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Είναι κανείς ύnέρτατα 

άνθρώπινοc. όταν έχn 

την πλήρη κατανόηση 

της άλήθειας. 
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Δοχ. 
Το Κλειδl της θεοσοφ(ας lίδ. δΟ δεμ. 60 
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Στα πόδια τοίί Διδασκάλου (ε.κδ. 1966) 15 
Τό Βασίλειον της Ευδαιμονίας 20 
Ή Πηγή της Σοφίας 20 
«Δελτίον 'Αστέρος» Τόμ. 1931- 34 εκαστ. 30 
10 Όμιλ(αι εtς Όχάt 1944 80 

'Ελευθερία, ή άρχή και το τέλος 60 
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Εtσαγωγη στη θεοσοφ(α ιJδ. 60 &:μ. ΊΟ 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Πρώτη "Ανοιξη 

Αύτός 'δ κάμπος είναι σπαρμένος άπό πολλά ούράνια τόξα. 

Αύτες οί ρεματιες 

άρyοκυλώντας άψρισμένες νεροκρεμασιες πολύ�ουες σχηματίζουν. 

Σ' αύτούς τούς ταρσανάδες τούς άπόμερους πηγαινοέρχονται οί 

(μαστόροι 

με τό: σύνερyά τους πάνω στό: θαλάσσια ξύλα και τ' άποτελέσματα

των τρικυμιων τους διορθώνουν. Σ' αύτό: τό: λι�άδια την πρώτη

χλόη τρώyουν τό: κοπάδια των μικρων και των μεγάλων ζώων. 

Σ' αύτό: τα δάση στό: _ξέφωτα εχουν οί πρωτες μέλισσες 

άπο το χειμώνα τους καταψ.θ.άσει. 
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Δοκιμασίες ... 

Σ' ερρι,ξαν ιΚάτω rrά nρΟ'σωnιrκ,ά σου προβλήμα,τα; Μήv 

ro έπι,τρέπnς. Θυμήσου ττ'ιv συμβουιλι'ι τοϋ Wιllιam Cowpeι : 

cιnρό.σεοοε τ' άnελnισμΘVα βnιμ�αrrα. Ή nιό σ,κοτ.ειΜή νύ;χτα • 

θα έ:,χn πε,ρά:σn α�ριο ,τό πρωί». 

Καv�εvός ή ,καrrάοτασις δεν εί-ναι μΟΝα�δΙΙΚή. Κι' άλλοι 

ΟVΙθρωnοι έ:,χουν προβλήιμαrra, σαν τα δι,κά σας - καί τα 

ξ,ε,nε,ρνοϋν. 

Τό σrψαντικό είναι να vοιώ.θn καΜεiς δτι σrrι'ι ζωι'ι οί 

δοκιμσσιες είvαι a ύ τ ό ά 11<; 1ρ .ι β ω ς: δοκιμa,σίιες. Δέιν έχει •
σnμασία τί έπραξες -n ;r\ παρέλειψες. ΔΕΝ έχει σnμασία 

πόσο άnογοnτευμέ·νος μ,nορεί vά νιώθnς fι πόσο άπελπι

στικά ,μπορεί vά φαί,νω'VΠ'αι τα πράιγμαrrα σε μια δεδομένη 

ΟΤΙΥ!μή. Σnμασί,α εχ,ει να τ' ά-νrιμετωnίζnς με κάποια προ . 

οπτική. ΊΕξέτaσέ -rα, σόΝ vά nταν προβλnιμαrrα κάποιου αλ

λιου. 

!Πίστεψέ το n ο:χι, ·όJλλα έτσι είναι: Τό nρόβιλnμα πού 

τώρα σε βασανί�ει θα σοϋ φαινfι άργόrτιε,ρa, τ,ό ώραιόrrερο 

πρδΥiμα πού ,θα μποροϋσε να σοϋ συ.μβfι. ,ιπατε δε:.v χά

νει τόν αύrrοσΕ)βασμό του», έλιεγ;ε ό Τζώρτζ Μ.nέρν,αρ Σω, 

((όποιος άσχολείται v· όvτιμετωπί.σn έ,va, πολύ δύΟιΚολο 

πρδγ;μα>> . Άκριβως, μάλιστα, ό άν,θρωnος κ,ε ριδ,ίiζει τόν 

α·ύτοσεβασμό 1<cαθώς παλεύει με τα δύσΚ!ολα προσωπικά 

προβλήματα 
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Δηλος 

Είναι τό μικρό έκείνο νησάκι 
--των Κυκλάδων, ατά νοτιοδυτι
κά της Μυκόνου, πού το έμ�α
δόν του φθάνει μόλις τά -πέντε 
--rετραyωνικό: χιλιόμετρα. "Α
σημο γεωγραφικά, άλλά διά
σημο καl ίερό στην ίατορία καί 
'δοξασμένο άπό τον θρυλο. 

Κέντρον λατρείας πνευματι
κης της άρχαίας 'Ελλάδος, ά
φιερωμένο στον πανένδοξο θεό 
του φωτός, τόν Ά-πόλλωνα. 
Κατά τούς άρχα(ους χρόνους 
της Πατρίδος μας, δ θεός 'Α
-πόλλων έθεωρείτο θεός της φω 
--rεινης ψuχης, του δποίου τά 
θεϊκά ερyα τιμουσαν ατούς 
Δελφούς, ένω στην Δηλο τοπο-

ΔΒΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

θετουσαν τήν yέννησί του. 
Ή άρχή της λατρείας στήν 

Δηλο χάνεται ατούς προϊστορι
κούς χρόνους. Καθώς ομως 
φαίνεται, ύπηρξε -πανάρχαιη. 
Τήν θεωρουν πιό άρχαία άπό 
τήν μυκηναϊκή πεrίοδο, μερι
κοί δέ άρχαιότερη καl άπό τήν 
μινωϊκή. 

Κατά τούς ίστορικούς ομως 
χρόνους αρχισε ή θρησκευτική 
παρακιμή της νήσου. Σ τήν άρ- . 
χή γίνεται καl κέντρον πολιτι
κόν, αργότερα δέ, μετά τόν 
πελοποννησιακό πόλεμο καί ι

δίως κατά τούς ρωμαϊκούς αί
ωνας, έξελίσσεται σέ κέντρον 
έμπορικόν, yιά νά βε�ηλωθη 
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τό πνευματικόν της περιεχόμε
νο άνεπανόρθωτα. Αύτό θά πη 
παρακμή της λατρε(ας ... 

* 
** 

Τί άπομένει τώρα στό πνευ
ματuκά δοξασμένο νησί; Τί ε
χει άπομείνει απο τήν φθορά 
του χρόνου καί της βαρ(9αρό
τητος; Άπομένοί,'V δσα εψερε 
στό ψως ή σκαπάνη ιων άρ
χαιολόyων, ίδίως της Γαλλικης 
'Αρχαιολοyικης Σ χολης. Ό 
ναός του θεου 'Απόλλωνος, ρυ 
θμου δωρικου, πού εχει κατα
σκευασθη τόν 4ον αίωνα, ναός 
της θεας 'Αρτέμιδος, καί ενας 
μικρός ναός, άψιερωμένος i'
σως στήν νύμφη Λητώ, τό τέ
μενος πού εχει 6νομασθη :<ίε
ρόν των ταύρων», βωμός του 
πολιέως Διός καί της πολιάδος 
Άθηνας, καί πολλά άλλα, πού 
προέρχονται κυρίως άπό τό έμ
πορικόν κέντρον των χρόνων 
της παρακιμης. 'Έτσι λοιπόν 
παρέρχεται ή δόξα σε τουτο 
τόν κόσμο ... 

'Απομένουν πολλά καί άπό
τούς μύθους, τούς άλληyορι
κούς μύθους, καί άπό τούς άρ
χα(ους θρύλους, πού είχαν σκε
,τάσει τότε τό σε(9αστό έκεινο
νησί. 

Μά καί στην περίστασι αύτή 
οί σχετικοί μυθοι χρειάζονται 
την άπαραίτητη έπιλοyή. θά 
τό προσπαθήσωμε, δσο μπο
ρουμε. Στην yέννη σι, βέ(9αια, 
του θεου του φωτός άναψέρον
ται· του φωτός έκείνου, πού 
μπορεί: νά ψωτίση την σκοτεινή 

άνθρώπινη ψυχή καί νά κάμη 
λαμπρή την διάνοια. Ή Λητώ, 
ή τιτανίς νύμφη, είναι έκείνη 
πού θά yεννήση τόν θεόν 'Α
πόλλωνα. Σ' αύτό δμως συν
τρέχει, κατά τόν μυθο, μιά με
yάλη ούρανία δύναμις: Ό θε
ός Ζεύς. Χωρίς την βοήθεια του 
ούρανου δεν θά μπορέση ποτέ 
νά ψωτισθη ή ψυχή του άνθpώ
που. Πρέπει δμως yιά νά δε
χθη την θεϊκή βοήθεια νά κα
θαρισθη προηyουμένως· νά κα
θαρισθη άπό τό σκοτάδι πού 
τίς δίδουν οί διάφορες κακίες 
καί άπό τά άνθρώπινα πάθη 
πού εχει. Πρέπει νά έξαyνισθη. 
"1 σως yι' αύτό, κατά τόν μG" 
θο, πρίν yεννηθη ό θεός του 
φωτός, yεννήθηκε ή άδελψή 
του, ή θεά της άyνότητος, ή 
'Άρτεμις. Πάντοτε ή άyνότης 
εχει τό προ(9άδισμα στό ψως ... 

Ή παράδοσις τοποθετεί: την 
yέννησι του θεου 'Απόλλωνος 
στην νησο Δηλο. Κατά τόν μυ
θο, ή Δηλος ηταν στην άρχή 
ενα περίεργο νησί. Δεν ηταν 
σταθερό, οϋτε φανερό. 'Έπλεε 
έδω καί έκει μέσα στόν ώκεα
νό. Ό θεός δμως της θάλασ
σας, ό Ποσειδων, ηταν έκεινος, 
πού, σάν ηλθε ό καιρός, εψερε 
την vησο στην έπιψάνεια καί 
την έστερέωσε έκει πού είναι 
τώρα. Την εκαμε φανερή, την 
εκαμε «δηλον». Ό ρόλος λοι
πόν του θεου Ποσειδωνος, κα
θώς φαίνεται, στάθηκε άποψα
σιστικός. Διότι πως θά μπο
ρουσε νά yεννηθη τό ψως έπά
νω σ' ενα νησί σκοτεινό, σ' ε
ναν τόπο τιτανικό, πού δεν τόν 
ε(9λεπε ό ηλως; Πρίν δμως yί-
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νουν δλα αύτά τό νησί δέν έλέ
yετο Δηλος, άφου δέν ητο τότε 
φανερό, άλλά εtχε τό ονομα 
'Αστερία κι' έττάνω του εύρί
σκετο ενας ψοϊνιξ, τό συμι!ιολι
κό αύτό δένδρο. Τ ό δένδρο 
λοιττόν αύτό, τόν Φοίνικα, κατά 
τόν μυθο άyκάλιασε ή νύμφη 
'Λητώ yιά νά yεννήση τά τται
διά της, τήν άyνότητα ττρωτα 
καί i;στερα τό φως. 

"Ολοι δμως αύτοί οί μυθοι, 
ττού κανείς βέι!ιαια δέν ήμττο
�ρεϊ νά _ξέρη τ( αλήθειες ττνευ
ματικές κρύι!ιουν, δέν ττρέττει
νά τταίρνωνται κατά γράμμα.
Καί τό μικρό άκόμη αύτό νη-

* 

σάκι, ή Δηλος, άττοτελεϊ εναν 
μεyάλο συμι!ιολισμό. 'Έτσι θά 
εττρεττε ίσως νά tκανοττοιηθη 
καί ή λαϊκή φαντασία... Έν 
ττάσn ομως ττεριτττώσει, τό νη
σί αύτό έττί ττολλούς αίωνες ύ
ττηρξε τό κέντρον μιας λατρεί
ας εύλαι!ιικης καί στάθηκε ά
κόμη δ ττολύτιμος σύνδεσμος 
του αρχαίου Έλληνικου κό
σμου, τό ίδιο δττως καί οί 
Δελφοί με τίς ττερίφημες αμφι
κτιονίες τους. 

Καί στό σημεϊο αύτό άκόμη 
βλέττομε ττόσu βοήθησε τούς 
άρχαίους "Ελληνας δ φωτι
σμένος νους. 

. ο θωρείς, μα δεν το βλέπεις, και λες εΙνω 'Αόραrrον. 
Το άκροδ6αι, μα δεν το άχους, καi λες εlναι Άνάκου5τον. 
Το ψnλαφεϊς, ιμα δεν το ψαύεις, και λες εΙναι 'Απρό61τον. 

ύτα τα τρία, που δεν περιγράφονται, εΙναι άνάμικτa καi εΙναι 
"'Eva. 

" φnδε την ούράνια Άγώτη να γψίδn καi να κααικλύ5n 
ίΟ ΕΙvαι δΟU, άλλα οχι 5τα δικά 60U μέτρα πλnρόmτος ... 

ΤΑΟ ΤΕΧ ΚΙΓΚ 

( Ή δΟψία ιτου Λάο - Τlδε) 
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«ΣΑΛΟΜ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ 

Είρήνη 

Ή Μραϊκή λέξις για τ11ν ειρήνη είναι Σ p, λ ό μ. 'Έχει πολλες 
σημασίες. Πολλοί θεωρούν την ειρήνη άπλως τό αντίθετο τού πολέμου. 
Κάτι τό αρνητικό. 'Αλλά οί σοφοί της 'Ιουδαίας εΟεωρούσαν την ειρή
νη θετικό στοιχείο καί τρόπο ζωης. 

Ειρήνη είναι κάθε τι που κάνει τ11ν ζωή αξια νά την ζήσωμε. 
Ειρήνη είναι δ Θεός καί στις δύο πλευρές μι·ας τραπέζης συζη-

τήσεων. 
Ειρήνη είναι καλ1Ί Οέλησις σέ πρακτικ11 εφαρμογή. 
Ειρήνη είναι πλατειά αδελφότης καί κατανόησb;. 
Ειρήνη είναι συνεργασία καί όμαδι,κότης, είναι πορεία με τους 

άνθρώπους, άντί συνωστισμός εναντίον τους. 
Ειρήνη είναι ύγιειν11 καί κοινός νού; στις ανθρώπινες σχέσ,εις. 
Εtρήνη είναι άνοικτός νούς, διά'θεσις δμιλίας, άλλα καί διάθεσις 

άκροάσεω;, εξέτασις και των δύο πλευρών ένός θέματος, τίμ:α καί 
άντικειμεν ικά. 

Ειρήνη είναι ύπομονή. Συγκράτησις κάθε έρεfJισμιού. 
Ειρήνη είναι τό θάρρος καί ή ταπεινότης αναγνωρίσεως ένός 

σφάλματος καί άνάλη:ψις ευθύνης ένός σφάλιματος. 
Ειρήνη είναι τρόπος εύγενικης συμπεριφορας, αυτό που λέμε «να 

βγάλης το κεντρί της μέλισσας χωρίς νά κεντριστης». 
Ειρήνη είναι όραματισμός. Είναι ή παραίτησις ά,πό μικρά άτο

μικά πλεονεκτήματα για χάρι των παγκοσ,μίων πλεονεκτημάτων ένός 
κόσμου χωρίς πόλψο. 

Ειρήνη είναι κατάστασις τού νού και της καρδιας. 
Ειρήνη είναι :πίστις στην εμφυτη καλωσύνη τού άνΟρώπου. Μπο

ρούμε νά κατακτήσωμε την ειρή,νη δ ία ν θά έκτ1οπίσωμε τό μίσος,. 

τ11ν αγωνία και τ11ν άδιαλλα:ξία άπο την καρδιά μας. 
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Τό σύμ6ολον 

του Δευκου Λωτου 

Σ' ενα,ν με.σα.ιωνι-κό ϋμνο, ερ
γον οονωνύμοu Ίνδου ποιητου, ε
να.ς εύσε6ής έρωταιτα.ι άπο το'Ι 
Θεό ποια άντοομοι6ή θέλει γιά 
τις καλές του πρά.ξεις. Κα.ι αιrt'J.'Ι
τa οοσυν-ήθιστα.: «Κύριε, δέν δι
ψώ φήμη η πλούτη. Δέ.ν επιζη
τώ βοοσιλική η άλλη εξουσία. 
'Εάν οΨrως εtσα.ι εύχα.ριστημέ'Ιος 
μαζί μου κ.ά.με μου αύttήν την 
χά.ρι : Εόοό".ιt-ησε, Κύριε, στήν 
έπόμενη ζωή μου να γίνω λου
λούδι». 

Να ξαναγεννη-θη σάιν λουλού
δι. . . Jα ζη μέσα στα ησυχα καί 
οροσερα φύλλα. ένός θοομνοu, να 
θωπεύεται &,πό τίς θερμές άκτίνες 
του ήλίοu κά.rtω &-πό ενα γαλα
νό ούρανό, να ρίχνη τα. πέταλά. 
του στην Μηιtέρα Γη, να σκορ
πά.η χρώμα.τα. και άρωμα σ' 15-
λον ταν ΚΙοομο, καί στο τέλος 
της ζωης του να τοποθετηθη σ' 
εναν ϊ1ερό βωμό η στα μαλλια 
μιας γυνα.(κα.ς η στα χέρια έ'Ιος 
φίλου - μόναν ενα.ς ποιηιtης :'ijς 
Άνατολης θά. μπορουσε να σκε
cρθη τέτοια άντα.μοι6ή. 

Σ-cήιν Ί νδία κοοθε λουλούδι εί
ψχ.ι συνδεδεμένο μέ τήv ιερότη
τα. Στους ναούς προσφέρονται 
&:πό άγριολούλουδα πού φυτρώ
νουν στους &-vοι".ιtτούς δρόμους 

Της Dr Ruth Reyna 

άπο το περιοδικο INDUISM 

εως τα. πιο έιπι6λητι•,ια τρια.νrtά
φυλλα. των κfrrr.ωv. Οί γυvα.ί-κες 
της Ί γδία.ς συνηθίζουν ·ια στο
λίζουν τα μαλλιά τους μέ λου
λούδια κα.ι οί άνδρες επίσης 
προσφέρουν λουλούδια είς εν-
<:: t: λ' ' , ' vει<,,ιV φι ια.ς κα,ι εκτιμησεω;. 
Σ ' t:' , ' τους <,,ε'Ιους ε:πισ•ιιεπτες προσ-
φέρουν γιρλάντες μέ λουλού
δια. 'Έτσι εχει άvα.πτυχθη πολύ 
ή άνtJο-κομία. κα.ί καλλιεργου1JΙ-:αι 
τά. πιο εξωτιιχ.ά λουλούδια άπό 
το πορφυρο κοράλι, το πορτοκαλl 
οοσόκα., τον ρόδινο ί6ίσκο, τήν 
γαρδένια καί τό λεπτό γιοοσεμί, 
εως το λιλά. καισνάρ καί τις βιο
λέ-r:-ες. 'Αλλα το πιο κο.σμαγοοπη
το και ϊερο λουλούδι είναι το πά
δμα, δ λωτός. Καιθώς φυτρώνει 
ά,πο τον βυ'θο των νερω'Ι, &,yτι
προσω'Ιtεύει τήv ούvα.μι της εξε
λικτικης &βύσσου. ΕΙ•ηι ή &ρχή 
η τό μεγαλείον της Ύrπά.ρξεως 
κ-χι 'Α γαmτύξεως. Ό Ί νδουϊσμος 
χρ-ησ�μοrποιεί τον λωτό ώς εξο
χο σύμβολον. Ό Βισνού, δ γιγα.ιν
-:ια.ίος θείος ο•ιεψ·Jπόλο; είκο·ιί
ζετα.ι κοιμώμενος πά.γω σταν Γα
λαξία, εvω &πό τόν ομφαλό του 
εχει φυτρώσει εvας λωτός. Κα
θώς τά πέ-:αλα του λοuλοuδιοϋ 
άvοίγοuν, προβαίνει δ Βράχμα, δ 
Δημιουργος τοϋ κόσμου, καί ·ή 
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δημιουργία άρχίζει. Ό θεός δ
νειpεύειται, δ λωrτbς άναιπτύσσε
ται πάνω στον δμιeραλ6, &πως πά
νω στά. 'ιlερά, καί δ Βράχμα. ξα
πλώνει πά.ινω σ'τ'Ο λουλούδι yιά. 
νά επι6λέψη την κοισμιaι..ή δια-δι
κωσία της δ·φιουργία.ς. Ό λωrτ:ός 
ε!να: το άνθος της δημιουργίας, 
ή δποία ε!να.ι το ονειρο τοϋ Βι
σνού. Κα.ί δ ειπ' α.ύτοϋ θεός, δ 
Βράχμα., δ <�δημιουργός», ε!να.ι 
έ-κιδήλωσις ά.ιπό τον πα.γκ;όσμιο 
δμφωλό τοϋ κ.οσμιrχ.οϋ ϋm:vου τοϋ 
Βισνού. 

Κα;τά. τό,ν Βουδδιrι..ό θρϋλο, δ 
Β ' ' ' ' " βλ' ρα.χμα., το α.νωctερο ον, επον-
rτ:α.ς κ.ά :ω προς τον Κύριο Βούδ
δα, τον Άφυπνισμένον 'Ένα., τον 
κ.α.λεί νά. γίνη διδάισκα.λος της 
άιν'θρωπότ τος, δι1δάσκαλος τω�; 
θιεων, δι1Μσ-ι..αλος τοϋ δημιουργη
μέν<Jυ κόισμου, δλων εκ.είνων πού 
είναι τυλιγμένοι στό-ν δμφα.λό 
τοϋ ϋπνου (t'Yj'Y �μοοθεια) . Ό 
θεός προσέ1θεσε ο'τι θά. ύπά.ρξουν 
κα.ί εκ.εtνοι, οί δποίοι θά. θελή
σουν ν' άφυιπνιιdθοϋν στην άλή
θεια. Καιθώς δ λωτός φυτρώνει 
άπό τή λοοσπη rτ:οϋ βυθοϋ καί 
προχωpεί άπό στά.'δια. ώριιμότηrτος 
---<μερικά. κοντά. στην επιφάνεια. 
τοϋ νεροϋ, άλλα. στην θέα ":"οϋ 
ούpαινοϋ κ.α.ί fuοιμα νά. πιοϋν τίς 
&.κιτίνες τοϋ ήλίου- εrι,σι κα.ί δ 
αvθρωmος θά προχωρη στη,ν πνευ
ματική -ου άνοδο. 

Ή Βουδδιικ.ή λογο1τεχνία. δοξά
ζει τό·ι λω':·ό ώς σύι.L6ολον πνευ
μα.ιτ:ικότητος. Ή Δαμμm�:άδα λέ-

γει: Τά. χ,αλο,ει'7t:ωμένα λόγια. εΙ
ναι σών τά. 100λύχρωμα. κα.ί άρω
μα.rτ:ιικά. λουλούδια.. . . Ό λωrτ:ός 
φυrtρών,ει κα.ί πά.νω σ' εινα. σω,ρό 
&ιιtό σκουπί1δια., μ,ά. το βλέ,μμα. μας 
γ λυκα.ί γει κ,α.ί ιw,γεύει τήν καρ
διά.. . . "Ε�σι κα.ί αινάμε,σα στούς 
τυφλούς (:)vηπούς ιπού μοιοοζουv 
με σκουπί,δ:α., δ μοοθψης τοϋ φω
τισμένου Βούδδα. λάμπει με τff) 
σοφία του». 

Σιτίς Βέ,δες το Ίπέρταrοο Πνεϋ
μα π•εριγρά.φετα.ι ώς ή ψυχη της 
ψυχ ης μας μέισα. στο σωιμα, τό 
δποίογ εΙναι σά.ν ενας λω'tος με 
εγνέα. πέτα.λα. Στ·ό Ί�δικό πάν
θεον, ή Λα.κσίμ:, ή μη,τέρα. -θεά., 
ή άρχη της yοινιμόιτηrτος, οοφθο
νίας κ.α.ί εύδαιμονία.ς, περιγρά.φε
-τ:α.ι ώς θεά. τοϋ λωτοϋ. ΕΙναι γεν
νημένη άιπ:ό ενα. λωτό, εχει μά-:-ια 
ομορφα. σά.ν λωτός, Ύ.αί κρατάει 
ενα. λωrtό στο χέρι της, για.τί ή 
Λακ,σίμι είναι ή προσωπΟ'Ποίησις 
::οϋ Κο01μι-ι.,οϋ Λωrτ:ου, του περιέ
χογτος τά. σπέ.ρμαιτα της δημιουρ
γίας. Γεινικά., δ λωτός εΙνα.ι ενα. 
ά.πό τά. πιο χα.ρα.ιχιtηρισrτ:ικά. σύμ-
6ολα πού χρ σιιμοποιοϋντα.ι στίς 
Βέ6ες yιά. τήν πνευμα.-τ:κ.ή εξέ
λιξι. υΕνα.ς ά.ιπό τούς συμ6ολι
σμούς άναφέpε 'ται σ:ά. πέ.ταλα. 
τοϋ λωτοϋ. Κσ�ώς δεν επηρεά.
ζοvται, με τηγ μα.λα.-κή ειπιδε,ρμίδα. 
τους από τά. νερά. δπου άναπτύσ
Q'Ο''ίτα.ι, ετσι κ.αί με τό1; άν'θρωπο 
ιπού εναρμονί εrtα.ι πρός τον Πσ.γ
κό,σμιο Έα.υτό - τά. κύμοοτα τοϋ 
κόσμου &που διωμένει δεν θά. ,όν 
κ.α. τασψέψουν ... 
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. .ΛύGατε 

' 

τον 

Προμnθέα Α Ως •••

Πρίν δε·ιιοοτέσσερα. χρόν:α, -:ό 
-τελευταίο ά.πόγευμα πού βρισκό
μουν στήν Έλλάιδα, στεκόμουν
μ,έ π,ν Έλληνίδα φίλη μου ,.ο-ι
τα. στίς ά.ρχαίες στηλες του Να.vυ
του Ποσειδώνος, στό Σούνιο. Ή
όμορφια. του ά.πογεύματος, χpω
μοοτισμένη με τη λύπη της iπι
κείμενης ά.ναχωρήσεως, μ' ε•ιιαμε
να. στραφώ πρό; τήν ώpαία φ(λ η
μου, Έλένη Ζερ6οϋ, κα.ί να. :-ης
πω: «Τί θαυμαστό νά. είναι κ:ι
vείς uΕλληνα.; κα.ί να. εχη τέτο:ο
ενδοξο π α ρ  -ε λ θ ό ν ! )) 'Εκείνη,
κόρη όνο-μαστοϋ καλλι,τέχνοu κα.ί
μουσι�ς ή ίδια, με κοίταξε με

Της EDITH SCHLOSSER 

The American Theosophist 

σο6α..ρότηtα κα.t μου ά.πά.ντησε μ• 
εναν τόνο Κασσάνδρα;, ά.ξέχαστον 
γιά. μένα: «Δεν θά. ήθελες νά. ε!
σαι Άμερικά.vα καί να.χη;; ενχ 
μέλλο·ι ;» 

Ό λόγος πού &.να.φέρω αυι:ή 
τήν προσωπική πείρα, είνα.:, ο,;: 
βλέπω μια. σύγκρισι ά.νά.μεσα στό 
πεπρωμέ.νο•ι της ά.pχαία.ς ΈλΗ
δος καί εκείνο της Θεοσοφικης 
Έ-:α.ιρίας μα;, έκτό; α.ν π,;υμε 
πώς εr ναι δυνατόν νά. εχω
με καί τό ενδοξο παρελθόν μας 
κα.ί ενα. μέλλον πού ύπόσχεται. 
Είναι μεριικοί μεταξύ μας πού 
ά.π-ηχοϋν τήν έννοια της Έλένης 
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κα.ί πού α.ίσθάνοντα.ι τον έα.Ι)τό 
τους στο σταυροδρόμι της ώπQ
φαισιστιrκότ ος, ά.νάμεσα. σ�τη οό
ζα. ,του τέλους της πρώτης μας 
έικα.το�ταετη�ρίlδος κα.ί την όπ6-
σχεσι μι&.ς νέας αύγης πού πλη
σιοοζει. 

Πρόσφα.τα. περιστα.τικα. ιμ' εφε
ραν σέ ,μιά. σοβαρή ά.ναιμέτρησι 
του χάους, πού φαίνεται να. χω
ρίζη δσους ειναι Σ•ι..ανοποιημένQι 
να. θ·ερμαιί νωνται στίς λαιμπρότη
τες του πα.ρελθόντος καί εκείνους 
πού &.γωνίζονιται για. τό μέλλl)ν 
πού πρέπει να. δη,μιουργήισουν, 7,V 
πρόκειται να. παρα.μείνουν σι,;ήν 
Έ--:-αιρία. χωρίς να. παραβιάισου'Ι 
την άκερα.ιότητά τους, χωρίς νά 
άπαρνη'θουν το διΥ,αίωμα. νά προ
Χ ωpήσουν, επεy.τεί νοντας -ίς ιδέ
ε; τους καθώ; πηγάζουν b,.ιπρος 
στο ρευμα. της ζωης. 

Ζοϋιμε σέ μια. τχρημένη έπ:;
χ-ή, μιά εποχη βίας πού μπο?εί
νά. συγκριθη μ' εκείνες rιίς πε
ριόδους της άνυψώσεως πού πpο
ηγηθηκε σ,ο άνθισμα. τη; Έλλη
νικης σκέψεως, κοοθώς καί πρίν 
ά.π' τήν Ίτα.λικη Άναγέγ,νφι. 
'Έχω τη,'i πε.ποίθψι οτι &πό την 
παροϋ,σα κατάιστα.σι του κόσμου, 
ενα. άιπώτερο καί μεγαλύ--:-ερο άν
θισμα πρόκειτα.ι ναρθη, πού θά. 
πεpιβάλη τον κόσμον όλό-κληpl), 
κα.ί μέσα. στο δποίο το άνθρώπ:
νο γένος θα. εy,,πληpώση κάποια 
μερίδα. του προωρισμένου ρό�ου 
του στο κοσμικό σχέδιο της εξε
λίξεως. 

Πό 1σο δύσκολο φσ,ίνεται στον 
άνθρωπο να. όψώση τό λέμ.μα. 
πάνω άιπό την εφήμ,ερη φυσ:κή 
του άποψι κα.ί να. ά.τεvίση την 
μεγαλοιπ:ρέιπεια πού τον περιt5άλ-

λει ! Τό νά κα.ιτσ.rι..τήσωμε τούς: 
μι κροκοσμι'Κούς περιορι,σ,μού; ας,
' ' 

λ ' 
' 

�ξ ' το να. το, μη.σωμε να. c:. ε>ταισωμε 
τον μα.-κροκοσ�μιrκό δρί οντα., 'Cό �ιά 
δε�θουμε τον 1βραδύ ρυθμ;ό καί νά. 
προσαινα.τολισθοϋ.με στο &.να.πό
φωκτο της άιτρσ,ποϋ, ε!να.ι -� ά.
λr

tθινή θωσοφι-κή προοπτική.
Τουτο ε!να.ι το δρσJμα. πού όπερ
βαιίνει τό μ δα.φνό y,,α,ί μάς δί
νει -ο θάρρος να. εξετάσωμε κά
θε συμβάν, προσωπικό καί γενι
κό, στο φως της άληθινης εξελι
κτικης ση,μοοσία.ς του, σα.ν μέρQς 
δηλ. της προ6'δου του σύμπα...ντος: 
κα.ί οχι ά.πλως τοϋ μιικροϋ ψή
μαιτος στο &ποίο δεισμεύετσ.ι ή 
ά.νθρωπό-;ης. 

Στο Έλληνι�κό δρα.μα., δύο πρό
σωιπα. συμβολικα. ενα.σχολουv τη 
σκέψι του ά.νθρώπου: Ό Προμη
θεύς καί δ Έπιμη'θ1εύς. Ή fπλα
βάτσκυ στην «Μυστι·ι..η Δι�δα.σκα.
λία.» δίνει σοοφη τήν σημα.•σία. γιά 
μια. -κα.�θα.ρή -κα.τα.νόη,σι του θέμα
τος -κ,αl τονίζει τή γελοία. μυω
πία. δποια.σ'δηποeτ:ε όποrθέσεως οτι 
το Πυρ τοϋ ΙLρομηθέως είναι μο
νάχα το δώρο της φυσι-κης φω
τιάς. Μ.ν είνα.ι ή πρόθεσίς μl)υ, 
να. επα.να.λάβω εκείνο πού τόσο 
καιθα.ρα. εξηyείτα.ι σ:-η «Μυστικη 
Διδα.σ-ι<.α.λία.», άλλα. νά εξετάσω 
τη ημα.σία. του Πυροδόιτου εν 

σχέσει μ,έ την παγκόσμια κα.τά.
στασι κ,χί την εργασία. της Θ.Ε. 
στον κόσμο. 

ΤΌποθει-;ούμενο στην ά.ρχη της 
μυ'θο,λοΎtΧης εποχης, το δρ&,μα. 
του Αισχύλου άιρχίζει με τοv 
Προμηθέα. πού ε!να.ι δεσμώτης 
πά.νω σ-όν όψη,λό βpά.χο σέ μα.
κρυvούς τόπους της γης. Προς το 
τέλος του δράματος, δεδεμένος 
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πά.-;τα στην βρα,χώδη &.γκα.λ• i 
της γης, ψά.λλει, ξέροντας οτι 
εκεί θά. ταψ'ίj έπί α.ίωνες ... 

Βέ6α.ια ενας άποκρυφιστής μπι;
ρεί ν' άναγνωρίση τή θεία φλ6-
γα πού είναι μέσα του φυλακι
σμ,ένη και μπορεί νά. έξετά.ση 
τούς χαρακτηρες στr, σχέσι τους 
με α&τη1ν την συγκεκαλυμμέvη 
δηιμιουργιΛ..ιήν ένέρ,γεια. Βλέπει έ
πί�σης τον εαυιτό του κάπως άπρ,:;
στά.τευτον, φυ,λακισμένον στίς πε
ριστά.σεις πού δεν μπορεί ν' ά.λ
λά.ξη. υοπως ολες οί συμ6ολικές 
παραστάσεις, δ Προμη,θεύς Δε
σμώτης προσφέρεται σε π,:;λλά. ε
πίπεδα. ερμ ηvείας ικαί επομένως 
είναι ενα ά.πό τά. α.ξια λόγου &·ι
τι κείμε·ια μελέτης πού σχετίζο·ι
ται με το παγκόσμιο πρό6λημ:χ. 
το &ποίο άvτιμετωπίζει δ άνθρω
πος. 

Σι:όν α ίωνα μας εγι νε μ.ιά. τε
ράστια έπέκταισις των γvώσεω·ι 
του άνθρώπου για. το �μ,πα.ν, α
πό το ά.πείρως μικρό στο ά.πεί
ρως μέγα. Καί ομως αυc1ές οί 

, 
J; ' ' .. , γνωσεις ,1σαν συχνα το αποτε-

λεσμα μια.ς ερευνα.ς για. τήν άλ ή
θεια, πού eφερε τή χλεύη -,�α..ι 
rrόν ά:ιταγω•νισμό στον έρωνηιτή. 
Μπορο�με ν' άναφέρωμε τον ά·ι
ταγωνισμιό πού δημιουργήιθηκε 
σχετικα μέ τον Παστέρ. ΣήιμψΧ 
δεχόμαστε τήν ϋπαρξι των βΙΧ· 
κτηριδίων σαν κάτι το συγκεκρι
μένο κι' επομένως μπ,:;ρ,:;υμε νσ. 
δεχθοϋμε τήv δυνατόι:ητα. ά¾όμα 
καί μικ�οτέ�ωv _όρ�α�ισμων, �ορά.
των και στα πιο ευα.ισθητα οργα
νά. μας. Δια6άζομε μέ φρίκη το 
μαρτύριο έκείνωv πού έξε6ιά..σθη-

1:, ' , 'λ ψ ' 'λ' σαν, uιοτι ανακα υ αν την α η-
θεια γιά τη Γη, τάtε πού rro τη-

λεσ-..ιόπιο δεν εΙχε άκό,μα βρεθη 
' ' � , ' � 'ζ για να c.πεκτεινη τους ορι οvτες 

του ά.1tθρώπου. Σήv,ερα άναρωτιό
μα.σ't'ε ά·ι θά βρουμε ποτέ ενα. &
ριο, κα,θώς έξακολουθουμε τήν έ
ξερεύνr;σι του διασ>ηjμα,:ος. 

Και σ-..ιέ'Π'Cεται κανείς: «Για.τί 
·ή ά.λ ήθεια θά. πρέπει πά.'ι"tα ν'
ά.γωνίζεται ένά..vτια σ' έκείνους
πού τόσο έπίμοvα προσκολλουν:�,
στο π-:.φελθόν ;»

Έπιστρέφο�:-ας στο ά.ρχα.ίο 
δραψι., βλέπομε δτι ή Δύνοομις 
καί ή Βία έlστά.λησα.ν άπο τόν 
Δία νά έπι6λέπrJuν τά. δεσμά. του 
Προμηθέως. Μήπως έμείς δεν 
βλέπομε σήμερα τήv Βία και την 
Δύναμι νά. συνιτρί6ουν το δημι
ουργικό πνευμα έκείνων πού δεν 
κά.μ,πτοντα.ι στή θέλ ησί :ους; Κα.ί 
δ Προμηθεύς Δεσιμώτης έξα¾ον-

'ζ ' ' λ ' ' ' τι ει τη•ι προκ ησι του προς τους 
βΙJ.ισανιστά.ς του. Κα.ι τα. π·ιεύμα
τα της φύσεως, συγκε-.-:ρωμένα 
άιπ' τή διαίσθησί τους, ιρχοντα.ι 
α.πό στεριά. καί θάλασσα., κα.ί σά.·ι 
χορός στο δρα.μα, έκφράζουν τή 
συμπόνιά τους γιά. τον Προμ,η
θέα. Παιδιά. της Θέτιδος, κόρες 
του Ώκεα.νου, ηρθα•ιε νά. μιλή
σουν, μολονόι:-ι άvίσχυρα νά. έμ
ποδίσουν τήν πρα.ξι. «Θλψ.1..ιένοι 

' ' θλ .f, Τ ' λο' με τη ίψι σου . .. » ειναι τα -
για του Ώκεανου. 

'Έτσι, δ Προμηθέας βασανίζε
ται, ή παγκόσμια συμπόνια εξε
γείρεται, άλλά. ή Δύναιμς παρι;ι;
μέvει άνέπα.φη, περιφρονώντας 
τον οίκτο σά.·ι άδυναμία. 

Πά'ι"tα θά. ύπάpχrι, σε άνrτίθz
σι προς τήν α.ποψι του Προμη
θ�ως, δ, 'Ε;tιμ-ηθεύς; ίκ-χνοπ_σ��
μενος να δεχετα.ι σαν -σελικ.ο ε
-κείνο πού προηγήθη¾ε, εύχ-χοι-



156 Ι Λ] Σ Ο Σ 1969 

στημένος νά. εχη τόν νου του έ
λεύ·θ1ερο ά.πό τήν τυρα.ννία. της 
α.ύτοεξετά.σεως, ευχαριστημένος 
νά. ύπα.κούη στή δύνα.μι πού ζη
τά ύ>πα.rι..οή σάν :-ίμημα. ά.,σcρ:χ
λεία.ς. Ό άνθρωπος εχιει κα.ί τά. 
δύο α.ύτά πνεύμα.τα. μέσα. του κα.ί 
ζη μέ τή σύy-κρου,σι πού δημιουp
γουν. Σε μερικούς τό πυρ καίει 
μανιωδώς, έ�λευθερώνοντα.ς τή 
φλόγα. του. Σε άλλους δα.μά.ζ-εται 
προσωρινά., μά ϋστερα. ξεσ,π&: σέ 
φλόγα. Υ.ιά.τω α.πό α.φόρry:η τυρα.ν
νία. κα.ί έξιά.πτ�ει τά. π 1�εύμα.τα. των
άλλων. Κα.ί τόιτε ή εκτα.σι -:ης 
φλόγας του προξενεί τήν άνα.
στά.τωσι, πού φέρν,ει ενα. ,:-έλος 
στήν -κυοερνωσα. δύναμι καί ά.ρχί
ζ1ει μιά. νέα. έποχη έλευ'θερία.ς. 
",Οτα.ν -κατα.νοήισωμ,ε οτι α.ύτό 
συμοοοίvει μέσα. μα.ς, κοοθώς κα.ί 
στά. πράγμα.τα. του εξω κόσμου, 
είμαστε σέ θέσι νά έπιτελέσωμε 
τήν α.&rοκα..τ-α.νόηισι, νά έλευrθεpώ
σω.με τό Πρ0ιμηθεϊ,κό μας πνεuμα 
καί νά. στραφουμ,ε μέ πρόσωπο έ
λ1εύθερο πρός τή ζωή. 

Ή θεία. α.λήιθεια. εrνα.ι μιά. &
θά.νοοτη φιλόγα. πού καταστρέφει 
Κιά!θε σύνθεσι, μέσα, σ,τήν σποί•α. οί 
άνθρωπο: προσπιiθου.ν νά τήν αί
χιμα.λωτίσουν, ά.λλά καί τρέφει 
κά.Οε π•11ευ.μα. πού θέλει να. τήν 
δια.τηρήση έλ,εύθιερη, νά. -τήv :ρέ
ρη στό κινούμενο ρευμα. της έσω
τερι-κης ζωης. " ραγε μπορώ vά. 
πιστεύω &τι τοϋτο εΙvαι το μήνυ
μα. πού ή Θ.Ε. προορίζε>ται νά. 
δώση στον κόσμο; 

<d'ι•οοτί νά τρέμω γιά τή μοίρα. 
1 , ' �, , , ι:.κιε,ι νου που υεν προ κει α.ι να πε-
θά.νη ;» ήσα.v τά θρια.μ6ωιτικά. λό
για. του π.ά.σχογτος Προμηθέως. 
Δ,έ:ν εΙvα.ι το ζ,ωντανο πvευιμα. του 

&είου πυρός πού πειθα.�νει, δμως 
πολλές κοινων1ί,ες πέlθα.να.ν έπει
δή προοπάJθη,σα.ν νά διεσμεύiσουν 
α.ύτο τό πγευ,μα. έπά.νω στον βρά
χο του πα.ρελ1θόντος. 

Ύιπά.ρχει μεγάλη ά.νά.γκη γιά. 
εύσπλα.χ1νι•ι..η ά.γά.πη, για. vά. κα
τευνωσ'θουν τά μ δα.,μι νά. ρήγμχ
τα. πού δ-ημιουργουvτα.ι &m:o δια
φορές σέ προοωπι•ι..ές έρμ ηvείες. 
"Α ) θ' ' \1 παρα.-κο ,ου η�σωμε το πν,είί-
μα του χορου στόν ΠρομηΙθέα. Διο
σμώτη, θά. έκφράισωμ,ε α.ύτήν τfιv 
αγάπη ά.κόμα κα.ί μέσα. ,στίς δια
φορές. "Αν το ΠΥευμα. -:oiJτo λάιμ
πη 01τίς συγ'Κlεντρώ.σεις μα.ς, θά 
δια.λύση τίς ά.τέλειές ,μας κα.ί θ� 
εΙvαι ενα.ς μα.γvήrtης yιά. τούς έ· 
pευvηιτά.ς της Άρχαιίας Σοφίας. 
"τ., .... , ξ, , , , .υιλο,με μετα υ μα.ς εκεινους που 
ά.φι,ε,ρών.ουν τήv ενέργειά. τους 
στή μελέι:η -κα.ί τήν έpμη'ιlεία. του 
μεγάλου ώκεα.νου τη; γνώσεως 
πού μα,ς κληροδό,τ-ησαv οί ίδρυιταί 
μας. Ή έργα.σία. τους εΙνα.ι ζω
τική Υ.α.ί πρέπει vά. έvθ-α.ρρύvετα.,, 
Ο:, ' ' , \ Τ ,2. ξ' υιοιτι, ο ω'Κεα.νος ειvαι υ.νιε α.ν-
τλγyτος. Μήιπως δεν μας ειδωσα.ν 
τήv εmολ ή οί ίδρυτα.ί μα.ς, vά. 
συ'ιl:.χίσωμε ι:-ίς ερευvες ; "Εvα. 
δέντρο πρέπει νσ. κλαJδ·ευτη κα.t 
vά τpα η γιά. νά. φέρη κα.ρπό. 
"Οταv προσφέρωμε τούς Χα.ρπούς 
μα.ς του δη,μιουργου πυρός, ζου
με σέ ά.λη'{}ινή επικοινωνία.. 

Σι' " 2. J. 1 ' λ' ε ενα. υ.πυ τα. πιο πο υτιμα. 
δώρα. προς τήν ΘJΕ. δ Πρόεiδρός 
μα.ς κ. Ν. Σρί Ρά.μ, εγραιcρε: «Ό 
άλη'θιvά. πνευματικός άνθρωπος 
συμιμορψώνετα.ι πρός εw., ύπό'δει
γμα. δικό του». Θά. μπορουσε έπ:
,σης νά. πη, «ή εvνοιια, της ενότη
τος γί νετα.ι πρα.γμα.τική μόνον 
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στα.ν οΟ"ιιιμά.ζε-τιχι με -τ!ς οιαrpο
ρές,,, 

Γιά νσ. έwpρι:IJO'θrj ή έλευθεp(α. 
με το πΥευμα τουτο της πιχρα.δ�
χης των οιωρορωv, ή Θ.Ε. �ιι
μετέχει στήν μεγά.λ-η άwι..γέννη
σι της άλ -ήθεια.ς, πού τώρα. βρί
σκεται σε ζύμωσι μέσα. στον τα.-

ραγμένο κόσμο. 'Έχομε ενα μέλ
λον, -καθώς και εγα παρελθόν� 
ενrι, μέλλον πού πρέΠ'ει νά οια.
μσρφώσωμε στο πϋρ τοϋ Προμη
θεϊκοϋ μας πνεύματα;, τοϋ άπέ
ραντου κα.ί άπεριόpιστου. 

(Μετά.φρ. ΚΑΤ. ΦΡΑΙΎΚΟΥ) 

* 

......................................................................... � 

Τό nεριοδιuόv 

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

«ΙλΙΣΟΣ» 

διανύει τό 14ον άττό της έκδόσεώς του ετος. 

'Ετησία συνδρομή Δρχ. 60. - Έξωτερικου Δρχ. 75. 

Δια ταχυδρομικης έττιταyης: Κωστην Μελισσαρό11:ουλον 

Όδός Δραγατσανίου 6, Άθηναι (122) 
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αρχ n 

t iί ς Συμμετρίας 

Gtό Σύμπαν 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΤΜΠΑΝ τα
-αυτο--όργανωμένα <ψ11 «rμ6ια» 
-συστήματα, δπως τα ατομα, τα
κρύσταλλα, οί πλανηται καί τα
ήλιακα συστ11ματα, πού είναι
σ'\Jστήιματα ϋλης και ενεργείας,
·6α,σίζονται σι κάποια δα1θεια α
πόκρυφη «τάξι» γεωμετρική.
' λλα τό ίδιο παρατηρείται και
στις ζώσες μορφfς, σύμφωνα μέ
tίς σημερινις αντιλήψεις τώ,ν ε
πιστημόνων. Ό Θόμψον, στο
μνημειώδες εργον του «Περί αυ
'ξήσεως καt μορφη9> ύπεστήριζε
αιι ύπάρχει •μια έπακριβης μαdη�
ματική σχfσ•ις στη.ν μορφi1 τη::
ϋλης.

Οί ανόργανοι κρύσταλλοι δεν 
είναι ζωντανοί μι τ11ν εννοια τrΊς 
λέξεως,. δπως tσχύει για τα στρω
τοπλάσματα φυτών καί tώων. 'Έ-

- ' � , ' τσ,ι μπορουμε ν ανιχνευσωμε την
σωρεία της ·εξελίξεως άπό την

Ύπο F. L. KUNZ 

πηγή τού ορυκτού βασιλείου. Κα
νείς δεν άμφιβάλλει δτι ή ίεραρ
χ ία των κρυστάλλων στηρίζεται 
σέ μαθηματικές ιδιότητες, ένυ
πάρχουσες στα πεδία δυνάuεως 
( της ελξεως, τού μαγνητισμού 
και τό πυ.ρηνικόν). Ή τέλεια ό
μορφια ένός κρυστάλλου προκύ- · 
πτει ώτό τον αρμονικό δυναμισμό 
των άτόμων καί ώτό τούς αντη
χητικούς δεσμούς μεταξύ των &
τόμων καθώς παρατάσσονται μέ
σα στα μόρια (tόντα) σύμφωνα 
με γεωμετρική αναλογία. 'Ένα 
κρύσταλλο είναι, άληθινά, είδος 
παγωμένης μουσικής. 
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ΤίJθεται δμως το έρώτημα: 1 1 

ίδια Ο.ρχή Εχει έφαρμογi1 καί 
στά φυτά καί ζώα; 'Η άρχ11 τη; 
συμμετρίας tσχύει άμετακλήτω; 
γιά κά'dε κρύσταλλο, η φυσικό 
η προ·cον έργα.στηρίου. Ί-Ι κρυ
σταλλική δομή εlναι παγκόσμια. 
Μπορεί νά θεωρηθη σαν μιά ·,ω
"Vονικ11 γραμμ11 σημείων διαμοι· 
ρασμένων συμμετρικά γύρω ά,ί> 
ενα σημείον είς το κέντρον. ιό
τι κάθε ατομον εlναι σαν ενα αυ
τόνομο κέντeον. ' ντίθετα, στ.'ι 
φυτό ή συμμετρία έμφανίζεται 
σαν σύστημα γραμμών συμμετρι
-κά διευθετημένων γύρω άπο τον 
αξονα άναπτύξ�ω; τού φυτού. 

"Στα ζώα f1 κατάστασις γίνεται 
πιο περίπλοκη. Αύτο που έμφα
νίζουν εΙναι άμφίπλευρη συμμε
τρία, δηλ. συμμετρία έπί ένο; 
έπιπέδου. Στην έμδρυαικη ανα
πτυξι των ζώων, μια πρωτόγονη 
ράδδωσις έμφανίζεται στο αυγό, 
καί δια μέσου της γραμμη; αι 
της μια έπιφάνεια συμμετρίας έγ
καθ�δρύεται. 'Όπως στην περί
πτωσι των κρυστάλλων και φυ 
των, 1i εί ική σ μμετρία η1ν ό
ποίαν κάθε βασίλειο έπι εικνύει, 
Ύεννα. στίς μικροσκοπικες μονά-

ες το σπέρμα κύτταρον. 

'Όλα τά σπονδυλωτά ζώα, καί 
πολλά άσπόνδυλα, ψυχρόαιμα η 
θερμόαιμα, έμφανίζουν αυτ1

1
,• 

τήν άμφίπλευρη σvμμετρία. Κ,,·. 
δμως τά �θερμόαιμα ένσαρκώνοι:ν 
μια πρόσ'dετη ίσορροπία: όμοιυ
στασία σε μια είδική για το πλά
σμα ίσορροπία. Για εναν πού 
γνωρίζει τίς διακλαδώσεις αυτης 
της άρχης της συμμετρίας, το γε
γονός τουτο θά έμφανιζόταν σαν 
μία φυσική συνέπεια. Σημαίνει 
δτι το θερμόαιμο ζώο εχει μια μο
ναδική συγγένεια προς ενα θερμο
δυναμικο πεδίον. Ό μεταδολι
σμος καί 1i αίσθητικότης των f)ερ
μόαιμων όδηγεί π;ρος μία ζωη ύ
περδολικά πλουσιώτερη άπο έκεί
,,ην των ψυχρόαιμων ζώων. Εί
ναι πραγματικά μια αξιοσημείω
τη πρόοδος στην έξέλιξι. 

'Όσο για τά άνθρώπινα οντα, 
πού πραγματικα. ε1ναι θερμόαιμα 
ζώα με είδικα. γνωρίσματα, μο
ναδικα. στο εtδος τους, παρουσιά
ζουν ενα περίεργο φαινόμενο 
πού δεν εχει άρκετα. μελετηιθη. 
Ό αν'dρωπος έμφανίζει μίαν έπι
πόλαιη άμφίπλευρη συμμετρία 
(δ' ' ' ' δ' ' υο αντικρυστα χερια, υο μα-' ' ' 

) ' ' τια και αυτια, κ. ο. κ. , επισης 
δε και θερμη δμοιοστασία, άλλα 
το δεξιο και ά.ριστερο μέρος τοϋ 
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σώματός του δεν εχουν σ'\Jμμε
τρία. 

Τό φαινόμενο τούτο π,ροσκαλεί 
για είbιική. ερευνα. Μία ερευνα 
στο θέμα τούτο θα δ·δηγουσε τον 
ερευνητή πολυ μακρυά. Για να 
πάρωμε ενα παράδειγμα του τύ
που του π;ροδλήματος που {)ά ανέ
κυπτε, ύπάρχει στον οργανισμό 
ενα ετδος πολικότητος αποτελου
μένης από τα σώματα ανδρός και 
γυναικός. Κάθε οργανο στον ενα 
ίm:άρχει καί στον αλλον. 'Εν τού
τοις παντού (και ειδικά στην σε
ξουαλικ11 λειτουργία) οί ό.ναλο
γίες και οί ανατομικές διαΟέσεις 
μπι0ρούνε να ταξινομηθούν από 
τίς πιο ασήμαντες στις πολυ ρ,ζι
κές διαφορές καί χρήσεις. Και 
αύτές οί διαφορές συνοδεύονται 
από αξιοσημείωτες ψυχολογικές 
αντιιθέσεις που είναι πολυ γνω
στές. 

Ξεκινώντας από τ11ν συμμετρία 
σέ αμφίπλευρες διευθετήσεις του 
προσώπου η, της μυ'ίκης αναπτύ
ξεως, μπορεί να προχωρήσωμε σέ 
τέτοιο βάθος, δπιου ακόμη και οί 
άπλούστερες μικρολογίες ίσως εl
ναι μεγάλης σημασίας, ύπαινισ
σόμενες δλα εκείνα που κάνει το 
ανθρώπινο γένος ΚαJθως περίπου 
και εκείνο που είναι. Μικρολο
γίες δπως οί προσωπικές ίδιοσ'\Jγ-

κρασίες, μπορεί να φανερώνουν 
καταστάσεις πιο βασικές. 'Επί πα
ραδείγματι, των ανδρώιν τα σακ
κάκια κουμπώνονται απ' την αρ ι
στερή προς τη, δεξιά πλευρά, ενώ 
των γυναικών αντιστρόφως. Αύ
τό δεν πρέπει να τό απορρίψωμε, 
νομί,ζοντας πως οί γυναίκες είναι 
πάντα κακότροπες, ακόμα και αν 
είν' ό.ντίθετες. Ή Lδιορρυ'θμία 
πιJθανόν να οφείλεται σέ κάποια 
βαθειά συμπληρωματικότητα ή δ
ποία δεν θα μπορούσε να εξαλει
φ'dη μέ επιπόλαιες διευθετήσεις 
κο μπιων. 

" . ν ή ερευνα της συμμετρίας 
εχει επιστημονική αξία, ιδιαίτερα 
ση1ν μελέτη των ζωντανών τά
ξεων, πώς Θα μπορούσε νά προ-
ωθηθη; 

Είχε λεχθη δτι τα φmα είναι 
δέσιμες από ευθύγραμμους σωλη
νε;, κατά μηκος των δπ{)ίων τά 
ρευστά καl οί δυνάμεις του φυ
τού κινούνται, καl δτι ή ευ0 ύ
γραμμη του άξονος αρχη εμφα
νίζεται στρώτα στο ζωντανό σπερ
μοικύτταρο - στην πορεία της
αναπαραγωγής, μέ σχίσιμο. 

·Ένας τέτοιος πολικός ά.ξων
παρουσιάζεται καl στους ανόργα
νους κρυστάλλους ( τούτο είχε 
πράγματι προφητευθη τό 1850 
απ.ο τον Bravais

, σrτά μα1θηματικά). 
'Αλλά οί κρύσταλλοι δεν σχημα
τίζονται από εξειδικευμένους ί
στους καl οργανα, και έπομένως 
ή εστί,δρασις του αξονος δεν μπο
ρεί να επενεργήση δυναμικά, ενώ 
στην ανάπτυξι καl μορφή του φυ
τού είναι βασική. 

Πρέπει να συμπεράνωμε δτι τό 
σπέρμα �-ου φuτοίί καl -rα κύτταρα 
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είναι εντοπίσεις δυνάμεων, καl C:τι 
είς δλόκληρο το φυτό οί. δυνάμε.� 
αύτές εκφράζονται σέ εύθύγραμ
μα ορια τοϋ αξονος. 'Οπότε γεν 
ναται τό έρώτημα: Ποια είναι ή 
γεωμετρικη βάσις τοϋ ζωνταν JU 
φυτοϊ;, σαν σύνολο, δηλ. σαν ενα: 
δυναμικός ογκος στον όποίον ό 
πολικός αξων είναι άπλώς τό κυ
ρίαρχ,0 καl οχι τό μόνο γνώι1 ι
σμα; 

ιl--1 cίμεση άπάντησις είναι νί(
εγκλείσωμε στόν αριθμό, μορφ1Ί 
καl συμπεριφορά. τού φυτοί. 
σπέρμα, κύτταρο, χρωμοσώματα 
και γένη, που είναι μοναδικά. στ·ό 
είδος. Ό μαιθηματικός κανών ε

π�κρατεί καl εδώ καθώς καl αλ
λού στην φύση, ενα γεγονός που 
πρώτος δ Gregor Mendel εξέθεσε 
καl οί. γενετισταl απέδειξαν επα
νειλημμένως. 

Ό σπόρος είναι ή αφετηρία ά
πό την δποία ή γεωμετρία τού ε
νήλικου φυτού αποκαλύπτεται. 'Η 
δρατη. ανάπτυξις διακηρύττει την 
τάξι τού φυτού - αν είναι μονο
κοτυλή,δονο, δικοτυλήδονο η πολυ
κοτυλήδονο. Στην διακλάδωσι 
τού κορμού η τού στελέχους, 11 
στην άνάπτυξι των κλώνων άπό 
τους κλάδους, ή γεωμετρία του 
φυτού {χπ;ακούει σε εναν νόμο, 
της φυλλοταξίας, δ όποίος εκ
φράζεται στο λεπτολόγο καl κανο
νικό πρότυπο, τό είδικο για ΤΩ 
φυτό, που εκτελείται στις λεπτέ; 
φλέβες των φύλλων η των σπό
ρων. Το τελικο προϊον της ανα
πτύξεως κορυφοϋται στα πιο τέ
λεια παραδείγματα της άρχης: 
στο ανθος και στον καρπο το φυ-

το παρουσιάζει την γεωμετρία του 
μέ τελικότητα, καί τό αποτέλεσμα 
επιδεικνύει συμμετρία σέ μερικά. 
απ.ο τά. ώραιότατα ζωντανά σχή
ματά του. 

Αύτην την δυναμικη γεωμετρία 
που δια.πιστώνεται στίς μη ζώσες 
όντότητες, είναι δυνατον να την 
παρακολου'dήσωμε καl στις μορ
φές ηίw φυηίJν; 

Καθώς το σπέρμα και τα σω
ματικά. κύτταρα τού φυτού βρί
σκονται σέ ακατάπαυστη κίνησι, 
ή γεωμετρία δεν είναι εκδηλη. 
Θα πρέπει να μελετήσωμε το ενή
λικο φυτό για να δούμε αν ένσω
ματώνη μερικές ά.ρχές ικαl ε.,:ειτα 
να έξετάσωμε αν αύτές οί. άρχε; 
δίδουν έξήγησι στην συμπεριφο
ρα των κυττάρων. 'Όπως εωταμε 
προηγουμένως, τα τμήματα τού 
φυτού που ά.ποκαλύπτουν κάτι α
πο την γεωμετρία είναι δ σπόρος 
Και τΟ ανθος, Ρ'Αλλη απόδειξις 
είναι ή φυλλοταξικη διευθέτησις 
των κλάδων καt κλώνων, επίσης 
το σχήμα καl οί φλέGες των 
φύλλων. 

'Αφού δμως τά αύτο-όργανω
μένα συστήματα τού σύμπαντος 
είναι έντοπωεις δυνάμεων εις πε
δία, bτεται δτι tφόσον uπάρχει 
ενας βασικά; γεννfrrωρ χια τού;
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Χρυί"τάλλου::;, τότε Οά ύπάρχη καί 
γιά τά φurrά. ή tδια τάξις, προω
θημένη κατά ενα στάδιο. 'Οπότε, 
με μιά. σειρά. άπό προω'clήσεις, με 
βάσι πάντα την ίδια «τάξι», προ 
χωρούμε στά ζώα καί στον ανθρω
πο, στο σύνολο της φύσεως. Km 
'Κάθε μορφή ζωης θά ηταν μιά 
περιωρισμένη οψις της πραγμα
τικότητος. Ί-Ι Ζω11 εlνα� μία, 1Ί 
ί:λη καί ή ενέργεια εlναι εΚiδηλι;)
σει; της. 

'Αλλά. μια τέτοια ερευνα, ή δ
τcοίι:ι θά προωθούσε τ11ν άρχ11 τη; 
σι•ιιμετρίας άπό τό ορυκτό, δ�α 
τού φυτικού καί ζωϊκοίί, στο άν
θρcί)Jϊινο βασίλειο, ιθά εlχε καί άν
τίσsροφη πορεία: με την διερει'•
νησι της συνει,δήσεως του άν
θρώσιr.-υ άν.α6ρομuκά. στά. άλλα βα
σίλrιο. της ζωής. Είναι μια ερευν,1 
αφάνταστα π�ό δύσκολη. 

·Όμως, εlναι σαφές δτι κ ά
π ο ι α μορφή συνειδήσεως συ
νvδεύει κάJθε όργανι'Κ11 ζωή, άκό
μη καl τον αρχέγονο πρωτοπλα
ΙJ!Ι ιΚΟ Πηλό• ύπάρχει ενα συσσω
ρευμένο σώμα τεκ,μηρίων πού δεί
χνοη την παρουσία της ακόμΥj 
καί στc, κατώφλι τη; ζωής. 

Τά. φυτά. εχουν διατρέξει τούς 
κύκλους αναπτύξεως καί αναπα
,ραγωγης περί τά. τρία δισεκατομ
μύρια χρόνια, στο νερό καl στην 
'ξηρά. Κατά. τή. διάρκεια αύτη; 
της εξελίξεως αύξή,θηκαν σέ πε
ριπλοκή, παράγοντα, ρίζες γιά 
την κατοίκησί τους καί φύλλα για 
't'O θαύμα της φωτοσυνθέσ,εω;. 
ανταποκρινόμενα στο φως σε φω
τοτροστισμό, μεταδάλλοντα ανόρ
γανη ϋλη σέ ύλικο ζωής - δλ' 

αυτα χωρίς να επωφελούνται έ
νός νευρικού συστήματος, 'Ένα 
άξιοσημείωτο επίτευγμα. 

'Ακόμη πιο άξιοσημείωτος εί
ναι ό βασικός μεταδολισμός ό ό
ποί,ος συγκρατεί ανάμεσα από μιά. 
τεράστια διαποίκιλσι τή.ν θεμελι
ώδη τάσι προς μιά. κανονική :ιι:ε
ριπλοκότητα - τό δλως αντίJθετο 
:π;ρός την άταξία καί την ομοιο
μορφία πού άποδίδεται στην ϋλη 
καί {νέργεια, γνωση1 ώς εντρο
πία. 

·Όλα τά. γεγονότα διακηρύτ
τουν δτι στά. δικά τους πεδία οί 
αυτοοργανωμένες μονάδες ( ατο
μα, μόρια, κρύσταλλοι) ενσωμα
τώνουν εναν πρωτοεπίπεδο τρόπο 
εκφράσεως της γεωμετρίας τού 
διαστήματος στη φύσι, περιωρι-

' ' , 'ξ π 'λ σμενο σε επαυ ησι. ρωτοπ α-
σμα καl κύτταρο εμφανίζουν μια 
πρόσφατη αναχώρησι, τόσο ρι,ζι
ική, ω·στε ειμαστε ύποχρεωμένοι 
νά. κιrττάξωμε για ενα π;eδίον δυ-

, :t , ' :t \ \ ναμεως εντοπισμενο σ αυτες τις 
νέες μονάδες. Αυτό το πεδίον, 
μπορούμε νά. ε'ίμαστε δέδαιοι, ε
χει μια δι'Κή του γεωμετρία. Τά 
φυτα την έικφράlζουν ( δσο είναι 
δυνατον στον χώρο των τριών 
διαστάσεων) με τlς κινήσεις τού 
εσωτερικού μεταδολισμού, κυκλι
σμού, αναπτ 'ξεως καl καρποφο
ρίας, με τούς χαμηλούς των τό
νους της άθανασίας, 0Ένα τέτοιο 
πεδίον δεν μπορεί να είναι μόνον 
11λε�τρομαγνητικό, διό,τι το φυτό 
είναι ίκανο νά. λειτουργήση μέσα 
του, ώταλλάσσοντας καl μεταφέ
ροντας ηλεκτρόνια, παγιδεύοντας 
φωτόνια καί μετατρέποντας αυτα 
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σ.ε ένέργεια, και θεμελιώνοντ\J.ι; 
στό σώμα τού φυτού ενα άχνάρι 
άπό ήλε.κτροστατικές κλίσεις. 

Μεγαλύτερης σημασίας καt ά
ξιώσεως ε!ναι το θέμα τού αί· 
σθητισμού. Μακρα έξοικ�ωσις, 
παρήγαγε μέσα μας μιαν άπέ
χ1θεια στήν tδέα δτι ή ζωή (πού 
ε!ναι αίσθητισμός στα κατώτερα 
έπίπε.δα, αtσ\)ηματισμός στα ύιψη
λότερα) ε!ναι κάτι το γενικό ποί, 
έντοπίζεται σέ δικές της μορφές. 
,Οί λέξεις δεν πείθουν. Ειναι ά-

νάγκη να άποδείξωμε δτι ή αυτορ
ρυθμιζόμενη γεωμετρία των ζων
τανών τάξεων ε!ναι ή ποικίλλου
σα εκφρασις μιας παγκόσμιας 
ά�χης. Ή σωστή διαδικασία εΤ
ναι να έκθέτωμε στα σχολεία, εύ
θύς άπό το νψιιαγωγείο, δτι τό 
κάλλος της άρμονίας, της μορφης 
καt τού χρώματος, ε!ναι το παρε
πόμενο της ζωης, και ε!ναι το 'ί
διο δπως καί ή άλήθεια στίς λε
γόμενες αψuχε; btιστημες. 

Μετά.φρ. ΚΑΤΙΝ, Σ ΦΡιΑΙΙ1ΚΟΤ 

ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΖΩΑ

ΦΥΤΑ 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ 

ΣΗΜΕΙΟΝ
ΓΡΑΜΜΗ 

ΖΩΑ 

D 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΟΓΚΟΣ 
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93n Σuvέλεuσις 

τίίς παyuοσμίοu Θεοσοφιuίίς Ί!ταιρίας 
Η 93η ΔmΘΝΗΣ ΣΊΊΝΕιΛίΕΤ

Σ[Σ της Θεο•σοφΙJΚης 'Εταιρί,ας 
σu-ν,ηλiθε στό "Α-ντυαρ της 'Ι,,δίας. 
"'ί

Ε
λια6αν μέρος &29 άντωιρόσωποι

άαιό 54 εθνη, των δποίων οι σηιμσ.ίες 
lκuμάπζιαν στήν �δρα τfi

1
ς 'ίΕιταιρίας. 

"Οστως γίινεται σm,ή'θως, ή σm•έ.λευ
σις αρχυσε με προσευχή δλων των 
θρη:σ�κ,ει,ων. 

'0 Πρόε.δρος της 'Εταιρίας Ν. 
Σ ρt Ρόιμ στόν έναρικ.τ'ήριο λόγο 
τοu, μιλώ:νιτας γιά τήν φύσι της ά
λήθ ειας πού εt,,αι Θεοσοφοο., εtπε 
δ:ι εtναι μ� βα'θειά, άνάιγΙΚη γ,Lά 
τη,, σημ,ερινrη ά,•θρwποτητα, κα,θως 
εtναι πα.γuδευμένη σ' ενα &διέξοδο. 

"Εκαμ,ε διάrι.ρυσι μ,εταξύ σοφί,ας 
=t γνώσεως. Ή γνωισις ε{ναι πολύ
τιμη, μά παραμένει έξωτερικ.ή. 'Η 
σοφί,α εtναι κατάtι.τψις έσωτερι.κή. 

Κανένα πο·σόν πληροφορ�ων, δ
σο�δήποτε σm'<lρ,παιστw.,ω'ν, δταν δέ.ν 
�tσ.δύοuν στήν ζιωτικ.ήν δρα�τηριότη
τα τού έσωτερι,κοϋ έιαυτοϋ τού &.ν
θρώποu, δεν έuτηρ-εά.<ζοuν τή,, ζωή. 
του - εtπε ό Ν. Σρί Ρό,μ. 

ΧρειόJζετα� λοισιόν ή άναrι.ά.λυψις 
τού έσωτερι.κού έαuτού κσJί ή βίω
σις της έσωτερι.κης σοφGας, γLά τήv 
άντυμετώ.π�ι ολων των :rιρο6λημά
των, έθνικ.ων, κ.οινωνιΙΥ.,ων :;ι.αί άτο
μw.,ων. 

�ο ΠαγΙΚάσμιος Πρόε1δρος εrι.αμε 
κ.αί 1μLά άλλη δμιλία, στά πλαuσια 
της Συνελεύσεως, με τίτλ(} «Τό 
Πρα.γματuκό :;ι.αί τό μή πραγματι
κ,ό». 

Τί έστι στραγματw.,ότης; ρώτη:σε� 
Εtναι ενσ. αuσθημα δημιουρ,γημέ.νο
άπό τίς σχέσεις μ,ας με πρόσω=� 
πράγματα κ.αt ίδέες; 'Ή ε[ναι μιά. 
ούσια,στuκή ϋ:π.αρξις, ά,1εξάρτη:τη άπό 
γνώ·σεις κ.αί αllσθήrμιαrτα περί αύrtης; 
ΕΙναι άιμφόπερα. "iΕοcομε μLά σχημα
τυσμένη είικόvα της :rιρα,γματικότη 
τος, αmης πού ειχ.ομε έrμ,είς οί tδιοι 
διωμορφώlσει. 'Ωστόσο, θεωροψε 
αύτήν τήν πραγιμ,αrtL"ι.όrtη,τα άν,επσ.ρ
κη. Και άνσ.ιζηιτοψε την αλλη, τήν 
ούσιωστι.κ.ώτερη πρα.γματuχ.ότητα, γLά 
νά γειμ(ισωμε ε-να κ.εvόν μέσα μ,ας. 
Αύτό συμ,6αίνει, γιατί ή γνωσις μας 
ε[ναι μ,ερuκ.ή μόνον. 'Αοοόμηι κ.αί στίς 
περιπτώσεις τού μα.λλον στενού σmr
δέσμοu, δσtως μεταξύ συζύγ,ω;ν,, ύ
rτάρχ,,ει μιά ψυχολογιιχιη άιπόσταχπς 
πού χωρί.ζrει. 'Η γνω'σις μας ε[ναι. 
τωιuκή, ε.ξω'θεν, έπαμέ:νως στερείται 
πραγ,ματuκ.όπητος. Ό βαθμός πρα
γμ,αrτuκόrtη,τος εξαρτάται ώπ,ό τό βά
θος, τόν δm,αrμuσ:μό καί τη'\' οίr,<ιειό
τητα πού ύιιάροcοuν στήν σοcέσι. Και 
δrtαν ή σχέσις βα,σίiζεται είτε στήν 
γνωσι, είτε στόν νού γενικώrtερα, εt
ναι μ,ερuκ.ή κ.αί δεν &.γιχ,αλιάιζιει τ& 
ά.ντuκείμε.νο,v πλήρως. Διόιτι κάθε τι 
τό άτομuκό δεν εtναι δλοικληρωτwαι 
πραγ1ματ1/)1,ό. Κά1θε τι πού δεν ρ�ζώ
νει στό σ..tώνιο κισλ άναλλοίωrτο εtναι. 
μή πραγματιr,rο στόν ενα η σ.λλο'V 
βαθμό, αρα εφήμερο, με ζωή ώπ,ει
ροε.λάχ�τη έ,γ σχέσει με τόν ά.τέρ
μονα χρόtνο. 
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καi ΙΑΤΡΟΣ 

Ύπο ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΑΜΠΑΣΗ 
Έχτάχτοu Καθηγητοϋ της Χειροuργιχης 
έν τψ Πανεπιστημί<¼) 'Αθηνών - Διεuθuν
τοϋ της 3ης Χειρ. Κλινιχης Δημοτιχοϋ 

Νοσοχομείοu 'Αθηνών ((Ή Έλπtς» 

Ό Ρωμαίο; ποιηηΊ; Όδίδιο:; λέγtt, ότι μία χαί 11 υ uτ11 χείρ μας 
-πλήττει καί μα� θεραπε 'ει.

'Η φυσις, ώς αϋτη προσπίπτει ει; την α, Ορωϊίνην clντίληψιν, δέν
fΙναι άρτιος όργανισμό;, οίονεί συνη.τελεσμεvο-, αλλά προιόν έξελί
·ξεω;, χωρούσης έκάστοτε προοδευτικώς. 'Η φύσις, δηλαδή ή σruν
ισταιιε η αίrτή απείρων μυστηριωδών καί άνεξερευνήτων δmάμεων,
εις τιΊν δποίαν δίδομεν τό ονομα «Φuσιο>, μας -τροσ6άλλει διά μυρίων
κακών, αλλά συγχροvω.:: μας δίδει την δύναιιιν και μας παρέχει τά
μέσα νά τά ,ιατωωλεμουμεν, κατά τό μάλλον η, ηττον ώιοηι-εσματι
κώ-. Σχετικώς δ 'Ιπποκράτης αναφέρει τά fξη-:

«Ί-Ι φ ύ σ ι ς ί α τ ρ ό ς α σ 0 ε ν ε ι ώ ν. Ε ύ ρ ί σ χ. ε ι ή
ι δ ί α τ ά μ έ σ α 0 ε ρ α π ε ί α ς. 'Ε χ ε ι κ ρ υ ιι έ ν α ς
δ υ ν α μ ε ι -, α ί τ ι ε ς δ ι ε ι σ δ ύ ο υ ν δ ι ά ν ά έ π ι
φ ε ρ η α λ λ α γ ά ς, ν ά θ ε ρ α π ε ύ σ η η ν ά κ α τ α
σ τ ρ έ ψ η. Ό ί α τ ρ ό c; π ρ έ π: ε ι ν ά 1:, ι ν α ι δ ύ π η
·ρ έ τ η, ς α ύ τ η ς, δ δ ι ε ρ μ η ν ε ύ '"' τ η c;,>.

ΓνωρίζομΕν, δτι ή υγιεινή καί ή ίατρικ1Ί έιιφανίζονται ηδη είς
ολλά εντοιια καί θηλαc-ιτικά ύπό μορφην έωτί·γτω,, προ,ωλοvντων

θαυιιασμόν καί κατάπληξιν. Και δ ανθρωπος -- προιόν εξελίξεως καl
αύτός έκ κατωτέρων όργα ισμών συνφδά προς ηΊν έπ' έσχάτων κατα-
1t0λε.μηθείσαν αρδίνειον θεωρίαν - δεν στερείται ένστίκτων, αλλ' ή

ιάνοιά του, διαπλασθείσα δια μέσου έκατο τάδω αιώνων καί λαδοϋσα
την έξέλιξιν, την δποίαν παρουσιάζει σ11μερο\, άντικατέστησεν έν
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πολλοίς τα ενστικτα. . υτη λοιπόν ή άνωτέρ,α δ:άνοια τού άνθρώπου 
τον ώδήγησεν είς την με,λέτην τού οργανισ,μ,ού αυτού και είς -rήν ανα
κάλυψιν πολλών και διαφόρων μέσων, δια τώιν όποίων ό ανθρω:JWς δύ
ναται, έφ' δσον δεν έκτρέπεται από η1ν φυσικην και λογικ11ν όδόν, νά 
διατηρίi ,ακμαίαν η1ν ύγείαν του και να t)εραπεύη έν μέρει τάς νό
σους του. 

Ή ίατρικ1 1 ώς τέχνη, είναι τόσον παλαιά, δσον και ό ανθρωπο;, 
διότι φαίνεται, δτι τό ταλαίJΤ'ωρον αυτό τέκνον της Ευας ουδέποτε 
ύπηρξεν άπηλλαγμένον άσΟενειών. 

Είναι γνωστόν, δτι αί είς τα τοιχώματα πολλών σπηλαίων καί άλ
λαχού άνακαλυc Οείσαι άπεικονίσεις ζώων, προϊόν της τέχ,11']ζ ανθρώ
πων, ανηκόντων είς προϊστορικάς έποχάς, δηλα1δή πρό έκατοντάδων 
χιλιάδων ετών, προ•οίοουν ενα λίαν προηγμένον πολιτισμόν. Είναι δε 
αί ώτεικονίσεις αvται άπείρως καλλιτεχνικώτεραι όμοίων είκόνων οφει
λομένων είς τον χρωστηρα σημερινών άγρίων λαών, των Βέντας καί 
των Ν έγκριτος επί παρα1δείΎματι. Διατί λοιπόν να μ11 παραδεχθώμεν, 
δτι καί 11 ίατρικ11 11οη κατά τ11ν εποχ11ν εκείνην δεν είχε c,η,μειώσει 
παρεμφερή πρόοδον; 

Άλλ' ας άφήσωμεν κατά μέρος τάς λίαν παρα-χεκινδυνευμένας 
ύποΟέσεις, ι·άς σχεηκάς πρός η1ν εμφάνισιν τού ανΟρώπου έπί της 
γης, πρός τούς Π'αράγοντας της εξελίξεως καί της προόδου του και ας 
εuσέλΟωμεν ειίς τό στερεόν εδΟJφος της ίστορικης πραγματικότητος. 

Οί εσφαλμένως καί συμ15ατικώς καλούμενοι πρωτόγονοι λαοί, -
λέγομεν Οε «εσφαλμένως και συμ6ατικώς» διότι πρωτόγονοι λαοί δεν 
ύπάρχουν σήμερον είς κανένα σημείον της γης, δ ομένου δτι δλοι 
ανεξαιρέτως οί αγριοι η κατά φί•σιν λαοί παρουσιάζουν ώς προς τα 
ηθιη κ,αί τα �Οιμά των, τ11ν κοινωνικ11ν καί πολιτειακ11ν συγκρότησίν 
των, λίαν καταφανείς βαθμίδας εξελίξεως, άλλα <"ιυγχρόνως καί κατα
πτώσεως ,ωί εκφυλισμού - οί πρωτόγονοι λαοί λοιπόν, δπως ειθισται 
νά τού:: ονομάζουν, 'ί)εωρούν τούς περιφ11,μους μάγους, ώς καθοδηγου
μένους εν τί'\ έκτε) έσει της άπ.οστολης των ύπό άοράτων πνευμάτων, 
ύπό δαιμόνων άγαΟών η κακών. Είναι ε οί μάΎοι ο-δτοι οί  πρωτόγονοι 
ίατροί, οί όποίοι φαντάζονται, δτι είναι ίκανοί να θεραπεύωσι πάσαν 
,,όσον και μαλακίαν δι' εξορκισμών, δια μαγικών έπ<ρδών, ώς και δι' 
εκστάσεως, είς 111ν όποίαν περιέρχονται προκειμένου περί θεραπείας 
σπανίου βαρέος νοσήματος, πιστεύοντες ά.κραδάντως, δτι δια τού τρό
που τούτου επικοινωνούν μετά τού ,ά,γαΟού πνεύματος, ι11ν βο1Ί,θειαν 
τ;ού όποίου έπικαλούνται προς θεραπείαν η:>ύ νοσούντος. Τίς ,οίδεν 
εάν ό ύπνωτισμός και ή ύπο6ολ11 δεν παίζουν εν προκειμένφ τόν 
ρόλον των. 

Κατά τάς άντιλ11ψει; των Βα6υλωνίων, τάς άσΟενείας προκαλούν 
κακά πνεύματα, καί οϋτω 11 μαγεία και οί έξ-ορκιφοί διαδραματίζουν 
είς η\ν ίατρικ1 Ίν πρωτεύον πρόσωπον. Τούτο δμως οεν άποκλείει τ11ν 
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χρήσιν ίατρικ(ίw σκευασιιΪJν, καΟ' δσον ή φαρμακευτικ11 τιΪJν 13αδυλω
νίων ητο άοκούντως ΠQΟηγμένη. Βαδυλώνιοι ιατ·Qοί εlχον μεγάλην φ11-
μην καί πολλοί ήγεμόνι:ς αλλων χωρών έζήτουν ίατρούς έκ Βαδυλώνος. 
Φαίνεται δέ, δτι και ή χειρουργικ11 bέν ητο και είς ηiν χι;Jραν ταύτην 
άγνωστο::;. Ό αμπουραμπ11 όρίζει 111ν άμοι611ν των χειρουργιίJν άνα
λόγως της οικονομικης καταστάσεως τού πελάτου, άλλά καί τάς ποινάς 
των ιατριΪ)V έν περιπτώσει, καθ' ην ό άσΟεν11ς απέΟνησκε συνεπεί(! κu
κης διαγνώσΕιί.Jς των η ιlμελείας περί ηΊν έκτέλωιν ηίJν καΟηκόντων 
των. 

Και είς τ11ν αλδαίαν, καίτοι οί Χαλδαίοι έμείγνυον μετά της 'Ια
τρικής ηiν μαγείαν καί τούς έξορκισμού;, αϋτη είιρίσκΕτο fι; καλόν 
Ι)ρόμον, καΟ' δσον οί Χαλδαίοι είχον ί"ιυνείδησιν τοίί δτι ή ιατρική 
ε:τρεπε νά στηρίζεται έπί της παρατηρήσεως τιΪJν έκάστοτε :ταρουσιαζο
μένων πFριπτώσfων νόσων. Ό Στράδων αναφέρει δτι οiιτοι μει:φερον 
τού; νοσούντα; είς τά σταυροδρόμια καί ήρώτων τού; διαδάτας, έαν 
έγνώριζον κανένα φάρμακον δυνάμι:νον νά Οcραπcί•η τ;ιv « » η «13» 
νόσον. 

Είς την χώραν των Φαραώ ύπήρχον ίατρικά συγγράμματα 11δη 
κατά. ηiν τρίιην η τεrrάρτην π. . χιλιετηρίδα. Θεό; τη; Ίαη,>ικη; ητο 
ό 1 α, ό f1λιος, τό ίερόν τού όποίου ευρίσκετο ει; ηΊν Ίlλιοί·πολιν. Εις 
τό ίερον αύτο προσέφευγον οί ίίρρωστοι, ώ; ΠQΟ; ίίλλην Κολυμ'SήΟραν 
τού L ιλωά,μ. Πρακτιικοί ίατροί ησαν οί ίερείς της Αιγύπτου οίτινες, 
έπειδ1Ί �.σαν συγχQόνως καί. διδάί",καλοι τών έπιστημών καί συνεπώς 
φορείς και παράγοντες πολιτισμού, άπελάμδανον μεγάλων προνομίων 
καί. τιμών. Και·ά τον πατέρα τη; ίστορίας Ί-Ιρόδοτον ύπηρχον έν Αί
γί•πτφ δι' έκάστην νόσον ε�δικοί. ίατ�ροί: <�1 ι α ς ν ο ύ σ ο υ εκ α
σ τ ο ς ι η τ ρ ο ς έ σ τ ί. κ α ί. ο ύ π λ ε ι ό ν ω ν, π ά ν τ α 
δ έ t η τ ρ ώ ν ε σ ι· ι π λ έ α. Ο ί μ έ ν γ ά ρ ό φ Ο α λ
μ ώ ν ί η τ ρ ο ί κ α τ F σ τ α σ ι ν, ο ί δ έ Κ ε φ α λ η ς, ο ί 
δ έ ό δ ό ν τ ω ν, ο ί δ έ τ ώ ν κ α τ ύ. τ 11 ν ν η δ ύ ν, ο ί 
δ έ τ ώ ν α φ α ν έ ω ν ν ο ύ σ ω ν». Φαίνεται, δτι οί ίγύπτιοι 
ίατροί της μεμακρυσμένης έκείνη; έποχη; έγνώρι ον η1ν σηιιασίαν 
των άπο λί,ματος η λι\ιης καθαρμών, δηλαδή τη; απολυμάνc-,εως, μολο� 
νότι τά μικρόδ,α, έλλείψει μικροσ•,ωπίων, δεν r�.σαν γνωστά κατά τοίις 
χρόνου; έκείνους. Οί ίγύπτιοι ιατροί, διά. ν' αποφεύγουν την εκ των 
ασθενειών μόλυνσιν, έξί,ριζον ηΊν κεφαλ1Ίv καl το σώμα των, ελu�·οντο 
δίς της 11μέρας καί. ένεδύοντο, όσάκι; έπεσκέ:ττοντο άσΟενεί::;, λει κον 
λινον ενδυμα φέροντες βίδλινα {,παδήματα. 

Εις δλους τοίι; λαούς της μεμακρυσμένη; αύn):- έποχή; f1 'Ιατρική 
ανεμι :νύετο μέ τά; προλ1Ύ1-Ι εις, τ1Ίν μαγείαν καί τά; vεωρία; ιιί1ν ίερα
τείων. 'Ημείς οί σημερινοί. εγκεφαλικοί καί. άπελ.�ιστικιίJς όρΟολογι
σταί ανθρω:::οι δεν είμεθα tκανοί νά ιεισδί•σωμεν εί; τ11ν σι νείδησιν 
τοιούτων άνθριί>πων, είς τάς ;ταραδόc-εις τ(ίJν ό:τ:οίων άπηχοϋν τrι ;1Οη 
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καί εΌιμα ιος καί αί θρησκευτικαl αντιλήtψεις εποχών, αί δποίαι καλύ
πτονται έπαεί ύπ<> τ<>ν πέπλον τού μυστηρίου και τού αγνι.ίιστου. 'Αλλά 
μήπω; ακόμη καί σήμερον, παρ' δλας τάς οντως τεραστίας προόδους 
τιί)ν φυσικrίιν ε.πιση1μιίιν, ή ακαιδημαΊκή, επιστημnνικ11 tατρική δέν βαί
,,ει παuαλλήλως Π!){}ς τ�iν λαϊκ11ν τοιαύτην των εξορκισμών, των δεή
σ�ων, τιί)ν Πι_>Οσευχ{ον καί των ανα1Οημάτων; Καί τούτο, διότι δ ανΟρω
πος αισΟάνεται έαυτόν, οίονεί έξ ενστίκτου έξαρτώμενον εΥ. τού Θεού 
παντού καί πάντοτε. 

Οί αρχαίοι ·Έλι ηνες μήπως δέν σιrνεδουλεύοντο τά μαντεία, ενώ 
1) 'lατρικ1'1 παι_>έμενεν εt: τα; χείρα,; των ειδωλολατριίιν ίερέων καί αί
φυσικαί ασιΟένειαι εΟεωι_>οm•το τι .μωρίαι των θεών; 'Επί μακρόν χρόνον
οί 'Αc-ικληστιάδαι μέ τό κϋρος της καταγωγή; τ·ων από τόν Άσκληπ.όν
ησαν οί μόνοι, οΪτϊνε; εlχον τό δικαίωμα ν' άσκούν τιiν ιατρικήν.

ΜιJνον δ 'Τ ππnκράτη; τι1ν 5Ό,• π. Χ. αιιονα συνέλαδε τ�\ν ιατρικ1iν 
επιστή,μην εις τό σύνολον αύτης καl εtς δλιους τους κλάδους. έν πι
στε ί•ει εί; τά; ίεράς νόσους, ά.ντιτασσόμενος δέ πρός δλας τάς προλή
'ψfι; καί Οεωρίας τιίιν ίερα,τείων θριαμβεύει εις μίαν εποχ11ν ίστορικ11ν 
δια η'1ν 'lατρικήν. Καθορίζει οϋτω δ Ίπποκ!)άτης ηiν ορΟ11ν γραμμ11ν 
της Ίαη_�ικη; καί απαλλάσc-,ων αυτήν άπό τό παρελuόν τη; θρησy.,εία,; 
καί τη; μαγεία;, η\ν τοπσθετεί μέ τάς γνώσεις του, τάς ύποδείξεις του 

' ' 0 'δ Q 
1 

� ' ' β' ιι ' ' και τα; με· οι οι•; του f(Ηυιεια; επι νεων ασεων, αιτινε; ισχι•ουν και 
σήμει_>ον. 

Οϋτω λοιπόν 1Ί 'ΙαΤ(ΗΥ.11, άπλη τέχνη ιlρχικιίι;, άπέβη έπιr-,τήμη 
κατά τον εκτον αιώνα π. Χ. εις την '!Ελλάδα, δπότε δηλαδ11 οί 'Έλληνες 
φιλόσοφοι έφή,ρμοσα-ν εις αυτ1'1ν τάς Οεωι_>ητικά; γνώμα; καί άντιλή
φει; των. Είναι γνωσni 11 δράσις καί ή μεγάλη σημασία των ιtσρυ
φαίων 'Ελλήνων ιατι_>ιον, τοϋ Ίπποκράτου;, τού Γαληνού, τοϋ Ήρο
φίλου καί τιίιν μαΟητώ·ν αυτού καί τού Έρασιστράτου, ίδρυτων της 
Πf(>lγι_>αφικη; 'Αναη>μικης ιο; Και αλλων Π'Ολλων, ωστε θεωQΟύμεν πε
ριττόν νά μαχρηγορήσωμεν εν προκειμένψ. 'Ένα μόνον οφείλομεν να 
τονίσωμεν σχετικώς, δηλαδ1i δτι κατά την Έλληνικ11ν αρχαιότητα οί 
ϊατcοί ύπηvξαν σημαντικώτατοι παράγοντες Κοινωναης προόδου καί 
επιστημονικής εξελίξεως. 

Ει; τόν πάπυρον τοϋ περιφήμου Γερμανού Αιγι:ττιολόγου 'ΈδεQ; 
ανευρίσκομεν πολλά παθολογικά νοσ11,ματα: αίμορροtδα;, χολέQαν, 
καρδιακά νοσήματα, δυc-στεψίαν, κυνάγχην, φλεγμονά; Τ(t}ι\' χοιλιακιον 
σπλάγχνων, διαταραχαις της ούρήσεως, φλεγμονάς τού πρωκτοϋ κτλ. 
Οί αρχαίοι Αtγύπτιιοι ιατρ,οι εν11ργουν ηiν εξέτασιν τοϋ αρι_>ιοστου Μι 
τ1Ίν ψηλάφησιν τού πάσχοντος μέλους. 'Εξ αλλου προσείχον εις τά φαι
νόμενα τού 11χοl', είχον δηλαδ11 εν είδος πρωτογόνου α.κQοάσεω;. Και 
δέν τ.,εριωρίζοντο <χποικλειστικω; εί; ηiν θεραπείαν των νόσων άλλα 
ησαν και διδάσκαλοι των επιστ·ημων καί κατ' ακολοvθ ίαν σημαντικοl 
πιαράγοντε; κοινωνικής προόδου. 
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Είς η1ν Κίναν ή πρώτη περt θεραπείας πραγματεία συνετύ.χΟη 
κατα την τρίτην π. Χ. χιλιετηρίδα. Καί είς την χf6ραν ταί,την, ητις 
ί:ίλλοτε ώιετέλει μίαν των μεγαλυτέρων αύτοκρατοριων τού Κόσμου και 
ητο εύδαίμων καί tc,χυρά, ένω κατόπιν παρουσία,σεν οικτ(>όν Οέαμα έμ
φυλίου άδελφικού σπαραγμού, οί ίατροί ένήργουν καί εις κί,κλον δρά
σεως δημοσCου ένδιαφέροντο; καί άπελάμδανον ώς έκ τούτου μεγάλων 
προνομίων και ημών. 

Τό α-ύτό δύναται να λεχθί] καί περί των 'Ινδών, των Περσών καί 
,αλλων λαών της Έγγυς καί 'Άπω ' νατολης τ·ης έποχης έκείνης. 

' λλά καί ή νεωτέρα 'Ελλάς τόσον πρό της άπελεΟερώσεώς της 
άπό τού Τουρκικού ζυγού εχει να επιδείξυ παγκοσμCου φήμης ίατρους 
.έπt τού καθαρώς επιστημονικού πεδίου, δπως τόν ' λέξαινδρον l\Ιαυρο-
κορδατον, τόν Άσάνην (ώτό τα προοδευτικά. και άκ.μάζοντα Άμπ&λά
κια, τα πρωτοπόρα -rων Κοινωνικών ' σφαλίσεων, τόν Χριrπαρα καl 
τόν Βηλαραν, ίατρόν τού ' λη Πασά εί; τα 'Ιωάννινα, τόν Βαρδαλά
χον ('Αναδρομές Ν. Κ. Λούρου 1967, σελ. 217), δσον καί μετά. την 
άνάκτησιν της άνεξαρτησίας της ώς έλευθέρου κράτους. Συναντώμεν 
είς ΆΟήνας τόν Πάλλην, τόν Άπίτην καί τ·όν Βιτάλην που ένεκροτό
μηc-αν τόν 'Οδυσσέα ' νδρουτσον, δταν ε.πεσε άπό τόν Πύργο τού 
Γουλέ. Είς τό Ναύπλιον τάις αρχάς τού 1'9ου αtώνος καί αργότερα, 
δταιν εγινε πρωτεύουσα, ασ'Κοϋν την 'Ιατρικ1 1ν ό Καρδελά:::;, ό Παπα
,δόπουλο;, ό Βρ,εττός, ό Μαράτος, ό Μαλδίνη;, ό Ζεχίνη;, ό Θεοφιλά;, 
που μαζί με τόν Γερμανό Τράϊμπερ, ένεκροτόμησαν τόν δολοφονημέ
νον Καποδίστριαν, ό εσύλλας, "Υ'πουργός τη; 'Αστυνομίας τό 182.5, ό 
Τσαχαρίνη;, ό Βλάσης καl μερικοί αλλοι. (' ναιδρομές . Κ. Λούρου 
19 6 7, σελ. 218). ' λλά. κα.ί εις τόν κύκλον πολιτικής καί κοι νωνικης 
δράσεως �ΕλλήΝων ιατρών, εις τους όποίοu; ή 'Ελληνικ11 Πατρίς οφεί
λει πλείστας χάρ,ιτας, εχει να έπιιδείξη αρκ,ετού;, μεταξύ των όποίων 
πρωτεί'(}υσαν θέσιν εχει ό Κοραής, ό Κωλέττης, ό Καποδίστριας, ό 
Λομδάρδος, ό Σφακιανάκης καί αλλοι. 

Ν αί μεν τό εργον τού ίατρού εlναι ν' αύξήση τi1ν δύναμιν τού 
όργανισμού έναντίον τού αιιτίου, το δποίον προκαλεί την νόσον, σιυγχρό
νως δμως καιθηκον του εtναι να ένισχύση το 11θικον και ηΊν πίστιν 
τού ασθενούς, καθ' δσον ή πίστις αύξάνει η1ν δύναμιν τού πνευματικού 
ανθρώπου καί δημ,ι0LΙργεί ψυχικ11ν 1Ίρεμίαν καί γαιλήνην. Τοί�το δε τό 
έπιτυγχάνει ό ιατρος δταν περιδάλλη τον ασθενη του μέ άγάπην καί 
στοργήν καί δεν ώτοl>λέπει είς αύτ&ν μόνον ώ; εις μίαν ϋλην δυΝαμέ
νην να τcμ αποφέρη κ,ερδοσκ,οπικά. ιι>φέλη. 

Ό γνωστο; Γάλλο; φυσιοδίφη; ΛΙuιυφόν, ευσυνείδητος παρατη
ρητής της ζωης και αριστος επιστήμων, τονίζει δλως ίδιαιτέρωc την 
σποι αιότητα τού ιατρικού έπαγγέλματος άιϊο πάσης άπόψεω; έξετα
ομένου. 

Ή θέσις τού ίατροϋ έν τf1 Κοινωνί<t έπιδάλλει καθήκοντα ίερά, 
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καΟήκοντα οχι μόνον συνδεόμενα π,ρός την ευσιυνείδητον τυπικήν έκ
πλ11ρωσιν της έπαιγγελμαηκης του αποστολής, άλλα και κα0ή•,ωντα 
ευρυτέρας άκτίνος. Κα1Οήκοντα σχετuζόμενα οχι μόνον προς την 0ερα
πεία·ν τού σώματος, άλλα καί πρ,ός διαφωτισμόν τού πνεύματος, δε.δο
μένοu δτι ή σταδιαδρομία τού ιαιτρού, δεν περιορίζεται απ<>κλειστικω; 
είc η1ν ιά φαρμάκω, η δια της χειρουργικής μαχαίρας ίασιν 
άσΟενούντων όργανωμων, άλλα εχει και αλλον έξ ίσου προορισμόν. Ό 
προορισμός δέ οίίτ<>ς συνίσταται εις ϊΙl" δρασιν τού ιατQού ώ; παρά
γοντος ύλικης και f1Οικής έν τ[1 Κοινωνt� προόδου. Οί &0άνατ·οι πρό
γονοί μας διέγνωσαν και εξήραν τό εργον και η1ν άποστολήν τού 
ίατροϋ ii·bη από τοϋ πρώτου λυκαυγο-; τού Πολιτισ,μ<>ύ των, «Ί η -
τ ρ ό ς ά ν 11 ρ π ο λ λ ώ ν ά ν τ ά ξ ι ο ς α λ λ ω, ν>> λέγει ό 
'Όμηρος. 

'Ολίγοι μόνον δύνανται να κατανοήσουν τ11ν έν τψ κόσμc� ίrψηλ11ν 
άποστολήν τού ιατρού. 'Ολίγοι μόνον γνωρίζουν πόσον έποικοδομητικό; 
ί'>ί,ναται και όφείλει να είναι δ ρόλος των Οεραπόντων τοϋ ' σκ)ηπιού, 
έν ηi ιδιότητι αύπ';')ν ώς κοινωνικού, έ.Ον.κού καί πολιτικού παράγοντος. 
Μόνον ύπό τ1Ίν ιδιότητα ταύτην οί ιατροί δικαιούνται να φέρουν τον 
τίτλον τού �Έ ξ ιο χ ω τ ά τ ου», με τον όποίον προσεφώνει προ 
ολίγων δεκαετηρίδων τrούς ' σκληπιάδας δ έλληνικό; λαός, όιαισJανό
νος τόν ύψηλόν προορισμόν των εις τον κόσμον. 

. -... 

* 

nειρω τό μtν ρ(i)μα εtναι φιλόπονον, ηΊν δε φυ!Χnv φιλόσοφοv _ 
ΙΣΟΙ-GΡΑΤΗΣ 

'Ανθρώποις άρμόδιον, φυ!Χfις μάλλον ιfι σώματος λόγον nοιείσΙθαι . 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
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Τό πρόβλημα 
, 

του πονου 

Συμπεράσματα άπό 

θεοσοφιι<ές όμιλίες 

Κανέ 17 προοΑ ημ::ι δt Ι ά.π:ρρο
ψfiΠ τοσο1 τό1 ιου ι:::ιί τήι y::ιp 
δ•.ά. του ά. ιθρώπου οσο ι ,ό πρό ) 
μα της ά. ιθpώπ ι ης Αύπη-, ά.θλιό 
τητος καί δυστυχ ας Ή αίτια. του 
πό ιου καί ολες οί ωίτ' ες πού δη
μιουργοϋ I πόιο: χαμός, χωρ -
σμός, ά.πομό;ωσις κ.τ) ., βα.ρύ
νου; τό-,; διανοούμιενο i άνθρωπο 
καί τό ι άιναyκά.ζουν νά. ζ ητη ά
πά.,·r.-ησι ά.πό τή ι φ λοσοφ α καί 
τr; ι θρ a,χ,εία. ύτό:; εΙΥα.ι δ λό
γο- πού ώδήγησ-: τό ι Βούοδ'Χ 
στη/ ερευ ια καί τό; εκαμε ,;ά. 
&.φοσιώση τη ι ζωή του στην εκ
θεσι -:-ωγ «Τεοοά.ρω; Εύγ�Υω Ι 
' ληθ·ε ω1», Ο'-ίς δΙΠοίες π•ερ:-ε
λα.μ6ά.νοντα. ι οί αί'τι·ες των ταλαι
πωpιω,; καί ή ά.τρwπός πρό� τή 1 
άιπολύτρωσι. Έπ,σης τό � ρ.στια
νι-κόι Ίεpατ:ίο; ά· οσ.ώθψ: 
στή ι ά. Ια.κούφισι -:'ής λύπης καί 
με κοοθε πραξι tιτcpό6α) ε -:Ύ)'i εύ
σπλα.χνια. του τριστου. '.Αλλά. ή 

ω ιή του πό IOU δε ί παύει γά, θ.
κού�τ.αι: «Γ α.τι να. συμ η αύτό 
σε μένα;» 

Τοϋ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΙΑΜΟΥ 

Σ' cνα βιολ ο του . Ο. ιούμ 
(:π.στολές Μα.χά.τμα) δ διδά.

σκα)ο:; Κ. Χ. σε μιά συ '-γ;σ. 
πcρί τη� πpοε) εύσεως -:ου κ::ικοij 
φέρε-τα.ι λέγω,;: 

«Ή φύσις στεpείrtαι καλωσύ-
1η η κακί::ις. ' κολουθ,εί &.με
τά.6λη-τους ;όμους οτ::ιι δ 1η c� 
τε ζωr;; είτε χαρά; η οτα1 σ-υ-
1η ποιο Ι καί θά. ητο I καί κατα.-
στρc cι δ,τι οοημ ούpγη,σε 
Σ-κέψου βωθε ά. καί θά βρη δτι 
ή προέλευσις κά.ιθ,ε κακου, είτ�ε 
μικροϋ είτε μεγά.λου, βρ σ-ι..ε-τα.ι 
στ' 1 ά. ιθρώπι ;η t ιέργε α, σ-ό,; 
α, 1θpω11tον δ δ-ποίος με τη Ι διά.
νοιά. του γ Ιετα.ι c) εύθ,εpο:; πρά
κτωρ στη Φύσι. Οί &.σθέ 1ειες δc 1 
δη ιουργουιται α.πό τή I Φύσ ,. 
άλλ' &.π' τό; ά.;θρωπο». 

uΩστε τό κ) c.δί τοϋ προ6) ή
μα -·ος του πό ΙQυ καί τη:; δυσ-υ
χια; βp σκετcιι σ�; γνωσι τοσ 
Νό, ου, στήν τέλε.cι με) cτrι της 
φύσεως τοϋ α. ιθpώπου κcι ί στη Ι 
c.:.ρcι ρμογή τ 7); κωτα ;ο�ως. 

Πα.σα ε,<,δή)ωσ.�, όπως γ 1ωρ:-
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ζομε, συνί1στατα.ι ά.πο μία. κίνφ: 
τω,ν α.κ.ρων, ενα. παιχνίlδι &.νιτ-ιιθέ
σεων στίς δποίες &.να.ζητείται συ
ν,εχως ενα. !ισοζύγιον η μία. !ισορ
ροπία. Ή Δύνοομις, ή &ποία. εΙ
να.ι γνωσ-tη ώς Κάρμα, μπορεί νά 
έξηγηθη ώς ενέργεια. !ισοζυγί1σεως 
η ισορροπήσεως, δια. της &ποίας 
δλες οί πράξεις δδηγοϋνται σε 
&.ρμονικη διευθέτησι δια. τών ά.ν
τι,δροοσεων, οί δποίες εΙνα.ι σύμ
φυ,οι με τάς ά.ρχ ικάς πράξεις. 

Μέσα. στον &ν'θρωιτcο, στήν τω
ρινή του κσ,τάστοοσι, το εκκρεμές 
τοολανιτ,εύεται μετα.ξύ της επι1θυ
μίας κα.ί της σκέψεως. Τυλιγμέ
νος μέσχ στον Lστον αυιc:ο,ι της 
ύιτcά,ρξεώς του, δ αΝ,θpωι1tος γίνε
ται παίγνιον των ά.•νιt:1θέσεων, δο
κιμά.ζωv πό'tε μιεγάλ ην ευτυχία.ν 
κα.ί πότε μεγάλην λύπην κα.ί ά.
πελπισία.ν. Ή μνήμη συγκιε•ιτρώ
νουσα. τά γεγαvότα. δια.τηρεί την 
ψυχολογική,v επίδροοσι καί προ
τρέπει τον α.νθρωπο νά έ.π:Ιθυμη 
τήν έπα.νάληψι των γεγryνότων έ
'Κιείνων τά &ποία. εφερα.ν προσω
ρινή χα.ρά καί τή,ν ά,ποτροrιtήν έ-

, ' , ξ' ' κεινων που ειπpο εν-ησοον πονον. 
'Έτσι έξα.κολουθεί δ κύκλος, μέ
χρις δτου δ α:ν,θρωπος μάJθη, δια. 
του πόνου, τον -:-pόπtο της ά,πα.λ
λα.γης. 

υΟπως λέγει δ Λεντμπητερ 
στο β:βλίο του «'Ομιλίες στην 
&.τρα.ιτcο του Άποκρυφι1σμοϋ» (Τό
μος ΙΙ) : «Όση1δή1Πατε δυσ:υχία. 
βρε1θη στήν ά.τρα.πο τής προόδου, 
ς, 'ζ , , ' ' ' υfΥΚιμω ετα.ι μονον α.πο τryν κα.τω-
τ�ερο έα.υτό μα.ς. Ό οοώτερος έαυ
τός μχς γνωρίζει -:ήν &.ξία. κα.ί 
αυτης της πείρας του π6νου κα.ί 
γι' α.υlτό α.υσθάvειτα.ι ίκα.νοποίη
·σι».

Ή ά.λλαγή της eσιτία.ς της συ
ν,ευδήσεως ά.ιτcο το <�Κά.μα. - Μά
νας» στο <�ΜΙΠΟU'Ι'tι - Μώια.ς» 'Υ.ΙΧ

θι•στα, δυνα,τ-ην τήν στάJσιν α.υτήν 
&.πέnντι τοϋ πόνου κα.ί ή άλλα.
γή α.υτη της σu,;ειδήισεως εΙνα.ι 
ή μεγα,λύt1ερη εινέργεια για. τον 
α.νιθρωπο, δ δποίος διάγει πνευ
μα.τικη ζωή. 

υοτα.ν &,σχολούμειθα, με τό πρό
βλημα. του πόνου, εwείνο το δ
ποίογ επι1δέχετα.ι συζήτη,σι, εΙναι 

' θ' , , Τ 
ή , ποια; α; πρεπει να. ει ναι στα.-

σις μα.ς ενα.'Ι'tι των άτυχ-ημάτων 
τά δποία. μα,ς συμ6α.ίνουν στη 
ζωή. &ο βιολίο «Σιτά πό•δια; του 
Διδοοσκάλου», δια.Όά.ζσμιε: «Ό Δι
δάιΟ"',<,α.λος δι1δά.σκει &τι ου.δε,μίαν 
σημωσίαιv εχει τό τί συμβα.ίνει 
στάν άνθρωπο εξωτ�εριικως : λύ
πη, βάσανα, άσθένειες, ά.ιτcώλεια;ι 
- δλα. α.υτά πρέπει yά, είνχ: -:-ί
ΠΟ17ΙΧ γι' ΙΧUτΟV 'Υ.ιΙΧί δεν πρέπει
νά άφήv-η νά έπηρεοοζgυν τ-ην γα;
λ ήνη του νου του».

Έπειδη συχνα δ πόνος κα.ί ή 
δυστυχία. δημ,ιουργοϋνrtα.ι άπο το,v 
νουν η τή•ι ενέργεια; του νοϋ επί 
των ειπι·θυμιωv μα.ς, μποροϋμε 
πολύ κα.λά yά, ρωτήσωμε πως θα 
κα.τορθώ,σωμε να. άποκτήισωμε την 
ηρεμία; του νου, όπως λέγε�τα.ι έ
δω. Τέτοιες έρωτήισεις σχετιζό-

' ' θ' 
Τ 

ζ , μι:ο�νες με το εμ,α. ει να,ι συ η-tη-
σuμες. 

Πολύ όλικόv έπί του προβλή
μα,το; του πόνου, τίς α.ίτίες της 
δυιστυχίας καί της ιiπα.λλαγης 
&.mo τ-ην λύrπη βρίσκεται στούς 
τρείς τόμους: «'Ομιλίες στήν Ά
τροοπό του Άποκρυφισμοϋ» της 
'Άννι Μπtέζα.νιt κα.ί Λεν-τμπητερ. 
Τίς πρα.γμα;τεύογτα;ι τά τρία μι
κρά βιβλία.: «lliά πόδια. του Δι-
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οα.σκάιλου», «'Η Φωνή της Σ:
γη;,, κα.ί «Φως στη ι Ί\ τρα.πό-,. 
«'Η Φωνή της Σιγης» κα.t τό 
«Φως στην Άτρα,πό,, ύποοεικνύ
οu,ι μερικές πολύ πρα.κ'ηκές σ-,<.έ
φεις περι της έ:ρημ(ιγη; τ'i'ις 

γνώσεώς .μας στην ά.τομική μα.ς 
ζωή κα.ι ίσως μερικοι μελετη.ται 
•ιά. έπιθυμοϋν ιά μελετήσουν τις.
βαθύτερες α.πόφεις του προ6λ ή
μα.τος τού�-ου, βο θούμενοι ά.πό.
:-α βι6λ 'α α.ύτά.

* 

ΆnοutίιGεtε 

ΚΑΙ ΣΕΙΣ 

ιόν χpuGόδειο τόμο 

Ι.ΛΙΣΟΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΕΤΙΑ Σ 

1956 - 1958 

οί συνδρομnταi τοϋ I Λ I Σ Ο Υ 

διικαιοϋνται νά τόν άγοράσουν 

ΜΟΝΟΝ δρχ. 70 άντi mς τρε

χοuσnς ημιϊς των 90 δρω<:μων. 

ΜΕΡ I ΚΟΙ φιλοι τοϋ 1-
'\ 1 Σ Ο Υ στελνουν την 
συνδρομη τους αφοϋ α 
ναyκασθοϋμε, με �υπη 
μας, να τους ενοχλησω
με με uπενθυμισει,:;, οί 
όποιες κοστιζουν και 
χρονο και χρηματα, η 
να στειλωμε εισπρακτο
ρα, ποu κοστιζει ιοπισης, 
δηλαδη αφαιρει άπο το 
περ οδικο ε1,α μερος τηr; 
συvδρομης 
Οί πολλοι είvαι τα'<τ -
κοι Έ ν ω σ ο υ  μ:�.ζι 
τους1 



·κ δ u G u ο Αία

·τού θεοGοφιuοϋ βιώματος

Για:τί ή Θεοσοψ(α, είναι τό,σο 
εύκολη νά. τήν κατα.λά.οωμε καί 
τόσο δύσκολ-η νά. την- ζ'ήσω.μιε ; 
υιΕνα. παι•δί δέκα. έτων μπορεί νσ. 
κατα.λοοοη τή,ν Μεrενσάpικω-σι, τό 
Κάρμα, καί τίς άπλές ά.λή:θ'ει1ες 
·πού ώφορουν τ'Υj'Ι· ά.νάπ:τυξι της
ψυχης. 'Ένα. αγόρι η κορίτ,σι δε
κα.έξη χρόνων μπορεί νά. κα.τα
νο- ήση τό έξελιrι.,τι:κ.ό σχη,μα. τώγ
ριζών - φυλών, καί τά. βασί
λεια εξελίξεως. Καί δμως εμείς
-οί μεγάλοι δεν μποpουμε νά ζή
σω�ε πλήρως την Θεοσοφία. Ό
νους εΙν.α.ι ά.ροcετός γιά. να κα.τα.
λάοη άπλιί>ς τη Θεοσοφία· αλλά.
γιά. νά. την ζήοωμιε χρειάζεται δ

' ' ' ή ς, ' νους, οι συγrκι νη.σεις χια.ι c;ια,ι-
θ Γ. ' ' λ .. σ η:σις. ια, γα, η,σωμJε οιrπον

·θεασοφιrχ.ά, πρέrπει νά συ-λλά..6ωμιε
τήv έσtf>τερη φύσι των &.ληiθΈιών
τίς δrποίες δ νους δέχεται σά.ν λο-' , , , 

Α'· ..>, ήγικες και α.-ναmο:φευ,κ,τ,ες. υτ ,1 
, ' , , λ' ' ε,σω:;ερι-κη ψυσις ωποοcα, υrπ't'ει ε-
α,υτην μόνο ενό·σω ,ε'ί,μα•στε ίκα.νοί
για. καJθαρες συγκινήσεις κα.ί μα
θα.ί νο·με νά. ,έξα;σκοϋiμε τή δια.ί
σθησί μας.

"Αν ή Θεασοφία. frτων άπλώς
' ς, ' ο ' . ' μια c;ια.νο τι·κη εωρια., που τη ι

εψευραν εξυπνα, -χ,α,ί έπιτή!δε:α
μυαλά, τόe�:ε μόνος δ νους μα.ς θα.
μπορουσε να. γνωρί•ση τήν Θεοσο-

, 'Η Θ ' " Τ λ φια.. >< �εο:σοφια, ομως ει ναι ι-
γώτερο εγα, ,διαινοη,τιικό σχημα

Tou C. JINARAJADASA 

κα.ί πολύ περι•σσότε,ρο μια. &.rπο
κάλ:;ψις δψιουργιικ.ων δυνά.μεωγ 
της δρα.της κα.ί άόρα.της ζωης. Ή 
Θεσσοφία. είναι σά.ν εν« ποίημα.. 
υΕνa ποίημα εχ.ει τό δια.νοηιηικό 
του μ ήινυμα.: κα.ί μόνο τοϋτο τό 
μ:ήνυμα. -θα. μποροϋσε νά. δοrθη σε 
π·ε"ό λόγο. '�λλά. τό ποίημα εχει 
μέ1σα. του Υ.αί ,μια. κεΧpυιμ;μένη ά-

' λ ψ < ' ' ' Τ ή ποκα υ ι ως προς 'το τι εινα.� 
ζ·ωή. Κα.ί αιυτός δ κεκρυμμένος 
ιπα.ράγων γίγετα.ι νοητός άπό μας 
καJθώς ά,-γ,τα,πο,κ,ρι ν:ό1μα.ισ;τε με μιά 
φα.vταισία. πού γ:ενvι-έτα.ι άπό κα.
θα.ρέ:ς συyκι•νήσε.ις. υοσ(J προά
γονται οί συ')'ΙΚι νήaεις μα.ς ά..κτι
νοοολουν άrπό τόν φωτιισμό της 
δια.ισθήσεώς .μα.ς, κα.ί τόn;ε ενα. 
μεγάλ{) ποίη+ια. άποιχα.λύrπτει τήν 
πληρόιτη:τα. των ά.ληθε�ών του. 

ίΜόνον δτα.ν ά..ντιληψθοϋμε τόν 
ποιητικό πα.-ράγοντα. στη Θεοσο
φία., ή δημιουργιrκή δ•;να,μις πού 
εVνα.ι μέσα. μας ιέλιευθερώνε-τα.ι. 
Κα.ί τότε ή δύvαιμις α.υτή μας δί
νει τά. μέσα νά άνα.ιπλάσωμε τόν 
χα.ρα.rι.,rτηρα. μας πρός ε•να. όπόδει
γμα. ιιδεω1δες. Του-το είναι ζων
τανή Θεσσσφία.. 

Ή κα.τανόησί μα.ς για. τήν .Θεο
σοφία. α.υξά.νιει ένό.σω έμείς α.υξά
νσμε. iΕίμαιστε άrπλιί>ς διανοητι
κοί; Τ·ό:-rε ή Θεοσοφία. πα.ρα,μέ-νει 
σά.ν ενα. διαινοητιrκό πι,στεύω. Εί
μαισ,τ,ε άπλώς συvα.ιdθημ-α:τιrκοί· ; 
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Τό-οε ή Θεοσοψία γίνεται μιά. νέα 
θρησκεία για μάς. , λλά. ας ύ,πο
θέ.σωμε δ,ι είμαιστε καί τα δύο, 
'Χιαί έπί ιπλέον δτι άντα.π()')(.ρινό
μαστε ζωηρά στίς δημιουργίες 
της Τέχνης •ι<.αί στις όμορφιές 
της Φύσεως. Ή Θrεοοοφία τότ�ε 
άπακαλύιwτ:ε.ται σάν μία δύνα,μις 

' , ψ' , ' ' ' β που ανυ ων,ε-ται μεσα. α1tο τη α.-
θύτερη φόσι μας. Και ή φιλοσο
φία τη:; Θεοσοφίας μάς χρησι
μεύει οχι σά.ν ενα σκαλ01tάitι, άλ
λα σά,ν καθρέφτης πού άν-τανα
κλii. τά. χα.ραοοτηρ�στιικά της ψυ
χής μας. Κάι&ε μέρα δημιουργοϋ
μιε έκ νέου τήν· Θεοσοφία. μας. 

ιΓιά. νά ζ 'σωμε θεοσο:ρικά. πρέ
πει να γίνωμε έ.π�στήμονες, φιλό-

σοφοι, καλλι:έχνε:;, λά,τρεις, φι
λά.νθρW1tοι, έραισταί' ολα τοϋτα. 
συγχρόνως. Κανείς άιπό μ&ς δεν 
τάχει, κι' ετ.σι, •,ια.τ' άνά.y,κη, 
άαιοχοϋμε να ζ -ήσωμε πλήρως 
τήν θεοσοφία, τήν ζοϋμε μόνο 
έν μέρει. Κάποτε θα τfpν ζ'ήσω
μιε δλοκλ ηρωτι-κά.. 

Άλλα γιά νά φθάισωμε τον 
σκ01t& μας πρέ1tε� πά.ν,α. να θυ-

' " ή Θ ' Τ 
μωμα;στ,ε οτι "εοσοφια ει-ιαι 
μία. έιπι,στή,μη, μία θp'Υ)Ισ¾εία., μία 
φιλοσοφία, μία. τέχνη, ενα. εργον 
καί ενας τρόπος ζωης. Τό νά. με
λετ 'σωμιε τήν Θεία Σοφία εΙιναι 
μονά.χα. ή άρχή· τό νά γίγωμε ή 
Θεία. Σοφία είναι δ σ-ι<.0ιπός μας. 

(Μετ&!φρ. ΚΑΤ. ΦΡ ΙΊΚΟΥ) 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Χαρτόδετον Δρχ. 

Πανόδετον )) 

50 

70
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Ο ιιGUΟΠΟς 

τίίς ζωίίς)) 

μέ άπλα 

Αόyια; 

196!}> 

Το ϋ Kf Ρ I Σ Ν Α Μ Ο Υ .,Ρ Τ Ι

-Ηταν ϊνα::; νέος αντρας, και
είχι ερ.θ0ι άπό τ11ν αλλη άκρη 
της χώραις, ϊνα κουραστικό το.
ξίδι. Εlχε δρκισΟι:ί ,,ά μ11ν παν
τρευτεί μιχρι JWυ νά βρεί τό νόη
μα και τον σΧ:ΟΠΟ τιiς ζωής. ' πο

φασ ιστικός κι' bτιθι:τικός, δοί•
λευε σ' ϊνα. γραφείο ά.π' δπου εί
χε πάρει αδι;ια γιά κάμποσο χρό
νο γιά νά προσπα;Οήσει νά βρεί 
τ11ν άπάντησι στην άναζήτησί 
του. Ό νου::; του ηταν πολυάσχο
λος και τού αρεσε νά επιχειρη
ματολογεί, ΚJι' ήταν τόσο συνι-,
παρμfνος μ� τίς ά.παντήσΗς, τόσο 
τις δικές του δσο καί των αλλων, 
πού μόλις κι' ακουγε. Τά λόγια 
του δεν ερχονταν τόσο γοργά, 
κι' �πα.ναλάμβαινε ασταμάτητα τό 
τί οί φιλόσοφοι καί οί δάσκαλοι 
εlχαν π:εί σχετικά με τον σκοπο 

Άπο τοuς «Στοχασμούς ___ J 

πάνω στη ζωή μας))

της '"ωης. Βασανι(όταν κι' r�,ταν 
βαθιά άνήσυχος. 

«,Χωρίς νά γνωρίιζω τον σκοπο· 
τιης ζωής, ή 'ίδια μου 11 ϋπαρξι 
δεν εχει νόημα, καί κάθε μου 
δράσις εlναι καταστρεπτική. 
Κιρδί'"ω τόσα πού μόλις μου έ
παρκούν για νά ζ11σω· ύJτοφέρω, 
κι' δ θάνατος με περιμένει. Αύτ11 
ε1ναι ή ζωή, άλλα ποιος εlναι δ 
σκοπος δλων αύτων; Δεν τον ξέ
ρω. Πήγα στ>ούς διαβασμένους 
κ,αί σε διάφορους πνευματικοιυς. 
διδασκάλου;· μερικοί λένε αύτό, 
κι' rlλλοι κάτι διαφορετικό. 'Ε
σείς τί λέτε;>> 

Ρωτάτε με σκοπο νά συγκρί
νετε αύτό πού θά ,είπωΟεί εδώ με 
δ,τι εχει εί.πωdεί άλλου ; 

<Μάλιστα. Τότε μπορώ νά δια
λέξω, κι' ή εκλογή μου θά έξαρ-
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ταται άπό εκείνο ποί, εγu) 'uεωρ{j) 
άλη0ινό». 

ομίζετε δτι 11 κατανόησις έ
κείνου που εtναι άληθινό εtναι 
ζήτημα προσωστική; γνώμης Κιι' 
δτι εξαρτατα,ι ωrό η)ν έκλογή; 
Μπορεί11ε ν' άνακαλί,ψη τί εί
'\'αι άληΟινό μέ τ11ν εκλογή; 

«Πώς άλλοιιj>ς μπορεί νά βρεί 
κανείς το πραγματικό αν οχι με 
την διάκρισι, με η)ν εκλογή; Θα 
σα; άκούσω πολυ προσεκτικά, κι' 
αν δ,τι πείτε μοϋ άι_ιέσει, Ο' ά
πορρίψω έκείνο που οί αλλοι ε
χουν πεί καί Οα διαμορφώσω ηΊ 
ζωή μου σί•μφωνα μέ τον σκοπό 
πού έσεί; �.ατυ�σατε. 'Η επι
θυμία μου για να βρω ποιος ει
ναι ό άληΟινό; σκοπός τη; ζωης 
είναι πολύ μεγάλη». 

Ι ύριε, προτοϋ προχωρήc-ωμε, 
δέν είναι σημαντικό να ρωτήσετε 
τον έαυτό σας αν είσαστε ίκανός 
να βρείτε η1ν άλήdεια; ίrcό τό 
άναφέρω με σεδασμό, κι' οχι με 
διάθεσι να σας Οίξω. Είναι ή 
άλήθεια ζήτημα γνώμη:, ευχαρι
στήσεως, ίκανοποιήσεως; Λέτε 
δ�,ι θα δεχθείτε έκείνο ποί, θα 
σάς άρέσει, πού σημαίνει δτι δεν 
ενδιαφέρεστε γιά ηΊν άλή,θεια, 
άλλα ά.ναζητiί.τε εκείνο πού θα 
σας είναι πιο εύχάρισ,το. Είσαστε 
πρό0υμο; νά περάσετε μέσ' ά:τό 
τον πόνο, για νά κερδίσετε στο 
τ{λο; εκείνο πού σας είναι ευχά
ριστο. Ζητάτε ηΊν ευχαρίστησι, 
οχι την άλή0εια. Ί-Ι άλ11θεια πρέ
πει να είναιt κάτι πέρα άπό τ·ό μοϋ 
αρέσει και το δέν μοϋ άρέσει, δεν 
πρέπει; Ί-Ι ταπεινότης πρέπει νά 

Ί' ' , ' '_) , ζ ' ειναι η αρχη καvε ανα ητησεω;. 
<(Αυτος είναι ό λόγος πού ήρ

θα σε σας, κί•ριε. Πραγματικά 

άναζητώ. Προσδοκώ άπό τοι•ς δι
δασκάλους να μοϋ ποϋν τί είναι 
άληΟινό, καί Οα τους άκολουΟή
σω μέ πνεϋμα ταπεινότητος και 
c-,υντρ ιl1η;». 

Το ν' άκολουΟείς είναι το ν' 
r1ρνείσαι η'γν τιαπεινότητα. 'Ακο
λουΟείτε διότι επιΌυμείτε να έ
πιτί•χετε, να φτάσετε κάποιο τέρ
μα. Ό φιλόδοξος ι'lνΟρωπος, ό
σοδήποτε λεπη1 καί κρυμμένη εί
ναι 11 φιλοδοξία του, Ι'>i:ν είναι 
ποτε τ-απεινός. Το ν' ανα:ζητας 
μιαν αuΟεντία καί να τ11ν δέχεσαι 
σαν όδηγό είναι το να καταστρί
φεις ηΊν ενόρασι, 111ν κατανόησι. 
Ί-Ι έπιδίωξι τού ίδανικοϋ εμποδί
ζει την ταπ,εινότητα, διότι το ίδα
νικό είναι το δόξασμα τοϋ έαυ
τοϋ, τοϋ εγό>. Πως μποριοί εκεί
νο; πού με διάφορους τρόπους 
δίνει σπουδαιότητα στό εγώ, να 
είναι ποτέ ταπεινό;; Χωρίς τα
πεινότητα, δεν μπορεί ποτε να 
ύπάρξει ή πραγματικότης . 

«Λ!ά δλο μου το ενδιαφέρον ΠΟ'\J 
ηρΟα εδώ είναι γι.α να βρώ ποιος 
είναι ό ά λ η Ο ι ν ό ς σκοπός 
της ζωη9>. 

�, ν Επιτρέπετε να τU πεί κα
νείς, εχετε άπλώ; πιαστεί σε μιαν 
ίδέα, πού σάς γίνεται εμμονη. 

ύτό είναι κάτι για το όποίο πρέ
πει κανείς να είναι διαρκώς ίί.
γρυ:rνος. Θέλοντα: νά μάΟετε τον 
άληθινό σκοπό της ζωής, εχετε 
δια6άσει πολλού; φιλοc-,όφους Κιt' 
αναζητήσατε πολλού; διδασκά
λου;. λlερικοl λένε αυτό, μερικοί 
το αλλο, καί σεί; θέλετε '\'Ο. γνω
ρίσετε ηΊν άλήθεια. λοι..ϊ6ν, θέ
λετε να γνωρίσετε ηΊν άλήθεια 
αύτών :του έκείνοι λένε, η η)ν 
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άλή'Οεια τη; δικης σας ο.να ητιή
σεως; 

«"Οταν κάνετε μιαν τέτοιαν 
καm' ευΟείαν ερώτησι, είμαι μάλ
λον οιστακτικός στην απάντιησί 
μ,ου. 'Τπάρχουν ανΟρωποι πού ε
χουν μελετήσει κι' εχουν πειρα
ματισθεί περισσότερο άπ' δ,τι ε
γώ Θα μπορέσω ποτέ, καί Οα η

ταν παράλογη επαρC",ι από μέρους 
μου να τ.,αραβλέ:ψω το τί αυτοί 
εχουν πεί, πού Οα μπορούσε ,,ά 
:μέ βοηΟιήσει ν' ανακαλύψω το 
·νόημα τη; ζωης. Άλλα δ καΟέ
νας μιλάει σύμφωνα με τ11ν πείρα
του και την κατανόησί του, και 
μερικέ; φορές δ ενας ά.ναιρεί τον 
αλλο-ν. Οί Μαρξισταί λέγουν ενα 
πραγμα καί οί θρησκευόμενοι κά
τ,ι τελείως δsαφορετικό. Σας πα
ρακαλώ βοη0ησ-vε με να βρω την 
&λή.θεια σέ δλ' αυτά». 

Για να δεί κανείς το ψεύ-ηκο 
σαν ψεύτιικο, κιαί την άλή;θεια 
οϊtό ψεύτικο, και το αληθινό σαν 
αληθινό, δεν ε1νσ.ι εw.ολο. Για ν' 
άντ�ιληφθεί κανε1ς καθαρ,ά, πρέ
πει νά ύπάρχει ελευθερία άπο 
τι1ν bι.ιθυμία, πού στρεβλώνει κα.ί 
διαμορ.φώνε.ι τον νου. Είσαστε τό
σο πρόθυμος να βρείτε το αλη
θινο νόημα τη; ζωης π,ού ή 'ίδια 
σας ,; προθυμία γίνεται εμπόδιο 
για την κατανόησι τ·η; αναζητή� 
c,εώ; σας. Θέλετε να γνωρίσετε 
η1ν άλ11OΗα αυτών πού εχετε δια-
6άσει καί δσων λέγουν οί διδά
σκαλ:οι, ετσι δεν είναι; 

«Ν αί, ά.πολύτως>>. 
Τότε Οά πρέπει να εισαστ�ε ί

κανος να βρείτε γιά τον έαυτό σας 
τί είναι άληθ,ινό σέ δ,τι λέγουν. 
�ο νοϋς σας θά πρέπει να είναι 
ικανός να εχει αμεση αντίληψι· 

αν οέν είναι, θά χαθεί στη ζούγ
κλα των ιδεών, τών γνωμών και 
τών πίστεων. "Αν δ νους σας δεν 
εχει την ίκανότητα να δεί τί εί
ναι άληθινό, dά εισαστε σά.ν τό 
φύλλο πού το παίρνε.ι δ ανεμος. 
''Επσμένως, εκείνο πού ε1ναι ση� 
μαντικο οέν είναι τα αuμπ,εράσμα-
11α κι' οί ισχυρισμοί των αλλων, 
δποιοιJδήποτε κ,/ αν είναι, αλλά 
το να εχετε εσείς δ tδιο; αμεση 
άντίληrψι του τί είναι άληθινό. 

έν εlν' αυτο ουσιώδε;; 
«Νομίζω δτι είναι, άλλα πώς 

Οά ,μπορέσω ν' αποκτήσω αυτό τό 
χάρισμα;» 

'Η κατανόησι δεν είναι ενα χά
ρ�σμα φυλαγμένο για τούς λίγους, 
αλλά ερχεται σ' εκείνους πού μέ 
ζηλο ζητούν τ,1ν αύτόγνωσι. Ή 
σύγκρισι δεν φέρνει t11ν κατανόη
σι, ,; σύγκρισις είναι μια αλλη 

\ :ι ' �, ' e: μορφη αποc-στασεως, οπως κι η 
κρίσις είναι άποφυγή. Για ,1α ύ
πάρ,ξει ή ιά.λήθεια, δ νούς πρέπει 
να είναι χωρίς σύγκρισι, χωρίς 
άξιολόγησ,�. 'Όταν δ νούς συγ
κρίνει, δτιαν άξιολογ,εί, δεν ε1ναι 
σιωπηλός, ε1ναι απασχολημένος. 
Ό νούς πού είναι απασχολημένος 
είναι άνίκανος για καιθαρη κι' 
άπλ 11 άντίλ ηψι. 

«Τότε σημαίνει αύτό δτι πρέ
πει να ξεγυμνώσω τον έαυτό μου 
άπ' δλες τις άξίες πού εχω δια
μορφώσ&ι, άπ' δλην τη γνώσι πού 
εχω μαζέψει;>> 

έν πρέπει δ νοϋς να είναι ε
λεύθερος για ν ανακαλύψει; 
Μπορούν οί γνώσεις, οί πληροφο
ρίες - τα συμπεράσματα και οί 
,εμπειρίες τισυ έαυτοϋ μας καί 
των αλλων, αυτό το ώτέραντο, 
<JΙ\)σσωρ.ευμένο φορτίο της μνή-
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μη; -νά φέρουν την ελευθερία; Ό 
νούςδεν εlναι ποτέ ησυχοςανδιαρ
κως άποκτάει καί ύπολογ�ζεt, Χαί 

-δέν πρέπει δ νοϋς νά εlναι σιω-
πηλός γιά νά ύπάρξει ή αλήθεια;

ό βλέπω αύτό, άλλα δέν ζη
τάτε πάρα πολλά. από εναν άπλό
καί άμαθη νοϋ σάν τον δικό
μου;»

Είσαστε άπλο; καί αμαθή;;
" ν πραγματικά ησασταν, θά
σίiς ήταν μιά μεγάλη χαρά ν' αρ
χίζατε μέ αληθινή διάθεσι εξετά
σεως· δυστυχώς δμως δέν είσα

-στε. Ή σοφία κι' ή άλή,θεια ερ-
χονΊJαι στον ανΟρωπο που άληθι
νά. λέγΒι: <�μαι αμαθής, δέν ξέ
(J<Φ>. Οί άπλοί, οί αθώοι, οχι ε
κείνοι που εlναι φορτωμένοι μέ
γνώσ,ι, θά δούνε τό φως, διότι ει-

' αι -rοπεινοι. 
«'Ένα πρίiγ,μα μόνο Οέλω, νά 

γνωρίσω τόν αληθινό σκοπό τής 
ζωής, καί σείς μέ κατακλύσατε με 
r:,ράγματα που εlναι πέρ' άπό 
μένα. Σα; παρ,αχαλώ, δεν μπο-· 
ρείτιε νά. μού πείτε με ιάπλά. λόγια 
ποιος εlναι ό πραγματικός σκοπός 
της ζωης;» 

Κύρ,�ε, θά. πρέπει ν' άρ-χίσετε 
άπό ΚιΟντά. γιά νά. πάτε μακριά. 
Έσείς θέλετε τό άπέραντο χωρίς 
νά. δείτε αύτό που εlναι τριγύρω 
σα;. Θέλετ,ε νά. γνωρίσετε τό 
νόημα τη; ζωης. Ή ζωή δέν εχει 
μήτε άρ,χή, μήτε τέλος, εlναι και 
'σάνατος και ζωή· εlναι τό πράσινο 
φύλλο και τό μαραμένο φύλλο που

τό σέρνει ό ανεμος· εlναι ή ά.γά
πη και ή απροσμέτρητη ομορφιά 
της· εlναι ή θλίψι τής μοναξιάς 
κι' ή εύδαιμον� της μοναχικότη
τος. έν μπορεί νά. μετρηθεί, μή
τε -και μπορεί δ νούς νά. την ανα
καλύψει 

............................................................................ 
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Άποκτήσατε τον χρυσόδετον τόμον 

ΙΛΙΣΟΣ 
ΕΠΙΛΟΙΉ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 11956 - 1958 

Οί συνδρομηταί τοϋ ΙΛΙΣΟΤ δικαιιοvνται 
νά τον αγοράσουν αντί μόνον δρχ. 70 
αντί της κανονι.κης τιμης του δρχ. 90 • 
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Φυσικόc Ι<όσμοc : 
Τό μέγα ποίημα 

Ό διάσημος Γάλλος φυσιικός 
Louis Leprince - Ringuet ίmοστηρί
ζει δτι π,ερuκ,λεuεται ποίησις σε δ1λες
τtς ,μ,εγάιλες θΘωρίες κα,ί στά έπι
στημιwιικ,ά lσιιτεύγμ,ατα, διότι ό φυ
σwοος κ.ό:σμος ό.λόκληρος ε[ναι ενα 
ποίημα. Οί έaτιιστ,\μονες, σμως, δεν 
εΙναι ποιη,ταί. Τρο.γοuιδοϋν, ωπλως, 
σε τεράΟ'tιες χορω.δίεc; τό μεγαλείον 
της φύσεως κ,αί την tσχύν τοϋ Άν
θρώσιου. 

ΤΑΑΓΟΥΔΟΥιΜΕ -λέγιει- ε.να 
τραγούδι πού δεν τό τριαιγούδn
σε ΙGαf\/\ε{ς: το ΤΡΑΓΟΥΔ Ι τfις 
όιvτιύλnς πού έοcρήγ�νυrrαι ξεκι
vωvrας άπό τά μειγάlλα σuΎί)(pο
τρόνια, διαιφιτιικά σmv άιρχι'ι 
καί πού γε�μίζιει, πι,θανόν, τά 
δρια τοϋ ΣύμπαΙV'Τ'Ος ως τούς ά
οτέρες, πού δεν ξέρομε άκό
μn πως νά τούς όνομάΟυJμε. 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ τοϋ v,ε,τρίνοu 
πού τό άιντιλαιμβανόμασ11ε οτίς 
άσθ0Vέ:�σ11ερες ριαδιιεf\/\εργες άν
τιδράσεις, βραδύι11ερα διαμορ
φούμενο στά νεόνια π καi στά 
�επrόνια μ, γιά νά έξαnλωθn 
μεγαιλοπρεπως στόν 'Ήλιο ηού 
λάμπει σ�εδόν άπ0ρι6ρισrα .καί 
τέ.λος γιά v' άναπτu;χrθn Ί1Θpά
στια σ' δλο τό Σύμπαν. 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΎΔΙ αύτοϋ rοϋ ά
πειpοελ00<!οτοu σωματιδίου πού 
άρvιείται ικάθε ύλικότnτα, πού 
ΕJεφεύγει καi άnό τούς λεπτό
τερους άνι;χνευτες καί τελικά 
γ,0μίζει τά διαστημαπα. 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ άπό τά φωτό
νια κα1 τά ιμ006νια πού nροβάλ-

1969' 

λοvται γύρω μας γ,ε,νναιόδωρα, 
άπεριόρι,στa, άριθμnιτιrκως, πι-
οιrες άντανaκλάσεις δλων των 
άιλλnιλεnι:δράαεων πού έπιδιώκο
μ,ε νά γvω.ρuσωιμε. 

ΤΟ ΤΡΚΟΥΔΙ των nιλασμάa 
των τnς ϋλnς πού άναnαύον�αι 
στό διαστρικό �ενό ξ10κwώ,ντας 
άηό τούς σουn0ρνόβας, πού πο
ρεύο'\ιΤΤ"αι στό Διάσrτημα κρατώrν
rrας τι\ν τοnιικότmά τους, ,JGλει-
1qμέναι οτίς παραδόσεις �ους 
άπό τά ήλ0κτρο,μαγvnτικά κυ
κλώματα, πού ε ναι τέ,κvα των 
έςελίξεών τους. 

ΤΡΑΓΟΎΔΙ rrωv τ,0ραιοτίων 
κβάζαρς πού ή γ�νωσις τους θά 
μας nροσεγγίσn με τι'ιν προvο
μιοϋχο σηΥiμι'ι δnου τ·ό Σ�μnav 
cι,ρ:χισε vό διαΟι"rέλλειrαι. 

Τ.ΡΑΓΟΥΔΙ των v.ε;φελωμάτω,v 
πού φεύγουν, των κοσμικων ά
mίνων, των άπεριόριrσrα κ;αμnυ
λούμεvωv ιστό έ;κια;τσμμύρια ;χρό
νιrQ τnς γαλαξιCΙΙΚfίς τους ύnάp
ξεως. 

Τ,ΡΑΓΟΥΔΙ άnό δλιες τiς άνα
καλύφεις, άnό δλους τούς άφn
ρrιμένους φορμα,\ισμούς, μεγά
λα ποιτΊμαrτα άκατανόn.τα καi δ
nου θά πρέπει νό συνnθίσωμε 
προοδευτικό κιa,l δnου άνακα�ύ
rπομε τό άλοένα μυσmριωδες 
μεγαιλ!είο τους. 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ των έnι,σrrn1μόνων 
τέλος πού ψάχνου,ν καl δεν βρί
σκουν, έ:JΚ!είνων πού έnιινοοϋν 
άνaνεωμέf\/\ες γ;νώσεις, έJ1<1είν.ων 
πού βρ!ακουν μιά φορά Κ!α1 κυ
ριεύονται άπό τοϋτο γιά δλn 
τους τι'ι ζωή. 

«Νcα Πολιτεία» 9 Μαρτ. 1969 
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Ή ήλιι<ία του 'Ηλίου 
'Επειδή εί; κr�θε τετοαγωνιr,-.ι',ν έ

κατσστόν τής Γη; εοχ�ται ά.ιτό τον 
uΗλιον ενα ποούν θερμότητο;, ίσον 
προς 1,94 θερμίδας, ΠQΟΚU1tτΗ άμf
σως, &τι εl; κάθε τετοαγωνιr,-Jιν έ
κατοστόν τής έιπιq;ω•εία; τοϋ 'Ηλίου 
άντιστοί,χοϋν 1,94Χ46.481 θερμtδες, 
δηλαδή 90.000 θερμίδες πεοί.ιτοι•. 
Σννεπως, αύτό τό ποσόν των 90. 
000 θεριμίδων r'.ικτινοt\ολείτα απο 
κάθε έ.κατοστόν τή; ήλιαική; έJΙιφα
vείας εί; κάθε λεπτόν τής ί(JQας. 
'Εξ αύτοϋ δέ τοϋ &εδομένου εύρί
σκομ,εv, ϋτι είς την έιιtιφάνειαν τοϋ 
'Ηλίου έπικ(!ι1Ηί θερμοκρασία της 
τάξεως των 6.000 βαθμών Κελσίου. 

Τό 18-tB ό Μάγερ ωτέδειξεν, οτι 
ή θερμότης τοϋ 'Ηλίου, ή διασrι..ορ
πιζομένη εί; τό Διάστημα, εtνω δυ
νατ&ν νrΊ. lσοφαρισ>τή μέ την θεομό
τητα, ή όποία προκαλείται, λόγφ 
τής πτώσεως lπl της έπιφα,είας τοϋ 
'Ηλίου άφθό,ου μετεωοι,χης ϋλη;. 

Ή έγ λόγφ ωτόθεσις ά.ιτοδεικ,ύε
ται σήιμεροv έντε,λως έισφαλμένη, δι
ότι τότε μόνο\' θά έξισοϋτο ή γε
νωμένη κατ' αύτόν τόν τράπον θερ
μότης μέ τήν ά.χτινο6ολοι•μένην, ο
ταν είς κάθε δει•τεοόλεπτον εJΙιπτον 
είς τόν 'Ήλιον δύο τοισεκαταμμύοια 
τόννοι μετεωρLΙΧής ϋλης, μέ τήν τα
χύτητα των 600 χλμ. τό δευτερόλε
πτον. 'Αλλά κατ' αύτόν τόν τρωτον, 
άνά έχατύν ετη, θιΊ. συνεσωρεύετο 
είς 'Ήλιον μάζα ϋλης, ίση μέ την 
μιiζαν τής Γης μας. 

�ο Χέλιιοτζ χαl επειτα τό 1893 
ό Κέλ6ιν, ά.ιτeδωσαν την σι•γεχή ά
ναπαραγωγήν τής ήλιαr-:ης θεριιιότη
το�, είς τήv σι•στοληv τοϋ 'Ηλίου. 

Ό ηλιο;, κατ' αύτήν τήv ώτοψιν, 
χάνει θερμότητα καl ψί�χεται. 'Αλλ' 
ή ψύξις του συ,•εJΙά.γεται τήν συ
στο.λήν του ή δέ συστολή, ά.ιτο<τε
λεί πηγην θερμότητο; καl τόσης, 
ίόστε νά ί.σοφαρίtεται ή άκτινο60-
λοt1μένη. Καιτά 7 5 μόνον μέτρα, 
έά.ν Π!εριορίζεται ή ά.κτlς τής ήλια
κης σφαίρας έτη.σίως, θά έξησφαλί
ζετο αύτi1 ή ίσορρο,πία. 

'Ά ναγrι..αία σννέJΙεια αύτής τής ύ
ποθέσε,ως έν συ,1δυασμφ πρός τό δε
-δομέ,•ον τής σημερινής τιμής τη; έ-

πιφανειαrι..ής θερμακρασuας τοϋ 'Η
λίου των 6.000 βα,θιμων Κελσίου, 
ποα-ι..ί�τει, οτ; ή ή�vι..ία ;ου θά �ρέ
πει να εlναι ιση, με 25 εκαταμιιυοια 
ετη καl δέν θά ποέπει νιΊ. ά.ιτο.μf
νουν παοά μόνον αλλα 10 έκατομ
μύρια ετη μέχρι τοϋ τέλοι•ς της 
ζωής του. 

Σύμφωνα μέ τήν θεωοία,· τοϋ 
'Αϊνστάϊν, δέν ωτάρχει διαq;οριΊ. με
ταξύ ϋλης καl ενεργεία�. 'Η ϋλη l
ξαϋλ�αι καl γίνεται ενέργεια. "Ε
να δε μό,ον γραμμάριον ϋλη;, έrΊ.ν 
έξαuιλωθη όλόοι.λ ηρον, ά.ιτοδίδει τόν 
ι1σύλληπτον άριθμόν των 21,5 τοισ
εκατομμυρίων θερμίδων, δηλαδή· 2:; 
έκατομ,μ. ώριαία χιλο6άτ έ, εργεtας. 
Ε[wι.ι λοιπόν δυγατm·, νά σ,,,,τηρη
ται ό "Ηλιο;, έξοδεύων τήν ϋλην 
του. 'Αρ,κοϋν δέ διά τά 5,5 lικτάrι.ι; 
έ.κατομιιύρια θερμί,δων κατr't λεπτόν, 
τι'1 όποία άκτινοt\οJ...εί ό 'Ήλιος, νά 
έξοδεύωνται 250 έκατοUΙμύρια γραμ
μά.ρια τη; ϋλης του. Ε[ναι δέ αύτά 
πολύ ολίγα έν σχέσει μέ τήν τερα
στία ν μαtαν τοϋ 'Ηίλίου των δύο 
εννεάκις έκατομ,μυρίων τόννων, δι
ότι θά πρέπει νά πιεράσουν 14,3 δισ
ειχ.ατ(}μμύρια ετη, διά νά. χάση τό 
E\'<l μόνον χιλιοστόν τη; ϋλης του. 
� Ας σημειωθηι δέ, οτι αύτό τό εν

μόνον χ�λιοστόν τής ϋλης του εlναι 
333 φοράς μεγαιλίιτερον τη; μάζη; 
της Γης. 

"Εξηγείται λοLιΠόν, διατί ό "Ηλιος 
δέν σ6ήνει. 'Απλούστατα έξοδεύει 
τήν ϋλην του, μετατρέJΙων αiπήν είς 
ένέργειαv. 

Ή ζωή τοϋ 'Ηλίου σι•,•δέε,ται μέ 
τό ύδρογόνον αύτοϋ. Ζή κ.αl θά ςη 
ό 'Ήλιος, έφ' δσον εχει ύδρογόνον, 
τό όποίον, φυσιrι..ά, δέv ε[ναι άνε
ξάντλητον. 'Τπολογίyεται, δτι κάθε 
δευτερόλεπτον, lξοδεύοΥται 564 έ
κατο��μί,ρια τόν, οι ύδρογόΥοt' καl 
παράγονται 560 έχατο,μμύρια τόιννοι 
τού στοιχείου «ηλιον», έvω τά. τέσ
σαρα έκατοιιιιύρια τ&,"\·οι, οί δποίοι 
λείιπουν, «το ε)JλΗιιμα μάζης», με
ταιιιορφοίίται εί; ένέργειαν- έξαϋ.λοϋ
ται. 

'Τπο.λογtζεται, τέλος, οτι τό ύδρο
γόνον τοϋ Ήλίου, έξησφά.ιλισεν εί; 
αύτόν μέχρι τώρα μίαν ζωήν δύο 
εως τριών, τουλάχιστον, δισε�ατομ-
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μυρtων έτών, ά.πομένει δε εtς αύ
τόν άικόμη τόση ποοόιτης ύδρογό,,ου, 
iί:ιστε νά ΠJαρσ.rtαιθη ή ζωή του, τό 
&.ιγώιτερον, lί.λλα δέrι..α δισε.κσ.τομ-

μύρια ετη. 
Δρ ΚΩΝ. Σ. ΧιΑJΣ�ΑΙΙ!ΗΣ 

'Αστρονόμος 
«Έλεύθ. Κό:σμος», 28 Φεδρ. 1969

Ή αίώνια ζωή καί τά παιδιά 
Ή τέχνη παροοτησε τό παuδί είτε 

ώς νεά.•νυδα, σιτηρί.ζο\JΙ(Jαν τά. 'Ερέ
:χ;θ,ει,α ώς Καρυδ.τις, προασπίζοοοαν 
τήν ώρι,μότηrτα ώς 'Αιφρ(}δίτη, τήν 
πάλιν καί τό πνεύμα ώς 'Αιθη-νii. 
Είτε ώς εφηδοv, άνiδρα, tσόθεον, 
Ήνίοχον, 'IΕρ:μηv καί Δία. 'Ως μο
:χ)θοϋσαν και. ήρωϊrι,ως μαχομένην κα
τά της πτώσεως καί διά τήν άντί
στα,σίν της μορφήν της συγιχρόνου 
ζωης καί τέχνης. 

Παρmλλήλως πρός τούς "Ι,αλλιτέ
χνας, φιλόσ(}φοι, λογοτέ,χναι, παuδα
γωγοί καί νο:μοθέται άπό άγά.ι-ην 
πρός τό παuδί και άΙπό βαθείαν έ�ί
γνωσιν της σημασίας του διά τήv 
συνέχuσιν καί τήν ικαλυ-τέρευσιν της 
ζωης, έξέφρα,σαν εύχά.ς καί διετύ
πωσαν άξιώματα, γνώμας, κανόνας 
εύγονιικης καί παιδοκομίας, κατήρτι
σαν νόιμους διά τήν άνατροφήιν, τήv 
άγωγήν καί τήν έκοταuδευσιν τοϋ σιαι
διοϋ. 

®ις τήν Σπάιρτην ό ΛυΙΚοϋργος έ
θeσπισε την άρχήν, &τι ή άγωγή τοϋ 
παιδιοϋ ητο της πο,λιτ•είας, ίιδίως, 
εργον, οχι των γονέων, σκοπός δέ 
αύτης εδει νά ε[ναι ή διά τη� αισοcή
σι:χος καί Ο'Υ.ληραγωγίας δισ.ιπλασις 
πολuτων, ίικανων νά ύπηρετοϋν άξίως 
τούς σκοπούς της πολιτείας. 

'Αντιθέτως, ό Πυθαγόρας ηθελε 
τήν σω,ματιrι..ήν άνάισιτυξιν διεπομένην 
άπό ήθιaΥ,ά., πνεφατuκά τέλη, τά ό
ποtα ot ά,,δροψενοι θά έκαλοϋντο 
νά ύπηρετή:σουν πρός τελείωσιν έαυ
των και των σιλλων. 

Ό Σόλων δuά της νομοθ,εσίας 
του &πέδλεψεν είς τήν άρμονιικιην ά
νάπτυξιν τοϋ .σώιιαrτος και της ψυ
χής τοϋ παιδιοϋ, έδραιώσας οϋτω τό 
άθηναίκόν ίδεωδες. 

'0 κατά τό Μαντείον των ελ
φων σοφώτερος άπάντωv των άν
θρώσιων Σ ωκ.ρά.της, άναλώσας δλην 
τήν ζωlήν του είς τήν διαπαι,δαγώγη
σιν της νεότητος, διδάσκει δτι δ αv
θ-ρωσιος πρέπει νά δuδαχ,θη, vά θε-

λ�ση ν,ά μά.θ1 τό καλόν, όπόrτε δέv
θ?- '_tραττη το Καί'-<ΥV. 'Εκών '1,ΟΟΥ,ός: 
ουδ,εις. 

Ό θείος Πλάτων, ό πατήρ τη; 
Εύγονιrι..ης, άφώριισ.εν -ο�ς ό EiJ.. 
ρwτuδης- δτι «έξ άικμαζόντων δεί 
τά εκγονα γίνοοθαι», έχάμενος τοϋ· 
'Lπποικρατείου: «Ό γόνος πανταχό
θεν ερχεται τοϋ σώματος άσιό των 
ύγιηρώ; ύγιιrιροί, άπό' των ':?σηρqν
,•οσηροι.», και διακηρυσσει, οτι δεν 
ύπά,ρχει δuά τόν άνθρωπον άισοοόιλη� 
μα θειότερον ώιό τήν παιδείαν των 
ο�είων καί των συμπολιτών του. 

�ο 'Αριστοτέiλης, πρώτος επιστη
μολόγος, μεγάλην άπέδιδε σημασίαν 
είς την κληρονο,μι"Ι.αιητα και την εύ
γονίαν, πλειστώκις άναφερόιμενος εtς 
τάς σω:μαrτuκάς ικαιί τάς ψυχιrι..άς προ
διαθέσεις. 'Α,λλά καί της βρθφο,κ,ο
μίας και της παuδοοcομίας α.ιπτεται,. 
uδιαιτέρως, ύπεριψυνό�μενος τοϋ μη
τριικοϋ θηλασμού και συνιστων την 
σύγ-χ,ρ(}νον σr.cληραγώγη;σιν των παι
διών χωρίς νά ύπο-τ�μa την σημα
σίαν και τής προσηκούσης ήθι:χ.ής 
των δια.σιλά.σεως, διά τής έ\ιιπεδώ
σεως είς τάς ψυχιάς των τη1c; αί
δοϋς, της σεμνότητος, της εmαξίας, 
της σωφροσύνης, τοϋ μέτρου και Υ.α
τά τήν σδννην και οcατά τήrν ήδονήrν,. 
την αίσθησιν τοϋ άρικοϋντος, την ελ
ξιν πρός τό όλtγον ί',αι ικαλόν, τήν 
:καταφοράν έναντίον τού πολλοϋ καί 
κσικοϋ, δ�δά.<σΙΚων έν ένί λόγφ την 
μεσότηrτα έν παντί, παραιλιλήλως 
π9ός τήν ,ύπερ1;ά.τη1ν, α.1-1α δέ και έ
χεφρονα αν•δρειαν. 

�ο Χριστός, δλοι γνωρίζομεν πό
σον, ίδιαίτατα έτψιrfσε, προέδαλε, έ
κήρυξε εύλογημένα τά παι,δία: «� Α
φετε τά παιδία έλΟ,είν πρός ,με». 
'Αλλά μήπως ό 'Α11ιόστολος των 'Ε
θνών, ό Παuλος, δεν έοι.ήρυσσ,ε : 
«Πατέρες, παιδεύετε τά τέκνα ύ
μων»; Μήπως οι Τρείς Ίεράρ;ιαι 
δεν Μδουν είς τούς γονείς και δι� 
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δασκάλους στολvτίιμσυ; συμ6ουιλάς 
και δδηγίας διά την ά,•ατροφήν και 
τήν eκ:παίδ-ευσιν των παuδιών; �Η 
ώρρώδησεν δ Λούθηρος νά χαρα
κτηρLση τήν άμ,έλειαν καθ' δ,τι άφο
ρα τήν άγωγήν τιΙ>ν παιδιων, ώς τήν 

μεγαλmέραν των γονέων τω\ cψ{).ρ
τίαν; 

ΣΠΤΡΟΣ ΧιΑΡΟΚΟΠΟΣ 
Καιθηγ. Πανεπ. Θεσσαλονίv.η; 

«'Έιλείιθ. Κόσμος», 25.12.1968 

·Η προσευχή εχει μέλλον;

Μπορεί δ σίιγ,ι.Qονος α.νθρω-πος ,·ά 
.προσεύχεται; Ποιό. εtναι ή δύνα.μtς 
της θρησ')(.1;\!'tιn<ιης πίστεως στόν σύγ
χρονο κόσμο; Ποιό ε1ναι τό μέλιλον 
της προοευχης; 

Στά έρωτήματα τοϋτα τού &ιμε-
ρι-χανι-κου ;�;εριοδιικοίί EWSWEEιK, 
ά.πήντησαν, μεταξυ α.λλων: 

ΑΡΧΙΕrπΙ Σ ΚΟΠΟ Σ Ίάικω6ο;: 
Έικ.τιρόσωπος της 'Ορθοδόξου Χρι
στιανιικης 'Εικικλ ησία; της 'Αμερικης: 
-Τώριι., που διαρικως περι.σσότερο
ώριμάζω στά χρό-ν-ια, βρί.σικω δτι
πρέ,reει νά προσεγγίσωμε τόΥ Θεό
κατά τρόπο διαφορετtκό, και διτι
πρέπει νά βροίίμε μέσα έπικοινω
νίας. 'Όταν προσεύχ,ωμαι, βρί.σΙΚω
οτι άιμέσως ιΙLόλις πω κάιτι με τή μία
παράJδοση, διερωτώμαι: «Εtναι λοι
πόν, ετσι;:1>. Και βρtσχω, δσο περνii
δ καιρός, ατι εtναι πιό δύσικολο νά
Jtροσεύχιεσαι, διότι νοιώ&εις τη βα
ρύτητα της υποχρεώσεως. Γί,ιεσαι ύ
:πόλογος καi άιιιό έ�δω πηγά.t.ει ή με
γαιλύτερη άνόιγκη του περuεχαμένου. 
�Οταν ημοι,"V παιδί, προσευχόμουν 
.σε ενα Θεό πού μπορούσε νά ηταν 
δ κριτής μοι,_ Τώρα βρί.σικω δτι δ 
κρuτη; πρέm:ει ·ά εtμαι έrγ®. 

PXJ!Ellil Σ ΚιΟΠΟ Σ Ράιμσεη, 
τοiί Κα,-τέρμ.πιη•ρυ, έ-,ιπρόσωπος της 
'Α γγλικανuκης Έκικλησίας: «Προσ
ε{,χομαι πάντα κάιθε πρωί. Πιστεύω 
δ-τι ε1vαι άπαραίτητο νά διαιθέτης 
δρισμένη {όρα γιά νά προσεύχεσαι. 

εν ε1ναt καλό ,,ά γίνεται 11 προ
σευχή τό .βeά.δυ, tδιαί-τερα ιιετά άπό 
τό φαγητό. Προτιμω νά προσεύχω
μαι με δι,•να,;η φωνή. Στitν έ.κr,ι.λη
cία αμως, :ιώ,"<Ι) την ;τροσ:tvχή μου 
ψιθvρι.σται. 

ΕΙΠΙΣΚΟΠΟΣ Χέρμαν τού Μο
νάχου, πρόεδρος της Εύαγγελικης 
'ΕJ)(Ο(λησίας : «Πολλοt α.νθρωποι, ot 
περισσότεροι, άρχίζουν την ήμέρα 
τους με καφέ καί τσιγάρο. Έ,yώ άρ
χίζω την ήμέρα μου με προσευχή. 
Ν αμίζω δτι ά.κούω τή φωνή του 
Θεοϋ στ' αύτιά μου. 'Επί 35 χρόνια 
προσεύχομαι καί βρίσκω πώς κό.θε 
μέρα ύπάρχει κάτι τό καινούργιο». 

ΕΠίΙ Σ ΚΟΠΟ Σ Φούλτον Σήν, 
τοϋ Ρότσεσιτερ: «'Όσο γερνii κανείς 
]Ι)ερvσσόrτερο, νοιώθει δτι ή προσευ
χή γίνεται πιό εϋκολη, άλλά καί πιό 
δύσ,ι.οη. Πιό εϋ.ιολη, γιατί εχει γί
νει συνήθεια, πιό δύσr-ιολη, γιατί την 
κα-ταλα6αίνη καλύτερα. Ό προσευ
χό,με,'Ος βρίσκει εναν τρόπο νά έατι
κοινωγήση με τόν Θεό καί με την 
εννοια αύτή γίεται πιό δύσκολη ή 
προσευιχή. Δbν είναι πλέο\ αίτημα. 
άλλά ύποταγή)>. 

ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ της ΘεολογCας 
Πα,·επιστηιιίου Βό,ννης, Χ. Γκέγιας: 
« εν μ;τορω νά άποr,ι.αλύψω τά μυ
στι.κά μου με τόν Θεό». 

�ο φιλόισοφος τής Καθολικής 'Εrι.-

κλησίας Λέσλι τιούαρτ, άνέφερε: 
«Ή θεο.λογία εlναι ή προσευχή 

των διανοονμένων. '&εί, ο; πού σκέ
πτεται ;rήν εννοια , ιιια; καταστά
σεως, καν-ει προσευχη». 

�Ο δόr-ιιτωρ Λάγικτον Γκίλκυ, τοϋ
π;ανεπιστηιιίου του - ικάγου, παρε
τηρησε: 

«Νομίζω δτι θά ελθουν σε δύσκο
λη θέση .τολλοί σύγχρονοι θεολόγοι 
ϋ.v υποχρεωθούν νά δηλώσουν δ,ι 
δεν προσεύχονται. Καί πολλοί πιστο, 
εχ,οιιν ξεπεράσει τήν προσευχή». 
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Φαινόμενα της έποχιϊς 

'Από τ�'-ιv Άτλα,wτίδα, Νέας 'Τόρ
!Κης: 

«ΠαιγιΚόσμιον �rναι τό φαι·νό:με vov 
της ιλα.ττώσεως τοίί άριθμοίί των 
bχικλησια.ζομένων, καί ή άπροΟυμία 
των νέων vά προσέλ{)ουν στάς τά
ξειc; τοϋ κλ,Ίρου. Τά έπιrι.ραιτοϋ,τα 
-τώ?α φι,λοσοφικά ρεί,ματα Μαρξι
σμοc;, Φρουδισμός, πραγμαησμός καί 
ύπαρξισιιός δuδουν άλλας καιτευθύν
σεις καί [ρμηηίας στί.ις φι>σιrι..άς ά
νηουχίας τοϋ άνθρώιπου πού ζητάει 
u;όν · •εό καί τό νόημα της ζωη;. 

»Ι, α.θώς δέ μας ε[ναι γνωστόν, ή
έποχlη μας δεν θεολογεί, άλλά {πι
στημοvολογεί καί γιά τά προ6λήμα
τα της καρbια; όbηγεί τόν άνθρω
σιον οχι στόv Ναόν τοίί θεοίί άλ-
' . ' "'α στα γραφ�ία τοϋ ψυχιαιρου πρός 
έ,ξ1yγησι,• καί θερα.π�ί.αν, σύμφωνα 
μέ τά διδά,γιμα-τα της ψυχο6ιολογίαc;. 

>)Μέ,χρι �δω ό άνθρωπος [ξηγεί
ται μόνο,· ώ; ψ11χο6ιολογι'>'.η σύνθε
σι; εΥθα αί πράξεις του έv.πληροϋν 
βιολογιΙΚ1iν άΥάγκην καί εχουν ψυ9ιο
λογιικ.ήν διrι.αί.ωσιν καί κοινων�κή:ν 
σκοπι,μότητα, καί ουχί σπανίως καί 
ήθιικήν κατά;,,ρ�σιν. Αί�τήν τήν ήθι
κήν άποδοκιμα,σί.αν ζητεί νιά προλά-
6η ή Θρησ-ι.εία δημιουργώντας στόν 
κάθε άΥΟρωπο ήθιrι.ήν συ,•είiδησιν καί 
φωνήΥ τοίί Θεοίί, πού μας άπομα
κρύγει άπό τόν ωώδη έαmό μας 
καί νά παύσωμε νί.ι ε�μεθα λύ!Κοι γιά 
τούς άλJλους καί κόλα,;,,ες γιιά τόν κα
ικόv έαυτόν μας. 

»ΊΙ αiί�ησις της έγrι.ληuατικόrτη
το� καί κάθε βαρ6αρότητα πού έικ
δηλοίίται εcrχά,τως έ.δω, μαρτυρεί δτι 
τό άδειο στοuά,χι ·ι.αί τό γειματο στο� 
μάω χι,)ρί� ήθικήv σ νείδησιν τρο
χίζουν τί.ι bόντια τοίί λεον·ταοιοϋ πού 
κατοιικεί μέσα μας. 

»Τό πρό6λημα λοιπόν τη; άπο
στολης της Έκrι.λησίας ε[,αι οχι τό
σον ή ύμνολογία τοϋ Θεοϋ πού uέ
σα στάς ψαλμωδίας κρuπτεται ή 'δί
ψα γιά ψυχαγωγία μα;, άλλά ή 
γvωσι� ώς ψι,χοπηυuατιrι.ή βο1Ί,Θεια 
τοίί Α • ΡΩΠΟΤ. 

»Καί πρέοtΗ ή 'Ε;,.ικ.λησία νά κά-

νη σκληρού; άγωνας, ωστε ΝΑ ΜΗ 
ι;ηρανθή ό rι.ηπος της άνθρώιπινης 
:ι.α1ιδια; πού δίδει τό άρωμα καί γλύ
κα στό φροίίτο της ζωής -ι,αί τή 
σκάλα του Ουρανού». 

Αuδ. Ζ. ΓΟΤΙ1OΤΤΑ Σ 

Τίτλοι 

του Πάπα 

«'Επισ11μως, ό Πάιπας εrvαι ό Έ
πuσr,ωπο; της Ρώμης, ό Διάδοχος 
τού Δuδαισκάλου τω,, 'Αποστόλων, δ 
'Α ,,ώτα.τος Πο,wτuφηξ της Οίv.ου,με
νικη; 'Εr,(ΙΚ]λησί.ας, ό Δουλος των 

ούλων τοϋ Θεοίί, ό Πα.τριάροcης της 
ύσεως, ό Πρυιιάrτος της Ί'ταλίας, 

ό 'Αρχιεπίισ�,ωιποc; ,y,αl Μητροπολίτης 
της Ρωμαϊ:ι.ής 'Εlπαρχίιας καl ό 'Α
νώτατος "Αρχων τοίί κράτου; της 
nό1λ,εως τοίί Β ατιrι..α. νοϋ. Ά ,,επισήμως 
άποκα.λεί.ται συχνά Πρύrτανις τοϋ 
Κόσμου έπl της Γης, Παrτήρ των 
Πριγκίουων χα Βασιλέων, Ά,'<.Οτατος 
Ποντίφηξ καl Μέγιστος Πο,ντtφηξ 
(Ποντίφεξ Μάξuμους). 

Στή.ν λαιτινιΙΚή ποντίφηξ έσή,μαιvε 
γεφυροποιός καl στή,ν άρχαία Ρώμη 
ό τίτλος bδύδε.το στόΥ λα,μπρό ήγέ
τη πού έ6ασίλιευε δταν έπρό,;,.ιειτο νά 
ά'1εγερθη γέφυρα στόν ΤL6ερι, καί 
επρεJ1.ε τά πνε�ματα. τού ποτΟJμοίί 
,·ά έξευμενοοθούν. Ό 'Ιούλιος Καί
σαρ εφερε τόν τίτλο, τοϋ Ποντίφεξ 
Μάξuμους, ώλι..ά τό 440, ό τίτλος 
μ,ε.τε6ιΜσθη στόν Πάπα Λέονrτα Ι 
καί άπό τότ,ε τόν κ!ληρογόiιιησε άνε
nισ'�wως ή παποσύνη. 

Στη'\' Ρ.ώιμη τόν λέν,ε «Ιλ Πάπα» 
(ό Πάπας) άπό τις πρωrτες συλλα-
6ές τ&ν λέξεων Π άιrτ ,ε ρ Π ά 
τ ρου μ (πατ,'-ιρ παιτέρων)». 

(Ά;τ,ό άνάγνωσμα γιά τήν οί.κοι1με
νική δραστηριότητα τού Βα.τιrι.ια
νοίί στην έ.φημ,ερ. «Τό Χριημα»). 
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

Ίωάννου Μαντωνάκη, ψυ

χιάτρου: Τό ψυχαvαλυτικόν 

ψυχόδραμα. 

Ό συγγραφεί,;, ψυχίατρο; του 
ίγινητείου νοσοκομείου, δπου 11 

εtδικ11 κλινικ 1Ί τού ΠανεπιC'τη
μίου ' Οηνιί>ν, παρουσιάζει ηΊν 
προέλευσι, τό περιεχόμενο, τόν 
αντικειμενικό σκοπό καί τi1ν τε
χνικ11 μια; νέα; μεΟόδου θερα
πεία; τιον ψυχικών άσΟενειών. 
'Η μέΟοbο; βασίζεται σηΊν Ψυ
χανάλυσι, τη; όποία; είσηγητ11; 
στ1Ίν 'Ελλάδα ύπηρξε ( 1927) ό 
Καθηγητ11ς κ. �\ημ. Κουρέτα:. 
Τό ψυχόδραμα είναι ενα; δραμα
τικός αiΊτοσχεbιασμό::;, ποiΊ έrι,
τρέπει ηΊν διερεύνησι τοϋ ψυχι
κού βυθοu, μέ προσbοκώμενον ά
ποτέλεσμα τ11ν έλευθέρωσι τιί>ν 
καταπιέc-,εων και λί•τρωσι του 
ασθενούς. Η μέΟοδο; έφαρμό-
εται σηΊ·· 'ΑΟήνα α:-τό τού Φε

ϋρουαρίου 19υG απc όμάδα έπι
στημόνων, τη; όποίας μετέχει ό 
συγγραφεύς καί έκθέτει περι
πτώσει; έντυπωσιακές. 'Η στήλη 

αuτi1 είναι άναρμοδίιι να κρίνη 
τ·ό έrιστημονικό βάρος τη; μελέ
της. l\lπορεί δμως να σημειώση 
δτι τό Οέμα είναι συγκλονιστικό 
καί ό συγγραφεύς τό χειρίζεται 
μi: ενα Οαυμάσιο έκφραστικό ορ
γανο. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Ν.Παναγιώτου. Ό μϋθος τοϋ 

οίκου τοϋ 'Αγαμέμνονα. 

'1ια άξιόλογη φιλολο;1ική έρ
γασία, άπό έκείνες πού σπανί
ζουν σηΊν ελληνική. Ό μύθος 
τού Οίκου τοϋ '. γαμέμνονο; έ
ξετάtεται καθιο::; παρουσιάζεται 
στα εργα των Σοφοκλη, Αισχύ
λου καί Εύρι.Ϊ<ίbη, έ;τίση; τ1Ίν 
rί•γχρονη σκηνικ11 δημιουργία 
rιί>ν Κυπρίων κ. κ. Κούρου καί 
Χρυσάνθη. 

Χρ. Σολομωvίδη : Τα Χρι

στούγεννα στήv Τέχνη. 

ιπλό τό ένδιαφέρον της με
λέτης αύτης. Προσφέρεται καί 
για τού; ειδικούς καί γιά το πολυ 
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κοινόν, πού μυείται στον χειρι
σμό τού μεγάλου θέματος της τού 
Χριστού γεννήσεως '.πό την ζω
γραφική, ΤΊΊν γλυπτική, την μου
σική, τ11ν ύμνολογία καί την ποί
πσι, τόσο τήν εκκλησιαστική, δσο 
και τήν νεώτερη 'Ελληνική λο
γοτεχνική. 

ίΓ'ια μια άκόμη φορα ό παρα
γωγικώτατος συγγραφεύς μας 
δίνει τό μέτρον της αισθητικής 
του δυναμικότητος. Τό εργον κο
σμείται και άπό 25 εικόνες. 

'Αλεξάνδρας Παραφεvτίδη : 

'Η ποιήτρια Χρυσάνθη Ζι

τσαία. 

Βελτιωμένο κείμενο όμιλίας με 
η\ν ευκαιρία των 40 ετωl\/ τη; 
πνευμαηκης εργασίας της γνω
στή; ποιητρίας της Β. 'Ελλάδος. 

Δίνει εναργη 111ν προσωπικότη
τα της ποιψρίας και μερικά δεί
γματα της εργασίας τη; ανωτέ
ρου πνευματικού στόχου. 

ΘΕΑΤΡΟ 

Ρούλας Παπαδημητρίου 

Πρωτοχρ οvιά του 2.000 μ.Χ 

'Ένα ελαφρό θεατρικό παι
χνίδι, πλεγμένο στο ιά.ποκοίμισμα 
της 11ρωtδος άπό τ·11ν εποχή μας 
στ�1ν οχι τόσο μαικρινή της αύ
γης τού 21ου αιώνος, δπου ε
χουν λυθη δλα 7α ση;ιερινά :-rρο
δλήματα καί ή γη εγινε παράδει
σος. Τα εργοστάσια λειτουργούν 
αυτόματα με κουμπιά, τα χωρά
φια δίνουν πλούσιους καρποίις 
μόνον με άεροψεκασ,μούς, ό 11-

λιος λούζει δλα τα σπίτια, οί 
αV'θρωπ,οι ζούν σαν αδέλφια, πί
νουν νέκταρ ( οχι αλκοολικό) καt 
,δαπανούν μόνον πέντε λεπτά της 
ωρας για το ταξ�δι Έλλά1δος -
'Αμερικής, επίσης παρακολου
θούν ΠΟ'δοσφαιρικα ι,..,ατς στον 
'Άρη. Χαρακτηριστικόν της α
γαθότητος τού όραματισ,μού εί
ναι ή λύσις τού φυλεηκού προ
ϋλή1ματΌς, πού δεν επιτυγχάνεται 
επί τού πνευματικού επιπέ�δου και 
στα πλαίσια της παγκοσμίου ά
δελφότητος, αλλά με κάποιον μυ

?,τηριώδ11 τρ,όπο, ,πού με�ατρέπει
ολους του; εγχρίφους σε... λευ
κούς! 

Σαν παιχν�δι εχει τ11ν αξία 
του, χωρίς αλλες άξ.ώσεις. Γι' 
αυτό, φαίνεται πώς εσημείωσε 
επιτυχία δπου παίχτηκε. 

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 

Ζάχου Σαμολαδα: Τα ίδα

vικά μας. 

Δύο είναι, κατά τον συγγρα
φέα της μελέτης, τά ίδανικά, δηλ. 
πρέπει να είναι: Πρώτον, ή ένό
τ·ης τη; πνευματική; δημιουργί
α:, καί δεύτερον, ή κοινοκτημο
σύνη της. Τα ίδανικά αύτά συγ
κροτουν τον σύγχρονον α ν
θ ρ ω π ι σ μ ό, πού θά πρέπει 
ή 'Ελλάς νά πρ,οϋάλη, μεταυαλ
λομένη σε σύγχρονο οίκουμενικόν 
κέντρον. 

Ό σ.ι·γγραφεύ; όραματίζεται 
ενα εLδος &ναυιώσεως της ίδεο
λογίας τού Σ ικελιανοϋ, με τήν 
σί1στασι μιας «Φιλικης 'Ομάδας» 
για ηΊν καλλιέργεια και διάδοσι 
τού 'Ελληνικού πνεύματος. 'Εξ 
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αλλου όραματίζεται ηΊν έξυγίαν
σ,ι τοϋ συνεργατισμού, με άποτέ
λεσμα, άρχικά, την κοινωνικ1Ί 
είρήνη, καί τελικά τί1ν «�δεολο
γική ένοπιιίησι ί1σεω; κuι Ά να
τολrις». 

Ό συγγραφεί,; άναφέρεται συ
χνά στου; άρχαίου; συγγραφεί;, 
για νά θεμελιώση ηΊν ιδεολογική 
του έκστ(>ατεία, πιιλύ εί'ryενική, 
βέδαια. 

Κώστα Π. Καρυδάκη: Πη

λιορε(τικη Λαογραφία. 

Σκοπός του συγγραφέω; εf
ναι, δπω; έξηγεί, νι'.ι πεvισωΟουν 
τά κυριιί>τερα των 11θιίJν καί εΟί
μων τιιυ Πηλίου, :τού ειχαν δια
τηρηuεί μέχρι καί τοϋ τελευταί
ου πολέμιιυ «πριν άκιίμη τύ ρεύ
μα τοϋ μοντερνισμού τά συμπα
}ασύρη είς ηΊν άπύθμενη κατα
ϋόΟρα τη; λήθη;>>. Σκοπό; ευ
γενικό; καί αξιόλογος, γιατί τά 
-i1θη καί τά εθιμα ένό; λαού δι-

'ζ ' ' 'ωωνι ουν του; :τροπuτορε; και
τ11,· ομορφιά τη; ζωη; του;, δί
·νοντ·ας αρωμα καί σηΊν σύγχρονη
ζωί1 των άπογόνων. Ό σ(Ι)γγρα
φεί,;, συλλέκτη; ό ίδιο; παλαι
ών χειρογράφων και κειμηλίων,
περισώζει ένδιαφι\ιοντα εθιuα
από τί1ν κοινωνικί1 ζω1Ί του Πη
λίου, πολλά από τά όποία εlναι 
προφανέ; δτι εχουν άρχαία καί 
σχεδόν μ υστηρω'ιtΙ] :τροέλευσι. 

Κώστα Στούρvα : Τό σκολιό 

της θάλασσας. 

Ε1-ναι τό χρονικό του Παληου 
Χορευτου, του χωριού τοϋ Πη
λίου, πού εκα1.μαν οί Ί ταλοί. Ό 

συγγραφεύ; τό άναστηλώνει με 
τί1ν άδρή άφήγησί του καί ζων
τανεί•ει τούς άνθρώστους του. 
τούς .άπλούς άνΟρώπους τοϋ λα
οϋ, με ηΊν καΟαριΊ καρδιά, ετσι 
πού κερδίζουν 111v άγά:τη μα;. 

'Αλλά, ή άγάπη μας καί ή 
συμπάΟειά μας γίνεται πλατύτε
ρη και βαΟί,τερη, δταν ό 'ίδιο-;, σ' 
ενα (1.Vαμνηστικό τεϋχος δίνει τ11ν 
μορφί1 και τό εργο του γυιοϋ του, 
τοϋ Στάμου Στοί•ρνα, τοϋ τόσο 
πρόωρα χαμένου καλλιτέχνου, 
πού δέν πρόλαοε οϋτε 22 χρόνια 
,•ά c,υμπληρώση! Τά σχέδιά του 
ιl:τί, τό ΠολυτεχνΕίο, τά κείμενά 
του τά παιδικά καί 11 σειρά των 
φωτογραφιών t{)U εχουν μιά μα
κάδρια, δυστυχιίJ;, εύγλωττία. Ό 
τραγικός πατέρα; δεν άναφέρει 
πουΟενά τύ δικό του ιiνομα, πα
ρrψερίζει καί σιω:-l�. Σ ιω:τοί•με 
καί μεί; μαζί του ει; μνήμην τοϋ 
σπάνιου, άλήΟεια, παιδιού ... 

ΠΟΙΉΜΑΤΑ 

Πάνου Παvαγιωτούνη : Πρέ
βεζα. 

Ό :τοιηηΊ; συνεχίζει τα <<λυ
ρικά όδοιπορικά» του στί1ν πόλι 
πού συ εδέθη με τόν τραγικό Οά
νατο τοϋ Καρυωτάκη. 

Τά nοιήματά του εχοm• μιά έκ
φραστικ11 ευστοχία άξι0σημείω
τη. Πέραν ά:τό ηΊν :τροσωστικό
τητα καί τό δράμα του ποι ητοϋ 
:τού σκοηί>Οηκε, άνατομεί ηΊν 
δ ύ '\' α μ ι πού τόν σκότωσε και 
:::οί, είναι :τάντα ζωνταν11, Γιατί, 
καdι;); λέγει, «ό μεγάλο; μας νε
κρό; :τληγιυνει την 'ί{ α 0 η μ ε
ρ ι ν 1Ί Έλλάδω>. Ξεχωρί ω αύ-
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τ<J ΤΟ έξάστιχο, για Tllν ιδιαίτερη 
πεμπτ·ουσία του: 

Ή Πρέβεζα δέ:ν τελειώνει 

δέ:ν είναι μια πόλη n εvα δνομa 

είναι εvας πυροβολισμός στfις 

(καθnμερινfις 

τα στήθεια, ενα μαχαίρι πού 

άκουμnδ στα σπλάχνα μας 

για νά έ:Jκχέουν φως κα! στάχτη ... 

• Αριστείδη Κανδηλάπτη: Χα

ρούμενο Σχολείο.

Μια χρήσιμη συλλογ1Ί ποιημά
των για c,χολικές γιορτές μέ θέ
ματα 0Ονικά ( 25 Μαρτίου, 28 
Όκτωορίου, Σημαία κ. α.), 
Ορησκευτικά (Τρείς Ίεράρχαι, 
Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτο
χρονιά) καί γενικ<οτερα ('Η μη
τέρα, οί σχολικές εξετάσεις κ. 
") α .

Άπλα, διαυyη, χωρίς εκζητ11-
σεtς, προσιτά στ11ν r:α:bικ11 ψυ
χή. Σημειώναμε δυο στίχους από 
τον ϋμνο της Ειρήνης: «Θεέ μου, 
για Σέ πατρίbα μας δλο; ό κό
σμος είναι, κι' αδέρφια μα; οί 
ανΟρωποι δλη; αυτής της γης». 

Πέτρου Μ. Μαpιδάκη: Ό θά

νατος τοu φύλακα άγγέλου 

Ό μάλλον εκφρασηκός τίτλο; 
θά ηταν «τ ό δ ι cί> ξ ι μ ο» 
τοϋ φύλα.χα αγγελου, γιατί 
α ύ τ ό γίνεται στ<> πρώτο ποίη
μα, πού τιτλοφορεί δλην ηΊν 
συλλογ11. Είναι μιά εκφρασ.ς τής 
ά ρ νή σ ε ω ς τοϋ συγχρόνου 
άνΟρώπου, καΟώς τον κυκλοφο-

ρουν τά γρανάζια τοϋ μηχανικοϋ 
πολιτισμού. 

Ό σύγχρονος ανΟρωπος έμφα
νίζεται νά βασανίζεται από μο-

ξ ' ' , λ ' δ' να ια και απε πισια, ιχως καμ-
μιά άπαντοχή. Στο ποίημα μέ 
η1ν τριπλή προστακτικ11 <<Ζησε -
ζησε - ζησε» πού δίδεται ά:τό κά
Οε κύτταρο τ·ης φύσεως, βλέπομε 
νά δοξολογείται ενας ξέφρενος 
ύπαρξισμός, ώστόσο στο «Ψεύτι
κο ε'ίδωλο» ή αρνησtς έπανέρχε
ται. Τ11ν πανέμ,ορφη γυναίκα, «δ
ραμα δυνατού πόΟου καl παντο
τεινης λατρείας», τ11ν αποφεύγει 
σαν «ευτυχία μιας στιγμής και 
δυστυχία παντοτεινή>>. «Ριγώ -
λέγει - νά σ' αγκαλιάcω, μ11ν 
καγχάση ό σκελετός του νεκρού 
ΠΟύ εχεις πίσω απ' τ1]V ώραία 
σάρκαι». 

Ή αρνησις κορυφώνεται στο 
ποίημα «'Απόψε στ' ονειρό μου» 
- ενα ονειρο, δπου εμφανίζεται
ό Θεός «γιατί μονάχα στ' ονειρο
πιά ό θεός μπορεί νά ζη».
Μοϋ λέει κρυφά -rόν πόνο του 

(κι' έγώ, 

Τοϋ άντιμιλω μέ: γλωσσα φλογι

(σμένn: 

τοϋ λέω, Θεέ, nέρ' άπό τό σύ

(νορό Σου 

οί αvθρωnοι τώρα nιά είναι nε

(ρασμένοι. 

Καί ή αρνησις τοϋ Θεοϋ γίνε
ται και αρνησις του ανθρώπου 
και παντος μέλλοντος πέρ' ά.πό 
τον τάφο τη; σάρκας. Ό ποιη
η1ς ύμνεί τ�1ν <1ανυπαρξία,» σαν 
μοναιδικ11 λύτρωσι «από η1ν 1Ίλί
θια τυραννία του πόνου και η1 
μεγάλη φλυαρία της χαράς». 
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... Ο άνυπαρξία, γαλανό βα,σ!λειο ! 

• Anέpavm θάλασσα τfις σιωπfις

μεγαλόπρεπn φόνισσα τοϋ θο-
(ρύβου 

καl τfις μισότρελλnς στρίγκλας, 

(τfις ζω,,. 
nυρ;γωμένn όnόνω σε βράχο 
nροομένεις μ• άνοιχτn τnν άγ

(κάλn σου· 
τόv κουρασμένο άπ' m σκλnρn 

(κι· άνόnτn πάλn τfις ζωfις. 

Θάνου Τράγκα: Σταλακτ(τες 

Τόν ποιητή κατέχει κάποια α
νησυχία, πού περιμένει να μορ
φοποιηθη. Χαρακτηριστική ε1-
ναι ή μεγαλοστομία του. «'Ορκί
ζομαι στα ϋδατα της φο6ερης 
Στυγός, Οά γίνω νέο; Προμηuέ-

α;, στον 'Όλυμπο Οά φΟάrω» 
κλπ. (Πρωτοπόροι). Τό 'ίδιο και 
στο «Πότε Οά φέξει». <<Τοϋ κε
ραυνού τ1 1ν πύρινη ρομφαία έπη
ρα κι' εφτιαξα ενα γιγάντιο και 
φωτεινό χρωστηρα καί μέ τό αί
μα της καρδιάς μου εγραψα μια 
λέξη ψηλά στο φόντο τη; νυ
χτιάς: Πότε Οά φέξη». 

Τάσου Π Βέλιου: Σπονδές 

'Η συλλογή περιλαμ6άνει εναν 
αριΟμό αίσθηματικων ποιημάτων, 
κaθιος και περιγραφικών. Ή 
αρχαιότης έμπν�ει ίδιαίτερα, 
φαίνετα:, τον ποιητή. Ό τόνος 
του, δμως, ε1ναι αφηγηματικός 
και πολύ άπλός. 'Ένα δείγμα α
πό τό « Γας ομφαλός»: 

Κάθ,ε στιγμή κι' ενα χρnσ�μό για τn ζωή τ' άνθρώπου 
δίνιει ό Φοίβος όδnγό ! Χαρά στον που γνωρίζει 
τα μυσrrικα άλά.θnτα να ξεδιαλύνn τώρα 
δnου Πuθίες ίερέ:ς σιτόν τρίποδα δε στέ,κουν ... 
ιιrνωθι σαυτόν» τό κόλΘσμα τfις Δελφuκfις άλnθειaς ! 
Τό Σύμπαν εΝαι μέσα μιας μ,εγάλο δσο κι· ή nλάσn 
κι' αν τfις ψυϊΧfις μας τ' αδυτο γνωρίισουμε ως τό βάθος 
μάθαμε κάθε μυστικό, σοφοί εϊΧομε γίνει. 
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((Ό Θεός ύπάρχει - τόν συνήντnσα)) 

Μέ τον τίτλον α.ύτόν κυοcλο
ψορεί στr,'Ι Γαλλία. ενα. νέο βι
'6λίο του Άντρέ Φροσά.ρ, και'θιε
ρωμένοu δο,κιμιογράιφου κα.l συν
ε,ργά.του της έφημερί-δος «Λέ Φι
γκα.ρό», ά,λλά. κα.l γνωστου ά.θέου 
.ι,εως χθές». 

<(Δέν ί•σχυρίζομα.ι -γρά.ψει
δτι άνοιξε δ ούρα.νός κα.l κα.τέ6η
κε δ Θεός γιά. νά. μέ συνα.ντήση. 
Θέλω νά. ιιtω οτι μέ :μιαν ζω·η 
εντονα. πν1ευμα.τική πού εκα.να. τά. 
'tlελεuτα.ία. χρόνια., ΟΟtΙεpα. ά.πό 
·μιά.ν ά.πεγνωσμένη περι,πλά.νησι
σέ ολους τούς χώρους 1νεριλα.:μοα.
ναμένης κα.l της ά.θεία.ς, μπόρε
σα. να. ά.κοοοω α.ύτή τήγ χαμηλή
φωνή πού ήτα,ν ή φωνή Του κα.ι
γά, α.ίσιθα.νθω α.ύτή την γειτονι,κr,
πα.ροtJΙσία. πού ήτα.ν ,έπίσης δική
Του. Δέν τον συνάντησα. μέ την
λογική. Τόv συvά.ντφα. μέισα. στό
κορύ,φωμ.α. μια.ς πνευμοοτικης έξ
ά.ρσεως, μια.ς δλοκληρωτικης έκ
στά.σεως. Δέv θά. τόv συνα..ντήσε
τ,ε σ' α.ύτό πού οί νεαροί καιθολι
κοl κληρικοί -συνι·στουν, στήν συν
αJδέλψωσι τωνά.νθρώπων. <Ο Θεός
ε!ν-α.ι κάτι περισσότερο ά.ιπό ,μιά. ι
ήσυχη συν-εί·δη.σι, τήν συινεί'δη-σι έ
'ΚJείνη δηλαιδή πού δημιουργεί ή

-ά.λ-rjθινή συνοcδέλφω.σι. Θά. τόv συ-

να.ντήσης μόνο σέ μιά. κα.τα.κό
ρυφη ε,ντ,α,ση τηζ ψυχης σου. "Αν 
ειπιχιειρή:σης ϋστερ-α. νά. τόν περι- � 
yράιψης, δέν θά. μιπορέσης, &λλά. 
θά. εχης ή6η α.ίισθαινiθη δ ίδιος 
σά.ν ειίκόνα. κα.l δiJιΟίωrσί του». 

Ό συγγραφεύς, δέν μπόρεσε, 
εγ τούτοις, νά. τόν <σσυγκρα.τήση». 
Ή έιιtα.φή διεrκ.άπη, διότι &χρη
στεύθηκε τό μέσο της rέπα.ιφης. 
«Τό θα.uμα., ΎΡ<Χ.<fει, κρά.τφε εν�α. 
μηνα.. Κά.Jθε πρωι τον αλσθα.νόμουv 
μέισα. στ-ό ψως, ε-χ1 .. φως &ιφά.νταιστα. 
γλυκό πού δέν 1θά. τό ξεχάισω πο
τέ. Αύτό τό φως ε!να.ι ή μόνη 
θεολογιικr, γνώση μου. Ή φωνή 
κα.ί ή πα.ρουσί•α. πt:>ύ έρχότα.v μέ
σα &ιπό τό φως ήτσ,ν, ή πα.ρου
σ!α του. "Ηιμου-ν αJθρησκος κα.l 
lγιvα. χριστιανός, ϋστερα. &πό α.ύ
τή τήν ισυνάιγτησι. τlkα.ν κάτι 
σ«Υ έrΠιψοίτησι». 

«ΘΡΗΣΚΕIΑ 

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΑλ ΥΨΙ»

Τό βι6λίο του Φροσά.ρ ερχετα.ι 
σχειδόν τ<Χ.ύ'τ-όχρο,να. ,μέ ενσ, ά.λλο 
βι·6λίt:1, σχ ε-cι.Υ.ό με τό πρό6λ ημα. 
του Θεου. Τό βι6λίο α.ύιtό έγρά.
φη ά.πό τόν Βρετα.γγό φιλόσt:1φο 
κ,αί βιολόyο Τζούλιαν Χ4ξλευ, 
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μέ τον τίτλο «Θpησ"ι<,εία. χωρις 
dιποκά.λυψι». Κυοcλοφ6ρφε στή
Γαλλία. και δια6οοσ,ηκε �οιαίτε
ρα. άπό έκ,είνους πού πισ,εύ:,,Jν 
οτι ή θρησκεία δέν εχει άνάγκη 
&ιπό Θεό. 

Καιtα. τον Χάξλεu, αυτή ή θρη
σκ.εία, ή θρrpκ,εία. δίχως Θεό, θ&. 
ε!ν-α.ι δυνα.τ.ο να έπι6ληθη στον 
σημερινό άνθρωπο, �ψ' οσον θα. 
ε!ναι μια. rθρψκεία. στηριγμένη 
σέ έπιστημονικές βάσεις. 

«Σέ κάλ}ε τους βή,μα. οί έπιστη
μιες προσκρούουν σέ ενα. μυσ:-ή
ριο, γράφει δ Χά.ξλεϋ. Τό μυ
στήριο α&τό σέ άλλους χρ-ησι
μιεύει σαν έξήryφι λογική του ά
νεξήιyη,του, σε άλλους σα. ν α-ρνη
σι της έρμην,είας αυτης. .Στήν 
πορεία μχς γιά. τήν δημιουργία 
μια.ς θρφκείας φυσικής, άνθρώ
πινης, θα. ιπα.ραμερίσωμε άναrπ<6-
φευκ"Όα. τό μετα.ιφυσικ6ν. Α&τό 
μιπορεt να. γίνη δίχως να. ύποφέ
Ρ'Γ/ ή ίΊδια. ή Ιtρησκ.,εία. πού θά. έ
πι1διώξωμε. Ή ικmά.ργφι των 
μύθων 1:!α. ε! ναι άνωyκαία. για να 
ψθά.σω1,1ιε κάιπου. �Η νέα. μας θρη
σκεία. θα ζητ'ήσ-η αιλλα. στηρίγμα.
τα. και ά.σφαλως θα τα βρή αιφθο
να. και στόν φυσιικό κόσμο πού 
εκτείνεται άφάνταιστα πλούσιος 
γύ,ρω μας κ.,αl μέσα. στόν άνθρω
πο που εχει άpικετά μιελετη1θη 
και πού μπορεί να μελετηθή &..κό
μα. περισσότερον)>, 

KAINOTOMIEI 

Έν τψ μεταξύ, ένψ συγγρα
φ,εtς με τόσο άνεγνωριaμένα όνό
μοοτα. άσχολουντα.ι με τα θρησκευ
τικά προ6λ ήμα.τα., ποονιτοιτ:ε μέσα 
στό κλίμα. της &.γωνίας γιά. κάτι 
πού 'θα λυτρώση τον ανΙΒρωπο 
&.πό την &.μφι6ολία. του, ώρισμέ-

νοι ρηξί,κέλευθοι κλrιρικοι της 
Γαλλίας, μιμήθrικα.ν τό πα.ράJδει
γμα μερικών Σου-ηδων και μερι
κών Ά1,1ιερικα.νων. Ειίισήγα.γα.ν δη
λαδr, τήν μουσικη τζά.ζ στήν έκ
κ 1. ησί.ια. Για ποιό λόγο; Για νrι. 
διευκολύνωνται οί ε.κκλφιαζ6με
νοι νά. έπικοινωνοϋν μέ τό θε!ο 
πv,εϋμα.. 

Τό πρώτο πείραμα εγινε στην 
έκκλφία του Σαlν Ζε.ρμαlν Ντέ -
Πρέ, οπου εκα,μιε τήν έμφά.νισί 
της ή πρώτrι δμάJοα μουσικών και 
χορευτών σε ά.πογευματινές συγ
χιεντρώσεις πιστών. Γιά. τήν ά.
κρί6εια δεν ειπρόικε�το για λει
τουργία, καθώς τήν γνωρίζομε, 
άλλα για ενα ε!δος μουσικοχο
pευτικης συναυλίας, πού έπιτρέ
πει στους ά.νθρώπους τήν εικιστα
σι. Τό μουσικό καί το χορογρα
φικό στυλ αιύτων των περιέργω,ν 
έ-σπερινων πρακάλ,εσε π,;λλά. σχό
λια. στή Γαλλία, οπως άλλωστε 
και στίς χωρες όπου ή καινοτο
μία. π.ροηιγήiθηκε, ιδηλαδη στι,; 
Ήνωμέν,ες Πολιτεuες και τήν 
Σου-ηδία. Ή παρεμ6ολή της μου
σ�κης και του χορου -ιπού δεν 
ε!ναι φυσικά. δ χορός των πάρτυ 
- ά.πο6λέπ,ει στήν διευικόλυ,νσι
του πισrου νrι. μετcφσιωθη.

Σε πολλα σημεία α.ότοt οί έ
σπερι νοt εΙνα.ι πράγματι ά.ξι6λο
γοι. Τά. χορωιδια:κά τους ε!ναι 
συχνα μεταρσιωτικά., �ως 000 
και τα θρησκευιτ:ι-κά. μουσικ.,ά. -κομ
μάτια. Καί οί χοροl έπίσης άρ� 
κ.,ετες φορές, συμ6ά.λλου-ν στήν 

' 
·π 

' ; μετα,pσιωσι. -καινοτομια., �ν 
τούτοις, δεν παύει νά. ετναι και
νοτομία και να προκαλη σέ α.λ
λους ά.ντιρρή,σεις, σε α.λλους σ.πέ
χθεια. Όμάδες πιστωy, της εκ· 
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κλησιοοστικης πα.ρα.δ6,σεως εμήνυ
σα.ν στους άρμοδίους: «'Ή θά διώ
ξετε α.υτούς η θά φύγουμε εμείς». 
Κα.ί τά πειρσ,μα.τα. σ:�αιμάτησα.ν. 
ιιΠΡΟΠ Α ΤΟΡΙΚΟΝ 

ΑΜΑΡΤΗΜΑ» 

υΕνα. άλλο βιβλίο, πού έξεδ6-
θη στήν , γyλία., με συγγραφέα. 
τόν Καθολικό κληρικό Χέρμπερτ 
Χά.σγκ, κα.θηγητή της Βιβλιrκης 
ιστορίας στό Πα.νεmι1στήμιο της 
Τυβίγγη; σ:ήν Γερ.μανία., σχετι
κά με τό «πpοΙΠα.τορr.r..ιόv άμά.ρτη
μα» προκα.λεί πολλά σχ6λια.. Ό 
κοοθηγηιτης άιποκρούει την α.ποψι 
δτι ή &.φήγησις της Πα.λα.ια.:;; Δια.
θήκης πρέπει νά λ ηψθη στήν κυ
ριολεξία. του κειμέ �ου καί ύιιtο-

, t, 
.$,.. 

' στηρι 1ει οτι ,1 περι «πpοιπα.τορι-
·κ.ου άιμα.ρτήμα:-ος» 'διδαισκα.λία δεν
βαισίζεται στ-qν Γραιφή, ά.λλά ό
cρείλετα.ι σε μεταγενέστερη ιιtα.ρε
ξήγησι.

Τό θέμα. α.υιτ6, γρά.φει, α.ρχι,σε 
νά προκα.λη τό ενδιοοφέρο.ν των 
θεολ6γων μ6νον κα.τά τά τέλη 
του 3ου μ.Χ. α.ίωνος κα.ι άιπετέ
λ,εσε μέρος της εκrκλη,σια.στιrκης 
διδαισκα.λία.ς κα.ιτά τόν 5ον οοίωνια. 

'

' 

μετα. την σχετιικη &.νά,πτυξι του 
1Αγ. Αυγουστίνου, δ δποίος κα.ι 
πρώτος έχρryσιμοποίησε τον δ
ρον. Ή δι1δα.σκα.λία. α.υτη ΜJεω
ρήθ-η ά.πό τον υ y. Αύγουστίνο 
κα.ί πολλούς θεολ6γους ώς ίικα.νο
ποι ητικη εξήγησις ενός &..'Ιtό τα, 
'rοα.λα.ι6τερα. μυστήρια. της έιχ.κλ η

σία.ς, τήν ϋπα.ρξι του κα'Χ.ου σ' 
ενα.ν κόσμο πλα.σμένον &.ιιtό ενα.ν 
κα.λό Θεό. Ό Βρετα.ννός μονα.χός 
Πελάγιος, ύπεστή,ριζε &τι μπο
ρεί δ αινθpω'Πος γά, σώση τόν εαυ
τό του διc; κα.λων εργων. Τ6rτε δ 
Αυγουστίνος διετύπωσε την α11t0-

ψι δτι δ α.νθρωιπος δεν μπορεί νά 
σωθη χωρίς την χάριν του Χρι
στου Σωrrηρος, διότι εχει κληρο
νομή,σει ,ήν κα.ιτά-ρα. του ' δάμ. 
Προς τουτο επεικα.λέσ-θη τά τρία. 
πρώτα. κεφάλαια. της Γ,εyέισεως 
κα.ι τό πέμπτον κ,εφ&λα.ιοy της 
προς Ρωμαίους ε,πιστολ ης του 
Πα.ύλου. 

Τώρα., δ κωθηγ-ητής Χά.σγκ; 
&.cp' ένός μεν παρατηρεί δτι ή 
οοφwησις της Βίβλου εΙνα.ι &.λ
ληγορία. κα.ί οχι ίστορία. (α.λλως 
-Όε, ή σύγχρονος έιπι�στή,μη δέχε
ται δτι δ α.νθpω1tος δεν καιτά.γε
τα.ι ά.πό ενσ, εLδος προγ6,νων, &.λ
λά άιπό πολλούς, ειιtομένως δε,, 
εΙνα.ι β&σιμη ή έ·ι.δοχή περί Ά
δαιμ κα.ι Ευας, ε.κ.τός αν εκλ η

φ'θουν· ώς σύμ6ολα), &.cp' ετέρου 
ύποσ:τηρίζει δτι δεν ά.ναιφέρεται 
στήν Βί6λο κληρονομική μετα.6!
οαισις της άιμαρτίας σ' δλους τούς 
&.νθpώιιtους. Ή ιδέα α.ύτη στηρί
ζεται στήν προς Ρωμαίους επι
στολή του Παύλου, ά.κριβως δμως 
σε λα.νθοοσμένη μιετάφρα.σί της. Ό 
Αυyουστίινος μιετέφρασε «έν τω 
'ΑJδάμ π&ντες ήμά.ρrτηισα.ν», ενιϊ>
τό iρχέτυπον ε1ς την Έλληνικr,ν 
&.νοοφέρει δτι δ θά.νοοτος εγιν,ε κοι
νή μοίρα των &.νθρώιπων «εφ' ώ 
π&νrτες ημιψτον», επειδη πάντες 
ήμά-ρτηισα.ν. Συν•επως, στήν σύγ
χρονη σκέψι, τό λεγόμενον «προ
πα.τοριικόν άιμά.ρτημα.» δ1ν θεωρεί
ται ώς στίγμα κληρονον,η έrιο 
άπό τόν 'ΑJδά.μ, &.λλά ώς δια.ιπί
σ:"ωσις της &.νθpω1tίνης κατα.στ&
σεως. 

Την αποψι αυτή δέχονται τώ
ρα ενας &.ρι�θμός Κοοθολιrκ.ων <ψε-
6ιζιονιστων». Ό Ίησουtτης 'Ερ
ρίκος Ροντέ ιπ. χ., λέγει, δτι 
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«1tpcιπα.τορι κόv ά.μά.ρτytμα. εrrια.ι τό 
σύνολον ,ων προσω,πιιχ,ων ά.μα.ρ
τημά.τω,; ολων των άγθρώιπωγ ο
λων τώ,ν έποχών,>, αnτr,φις πeιύ 
στέ.κετα.ι κα.ί σ-;ίς; θεωρίες τώ'Ι 
συγχρόνων ψυχολόγων, υπως δ 
" ντλερ και δ Γιούγκ. Ό Όλ
λα..νδός θιεολόγος ''Α γσφριδ Χά.λ
μπος, είσηγείτα.ι τήγ αποψι, οτι 
δ ανθρWΙΙtος έγεν,rήθηκε γ:ά νά. 
-;-είνη στήν τελειοποίφι κα.ι εr
να.ι ά.μα.ρτωλός οτα.ν δέν το έπι
διώκη. Ό Γκούτ6ε'ι\Κερ του Πα
νεπιστημίου του 'Ί νσ:μ.προυκ, ό
ποσ>tηρίζει, οτι δέν ύπά,ρχει ά.
μά.ρτημα. ολως διόλου, άλλά μία 
θ,είq. βουλ -ήσει κα.τά.στασις «έμφυ
της ά.!δια.φορία.ς» άπο τ+,ν δποία.,γ 
δ ανθρωιπος πρέπει δ ϊδ:ος να έ
πιζ ψή,ση ν' άπαλλα.γη, ά.φιερώ
νοντας τήν ζωή του η οχι στόν 
Χριστό κα.ί σέ κά.τ: άνώτερο. 
Ο ΗΡΑΙ<λΕΙΤΟΙ 

ΚΑΙ ΤΟ ΙΥΜΠΑΝ 

Τό Σύμπαν ε!ναι «Ήρα.κλειτι
κόν» > σ.ν κρίνη κα.νείς άπό ά.ν:l
κοίνωσιν του 'lγστιτούτου Κ&.ρ
νεγκη έπί των πα.ρατηρήσεων 
που έπραγμα.το.ποιήlθησαν ·μ;ε το 
γιγα.ντιαίον τηλεσκόπιον -:-ων 508 
έικα.τοοτομέτρων του ορους Πα.λο
μαρ της Κα.λιφορvίας. 

l παρα.τηρήσεις έπι6ε6αιι.ίJ
νουν δριστικως μίαν πα.λα.ιοτέρα.ν 
δια..πίισ'τ'(ΟΟιν δτι ή έπtε,κ,τα:ηιχ.η κ!
νησις τοσ Σύμιπα.\htος έπι6ροοδύ·;�
ται προοδευτικώς κα.ί μέ ρυθμδν 
ουνά,μενον νά όιπολογισθη. • Απ'J
τελε ί έπιχείρη,μα. πιειστικώrtα.τον, 
οχι μόνον όπερ της θεωρία.ς δτι 
τό �εκ"t'ει νόμενον Σύμπα.ν έγεν
ν#)η άπο μίαν οοσύλλη,πτον εις 
lκτα.σ�ν κοσμογονιικήν εκρηξιν, 
ά.λλ� κα.1 έπιΧ!είρημα. όπερ της 

άλλης, έκ πρώτης οψεως άντ:φ:χ.
τικης θεωρίας οιτι το ίστορικόν 
του Σύμπ:χ.'Ιτος εrνα: παλα.ιιπερον 
κα.ί άπο αύτό το ίδιον το Σύμ
πα.'ι. 

« ι ά.στρονομι κα.ί π:χ.ρατηρή
σεις έκ του ορους Πά.λομα.ρ κα.ι 
οί μοοθημα.τικοι όπολογ:σμοί, που 
έστ-ηρίξα.μεν έπί των παρατηρή
σεων α.ύτών, ά να.φέρει ή ά.νw,ιcί
γωσις του Ίν?τιτούι:ου, μας δί
δουν τήν είκόνα. &νός Σύμπαντος, 
τό δποίο εχε: με'/ άρχή'Ι iλλα τό 
τέλος δεν α..πr;τελεί τέλος. Τό 
Σύμπ:ιν α!)tό, συ1;εχίζει � άνα
κοίνωσις, είς κανονικού; κύκλους 
των ο δ:σεκατομμυρίων έτωv, 
ιΗλ ηλοδια-δόχω; δ:α�έλλετα.ι, ώς 
ά.ποτέλοομα. μια.ς γιγαντια.ίας Κ'J
σμογονικης έκ.κρήξεως και συ
στέλε-:-α.ι όπό τήν έπήρειαν τG)ν 
κοσμικώ'Ι νόμων της βαρύτητο;». 

οι &.σ:ρονόμοι, μάλιστα. τοσ 
Ίv1στιτούτου Ό1tελόγισαν, οτι τό 
Σύμπα.ν, είς τό δποϊον ήμείς σή
μερογ άνήκομεν, ε!ναι σχετικώς 
νέον - εχει ·ήλικία.ν μόλις Η -
13 δισεκα.τομμυρίων ετών, &ιπό 
τόιtε πού εξερράγη δ κοσιr:1�ytιν�
κός του πυρήν. 1) (:

Τήν είκό·ια. αύτήν τοϋ-:,'ιt, �ί.b
μένου αύτοδια.δεχομένου Σύ'μ;π�

� τος εrχε συλλά.6ει -ηδη θ ,UΕί-); Υ 
φιλόσοφος Ήρά.κλειτdς π�t/ 250 
έτω-ι, χωρίς μα.θημ�ι½�� κα.� ·-:t
λεσκόπια των 508 f•,tιj,ταπομέ
τρων, δταγ ελεγrε:' «Ό' κό.qι __ ς 
οόπ;ς, δ δποίος οι· δλους ε'tνι:tι δ 
αυτός, οέν �δημ,�οnρ�!b-p r ό1tρ 
θεοσ τινος η &.νθριi)�1.1. ·t'fπηρ.,χ:ε 
πάντοτε, ύπd.ρχε -�ί �11-'>Ι;Ι:f)'ί:ε θ� 
Ό1tά.ρχη - μι« 'ψω�ιά. �ίφ.ν.(�, ή 
δποία. μόyη., t'fjς, Ανα4''Wr('�Υεί-vα�, 
συμcρών�ς 1tppς- �p1q.t!YOU$, 1)1,(l,� 
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νι κούς νόμους. . . Άπλώγει κα.ί 
\JJε'τα. πάλιν μαζ,εύεται, προχωρεί 
καί μετά. πάλιν &ποχωρεί». 
ΜΟΑΥ�,ιΣΙΣ 

ΑΠΟ ΤΗ�,ι ΣΕΑΗ�,ιΗ 

υΟταν οί 'ΑJμ1ερικαvοί ά.στρο
ναυτες θcι έπιιστρέψουv ά.πό τό 
τα.ξίδι τους στή Σ1ελήνη, πού θά. 
πρα.yματοποιη1θη δπωσδήrποτε τόv 
προσεχή 'Ιούλιο, θά. φέρουν ,μαζί 
τους καί διάιφορα. ά.ν'τι"ΧJείμεvα. 
Δ,έv ,θά. όπά.ρχη ομως κί�δυvος νά. 
μετοοφέρουv στή Γη καί αyvω
στους μικροσκοπικούς όργα.νι
αμούς; 

ίΓιά. γά. τό δια.πιστώσουν, οί Ά-
' , 

' χμερι:κα.vοι κα.τασκευα,σα.v στο ι-
ουστοv του Τέξας, στό κέ,ντρον 
των ά.-.ιθρωιπίvωv διαιcπημικωv 
πτ1ισεωv, τό <Gέpyοοστήριοv της 
σεληvιαικης ύιποδοχης». 

Μόλις ή κα.μπί να. τοϋ <ιΆπόλ
λωv» προσθα.λοοσ-σω'θη, οί ά.στρο
να.ϋ>τες θά. μεταιcρερθοϋv οι' έvός 
'Πλοοστιικοϋ δια1ορόμου μέσα. σε ,μία 
<�α.ρα.f5ά.vα.». Atfτr) θά. τοποθετη
θη στό κα.τάισ·φωμα. τοϋ ά.εροπλ:ι.
νοφόρου πού θά. τούς Π'εpισυλλi
ξη. 'Ο ε�δικ.ός α.υrτός eά.λα.μος θ& 
μετα.6ι6α.σθη οοο τό δυνατόν τα
χύ�εροv είς ,τό έρyαστήρ�οv το? 
Χιούστον και οί ά.στροvαυτες θα. 
πιερά.ισουv μέσα. ά.πό ά.ποστιειρω-

έ !:, , \ θ \ Τ •ί _μ να. υωμα"tια, που α. ειvαι � -
δι-κ.ως προετοιμασμέινα χωρίς ·ια.

εχουv κα.μμιά. έποοφή με τό εξω
τερικό. 
ΤΑ 100 ΧΡΟ)οιΙIΑ 

ΤΟΥ ΓΚΑ�,ιΤΙ 

'Άρχι'σαιv ,στήv Ί"�οία αί έ-κ.
δηλώσεις yιά. τό «'Έτος Γκάντι» 
για. τcι 100 χρδvια ά.πό της γεν
νήσεως (2 Όκτω6ρίου 1869) 

του Μοχά.ντας Καραμχά.ντ Γ-κ.ά.v-
τι, δ δποίος έτφ,ήlθη έν ζω'Ώ με 
τό,v τίιτλο Μα,χάηι,α (ιΜιεyά.λη 
Wυχή) yιά. τ-ηv , ένιερyό φιλοσο
φία της Άγάιπης κ.αί Mir - βία.ς. 
Α!ί έ'Χιοηλώσεις α.UΙτες περιλα;μ,Όά
vουν μια. σειρcι έ-κJθέ,σεωv, μεριrκές 
&.ιΠό τίς δποίες 9ά. μετοοφερθσϋν 
κ.α.ί στό έξωιτεpιΥ.ό, καί στίς δ
ποίiες ύπά.ρχοu,ν ,συγκεντρωμένα-, 
σε yραm:-τcι καί σε φωιτοyροοφίες, 
τά. ιβασικώτ�ε.ρα ιέπει,σόiδια ά.πό 
τήν ζωή τοϋ Γκάντι. Θά. τυπω
θοϋν yρφματόισημα. άι•ιαμvηιστικά. 
Υ,αί χα.ριτοvομίισμα.� μέ τήv είκό- ,. 
να τοϋ Μα,χάτμα. 

Στην διά.ρnινεια, της 1διμ:ην,ίας, 
Σε>π-τέ1μ6ριος - Ό-κτώ�ριος, θα 
πραy;μαποποιη:θή μια. σειρά. έορ
των, στίς δποίες εχουv προσκ.λη
θη πpοσωπιικότηrτες ά.πό δλόrι<.λη
ρο -τον κόσμο. 

Ό Γκάντι 1σπούlδα.σε νομικά., 
στήν 'Αγγλία, μα δέ,v έξήσκησε, 
σχ εJοόν ποτέ' τό έπά.yyελιμ,α, -rοϋ 
δι-κ.ηyόρου. 'Αφιέρωσε τόν έαυτό 
του στήν πά.λ η yιά. τήv ά.πελευ
ιθέpωσι της πα.τρί1δος του άπό τήν 
ξένη κυριαρχία., με βάισι δύο θε
μελιώ,δεις γ,ραμμές : . Σά.τνα -
γκρά.χα (,μή ,σu�εργαισία) καί Ά
σχuμα (ι.ιή βία.). 

'Ότ�αι οί 'Άγγλοι αvοιξα.v πϋρ 
yιά. vά. δια.λύσουν μια. είρηvική 
συyκέv,τpωσί του στόν κηπο τοϋ 
'Α ' ' ' 'λ μριτσα.ρ __,με α.ποτε ιεσ�μα χ:-
λίους v,ειχ,ρους ικαί πολυ περιισ
σότε,ρους τραυματίες- δ Γ-κ.ά.ντι 
άρχισε με μεγαλύτερη δρμη τόν 
άγωνα._έ,vαvτ:ίοv τω1v 'Άγγλων, ά
παφεύγοvτας τήγ χρ-ησι βίας, δ:-
6-τι «ή βία δδ-ηyεί ά.νοοπόφευ,κτα. 
στήν κλιμά:κ.ωσι, σε μια. ολο καί 
μιεyαλύτερη βία.» . .,. Αν για να ά.-



1969 ΧΡΟ ΙΚΑ 195 

ποκτήσωμε κά.τι -Ελεγε- πρέ-
' •• 1. ' ' 

1 πει «•κι. mνωμε να υποφι:.ρουν, 
να. κάινωμε νά. πεθάνουν άλλοι» 
(και για. τόν Γκάy,τι οί άλλοι ή
ταν δλοι οί άνθρωποι, τόσο οί 
'Ινδοί, δσο καi οί " γγλοι), «"Ϊ/
ά.πόκτησι αύτου του πράγμα.τος 
χά.ν•ει τό μιεγαλύτερι; μέρος της 
ά.ξίας». 

"ρυλικές εχου•; μείνει οί μeιρ
φές του είρψικου άγωνος εναν
τίον της ά.γγ λιικijς δια.κυ6zρνή
σεως. Έδίδα.ξε σέ έκα.τοψ,ά.δες 
χιλιά.δες Ί•;δων την ϋ:ρανσι ένδυ
μά,ω"i ά.πό τό μαλλί των προ6ά.
των στούς σπιτικeιύς ά.ργαλειού;, 
γιά. να. μπο(}κeιτάpη τά. ά.γγλικά. 
ύφάσμα.τα. 'Επίσης ό άγωνα.ς 
του έναν-:ίον του ά.γγλικου άλα
τιου ή-:α,ι ypαι:ρικός. Οί 'Άγγλοι 
εfχαν βάλει ε•ιαν βαρύτατο ό
ρο στό άλά,--;-ι, ό bποίος επληττε 
κυρίως τίς πτωχές τάξ�ις. 

' πό -:ό ' χμε'ι'tψπάντ, μέ 
μιά. συ,νοδεία στην ά.ρχη λίγων 
δεκάδων &.τόμων, δ Γκάντι προ-

, ζό ' ' ' χωρησε πε ς κατα την μερια 
της θάλασσας. 

Περπάτ σε 24 μέρες καί τό 
πλ ηθος μαζεύθη-χε γύρω του μέ
χρι πού εγι νε στό τέλος τη; με
γάλης πορεία;, έκα-:οντάιδες χι
λιάδες ά. νθρώπων. ιfm:ροοτά. στη•ι 
θάλ,αισσ� ,_δ Μα�ά.:μα. πijρε λίγο
Υερο \ σ ενα. ΧU'Π'zλλο, τό άφησε 
yά, σ-:,εγνώση καί πijpε τό άλάτι 
φυσικά. ά.p'ΙΌύμενο; νά. πληρώση 
tόν φόρο. Τόν βάλανε στην φυ
λακή (μα.ζί του βάλα.νε καί τόν 
Παr.ίτ εχpού) ..... τό τέλος δμως 
ή Ό γγλία, ±ναλογι ομέ.νη κα.ί τό 
μέλλον του εμπορίου της, ά.ποφά
σ�σε νά. όποχωρήση μπροστά. σ! 
μιά. μάζα, 1/ bποία εστω και άο-

πλη, ήταν δυ•ια.τότερη άιιτό αύτή, 
σά.ν πλijθeι; καί &παδό; ίοα•ιικών. 

Στον πγ,ευματι•ιι.ό τομέcι. δ Γκά.ν
τι προσπάθησε νά. ένώση α.δελψι
κά. τeιύ; Ί νδουϊστά.ς της κυρίι:ι.ς 
Ί νδίας και τCιύ; ΜeιυσQυλμάνους 
του (μετέπειτα.) Πακιστάν. «Εϊ
μαισ-:ε -Ελεγε- σκλά.6οι και &.
να.μεταξύ μας. Σ-ιι.λά6οι σέ θρη
σκευτικές εριδ�;. Δι6τι &,φή·ιετε 
νά. διαιρεθητε στη·ι πίστι του Θε
ου, «zνω υπάρχει ενας μόνον Θε-
6ς, εστω και άν καθένας του δί
νει δια.φορε-:ικό ο·ιομι:ι.». (Ό 
Γκά.ν:ι τον Θεό δλω•ι ώνόμαζε 
«'Αλήθεια.»). Κα.ί δ ϊοιος &πηρ
ξε δ πρώτος, στό θρήσκευμι:ι. Ί ν
τού, πού ιπ.ροχ,;ψφε μέ'Jα στά. 
πλήθη των μουσουλμάνων δτα.ν -ϊι 
μειονότητα α.ύτη εγινε θυμα του 
φα.νατισμου -:ώ•ι έχθρω·ι της. 

Έr..ιεί·ιο; πού τόν σκό,ωσε frtαν 
ενας 'Ι-r.ού, μέλος τη; αίρέσεως 
Μα.χαζά.μπα, ή δποία. Υ.α.-:ηγοροϋ
σz τόν Μα.χά.τμα. δτι «πρόδωσε 
� ,,� ' , 

: ,1ν ιοια του τ-ην καστα». 
Οί τzλευτα�zς στιγμές του 

Γκά.ν-:ι ύπηρξαν άντάξιε; ένός 
.;..ιωκρά.τη κα.ί ένός Ίησου. Βρι
σκόταγ -30 'Ιανουαρίου 194 -
&.νά.μεσα στου; δικούς -ου. «'Έ
φθασε ή ωρα τη; προσευχη;», εr
πε σέ κείνου;, ( =ίνα.ι ωpα. νά. πη
γα(·ιω». Αύτές -Τ}ταγ οΕ τελευ,._αί
ες �ου λέξεις. Ό Γ-κ.ό·ι:�σz πυρο-
6όλ φε τpείς; ψορές μέ ενι:ι. περί
στροφο. Ό Γ0..ιά.ντ� σταύρωσε τά 
χέρια κα.ί εr-εσε. Ό ο()λο;οόνος 
γονάτισε μπροσ:-ά. στό πτώμα. του 
Γκάν-:ι, δε(χ•ιοr.α.; σε6�σμ6, πρίν 
ά.φήση yά, τόν συλλά6ουγ. 
«ΙΤΡΟΓΓΥ λΗ ΤΡΑΠΕΖΑη 

Μετά. την τελωτ:χ.ία συ•ιεδρίσ..
σι του διεθ·ιους Τάγμα.τος Σ-ροy-
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γύλης Τρα.πέ η;, δ κυ6ερνή-τη; 
του iα.δρά.ς, Ί γδία.ς, Σα.ρδά.ρ Q,j_ 
ζά.λ Σίνγκ, άρχισε μιά. εκστρα.
't'€ία. γιά τήν πνευμα.τική α.νοοο
του τοπuκου πληθυσμου. Το πρ6-
γρα.μμά. του περιλα.μ6ά.vει οργά.
νωσ: δμιtλιων καί ϊδρυσιν δμί
λων γιά τήν &ποστ' ριξη ώρισμέ
νων ήθικων άξιων κα.ί τήν κα.λ
λ:έpyε.:σ, ένό; ύψηλου πνεύμα.
-:·ο; εναντίον της βίας, της πα
ρανομία;, -:-η; &.δια· οpία.; κα.ί τη; 
ίδιιΥtελεία.;. Τά. άντικείμενα. τη; 
εwστρωτ•εία.ς του εΙνα.ι: 

ΥιΠΕΡ τη; ορθης συμπεριφο
pα.ς του πολίτου, με πα.ρα.μιερι1σμό 
των ύπερ6ολικων &.τομικων η δ
μαδι-κων συμφερόντων, χά.ρι v του 
6ημοσίου καί χ.οι νου συμJφέρονιτος. 
Ύπέρ έκπληρώσεως των κα.ιθη
κόντων έκοοσ:ου στήν ,δημοσία. 
κα.ί bδιωτική ζωή. ΎΙΠ'εp ά·ι:χ
γνωρίσεω; των &.νωτέρων ήθι-κων 
&.ξιων καί εμπρά.κτου &ισκήσεως 
α.ύτων. Τπ-έρ δ:α.ιτηρή,σεως στό 
περι6ά.λλον έκά.στου τάξεως, ήσυ
χ ίας καί κά.λλους. 'Υπέρ βοη
Οεία.ς στούς πά.σχον-α.ς στο &νώ
-:α.τον δυνα.τόν ,σημείον έκοοστου. 

Ε ΑΝΤΙΟΝ της βία; καί κ(,ζ
τα.στροφη; uδιοκτ σίας, ά,,rοειrθαp
χ ίας καί παραι6ιοοσεως της δ-ημο
σία.ς τά.ξεω; η &.δια.φορία.ς στίς 
από άλλου; δια:τα.ρά.9εις. 'Εναν
τίον χρ σιμοποιήσεως άνεντίμων 
μέσων πpος επιδίωξι V προσωπι
κών η δμαJδικωv συμφερόντων, 
διά. φαινομενικά άγα.θούς σκο
πούς. 'Εναντίον της &,διw-..ροp!α.ς 
σ:ά. χ.ο: νά κα.ί ελλείψεως σε6α
σμ.ου ατούς ά.ρμοδίους. 
ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΙ 

<<Πά.ρα πολλοί &.σθενείς εΙν:t.ι 
δυναιτόν νά. θ1ερα.πευθουν με τ:ό·ι 

ύπνωτισμό, &.λλά. οί σπεσιαλίστες 
γιατροί πού :μιπορουν νά τόν �
φαρμόσουν εΙναι λίγοι. Πιστε,jω 
πώς ελυσα. το πρό6λ ημα. κα::α.
ψε.ύγοντας στο ρσ,δ:όφωνο. Στήν 
κλινική μου όπά.ρχει ενα.ς ρα.δι')
φωνι κός στα.rθμ,ός, μέοσφ του δποί
ου με:ωδίιδω τήν φωνή μου. Μ1φ
ρω νά μιλά.ω δ ϊιδιος η νά. χρη
σιμοποιώ μιά ήχογροοφησι. Αί έκ
πομπαί γίνονrτα.ι το βροοδυ, ιμέ τον 
τρόmο δε α.υτό βοΎ}θώ πολλούς 
&.ρρώσ'τους νσ. 1βυiθ:�σθουν σ' εναν 

ζ 1. ι, , ' " ?ι.νΓJJ ωογονητι"Κυ υπνο κα.ι να. 
'θ " ξ - ' ' νο:ω ουν, οτα.ν υ11:να.νε, σε τε-

λ 
, • • r • , ,εια. φορμ,α., χωρις 'f:Χ, ε να.ι α.να.γ-

κη νά. χα.τα:ρεύγουν στά. ύπνωτι-. 
κά.». 

Τί; δηλώ,σεις α.ύτές ε·ι<.α.με δ 
κα.ιθηγηςης Πά.οελ Μπούλ, τοϋ 
τνστ:τούτου ία.τρικης Ί6ά.ν Πα.υ
λώψ του Λένινγκρα.ντ. 

Ό Μπούλ χρφιμοποιε.ί τον δ
πνωτισμό κα.ί τήν ύπο6ολη μ,έ 
μοντέρνα. μέσα., ακό:μιη κα.ί με την 
τηλεόροοσι. Μιά. ήμέρα. δι ηγ-ή.θηκε 
ενα έπ·ει,σόδιο μονα.δικό, &.λλά. κ-χί 
&.ρκετά. ά.ιστ�είο. Πρίν μερικά χp6-

�δ > ' ....,}, ) ' ' νια ε, ωσε α:rοο , ,1ν τη ,εοροοσι ιJ,tα.
συvέντευξι με θέμα. «Ή φύισις του 
ϋπνου, τά. ονειρα. κα.ί ή UΠ\!ωσις» 
κα.ί μιλώνιτα.ς γιά. τό yεγανός πώς 
&κόμη καί οί πtό δύισπt�στοt μπο
ρουν χωρίς νά τό ξέρουν νά. εΙ
να.ι εύα.ίσ�ηιτοι στ,ην ,?τινω:σι,' τιpό
τει νε στους θ1εαπα.ς ενα. πειρα.ψχ.. 
ΤΌύς είτιrε νά. μπλέξο\J'V τα. δά.κτυ
λά. τους καί μετά. -κοιrcά. ονιtας 
σταiθερ� mόν φ<:'κό το,ύ; �πέ6α
λε: «Δεν μιπορειτε πια. να. ξε.μ
�τλέξετε τά. χέρια». Πολλοί ά.πό 
τούς -θεοοτάς Ιδέν τό κα..'τώρ1θωσα,ν 
γιά. &.ρwετη ώρα.. 

ΕΙνα.ι φα.νερό, έδήλωσε δ κιχ.-
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�γyyητής Μ1tούλ, πόσες τεράιστιες 
κα.ι άιπρό6λε1tτεg ουvοοτότητες 
προσφέρει ή τηλεόρσ.σις διtαv έ
φ.α.ρμοσθη στήv ϋιπvωσι. 

ΑΡΧΑΙΑ λΑΤΡΕΙΑ 

ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ 

ίΚοοτά την πρόοδο των άvcrοκα
φωv που δ�εξάγοvται πλησίον τοσ 
'Ακrκληπιε(ου και της πγyyης 
Λέρvα,ς, της άρχαία,ς Κορίνθου, 
ά.νεκαλύφθη στεγασμένη κρήνη 
-μοοα cπό ,μιεγάλο φυσιικ.όν σπή
λαιον.

Μέχρι τουδε ώρέθφαv 179 ά
κέραια πήλινα λυχνάρια και πο
λυάρ�θμα τεμάχια ά.γγιείωv, νομ(
σμιαιτα και άλλα ά vιτικείιμενα ά να
γόμιεvα στόν 4-ov και 5ov μ.Χ. 

αιtωνα. Είκά.ζεται, άιπό τά εόρή
μοοτα αύrtά., και ά.πό διαφόρους 
α.λλας έν6ειξ,εις, διtι παρά τψ 
κρήνηv αύτήv έτελεϊτο μυσιtική 
θρψκιευτική λατρεία, ή δ-ποία 
δεν άιπ�λείε-ται wι. ετχε σχέισιν 
με τό πλησίον ώρισ�κ6�μιενοv Ά
σκλ ηπιείον, τό δ-ποίον καιτά μέ
γα μέρος ryτo σκαλισμέ-νοv μέσα 
ειtς τόv βράχον. 'Εκλα'ιίχ.ευτιιχ.άς 
n:λ ηροφορίας διά τάς όπογείους 
οεξαιμενάς κ,αί σήραγγας που έπι
κοι νωνοϋσαv με τήv πrrrήv Λέρ
ναv τοϋ Ά'Ο\'Κληπι,είου δίιδει δ κα
θηγ-ητής κ. Νικ. Παοπαχωσζης ε1ίς 
τό νέον βι6λίο-ν του «Παυσαν(ου 
Έλλάιδος ίΠεριηγrpεις» (Κοριν
θιακά, σελ. 59 - 60) . 

Ο ΧΡΟΝ ΓΡ ΦΟΣ 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σ· αυτους που άναζητοϋν τό φως. 

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ στήν εpευνα τη� πραγματικότητας. 

ΜΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στα βήματα πάνω στην άτραπό. 

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

,BIBΛIDΠDΛEID 

ΠΥΡΙΝΟΕ ΚΟΕΜΟΕ 

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 4 (Ζωοδόχος Πηγή) ΑΘΗΝΑ 

ΘΕΟΣΟΦΙΑ - ΑΠΟΚΡVΦΙΣΜΟΣ - ΙΝΔΙΚΗ φΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΓΙΟΓΚΑ • ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ - ΜVΣΤΗΡΙΑ 
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Ι ΜΕΤΑΞΥ MAEI 

Η ΣΤ ΡΟΜΗ ΤΟΤ ΙΜΣΟΤ 

'Η έrτησία σm,δρομή του «Ίλισοϋ» 
δι.ά. τό 1969 ε[ναι δρ,χ. 60. Παρα
ικαλοϋνrται ασοι δεν άm:έστ,ειλαν τήν 
συνδρομή τους διά. τό 1969, νά. τήν 
άποστείλουν τό δυ,,α,τόν ταχmεροιν. 

ΤΑ ΓΡ ΑιΦiΕιΙΑ ΜΑ Σ 

Τά Γραφεία τοϋ «Ίλιισου», Δραγα
ισανίου 6, οροφος 6ος, (Πλ. Κλαυ
Θμωνο;) ε[ναι ά,•οι,κτά. μόνον 0<άθε 

ευτέρα καί Παρα<J'Χ,ευή 11 - 1. 

ΕΙΜΒ,ΛΣΜΑ Α 

Παρα,καλοϋμιεν άποστέλλε.τε uε τα
χυδρομικήν lπιταγ1Ί,, είς τήν διεύθυν
σιν: «Κωστή\• Μελι,σσαρόποuλον, Δρα
γατσανίου 6, 'Αθ11νας, 122». 'Απο
στολαί με τρα,πεζιιτιΙΥ.άς έπιταγάς η 
έ,·τολάς, μας δυΟ'Κολεύουν. Ν ά άνα
γράφεται καθαρά τό όνοιιατεστώνι:μον 
καί ή διεύΟυνσις τοϋ άποστολέως. 

ΓLΑΛΑΙΑ ΤΈΤΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ 

Τιμή τόμων παρελθό•ντων έτων 
δραχιμαl 60. Τι,μή τει'�χ,ους δρχ. 10. 

εν ύπάρχουν μ μονωμένα τεύχη 
'Wt' άρι:θ. 2, 3, 5, 8, 11, 12, 14 -
18, 23, �5, 28, 29, 33, 40, 44, 49, 
50, 5'5/6, οϋτε τόιμοι 19561- 59, 1962, 
1967 • 6·8. 

ΑΛΛΑΓΑJ ΙΕΤΘΤΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άm:οσταλέντα στου; κατω
τέρω σm·δρομητάς μας, lπεσ,τράφη
σαν άπό τό Ταχυ�ρομείον με την ση
μείωσιν: «ιιετώ,κησε» f1 «άγνωστος». 
Παρακαλουνται δσοι τούς γνωQίζοιrν 
,,ά τούς είδοποιήσουν η νά μας δώ
ctουν τάς διευθύνσεις των. 
ΑΘ!ΗΝΩ 

Δημ. Γεωργόιπουλος, 'Αριστοτέ
λους 1125. Β1λαιδ. Κα.λiευρας, Σ ολω
μου 26. κ. Μαυρέας, Περιάr.iδρου 36. 
Δημ. 1\ιfιπούwας, Φορ,μuωνος 111. Κ.
Σ οφιαν,ός, Θήρας 34. Χρ. Σ ύρμος, 
Φυλής 34α. Λίιτσα Σ ώ�ου - Φιδε1tζη, 

'Εμιτιορw,ή Τ/ράοτεζα. Κ. Τσιιτuμά,κης,. 
Δι,καιάρχου 62. 

ΕΙΤΑΡΧΙΩΝ 
'DσJσοuλα. Λυγούρα, Αίμuλιανοϋ, 

Γρεϋενων 23, Θεισσαιλονuκη. 

ΚΊ'ΠΡ Ο Σ

Τεύχη «Ίλιχ:rου», τόμοι και βι-
6λία, στό Βι6λιοπω.λείον Ά ντωvίου· 
Σ τυλιαΥοϋ, Λεμεσός. 

ΣΕ ΚΟΣΜΟΤΣ 
ΦΩr:πΕiΙ1 JtQTE Ρ ΟΤ Σ 

'ΕγD<ατέιλειψα·ν τόν γήϊ,ιιον βίον: 

Δουζένης, Βόλος 

ΕΙ1ΣΦΙΟ'ΡΑΙ 

Ό κ. Ίω. Πωιασλιώrτης συ•νεισέ
φερε δρχ. 2{)0 ύπέ{? της Θεοσοφuκης 
'Εταιρίας έν 'Ειλλά,δι. Τό ιοι,κ. 
Συμδούλιον εύχαριστεί. 

ΒΙΙΒ!ΛJιΑ 
ΓΕΟΤ ΕΙΛΙΑΒiΕ Ο <cl:ΛJΣΟιΣ» 

(Μέ τή σειρά λήψεως) 
Κlλεοπάτρα Πρίφτηι: 'Αvτuθειτα στον 

η.λιο. (Ψυχολογιrι..ό άφήtγημ,α), 'Α
θή,να 1969. 

Σταυρος Βασαρδάινης: Στή Χώρα 
των 'Αρ,γοναυτων γ.,αι των Κεν
ταύρων, Βόιλος. 

Σιτέιλιος ΚυριαrΔιδης : 'Α κατοuκη,τες 
,αύγές (Ποιήματα), Θsσσαιλονw.η 
1'968. 

Θα.ν. Τρά.γrχιας: Σrταλαικτtτες (Ποιή-
1μ,αιτα), 'Αθήνα. 

1tί:νος- Ροίrι..ης - Μπαλάνος: Κοι
νω-νι,κ,αl έπιcττώσεις των συ,γγε,•ων 
ι6.νωμσJλι.ων του ψυχιικου κ.όσμου 
(' Ανάιtwιον Τόr.u,ου 'Lατρο:χειιρουρ
γιrι..ης 'Εταιρείας 'Αθη•νων), 1969. 

Γεώργιος Θ. Πυροuνόικ:η9 : Κηρύ
γματα έλπLδας, 'Αθή•να 1969. 
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Β.Η. Βογιατζόγλου: σ.νάη (Ποιή-
ιμ,οιτα). Σ όν άστερι,σμό της Παρ
θένου (Ποιήμ,ατα), 'Αθήνα 1969. 

Χρήστος Β ουνας: Παροοκσ.ιλω γε,λa
στε Ληξουριώτιικα. Τά Κουρου
Ο<Ιλό.τα (Ίστορw.ά και λαογραφι
ικά), Πάιτρα 1969. 

"Ξό.νθ. Λυσιώτης: 'Α νaδρομή (Ποιή
ματα), Κύπρος 1968. 

Μ.ανώιλης Πράτσιuας: Τά πρόισωπα 
( ιηγήματα.), Πάτρα 1969. 

Αούλα . Κωνσταντινυδου: Μάνας 
Μορφές καί Εw.όνες (Ποιlήματα.), 
�Αθή,να. 1969. 

Τεωργ. Ί. ΚαΜαδίας : Γερόιοψος 
Δορί,ζα.ς, 'Α,ρ,χι,ε;τί.οκοπος Κεφα.λ
ιληνi,ας, 'Αθήναι 1969. 

ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ 

Σμύρνα (10, Μiάρτ.-Άστρ. 69). 
Κρητιική 'Ε!στtα (185, Αυγ. 68). 
"'Ηiιτειρωτιική 'Εστία (201 -202, 'Ιαν. 

-Φε6ρ. 69).
Π-vεψατuκή Κuπρος (lOt -102, Φε

βρουάρ. - ίΜάρτ., 103, 'Απρ. 6!!). 
Κρtκος - Λονδινου (2119, Μάρτ. 69). 
Χαραuγή της άλη&είας (17, Μάρτ. 

1969). 
�Ο κόσμος της ψuχης ( 211 7, 'Απρίλ. 

196.9). 
Τό 'Ειλληνιr,ιον Φως (25--26, Ία.ν. 

- Φe6ρ. 69).
Βημ,α των Συγγραφέων (1, Φε6ρ. 

-Μάρτ. 69).
ueθνης Σ υνεργσ.ισία, 'ΊΕικδοοις 'Ε,λ-
ιλη-νuκού Συνδέσμου 'Ηνωμένων
'ΙΕιθ�ων (6, Άπρ. 69).

�ο Φυσιολάτρης (247, Μάϊος 69). 

Λi\ΗΛ!ΟΓΡ ΑΦΙΙΑ 

Γρηγ. 'Α·γδρ., Λοuρ,δάιτα. - Κε
φα.)Jλ ην{ας. 'Ειλήφθη έυtυστοιλή σας, 
22 Φε6ρ. Θα-ι,μάζομιεν την άντaοcήιν 
σας νά. γράφειτ�ε τόσον πολιλά. Στά. 
πλεί!στα νομίιζομιεν &τι λαιμ6άνε:τε τά.ς 
όρθά.ς θέlσεις. 'ΑΝΑ' «ού τά. πάντα 
τοίς πάσι ρητά». Μην άσχολιε�σθε μέ 
λΘΠtομέρ,εuες, οίίτιε γιά. τό τί θά γί
νη μιετά . .. έικαιτομμύρια ετη. 'Λνα-
1;ητείτε πόιντοτ,ε τον μια.ργαρίrtην της 
παρα.6ολης τού Εύα,γγεJ.ίου. Τό ση
μαντuκώτα-τον ποίημα τού Κ. Πα.λα-

μα «Ό θάινσ.ιτος της κόρης» εχει δη
μσσιευθη στο α.' τείιχος τού «'Ιλι
σού» και πeριληφθή στον Τόμον 'Ε
πuλογης τρuετtας 195& - 195-8. 'Εiλή
φθη και νεω-τέρα έ:πuστο,λή σας, 3 
'Αστρ. 'Ορθως έ:πιJλέ,γετε τά χωρία 
τού κατά. 'Τωάννη-ν Εύαγγελίοu. 'Ορ
θω; γρόJφeτε &τι δ 'Ιησούς «έ:πιτρέ
rοει τήν έλιευθέραν ερευναν, την συ
ζήrτησιν, την χρησιν τού λογuκού, τόν 
διάλογον καί οχι τον Π\ΙεΙJtμια.τοwιό
νον μονόλογον» και &τι <ή άλήιθεια. 
εtναι ύιιεράνω δο')Ιμάιτων καt θρη
σ,ι,ειωιν, ικαι προσφέρει ικ,ώινια. και 
σταυρούς». ' λά οί άνα. ερόιμ,ενοι 
D..αγοι �ο� ιονυσtο,υ άποτ,ελοiJν , θρύ
λον και οχι γεγονος. Πρε:rοει πανrtο
τε νά δuα.(!Ιtέλλωμ,εν τούς σνμ,6αλι.
σμούς ά.πό τά. γεtγονότα., των δστοίων 
wrv άκρί6εια.ν δέν εΙναι δυνατόν με
τά βε6αιότητος ά γνωρίiζωμεν. 

ΑΝιΤ]ΠΡΙΟΣΩΠΟΙ dΛΙΣΟΤ» 
Σ'ΓιΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ 

Βόλος: r. Κουκουβίνος. 
Δράμα: Χ. Χαιρaλόιμnους. 
Ζά�νθος: Ν. Ταμnαλfις. 
Ήρά-κλειον: Λ. Kouvrrfις. 
Θοοσαλονuκn: r. Βaρδνος. 

)) Ν. Δρaγώνας. 
)) Δ. Νάαι::ος. 

Καβάλα: Ήλ. Καρελλδς. 
Κάλυιμνος: Δρ. Κωλέrττnς. 
Κομοτινή: 1. Ζω,γρα1φόnουλος. 
Λάρισα: Π. ·Αργυρόπουλος. 
!Μυτιλήνη: r. �aδέλλnς. 
Ξάν�n: Ευελnις Ράνος. 
nάrrραι: Δ. Ψιχαλίνος. 
Ρόδος: Μ. Φωσ:τιέρnς. 
Σϋρος: Π. Ζaραφωνlmς. 
ΤρίΙJ<aλα: Χpυσ. Ζήσnς. 
Χaλχ!ς: Ίω. ΧριcποβαΌίλnς. 
'Αμμόχωστος: Άνδ. ΊισόΊ<ΙΚος. 
Λεμeσός: Άvr. Στυλιaνοϋ. 
Λευκωσία: 'Αχ.. Ζαβαλλfις. 
Πάφος: Κ. Καθnτζιώmς. 
Τουρκία: r. Βαn<aλόπουλος. 
Χαpτοόμ: Άνδρ. Άκό,μας. 
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Ή σuνδρομ η τοϋ « Ι Λ Ι Σ Ο Υ » 

διά το 1969 

καθωρ(σθη εις δρχ. 60 (lξωτερικοu 75) 

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

ΕΓΓΡΑ Ψ ΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

'Όλοι ol σuνδρομηταl εχοuν δικα(ωμα νά 

άγοράζοuν τον Εtδικο Τόμο χρuσόδετο 

Έπιλογηc; iτών 1956 - 1957 - 1958 

με δρχ. 70 άντl δρχ. 90 . 

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

ΒΙΒΔΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΔΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΔΟΥ 

• Αποκpuφισμοc; καi. Μυστικισμοc;

Με λ ε τήμ α τ α.  

Είσα.γωγη στη Θεοσοφ(α 

Τcι Βήματα της Φιλοσοφίας . 

Τύποις: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ο.Ε. -z 631.675 

αδ. 25 δεμ. 40 

αδ. 40 δεμ. 60 

αδ. 50 δεμ. 70

αδ. 50 δεμ. 70
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