει άvτα
yωvισμος άvάμεσα σέ διαφορετικές 
άπόψεις Το αυτό 'Έσχατοv έκφρά
ζεται μέ διάφορους τρόπους Ά
κροασθητε δλες τις διδασκαλίες καί 
φ6άσετε σέ συμπεράσματα δικά 
σας Δεν τίθεται θέμα ποιόν θ' ά
κολουθήσετε η θά πιστέψετε. Ν' ά
κολουθήσουμε τήv Μπλα6άτσκυ, τήv 
fl,πέι,αvτ, τόv Λεvτμπητει'> η τόv 
Κ ρισvαμοίιρτι; Δέv εΤvαι αύτο τό θέ
μα. Άvαμετρήσετε τα λεγόμενά 
τους, άλλα έαv ε7σθε εξυπvος θα 
φθάσετε στήv δική σας καταvόησι, 
τηv δική υας σκέψι, την δική σας 
πράξι. 

" 

. ' 
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Ρόόοv και ,:ov E,:avpoύ 
Τοϋ Geσffrey Hodson 

Έπρόχειτο νά οο-&η στάς 23 λύ
γούστου διάλεξις στον (( J 1 :,,.ρν::ι.σ

'(j())) μέ -9έμ.α: «ΙΊόγχα, '.\--:ο::ι.τ:i,; 
-π9Ος τήν Ίσι.Uν κ�ι τ·'!·) iJι� ί1ν rιν) 
χα\ όμιλητην τον έχ i'\έας 7, ηλ'1.ν-
3fας συγγραφέα Τζό9σευ Χόντσον. 
'λλλά, -� δι&.λε�ιζ έμ.::ι.τ'Υ.ιώ·J η, οι
άτι ό όμιλ·ητ·ής, χλ·η,9 εί, οτ:ως r:l.'1'1.
).ά.ti·η την οιεύ·9υνσιν σ;,;ουοων τ Ι]; 
Σ /. ολ ης Σοφίας είς το ".\. ντυ::ι ο, r:ι.
ναγχ:ίσ-θ·ηχ ε νά συντομ.εύσ Ι] τ φ ,;-;�
pιοδει� .. του στ·ί]ν lJύοώϊ.·rι, τf)ς ό
ποί�; -η '.ι.\.,9��να ,S,α, ·(ι7�·1 ε-11..; 
,-;τu.·5 μός. 

]jlναι πι-θ'J.ν0ν ·fj ίδι,. ο�&).:=.�� 
'V;, €γινε σΕ Ο.λλ-ι1 ι.ι�? �\ ΟsΟομ εν'J) 
.Ζτι ό χ. Χόντσον ειν:ι.ι δ.ε"&.ν-rις ό
!1 ιλ�'iτ f\ς κα.l Εϊ. ει έπ!σκεy--9 η ίΟι�ι�
-τέρως την '.\μεσιχ·ή, '\γ-:λι,:ι, Χο
τιο ·λφοιχ·ή, λύστοαλια χ::ι.ί '\τ:ω 
Ό .. \νατολ·ή. �ε χ�τα911.τιχ·fι πεοιπτω
-σι, ό «'Ιλισός» -9ά ο,�σ·η σε .ίπό
p.εν() τευχος του το κείμενο της ό
p.ιλfας. l'ιά --:ώρα εχσινε σχόπψ.ο να 
1::χ.οουσιάσ·fj στοJς yiλc Jς του ,;ον 
Χ. Χόν-:σον μ.Ε εν-:t σ.JΨ::-αμο άο,9,�u 
"!O'J τΪΊς σει?άς (ϊ() άπόΧ?:.)90; χ6-
σμοςη. �·ημ.�tωτέον1 Οτ� ό κ. Χόν
ιτσον ε/_ει ίΟιαιτέ? ω:; έ-πιδο�)·η σ7ον 
άποχ?υφισμ6. 

ΤΟ ρόδον στήv άποκρuψολογία 
.είναι σύμβολον του οίιωuμεvικοC 
θήλεος, της γεvεσιοuργοv 'Λρχης 
'Ενίοτε άvαφέρεται στήv Ίδια τήv 
Ψύσι, τήv πάντοτε γόνιμη και παρ
θένο γη. Προσωποποιεϊται ώς '1-
,σις, Μητέρα καί τροψος του άv
qJρώποu, του κτήνους και του φι:-

του. Το ρόδον, ώς προσωποποίησις 
της θηλuvότη rος ι<αί γονιμότητας 
της Φύσεο�, rμφω ίζιτω επίσης ώς 
Δήμητρσ, 'Λψr�οδι rη ι<σί Βα6uλω-
1,ιακή Ίσ rάα 

Το ρόδον ι.χει άφιεροΟη στήv 'Α
φροδίτη, Θεά τrμ, yεv::o ιouρyou έ
vερyείας τiΊς Φύσcως 'Ε rσι, το ρό
δον (θηλuι'ΟV οτοιχιιοv) μαζί με 
τον σταuρο (αρρεv σrοιχεϊοv, αν

και δuαδικοv Ε'rίσης) συμβολίζουν 
την οικοuμεv11<11 γr11εά 

Ό σταυρός δεv ε;vω σύμβολο 
θανάτου, άλλα Ζωης-της έκδηλω
μέvης Δημιυuργικης Ζωης. Ό κά
θετος 6ραχίων ύποδηλοϊ τό καθοb,
κοv Πvcvμα, ,ήv αρρLvα, θετικήv 1-
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σχύν της Θεότη τος, ένω ό όριζόν
τιος 6ραχίων άντιπροσωπεύει την 
δέκτιδα ίίλη,,, -τήv θηλυκήν, άρνη1 ,
κήν ίσχύν -της Θεότητος. Ή δια
σταύρωσις των δύο βραχιόνων, πού 
σχηματίζουν τόv τετραοραχίονα 
σταυρόν, συμ6ολίζει τήv ένεpyόν, 
δημιουρyικήv λειτουρyίαv άποτέ
λεσμα της όποίας εΤναι να έξερ
χωvται, νά μορφοποιοuνται η «yε1-
vωνται» τά σύμπαντα. 

Κατά την μικροκοσμική η αν-
θρώπινη εvvοια, δταν εvας o:vδpαc; 
η γυναίκα συvειδητοποιη την δυαδι
κή Θεία Παρουσία και Ί σχύ, τότε 
καi συνειδητοποιεί τό μέγα μυστικό, 
δτι Θεός καi ο:vθρωπος εΤναι εvα. 
Τότε γνωρίζει την έσωτερική σημα
σία της δημιουρyικης δυνάμεως κα1 
των νόμων της Φύσεως καi του άν
θρώπου, δτι δηλαδή ή Θεότης των 
πάντών εΤvαι έπίσης παροuσα ώ<; 
'Ενοικούσα, Δημιουργική Ζωή 
Δύναμις, 'Αγάπη καi Θέλησις σi:. 
κάθε άτομικό πλάσμα. Στα Ροδο
σταυρικα Μυστήρια αύτή ή έσωτε
ρική πείρα τού Μύστου έσυμοολί
ζετο έπίσης μέ τό ρόδον καi τον 
σταυρό. Σ τά Αίyυπτιακ<'χ μυστήρια 
ό ύποψήφιοc, μυήσεως έτοποθετείτυ 
πανω σ' ενα σταυρό, συμοολίζοντα 
την συνειδητή είσοδο σ' αύτή την 
πνευματική καταvόησι. 

Συχ.vά τό ρόδον είκονίζεται μέ 
τόv μακουό μίσχο του άvερχόμ�vο 
περιστροφικά στόν κάθετο βραχίο
να τού σταυρού. Αύτό ύπο6άλλει 
την όφιοειδη άτραπό, πού άκολου
θεϊ ή άνερχομένη, άνυψουμένη δη
μιουργική δύναμις στόν ο:vθρωπο--
Σανσκριτικά «Κουvταλίνι»- πού 
άνε6άζει την άνθρώπιvη συvειδητό
τητα στην άντίληψι της ενώσεως 
μέ τό Θείον. 

Τό ρόδον φρουρείται άπό άγκά
θια. Τό ίδιο καi ή Μυστική Σοφία, 
την οποίαν έπίσης συμβολίζει τό 
ρόδον. Προτοϋ τό τυπικόν καi κα
τώτεροv πvεϋμα ν<'χ μπορέση ν<'χ 

φωτισθη πλήρως άπό το φως της ά"7_ 
φηρημένης καi ύψηλοτέρας Νοήσc
ως, έπισυμοαίνει ρηξις άvάμεσα; 
στiς άναλυτικές, κριτικές καi αύτο
χωριστικές τάσεις άφ' ενός πρός. 
την οίκουμεvική, συνθετική, διεισδυ
τική καi άνιδιοτελη ο:ποψι τοι} 
'Εγώ τού άvθρώπου άφ' ετέρου. Σ' 
αυτη την έσωτερική μάχη, μέρος 
του Άρμαyεδών της Ψυχιϊς, ή (<Κε-' 
φαλή» - ή περιωρισμέvη, τυπική, 
νοητική εκφρασις της προσωπικό
τητος - δέχεται πολλές «πληγές» .. 
Αύτή ή μ υ σ τ ι κ ή πάλη έκφράζε
ται έπίσης άπό τα σύμ6ολα τοϋ ρό
δου, τοϋ σταυροϋ και τού άκανθί
vου στεφάνου πάνω στην κεφαλή, 
του θνήσκοντος ( χωριστικότης τοϋ 
έαυτού) Σωτηρος. Μόνον στόν οχλο
τό στέμμα τού έσταυρωμένου Μύ-= 
στου μοιάζει μέ άκάνθινο στέφανu.' 
Στην πραγματικότητα εΤvαι ενα ά
ληθινό πνευματικό στέμμα. Ή νί
κη την όποίαν συμ6ολίζει καi οί 
δυνάμεις πού ύποσημαίνει, προκα
λουiι στiς μάζες χλευασμό. Γι' αύ
τές εΤναι εκδήλωσις έμπαιγμοϋ, 
ενα άκάνθινο στεφάνι. Δέv μποροϋν 
νά άντιληφθοuν τί εΤναι π ρ α y μ α
τ ι  κ ά καi ετσι τό καταφρονοuν. 

Τό άλλο σύμ6ολο της 6ασιλεί
ας, τό σκηπτρον, έπίσης φαίνεται 
αχρηστο δταν παίρνη την μορφη: 
καλαμιοu. Για τό πληθος τό καλα
μένιο σκηπτρον εΤναι έμπαιyμός. 
της 6ασιλικης _έξουσίας, ένω εΤναι 
σύμ6ολο πνευματικής ίσχύος στόν
μέyιστο 6αθμό. 

Πολύ 6αθειές μυστικές εννοιες, 
σχετικά με την σταύρωσι η θάνατο, 
της κατωτέρας φύσεως και τήν ο:v
θησι της ύψηλότερης, έκφράζοvτάι• 
μ' αύτα τά μεyάλcr σύμδολα, δ
πως τό άνοικτό ροδο έπl του σταυ
ρού. Στην καθαρώς ήθική ε11νοια, 
τό ρόδον εΤναι έπίσης σύμ6'ολο της; 
μυστικότητας, ό δέ σταυρός της 
αύτοθυσίας. 

,..S 
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ΗΑΤΛΑΝΤI> 
RΠΟΨϊΙΣ fΠΙ ΤΗΣ ΠϊRΣ θϊWΡΙR-Σ 

του HRθHrHτou R. r. rRnRnonounou 

Ύπό Κ�ΣΤΗ Ν. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Κατά τrιν συνεδρί:ισιν τJις 'Α
καδημίας 'Αθηνών της 1 ης .λε
κεμορίου 1Ωο0 δ 'Ακαδημαϊκός 
κ. Ίω. Τρικκχλινός πι:;οέοη ε1ς ά
νακοί νωσιν ενδιαφερούσης μελέ
της του καθηγητου Σεισμ,λογίας 
του Llανεπιστημίου 'Αθηνω•ι κ. 
Α. Γ. 1' α λ α  ν ο π ο ύ λ ο υ 
επί του μεγέθους και της γεω
γραφικής θέσεως της 'Α τλαντί
δος. 

\' ' Ί - l' λ . ' r1ι απο·-jiει; του κ. α ανοπου-
λου εξετέθησαν καl ε1ς τό εν 
Έλσί νκι διεθνές γεω:ρυσικόν συ
νέδριον, ώς άνέ:ρερεν δ lΛΩΧ)� 
ε1ς τά Χρονικά του τεύχους .λε
κεμορίου 1960. 'Ήδη � άνακοί
νωσις εις την 'Ακαδημίαν 'Αθη
νών εκυκλοφόρησεν, εκτός εμπο
ρίου' ε1ς ά 1ιάτυπον' με πολλάς 
ενδια:ρερούσας ύποσημειώσεις καί 
παραπομπάς. 

''.Ι�τ .. η επανερχόμεθα επί έ•ιός 
παμπαλαίου επιμάχου θέματος, 
τό δποίον δεν έπαυσε νά άπα
σχολ η τούς επιστήμονας, άλλά 
καί να &:σκη &.καταμάχητον γοη
τείαν ε1ς τούς παντός εrδους με-

λετητάς του εσωτεpισμ'?υ καl της 
ά ποκρυ:ρολογίας. 

< ' 

"Ας ίδωμε•ι nρώτον πο"ίαι εί
ναι αί άπόψεις του καθηγΥ)τοϋ 
κ. Α. 1.'αλανοπούλου: 

Ιlρόκειται περί μιας νέας καc. 
άξιοσημειώτου θεωρίας, κατιχ 
την δποίαν 6 ΙJλάτων, άναφέρων 
είς τσν « Κριτίαν» ώς διαστάσεις 
της 1<8ασιλικής Jlολιτείας» :-3.000 
στάδια κατά μήκος κα.l 2.000 
σtάδι:ι κατά πλάτος, κ:χθώς καc. 
εiς τον «Τίμ:χιον» θ.000 έτη &:πό 
του καταποντισμου της 'Α τλαv
τίδος, περιέπεσε•; εiς ά:pιθμ ητικόν 
Ηθος, είτε του �6λωνος είτε των 
Α1yυπτίων ιερεων, μe:ταοολης 
των έκατοντάδων εις χιλιάδας. 
�υνεπως αί διαστάσεις τής «Βα
σιλικr1ς Llολιτεία;» ήσαν εν τΎ,J 
πραγματικότητι 300 καί 200

στάδια, δπως άκριοως είναι αί 
διαστάσεις τή; νεογενους λεκά
νης της κεντpικης Κρήτης, καc. 
οχι 3.0')0 καl 2.000 στάδια. 'Ε
πίσης� κατcιούθισι; της 'Ατλαν-
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τίοος ελ-κοε χώ,?'ΧΥ οχt 9.00:) ετη 
πpό του �:Jλωος, δπω; άνχ:ρέ
pΞτχι ει; tό'Ι «Τψ'ΧtΟ'Ι>>, άλλά 
90J rτη. Τοιο ηοτp6πω; � περι
γpχφrι τ'ij; ΙΙληωιιχή; 'ΑtλΧ'Ι
τί3ος !ΧYtc.C ΠΟΥ.? 'Ιετ'Χ'. εις τα, γεω
ψυ:ΗΧΧ σ,tJιχείΧ τή; πεp:οχής 
τή; νήσο'J �χ,ιτ pίvr;;, της δπο:.χς 
fι άλλοτε vl),o; �tpογyύλη ήrο 
ή εγ τψ «:{pιτίr» r:ψιypη)ομl
νη «:\Ιητp6πολι;», ιί>; κΧί τή; 
vεοyε·ιου; λεχ:i ιη; τή; κεγτpικ 1); 
�pήτης, ο_π?'J εJ/σ ι.ε t'J � ,εi;
τον « Κpι τιχ ι» π;:pι yp:η,'JμΞ'ΙΊ) 
«Β-κσιλιχrι !Ι'Jλ:τεία». Ό ΟΞ ΚΧ
τχπο·ιτισμό; εyέ'ΙΕt'J όχι ΧΧtΧ 
τή'Ι l(}φ π.Χ. χιλιετrιpίοΧ, άλ
Η μ6 ιο'ι 9 )J ε rη πpό του Σ,λω
νος, δηλα3ή χ,:τά, τό 1;>')0 πεpί
τ.?υ τ:.Χ., Ot_Z πp:χηιατι συνέο 'Ι 
-κχταSύθισι;;, ε; Υ(f!Χl'Jtει-κκη; ε
Χpήξεω;, τη; άλλ?τε νήσου
Στpοyγύλη;, με επ-κκ6λο'JθΧ συμ
πίπτοντχ π.:,ός τi;; πεpιypη):χς 
του (J Η tω'ιος κΧί τά; περί κα
τακλυσμου του 1ευκχλίω'ιο; μυ
θολογικάς παραί36σεις. 

Σο6-κpόν επιχείρημ7. συνηγο
;ρουν δπtρ τη; άπ6ψεως ταύτης 
είν-κι δτι � χαλκίνη έπ'JχΥ) άν-κ
φέpετα·. ε1ς tΥι'Ι πφίοδον 3.900 
έως 2.100 π Χ., � δε δρειχαλκί
vη ε1ς το 2.100 εως 1.200 π. χ. 
.ΣυνεπGJς, πώ; είνχι δυ·ιατόν, εάν 
ή 'Α τλ-χντίς κατεποντίσθη την 
lΟην τ. Χ. χιλιΞτηpίδ-κ, v-i ήτο 
.είς rι.ιιτην γνωστός δ χαλκός καί 
δ όpείχαλχος, δπω; σ,:φώς άν-κ
ψέρετχι είς τον « Κρι τί-χν»; Έ; 
άλλου δ Ποσειδών ελατρεύετο ε'Ι 
ιθήp:f,, τοσ δποί"Jυ μέγας �αός α
ναφέρεται κχί πεpιypiφετχι δπό 
του Ιlλχτω'ιο; ώ; δπάρχων εν 
.. Α τλαντίδι. Έπί πλέον, παρατη-

ρείται εν δποσημειώσει δτι κατα 
τrιν «Ώyυyίαν» (εχ3οσι; 1818 
εν Βιέ'ΙVΏ) δ μυ'Jολοyικό; ΔΞυ
κ,:λίι,,v, υίό; τοσ Ιlpομηθέω; κχι 
&;γεψιό; τοσ "Ατλ-κντο; (πρώτου 
ο,:σιλsω; τή; :\lητpcπ6λεω; της 
'Ατλ-κντίο'Jς) εοΧ'J:λευσε τό 1541 
π. χ.' δ δz επ ί. τή; βασιλείας 
t?'J ά·n:ρερ6μενο; χ-κτχχλυσμός 
ελ:χοε ;.( ώ,?'Χ Ι το lδ:29, εις tά χpο· 
νικ:χ δηλ:ι)3ή δpι-κ δπου τοποθε
τείτχt � κ:χτ-:,)ύ�ισις τής νήσου 
�'c?ΟΥ'(ύλης. 

'Ω; π9�ς τrι 'ι το�tJθέτησιν τής 
Άτλα:ντί3ος «έκείθεν των Ήρα:
κλείων στηλω·ι» δικ-κι'Jλοyείται 
-;1 άφήyησις του 11λάτωνος με 
τή'ι ύ π6θεσι ι δτι «Ήρ:iκλειοι 
σcήλχ:» οέ'Ι ·ησχν μ6νον τό ση
μερι'ιc·ι 1Ίοp7.λτάp, άλλi, δε3ομέ
νης τ·7ι; δρzσεω; του Ήp:χκλέους 
χυpίω; ε.·ι llελοπ'J'ΙΙήσψ, «'Ηρά
κλειοι στήλ-κι» ω'ιομάζοντο έπί
σ ης κ:χί τά, άκpωτήρι:χ Τχίναpο'Ι 
κΧί Μχλέ,:ς. lJ:i,ιτα τά λ'Jt.τά ση
με ί , της άφηγήσεως του llλά-

,.. τωνος χχpχκτηpίζοντ:χι εις τrιν 
μελέτη'/ ώ; δ,ρθ:χ κ:χί άκpιοή, ά
ποοεικνυομtνου «α:' δτι δ θείος 
llHtωv δtν ήτο μυθοπΗστης, 
άλλ' άνθρωπος χ:χλrης πίστεω;, 
δ δποίος έοέχθη ώ; δρθους τους 
έν τοίς χειpογρ:i·ροις του �6λω
νο; &;,ια:φερομένους άριθμούς, κχί 
β' δτt tO μέγα: ΚΧt θαυμαστόν 
κράτος τη; 'Α τλχντίδος δπηρξε 
πpάyμ:χτι ΧΧί ΟΥ) εις tό κέντρον 
τής 'Ανατολική; Μεσογείου, κοι
τίδο; :ου Άpχχίου Έλληνικου 
Πολιτισμου». 

* -� *

Είναι βεβχίως κ:χί αυτή μία 
άποψις, &:ξιοσέοαστη δπω; δλες . 
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'Λπύ τi1ν άναΥοίνωσιν του χα Ο ηγητου Γαλανο:τοι•λσι, «' Ιzνη της 
διωρυγος χαί τιϋν λ ιμενων τ-ιις l\[ητροπόλεως της 'Λτλαντιbος. <ίις 
φαίνονται ταύτα είς τόν πυ{}μένα της Καλδiριις 1ίι ς νι'ι nnιι �ιιντο
ρίνης». 'Ανάyλυφον ύπό τοϊΊ άκαδημαίκοί• Ίω Τρικ,ωi ινο1\ έπί 
τϋ βάσει βυ{}ομετρ�'ισεων του 'Αγγλικοί• Ναιιrιρzειου τι\ 19 ΙG, ε{ιρι
σκόμενον είς τό Γεωλοyικόν Μοι•σείον του Πανε;τι,πημίο1 1 '.\ ί}ι1\'ι,1ν 

�Άς ξανχ,;;κύ·γουμε δμω; άλλη 
:μιά ψορά σtόν «Κριτίαν» κ:χ: 
στον «Τίμ:χ:ον»: 

Άπό τcν «Κpιτίαν» παpαtη
�ρουμεν τά &ξής σκοτε�νά διά τή·ι 
άνα:ρερομiνηv &ποψιν σημείχ : 

1 ,- .λέ·ι προχύπtει δτι άλλη 
ε[ναι fι «Μητr,όπολις» κ:χί άλλη 
ή « Β ι-:Jιλιχή lloλιtz!x» κ:χί μ:χ
λισtχ ό tι ε·ηί JI.OYtO είς Οιαφοp�
tLΚ!Χζ νήσο"J;. 'λτ;' ένχντία;, 
κ:χτ' έπανiληψιν γίνεt:χι λόγος 
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Ο ΥΟσιως τω, cί _ ;α, ι," - ι:1 ι 'Ηcοbοτου 

τψ μι:χς μ6,ιη; μεyΗης ·ιήσου, 
της οποίας πεpι ypχ:pετα.ι ·ή &:p
X: α.ία. vl ητρ6 πολις ι:αί � πεδιχς 
'Ανα.ψέpοντα.ι οέκα. οασιλεία.ι, 
αλλά κ:Χί α.ι δέκα ε1:; τήν α.{.ιτή,ι 
μεyάλ Ί)'Ι νήσον, μ:ολο ιότι οί βα.
σιλείς έξουσία.ζον κχί πολλα:ς άλ· 
λας νήσους ε1ς τ6 πέλαγος. 

2.-- Σαψω:; α.ια:ypχφεται, οτι 
ό περί" οί;' λόγος κα. τα.κλυσμό;, 
συνοδευόμενο; &:π6 σεισμού;, ήτο 
ό τρίτος πpί ι &:π6 τ6ν κηχκλJ
σμον του 1Ξυκα.λίωνος. 

::}.- Άναφέpετα.ι οτι ε1ς την 
νησοv ύπήpχε μεyάλ η ποσότης 
έλεφχντωι. 'λλλα: ε1ς τον Μιιωι· 
κον κα.ι yειικω:; τον Α!yα.ίον 
χώρογ οεγ 'ΙΟμίζομε Ι ότι &: ;τα ι
τώντα.ι έλέφα.ντες. 

4.-- Άναyράφετα.ι οτι ·ή νΤ)
σος ώνομχσθη 'Α τλα.ντίς κχί τό 
πέλαγος 'Α τ λ α. ν τ ι χ 6 ν. 

5.- 'Αναφέρεται δτι εις το ι 
δίουμον &οελφον του 'Α τλα ιτο; 
έτυχε κλήρος να: Ηοη το άκρο,, 

τής νήσου, προς ιο μέρος τών, 
'Ηpα.κλείω'Ι σtηλι'ι)ν και της Γα.
οειpικ iJς χώpα.ς, ή οποία έλαβε: 
το οιομα. από τήι π6λιν Ι'άδειpcι. 
(το σημεpιιό1 Κάοι;, το οποίον, 
εvρίσι:ε:α.ι ε:; τήν Ίσπα•ιικήν πα.
pα.;!χν τοJ 'λτλα.ντικοϋ). 

'Εκ τούτων bλων οεν c πετα. 
ότι ή καταποvτισθείσχ '.\ τλcι. ιτ 1 ς, 
δει είι-α.ι � �τpοyγύλη νl]σο;. 
τ ijς �:z'ιτορί,ιη:; r) r; ιεοyενrι:; λε
Υ:ΧΙΥ) τη:; Υ;ει·ψ;ι:ηc �{�ήτrις. �Jι-
0:z,ιοι να ειια.ι. Αλλ ει τοια.υτ1� 
περι πτιί1σει δεν ε ί να.ι όρΘή κα.L 
&:κpιβή;-bπω.: χαpα.κτ ηpιζετα 
εις τήν μελέτην του κ. Γα.λα.νο
πούλου--- ·ή &:φήyησις τοϋ Ηλιχ
τω ιος κ α. 0' ο λ α. α. ύ τ ή ς 
τ ά σ η μ ε ί α, tι:τός τ·ης χρο
νολογία.:; τής κα.τα.βυΟίσεως κα.' 
τίί1 ι διχστχσεω ι τής 13:zσιλικής. 
1 [ολιτε· α.ς. 

' . �

'Ας ελθωμεν κα.ί είι; τόν «Τ[- , 
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Θέσις τ1ϊς ν1Ίσοι, 'Ατλαντίδος, σύμ(rωνα μι τάς ιδέας τώ,• Λίγυπτίων 
και την 11εριγραcr11ν τού Πλάτωνος. Γκραβοί•ρα lκ τοϋ Fργου <J,c 

l\lo11cle -,oι1te1 ι-ωη» του 1'. Κ1ι-clιeι· 

sιιον», & πό τό', δπο ίον ΧΡiισι
.μώτερον Υ.pίνομεν ν& &ντιγρά:φω
;μεν εν μεταφράσει μερικάς περι
κοπά:ς, �έτοντες αυτ&ς δπό τr

ι
ν 

.κρίσιν του άναγνώστου : 

« ., λκουσε, λοιπόν, Sωκοάτ·η, τ·ην 
�ιό πα.uάοο1:;;η άφ 'ι"f-ησ·η, άλλά καί 
-τ-ην πιο άλ Ύ)-θι ν-η, οπως τη δι ·ηγ·ή-
_(} ' ! ,, 'λ . ' 

v·ηκε. καπο;ε ? -,ο ων, ,ο σοφωτα-
-τος α.πο του:; επτα σ..οφου:;». 

ιιΌ Σόλων δι·ηγ·ή-θ·η οτι οτα.ν 
πηγε έκεί ( στ·ην .\\'γυπτο) του ε

-χαμα.ν μεγάλες τιμές καί οτι οω
τωντας γιά τά παλιά τους πολύ�ε
�ους σ' α.ύτά λίγυπτίους ίεοείς, ε

μα-θε πράγματα, που ουτε αυτός έ
γνώοιζε, ουτε κανένας α.λλος άπο 
-τους "Ελληνες. Καί -9,έλοντας κά-
-ποτε νά μά-θ·η άπ' αύτους τά πα-
)\αιά., cίρχισε να. μιλά�rι για Οσα στ�fιν 
Έλλάδα -θεωρουνται άοz.α.ιότα.τα.. 
-yια τΟv Φορωνέα, πο� λέγεται Οτι 
ύπηρξε ό πρώτος σ.ν-θοωπος, καl 
-yιά τ·η Νιόb:!Ί, καί μετά τον κατα
,ιλυσμο νά. ιι,υ-θολογ'rι γιά τον �ευ
Χαλfωνα. και την Πύρρα, πώς διε-

' ('- \ ' \ σω..,r,σα.ν και να καν-r, τ·η γενεα-
λογ!;1.. τώ 1

J1 ά.;t
ογ?νων 

1

του5, &ν�φ_έ
ροντας και τον αοι,$,μο των ε-:ων 
που €.γι να,ν ό]\α, α.��ά. ,1

.,ότε �νας
α.πο το..>ς ιεοε�ς, ποΑυ ;1εοων, ειπε: 
«�όλων, �όλων, σείς οί "Ελλ·ηνες 
είσ-θε π&ντοτε παιδιά Χαί 'Έλλη
νας γέρων δΕ.ν ύπά�y-�ει». '�\χ.ούγον
;α.; α.ύτά ό �lλων, είπε: « 1 ι ώς τΟ 
;;ννοείς αυτο ;». ,,ΕΙσ'9ε ολοι νέοι 
στίς ψυχές-άποκ?ι·θ·ηχε ό -:έρων ί-

' Ι <',1 ,ι 1 , \ 

�ο�υς-γι�τι ο�� εzετε σ, �υτες
απο παλια πα,αοοση καμμια. οοξα-

, ' , 1 ' ., σ\α �αι --:�ωσ·rι π?υ ν� ε?��'Ι γ_ιν,ει
με το μ;ονο πολυ παλαια. λιτια 
α.ύτου -:ο� ποάγματος είνα.ι ·η έξης: 
J I ολλές Υ.αι με πολλούς r;οόπους 
συνέb·ησαν Χ-:1.i ,θα, ;;Uμbουν Χα.τα.
στοοφες άν'9οι�πων, με φωτιά Υ.α.ί 
με vεοΟ ο; μsγα.λύτερες, χ.α.ι μl 
πολλά σ.λλα μέσα i.ίλλες μικ9όΗ
οε;)). 

« ('()σ� συμb:ιίνουν ε7τε σέ σ�;,, 
είτε σε μάς, είτε σε &λ)\·η -ιώοα, α.v 
�γινε Χα.τι καλό η μεγάλο :η i.ίλλο 
άί;ιοσ·ημείωτο, ολα εΙναι έοω γραμ
μένα άπο παλαιά κ�ί διατη9ουνται 
στο:.ι� ναούς. 'Εκείνα ομως που 4.
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φeιρουν τη οιχ·ί� σας r.ολιτεία χαί 
τύ"Jν αλλων, πα.ντοτε μόλις τύχει 
ν', �ναπτυ�4,θ.01ϋν με γράμματα. Χ':J.ίμε ολους εχεινους τους" ..9-εσμ.ο�ς 

' 'ζ . ., ' ' π�υ zρεια ?ντ�ι αι πολεις,, και ν_α 
παλιν, μ.ε,α τον συνη-θισμενον α.
ρι·.9μο των έτών. σαν μια έπιδημία 
έρχεται έναντίον τους μ.€ όομη τΟ 
ρευμα το3 ούρα.νου χα.ί άπο σάς ά-
9·ί��ι μό'ΙΟν το�ς ά.γοά,μρτο�ς και 
απαιδευτους, ωσ,ε πα.λιν γι•ιεσ{J.ε 
νέοι έξ- άρι "fi:;, χω9lς νr.t γνωρίζετε 
-:ir.οτε ά.ί't' Οσα. συν&6ησαν στοU:; 
τ.�λιοuς zρόνους, ε1τε σ' αύτ·Ι) τΎ'\ 
y_ύJρα, εϊτε σ,·η διχ·ή σας. Οί γε
νε':i.λογfες ποU άνέφερες, ώ Σόλων, 
για Οσα συ11έb·t1σαν σε σiς, χ-χ�ό
)\ου ΟΕ.•ι διαφέρουν άπΟ παιδιάστι
κους μύ-θους. Καί πρώτα άπ' ολα 
σείς ·9υμασ•9ε [να μονάχα χα.τα
χλυσμό, ένώ συνέ6·ησα.ν πολλοί 
χ.ατά .ό r.αοελ-θόν. Κι' ά.χόμ·η δεν 
γνωοίζεΗ Οτι στ·ΙJ χώρα σας γεν-

' 1... \ • Ι \ λ' ν-rι·-.ι,η�ε το ,ωρ
1

�t�τερο και, χα υ�ε,-
e;ο γενος που υτ.·ηρξε ποτε μετ:ιc;υ 
τών ά.ν-.9ρώπων, &πΟ το όποίο χ· 
έσυ χαί ολ·η ·η πόλις χα.άγε.αι. 
Ί\.λλ!Χ έσείς Οεν τΟ μ:i .. 9ατε. γ�':i.--:ί 
Qσοι ά.π' 'i:'OUς π:>ονόνους σ:1ς σώ-9-·η
χ�ν, έ;:l πολλες Ύενεες Π':i.Oέ!LEV1:! 
ά.γοά.μ.μ�-;;-οι. Γιατf ·}�ταν κ&ποτε, U) 
�όλων, ποlν iπΟ τΟ μεγάλο κατχ
κλυσμό, rι σ-r,μεριν-η πόλις τι7Jν '.\
,5)-,1ναίων ά.οίστ�η 1:ολιτεία και --:ιΙΧ 
πόλεμο χα.t γιi Ολα τα rί..λλα)). ι'Ο
.α.ν α.χvυσε α.ύτά ό Σόλων ·9αύμα
σε κα.; ,;tαοεκάλεσε τοUς ίεοϊίς να
,ου , οι·ηχ-fj·9ο�ν �.χρι6�; χα.ί χ.ατά 
σ,ιρα για του; παλιους του συμπο
λίτες. -I{�l ό ίε�εύς iποκοί·9!ΙΥ.ε : 
«�έν εy_ω λόγο ν' άρΗι -θώ, ι;) Σό
λων, σ.λλά γι:..ι. y_ά�-η σου και για 
7.άρ·η της 7-όλεώς σου, ·9α μιλ·ήσω, 
χα\ r.?o πάντων για :χ_άρ·η τ'r,ς 
Θεας, ·η &ποία ε-θρεψε χ' έξεπαί
δευσε χαί τ·r,·1 πόλ·η σας χαί ,;-·η 
δική μcι.,, παίρνοντας το σπέρμα 
σας άπό ,;-·η Γη χαί τον 'ΊΙ:pαιστο, 
Π?ω-;ύτε�α ομως τ·ΙJ οι:ι.·ή σας, Χcι.τα 
χίλια ετ·η, χι' ά.ογότε?α τ-η διχ·η 

Γ ' ' "� 
-

'λ ' μας. ,ι� τ;rιν ιυρυ�·η, 't"r,,ς πο εως 
μας σ,α ιεοα. μ.ας 6ι6λια ειναι γοαμ.
μένος ό άρt·9μ0ς όχτω zιλιάδες 
·μόνια. 'Αλλά γιά. ,ους συμ.πολί-

,;ες σου, ποU ύπΎ}ρξαν πptν ά.πQ έν
νέα. χιλιάδες χρόνια., -θά σου φα
'ΙΕ�ώσω μ.ε λίγα λόγια χαί -rουι; 
νόμους τους χα.ί ά.πο τά εργα τους 
,;b υ.ε·rα.λ1JτεQο ά.π' Ολα». 

\ ι ι ι , ιι , «.;ενε , οι γραφες μα7 οτι καπο,-
,;-ε ·η πολις σας χατεστρεψε μια. -� 
πολυ - , μεγάλ·η δ�ναμ.η,, ' πού είr.ε. 
ποοσ6αλει σ':!._γΊ.,ρονως eιλοχληρ·η την, 
Εύρώπ·η και τ·ην 'Ασία, ξεχινών
,;�ς άπ' Ξζω, ά.πΟ τb ' ... \τλαντιχbι. 
r.έλαγος. l'ιατί τότε ά.πό το πέλα-. "' - ' ' -:ος εχεινο μπορουσε χανεις να πε-

, ι • - - ' eια.σ·r,, για.τι υτ:·ηρy_ε ν-rισοs μπροστα. 
στό στόμιο που έσείς όνομάζετε 
"σ,ηλες του 'lI ρα.χλέους)), Κα.ί ·η,
νησος α.ύτη ήταν μεγαλύτερη άπό. 
τ·ην 'λ φριχη μαζί καί τ·ην 'Ασία ..

' , ' , \ - \ και απ αυ,·r1ν μπορουσε χανεις 
τ6τε να πά·η χαί στί.s α.λλες νή
σοι.>:;, κα.t άπ' έχεί σε Ολ·η τΎjν ά-. 

' ,ι ' -; , • ,.. Πiν�ντ: ·rιπειοο, που ειναι γυρω α.π 
έχείνη τ·η ·9άλασσα, που είναι πρα
ψα,ι%'1J ·9άλα.σσα.. Γιατί, το μέρος: 

' ι \ -; Ι • \ \ Ι CΙ.J,o, ΠΟJ ειναι μεσα απο το στο-
μ.ιο ,ου ποο·θμου, :pα.iνε,αι μσ.λλο'Ι' 
σαν λιμάνι με στεν-fj ε�:σοδο, ένώ 
, ι ; , , εχειν-η ειναι 'Π?αγματιχος ωχεα-
ν6ς. Καί ·η σ,εριά πού .·ην περιfιάλ
λει μπο?ε� πολύ σωστ:χ νά. λέγεται 
·fιπειGοι;. �' αύτ·ή, λοιπόν, τΎJ νΎj-

, \ .. ,.... 1 , '!ο Λτ_λανηοα, σ_;ι:ημ7-τιστηχ,ε ιι,εγα-
λ·r, και -.';α.υμαστ-ιJ δυναμ·η α.πο βα
σιλιάδες, που �ξCJυσίαζε ολ·η τ·h_ 
ν�σο χαί πολλ�ς α.λλες ν�σους χαl 
μέο·η της ·ήπεfρου. Κι' ά.χόμ·η έ!;ου
σfα.ζε άπb τΟ μέρος της έσωτεριχ·fjς 
•.%λασσαc, στ·rιν 'λ9(ΗΧ'Ι) μ.έzρι τ·ηr 
λi'γυπτο, χα.ί σ-;·ην Εϊ,ρώπ·η μέχρ� 
τ·rιν Τυψηνfα. 'Όλ·η αύτη -� ούνα
μ·η iνώ·S.·ηχε χ' έπεy_είρησε κ:i.r.ο:;ε 
6σμ·rι,ιχά να ύποοουλώσ·Ι) χα.ί τ·r, οι-

, , ' \ � ' .... χ·η σας y_ωρα και τ·η οιχ·ι; μ.ας, κcι.ι 
;;λες δσες εiναι δώ-θε άπο το στε
ν6ν. Καί τότε, ώ Σόλων, ·η ο�ναμη 
της πόλεώς σας φάνηκε χαδαρά σ� 
δλους τους ά.ν-θοώπους. Γιατί ύπε
ρέzουσ,:ι., ά.π' δχ'ους στο ,θ[ρvο; ; αί 
σέ δλες τις πολεu.ιχές τέχνες, cτην
ά.ρy:rι 'έχοντας τ:ην ά.ρy;ηγία τω� 
'Ελλήνων, χ' επειτα. αναγχαστικι:ι. 
u.σν!ι.:ι ·r,, Οτχν ot (Χ.λλοι τ�f}ν έγκατέ .. 
λει½';:ν, ά.9ου ε9,S,ασε στο χειρότε
ρο χίνουνο, νίχ-ι1.σε τους έπιορομ.είς; 
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καί σ11κωσεν tQόπαια, δσο,•ς δέν ίι
?tοοουλώ-θ-ηκαν ά.κόμ·η τους έμπόοι
Gδ να ύποοουλω-θουv, και τους αλ
λους ολους, πού κατοικουμεν οω-θε 
ά.πό ;ις στ�λες τ�υ :ΙΙρακ�έους, 
γsνναιως ολους τους ελευ-θερωσε. 
'\ ' " '" λ' Λργοτερα. ομω� σ,υνεο·ησαν πο ,υ
μεγα.λοJ σεισμοι και κατακλυσμοι, 
-�λ-θε μια μέρα και μια νύϊ_τα. φο-
6ερ·η, καί ολ·η αύτη ·η μάχ ιμ·η τά
ξη σας μέ μιας 6υ-θίστ·ηκε κάτω
ά.πό τ·η l''η. Και ·η ν'ησος 'Ατλαντίς

,Αυτά γρc.::ρε: t 1\λά.τωv. Και. 
νομίζομε V δτι δε Ι συμ πί πτουv με 
τό nερ• εχ6μεvοv της άvακοιvω
θείσr6 ε1ς τη'ι 'λκαδημίαv άξιο
σημειώτου μελέτης, άνεξαρτήτως 
του π.θαvολογουμ νου άpιθμητι
κοΟ Ηθου; τeισ Ηλά.τωvος, του 
�όλωvος ·η τω·ι λlγυπτίωv ίερέωv. 

έπίσ·ης 6υ-θίστ·ηκε κά.τω απο τ·η 
-θ:χλαq_σα καί zά...9·r1κε. l'ι' αύτό τώ
ι,α ·η -θά.λασσ'L έκείν-η είναι έκεί ά.
διά.6ατ-ι1 και ά.νεξερεύν-ητη, γιατί
έμποδίζει ·η πολλ·η λάσπη των ύ
φάλωv πού σz·ημάτισε ·η κα-θίζ·r1σ·η
της ν-ί-1σουη.

Τό συμπέρασμ,: ποίον; 'Ότι 
ή ίστορικότη; τr,ς , λ τλαvτίοος 
καί τοΟ κ-χταπον,ισμοϋ τ-ι6, κα
θιΊ>; καί ή άκρίοεια τή; Πλ-χτωvι
χής ά:ρηγήσεως, π-χpαμένει πάν
τοτε τό μεγάλο α. rvωστοv. 'Εκτός 
πιά έάv nιστεύση κ:,.•ιείς τάς &
ποκρύφου; παρα -;�σεις ... 

ΚΩΣΤΙ-ΙΣ ίΙΙΕΛΙ�ΣΑΡΟΙΙΟΥ ΛΟΣ 

Ειρήνη είναι δταν ... 

Σας χωρίζει ενα άόρατο χάσμα άπ' τόν κόσμο. 
Σας διέφυγαν πράγματα. Δεν ταχετε δλα 
λογαριάσει καλά, δεν ταχετε άκούσει, 
δεί, δσο πρέπει. Γι' αύτό καί σας φαίνεται 
τόσο παράξενο, που κλείνω, άνοίγω 
τό παράθυρο κι' αλλο δεν σας λέω με τά χείλη, 
τά χέρια, τά μάτια: 

«Είρήνη!η 
Είρήνη λοιπόν 

είναι δ,τι συνέλαβα μες άπό την εκφραση 
καί μες άπ' την κίνηση της ζωης. Καί «Είρήνη» 
εΙναι κάτι βαθύτερο άπ' αύτό πού έννοοϋμε 
στίς μέρες μας δταν δεν γίνεται πόλεμος. 
Είρήνη εlναι δταν τ' άνθρώποu ή ψυχή 
γίνεται εξω στό σύμπαν, ηλιος- κι' ό ηλιος 
ψυχή μες στόν ανθρωπο. 

� 1 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 

('Από τό τελευταϊο βιβλ!ο του 
«Τό βάθος του κόσμου») 
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΑΙ\.ΜΟΥΣ 

ΤΟΥ ΔΑ.ΥΙΔ 

' � ' ' 

'ωδη στην αδελφότητα 
(Ρ Λ Β' 132) 

Ίδού δή τί καλόν η τί τερπνόν, 

άλλ' η τό κατοικείν αδελφούς έπί το αυτο; 

Ώς μύρον έπί κεφαλης τό καταβαίνcν lπί πώγωνα, 

/ 

τόν πώγωνα του 'Ααρών, τό καταβcιίνον έπί την ωαν του ένδύ-

[ματος αύτου· 

ώς δρόσος 'Αερμών ή καταβαίνουσα έπι τα ορη Σιών-

δτι έκεί ανετείλατο Κύριος την εύλογιαν, 

ζωήν έως του αίωνος. 

* * *

Τί πιό καλό καί πιό 'μορφο νάν' σαν αδέρφια ό κόσμος! 

Μοιάζει σάν κείνο τό άρωμα πού λούζει τό κcφάλι, 

στά γένεια πάνω πέφτον-τας-στου 'Ααρών τά γένεια 

κι απέ στό πετραχηλt του κατρακυλαει σά κάτω. 

καί μοιάζει καί σάν τή δροσιά του Έρμων πού κατεβαινει' 

στά κορφοβού\iια της Σιών· τί κείθc ό Κύριος ειπε 

πως θά βλογάει, δίνοντας ζωή αίώνια σ' δλους. 

(<,Οί Ψαλμοι του Δαβί5� 
μειαφρ Α Καλαμπουση) 
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ΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 

{ο χτύπος της καρδιας 

Τοϋ μυpμηγκιοϋ ποτέ &έ σκέφτηκες τή μοίpα; 

Πpωτογεννιέται μέ φτεpά, μα ξάφνου πάλι 

τα χάνει έτοϋτα τα φτεpά καί μές στό χώμα 

κουφοδουλεύει, κι' ούpανός τό χώμα τοϋ είναι. 

Τί, μές στό μόχτο για να σώσεις καί να πλάσεις, 

ψηλά δέν εϊν' και χαμηλά, μόν' ενας χτύπος 

καpδιας πού φτάνει ώς μέ τα πέpατα τοϋ κόσμου· 

κι αν είσαι μές στή φυλακή καί τονε νιώθεις, 

η στίς κοpφές καί να τόν ζείς άναγαλλιάζεις, 

τοϋτος δ χτύπος της καpδιiiς, π' δλα τα κλείνει 

στόν 'ίδιο δpόμο, όλόβαθά σου να μήν πάψει 

τοϋτο τό χpέος τό πιό τpανόν άπάνω άπ' δλα ... 

Τί άλί αν αί.φνίδια ξεχαστείς μές στή χαpά σου 

καί πείς άνάσανα, αν μαζί σου ό κόσμος δλος 

μαζί μ' έσένα δέν μπορέσει ν' άνασάνει ... 

\'Από τι'),• τραγωδία cΌ Δαίδαλος στι')ν Κι>1Ίτη>) 
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5Ε kOIMHTHr>IA 
Ή κηδεία των νεκρων άπο την άποψη 

της ίστορίας, θρησκείας καl τοΟ Νόμου 

Ύπό ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Δύο Μητροπολίται τροφο
δότησαν, κατά τούς τελευ
ταίους μηνες, την είδησεο
yραψία και τις χρονοyραψι
κές στηλες των έψημερίδων 
μέ μισαλλόδοξες ένέρyειες, 
μάλιστα στρεφόμενες έναν
τίον νεκρών: Ό Λαρίσης, 
μέ την αρνηση κάθε θρησκευ· 
τικης κηδείας μιας γυναίκας, 
Χριστιανης μέν, άλλά Ρω
μαιοκαθολικοϋ δόγματος, ή 
όποία καί έτ�ψη αψαλτη, δε
δομένου δτι δεν ύπάρχει στη 
Λάρισα καθολική έκκλησία. 
Καί ό Ζακύνθου, μέ την απα
γόρευση κα1 της ταψης άκό
μη ένός κοριτσιοϋ 14 έτων, 
που η ταν έπίσης Χριστιανή, 
άλλά της Εύαyyελικης 'Εκ
κλησίας. 

Κα! στις δύο περιπτώσεις 
έπρόκειτο yισ παραβίαση των 
θεσμίων, τόσο rης Έλληνι
κης πολιτείας, δσο και της 
'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας. 'Εκ
δηλώσεις μισαλλοδοξίας ά-

πό λυτα π ρ ο σ ω π ι κ έ ς, 
ξένες καί άντίθετες πρός τό 
εύρύτερο πνεϋμα καί της 
κρατικης καί της θρησκευτι· 
κfjς νομοθεσίας μας, όφειλό· 
μενες ϊσως bέ αyνοια καί ϊ· 
σως σέ κακώς νοουμένη σκο· 
πιμότητα προστασίας τη� 
«όρθοδοξίας». 

Ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία 
παλαιόθεν άπέκλειε της κη· 
δεύσεως μόνον τά άβάπτι· 
στα νήπια (θεωρούμενα ώς ... 
έθν ικοϋ θρησκεύματος), τούς 
«κατηχου μένους» ( ώς άνήκον· 
τας μόνον στόν πρώτον άπό 
τούς τρείς παλαιούς βαθμούς 
μυήσεως), τούς «άφωρισμέ
νους» καί τούς μή Χριστια
νούς, ητοι τούς άνήκοντας 
σέ μή Χριστιανικές έκκλησίες 
(δπως Μωαμεθανούς, Ίου· 
δαίους), τέλος τούς «σχισμα· 
τ ικούς η αίρετ ικούς», τους 
κομμένους άπό τό σώμα της 
ένδιαψερομένης έκκλησίας 
καί δχι άνήκοντας σέ ο: λ λ η 
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έκκλησ(α, πάντως χριστιανι
κή. 'Αλλά άπό πολλά χρόνια 
εχει δεχθη ρητως, δτι δέν ύ
πάyονται στόν άποκλεισμό 
ο! έτερόδοξοι μέν, Χριστιανο1 
δέ. Ή άvάyκη αύτης της δι
�υκρινήσεως προέκυψε κατά 
την έκτέλεση των ερyων των 
Έλληνικων σιδηροδρόμων, 
στά όποία έρyάσθησαν πολ
λοί Λατίνοι τεχνίτες, ετυχε 
δέ , ά πεθάνουν μερικοί και 
έκρ(θη δτι θά ηταν έπ! τέ· 
λους και' άyνωμοσύνη νά μη 
κηδευθοΟν θρησκευτικά. Τό 
ζήτημα άνεφέρθη στην Κων
σταντ ινούτtολη καί ό Οίκου· 
μενικός Πατριάρχης Γρηγό
ριος ΣΤ' μέ τό γράμμα του 
της 20ης 'Οκτωβρίου 1869 έ
πέτρεψε, δχι μόνον νά έντα
φιάζωvται έτερόδοξοι σέ νε
κροταφεία όρθοδόξων, άλλά 
και νά τούς γίνεται κηδεία 

(1) «'Η όρ{)όδοξος εκκλησία, έκκλη
σιαστικίj οίκο,·ομίq, χρωμέ,•η, έπι
τρέ:πει τοίς ιειτοuργοίς ω',της τύ 
κηδεύει,• μ1Ί όρ{)όδοξον, ψαλλομένου 
ιιό,•ον τού ιρισαγίου υμ,•ου, τοί• ριη' 
ψαλμοί•, μετά της αΛ•αγνώσεως του 
Άποστόλου και του Ευαγγελίου». 
Γ. Μεσ<'λωρά, Σ1,μβολικ1'ι, Β τόμ. 
σελ. 394 εν ύποσημειιί>σει. Πρβλ. 
Θεοτοκά, Νομολ. Πατριαρχ. σ .. "63 
καί Συνοδ. εγκύκλ. εν συλλογ1ϊ �
Χριστοπούλου σ. :!90. 

(2) «Πριί,τον μεν γάρ ιJΛ•ελιυν δει
σιδαιμο,•ία,, απασα,•, εν τίJ πόλει 
-ιtάπτειν τούς ,·εχρούς καί πλησίον 
εχειν τrί μν1'ιματα τώ,• ίερών 01'Jκ 
εκώλυσε, συντρόφους ποιών ταίς 
τοιαύταις 01μεσι καί συνήτJεις τούς 
,•έους, ϊύστε μ11 ταράττεσ{)·αι μ1'ιδ' 
όρρωδείν τόν {)άνατον, ιbς μιαί,•ον
τα τούς άψαμέ,•ους ,εκροu σιύματcς 
1i διά τάφω'Ι,:_ διελ{)ύ,•τας». Πλου
τάρχου, Λυκούργος, 27. 

θρησκευτική άπό τούς όρθο
δόξους !ερεϊς, μόνον κάπως 
συνοπτική (1). 'Έκτοτε, ή Πα
τριαρχική έyκύκλιος άποτε
λεϊ «νομολοy(α» της 'Ορθο
δόξου Έκκλησίcς. 

'Όσο yιά τόν ένταφιασμό 
έτεροδόξων στά νεκροταφεία 
των όρθοδόξων, ξεφεύyει τε
λείως άπό την άρμοδ ότητα 
της 'Εκκλησίας. Είναι άπό 
τούς Νόμους τοΟ Κράτους 
ύ π ο χ ρ ε  ω τ ι κ ή ή ταφή, 
yι' αύτό καί στη Ζάκυνθο έ
πενέβη κατά της άπαyορεύ
σεως τοΟ Μητροπολίτου ή 
Χωροφυλακή. Τά vεκp<1τα
φεϊα της έπικρατείας, δλα 
δίχως έξαίρεση, άνήκουν 
στούς δήμους καί τίς κοινό
τητες, δχι στούς ναούς. Και 
ή λειτουργία τους, ρυθμίζεται 
άπό την νομοθεσία της τοπι· 
κης αύτοδιοικήσεως. 

Στην άρχαιότητα ο! νεκροι 
έθάπτοvτο μέσα στίς πόλεις. 
Καί οί αρχοvτες διάλεγαν τις 
πιό περίοπτες θέσεις. «Ε[σί 
τάφοι ΜεyαρεΟσιν έν τfi πό
λει», άφηyεϊται ό Παυσανίας 
(Α' 43 § 2). Την κοσμικήν αύ· 
τή ματαιοδοξία ό ΛυκοΟρyος 
προσπάθησε νά έκμεταλλευ
θfj yιά πνευματικούς σκο· 
πούς, yιά νά έθίση τούς άν
θρώπους στην [δέα τοΟ θανά
του (2). Στην δημιουργία, δ· 
μως, νεκροταφείων όμαδικων 
καί μάλιστα εξω άπό τίς πό
λεις ώδήyησε, δχι τόσο ή δει
σιδαιμονία yιά τό «μίασμα>>, 
της έπαφfjς μέ τούς τάφους. 
δσο ή οικονομική άνάyκη των 
ψτωχων, πού δέν μποροΟσαν 
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νά κτίσουν οίκοyεvειακούς 
τάφους μέσα στις πόλεις. 
'Έτσι, βλέπουμε νό: ύπάρ
χοuv εξω άπό τις πόλεις' 
στούς άyρούς, τάφοι κατά 
τήv έποχή του Χριστου. 
(Ματθ. ΚΖ 7, 52-53 καί 
Λουκ. Ζ' 12). 'Αργότερα οί 
πρωτJι Χριστιανοί συνεχί
ζουν τό Σπαρτιατικό εθιμο 
της ταφης των νεκρών στούς 
περιβόλους των έκκλησιων, 
ώ-θούμενοι άπό αλλου εϊδους 
ματαιοδοξία, διότι μέσα στις 
.έκκλησίες ύπηρχαν λείψανα 
άyίων και τάφοι μαρτύρων. 
Ή 'ίδια ή 'Εκκλησία ένεθάρ
ρυvε αυτήν τήν τάση, yιά νά 
κολακεύn, μέ τάς ευχάς ύπέρ 
μεταστάvτων και ζώντων στό 
«κοινόν διάβημα πρός τόν 
'Ύψιστον» και νά διατηJη 
:ετσι τό άyωvιστικό πvεΟμα 
των πιστών. Σύντομα δμως 
έξεδηλώθη άντίδρασις, δταν 
ό Πατριάρχης 'Αλεξανδρείας 
Μαρκος Γ' (tl 174), άναφέ· 
ροvτας δτι «άπό άρχαίας έy· 
χωρίου συνηθείας» έθάπτοv
το λείψανα ορθοδόξων στις 

. 

(Ι) «Τά. ,,ε;.ροταcrεία ύπάγονται 
.εί.ς την διοίχησιν χαL διαχείρισιν 
ο ύ χ ί τι7>ν έ,•οριαχών να(7>'', ύ.λλά 
τω,• δ{ιμων χαL χcινοτ11των, ο'ιτινες 
δέν δύνανται,' u.ρνη{)ωσι ταυτην». 
Άπόφ. Συμβ. Έπιχρ. 36)1933. «Το 
νεχροταιrείον εί,•αι δημ6σιος χιί>· 
ρος, ή διοίχησις τοϋ όποίου ύ π ο
.Χ ρ ε  ο ϋ τ α  ι νά παραχωρήση χώρον 
πρός ταφιΊ,•». Σ. Ε. 868)1957. Προ
σπό:θ·εια ώρισμίνων ,•αιuν, είδιχά 
της Κρ{ιτης, ,•ά. διατηρ1Ίσουν τή,• 
διοίχησιν χαL διαχείρισιν ,•εχροτα
q:;είων [ματαιJJ{),η μiο αποφάσεις τ<Ϊ>'' 
{iνωτάτων διχαστηρίων (Συμβ. Έ
πικρ. 36)1933 χαί Άρ. Πάγου 300) 
1950). 

έκκλησίες, έζήτησε νά μάθη 
«η εστι τουτο άπροκριμάτι
στοv» καί του άπήντησε ό Βυ
ζάντιvός κανονιολόyος Θεό
δωρος ό Βαλσαμών, δτι στούς 
ναούς πού εχουν έyκαινιασθη 
μέ αyιον μυρον καί θησαυρούς 
λειψάνων «άνθρώπινον λεί
ψανον ου ταφήσεται». 

'Αλλά, ή ταφή στίς έκκλησί
ες μέσα η στόν περίγυρό τους 
άπηyορεύθη άπό cήν Γαλλική 
'Επανάσταση, άπό τήν νομο· 
θεσία της όποίας εχει τήv 
πηγή των συγχρόνων κρατών 
ή νομοθεσία περί ταφης των 
νεκρών εξω άπό τίς πόλεις, 
σέ χώρους μέ ώρισμένες προ
ϋποθέσεις συστάσεως έδά
φους, άέρος κλπ. Τό πρώτο 
έλληνικό κείμενο είναι - τό 
Διάταyμα της 28ης Μαρτίου 
1834. 'Ακολούθησε ό Ν6μος 
1621)1919 περί νεκροταφείων. 
Καί τώρα ίσχύει τό αρθρον 
21 του Κώδικος νομοθεσίας 
περί Δήμων καί Κοινοτήτων 
έν συνδυασμQ μέ τά αοθρα 
27 του Π. Δ. 3-4-1929 καί 
7 του Α.Ν. 2200)1940, κατά 
τά όποϊα «πάντα τά νεκρο· 
ταφεϊα άνήκουσιν, ώς πρός 
την διοίκησιν καί διαχείρι
σιν, είς τούς δήμους καί τάς 
κοινότητας, άπαyορεύεται δέ 
ή ταφ� έκτός της περιοχης 
αυτών και είς ίδιωτικούς χώ
ρους. 

Τά άνώτατα δικαστήρια 
του κράτους μέ σειρά άπο
φάσεών τους εχουν καταστή
σει τή νομοθεσία άκλόνητη 
καί μή έπιδεχομέΎη καμμιά 
άμφισβήτηση(Ί ). 
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Συνεπώς, ή 'Ελληνική νο· 
μοθεσία, ή όποία άπό τό ενα 
μέρος έπιβάλλει την ταφή 
των νεκρών μέσα στά νεκρο· 
ταφεϊα και άπό τό αλλο μέ· 
ρος άναθέτει τή διοίκηση των 
νεκροταφείων οτά δρyανα 
της cοπικfjς αύτοδιοικήσεως, 
πού δέν εχουν τό δικαίωμα 
νά την άρνηθοΟν, άλλά ύ· 
ποχρεοΟνται νά την άοκοΟν 
σύμφωνα μέ τούς νόμους, ά
ποξενώνει τελείως τυύς έκ
κλησιαστικούς παράγοντες 
άπό κάθε άρμοδιότητα σ' αύ· 
τό τό θέμα. Καί ή έπέμβασις 
των δύο μητροπολιτών yιά 
την άπαyόρευση ταφfjς των 
έτεροδόξων γυναικών ηταν 
μιά καθαρή αύθαιρεσία. 

Ή δέ αρνησις των έξοδίων 
ϋμνων, άπό την αποψη της 
έκκλησιαστικης νομολογίας, 
ηταν αύθαιρεσία έπίσης. 

( ι) «'Ός τά μ έ,, αλλα έιο, αλλά 
τοϊ,ς τφ γϊιρ!.!- βcη{)οι ς λυμ�ί,•ει, ο'ί 
καί ζ<ί>ντας ά,•αγκάζουσι τούς παί· 
σας τούς γονέας τρέq:ει,, καί έπειδάν 
α11οΟ-,11σΥειν. ΟΠως των νομιζομf· 
,,ω,1 τύχωσι•, Δημοσ{)ένης κατrι Τι
μοκράτ()υς, 107. 

(2) «Το,, πατέρα εν τφ cεσιιωτη
ρίιρ προδοί,ς α:τελ{)εϊν έξ 'ccετcεί
ας, άποθα,όηα ό αrεβ1iς cι'iτος Υαί 
μιαcός ούκ ε{)·αψεν, 01Ίδέ τοίς -ΙΜ
ψασι τήν ταφ11ν άπέδωΥεν>. Κατά 
Άριο-:ογείτο,ος, 54. 

(3) «Ό bέ πατιiρ αύτόν έμίrει 
σφόδρα, ι;\στ oίii) {l,, απο{)ανό,•τος 
rφασ>ε τά όστa Υιψίσαο&αι•. Κατc: 
Άλκιt\ιάδοιι ) ειποταξίου, 2ί.

(4) Κατά Φίλωνος, 21. 
(5) « Καί , �Ί Δία, έάν τις τιί1,• γο·

,•έω,, τε) fυτησά ντω,• τc ιΊς τάcrους 
μη >'Οσμfι, καί τούτο έ:Cετrίζει i1 πό
λις εν ταίς τ(ί)V αρχόντω,• ΟΟΥιιια
σίαις>. Ξε,·οφ. Άπομνημ. Β' β. 11:J. 

Βαρύτερο ηταν τό παρά
πτωμα άπό πνευματική απο
ψη. Γιaτί ο! νεκροί ησαν ά
νέκαθεν άντικείμενα μεγά
λου σεβασμοΟ. Στήν έλληνι
κή άρχαιότητα τά εθιμα, τά 
σχετικά μέ την ταφή τους 
ησαν «τά δίκαιο», «τά νόμι
μα», «τά προσήκοντα». 

Κατά νόμον τοΟ Σόλωνος, 
άκόμη καί n! παϊδες, πού δέν 
χρωστοΟοαν τίποτε ατούς 
yονεϊς των, διότι ησαν άνά
ξιοι, εfχαν όπωσδήποτε την 
ύποχρέωοη τοΟ ένταφια
σμοΟ (1). «Άσεβη» και «μια· 
ρόν» άποκαλεϊ ό Δημοσθένης 
έκεϊνον, πού δέν εθαψε τόν 
πατέρα του, οϋτε καί πλήρω· 
σε τοί.ς ένταφιάσαντας (2). 
Ό Λυσίας μας πληροψορεϊ 
δτι ό μη ένταψιασμός ηταv 
έκδήλωσις σφοδροΟ μίσοι ς (3) 
καί δτι ή μητέρα του Φίλωνος 
προέβλεψε νά άφήση 3 μνας 
στόν Άντιψάνη, πού δέν 
η ταν συyyι ν,')ς της, έπειδή 
δέν ένεπιστεύετο ουyyεvη, 
της, άμφιβόλλοντας «διά τό 
προσήκει v αύτft τά δέοντα: 
αν ποιήσοντα» (4). 

Ή άμέλεια δμως η ή άδια
φορία yιά τόν ένταφιαομό έ
θεωρεϊτο βαρύ εyκλημα yιά 
τcν ήθικό χαρακτfjρα τοΟ άν
θρώπου. Καί ή παράλειψις ά· 
κόμη της φροντίδας yιά τούς 
τάφους έnηρέαζε δυσμεν(.;.)ς 
την σταδιοδρομία των πολι· 
των, ο1 όποιοι δέν lδικαιοΟν
το ν' άναλάβουν δημόσια ά
ξιώματα(5). 

Και τ(.;.)ν νεκι:;ων οί τάφοι 
ύπερησπίζοντο μέ τό αΤμcc 
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-των ζώντων. Ό Α(σχύλος
μας διέσωσε τό περίφημο πο·
λεμικό προσκλητήριο κατά
των Περσών, δπου ο1 «παιδες
'Ελλήνων» έκαλοΟντο νά πο·
λεμήσουν δχι μόνον yιά την
έλευθιφία της πατρίδος, yιά
την έλευθερία των τέκνων
των καί yιά τά 1ερά των πα·
τρώων θεών, άλλά καί yιά
τούς τάφους, διότι ό «ύπέρ
ττάντων άyών» περιελάμβανε
«θήκας τε προyόνων» (1 ).

Μόνον μερικοί έyκληματίαι
θανατούμενοι έστεροΟντο τα·
ψfjς, πραyμα πού ητο μία
πρόσθετος ποινή. Καί yι' αύ·
τές τίς περιπτώσεις ύπfjρχαν
ώ,Jισμένοι τόποι yιά τό πέ·
ταyμα των σωμάτων. Ό Και·
άΕα<.; στην Σπάρτη, ή Μελίτη
στην 'Αθήνα (2). 'Αλλά καί
πάλι, των λαμβανόντων θά·
νατο άτιμωτικο rά πτώματα
δέν εμεναν αταφα μέχρι τέ
λοJς. 'Ερρίφθη άρχικά ατόν
Καιάδα ό προδ )της Παυσανί
ας, επειτα δμως τό σω,..ια του

( 1) Αίσχύλου Πiρπαι, 405. 
(2) Πλησίον δέ της οίι.ίας κατε · 

<ιΥεύασεν \Ό .Θε,ιιστοκλης) εί ς Με· 
λίτην τό ίερόν, ου νύν τά σιύματ,1. 
τuιν fJανατοιιμένων οί δήμιοι προ· 
Βάλλcυσι καί τά ίμά τια καί τούς 
βρύγχους των ά.παγχομένων καί κα
{tαιQε3έντων έκφέρουπι». Πλοuτάρ
χου, Θεμιστοκλης, -.!2. 

(3) « ... χαί αύ�όν έμέλλησαν μεν 
ές τόν Καιάδαν, οίiπερ τούς κα
κοί,ργους εμβαλλειν, επειτα εδοξε 
πλησίον που κατορύξαι». Θcυκυδ. 
Ίστορ. Α' 134. 

(4) « ... έάν τις αυτόν διαχρήσηται, 
τήν χείρα την τούτο πράξασαν χω
ρίς τού σιύματος {}άπτομεw». Αίσχι
-νης, κατά Κτησιφίοντος, 244. 

έτάφη κάπου έκει κοντά. (3) 
'Ακόμη καί yιά τούς αύτό

χειρες, yιά τούς όποιους σή_· 
μερα ή 'Εκκλησία άρνειται 
την νεκρώσψη άκολουθία, ο[ 
άρχαιοι είχαν μιά ποινή συμ
βολική. Δέν τούς έστεροΟσαν 
την ταφή, άλλά άπέκοπταν 
τό «ενοχο)> χέρι καί τό ένε· 
ταφίαζαν χωριστά (4). 

Καί yιστ ί σχεδόν κανέναν 
τελικά δέν στεροϋσαν οί άρ· 
χαϊοι τοΟ ένταφιασμοΟ; 

Διότι έπίστευαν δτι μόνον 
ό ένταφιασμός άποσυνέδεε 
όριστικά τό φθαρτό σώμα 
άπό τή1ι άθάνατη ψυχή κ α1 
την αφηνε έλεύθερη νά προ· 
χωρήση στόν κόσμο της. 

'Εάν δέν έθάπτοντο τά σώ· 
ματα, αί ψυχαί δέν θά μπο
ροϋσαν νά ε(σ'έλθουν στά 'Η
λύσια. θά ησαν καταδικασμέ
νες νά πλανώνται εκατό χρό
νια περί τάς δχθας της Στυ
yός. 

Γι' αύτό θρηνεί: ό Όδυσ· 
σεύς δταν κινδυνεύει νά ναυ
αyήση καί θά ηθελε νά εχη 
σκοτωθη σrήν Τροία, δπου 
τουλάχιστον θά 

1

εΙχε άξιωθfj 
έντιμου ταψης. Γι' αύτό έμ
φανίζεται ή σκιά τοΟ Πατρό
κλου καί έκλιπαρει τόν 'Αχιλ
λέα νά τόν ένταψιάση yρή· 
yορα. «Θάπτε με δτι τάχt· 
στα, πύλας 'Αϊδαο περήσω�. 
Γι' αύτό κα! ύπfjρχε νόμος 
άρχαιος, πού ύπεχρέωνε τούς 
όδοιπόρους, αν ηθελε συναν- -
τήσουν αταφο πτώμα, νά ρί
ξουν πάνω του μιά χουψτα 
χ.ω.μα. Γι' αύτό σ' δλες τlς 
νεκρικές έκδηλώσεις των άρ-
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� χα(ων, 'Ελλήνων Ρωμαίων 
t και Αtyυπτίων, έπικρ::χτεί ή 
r' (δέα της στορyης και του

χρέους πρός τόν θανόντα. 
ι 'Ο Σωκράτης δέν φαίνεται 

νά πολυσι<οτίζεται yιά την 
τύχη του σώματός του. Δια
στέλλει άπολύτως τό φυσικό 
σ&μα άπό τό ένοικοϋν πνεϋ
,μα. Καί Π'Ύpατηρεί χιουμορι
στικά, δτ ι δέν καταφέρνει νά 
πε(ση τόν Κρίτωνα δτι Σω
,κράτης εΤναι αύτός, μέ τόν 
όπο:Cον τώρα συνομιλεί, «ό 
νυνί διαλεyόμενος» καί δχι 
έκείνος, «ον δψεται όλίyον 
ϋστερον νεκρ6ν». 'Εκείνος 
-δέν θά είναι ό Σωκράτης, yι'
αύτό τό 'ίδιο του κάνει έάν
-ένταφιάσουν η άποτεφρώσουν
τό σώμα, πού ύπfjρξε άπλfj

1 κατοικία του πραyματικοϋ έ
αυτοϋ του, άναyκασμένου νά
-φέρη σαρκική ίδιότητα yιά
την διάρκtια της ζωfjς του
,ώς άνθρώπου. Γι' αύτό βλέ
πει τόν θάνατο, την διακοπή
της ένώσεως της ψυχfjς μέ τό
σωμα, σάν λύrρωση άπό νό
-σημα, πού έπιβάλλει κάποια
έκδήλωση εύyνωμοσύνης στόν
�εό της ύyείας. Καί πεθαίνον·
τας, «ω Κρίτων, εφη, τQ Ά
σκληπιQ όφείλο εν άλεκτρυ
όνα· άπόδοτε και μη άμελή
σητε».

'Ωστόσο, έδίδασκε και ο ' Σωκράτης την ύποχρέωση της

ταχίστης ταφfjς του νεκροϋ. 
«Της ψυχfjς έξελθούσης. έν ri
μόνη yίγνεται φρόνησις, τό 
σωμα τοΟ οίι<ειοτάτου άνθρώ· 
που τήν ταχίστην έξενεyκόν
τες άφανίζουσιν». (Ξενοφ. ά· 
πομν. Α' 53). 

Ή αρνησις, έπομένως, της 
ταφης του σώ,ματος εΤναι τι
μωρία στρεφομένη κατά της 
ψυχfjς, πού ένοικοϋσε στό σω· 
μα· τιμωρία ίδιαίτερα άπο· 
τροπιαστική, δταv έπιχειρεϊ
ται μέ δικαιολογία μιά άλλοι
ώτικη πίστη καί οχι άμαρτω
λη συμπεριφορά, άλλά έτtίσης 
τιμωρία όλότελα ξένη πρός 
τό θεϊο νόμο καί συγκεκριμέ
να πρός τη Χριστιανική διδα
σκαλία, δπως την διέδωσαν 
ol 'Απόστολοι. Καί νά: 

Ό Χριστός «πάντας άν
θρώπους θzλει σωθηναι». (Τι
μόθ. Α' 2,4). 

«Καί διαιρέσεις διακονιών 
είσί, καί ό αύτός Κύριος». 
(Κορινθ. Α' 12,5). 

Λοιπόν, «μή δύναται ή πί
στις σωσαι; - 'Εάν μή ερyα 
εχη, νεκρά έστι καθ' έαυτήν». 
(Ίακώβ. Β' 14, όμ. 17). 

«Ή περιτομή ούδέν έστιν, 
άλλα ή τήρησις των έντολων 
του θεοϋ». (Κορ,ν3. Α' 7,19). 

Καί «κομίσηται εκαστος τά 
διά του σώματος πρός α ε
πραξεν». (Κορινθ. Β' 5,10). 



240 

Ε ϊ θ Ε •••

Σε Σενα προσεύχομαι, Άyαπημένε Πατέρα. Ε'ίθε νά 

μη μ' άφήσης να κοιμαμαι στό ήσυχο στρωμα του ψορμα· 

λισμου. Ε'ίθε να γεννιέμαι κάθε πρωι καί κάθε νύχτα να 

πεθαίνω, ωστε να μπορω νά yεννηθω ξανά. Ειθε να άνα

κaλύπτω δσα έχουν ήδη άνακαλυφθfj, μα νά τά άνακαλύ

πτω μοναχός μου. Είθε νά ντύνωμαι με τά δικά μου ρου

χα, δχι με τα τριμμένα στολίδια πεθαμένων άπό παληα ιε

ρέων. 

Είθε ν' άκούω με άyάπη καί συλλογή δλα δσα εχουv 
λεχθfj. "Ας άμψιβάλλω yια κάθε τι εως στου ν' άποδειχθfj. 

Καί ας άμψιβάλλω yιά την άπόδειξι-δχι άπό πεϊσμα flJ 

προπέτεια, μά yιατί ή ούσία της ζωης είναι τό έρωτημα

τικό. 

Διατήρησε μου την πεϊνα yιά άπαντήσεις καί θρέψε με 

με τη δίψα yιά δσα δεν ξέρω. 
Κράτησε ζωντανη την άπορία μου, πού f;ίναι γεννη

μένη στό μυστήριο καί μποpc.ϊ νά έπιζήση μονάχα στό μυ

στήριο. Εϊθε ή πίστις μου νά είναι άναλυτική, άπορρ[πτον

τας έκεϊνες τίς άπλες έξηyήσεις πού θά διέλυαν την κατά

πληξί μου. 

Εϊθε νά είμαι ενας νους, όδηyημένος άπό μιά ψυχή� 

όδηyημένη άπό ενα θεό. Εϊθε τά νευρα μου, δσο ύπάρ· 

χουνε, νά πάλλουνε με τίς δικές Σου σκέψεις. Όδήyησέ. 

με στην άπόλαυσι της πρόσκαιρης Τριάδος του τι δεν εΙ
μαι, τι εΤμαι καί τι μπορω νά yίνω. 

; 

Προσευχη του 'ΑμερικανοΟ θεατρικοΟ 
συyyραφέως Robert Ε. I.,ee 



ΙΝΔΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ 

'Γόν τελευταίο χαιρό ή 'λ,θ-ί-1να. 
ε

-rι
νε το πiρασμα δια.φόρων Ί νδώ·ι 

�υτοzειριζομένων φιλοσόφων, που
ο χα-9ένας τους ει.ει χαί μιά. πανά
κεια. τ'ης μ_όοας. 'Ε!;αίοεσι άπετέλ.
σε ·η έπίσχεψις τοϋ 'l;πουργοϋ έπι
στ·ημονοιης έρεύν-ης χαί μορφωτι
κών σι.έσεων χ. Χουμα.γιούν ΚαΙJ.
πί?, ό όποίος ε!ί'. ε συνεργασία. �s
τους δι χούς μας ά.ρμοδίους. 

Καρπό; των συνομιλιών τοϋ χ. 
Χο'Jμαγιουν Καμπίρ είς τά.ς 'Λ.
,θ·ήνας -�ταν ·η ύπογραφείσα έλ
ληνοίνδικ·rι μορφωτική σύμ6ασις -� 

• ι ρ ι 
, ι 

οποια. προολεπει πολλάς άνταλ-
λαγά.ς έπιστημό�ων, χα-θ·ηγητω'Ι.
σ�ουδαστ�ν χα: χαλλιτει.νών, όρ
γανωσιν ινδικών έκ-θέσεων είς τ-ί1 •1 
Ί.;λλάδα καί έλλ·ηνικών είς τά.ς Ί ν-
�· 

' 
' ο οιας και αvλητιχών συναντ·ησεων. 

'Ινδικά 6ι6λία ,θά. μεταφρασ-θοϋν 
είς τ·ην έλλ·η,νικη καί έλλ·ηνιχά. εί
την ίνοιχη γλίΛσσα. γιά νά. φέοου� 
έγγύτερον τοUς δύο ιαούς. 

, 
:Μ.πορεί έπίσης νά. γίν-η άνταλλα

γ·η αρzαιοτ·ητων υπό μορφ·ην δανει
σμού η όριστιχης παραzωρ·ησεως, ο
πως ι;γινε μέ τ·ην Γαλλία.. 

ΕΚΡΗΞΙ Σ ΑΣΤΕΡΟΣ 

ΠΡΟ 800 ΕΚΑΤΟΜ. ΕΤΩΝ 

Κατά. τ·ην διάρχεια συσκέψεως 
τ<7>ν μελών της Διε·θ-νοϋ; Άστοονο
μικης 'Ενώσεως, τά. τέλ·η Α�γού
στου στην 'λμε?ικ·η, έπεδείz-θησαν 
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φωτογοα9ία.ι τ'η:; έJψr,1;εως του α
στi?ος «�ουπερνό6α.» ό όποίος κα
τεστρ1.φ-η προ 800.000.000 ετων. 
Ί Ι λάμψις της έκρ·ηςεω:; πιστεύε
ται οτι ητο fνα. δισεχατοv.μύοιον 
φpρά.ς ίσι. υροτ έρα. τοϋ φωτός 'τοί) 
·ηλίου, εφ-9α.σε δε μόλις τώοα είς
την Γην, κινουμέν-ι1 μέ ταί_ύτητα.
·Ι 8G.000 μιλίων τό δωτερόλεπτον !
Κατά. τους έπιστ·ημονα.ς, ό έν λόγω
άστ·ηρ εύρίσκετο εί:; γαλα.1;,ία.ν κεϊ
μ.εν�ν είς τελείως άντί-θε·η1 διεύ-
,θ. , ' . ' ' . ' υνσι απ'J αυτη που ευ?ισκεται σ·ή-
μ.ερα. ό γα.λα.1;,ία.ς οπου πεοιλα.ΙJ.6ά
νετ,αι ·η Γη. Λί φωτογραφία.Ί τ�ς έ
κρ·η1;,εως έλ·ήφ.lJ.·ησαν >JΠ? τοϋ άστε
ροσχοπεfου Π άλομ.αρ της Νοτίοι; 
Καλιφορνία.ς. "Ηδη οί άρμόοιοι έπι
στ·ημονες ηρ1_ισαν πα.?ατ·ηρήσεις 
σϊ_ετιχώς με τΎ}ν άν-χχ.άλυψιν νέω,, 
πα.ρομοfων έκρ·},1;,εων. 

Μερικοί άπό τους άστοο•ιόΙJ.ους 
έν ,:ιπηρεσfq. κατά. την λ�ψι' τω� 
φωτογραφιών, είΊ_αν την σπάνια. 
�ύκαιρία νά πα.ρακολου·9·ήσουν, στά. 
αι.ανη 6ά{Ι.·η τοϋ σύμπαντο:;, την 
καταστροφή ένός όλοκλή?ου κό-
σμου . .. 

«ΕΤναι λοιπόν μαλλον · 6έ6αιο -
εγραψε ό χροvογράψος κ. Άλ. Σα
κελάριος - ότι ή εκρηξις τοCι μα
κρuνοCι ήλίοu, θά κατέστρεψε κι' 
εναv τούλάχιστοv πλανήτη σάv τόv 
δικ? μας. 'Ένας πλανήτης με: άv
θρωποuς λιγώτερο η περισσότερο 
πολιτισμένους άπό μας, ποu θαχαvε 
κι' αύτοί τις σκοτοCιρες τοuς, τα:. 
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,. 

Τό Νεφέλωμα Καρκίνου, άνακαλυφ{}έν ύπό τιϋν Κι,έζων τό 1054, 
εlναι 1\δη λείψανον έκρηγνυομένου άστέρος 

6άσαvά τους, τίς χαρές τους καί 
τίς λύπες τους· καί τίς ήλίθιες -
καλή ωρα- διαφορές τους. • ι σως 
κι' αύτοί έκε'ϊ ,μακρυά, vό: εΤχαvε 
κανένα Βερολ'ϊvο καί vό: τρωyώντου
σαv σό:v τό: λυκόρvια στό: καλό: κα
θούμενα, χωρίς vό: ύποπτεύωvται τί 
τούς περιμένει. "Αν ύπάρχουvε -
και ίιπάpχουvε - άνθρωποι καί 
στους αλλους πλανήτες, δέv μπορε'ϊ 
,ταρά vό: ύπάρχη και ήλιθιότης και 
κακία καί συμφέρον και μ'ϊσος 

Χθές τό 6οάδu οί άστροvόμοι τοϋ 
Πσλομαρ ειδανε μέ τό: μάτια τους 
εvαv δλόκληρο κόσμο vό: καταστρέ
φεται. Μόνο πού ή καταστροφή πού 
εΤδαvε συvέοη πρiv όκτακόσια έ
κατομμύρια χρόνια ! 'Οκτακόσια έ-

κατομμύρια χρόνια χρειάστηκε ή 
λάμψις της έκρήξεως, π�ύ ετρεχε 
μέ 297.600 χιλιόμετρα τό δευτερό
λεπτο, vό: φθάση άπό κε'ϊ ώς έδω ! 
Τόσο μακρυά η τανε αύτός ό ατυ
χος κόσμος, πού χάθηκε πριν άπό 
όκτακόσια έκατομμύρια χρόνια. Μα

κάρι vό: μπορούσανε vό: δοuvε αύ
τή τήv καταστροφή δλοι έκε'ϊvοι 
πού διευθύνουν τις τύχες του δικοu 
μας κόσμου. "1 σως vά 6άζαvε μυα
λό!)) 

το ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΚΑΙ Ο ΑΘΕ·Ι·ΣΜΟΣ 

Είϊ,cι.με σ'".ο πpο·ηγούμενο τεϋy_c.; 
σϊ,ολισ.σει τόν αχpιτο έ·ι-�ουσια.σιι.ό 
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0Έλλ·ηνος ποι·ητου, που ένεφάνισε 
-rόν Γκαγκάριν νά . .. έκ-θρονίζ·η τόν 
Θεό. Φαίνεται ομως οτι τό ποίημα 
�εκείνο ηταν ((στην τροχιά>> της έ
"Πίσ·ημ·ης έρμ·ηνείας. Διότι τό σατι
�ικό περιοδικό της ιlfόσz.ας ((Κρο
-κοντίλι» έδ·ημοσίευσε μια σειρά 
-α.πο γελοιογραφίες, πότε δείι:ιον-
-τας τό διαστ·ημοπλοιο ((Βοστόχ» 
-σαν τό νέο α.στρο μιιiς νέας Η·η-
-θλεέμ, που όο·ηγεί τους συγΊ.ρόνους 
uν�pώ

;-
ους στη �ρνησι το� Θεου, 

:χαι ποτε παρουσιαζοντας τον Γκα
-γκά.1>ιν νά παραλαμοάν-η ά.πό τά 
7,ipια του Θεοϋ τό Σύμπαν .. , Συγ
:χ.ρόνως, ·η <ι'Ισοέστια» έδημοσίευσε 
έπιστολάς ά.ναγνωστων τ·ης, οί ό-

-ποίοι δηλώνουν οτι επαψαν νά. πι
,στεύουν σέ Θεό ά.πο της 12ης 'λ
'1Πριλίου. Ν ά. ενα δείγμα των έπι
,στολων ά.πό κάποιαν Κτσ.νίλοοα 

,tTo πρωί της 12ης 'Απριλίου α
wα6α την σόμπα μου δταν το ραδι
οόψωνον άνήγγειλε δτι θα μεταδώ
,ση σπουδαια νέα. 

Τότε ηκουσα δια πρώτην φοράν 
iδτι ενας ανθρωπος έκτοξεύθηκε στο 
.Διάστημα. Κύριε έλέησον ! ΕΤναι 
-ποτέ δυvατον ό αvθρωπος να προ
ΙΙ<αλη τον Θεόν;

Τώρα γνωρίζω δτι ή έπιστήμη 
cε:Τναι ό πραyματικος Θεός. Ό αν
\θρωπος εΤναι Θεός. Ό Γιούρι Γκα
γκάριν συνέτριψε την πίστιν μου είς 
i.ιπερφυσικάς δυνάμεις�>. 

1()1 ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΑΟΙ 

Στόν ά.μερικανικό τύπο ά.νεκινή
--θη τελευταίως τό ζήτημα των ίε
�αποστόλων. l'ιά ποιο λόγο οί Χρι

�τιιχ.νοί στέλνουν ίεραποστόλους σέ 
'J.αούς, πού εχουν οικ·η τους -θρη
�κεία; 'Αψ?υ ολες οί -θρ·ησκείες 
�υγχροτοϋν ή-θιχ·η οιοασκαλία καί 
... ό πρόολ·rιμα είναι μόνον νά εχουν 
l:ρσ.ρμογη πρακτική. 

Μερικές έκκλησίες της 'Αμερι-
-χης, πού έχ·ηρύχ-θησαν χατli των 
iει�-αποστολων, έτόνισαν σέ διακή-

Ί-Ι Ρωσσικη έκδοχiι nερί του 
διαστημοπλcίου • Βοστόκ• <:,ς 

άστέρ<'� ,•έας Β η{) λεέμ ... 
ρυξί τους, Οτι «ΟΙ!ν εϊ.ει σ·rιμ.'1.σt� 
ποία -θρησκεία πιστεύει ενας σ.ν
·θρωπbς, διότι ολες οί -θρψκείες οέ•ι
είναι παρά διαφορετικά μονοπάτια
r.ου όο·ηγοϋν είς τό αύτό τέρμα,>.

Οί εχοντες ττ1ν ά.ντί),ηψι αύτ·η 
είναι. έναντίον πάσ·ης ά.ποστολης ί
�ραποστόλων σέ οίονδήποτε σημείο 
του χ6σμ?υ, διότι οί ίεραπόστολοι 
"' , ' ('< "' � ' οεν προχειται να οιοαc,ουν στους 
αλλους λαού, παρli ενα νέο μονο
πάτι που όδ·ηγεί έκεί που όο·ηγεί 
χαί ή ίδική των -θρ·ησχεία. 

Οί υπέρ των t§ραποστολών είναι 
z.ωρισμένοι σέ ά.οιάλλακτους καί σe 
μετριοπα-θείς. Οί ά.διάλλσ.κτοι κ�α
τοϋν ά.πΟ τ�fjν «τ�σt τη; ά:r:οκλει
στιχόττ1τος» του 19ου αίω•ιο,, σύμ
φωνα με τ'Yj\J όποια 'J εΙ ναι ά.δύνα-:ον 
j'II)'. τόν α-θρωΠΟ νά σω.ΕJη μέ σ.λ
λη -θρ·ησκεία πλην του Χριστισ.νι
σμου. Οί εχοντες -.ην ά.ντίλ·ηψι αύ
τΎj πιστεύουν. Οτι ούδεμία &λλ·η 
-θρ·ησχsί::,. είναι «άλ·r,-Sιιν·η» καί ο·
πομένως είναι biοαιον, οτι ολοι οί
μη Χριστιανοί π·ηγαίνουν στ·η Κό
λασι, lστω κ�ί &ν 'έχουν ζήσει μία.
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ζωη αy!qυ άν-θ�ώποιJ. 
Οί σ.νθ-οωποι πο,:ι πιστευοον ε•ς 

αυτά, ειναι Φυσι.<ό νi θελουν νά. 
σι�σουν .<αι τού, d.). λοuς α ν-θρω
πους χ-:ιι νά. ά.ποστέλλουν ιεραποστό
)ου, για νά. διδα1Ξ,ο<)ν το Εύαγγ�
λιον - ια• την μό1fην 'Αλή'9ειαν 
-ειc το�, ζώντας είς τ fjν α·'ι"JOtf'J ν. 

Οί μετοιοπαθϊic πιστωουν -
μετά. τοϋ 'Αποστ6λοu lI αω Οι) - -

ότι «b Θε'Jc ουοεποτε εμsιν·ε ;rω?ίc 
- • ' γ μα?τυριαν;, πε9ι τ ηc uπαο:::;εως ""Cιu 

σε οίαο ηποτε έποι η .<αι σε οιονο η
ποτε σφειο ,,-ου .<οσμο..ι Άναγνω
ρίζου•ι η9-•ι.ας ά.οιας ι.α: .πομενως 
ί-,•.>•.<η ά.Ε,ία σε ο)-α: σι.εοο'Ι τα, 

θρησ..<.ε.f-χ.c; μΕ τtiς οπο,ας ο "ι\,J-
,ιJ�ωποι: έ�ινώρ1 σε τόν Θεον '.\
'Ια-:νωοί1:οuν ο�ι πολλοί μη Χριση
α'Ιοί ζfJ::iν μ έ r.Β-ιι.ά.ς άριας πcοισ-

� σοτεοοJ ιριστισνι.<σc από τα·, σo
ι.rJ..c.. τα, &Πο,�, ε.:;7.ομόζοv,J cιc .-f}'J 
lω ,

1 
ι -::-ων οί δ1 ατε 1 ιόυ.ενοι Οτι ϊί,)(")t 

Χριστιανrι Κο-ί εν&u•1οϋντο-ι οτι ο

ιδιο, ο Ί rισους ε1πε 1. οτι «ο) οι 
οσοι μc -ιω ια(ι;υν Κυριε, ΚJριε, 
·δέν προ.<ειται να είσΩ-θουν εις τιιν 
Βασιfειαν τι�ν Οuοα\Ιι�ν, α'ι.)α μο
νον έι(εtνοι οι οποίοι /.ανουν τΟ θε
λ·fjμα του π ατρος μο•).), 

·r:ν τοvτοι:: Οεν σvμφωνοUν O""t 
ο)-ε, eιί -5?rισ-<είε, είναι ίδιες ι.αι 
€./Ουν την •οια ά.Ε.ια. Γl ιστευΟ,)'1 
Οτι ε;ς τόν Ί ησοϋν ό Θεος ά.πε
χα) υψε τον Έα;τόν το<J χατά. τ6•1 
πλ ηρέστεριι χαι τον πλέον μονσ.δι
χό τοοπο, ι.ατ� τοόπο που δεν ε1ναι 
δυνατον νά. έπαναλ η<11-θη. Π ιστεu
ουν, Οτt 'Ι ά.) rι'9εια που ά.πεχό:) υψε'Ι 
ό Θεοc προς τους ιiνs9-οώπους δια 
τοϋ '·Ι ησοϋ δε•ι ει ναι ά.ποχλειστιχ η 
ιΟιοχτ·rισίσ. ι<.ε.tνων μ.ονον ποU ε.υ
οε-� ησαν εί,, τ ί;� 9-οΥ

1
σι.ευτιχην ό

μαοα που 'J'ΙΟμαζεται Χοιστιανι
σμοc, ά))' ά.ν ηι.ει είς ολους τ?υi; 
ά.v-$ρώπους. 

"Έτσ.ι πιστεύουν, οτι οί Χριστια
vοι εz. ουν κα-θηκον να μεταδώσουν 

την αλή-θ:ιαν ·αύτην χα• ε1ς το' -
α)λους ιiνθρώπους 'Jf..ι με πνεϋμα:. 
ά.�ωτεpοτητος ό:)λά με το πνεϋμιi. 
τών ταπεινών ιiγγελια<11ορων του, 
Θεοϋ. 

Με την συt:ητφι αυτη γινεταr. -
π:ι.λι έπίχαι?Ο το σνει.οοτο τοϋ καν'- · 
·ιιtό:λου, ό bποίοc οώτ ησε,. γεμii
το� αποοία τον ι.ατrιιητή του στο\/' 
Χοιστι1νισμό . 

Γιατι στον πο), ευ ο σι.οτωνε-
τ· -rοσου� ά.νθρώποuc, ά.CΙιο3 δεν, 
π::�οΛειτα.ι να τούc �άτε.; 

ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ 

ΣΤΙ Σ ΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 

Το 1t?αι.-rο9είο Γιουναιτsντ-
Π o:cc δίνε• τ•ς αι..ο)ωSες πληοο
<.>οοίεc για την σ ιε1Ξ,ι{ιο ησι.εια, που
έπι.<οα.τε; ση, 'Ηνωμειες Πο),ιτεϊ
ε.:; τfjζ ,-\u.ε.::�ιι:'η�. 

i\Ιεταc,u των 5111 γερουσιαστώ-, 
ι.α; 6ou) εuτι�ν ιiντιπpοσωπεJοντα� 
J!ι δι!Υ<1109ετιι.α δογ:1ατα .<α ·9-οη--: 
σι.ειαι 

Οί πεpισσοτεροι ειναι Καθολιι.οι 
98 τr,ν ιχpι,9μόν ΊΙ Καθο)ιι..η '9οη
σχε:α είναι ίι πο)υαpι'9μοτερα .έις 
τά.ς ΊΙν. Πο)ιτε:α,, άρι'9:103σα 40'_ 
000 000 πιστών 

Οι Μεθ-οδισται εοιον-αι .αμ εσω
ι.ατόπιν μ·ε Ψι με) η τη; Βι;υ)η; 
και της Γεοουσ:ας κα• μ 6 · J 0.000.

000 πιστών 
Τα 4.000.000 τών Π οεσοvτερια

νύ)ν ιiντιποοσωπεύοντ!Υι απ,:, ί'2 ·γε
ροvσια.στάς χαί οου), ευτ!Υς, ένω τ&:. 
3 000.000 τϋιν 'Cπισι..οπιανών διά
,S.ετουν 67 ιiντιποοσώπους εις τα.. 
δύο ι.οινο6ουλευτικα σώματα. 

Οί οιό:οοροι χλαδοι τι�·ι Βαπτι
στύ)ν, οί όποίοι ιiνέριονται εις 1 Ιι'. 
000.000, 'έ;r eιυν 66 ιiντιποοσώπους 
είς το Κογχρέσσον. 

·, ι\.λλαι j)οησχευτιχαί όμαδες ά•ι.
τιr.οοσωπευόμεναι είς το Κογχρέσ� 
σο•ι είναι Λου-Sηριανοί -22- ο� 
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t "Λλλαι ..9-ρ·ησχείαι αί b,;οίαι ι!.
r :;._οuν περισσοτέρους τοϋ ένος t.ντι

·προσώποuς είς τiι Κογχρέσσον ειναι
.ι,ί l\1[ορμόνοc, uί ·οπαδοι ττ1ς «Χρι
στcανcκης 'Επιστ·ήμ·ης» οί 'Ενωτι
κοί. οί Εύαγγελισταf, οί 'λποστο
Αικοi, οί l{ο'Jά.κε9οι καt οί όπ�Οοι
-της -&ρ-ησχείας των �μί{,.

1Ι α-θ,·ηταί τοϋ Χριστοϋ -1 β- χαί 
�ί Έ6ρα,ίοι-12. 

11 ολλά.· μέλ·η τοϋ Κογχρέσσeιu α
"Vαφέ?οντ-:ιc άπλώς ώς j.ιαμα?τu
�6μενοt χαl Οεν εtν�� δυνατΟν να 
:κα{i.ορcσ•Slη έπαχριtώς είς r.eιιον οό
ϊμα ά ν·ήχοuν. 

'() πρόεδρος Κέννε�τu είναι. ώ; 
"(νωστον, Κα-&ολιχ6ς. λΙεταξύ των 
:μελών τη; κυδερΨήσεώζ τ(;υ ύτ.ά.ρ ... 
-:ι_ουν δύο 'F.6οαίοι, δύο λf ε{i.οδcσταί, 
()Uo 11 ρεσbυτεριανοi, Ε.ν;Lς Ί�πισ:ι..ο
'Πtκός, ενας '-'4;ιμό.νος, έ:να.ς .ι'!.. ... Jο
λcχ�ς χαί ενας λου·.9-·ηρcανός. 

'Jl άνεξι·.9-ρησχεία είς τά.ς 'J Ι•ι.
]1 ολιτείας ει.ει φθάσει είς τοιeιϋτον 

�αθμόν ωστε ·η zώρα νά. ..9-εωρηταc 
.ώς τό μεγαλύτερον <ψωσαcκόν,, ·5!ρη
σχεc<7>ν άπό ολας τά.ς χώρας του 
χόσμeιu. ]1 ολλοί έπcνοοϋν ίοιχάς 
-των {i.ρ·ησχείας είς τά.ς όποίσ.ς πι
στεύουν καί εχουν τό δικαίωμα νά.
-τά.ς σ.ναφέροuν είς έπfσ·ημα εγ
γραφα.
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ: ΕΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙ 
ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΓΩΝΙΕΣ» 

.�
Γ αύτό τό σύν'9·η�α αρy_ισε

, 
στ·�ν

Ουασιγκτων προσπσ.·θ-εια για την 
άνέγερσι «Καοϋ Κ,ι.τανο·ήσεως,> με
,rσ.ξύ των {Ι.?·ησχειών. 

Θά. είναι ενα Ίδρυμα άφιερωμένο 
,στην μελέτ·η των εξ·η μεγάλων 
-θρησκειών: Χριστcανισμοϋ, Ίοuοα-
-ίσμοϋ, Βουοοισμοϋ, Ί σλαμισμοϋ, Ί ν-
οοuισμοϋ χαί Κομ9eιuκιανισμοϋ. 

Ό «ναός κατανο·ήσεω:)) οέν ,[).ά 
χρησιμεύη ώ;- ευχτ·ή�ιος ο!χος, άλ
),ά ώς έκπαιοεuτικό Ίδρυμα, μέ 6ι
lJλιο..9-ηκες, άναγνωσ-;-ί-1ρια χα.ί τό-

πους ·r,σuzίας γιά χά·.9-ε ·5/ρ·ησχεία. 
'λλ).σ. ,θ,σ_ ύπάρzοuν χα.ί Πtι.?ΕΧΧλ·η
σια τών έ!;;η ..9-ρ·ησχειών. 

1 Τό Ολο
1'J κτίριο �ά. εl,'ια_ι �ν� �ο

λυτψ.ο χοσμ·ημα γuρω απο μια. οε-
1:,αμεν-η ϋδατος. Θά. χτισ·U·η άπό 
:1.άρμαρο χαί κρύσταλλο. '() χεv
τριχός -&όλος -&ά. είναι απο κρύ
σταί;J.ο μέ γωνίες, νσ. μ.σιάζ·η σαv 
Οιαμάντι. �τό χτίριο γύρω ά.πό ιτbν 
χενηικό ·&όλο {i.ά. είναι ·η χuκλιχ·η 
πισiν� οποu ,[}' ά.ντανακλα:�,ι.ι τό 
9ώς τοϋ -& όλου. Τ·η νύχτα 6 ·3 όλος 
,Uά. φωτίζεται, γισ. ν11. ι;υμtολίζ·η 
Οτι άΥ-όμ:η και Οτα.ν ό χ.όσμος ΧΟtμά
ται, τiι φως της Υ.ατανο ί-1σεω; έξ?.
χολου-&εί νά. λάμ.7ϊ η. 

'.\πό τον χε•ιτριχ� {)όλο ·Uά. ί;εκι
νουν cΊ.χτινωτrι οί Εξ-rι π-:έ ?υγες, 
μία γι;_ χα.{;ε ,5'9·ησχεία. 

Κάτω άπiι τον ·θόλο ..9-ά. ειναι 
χοινοzρ·φ-.ος αΝJουσσ. όμ.ιλιών, μi 
εο�α Υ.ΙJ.ί χα-&ίσμα.τα Χι'Ι'η,ά. 

ΊΙ άνέγερσις τοϋ «ναοϋ χατανο
·ήσεως» άπεφασίσ·.9-·η σ.πό μιά. όμ&.όα
πρωτοπόρων ττ1ς ·Uρ·ησχεu-.ιχ·ης ά-
οελφότ·ητος ολων των ά.νθρώπων. 
(<Καλύτερα ν�. κτίζουμε γέ9uρες, 
πα.ρα νά. ύψώνουμε τοizουζ», είπαν. 

Δέν Π?6κειται ν;. άσκητα.ι κα
νείς προσηλυτισμός. "Ολες οί ·9ρ·η
σκείες μέσα στό «ν:ι.ό χατ:ινο·ήrrε
ως» -θ' ά.πολαμ.ί5άνουν ίσ·rις με-.αzει
ρiσεως. ΤΟ εμΟλ·r.μ� είναι: <ϊlΙ ά
λ-�i)ε,α �ίν' ενα. ο,�μ.ά.ντ, με πολ,.
λες γωvιες>>. 

Θά �ο·η·U·ήσ·η αύτός ό ν:ι�ς τ·ηv 
χα.τανό·ησι τ,7>ν μεγάλων ·9ρ·φχεcι7,ν, 
τ·ην σuνύπαρ!;ι των πισ�ών, τ·ην εί
ρ·ήν-η. Θ:i εί•η.ι ό πνεuμα-.ιχός 
ΟΙΙΚ 

IL ολλές προσωπικότ·ητες ύτ.οστ·η
ρίζουv την ύπό..9-εσι. 'λνάμεσά τους 
εχπρόσωποι τώv ένοιαφερομένων 
..9-ρ·ησχειών χαί των ϊ.ω9ών οπου οί 
..9-ρ·ησκείες σ.ύτές έπιχρατοϋν ( είναι 
καί ό κ. Πέτρος Καλογεριi;, της 



246 

JΊΙαχέττα της προσό,μεως του �αου Κατα,1011σεως της Ούάσιγκτων 

Έ) λ·ΙJν�χη; ποεσ3εία; στ·ην ()ύά.σι
Χτων), π�εσbει.>τ�ί, x.).:ηotxof, χα
.9.IJ'.'·rιταί, σπο uΟΙΥ.σταί, έπ:y_ ειοημ.α
τίαι. 

'Γ,ζ·ΙJτ i1S·IJ εν:σι,Jσ!ς χα: ατ.ο τ·ην 
Έλλαοα. Ι""αί μ.:α μ:χο η z.9ημ.α.τ,χή 
ένίσι.υσι:. ·Υά ει:ΙJ μ.εγαλη συμ.οο
λιχ·η ά.?;ί7.. θα μπυοο3σε νά. τ·ην 
Οιε>'�πε:.ι'Υ.cωr;/'J ό «'Ιλισόςη. έ'Χν οί 
οιλeι: 7CιJ 70 ·r1 Υ.ελαν... 'ΊΙ χα, 
ά:;;' εJ,,9.εια:, ίΟιω; οσοι μένουν σέ 
ςένε: ι.ι7)οε:. ιΙ-Ι Οtε�·Sυνσι; 'i:ών 
"(07..:)ε,ων τfj: 'Ι:πιτοοπ'ης ειν"Χt: 

Μι,. nιc1'.c1111an ΗΩΙlιc,tυ 
.:Ί[al1e1 Λ, eηιιc 

Gi-een\\ic.h, Co1111. 
τ·.s.λ. 

Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙ ΣΤΗΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΛ ΧΑΡΜΠΟΡ 

0 .C'JΙJ..r Γ1λtΥ.tωμένος 
Οcαχ:.�ιτιχ.r; U90:; γ:ψιζε τον -:ελεJ
,...αίο χαιvο σ-:-oJc Ο?όμους τοU ' . ..\μ -
Ρ ι _, , • οουι:;·-:ο), ι.�χτωΨrας στο χερι 'tΟυ 
μι:ι.. b-:ι) ,7r;oJ/ 'J... Φο';ΟUσε ενα. Υ..'1.
) οοp,φμενο σy_ε7ιχώς γχο'ίζο χeιστοu
� t Χ. '1 ! στο /,. εy�λι ένα μ.περε α�το
/.! V-r1,ιστeιϋ τ.α)α,iς μ οο11.;. �ιωπη
λοί 7':Jν l:ι.:ι.ολοϊγ� r,σ':1..ν &λλv� έννέr:ι� 
.ι..�οιeιt, τ.οJ Y':J':JτoJσ'J.ν χ�� αΔ-:eιι 
η--;::ι ϊ_εοι"J. r;ljJ: ό Κ7.·5έν1.ς ά:τ:ο ξν-γ_ 
6::ι.λιτσαι.!. Ό ·ίιι ιΥ.ιωμ.ένο; χύ?tΟς 
ε'μ.παινε στ� Οι&.yορα χ,:,ταστ fJtJ,α."';;7., 

πλ·φίαζε τούς νΙΥ.υ7ιχούς τοϋ λιμα
νιοϋ, ά.χόμ.·Ι) χαί το:ις ςένους του
r;iστες - και είχε --:ιά. ()λους ενα. 
εJγενιχt, οιαχριτιχό z.αμ./2γελο. Ρω
τοϋσε τόν χα-θένrt. γισ. 7 fjν έ-9νιχό-
τ-r1τά τού χαί ά.νοί;οντ:ι.: το fiαλι
τσά.χι του εδινε Ε.νιχ bιtιλίο, άλλο, 
�'CJ�υ.μlνο γερμ�.νιχά, α)λο στα ί
-:αλιχ'J., στσ. y'Ι.λλιχά. Χλτ.. ά.ναλό-
.. :ω:. ί"';?'�ς ':'Ύ'jν πε�ίr.τω(jt. ;ΙΤτα\t1 

70 Γ,Jαγγέλιο Χα7ά. 'lωαννην. "l'
σ7Ε?ΙΥ. ύπεχλίνετο χ,:,,ί άπομ.αχρύνον
τ'J.ν, ΙΧΥ.ΟλΟΨ5ούμ.ενο; C/.ΠΟ τ'fιν μ.ι
χι:;�ή του α,Jλή: r'EνtY. fΟλλ�νΟό, εν� 
Γάλ, ο, τέσσεοες 'Λμ εοιχανούς, ενοc_ 
Κινέζο, ενα, �εοζη)c1.νοο χαί εν:r • 
'λγγλο. 

.-lJν:,; ½ ημοσtΟ�'οi τ10-: ΠΟ� -� 1tε-
οιέΟ�'ει':J. 70J z.εντeιίσθ·Ι'jχε, ά.χ-ολού
,$γ1σε �:πΟ άπ6στιχσι τ·flν μικρή πο
:1.τ. η, fj οτ:οf� 3σ-:εοα Ο:π'J �.ο:κρΟ'" ... 
'ϊ.'$0tΟ0εf,:, -στ fιν ΠΟΛt, χατέλ·rιξε. 
σ,ο j' ώλλ ::νός μ.εγάλοcJ χαί μον-
7εονο� � ενοοο ι.είο->. '!'c,τε ό � Ι)μ.ο;
σιογ?αφος πλ·φο;,οο-rι'5·ΙJχε πως ο, 
·ί-1λιχιωμ ένο; Χ'J.ι εJγενιχός κύριος
·,;ταν ό Ίαπων :.Ιιτσοϋο Φουχίντα,
r.ι)λοτε σμ·Ι)ναγός της rtJτοχρατορι
Υ.η: ά.εοοποοί11ς. ό όποίος ·ηταν έπί
χεφαλης τη� αιφν!Ο!ασ7tΧης σ.ε?Ο
ΠΟΟ!Υ.'ϊjς έπι·Υ.έσεως των Ί11.πώνω,,
έν;ι.ν-:ίον τοϋ άμ.ερ:χ,:,,.νιχοϋ στόλυυ, 
πο� �ταν ά.γχυρο6ολημ.ένος στb 
Π έρλ Χάρμπορ τόν χειμ.ωνα του. 
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Σχεδιάγραμμα τής διαρρυ{}·μίσεως του �αοϋ zατανο1Ίσεως ;τρuς 
έξυπηρέτησιν G {J-ρησχειων 

191ι1. 
'Όπως δηλαίΗ1 ό 'λμερ1κα•1ος πι

λότος Κλώντ 'Έδερλυ, ό όποίος ερ

ριfε τ·ην 
, 1ψ�τ·η, �τ�μ;κ·η 66μο,:χ. 

στη Χ1ροσιμα και ο Ιαπων συνα··' 
δ�λφός , -:ου άν,εκάλ,υψε μέσ� ά

:_ϊ
6 

τις φλογες και τους κ ;ιπνους -rων 
έχρ·f'1ξεων Ενιχ χ:χ.ινούtγιο κόσμο. 
l{αi άπΟ τότε γυ9ίζε! στΟν κόσμ.ο 
κηρύσσοντας τον λόγο -rου Θεου, 
τ·ην άγάπη καί τ·η•ι είρ·ήν-η. 

'Ενδεχομένως ειναι -Θυστύz:r,μα, 
οτι δέν μοιράζει, ουτε χα\ μπορci 
νά μοιράση, το Εύαγγέλιο σέ άν
-θρώπους, άπΟ τού:; όποtου:; έξα�-- • 'ψ , e Ι?-ταται ·η ρι ις νεων οομοων .. -::_ 

Η ΤΕΦΡΑ ΤΟΥ ΜΑΕΣΤΡΟΥ 

'Η 'λ�:ι.ιεπ1σκοπ-η 'Λ·.9-·ηνών ε
οωσε αοε1:χ. γιά τ·ην ταφ·η της τέ
φρας τυυ μαέστ�ου -"·ημ·ί-1τρ·η :Μ·r1-
τροπούλου στο Δ' Ν εκροταφείι> 
'λ,S·ηνων. Έπίσ·,,ς έπετράπ·η καί έ
•-ίάλ·η κχνονικ!ι τ?ισάγιο. Κα-θώς 
έΨ.9-υμουνται οί άνχγνώστχι του ((Ί
λισου)) λόγψ ,:r,ς κα{ισεως -rου νε
κρου, ΧΧ,6πιν έπι·.9-Jμί:ι;ς του l\Ι·r,
,ροτ.ούλου, ·η Έκκ),φί:.ι είι.εν ά.ρ
Ψt(�η τ .. fjν συμμε-τοι:fιν -;·rις χαG τιiς 
έπικ·η3είους ε•J1_άς κατi την κηδεί
'1.ν �,Jτοϋ, ΠΙΧ?'Χ. τ7.:; άντι--9έτους ά
.. όψ.,ις είεικών κα·:ί-ηγ·η,ων, οπως 
των χ. χ. :.\Ιπγι.-rσιώη καί Άλι6ι-
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ζάτου. Ί�πfσ·ης. α.?ν-r1σιν Π?οέbαλε 
χα! Oιct. τήν έναπό-θεσιν τής τέφρας 
είς τΟ μ.ν-r1μείον. Τι� ?α 3μως τΟ -9-έ
μα. ελ·r,ξε. Καί μπορεί νi πη χα
νεlς Οτι ·ί-1 'Έχκλ·rισfα. άπέψυγε Οu
σμενη σzόλια.. 

ΤΙ ΦΟΡΟΥΣΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ 

:Ξ:τ·η,1 (ι°Ιlf.,.έρα.η των JI ατρω'Ι ε
ο·ημοσι �ί:·5'·η έτ.ιστολ·rι όμογε'ΙQU; έξ 
�1\μ.ε90·.-ί;:;, ι.Χ9α.τ.ι;νουμ.ένου Οτι b 
Σε6c1.σμιώτα.το; :\1·ητ?οπολfτ-r1; τ·,1ς 
'ΠΕfJt9ε9εfα.:; οεν έ•JiΧ?ινε Οω�εiν 
70U γι�. τ"f1ν ε�κονογρiφ-r1σι ένό:; 

- ' \ , \ . ' \, , 

ναου, πΛ·r1Ί ε7.ν -,1 ειχονα Π?Ο fj'jχε-
• ι • ' το α.πο ωtισμ.εν-:ιν Ηεγχεχριμενο•J» 

ά.γιογράφο. Κα.ί φέοεται είπών ό 
1:εσπότ-ης: ((.λ$ν -�i t:άλω στ·ην έΧ
χλ·ησfα Χ ?ιστό μέ. .. χα.σΥ.6λ)). '1.;ο·η
μοσιεύi/·η Χα.τσ. σύμ.πτωσι'Ι στ�ι σ.

μερικανιχ0 πε�ιοδιz.Ο «Τάιμ.η Οτι ό 
Χtιστός ε�χονfσ-θ·η μ.Ε.. .. σ6ψrς. Ή 
σχετιχ·Ι} 9ωτογ�α.:ρία. Π?Οέ?ι.ετ:, .. ι ά.
πο bιΕiΊ,ίο των Χατ·rιι:rιτι,.ι;-Jν σι.ο
λείω'), που έξε06-9·η τελευτ:,.ίω:; μ.ε

τ·')ν Εγχ�ισι τοU γενιz.οU συμ6ου
ίιίου τ·ης J;ύ7. γγελ! ,.-; ; μετα??υ·ύμι
σμέ.'ιψ 'J�χχ),ησία.ς ( l,τ.α.δοί 80�. 
000). 'ΕΥ.εί ό Ί·φοίίς έμ9ανίζεται 
σε π�ιδιχ ') +1λιχ1α. 'J�χτΟς άπΟ τα

κοντCt. Π'J.,νταλόνtα, σόοτς �ύπου 
Περμούδων, φο?εί σ.σπρ·,; 9α.,1έλλrJ. 
και ζακέττιχ στ.ο? μ.έ μ�νίχ.ι� «τ?ου
ά.-χάρ». 

«ΔΕν 7:(6Κε!--:�t τ.e:?ί ά.ν'1..ϊ.�Ο'ιιστι
χΥ1ς προσπα,θειας, γι& νi π-:χ.9ουσιά.
σωμε τcν Ί·ησοίί σάν ε.Ψ:ι.ν σύγ /.?Ο
νο rlν-9-�ωπο και ετσι νi τόν χάμ.ω
�.ι-ε πλ-ησιέστερ9 σέ μας -έξ·ηγ-η
σε ό αίοεσψ.ώτ::.ιτος Ρόμπερτ ΚένιγΧ 
της Φιλα.οελφεία.ς. Οί μrι.Χ?Οί ϊ_ι
τωνες, με τους όποίους σuν-ή-&ως έμ.-
φα.νίζετα.ι ό Χ?ιστός, έϊ_ρ·ησψ.οποι-

_, , ' • '1--' /('\ ' <Jυντο μ.ο'ιον Χα.τα. τα. τοcc;ιοια, σοcν 
συνουα.σμ.ός παλτοίί ,.rι.ί Χου3έρτας. 
'l! ά.ρzα.ιr,λογιχ·η ε?εUΨΧ ά.π.ίοεtt;ε 
Οτt οί έργατtκοl αΨθρωποt της έ
ποz .. Ϊjς του Ί·ησοίί 9οροίίσαν Χοντά 
Πανταλόνt7� χα.ι άπ' έ:�ω ύποΧ&μ.ι-

Ό 'Ιησούς, (;)ς τον έμφανίζει 
σχολικόν βιβλίον είς Άμε()ιχ11ν 

σα μ. έ χοντ& μανίκια. ΓtCX. να. άπο
οωσουμε εμφασι στ·ην ένα.ν-θρώπισι 
του Ί·ησοίί άπεφα.σίσαμε νά τόν 
παρουσιάσουμε με σόρτς, άντί ϊ_ι
τωνος που εϊ_ει μαλλον ,θ·ηλυχή 
μαλJοc,.ότ·ηταJJ. 

Ο ΑΒΒΑΣ ΠΙΕΡ 

11 έρα.σε άπrι τ·ην 'Α-θ·ήνα. ό οιε
,S<νως γνωστός ά.66σ.ς Πιέρ, ό ί ε
ρωμε νος που εzει άφιερώσει τ·η 
ζω·ή του στ·ην ά.να.Χούφισι των πα
σΊ.όντων στ·ην '.\φριχ·η Χαι ΟΠΟU 
άλλου στον Χόσμο. Ηήγα.ινε στ·η 
J >ώμ·η γιά. νά. πα.ρrJ.στη στο συνέ
Ο�ι9 του Φ.\.Ο 1όργα.νώσεως γεωρ
yίας ,.α.ί τροφίμων του 01-lf<.:), που 
·ίjτα.ν ούσ�α.στιχ.ι'ος συνέδριο χ.α.τΟ: 
τ:;1ς πείνrJ.ς. 

«ΕΤvαι καιρός, εΤπεv ό άοοάς 
Πιερ προ της άvαχωρήσεώς τοu, vά 

. ,. 

!
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, καταλάοουv έκεϊvοι πού θέλουν γα 
l;ήσουv έλεύθεροι, πώς ή έλευθερία 
δέv �πορεϊ να πάη μπρος χωρίς τήν 
.έθελοντική προσφοpα έρyασίας για 
την κάλυψι των άvαγκωv όσων πει
νοϋv καί διψοϋv κι' όσων είναι α
στεγοι. Οί άvάγκες εΤναι αμεσες 
καί πρέπει να καλυψθοϋν, άλλιως ή 
-έλευθερία θα χρεωκοπήση κα1 ή ά
vσγκαστικη έρyασία θα έπιοληθη 
άπό μια άπολυταρχία πού κατ' ά
νάyκηv θα ερθη να λύση τα έπεί
γοvτα προολήματα των μαζών, πού 
δέv παίρνουν πια άπό άvαοολή. Δέv 
eα ξεχάσω ποτέ την συvάντησί μου 
J..Ιέ τον 'Αϊνστάιν, μετα τόv πόλε
μο κα] την εκρηξι της άτομικης οόμ
οας. <<Ναί, μοϋ εΤπε, ή διάσπασι 
-τοϋ άτόμου είναι κάτι τό πολύ σο-
6αρό, άλλα πιο iσχυρές άπό την ε
.ιφηξι της ϋλης εΤvαι δυο άλλες έ
κρήξεις, στ1ς όποϊες όμως κανείς 
-δέv δίνει άρκετή προσοχή κα1 πού 
θα εχουv τεράστια σημασία για 
-την άvθρωπότητα τοϋ σήμερα κα1 
τοϋ αϋριο». Κα1 άνοίγοvτας εvα
χάρτη ό μεγάλος σοφός μοϋ εδει
,ξε όλο τό νότιο μέρος της γης.
«Έκεϊ θα yίvη ή μεγάλη εκρηξι 
άπό τόv υπερπληθυσμό, πού εΤvαι 
τό έπακόλουθο της προόδου της έ
πιστήμης». 

«Μαζες άνθρώπιvες - συνέχισε ό 
άοοας Πιέρ - πού εως τώρα δέv 
εΤχαv τα μέσα να μάθουν τί γίνεται 
άλλοϋ καί υποφέρουν σιωπηλά. 
στερήσεις άvείπωτες, θ' άρχίσουν να
νιώθουν πώς αίιτό είναι μιά άδικια 

εiς οάρος τους πού δέv μποροϋv 
πιά να άνεχθοϋν». Κι' αύτό εΤναι 
μια άλήθεια άvαμψισοήτητη. "Αν 
κοιτάξουμε πιά τόv κόσμον μέσα 
,άπό τό πρίσμα των τριών αύτωv έ:
κρήξεωv, τότε ή εvτασις άvάμεσα 
σέ 'Ανατολή κα1 Δύσι θά δοϋμε 
-πώς εΤναι οέοαια σοοαρή, άλλα δεν 
εΤvαι πια αύτή ή ΠΙΟ μεγάλη εvτα
σις πού θ' άποφασίση τό παρόν κα1 
τό μέλλον τοϋ κόσμου, άλλα ή εν
-τασις άvάμεσα Βορρα και Νότου. 
Τα μέρη πού ορίσκοvται νοτίως του 
38ου παραλλήλου, όλη ή 'Ασία, ή 
'Αφρική; ή νότιος 'Αμερική, σε; λ1-
γώτερο άπό μία γενεά θ' άvαπο-

δοyυρίσοJJ τό iσοζύyιο τοϋ κό
σμου. Τό μεγάλο πρόολημα εΤvαι 
ποιος άπό τούς δυο θα μπορέση ν' 
άvτιμετωπίση αυτη την έκρηκτικη 
πρσγματικότητα με τόv άποτελε
σ)-Ιατι�C:)Τ�ρο, τρόπο. ·� �π

1

ολυ_τα�� 
χια με την αvαγκαστικη ερyασια η 
ή έλευθερία με την έθελοvτική έρ
yασία κα1 την άyάπη για τόv πλη
σίον; Δέv υπάρχουν δύο μεγάλοι. 
'Υπάρχει εvας κα1 μόνον: ή δυστυ
χία. 'Ένας κα1 μόνον πόλεμος εΤvαι 
οέοαιος ότι θά είναι αiωvίως κα1 ά
πόλυτα δίκαιος: ό πόλεμος έvαντί
οv της δυστυχίας». 

Λόγια ά.),r/Jινά χ.αί 
είζ νό·rιμα. χα� οUσίαν. 
τάια �ά τά προσέ�;Ι); 

-θαυμαστά 
'Αλλά ποίος 

«ΚΗΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ» 

Κάτω άπό αύτόν τόν τίτλο •cό 
,,9.ρ ·r1σχευτικό περcοΟιχΟ <cΤύπος Ί�λ
λ·ηvιχ.άς 'Ορ-&όοοξοςη έο-,1μ.οι;ίευι;1: 
τ·f'Jν φωτογραφ: "1. τr;ϋ Οι ε·θ-νοU; -;cο
οοσΦαιριι;τοϋ ]Ι έλε μ.έ χ.άποιοι.ν 'Ελ

�,·ηνίο� �τά «' λστέρι::ι.;) τ�'
, 

Ι?ωφσ.
οας, ·r,μιγυμνην φυσιχ.σ .. l\α.ι το πε
ριοοιχ.ό εκα.νε μ.fα οι::ι.οά·�μ.ισι 't"α)'I 
παQαπτωμάτωv της γυνσ.ικός, τ·ίιν 

�π?ία.ν 
1

δtεπόμπι::u;: 1) l�tϊ.ε, 
ϊ.'�

οαια στασι. 2) ::.ει:fJ.·r,χ.ε ν::ι. τ-ι1ν ε
ναγχ.αλισ·9η ό τυz.ών ξένος. 8) Καί 
μάλιστα... μ.αϋοος 1 'Εάν ·ί-1τ::ι.ν σ.

σπρος, το καχό -&ά ·ητα'Ι μιχ.(i6τερο. 
Ί ! Πε(i1 ·ης πρόχειται Ί�λ):ηνίοοι. 
οέν -&ά «έχ.·ηοε.ύετο», ά.λλά -&ά τ·71 , 
έπετ(iέπετο ... νά ζ·ήσ·η ! 11 ο ιός τάΊ.α 
νά f.πλασ;. τοU:; μ.α1Jροuς, rJ.,ι ΟΊ,ι ό 
] [ ατ·ηρ τω'Ι ολων; 

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ Β I ΒΛΟ 

ιιΕν�ς Οημ.όσιος ύπάλλ·ηλος, ύ-
7ΓΙ)ρετων εις τόν Βόλο, εύρέ.·9 ψε 
σέ ούσχ.ο),η ·θέσι γισ. τ·ην οιάνοιί;ι 
ένh ς ά.οΟευτιχ.οϋ �ϋλα.χος, διότι χ.α
·:J.ε ϊ.�ρικός τr,ν ·'ήθελε gω; 'L·ην 
&χ.�·η τοϋ κτ 'Jμ�τ6ς του, ί,Jστε να.
ποτfζ·η, ά.λλά νά μ·ην Πε(iiσ·η μέσα. 
ά.πΟ τΟ χτημ� του χ.α� τr;ί) στε-
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ρ·ήσ·η gνα κομ μάτι άπό την καλλι
έργεια. Κανένας οέν :.�τ.οzωροϋσε 
χαt τΟ ε?γον έχινΟύνευε vi μ.1,�·rtι
ω·Sη. 'Ότα.ν, 1Ξ_α9νιχά, ολοι σ..ινε
φών-,-,σαν. Τί μεσολάο-ησε; !ΙΓιά b
μιλία στό ... νεκοοταφείο οπου ό Νο
μαpzιαχός :.�π&λληλος σJνεχεντοωσε 
τους zωρικους καί τΟJς έοιαοασε 
περιχοπάς τΪJς Βι6) oc> για τ +1•1 μα
ταιότητα τών έ-yχοσμίων : «'Εμείς 
ot r.ί.ΨSοωποι ---:o.J:: εtπε- είμ α
στε άνό·ητοι ι.αι ά.:λ·ηστοι. "\lαλω
νουμε για gνα κομμάτι τοτο σα νά 
πρόκειται νi μ.εtνeιuμF ά[).ανατcΗ έ
οω πάνω. Κυττάξτε τώοα κ-:ιί π".i
στε _ �ου �ν ει,_ω αΟΙΥ.0)). ' l\.αt Οειz νΟV'"ί:Χ: τι;J: ταyου: σ.J
νέ; ισε: 

«�α r.όσο; τόπος χ�ειαστ·ηι.t ... ,ιά 
το:�ς σJγ ι.ωοιανο:,: σα: τ.ο..J πε·.9:ι
V':1..V. λ{ Ιjπω::. λοtτ.ό J, πeιόκειται να

πάρε'"ίε τσ. χτ rιματ::r. μσ.ζι σας όο-r:ι.ν 
t,,Jγετε άπο α�τον τον Κόσμο,,; 

Οί yω�Ο(ΟΙ εσι.v-J,αν το ι.ευα}: 
σχει.τιχοι χ,:.ι ') hto �,εοος ει-r;ε: 

·'Ειει o•Ι.'f{J, .1εν ειμσ.στε τι
πο-;:ι... ,, ... \., μ.,: μ.�) ωνοvμε ι.ι' ας γ�
ν·η το εογο . 

.1cιστυι.ω:, η Ηι6)ος εεν χο·φι
μοποιείται ση_νότεοα για τ rιν σ..ιμ
περιyοοσ. των άν-9οώπω•ι μετα:Ξ_:, 
τοJ::. l{α! το πε9ισ--:χτιι<.ο τfjς Τ.i:
ριyεοε1α, Uo)OJ μενει μιά έ1Ξ.α1οε-

- ' σιc στr;-ι χανον:ι.. τ ,J; α.ο,,:.....ιο�ι�c. 

Ν Τ I Κ 

<<Το μονάκριβο άyοράκι μας 
τόv ΝΤ I Κ Ο μας 

θαvοvτα έκηδεύσαμεv. 
Οι άπαρηyόρητοι γονείς . » 

Λ�το ητα; το νει.οωσιμ.ο πού έ-
δ ημ οσιε;V η ι;ε ά9η•ιr:ιιι.η έ,ι·ημ.ερι
οα χ αι ποοι.ά) εσε 600 ι. η χc,ονο�'ρα
c,,·rιμ.::rτω ι ι.:ι.ι σιο) ίων γεμα.των οο
γ·rι χ-:ι.i χα.τα.<.,�c.νια, οιότι ό Ντί.χο, 
fιταν ,χτ.)<7->: ... �τfχ, Οrι)αΟ Ι) εν�ς 
σχ:ι)ο:! 

Το νεχοώσιμο οε•ι το εοωσαν οί 
«γονείς,,. Φίλοι τό εδωσα.ν, γιά να. 
ι;αρχάσουν την μ.εγ&λη χαί στοργι
χ·η ά:οοσίωσι ένός ατεχνου ζευγα
ριου στον σχύλο τους. Καί ολοι 
το�ς ρίχτψσ.ν με μανία. Τί οέv-
ιτ-οJ: εΙπαν... \</ 

(<Τρομαχτική σχιζοφρένεια παρα.χ
μ ·ΪJ, ... Θρασεία. ποόχλησις ... Κσ.·�· 
-�ν στιγμτιν παιοάχια άτροφικ&,
μά; -&..ιμfζουν -9ύματα τΪJς μοίρας
χ -:ι.ί ,του πολέμου σ}Jο 'Ι θ ητα ... κ�. t."
:'ι'Ι στιγμ.·ι;ν στην ϋπ-:ιι-θοο πεινουv
οί άν.9-ρωποι... π iΊο::r.ν ενα σκυλί,
αντί νά πάνε στό Βρε9οχομείο νά
'ϊ.&οο.Jν gψJ, παιδί... άντί νά πiiνε
στίς φτωι.ογειτονιές οπου ·η άν-θρώ
πινη μιζέοια χαί η χαχομοιριά. 
π! α�σουνάν,ε στά λασ;ιόνερσ. ΧΙΥ.ί
ν-1. α.ναζ·ητ ησου'Ι τον εχλει.το τiΊc 
σ'"Cοογ'rς τους ... 'λν:ι.λγ·φισ.!)) 

'\ ' ' ,.. . 'λλ 1 �ομ ·η χαι ;αc,ικ η , εχμε;α c-J,
-

σι, εγινε. (< Π ε-9:ι.'Ιε ο Ντι χ πο.> 
ειιε ':'ιc μr.ιyτεκ5:.οε; του και τ/Χ. 

ι ' ' ' μτ.ισκοτα. ,;ου χ:χ.ι το μ-τ;ανιο το1.) 

Χ:ι.ί την χαμαρούλ:ι. του ... 'Ενώ στ,ι 
θεσσ:ι.) iσ. φ:ι.ομάχωσα'Ι 200 σκυλια. 
μ έ οό) α, γιατί ·ησ:ι.ν σχυλιά χωρίς 
μοίοσ. στον ί-1),ιο ... ,,. 

T>L το:,τοις χά·θε τ.οάγμα εχεt 
OJO eι-!,εις. ''Ας οουμε Χαι την άντί
•Jεπι : Ι\.ανείς οέν ένοι.λή·S·ηχε, οσο 
ό �7'ι.. rι--·tι.ν ζωντανΟ ς χ�ι Ε.τρωγε 
τ·ς μ πι-,ιτεκάοες του. Κσ.ί κ:ι.νει; 
οεν έι.αλεσε τοJς ατει.νο..ις π)οJ-
σιο Jς 'ΨΧ r.άοοJν 7;1ιΟια. μέσα ά.πΟ 
τi ) ασπόνεοα, Οπω; χα) χανεlς ΟΕ.ν 
έ-ι.-:ι) εσε το.Jς yτωχο�ς νά μη γεν-· 
νο�ν μ' ε.Jχολια r.αιΟια. για να 't'σ' ... 
Cιt/_νeιuν στα λσ.σπόνεοσ.... ':Cνοχλ·ή
·9 ηι.α•ι ο),οι, σάν εtοσ.ν μ.ιά έχοή
/ ωσ! λcιτοεί�ς σε Ενα. ζωντανό, που
ει ι.ε το έ) άττωμ.:ι. νά εχ η 't"έσσσ.ρα. 
π60ι�. l{�l ξέι.ασαν τί ψυχικό 
τ.λοUτο� ά.νώτερο &πh πολλα 8lπο
Οα, κρύbο�ν τα τετραποδα ... 
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

Ξεχιvωvτας σ.πό τ·ηv ύπό-θεσι του 
Ντίχ εγραψε στην «Κα-θ·ημεριv-η» 
ό γ'Ιωστός διχ·ηγόρος χαί διαvο·ητης 
χ. 'Λλέξ. Τζαζόπουλος: 

u Αν ή ύπο μορφήν φάρσας έκ μέ
ρους έ:νος άvοήτου άνακοίνωσις 
περi της κηδείας έvος σκύλου εΤναι 
άξιόμεμπτος, άλλα και το πέταγμα 
των πτωμάτων δλων των ζώων, το 
όποϊον γίνεται άvαγκαστικως δια 
τοίί σκουπιδιάρη δεν άποτελεϊ, κατα 
την γνώμην μου, πρέπουσαν ένέρ
γειαν άπέναντι τωv κατωτέρων ά
δελφων μας. Δέv εΤvαι όλίγοι δσοι 
θα έπροτιμοίίσαv άπο τόv σκουπι
δοτεvεκέv μ ίαv κάποιαν ταφηv τωv ά
λόγωv συντρόφων τωv. 

'Απο τηv σκέψιv αύτήv όδηγού
μεvοι πολλοί Γάλλοι 'ίδρυσαν προ 
έvος περίπου αίωvος είς τό παρισι
vοv προάστιον Άνιέρ ενα vεκροτα
ψεϊον τωv σκύλων το όποϊοv λει
τουργεϊ εως σήμερα. Οί ίδρυταί 
του δέv εΤvαι οί πρώτοι τυχόντες, 
άλλα έπιφανέστατοι είς τα γράμ
ματα καί είς τήv πολιτικήν, δπως 
ό μυθιστοριογράφος Έμ ίλ Ζολά, ό 
ποιητής Σουλλυ - Πρυντόμ, ό πο
λιτικος Άvρί vτέ Ροσφόρ, ό μουσι
κοσυνθέτης Σαίv-Σάvς, ή Μαργα
ρίτα Ντυράν, νόθος κόρη. τοίί φι
λέλληvος 6ασιλέως της Γαλλίας 
Καρόλου τοίί δεκάτου καί πολλοi 
άλλοι. 

Το vεκροταφε'ίοv των σκύλων δ• 
πως έπιγράφεται είς τήv έξώθυράv 
του, περιελάμ6ανε μέχρις έσχάτωv 
καί αλλα παvτοειδη ζωα-γάτες, 
που εχουν τους περισσότερους τά
φους, μαίμουδες, πρό6ατα, αλογα, 
κουνέλια, δύο λεοντάρια, τρυγόνια 
και πολλα πουλια τώv κλου6ιών και 
διηυθύνετο άπο τον 6απτιστικον 
τοίί 'Αλεξάνδρου Δουμο:, υίοίί, λα-
6όντα και αύτοv τό ίδιον ονομα, δι
ότι ό 'Αλέξανδρος Δουμδ:ς είχε μό
νον κορίτσια. 

Καθημερινώς έπεσκέπτοντο το 
παρά τας οχθας τοίί Σηκουάνα vε
κροταφεϊον τουτο οχι μόνον οί ά
πλώς περίεργοι, Γάλλοι καi ξένοι, 
άλλα και οί εχοvτες θάψει έκεϊ προ-

σφιλη των ζωα. Κάθονται κοντα είς 
τους τάφους, τους σιγυρίζουν, τους, 
εύπρεπίζουv καί εχουν είς τήv οψιv 
τωv 6αθεϊαv άποτυπωμένηv τήv θλϊ
ψιv καί πότε πότε χύνουν καί δά
κρυα. ΕΤvαι ουτω πολυ συγκινητι
κές πολλές έπιγραφές των τάφων: 
<<Έσωσα 40 άvθρώπους μέσα στα 
χιόνια, ό 4 1 ος με σκότωσε». Αύτό 
εΤναι άλήθεια. 'Αλλ' ό φοvευς εΤχε 
πάρει το σκύλο γι' αρκούδα. <<Ώ, 
άηδόνι, δταv θα πετο:ς γύρω σ' αύ
τοv τοv τάφον τραγούδησέ της το 
πιο γλυκό τραγούδι, λέγει ή έπι
γραφη μιας κυρίας για την γάτα 
της». <<Ή άγάπη σου, γράφει καi 
μια αλλη κυρία, για την γάτα της, 
με παρηγοροίίσε άπο την άνθρώ
πι νηv άχαριστία:. Ποτέ δέv θ' άν
τικατασταθης οϋτε θά λησμοvηθης. 
Σε κλαίω». 

, u Εvας αλλος. γράφει δια το α
λογόv του: «Μου λείπουν τα χάδια 
του. Μέ τύπτει πολυ ή σuvείδησις. 
Θεωρώ τόv έαυτό μου κτηνος διότι 
τό εδειρα». 

ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ 

Ό 'λμερικανό; 'Ιευροφυσιολόγος 
Τζων Λίλλυ διε':'ύπωσε τ·ηv γνώ
μ·ην 3τι τά δελψίνια είναι τά. εύφυ
έστ·.;ρ:ι. ζώα του Υ.6σμου. Ό έγχέ-
9:ι.λός τωv εΊναι όγκωοέστερος τοϋ 
άΨ9ρω;τfνου �zων 9λοιόν τόσον πε
ρίπλοχον οσοv χαί ό τοϋ έγκεφσ.λου 
του άνθρι.:)που. Ό δρ λίλλυ είναι 
πεπεισμένο; οτι ·η μ.εγά),η ποικιλία. 
τών ·!}zων και τί;)ν ,Jπερ·ήι.ων που 
iκπέμ.πουν τά οελ9ίν1:ι, στον f:υ-θό 
-;ης -θα.λ&.σσ·ης άνταποκρίνοντο-.ι σέ 
μfα γλί::)σσα καλώς άνε1,τυγμέν-η. 
Καί αύτ·ί;ν τ·ην γλί::)σσ:ι. άΥ.ριί5,7>ς, 
μελετιi άπό πενταετίας, zάρις είς 
γενομένας έ;τί τc,1.1νfας έγγρα9άς. 

Ό ορ .\.ίλλυ γιά. νά Χ:ι.·θ-ορίσ·η τi 
�ο,α νοηu.οσύν-ης τϊί>ν Οελοι·ιιών έ-, 

ι ι , , , ' -
9αρμ.οζει το συΨr1-θ ες σ )στ·ημο-. '1:ώ'J 
είδιΥ.ων τ'Ϊjς ψυι.ολ�γfας τι7)ν ζύ)ων. 
Τά. Gάζει νά. έΥ.τελοϋν cργασ:ας 
κατ;� τΟ μiλλοv κα; ήττον περt
πλόχους γιά 'Jά. 'έΊ,ουν χάποιον σ.ν
τάλλαγμ�. Έπέτυzε ετσι να άνα-
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Είδου'Ι τα. δ.λ1ίνια μ.ε τά. ό;;;οί::ι. 
1tειοαματ!ζετσ�ι πε�ισσοτiοους ·f\

·χου'ς χαl φ-θόγγους 'πλ·φι&ζο,ιτας μ.ε 
-.ους ·ηy_ Ους της &. 'Ι 9 ρωπf 'Ι"fι ζ λαλι
α.ς. Τόσον πολυ ;;Jστε νά. δίνουν 

-.τήν έντύπωσι Οτι ·ήμποροϋν να. έ
πανα.λαμ.6άνουν κσ.ί �λοκλ·ίΊ?ους λέ
tεις . 
. 'Ο δρ Λίλλυ οέν έτελείωσε ά.κό

μ�η τά πει�άμα.τά του Χ'Χ1 εfς το 
στάδιον, Ομ.ω;, πού εύ?fσκονται εί
ναι έ1Ξ,αιρετικώς ένοιαφέρουσα. 

ΑΓΌΥΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

"Εν'Υ. νέο 6ι6λίο του Ζύλ f >ενiι.? 
έκυΥ.λοφ6ρψε στο ΙΙ α�ίσι rι.πό τον 
έκοοηκό οiκο Γκ'Υ.λψά?. 11 Ε?ιέΊ_εt 
μ.ιά σειfΗ:ί ά.πΟ σκέψεις, που είναι 
ιcα.γουρ:ι. σταφύλια», ο·ηλαοτι 1:,υνί
ζουν στη γευσι τών συγΊ_?όνων ύπο, 
κριτών. Νά. μ.ερικές ... ρώγες: 

-- Οί cfν,θ�ωποι γεννιοϋvτ�ι 'ί
σοι. Άλλα παύουν νi ε�να.ι rJ.πo τ·f1 ,1 

zπομ.έv-η. 
- Δεν &.�κεί νά. εi•ιαι χανείς 

εύτυy_-ής, άλλα. Π?έπει νά. μ:ίιν είν::ι.ι 
•ο1 αλλοι. 

- fΌταν δίνω Εν-,. χ1.τοr;τά9tχ.ο, 
δίνω τΟ πιό bρώμ.ιχο. 

- Νιώθουμε άγάπ·η γι&. μ.ιά. · 'η 
-δυΟ γυν�tχ.ες, φιλί-χ �'t':1. Ούο =� τρείς 

:;,ίλους, μ.iσος γιά. εναν έy/)ρό, οίκτοv 
για. μερικούς φτωy_ούς: τα ρέστα. 
ττ,ς άν-δtρωπ6τ:ψος μ.:iς άψrινου·J ά.
οι&.φο?ους. 

�το bά-9-ος χ.i�ε π�τ9tωτι
σμ.ου ύπάρΊ_ει ό πόλεμος, γι' '1.ύτό 
06ν ε"ίμα.! χ,: .. _9,6λοu πατριώτΊ)ς. 

-Ό Θεός. τά. πουλάκια τά τρέ
c;,ει τό κσ.λc.καί�ι, άλλσ. τον Ί_εψ.ώ
να τ' άφ-ήνει νά. ψοφ-ήσουν iπό τό 
κρύο. 

t() Πι:t.(i3εισο,; Οεν ύπ.ά(ϊ_ει 
έπ1 γΎjς, άλλ� ύπάρχουν χομ.μ.<Χτια 
του. 'ΥπάρΊ_ει στ·η γη ενα.ς σπα.
σμ.Ενος παράδεισος. 

-- Γλυκός που ε1νσ.ι ό ·,%να.τος! 
�Ιi.ί.ς λυτρι�νει άπό τη σκέψι του 
,��α·JC1.του. 

-'Ο ·Υ.άν:ιτος . .'),_ ·ητα'Ι ονειρο, 
!J.ν μhοσr;ϋσε Υ.�νε�ς πότε-πότε νά. 
μ.ισανοιγ·η το "έ.ν:ι. μ.άτι. 

- λlιλο;:jν συΊ_ν&. γιά. «ά.ν,θρώπι
ν·η χτ·ηνωδία». Το <cά·1-&ρώπ1ν-η,> πε
�ιττεύει. λΙό'ΙCιν οί &ν-θρωποι είνα.ι 
χτ·r,v-η. 

- "Οταν, μ.έσα σέ μια. ·ημέρα., 
έοι&ι,sασες τ·ην έφ-ημε�ίδα, εγραψες 
μ.�ά. έπι�τολ�η κα:t δέν εκαμες κα.χό 
σε κανεναν, φ,5ιανει ... 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

Ή σοφία κείται λιγώτερο σ αυτα πού διαβάζουμε καί περισσό
τερο στtς άντιδράσεις μ:ις διαfΗ;ζοντας. Λιγώτερο στην π::ισότητα, 
περισσότερο στήν ποιότητα της γνώσεώς μας. Λιγώτερο στή συσσώ
ρευσι γεγονότων, περισσότερο στή γνώσι άρχων. Λιγώτερο στήν κα
τοχή ιδεών, περισσότερο στήν όρθή έφαρμογή τους. Λιγώτερο σέ δσα 
συλλέγουμε, περισσότερο σέ δσα άφομοιώνουμε μέσα σ' έκείνο τό 
τμημα τοίl έαυτοίl μας, πού είναι άθάνατη άκτίδα τηι; ψυχης. 

Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 
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Φοβούμεθα πώς κουρασθήκαμε έγγύτατα τοϋ όρίου άντοχης,. 
παρακαλώντας έπί μηνες καί χρόνια μονότονα τούς συνδρομητάς νά. 
τακτοποιηθοϋν οίκονομικώς- καί νά έργασθούν για τήν περαιτέρω διά
δοσι τοϋ περιοδικοϋ. 

Μέγα μέρος τοϋ χρόνου μας - άλλά και δαπάνη σημαντική δια
τίθεται για τήν ύπενθύμισι των ύποχρεώσεων στούς συνδρομητάς, 
πού καθυστεροϋν τήν άποστολή της άσήμαντης συνδρομης των 40 η· 
50 δραχμών έτησίως. Τώρα φθάνουμε πρός τό τέλος τοϋ χρόνου και 
ενας μή καταφρονητός άριθμός σ Jνδρο�ητών δέν εχουν άκόμη στείλει 
τήν συνδρομή τους, ένώ ή έννοια της συνδρομης ειναι νά στέλλεται 
άπό τήν άρχ� τοϋ χρόνου, ώστε ν' άποτελη άληθινή ΣΥΝΔΡΟΜΚ: 
και οχι ΦΡΟΝΤΙΔΑ για τό περιοδικό. • Αφήνουμε δτι πολύ λίγοι συν-· 
δρομηταί ένδιαφέρονται για τήν διάδοσι τοϋ περιοδικοϋ, τοϋ όποιου,. 
ώστόσο, δλοι δμολογοϋν τήν διαρκώς μεγαλύτερη άρτιότητα και την, 
έν πσσn περιπτώσει, χρησιμότητα γιά τό πνευματικό κοινόν της χώ
ρας μας. 'Έτσι, οϋτε ό κύκλος των συνδρομητών εύρύνεται, παρα
μένοντας .έπικίνδυνα στάσιμος, μά ούτε καί τά χρήματα των ύπαρ
χόντων συνδρομητών συγκεντρώνονται έγκαίρως για την κάλυψL 
των ύποχρεώσεων. 

Δεν άμφισβητοϋμε διόλου τήν άγάπη καί τήν έκτίμησι τω�· 
συνδρομητών, χάρις άκριβώς στούς όποίους συμπληρώνουμε με τό, 
έπόμενο τεϋχος τό εκτο ετος έκδόσεως, άνεβαίνοντας άπο πρόοδο σέ: 
πρόοδο, άπό κάθε αποψι, έμφανίσεως καί πι;;ριεχομένου. Οϋτε άμφι
σβητοϋμε τήν καλή τους θέλησι. 'Όμως έπέρχεται πάντοτε κάποι:α 
ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΟΤΗΣ, πού τά χαλάει δλα: Και το άποτέλεσμα είναι ή 
εκδοσις τοϋ περιοδικοϋ-αλλη μια φορά θά τό ποϋμε: χωρίς κανένα. 
οίκονομικο ένδιαφέρον η δικαίωμα-καταντα άπασχόλησις βασανι
στική. 

"Ως πότε; 
Διερωτώμεθα μήπως τό περιοδικό άποτελεί β ά ρ ο ς. Μήπως 

κρατιέται άπό_ σ υ  μ β α τ ι κ ό τ η  τ α  και οχι άπο όλόψυχη θέλησι 
των φίλων του. 

MHΠSlZ ΠΡΕΠΕ/ ΝΑ �TAMATHZSlME; 
"Ας άπαντήσουν οί φίλοι τοϋ περιοδικοϋ. 'Αλλά ας άπαντήσου,;, 

ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ. 
Στέλλοντας ΑΜΕΣΩΣ την λήγουσα συνδρομή τοϋ ετους 1961. 
'Ενδιαφερόμενοι για τήν έγγραφή νέων συνδρομητών οί ϊδιοι η 

τουλάχιστον στέλλοντας διευθύνσεις προς άποστολήν τεύχους-δείγ� 
ματος σέ φίλους των μt τη· σύστασί τους. 

'Εάν μέχρι τέλους Ν.οεμβρίου, ποu θά συμπληρωθη σχεδόν ή_ 
στοιχειοθεσία τοϋ τελευταίου έφετεινοϋ τεύχοuς, δεν εχωμε ΘΕΤΙ
ΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ_.ε των φίλων μας, θά σκεφθοϋ;ι.ε σοβαρά αν πρέ-
πει νά έξακολουθτ,οη ή εκδοσις και τον εβδομο χρόνο. 

Πονοϋμε καί στην όιπλη σκέψι δτι μπορεί τό περιοδικό. νά στα
ματήση, θέλουμε άσφαλώς νά συνεχίση και νά προοδεύση περισσό
τερο, άλλα δέ'ν είναι στο χέρ. μας νά εύελπιστοϋμε γιά τίποτε. 'Ανή
κει στούς φίλους μας ή άπόφασις ! 

Ο «ΙΛΙΣΟΣ)) 



254 

-. ·t-; . 

Σε φωτεινότερους κόσμους 

'Άγις Θέρος, Συγγραφεύς 
Χρίστος Παπανικολάου, Δημοσιογράφος 

. Πiiνος Νικολόπουλος, Δικηγόρος 
Παναγ. Ψαλτάκης, Δικηγόρος 
Πυλάδης Κοντογιάννης, Διευθυντής 'Υπ. Συγκοινωνιών 
Εuδόκιμος Μουράδογλου, 'Έμπορος, Θεσσαλονίκη 
Βλάσιος Καραντινός, Νέα 'Υόρκη 

Έπτά. καλοί φίλοι τοϋ iΛΙΣΟΥ έγκατέλειψαν τό γήινον σκήνω-

\ ... 

.... 

-μά τους, διά. νά. συνεχίσουν τήν άτελεότητη άνοδική πορεία τους πρός Ί; 
·-τήν 'Αλήθεια καί τό Φως. Δέν θά. τούς ξαναδοϋμε μέ τή γήινη μορ-
φή τους, άλλά. ή μνήμη της άρετης πού τούς διεκρινε θά. παραμείνη
-ζωηρή άνάμεσά μας. Οί εύχές μας τούς συνοδεύουν στό μεγάλο τα-
'ξlδι τους.

.ΕΠΙ�ΤΟΑΑΙ 

Άγαπηη «'Πισι,», 
Στό 22ον τεύχος σου διάβασα ι

-cι,χι τερα τί.ς μι,λέτι,ς τοϋ :?(ά�λεu 
καί. τοϋ Γκυιττον lπί. του πι:ο/Jλή
;ματος τοϋ Θι,οί,. Είναι μια άκύμη 
προσφορα σου στήν π,ευματικη 6-
,•άπτυ�ι, την άληίl'ινη ψυχής σγωγ1) 
τών άνα γνωστών σου. 

Σέ όσα {1πεστ11ριξι, ό Χαξλει• {)α 
·-i1{}ελα ,•ά παρατηρησω ταπεινότα-.
·τα δτι

'Α,• ,•ειlηεροι φυσι>'οι ;,αί. ψιλό
·σοφοι βασιζόμι,νοι στις ,•εώτερες
-{)εωρίες πάνω στίς σκτινοβολίι,ς και
-στην σύστασι του άτόμου, στη,• συμ-
περιφορ::ι τώ,• ήJ.ι,,ιτρονιων, στά φω·

·τοη)ε,ιτρικα φαινόμενα στα σωμα
τίδια, στί.ς μεταστοιχι,ιώσεις, στ,)ν
{)εωρία τού ίnοδυ,•άμου της μάt,ης
προς την ένtργι,ια ή στήν {)εωρια
τού χωρο- χρύl'ΟU, νομιt,ουν οτι
γινονται πρωτοπόροι μf την αρ,•η

-σι μιας {)είας δυναμεως στήν σύ
·στασι καί γf, εσι τιi':,ν ;,όσμω,•, '\'Ο·
,μίtω οτι ά:πι,ναντίας αύτι,ς οί ερι,u
νες της \·cιlηι,ρης φuσικης οχι μο

·,•ον �ι,ν στ;�ριζ()υν , κα_μμιά τέτ?ια
-{}εωeισ-, --αρ,ησι αλλα τουναντιο,•

. J)άζουν σ� πιό στερεά {}ι,μελια, σι, 

π ιό σηρεά βαση αuτην την ϊ;ν
,οιαν iνος μι,γαλειιόδους οχι,διου 
{ν τίj δημιου�γίq.. 

'Ειr' όσrν α;,ριβώς δι' αύτώ,• ά
ποδεικ,•ύεται δτι ή ϋλη κατ' ούσιαν 
ι,ί ναι {,•εργεια, τά πα ντα εδημιουρ- ' 
γ1'ι{)ησα,• ύπ' αίιτης της μυστηριώ
δοι•ς δυ,•άμεως της l, εργείας ή ό
ποια πρέ:πει άπό κάπου ,•ά έκπορε·ύ
ι,ται. 

Ά{}ηναι 20)6)61 
ΕΥΑΓΓ. ΣΩΤΠΡΟΠΟΥΛΟ»

Βι6λία - περιοδικό που λάβαμε: 

Παν. Σ. Γεωργιουδάκι «Τά. Σπ-ή-,. 
λαια τη,; Κpήτηςη (Μελέτη), 'Α-· 
θήνα 1961. Κώστα Φραγκισκά-; 
του: 1<Πέλειεςη (Ποιήματα) 'Α
θήνα 1961. Γεωργίου Β. Γεωργίου 
«Σπασμέν:ι Κλώνιαη (Ποιήματα),· 
'Αθηναι. 'Επιθεώρηση Τέ�νης, δ· · 
Ζυγός, Δωδωναίον Φως, Θρακι- · 
κά. Χρονικά, Ή Εuρώπη μας, ό; 
Κόσμος της ψυχης, Θεοσοφικον·· 
Δελτίον, Δρόμοι της Είpήνης, Τό 
Αϋpιον, Ό· Φίλος των ζώων, 'Η
πειρωτική Έστ[α, Δεσμός (Εuβοί
ας, Εuβοικός Λόγος, Μαραθών · 
(Βραζιλίας). 
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==\ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ \=== 
-Τά Γραφεία τοϋ ΙΛΙΣΟΥ, Δρα

γατσανLου . 6 (Πλατ. Κλαυθμώ
νος}, οροφος 6ος, εΙναι άνοικτα 

' μόνον κάθε Παρασκευή 11-12 π. 
μ. και και 6,30:-7,30 μ.μ. Παρα
�αλοϋνται οί φLλοι τοϋ ΙΛΙΣΟΥ 
vά έπισκέπτωνται έλευθέρως τά 
Γραφεία. 

Περιοδικόν έσωτερισμοϋ 
και άποκ,ρύφου φιλοσο
φLας. 

ΈπανεκδLδεται έντός ό
λL yων μηνών. -οι συνδρομηταί οί δποίοι άλ

λάζουν διεύθυνσιν η βλέπουν τήν 
διεύθυνσLν των λανθασμένην η ά
vεπαρκη, νά μίiς είδοποιοϋν, ω

στε νά λαμβάνουν άσφαλώς τά 
iκδιδόμενα τεύχη. 

Προηγούμενα τεύχη καί τόμοι 
τοϋ ΙΛΙΣΟΥ έτών 1956, 1957, 
1.958, 1959, 1960 πωλοϋνται είς 
τά Γραφεία μας, κάθε Παρασκευή 
ώc; ανω σημειοϋται, καθώς καt 

Προεγγραφή συνδρομη
τών δρχ. 50. 

ο I g 111 ο ο� Η� · · ϊ αι 11- r ο Σ .. 

Ζητήσατε άναλυτικόν κα
τάλογον των έκδόσεων. 

· �ις τά βιβλιοπωλεία ιιΈστLα))
(ΣταδLου 38), Βασιλείου (Σταδί
ου 40) καί 'Ανταίος (Χ. Τρικού
-ττη Η). 

RO�llRI (G), RΡΙJΑΟΙΑΣ GQ 

(nmn�no1111no1, ΊΗΛ GG2-212 

' 

!'V\IV\JV\IV\ι ΑΝ Τ Sl ΝΙ ο Υ φ' Α Ι n n ΟΥ χ Α Α Α 'V\NVV\IV\i ·
'Εξεδόθησαν τά κάτωθι εργα : 

1) ΓΚΟΥΡΤΖΙΕΦ η Γεωργιος Γεαργι..ι δης (1δ78---Ι949J, η 
μι-.γιστη Π,ευματικ1) Δόξα τής Νι-.ωτερας Έλλάbος /4αι τής Ά,•- i
{) ρωπό�ητος. Δρχ. 50 

2) 'U Φc,βερος κι' ί,περτατος τcϋν 'Αντιfifτων Νωιος η το
Μήλον τής 'Εριδος. Δρχ 25 

3) Αί Έκπληκτικαί Άποκαλυψι-.ις τής Έλενης Πετρόβνας
Μπλαβάτσκυ έπί τής 'Αρχαίας 'Ελλάδος. 1ρχ 100 Σ�λιδες 300. 

4) Ή ΈΗ,•η Πετρόβ,•α :\Ιτcλαβάτσκυ πι-.ρί 'Απολλωνος καί
τής συνταρακτικής ίστοριας του Πλανήτου μας. Δρχ 40. 

5) υΕνα Προφητικόν υΟραιια τής 'Jης προς την 4ην Ίανουα·
ρίου 1945, άφ' ότου ή Αν{),ρωπότης ι-.ίσήλι}Η ι-.ίς τήν Περίοδον 
τής 'Ατομικής Έ,ι-.ργειας. Μι-. 4 προφητείας α) Ε Π. Μπλα· 
βατσκυ περί του Κόμητος το1-, St. Gerαιaιn, του άν{!ρωποu, που 
δεν πεfiαίηι. β) του συγγραφέως vV11lιa111 Q. Jιιdge. γ) του Ή·
σιόδου. Καί δ) τού Βασιιιοως τού Κόσμου. Δρχ 40 

6) Τό Κλειδί τή� Ρωσσικής Γλώσσης ή πρωτοτυπωτάτη καί
διασ,-εδαστικωτάτη τών μ{χρι σήμερον Μεfiόδων lκμα&1iσεως 
τής Ρωσσικής. Δρχ 7!i. 

7) Το Μή, υμα τϊ1ς Πτ(όσεως του Βuζαντιc.,υ προς η'jν 'Αν·
{) ρωπότητα. Δρχ. 25. 

Τά cί>ς' άνω βιβλια πωλούνται είς το βιβλιοπω)είcν τής Έ· 
στίας ('f. Δ. Κολλάρου καί Σιας) 38, όδος Σταδιου, Ά-ιJήναι. 
καί παρά τφ κ. Άντ Φ. Χαλςϊ., 18 βητα, όδος 'Ασκληπιού, Άfiή· 
ναι (τηλ. Gll.55J). Είς τάς 'Επαρχίας. Πρακτορεία Έφηιιεριδ<•>ν 
Ά&η,•αίκου Τύπου. 
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Δραγατσανίου 6, έχάστη Παρασκευή 11-12 π. μ. χαί 6,3_0-7,3() μ.μ, 

Η. Ρ. Blaνatsky: Τό Κλειδί τi1ς Θεοσοψίας Δρχ. 50.,.. 

» Στή,χώp-χ των Γαλχζιωι Βουιων » 20
Annie Besant: ΛΙελέ-:η επί της .Συνειδήσεως » 40

» Ιlpός την Μίιησιv » 20
» Μετενσάρκωση » 10
» Κάρμα » 10

C. I.,eac1 beater: Οί Διδάσχαλοι κ-χί ή 'Α τp-χπός » 80�
» Κεκpυμέvη Ζωή εν τιμ Τεκτοvισμι'j) » 80 ι. 

» .Σ' εκείνους πού πεvθοιJv » 1σ
Besant-Leadbeateι: Ό 'ΑστρικόςΚόσμος » 10
C. Jinarajadasa: 'Απόκρυψος 'Εξέλιξις Άvθpωπότητος » 70*

Ed. Arnolcl: Τό Φως τής 'λσίας » 30.
J. Van der I,eeu\v: Θεοί έι εξοp:?, » 10

Φ<'ϊ)ς στή•ι 'Α τρ-χπό ,> 10
]. Kr;s}1nam1nti: �τά πόδια τοσ Διδασκ&λου » 10

» 'fό Βασίλειον της Εύδαιμοvίας » 1[)
» 'Η Πηγή τής Σο·ρίας » 15-
» «.λελτίον 'Αστέρος» ετών 1931, 32, 33 » 60
» 12 Όμιλίαι ε1ς Όχάι 1934 » 2Ό.
» 10 Όμιλίαι είς Όχά:ι 1944 » 20
» .Στοχασμοί πάνω στη ζωή μας » 50*

Άvτ. Άοριαvοπούλου: Ό 'Αvθpωπος καί 'ή Ζωή ,> <(:Qli' 

Ίωάv. Βασιλή: Τό Σημειωματάριο έvός Μύστου » 40..., 

Κ. λ'Jελισσαpοπούλου: Ό Ίησοσς, άπό την άποψη του 
Όpθολογισμοσ καί του Μυστικισμοσ » 26 

» Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι και Θεοσοφία » 20 
» Ό Κομήτης (θέατρο 1δεωv) » 15

ΗΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΙΛΙΣΟΣ» Τόμοι J 956 -- 1960, [καστος » 4Q*" 

Τά σημειούμενα δι' άστερLσκου έπιβαρύνονται μέ δραχ. 10 οτ�,.. 

npόκειται δι' ,άποστολάς είς τό έξωτερικόν. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΣΘΕ ΠΑΝΤΟΤΕ 

r ΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΒΝΙΚΟΥ ΛΑΧ[ΙΟΥ 

Α ί τύχαι καi αί πιθανότητες αναπτύσσον
ται καi αυξάνονται άrιο κληρώσεως είς κλή
ρωσιν

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ 

καί μετά τό:ς πρώτας κληρώσεις συμμετέχουν
είς τα μεyάλα τελευταία χέρδη

Δωρον 
Δρχ. 5.000.000 

Ή τιμ η έκάστου άριθμοΟ είναι διό: το σύνο
� λον των κληρώσεων

i Μεριμνήσατε διό: τήv τύχηv ι 
Ι διότι κανείς δέv μετανοεϊ 1 

1 Λ .Λ Λ .Λ Λ .Λ Λ.Λ ΛJ\ Λ,Λ. Λ,Λ Λ,Λ. Λ,-'\Λ.-'\ Λ.ΛΛ.ΛΛ.ΛΛ.ΛJ� ,vνvvvvvv
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Τιμή τεύχQυς. δpχ. 10.-
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