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Χάρις τι) μακαρίςι Φύσει. 

δτι τά όναγκαία έποίησεν 

εύπόριστα. τά δέ δυσπόριστα 

ούκ άναγκαία. 
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Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνών 20 
Μελέτη έπt της Συνειδήσεως αδ. 50 δεμ. 7 Ο 
Προς την Μύησιν 20 
Μετενσάρκωση 10 

Κάρμα 10 
Σ' !κε(νους που πενθοϋν 10 

Ό Άστρικος Κόσμος 10 
Το Φως της 'Ασ(ας 30 
Ή θεοσοφία είς δλίγα κεφάλαια J Ο 
Θεοl έν έξορία 10 
Προσέγγισις προς την Πραγματικότητα 30 
Αί 6αf>ύτεραι οψεις της Ζωης 30 
Φως στην Άτραπο lδ 
Στα πόδια τοϋ Διδασκάλου (εκδ. 1966) 15 
Τό Βασίλειον της Εύδαιμονίας 20 
Ή Πηγή της Σοφίας 20 
«Δελτίον 'Αστέρος» Τόμ. 1931 - 34 εκαστ. 30 
10 Όμιλ(αι εtς Όχάτ 1944 80 
'Ελευθερία, ή άρχή και το τέλος 70 
Στοχασμοl πάνω στη ζωη (Β' σειρά) 70 
'Εκπα(δευσι και σημασ(α ζαιης αδ. 45 aεμ. 65 
Τό σημειωματάριο ενός Μύστου 50 
'Απολλώνιος δ Τυανευς 40 
Τά Έλευσ(νια Μυστήρια 50 
Άποκρυφισμος και Μυστικισμος αδ.25 δ. 40 
Μ ε λ ε τ ή μ α τ α liδ. 40 δφ. 60 
Εtσαγωγη στη θεοσοφ(α 4δ. 60 δφ. 70 
Τα βήματα της Φιλοσοφίας αδ. 50 δεμ. 70 
'Ο Κομήτης (Θέατρο tδεων) 20 
c'Αγνώστφ Θεφ:t 10 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ .:ΙΛΙΣΟΣ�, Τόμοι 1960, 61, 63, 64, 65, 66
, 

69 χαρ. 
τόδετοι εκα,στος δρχ. 60. 

cΙΛΙΣΟΣ11 Έmλογη έιwν 1956-1957 -1958 χρυδ6δετον 70 
Δια του(; δυνδρομnτα(; τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ:t 60 

'Αποστείλατε τό άντίτιμον, διά νά τά λάβετε ταχυδρομικως. 
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΛΙΣΟΥ ΔΡΑΧ. 10 
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Η ΟΑ ΥΜΠΙΑ 

'Ιερός ό χώρος, έπιδλητικό 
τό τοπείο. εν ήτο πόλις ή 'Ο
λυμπία, οϋτε καί. συνοικισμός. 
'Ήτο μιά περιοχή της 'Ήλιδος 
οχι καί. πολύ έκτεταμένη, εκεί 
πού γίνεται ή συμδολή του Άλ

φειου και του Κλαδέου, στούς 
πρόποδες του Κρονίου λόφου. 
Ξακουστή καί σεβαστή στο Πα
νελλήνιο, άλλά και στον ξένο ά
κόμη κόσμο της άρχαιότητος. 
Σεδαστή γιά την ύπέροχη λα
τρεία πού εγίνετο εκεί, τή λα
τρεία των 'Ολυμπίων και μάλι
στα των μεγάλων {}εών ιός και 
·Ήρας. Ξακουστή δε γιά τούς
περίφημους άγωνες της, τά 'Ο
λύμπια.

Γιά την 
τίποτε δεν 

άπαρχή των αγώνων 
εΥναι με δε6αιότητα. 

Του ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝ ΙΔΗ

γνωστό. Μόνον κάτι άλληγορι
κες εκφράσεις ύπάρχουv, πού 
τις μεταφέρει καί ό Παυσανίας 
στά Ήλειαχά του. Φέρουν αύτες 
ώς ίδρυτή των αγώνων τον 'Ηρα
χλη η τον Θεό Δία, δηλαδή ενα 
τέλειο μύστη η ενα μεγάλο {}εό. 
«Είς τον 'Ιδαίον Ήρακλη άνή
κει ή δόξα οτι πρώτος αύτός κα
{}ιέρωσε τον τότε άγωνα και τον 
ωνόμασε 'Ολύμπια». Και «Λέ
γουν μερικοί οτι εδω εις την 
Όλυμπίαv ήγωνίσ{}η δ Ζεύς ε
ναντίον του lδίου του Κρόνου 
;τ,ρ'ι της εξουσίας, αλλοι δε οτι 
κα{}ιέρωσε τον άγωνα μετά τη νί
·,<η του». Ήμπορεί δέ6αια ot με
ταφορικές αύτες εκφράσεις νά
μην άνταποκρίνωνται σε γεγονό
τα ιστορικά, φαvερώνονν �μως
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τήν ίερότητα της λατρείας στην 
'Ολυμπία. 

'Εκείνο πού μας πληροφορεί 1i 
ίστορία είναι δτι οί άγωνες ηρ
χισαν άπό τό 776, τότε πού νί
κησε στόv δρόμο κάποιος Κό
ροιβος. Πολύ αργότερα δμως 
ώργανώ-&ηκαv και ηρχισαν νά 
μετρουνται αί 'Ολυμπιάδες. Οί 
αγώνες διήρκεσαν κάπου δώδεκα 
αίώνες, για να τούς καταργήση 
στο 394 μ.Χ. ό Θεοδόσιος του 
Βυζαντίου. 

Οί αγώνες εγίνοντο κάθε τέσ
σι:ρα χρόνια, καλοκαίρι, κατά 
τr1ν πρώτη πανσέληνο μετα την 
θεριν�Ί τροπ,Ί του 'Ηλίου, «κατα 
τάς θερινάς τροπάς». Ί-Ι πληρο
φορία αυτη εχει τ11ν αξία της, 
διότι φανερώνει την σχέσι των 
αγώνων με εσωτερικες ίσως πτυ
χες της αρχαίας λατρείας. Για 
τ11ν σχέσι αυτη κάμνει εναν ύ
παινι γμό δ Παυσανίας δταν γρά
φει δτι : «Οί -θεοί φροντίζουν κυ
ρίως δια τά Έλευσί,•ια Μυστή
ρια και δια τούς 'Ολυμπιακούς 
αγώνας»-

Ί-Ι λέξις 'Ολυμπία είναι τό ε
πίθετον από την λέξι 'Όλυμπος. 
Κατα τ11ν άρχαία παράδοσι, ·Ό
λυμπος 1iτο ή κατοικία των δώδε
κα αθανάτων πού εύρίσκοντο 
στην Χορυφη της πνευματικής ίε
ραρχί ας της Γης. "Όταν δμως ή 
αρχαία παράδοσις όμιλεί για τον 
'Όλυμπο, δεν θεωρεί 6έ6αια τό 
γνωστό ψηλό βουνό. Τουτο {}ά 
� ' 'δ, fJ. , fJ. λ ' ,

, 
., 

,1το μια ι εα uευη η, που εχει ο-
μωc επικρατήσει στους πολλούc. 
'Όλυμπος ητο ενας τόπος ουρά
νιος. μακρυά από τη Γη, τόπος 
πνευματικός. Τα ανάκτορα των 

'Ολυμπίων θεών ήσαν κατασκευ
ασμένα από χρυσό, ή δε πρόσο
ψις αυτών ητο από χαλκό., λέγει 
αλλη αρχαία αλληγορία. Ό "0-
λυμπος ητο χώρα φωτεινή, λου
σμένη στο πνευματικό φως. Ή· 
λέξις προέρχεται από τό ρημα 
λάμ π ω, πού εχει ρίζα ίσως τό 
Jιελασγικό «λ.6.». 'Όλυμπος λοι
πόν θα πη λαμπρός. Τό 'Ολυμ
πία δέ, πού είναι τό επίθετον, 
σημαίνει την λάμπουσα. Κάτι 
τέτοιο είχε, φαίνεται, ύπ' οψιν 
του καί ό Παυσανίας, δταν εγρα
φε πώς οί θεοί φροντίζουν κυρί
ως για τά Μυστήρια της Έλευ
σί,•ος και για τους αγώνες της 
'Ολ , ο· · 

Ν :s. 
υμπιας. ι αγωνες ,1σαν, κα-

τά τά φαινόμενα, ή πρόσοψις μιας 
mι.,ηλης λατρείας. που εγίνετο 
ση1ν 'Ολυμπία. Έτιμουντο εκεί, 
καθώς ε'ίπαμε. οί 'Ολύμπιοι θεοί, 
κυρίως δε ό Ζεύς καί ή "Ήρα, 
οί ϋπατοι των αθανάτων. Πολύ 
χαρακτηριστικό είναι πάλι �κεί
νο πού γράφει ό ίδιος ό Παυσα
νίας γιά τό 'Ηραίον της 'Ολυμ
πίας: «Κάθε πέμπτον ετος δεκα
έξ η γυναίκεc ϋφαινον πέπλον 
δια την ·ΉQαν· αί ίδιαι διευ{}-ύ
νουν και τον αγώνα τόν λεγό
μενον 'Ηραία». Τουτο μας εν
θυιιίζει τον πέπλο που ϋφαιναν 
στον οπισθόδομο του Παρθενω
νος οί άγνες κόρεc για τη θεά 
της Σοφίας. Τόν πέπλο δε έκεί
νnν τόν πεοιέ<Ρεραν στη,, έορτη 
των μεγάλων Παναθηναίων, που 
iγίνετο κατα τήν ίσημερία του 
εαοος. 

Ό Παυσανίας δμως, πού τό
σα εχει γράψει για την 'Ολυμ
πία και τους αγώνες της, αφου 
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uπό τά 53 κεφάλαια των Ήλεια
κών του τά 42 τά εχει άφιερώ
σει στην 'Ολυμπία, είναι επιφυ
λακτικός καί εδώ δπως και σε 
αλλες άνάλογες περιπτώσεις, και 
αποφεύγει νά γράψη τί ελεγαν 
και τί εψαλλαν δταν εκαναν 
στην 'Ολυμπία σπονδές στό 
Πρυτανείον: � εν επιτρέπεται 
νά γράψω εδω πόσα εχει κα{)ιε
ρω{}η νά λέγουν, δταν κάμνουν 
σπονδάc:; είς τό Πρυτανείον, η καί 
ποίου; ϋμνους ψάλλουν». 

*"* 

Οί 'Ολυμπιακοί άγώνες, πού, 
zαθώς ε'ίπαμε, εγίνοντο κάθε 
τέσσερα χρόνια, διαρκοϋσαν έ
πτά ήμέρες. Κατά την πρώτη 
καί την έοδόμη ήμέρα εγίνοντο 
θρησκευτικέ; τελετές καί {)υσίες, 
στις διάμεσες δε πέντε οί άγώ
νες. Είχαν χαρακτήρα πανελλή
νιο και ,')σαν οί σπουδαιότεροι 
uγώνεc:; τη; άρχαίαc:; 'Rλλάδος. 
Οί 'Ηλείοι εκ11ρυτταν εγκαίρως 
στιc υ ληνικες πόλεις την εzεχει
ρία και ετσι οί τυχόν εχθροπρα
ςίες επαυαν. Τό παλαιότερο και 
κ.υριώτερο άγώνισμα ,')το ό δρό-

κ , :ι ' ,..<\...ν,. ' , μοc:;. ατοπιν εισηχυ, 1 το πεν-
ταθλο ( αλμπ. δίσκοc;. άκόντιο, 
δρόμος καί πάλη). Τά δε αλλα 
ϊι.γωνίσματα προσετέ{)ησαν άργό
τερα. Οί άθληταί ήσαν 'Έλληνες 
ελεύθεροι και εξελέγοντο άπό 
τι:: εί,γενέστερεc:; και ενδοςώτε
οε; οίκογένειες της 'Ελλάδος. 
Στό στάδιο που εγίνοντο οί α
γώνε:: δεν έπέτρεπον την ε'ίσοδο 
στις γυναίκες. Οί θεαταl ήσαν 
μόνον ανδοες, 'Έλληνες η και 
6άρ6αροι. Οί νικηταί επαιρναv 
για 6ρα6είο τόv κότινο, δηλαδη 

κλάδο από τις άγριελιες που η
σαν στην 'Άλτιν, τό παλαιό ίερό 
αλσος. 

Στην τάξι αύτή των άγώνων 
εγίνετο μιά εξαίρεσις. Καθώς 
γράφομε καί πάρα - πάνω, κάθε 
πέντε χρόνια δεκαέξη γυναίκες 
ϋφαιναv τόν πέπλο της θεά; "Η
ρας και οί 'ίδιες διηύθυναν άγω
να γυναικών, τά 'Ηραία. Στόν 
άγώνα αύτόν, που ητο άγων δρό
μου και εγίνετο είς τό στάδιο, ε
λάμ6ανον μέρος παρθένοι κατά 
διάφορες ήλικίες. Στίc:; νικήτριες 
έδίδετο στFφανος ελαίας καί με
ρίδιο άπό άγε1'άδα που εθυσιά
tετο στη θεά "Ηρα. 

•*• 

Ή τέλεσις αγωνων στην αρ
χαία 'Ελλάδα κοντά σε χώρους 
ίερους δεν ητο τυχαία, δεν ητο 
αμοιρη σημασίας. 'Εκτός της 'Ο
λυμπίας δπου προσεφέρετο ύψη
λ11 ίσως λατρεία στου:: άρχοντας 
τοϋ 'Ολύμπου, τους θεους ία 
και 'Ήραν, αγώνες εγίνοντο καί 
στους ελφούς, στή Νεμέα και 
στην 'Ισθμία, πού ήσαν οί σπου
δαιότεροι. Άλλα πλησίον και σε 
αλλα ίερά ύπηρχον στάδια και ε
γίνοντο αγώνες, δπως π.χ. στας 
'Α-&ήνας προς τιμήν της θεάς 
Ι {)ηνάς και τοϋ θεοίi 'Ηφαίστου 
τά 'Ηράκλεια στόν Μαραθώνα. 
τά Έλλώτια στην Κόρινθο, τα 
'Ηραία στό " ργος, τά Νάϊα 
στ11 Δωδώνη τά Άσκληπίεια 
στήν 'Επίδαυρο, στη iiλo πρός 
τιμην του θεού ' πόλλωνος. κα
θώc και σε τόσα αλλα μέρη. 

Οί άγωνε:: της αρχαίας 'Ελ
λάδος δεν απέβλεπαν στην π9α
γματοποίησι «επιδόσεων» στα διά-
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φορα άγωνίσματα, δπως γίνεται 
σήμερα, πού τόσο πολύ φ8-είρουν 
τον οργανισμό τοrϊί αθλητού. Ά
πέολεπαv &κριοως στο αντίθετο. 
Σε μία εύγενική αμιλλα των νέ
ων, πού σκοπό εlχε τό κανονικό 
γύμνασμα του σώματος, ωστε 
τοίίτο να διατηρηται σε ύγεία 
και άλκή. Τό σωμα του ανθρώ
που, καθώς ελεγαν οί αρχαίοι 
σοφοί, εlναι ό ναός της ψυχης 
του. Καί δταν τοίίτο εlναι ασθε
νικό, εμποδίζεται κάθε πρόοδος 
της ψυχης. τό δε πνεύμα του αν
θρώπου καταθλίοεται και γίνε
ται ατροφικό. εν ήμπορεί νά 
προοδεύση. Μένει στάσιμο η και 
κατάπτωσι παθαίνει ακόμη. Ξε
φεύγει άπό τον προορισμό του. 

Οί ασκοπες ταλαιπωρίες τοrϊί 
σώματος και ·η εξαθλίωσίς του, 
φ8-είρουν την ψυχή και μαραί
νουν κάθε πνευματικότητα είς 
οάρος πάσης προόδου. 

Πριν κλείσωμε δμως τό αρ
&ρο μας πρέπει να μιλήσωμε γιά 
την "Αλτιν της 'Ολυμπίας, για 
τούς Ναούς που την κοσμούσαν 
καί γιά τά κτίσματά της. Ό πο
λύτι μοc περιηγητής, ό Παυσανί
ας γράφει πολλά ... 

Ί -Ι Ίερά 'Άλτις ( αλσος) ήτο 
μια εκτασις 200Χ7 5 μέτρα πε
ρίπου, περιτειχισμένη, στην ό
ποία ύπfiρχαv και οί κότινοι, δη
λαδη οί αγριελιές, από τις όποίες 
εδιδαν κλάδο για οραοείο στους 
ολυμπιονίκες. Μέσα στην "Αλτι 
είχαν ίδρυ&η ό Ναός του 'Ολυμ
πίου Διός, τό 'Ηραίον, τό Πελό
πειον, τό Μητρωοrν ( ναος της 
Ρέας), οί θησαυροι διαφόρων 

πόλεων, τό Πρυτανείον καί αλ
λα κτίσματα, οωμοί θυσιών, δά
σος δε όλόκληρο άπό αγάλματα 
θεων, ήρώων και νικητών των ά
γώνων. 

Ό Ναός του θεοίί Διός ήτο 
μεγαλοπρεπής, ρυθμοrϊί δωρικοrϊί, 
κατασκευασμένος άπό πωρόλιθο, 
περιεοάλλετο δε άπό κίονες. Οί 
διαστάσεις του σε μέτρα ήσαν: 
μηκος 64, πλάτος 28 και ϋψος 
20. 'Εντός τοrϊί Ν αοίί ητο το α
γαλμα του θεου, εργον του Φει
δία. Εις τους πόδας του ύπηρχε
ή επιγραφή: «Φειδίας Χαρμί
δου υίός 'Αθηναίος μ' εποίησε».

Ό Παυσανίας περιγράφει το 
αγαλμα: «Τό αγαλμα του Διός 
παριστά τον θεόν κα{}ήμενον επί 
θρόνου καί είναι χρυσελεφάντι
νον· εις την κεφαλήν του είναι 
χρυσούς στέφανος κατ' άπομί μη
σιν κλώνων ελαίας. Εις την δε
ξιαν χείρα κρατεί Νίκην εξ ελε
φαντοστοrϊί με ταινίαν και στέ
φανον εις την κεφαλήν· είς την 
αριστεράν χείρα ό θεός κρατεί 
σκηπτρον στολισμένον με δλα τά 
μέταλλα· τό επι του σκήπτρου 
κα{)-ήμενον πτηνόν είναι αετός. 
Τά ύποδήματα του θεοίί καθώς 
και τό ίμάτιόν του είναι χρυσα· 
είς τό ίμάτιον είναι σκαλισμέ
να μικοα ζωα και κρίνα». 

'Από τόν πεοίλαμπρο αύτόν 
Ν αn σήμερα σώζονται μόνον τα 
θεuέλια. 

'Ο Ναός της θεας 'Ήρας, το 
'Ηραίον, ήτn και αύτός δωρικοrϊί 
ρυθμοrϊί, τον περιέοαλαν κίονες 
καί ητο κατασκευασμένος άπό 
πωρόλιθο. Είναι ό γνωστός να
ός της 'Ολυμπίας, του όποίου ε-
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χουν άναστυλω-θή δύο κίονες. 
'Αξίζει νά σημειω{}ή έδω δτι 

μέσα στο 'Ηραίον. έκτος τού α
γάλματος της {}εας 'Ήρας και 
αλλων {}εών, ύπηρχε και τό α
γαλμα του {}εοϋ Έρμού του Προ. -
ξιτέλους, τό μόνο άγαλμα {}εού 
της 'Ολυμπίας πού διεσώ{}η. 
« ... μετά πάροδον δμως χρόνου 
αφιέρωσαν είς τό 'Η ραίον και 
αλλα άγάλματα, δπως του Έρμ<ΥΙί 
από μάρμαρον, ό όποίος κρατεί 
τον ιόνυσοv νήπιον' εργον τού 
Πραξιτέλους», γράφει ό Παυσα
νίας. 

'0 ' ρμ'Ϊ1(;, ό {}εός του πνείι
ματος κατά την άρχαία παράδc
σι, την εννοια του όποίου τόσον 
.,, , e ., ' , 

εχει παρανοησει η αμυητη σκε-
ψις: ' φού και {}εό του έμπορί
ου τόν εχει άκόμη κάμει... ύτό 
είναι τόσον συνηθισμένο νά γίνε
ται οταν οί μύ{}οι και οί άλιηγο-

, λ n' ' ' 
ριες αμοανονται κατα γραμμα ... 

.... τα παλια χρόνια ύπηρχε 
στην 'Ολυμπία και Μαντείον τη:; 
Γηc;. Ό Παυσανίας γράφει σyr · 
τικά: «Πλησίον τοίί λεγομένnυ 
Γαίου, ιερού της Γης, είναι Αω
μός της Γης κατασκευασμένο:; 
και αύτός άπο τέφραν· παλαιό-

λ, ., , ' ' ' τερον εγουν, εις αυτο το μερο:; 
ύπηρχε- το μαντείον τηc; Γηc». 'Έ
τσι καl έδω αρχισε ή λατρ"ία. 
Στήν άογ11 ήτο χαμηλή, γ1\ίνη, 
για να έξελιχ{}η κατόπιν σε {}εϊ
κή. 

.... 

Το στάδιο της 'Ολυμπίας στο 
όποίο συνεχίζονται άκόμη ,,1 ά
νασκαφές, είχε σχημα δρ{}ογώ-

νιο - παραλληλόγραμμο. Μήκος 
212 μέτρα καί πλάτος 30. εν 
είχε λί{}ιvα καθίσματα, άλλα οί 
{}εαται έκά{}ηντο σε εδαφος έπι -
κλινες κατάλληλα διαρρυ{}μισμέ
νο. Χωρούσαν σ' αύτο 30.000 
{}εαταί στην άρχή, κατόπιν δε 
με νέα εργα πού εγιναν χωρού
σε 45.000. Το «στάδιον» δρό
μου ητο 192 μέτρα. 

' ξιοσημείωτο είναι δτι στη 
Β. πλευρα τού σταδίου ύπ'iiρχε 
εlδικο δά{}ρο, άπο λευκο μάρμα
ρο, στο όποίο έκά{}ητο ή ιέρεια 

ήμητρας Χαμύνης, ή μόνη γυ
ναίκα πού έδικαιουτο να παρα
κολου{}ή τούς άγωνες. 

* **

Οί 'Ολυμπιακοί αγωνες της 
αρχαιότητος πού τόσον έδόξασαν 
η1ν χώρα μας καί το άρχαίο έλ
ληνικο πνεύμα, κα{}ώς ξέρομε, ε
χουν άνασυστα{}η κατα κάποιον 
τρόπο, στlς ήμέρες μας. Ί-Ι άνα
σύστασις όφείλεται στον Γάλ
λο Πέτρο ντε Κουμπερτεν καί 
οί πρώτοι 'Ολυμπιακοί Ά γωνες, 
διε{}vεϊς τώρα. εγιναν στας 'Ά
{}ήνας το 1896. Οί άγωνες αύ
τοί. ποι, γίνονται κά{}-ε τέσσαρα 
χρόνια, συνεχίζονται και σήμε
ρα. 

Πόσο ομωc; είναι καl στο πνεύ
μα και στήν ούσία διαφορετικοί 
( για νά μη ποίιμε χαμηλότεροι) 
άπΟ το'U� άρχαίους!. .. 

'Εν πάση δμως περιπτώσει, ε
στω και ετσι, &.κτινοδολεί και ά
πο αύτους το άρχαίο πνεύμα της 
ά{}άνατηc 'Ελλάδος! 
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Ό ΓΚΑΝΤΙ 

' 

σ-ιους 

άθάνα-ιους 
Ό •ποληα5μένος :κ�ος pε 

ψυ'Χmα\ όγα,\λrα;σn γ1όρ;οο15•ε τα
έκιαιtο :φόνια άπτο τ·nν 'Ι{έννn-
6Π 'tΌU '.ΑJΠαατόλου τfiς (ε6Ιtfίς 
άγόJJmς iΠ!pος rτον ανθρωιπο \1αr 
χάψα Γικά,VΌΙ. ( 1869 - 1969) . 
Και άλ.nθινά, ή ιμνήpn τέτ{)Ιlων 
ψU'Χω:V μας φΘpΎΙε.ι ΤΟ XQ!pl]J.ό
\61U1VO μήνυμα &τι, !llέ5α 61:ίΟ κο
πόδ1 mς KOONWVlας ίmό,ρχαυν 
KQlι ανθρωnοα., 60V ΜαδlΟ του 
Θοοϋ ιmς όγάπης, ori όnJΟίοα 
διαffl<:ί(ουν το 161Κ'ατόδι :και 11ας 
δείχvαu,ν mv δρόμο της άγά
:πης στου !ΠJεpiVCΙJει άστο το ΧΑΝ Ι 
της άvθρώmΙVnς ικαραιας ιωi 
βγάζει f/τOV ΙΠα.ράδεJ!6Ό. 

"Αλλος δρόμος; δεν ύtrτόρ
χ.m. ! 1 

Μας το εΙimε 1<1αi ό ϊδιος; ό 
'IΊ116'0Uς, πως ,άστ' αιύ,τον ,τον 
δρόμο rιiίς άγόσmς προς 'WV αν
�ωυm ξ:εn<wουν δλοι ol αλλαι 
δρόμοι J1iOIU 1:1ους ανο1ξ1α,ν oi 
rηροφfirαη ικαi οιi vόιμαι. ΜΠΙαί
Μεu ό ανθ.ρwπος μέ5:α ο' aύτrorv 
τσν δρόμο ;μ6,λ1ς ξ,εφύγει ClJ)T() 
τον ζωώδη έαυτό wυ, καi αi 
λυrcρωιμένοι "χ,ουν ιιωΗfίκον να
βoll'θ'O'Ulν rοους ιαλλοος 6ε [[έΌQ!JQ 

φυ1yή. 
Την θη:rεία τfiς (ωfiς rτου ό 

'J ηδοc; ιαύmς 1(],\ Ιθρωιπ1brιnς Μα
χάψα ΓΚΑΝΤΙ runv ό.φιέρW6.ε 
γ,ί σύrων rυον αγιο 6� οιrυό, ιcai 
αιύη:η ή πρa5φορά -rου τον άνέ-

1970 

,βαJ6ε ·f:!00 ΙΠάΜθοον :των έκλιε
ΙΚΙΊW·ν ,άθα VQ'l'WV. 

Βbβωα, ,α.λ.\.ο ·εtναι roo ψυ
χοοw,ευιμαrmκο ιmό61Όp�α του

Ί vδου κ:αli αλ:λ!ο υο:υ Δυπ::uκου 
άv�θρ.ώrι:ου με τiς Έλλnvωφ1-
σιιaV1ικες ΙΚ'(][ΌCJΙβσλές:. , Απο τις
iνδ1!Κες θρηΟΟ<Jciε,ς άπου6>ΙJCΙ:(-ουν 
ό ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ έ.Vιανrτίον 
π:w :θ�ου , Αδαμ ΚΌΙΙ. ό Προμη
θεύς;, Πιου 0δωοαν '6ITDV αvθρω
πο την Γνώοη. 

�.1/ αιύ.m bμεϊς άρα.ί:υcψΙε: ΊΊ 
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ , ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 
ΕΙ.ΝΑΙ;! Καi .τριαβήξαΙ]Jε γ.ιό 
rrnιv rκαrοάκτηιοη 'CWV γύρω :μας. 

Ένω oi Ίιν.δοi ,τρόlβnξα,ν για
[[ί[ΙV ΙΚιQίτάκJτΙ1'5Π τού •εΟU[[ΟΟ των 
!ΚQl 'IJ.ll.V '\JΠ()jIJQ γή τοιιJ '6ε έ,ξω
λογΊJΚα «!Π.Ι!ουεύω» υοϋ Μυ6ftl!Κ1-
ψοϋ. "Αρaγες bμεΙς η αυ:ι:οi 
δ�έnτ.\crοαν :rιilO l(Ιαλον άνθρω
ruο; 

Γιαtrί βλέίΠ!οιμε στως; έ.]JJεiς, 
χάρι� .eαις rvεχνο,.\σγ1!Κές μας 
γ,°ώ6Ιεl�, 'Ί:Ο ατομό,χ1 των ΠΙε
·ρLf)6ΟΊ:έρων ιάνιθρώnων μα,ς cl
VQII, )'1ΘlJ..fiτo, ιάιλλα δu�mυχ.ως
ικ:αi oi ψυλ'C1κες OXl αδε11ες, για
rd �rτώιs:αp1ε ;ων φύλtι�κα "Α γ
γειλό ιμα:ς.

Και ό Άμ�πε..\ώνας ,της ΚΙCLρ
δ1ας ί)JΙGς φθίνει άπο rmιv φυλ
λοξέρια, τοϋ ,61<ΙεiΤΙ[['ι'Κ1161JlΟίΪ, ΠΙΟ·U
ιθέλιει \.α :μας ιμά:Θει :να αd'�α
νφε& με ,τον ΝΟΥΝ, :κι' ΟΝ
,δε,γ γυρ15ωιμε πί5ω 161Ί,ον δρό
rμο τfiς ΑΓ ΑΠΗΣ, nioυ rιιειρνά:ει
όιrrο ιcο ΧΑΝΙ :τ:fίς όινθρώm.νηc;
ΙΚ()jf),δ1ας;, rοον JΙΙα1ράδει1�0, ό :πό-

ος αι ή πfuφα ea (υn,ιώνουν
τό ψωμί :μας ... Κι' ας ηήγαp,ε
.t> οο Φε,γγάιρι. . .

Αtδ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ 
Mansfield, Ohio, ΗΠΑ 
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Βιολογικός 

πόλεμος 

Έξελ(σσεται τελευταϊα μιά 
κίνησις - την εύθύτητα της δ
πο(ας δεν μπορεϊ νό: �ε�αιώση 
κανεlς - yιό: τον ,τεριορισμο 
των στρατηyικων ο,τλων, κυρί
ως των ,τυρηνικων, με συμφω
vια των δύο ύτrερδυνάμεων, Η. 
Π.Α. καl Ρωσ(ας. 'Αλλά: καθ' 
ον χρόνον γίνονται συνομιλίαι, 
έκάστη δύναμις προσ,ταθεϊ νό: 
έξασφαλίση πλεονεκτuκην θέ
σιν, αν οχι καl συντριm-ικην 
ύ,τεροχήν. Με δορυφόρους καί 
άναyνωριστικό: άερο,τλάνα κά
θε ,τλευρό: έρευνα τό: συμ�αί
νοντα είς την αλλη. Τό: πορί
σματα των ,ταρατηρήσεων δδη
yουν είς την καχυποψία, διότι, 
έπl ,ταραδείyματι, γίνεται λό
γος δι' ενα νέο ε1δος ,τυραύλων, 
πού μέσα σ' ενα λε,ττο κέλυφος 
'Π'εpιέχουν εναν άριθμο -π:υρηνι
κων κεφαλων, έκάστη των 0-
-π:οίων εύρίσκει άνεξάρτητα τόν 
στόχο της. Καl αν αύτό -ιο 
σύστημα έφαρμοσθη, δεν θό: εί
ναι δυνατόν νό: έλεχθη 'δ' άpι
θμός των κεφαλων δια ,ταρατη
ρήσεως ανωθεν. 

Σύμφωνα με στοιχεϊα του 
'Ινστιτούτου έρε;>νων είρήνης 

της Σ τοκχόλμης, αί στρατιω
τικαl δαnάναι Η.Π.Α. καl Ρω
σίας εχουν αύξηθη κατά: 40% 
ά-π:ό του 1965. Αί δύο ύ-π:εpδu
νάμεις θό: ηθελαν νό: «,ταyώ
σουν» την κατάστασι των έf,ο
,τλισμων στό ,ταρόν ση,μεϊον, 
διότι το κόστος της κούρσας 
των έξο,τλισμων είναι -π:ολύ �α
ρύ και διότι έκδηλώνεται σε 
άμφότερες τlς χωρες μια λαΊ
κη είρηνιστικη τάσις. 

'Αλλά, σό:ν νό: μην ηταν άρ
κετη ή -π:υρηνικη ά-π:ειλή, ή δ'
-π:οία σό:ν Δαμόκλεια σ,τάθη 
κρέμαται -π:άνω ά-π:ό την κεφα
λην των λαων του κόσμου, ύ
-π:άρχει καl ή αϋξουσα ά-π:ειλή 
του χημικου 'καl �ιολογικοG 1το
λέμου. Ή άμερικανικη «Έ,τι
θεώρησις του Σ α��άτου» γρά
ψει οτι το Κοyκρέσον των Η. 
Π.Α. συνεκλονίσθη ά,το τήν 
-π:ληροφορία οτι μετεφέροντο ά-
-π:ό ενα μέρος σε αλλο ψορτ:α 
δηλητηριωδων άερίων καl ό
ψηλης δράσεως �ιολοyικων ο

πλων. Οί άμερικανοl �ουλευ
ταl έκηρύχθησαν έναντίον πά
σης μεταφορας, ά,τό τόν φΜ>ο 
ένός άτυχήματος καl μολύνσε-
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ως δλης της χώρας, προτου 
χρησιμοποιηθη τό αvηφάρμα
κο, και αν υπάρχη τέτοιο ... Ή 
αμερικανική έπιθεώρησις περι
έyραψε τό: δπλα, πού μετεψέ
ροντο στην 'Αμερική, άσφαλως 
δέ. υπάρχουν 'και σέ. άλλες χω
ρες: Ύyρόν ψεκασμου πού προ
καλεί: χαλάρωσιν της έyκεcpα:
λικης λειτουργίας. Χημική οϊ,

σία τόσο δυνατή, πού αρκεί: μια 
ποσότης συλλεyομένη από τήν 
μύτη ένός μολυ(5ιου νό: έyyίση 
τό ανθρώπινο δέρμα, yιό: νό: 
πρσκαλέση μαζική καρδιακή 
προσ(5ολή. Ί οι και μικρΜια 
ασθενειών, yιό: τις �ποϊες δεν 
υπάρχουν αντίδοτα ... 

Ή απειλή yιό: την ανθρωπό
τητα είναι έξοντωτική και έπι
(5άλλει την αφύπνισι των συν:Ξι
δήσεων ΎLό: την είρήνη. 

Ο ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

ΤΗΣ ΒΙΑΣ 

Μιό: διαδρομή της άνθρώττι
νης σκηνης, ξ,εκινωντας άπό τό 
Βιετνάμ 

1
και φθάνοντας στην ά

πω Δύση, δείχνει πόσο πολύ 
ήφαιστειακή είναι ή μία χώρα 
μετά την άλλη. 'Ένας μεyάλnς 
αριθμός ανθρώπων είναι έκτε
θειμένοι σέ. πολέμους η συγ
κρούσεις και κτηνωδίες διαφό
ρων ξ5αθμων. Σ έ. πολλές χωρες 
υπάρχει ανασφάλεια yιό: τόv 
μέσον πολίτη. 

Ή έπιτροπή yιό: την μελέτη 
του φαινομένου της (5ίας, πού 
είχε συγκροτήσει δ πρώην πρό
εδρος των Η.Π.Α., κ. Τζόνσον, 
έbημοσίευσε την εκθεσί της, 5-
που διαπιστώνει δτι ή θεωρία 
της (5ίας ώς μέσου λύσεως των 

κοινωνικών προt5λημάτων εχει 
διαδοθη σημαντικό: τόν τελ.ευ
ταϊο καιρό και δτι «δλοι εχομε 
καταvrήσει θερμόαιμοι». 

Τ ό πρΜλη μα υπάρχει σχεδόν 
σέ. κάθε χώρα και οχι μονάχα: 
στην 'Αμερική, ακόμη καl στην 
'1 νδία, παρά την παράδοσι τηc; 
μη ξ5ίας ώς της υπερτέρας των 
αρετων. "Αλλως τε, είναι γνω
στόν δτι δ Μαχάτμα Γκάντι, 'δ' 
κηρυξ της μη (5ίας ώς δπλου 
κατά της (5ρεταννικης κυριαρ
χίας, συχνό: διεπίστωνε δτι 'ο 
λαός αντιδρουσε δυναμικά. Ή 
ανθρώπινη φύσις ,είναι ίδια παν
του, σέ. Δύσι και 'Ανατολή, αν 
και έπηρεάζε-rαι από διάφορους 
παράγοντες. 

Ό Καθηγητής Τσαρλς Τίλλυ, 
του πανεπιστημίου του Τορόν
το, έκ των μελων της αμερικ'Χ
νικης έρευνητικης έπιτροιττης, 
περuέyραψε την έπίδρασι της 
ψυχολοyίας της (5ίας έπι των 
πολιτικων έξελίξεων της έπο
χης μας. «Οί καταπιεζόμενοι 
-είπε- κτυπουν έν όνόματι της
δ�καιοσύνης, οί προνομιουχοι
έν όνόματι της τάξεως και οί
ένδιάμεσοι έν όνόματι του φό
ξ5ου». Ή προσπάθεια κάθε
πλευρας τείνει στην άρπαyή,
διατήρησι η διευθέτησι των ή
νίων της έξουσίας. Σ τό: 'δλο
κληρωτικό: κράτη έκεί:νοι πού
εχουν κατορθώσει νό: πιάσουν
τό: ήνία της έξουσίας τά διατη
ρουν μ' ενα σύστημα ώρyανω
μένης και καθολικά διαπερα
στικης t5ίας. Αί λεyόμεναι δη
μοκρατίαι δίδουν την μάχη της
έξουσίας σέ. κάθε έπίπεδο του
π,ολιτικου σώματος. 'Υπάρχει
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<5(α στό λεκτικό, δσο καί στίς 
φυσικές πράξεις, άκόμη καl στό 
έπ(πεδο των νομοθετων. Ή πε
ριγραφή των άπειλων καί <5ίας, 
σέ έκπομπές καί εικόνες, σέ 5:λ
λες χωρες γίνεται yιά πολιτι
κούς σκοπούς καl σ' άλλες για 
ψυχαγωγία. 'Έτσι ζυμώνεται ή 
νοοτροπία της άπλαστης νεότη
τος καt του άπερίσκεπτου 
πλήθους. Έξ άλλου, πέραν του 
πάθους της ισχύος, ή έποχή μας 
εΙναι <5υθισμένη σ' εναν ίλιyyο 
άπολαύσεων καί άνέσεων, που 
συντελουν στην καλλιέργεια 
μιας άδιαφορίας ηθικης. Τό 
πρΜλημα της <5ίας δεν ε{ναι 
δυνατόν ν' άντιμετωπισθη άπο
μονωμένα, εξω άπό τόν δλο 
ρυθμό της ζωης, τόν ρυθμό του 
συγχρόνου πολιτισμου. Καμμιά 
έπιτροπή δεν θά λύση τό πρό
<5λημα. Μπορεί: νά συμ<5ουλεύ
ση κατευναστικά, δπως ό πε
ριορισμός της εύκολίας πωλr�
σεως πυρο<5όλων δπλων, ή με(
ωσις της έπιδράσεως ώρισμέ
νων διηγημάτων η κινηματο
yραφικων εpyων, πού διεγ:Ξί
pουν ένεπιθύμητα ενστικτα. 

Πλήν του τί μπορεί: νά κάμ1 
ό καθένας, σάν έλεύθερο άτο
μο, τό όποιον άντιλαμ<5άνεται 
τόν φαυλο κύκλο της <5ίας, ό 
μαλλον πρακτικός τρόπος κα
ταπολεμήσεως της <5ίας θά η
ταν αν άρχίζαμε άπό τήν άp
χή, άπό έκείνους πού άρχίζουν 
τό ταξίδι της ζωης, καί αν <5οη
θούσαμε τή νεότητα ν' άναπτυ
χθη φυσιολογικά, δίχως κατα
στρεπτικές έπιρροές, σάν έκει
νες πού εχουν γίνει άποδεκτές 
άπό την σύγχρονη ζωή. 'Αλλά 

yιά να yίνη αύτό, θά επρεπε i..
κεινοι πού θά έκπαιδεύσουν τά 
παιδιά, νά έπανεκπαιδευθουν 
οί 'ίδιοι. Πως μπορεί: νά yίνη 
αύτό, έκτος άπό τούς tδίους; 

Η ΑΣΤΡΟ ΟΜΙΑ 

ΤΟΥ ΔΙΑl.ΤΗΜΑΤΟΣ 

Πολλοί έκ των άναyνωστων 
των έφημερίδων, πού παρακο
λουθουν τήν διαδοχική έκτό
ξευσι δορυφόρων καί πυραύλων 
άπό την Ρωσία καί την Άμερ.
κή - αν 'καί μερικοί κουράζον
ται πιά άπό τέτοιες ειδήσεις -
φρονουν δτι πρόκειται yιά εναν 
θεαματικό άνταyωνισμό τ&'>ν 
δύο ύπερδυνάμεων, οί όποιες 
εχουν τά οικονομικά μέσα καί 
τίς τεχνικές δυνατότητες γι' αύ
τή τήν έπίδειξι. 'Αλλά ύπάρχει 
καί ή άλλη πλευρά της ίστορί
ας, πλευρά έποικοδομητική, δι
ότι άναφέρεται στήν αϋξησι των 
γνώσεων μέσω των διαστημι
κων έρευνων. 

Ό κ. Λεό Γκόλντμπεργκ, σέ 
άρθρο του δημοσιευμένο σέ α
μερικανικό έπιστημονικό πε
ριοδικό, δίνει μιά ίδέα yιά τiς 
άνακαλύψεις του Α.Τ.Α. (Άμε
ρικανικου Τροχιακου 'Αστερο
σκοπείου), ένός άστεροσκοπεί
ου πρωτοποριακου, έy'κατεστη -
μένου σέ τροχιά περί την Γην. 
Σκοπός του ηταν νά φωτοyρα
φήση δλον τόν ούρανό σε τέJ
σαρες διαφορετικές ύπεριώδε:ς 
ταινίες. 'Ήδη άνεκαλύφθη δτι 
ενα τοις έκατό των yνωστων 
αστέρων είναι 6-40 φορές λαμ
πρότεροι στό ύπεριωδες τμη
μα. 7Ητο γνωστόν δτι τό πλ:οι
στον των <5pCΧ)(Ιέος κύματος 
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άκτινοC:ιολιων απο τό: αστρα 
καί τόν ηλιο άπορροψαται ύ
πό της ατμοσφαίρας καί μόνον 
ενα ·μικρό μέρος της φθάνει 
στη yη. Τελευταίως δέ έπε
τεύχθη ή διαίρεσις του ύπερι
ώδους φάσματος σέ ταινίες μέ 
άπορρόψησι σέ διαφορετικό: ·ϋ
ψη. Οί καλούμενες ακτίνες Χ 
καί Γ είναι έπίσης ταινίες του 
φάσματος πρός τό απώτερο 
τέρμα, αν ύπάρχη τέpιμα, μο
λονότι δέ τίς χρησιμοποιοϋμε, 
γνωρίζομε yι' αύτές έλάχιστα. 
Αϋξησις των γνώσεών μας έπι
τελεϊται μέ τό: ορyανα ακριC:ιεί
ας πού κατασκευάζονται yιά 
διαστημική αστρονομία. Τό άρ
θρον του κ. Γκόλντμπερyκ άνα
ψέρει δτι είναι δυνατόν, μέ δια
στημικό: τηλεσκόπια διαμέτρου 
120 ίντσων - τό: ηδη έν χρήσει 
yιό: την παρατήρησι του ήλίου 
είναι διαμέτρου μιας η δύο ίν
τσων- νό: έπιση,μανθουν αστέ
ρες 100 φορές αμυδρότεροι ά
πό τόν εως τώρα έπιση μανθέν
τα αμυδρότερο δλων. ΈΊΙομέ
νως τό: Ίtαpατηρητήρια, ΊΙού θά 
εχουν έΎκατασταθη στην ανω
τέρα άτμόσψαιρα, θό: μας δώ
σουν νέα καί όρθό: στοιχε:α, 
τό: όποϊα ένδέχεται ν' αλλάξουν 
ριζικό: την ίδέα μας περί τοG 
σύμπαντος, των αστέρων, των 
yαλαξιων, κλπ. "1 σως καί νό: 
έπιλύσουν μερικά αινιyματα, 
οπως τό: άναψερόμενα ατούς 
«κουαζάρ» ( αστεροειδη αντι
κείμενα απείρως λαμπρά, τά 
όΊtοϊα φαίνεται νό: είναι οί α
πώτατοι φάροι του διαστήμα
-rος) καί τούς «Ίtούλζαρ» ( α
στέρες πού άναC:ιοσC:ιήνουν σέ 

τΟJκτό: διαστή,ματα από μιό: ψο. 
ρό: κάθε λίγα δευτερόλεπτα ε
ως τριάντα φορές στό δευΤΕ
ρόλεπτο). 

Ώστόσο, δμως, καθώς οί α

στρονόμοι αποC:ιλέΊΙουν μέ με
γάλες προσδοκίες στις πιθανές 
ανακαλύψεις των διαστημ�κων 
αστεροσκοπείων, ή νέα yνωσις 
θό: θέση αναμψιΜλως καί νέα 
προC:ιλήματα, καθώς μας λέγει 
ή προηγουμένη πεϊρα μας. Καί 
θό: περάση καιρός προτου συσ
σωρευθη έΊtαpκής έΊΙLστη μονική 
yνωσις, πάνω σέ διαψορετικΙΞ.ς 
κατηγορίες άΊtό τίς ηδη γνω
στές, yιό: νό: σχηματίσωμε σχε
τικώς πλήρη καί Vκανο'Ποιητική 
είκόνα. 

Η ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ 

Οί «Τάϊμς» του 'Λ'-ονδίνου έ
δημοσίευσαν ενα αρθρο του κ. 
Κρίστοφερ Λαίητον σχετικό: μέ 
την ΕύρωπαΊ1κή κοινότητα, δ
Ίtως παρουσιάζεται στην Κοινή 
'ΑΎορά, μέ την Ίtpοοπτική εί
σόδου της Άyyλίας καί άλλων 
χωρων στόν έξαμελη σήμερα 
δμιλο κρατων. Γράψει δτι α
σκεϊται πίεσις yιό: την ά:νάπτυ�ι 
δράσεως πρός διάφορες κατευ
θύνσεις, οΊΙως την συνδεδυασμέ
νη έπιστημονική καί τεχνολογι
κή ανάπτυξι, την κοινότη τα: α
μυντι!κων μέσων, την καθιέρω
σι εύρωπαϊκου αΊtοθεrματικου 
νομίσματος Κ.<Χ., πού θα μΊΙο
pουσαν νό: αλλάξουν ούσιαστι
κό: την Ίtαyκόσμια οίκονομική 
σκηνή. 'Ασχέτως του αν τό: εύ
pωΊtαϊκό: κράτη είναι πρόθυμα 
yιό: συνεργασία αλλη, πέραν 
της οίκονομικης, τό γεγονός 
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εΙναι οτι τίθενται θέματα ευρυ
τ�έρας πολιτικης ένώσεως. Τώ
ρα πού ή Βρεταννία, ή Γαλ
λία, ή ΌλλαΎδ[α καί άλλα 
κράτη άπεμπόλησαν τlς άποι
κ(ες των καl περιωρίσθησαv, 
ουσιαστικά, στήν ευρωπαϊκή η
πειρο, εχουν τήν δυνατότητα νά 
έξετάσουν τήν ταυτότητα των 
συμφερόντων των, άλλά καί v· 
άντιληφθουν τήν ταυτότητα 
των tδεων των. ΕΙναι ένδιαφz
ρον νά ύπενθυμίση κανείς οτι 
προ 150 καί πλέον έτων .δ αυ
τοκράτωρ Ναπολέων έθεώρει 
τήν ευρωπαϊκή ένότητα (ύπο 
τήν αty(δα του, (5έ(5αια) ώς δυ
νατή. 'Έγραψε σ' εναν έκ των 
ύπουρyων του, τον Φουσέ, το 
1811: 

«'Έχομεν άνάyκην ένος Ευ
ρωπαίκου κώδικος, ένος Ευ
ρωπαϊκου 'Εφετείου, του αυτοiJ 
νομίσματος, των αυτων μέτρων 
Ικαί σταθμων, των αυτων νό
μων. 'Οφείλω νά συνενώσω α

παντα τά 'Έθνη της Ευpώ'Γίης 
είς εν - με παyκόσμιον πρω
τεύουσαν τό Παρίσι». 

'Άπαντα τά εθνη της Ευρώ
πης δεν φαίνεται δυνατόν να έ
νωθουν σέ ενα, οϋτε καί να ύπο
ταyουν σέ αυταρχική διοίκησι 
σαν έ.κείνη πού δ Ναπολέων ό
νειρευόταν. 'Ωστόσο, το ονειρό 
του εΤναι άξιοσημείωτο, διό rι 
πρίν ένάμιση αίωνα συνέλαι5ε 
ενα θέμα, 11:ου σήμερα οί ευρω
παϊκοί λαοί έθελουσίως το έλ
πίζουν. 
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«ΙλΙΣΟΣ» 

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

Δια ταχυδρομικης έπιταyης: Κωστην Μελισσαρόwουλον 

Όδος Δραγατσανίου 6, Άθηναι (122) 

Ο « 1 Λ I Σ Ο Σ » ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ

ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

"""τέλλονται 1J�ύχη - δείγμα.τα π,σ.ρελθό'ι'tω.ν έτων ΔQΡΕΑΝ 

. 
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ΑΠΟ Τ ΑΣ ΠΗΓ ΑΣ ΤΟΥ Π0ΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΕΚΛΗΠΙΟΕ 
Ύπό ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Φιλολόγοu-Γuμvασιάρχοu 

'Αιπό τά.ς ιπρώw.ς γν,ώσιε:ς, -ά.ς 
ε.κ της πα.ροοτηρήσεως Χ7.ί Π1· ίφ .. ι; 
ΙΧΠΟΥ.τ'Υ)Ιθ1είσ-α,ς, ήσ,α,v Χσλ 1α.ι �α.τρι:
"/JΙ'l,(. 

οι ι (Χ, τ ρ ο ί ι-υετ&. τώv [ ε
ρ ,έ ω v, τώv μ ά, v τ ε  ω v γ,α.ί τώv 
ρ α, ψ ω ·δ ώ v (ποιητών), ά.vη
κοv, ΥJ7.τά τούς ι-wΙθικούς χρc'ηο:.,ς, 
ε,ις τά.ς τέσσσ.ρα,ς α.VW'11Ε.ρ7.ς 'ι(.Οt

VWΥ,t'Κά.ς, σ,Χλά 'ΚΙCΧ.ί -πσλιτuχιά.ς τάr 
ξε:ς. Έξ α.υτώv προή-ρχ ντο οι

μ ε μ υ η μ έ γ ο ι, οι β α, σ ι
λ ε ί ς (έκ των ιε,ρέω,ν, δπωσδή
ποτε κα.τά. Πλού-τα.ρχοv �εις Α'ίyυ
πτον) ",(,CΧ.ί οι &vώτα.τ<J: «ρχοvτες 
(Υ.7.ί ,ει; τά.ς Άθήvα.ς Υ,α.τά. '.\.ρι
στοτΩ.η, βλ. Πολ. 'ΑJθηvώv, κε:ρ. 
55 κ.ι.). 

'Επόμ,ε·ιοv ήτο ,έ-κ τώv [,α.τρών 
ιά ήρωοποιη.θούν οι περιφ1)1wτε
ρο: Υ,!Χ!ί eνια.; έξ 1α,υτών, δ Ά
σ "/. λ η π ι ό ς, vά. θεοιποιη,θΊj 1.tk 
τήv ποοροδοv του χρόvοο. 'Έιδωr,<,ιε 
το οvομιά. του sίς τήv τά.ξι v τώv 

!αιτρώv, εγ.-οολοϋντο ΑΣΚΛΗΠΙΑ
ΔΑΙ, κα.ί τά. !ιερά. ιδ,ρύΙμn./Ό(Χ, ( w.
θεpχΠ1ευrτ 'ρια.) ΑΣ:ΚΛRΠΙΕΙΑ,
ώνομ,ά.ζοvτο.

Ό υΕλιλψ !α.ψος Α Σ Κ Λ Η
ΠΙ Ο Σ (δ1ιόιτ: �α.ί Αίγύπτιος 
Άσχιληπιός lα.τρός, μ,α.θη:τής του 
Έρμου του 'Γρισμεγίστου &vα.ψέ
ρετοοι δτι ύπηρξε) , ύπό wυ Όμ·ή
ρου ΥJα.ί Ήσιόlδου, -υώv ·δύο ένδο
ξοτέρωv Χ7.ί ποολα.ιοτέριιη γv1ω
στώv -έπιΥ,ώΥ πο:η,τώv, δέ:v άιvε
Ύ"Jωρι•Ίε-το ώς θεός, άJλ!λά ώς σiρι
στος ιwρός, ,θ1vηrcός .μιέ:v &λλ' έ.κ 
θείlαι; ομως κα.τσ.γωγης. Ά:rοό της 
έποχης τcίί 1Ι ι v δ ά. ρ ο υ, τον 
Ε' ιπ.Χ. c1.ίώvα., ίδρύο·ιτο εις διά
φσρχ μέρη της Έ1λάιδος ιερά. δ1ια 
τό·ι Ά�ληrπιό·ι y.,α,ί έλατρεύετο 
ώς θεότης (δηλ. ωvηΥvειv εις τά.ς 
y.,mωτέρα.ς ιιtvευ,μα,τικάς δυνά.
με:1ς), διότι 1έγ'ιlώ1ρ,ι-ζε: «ΠΟΛί
ΠΗΜΟ ΑΣ Α JΘΡΩΠΟΙΣΙΝ 
Ι ΣΘΑΙ ΟΣΟΥΣ» (vά θερα-



,, 
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1νεth,J τών άινθριίmωl'; ά.σθ,ενε;ίαι; 
βα.ριm:υα,ς) 

Ή γέννησl.ς τοο 10ερι6ά..λιλετα.ι 
άιτcό μύθους· λέγεται οτι ή Κ ο
ρ ω ν ί ς, θυγά.τηρ του βαι,�λέαις 
των Λα.πuθών Φλεγ{ιου, σ..νδρός 
πολεμ:κωτά.του, ήκολούθει τtι'Ι 
70αιtέρα. της εlς Π0p:οδείαν εις Πj'J 
Πειλοπbννησο't. Είς τήν χώραη 
των 'Εrοιοο,vρίωv έγέννησειν έ.κ 
του θειοϋ ' π6λλωνος τον Ά�κλΎ�
πιό<ν. Ό '7W..τήρ της, επειδή δεν 
έγ'ι'ώριζε τίνος ήτο τό παιδί, τό 
έξέβε;σ:ε εις τό ορος Μύργ:ον, τh 
wα.τbπ:ν όνομσ..σθέν Τ ί τ θ ι ο 'J 

(=τροφείον, τιτθtς= τροφός κια.ί 
τ1ίτ1θη) . Μία. ατyα. (γίδα.) ά:rοε
σrοάισθη ά.πό τό ποuμγιον καl πα.
ρέμε1�ε πλψίον του ίνα το θη
λά.ζ 'Ώ απ:ως κια.t δ σ--..ώλο; διιά •ιά. 
φυλά.σσ'Ώ τή1

; α.ίγ,α,. Ό ποφήν Ά
ρεισθά.1�αι;; οο·�;:κάJλlυψε τ' ν αΙγα 
--ιJα.t τbν σκύλον κια,l οτr.t.'Ι έπiλ η� 
σίοοσε νά φοv1εύσ'Ώ τό νεογέννη-:ο.ν 
εΙδε τό πα.:δίον � 1Όε;pι6ά.λλΙΞ-ωιι 
οοτcό ψώς ε1;τρομος ώπισθαχώρ·η
σεν ά.ναyνιω•ρίισ:α.ς τήν θειbτη:-α. 
τ-οϋ νηrτcίου. 

:Καλ α.λλο,ι τόπο: ά_,ια.ψ! pο·Jτ:ι.: 
ώς yενέαλιος yή. Ι α.1l ή Θεσ-,ιχ
λύα, 'Κιαt ή 'ΑρΥJοοδίια καί ή Με�
σηνύα. κ.α. 

Ή έπ:ιχ.ρα.ΌΞ.στέpα. έτυμο,λο,y!α 
του όνόμα.τος , σ κ λ η π : ο ϋ 
ετνοοι ά.πό τό ϊ y λ η (τό ο·ιο
μ,α. της μητρός του ή δποία. δ:ά 
την ώρα.:6τητά. της άrτc>Ξκιλήθη 
Κορω1�ίς) = δόξα., λά.μψ:ς, ψω; 
καl άιπό τ-ό η π ι ο ς= ηρφο;, 
πρq.ος, --ιJα.ταπρα.ϋντ:rκιό; τών πό
'ΜV. ' λλ,ά "ι!αί δ 7Όαιt'Υ)p αυτοϋ 
' π ό λ λ ω ·ν θεός - σύμ6ολον 
του φ ω τ ό ς, της ά.ιχ.τι,γοοοιλού
σης θερμστητ<ις '>OOOl της μου.σι χ -

·ή δποία. προκα.λιεί ήρεμία.ν, '(ΙΜJ
κύτητα. φυχιrκ.ήν, γ,σjλήψψl'. Μυθο
λογεί�: 'ι(J-1,ι ή σύζυγος αυτοί} οτ:
ώνομάζετο Ή π ι ό •; Ύ'/ κ.α.l 6
ϊδ:ος εψερξ "ΜΧl -ά, έ1tίθετ,α. :
ή π ι ό δ ω ρ ο ς ( =δ δωρίζωv
τήν yαλήvην) κα.l ή π ι ο δ ό  τ η ς
,( . δ �ίδ�ν τ�ν m.τα.πpά(}'ισ:να.πο του; εκ τη; ά,σθενειαι; πο
νοος) κα.l ή π ι ό φ ρ ω 'Ι ( = 6 
σ-ι.επτόμιε'ΙΟς πώς θά δώη� τ-f(Ι ά
γάιτcην, τή'; στορyfrι, τήν ·ήρε
μίια.,; είς τ-ούς ποοσχο1;τα.;) ·χ,α.l μέ 
α.λλσ, ομο:,α, έ,π ί()ε-τ,σ,. 

Et; τά iyάΓΑv,α:υα. εικω:1ζετο 
μ,έ yλυw:ιτηιτα ΚJΙ".t.ί κιαιλωσύ·ιψ κα.ί 
σοοορότητα,· πλησίο'Ι του ετο'ΠΟ
θετιείτο μ,:κιpό 10α.:οί εις τ.ό ό'Ποίι:,,,J 
έδίδο·ιτο τά. έπίθετα: : Τ ε λ ε
σ φ ό ρ ο ς (=δ δ:αω'Ι τό τέλο;, 
τήν άιπαλλα.yήν έ.κ. τη; ά.σ\θιε
νείαι;) · ' κ έ σ ι ο ς (=δ θερα
πεύω,·ι' τούς πόνου;, έκ τοϋ ά.κιέGί
μ,α.ι = Βερ;-πεύ-ω)

,
' Ε u � α, .Ρ ί .ω, ν

( =δ πα.ρεχων τη'Ι ΚΙ'.ΙJλη-; υγ1Ξ:1α.·1, 
τήν χα.pά.ν έκ της εύεξίας) . ffiη
σίον τοϋ ά.γάιλ,μια.τός του έτίθ�ε.τr:ι 
έπίση.ς κα.ί α.γαιλμ.α. της Ύ
γ ε ί α, ς (θυγ,α.τpός του) ύπο 
μορψήν νεά.ν�δος. 

Έξε-rοα.ιδεύθη δ 'ΑΟ"'ΜΎ'(π:ό; ·j
πό τοσ Χείpωrl'Ος (ολ. Λοομψη, 
τεϋχ. 'Ια'Ι. - Φεορ. 1970, ,:;. 24) 
κα.l συμ.μ..ετi:,χε τής Άρyο-κι;.nι
κ.η; έκmpατεί):Χ;ς, κα.τά τfι,ι μ·>θ� 
λογία.,;, ώς «ά. μ ύ μ ω V ί η
τ ή ρ» (=[ξοχος θιψχ.Π'εmής ία.
τρός). 

Ή ·θεpα.'Ιtευτιιrιιή του ιιιαινόπ-ης 
ήτο τόσον μεyά,λη, ώσ-ι;,ε οχι μό
νον MOOJY νόσον έθεράιrοωεν, ά.λ
λά Χα.l «ά,;ίστησι τεθν,εώτ-1,;» (= 
άιy,έστηα κια.l πεθα.ιμένους) . 

Ή τόση έιτcιτυχία του Άσ-1.ιλη-
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π,οϋ ώς ία:t'pοϋ &,,rη-:Jύχφε .:o,v 
θιεiη τοϋ "Αδου Πλού'tlω1vα, κ,α,ί 
πα.ρεπονέlθη είς mν άδΙεwφόv τοο 
..l6:Χ δ:, r�ά, 1μετέ�·αD,,ε, το�ς άlv:θρώ
πουι; α,πο θινητους Θις αιθα"11α,τ0Jς 
,,!Χιί θ'ά. ηρημώvιε.το το β,rι..σίλ-ε ,όιv 
του ό "Αδης. Ό Ζε,Jς διά τοσ 
ΥJερα,υvοϋ του eφόvευσε τ'Ο'ι' Ά
σy,ληrrι,ό·ι. 

Ό "Ο,μηρος ('Ι,λ. Α, στ. 729 
κ..έ.) λέγε, δτι ήσα,y &ρχηγοί των 
Μεσση,vίω1v είς τήv Τροία,γ 011 δύο 
υ1οί τοϋ 'Αισκιληπιοϋ Π ο δα, λ ε ί
ρ ι ο ς -κJα,ί Μ α, χ ά, ω ·1 «ί η-

- , θ ' ( , ' , τ η  ρ ε α, γ α.  ω» =ια.τροι ε-
ςrι,ίρ1ετοι ,Jα.ί οί δύο) . 

'Όλlι;ι, δσα, μυθολογοϋν-a1Jι περί 
τοϋ θεοποιηθέvτος Άσχ.ιλψr.ιοϋ, ό 
δποίa; -κJα.τά. τά. ΙθpUΙλούιμενια, ΠJρέ
πε., vά. εζ ησ,ε τον 13ΟΙV π.Χ. αιίώ
'IΧ, εχουv ά.λληγοpοΧΎ)'Ι χαί '1υμ-
6ολιχή'Ι σημασία.?. 

Μί,α, εκ. των ά.σφα.λ1εστέρω1ν με
θόδ1ω,·1 δ,δlα.σ"",<Jαιλίw,; ώλιλα. χια,ί μα.-
0-ήσεως, κ.α.ί αιπο τούς πάσης εύ
:ρυια.ς άνθρώrπους, εΙvα, ·ή διά. πα
ρα.οολω,·1, ,.Ηλ ηγορ,ώ·ι Υ,αί συμβό
λων. 01 τpείς ια.ύτοί τpόιπο1ι εΥ.
ψpά.σ�εως τοϋ τί ό lί.νθρ,ωπος 'Ι:Jεί 
η δύvα,τc,,ι νά. vof,ι άποrt1ε�,οϋν τήv 
yλωσ1σα·1 των θρησ--ιJε,ώv, άπετέ
λουv τΥj'Ι γ λωοο�αιv τωy π,α.λ�α,ώv 
:1ιυιστ ρίων Υn,ί ά,ποτιΞΙλουv έ-1 μi
ρε, Υ,αί σ 'μεροv τον -φόιποv δ,α
-:υΙΠώσεως άvωs;έρωv ε1:,στημa-1,,
κ.ώv έcρεvρημά.τω'Ι. 

Δ,ά, της με1θόιδ:;υ αυτ;ης ό εύ
φυέσ,ερος, ό είδι-Υ;ωμέvος, ό δια.ι
-:1θητ,•ι;ός, είσδύει βαιθύτεροv δ1,ά 
,οϋ vοϋ του είς τήv ούσία,v των 
0·1τω·1. 

Ό όλιγώτεροv εύφυ'Υ'ις, ό α.μα-
0ή;, ό άοιοοψοpος, πpοσε<λ"Ι.ύΕ'Ό!Χιl 
ά.ιπΟ τΟv τρόπον αύτΟν γJ1.,l αύτός 

,�ά, προσrοοοθi� να. ΚJι;ι,'tlα:νοήσr,ι δ
σοv α.ι οοw.μεις τοv τοϋ έwιτ1ρέ
πουv. Άποcρεύγ,ετ�οοι δμ

ιως δ•ιιχ τοϋ 
τρόπου, τούτοιυ το γ,α,ί ,σπουδαιό
τερον, ή πα.ρα,νόησις κα,ί έκ της 
μή πλήρουις y,α,τ,α.vο'ήσΕΙως τοϋ σ,υ,
yf).)Jου των δ,δω,,1-.φέΥΙων, ή πα
ρα.ποί ησ�ς χιχί ·ή '\Ι{)θ1Ε.ίlα. α.ύτωv. 

"Ας ϊδ1ωμ,Ε-V τά. περί 'Ασrι.;λr;
πιοϋ: Ή yέ.vνφις ω. τοϋ θεοϋ 
Άπό.λλωνος ,συ1μ6αλ' ,ει δτι ό α.ρ,
στr>; ία.ψ'ος ιπρέπει vά. -χ,σσμητ�'ΧΙ: 
ά,πό θεία.;; ά.pετά.ς, ψωτε.ι vή-ι δΙ:ά
-ιοια.v- 10ερμήv ψυχήν ιχιwvή,v yσ, 
έμ7tΙv1έr,ι διά. της ώδό1λ1ου YJ'l,ί είιλι:
·ΙJρινους άyάmης προς το� πrι.ι:η,ο·ι
τχ συιvά.1vifJρωπογ : έ μ ιπ , ισ τ ο
σ ύ 'Ι η ·ι, χ ί ,σ ι ο δ ο ξ ί α. v, 
ψ υ χ ι Υ. ή 'Υ τ ό γ ω σ ι v. Π::χ τ;' 

έξοχήv φιλάJ·ιθρ,ωη,:οv -κJωί θιείοv τό 
λε:τούργη1μ,α. του �α:τροιϋ: δ.πο0..ια
τrιJπ7,σ:ς της σωμ,7,τιcι.ης, &'λιλά. 
κ.α.ί ψυχ:χης ύyεία.ς τorj ά,σθ,ε
vους. 

Ή εχιπ::χίδευrσ:ς ύπο του έμπ,ε1,
ρικ.οϋ διιδα.σγ;άJλου Χείρωvος cρ::χ
'Ιεpώ"Ιε: tYjV δ.,νά."γχψ τ,ης &v1:J1ρω
πίγης πΞΙίp1α,ς, άJ)Jλά -:ι.αί διεξ,ιο'ΌΞ
Χ'luας ιπ:p01Υ,ειμέvaυ περί χ,εψωρ
γ, κ.ων EΠ'S\.1ΌIJJQ1Eltι)I\I. 

Ή 'ΥJ(Χ.ΙτΙCf..Κ,εψα.ύ'ι'ωσις ύπο τοϋ 
Δ:ος Q1υ1μ6ολίζει τήv τιμ,ωρ&cι,v τ·ην 
σ"/Jληρά.v -rοα,yτος ό όποίο; 0ά τολ
μήση vά. έv•ερyήσr,ι ώvτίΒετ1α. προς 
τ�ύς φυσ�ιtούς, νόμου,;

,' 
τούς α,ί�

γιους, του; α.vωλ�λοιωτους, τω;; 
ρυrθ:μίζο ,11τα,ς τά της yεvvή,σ,εω;,
α.ύξήσε.ως, φθοράς, με'tlrι15ολης 
(δrpλ. τούς wερί ωής "Κα.ί θα:ιά-

του) . Ή προσπάJθ,ω:ι., κ:α.τ1α1pγή
σΕΙως του 1θια,γά,του, ( = μετmο,λ ης, 
εξω ά,πό τούς της ϋλ,η;; φυ101ικο1Jς 
vάμους) ύwω&υ1μίlζε'Όαι,, Ιδτι εΙ,11α.ι 
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ά,δύ�ιv-.ι.τος' τουτο ψα.vερώvει %αι ·ή 
&v"tfr.ή του μητέρα.. 

Ο Άσ;οληwιός συμ6ολiζε: Χ'7,ί 
τούς οροος της ύγι�ε.ι-,ης διcι.ο.ώ
:}'Ζ/(J),;. Κα.τά Πα.UΙΟ1�'Jί1cι.'Ι 'Παpιστ� 
τόv ά, έ ρ α. %-:ιλ <ιό φ ω ς (έκ τcϋ 
πι%τpός 'Α'Πόλίλων,ος θεου Ήλίου) . 
Ά ή ρ %%ι υΗ λ ι ο ς οί δύο πpG)
το: %α.ι ά.ριστοι κ;αί ά,π,;ι,ρα.ίτητο: 
φρουροί τής ύγε,ί,_,ς οχι 1.ι.όνο'Ι t:G)'I 

ά.·ιθρώπων σ,λλά. -κ'Χί 5λωv :ων 
ορyα.,;ι,κων ovτun (φυτών, ζώω·ι) . 
Και c-,ί ιατροί έ,Ε)Ιε,ωpου<'Ι'tΟ άJλλ r;
γορία :G)y δύο α.υτώγ στοι;χείW'/
( ' θι ό ' , ' φωτος - ε,ρμ τrιτος ϊ()!Χ( α.ερ�ς
, θ ' ) δ , , , ,, 
α.vο ευτου -ια τον πα.σχοντα. α:ι-
θρω-πον). 

Τά. '�σy,λ�ιε ,ίχ,, τ� ίερ� ;ά. �
ψιε:ρωιμεv� εις το·ι ΛσΛη�πιrΝ, ι
δρύοντα 'Πλησίον πηγών κα.ί ,jyι
ε:VG)V τοrrψθεσ,W'ί' α.λλη συμ6ολι· 
χ.ή έρμηvε\α. το� ϋ � α. τος; τρ:
του στο�χειου ,δlια. την δ:α.τηρησι·ι 
της ύγιε�ίΙα,ς α.�λά. Υ.ιαί της ζωη.; 
γεvικώτεροv. 

Ό θηλiα.01μός άιπb 'Χίγ'Χ τοϋ νεο
"(Ξ.'Ι''Ιήτου ( δ αυτός μϋθο; κχί δ:ά. 
τόγ Δ ί α ύπό τη; α.tγό; 'Λ μ-:;., λ
θ -ε ί α. ς) συιμ6ολί,ζειι τή·ι ύγιει
'ΙΎJ'ί δ : α, τ ρ ο φ ή ν· τό γάJλ·1-
' . ' λ ' ' ύ αnto, τα.ς 1Ό η�εστ�ρα,ς κα.ι, γιιε:-
?οτερα; τροφα;. Ο ,σ κ υ λ ο ; 
φρουφό; του νη,rtίου συμοολίζε: 
τή'Ι -πίστιν, τήν φ:λι:χ.ν, τήv ά.φο
:}'�ωσ.,•ι μέχρι αυτοθυσίας, άρετά.ς 
τά.ς δποuα.ς -rορέ.-πει ·ιά. εχ.'Ώ δ 1α
τρός ά,.λiλά. κα.ί πα.ς cίJλλο; δ δποίο� 
αJ'/1:lΙΑΙ:χ.μ6�'Ιε1ι τήν περ:ποίησ:·ι δ
σ:ωv :χουΝ άΝά.γκη·ι. 

Η ε τ ε ι v ό ν έθιυσίαζο·ι -εί; 
' 'Α λ ' ' ' θ το� ?ΚJ, ψιοv _,μ.ετα.

, 
την ;ιφα.-

πsι11ι·ι α..πο βα,ρεια.v νοσο'ι· ο πε-

t'StVOς συ,μοολί-ζει τή·ι γ ο ν ι μ 6-
(, 

' δ ' ' � τ η τ ι:ι, α,ψι,γκ;'JJια,v :α, την ο,ι-
ωιώvισιν του εϊσου;) κ,ι:ι,ί τ-ίγι έ
π α, γ p 1) π V η σ ι 'Ι (αιvα,yκ,α,(cι,γ 
άηά. πiν βημ.1.. διά. τήν δι:ι,τήρη
σι 'Ι της ύγείας ·η τr;ν ά.ποκι:ι,τrί.
στ'JJσιv σ.ν Υ.ιλωισθ'Ώ) . 

Εις
, 

τά. ά..γ�λν,α,t11, π�ρίσ�mο
'Jίυι?·ηιθε,στεροv ορθιος στηριζομ,ε
νο; έπί οζώδους (μ.έ ρ6ζους) ρ 6.-
6 δ ο υ �πί ��ς δποί�ς �Ι·Ψχι πε
ρ:.τυλιγμe';ος ο φ ι ς. Ο οφ:ς θιΞ.ω
ρείt1α.: ώς σύμ6ολοv σ υ ν έ σ ε ω ; 
( 'Cfψδνφοι &-,περ οί οφεις») , πε

ριοδ-uκή; ά, 'Ι rι. 'Ι ε ώ σ ε ω ς, ωλ
λά κσλ σ ι γ ·η ς ά Ψlfι.ε.ι ε [ς τά. 
ολιγώτερω θορυβώδη ζψα.. Ή σι-

, ' .. , , , , λ' γη με"('�Α.η �ρε.τη· φερ,ει α.νυ'Ιtο <,-

γιστχ ωφελημ,,;ι,τα, y,α.ι πνειυ\JΙ'Χτ,
κ,ά. ΚΙ'Υ.λ ψυχ: Υ.ιΙΧ ΥJ'7,ι OIW μι::ι:Όι•,1-ά, ε tς 
τον α:ιιθρωιπον. 

Εις το πρόσωπc.·ι τοϋ 'ΑσΥJλ"fι
π:ου εΙθizοιπο:ήθη. δ πόθος τοϋ W'Ι
θpώπου νά. σJrο'Χlλλαγ'Ώ δ πά..σχω·ι 
ά.πό τά.; ά:�θ1επiα.; ·η νά. α.ΨΙJ',1-ου
φίζ,ετ,:χ,ι άπό τούς οδυι'ιηρούς πό
νου;. 'λπό ,ΎJ'Ι έ.ποχήν εκεί·νου (" ,,,.. " ' 13 Χ 'J,,'I ε'"η<JΙΕΊ, ι'Jϊως τον ον π., .
α[ωγα.) Σχολχί Ία.τρ·:w.1,ί ίδ,ρύθηr 
Ο'Χ'Ι' δ ιοιος ο:Ιδιά..σκιαλος τώγ δύο 
υιων του (βλ. ά.νωτέ.ρω) · τάξις 
κ;ληpο"Ιομ,:•,1-ή τωv Άσr,ι,ληπιαιδωv 
έδημιουργήθη. Κορυφαίος κιχτά. 
τον Ε' α.-ίωνα. π.Χ. δ Ί π π ο
κ ρ ά τ η ς δ Κωος δ μέγ,ι:ι,ς 
Σχολάρχη; Ία.τρικ.ου Πα.rιεπ�στη
μ[ου ά,'λ,λά. κχί ειπ:στ-fιιμιω? δΙιά.:rrι
μο;, είς sά.; Gερι:ι,πευ,τιm,ς μ,εθ·ό
δους τοϋ δποίου (τή'Ι φυχσ:JΙωμα
τικήv θερ'J,,πείαν) έπαvηλθον οί 
ίατροί σήμεpο'Ι. 
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Διάσ-ι-ημα καί Θρησκεία 

Της κ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΣ ΣΤΕΛΛΑΚΑΤΟΥ 

4tΠολλά τα δεινά, ούδέν άν
θρώπου δεινότερον πέλει». 

Πολλά τά έκπληκτικά, τά αξια 
θαυμασμοϋ, τίποτα δμως περισσότε
ρον έκπληκτικόν, 11ερισσότερον θαυ
μαστόν άπό τόν ανθρω11ον. 

Εlναι δ μεγαλύτερος ϋμνος ,τού έ
λέχθη 11οτέ ά11ό χείλη άνθρώ11ινα -
τοϋ Σοφοκλέοος- διά νά έξυμνή:Jη 
την 11αντοδυναμίαν, τό έπινοηηκόν, 
την έψευρετικότητα καl τό 11ολυκύ
μαντον της άνθρω11ίνης διανοίας καί 
σκέψεως. 

� Αν εζη σήμερον δ εξοχος τρα
γικός ,τοιητής καl έ11ληροφορείτσ 

τό μεyαλειωδες έ11ίτευyμα της έ110-
χης μας : τ'ήν 11ροσεδάψισιν άνθρώ-
11ων τοϋ πλανήτου Γη είς την Σελή
νη τί θά ελεyε; 

;Ασύλλ.η,ττον 11ράyματι τό γεγονός 
της κατακτήσεως έξωyηίνοο σώματος 
ά11ό τόν ανθρω11ον καl μεyάλαι δν
τως αί στιyμαl δια την άνθρω11ότη
τα. 

'Ε11οχή θαυμάτων ή έ11οχή μας, 
θαυμάτων καταπληκτικων, τά δποία 
ύ11εριόαίνουν καί την 11λέον άχαλίνω
τον φαντασίαν καί τά δποϊα εlναι 
11ροΊόν μακρας έ11ιστημονικης έρεύνης 
καί 11ροσ,ταθείας, δχι μόνον μιας, άλ
λα ,τολλων yενεων, ,τολλων έ11οχων. 

-εσnασε τα δεσμά της ίσοιόίας κα
θείρξεώς του έ11l της γης δ ανθρω-
11ος. Αύτό δέν ητο καί τό 11ροαιώνιον 
δνειρόν του; 

'Η τραγική άπόnειρα τοϋ '1 κάρου 
--

καί δ Πύργος της Βαιόέλ δέν μαρ
τυροϋν την άσυyκράJτητη 'όρμή τοϋ 
άνθρώ11ου νά ύψωθη πρός τούς ούρα
νούc;; 

Καί ελυωσε ιμέν τά φτερά τοϋ τολ
μηροϋ '1 κάρα; ό ηλιος καl άνέκοψε 
τό ερyον των άσειόων ή σύγχυσις 
των yλωσσων, μένει δμως είς τούς 
αίωνας τό έyχείρημά των δια νά 
ύπενθυμίζη την άνήσυχον φύσιν τοϋ 
άνθρώπου. 'Έκτσrε, βημα: πρός βημα 
κερδίζει ό άνθρωπος την έλευθερία 
του, βημα 11ρός βημα προχωρεί, δα
μάζει, ύποτάσσει, μέ τίμημα πολλά
κις αύτ'ήν ταύτην τήν ζωήν του, διά 
νά κατορθώση νά έπιιόιώση καl τελι
κως νά κυριαρχήση έπί πάντων των 
άλλων δημιουργημάτων. 

Τά αλλα ζωα εμειναν έκεί δπου τά 
άψησεν ή φύσις ... 

'0 ανθρωπος, δμως, 11ροικισμένος 
κατ' έξαίρεσιν μέ νοϋν, δέν τόν αφι
σεν άχρησιμοποίητον. 

'Αγωνίζεται καί συνεχως θά άyω
νίζεται άyωνα σκληρόν, άδυσώπητον 
καί 11ολλάκις άπεyνωσμένον ... 'Α
yωνα έναντίον τοϋ έαυτοϋ τα; πρω
τον, τοϋ μή λοyικοϋ, τοϋ άλόyου μέ
ρους τοϋ έαυτοϋ τοο, τό δποίον άε
νάως άντιστρατεύεται καί μάχεται 
τό λογικόν μέρος του. Καί τοϋτο, δι
ότι, ένω τό 'Α11ολλώνιον στοιχείον 
τα; τόν ώθεί διαρκως 11ρός τά ανω, 
τό Διονυσιακόν τόν σύρει καί 11ροσ-
11αθεϊ νά τόν καθηλώση πρός τά κά
-rω. 

'Α11ό τήν άτελεύτητη αύτη πάλη, 
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των δόο στοιχείων της ήθικης αύτης 
άντινομίας έξαρταται ή έκάσrοτε 
στάθμη της έσωτερικης έλεuθερίας 
του, άλλσre άνερχομένη και άλλοτε 
κατερχομένη, άναλ6γως της έπικρα
τήσεως ταJ ένός f\ τοϋ άλλου μέρους 

της_ 
Τοιοuτσφδπως άνελισσ6μενος καί 

αύτσπροαγ6μενος δ άνθρω'Πος, βρα
δέως μέν κατ' άρχάς, κα,τ' αϋξοuσαν 
δέ γεωμετρικήν πρόοδον δσrερσν, ε

φθασε μέχρι της καταπληκτικης έπο
χης μα:ς των διαστημικων ταξειδίων 
και της κατακτήσεως τοϋ πρώτου έ
ξωγηίνοu σώματος. 

Εύρύτατοι δρίζοντες δια:νοίγοντα:ι 
πρός περαιτέρω διερεύνησιν τοϋ δια
στήματος, άμείλικτα: δμως και τά έ
ρωτήματα: προ<!>άλλοuν: Ποίοι νόμοι 
κα:ι ποία: σκσπιμ6της διέπουν τήν δη
μιουργία ταJ κόσμου; 'Υπάρχει ζωή, 
λσγικά δντα είς άλλους πλα!νήτας καί 
ποίσν τό εtδος των; Ε{ναι σταθερόν 

και άναλλοίωτσν τό Σύμπαν η διευ

ρύνεται διά της δημιουργίας νέων ή 
λια:κων συστημάτων, νέων γαλαξιων 

διαρκως έπεκτεινομένων εtς τό άχα

νές η και νέων Συμπάντων πέραν 
των έσχα:τιων τοϋ tδικοϋ μας; 

θά δώση άπάντησιν ή σύγχρσνη 

διαστημική έ.πιστήμη καί τεχνολογία, 

Πολύ άμφίι!>ολσν. 

Καt ijδη γενναται τό έρώτημα : 
Ποία ή θέσις της θρησκείας εναντι 
των διαστημικων έπιτεuγμάτων καt 
της έξελίξεως καt της προόδου της 
έ.πιστήμης γενικώτερα:; 

"Αν άνατρέξωμε είς τήν μακραίωνα 
ίστορία και τάς πρώτας περί θεότη
τος δοξασίαι; τοϋ άνθρώποu, θά tδοϋ
με δτι δ πρωτόγονος άνθρωπος άνu
,uεράσπιστος, ευρισκόμενος ενα:ντι της 
καταστρεmικης μανίας και της ώμης 
βίας των στοιχείων της φύσεως καί 
μή δυνάμενος νά τά υποτάξη, κατ' 
άρχήν άπό φΜσν και δέος τά έθεο
ποίησε και έ.ν σuνεχείc;χ διά θuσιων 
και άλλων προσφορων προσεπάθησε 
νά τά έξεuμενίση. οι πρωτοι έκείνοι 
θεοί του, δχι μόνον δέν σuνέl!χχλσν 
ε!ς τήν άνέλιξίν του, άλλά τουναν
τίον, φΜον και τρόμον του ένέπνεσν, 
φθάνοντας πολλάκις μέχρι καί της 
πλήρους έ.ξσντώσεώς του. 

'Αrιyότερα, έφαντάσθη άνθρωπο
μόρφοuς θεότητας, έ.νίοτε μέν άγαθο
,τοι.ούς και προστάτας του, έ.νίοτε δέ 
κα:κσποιούς και τιμωρούς, έπομένως 
κάθε βημα του πρός τά έ.μτφός, έ
ξηρτατο και πάλιν έκ της άποκλει
σrικης θελήσεως τούτων. 

Κατά τήν έπσχήν τοϋ Μεσαίωνος, 
περίοδον σκότους και παρακμης, ή 
θρησκεία άπετέλεσεν άνασταλτικήν 
δύναμιν πρός πασαν πρ6οδον των 
έ,τιστημων. 

Ετναι γνωστά εtς δλοuς τά • ι ερο
ε.ξεταστικά βασανιστήρια εtς τά δ
,τοία ύπεlbλήθησαν οί πρωτοι φυσικοί 
eττιστήμονες, Κσπέρνικος, Γαλιλαίος 
κ.α., διά νά άνακαλέσοuν τάς ,τερί 
της γης και των πλανητων δοξασίας 
των, άπόψεις άντιθέτοuς πρός τάς 
τότε κρατοϋσας γεωκεντρικάς και 
κοσμολσγικάς θρησκεuτικάς άντιλή
ψεις. 

'Αλλά, σήμερα, ή θρησκεία δέν 
άντιστρατεύεται τήν έπιστήμην. Βαί
νουν παραλλήλως, ώς δίδυμοι πνευ
ματικαt άδελφαt καt είς πασαν κα
τάκτησιν της δευτέρας, διαlbλέπε.ι τόν 
δάκτυλον τοϋ θεοϋ ή πρώτη_ 

Δέν fιτο δυνατόν νά σuμlbη διαφο
ρετι κά, άφοϋ τό άνθρώπινον πνεϋ μα 

μετέχει τοϋ θείου. 'Εντός αύτοϋ άπει
κονίζεται δ θεός καί έπομένως δ 
ίδιος δ θεός ευρισκόμενος είς αύτό, 
τό χειραγωγεί καί τό κατευθύνει. 
Διά της χειρός τοϋ άνθρώποu ένερ
γεί δ θεός. 

ΜΕργον ίδικόν του ε{ναι τά μεyα
λα, υψηλά και ώραία άνθρώπινα fρ
γα, ύπό τήν άπαραίτητον προuπόθε
σιν δτι δ ανθρω'Πος, ώς εχων έλευ
θερίαν βουλήσεως, ήδύνατο νά πρά
ξη και άντιθέτως. Ε{ναι ίκανός διά 
τά μέγιστα, άλλά και διά τά χεί
ριστα. 

θείκήν δθεν έντολ'ήν έκτελεί δ άν

θρωπος πορευόμενος πρός τό Διάσrrη
μα. 

Δέν ε{ναι άσέl!>εια λοιπόν πρός τόν 
θεόν, ή κατάκτησις της Σελήνης. 
Οuτε αuριον θά μειωθη ή άξία Του, 
άπό τήν κατάκτησιν τοϋ Μ Αρεως καί 
των άλλων πλανη των. 'Αντιθέτως, 
ε{ναι δόξα τοϋ Θεοϋ ή δόξα ταJ άν
θρώποu, 
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Τήν ά:να:ζήτησιν της άληθείας μέ
σα είς τό ατιειρον, τήν σκέψιν του 
ύτιάρχειν, ώς και τήν βαθυτέραν 
πνευματικήν τιεριέργει.αν τοϋ δημι
°':-'Ργήματος δέν τήν άνακότιτει, άλ
λά άντιθέτως, τήν εύλοyε.ϊ καί τήν 
παρέχει δ Δημιουργός, βαθμίδα τιρός 
βαθμίδα. 

• Η κατάκτησις του πλησιεστέρου 
ρωμαντικοϋ δορυφόρου της γης μας 
δέν εlναι 'Π.'CΧpά ενα μ�κρό μόνον φως 
μέσα είς τό σκότος της ύτιάρξεως 
των δντων. Μία μικρή, μία άσήμαν
τη γνωριμία, θά lliyε κανείς, διά 
νά άντιληφθη δ ανθρωrιτ:ος την άδu
ναμία της δuνάμεώς του καί, τιερισ
σότερσν στοχαστικός καί ταπεινό
φρων, νά έτιιστρέψη είς τόν πλανή
τη του. Ψαλλιδίζονται τά φτερά της 
έ-π:άρσεώς μας, έάν yνωρίσωμε ε.στω 
καί μία σταyόνα άτιό τόν ώκεανόν 
της δη,μιοuργίας. 

Παρά ταυτα, καί σήμeρα ύτιάρχοuν 
τινές έτιιστήμονες, άρνηταί της Θείας 
βουλήσεως. Καί ένω οί μεγάλοι δια
στημικοί έyκέφαλοι της έτιοχης μας 
Χέρμrοι 'Όμ,uφθ, Βέρνερ φόν Μπρά
ουν κ.α. άρχονται πάσης τιροσιτα
θείας των διά της έτιικλήσεώς των 
πρός τόν Θεόν, «σύν ΘειΊ>» δ-ιτως καί 
οί ίδιοι δμαλοyοϋν, τυφλωμένοι cί 
άρνηταί άπό τήν ιτιιτυχίαν, φθάνουν 
μέχρι πλήρους άρνήσεώς του καί ύ
ποκαταστάσεώς του άτιό τόν &νθρω
rrον. 

Διατί, λέγουν, δέ,ν μας εδωσε.ν δ 
Θεός τήν έτιιτυχίαν έξ άτιοκctΛ.u
ψεως; Διατί δέν μας τά ε.yραψε.ν είς 
βιr5λία καί δέν τά έμφύσησεν ε.ίς ·;όν 
έyκέφαλόν μας διά της Θείας τινοης 
rου, 

'Αλλά αύτοί μετρουν τόν Θεόν με
ταξύ έκκλησίας καί σελήνης. 'Αyνο
οϋν δτι ή θεία βούλησις δέν έχορήyη
σε διά θαύματος τήν δύναμ�ν και 
τήν σοφίαν είς τόν ανθρωπτον, άλλά 
τόν νουν, ώς μέσον άνόδου --καί 
μάλιστα κοπιώδους- έ-π:ί της κατα
κορύφως ίσταμένης κλίμακος της 

προόδου και άνελίξεως. υοπως άκρι
ΙDως καί δ Δημιουργός, ούχί έν μι� 
στιγμfi, αλλά είς �ξ ήμέρας -χρσνι
κάς -περιόδους- έ-π:οίησεν έκ τοϋ μη
δενός τόν σύμ-π:αντα κόσμον. Και αύ
τό άκριr5ως ε.χει άξίαν διά τό.ν αν

θρω-π:σν: Βημα τιρός βημα νά άνε
Ι'>αίνη ... 

Ούδέν άνθρώπινον έπίτευγμα, :;.ίς 
οίονδήποτε τομέα, είνσι δυνατόν νά 
σuντελεσθη, οοδεμία δ' έρμηνεία διά 
τήν -π:ροέλευσ�ν του Σύμπαντος δύνα
ται νά σταθη, ανευ θείας ύπάρξεως. 

Καταδικαστέσν δμως, είνα, καί τό 
s ι ,1 ι u s q u ο των τιαλαιοτέ.ρων θρη
σκευτικων άντιλήψεων, ύπό τήν στε
νήν των ε.ννοιαν -τήν Μεσαιω,νικήν
καθ' ην ή yνωσις άτιομακρύνει άπrό 
τόν δρόμον τοϋ Θεοϋ. Διότι, ιμόλις τό 
άνθρώ,rινον -π:νευμα διέφυyεν άπrό τήν 
άνασταλτ�κήν δέcψευσίν των, ηρχισε 
νά καλλιεργη έλευθέρως τήν έ-π:�στη
μονικήν σκέψιν και ε.ρευναν, μέ α:με
σον άποτέλε.σμα τήν δημιουργίαν των 
χρόνων της 'Αναγεννήσεως. 

'Ίσως, ύ-π:ό τό φως της έ-π:ιστήμης 
καί των ραγδαίων διαστημικων έξε
λίξεων της έτιοχης μας, νά ,τρέπει 
άναλόyως καί τά σημερtνά σχήματα 
καί πλαίσια: της θρησκείας νά διευ
ρυνθουν, διευρυνόμενα δέ και είς τό 
μέλλον, νά δύναται νά συντονίζωνται 
π:ρός τάς έκάστοτε άτιαιτήσεις. 

Είναι άδιανόητον, ή θρησκεία νά 
έκχωρη τό προr5άδιcψα ,τρός τάς έ,τι
στή μας, καί νά ,μή συμ-π:ορεύεται i\ 
καί νά ήyηται, καθοδηyοuσα καί έμ
πνέουσα, έη;' άγαθιΊ>. 

Είθε αί έ-π:ιστημονικαί και τεχνο
λοyικαί έ,ττιτεύξεις της Διαστημικης 
έτιοχης μας, νά συνενώσουν είς μίαν 
είρηνικήν συνύ,τοφξιν, τοος διχασμέ
νους είς τά έτιίyεια λαούς της γης 
είς τόν Διαστημικόν διασκελιαμόν, 
έτι' άyαθ<Ί� τοϋ συνόλου, ένω τό χέ
ρι του Θεcϋ, τεταμένον ώς έκ '!'Cίνα
κος Μιχαήλ 'Αγγέλου, νά εύλοyfi καί 
νά δεικνύn τόν δρόμον. 

************** 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Έπισ-ιροφι\ σ-ιι\ θάλασσα 

�1ε ρ�οi16,ες: πάcε θα ψθά6οψε 6'1lr1. θάλΟΙ 6CI', για να _χ.τίοουpε 
[οοιμά rmς: �να 6ΙΠ1m 

να μείVOUl]llε 6' {6VΙQ 1<:αιράβι ιuης:, 6' �V'α ΓΌε<!,1άχ10 16Ί'ερ1ας: πάνω 
[θfΟΟ ύγρο δτοιχεiΌ. 

\Ιε ρwταυ't7ες: πόυε θα φθάδ<JU!!]iε αιn θάλα6οα, 6' αύrι:ό, &τωι_; 

[λέγε\\, ό ι6οφος: τ' ώρώο τέρας 
καi 6' CIJΠIQfV'1ΌU α, δε λίγο, rκα,ρτέ,ρε1, )(Ιαιρrτέρε1 το φως τfiς: αλλης: 

(jτfiς: ήιμ.φα� 
· μείς: θνητοi κα.i άθάναrωι μα(i φοβάμα ε ν' άV'ΟίςΟΟJμΙε τα

[παιράθυρια 
6Πο δωμάrοό ,μας: για να μr'ιν έ,ξέλθε1 rτο ακ:οτάδ1, 
-υο 'ίδ10 δε θέ.λουμ,ε να διώξουιμε το eιικοι1είνω1ι,μα αιιο τα ιμάrοα μας 
Κ:Ql Προς υο φως το OU6l!0.6/(11K0 να l(!Q,ΊJευθυνθοίί,]JΙε 
nαpα νοιμίζουμε .ηώς ό θάνατος: εΙνω μια μαύρη ιvύχτα iΚJal μας 

[καrcα.βροχθί(ει το φως 
δαV 0\'(1 ΠE'LVQδl]JόvO άγρ1111 ΤΟ IJΊlfψΙΟτόθnιtό Γ(ί()U θήρΟΙ)JG, 
ένω δεν εΙνω ΠΟΙρα �να ραυρο χρωμ�α lffcr\V άρχr'ι ΠΙροοrταrι;ευτικι',
οn�ου το θέτει ό θεός 6'!0 ιμάmα μας για να μην τα θα!]J1Πώ6ε\ 

[άπότοιμα 
των α.\λων των ίωνίων Πραγμάτων ό ΚωVΙ()(ρανr'ις: fί.\κχ;;. 
'Έτυι κα1θώς: φοροϋν oi mpαrτακάπ01 pαtϋpια γυ�α,λ1α δυο. ποριεύον

[τω μέ,ρες: ruολ.λες: 
μέ.aα Μο χ1όν�α η αλ \ους έmδέκη�ους: �μαύρους: για vo ιμ.JΊν 

[τυφ\ωθ,οϊίιvε βά(ουν 
τα μάrrιο. τους καi τr'ιν �ιαταιγλη της λ!ευκότητος: Ώραιότnτα να 

[6UVnθί60UV, το ιδιο 
κ1 έμιείς: δε βλέιπουιμεν άμ6υως: τον "Rλ.10 του θανάwυ κατά\

[ τmφυ πα.ρο ιμέ.δια άπο τη 5κιά του. 
:\Ιε ρωτουοcς: πότ:ε θα φθάδσυι�ε δτiι θάλιαιοοα, 6' αυτό, οπως: λέγει 

[ό Ι60ψΟς: τ' ώpαίΟ ,rέρας: 
και 5' άτταντοίίοα, 'Κ'GΙρτέpε,1, καρτΘρεJ. το φως rcfiς: αλλης: της 

[τημέιρας:. 
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κ,·Α ΤΑ Σ Κ Η Ν Ω Σ I Ε 

άκροα-ιών Κρισναμοϋρ-ιι 

ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ 
11 Α Ί<!αΙτΟJ61Κήνω5�ι;: ΟΙΚ ραα -

rι:ω,ν τ'σϋ KρΙι5VQ!llOUρrn 16'mV 
'Αγγλiα λεm:οι;nργιci όιπο σι�ρυ-
61 mo Μπράκγ.ου1Vτ Πάf)ΙΚ νo
noδUfL'lll®ι;: rvoυ Λονδίν�ου. Ή 
'Π!ρώτn ισυτvάθ,ρΟιJ.61,c; .εγινιε 6ϊΧ':ις 
6 Σ εmπ.εμβρίου. Oi ά;κρ,οαrι:ιαi 
λ5Ιαιν 400, που εφί1αι5α'V τους: 
700 em.ι;: έJrτ{φενc5ι;: '6υναθροί-
6ειι;: . ..,.Η5αν αν�θριιm.οιι κάθιε n
λ1κίαι;: άπο rrολλει;: χωρει;:. Έκ
τοι;: άπο πολλουι;: 'Άγγλους:, ύ
ατί'ί,ρ:χαrν 'Αμ0ρJΙΚ,cl!V'οί, Καινα:δοί, 
Δανοί, Όλλαν-δοί, Ί νδοrνήιωο1 

afi. ΠQiΚl�αvοί. Μιεrοοξυ αιύ
rτ&ν, ,f:ναι;: άξ1όλ.ογοι;: ά:ρ1θ!)Jοι;: 
νέυ.JV, άμφοτ.έρων των φύλων. 

Ώρ!Jψένει;: iψ.έ.ρ,ες ή κατ'α-
6κήvωυ1ι;: Ϊ\ταν ,άνοΊJΚτΙ\ για το
κοινόν. Ύπfiρ,ξε ,f:ΎΙΟ. ·5υνεχει;: 
ρεύμα ,έ.rruoo<JEJJΊJϊWν ΙΚΙQΊ .έΒειλ.ον
ΊiίJιν γι·c':ι. roo mαίΒρ10 βιβλ.Ιαπw
λεJίο, άλλα iΚΙαi για το pαγε1-
ρε.10. Ού�ω�αmΙΙΚά, ή iΚΟΙταιαι<.ή
νωυιι;: CΙΙJ1J�ελέ5θn όστο �να μιε
γάλο άντfοοmνο, &rου έγίνον
rοο ιΟΙi φllλiες. Ή δηιμοlδία όριχiι 

Σοοειδίου r:πιεριοοάίι;: δεν εΙχε Jlία
ιf)Ιαιχωρή51ει άκόμn αδεια γ1α 
π::ην όργάνωυ� ιoυqU1i)J.lafOJΚΌυ 
ικάιμστιγη<, γι' ·αύτο ολοι oi ά
:ιφοα'ΊJαι mτρεmJε ϊJΟ βρ6ιδυ να 
Κiαruα1Cp1εύγουν 5υα ξενοδο.χ,ciα 
rάίι;: γύρω )Ί!Θpu,οχ:ίίι;:. Έφέmι;:, 
αμωι;:, ,έλ�πί(ιεmι ,να εχουν τα
:κrrαruαιΠΙen τα Όί<;; IJ.<IQ[OO(αΚfiVS,U
tilεωι;: 5'ε μόνιμη βάοο. 

Τiι;: ilipει;:, οοου ό ΚρJι6ΙΥ'α
μdυρm δεν pinλΟίJαε, οϋrnε δ'UΙV
δΙJαιλεγάvαιν, oi άικροlαΊΙαί του 
ιiι;: JΙJειρvοϋυαν 'GΙΚ�151μέJνοι 
6ΠJΟ δάοοι;:, ,5ε χcψωmουι;: όμί
ιλουι;:. 'Έαταιζαν τέJVΙVιι;: η. αλ
λα ΙΠJαιιγνίδ1α, χολUJμΙΠJώι5ιΟΙV 
ιυτην J1Jιβ1νο,, ryραγουδοUΙυαΝ ίn 
αιωυγαJν ιmeροοφων:ιικn μοιrο:ι
κη. Παλλοi έπtυnι;: έοοαψότι
ζiαιν ιθU'VΠ\ΡΟψ ιε.ι;: υυ(nrm5<εωι;:. 

Ή &αιυροφiι fuοιν λ](m. Ψω
μa 161ΠD{t]61JJO, .χ,ορruα.ριικά, φραυτα 
ικαι γενι'Κώι;: άι.φειωφαrγLΚ.ll. δίαι
'00.. Ό Κjρ1ιοναιμσυρτι ευρωγε 
l}Jla.ζi με ολουι;:. Ή 16υντροφιά 
rdαU' ιένα:λλlQ!οο6τα.ν έ.λεύθειρα.. 
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Ό Κρισναμοϋρτι εξω ά,τό τήν σκηνή στό Μπροκγοοντ Παρκ. 

Ή τφώτη του όμιλία tίιuαν 
ΙΠ!Ολυ δU'VΙ(]fΠι. ΤΗuαν καlθυψέ
ΥΟ<;; 6' /!:vα χαιμnλο βά,Ε)ρο χαι 
όλόγυ�ρά wυ oi άικροοιταί, δε 
άτη�όοφαφα πολυ οiικεία. 

Σ XJEJOOV 150 ο:uομα p,πόρε.υαν 
l\'Cl rμιεfνουν e;o\ ν κα1Jαιοοcήνω61 
iδU'V'ε.XW<;; χαι 12 iίοα V μόV1!μΟl 
ιμαθn-τm τϊίι;; iδρυθείοnι;; σχο
.\fiι;;. Το πρόγf)(1il.lll.lα εΙvαι να 
nειρ�λάβη rί υχολn 40 111αιθη.ται;; 
cψφο-τέρων των φύ.\ων. Ή 
οιχο..\n θα λιε!frουργfί 6tQ πλαί
i(j/JJQ rτfί ς: χαιυα 6/Κη νώοε ως: 'ΚiΟ 1. θα 
εlVΙCΙΙl μια -6W τι\ έΚJΤ1:α1δεurηκ1\ 
1μονάι;;. Oi μαθΠJuαi θα ,εΙναι ή
.\111<ία.ι;; α.νω τiϊ,ν 15 έτων. Θα 
ιμέναυν ιως: οτου πανε 6το πα
νΕJΠ1.qmμυο, αν θελήοουν να 
crταv,ε 1ωi να ιμrιν άφο6lωθαϋν 
δε κcmοιον αλ..\ο δ.ιαφQρm:ω<.ο 
κλάδο. Θα διδά6Ικωνται μαθη
pιαrοικά, imορία, γεωγραφία, 

γλω615Ιει;;, φυδΊικό, κοi αλλα έ
πnοτημονΙJΚά. 

«' Αλλ.α --1εmε ό Κρυιwα
,μοϋρη ιμιλωνrι:ας: για ,το ΙΠpό
γpΟΙpiμα τϊίι;; ωωλfiς:- θα ίmάρ
ξη ιΚ!αιι χόιτι .έπιl πλέον. Αύrτο 
το «έιπi !Πλέον�> άποτελεί το 
ΙJl!ρόβ.\n:μη. Ποιόι;; εlνω ό 00<0-
πι,ς: rτ:fίι;; έκ:nαιιδεύ6>εως:, Να 
ιΚ!αιλλ.Ι,ειργή6ΙΤ\ άπλως: την i�κα -
νότηrw. τiίς: ιμνήιμης: για να 
rυεpνάη κηV'εiς: οτiι;; έξετά6ει<;;, 
να έξαυψαλί(η μι,α έργΟΙ5ία, να 
V'U[llψευθiί κα,ι ν' ωτοκrmοη οί
Κ'ογέΥ'ΕJΙQ ικαι να JψΟ5αpμοοθfί 
δ!ΠlΥ ΚΟΟf'.'ωΥΙα η να μι\ν προο-
Ο!pμΟ6Ιθiί ιΚ!Gl να γίνη ενας: ά
δεΙΙQf\·οι;; μηχανtσμός: ; 'Ή ή έJ<
παίδευ6Ιις: εΙνηι κόιτι το έντ�
λως: δtα.φορεrι:ω<ό, με έ Π 1-

π ρ ο 6 θ έ τ ω ς: την τεχνuα\ 
γνωοο, OXl προς: 1i0V οκοστο τiίς: 
έ:rnτυχίαι;; ιοτiι;; έξετάοειι;;, άλλα 
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για τiw άιντ:ιιμιqrum)Ιδi ιτων αν 
θα 2Gρe1Jα(άτ.αιv; Χωρα.ς rmν ΙΚ!Q

mαινόn1611 τfi. ς: δλης: 6n:pΟ!δ,ίJα ς: τfi. ς 
(ωfίς: -χ�ρiς: άλnilivή, θψε
λΙJαικ�\ ιΚΙQΙJ. βαΙθΘ11α :κ�αJτΟΝόη,αι
ή .m<ΙΠΙαιίδωοι11ς: εΧJεΙΙ. ιμΊJΚ.ρrι\ 'OOl
l)JJOΙώα. Αύω nου ή σταρου161α 
ΙWωvωνίlα στραυφέρε:ι '6αv �έικ
ΙJlJΟΙ1δευ�ω εiV'Oll QHCt ιμιορφ:ι\ βί;ΟΙς:, 
ή δε τΌiδΙΙJς: τπίς: .έιπnτυχίia�ς: των 
�έgετόiδeων, ή φορα rrfiς: φ�.λο
δοξίίας :καi τfi-ς: ωτγιι<ρίδlε,ως: wϋ 
bνα;, rOOlJOυδoowύ ιμε τον αλ
λαν, -ε.Ινα1 QJtα ιιωrcεύΘυ'Vlδιlς: 
αιυγνfiς: :ι<1αrοοισηροφ,fiς: τiίς (ω
fiς:. 'Εκiεϊίνο που έιμεϊς: χ,pε1α(ό
'JJΙα.αιε ωω εlνα,1 να βροίφε �vα 
ruρόπJο (ωnς: έντος: rroυ :κο6rμου, 
οχι αοο,τα QJέιρος: αύτισυ, χωρiς: 
'V'Q �ε]]JιεJθα άνrοοιyων.Jι{5tτJJΚJ()ί, ε
JCαΥΤΟΟις: rιiw φορά, την ev�έρ
γ�ειιη ΙΚJα'i rmv ε.Vj10lδl χωρiς: φι
λοδοξίία. Αύπο αιuα,bτ�εϊ ιμεγόλη 
σψοι60'Έό'θε1ΙQ ιναιυδlεως: αι1Χ) μέ
ρσυς: ιμ,α,ς:, των διδ001<άλων κια.� 
"COU ΟΊΙρ<jδωΠJJΚΙΟU bv γέv�JJ. Ή 
ωθύνn ,clviω δΙΙΚή QΙας:. Ή iδέα 
,εIV10JL άικόμη ,άόρ11emι. Μ,πφεϊ 
να έυwτύχη Ϊi να ]ffilV m1,τύχη. 
ΠροτιιθέιμιεJθΟΙ, ιnόντως:, να ι(]J\110-

λάβιιηιε πw στραοοτόιθε1α. Kαrl 
θα την mωΙJlιliδ,θοuιμιε». 

'Ήδη ό KρJJδ'VOQIOUifXTJ �ύρί
'δiΚ!εται. Q'τας: Ήνιιηιέν'.Ως: Πολ1r 
mε.ίας: 'ΑJμιε:ρΊJΚfίς:, δπαυ Μδε11. 
δ11αιλ0Qε11ς: δε OΊIQ'VtffiTιllδfmlμlα. :ιω� 
θ10 ΙΚΟWόν. Ά.ιιm τα JμΘ6iα 1αί
οu θα εχη 0Π11eη:.ρέψε,1 6U\V 

Άγyλrα. Ταν Ίούλ10 εχοrυιν 
iΠΙpαγ;ρα(]_JlμΟ[U]J6Ιθiί qμ1Ιλίες: morυ 
5m ν Κlα'COl61KΠJVW51 Σ 6ΟΙV1εν τfίς: 
Έλβετίlαις:. 'Ano 2 - 9 Λύγοrύ-
6ΠJΟυ θα εχη lΚQΙθημειρινες: 'δU

(ηm6Ιε1,ς: rμε rοους: ,άκ,ροΟ116ς: 

ταυ. 
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Ο ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Τό πρόβλημα 

-ιού 

Φό βου 

'Έχομr. έξ,ετάmt τό π;ρό6�.ημr.ι. 
τοϋ ψόΌΟΟ•. Εϊο,οομιε οτι οι ΠΙεpιιισ� 
σό-οε ροι άnth ιμσ,ς φοοοϋντα.ι mλ 
αJύτός δ ψό6ος ιεμ-τcοοίζιει VfjlY Π'pω
w6ου�λΙί:α., διότι ιμά.ς mν,ε� νά. 
rοροοκ.αλιλώJ-ΙJΞΙθα. στους σ.ινθρώιπους 
wα.ι στά πρά:γμα:οα., ο<rοως ενσ, ά.
,;,α.pριχώμιενο φυrtιό προσrκ.ολα.α:rο .. : 
σ' ενα. δέν1δρο. Προοκολλώt.11Ξθα 
στους γΟ'ιΙΖίς μ,σ.,ς, στους συ..ζύγοος 
ι..uα..ς, στους γυwjς μας ικια..ί θυγα
τ,έριες μ,α.ς, στίς γ�υ,wι.ίικιες tJJOOζ ')(Jα,ί 
στά ά.γα.θά ι.ιια.ς. Αύτη ιετν,αιι ή έ
ξωrtιφιικη μορψή τοϋ ψό6ου,. 'Ό,ν
τ-ας rέ ωrtεptιχ..ά φοβισμένοι, τρέ
μουμ,ε ιά �ί,;ωιμε �νσι, χωρίς 
συντρόψοος. Μπορεί νά εχωμ.ε 
π�άιpΙJ, ιπ,οi)Jλά, ψο,ρέιμια.τια., κοσμήμ,α.
τα. η άλλη -rοε1ριουι01ία., α,λΪλά. έlσιω-

' ψ �,,.... ' • τεpι•ιtα., υχσ,...., 1-ικ.α., 1ειμοοστιε στ:ο-
λυ πτωχοί. 'Όσο πιό ΙΠ,vω.χοί εί
μα,στ,ε έσωτε.ριm, τόσο ιπιό πολύ 
πpοσπσ.θοϋμιε ,νά, π�λουτισθοϋΙJJε έ-
ξ ' λλ' ' , ω;�ρ: χ.σ., �fΚ7;1Χο, ω�ενο: σε �ν-
rθ.ρωιπους, σε ιθεσεις, ,π περιουσ:σ:. 

'Ότσ.ν ψοοόψχ.στε, προσκολλώ-
_Ιl\ " ,.;, ' 'ξ ' \Jι:,1υσ, οχι ι=/Υσν σε ε ωτεριχα 

πράγμα,τα., άJλιλιά έΠΙίσης σέ έισtω
-�,εpιΥ.ά., οπω; στην παιpώδοσι. Γιά.

' ' ""λ ' του;; περ�σσοτεpους ,1 υκιι,.ψενω; 
&ν&p

ιώιπους YJΙJJί γι' ισ:·ύτούς ιτcού εί
νι:χ., έσω-οεp:χά. άινειπσ.ρχ.ιείς ')Ι.αJί α

διειοι, ή παφάJδοσι εχιει ποιλύ μ�ε
γιrι.λη σr,μ.,αισί,αι. Τό eχιετε πσ.pΙJ:τη-
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ρήw. αιύτό οονάιμ,οοα. στού; φ:ν-.ως 
σοος, γΟ'ιlείζ κα.ί δσn-ι.ιάJλκ:.<υς; Τό 
'ΠΥΙ,(>αιtηρήσα.-σε σε σάς τούς ίδιους; 

Την ο:πι,γ,μή πού όπάιρχει φb-
60;, ιεσω-σερ�κός φό6ος, προσπα.
θε!-σz ,vσ, τιόν σ-ι<Jειrοάισετε �εί'ως 
μιέ τόν -σε6mμό, με τό rνά άJκο�
θοϋμιε την πα.ράJδοσι m.ιι ε-σσι χά
νειτιε τ-ην '7ψωτο6ουλία.. 

'Επειδή ιδ•έ'Ι εχετε πρωτσ6αυλία. 
χιχί ιεΙσ:θ.ε μ6.νον ό1υα..δοί, ή πα.ρά
δωι γwειtαι -πολύ ση,μωtτική -
·ή σrοιράδοοι αύτοϋ ιπού λέει δ "ΗJ
σμος, ή -rοαράιοοσι πού εχ,ε,ι μιετα
δοθη ώrοό τό -παρελθά,ι, ή πα.ρά
δοοι ιιrού δέ1

, εχsι ζωντάινιια, δlέιν
εχιει έJνθουσι,οοφό στή ζωιή, διότι
εΙνα�ι μ,ιά ά.rολη έπια.νάιληψι, χω
ρίς; "ι<Jα..μιμιά. σημιαJσίια.

υΟτα..ν -κα.'ιlείς ο6αται, ύπά.ρχει 
πάJντα μιά τιάι-:�ι ·ιά. μιιμητιαι. Τό 
εχιετε -Μ.pιατηρφει αύτό; "Αν
θρωιπο: ιπού ,φοοουινrtαι μιμοϋνιτα.t 
άJ)Jλοuς, κ.α.ί ή μ,ί,μφ: "Χ.ατιαστρέ
ψει τ11ν- -πριωτοοουλιια. 

Ξέρε-σε, οταν σχsδιάιζετιε η ζω
γ,ρ,αιφίζιε-σε ενα δέιvδρο, δεν πρέπειι 
'/{1, ψ:η.σθε τό δένδρο, δεν τό &.Ιν
τιγράψε-τ;ε ά:χιρυ6ως δπω:; ιείνα:, 
πpaγμ,αι πού θά. ήταν άιπλη φω
τοyραιpίο:. Γιά. νά ε,ίσ&ε έ�λιεύθ.εροι 
vά ζωιypα:ψ[σε-σε ε.νια οέ\νδρο, η ε
,;α.. ά.v!,ο,ς, η ε�ν-α. ήλιο6ασ:J..εμ,μια,, 
πρέrοsι νσ. ίοiθlαινθrητιε έκείνο πού 
σ:άζ μιετα..διί6'ει, τήν σημα..σία του, 
� " , , Ι .. 1, • ,1ν εννοια του. υ-σο ιε να.ι 'ΠCMU 

σηιμ,αmm.ι - ,νά ιrνροοπαθητε ·ιά. 
μιεταφέριετ,ε την ,σημια.σία αυτού 
Π'Ού βλέΠΙ�ε ,(Jαί οχι ά.πλω; νά. τό 
αΝτιγ,ρά.φειτιε, δι�ι τότε ά.ρχίζε
τιε νά ξu,πνα.τιε την δη,μιοuιρy:1<:ή 
πορεuοο. Κα.ί γι' α..ύτό πpέΠ'€ι vσ.
ύ1υάρχη ενας e!λεύθερος νοϋς, ε'ία.ς 
νοϋς πού vσ. μήν εtναι φορ-υωμέ
vος ά,πό τη·ι παρά.δοσι' α.πό τήν 

μίμφι. 'Αλλά. παρ".ι.τηρηστε τ+,v 
σuκή σοος ζωή, τήrΥ ζωή τρ:yύρω 
σα;, π&σο πα.ρrΙJοΟΟtl'Υ."Κή, πόσο μ:
μψ�"Κή εΙΨt.ι. 

ΕΙοΙΕk &πσχρεωμ,έ�: σέ μερ:κό: 
ζψfιμιαrοα. νά. .εΙσθε μ,ιμη,tι'ΚΟί, 15-
πιως στά ροϋχα. ιιwύ φοpάΌε, ,:πά 
β:6λίlα. πού δια6�ετε, στήν γ).ωσ
σα πού μιλάτε. υΟλα αύτά. είνα: 
1.1ιορφέ.ς μιμήσz,ως. 'Αλλά είναι 
αιιοα.ραιLτψο •νά πcροχωρψε'Όε πέ
ρια οοπ' α;υτό -ό έnοί10εδο 'ΚJαιί να, 
αι!dθανθητ.ε eλιώθιερα καί νά. έξ,ε-

, , ' 
,h,.., ται'J1Ξ.τε προσει-ι<.τι,οα, τα Ίψ ..... 1μ.α,-σα 

yιά σα.ς τούς ίδιους, εwι ιrνού νά. 
μή δέχιεσθιε άπτιερίσy.ιεπτα, έ'ΚJείί'ΙΟ 
πού J..1έ.Ιει €'ΧΧ,ζ αιλιλος - δεν εχει 
σημαισί/α.. ποιός ,sΙναι: - δ οοσ"m-
1λος αιό σχοιλείο, οί γοιν.εις η zνας 
α.ιπό τούς μεγάJλους θρησχιεαιnούς 
θοοσrι.άJλους. Τ ό •ιά. έξ�ετάιζετ.ε ιτc ρο� 
σεκ.τιm -σά πρώγiμιαιτ:α γιά. τόιν έ
αmό σας 'Κlαιί <>χι ιw:ι, ώ-,ι,ολ�υθητε, 
st'ι'α.ι πολύ σημοοΥΙtικό, διότι τό νά 
ά.κολοuθοϋμε οείχνει φό6ο, δέ.ν 
είν' εmι; Τ-ην στιγ�μή ιπο& m. 
ποιος σας προσφέρει κ.ώτι πού έ
π�θυμ,είτιε --"':ΟΥ πα.ρά.Ιδ·ισο, τry,ι 
Θsό η μια γJαJλύτιεριη θοολιειά-
•mά.ρχειι φ66ος �..ι:ήrοως δέν τά &.πο
"Κτψ.ΞΙΌΕ, έιπομέ.,.-ω.ς αρχ ίζιεΌε 'ίσ.
παιρα�δέχ,εσθε, νά. α.κολοuθητε. Έ
ψό.σοr; έπιθυμη-τ,ε κάJτι, όπάρχει
βάσι γιά νά uπάρχη φ66ο; καί ό
ψ66ος πληγώνει τον νοϋ καί ετισι
ο'έν μπορεί νσ. .εt'ι'αt έ!λεύ'θερος.

Ξέρετε -οί είvοοι ιε.νσ.ς Ηεύ&ερος 
ψ;ϋς; "Εχ,ετ,ε ποτέ w.ιρα.τηρή�ει 
τόv δ�"Κό σας γοϋ; Δ.έν ιεΙ1ηι έ?..εύ
θιερος, είναι:; Προσέχετε τ.ά..'ιτ7, 'ιά. 
δητε τί λένε οί φίλοι σαις γιά. σας. 
Ό ινοϋ:; σας .είναι σά.,ι ΕΨJ., σπίτ: 
'Π'εpιφραγμέ>νο α.ιπό ενα φρά.,.τη ·η 
ε.Ψι. σu1ρμα.τιmλ,εγμα. Σ' α.υτή τήv 
χα.-άστασι δέν μπορεί 'Ιά. λά�η 
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χώρα, τίrποτ,α, τό Υ�α.ι ιούργιο. "Ενα. 
Χίχ:νούpγιο πpα.γμ,χ ιμmοp-εί ·ιά. 
συ,μ6η μόνοι δτιχν δέ�ι ί>πά.ρχει 
ψό6a;. Καί ,ειν,α,: ,:•ξα..φετ:y.ι.χ. δυ
σκολο yιιά, τό,ι •νου vά ε'ίναι ελεύ
θερος α.πό τb,ι ψό6ο, δ:ότ: αυτό 
συιι':rπώγεταιι ,Αά, ιεϊ:ΙJΙ:-ι.,ι πρα,yμ.ι�:�ι
κ,ά, εΑ:ε{ι'θΙΞpο; α.ιπό την cπ:θ μί•α. 
νά ,μ;ιμητ,α.ι, vά. &ικολουθη, όλεύrθε
ρο� άιπό την' έrπι,θυμ,ί·α. νά •συσσω
ρεrύlε-= ιrολούτη η νά υηψοpψώ;ε
σθε πpός τηrγ π,::,,pοοδοσ,ι - π:ρα.
Ύif.ΙJ<Χ πού δεν σηιμ,αιίΙΙJ.ει Ότι ·κ,άΝιε.τ:ε 
κ,ά,τι συι ;τ'.Χ-D:ΙJ'Ι,:t1ιrιιό. 
" 'Ελlε�θεpίlιχ.

1 

στόγ νου 'f\Ξ'� ιιέτα.�,
οτα.v δεν 1'Jπα.pχε.ι ψό6ο;, δτ:χν ο 
'ΙΟυς rδέν εχει ειπι•Ουμία. γα, έπι?ει
κ:1Ν1ετ''J.Ι: γ.αί δtv μηχα.v<:ψpαιφιεΊ 
για ιθcσ. ή rόιητpο. Τόιτ•ε δέ.1; ύ
πά.pχ1ο ι βά.uι '\Lt \.L..; σε,ως. Κ α.ί ε:
vα. ι σημια;vτ:κ,ό 1'/ΙΙΧ εχη 'ΚlαιΥΙειίς εw.
-σέτοιο νου - ε,νια, νου πρα.γμα.τι
m �έλεύ'θ,ερο σ..πό την πα.ράJοοσι
.$, Ι" , Τ � 0 ' 
,1 οιποι,χ εινχι η σ-υ.ν-η -ισ�1ιε11η μοp 
φη του μηχαινισμου τσϋ .ιου. 

,ΕJίνω: •ολ1αι <αυτά. τό.σο δύσιΥ,Ο?,ιχ; 
Δειv νομ, ζ,ω δτ,� εΙv,αιι τόσο δύσκο
λ,α,, σοογ την γεωγραφία. η τα μα.
θημα.τtΙΥJΟC. ίΕ'ίνχ. πολύ ιπ:ό •:::υκο 
λχ, μόνον ,δε I εχετ,ε ·σχιεφθη πο�ι 
γι' ,αυτά.. Σιπα.τα.λα.τ,ε ίσως δέJκίΙJ. 
η δε."Ι,απέ\/'tlε χρόν�α. τη; ζιιιΥης σχς 
<nό 'Ο"J_Ο)'είο, α.ποrι.,τ,ώ\Ι'"J::ι,; π•λ ηpο0 

ψοpι'Ιει;, ,:,γ τού-τοις, •δεγ '"χιε-σε πο
-υέ Υ,<Χ:<ρ<J -OU"'C'E ,μια,•/ ε6οQμά67, 
οδτ;ε άrι,όμ,α. ιμ-ά μέρα.-- rιά. σΥJ:
,φθη-υε δλοκ).ηρωrτ:t"/Jά., πλήρως για. 
οίοδήιπ:CΑε α.π' ,σ,ύτά, τά. πpάγi:.ια.
τα.. υτός ιει,',4σ,ι δ )όyο; πού σi.
νο ιτα.. δλα ,0011τά. τcισ,ο δrύlσ,χολ:ι, 
&.λλά. ,δ'έι ε·ίνσ,ι -κσ,θό1)ου ,δύσκ.ολα.. 
Του;ν.::,γτ ον, !lν &ψcρώσ:τε ) 'γο 
χpό 10 γ:' ια.ύτ,ά, Ι\.Ι.ΙΠΟ(>ε ίτ Ξ ,')α, σ'η
τ•Ξ γιια. ται εαιυτό σα.ς πως ε.ργά.
ζιετα δ '/Ους σ-αις, πως λrε.ιrtουpγ�εί, 

πως &,γτοο:pα.. Κα.ί ιεΙ,;αιι πdλύ ση
μ,αιΙJΙτι-κh νσ, �p:χ:ίζετε vσ. κ,α,-αιινοη
τ,ε τόν δι,,Jό σα..ς νου, εvω εΙσΒε 
νέοι. δι!.Χ,ψοpετιyJά. θά μεγωλώσετιε 
ά,γ,ολουθ��νταις χ.άποι,α, πα.pοοοοσι, 
πού έχιε-ι ntολύ μι κιpη σημισ,σίισ,, θα 
μ.ιμήσθε, ,δη,λ�οcδή, θα σι.JJV!ε.χίζιε.τε 
'1(1., ΥJαiλλrι,εpγη-ε ψόΌΟ ι()α,ί ετσt δ'εγ
Ο:ά. ,είσ:θιε. ποτέ έιλεύθερο�. 'Έχ ετιε 
πpοσέ,gε: έδω ιστ:ίς 'Ινδί:ε.ς πάσο εί
σθε ιδφένοι στην -rοα.ρά:δΌσι; 

ΙllpέΠΙει rώ, πα.vιτψευτή'tlε μιέ y,.ά.
π•σ:ο ,ώρισμ,ένο τρόrπο, οί γο•ι,εϊς 
σαις ιδιισJλέγουν τό;y η την σύζυγο. 
π' ' , λ' .<. ' .ι.ι,pεm:ει γα, ιε-κ.τε· eσετε ωpι�μ,ενα. 
τυιπ�'Κιά:. Mnt σ p-ε ί 01 ά. μην ΕΙΧ.ΟΟ"Ι' ση� 
μιοοσΙία., ά!λλα σεϊ:ς πρέπει yσ, ,ά, 
εΥ:τ:ιελlέσετιε. "Εχετε δ'δ'f/Ύούς τούς 
δποίbυς πρέ,π,ε,ι :vlx ά/καλcυιθητ�ε. 
Κ@Jε τι γύ,pω 01::,,ς ώv τό πpοσέ
ς,ε"tΙΕ, άντ,α.•ια."hλα. ε,";4σ, τpάπσ ζωrης, 

' < - ,J, ''θ' 0 Τ στ-ο,, ,οποισ ,1 α,υ εν�ιια ε.ιy,α,: π'?-
λύ '1JσJ.ιά. έyκα.ταιστημέ-νη,. 

'f:rοάψχ�ι ή .α.υΒε·νιτ1ια. τού «γ'Κ/Jυ
ρου,,, ή α.ύθ<εν-υία. -ης ιrοαλ:ι,-:·κ:ης 
όμ.ά)δος, ή ,α,υ:θΞΙ'Ιιt'1'α.· των γονέ.ω,v 
κιαιί της -κ:οuνής γι'flώμης. "Οσο π,α,
λ ηότ,ερος δ πdλiιτ,ι•σμός, τόισο με
rαD,ύτερο τό βάιpος της πα.pια.iδΌ
σειω; μ:έ τ+,ν σειρά. της -vων 11:
μ ήσε·ων, -κ.wί οντα.ς ψσ1p'tlωμιέινος 
ι.ι' αυτό τό βipος, δ ''IΟυς σια.ς ΠC

τε δεν ,εΙν.αι ,έlλ,εύlθε,ρας. Μπορεί ·).ά,
\�tλα.τ,ε γιια, ιπολ:ιτ•c,','Υ) 'YJ οία.ιδήΙΠΟΙt'Ε 
&λλου :,ίδ'ους ιελiευiθ'εpία., ώλlλα. σιείς 
σσΝ εν,αι άτομο δ1έι,1, εΙσΒε ποτέ 
ΠΡ7J'(μΧτ. yn., έλεύΟ�εpο '/α. ά-'ΙαΙΚ/Χ

,)·ύψ:ετ,ε γ,ι,σ, ,bν έ,α.υrtό ,σι:rς. Είσ1θ•ε 
Π'XVrtα. όπα.1ο'ός - Ο'Ιt':ΧΙδός ένόc; 
�δ:ώδους, &πα.δός κά:πο;ου γ-,ωυ-

- " '> -·· Η'1 " ' 2.,J.� ρου η ,uαιυ,ν.ΛΙΑΟU ·η rκ.α.rπο:α.ς wvv-,1; 
της προλήψεως. 

''Ε'Όσι �0:11.όιν ,δ•λόΥJλιηpη ή ζωή 
σα.ς ,ε-ίνα.ι 1vεpιψpοογ,μέ·νη, 17t'εpωpι
σψιέl'f"Υ/, ι;τpοσ-,wωλημένη σέ ,δρισμ,έ-
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Vξζ ιοέιες, κα.ί βσ.θει,χ, - βα,θ,ειά μέ
,n σοος ύπά.ρχ.;ι ψό6ος . Πως εί'.λ'Υ,ι 
G\)',α,τον ιά, σχιεψθητε έλιεύθ,φα 
σ.ν δπά.ιριχη φόΌος; ά γιατt εί
ναιι τόσο σημmν,t1ιrdJ 'l(J,, εχ Ε"ΌΕ σt.ι

•;ε(6ψι ολωγ αΛτων των 11;ρα
y�-ι,ά:-οωιν. 

"Αν δητε ενα φίδ: -κ.α,t ς�"ΌΕ 
οτι ,είw.ι οψψ-ηριωΖΙΞς, &;πq.ι,7,
κρύι'ι\ΟΟ'θe, δέ.ν πrrrα.ίιν,ετ.ε κσν,,ά. 
του. • λλα. οέv ξέ.ρε"ΌΕ οτι είσθε 
σκίλ1α6ψινοι σi μιά σιειρά μ:μή
σε.ων, οί δπο�ες έμποοίζοον την 
πιρωτο6ουλι(α. Είσθε σκ.λα6ωμέ01οι 
σ' -αύτές μη Οlυ'ιΙειδ-rταi. Άf'J..Jλσ. χν 
ά.ρχίσετε να. εχετ-ε συν-εί(οψι 7.ύ
tώ'ί -καί πως σα,ς ·,φαιτσϋν, αΝ εχιε
τε iπίγνωσι του yεγCJ't61toς 'ο"Όι θέ
λιε-t-ε ιά. μιιιμ:ηdθιε, έπtει.οιή φο6Μθε 
τί μπορεί να. πη δ κόσμ.ος, ψο6a
�ε τούς yο-..είς σας η τούς δ1α,
σϊ<ι&.λους σοος, τbτιε μπορείτιε ν-ά 
βλέrrοετε αύτές τίς μι1μ:ήσεις, στις 
δπ?tες ε-ίσβε σκιλα6ωι,.ι,έl'-'Οι, μπο
ριείτιε νά τις έ9ετ�ετ�ε, μπορείτε 
νά τίς μιεwετάτιε, οπως μελετάτε 
τά μαιθ'ηματικσ. η δπαιοδ-iptοτιε 
5!λlλο α.rttικε,ίlι,υενο. 

'Έχετε συνείδησι π. χ. για::ί 
συμπε;ριψέ.ριε,� στίς γυ1;αί--Μ:ς 
οιαφοpετι:m άιrοο τούς α.'Ι'οpε;; 
Γι:χ:ττί φέρε,σθ,ε στίς γυ1η!κ,ες πε
ρ:::ρρσι-ητικά.; Τούλάχιστσν οί αν
δiρες σιχχ1ιά τό -κ,ά,νου1ν αύτό. Για
-! πwαίι•ι1ετιε σ' ενα ναό' γιατί έ:,ι,
τελJείτιε τ'Υ!t:κά., yιατ: ά-καλουθεί-
�ε ενα γκουρο�; ' ' � Βλέ.π�ετιε πρωτ�α πρεπε: να εχ ε
τ:ε επίyνωσ: ολων αύτων τιί)ν 
1t1pια')"μά1ttύ"Ι 'Κιc& επειτα μποpιείτε 
,,ά_ προχ ωρήσετ,ε στην βσ.θύ,τ:,ερη 
-ν , - ' , .lt: Ξ.ννοια τους, μπορειτε Ί·α τια -:.1οe-
τiο�ετε, νά τά μιελιετήσΞ.-τιε. • λλ' 
iJ,ν στά τυψλά δlέ.1:εσθε τό κά!θΙΞ -:ι, 
έπε�δη στούς τsλiωτα:ου; τριά.ντια 

αι1ω-νες ε-χ:ει γίνει ετισι, τότιε �έν 
εχει σηι,.ιιασία, εχ,�ι: Άσφ«λιί)ς 
αύτό πού χρ�υαζόμ,αιστιe στ:ον 'Κιό
σμο οέν είναι περισσότεροι μ.τμοι, 
OUt'Z περισσότεροι δοηγοί και -rοε
ρισσ&tερο: οπαιδοί. 

Αύτό Π'Ού χρεια.ζόμα.στε τώ
ρα είνα: α.ταμα, δ-πως σείς -κ,αί 
έyώ, πού &.ρχίζουν νά έξετά.ζο•Jν 
Ι::\λα αύτά τά προΘλ �τ,α,, οχι έ
π6λια.ια η 'ΚΙ<J.τά. τύχην, &ιλ'λά δλο 
κια.ί πιο βα&ιά., ετΟΙ� 'ΠΟύ δ γο()ς 
εί�ι έ.λεύιθερος γα είναι cwιουρ
"(!l'ι<.ός, έJλJεύθε,ρος •ι\ά σα.εψeη, έJλεύ
θερος ν' άγαπά. 

Ή έ-κπαίδευσι είναι εwχ.ς τρό
πος γιά. ν-ά άναικοολύφωμ.ε την ά
λr.θινή σχέισι μιας προς τά. πρά.
γιμια.τα, προς τά ά,)Jλα, άινθρώπ:·,;α 
οντα κα.ί πρός την φύσι. ΌΑJJ-.ά δ 
νσϋς δψιουρyεί 1διέιες ¾:' αυ-οέ.ς 
οί ιδέες γίνωται τόσο δυnτkς, 
τόσο •,ι,υρ:σ.ρχ:rι<.ές, ώστε μα.ς φ.
ποδ'ίζουν &.πό wίi νά βλέ-rοωμε μια.-

' 'Η'�. q .( ' ' κρυτιεφα. =t' υσον uπα.ρχει φο-
6ος ύπά.ρχΕΙι δ Οπισ.δός τής 'Ιο'Χp,α

δό:,εω;. Έφ' οσο'ι ύπά.ρχε.ι φό6ος, 
ύπάρχει μίμησι. 'Έ·ιας νοιϋς -;-oj 
ά:rολως μιμιείται εΙνσ.ι μηχα.'Ιι¾?ς, 
δεν ,εί-.,.α,:; Εt·�α.ι σάν ιμ,ιά. μηχα.. 
νιή πού λε:rτ:ουρyεί, δέν εtναι δη
μ:"Jυρyικός, διέν έςεrτ:&ιyει -π.ρ,οθλ ή
μαw... Μ11:οp,εϊ ν-ά εχη δρ:σμέ·1:.; 
δρά,:,εις, νά. εχη δρι01μένα &ntοτε
λΕΙσμ.,ατ1α., ω.ά δέlν ,ε!Υα.ι ,δημιουρ
γικ.ός. 

Λοιπόν, 'Χ.ύτό πού ο.λοι θσ;πpε
πε 'Ιά. κά.'μωμ,ε -τόσο'/ σείς Υ..α.ί 
έγώ, δσο m.ί οί Μσκαιλο:, οί δι
ευθυναί -καί οί αιύθε.Υτιίες- είναι, 't: , , ""\, __ 'iα ε.,ε-αισωμ,Ξ. προσεικtt'�κ.α. ON'J. 

αύτά. t'ά προ6ιλήματ1α μιαζί, ούτως 
ώστε οτm φύyετιε &.π' έδω νά εί
σθΞ. ώριμα &:rομα, ίΥ.αν-ά νά έξε
τάζεrτ,ε. t'ά πράιyμ.ια.τα. γιά. τCΙ'Ι έ-
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σ.υrtό σσ.ς -καί δεν θχ εξα.ρτα.σθιz 
ά.πο mποια, ανόητ� ΠJα.ράιδο::rt, 
τόrΌε θά. �εχετ,ε την L-κσ.νότη ι:χ. έ
νος α.,yθiρωwίνου οντaς, το δποίο'Ι 
ετναιι ιπρσ.γιμα:tικιά. eλιεύθφο. Α1-
τιός ετ'Vlσ.t δ δλσ-,υληρωμ,ένος σκο
'ΠΊΟ>ς της έ"Κ1Πσ.ιΙδΙεύ01ε1ως - οχ ι &.
-rολως vά αις προετοιμάζη ,yά, ΠJε
σάισετε δρισμέvες έξ,εrτ:ά.σεις m..ί ε
-rοε,ι-οα. νά. άιτrοτραJοιιωθε γιά. το ύ
πό\λο-ιιπο της ω,ης σα,ς ,σε πρά.
γ�μι:χ:οο. πού δεν ά.γιαmα.τιε vά. •ι/2..•ιιε
τιε, &πιω,ς π.χ. γά, yίlνιετε ενα.ς δι
y:rιrrόρος η �ναις ύπ:ά>λ'λη\λος η μιά. 
νο,κΟ'ΚJUρά η ιμιά ζευry<ΧJpωιμέ•ιη 
μηχα.νrή. θά. επρ,επε ινά. έ-rοιμέν,ε
τιε vά ,εχιεrοε το ιεLδος της ε'Χ'ΠW:

διεύι01Ξ ιως πού rιά. σα.ς έvιθ\ι:χ.ρ1ρύνη 
WΧ- αιοοπτιε,σθε έλιεύθερα., χωρίς 
ψό6ο, πού νά ισα.ς βοηθ{iη γά, έ
ρε1υνα.τιε, •;σ., wι:χ.τι:χ.v,οητε. θαιπρ,ει;τιε 
γά, τό ζ η-tα.τιε. α-υτο άmο τ,ούς δiα,
ΟΙΥ.ιάιλουις σια;ς, ,δ�αι:ραρ,ε.τι�ά ή ζ•ωή 
ε.Ιv,α,ι μιά. ερημος α..χρησrτ:η, δέ 1

; ,ετ

νιcιι; 'Έχετ,ε «έ·χ:πα.ιδ!εvθη», πιειρ
να.τ�ε. τίς ΙμJΕγοολεις η μt"Ι.pες έξετά.
σειι,ς, εχιε.τε μιαχ δ�ιυιλ1ε1ια. πού δέν 
οος &ρ,έσει, &JλU έ1Όειδή πρέπει 
γά, ΚΙερδίlσετ�ε χρή1μα.τ.α. ΠαΝ'tpεύ,z
σθε 'YJι:x.t εχ1ετ1ε παιιοιά. - Υ.Ιl

1ί έ•ι<.εί 
μέΜετ,ε, 'Χιο)Jλιη,μένοιι για. το ύπόιλοι
πο της ζωής ,01ι:χ.ς. Είσθ'ε δυστυ
χής, άθλιος, εύέξwπτος. Δε•; εχcε
τε τίπΟ'tlα. 1νά. ,π,ερψ.bι,ετε εχτός 
α:πο περυσσότε.ρα. π�ω.ιοl�'' ιπ1εριισ:;ό
τιε.ρη π�είvα., -rοειρι•σ.σόrτ:εp'Υ)i ου:;-τυ-

χίa. Αυτιά. τά. όνο.μ.ά,ζετιε σκr-Αtο 
της εΥJΠΙΟΟtδιεύσεωις; 'Α»φαιλως ή 
ε-κπα.ίιδευισ�ι θά. έπρ,ειπ.ε νοο �ς 
βο'Υj\&ά,η νά εΙσ1θlε τόσο δυν«τά. 
νοήμονε�, ωσυε νά. m'Vlετε α.ύτό 
ιπ,ού αγιαmα.τε νά κ.ώνιετε χα,ί οχ t 
vιά. μέιν,ετ,ε •ι<.ολιλΎ)iμιέlνοι σΙέ ,y,.ά:τ:ι &
Υόrητο, ιπού σάς 'ΚJάινιει οοστυχείς 
γιά. τ,ό 1ύπόιλοιιπ<J της ζ1ωή-ς σας. 

Λο�πόν, έψ' δσοv εΙσθε νέοι, 
θα.πρ,ε,πιε wι. ξ,υιπ1Ιά.τε μιέlσα, σας 
την ψ.όγα. της διυσ.α,ρέσΚΙεια.ς, θα.
πρεπε '/(Χ β'pίισ>ΚΙΞd:Ιε σε ΥJα.τά-στα
σι έπα. :α.σαJJσεως. Αύτος εΙνα.ι δ 
·ι<.α.ιpος γιά. νά ερ,ευνχτε, νά. α.vα.-

�' 1 -.�ri' 'Επ 'Κlοt1Λυrπτετιε, γα, μιε 1..,,,,.ωvειτε. ο-
ι,ι1έ1'11ως ειπιιμέ νε. τιε οί γ οv,ε ίς σας κιι:χ.ί 
ο,ί δάJσ-χnJλαί σια.ς rνά. σάς έ•ιJΠα.ιιδΙεύ
οw σωστά. Νά. μήν ίκα.νοιπο:ιεϊσθε 
&.πλως με το ιvιά. κlάιθ·ωθiε σε μι&.. 
τά.ξι κα.ί νά. ά.πορροψάτε πληρο
φορίες γιά. τουτοv τον βα.σιλψ 
η έ•,υεL'ΙΟV τον ιπ6λεμο. "Ας εΙσ!θιε 
δ'υισα.pΙΟΟϊiη,μένος, iς πηιγ,οοίlνετ-ε 
στούς οι:χισκ.οολους 01α.; -κιι:χ.ί α.ς ερ,ειυ
'ι\iτε, αις α.•11ι:χι,οι:χίλιύπτ�ετ-ε. "Αν δiν 
,ε.Lνια.ι , νοή�vιεις, μ� τ6 νά., έρ�υaιά.
τε,, 

1θα τους ,β�eησ1ε,τε, � γινω! 
νοrιμον1ες ΚΙαJt οτα.ν θα. σ.ψηισετ-ε ,ο 
aχw.Jείοι, ,θ\χ με.γιοο)Jών-ετιε ,μk ώpι
μόιτητα., μk πρα.γμια.τ:ιχ,ή έD,ευ,θε
pD�. 'Dότ�ε ,� ,στιJΙ'ι�rχ rσ,ετε .. ''fι- w. -
ιθ.-οοι1111ετιε σωιι,τια, ΥJι:χ.-τα. την οιιαp-ι<.εtl'Χ 
της ,ωής σ:α.ς, ω,σπτ:ου '1(1., πεθ:*J�ε
-ε 'ΥJ:Χιt θά. ,ε.Lσθ,ε ε.'ΛΙJ. ε{πιz.'"' ιi·ι-?, 
νοημο'Ι α. νθιpώιπι ι'Ον Ι:ίν. 
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'Αουρο6ίλ 

Η ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ 

1 'Η 'Α ο υ  ρ ο  ι1> l λ δέν άνηκει σε κανεναν Ιδιαιτε.ρως 'Α 
νηκει σ' όλην την άνθρωιιτότητα στό συνολο της. 'Αλλα yιά νά 
διαμείνη κανεlς στην 'Αουροι1>ίλ πρε:rnει να εtvαι έθεJ. οντης ύ,τη 
ρετης της Τελείας Συνειδήσεως, 

2. • Η 'Αουροι1>lλ θά εtναι δ τ011:ος της διαpκοος έκπαιδευ 
σεως, της σταθερας προοδου και της άyεραστης νεοτητος. 

3. 'Η 'Αουροι1>lλ μελλει να γινη ή γεφυρα μεταξυ τοϋ ,τα
ρελθοντος και τοο παροντος. 'Επωφελουμενη bλων των άνακα
λυψεων, έξωτερικων καl έσωτερικων, θά τείνη προς τίς μελλου
σες πραγματοποιησεις. 

4. 'Η 'Αουροι1>lλ θά εtναι δ τόπος των ύλικων �αί πνευμα 
τικων έρευνων για να δοθη ζωντανο σωμα σε μιά συγκεκριμενη 
άνθρω-n:ινη ένοτητα, 

ύ τ ό ε!γ{)()ι -οο -κ.ειίμιε,,'Q έ'Ι'ός 
« ά:ρτοο τής ' OU'poo' ,,, που 
-κΙλiείσθη-κ.ε μέσα. σέ μιχ "ΜΧJλπη 
&ιrοό ,μωσα.ικο �J/4p\JJαJpo, άιφοϋ 3ιιε
κ ηρύιχ

1θιη σi 16 γ.λώασες, rένώσο, ; 
ά.ντιπροσώπωιι &5 cHvω�;, κωτα. 
τ' γ κα.τά.θεσιν τοϋ rθεμ.ιελιοu θοu 
της π6λεω,ς. 

' � λά π ο a ς πάλ'ε1ω , Ι α.ί 
π ο ϋ; Jlότ.ε; 

Το ειδαφος τής ' ουρο:6ίιλ .lf...'ί
τια.ι στην Ί νδ1ια, στο κρά.τος του 
Μ:αιδρσ.ς (130.000 �sτρ. χιλrιό�
τρα., 40 έ'Χlατομμύρ,�α. 'ΧJάιτο κο:) , 
ει; άnt6'στΜ.Υ χ λ•ο·μέφω; βο
ρε·οοο ατολικσ. τοϋ Ποttιαιειpύ, 
-τrο,λα άς γωλλ -κ.- βάσεως. Το 
'Χ!λίμα της .εtναιι τ.ροπικόν. Το ό-

ψο1μJετ�ρ6 της ιεLν.α.ι 45 μ. τ..ώΜ 
ωπο τη; 1θά.'λαισσα, προς τήν δΜί:σ.
χια.τcρχεται δμ;αιλά.. Εwαι σε μιιά 
πεδι.άJδ'α. πολύ άινοικτή, iν μέρ,ει 
δiοοσ�ω,μ,έ;η, διαr,ωπτομέ;-η ά.'Μ ο

ρυζώνιες. Τό χωμα. ιεΙναι κοr,<.,κι
-ιωπό, λόγψ σι,δηρούχου σ:υστά:
σειως. Ύδρε•Jε�: ά.ιπό ά.ρτ�εσιω;ά 
πηγάJδια.. 

Ή ' οuρο6Lλ ά\νήκJει στήν «'Ε
ταιφCια. Σρί Άοορομπίιν'tο>, πού 
συ-,ιεστήθη για, ·ιά. τιμ' ση τηι 
, νήμη τοϋ μ:γάlλου, Ίrιδοϋ σοψ?i}, 
ό όποίος έγ,εv,ν 'θη το 1872 στην 
l{;!'Χ..λ'Υ-ούτc1, -κα.ί ά.ιrοέθrwε mάς 5 
Δε.ΥJΞJμ ρίοu 1950 &-ψήνοντας αιήν 
άJ'ι'θpωπότητα. ε,1,c1, σημα,'ι'Ό κο φ -
λ!οσοφαό 'Κ)cl,ι, ποιη-τ ΧΟ �ργο. Το 



188 1 Λ I Σ Ο Σ 1970 

ονομιχ "t'OO, σ.πό την ρ' α, ά. ου ρ ο
=ωύyή, ,θά, μποο,ροϋσε vά. σηrι-»αιίνη 
τόν άνθρωrπο πού εΙΨχ.: συινδιεδ'ε-
1.1,έιvος 1\..ΙJέ. τήν α ύ γ ή, πού φέρr,ιιει 
τό φως της αύγfις στούς σ.1iθpr.ί>
πους, διώχινο1;τcι,ς τχ σχοτάιδ:,α, 
της νύΧη.ς. Κα,ί Ά ο υ ρ ο 6 ί λ 
σΎ)μα,ί·ι,ε-ι ταιυ,τοχρόιvως την πόλ: 
τ�υ Άαυ,ροι.1,πίντο, .iλιλά. Υvαί τήν 
π ό λ : τ η ς α, ύ γ η ς. 'ΕJΘ,ε
μελιώθη στά.ς 2 Φοοροοοορίου 
196 . �αιι έqε.λέyη ή π;εριοχή 
-:ης Ποντι,σισιερύ, διότι έ'ΚΙΞ!ί ,εΙχ,ε 
tδρuσ1ει δ φ:λόσοψος την σχολή 
του. 

Ν έιος '/4ΙαJί άγιωνιαι-ης yιά. τ-qν 
ώιεξ,α,ρτη,σ:ία, της ποοτρύδως τοο, 
εγχ.αrοειστάιθ-η τό 1910 στό ll0';
-vι-σ01ε-ρύ, J,ΙJέ συιντροψιά 1:1έiσσιψε.ς 
φίιλους τους, χωρίς νά lχΎ) έπuΕru
μιh, ν« "('ί'ΥΎ) y κ σ υ ρ ο ύ, πνιω-
1.1,α, -:: κό; έκπα,ιοιευιτής, χωρίς ιά. ε
ΧΥ/ σ1χέιδια, νχ !δρύισΎ) Ά σ ρ ά μ. 
τΗιτ7JΥ .iπο:ρ1..σι.σμένος, ά:rολώς, wι,
ζ 'σrι �uέ τόν τρόιπο πού εΙχ�ε &Jγ,1..� 
,;cd)οUψει, Υ;mά. τήγ θΎ)-uεία, του αιη
!1:όiγy,α,, γιιά. ΙΠ''ΙιΞΙUΡ,-\)!:r,τική άιν-α,ζ ή
-:ησι:. ' Jολσ, προτηρχαντο δuα,ρ
κως 'Κlα.ιί νέοι σύ1ντραρο: κα.ί ιετσι
διrφορφωθη τό ίδιεωδες 'Ι.1,ιάς 1:1ε
)Jεί1ας β�οτι."Ι.ης. Ό πρώτος πα,y
%όισμιος πόλεμος τόν ά.νιiγχ.1..�ε ν'
&1tομ.,7f,<.pυνθη. "Εrοειτ,σ, &πό π;οοp-α,
μο,νή �τήν, Ία,1tωv�α,, έπέ�ρεψε.
ΤσΌε ωρyα.ιν:ωσιε την ,σχολη του. 
«Η διχψοpά. της ' cψ�μ του ' ου
pομπί'vτο .iπό τίς α:ιλlλιες σ'.,(ΟΝΞ:ς 

, , ,, �., ., - � συιν�::πα,το :πο οτι uεν ηρνειτο τ,1ν 
τΕJΧ.ι'ΙtΧη πρόοδο "/4100[ οέν π,εp�ωpί
ζ,ετο σέ Ί 'ΙΟ'Ούς twW)'I. "Ετ�σιι, &ν
τ Οθiετα, μs δ,τ: συινέοω:111,ε σ�τίς πα,
Ρ,7Jδοσ:αι'Κlές ίν,δι Χές σχολές μ,έ την 
ά:rολιότ 'JJ των rμ.,έσω,v, εδιέχαντο 
μέ χ'1Ιpά. τtς μηχια,γες "/41():.t Χά.θε 
τεχ,�uκη πρόοδο την έχpησψ,οπο:-

οϋσα.ν, στΌόν βαιθμό πού δέν έμπό� 
δι:ζιε τήν Π"/ΙΕJΙJΙ,.tιΜιι-ι..ή πρόοδο. Σή
μερα, ή 'Ασ,ρά,μ εχιε,ι έpγ,α.στή,pια, 
ξυ.λοορyικης, μηχα,νοuρyείο, σιδη
ραυργ.είο, ψοϋρ•ι-ο, πλwl't'ήpιο, &
yροι')(Ι(α,, τυστ:ο,yραι:ριείο κ.α.. Τό ί
δρυ:1.1,α, συνεχώς &.yορά..ζ.ει χώρο 
ΥJαlί €7ΌΕ?<.τιεί1νε-σα:. Κ001:1έχ,ει τιό ενα 
τρίτο της πόΟ,ιεως Ποντ:σ,:;,εpύ. 
Δvα,θέι-cε,ι ,θέχτρο, έ"ΙJΠαι:δ1ευτιικ,ό 
wέ,ντρο άι,1εyν1ωιρ,:ισ1μιένο αιπιό τό 
κράιτος, &Jθ1λητι'Χιό γήπ,εi3ο, δλυμ
'ΠίUΟΟΚJΟ 'ΚιΟΙΑUΙμ6η,τήpιο, στα.θμο ύ
γρων 'Κlαιυσίμωιν, χα.ρτοποιtα, bρ
γ,οοστήpυα. δια,ψόρων έξια.ρτημά.των 
κ λ.π. Ή Άσρw..,ι. ε.Lνα.ι σήμιφα, ε
v-α,ς μιrι(Ιρός κόσμος 2 .000 &. τ�ω;ν, 
πού ζοο� τό πνευμα,τικό τους ί
οονιικό, έν -rολ -ήρει όλικ'Ώ ιiναιπτύ
ξε�. 

ιΠοιόις tθά. ,εLν1α.ι δ σκοιπός της 
'Αουροσίιλ; 

Νά y�νη ,μιά. πόιλυς πο Ο- υ ε
θ 11/ ι 'Χ η 50.000 α.τόμιων 'XJαlt' &
νώτα.το όριο, &ιηpημιέ.ΥΎ) σ�έ τέΟ\ΟΙα.
ρ,ες τομείς: 1) Κια.τοιr1Jί11..ς, 2) 
Πνιευ,μα,τι·κ:ης ζωής, 3) Δι�θνοϋς 
ζώνΎ)ς (μιε μιιά. πια.νειπ�στημια.κή 
πό.λ:, με πνευμα.τ:ιχ.ές πρε>σ6ε"&ες 
των έθνω,ν, έρyοοστήpια., 'Κιέ"Ιτpα. 
Τ.•�ευιμα,τ:Χών ά,ντ,α.'λJ)Jαγων --ι,σλ 
συ,νεργαι01ί•α.ς yιιά. τψ ειρήνη, rr;-ην 
'Κlmαιτcαλέιμη<Ε -ης α.Jθ1λιότητος, 
την ,ε,ίρψαή α.ξιιοrιrοίηισ: της &το
μικης ΕΙ'/Ιεργ�ειί1αις, τ-ην δ:,α,στημ:·ι..η 
συνερyασίχ ;ι,.λ.π.) aι..α,ί 4) Β:ο
μηχα.ν::κ:η ζώ,νη, γυά. τίς στ:χp�ω
γι"/Jές i)Jε,:τουργίες. Τό πρόιyραμ
μn, προ6Ιλiπε,: 10.000 κα,wί,y..{)υς 
1.ι,έχρι wϋ 1972, δ:ιrολ,οοσ:σ.ισμ.,ό 
τους στ ; πιενταιετίια. μιέχp: τοϋ 
1977 "',(Ια,ί π;εντια,πλωσ:αισμ.,ό σ:τftν 
δΙΞικιαιετι&α. μέχp'ι τοϋ 1987. 

ιllοιό,; θά. μ,πορέιση ν« γιίΙVη κά.-
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το�κος της 'ΑουροοLλ; Ή δίφα 
τήζ 7DεptΠJε-τ:1εί,α,ς, wϋ ε'ΚJΙtατ�ρι
qμοϋ, ή φυγή μπροοw. ιστίς δu� 
σ"ωλ&ε.ς του π:α.ρόιντας κόσμου, δεν 
είnι ειrοοορκιε�ς λόγο�. Πρέnυει νά. 
ε.χη (Ιλσθα.ι,� ιμοοα του τήν άrιά.γ
wη νά. γί'Ψf/ εινα.ς νέος άνθρωπος, 
ν« ζήση μιά. κα,λύτερη ζωή. Ή 
' ουρο6tλ ιf}έλιzι νά. είw..ι.ι σημιείσι 
00\/'σ.y-τησεως ταυ έξωrυε�ριικ,αϋ 'ΚJα.l 
wϋ έισωrοzριικοϋ 'Κιάaμου, 100ύ αnro-

iλ - " "" � , rH , -uει ουν ενα στ ,1v ουσιιια.. οο· 
ρο6ίλ θέλιει να ιείναιι ζιιΉW.Νο π.α,
ρά.δειγμα της ένότητο; αυτης, -ή 
συ,γ�κιεικριμένη ά,ποδιειξις του &τι 
υλη m.l Π'\.Ιεϋμα είvα.ι εvα.. υτο 
δέ,, Οά. είνα.ι έφι:-,ι,τόιν, 'Π'αρά. μ/2νω 
Μιv 'ΚJα.l οτιοον οί ιτcρG>τοι -κά.τοικ?: 
ά.παρα.σί1σουν vά ύποταχθοϋν στον 
κ,οι'Υό σκοπό-, σιέ μι-χ δλοχ,λ ηιρωτι
κ-ή -rοα.ρ�iιτησι tοϋ ά.τομισμοϋ τω�ι. 
Οί &ποψήψιοt θά μποροϋν νά ζ rι·
σοον μια 'Ιt!ερίοοο δοκ:μα.σ�τική έ
νό; ετοος. Στο διά-aτη1μα αυτό ύά 
συντηροϋν μόνοι το,ν έαυιτό τους. 
'Εάιν έντα.χθοϋν στή·ι κο:νότητα, 
έ'Κ\ειΙνη θά &,ψχ1λά-6η την οο•Ι't-ήpη· 
σί τους, μz αντάλλ-α.γμα. τr,·ι -:τφ:J· 
φορά τους. Σύμψω,1α, ιμ.,έ τήν δ:α.-
κ-ήρυξι του Σρί 'Αουρομrοί•.πο, τό 
χρημα δέ.ν -π;ρέ-rοει νά. χρη,σιμο
'ΙΌΟι ηαιι γιά. νά. φέρνη 'λιι' άλλο 
χρήμια,. Πρέ:rοε ι νά. πpοετοψiζ η 
τή Γη για τήν κ,α,:νούργια πλά.σι. 

Ή ίδρύτρ:α τήζ σχολης τού 
"-'Ρί Άουρομποοντο, γνωστή ώ; 
«Μητέ,pα,», έξέcρρα.ζε, τιο 1954, το 
«ο',Ιειpο» της π,1ειuμα.τικής πόλεως, 
,μ.έ α.ύτά. τά λόγιια.: 

«θά επρ,ε.�πε vά ύπάρχηι -χ.άιπ� 
σtή γη ένας χώρος, πού ')Ι.c,γέν,α, 
εΘ,νος δέν θά 1εΙχ� το διmJίω�� 
να ,ε,ι'lti'j «εfιnι ιδ·�'ΚJός μου». υΕwχ.ς 

χώρος, οπου κά& αιν�ρωm:ος κα
λής Βε1λ-ήσειως, έχοvτ-..ιαις εΟ,1.ιχ.ρωή 
βλέφι, θά μποροοοε νά ζήση έ
λεύΒερα ώς ιτcολ�ί'tης του ·ι<.6:J\-100 
κα.ί νά μ -ην ύιrοαrι.ούη π�ρά. σi μ.w.1, 
μόινον έξουσία., !ΚιΕί'Ψf/ της ύπέρ
-τ,σ;της &.'λήθε:ας. υΕνα.ς τόιπο,ς εί
ρrινης, δμονcί,α,ς, ά.ρ1μσ/11.ι:;, ΟΠ')Ι.) 
ολοο τα ΠΟΑΙΕιμιr,οα. ενστ�,ι,τα. ,Όϋ 
ανθρώπου &ά. έχρησιμοποιοϋ.ντο ά.
ιπΟΧJλε ιστικά γιά. την κα:'"α.νί·,ι,ησι 
τών, α.ίτ�ω,ν των ιτcόrι-ων του ΑΙ"..ι.ί 
τιώγ ά.θλιιοτή-uων τοο, γιά τήν •j
rοφπήδφ: των ά.δυγψιων καί 
των ά.μα.1θειων του, γ,ιά. τον θρί-:ι.ψ 
60 εntι τGJν rοεpιορισμων κα.ί cGJν 
ά.νι"Ιm'Ιοτήτων τω. υ:Ει,ι1α.ς τόπ-:>; 
δπου οί ά.11ά-yκιες του πνεύμ.,;,.ι:ο; 
-χια.ι 1ι ιμέpιμwχ, τήζ προοοου, θά 
1εΙχ α:ν rπpO'tlEpαtbtηw. στην ί"Υ.7.Ι'Ιο-
7t'Οί ησι των πα.Βων ΚΙαί έπι,aυ.μ:ω·ι, 
σcήν ά.w,ζήτησι ήδο•fώ,ν κ;αί ύ�:
κών άιπαλαύσεων. Σ' αυτόν τον 
τόιπο τά. ΠJα.�οιά. Οά. μποροϋοον ,,. 
ά.ναrορέlcρωvται δλοκιληρωτικά., χω
ρίς νά χάJνοtJΙν τηv έ.πισ,cρή μέ τή·; 
φυχή τους. Σ' α.ΙΥΌΟΥ τον τόιτrο οί 
τίτ.λο� -και <ιί θeσε ,, θ' ά.ντ�χα,θ[
σΌα.ΙVτο ά.'7tο τlς ιευ-χισJ:ρίες ύπηρz· 
σί17.Jς 'λια.ί όρyαινώσεως. Το χρήμα 
δέ·ι {)ά εΙχε ρόλο Υ,υριά:ρχου. 'Αν-
τί γ:ά. -rολούτ-η ύ.λ:Χιά, ση,μα.σία. θά. 
είχε ή ατcψ,ική άJξί,α. wϋ κα.θε
οιός. Ή έργαισίια. οέν θά fιτιαν 1.1,έ
σον βιοπορισμοϋ, άJλ,λά έ.κφρά.aεως 
κ,α.ί wι-αιπτύξεως -υG)ν ί'Υh.νοτfrτων 
-χια,ί διυ,wχ.τοτήτων, 1-))έ -rορ-οοφοpά 
,jπηροοί,α.ς σcο σύνολο. Κα.ί τό σύ
ναλο ιθά έκά.,λυιπ-uε τίς ά.νάϊ"ΚJες ύ
πά.ρξε(ι).ζ του 'JΟαJθεινhς. "hς -οο

πος ιμιέ ά.ν'θιρώπιn,1ες σχέσεις, μk 
σχέσεις ά.μίλλης , ά.ντί πάλης κα.ί 
&.γτ,αγωνισμοϋ .. �. 
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ΕΛΛΗΝΙΙ(Η ΒΙΟΘΕΩΡΙΑ 
Τοϋ άειμνήστοu ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

'Από τό «Θεοσοφικόν Δελτ{ον» 1939 

Ή γνώσις των λειτουργιών 
της φύσεως, της ανθρωπίνης 
ψυχης καl της παγκοσμίου ζω
ης δέν δύναται νό: προκύπη� 
μέσω έρεύνης συντελουμένης τfl 
<5οηθείc:χ των ανθρωπίνων αί
σθήσεων. Διό: τοϋτο μόνον διά 
της μυήσεως δύναται νά απο
καλύπτεται η νό: διαyινώσκr:
ται δι' έποπτείας μιέσ� των έκ
δηλουμένων ύπό της άνθρωπί
νης ψυχης δυνάμεων καl ίκανο
τήτων. 

'Αλλό: διό: νά φθάσn τις μέ
χρι της μυήσεως, μέχρι τοϋ Δ.
δασκάλου, είναι ανάγκη, ώς c'ί
πομεν ηδη, νό: ,ύποστfj μίαν 
προπαρασκευήν, μίαν μετα
<5ολήν, ίδίως τοϋ συναισθη
ματικοϋ μέρους του εtναι 
του. "1 να δμως ή προς τοϋτο 
προσπάθειά του είναι απστελε
σματική, ή <5ιοθεωρία, την δ
ποίαν θά έφαρμόσn, πρέπει νc'τ 
στηρίζεται ,έπl μιας κοσμοθεω
ρίας προσιτης είς την ανθρωπί
νην αντίληψιν. Καl αυτό προ
σεπάθησε νά έπιτύχn ή αρχαία 
ελληνική σκέψις διό: της δια
μορφώσεως τοϋ συστήματος 
της έλληνικης φιλοσοφίας, η
τις έκτος της θεωρίας της 
γνώσεως περιελάμ<5ανε μίαν 
κοσμοθεωρίαν, απορρεύσασιχν 
έκ των αποκαλύψεων των τό
τε λειτουρyησάντων μυστηρί
ων, καl μίαν t5ιοθεωρίαν καl 

ηθικήν στηριζο,μένην έπl της 
κοσμοθεωρίας ταύτης. 

Ή <5ιοθεωρία καl ή ηθική 
της ελληνικης φιλοσοφίας πα
λαιάτερον δέν είχον διατυπωθfj 
συστηματικώς είς τό: συγγράμ
ματα των τότε φιλοσόφων, διό
τι καl είς την Πυθαyόρειον καl 
είς την Πλατωνικήν σχολή ν, 
και υπ αύτοϋ τοϋ Σ ωrκρά
τους, έδιδάσκοντο προψορικως 
είς τούς έσωτερικούς ακροα
τάς. Πρώτος περί τούτων συ
στηματικώς εyραψεν ό 'Αρι
στοτέλης. Άλλ' ή ελληνική <5ιο
θεωρία καl ηθική διετυπώθη 
συστηματικώτερον καl ευρύτε
ρον ύπό των Σ τωϊκων. 

Κατό: σύντομον περίληψιν ή 
ελληνική κοσμοθεωρία δέχεται 
δύο πρώτα α'ίτια της δημιουρ
γίας η δη,μιουρyικό:ς αρχάς, έξ 
ων παρήχθησαν τό: ατομα της 
ϋλης, τά φυσικό: σώματα καl 
αί ατομικαl ψυχαί. Αί αρχαl 
αδται ώνομάσθησαν διαφορο
τρόπως ύπό των διαφόρων φι
λοσόφων. Ή μία, οδσα αι5αρής 
συνεχής ουσία, μή διακρινομέ
νη τουτέστι είς άτομα, πληροG
σα τό παν, ώνομάσθη ένερyητι
κή η πλαστική ουσία (τό ποι
οϋν), μονάς, πϋρ, αίθήρ, πέμ
πτον στοιχεϊον, είδος, νοϋς, θε
ός καl f/\όyος. Ή δ' ετέρα, κα
τανεμη μιένη είς ατομα η ,μερι
στή ουσία, ώνομάσθη άόριστος 
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δυάς, ;ταθητική αρχή ( τό πά
σχον) της δημιουργίας, ϋλη κ. 
κ. θ. Τό: ύλικά σώματα καί αί 
ψυχαl α;τοτελουνται εκ της 
δευτέρας ταύτης ουσίας, τά 5:
τομα της δ;τοίας συyκροτεϊ καl
διαμορφώνει είς μορφό:ς ή 
;τρώτη των δημιουρyικων ουσ,
ων, ητις nληροϊ τό ;ταν, διαθέ
ουσα α;τασαν τήν φύσιν 'καί δι' 
δλων των εν αύήi δημιουργη
μάτων. Αυτή είναι ή nλαστική 
δύναμις της φύσεως καί αυτή 
nροσδιορίζει τάς ίδιότητας, 
τάς δnοίας εμφανίζουν τό: δη
μιουργήματα ταυτα, καθώς 
καί τόν τρόπον της εμφανίσεως 
καί λειτουργίας των, είτε ταJ
τα είναι ύλικά σώματα, ε'ίτε 
εμψυχα οντα. Κατ' ακολουθίαν 
ή ουσία της μονάδος, του Λι')
yου, α;τοτελεϊ καί τήν αρχήν 
της ζωης. Είναι τό "Εν, τό ;τάv
σοφον "Εν. Είς τήν yνωσιν αι'.ι
του συνίσταται ή άνθρωπίνη 
σοφία. 

Ή παρατηρουμένη ένότης 
καί άρμονία εν τfj1 φύσει όφεί
λεται είς τό ένιαΊον καί συνε
χές της ούσίας ταύτης· δ �έ. 
pυσικός νόμος απορρέει έκ τηc 
φύσεως αυτης, εκ του Λόyου 
τούτου, δστις εξαναγκάζει τά 
nάντα ν' ακολουθωσι τό υπο 
των νόμων αυτου προδιαyε
yραμμένον, οϋτως είπεϊv, σχέ
διον. Ώς εκ τούτου ουδεμία 
δυσαρμονία, ούδέ.ν κακόν ύ
πάρχει κατά φύσιν. Τά πάντα 
δε είναι συνηρτημένα καί ε;τι
δρωσιv α:λληλα:, άναπτυσσόμε
vα ύπό τό κράτος αδηρίτου καί 
πρός σκο;τους κατατεινούσης 
άνάyκης. υΕνεκα τούτου ή Μο-

νό:ς ώνομάσθη και αναyκη, ά
δράστεια, δικαιοσύνη και ει
μαρμένη . 

Ώς έκ της ένότητος της φύ
σεως καί του φυσικου νόμου 
της συνδέσεως των δημιουργη
μάτων μεταξύ των, πάντα ε;τι
πλέκονται πρός αλληλα καί 
πάντα είναι nρός αλληλα φίλα 
διά τήν ταυτότητα του χώρου, 
εν ω εύρίσκονται, καί της ου
σίας, εξ ης άποτελουνται. Ή 
μεταξυ των οντων σύνδεσις 
αϋτη είναι ώς εκ τούτου ίεpά 
καί ουδέν εν τfj φύσει είναι ξέ
νον πρός τό: αλλα, διότι δ κό
σμος είναι ετς εξ άπάντων καi 
ετς θεός, είς 'Λόyος ύπάρχει 
διό: πάντων, καί ουσία μία, καί 
νόμος είς καί λοyική μία, κοι
νή nάντωv των εμψύχωv καί 
λοyικων οντωv. 

'Ένεκα της κοινότητος ταu
της πασα μετα<5ολή ε;τερχομέ
νη είς εv οίονδήποτε κτϊσμα η 
μέρος της φύσεως εχει τόν •.χv
τίκτυπόv της είς τά συνεχόμε
να πρός αυτό αλλα �έρη της 
φύσεως. Τουτο δημιουρyεϊ με
ταξυ των οντων μίαν άλληλεy
yύηv, εvε'κα της δποίας εκα
στον τούτων δέον νό: ενερyfj 
κατά τρόπον μή βλά-ιττοντα, 
αλλά προάyοντα τά αλλα. Οϋ
τως ενεργουν παν λοyικόν δν
καθίσταται ερyάτης καί συνΕ?
yός των συμ<5αινόντων εν rfi 
φύσει. 

Γεvικως είnεϊν, ή φύσις, τό 
Σύμπαν, εμφανίζεται ως τι ±
νιαϊον σύνολον, φέρον εν έαυ
τφ τόν θεόν η Ίi.όyον καί συvε
πως Cι)ς είς όρyανισμός, εν rε
ράστιον καί άπειρον τήν εκτα-
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σιν καi τάς δυνάμεις ον, εχον 
ζωήν καl συνείδησιν, οί5τινος 
μέλη άποτιελοΟν δλα τά έν τ� 
φύσει οντα. 

Διά την σύστασιν των έν τfi 
φύσει πραyμάτων καl ζωϊκων 
μορφων άπαιτειται άπαραιτή
τως ή συμ�ολή καl συλλειτουρ
yία καi των δύο δημιουρyικων 
ούσιων. 'Ένεκα τούτων ή έξω
τεριlκή μορφή των οντων, ή λει
τουρyία αύτων καl δ έσωτερι
κός αύτων Λόyος τελοΟν είς 
στενωτάτην σχέσιν καi άλλη
λουχίαν. Ή δέ εκφρασις, σύνθε
σις καl λειτουρyία της μορφης 
είναι συyχρόνως καl πραyμα
τοποίησις του σκοποΟ τοΟ ον

τος, καθόσον δ αύτός λόyος 
προσδιορίζει άμφότερα ταΟτα. 
'Επειδή δέ κατά φυσικόν νό
μον καl ύπό την ωθησιν τοΟ 
έσωτερικοΟ νόμου της ούσίας 
των δλα τά οντα τείνουσι πρός 
πάντοτε άνωτέρους σκοπούς, έ
ξελίσσονται πρός άνωτέρας 
πάντοτε ύλικάς καl πνευματι
κάς μορφάς καl δ Κόσμος ακό
μη, ώς σύνολον, άνυψοϋται δι
αρκως είς άνώτερα έπ(πεδα. 
υοσον δέ περισσότερον έξελίσ
σονται τά οντα καl πραyματο
ποιοΟνται έ κάστοτε άνώτεραι 
μορφαl αύτων, κατά τοσοΟτον 
ή ϋλη ύποχωρει καl 'δ' 'Λόyος 
αποκτα ,τερισσοτέραν έ11ικρά
τησιν. Σ καττός έ11ομένως, 11ρός 
ον κατατε(νουσι τά οντα είναι ή 
άΤCαλλαyή αύτων ά,το της ϋ
λης, ή ά11ερyασία τοΟ καθcφοΟ 
Γ/\όyου καl ή 11λήρης 11νευματο-
11οίησις αύτων. 

υΟλα τά έν ήj φύσει λοyικά 
οντα, είς οίανδήποτε πνευματι-

κήν �αθμιδα καl αν εύρίσκων
ται, αποτελοΟν μίαν λοyuκήν 
κοινωνίαν, ης τά μέλη συνδέον
ται άρρήκτως 11ρός αλληλα καl 
συνεπως είναι άλληλέyyυα 
προς κοινήν 11ρόοδον. Καl πα
ρά τοις άνθρώ11οις ή κ,ο,ινωνt
κότης καl ή άλληλεyyύη είναι 
ά11ότοκος της λοyικης αυτων 
ίδιότητος καl της άνάyκης της 
11νευματικης αύτων άνα,ττύξs
ως καl τοΟ 11ορισμοϋ των ά
ναyκαίων του �ίου. 

Έ11l κεφαλης της κοινωνίας 
των λοy�κων οντων εύρίσκον
ται οί θεοί, οϊτινες είναι λογι
κά οντα, εύρισκόμενα έπl 11νευ
ματικης �αθμιδος ύπερτ�έ·ρας 
της άνθρω11ίνης καταστάσεως, 
είναι οντα φύσεως καl δυνάμε
ως τελειοτέρας καl ύπερτέρας 
της άνθρωπίνης, σοφά, παντο
δύναμα καl άθάνατα. 'Έχουν 
11ληρες καl τέλειον λογικόν, 
άναλλοίωτον εύθυδικίαv, τό
πον διαμονης τόν καθαρόν καl 
έλεύθεροv αίθέρα των μεσο-
11λανητικωv διαστημάτων, εί
ναι εύδαίιμοvα καl κυ�ερνωσι 
μετά δικαιοσύνης τόv 11νευμα
τικόν 'κόσμον, καθοδηyοϋντα 
τούς άνθρώ11ους διά των χρη
στηρίων, των όνείρων καl των 
έμ,τvεύσεων. 

Μεταξύ άνθρώ11ωv καl θεων 
ύ11άρχει μία ίεραρχία πνευμα
τικωv όντοτήτων, διαδοχικως 
τελειοτέρων, καθόσον 11λησιά
ζουv -rοερισσότερον 11ρός την 
κατάστασιν των θεωv. 

Ό ανθρωπος είναι καl ουτος 
λοyικόν ον, ά,τοτελων μέλος 
της κ•οινων[ας των λοyικων ον
των, της αύτης μεν ούσίας μετcr 
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των θεων, άλλα -πολύ ύποδε
εστέρας όργανικης φύσεως καί 
δυνάμεως. 'Έχει περιωρισμέ
νας πνευματικάς δυνάμεις, ά
ναλόγους -προς τά αίσθητήρια 
οργανα, ατινα διαθέτει, άπο
τελεϊται δ' έ,κ της ψυχης, tjτις 
καl άποτελεϊ τό κύριον μέρος 
της ύwοστάσεώς του, τό ήγεμο
νικόν, και του σώματος, &περ 
ύπόκειται είς τόν νόμον της 
φθορας καί του θανάτου, δι' ο 
και δ άνθρωπος εΤναι θνητός. 
'Υπόκειται δέ κατά τό διάστη
μα της ζωης του είς τήν Μοϊ
ραν, τήν δποίαν δι' εκαστον 
προσδιορίζουν οί θεοί. Μετά 
θάνατον, δηλαδή τόν άποχωρι
σμόν άπό του ύλικου σώματος, 
ή ψυχή έπι<!>ιοϊ καl άναζft καί 
πάλιν είς αλλα σώματα, κατ' 
αύτόν τόν τρόπον άποκτωσα 
έκάστοτε νέας πνευματικάς δυ
νάμεις καί <!>αίνουσα προοδευ
τικως έν τft δδ<tJ της έξελίξε
ως. Έάν διά του συγκεντρου
μένου οϋτω πνευματικου κ.:
φαλαίου κατορθώστ] νά έξα
yνισθft, γνωρίστ� έαυτόν δ' άν
θρωπος καl φανερωθft ή έν 
αύτ<tJ ύπάρχουσα θεία δύναμις, 
σώζεται άπό των <!>ασάνων της 
έπιyείου ζωης καl λυτροϋται· 
�πότε, δταν άποχωρισθft του 
γηίνου σώματος, καθίσταται 
άθάνατος, αμ<!>ρο-rος θεός, πα
ραμένων είς τόν έλεύθερον αί· 
θέρα. 

Ή σχιέσις ή συνδέουσα τόν 
άνθρωπον προς τούς θεούς εί
ναι σχέσις ώς προς ήγεμόνας 
καl προστάτας. Ή άγάπη προς 
τους θεους άπαιτεϊ νά ύπα
κούωμεν είς τόν καθολικόν νό-

μον της φύσεως, έφ' δσον έπι
τρέπει τουτο ή άνθρωπίνη ή
μων άδυναμία. Ό ανθρωπος έ
πικοινωνεϊ προς τούς θεούς 
δια της προσευχης και δια των 
ύπό της θρησκείας έφαρμοζο
μένων ίεροτελεστιων" αν δέ ετ
ναι άγνός καί ζft κατά φύσιν, 
δέχεται έκ των θεων έμπνειJ
σεις, μονονουχl διδασκαλίας. Ί-1 
δέ καλλιέργεια και έξέλιξις 
των άνθρωπίνων δυνάμεων καί 
ίκανοτήτων φέρει τήν άνθρωπί
νην ψυχήν είς ενωσιν μετά του 
θείου διά της έκστάσεως. 

Παράγγελμα της Στωϊκης 
Φιλοσοφίας είναι: «Συζftν θε
οϊς». Ό άνθρωπος πρέπει να 
φαντάζεται έαυτόν πάντοτε έ
νώπιον των Θεων, άπέναντι των 
δποίων πρέπει νά τρέφn εύγνω
μοσύνην, ώς παρεχόντων παν ά
yαθόν πρός τούς άνθρώπους· 
νά έπιδεικνύn τήν ψυχήν του 
πράττουσαν δ,τι είναι σύμφω
νον πρός τούς νόμους της φ,j. 
σεως του Θείου Λόγου, καί νά 
εχn έμπιστοσύνην προς τήν ΠΟ· 
ρείαν της φύσεως, καί τήν t..ν 
αύτft έπικρατουσαν τάξιν καί 
δι'καιοσύνην. 

Ό άνθρωπος πρέπει νά EX!l 
πάντοτε ύπ' οψει του, δτι είναι 
μέλος του συστήματος της κοι
νωνίας των λοyικων ονrων, δη 
ή ίδιότης του ώς λογικου οντος 
άπαιτεϊ τήν έν κοινωνίς,: ζωήν, 
δτι <!>ούλημα της φύσεως είναι 
ο-πως πάντα τό: λογικά οντα 
συν&έωνται πρός άλλη λα δι' άλ
ληλεγγύης και άγάπης και δτι 
,τρέπει νά <!>οηθωσι και ώφελω
σι και ούχl νά <!>λά'Πτωσιν αλλη
λα. 
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Ώς πρός τόν ανθρωπον καί 
παν λογικόν δν ®ιωτικαί καί η
θικαί αρχαί είναι αί αυταί πρ::>ς 
τάς αρχάς, τούς νόμους τουτέ
στι, της καθόλου φύσεως. Ή 
δέ πρός τούς φυσικούς νόμους 
συμφωνία της ζωης καί της δια
yωyης αποτελεί συμφωνίαv 
πρός τόν Λόγον, δστις εύρίσ•<ε
ται έν τrj ουσίςχ τοϋ ανθρώπω 
αμα καί τοϋ συνόλου της φύσε
ως, διότι δ ανθρώπινος Λόγος 
είναι μόριον τοϋ θείου ΛόyοJ, 
συγγενής καί δμοειδής πρός 
αυτόν. Σκοπός άρα τοϋ ®ίου 
είναι ή ρύθμισις αύτοϋ συμφc�
νως πρός τόν Λόγον τοϋτον, 
δηλαδή πρός τόν φυσικόν νό

μον. 
Κατά τούς Σ τωϊκούς, έν 1-

μίν φέρομεν τόν δαίμονα (1), 
δστις είναι αυτή ή ψυχή μας, 
συyyενη καί τοϋτον καί δμοίας 
φύσεως πρός τόν διοικοϋVΤ-::χ 
τόν δλον Κόσμον. Ουτος -π:ροσ
διορίζει καί τάς λειτουργίας 
της άνθρωπίνης ζωης καθ' ::;. 
λας τάς λε-π:τομερείας καί έκ
δηλώσεις αυτης. Κατ' ακολο�
θίαν, έκτός τοϋ φυσικοϋ νόμ'Jυ, 
ον δέον ν' ακολουθrj δ άνθρω
-π:ος, ϊνα διάyn έν αρετrj, δέον 
ακομη νά σκέ-π:τεται και να

-π:ράττn συμφώνως πρός τάς ύ-
-π:αyορεύσεις τοϋ έν αυτ{i) δαί-
μονος, δστις α-π:οτελεί τό λογι
κόν καί θείον μέρος τοϋ είναι
μας. Έαν ύφίσταται τοιαύτη
συμφωνία, τότε 'δ' ανθρω-π:ος ζη
'δμολοyουμένως τft φύσει, του
τέστι κατ' αρετήν. Έφ' δσαν
δμως παρα®λέ-π:n τάς ύ-π:αyο
ρεύσεις τοϋ έν αυτ{i) λόγου καί

άγεται ύ-π:ό τοϋ αλόγου καί κα
κοδαίμονος μέρους τοϋ είναι 
του, ζfj κατά πάθος καί ουχί 
δμολοyουμένως τrj φύσει. Έ1< 
τούτου προκύπτει, δτι τα έκ
δηλού,μενα ύ-π:ό των ανθρώπων 
-π:άθη είναι αποτέλεσμα της μή
συμφωνίας των συναισθημάτων
Ι<αί σκέψεων αυτων -π:ρός τήν
έν τrj φύσει τάξιν καί τόν έν
αύτοίς δαίμονα.

Πρός έ-π:ίτευξιν της -π:ρός τόν 
έν ήμίν δαίμονα συμφωνίας δέν 
αρκεί ή yνωσις της θείας τάξε
ως έν τ{i) κόσμ�, αλλά καί ή 
ελευθέρα α-π:όφασις τοϋ ανθρώ
-π:οu -π:ρός μετα®ολήν της yνC:)
σεως ταύτης είς -π:ραξιν, καθό
σον δ' άνθρω-π:ος, πεπροικισμέ
νσς, ώς έκ της συστάσεώς του, 
μέ έλευθέραν ®ούλησιν, δύνα
ται συμφώνως -π:ρός ταύτην ν' d:
κολουθrj η νά παρα®αίνn τάς ύ
-π:αyορεύσεις της φύσεως καί 
τιοϋ έν αυτ{i) δαίμονος. Έν{i) τα 
κατώτερα αυτοϋ δvτα, στερού
μενα λοyικοϋ καί έλευθέρας 
®συλήσεως, ένερyοϋν σύμφωνα 
-π:ρός τόν έν έαυτοίς νόμον, δσ
τις έκδηλοϋται ώς ενστικτον. 
'Αλλ' έαν "δ ανθρω-π:ος κατανοrj 
καλως τα έντrj φύσει συμ®αίνον
τα, αποκτ� τελείαν yνωσιν καί 
έαυτου, α-π:οκτ� τούτέστι τnν 
αυτοyνωσίαν καί τότε ταυτίζ, ι 
τήν ®ούλησίν του έλευθέρως 
προς τήν ®ούλησιν της δημι
ουρyου θεότητας, ητις διήκει 
δια σύμ-π:αντος του κόσμου ώς 
φυσικός νόμος. Ή yνωσις τό
rrε ή μων αύτων, "δ"μου μέ την 
yνωσιν της αληθους φύσεως καl 
τάξ,εως του -π:αντός, έ-π:ιφέρει 

(1) Παρά τοϊς άρχαίοις ή λέξις δαψων σημαίνει ψυχήν, mιεϋ.μα, θεόν.
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την νέκρωσιν τω κατωτέρων 
όρμων ήμων και την έφαρμο
γην �ίου άναλόγου -προς τας 
ένεfΥΥείας τοϋ Λόγου τοϋ Παν
τός. Αυτη ε \αι κατά την έλ η
νικην σκέψιν ή -προ:γματικη σο
φία καl ό ϋψιστός καl μοναδι
κός σκο11ος, -προς ον -πρεπει vα 
καταιτείνn δ άνθρωπος, δστις 
δια της έπιτεύξεως αύτοϋ κα
θίσταται καl εύδαίμων, καθό
σον ή εύδαψο\ία του εγκειται 
είς τη έντός αύτοϋ εύρισκομ�
νην -πηγήν τοϋ άγαθοϋ καl tν 
τφ -πράττει ο,τι ά-παιτεϊ ή -pύ
σις τοϋ 'άνθρώπου. 

Διαδέτης έπερχομένης με 
τα�ολης είς τό έσωτερικόν εί
ναι τοϋ άνθρώπου, δια τη:; 

ΆnοuτίιGε τε 

ΚΑΙ Σ:ΕΙΣ 

τόν χρuοόδετο τόμο 

ΙΛΙΣΟΣ 

ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

1956 - 1958 

Οί συνδρομηταί τοϋ I Λ I Σ Ο Υ 

δικαιοϋνται νά τόv άγοράσουv 

ΜΟΝΟΝ δρχ. 60 άντl της τοε

χούσης τιμης τω 70 δραχμω 

πραγματώσεως τοϋ άvθρωπί
νου σκο-ποϋ, δη μιουργεϊται d 
νέος άνθρώ-πινος τύπος, δ άλη
θης ανθρω-πος, δ σοφός. 

'Έ,<ομεv την άvτίληψιν, δτι ή 
έκτεθεϊσα κοσμοθεωρία καl 
�ιοθεωρία, άπο't'.έλεσμα της έλ
ληνικης σκεψεως καί έ πvευσε.
ως, μελετωμένη έν ταϊς λε-πτ 
,μερειαις αυτης έξ αύτων των 
-πηγων της έλληvικης φιλοσοφί
ας, δύναται ν' ά-ποτελJέ'σn πρα
γμαηκόν φάρον δια τόν -προσα
νατολισμόν -παντός άνθρώποJ 
μεσα είς τό" σκοτειvόν καl -πλή
ρη σκοπέλων ώκεανόv της άv
θρωπινης άγνωσίας καl να πρ,J· 
παρασκευάση τόν έρευνητήν οι' 
άνωτέρας γνώσεις. 

Μ' � hY, r 
4Υαβα�'\εις.-

ΜΕΡΙΚΟΙ Φιλοι τοίί 1 
Λ I L ΟΥ στελνουν την 
συνδρομη τοJς αφου ά 
ναyκασθοίίμε, μέ λυπη 
μας, να τους ένοχλησω 
με μc ύπενθυμίσει�. οί 
όποιες κοστιζουν και 
χρόνο και ;,.,ρηματα, η 
1,α στείλωμε είσπρακτο 
ρα, που κοστιζει ;:.,τί.:,ψ,, 
δηλαδη αφαιρc.ι άπο το 
περιοδικο ενα μc.ρος της 
Οu'νδρομης 
Οι ,τολλσ, εί'ναι τα'<τ 
κοι Έ " ω σ ο υ μα:ζ, 
τουςΙ
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((Κληρονομικότης)) 

καί 

Μετενσάρι<ωσις 

Giovanni VRIATORE 

('Απο -το περιοδικό 
Rivista Teos. Italiana) 

'Υπάρχει μέσα στον άνθρω
πο ενα σαράκι, πού τον δαγκώ
νει ολο καl περισσότερο, στό 
πέρασμα των έτων. Τό: πρωτα 
ασπρα μαλλιά, οί πρωτες ρυ
τίδες, τό φανερώνουν: Είναι ό' 
φΜος του γήρατος, προλόγου 
του φυσικου θανάτου. 

Δεσμό: των ήθικων, κοινωνι
κων καl θρησκευτικων διδα
σκαλιων κρατοGν τόν άνθρωπο 
στόν t!>ράχο της άμαθείας. θό: 
εt!>λεπε τή ζωή διαφορετικά, αν 
του έξηyοGσαν οτι ύπηρχε καl 
προτοG νό: κατοικήση στό πα
ρόν φυσικό του σωμα καl οτι 
μετά τήν φθορά αύτοG του σώ
ματος, θό: έξα'κολουθήση νό: 
ύπάρχη. Αί θρησκειαι άπέτυ· 
χαν τελείως σ' αύτόν τόν προ
ορισμό. 'Έχτισαν yιό: τόν άν
θρωπο σπίτια καl τό: στόλισαν 
με διάφορα σκεύη πνευματικά, 
άλλα ξέχασαν το σπουδαιότε
ρο: τό: θεμέλια. 

Τό: σπίτια αύτό: τώρα πα
ρουσιάζουν ρωyμες άπειλητι
κες καl οι άνθρωποι τα άφή
νουν, μήν ξέροντας που νό: 
�ρουν άσφαλες καταφύγιο. υΕ
νας περιωρισμένος άριθμος το 
�ρ[σκουν στην «πίστι - έλπί-

1970 

δα» και η πλειονότης στόν έ
πιστη μονικο ύλισμό. 

'Όταν ενα έθνικο μνημε'ίο 
κινδυνεύει να καταρρεύση, οί 
τεχνuκοl το σώζουν με ένέσεις 
τσιμέντου. Στην περίπτωσι των 
θρησκειων, τώρα, δεν γίνεται 
οϋτε αύτό. Σ ειρηνες πολλες 
σημαίνουν τον συναγερμό, άλ
λά οί τεχνικοl η είναι δειλοl 
η είναι άδαε'ίς η έλπίζουν σε 
'κάποιο θαGμα ... 

θά έξησφαλίζετο το στερέω
μα του θρησκευτικοϋ οίκοδο· 
μήματος, αν του έyίνοντο δύο 
«ένέσεις» ύπο μορφην διδασκα
λιων, αν του παρουσιάζοντο 
οί δύο θεμελειώδεις νόμοι της 
θείας δικαιοσύνης. 

1 ον. Ό Νόμος του αίτιατοG. 

2ον. Ό νόμος της μετενσαρ
κώσεως. 

Ό πρωτος νόμος εχει έφαρ
μογή σ' ολες τlς φυσικες έκδη
λώσεις ( καί εχει 'άναyνωρισθη 
άπο τήν πειραματική έπιστή
μη ύπό την μορφή: σε κάθε αί
τία άντιστοιχει ενα άποτέλε
σμα, σε κάθε δρδ:σι άντιστοι
χει μιά άντίδρασις) σ' ολες τίς 
ψυχικές, νοητικες η συναισθη
ματικες έκδηλώσεις (ύπο τήν 
εννοια του «δ έάν yάρ σπείρn 
'δ άνθρωπος, τοϋτο καl θερί
ση»). 

Ό δεύτερος νόμος διαπι
στώνεται σ' ολες τlς έκδηλώ
σεις της ζωης: Ό άνθρωπος 
έρyάζεται καl έξελ(σσεται έξ 
ίδίων. Καl μή μπορώντας να 
τερματίση την έξέλιξ( του σε 
μιά μόνον φυσικη ζωή, έπανα
λαμt!>άνει την έξέλιξί του σε 
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α:λλο φυσικό σωμα, κατά τόν 
δέοντα χρόνο, μιά έξέλιξι, ή 
0
<ΥΠο(α τελικά τόν καθιστα κύ
ριο συνειδητόν της κοσμικης 
καταστάσεως καί τόν πλησιά
ζει σε δ,τι 'καθορίζεται ώς «πα
ράδεισος». 

Πολλά εχουν yραφη είς έπι
κύρωσιν της άληθείας τοϋ νό
μου της μετενσαρκώσεως καί 
εtδικώτερα εχει συλλεχθη ά
φθονο υλικό, πού άναφέρεται 
σέ περιπτώσεις «άτομικων άνα
μνήσεων τοϋ παρελθόντος». Ή 
«πειραματική» άπόδειξις εy
κειται σε στοιχεια έρευνητων 
τεθνεώτων η ζώντων, διά της 
υπνώσεως, οί όποιοι άνέτρε
ξαν σ' έποχες μέχρι και 500 ε
τη πίσω, με πληροφορίες, πού 
έλέyχθησαν. Ή υλιστική θεω
ρία της κληρονομικότητος Θέ
λει νά καταρρίψη αυτην τήν 
πειραματική έπι�ε�α(ωσι. 'Αλ
λά ή θεωρία αύτή προσκρούει 
σ' εναν άτράνταχτο τοιχο, διό
τι 'ο άνθ.ρωπος αύτοαναyνωρ(
ζεται ώς «άτομική όντότης ε
στω καί ο.νευ τοϋ φυσικου σώ
ματος», ητοι, άπλούστερα, Υ
ΠΑΡΧΕ 1. Δεν εχει άνάyκη νά 
κυτταχθη στόν καθρέφτη καί 
νά ταυτισθη με τό φυσικό του 
πρόσωπο. «'Υπάρχει», «είναι» 
ώς αύτάρκης όντότης. Καί αύ
τή ή ϋπαρξίς του δεν χρειάζε
ται τό κραμα των κληρονομι
κων έπιδράσεων των φυσικων 
του προγόνων. 'Α ντιθιέτως, τά 
ζωα δεν είναι ά:τομικες ύπάρ
ξεις, έπί του παρόντος, θά yί· 
νουν δμως στον δέοντα χρόνο, 
στό μακρινό μέλλον, καθ' δν 
τρόπο κι' έμεις δεν ύπήρχαμε 

ώς άτομα, δηλαδή άνθρωποι 
στο μακρινό παρελθόν. Ό άν
θρωπος εyινε «άτομικόν ον», 
ένω τά ζωα, στίς διάφορες συ
νομοταξίες, άνή'κουν άκόμα 
στίς «δμάδες», γι' αύτό καί δεν 
εχουν τό δέος του φυσικου θα
νάτου. 

Τό νά πης «είμαι» καί νά πει
σθης δτι «είσαι», είναι μιά έρ
yασία προσιτή σέ δλους, ή δ'
ποία συντελειται δταν εχομε 
έξελιχθη καί άποκτήσει την 
συνείδησι μιας υπάρξεως άνω
τέρας άπό τήν φθαρτή φυσική 
μαζί με άναμνήσε.ις άπό περα
σμένους �(ους, οί όποιοι συνε
τέλεσαν στήν τωρινή μας υπό
στασι. Τό νά πης «είμαι» δεν 
σημαίνει οτι συντάσσεις τήν 
παρηγοριά η τήν έλπίδα με τό 
'άνθρώπινο δημιούργημα, μά δ
τι εχεις συνείδησι της πραγμα
τικότητος. 

Τό νά πης, άντιθέτως, κα
θώς θέλει ή θεωρία της κλη
ρονομικότητος, οτι «έyώ θά 
μποροϋσα νά έχω, τώρα, κά
ποιες άναμνήσεις σπαρμένες 
ά:πό εναν πρόπαππό μου, πού 
εζησε πρίν 500 χρόνια, yιά νά 
πιστέψω οτι υπηρξα έyώ κά
ποιος τυχοδιώκτης στρατιώ
της, άντί του πάππου μου», δεν 
κλονίζει τήν θεωρία της με
τενσαρκώσεως, άλλά yεννα, 
άπλως, κάποιες άμφι�ολίες 
στον δυτι'κό κόσμο, έπειδή λεί
πουν �αθειά στοιχεια yιά την 
μετενσάρκωσι. 

'Ωστόσο, αύτός 'ό' νόμος πε
ριέχει μιά λογικότητα καί μιά 
δικαιοσύνη, ωστε οί υποστηρι
κτα( του αύξάνουν συνεχως. 
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'Η φω-ιοσύνθεσις 

t 

ως nnyn

-ιροφϊις 

Κατα τον χαθηγητην 

Α. ΝΙΚΗΦΟΡΟΒΙΤΣ 

'Αληθινή έπανάστασις εχει 
συντελεσθη, τα τελευταϊα χρό
νια, στον τομέα της παραyωγι
κότητος των νέων ύλων. Μια 
νέα έπανάστασις είναι έπl θύ
ραις, τώρα, σ' εναν τρ(το το
μέα: την διατροψη του ανθρώ
που. 

Για τον ανθρωπο, καθώς καl 
για κάθε α:λλη μορψη ζωης 
στον πλανήτη, μόνη πρωταρχι
κη πηγη τροψης είναι ή φωτο
σύνθεσις των ψυτων. Τα φυτό: 
χρησιμοποιουν την δύναμι του 
ήλίου γιά να δημιουργήσουν 
περίπλοκες όρyανικες ούσίες, 
,τλούσιες σε ένέρyεια. Ή αφθο
νία των τροφίμων καl των ακα
τεργάστων ύλων έξαρταται 
κατό: μέγα μέρος απο την «πα
ραγωγικότητα» αύτης της φω
τοσυνθέσεως καl από την εκ· 

τασι του ανθρώπινου έλέyχοu 
έπ' αύτης. 

Σιέ: μια εκτασι σχεδόν ένός 
έ κατομμυρίου τετραyωνικωv 
μιλ(ων -περίπου τό ενα εκτον 
της έδαφικης -έπιφανείας της 
ύδροyείου-- δ α:νθρω,τος αντι
κατέστησε την χαμηλης ά,τοδό
σεως �λάστησι με φυτείες με
yαλυτέρας παραyωyικότητος. 
'Αλλό: πρόκειται για την αρχη 
μόνον μιας μάχης για αφθονία 
τροφης. 

'Όλες οί τωρινες ποικιλίες 
έσοδειων καl yεωρyικων καλ
λιερyειων χρησιμοποιουν μέ
χρι του ένός έκατοστου της 
συνολικης ήλιακης ακτινο�ο
λίας. θεωρητικό: είναι δυνατόν 
νό: χρησιμοποιηθfi τό ενα τρί
τον της. Άτυχως, ή αντίληψις 
της ,φωτοσυνθέσεως ώς άποφα-
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σιστικοϋ -παράγοντος στήν -πα
ραγωγικότητα δεν εχει έφαρ
μοσθη στην -πραξι ά-πο -πολυν 
καιρό. Μόνον στα τελευταια 
χρόνια οί έ-πιστήμονες -προ
σήyyισαν στο -πρΜλημα της 
φωτοσυνθέσεως. 

θεωρητικως, ε ναι δυνατή ή 
έ-π(τευξις των ηδη συνήθων έ
σοδειων στlς -περιοχές Ι!Jορείου 
-πλάτους 60-650, ένω στlς -πε
ριοχές άφθόνου ήλιακης άκτι
νοl!Jολίας ή -παραγωγή μ-πορει
νά δι-πλασιασθη εως τρι-πλασια
σθη. Το θεωρητικον της -παρα
yωyικότητος έξαρταται ά-πο
τήν δυνατότητα τοϋ φυτοϋ ν'
ά-πορροφήση το ημισυ εως τά
τρία -πέμ-πτα της ήλιακης ένερ
yείας, ό-πο τον ορον της έκθέ
σεως στlς άκτινες του της με
yαλυτέρας δυνατης έπιφανεί
ας φυλλωμάτων, -πραyμα -πού
δεν είναι -πρακτικά δυνατόν.
Έξ άλλου, ή δυνατότης αιτορ
ροφήσεως ηύξημένης ήλιαικης
άκτινοl!�ολίας έξαρταται ά-πο
τήν δυνατότητα ύyρότητος καl
έξατμίσεως, ητοι ά-πο ενα -πολύ
έξελιyμένο σύστημα άρδεύσε
ως.

Έαν αί συνθηκαι της φωτο
συνθέσεως ( φως, θερμοκρασία, 
έκλοyή -ποικιλιων) δεν εtναι 
εύνοϊκα(, τότε ή όρυκτη θρέ
ψις δεν έ-πιτελειται καθώς -πρέ
-πει καl δεν έ-πιτυyχάνονται κα
λες έσοδειες. Τό ωτλωμα του 

φυλλώματος δεν είναι εϋκολο, 
διότι -προκαλειται σκίασις ο:λ
λου μέρους τοϋ φυτοϋ ά-πό το 
ά-πλωμένο τμημα, 6-πότε ναl 
μεν άνα-πτύσσονται καl -πληθύ
νονται μερuκά ψύλλα, αλλα ο
μως μαραίνονται καl -πεθαί· 
νουν, κατά τον άyωνα yιά φως. 
Τα Ιλι-πάσματα δεν ά-ποτελοϋν 
λύσι, διότι Ι!Jοηθοϋν μόνον σέ 
συνάρτησι της -ποσότητος φω
τός, υγρασίας καl -ποικιλιων 
σ-πόρων. Ή -παραγωγικότης αύ
,ξάνει μέ την φωτοσύνθεσι ιδίως 
σέ φυτά κατακορύφου άνα
,πύξεως, ο-πως το σιτάρι, το 
καλαμ-πόκι, το ρύζι. Το άντίθε
το συμl!�α(νει σέ φυτά 'δριζον
τίου ανα-πτύξεως, ο-πως ή -πατά
τα, το καρ-πούζι κ.λ.π 

Το -πρόl!�λημα της φωτοσυνθέ
σεως μέ κατάλληλη έκλοyη 
-ποικιλιων σ-πόρων καl περιl!�άλ
λοντος τελει ύ-πο μελέτην -πάν
τοτε. 'Ασχολοϋνται ιδιαίτερα οί
χημικές Ι!�ιομηχανίες, yιά την
άνακάλυψι ούσιων, οί 'δ-ποιες
νά ά-πορροφοϋν καl μετασχη
ματίζουν τήν ένέρyεια τοϋ φω
τός, ά-πό αύτη τήν άνεξάντλητη
-πηγή ένερyείας -πού είναι ό uΗ
λιος. Ή τάσις των έ-πιστηιμόνων
είναι να έ-πιτύχουν τεχνητή φω
τοσύνθεσι -προς δημιουργίαν νέ
ων ούσιων μέ 'καθωρισμένες ι
διότητες. Ή -προο-πτική είναι,
έ-πl τοϋ -παρόντος, φανταστική,
άλλα δέν είναι μακρυά, ίσως,
ή -πραyματοποίησις.
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'Επαφή με ι-ό Θείον 
Σέ έΨtυπώσεtς του άπό -τ>α.ξίδι 

σ-τ>ο Κοιλιόιμπο της J(jεϋλιάιvψ;, ξέ
γος tδ-η,.ιοσιοypά.φος ιrοεpιιypά,φξι 
την άJκό.λουθη σκ ψή : Μπωί•11ε1:, 
άιπό πεpt1έlpγευα., σέ βουiθδικό rvαό, 
πού βρίισκε1:1α.ι σέ π<:iλ1U1θ6ipti:io -ι.1έv
τpο της παλιτιείlας. Μέσα στο μ1ι
σο:m6ιταδ:Ο καί την ακpα. σtιωιπή,, 
δ:ακpivΞΙι ε,vα. σ.'Ιθρωπο, Υ.α.θtσμ,έ
vο στα.υροπόδι, αιχίvητο μπροστά. 
στο αγαJλιμ,α. τοϋ Βούδδα., μιέ κλε:-

, ' . β ι:ι • ' 
στα. -α. μ,α.τ:ια,, υuισμεvο σε 7ΌΞpt-
σul"JJλoryή, στοχα.ισμό 'Κlαλ σ.φωvη 
προσευχή. 'Αφοϋ ΠΙέpωσε ά.pΙΥ;ετη 
ωpα, σηχώθ Κιε ,κ1α.ί εφυγε. Ρω
-cώιvτα.ς, δ ξέ1'i'Ος δ'ημοσ,ιοypά.φ,σς 
εμα.θε πώς καJθη�εpι vά άpΚΙετοί 
ανιθ1pωtJtοt περνούν <ΧΠΟ τό '/ΙαΙό κά.
θε πρωt, στοχάιζοvτ'JJt ,Jαί 7vpο
σεύχον-τα.ι καλ ϋστερα πr,ryv:ι.ί1vo"Jrv 
στίς δου,λ1ει6ς τουις. Όιμοιλοyω πώς 
7\iΟ,λύ ιμε ενwίΤDωσί:χσε'/ ή σκψιή 
αύτή, γtα'Όί μιέ τ-ηv Όπο6λητtΧή 
τηι; &..πλ>ότητα φwvερώ•ιε1t έΥJεΤ ,'ο
πού, ά-rό ά.ρχα.ιό-σ,τα. χpόv:α., 
γvι1φ:Ιζε: δ αvθpωmος τfς Ά'ια
τολης καί ξέ.χα.σε η ιπε·pιφpονεί δ 
πά.;τα βια.σ1:1ιry,ός άvθρωmο� της 
Δ�σ�.ως: πιί>ς � κ�θΎ)\J.ιεptΨη lJ�t
κr; αο�κησ:, μ,ε α.υ,οε)Jεγχο των 
πpάιξεων (οπως εY./JJΨJ.'i καί σ[ 
Ηυθα.γόpεtο:) "/Jαί ή έπ:ΚΙλησ: τοϋ 
θ , ' --λ, 

, �
1
' ... ,ε·ιου :μ.,ε τ,1ν πpοσευχη, οιvαJν ου-

γαιμ,t γιά. v' &.ι•ιτιμετttmtσθουv μέ 

γοολffιη ΥJα.ί θά.ρpος οί χί!λιες &,vτι
ξοοτητε,ς wαt οί μύριοι 'Πεψα,ψί, 
σιτσύς δmοίΌυς έ!Υ�θέτ1ει το,γ άνθιρ,ω
πο δ έγχόσμιος βίος του ... 

*** 

ΆΥΙα.pωτι�έ. μα.ι ά,v τh φα,ινόμJΕΙ'ΙΟ 
τοϋ σύyχpαVΙΟυ άινθ1pώπου, πού παι
ριω�6pνΞΙt μιέσα. στό 'ΥJαταιθλtπτιΚιό 
άγχος της «προόοου>>, δrf)Jοοδή ά.
,,α.ζ ητώντα.ς δι,α.ρκως κα.ί πιό 'ΚΙ'JJt
νούρΎ'ια. πρά.γμια.τα., δiέ.ν έ1Όα.1λη
θιεύιΞ<: την 71iα.pα.τήρ�rnι τοϋ Πω
σχιά.λ πώς «δ α.'11θ1ριωrποις ψά.χ'ι'ει με 
τί νά. yεμίlσει τό μεγ�άιλο κενό πο� 
δ'η:ιιούρyησε ,βγιαιί vονταις α.'Πό τby 
000\J'Όό του» ; Καλ σ-ι.έφτομα.ι ώι 
οεγ θά. EtXJOO'IIE "/,/J;λά, '/ά. ξα.VΙα.γύpι
ζε :,τον έα.υτό ταυ' μ,tά. ·ιmί' οrπως 
εοσΛώιVΙει δ Μά.ρ-,ως Αύ..ρrήΓλ.οος, 

Οε'ι' εχ_ε1t '/J!ΧΝιένα. ΥJ7Jtlα;ψύγ�ιο πιιό 
σίγουφο ά.πό τήv φυχή του. Πως, 
ομωις, ,μπΏpουί1'ε νά. ξα.να.γυρίσου� 
με στόν έαιυ-6. ,μας γιά, νά. βpοϋ
με τη γ�rΛλήvη "/Jα.ί τή·ι uσορροπία 
μ.α.ς, O"t'JJ'I &λες ·Οί συ�ν:θη"ΙJΞς τιοϋ 
σϋyχροvου βί�υ ,μa.ς σmρώr,<."Ιουν 
πρός τά. εξω, ειί,κι,ι μ,αγvψ:Υ.ά έ
ξωστ:ροφ�κ,ές; Πως ,μποροϋμιε: v' 
άντιστ�αθοϋι..uε στις ελξε:ς τοϋ εξω 
κάσμαυι; Πως γq, ,κlλειστοϋμε στό�ι 
έα.υτό μ;ας, 8ταιv δίιπλα. μιας τά. 
όριιητικά. ρεύψ1.τα. πα.ροοσέργου') 
τούς πάιvτα.ς "ΙJ'Χ!ί τά. πά!vrα γιά vi 
τούς κάJvουι'ί μιιά. θdλη ιμα.ζσ,, πού 
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θέν σιυνειιδ'ηt'οιπο�εί γιrι.τί σiρνετα.ιt 
ετσι σw. τυψλά. -..ιαιι δέν ξέρε,: "lh.l) 
ποϋ :πάιει; Πως w. σταJθο-με κα,
-υώμσνοι μέ.αι. στηγ πλ ήμμ.υρα, αύ
τή πού ')(,(l,'tl(hΧJAJύζιoJ: mλ σχ-επά.ζε.: 
α)Ju w. γύρω ιμσ.1ς; Πως vα 'ΥJλεί
σ�ε τα μά.τια. μας στά «θt%ύ1μ.<· 
τ:χ.» πού προο&Jλiλονται: μπροοτ& 
1.ι.α.ς κα.ί πώς νά -χ:λιείσοο,μ.ε τά, α.ύ
τι« �ς ιστtς γοητεuιτι"ιιές σεφή· 
νες Π()ύ μα,ς τρ,α.γοοδοϋ"; με τ6ιση 
)1λ&χια. τις έ-yrχ.όq.ιιuες χαρές ΥJα-ι 
μάς πφι'γ'ρά,ψοW τούς .έm:ί'(Ιξιους 
111οορα.aειί'σοος πού ffi αιερηlθοϋμε 
�ν δJέ,ι θειλήσουμε v' ά.κούk:rουμε 
τις ψωl%ς τους; Πσι4ς στήν έΠ()
χή μJα!ς ιμποpεί να εχει 'Όό ?<ιΟUρ«· 
γι:ο τώγ ά.•wχrι.ωρηcω.γ της έρήι,.ι.ου, 
οτα.ν ΚΙ:' αυτοί ----,ΚJα.θως τό δμo
λ&jrpWI'- όιπ>έιwψσ,γ στσύς ιrοει· 
ρα.σμούς, πρlν 'Κlα.ται:ρέpΟΟ'Ι' να. 
τούς ΥJ'J/tα 1��κήσουν κα.ί v' άφά.
σοο-,,; 

' , ,�. � , ' β σ, ειμπο,ι;,ια αυτ:χ., σωστα ου-
'Ιά.. Κια,ί ή πmι, ομως, ?<ιινεί τά, 
ορ� ! ΣπάΝιοι ετνα.ι έκείνοιι ιτcού 
θlα τα ΚΙα.'ΌαJψέ.ραυ·ι μόνοι ,vά στα.
Θοϋν ορθ•ιοι μέ�α. στή θύιελλια α.ύ
τή πού σαρώνει καί γLγα.ντες. 
�Ωστόσο. . . πρέσte� νά ύιπάρχ� 
κα.ί ύπά.ρχ(}\)// τα μέσα γ,ιά. γ' ά.v
-::ποοθtεί δ κα.θέ"ι'Ι:χ.ς μας: εΙν:χ.: οί 
θρψ�α,είες, πού, δυστυχώς, ξέχα
σ'JJ'ι ,αιύτόv τόν ικύρ:ο ρόιλο τους 
Κια.t ε χουν yuΥΞΙ: Κ�: yων,:r,ωί θ ε
σμοί, δίστ:Υ-.α στούς τόσου; αιλλο�;, 
δίχως vά, ξεχωρίζουν κα.ί πολύ. 
'Όλες οί θρη::rκιείες, α'ι'εξά:ρτητα. 
άιrοό πο:ούς aεούς .:;, θεό λα.τpz.,j. 
ουν, εΙχοο·ι 'Κ.ά.ποτε έπι6λητ:κά. μέ
σ:α. γι.ά. wι. 6ο"ηθήσοο'Ι τό·ι ά:ιιf)ρω
ΠΌ WX βp:σ,οΞ.τα.: ΧJαθημερ:wχ «ε
'Ιώπιος �wuιπίψ» μιέ τή'Ι θεότητ,1..: 
-:-ην προισευχή, τό στ<Jιχα.σμό, τήv 
περισυlλ�λογή, την α-0",<ψ:. Βέ-

6οοιια.:, &'λια. ια.ύτα έιπ:6ιώνουv μέ-:,α, 
στά μοναnιήρια, llv και οχι πάν
w. μέ τό ά.ρχα.ίο vό,ηιμ.< 'ΚJ:-ι.ί 'Ιt'Υεϋ
μ.α τους. υΟλο: οι αJ'ι'�pωιποι δ1kν 
μποροϋν, ομιως, νά 'ΚVJειισθοον στά 
μοναστήρια., ουτε κοινωνί,κά ·,<,αί 
Θθ'ιΨΙJ(J,, θα ήτσ.ν σωmό rχαί ώψέ
λιιμο. Τη μΟ'ιιcοσ-τιι,χ,ή ωιή μπο;>zί 
δ �!l.θέvα.ς � vά ζ'jΡει μωα στ� 
σπι.τι ικ.α.ί το περιοο!λλον τοο, δ:
χ ως wx ψορέJσε ι τό ρά.σο ικα.ί ψ,ι, 
κlλιsισθι,ε,ί ,σ,έ 'Κlείλ,)Jί , -κιατα κά.m:ο:ο 
τρόπο σα 11 «μοναιχός καw. Υ.ό

σμαv». Άρκεί ,,,ά μπορεί vά. βρί
σκιsι άιληθ•ινούς πν�ειυ;μ;α.τι'ΚJΟΙtJς πού 
1',\α μή τJ(.11/ Κ(J,"tJα.Πtf(έiζOW 1-.Ιιε t,U,Πt· 
,χ,ά, 'Κloot. με �μοοιJλtς εξω σ.ntό 
τbπο -κ.αί χpό'ι'Ο η 'ΚJα.τά.>λλ ηλιες yιά. 
ά.γlίοuς. 'Άv ήt(JN &γιος διiv θα. 
τούς εrχε ά,γά,γιχ,η. Γιά wx μπεί 
στό δρόιμ<J τr;; άyιοσύνηις 111ρiπιει 
·κι., τόr-ι �ηθ�ισουν 1;1€ χε�ιρ�vομ:ε� 
και λ&yια. �α·ι εκε-ιvου του περι
φψου κ.:-ι.λόγz.ρου Ζωσιμά ιτcού rcε
ρ:γράιψει μέ τόση πσ.ρα.στwτ;:κό
τητα δ τοστογιέ.ψσκ.υ στό πολύ
κροτο ερyο του «'Αlδειλψοί Κα.ρια.-
ι.ιαι: ιιχp » . . • 

Στά, κατά.6αιθά, μ.,α.ς ,wώlθωμε 
πώς δ έξωτερικιός ΚιΟΟΙμος δεv θ' 
ά.λλάζει σε τίrιtΟΗ., σ.'/ πpώt'Χ 
δέ·ι ά. 1ΑΙλά.9ε,ι δ έσωτερικός κόσμος 
μ.ας. Κοολά. ΥJά: vo1)'1 ΥJι' άσχ ο�οϋν
τ:χ.: οί θρησκ,είες μ.έ ερ-γισ. κοιvω
'Ιt",<,α •,<,σ.ι ψ:v..:χ.ιλlλ-r:λία.;, &)�λά δ 
Κ•JΙp:ος Ο"'Ι.οσt'ός τους εfγα.: �IΓJ. Οι Χ· 
τηρr;;(}·ι τή·ι επΙJJψη τοϋ ανθρώπου 
μέ τό θείο. Ή έπ·�ή.μη κα.ί ή 
λοy.κr, εχουJ λύισz.ι αιπειρχ πρα.· 
κτ:·,<,ά, προ69.. ήμιατα τσϋ &.,,;θlρώπου, 
αιλλά aiν yέ.μισα.rι ποτέ την ψυ
χή του. Στό·ι1 20ό α.ίώ'/Ια., πού εΙ
οε τούς μιε.γάJλους καί αναμψ:σοή
τη:tους θρ,ιά.μ6ους τους, οι άνθρω
ποι διφοϋν ά.-κιρι6ώς &πως κα.,ί 
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στίς ποορα.μονές της ,έ!λεύισεως τοϋ 
Χρυστrοϋ. Την ΨUίΧ.ι"ΙJΥ) αύτη πείν:-ι, 
μ.πιορειί r,κι., τ-ηγ χορw.σε,ι μ6,νο ίf.να 
ε!iδος ,�Εtρηακιωτια:ης ε,μ.πειρ1ας», 
πού �ί,wχ,ι βαιθύrcφη1 'Χ!αί σημ.ι3.Ι'Ι"t'ι
κώτ>εφη ωπό mJθ� μορψωrcικη κι�ί 
έπιστημο�ικη έμ.%ειpία. Γι' αυτό 
δ 'Κ.αθέ;1ας μmς χ,ρε�ιά.Ιζ,επα.ι νά. Κ'ά
vει κά.τι σοον «θρηισ,κwτ:ικό πείρα
μ:α», πού >θά. τ�όγ βοηθήσει νά. ζή
,σε l ΥJά.�ω α:rοο 't'Y) Ισ'/Jl\Χ τ.ο,ϋ rθ,εοϋ 
ΥJα..ί ΥΙΧ βιώσει τίς ήθικέ.ς ά-ρχές 
κοοί έιτοιrt'α.γέ.ς. 'Όσοι ,νο�,.ι,ι:ζου�ι 
πώς οί -rοοονά.ρχ,α.ι,ε�ς αυτέις μέθοδε.ς 

τ ' t:  , -,cl) -
ΙSl"ΛIXl πιια ς1z.111ε.ρα.σ,μεινsς, r=,ιουν-
ται. "Ας -κιοιιτά.ξοο,ν γύ,ρω τους 
γιά. νά οοϋν rπ6ισο ώνθοϋν' εστω 
κα.'ί WΧ-�μcψψωιμέ,,ες καί π-αιpα.
στ�ρα.1:ημi�ες σι προσrοά.Ιθ:ειες νι:χ. 
β:ωΙΒαϋιy ,μ:έ α.ΟΙΥ.ησι μετ,οοφυισικές 
έμΠΙεφί,ες. Καί rδέv εί,ια..ι wοcαΓιο 
rπώς α.ύτά. συμ6αιί wruν στ:r, μιεyάr 
λιrι χώ!pα. πού yέiμ�σε τΟ'ι κόσμ,ο 
μ1έ α.ψθονα ά!γlσJθα., άιδ•ειιlά\ζCl'Ιτα.ς,
&μως, τίς ψu-χ:ές τWΙ'ι ποι'λιτων 
τ-ης ... 

(Είτε μ11tροστά. στο Βούlδ6�, εϊ
τ,ε ,μπροστ,ά. στο Miωά.j.ιeJ, είτε 
μπροστά σοο Μωϋση, είτ,ε μπρο
σ'Όά. •στ&ν Ί η,σοϋ, εϊτ-ε 1.J.Πtροστά. σέ 
όποιοδήrποτε σύμ6οιλο της θε6τη
το,ς ιθ'ά. πρέ\πιειι i<iά.θε τόσο νά -m,� 
θόη.J.α;στε σε στά:σι περ,ι1συιλίλογης 
'Κι:ΧΙί ΠΙpοσευχής, στοχα.ζ6μιεινοι ως 
νά, ψωτισθ<Jϋιν· τα. εισωrtεpLΥΠ σκο
'Όά.�ιια. μιοος μιέ τό θεΓιο ψως. Καί 
έ.Υ.εϊ,.ιοι wι..&.μα πού ,δ,έν :πιιιστεύονν 
στους προφήτες, στους μεσοιλιαι6η
't'έ.ς, ,στίς θiρ σ--ι.ιειίες κα'ι ή λογι
Υ.' ( ;) τους &ιποκ�λεί�1ι την Ε'Ι"Ιοια, 

ι τοϋ θείου, μπορουν νά. σuyw�ι
τρωθοϋv, νά στοχ,ασθοϋ,,, νά δώ
σουν ενταισι ,στίς εσ(J.)Ιt'εριwές δυ
,y�μιε.ις τους, ά,γ του,λά.χιιστον πα-
1ροοδ6χοψσα.ιι (κοοί πως ,μιποροϋν νά 

τό αρνηιθουν ;) πώς κάιποιες r(θι
κές αρχ,ές -rορέπει ·ν« ιδ'ιέ.πουγ τLς 
'Κ.Οl''Ι'ιύ'Αιες μιας κια.ί τον βίο μας. 
'ΊΕτσι ιμ&νο Θά. γιειμίσοUίμιε τήγ ψυ
χή '\.JJαiς yJ(lJί Ι(}' α'Ιt'σχιτήσουμιε 'ltlίmι 
πού είn: «•ειλrπιζομέιν·ω't ύιπ6ισt'α.
σις, πραγμάτων ε�ε,yχος 011 βλε
πο.μ.έvων» κ,αιί οί κου'Ι!ων-ίιες �-; 
θά. γ,ί ιου•ν <(7t'c1λιε.ι,ς εύφορίαν• ά,yα
θω1y α'/ο,ρων ιπηry,ά!ζοοσοο:». Ό α
yνιω�στος 'ΧJσJί ταιπε,ιινός α.ύτός α. ι
θpωίΠο; της ' Μα.1:ολης πού ¼ά&
-οοιι σταιυροπόlδι στοχωστιΙΥJ;ς καί 
1tpοοευιχ6iμιε1,,ιος μπροστά. στό α

yα.'λψχ. τοϋ «Φωτισμ,έιν-ου» άς yίν<ε: 
'Όό ΠΙαpάJδε�ιγιμα Ύ'ιά, τον και9ένα 
μας ... 

ΤΕΡΠΟΣ ΠΗΛίΕΙΔΗΣ 
(Έλιε.ύθ. Κσσμας, 8 Φε�ρ. '70) 

Τ ό (cπιστεύω)) 

ένόc χίππυ 

'Από τούς «ήyέτες» των ΧLmτις στά 
Μάταλα, εtναι δ Μ Αyyλος Μττό,μπ 
'Ήyκαν. Τελειόφοιτος Πολυτεχνείου. 
Συνήθως μπορείτε νά τόν βρητε νά 
ψαρεύη μ' ενα καλάμι, νά διαιοάζη 
Σάρτρ η νά κά:vη &πο<ορόχιες κατα
δύσεις. 

Τόν Μπόμπ συνάντησα yιά λίγο 
στην σπηλιά του, στ�ά Μάταλα. Φο
ροϋσε κάτι σάν χλαμύδα ά:ττό μοο
σαμα καί ε:να σόρτς. 'Ήταν ξιχπόλυ
τος. Τόν ρώτησα yιά τό «ττιστεύω» 
των Χίmτις δλοο τοϋ κόσμοο. Μέ λό
για άττλα καί ώραϊα μοϋ τό εtπε: 

ΖΩΗ: Είναι ή άyά,τη yιά τόν συν
άνθρωπο, τό τραγούδι, δ ερωτας, ή 
γη πού μας γέννησε. Εtναι κόJrι ττο
λύ πολύτιμο yιά νά τήν σπαταλ!ίμε 
στόν ϋπνο, στό γραφείο, στό αύτο
κίνητο η yιά νά ηλουτίζουν οί πολε
μικές βιομηχανίες. 

ΑΛΗΘΕ!Α: ΛΑς την άναζητήσουμε 
πρωτα μέσα μας. 'Από έκεί θά ξε
κινήση τό ψως πού θά διαλύση τά 
σκοτάδια πού μας τριγυρίζουν. 

ΠΟΛΕΜΟΣ: Τό στίγμα τοϋ άνθρω-
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τcLνοο εtδα.χ;. Μας χωράει δλοος ή 
γη. Λ Ας σ�ήσοομε τό ονqμά μας άτcό 
τήν βόμι!,α ύδρσγόνοο. 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Τό τcιό άτcομονωμέ
νο ζωο στον τcλανήτη μας. •ο αν
θρωτcος 1<.άνει αύτό τό τρσ:yικό λά
θος: Νά τοϋ άρέση νά ζη μόνος και 
νά άyατcάη τόν έαυτό τοο. 

ΘΕΟΣ: Χρειαζόμαστε ε.να Μεγα
λοδύναιμο. Δέν μΤCορεί δλο αύτό τόν 
θαυμάσιο κόσμο, κάποιος Μεγαλοού
ναμος θά τόν Ιίψτιαξε. 

ΙΣΤΟΡ ΙΑ: Περισσότερο αψ.α καί 
λιγώτερο γέλιο. Μαζl μέ τά γεγσνό
τα ,τα, άνέδειξαν τόν ανθρωτcο μας 
διδάσκει καί κακίες. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ζούγκλα δτcοο δ Νί
τσε βρηκε. τήν τcιό σωσrή εκφρασί 
-rου •Η Κοuνωνία τοϋ '70 δέν συγ
χωράει τήν άycmτη και τήν ,καλωσύ-

νη. Θέλει τόν πόλεμο καt τό μίσος. 
"Ας εχη α&τά κι' ας χάση έμας. 

ΕΥΊΎΧΙΑ: Εtναι ή καθαρη θάλασ
σα, ε.να λουλούδι στήν "Ανοιξι, ενα 
Φεγγάρι σέ ξάστερο ούρανό, ενα τρα
γούδι, !ίνα δέσιμο χεριων, μία και
νούργια ζωη ,τού φέρνεις στόν κό
σμο. 

ΓΗ: Φορτωμένη αμαρτίες ταλαι
πωρημένη στό Διάστημα yυρίζσντας 
άδιόiκοτcα. Τ ό δτι δέν ζαλιζόμα.οτε 
ση μαίνει τό γεγονός δτι δέ.ν κατcrλα-
1!,αίνοομε ol τcερισσότεροι τά λάθη 
μας καt τlς άδικίες μας_ 

Ε Ρ ΩΤ ΑΣ : • Η τέλειCΧΙ εκφρασις 
ζωης. Γεννηθήκαμε άπό μιά στιγμή 
ερωτα καl δημι.α>ρyήσαμε αλλη ζωη 
--,φlν ,τεθάνουμε- έπάνω σέ μία στι
γμή ερωτα. 
('Α,τογεuματινή, 28 Μαpτ. '70) 

Προ6λήματα 1-ού Κλήρου: 

Μ ο λ λ ι ά-Ρ άσο-Γάμος

Μηrτ-ροΤCΟλίτης άτcοκαλεί αίρε.τικό 
τόν Πατριάρχη 'Αθηναγόρα. Καί ε
δωσε έντολη νά μη μνημονεύεται 
στοος ναοος της Μητροτcόλεώς τοο. 
οι αίρετικές δοξασίες της κεφαλης 
-rης 'Ορθοδοξίας: έτάχθη ύτcέρ τοϋ 
yάιμου των κληρικων καί έναvrίσν 
-rοϋ ράσου. 

Οί «• Ιεροί Κανόνες» καί οί άτcο
φάσεις των Οίκοομενικων Συνόδων 
εtναι τόσο λα�υρινθώδεις τcού θυμί
ζοον τό σκοτεινό δάσος της Πολιτι
κης Δικονομίας καί τά μυστήρια της 
νομολογίας. Χρειάζεται κανείς Β ιρ
γιλιο, Ούλτcιανό η 'Άγγελο Κυρίου 
γιά δδηγό καί διδάσκαλο. 

"Ας καταφύγουμε δμως στίς άτcώ
τερες ,τηyές, στόν ίδιο τόν ίδρυτή 
της Χριστιανικης Θρησκείας, στή δι
δασκαλία τοο, στούς 'Αποστόλους 
καt στούς πρώτους αίωνες, τοος α
γνούς, ,τνευματικοος καl άμόλυντους 
της αρχαίας 'Εκκλησίας. 

Διαβάζουμε ση'ιν Παλαια Δια" 

,Θr\χ.ιn: <<Ού καλόν είναι τόν δ.v

θρωnον μόνον». ν Ανθρωnος 

Σχόλια τοϋ «Mr SIMSON1> 

ιδέ:ν είναι καl ό κληρικός; · Αλ· 
λα μήπως ό 'Ιnσοϋς i'ίταν ύnερ 
τfις όγαμlας; ν Απαγε ! Στόν

γάμο τfις Κaνδ εrκανε τό πρωτο 

του θαϋμα,. 

Καί ol 'Απόστολοι; '0 , Απόστολος 

Παϋλος δρίζει στήν έ,τιστολή Α' ,τρός 
Τιμόθεσν δτι οί 1τρα.)ποθέοεις γιά νά 
χειροτονηθη 'Ε,τίσκοτcος ενας ,τρεσΜ
τερος εtναι: 

1) Νά εχη μία καί οχι ,τερισσό
τεpες γυναίκες. 2) Νά εχη παιδιά 
καl 3) Νά εtναι καλός οίκοyενειάρ
χης. 

'Αξίζει νά ,ταραθέσω αύτούσιο το 
κεLμε.νο τοϋ Παύλοο: 

ΕΤ rις έπισκοniϊς όρέγεπαι, 

καλοϋ έργου έπιθυμεί· δεί ουν 

τόν έnloκonov άνεnίλnπτον εί

ναι, μιδς γυναικός αvδρa, νn

φάλιοv, σώφρονα, κόσμιον, φι

λόξενον, διδαικτικόν· μτ'ι nάροι

νον, μτ'ι πλήκτnν, μτ'ι α!σχροκερ

δfι, άλλ' έnιεικfι, δ.μαχον, όφι-
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λάργυρον· του ίδίου ο1Ί«>υ χα

λως προϊστάμενον, τέJκνα έχον

Ί1α, έν ύnσταγfι μετό πάσης σε
ιμνότnτος· εi δέ τις του Ιδίου 
οίκου nροοτfινaι ούκ οί,δε, πως 
eΚίl<λnσίας Θεοϋ έπιμελr'ιιοεται; 

Εtναι άλήθεια δτι, κατά τούς πρώ
τους χριστιανικούς αίωνες είχε έ.κ
δηλωθη μ�ά τάση έιπ:ιl!,ολης της άyα
μίας. 'Αποτέλεcψα: Πολλοί κληρικοί 
σuντηροϋσαν στόν οtκο τους γυναί
κες καί δχι μία, πού τίς άποκα:λοϋ
σαν «άycrnητάς» η «άδελφάς». Καί 
τό φαινόμενο θά παρατηρηται ως τήν 
{:rcοχή ,μας σπ:ως προκύπτει άπό τίς
κατηγορίες ,τερί «συνεισάκτων». 

'Η ,τρώτη Οίιωuμε.νική Σύνοδος 
(325) κατεδίκασε αύτή τή συνήθεια
των κληρικών «την ουνοίκησιν», πού 
έοκανδάλιζε τούς ,τuστούς. '0 Πα
φνούτιος μάλιστα (έ,τίσκο,τος Αίyύ
πτου) εt,τε στή Σύνοδο δτι ή άyαμία
ά,τοτελεί «βαρύν ζυγόν» yιά τούς
κληρικούς. 

'Αλλά καί οι ένδο'ξότεροι ίε
ράρχες των πρώτων χρι1στιαινι-
1<ων χρόνων i'iτav nαντρ0μένοι: 

• "Εγγαμος ό Γρηγόριος ό
Νύσσης (άδελφός του Μεγάλου

Βασιλείου).

• "Ε,γγaμος ό Πτο�Εiμαίδος 
Συνέσιος.

• Ό Γρηγόριος ό Θεολόγος
rίτα,ν γιός του έnισκόπου Ναζι

ονζου Γρηγορίου. 

Αίρετικές χαρακτηρίζει δ μητροπο
λίτης τίς άντιλήψεις τοϋ Πατριάρχη 
κατά της άyα!μίας τοϋ κλήρου. 'Αλ
λά καπά τόν τρίτο αίωνα αίρετική 
9εωροϋσε ή 'Εκκλησία την άyαμία 
των κληρικών. Ξεκίνησε άπό τήν Δύ
ση ή τάση ,τρός τήν καθιέρωση της 
άyΟϊμίας. 'Ωρισμένοι Δυτικοί ,τατέ
ρες είχαν άσrcασθη τίς δοξασίες των 
Μανιχαίων ,τού ά,τοστρέφονταν τόν 
yάiμο. 

Τελικά, έ,τί 'ΙουστινιΟϊνοϋ, ή ,τολι
τεί« έ.νομοθέτησε τήν άyαμία των 
κληρικών. Δεν θεμελιώθηκε, λοvrcόν, 
στην χριστιανική διδασκαλία τό κα-

θεστώς της άyαμίας, 'Ήταν νqμοθε
τuκό ιφατιικό �έτρο. 

Την άντίθεση της 'Εκκλησίας στην 
άyα:μία τοϋ κλήρου πού καθιέρωσαν 
οί Δυτικοί άποκα:λ&rπει δ ΙΓ' Κανό
νας της ΣΤ' Οίκουμενικης Συνόδου: 

'iΕπειδn έμά,θ,σμεν δτι εiς την 
Ρώμπν ώς Κανών φυλάσσετaι ά

nαράβατος, τό νό όμολογουΌιν 
έν καιρί;") τfις χειροτονίας -οί 
μέλλονιrες γίιγνεσθαι Διάκονοι 
καl Πρ0σβύτεροι, δτι μετά ττ'ιν 
χ.ειροτονίαν πλέον vό μrι σμί
γωσι με τός γυvαοcας των. 'Η
μείς όιΦλουθοϋν�;ες καl τον 
Παλαιόν �ανόVΌ• των • Αγίων 

'Αποστόλων, 1Βέιλαμεν και διοpl
ζαμεν νό μένωοι στερεό χαί ό
χώριτα τό συνοικέJοια των ίερω
μένων, χωρίς vά χωρiζωιμεv α,ύ
τους μετό mv χειροτονiαν ά

πό την μίξιν των iδίων των γυ
ναι:κων. Tafua, διά νό μm βιαζώ
μεθα έκ τούτου νό άrιμάζωμεν 
τόν γάμσν, τόν παρά τοϋ Θεοϋ 
vομοθετnθέντα καl μέ mv αύ

του nαρουοί,α;ν εύλο,γηθέντα 
κατά τ,ον έν Κανβ γάμον ... JJ. 

, Α).λά δεν είναι μόνο δ Πατριάρ
χης 'Αθηναγόρας ,τού εχει ταχθη κα
τά της άyα:μίας των κληρικών. Καl 
δ Πατριάρχης ΒασLλειος δ Γ' (1925 
- 1929) ,τίστευε δτι ε,τρεπε νά ,ταν
τρεύωντα:ι κα:ί οί δεσποτάδες,

(('Εγώ προ,σwnικως, έλεγε ό 

Πατριάpχnς, τό 1928, εΙμαι κε

Ιl<'Πρυγιμένος ύnέρ τοϋ γάμου 

καl τω,ν άpχιερέων όκ6μn xal 
συχνά λέγω εiς τούς vεω,τέ
ρους άnό τούς συν,οδιrκ:ούς μου 
δτι ή ζωηρά μου έnιrθυμiα είναι 
νό τους σ:rε,φανώσω έγώ ό ί
διοςJJ. 

(ΣΗΜΕΡΙΝΑ, 1 'Απρ. '70) 
* * *

'0 Χριστός δε.ν εχανε εύκαιρία νά 
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έκδηλώνη τήν brτιθuμ(α τοο νά βρί
σκ.επαι ,τάντστε μαζt μέ τοος ,rι.στοος 
στήν καθημερινή ζωή, χωρtς κa:μμία 
διάκριση. Αυτό δέν εtνα:ι και τό χρέος 
των ποιμένων της 'Εκκλησίας; 

'Από τούς πρώτους κιόλας χριστια
νικούς αtωνες εtχε προGάλει τό έρώ
τημα αν πρέπει ol χριστιανοt νά φο
ροον διαφορετικό Ιfνδu,μα. �σχι άπταν
τα δ Μ. Βασίλειος, yιατt αύτό θά 
εδειχνε έyωιστική διάθεση, Καt ύτιεν
θυμίζει τό Ιfνδuμα τοϋ άσκητικοϋ 
'Ιωάννη. 

<<Ίωάιννnν, λέγω, τόν του Ζα

�αρlου, ου Ύ'ό ένδυμα i'iν έκ 

τρι0<ων -καμήλου. Kal ο\ πάλαι 

δέ δ.γιοι nεριfιλθον έν ιμnλω

ταίς, έν αiγεlοις δέρμασι)J. 

Κανένας άρχαίος ιστορικός δέv ά
ναφέρει δτι εtχε έ-πιGληθη δμοιόμορ
φη ένδυμασία των κληρικων. Τό ρά
σο ηταν ,τάντστε άνάλοyο μέ τόν τό
πο, τό κλίμα καt τtς κοινωνικές σuν
θηκες. 

Φαίνεται, μάλιστα, δτι τό διακρι
τικό ενδυμα των κληρικων -πού κα
θιερώθηκε μετά τήν έπικράτηση της 
νέας θρησκείας, ά-πστελοϋσε μί,μηση 
άλαζονική των μεγαλείων της κοσμι
κης εξουσίας, Αύτή ή έκζ1\τηση καί 
ή πολυτέλεια των άμφιέσεων, ,τού 
εtχε είσχωρήσει στούς κόλπους της 
'Εκκλησίας, θά διατηρηθη ως τήν 
αλωση της Κωwταντινου,τόλεως. 

Μάταια ol Πατέρες της 'Εκκλη
σίας έστιγμάτιζαν τίς μεyαλοπρε-πείς 
καί -πομ-πώδεις έμφανίσεις των κλη
ρικών. 'Αvαγκάσθηκαν νά φθάσουν 
στόν δημόσιο στι")ψατισμό. 'Η ΣΤ' 
καί Ζ' Οίκουμενική Σύνοδος διεκή
ρυξαν δτι ή πολυτέλεια, οί διακρίσεις 
καί ή σωματική διακόαμηση ά,τάδουν 
στήν ιερατική ίδιότηrτα. 

<(nασα βλακεlα καl κόaμnσις 

σωμαηκιΊ άλλόrrρΙJΟ,1 εlσι τfiς \ε

ρaηκfίς τάξεως καl καrrαστά

σεως)). 

Οί κληρικά δέν φοροϋσαν σrτούς 
,τένrε ,τρώτα;ς χριστιανικούς αtωνες 
μαύρη δμοιόμορφη ένδυμασία, άλλά 
λεuκά, μεταξωτά και πολύχρω�α έν-

δύματα. «'Ελαμ,τρημόνουν» οί κληρι
κοί, yράφε.ι δ Βαλσαμών. 

Ό έnlο-κοnος Σισlννιος εiχε 

ικαmγορnθ11 δτι ((διfιγε βίον 

τρυφnλόν)> κι· δτι φοροGοε τό 

λευκό nολυτελfι ένδύματα των

μεγιστάνων τfiς έnοιχfiς. 

Τόν περιγράφει μάλιστα ό σύγχρο
νος lστορικός Σωκράτης: 

<iΓπν δlαιταν i'iv ού λιτός, 

όλλ· έν aκρς� σωφροσύν}'1 πολυ

τελεί ταύΤJ'1 έικέχρnτο, τρυφων 

τό έν έσθfiτι λευκft καl δlς της 

n.μέρας έν λουτροίς δnμοσlοις 

λουόμενος διετέλειJJ. 

Οί αύστηροt χριστιανοί της έ-πσχης 
εtχαν σκανδαλισθη ά-πό τόν «προκλη
ηκό βίο τοϋ έπισκό-που. Καί μιά μέ
ρα τόν ρώτησαν σέ δημόσιο χωρο 
yιά νά τόν έκθέσουν στό ποίμνιό του: 

- Διατί έnlσκοnος ων λούε

οα,ι δlς τfίς ήμέρaς; 

'0 ,ιανέξυπνος Σισίννιος ό:πάντησε 
στούς κατηγόρους του 

- ΈπειδιΊ τρίτον ού φθάνω

(γιοτ! δέν προλαδαlνω νό μπα

νιαριστω τρείς φορές) . 

"Ενα:ς αλλος τόν ρώτησε: 
- Που γέγραπται λευ-κό τόν

{ερωμένον άμφιέννυΟΙθαι (που 

εΤναι γραμμένο δτι ό {ερωμέ

vος πρέπει νό φορά}'1 λευκά;). 

Καί ή άποστομωτική άπάντηση τοϋ 
Σισιννίου: 

- Συ πρότερον εlnέ που γέ

γραπται μέλα,ιναν έσθfiτα φο

ρείv τόν έntο-κοπον (έσυ νό 

ιμοG πf1ς nρωτα που εiδες γραμ

μένο πώς ό έnlσ-κοπος πρέπει 

νό φοράrι μαGρα). 

Συμπέρασμα: Καμμιά έ-πίσημη κα
θιέρωση εlδικης ένδυμασίας γιά τούς 
κληρικούς κατά τοος πρώτους χρι
στιανικούς αίωνες. 

'Αλλά μήπως καθιέρωσαν τά μα
κρυά μαλλιά των κληρικων καί τίς 
γενειάδες οί 'lεροt Κανόνες; •ο 'Α-
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'Τίόστολος Παυλος εγραφε στήν 'Τίpός 
Κορινθίοuς Α' έ'Τίιστολη οτι η διατή
ρηση μακρας κόμης ά;τό τούς αντρες 
(;τολύ ;τερισσότερο ά;τό τούς κληρι
κούς) ά;τοτελεί «άτιμία». 

Οϋτε γενειάδες είχαν καθιερωθη 
στ'ήν άρχαία 'Εκκλησία. Οί κληρι
κοί, δέν ξύριζαν βέ<οαια έντελως τά 
γένεια τους, γιατί αύτό θά μ;τορου
σε νά θεωρηθη άσυγχώρητη ματαιο
δοξία, οϋτε τά άφηναν μακριά, γιά 
νά μην τούς μ;τερδεύη τό ;τοuμνιο μέ 
τούς σύγχρονους έ;τ�κατάροπους φι
λοσόφους. 

Τό ότι οί πρωτοι κληρικοί δεν ε
τρεφαν γενειάδα ;τροκύ'Τίτει άπό τή 
δρuμυτάτη έ;τίθεση του Χρυσοστόμου 
έναντίον των γενειαpόρων φιλοσόφων: 

((Ποϋ νϋν είσιν οί τούς τρίβω

νας άναβεβλnμένοι καί τό βαθύ 

γΘνειον δειικνύντ,ες οί εξωθεν 

φιλόσοφοι, τά κυνικά καθάρμα

τα ... )). 

'Υ;τάρχοuν μάλιστα είκόνες άγίων, 
πατριαρχων, έ;τισκόπων, ίεραρχω;ν 
καί διακόνων έντελως ξυρισμένων. 

Kai ν,αιi μεν εχει κaθι,ερωθfι 

άnό πι μακραίωνη παράδοση ή 

γενειάδα των ικλnρικων, άλλα 

αύτό δεν σημαίνει δτι δσοι ύ

nοστnρίζουν δτι πρέπει νά άνα

nροσαρμοσθfι ή άιμφίεσn των 

ίερωμένων, για τό συμφέρον 

τfίς ίδίας τfίς 'Ει1<!Κλnσίας, εΤναι 

αίρετικοί ! 

Αύτά τά όλίγα ά;τό ενα ,μη είδι
κόν ;τερί τά έκκλησιαστικά καί τήν 
άμφίεση των ίερωμένων. 

(ΣΗΜΕΡΙΝ , 2 Ά1tρ. '70) 

* *"'

Κα;ί ;τάλι δ γάμος των δεσ;τοτά-
δων. 'Από τη Βιέννη τό νέο μήνuμα 
του ;τατpιάρχη 'Αθηναγόρα. • Η έ;τι
χειρη μcπολογία του ύ;τέρ του γάμου 
των ίεραρχων: 

• 'ΈγγΟΙμοι i'ioa,v ol περισσό-

τεροι 'Από-στ,ολοι πού 

έnίσκοποι.

εγιναν 

• "Εγγαμος i'iτav ό Μnτροπολί

τnς ΣυνέJσιος.

• Τ�ι'ιν άγαrμία έnέβαλε ό · 1 ου

στινιανό.ς γιά vά μr'ιv ί,nάρχουν

στό ϊδιο 1φάτος δύο κλnρονο

ιμικες έξουσίες.

"Ας άνατρέξοιψε στίς πηγές. Πρα
γματικά: Οί 'Α;τόστrολοι ηταν παν
τρaμένοι ... Δια<οάζω στήν πρός Κο
ρινθίους Α' έπιστολη του Παύλου: 

Μτ\ ούκ ε,χομεν έφυσiαν ά-

δειλφr'ιν γυναuκα περιάιγειv ώς 

ικαi ο! λοιnοi άπόστολοι καi 6· 

δελφοl τοϋ Κυρίου καl Κnφδς; 

Ό Συνέσιος (370 - 431) χειροτο
νήθηκε έπίσκοπος Πτολε.μαίδος ϋστε
ρα άπό εγγcψο βίο έπτά χρόνων. 
Γιός έπισκό;του ηταν καί δ Γρηγόριος 
δ Θεολόγος. 

'Αλλά πότε καθιερώθηκε ή άγαμία 
των έπισκόπων; 'Α;τό τό 'Ιουστινιά
νειο Νομοθέτημα, τό 531. 'Ενάμιση 
αίωνα άργόrοορα, τό 692 την έπέ<οα
λε καί ή 'Έκτη Οίκουμενικη Σύνοδος 
(μέ τόν ΙΓ' Κανόνα) ... 

Δέν ά;ταγορευόταν ή χειροτονία 
έγγό;μου έπισκό;τοu. 'Αλλά ιμετά τήν 
χειροτονία οί γυναίκες τους ε;τρe.πε 
νά δδηγηθουν σέ μοναστήρι καί μά
λιστα μακρυνό. (Τώρα ,μέ ,τοιά λο
γική επρεπε νά γίνουν στά καλά κα
θούμενα καλογριές άνυ;τσψίαστες γυ
ναίκες έπe.ιδή δ αντρας τους εγινε δε
σπότης, αύτό είναι αλλ.ο ζήτημα) . 

Καί τηρήθηκε δ (δυτuκης μαλλον 
eμπνεύσεως) θεσμός; Καθόλου. Οί 
ίεpάρχες ;τού ηθελαν νά ξεφορτωθουν 
τίς συμ<οίες τους εϋρισκαν φυσuκά εύ
καuρία νά τίς έξαποσrrείλοuν στό κελ
λί κάrττοιου μοναστηριου. Οί ύ'Τίόλοι
;τοι ομως τίς κρατουσαν πλάι τους, 
νοuκοκυρές του στητιοG τους. 

Τετρακόσια χρόνια άργότε,ρα άρχι
ε,;τίσκοποι καί μηrrροπολίτες συζου
σαν «μετά των νομίμων γυναuκων». 
•ο Κανόνας του 692 είχε άτονήσει
έ,ντελως. •ο εγγαμος βίος, έπίσημος
η άνemίσηιμος, εγινε καί ;τάλι καθε
στώς. 

Ξεσηκώθηκαν ομως ύ'Τίέρμαχοι της 
άγαμίας. Καί δ αύτοκράτορας 'Ισαά
κιος 'Άγγελος προστάζει (τό 1186) 
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νά κοορε.ψοuν τlς γυναίκες των δεσπο 
ταδων και να τlς κλεισοον σε {.1-σνα 
στήρι. 

'Αξίζει να παραθεσω τό περιφημο 
αύτοκρατορικο "σημειωμαι 

<<Τινέ:ς των εις μητροπόλεις η 
άρχιεnισκοπός φnφισθέντων κ;αι 
χειροτονοuμένων. nρό τfiς χει
ροτονίας έο<οντες γαμετάς, αύ
τοι μέ:ν τό καιrαξιωθfιvαι τοϋ χρι
σματος τfις άρχιερωσύνnς ούκ 
άπnνήναwο. αί δέ σύνοικοι τού
των τό'V αύτόν και πάλιν κο
σμικώτερον σχηματισμόν άμφι
έννuνται, άvυnοστόλως ταίς ol
χLaiς ένδιατρίβουσαι, έv αΤς κα-

τώκουν και πρότερον κοl ούτε 
γυναικε!οις μοναστnρίοις εlοή
χθnσαν». 

Εtνα:ι δλοφάνερο οτι ή άycι;μία των 
έ-rτισκοπων καθιερώθηκε άπο τήν πο 
λ ιτεια, οτι δ άντίστοιχα; Συνοδικος 
Κανών δεν έφαρμόσθηκε και οτι δ 
Πατριαρχης βρίσκεται μεσα στά έκ 
κλησιαστικά πλαίσια και μεσα στο 
πνεύμα της έπο,<ης μας, 

Πιστεύω οτι οί νέοι κληρικοι που 
φιλοδοξουν νά ylvouv δεσιτοταδες θα 
χαμογελουν με tκανοποlηση κατω ά
πο τά μουστακια: τους διαι!,άζοντας 
τιc προοδευτικες δηλώσεις του άρ;ιη 
yα.ι της 'Ορθοδοξίας. 

(ΣΗΜΕΡΙΝΑ, 13 'Απρ '10) 

* 

Τώρα τί ώφελεί ... 

Τώ,ρα που ΙΠlδτεύεις 
τί ώφελrϊ 
Oi τιύ,ρηηει;: της φωτιδ.ι;: γλωο:δει; 
άφαιvί(ουν το ,ιmίτι 
κό αυν �um τον τόπο 
Oi ΠtJ1ρο6βέδτει;: άργουν 
l<!QIJ. δτο τέλος: 
δα ν ')J.είνη ;μwάχη 
φ\ύα,ρη KaσwJQ 'VO :μιι\6,ε� 
yια 1<άπαιο rι:άπο !ΠΟU πρiν άνθοϋ6ε 
�να 16Πίτι ')J.ε ί,ΟΟΊJα/610 
μια γωνια mυ p,�λσυυε 
ή βαρεια :κ!αΙμJtόνα τfίι;: άντλία, :χwυτά'm 
τί ώφελ.εϊ ... 

Α_ ττ. Κ Κ ΡΗΣ 
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Σημειώσεις ΧΡΙΣΤΟΥ Α.ΙΡΙΖΟΠΟΥΑΟΥ 

ΟΛΓ ΑΣ ΒΟΤ ΣΗ: Κρύπτη και 

Σύνορο 

Σ τόν γνώριμο χωρο της με
ταψυσικης άyωνίας και του μυ
στικισμου και nάλι ψαλαψει ή 
δόκιμη nοιήτρια. Και nάλι έκ
ψράζει τόν nαραδαρμό της ψυ
χης άnό «την nείνα για τό αίώ
νιο». Κάθε nοίημα και μια χω
ριστη νότα, nού ένώνεται για 
την άρμονία της αναζητήσεως. 
Άλλά, ύnάρχει ενας βασικός 
τόνος, nού κυριαρχει, nού έnα
ναλαμ�άνεται, σε διακυμάν
σεις, nού άnοτελει τό «θέμα» 
κάθε συγχορδίας: Είναι τό ά ν
θ ρ ώ n ι ν ο στοιχειο. Είναι ή 
nάλη του άνθρώnινου στοιχείου 
ανάμεσα στό nρόσκαιρο και τό 
αιώνιο, στό φθαρτό και τό ά
κατάλυτο. Είναι τό δ ρ α μ α 
του ανθρώnου μnροστα στό 
'Άγνωστο, άκολουθούμενο άnό 
την λύτρωσι της Άyάnης. «Σύ
νορο» του nαρόντος και του ά
yνώστου κόσμου, τό κορμί. Με 
την «κρύnτη» του άyνώστου έν
τός του! 

Ή ζωη στην �ιολοyικη της 
μορψη καl πορεία είναι τό 
θέμα του nρώτου μέρους της 
συλλοyης. Έκει έκψράζεται τό 

μυστήριο «nού εχει σ' ολην 
την nλάση άnλωθει, μες σ' 
Ιiνα κύμα χαρας ή ζωη να nη
yαίνει πιό nέρα». Έ'κει ύμνει
ται ή μητέρα ώς φορεύς της 
ζωης και ώς nηyη στορyης ά
πέραντης ( «ας είναι σαν ενα 
σκυλl nίσω άnό την πόρτα των 
γιων ν' άλυχτω») και άκούyον
ται οί nρωτες νότες για τη 
δύναμι της Άyάnης, του ρυθμι
στικου νόμου της ίδιας της 
ζωης. 

'Αλλά, αύτόν τόν κόσμο του 
nόθου καl του πόνου, άnό τόν 
αλλο κόσμο του "Αyνωστου, 
πού nαραψυλάει στη σκέψι 
μας, τόν χωρίζει «ενα χαντά'κι 
γεμάτο δάκρυα και νύχτα». Τα 
δάκρυα για τόν θάνατο, τη 
νύχτα για τό μυστήριο ... 

Της περηψάνειας συντρίι5ονται οί νύ-
(χτιες ψωνές 

κι' οί θεοί yκρε.μίζονταt 
δταν δέν ξέρουν νά γονατίζουν. 
"Ολα τά παίρνει στό τέλος δ ανφος 
τή μεγάλη νά μαθαίνουν σιγή. 

θα μας nη στό ώραιο nο(η μα 
«Σε λ(yο τό ψύλλο θα πέση». 
Σ τό παρεμψερες «Πέφτουμε 
σαν τα yιέρικα δέντρα» θα δώ
ση την έναλλαyη ζωης καl θα· 
νάτου: 
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Πέφτουμε σάν τά γέρικα δέντρα 

και στή θέση μας τιάντα ο! καιναιρ-
(γιοι βλαστοί· 

κι δτιου ητανε καιτσουρο, 
άγάτιης τώρα λουλαιδια. 
Χτές, σήμερα, 
στtς ρυτίδες μας καθρεφτίζεται και 

(στό γέλιο μας. 
υΕνα βημα και τιέρασε μιά ζωή. 
• Η άόρατη τιορεία
σκίζει σάν τροχός τήν καρδιά μας

( και τιροστιερνα 
και τιάνω στις αμαξες 
κλαίνε ο! θεοt καl γελανε. 
Μά τιάντα έκεί στων κρεμών τtς 

(ακρες 
ίιψώνοον τά βλέφαρα τά καιναιργια 

(κρίνα 
και τόν κόσμο κοιτάζουν. 

θά έπέ,λθη ή «μεταμόρφω
ση», αν μτιορέσης ψες άπό τό
σο σκοτάδι νά πιάσης την λε
πτή κλωστή», τιού συνδέει σω
μα και ψυχή. Τότε, «φτεροΟyες 
λευκες θά ποθήσεις». Καl θά 
θυμηθης «του αϊματός μας την 
άλλοτινή κατοικία», σε κάτιοια 
μάκρη ούρανου, μάκρη t5ou
t5ά ... Ή σφίγγα δεν θά μιλήση, 
στο φως της ήμέρας, με τον η
λιο και τούς άνθούς. Ή σφίγ
γα «ερχεται στά τιαράθυρά μας 
τlς νύχτες, με την οψη της τό 
μυστήριο του κόσμου νά μας 
άνοίξη». Νύχτα, σε μόνωση, 
σιγή, περισυλλογή.,. Τό θέμα 
της νύχτας τό συναντουμε 'καl 
στο ώραιότατο ποίημα με τόν 
τίτλο του αίωνίου έρωτήματος: 
«Εtμαι τοϋτο;». Τό σωμα; 'Ή 
δεν εtμαι αύτό τιού βλέτιω; 
Νύχτες τιάλι στό σκοτάδι τιρέτιει νά 

(κλάψω 
γιά νά λάμψει τ' αστρο στό μαvρο 

(καθρέφτη, 
γιά νά κλείσω τιάλι τά δάκρυα στά 

(χέρια μου 
σέ διαμάντια σιγά - σιγά μεταμορ

(φωμένα. 

Στις «Σχισμές», ομως, θά 
μας ττη δτι «είμαστε άνήμποροι 
ολη ξαφνικά της ζωης vά χωρέ
σουμε τη σκοτεινή, την άt5άστα
yη γνώση». 

Ή γνώση... Ματαιότης. Ό 
νους δεν εtναι ή διώρυγα. Ή 
καρδιά είναι. Άnό τη φύσι 
τους, ό νους λαμt5άνει, ή καρ
διά προσφέρει. Καί «γυμνούς 
μας θέλει ό Θεός». Γυμνούς ά
,τό ολα. Ή καρδιά μόνον μnο
ρεϊ νά yυμνωθη. Ή άyάττη μό
νον μπορεί νά όδηyήση προς 
τό αίώνιο. Έδω ή ποιήτρια εύ
στοχεϊ έξαίρετα όνομάζοντας 
την άyάττη εναν ά: ν ή ψ ο ρ ο. 
Τί έκψραστική λέξις! 

Κι' άνεt5αίνοντας ψηλά, με 
χειραγωγό την άyάττη nρός 
τά ,τάντα, άνακαλύmει σε ά
σήμαντες εστω λεπτομέρειες 
της φύσεως τον «μυστικό κύ
κλο» της όμορψιας, του πεπρω
μένου της ζωης. Λε,ττά, άνάε
ρα, διακριτικά, έκψράζει τά 
αίσθήματά της ή ,τοιήτρια 
«Στης nέτρας τό y'κρίζο»: 

Πέτιλο της μοuσικης 
σιγαλό τιερτιάτημα των τιουλιων, 
fιχε τιού τιέρ' άτι' τά γήϊνα τιας, 
εύτυχία τιού μτιαίνεις στά στιλάγχνα 

(μου 
και δεν είναι χέρι άνθρώτιινο τιού τή 

(δίνει. 
Είναι ή αίθέρια γραμμή των βουνών, 
τό γκρίζο της τιέτρας 
τιού ανθισε όλόκληρη, 
χωρίς δέντρο, χωρίς χόρτο, χωρίς 

(νερό, 
μόνο με τοϋ φωτός τά φιλήματα. 
Όμορφιας άτιοκάλυψη, 
γυμνή ρομφαία άγγέλου στον ηλιο, 
γιά νά μας λέει τιώς δλα, 
καl τά τιιό τατιεινά, 
σ' !tνα κύκλο όμορφιας μυστικόν άνα

(σαίνουν. 
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ΜΑΙΡΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ: 

Χαμένο απέραντο 

«Μονάχα δυο τσουκνίδες άy
καθένιες μένουνε yιά μας -λέ
γει ή νέα ποιήτρια στο πρωτο 
θέμα της συλλοyης της. Μονά
χα δυό, yιά ν' 'άyκαθώνουν της 
καρδιας τά φυλλοκάρδια πού 
νεκρά καί μαραμένα θά τά στο
λίσουν οί σ�ωλοι τά χώματα 
καί θά μας ριζώσουν στά χλω
ρά χορτάρια». 

'Έτσι, δείχνει άπο την αρχή 
την φιλοσοφική στάσι της. θά 
την άναπτύξει περισσότερο 
στον «θάνατο» : 
Κι' αν ξέραμε τό έκεί; 
Κι' αν μπορούσαμε νά βλέπcφε τό 

(κόπι; 
'0 θάνατος γιά μας θέ νατανε !ίνα 
παιχνίδι σάν δλα τ' αλλα. 

Δέν ξέ.ρσιμε... 'Ως τόσο, υ
ποθέτομε. Καί ή ποιήτρια υπο
θέτει ... Τά φτερά ένος «κύ· 
κνου» ζεσταίνουν την παγωμέ
νη άπο το θάνατο καρδιά καί 
το τραγούδι του αποκομίζει 
«αύτό» πού έκδηλώνεται ώς αν
θρωπος, yιά νά «τό» ξυmιήση 
«στη ζωή την άλλη» καί νά ,έ
νώση την ψυχή του στην «χρυση 
άλυσίδα». 

υοπως φαίνεται, ή ποιήτρια 
κινεϊται στον χωρο της πνευ
ματοδοξίας, χωρίς, νά σταθη 
σέ καμμιά θεωρία. Στο «Μυ
στήριο» θά μας πη οτι «ολα 
μοιάζουν μ' ενα σκέτο μυστή
ριο, πού ψάχνεις νά του �ρης 
αρχή καί τέλος, μα δέν μπο
ρεϊς καί σταματας. Σ κοντά
φτεις. 'Αποκάνεις». 

Ό «Χιτώνας», το «Φευγαλέο 
ονειρο» καί ή «'Αθάνατη πη-

yή» είναι άπο τα πιο έκφραστι
κά της συλλοyης, ή δποία, πα
ρά τίς ατέλειες ένος ξεκινήμα· 
τος, υπόσχεται την έξέλιξι. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΟΠΕΛΑ : 

τΩρες σιγης 
Ή «σιγή» της ποιητρίας είναι 

ωρα στοχασμου καί διαλοyι
σμου. Ή συλλογή είναι μιά 
πρώτη συγκομιδή, ίσως οχι ω
ριμη σ' ολα τά σημεϊα, �ασι
σμένη ομως σέ μιά σωστή πνευ
ματική καλλιέργεια, την δποί
αν δ χρόνος μπορεϊ νά συνδέση 
'καί με την τεχνική αρτιότητα. 

Ή ποιήτρια δονεϊται άπο το 
συναίσθημα της αγάπης, πού θά 
δώση την γαλήνη στην καθημε
ρινή πάλη της ζωης. 

nς πόρτες δλες κι' αν κτυπiiς 
χαρά καμμιά δεν δίνει, 
γιατί τήν 'Ιτόpτα προσπερνiiς 
πού κρύtόεται ή γαλήνη. 
Μά σάν θ' άνοίξεις της καρδιiiς 
τήν πόρτα άναγαλιάζεις, 
τόν Πλάστη πού χαμογελii 
στά βάθη της κοιτάζεις. 

Ή άyάπη είναι, ακόμη, ή δύ
ναμη, πού ανοίγει τα «μάτια 
της ψυχης» στο υπερούσιο φως, 
πέρα άπο κάθε κοσμική σοφία 
η φιλοσοφία. 'Εκείνη θ' άποκα
λύψη το κρυμένο μέσα στην 
ψυχή του ανθρώπου «μυστικό», 
πού δεν το προσφέρει κανείς, 
δεν είναι γραμμένο, οϋτε καί 
λέγεται, άλλα μόνον άνακαλύ
πτεται άπο τον ίδιον τον ανθρω
πο. 
Σοφοί τό δρόμο δείχνουνε, λcφπροί 

( σηματοδότες 
στό μονοπάτι τ' αγνωστο, τό μόνο 

( πού 'Ιτpοσφέρουν, 
νά τωtόρεις δλομόναχος, διαtόάτη πλα

(νε,μένε. 
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Και θά τό βρεϊς τό μυστικό, έξόριστε 
(διαΜτη, 

οι "Ποταμοι μέ δάκρυα τοϋ κόσμο σά:ν 
(στραγγίσουν 

μέσ' στή δικιά σοο τήν ψυχή, στή 
(στέρνα της καρδιας σοο. 

ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Τό 

ρόδο της Ίεριχώς. 

Ό τcοιητης τcροειδοτcοιεϊ τον 
άναγνώστη , νά μη γυρέψει «τή 
λέξη τcου λογχίζει τά σκότη» η 
«το λόγο TCOIJ ανοίγει τlς τcύλες 
τοϋ κόσμου». 'Όχι, λοιτcόν, 
,το(ησις φιλοσοφικη η έτcική. 
Μονάχα «μιά μικρη συλλα�η ά
τcο το αχραντο σωμα της τcοίη· 
σης». Καl τcροσφέρει μιά σειρά 
άτcό τρυφερους λυρικούς στί
χους. Ώστόσο, στο τcρωτο μέ
ρος «Γη της Χαναάν», μας δδη
γεϊ σέ μιά μυθικη χώρα κατα
φυγης, χώρα διεξόδου άτcό τον 
σύγχρονο κόσμο της άτcανθρω
,τ(ας, χώρα έλτc(δος. 
Πίσω ά'Π' αύτό τό λοψο 
άνθοφορεϊ ή Γη της Χαναάν 
όμοια καθώς άνθοφορεϊ 
ή άyάπη στην καρδιά μας. 

Σ' εναν κόσμο, OTCOU «οί αν
θρωτcοι δολοφονοϋν το φως» 
καl κάθε στιγμη «τcίσω άτcό τlς 
-πλάτες μας ενα άστρο τεμαχί
ζουν», δ ρόλος της τcοιήσεως 
ετναι νά δώση την έλπίδα. Άλ
λα ή μυθικη Γη ετναι έντός μας. 
e· άνακαλυφθη, οταν δ ανθρω
,τος μπορέση νά λυτρωθη άτcό 
τά ψεύτικα είδωλα, τcου κυκλο
φοροϋν. καl πρωτίστως άτcό το 
είδωλο του ψεύτικου έαυτοϋ 
του. 

Πέταξε τούς "Παραμορφωτικούς ψα
( κοος 

-ττοί1 τεμαχίζουνε τά είδωλα 

και στάσου δλόyuμνος μ"Πραπά σ' 
(Ιίναν καθρέψτη. 

Μ' άκοϋς; 
-Μιλάω yιά σ έ v α!

Β. Η. ΒΟΓ1ΑΤΖΟΓΛΟΥ : Οί 

έξόριστοι 
Το νόημα της ζωης ετναι ή 

όμορφιά. Μακρυά της δέν ύ
τcάρχει κανένα νόημα. Καl ή 
όμορφιά είκονίζεται στην συμ
περιφορά τοϋ ανθρώπου: στην 
τcίστι, στην άξιοτcρέτcεια, στην 
άντοχή, στην καρτερία, στον 
άγωνα, στο τcάθος, σέ ο,τι θεω
ροϋμε άλήθεια. 

Ό κόσμος γύρω μας ε1ναι 
«μιά τcαγωμένη, θλι�ερή πομ
τcή, πολύ�ουη, κολασμένη, ά
χόρταγη». υοταν δ ανθρωπος 
μτcορέση νά μείνη α ύ τ ό ς, 
έλεύθερος, άκέραιος, τότε θά 
δεχθη το μήνυμα της ζωης. Καl 
οχι άλλου, τcαρά μέσα στην 
ψυχή, την «στέρεη καl μονήρη 
σιγουριά». 

Αύτή τήν φιλοσοφία άνα
τcτύσσει 'δ ποιητής στά πλαίσια 
των τεσσάρων έτcοχων τοϋ ε

τους, μέ ολες τlς συναρπαστι
κές άλλαγές, σέ κάτcοια θα
λασσινή έρημιά τοϋ Αtγαίου. 
Κατορθώνει νά ένωθη μέ το 
φυσικό πλαίσιο καl το δρδ:μα 
του, σε τόση τcληρότητα, τcου 
έγγίζει τον τcανθεϊσμό: 
"ΩΙ "Πως κuοφοροϋσε δ ούρανός 
μέρες όλόκληρες τ'ή μέθη 
κά"Ποιας ήδονικης βροχηςι 

uομως δέν fιρθε· διαλύθηκεν ή κατα-
(χνιά 

σάν τή ζωή μας στά στοιχεϊα της 
μέ "Περισσήν ένάρyεια· στοιχεϊα 
'Πpωτείκά, μονήρη, άκατέρyαστα. 

Καί μοναχά δ άέρας μυρο(!,λήτης 
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μέ λόγια μαγικά κι' άκαιτανόητα 
σά νά προφήτευε μέσα στά δέντρα· 
άπο τά ίδια στοι)(εία που θά δια-

(λuθοϋμε 
καποτε πάλι θά ύπάρξοuμε. 

Α. ΠΕΡΝΑΡΗ: Περιτελλομέ

ναις ώραις 

υΕνα πολύ ένδιαψέρον �ι
�λιαράκι μας ερχεται από τήν 
[Δευκωσία. Ή έ�δόμη ( αρχί
ζοντας από τό 1931) ποιητική 
συλλογή ένός συγκροτημένου 
πνευματικου ανθρώπου (δπως 
φαίνεται από τούς τίτλους τεσ
σάρων ακόμη θεατρικων ερ
yων καί πέντε λοyοτεχνικων 
μελετων). Μια μαρτυρία για 
εναν πνευματικό κόσμο πού 
ανε�αίνει στόν παραμερισμένο 
μας έλ:ληνικό χωρο του νησιου 
της 'Αφροδίτης. 

Ή μυθολογία της θεας εχει 
επηρεάσει τόν ποιητή καί τόν 
εχει τοποθετήσει οέ μια διονυ· 
σιακή θεώρησι της ζωης, ή δ.
ποία διαπιστώνεται σέ «εyχρω
μες φράσεις» αρκετων ·από τα 
ποιήματά του, πού θα δώσωμε 
έδω δείγματα: «Μέσα στήν 
αίώνια κίνησι των πόθων ρέει 
τό ποτάμι πού χάραξε δ 'Ό
ψις» (Αίωνιότητα). Τόν τύραν
νο πού λέγεται ήθική, σκοτω
στε ! Ή θείκή �ουλή Ψυχή μας 
εχει δώσει για να χαρη τόν 
κόσμο τόν ώραίο» (Τ ό τραγού
δι της χαρας). «Πόση άμαρ
τία ! Μια πυραχτωμένη σάρκα 
ν' αδρανη τρομοκρατημένη απ' 
ανήθικη ντροπή. Πόση αναί
δεια! να έπιτηδεύονται οί μι
κροί ίκανότητα να δαμάσουν 
τήν πνοή της δημιουργίας» 
(Λίμπιντο). 

'Αλλά, πέραν της :δριζόv
τιας ζωης ύπάρχει ή κατακό
ρυφη ανάτασις, δπου ανθίζουν 
τα λουλούδια των lδεων. Καl 
πρώτη ή αγάπη. Σιό ποίημα 
«'Έμαθα ν' αyαπω», μέ φροϋ
δική τάσι, περιγράψει τήν έ
ξαυλωσι του πόθου σέ ·αγάπη, 
τήν μετουσίωσι της σάρκας σε 
πνευμα: 
Κuταχθηκα στόν καθρεφτη, 
Εtναι της άνυποταχτης μοίρας προσ

(ταyή, 
φλεl!ια νεροϋ που στερεύει ναν' ή νιο

( τη ή άστραφτερή 
που καταλάγιαζε στης κορασιας τον 

Κuταyθηl'Cχ: στον καθρεφτη 
κι' άποχαιρέτησα τό βωμό· 

(κόρφο. 

έναyείς θυσίες άποστερyει ή Ούρανια, 
καταyελα ή Πανδημος, 
· Οταν χθες κύκλωσαν τή σκεψη μου

(σuννεφιες 
καί καλuψαν τους yαλαξιες των όνει 

(ρων, 
όταν χτες βρεθηκα �μεσα στο ρίγος 

( φuλλοροη ματ ων, 
δεν θρηvησα. 
Τραγούδησα πανω άπ' τον ταφο τω 

(πόθων 
τόv έπινικιο της ζωης, 
μπροστά σε μιά παράτα άναμvήσεων 
που χειροκροτοϋσαν. 
Χαιρετισα τήν =λπισία με το «ές 

(κορακας» 
και κατεuοδωσα τήν έλπιδα με χα-

Τώρα που δέν ποθω, 
έμαθα ν' άyαπω. 

(μοyελιο. 

Τώρα, μπορω νά σφίξω στήν άyκάλη 
(μου 

δλόκερο τόν κόσμο. 

Στον «Άνα�απτισμό», 'δ ε

ρωτας, πού επαψε από καιρό 
ν' αyyίζη την καρδιά, ανασταί
νεται «για ν' άyκαλιάση το 
σύμπαν». Είναι μια ανάστασις 
«μέσα σέ πλήμμυρα ψωτός κι' 
ανθιων». 

«Κου�αλαμε πάντα μαζί μας 
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ενα σ�ωλο λάσπη, τό κορμί 
μας» και θά: επρεπε «ν' ανα
σκάψουμε μέσα μας, νά: �ροΟμε 
την αγάπη, τήν κληρονομιά: πού 
οί καιροl δέ.ν τολμοΟν ν' απι
θώσουν απάνω της τή χοιλή 
τους» ('Ανασκαφές). 

θά: ελεyε κανείς: Πρέπει νά: 
ανακαλύψη δ άνθρωπος τήν 
αγάπη, μονάχα οταν απαλλα
yη άπό τόν, κατά: Εύριπίδην, 
«λυσσωντα τύραννο»; Ή απάν
τησις (τοΟ σκληροΟ ρεαλι
σμοΟ) ε!ναι οτι δύσκολα καl 
αραιά: τήν ανακαλύπτει νωρίτε
ρα, αύτοθυσιάζοντας η μεταφέ· 
ροντας τον αίσθησιασμό σέ. άλ
λα πεδία. Διότι ή ζωή είναι κυ
ρίαρχα απαιτητική. Κι' οταν 
άπό τό «ασημένιο ποτάμι» α
π�μείνη μιά: σταγόνα, θά: μας
πη δ ποιητής, «κρατιέται απε
γνωσμένα στά: χείλη τοΟ πο
τη ριοΟ της ζωης» ( Εύφροσύ
νη). Γι' αύτό καl οί άνθρωποι 
ζοΟνε τόσο απάνθρωπα. 'Ή τό
σο κουτά. 

Ή ανθρώπινη ζωή είναι ενα 
ίδανικό. Τόσο ψηλό. Τόσο α
πρόσιτο. 'Αλλά, εστω. "Αν ηταν 
δυνατόν νά: yίνωμε «τόσο δά: 
άνθρωποι». Στό ποίημα μ' αύ
τόν τόν τίτλο, μας λέγει: 

Πόσων είδων λύπες καί πόσων είδων 
(γέλια 

περιδιαι5άζουν ά-rτάνω σ' έτούτη τή 

'Α νυπαι,ίαστα πο:τοϋμε 
γελαμε χορεύοντας 
καί τρωγόμαστε yιά 

Νά σηκώσουμε λιγάκι 

πάνω άτcό τίς στέγες, 
πρός τό φως, 
ιτιό εξω αιτ' τήν πόλη, 

(γη' 
τό χρυσάφι, 

δυό χάλκινα 
(κέρματα. 

πιό ψηλά τό 
(κεφάλι, 

πρός τούς λόφους, 
πρός τόν ηλιο, 
καί νά χαρη ή ματιά μας τήν εύyέ

νεια τ' ούρανοϋ καί τοϋ λουλα.ιδιοu· 
νά γεμίσουμε τήν ψυχή άπ' τήν άνά

(σα τοϋ κόσμου 
νά γίνουμε τόσο δό: ανθρωποι. ' 

Ό ποιητής δέ.ν είσχωρεϊ �α
θύτερα στή φιλοσοφία, αν και 
δέχεται οτι «ό Πλάστης δέ.ν α

νοίγει τάφους, ανοίγει δρίζον
τες yιά: τά: τrλάσματά του». 

Δέ.ν έπιχειρεϊ ν' ατενίση τούς 
δρίζοντες, μένοντας ενας φιλι
σοφημένος λυρικός. 

ΚΩΣΤΑ ΠΗΓΑΔΙΩΤΗ 'Α-

γνώστου διαμονης 

Ό ποιητής, πού οί άναyνω
σται τοΟ «' 1 λισοΟ» εχουν ένη
μερωθη yιά: τίς προηγούμενες 
συλλογές του (τούς «Δρόμους 
χωρlς άσφαλτο» καί τήν ((Πε
ριπλάνηση»), έξακολουθεϊ νά: 
απευθύνεται σ' ολους τούς αν
θρώπους, μέ. τήν άπλότητα στήν 
'καρδιά: καί τήν εύαισθησ[α 
στην ψυχή, yιά: νά: αρωματίση 
τή� καθημερινή ζωή μέ. λίγη
ποιησι. 

Κυττάξετε πως έκφράζει ε
να τόσο συνηθισμένο περιστα
τικό, οπως δ καθορισμός δρό
μων μιας κατευθύνσεως: 
"Αλλοτε 
μ' άρεσε πού κοίταζα 
άπ' τό μπαλκόνι τ' αύτοκίνητα 
που πηγαινοερχόντουσαν 

στο δρόμο μ-:χc;. 
Τώρα 
ίyινε μοvόδρομος 
κι' /:;πως τά βλέπω 
:>λο νά φεύγουν 
μένει άδεια 

ή ιyυχή μα.ι 
'Αξιοσημείωτο έπίσης εtναι 

4:Τά: παιδιά»: 
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Κο.θr πρωί 
στό δρόμο μα., 

οuναντοϋοα 
τά 11αιδιά τοϋ σχολεία.,. 
Ε•χα μέρες 

νά τά δω. 
Χτές i'μαθα 

nως άλλαξαν οίκη,μα. 
Σήμερα τό πpwi 

άθελά μου 
άλ11αξα δρόμο. 

'Εκφράζει έδω την ένδόμυχη 
άνάyκη τοϋ ανθρώπου yιό: πί
στι στη ζωή, yιό: αίσιοδοξία. 
Στην «'Αποταμίευση» έκψρά
ζει την άνάyκη yιό: .έπικοινω· 
νία μέ τόν συνάνθρωπο, πού 
καταπιέζεται στη ζωή της πο
λυκατοικίας, μέ δλη την απαν
θρωπία της ζωης σέ μεyάλες 
πόλεις. Μιό: ψτηνή «καλημέρα» 
στόν θυρωρό καί αλλη μία στό 
yραψεϊο. Καt καμμιό: στό δρό
μο, άραιό: 'καί ποϋ ... «Τί σπατά
λη ηταν έκείνη στην παλιά μου 
γειτονιά». 

'Ιδιαίτερα έκψραστικό: είναι 
«της μητέρας τό: δάχτυλα» καί 
τα αντιπολεμικό: «Διέηση» καt 
«άνώνυμο γράμμα». 

Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ: Αί βαθύτεραι 

οψεις της ζωης 
Ό νέος αύτός τόμος του yνω

στοG στην 'Ελλάδα '1 νδοG ψι· 
λοσόφου Νιλακάντα Σ ρt Ράμ, 
προέδρου της παyκοσμίου θεο
σοφικης 'Εταιρίας, είναι μιό: 

σειρό: διαλέξεων σέ διάφορα 
μέρη του κόσμου. Καt ναί μέν, 
δπως λέyει στόν πρόλογό του 
'δ' συyyραψεύς, τό �ι�λίο δέν 
έ y ρ ά ψ η ,έξ αρχης, μέ μιό: 
κεντρική θέσι καt μέ μιό: αρχι
τεκτονική άνάπτυξι, ώστόσο 
αί διαλέξεις ησαν γύρω άπο 
εν α θεμελιωδες θέμα, ,έπο
μένως ή κ ε ν τ ρ ι 'κ ή θέ
σις rύ π ά ρ χ ε ι και είναι 
ή θεοσοψική θεώρησις της ζω
ης. Τό: κεφάλαια του �ι�λίου, 
άνταποκρινόμενα στην η:ροψο
ρική άνάπτυξι διαφόρων ά-ττό
ψεων, μιλουν εϋγλωττα: Ή 
Ζωή, ό θάνατος και ή 'Αθανα
σία. Ή έν1έρyεια της Διανοίας. 
Ό άνθρωπος ώς σωμα συνει
δήσεως. Ό θάνατος καt 'δ' «-ά
δελψός του» ό ϋπνος. Ή αφύ
πνισις είς την 'Αλήθειαν. Το 
'Αληθές, τό Άyαθόν καt τό Ώ
ραϊον. Ή σημασία έκάστης 
στιyμης. 

Οί συνδρομηταί του «' 1 λι· 
σου», ασψαλως, δεν χρειάζον
ται οϋτε κριτική του �ι�λίου, 
οϋτε και 'οποιαδήποτε σύστασι, 
διότι, και δσοι δεν εύτύχησαν 
νό: γνωρίσουν άπό κοντα και 
να ακούσουν τόν σοψο Διδά
σκαλο 'όμιλουντα, εχουν δια{!ιά
σει τtς μελέτες του στόν «'Ιλι
σό» καt yνωρίζουν την �αθύτη
τα της σκέψεώς του. 
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'Ο Οίκουμενικόc: 
Πατριάρχnc: 

Τέλη ία.ρτίου μk σ.ρχα.ς 'Α
πριlλίοο, δ Οίικουμ,ειvιικός Ιkτρι
σ.ρχης 'Κ.. Άθηνα,γόρα.ς εfσ-ήχθη 
σε κλινική της Βιέννης γιά γε
ν,ιοcή ια.τρια:η ,�ξέι-οοισι, &ποφέρσν
ταις άιπό ά.τονία. τοϋ στομ.ά.χου,, 
π Ιθα.νόν, α.πό ύ1Όε�pm'Ιtωσ�. Μέ μιε
γώλη Κ1UΙ'("Χιί'Υψι ιπαρ-η,κισv. ού�ησ.χν 
δλο: οί Χριστια.'ιΙΟί καί οί uΕRλη
νες !ιδιαιτέρως τήγ σχετική είδlη
ΙJΙεογραχρίlα., λόγψ κια.ί της j.W'('ά
ΑΙψ; 1ρ)..κίαις του ίοπορι'Κ.Οϋ Ποι
με•νοορrχοι;, δ δπο�ος εχει γ,ί·Jει 
1Όpωrrοσtόρcς οτήν tν,ότηrΌα. των 

ριστιCΧΙΥών χιχί τ+ιν ά.'δε1λφότη-tα. 
όλων των ά,,ιθρώ-rοων. 

Ιέ την· ,ε&χιαφία. τη; ά.>7θε-;ε:-α.; 
't'οϋ Μ.εyά.λοο Πα.τρ:άρχοο έγρά
ψφαν πdλλά. στον έλιλ ιι:χ!ό -ύ
πο. Ό -χ.. Σιπϋρος '.Αlλεξίου (,<'Έ
θ ιο;,,, 31 Μα.ρτ.) ύπενθύμισε τί 
ε[χε τον'1σει, σέ δμ,ι,λια. τοϋ 1967,
στη� Κρήτη, δ Μηrφοπαλ[της 

αλ·κ:ηδόγ,ο,ς κ. Μ.sλ 'των γ,ιά τό 
διΔλ ημιμια. τiις '.Εαικιλ φ,ας ά,νάιμ•ε
σα. στη ι άκινr σί,α, κα.ί κα.ταmpο
c.ρή άι ' έ· ός, τό-ι Ο".)"(Χpονισμό κ.αί 
ε.π 6ίωσι ά,:ρ' έτέρου. 

·,Κα.ί πάJλ,ιν -εΙχε το/ΟΙΞι
τό δίλ η:,ι.μα έπαγέρ-χ:ε-vοοι έ'iώιπιοι 
της 'Εκκιλησία.ς σκληρόγ καί iδυ
σώιπητσν: η έσωτερ�κή ά,v,11:κι:ιϊν.-

215 

σις κn.ί ,ένό.της τιiΗ χριστιωι .ικιώ ι 
ουιιάιμε,<ιΥΙ, προς ένι,α.ίια.t άΝτιμε
τώπισι ν των τε,ριαιστύων συιγχpό
νω"Ι προολ ημά:t·ων, -κ.οι νω,νικωγ, 
οίκονομικων, φι;λ,ετι"λ.ων, έθνο
λσγικων, δημογρα,:ρι-χ.ων, έπισι
τιστικων κ<ιί μάJλιστα. της ά.
θει.α.ς κοοι τοϋ ιμ:ηθε, ισ,,ωϋ, πρός 
εgα.σψάiλιισιν ορθοϋ π·ροοα..να.τοιλι
σμοϋ τ,ών πιστών κα;l θετι:Υ.ην ύ
πηρε:σίαιν της 'k'ίθρωπό\tηrcος καλ 
τοϋ ΠΙΙJιλιτιισμοϋ της, -Υ) μ�ρολόγο:; 
έnι,�λφ:wτιr,ώς iιιw.ρχιωrt:σ μι 6,ς, 
α.ύτοηιρωοποtησ:ς έν τtι πrχ;,yο·ιο
ίλατρε�, όρ·θοοοξακmπημ•ία. -:ι.,α,ί 
προχειραλόγος, έκ φc6ίαι:;, ωkο
ά.μυνα έ ι τi,j καJλλιεργεία της χρι
στ;ια.νι¾ης δια;ιρ,έ1σε(J)Ιζ κα.ί της δ: 7-

σrοάίσεως τώγ ά.γα.&ιποιιίJ'Υ δυrιά.
ιvειω'Ι, με αmστέJλεσ�,.υα., τ.εiλιικ.ως, 
'ΚJα.ί τήν 1,δiί,α,γ πτώ-σι,,ι κα.ί τή t έτο' -
σrοειυσ:ν της εκρ 'ξεωc κωtα.στρο
φικω'Ι δυ'Vαιμεω,ι1 έπί τού πim:νή
του τούτου». 

Ό Οtmυμενιικ.ός Ιkτ,ρ.ά.ρχ lj:; 

-εγpα.φε δ 'Κ. , λιεξίου---- «cξέ
i).JΞξε- τ-rrι ί)ετι,χ.ήν όδό-ι τ·�; ά.vα
χι.χ,υνίσε>ως κα.ί τη; zνότ-ητος .:ης
οίι-ι<.οοομης τω'/ το�στων κ.αί της
Οιιπρυlλά.ςΞ·ως τοϋ θψα.υροϋ της
'Ορθαοοξ�1ας έν τi,j προσψορq. καί
τi,j ο:,α.κο ιίq, πρός Θλω τον χρι
στια ι. κό ι κόσμcν κα.ί τήν πιστεύ
ουσ;α ι κα.ί μή π�σ-τ;εύουσ«ν Ά'Ι
θρωιπότη,τα., επί τ<j> τ9λ�κιj) σ"ιW-



216 1 Λ I Σ Ο Σ 1970 

πψ της άιποτροιrt"Υjς της wα.τα.στρο
φης κα.ί της ο1κοδ1�μη,ς ένός κα
λmέρο'J κόσμου». 

Ή άναστολri 
τfiς«μνnμονε�σεως» 

Ό Μητροιποv,Ατη; Έ:λ�εu()εροu
πόιλε1ως Κ,. , μ.6.ρόσ: 'ζ εδήλω,σιε, 
οτι οιέταξ,ε νά, μή μ,ιη1μονεύετ�α-ι 
εlς τούς νια.ούς της περ:οχης του 
δ Οtκοuμ.,εν�κός Πα.τριάι,pχη� Ά
θηνα.γόραι;, λόγφ των δψ,ώσεώ>'Ι 
του περί δυ•να:τότηmς νά μ'Υj cρο
ροϋν, εξω ά.πό τήν 1έ.κ'Κιλησ:α, οι 
ίεpείς ράσα. (πού «δέν κά."ιΙΟΙ.J'Ι τον 
πα,πά»). 

Ή έ:ρημιψίς «'Ημέρα,» των Πα.
τρων έσχ_ΟtλJίωσε τό γιεγοι'Ι'ος ώς 
έξη;: 

«'Επ,ειδή δ:1.cpωlνιεί, επcι.uΙσε, λέ
γει, νσ.. μνηι,.ιονευη τό ονομια, τοϋ 
Πα-:p:ιά.ρχου είς τά.ς λ,ειτοuιpγiιας. 
Δηλαδή; Πχύει νσ.. στέίλλη «τηλ,ε
γρα.ψγpμια.τα» προς το'Ι uy ψ:ιστο'Ι 
ύπέρ ύγείας κcιλ μcι.κροημερεύ
σ.εω; τοϋ Πα.τρι1άψχοu; Κcιλ δ 
Θεό;; υΟταν πιληροφορηιθη δτ: 
έλ ή:ρθηισαν «τη/λ1εγρ1cιJψή1μ,α.τα» ά,πό 
δλοu; τού; αλλοuς μητροπ1οiλ!ί'tιχς, 
ιiλιλά οχ.: ά.πό τον Υ,ίφιο·ι ' μ.6ρό
σ:ο'ι τη; 'ΕJλιε,uθερουιπόιλ1ε1ως, τί θά, 
πράξη; Θα σΚ!εψθ'η έά.ν θά πcι.ρα
χωρή,ση ύγείια;ν η μιcι.rι.ροημέρεv
σι ν tλλείψει ... πλειοψ φιίω; τω·ι 
μητροπολιτών ; ΕΙγ,αιι δ,ιχα,[ιωμ.χ 
ένό; μητροιπολιί του ν,α μνημ.ονιεύη 
η οχ: ε.'ια. Παψ:ά.ρχ ·ι δτα.ν ενα; 
ΧΟ: γος •Ι}vητό; έξα.σψαλίζ η τή·ι 
μ:ιημόνευσιν μιε ε_yα, Μ,Ι'Ιόtαtα'Ι 
'ΚJαί εvτεlλέιστα.τον χα.ρτονόψι:;,μcι.; 
Δέ·ι άιντ:λα.μ6ά.νο'rtαι '1-'-εραοί [ε
ρσ:ρχσ;: δτ: 1t1χίιζοu1'1 έν ού παι
κτοίς; 

Να lλ.::γ,εν δ μητροιποιλ,ίτης δτ: 

θά εύχεται (στο χ,εi).)J του, βέ-
6α.�α, Κ!Χί οχ ι δημοσίq., πp,:-;ryJA η
τι χ,ως) ό-rοzρ Θεί� ψωτίισεως τοϋ 
Πcι.ψιάJρχου, θά, τό έννοού·σοομ,εν. 
'Αλλά νσ.. πcι,ύση γ,ά, εϋχ ετ,α.ι ύπέρ 
-� ' "Ο �-, ιr , υγιειχς; χι ι.ιι ε-ια πα.τρι.α.ιρrχηιΊ 
ά,λλά -χ,α,ί δ:' εγια. ά.πλόν θνητόν, 
σ,ύτό θσ.. ήτο ϊσως διuινα.τόν νά. έ
ξομοιωθή με μ,χύρην μχγεία.ν ... » 

'Αλέξιος 
της Μόσχας 

Στά; 17 Ά . .rπριιλΙίισu έξεδήμ σε, 
συνεπε:(,ζ •ι..cι.ρδι:ισ..χης προοοολ ης, 
είς ή:λ:κGοον 92 έτων, δ Πχτρ:άρ
χης Μόσχ,ας «ΥJχί πσ;σιων τώ'Ι Ρω
σιων» ' λέξιο;, ήyέτης της Ό,ρ
θοδόξοu Ρωσικής Έκκιληισί1ας &m:ό 
-οοϋ 1945. Το οο6ι,ετt!Κ)ΟV ιπρα;-;,το 
ιpείοΥ «Τά.;» έχα.ρα.κτήpι01ε �όν εκ
λιιπόντ�χ ίεράιρχψ ώς ύπέρμχχον 
τη; sίρήνης κ χί cpιιλία.ς των λα.ων, 
μετέδω,σ,ε οέ χαρα.κτηpι,στt·ι<-όν ά.
πόσπ!Χ!σμια. λόιγοu �οϋ Πια.τρ:ά.pχοu 
'Αλεξίου, τόv δποίαv έξ,sφώ1νησε 
τό 1963 επί τ'Ώ 50·Q ε,π,ετείω από 
της προα.yωγ'l); το� ε1ς '�ίιΟΡ<,ο
πο'Ι. Το ά.πόσπwσμα. cι,ύτό εχει ώ; 
ΙΧ,ΥJ::;ιλουθως: «Κ,cι.τσ., τον 1Όοοpόιντα. 
χρόΨJV τό 1ϊ;λέον ση�,.ι,αντικ&ν ΥJCΙ.ί 
τό 1t1λέον ,ούσ�ωδιες, θά, ηδύοιcι.το 
,ια εfίπη 'ΚΙCΙJVε�ς, πε.οοο<'Ι δρ•cι.στη
ρ:ότητο; των Χρ�στιοονων εΙνοοι ή 
εξυπηρέτησις της ε1ρή,;ης r,<,αί ·ή 
έργα.σία. δισ.. την δ'ιημιοuιp!fί•αν έ
νός χ,όσμου α,vεu παλιέμιων κα.ί -ε
λοϋ'ιτο; δπό σuνθήΥ.α.ς ειpη'Ι·:Υ,ης 
σwum:άρξεω; κcι.ί δι,ειθνοϋς σuνερ
για.σ{α.ς». 

Προσευχή 

υΟλο: ο,ί , μειpt'Χ!l.''i'Ο!ί, κια,τόπι'Ι 
ά,ποιφά.σεως της Γεροu101:ας, προο
ει0λήθησαν νσ.. προσιεu.χη�ουν, μJ.t 
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"λ/Χ,θωρ�σ:μkn; ωρα., το βρά.�υ της 
Τρ'της 14 ' πρωου, γJι. τήv ά.
σφαλη ε1τ1ιστpοφr, τοϋ δια..στw,ο
π) οιου «' πόλλων 13». Το &ια
-πημόπλοιον, .λόγ!j) αιίψνιδία.ς βλά-
6ης τιί},ι έγmταστάnεών του z

πελθGuσ-ης εί:;; τά. 300.000 ΠΖ-p 
που χιλιόν,ε,ρα. της ά.νό�ιου του, 
έξ ά.γ tώ17ΌΟυ .α,ίτ�α.; (ίσως πρό.σ
κρουσ:ς μετ-εωρίτου) δι,ε"Όά.χθη νά. 
εγy.αταλείφη το έyχε ρημ,α, ,ί)ς 
Σε,) ήνης και νά. έπανc'λιθη στ+1 
Γη. Ό ιrορόεδρος ίξαv έζή,tφε 
άπ' εύθε'α; σύ;-δεισ. μέ το δ.α.στη 
μ κόι κ.έ·ιτpοι ,Χιοϋστ()), �,αί ό
Πάπα.:;; cνωσε την πρασευχη του 
μέ τί:;; προσευχές των έκατομμυ
ρίω ι ά. ιθρώπων ά.πο κά;θξ γωνια 
της Γης, γ,ά ν' ά.-ποσο6η;θη ή τρ,σ
yωδι ι;ι, στο Διά-στημ;α. 

'Ακόμη καί δ ά.μει�ικτος κό
�μος τοϋ χpήμ,mο:;; σιηεκι νήιθη 
ά.πο το δρiμα τώι ά.στροιαυτων: 
<( ί πρά.ξε:ς στο έμπορtrκ.ο επιμε
λητήρ:ο τοϋ Σuκ,ά,yου δ· ε¾όπφαι 
y.ά. :ια λεπτό, yιά νά πpοσ:ευχη
Οοϋν οί άνθρωποι yιά. τή·ι ά.σφα
J η του;; έπ,σψαρή».

Ό Εύα.γγιΘ .στης Μπ .:λlλυ Γκρά.
�:χ.μ εrπε στο Παρ.σι: "Πατέ α.λ-
1αtε στήι ίστορ α., &εν προσευχή
θr1κ�ν ,ό,:;οι αιθρω:π�ι, ά.πο τόσες
ψυλε::;, σε τόσε; γ;.ωσσε:;;,. 

τ ι\ρα. γιz οί α-ι<θρωποι πού Πί)Ο

σηύχον,ο, σ'J'Ιη,σθά.ιοιτο τήν ση
μα.σ,α. έ ιός τε,λε({)υ συντοιι,σμοϋ 
-:ηc, σκέφεως �α..ί τη; μετα..τροπ ί): 
της σε δuνσ..μι ; 

Τά βήματα 

τοϋ βρέφους 
Ό Γά.λλος Άκα.δημα.ικος κ. 

Τιερρύ Μωλ'ι'ιέ, j"ράιφογτα:;; γ:ά. το 
ξαcpνι-κο ά.τύχη1.ι;α. στο διιrο:cημ,6-

πι ο.ο «' .\.π6λλω J 13», τι:,ι .... ,:t δτ. 
ή με-:ι;ι,τροπή τη; δ.α.στημ;;ι η� πε-

(, ' ) 
' "' -ρ..π:τ: α.:;; α.πο ρουτ:Ία. σz ορα.-

- , θ' " .;, ' μα., ,ιας ε I υμισε οτι ,1 π,φιπε-
τε.11 ι;ι,,}τή, πeιύ είχ,ηuΞ ά,ρχ.σει 
νά. τ� ι θεωροϋμz ώς κ.χθα._ρω� τz
χ ;. κ.η, π-χp-α..μΞJ:. β:rθΞ•.α: ά ') -
θ ρ ώπ ι·ιη. Ή ά.γωι.α. -ϊ:πε 
- ή όπο.σ μάς χα.τiχξι μfi.; ε•ιθυ
μ.ζει δ,ι ει; τό·ι τομέι;ι, ,οϋ Διι;ι,
στήμα:τος εύρισκάμ,εθα:, οχt είς το
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βα.σίλειΟΙΥ των ?ωpιά.ρ,χων, ά.λλά. 
ε1ς τά. πρώτα. δι,στwκ.τι·κά. βήμ7,τα. 
του βρέφους,,. 

Τά Μυστήρια 
της Σαμοθράι<ης 

ΙΤό Πα.ν-εrπ:ι.στήμιον της Νέα.ς 
Ύ όρ-χ:ης ύπsό την 'δ'ι1εύθυrισι τοϋ 
κια.Ιtηγψοϋ του κ. ΤζέJίιμς Μά.κ 
Κpέ,ντι, δ δποίος ,είνα-ι ηοη κα.ι 
δι,ωθιητης της Άμ,φιΙΧ,α,νι,κfi)ς 
'Αρ�α,ιολογικης Σχαλ,ης Άt!ηνών, 
εσυνέιχ ισ:ε πέρυσι -κ.α.:ί θά. συ,�εχί
ση κα.ί κατά τό 1970 τίς ά.ναιnα.
φές του πού α.ρ,χ ισα;ν τό 1938 yιά. 
τήν αποκά.λιυψι τοϋ Ίε,ρ,οv των 
Μ�άlλωιν, 

Θ ε�ν της Σ<
�μ,οiθ!ρωχης,

κ,υ,ριως σε δοο -rοεριοχες του'. 
Ή μί1α. απ' α.υτ'ές βρίσκ,ετα.ι 

στήν εϊσοοό του, m-rpv δ:ποία, δ 
β:αισιλεύς της Α'1-γύπτ,ου, Πτολ'ε
μ7,ίος ό Β' δ Φι1λ:άιδιε)Jφος εΠχιε 
ανεγε,ίρει μνημ,ειωδες μα.ρμάρ,ι,•ιο 
Ηράπυ1λο, οι'α.στάσεωγ περίrπ:οο1 15 
Χ20 μέτρων, 'ΚJαrοά. την περίοδο 
285 - 280 π.Χ. 

Μιέ τίς τελωτα,ί:ες α,ν,:χ,σ-,,ια,φι,;,Jές 
ερωνές τ,συ, δ1ι,α.π.ισ:τ,ώθηοοε ά.πρό
ολε,πτα. δτι τό llpC71tυlλov αύτό του 
Πτολεν,α.ίου εΙΧ!ε στίς δύο κύ,ρι,ες 
οψεις wυ, (α.να.ταλιιχ,ην, κιαλ δυιtι
κήν') δια,cpορ,ετι,κοϋ ρυ:θμο,ϋ κίονες. 
01 εξ κίιο,y,ες της δυτ,ικης πλευ
ράς του, πού βλέm:-ει πpΌς τό 'Ιε
ρό των Μεyά.λιω,v Θ-εων, ήσ1vγ κο
ρuνΟι·α,y,.;0ϋ ρυ:θ:μοϋ, cν,ω οί ά.,ντ -
στοιχοί των εξ οοί,ονες τής &να.το
λιr,<,ης του πλ,ευρας, πού ,είνα.ι ε
στpωμένη 7Όpός π,rγ :θ1έσι της &ρ
χαιίας πόλε,ως Σα.μ,αθiραικης. fισα,ν 
ιων1.ικοί) ρυιθμοϋ. 

Τ ό «'Ι,ε.ρόν» :είχ,ε κτ σfJη π�ρι 
τό 325 π.Χ. -χ:χί α.ρyότφα., στήι 
-rοε,ρ:οδο 150 - 125 π.Χ., συv,πV-η-

,ρώ1θ,η�ε στή,v ιβόρειια; πλευρά. του 
μιέ ΠρόπUΙλο δω;ρικοϋ ,ρυθμοο. 

Ή «'Ι,ερά. Οlίκιίια.» κα.ί τό «'Α-
, tl , , .,)\ , να!κτορον,, οπου εγιuν,ετο ,1 πρωτη 

,μύησις στά. μυστήρ�α. της Σα.μο
θράικ.ης, α.ιπ:οκα.λύφθη,σωι π1φί τά 
80 ιμέτρα; βορ'ΕJίlως της 0'1t,<,οοο,μης 
,:Ιφόν». Τό ε,01ωτ�ε,pt'ΚΙΟΥ τοϋ «'Α
vαικτόρου» ,εΙχε 1δι,α,στά.'Ο'εις ΠΕ!pί
που 27Χ12 μέτpωv. Τα. σωζCJΙμε
yα, ερε•ίιπ:ια. του εΙvαιι της Άρχα.ι
κης εποχης. Τό «Άνιώκτορον» αύ
τό εΙχε διαΟΙεχθη ,εν.α. παιλιοοιό1t-ε
ρο κτί·ριο, τοϋ &rοοίου, τά. ϊχ,vηι ε
χου,y βp,εθη στά. ·δ'υτ�κά. του-. 

Στην νότια. στενή ΠΙλευρά. τοϋ 
«'.ΔΝα.'Χ�ό:ρου» ε!χε ΠΙρο01α,ρ,τηθη 
στά. Έλlληrιιστιm -χ:ρόνιια. ενα. 
σ-y,εοοψυ),ά.κιο, διια;στώσεων 7Χ7 
μέτρων, πού 0λέΎ1ετο πιΗαινως κιά.
ποτε «'Ιερά Οι'Κlί(Χ),. ΤΌ έ.λληvι
σ-vικό κτί.ριο της «'Ιερας σικία.ς, 
&.ντι'Κ!σ.τsσ:τησε α;λλο άρχ,α,ι1ότ,ε,ρό 
τ:cυ. Εί,γα,ι πιiJ,α-ναy, δτι σ' aυτήν 
εγίνετο ιπ:pοεvοι1μαισί,α, των ,μ,οοτών 
πρί ·ι &ιrοό τη'Ι τεJλιετή της μυή
,.εως, πού ετελείτ<ο στ,ο "(IΞll'tOY1 l%0 
, ΆνάJκταρον». 

υΟ10ως ,εlδήιλωσε ,δ ,Ο'ι,ευθυ,ντής 
των ι:iνα.σκαcpων, κιοοθη,γηιτής κ. 
Μάικ Κρέντι π;ρός τον 0,Ελιληv,rλ, 
δημοσιογlρά,φο Χ. Μ. Ποορα.σΧιεtΙα.ι
δ , μέχp,l ,σή,μερα,, τά. άρχα.ιόιtφ-α. 
εύρήμα.τα. τω,ν α,yα,σ,κα,ψων τοϋ 
Ίεροϋ εΙν,1,,ι τοϋ 7 ου π.Χ. α.1ωνος.
Ή ά:-ιvμή της λα.τρείιccς των Μεyά.
λ:ων Θεων της Σα.μοθ:ρά.'Χης χ,pο
vaλοyείτα.ι στην Έλ�λψιιστιοc.η ε
παχ_ή, δπότε εψθαισε ,στό άιπόyειο 
της α.ρχιτεκτονι,%rjς του λlιψπρό
τητος. Τό Ί,ε,ρόν ,εξη:κολούθησε 
•ιi ά.κμά,ζ η "/Jοοί ,στά. χ,ρόν-�α, της
ρωμα,ιοκρ:α,τία.ς &ν κα.ί δ'έιv κτί
σθrpκα,ν y,έα, οίκοδaμήμα.τα. κατά.
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τή•; έποχ_ή της Ρωμαϊκής αύτο
κρατοp(«ς. 

Μέσα στά opr:α του 'Ιεpου οέ.ν 
βpέθ·,με τίποτε τά χρισ-vιαινι•..ι.6. 
Έξω ωπ<> τσν χώρο ταυ, στά &νσ.
τ?) ,κά τοο, εχουν δια..π�στωθή τά 
έc.είπιι:ι. μιάς πα..λα,ιοχpιιστια..ν�κης 
β'α..σιλικη,ς, πού δέν έpευνήθη,κε 
,.ί.-ι.6μη. 

ό 'Ιεp;·ι ¼mεστpά.φη &Π'ό l
'Τ't.υpούς σειισμeιύ; -κιατά τον 6ον μ.... , ' �' Χ. α,ίώνα, -χ.α;ί τ-ιποτε 'ιlεωτερο οεν 
φα:ίνετα.ι σήμερα, σ' ι:ι.ύτό έκτός 
ά:r;ό τό μεσα.ιω,JΙι'ΚΟ φροόpιο τοσ 
J Cou μ.Χ. α.lώ1,>ος. 

· Ανεκαλύφ8nσαν

τά <<γονίδια))

«'�τι'Κ.η» η «ιέψιιαλιrι
κ +, » ά. ναικάιλ υφ ι,ς ωιtΙΟ'ΚJα.λrε ί"tlα,ι το 
χια-υ6ιpθωιμια. ' μιΞΙpuκια. νώ ,ο έιrοισιτη
μόνω,ν, οι ooro"Coι, μέ την- βοή,G.εvα. 
έξαι1ριετ�κοϋ ήλisκ."tlpoνι�mu μ�κρο
σκσΠϊίιοu, eμιεγέιθut',Ια,Υ 79.(Χ)() φο,
pες bΝι κm-οα,ρον κα.ί άΜΞJκιά.ιλυ
ψα.ν τά γ ον ί δ � α., δηλ. μιιrκ,ρο
σΚΟi7Όικά. σrοιχ ευα. ϋλ-ης, ΠΙΟύ m:
ριέχουν τό «'7tlpόΎ1ΡιαΙμιμια,» η τόν 
«γε;1ετιιχ.όν κώιοι'ΚJα.)> δ.,yαmrούξ

ε
ιω

ς
ζώωη κια.ί αν&pώrπων. 

Πpό'ΚΙει-οο:ι πιΞΙρί τών έιριωνηrtών 
τοϋ Παι',ΙειΠιστημίοο τοϋ Χά.e_ο�pντ, δόκτωpος Τζα.ίης Σα..πά.ι
ρο, ΚΙαJθηιyητοϋ 'Ιωια.ινά.θια.ν ,,Μπέν
ουϊθ ΚΙα.ί lα..τροϋ ώρ1ειν Epαv. 

Ή ϋ-rο�ρξι,ς τών γον: ί,ων ητα;ν
γγωσrdj απο ετών. '.Αw...ά είyα.ι fι 
πρώτη φορά πιού οι έπιιστημ.ο•ι.ες 
κα,τώρΙθωσοον νσ. τσ. &.100,ιwνώ�υιν 
κα,ί νά έ'7t'Υ]ρεά.ζουν τήv συμ.ιπ,φ:
ψ ορά. τους! 

Τά. γονίδια (δ α.'ιiθρωπως εχει 
20.(Χ)() &nt' α.ύτά.) κιαιθ'ορίζουν 

πλήρω; την έιμψά.νιισι χια,ί τήν 
σUΙ',.ι.:πφιφqρά. μας. 

•Τό γΌΙΥίΙο:ον εlνιαι τό βσn�κόν
στοι�είQΙΙΙ τών χρω,μα:ηι)Ι,.ιάιτ�(!)'Ι, 
οηλιαιδιή τών πρωrσεϊ-κ.ης συστά
σεως σ�μιαιτιδίων, τά. δrιrο1α.. πιροο
δι�ρί σιJ'Ι Υ..α.ί μιε�6ι6ά.ζουι ά.πο
κλ>ΖΙ�πιικ.ώς τά κλ-ηρονομιrι.ά. χα.
ραr�τηρ,: στιrώ. τών ζω',ΙΙ'ΌΟΟVώV ον
των. 

Τό &ιπ.aμανωθΘ11 γονίδιt.ιν έλ ή
ψθη &ιrοο ενα. έ·'Ι'Όερι'Κόv βα:χ.τη
ρίδιο•ι (έ¾ τώιν πιροχια.λούντων
τ+,ν δUΙσ�'VΌφίια.ιν) , 100ύ &.π.α.ντα-

ό , ό ' ,, τα.: συχν ιυα.τα. εις τ πισ..χu εν-τιε-
ρον "t'Οϋ &ινθρώ,που ΚΙα.ί 100λλG>'Ι 
ζώων. "Ενα. βαmτηρίιδιον δwια..ται: 
,ισ, 'ΙΌΕiριέχη ά,χ,όιμη ΚΙαιί χLλια. γο
·ιίδια, ε•ι.nJστα'Ι τώ,; διrοίων έπ-ι
τελ•εί tδυα.ιιτέ,p,αrι χιαί έξα.-τΙΟμιια,ευ
μένψ λε�τοοp"(ίαιν, ένώ, είς το 
άι�ρώιπ:ι"Ιοιν σώ11Jα., όπάιρ�ου,ι /Sχι 
όλιγώτφσ. του ένός έκ,σ:οομ,μυρίου 
γοvί,δι-α. Κα.t αότά εwα.ι πού 
πιρο,σδιιορίζουν τηv σω\.)mΌt¾'Υ)V ΚΙα..ί 
χα.ρα.χτηpολοιyιrχ.ήν μορφrτν τοϋ 
άνθρώιπ:ου. 

Το γσ•ιίι'aιb.ν εr'ιlα.ι &ιrοε·�p.οΕiλάιχι
στον όλικ.όν σωμ.α.τίδι1e·Ν, έrπί τ.οϋ 
δ-τοοίου εί\/Ιαι άιrοατυιπιωμένος δ λε
γδμε �ος «γιε νε1ϊιικο9> η <("/.).-qρσνο-
μι ΚΙc>"'» «κώδιξ», η''τοι ,μία. �διοσυ-� 

t� σΌαJσία., όιπ:ό τύπσν σιwόmυ «υυη-
γ:(l)'/» πού προοδιορίζιει τά χα-, 

'Γ' p7,"/4: ηρ�στί,κά. τοϋ �άιρο�. _ .ογονίοιον είναι fι ΤCρωτη και πΑε
cΝ στοιχειώδης Υ..λ ρονομιt¾'Υ) μο
vάις, fι δοοία. rοροσδισρίζΖιι τά χα
pα.mη,ρ• στι•ι.ά. τ.οϋ ζω'Ι'Uα� όρ
γα-ιu:JΙμ,οϋ δ:ά της κ,α,-σευ:�υrισεως 
ΧJα.ί του έλέγχου τών έπί μέρους 
μεταοολικων έξφyαι1ιών. Οϋτω, 
έπί 10�ρ,7;οιε(γμ.α.τι, όrπά,ρχ:ει είς 
,ό,ι α.νΘρωι1rοv εvσ. yανCοια-ι πού 
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έλέγχ,ει τήv πψJ't'ιrχ,ότψια, wϋ α..ϊ
μα.τος. 'Εά.v τό γοvίδι-οv α.ύτό 
d,λλοιωθη, τό α.τομοv είς τό 
-δποίογ συμ6α.ίvει ή ά.λλοίω:ης 
α.�τ-r, πpιοσ;6ά.λiλιε'τlοοι άιrοό α1ίμοφ:
λί1οοv, δηλα.Ιδή άπcτό αιδυ-,.!ΧJμ:1:.ι:•ι πή
ξΞως -cτοϋ α.'ιίμJmιος. Ύιπ,άψ',(ΟΟ'V 
π.:-.ιλ -:χ.ί χιλιιάιθες η μα.λλi()Ι\Ι έκ.α.
wγτάJδ εις χ ιλ ι άι&ε,ς yαν�δ ί ιιΝ, πού 
Ηέγχ,ουγ ΚJΙΧ,ί ΠΙp,ασΙδιο�ρίιζου,γ ισά.
ρ:1θ�μ:.ι: χαιpι�Υ, ,η1ρ1:01't'ιrι.ά.. 

Ή διιαιrοίαιωισι,ς τωγ bπuστηι,ιό
·ιω,v δτ.ι «ε,ψuοοσαl'I στή'V ,ρίζ,α. της
ζωη.ς» ταύς ίκιοο-ΛΟιΠiΟ'ί 01ε -εξοοιιpετ.ι
ΚΙά.. Ί-πη:ρ,ξε �μω,ς κια.ί μία μιεyά.
',.. η ά.ΠJΟΙ'(ΙΟ-ήτιω01ις. 

< Α �σ18'ά. VΙΟιμ..α.,: φp ίiχ. η στην �δ έ α 
σtι ή d'ιlαιχ.ά.λ ψις ,οούrtή μmοp,εί 
'lσ. χρη,σιμοποιrι(ηj εrπί κα.κφ», έ
�ψWΙΟΙΖ δ οοοοθ-ryyψης Μώριις 
Ούtλοοι•ν,ς, της Ίωqρ�κης σχολής 
�ϋ Ποογεrrο1 στη1μ,ίου της Όξ,φόρ
δης. 

οι ε1θδ ιοοοί θά μnropώv γσ, δη
μ �ΟΟ/Ρ')"Οt>Υ «ά..ΥθJρώrιrους κιοοτά. π>α.
ρωn ε.λ ίfJN'-' με τά. ΠΙpαΟΟΙ'Ι"t'α. 'ίv()'l) 
Βέλοοl'I ... "Ετ�σ:ι � άψχύση ή έ-
1W',(ή τώ,γ ά.νθρώιrοωv - ρομπ·ότ. 

'Ωnόσ,, α.λλ,ΟΙ: ειπ'ι,σrrήμ,ο,'ι1ες λ ·έ-
" ή ζ ' ' � , ν 

γιοον οτι ωιη ΥJΧι η φυσ;ις ε-
χου1Υ την «οίχοινομία.ν» τωιν, ή δ
ΠΙοι!,α δε 'Ι ΠΙ!Χ\ρ«Οιά!ζετια.ι πέ,pσΝ έ
νός ώρ•σμένοιυ σψεί1ου. Ή εrπι
στήμη είναι ΠΕ'Ιtεpα,σμέΨΙj χα,ί εχ ε: 
8:ρ:1::11, 1t1pα01δlιοιρ:Ιζόμε1να. άιπό εκιεί
νο πού CΙ'Ι'ομάJζετα.ι «άψχή» της 
διηψο-UΙpιyία.ς κ.α.ί της ζωης κια.ί ή 
CΥΠο!α. 1Όοοpσ,μέ.'ιlει ---1κ.α.ί θ� πχ
ροομ,εί1·ιη σJσψοολως- μ,υ01τήpιαγ 
π.ού δεν Θιά. έξιχ,ν,ιιοοσlθη πο,τε άπό 
τον α.'Α�ρωmοιν, δ δπ,οϊ:ο; δέιν διύ
ν mαJι νά. ,<JX τοο:πη ύrοοχιε ί1μ;ενσν 
δημ:0ιυp,yί<00ς, ειγω είi�αι ά.ντικ.εί
μ;ειw;1ν α;ύ.της ... 

Μεταφυσικοί 
ι<αταδίι<αι 

Ή νομοθεσία. τοϋ Τέξας όpί
ζει tλα.χίστηγ ποιν-η'Ι γι,ά. τήν λη
.,τ,εία., οχ ι δμ•uς Υ,αί μεγίστηv. Ή 
'Ι'Jμο:θετική α.ύτr; έλσ.ιστικ.ότης ε
Τ.:έ-pεψε σ' ενα. 1δ�-κ.οοστήpιο τοϋ 
ΝτσJλΛα.ς vά ά.ποδείξη δτι εΙχε 
δpαικόvτεια φαντα.σί1α., δτα.ν έδίκα.
σε εvα.v κια.θ' ύποτ,ροιπή .λ η,στή 
πpα.τηρί,ων βενζ,ίlνης. 7Ητ.α.ν ή εί
Υ;c)Ιστή ψοpά. ποο r,ι,α.Ιθ6τ,α,,γ στό έ
�ώλιο τσϋ κοοτηγοpο,υμέναυ χα,ί 
μαλονότι ή συγκομ,ιιδή της ενό
πλου επ:1Οέ1σεώς του ύπ-ηpξ•ε πολύ 
πεvιχpή, δ:ότι τοϋ ά.πέφεp,ε μό
λ:ς 73 δολλά.pια 'Χ.α.ί μιά δεκά.ρσ,, 
ό είσ:σ,γγελεύς έζ ήτησε νά τοϋ ε
πι6λ ηθη ή «1ολ1έογ μα.-κ.p-οχ,pόνιος 
έφ:κτή πο:vή», πpός εκφο6ισμόv 
των πολυ,cι,p!t!μ;ωv ληστω'Ι, οι δ
ποίο: μα,:;τίζου'/ τίς ά.μ;ερ:"/,'l,'/Ι:r;.ες 
πολι.,,είες. Τό ,δι�αιστήpιο έπέ6α.
λε στον κχτηryοpούμενον ποινή 
ψυιλα.κίσεως έπί. .. χί\λια. χοόινισ.! 

ΦυσLκ.ά., 1 Π�;'V"i α.υ,τή, δέγ ·ij
τχν «έψ:κ.τη», 1οπως ε ητφε δ 
ε�σα.γγελεύς. Άλ?.ιά., καθώς δ κα.
τηyο,ρούμενος ήτlll'I 50 ετών, τδ 
διΥ.α-στήpιο των ενόpκ,ω,v ήθελε 
μ:ά. πο:νή ίσο6ίου y,αιθ1είpξεως, ·ή 
δπο[α, εΙ•η,: πp±yμα.τι, ή «πλέο·ι 
μα,<Jpοχpόν:ος εφικτή». , .Α:),jλ,ά, 
έά.ν κ.σ,τεδί•y,α,ζε μόνον εις ίσ66:α. 
δεσμά., ϋσ:τεp' ά.πό λ!ίγσ, χρόνια, 
ή, το: vή �ά. μετετ�έ,π,ετο: ώς συ
νηθω;;, σε 20 χpον:(Χ, το περυσ
σόιt'ερο, κχί με τή'Ι «κα.λή δ:α,γύ.)
γή» η την έpγια.σίια., θά. 11tεpιωpί
ζετο σε 5 - 8 χpόΙVια.. Με τήγ μ.,ε
τσ,ψυ:;ική ποινη των 1.000 ετω·ι, 
τό δικαστήριο τ<Jϋ Ντά.λλα.ς -
σύ-μψω•γα. με ά,ιμε,p ι ΚJΟΟ',!UΚ.ά. σχ_ ό,λ ια. 
- α.νοιξ.ε τόγ ιδρόιιιο σε δλόικίλη-
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ρη κλίμαr.ιtα. σ.ν/iλ.ογι.,yγ ποι11,1ω,v, π. 
χ 2 .500 χρόνιια. γι.n. ά.πα.γωγή 
καλ 3 .000 χρόνια. γιά φ6 ιο. ' 
Μ., ίσως, δείχνει τό δρόμο γιά. 
τήν κατά.ρyησι της θα.nτ ,κης 
ποι-nις, χωρtς τόν ψ66ο των όΠ<>
στηρικτων της, οτι εν-ας έγ'Κιλη 
μχτ'α.ς θα. ε6yαι1νε και πά.ιλι στήν 

, ' \ .J.ι. :) λ' κοινωιια για. 'fα τ,rΙ :χιrοε� ηση, 
�Ν δ:χια..ζότα.v ψάνον» σ: 1σό6ια. 

Νέα 6ί6λοι: 

στήν ·Αγγλία 

"Ειιειτα ά.πό 360 χρ6'ιια., ά.φ' 
δτου ϊσχυσε στούς ά.γγιλοοα.ξο 1,.
κcύς αούς ή «εκδοσις βα.σιλiως 
'Ια.:χ,ώ ου,, της Β 10 ου, έτέθη είς 
τήν δ.ά.ιθεσι τω'/ ώγγλοφώιω 
έκκλησ ων νέα. μ,ετάιψραισ.ς σ;; 
γλωσσ� συγχ,ροvιφέvη, ά.πλου
σ-σευμένη καί χωρίς τί,ς πα.ιλα.ιές 
άισά.φει.ες, πού ,εlνα.ι προιόν ερyα.
σιας μιας μεγάιλης επ.τροπης 
�ληρικωιv, !στορικωι κα.ί γ1λωσ
σολάγων, έ'Πί 20 ετη. '• χρησιμο
πο:ή&ηκ;α.:'Ι, γιά. τήν όρθ&τ,ερη ά.
ΠΙ6δοσι του κειμέιου m.ί ο! «Πά.
πυρο: της εκρα.ς θα.λά,οοrrς». Τό 
κείμενον συv.σδ.εύzτα: ά.πό π:λ ηθος 
σημιειώσεων. 

Ή όνομαισ:α των Πρω.τΟΠ'λά.-

σ-σων (' δά.μ κια.ί Ευα.ι) ε!vtι,ι κα.
θαψως συμ6ολuκή. Τα. όνόματα, 
τόσον του ' δά;μ οσσv και της 
ΕΙ)α.ς, σημ.α.ί 1001 «ά.ιθρωιπότης» 
και .. ζωή» ά.ντ:ιστσ'χως. Τό συμ
rιtέρα.σμ.α. α.ύτό εξά.γετα.ι κια.τά. τους 
μιετα.ψ.ρ�τά.ς αιπό τήι βι6λική 

ράισι «Χους ε! και ε,1ς χουν ά.1t1ε
λεύσει». 

Ή φρ4σ ς του Έκ ηισι,α.στο -
<-μα.τα. ότης μα.τα οτήτων», ούδc
ποτε έ έχθη κα.t σ.ντ' α.ύτης έγρά.
ψη : ,,Κε ιόν τα. πάJντα έ.στ ». 

0 ! ά.δελ:ροt }(iά,ι Ι -κια.ί " Όε,λ, 
πού έστpά.ψησαι/ δ ε.ια.ς ενα.ΙtιΟΥ 
του σ.λλου ε!να.ι πρόσιιmα. συμ6ο
λ�"Μi. Κατά. τά. -ι.ι0:νω ιιολογικά 
δ':·δομένα της εποχής ή έ6ραική 
λέξ ς «Κά.ι ι» σημαι1 νει «μετσ,λ
λοορyό )) κ.αί cr ισ,ι χσ,ρα.κτηριστι
κή μ α.ς !στορ:κης περι,όδου, κα
τά. τrτν δπο:α.ν ο! α.οπλοι νομ6;δες 
της Μέσης ' να.τολ ης έδέχθησ1. ι 
τίc; επιθέ,σεις τω/ π,ρώτtι)Ι',Ι ξένων 
φυλών πού κα.τειπά.τ σαν «διά. πυ
ρός κ�ί σ.δήρου,, τ-ηι π-ερ οχή. 
Κάιν λοmόv ε!vοοι ο! α.ποι•.ιtοι που 
ε �ρα.ι τάι σι-δηρο Κ'λί δ.ά της μ
τα.λλουρy' α.ς τάι μ,ετέτρεψαν σε 
01Όλα. "/Jα.ί ε ργα.λ ε ία. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 
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1 ΜΕΤ ΑΞΥ ΜΑΣ 1 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεϊα τοϋ «'lλισοϋ», Δραyα
τσανίοο 6, δροφος 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμωνος) , εlναι άνοικτά μόνον κάθε 
Δευτέρα καί Παρασι<,ευή 10.30-12.30. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παpακαλοομεν ά:ποστέλλετε μέ τα
χυδpομικήν έπιταyήν είς την διεύθuν
σιν: «Κωστην Μελισσαpόποολον, Δρα
γατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». 'ΑΠΙΟ
στολαί μέ τραη:εζιτικάς έπιταyάς η 
έ,ν,:ολάς, μας δυσκολεύουν. Νά άνα
ypάφεται καθαρά τό όνοματε.πώνυ
μον καί ή διεύθυνσις τοϋ ά:ποστολέως. 

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ 

Τιμή τόμων παρελθόντων έτων δρχ_ 
60. Τυμή τεύχοος δρχ_ 1 Ο. 

Δέν ύπάpχοον μεμονωμένα τεύχη 
ύπ' άpιθ. 2-5, 7 -9, 11 -12, 15-
18, 23, 25 -26, 28 -30, 32 - 33, 40. 
44, 49 -50. 55 - 58, οϋτε τόμοι 1957 
-1959, 1962, 1968. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδpομητάς μας, έπεστpάφησαν 
ά:πό τό Ταχυδpομεϊον μέ την σημείω
σιν: «μετώκησε» η «άγνωστος». Γ!α
pακαλουνται δσοι τούς yνωpίζσ...ιν νά 
τούς είδοη:οιήσοον η νά μας δώσοuν 
τάς διευθύνσεις των. 

ΑΘΗΝΩΝ: 

Παν. Βά5αλης, Λυκείου 13. Δέση:ω 
Κοpρέ, Κεpκύρας 90. Στυλ. Μαλαν
δράκης, 'Αλεξάνδρας 64. Κων. Μι
στpάκης, 'Αpιστάδου 136, Καλλιθέα. 
Θεοδ Στcψούλης, χημικός, Δωδεκα
νήσου 2. Βασ. Σωτηρίου, Γ' Σε:rιτεμ-
5pίου 50. Ταξιάρχης Σύψα.ς, Δωδε
κανήσου 119, Πετpούπολις. 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ: 
Μανος 'Αναγνωστόπουλος, 5ασ. 

'Όλγας 66 β, Θεσ/νίκη. 'Αθ. Μαρι
νακος, Ζευyολαπιό Μεσσηνιας. Γεώρy. 
Πεζίpης, 'Αριστοφάνους 19, �Εδεσα. 

ΚΥΓΙΡΟΣ 

Τεύχη «'lλισου», τόμοι καί βιC!>λία, 
στό Β ι5λιοη:ωλεϊον 'Αιντωνίοο Σ τυλια
νοϋ, Λεμεσός_ 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗ"!"ΝΟΝ Β !ΟΝ 

Γεώργιος Λοyιάδης, 'Αθηναι. 
'Ε!μμανουήλ Περη:ινιας, 'Αθηναι. 
'1 ωάννης Χεpου5εύμ, 'Αθηναι. 
Κωνστ. Σάρικας, Κα5άλα. 

ΒΙΒΛΙΑ 

ΠΟ'f ΕΛΑΒΕ Ο «ΙΛΙΣΟΣ» 

(μέ τή σειρά λήψεως) 

Χpηστος Σ. Σολομωνίδης: Σμυpναι
κό Τρίπτυχο, 'Αθήνα 1970. 

Μετάφp. Νίκου Παναyιώτου: 'Εκα
τόν έpωτικά έπιypάμματα, Λευκω
σία 1970. 

Χρύσανθος Κυπρια;νός: Τό λαοyραφι! 

κό στοιχεϊο στην ,τοlηση του Κύ
πρου Χpυσcwθη, Λάπηθος 1970. 

Γεώργιος Χατζηκωστης: Τό γνωμο
λογικό - έπιyραμματικό στοιχεϊο 
στόν «Λυρικό Λόγο» τοϋ κ. Χpυ
σcwθη, Λευκωσία 1970. 

Χpηστος Βουνας: Δύο ωpες μέ χορ
τατα κεφαλονίτικα γέλια, Πάτρα 
1970. 

Κώστας Ο. Σακελλαρίδης: 'Η ίστο
pία των προνομίων των νοτίων 
Σποράδων. 'Αθηναι 1969. 

Μαρία Κ. Δέδε: •Ομιλίες μέ τη Σε
λήνη (Ποιήματα), 'Ιωλκός 1970. 

'lσα5έλλα Σικιαρίδη - Μαλο5ρούSα: 
Διηγήματα, 'Αθήνα 1970. 
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ΠΕΡ ΙΟΔΙ ΚΑ 
'Η-πει.ρωτική 'Εστία ('lαν.-ΦεGρ. 70). 
'0 Κόσμα; της Ψυχης (Μάρτ. 70). 
Σάλπισμα (Μάρτ. 70). 
'Η Χαραυγή της 'Αληθείας (Μά,:yτ. 

70, 'Απρ. 70). 
Πνευματική Κύπρα; (Μάρτ. 70, 'Απρ. 

- Μάια; 70).
Κρίκα; (' Α-πρ. 70). 
Ό Φυσιολάτρης ('Απρ. - Μαια; 70). 
Σμύρνα ('Α-πρ. 70) _ 

ΑΝΤΙΠΡω:ΟΠΟΙ ιιrΛΙΣQΥ)) 

· Αλεξανδρούnολις: Στέλ.
Γαρουφαλίδnς.

'Αiμμόχωστος: 'Ανο. Τσ6κκος.

Β6λος: r. Κουικουβίνος

Δράμα : Φιλ. Τζόλλας.

Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλfις.

Ήράι1<λειον: Λ. Κουνrfις.

Θεσσαλονίκn: r. Βαρδνος.
» ι Ν. Δραγώνας.

Κα,λaμάτα: Ά. Οtκονομόnουλος. 

��••,."·Ν,.4'.Αι"."'•"ΛΙΥΝ•".Ν'."�ΛιV•"'•W 

'Εκδότης- ιευθυντής 

Κ. Ν. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Έθνικης Τραπέζης 3 - Φιλοθέη 

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 

ΙΟΡ ΗΣ Α ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 

Ποσειδα�νος 51 - Π Φάληρον 
,.,,.�,,,.,.�,.'ΝΑ*.• .... v .... �v.ιtιν.,,,-Λ,..,..v-.....,ν.".ιιν.f".J"Ν.ΥΛι 

Κάλυμνος: Δρ. Κωλέττης. 

Κοζάνη: Στέλλα Τσιομnάνου. 

Λαμία: Εύ. Παπαντωνίου. 

Λάρισα: Π. 'Αργυρόπουλος. 

Λεμεσός: Άντ. Στυλιανοϋ. 

Λευκωσία: 'Α:χ.. Ζαβαλλfις. 

Μυτιλήνη: Γ. Κaκαδέλλnς. 

Ξάνιθn : Ευελπις Ράνος. 

Πάτραι : 'ΑJθ. Κοντοσόκις. 
Πάφος: Κ. Καθnτζιώτnς. 

Ρόδος: Μ. Φωστιέρης. 

Σϋρος: Π. Ζαραφωνίτnς. 

Χαλκίς: · Ι ω. Χριστοβασίλnς . 

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

8 "Αρτοc; 

8 Ζυμαρικά 

8 Φρυγανιές 

διά διαβητικούς 

ΖIIΓΡΑΦΟΥ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Δnμ. Ά. · 1,ωavνlδnς: Ή Όλυμπlα 

Σελ. 

161 

Ζάνος Γουνούτας: Ό Γικάντι στους άθaνότους .............. 166 

Ν. Σρ\ Ράμ: Ή έnικαιρόmς ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 

'Απόστολος Φωτόπουλος: • ΑΙΟ'Κλnπιός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 

Φραιντζέσκα ΣτελλQΙ'Κάτου: Διάστημα ικαl Θ,ρnσικείa . . . . . . . . . . 176 

Σaράντrος Παυλέας: Έπιστροφ!Ί στtΊ θάλα,σσα . . . . . . . . . . . . . . 179 

Κατασκήνωσις άικροατνν τοϋ Κρισιναμοϋ.ρτι . . . . . . . . . . . . . . . . 180 

Κρισναμοϋρτι: Τ,ό πρόβλnμα τοϋ φόβου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 

• Αουροβίλ, ,ή πόλις m'Ίς άν&ρωπόmτος

• Αντώνιος Άδριανόnουλος: ΊΕλληνικn Βιοθ>εωρ!a

G. Vrίatore: ((Κλnρονομ�κόmς» ·'Καl Μετενσάρκωσις

187 

190 

196 

Ή φωτοσύνθεσις ώς nnΎl't τής τορφfις ...................... 198 

• Αποκόμματα : 'Επαιφ!Ί με τό Θείον, Τ,ό ((Πιστεύω)) ένα; iχίnπυ,

Προβλήματα τοϋ Κλήρου ................ ,. . . . . . . . . . . . . 200

Άvr. Κανακάρης: Τώρα τ! ώφελεί... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 

Χρίστος · Α. Ριζόπουλος: Τό νέα βιβλlα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Χρονικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Μεταξύ μας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 
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1970: 

15
°Ν 

ΕΤΟΣ ΤΟΥ 11ΙΛΙΣΟΥ,, 

Η ΕΤΗΣ ΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΉ 

ΠΑΡΑΜΕ ΕΙ ΔΡΑΧ. 60 

( Έξωτερικου $ 2,50) 

ερμωι;; παρα.καλουνται 

oi άγαπnτοι δυνδραμnται 

Να ΣΤΕΙΛΟΥ, ΤΗΝ ΣΥ ΡΟΜΗ ΤΟΥΣ 

χωρiι;; άναβολn 

ΚΑΙ 

Α ΕΓΓΡ ΨΟΥΝ ΦΙΛΟΥΣ ΤΩΝ fi 

να μδι;; c;τείλουν διευθύνδειι;; ύηοψnφίων 

6υνδρομnτων, για να τους; mείλωμε τεύχη· 

Δείγματα πα,ρελθόντων έτων δωρεάν. 

Ο «ΙΛΙΣΟΣ) ΕΧΕΙ ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΉ 

ΒοnΘiίδτε την 1 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
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Τύποις : ΕΠΤ ΑΛΟΦΟΣ Ε.Π.Ε. 1r> 631.675-926.963 
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ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25· ΤΗΛ. 831. 768 • ΑΘΗ ΝΑ 1 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289 • ΤΗΛ. 968.467· ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
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