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Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνών 20 
�Ιελέτη επί της Συνειδήσεως αδ. 50 δεμ. 60 
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::\lετενσάρκωση 10 
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ΊΙ Κεκρυμμένη ζω11 έν τφ Τεκτονισμφ » 90 
Σ' έκείνους πού πενθούν 10 
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Θ.οί. έν έξορ� 10 
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Έλr1 Οερία, ή άρχ11 καί. τό τέλος αδ.60 δεμ. 7 5 
�το, ισμοί. πάνω σηΊ ζωή - Β fκ. 60 
Τό σημειωματάριο ένός Μύστου 50 
Τα 'Ελευσίνια Μυστήρια 50 
:\1ητι; (Τό βιδλίον της σοφίας) δεμ. 40 
'Αποκρυφισμό; καί Μυστικισμό; αδ.20δ. 30 
:\[ ε λ ε τ ή μ α τ α αδ. 30 bεμ. 50 
Είσαγωγη στη Θεοσοφία ( Β' εκδοση άνα-

Οεωρημένη) αδ. 40 δεμ. 60 
Ό 'Ιησού; 30 
Ό Κομήτη: (Θέαιρο ιδεών) 20 . 
«Άy\(.ίJCin:) Θεφ» 10 
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΙΛΙΣΟΣ:ι>, Τό μοι 1956, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 
6fi χαρτοδεμένοι εκαστοc; δραχ. 50. 

, :οτu,, πρό�ηται δι', ά:τοστο) άς είς τό έξωτερικόν, τά άπό δραχ. 50
και UV(o) �πιδαρυνονται με δραχ. 10. 

'Α:τοστεΟ uτε τό ι'ιντίτιuον, διά ταχυδρομικηc; ι:τιταγηc, είς τ-ην διεύ
θιο,σι,: Κ. Μελισruρόπου) ον, ρσγατσα,ίον G, 'Αθήναc (122), άναγρά
ψη η� liπισθεν τοiί ι'ιϊο,όμι!ατοc τηc lπιτ�γης τούς τίτλους των βιδλίων 
·τr,iι Οrλετε. Θά τά λύ6rτε εί� την διεύθυνσιν τοϋ άποστολέως της έπιταγης.

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΛΙΣΟΥ ΔΡ ΑΧ. 10 



ΓΕΩΡΠΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΙ 
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ιευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ 

'Επιμελητής ϋλης ΧΡΙ ΣΤΟ Σ ΡΙΖΟΠ ΤΛΟ Σ 

ΕΤΟΣ t1ov * Μάίοc:; - 'Ιούνιος t966 * ΤΕΥΧΟΣ 45 

Ή θεα τίις 'Αλήθειας 

Τ11ν αλήθεια ζητούμε, την άλήΟεια, δλη και μόνη την αλήΟεια ! 
' λλ' δμως τρέμομε να την πλησιάσωμε μέσα στην καρδιά μας. 
Για την αλήθεια -διαλαλούμε-δίνομε τό παν 
και τ�Ίν ζητοϋμε σέ δλα τα μέρη-π λ ή ν τού έαυτού μας ! 

Θα την διαστρέψωμε μέ κάθε επιτηδειότητα 
και μέ προσποιήσεις-ίσια για να μην την ιδοϋμε κατάματα. 
Και για τ11ν αλήθεια θα πράξωμε τό παν-πλ1Ίν να την ξεσκεπάσωμε [ 

Στους βωμούς της θα θυσιάσωμε, μέ ενδιαφέρον, 
θα την λατρεύσωμε και 0' αποδώσωμε τιμάς, 
μα θα δειλιάσωμε ·rόν πέπλο της μια στιγμ11 να ύψώσωμε ! 

Γιατί να μα; κυριεύη ενας τέτοιος τρόμος; 
1η μας σωριάση χάμω; Μ1Ί δέν ανθέξωμε την καυτερή της δόξα; 

Καί προτιμον·μ την ανόητη τυφλότητα; 
'Αντί να τηs ανοίξωμε τέλεια μάτια καί καρδιά; 

Fanny Feigenbaum 
;" πό τό περιοδικό Theosophie in Israel 
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'Έτσι θέλει 
� 

ο Θεός ... 

Τοϋ ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΣΚΑΡΑ TOV 

Όμιλία στην «'Εβδομάδα 

Διεθνοϋς Κατανοήσεως)) 
(Ροταριανός 'Όμιλος, 15 Μαρτ. 1966) 

'Ή-α.v φθινόπωρο προς χειμώ
να. τοϋ 1943. Βρισκόμουν στ+,ν 
Πάτρα. -:ι.α.ί περπα.τοϋσσ. προς τα. 
δυτικά. της δρια., εκεί πού τελειώ
νει ή πόλη κσ.ί άρχίζουν τά περι
βόλια.. Πήγα.ιvα. τα.κτικά. εκεί ά
vαζ ητώv-α.ς είδη δια.τροφης, πού 
τόσο σπά.vιζα.γ στον καιρό της 
-:ι.α.τοχης μέσα. σ,ήν πόλη. 

Σ. \ . βλ' , . ε μια. στιγt:t,η επω α.πο μα-
κρυά. πολύ κόσμο συγκεντρωμέ
νο, πού μαζικά. πλησίαζε προς το 
μέρος πού βρισκόμουν. �έγ άργη
σσ. νσ. ξεκα.θαρίσω -ί συμβα.ί vει, 
γιατ\ σ-ήν ,πρ�-οπορεία. δι�1ριvα 
πα.πα.δες με τα λειτουργικα. τους 
άμφια -:ι.α.ί ίερcι. λά.βα.ρα., εικόνες,
έξ , ' �, ' ' απτερυγα Υα.ι εvα σταυρο που
προηγείτο ολης της πομπης. τπ_ 
τα.γ μιά λιτανεία. Στάθηκα κα.ί 
περίμενα γά, πλησιά.ση. Σιγά. - σι
γά, συγ-:ι.εvτρώθηκε καί άλλος κό
σμος Υ.οντά μου, περιμένοντας κι' 
αύτός το πέρασμα. της λιτσ.vείσ.ς. 

'Εκεί Υ.ά.που κοντά βρισκόταν 
μισ. στρσ.τοπέδευση Ίταλώ11 κσ.ί 
πολλοί άπ' σ.ύτούς βγηκα.v εξω 
γισ. νσ. ίδοϋγ το θέα.μα.. 

Μάθαμε πώς -r
ι λιτανεία. γινό

ταν για.τl εκείνο τον καιρό ή ά
vομβρίσ. είχε ξεράνει τή γη καί 
δέv μποροϋσε να. δώση καρπό, πού 
τόσο είχε άνά.γκη ό τόπος. 

Πιστεύοvτες κα.ί μή πιστεύον
-ες στίς λιτανείες, δλοι κάμα.με 
-:ό σ-α.υρό μα.ς κα.ί ένώσσ.με τίς 
παρακλήσεις μας μα.ζί μέ τούς πα. 
πά.δeς στο Θεό για. να. βρέξη. Σ' 
αύτές τίς περιστάσεις δέν ύπά.ρ
χ ει θέμσ. πεποιθήσεων. 

υΕνσ.ς Ίτσ.λός λοχίας, πού βρι
σκόταν κοντά. μου κσ.ί πα.ρα.κολου 
θ,ι;ιϋσε κι' α.ύτός τή λιταvείσ., _μέ 
ρώτησε μέ λίγα σπασμένα. Γα.λλι
κσ. &νσ.κσ.τωμέvα μέ 'Ιταλικά. τί 
συμβαίνει. 

Του, εξήyησα. κ�ί εγώ μέ λί,γα.
σπασμενσ. Ιτσ.λικα., &νσ.κσ.τεμενα 
μέ Γσ.λλικά., πώς γινόταν λιτσ.
νεία με επίκληση στο Θεό γιά να. 
βρέξη. Στήν Ίτα.λία. δεν εlνα.ι 
σπά. ιιες οί λι τσ.νείες Υ.σ.t ετσι δ 
Ί τα.λός λοχ ία.ς εμπηκε &μέσως 
στο ιόημα κσ.ί μέ σεβασμό κι' α.ύ
τός πσ.ρακολουθοϋσε το πέρασμα 
της λιτα.vείας. 
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Σαν εcρυγε fι πομπή κα.ί ά.πο
μα.κρύνθηκε δ κόσμος, εμεινα. γιά. 
λίγο κοντά. με τον Ίτα.λό λοχία, 
-πού εΙχε διάθεση γιά. κουοέντα.
" λο κάτι ηθελε νά. μου πη. Με
ρώταγε α.ν πηγα στον πόλεμο, α.ν
εχω οίκογένεια., τί δουλειά. κάνω
κα.ί διάψορα. α.λλα. θέμα.τα της
κα.θημερινης ζωης.

'Εγώ του ά.πα.ντουσα.. Μά. σά.ν
ε6λεπα. πώς δεν εΙχε διάθεση νά.
μ' ά.cρήση, γιά. νά. 6ρω κα.ί έγώ
θέμα σvζ_ητήσεως, του είπα. μετα
ξύ σοοαρου κα.ί ά.στείου:

-' cροϋ ή ά.νομ6ρία. πλήττει
έμας έδω, ά.λλά. και σας πού 6ρί
σκεσθε στον τόπο μα.ς, δεν κάνετε
'Υ.αί σείς κα.μμιά. λιτανεία με τον
καθολικό τρόπο, μήπως δ Θεός
συγκινηθη περισσότερο, με τό νά.
τον παρακα.λουν κα.τά. δύο δόγμα.
τα. κα.ί ά.ποcρασίσ1:ι νά. μας στείλ η
τή ζωογόνο 6ροχή, πού τόσο ε
χουμε ολοι μας ά.νιiγκη;

Κα.ί δ Ί τα.λός, χωρίς νά. διστιi
ση καθόλου καί μάλιστα. χωρίς νά.
-πειρα.χθη ά.πό τά. λόγια. μου, πού
είχαν ά.ρκετή δόση πικρής είρω
νείας γιά. τον Ί ταλικό στρατό κα
τοχής, μου άπιiντησε κα.ί αυτός
μεταξύ σa6αρου καί ά.στείου,
ά.λλά. έντελως κατηγορηματικά:

-Δεν 6ρίσκω, μοϋ λέει, σκό
πιμο νά. κιi1;ουμεκαί έμείς οί Ί τα
λοί λιτανεία γιά. τήν οροχή, γιατί
α.ν αυτό γινόταν, σίγουρα θά. έρε
θιζόταν δ Θεός καί ά.ντt νά. μας
λυπηθη καί νά. μας στείλ η τήν
τόσο ποθητή 6ροχή, θά. μας τιμω
ρουσε με περισσότερη ά.νομ6ρία
καί 'ίσως καί με α.λλα σκληρότερα
μέσα.

'Εγώ εκα.μα πώς δεν κατά.λαοα
την ά.πιiντηση κα.ί ζήτησα έξηγή-

σεις. 
-Τό πράγμα είναι καθαρό,

μου λέγει. "Αν έμείς οί 'Ιταλοί 
στήν Έλλιiδα., σά.ν στρατός κα
τοχής, ζητήσουμε άπό τον Θεό 
νά. 6ρέξη, τότε είναι 6έ6α.ιο πώς 
δ Θεός θά. μας πη: Τ1 γυρεύετε 
σείς στήν 'Ελλάδα καί μου ζητάτε 
νά. σας στείλω 6ροχή; Πηγαίνετε 
στον τόπο σας, κοιταχτε τίς δου
λειές σας, τά. κτήματά σα.ς, τίς οί
κογένειές σας κα.ί ά.cρηστε τούς 
"Ελληνες ησυχους νά. κάμουν κι' 
αυτοί τίς δικές τους δουλειές. 

Μου φάνηκε τόσο χονδροειδως 
ειλικρινής ή έξήγηση του Ίτα.λου 
λοχία. πού δεν τόλμησα νά. συνε
χίσω τήν συζήτηση, πού έγώ δ ϊ
διος άνοιξα, άπό cρό6ο μήπως αυ
τός ήταν κανένας φασίστας καί 
ηθελε νά. ψα.ρέψη σε λόγια και 
φρονήματα κα.ί 6ρω τον μπελα. 
μου. Στούς πο1;ηρούς χρόνους της 
κατοχής cρο6όταν κανείς κα.ί τήν 
ϊδια. τή σκιά. του. 

Αυτός ομως συνέχισε. 'Εγώ, 
μου λέγει, είμαι καθηγητής των 
λατινικών σε 'Ιταλικό Γυμνάσιο. 
'Έχω τήν οίκογένειιi μου κα.ί μό
νη μου σκέψη είναι πως θά. μπο
ρέσω νά. ξαναπάω στον τόπο μου, 
νά. έργα.σθω καί νά. φροντίσω για. 
τά. πα.ιδιιi μου, πού είναι ά.κόμα 
μικρά καί εχουν τήν ά.νιiγκη μου. 
Τί δουλειά. εχω, λοιπόν, έγώ στον 
τόπο σας: Κα.ί πως δι καιολογού
μεθα. έμείς οί 'Ιταλοί στήν Έλλά
δσ. νά. ά.νακα.τευόμα.στε στά. δικά 
σας; 

Παρ' ολο πού ή έξήγηση αυτή 
φαινόταν αυθόρμητη καί ειλικρι
νής, έγώ δεν θέλησα νσ; συνεχίσω 
τη συζήτηση. Χαιρέτησα. τον Ί
ταλο λοχία καί εψυγα.. 
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Για άρκετΟ καιρό κατόπιν έ
τύχ αι νε νά συνα.ν-ωμα.ι μέ τόν 
λοχία. αύτό στό δρόμο μου, πη
γαίνοντας στά περιβόλια. γιά τρό-

ιμα. καί rάντα. α.ύτός προσπα
θοϋσε νά βρη τρόπο να. μέ χα.ιρε
τήση καί να. ανταλλάξουμε μαζί 
μερικά λόγια.. Θέμα. του ήταν 
πάντα. ή καθημερινή ζωή, μέσσ. 
στα, πλαίσισ. μιάς ζωηρής νοσταλ
γίας γιά τόν τόπο του, γιά τούς 
δικούς του. 

'Ομολογώ πώς ό άνθρωπος αύ
-ός σιγά-σιγά μοϋ εγινε συμπα.
θητικός, για.τί οί κουβέντες του 
εδειχναν ά:νθρωπιά καί γιατί στό 
πρόσωτ.ό μου ζητοϋσε ενα α.λλοαν
θρωπο φίλο, πού νr,.. Υ.ατανοήση 
τα. προολήματά του. Προσπσ.θοϋ
σε νά μέ κάμ η νά κα.ταλάβω 
πώς ·ή θέση του ή-αν πιό δυσάρε
στη &πό τή δική μου κα.ί rώς 
στόν πόλεμο, πού τόν ε ερε σ-ρα
τιώτη στήν 'Ελλάδα., δέν ε:>pισκε 
Υ.αμμιά δικαιολογία. 

Είπα πώς δ άνθρωπος αύτός 
μοϋ εγινε συμπαθητικός, σ.λλά 
τc δηλητήριο τοϋ πολέμου δέν 
άφηνε τήν καρδιά μου ν' ανοιχτή 
σ' αύ-όν καί νrι. τοϋ δώσω έλεύ
θερα τό φιλικό χέρι πού ζητοϋσε. 

Σ:;σ με-αξύ εγινε ή συνθrκο
λδγψη της 'Ιταλίας μέ τούς 
σοpιμ,&χους Υ.σ.ί ολο: οί Ί ταλοί 
dτf1σ.τιωτικοί πού βρέθηκαν στήν 
Έηά.δσ. Υ.prι.τήθηκσ.ν αlχμάλω
τοι. 'Έτσι εχασα χι' εγώ τόν 'J
τα.λό φίλο. 

Πέρασε λίγος καιρός ά:πό τό
-ε, όπότrι.ν κάποτε, στό δρόμο 
μου σ'Jναντήθηκα μέ μιά. φάλσ.γ
yu, α.ίzι;1α.λώτων :'ού �δηγοϋντο
σ.τ.ο τους Γερμσ.νους σε στρσ.-6-
πεciσ συγΥ.εν-φώσεως. Μέσσ. σ' 

αύτούς ξεχώρισα. κα.ί τό φίλο 
μου λοχία.. υπήθηκα. πάρα. πο
λύ πού τόν είδα στήν κατάστα.ση 
πού βρισκόταν. Τόν χα.ιρέτησα. 
μέ σuμrάθεια, τόν πλησίασα οσο 
μποροϋσα., τοϋ εδωσα. μερικιχ τσι
γάρα καί τόν άφησα. νά ά.κολοu
θήση τή φάλαγγα, εύχόμενος σ' 
αύτόν καλή τύχη. 

Κι' εκείνος φεύγοντας μοϋ 
λέγει: 

-Θυμάστε τή λιτανεία; Θυ
μάστε τά δσα. λέγα.με; ά, τώρα. 
ά.κολουθοϋμε τήν πορεία. της τι
μωρίας μα.ς. 

�α.ί, τά _μάτια του βούρκωσαν
ά:πο την λur:η. 

'Ότα.ν τόν πρωτογνώρισα., μοϋ 
φάνηκε άνθρωπος μέτριου ά:να.
στήμα.τος, πο•J μέσα. στή φρεσκο
σιδερωμένη πάντα. στολή του, 
φάνταζε σά.ν κα.λοδεμένος κα.ί 
συμπα.θη-ικός α.ντρα.ς. Τώρα πού 
τόν εολεπα. νά ά.κολουθη τή φά
λα.γγσ. των σ.ιχμα.λώ-ων, μοϋ 
r.ραινότα.ν κοντός κα.ί ζαρωμένος, 
χωρίς κσ.μμιά. προσωπικότητα. 
κσ.ί σσ..ν κ6.ποιο ά:δισ.χώριστο μέ
ρος μιάς πσ.νά.θλισ.ς ανθρώπινης 
μάζας. 

, πομακρύνθηκε κα.ί εμειν� 
μέ σφιγμέ•,η τήν κσ.ρδιά από τό 
θέσ.μσ. τοϋ κσ.τσ.ντήμα.τος τοϋ ά.ν
θρώποu, οτσ.ν αύτός πέση στr,ν 
έξουσίσ. α.λλου ά.νθρώπου, πού 
δέν δίνει λογαριασμό τG)ν πρά
ξεών του κσ.ί πσ' δέν σκέπτεται 
τ:ώς κι' σ.ύτός είνσ.ι σ,νθρωπος σσ.ν 
τόν τυραννούμενο. 

Δέν εμσ.θσ. τό ονομά του. 'Ότσ.ν 
τόν πρωτοσυνάντησσ. ·ητσ.ν ενσ.ς 
λοχίσ.ς τοϋ στρσ.τοϋ κατοχης. Αύ
τό το εϋρισκσ. σ.ρκετό στ·ή γνωρι
μία μσ.ς, κάτω ά.πό τίς συνθήκες 
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πού εγινε. υοτα.ν εφευγε χα.νό
τα.ν στην άμορφη άνθρώπινη μα.
ζα. των α.ίχμα.λώτων. 

* 

** 

' πό τότε πέρα.σαν 18 χρόνια.. 
Ό πόλεμος ξεχάστηκε, οί πληγές 
στην ψυχή των άνθρώπων επου
λώθηκαν κα.ί ή ζωή ξα.να.6ρηκε 
πλέον την ειρηνική της πορεία.. 

'Ήμουν τουριστικό τα.ξείδι στήν 
Ί τα.λία.. Βρισκόμουν στ+, Ν ά.πολ η 
κα.t χα.ιρόμουν την άπόλα.υση να 
είμα.ι επισκέπτης σέ ενα. ώρα.ίο 
ξένο τόπο. Γύριζα. στούς δρόμους, 
καθόμουν στα κα.φενεϊα., επισκε
πτόμουν τα άξιοθέα.τα., άνα.κα.τευό
μουν μέ άλλους ξένους τουρίστες 
κα.ί ντόπιους Ί τα.λούς. 

Στην επιθυμία. μου να άπολα.ύ
σω μέ κά.θε τρόπο τή ζωή της 
πόλεως, εμπηκα. σέ ενα. τρά.μ, 
ετσι για να πά.ω, οπου να.να.ι .• ω
ρίς σκοπό. Μόνο για να περιπλα.
νηθω μα.ζί μέ τούς Ί τα.λούς πού 
;ιυκλοφορουσα.ν για τίς δουλειές 
τους. 

Στο μετα.ξύ πιά.νει μια 6ροχή. 
Μια φθινοπωρινή μπόρα.. 'Ή
μουν καθισμένος στή θέσι μου 
κα.ί άπελάμ6α.να. το θέα.μα. της 
δια.δρομ ης άπό το πα.ρά.θυρο του 
τρά.μ. Ι α.ί α.ύτή ή 6ροχ+, ήτα.ν 
ενα. δια.σκεδα.στικό επεισόδιο στο 
τουριστικό τα.ξείδι. Προσπα.θουσα. 
ν' άκούσω τούς άλλους Ί τα.λούς 
κα.ί ξένους τί ελεγα.ν κα.ί τί τούς 
ενδιέφερε. Ή άνά.μειξη μέ τον 
κόσμο είνα.ι μια χα.ρα για τον 
τουρίστα.. 

Άπένα.ντί μου κα.θότα.ν ενα.ς 
�rτα.λός, πού μου φα.ινότα.ν σαν να 
τον γνώριζα.. Τον κοίτα.ξα., τον 
ξανακοίταξα. κα.ί δλο κάτι σαν να 

μου ελεγε ή φυσιογνωμία. του. Το 
μυαλό μου ομως δέν εφερνε τίποτε 
για να θυμηθώ, να &να.γνωρίσω. 
Σκέφτηκα. πώς σέ κά.ποιο γνω
στό μου θα εμοια.ζε κα.ί ετσι θά 
ξεγελιώμουν πώς τον γνώριζα.. 

Το ϊδιο ομως πα.ρα.τηρουσα. πώς 
εκα.νε κι' ό άντικρυνός μου. Άλ
λα κα.ί α.ύτός δέν άπεφάσιζε νά 
δώση γνωριμία.. Ιά ρωτήση, ε
στω, μήπως γνωριζόμαστε. 

Περνουσε ετσι ό κα.ιρός άνα.πο
φά.σιστα. κα.ί το τράμ πλ ησία.ζε 
στο τέρμα. του, ώσπου μέ τον δι
πλανό μου, πού συντα.ξείδευα. μα.
ζί άπό τήν Έλλά.δα., μιλ1ισα.με 
'Ελληνικά.. 

Τότε ό άντικρυνός μου, χωρίς 
κα.μμιά άμφι6ολία. πλέον, χωρίς 
κα.νένα. δισταγμό, σηκώνετα.ι α.πό 
τή θέση του, ερχετα.ι κα.τ' επάνω 
μου, μου πιά.νει θερμά το χέρι κα.ί 
μου λέyει: 

-Βλέπετε, τώρα. 6ρέχει στή
Νάπολη, χωρίς τή 6οήθεια. λιτα.
νεία.ς κα.ί σείς 6ρίσκεστε εδώ στον 
τόπο μα.ς σάν φίλος επισκέπτης. 
ΕΤΣΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ. 

Άπ' α.ύτά τά λόγια., τα λίγα. 
α.λλά μέ τόση σημα.σία., κα.τά.λα.6α. 
άμέσως πώς ό άντικρυνός μου ήτα.ν 
ό άλλοτε Ίτα.λός λοχία.ς. Λυπήθη
κα. μόνον γιατί οτα.ν α.να.γνωρι
στήκα.με ήτα.ν πιά ή στιγμή νά 
χωριστουμε. 

Προσπάθησα. νά τον κρα.τήσω 
γιά λίγο. ά θυμηθουμε τά πα.
ληά. ά μιλήσουμε πιά σάν ελεύ
θεροι άνθρωποι. Σάν άδέσμευτοι 
φίλοι. . . ά πουμε κα.θένα.ς τά 
δικά του της είρηνικης μα.ς 
ζωης ... 

ύτός δμως επέμεινε πώς ήτα.ν 
6ια.στικός κα.ί επρεπε νά ψύγη. 
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Χαιρετηθήκαμε φιλικά, θερμά. 
σάν παλαιοί φίλοι ειλικρινείς κα1. 
χωριστήκαμε. Χωριστήκαμε χω
ρίς πάλι νά. μάθη δ ενας -ό ονομα 
του άλλου. 

Δεν rίστεψα στο λόγο του -ό
σο οιασ-ικου χωρισμου. Κά-ι άλ
λο θά τον εκσ.νε νά. διακόψη τόσο 
γρήγορα τήν άπροσδόκητη συ
νάντησή μας. 'Ίσως άπό άνά
μνηση πλέγμα.τος ένοχης γιά. λο
γαριασμό εκείνων πού τον εσ,ει
),αν σψατιώ-η στ+,ν Έλ,λάδα. 
'Ίσως άπό όοο μήπως εγώ στρέ
ψω δυσάρεστα γι' αύτόν τή συνάν
τησή μα.ς. 'Ίσως γιά. νά. κρατήση 
&πε(ρσ.χτη σ.πό άσκοπες συζητή
σεις τήν ομορ' ιά. της &ναγνωρί
σεώς μας. 'Ίσως γιά νά μείνη 

άνόθευτη άπό τυχόν ξένα περι
στατικά. ή διαπίστωση του θελή
ματος του θεου. 'Ίσως γιά. νά. 
μείνη άνώνυμος ίλος καί κά.τω 
άπ' αύτήν τήν άνωνυμία νά. κα
λυφθη μιά. εύρύτερη φιλία άνθρω
πιάς. 'Ίσως γιά. άλλο λόγο. 'Ί
σως γιά. δλους αύτούς τούς λόγους 
μαζί. 

Κα1. εγώ δεν ξέρω αν καλά. � 
κακά. χωριστήκαμε ετσι. 1ά. πο
τέ δεν ξεχνώ αύτή τήν άνώνυμη 
γνωριμία, τ+,ν &νώνυμη &ναγνώ
ριση καί τον χωρισμό. Ι αί κάθε 
φορά. πού μου ερχεται κάτι &π' 
αύτά. στή μνήμη μου, σκέπτομαι 
τά ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ κα.1. 
ελεεινολογώ τον άνθρωπο δταγ 
επιχειρη νσ. το &ντισ-ρατευθη . 

.. 
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'Ο άνεμος σφυρίzει ... 

Πόσους δρομους ό α. ιθρωπος χρωστά νά. δια.σ /... !ση 
προτου τό ι τι τ) ο του α. ιθρωπο ιά. κcρδίση, 
Πόσα. πε α.γη τό ασπρο περιστέρι νά. πετά.ξη 
πρέπει, προτου στήν fισυχη αμμουδιά. ν' α.ρά.ξη; 
Πόσες ορες πρεπει του κα.νο ιιου ή όβιδα. 
νά. χτυπήση, πριν λήξη το- πολέμου ή κα.τσιγιδα.; 

Ό άνεμος, φιλε μου, τήν α.πά.ντησι σψυριζει, 
δ α.νεμος τήν α.πά.ντησι σφυρίζει! 

Πόσα. χρόνια. μπορεί νά. ζήση ενα. βουνό 
προτου βουλιά.ξη μέσα. στό ι ώκεα.νό; 
Πόσο θά. ζ ήσου ι κά.ποιοι λα.οί στή ι κα.τα.φρόνια., 
χωρίς ελευθερία.; Πόσα. χρόνια.; 
Πόσον κα.ιρό μπορεί ό ανθρωπος νό στρέψη 
τό βλέμμα. του άπό · των συνά.νθρωπων τά. μα.υρα. νέφη; 

Ό ανεμος, φιλε μου, τiJν άπά.ντησι σφυρίζει, 
ό ανεμος τήν ά.πά.ντησι σφυρίζει! 

Πόσες φορές πρέπει τά. μά.τια. νά. ύψώση 
πρί ν μιά. κουκιδα. τ' ούρα.νου άντα.μώση; 
Πόσες φορές πρcπει στό ι κόσμο νά. γυρίση, 
ώστε τό ξένο κλά.μα. νά. τόν δονήση; 
Πόσους θα.νά.τους πρέπει νά. γνωρίση, 
τήν όφειλή στό πεπρωμένο νά. μετρήση; 

Ό ανεμος, φιλε μου, τήν α.πά.ντησι σφυριζει, 
ό ανεμος τήν άπά.ντησι σφυρίζει! 

(Λα.:κό τραγούδι . Ζηλα.νδία.ς) 
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ΑΤΛΑΝΤΙΣ 

'Ένας 'Αμερικανός και ενας Πολωνός 

διατυπώνουν νέες ύποθέσεις 

ΣΤΟ :τεριοδLJ'.ό «Ώκεα,ός>, ποίι 
ιγ,δίδεται άπό τό 'Ωκεανογραφικό\'
Ί νστιτούτον της Μασαχουσετηc, δη
μοσιεύεται αρθρο τού καθηγητού κ. 
Ίί,αίημ::; Μέυδορ περί 'Α τλαντίδο::;. 

Ό 'Αμερικανό; ίπιστήμων ύπο
στηρίζει, δτι ή μυθι>:η νησος εχει 
σχέσιν ιιέ τόν Μινωϊκό πολιτισμό 
τη::; Κρήτης και γατεστράφη συ\Ε
πείrf της αύτης i.κρή�tως ήq-αιστείου, 
ή όποία κατέστρεψε και την Κ, ωσ
σό και τόν λαδύρινθό τηc, δηλ. τού 
ήφαιστείοιι της Σαντορίνης --απο
ψιν, την όποίαΥ εχει διατυπώσει ό 
vΕλ1-ην καθηγητής κ. Μαρι,αrrο::;. 

Ό χ. 1έιιδορ γράq-ει, δτι τά άνα
καλυπτόμενα τεzιιήρια τεί,ουν ,ά 
συσχετίσουν όλοέ,α -και περισσότερο 
την 'ΑτλαΥτίδα ιιε τόν μινωιικό Πο
' ιτισμό. 

Στά ϋδατα της Σαντορί,ηc; -
συ, εχίζει- ένFτοπίσθησω ί,πό τό ϋ_ 
δωρ τρείς πολειc; και κωμοπόλtις, ά
, αμ{νεται δε ή ά,ασκαι:rή τω,. 

Ό κ. Μ{1°6ορ πρόκειται ,ά έπι
σκεq,θη την 'Ελλάδα τόν Αϋγουστο, 
γιά να διε, εργήση σεισμολογιχεc ε
ρευης καί fλπίcει δτι με την βο11-
θεια τού Πα, επι,στημίου 'Α θηνων 
θά γ,αταστη δυνατή ή <'ιρχαιολογι:ι,ή 
άνασχαq,η t(JJ'\' πόt ΗιJν αύτων, οί ό
ποίες εύρίσκονται είς βάθος 20 ιιέ
τρων ύπό την έπιφάΗια τη; θαλάσ
σηc:. 

Ό ουτο; ίπωτ11μων γράφει πε
ραΗέρω, δτι έπείσθη δτι ή μυθιχή 
Ά τλαντlς εχει στην πραγματαότητα 
σχέση ιιε τόν μινωι;ι,ό πολιτισμό. 

Ό κ. Μέυδορ, συνεχίζοντας Η-

γει, οτι αί ,έαι μέθοδοι χρονολογή
σεως των ραδιενεργών δοκιμών κα
ταbεικ, ίιου1 οτι ή εκρηξιc; έσημειώθη 
τό 1404 π.Χ. με δια<rοράν σφάλμα
τος (συν η πλην) 100 έτων. 

Περαιτέρω, γράφει δτι οί άρχαιο
λόγοι iπί μαχρόν χρόνον (πίστευαν 
δτι ό μινωικόc; πολιτισμόc;, πού �κυ
ριάρχει σηiν άνατολική Μεσόγειο 1. 
300, ετη πρό τ�ς ή�ερομη�ί

°:� αύτ,�c;,
κατερρευσεν αιφνιδιωc; και οτι ολα 
τά άνάκτορα στην Κρήτη κατεστρά
q,ησαν ταυτοχρόνως. 'Ωρισμένοι άρ
χαιολόγοι iπίστευαν δτι τό τiλος αύ
τό ίπηλθt σ11νεπείq ίπιδρομων ίκ 
τηc: ήπειρωτικηc; 'Ελλάδος 11 σει
σιιων, ό κ. Μέυδορ δμως ύποστηρί
tΗ δτι ή i!κρηξιc; τού ήι:rαιστείου της 
, ήσου Θήρας προεΧάλεσε την κατα
στρο(fή. 

'Ο 'Αμtρικανόc; ίπιστήμων λιγει, 
δτι ερχονται καθημtρινωc; είς (f (JJC: 
τει.μήρια, καθώς συνεχίζονται αί ύ
ποδρύχιαι άνασκαq,αί πέριξ της 
Σ αηορί, ης, δπου εύρέθησαν στρώ
ματα τέφραc: πάχους 30 μlτρων. 

'Ο κ. Μέuδορ παρατηρεί δτι αί 
μελiται περί μινωιΧού πολιτισμού, 
πού ίγiνοντο κατά τό παρελθόν και 
τά άποηΗσματα τιί>ν εργασιών των 
ίμπειρογνωμόΥων καταδειΧνύουν δτι 
ό μηωικός πολιτισμός συνδ[εται με 
τον πολιτισμό τιί>ν Φοινίχων η των 
Φ• λισταίων της Β ίδιου. 

* 

'Εξ uλλου, ό Πολωνός καθηγητής 
Χ. Λούντδιχ Ζάίντλερ, σε ετοιμο 
πρύς εκδοσιν βιδλίο του με τόν τί-
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τλο «Ή 'Ατλαντίς», ύποστηρίζει τήν 
αποψι, δτι ή καταστροφή της θρυλι
κης νήσου ηταν άποτέλεσμα συγικρού
σεως της Γης μέ κάποιο κ ο σ μ ι
κ ό σώμα, πρlv άπό 12.000 χρό
νια περίπου. 

Ή νέα αύτή ύπόθεσις συνδέεται μέ 
τήν άλλαγή τού κλί,ματος, πού lση
μειώθη έκείvη τήν έποχή καl θΕωρΕί
ται αίνιγματική. 

Σύμφωνα μέ τήν όμόq:,ωνη γνι;�
μη των γεωφυσικω,, ή μεταδολή τού 
κλίματος στή Γη, στό Βόρειο το'ί,λά.. 
χιστον ήμισφαίριό τηc;, lπηλθε πρlν 
άπό 12.000 περίπου χρόνια, δταν ά
πό κάποια αγνωστη αιτία έσημειώΟη
κι μιά γρήγορη θίρμανση. Συνίπεια 
αί•τού τού φαινομένου ηταν ή άπο
καλούμενη «ύποχώρηση των παγετιί�
νων», οί όποίοι έκάλυπτυ.ν εως τήν 
έποχη έ.κείνη ολη την ΠFριοχη τού 
σημερινού Καναδσ. μαtί μέ τό βόρειο 
τμημα των 'Ηνωμένων Πολιτειών ({_ 
κτός της 'Αλάσκας), καθώς καl τη 
Βόρεια Εύρώπη, εως τά Καρπάθια 
καί τά Ούράλια. 

Οί γεωλογικές [ρειινεc; άποκάλιι
ψαν δτι πρlν �ό δέ

κ_
α κα� πε�ισσό

τεριι έκατομμυρια χρονια, ο Βορειος 
Πόλος βρισκόταν στήν περιοχή τού 
Βεριγγιίου πορθμού, άπ' δπου συ,έ
χιtι την πορεία του στην 'Ανατολή 
κατά μηκος των βόρειων άκτων της 
'Αμερικης καl σταματούσε πρός την 
κατεί,θυνση της Γροιλανδίας. 'Έπει
τα, δμωc, αλλαξε την κατεύθυνση 
τηc; πορείας τοιι καί, περ\ώντας άπό 

-τή Γροιλανδία, άπέκτησε τ11 σημερι
\"Υ] θέσι του.

Ό καθηγητής Λούντδιχ Ζάίν-τλερ
γράφει:

Πολλές ύποθέσεις καταλήγουν στό
, σι•μπέρασμα δτι μεταδολαί τού κλί
ματος τηc; Γης έπηλθαν βα&μιαία,
ά, άλογα με ηΊν συσσώρευσι των αί
τίων, πού τlς προκαλοίiσαν. uσσον
άφορα τό τέλο; τού τελευταίου πα
γετωνος ή αποψις αύηΊ ερχεται σε
φανερή άΥτίθεσι μέ τό τεράστιο νε
κροταφείο των μαμούθ, πού βρέθηκε
στήν βορειοα νατολικ1Ί Σ ιδηρία. Τό

... νεκροταφείο αύτό μαρτυρεί δτι ό θά..

να.τος τιί1ν προκατακλυσμιαίων γι-
γάΥΤων έπηλθε αίφνι<\ιαστικά. 

Ή Σ ιδηρία. ηταν, άπό τά πολύ 
παλιά χρόνια άκόμα, ό προμηθευτής 
σε χαυλιόδοντες μαμούθ --ατού ε[ναι 
τόσο πολύτιμοι, δπως καl τό η·εφαν
τοκόκκαλο. Τό πρώτο «ίστορι,κό» μα
μούθ άναq,έρεται στά τέλη τού 17ου 
η τlς άρχές τού 18ου αίωνος. Διεπι
στόΥθη, ίίμως, δτι οί κάτοικοι της Σι_ 
βηρίας -- οί Τουνγ•,ωύσοι, άνεκάλυ
πτα ν άπό παλιά άκόuα μέσα στήν 
αίό�νια ψϋξι, σκελετούς κι' ι'ικόμα 
ι\λόκληρα σώματα μαμούθ. Αύτά τiι 
ξέχωναν τά σκι•λιά, πού τραβούσαν 
τα ϊλκι•θρα, καί κάποτε εϋρισκαν μι 
σοφα γωμέ, α μαμούθ άπό τοί•ς λύ
κουc η τlς ά()"-ιοϋδες. 

Μ' αλλα λόγια, άνεκαλύφθησαν 
δικάδες χιλιάδες μαμούθ, μερικά ά
ιτό τά όποία ε[vαι θαυμάσια διατη
ρημένα ϊως τώρα μέσα στό φυσικό 
ψυγείο - την αίώνια ψύξι. 

Αύτό άποτιλεί τήν μαρτυρία, γιίι. 
τό δτι τά μαμοίιθ κλείΌ"τηκαν μέσα 
στό «ψυγείο» ιτρlν άr,ιόμα άρχίση ή 
άποσύvθεσις τού σώματος, ή όποία, 
uέσα στlς όμαλές συνθηκες, έπέρχε
ται επειτα άπό δέκα - δώδεκα ωρεc;. 

Έ�-,τός άπ' αύτό, μέσα στά στο
μάχια των μαμούθ μπορεί νά ά,α
καλύψη κανιlς άχώΗυτα ά.κόμα ύπο_ 
λείμματα άπό τροq�ές, πού άποτε
λούνται άπό κουκου,άρε� καί βελονο
ειδη φύλλα ελάτων καl κωνοφόρων 
δέ, δρων - δηλαδή άπό δένδρα, πού 
uάταια θά ωτορούσαu·ι , iι τά ι'1ναtη
τ11σουιιε σ1iμερα στην Βόρεια 'Ασία, 
c<τlς περιοχές τηc; τούντρας. 

Σ υνεπως, στην εποχή έκείνη, κα
τά την όποία tοϊ,σαν τά μαμούθ, τό 
κλίιια στην περιοχή αύτ1Ί ητα,, θερμό 
καl τι'ι ιια•,'Jύθ εξοντώθηκα, οχι άπό 
τη, πείνα. 

'Λλλά οϋτε επίσης ειτεσαν τά μα.. 
uούθ θύuα.τα των άρπακτιιχων τετρα
πόδων η των διπόδων κυνηγών, για
τί στα σώματά τους δεν ύπάρχουν 
τέτοιες βλάδες, πού νά είχαν ΠQοξε
, ηθη δταν ζούσαν άκόμα. 

uΟλα άποκαλύπτουν, πώς ό θάνα
τος βρηκε τά μαμούθ αίφνιδιαστικά 
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συ, ε:τείq ά..-τοτόμου :ττιοσεως της 
θερμοκρασίας. 

Τό αίΗγμα της καταστροφη:; των 
μαμούθ ηταy δύσχολο Υά τό λύσουιιε, 
ξεzινώντας ά..-τό τήΥ ύπόθεσι τη; βα_ 
θμιαία:; μεταδολη:; τοί• κλίματος στή 
Βορειο�'t:;rολι:ι..ή : Ασjα. , , Γιατι, ομω;, δεν εφυγαν, για ,α 
μεταΥαστεύσουν :τιό κάτω, :τρό:; τό 
,ότο, καί νά σωθούν ά:τό τά κρϋα, 
:τού :τλησίαtαν ά..-τό τiιν Βορρδ.; 

" :τω:: crαί\Εται, δέ-ν χωρεί καμ
μ�ά �μcrιδολί� _οτι �έν _πρόλαδα, ,ά
το χα,ουΥ αυτο χαι ,α ά.ποιιrw.ρι ν
θού, άπό τήν έπικίνδυΥη γι' αϋτά 
:τεριοχή. Πρίν ά..-τό την καταστροcrή 
:τού έ:τη) θε, δέ, εfχε ;τροηγηθη κα
' έ, α crαι, όμε, ο, τό ό:τοίο Οίι μ:το
ροϋσε ,ά προειδο:τοιήση γιά τόν {
:τερχοuε,ο Υίνδυνο. 'Έτσι, ή κατα
ιηροφή κατΟ.αδε τά tω'J. έ!; ά..-ιρο
όπτου, ;ιιθα,όν κατά τήν διάρκεια 
τη; βοσκη; του; η τού ϋπ, 011• 

Ποιό; τό !Ξέρει, ομω:;: μή:τω; ί\α 
μέρος άπό τα ζωα αύτά ,ά κατώρ
Οωσε άκόμα και ,ά άπομακρυνθη, 
σισtοντα:: τή tωή του; 

'Έ,α κοσμικό σιϊ)μα τεραστίων 
διαστάσsων --σύμφωνα μί, τόν Μό,01.., 
ό «άστεροειδής Α», και σύμcrω,α μέ 
τiιν Κάμε,σκυ ε,α τμημα τοίi πυρή
να τού κοu11τη Χά).).ειι- :ιοοσέχρου_ 
σε στη Γη. Ό πλανήτryc μα:; συχ
,.1.ο,ίσ-θηκε και μετατοπισθηκι κατα 
30 μοίρες πρό; την κατεύθυνσι της 
;πιδράσεω; τη; {ξωηρι:ι.ης δυνάuε
ω:;. Και μιίι πού ή κατεύθυνσι τού 
ι'.ίξο,ος περιστροcrης τη; Γης στ,ό �ι; 
άστημα παραμένει σέ σχέσι προc το 
ήλιακό σύστημα άμετάδλητη, οί πό
λοι βρέθψ.αν σέ ι'.ίλλο σημείο της γή_ 
ινης [πιcrάΗιας. Βέδαια, μ' αύτό �έν 
ϋ.ι.λαξε ό ι'.ίξονας της Γη; τή Οεσ,ι 
του σέ σχέσι μέ τήν ύδρόγει�, άι.λιι 
ή ίδια ή Γη μFτατοπίσθηη σε σχiσι 
πρόc; τον άκί,ητο άξο,α. 

Σ άν ά.ποτέλεσμQ. της μετακινησε
ω� τιϊ>ν πόλων ι,ιηλθ� άλλαγη τού 

� ' 
,,"ι 

-
γεωγραφικού πλατους ο,.ων των, ση-
μείων στην {πιφά,•ε\α τού πλ°:' ητο�• 
μυς, δηλαδή γενικη μετ.αδολη τ?υ
κλίματος. Κι' οπως άναφιρεται, στον 
μϋθο γιά τόν Φαέθοηα, διαταραχΟη-

196& 

·ι..ε ολη 11 καθιεριι:ψένη σηΊ crύση τά
!Ξ.ις: Στίc; έπίγειεc: βουνοκορφές ε

λιωσαν τά χιόνια, έκεί οπου πρί,0 

κυλοί,σα, οί θυελλιοδειc ποταμοί, σ.

σ:τριζε τιορα δ θιορακαc: τού πάγου
πού τού:; κάλυψε, εΗΪ'ι οί κάτοικοι
τοϊι μακρινού βαρρδ., πού ησαν τυλι
γμένοι στ1ς γοϋνεc; , ενοιωθαν ξαφνι
κά μιά πρωτοφαγη ζέστη.

Πριν άπό τψ καταστροφή, ό Ίση_ 
ιιερινόc:, σηΊν έπιq άνε,α τού όποίου 
εχει ή Γη ιιεγαλύτερη άχ.τίνα, περ-
, ούσε μέσα άπό τόν 'Ατλαντικό Ώ
,.εανό κατ<'ι 30 μοίρες πιό νότια άπό 
σήμερα. Κι' άπό έδω άκριδως ξεχύ
θηκε το ώκεάνειο κύμα, γιά νά χ.ατα
κλίιση τό κεΥτρικό τιιηuα τού 'Α τλαν_ 
τικοίι. 'Εδω συ,αντήθηχε αυτό μέ τό 
κϊιιια ποίι η) θε άπό τιc βόρειεc; περι
οχέ:;, τό όποίο έ:τίσης εtχε έξορμή
σει, γιά ,ά καλύψη τά χενά σηΊ νέα 
ελλΗψη :τού δημιουργοίισαν. Ό ά
πλό:; ύπολογισμός άποδείχνει οτι �) 
άκτί,α της Γηc; (ή άπόστασιc; άπο 
τό κέντρο της Γηc fωc; την έπιφά
' ειά τη:;) στόν 'Ισημερι Υό η ταν σχε_ 
δό, κατά 3.000 μέτρα μακρύτερη 
ά,-ι' ίι τι σί, πλάτος 30 μοιρων. "Ενα 
τέτοι� ϋψος τούλάχι,στον επρεπε νά 
εχη τό πρωτο ώχεό.νΗΟ κύμα. Κι' αύ
τό μπορούσε ,ά κατα:τοντίση οχι μό
, ο την 'Α τλαντίδrι., άλλά καί τις χα
μηλέc; περιοχές της 'Αμεριχης Υ.αί 
τη:; Εύρύ)πης. Αύτό ξεχύθηκε, δπως 
qαίνεται, μiσα άπό τό στενό τού Γι
t\ραλτάρ στη Μεσόγειο Θάλασσα, 
(fθάνοντα-, οπως εγραψι ό Πλά
των, στί; άκτiς της 'Ελλάδος. 

'Η άΥαχάλυψις, ομως, τού νεκρο
ταq ιίου τιϊ>ν μαμούθ όδηγεί στην 
σι..έψι, οτι αύτή ή μεταt\ολή ίπηλΟι 
ιιί q- Ηδιαστικά. Καί μιά πού αύτό συμ 
ιιί.J1iτει χρο,ιχά μέ τά δεδομ{να πού• 
?ηαι rέρονται στην άφήγησι τού Πλά,. 
τωνα, μπορούμε νίι τό σι"-δέσουμε 
μέ τίι γεγονότα, πού ά,τετέλεσαν τήν 
οlιτία της χαταστροφης της Ά τλαν
τίδος. 'Η {ξήγησις, πάντως, τού ζη
τήματος, ίlν προ;,.άλεσε την -κατα
στροφή ή πτιϊ)σις χό.ποιου οtρQ.νίου 
σύ>μ,ατος, ε[ναι ύπόθεσις τού μέλλον
τος. 
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Θεοσοφικiι 

άποψις τής Ζωής 

1. 'Ένας ΘΕόσοcρος bιέπεται άπό εμφυτη πίστι ση1ν 'Ύ'περτάτην
ύναμιν, ή όποία διευΟύνει τον ροϋν της εξελίξεως για το καλό τοϋ 

άνΟρωπίνου γένους. 

2. "Ενας Θεόσοφος είναι πεπεισμένος αίσιόδοξος καί εχει στα
Οερ11 πίστι, δτι τό τελικό επίτευγμα ανέκφραστης δόξας άποτελΕί fιπό
λυτη δcδαιότητα γιά κάΟε ανΟρωπο. 

3. "Ενuς Θεόσοφος Είναι πάντοτε γαλήνιος, ίστάμενος ύπεράνω
των ρ11ξεων καί τιϋν καταιγίδων της εyκοσμίου ζωής . 

..ι. "Ενας Θεόσοφος δ�ν φοδαται τον Οάνατο. Πιστεί•ει δτι ό θά
νατος δέν ε1ναι παρά ενας παρατεταμένος ϋπνος, μέ άποτέλεσμα άνά
παυσι στον άστρικό, φώτισι στον νοητικό καί ψυχαγωγία στον ουρά
νιο κόσμο. 

5. 'Τ π η ρ ε σ ί α  προς ηΊν ανΟρωπότητα χωρίς η1ν ελάχιστη
ίbέα άνταμοιϋης η άναγνωρίσεως, εlναι το σύνΟημά του. 

6. ' b ε λ φ ό τ η ς  είναι ή πίστις του, το ίδανικό μια::; αδελφό
τητος τοϋ άνΟριίιπου ύπό την Πατρότητα τοϋ Θεοϋ, 'μέ η1ν πλατί•τερη 
δυναη1 άνοχ11 καί έπιείκFLα γιά t1)V άδυναμία των αλλων. ' γάπη προς 
τά πάντα, περιλαμβανομένων των ώων καί φυτών. 

7. Π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ι ς της Έ ν ό τ η τ ο ς της Ζωης
Είναι ό στόχος του, τη::; :ί\Ιιας συνειδήσεως, ή όποία δια;τοτί ει το παν 
καί παντού, ασχετα μέ την ύπόδυσιν διαφόρων σχημάτων καί μορφών. 

�αμπού ταγιάλ 

,'Από τό 'Ινδικό περιοδικό The Theo opbical Review 
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ΑΙΑΛΕΧΤΗΣ ΖΕVΓDΛΗ - ΓΛΕΖΟV 

Διπλωνuμία 

Εί, αι δυό άδΕρφια ό Θάνατο; και ό ''Ί'π, ο:;. 
'Ετσι μα- το,αΗ οί ,αναρχαιοι προγο,οί μα:;. 
Τό, ε, α uαύρο, ' '\δη, μαύρο Χαρο τό, καλαύμε, 
γι' ϊl,αι ι.ι' ό ίιΗο; γλυιυ;, λευΥό:;, ώ:; ε!,αι ό Υυιvος. 

Ί\'111, είναι λέω Υ ι' ίδιο δι η:J ω, υμία 
t,ό; ,ροσώ,ου ά,ό ,υηη σΥιά ι.αι άγερα, 
ισι μσ:; ϊαιΈι, μας ϊαι Ε\, uα::; ;ται Η, δ;τω::: ό ψευτη;, 
ό φο,ιcϊ::;, ό δι6ουΊος ιαί ό Υλέφτη-, 
ui. ,αρι.ώuuτσ \lυια ηχτσ ι.αί uέρα, 
ώσ,ου , u βρεί ιατάιΊ ηλη ώρα να ματωσει 
τά νι,χισ του ση1 σαρια μσ:; βαΟεια. 
ισί το ,ιι.ρό του uαχαίρι ,ά ιαρφώσει, 
'\α uσς :τcρόσcι ,ερσ (J):; ,ερα η1, ι.αρδιά; 

(Ό ηιΥΊ ο; τω, ΠιιριίJ\ Ώρω,) 

* 

ΣΑΡΑΝΤΟV ΠΑ V ΛΕΑ 

Πήγαινε, θάναtε ... 

'Ηιιου, ιρυμuέ,ος βυΟιu uέσ' τφ όμιχΊη μου. 
°λ1έ φω, σ ε, ό Θ;:ό; ιαι ή ψύJ\ ή Του δεν εφταΗ. τφ άιωή μου. 
Δε, σγγι ε τψ σίσΟητηρια μου ρευστοτητσ. ''Ημου, 
τυl ι γμεvο; τφ όuί;ι: ι η μου. 
Κρυ6όμου, σό, ε,ο;ι:οc;. Σά \U 'χσ ιατι ά όσιο ,ρσξει 
σ' ί:,σ μ,ιιρι\!) ,σρι:ΙΟο,. 
l\Io,ov δτu, τά σιίJuατu ξεγυuνuJ,ο,τuι, 
στην έπαφ{1 του; ά,u)Ιύσσοησι σ,ο η) δοιιμη 
της ένοχη; του:;. 
Έιεί δισ,σΟά,οηuι την προεΊευση ι.σί τη άποστολrι του;. 

l\Jcϊ::; ,ωλοϋσε ό Θεός ιuι δεν uι.ούγuμε. Κι είπε 
στό τεΊ ο; στό αu,ροστο) ισμένο ύγγεΊ ο τού 0ανάτοι: 
«Π ηγαινι: στο, ϋvθρω,ο , u τον ξυ:τνήσει::;, 
σϊό τό φό6ο της κρυ:ττης, ,{1γαιvε, Θανστε. 
μέ τό ώρσίο σου φιίJς ,α τόν έ1 ευθερuJσεις>>. 

1966 
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Τα απε1ρα βάβανα της ζωnς 

Μερικοί συγγρα.φείς φα.ίνε
τα.ι πως εχουν πειρα.μα.τισθη μέ: 
τούς άπειρους πόνους της ζωής. 
Ό Jack Londonγιά. ν' ά.να.φέρωμε 
ενα.ν ά.π' α.ύτούς, κα.θως έπίσης δ 
John Steinbeck. Οι ά.φηγήσεις 
τους μου προξένησα.ν 6α.θειά. κα.ί 
ά.νεξά.λειπτη έντύπωσι. Ίδια.ιτέ
ρως θυμουμα.ι τό «Μιά. Λί6ρα 
Ι ρέα.ς» του Τζά.κ Λόντον. Είναι 
·ή ίστορία. ένός πυγμάχου, δ δ
ποίος ά.φου ξεπέρασε τά. νεια.τα.
του, δοκίμα.σε νά. έπα.να.κτήση τίς
δυνάμεις του γιά. νά. κα.λυτερεύση
τήν οίκονομική του κατά.στα.σι.

έλησε τήν τελευταία. στιγμ+, νά. 
φά.η μία. λί6ρα μπιφτέκι γιά. νά. 
δυνα.μώση, ά.λλά. δέ:ν είχε χρήμα
τα. ' πέτυχε στήν προσπάθειά. 
του κι' εκλαψε. 'Έλεγε στον έα.υτό 
του: «" ν μπορουσα τούλά.χιστο 
ν' ά.γορά.σω έκείνο τό κρέας! .. »

Σέ6ομαι κα.ί τιμώ σ' α.ύτούς 
τούς συγγραφείς τήν κα.τανόησί 
τους κα.ί τή 6αθειά. συμπάθεια. γιά. 
τον φτωχό, τον ά.μα.θη, γιά. τούς 
καταπιεσμένους ά.νά.μεσά. μας. 

Ή ά.νθρωπότης είναι τόσο άνώ
pιμη, εχει τόση άγνοια μπροστά. 
στίς μεγάλες κα.ί ά.πρόσωπες δυ
νάμεις του Σύμπαντος πού δέ:ν ε
χουν ελεος καί πού είναι μονά.χα 
νόμοι άμετά.6λ ητοι ,- κα.ί μοιάζει 
μέ χα.μένα μικρά. παιδιά-, γι' α.ύ
τό καί δημιούργησε ενα. «σύμπλε-

Της CLAR CODD 

γμα πα.τρικό», εναν Θεό προσωπι
κό ά.π' τον δποίο νά. έξαρτα.τα.ι κα.ί 
στον δποίο νά. έμπιστεύετα.ι. Κα.ί 
δμως οι Διδά.σκα.λοί μας λένε δτι 
οέν άνα.κά.λυψα.ν κανένα. προσωπι
κό Θεό, παρά. μόνο τό κράτος του 
μεγάλου κα.ί άδυ::ιώπητου όμου. 
'Η πιο κοντινή προσέγ_γισι σέ: ενα.ν 
προσωπικό Θεό είναι οί μεγάλοι 
κα.ί συμπονε-:ικοί Πρεσ6ύτεροι 'Α
δελφοί της φυλής. υΟπως είπε κά
ποτε δ Krιshnamιirti, δέν ύ
πά.ρχει αλλος Θεός ά.π' τον ά.πολυ
τρωμένο άνθρωπο. 

Κα.ί στον ά.πολυτρωμένο άνθρω
πο : 

« ... δεσμοί αίμα.τος κα.ί φιλίας, 
πατριωτισμου καί δια.κρίσεως φυ
λής, δλα πρέπει νά. πα.ρα.μερισθουν 
κα.ί νά. δώσουν θέσι σέ: ενα α.ϊσθη
μα. παγκόσμιο, τό μόνο &γιο κα.ί 
άληθινό, τό μόνο ά.φιλοκερδέ:ς κι:ιί 
Αίώνιο,-τήν 'Αγάπη, μιά.ν 'Αγά
πη ά.πέρα.ντη γιά. τήν' νθρωπότη
τα. σά.ν Σύνολο, ά.φου ή 'Ανθρωπό
της είναι ή μεγάλη 'Ορφανή, ή 
μόνη ά.πόκληpη έπά.νω στή γη, 
φίλε μου. Κα.ί είναι χρέος κάθε 
ά.νθρώπου ίκανου γιά. μιά.ν ωθησι 
ά.φιλοκερδη, νά. κά.μη κα.τι, εστω 
κα.ί ελάχιστο γιά. τr,ν εύημερία. 
της. Φτωχή ά.νθρωπότης ! Μου θυ
μίζει τον πα.ληό μυθο της πάλης_ 
του σώμα.τος μέ τά. μέλη του: κι' 
έδω έπίσης, κάθε μέλος -ης γι-
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-γ:iντια; "Όρφανη;» ά:πο εγωϊσμό 
φροντί ει μόνο γιά. τον έα.uτό του. 
Το σ ώ μ α., πα.ρα.μελημέ·ιο, πά.
<�χει α.ίώνια, ειτε -ά. μέλη βρίσκον
ται σέ πciλ η, είτε ά. να.πα.ύοντα.ι. 
Ό πόνος καί ή &γωνία. του δέν 
-παύουν τ.οτέ . . . Κα.ί ποιος μτ.ο
ρεί νά. τήν κσ.τα.κρίνη -δπως το 
κά.νοuν ο[ ύλισταί ιλόσοφοί σας 
-σ.ν σ' α.ϊιτή τήν α.ίώνια. ά.πομό
νωσι κα.ί έγκατά.λειψι εχει δημι
ουργήσει θεούς τούς όποίους πά.ν
τοτε επικα.λείτα.ι γιά. βοήθεια. χω
ρίς νά ε1σα.κούετα.ι!» ... '1Ετσι.

-,'Αψου vπά.ρχει ελπίδα. γιά. 
τον άνθρωπο μονά.χα. στον άνθρω
πο, δέν θ' άcpήσω κ α. ν έ ν α.  νά. 
κλά.ψη α.ν μπορώ νά. τον σώσω .. )) 

υτά είναι λόvια του 1ιδα
σΥ.ά:λοu Κ.Η. στο� κύριο Sinnett. 
..,Εοώ πραγματικά. μπορουμε νά. 
οουμε γισ.τί εκείνο πού πολύ ΕΥ
δια., έρει τον μα.θητή yιά τ·ιεuμα.
-τι κή δύνσ.μι κα.ί γνώσι, είναι ή 
επιθυμία. του νά. εΙνα.ι σέ θέσι κα
τά. κά.ποιον τρόπο νά μετριά.ση τον 
ά.κσ.τά.πσ.uστο πόνο του κόσμου κσ.ί 
νά σηκώση, ώς εκεί πού μπορεί 
τήν ά.μσ.ρτία. κα.ί -ά 66.ρη της ά.ν 
θρωπότη-ος. 

Στά. τσ.ξίοια πού εκcι.νσ. επι 
χρόνια πολ) ά., είδα. περιπτώσεις 
παρόμοιες μέ τίς συγκινητικές ά.
ψηγήσεις του teinbeck καί του 
Jack London. Θυμάμαι μίσ., μετά. 
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο: 
τ.ερπσ.τουσα. στήν έξοχή του Let
chworth στήν 'Αγγλία., δπότε συ
ναντώ εναν νέο στρατιώτη, ά.
κοuμπισμένο σέ μισ, πόρτα. μ' ενcι. 
6λέμμσ. λυπημένο κα.t σά.ν &.πο
ρημένο. Μίλησα. μαζί του Υ.αί μο
διηγήθη-ι.ε τήν ίστορία. του. Ή

μ ητέρσ. -ου πέθανε οταν ήταν &.-

κόμα. μικρούλης καί τον άνέθρεψε 
δ πατέρας -ου πού ήταν μέθυσος. 
Τον εκλεισα.Υ σ' ενα σχολείο ά.να
μορcpωτικο και &μα. κηρύχθηκε δ 
πόλεμος πηγε στρατιώτης. Τhν 
ρώτησα γιατί ητα.νε τόσο λυπη
μένος κα.ί μου είπε πώς ήταν παν
τρεμένος κα.ί ψο6ότα.νε νά. γuρίση 
στο σπίτι του γιατί ή γυναίκα 
-ου θά θύμωνε τρομερά. πού δέν
είχε 6ρη δουλειά.. Κά.ποια.ν άλλη 
μέρα., είχα πά.ει στο σπίτι του
κα.ί μέ ύποδέχθηκε μιά. γυναίκα.
μεγά.λης ήλικίσ.ς μέ ά.πότομους
τρόπους, πού προφανώς ένδια.ψε-

, , ' � ' pοταν περισσοτερο για. τ ,1 σε•. -:α:
-uυ σπ:τικοόj τrς παρΙΧ γιά. τr; ι 

Εαούρασι τοόj συ 'JΎO'J τr; . Με-:ά
ά.πο λίγο κα.ιρο τον ρώτησα. γιατί
παντρεύτηκε μ' έκείνη τή στρι
ψνή γυναίκα.; Κα.ί μου άπά.ντησε
μέ ά.πλότητα.: «'Επιθυμουσα. πο
λύ νά. γρά. ω σέ κάποιον ένόσω
θά. ήμουνα. στο μέτωπο». Αυτο το
θλιμμένο κσ.ί άμοιρο παλλ ηκά.ρι,
fιτανε, κατ' εμέ, ά.πλό καί -ίμιο,
«έπιθυμουσε πολύ νάχη κσ.ποιον
πού νά μπορη νά. του γρά.ψη,,.

Αυτό ποτέ δέν το λησμόνη
σα κι, ο -ε θά. λ ησμον-ήσω τον 
περι6ολά.ρη πού κ6.ποτε συνά.ντη
σα σ' ε•ια ζα.χα.ροπλα.στείο του 
Λονδίνου. ΕΙχσ, πσ.ρα.γyείλει ενα. 
τσά.ϊ κα.ί τtι στιγμή πού μου το
ψερα.ν, ενας άνθρωπος &.δuνcι.τι
σμένος κα.ί κακοντυμένος, δπως 
εδειχνε κα.ί πει να.σμένος, μπηκε 
μέ μιά μικρή, νόστιμη κα.ί κα.λό
ντυμένη. Άγόρα.σε ενα. ποτήρι 
γά.λα. γι αυτήν κσ.ί τίποτα γιά τον 
έα.υτό του. Αυτό μου κίνησε τήν 
περιέργεισ..,,Είνσ.ι κόρη σα.ς ;» τόν 
ρώτφα.. "Κσ.ι 6έ6α.ισ.» , μου &.π6.ν
τησε κάπως ένοχ λ ημένος. Σέ λί-
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γο δ άνθρωπος ήρέμησε καί μου 
διηγήθηκε τήν ιστορία του. 'Ή
τανε κηπουρός καί δεν εϋρισκε 
δουλειά., ή γυναίκα του τόν περί-, , "ξ , ό θ"" !! μενε α.π ε ω εν σω αοινε -..να
ποτήρι γάλα. στή μικρή, τόσο μό
νο μπορουσε νά πληρώση. -Πη
τε της ναρθη μέσα, του είπα, καί 
παραγγείλετε ενα καλό γευμα 
γιά τούς τρείς σα.ς.- 'Εκεί τούς 
άφησα τούς τρείς, άλλα. ακόμα 
τούς θυμουμα.ι. 

Καί θυμουμα.ι άκόμα. ενσ. από 
τά μέλη μα.ς στή 6όρεια. ' γ
γ λία.: ήταν δ ά.γα.πημένος γιός έ
νός στρατιώτη κα.ί μια.ς ύπηρέ
τρια.ς" είχε ενα ύπέροχο ά.θλητικό 
σώμα., ά.λλά -ό πρ_όσωπό του ητα
νε πα.ρα.μορφωμένο από πληγές. 
Άγα.πουσε τή Θεοσοφία. κα.ί ήτα
νε μέλος της Έτα.ιρία.ς. Θυμα.
μα.ι πού μ' εστειλε σε μιά στοά 
πολύ φτωχή του Λονδίνου νά δώ-
σω δια.λέζεις σχετικά με τούς 
«Διδασκάλους της Σοφίας». Σ'α.ύ
τούς τούς φτωχούς &.-ιθρώπους ! 
'Εκείνη τήν έποΛ.ή είχα. συνηθίσει 
νά 6λέπω θλι6ερε; μορφές έξ α.ι
τία.ς του ύποσιτισμου. Τά ρουχα. 
πού φορουσα.ν οι φτωχοί έκεί1ιοι 
ανθρwποι ήσα.ν τόσο 6ρώμικσ. κα.ί 
λιγδωμένα. ά.πό τα. χρόνια. πού 
θά μπορουσε κανείς νά τά στήση. 
Ι ι' έπρόκειτο νά τούς μιλήσω γιά 
τούς Διδασκάλους! Πόσο θcι ήθε
λα. νά τούς δδηγήσω στό πιό κον
τινό έστια.τόριο να φα.νε λίγο φα
γητό της προκοπής. 

ένε μερικοί πώς α.ύτοί οί άν
θρωποι δεν είναι σε θέσι νά δε
χθουν τή θεοσοφία.. Μήν τούς πι
στεύετε. 'Όλοι μπορουν νά τή δε
χθουν δτα.ν τήν παρουσιάζει κα
νείς με τρόπο &.πλό, πού να σχε-

τίζετα.ι με τά συνηθισμένα. προ-
6λ ήματα της ζωης. Κάποτε μι
λουσα σε μιάν δμάδα. -:;έ. κάποια 
δημόσια. πλατεία, κα.ί μέ. διέκοψε 
ενα.ς α.π' αύτούς λέγοντάς μου : 
<" λα. τουτα. εΙν' ένδια- έροντα· 
δμως έκείνο πού έγώ θέλω •ιά μά.-
θ • , 'ξ- Γ , Ι'.Ξ , ω ειναι το ε ης: ια.τι υρισκο-
μαστε έδώ κα.ί τί θά πη ζωή;» 
Τί εύκα.ιρία. γιά τή Θεοσοφία.!, ά
μέσως σκέφθηκα. κα.ί α.ρχ ισα. νά 
μιλώ. Ποτέ δεν θά ξεχάσω έκείνο 
τό άπόγευμα.. Καθώς μιλουσα. ό
λοένα κα.ί πλησίαζαν γύρω μου, 
τέτοια δέ. ήταν ή λα.χτάρσ. ν' ά
κούσουν ως πού τελικά. δεν μπο
ρουσα. νά πάρω τήν &.να.πνο� μου 
πιεζόμενη μέ. τό σαγόνι κάποιου 
σέ. κάθε ώμο. 

0' &.να. έρω άλλο επεισόδιο. 
Αύτό συνέοη δταν ήμουν Γενική 
Γραμματεύς της Έτuιρία.ς στήν 

ύστρα.λία.. Κάποια. άπό τά μέλη 
μας μου εφερνε κάθε μέρσ. δυό 
μικρά νομίσματα., τό α.ντίτιμο του 
τράμ πού έξοικονομουσε γιατί έρ
χότα.νε με τα πόδια. 7 Ητα.ν μιά 
γυναικούλα. μικρόσωμr_J, λεπτή 
κα.ί &.μίλητη, πού δέ.ν της εδινα.ν 
πολλή προσοχή τά μέλη. Κάποια. 
μέρα. δμως εμα.θα. τήν ιδιαίτερη 
ζωή της. Είχε δυό α.δέλφια. κα
θυστερημένα. δια.νοητικ6:. 'Ήξε
ρε πώς α.ύτά τ' α.δέλφια. δέ.ν θα 
ήσαν εύτυχισμένα. σ' ενα. άσυλο, 
γι' α.ύτό κα.ί έργα.ζότα.ν εκείνη 
γιά να τα συν-ηρη. Κι' δτα.ν τό 
6ράδυ γύρι ε στό σπίτι κατά
κοπη α.π' τήν πολλr, δουλειά, κά
θιζε ως τίς πρωϊνέ.ς ώρες πα.ί ον
-α.ς μα.ζύ τους χαρτιά για νά τα 
χα.ροποιήση. Κα.ί πα.ρ' δλ' α.ύτά 
μουδινε τά. δυό κέρμα.τα. καθημε
ρινώς. 
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Γι' α.υτο μ' εύχα.ρίστησι σκέ
πτομαι πόσο λαμπρά ένήργησε δ 
Δρ. 'G. Arundale. 'Έσ,ησε στό 
Adyar τό α.γα.λμα. «Σ,ό "Αγνωστο 

1έλος» με τουτα. τά λόγια.: Σ' 
αύτά τά άγνωστα. μέλη της Θ. Ε. 
δλου του κόσμου, των δποίων ή 
σιωτηλή πίστις κα.ί ή θυσία. εξα.
σφα.λί ουν γι' α.ύ-::ήν τήν συνεχή 
ε•jλογία. των Διδασκάλων. 

'. να.ρωτιέμαι για.τι κα.τα.οά:λ
λομε τόσες προσπάθειες νά. λα.
-ρεύσωμε τά. Μεγάλα. 'Όντα. -
οχ ι τ.ώς δέν θα.πρεπε νά τό Υ,ά.νω
με-, δτα.ν τόσο μεγι:ιλείο κα.ί τό
ση όμορφιά ύπάρχουν ά.νά.μεσά. 
μα.ς ,πού δεν τά. ολέπομε καί δέν 
τά. ξέρομε. 

Θυμουμαι κα.ί κά-ι άλλο. υο

-::α.ν ή οίκογένειά. μου ζουσε στό 
Λονδίνο, τύχαινε νά ορουμε υπη
ρέτρια. ά.πό μιά μιΧpή ειδοποίησι 
σ' ενα. κα.π,;οπωλείο. Μια. μέρα. 
παρουσιάσθηκε Χσ.ποια. Υ.οπέλλα. 
.,� ' ' ,ιe_ λ , . αο�νατισ�ενη, τ

,
ου εuyα

, 
ε απο 

μια. μιΧpJ] οελουδινη τσαντα χα.-
τα.λερωμένη μιά κά.ρτα δπου ε

γρα.φε τό ονομά. της. Ή Λίλη εί
χε μητέρα. χήρα. με μεγά.λη οικο
γένεια. γιά νά συν-ηe_ήση .'Η μη
τέρα πέθαινε ά.πό καρκίνο· ώστό-

* 

σο επρεπε να. εγχειρισθrj" κα.ί τό
-::ε τί θά. γινόταν ή φα.μίλια.; 'Ή-
-cα.νε σά.·; τή σκυλίτσα. πού μου-
διηγήθηκαν σ-ήv Αύστρα.λία.· τήν 
ορήκα.νε νεκρή ενα. παγωμένο 
πρωινό. Είχε ά.νοίξει ενα. λά.κκο
στή γη για. τά σκυλάκια. της κα.ί 
τά σκέπασε μέ τό σώμα. της. 

Μιά.ν άλλη υπηρέτρια. πού ει
χα.με, -1Jτα.ν ασχημη κα.ί πα.χειά., 
,ή λέγανε κυρία. Γκρέεν. Μια. μέ
ρα., στό τραπέζι, μιλούσαμε σχε
τικά. μέ τό τί θά κάνα.με α.ν οί 
θεοί μα.ς πα.ραχωρουσα.ν μιά.ν επι
θυμία.. Όπότε ρωτήσαμε κα.ί τήν 
κ. Γκρέεν ποια. θά. ήταν ή επιθυ
μία -ης. Κα.ί ά.πά.ντησε: 

«"Ε λοιπόν δεσποινίς, εγώ θα 
έπιθυμουσα. μια. μέρα. πού νά. μήν 
εχω να. δουλέψω». Θα.υμά.σια. ! 
Μιά μέρα.! ίά. κα.ί οί μέρες α.ύ
τές τελειώνουν. 

Ζουμε σ' ενα.ν πολιτισμό σκλη
ρό, εγωϊστικό, ά.ντα.γωνιστικό. 
Ώστόσο δταν τό σκέπτομαι δεν 
μπορώ νά. μήν έπα.να.λά.οω τά λό
για. του Διδασκάλου: 

-' φου ύπά.ρχει ελπίδα. για. 
τόν άνθρωπο μόνον έν τφ ά.νθρώ
πψ, δέν θ' ά.φήσω κσ.νένσ. νά. 
,.λάψη �ν μπορώ νά. τόν σώσω! 

'Εξωτερικά, ειμαστε :τλάσματα μια; μονάχα ημερας. Έσωπ
ρικά, είμαστε άΟάνατοι. Μέσα στόν ανΟρωπο ύπάρχει κάτι, τό δ
ποίον ζη και σκέπτεται, τό δποίον έπιζη τοϋ ύλικοϋ οχήματος: είναι 
τό άριστούργημα της 'Εξελίξεως, δ ί<ίJνιος Προσκυνητής. Εfναι τό 
μοναδικό έντό; μας αιώνιο και αθάνατο στοιχείον, ώς άδιαίρετον 
μέρος τοϋ παντός - τοϋ Παγκοσμίου Πνεύματος. 

ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΊ' 
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Ή μυστικiι άγάπη 

'Όταν ή αγάπη σοϋ στ{λλcι [να νfύμα, άκολοί,Οησέ την. 
Τί κι' αν οί δρόμοι της είναι σκληροί και απόκρημνοι ... 
Τα φτερά της δταν σi: τυλίξουν, παραδώσου. 
Τί κι' αν κρί,δουν σπαΟί, πού Οα σέ πληγώση ... 
Και πίσηψέ την, δταν σού μιλήση. 

153 

Τί κι' αν ή φωνή της αν σού ξ�ρριζώση, σαν δόρειος ανεμος, τον κηπο 
των όν1:ίρων ... 

Γιατί ή αγάπη, δπως Οά σέ στiψη και Οα σ� σταυρώση. Καί μέ το κλα
δευτήρι σαν δέντρο Οά σ� κόψη, για τ11ν ανάπτυξί σου ... 

Στα ϋψη σου Οά φΟάση καί Οά Οωπεύση τά τρυφερώτερα κλαδιά πού 
λούζονται στον ηλιο. Ιά και στις ρίζες σου Οά κατεδη και θά τις 
τινάξη, καΟώς εχουν τ11 γη αγκαλιάσει ... 

Σαν τού σταριού χερόδολα κοντά της θά σ� σφίξη. 
Κ' επειτα στο άλωνι γυμνόν Θα σέ Οελήση. 
Και Οά σέ κοσκινίση, από τούς φλοιούς νά σ' άπαλλάξη. 
J αί τήν ασπράδα στο μύλο θά σού δώση. Θά σέ ζυμώση επειτα και 

θά ρίξη σηΊ φωτιά η1ν ίερή, νά γίνης aρτος ίερός για τού Θεού 
το αγιο δείπνον. 

Τά πάθη τούτα της αγά:της πρέπει νά γευΟης, γιατί ετσι μόνον θα 
γνωρίσης της καρδιάς σου τα μυστικά, και τούτη 11 γνιοση θά σέ 
κάμη κύτταρο στης μεγάλης Ζωης τ11ν καρδιά. 

'Από τον «Προφήτη» του Χαλίλ Ζιμπράν 
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Γιατi εϊμεθα χορτοφάγοι 

Σ 'θ 'δ , , ' , 'θ , ' , ' , δ ' υvη ειε; ε pαιωμεvε; επι αvαρι μητες yεvεες κα.ι απο το ικο
rας σ.τ,ομικό παρελθόν, μας ώθοσv vά έvερyοϋμε πάντοτε κατά -όv 
ιδιο τpοπο. 

Γιά vά προοοϋμε σέ μιά. έλεύθερη πρα.ξι, δποια καί α.v είναι, 
πρέπει πρώτα vά. σταματήσωμε αύτή τήv δι.χδικασία της διαρκοϋς 
έπαvαλ1ιψεως. Γιά. vά yίvη αύτό, πρέπει vά συvειδητοποιήσωμε τήv 
πρσ.ξι μας. 

Στό συγκεκριμένο θέμα μας, πρέπει vά ά.ποκτήσωμε συvείδησι 
τοϋ ,τί τρώyομε. 0 Οταv &ποκτήσαμε σ.ύτή την συvείδησι, γίναμε χορ-
τοφαyοι. 

Καί εί'πσ:με: Στό τρcι.πέζι μας οχι πιά. κρέας, οϋτε πουΧ.ερικό, 
οϋτε ψάρι, κcφμίσ. ζωϊκή σάρκα:. 

Γιατί; 
Διότι, ζ ητιΙJv-;ας vά έvvοήσωμε τή ζωή, μάθαμε vά τήv σεοώ

μεθσ.. 
Διότι. μελετώντας τά. βασίλεια τη; φύσεως, μάθαμε vά τά προσ

-cι.τεύωμε . 
.1ιότι, &vcι.yvωρίζοvτας τό σώμα μας εvα oρyαvov δυvάμεvοv vά 

τελειοποι ηθη, μάθαμε vά. τό έξσ.yvί" ωμε . 
.lιότι, &.vσ.ζητώvτcι.ς τό Φω;, μάθαμε δτι ό δρόμος πού μας όδη

yεί έΥ.εί εί'/σ.ι ή &yσ.ι.η πpός δλα τά οvτα. 
'ΕΙΧ'Ι μσ.θη Υ.σ.vείς σ.ύτά τά πράγματα, οχι μόνον δέv θά θέλη, 

μό, οϋτε θά μπορη vά. τρέφεται με πτώμσ.τα. ζιΙJων. Είναι μιά πρά
ξις, πού yίvετσ.ι &παρα.ίτητη. Τότε, μόνον τότε, yίvεται χορτοφάγος. 

Τό σωμιχ yίvετcι.ι εvcι. έρyαλεϊο ωφέλιμο Υ.α.ί ετοιμο vά. πρσ.yμα.
τοποιήση :ήv έpycι.σία., yιά. τήv όποία. εχει δημιουρyηθη. Πα.ύει vά. 

Τ β, \ ι ' , ' ι "J'I \ \ Ι 
ει vιχι σ.ρο; ;του πρεπει Υ.cι.vεις vσ: το σπρωχvη η να το σηκωvη. 

Ή χα.ροιά. yίvετcι.ι ΕΨJ. Υ.έvτρο ά,χτιvοοόλοv, διότι δεν μπορεί πιά 
νά. προσποιητσ.ι δτι &γvοεί τΙΧ έyΥ.λήμα.τcι. κcι.τΙΧ της &yά.πης. 

Ή σΥ.έψις, αλεπτυσμέvη, έΥ.τιμσ. τήv &ληθιvή σ.ξίcι, των προολη
μά.των πού τίθεvτcι.ι. 

Κcι.ί σ.ύτό πού &ποΥ.cι.λοϋμε πρα.yμα.τιΥ.ή ,jπα.ρξί μα.ς, ά,y,σλουθώv
τα.ς τήν τέλεισ. εύθυyράμμισι του σώμcι.τός μcι.ς, των συyκιvήσεώv μας 
κcι.ί �ώv σΥ.έψ�ώv, μ�ς, μ,πορεί vά. τείvη, έλεύθερη πιά, προς ο,τι προ
σ.ισθα.vετσ.ι κσ.ι το cι.vcι.μεvει. 

Tilly ΡΗΑΝ 

Άπο το περιοδικο Le Lotns bleu
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Παληες 
, , 

αναμνησεις 
ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

Δέν μ' ά.ρέσει νά γυρίζω πίσω στά παληά, γιά πράγματα. συνη
θισμένα της ζωης. Ποτέ δέν μπόρεσα νά βρώ σ' αύτό τό ταξίδι στό 
χρόνο καμμία σκοπιμότητα. Πολλές ψορές μάλιστα, καθώς νομίζω, 
τό γύρισμα στά περασμένα εr ναι καί κάπως βλα6ερό, γιατί μα.ς εμ
ποδίζει ν' ά:ντικρύζουμε τό παρόν, πού πάντα εχει ενδιαφέροντα γιά 
τόν άνθρωπο. Γιά περιστατικά δμως της ζωης σημαντικά άποψασι
στικά, θά λέγαμε, τό ζήτημα άλλάζει, είναι διαφορετικό. 

* 

Πανε χρόνια απο τότε πολλά. 'Ήμουνα εκείνο τόν καιρό νέος. 
Τίς θετικές επιστημες εΙχα σπουδάσει, πού μοϋ εϊχανε, καθώς λένε, 
ανοίξει τό μυαλό· καί ητοϋσα πολλά νά μάθω άκόμη, γιά τά δποία. 
δέν βοηθεί ή επιστημονική γνώσις . . . 'Ήθελα. νά μάθω πολλά: Γιά 
τόν Κόσμο, μέσα στόν δποίο γεννηθήκαμε κα.ί ζοϋμε: Πώς εγινε, τί 
είναι, τί θ' άπογίνη. Γιά τόν άνθρωπο: Τί πραγμα. είναι. ' πό που 
ερχεται κα.ί ποϋ πηγαίνει. 'Έχει η δέν εχει εκείνο πού λέγουν ψυχή; 
Εrνα.ι μόνο κα.ί μό·ιο ενα. καλό κα.ί πολύπλοκο μηχάνημα. ή, κα-θώς 
ελεγα.ν άλλοι, ενα. τέλειο χημικό εργαστήριο αύτόμα.το; , λλά τότε 
πώς εχει λογικό κα.ί σκέπτεται κα.ί σπουδά ει -όσα. πράγμα.τα.; Τί 
πρέπει νά κάνη στή ζωή του δ άνθρωπος, πώς νά εfνα.ι στίς σχέσεις 
του μέ τούς άλλους; Καλός η κακός; Γιατί νά είναι καλός κα.ί οχι 
κακός; Τί είναι, τέλος πάντων, α.ύτό πού λέμε ζωή; Τί γίνεται, 
σάν πεθάνη δ άνθρωπος, ή ψυχή του; Τί είναι λοιπόν α.ύτή ή ψυχή; 
'Απομένει μετά τό θάνατο τίποτα.; Αύτά καί τόσα. άλλα. πολλά, μά 
πολλά ... 
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'Ομολογώ τώ; οεν μπορούσα νσ. προσανατολισ--:ώ. Πότε - πότε, 
πώ; vσ. τό πώ, ύλόφερνα. Δεν βαργιέσαι, μόνον ή επιστήμη λέει τήν 
α.λ ήθεια. 'Άλλοτε μέ τρα6οϋσε δ πνευματισμός. Π ήyα.ι να. σέ διαλέ
ξεις πνευματιστικές, πού τήν έποχή έκείνη fισαν της μόδα.ς. Πηγα. 
κα.ί σε κά.ποια συνεδρία.σι πνευματιστική, αλλά εφυγα ciπογοητευμέ
\ΙΟς. 

* 

Κά:ποω::; 7ίλος μου α.πό τά φοιτητικά θρανία., ενα. μυα.λό y,ψό, 
που αργότεριχ iγινε καί καθηγητής στο πανεπιστήμιο, με σύστησε, 
Υ.είνο τό-ι καιρό, σε μιά γνωστή 'Εταιρία με ψr'ιμη, ήθοπλα.στική κα.ί. 
φιλr.ισοφική, στrι ·ι όποία. πή,γαινε καί έκείνος. Σύχναζαν έκεί άνθρω
ποι καλr.ιπροαίρετοι, σοβαροί καί μετρημένοι. "λνθρωποι τr'ις έπιστή
μ-ης, cί.·ιθρωποι -:GJ•ι γρc1.μμά:των, ciνιίηεροι ύπάλλη) οι κιχί άλλοι, εκλε
κτά μέλη τη; κοινωνίας. Με τρά:6ηξε πολύ το περι6ά.λλον εκείνο. Κά
τι μοϋ ελεγε μέσα μου πι\Jς έκεί θά εϋρισκα. έκείνο πού ζ ητοϋσα.. l\Ιιά. 
ιiπά.ντησι f:Jετική yιά. τσ. ζ ητήμα.τα. πού με ά.πασχολοϋσα.ν, γιά τίς 
a:ιησυχίε; μου, τί; πι-.�'λές ... 

Κι' ετσι ·ηρθε κάποτε, κα.θ�Jς λένε, το πλήρωμα τeιϋ χρόνου. Θα. 
ε;_χα·ι -::εράσει -έσσερα ως τέ-ιτε χρόνια α.πό τότε πού iιμουνα στήν 
Ετc1.φία, οτα.ν γνώρισ('/. ενα.ν κϊιριο σε6α.στό, πού δτα.ν τον ακουγα 

'17. μιλ&.η μr.ιij είχε κiνει πάντα έντύπωσι. 

Θυυ.οϋμαι ζωηρά έκείyο τό βράδυ πού τον γνώρισα κσ.ί α.πο 
Κ(;')tά.. Εϊ:νσ.ι το μεγάλο περιστ('J.tικό της ζωης μου. Το αποφασιστικό, 
-τιο•:.ι οέ·ι ξεχνιέτα.ι. Φύγαμε ά.πο τήν Έτα.ιρία μαζί μ' έκείνον και ά,).
λου:: φίλους Y.('J.t π·ήγα.με σ' ενα. έστια.τόριο γιά. δείπνο. Μιλήσαμε τb 
βp&.ου έκεί•ιο γισ. διάφορα. θέμα.τα. ιδεολογικά. Κι' ετσι εγινε ή αρχή. 
' \ πό -:6:ε τό Ι ε6λεπα. συχνά ΚC'.t συζητούσα.με ·rι μάλλον pωτοϋσα. και 
εκεί·ιι,; μου Ξλεγε. . . Είχα. τόσ:-:ι. πολλ&. ν&. τον ρωτήσω .. . 

-πτα.·ι �·η; fί.yθρωπο; σοφό; καί &γαθός. 'Ακτινο6ολοϋσε πά.ν
:οτε ί'.7.λωσύιη, πp5.γμα. σπiνιο γι&. τούς σοφούς της έποyης μα.ς. 7 ll
c::ι.v εyα.ς 17.Υθpωπος σεμνός, πού ποτέ δέν πpοέ6αλλε τόν έα.υτ6 του. 
"ΟΙJΟ τό·ι γ·ιιjψιζα κ::ι.λύτεpα., τόσο τον έκτιμοϋσα. καί περισσότερο, 
ποτέ οέ·ι r1θελε ·ιά έπι6ά.λη τή γνώμη του, ποτέ δέ:-ι επα.ιρΥε τήν θέσι 
:ου οασκ&.λου. 'Πτ::ι:Υ πά.yτοτε fιpεμος, κανείς δέν τόν εΙyε ο·η θυμω
μέ·ηι . .,.Ιiταν μιά. ϊίψιμη καί δυyα.τή ψυχή τ·η; Γ"Qς, πού ε6γα.ζε 

' . ' 

�7 .. y-:01:ε αyα.πη. 

'Ητ::ι:ν cνα.ς σ.Υθpωπος ταπει•ι6;, για.τ� είχε πολύ φGJς στήν ψυχή 
tου, τ.ού τό εοιοε σέ δσου; τόν έπλησία.ζαν. Δέν εΙχε χ.οινωνική προ
βολή, οlί:ε τίτλου; α.Υ.c1.δημωκο1jς, πpοσ6ντΙJ. πού κάνr;υ•ι έντύπωσι 
στούς πr.ιλλο•jς. Γι σ.'Jτό λίγοι έπρόσεξΙJ.'i έΧείνα. τ.ού ελεγε, τήν φι-
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λοσο ία. του. Έκείνο δμως πού τρα6οϋσε δσους τόν γνώρισαν ήταν ή 
ά.ρετή του, ή καλωσύνη του, ή ά.γάπη πού εδιδε, τό έσωτερικό του 
φG)ς. 

ίσθάνομαι εύγνωμοσύνη στή θεία Μοίρα πού μέ εψερε κοντά 
του, γιατί ό &νίJρωπος αύτός μέ τήν ά.ρετή του, πού τήν εδίδασκε οχι 
μέ λόγια, ά.λλά. μέ το παράδειγμά. του -φαινόμενο τόσο σπάνιο
καί μέ τίς ύψηλές γνώσεις του, μου αλλαξαν τή ζωή. 

τΙΙταν ενας r.ριλόσοr.ρος έκα.τό τοίς έκσ.τό υΕλληνας. Μέχρι κα.ί 
τιίιρα &.κόμη δέν pρηκα κα.νένα.ν βα.θύτερον μελετ1τή τη; έλληνικfις 
φιλοσοr.ρία.ς. Μελετοϋσε τούς 'Έλληνας ψιλοσόφους, στούς δποίους ·rι ξευ· 
ρε νά. κάνη επιλογή, καί τήν r.ριλοσοr.ρία. τους τήν είχε κάμει βίωμά. 
του. τπταν ενα.ς από τούς ανθριί>πους πού δέν ρίσκονται εύκολα., για· 
τί �ί πρά.ξ�ις 

,
του ·ησα.ν

, 
σ,:ι�φων;ς μέ οσα ελεγε -πρσ.γμα τόσο πολύ

σπα.νιο και μαλιστα στην εποχη μα.ς. 
τΗτ::ι.ν ενας φυσιvλάτρη; συνειδητός. 

r.ρύσι, zλεγε, λατρεύει τό πiί.ν, δποιος δμως 
λά.Οος, γιατί περιορίζει τήν λατρεία του . 

* 

'Όποιος λατρεύει τήν 
λατρεύει το μέρος κάνει 

Ίl ()ύμησι τοϋ ά.νΟρώπου αύτου μένει πάντοτε ζωηρή στ+ι μνή· 
μη μο•) κι' i; εχουν περάσει πολλά χρόνια. ά.πό τότε τού εφυγε ά.πό 
τόν κόσμJ μας. Τριάντα. τρία χρόνια συμπληρώνονται έr.ρέτος. ΊΙ ά.ρε· 
τή του, ή σοr.ρία. του καί ή αγάπη του γιά. τον ανθρωτ:ο τόν εκα.με 
ξεχωριστό σέ. κείνους πού τόν κατα.Αά.οα.νε κα.ί τόν εκτφrισανε. Μιά 
ψυyή σά.ν τήν δικrι του δεν μπορεί παρά. νά. εr.ρυγε όριστικά. ά.πό τόν 
κόσμο τόν δtκό μας. Είναι ή σκέψις αυτή βγαλμένη ϊσω; ά.τ:ό τή 
νομοτέλεια. μιας πνευματόδοξης θεωρίας, πού, καθώς νομίζω, εχει 
πολλή ά.λήθεtα. 
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Το πη�άδ1 

Αύτή είΨ,.ι μιχ ίστορiα, πού ά-, ηγήθηκε ό Ben Wakes στό πε
ριοδικό Reader ' Dige t. 

υΕvα πρωί, καθώς ξυριζόμουν, ή εξη ετών κορούλα μου, με ρώ
τησε ξαφνικά.: «Πα-ερούλη, θέλω vά μου πης; που π ρ α y μ α τ  ι κ ά 
μένει ό - εό;;. Που; ». 

'\ ' - , \ )
"'

' 'δ • ψηρημεvος, της απαvτησα: «...,το πηyα ι». 
«τQ, τ.ατερούλη, μέ κοροιδεύεις.», είπε δυσαρεσ-ημέvη άπό τήv 

άvόητη άπά.vτησι. 
Κατά. τό πρόγευμα. ή σύζυγός μου με ρώτησε: «Τί σοδρθε vά 

πiις του κορι-σιου 8-ι ό Θεός μένει σ-ό πηγάδι; ». 
«Στό πηyά.δι; 'Έτσι της είπα; Περίεργοv ... Πραγματικά., τί 

μοδρθε .... 
:Ξ>:ι.:pvικά, ζωντάνεψε στη μνήμη μου μιά σκηνή τριάντα χρόvισ. 

κρυμμένη. Ε:χε συμ6η στό χωριό Κίλσε της vοτιοαvατολι,ι.ης Πολω
·ιίας;, &που είχ,χ γεvvηθη. υΕvα μικρό καραοά.vι γύφτων είχε στrψ<Χ
-:-f1σει σ-:ήv άγpοικία μας. Θά ήμουν τότε πέντε χρονών. υΕvας άπό
τούς; γύφτους, ενας πελώριος άντρας, μέ είχε γοητεύσει. Είχε βγά.
λ�ι εψι. κου65. νερό σ.πό τό πηγιiδι μας καί πατώντας το �να πόδι του
στό χείλος του πηγαδιου, επιvε. Κρσ.τουσε τόν κcυ6&. στά χείλη του
τόσο σ.νά.λαφρα, σά νά ·η-αν ενrι. κύπελλο τσαγιου. Τό νερό έμού
σκευε τά γέvεια του κσ.ί τό στiιθος του. υο-ο-.ν εξεδίψασε, ε6γαλε
εvα πολύχρωμο μαντήλι καί σκουπίστηκε. "Επειτο-. εσκυψε κα.ί κύτ
ταζε μέσα στό πηγάδι. Περίεργος;, επλησίασcι, κα.ί πά.-ησα. στά. vύ- -
χια, προσπσ.θώvτrzς; vύ. φτσ.σω -ό χείλος του πηγα.διου, γιά. νά ιδώ τί
πσ.ρατηρουσε δ γύψτος. Ό γίγαντας; με πρόσεξε. αμογέλrzσε κσ.ί με
πiιρε στιχ χέρια. -:ου.

,,.:.ερεις; ποιό; μένει εκεί κσ.τω; με ριiηησε. Κούνησcι, το Χεφά
λι μου σ.ρνητικιi. «'Ο Θεός ζη εκεί κάτω,) εΙπε. , ·σ., κύττα.!». Κσ.t 
μέ κρά-ησε σκυμμέvον πά.vω σ.πό τό πηγάδι. 

Στήv ησυχr1 σσ.ν γυσ.λί επιφb.νεισ. του vερου είδα. τήν οψι μου. 
, 'Λ1� είμιzt εγώ. είπσ .. 

«" λ !,>, εκσ.με ό γύφτος, σσ. νσ. μήν σ.κοuσε. Με πίθωσε μrzλο-.κύ. 
στά πόδισ.. Κσ.ί cρεύyοvτΙΧς; είπε: "Τώρσ. λοιπόν ξέρεις που ζη ό θεός,>. 
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ΔΕΛΦΟΙ 

ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΕΕ 

Κωστη Μελισσαροπούλου 

Διάλεξις στον «Παρνασσό» 

Οι \ει q-οι ψ1ω τu η ευματιιό 
ιΗ-τρο της άρyωος 'ΕJ)αδος. 'Εν 
τοuτοι;, δε\ είvαι ό}ιγοι ειει\οι :ττου 
ιΊ:ττοbε)'Ο\-τηι τι; άνοραιες ά\τι)η 
ψει; uτι οι ελcrοι ά.,-τοτΟοϋσα\ μια 
r:ιιτηδεια έ-τιyείρηση τGη ίερεω\ για 
Ht'ιoJ, ο ιαί ά, οσιο τι} ουτισμό, οτι γι-
1 υτι.ι \ lιuεταλ)ειση της εύπιστία; 
ιαι άcrε} εία; τοϋ uεγά) οι. ;ιοι\οϋ τηc 
άρyαιοτητος, που δε\ ητω βr6αια 
διαcrορετιιό άπό το σηuερι\υ uεγωο 
/ΟL\ό 

Οί -τοοyειρες ;αι l-τι-το)ωε� αύ 
τε; ιδεε; εlΗ11, δι.στιyω�, bιάδεδυ 
μΕ\Ες ιαι ιαλlιεργοϋ\-ται άιόμη ;ιαί 
σηuεοα, σε. :ττοοια ηιl η�ιμf \ οι•; ιύ. 
ιίοι·ς uο\οuεροϋς έξετασιω:; τίiiv 
-τρα :uατι >1. 

Πρε:τει ,α l;ετάσομε άuερό)η-ττα 
/αί προσειτιΥα το θiμα, χωρίς \α 
-ταρασυρωuεθα άπο τη\ γvωuη όποι-
01.δη-τοτε. Πρεπει ,α ειuεθι.ι ύπεύθυ-
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,οι γιύ. τ�; διΧέ; μα: άντιλ11ψει:. 
Στην άρχαία Έλλάδα εtησε ό -

zατύ. γενιΧην όιιολογία,- :τερισσό
τερον :τνευuατικω: :τροηγμένο; λα
ο:. Μεγάλοι σοιrοί zαί ιrιλόσοq;οι, 
σι•γγραq:εί: ,αί zαλλιτέχΥαι, στου: 
ό:τοίοι•: όq;είί.εται τό :ταγκοσuίω: ά
,αγ,ωριtοuε, ο, ώ: άΗ;τανάληπτο, 
«Έι-1.ηΗκόν Οαί•uα». '.\πό σεδαοuο, 
ί οι:το,, :τρο: τό θαυuαtόuε, ο, έ λί. η
, ιzον ::τΗί•uα, θύ. ε:τρεπε ,σ είιιαστε 
:η(!ισσοηρο :τροσεΧτι,οί, i.ίταν ά,α
q ιρωuεθα στύ. ίερύ. καί τύ. όσια τιϋ, 
άρyαίων 'Ελί ηνω,. 

α,αι ί.άθο: ,ύ. :τιστεύιται, δτι 11 
Έι ί ηΗ,η ;\1υθολογία ά:τοτεί.ιίται ι'ι
:τυ θελ,τι,έc: άq:ηγήσΗ: :τοιητικίίJν 
σι•Ι Ι.ηψεων uιάς tωηρη: zαί γυΗuη: 
qα\Τασία:, &:τω: πο)λοί ιΊ:τατι7ηται 
,α τό ,οuί':Ωι•,. Ή Έϊ:.η,ικη Μι•θο-
1 ογία δε, εί, αι συρραq η ά..,ο :τρωτό
γοΗ: άqηγ1Ίσιι:; ηωιzη; σΧiψιο:. 
Ε[Ηιι �,α: buoρq:o:. :ταριι :τοι.ύ ouoρ
<r ο: ;τε:τι ο:, ηχ, ικωτατα ύq ασuέ
' ο:, ό όποίο:; ,αλί•πτει, ,ατα τρυ
:τον σοq,υν, τί: ί,ψηλόηρι: σι•)) η
ψει: τοϋ ιί.,Ορω:τί,οι• π\fί1uατο:, σyΕ
τι/.α u� τί: άί ηΟΗε: τη:; qύσει,J:, uf 
τυιι: ιrι•σιιου: ,οuοιι: στοί•:; ό:τοίοι•: 
όq είι Ηαι ή ,οσuογί, ε

_
ση,

, 
ui 

, 
τού: 

:τνΗuατικου: ,οuοι•: τη: α, ιι ιΕ.ει J:
τfι: ά,Ορωπί, η: ψυyη:, τη: ιί.ΗΙ ίΕ.f
ω: τοϊ, άΥθρωπί,οι• :τΗύuατο:. 

'Η σιιuδοί.ι,η γ) ι7Jσσιι τη:; Ί.;1.1.η
ΗΧη: J\1ιιθοί.ογίι1: δiν γίηται ιί,ι.ο
ί υ. άηιί.ηπτi1 ι'.ι.;το τη �αρδαριzη , οο
τρο:τία, ά,,ό τη t3έ(,ηι η σι.ίψη πού Πf
ριστρίq:Ετuι στο ίιί.ιzα σιιμιrίροηιι. 
Φωατικοί Ορησκοί.ηπτοι άπο τη μια 
πλευρά, ύι.ισταί ui παρωπίδι: ιL,ο 
τη, l.ί)).η :τ) ιυρά, δiν {δίστυ.σu, Ηι. 
yuρα;,τηρίσοι•, το ά,,όστιι.γuα τη: 
ίΙ.λφικη: σοqίu:, τη, διδασκαλία 
τίίη σιπτϋJν Μυστηρίι,η, συν ιίδωί.ο_ 
λατρεία. 

Οί άρχαίοι 'Έί Ι.ηη:, είδωί.ολr.ί
τραι; 

, Λ: ά,ούσωuε uεριzu ά,,' οσu ιί
:τα, zυ.ί ίί: ιρίΗJJUε μι i:) εί•Οερη σ,ίc
ψη. 

Ό :τuτίρα; τη; qιίοσοιrίu:, Θα-

λη; ό Μιλi1σιο;: " 1i1 πάσι πίστευε 
'Ορφικό,: <,Εlς Ζείις, εΙc: u Αδης, 

εl; uΗλιο:, είς Διονυσος, εlς θεός 
ΕΙ' :τάντεσσι». 

Πυθαγυρειο,: <<' Εστιν ήγεμών 
και άρχων άπάντων θεός , εί� άεt 
έωΥ, μόl'ιuο:, άχίνητος, αυτός έαυ
τιΤJ ομοιο:, ετερο: των αλλωΥ». 

Ί-Ιράzi.Ητο: ό Έιrέσιοc: : «Κό
σuο, τον δε τό, αύτόν άπάντιον οϋ
τε τι: θει7Jν οϋτε άνΟριί�πων έ:τοίη
Οf\ · άi.λ' 11ν άεί καί εστι καί (σται 

;τί1ρ άεί�ωο, '>>. 
.::.ι, oq ά, η::; ό Έλιάτη::; q ιi.ύσο

qοc:: <Εί::; θFόc ΕΙ' τε Οιοίσι κυ.ί άν-
0Qω,οισι μι' γι στο::; 

'Ο Πρωτιιγόρα::;: Γιι'ι. τοί•::; Οε
οi•: δi:, uπορω \'(1. γνωρί�ω οϋτε αν 
ί•,αρyου,, οϊιη αν δέ, ί1πάρχου,. 
Jlo) ι.ιι. ιl,αι ποί, iμποδίtοιιν ,ι'ι. γ,ι,,
ρί':.ω, zιιί 11 ά6Ε6αιότη::; Υαί διότι σύ,
τοuο: ιίΗι.ι ό βίο::; τοί• ά,θρι;Jποι•. 

Ό Π1.άτων στό, Κοατίιλυ: Γιι'.ι 
τού::; Οεού: τίποτα δίν ΥΗ•JQίtομι, οί•
η γιιι τοi•: ιδιου:, οϋη γιιι. τύ. ό
, οu,ιτα τοι•:. 

Ό ΙΙ) άτι,η στόν Τίμαιο: Τόν 
:τοιητi1 Υαί πατiρα τοϋ σύμπαντος 
f[Ηιι ούσ,ολο ;ι,.1ηί::; νύ. τον ά,αΧα-
1 ί•ψη, ,αί ύν τόν άνω�αλi,ψη εlΗι.ι 
rί.δί,,ιιτο, νύ. τον ά:τοΧαi.ύψη σί αl.-

1,η•:. 
Ό ί�ιυ::; στόν Τίμα•ο: Έκιϊνος 

:του άqοσιι;JΟη-,.f στη φλομάΟειυ. κιιί · 
στην κατι/\οηση τη::; ιί.λήθιια:, κιιί 
rί.:τ' όl.ιc: του τι::; δυ,ά,μιι::; υ.ύτ?c: πρί, 
πάντι•J\ f;ι.ει γυμνάσει, είναι ιr 11σι-,.ό 
,u ιατα,οη πραγματα άΟάΥοτιι χαί 
θfία, ίί., βιύαίωc τοϋ εlνω διι\Uτον 
,ιι ιrΟr.ίση τi1, άλήθιια. 

'Ο lΙi.ούταρχο::; στοi•ς ΙΙαρu λλή-
1 ου: Βίου::; (Νουμάς): 'Όπως ό ΙΙυ
Οα γόρο ::j θΕωροϋσε τό πρωτu ι,χιvό 
Ον μη άντι).ηπτο μί τί::; οίσθήσεις, 

οίΊη ύ:το;ι.είμι\Ο σί πάθη, άλi.' άύ
οατο, ίίιrΟαρτο καί άντιληπτό μό, ο 
μι το ,•οϋ, fτσι ;ι.uί ό Νουμάς. πού 
rί.παγόριυσε ,u λατρεύουν οι Ρωμαί
οι παρuστάσεις θεοϋ άνθρωπόμορqες 
11 ζωύμορq:ε;. 
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Ό ίδιος ιττούς Παραλλήλους Ηί
ους (Κάμιλλος) : ά πιστεύη κα, είς 
τυφλά καί νά μήν πιστεύη καλ)όλον 
εlναι καί τιί δύο σq-αλιρά, ίξ αίτία
της άνθρώπινης άδυ,αμίας, πού hέ� 
ΕΧΗ ορια, άλJ..ά ΠαρfΚΤρίπΗαι Υαί 
<r0άνει αι..λοη σέ δΗσιδαιιιο,ία καί 
Ορησκοληψίιι, κι' αλλοη σf παραιιί
ληση καί περιιrρό,ηση τιί1ν Οιίι,Jν. 

Ό Πλωτίνος στίς ,'Ε,Ηάδf.ς»: 
Ποτέ τό μάτι δfν μπορεί ,ά ίδη τόν 
ΙΊλιο, ϋν δfν εχη γίηι &ιιοιο ιιέ τον 
ηλιο, οίίη μιά ψιιyή μπορεί ,ιΊ. lδη 
τ Ίν d�ραιότητα, ϋν Μν fχη γίηι ή 
ιδιu ώραία. ΠρίπΗ, λοιπο,, πρωτα 
, ά γί, η καΟί νας όιιοιος μf τόν θω 
κοί u,ριιίοc;, αν πρόκΗται ,ά lδη τόν 
Uεό κοί τήν ώραιοτητu. 

Βλίποιιε μί πόση, είιρύτητα πηύ.. 
ιιατος οί 'ΈλληΗς άντιμΗώπιtαν τό 
θί μα τη; Οιοτητος. Καιιιιία εlδωλο
ι ατρεία. 'Λπ' i,αντίας, 0f.υ0ιρία 
σΥίψεως, iλωθερία ίρεύνη::: καί ιί.
,α�ητήσεω::: τη; '.\ληθεία:;. 

Έ, τοίιτοις 1';ιι,κολου0οί•ν , ιΊ. ε{
ναι πολλοί ίκείνοι πού ό, οιιάtου, 
τού::: άρχαίοu::: 'Έλληνες ιlδωλολά
τρες καί ποί, χαρακτηρίtοιιν τήν η
λ ηνικi1 μυθολογία σά ν δηιιιούργημα 
πρωτογο, ου σκέψεως. 'Α ντελήq,θη_ 
σαν τούς ιιύΟοιις σάν ίστορία καί χω
ρίς ,ά εισχωρήσουν στi1 μυστική ση
ιιασία τουc;, fσπευσαν ,ά τούς κατα
δικάσου, σάν άqιλείς καί πρωτόγο
νες; άq ηγi1σεις 1 1 νά τοίι; θεωρήσουν 
σάν συιιϋολισιιούς ιιεηωρολογικων 
φαιν(}ιιέΗ1J\ η σύ.ν προεκτάσεις ίστο
ρικων γεγονοτιιJν. 

'0 σοϋαρώτερο::: έχΟρόc της Γ\(IJ
σεω:; δεν ε{ναι ή άιιάθιια, άλλά ή 
i1ιιιιιάθεια, lδίωc; &ταν ε[,αι σιι,υφα
σιιένη μί τή bοκησισοq:-ία. Έί;εφύλ
λισαν τi1, Μυθολογία τού Decharme 
καί ίνόιιισαν οτι έγνιορισαν τόν συμ
ϋολισμό τηc; 'Ελληνικης Μυθολογί
ας! 'Αλλά ή 'Ελληγιrκή Μυθολογία ε
ΧΗ περιεχόμ1:.νο φιλοσοφικό, εχει πε
ριεχόμενο πνευματικό, εχει περιεχό-

με,ο μι•στηριακό. '.\πορρ{Η άπό τά 
άρχαία Μυστήρια. 

'fί ησαν τά άρχαία ΜυστiμΗα · 
If λ' • . ' . 

- ' 
;, ο u::: � Ι.ογος Υαι δυσιριιηΗι•τοc;»
οπως γραφει ό Παϊ,) ος πFρί Μελχι
σεδέκ (στή, πρός 'Εδραίους ί'tιστο
λή, 1011). 

'() Ιί)ατων λέγει δτι tκεί,οι οί 
όποίοι ίσύστησαν τίc; μυστιyί,- τ�) ε
τίς δίν ϊ1σαν α, θρωποι τι•χαί�ι. Καί 
οτι ιιεμυημί,οι ε[Η1ι ίκ�ί,οι οί ύποί
οι fyουν ιrιλοσο<r1iσΗ μίc τον σι,,στό 
τροπο. Οί «όρΟως πεcrιΙ οσοιrψωη:::,. 

'Γα λ1ιιστi1ρια i'1σω πιινάρyωα.
'Λ,ω αί1τα άπίρρευσε ή ΈλJη,ιΥη
l\1ι•Οοι ογία. 'Λπό τοίις <όρΟως πεq ι 
ι οσοιμr.ιοτα:; . 'Λ::ιολοί,Οως iπε, ί 6η ή 
ποίηση τού Όιιηροιι Υuί τuίί 'Πσιο 
δοι ι , τούς όποίου::: κατηγορεί ό ίδρυ 
της της 'Ελωτικης Σχολης Ξε,ο<rα
' ης ό Κο, οιrιονιος, οτι lνόΟειισαν την 
Έλληνικi1 1υ0ο,ογία καί άπFδωσαν 
στοίι; θεούς άνθρωπομορ<r ικέc ίδιό
τητες κι1ί ύ., θρωπι,α πάθη. 'fo ίδιο 
fyαιιαν καί οί λοιποί ποιηταί, yα0ώς 
καί οί τραγικοί. Έχρησιιιοποίησαν 
τoll� μί,Οου::;, τού:; i:τι-ξfτtι,αγ uE την 
ποιητικη <r αντασία του:::, ίπρόσΟεσαν 
Υία στοιχεία, σέ τρόπο πού ή άπο
κρυπτογράq:ηση της άρyικης τους {y_ 
, οίας --bπως ίιποστηρί;:,ιι ό Δ ηιι. 
'Ιωα\\ίδης- κατίστη q-ουερι'ι δίι
σκολη, U.\ οχι άιαΤοQΟωτη. Ίδίω; 
γιά τη σύγχρο, η όρΟολογιστικη σκέ
ψη. 

Οί μίίθοι άπευΟύνο\Τuι στον "ι
στό ψιιχιχό κόσιιο, όχι στi1ν iγη
φαλικη σκεψη ποί• ε[,ω ψυχρ11. κ�,

τρίtουν τη δηιιιουργική φα, τασία, 
γιά ,·ά τή, ώθήσοιιν , ά συλλάϋη τή 
q,ιλοσοφικη - 1 υστηριακ11 'Α λ ή0Ηα, 
πού κρύύεται κσιιω άπο τή συιιϋο
λική άλληγορίιι. 

'fά Μυστήρια, είπαιιf., οτι 11σαν 
πανάρχαια. Καί οί ε λq οί πω άρ
χαιο ιιυστηριακό - ιιιιητικο κέν-τρο. 
Π νευιιατικό κέντρο τιϊ1ν Δωριέων. 
'Απ' αυτό ό Λυκοίίργοc i ΗΠΗ ύσθη 
τή Θεσμοθεσία του. 'fούς ελιrούς 
ίπεσκέq;θη ό θείος Πυθαγόρας, ό 
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��όc τ,ού 'Απόλλω,ος»·, μετά τi1ν 
:πι:"κεψη , του στήν Έλευσϊ, α, δπου
ο Ιεροφαντης λέγεται δτι τού πα
ρεχιuρησΕ τή θέση του στi1ν τελετ1Ί 
των Μυστηρίων της Δήμητροc;. 

Σ τοi.ιc Δι.λφούc ό Πυθαγόρας ε
μει\ε t\α\ όλόκληρο χρόΥΟ, κατ' αλ
λουc δι,δάσκω,, καί κατ' αλλους δι
δασκόμενος -μολο, ότι αύτά τά δύο 
εί,αι άλληλι',δετα, διοτι «ό διδά
σκω\' δίc; διδάσκεται»- πρίν νά φύ
γη γιά τή Μεγάλη Έλλάδα Υαί ,ά 
ίδρί,ση στήν Κρότιιηα τό πι.ρίq,ημο, 
Όμηκοείο, καί τον Πυθαγόρι.ιο Δι
σμο, ό ό-τοίοc --όπωc; σωστίι παοα
τηρΕί ό Σιιρ?- Εfναι 11 Μητι'ρα ;iic 
Πλατω1ικηc ':\.καδημί..ιc; Υαί ή Μάu
μη όλων τι,η iδεαλι<Jτικων Σχολώ,. 

Οί Δι.λφοί, λοιπόν, ύ:τηρ!;α, μυ
στηQιαΥο - μυητικο κι'Ηρο πrηάρ
χαιο, το ό;τοίο, μ� τό πέρασμα τι,>ν 
αίώ,ι,η· άΗ'ψωθηιε άπο τi1 λατρεία 
τηc Γαίας καί τού Ποσειδι,J, ος στή 
λατριία τη:: μυστηριιι-κης θΕiiς Μ1uη
τροc;, της Οωτητοc της Δι,,ωιοσύνηc; 
Θι'μιδοc καί τι'λοc τού θΕού τού Φω
τος ηιί τrις Μουσικηc; 'Λπο1' λω, oc, 
ι}ρχηγiτου τω, Μοιισω,, τού Χρυσο_ 
ιοuη ΥΗί '.\ργυροτο!;ου. 

'Ύ'πάρyιι ύuως t\ας αηγκτοc καί 
παντοδύνιωο:: ιrυσικος Νομος. Ό 
:--louo; της ά;ωηc Υαί παραιμης. Κα
Ηις θωμος δι.ν μ.,,Ο(,)Εί \α μΕί\η ά
;τροσfJ).ητοc; άπό τή φθορά τού πα,
δαuάτοροc; χρόνου. Τή, ιi.η'.rψωση και 
τή, ά;μη θα την δια,δtχθη ά,uποφΗ•
κτα ή πτι;�ση Χαί ή πιιραΥ,uή. «ΙΙά,
τα ρfί, ι.[\ί1ι δi παγίωc οϊ,δic,,> λι'
ΥΗ ό ΉράΥ.λΗτοc;. Δι, πρι'πι.ι ,α 
Υρίνωuf τούς θεσμούς άπό τα γεγο
,οτα τηc ι'ποχης τηc παριwψη::, ω.-

1 (! ά.-το τήν έποχή της άχ,μηc;, πριν 
ι':τΕλθη ή , οθευση κuί ή διαφθορά. 

Οί Δελφοί 1Ίσαν πuνάρχuιο μυστη 
ριαΥο _ μυητιΥ.ό κι'Ηρο. ΊΙ μι.γάλη 
τους cίrιμή έσηιJ.Ηωθηκ1c. στήν αί,γη 
τω, ίστορι-κων χρόνων. Τον 9ο καί 
τον 80 uίω, α π.Χ. Υ.αί έ'Ε.uκολούθησι. 
μέχρι των Μηδιr/.ιίJν πολέ<μων. Ό 
θρύλο; συνδι'ει τούς Δελφούς με τη 
χορΕία των 7 σοφών της Έλλάδοc. 
Τί σημuίΗι τούτο; 'Ότι Δελφοί καί 

σοφία ησαν άλληλέΥδετα. Οί ελφοL 
ύ�ηρξαν ό πνευματικός όδηγός και
συιιδουλος τοϋ άρχαίου κόσμου. 

, Ηρχ(\\'ΤΟ άπό παγτοίi, άπό τις έλ
ληΗκες πόλεις, καθώς καί άπό τίς 
βαρδαρικές, άντιπρόσωποι στεφανω
μένοι με δάφ, η, γιά νά συμδουλευ
θοϋ, ΤΟ\' 'Απόλλωνα. Καί πριν μπουν· 
στο ,αο τοϋ θεοϋ τοίi Φωτός, έδιά6α
t;α, τά Δελφικά γΗύμικά, πού ησαν 
άπόσταγμα της Μοοτηριακης Σ οι
φίας: «Γ,ωθι σαύτον», «JΊΙΙηδέν ο.

γα,», «Έγγύα πάρα δ' ο.τα», καθώς 
και τό πιρίφημον ΕΙ, γιά την Ερμη
Ηία τοί, όποίου ό ίερεύc; των Δελ
φιίη ΙΙί οίrταρχος εγραψεν όλόοιληρο 
Ιlι61'ίο στη σειρά των «Ήθιχων». 

Ηρχο,-το _ νά συιιΙSουλΕυθοϋν τόν 
'Λπο.ιιι,ηα, και τό 1\Ιω-τείον εδιδΕ 
:ους ,χρησμούς 1;ou Λο!;ία. Κατά την 
αρχαια προσφυι.στατη [κφραση «Ό 
θΕόc; οϋπ Ηyει, οϋτε κρύπηι άλλά 
σημαίΗι,>. Τη σημασία τοϋ χ�ησμοϋ 
;τρι'πΕΙ \tk διαγ,ώσουν οί συμ6ουλtυό
μΕνοι το Μα,-τείον. Οί χρησμοί ησαν 
σοφοί κατά τούς χρο,ους της π,ι.υ
uατικης ι\.-κμης τοϋ Μα,-τΕίου. τΙΙταν 
τοπ ι'ιγ,ό καί 11οφο το ΊΕριιτΕίο,. 
ΚιιηίχΕ τη\ 'Λρετη καί τη Γ,ιuση. 
'Λ λλ' «Ού τα πά,-τα τοίς πϋ.σι ρη
τά . 'Ε-κΕίΟΕν πηγά\;ει ή ά,αγκαιό
της τοϋ συμ6ολισμοϋ. Καί ι.tναι πο
ί ίιτιμη ή συμGουλi1 πού δίν δίl>tται μί 
τρόπον ίπιταΥ.τικον, άλλά ύποδάλλf 
τuι στη, ι'λι.ύθΕρη κρί<Jη lκΕί,ου πού 
\;ηπϊ τη συμ6ουλή, ωση ύπΕύΟυνα 
,α �ποφασίση ό ίδιος και οχι δουλικι'! 
'α υπα-κούση. 1ιότι ή τυψλ η ύπωκοή 
�ημιουργΕί δούλους καί οχι iλfύθερrι 
ατομα. 

Αϊ,τύ ίίμω�, συνiGαιναν κατά τούς 
Χ?ονο�•ς της άκμηc; τού Μαν-τΕίου. 
�Ε�' θu. _κριΟη ή ίι.ροτης τιίJν ΔελιrιίJν 
ά;το τ�υς χρό, �υς :iiς παραΥ,μης, ίί
πως δΕν μπορουν να -κριθοϋν οί ύπι'
�οχι.ς �ιδα�καλίες , τοϋ Ναζωραίου
απ.ο τους λογους κuι τις πράξtις έ
κεινων πού ίσχυρίζον-ται δτι τόν έκ
προσωπουν έπάνω στή Γη. 



1 !J6(j ΔΕΛΦΟΙ 163 

Οί βQάχοι τι,1, ΦωδQιάδc,11 

'Όσοι κιιτηγο!)οί•ν τί:ι Ί�Qατείο 
τι,11· Δελcrιiη, ίσι,1: ΙC'ι i!χοι•,, ίσcοJ: 
χαί ,ϊι ιι111 i!χου, rίδιχο, διότι χατη
γοροi•ν τό Ίtρcιτείο τη; ιταραχιιη:. 
ΙΙάντω: τι\ ,ι.ρχαίο Ί�ραηίο ηταν <1 
11•ογο. Γι' αύτό i:τrσιιQε τό, γ�11χό 
θαι•ιιασιιό καί τήν χοι 111 �χτίιιηση. 

'λλλ<Ί ό ιτλοιιτισιιό; �ί,·αι πηγ11 
διιιcrθορά:. Οί ελ<r οί εγιΙCΙ\' πάρα 
πολi, ιτλοί1σιοι, ί6στε ισω: ,rι μή, η
Η!.,' ιτιά δι1νατό1· νά διατηQί1σοι•ν τήν 
άρχιχή του; άγ, &τητα. Φιισικόν έιτα
χόλοι•θον ή iΤUQακμί1. Καί δεν άQ
χεί ενα; ΠλούταQχο;, γιά , ά :Ξα, α
crέρη τ11ν ;ταλιά άγνότητα. "Αλλι,,σ
τε, όλόιχλ ηρο; ό άQχαίος έ λλη11χο; 
κόσuος είχε μεταπηδί1σει στό κατω
φεριχό τόξο τη; :ταQακμηc, μετά τόν 

:τάΗ> ά:τό τήν κοιλάδα. 

όι.έΟQιΟ !Τεί.ο:το11 ησι<αό :τόλεuο κrιί 
τι'ι ιί11ι:τόq ε1•κτcι ?:τ�,οl.οι•Οά του. Οί 
�fακεδο11κοί χQό1οι με τοί•; άτεί.εί•
τητου: iιι<rι•λίο1•: :τοΗιιοι•: τci>Y iπι
γό111η· τοί• Μεγάλου '.\1.ε:;rι1δQΟΙ•, ίι
:τη!)Ξα, πrιQrιχuη; χρό1m κrιί άκόμη 
)'fιQότεQοι οί ΟΥΟΤΗΙ'Οί χρό1οι τη; 
Ρωuαικη: χατακτί1σεc,1:. 

'Ό;τc,,: ά1αιrέ!!ει ό 1 fλοί•ταQχο; 
στίη Rίο τού Σ ί1λί.α, ό αίuατοδαu
ιιi, ο: δικτάτc•>Q εστειλε τnν στρατη
γο τοι• Κάq ι νύ. i.εηί.ατήση τοί•: θη
σαι•ροί1: τιον .λελιr ιiJν. Ό Κάq;ι; έ
δίστα::.ε, <rοf>οί1ιιε1 ο: την βεδήi.ωση 
τοί• 'Ιεροί•. Καί δτα ν μερικοί τοί• εί
:τα ,· ίίτι άκοίιστηκε νά άΥΤηχη ή κι
θάρα τού Ά:τόλλc,ηο;, εσ:τει•σε Υά τό 
γράψη στόν _ ίιί.λα, ιιέ τήν έλπίδα 
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Τυ ίF(!ΙJΙ τη: Γιιίιι: Ιiί:τοι• �δίδι,110 uί χ(!ησιωι στά πρί,1τα χQύ1ια τuίί 
:\1ιι1ηίο1•) zιιί ίι :τ{τΙJιι τη: Σί(η•ί.ί.ιι:. 

,ιι τi,, :ηίση ,iι ιί.,ιι.zιιι,ι;η τi 1 διιι 
τιιγη. 'Ο rί.δίι;τrι,το: iuι,,: bι;.τιί.
τ<•>ΙJ Οριωυτιιτιι, ιί.ι ι.ιι ,οί fί•ιι \'fι;τιι
τιι, ι'ι.-τ1111ησf, iίτι ιί.-τοψ ί :τι71: ι;ι•, t 
(Jη ,ιι μψ /ιηιιιιί.(,η ί, Κωιι: ίηι το 
,ιι :τιιί:η ;,ιθω:,11 ί, θΗ,: ιί,,ιι 11ημfίο 
:τω: yιιίιyfτιιι ,ω Ι,yι :τω: όΙJγί:,τοι. 
:\ ιι :τιι.ΙJη, ι οι:ιιJ\, ΙΗ Οιί.,_,ρο: τιι. ιί. 
ίfΙfρι,,ιωτιι., διuτι δ 0fo: fί•χιιι:,ίστι": 
τι, δίΗι. 

1::ί•yιιQίστι,,: Οιι τοί•: /:διΗ ,rιί τi, 
�1f(}ατ1:ίο τιJJ\ άuΎαί<1 1\ rHi ύ)(Ηι.ίι1•, 

ϊ,ρu,ι,n τrι: ιί.,ιιr1:, hιοτι 11τι" ιί.hιιί.
<Ι U(J() γιιι του: Οησι11'(!1Jί•: /ιιί rί .hιιί.
q θοψ, ι'ι:ιΙJ τιιι•: Θη11ι11'Qοί•:. 

'.\ιί.υ. τυ '!ιριιηίο τη: :τιι.(!<"ιιη:, 
-κιί.θι Ίfριιηίο :ιιιριιzιιη:, fί,αι :ι(!οι;

zοι ι ηιιt, ο στιι 1•1.ιzιι ιί.γιιθιί.. Λ�ν
μ:τοψ,ϊ•n, i,ιιω: ,iι. ιί.Υτισταθη στη 
]'ι,,ιιω,ή iJίu. 'Ο Κάqις ι1.ρ:τr1�ιι 
roi•- Οηι;ι11•οοί•- ίίπι,ι- τοί,- ε[χιη ύο 

'._... ' � ... , - ':> ' ':'> 1,. , ... 
:τιι::Η zr,ι οι Φι,,zΗ: ι;τιηι: Φι,,κι·,ωιι: 
,ιοί { ιιο1•:. '.\ί.ί.iι τυ ιί.ιιrJQ<f ωτο π).11-
θο:, το ιίδωί.οί.rη(!ιΧό, δίν πιιί•Η ,ιΊ 
ι;ι•Ηισιι { ρη Ν ι·ι.ιί πi οί•τη. Οί Οησιι1•
(_1οι τοίι π,fύuιιτο:; �στ1:ί(.Η:ι1σα,, ιί.ί.
ί ιι οί ί,ί.ι;,οί θηι;ι11•Qοί rί.q θονυίίν. Τυ 
ι.Ητrι/ i.ι ,υ χ(!υσιί<μ fztι ά, τι;ιrιτι1-
ι;τ11Ν ι τiJ π, r11ματι·ι.ι', χρυσάιμ τϋ,ν 
zυί.ι7Η' :ι..uιριϊη. 

'Εν τούτοι:, YHL χοτι..ι. τui1; ΧQύ-
1rιι•; τη: ;ι11ψ1·/.Uη:, τι, ΜrινΗίο �
Ε.ι1,01.01·θ�ί , ι'ι. δί, η ποι.ύτιμους χQη
σuού;, χρησμού; πού άnα..--τοzQίνον-
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ται στήν πραγματικότητα, οπω; αυ
τός :τού ίδόθηκε -σύμφωνα μάλλον 
μέ τύν θρύλο παρι'ι μέ τi ιν ίστορία
στόν ίατροιμλόσοιrον 'ΟρΗδάσιο γιά 
νι'ι τόν ,μετιιιr { ρη στύν όΗιροπω ο 
της παλιάς δόξας Αυτοκράτορα 'Ι
ουλιανό τόν Ιίαραδάτη: 

«Εϊπατε τιΤJ βασιλεί, χαμαί πίσε 
(δαίδα) ο; αυλά. 

Ουκέτι Φοίδος εχει καλίιlίαν, οί• 
(μάντιδα δάφ\ην, 

Ωυ παγrί\ ιαλ{οιισιιν. '\;τ{σδΗο 
(καί λάλον ί•δι,,ο>. 

Α ί,τι'ι γιι'ι τού, ΔΕ λιr Ωί•,. Κ ιιί τι:ι
ρα ας ειθωμε στί, Άιιιrικτιο\ίι, κιιί 
ας �πιyΕιρ11σωuε γι' αύτfς μια σύ\
τοuη ίστορική ι'ινασκόπηση. 

'Λuφικτιο\ίες, δηλ. έ\!:ισεις γει
το\ικών πόλΕι•1v, γύρι,1 σi �\α θρη
σκι11τικό Ίιρι\, ποί, ι'ιπ{61.ε:ωv σf. 
ιίρη\ικi1 ίπίλιιση τι,ιv ι'ιΗψΗα�ύ 
το11ς ά\αφιιομ{νων διαcfΟQί•Jν, ί,πηρ
χαν πολλές στi1ν άρχιιίιι 'F,)) άδιι. 
Άλλ' ο:τως γράιr Η ό Κω\. Πα.,,"tΗQ
ρηγύποιιλο, στην 'Ιστορία τοίΊ Έλ
λη, ικού 'Έθνους, οταν γίΗται λόγος 
πιρί 'Λμcrικτιο\ ικοί• Σ ι•νεδρίου, α

Ηυ ί'ί.λ).011 ποοσδιορισμού, οί πάντες 
εν,οούν οτι πρύκειται περί τού 'Λu
φικτιο\ ι,κού Συ\ εδρίοι•, τού γ\ ω
στού ώς Λελcrικού. 

Σ τlς Δε λιrικi � Ά uφικτιονίες, τίί1ν 
όποίων ή άρχή, κατά τό Πάριον Χρο
\Lκον, ((\άγιται στο 152� π.Χ., με
τείχαν 12 έλληνικές φυλές: Θεσσα
λοί, Βοιωτοί, Λωριιί�, 'Ίωνες, Περ
ραtΊοί, l\1άγ\ ητες, Λοκροί, Οιταίοι, 
'Αχαιοί, Φωκείς, Δόλοπες, Μαλιεί�. 
Το Συνέδριο τοίrrο συ\ ήρχετο δύο 
φορi, τύν χρό\ο. Κατι'ι τήν Ο.\Οι::,η 
στύ Ίιρύ τού 'Απόλλωνος, στους Δελ
φούς καί κατά τό φθινόπωρο στi1 μι
κρή :τόλ η Ά νf!ήλ η, κοντι'ι στlς Θερ
μοπί,λε,, στο Ίιρο της Άuιrικτιο,ί
bος Δ{μιητρο�. Αί Σύνοδοι ι:Jνοιιά
ζο\-rα ν «Πυλαία έαρι νi1» καί «Πυλαία 
μετοπωριανή». Έπειδί1, δπως είπαμε, 
καί i1 Σύνοδος των Δε λφι,η ώνοuα-

tότω <<Πι•ί.αία», σι•u:τιρrιίνουν δτι 
πιr�αιότατα καi οί δί,ο Σίι\οδοι σ1•ν-
11ρχοντο κο,-τι'ι στις Θερuο:τί,).ι �. άρ
γ{ηερα, δuω;, δηλαδr1 :τρί, άπο τού; 
Όuηρικού; χρό,01•:, λογι�J της ίπι
σηuότητο; τού 'Ιεροί• τι,ιν Δελφι,Jν, 
μετεcrέρθη ή {αρι\ή Π1•λαία στου� 
Δελφοί,�. 

Κάθι φυλή στύ 'Λuφικτιο,ικο 
Σ1•\έδριο, ά,-rιπροσωπει•ότα\ με δί,ο 
ψήq:οιις, χωρίς ,ιΊ. ίr.τοίογί::ιται ό ά
ριθιιος καί ή δί,,·αuη τι,1ν :τόλεισν πού 
άποτελοϊ,σcιν τή\ ιί.\-rιπροσωπειιύuενη 
φ1•λή. 'Έτσι οί 'Ίι•>η�, uέ τίς πολλές 
πολειc, μετα:Ξύ τιϋν όποίων ή ί\ δο:Ξη 
πολη TW\ 'Λθη,ιϋν, οπως κιιί οί Δ.(,)_ 
ριιί:; ιιέ τi1ν πολειιική Σ πάοτη, ϋπως 
καί οί πλοί•σιοι κηί πο)ι:τληΟεί; Θεσ
σαλοί, δι?θετα, άπό δί10 uο\Ον ψή
ιrους, άκρι6ιϋ; δπω� καί οί όλι γάρι
θιιοι καί άδύ,ατοι Μαλιfί; 11 Μάγ\η
τε:. Τούτο θεωρείται σι'ιν u,α άκόuη 
ά.-τοδιι:Ξη της άρχιιιότητο: ιού Άιι
q:ικτιο\lκού � ι•Ηbοίου, το ό'Ιοίον έ-
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σχηιιατίσθηχε ;τρίν γίνουν ίσχυρέ: 
:πc,λειc αί Άθηναι χαί ή Σπάρτη 11 
---αν προτιμάτε- πρίν άνα:ττυχθη ό 
έγωίσuός �θέιια «γοήτροι•» όνομά�ε
ται στη σηιιερι,ή διπλωιιατική γλιίJσ
σα- χαί :τρίν ;τρο6άλουν οί άνταγω_ 
,ισμοί, δταν άκομη όλε: οί πολει: 
ησαν σεδαστέ: χαί άπέδλεπαν στην 
Διχαιοσί1νη καί οχι στό «δίχαιον τοϋ 
1σχι•ροτέρου». 

Οί άnι:τρόσω:τοι στό Συ,έδριο ώ
' ομάtο\Τα, «:τι1λαγοραι» η «ίερομν1i
μονε:». Τό 'Αμιrικτιονικό Σ ι•νέδριο, 
κατά τούς ίστορικοi•c χρό, pυc, εfχε 
Ύια κί•ριο εργο τή, έq:ορεία τοϋ Ίε
ροϋ τοϋ Ά;το)).ι,J, ο; χαl την έπιμ�
λεια καί προεδρία των Πυθικών ά
γι:ηων. Τίι «Πί,θια» ήσαν οί 'περιq-η
μότεροι μετα τά «Όλύμ:τια�, άγωνε: 
της άρχαία: Έλλάδοc. Οί ,ιχηταί ε
παιρ,αν γιίι επαθλο κλάδο δάφνηc. 
Τα Πύθια χαθιερώθη,ων το .j 6 π.Χ., 
δτα, εληΈ.εν ό δεχαετή: α' ίερό: ;τό
ί.ειιοc, ιιέ την όλική καrrαστροq-ή 
της πόλεω; Κίρραc, σίιμq-ι,ηα με ά
ποφαση τοί• 'Λμ<rιικτιονικοί• Συ, ε
δρίου. 

Ή βαθειιΊ. έ-ι.φραστική μορφή τοϋ 
'Ηνιόχοιι. 

� 
Ένά,μι'1υ αιωνα άργότερα εγι νε ό 

β' ίερόc πόλεμος, διότι οί 'ΑθηΥαίοι 
παρέδωσαν ηΊ διοίκηση τοϋ Ίεροϋ 
τω\' ελφιί:,ν στους συμμάχους του; 
Φω�εί ς. Τότε �ί Σ .,αρ;ιάτ�ς έξε
στρατευσα\' στου: ελφοιιc, εδιωξαν 
τοi•: Φωχεί; καί άπέδωσαν τό Ίερό 
στους κατοίχοιιc; των Δελφών. Άλλ' 
δταν εφιιγαγ οί ΣΙΙ'ταρτιάτεc;, εφθα
σαν οί 'Αθηγαίοι χαί παρέδωσαν iχ 
νέου το 'Ιερόν στου; Φωκεί:;. �Ετσι 
οί Δελφοί μπηκαν στά γρανάtια τοί, 
πολιτικού άγταγι1)\ ισμοϊ, των έλληνι
χω, πόλεων. 

uΕναν αίω,α άργότερα, έπl ήγε
μονίαc τωΥ Θηδαίων, τό 'Αμφικτιο
νικό Συ, έδριο, με είσήγηση των Θη
δ

?-
ίων,, χατεδίκ�ε σε βα_ρύ χρ'η�ατι

κο ;τροστιιιο τουc Φωχεις, και επει
δή οί Φωκείς δεν έπλήρωΥαν τό πρόσ
τιμο, άπε<rασίσθη ή τιμωρία τοι•c;. 
Θηδαίοι, Θεσσαλοί, Δωριείc; και αλ. 
λοι, ά,έλα6α\' τi1Υ έχτέλεση τiic ά
;τοφάσεως τοϋ Σ υγεδρίοιι χαί περι
χύ-Δωσα\' τού,:; Φωχείc;. 'Αλλά iχεί
,οι, με στρατηγό τόΥ Φιλόμηλον, χα
τέλαδα\' τού; Δελcrούc, τό Ίερό τοϋ 
Άπόλλι,J\ oc καl τούς θησαυρούς των 
�ραχι�G>ν. '? Φιλό

ι;
ηλος ήθέλ�σε �ά

αναγκαση τη\' Ιfι•Οια Η1 �γΥ.ρινη τις 
:τράξειc του, άλλά ή Πυθία άρ,-ήθη
Χf με ;ιεί'1μα. 

Ό Φιλόuηλnc; χαί οί διά.δοχοί του 
στρατηγοί έλεηλάτησαγ στιιδιακG>ς 
ϋλοι•; τούς θησαυρούς τG>ν ιλq,ων, 
κι,-ήσαγ,:ες την άγανάχτησιν τοϋ 
Πανελλη,ίου. 'Από τά χρυσά άναθή
μα'tα ύ1.όπηκαν χρι,σδ. νομίσιιατα, οχι 
μόνον γιιί νίι δωροδοχηθοm• 'Αθηναί
οι καί Σ :ταρτιδ.'tαι παράγοντες Υ..αί 
νίι προσλη�θοί,ν κακοποιοί ώς μι
σθοιrόροι, άλλίι χαl γιά ν ά διακο
σμηθούν οί t(.Ηι>μένες των Φωκ(ων 
στρατηγGη. 'Έτσι εχομε νέο δεκαι
τη ίερό πόλεμο τG>ν • ηδαίων καί 
ΘεσσαλGη· πρός τοiις Φωκείς. Καί 
ϋλοι tιτχυρίtοΥτο δτι μάχονται γιιΊ. 
νίι ύπερασπί.σοιιν τό Ίερό τG>ν Διλ
φG)ν, ϋπως σήμερα δλοι μάχονται 
γιά νά ύπερασπίσουν την Είρήνη. 

Τότε έπενέGη καl ό Φίλιππος της 
Μακεδονίας έναντίον των Φωκέων, 
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οί δποίοι τελικώς έvιικήθησαν. •ο

-Φίλιππος συνεκάλεσε τό 'Αμφικτιο
νιικό Σ υvέδριο, τό δποίον άιrήρεσε
ά.πό τούς Φωκείς τάς 2 ψήφους πού 
-διέθεταν καί τάς παρεχώρησε στόv
Φίλιππο καί τούς διαδόχους του. 'Έ
τσι ό Φίλιππος έτιμώρησε την ίερο
συλία τωv Φωκέων καί εγινε ό ίδιος
κύριος τοϋ 'Αμιμκτιο, uκοϋ Σ υvε
δρίου. 

Μέ δλα αύτά φυσικόν ήταν vά 
έπέλθη παρακαμή στόν θεσμό των 

'Αμφιικτιοvιων καί άποτυχία τοϋ 
ιrιλειρη'Vικοϋ εργου του. 

Μήπως, δuως, δέv /πηλθεv άπο
τυχία στό φιλειρτμ,ικό εργο της Κοι_ 
,ωvίας των 'Εθνών, ή όποία ίδρύθη
κε τρ�ίς χιλιετηρίδες καί πλέον μετά 
ά.πό τίς Δlελφικές 'ΑμφικτιοvLες; Μή
πως δεν σημειοϋvται έπίσης άποτυ
χίαι στό εργο τοϋ Όργα,ισμοϋ Ή
νωμiνωv 'Εθνών, δτu.v διεξάγωvται, 
άκόμη καί σήμερα αίματηροί πόλεμοι 
καί δταv δέv άναγνωρίζεται στοίις 
Κυπρίους τό ίερό δικαίωμα της αί•
τοδιαθέσεως; 

'Αλλά δέv Οά κριθη μιά εύγενική 
προσπάθεια άπό τήν έπιτυχία -iΊ τήv 
άποτυχία πού σηuειώvει. 'Αρκ1;ί νά 
ύπάρχη ή άγαθή πρόθεση πού έvέ
πνΕυσ1; τή, κίνηση καί τότε ή προσ
πάθεια δικαιώvεται άφ' έαυτηc. 

Ποιός μπορcί , ά άρ, ηθη την ά
γαθή πρόθFση στούς όραuατιστάς 
τοϋ tδανικοϋ της είρηΗκης διευθετή
σεως των διενέξεων καl της ά.ποφυ
γης της uάστι γος των πολέμων; Ή 
φιλειρη,ική προσπάθεια καί ό στι
γματισμός τοϋ έπιθετικοϋ πολέμου, ό 
όποίοc; άποτ1;λεί έπι/\ίωση βαρ/\αρι
κωv εξεωv, εlναι ίερή ύποχρέωση 
κάθε πολιτισμένου άνθρώπου, κάθε 
πολιτισμένης κοινωνίας. 

Τήv κατάργηση τοϋ πολέμου καl 
κάθε μορφης βίας έπαγγέλλεται ό 
σημερινός 'Οργανισμός Ήνωuέvων 
'Εθνών, πού ε[ναι τέκνον της Κοινω
νίας των 'Εθνών καl γv�\σιος άπό-
γονος των Έλλ ηνικων 'Αμφικτιο\1\.
ων. 

Ό 'Οργανισμός 'Ηνωμένων 'Ε
θνών στlς 10 Δ1;κεμ/\ρίου 1948 άπηύ
θυν1; πρός δλο τόν κόσμο την περί
φημη «Παγκόσμια Διακήρυξη των 
δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου». 

Ί -Ι παγκόσμια αύτή Διακήρυξη 
ερχεται σάv συνέχεια καl συμπλήρω_ 
ση της Διακηρύξεως τωv δικαιωμά
των τοϋ άνθριl,που καl τοϋ πολίτου 
της Σ υντακτικης Σ ιιvελεύσεως τωγ 
Γάλλων κατά τή μεγάλη Γαλλική 
Έπαγάσταση, καθώς καl της Δια
κηρύξεως τοϋ Θωμii Τtέφιrερσοv 
γιά την Άμερικα,ική 'Ανεξαρτησία. 
Σ rιv συνέχεια τοϋ Διατάγματος τοίί 
Μεδιολάvου περί θρησκευτικης έλευ
θερίας. 

Προσφέρογτες φόρον τιμης στην 
Παγκόσμια Διακήρυξη τοϋ Όργανι
σuοίί 'Ηνωμένων Έθ,ωv, θά ύπεν
Θυμίσωμε μερικά σηιιεία της. Τρία 
άποσπάσματα άπό την Είσήγηση καl 
δύο άπό τά άρθρα της. 

'Από τήν Είσήγηση: 

«Ή ά,αγνώριση των ίσων καl ά
ναπαλλοτριώτων δικαιωμάτων δλων 

Ό 'ΑΥ'tίνοος - μιά μελαγχολική 
μορφή της Δελφικης παρακμης. 
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τιίη uελ<iί, της άΥθρω;τί,ης οίκογε
Ηίας άποτελεϊ τή βάση της ηευθε
rίαc, της δικαιοσm ης καί τη:; Fίρή
' ης στόν κόσμω,. 

«Ό εύγε,έστερος πόθος τοϋ άΥ
θρώ:του εl, αι 11 δηuιουργία έ, ός κό
σuου, όπου οί ανθρωποι θά εl, αι i
) ιί1θιροι ,ά έκq,ράtωνται καl νά πι
στεί,ουν, άπελευθερωιιέ, οι άπό τό, 
q-060 ,αl τήν άθλιότητα».

«Ε[,αι ούσιωδεc; ,ά i,θαρρύ\Εται
11 ά,άπτuξη των qιλικων σχέσεων 
μετα!:,11 των Έθ,ων». 

Λρθρον lo, : 
<'Όλα τά ά,θρ<υπι,α οντα γεννι

ούνται έλεί,Οιρα ,αl με ισt:; άςιωσιις 
κ�ί διzαι,ώιια�α. ,Εί,αι , προικισ�έ',αuε ) ογι,ο και ut συ, ιιδηση και ο
q-ιίλουy , ά (\Εργοϋν άναuιταξί, τους 
uι ΠΗϋμσ άδε).q ότητος». 

· \ρθροy 2Gον. παραγρ. 2:
(('Η ίcκπαίδευση πρlπει νά άπο-

6λέπη σε ;τ)11ρη ά,άπτυt.η της ά,
θρω;τί, ης προσωπι,ότητος καί στήν 
ι,ίσχυση τοί, σι6ασμοϋ των δικαιω
μάτι,J, τοϋ ά, θρώπου καl των θεμε
λιωδών ιλευθεριιΤη. Πρέπει ,,ά εύνοη 
τήΥ κατα,οηση, τ11ν ά,οχή καl τή 
<rιλία με rαξύ ολων των έθ, ων καl 
όλω, τ<?' φυλετικ�Jν 11 �ρη<;αυτικ�ν
συστηιιατων, ,αΟωc zαι την άνα
πτυξη των lΗργFιιΤJν τω, 'Η,ωμί
,ι,η Έθ,ιίJν για τή διατήρηση τηc 
ιίρή, ηc». 

'Λλ) ά καιρός ,ύ ξαναγυρίσωμε 
στούς Διλφούς zαl ,ά τερuατίσωμε 
τόν λογο. 

Φρονώ οτι πέραν ιΊ.πό τήν προί
στορι;,ή καί ίστοριχ11 άzμτ-1 καl δόξα 
των Διλq-ω, σάν μυστηριακοϋ - μυ
ητιχοϋ κ�ντρου της άρχαίας Έ).λά
δος προ6ά)) ονται οί Δελq-οl σάν σύμ-
6ολο τη; πνιυuατικης έ,ότητος κσl 
της πΗυμστικης άzμης των Έλλή
νων. Καl οχι μόνον zατά τήν ενδο
ξη άρχσιότητα, άλλά zαl κατά τή 
σύγχρο,η lποχή. Τό ζεϋγος Σ ιzελι
ανοϋ προσέφερε άνεΥ..τίμητες ύπηρε-

σίες είς αυτον τόν τομέα. Ε[ναι εύ
τυχως καl σi1μερα ζωντα,οl οί ελ
φοί σά, ούμ6ολο της πνευματικης 
ένότητοc; της 'Α νθρωπότητος και της 
άνατάσεως τοϋ άνθρωπίνου πνεύuα
τος. Και δεν ύ.πάρχει ί,ψηλότερη και 
ίερώτερη ίδέα ά.,,ό τ11ν ίδέα της πνευ
ιιατικης έΥότητος της ά, θρωπότητος. 
Ένοτητος, χωρίς διακρίσεις φυλων, 
ιθ,ων, πίστεισν, καταγωγης, γέ
' ουc, χριυuστος. Α ύτό εlναι τό ση
μtρl\ ό αίτηuα των πνευματικιiίν άν
θριυπων, οί όποίοι εχουν άγανακτή
σει άπό τίς q,ρικτ�ς προλ11ψεις των 
q υλιτι;,ων διαzρίσιω,, των σω6ινι
στικων ίcκδηλιυσεων, των κάθε είδους 
,αί μορφηc q,ανατισμιiίν, πού όδη
γοϋν στίς διαιρέσΗς των άνθρώπων, 
στίc; διι,έξειc και στόν πόλεμο. Καl 
σί1u6ολο της ί,ψηλης αύτης lπιδιώ!:,ε_ 
ως της π, η,ματικηc ενότητος της 
άνΟρι,,π&τητος καl της άνατάσεως 
τοϋ ά,θ�ω:τί,οu ;�,εύ�α.τοc;, προ6�λ.
λονται οι Δελφοι. Αυτο ε[ναι, αuτο 
πρlπει ,ά ι[ναι, τό περιεχόμε,ο της 
ίc:τιλεγομi, ηc; «Δε) q-ι,ης 'Ιδίας». Γι' 
αί,τό τιuωuεν καί γιραίροutν τούς 
�ελq 01Ίς. 

Καl t,ω οί ΔtΛιpοί εl,αι σύμ6ολο 
της π, ευματικηc; f, οτητοc; της 'Λ ν
θρωπότητος και της άναrτάσεωc τοϋ 
άνθρωπίνου π, εύuατος, οί 'Αμφικτι
ονίες ε[ναι σύμ6ολο της είρηνικης 
,αί διΥ.αίας ρυ!JμLσεως των δw.φο
ριΤJν μεταξύ των ιΩνων, ωστε νά ά
ποq-εύγωνται οί πόλεμοι καl ή βία. 
Ί-Ι 'Α Οη, δ. πρίπει νά νικήση γιά 
πάηα ιον � Αρη. OL 'Αμq-ικτιονίες_ 
ι[ναι σύμ6ολο της είρηνικης διαϋιώ
σεως καl συνεργασίας ολων των 
λαών της Γης, σέ εργα πολ�τι,σμοίί 
χσ ί άΥαΧοιιq,ίσιως τοϋ άνΟρωπίνου 
γίyους, τό δπ,οίον εχει διι·,ωc ύπο
<r{ριι ώτό τά δικά του σιrάλματα. 
Σ q ά) ματα τά όποία όφείλονται στlς 
q-ιλοπολιμε� τάσεις του, στις zστα
zτητικέc; nλέψεις του, στήν ύπερ
τροq ία ένός άχσλίνωτου {γωσταΟοϋς 
άτο11ιzισμοϋ. 

Καιρός ,ά άνανήψωμε ολοι καl 
άφοϋ λουσθοίiμε, γιά νύ. καθσρθοίι
με άπό τήν δουλιία των ποθων, στά 
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ύ.γνά νt{Η1 τηc; Καnταί.ίο� ιτηγη;, νά 
θrλήσωμf νά ύιτηρετήaιι..με μί ιτροθ1•. 
μία, μi είλιχρί\'Ηα καί μί άνι�ιοτέ
λrια τό άνθQ<•ιιτιnτιχίι ιτιριrχόμf\Ο 
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:ιοi, ;ηριχλrίνο1•ν 11 ι\fί.rι,ικi1 ίbrα και 
ή 'Αμφκτιο,ιχή ίδiα. Τό πνευματι
κύ ιτrQηχομι,·ο πού nι•μδο) ίζο11ν oL 
, ι\tλq-ικt; 'Αμιμκτιο,ίt�». 

Ά \'άμεσα στόν έ.-τιδλητιχόν ογκον ηον Φαιδριάδων κυί.οϋν τά ,·ερά της

Κασταλία; :τηγης .•. 
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ΣΤΗΝ 9QH ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙ 

ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Ad;·ar Ίνδίας, Δεκέμβριος 1965

HOWARD MURPHET 

Τό άνθρώπινο 

μέtρον 

τού Θεού 
:τολυμαΟέσ,ατο:: ΠQωτα

γύQα; �λεγε: «Πάντων χρη
μάτων μiτρον ανθρω:τος». Ό αν
Οf!ω:ως εlναι το μέτρον για δλα 
δσα ύ:τάρχουνε στον r.όσμο, οσο 
μαr.ρυά φθάνει 11 q:-αντασία, 
και κάΟc μορφή. Ό Πρωτα
γόρα:: δiν ηταν μονάχο:::; σ' αί,
τ11 τη σΥ.{ψι. Και ό Έρμης ό 
Τρισμ{γιστο;, μι η'1ν :τερίφημη 
φ(>ασι του «τα ανω (J); και τά 
κάτω>>, παρουσίαζε την ά.ρχ11 
της Ίφrις Έ;τιστήμη;, δτι ό αν
θρω;το;, ό μιΥ.ρύι.οσμο;, ιίναι 
καΟQ{φτη:: ..-οϊ- ::\1σΥ::�ύzοσ: Jι•. 

<,Κυτ' Fίκόνcι και ό_μοίωσιν αύ
τοί• t;τλασcν ό Θεος τον ανΟρω
:τυν,>, μα:::; λ{γΗ ό 1ωϋση:::;, στο 
;φι7ηο ϋιGλίο της «Γεν{σεως». 
'Ώστε, μiσα στον ανΟιιω:το, έντος 
μα::, Ού Gροϋμε κυl το μiτρον 
τοίi Θtοίi. \ιότι ό θfο:::; ειναι ή 
μc'ι'ύ.λη δί,ναμις οπισΟεν δλων 
τιίη• :τ(_)αγμάτων. 

:.\fέ τί cρόπο έμιίς οί ιίνΟρω;τοι 
συμΠt(ΗφεQόμεΟα άπ{ναντι στον 
θfό; Φαίνεται ό ανΟιιωπος να 
υισΟύ.νιται τiιν άναπόφευκτη 
:τuρουσία τοϋ Αίωνίου Φύλακος. 
�τον Ψαλμό 139 διαβάζομε : 
«Κί,ριε, νοείς τούς λογισμούς 
μου ύ;τό μακρόΟεν, πρίν ό λόγος 
rϊ.Οη ιι:::; τ11ν γλώσσαν, & Κύριε, 
γνωρίζεις το παν. Ποϋ νά ύπάγω 
α:τό τοϋ :τνεύματό; σου; Καl α
:τό τοϋ :τροσ6)που σου :τοϋ νά 

· 
·ο "ο ''ς φυ'ι'ω f»· αν , ρω:το; ,ΧQ�ια �-

τυι Υα f Jα:τετευη, γιατ. δι:.ν α-
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νf χεται τά μυστικά του νά δια
ϋάζωνται, την κρυμμένη ντροπή 
του νά εc>ευναται. Στο συμ6ολι
κο EQYO το-e Νίτσε «Ό άσχημό
τερος ανθρωπος� σκοτώνει τον 
Θεό, γιατl ό Παντοδύναμος πα
(_Jατηρεί μέ τά διαπεραστικά 
στα πάντα μάτια του κάθε λε
πτομέρεια της άναξιότητος, της 
ύποκρισίας, της ασχήμιας του 
της εσωτεc>ικης. Αυτος ό «ά.σχη
μότερος ανθρωπος» είναι σύμϋο
λθ τοϋ καΟενός μας και της επι
Ουμίαc; μας νά κρύψουμε κάτι α
πό τον Θεό καί άπό τον εαυτό 
μας τον 'ίδιο. ΠροσπαΟοϋμε νά 
τον λησμονήσουμε η να διακη
ρύξουμε η1ν ανι•παρςία το1 1

• Για
τί δiν μας αρέσει αυτός ό μάρ
τυς των πράξεών μας. 

'Όμωc;, δ ανθρωπο:; οφείλει 
μi θάρρος καί μάτια καθαρά νά 
κυττάξη στα σκοταδfρά και υ

γρά κελλιά της ιδίας του φι',σι
ω:; --- σi δλα εκείνα πού ενστι
κτωδώς θά ηθελε ν' αποκρύψη 
α�ο τ�ί'f α�Ορ�πο1::;, από τό,νΘεον, απο τον ιαυτο του. Πρι

πιι να φανη αρκετά γενναίο; 
' ' :, , ' ' για ν αντιμετωπιση την πιο 

σκοτειν11 οψι του. Γιατί πρέπει 
νά γνωρίζη δτι δ�ν κρύδεται τί
ποτε. Καί ετσι Οά μπορέσουμε 
κάποτε νά πλησιάσουμε ση1ν ά.
λήθεια. 

Ή αλ1'1Οεια είναι ελεύθερη α
πό κάθε μορφή, απο κάθε περιο
ρισμό. ' νθρωπίνως ε"ίναι (tδύ
νατο νά σκεφθη κανείς δίχως 
την βοήθεια της μορφ�ic. 'Ακό
μη καί_ δταν λέμε δτι ό Θεόc; εί
ναι κάτι αφηρημένον - δπως 
μιά άλγεδρικ11 εξίσωσις - σχη
ματίζουμε τ11ν μορφ11 της εξισιο-

σεως. 'Όταν λέμε οτι είναι γεω
μετρική μορφή - ενας κύκλος 
μέ μιά τελεία στο μέσον - αυ
τό μπορεί ν' αρέση στούς φιλο
σόφους, οχι στην καρδιά των 
ανθρώπων. Ό Παραμχάνσα Γι
ογκανάντα εξέφρασε μια σχέσι 
μεταξύ Θεού καί μορφης, πού 
την κρίνω ίΥvανοποιητική. Είπε 
δτι ό Θεός μπορεί να πάQη κάθε 
μορφή, fπομένως κάθε μορφή 
πού ανταποκρίνεται στην ατομική 
καρδιά είναι σωστή. .....τον 'ίδι
ον τον Γιογκανάντα ι 1ναι ώραι
ότερη 1Ί μορφ1Ί της �Ιητέρα;. Ό 
Χριστός εδίδαξε τους όπαδούc; 
του νά σκέπτωνται τόν Θεό σαν 
Ουράνιο Πατέρα - μια ίίποψι 
πού επηριf αrτf η'1ν ζωη :τολλων έ
κατομμυρίων ανθρώ:των. 'Ί'πάρ
χιι ελευθερία εκλογηc ση1 μορ
φ11. Ό Μωuσης ποι', λf:γει δτι δ 
Θιός tπλασι: τον ανΟρωπο κατ' 
εικόνα καί δμοίωσιν αι,τού, δ�ν 
ιίδt τό πρόσωπο τού Θεού. 'Αν
ηλήφΟη τ11ν παρουσίαν του σαν 
φωνηc; μίπα στά νέφη, σάν φω
τιάς σηΊν κωομένη και μ11 ά.να
λισκομένη βάτο. Οί ύποδεέστεροι 
ανθρωποι προσπαθούν να φυλα
κίσουν τον Θιό ση1 μορφ1Ί της 
εκλογης του;. Λησμονούν την 
Ζω11 καί Π(>Οτιμούν ηΊν Μορφή. 

Τά ανθρώπινα μiτρα τού Ά
προσμετρ11του, αιrrέ:; οί μερικές 
ακτίνεc τού Θείου, δεν εlναι πο
τi 11 'Εσχάτη 'Αλήθεια. ΚαΟϊuς 
Οά προχωρούμε ση1ν δ'bό της ε
ξελίξειος μα:; καί θά διδασκώμε
Οα πληρέστερα την κατανόησι 
τού έαυτού μας, ή lνατένισις τοϋ 
Θεοί: Οά γίνεται διαυγέστερη, 
λαμπρότερη, πληρέστερη. Καί το 
φιί:ι:; αυτό θά πέφτη πάνω στο 
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ρόμο, για να ταχύνη τα 6ήμα
τά του ό ταξ�διώτης πορευόμε
νος Οίκαδε. 

RADHA BURNIER 

Ήά-ιραπός 
πρός -ιό 
Πραyμα-ιικόν 

Ή 'Ατραπός είναι εξω από 
τούς έαυτονς μας και μας 9δηγεί 
σ' ενα σκοπό έξωτερικό προς έ
μάς και τον γύρω μας κόσμο; 
Πολλά 6�λία 'γράφτψ..αν για 
το «Πραγματικό», άλλα ή μόνη 
πραγματικότης είν' iκείνη, που 
έμείς οί ίδιοι ;,.ατακτούμε μέ την 
εμπειρία μας. Και το άντικείμε
νο της 6αθειάς εμπειρίας πολυ 
δύσκολα εκφράζεται μέ λέξεις. 

Πίσω άπο κάθε διαφωνία και 
σύγκρουσι ύπάρχει μια εσχατη 
Πραγματικότης, ενα Όλικόν, ενα 
Άπόλυτον. ΚαθόJς λέγει ό Πλω
τίνος, «ή εννοια της Πραγματι
κότητος προσεγγίζεται μόνον δ
ταν ή ψυχή γίνεται δπως το 
'Έν - ωστε να μην ύπάρχη τί
ποτε άνάμεσά τους, ουτε ν' απο
τελούν πια δύο, άλλα ενα». Αυ
τή ή ΠραγματιΥ.ότης δεν δύνα
ται να γίνη γνωστή σ.πό τό νού 
η να ιlϊοτε, έση άντιΥ.είμενο σκέ
ψεως, διότι κείται ;τέραν της δι
ακρίσεως ύποκειμένου και άντι
zειμένου, είναι δέ μία πληρότης, 
πού δεν γνωρίζεται από μεριΥ.ό 
όν. 'Αφού λοιπόν ή Πραγματι
κότης είναι αδύνατον να περι
γραφή η να διδα7.Οη, ό μόνο; 
δρόμο;, γν<:!)σεως είναι ό άτομι
Υ.ός. 

Πρίν, δμως, δυνηθοϋμε να. 
γνωρίσο υ μ ε το Πραγματικό� 

, ' , ι -πρεπει ν αρχισουμε κατανοουν-
τες το πλαστό των γύρω μας 
πραγμάτων και τίς ύφιστάμενες 
άντιφάσεις. Δεν άρκεί να λέμε 
δτι ή ζω11 είναι μία. η νά πιστεύ
ουμε ση'ιν οίκουμενικ11 άδελφό
τητα. Τίς άλήθειες αυτές όφείλο
με να τις ;,.άμωμε πλαίσιο τηι; 
ζωης μας. Μόνον ετσι ή έσωτε
ρικ11 συναίσθησις της άλήθειας
θα έκφρασθη στην διαγωγή μας. 
Και. ήμέρα μέ την ήμέρα, καθώς 
θα ξεχωρίζουμε άνάμεσα σ;d> 
Πραγμα.τικο και τό ψεύτικο, θά 
κερδίζουμε την <iποκόλλησι. 

Αυτή ή 'Ατραπός της άμέσοu 
γνώσεως απαιτεί ήθικο εξαγνι
σμό. Μ' αυτόν αποκτούμε την ί
κανότητα να μάθουμε τις άλήθει
ες της Μυστικής Διδασκαλίας 
και ν' αποΥ.τήσουμε άμεση οψι 
τη; εσχα.τη; Πραγματικότητος. 

DR. 1. Κ. Τ ΑΙΜΝΙ 

Ή Γιόγκα 
κοi ό κοινός 
άνθρωπος 

Ή έπι6ίωσις της άνΟQ<:!Jπινης 
προσωπικότητος μετά τόν Οάνα
το τού φυσικού σ<:!>ματος, 11 ϋπα()
ξι; κόσμων άνωτέρων τού φυσι
κού Υ,αι ή δυνατότης τε, ειοποιή
σεως τού άτόμου - είναι ίδέες 
θεμελιώδους σημασίας για καΟε 
εμφρονα ανθι>ωπο. Στην Ί νδία 
άποτελοϋν αναφαίρετο μέρος της 
φιλοσοφίας και θρησκιίας. 

Ό άνθρωπος καl το σύμπαν 
εχουν μια Οεία ταυτότητα. Ό 
ανθρωπος μπορεί νά γνωρίση 
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την 'Αλήθεια των αληθειών έ� 
δ ώ καl τ ώ ρ α - αυτές οί 
ιδέες εtναι ιδιαίτερα Ί νδικές. 
Πουθενά. άλλου εκτός άπό την 
'Ινδία δέν ά,νι,πτύχθη τόσο συ
στηματικά. ή τεχνικ11 της πρα
Ύματοποιήσεως τοϋ Έαυτου. 'Fl 
τεχνικη αύτη καλείται Γιόγκα. 

Ί-Ι Γιόγκα, στην οαθύη ρη α
.ποψί της, ε1ναι κτήμα μικρού α
ριθμού μαθητών, οί όποίοι εξ�
ρεύνησαν τον έαυτό τους καl ε
ΎLVαν κύριοι αυτού στους έσω
τιρικοί,ς χώρους του νου καl της 
συνειδήσεως. Μόνον αύτοl μπο
ρουν να ύπηρετουν οχι μόνον ώς 
κουστωδοl της τεχνικής, αλλά 
καl των πνευματικών αληθειών 
πού μέ την οοήθειά της ανεκάλυ
ψαν. Μεταδίδουν η\1ν γνώσι τους 
από γενεά σέ γενεά. Καl μέ μF
γάλους περιορισμούς, διότι αυτό 
το απόκτημα δέν γίνεται να 
προσφερθη στην αγορα εναντι 
όποιασδήποτε τιμης. Περίεργοι, 
φιλόδοξοι καl αλλα ακατάλληλα 
πρόσωπα οϋτε πληροφορούνται 
καν τα πρόσωπα πού κατέχουν 
η1ν γνώσι αύτή. 

Οί μαθηταl της Γιόγκα ε.ιϊι
θυμοϋν ώστόσο να κατορθώσουν 
δσον το δυνατόν πολυαριθμότε
ροι ανθρωποι να γίνουν ίκανοl 
για να Οαδίσουν στην ατραΠQ 
της Γιόγκα, να ελευθερώσουν 
τον έαυτό τους καl να ελευθερώ
σουν αλλους από τούς περιορι
σμοί,ς της ζωης, τη:; χαμηλότε-
ρηc:: ζωης. 

Δηλαδή, 1Ί Γιόγκα δέν προορί
ζεται για τοί,:; λίγους, μα για 
τον καθέναν, φθάνει αυτός ό 
"Χαθένας να είναι :;τροετοιμασμέ
·νος.

εδομένου δτι κάθε uνΟρωπος 
είναι ουσιαστικά θείος και προ
ορίζεται να λυτρώση τον fαυτό 
του άργότερα η ταχύτερα, από 
τούς περιορισμούς y..,αl τίς αύτα
πάτες των χαμηλότερων κόσμων, 
το μόνον θέμα ενώπιόν του είναι 
αν θ' ά.ρχίση η1ν προσπάθειC( 
τώρα η θα την αναδάλη, γιύ. την 
είσοδο στην ατραπό της Λυτρώ
σεως προς κάποια μέλλουσα ζωή. 
'Ένας ανθρωπος ποί, ύποφέρει 
ciπό όδυνηρ11 ασθένεια δ�ν θα 
διερωτηθη αν πρέπει να πάρη 
τώρα το φάρμακο η να τό ανα
οάλη για αργότερα. Καί t'ναc: 
φυλακισμένος δ�ν Οα διερωτηθη, 
δταν του προσφέρονται τύ. μέσα 
δραπετεύσεως, αν πρέπει νύ. ε
λευθερωθη τώρα η αλλοτε. Άλ
λα για τον ανθρωπο, πού αντιμs
τωπίζει τα οασικα προολήματα 
τής ζωης, ή δυσκολία εγκcιται 
στην ελλειψι συναισθήσεως της 
καταστάσεώς του. Την κατάστα
σι αυτή, ινδικά, η1ν λένε ο ι ο έ
κ α. Ί -Ι ελλειψις συναισθήσεως 
της πραγματικότητος, ή ελλειψις 
δαθειας σκέψεως, ή ελλειψις της 
6 ι δ έ κ α, μας κάνει δλους 
να ζουμε στους περιορισμούς και 
την αύταπάτη, να είμεθα ίκανο
πσιημένοι μέ τό παρΌν καί να 
θυσιάζωμε την ελευθερία, την ι
σχύ καί την γνώσι, εναντι έφη- · 
μέρων απολαύσεων καί ανέσεων. 
'Έτσι, αισθανόμεθα, ειδικώς ώς 
;cρός τ11ν Γιόγκα π. χ. δτι δέν ε'ί
μεθα ετοιμοι. Μαc:: χαρακτηρίζει 
f1 αοεοαιότης, ή ά.μφιοολία, f1 
δραδυπορία. Αύη1 1Ί κατάστασις 
χαρακτηρίζει :τληθος ανΟρό)πων 
πριν α:το το πριiηο οημα προς 
την ατραπό της Γιόγκα. 
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Τό ζ{μημα είναι: "Η Γιόγκα 
εχει τL-ωτε νά :τροσφέρη στου; 
άσκητά; της; Πριν άπαντήση 
κανείς, χρειάζεται ,•ά διευκρινί
ση. Πολλοί συγχέουν την Γιόγκα 
ηΊν ιδια μέ μερικές :τροκαταρ
ηικές και μ11 ουσιώδεις φυσικές 
ασκήσεις, ώστε θεωρούν ηΊν Γι
όγκα ώς μέθοδο πρακτικης ύγι
Ηνης. "Αλλοι εχουν ηΊν έντύπω
σι πιο; Γιόγκα είναι κάποιες έκ
:τληκπι.ές ίκανότητες τού σώμα
τος, οί δποί1:.;, σηΊν πραγματικό
τητα, είναι φυσι,ι.ές ασκήσεις της 
τει.ικης :τεριόδου. Καμμία,• δμως, 
ιl:τό αυτi; τlς ά.κραίες θέσεις 
δiν άντι:τροσω:τεύει την άλήΟεια 
για ηΊν Γιόγκα, ή όποία είναι 
τεχνικ11 αυτοπειθαρχία;, αυτοα
νακαλίψεω; Υ.αι αυτο:τραγματο
:τοιήσ1:.ως. 'Η ΓιόγΥ.α χρησιμο
:τοιεί τίς φυσικές: άσκήσεις, πού 
είναι γ�νικά ο)φέλιμε;, άλλα κυ
ρίως :τραγματεύεται μί τόν άν
ΟρόJπινο νού Υ.αί ηΊν συνείδησι, 
για ,ά λύση μια για πάντα τό 
:τρό6λημα της άνΟQόJ:τινη::; ζωη::;. 
Εί,αι 11 ε;ιιστήμη, 11 ό:τοία τείνει 
ση'1ν 6α0μιαία ίcνωσι τοϋ άνΟρόJ
:τινου μi τό Οείον. 

Θά ηταν :τολί1 ά:τλοιι.ό νά υ

:τοστηριχΟη οτι δ καΟίνας μ:το
gε�, να, άσχ?ληΟη μ� την �ιόγκ� η οτι η :τληρη::; και δια(_)κης λυ
σι::; τοίi με·γαλου :τρουι.ήματο:: 
της ζωη:: δί1νατσι να επιτευχΟη 
εϋι.ολα η φθηνίι. Σ υν�:τGJς, είναι 
f Εω ά:το την μεγύ λη :τλειονότητα 
τGη• ύ, 0Q<;J:των, �1ιά τον ά:τι ό λό
γο δη Εν ιc.ίνσι �τοιμοι και δεν 
η'1ν χ(_)ειίι'Cονται. Ό ί'.αΟiνας 
μ:τοριc.ί, φΟύΗι να συνειδητο:τοιη 
ηΊν άνιίγκη, να (fΟάση στ11ν λύσι 
τοϋ :τροω {1ματο::, αρχ ίζοντσς α
:το τ1)V :10(.)Οίiσσ ΚUΤ<�στασί του 

;ι,,αί άνε6αίνοντα; 6αθμη ον και. 
συστηματικά. Το πότε θά φθά
ση είναι &να:τάντητο έρώτημα. 

--υντελείται μια βαθμιαία έξ
άγνισις και έναρμόνισις τού πνεύ
ματος. Κά.Οε δημα προετοιμά ει 
τό έ:τόμενο. έν Οά άποδλέΨΊ1 
κανεί.; στό άνώτερο, προτοϋ νά 
είναι ετοιμος. Ή προπαρασκευα
στιΥ.11 έργασία άπορροφα δλη 
την ένεργητικότητά του καl τον 
καιρό του, έπίση; τοϋ προσφέρει 
ηΊν φαιδρότητα ηiς πνευματικής 
εκκολάψεως. Ή έσωτερικ1Ί ζω{1 
του άρχίζει νά κινηται. Το μπου
μπούκι rlρχί ει ν' άνοί γη. Το ου
σιGJδες δέν είναι το τέρμα, άλ,ά 
αυτη 11 διαδαασία της προόδου. 

RUKMINI DEVI 

Ή ευθύνη μας 
' , 

στον κοσμο 
πού άλλάzει 

'Ελευ?ε(_)ία, ίσότη_::, μόρφ�σις, μεταρρυΟμισι; - τΩσα συνΟημα
τα στον κόσμο.. 'Αλλά 11 πρα
γματικότη; δεν αλλάζει. 'Αλλά
.::ουν μερικές εςωηρικές μορφές, 
άλλάζει 11 γεύσις, άλλάζει δ τρό
πος :ταρουσιασεως - ιlλλά δ?ν 
ϊiλλάζουν οί άξίες.' σύγχρονο:: κόσμο:; διψά �ιιά 
:τρα�ιμuτικότητα και αλήΟεισ, δ
σο και ό :ταλαι6::. Άλι ά ό νεόJΤε
ρο; χόσμο; 00,ει :ταροι1σίασι 
τη:: αλήΟεια; με τι1ν δικό του 
τοοπο. λ�γιται δτι τ<J νει;1ηοο 
;τ�είiμα ζητά1:.ι ηΊν r1λή0HCJ α;<> 
τ11ν έπιστημονιΧl) α:τοψι. Ό κσ
λ ύτερο; τρό:το; ιίναι 11 ειλικρί
νεια Υ.αί ή άπι.ότη;. 

'Αλλά lκείνο πού :τιο πολύ σή-
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μερα χρΗάζΕ.ται ό κόσμος διν 
'Ι' ιι: ι '1' ιι: , ειναι η φωτισις, ειναι η συμπο-

νοια. Στον κόσμο ύπάρχΗ μεγά
λη έκμΕ.τάλλευσις, μΕ-γάλη άμά
θεια, μεγάλη ελλειι ις άyόπης. 
ΙΙρiπΗ να ά:τοδλέψουμε ση)ν 

JAM ES PERKINS 

ευτυχία τών αλλων :τρώτα, παρu. 
ση) δική μας. 

Κατανόησις, άδελcrοτη::;, φι\ία 
- � ίναι συνΟ11uατα εϊιδεδλημi
, α.

Ή παγκόσμιος έλεuθερία 
ι, , ' ' ι, ' 

αρχ1zε1 με την ατομικη 

Τί είναι έλευΟ�ρία lλευΟΕ-
ρ,ία για, σf.να, για μι'να, για
τον καΟΕ.να; 

�τωικός φιλόσοφο; 'Επί
κτητος ήταν άλυσσοδεμένος σκλά
δος, δμως ΚφΟασf σ' έξαιρΕ.τική 
ίσωηρικη fλευθερία. 'Ενώ ό 
Ιiγας 'Αλίξανδρος, δ κατακτη

η)ς του τότι:. γνωστού κόσμου, 
fμαν αίχμαλωτος των ελαττωμά
των του και το rρριξε στο ;τιοτό, 
μι άποτέλεσμα τον :τρόωρο Οάνα
τό του. Καμμία κυβέρνησις η 
Ορησκεία 11 tκ.ϊαίδευσις, bιν μπο
ρΕ.ί να διί>ση την ίλευΟΕρία τη::; 
Πραγματικοτητο::;. ' \λλά τόσον 
iΊ κακ11 η ή ;τλ11ρ η::; μορφωσι::;, δ
σο και '!) άπουσία τη::; l;τιδροίiν 
στο μορφωτικό συστημα τοϋ άν
θριοπου Υαι τον αίχμαλωτίζουν 
αναλόγως. Ή ελευθερία Ε Τναι r
να τελ1:ίω::; :τροσω:τικό 11τημα. · Ι
σως τό ;τιό ;τροσω:τιιό t{1τημα ά
πό ολα. 

ΊΙ ιλ1:υθωία είναι τελείως ε
σωηρικη ί•πόΟεσι::;. Τ1)ν πλίον 
ραματικ11 απόbειξι Κδωσε ό 'Α

πολλώνιο:; Τυανευς δταν άψήψη
σε η)ν έξοι•σίιι τοϋ Ρωμαίου αυ-

τοκράτοcιο; .'-.ομιτια, ού. Ριyμι'
,ο::; σ' tνα σκοτει,ό bεσιιωτήριο 
ι..αι άλυσσοδεμiνο;, ικαμε δρι
μΕίες :ταρατηρήσΗ::; στοι.1ς ΟΠα
bού::; του, που τον iπεσκέφΟησαν 
και Ορη,οϋσαν για η)ν κατόστu
σί του. «ΛΙ1)ν στενοχωριιfσαι, �ό
μις - εL-τε στον πιστό του όπα
δό-κυτταc;Ε, \αuι::; !» ,ωι λfγο,
τα::; αυτά σηκώΟηκf. ορΟιος, ϋψω
σε τα άλυσσοδεμένα χiρια του 
Υαί σ� λίγο τα δεσμά χάθηκαν. 
:Χαμογfλασf και ι;ηιτα !;ανά ύ
/,ο;τοίησε τί; άl,υσσίδε:;, ινθυμί
ζοηα::; δτι ΥαΟε περιορισμός έξ
υ:τηρεηί f' ιι σγο:το, -του bέ, τον 
ϋλε:τομε. 

Ποιά είναι 11 η�υΟcρια που 
δ�ν η'ιν lSλΕϊοιιε; -:\Ιή:τω::: ή δυ
, αιιι::; τοϋ Έαυτοϋ -τοι 1 ιιϊοbf1 f

ται ωελουσίω::; το φορτίο των ά
) υσσί ων: Ό '.\ποηιi>νιο::; απi
δtιξf:. Οτι στtκότα, ;τεραν άπΟ 
η'ιν δiσιιε-ι:σι, η) θλίψι Υσί τον 
Οc'.ινιιτο. Για να άφυπνισθη μέσα 
ιω::; το ι:ίbο::; uυτό της ελευθερί
α::: [χοιιε ά,άγκη μια::; δαθύτε
ρη::; tίΥό,α; τοίi fι.ιυτου μα::;. ;τα-
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ρα εκείνη; :του Ί'J έπιστήμη σχι
αγραφεί. 

Κάθε ατομον πρέ:τει να χαρά
ξη την δικ11 του δρασι. Κάθε α
τομον πρέ:τει ν' αποδλέψη στον 
εσωτερικό έαυτό του. Τότε θα 
κινηθη :τιό δραση1ρια και :τιό 
άρμονιΥ.α στα Υ.Οινωνικιι πλαί
σια. Ό έλ�·ίιΟερο:::; ανθρωπο:: θά 
q;τιιiση τον ελεί•0ερο κόσμο. 

* 

'Η ελευθερία τοϋ Υ.όσμου ξεκι
,·άει άπό η1ν ελευθερία του άτό-
μου. Καί δεν μπορεί να σταθε
ροποι η0η, :ταρα δταν εχει βάσεις 
σέ κάθε ατομο, τού όποίου ή έ
νfργεια, τη; καρδια; καί του νοϋ, 
είναι ευθυγραμμισμένες προς 
τον 'Υπέρτατο Σχοπό, πού κα
τευθί•νονταt προ; Tll\' ίιπηρεσία 
ηίJν άνθριίJ:των. 

Εί,ω Οιιι•ιιυπιο ι!_!(J','ll(I να fίνω κανfί:: εt.Η•θtρο::. νύ. tη Υ.αι 
,•α boii στιη ί•ι,,ωτu βιιΟμο τϊ1:: ιlτομιχοτητι1:: του· επίση::, νά λαμ
δϊινη τψ 0fπι τοι• στο ι ιψι'Η!!Ο σχέbιο, :τοί.• u.παιηί :τλήρη Ουσία 
του ύτομωμοϋ χαί ιί.!_!μο, ιχη συ, f!_!γασία μ� τυί•:: συνεργάτε::. 

Χωιιί:: ,ι',
1ι1:τη γιυ την 0,ει•Οf!,!ία καί ;rίστι πη1ν ελευθερία, δ�.ν 

ι•;τάρχΗ ΕΙ.:τίί'>ι� bημιοιψγίιι:: ι.αί ()ιατηρrισεω:: � νο:: ΚίJσμου ελευ0f
ρία:::;. 

Elurωτ, / ίην FΪ.Η1Οtοοι. ίrτ,ι\' ftιιαση υ.tί•Οtοοι ,}πό τον έι1.ιι
το μα:::;.' 'Η :τi.ψ_Jfίίτf!_)({ ε) Η10f!,!ί(ι μr;:: συνίπτοτrι.: πτί1ν τελεία {,;τη
ρεσία. 

Το ω.ηΟινο :τυ(_)ελΟιJ\ bfν εχΗ :ται.ιελΟΗ. Κuμμίυ ίί.λήθrια η κα
λωσυνη :τ(_)αγματο:τοιημf\ η δ:τοτεbήπυη ά:τι> τον ανθρωπu, ()fν απο
ΟνήσΥ.Η η llιO(!fί , ' (1.:τοΟι1.νη. Είνιιι :τύντοη :τυι.ιοϋσα, ασχέτω:::; σ.ν 
ιιυt() uναγ\(1)Ι__)ί0-Ηίll 1'] lη:ι, Υίlί tη Υ.ίΙL f (.Jγάtεται οιύ μέσου άηλΗ6ηων 
άλλαγGη. 

ΘΩ:\1Α.Σ ΚΑΓΛΛ.·Υ·Λ 
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/, "ΕΤΟΧΑΕΜΟΙ 

ΠΑΝΩ ΕΤΗ ΖΩΗ ΜΑΕ,, � 

Πρόοδος καi έπανάστασις 

'Έψελναν μέσα στi> ναό. Ί[
ταν ενα; καΟαρό; ναό; ά;τό :τ1:
λεκηη1 πέτρα, όγκώδη; και στε
ρεός. 'Τπηρχαν π1:ρίπου τριάν
τα ίερεί;, γυμνοί μέχρι η1 μέση. 
Πρόφεοιιν τα Σανσκριτικά. μέ 
άκρί6εια καί καΟαρότητα, κι' η
ξεραν τό νόημα τοϋ ψαλμού. Τό 
δάΟο; και 11 εντασι τιi'>ν λέξεων 
εκαμαν τοί,ς τοίχου; εκείνους και 
τι:; κολιi'>νε:: σχεbόν να τρέμουν, 
κι' ενστικτωδώς ή όμάδα των άν
Οριί>πων πού ηταν εκεί σώπασε. 
Τ1Ί δημιουργία, η1ν άρχ11 τού 
κόσμου εψελναν, και το πιi'>ς ό 
ι1ν0ρωπος γενν11θηκε. Οί αν
Ορωποι είχαν κλείσει τα μάτια 
τους, και το τραγούδι δημιουρ
γοϋσε μιαν ευχάριστη ταραχή: 

νοστιιλγικι; άναμνήσ1:ι; τη; ;ται
δικης του; f1λικία;, σκέψεις για 
ηΊ πρόοδο :τοί.• είχαν κάνει από 
εκείνες τι; νεανικέ; μfρε;, ή 
::ταράξενη ε;τί/'ψασι τι71ν Σαν
σκριτικιίJν λfξεων, ί1 fιιχαρίστη
σt πού ίίκουyαν ξανϊ.ι τον ψαλμό. 
�fερικοι έ;ταναλάμυαναν τον ψαλ
μό μέσα του;, και τί.ι χείλη του:: 
σάλ1:υαν. 'Η ιlτμι1σψαιρα λίγο -
λί ι'Ο 1Ίλεκτριζόταν ιlπό δυνατέ; 
συγκινήσει;, μά οί ίερεί; συνέ
χιζαν τον ψαλμ6 του:: και οί Οεοί 
εμεναν σιω:τηλοί. 

Πόσο σφιχτα ,ικαλιάtοιιιιf μέ
σα μας η1ν ιδέα τη; ::τροόδου. 
:ΊΙα:: αοέσει να νοιιί ουιιε οτι Οά. 
επιτύχ�υμε μιαν ;αλύτiρη κατά
στασι, δτι Οά γίνουμε πιο :τονε-

� 'Από τόν Υ.υχλοq ορίισαντα Β τομο. 



lί ΙΛΙ�Ο� 1966 

τικοί, πιΟ είρηνικοt κι' Ενάρετοι.
Πολύ μας αρέσει να γαηζωνό-
μαστε σ' αυτ11ν τή πλάνη και λι
γοστοί ε1ν' εκείνοι :του εχουν βα-

θιαν έπίγνωσι, δτι αυτό το γί
γνεσθαι ε1ναι μια :τροσποίησι, 
fνας ίκανοποιητικός μύθος. l\lα; 
αρέσει να νομί�ουμε :τώς κάποια 
μέρα θα :'ίνουμε καλύτεροι, μα 
στο αναμεταξύ συνεχίζουμε δ-

πως :τρώτα. Ί--Ι λέξι :τρόοδος Εi
ναι τοσο :ταρήyορη, τόσο ένθαρ-
ρ1•ντική, μια λέξι που μ' αί•την 
ύπνωτίζουμε τον έαυτό μ,α::. Το 
πραγμα που ε 1 ν α ι δεν μ:το-

ρεί να γίνει κάτι διαφορετικό, 1Ί 
απληστία δrν μ:τορι:ί ποτέ να γί
νει μ11 -- απληστία, δπω; δέν 
μπορΕί 11 βία να γίνει μ11 -
βία. :λιτοοείτε να χάνετε 
το μαντι'.μι � μια Οαυμάσια, :τε-
ρίπλοχη μηχαν11, αλλα 11 πρόο
δος ε1ναι μια πλάνη δταν αναφέ
ρεται στο γί γνεσΟαι τού f αυτού 
μας. 'Η ιδέα τού «έγι:J» ποί, θά 
γίνει κάτι το Οαυμαστό Ε lναι 11 
ά:τλi1 ά:τάτη τοίi :τόΟου να Είναι 
κανΕις κά.τι τό μι:γάλο. Λατρεύ
ουμε η1ν έπιτυχίσ τού χράτου::;, 
τη::; ιδεολογία::;, τοϋ [αυτού, χι' 
έΕ_απατούμε τον έuυτό μσς ιι� 
η1ν παρήγορη πλάνη της προό
δου. Ή σχι'.ψι μπορεί νά :τροο-

δεύσtι, να γίνει κύτι -πρισσόη. -

ρο, νύ. :τροχωρ11σει πρι'�::; ενσ :;τιο 
τΟ.ειο τι'.ριιu' η νά κάνει τον έαυ-

τόν της νά σωπάσει. l\lα έφ' δσον 
ή σκέψις Ε.ίναι 11 κίνησι τη::; κτη-
τικότητο::; η τη::; απαρνήσεω:, 
πάντα Οά Ε.1ναι μόνο ιιιά ϋντί-

δρασι. Ί-- Ι &ντίδρασι φι'.ρνει ϊά, -

τα δλο χαι περισσόηρη σί,γι.ρου-

σι, χι' 11 :τρόοδος :τοί, γίνεται ιιέ-

σα ση1 σ1 γ·ιροι ισι δεν cίναι :τu --

ρα περισσότερη σίιγχυσι, περισ
σότερος ανταγωνισμός. 

Είπε πώς ηταν ενας έ:τ:αναστά-

της, ετοιμος να σκοτώσει η νά. 
σzοτωθεί για το σκοπό του, για 
η1ν ιδεολογία του. "'Ηταν ετοι-

μος να σκοτώσει για χάρι ένός 
καλύτερου κόσμου. Ή καταστρο-

φ11 της τωρινής κοινωνικής τά
ξεως θα δημιουργούσε φυσικα. 
:τι:ρισσότερο χάος, δμω; αύτ11 11 
σί•γχυσι Οα μπορούσε να χρησι-

μο:τοιηθεϊ για τό φτιάξιμο μιας 
αταξικής κοινωνίας. Τί πειράζει 
αν, κατα,στρέψεις ,λίγους ,ri πο�-

λου; στην προσπαθεια ,,α φτια-

ξει; μιαν τέλεια κοινωνικ11 τάξι. 
'Εκείνο ποίι εχει σημασία δί:ν εl
ναι ό τωρινός ανΟρωπος, αλλά ό
μελλοντικό::;. Ό καινοί,ργιος κό
σμος πού πρόκειται να κτίσουν 
δίν Οά �χει καμμίαν ανισότητα, 
Οά ύπάρχει σ' αυτόν δοι 1λεια για 
ολου::, και Οά υπάρχει και εύτυ-

χία. 
Πω::; μπορcίτε να ε'ίσαστε τό

σο βέβαιος για τό μ�λλον; Τί 
σίi::; κάνει τόσο σίγουρο γι' αύτό; 
Οί Ορησκοι ύπ6σχονται τον πα-

ραδεισο κι' 11 δική σας ύπόσχΕ
σι::; ι:.ίναι για κάποιον καλύτερο 
κόσμο στο μι'.λλον. Κι' εσείς ε., 
χtτε τα βιβλία σας και τοίις ίε--

,., f:Ί " :) f 'Jf ρι:ι:: σας, οπως κι ουτοι, ι:.τσι 
στην ;τραγματικό-τ-ητα δεν ύπάρ-
χει μεγάλη δισφορα άνάμεσύ 
σu::;. 'Αλλά. τί συ; κάνει τόσο βέ
ϋαιο δτι βλι'.=τετε ξεκά0αρα τό 
ιιέλλον; 

«.\ογιχύ, αν ακολου0 ήσουμε 
έναν ιiJρισμι'.νο δρόμο τό τι'.ρμσ 
f ίΥαι σί·γουρο. Πι'.ρ' απ' αύτό, ύ-
:τύρχουν αρκετ� ς ίστορικiς απο--

1:>ι:.ίξεις ;ιοί, ί1ποστηρίζουν τή 
Οέσι μα;,>. 
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Πάντα με,ταφράζουμε τό πα
ρελΟόν σί1μφωνα μέ την ιδιαίτε
ρη διαμόρφωσί μας καί τό έρμη
νεύουμε ετσι πού νά βολεύει τί; 
προκαταλήψεις μας. Είσαση κι' 
iσείς τόσο αβέβαιος γιά τό αί;. 
ριο δσο και εμείς οί αλλοι, και 
πρέπει νά fυχαριστοϋμε τού; ου
ρανους γι αυτό. 'Αλλά το νά 
Ουσιάζει κανείς τό παρόν για κά
ποιο απατηλό μέλλον 1:ίναι ϋf-
6αια πολυ παράλογο. 

«Πιστεύετε σηΊν αλλαγή, η μή
πως είσαστε οργανο τη; καπιτα
λιστικης μπουρζουαζίας;» 

ΊΙ άλλαγή είναι τροποποιημέ
νη συνέχεια, πού σείς μπορεί να 
ηΊν αποκαλείτε επανάστασι. 'Ό
μως ή ριtικ1Ί επανάστασις Ειναι 
μια ηλείως διαφορετικ1Ί πορεία, 
δέν tχtι τίποτα να κάνει μέ ηΊ 
λογική η την ίστορική άπόδειξι. 
"Υ'πάρχει ριζικ1Ί εnανάστασι μόνο 
στην κατανόησι της σιινολικη; 
ΠΟQΕίας τη; δράσεω::;, οχι σ' ενα 
ιορισμένο επίπεδο, είτε οικονομι
κό Είναι αυτό ϊίτε κοινωνικό, f1λ
λά δρυ.σι σαν κάτι τ' όλοκληρω
μένο. �Ιιά τέτοια δρα.σι b�ν εί
ναι αντίδρασι. Έσεί; γνωρίtcη 
μονάχα η'1ν αντίδρασι, την άν
τίδρασι της uντιΟiσεω:::, κι' έκεί
νο πού αποκαλείτε συΙ'Οωι καί 
ποί• δ� \1 f lναι παρά μονον αντί
δρασι. ΊΙ όλοκλ11ρωσι δΕν ι:_ίναι 
μια bιανοητιχ1Ί συνΟεσι, ί-να λΕ
κτικό συμπέρασμα που ΟασίtΕ
ται στη μελf τη τη::; ίστορία;. Ή 
όλοκλήρωσι μπορεί νά γεννηΟεί 
μόνο με ηΊν κατανόησι της ciντι
δρασεω::;. Ό νου::; είναι μια σει
ρά άϊό αντιδράσεις, και ή επα
νάστασι που ϋασίζεται σέ άντι-

ράσει:;, σε ιδέες, δεν είναι διό
λου έπανάστασι, ;ταρα μόνο μια 

τρΟΠΟΠΟιημ{νη συνέχΗα εκείνου 
πού ύπηρξε. Μπορεί νά ηΊν άπο
καλείτε επανάστασι, μα δεν εί
ναι άληΟινά. 

«Τί είναι ή επανάστασι για 
σας;» 

Ή άλλαγή που ϋασίζεται σέ 
μιαν ιδέα δεν είναι επuνάστασι, 
γιατί 11 ιδέα είναι μια απόκρισι 
της μν11μης, ποί, κι' αυτή είναι 
μια αντίδρασι. Ή ρι�ική επανά
στασις Είναι δυναηΊ μόνον δταν 
οί ίδέε::; δεν εχουν σημασία κι' 
ετσι εχουν σταματήσει. Ί -Ι επα
νάστασι που γεννιέται από άντα
�1ωνισμό παύει να είναι εκείνο 
πού λέγει δτι είναι. Είναι άντί
Οεσι μονάχα, κι' 11 άντίΟεσι δεν 
μπορΕ ί ποτέ νά Ε f ναι δημιουρ
γική. 

«Τό είδος της επαναστά.σεως 
για το οποίο μιλα.τε είναι καθα
ρά κάτι το άφηρημένο, δεν εχει 
καμμιάν ύπόστασι στον τωρινο 

, Ε" �, � , 3 χοσμο. 
, 

ισαστε �νας ασ�φης ι-
δεuλιστη::;, χωρι; καμμια πρα
zτικότητu». 

Το ενάντιο, ό ιδωλιστ11::: εί
ναι ό ανΟρωπο::; :τού tχει μιάν ι
δω, και 1:ίναι εκείνο::; ΠΙ)ι• δΕν 
είναι επαναστάτη::;. Οί ιδέες δι
αιροϋν, κι' ό διαχωρισμο::: 1:ίναι 
r1:τοσύνΟεσι, δ�ν είναι καΟόλου 
επανάστασι, ω1η στο ελάχιστο. 
Ό ανΟρω:το; ΠΟ\.Ι εχΗ μιαν ιδεο
λογία ενδιαcrέρεται "LCJ. τι::; ιδf
Ε:::, τί::: λ�ξει:::, καί δiν ιlσχολεί
ται μ� ηΊν αμι:ση bρασι· άποφεί,
γει ηΊν ι'.ίμεση δρασι. 'Η ϋπσρξι 
μια::: ,δωλογία::: είναι έιιπόbιο 
στην ι'χιιcση δρrί.σι. 

«Ν ομί�cτε οτι δέν μ:ωρεί να 
ί1=τάρξει ίσότη; μί ηΊν επανά
στυσι ;» 
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Ή επανάστασι πού βασίζεται 
σέ μιαν ίδέα, δσοδήποτε λογικ11 
καl σύμφωνη μέ τίς ίστορικέ; 
αποδείξεις, δεν μπορεί να φέρει 
η1ν ίσότητα. Αυτ11 καθ' έαυτ�1ν 
ή λειτουργία της ίδέας είναι να 
χωρίζει τοiκ ανθρόJπους. Ή πί
στι, θρησκευτικ11 η πολιτική, 
στρέφει τόν ανθρωπο εναντίον 
τοϋ άνθρόJπου. Οί &ποκαλούμε
,,ες θρησχείε; εχουν διαιρέσει 
τούς άνθρώπους, κι' εξακολου
θοϋν να τους διαιροϋν. 'Η ώρyα
,,ωμένη πίστι, που άποκαλείται 
θρησκεία, είναι, δμοια μέ κάθι:. 
α/ λην ιδεολογία, ενα δημιούργη
μα τοϋ νοϋ κι' έπομένως χωρι
στική. 'Εσfίς μι τήν ιδεολογία 
σας κάνετε το 'ίδιο, δεν τό κάνε
τε; Κι' εσείς σχηματίζετε εναν 
πυρηνα η μιαν δμάδα γί�ρω άπό 
μιαν ιδέα. Θέλετε νά συμπεριλά
βετε τον καθένα στήν όμάδα σω:;. 
J.κριδώς δπως κάνει κι' ό πιστό::
μιας Ορησκείας. 'Εσείς θέλετε νά
{J(J)σετε τον κόσμο μέ τό δικό σας
τρόπο, δπω::: κι' εκείνος με τό δι
κό του. Λολοφονείτε κι' εκκαθα
ρίtετε δ ενας τον αλλον, δλοι σας
ΎLCJ. εναν καλύτερο κόσμο. Κανέ
νας κι' άπό τlς δυο μεριές δεν
ενδιαφέρεται για ε ναν καλύτερο
-χόσμο άλλα μονάχα για τό να δια
μορφώσετε τον κόσμο σί1μφωνσ
με τiιν ιδία σας. Πως μπορεί
Ύ] ιδέα να φiρει τήν ίσότητα;

«Μέσα στόν κόσμο της ίδέας 
ϊίμαστε δλοι ισοι, μολονό cι μπο
ρεί να εzουμε διαφορετικά καθή
κοντα. Κατά πρ6"Ίτον ε'ίμαστε l
Υ.f ίνο ποί, ή ιδία άντιπροσωπεί,ει 
και ϋσηρα c.ίτομα. ΣηΊ καΟ11κον
τύ μας εχουuε διαδαΟμίσεις, οχι 
tJuως και σαν αντι:τρόσωποι της 
ιδεολογία;>>. 

Αυτό είναι ακριβώς δ,τι και 
κάθε αλλη ώργανωμένη πίστι 
διακηρύττει. Στα μάτια τοϋ 
Θεοϋ δλοι ε'ίμαστε 'ίσοι, άλλα 
στις ίκανότητες ύπάρχουν δια
φορές· 11 ζωή είναι μία, αλλά οί 

' , ξ � , , κοινωνικες τα εις ειναι αναπο� 
φευκτες, Με τό ν' αντικϊχταστή
σετε μιαν ιδεολογία με μιαν άλλη 
δεν εχετε αλλάξει τό δασικό γε
γονός που είναι δτι μια όμάδα 
η ενα ατομο μεταχειρίζεται κά
ποιαν αλλην δμάδα η ατομο σάν 
κάτι τό κατώτερο. Στ11ν πραγμα
τικότητα, ύπάρχει ανισότης σ' δ
λα τά πεδία της ύπάρξεως. 'Έ
να; εχει ίκανότητες, κι' ενας αλ
λος δεν εχει· κάποιος όδηγεί κι' 
ενας αλλο; ακολουθεί· αυτός εί-

' ' :ι - :) ναι κοιμισμενο;, κι εκεινος ευ-
αίσθητο;, ξί,πνιος, προσαρμο
στικός· κάποιος ζωγραφί1-ει η 
γράφει, καl κάποιος αλλος σκά
βει· ό ενας είναι επιστήμων, κι' δ 
αλλος όδοκαθαριστής. Ή ανισό
της είναι ενα γεγονός, και καμ
μια επανάστασι δεν μπορεί να 
τ11ν εξαλείψf' · 'Εκείνο ποί, 11 α

ποκαλούμενη επανάστασι μπορεί 
να κάνει είναι ν' αντικαταστήσει 
μιαν όμάδα με μιαν αλλη, και 
ή καινούργια όμάδα παίρνει τότε. 
στα χέρια τηc: τ11 δύναμι τόσο 
την πολιτική δσο και η'jν οικονο
μική. Γίνεται ή νέα ανόJτερη τά
ξι ποί, προχωρεί στο νά δυνα
μόJσει τον έαυτόν της με προνό-' " Ο' l{: - ,...., Ι μια, και ουτω κα ει;η::: . .:::fρει 
δλα τα κόλπα της αλλης τάξεως, 
εχείνης που ή 'ίδια εχΗ ανατρί
ψει. Διν rχfι καταργήσΗ ηΊν &
νισότητα, την εχι:ι; 

«Τελικά Οά τ;J κύ.νει. 'Όταν ό
ϊ.όΥ.ληρος Ο κόσμος r χει δεχ Cfί 
τό δικό μα; τρόπο σκίψfως, τό-
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τε θά ύπάρξει ίδεολογική ίσό
της».

Πού δεν εtναι διόλου ίσότης, 
παρά μόνο μια ίδέα, μια θεωρία, 
τ' ονειρο ένος άλλου κόσμου, σαν 
κι' αύτον τού θρησκευόμενου. 
Πόσο κοντά είσαστε δ ενας στον 
άλλον I ί ιδέες διαιρούν, εtναι 
χωριστικές, εναντιωματικές, τρέ
φουν η1 σ 'γκρουσι. Μια ιδέα 
ποτέ δεν μπορεί νά φέρει την 
ισότητα, άκόμα καί στο δικό 
της τον κόσμο. "'Αν δλοι μας πι
στεύαμε το 'ίδιο πράγμα, στον 
ίδιο χρόνο, στο ίδιο έπίπεδο, θά 
ύπηρχε κάποιου είδους ίσότης. 
Μά αύτο εtναι κάτι το άδύνατο, 
άπλώς μια θεωρία πού μπορεί να 
δδηγήσει μονάχα στην πλάνη. 

«Άπορρίπτετε κάθε ισότητα; 
Γίνεστε κυνικος καί καταδικάζε
τε κάθε προσπάθεια πού θά δώ
σει ίσες ευκαιρίες σ' δλους ;» 

έν γίνομαι κυνικός, μα άπλώς 
ά,,αφέρω γεγονότα πού εlναι φα
νερά. Μήτε ε{μαι έναντίον της 
ίσης ευκαιρίας για δλους. , 
σφαλώς, είναι δυνατό να προχω-

, ' , ' ,, ' :ι, ρησουμε πιο πFρα κι ισως ν α-
νακαλύψουμε μιαν άποτελεσματι
κή προσέγγισι στό πρόολημα 
της άνισότητος, μόνον δταν κα
τανοήσουμε το πραγματικό, εκεί
νο πού ε { ν α ι. Καί τό να πλη
σιάσεις εκείνο πού F ί ν α ι με 
μιαν ιδέα, ενα συμπέρασμα, ενα 
ονειρο, δεν είναι τό να κατανο
είς εκείνο πού ε ί ν α ι. Το γεγο
νος είναι δτι ύπάρχει άνισότης 
σ' δλα τα επίπεδα της συνειδή
σεως, της ζωης, κι' δ,τι κι' αν 
κάνουμε, εν μπορούμε ν' αλλά
ξουμε τό γεγονός αύτό. 

Λοιπόν, είναι δυνατόν νά πλη
σιάσουμε το γεγονος της άνισό-

τητος χωρίς νά δημιουργήσουμε 
περισσότερον άνταγωνισμό, πε
ρισσότερη διαίρεσι; Ή έπανά
στασις εχει χρησιμοποιήσει τον 
ίίνθρωπο σάν ενα μέσον για κά
ποιο σκοπό. Ό σκοπός ήταν εκεί
νο που είχε σημασία, οχι δ άν
θρωπος. ί θρησκείες ύποστηρί-
ουν, τουλάχιστον λεκτικά, πώς 

ό ανθρωπος εχει σημασία. Μά 
' � \ �, , κι αυτες εχουν χρησιμοποιησει 

τον άνθρωπο γιά τό έδραίωμα 
της πίστεως, τού δόγμα,τος. Ή 
χρησι!-tΟ11;Ρίησι τού ανθρώπου για 
ενα σκοπο τρέφει άναγκαστικά 
την α'ίσΟησι το - άνώτερου καί 
τού κατώτερου, έκείνου πού είναι 
κοντά κι' έκείνου που είναι μα
κρυά, έκείνου που ξέρει κι' έκεί
νου που δεν ξέρει. Αύτος ό δια· 
χωρισμός εtναι 1i ψυχολογική ά
νισότης καί εlναι ό παράγων της 
άποσυνθέσεως στην κοινωνία. 
Τώρα γνωρίζουμε ·τίς σχέσεις 
μονάχα σαν χρησιμοποίησι. Ή 
κοινωνία χρησιμοποιεί τό άτομο, 
ακρι6ως δπως καί τ' ίίτομα χρη
σιμοποιούν ό ενας τόν αλλον, με 
σκοπό νά ωφεληθούν κατά δια
φόρους τρόπους. Αύη1 ή χρησι
μοποίησι τού αλλου είναι ή βασι
κ11 αιτία της ψυχολογικής διαι
ρέσεως τού άνθρώπου εναντίον 
ανΟρώπου. 

Παύουμε νά χρησιμοποιούμε ό 
ενας τόν αλλον μόνον δταν ή ί
δέα δεν είναι ή δύναμι που μας 
κινεί στίς σχέσεις μας. Μέ την 
ιδέα ερχεται ή έκμετάλλευσι, κι' 
,; εκμετάλλευσι τρέφει τόν αντα
γωνισμό. 

«Τότε ποιός είναι ό παράγων 
που γεννιέται δταν παύει ή ιδέα;'> 

Είναι ή άγάπη, ό μόνος παρά
γων πού μπορεί νά φέρει μια ρι-
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ζικ11 έπανάστασι. 'Η αγάπη εί
, αι ή μόνη άι.ηθιν1Ί έ:τανάστασι. 
Άλλα ή άγάπη δεν είναι μια ί
δ�α. "Υ':τάρχει μόνον δταν δέ,, {,
::τάρχει σr.έψι. Ή αγάπη δεν εί
ναι οργανο προ:ταγάν α:::. έ,• 
είναι Χάη :του μ:τορεί να Χα/.
λιεργηθεί Υ.αί να τό ιαλαλεί κα
νεί; ά:τό τα μ:ταλΥ.όνια. Μόνον δ-

ταν ή σημαία, 11 πίστι, ό άρχη
'.'ό;, ή ιδέα σαν ώργανωμένη 
δρασι, παραμεριστούν όριστικά, 
μ:τορεί να υπάρξει αγάπη. Κι' -i1 
α ,-ά:τη είναι 11 μόνη κι' ά ιάκο:τη 
επανάστασι. 

«'Όμως 11 άyάπη δέν μπορεί 
να κινήσει τίς μηχανές, μπορεί;» 

'Ελευθερία καί συγκρούσεις 

«Ί-Ι σί•γκρουσι μεταξύ Οiσεω::: 
ι.αί αντιΟέσι-.ω; είναι (jνα..ϊό(f'ευ
κτη κι' αναγzαία· <riρνει τ11 σί•ν
Οεσι, :τοί, κι· ά:τ" αίrτ11ν ξε:τηδάει 
πύλι μιά Οέσι μΕ ηΊν <ι.ντίστοιχη 
άντίΟεσί τη:::, καί ούτω χαΟ' t
ξη:::. ι\έν ί•:τάρχει τiλο::: σηΊ σί•γ
γρουσι, χι' ε1νσι μονάχα μέ τη 
σύ'.

1κρουσι :του μ:τορΕί νc'ι ύ:τάρ
ξει ανά.ϊτυξι, πρόοδο:::>>. 

Φiρνει 11 σί• ,ιχρουσι τ11ν r.ατα
νόησι τοϋ :τρο6ι.{1ματό::: μα;; Ό
οηγcί στ11ν ύν<ί:ττυΕ,ι, στ1 1 :τρόο
δο · :\Ι:τορ�ί να ψiρΗι δcυτι-.ρεύ
οι•σε::: ϋελτιc;)σΗ:::, άλι,ά δi:ν ε�ναι 
11 σί1γκρουσι:; άπό ηΊν crύσι τη:; 
Fνα:; παρϊ(γων αποσυνΟiσεω;: 
Γιατί έ:τιμiΗη δτι 11 σύγκρου
σις ϊίναι ά:τοραίτητη: 

«''01,οι μα::: ξi ρουμε :τc�J; {ι
::τύ ρχει σύγzρουσι σί κάΟε έ:τί;τε
δο τή::: {ι:τάρξε6)ς μα;, γι' αυ
τό γιατί νά ηΊν άρνοί•μαση. η νά 
,.ύνουμε τοί; τυ<r,λοίι:; :». 

�έν Χλείνει Υ.ανεί; τά μάτια 
του στον (jδιάzο;το άy{j)να μέσα 
r.ι' f ξω, άλλα ύ.ν μου i:τιτρ{;τε
τε νά lΗ,η11σω, γιuτί i:τιμiνετε 
δτι είναι ύ:ταραίτητη; 

� ίν μ.ϊορεί κανείς , ύ. αρνη-

Οεί η'-J σί•yκρουσι, ι-.ίναι μiροc:; 
της ανΟρώ:τινη; ύ:τάρξεω:;, καί 
ηΊ χρησιμοποιούμε σαν ενα μέ
σuν για ΧάΠΟlΟ σκοπό, κι' ό σκο
:το; είναι τό σωστό περιβάλλον 
'.'ιά τό ι'.ίτομο. Έργα�όμσση γι' 
αιιτό το τiρμα καί χρησιμοποιοίi
μι-. κάΟι-. μiσον γιύ. να το πραγμα
τοποι11σουμε. ΊΙ φιλοδοξία, 11 
σί•'.'Υ.ρουσι, είναι ό δρόμο:; τοϋ 
άνΟρί;J:του, καί μπορFί νά χρησι
μο:τοιηΟ�ί Είτε t.ναντίον του, fι
τε γιύ. οφελό:::. ιου. ι\ιά μέσου 
τη:; συγχροί1σεω; βu.δί::ουμΕ γιύ. 
uεγαλύηρα :τράγματα». 

Τί t.ννοείτε μί ηΊ σί•yκρουσι; 
Σίιγχρουσι άνάμεσα σε τί; 

«' νύμεσα σ· αυτό ποί.1 ύπάρ-
' � , ' ο' ' ' ξ χΗ κι εκεινου που α υ:ταρ Η». 

Τό «εκείνο :τού Οα ύπύρξfl» 
είναι ή άπόηερη ά:τόκρισι [κεί
νου πού ύπηρξε καl ϊοι• ί,πάρ
χει. ::\Η ηΊ σύγκρουσι lννοούμε 
τον (lγιίJνα μεταξυ 0'\JO <tντίΟF
των ιδΕίJ)V. 'Αλλά συντείνει στήν 
Υ.ατuνόησι όποιαδή:τοτε ύντίΟε
σι; Πότε ίι:τύρχει κατανόησις ό
-cοιουδή:τοτε προβλήματος; 

«'Ύ'πύρχει 11 ταξική σύγκρου
σι, f1 l0νικ11 σύγκρουσι, και i1 
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ίδεολογική σύγκρουσι. Ί -Ι σύγ
κρουσις Flναι αντίΟεσι, αντίστα
σι, πού όφείλεται σέ αγνοια ώρι
σμένων βασικών ίστορικων γεγο
νότων. Μέσ' απ' η1ν αντίΟεσι υ
πάρχει ανάπτυξι, υπάρχει πρόο
δος. κι' δλη αυτή 11 κίνησις εΊ
ναι ή ζωή». 

'Όλοι μας ξέρουμε :τι:>ς υπάρ
χει σύγκρουσι σέ δλα τά διάφο
ρα επίπεδα της ζωης και Οά 
ήταν ανόητο να τό αρνηΟοϋμε. 
' λλα είναι αυτή 11 σύγκρουσι; 
απαραίτητη; Μέχρι και τώρα 
παραδεχόμαστε πώ; είναι, η την 
δικαιολογούμε μέ μιά πανούργα 
λογική. ΣηΊ φύσι 11 σημασία τη:; 
συγκροί,σtω; μπορεί να είναι η
λείως διαφορtτική. 'λνάμFσα στίι 
ζώα, ή σύγκρουσις δ:τω; εμείc; τi1 
γνωρίζουμι:. μπορεί νά μi1ν ύq�ί
σταται διόλου. 'Όμωc; "!ιύ. μα:;, 
ή σί,γκρουσι; εχει γίνει εναc; 
παράγων μέ ηράστια σημασία. 
Γιατί rχει γίνει τόσο σημαντικη 

, ζ , 'Ο , στη ωη μας; σι�ναγωνισμο;, 
11 προσπάΟΗα νά είσαι η να μi1ν 
fίσαι, 11 Οiλησι για η')ν ε:τιτυχία 
και τά λοι;τά - δλ' αυτά είναι 
μέρος τη:; συγκροί•σεω;. Γιατί 
δεχόμαση πι:>; 11 σί•yκρουσις εί
ναι απαραίτητη yιά η1ν ϋ:ταρςι; 
Φυσικά, αί,τό δ�ν σημαίνει δτι 
:πρέπει νά δεχΟοϋμε η1 νωχέλεια. 
' λλα γιατί ανεχόμαστε ηΊ σύy
κρουσι εσωτερικά κι' εξωτερικά; 
:t::ίναι 11 σύγκρουσις απαραίτητη 
γιά η')ν κατανόησι, γιά η1 λύσι 
ένοc; προβλήματος; Δεν Οα:τρεπε 
μάλλον να ερευνήσουμε αντl νά 
δεχόμαστε ·11 ν' απορρίπτουμε; 
Μν Οαπρεπε μίίλλυν νά δοκιμά
σουμε νά βρούμε την αλήθεια 
τού ζητήματος αντl νά εμuένου
με στα συμπεράσματα και τlς 

γνώμες μας; 
«Πώς μπορεί νά ύπάρξει πρό

οδο; από μιά μορφή κοινωνίας 
σέ μιάν αλλη χωρίς σύγκρουσι; 
'Εκείνοι πού εχουν δέν Οα εγκα
ταλείψουν ποτέ Οεληματικα τόν 
;τλοίrrο του;, αυτό πρέπει να γί
νει μέ τη βία, κι' αυτή ή σύγ
κρουσι Οα φέρει μιά νέα κοινω
νικ11 τάξι, ενα νέο τρόπο ζωης>>. 

Σ είς παίρνετε σάν δεδομένο δτι 
ξέρι:.τε τί Οά είναι ή νέα κοινω-

, 'ξ 
, 

" < "λλ δ' νικη τα ι, κι οτι ο α ο:; εν 
ξέρει· εσεί; μόνον εχετε αυτi·ι 
τi1ν εξαιρετικr1 γνώσι, κι' ε'ίσα
στε πρόΟυμοι νά εκκαΟαρίσετε 
αί,τοί,ς πού στέκονται στο δρόμο 
σαc;. l\1έ αυτi1ν τi1 μέΟοδο, :τού 
την νομίζετε α:ταραίτητη, φίρνε
η μόνον τi1ν αντίΟεσι και τό μί
σος. 'Εκείνο πού ξέρετε είναι μο
νάχα μια ι':ίλλη μορφ1') :τροκατα
λ11ψεως, μια διαcrοι:ιετικοίi ι:'ίδουc; 
διαμόρφωσι. Οί ίστορικ�ς μελέ
ηc; σας, r) εκείνες τισν ήγtτών 
συ;, μεταφράζονται σί•μcrωνα μ' 
�να ιδιαίτερο φόντο πού καΟο
ρίζει η1ν άπόκρισί σας, κι' αυ
τήν η')ν ά:τόκρισι η')ν ά.:τοκαλεί
τε 11 νέα προσέγγισι, 11 ,•έα ίδεο
λο-;1ία. ΚάΟε απόκρισι πού προ
iρχεται από τi1ν σκiψι είναι δια
μορφωμiνη, και τό νά κάνει κα
,·εί; μιαν έπανάστασι πού βασί
... εται σi μιά σκέψι -i1 σέ μιαν ί
δέα είναι τό να διαιωνίζει μιά 
τρο:τοποιημένη μορφi1 εκείνου 
πού ύ:τάρχει. Στ-i1ν ουσία εϊσα
στε μΗαρρυΟμισταί, κι' οχι πρα
·γματικοί i:ταναστάται. ΊΙ με
ταρρύΟμισι κι' 11 έπανάστασι πού 
n. Ι<.- ' ' :,δ' .,. > ι)ασιί,ονται σε μιαν ι εα ειναι ο-
:τισΟοδρομικοί :ταράyοντε; σηΊv 
κοινωνία. 

Ε'ί:τατε, ετσι δέν είναι, δτι ή 
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σύγκρουσι; ανάμεσα στη θέσι και 
την αντίθεσι είναι &..,;αραίτη
τη, κι' δτι 11 σύγκρουσις αύη) 
τών αντιθέτων :ταράγει μια σύν-
6εσι; 

«Ή σύγκρουσι; ανάμεσα στί1ν 
τωριν11 κοινωνία και ση)ν αντί
θετή της, κάτω απο η)ν πίεσι 
τών ίστορικών γεγονότων και τά 
λοιπά, τ�λικ� θά φέρει μια νέα
κοινωνικη ταξι». 

Ε1.ναι το αντίθετο διαφορετικο 
η ανόμοιο άπό αύτο παυ ε ι ν α ι; 
Πως γεννιέται το &ντίθετο; Δεν 
εlναι μια τροποποιημένη προ6ο
λή αύτοϋ που εlναι; εν εχει ή 
αντίθεσι τά στοιχεία της ίδιας 
της της θέσεω;; Tb ενα δεν εl
ναι έντελώ; διαφορετικο η ανό
μοιο απο τ' αλλο, και ή σύνθε
σις έξακολουθεί νά είναι μια 
τροποποιημένη Βέσι. Μολονότι 
κατά καιρους χρωματίζεται μ' 
ενα διαφορετικο χρώμα, μολονό
τι τροποποιείται, μεταρρυθμίζε
ται, διαμορφώνεται σύμφωνα με 
τις περιστάσεις Χαι τις πιέσεις, 
ή Οέσις εΙναι πάντα ή θέσι. Ί-Ι 
σύγκρουσις ανάμεσα στ' αντίΟε
τα εlναι έξ όλοκλήρου Χάτι τό 
μάταιο και τό άνύητο. ιανοητι
κα η λεκτικά μπορείτε ν' σ.πο
δείξετε η να διαψεύσετε ότιδ11-
ποτε, δμως αύτο δεν μ.πορεί ν' 
ά.λλάξει ώρισμένα όλοφάνερα γε
γονότα. 'Η τωρινή κοινωνία βα
σίζεται στην ατομικ11 κτητικότη
τα· και το αντίθετό τη;, με η)ν 
δημιουργούμενη σύνθεσι, είναι έ
κείνο που το αποκαλείτε ή νέα 
κοινωνία. Ση) νέα σας κοινωνία, 
στην ατομική κτητικότητα αντι
τάσσεται ή Κρατικ11 κτητικότης, 
και το Κράτος είναι αυτοl που 
κυ6ερνοϋν. Το Κράτος εlναι που 

τώρα εχει δλην η1 σημασία κι 
οχι το ατομο. 'Απ' αύτ11ν την 
&ντίθεσι λέτε πώς τελικά θά ξε
:τηδήσει μια νέα σύνθεσι, πού 
σ' αυη1ν δλα τ' ατομα θα εχουν 
σημασία. Αυτό τό μέλλον ε!ναι 
:τλασματικό, ενα ίδανικό. Ε!ναι ή 
:τρο6ολή της σκέψεω;, κι' ή σκέ-

1ι; ε!ναι πάντα 11 από,ι.ρισι της 
μνήμης, τη; διαμορφώσεως. Εt
ναι πραγματικα ενας φαύλος κύ
κ� ο; που δεν εχει διέξοδο. Αυt1'ι 
11 σύγκρουσι, αυτός ό αγώνας 
μέσα στο κλουδι της σκέψεως, 
εlναι έκείνο που τό αποκαλείτε 
πρόοδο. 

«Λέτε, λοιπόν, πώς θά πρέπει 
να παραμείνουμε ετσι δπως εί
μαστε, με δλην η1ν έχ,μετάλλευσι 
και τη σαπίλα της τωριγης κοι
νωνίας;». 

ιόλου. ' λλά ή έπανάστασίς 
σας δεν εlναι έπανάστασι, ε!ναι 
μονάχα μια αλλαγή δυνάμεως 
από μιαν όμάδα σε μιαν αλλη, ή 
αντικατάστασι μιας τάξεως απο 
μιαν αλλη. Ή έπανάστασί σας 
είναι άπλώ; ενα διαφορετικο οι
κοδόμημα κτισμένο από τα ίδια 
'λ \ \ ' \ �δ β \ υ ικα και πανω στο ι ιο ασικο 
σχέδιο 'Ί"πάρχει μια ριζικη έ
:τανάστασι που δεν εlναι σύγ� 
κρουσι, που δεν βασίζεται πάνω 
στη σκέψι με τις καμωμένες άπο 
το έγώ προβολές της, ίδέες, δό
γματα, ουτοπίες της· μα έφ' δ-

' \ β' ' 'λ σον σκεπτομαστε με ασι ν α -
λάξουμε αυτό σε έκείνο, να γί
νουμε κάτι περισσότερο η λιγώ
τερο, να έπιτύχουμε ενα σκοπό, 
δεν μπορεί να ύπάρξει αύτη ή 
ριζικη έπανάστασι . 

«Τέτοια μια έ.ιϊανάστασι εlναι 
κάτι τό άδύνατο. Σοδαρα προ
τείνετε κάτι τέτοιο;». 
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1 ναι ή μόνη έπανάστασι, 11 
μόνη ριζική έπανάστασι. 

«Πως σκοπεύετε νά την επι
τύχετε;». 

Βλέποντας τό ψεύτικο σαν 
ψεύτικο, βλέποντας τό άληΟινό 
σάν άληθινό. Είναι φανερό δτι 
πι_ιέπει νά γίνει μιά ριζικ11 έπα
νάστασι στις σχέσεις τού ά.νΟρώ
που μέ τον ανΟρωπο. 'Όλοι μας 
ξέρουμε δτι τα πράγματα δεν 
μπορούν να συνεχίσουν ετσι δ
πως είναι χωρίς νά γίνεται πιο 
μεγάλη 11 Ολιψι κι' ή συμφορά. 
" μως δλοι οί μεταρρυθμισταί, 
δπως και οί άποκαλοίιμενοι έπα
ναστάται, εχουν κάποιο σκοπο 
μπροστά τους, ενα τέρμα γιά νά 
τό φτάσουν, κι' ετσι κι' οί δυο 
χρησιμοποιούν τον ανθρωπο σάν 
rνα μέσον για τούς δικούς τους 
σκοπούς. Ή χρησιμοποίησι τού 
άνΟρώπου για ενα σκοπό είναι τό 
πραγματικό ζήτημα, κι' οχι ή έ
πίτευξι κάποιου ώρισμένου σκο
ποϋ. έν μπορείτε να διαχωρί
σετε τό σκοπό άπό τα μέσα, για
τί είναι μια ένιαία, αδιαχώριστη 
κίνησι. Τα μέσα εlναι ό σκοπός. 

έν μπορεί να ύπάρξει μια άτα
ξικtJ κοινωνία δια μέσου της 
συγκρούσεως των τάξεων. Τ' α
ποτελέσματα της χρησιμοποιήσε
ως λανθασμένων μέσων για εναν 
αποκαλούμενο σωστό σκοπό ει
ναι dρκετα φανερά. έν μπορεί 
να ύπάρξει ειρήνη δια τοϋ πο
λέμου, η μέ τό να έτοιμάζεται 
κανείς για πόλεμο. 'Όλα τ' αν
τίθετα προοάλλονται άπό τον έ
αυτό, τό ίδανικό είναι μια άν
τίδρασι σ' αύτό πού ε ί ν α ι, καl 
ή σύγκρουσι για να επιτύχει κα-

νείς τό ίδανικό είναι ενας μά-

ταιος καl πλανfρός άγιόνας μέ
σα στο κλουοl της σκέψεως. ια 
μέσου αύτης της συγκροί,σεως 
δέν ύπάρχει άπαλλαγή, δεν ύ
πάρχει έλευΟερία γιά τον ανΟρω
πο. Χωρίς έλευΟερία, δ�ν μπο
ρεί νά ύπάρξει εύτυχία, κι' ή 
έλευΟερία δεν είναι ενα ίδανικό. 
'Η έλευΟερία είναι το μόνο μέ
σον γιά ηΊν έλευΟερία. 

Έφ' δσον χρησιμοποιοίιν τον 
ανΟρωπο είτε ψυχολογικα εtτε 
σωματικά, είτε στο ονομα τοϋ 
Θεού είτε τού Κράτου::;, Οά {1

-

πάρχει μια κοινωνία πού Οα βα
σίζεται στη βία. ΊΙ χρησιμο
ποίησι τοϋ άνθρώπου για ενα 
σΚΟΠΟ Fίναι ενα κόλπο πού το 
χρησιμοποιούν ό πολιτικός κι' δ 
ίερέας, καl πού άρνείται τίς άν
Ορώπινες σχέσεις. 

«Τί εννοείτε μ' αύτό;». 
Ιπορεί νά ύπάρξει όποιαδή

ποτε σχέσις ανάμεσά μας, δταν 
χρησιμοποιοϋμt ό ενας τον αλ
λον για η1ν άμοιοαία μας ίκα
νοποίησι; 'Όταν χρησιμοποιείτε 
κάποιον αλλον για η1ν ανεσί 
σας, δπως χρησιμοποιείτε 
ενα επιπλο, σχετίζεστε μ' αύτο 
τό πρόσωπο; Σ χετί εστε μέ τα 
επιπλα; l\1πορεί νά τα αποκαλεί
τε δικά σας, κι' αύτό είναι δλο, 
άλλα δέν εχετε καμμιά σχέσι μ' 
αύτά. Κατά τον ίδιο τρόπο, δ
ταν χρησιμοποιείτε κάποιον αλ
λον για ψυχολογικό η φυσικό ο
φελος, γενικα τό πρόσωπο αύτο 
τό αποκαλείτε δικό σας, τον κα
τέχετε ή η1ν κατέχετε, και είναι 
ή κατοχή σχέσι; Τό Κράτος 
χρησιμοποιεί το ατομο καl το 
άποκαλεί πολίτη του· άλλα δέν 
εχει καμμια σχέσι μέ τό ατομο, 
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άπλιο; το χρησιμο:τοιεί σαν ινα 
εργαλείο. Το εργαλείο είναι Υ.ά
τι το νεχρό, χι' δταν χησιμο;τοι
ουuε ΤΟ\' ανθοω:;το για ενα σκο
πό·, όσοδήποτ; ευyενιΥ.ό; Υ.ι' αν 
tίναι αυτό; ό σχοπό;, ΤΟ\' θέ
λουμε σαν όργανο, σαν �να νε
κρό :τρuγμα. έν μπορουμε να 
χρησιμο:;τοι11σουμε Υ.ιίτι :τοί, εί
·ναι 'C,ωντανό, χι' ετσι i1 'ζήτησί
μα:; είναι '/ιrΊ.. ναρα :τράγματα. 
Ή Υ.Οινωνία μας βσσίζεται σηΊ 
:zρησιμο:τοίησι ν�χρι7η• :τρα-,1μά
των. Ί-Ι χρησιμο:τοίησι; ένό; αλ
λου τον Υ.άνει να είναι rνα νε
κρό οργανο για. r11ν ίκανοποίη
σί μα:::. Σχέσ1:ι:; μ:;τορcί να {1

-

πάρ�οι1ν μονον άνάμεσα στου; 
ζω, τανοι·:;, κι' 11 χι,ησιμο:τοίησι::: 

? ' ....... -. ., ' ειναι μισ κινησι:; �:τομοΗσσεω::. 
Κι' αύτη 1Ί α:τομονωτικη Υ.ίνησι; 
ε'ίναι :τοί.1 τρέφει τ11 σί•','Υ.ρουσι, 
τον ά, τu.yωνισμό, άνά.μωα σέ 
i1νθρωπο Υ.αί ανΟρω;το. 

«Γιατί δίνετε τόση εμqασι στις 
σχίσει;:». 

Ή {,παρξι; είναι σχίσει;· το 
να ύπά.ρχει; είναι τό να βρίσκε
σαι σέ σχέσι. οι σχέσει; είναι ή 
κοινωνία. Τό οικοδόμημα της 
τωρινη; Υ.Οινωνίας μας, οντας 
βασισμένο σηΊν άμοι6αία χρησι
μοποίησι, φfρνει τή βία, την κα
ταστροφή Χαl τή δυστυχία, κι' 
αν τό άποκαλούμενο επαναστα
τικό Χράτο; δεν άλλάζει ριζιχα 
τούτην τή χρησιμοποίησι δέν 
μπορεί παρά να δημιουργtί, ί
σως σ' ενα διαφορετικό επίπεδο, 
ακόμη περισσότερη σύγκρουσι, 
σύγχυσι κι' ανταγωνισμό. Έφ' 
δσον ψuχολογικα θά εχουμε α
νάγκη και θά χρησιμοποιούμε ό 
fνας τον αλλον, δέν μπορεί να 

{,;τάρξουν σχέσεις. οι σχέσεις 
είναι ψυχικ1Ί επαφ11, και πως 
μπορεί να ύπάρξει ψυχιχ1Ί επα
φ1Ί αν ί1πάρχει εχμετάλλευσι; Ή 
έΥ.μετάλλευσι συνεπάγεται φόδο 
χι' ό φόδος αναπόφευκτα όδη
γεί σέ Υ.άθε είδους πλάνη καί 
δυστυχία. Ή σύγκρουσις ύπάρ
χει μονάχα σηΊν εχμετάλλευσι 
Υ.ι' οχι στί; σχέσει;. Ή σύγ
Υ.ρουσι, 11 dντίΟεσι, ή έχΟρότης, 
ί1πάρχει άνάμεσά μα; δταν {1-
:τάρχει 11 χρησιμοποίησι τού αλ
λου σαν μiσον εύχαριστ11σεως, 
επιτεί1ξεω:::. Είναι φανερό δτι, 
αί1ηΊ 11 σί".'χρουσι δέν μπορεί νά 
bιαλυΟεί χρησιμοποιώντας την 
σαν μf σον για ενα σκο:τό πού 
;τροοάλλει ό νους, κι' δλα τα ϊδα
νιχά, δ} ε; οι ούτοπίε; ι,,lναι προ
βολι; τού �αυτου. Τό να τό δεί 
Χανεί; αί,τό ε lναι οί1σιωδε;, για
τί τότε θα μα; γίνει δίωμα ή α
λ11Οεια δτι 1Ί σί1γκρουσι σέ όποια
δ11ποτε μορφ11 τη; Υ.αταστρίφει 
τί:; σχέσεις, ηΊν Υ.ατανόησι. 'Ύ'
πάρχει χατανόησι μόνον δταν ό 
νοϋ; Ε'ίναι 11ρεμο;, κι' ό νούς 
δεν είναι 11ρεμο; δταν ι:ίναι σκλα
βωμι!νος σ� όποιΜ1ποτε ιδεολογία, 
δόγμα, η πίστι, η δταν ι:.ιναι δε
μίνος στο καλούπι τής δικης τον 
πείρα;, της διχης του μνήμης. 
Ό νους δ�ν είναι ηρεμος δταν 
άποΥ.Τα η δταν γίνεται κάτι. Κά
Οε απόκτησις είναι σ{,γκρουσι, 
κάθε γίγνεσθαι είναι μια κίνησις 
απομονώσεως. Ό νους δεν ε.ίναι 
1iρφος δταν πειθαρχείται, έλέγ
χεται και καθοδηγείται. 'Ένας 
τέτοιος νους ε1ναι νεκρός, απο
μον6Jνει τον έαυτόν του με διά-

\ :) , ,φορες μορφες αντιστασεως, κι 
/!τσι αναπόφευκτα δημιουργεί 
δυστυχία γ•α τον έαυτόν τ()υ Κ!Χt. 
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για τούς αλλους. δραστηριότητος. 'Όταν δ νοϋς ε{
ναι ησυχος, οχι δταν γίνεται η
συχος, ενας άληΟινός παράγων, 
ή άγάπη, γεννιέται. 

Ό νοϋς εlναι ηρεμος 5-rαν 
δεν εlναι πιασμένος στή σκέψι, 
πού είναι τό δίχτυ της δικης του 

* 

IIPXIIIII EnnUNIKII rιJΦJII 

'Εν όργfl μήτε λέγειν μήτε :τράττειν 
ΠΊ'Θ ΓΟΡλΣ 

Ιόνος ό σοφός, ελεύΟερό; τε και αρχων, καν μυρίους του σώ
ματος εχει δεσπότας. 

ΦΙΛΩΝ 

Στέργε μεν τα παρόντα, ζήτει δέ. τά δελτίω. 
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 

Γλώσσαν ευφημον κτ(ρ. 
ΚΛΕΟΒΟΊ'ΛΟΣ 

Συγγνώμη τιμωρίας αμεινον. 
ΠΙΤΤΑΚΟΣ 

Άνδρειότερος ό των επιθυμιών η των πολεμίων κρατών. 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
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Ο ΧΡΟΗΟΣ ΚΑΙ Ο Α�ΘΡΩΠΟΣ 

" tα\' σέ i.ίγο θ' uρχίσοι•ν τά 
ύ:ιερ:ιο, τw. ταξίδια του::; τά έπιδατη
γιΊ. ((ί•;τερηχητιcι.ά > άεροπλάΥα μi.- τi1ν 
ίλιγγιώδη τοΨ ταχύτητα, θά uστορη 
i:, α::: ταξιδιιστης ,,ά άναχωρη τό 
βράδι> τη::: Κυριαχη:: άπό τήν Άθ11-
' α καl , ά q-τά Υη στή Νέα 'Τορχη την 
αύγή τηc: ίδιας ήμέραc, γιά νά FΧ
κλησιαστη έχεϊ, δηλαδή οχι εστειτα ά
πό 12, άλλά . .. πρlν άπό 12 ώρες 
( uέ τή διαιrορα τοί, «χρόνου» uετα
t,ι• Εύρισ:ιης χαl Β. 'Αμεριχης). Τί 
θίι εχη σι>μδη τόη γιύ την διάρκεια 
τη:: t<•ιii::: του; Θά εχη τάχα uqιιιρi
σει αύτές τl::: 12 iίιρε::: ά.-τό τό :ιrπρω. 
μi,ο τοι•; - Έά" μα::: (ιναγγελΟή 
t,<ι<ριχά χαl ά...,ροσδόχητα i:,α q-ο6ι
ρό γεγο,ος (π.χ. ό θάΥατοc: έ\'ός ά
γαπηuε,ου προσύ�που), πού άναποδο
γυρίtΗ τή ζω{ι μας χαl γιά μιά στι
γμή μ�ί\(•ψι U.\Ο1tδΟι Χαί UΠΟρροφη
μέ,οι iντελίί1::; άπό τl::: άΥαμ,ήσει; 
Χαί τίc σκέψεις μα::, ή σ-ιιγμή η οί 
στιγμές αlύτί::: παίρ,ου\' ι,.ιάν ύπερ
μεγi Οη fχταση. 'Όταν συ, έ λθωuι 
χαί χοιτάςωuε τό ρολοί μα;, δίΥ 
μ..-ιοροίuε να :ιιστ{ψωμε ότι εχουν 
περάσει λίγο μό\'ο δευηρόλ�πτα ά
πό τότε πού μα::: τηλεφι:ηrησαν ηΊ, 
είδηση. i Ιού νά εχη αραγε προση
Οη , 

α�ος 
, 
ό διογχωμέ, ος χρό, ο:::; 

Στην ηλι,χια μας; 

Σ' �, ιι το ξίδι τοιι στήν Εύρύ1πη, 
φ)ο!;ι',ησ� χάποτι το, Γ:�άντι ό Ρο. 
μαίν Ρολλαν χαί για \ά τόν ψυχα
γωγήση τοί, f/α\ε iχδροuές γί,ρω 
από τό iξοχι:ι.ό σπίτι τοι•. Μιά μέρσ 
τού εδειξι μαχρυα i:,σ γραφιΧό πί,ρ
γο ;ιαί τον ρύηησε πίίις θέι.ιι νά πα
' ε i:ω:: εzεϊ. 

-Έάν πiiιιε ι,.ε τό αύτοκίνητο,

1966 

τού εL,ε, θά <'χερδίσωuε,> μιά, όλύ
χληρη ωρα. 

-Γιά , ά την κ ά \' ω μ ε τί; πα
ρατ11ρη<Jε ό Ί νδόc: σοιrός πού ήθε
λε Υά συγχρίνη δύο μενέθη, γιά νά 
δισση την :τροτίuησή του στό «σηιιαν
τιzώτερο». 

'Ότα, λοι.,όν λέuε τή λέξη «χρό
νο:;», δέν l\\·οοuμε πάyτοτε [να και 
τό ίbιο πράγμα. 

Ε. Π. ΠΑΠΑ ΤΤΣ Σ 
«Rηuα». 19 Μαίου. 

Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ Ο Α�ΘΡΩΠΟΣ 

Ό θεό; - Ζεύς, οστι::: ποτ' έστίν, 
ίi,ω::: θαυμάσια τό λέει ό Αίσχύλος 
- ειναι θι'μα πνευματικά άριστο
zρατικό: εν μπορεί: ό καθ{ναc: νά
πΑησιάσtι τή θεότητα, οση κι' αν
διαθέτει καλή Οέσηση, οσο κι' αν
μετέχει στήν άνΟρώπι, η q;ύση. Ά
;ιρι6ως γι' αϋτό !

Γιά τό θεό της θρησκείας, εκεί
νο :ιού fχουμε ,ά πούμε γιά νά τόν 
προσαρμόσουμε στά σύγχρονα μ{τρα 
ιιναι πώ; τόν βΗπουμε εξω από τό 
σχηματιzό :περί γρα,μμα τού δόγμα
τος. Ε1,αι ί\ας θεος της χαρδιiiς, 
πού τόν άνιχνεύιις με τή διαίσθηση 
δηλαδή με τί; uστάθμητις, άνύη'U
μεζ, λανθάνουσε; δυνά,μεις και κλί
σιις της ψυχής σου. Θά προσ{θετα 
εύχαρίσcως, ϋτι άχόμιι κι' σ.ύτό διν 
γίηται, δεν μποριί ,ά γίνει, σί κάθ� 
Jτιγμή. Χρειάζftαι Χάτι σάν μιά 
'στιγμή χάριτος» η ενας βα()i,ς ψυ
χικυς ,.) ο,ισμοc, 6,ρα ίδιαίτερης δο
κιιισσία�, για ,α σι κάνουν νά ύπο
πτευθεϊς κάτι πlρα άπό τά αLσΟητά 
Χι' (ι..,,ο τα zάθε λογής q;σινόμενα, 
δηλαδή ;ιιιτι πέρα ά."tυ τό :ιραzτικά 
11 θιωρητv,:u στιιθuητό. Ειναι μιά 
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παρουσία; Ε{νω εω γν{ψιμο πού 
μας γίνεται άπό εναν οϋρανό νοητό, 
μόνο καί μό\'ο γιατί τό έπιΟι,μοϋμt. 
η τό ζηταιμε; Σ τό έρύηημα αύτό δεν 
μοιάζει νά ύπάρχει ιΊ.πάντηση. Καl 
φαίνεται σc'ψπως δ άνθρωπος νά r
χtι τεΟtί μπροστiι σ' αύτό τύ δίλημ
μα γιά νά τοϋ δοΟεί άκρι6ώς ή άπό
λυτη έλευΟερία νά έκλέξει, ν' άπο
q ασίσει - η καί ,ά μήν άποφασί
ΟΗ. 'Ίσωc; τό Οείο ,ίι ε[,αι κάτι πο
λύ πιό q ιλευλεύθερο στην ο�•σία του 
ftπό δσο τό είχαη :ταραστήσΗ αίώ
Η ς δλο.<1 ηροι έ, ύc ι'1λύγιστου δο
γμα τισιιοϋ, τότε πού τό ι'1νθρώπι,ο 
γένος προ&αλλε κατ' άηανάκλαση 
στο πνεϋμιι το,ί• �όσιιο,υ f,ω ,δεσπο
τισμύ καθαι•το α,,Ορωπι,ο, αστυ,ο
μιΥο. 

ΑΓΓ. ΤΕΡΖΑΚΗΣ 
<'Βηιια , 25 Μαtοι•. 

.ΔΩΡΕΑΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

.. Ούδωίαν ά,μοιδην δ�χύμεθα 
διά τέλεσι, Θ�ίας Λειτουργίας η Πα
νηγύρεως η άλλης 'Ιεροπραξίας 11 
δια παράστασιν ήμι7Jν. Θά περιοδεί1-
σωμε,, σί,ν ΘειΤJ Ά γίφ, άπάσαc; τάς 
Έ,ορίας τη,;; Ίιρά:; Μητροπόλιως 
.ιρός ι\γιασμόν των πιστών καl bιδα
σ.ι.αλίαν. Οϋτε ήμεί::;, οϋη πρόσω
;το, fτερον ίχ των συ,οδιυόντων ή
μά;, Κληρικόν 1J Λαικόν, θά λάδη 
rστω χαl ηαχίστην ά.μοι611ν κατά 
τίιc περιοδε ίαc;. Δεν δυ, άμεθα , ά t, _ 
, οήσωιι� ν διά ποίον λόγον πρέπει Η1 
πλr1ρι,Jνιuιιε θα ίερουργοίl'I τεc. 'Έργο, 
τοί• Έπισκοπου χαl μάλιστα �χ τω, 
rιριίιτων �ι\f1ι τό ίερουργεί1. Άλλοί
u?νο\' i,άν ,περιιρχιίι��εθα τ�:; Έ,�
ριας ;ιρο::; αρyυρολογιαν. Ουτε καυ
σιιια τοϋ αύτοχι, i)του τηc; Ίερiic Μη
τροπολιως θά ητιΪJμε, παρα τιϊJν Έ
, οριτιίJν. Οϋη πλουσίαγ q,ιλο!Ξ.ι,ία, 
ζητοίιιιι \'. 'Η φιλοξεγία θά ε[ναι ύ.
πλη. Ό Κληρικός καl είδι·.<ιστερον 
δ 'Επίσ·,ωπο::;, ώc; προερχύμενοc έχ 
τιΪJν τά!Ξ.Ηον τοϋ άγά.μου Κλήρου, 
πρέπει ,ι'ι είl'αι άσκητιΥος. Είη τύ 
· Ονομα Κυρίου εύλογηιιέ,ον, οτι πα
Qέχει ήιιίν πάντα τά :τρόc; συντήρη
σιν καl διατρο�i1ν 11ιιών. Έπομέ,ι,Jς
διά ποίον λόγον νά έ:τιζητιΪJμιν χέρ-

δη; nΕν διϊ,ρον iπιζητοί•μεν: τάς 
κα,ρδίας ίιμίίJν καl τοϋ Ποιμ,ίου καί 
τίποτε άλλον. 

Αίτωλία::; καί 'Ακαρνανίας 
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 

Μαρτίου. 

ΝΕΚΡΟΖΩΝΤ ΑΝΟΙ 

Μπροστί1 στη σιι, είbηση δ κόσμος 
πού άπλώνιται σήμιρα ι[Η1ι ιί.πο
,.ρουστιχος. Κόσμοc ποί• κινείται μf 
τον ρυ(}μό τοϋ παοά) ογοι•, :τού ή πιό 
ιιεγάλη του εύχαρίστησrι ε!,αι να 
τρύ1Η καί , ' ιΊσωτεί,ιι, κόσιιοc; ά, υ
ποψίαστος άπό τύ ρίγη της ψιιχ1ϊς, 
Υόσμο; «τρύπιων άνΟρύJπι,J\ » ί»τως ε
λιγε δ "Ελιοτ, πού τίποτα τό ιύγε 
,ικό καl το .<αίριο δi, σταιιατά μiσα 
τους. Μέσα στά ύλικά εχοι,, χάσει 
την ψι•χiι του; αύτοί οί δί,στυχοι Υαl 
χωρίς τό δικό τηc δδηγητικο ιr ιίJς 
κατοακιιλάΗ άπό rίθλιοτητα σi ά
θλιότητα, άπό παρα) ογισμό σ� παρα
λογισιιό, άπο άyευθυ, ότητα σι άνηι
θυ,ότητα. 

Οί ΗχριJί ι[1αι σιι1Jπηλοί, rli λύ l

τοϋτοι μέ τl:; HΚQi::; ψυχ�:; ι[ναι )α
λίστατοι, θορυδι;J/)Η ς, χαιιογε λοϊιν 
χι ά.στράφτουν τά κύ;,.κι, ά τοιι::: μι't
γουλα, ά, ι•πιJψίαστοι γ_ιύ τύν r1ληθ:
,ο τοιιc προορισμο και συuq,ιλιοJΙ).lι
,οι με τη δουλ�ία τοϋ θανάτου. Οί 
εγ,οιές του; σταματου, στ,ί. ύλικα. 

ια<rε, τεί,ου, u.γρια Υαί rίδίσταχτα 
-ιίqοϋ δ δισταγιιο::; εf,αι qαηόμε
,ο της ψυχης πού άγι,ηιά- τόν θα
' άσιιιο ϋπ\Ο τοι•:; καl ποιιλιοm ται
:τροθυιια δε!Ξ.ιά κι άριστερά, γιατί
ιrοbοm·ται τ-i) ιιο,α�ια Υαl γιατί δι
ψάη γιιί. )'ρηιια. Μη τοί,:; ιιι) i1σιι:;
γιά Θιό, ιιη τούc; ιιι11iσιις γιiι. i)ιιι
θερία, ιι-i) τοίις ιιι/ i1σεις γι' άγάπη. 
Λι,τά ε[yαι γιiι τού; tι,,ντιηού:;. 
Στου:; Ηκροίι::; ,ιι μι}ίi:; γιά ταδιρ
Ηία, γιά Υλά.ιιπς, για πάρτυ καl δι
ξ\ιυσεις� γιά, σπ:ίτια κι α_ίrrοκί,ητ�,
να uιλας Υαι να :τροσιηαυΗ::: του:; 
σαρκικοί•::: r ρωτεc;, νά τού:; βεδαιι:J
Ηις πώ::: τίποτα δi, ύ:τάρyει ιιπα 
άπο τόν Υοσιιο αύιο :τού βλiπουμε 
κι άγγίtουιιι και , ά τοίι::: !Ξ.α, ασπρω
χνει::; ιιέσα στοί.•::; τάcrοιι::: οποι• tοϋ,. 
Θύματα τού σύγχρο,ου, :τοΙ.ί•ιιορq:ου 
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μ rιδι \lσμοίi, οστρακα άδεια, ά, αφού 
χασα, τό μαργαριτάρι τηc; ψυχηc, 
ά.ϊεi ΠΙGμi να Υαί καχί11Τοπτα πλάσιια
τα σ\1μq,ι�ιι,�μέ,,α με τό σιότος καί
την ηθι;,η αδραΗια. 

::11έσα σ' έrτοϋτο τό ΗΥ.ροταq,είο, 
σ' αυτi1 τi1 χώρα τηc; στάχτη; καί 
τη:; :τνιι•ματικης σιγη::;, όσοι tωηα
,οί. εχοι•, yρέος βαρί,,-ατο Υι {ξου
θεΗ•ηιιο: ,α προσπαΟησουν ,ά σιίJ
σοι•ν τον ;,οσιιο, ,α μi1 καταληφθοίrν 
ά.-το τi1 μοιρολατρία, ,ά μήν ύποτα
γούν στi1, ά.πεi�-τισία. ΦFρουν κι α-&
τοί τό βάρος τού θανάτου ιιέσα του:;, 
ι fH11 ηι•μο οι μ' ί,, α ,ιορμί πού [χcι 
ά.,αγκε::; ,ιαί :ταραq:ορι':;, μ.παί,ου, Υι 
α{,τοί σίc πιιρασμούς γιατί ίί;γιοι δεν 
ε!,αι. 'ΛΙΙ α, μάχονται. 

. . . "<\, Ορι,1:τοι :του βί ι'πουν ό,τι οί 
ιί.ι i οι bι, θΟ 01;, 11 δι, ιιποροm ,υ 

ίδού,, εf,αι οί μοΗιδι;,οί ποί• μ;το
σούν , α μας ::ιω ου, νά U.πίσου
με, γιατί μίσα σι ά.-τα(ηηση Υαί μο
,αΕ.ια κίρδισrη το προ,οωο ,α παΗ 
ιι.-τροστιι ιαί ,u i:ΞαποΗου, καθε τό
σο το ρίγος της ίc,γιρσης ά,άμεσα 
σ-το :τtrιθο:; τι,η ιυ) 0601 ιμί,ω, Η 
Ι Qί!)\. 

Κ. Ε. ΤΣΙΡΟΠΟΊ'ΛU� 
ΚαΟηιιε ρι, 11 , 3 '\:τσι) ίου. 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΑΙ ΕΑ ΥΤΟΣ 

'Έιει10 πού δε, μ:τοροίίμι, πί'υ 
bic, ί:yοι•με το διιαιομα , ' ά,αtητη
σuι μι ιΕ.ο ιi..-τ:u μας, ιι:τοροίίιιε ,u το 
ιί\ί1ιιιιυψουuf μFσu μυς;, Έ::ιιί, μ�
σu μυς, μ�σu στu, ιαΟι u,Ορο;ω, α 
Υοιιη /.uι το, :τιu uιrωτιστο Υuι το, :τιό 
δι•στι yισιιΗο, ύπαρyΕL uιu μι;,ρη έ
στίι� ιίωlιιιι.-τη,ς, , το ιrι!!ς πο� ί•ιι,ησε
υ � ΟΙ ωιιu::;, ,ωΙ ιγο ιrω:; ,uι μuιρι•
,υ σε ιιiγu σιυτος γ' ίρμο . μω 
ft-τίδu ιοί μιu ά..ϊι1,τοyή, ποί, σιγο 
;,uιΗ στu ί:γιuτο ιιJι :του όδηγιί 
στις γο\lιιι:; ύποδσάσtις. 

Μι ι οί,με γιu τόν uίύη σ μu ς. ur;_ 
,υ uιbHU που �yει σιοτωcει κuί που 
ό) οί, u σιοτι,η ιι ποι,ι ά. ΞΕρριtιιη ει 
:τίσηις, άιυρωηι άcrοσιωσΗς, δια
ψεί•διι συ,uισθημοτu, γε/οιοποιΕί ή
ρωισμους,, μετιι.ιιορq:ω, ει τlς ίστορι
;,ες προγμuτιι..οτηη:;, παίρνει στο 
;ιέριrι του το, ;,οσμο ;,uί το, πuρυι
ιuςει. Σι ίJtΙJ τοίίτu Ημuστε σί,ιιιrω-

• 

, οι. 'Αλλά συνάιια, αιηοc; ό ίδιος αl
ιοναc, ό θετι.κiιc, ό πρακτικόc, ό ιορ
γανωιιέ, ος λογι;,ά, ό αίιο,αc; με τό 
κατασ-τιχο, ό αίώναc; τηc; άριθ.μητι
κ.ης καί τηc; γεωιιετρίας, εχει καί 
uιαν αλλη μορφή· δημιουργεί ωα 
και, ούργια μεταφυσικ11, τi1 ιιεταφυ
σικ.ή τοϋ , όμου τηc; ά:τροσδιορισrί
α::;, τi1 uεταq,ι,σικ11 τού ασυνεχούς 
Υαί τη μεταφυσικ11 τοϋ παραλογι
σιιοϋ. 

Ή φί•ση τοίi άνθριοπου ι[, αι δι
'1:) η. 'Λ γκισ-τρωω:,η στi1ν αίσθηηΊ 
πραγιιατικοτητα, δέσωα τηc; ύλιΥηc; 
ά,άγΥ.ης, προσηλωμ{νr1 στή δίψα της 
Εu::ωtας, της ά,αψυχης, της κοινω
,ιΥης προ6οί,ης, της ίπαγγfΪ,ιιατι
;,iΊι:; προιοπηc, της ίφ1Ίιιιρης δοςαc . 
Καί συ,αuα ά,οι;ιτ11 πρός ύΛους τούς 
rί,.ιιους. Πί,ηuιιυρισμiνη ά.πό τ11 ρο
;τη πρός τ11 διαφυγ11, προς τi1, ά, αρ
ρί;ιηση cι καποιες αγΗ•)σΤΕς ΠΕριο
;tΕς ;τοi., πρpσΥαλοί•, uιο μυσ-τι1<Ιcc φω
Η ς. ' '\, ί•:τηρ::,-ι μο, ο 11 πρώτη μοQ 
ιr η, τu. :ιάηα θα μπορούσαν HL πει
θαρ;ιησου, σ' ί:\α ,α,u,α, ΗΙ μ-τοϋν 
σlc /αποια άμΗu::ιί, ητη ταΕ.η. 'Αλί' 
ΗΤΕ το θέι ουιιιο ιίη οχι, ύ:ταn)'Η καl 
iι δfί,ηρη μορφη. Καί 11 διύτερη 
μοριrη ι[, αι πού δημιουργιί τήν Π\1-
γμο, η της απ{ρuηης μΟΗLiΞιας Π01.' 
δι•Ηι σηί•Η το σί•γ::,-ρο,ο ϋ,Ορωπο. 
Όσο μιγιιιι,)Ηι 11 γ,ωση urις, τοσο 
iΙ.αττι:)Ητuι ή σοφία ιιος. 'Οσο γι
γuηι:JΗτuι ή τοl μη μιις, τόσο πλr1-
Οαίηι ή συηίδησή μυς πως Ηιιuστε 
φτοχu ::ιαι γυμ, u π) άσματα σιο μια 
ερημη :ιιάση. Μι γοργό βήuατα ιί_ 
πο:ιρυπτογρυφοϋμε τοί,ς μυστι;,ούc; 

;,ωδ�ης τού ?ύμ.πu',;:ος. Γιu , ', άvα
Υα) υψουμι πως το uγ, ωστο '1:Ου 1<0-
τιικ.τοί•με μας τοποθεηί μπροστu σic 
;,ιιι,σί,ργιις ;,cιί άπ{ρuντις πιρωy�ς 
πε ρισσοτερο ίίγ, ωσηc;. Προσπu θοίί
μf νι γωίσουμε το τρομερο αbιιο 
:τού ύ-τοιιίΗι μίσu μας μi τ11, αυ
τοπεποίθηση, μι το πείσιια, μ� την 
ε:τuρση, με τη, ύμΕριμ,ησίυ η μF 
τον άγνωστιιισμο. 'ΑΙ.1 u το ί1διιο 
δεν γψίζιι. Εl\ίιι συν , ' άντί οίιμε 
στο πιθιί ρι τGη Δu, αίδr,η. Ku ί ει
uΗση, ί,πο;ιριωμf � οι να �μο) ο-,: ήσου
UΕ πως ι[ναι ;,ουqιος ί ογος η άv
θρω:τι,η αίrηπύρκειο. Ό ίίνΟρωπος 
διν μπορεί ,ύ ζήση μύ,ο uε ψωμί. 
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... Τό �ιάτι αλ'ί-Ο') ει, αι i1 αίώvια 
,οστα'ί-γίrι τΩϋ π'ί-άσματΩς, ό rιρχί
γονος πό,ο;, τό κάλωμα της ψυχής, 
τοϋ έσωηρι�ιοϋ άνθρώπου, πού , ιι:J
Οιι πώ::: οί αίσθητές πραγματι�ιοτη-
1;ες δ�ν ί�ιανοποιοϋ: τl: ούσι

,
αστι�ιΕς 

α;τuιτησει::; του;, 
nι

, 
ιιισθr1n:ες πρα

γ1μαηκοτηη::;, α, τις χα'ί-οκοιταξη 
χωείς, δΕ, ε[Ηιι ιιο,ο τιι δεδοιιί,α 
τοϋ καΟηιιερινοϋ �ίου, εl,ω xul τα 
παραπ'ί-ηρώ.ιιuτu τιίJν έσωηρικι:ίJν ι'1 
νογχι:ίJν. Σχηματίί,ουν το, Επί;ταγο, 
ποί, μας περι6ω'ί-ει ιαί μiί.c; r'ηαγχα 
ί,Η ,' r'1πο!ησιιο,οίiμε το �ιύριο χριΌς 
μας, το χρέο::; προ:: τόv ίαυτο 
μας. 'Αλ)ιι τό yρίος ύπαρχει. 'Ό 
rn,)ς ιιιί ϋ, συμπεριιrερθοίiιιε, δε, 
Οα ιιι τοQθωσουιιι \ α το ιιεταιι, η σου_ 
με ιαl θu \ ιιόJΟοιιιιε τά, τα, τω::; ισιιι 
ισιιι σε τοίιτο το yρι'ο::; στηρίtεται ή 
r'ι.Ι ηΟι 1·η μιι; ί•ττaσταση. Χι) ιαδι ς 'fQO 
,ιιι τωψι ό ίJ,Ορωπος ΠQΩC!"'t!J0Eι ,ιι 
χαθοριση, \ίL ιριιηηυση τi1, ω η Οι I η 
του ί,τοσταση. Να σ.ι.ύψη στ11 ιιι•στι 
,ιη έστία τη::; σιγωης ι'ι.γαιιιιrnη::; ;ιού 
/1ρίσιεται ιιε σα του ιιιί , α σι•λf α6rι 
το \οηιια της. Δε, [χε�, σ,�ιιασία, ϋ,
το ιιιτορθι,J\η ττα,τα η ο;tι. Σηιιιι 
σίιι έ '/ιι -:του το ,ιωθει, ποίι το ί:.η, 
�ιι' ύ, οyι Μοε,α, τούλαχιστο στι::: 
μο1αδιΛς iιει,ε::; ιΤJρι::; :τού τα ιίι 
ματα τη:: ιιι Οηιιι Ql ,οτητα:; άττοσ{1-

QΟ\ ται ιαί :τρυσyαρη αίΟρία για ) ί 
γο �τιιραηί. 'Π αίθρία που ι:ύ�ιοιίι
Ηι τφ �ιατυ6ί•Οιση, πού τρι',,τ,ει τφ 
οραrη προ::; τι; ω,ε::; πραγιιατιιο
τηη::;, πού �τιτρεπιι στ11, άιοη ,ά 
συl λαbη άχουσιιατu :τού τα σ&11ηι 
ό παταγο::; τΩϋ δροιιοιι. Γιατί ιιέσα 
στυ, πάταγο τοϋ δροιιου δί, Ηιιαστι 
έμε ίς όλωr ι ηροι. Ει,ιιαστε οί ιιισοί. 
ΒιολογιΥΕc; παροιισιε::; πού ί,ττοταcο,
ται στ11ν ϋ.ιιεση ά,αγη1, ;τού ύττηρι
τοϋν τη, ι,.ί,τvσυηηρησια. Ό ίιιl\ω
δό::; <'J\οιιάtει, σι ιιια ;ταθητιχ11 ά,το
στροqή, τον Κίιριο άΗριι11,ευτυ. 
'Εξ ισου αηριι11ηιιτο::; εΙ, ω ό ϋ.,
θρω;το:::. '\ γεωιιfτρητος. 'Λ,ί.κα,ο::; 
,cι χωρlση σι cχηιιατα, όσοδ11ποn 
προσεχτι�ιά μαστορειιι',α. Για τούτο 
και καθε στιγιι11 άωκαλύπτουιιε ,ά
ποιον ϋ.λλον α, θρωπο ιιfσα ιιας, ά
ναχαλί•πτουιιε πώς δι ν είιιαστε οί ί
διοι. 

Ι. Μ. Π.\Ν.\ΓΙΩΤΟΠΟΎΊ\0 � 
«'Ελευθερία,,, 10 'Απριλίου. 

Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΙ 

ΔΕΙ-! EIMAI ΑΠΑΜΘΡΩΠΗ 

�[\ί,ιι αι ηθι,ά «σ;τωθρ(ο)τη ;ιαl 
ιιηδεΗστιιη 11 όψη τοί, σύγχρο,ου 
ποJ ιτισμοiί,; Νι:;μίζω πως, χωρίς ,α 
αίσισδοξοίiιιt ύπΕρυο), ι�ια, ;τι.:ι{πιι ,α 
[ιιιrιση ττιο bί�ιαιοι. Ό '1ίΙUrια::; τοϋ 
σύγ'jρο,σι ι ,οσιιου bΕ�\tται συχ,u 
::οιrωιιέ,ο:: '\περίγρατης <rοι.ίt; 
;ιι1τιιδυ1αστεύου, τφ α,θρωπι,η 
ΙIΨΥ1J· 

'\J.Ιιι θα :τρέπιι ,α μη yρησιιιο
.τοιοίιιε uo,o τό, ίο,rι δίσιο τη:; ζυ
γαριu :;. 'J u τοττοθετοϊ,ιιι ;,u ί στον 
ίίιιο ,αττοιιι r'ιηιστιιΟιιίσιιατu, τού 
δt1 ιίωι ;ιrιθυ)ου rί,αξιοlογα. \ίιτη 
η ι1η;tr/\η, ττού εfωι ή στο,διJ.ι�ιη 
στηl η τοίi '101 ι τι(JΊιου ιιιι; ιαι που 
τuσu σιιy,α τφ ,!Jταριοι,ιιuση, t'/fL 
ι'ιιι•ρι,Jσει ηι.:ιαστιι:; ποσuτηη:; ιί.1-
Ορωτι, ου ιιο'jθου ;ιι' t'jfL, σε ποΙ I εc:, 
;τtριοχε:::, ιιιτuιιοριrωσtι το, ϋ.,Ορ,,J
;το απο tιl υτα τοϋ ,αΟηιιtρι \ οϋ i:ρ
γου σε ιι &ιρ,φη. 

Επει τα ό προοbtι τι�ιu; περιορι
σιιυ:; τοϋ yρο,ου τη:; tργασίuς. · ΑJ. 
}οτι οί ίlνθρι,J'1Οι δοιιlει1α1, σιΙό6οι 
α!Η πρωτο•� απο τα βrιθιιι yuρα
ιιατα ισαuε τ' uγριιι ιιtσω ιιyτσ γιϊι.

;,α ιοιιιιάτι ψωιιί. l\1ήη Κυρω;,ή 
ι..ηη ωιη γιορτη ητιη bικη τοι•ς. Ό 
Το! στοη fχει γράψει Οουιιασιε:; σι-
1 ιδε:; στο :,Το ο::; τη:; lποyη:; ιια:; , 
για ,u διε;,τραγωδήση αι•τη τή, ·ια
τασταση. � 11ιιε ρα ή ι&δοιιάδα τιίJν 
Πf\τΕ ηιιtρω, εΙ,αι καθεστάJς σ�
πολλοίι:; τοπους. Και '1ΩΟ)'Οροϋιιε 
προ:; τη, tbδοιιαδα τ�, τεοσαρων 
ήιιε ριΪJ\. ' \:; συl ι uγιστοι•ιιΕ την 
ίcιτρι.ι.η ;τρουδο. τη, όΙ οι ι ηQ(•�τιιή 
εξιιιrω ιση τοσι•J\ �ιαι τοσι,)\ ασθε, tι 
ω,. ' \ς σιιλλογιστοϋιιt η11 ιοι, i1 
συηιδηση που όι οι, ιι ;ιι ηψ ση ρα 
συγ,ροτιίται. "Λ:; συ)) ί'γιστοίiιιε αύ
το το άπλό ;ιu.l τοσο ση•ιω ηκό γt
γο, ο:;: Πώ:; ό Υ.άθε ϋ.,Ορωπος fyει 
διιαίωιια στα κοι ω άγαθα Υ.αί δίν 
περιιιlΗι την έχτ1.11ρωση τιΪ:)\ ιί.,αγ
κιί>ν του απο τη φιλω·θρωπία. 

Ι. Μ. ΠΛΝ.\ΓΙΩΤΟΠΟΤ.\Ο Σ 

s·'EJ. ευθερία,,, 22 Ν[αtου. 
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ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒλlλ 
ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗ: «Έλληνικός Λόγος» 

(Δώδεκα συνθεσεις άπό τό Έλληνικό·θαϋμα - ποιήματα) 

Ό ο, ιuο::: ,οιητ1Ί::: (ιιέ 15 βιοιίσ στα τελιυταία 12 χρόνια) 
Ε)· ιατυl clιfl σΤ()\ ί,ϊΩ I ψι ιό λογο» τφ α;τοσ,ασuατι,01 οίησι, για 
χυρι έ,ο::: σινΟFτιιού εργου, ,ου εϊνσι μια ;το}ιχοροη ιίιρα και 
ίuνεί τ6 έ/1ηνιι6 Ουύuυ. 

'\Ι τυ τοι; ,υτtρε:; τη:: 'l".))ψιιη::: (ιοι 'Εlλψολστριιης) 
,οιψΗω;, σω τό, Σοiωμο, τό, J\.υι6ο, το' Παιαμα. ιαι τόν ΣιΥε
ιια,ο, Ου ιι�y, IU\fι::: ,ι:;::: .,δια ί:χου, rί:τωΟrμ. 'Ομω:;, ό ι. Πα
' αγιωτοι, η; ιιιτορΟιiJ, ι , α δωση μια ιαι, ουργισ γεϋσι, ιιέσα σ' 
r, α ,ιό μεγ<1) ο έ ιφραστιι6 ,Ι οί'το, σηΊ ) ατ(_)t ία για τψ 'ΕΗάδα: 
Φιί); ΕΙ crωτcι; ιινcστρο, ,11/0::: (J.ϊΟ ιιε)ι, ,<ίιιο ιαί γιασειιί, ά,οι
ξη τοί ιοσμου, ,υΙ)ευιο τψιαντηuι, ιρίνο τι,,, ιiγιι6"�ν τοί: ιοσμου, 
μ{1τρο τιίJ, Οειί>, ιΙι,η τϊη ι1,Οιϊη ιι,. 

2.τι; διαhο;ιιιι<: τοι σι,Οέσει; ίμΗ'ί μi= έιφρυστιιό ,}οϋτο 
ιυί ύ Q!.)fY(rJϊi ) ψ(ιJ,1) τi1, έ)Ιη,ιιη 1η σ· (>Ιε; τl; UOQcρ·; τη;, τις 
γυ))ιτ,ι,ιιέ; δηωοιρ'ιιε::: 1(7)\ rιί(ιJ\(.J\, την ιιηuο,ιψιυ tιΪ)\ φιλο
σόφιι)\, τι� ι1Ι) ε,ω ι ηι c� ,ου .,, ι- τη; διι ιιιιιιτιιη; τη; ίστορία; ύ1tο 
τ11, ΑΙωοι utι οι TJJ Πι,δο. 

2.(J.\ i'διιφι; έΙΙηνιιο, 11 Ηrι -rοιησι; τοϋ /. ΠιJ\αγιωτου,η ειμ· 
την ,ΟΙ υ•Η)(_)Cf1ίι1 τη;, Gl\fι(ΪJ� ίιιι\ΟϊΟlFΪ ()1 >::: τι; ϊQΟτtμησ,ι;. ,. V 
ιυι bέν διυ,ιστ,,ινετrιι βrιΟι•πρη μιοτηιιιιιι1Ί ιιπουσιωnι;-ίσω� bε, 
11τr1ν 1'1 -rρoOcr ι; τοί ,οιητοί νιΊ ξtφι ','η ιί-rο το, ;tιΪJt}O τού rιύστη
ροί } υuισuοί - Ού σηιι�ιωπω τφ τιι ι τη; ιω, Η•Πfω; ΕΙ Ί ηνι
σμού ιrιί \. ιιιστιrινισμοί, -rοί ϊrιριιτηο ίτω ιυί στϊη Πυιrιμϋ ιαί 
τίη 2.ιιε/ιrηό LF δι•ο οηιιι·ία ίι '\ !_)ισ11ι; ονοιιυζ,τrιι ιυι ' ,ο} ω 
ιαι \ιονισο;. ' 11 ύ υ; ϊUQUOF ω το, ,,' Α νfJo τη; / ψονιϋς», �\1(1 

ιίϊό τrΊ. ,ιί> ι:Jοr1ίι1 ,οιη υτιι τη, πυνΟισFω;: 

Εϊ·ωτ. τr7ι 'ΗΗΪ.εί τι7ι Διnνt'()'ω 
rίJϊiΊ ι.ωρα η Οει/Ύ\ τ�ι, /,ι11.ί.ο;•: 
Ί [ ι,.ι'ιηι: �'/fl -τα,-τ.1 δάqΥη 
τό ) ά) ΟΥ ι ι•ιl) /f αϊδύ αίι;)\'L{! 

ιηοί,; δr!r•σ ι•r,ιι; ιοριι οι; τϊj� Κα 
(σrω αc; 

1 ίι μιηrε( έί ω ψJΕ ΟιJ\' T(J\ ϊQl•H Ο 
ιο ·,ιδω) u σύ., τij; αύ η; το -cαΟο; 
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iι 'Ελλάδα μία, άγία τοϋ Άπόλλ(ι)\α 
(Χρι,στοϋ. 

Τά πρώτα σκαλοπώτια χ-τίστηικαν 
μ� μάρμαρο της άξου στόν όμφαλό 
της γη�, σrό λη•κό κόρφο της Έλ-

(λάδα�. 

Ί-Ι σκάλα πρός τού:; ούρανούς απο 
χαλκό καί κεραυνούς άv.ουμπιi τόν 

(Παρθενώνα. 
Π.ι�,ιί,τατο fαρ ή γη μυ:;. 'Αγά.πη 

(μου 
ά, Oic της λεμονια;. 

ΠΕΤΡΟΥ ΓΛΕΖΟΥ: Ή πρώτη γνωριμία, διηγήματα 

Χαίρεται κα,·�ί; τό διάιδασμα τίiη 
διηγηιιά-των τοϋ κ. Πέτρου ΓΗC01•, 
γιiι τήν άψογη τεχνικιΊ του:, τή 
στρι,rτή και δίχως προκλήσεις δημο
τική, τόΙ" ι'ι.παλο καl ησ1,χο κόσμο 
το11ς. 

Γιά τού:; παλαιότ1cροιι:;, ε[,' fω:: 
γ,ιυ?ιμο� καl �·οστολγι;<ό� �όσι--?::,
χωρις τις δονησΗ::; και τι:; αγ<•JYllfC:
της μΕταπολεμικης iποχης. Κυριολε
κτι κίi1ς, ά.πουσιάtει όποιαδήπο.τε l
ποχi1. ί ηρωέ :; το,, κι, οϋ1tαι σε 
τελΕ&,1:; προσωπικά πλαίισια, χι,1ρίc: 
iπαq-ή μ� τήν iποχi1 τους καl Θά 
μποροϊ,σα, ,ά πηδήσουν τίς lπoχic:; 
με )δ()!(}ε ανΕσι, γιατί οί άνΟριυστι,οι 
τίΙJΤοι του Εl,αι γενικώτεροι και αίι
τόΙΟμοι. Ε[\'ίιι αγθρωποι κι,ούμε,οι 
σ;ά πλαίσια �η:; μέσης τ��ε,ω�, ��έ 
κωτοια προσπαGΗα, μερικοι α.-το αυ
τοί•:;, ,ά έ�ουδετεριυσουν τήν uετρι
ύτητα μ� Υά.ποιες πΗυμιιτικk:; μετα
θέσεις. 

Αϋτό, τό, ταπΗ,ό κόσμο τό, βΗ
πει ό σ11γγραιrεύ:; ιιi- σιι .ι.πό,θεια ;,αί 
κα-τC11όησι. Σ-τl; περι;ππ:ιυσεις τη:: 
εκτροπη: -yου από ;ά ;tλ�(σια Τ(ο)\ 
, �ιιι,η ', υπαρχΟ)'' και τα t λ:ιq ριl'\ τ,ι
κα, που μΗα6αλλοι•, π.χ. την Υατιι
χρησι τι,η· χαρτοσi�μων από τόν ί•
πάλλ ηλο σε Θυσία γω τi1" άποκα
τάστασι άδελιr1i:;, i) ί•πάρχει τό ιιΕ
ρίδιο τη:: κοινω,ιο<ης εί•θύνη::, μi- τό, 
γειιάτο ύποκρισία, κακία καl ατιμία 
Υοσιιο, αίιτi1ν την όμαδική συγκομι 
bi1, πού δη,λryτηριάtΗ τά ά.Μ,ατα � 
το-ιια. Φι•σικά., πλi1ρη:; εΙ, αι i1 σιι�ι
πάθΗα πρό:; τού; άγω\lστά; τη:: 

tωη:;, ίίπωc: ό μικρός Γερασιμw.ιη;, ό 
<'ιχθοιrόρος τίiJν λουλουδιώ,·, με τό 
οηιρο τη:; οίκονομικη:; άνόδοιι. 

Γε, ιr.ιι'ι, ι,.έ,σ' ά.πό τόγ κόσμο τού 
κ. Γλέtο11 ά, αδύο, ται άγαθά αίσΟi1-
uατα γιά τόν συνάνθρωπο κul αί
σθάΗτrιι Υ.αηl:; σά, σ' r,·α ijσιιχο (1-
χρογιάλι. 

'Ιδιαιιτέρωc;, ό άπλό; ίί νΟρωπο:; 
fl,αι ίδ�ύ>δη:; γιιΊ. τόν σιιγγραq-ία. 
�τό δι11Ύ'ηιια γιά τό «σακκάκι σμό
χι Ι'» τοίi αλλοη άσήιιοιι δια\ 00l'Ut
\ 01•, πο1, Υαrταλi1γΗ στύ. παλια.rτζίδι
χα, συλλογίtεται : «Δέν ε[,αι κάιτι 
τροιιερό ή λησμο,ιά. Έκαrτοuμύρια 
τι,η· ίcκατοuιιυρίων ε[ναι οί λησμονη
μέ, οι. Γιατί τάχα κάποιοι πρέ:rnει νά 
fχουν τό προνόμιο Η'ι έπιtήσοι•,, τή,· 
επαρση ,ά θέλο,,, ,"(ι iπιtήσοιι,; Κι' 
ί•στερα, ποιος !;ερΗ ιιi1α1,1:; δε, ε[-
1 αι καλί,ηρη ή σιι,);τη).11 κόγχη τη:; 
ι'ιΗ•!Ι 1•ιιίά;, 11 όμοιοι.οριrία uιiί.:; iρ
γατιΥ.η:; q ορμα:;, αί,τη:; τη:; γαΙ,άtι
α:: i1 τη; χακί ιr οι:,μιιc, ποί, κατά 

δε,ιαδFc; πο1•Ι.οϊ,, τα ίcτοιιιατti ιδικα 
τη:; ί)δοϊ; '.\ Θη, �c; . 

Γε,ι;,ωτερα, ιιπο χαθε ίί,Ορι,);το 
τιίη :ιοΜί•!\. προτιιιiί. τό, rlγρότη. 
<Ποσο πιο άλ-ηΟι,οί -γράιr�· στου:; 
- � , , , < .::.Ε ρρι-.<•!ιιε, ου:;»- ιι;τοροι•σαuf , α 

Ηιιαση όλοι αύτοι οί q-τωχοί ι'Ι,eρω
;τοι, ποί, ά1rι-τνέοι,ιιε δ FΙ<J.:: τό χ1ίiJ
το τού α.λλοι• ιιέσιι σ' αύτό, τό, ;,λει
στό χιορο, α,· στi1ν ά,οι=.ιατιχη βρα
bι•ά �,ιπλώ\ίtuε τiι κο1•ρrισιι�,α σι�
ιιατά ιιας στό χώμα ίc,ό:; ι,..ικροϋ χω
ριιφοϊ, καl κου6εηιά�αμ� για την 
λίγη σοδειά, πού περιμέωιιε από 
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τ;1, εί>ί ογία τού Θεού: Καί :τόσο :τιό 
q-υσι;ωί θα είμαστε. α, πη,οί,σα,uε
iίγο, ϋ., ;,ρι•ωγαιιε iίγο :ι.αί ,οιιi:ιθα
uε εύτι,χία 11-' r,α zoμuάrt:ι -yωιιί zαί 
llE ε,α χοΗρό χωριά.'Τι;,ο ι-,δι'tια ! 

1. Π ΚΟΥΤΣΟΧΕΡ Α :

Ό ανθρωπος καί ή θάλασσα, 

ποιήματα. 

Ό :τοιητη:: τυι•τι-.Η τον ϋ.ν
Ορω:το μi τη Οάλασσα, -τού έ:τλά
σΟψι: «ιατ' Εικόνα και όιιοίωσίν 
τοι•». Ίl ':ω11 f ί, αι ιιιύ Ούλασσrι 
·ι.αί ό uνΟρω:το:: Εί,αι τό :;τυίγνιι\
τη::. ·.\λλά Ούί.ασσα είναι καί ό
ίδιο:: ό ι'Ι, Ορω:το::. μf ολc:: τί::; Llf

τα-τη:)σει::;. �τό τέί.ο::, μια Ού
ι υσσα. το <<Ι!Εγα :;τiλαγο::», είναι
Υαί τό μfΪΙ.ον �ωη; κuί α,Ορώ
:του.

Πύνω σ' αι•ηΊ τ11, ω.ι.ηγορι
Υ.11, ό :τοιητη::; μϋ; δίνΗ 23 :τοι11-
ιωτα σψιχτu δειιΕνυ !ΗταΕύ του::. 
Τό γλωσσικό του οργσνο ι:ίνc•ι 
ιΪνύλΟ;'Ο και {:τιτυγχύνει να με
ταδι:>ση ηΊν αίσΟησι τοίi ιjστα
Οοίi::, τοίi μετuβλητοίi, τη; τελι:ί
u:: υνατρο:τη::; τ(ί)ν ;ωτuστύσΕων 
και �ιυΟiσεων. Είνuι Fνα :τοιητι
κό :;τυιχνίδι δροσερο κυί δραμα
τικό συνάμα. 

''Ετσι, 11 Ούλασσα είνυι σηΊ 
συνiχειο ρ1,;ι,11, βυΟειύ καί ιι:τί•
Ομι:νη, υίΟρια, '/fλαστ11, �1uι.11νια 
r.υί ϋ.γρια, με τον ':ίcrυuo δροσί
::ει και ξucrνιzιΊ. βρυχϋτuι, U\J-

1.()::; ό γιυι.ό;, τοϋ υρ',1ονuί�τη {1 
Οιίλuσσυ. :τλα;1ίαυϊ.ο; zαί τό :;τί-

λα;'Ο; χαλκα αλαλά�οντα... Και 
δ ανθρω;το; χαίρει στο γιαλό, 
στο :τέλαyο; χαροπαλεύει, καλός, 
καλοχάyαΟο::, ανΟρωπο;, άπάν
Ορω:το;, ευξεινο; και αξενος, 
βαΟί,;, &βαΟί•;, στοχασηΊ; α
:τροσμέτρητο::, πλαστουργός και 
:τλc'ωμα, μί,Οο;, στίχο::, ηχος, 
δiρνεται :;τάντα σέ μια Οάλασσα, 
στο :τiλαyο::; τη:: Οάλασσας -ii στο 
ιιiσαΟε :τiλα 10; τοϋ άνΟρcοπου, 
ϊ-τοικο:: - α:τοιzο; ... 

ΦΟΝΤΑ ΚΟΝΔΥΛΗ: 

Ό γείτονας 'Ηρόστρατος, δι

ηγήματα. 

Ό σι •,ιγραιrεί,:;, 11Οο;τοιi1:; τοί, Οε-
ιι.'Τρο1• Ρο,,-ηρη. :ταρο\'σιάtει τήy 
δΗrrfρη σι•ι ι ογi1 διηγηιιατι,η το\'. 
ΕίΗιι ωύ ;τροσ;τι'ι.,()ιια ψυyογρυιrίu:; 
ιl,τιιοιΗοηι,-ι7η τίnι,η ιL,:ό διαστc,ο· 
ιr η:; ιιίyρι iyιi 1'1ιωτο:: zαί τρi)).υ::. 
ΊΙ ιί.τμι,σq-υιρα δi,, ιΙΗιι iιrιωτιιη 
{ι,-ι ι7ι:;. ίι,<•ι:: ιί.,cιιrι'ρΗ 11 διιιιr{)ωσι:; 
τoii fΕ.οιrί,ιιοι•, ι)))ιι ;,uί όηδιαστι
;,11. 'ΙΙοωι':: του ε[,αι δίaιοδu ;,,τ11,η, 
yι,ιρι:; ;,ιιuμω δι;,αίωσι, ;,ιι.uμιu )ί1-
τρι ,σι. Στο ;τρGΥΤο όπο τύ διηγ1111α-
τrι τη:: σιιρcί.::: ( Το σ:ι.ιάχτρο ) σιιν 
,υ ιrιηί::.rτυι τiι δρiiuυ προ:: τι'ι τi
ι ο::, uι τφ ιί.,rι;,..ά.Ιυψι τοί1 ιro,ιii, ί,τι 
i, fy0ρo:: .::ϊ1 μι'συ μc.::: ;,υί iιιί, μlσιι 
uιι ::, ;τρι':ιΗ ,ιι , ι;,ηΟrΊ. ΏστιΊσο ποίι
;,rιται γω uιu ιμυγυ) {α στιγ1111. 
Κιιl ό �γ/.1 ηι . .οτί.ιι::: υύτοι,τοΗί, ι1-
,ί•ια, ο:: 11 όδιάrrοοο::: γιύ μι<ι δηιιι
οι•ρyιιή ;ιιJΙ η. 

Τό γρά1
1
1ιμο σyfτι;,ω::: όμα) ό, u ί -

i ο ri ίιι η :τι.οι.ή δρ, ητι'%ή, δ�, όδη
'/fί ,:οι•θι,ά. 

ΧΡ. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΣ 
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'Λ Οηναί.;,η ειr ημεριδα «ανε;.ια) ι,
ψF στά ,, γ,ι.,1 ιδιi)μuτu ιού 'Α είο 
J lu.γοι . 5j Ο αγΛ,ί.οτου; σταυ
ι_,οι�, "ιοί, π:οετ,, «νι'ι ξη)ι. Οο · uιιε
σι I για rι ι ·ιιι α"ιαίσ·α σηματα 
τοί, αίμuτ Ιiαμμένοι, "\ rιζισμ -.. 

ΚαΟ Ί; ε νιιι γνωστόν Τ(> μέ α
(' ν ωτοι• σJ'�μcι1α σrfγάζετuι τύ ά
νϊιτιιτο • bι,ωστi1οιο, τη; λι;1€'α , εί
·αι τό '11. οι μέι αΟ ον,> το,, ιιε ά-

1,011 Γε μ.1 ·οι- ιω.(α,010 οι 'LιΊηιοι
�) ψων, "ιοί ιτισΟηιε "ιΟΟ . Ο

1�ιί "ι!f 1• {τ(1ν Και δε· μπ:Jnει οι
ι1γκ11λωτr ι στω1, οί. να είναι . JI
τ) εnικοί 1 

'Ο ι:ι ι·ι ι τ �τ ,ι QO" ωοι-"ιΪ;€'-
�ε τοί 'ιτιc-ιJ, � όϊοιο� F'νi:- εlbr. 
τi1 ,«,·ιίf'χω ,ι·τό σι,1,ρο)ο σ' ί:'να 
.ωλη,'� μο ·αστiψ ιαι το δανο• ;Qη
J<f χ:ω 1ί; \'(). εχη σι •cίδησ του σ\ ιι-
6οί ισμ ί, τ ιι 

Κιιτ' άn11'1ν [) ιο: ο _σΗ'\'f �,,
ο άτι ii- στ ι f'<, ( δη; μ• ι_,ιιμ
μ i1 ι ί.Οετη στi, μέσον ϋ., ι η: οnιζ •
τίοι•) cL\ 1L ιιοιωύτατον συμtίο)ον 
ιοί ι, -τιύ -τω.ηi� •1--ιv 1 iιν οισrιανι
σμύ ι\lΕ λί α ),,ύ ι·ι σι μt\ολιζει την 

οσιιι ΚΙ] δ1,μιο1, γίιι διιΊ τii, έΥ η
ί ι:�σει,�, του ,1·0 1\ι• το, (ιαΟετο_) ;._ 
."ιι τi1; ω η, \οι 1ζ ·τιοι) ΊΙ ιιί.u-
1 '', τι7>,· ιι ι • •, ,. τού σται'f'Οt ιια� δί 
νει τ11ν «σ6άστ1,ω η ο, ί• ε"ιιση:, 
δ έ ν ,ιναι τό ι τι ""Lιόν συμtίοJον. 
'Τ-τάnχΗ �ιισιι;,11 διαφορά �τή, νi1-
σια σϋάστιια iι ιάιι,,.,; 1\ άγ,ιυ,ω
σι; του σταυ ου ίν_rαι ,€'ο; τ' αnι
στ <'ά, σχηι,ατί:. ,-ια; fνα τrιοιόν 
,ιι Υοι1ιιπον ,Qό: τα έμ_,ρό: ιαι 
αίιτο ει ναι σί,μδοι ο, -ιοοόδοι ιαι 
συν ο ., σία; του άνθ ιiηου αε τό
θειον Οταν η ιαιι 11; ιν ται ,ρο; 
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τιΊ δ0 ::,,ά ( Ι'Λ α ί το ητο τό ιιτι -
ί!' ιι'ιν Ρμ6Ι ηuα), ή ιινησι: του τrο 
/Ο γινετιιι "ιρύ; τίι. ό"ιισ0εΥ, οτοrε 
f νιι, συμ601.ον U\"T δ ασε :ύ;, άΡ' η
σ,rι - συμt\01 ο· του ] rυοί. 

...: το ;ι" ()OV τοι \ r,ίο Πάνοι 
ίιν c1noσ?ξn ·,ι,νει, Οα δη rόν ι ·
ιrι,,ιμ ·ο στωΩό ;έ <ι μ <r ό τ F Q ε -
τί μοtΗΙ<"- !ΤιΟα\'ιΊν υ 'L( ίΥΟ'; 
�,ϊ1μ<1' ·,ύ ijθ,)ε νιJ. σ11, 6ολίση τi,ν 
-τά' η τιϊ1 • δt"·άιι ι \' τ0ίί Κα) ου ι•ιι 
τι:i:• l\.αιnι 

ΕλΕΥΣIΝΑ 

Ό ε δ Αό, άσι,.u•οι.ο 11ιός σιντcι 
ιιr� τη� «ΚαΟη,,Fσινη; ,ι. \Ι!ι)τος 
ΙΙαr ασ-ιει•αίbη _ γrά<r, Τ' ε,ιτίΟ�:,τuι 
διι'ι τύ ιο: ·ό • Fί, ,ο '\€'/αιο) ογιιον 
1Ιοι•σ•ιο, 'Lι ει σι ν ; γ · ψ.,·ο, ,f'o 
--τι ισμ r αΥα ιαnαστασcι• τού Ίε€'ΟU 
τη Δημητσο, ;ωι τη� Κόnη;. 

l'iι -τnό-τι.ασμ "ιfJρουσιάζει με 
μ,γιστη άι '(ί,ιrι ιαί Η; τυς άyrι ο 
νίιι τ0ι μi, τά 'Ι υσιιιί μF.νέΟη, τό 
ιlε όν τr,'=' 'Lι.εισ-ν ; J'τ1..•)� )�το eί -

τύ -.• ιΟ τii� οίιcδψιιη τ ο ·rι
;rτί-:Ξ,rι,�� Ι!ηύ τ' ν lον ιιF.τα '\ ,ιστύ , 
ιιίι7�νιι 

'l' 'Ιεnον ,FσιεGιί.).1.,το ,ι'ι -ι TF 
Ι ''tχιΪ,\' 0 '1f (\ Jί.Ο; ! ι7J\' 0'"!01 Ι•Ι\' 

�·,,·.,,πcίνετο ιrιτi τι'ι, δ1αq:όσοι; >
-ι ιτάc ι - τοι ,οι, ε,, ω · <; αύτύ 

J ί� τu ι Ι!' νο1· ,, ,1 ;;.σμu βι 0,0-
με · μ-σα εi; τό, -τε ιυοιο, του 2ου 
μ '\': r·ιrΪ)\' , ώ, u•γα/ι τέοαν t,ι 
ι\ι η11ιi11· οιιοbομ11ν τό Ιεί εστηnι 
ου •ιι• τότε διuστάσ,ι; ,εσι,ο� 

ι '{ ,ο llf[('(•J\' ιrι α.,<-r, '- το ,α 
ύ τ11: �11μητf'ο;, ,, σα rις τό ο,οι

\ .:τΟοι,,•το ιuι τu θεuucιια των 
ιιι•στηpιι,1 , . 

Ό 1\δη διειθ, 'ΤΙ!; τι-:-)\' ύ1uσ1α-
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q:ι7η z. Τραι•ί.ό; εχει Υαθορίσει διά 
των έρει•,ων του zαί την θέσιν τοϋ 
άρχαίου Σταδίου τη:: Έί.ευσί,ο: νο
τίως τοϋ Ίεροϋ zαί τοϋ λόφου τη:; 
άzρο:τοί.εω:;, τήν θέσι, τού θεάτροι• 
τη:; ;τερί τα 330 ιιέτρα δι•τιzώ:; τοίι 
Τεί.εστηρίοι•, εί:: τi1, :τεριοχή, τιίη 
σηιιερι νιi'>ν βιομ ηχω ιv.ι7η iγzαταστά
σει,J, zαί τήν θέσι τοί• cίρχαίοι• Ίπ
:τοδρόμου περί τα 300 uέτρα βορειο
δι•τιzώ; τοί• Ί\ί.εστηρίοι•. 

Έ'Ε. αλλου, zατά τά: τε) ειcταίω:: 
iρεί,,α: :τοί• διηύθι•\f\ ή z. Μαρία 
'ι\ να γνωστοπούλοι•, ωτεκαλί,φθησαν 
zαί ήρεν, 11θησα ν μετα'Ε.ί, αλλων σαρ
;,οq:άγοι, πάρα ;τοί.λαί <<rτι•ραί» καί 
όρθογώ\Ιοι zι6ωτιόσχημοι τάφοι, tί:; 
τού; �:τσίου:: tίχ°:' χρησιμο;τοι�θη zc�
τα του: τεί.ευταιοι•:; ρωμαικου:; χρο
, ου; zαί ά,άγί.υcrα άπο :τρογε\Εστι'
ρου:; ταqΌυ:;. 

'Ιδιαίτερη iντί<πωσι :τροzο Ι.tί μία 
σι•στα:; ά.-ω zεραμοσzε:τεί:; τάφου:; 
τώ, Έ).1.ηνιστuzι7η· χρόνων, οί νε
-;,ροί τϋJν όποίω,, :ταρ' δ).ο, οτι ε[
χω :ττωχι•;.ά , εzριzά στολίδια εφε
ραν tί:; τή, zεφαλη χρυση τω,ία, 
ί•:τάρχΗ δε tί: Τη\ lσωηριzη Ε;tL
qάηια τη:; zεραμίδο:; έ,ό:; τοιοίrτοι• 
ταcrου ή iπιγραqή < Δημητρο:;», ά.τό 
τφ ό:τοίο :τρο{zυψε ή ε,δει'Ε.ι:: δτι 
;τρο-ιειτιιι πΕρί &ξιι,ιματοί,χων τού ί
Εροί, τη:; Δημητρο:; -;,αί Περσεcrό,ης. 

Μερ�,ω r'ι:το τα ,.,ριη-ία πού ιr{
οοι•, χρι•σοίi:; σηcrίι.,ου:; iξήχΟησω 
r.ι,-το τοί•:: ταcrον; με μΕγάί.η :τροσο
yή, zαί iΞ;ητίι.σΟησ,ι, προzιιταρ-;,τι
zϋ1:: ίr.ω τοί• zαΟηγητοϊ, τη:; <'ηθρω 
:τοΙ.ογία: .\οη l ίουι.ω,οί•, ίJ ό:τοίο:: 
fl\ίLι ά,,,ο τού παρ�ί θοηο:; tτοι•:: i 
:τιστηι10\Ι-;,ο:; σύμtiονί ο: του υπουρ
γείον Σ :•,το\Ισμοϊ• -;,(Ιί rχει τεί.ει•
τrιίω:: iziEγη μ{Ιο:: ,ωί ϊη:: ΆμΕρι
-;,(Ι\ ιzη:; Έτωι;,ία:: Φι1σι-;,η::- 'ι\, θψ,1-
;τοl ογία::. Ό ;,αΟηγητη:; 11 οι•Ι ιω ο:; 
π,:>οηιτω ,ο tξtταση σι•στημιιτιzο 
το ,έο ιί,Οψ,1:το1οyι-;,ι, ί•Ιιzο τη:: Η
-zρο:το) ε<ι:; τη:; 'ΕΙ-�ι·σί,ο:; iίτα, ί•:τ.iJ 
Είδιιοί• tί:: τrι χ,:>υσϋ. ι'ιντικΕίμεΗJ. i 
:τιστημο, ο:; uq: o ιρΕ Οοί,, μ�, :τοοσοχη 
;,αι I t-τιτηδΕιιιτητιι οί yρι•σοί στiιrιι 
, οι τϋJ\ -;,rHJ\ ίι,η :του ί•:τοτίθπαι ίηι 
rί.,111.οι•, El:; rίρχιΕρΕΙ:; τι7J\ 'ΕΙΗ'σι
' ίω, μι•στ1οίω,. 

ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ 

Καί έq:έτο:: εγι, ε i1 καθιερωμέν11 
:τια πυρο6α<1ία στόν ΛαγCΑ.α a, τi1ν 
Ά γία Έλέγη Σερρών καί τήν fαι•
ρο) είΙΧη ράμαc, μέ μεγάλη έπιτι•
χία καί ;τιό μεγάλη δημοσιότητα (πα
ρψολοί,θησαν τi1ν έφετει,-ή τελετή 
σν,•εργεία τηλεοράσεωc; Ήν. Πολι
ηιι7Jν, Κα,αδα, 'Ιταλία::, Γtριιανία:: 
-;,αί Γιουγκοσλα6ίαc). 

Χορεψα, γιιι,ό,-το εc στ11 q,ι,ηιά 
13 <ά,αστενάρηδεc>', iκ τιίη ό:τοίων 
ε, αc ανδρα:; 36 iτι,η καί ιιιά γυναί
zα 2 lτών γιά πρι�τη q ορά. 

Σ υνεκt 11ρύJθη μεγάλη ποσότηc 
zαt'σο'Ε.ί,λων είc τiι, αί,λ1Ί τοίι σπι
τιού καί iι λύρα zαί τό νταοίιλι, ποί• 
εq;εραν ιιαtί τοι•ς οί ά,αστε,άρηδεc 
άρχισαν τό μονοτο, ο έθ".κό μοτί6ο 
τοί• χοροί•. 'Αμέσωc μολιc προσκί�
νησαν το 'Αγιο, οί Ηοαq,ιχθiνης 
zαηλήq9ησα, άπό [να ε[δοc l'Υ.στά
σεω:; zαί αρχι<10 ν , ίι. χορεύοιιν ρυ
θωκά μέσα είς τό κο,άκι, δπου q,ι•
).άσσεται ή Εlκό,α τοϋ Άγίοι•, ι,ϋ,

άλλε: άναση,άρισσtc ό,α6α, λαμ
παδεc καί ι'Οί,μιι.ι�ω μί Υ;ιτά\\•::ι,,. 
Ό μονοτο,ο:; κιιι ρυθμικος χορο; 
άρχισε ωτό ηΊν 1 ηy μ.μ. πεοίπου, 
f\(JJ ε'Ε,ι,ι tί:; ΤΤ)\ α\',λη εκαιγΕ ή Η
ράστια qωτιr'ι. ()ί ά,αση,ίι.οηδt:; 
tίχα, πtριέλθt, fίc ε-;,.στιισι, κιι.ί i-
1:;έδιιλο,, χοθώ:; ι'χόQfttον, α,αρΟρε:; 
;ι9αυγες, {:Jστε ή ίίλη cί.τμόσφαιρα ,α 
i:τηρείι.Ctτu, ά.τό έΊιι �Ιδο:; μυστικο
:ταθεία: zαί δ{οιιc. Ι[�ρί τή, 4η, ι'L-το
γΗ•ματινη, άπο {ήν ηραστία ιί.νΟρα: 
;ιιιι τη:; οί,i.η:; iχλύtτο τόση θΕομό
τηc, ί:Jση ά.πωάκριι, � Εί:; άρκΕτή, 
ιL-τοστασι, τοi•:: Υιι τοί;,οιι; τοί• χι,,
ρίου, οί ό:τοίοι f[χον συγ;,εντρι,1θη 
δια ,ο πιιραzο) 01,Οήσου, τό Οi(Ιμ<ι. 
Τοη ι'ίρχισ(/\ ,u ι'Ε;iρyω,τιJL ιί.πiJ το 
zο,άι.ι οί U.ΗΙΟΗ\άι_ιηδε; γυμ\ΟΠΟ 
ΟΕ:;. 

Οί ιατuπί.ηzτιzίcc ίδιοτηη� τι,J, 
ιΊ-τωταyοίi "U.\(Ιση,ίι.ρηδω\>>, ,ύ ήμ 
:τσι_ιοm νίι. yοοείιουν μι'σu στη qω
τιίι., πίι.,ω στύ ύνσμ.μi,ο ·ι.ίι.ρlJοu,ιι, 
;τρο;,(1/Οί!\ (ι,,ηρε: Χ(Ιl (l\Tl(f<JTLΧiς 
σι•Cητ ησιι:: με ταξυ iπιστημοΗzϋ,, 
ιf.ύΟfηιιiJν τfι:: Σ ο6ιετι-;,ηc 'Ε,ύ,σΕ-



1966 ΧΡΟ ΙΚΑ 197 

ως, ά,καδηιιαιrι.ών καt διιδα,κτόρων 
των θπικών έπιστημών. 

Οί Σ ο6ιετικοί σο<r,οί, δεν ε[χαν, 
f\r6αίως, ύπ' οψιν εtδικώ:; τά κατορ
θώματα τιi'Jν 'Ελλήνων άναστενάρη
δων, άλλά τό ΠQU.γ,μα δεν εχει ίδιαί
τερη rιηιια.σία, διότι άνεςαρτήτως ά
πό ποίαν άq;ορμήν άρχισε, τό ζήτη
μα ε[ναι γενικόν καί άφορά δλους 
τούς άναστrνάρηδες. 'Από ποίι οί ί
διόττyτες των άναστενάρηδων; Πρό 
ολίγου καιροίι τό σο6ιετικό περιοδικο 
((Ό γίιρος τοίι κόσμου» [δημοσίευσε 
μία .περιγραφή ίεροτελεστίας σ' [να 
νησί τοίι είρηΗκοίι ώκεανοίι .πού αρ
χιtε ετσι: 

«Έπλησίασαν στην πυρά .πού φω
τίtιι δύο κόκrι.ι νους :κύκλους .πού ά, α-
6σσδήνανε άπό τά ριγμένα έκιί άναμ
μένα κάρδουνα. Έπροχώρησε ό .πριϋ
τοι:; χορευτής, πού πΗθαρχώvτας σέ 
κάποιο ρυθμό, μ.πryκε κατευθείαν στά 
κ.αιόμrνα κάρδουνα και συνέχισε τόν 
χορό του .πάνω στην .πυρά. Πίσω 
του άκολούθησε δεύτερος. Σ ηκώνον
ιας δέσμες άπό σπίθες αρχισε ρυ
θμικά νι'ι πατάει πάνω στά άναμιιέ
,α κάρ6ουνα με τά ξυπόλυτα .πόδια 
του. Ό τρίτος ε6αλε ησυχα τό γυ
ι,.-vό χέρι του στή φλόγα της .πυρίiς, 
f6γαλ,ε ενα πυρu.κ,τωμένο αιχμηρό 
οργανο και άρχισε νά τό περιστρέ
φιι σάν μιά λάμα γύρω άστό τούς 
γt1μνούς μηρούς του . . . �Τστερα ά
.πέθισε στη γη ί-'να γιαταγάνι, τόσο 
πυρακτωμέ,ο, .πού ελαιμπε σάν τό 
φως τοίι ροι•μ.πινιοί, και τό πά.τησΕ, 
κρατιοντας iκιί τό πόδι μέχρι .πού έ
κρύωσε τό σίδερο». 

Α ύτή ή .περιγραφή .προθΚάλεσε 
σφοδρές σuζτrτήσεις στην Σ ο6ιετική 
'Ένωσι. 

Ό δρ Σ άνινικωφ ά.ποδίδει τις ί
διητηrτες τω"Ι' άναστενάρηδων ,-ά 
χορεύουν πάνω σέ άναιιμέ,α κάρδοu
να σέ δύο ύ.ποθέσεις: 1) Σ τήν .προσ
τασία πού δίδει τό ξερό και σφιχτό, 
κερατώδε; στριομα της πατούσας σ' 
�κείνους .πού 11ίερπατοίιν άνέ,καθεΥ ξυ
πόλητοι. 2) Σ έ .προστατrυτικές ιδιό
τητες πού εχει τό δέριια και .πού ά
κόιιη τί; άγνοοίιιιε, &πως π.χ. άγνο
ούσαμε πρίv ά.ιτό λίγο δτι ύπάρχοuν 
άνθρωποι πού μ'Πορούv νά βλέπουν 

με τά δάκτυλα των χεριιi'JV, με την 
γ / (Ϊ}σσα και την ράχη! 

Έξ άλλου ό άκαδημαικός Μστούτ
Ηκοφ άστοκλείΗ την αίι0ιmο6ολή, δι
οτι δicν ήμ,"tορεί νά διί)ση κcψ,μία 
προστασία στόν άvθρώπl\ο όργα,ι
rιμο, οταν πρόκιιται γιά θερμο,κρα
σία 500-600 f\αθμιi'Jν. Τή,, ύπόθεσι 
της μ,ι;τατροπης της θrρμότητος σε 
ήλεκτρισμο βρίσκει i Υδιαφέρουσα, 
άλι..ά c'�,αποδιικ.τη άκόμη. Τό μυστι
κό τοίι «θαύματος» τιον ίuταvταχοίι 
ά,αστε,άρηδων i.πιχΗρεί ,ά τό έ!;η
γ�1ση.0 1) Μ� τ? ίίτι �αtί με τ,ά ξε
ρα ξuλα και τα χιιι.οκλαδα ριχνον
ται πιθα,ώc; στην ;τυρα και ποριοbεις, 
<'ισ6εστιίJδεις .πέτρες, πού ε[ναι καλά 
θεριιοαπομονωτικά ύλικά. Πιθα,όν 
οί άναστενάρηδες νά χορεύουν πά,ω 
σέ τέτοιες πέτρε�. 2) Μέ τό ίίτι οί 
πατοίισε; .πολλών άνθριίJστων, πού 
tοίιν φ\\σική ζωή στην 'Αφρική, στη 
Νότιο 'Λιιερική και στή,, 'Ασία, ε

χουν σχηματίσει άπό την ξυπολησιά 
κερατωδες προστατεuτιικό στρώιια. 
3) Μπορεί, τέλος, οί άναστε,άρηδεc;
προτοίι μπουν στην πυρά, νά εχουν
άλείψει τά πόδια τους και τό σώμα
τους μ� εLδικές προστατευτικές ού
σίες. 

Ό δρ τιi'Jν βιολογLΔ<ώV επιστημών 
Α. Β. Ριούμιν άναφέρεται στην ύ
πάρχουσα θεωρία, οτι ό άνθρωπος εf
ναι μία τέλεια βιομηχανή κu.ί παρα
δέχεται την άρχήν της μετατροπης 
της θερμικής ίνεργείας σε ήλεκτρι
κή. Καί με την εύκαιρία αύτή ύπεν
θυμίtει ίίτι ή ίδιότητα αύτή της με
τατροπηc της θερ,ωικης ενεργείας σε 
ήλεκτρική, .παρατηρείται σέ ώρισιιέ
,α φίδια, έιrωδιασιιένα με είδικά 
θερμοόργανα. Με ελάχιστα θερμότη
τα πού άκτινο6ολούv τά φίδια αύτά, 
εχοuν την δυνατότητα νά βρίσκουν 
τά θί,ματά τους. 'Αλλά εχουν οί αν
θρωποι .παρόιιοια ίκα \ότητα; iρωτϋ.
ται ό δρ Ριοίιιιν. 

Πάντως. τό πιό ά;ιόλογο άπό τά 
κατορθώιιατα των άναστενάρηδωv 
θεωρεί εκεί\Ο με τό πυρακτωιιέ\Ο 
γιαταγά\ι, ϋπου τό πα.τουν μέχρι ,ά_ 
κρuώση ! 'Η ίπιστήιιη, Η γει, όφείλε� 
νά έξιχ,ιάση αίιτό τό μυστήριο. 
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ΤΑΜ - ΤΑΜ 

'Εγράιrη σε ίταλι:ιο περιοδικό γιά 
τις ά.,,οq-άσει ς της Σι•, οδου τοί• Β α
τι:ιια, οϊ,: 

«Γιά ,ά iπα,αq-έροι•ν τοίJς πι
στού::: στοi•; κύ).-τοι•: τη: Έ:ι.;ι.)� ησί
ας, οί πατiρες τη: Σι•,-όδου (ε:τει
τα ά..-τό συ�ητ{rσει::ι, ταλαντεί1σιις 
-και σνγιιροί,σεις) :τροχώρησα,. όχι 
ιιο,ο στφ ιΊ.;τλοποίησι τιϊ1ν λειτουρ
γι:ιιΪJν Ζα\ Ο\'ί•)\, ΟχL uό, Ο :ταραχι:Jρη
σαν κά.,τοια :τνωτο6οι•λία στοi•: -ι.ο
σuι:ιού: στην λειτουργία της έzzλη
σίας, άι) α άz.οι.α :ιαί i,τέτρε ια, 
στί: χιί>ρες τη: 'Ασίας :ιαί της '-".
ιrρικης \'<1 συμ.,-τερι1.ά6ουν τί; :ι.α:α 
τόποι•::: <'είδωλολατρι;,ε:>> 'τελετε: 
στην ιί.διάι.1.α:ι.τα α(,στηρi1 καΟολικη 
λειτουργία. Στη, τρίτη όλοuέλεια 
της Οί-zοι•u�,ι:ιης Συ,όδου τη: κα
θολι·ι.ης i:ικλησία: ιl:ιοίισαμε τοί,ς η
χου: τοίi τάu - ταu στό, καΟεδρικό 
,ιιο τοί• ':\γίου 1Ητρου ... ,,. 

'Αλλά, ο-ί�bίον :ιαι,ον ί,:ιό τόν ηλι
ον Τfτοιε� η•ίοΟ�τήσει: > είδωλο
ί.α�ρι:ι.ιΪJν �θί�.ωγ FχOtl\' γί\Η και 
στο ;ταρελθό,, uiσα στη, χριστια \l
κη Ορησκεία. Και εΟιuu :ιαi.ηά ιrό
οεσαν ,έο fνδυuu :ιαί ,έοι ίί.γιοι ;ιη
ραγ ηΊ Οέσι των :ταλαιϋ1ν ... 

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΤΟ Η ΕΚΡΗΞΙΙ ... 

Και άλλα άστρο, owzύ στοιχεία 
ερχονται νά i.πι6ε6αιιί1σουν την γνω
στην :ι.οσuογοΥιΥη ΟΗ,Jρία, σύμιrωνα 
μέ την ό:τοίαν τό S ύμ..ι,αν προfΊλ?εν 
t-Χ μια: μόνης προ:ι.ατακλυσι...�αιας 
έκρήΕ.εως. Τά στοιχεία d:ύτά ειναι ά
;τοτέλεσuα , εωτέρων παρατηρήσεων 
έπl των ποό ετου; άνα-zαλυφθεισων 
lσχυροτάτύ� ;τηγϋ1ν άz.τινο6ολίας Χ 
εις μέγα ,βά?ος ι;1ός, το.� Σύ;Ι-'-ταν: τος, των ο-ποιων ουδεμια. εχει ευρεθη

ιιέχρι τοίιδε εiίλογο: ιrι•σικi1 �ξi1γη
σι �. 

0O:τως έδi1λωσεν ό δόκτωρ Φε1'�ν
τιιαν, έιι,,:ειρογνι' ιιι,η• στi1ν ρα.διοα
στοονοuία. τά άνακαλυφθέντα. σιί>
uα�α έκπέ,μ.τουν έ, έργεια ίσχυρό-τερη 
τοϋ ήλίου κατά δb.α δισεκατομ,μύρια 
q:ορέc: ! 'Ισω: ά.,τοτελοίiν γιγαντιαία 
θραί�σμα.τα τοί• άρχικοϋ πυρηνοc κο
σuι-zης ϋλης, ό όποίος διεσ.πάσθ11 πρό 
δισεχατομμι•ρίων έτωΥ διά νά σχη
ιιατίση τό σί•μ:ταν. 

ΚΑ FANOHIII 

ΔΙΑ ΤΗΙ ΘΡΗΙΚΕIΑΙ 

Ό βαρω,ος φόν l\iπλόμπεργο�, μι. 
).ιiJγτας στό ;ταγκόσιuο συνέδριο Ορη
σκειω,, στην 'Ινδία, εlπε μεταξί, αλ
λων: 

< Στην διαδοχi1 των πολιτισμιi>ν 
ή Οvησ:ι.�ία προσέλα.6ε διάq ορα χρώ. 
ιιcιτα. Σοφοί, προqηται, κληριΙΚοι 
,.,αί διδοοκαλοι χρησιμοποιοίiν δια
q ορετικην όρολογία. 'Ωστόσο, δλοι 
συμιrω, ούν ιίc τά ούσιιοδη. Ει, αι 
ιlνάγ:ι.η πιά Υά ίι.ταiρξη καλύτερη κα
τανοησιc: διά μέσου της Ορησ:ι.είας, 
ιταρα τί::: διαιrορ�ς ποίι πα,ρουσιάt,ει 
σ' δλο τόν -κόσμο, γιατί ε[ναι., δια<rο
ριος εί::: τά μ1Ί ούσιώδη. Πρέπει όλοι 
νά συ, εργασΟοϋμι, μ� άμοιδαίο σε-
6ασμό των πLστεων, γιά τi1,· {δραίω
σι της παγ,ωσμίοι• είρ11νης καί ηΊν 
iπικράτησι της άγά.πης -της άγά
πηc τού Θεού! Γw την άγά.πη fχουν 
ά·ι.ουσΟη άρκετά κηρύγμ,ατα καί τιί1-
ρα χρειάζι:-ται δρα,σις. Τά λόγια ιl: 
ναι όz.νηρά, α.ί πράξεις ειναι εύφρα
δείς και πείθουν. '0 :ι.όσμος, μ' δλες 
τις οtκογένιιες των ιθνων του, ζητίί. 
άγά.,-τη -"tό βάλσαμο σώματος 11..αί 
ψ\r,(ης>. 

Ο ΧΡΟ ΟΓΡΑΦΟΣ 



ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΕ 

Τά Γραφεrα τοϋ «Ίλισοϊ,,>, Δρα. 
-γατσανίου 6, (ΊΌ 122}, Πλ. Κλαιι
θμωvος, ε[, αι άνοικτά τό -καλο;ωίρι
μό,ον καΟι !Ιαρασ;,ει,ή 11 π.μ. - 1.

ΕΜΒΆΣΜΑΤΑ μέ ταχ. ιπιταγi1, 
ιίς τήν διrύΟυνσιv: «Κωστην Μελισ. 
σαρόιrιουλο,, ραγατσα,ίου 6, 'ΛΟή
νας, 122». 'Αποστ-ολαί μέ τρα.ιιεζιτι
κάς iπιταγιί.ς η iντολά.�, μας δ'Ι!σκο
λιύοι,,. ι'ι. ά,αγρά.φεται καθαρά το 
όνομcιτεπι,J\ υμον και ή διεύ(}υvσι� 
τoii ά.ποστολέως. Πίσω ά.πό τό ά.πό-
)δΟu,μα της iΠΙtταγη� νά γρά<rιται 
λuκιι)\'\Κά ύ λόγος ά.ποστολης τGJ\ 
χρημά.τιιη. 

ΕΙΣ ΣΟΤ� ένδι,αq-έρο,ται ,ίι 
συwιληρώσουν τi1ν σειράν, ύ.πινΟυμί 
ί,ομι, &τι ή τι ωή τόμω, παρελθόντι,η 
hG>v f-l\•αι 50 δρχ. Τ�ιιi1 τεύχους 
δρχ. 10. iv ύπάρχοιιν μψονωμ{yα 
ηύχη Νο 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 
12, 15, 23, 25, 2 , 29, 33. 

ΚΤΙΤΡΟ Σ : 'Αντιπρόσωπο::; τού 
«'Ιλισού» δι' όλόκ ληρον τiΤ'• Κύπρο, 
«Βιδλιοπωλείογ'Α vτων. :1τυλια,οii 
Λεμεσός - Κίvιρος». 

ΩΡΙΣ ΙΕΤ-Ύ'Κ:ΣΕΙΣ. Τεύχη 
τά ύποία ά.πεστάλησω• στούς -κατω
τi ρω σι•, δροιιτyτά� μας, έ>πεστράφη
σαν ά.πό τό Ταχ'Ι!δροurίον μέ τήv ση
μείωσιν «ιιετώκησε» η «ο.γνωστος:.. 
Παρακαλοϋνται οσοι τούς γν{J}ρί,ζονν 
είτε νά τού; ειδοποιήσουν είτε νά 
μας διόσουν ά..τ' εύ(}ιίας τάς διευ
θύ,,σεις των. 

ΘΗ Ω 

Βασ. Γοmsαρης, Λ. Κηφ,σί,ας Ο 
Παντ. εποιίvτης, Αtγα.ίου 23, Ν. 

Σμύρνη. 
Θεοχ. Θεοχαρί-δης, Β. Σοφίας 5 
'Ελφραδα Κατεδαίvη, Βα�. 'Αλε

ξά,<δρου 23 

'.\, τι:η•. Κρητιrι..όποιιλος, Φιλαδιλ. 
<r ιία::; 3 

Έι. Λύκοι•, Μακρι,ί.τσας 10 
'.\λ{ξ. Λotto�, Μισο) ογγίοη Gα 
Στ. Λουμπ{ρης, 'Έδρου 97 
Μιχ. Μιχαλοπου1ος, ΆχαρνG>ν 1 

ηιι. Παλαιολόγος, Φρυνίχου 4 
Κι. Πρεδιλεγγιίιδη;, ΈπιJΙ.ούρου 

10 
'Λθ. Πρωτοπcιπα,;, Κυκλοδόρου 4 

ομ. --κανδίιιλης, 'Ο μήρου Β 
ΜΕΤΚ 

Κων Σrται..ατελλίiτος, Δικηγόρος, 
'.\ uερικής 15 

. Σκοτσανίτη�, 'Λριστοτiλου� 4.0 
Γιολ. Σ τεcr ανίδου, Κυψέλης 100 
Καίτη Σ τουρνάρα, αμά.ρεως 113 
Νικ. Τσαμαδός, ΙΙ. Νιρδά,α 7, 

Φιι.οΟ�η 
τί\Ος Τσαπάρας, ιευθυ-, τi1ς 'Τ

πηρεσίας 'Αζώτου 
Δηu. Χριστόπουλος, Μο, η; Κό-

γου ίκ. Παπά.ΎΟU 

ΕΠ:\ΡΧΙΩr : 

Βασ. '.\.λεξόπουλος, 
Καλαuάτα 

ι:ι..ηγόρος, 

1ικ. ουι..έ,ης, ΣΤΓ 1007 
Ιι:ι.. Καδάr-ιλογλου, 40 'Εr-ικλη

σιων 3, vΕδεσσα 
Νίr-ιη Κανάκη, Διικryγόρο;, Ν. Φω

κιi 30, � εσ{Jαλονίκη 
Γ. Καταφυγιώτης, Π. Μελίi 22, 

Κομοτινή 
'Ιωάν. Λυγούρα�, Κουντουριώτου 

25, Θεσιrο.λοw-ιη 
Δημ. Μακρης, Βενιζέλου 21, Ά

λεξανδροίνιολις 
'Αλοtσιος Πέττας, Γεωπόνος, Πά

τραι 
ια.όλ. ΡέΎκος, Αtμιλιανοii 25, 

θεσσαλονίrι.η 
'Ερμής Ίωαννtδης, Κων)πολις 
Χρϊ.στος ΊωαV\{δης, Κων)πολις 



ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ ΚΕΧΤΡ � 
ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΤ. 

Μα:: γράφει ό συΗργάτης �·ας ,. 
Παναγ. Ζι'ρ6ας: 

.Στά:: 2 ::\1αρτίου θεμελιώθηχε 
στού:: ελq,ού:: τό ΠΗυuατικό Κέ,
τ ο. Σί,μq;ωνα u' όσα γράψανε οί έ
ιrηu.ερίδε::, οί όμιλητ�ς τό καθώρι
σα, ώc: Εύρω;ταικό, ί:σως έ.ιϊειδή γιά 
τήν ίδριισή του ;τηρα\' μέρος μόνον 
Εί,ρω;ται.Χά :ι.ράτη. "Αν bιρόκειτο γιά 
ε'ί,ρω:τα(Χό π, ευματικο κέντρο, το
σο, ή κυ6έρ, ηση, δσον καl ό {1-
μαρχοc; ελcrίϊη δε\' θά επρεπε ποτέ 
,α δεχ1)οϋν νά ίδρυθη στ:ούc: Δελ
ιrούc:. Καl �rναι έt. ί:σο11 λι,;ιηρό,·, 
ίίτι ί,;ι' αί,;rήν τήν :τρου;τόθεση, έ;τί
σηuοι UΕΗηνε::: όuJ.ητέc; δεν' Χατά
ί.αδαν σέ τί όλίσθηι.α επεφταν με 
τό ,ά {κθειάζουν αύτή τή, ίδρυση ι'
κεί. Οί ελq;οl εr, αι Χιντρον τού Χ,ό
σμου καί οχι τη:: Εύρώπη:::. "Αν ουτs 
ή χι,/)έρνηση, OU'Tf οί όμι.λητες δεν 
ξέρουν τόν μiΊ{)ο τGη• δίιο άετGη•, δεν 
εtδα, οί έ,�-τρόσωποί τη::- :ι..αί οί &μι
λητέ- τον όμq;αλό, τό πρωτο άγαλ
μα, μόλιc: θά άνε6ήκω ε τή σχάλα 
τού Μουσείου ; Δ�ν πρόσεξαν, οϋτε 
καν ?:ι..εί'\ον τόν άνακαι'\ιστή της 
δελιrικης ίδέαc:, τόν � Α γγελο Σ αε
λια, ό; Μέ το νά ;τεριορισθη τό πνευ
μ?-τι;,.,ό Χ�ντρο σ_έ εύρ,ωπαϊ,κ.ό ,._αl ο�ι
σε :ταγzοσμιο δεν δειχ\Εται ειτε α
γ, οια, εί:�ε _φιλ�υτία, �,τι δηλ., θέ,λησαν Χαι cπεδιωξαν οι Δελφοι να 
γκρεμίσουν μέ τό 'Απολλώνιο Φως; 

ΓL\ΧΑΓ. ΖΈΡΒ.\Σ 

-Ε ΚΟΣΜ Τ=
ΦΩΤΕΙ!\'ΟΊΈΡΟΤΣ
�ταμ. Κοίικης, ιευθυνrrής O.Τ.Ε., 

εσσαλο,iκη. 
Ίωά\'. ΚωΥστ:αντι\'ίδης, ίατρός, 'Α-

ί.εt.α νδροίιπολις. 
-. � εστ:ορίδης, ίατρό-ς, ρ<4ια. 
Παντ. Καπελά.Χης;, Άθηναι. 
Κλεόβ. Μίσσιος, 'Αθηναι. 
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΤ ΛΑΒΑΜΕ 

ρ. 'I(,J. Ν. άμπαση : Ίστορικαί 
Ίατρι:ιαl Μελέ'ται, 'Αθήναι 1966. 

'Ιουλία::: α6ά.ρα : Μέ τού::: ά\'θρώ
πουc:, (διηγ1\ματα), Άθή,αι 1965. 

Κυρ. Μητσοτάκη: Πρόσωπα καl Τό
ποι, 'Αθήνα 1966. 

Φιλ. Φάλμ.του: Ό Μικρασιώτης ζω
γράφο; Εϋάγ. Ίωω"\,"δης, 'Αθή
ναι 1965. 

Γ. Καψω.μένου : Χατ�η - Μιχάλης 
Γι.άνναρης (1 66 - 1 9 ) , Χανιά 
1966. 

ηu. ΚάΜουρα : Κάλμα, (διηγ11μα
τα), Πάτρα 1966. 

Χάρη Μπαλόγλου: Χρησμοί (ποι11-
ματα), Μελ6ούρνη 1966. 

Α. Θ. Νια.ολαίδη: Ή πείρα καl 11 
πυρά (ποιήιι.σ.τα), 'ΑQηναι 1965. 

Paola Huber : Georg Themi tokles 
Malte ο, 1966. 

ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ 
δε;ιχιτη uΩρα, 'Ελ��ηας, Ε-&. 

δοi:ι..ό::: Λόγος, 'Ηπειρωτι,:;.ή Ό0στία, 
Ό Κόσμος της Ψuχης, Κρi,κοc; 
(Λονδί'\•ου), Παναθή,1αια, Πελεκάν, 
Σ q,ί-yξ, Έ;ιrι..λησιαστ:ι;ι)ι. Προ6λήμα
τα. 

Ό ΙΛΙΣΟΣ εύχαριστεί θερμώς τους φίλους του 
που άνταπεκρίθησαν στην παράκλησή του και ένέ
γραψαν νέους συνδρομητάς. Παρακαλεί να. συνεχι
σθη ένεργητικα. ή προσπάθεια έπεκτάσεως του κύ
κλου των συνδρομητών. 

Ό ΙΛΙΣΟΣ δεν κυκλοφορεί στα. περίπτερα και 
στα. πρακτορεία. Έγγραφητε συνδρομηταί δια. να. 
λαμβάνετε ταχυδρομικώς τα. τεύχη. 'Ετησία συνδρο
μη δρχ. 50. Διεύθυνσις: Δραγατσανίου 6, • Αθηναι 122 
Γραφεία ανοικτά κατα το καλοκαίρι μόνον κάθε 
Παρασκευη 11-1. 



ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΑ 

ΔΙΑΙΤΗΣ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

"Αρτος διαίτης 

Μακαρόνια διαίτης 

Σοϋπες διαίτης 

Φρυγανιές άνάλατες 

Φρυγανιές δια διαδητικους 

Κριτσίνια 

Κ. ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 

(Τιμαt διά. συνδQομητά.ς 
του <'Ιλισου>) 

ΜΗ Τ I Σ 

(Το διδλίον της Σοφίας) 
Δεμένον δραχ. 40 

* 

ΔΠΟΚΡΥΦΗΜΟΙ 

ΚΑΙ ΜΥΗ!ΚΙΙΜΟΙ 
Β' "Εκδοση άναθεωρημένη 

καl συμπληρωμένη 
"Αδετον δραχ. 20 - Δεμένον 30 

* 

ΜΕΛΕΤΗΜΔΤΔ 

"Αδετον δραχ. 30 - Δεμένον 50 

[ΙΗΓΠΓΗ ΗΗ ΟΕΟΙΟΦΙΔ 
Β' 'Έκδοση άναθεωρημένη 
"Αδετον δραχ. 40 - Δεμένον 60 

'Ενδιαφέρεσθε δια συμβόλαιον ασφαλειωv ζωfις, συvεταlρωv, 

προικός, συvτάζεωv, ώς καί τοιοϋτοv δια την έξασφάλισιv τfις 

μορφώσεως των παιδιωv σας; 

'Ενδιαφέρεσθε δι' όσφάλειαv προσωπικών ότυχnμάτωv, αύ

τοκιvήτωv, πυρός, κλπ.; 

Τηλεφωνήσατε εlς τό τηλέφωνον 849.156 και θά έξυπnρετn

θfιτε προθύμως και εlλικριvως, δια την όσφάλειάv σας, με τούς 

κα υτέρους δρους, είς την Α.Ε.Γ.Α. «Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ». 

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

Τύποις: ΕΠΤ ΜΟΦΟΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κα1 ΖΟΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2-4 

Τnλ.: 631.675 



Α Ι Ο Λ Ο Υ 70 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 115 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289 

ΛDΠDllA.

ΟΜΒΡΕΛΛΕΣ 

ΜΠΑΣΤΟVΝΙΑ 

ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ ι. 

Τηλ. 312.322 

Τηλ. 831 768 

Τηλ 968.467 

ΑΘΗΝΑΙ 

ΑΘΗΝΑΙ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
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