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Δόξα εν Ύψίστοις ... 

ι Δόξα έν Ύψίστοις θεQ, έπί yfjς εtρήνη κ' έν άνθρώποις 

εύδοκία! Ένός 'Ύψιστου πάντα ή λατρεία, μά ττάντα 

τοΟ πονηροΟ θά είναι τό φίδι ό ανθρωπος, κ' ή εtρήνη 

ή φουσκαλίδα τοΟ νεροΟ. θεοί, κορφές των πάντων, 

:' παντοΟ καί πάντα Παναγιές, Χριστοί, δαιμόνοι, άyyέλοι. 

', 

Πάντα εiν' οί άστραπόπετρες τοΟ άόρατου, καί πάντα 

μέσ' στης ίδέας. τά ξέθωρα καί τ' αyραφα οί εtκόνες. 

Πάντα οί θεοί, yfj καί ούρανοί πάντα μεστοί άπό κείνους ... 

(Ή Φλογέρα τοϋ Βασιλια, Λόγος Έντέκατος)
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εποχη τοv vπvov

Ποιός καθεύδει τη στιγμ η που ολα &:γρυπvουν ; 
'Ας προσευχr1θ Jυμε. 
Ό ϋπvος εpχεται &:·ιαπάντ:χα: 
Σέ κάθε μιά: σtιγμη παp:χμονεύει 
Γλυσψάει σiν εvας κλέφτης απ' τ1ς χα:ραμαοε; 
'Εvω δ Βοpρηας τά: σπίτια. μας ρημάζει 
Γυμνώνει τά: μεγάλα δiση 
Μέ τούς ακρίτες μας μετριέται, πού φρουpουν τχ σύνορα: 
Μέ τά: καράβια μας πού οργώνουνε τις θάλασσες. 

Ποιός καθεύδει τη στιγμη πού ολα: αγρυπνουν; 
'· Α πλωσεν ή βροχη την δγρα.σία της σfιψη; 
Τό ψυχος περονιάζει τό εδα:φος 
Ιlοϋναι κλεισμένες οί σπορές 
Στη χειμέpια. αγρύπνια: 
-φυλχyοντας τό ίερό πυρ της ζωής
Συδαυλίζει δ άνεμος
Τά: γυμνά: απ' τις φυλλωσιές τους δέντρα
�υδα:υλίζει, την κρυμμένη τους φωτιά: ·
Μέσα στό ψυχος του Δεκέμβρη.

Ποιός καθεύδει τη στιγμΥ/ πού δλα: αyρυπνουν ; 
Ποιός τολμάει νά: σηκώσ€ι τόσο αγέρωχο μέtωπο 
Τη στιyμη πού δλα. είνα.ι σταυρωμένα. 
Κα.θηλωμiνα. σtό Σtαυeό της ϋπαpξης 
Δέσμια στό χρέος 
Δέσμια -στόν άξονα της Ν ύχτα:ς και τη; Μέp ας 
Και δλα: κάτω απ' τόν ίδιον ούρα:νό 
Τη φοβερή του παίρνουν σημα:σίά. 
'Από τη ρίζα., τό σκουλf,κι, τό εvτομο 
c,Ως τ' αqτρα κι' ως τόν 'Άνθρωπο· 
Ποϋνα.ι δ Νόμος καί δ Λόγος της Δικαιοσύνης !
Πού μέ τό α.ίμα του κερδίζει τό χυμένο Αίμα. !
Πού με τό δάκρυ του κερδίζει τά: χυμένα δάκρυα !
Πού με. τόν ίδιο του τό θάνατο vικα τό Θάνατο !
Γιατί· «Ή 'Αγάπη είναι tσχυρά ώς θάνατος 
'Ύδατα πολλά δεν δύνανται νά σβέσωσι την 'Α yάπην 
Ούδε ποταμοί νά πνίξωσιν αύτήν». 

. ; _,·'ι �f�\.
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Περi ευθυμίας 

Μοϋ. άρέσει δ Διογένης, δ δποίος βλέποντας τόν είς Λα
κεδαίμονα ξένον νά έτοιμάζεται γιά κάποια έορτή καί μέ ζη
λο νά καταγίνεται, είπε: <ιΜά δ καλός άνθρωπος, δεν εχει 
γιορτή τήν κάθε μέρα;)) Καt πολύ λαμπρή μάλιστα, έάν σω
φρονοϋ.μεν. 'Ιερόν μεν γάρ άγιώτατον δ κόσμος έστt καί 
θεοπρεπέστατον. Σ' αότόν τον κόσμο είσ.άγεται δ άνθρωπος 
διι:ι της γεννησεως, οχι γιά νά θεiiται άγάλματα χειροποί

ητα καί άκlνητα, άλλά δσα έδημιοuργησε νοϋς θείος, δπως 
λέγει δ Πλάτων, αίσθητά μιμηματα νοητών, εχοντα εμφυτη 

άρχή ζωης τον ηλιο καί τή σεληνη και τ' άστρα καί τούς 
ποταμούς πού κυλiiνε νέο πάντα νερό καί τή γη πού άνα
πέμπει τροφές και ζώα. Ό δέ βίος, άφοϋ εϊναι μιά μύησις 

τόuτων καί τελετή τελειοτάτη, rφέπει νά είναι γεμiiτος 

άπό εόθυμlα (γαληνη ψυχική) καί εόφροσuνη. Νά μή 

περιμένουμε λοιπόν σάν τούς πολλούς, τά Κρόνια και τά 
Διονύσια και τά Παναθηναια και άλλες τέτοιες ήμέρες, δταν 
έκείνοι άναζητοϋν ώνητόν γέλωτα μέ μίμους και χορευτάς. 
Καί μάλιστα αότοί τόν ύπόλοιπον βίον των διάγουν άγέ
λαστον και κατη·φη καί πιεζόμενον και συνθλιβόμενον άπό 
πάθη, 'άπασχολησεις και φροντίδες, οχι μόνον χωρίς νά πα
ρέχουν στον έαυτό τους κάποιαν άνακοuφισιν καί άνάπαυσιν, 
άλλά όuτε καί δταν άλλοι τούς παρακινοϋν δέχονται ν' ά
κοuσουν τό'Ιi λόγον τους, πού έάν τόν άκολουθοϋσαν και μέ 

τά παρόντα θά συμβιβασθοϋν τελείως και τά παρελθόντα εό
χαρlστως θά ένθυμοϋνται και προς τό μέλλον, εχοντας ϊλεω 

καί φαιδράν τήν έλπlδα, θά προχωρησουν δίχως φόβο κα� 
δυσπιστία. 

2Ε9 
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Ή έvαρκτήριος όμιλία 

εfς την Άκαδημίαv Άθηνωv 

του καθηγητοο 

Παvεπ ι στη μίου-Πολυτεχνείου 

Κωvστ. Παπαϊωάννου 

το 

k05ΜΟΛΟΓΙkΟtν 

Πf>Οf>Λ�ΜΑ 
'Όπως άvτεμετωπίσθη άπο τους σοφους της 'Ελλάδος, 
τους μεταγενεστέρους και την σύγχροvοv έπιστήμην 

Κατά συμβολικήv παράστασιv ό 
άvθρωπος διαβιο'ί εις τό ::σωτερικόν 
άπεράvτ::>υ σκοτειvοϋ δάσους. Διι'χ 
τώv προόδω, της έπιστήμης διαλευ
καίνει καί ψωτίζει τηv γύρω του 
περιοχήν. Πέραν της περιοχης ταύ
της έκτείνεται τό αγvωστοv. Τήv 
παράστασιν αυτηv ό 'Ηράκλειτος 

διετύπωσεv είς τό άπόψθεγμά του: 

<<Φύσις κρύπτεσθαι ψιλεΊ». 

Τω οvτι, καθώς 5ιδασκόμεθα άπό,, 
τηv Ίστορίαv της έπιστήμης, αί ε

κάστοτε πρόοδοι καί άvακαλύψεις 
διαμορψώvουv πληθος άγvώστων 
στοιχείωv καί προβά:λλουv νέα δυ-
σκολώτατα προβλήματα. ΕΤvαι λοι
πόν σψάλμα vι'χ vομίζωμεv, δτι τι'χ:
σύyχροvα έπιτεύγματα της ::πιστή-

μης δίδουν όριστικι'χς λύσεις τών

προβλημάτων, τά όπο'ία την άπα-

' 

-
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uχολοίίν. Ή έπιστήμη δια των νέ
<..:>ν επιτευγμάτων της έκάστοτε σuμ
.τληροι, καλλιεργει και προπαρα
•σκεuάζει την σκέψιν δια την μελλον
τικήν πορείαν της, μέ τας έναλλασσο
μένας φάσεις των άνησuχιών, ·rων 

').Lεyάλων κατακτήσεων του ·,τνεύμα
,ος, ένίοτε δέ και του μαρασμου 
-προς ώρισμένας κατευθύνσεις. 

Πρώτοι, ο1 όποιοι έφώτισαν τήν 
,όδον της πορείας της σκέψεως εΤναι 
οί vlωνες φιλόσοφοι. Οίιτοι και ο1 
-άμέσως έπόμενοι διάδοχοί των έπε
ζή,ησαν να εμβαθύνουν εις το μυ
στήριον της δημιουργίας tv τ� σu
νόλv,J -του και οίιχι cις τας λεπτομε
-ρείας. V I σως τουτο έξηγειται άπο 
το δτι ο1 "1 ωνες φιλόσοφοι άνήκοuν 
Εiς το πρώτον στάδιον της Ίστορί
,ας της φιλοσοφίας. Καί είς το 
στάδιον αύτο ή φαντασία ελκεται 
-απο τας γενικότητας. "Αλλως τε 
,τάντοτε το άρχαίΌν Έλληνικον ·.rνευ
μα άπέβλεπεν είς το γενικόν και κα
�ολικόν. vlσως είς τουτο συνέτεινε 
1<αι ή παράδοσις. VΗδη -� μuθολογι
κ11 παράδοσις ::Τχεν άποδώσει ·rα 
,q,uσικα φαινόμενα εις τούς θεούς. 

Δια τούς πρώτους λοιπόν φιλοσό
•,ψοuς τα φυσικά φαινόμενα cΤναι συ
νυφασμένα μέ το πρόβλημα της δη
μιουργίας και τον Δημιοuρyόν. Οϋ
τω δια τον Θαλη τα φαινόμενα της 
άλλαγης καταστάσεως του ίίδατος 
.εις πάγον (στερεόν σώμα) και εiς 
άτμον (άέριον σώμα) συνδέονται μέ 
το καθολικόν πρόβλημα της δημι
ουργίας, διότι το ϋδωρ καθίσταται 
γενεσιουργός οίισία των πάντων. Δια 
,ον Άναξιμένην ή γενεσιουργός ού
σία εΤναι ό άήρ, διότι ό άήρ εΤναι 
απαραίτητος δια την ζωήν του όρ
γανικου κόσμου. Τέλος ό 'Αναξί
μανδρος, καθώς γράφει ό 'Ιππόλυ
τος είς τά «Φιλοσοφούμενα» αύτοϋ 
<<άρχήν εφη των οντων φύσιν ·rινα 
,ου άπείροu, εξ ης γίγνεσθαι τούς 
ούρανούς καi τούς εν αύτοΊς κόσμοuς
ταύτην δ' άίδιον εΤναι και άγήρω, 
ην και πάντας περιέχειν τούς κό
-σμοuς, προς δέ: τούτv,J κίνησιν άί
διον είναι, έν η συμβαίνει γίνεσθαι 
-τούς ούρανούς». Ή ιδέα αυτη του 
�Αναξιμάνδροu δια τήν γένεσιν των 

ούρανίων συστημάτων δεν διαφέρει 
άπο την διατuπωθεισαν προσφάτως 
ύπόθεσιν ύπο όμάδος άστpοφuσι
κων του Πανεπιστημίου TOU Καί
μπριτζ, συμφώνως προς τήv όποίαv 
οί γαλαξίαι ήσαν άρχικως σuμπε
πιεσμένοι είς ένιαίαv μδ:ζαν· δι' ε
κρήξεων διεσπάρησαν έξ αύτης 
τμήματα ϋλης προς δλας τό:ς κα
τευθύνσεις καi οCτω ::δημιοuργήθη� 
σαν rό: ούράνια συστήματα. 

Τοιουτοτρόπως οί πρώτοι φιλόσο
φοι έθεσαν εις δληv του την γενικό
τητα «το κοσμολογικόν πρόβλημα», 
δηλαδή το πρόβλημα της δημιουρ
γίας και έξελίξεως του φuσικου κό
σμου. Το πρόβλημα τουτο έρεuv&
ται σήμερον είς 'ίδιον κλάδοv ύπό 
τόv τίτλοv «κοσμολογική θεωρία». 
Ό φυσικός κόσμος άvτιμετωπίζεται 
ώς έvιαιον σύστημα, του όποίοu άφ' 
ένός μεν έρευvωνται τό: γεvικα χα
ρακτηριστικό: στοιχεία και άφ' έτέ
ροu έρευvδ:ται ή δομή της ϋλης. Εις 
τον τομέα αύτόv ή επιστήμη ::πετέ
λεσε rov :ίκοστοv αίωνα σημαvτι
κω.άτας προόδους, αί όποί'αι όφ::ί
λοvται είς δύο μεγάλας άνακαλύ
ψεις- ά:ρ' έvός μεν είς τήv άvακάλuψιv 
ύπό του Πλάvκ του μυστηριώδους 
κοuάντοuμ, τό ,:>ποϊοv συνδέεται μέ: 
τας άπειροελαχίστας διαστάJεις τωu 
ά.όμωv της ϋλης καi άφ' έτέροu με 
την διατuπωθείσαν ύπό του Άιv
στάΊv γενικεu..ιέvην θεωρίαv της σχε
τικότητος, ή όποία άvαφέρεται -:ίς 
τάς παμμεγίστας 5ιαστάσεις ·rωv 
μαζών μέχρι καi rωv πέραν του γα
λαξίοu νεφελοειδών. 

'Από τας έρεύvας των γεvικωτά
τωv τούτων προβλημάτων άπέρρεu
σεν ή σύγχρονος άvτίληψις δια τόv 
φuσικόv κόσ-μοv, ό όποιος θεμελιου
ται έπi τωJ έvvοιωv του Διαστήμα
τος, του χρόνου, της ϋλης καi της 
κινήσεως. 

Είς τήv σuvέχειαv της ύμιλίας 
μου, άφΟU ύπομvήσω με πδ:σαv σuν
τομίαν τας άπόψεις των άρχαίωv 
δια τό κοσμολογικόv πρόβλημα, θά 
άvαπτύξω περαιτέρω τάς άvτιλή
ψεις της κλασσικής μηχανικης, άπο 
του Καpτεσίοu καi του Νεύτωvοι; 
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μέχρι του Άινστάϊv δια το πρόβλη
μα τουτο. Τέλος, άφου δώσω τήv εί
κοvα του φυσικου κόσμου, συμφώ
νως προς τας συγχρόνους άvτιλή
ψεις, θα προσπαθήσω vα καταδείξω 
τήv συνοχήv άφ' ενός και τας δια
φορας άφ' ετέρου μεταξύ τής άρχι
τεκτοvικής του φυσικοu κόσμου, 5-
πως τόv έφαvτάσθησαv οί άρχαίΌι, 
και τής ,::φχιτεκτοvικης του ,;,υσικου 
κόσμου, όπως τόv ::καλλιτέχvησεv 
ή σύγχρονος tπιστήμη. 

Αί έκπληκτικαι θεωρίαι 

των Έλλήνων φιλοσόφων 

Μετα τούς "1 ωvα:; φιλοσόφους έ
vεφαvίσθη ή μεγάλη μορφή του Πυ
θαγόρα, ό όποίος �κκιvώv άπό τήv 
παρατήρησιv, ότι τό: πράγματα του 
κόσμου συνδέονται κατα τρόπους, 
οι όποιοι έκφράζοvται δι' άριθμώv 
και άριθμητικώv σχέσεων, ,'διδαξεv, 
ότι ή γενεσιουργός ούσία τώv ·rάv
τωv εΤvαι δ άριθμός. 

Μετα τόv Πυθαγόραv έχομεν άφ' 
έvός μεν τόv Ήράκλειτοv, ό όποϊος 
ύπεστήριζεv, 5τι )(αρακτηριστικόv 
του φυσικου κόσμου εΤvαι ,i συνε
χής άλλαγή τώv πραγμάτων και 
άφ' ετέρου τούς Έλεάτας, οί όποι
οι άvτιθέτως ύπωτήριζοv, οτι ό φυ
σικός κόσμος ::Τvαι άμετάβλφος 
και άκίvητος. Διέξοδοv είς τήv άv
τίθεσιv τώv δύο ,ούτωv ύποθέσ"'ωv 
εδωσαv ό 'Αναξαγόρας και 6ραδύ
τεροv ό Λεύκιππος και ό Δημό,φι
τος, οί όποίοι διετύπωσαν τήv άτο
μι><ήv θεωρίαv της ϋλης. Συμφώνως 
προς τήv θεωρίαv ταύτηv τα ·.τρά
γματα τού φυσικου κόσι,-1ου δημιουρ
γουJΤαι δια :Jυvεvώσεως άτόμωv 
κατά ποικίλους τρόπους και κατά 
διάφορα πλήθη τα ατομα, τα όποια 
εrvαι τι:χ έλάχιστα σωματίδια της 
ύλης, εΤναι όμοια προς αλληλα, ά
vαλλοίωτα καi -:χίώvια. 

Αί 6εωρίαι αίιται δέv ί•,<αvοποίη
σαv τόv Πλάτωνα, διά τον όποιον ο 
φυσικός κόσμος, μέ τόv όποιον ε'ί
μεθα είς έπαφήv, εΤvαι πλήρης άrε
λειώv· ε1vαι άντιγραφή του vοητου 
ι<όσμου, ό οποίος .:Τvαι ο άληθής 

κόσμος. Είς τον vοητόv κόσμον είi
ρίσκοvται τα πρότυπα των αίσθη
τώv, αί ίδέαι. Αί ίδέαι εΤναι άvαλ
λοίωτοι· και αίώvιοι. 

Ό 'Αριστοτέλης πιστεύει μέv, κα
θώς καi ο διδάσκαλός του, είς τον κό
σμον τώv ίδεώv, τώv μορφών, άλλσ:. 
δέχεται, ότι έξ 'ίσου προς τας ίδέ
ας ύπάρχει καi ή ϋλη. Αί ίδέαι εΤvαι 
άύλοι μορφαi και ή ϋλη εΤvαι καθ· 
έο.υτήv άμορφος. Ό κόσμος δμως, 
έvτός του οποίου ζώμεv, οί.ίτε άμορ
φος ϋλη εΤvαι, οί.ίτε αύλος μορφή_ 
Άλλα άπορρέει έκ του συvδυασμοCι> 
τούτων. 

Έv συνεχείς�: οί πρώτοι Χρισ-rια
vοι φιλόσοφοι έδίδαξαv ότι αί ίδέ
αι του Πλάτωνος και αί μορφαι τοv 
'Αριστοτέλους εΤvα, ό Θεός. Ό Θε
ός ύπηρξε προ της άρχης του χρό
νου. Ό Θεος έδημιούργησε τήv ϋλην 
έκ του μηδενός. Ό Θεός έδημιούρ
γησε τόv χρόνον και τό Διάστημα. 

'Εκτοτε και μέχρι της 'Αναγεννή
σεως ή ά::,χαία Έλληvική ο-κέψιc;: 
άφ' ενός και ή 'Εκκλησία άφ' έτέpοU' 
ησκησαv ίσχυραv έπιοροήv ::ίς τό:ς 
άvτιλήψεις περί φυσικου κόσμου. Ί--1) 
άρχαία Έλληvική σκέ-�ιις, άφ' oi> 
διήνυσε την πορείαv της δια τώv πα
ραλιακών χωρών της /\' εσογείου, ά
vει,ησεv ίδίως μεταξύ -rώv ,:rωV' 
1450 και 1 550, "'ίς όλην την εκτα
σιv και τό μεγαλείον της. Τόσον ι�
στε ό Ρεvαv άπεκάλεσε ,ήv cπίδρα
σιν της άρχαίας Έλληvικης σκέψε
ως έπι τώv νέων κατευθύνσεων της 
πνευματικής δράσεως Έλληvικόν, 

θαύμα. 

Καρτ�σιος-Νεότων-Άϊνστάϊν 

Τ ό:ς νέας κατευθύνσεις της πνευ
ματικής δράσεως, μέ τον πειραματι
κόν χαρακτήρα της1 {πιστήμης, 

έyκαιvιάζουv κατα την Άναγέyνη

σιv τό: όνόματα του Βάκωνος, -rόυ 

Καρτεσίου καi του Πασκάλ. Εiς 

τόv Βάκωvα όφείλεται .j .:παγωγική, 

μέ::;οδος, έπι της οποίας οί φυσι

κοί και οί μηχανικοί ::θεμελίωσα� 

τα πρότυπα τών Θεωριών των. 

.,l. 
.,. 
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Ό Καρτέσιος έθεμελίωσε την ά
ναλuτικην μέθοδον και δ Πασκάλ 
καί οραδvτερον δ Κλώντ Μπερνάρ 
διετίπτωσαν τους κανόνας της έπι
στημονικης μεθόδου. 

Τοιουτοτρόπως οί &νθρωποι ώρ
γάνωσαν μεθόδους σκέψεως, αί ό
πο ί'αι τους έπέiρεψαν διά της λο
γ'ι·κης, της έπιστήμης και τοϋ πει
ράματος νό: προχωρήσουν θριαμβευ
τικώς προς τάς συγχρόνους κατα
κτήσεις τοϋ πνεύματος. 

Εfς την ριζικήν στροφήν της έπι
στήμης διά της είσαyωyης της πει
ραματικης μεθόδου όφείλεται ή άλ
ματώδης πρόοδος των θετικών έ
πιστημών. Αί άνακαλύψεις διεδέχον
το ή μία την &λλην, νέαι ριζοσπα
στικαι !δξαι διετυποϋντο και ή πνευ
ματική έπανάστασις εΤχεv άvάyκην 
"έλέyχου και κατευθύνσεως. Προς 
τον σκοπον αύτοv ίδρύθησαν, ίδί
ως μεταξυ των έτών 1600 και 1750, 

·αί πρωται Άκαδημίαι. 
Άπο της 'Αναγεννήσεως και έν

τεϋθεν ή άντίληψις διά τον φυσικον 
κόσμον, πέραν της φιλοσοφικης θε
ωρήσεως, άπετέλεσεν άντικείμενοv 
και έπιστημονικης έρεύνης. Ή πρώ
τη φάσις της έρεύvης άρχίζει μέ το 
δόγμα τοϋ l<αρτεσίου και τήv άρ
χiΊν της άδραν.;:ίας τοϋ Νεύτωvος 
διά νά έξελιχθη είς τον σύyχροv:Jν 
δ�σκολώτατοv, λόy'1) της ύtj,ηλης 
στάθμης των μαθηματικών ·έπι τCΙJ 
δποίου Θεμελιοϋται, κλάδον ύπο ..-όν 
τίτλον <<ΚΟσμολογικη Οεωρία». 

Διά τον Καρτέσιον τά πάντα είς 
τον κόσμον εΤναι ούσία, ή όποία ύ
πάρχει άφ' έαυτης. Είναι δύο είδη 
ούσίας, τό ,τ\ευ,ια κοί το σC:ηα, τά 
όποία ύπάρχουv άνεξαρτήτως ιJλλ.,
λων. Άμψότεοα δμως τά ε'ίδη έξαρ
τώνται άπό τον Θεόv, ό όποιος είναι 
ή μόνη απόλυτος ού::rία. ':) Καρτέ
σιος εΤvαι φιλόσοφος, άλλ' εΤvαι και 
μαθηματικός. Συμπληοοϊ λοιπόν το
φιλοσοφικόv του οίκοδόμημα διό: της 
μηχαvικης έρμηvείας των ι;>αιvομέ
νωv . Ό Θεόc άπό κάποιrν ά-,vήv 
ε.δωσεv είς τον κόσμον ώρισμένον 
ποσόν κινήσεως. Το ποσοv τοϋτο 
διατηρειται εκτοτε άvαλλοίωτον· ·rα 
πάντα δέ κινουvται ύπακούοντα εi; 

ώρισμέvους μηχανικους νόμους. 
Ή πορεία λοιπόν τοϋ φυσικού 

κόσμου, ώς ύπακούουσα είς άναλ
λοιώτους μηχανικους νόμους, εΤvαι 
καθωρισμέvη έκ των προτέρων. 'Ε
άν κατά ταυτα γvωρίζωμεν κατά 
τιvα στιγμήν την κατάστασιν του 
φuσικου κόσμου, θά δυνάμεθα νά: 
προδιαγράψωμεν και τήv μελλοντι
κήν πορείαν τοϋ φυσικου κόσμου, 
άκριβώς δπως δυνάμεθα έκ των άρ
χικών δεδομένων νά προδιαγράψω
μεν την ποpείαv της λειτουργίας 
μιας μηχανης. Τοιουτοτρόπως εί
σήχθη είς τάς φυσικάς έπιστήμας 
το δόγμα του καθωρισμέvου ( Ντε
τερμ ιvισμός), τό όποϊοv θεμελιου
ται έπι του δόγματος του Καρτε
σίου, και ένεκαινιάσθη ή έποχή των 
μηχανικών προτύπων τοϋ Χέλμχολτς 
και του λόpδου Κέλ6ιν, οί όποιοι έ
πίστευοv δτι &παντα τό: φυσικό: φαι
νόμενα ητο δυνατόν νά παρασταθώ
σι διό: μηχανικών ·τροτύπωv. 

Ό Καρτέσιος άπέθανε το ετος 
1650 και όλίγα ετη βραδvτεροv έ
μεσουράvει ή (!>υσιοyvωμία τοϋ Νεύ
τωvος. 

Διό: της είσαyωyης υπο του Νεύ
τωνος τώv tΊ,νοιώv τοϋ άπολύτου 
διαστήματος και τοϋ άπολύτου χρό
νου, έv συvδυασμώ μέ το δόγμα 
του Καpτεσίου έθεμελιώθη το πρώ
τον είς τήν Ί στο')ίαν έπισττημοvικον 
οίκοδόμημα του φυσι•κου κόσμου. 

Θεμελιώδη γαρακτηριστικά του 
φυσικου κόσμου εΤναι: Πρώτον· το 
διάστημα, :ντός του όποίου ύφί
σταται ό ύλικος κόσμος και συvτε
λοίίvται τό: Φυσικό: Φαινόμενα. Δεύ
τερον· ό ύλικός κόσμος έντός του 
διαστήματος- και τpίτοv· ό χρόνος, 
κατά τον οουν τοϋ όποίου έξελίσ
σεται ό φυσικός κόσμος. 

Ή εvvοια ,ου άπολύτου διαστή
ματος άποροέει tκ της άοχης της 
ά5ρανείας του Νεύτωνος- ή άρχή 
αϋτη, ώς μή θέτουσα φραyμον είς 
τάς ταχύτητας τών σωμάτων, αί 
όποίαι είναι δυνατόν νά γίνουν :<αι 
απειροι, συνεπάγεται τήν εvvοιαν 
τής άπολύτου κινήσεως. 'Αναγκαία 
προυπόθ.;:σις διά την άπόλvτον κί
νησιν εΤναι τό άπόλυτον διάστημα, 

/ 
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το όποίοv έκτείvεται απεριορίστως 
προς δλας τό:ς κατευθύνσεις. Το 
διό.-στημα του Νεύτωvος διαφέρει 
του διαστήματος της γεωμετρίας 
,ου Είικλείδου. Είς τήv γεωμετρί
αv του Είικλείδου ·ή έπιστημοvιr<ή 
καί αίσθητική εvvοια της μορψής α
ποκταται διό: τώv όρίωv τώv σωμά
των· εΤvαι ή ίδία εvvοια, τήv όποί
αv δίδει ό Πλάτωv είς τον Μέvωvα: 
«Κατά γό:p παvτος σχήματος τουτο 
λέγω, είς δ το στερεοv περαίvει, 
τοuτ' εΤvα, σχημο.· δπερ αv συλλα-
6ώv εϊποιμι στερεου πέρας σχη
j.Ια εΤvαι,>. Δέv έτίθετο λοιποv είς 
,ήv γεωμετρίαv του Είικλείδου πρό-
6λημα διαχωριcτμου της ύλικης έ
κτάσεως και του διαστήματος. Μό
νοv κατόπιν της είσαγωγης ύπο του 
Καρτεσίου τώv συvτεταγμέvωv και 
θεμελιώσεως της αvαλυτικης γε
ωμετρίας, το διάστημα απο'<τα 

.εvvοιαv αvεξάρτητοv της ύλικης έ
κτάσεως και αποτελεί αίιτόvομοv 
άvτι•κείμεvοv έπιστημοvικης έρεύ
νης. Ή έπιστήμη πρέπει πλέον vό: 
άπαvτήση είς τό: έρωτήματα. 

Τί εΤvο.ι διάστημα, Τουτο είvαι 
πραγματικοv η εΤvαι απόρροια της 
<j>αvτασίας μας; ΕΤvαι ·,τεπερασμέ
vοv η εΤvαι απειροv; Ό Νεύτωv ε
δωσε τον έξης όρισμοv του διαστή
ματος: <,Το διάστημα εΤvαι πρα
γματικον και απόλυτοv, δμοιοv προς 
έαυτο κατά τον ρouv του χρόvου 
και μή εχοv οίιδεμίαν σχέσιv προς 
,ό: έξωτερικό: άvτικείμεvα». 

vQπως δια τllV λαιΚΤ]V αvτίληψιV 
ή εvvοια του διαστήματος εΤvαι 
συvυφασμέvη με τό: σώματα και 
,ό: σχήματα, οϋτω και ή εvvοια 
του χρόνου εΤvαι συvυψασμέvη μέ 
,ηv διάρκειαv τώv πραγμάτων. Ό 
Νεύτωv εδ-:.Jσε πρώτος τήv εvvοιαv 
του απολύτου χρόνου: <<ό απόλυτος 
χρόvος εΤvαι ό αληθής και μαθη
ματικος χρόνος, ό όποίος ρέει καθ' 
έαυτοv και όμοιομόρφως και αvε
ξαρτήτως προς τό: έξωτερικό: αvτικεί
μεvα». 

Τα μαθηματ ικα 
εf ς την κοσμολογί αν 

τοιουτοτρόπως εχομεv τηv πρώ
την έπιστημοvικήv άvτίληψιv του 
φυσικοu κόσμου, ό όποίος θεμελι
ουται έπι τώv έvvοιώv του απολύτου 
διαστήματος, -του απολύτου χρό
νου κσι του δόγματος του Καρτε
σίου. 

Τ ό: φυσικό: φαιvόμεvα παρίσταv
ται έvτος του απολύτου διαστήμα
τος και του απολύτου χpόvου διό: 
σχημάτων και κινήσεων· ·ή δέ πο
ρεία των ψαινομέvωv ύπακούει είς 
το δόγμα του καθωρισμέvου. Αύ
-;-ος εΤvαι ό ψuσικοι; κόσμος τής 
κλασσικής μηχαvικης, n όποία απο 
της έ-ποχής του Καρτεσίοu και του 
Νεύτωvος μέχρι τώv αοχώv του αί
ώνος μας έγvώρισε μεγάλους θρι
άμοους . 

Ή έψαρμσγη του δόγματος του 
καθωρισμέvοu είς τον φυσικοv κό
σμον έπιτuγχάvεται διό: των δια
φορικώv έξισώσεωv και τώv όλοκλη
ρωμάτωv. Διό: τώv διαψορικώv έξι
σώσεωv διατυποuμεv την στοιχειώ
δη ποοείαv των φαιvομέvωv είς α
πείρως μι«ροv χpόvov και διό: των 
όλοκληρωμάτωv αποκτώμεv αvτί
ληwιv της πορείας τώv φαινομένων 
είς -πεπεpαcτμέvηv χροvικηv διάρκει
αν Τοιουτοτρόπως n έ-πιστημοvικη 
ερεuvα του φuσικου κόσμου σuvu
φαίvεται με τήv -πpόοδοv τώv μα
θηματικών. Μία αμιλλα τής ό-ποί
ας 9έv εύρίσκομεv άvτίστοιχοv είς 
τηv Ίστορίαv της έπιστήμης, συνε

τελέσθη μεταξυ τώv σημαvτικωτά
τωv -προόδωv τώv μαθηματικών και 
τώv άvτιλήψεωv διό: τον φuσικοv 
κόσμον, έκ της όποίας απέρρεuσεv 
ή γεvικευμέvη θεωρία της σχετι
κότητος, το καταπληκτικώτερον ϊ
σως οίκοδόμημα της διανοήσεως, το 
ό-ποίοv έκαλλιτεχvήθη μέχρι σήμε
ροv. Είς το οίκοδόμημα αύτο τό: 
μαθηματικό: εΤvαι τόσον σuvδεδεμέ
vα μέ τό:ς φuσικό:ς όvτότητας, δ
πως, εΤvαι το χροvοδιάστημα, τό: 
πεδια, ή γεvικεuμέvη εvvοια της οα
ρύτητος, ώστε έ-παvαοιουv αί -πί
στεις του Πυθαγόρα και του Πλά-
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��
i ,-ωvος δια τα μαθηματικά. Χωρίς 
ι ,-α μαθηματικα καi ·ή cγγuτέρα 

προς ήμάς περιοχή του φuσικου κό
-σμοu θα έκαλύπτετο ίrπο ,τυκνο
,-άτης όμίχλης καi θα είχομεν άμu
-δροτάτην η καi ψευδή είκόνα άκό
μη καi του άμέσου περιβάλλοντός 

,μας. 'Εξ αλλοu, τα μαθηματικα 
-σuλλαμ6άνοuν καi διατηρουν έκ των 

• θεωριών τό άναλλοίωτον δια να κα
,-εuθύνοuν την σκέψιv προς τον κό
σμον των ίδεων, ό όποιος εΤvαι πέ
.ραv του κόσμου της ·,τείρας. 

Ή κλασσική έπιστήμη ι':θριάμοεu
σε.ι είς τήv γοvι μωτάτην έποχήv ά
πό του Καρτrοίοu καi του Νεύτωνος 
_μέχρι της άρχης του αίώvος μας, 
-την όποίαv χαρακτηρίζουν vέσι ϊ
παναστάσεις είς την κα�εύθuνσιν 
-της πορείας της σκέψεως. Ϊ α )ε
μελιώδη χαρακτηριστικά, ·rά όr.ο.α 
κατηύθυναν πρ">', τr/ις νέccις όρί
ζοvτας της :τ'<έψ�ως :Τναι ·rά έ
ξης: Πρώτον: Ή άνακάλuψις των ρα
-διεvεργωv σωμάτων. Δcύτερον Ή 
,άνακάλuψις ύπό του Πλάv;< το,1 μυ
στηριώδους κοάvτοuμ καi ή δια
-τυπωθεισα ύπό του Πι-άvο< Cεωοία, 
συμφώνως προς την όποίαv ή �τc
ρεία των φυσικών φαιvομέ.ιωv Εέν
.είναι συνεχής, άλλ' εΤvαι προιοv μι
κροσκοπι1κώv ταλαντώσεων. Τρίτον 
Ή σύνθεσις των έ.ινοιώv -rou διαστή
ματος καi του χρόνου είι, το· τε
,ραδιάστατον χρονοδιάστη,.ιο: •.αι 
τέταρτον: Ή θ;:ωρία της σχετι
κότητας, την όποίαv ύπό την άρχ:
κήν της μορφήν διετύπωσεν 6 Ά•ν
στάϊv κατα τό ετος 1906 δια ,,a

,-ήv έξυψώση ό ίδιος κατόπιν άό
-κvοu καi έπψόvοu εργασίας είς 
,-ό περίλαμπρον οί,ωδόμηυα της 
γενικευμένης θεωρίας της σχετι�ό
-τητος. 

'Εκ της έρεύνης καi ά \ληλοεπι
-δράσεως των νέων τυύτωv θεωρ·ων 
καi άνακαλύψεωv άπέρρεuσε ' έα 
ά�ίληψις δια τον φυσικόv κόσμον, 
,ό όποιος οίκοδομεiται πλέον επι των 
ένvοιων του χρονο-διαστήματ:;ς, του 
σφαιρικου του σχήματος και ,ων •,έ
ων άντιλήψεων της δομης της C-λης. 
Θα δώσω μερικας χαρακτηρισ,ικας 
γραμμας της άρχιτεκτοvικης του 

φuσικου κόσμου, οπως τόv έκαλλι
τέχνησεν ή σύγχρονος έπιστήμη. 

Το τετραδιάστατον 
χρονο - διάστημα και 

ή φιλοσοφία του μέλλοντος 

WΗδη άπό του ετοuς 1 917 ό 
Άιvστάιν ύπεστηριξεν οτι ή θεωρία 
του Πλάνκ εΤχεv έπαvαστατικήν έ
πίδρασιν, δσοv άφορά τό δόγμα 
του καθωρισμένοu. Τί;J δντι, δια των 
δεδομένων των νέων θεωριών δέv εΤ
vαι δυνατόν να προολέψωμεν, δτι 
τήv κατάστασιν Α φαινο,ι.ιένου τι
νός θά διαδεχθη ή κατάστασις Β. 
Τό μόνον τό όποιον δυνάμεθα να 
σuμπεράvωμε.ι εΤvαι !5τι την κατά
στασιν Α εΤvαι πιθανόν να διαδε
χθή ή κατάστασις Β η Γ η και 
πλήθος αλλωv καταστάσεων κ'αί έπί 
πλέον να προσδιορίσωμεv ποία έκ 
των καταστάσεων Β, Γ κλπ. εΤναι 
ή πιθαvωτέρα διά να διαδεχθη την 
Α. 'Επί παραδείγματι, ό εκφυλι
σμός των άτόμων μάζης ραδίου είς 
ατομα μολύβδου και ήλίοu άκολοu
θει την πορείαν των θανάτων του 
πληθυσμου μιας πόλεως, έάν ύπο
Θέσωμεν δτι δέν υπάρχουν γεννή
σεις. ΕΤvαι λοιπόν δυνατόν να προ-
6λέψωμεν δτι έντός ώοισμένοu χρο
vικου διαστήματος θα εκφuλισθη 
ποσόν ατόμων εκ της μάζης του 
ραδίου, άλλα ουτε εΤvαι δυνατόν νά 
προδιαγράψωμεν ποια άκρι6ως έκ 
-rώv άτόμων της μάζης θά έκφuλι
σθ::>υν οϋτε και νά ποοuπολογίσωμεν 
έπακ�ι6ως τό πλήθος των. Τοιου
τοτρόπως, διά το:ς νέας θεωρίας κα
τέρρευσε τό δόγμα του καθωρισμέ
vοu καί ή πορεία των φαινομέν�ν 
έvτός του ψuσικου κόσμου έκφρα
ζε-rαι διά της γλώσσης της θεωρίας 
των ·,τιθανοτήτων. 

'Από της ::ποχης των ·,τειραμάτων 
του Φοuκώ και του Φιζώ διά τον 
προσδιορισμόν τής ταχύτητος του 
φωτός εΤχοv άναψuη δuσκολώτατα 
προ6λήματα. 'Εξ αλλοu, είς τήv θε
ωρίαv της σχετικότητας ή χρονική 
διάρκεια και ή άπόστασις δέν άν
τψετωπίζοvται ώς άπόλuτοι ε•·-
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νοιαι, άλλ' ώς σχετικαί. Έvτευθεν 
έγέvετο ελεγχος τώv έvvοιώv του ά
η ολύτου διαστήματος και του άπο
λύτου χρόvου του Νεύτωvος, με ά
ποτέλεσμα τηv σύνθεσιv τώv έvvοι� 
ωv τούτωv είς τηv εvvοιαν του ΤΕ
τραδιαστάτου χροvο-διαστήματος. 
Είς το σύστημα τούτο δ συγχρο
vισμός τώv ψαινομένωv εΤναι εvνοια 
σχετική. Δεv εΤvαι δηλαδη δυvατόv 
vά δμιλώμεv διά τόv αύτόv χρόνον 
είς δύο διαφόρους θέσεις του 5ια · 
στήματος η διά την αύτηv θέσιν 
είς δύο διαφόρους χρονικάς στιγμάς. 
Το τετραδιάστατοv χροvο-διάστr,μα 
εΤvαι δημιούργημα της συγχρόvοu 
έπιστήμης: εΤvαι έντελώς νέον στοι
χείον και θά χρειασθη άρκετός χρό
νος διά νά έξοικειωθη ,i σκέψις ·,τρός 
τηv φυσικην cνvοιαv rou στοιχείου 
·,ούτου. Τότε Θά διδάσ«ετuι .:ίς τά 
σχολεία μiα vέα γεωμετρία με ·τρο
οολικάς rrαραστάσειι:,, -;-άς δποίας 
θά ::ίσαγάyη κάποιος vέος ΜόνγκΞ. 
Έκ παραλλήλου ·,τρός την cπ•::;�η
μοvικηv κατεύθυvσιν, ,; ψιλl)σσφία 
θό άvοίξη νέους δρίζοvτας ο:;τως 
ωστε ή σκέψις και ή φαντασία vά 
προσαρμοσθουv προς τηv εvvοιαιι 
του τετραδιαστάτου χροvο-διασηi
ματος. Πέσαν λοιπόν της Οεωρίο.ς 
των πιθαvοτήτωv, ΤΟ τετραδιάστα
τοv χοοvο-διάστημα εΤvαι στοιχείοJ 
έπι του δποίοu θεμελιουται ή νέα 
άντίληψις διά τόv φυσικόv κόσμοJ. 

Α ί νέα ι γεωμετρία ι 

και ή μορ�η τοϋ σύμπαντος 
'Άλλο yvώρισμα του συyχρόv::.u 

οί,κοδομήματος του φυσι,ωCι κ5-
σμου εΤvαι το κλειστόν σ χημα του. 
Πρώτος ό Άιvστάιν διετύπωσε την 
ύπόθεσιv, δτι ό φυσικός κόσμος δεν 
εΤvαι απε,ρος, άλλά .τεπερασμένος 
και είσήγαyεv είς τηv θεωρίαν της 
βαρύτητας τηv κοσμολοyικηv στα
θεράν, ή δποία συνδέεται με τά:; 
διαστάσεις του •'j>υσικου κόσμου. 
Ό Άίνστάιv άvέπτυξε rηv Οεωρίαν 
του κυλιvδρικοϋ σχήματος, ένώ ό 
'Ολλανδός Ντε Σίπερ ,iρεύvησε την 
ύπόθεσιv του σφαιρικcΟ σχήματος 
του φυσικού κόσμου. Τέλος, ό Λε-

• 

μάντρ διε,ύπωσε την ύπόθεσιv
,. 

δτι το σχημα του φυσικού κόσμοι, 
είναι σφαιρικόν, άλλά αί διαστά
σεις του φυσικού κόσμου δεv εΤναι 
σταθεραί, δπως ύπέθεσεv δ Ντε: 
Σ ίττερ, άλλ' αύξάvουν συνεχώς. �Ε
χομεν οuτω νέοv στοιχείον της. 
συγχρόνου άρχιτεκτονικης του φυ
σικού κόσμου. vοη το σχημα του 
είναι σφαιρικόν καi αί διαστάσεις. 
του αύξάνουv συνεχώς. 

Ή υπόθεσις του κλειστού φυσι
κοϋ κόσμου ε'ίτε έv μέρει, δπως εΤ
vαι το κυλιvδρικόv σχημα, εi'τε ό
λικι,Jς κλειστού, δπως είvαι το σφαι
ρικόv σχημα, δεv ητο δυνατόν να. 
διατυπωθη παρά μόνον μετά ·.-ην 
άvακάλυψιv rών μη Εύr<λειδίων yεω
μετριών. Μέχρι τώv μέσωv του δΞ:
«άτου όyδόου αίώνος ούδεiς γεωμέ
τρης είχε διαvοηθη vά σίκοδομήσrι 
yεωμετρίαv διάφορον της γ�ωμε
τρίας του Εύκλείδου. Καi ·.-οϋτο, 
διότι εΤχε κάταδειχθη, δτι ητο ά
δύvατοv vά άποδειχ3rϊ, το άξίωμα 
του Εύκλείδου. Ό Γ '<άους /JΠΞ:σηΊ
ρ:ξε πρώτος δτι το άδύνατοv ·;ης 
άποδείξεως του άξιώματος του Εύ
κλείδου όΦείλεται είς ΤΟ δεδυ:�έ
vοv, &τι διά του άξιώματος τούτοι, 
είσάyεται το vέov στοιχειον τω\f 
παραλλήλων. 'Εάν λοιπόν άφίσω
μεv κατά μέρος το άξίωμα του Εύ
κλείδου, θό: εΤvαι δυνατόν vά κατ;χ
σκευάσωμεv vέαv yεωμετρίαν, ·;ηv 
όττοίαv ό Γκάους έκάλεσεv αιrτιευ
κλειδ"<η '<αι οί μεταγενέστεροι μη 
iΞύκλείδιοv Ή δόξα της κα,ασκευ
ης της rrρώτης μη Εύr<λειδiου -γεω
ΙJετρίας άvήκει άφ' έvός .:ίς τον 
Λομπατσέοσκι καi άφ' έτέρου r:ίς 
τούς Μπωλυαί. Έξ αλλοu δ Ρήμαν 
εΤναι ό πρώτος μαθηματικός, ό ό
ποιος ύπε:,-τιiριξεv, δτι ή ::vvοια ·;ης 
εύ8ειας, ή όποία, •<αθώς δεχόμεθα 
είς την Εύκλείδιοv γεωμετρίαv, ι:Τ
v::ι:ι δυνατόν νά ::πεκτείvετ-:ι:ι έ.<ατέ
ρ::.:3εv άπ:ριορίστως, ::Τναι «αθαρά 
.;πόθεσις. Αί άvτιλήψεις του Γκά
οuς, του Λομπατσέοσκι, τώv Μπω
λυαί καi του Ρήμαν ,:�δήyησαν είς 
τή.ι διατύπωσιv τριών μορφών δια
στήματος, αί όποίαι άγτιστοιχοίιv 
είς τρείς τύπους μη Εύκλειδίου yε-
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ωμετρίας. Αί τρεις αυται μορψα1 
διαστημάτων άντιστοιχουv ε!ς τρεις 
Ιδεατας άντιλήψεις, αί δπο'ίαι θι:.ω
ρητικως δεν άντιτίθεvται προς αΛ
λήλας και έκ των οποίων λογικώς 
ούδεμία ύπερτερε'ί .της αλλης. Έαv 
δμως λάβωμεv ύπ' 5ψιv και τον φυ
σικοv παράγοντα, άvαζητήσωμεv 
δηλαδη την μορφηv του διαστήμα
τος, ώς προς το οποίον αί άρχαι 
της σχετικότητος να διατυπουvται 
με σαφήvειαv και απλότητα, δια'Π ι
στουμεv δτι τοCιτο εΤναι το σφαιρι
κοv διάστημα του Ρήμαv. 

Τοιουrοτρόπως, 5ια την μηχανι
κηv της γενικευμένης θεωρίας ·rης 
σχετικότητος εχομεv τό σφαιρικόv 
διάστημα του Ρήμαν, έvω δια την 
κλασσικηv μηχαvικηv ::χομεv rό ά
πόλυτοv διάστημα rου Νι.ύτω,ος, 
έvτός του οποίου άληθεύει 11 Ευκλεί
διος γεωμετρία. Ή μετάβc:σιr, r.< 
του άπολίιτου διαστήματος ι.ίς ,ό 
σΦαιρικοv έπετεύχθη δια rής καλ
λιεργείας της σκέψεως έκ των ·, α
ρα:τηρήσεωv του ούραvου, ίδιωτi
ρως έκ της διεισδύσεως .:ίς ,ο.ς ά
πωτέρας έκτάσεις του δια ,ω, ;εω
τέρωv ίσχυpωv όργά\,ωV. Δια να ε
χωμεv παραστατικηv - κονα · ης 
μεταβάσεως έκ του άπολίιτου δια
στήματος είς τό σφαιοικοv, ας φα\,
τασθώμεv ότι ή Π\ ·,τεριε6αλλετο 
άπο σύννεφα οϋτως ώστε vά καθ ι
στατο άδύvατος ή παρατήρησ,ς τώv 
άστέρωv· καί έπi πλέον δτι δι.v ύ
πηρχοv ώκεαvοi δια νά ·.ταρέχ>:Jν 
την είκόvα τοϋ σψαιρικοϋ σχ�μα
τος, άλλα μικραi λίμ,αι 6ιcχωοι
ζόμεναι άπό ύψηλα και δυσπρό-rιτα 
ορη. Οί αv8ρωποι θά e:φαvτάζσ.ιτο 
δτι ή έπιφάνεια της Γης εΤvαι έπί
πεδος καί εκτείνεται άπεpιορίστως 
πρόc δλας τας κατευ8ύvσεις. Ή 
άvτίληψις αϋτη θά διετηρεΊτο ί:cJς 
δτου οί αv8ρωποι άπέ«τωv μέσα 
συγκοινωνίας τοια::.τα, ώστε νά "Τα
ρατηρήσουv δτι ήτο δυνατόν vά Ε.
αvίισουv την εκτασιv τής Γης ,ωi 
να έπό:vέλθουv είς τό σημείον άιια
χωρήσεώς των. Τότε θά i:σ;<ημάτι
ζοv την ύπόνοιαv δτι ή I η c'χει c-χη
μα κλειστόν. 

'Ανάλογος σειρά σκέyι:ωv δίδει 

την άvτίληψιv του άπολύτου διαστή
ματος τοΟ Νείιτωνος καΊ του σψαι
ρικοΟ διαστήματος τοΟ Ρήμαv. Είς 
την μαθηματικην γλώσσαν, τό άπό
λυτοv διάστημα χαρακτηρίζεται με 
καμπυλότη,-α 'ίσην προς μηbέv, έvω
ο σφαιρικός κόσμος εχει καμηυλότr,
τα θετικήv. Ή καμπυλότης τc,ϋ φιι
σικοΟ κόσμου συνδέεται μέ την 
πυκνότητα της ϋλης. 'Ήδη •<ατα το 
ετος 1 922 ο Ρωσσος μαθηματικός 
Α. Φρήvτμαν ύπεστήριξεv δτι ε1'1u:ι 
δυνατόν να θεμελιώσωμι.v τίιv θεω
ριαv του κλειστοΟ ψuσικοΟ κόσμου 
καί μέ την άvτικατάστασιv τi1ς ι<Ο
σμολογικης cπαθερ&ς τοΟ Άι.ισ-τά
ιv δια της πυκvότητος της ϋλης :ι

πό την προυπόθεσιv δτι ή πυ1--,01ης 
της ϋλης έντός τοΟ φυσικοΟ «οσμου 
εΤvαι διάφορος τcΟ μηδενός. Κατα 
δέ τό ::τος 1945 ,') Άιvστάιv ,'δέχθη 
ότι ή λύσις αϋτη του Φρήvτμαν προ
σαρμόζεται περισσότερον ·,τρος την 
λογικήν, ετι δέ καί άπλοποιεί ·ro 
μαθηματικοv οiκοδόμημα, .'πί του 
οποίου θψελιοΟται ή θεωρία του
διαστελλομέvου φυσικοΟ ι.όσι-1 :>υ. 
Έν συνεχ:ίc;χ ,:, Άινστάιv διετυπw
σε την ύπόθεσιv δτι 1 •:α,..ιπυί.ότης 
τοϋ φυσικοΟ κόσμου εiς τιvα rrεριο
χήv του ,:Τvαι άνάλογος της ·.rυ«νό
τητος της ϋλης είς την περισχήv• 
ταίιτηv. Καί :.πειδή •1 μέση · rυκvό
της της ϋλης, έξ αiτίας τωv ·,ταμ
μεγίστωv κενωv μεταξύ των ο�:ρα
vίωv συστημάτων .εΤναι ::λαχίστη 
καί ή μέση κα,..ιπυλότη; τοΟ φυ<Jι
κοΟ κόσμου εΤναι έξαιρετι"'ώς μι φά. 
Έαv δεχθωμεv μετά μεγάλ,1ς πρα
σεγγίσεως δτι ή μέση πυ«νότης της 
ίίλης εΤvαι 'ίση προς μηοέv, θα εχω
μεv φυσικοv κόσμον ι:αμ πυλότητος 
'ίσης ποος το μηδέν, δηλαδή τον φυ
σικοv κό:rμοv της μηχα.ιι«ης · οΟ 
Νεύτωvος. 

Έv συμπεράσματι, -� ι.φχιτε•,,ο
vική του φυ::rικοΟ κόσμου -της γενι
κευμένης θεωρίας �ης σχετικοτητος 
6εμελιcJται έκ της σι.,vόέ::πως είς 
έvιαίοv σύνολον των έvv:>ιωv του 
διαστήματος, τοΟ χρόνου, της υλης 
καί της κινήσεως. Έ,_ της συvθέJε
ως των έvvοιωv τοϋ διαση'�ματος 
και τοΟ χρόνου άπορρέει τό τετρ,1-
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διάστατοv χροvοδιάστημα. Ί� ϋλη 
δια της πvκvότητός της δίδει καμπυ
"λότητα έκ της όποίας άπορρέει rό 
σφαιρικόv σχημα τοC φυσικuίi κό
σμου. Τέλος, έξ αίτίας της κιvή
-οεως ή ϋλη έξοtκοίiται και ό φυσι
κυς κόσμος διαστέλλεται. Ή πο
ρεία τώv φαιvομέvωv είς τό� δια
στελλόμεvοv σ.j)αιρικόv φυσιk.όv «ό
.σμοv άκολουθεΊ νόμους, τούς όπι. ί
ους διδάσκει ή Θεωρία τώv ·,rιθαvο
,ήτωv. 

Ή μηχανική της γεvικευμέvης 
θεωρίας της σχετικό1η0 ος άποσ,ω

πεΊ να διαχωρίση τας ,,ντότητας 
του φυσικοί) κόσμου, αί όπο�-:χι κέ
κτηvται φυσικήν εννοιαv, μόνον δταv 
άvαφέρωvται ώς πρός τιvα ·,ταρατη-

' ρητήv, άπό τας όντότητας αί όποΊαι 
κέκτηvται αίιτόvομοv ύπόστασιv ά
νc:ξάρτητοv τοίi παρατηρητοίι και 
,ώv συvθηκώv της παρατηρήσεως. 
'Επί παραδείγματι, είς την κλασι
κήv μηχαvικήv ή εvvοια της δυνά
μεως εΤναι τεχvητόv δημιούργημα 

. έξαρτώμεvοv έκ τi'ις θέσεως του πα
ρατηρητοίi καί έκ της έκλογης τοίi 
Καρτεσιανοί) συστήματος, είς τό ό
ποΊοv άναφερόμεθα. 'Αντιθέτως, ή 
καμπυλότης τοίi σφαιρικοί) φυσικοί) 
κόσμου εΤναι μέγεθος άπόλυτον. Αί 
άπόλυτοι όvτότη-τες έκφράζονται ύ
πό φυσικών νόμων, τώv όποίωv ή 
μορφή διατηρεΊται άvαλλοίωτος. Τοι
ουτοτρόπως, ή vεωτέοα έπιστήμη 
κατευθύνει την σκέψιν πρός τήv ά
ναζήτησ;v του άπολύτου εντός του 
ψυσικοίι κόσμου. 

u Οσοv εΤvαι δύσκολοv ή σκέψις 
και ή φαντασία να συλλάοουν την 
είκόνα έvός κόσμου χωοις δρια ό 
όποΊος vα εκτείνεται άπεριορίστως 
πρός δλας τας κατευθύνσεις εξ ί
σου εΤναι δύσκολον να συλλάβουν 
και τηv είκόvα τοίi πεπερασμένου 
-σφαιρικοίi κόσμου της συγχρόνου 
Έπιστήμης. 

Δια τόν πεπερασμένον σφαιρικόν 
κόσμον προοάλλονται αί ίδιαι άπο
ρίαι, τας όποίας διετύπωσαν οί άρ
χαΊοι, δταv επεδίωκον δια της λο
γικης να καταδείξουν δτι ό κόσμος 
εΤναι άπειρος. Οϋτως ό 'Επίκουρος, 

, καθώς μαρτυρεΊ ό Διογένης Λαέρ-

τιος, ύπεστήριζεν δτι «τό παν τό 
άπειρόv εστι· τό γαρ πεπερασμέ
vον άκρον εχει· το δε άκρον παρ' ε

τερόν τι θεωρεΊται». Έό:v ό φυσικός 
κοσμος εΤναι πεπερασμένος, θό: πρέ
πει νό: εχη άκρότατα δρια. Πώς δυ
νάμεθα δμως vό: φαvτασθώμεν ταίι
τα; Και τί θό: εΤvαι πέραν τώv ά
κροτάτων όρίων; Έό:v ή ϋλη έκι
νεΊτο προς τό: άκρότατα πέρατα του 
πεπερασμένου κόσμου, πώς θό: δι
ήρχετο δια των εξωτάτωv όοίων και 
ποία θό: ητο ή περαιτέρω πορεία 
της; 

Ή σύγχρονος επιστήμη, καθώς 
ε'ίδομεv, δίδει άπάvτησιν είς τό: ε
ρωτήματα αύτό: διό: της παραδο
χης της διαστολης του φυσικοί) 
κόσμου. Ό φυσικός κόσμος διαστέλ
λεται οί,ίτως ώστε ή υλη εξαπλοίι
ται και ό ογκος του φυσικοίi κό
σμου αύξάvει συνεχώς. Ή θεωρία 
του διαστελλομέvου φυσικοί) κόσμου 
συμφωvει πρός πλείστας ·,ταρατη
ρήσεις, άvταποκρίvεται ποό,; την γε
�ικευμέvηv θεωρίαv τηc: σχετι«ότη
τος, και καθώς ύποστηρίζει ό 'Έντι
γκτοv είναι δυνατόν vό: οίκοδομηθ�:i 
και διό. της γενικεύσεως rης κοαv

.τικης μηχανικης. Συμφώνως πρός 
τό:ς άvτιλήψεις της συγχρόνου επι
στήμης ή διαστολή του φυσικοίi κό
σμου όφc:ίλεται είς κοσμικό:ς άπω
στικας δυνάμεις- αί δυνάμεις αύται 
άvτσγωvίζονται, με θετικόν ύπερ 
αύτώv άποτέλεσμα, τό:ς έλκτικό:ς δυ
νάμεις μεταξύ τώv μαζών τώv ουρα
νίων συστημάτων. Άvάλογον άντα
γωνισμόv εχομεv και είς τούς πυρη
νας τώv άτόμων μεταξύ τώv δυνά
μεων συνοχης και των άπωστι,κών 
δυνάμεων τώv πρωτονίων. Συμφώ
νως πρός τό:ς συγχρόνους θεωρίας, 
λόγω της διαστολης του φυσικοί) 
κόσμου, αί άποστάσεις μεταξύ τώv 
ούραvίωv συστημάτων θό: διπλασια
σθοίiν μετό: πάρσδον χιλίων πεντα
κοσίων έκατομμυρίωv ετών φωτός. 

Ή θεωρία του διαστελλομέvου φυ
σικοί) κόσμου προκαλεΊ νέας άπορί
ας καί προοάλλει δυσκολώτατα προ-
6λήματα. 'Επί παραδείγματι πώς 
εΤvαι δυνατόν vό: φαvτασθώμεv τήv 
εκτασιν πέραν του φυσικοί) κόσμου, 
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ή ό-ποία διά της διαστολής τ�υ δι
εισδύει βαθμηδόν έντός τοϋ φυσι
κοϋ κόσμου, διά νό: άποτελέση νέας 
περιοχάς τοϋ βασιλείου του; 

Είς τον διαστελλόμενον φυσικόv 
κόσμον ό δρος <<απόστασις» ίιπό την 
εννοιαν των μετρήσεων διό: των συ
νήθων μέσων εΤναι ·όρος ανεu σημα
σίας. Έντεϋθεν έθεμ�λιώθη ό κλά
δος της κινηματικής της γενικευμέ
νης θεωρίας της σχετικότητος, διό: 
τοϋ οποίου έοεuνώνται α\ κινήσεις 
καi αί άποστάσεις έντός τοϋ δια
στελλομένοu φuσικοϋ κόσμου. 

Ή θεωρία τοϋ διαστε.λλομένοu 
φuσικοϋ κόσμου ένισχύει τό ό:πό
ψθεγμα τοϋ 'Ηρακλείτου καi κατα
δεικνύει πόσον πενιχρό: θό: εΤναι πάν
τοτε τό: συμπεράσματα έκ των προ
σπαθειών της κατακτήσεως τών ά
χανών έκτάσεων. Διότι ,1 έκτασις, 
την δποίαν ήρχισεν ηδη νό: cρωνά 
ό άνθρωπος διό: των ίσχυροτάτων 
τεχνητών μέσων, τό: όπο'ία ό:πέκτη
σε καί των πολύ τελειοτέρων, τό: ό
πο'ία θό: ό:ποκτήση ε1ς τό μέλλον, 
θό. εΤναι άπειροελάχιστον τμημα τοϋ 
δλοu, το δπο'ίον διαστελλόμενον θό: 
έκψεύyη πέραν των ορίων, είς τό: 
όπο'ία θό: έκτείνωνται αί δυνατότη
τες της έπιστήμης, άλλα καί της 
φαντασίας. 

Ώς έξέθεσα είς την αοχην της ο
μιλίας μου, θό: προσεπάθοuν νά κα
ταδείξω την συνοχην αψ' ένός καi 
τό:ς διαφοράς αψ' ετεροu μεταξύ 
των αντιλήψεων τών αρχαίων καί 
των συγχρόνων δια τον φυσικόν κό
σμον. Νομίζω, δτι τό: χαρακτηριστι
κό: σημε'ία της συνοχης καί της δια
φοράς απορρέουν άψ' έαuτών έξ δ
σωv έξέθεσα. Διό: τούς άρχαίοuς ή 
άντίληψις τοϋ ψuσικοϋ κόσ ,.ιοu έθε
μελιοϋτο έπi των έwοιών τοϋ δια
στήματος καί τοϋ χοόνοu, αί όπο'ί
αι ησαν άνεξάρτητοι αλλήλων και 
σuνεδέοντο αντιστοίχως μέ την ϋ
ληv καί την πορείαν των γεγονό
των. Είς την ένδιάμεσον έποχήν, με
ταξύ Νεύτωνος καί Άινσταιv, ε

χομεv τον φuσικόν κόσμον της κλα
σικης μηχανικης, ό δπο'ίος θεμελι
οϋται έπi των έννοιων τοϋ ό:πολύ
του διαστήματος καi τοϋ άπολύτοu 

χρόνου, αί όπο'ίαι εΤναι άνεξάρτη
τοι άλλήλων καi ανεξάρτητοι 
η ρός την ϋλην καί την πορείαν 
των πραγμάτων. Τέλος, ό φυσικός 
κόσμος της συγχρόνου έπιστήμης 
εΤναι το αριστούργημα της αρχιτε
κτονικής συνθέσεως -των εννοιών 
διαστήματος, χρόνου, ϋλης '<αί κι
νήσεως. Είς -τον φuσικόν κόσ,1ον 
-της κλασσικης μηχανικης ή μέση 
πυκνότης της ϋλης εΤναι 'ίση -:τρός 
,ο μηδέν, έν41 είς -τον φuσικόν κό
σμον της συγχρόνου έπισ rήμης ή 
μέση πυκνότης της υλης είνα: α
ριθμός πολύ μικρός, κατά τι μεγα
λύτερος του μηδενός. Θό: ήδuνάμε
θa νά είπωμεv δτι ό φυσικός .<όσμος 
των αρχαίων άντιστοιχεϊ είς το 
στατικόν απειρον, ένώ ό φuσ ικός 
κόσμος της σuyχpόνου έπιστήμης, 
διαστελλόμεvος συνεχώς, σuνuφαί
νε-ται μέ την εννοιαν τοϋ δι,ναμ,κοίίι 
ό:πείοοu. 

Ό nλάτων είχε συλλάβει 
τας βασικας έννοί ας 
περl τοΟ σόμπαντος 

Προτοϋ -τερματίσω, θό: έπεθύι.ι JU'-" 
νό: διατυπώσω την γνώμην μ-:υ, ότr 
ό Πλάτων εΤχε σuλλαt\Fι καί ,ην εν

νοιαν της συνθέσεως διαστήματος
χρόνου καί την είκό,α του σψαιρι
κοϋ πεπερασμένου κόσμλ•. 

Οϋτω ό Πλούταρχος γράψει είς 
τά Πλατωνικό: Ζη-τήμα-τα: «Δ,ό 13ή 
καί Πλάτων εψη «χρόνον &μα μετ' 
ουρανοϋ γεyονέναι» ... οΒ.;:ν όμοϋ yεγο
νότας ψησίν, όμοϋ και λυGήυεσθαr 
πάλιν, αν τις αύτούς :<α-ταλα.,ιοάνη, 
λύσις». 

Βλέπομεv λοιπόν σuνι,ψασ.•ένσς 
είς την σκέψιν τοϋ Ιlλάτr,Jνος -τό:ς: 
ένvοίας τοϋ διαστήματος και -του· 
χρόνου, ακριβώς δπως -.ό:ς αντιμε
τωπίζει ή σύγχρονος έ,ιστήμη. 

'Εξ αλλου ό Πλάτων περιγράψει 
είς τόν 1 ίμαιον πώς έκ των τριγώ
νων συντίθενται τό: πέντε "αvcνικιr 
πολύεδρα: ό κύοος, το τετράεδρσν' 
-το όκ-τάεδοον, το είκcσάεδρCJ και 
τό δωδεκάεδρον, τό: όποια κα-τό: τον 
Πλά-τωνα, ό Θεός :fλαοε ώς δάσιΙJ' 
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δια vα κατασκευάση τα ·,τράγι,.α
τα του κοσμου. 

Σχετικηv περιγραφηv του X'..Jpιou 
-,ου Τιμαιου μδ:ς δίδει καi ό Πλού
ταρχος είς τα Πλατωνικα Ζητήμα
τα, οπου γράφει καi τά έξr<; <·Πό
τεροv, ως ύποvοοvσιv ενιοι, το δω
δεκάεδροv τω σφαιροειδεί προσε

,ιειμεν, εiπωv ( ό Πλατωv) ότι -, ου
το «πρός την του παvτος ό Θεός 

·-κατεχρησατο φυσιν έκεϊνο διαζω 
γραφών» Διδασκωv λοιπσv 6 Πλα

·τωv, &τι ό Θεός κατεσκεύασι τόv 
κοσμοv με οασιv το καvο.ιο<υ; δω
&καεδροv, το όποΊοv ιφο·,-ταζετο 
.έyγεγραμμέvοv είς σφαιpαν, εΤχε 
την διαισθησιv της εί«οvος έvό<; κο

·<rμου σφαιpικου 0·:ι.i Πεϊi εpr(J jlc.JOU 
,-δηλαδη της είκο.ιος, την όποιαν ου
vέλαοοv οί μεγαΛυτεροι ε fο<έq:σλαι 
του αίωvος μας 

Όταν έvδιατοιοωμεv εiς 1 η, Ί
-στοριαν της έπιστήμης, καταλσ,.ιCα-' 
wόμεθα άπό θαυμασμοv και έ.ιθουσια-

.ΔΗΜΗΤΡΗ KABOYf.lA 

σμόv δια τα έπιτεύγματά της Ό 
έvθο'tισιασμός εΤvαι άπαραιτητος δια 
1ια ι<ατεvθυvη την σκέψιv πρός ·τη.ι 
λαμπραν καi φωτειvηv πορειαv της. 
Δεν πρέπει όμως vα μδ:ς παρασύρη 
τόσον ώστε vα πιστεύωμεv ότι πλη
σιάζομεv προς τό τέρμα Διότι 6-
λίγαι χιλιαδc.ς έτωv της πορείας· 
της άvθρωπ ινης σκέψεως άποτελουν 
χροvικην στιγμηv δια την Ί στορί
αiι της έξελι,ξεως του φυσικου κό

σμου Ή άνθοωποτης έδιδό.χθη πο
λυ όλίγα πραγματα μέχρι σήμερο.ι. 
Αυτά όμως άποτελουν rην δόξαν του 
άvθρωπιvου πνεύματος, τό δποΊον α
διακόπως διεξαγει τόv άγωνα δια 
τηγ άvαζήτησ,v της άληθείας. Ό 
άγων ουτος εΤναι ή εύyεvεστέρα έκ-_ 
δηλωσις του άνθοώπου, ή δποία ά
πορρέουσα έκ του οαθους της άv
θρωπ ινης Ψυχης κατευθύνει την πο
ρειαν της σκέψεως, της οποίας την 
οδόν έvεκαιvίασαv καi -εφώτισαν οί 
φι.λοσοφοι της άρχαίας Έλλαδος 

Σαμαρείτης 

Στόν ϊσκιο κάτσε την πληyη νά δέσω σου, άδερψέ μου. 

"Ήμουν έγώ πού σοϋριξα διωyμοϋ λιθάρι πρωrος. 

·'Ήμουν έγώ πού πάλαιψα γιά τόν κατατρεyμ:S σου.

'Ήμουν έγώ πού χλεύασα τη συνετή σου γνώμη.

'Ήμουν έγώ πού σοϋyραψα στη μνήμη σου Νεψέt:,.ες.

'Ήμουν έγώ, πού μουιτλυνcς τά πόδια μου, ό προδότης.

JΉμουν έyώ δ πι3ωτότοκος π::>ύ έπούλησά σε δοJλο.

Ν:χ σέ β:ηθ,1:Jω. Την πληyη κάνω κι' αjrη δική μου.

,{«Οίωνοί:ι>, 1951) 
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,iValt \1/h1t1nan 

'S1Ζπο τd τ�αyσύδt της χα�ας 

1Ώ, θά ταιριάσω έδώ τό πιο πασίχαρο τραγούδι ! 

:Ξέχειλον άπό μοuσιχή, ξέχειλον άπο τίς χάρες ·τοϋ αντρα, 

της γuναίχας, τοϋ παιδιοϋ! 

.Ξέχειλον άπ' άσχολίες καθημερινές, ξέχειλον άπό σπόρο χι' 
.άπο δέντρα. 

·•Ώ, ή χαρά τοϋ πνεύματός μοu! -έλuτρώθηκε- σαγιτοσελαγίζεί

ώς άστραπή: 

.Δε φτάνει μοu μονάχα έτούτη ή σφαίρα, η δρισμένο διάστημα 

χαιροϋ, 

·Θέλω γιά ναχω χίλιες, μύριες σφαίρες χαl θέλω ναχω άχέριο

τον καιρό. 

•'Ώ ή χαρά της ψuχης μοu πού άχοuμπάει ζuγιασμένη άπά 
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στον ϊδιο της έαuτό, παίρνοντας τήν άτομιχότητα διάμεσ' απο 

ύλιχά στοιχεία χι' άγαπώντας τα, έρεuνώντας χαραχτηρες χαl 
π�ίρνοντάς τοuς μέσα της, 

·π ψuχή μοu πού δονούμενη με ξαναφέρνει άπο κείνα προς

έμένα πίσω, με τήν δραση, τήν άχοή, τήν άφή, το λογικό, 

τή μιλιά, τον παραλληλισμό, τή μνήμη χι' δλα τά παρόμοια, 

'Των αίσθήσεων χαl της σάρκας μου ή πραγματική ζωή, πού 

ξεπερνάει τlς αίσθήσεις χαl τή σάρκα μοu, 
. 

1 

'Τό κορμί μοu λuτρωμένο άπ' το ύλιχο στοιχείο, ή δρασή μοu 

λuτρωμένη άπ' τά ύλιχά μοu μάτια, 

.Μοϋ άποδείξαν άναντίρρητα, τήν ωρα έτούτη, πώς δεν είναι 

τ_ά ύλιχά�μοu μάτια πού θωροϋνε τελικά, 

Καl πώς δεν εiναι τό ύλιχό κορμί μοu έχειό πού τελικά άγα
πάει, γελάει, βαδίζει, άλαλάζει, άγ.<αλιάζει χαl γεννa ! 

{Φυ\λα χλόης) 
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Η λΡΧλlλ EOtDIA 

ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ. 

Έξ δλων των πραγμάτων, τί άρχαιότερον ; 

Ό Θεός. Διότι ύπηρχε πάντοτε. 

' Εξ δλων των πραγμάτων, τί ώραιότερον ; 

Τό σύμπαν. Διότι είναι εργον τοϋ Θεοϋ. 

Έξ δλων των πραγμάτων, τί μέγιστον ; 

Τό διάστημα. Διότι περιέχει δ?-ην τήν δημιουργίαν. 

Έξ δλων των πραγμάτων, τί σταθερώτερον ; 

Ή έλπίς. Διότι παραμένει στον άνθρωπο και δταν χάσn 

τό παν. 

Έξ δλων των πραγμάτων, τί καλύτερον ; 

Ή άρετή. Διότι άνευ α{.�της δέν ύπάρχει τίποτε καλόν. 
Έξ δλων των πραγμάτων, τί ταχύτερον ; 

Ή σκέψις, Διότι σέ λιγώτερο άπό ενα λεπτό πετάει 

στά άκρα τοϋ σύμπαντος. 
Έξ δλων των πραγμάτων, τί ίσχυρότερον; 

Ή. άνάγκη. Διότι κάνει τόν άνθρωπο ν' ά.ντιμετωπίζη 

τούς κινδύνους της ζωης. 
Έξ δλων των πραγμάτων, τί εύκολώτερον; 

Ή συμβουλή. 

'Εξ δλων των �ραγμάτων, τί δυσκολώτερον ; 
Τό Γ ν ω θ ι σ α υ τ ό ν. 

. •/ t, 

' 

f 
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ΥΗΛΡΧΟΥΝ 3 Α ΥΕΕΙΕ

JJIA το ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ «ΙΛΙΖΟΥ» 

Έν οψει τοϋ 7ou ετοuς της έκδόσεώς του: 

1ον ΝΑ JJIATHPHBH 

2ον ΝΑ ΒΕΛΤΙΙΙΒΗ 

3ον ΝΑ JJIAKOnH 

Ή δ ι α κ ο π η εΤναι, άσψαλως, ή χ ε ι ρ ό τ ε ρ η 

,λύσις. 'Ή ι..1.:ιλλον, δ ε ν ε i ν α ι λ ύ σ ι ς Και ά π ο ρ ρ ί-
Π τ ε τ α ι άπο Ολους iμας, τους άνήκοντας στην οίκογένεια 

του «ΙΑΙ ΣΟΥ», τούς έπιμελουμένους την εκδοσί του και τούς 

συντηρουντας το περιοδικο με την συνδρομή τους. 

'Αλλά, δ έ ν ά ρ κ ε Ί να άπορρίψωμε την δ ι α κ ο πή. 

Πρέπει, ταυτοχρόνως, άπο τις αλλες δύο λύσεις να διαλέξωμε 

την σ ω σ τ ή. Διότι, αν π.χ. είποuμε άπλως «ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗ

ΘΗ», αύτο θα σημαίνη, στην ουσία, «ΝΑ ΔΙΑ!<ΟΠΗ». Ή μό

νη διαψορα εΤναι διαψορα μόνον τρόπου και χρόνου. 

'Εξηγήσαμε στο προηγούμενο τεύχος, δτι ή ΜΗ ΔΙΑΔΟ

Σ I Σ τοίι « ι Α I ΣΟΥ» σε νέους συνδρομητάς, καθως 1<αi ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙ ΡΟ.Σ άποστολη του άντιτίμοu της συνδρομης των ύ

παρχόντων, όδηγοίίν στην διακοπη της έκδόσεως. Έαν λοιπον 

6οίου 1571, εις τοJ:Ια._λ vτ-
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με το «ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗ», έννοοϋμε νά έςακολοuθίιση ό «ΙΛΙ

ΣΟΣ» την εκδοσί του ΟΠΩΣ ΜίΞΧΡ I ΣΗΜΕΡΑ και νά ι:ξα

κολουθ1jσωμε ΚΑ I ΕΜΕ I Σ την άπέναντί του συμπεριφορά μας 

ΟΠΩΣ ΜΕΧΡ I ΣΗΜΕΡΑ (σαν σύνολο), αύτο καταλήγει νά 

σημαίνει: ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗ. 

Σ υ ν ε π ω ς δεν άπομένει παρά ή δεύτερη λύσις, της 

6 ε λ τ ι ώ σ ε  ω ς, ή μόνη ή όποία άποκλείει πραγματικά την 

τρίτη λύσι, της διαι<οπης καί έξασψαλίζει την πρ,�τη λύσι, 

της διατηρήσεως. 

Ή 6 ε λ τ ί ω σ ι ς εχει μ ε γ ά λ α π ε ρ ι θ ώ ρ ι α άπο 

την πλευρά των έπι μελουμένων την εκδοσι τοϋ « 1 Λ I ΣΟΥ». 'Αλ

λά, εχει π ο λ u μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α περιθώρια άπο την πλευρα 

των ψίλων του. 

Ε'ίμ εθα ε ύ γ ν ώ μ ο ν ε ς  προς τους φίλους τοϋ «ΙΛΙ

ΣΟΥ», χάρις στην ένίσχυσι των όποίων συμπληρώνουμε μ' 

αύτό τό τεCχcς εξη χρόνια έκδόσεως, εξη χρόνια διαδόσεως της 

tλεuθερίας της σκέψεως και ύψηλης πνευματικης καλλιεργείας. 

'Επειδή, ομ(,)ς, δλοι μας, θέλουμε την G ι α τ ή  ρ η σ ι 

τοϋ περ:οδικοϋ ι,αi αίιτη θά έξασφαλισθη μόνον με την 6::λτίωσι: 

ΑΠΕΥθΥΝΟΥΜε 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΚΛΗΖΙ 

Πρός δλους τοι:ς ψίλους τοϋ περιοδικού: 

�ά έκδηΧώσοuν τον κ α λ ύ τ ε ρ ο έ α u τ ό τ ο u ς: 1 ) 

'ϊΞ:μCάζοντες ά μ ε σ ω ς την σuνδρομη τοϋ ετοuς 1962 και 

2) Έγγράψοντες ε ν α ν έ ο ν σuνG:,ομητή·1. 

ΠΡΟΖΟΧΗ δίπλα στήν σελίδα 336 
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άπο την γέννηση 

του Κέπλερ 
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ΛΝΟΙΖΕ ΤΟΝ ΛΡΟΜΟ 

ΗΡΟΣ Τιt ΛΕΤΡλ 

Τοϋ Rotert Strother 

« Π οέπει ν:ι. ναυπ·ηγ·ησουμε πλοίο 
για να σαλπάοουμε ποος τους ώκε
α,νους το;:i οιαστ ηματος στο σύμπαν!» 
- 'έλεγε ό Γεομανος άστοοvόμος
Γιοzάννες Ε:έπλεο ποίν 350 zοό
νια

.: 
Σ�μεοα οί ανilο<;>ποι πο�σπ�

Jουν να ποαγματοποι·ησουv την ι
aέα του, όο ηγούμενοι άπο TQJς 
πλανητικούς νόμου:, που έκείνος ά
νεκάλυψε. 

Ή ζω-ί-1 του Κέπλεο ΙJ.αστιγώ-θ·η
κε άπο πολέμους, οιώςεις μ·η άvο
zης και μια σειοα άπο ποοσωπικές 
πεοιπέτειες. Και ομως, «αύτσς ό 
ά.σύνκοιτος &ν-θοωπος)), οπως τον 
άπε�άλεσε ό "Λινσταιν, άπέ6·η gνας 
. ' \ ' - ' ' αr;ο τους γιγαντας της επιστ·ημης, 
ένας σχαπα.νεUς ποU &νοιζε τΟν 
οοόμο ποος r' αστ9α. 

Υίος μισ·Sο9όοου στοατιώτου, ό 
Κέπλερ έγεννή-θ·η σ":α:; 27 .lεχεΙJ.-
6ρίου 1571, είς το Βαιλ ντέρ Στατ 

της Γεομαvίας. 'Όταν ό πατέοας 
του σ.νει.ώο·r;_σε γιά πόλεμο στην 
'Ολλανδία, τοτε που οί Όλλανοοί 
έξγ1γέο-θ·ησαν κατά των 'Ισπανών, 
η χυοία l'\.έπλεο τον άχολού-9-ησε. 
'fo Τ-ι.ιχοο παιοι άφέ-θη με τΟJς πάπ
πους του. Σέ ·ηλικία τεσσάοων έτών 
ποοσεέ:λή·S·η άπο εύλογιά, που ε

r.λ·η.Ξ.ε τc, ενα τοJ zέοι χαι έμείω
σε τ�}ιν 3οα.σί r:ou Ίοονίως. 

'Η σyολιχ·ή -.ου μόοφωσις οιεχό
π�1ι, Οταν άνα.γχά.σ--S�ηκε να. σεο6f
ο·η κανάτια μπυοας σέ μια τα6έονα. 
Σέ ·ηλικία 13 έτώv έσ_ταλη σ' gvα 
σΊ_ολε�ο μοναστηοιαχο στο ., Α.οελ-

r, c;:,. , ψ ' , ..., (-'-πεογκ,, οπου, οι�ποε ε χαι, χεοοισ� 
uπο-.?οφια για το πανεπιστ·ημιο του 
Τύμπιγχεν ΈσχόπεJε να γινη ·θ-εο
λόγος, άλλα γράφτ-ηχε στο τμ Ύ)ΙJ.α 
άστοονομίαc έντελώς τυyαίως. Πα
,θ.μηοόν γο-ητεύ 9 ηχ� ά.πο τό 6ι6λίο 
του ?\ιχολiοJ Κοr.έQνιχου, του με-
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γ&.λου Il ολωνοϋ ά.στρc,νόμου -που 
<5ι ετ 1)πωσε -:·�ν έ-;;α ναστ�τι χ. �η �.9-εω
?ία.. 3τι h γη στοiφεται πεο1 τΟν 
"λ ' . ' ' , 1 ' Ί], ιο-; και �υ-τ;ο εσφραyισ� ην α-
ποφασι το:) ν ασχολ·η,.9-·r, με τ·ην α
στρονομία. 

, 
«'() ·f1λιο5, O{.t μόνον ,,σ�ατ�ι στΟ 

:χεvτρον τοu συμπαντοc, 7..λλα Υ.7..ι 
1Χ.ποτελεt τh χινγ,τΎ;οιον πνεUμα του», 
εγοαψε ό Κέπλεο. «�κοπόc μου εί
ν:ιι ν' ά1:οδεCξω Ο-:! ·fj οjοάνια. μ�11-

' ; , rι λ 1 , -, Ί.';-ν-η, ειναι σα__v εvα ρο �γι Χ7..ι ο? 
<tv συνολον των πολυπλοχων χιv-η
σεων όοηγοϋv-:αι ά.τ.i:ι μιά. μοvαι. fJ 
μ.7..γν-ητιχ-r1 ,ύν7..μι». 

Σήμερα, είναι πολύ ούσκολο νά. 
σταs9μfσ·r, Χ7..νε\c το •Υάορος ΠΟU έ
/Οειάζετο γι;, νi Οια.τυπώσ·η κα.νεις 
μια τέτο 1 α ,:) εωQ�α., σε άντf,3-εσι 
-τών ��οαΟεΟεγμ.i'Jων ά.πο τοJς χα
λο-\ς :Χοιστι7..νο.;ς. '() Κοπέρνικος, 
έχ-:ιu.ά:,ντας το·Jς κινδύνους, άνέb:ι
)\� -:·��ν � r;μ.οσfευσι �τω� &εω�ιών τ�υ 
μει.cι τα τελευται7.. ετ·η τ·rις ζωης 
1:0:), σ-:ά ljlι3. 'λσ;,έτως, ομως, 
ττ1 , αίοέ:rεωc. ποιός ι,ι.ποοοϋσε να 
-πιστέψ·η Οτ! -� γη εtνα.ι σφ:χtοα χι
νουμέΨη μ.έ τα;ι,�τ·ητα. 18,j μιλιω'ι 
-στΟ Οευτεοόλεπτο πέοιξ τοU ·fjλ�
{,υ, σε 9υ,S ι,ι), άορη_τιοϋ; 'Όλοι ου
σπιστοUσ�ν. Γιατt 1 cί.ν ·fι γΤ1 ·f}τα..ν τέ
<rοια, τότε π�>; ... έμεναν στ-ί-1 ,[Ησι 
τους χ&.στο-:ι .. έκχλ·ησίες. οάσ·η, ώ
Χεα.νοι Υ.α.l rl.ν-&.οωΠΟ!, ιωσlς νά. ... 
-πεφτουν στο χ ενόν; ΊJ ·9εωοία. τοϋ 
Κέπλερ λοιπόν -�ταν μιά «ά:νο·η-

' 
,σιο >'··· 

()ί χα..9·ηγψαί τοϋ Κέπλερ ώστό
σο τόν έ·Θ,α.{ψ.cι.ζα.ν γιά. τ·')ν Ο ρεξf 
του σ� ':'Ξτοια ·9έμα.τ:ι, χα-θ-ώς χα.\ 
γιl:ι. τ·fjv λ:1.μπο·') έπίδοσί του στα 
Λατινιχσ. κα.ί τά. μα.-&·ημ7..τικά.. Κα.ί 
οταν αοειασε μιi ·.9-έσις στο lI ρο
-τεστα.ντικο Γυμνάσιο τοϋ Γχοάτς 
στην λ�στρία, ό 23 ετ·ης τότε Κέ
πλε? οιωρίσs9ηχε κα,5-·ηγ-ητ·ης μα.·θ-·η
μ:1.τιχων εχε:. 

'Γα. άμ.έσω; έπόμενα. χf)όνια. ήσαν 
iπως ':'ά. εύτυ;, έστερα της ζωης του. 
"Ηταv πολύ ο·ηι,ι.οφιλης χα.&·ηγ·ητ·ης 

χα: ένέπνεε στο,;ς μα.-θητά.ς 'fOU 
ένs9ουσια.σμο γιά την γεωμετρία. χαί 
τ·ί;ν άστρονομία. Έvυμφεύ-θ-ηκε μιά. 
νε:ψη ;:ηοα, γιά την όμορφ1ά. τ·ης 
κα.l γι!1. τα λεφ�ά. τ·Ι)ς έπίσ·ης. Ί\.
πέκτ·ησε μ7..ζί της 12 τέχvα. 

Κατέληξε στ·ηv αποψι οτι ή σε
λ-r1v-η προκαλεί τίς παλίρροιες χαί 
εγρ7..ψε ενα 6ι6λίο, τον ι<:\Ιυστ·ηριώ
ο·η Κόσμc.», τ.ου έπεοοκιμάσ.&η άπό 
τό·ι οιάσ·ημο Γαλιλαίο, κα.-θηγητη 
των μα-&·r;μα.τικών στο π ανεπιστή
μιο τηc 11 &οουα.ς. ':\. πό ά.φορμ·η τό 
βιGλίο α.Jτο συνεοέ,9·η φιλικά μέ 
τον Τύγων7.. ΒQά;_ιο, την παράξενη 
ίοιο<:Dυί7.. τ'τ,ς Δανίας, με τον ό
ποίον έπρ/,κειτο vά. σJνοε-θ-η ά:χώ
ριστα. 

11 λ·ησίαζα.ν δμως νά: ξεσπάσουν 
οί χα.ται--ίοες των ,.9-ρησκευτικώv 
διωγμών. Στά J 600 έκτοπίσJηκα.v 
ά.πό τ_ό Γκοά;ς ολοι ?ί ,.Π ροτ�στάν
τες. 'Jlτ7..ν ·,; ;ι,οονια. οπου εξετε
λείτο έπί της πυρσ.ς στ·η Ρώμ·η ό 
Τζο?'Ιτ&.νο �fπσοϋνο, έπειοη ύπε
στ�;,ο, ζε 3τι τΟ δι&.στημ.α.. είναι lί.
πειρον Κ7..l τ.ληοες αστρωv, τόσο με
γάλων οπως κα.ί ό οιχός μα.ς ·ηλιος. 
'(J J,.έπλε? ά.vα.γκάσ.&·ηχε νά. πλ·ηρώ
σ·η λύτο-:ι. γιά. νά φύγ-η άσφαλ·ής, 
ένώ ·η πεοιουσία της γυναίκας του 
έξεποι·ή,.9·η σ' ενα έλάχιστο της ά
ξία.ς τ·ης. "Ε:φυγε γ,ά. τ·ηv Πράγα., 
οπου εφ�ασε αφο7..γκος κα.ί αρρω
στος, στο σπίτι τοϋ Τύχωvος Βρά

ι.ιου. 

Τ·rιν έπΟΊ_lΊ έκείν-η ό Βράyιος -�-
ΤC'/.ν μ7..-θ-·ημα.τιχος στην α.ύλ·η τοϋ 
α.ύτοχρ-iτορος Ροοόλφου Β'. Ό 
Ποάχιος ηταν ό μεγαλύτερος α.πο 
τ·ην έποy)1 τοϋ Ί\οιστάρχου ά.στρο
vόι,ι.ος, σ.λλά έπεοίοετο χα.ί στ·ην 
ά.λ;ι,·ημεία, οιεχρίvετο οέ και ώς μά
γος. �Ιέ τις έπί 20 ετ·η πα.ρατ·ηρ·ή
σεις του οιά γυμvοϋ όφ-θα.λμοϋ, μό
νο μέ τ·η Gο·η-θ-ε,α. τοϋ τετρα.ντος 
(οέν εi;ι,ε ά.κόμ·η έφευρε-θ-η το .. ·η

λεσχ6πιο, εως τά 11108) ό Βράχιος 
εΙ;ι,ε κάμει χιλιάδες έξαχριGώσεις 



• 

ΙΛΙ:Σ'ΟΣ 275 

-rης -θέσεως τώv. άστέρων. Κατώρ-
--θωσε νσ. διορισ-θη ό Κέπλερ ως 
�ο·η-Dός του. Του έοάνεισε τους α
-τελείς πλαv-ητικους πίνακες, που 

f�σ,αν ο,τι, άκ?ι6ως έι,ρ�ιάζετο, όκ�πλερ για vα προχωρησ·η στ-ηv 
οιατύπωσt των τριών μεγάλω11 
-πλανητικών νόμων του: '1) 'Ότι 
<Jί πλανηταt άκολου·θ-ουν έλλιπτικη 
τροχιά καί ό ·ί\λιος άποτελεί την 
p.ία άπό τίς έστίες. 2) Τά έμ6αοά
-τά γρα9όμενα άπο τ·ην έμ6ατικ·η 11
άκτ'ίνα. εινrι.t άνάλογα προς τοv 
:J._ρόνο. 3) Τά τετράγωνα. του χοό
νου της περιφοριiς τώv πλανητών 
ειναι άνάλογα προ,; τους κύ6ους 
-των ·ί;μια.t,όνων αύτώv. Οί νόμοι
α.ύτοί διiλυσαν την παλαιά Ητο
:λεμαικ·η -θεωρία περί της γης ώς 
κέντρου του σύμπα.ν-ι-ος καί έτ.ε6ε
.{;αίωσαv ,ι-ην ·9-εωρία του Κοπερνί
:χου, οτι ·η γη στρέφεται περί τον 
-'�λιο, κα.ί &νοιt,ε -την έποχ·η της 
νεω-ι-έρα.ς άστροvομίας. 

Ό κα-θορισμος τη.; άλ·η-θιvης τ.ο
,ρείας των πλαv-η-ι-ών στο οιάστ·ημα 
άπετέλεσε ενα δύσκολο πρό6λημα. 
άπο τά άρχα.ι�τερα χοόνια, διότι 
α.ί πα.ρα.τηρ·ησεtς έγίνοντο άπο κ ι
-ν 11 τ η 6&.σι, την γη. Κα-θώς. οί 
έπι6άτα.ι ένος ταχυτάτου συρμου ε
χ ουν συχνά τ·ην έv-ι-ύπωσι οτι τό 
τραίνο τους όπισ-θοzω?iί, ετσt και 
οί &νJρωποι έπί της γης 6λέπουν 
-τον "Αρ·η καί τους &λλους έt,ωτε
�ικους πλα.νητες νά κινουντα.ι προς 
τ�. πίσ,ω οτα� ·η γη το�ς προσπ_εr;,
ναει. Ο Κεπλεr; ξ�πεr;ασε αυτ·η 
-τ-r1ν ουσκc.λία, ψα.νταζόμενο\ Οτt Κt-
-νε!ταc εςω άπΟ τΟ σUστημ:χ. χα.ι 
--παρατηρεί κάτω άπο ενα σημείον
-του διαστ·ηματος. ] [ ου -θά εύρί-
σκετο ενα. τέτοιο σημείοv; Ό "Λ
�ης στρέφεται περί τον ·ί\λιο σέ 
687 ·ημέρες καί ό Κέπλερ ελα6ε 
ύπ' οψιν του γιά τις πα.ρατ-ηρ·ήσεtς 
-του το 'λ?εtα.νον ετος. Εi ργασ-θη 

.iπt πέντε S:τ·η πάνω σ' α.ύτ'Υ} τ�η
Ιbάσι. 'Ω?ισμένα φυλλα έργα.σίας 

του σι�ζονται κα.ί μα.ρτυρουv -ι-ον 
μόχ-θο τη; έργα.σίας του. Βουvά 
ηόκλ·ηr;α. άρι·θμών... 'λλλά, άχού
r;σ.στος, λογάρια.σε τ·ην -θέσι του ., Λ
ο·η σέ χα.-θένα.ν άπο 't"OUς 300 6α
-θμ.ους της τοοχιιiς του χαί ·'ήλεγt,ε 
τους ύπολογισμούς του έπί 40 φο
οές: i\[' ενα. τ.α.�α.μtΚ?Ο ά?ι-θμητικο 
λά·θ-ος κα.τεστρέφετο ·η έ?γα.σία 
έ6οομ&δων ... 

<:Τα �c�σ;txCt. �χυλι;_ γενν3Uν τυ
r::ιλα. κουτα.6ια», ελεγε μειοιωv, κα.-
·Sιώς έπ-!-1γα.ινε •ι:ι 6άλ·η t,υλα στ·ην 
σόμ πα, που πο)λές 9ορές εμενε
Χ?ύα., έλλεfψει χο·ημάτων. 'Όταν ό 
Βο:iχιος πέ·:J.α.νε σ,;;ά. 1601, ό Κέ
πλε? τόv οι εδέχ·θ-·η στ·r1 -9έσι ,;:ου 

σ-τ;·ην α.!λ-η του ,Ροδόλ_r,?ου; 'λλΗ, όα.υτο>:ρατwρ σπαvιcι. ε.tληρωνε τον
μισ-Σ-10 πού ε1ι.εν ύποσχεiJη. Τον
ένοιέφεr;ε .;, έργα.σία. του ]�έπλερ 
ώς άσ,;;ρολόγου συντάχτου ώοοσχο
'ιτίων γιά. τ·η μοίρα του. 'll μεγα.λ·η 
έπι�τ·rιμο,νιχ·� _άστρονο11;ική το� έο
γCJ.σια ε-θ-.ωρειτο χαμεvος κοπος.
Κι', 3μως �· �ύτον ;ον_ ,έ�χεντρι:-ό 
μονα�i'.''Ι α:p:ερωσε ο Ι�επι.ε? -ι-·φ 
«Ν iα άσ-::ρονομ.ία» του, ή όποία. ά-

'λ _(
j 

/ ' \ ,, -
";;,_ετε, εσε στα.ν·μο, �αν �ο ερΎον �ου l'.�περv:�ου , «] ( •?t , των _:ε?ισ,τρο
φων» και τα; « Αρχ ας» ,;;ου Ν ευτω
νο; .« "Εσμι !;α μέ �ουνά», ελεγε .:J.ρι
α.μ6ευτιχά ό Κέπλερ άργότερα. 

�υστυz�ς, ;Ο bιΟλfο τ�υ .επyοχ�
λεσε μ,χρο επιστημοvιχο ενδια.φε
ρον καί δέν ά.τ.έδωσε χρήμα. 'Ε
π·ηχολού·.9·ησαv χα: &λλες ·9-λίψεις. 
�τάc lίiΩ, μέσα σέ λίγες έί5δομά
δες. πi.-θανα.ν ·η γυναίκα του τρ�),
λ·�, ό ΟεUτερος γυιός του και ό πά.
τοων του α.ύτοχοάτωο. l\Ιέ 6α.οειά. 
χ�οδιά, ίiφυγε γιά. το Λίντς, σέ μιά 
χ.ατώτερ·rι i}έσι. 'Ι�δίδα.σχε μα.-θ-·η
ματικά, φιλοσοφία χα.ί ίστορίcι., άΆ
λά ·η μεγiλ·η του παρηγοριά. ήταν 
οrι μπορ')•)σε ν-χ 01.νείζε-τα.ι ενα. τ·,1-
λεσχόπcο, τό 1Jτ�ώτο r:oU ε17.ε δη .
ΙΙ ρο πολλου έπίστευε οτι ύπάρχει 
ζωή καί σέ &λλους πλα,ητες. Πα• 
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ρατ·ηοώνταc έι. εί ν η τ rιν έπο / 1) το 
Οιαστfί!J.α, Οtετur.ωσε τΥ\-J α.r:οJ;ι τη� 
ναυπ η-, ησεω, διαστ ημοπ) οίού ... 

Ό l\. iπ) ε., ενυu...ιω θ η 1Ξ.ανα στο 
Λιντc, «για. ·ια δώσ·η u.·ητέοα στα. 
παιοισ. τοu0>, ι.α 9ως ·ειπε. 'J 1 νεα 
γ�,·�!ι..α �OJ πεοiυ ε:ε παtδ!, 0-ϊ:α ι 
1Ξ.,εσπασε απο αποοσοοι. ητ 1) πλcυσα 
μια 'Ιεα δοχψ.ασια. ΊΙ μ. ητεαα '7'0ιJ 
χατηγοοη.9ηχε yιά μ.!Υγεια, ..;υ)α
χισθ·ηι.ε στη Ηύοτεμ6εογη ι.αί ά
πει) ,:9 ηι.ε u.έ 6ασανισ� ηοισ. ι.αi 

πα)ουι.ω•J.α. Ο l\.οπ),εο ετοεc.ε να 
την .σ�ση� \.οει:1σ�rμα-1 αγύJνε,
-τοu επ, ιr<Jε� ι�αι σ ο)::> αJτο Τ() 

δ�α.σ.- r1 u.α r; μ ΓΓέι:;1 του η-�v σ"t. 1 C: 
ά.λuσιοε,. Τε) ιι.ά, στσ. 1621, � ην � · 
σω-rε. 

Κ..ι,'J' �ο οιασ�φα τiic -πα)ης 
τοιJ γιά τ iJ (ω η ,Ϊ>c :.ι ητεοαc ,ου, 
ό ]\.έΠ).εp Gu•ΙC,ασσε ι.α.ι το όι6)ιο 
του « 1 [ a.ρμ ο 1.α �οϋ ι.cσμοcι , τ.οcι 
ομω; ά.τ. r,yo%� 9 r

1 
από , ην 'Cι.ι.), η

σiα. Το βι6) ιο αu,ο πεοιε'ί;ε τον 
τρι"':ο νομ ο τοu, ό όπο!οc: ά.πετε) ::
σε το 9φ.ο) ιο για. το•ι νου ο τοϋ 
Νε.;τωνος πεοi τ.α.γι.οσμίου Ο 1Ξ,εωc. 

·Ακ�) ou S.οϋν ό ,οιαχονταετ ηc 
πό)ε:.ι_οc, η συvχc;ψενη πο)ιτιχοθοη 
σχευτιι.η or1;ιc Το υ-θινοπωοο ,ο3 
1628 ,ο Λrντς πο)ιοοχε'ίται. Α.ί 
-θο·ησχευτιι.αί ά.ο;αι -θετοuν �οι 
Κέπ), εο JΠΟ αcιστ ηρ η έπιτ ηο ησι 
ώς 3ποπτο 7-ίοετιι..ο, ι:.7.ι σ,.;οάγ,σα ι 
την ί':ιο)ιοθ ηι. η .,.οcι. Τον στρ:1.ι'ίο
κuττ:1ζαν και μοuομουοιζα.ν, bτα.v 
πεpνοϋσε στο δοομο α.;τος -:r,ν ό
πο'ίον ό 'Cιψ.α.νοcιη) Κσντ ά.πεχα
λεσε cc,όν οc,.;τερο στο;α.στη που 
γενν�θηχε ποτε·>. Ζητώνταc γα,),η
'Ι'η ,,,α την έογασι:1.. �ου, ό Κεπ), εο 
ά.ναvχασ-θηχε νά vcιγη χαί από ι.εί. 
l:τrιι6αζοντ:1ς την γυναιχ:1.. τοιJ και 
ε1Ξ._ 1) Π:7..ιοιά �ou, ΠΟu το3 εϊμι.ν cι.
'ΠΟμεί νει, μέσα σ' €.να ά.μ.α.Ε_ι, Οι ε
σ ι ισε μια. τοου.ο,ιοατουμ.ενη πεοιο
zή, μιά. 6οο;εpη νu;τα. '\.νσμεσ:1. 
στά. 1-!γα �παριοvτi τοu πού μπό ... 
ρεσε νά. ά.ποχομίσ·η ·ηταν ενα χι6ω-

τιο μέ <:ιι3λλα. yα.οτιο3, τοuς 7tερ_ί
Υ rιu.oυc «Ροοόλ..ιειοcιc πινα.χεc». 

Σ�ά. _ποu.ενα.
0 

ϊ οόνια ό Κέ7tλεr,. 
έσ nu.ειωσc έπιστ ημονιχες επιτυ
y:εc. · Ιοpυσ� -:ην έπιστημη της γε
ωμ ετοιχ η: ό7tτιχrc, σuνετα.!;ε μιά.. 
u.ε)ε�η για τφ ά.νατομια του ά.ν-
9-οωπ•νοu οωSα.).u.οϋ, εγοαψε τ->
,ϊ Uνειροs:, ενα (.)tλοσοωικο χα.ι έ
-:•στ fιU OVtXO μu-&ιστr,οημα. Χαt ενα_
CI.XOJJ f) 6,6) •Ο ΠεΟι τU)V χη) ίοι,1ν τοί>
η).iου. · Ευ.ενε να έχ7t) ηοώσ·η μια.. 
JΠοσ;εσι που ει;ε δώσει στον Τ�
;ωνα. Βοα;ιο' : 1\α συμπλφωση
το;c πί ;αχiς τοu για τιc -θεσεις: 
των σστοων. �.,.ο Οu)μ επι τοί>.
..λωνα6εω:, ό ]\.έ'Ιt') εο ώ) οι.), ήοωσε.
τouc :�πο)ογισμοJ; •,rα 777 ά.στέ
οες ,ιαί ποοσ:: 9 εσε έντc) ώc διχοJc:
του �πο)ογισμοuc για α).) Ο<)ς 228-
ά.στεpες. "Οτα.ν έδ ημοσιεuσε τοcις
(( ] >οοο) (.)ειοcι: -:ιν::ιχες>, τους απέ
δωσε έ1; ό)οι.),ήροu στον Βοά;ιο_
Οί πιναι.εc α.�τοι. οποu υπολογιζον
ται χ�ι τα γεω/..εv C'9tΧα πλάτ 'Ιι 
/.'J.t !J. f)I. f) ΙJ.ε f1 Ε 9οοοuς ΠΟιJ έ!Ξ_α.χο
),ου Sοίίν Ψ:ι. ;οησψοποιοϋν οί α
στοονομοι σι.ου f) ι.αι σηu.εpα., ά.πε-
r ι-. - -

ο ησ::ιν ο ποοορομ ο, των σ·ημ.εοινω,_.. 
να.υτιχων ημεοο) ογιων. '•\.)) α ά.
π::,;εοαν ι.α.ι ΧαΠfJtΟ ΧεΟΟΟς στό,ι 
κ�π) εο. ·ο α.�τοι.οα.τωο Φεροιναν--
..... 

. 
- / ooc εις α.ιαγνωοισιν τοu εpvou τοcι, 

-οϋ πεοε;ω9 r1σε χατοιι.ία στ r., 
Σσ.y ι.αν τ Ϊjc Σι), εσ(:,-ς και μια μιχο '} 
σ�vταΕι.

',\.)).i ε•;ε ά.ο;ισει να Ιίχοτειιια
ζη πιi γι' αότ'Jv. ' . ..\.πο ά.γωνια γιrr_ 
τό u ε) ),ο\ της γcιναίχα.ς τοu χα� 

. '' " των πα.ιοιι:1ν τοιJ, αψ_ηυ·ησε, ενοc.
αyοιο ..;θινοπωοο χαι π ηνε •J.ε α
) ογο στο Ι_,έγι.ενσμ.ποupγ,ι, οποu έ
Ιt?G/.ειτο ν:1. σcινεοοι&σ η το Ραι;
στσ.Ί'· ΊΙ)πι(ε νά. είσποά1Ξ:η 11.817
c,y ι.ονι τεν> ΠΟύ τοϋ ώυει), οντο έπί: 
τόσ:1. ;οονι:1... Cu-θασε μ.έ πυpετ,:, 
Υ.::ιί πε θανε 1 J ηΙJ.έpες ά.ργότεpα., 
στ;ς l 5 '-οεμ6;-;(οu 1630, σ' ενα: 
πανοοι.ε'ίο τοϋ Ρέγχενσμπουογχ. 
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Καί ό τελευταίος ίJπνος του έ
-ταρά.χ-θ·ηχε. Έπειο·η ητα.ν Λου,9,·η
ψ.ι.νός, έτά.φ-η έξω ά.πό τά. τείz·η 
"tOU 1-'έγχεvσμ.πουργχ χαί μετά. τρία 
χρόνια χά.,S,·ηχε ό τ&.9ος του, οιότι 
()t στρατιώτες ά.νέσχαψαν ολ·η τ·ην 
-περιοχή γιά. πρόσ•θετες όz.υρώσεις. 
'Αλλά. περισσότερο ά·,9-ά.νατ-η άπο 
iποωίΗ1ποτε μ.Ηιμείο εμ.εινε ·η χλ·η
eονο�tιά. ,των ,ά.να.χ11.ι,ύtεών του.

νος εμ.εινε ά.κλόνητος. Μιά. προσευ-
1:η που συνέταξε zρ·ησψοποιείται 
ά.κόμ.·η : 

'5:α.ν επι.στ·ημ.ων υπ·ηο1;ε κυοιολε
;;ιτικά. ούρα.νο6άμ.ων. �ά.ν Χριστια.-

((Κύοιε, ό ά.γα.γι�ν ·ημας οιά. του 
cρωτός της έπιστ·ήμ.·ης είς τό φως 
της οό1;·ης Σου, εύz.α.ριστουμ.εv Σε. 
Το εργοv τετέλεκα., 3 άνΜJεσα.ς είς 
έμ.έ κα.ί έν τ'ϊ� ο·[Jμ.ι.ουργί<t Σου ά.-
πολαμ.ι3άνω τα. -θαύμάσια, &τινα. 
·ηύοόκ·ησα.ς είς ·ημας νά. άνακαλύ
ψωμ.εν. 'Λμ.·ήν».

Σvμβοvλεvτικη λέξις 

l{ατα τ·,
1
ν δc:υτέραν έχατσνταετ·ηρ lΟα έζοUσε ει:; τ·'ιν l>ώμ·η 

;, αύτοκοiτωρ ΤίΩς λύρ·ήλιος Φουλ6ος Ι3ιών:ος ., λοοιος, κα.λο.J
μενος έν συν-.ομία 'λντωνίνος lI ίος ( εύσε6·ίjς). Ό λαός τον 
-πολυα.γαπουσε, οιοτι ·η βασιλεία. ι;:ου συνεοέ-θ·η με τ·Ιjν είο·ήν-rιν
:και εύ·r1μ,;ρίαv, zωρίς πολέμους, έπα.να.στάσεις καl συνωμοσίας,
--που ά.πετέλουν τ·ην μάστιγα του πα.σελ,9,όντος. 'Όταν ·ητο 1;α.πλω
μένος στην έπι.-&α.νατια κλίνη, τον περιεστοίzιζαν πολλοί Ρω
μαίοι. ·ηγέται και αναμ.εσά. το:.>ς ό 1Ιαρκος Λύρ+1λιος, ό όποίος έ
πρ6κειτο νά. τον οιαοεz-D·η καί του έζ·ητη�ε νά. του οιοά.1;·η τ·ην
φιλοσο9iα. τή; ζω.-

tJς, ;;ου ε'ίμ φέρει τόσο -θαυμαστά. ά.ποτελέ
σματα. Κα·Sώς περίμενε τ·r,ν ά.πά.ντησι του -θν-ησκοντος αύτοκρά.
'τορο:, ·η ά.ντ:πρ:;σωπεία των ·ηγετών έτ·ήρ·ησε νεκρικ·η σι.'(·η. Τε
λιχ:Χ, ό Ά\ ντωνtνος έπρόφερε μfα: μονάχα. λέt;ι:

ΛEQL'λi\lλilTΛS = λΤλΙ'λΞ.Ιλ 

. \ 

•
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τι ϊΙΟΟUΣ ΣUΠRΠΤΙ-ΙΣϊΙΣ 

θR ϊ�WΠlϊ ΣΤΟ OIRΣTI-IΠlR: 
Του Σοβιετικού βιολόγου 

Καθηγη-vοϋ Υ. Μ. Ral 

ΤΙ -S.ά ε:i�-Fi ό αν-θοωτ.ο; είς το 
Δι iστ-ι�μα; Τί -S.ά συ,1:1.,1τ·ηστ1; (:)ά 
άνα,,.αλυψ·η νο·r

1
μονας κατοικους &λ

λων πλαν-r1τών; Θi ομοιάζουν τ.οος 
τοJς άν-.9οώπουc; 

'Η Ι3ιολοyfα, o,;;w� κα.; οί άλλοι 
σϊ.ε-:ικοι κλάδοι της γνώσεωc, δεν 
μποοεt να μείνη ε�φ άπΟ τ·�ν σu
ζήτ·ησι :ι�τών τώ'Ι ποοbλ·ημάτω ι.
"ΕΊ ει μ 'Χλιστα. 'εναν �Οtαfτεοο κλά
δο, τ·ην 'λσ-:οο6ιολογία, γιά τ�ν έ
ο�υν� τοϋ ζωιχοU x�l οιJτικοϋ χό-

σμc,υ σε α.λλους πλα.νητες. 
'11 ζω·η :cν ειναι '"Cιον�ι,.ιο το!.) 

οικc.υ μας πλα.ν-ήτου μόνον. Χωρίς 
άμ�ι6ολfσ., ·.9-σ. :;πάρzουν καί σέ 
αλλους πλανητες συψJηκες ΠOU
ε'JΨ)OUV τ·ην άνάπτυ1;ι ζώντων όο
γανισμώ,1 άπο τ·η νεκοη ϋλη. Τού
ναντίον, σειοά έοευνών μας πεί-θουν 
οτι lκαστος πλαν-ήτ·ης εz ει δ11μt·· 
ΟUΙ)ΤΙJ·.9-η άπο τσ. ί'δια α.τομcι. οπως 
κα1 ·η Γη. 

Άπο τCι�ς τ.λανητες -:ου ·i,λι<Χ-
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κοu μ::χ.ς συστήματος ούο, η '.Αωρο
δίτ η καί ό '' ι\.p ης είναι πι-θανον να 
�χοJν καποιο ειοος ζω Ϊjς. Άλλα 
το σύμπcι.ν πεpιλαμ6ανει πληθος 
ά) λων π)::χ.ν ητών κατοικ ησίμων, ποJ 
μa.ς εινcιι εως τωρα αγνωστοι. 

Και έ:χ.v τά σ.τοιιεία πο� έιομε 
συyκεντpι�σει για τ �'Ι 'Αφροδιτ η 
και τον "Ap η οον οικαιο)ογοϋν έ)
πιοε, Οτι fJ.α �Π':10 / OUV έκ εί ο ντα 
σαι τον άνθρωπο, οί σvγγρcι.Φεί.ς 
�πιστ ημο'ιι.ιιών μυθιστοpηματων έ
Ε,έpιονται πεpcι•ι το3 ηλιακοϋ μας 
συστ ήμcιτος ποος συvαντ r1σιν ). ογι.
κών πλασματωv. ' Ί))οι τα πεpι• 
γράφοvν ώς παοάi:,ενα τοpατα. ",υ

λοι τα όνειpεύονται ομοια u.έ το�ς 
άνθοωπ'Jvς. 

'Ο Ι 'Lωρ� ιι ω6 στο εpγοv του 
,,Αστοιιια llλοί.α> θε)ει τα νοή
μο'Ια όντα �νrJς δια..ροpετικου ιιόσμου 
έντελώς Ζμοια με τα άν-θ::ιώπινα. 

<,'Ί:::νε<;ιανίσθ·Ιj - γοαφει- μια 
τ.α1,αξεν η, παντως ά.νθpωπιν η μοο
φ ή. Έιιεινc, ΠCJv πο6σεc,-:χ.ν άμεσως 
c,ί γ ηινοι έπιστ ημονε; ;φαν τα δ·-' ' . 
ωγκωμ.ενα ματια ποu -ου, ατε 1 -
ζαv. 'Έοειιν7.ν α;τοπ,ποι9ησι, γιυ,-
σι, -θαοpος, α).) α ιιαι εJ,,φοσJν η ',' 
τη σc>ν�ιτφϊ nί έπιστημονες '·
στcοcι. εποοσε::,7.ν το πpοσωπο γε.
νικα τοίj άστριιιοίί κα,;οιιιοc>. Ε; / 
εΨJ, στ�ογyu)�ο Κε�ψ::Χ.Ιι με �<couy,o 1 

ψα) ακο η επιοεpμιοα, ποu οsν ε· ι 
�μως τιτ.οτε -:,;ι άποκοουστιιιο. Ί ., 
μετωπο η,,.σν ποοτεταμένο. .lεν .
πηοyαν '1.�τια, ΟJτε μuτη, οι.ιτz ιε -
λη. Ίο στομα ε:J.οιαζε μ.ο οαμcu· 
ΌπωσΟήποτs. �3ε,;νε έκεϊνο το ,_. 
οτι άνηκε στην μ.ε'(α). η αν-θοω.:ιν ι 
αδελuότη α . ». 

'Ο Λ. l\.o) παιιω6 ..J::Χ.ντ:ί(εται ': '"' 

οντ:1. i.ΨJ� ά) λοJ ιιοσ;-1,οJ �πιση, μ, 
άνJο,�πινες cψ.οιότητες, ά)λ:ι. χα 
μi τεοάστιες οια,ι,:;οες. Η ανuψη).α 
μs JΠεομεγε·.9-·η οιαφανίΊ u.άτια, u.� 
ενα οαμφος άντι στόμ.::χ.το;, σι εδc, 1 

σάν ποvλιοϋ, με κοανιο έντελώ. 
γυμνό. 

Ό r. Ί\Ιcιpτίνω6 .9-ε)ει -,;cι οι-:CΙ. 
το::i διαστ f11J.::t.τoς ν:χ. ειv::ι.ι οιποοα. 
σαν τον άνθρωπο, άλ) ό, ιιαι πτερω
τα σαν τα ποc>)ιcι. Τα uτερα εiνα� 
έt,'1.pτήμ?'τ::ι., ποu μποοο3ν νιi τ α
φcι.ιρέσοuν, οταν ,θε).οuv να πεp
πατησουν ι;p,θιοι. Φοροϋν ε,δ,.ψ?''r:Χ. 
έλαφpια. Το σώμα τοc>ς ειναι όλο
μαυpο σαν π.σσα. 'Έι OJ'I OvO / cριι:ι 
με πέντε δακτυ)α, ποιu μαΥμuτερ:χ. 
ά.πό τ' άvδ\ρ�πι,,α. Στο κεw6')ι ,,-nυς 
φύεται πλοJσι!Υ ι�υσιζοJσα Υ.ο:kη, 
που πc ιμτει στοJς ώμοuς ιιuμ ?' ηστ η. 
Δ,;ο u.ατ•α, ά.}).α στενομαιιο::ι. .Τ:χ. 
ιμού8ια. yρuσαφισ, σ::χ.ν τφ ,ωμ η. 
'Ίχνη μ.ουσταχιοίί ιια.ι γcvειαδοc 
8έν υπαριοuν ιια.θο}ου. Φαινονται 
νεοι και ΟJνατοι. 'Ί ψσς π::χ.�ω α7.fJ 
δύο μcτοα. 

Ό Λ Κα(ά.ντζε6 ωανταζεται τά.. 
οντα τών μαΥ.pJνων άστρων με πε
ρισσότερα πόδια άπό OJO, ΠΟu ομ.ως 
οέv ypειαζοvται γιά. το οαοισμ.α, άλ
λα για την έογασία. "C;ouv έπίσ·ης 
μο-τ Ι"Ι. ,.- ,- �η Υ"Ί ι._,1 Ι"J.ψrαστι-
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-χ�fj άΧΟ ή. 
'Ο γεω':οάφος 1. Ζαμ .. έλιν, υ, 

-.r;;οστ·ηοfζοντ�ς 3--:ι είν�ι ,&ιεωc.ι�r�τι
z.α. Ουν� . .-�ΎJ -� συνάντησις Οόο -πολι
"ισμων, δεν άποκλείει -� ,iλ),η άν
�9ρωπότ·ιις νά ε'ί•Jσ.ι ι.εοισσοτεc.ιο 
-προωdευμ.έv-η ά,.ό την '("ηtν-r1 • 'Υ-

' Ι "' Ι  • 

"r.α,ϊ_ουv Χ'J.,.�υ στο οι::ι.στ-ημ:ι. ((α-
�ελ<Dοl έν σα�κίη. Οί γενιχοl νόμvι 
ν{)ζJ. εΙν:1.ι ίδιοι, iλλ&. ·fj προοΟος Οι(Υ.
φr,�c:--:tκ·ή, i� αίτfας αλλωv y:ημ.ι
:xi;'Jv σJvουασμ.ωv. Τό κυριώτε?Ο -θi 
ε! ναι Οι:ι ό νοϋς μ.εταt)ι biζt:.�αι χλ·r1-
.ρ�νομικ�, κ/;,θώς 

,
κ�! -� _

έμϊeει:ια
τ·ης ζω·ης, ωστε τα οντα ανα.πτυσ
σο 1τ7.t σε ι:ιπείρως άvώτε;>Ο ρυ,S μο 
iι.πc ';()') γ·ήt·ιο. 

1�'1.τιi rrOν Γ. Γχορfν, -πι·θανΟν σ .. 
i' ' ' \ ' .. εν'J.ν απο τους κ2τοικοJ�εvοJς ,.Α7-
ν ί;--:ες ·η ζω·η vi τεοv& ά.κόμ·r

1 
-;ο 

ύγρ b στάδιο καl τ& ζωντανά. Οντ� 
νCΙ. είναι μόνον ψάοια, fJCtτv�/.fJt, 
-.ι:�α.πόΟια, Οελ;.ιίνι:ι μέ ... νοU. Β·γαf
νvυν '1'Πανίως στ·'}ν έπιφ&.νεια �ου

νεο')S, φέρf)ντ,-.ς είΟικες στολές, Όλε
πουν τόv ·'Jλιο., άλλ&. OEv "έχουν ίΟέ� .. 
1:ε:Λ τών Ο:σ-:-ρων χαl του χόσμ.ου . .

lI οιά να.ναι ·iJ ;:οα.γμ.2τικόη1ς ; 
Τί λένε έπ! του Π?ΟΧειμ.ένου οί 6!0-

) .. ό�'Οι ; 
ΣΟ:.ν προιbν έξελίξεως στόν ζω

ίκό κόσμο, σά.ν 6ιολογικ·η μονάδα. 

ό αν-θ9ωπος είναι πανόμοιος μέ τ 
αλλα άνώτερα ζι7.Jα., τά ..9-·ηλα.στικά. 

Ί3έ6αιο-., πέρα.σαν έκα.τοντάοε, 
έΥ;

α;ομ�υ?i_ων έτ,ω� γιά, vά φ-θ,ά�ουν 
α.υτα τ:ι. ζωα. στο αν.S.ρωπιvο επιπε
δο. Τό α.ύτό μακοό ίστορικό 6ημα 
-Sά οιεσ7.ίσ-θ·11 κα.ί άπό τους νο·ήμο
να, κ2τοίκου, αλλων r.λα.ν-ητων γιά.
vά ξεr.εοάσουv τους αμ.εσα. ζωώδεις 
-;::;ογόνου� των. (Επομένως ,.9-α_ πρέ
τ.ε! νb. είν-1.! τα.uτόσ·,:μες οί συν,S.η
κες έςελ:ςεω, καί σ� άλλους πλα.
ν',;1. ες, Οι.ως ησαv στ·}. γΎ}. Οί στ�
νώτεοοι συ;1 "Ιενε�::; τϊ�ν λογικών Ον
τω'Ι -.9i είι.αv λίαν άvεπτυγμένο 
νευοικc. σύστ·ημ2 καί ενα. κεντρικό 
σ·r.με�ο, αύτΟ ποU είν:χι για τον &ν
-&ρωπο ό έγκέ ι.,.αλο,. Λύτό τό κεv-

<' \ / \ • τοο v2 ποεπει να ειvα.ι προστατ�υ-
, . \ � ' � , , μ.ενο α.πr.., τuχο-�ιε::; επιοοασεις, με-

σ� σ' Jνα χο�vιο, ίι)στε να προ
στ=ιτεύετα.1 τ".Ι.. J--:ό / οeιν':1.. καt ά.πΟ έ
ν�χλ·ήσειc των άλλων σωματικών 
Οο...,,ά.νων. 'ΕπειΟ·η Οε σε κά-θε πλα
Ψή--:·η JΠCΙΟί'.εt ελςι; της b2ούτη
τος, ό έγι.έr.:;:ι.) ο, ;ι; το παρεμφερές 
Οογαν'J --S (1_ π9έπει ν&. ε.ιν�ι σε ά
πομοvωμένο χα\ 'όχι πολύ μ.εγά.λο 
μ.ioc::; τοU σ,�μ.ατος, για να. μ.·ην ύ
ποφέζ,ι·η ι1..πο τl ς Οοχ.ιμ.ασίες του. Γιοι 
να. πcοσ�ομ.οσ-9, () στΟ πεοι�&λλον, 
ένα λογ�χ.ο όν 7:οέπει να χινΎjται μ.Ε. 
$!) /).οεια. '_\οα. ΠΟ έπει '10: ε /.'fJ 
G'J/J.μ.ε,οικό-:·ψα σ--:Q σωμ:ι. ,ου. 'Η 
μελέτ·η τi;ς έ1Ξ.ελί1;εως των ζωωv 
σ�·fι γ·fj μ.iς εy ει ΟεfΕ.ει Οτι σ' Ολcι� 
τ�. σπονο:.ιλωτi ζω,.- έv άντι-1:Jε
σει Οε σ�σ� ά.σπiνΟJλ:z - ό άρι·θ μός 

τ�'Ι .μ:λ�ν μ_ειουτΟ'.t Κ7.•.9ως Π?ΟJ.W
Οε� � ίl.ΨΧΠ'Γ)ζtC. 

] :'\-
' � " / -

�tV7.ι �π?οeοειγμ.:vοv, φυσιοι.υ-
γιχ.ω; Yl);.t ανατομ.ικω::;, Οτι μ.Ε. μι-
χρότεοοv ΙΧQt-CΙμά μελών ό ΧtΨησια
κό, μ. 'Ιί'.'J.Vισμ.ος εivαι άποτελεσμ.-:ι
τικώτεοος . .lεν εiν7.t άούvατον π::,.
ρ6μοιο εiοος i1;ελί1;εως νά συνέG·η 
χα.! μ.Ε: τ7.. νο·ήμ.ονcι. Ον-;,: rί.λλων 
πλα.ν-ητων. 

Έά.v το λογικό ον είναι ίκcι.νeι 

... 
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vά. κιν'r,τ'J.ι στο cΗ.ση1μ.α., ·θά. πρέ
-πει να. εz·η Οι'J.(,)Ορετικο μέτωπο και 
οιαφορετικά. όπίσJια. Τά. αίσ,θ.·ητ·η
�ια, οργ7.ν� \ τά. σ•ημ�ντι;;-ώτερα. ,:J,α
πρεπει να εινα.ι στ·'iv οψι, κοντα 
στο κένη;,ο του ν�·ηικου συστ·ημ::ι.
"t'Οc;. Η r,λυ πι-θ::ι.νόν μερικά. οντα. 
νά. οια.{)έτουν πρόσ·9ετα. μάτια., κ::ι.
,9.ώς συμtίαίνει μέ τά. εiοικά. α.ίσ·J·η
-τ+ιοtα Ορϊ

�να πολλών έCJπετών. '�ζ 
αλλου, τ::ι. μά.τι::ι. των iλλων άγν(J) 
στων οvτων είναι πι·θ::ι.νόν νά. είναι 
(χανα. να. συλλ:χμbάνουν Οι:χψορε-τ-ι-

• ' ' , • (1 ' κες μορc;,ες ακτινων, οπως μ::ι.κρα 
�αοι�κύμ�τα �αί κοσμικές ά.κτiνες, 
χα.-θως υποJzτουν οι συγγρ::ι.c;,εις 
μυs\Ιιστορ·rιμ&τωv. 1έν ε1ν::ι.ι 6ά.σι
μες τέτοιες ύπο·.9-έσεις. "Ενα ον 
ώπλιαμ.ένο μέ -:έτοια οργ::ι.Ψ:ι., ΟU'Ια.
_μεΙΙ'J. να ΟέΊ_ωVτ::tι 'ΧV::t?ί·�μ·ητσuς 
:zειμ.ά.ροους άκτινοbο) ί::ι.ς τ.ού οιο.
πε�& τΟ σ6μπαν, οεν --S;1. μπο?Ουσε. 
νά. ζ·ησ·η ;'i τουλάz.ισ,0•1 νά Οι'J.η
ρ·ησ·η, τό, λο•ιικό:1 το�.

Λυτονο·ητος ειν'J.ι ·η αvαγκ·η σ,.c
Αε,ου γιά 'ί"ljV σ-:-·ήοιξι του σώμα
-;:ος. Οί άν::ι.λογίες του άAJ?WΠtVOtJ 
σώματος ειν:-ιι σJνου::ι.σμένες με τις 
ά.πt,.ιτ-ήσεις -:·ης l'·rις για τ·�v όια
οικα.σια τ•,ίJ μετ::ι.6ολισμου. ΦJσικά., 
Οέν είναι ά.ναλογίες άπ�ραbι�στες, 
!J.ΠΟΟεi νά. υr:σ.O'jOUV σε αλλους πλ::ι.
νητες μερικές οιαφορές, ά.λλ'J. οέν 
,θ,ά. είν'J.ι οιζικές. Γιά ολους α.J
-.τοUς τούς λόγους, μοU φ(lίνετ�ι Οτ� 
είναι εύλογοφανη οσα Πε?ιγ?άφει ό 
'Εφρέμωί'ί. Τσ. λογικά οντα. τοϋ δι
α.στ·ημ::ι.τος ,;Jά. ((άν,θ.ρωποφέονου,1>>. 
Μπορεί, νχ εzουν :-άπω(,αλλοιω
τικα. μο.1.,α, περισσο-:ερα η λι-:ω
τερα. οά.κτυλα, οι::ι.c;,ορε-:-ικο zρωμα. έ
πιΟε?μίοος, φαλαΚ?Ο η μα.λλι::ι.οο 
κρα. νίο καί ά.λλοιι:Jτι κο σΊ. ημα χε
φα.λ ης. '.\λλά iJ.α. είναι όπωσο+1πο
τε αν-θοωποι χαί πι·.9-ανώτα.τ::ι. μ; 
δύο y_ωριστά φϋλ::ι. . 

.λεν στ·ηρίζετ::ι.ι που-θενά ·η ύπό
-θεσιc; των συγγραφέων μυ-θιστορ-τ1-
.μάτων γ,ά. ούρές, χέρα.τα :η πολλi 

zέρια, εν γέν�ι για τέρ:ιτα πού 
π·rιδοUν η ί'πτανται. 

'Ες &λλου, πρέ-:τει vά. οει_,9,ουμε 
Οτι τ'Χ λ�γικα Οντ� .5α, 'ει_ουν ά.vι:ι.
πτ�)ξει μ.έ.,5Όδο ποο9ορικΎjς συνεννο
·r;σεως χσ.\ ,;)ά_ εϊ.ΟUV ΧΟινωνι,ι6τ·η
't'Gο. Φυσικά., -.9ά. έργiζωνται έπ:
σΊ1ς.

Γεννα.-:-αι ενα ζ·ήτ·ημ::ι. 'Εάν 
π\Ιουπηο�αv λογιχά οντα, μ:ήπως έ
τα�iοεφαν ·'ι\ο·η σ-:-ό οι:ίστ-ημα 'η ά.
yήχα.ν iϊ.ν-r; της έπισκέψεώς των; 

Ι�α.τσ. τους έπ:στ ί-1μον::ι.ς, αν χ::ι.ί 
ό γ::ι.λα!;,iσ.ς μας πε�ιλαμ.6ά.νει 15() 
οισεχα,uμμύρια αστοα, μόνυν με
ρικα έχα.τομμ.ύρι:Υ� πι·Dανώς ά.νέπτυ
ξ::ι.v συvθηκ•ς κα.τά.λληλες γιά. ��ν 
πουσ::ι.ομοτη ζωης. Οί άποστάσε:ς 
άνάμεσα. σ' αjτους το•;ς κόσμο·,ς 

7 λ, ..., 
C

, ιr ' ειναι 'ίCb 
1

ωρ�ι:.ς,, οο·,JΙεν��ς οτι :α
πλαv-ητιχ::ι. συστ ηματα του γαλα1Ξ,:α 
μα, εyΙJ'JV σ/r,μα έπιπέΟΟJ ()ίσκου 
διαμέτοου •\ οσ.οuο έ-:-ων yωτr,ς κ:χ: 
πάι.ους_ 1 ίi.O?U έ,<:;'>_ν c;,ω,�ς. �Ι" ,,,
τuιες αποστuσεις αποκλειετα.ι ΨJ. 
"εγινα.ν Jr.ισχέ·�εις κοντ:1. στ·fj Γ·f .. 
'Ίσως φ-&α.νοu 1J &ϊ.εσ-::ι) ,, Ενοι &πα.ξ 

' Η t Ι 1 J 

σε ενα ::ι.:χ.-:ομιι J��o "/t
1
t ,1 '1. /_'Joν::J.. 

,. 

',ι 
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Μπορεί χσ:! να. μ Ιj'Ι έγιναν κσ:θο; ΟιJ 
τέτοιες έτισ.ι..έt!ιει� η να -c,γιναν �οο 
τηc άν-θοώ .. ιvψ πεpιοοο-.ι 'Η αι.,
μ η να σ-.ιντε) ο3ντσ:ι ι.α.ί τωpσ: :-
7.ισχεψει, στο ηιι::ι.ι.ο ι,ιαc σ-.>στη11.,,,, 
που έμ.s.�� Οεν μποοοϋμε νσ. δισϊ.�
στωσοuμc �λλεί•}ει ι.σ:ταJ.), η)ων 'η
γάνωv, 'Υπσ:ρ/ΟιJν -r:ο)).ές υποθέ
σει, κσ:ί .9-ά. πο'),) ::ι.π),σ:ι;ισ:ζωνται ι1: 
τόv χαιοό, 

'J:ι.είνο ποσ uποοο�με να πο::ίμ" 
εiναι, Οτι ά.πό 'ί ήν : νοτ ητα τών � J 

σικίιJv κσ:ι ι,_ ημιι.ων νομ ων διό),ο,, 
δεν επετσ:ι οτι όλόκ). ·ηοο το σ�μΠ'/'Ι 
ά.νσπτι)σσετQ'ι r:ανω στό ιΟιο σι�
Οιο χ.�ι 3τι οί ι<άτοιι..οι δι1φό:,ων 
κοσμ wν ετ.::ι. ν::ι.ι- ::ι.μ6α νο,;v άτ.), -J, 

την ιΟια ιστCJσια.. 
ΙΙ τσ:uτότ η, των ποω-r::ι.οιικω 

σ-.ινθ Μ.ων άποτελεί άσ.,,α),ω, μ.ισ: 
ά..ιcττ1οίσ:, α),) σ: γι7.. μια μεγα) η 

'· 

ποικιλt:χ. συνδυασμών. :Συνεπώζ �r

δισ:.ιοpοι κόσμοι στοu:; διάψοr,,ου:; 
τοr1 ϊίc τοίJ σ.Jμτ.σ:ντος -θά. ϊιναι ά�,;εί
οως ,το• ι.ι) οι, 

Ό π),αvήτηc μα:; 
έ η σ φ,αδακι στον 

Οεν ειvαι ;;α�:%... 
ι. ό σ μ ο Υ.ι • 

ι ' \ ' ΟΙJ.ω:; ε•1αι •J.ια μικοοσι.οπικη ενσω-
μ�τωσιc των π�.γκοσμιωv νόμω,,. 
�· αυτο το εfά/ιστο Κ7..τοπτρι, b��
ΠOvtJ.ε την ά.ντανακ)ασι του συμ.�αv· 

' ' - . 

τος .ι..αι τις π f)γεc. τη:; απεοιc.ιο:-
στ ηc ά.νθpωπινη, σκε-J;εωc. Μέ τα.. 
ι�ονισ:. vcσ: τεινικά . έπι-:-ε.Jγματα. 
,θ,,y_ μα, έπιτο.ψοuν να στειλοuμ,e. 
π'ι,ο•α σ� α)) ο-.ις πλαvητ=ς του η-
) ι:χι.ο3 σ.;σ-ηματυc ι.αι πιο πε·.;�

:1 ι.όu. η, Γο ηγο�ωτεο:χ Ί1 άογοτεοα, ό 
άνθ-οωπο:; ειναι 6ε6αιον οτι Sα ει ιι
σu,,σ:ντ ησι :.�.ε ),nγ•κ:χ. οντσ: άπο α.λ
) ου:; ι.όσι,ι.ου,. 

Ό άστροvαύτης Σέπσρντ είναι Τέκτωv; 

'\πό πολλοσς διετvπώθ·η στην 'λμεοικ η �-�τη η εοωτ·ησι:;. 
'11 ά.παντησι; εivα.ι «"ϋιι». "Ωστόσο, ό ποωτος 'Αμεοικανο:; 
άσrΟΟiαJτης είναι άπόγσνος οισ:κει.ρψένων Τεκτονων του :\/ιου 
Χαμ.σα.ιο. Ό πα.τεοα.ς τοu ., \.).αν :'Ιίπα9τ),ετ Σέπαοντ έμυ·ή,9,·� 
στάν Τεχ. τονισμό το 1916 στ rιν Στοα. Ά γίου Μαοκου �π· ά.οι-θ, 
Η του Νιου Χαμσα.ίρ κα.ι στσ. 1922 την �π·ηρcτει ώς Διοασι.αλο:. 
'() πα.ππος τοϋ άστοοναύτο.;, Φοεντεοικ �έπα.οντ, ητο .1ιδάσκα.λο; 
το ·Ι 889 στην \οια Στοα., ..,ε6ασμιος τό 1893 - 9 Ιι. ι.αί Θησαυοο
y<J),αξ τ·ής Νfεγαλης Στοάς τ/jϋ Χιοϋ Χψσαιο ά.πο το 1903 -JO. 



' 
1 

ιι 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

283: 

ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ* 

Ύπό Κ. Σ. ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗ 

''Αν τά. σύ-:z?,-1 έπιτευγμα-.·:ι: 
της Ί<.:πιστ·ημ. ·ης χαί της 'Γεχ vιχ η, 
μιiς αφινουν συχνα σχετ;τι.<ους, 'tΟϋ
το Π?οέρχεται ά.ποκλειστικώς χ-χ.: 

' • 1 \ • ' ' μονοv, απ? τ��ν σ.:yων;αν ,:του , χαr� r-
χ ει την φυy:φ μας εμ.προς εις ενα 
π, α ,,9 ό ν. Οπου πε?ισσοτε?οy α.πυ
τον αν-ι9-?ωτ;ον λογαριαζεται ·η τυφλ-1) 
ούναμις των έπιvο·ημάτων του. 1ισ. 
τόν λόvον αύτόν καί περισσοτεοο•ι 
ά.πό ό,�ιδήποτε αλλο είναι έ·1tiχ,αι
�1ον χ&-θ-ε τι �ού 1άναφέρεταt είς τ,Jν
αv-θρωπο•ι χαι τοv προορισμι:Jν 'tv:.ι, 
ά.φοϋ άλλως τε-χαί δ�ν είναι σ.vα
γκ η νά. τ� τονίσωμεν ίδιαιτέρως
καμμιά. προσπά-θεια οέν εχει άξια, 
iί.ν Οεν άποbλέπεt εiς τΎΊν bελτfωΟ"ιν 
τοϋ ά.ν-θοώπου, 'ή, μάλλον, τότ� ι,.ό
vον εχει άζfαν, r.ί.ν Sπtτυγzάνει τ-ην 
εελτίωσιv αύ�··ήν. 

* 'λπο όμιλίαν γεvομένην εις
τ·ην α\'-θουσαν της Θεοσοφικ ης 'Ε
ταιρίας τον :.\[άιον έ.ε.

) ' 

Έπομ.έvω; ό κα-θορισμ.ός και τb
περιε:z.6μεvον της έννοίας α. ν -9 ρ ω
π ο ς. ό πο�οοισμός -.ου καί ό σκο
πός της ζ�ης' τ:;., είνχι :.Νμα πάν
τοτε έπίχ.�.ι J ... ;ν, Π:Jω'":α.9J ιχ.:ιJ C ,Οια-
9έροντος καί Sεμελιώοοcι, άξίας 
Οι' Ολους τοUς ά.ν,&,ρώπv•J-; Υ. Ι)..� δλας 
τας έποzάς. Ι{α! Ε.χ zι Qi�α.ι� χα--�έ
νας ά.πό ήμ.ιiς τά.ς ποσσ,.J.:ιχi; ά.ν
τιλήψεις του έν προκεφ.έ•ιrρ. ά.λλi 
δεν ϊίναι χα•θόλου &σΧ'J'ίΤ:'J'Ι ν;., �ί
πτωμεv κάπου κάπου χ,1.ι εν (;λέμ.
μ� ε ί ς τ ά. ς π "lj γ ά ς, οιά. νi 
9ωτίζωμεν Καt ΟιευχρινfζωμΞV ά.πο 
πάσης πλευράς τά.ς ά.ντιλ ήψει; μας 
ταύτας. Εiναι οέ, ώς γνωστόν, πρω
τα�χικη καί κυρία πηγή εί, τ9 
·θέμα αύτό ·η Έ λ λ η v ι κ ή της
έννοίας τοϋ ά.ν-θρώπου έκδοχή, ο

πως παρουσιάζεται, κα-θορίζετσ.ι καί
ά.ναπτύσσεται ύπό των ηγετών της
έλλ·ηνικη; διαvο·ήσεως συγγραφέων
iν γένει, ποιητών καί φιλοσόφων
και οπως έπ?αγματοποι·ή-θη εις
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":·}.ν ίστοριχ·fιν ζω·ήν. ιο τύτ.ος αj
'tΟς του 'Έλλ-ηvος-ά ,,,:;.ρ�)ΠΟU μελε
-τά-:-α.ι ά.χόμ·η και ε!να� ά.Ψi:tΧείμ.ενον 
έρε.;ν-η; χαί σποJδης είς i) ον τον 
πολιτισμένον χόσμ.ον, είς αύτον δε 
• 1 ' • , ' α.να·ιεοεται χαι. ·η πασι"(νωστο, χαι 
Ύενιχ'ίΊ; zο·ησεως όρολογί::ι. ά ν
�::,. ο ω π ι. σ μ ό ς - ά ν ,:) ο ω π ι σ τ ι-, " ' χ ::ι. ι. σ π ο υ ο α ι. 

Χο·r1σψ.ον είν::ι.ι νά. οίψωμεν .:οώ
-τον bλέμ.μα έζετrιστιχ.ον επι τ·flv 
Π?�iλε:Jσιν χα.l Ο·ημιουο-yία.ν τών 3-
�ων (Χψ_9.οι.,πισμ6ς - σ.ν-θοωπι.στιχαί 
σπουΟαί. �εν άν-·fιχ.ουν είς τον ά.ο
y_αίον Έλλ-ηνιχόν χόσμον. Είναι με
τάοοασις των Λατινι.χών οοων 11[
)l ι\NISMU, - f-:.Τ(ΊηΙλ JTL:\Iλ
NIUHλ. Οί οοοι ούτοι έδ·ημι.ουο
γ·ή{) ησαν χατά. ττ1ν αύ...,·ην των Νέ
-ων Χρόνων, ο·rιλαο·η χατα την λε
γομέν-ην 'λvαγένv-ησιν, είς ..-ην �υ
'ϊιΧ ·fjν Ι�ύοι�r.·ην. '.λς {Οωμ.εν �ως: 
'() λf εσ::ι.ιωνιχσ, αΨ9οω-:.ο, ·ητο συ
ν-η·S.ισμέν?ς χ:ι.ι. ζυμωμένο,, μπο%Ι 

να ε;πτι κα.νειc::, είς τό ά. σ χ ·η ί ι χ ον 

�ο:ι.νιχον του :ΊΙεσαlωνο,, είς τ·ην 
dov ησι ν του σώμ�τος Οι&. τ+

1
ν σωτ·rι

{)ία ν τ�ς Υυz=rι �, που είνα.ι Οπωc:: 
ΟΕ.ν π�οίστ?'..'ϊ:-α.ι ό-.να:γχ.Ίl να. σ ημειώ
σωμεν χα-9αοά π:ι.οεομ·φεία της 
χοιστι�νιχ.Ύ,:; ΟιΟ,..σχ.α.λ!α.c::, -� 6ποία 
εϊνcι.ι. -!:) έ σ ι ς, ά�·άπ·η της ζωης, 
χ�ι Ο Ί. ι rl ο ν  ϊ'J σ ι ,, άποcp�γ·η τ·fjς 
ζωης. "Οτα•ι ·ηλ'9εν εi, έπιχοινωνi
αν μέ τcν Ρωμα.ιχον ( Λ:ι.τινιχ�ν J 
πολιτισμΟν πρ ά')τον χ.σ) έv συνεy_είι; 

με. τΟν άο /,/1..ίον Ί�λλ·r
1
νισμον χα! τον 

9ιλόσοφον στοιασμόν �ου, τον ένυ-
, ' ' ,, -'Π':Ι.�ϊ.οντα ε�ς τα εογα των ποt·η-

τών χ.αl συγγοα9έων έν γενει-·"ή9-
Ί ;σε �,έ, ώς , γν�στόν, fj έπιχ.οι/ω
�ι� αυ;·η με , τα.5 �ταυ

1
οοφο(ιας,, 

εχοουφω'9·η με τας συζ·ητ·ησεις χαι 
τtl.; συνα.ντ·'}σεις χα! τα.ς �υνόδους 

<"- ' • ., - ,1::, ) 
- ' �ια. τ·r;ν ε,νωσιν ;ων, �χχ. -.Ί'jσι�ν χ.11.ι 

ωλοχ),ηοω,θη με τ·ι;ν «μετcι.ναστευ
,σιν)) τών 'Ελλ·ί-1νων .Λογίων ποο χα! 
μ.ετ,χ τ·ην "λλωσιν. 'Ότ:ι.ν λοιπόν 
<) έπ_ιϊ. ει?ών ·ηο·η οι' ίοf:ι.ς ο·ημι.ου?-

γιχ'ίΊc πνευματιχ ης οραστη?ιότητος 
να άποτιν&.ξ·Ω τ .. �ν άzλUv τοϋ με
σαιωνιχου σχότους zοιστιανος �υ
τι�οευ;ιωπα�ος ηλ,θε�' είς έπαφ-ην 
χαι γνι,ψιμιαν μέ το άρχαίον Έλ-
.. ' - ,, ,.. , , ,,rινιχον πνευμα, α ν ο ι c; ε τ α μ α-
τ ,. α ά π ο ε χ π λ ·η ί; ι ν χ α ί -θ α υ
μ α σ μ ό ν. Είς τους "Ελλ·ηνας ποι
·,1τ�ς χαί συy"(ραφείς, είς την Έλ
λη,ιχ ην 9ιλοσο9iαν χ:ι.ί την τέzν-ην 

.... , 
(' \ , ει?-:ι.ν τ?ν �ν .7'Ο<fΠ?ν , να zα.ιρ,ετα; 

τ-ι1ν ζω·ην εις το αχεραιον, μ;; το 
σώμα χ:ι.ί μέ την ψυzην χαί το 
πνευμα. -.ου, τcν ει.οαν γεματον αi
σιοΟοtΞ.fαν κ:ιl άνάτασιν. �ά, ε"ίπαν, 
ποία ζωή άομόζει είς τον &ν-θρω-

' - 1 ._, _. • (\ , 

ι;τ?ν, , χ.αι ει��ι α.c;ια τ�ι>, α.ν,�οω�ου· 
να τ·ην σr.ουοασωμεν, επι τψ τελει 
�:ω� τ11ν κ1f-Ι;ωμεv χαί �λ�1{} ιν?ν 
ιοιχον μας tι ι ω μ α :ι.vτ·ην τ·ην 
ζωrιν. Ίοου σποvοα.ί άομόζουσαι είς 
το·, r1Ψ9οωπον, α�ιαι τοϋ άν,θο<�που 
- f-:.ΤΠ)Ιλ llΠΙ.\ΚlΟΙ\λ. Τ·ηv 
εχπλη1Ξ_ιν χα.\ τον ,.5-αυμασμ.ον Ύ}ΧΟ
λο.;,9·η·σεν ·iJ μίμ·ησ•ς χα.ί ταυτ-r,ν ·η

' " ' ποωτοτυπος ογ�μ.ιeιuογια πνευμ�τt-
χω•ι χαι Χ7.λλιτε/VtΧW'Ι εογων, 
που ώνοtJ.άσ-�·η άογ6τερα 'λ ναγέν
v·ησις. <;Jς χαι ·η ποοστ.ά,.9εια έ;;,αρ
μογης εi, τ·r,ν .:οα.χτι.χ·ην ζω+,ν τu>ν 
ή{)ιχοπνευματιχών άξιων, που π·η
γ&.ζουν άπό τά. π,ότυr.:ι. ζωης της 
Έλλ·ηνιχ'i,ς 'λοι.:ι.ι6τ-ι1τος. "()),η αύ
τ·η ·� χιv-r1σις - χαλλιτεϊ_νιχ·η χαί 
·r1-&.ιχοπνευμ.ατιχ·η - ελα6ε τ·ην ό
νομ.ασι�ν Ηι·�ΙλΚΙSλΙι;� - Χου
μ:ι.νισμος - λΨθοωπισμc.ς. 

T'·llν άπο9ασtστιχ·ην έπίδρ ct�σιν,ποU 
εi1_εν είς τ·ην έμ(!)άνισιν του Χουμα
νισ:1.οϋ ·fι ΟιΟ:. της μεταναστεύσεως 
των Λογίων εί; τ·ηv �ύσιν συστ·η
μ:ι.τιχ·η έοευνα χ:ι,ί μελέτ·η του άρ-
1α,ου Έλ) ·r;νιχου lJ νεύμα.τος, το
νίζει στίς {)cι.υμάσιες ση,οφές <cου 
,ι� ωοεχ:ι.λόγου του Γύφτου» ό ποι ·Ιj
τ-r1ς μ:ι.ς Κω στη,; 1 ι· cι.λcι.μ.ας : 
( •••• J ()ί π·ηγές οί ά{Ιόλωτες ..-ης 

Σχέψ·ης, 
Οί σ.συγνέ9ιαστοι της Τέzν-ης ου-

•
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ρα.νοί, 
( .... ) Είvα.ι της 'λλ-ή-θειας οί οι

οάϊ_οι, 
( .... ) γεροί, άπείρα.ϊ_τοι, ολο νέ

οι ( .... ) 
Οί 'Λ-θάνα.τοι και οί 'Ωραίοι! 
( .... ) Τ·η στψι·η πατριοα τους 

την παοα.τάν 
άπΟ 9ύσ·r�μ.11. Οιωγμένοι όρμ·Ι)τικώ

τα.το ( .... ) 
χ:,.ί τ ο υ  Κόσ μ ο υ  γ ί ν ο ν τ α ι

πο λ ί τ ε ς  
Οί '.\-θάνατοι και οί Ώοα.ίοι ! 

Καί λέvε πα.σα.χάτω οί ιοι ες οί 
«'Ελλ·ηνιχές άiΞ.ίεςη - οί 'λ-θάνα.
τοι χι' οί Ί2οα.ίοι: 
Θά οια.6ουμε χα: στεοιές χα.ί τ.έλα-

γα. ( .... ) 
'Από τηv πα.τρίοα μα.ς οιωγμένοι 
Και σ6·ησμένοι άπ' την '.\να.τολη 
,θα άνατείλουμ.ε στ·η �ύσ·η ! 
''Ο π ο υ π rί.. μ. ε ,9, α ε ? ο υ μ. ε π α

τ ο ί  Ο ε ς  .. ! 
'λλλά ποίον είν!Υ.ι το άχρι6ές πε

ρι εϊ_ όμ.εvον, ·η ούσία του 'λ ν.S.ρωπι
σμου χαί τι7>•ι"λ ν.S.ρωπιστιχών �που
δών, ποι!Υ. ·η ά.ξία χαί ·η σημα.σία. 
τr,ς μελέτ·ης της '.\ρzαίας Έλληνι
Χ'i,ς �-ημιου?γία.ς; ΊΙ ά.πόλυτος ά-
1',ία. του Ί•;λληνιχου Βίου εγχειτα.ι 
είς το γεγονός οτι: κ α ν έ ν α ς 
λ α ό ς  κ α ι  χ α μ μ ιά. έπ ο ϊ_ ·η 
οέ v ά γ ά π ·η σ ε  τ ό σ ο ν  π ο λύ 
τ Ο V α V ,{). () W Π Ο V Χ α t O Ε ν ε
πί σ τ ε  υ ι'}' ε τ ό σ ο ν  π ο λU ε ί ς  
τ Ον αν,{:}. ρ ω π ο ν, Οuον ό ' . ..\ρz:χί
ος 'Ελλ·ηvιχος κόσμος· είς τον α.ν
-θρωπον, πού οέv είναι μ ό ν ο ν  σ ι7>
μ α ουτ ε χα ί ψ υ z ·η μ ό ν ο ν
είς τον α.v-θρωπον πού δέv άπα.ρνεί
τα.ι το σώμα, διά vά σώσ·(1 τ·ην ψυ
z·ήν, ο1τε και τ·ηv ψυχήν του πω
λεί οιά τσ.ς ·ijδονάς του σώματος, 
άλλα. ά.γωνίζεται νά zαρ'Ω τ·ηv ζω
·ην χαί σωμα.τιχά χαί ψυyιχά εις
μίαν δσοv είνα.ι δυνατόν είς τόv 
α.ν-θ,9ωπον:, 

πλ�ή�η �α.ί τελείαν αο
μονια.ν. Ίον οιαχριvει δέ είς τον 
ά.γώνα του αύτόν μία πραγματιχ·η 

ά.ν-θρωr.ολατοεία χαί μ�α. απέραν
τος α:σιοδοξια, πού προέρϊ_εται άπi> 
τ·ην πίστιν οτι ό αν-θ-ρωπος είνι:ι.t 
α.ύτός χα{;' :cιυτο•ι «ά1Ξ,ία.», ά.ξία. 
χα.ί γ ι  ά ο,τ ι ε ί ν α.  ι, ά. λ λ ά χ αί, 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ? ο ν. γ t α. ο, τ ι ε

Ζ ε ι τ ·'l ν Ο ,υ ν α τ 6 τ ·rι ; "J., , τ � ς 
π ρ οι,π ο8ε σ ε ι ς  χ α. ι  τΎ\ν ι-
χ α ν ό τ ·r1 τ α ν ά γ ί ν Ώ· 

'Όταν άπό τ·ην σχοπιάν αύτη,ι 
·9-εωρ·ήσωμ.εν χαί σπουοάσωμεν τον
άΨ.9ψωπισμον του σ.ρϊ_:ι.ίου Έλλ-ηνι
χου κόσμου, ·9ά Π<:ι.?α.χολου-θ·ήσωμεv
τότε εχ·9αμf:οι τήν άοιάχοπον οη
μιουργίαv του ί ο α. ν ι χ ο υ έ χ ε ί
ν ο υ ά ν ,θ, ? ω π ί ν ο υ τ ύ 'ϊ. ο υ, ό
�ποίος στ·ήνεται ύψηλά ώς πρότυ
πον ζωης άπό τον ποιητ·ήν, το'Ι
tpιλόσο9ον, τόv πολιτιχόν, τον χαλ
λιτέι. v-ην. Ό 'λϊ_ιλλεύς χαί ό 'Έ
χτω? μ.π�ρεΊ νσ. μ.·ην ησαν εις 
τ·fj:ι πραγ��τικότ·ητα.\ παοα. ά.πλ�Ι χα.ι χοινοι βασιλιχοι πολεμισται, 
ά.λλά ό [Lοι-ητ·)"ιζ ":Ους εστ·ησε πε
eιtλαμ.ποαν χαi πεοfοπτον ,θρόvον .. 
'Ο Ι 1 οομ·rι-θ-εύς - χα.ί οί Θεοί χαL 
οί fjοωες ίδαν,χοl ά.ν-θ-ρώπtνοι τύ- 1 

ποι είναι- ό 1 [ ?Qμ·η,9ευς παρου
σιάζετσι άπο τον μ.ύστην λίσzύ
λο·ι ώς ·ηρωιχ·η μo?tp'fJ άγωνιζομέvη 
�r.�? το_υ Κα�ου χα�ά τ:υ 

� 
Κ

,αχου,
υπερ του Φωτο� χα.τα του �χοτους, 
υπέο της Έλευ·S.ερίας χα.τα. της τυ
<!iλης Βίας. 'Επειτα -ί-1 'λντιγόνη, b 
ιΙππόλυτος, ·i) 'Ι ,?ιγένει� άπΟ τtΧ. 
ποι·ητιχά ο·ηιtιουργ·ήματα · ό Ί�ομ ης, 
οί πομπικοί εψηf>οι του π α.ρ-θ-ενώ
νο, χα, ·rι . .\ :Ρ?ΟΟίτ·η η ·η . λ ,θ.ηνα. 
if) ό Ζε.',ς τ'r,ς 'Ολυμπίας άπο τάς 
χαλλιτεϊ_νιχάς Π?:t.γμα.τοποιήσεις . 
'.\λλά μ. ήπως οέv χατώρ.S.ωσεν ό 
ά.οι.α.ίος 'Ελλ·ηvιχός κόσμος νά με
ταφέ?Ώ την ά.ξίαν α.ν-9-ρωπο, άπό 
τ·�v σφαiραν του ίδα.νιχου είς τη,ι
ποαγμα.τιχότ-r,τα τ·ης Ζωης; �Ι-ήπως 
Oa'I εύοίσχομε•Ι «ΠΟ:t. γμ.ατοποιημέ
'JΟν» τΟν ·fιοωιχΟν '�\Ί !λλέα είς τοUς-
j',Γ α.ρα.·9ω·•ομάzους ; Τον JI ρομ η-θέα 
ε�ς τΟv �ωχ.?άτΎ'1ν; ( rΌ,τ� χ�ι vO'J. 
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μοϋ χάμ.ετ�, εγω οεν ,θ.(J. παύσω 
ν!Χ σάc 'Ρ?Οντίζω χα! ν(Ι.. σάς φωτί
ζω, άφοϋ αύτΟ εΙvαι ·ίj έντολ·'i που 
μοϋ εδωσε ό Θε6ς, λέγει προς τους 
'λ.lJ.-ηναίους είς την 'λπuλογί::ιν του 
ό �ωχράης). 'Γό έλεύ{) ερον και 
(,?ιλάλληλον χαί άνε1;ίχ::ιχον της 
'λ,ιτιγ6ν·ης χαί της Ίφιγενεί::ις χαί 
τοϋ Ίτ.πολύτου οzν εJρίσχομεν Π?::ι
γμ.::ιτοπο,·ημέν::ι είς τους ΙΙ λατω
νιΥ;ους χαί το,υς ΓΙ υ,/.J::ιγοοείους χαί 
τuυς πολιτιχους ανορας τοϋ 'λρzαί
ου Βίου; λύτός ε1vαι ό Έλλ·φιχός 
�Αv,S ρωπισμός , Οπως τΟν εtΟε χα! 
τον εzε: άςιuλογ·ήσει ό νεώ-:-ερος 
χ6σμος. 

ΙΙ ρr,7. ωροϋμ.εv τώρα εί ς τον α
Χοιbη χσ.-&ορισμον τοϋ πεοιεϊ.ομ.ένου 

- ' f ,, () • ' • ,τ�ς εννο:ας, α.ν-�οωπος, εις_ την �-
νl'Χ.λυσιν και α'Jαπτυξιν των κυρι
ων, τώv ϊ.'Χ.?ακτ·r1?ιστιχών γνωρισμά
των τη::. 

'fijν πρώτοις κατά τ·'}ν έλλ·ηνιχ·'}ν 
άντίληψιν, Οπως τονίζει είς σzετι
χ�ν μελέτην του 6 καθηγητής Κ. 
Τ1ουρbέ(η;ς, που εί·ιαι χαί ]Ι ρόεδρος 
της Έλλ·φιχ'r,ς '.\ψ.)ρωπισ-:-ιχης Έ-

, • ,, ., G �' "::lt,°εια;,, .,, εν�οια α.�
1

vοωπος οε J 
πcεπει ν'1. συγ ιεεται, ε/εt '8εμελ,
ώΟ·η Οια(fοΟαν ιiπΟ τ·'lν εννοι:ι..ν τοϋ 
λεγομένου ά τ 6 μ ο υ. "λλλο σ.το
μον χαί σ.λλο αΨ3ψωπος. Το α.το

·μον οεν α�σ-&&.νετ�ι έ�υτΟ ώ:; μέ.λο; 
:.νΟς χοινωνιχου-��γανιχοϋ συν6-
λου. Το ατομον έμ.φορείται άπό έ-

' . . - ' - . , 
γωισμον, r, r,τ.ο:ος οεν του επιτρε-

' ' \ ' � τ.ει να '/..':J..τ�νο·r,.σΊJ. :tαt να ενστερνι-
σ-θ'fi -:-ό πνzϋμα τ·r1ς χοινωνιχότ·η
'!ΟC. 

'λντι.lJ.έτως, οί "Ελλ·φες των 
χλασσ:ι.ων Ί.?6νωv χαί ό φιλ6σο
φος έλλ-r,νιχc;ς στοϊ.ασμ.6ς, που εκ
φράζει τσ.ς άντιλ·ήψεις των, ί5λέ
-πουν �ίς τΟν r.ίν,θρωπον Ο ι.� -ιό έγω
ίστιχόν, άνεζ:iρ τ·ητον χα! άσύΟοτον 
ατομ.ον, άλλά τό ένεργόν μέλος της 
--πολιτιχης χοινό-:-·ητος, τόν πολf-
-χην αν-S.ρωπον. Μ6νον μέσα είς τά 

-:τλαfσια της «π6λεως» δύναται ό 
αν-&ρωπος νά yίv-11 ό δημιουργός 

,.. ('.. - 1 , 7Όιχιλων οsσμων χα• σzεσεων και 
�1;ιω� ύλι�ω�, _ πν�υfJ;::ιτιχ�ν χαί 
·η·S.ιχων, αι οποια.ι αζιαι T(JV κά.-
μνουν νά 1;ε7.ωρίζΊJ άπό τά αλλα., 
τά αλοyα ζω::ι. Τ6σον 6ασιχ ή χαί 
·.9-εμε\ιώο·ης -θειιψε'ίτα.ι 'Ι) πολιτιχο
κr::ιινων,χ·fj ίδι6τ·ης τοϋ ά.ν-ι9- ρ ώπου, 
ωστε ό 'λοιστοτέλης ύποσ-:-ηρίζει, 
ώς γνωστ6ν, ετι: τ.ρουπό.lJ.εσις της 
ύπάρ1Ξ,εω� τοϋ άν-&ρώπου- ο·ημιουρ
γοϋ άνωτέοων άξιων ζωης, αί 6-
-:το�αι δια.χο!νουν τΟν &νθοωπον ά
πΟ τοU χτ·ί-.νους, είναι �η πολιτιχο
χοινωνιχ·η σ,.ψbίωσις, το πολιτιχόv 
σύνολr;ν. ·η πολι ς : << 1Ι ροτερον τ'iΊ 
96σε: πόλις :ή gχαστr;ς ·ημών έστι · 
-rό γάο Ολον ά.να:yχαί.όν έστι π9ότε
ρον sίναι -rou μέρους,,. 

�εν εχει λοιπόν ό �(�_v,θ9ωπος» 
τίi'Η' Έλλήνων τtποτΞ. τΟ χοινον μΕ. 
τΟν απ ο λ ι ν &ν-θρωπον, τΟν ΧΟ
σμ.οπολίτ·ην τοϋ lΈΙ ΒΕΝΕ, ΙΒΙ

Γλ'fltJλ. 
Τουναντίον οί άχατάλυ-rοι ψυ-

ϊ.tΧ'JΠνευματιχο: οεσμ.ο: συνδέουν 
τον "Ελλ·ηνα μέ τ·ην Η ατρίο::ι, της 
όποlας χα! ((τΟv χσ.πνΟν άπο-θρώ
σχ'Jντα.>> πο,.9-εί ν& ίΟγ; ό 'Ωδυσσευς 

Χαί τ·ην όποίαν ((λΙ -ητέρα Γην, 9ιλ
τάτ·ην τροc,,όν,, προσφωνεί στοργιχά 
ό λiσϊ.ύλος χαί ό Εύριπίδ·ης <<Jμνο
λογεί)) χ�τα τρόπον άποΟίδοντσ. ά
χρι�ώς τ�Ι)ν ά.π�ίτ·ησιν τΎjς Έννοί
α, σ.ν-θρωπος-πολίτ-r,ι;: 
'Ω π,:τρtς, ϊl-!J.ε πάντες οϊ ν1.ίου

σί Σε 
Οϋτω φιλοίεν �· ι�ς έyώ· χα.ί ρζf-

.,., οιω:; 
()t�οϋμεν a.v �ε χοUΟέν rί.ν πάσzοις 

Χαχόν. (άπ. 362-Ν.) 
l\lόνον μ.εσσ. εις τ·ην ί<Κοινωνι

χ·fjν» όμf.Οα. μ.€ 1 

τα χοιvα Gιώμα.τα., 
πε�ρ�μεν,�. Χ�ι ,ίΟ�vιχα. ύ�οz�ρεί 
χσ.: αφανιζετ-:.ιι το εyωιστιχον ατο
μ.ον χ-:.ιί άντ' αύτοϋ οισ.μ.ορφώνετσ.ι 
. ' "\\ ' e ι ' ο χοι�ων,;Χος ·η, αχpιοεστερον, ο πο-
λιτιχος αΨ.9-ρωπος. 
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Τοιούτου πολίτου � άν-�5ιρώπου ·η 
�ιαμ6ρ,�ωσις είναι :ι.αί της lI λατω
νικης ] [ αιοείας το κεντρικόν νό
·ημα. '_\.λ-η-θινή παιδεία, γράφει είς
"'rOUς (( 1?μους» ό lJ λά.των, φαίνε
ται �σ. είv:χι ,;ί� άνατρο�ή 

'
πο� κα

τευ-θυνει τον αν-θρωπον απο τσ. παι
δικά. του χ96νια προς τ·ην άρετ·ην, 
-ή άγωγ·,1 δ·ηλ. που του έμ6ά.λλει 
τ·f}v έπ,,9υμ.f�ν χαί τΟν ερωτα νά 
·rίη1 τiλειος πολίτ·ης, γνωρίζων νά 
α.ρ;ι·Ω χαί νά iίρχεται σύμφωνα μ.έ 
τό 1ίκ:ιον ( ιι ... πολίτ;ην

" 
γενέσ-θαι _τέ

λειοv, αρχειν τε :ι.αι α?;ι.εσ·S.αι επι-
11τά.μενον μετά. δίκ·ης») .... Κά.-θε 
αλλ·η ά.γωγ·η άπο6λέr.ουσα είς τήν 
άπόκτ·ησιν ϊt'τε zρ·Ι)μάτων εί'τε ί
σχύος τινός... χω?ίς φ?όv·r1σιν χαί 
:χωρίς δικαιοσύνην είναι χαί f5ά.
ναυσος καί άνελευ·9 έρα χαί έντε
λως άναξία τοϋ bνόματος της παι
δείας ... _λί τέσσαρες δέ άρεταί, αί 
συγκροτοϋσαι, ώς γνωστόν, κατά. 
τ·ην πλατωνι:ι.ην διοασχαλίαν τόν 
τέλειο•� α.ν·�?ωitο,ν είναι: 1) ·η εί:; 
το λογικόν τοϋ άν-9ρι:>που ( τον λό

γον) άναφε9ομένη ά.ρετ·η, ·η φ ?  ό
ν ·η σ ι ς ( α.λλως λεγομένη σοφία) · 
2) ·η άπο6λέπουσα είς τάς σχεσεις
του μ.έ τους α.λλους άν-θοώπους, ά.
ρετ·η, ·η δ ι κ α ι ο σ ύ ν ·η· 3;·ηΈίς

' e_, "t _(\ ,, ' ' τα ,οιαια ε-,ωvε� εχοντα τ·ην, α.9ε-
τ·ηριαν των πα..S·r1ματα, δ·ηλ. ·η α ν
δ 9 ε ί α χαί 4) ·η τα. έ:ι.ούσια παi,Ι·η
�.ατα άντιμετωπίζουσα σ ω φ 9 ο

ο· ύ � ·η. �ιά τ�:; άσκ·η�εως _τών
J 

�-
ρετων τουτων επιτυγzανει ο π ι
--rης-αν-θρωπος έν τq> πλαισίιρ έ
λευ-θέρας χαί οιχαιοχρατουμέν-ης πο-
λιτικης κοινωνίας τ·η·ι ή-θιχοπνευμα
'ΤtΚ ην του τελείωσιν, τ·η•ι πραγμ.ά.
τωσιν ο·ηλ. των άνωτέρων άξιων 
ζωης, που είναι το μέτρον, το ά.λ·η

-θές, το άγα-θόν, τό καλόν, το έ
λεύ-θερον. 

'Από τάς άξίας ταύτας έξεzώρι
�εν ·η έλληνική άρχαιότης καί έπρό-

6αλεν ώς ύπερτάτας άξία:; οιά τr,ν 
πολίτ·ην-&νοSοωπον τ ο  'Λ λ η -θ έ ς, 
τ ό  Ί\γ α-θόν, τ ό  Κ'J. λ ό ν, οιά 

- Ι - (' \ f \ τ·η:; αγωνιστιΧΊJς οε τασεως ποος 
πραγμά.τωσιν αύτων έδ·ημιούργ·ησε 
τ·ην Έπ ι σ τ ·ημ ·η ν, τ·ην '11-θι
κ ·η ν και τ·ην Τ έ /. ν ·η ν, δ·ηλ. τον 
λεγόμενον πολιτισμόv. "Αν ποοσέ
ςωμεν είς τ+1ν σι.έσιν που ύπάοyει 
μεταξύ των τριών τούτων -θε1-1.ελιω
οώv στοιzείων του πολιτισμοϋ μας, 
των τeιίύν--θά. έλέγαμεν-στύλων, 
έπί των όποίωv στ·ηριζεται ·,1 πολι
'ί'ισμέΨη ζω·η μα:;· &ν προσέξωμεν 
ο·ηλ. είς το γεγονός οτι ·η έπιστ·η
μονικ·η ερευνα π),ησιάζει διαοκώς 
τόν ά.ν-θοωπr,ν ποος το άπολύτως 
• λ),η-θές' χαί οτι Ό οσ·ημέραι φωτι
ζόμενο:; διά τ'ί;ς 'Επιστ·ήμ·ης σ.ν
-θρ,�πινο:; Λόγοc μσ.ς κατευ·%•1ε1
χαί μας έvισz ύει είς τ·rιν μετά <<οί
κ·ης,, ζω �'Ι, είς τ·ην έφαρfΙ.Ο'{'Ι]V ο·ηλ. 
τοϋ 'JJ-θικοϋ Νόμου, πριiγμα το ό
ποtοv Ο·rιμ.tουρ·γεί τ·Ι)ν τ�fτ·η'ι ύπε�
τά::-ην ά.1:.ίαν, το Κάλλος- καί, 
Π?άγματ!.· τfποτε δεν μπορεί vά.
συγκρι-θ'ϊ; εί:; κiλ) ο:; Τ.?Ος τ·ην άΥ.τι
νο6ολίαν πr,υ έχπέμπει μία άγα·θ-·η 
πρ&.ξις· !ίν ποοσέξωμεν ολα αυτα, 
οέν ,θ,ά δυσκολευ·9ωμεν νά άναγνω
ρίσωμεν οτι, ·οπως ελεγεv ό lJ λά
των, «&πας ό άν-Sιρώπινος Gίος εύ
ρυοSμίας καί εύαρμοστίας οείται» 
και Οτι σΥ.οπός μα.ς, έπομ.ένως, είναι 
οπως <(εΊ:Jου·9μ6τερο( και εύαρμοστό
τεροι γιγv6μενοι ί'. ρ ·ή σ ι  μ ο ι ώ-
1-1, ε ν  εί ς το λ έvε ι ν  τ ε  χ α ί  
π ρ ά. τ τ ε ι  ν "· λύτη ·η εύαpμ.οστία 
που έπιτυγχάνει τ·ην ύπερο;ι.+1ν χαί 
έπι6ολ:ην της πνευματικόΓητος και 
της καλοχαγα,θ,ίας εναντι της έγω
ϊστιχης ύλιστικης σΥ.οπιμ.ότ·ητος,καί 
·ίj όποία πραγματι�νεται μέ τΥ1ν έ
να?μόνισιν λοyου καί Βίου, τον
ταυτισυ.ον δ·ηλ. ,-9 εωρίας καί πρά
ςεως, γνώσ,ως τ"7jς ζωης, είναι κα
•Sιαρώς Έλληνι:ι.·rι έπινό·ησις καί ο·η-
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�ιουργία. t\'ϊ:b τ_qι�6τ·fj'J Εννοιαν ό 
:ιν"5,οωπος ειν:ιι ον πνευματικόν -
έλεύ-θ-ερον κ:ιί :�πεύ·.9-υνον, είναι 
δ·ηλ. ά.νωτά.τ-η ά.ςί:ι της ζωης, σχ.ο
r.οc ζωης χ.α1 οzι μέσον. 

Τ·ηv είχ.όνα του Έλλ·ηνικου τού
του ά. ν ,θ. ρ ώ ;; ο υ, που ώς ά.ν-θρώ
πινον δ·ημιούογ·ημ.:ι δέν ήτο δυν:ι
τοv ;;:ιρά vά εz-r1 τά.ς έλλείψεις 
του, ·ηλ·.9-ε ν11. σ,.ιμ.πλ·ηρώσ·(! ·η ές ά.
ποκα.λύψεως διδασχ.αλί:ι του Θεαν
-Θρώπου οιά της προσ-θήχ.·ης του 
στοιχείου ποJ ε'λειπε, τοU στοtzεί
ου ο·ηλ. της 'λγά:π·ης, ·η όποί:ι ό
δ·ηγεί τον αv-θρωπον προς τ·ην χ.ατά 
τ·η•ι Έλλ·ηνιχ.ην εννοιαν τελείωσίν 
-του, Ο·ηλαδ·'J -:ρΟς τ+1ν «όμο!ωσιν
'i.'lf> Θε41». ·ο έχ.ϊ.Οtστιανισμ.ος :Χ!J
τος του Έλλ·φιχ.ου ά.ν-θ-ρώπου ά.
ποτε) εί σ·r,μ.ε?Ον τον ά.χ.ρογωvιαί
uν λί-.9-ον του τ.ολιτισμου μ:ις. Τον
((αν-.9-οωπον)) τουτον, τόν ·ηθικώς χ.αί
πνευματιχ.ι7>ς έλεύ-θ-ερον αν-θ-ρω
πον, τΟν r'Ελλ·rινα. - ΧοιστιανΟν
r.ροσ;;α-θ-ουν νά δ·ημ.ιουργ·ήσουν διά
·τ--ης αγωγτ,ς αι λεγομεναι ά.v-θρωπι
στιχ.αl σπουδ�ί χ;1.ί τ:Χ. χλασσιχα.
σϊ.ολεία.

"λ?ΨΙJσιν των σ.ρy_ύ>v της ΙΧ.Ψ.9-ρω
πισ--=-tκ'Υjς π�ιδειας ά.πετέλεσαv/ ώς 
γνωστόν, το �ιτσεικον κ·ηρυγμ.α 
τοU <c-Jπεοαν-&.ρώπου)), ποU ύπέρχει
τ'J.ι ;;άσ·ης ·ίj-θιχ.ης δεσμεύσεως, καί 
αί μ:ιοξιστιχ.αί οιδ'J.σ:ι.αλί:ιι, που ·.9-ε
οποιουν σι.εοον τόν οiχονομιχ.ον πα
ο&γοντ:ι χ.αί μετ7.zειοίζονται τον 
αν·.9-?ωπον ώς μέσον, ώς οργανοv 
;ι.'1.ί μ·ηzαν·η•ι πρ:ιγματώσεως σχο
πών χα-θ-αοώς έγωιστιχ.ών χ.αί jλι
στιχ.ώv. λί ά.ντιλ·ηψεις α6ται έ-.9-εμε
λίωσαν ·.9-εωρ·ητιχ.ύJς συστ·ημ.7.τα ζω
Ύj;, τi όποί� 'εχουν Ο·ημ.ιου9γ·ήσει 

τΎjν κρ fσιν τοU σ .. ημερινοU πολι>7ι
σμου της ά.ν-θρωπότητος, το συνε
χές δ·ηλ. ανοιγμα της ψαλλίδος 
μεταt,υ της έπιστημονιχ.ης καί τε
zνιχ.τ,ς προόδου ά.9' ένος χαί της 
-;

1
-θιχ.οπ•1ευμα.τικης τελειώσεως του

ά.ν-θρώπου ά.9' έτέρου. 'Η κρίσις 
αυτ·η μόνον διά. της ά.ν-θρωπιστικης 
παιΟείας ε'ίναι δυνα.τΟν νCt ά.ντι
μετωπισ-θ'iJ, τ·ης άv-θ-ρωπιστικ ής 
παιδε!�ς ποU ,θ.(1. μάς Οώσ·rι τΟν «τέ
λε�ονJ) α. ν-θρωπον, τον 'Έλληνα 
Χριστιαν6ν. 

'Υπά:?zουν, εύτυχώς, σ·ήμερο•ι α[ 
πλέον εγκυροι μαρτυοίαι της ά.ξίαζ 
τώv ά.ν-θρωπιστικώv ίδαvικών εiς 
ολα τά γεωγραφικά πλάτη καί μ·η
κ·η, είς ολας τάς zώρα.ς, είς ολα.. 
τά 'Έ·.9-Ψη της Γης. Βλέπομ.εν έν 
πρώτοις χαί έχεί-θ-εν του 11 αραπε
τ:Χσματο; �κόμ �η - άπΟ Ο,τι μciς 
ά.φίvουν να �:Οωμεν χ.αt να άχούσω
μεν - τ·ην τραγικ·ην μορψην καί τή•ι 
γεμάη1ν σεbασμον προς τάς ά.ν
·.9οωπιστικάς ά.ςίας φων-ην ένος Πά
στεονα.κ · ύπ&.ρι ουν, Ίσως πολλοί
l[ .iστzρνακ ... «�ΠΟ έκεί)), 'λπο τrΝ

ιοικόν μα.ς επειτα «κόσμ.ΟVJ), παοα
λείποντες τό πλη-θ-ος τώv ά.ν-θρω
πιστών χα.ί φιλοσόφων, ά.•ιαφέρομεv 
μόνον το•ι μ.εγα.λύτεροv ·.9-εωρ·ητι-
κόν τ'i1ς συγι.οόνου Φυσικ 'ί\ς Χά:ι
ζεμ.περγκ, ό όπο:ος ά.ναγνωρίζει 
τ·η•ι ·θψ.ελιώο·η ά.ξίαν των ά.ν-θρω
πιστικών σπουοώv καί οιακ·ηρύσσει 
οτι οϋτε καί τεϊ.νικός έπιστήμωv 
α.ξιος τοU Ονόματος Ούν�τt:ι.ι να γί
Ψ(! καvείς, αν δεν -θρέψ'(j το Πνευ
μα Χ'J.ί τ·rιν ψυ/.'fJV του μ.έ τ·ην ά.v
,9 ?ωπ,στιχ31ν π-χιΟεfιχν. 
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Π. Α. ΧΡΟΝΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Σvρματοπλέyματα 

Συρματοπλέγματα, πολλά συρματοπλέγματα. 
σέ τσιφλίκι:χ, σύνορα, στρατόπεδα· 
τόσα πολλά, πού γίνανε της γης 
μαρτυρικό στεφάνι. 
ΤοΟ κάκου ρέβουν στή σκουριά τ' άyκάθια τους, 
τοΟ κάκου πρασινιές κι' άνθοί 
σά μαλακά γυναίκεια χέρια άπλώνονται 
τή ντροπή της άσκήμιας τους νά κρύψουν.
'Έχουν οι φάμπρικες παραγωγή μεγάλη 
κι' ύπάρχει τόση ζήτηση! 

Συρματοπλέγματα, παντοΟ συρματοπλέγματα, 
μέ στολίδι τους ψίχουλα άπ' άνθρώπινα κορμιά 
καί ξεφτίδια άπό κουρέλια ματωμένα, 
σάν έρπετά τυλίγουν σωμα καί ψυχή. 
Στά δίχτυα τους σπαράζει ό αyyελος τοΟ Λόγου. 
Κουλουριασμένα γύρω σ' έκκλησιές καί σέ σκολειά, 
της Λευτεριας ξεσκίζουν τό χιτωνα. 
Συρματοπλέγματα, πολλά συρματοπλέγματα ... 

(«'Αγωνίες», 1959) 
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'Οπταd!a aπο τό ιieεf f άτι τού πόvοv 

S(αί άτivtda τά φωπtvά πεδία TUJl) (1,αnάeωv 

Ύπό ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΒΑΣΙΛΗ 

Θά σας μεταΒώσω τ�ν ά9�γηση 
,tου μου έμ.πιστεύ,9.·η:ι.ε ίiνα.ς π7.λ·ηός 
ν.ου φ:λος. 

·ο �ν,9.ρω�ος α.υ,ος . ·.9ει??ε'ίται 
-τ�)ψ.·ηρ�ς χαι �ροσ�χτιχο� ,

ερευντ,-
-τ ης. ΙΙα.ντοτε με ρεαλιστιχ·η αντιχε:-
μενιχότ·ητοι. μελετά χά.,9.ε ψ·1.ινό1J.ενο 
χα: χά·θ-ε νέ,:ι. ίοέα. Ti -θέτει στ·ην 
cι . .:Jστ·ηρη tίά.σανο της δυν,:ι.τ:η; του 
χρί-Jεως χαί του bρ -θου Λόγου, πρίν 
τά άποδεz.-.9η 'η χαί τσ. άνα.χοινώσ·η 
cτοUς cί.λλου,. "'J�τσι έχ.τοπfζει τ�i,ν 
φα.νται;ίωσ·η, άποδιώz.νει τ·ην ούτο
πίc,. καl Οεν ϊ.άνει ποτέ τΟ αίσ·θ·ημr:ι 
της πρσ.γμ.ατιχότ-ι1τος. 

Ί Ι άψηγ·ησ·ή του μοιάζει σάν π,:ι.
r,οι.μυ'9-ι. Δύσκολο μου φα.ίνετ,:ι.ι γιά 

-rr,ν χα-9-ένσ. μ.οι.ς νά παρα.οεχ{)η οσcι, 

έκείvο� 
' 

πιστεl)εt 

"' 

ειοε 

σσ.ν 
καl &χ.ουσε 
πραγματικά. 

χ.α.l τά 
'Αλλά., 

σάς 
t'.. �οω:ά>, μ·�πως και �το, παοαμ�

·θ-ι οε ν υποκρυπτοντα.ι α.λ η·θ-ει ες ι
κσ. νέ; νά μας �-&·ήσουν σε Jέες ί
οεολογικε; χατευ,9-ύνσεις 'η άκόμα. 
ν7. μας tίο·η·5·ησουν νά tίρουμε νέους
πvευμ.η.τιχ.οUζ προσαν:χ.τολισμούς; 

Ί�κείνι:,ς που πο-θ ε'ί τ·ην προοοο 
κσ.ί τ·)Ίν έ1;έλιξ-η του, άχόμα. κα.ί 
τ·ην μετ,:ι.�όο�ωσ·ή τ�υ, έκ�ίνος που
προσπα.·.9 ει να πλ-ησισ.σ·η τ·ην τελει-

, Ι \ ϊ Ι (1 

οτγjτα, πρεπει VίJ� ε!ναι παντα ετοι-

μc,ς νά τροποποιη τις σφαλερές 'η
πεπλαν-rιμένες δοξασίες του. Νά μ·ην
είν:;ι.ι μισαλλόδοξος, προλ·ηπτιχος 'η

φοι.νοι.τικός. Τίποτε δέν πρέπει ό 
είλιχριΨη; έρευν-ητ·ης νά άπορ�ίπτ·η 
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:χωρίς �να έμπιστευτικο διά.λογο με 
-τ? έσωτερικό του 'Εγώ, πού 6ρf
"5Κεται στο "Αδυτο του Ε!ναt του. 
Ηάντοτε με έλεύ-θ-ψη κα; ά.δούλω

-τ·η σκέψ·η τά. πά.ντα να έρευνα, τα 
"Jtά.ντα να έξετά.ζ·η καί να τά με
J,ετ& χωρίς δισταγμό η προΜ.τά
Jι·ηψ·η. 

Σας καλί;) λοιπόν κι εγω σ·ημε
{Jα να μελετ·ησετε τ·ηv ά.φήγ·ησ·η του 

Ρ - ') 
,ι \ " ' σοο�,�ου 9ι ,ο,υ μ�υ, εστω Υ;αι αν α.-

-ναφερετα.ι σε κοσμους υπερf:α.τι
�ιού,, πού οέν εχομε, ολοι έμείς οί 
κοινοί α.ν-θ-ρωποι, τ·ην ίκανότητα να 

.-έλέγξωμε. "λλλοι α.ν-θ-ρωποι προι
:κισμένοι με λεπτότερο α.ίσ-θησια.κο 
.σύστ·ημα., 9α.f•1ετα.ι πώς εχουv α.ύ
""t''ην τ·flν ,ίκαν,6τητα, Οτα.ν 7:εριέρ
')',ωντα.ι σε χα.ποια πα.-θητικοτ·ητα.. 
�· α.ύτ·ην τ·ηv κα.τάστα.σ·η συλλα.μfJά
νουν με ένά?γεια., με έτοψότ·ητα, 
"t"Ι}ν πρσ.γματικότ·ητα. πού 6ρίσκε
-tσ.ι πίσω ά.πο το παραπέτασμα του 
-ύλικου κόσΊιου. Ό πέπλος της "Ι-
σιδος ΠQΟ α.ύτών υποχωρεί. 

Δύο ε!να.ι τά μέσα. με τα όποίσ. 
..έδραιώνουμε τις πεποι-θ-·ησεις μας. 
Jlρωτοv ·η έξ ά.vτι.κειμένου γvω

,σις, πού μας τ·ην δίδουν α.ί α.ίσ-θ-·η
,σεις μας, το λογικόν μας κα.ί α.ί 
-ψυχικές μας ίκα.νότ-ι1τες. ..1εύτ.ερον
;αί γνώσεις χα,; ·η πείρα. των α.λλων,
--rι7>v όποίων έχτιμουμε την χρίσ·η,
-την είλιχρίvεια. χα.ί οι οποίες τους
--π9οσοίδουν ά.διά.tίλητο χυρος, χα.ί ά.-
-vα.μφισ6·ητψ·η α.ύ-θ-εντία.. Σας οη-

J-ι�νω οτι ό ά.φ-ηγ·ητ·ης μου ά.νήκει
-στην τελευταία. τούτη κατηγορία..

'Έπειτα άπΟ αύτΟν τΟν άπαραf
-τ·ητο πρόλογο, ά.9χίζω την ά.φ-η
yησ·η. 

<ι ... Π ρf,ι λfγες μέρες άρρώστ�η
-σα. 01 για.τρο; μου εκα.μα.ν ά.φα.ίμα.
ξ·η, πού, οπως ητα.v έπόμεvο, μου 
.ε:φsρε έξά.vτλησ·η καί κατόπιν ενα.v 
έλα.φρο ϋπνο. Δέv εχα.σα. ομως έv
«τελως τις α.ίσ-θ·ησεις μου. Άντι-

λα.μbα.νόμουνα χα.-θα.ρα τ·ηv ά.γωνίσ. 
των γιατρων ΠΟ ΙJ Περίμεναν να φέ
ρουν τις χα.τάλλ·ηλες ένέσεις. 

Σ' c.ι.ύτ·η λοιπόν την χα.τά.στα.ση 
t:' fl \ • , μετα;υ υπνου και εγ_ρ·ηγορσε�ς, πα.-

ρουσισ.σ-θ·ηκε μπροστα. μου μια με
γα.λοπρεπ·ης μορφ·η γέροντα με ά.ρ
χ α.ία. 'F,λλ·ηνιχ η ένδυμα.σία.. Στα 
μάτια του ητα.ν ζωγραφισμένες ·η

) / \ f I γ-, \ f χα ,<:>συΨη 7αι , ·η, σοφια.. , �;ο ποο-
σωπο του, η ευγενεια. και μια Θει
χη εκφρσ.ση μεγαλείου χαί έπιfJλ·η
·cικ/,τ·ητας. �το στη·9ος του χρε
μ6τα.νε ά.πο χρυση ά.λυσίοα ενα φα
νά.ρι, πού σαν προ6ολέα.ς ερριϊ_νε
ενα. εντοvο φως. Με χαιρέτησε μέ
πολλ"ί1 οίχειότητα χσ.ί με α.ύτες τις
λέξεις: ((Χαίρε, φίλε χα.ί ά.δελφέ
μου)). Το μειδία.μά. του ηταν ά.νέχ
φραστ·η, στοργικης γλυχύτ·ητος.
"Ετρεξα. να του <Dιλ·ησω τό χέρι
σσ.ν οε'ίγιι.α σε6α.σμου. Ό γέροντας
έ-θ-ώπευσε τό χει.;,ά.λι μου λέγον
τας: «'Η είμαρμένη δέν ά.ποφάσισε
ά.χόμα να σου κόψη το vημα. της έ
πίγειας ζωης σου. Θσ. ύποστης
άχ.όμ·η δοκιμασίες. Θά ύπο6λ·η-θ-ης
σέ α.-θλους. Θά ξεπληοώσ·ης τό χρέ-

1 ,, , , -ος που εχεις απεvαvτι των συναν-
-θρώπων σου μέχρις οτου ά.ποοω
σης χαί τον τελευταίο κοδράντ·ην.
Καί τότε, οταν σ·ημά.Ψη η ωρα. του
-θα. νά.του σου, -θα ερ-θ·ης κον-;-ά. μου
για vα συνεχίσ·ης σ.πο το πνευματι
κό πεδίο τl'Ίν δρά.σ·η σου. ']]ρ-θα.
ομως τ�ρα για �α �πω,φελη�ω της 
κατα.στασsως στ·ην ι,ποια tίρισχεσα1 
χαί να σε όδηγ-ήσω, για λίγο, σ� 
κόσμους πού ·η Ίουοα.ικη πα.ρά.δοσις 
Jαυμ.άσια τούς άπεικοvίζει συμ6ο
λιχα με την κλίμακα. του 'lαχΜ5. 
Αύτο το σύμtίολο τό γνωοfζεις χα.1 
τό χα.τα.νοείς. 

))ΊΙ σχά.λα του Ία.κι�tί στ·ηρίζε
ται στi πρώτα εξ·η σκαλοπάτια, 
πού ε!να.ι ου-9-ισμέvα μέσα στη '.''ΤJ
Τα οέ αλλα εξ η, tίρίσχονται εξω 
στην έπιφά.vειά. της. 'ΙΙ κορυφ-ή τους 
ομω ς 9-&ά. ν ει στα ά. πώτ ερ α. σημεία. 
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- . -
-του OJOf'J..VOJ. 

»λ�τ·η η είκ6νσ. μiς τ.σ.οουσιάζει
�, ' 1 , -

εντονα τ·ην ιεοαοι.·ησ·η των πνευμα-
τιΧ<J)v 'Χ:ιων τi1:; .. ,,η:, Ο-αν αJτΕ.ς
στεο�rι'S'οϋ,,, με "t'O'J -Sι�.νατο, τον
t,,cJσι.Υ.ό -:ocJς όη�ν,σμ.ό. Λύτ 'ι'Ι την
Κ� ψ.�Κ<,)σ·η 

,
τί;)'Ι �.σσ.:Υ.<•:'1 ψη_ων,

-.9-α σε 6o·rι'S ησω ν-:1. τ r1ν αντι.Υ.ο Jσ ης 
στΎΊν πο:χ γμ.χτιχ. 'l κατ&.σ-::-ασ·ή του:;. 
' ... \ :; bt,-.σ;9οϋμε Ομ.ω:;. �οϋ σJνtσrώ 
εντον-η ποοσο /. η : .. �1 ά.τ��α.ξί"J.)), 

Τότε :J.ε ά.οπ�.�ε με τα στιbαο�. 
zέοια ':Ού, μ_' ε6�λε στοJς ωμους 
του Υ.�.ί 11 ε ίλιγγιώο·η --:αzύ-:ψ'J., 
a /. εδον τ.ε,ώντας, ;, 9άσ7.με στα έ
Cιε'ϊ.tα Ξ.vο, :i'J/_�foυ v1.οϋ 't'ης ...l·ή
!J."f(;oo:. ΧΟ'J'7α στhν ότ.ο':Ό '70ΠΓJ·9 c
τοϋν ct i,:;ι_-χιολ6γοι τ f1v εί'σοΟο .-τ1 � 

'λ;_εοccJσί1.c. 11 ofv άπ? την ε'iσο-
0� τ·fj:;, ένα συu.6οbλιο άτ.Ο τοεί.; 
γεοοvτας τ.v; ϊ.pεοαν σχΎ'[π-:ο:-ι.. μΕ. 
με·Ί'&λ η σοb1.�6: rιτοι. έξ·ί-1

-:αζε r.οο
σεχ-:-ιχα Χ?'.ί έχ.οινε μ.Ε. τt'jν σειο&. 
"C'OU:; σκι ε ς Cιν-5'�<.Qτ.ων άπΟ Ο λες τlς 
φυλές τ'Ϊjς γης. l:,ι;)--;·ησα τον σε6&
σμ.ιο όο·η·:ό μου τί εiν'Χι :χ.ύ,·η ii
σκ·r�ν-η που άντιχούζω. :νου &.τ.&.ν
τ·r,σε: «l��'J'1.ι οί χ.οιτΕ.ς ι:-οU r, ... \..Οου. 
Εϊναι τ;. σο9ώι:εο� Υ.αι τα Οιχ:lιό
τεο'J. πνε�μ:χ.τσ. που ε-θοεψε ·η μ·η
τέψΥ. μας γη . .\ύτοί σ.1=,ιολογουν Υ.'.ι.ί 
Χ�.:�ατ&.11σο:Jν στις Οιάφοοες bα,θ.μ.�Οε; 
τι ς ψυ /. Ε � ί.0!_) άπ i bαλ:Υ.V τον ά_ ν
,& Ο�)ϊ.tVό τους fJ::ιγ:ινισμ.ό. ...\_ύτοι 
χ,.�9ο�lζουν τhν ϊ.ρ6νο που ,9r). Οιαο
Υ. έσ·η η 'Π'J.οαμον η τω'ι &.σ&.οχων ψυ
Ί W'Ι στον "\δ·η, ο·ηλαο·η στ·ην πα
·θ·ητικόττ,τ'Χ. 'Επι6άλλεται ομως σά.ν
ποιν-η κ:χ.ί μεγάλ·η οιάοκεια στο 1 
ι, \..δ·η σε χείνο:.>ς τοUς τυοα.ννοu ς ποU
έγΥ.),ηy.άτ-ησ-χν χ�.τά της άν-.9-οωπό
τητος καi σ' αbτοUς πο� χ.ατεzο&
σ·.S·ησαν τά μυστικά. -:-ά r,ποiα τους 
έμ.τ.ιστεύ{ίψε ό Ο!JΟ'Χ'Ιός. 'Λλλ' σ.ς 
r.ooz ωο·ήσουμε». 

Τότε μ¾ τbv ποο6ολέα του b γi
ροντ-χς εχαμε μεοιχσ. σινιά) α στους 
κριτές. 'f�χείνοι τοU 11.π&.ντ·ησαν σε

μ.ιtΥ .. Οιάλεχτο ποU Ο¾ν τ+iν χ�.τ�.λό:-

bα.ινα. l�ατόπιν άΟείας πλ�ησ!άσα
με τ·rιν ε?σοδο ττ,ς 'λzερουσίσ.ς."Ερ
ριψε τότε τον προβολέα του στά. 6ά
-�-η της '.'τ:ς χαί άντίκουσα τίς α.
σαοΥ.ες yυ;_ές. 'Ιfσαν σκιές χωρίς 
άν-.9-οώπιν-η μορσή. Τό ;r_ο�ψα τους 
ηταν μαυ?Ο, γκοίζο, οιαφόοων τό
νων χ:χ.ί &πο ι.ρι�σεων. 'Επ iνω τους 
·ητα'Ι /_'ΧΟ'ι.'{μένα κάτι σ·ημεί,χ '/:Ου
εμοιαζαν με &οι-.$\μούς. ΊΙ ΜμψΙJ
τοU �οο6ολέα τi; ξόπνησε �πb τbν
λή,ε�ι:ι.ογο 3που ζ5οισκόντουσα.ν. ,, .\..ρ
-;ισ-:ιν νά. rrα) cύουν. 'λναστέναζσ.ν
σ )νε;_ώς κ-:ι.ί παοακσ.λ,υσαν νά. τίς
bο·η8·f

1
σουμ.ε ν� b�,oUv άπΟ κεί ι,ι.έ

σ-χ. "F.3γ-χζαν 9ωνες &γωνίας, ά
-πελπtσια.:; χ,) μ.ε--:'"λλό φωνα έο�η)\ω
V':/.') μετ&.νοια γι;.. Οσι:ι.. α .. ο�κα. >'�σ .. ί
κσ.κά. είι.αν οιαπράξει στη γ·ίμνη,
ζω·ή τους. Ί Ι έπωοός τους ·ί

1 
τσ.,,

,,;.,�Ιχ·η, οοίκ·η . . .  ελεος, Αεοί. Βο
·η-9.ησ,ε, α.Ψ.<.ί?ωποι, νά. 9ύγουμε τi:>

' ' ') γ�η'(CιΟ(,)':Ε?Ο 'J.Π'.1 τ·ην Υ.Ο ,αση 
αJτ·η». 

"]�μ.ει ν:1 έμbρόvτ�ητο; 
στΟ Cιπεοίγοrι.πτο έχ.εtνο 

μ.προrrτά.. 
,fJ �σ.μσ. --:οϋ. 

σκοτους, τΎjς ό-.γωνίας, τΎ]ς ά.πογνι:)-
11εωc. ΈΟάκ�υσα γιi τό κι:t .. τά .. ντ·ημcr ... 
τών Ουστυ/_<-:)ν έχείνωv Jπ�ρ..;εων 
κσ.ί Ο�)τ-ησα τον σε6σ.σμιό iJ.Oυ όο·η
"(Ο πώc μποοουμε νά. τους 6ο·η·Υ·ή
σουμε. 

Τότε έκε'ίνος μοϋ άπάντ·ησε μέ: 
cι. 1;στ·φο ϋφο;: «'Επαινετ·η η άγσ.
,θ-,1 σΟ'.) δι&·9εσιc. Μόνο ·η άμ.&.-θcιά. 
σου, φίλε -θν-r�τέ, οικσ.ιολογεί την 
σ.γνοι:χ. του αιτίου κσ.ί του σκοπου 
τ'fjς χα.τ�.(Jτάσεως στ·'lν όποfα b�ί
σκονη.ι οί ό:οελφές μ-:ι.ς σ.ύτες ψυ
ι.έ;. ΙΙ ρόrrεξε είς 3,τι ·θσ. σου ά
ποχ.αλύψω. "Οτc�.ν εφεοΞ είς τό είναι 
τίς ψυ;_ές c�.ύτές ό Θεbς ..l·ημιου?
γόc,, οέν τίc έγκσ.,έλειψε στ·ην τύ
ι:η τους. .lέν σ.πουσισ.ζει ΠΟτε (J.Π()ο 
τά ο·rιμ.ιουογ·ήματά του ό Θεός. Ι�ύ
ρίσχετc�.ι μέσα τους. '() τ.υοην-:ι.ς Υ.G'
·9ε συνειοητου έγώ σύγχειτσ.ι άπb.
τ·ην ούσfcι. Ο'.ύτc,υ του ι.οιου του ..l·η
μιουργου Θεου. ?11-:ι.ζί μ' -:ι.ύτ-ην 1tσ_-
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ψεορεύει ·η νομοτέλεια, ·η όr:οί-:ι. εi
ναι ό 6ασικός νόμος κάsSε μορφ'ί\< 
καί κά·.9 ε συν ει ο ήσεως και η όποία 
άπό τ·ην άτέλεια ώ•Sει οιαοκώς τΙΥ. 
πάντα στ-ί1ν τελειότ·η,,:r.. '.\;,ο το 
zσ.ος στ·ην άρμfJνί-χ. 'λπό το σκο
ταοι στο φως, οιά του μεγάλου ν6-
.μου, του κοσμογονικοu ερωτος. l\ίσ
�ε δέ, 6τ: το ι.f:ιο-; έ�,:νν-ησε τr.ιν Ε
ρωτα, ό ερως το φί;:Jς, το φως τ ίιν 
Θεότ·ητα. 'λλλά., Π.;-)ς ,S ά. τά οιο::ι.
-χ.·.9 η αύτά κά·.9 ε ψ,) / ί-1 ; ;\Ι6νο μέ τη 
γνώσ·η. Ί I γνώσις ομως του ΚΙΥ.i-ού 
Υ.αί του Κ!ΧΧΟU, του άλ·η{,ινοu i:'J.t 
-του -Jιεύτικου, του i.,ι:,-θου χαί τ Ϊjς 
πλά.ν-ης, σ.ΠΟΚτα.ταt με τ·ην ΟΟκι:JΙΥ.
,σfσ� καl τ�ν τ.όνο .. \.ύτCς οί σ,�ιες 
έ:ι_ουν μικρ·η Ψυι.ικ·� ·ηλικία. J:ιναι 
ύλι:,οαοείς, είναι οέσμιες τi;)ν ι..αο
τιχών ουνάμcων. l\[ε τον τοοιό 0-

p.ως τών -S,.νάτων και ":ων γεννη-
σεων {Jά, έκπαιοευ•.9υuν Κ!J'.t -�·α μ:ι
�Ουν νά άπαλλαγοCν άπο τυ σχ�r,
<Jι πού yερο>Jν μεσα τr.Jς. ( 'ι υλ
λες τρείς Κ'J'.τΓιΥ?�ίFς οί πιο /.ίJ'l7U.
στο φλοω της �-r,ς ει ιαι οί ψυι_r �
οί όποιsς πεοιεyοον ησαν τ ί1ν ζω Ι\. 
'Εποοοr:ατ-ιiσ,.ν τον νόμο κ:ι.ι π-:ι.ι:,έ
b·ησαν τους yυσt):ΟJς κα\ "fji- tΧΟUζ 
rι rι {-' ι , vρους, οταν υρισχοντουσαν στ·ην αν-
-θρι.:Jπιν-η ζω ή. Ί�χεί ί:ίρίσκοντσ.ι οί 
αύτόι..ειρεc, οί yονιά.οες, οί ,ιαρσ.
bάτcς τών έντολώv του ε�ω70:;, οί 
σ.πα?ν-ηται της ζωτ1ς. Είναι έι.είνοι 
πού ύ6οίσανε τ·ην �·ημιοJργί!J'. με 
-τ� χ:ήρ�γ�α άοιανοήτων ΟfJγμά-;-ω'Ι
'δη �SJ.,ν οσιοτ�r,τος, πε�ι 3,-.σανtσμοϋ 
-τού σι�μΟ'.,ος, τiΊς άρ•ι·ήσsως του έ
�sλικτικοu νόμου τού ερωτος J:cu
-της ή.[J.ελ·ημέΨης σ,ειρότψος γισ.
τ-ίιν ό-.ναπαρα.γωγ·η του εί'οους. Εi
ναc έχείνοι που Οταν ήσα.ν αν-θοω
ποι cινεοοιχ:ί�-θ·ησαν με οόλο στά �
-πατα άξιώματα της κοινωνίας γιi
νά ύποοουλι.:1σουν στη .S.έλησ·ή τους
τον όίν-.9-ρωπο, νά τον 6ασανίσουν
Υ..�.ι να τόν ύποχρεώσουν να σκέπτε-

f/ ' ' ' ' ' τα.ι οπως σκεπτονται αυτο: και να
�ιστεύ·η ο,τι αύτοί πιστsύουν. 'l'-

πηρξαν οί μ.γάλοι σ.γυρτες, οί άπ!J'.
τεωνες οί όποίοι αλλα έπίστευαν, 
άλλ!)'. έ1;ίοσ.σχ:χν χα.ί αλλα επρ-:ι.-;-
τα.ν. Ί [σαν οί άσελ,,είς, οί έκτοοzι
(1.σμ.ένοι πού σάν π �οάλιο στη 'ζU:·ή 
τους είι..α.ν το ζωώδες ενστιχτο 
ΠΟ•J τους σο·ηγουσε στ'Ι]'Ι ά•ιομfα. 7 lf-

' - \ , t-. ' ' σαν εχ ει νοι πο J ετ.οοοπατ·r_σα ν τ·rιν 
άΨ5οώπιv -η ά.ζιοπρέπει� καt έ�r;υ
·9ένωσαν ·η-&ικά χ.αί i.ιργανιχα τον
άοελφό του: σ_ψ&,οωπο. 7 Jlσ7.'I οί 
σφε-:-εοιστrι.1 τU>ν ά�'('J.·9ών. οί &οπα.
γες του ψωμιου των άν{Jρώπων 
γι; να ,θ·ησαυρίσουν χαί νσ. εύω
ϊ. οuντα.ι αύτοί κ αί μόνον». 

'λ9οu σJ'Ιrιλ·�α. άπο την εχπλ-ι:
c. ·ί-

1 μ.r;υ μ.ε Οσ� είΟα. χ.αt &κουσα.,
τόλμ·φα νά ρωτ ήι,υ τοv 
μοJ: "Ωσ,ε αύτη είναι η 

\ \ - •}- ' χ.:ιι το πυρ το ε..:_ω':'ερον, 
·5λα.ίνψε σ,ά σι_ολε:ά.;

συνοδό 
χόλ:ι.ση 

που μ-χ.-

:\1 ου ό-.π·ή_ντ·ησε ,: (( 13 έο�ια, οί 
αΨ.9οωr:οι μ.·η γνωοιζfJντας τ r1ν προ,.
γμ.7.τι>� -η G.λ ή{J ει�., //t.Gιακτ 'i�ίζου•ι 
σ,ηλεοα μίΙΥ. χατάσ,αση. λJτο πού 
ειοεc ειναι ό "\ο·ης. L;:ναι μία ',))σι
κ·!', χ:-1.τ'Χσ'ϊ:"�.σ·η. r'Ι�ν,. πεΟfο ζω"f\"; ά.
νάλογο με τ rιν δυναμιχότ·ητοι. τ·ίιν 
tj,υχιχ·ή, τr,ν πνευμα,ιχη χα.ί τ11ν 
·ή,5Αικη κσ.·&ε εύσυνειο·ήτου έγώ πού
εχει διανύσει λίγες πορείες σ: fιv
αν-.9-ρώπιν η μοοφ ή. Ί Ι σ,ορyη ο
μως τοϋ �)εοϋ .1 rιμ�ουο...,οU κα� 'tt�)ν
τε),είων συνειΟ·fjσεu)ν -θtl. του:; 60-

c , \ ' \ ( ' -r;-.:J> rισου� να μ.ε::α.ν,ο·ησοJν, �α ,πο·V-η-
σουν, να νοστ1..Λγ r1σουν μ.ια ενεGιγο 
ζω·ή, �'!α να iπανοο-�ώσουν τα ά.
οικ·ήμοι.τα. ΠΟJ οιέΠΟ!J'.ςαν ένάν ,ια.
στ·� yύσ·η, ε•ια.vτι,y. στόν Crι.υτό τους,
έναντια στόν ϊιοελφό τους α.ν-.9ρω
r:ο. Ί I αίώνια. κό) α.σ·η είναι σύλλ·η
ψ·η άτροφιχι�Jν χαί οιεστοοι.μμ.ένω•ι
οι:χ·ιοιι;)ν. Εiνα: ·η μ.εγαλύτερ·η ϋ-
6?ι, ένα•ιτίον ,ου �·ηιιιουργοu, πού
το:i ά.ποοίδουν οί α9ρονες έχείνοι,
Οτι Ετσι -tJΕλει να τα κοατάει "',"rx,
τt μωοία α:ώνια. στα bα.σσ.vιστ·ήοια.
και στο σκοτάδι τά πλσ.σμ.σ.τά του. 
'Lνώ Έκs!νος τα προορ!ζει χα! τα
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bο-,ι�εi 7:ι:ι.·ι-:
,
οιο--:?ότ:ω; ,να έξελ, ..

z-9-ουν και να ζησουv σσ.v έλεύ·Sε
(ιες συvειο·Ι1σεις στ·η zαρά κσ.ί στο 
ψώς. 

ΊΙ Θεί::t, ..λιΚ::t.ιοσύv-η 7iαιδεύcι οιά 
vά έκτ.cι.ιοευσ·rι. .lοκψ,άζει. στερεί 
ποόσχ.αιοcι. ύ>οισυ.έ·ιωv άγσ.-θών τ�ν 
α.�·&ψωπ; .. ου' τ� περιφρόνησε, γιά 
ΨΧ --::Χ νοσταλγ�fιση καl να τα ά.να.
ζ·rιτ·!;σ·η μόνος του. 'lΌ ισ.ος και ·ί1 
α.?·1·ησ-ι1 είν:Υ.ι καταστάσεις οί όποί-

'ζ ' ' {\ , ' ε� :ι.εντ?ι ουν -:-?υς_ cι.ν-ι;,ο<?πους για 
vα πο-&-·ησουν, να αν::1.ζ·ηη;σουν η1ν 

... �π�.λλ1.�·ήν τους, τ·fιν 9υγ·h τους �-
,.i, τ·r1ν στείοα στσ.σιμότ·ητα. Ό με-
γάλος νόμος της νομοτέλειας ,tου

9ωλι'Χ.ζει στΟν έσωτεαtz.Ο �υ� fΊ J':J. 
κά-3 ε συνειο ί-1σεως, ·.%. έ:ι.ι-ι:ηοε•ιίσ·η 
ί·'J� στα.σtμ.�τ fιτ�.

, 
σπρώ� �οντc,.ς το

Παν, μ.009ες Υ.::t.ι σ•)νειο·ησεις, στ·φ 
έΕ.ελt�·,1, στ·(1ν μ.ετ,-.μό?yωσ r,, σ� ί,'J 
έλε'.)·�ερfα., σι-;ο �ω::. 'Fιαν σ:ι.οϊ:ο; 
τ·�ς yJr:rεως είνα.� ·fι Ο·tjμιουργf:χ συ
νε�Ο·ήσεων, τοJτωv χ.λ fι ::ιος ε:ν7.ι tι 
άι.ο�Εωσι::, τ.aυ u.όνες --:ους ποi-
1;ει ')� ιτ·'Jν π�-J ί-ισουν, να έα�'1.σ·9οϋ ι 
γι' f'J.)τ·}1v χ�ι τfj•J ό:�οχ�f'ισουν. '''Χ

νε�c Ο�.ω; Οεν μ:τ:ο�εΙ ν,. 6�,&/ 'Ι 
σ�ο τ·f.ν ί:7S·rι-:-ιr..6τΊ'j71. τr;ϋ 1

' .. \Οο� 
τ�ς ψJι.έ:. έ'Jν ,ύ-:ε:; ο! ι'Ο!ε:; Oc'J -:ο 
1:0·5 �<rVι)V, έ6'.,1 7.Jτες οί !Οtε; Οε\J 
17() {ιελf1σr;Jν. 1\.7.μ.u.f,. /'Υ.0·11, οJτ$ 
��J?!'Y., ΟJ7ε 7;., σ'Jγf;ωΟΟ/'Υ.,':J7ι'1. τοU 
ΙΙ �.-::1., ΟJ-:ε uι στε:οε; εJ/ε:; icι.� 
·fj ά.υεrr 'Ι 7.μ.:ιοτtώv IJ.πb ,..ο->:; λς,,
'ίΟ')Ογους τιί)v Ο:<19όοωv ι"'):ι·ηrrχ.ε�<7.)ν
ΠΟJ iσ / �: 'ζοΨ:-7.ι Οτι ε;_r; JV -:-? �! ;� '"tf
ωμ:ι., 1.Jτol ο; O·t,·9εv ι.λ 'ι 'Jε.Ξ.ο..>σιο!
το::i Jπe�τ'\τr;v Αεο ), να. λvQJV χ.:ι.!
ν?.. Cέv(J:.>v τ'ς 7:1.7.Qτfε-:. τώv άν�vι:)-
τ.ων. \_ύ-:·ΓJ ·fι άν,:,σf:ι. σJλλ 1φις σ 

J-

'Ηστi --:·f/J 0-,.c,)τεσ·η 6/'J.σφ·r, 11!1 
ΚΧτ;, του 1ημtοJ: ( 1ι3. τ()U uΠΟ!Ο, 
� ι-., \ ' •ι , ι ·η Χ:Χ.�0!7. ε!V'Υ.! OJ Ο 1--:αι. 1) Χ7� r; 
νο;-:. σο�:χ Χ7'.! Οιχ1.ι1Jσ�vη. ]�. ,-:, ι 
Ουv:ιτ6'ι, ΓJί ά .;;:) εΊ: ;�7.; ,Jί τJyλ,J! 
τfj'J νΓJjv ν:Χ. ,.iσ-5,&.vων-:'Χι χα.l ν7. 
σκ.έπ-:ωντ�: Ο!χ-1.ι6τc�� 5:.7to -;ον 
Δ·rιμιΟUQ"/Οv τά)ν π'ΧΨ:�ν; 

'.Αρκετά., ομ.ως, εΊοες στον "Λοη_ 
'Υπάρχουν, bέbcι.tα, χdί ··α.λλα πολλα;. 
ποU μποροUσα να σοU Οε1ξω. Ί.\λλCf
ό Ί,ρόνος οέν μά.ς έπσ.pχ.εί. Καί 1ι;1-
ρα ά.ς ερ.S.ουμ.ε στην έπιφσ..νεια. ·6ις 
γης». 

Κατηύ·Sυvε τότε τοv προbολέα. 
ι pι ι , ι , του ο σεοcι.σμιος γεροvτcι.ς στα. υ1ιο-

"' r,.,.. λ ' 'Ε - ' Λοιι.':1. ες σκα οπα.τι�. , !ει �ν-
;,ίχρυσα στα

\ 
πρ�τα, επιπ

(�
οα. πσ:λt.

cι.σαρχ.ες ψυχες με κcι.ποιο ομως σκι-
, ' �, , . , ' ερ� ;-α; οcι.νειο , μεσο _:νε?γειc-.

,
ς 1:0.

υ
τους ε .. ετοεπε 'JCΙ. Υ.ινουvτοι.ι, να. bΛε-'

πουν κσ.1 vά αίσ-Sάνωvται. Το χρώ
μα τους ητcι.ν άνοι;ι.το γκρι Υ.:Υ.ι &
σπρο διαφόρων -:όνων. 'l'ότε ό σε
b�.σμ.ιος συνοδός μου, μοϋ είπε: 
(<Rλέπεις, α.ύτες ε1νιχι ot σχιες τώv 
άν-θρώπων που δτ::t.v ζουσαν στ·ίt 
γη είΊ,αν άγα·Sές ΠQο·9έσεις καί ώ
O·rj'yoϋvτo ό:;;() χ�λ-f} ·θέλ·r1σ·η. Ί(:πό
·9φ::t.ν ν;. γνωοfσουν τ·ί1v άλ η·S ειΟ'
i',:.t vr/. χάνουν το Χ�.λο κ:,.l τΟ hρ ·Sό.
�εν ε!Ί. ,. ν Ομ.ως ι'Χι.οχτ·fισει ,;�fjν δύ
\ :,,.μ.·r; ν?:ι. ά9'?μ.οιι:)σουν ι.�t νr.ι� λέ.vε. 
Π"J.ντ:ι. τ-},ν 7-λ·fι&cιz. Ι�ιιcι.ν αδυνα-
μ.fε:; χαl έλ�ττώματ:, .. ί Ησcι.1J έγωι-, , ... ' στ�:;, ?':1.V':1.τ!ΧΟ!, 7:VΟΛ"f(Πτtκοι. rεφυ-
σιωμενο� χ,:ι Οειλοί. Το κ:ι.λΟ τοUς συ
γ1νινοjσε, ά)λα οεν ·f'ισαν 7tάντοτε ά
,.-,Ι)λcι.γμέvοι !ΧΠΟ το Ο ljλψ·ήοιο της 

Τ ' .<ι , "' , ' Χ�Χt7.�. ο ,°Qv
1

0 ,χ':1.ι το OtΧ'7t� το ε-
κτιμCJcισ::ιvε, αλ) α η πλcι.•J·fι. -:-ο cι.τομι
·ιο '1υμyέ�9ν τοJ; ί.7.�έι:rυοε f'J'τ·fjν
11.Οο�ί�. Τι:>οα ζ·ητούν v-:ι. γυρίσου,,

Ι \ • () 1 

70 "Ί'?
.
f'ιΎΟΟ<f-:ε?ο. σ_:,·�ν α.ν:�οωπιν,·rιμr �Υ η γι '1. ν ι:ι.ϊ.οfχι J ουv r;λει; τις

άΟJν:χ.μ.fε;, τi έ) α.ττώυ.�τ�. τα π&.
-:)·rι. ;ΙΙά. γiνου'Ι ίσ;_Jοοί τφ ·Sέλ·rι-... ' ' '1 ' ' ' σ·fj, :ιιu�-�ι εοι τ r

1
ν σκ,εψ�'Ι

_, 
γι.α.., ;ια α-

κολου-51·ησοJν σ-:-1.·&εο::1. -:-·r,·ι σι·r,·'J.ει:ι. 
i'.�.; νr/. γνι,)eιισ,;υν 1/.. -:ι.·S '1.Q�. τΟ hρ ·θbν' ' ' χ::,� το Π? εΠΟV)). 

, ι�πειτ-:ι. &ι.ό �ύτi ό (;0 �γόζ' μου 
έ:σ ϊ(Jε•.!Jε -:όν �:QΟ�')/\έ?. του 7tρb ς 

τ7. έ1;�νω. Ί';. μ.b.τt� μ.οJ, ά.σJνί1·9ι
στ::t, οlν μ. .. 000::ίσ::1.ν νά. ό:νs9έςου•ι,

\ - 1 Ι ) ζ ' �· σ�ο , 9ω5 που �-:ι.τεχ \υ ε 
1
τα πεοι-:.ι.

αυτα των μ.:Υ.ΧCΙ.Qων. }Ιετεωοcι. φω-
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τειν&, δίσκοι χρυσοί, 'ήλιοι κο-.ί πο
λύϊ,ρωμσ. φωτσ. διέσχιζον το στε
ρέωμα. (-)ϊίες καί αί•θ-έριες μορφές 
έκπάγλου κσ.λλον .. ης έκινουντο μ.ε
γσ.λοπρεπως σ' ολες τίς ΚΟ'.τευ
,θ.ύνσεις. Κίνησις ·καί δψχστ·η;>ι6τ·ης 
u.ένσ.ος καί συνεχ·ης. Ούράνιες ιιε
λωδίες, ϊ,αρά. καί φως γέμιζαν τηv 
άτμόσφαιοι,. έκείν-η, 'Ίlθελσ. ν?ι. την 
� - , � , rι , , , α11ολαυσω με ,ολες μου τις αισ·9·η-
σεις, μέ δλ·η τη ούvσ.μ·η της ψυχ'ης 

'\λλ' • ' - ' μ.�υ. 
� ; α. Ί) φω,ν-η του -yερο�τα 

μ.ε οιεκοψε: «Βλεπεις , μου λεει, 
ποία. φυσικ·η κα.τά.στασ·η δια.οεy ετα.ι 
τον "Αο·η; 'Εκεί έπικρατουσε μιά. 
φυσικ·η κατάστα.σ·η, με γνω?ίσμα.τ:ι. 

, ι , , •t-- , , το σκοτοc κ-1.ι τΊ
1
ν αοοα.Ίεισ., τ·ην 

πα.-θ·ητικ6τ·ητα, τ·ην λύπ·η. K7.t του
το γιατί έκεί δεν φ-θάνουν οί εύ
ε?γετ�κ.έ.:; άκτίνες τοU f

1
) ιου κ:�l 

έκϊί το.:ο•9ετουνται ποόσκαιοα ολες 
ο; ασ�οκες ψυχές r.o·J ει.ου'J �-Jι

λογ·η δυναμικό-:ητα κ-:χ.ί ·ί-1'9-ικ·η ά
τέλεια. _:τ·Ι)ν Cπιφ:Χ.νεtα. Ομως tt fjς 
γΊ'ι.:; x.�.t π&.?':1.. τ.iνω, οί iΥ..τ�'Jε::: κσ.ι 
το 9ως τl)υ Ϊ1λιου οτ1μ.ιουο•:ουν c

πfσ·f}ς μfrι. �:.>σικ·'! χατ&.στ':J..-τη :,tJ 
εzει σα.v γνω?ίσμ,:τ':J., τ ljv 0()1tj 11� 
τ fιν έξJλι�γ1, τ·f'1ν μ.ετ':J..μ.όρφωσ η, τ f1

ν 
ζιι)·ή, τ·fj χ':J..�rJ. κ:-ιl τ·hν ���:.v.νχrJ!��
'Εδω π&.) ι ελκοΨ αι κο-ί το::ο Υ.; ΓΟJV
τ,..ι, �.ν:Υ.Ιο·γ':J. με τ·flν 0Jν,.μο�ι:;:-η-

' (/ 
' - ) . ,r;� το�:::, οσ

.
ο� 

1

στ·r�ν γ·η 
, �'tQcu��:'J 

την y-->ση, εγvωο.σαν και ::;:QλOJ
� ησγ.ν τοU; ν6μ.ους τ·ης. '1�11:,:; 5 ·rι11�t ν 

' , ' . ) , 
( "' (_ 

, κ=ιt γνωρι�αv 
, 
τ·rιν α --�-� ει:, _ ευet.-

στ·r.1�11ν i'.'-t τ!μ·ησ:χν τ·ην '1.'J Υ�ι·)ϊ:! · 
V'f\ μο?9·η. 'λ;ό:τ.·ησ-:χ.ν ι.ωο;ς ο:ό:
κρισ·η τΟν cί.ν--9-οω-πο, 7Qν ) ευr.ο Υ.7.1 
τΟν εγχ?ωμ.ο, τ�ιν κα.λ� ΚΎ.� 70') 
χακ6. ιΥπ'Υjc�:χν έλεύ-9-εQΟ: Υ..7.� Ο!
Χ�!Ο!. �εΟiστ·r,κ:ιν τ·fjv έλε'J.Sεσί� 
του αλλου, bοί19·ησαν κα: ·9υσιά-

\ ' ι � ' , στ·ηχ:ι.ν �'ια τ·ην ποc.οοα χ Χ! ι: fjV .Ξ.J-
οο-.ιμονία ολωv των άΨS:ι�πων. 11 �
λiμ ·ησαν τtς r;αντοειΟϊic; -::οολ-;/�εις, 
την μισα.λλοόο�)α, τ·fjν ά.γυοτία, τΊ1ν 
ψευτιά, την Jτ.οκρισία., -;-ην κοινω
νική καί -:ην πνευματικ·η οεσπο-

τεία. '.\φιέρωσαv τ·ην ζω·η τους και 
οέν φεισ-θ·ηκανε κόπων γιά. ν17, ά.
φuπνίσοuν χα; να φωτίσουν τόν 
συvό:ν-θρωπό τους, γιά. νά. του με
ταδώσουν σο9ία καί γνωσι. Έτίμ·η
σα ν τ·ην γυναίκα και τ·ην σεbάσ-θ·,.
ΚΟ'.'1. '.\κολού-θ·r,σαν τ·ην ά.ρετ·η. 'Έ
γιναν έρασταί της σοφίας. '!i}πό
,θ,-�σαν καί λάτρευσαν το -φως. Ί'ό 
φως τους έτρά6ηξs κοντά του καί 
τους ΙΧ,(J)ωu.οίωσε. "Ολοι αύτοί Π'JU 
κατοικουν · στά. φω-r.εινά. πεδία J
π'1'1? C.αν άγνοί, &μεμπτοι, &φογοι κα.ί 
αc;;ο6οι. 'Υπηρξαν ·ηοωες νικηταί. 
Κα.ί τώοα άvεδείy:9-ησα.ν φωτεινοί 
Τ:ΟΙ)σωπικοί λόγοι. .\ϊ,τοί ποοστα.
τεύουν, έμπνέουv καί bοη·Sου·ν τά.ς 
συνειο·ησε:ς ΠΟυ bρίσκονται στά. κα
τώτεοα. ά.π' αύτοUς σκαλοπάτια Χ'1� 
τ�·J, άν,,9οι�πους, --:ιά. ν'Χ. 9�ι:1..σο1

.J ι 
Οτ.ου και έκείνοι Ε.φ-!J.ασαν ... \..ύ'!οί 
οί μεγάλοι μας άοελ�οί. κά-θε &ν
-9-οωπο τόν 'dy_ouv συνοεσει με εΨ.ι.-ι 
έκποόσω-:τό 7ου=� χι' αvτος είναι ό

:,:;ύλαξ ά.γγελl);. Είναι το δαιμόνιον 
3πως --:Ο ά.ποκαλοϋσε ό �ωχράτ�η;, 
'rO �ποίον τΟv iνέΟε!ςc: σοφόν. 1\ύ-
70 έμπνέει, ί.ΟΟστ:ι::εUει χ�ι συμbου
λεύει Υ.ά·9ε ;.ν-9-οωπο γιά ν17. bοη 
τΟν Οt 6μο τ'Τjς άοετηζ κ7..l τΊ'j:; σο
yί�:;. '_\λλα οί α.ν .. �?ωποι οε.ν στρέ-
c.,.,ον7:ι.ι �,ι:Χ. ν&. σuμ.bουλευ .. 9-οUν χα� 
.,; ζ·fjτ ί-1σο'Jν βο'/(Sι.εια �πΟ τGν πιΟ 
c.μτ.ιστο, --;ον πι.Ο σ-:ο')γικΟ καl τ�ν 
σο:,:;ωτε�ο άπ' α.Jτους ;,ι) ο, ποοστσ.
τ·η χ�.! μ.έντο?i τουζ. 'ΕσU 3μωc;, 
ά.γ '".J.τ. Γι7ε 9fλΞ, OEv π1.01.λείπεις νΟC 
σJ'Ιεο;&ζεσ:αι καί vά. ζ·ψiς τ·ην κ-:χ.
.-9,οΟ fi"f'r,σ·fJ iτ=Ο τΟν τ:νευματcχό σο!.} 
π�οστiτ·,;, -,,t!i. τοϋι:ο σε. συγ /./.t.ίοω. 
Βλέπω Ομω: Οτι 9έονο.;v τίς ενε
σε: :. Είy_α τ.&�α .:ολΗ νά σου δεί
:C:ω καί ·ιά σοϋ μ&-&ω. '.\.λλά. κα.ί 
α.U--:i ποU εtΟες εtν�ι &οκετα να σ�
λiφοJν ι:l; έσ9αλμένες κ:tl τ!ς πε-

... , -:... � ι , , ι -7.Λ:ι.νΊjμενε: οο.::.ασtες με τ!ς οποιες 
- •ι Ι -σσc ει.συν ποτισει τα οργανα του 

σκ6-;-οJc καί της ά?Ψησεως. 'Έργον 
αύ7ι�v ειν:ι.ι v:X. τ?ομοκρα.τοϋν, νΟC 
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0·1�-ιουργουν, συγ ι.υσ·η κ�ι να ε�ι-
bαλλουν τ .. t,'J πνευματtι ζη τους οε
σποτεfα. ...\..Jτ·fj Ζμως χονιο9τοποι εί
ται με τ·Γ1ν xx,S.:x.c .. f} γνώσ·rι κι:χ.t με
r:O ,θάοοος πο� σάς έμπνέοuν οί ωω
-:-εινοt ά.ΟεΧ9οf σα::. Χ:χ.ί�ε, 9fλη ψJ
z·ή. �α εΙσ:ιι τ.άντ':J.. �ε�ο, και εJ
τuz.ή::>>. 

ΤΟ τσfμ1:γ1 μ:χ. τ-Τ1 :: 

μ?ϋ, ��ανε ό γι�--:?b: 
ενεσεως ποJ 

διέκοψε αύτο 
το ανεχ9eιαστο ορ':1..μα. 
μα·9α καί άι λα r.ολλά. 
ά.λλά. μο3 σ<.Jνέσ--:·ησε να 

' ' ' vακοινωσω σε κανενα.

Ειδα χαι ε

r.Qi�'μ::.ιτ()'., 
μην τα α�οU ά.'8J·η-

γο?μ.,�ι με?tΧ
1
i, ά.;=

Ο α..Jτi ποJ ε:Ο:χ.
και εζ-rισα με ενα�--:ει':1.. χα� χα).α
{ιότ·ητα vο·ητικ·ή. 'Jf7αν ολα άλ·rι·9ι-

' ' να πε?tσσοτε?Ο ατ.r.; τ ηv π9-χ�'μα-:-ι-
κ6τ·1jτα>>. 

••• 

Λ�τ� �ταν� Τ.?ωτ67uτ.η &��γη
σ·η, 9ίλε άναγνώσςη. 'Όποιος ·9έ
λει και μποοεί (J.ς έπω?ελ·η--�η ά.r.ο 
α_jτ·ήν. 'Έzει πολλ?J. άνεχτfμ·r1τ'Χ 

σ·rιμεί'α ' α.πο τα όποία. μ,;ορεί να
(: � (1- t ' ' ,, () κα•.;.<οο·ηγ·�νη ο εοε�νητ:)ς αννο�· 

ποc, για να r.λησιαση αλλους κο
σμους που δεν μποροϋμε έμε"ίς νά. 
άτενίσοJμε με τ1c άν,θιοώπtνές 
μας αίσ·9·ήσεις καί ίΥ.ανότ-φ-ες. Τά. 

' \ , - ' 1 \ r.αντα ν':J. ερευνατε, τα παvτα να 
ποοσέzε-;ε καί νά. μελετάτε z.ωοίς 
Τ.�ΟΚατάλ·ηψη. l�άτι εzετε νά. ώ
�ελη��τε άπb τ�ν ά9�γηση αύτ�, 
·η b1:ofα. s.ινα: είλιχ.οιν rις, τιμία, ά.
),rι·9ιν·ή.

ΤΟ άσσαλέστεοο σJμπiοασμα �ου
μ�ορεί νά 6γά) ουμε διαb&ζοντάς 
τ·ην, είν�! 3τ:: ό iχολοu-Sών τlς ύ
ποΟεfξεις τ'ης άοετΎ)ς, ΕJΧΟλα Jα

6ρ η τΟν δοόμο ποU όδηγεί στ·Ι)v πρα
�ψ.α-.ικ·η �οοfα. ΆΙΙ σο9ία ·9ά. τόν 
οο·ηγ ήσ·η στ·ην αίώνια άλ·ή,:Jεια. ΊΙ 
άλή•9εια, •:J.ά. τον περι3άλλη με έφό
Οια χαl ίχανότ·ιγ:-ες, ποU ·51&. τοU 
έπι-:οέt!ιουv νi άτενίσ·η, να πλ·ησιά-

' ' ζ ι ' � ι ' , σ·η και, να ησ·η, μια ;ηυ.εο?: κο-.ι α�-
τος στ'Χ 9ωτεινα πεοια των �Ιακα
ρων. 

Ό στόμαχος είναι τό μόνον τμημα τοϋ ανθρώπου πού μπορεί νά 
ίκανοποιηθη πλήρως. 'Αλλά ό πόθοι; τοϋ άνθρώπινοu νοϋ γιά περισ
σότερη γνώση καί πείρα ποτέ δέν μπορεί νά αντιμετωπισθη πλήρως. 
Ε1ναι μιιχ ορε!;η πού ούδέποτε μπορεί νά κορεσθη. 

Θωμας 'Έδισον 

Ή ζωή εχει τήν δική της όμιλία καί δέν μένει ποτέ σιωπηλή. 
Καί ή απαγγελία της δέν είναι, καθώς θά ύποθέσοuν οί κωφοί, ενα 
κλάμα· είναι ενα τραγοϋδι. 

Ταγκόρ 
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ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΙΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ · ΘΡΗΣΚΕΙΑ · ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Ύπό Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ 

ΕΤvαι τώρα μερικές έκατοvταδες 
χρόνια, που ή λωκή φυλή έπιJτεu: 
δτι της ελαχε ή βαρειά εύθύvη vά 
όδηyήση τό σύνολον της άvθρωπό

-τητος στον δοόμο σuvεχους ύλικης, 
διαvοητιο<ης, ήθικης και θρησκεuτι
κης προόδου Στον υλικό τομέα, εΤ
ναι άvαμφισβήτητοv δτι έσημειώ
σαμε χτυπητές έπιτuχίες και ότι 
�ριαμβεύσαμε έπι των δυνάμεων της 
φύσεως σέ τρόπο που νά μην τις 
φοβούμεθα, παρά μόνο σέ έξαιρε
τικές περιτώσεις. 

Τις ύποδοuλώσαμε μάλιστα άρ
κετά για νά μπορουμε μέ τη βοή
θειά τους vά παράγωμε κάθε τί που 
εΤvαι άνσyκαίΌ στην ίκαvοποίησι 
των ούσιωδών άναγκωv δλης της άv
θρωπότητος και νά έξασφαλίσωμε 
γιά εvα σημαντικό μέρος της άν
Θρωπίvης κοινότητος μια ζωή φuσι
κης άνέσεως και πολυτελείας που 
1ΤΟΤΕ δεν έξuψώθη πάνω σέ μια 

τόσο εύρεια κλίμακα άπό τόv και
ρό της έμφανίσεως του άνθρώποu 
πά;ω στον πλανήτη μας Είς τον 
δ•α.,οητικο τομέα εχομε vά παροu
σιάσωμε τrλειάδα άπό μεγαλοφuεις 
Ο ΟφΟυς και σuyyραφεις, των όποί
ων η συμβολή ύπηρξε πολύτιμη yιά 
-rό άvέβασμα του πνευματικοί) έπι
πέδοu της άvθρωπότητος. 

'Αλλά δεν μας εΊvαι εύκολο vά 
διεκδικήσωμε άπολυτη ύπεροχή ά
πέvαντι των αλλωv φvλων γιατί ό:πό 
τό ενα μέρος δεν γvωρίζομεν διό
λου η ελάχιστα τις διανοητικές κο
ρυφές των αλλων πολιτισμών και 
δύσκολα συνεπώς μπορουμε νά κά
νουμε συγκρίσεις αύστηρά άvτικει
μεvικές και άπό τό αλλο μέρος 
αί μέθοδοι διδασκαλίας των αλλων 
Φuλωv διαφέρουν έvίοτε τόσον πο-

λύ άπό τις δικές μας, πού εί'vαι σχε

δόν άδύvατοv νά τις παραλληλί

σουμε. 
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Στον θρηΟ'κεuτικό τομέα ή σύγ
κρισις • εΤναι περισσότερο δυσχε
ρής καί τουτο διs�τι γtά την με
γάλη πλειοψήφία των· χριστι�ών ή 
Εύαγγελική άτrοκάλuψις εΤναι ή μό
νη πλήρης καi τελεία ι<αι συνεπώς 
δλες οί άλλες Θοησκε7ες δέν μπορεί" 
παρά νά της εΤναι ύποδεέστερΕς. 

Σ τόv ήθικό τομέα πιστεύομε ε
πίσης δτι ή ύπεροχή μας ειναι ά
πόλuτη. 

'Αναγνωρίζοντας εξαφνα, διανοη
τικά τό πα�γγελμα: ·ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ Σ' ΕΑΥΤΟΝ, 
μπορεί" νά άγανακτοΟμε γιά τό '1 ν

δικό σύστημα των τάξεων καi νά

λησμονοΟμε τiς δικές μας κοινωνι
κές άνισότητες, νά ύπερηφα.ιευώμε
θα για τiς έταιρειες μας προστα
σίας των ζώων, ξεχνώντας δτι ή 
ϊδρuσίς των Οφείλεται στην σκλη
ρότ 1τα τοΟ δuτικοΟ ά,ιθοώποu προς 
τά ζώα καi δτι σέ δλες τiς Βοuδ
διστικές χώρες τέτοια σκληρότης 
δέν ,ταρατηρείται. 

Παντως, ό,τιδήποτε καi αν σκε
ΦθοΟμε για την άνωτερότητά μας 
στους παοαπάνω τομείς, τό ζήτημα 
δέν έγκειται αύτοΟ, αλλά στο άν ε
χωμε πραγματοποιήσει τό πραγμα
τιι<.ό ανσρωπινο ίbα\, <0, αν δ,λ ι<α
τωρθώσαμε νά εϋρωμε την εύτuχία. 
Ειμεθα πιο εύτuχεις απο τούς αν
θρώπους των αλλωv φυλών, 

"Αν εξαφνα ενας Δuτ,κός, μέ τiς 
συνήθειες καi τiς ορέξεις του, 6u
θισθη ξαφνικά στις κανονικές σuν

Gηκες ζωης ένός '1 άπωνος, ένός 
'1 vδοΟ ή ένός Κ ιvέζοu, θα αίσθαv
θη 6α9ειά δυστυχής 'Αντίθετα, ένας 
'1 vδός ή ένας Κινέζος πού έρχεται 
γιά σπουδές στη Δύση, συχνά θα
μπώνεται και έλ'<:ύεται άκαταμά
χητα άπό την ύλική μας δύναμι 
καi τiς άνέσεις τοΟ μηχαν κοΟ μας 
πο:λ 11 ωμοΟ. Ά:λλά αύτό cέv ση
μαίνει τίποτε. Ό λευκός μέ τη 
ζωή πού δημιούργησε εΤναι εύτu
χέστερος άπό τόν άδελφό του τώv 

άλλων φυλών; 
Διστάζομε ν' άτrαντήσωμε. Γvω

ρίζομεν πολύ καλά πώς ή άvαζήτη
σις τοΟ ύi\ικοΟ πλούτου μας παρέ
σuρ� σu�vά, σέ_ κτηv�δε\ς \τολέμοuς, -
κατα τους οποιοuς τα πλοuτη κατα
στρέφονται ταχύτερα άπό δσο δη
μιοuργοΟvται, καi στο πεδίο των
μαχών θυσιάζονται περισσότερες. 
ύπάρξεις άπό δσες μπόρεσαν ποτέ 
νά σώσουν αί πρόοδοι της ίατρικης. 
Ξέοοuμε έπίσης καλά δτ1 ό ρυθμός, 
της προόδου μας γεννα άνάγκες, 
ταχύτερα άτrό δ,τι μπορεί" vά τiς, , 
ίκανοϊτοιηση καi δτι ή εσωτερική εί
ρήνη, γαλήνη και ήρεμία άπομακρύ
vοvται δλο καi περισσότερο απο
μας Κατά τόν αύτόv χρόνο ή 'Ανα
τολή φαίνtται νά 6ρηκε - η νά.

διατήρησε-το μuστιι<ό της ήρεμίας. 
Οί γεvναιόφροvες ψυχές πού δέν 

λείπουν στη Δίισι, δέv έπαψαν νά.

έφεuρίσκοuv λύσεις στο άγωvιώδες. 
ερώτημά μας. 

'Επιστήμη καi Τεχνική σuvεχως_ 
μ&ς ποοσφέοοuv vέα μέσα ύποδοu
λώσεως της φύσεως, αλλά δέv μπο
ρcCιv νά μας δώσουν την άτrαιτοu
μέ,η σοφια για vά χρησιμοποιήσου
με τiς δuναμεις αύτές, καλλίτερα 
ι<αi ώ-pελιμώτερα άπό τiς προηγού
με•,ες. 

Τόσον ή έσωτερ κή, δσοv και η 
έξωτερική πολιτι«ή �ιακηρύσσοuν 
μέτρc,: χαρις στα όποια θά 11ταv δu
νατω ν άπο")>ύγοuμε βίαιες σuγ
,φcίι;:,ε c μεταζύ τώv άνθρώπωv, 
άλλα Ot.V κατορθώνουν vά μας ξερ
ριζc;,σοuν τό πνεCμα τοΟ άvταγω-
1,ισμοΟ καi της ζηλοτυπίας πού μοι
ραισ όδηγε'ί σέ τέτοιες σuyκρού
σει<,. 

'1 ατροί, uγιε11,ολόγοι, πρωτοπό
ροι κοινωνικών μεταρρuθμ ίσεων μο
χ8ο0v για vά μας διαφυλάξουν ά
πό άσ€ένειες καi νά παρατείνουν 
τά δρια της ζωης, η φροντίζουν νά.

μας καvοuν λιγώτεοο επίπονη και 
κουραστική τήv έργασία, ωστε να

πεμισσεύοu.ι περισσότεοες ώρες έ
Λεuθερίας, άλλα δέv μας διδάσκουν 
1,α χρησιμοποιοΟμε τiς ώρες αύτές_ 
rης έλεuθεριας καλλίτερα άπό τα:. 
προηγcύμεvα. 
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Ύπερηφαvευόμεθα διότι είμεθα. 
Χρισ.ιαvοί, άλλά πόσοι άπό μας 
έφαρμόζουv στήv πρακτική ζωή τις 
διδασκαλίες της έπι του νΟρους 'Ο
μιλίας; 

Αι συvεχεί'ς 'και ·όδυvηρές απο,υ
χίες πού ή Δύσις ύφίσ-ταται απο 
αίώvωv σ.ήv άvαζήτησι -της ευτυχί
ας, ωθησαv μερικά άπό -τά μεγάλα 
μας πvεύματα vά διερωτηθουv, άv 
αυ-τές οι εγχρc..:ιμες φυλές, πού γε
vικά τόσο καταφροvοΟμε έπειδή τις 
ύπ9δ.ουλώσαμε σ.ρ.qτιω-τικ:ώς και 
-τις έκμeταλλευθήκαμε οίκοvομικώς, 
δεν �tχq� •αραyε· κάποια λύσι, yiά 

·- -τό πρό6λημά μας, πού θά αξιζε -τόv' 
κόπο vά έξε-τασθη. 

Έξέ-τασαv τις άρχαί'ες διδασκα
λίες -της Αίγύπτου και -τώv '1 vδιώv, 
του Ζωροάστρη, -του Βούδδα, -τοJ 
Κομφουκίου και του Λάο Τσέ, χω
ρις δμως vά καταλήξοι,v σε άποτε
λέσματα πρακτικά, γιατί τά πα
ραγγέλματά -των, όπως και τά του 
'1 ησου, δέv μποοουv vά yίvouv κα
-ταvοητά, παρά μόvοv άπό έκείvους 
πού τά 6ιούv 'Αξίζει vά έξαρθη ή 
προσωπικότης και -τό εργο έvός 
άπό -τους μεγαλυτέοους στοχαστές 
και άvθρωπιστές του αίώvος μας, 
-του Ρcμαιv Ρολλά;, πού πρώτος α
vεκάλυψε ότι ύπάρχουv και σή
μερα εξω της χριστιανοσύνης ζωv
-ταvές και ':Jχυοές πηγές πvευι-,1α-
-τικότη-τος, πού t'ά μπορούσαμε και 
θά επρ:πε vά μελετήσουμε. 'Από 
-τις ζωvταvές αυτές πηγές φωτιζοv-
-ται, έμπvέοvται και καθσδηγουvται 
χιλιάδες άvθρώπωv. Ίσως ή σπου
δή τωv μας 6οηθή:Jη vά άποκαλύψω
με αύτό τό μυστικό της ήρεμίας και 
ευτυχίας πού ή 'Ανατολή κατώρ
θωσε vά διατηρήση άπό τούς άρ
χαιοτάτους χρόνους έ:ως σήμερα. 

Ή προσοχή του Ρ. Ρ στράφηκε 
προς την Ί v5ια, τό λικvο αύτό και 
την έστια της πvευματικότητος πού 
εΤvαι ή πλ11οης αντίθεσις της Δύ.Jε
ως, έφ' οσοv κοά-τησε πάντα στο 
προσκήνιο τις πνευματικές και μό
vο απασχολήσεις πού τόσο έμ:ί'ς 
παραμελήσαμε, άφίvοvτας σε δευ
-τερεύουσα θέσι -τις ύλικές φροντίδες 
πού μας απορροφουv -τόσο έvτατι-

.. 

κά. 'Αλλά τί εΤvαι ή Ί vδία; 
Μία άχqvής χερσόνησος πού κα

τοικείται άπό 320 έκστομμύρια ψυ
χές. οι κάτοικοί -της πρεσοεύουv ο

λες -τις φαντασ-τικές πίσ.εις απο 
τηv είδωλολατοεία -των πρω-τογόνων 
μέχρι -του ΠΙΟ λεπτεπιλέπτου και 
πvεuματικου παvθεισμου. οι φιλό
σοφοί -της επαιξαv δλες τις δυνα-τές 
παραλλαγές πάνω στο θέμα τού 
μονισμου από τά ιερά και έμπvευ
σμέvα 6ι6λία ,ώv Ουπαvισάδ πdύ 
χρο11ολογουνται από -τόv 80 π.Χ. 
αίώvα μέχρι -του Σαvκαρδ:, ό όποι
ος εζησε-.όκ-τώ αίώvες μ.Χ. Ο! σό
φοί -της συvετέλεσσv σ.ηv πρόοδο 
της Άστροvομίας έδώ και -τρεί'ς χι
λιάδες χρόvια. 

Οί τρο6αδουροι της εψαλλαv τά 
υπέροχα έπικά ποιήμα-τα τών άy Jώ
στωv ποιητωv της, τουλάχιστον ά
πό της έποχης του Ό μήρου, οι 
καλλιτέχvαι της άvήγειραv γιγαv
τιαίους vαοuς και ιδρυσαv γιά -τούς 
6ασιλ:ί'ς μυθωδώς μεγαλοπρεπη ά
νακτορα. 

Σ1άς 'Ινδίας, δτrως και άλλοJ, 
τά τεκμήοια των άοχωv τοϋ πολι
τισμου εΤvαι θαμμένα μέσα στη γη. 
Το 1924 ό Σέρ Τζώv Μάρσαλ 
άvήγγειλε δτι οι '1 vδοι συvεργάται 
το...ι άνc:κάλυψαv στό Μοχέvτζο Ν τά
ρο, τοποθεσία πού 6οισκεται στις 
δυτικές όχθες του Κάτω Ίvδοϋ, έ
ρΞ:ιπια πολιτισμού, πού ψαιvό-ταv 
αρχαιοτερος άπό όλους τούς μέχρι 
σr,μερα γνωστούς. 'Εκεί', δπως έπί
σης και σ-τήν Χαράπα, μερικές έκα
τcvτάδες χιλιομΞ:τpα 6ορειό-τερα, ά
vέσκαψαv τέσσαρες η πέηε πολεις 
πού ησαv χτισμέvες ή μια πάνω 
στην αλλη με έκατον-τάδες κα-το κι
ών και καταστημάτων, με φαpδΞΪς 
ευθείς δρομους στό κέντρο και στε
νούς δρομ ισκους στη; περιφέρεια. 
Πολλές από τις κατοικίες αυτες εΤ
χαν πολλά πατώματα. 

Ο Σέο Γζώv Μάρσαλ γράφει τά 
εζης: 

,,οι άνακαλύψ:ις αυτές άποδει
κνύουν ότι ύπηοχε στην -τοποθεσία 
αυτή κατά την τετάρτη η τρίτη π. 
Χ χιλιετηρίδα μια άκμάζουσα με
γάλη άστική πόλις με δρασ-τήρια. 
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ζωη και κίvησι, ή ύπαρξη τόσου με
γάλοv άpιθμου σπιτιών μέ πηγάδια 
και δωμάτια λουτρου, όπως έπίσης 
και ή άvακάλυιι,η πολυπλόκου συ
σ1ήι-1ατος υδρεύσεως ύποδεικvύουv 
-εΤδος ζωης και κοινωνικές συvθηκες 
-τουλαχιστοv ίσες άπό ό,τι ησαv στη 
Σουμερία τη1 'ίδια έποχη και άvώ

-τερες άπό δ,τι στην Βα6υλωvία και 
-την Α'ίγυπτο. 

Ή άρχαιολ,:,γικη σ'<απάvη εφ:ρε 
στο φως πληθος άπό άvτι'<είμεvα, 
οίκιακά σκεύη και άvτικειμεvα καλ
.λωπισμου, πήλινα άγγεία χρωμα
-τισμέvα, &.λλα χειpοποιητα και &.λ
λα τορνει,μέvα, κύ6ους και παιγνί
δια σκακιου. νομίσματα απο τά 
άρχαιότερα. Πάνω άπό χίλιες σφρα
γίδες, οί περισσότερες χαραγμένες 
με έπιγραφες χαρακτήρων τελειως 
άγvώστ(.)v, έργα τέχνης άπό οστρα
κα έξαιρετικης ποιότητος, πολύτι
μους γλυπτούς λιθους, δπλα και 
χάλκινα έογαλεϊα ,<αθώς και εvα 
χαλκιvο μοδέλο δίτροχου αρματος 
(του άρχαιοτέρου μέχρι στιγμης 
δειγματος τροχοφόοου όχήματος), 
δακτυλίους για τούς άστραγάλους 
και για τούς 6οαχίοvες απο χρυσ-:> 
και αργυρο, και διάφοοα &.λλα κο
σμήματα τόσο καλά έ:ργασμέvα 
και στιλ6ωμέvα, πού θά έvόμιζε κα
νεις ότι μόλις ποό όλίγου 6γηκαv 
άπό την προθήκη κοσμηματοπωλεί
ου, παρά ότι βρέθηκαν θαμμένα και 
ξεσκεπάσθηκαv ϋστερα άπό 5 χιλι
αδες χρ_όvια» 

Σημειώσατε ότι οί άvασκαφε.ς 
στις 'Ινδίες &.ρχισαv προ όλίγωv μό
λις έτώv, εϊvαι λοιπόν πολύ πιθανόν 
δταv τό εδαφος των '1 vδιώv άvασκα
ψη όπως τό της Αίγύπτου η της 
'Ελλάδος vά μας παρουσιάση πολύ 
μεγαλυτέρας έκπλήξεις. 

Στη Δύση έπικρατεί ή γνώμη ότι 
ή Ινδία δεν προσέφερε τίποτε ά
πό έπισ1ημοvικης άπόψεως και ότι 
δλες οί έπιστημοvικές γνώσεις των 
'1 vδώv όφείλο�ται στην 'Ελλάδα, 
Περσία και λοιπές γειτονικές χώ
ρες ΕΤvαι άλήθεια δύσκολο vά άv
τιταχθουv στοιχεία πού vά άποδει
κvύουv τό άvτίθετο και τουτο γιατί 
οί '1 vδoi παραμέλησαν όλότελα τις 

ίστορικές μελέτες. 
Πρέπει νά οημειωθη ότι οί Ί ν

δοι, άvτίθε,.α μέ έ«είvο πού συμ6αί
νει στη Δύσι. συvδέου.ι άπόλυτα 
τηv έπιστημονικη εpευ.ια μέ την 
πρα" τική της χρησι. Ό μέγας σύγ
χρονός μας σοφός Σρι Όρομπίντο 
γραφει : «Ό διανοητικά άvεπτυ
μέvος &.vθοωπος, πού εvινε ίσχυρό
τερος χάρις στις έπιστημονικές του 
γvωσεις ο<αι την κυριαρχία πού 
απέκτησε έπι της χονδροειδους και 
Λεπτεπιλέπτου φύσεως, ό άνθρω
πος αvτος πού χρησιμοποιεί τά 
στοιχεία σαν ύπηρέτες του και τη 
γη σάv υποπόδιό του, αν δέv εΤvαι 
ψυχικά και πνευματικά άνεπτυγμέ
vος, καθίσταται ενα εΤδος ύποδεε
στέρου δαίμονα πού )(ρησιμοποιεί 
τις δυνάμεις έvός ήμιθέου για την 
ίκαvοποίησι των έ:πιθυμιων έvός 
ζωου» Έv τούτοις για τούς '1 vδούς 

έπιστήμη είναι εvας άπό τούς δρό
μους που φέρουν στη γvωσι της 
'Απολύτου 'Αληθείας και διακρί
"�ται άπό τη Φιλοσοφία γιατί εχει 
σαv πεδιο μελέτης τόv κόσμο των 
ψαι .ιομέvωv Αύτό δέv έμποδιει τούς 
σοφούς '1 νδούς vά πιστεύουν δτι 
οί επιστημονικές άλήθειες iψπορουv 
νά γίνουν άvτιληπτές άπό τούς άν
Θρώ,-.ους χαρις στη θεία καλωσύvη. 
Κ α: τά άρχαιοτερα έπιστημοvικά 
κείμενα παρουσιάζονται γενικώς σαν 
θεϊεc, άποκαλύψεις 

Παράπλευρα με την άvτίληψι αύ
τή, άvεπτύχθη στούς '1 vδούς έπι
στημοvικη εοευvα σύμφωνη μέ τό 
σί,γχροvο δυτικό τρόπο. Καi οί 
δύο είναι πλούσιες σε άποτελέσμα
τα και δέv είναι σπάνιο ώστε τά 
συμπεράσματά των vά συvεvουvται 
μέ μια περιεργη άκρί6εια. 'Έτσι ό 
περίφημος φυσιολόγος Σερ Ζά
γκαvτις Σάvτρα Μπόζεδεv άγvο
ουσε 6έβαια ότι σύμφωνα μέ τούς 
νόμους του Μαvου πού γράφτηκαν 
δύο η τρεις χιλιάδες χρόνια π. Χ. 
τά κατωτεοα πλάσματα, συμπερι
λσμβαvομέvων των φυτών, εχουv έ
σωτέρα συvείδησι και εΤvαι εύαίό-θη
τα στην ήδοvή η τόv πόνο, όταν 
σ rάς άρχάς του 20ου αlώνα άπεδε ί
κ1ιυε στο έργαστήριό του δια της 
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ήλεκτροφuσιολογίας την ϋπαρξι στα 
ψuτά ένός πραγματικοJ νεuρικοΟ 
συστήματος 

Ό Ούιλλιαμ Τζόουνς λέγει γιά 
τήν 'Ινδική όνοματολογια των φυ
τών δπως αύτή δίδεται στα σαν

σκριτικά κείμενα τοΟ 6ou αίώνα, δτι 
ό ίδιος ό Λιναϊος Θά τήν εΤχε uίοθε
τήσει &ν γνώριζε την άρχαία σοφή 
γλώσσα της χώρας αύτης Στή μα
θηματική έπιστήμη οι 'Ινδοί της άρ
χαιότητος όχι μόνο εΤχαν ξεπεράσει 
τούς 'Έλληνας της έποχης των, άλ
λα εΤχαν πραγματοποιήσει καί ά
νακαλύψεις πού ή Δυτική έπιστήμη 
πραγματοποιησε μόλις τον 16, 17 
καί 18 αίώνα. 'Από αύτούς οί 'Ά
ρα6ες έδιδάχθησαν τό δεκαδικόν σύ
στημα. Αύτοί ύπηοξαν οί πραγμα
τικοί έφεuοέται της 'Άλγεοοας Ό 
Μπασκάλα άνεκάλuψε την άρχή 
τοΟ διαφοpικοΟ λογισμοΟ πέντε αί
ώνες πριν άπό τον Νεύτωνα. 

Σ τήν μεταλλουργία οί Ί νδοί κα
τώρθωσαν άπό τον So αίώνα νά 
σφυρηλατήσουν σιδηοδ: στήλη ϋ
ψσuς 8 μέτρων καί 6άροuς 6 τόν
νων. Ή στήλη αύτή 6ρίσκεται στο 
Δελχί, άποτελεϊται δε άπό καθαρό 
σίδηρο σε άναλογία 99,72% με μό
νο Ο, 1 14% ψώσψορο, 0,006 θεϊο κα1 
διόλου μαγγάνιο. Σύμψωνα με την 
γνώμη τοΟ ΒρεταννοΟ έμπειρογνώ
μοvος Ρ. Χάντψηλδ, μόλις πρ6 1 00 
έτών ή Δυτική έπιστήμη έπέτuχε νά 
έπαναλάοη ενα τέτοιο κατόρθωμα 

Στην 'Αστρονομία οί 'Ινδοί άπό 
άρχαιότατη έποχή εψθασαν σε κα
ταπληκτικά άποτελέσματα, στην ά
στρολογία των δε ή όποία στηρίζε
ται σε άρχες τελείως διαφορετικές 
άπ' αύτες πού χρησιμοποιοΟνται στή 
Δύση εΤναι 6έ6αιον οτι έπιτuγχά
νοuν άποτελέσματα έκπληκτικώς 
άκριοη. 

Για τήv ίατοική τους ό Σερ 
Π. Ρόu γράφει: 'Όταν δια6άζομε 
τό Σαρακά τό ε'δικό έγχειρίδιο της 
Ιατρικης τοΟ 2ou μ.Χ. αίώνα, νο

μίζομε συχνά δτι παρακολοuθοΟμε 
τα ποακτικά διεθνοΟς συνεδρίου 
σημεριvώv καθηγητών της '1 ατρ.
κης. 

Δέκα πέντε αίώνες προ τοΟ Χάρ-

6εu οί 'Ινδοί γνώοιζαν την κuκλο
ψορίσ τοΟ αΊματος 'Από αύτό το 
,.ιεγάλο κέντρο, δια6άζομε, ( τήν καρ
διά δηλαδή) ξεκινοΟν άγγεϊα πού 
όδηγοΟν τό αίμα σε δλα τα μέρη 
του σώματος - το αιμα πού εΤναι 
το θρεπτικο στοιχεϊο της ζωης δ
λωv των ζώων καί χωρίς τό όποϊο 
ή ζωή θά σταματοΟσε. Αύτό τό 
στοιχεϊο είΊ,αι πού τρέψει το εμορuο 
στή μήτρα, ρέει στο σώμα του και 
έπειτα έπιστρέψει στην καρδιά της 
μητέρας 

Φαίνεται άκόμη δτι τούλάχιστοv 
ύπωπτεύθηκαv την uπαρξι των μι
κροοίων. γιατί δια6άζομε στο 'ίδιο 
6ι6λίο «'Υπάρχουν μικρότατοι όρ
γανισμοί πού κuκλοφοροvν στο αϊ
μα καί πού εΤναι άόρατοι στο γυ
μνό μάτι Οί όργανισμοί αύτο1 ε

χοuJ στρογγυλό σώμα, το χρώμα 
τους εΤναι σαν τοΟ χαλκοΟ καί δεν 
εχοuν πόδια» 

'Ένα άλλο βιβλίο (Άτχάρβα Βέ
δα) όμιλεϊ για ζωάρια αορατα ·,τού 
είσδύοuν στο σύστημα καί πού κα
ταστρέψει ,j :1λιος. 

Στήν ψυχολογία ό περίφημος σο
φός Καπίλα με rίς άναλύσεις ·,ου 
καί ό Παvτατζάλι με τούς άψορι
σμούς του {ξέθεσαν ,τολλούς νοη
τικούς νόμους καί άνεκάλuψαν ;τε
ριοχες τοΟ πνεύματος, τίς όποϊες 
οί έπιστήμονές μας μόλις άρχίζοuν 
τώρα vά άvακαλύπτοuν. 

Για τούς '1 νδούς ή φιλοσοφία δέv 
εΤvαι άπλη άπασχόληση η στολίδι 
τοΟ πνεύματος, άλλα ούσιώδης ά
πασχόλησις πού παρουσιάζει ·.rρω
ταρχικό ένδιαφέροv Οί σοφοί πε
ριοάλλονται με στοργή κα1 άγάπη 
ι<αί άπολαμβάνοuv σεβασμοΟ καί έ
κτιμήσεως. 

'Από άρχαιότατη έποχή έπεκρά-
τησε ή συνήθεια της όργανώσεως , 
μεγάλων φιλοσοφικών συγκεντρώσε-
ων κατά τίς όποϊες οί άρχηγοί των 
άντιπάλων φιλοσοφικών σχολών η 
συστημάτων άντιμετωπίζοvταν, ο

πως οί μονομάχοι της Ρωμαϊκης έ
ποχης στό στίβο, σε μεγάλες φιλο
σοφικές συζητήσεις. �ια6άζοuμε 
(Ούπανισάδ) δτι ό βασιλεύς Ρι
δεχό:ν διωργάνωνε συχνά ·rέτοιες 
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συγκεvτρώσεις Σε μια άπ' αυτες 
.ελαοαν μέρος τέσσαρες άπο τους 
μεγαλύτερους φιλοσόφους της έπο
:χης έκείνης, μεταξu τώv όποίωv και 
μία άντιπρόσωπος τοίι ώοαίου φύ
:λου ( ή 'Ασπασία τώv Ί vδιώv). Ό 
6ασιλεuς εΤχε τάξει σάv επαθλο 
στο vικητή χίλιες άγελάδες. 

Οί καθηγηταi -rης •-;>ιλοσοφίας 
προτιμούσαν τοv πpοφοpικο λόγο 
άvτι τοίι γραπτού γιά 1 , άvτικρού
σουv άλλήλους. Πολλες φορες και 
-αύτοί οί βασιλεΊς έλάμοαvοv μέ
ρος είς τάς συζητήσεις, άλλα το
επρατταv με δλη τη μετριοφροσύvη
πού άρμόζει σε εvα μοvάρχη εvαv
-τι έvος •-;>ιλοσόφου.

Αύτο το κατ' έξοχήv φιλοσοφικο
.εθvος, λέγει ό Κέυζερλιγκ, εχει yιά

ά έκφράση τη φιλοσοφική και θρη
σκευτική του σκέψι περισσότερες
·σαvσκριτικες λέξεις άπο τή Λατι
νική, Έλληvική και Γ ερμαvική έvω
,μέvες.

Τά σπουδαιότερα φιλοσοφικό: συ
στήματα η Σχολες εΤvαι εξ. "Ολα 
συμφωvοίιv πάvω σε ώρισμένες άρ
)(ές, που άποτελοίιν τή οάσι της 
Ίνδικης σκέψεως: α) δτι οί Βέδες 
cείvαι θείας έμπvεύσεως, 6) δτι για 
,.,ά φθάσωμε στήv ·.rραγματικότητα 
-ό συλλοyισμος δεν εΤvαι άρκετός, 
·χρειάζεται αμεση άντίληψι και δι
αίσθησι τού άτόμου, το όποΊοv πρέ
-πει νά εΤvαι ο<ατάλληλα προετοι
μασμέvο με άσκητική ζωή και με 
τυφλή ίιπακοή στον διδάσκαλο, γ) 

,δτι ό σκοπος της γνώσεως και της 
φιλοσοφίας δεν εΤvαι τόσο ή κυριαρ
:χία τοίι κόσμου, άλλα ή άπελευθέ
ρωσι άπ' αύτόv, δ) δτι το άvτικεί
μεvον της σκέψεως εΤvαι ή άπαλλα
Ύ11 άπο την όδύvη, που προξεvεΊ μιά 
--άσ6εστη έπιθυμία, με την άπελευ
θέρωσι άπο αύτή την έπιθυμία 
δηλ. με το ξερρίζωμά της. 

'Απο τά εξ συστήματα δύο θεω
ρούνται τό: τελειότερα, το Σαμκύα 
και ή Βεδάvτα. 

Το σύστ,1μα Σαμκύα εΤvαι ϊσως 
το άpχαιότερο άπο δλα τά γνωστά 
,ψιλοσοφικα συστήματα. 

'1 δpυτής του εΤvαι ό Καπίλα γιά 
,ον όποΊο πολu λίγα πράγματα 

γvωρίζομεv. Ή '1 νδική παράδοσι 
τοv φέοvει προγενέστερο τού Βούδ
δα. Ό καθηγητής Γ κάρμε που ά
φιέρωσε μέγα μέρος της ζωης του 
στη μελέτη της φιλοσοφίας αυτης, 
λέγει δτι ή θεωρία τού Καπίλα γιά 
πρώτη φορά εθεσε σε έvάργεια ·rηv' 
τελεία άvεξαρτησία και την έλευθε
ρία τού άvθρωπίvου πνεύματος και 
της έμπιστοσύvης στην ϊδια του 
δύvαμι. "Οπως ό Λαπλάς, ετσι και 
ό Καπίλα δεν ορίσ'<ει λόγοv έπεμ6ά
σεως της θεότητος γιά νό: έξηγήση 
τη δημιουργία � τήv έξέλιξι. 

Τό. κείμενα της φιλοσοφίας αύ
της άρνούνται άπόλυτα την ϋπαρ
ξι προσωπικού δημιουργού. Ή δη
μιουργία εΤvαι άκαταvόητος γιατί 
<<Κ α V έ V α Π ρ α Υ μ α δ ε V 
μ π ο ρ ε Ί ν ά 6 γ η ά π ο τ ό τ ί
π ο τ Ε>>. Ό δημιουργός και 'ΤΟ δη-
μιούργημα δεv εΤναι παρα εν. 

Ό Καπίλα φροvεΊ δτι ;Ί ϋπαρξη 
έvός προσωπικού δημιουργού δεν 
εΤvαι δυvατον vά άποδειχθη δια 
της άvθρωπίvης λογικης, γιατί πάν 
δ,τι ύπάρχει δεν μποpεΊ παρό: vά εΤ
ναι έξαρτημέvο η έλεύθερο και ό 
Θεός δεν μπορεϊ νά :::Τναι οϋτε ·.-ό 
εvα οϋτε τό αλλο. 

Έό:v ό Θεός εΤναι τέλειος καμ
μιά δέv θά εΤχε άvάγκη νά δημι
ουργr,ση, έάν εΤvαι άτελής ·,ότε 
δεν εΤvαι πλέον Θεός. "Αν ό Θεός 
ητο άγαθός καί εΤχε ·,rραγματιο<ό: 
θείες έξουσίες δεν θά εΤχε δημιουρ
γήσει εvαν κόσμο τόσοv άτελη, τό
σο γεματο ό δύvη και δπου τελικό: 
μόνον ό θάνατος εΤvαι βέοαιος. 

ΕΤvαι έvδιαφέρον νό: τοvισθη ή 
r:ρεμία και ή άvεκτικότης με ·rήν 
όποίαv οί 'Ινδοί στοχασταi συζη
τοίιv τά ζητή,ματα αύτά μεταξύ των 
χωρίς νά προσφεύγουv σέ: ϋβρεις η 
καταδιώξεις και πώς διατηροϋv τη11 
συζήτησιν πάνω σε ενα ·,rεδίο ·,rο
λιτισμέvο και άξιοπρεπές. 

"Ας μη vομισθη δμως δτι ό Κα
πίλα εΤvαι υλιστής, άvτίθετα εΤvαι 
ίδεαλιστής καί πvευματόδοξος, άλ
λα κατά τον δικό του τρόπο. Πα
ραδέχεται την ϋπαρξι άθαvάτου 
πνεύματος στόv ανθρωπο τό όποΊοv 
εΤvαι έκτος γεννήσεως και θανάτου. 
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Ή διανόησις εΤvαι θνητή, λέγει δ 
Καπίλα, άλλα τό πvεϋμα οχι. Έ
ι<είvο που εΤvαι προσδεδεμένο στην 
.ϋλη καi στο σώμα πεθαίνει και γεν
νάται ξανά γιά νά πεθάvη έκ νέου· 
.εΤvαι τό άτομικό έγώ. #Ετσι ό Κα
πίλα, που μπορεΊ vά άμφιβάλη yιά 
τό πάν, ουτε για μια στιγμή θέτει 
uε άμφιβολία τή θεωρία της μετεv
uαρκώσεως. υοπως ·ή ·.rλειοψηφία 
-των 'Ινδών στοχαστών θεωρεί δτι ή 
.ζωή εΤvαι εvα πολύ άιμφίβολο άyα
θό. Σ πάvιες, λέγει, εΤvαι ή μέρες 
-της χαράς, συχνότερες ή μέρες της 
'λυπης, ή μοίρα μοιάζει με ξέχειλο 
ποταμό, ή νεότης σάv τiς καταρρέ
,ουσες οχθες τοϋ ·,rλημμυρισμέvου 
ϊrοταμοϋ, ή ζωή σάv εvα δένδρο ρι
ζωμένο σ' αύτή την έτοιμόρροπη 
-οχθη.

Ή όδύvη παράγεται άπό τό γε
γονός δτι τό άτομικό έyc� καi ή 
διάνοια εΤvαι έvωμέvα μέ τήv ύ
.λη συγχωνευμένα στην τυφλή δύνα
rJ.J ι της έξελίξεως. Πώς Οά διαφύ
γουμε άπ' αύτή τήv όδύvη; Με μό
νη τήv φιλοσοφία, άπαντα ό φιλόσο
φός μας, μόνο μέ τή φιλοσοφία 
;μπορούμε v' άvτιληφθοϋμε δτι δλες 
αυτές οί όδύvες καi δλες οί θλίψεις, 
δτι αίιτή ή ταραχή καi αίιτή ή άv
τιζηλία δέv εΤvαι παρά ·,τλάvη, μ.η 
ϊΤραγματική φαντασμαγορία της ζω
ης καi ·rοϋ χρόνου. 

Ή ύποδούλωσίς μας ·.rροέρχεiαι 
-άπό τό δτι δεν έμάθαμε vά κάvωμε 
διάκρισι μεταξύ τοϋ έγώ πού υποφέ
ρει καi τοϋ Πνεύματος �rού οίιδό
.λως προσβάλλεται, μεταξύ της έ
πιφαvείας πού ταράσσεται καi τοϋ 
•βάθους που παραμένει άκύμαvτο καi 
άvαλλοίωτο. 

Τό δεύτερο καi σπουδαιότερο σύ
στημα εΤvαι δπως ειδαμε ·ή Βεδάv
τα, ίδρυτής του .'J Βαδαραvάvα ( 200 
π.Χ.). Σύμφωνα μέ ·.-ό σύστημα 
αίιτό Θεός ( Βράχμαv) καi ι,υχή 
(Άτμαν) εΤvαι εvα καi τό αύτό. Τό 
σύστημα τελειοποιήθηκε άπό τό με
γαλύτερο φιλόσοφο της 'Ι vδίας, ·.-όv 
Σανκαρά, ό όποίος εζησε σάv εvας 

,σοφός και &γιος. Γεννήθηκε τό 788 
μ.Χ. καi σε μια σύντομη ζωή 34 
:χρόνων κατώρθωσε vά φθάση στό 

ύπέρτατο ϋψος της άvθρώπιvης δια
νοήσεως. Νεώτατος άκόμη διεμοί
ρασε τά ύπάρχοvτά του καi ρίχτη
κε στην άσκητική ζωή λατρεύοντας 
με δλη του την απλότητα τούς Θc:
ους τοϋ 'Ι vδικοϋ Πανθέου τέλεια ά
πορροψημέvος στην έκστατική θεώ
ρησι τοϋ ΒΡΑΧΜΑΝ. Οί Λυτικοι 
φιλόοοφοι τόν συγκρίνουν με -rόv 
'Άγιο Θωμά τόv Άκουιvάτο και Τον 
Κάvτ . 

Ό Σαvκαρά ·,τρώτα άποδέχεται 
άvεπιφύλακτα τήv αυθεντικότητα 
τώv ίερώv Γραφών της χώρας ·, ου 
καi τούς άvαγvωρίζει -.όν χαρακτή
ρα εργωv έξ άποκαλύψεως καi ε
πειτα άρχίζει την ::ρευvα γιά να 
άvα><αλύψη στην πρ&ξι και χάρις 
Jτό λογικό άποδείξεις της άξίας 
τώv Γραφών. Άλλ' άvτίθετα άπό 
τόv "Αγ. Θωμά δέv πιστεύει δτι 
θά μπορέση vά φέρη σε πέρας ΤΟ 
ερyο του με μόνη τή βοήθεια •,οϋ 
λογικού. Διερωτάται άvτίθετα ϊ.v 
δέ.v εχωμε υπερεκτιμήσει -rή δύvαμι 
καi τό ρόλο της λογικης. Δέv εχομεv 
άvάγκη λογικής, λέγει ό Ια.ικα
ρά, άλλα όξύτητος πνεύματος, αίι
της δηλ. της ίκαvότητος πού θά μάς 
έπιτρέπει vά συλλάβωμε με ·rήv 
πρώτη ματιά τό ούσιώδες στο κα
τάλληλο, το αίώvιο στο ·,rρόσκαιρσ 
καi vά συμπεράνουμε τό δλοv άπό 
τό μέρος, αύτή εΤvαι ή κυριώτερη 
ίδιότης που πρέπει vά κατέχη ό φι
λόσοφος. Ή δεύτερη ίδιότης ,rού 
εΤvαι άπαραίτητη, εΤvαι μία ί,ανό
της παρατηρήσεως, ερευvας και 
σκέψεως με μοναδικό σκ::..πό την 
καταvόησι καi οχι την άπόκτησι 
πλούτου η δυνάμεως. Πρέπει ·,ό 
πvείιμα vά στέκη εξω άπό κάθε έρε
θισμό, vά εΤvαι άπηλλαγμέvο άπό 
κάθε πρόληψι καi vά μη άποβλέπη 
στους καρπούς των ::ρyωv. Τ p ίτοv, 
ό φιλόσοφος πρέπει v' άποκτήση 
κυριαρχίαv έπi τοϋ έαυτου ·,ου, ί
πομοvή καi ήρεμ ία, Οφείλει vά ί
σταται ύπεράvω άπό τά ύλικά συμ
φέροντα και άπό τούς πειρασμούς 
του φυσικου κόσμου. Πρέπει, rέλος. 
vό. κατακαίετω στό βάθος της ι�J
χης άπό μια ζωηρή έπιθυμία άΠΕ
λευθερώσεως άπό τήv άy�οια που 
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τόv περιβάλλει και να πa�ση ι,α 
έχη συνείδησιv εvος χωριστου : γώ, 
οϋτως ώστε vα μπορέση vά rκμηδl
vισθη μέ ήδοvή έv τώ Βράχμα της 
όλοκληρωτικης γvώσεως και της ά
πείρου έvότητος. 

Ό κόσμος βέβαια ίmάρχει αλl\=ι. 
ε vσι Μάγια, δέv ;:ίvαι ·,τλάvη. άλλα 
φαιvόμεvοv, :vα ψαιvόμεvο δημιουο
γημέvο κατά εvα μεγάλο μέρος α
πο τή σκέψη μας Ή άvικσvότης 
μας του v' άvτιληφθουμε ·ια 'Τ;)ά
γματα άλλως παρά μόνον ί3ισ μέ
σου της έvvοίας του διαστή,.ι ατος 
καi του χρόνου, η vά τά σ,<εψθουμε 
αλλως παρά σέ συvάρτησι ,.ιέ τήv 
αίτιότητα καi τήv άλληλεγγύη ε�vαι 
μία άvεπάρκεια πού φέρο,.ιε ίτr.ό 
τή γέvvησί μας, μιά Άβιντία η αγvοια 
πού ειvαι στεvα δεμένη στο Τρόπο 
της άvτιλήψεώς μας, μια ίiγvοια 
στήv όποία ίmόκειται κάθε ζωντα
νό ov άπό αύτό rοCιτο rό νόμο ·, 11ς 
κληροvομ ι κότητας 

f>.αγια ,<αι Άβιντίαεί'ναι ύπu,<F.ι
μεvικές και άvτικειμεvικές δψεις της 
μεγάλης πλάνης ·,τού κάνει ·rrιv διά
νοια vά πιστεύη δτι -γvωρίζ�ι -.ό 
πραγματικόv. 

Χάρις στή Μάγια καi Άβιvτία, 
χάρις στήv έμφυτη αγvοιά μας ·.-ά 
άvτικείμεvα μας έμφαvίζοvτσι πολ
λαπλά και μεταβλητά. Σ τήv πρα
γματικότητα εvα μοναδικό :,;J :;ττάρ
χει καi ή μεταβολή δεν είναι παρά 
το οvομα πού δίδομε στις έπιφαvε -
aκές κυμάνσεις rης μορφης. Πίσω 
άπό τήv Μάγια η τόv πέπλο -rώv 
μεταβαλλομένων ·,τραγμάτωv βρί-

σκεται ή μόνη παγκόσμια πρaγμα
τι,<ότης, ό Βράχμαv πού μποροCιμε. 
νά φθάσωμε οχι δια της αίσθήσεως 
η της διάνοιας, άλλα άποκλειστικά 
καi μόvο δια της έvδοσκοπήσεως 
και της διαισθήσεως έvός ·,τ11ιύμα
τος r'δικά έξησκημέvου. 

Αύτή ή φυσική συσκότισις τών 
αίσθήσεων καi της διανοίας σπο 
τά όργανα καi τις μορφές 1ώv σί
σθήσεωv καi της γνώσεως μe,.ς έμπο
δίζει έπίσης v' άντιληφθοCιμε τή μο
ναδική και άvαλλοίωτη ψυχή πού 
κρύβεται πίσω άπό δλες τiς ψυχές 
και όλες rις άτομικές διάνοιες. 

Τ ά διακεκριμένα έγώ, πού εΤ
ναι όρατά στήν άντίληψι και τή 
σκέψι, ειvαι ::ξ 'ίσου μή ·,τραγματι
κά, όπως και ή φαντασμαγορία τcCι 
όιαστήματος και του χρόvου. 

Οί άτομικές διαφορές και ο1 δια
κεκριμένες •,τροσωπικότητες Ί'vσι 
συvαρτημέvες στο σώμα και οη').ι 
ϋλη, άνήκουv στον καλειδοσκοπικό 
κόσμο της άλλαγης. Αύτά τά καθα
ρώς φαιvομεvικά έγώ θά παρέλ6ουv 
κατό τόv 'ίδιο χρόνο πού θά πα
ρέρyωvται και οί ύλικές συvθηκες, 
τώv όποίωv άποτελοCιv μέρος. ',Δ λ
Άά ή βαθύτερη ζωή ·,τού αίσθαvόμ
θα μέσα μας δταv ξεχvοCιμε τό S · 
άστημα και τό χρόνο, τήv αίτία 
και τήv άλλαγή, εΤναι αύτή αυτη ή 
ουσία και ή ·,τραγματικότης :jμώv, 
αύτό τό "Ατμαv πού μεριζόμεθα με 
δλα τά αλλα έγώ και πού άδιαίρε
τοv και πανταχοCι παρόν εΤvαι ταύ-

τόσημο με τόv Βράχμαv. 

Γιατί τοϋ Καιροϋ τα πόδια είναι τόσο γρήγορα καl τα δικά μας; 

τόσο άργά; 
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Hf ΡRUΠΟΣ: 

το ΟUΣΠΟΗΤΟ 

ΦRΙΠΟΠlιΠΟ 

ΤΗΣ ΦUΣϊWΣ 
Ύπό Peter Ε. Vierneister 

.\ l\ l'IBUΣ α:ιτή τη στιγμ:η J 800 
,&ύελλες λυσσομαvουν πάνω άπό τό 
Π�όσωΠΟ τ'Τις γής, ο{Ί_ V0V7'1.ς f;Ly(Jt'1. ' ,r ' ' .,...., 
ασηJαπc.οοοντα πο,:,ς τc, εοα9ος. 
_:zεδΟ�. άπό τό;ε ποl> α.�ιισε G χό
σμοs_ εΊ ομε τετοι ες ·3υελλες χα\ 
Ομως, ό χεοαυνΟς

1 

είν�t ί'�ως τό πtΟ
δυσνο·rιτον 9υσιχοv 9::ιι νομε νον. 

ΕΙναι -:-όσο δuν�τΟς ποU μποοεί νά. 
σχάb·η οα.Uειές τούπες )η vά. ΟtΊΟτο
μ Τ; πελώοια. ΟένΟοα χα.ι να τtνάζ11 
Ογκους σε άπόστιχσι έχιχτοντ&Οων 

� - '() ' ' �' ' � ) ' πουω�. 
1

.;ο .. στοσο _ποτε ΟΕ'� εχ?·η
1 

\ωνε-
ται ολοχλ·ηρ·η ·η τ9σμεο·η ενεογεια 
-τοϋ χεοαυνοU, διότι τΟ πλείστον ,;Ύ'

1
= 

έvεργεία:; αύτ"Υj:; Οιιχσχοοπfζεται σ7όν 
C'1.έοα. JJ EOtϊ:OU τi 7 έχατοστα τ·fίς 
έν�pγεfας διαλύονται �πό μοο�·rι,) 
·Sεpμότ·ητος, ποάγμα που ε-ιει ώς
άποτέλεσμα νά. ύψώνεται ·η ·Sεομο-, \ ' - -κοασια στο πεοασμα του χεοαυνου 
μέyοι Ι 3.000 οα-θμων Κελσίου. 

Ί f οοοντ·η που άχούγεται είναι 
άποτέλεσμ.α έχο·ηt;εως που συμοαί
νει κατά τ·,,·1 οιαοpομ:η της «διό
ΟQU)) -:ου Χε?αυνου. Το φοοτίον των 
ήλεχτοονίων ίονίζει χαί ·9-εομαίνει 

Άττό τό Science ])ige;;t 
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τόν α.ε?α. με ξα.9νιχή Gια.ιότητα.. 'Η 
ά.τ.,6τομ η υψωσις _ �-εpμοχp�σί,α.ς χα.ί
τ.ι εσεως πpοχα.λει α.μεσ·η εξα.πλωσι 
τοϋ άέpος. Ό ά.έ?α.ς γύρω ά.πό την 
<--' " • , • ' \ o:coo ετ.εχτεινετα.ι α.χτινωτα. ποος 
δλες τίς διευθύνσεις γp·ηγοpότεpα 
ά.πό τ'ΙΊV ,α.7.ύτ-ητα. τοϋ η7.ου χα.ί 
�ύ°'ή ·r, ά.πότομ·η έξάπλωσις του ά.
εοος μοιάζει με τ·f\ν έξά;cλωσι ά.ερί
ω'J μιά.ς έχο·ήξεως. Κα.-θώς ώ-θεί
"C':tι ι.ρός -:Ο: πλάγια χ.α.ι τί-ιSετ:ιt σε
χίν·ησι ό ά.έοα.�, τ.οοκα.λεί ήΊητιχ.Ο: 
χύμα.τα.. '[Ι τιμ.η της έξα.πλώσεως 
τοϋ ά.έρος, έπομένως και τΎjς έν-

, - - 'ς... - ' τ7σεως του χε_ρα.υν_ου εc;,α.οτα.ται _α.-
7:? ,.._τ·ην _ι.οιχ.ι)��α των χυματων στ�ην 
0:000 της θυει.λ·nς. 

Ό u.εναλύτεοοc 'η/ ος ποοχα.λεί
-.α.ι ο' χείν·η -;·η -3-έ.σι οπου είναι με
γα.λύτεpη � μετα.Gολη χύμα.τος. Άλ
·λ,c έπειδη ·η χpουσις τοϋ χεpαυ
νου ά.να.πτύσσεται με ται.ύτητα 
61 .1100 μιλίω•ι το δευτερόλεπτο, 
μποpουμε νά. ποϋμε 3τι ό χεpα.υνός 
"'.'εννiτ"J..ι σzεδQν ταυτοz?όνως σ' 
Gλ·η τ·'ιν Ζκτα.σ� τΎ)ς διόδου του. 

Ί Ι_ Gρο:τ·η του, χερα.υν?υ όφείλ�
τα.ι εν μεpει στην ποιχιλλουσα α.
-πόστα.σι μετα.ξυ του άχροα.του χα.ί 
τίς δια.φο�ετιχές -θέσεις της χοού
σεως του χε�α.υνοϋ. 

Ί -1 τα.ι.ύτ-rις του 'rιιου είνα.ι συ
ν·ή·.9-ως 1090 πόδια. το δευτερόλε
πτο. Ί�α.ν συνέbα.ινε .Μχρηξις χε
οα.υ•ιου σέ νέ9ωσι ϋφ:-ιυς 5.000 πο
Όών κ�ί σ6 χ.α.τα.χόρυΦ�η ιiπόστασι 
tλίγων π,οοω,� �πό σάς; ,θ.(J. ά.χού: 
α.τε σι.εδον α.μεσως τον χεpα.υνο 
του άκρα.ίου σ·ημείου της χοούσε
ω,, κα.l επει;α,, πρ-?οΟευτι�ώς , bοα.
δυ-εpα., -&α. α.χουα.τε τον -θοουGο 
, ' ' "λ) ' - ' α.πο τ, α \�, τμ·ημα'\σ� τ,ης ,  χp?uσε-
<>Jς, με/?tς οτου, για. να. α.χουσετε 
τΟν �όουbο τοU τελευταίου τμ·hu.α� 
τος, του υyους 5.000 ποδών, άπσ 
-ια ,�ποίο χ:ι.ί ποοηλ.S.ε ό χεpα.υ
vός, -S.7- εΙϊ�ν πεοά.σει σγεΟΟν πέν-,:,.. ,... 'D' ιr ι Q' τ� eιευ�εο0Λεπτ;1-. ,�αν �μως ·η ι._: 
οοος τ·ης Χ?Ουσεως του χεοαυνου 

-: ' ι • ;' ειναt πε�tσ-;eιο�ικη, τοτε ο ·r,Ίος 
-s..α εφ .. :J.ανε στα αύτιά σας με ά.χα.-
.... Jόνι στ·η � ντα σι. , ,

Τυπιχα., χα,α. τ·ην εχρηξι πpο-
κα.λείτα.ι άστοα.π·η χαί ϋστεοα. ·rι

?ροντ·�ι, ·� όπο�� �μως άχ?ύγετ�, α.ρι.ιχα. μεν σα.ν ενας Gα.pυς χρο
τος χ�Ι iπε�τα σ/Χ.ν Ε.ν::ι.ς έλα.ττού
μενος -θό9υ�0 

- Έάν συμGη Κνα. ά.-
' Ρ • ' , ' στ9α.ποο9οντο απο συννεφο πα.νω 

ά.πΟ τΟ κ εωά.λι σας, ποU 3μως -θα
ϊ;υποU�ε τΟ , €δαφος, �ε _ά.πόστασι 
αtσ-θητα. ι_ια_χρυτεοΎ} α.πο σας, τότε 
μπορεί νά. μην ά.χούσετε πρώτα 
ταν Gα.?JV i-1/ ον. 

Έκτος ά.πό τίς δια.φορές άποστά:
σεως άνσ.μεσα. ιrτον Χε?α.υνο χαί 
σέ σιiς χα.ί τις δια.φορές χυpτ6τ·ητος 

- � ,:ο.. - rι ,,λλ , τ·ης οια.,οοομ·rις, ε�α.ς , α. ος πα.,οα.-
γων που προχα.λει το ((μουpμουρι
σμα.» του χ εοαυνου είναι ή ά ντ-i�
ϊ.ησι ς σέ σύννεφα.. λόφους χα.ί χτί
�ι�. Τό μουομούρισμα. ποοχα.λείτα.ι 
επισr-: ά.πΟ διαδοΊtΧΕς έχτονώσεις 
:� άλλες ά.στpα.πές μέσα. στά. σύν
νε9α.. 

'Η δrα.φορά •1.εταξυ τ·�ς τ:ι.y ύτη
τος ηzου χ α.ί (!)ωτός μσ.ς ποο-

, rι p ... , ι , -σ:Dεpει. ενα. οολιχο τροπο να. πουμε 
πόσο μακρυά ητα.ν ό χεpα.υνός. Τό 
φως χ:νείται. μέ ταzύτ·ητα. 18G. 
000 μιλίων τό δευτεοόλεπ�ο. 'Από 
π�αχτιχ·η α.ποψι. το φως φ-θάνει σε 
μιiς σιεδόν άχαρια.ίως. 'Επειδή ο

μως ό ·ηzος χινείτα.ι μόνον με 1090 
;:6Οι:r. τό Ο�υτε�όλεπτο η 1;ερίπου 
ενα υ...:λι ι;;:ι. πεντ� δευτεp?λεπτα., 
μπορουμε να. χα-θο9ισουμε ποσο :�α.
χ9υά f1ταν ό κεραυνός λογα.ριάζον
τα.ς τά δευτερόλεπτα. μετα.ξυ του 
ι.οόνου που ε'iδα.με την άστοα.πη 
χα.ί του ι.οόνου που άχούσα.με τ·η 
6�οντ-ί-1 ·� '1'

:t
ολοyίζοr,ε γι_ά. χά-θε

πεντε οευτερολεπτα ενα μιλι. 
Φυσικά μπορεί νά συμGουν λά-θη 

σ· α.ύτόν τον ύπολογισμ6. Έά.ν ή 
εχρηί;ις συνέG·r, σέ σύννεφο χα.τ' 
εύ-θ-εία.ν έπά:νω �α.ς, ·3-ά. εz.ωμεν ά.
χούσει πρώτα. το τελευταίο ..-ης 
μέρος. 

'() χερα.υνος μπορεί ν' ά.χουσθη., ... ' \ . ' . ' λ' εuΥ..ΟΛ;J. �πο α.π,οστα.σ; �π�α �:ι �,-ων, μεοιχες cι;οοες χα.ι α.πο 1 :ι ·η 
'] 8 μιλίων, έά.•1 συντρέz.ουν χα.λες 
τοπ,,ιοα.φιχές συν-θηχες. 'Από με
γα.λύτε�·r, iπόστ:ι.σι άχούετα.ι σπά.
νι α.. 

'Έzει συμ6η νά. φα.νουν άστρα-
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:πες χωρtς ν· ά.κουσ�ΎJ χα.μμία bρον
"t'Ι], Τόν 'Απρίλιο τοϋ 1885, σε οι
ά.ρκει!7. 20 λεπτών, φάv-ηκαν πέντε 
:λαμπρές ά.στραπες νά. yτυποϋν το 
'ϋψους 555 ποοών Μν-ημ.είο Ούά
σιγκτων .zωρίς νά. yίv-η αiσ-θ·ητος 
.κανένας ήz.ος, ένώ κατά. τ·ην διάp
:κεια της ί'οιας ,,9-ύελλας α.Ηες ά.
στοαπες είzα,1 σάν έπακ6λου-θο ου-

Ί p ''Ί να.τες οροντες. 
Η;-θαv-� έξ;h-,·· - ·,. της, έλλεiΨε-

αις οροντης ειναι οτι ·η κpουσις 
-τοϋ κει,αυνοϋ +1τα ν ϊ αυ. ·ηλοϋ p εύμα
τι,;, μακράς δια;,χείας καί έζέστα
�ε τον άέοα τόσο ά.ογά ωστε ·ί�
�S.έ9μανσις δεν εφ-θασε σε έχο·ηκτι
:κότ·ητα. 

�· α.λλες πε9ιπτώσεις ά.χούσ-&·η
.Χ� f;ρ�ν-�;r, z.ωρίς νά ,-θεα•9η ά.στpα
cπ·η. � ενα Σο6ιετιχο μετεωpολο
-γαά περιοδικό ό λ. Ζαμόpσχι ά., 
νέ9εr:ε δτι μιά νύχτα τοϋ 'Ιουλίου 
19jlι, κοντά στο .\ένινγχpαο, α.χου
.ιrε μιά. έχκωφαντιχη 'c:J9οντη σε δι
αυγή ούρανο, χωρίς νά ιδ'iΊ χα-θόλου 
:άστpαπ·h. 

Γιατί ό κε9αυνός ποοχαλεί φως; 
Άl! πρr,έλευσι; τοϋ φωτός έξακο
),ι;υ·S.εί νά προχαλη πολλές συζητή
-σεις, ά.λλά το φως τοϋ κεοαυνοϋ πι
.στεύεται οτι το προκαλεί μάλλον 
h ιονισμός, πα9ά ·η -θέρμανσις. "0-
ταν σε εναν ύάλινον σωληνα με. ά
.έριον Νέον ύπό Ίαμ·ηλ·ην πίεσιν 
.πρ?χα�έσουμ! ίονισfόν 11;ε ·Qλεκτρ,ισμο υψ·ηλου 6ολταζ, με την 6οη
-Sιεια μετασz.·ι;ματιστοϋ, ποοκαλεi-
-ται φως. 'Όταν το ά.έριον ίονίζετ:χ.ι,
τά άτομικά μόρια. χαί ατομα δια
ταράσσονται. Τό ·ηλεκτρόνιον μπο
f)εi νά χινη-θη ά.πό ενα χέλυc;ιος σε 
άλλο μέσα στο ατομον με άποτέ
),εσμα μετα6ολ·η ένεργεία.ς. 'Όταν 
ό άέρας ιονίζεται άπό τίς κρούσεις 
-.οϋ χεραυνοϋ, μερικά ά.πό τά ίόν-
-τα ύφίσταντα.ι ένεργειαχες μετα-
(ίι;λες κα-θώς έπέ97.εται ·η ά.ναπpο
σα.ρμογη ·ηλεκτρονίων καί άτόμων.
ΊΙ ένέργεια. άπορροφιiται δταν το 
-ηλεκτρόνιο κινείται μακρυά ά.πό
τον πυρήνα τοϋ άτόμου. uοταν έ
-:;ταναλαμ6άνονται οί διατα.pαχτικές
.Βυνάμεις τό ·rιλε:κτρό11ιο,ι μπορεί

νά. π·ηδ·rισ·η προς το έπίπεδο της 
λιγώτερ·ης ένέργεια.ς χα.ί νά. �λκύ
σ·η ένέpγεια στην κίνησί του. '1[ 
γενικώς παpαδεοεγμ.έv-η -θεωρία 
τ'ης πα.οαγωγης Φωτος ά.πο τον χε
pαυνο Έϊναι οτι -.ί� άν:χ.σύνδεσις των 
ίΙJντων στ·ην ά.,ιϊ ικ·η ά.8ιατά9α.κτ·η 
,&.έσι τους προκαλεί ένέογεια. ά9-
κε::_η γ�� την ;-αpα.γωγ·i] φωτονίω•1 
-ο·ηλ:χ.ι;η, φωτος. 

Οί κεραυνοί είναι τόσο οιαφοpε
τικοί ωστε μποqεi νά πη κανείς 
οτι οέ.ν ύπά;,χουνε ουτε δύο ομοι
οι. 'Ωστόσο ό κοινότερος τύπος εί-

' Ρ f!'>. Ι Ι ναι ο ρ α ο ο ω τ ο ς κεοαυνος. 
Καμμι� φορά μ.οιάζει με ·ποτάμι 
τ.ι;υ ξεχ6νεται σε ρυάκια. "λλλοτε 
συυ.6αίνει δύο κλάδοι κεοαυνοϋ νά. 
φ-θ-άσουνε ταυτόχρονα στο εοαφος, 
?πότ� δ�μ�ουργείται. κα.�ώς λέει 
ι; λαος, ο ο ι ϊ. α λ ω τ ο ς κεοαυ
νός. "Rνα α.λλο είδος κεοαυνοϋ εί
ναι ό τ α ι ν ι ω τ 6 ς. Χp·ησιμο
;;οιι;ϋμε τον 000 αύτόν για παοαλλα
γη των ρα6δωτών κεραυνών. 'Υ
πάρχει ά.κόμα ό ά λ υ σ ι ο ω τ ο ς 

\ \ � , ' 1 κεpαυνο,ς Π?� ';',εκινα�ι σαν ;�υνεy-�ς 
οα6δωτος, αΑλα μοιαζει να οιαλυ
εται σε μικρά λαμπερά σφαιοίδια.. 

Ό συγγpα.φευς τοϋ παρόντος α.p
-θpου είοε αύτό τό φαινόμενον το 
1952 πάνω άπο το 'Οχάιο κατά. 
τ·ην διάρκεια. άεροπορικης πτ·ήσε
ως μέσα σε καταιγίδα, οταν μία 
έντελώς όριζόντια κ;,οϋσις ούο σύν
νεφων εμοιαζε σάν νά εί:1 ε έξαπο-
) r , , , , ι 

..,,\υσει , μια. ,σε;οα. απο περισ�οτε:.ιο ·rι λιγωτε?Ο απεz.ουσες μ.εταξυ των
eι�νfδες φωτός. ]Ι ι-θα.νΟν :χ.ύτΟ τb
φαιν6μενον νά. είναι έν μέρει 6-
πτικ6ν. 'Υπάοzει έπίσ·ης ό κεQαυ
νος ,9 ε ρ μ ό τ ·η τ ο ς. Είναι ί:ι.
πλώς εναc κε9α.υνόc πού επεσε πο
λύ μακρυά <'�στε οέν ά.κούεται :η
ε9vντή του, ουτε είναι -θεα.τ·η ·ί� ά
στ9α.Π'Γι του. Τό φως μιας κανονιχ.-η; 
ά.στραπ·ης μ.ποοεί νά άντανακλα.
σ-&.τ1 :,1 νά οιαϊ.υ-θη άπο σύννεφα. 
και €τσι ν� δώσ�η τ·�ν έντύπωσι 
μιάς έχτεταμ.έv-ης περιοϊ_ ης φωτι
σμένγ1ς. Λύτοϋ τοϋ εί'δους οί κε9αυ
νοί συνή-θως συμ6αί νουν μακρυά. 
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στΟ τ ... ) ?:: το..> 'Jο!ζοντοc. Lιιναι σιω
r. rιl οι i7:ει0 rι πε:;τοuν πc,) U u.α
XO<.J:l. 1'π:ιο / Οu'Ι άι.6u.·η χεο:ιuνοί 
ποu οι αστ��τ.ε, 'ίΟJ; κα)uπτοντ�ι 
α.πο τσ σuννε:,,:ι, :ι)) :ι το uωc τοuς 
ζει(J;ε-�-χι στ,Jν c.ιρ�ί,οντα ι..α.ι π90-
ι.-χι _ί α.'.Jτό πο;; ) έ·ιετα.ι «σινδον η> 
ι.εο-χυνοu. 

:\ιοι ο ιότι οεν =.εοου•J.ε πο)). α. 
ποα.γμ.α.τ:ι. ηα. τη; η) ει.τ9ιι. η ) εt
τοJc,'Ιία σ,,. η I ι.ε-:.J-χ) n --:ου ι.εοα.u
νο:: · ειν-χι ,., θ:ι;ο'Ι τ.ο)) :ι ωι.9:ι 
ρευμ:χ.τ,. ι..ινο..>•JεJ"'J. σ� εJοείες 7.Έ
UtO/-'- u :-ic: ;ε.Jωσεω:: ΨΧ Π'JΟΙ.."'J.ί�
σοJν uω: ιω�·ς Γι/Ο. ο πιο :lU..Jt
G� l) .... OUU.E'ΙOC /.ΕQα.uνο: εινχι ό 
ο.; ':1.. ι 9 ι ι.. ο,' \ΙεJιΙ..Ο! έπισ-:-η
μο<1ε::: /7.&oloJ Gεν ι.ιστεvοv ,,ι στη; 
ύπ:1.οc; ,....OJ. Γcνt/..1:Χ. τ.ε9ι·γ9αyετιγι 
σα.-1 rJια. ..)W'ίεινη σv:χ.ι9:χ.- !λΕ Οι,-
,ι )υ.σ ,:;ειc .Jι.,,τοc ά.τ.ό το ι.οι.ι.ινο 
στό ποο--οι..,-/1. ι..:τ?ιιο, γ1)ανο /) 
loul.O - ΠΟJ ΙJΠΟΟ:t να. ε/η u.ε/Ot 
20 ι ιτσε:: Οιαu.ε-οο. (f,ι:χ.ινε-τσ'.ι αι:ι.ι 
ν("Ι .. ,) Jσ--οαrι π,-JW σ' εv� δε1Οοο 
·η 11'/ ,.;) ,._ 1�, ,_"Jι στ,J ·ι 0Δ 9 ,.)ο. \Ιε?ι
κο, ) ενε π1υ:: ειΟα. ιε τέτοιο ς ι..ε
Ο'ΧJ 10J: σ..ια.:οιι.οu: να. ι_α.νωντ:ιι η
οεμ 1 fj 'J'j. Οια) uων---χι 'J, έν'Χ JΠΟ
.ιωvσ .ι.τJΠ Ι)U.'Χ. )'·τtΌτι θετcι.ι ο.,.ι i-

οι-ν:-,_; _-c.'ϊΌιοc: σν:�.t9ι.ι..�c χε�αu,ιος 
α.οι..ει 'j,,ΠΟ u.εοιι .. α οε,J τε�ο) ε'ί'Cτ'Χ ε-
ως μ ε9ι.ι..6' ) είtτα. 

()ί -πε�ισqοτε9ες ::-τ.ο τiς οηυοσ:
ΕύU.εJεC: ει..δk�σειc οεν πεοιe/Ο.J·J ι
χ_::ινο-;;ο, r,-,ι.., π)

:,
100.JΟΟ(ε�_. , 

·ο Ι'. 
λ(1 1J\,,)QEJ:;, νύσιοοιc.;'Ϊ:: του \..μ,εc,ι
χ -χ νι ι.οιι \[ ετ εω�ο) ογι ι.ο3 1Όαyειοu 
σ<.J,1ει.ε-1-οωσε στ'Jι/εία. 280 πεοι
π-ωσcω I ι.αι σu ·Ιεπέο-χνε το 19Jύ r, .... ' 07t Ού7Ξ. IJ 1 'X UOV7.0ι/ .. /) πεςΗπ--ωσtC: 

- � ' ' � ' I.E.J'J.�νou οεν _εσ r1u.ειωv·η u.ε τ·η J 
μ.οuvη :;ω-εινr1ς <.σ...ι-χ.ιο-χc:'>. �τοJ 

σuΥ'Ι9α.yεα τοj πα.οοντος α.p�oou έ
π�σr,c Οέν ετύ�1

ε ποτε να ιδΎJr, c.;ω
τειν η σ.J'Χιο:ι, ενας c:ιιλος του ομ.ω::
tιεtίσιω�νει_ οτι �ιο_ε. ·ο Χ. 'JJ. ,Ι:ι.?
ΧΟΟ.J, οιπΛωu.:ιτού/Ος μ·ηια.νιι.οc, α.
ν":1....;:.οει L-ι ειδε μ,ια τετοι� σΨαίΌα. 
το .ι.:ι) οι.α.ιcι το3 l <)ΊJ, -1Ττα.ν μια. 
,:ολύ υγc η r,u.ό9α. ι.α.ι ό χεοαuνος \ 
επεσc .ι..-:ι.,.α. τα� 5 το &πσ�,ε�u.:ι. --, 1 ' ' --:-η .J ωοα. r.ooJ επ-χιονε εν":1.. ντους. 
' \.ι.οJσε -ον ι.εοα.uνο, α.νοι1Ξ.ε το πα.
οαS.Jr,ο ι.α.: ειο·ε u.ια. άστο:ιyτεο+1, 
r ..Ι'ΧtΟ:Υ, Οια.•1.ετροu 12 έως 18 t'Ι-
τοώ J, J7 έπ,π/εη σιεδον στον o-
c•ζc 1-, ι.α.ι να. ι.Ψ rέοιε-,α.ι π9ος 
ο.�-ο 1, ι.ινοJμεν-η μ.ε τ:ιι uτ ητα ). ε
πτf\::: 'JJςι'J�. ι���ω:: η σvα.ίο":1.. έχε;
ν η ποοσr.εQ�σε Oc.,V ενοιωσε ·θ ερμο
-ητ:ι ά.).) α ά.;τε) rvθ·η όσu.� ό(ο
'Ι'Cιu. Τε) •ι.α. f\ σyσίοσ ια.Sr;ι.ε ιω
c;, ι.:ι,,:ν7. θοQυ6ο. '() παQ-χτ ηο η
τ nc. i,...ΙJ.Π:ιc.ος u fj/'Υνιι..ό,_. ΙJ.Ε γ·.Jω
σ-η α.-1ηι.:ιυ.ενιι.οτ�τ,y α.πο α.))ες' 
π:ιu:ι- rtJ fισcιc .-ou. Π!στεύ:ι bτι δεV' 
d:ττ:ε.σε S�,λ� 01:,..�ι.. f]c πλσν ηc:. '1Jξ 

• • , r ι α.Λ/ ou, .ι.-ο: :tπο τ rιν οοα.σι του 
είν:ιι Ι"'J' --ο 9-εuα. --'η:: . όσ..;,'J ήσεω-::. 
1Ιεpιι.r,, έ .. ιστ r1 •J.oνεc. α.πο εχ ει 10 )C 
ι.οu δi·J 9εωQGι3ν ""Ον σ-(1.ι9ιι..Ο /..ε
cαuνb ώς -χ:ι-απά.- �, π9οσπα.-θ·ησ.1:r 
ν,., έΕ. ηγ f'ισοuν τ f1ν Π(.ΙCιε) εuσι .,.Jι.>. 
'Ο Τ ,\i •:1;tον ο�ε::1π�σε ,,.η, υ
π6,θ,cσι ο,ι η ι.'!θοόιι. f\ _ ι.ι I ησις 
τr,c ι.ροuσεως τοJ ι.co:tu,ou σu1α.,
τiτ�� fJ.ι:. QεUrι� iνεο;όu ενον άrο τ? 
,.... . . ' � εοα...ιο� χ-χ, r, συνr.ιντr,σις :ιuτη οι-

Οε� ε'c --α ι ι .. εο�uνο --r σ'..ι-:ιιμι.<.0 
σι ίψ.α.. \ι) οι ..ιοονο3'1 6τι ο σ..ιr.ιι
οιι..ο:: ιε;,�vνο; ει J:X.t Ενt1.. α.ι99'Jισμ.11; 
'1.ν-:ιfJuνδ�ομ,ενων ίeιντω,ν κα.Ι ·h) ε�-
τ�ον.ων ποv fj ) α.r1ποο-r ης ι-;ου ε-
c�,-��αι 'ΥΠΟ τον 6�9ΙJ ο τfjc �J1.
cuν0έσεω�. 



t • 

309 

YAklt'/ΘIA 
'l ( ' { 1 υ (l/,fO{llf.lOIHlίl/ rοeτη 

Πe{Ι{ U ιzι){ιuz� πeot J tιίdrω� 

ΎπόΓ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

'Από τα «Λακωνικά» του Παυ
σανία, περιηyηθέvτος και την Λο.
κωvία πεοι τό 1 60 μ.Χ , πληροφο
ρcύμεθα τάς μuθολοyικάς παραδο
σc:ις τώv έvτοπίωv πΞοι του τροποu 
σuvο1κ1σμου της Λακεδαίμονος, αλ
λά και πεοι της τοπικης είς Ά
_μύκλας άοχαιοτάτης έ.ορτης και λα
τρείας, της καλοuμέvης <<'Υακ1vθ1α•. 
Είς τήv πρώτην παραyραφον του 
iρyou του αναφέρει ό περιηγητής 
δτι οί Λακεδαιμόνιοι έθεC:ψοuv ώς 
πρώτον 6ασιλέα της περιοχης των 
,όv Λέλεyα, όστις ητο γηγενής και 
ότι έξ αυτου ώvομάσθησαv δλο1 οί 
κάτοικοι Λέλεγες. 'Ότι uίός και 
διάδοχος τούτου ύπηοξεv ό Μύλης, 
-δστ•ς έφcυρε τόv τρόπον άλέσεως 
τώv σιτηρών δια μύλων καi ή περι
οχή έκλήθη <<'Αλεσία», περιλαμ6ά
νοuοα τόv χώροv μεταξύ 'Αμυκλών 
και τώv μεγάλων πηγών του Ταu
yέτοu, τώv όποίωv ή πεοιοχη έκλή
Θη <<Βρuσέαι», λειτοuρyουv δέ άκό
μη έ.<εΊ μυλοι. Θηyάτηρ τΟU δέ ,i 
Θεράπνη, έξ i'iς ώvομάσθη ή προς 
άvατολάς του Ευρώτα πεοιοχή, ό
που ύπηρχεv ή προ1στορ1κή Σπάρ
,-η καi οί λόφοι οί καλούμενοι <,Με
vελάίοι», διότι έκεΊ υπάρχει τέμε
νος, 'ίσως και τάφος, του Μεvελα
οu και της 'Ελένης. "Οτι uίός του 
fν\ύλητος ητο ό Ευρώτας ό όποΊος 
κατά τήv 6ασ1λείαv του ηvοιξε διώ
ρυγα με την όποίαv κατηύθυνε τα 
λιμνάζοντα νερά προς την θάλασ-

σσv καί κατόπιν ηvwσε την διώρυ
γα με 1όv ποταμόν, δστις εκτοτε 
C:)νομάσθη Ευρώτας και δστις καi 
μεχρι σημεοοv έξακολοuθεΊ vά κά
μ1,η τόv διοοuyμόv είς τούς ποό της 
κο.θοδοu �ου ποός την θάλασσαν 
6ραχοuς 'Ότι ό Ευοώτας δέv εΤχεv 
αρpεvα τέκνα καί δια τουτο άφηκε 
την 6ασιλείαv εις τόv σύζuyοv της 
κόρης του Σπάρτης, Λακεδαίμονα, 
uiov του Διός καί της Τ αuyέτης 
(ές 11ς εΤχε λά6ε1 τό δvομα και τό 
δρος). Οίιτος μόλις άvέλα6ε την έ
ξοuσίαv μετωvόμασε δληv την χώ
ραν είς Λακεδαίμονα καί τούς κα
τοίκους ε:ς <,Λακεδαιμοvίοuς», εκτι
σε δέ πόλιν είς την όποίαv εδωκε τό 
οvομα της συζύγου του Σπάρτης,, 
(έvvοεΊ την έπί τώv fν'.εvελαίωv προ
μuκηvαικηv Σ πάρτηv). 'Ότι ό uί
ός και διάδοχος του Λακεδαίμονος, 
ό 'Αμύκλας, εκτισε πόλιν κατά την 
δuτικηv πλεuράv του Ευρώτα, την 
όποίο.v ώvόμασεv <<'Αμύκλας», εΤχε 
bt. άποκ τήσει έκ της Διομήδης, κό
ρης του Λαπίθοu, ώοαιότατοv uίόv 
τόv Ύάκιvθοv, δστις, άπέθαvε νεώ
τατος κοι ζώντος άκόμη του πα
τρός, δι' δ ύπάοχει έκεΊ είς τάς 
'Αμύκλας <<μvημα» αυτου ύπό τό 
αyαλμα του 'Απόλλωνος 

Κατά τόv Ν. Έλεuθεριάδηv, εί
δικόv άvατολιστήv, έ ,δώσαvτα ση
μαvτικόv 616λίοv <<Oi Προέλληvες», 
οί Λέλεγες, κατήyοvτο έξ Αίyύ
πτοu και Λι6ύης και έκεχλουvτο 
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οϋτω ώς «άτοόμητοι θαλασσοπόροι, 
η και πειραταί», έyκατεστημένοι 
έv ταίς vήσοις και ,-αϊς παραλίαις, 
δπως και οί Καρες. 'Επίσης δτι 
,,Πελασγικης» προελεύσεως εΤvαι αί 
λέξεις Ταύyετος, Θεράπνη, Ευρώ
τας, Λακεδαίμων, Σπάρτη, 'Υάκιν
θος, κ.λ.π., και έδόθησαν έκεί ύπό 
,ων ποό άμvημοvεύ.ωv χρόνων κα
,οικησάvτωv Πελασγών. 'Επίσης 
φαίνεται έκ ,-ώv άvωτέρω λέξεων και 
παραδόσεων δτι ή είς Θεράπvηv 
προμι.,•,<ηναικη Σπάρτη εΤναι ·,τα
λαιοτέρα ,-ωv 'Αμυκλών, ητις έδη
μιουρyήθη άφου ό Εύρώτας, κατά 
την πάοοδοv τώv αίώνωv άπεστράy
y ισε τά vεοά ,-ου κάμπου, μεταyε
v.εστέρα δε τώv 'Αμυκλών εΤvαι ή 
Δωρική (και σημερινή) Σπάρτη,τη; 
όποίας ή προς άνατολάς, προς τόv 
Ε:ύρώ,-αv, συνοικία έκαλεϊτο «Λί
μναι», σήμεοα δέ καλείται «Βάθει
ες>>. 'Υ σχέσις ,-ης Λακεδαίμονος 
προς ,ήv Λιβύηv παραδίδ:ται και 
έκ του δτι ό Παυσανίας ( 3-1 8--
3) άvαΦέοει δτι ύ.,,-ηpχε vο,ίως και 
πλησιοv της Δωρικης Σπάρτης ίε
ρόv του 'Άμμω.ιος Δ•ός, και ότι ο\ 
Λσκεδαιμόvιοι άπό παλαιοτάτους 
χρόνους και πεο•σσότεpοv άπό ,ους 
άλλους 'Έλληνας έχρησιμοποίουv τό 
ε.v Λιβύη μσvτείοv. Λιβυ'<ηv έπίδρα
σιv νομίζω ότι σruαίvει και τό ότι 
ή δεξιά τrαο-:ιγναθίς του κράνους 
τού φεpcμέvου ώς παριστώv.ος ,όv 
Λεωvίδαv αyαλματος, του έκπθει
μέvcυ είς τό μουσε;οv Σπάρτης, ε
χc:ι δ•αμcρψωθη ε'ς κέρα,οv κρ ου 
και εΊvαι yνο:rτόv δη ό 'Άμμων 
Ζεύς -r-σρίστατο είς Αϊyυτrτο.ι αi 
Λιβύηv συχνά με κε<;,αλήv κριου 

'Από τrρ:Jμυκηvαικάς λοιπόν έτrι
δρασε ς Fλα1οεύετο είς τάς 'Αμύ
κλας ό Ύ άκιvθος, δπως έλατρεύε
το είς την Α'ίyυπ.οv ό 'Όσιρις, είς 
την :Ροι.ιίκηv ό 'Αδωvις. είς τήv Φρυ
yίαv ό 'Άττις κ λ π  με τήv διαφο
ράv ότι οCτος δεν έλατρεύε.ο την 
αvοιξιv, άλλα τό θέοος, δηλο.δή 
,<ατά '1 ούλιοv .<αι αοχάς Αύyού:ηου 
( μηvσ έκατομβαιωvα), δτ;: έθρή.ιουv 
την ποώτηv ήμέοαv οί π,στοι δια 
τόv θά.ιατοv ,ου ΘεοCι και έθυσία
ζαv έπι του τάφου του, ί:χαιροv δέ 

και εχόρευοv έστεφαvωμέvοι με κισ
σούς οί νέοι τήv τρίτην ήμέραν, δια: 
,-ήv άνάσ,ασίv του, διότι έθεωρεί
το δτι την τpίτηv ήμέpαv ανέστη ό
Θεός ύπό τήv μορφήν ,ου άνθους 
Ύακίvθου. Μετά ,-ήv κάθοδον δμως 
,-ώv Δωριέων είς Λακεδαίμονα προ
σετέθη και έ'vα τοιαντάπυχοv χάλ
κιvοv, όμοιάζοv προς κίονα, αyαλμα 
του 'Απόλλωνος, δχι και ,όσον 

κομψόv, ύπεο ,-όv τάφον του Ύα
κίvθου, δπεο εφεοε είς τήv κεφαλήv
κράvος, είς δί τάς χείρας λόγχην
και ·,όξοv. 

Διόη δε μετά 300 ετη από της 
καθόδου των ή1δυvήθησαv οί Δωρι
είς, <<λάθρα», vά είσέλθουv είς ,άς 
'Αμύκλας, έτrείσθησαν δτι επρεπε 
δια ψιλικης συμφωνίας vά ρυθμίσουν 
τά της διαβιώσεώς των, και εκτο
τε δημιουργείται κοινή λα-τρεία είς 
'Αμύκλας του <,ΠροελληvικοCι» Θεοϋ 

'Υακίνθου και του ΔωpικοCι 'Απόλ
λωνος, όπως έδημιουρyήθη κοινή 
πολι.ική και στρατιωτική διοίκησις, 
6εωρηθείσης κατά τιvας της πόλεως 
των 'Αμυκλών ώς πέμπ.ης κώμη; 
της Σ πάοτης με δικαίωμα συμμετο
χης είς τό σC)μα των 'Εφόρων. 

t::κτοτε φαίνεται δτι έδημιουο-
yήθη ή παράδοσις, τήv ότrοίαv α
ναφέρει ό Παυσανίας ( 3-1 9-5), 
κα6' ηv ό 'Απόλλων αθελήτως έ1>ό
.ιευσε τόv Ύά,<ιvθοv, διότι έκ ζηλ::,
τυ,πίας ό Ζέφι.,ρος, κατ' αλλους δε 
και ο Βοοέσς, μη άvεχόμ:νοι τήv α
γάπην τήv όποίαv έδείκvυεv ό ώ
ρσΊος νέος πfJός τόv Θεόv, πvέοv
τες ίσχι•οως απέκλιvσv τόv δίσ<ο>' 
που έρpιψεv ό 'Απόλλων, παίζων 
μετά του άyαπημέvου φίλου του, 
και τόv έ'<τύπησε θαvατηφόρως είς 
1ήv κεφαλήν. Θρηvώv ό 'Απόλλων 
τόv αvεστησε τήv τοίτηv ήμέραv α

πό του θανάτου ,ου ύπό τήv μορ
φηv του αvθους Ύ ακ ί vθου, δπεp 
έφύτρωσεv έκ 1 ου τάΦου του. Γ ρά
Φει δμως ό Παυσανίας δτι πιθανόν 
ό τρόπος του θανάτου vά είναι δια
ι;,ο::,;:τ•ο<ός, από τόv παραδιδόμεvοv, 
αλλ' &ς τά vομίζωμεν δπως λέγον
ται, «δοκείτο δε η λέγεται». 

Τοιουτοτρόπως συμβολίζεται ή 
πυράκ,ωσις τώv προιόvτωv της φύ-
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σεως άπό τον ψλογερόν ήλιακόν 
δίσκον τοΟ θέοους και ή νέα βλά
στησις κατόπιν, άλλα και ή έκτό-ττι
σις τοΟ παλαιοτέοου <<Προελληνι
κο0) ΘεοΟ, άπό τον νεώτερον τον 
'Απόλλωνα. 

Περi τώv Άμvκλων και των Ύ
ακινθίων εχουν γράψει, είς μεν την 
Μεγ. Έyκυκλοπαιδείαν ό παρακο
λουθήσας ώς 'Επιμελητής τάς έ
κεϊ άνασκαφάς τοΟ 1905-1906,
τότε Καθηγητής κ. Γεο. Καψάλης, 
και ό νίΊv Διευθυντής της έκεΊ Άρ
χαιολ. περιφεpείας κ. Χ. Χρήστου 
είς τό εpyov του <<' Αοχαία Σπάρτη,,. 
Έξ αύτων ό κ. Χρήστου δέχεται 
(σελ. 71) δτι λατρεία τοΟ 'Υακίν
θου συνανταται καi είς την Θήραν, 
τήJ Κάλυμνοv, τήv Ροδοv και σε 
ά•λες Cέcεις, δπου θ_e,•ρ-1 πιθανόν 
ό rι μετηνάστευσαν <ψεγαλες Μυκη
vα,κ�ς όμ&δες μετά τήv καθοδον 
τωJ Δωο έων στη Σ πάρτφ> 

Άμφό rεροι δέχονται δτι ό Τ υμ6ό
μορφος τσ$ος το::. Ύακινθου εκ:ιτο 
έ-n-i \όψοv κ:rλουuένου σήμεοοv «'Α
γία Κυοιακή,>, της πεοιοχης των 'Α
μυκλών, κειμένου υπέο τή.ι ωρον 
νοτίως της Σ παοτης, είς τον ό
ποιον εψeωέ τις και δια της έπι 
της δυτικ1ϊς πλcυο-3:ς τοΟ Εύ,(.Jτ.:Χ 
<<Ύακιvθίδος,> όδοΟ. 

"Οτι από τά ποωτογ:ω 1ετρ κά 
yρόνια ύπάρ'(ουv λείΨσνα π::-ύ _ατο
δεικvύουν δτι ό χώρος έ«εϊ έ9εω
ρεΊτο ίεr:>ος, σέ μεγάλη ομως ακμή 
εφθασε μ:τά τήν Δωρική μΞτανά
στευσι, όrε έττήθ1 τό περι:]ημο 
χάλκινο άγαλμα τοΟ Άπόλλω.ιος 
πολύ δέ 'Ιp:χSύτερ.:χ, πάντως προ του 
500 π Χ , <ατεσ,<εύασαν τεχ,•ίτ:ς α

πό τή.ι Μαyνησιαν υπό τό.ι Βαθυ
κληJ, · δ-ττισθεJ τοΟ άyάλματος θρό
νον τοΟ Θ�οΟ, τό" όποΊον έι<όσμη
σο..ι με παραστάσε,ς, τάς ό-ττοίας 
εΊδε κα ί πcρ t') ραψc:ν ό Παυσανίας 
(3--18 ,_,γJ 19). 

Οί τεχvΊτες, τους οποίους οί "' κ. 
Κα'+άλης καί Χρ-'Jστου, rούς θεω
ροϋν Νι ωνας, ίσως δια τον θαυμάσι
ον συvδυασμόν των ευρεθέντων καi 
άποκειμένωv έν τω Μουσειc.μ δύο 
κιονοκράνων, των έμφανιζόντωv συ
νηvωμε.ιους τους bυο ρυθι1οι.ς, '1-

ωvικόν καί Δωρικό.ι, άλλ' δστις δυ
νατόν vά EX!J μόνον συμ6ολικήν ση
μασίαv, δηλοΟσαν καi τήν ενωσιν 
της Άχαικης με τήv Δωρικήv λα
τρείαν, πιθαvώτατα εΤναι Διονυσια
κοi τεχvΊται, διότι, ώς γνωστόν, 
πλησίον της μαρτυρουμένης ύ-ττό τοίΊ 
Παυσανίου πατοίδος των, της Θεσ
σαλικης Μαγνησίας, ευρίσκετο κέJ
τρον Διονυσιακης λατοείας, ναός τοίΊ 
'Απόλλωνος και Όρψικόν κέντροv. 
Οί τεχνΊτες δε παριστωvται έv χο
ρώ είς τό ανω μέ�ος τού θοόνου. Αί 
άναψεοόμεναι ύπό τοΟ Παυσανίου 
παραστάσεις εΤvαι αί ά'<όλουθοι: 
ΊΞπi τοΟ Β ω μ ο Ο ε.Τχον άπεικο
vίσει τήv θεάv Δήμητοαv, ή όποία 
μαζυ μέ τήν Περσεψόvηv και τόv 
Πλούτωνα, ώς και με Μοίρας και 
'Ώρας καi τό-ς θεάς Άψροδίτηv, 
Άθηvαv καi 'Άρτεμιv, άvε6άζουν 
τον Ύάκιvθον είς τόv Ούρ,vόv, ό
μnΟ μετά τnς άδελφης του Πολυ6ί
ας, ή όποία ό:πέθαvε παρθένος. 

Έτri τού nωμοCι έπίσης ύπηρχεν 
είκr�v έμφαvίζουσα τόv Ήρακλέ.:χ 
μFταφεpόμενον καi αύτόν είς τον 
Ούρανόν υπό της 'Αθηνάς κα i των 
αλλων θεών. 

Έπi τού 6ωμο0, τέλος, εΤχαν ά
περγασΘη άγάλματα Β ίοιδος, Άμ
φιτοίτης και ,nύ Ποσειδώνος, πλη
CΊΟ" δ, τu).ι συζ1τούντων Διός καi 
ΈρμnΟ στέκ::u,, ό Διόνυσος κc;τi ή 
Σεμέλη καi παο' αύτήv ή '1 νώ.

Κατά την παράδοσιν, πpiv θυ:rιά
σουv τrοός τον Άτrόλλωvα. έθυ-,ία
ζαν επι τηQ τάι1'ΟJ το::, 'Υακίνθου 
είς τόν όποΊον Fίσήοχοντο άπό χαλ
κινην θύοαv του ύπε'1α,ω αύτοCι ευ
ρισκομένου nωμοCι, τήν όποίαν εΤ
χαν κατασκ,υάσc:ι είς τό άριστερόν 
μέρος αύτοCι, δrιλ. άπό τό δυτικόν 
μέρος του μνημείου. 

Έπi του οπισeεν του ΠQΟαvαψ-ρ-
8έντος ό:γάλματος, του Άπόλλ•,J
vος Θ ο ό ν ο υ είδεv ό Παυσανί
ας τάς έξης ,αραστά�-·ς-

Ύπn6αστάζουv αύτόv όμοίr,,ς 
εμπροσθεν καi οπισθεν ά\,ά δύο Χά

ριτες καi δύο Ώραι Καi άριστερά 
μεν εχει στηθ11 'Έχιfiνα καi Τυψώς, 
δεcιά δε Τσίτωνες. Π.-φαλείπει πλεί
στ�ς ό:πεικονίσεις, δια τήv συντο-
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μίαν, άvαφέοει παοάστασιν του Πο
σειδώνος καί του Διός κρατούντων 
τάς θυγατέρας του �Ατλαντοr; Τα
υyέτηv και Άλκιόvηv, vvαφέpει δ
λους σχεδόν τούς άθλους του 'Ηρα
κλέους, ώς και τηv προσαyωyήv 
του κυνός έκ του "Αδου. 'Εμφανίζει 
τόv χοοόv τώv Φαιάκων με τοv Δη
μόδοτοv &δοvτα, τον φόvοv της Με
δούσης ύπό του Περσέως, καί πλην 
τώv &λλωv παραστάσεων είκοvίζει, 
είς έκδήλωσιv Κ οητομιvωικης επι
δράσεως έv Λακεδαίμοvι, τόv Θη
σέα προσάyοvτα τόv Μιvώταυροv 
ζ ώ V τ α. διά την ΟΠΟίαv Και μό
VΟv παράστασιv έκδηλώvει την άπο
ρίαν του ό Παυσανίας, μή γνωρίζων 
διστί τόv προσάγει ζώντα. 

'Επί πλέον έμφαvίζει τον Έρμηv 
φέροντα είς ,όv Ούοανόv τόv Διό
νυσοv, οντα ακόμη παΊδα, και πά
λιν και είς -τόv θρόvοv τήv Άθηvαv 
ψέρουσαv τό, Ήρακλέα, μέλλοντα 
vά σvvοι'<ήση έψεξης με τούς θεούς. 

Αί έτήσιαι κατά τό θέοος έορταί 
περί τόv τάφον του 'Υακίνθου καί 
τό άγαλμα -του 'Απόλλωνος, έκα
λουντο «Ύακίνθια», ησαv δέ «πάν
σεπτοι"!> όχι μόvοv διά τούς Λακεδαι
μοvίους, δι' δv λόγον δέv έξεστρά
-τευαv κατ' αύτάς, η έv πολέμ� ευ
ρισκόμενοι εκαμναv αvακωχήv, π πάν
τως έχοοήyου.ι άδείας ε'ς τούς Ά
μυκλαεΊς στοατιώτας, "ίνα έπιστρέ
ψωσιv είς τάς 'Αμύκλας, αλλ' ησαv 
πάνσεπτοι δι' δλοv τόv Έλληvι
-σμόv, δι' δ υπεχρεώθησαν οί Σ παρ
τιαται δπως την συνθήκην περί εί
ρήνης του 421 π.Χ. τήv άποκληθεΊ
σαν <<Νικίειοv>>, έκθέσουv έπί στή
λης είς τό <<'Αμύκλαιοv», δπως καί 
ο: 'Αθηναίοι είς την Ά,φόπολιv, και 
άμφότεροι είς την Όλυμπίαν, ·cούς 
Δελφούς καί -rόv Ί σθμόv ( Θουκ. 
Ε) 18). 

Είς τό Άμύκλαιοv άvετίθεν10 
.,-ά έθvικης σημασίας αφιερώματα, 
Π. Χ- Τρίποδες ώς ·φόπαια •,ωv 
Μεσσηνιακών πολέμων, καί αλλοι υ
ψηλότεροι τούτων ώς τρόπαια τώv 
ναυμαχιών του Λυσάvδρου .�αρά 
τήv 'Έφεσον, ώς καί της παρά τ::,ύς 
Αίyός ποταμούς. (Παυσ. 3-18-
8 κσί 9). 'Επίσης -rόv χρυσόν ·,τού 

εστειλεv ό Βασιλεύς ·,·ης Λυδίας, 
ΚροΊσος διά τον βορείως της Σπάρ
της λατρευόμενοv Πυθέα 'Απόλλωνα, 
τόv έχρησιμοποίησαv ολοv είς στο
λισμόv του έv Άμυκλαις αyάλμα
τος 1 

Ό μο ίως κατ ετος αί Υvναίκε:; 
της Σπάρτης ϋφα11,u:v είδικο.ι Χιτώ
να διά τόv Άμυκλαίοv Ά11όλλω ια, 
είς ε:δικόv οίκημα τό όπο;ον έκ 
τούτοι εκάλου1, <,Χιτώνα». ( Παυ:,. 
3-16-2). 

Φαίνεται δτι και έπί της έτπχης 
του περιηyητου Παυσανία "c:1 κατά 
1ην κατόπιν Ρωμαικήv έποχ11; iσυ
vεχίσθησαv αί έορ,uί, α'ί1 ινε� εΤ
χοv συvδυασθη και μέ έμπσροπr:χv1-
yυριv τώv πλουσίων βιοτεχνι ,,:,ν 
και βιομηχανικών ποοιόvτω.ι της πc:
ριοχης Πό-τε εσβυσαv ι,.Ϊ;αι ιτy ,ω
στοv. Αί αvαcrκαφαί διc. �ήv άvακά
λυψίv του περί τCJ 1 &8? -1891 ε
φεραv είς την αvακαλυψιv τcυ rα
φuυ, του πφιφήμου <<Βαψεισ:i ,, είς 
τό οποίον φαίvεται οτι έβάφ')ν ro 
τά βιομηχαvικα προισντα τώv Ί-\μυ
κλώv 

Αί αvασκαφαί rώv έτων 1905-
1906 εφεραv είς rηι• γ.:,-τεδάψισιv 
τυυ vαου «'Αγία Κυ�,·α,(ή» του ό
μωvύμου λόφου, του χωρίου «Γ'1δέ
vu», την έλευθέρωσ ι v 1 σC ,ι/1ρου του 
'Α μυκλαίου καί τώv είς τούς ,οί
χους της 'Εκκλησίας εντοιχισμένων 
μ�λώv του θρόνου, ώς καί ϊήv ό-vά
κτισίv της έκτος ,ης Π,ΞιJιΟχης -rου 
άρχαίου ιερου 

ΕΤvαι vομ ιζω έvδιαφ�ρ01 -τό δτι 
rι 'Αγία Κυριακή τιματα• επι:rης 
κατά τό θέρος (7ηv 'Ιουλίου;, ωί 
δrι ό "Οσιος Νικωv βιώσας έv Λα
κεδαίμοvι (960 - 998 μ.Χ.) αvή
yειρεv έπ 1 της Άκροπολιως Σ ττάρ
της, πλησίον της Χαλκιcίκου, ναόν 
τιμώμενον είς -τό δvομα 1ου ,::ω,η
ρσς, της Θεοτόκου και της Ά y ί
α ς Κ υ ρ ι α κ η ς, vJς καί 1-αόv 
εiς Σκλαβοχώριοv (Ν. Έλληvομv. 
Γ) 223-228) ΕΤvαι πιθανόν δτι 
ό έπi του χώοου του Άμυ'<λαίου 
άvεyερθείς ναός άνηyέρθη υπό του 
'Οσίου Νίκωvος, η τώv διαδόχων 
του, διότι εκτοτε ή περιοχή έκαλεϊ
το Σκλαβοχώρι. 

\ 
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Τώρα δύvαταί τις vά άποθαuμά
ση τα ύπολείμματα του Άμu
'.Κλαίοu και της λατpειας τοv 'Υα
κίνθου, ιδιαιτέρως ·rά σuvδuασμέι1α 
'Ι<ΙΟvόκραvα I ωvικου και Δωρικ;;.:, 
ρuθμου είς μιαv αιθοuσαv τι,υ Mou
{Jείou Σ παρτης 

Άvά τηv Λακεδαίμοvα διατηρουν
--rαι έκδηλώοεις και τελεται τ1λιο
λατρείας κατα τό θεριvόv ήλιοστά
ο ιοι1, Άyιαvvιου του Ρηyανδ:, μέ 

.,-6 &vαμμα τώv πuρώv και τοv «Κλή

δωvα», δτε έοοτάζοuv οι Άγιάvvη

δι.ς ,ι;;:,ν παρσκειμένωv κεφαλαριών 

της άpχαίας γειτοvικης πόλεως, των 
«Βρuσεώv» (23-24 Ίouvίou), άλ
λά και κατά τόv χρόvοv περίπου 
τώv Ύακιvθίωv, δτε έπ' είικαφίςι. 
της έορτης του προφήτοu 'Ηλία 
20 '1 οuλίοu άvάπτοuv πυράς, δχι 
μόvuv είς τούς άπέvαvτι λόφους 
τών fv\�vελαιων, δποu τό τέμεvος του 
Μενελάου και της Έλέvης, άλλά και 
είς δσοuς λόφους εχοuv vαίσκοuς 
του ,rροφήτοu και ίδιαιτέρως είς τήv 
ύψηλήv κορuφήv του Τ αuγέτοu, ο

που ύπάρχει άρχαιος vαiσκος ό κα

λούμενος <<Ψη \ός Άιλιδ:ς». 

ΛΕΑΝΔΡΟΥ Ν. ΜΙΧΑ 

Πάρνηθα - Άητοφωληα 

Ι''εσα στου δασους του υyρου τήν άσωστη yαλήνη 

ττC:ς οί καρδιί.ς άνάλαψρες φτερώνουν χαοωπά ! 

Πόσο μακρυά μας φαίνεται άπ' της ζωης τή δίνη 

σό:ν τή ψοληά μας στήσα..ιε yιά μιά στι yμή έδεπά ! 

Της ττολι rείας ώς έδω δεν φτάνουν οί κακίες, 

ό ούρανός επάνω μας θαρρεϊς χαμοyελα 

καί σαν yλυ,<ό νανούρισμα οί θεϊε-:; μελωδίες 

φτάνουν άrτό τά δώματα έπάνω τά ψηλά. 

Μόνο του δάσους ή ψυχή έδω μας συντροφεύει, 

yιομίζοντας τό είναι μας άνείπωτες χαρές 

καί τό άεροψύσημα δλο καί μας χαιδεύει 

λευ,<όπεττλες σκορπίζοντας τίς yύρω καταχνιές . 

.,Ω, νά μήν τελείωνε ττοτές ή μέρα ή ξελοyιάσφα 

μέ τό yλυκό ψιθύρισμα της δροσερης ττηyης· 

κι' ϋντας της νύχτας λάμψουνε τά μαyε,1ένα τ' άστρα 

θά ζήσουμε σάν ονειρο τό θάμα της αύyης. 

(<Παληt μουσικ,Ί�, 1955) 
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'Όσο ,•ά σέ λυπη&η, 
της άγάπης ό Θεός, 
;ωί ,•ά ξημερώση μιάν αυγη, 
πού νά σέ καλέση ό λυτρωμός, 
(7) ψυχή παρδαρμέ,•η από τό κρίμα ..•

ΚΩΣΤΙ-ΙΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

Πως ά,•αrrαι εύουν μέσα στό rιπέ
ρα,·το σύμπαν, ;τως στριφογυρίζουν 
καί άλληιοζητοiiνται οί άμέτρητες 
αύτές ψυzές πο1, άναf:Ιρύζουν άπ' 
τή μεγά)η ψι•χή τσυ Κόσμου! 
Πέφτουν ά110 πλαηΊτη σέ πλαν1Ίττt 
καί κλαίΗ μέσα στήν αβυaσο την 
1Ξεχαcμένη πατρίοα. Είναι τιl δά
κρι ά 0011, Διόνυcε... Ώ! μεγαλ() 
Π,εϋμα, <�) {)είε λυτρωηΊ, 1:αναπά
ρε τ ίς κόι ες σcυ n τό rrωτερί) σοu 
,ό) 110. 

UΡΦΙΚΟ ΛΙΙΟ�ΠΛΣΜ \. 

Ή καιν.:,ίρyια ΨΊ\ά ή ζωή σέ π,οσμένει, 
λυ φωμένη ψυχη σ-'J.ν όδεύεις στων άσ ρων 
τήν άτέομονη Χώρα σέ κράζει σι�ά I ης 
ή Άρ,:ή τοϋ flαντο , έκλε,<τή σΞ φc,_ ν::ιζει, 
σέ κα\οϋν ή ΟύJία, τό Πνεϋμ:χ, ro Lί3::>ς 
στοργικά στα δικα Τους άμέτρ' ι :α διΞ;:ρσ, 
στL ν Πνευμ:χτων τό Κράτος τC-ν 'Άδφων κύκλοι 
προαιώνιοι μακάρι::,: ξανα σ' άy�αλιάζουν ... 

Δεν ύπάρχ- υν έπάνω οί ν-Jχτες, οί μέρες 
κοί βροχή τίς ούJάνιες έβαρυvε σφ.J.ιρες 
σαν τήν άγρια μπόρα ττως επc:ιτα τιέφτει 
τ�ν ψυχών ή μεγάλη βρ::>χή, δλο πεφτει, 
ά το σφαιρες κυλα καί μίαν "Αβωσον βλέτει 
έ><ει τέρμα του Είδους ή ά:ττλαχνη Χώρα 
ΚάπJιJ κλάμ,.ω φριχτό σαν έσύ άνεβαίνεις 
καί μα�ύ σου ύψώνονιαι τροπαιοφ:φε:; 
πόσες άλλες ψJχέc;, τή μεyά.λ ην όΙ:>ό σJυ 
πλημμφει, τήν κ\ονίζcυν αίώνια cί Gρ1vοι 
άπ' αύ έ:; πού τεράστιες στρα• ιές στου έρέβJυς 
τίς απέραντες χωρες όδεύουν θλι,ψέvες, 
έσύ πάντα έμπρ6ς σ.:,υ προχώρα, μήν τρέ�εις 
μή λυyας σrο προκόσμιJ παιyνίδι της Μοίρας. 
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Μιά στιyμή προσπερνας τίς κοιλάδες του πένθους, 
έπιτέλους θωρεϊς τίς 'Ηλύσιες Πεδιάδες, 
ενα φως καταυγάζει τούς άστρινους κόσμους 
καi άνόκουστης λύρας χαρούμενοι τόνοι 
άντηχουνε, δονίζονται στήν ούρανία 
στήν παγκόσμια, yλι,κειά, θεϊκιά συμφωνία. 
Δέν ύπάρlουν μορφές σκοτεινές, φωτοβόλες, 
στίς άνώτερες σφαίρες έκεϊ νικηφόρες 
οί ώραϊες ψυχές άπό Κόλασες ζουvε 
της Ούσίας, του Είδους τρανά λυτρωμένες. 
'Ένας νΕρως Αίώνιος ή Τέλεια Σοφία, 
δ Άδόμ καί ή Εϋα, τό 'Άλφα τό Τέλος 
πως έδω του 'Ορφέα κοπάζουν οί θρηνοι 
καi μέ αίνους τή θείαν ύμνεϊ Εύρυδίκη 
καi σαν ϋστερα πέφτουν καi κάτω χωρίζουν, 
οί ψυχές έπιστρέφουν ψηλά ξανασμι yουν ! 

Κ. ΖΑΠΠΑΣ 

"'San,iΊΓa: �ανσκrιτιΥiJ )ί1Ξη. �ημαίΗι τό ά\'Τίf'ετο της 

ΚiΓ,ηιω. ':ιηιιι<'1i τ.'J ιJ-�ωο,ουι'ητι ό τα�ίίεμα rl,1ό ζωη σε ζωιι_ 

ΔΙΟΝ'� ::::.ι ι ΚΟΥ ΛΕΙ\ T!f\]\;QY 

Κύριε της έρημιας και της συ,.ι.,,.όνεσης 

στεϊcε τ' oύti στου δούλcυ σου τό κλάμα. 
Λαμπάδες δέ σ' ό.ν.':χφτει σάν τό μπόΊ του 

μήτε καντήλι σοϋq:ερε yιά τάμα. 

Μά μοναχός κι' άιήμπορος πικραί, εται 
Κι' δλο ζητα της θλίψης 1 ήν αί ! ία 

μέσα σε. πλάση πού εσμιξε μέ τ· αSι,ω 
καί νόμο θέσπισε τήν ανομία. 

Κί1ι:;ιε της έρημιας κοi της συμπό\εσης 
στεϊσε τ' αύτi στιyμούλα μιά. Μου φτάνει. 

Τόσους αίωνες α,Jαyε λησι1όνησες 
τ' άyκαθωτό ποι)ί σοϋβαλαν στεφαι1ι: 

(«Τάfε εqη ... Ναζωραίος», 1959) 

315" 
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Ό 'Ιατρός τfi Ύyείq: άψιεροϊ τό εpyον 

('Ελαιογραφία του 180 ) 

ΑΛkΜΑ I nt" 
Ο ΦI/\Ο5ΟΦΟ5 

kAI �Ι>ΕΥ�ΗΤΗ> IATf>O> 

Ύπό 1. Ν. ΔΑΜΠΑΣΗ 

Κροτωνιάτης, uιος του Πειρίθου 
η Περίθοu, έμαθήτεuσε είς vεαράv 
ήλικίαv παρά Πuθαγόρq:, δτε ό δι
δάσκαλος ητο γέρων ( 1-2-3) 
καί, άρχομέvοu του Ε' αίώvος, γί
νεται γνωστός δια του ·,τεριωvύμοu 
έργου του «Περί Φύσεως» ( 4-5 -
6 J. ΕΤναι ό πρώτος Έλλην, έπιτu
χώς σuvδuάσας τήv φιλοσοφίαν με
τά της ίατρικης (5) τήv μεταφuΟΊ
κήv τ ε. θεώρησιν μετά της παρατη
ρήσεως καί του πειράματος, ώστε 
νά άποκαληται ό πραγματι«ός πα
τήρ rης ίατριο<ης ( 4). 

"Οτι την ίατρικήv, ώς καί τήv φι
λοσοφίαν, έδιδάχθη ύπό του Πuθα
γόροu είναι αύτοvόητοv. Δέv άπο
κλείεται, όμως,�καί τουτο εΤvαι 
λίαν πιθανόν-να έμαθήτεuσε καί 
παρά τω Κνιδί(ι) Δημοκήδι:, , τ� 
έμπειρικ�, άκμάσαvτι έv Κρότωvι 
φθίνοντος του ΣΤ' α;ώvος, άποκλει
στικώς μέ την πρακτικήν ίατρικήv 

εύ5οκίμως άσχοληθέvτι καί διαχω
ρίσα,τι ταύτηv της φιλοσοφίας (7). 
Και uπό την φωτειvηv καθοδήγησιv 
δύο τοσουτοv εκλεκτών διδασκάλων 
σuνεδύασε λίαν έπιτuχώς τήv θεω
ρίαv μετp της πράξεως 

Ό Άλκμαίωv, ώς φιλόσοφος καi 
φυσικός, άπό άπόψεως άρχώv, έv 
άvτι6έσει πρός τιvας τώv Πuθα (Ο

ρείωv, δεχομέvωv τάς άρχάς δέκα 
ο<αί κατά σuστοιχίαv, ( ώς. πέρας 
καί απειροv, περιττόν καί &ρτιοv, 
εv καί πληθος. δεξιόv καi άριστε
ρόv, άρρεν και θηλu, ήρεμουv καi 
κιvούμεvοv, εύθύ και καμπύλοv, 
φώς καί σκότος, άγαθόv καi κακόν, 
τετράγωνον καi έτερόμηκες), αυτός 
έδέχετο δύο, άποκαλώv αύτάς έvαv
τιότητας καί, οuχι καθωρισμέvας, 
ώς έκεivοι, άλλα τυχαίας (ώς λεu
ο<όv-μέλαν, γλuκύ�ικρόv, άγα
θόv�κακόν, μέγα-μικρόν) ( 1-3). 
'Από άπόψεως άστρονομικης, έθεώ-
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ρει τήν σελήνην και τα ύπέρ ταύ
την ουοανια σώματα ώς αίώνια και 
αφθαρτα τήν ούσίαν ( 1 ) · τούς πλα
νήτας, έν παρα6ολ� προς τούς ά
πλανεϊς, ώς κινοuμένοuς έκ δuσμών 
προς άνατολάς τόν ηλιον πλατύν 
και κατά τήν παpέκκλισιν αύτου 
προκαλουvτα τήν εκλειψιν ( 8). Κατά 
τάς μεταφuσικας άvτιλήψεις αύτου, 
ή wυχή εΤναι άθάνατος καί κινεϊται 
σuνc:χώς ώς ό ηλιος- οί μεν θεοί ε
χοuν σαφη γνώσιν των άοράτων ώς 
και των φθαοτών, οί δέ ανθρωποι 
μόνον έκ συμπερασμου ( 1 ) · οί &.
θρωποι άπόλλuνται διότι δεν δύ
νανται νά πλησιάσουν τήν άρχήν 
μετά του τέλους των ( 9) Είς αύ
τόν άποδίδεται και τό άπόφθεyμα 
δτι εύκολώτερον εΤναι νά προφuλα
χθώμεν άπό τόν έχθρόν παρά άπό 
τόν φίλον ( 2) . 

'Εκ των άνωτέοω δοξασιών του 
Άλκμαίωνος άντιλαμ6ανόμεθα απο 
μίν τό απόσπασ,.ια τ,ερί θείας καί 
άνθρωπίνης γνώσεως, δπερ δεν πε
ριηλθε είς ήμάς πληρες, τό περιω
"''Τμfvοv τiiς άvθρωπίvης ( 1 Ο)· άπό 
δε τδ περ 1 του θνητοCι των άvθρώ
πωv, το αδύνατον της έπιτελέσεwς 
του α:ωνίοu άστρικου κύκλου ( 11), 
λόy(,) τώv διαδοχικώv περιόδων της1 

ήλικίας, τώv άποληyουσών είς τήv 
φθοράν και τόν θάνατον. Τήν άθα
νασίαv της φυχης έτεκμαίρετο. έ < 
της παρα6ολης προς τά άεί κινού
μενο και άίδια ούράνια σώματα 
(8) (12), μη θεωρών ταύτην ώς 
υποστάσεως άπολύτως άύλοu ( 1 Ο) , 
έφ' oJov ταυτα κατέχουν χώρον είς 
τό διάστημα. Τήv ψuχήv, δθεv, χω
ρίς νά καθοριζr.1 έάν ΕΧΙ.1 σχέ:rιν 
με τήv διάνοιαν ( 13), θεωρ�Ϊ ώς 
ζωοποιόν και κιvητήριον δύναμιν, ο

πως οί ύλοζωισταί, tv οΤς ,τρώτος 
ό Θαλης ό Μιλήσιος φέρεται είπώv, 
�και τόν κόσμον εμψuχον και δαι
μόνων πλήρφ ( 14). Ή αόρατος 
δύναμις αϋτη, θεία και υ:φθαρτος, 
δίδει είς τά όρατά τήν �·..)ήv και 
τήv κίvησ.v Ό κόσμος, ό α:ώv•r;ς, 
άλλάσ:τει μορφάς χωρίς νά ::ξαφαvί
ζεται, διότι εΤναι εμψuχοι, και •;ε
ρικλ1ίει τό θείΌv· αποψις έι1 -,α.:ιτω

και πανθειστική, 

Ό Άλκμαίωv, ώς ίατρος, οu,ε-
τέλεσε ούσιι.,δώς είς τήv πρόοδ)v 
της έπιστημοvικης έρεύvης ε'ι; τοv 
τομέα της άνατομίας, τών αίυθήσε ... 
ωv, της φύσε,ως της uyειας και ,rις 
νόσου ( 13). 

Ό αvθρωπος-έπρέσ6εuε-διαφέ
ρει των ζώων, διότι εχει τήν ίκαvότη
τα του vοεϊv, έvι;'J τά &λλα μόvοv 
του αίσθάνεσθαι ( 1 5). Ό έyκέφα
λος εΤναι τό οργανοv δπου έδράζε
ται τό ήyεμονικόν, τό παρέχον τάς 
αίσθήσεις, έξ ών προέρχεται ή μνή
μη και ό στοχασμός, παρ' άvθρώ
Π'1J, διότι, δταν έv ήρεμίq: διατελ�, 
έρμηνεύει τηv σύνεσιv (8-15-17). 

'Όσον άφορα είς τήv λειτοuρyί
αv των αίσθητηοίων όρyάvων, άκού
ομεJ δια των ώτωv, λόy(,) του έv 
αύτοϊς κενοCι και -, ης άvτηχήσεως 
του άέρος είς τά_ κοϊλα ορyανα, 
δι' ών (άκούομεν) και όμιλ::>υμεν· 
δπως και τό στόμα εΤvαι κοίλοv. 
'Cσφραιvόμεθα διά της ρινός κατά 
τήιJ άναπνοήv, δτε δια του άέρος 
αγοvται αί όσμαί είς τόν έyκέφα
λον. Δια της γλώσσης yεuόμεθα, 
διαχωρίζοντες τούς χυμούς, διότι, 
λόγ(,) της χλιαρότητος, • ύyρότητο; 
και μαλθακότητός της, διαλύονται, 
άραιοCινται και άπλο.;vται έν τώ 
στόματι, οί χυμοί Διά τώv όφΘαλ
μώv 6λέπομεv δια του πέριξ ϋδα
τος ( της άνταυyείας αύτών δίκην 
r,ρεμοCιvτος ϋδατος)· δτι δε περιέ
χεται πυρ και έv αύτοϊς, εΤvαι φα
νερόν, έκ της έκλάμψεως κατά τήv 
πληξιv αύτώv· ή δε δρασις έπιτε
λείται δια του στίλ6οvτος και δια
φανους ( του κερατοειδοCις)' δπου 
κατοπτρίζεται τό άvτικείμεvον καί, 
δσον καθαρώτεροv εΤvαι, έπί τοσου
τον και εύκριvέστεροv καθίσταται -
'Όλαι αί αίσθήσεις εχοuν σuvάρ
τησιv ποός τόν έγκέφαλον διά μέ
σου τώv πόρων· αίσθανόμεθα δέ 
δια του έρεθισμοv και της κινήσε
ως τοό έγκεφάλου, έvι;'J διανοούμε
θα διά της ήρεμίας αύτοCι. Περί ά
φης οι,Sεv άναψέρ::ι. ( 8-1 5) Είς 
τc.J Άλκμαίωvα άποδίδεται ή σφα
λερά άvτίληψις δτι αί αΤyες άνα
πνέοuσι διά τώv ωτων ( 1 8) · τοCιτο 
δμως δεν φαίνεται άληθές, διότι, 
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ώς είδομεv άvωτέρω, καθορίζει δτι 
όσψραιvόμεθα διά της ρινός κατά 
την άvαπvοήv και ό άήρ (διά της 
pιvός) άγει τάς όσμάς είς τόv έyκέ
ψαλοv 

Αί άvα.ομικαi γνώσεις αυτου δεν 
,Τvαι πιθανόν vά προηλθοv έκ με
λετών του έπι άvθρωπίνωv πτωμά
των, δεδομένου δτι είς τούς Πυθα
γορείους ητο άπηyοpευμένη ή σφα
γή και ζώων άκόμη, πλην ώρισμέ
vωv ( 19). Πάντως αί τώv ζώων ά
νατομαi δέv φαίνεται vά ησαv άσυ
-υήθεις, δεδομένου δτι οί ίερείς-ία
τροι έτέλουv θυσίας ζώων καί, ού
τω, έδίδετο εiς αυτούς ή ευκαιρία 
της παρατηρήσεως της κατασκευης 
του σώματός των. Ό δ' Άλκμαίων, 
Πυθαγόρειος έκ τώv νεωτέρων και 
ιατρός της σχολης του Κρότωvος, 

ιθ' άπετόλμα, άσψαλώς, τάς άνατο-
μ ικάς έπι ζώων μελέτας, χάρις είς 
τάς όποίας άvτελήψθη τήv κα.α
σκευήv και κατεvόησε τήv λειτουρ
yίαv των διαφόρων όρyάvων καί, 
ίδίc;ι:, του έyκεψάλου (20), πρώ
τος, διά τr)v έποχήv του, περιyρά
ψας τάς μήνιγγας και τό έyκεψα
λοvωτιαίοv ύyρόν. 

Ώς προς τάς αλλας περι ια.ρι
κης άντιλήψεις του 'Αλκμαίωvος, έ
vόμιζε τό σπέρμα ώς μέρος τοJ 
έyκεψάλου ( 8) τόν αvδρα yόνιμοv 
μετά την συμπλήοωσιv του δεκάτου 
τετάρτου ετους της ήλικίας τήv 
τροψήv μετατοεπομέvηv, έπι ζωοτό
·κων είς τό γάλα τώv μαστών καί 
έπί ώοτόκωv είς τό λεύκωμα τώv 
ωωv· ( 1 8-19-20) · τά �μορυα 
τρεψόμενα δι' δλου του σώματος, 

,άπορροψώvτος τάς θρεπτικάς ουσί
ας ώς ό σπόγγος ( 8) · τόv ύπνον 

-όψειλόμεvοv είς παλινδρόμησιν του 
α'ίματος είς τά μεγάλα αίμοψόρα 
άyyεία, την έyρήyορσιv είς τήv διά
χυσιv αυτου καθ' δλοv τό σώμα 

και τόν θάvα.οv είς πλήρη στάσιv 
αυτου (του α'ίματος) (8). Ή στει
ρότης των ήμιόvωv έκίνησε τό έv
διαψέροv του καί προσεπάθησε νά 
την έομηvεύσι:� με τόv συλλοyισμόv 
δτι οί μεν άρρενες εΤvαι άγονοι 
λόγ(�) λεπτότητος του σπέρματος 
και ψυχρότητος, αί δε θήλεις λόy(�) 
άτρησίας της μήτρας. ( 8). 

Ή έρμηvεία της νόσου και της 
ύyείας είναι σύμφωνος προς τάς ψι
λοσοψικάς του άvτιλήψεις. Έψ' δ
σον αί άρχαi εΤναι δύο και τυ
χαίαι, αί έναvτιότητες, ή ύyεία συ
νεπάγεται τήv ίσορροπίαν αύτώv 
καί ή νόσος προκαλείται έκ της 
ύπερισχύσεως της μιας. Διό και 
την μεν ύyείαv θεωρεί άπότοκοv της 
«iσοvομίας», της συμμέτρου κράσε
ως των έvαντίωv δυνάμεων, τήv δε 
νόσον, άπότοκοv, της <<μοναρχίας» 
έκατέρας αύτώv ώς π.χ. της ύπερ
οολης της θερμότητος η του ψύ
χους, του πλήθους η της έvδείας 
της τροψης (8). Και ό γενικός αυ
τός κανών της προληπτιο<η:; ίατρι
κ,ης, περί καταλλήλου ψυσικου πε
ριοάλλοvτος καί διατροψης, ισχύει 
μέχρι σήμερον. 

Περαίvοντες, δεν δυνάμεθα vά μή 
θαυμάσωμεv τόν έξέχοvτα έπιrrτή
μοvα ιατρόv, τον έρευvητήv άvατό
μον καί ψυσιολόyον, τόv ψιλόσοψοv 
της θετικης σκέψεως. 'Εάν άvαλοyι
σθώμεv τώv γνώσεων του Άλκμσί
ωνος, άρχομέvου του Ε' αίώvος, 
θά όμολογήσωμεv πόσον προηγμέ
να, ησαv διά τnv έποχήv του καί, 
παρά την σύyχροvοv πρόοδο; της 
ίατρικης, δεν θά μειδιάσωμεv διά 
τιvας των άπαραδέκτων σήμερον δο
ξασιών καί έρμηvειώv του. Πρώτος 
τόv θεμέλιον λίθον του πολι,δωδά-
λου οίκοδομήματος της ίατριο<ηζ έ
ρεύvης εθεσε. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΑΙ 

1) ΆλΥ.μαίων Κροτωνιάτης, Πει
,ρίf}ου υίός ... Υ.αί οuτος Πu-Οαγl)ρου 
διήκουσε· χαί π) είστά γε ί..ιτριχr� 
λέγει... δοχεί δέ Π()ciΊτος φυσιΥ.όν 
λόγcν συγγεγραcrέναι. (Διογένης Λα-. 

:έρτιος, \ϊΙΙ, 8d). 

2) Άλχμαιων γουν Ιlερί&ου Κρο
τωνιάτης πριί)τος φυσιχόν λόγον 
συνέταt.ε. (Κλrι μης, 2.τρωματείς, 
1,781. -

3) Καί γάρ εγένετο τ1iν ήλιχίαν
Άλκμαίων (,•έος) έπί γέροντι Π υ-
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αγόρι;ι. (Άριστοτέλης, Μεταφυσικά, 
Αδ, 9Ι:S6α, 2�-:J0J. 

4) Early in the fiftb ι:entιιry
be pnblished a ,νοι-k 011 1 atω·e 
{ι)eri physeos)-the ιιςιιal title, in 
Greece, fοι- a general c\iςcω,sion 
..σf natuι-al sciense. (Dιιι·aηt, \\·., 
The Life of C�ι-eece, Ρ . .  1.J-2).

δ) Alc111aion of Cι-oton \νhο liYecl 
.aboιιt 500 Β. C. (Castiglioni, Α. ,  
Histoι,y of Meclιcine, ι-. ι 35). 

6) Arceι- Pythagora». ιhe 111οςt
iniporιant of the Gι-eek pbiloso
phers, 'Λ1itb exception of l'lato 
anιl Α ι-istotle, \\7as biς pιιpί\, tbe 
a!ιnost nι)·tbical Alcnιaion of Cι-ο· 
tΩna, ciι-ca _ςοο. 8.C. (Gari-iςon, Ι<' ., 
Ήistoι-y of Medicine, p. 89). 

'U ,-,λ.κμαίων bέν φαι,εται νά 
..εί,•αι πρόσωπον « σχεδό" μυ{) ικόν», 
άλλά πραγματικόν, έφ' δσο,• δλαι 
αί αλλαι πηγαί συνηγοροί1' ύπέρ 
τοiί αντι{)έτου. 

6) Το hίηι is O\l'ecl tbe idea
tbat 111edical inνestigalion is !1ap
pily co111bi11ed ,vitlι pb1losopl11c 
ι-eaςoning. (Ibic1., p. 135). 

4) Alcn1aio11 l1aς been calle(\
tbe real fatheι- of 111eclici11e. (lbid., 
1)- 3.J.2 ).

7ί Δάμπασης, Ι. Ν., Καλ '\.ιφών
Δημοκr1δης, ηί Πρεσβύτεροι Πυ{}α
γόρειοι 'Ιατροί. (Έλληνιχή 'Ιατριχ-r1, 
δημοσιεύεται προσεχώς). 

d) 'Έτεροι δέ των αfιτων τούτων
τάς αρχας δέκα λέγουσι είναι, τάς 
κατά συστοιχίαν λεγομένας... Ά. 
φησί γάρ εlναι οιίο τά πολλά τών 
άν{)·ρωπί,•ω,1,1 λέγω,• τάς έ,•αντιύτη
τσ.ς ούχ ωσπερ ουτοι διωρισμέ,•ας 
αλλά τάς τυχούσας ... (Αυτόθι, Α 5, 
·986α, 22-3b).

1) 'Ακόμη δέ καί φυσιολογεί ε
νίοτε λέγων «δύο τά πολλά έστι
των άν{),ρωπίνων:. (Αύτόt}ι, \ΊΙΙ,

3). 
1) ... καί τή,• σελή"η'' κα{),όλου (τε

,ά ύπέρ) ταύτην εχειν αιδιυν φίισιν. 
(Αύτό&ι, \'fl·, 8i). 

8) ... τούς πλαν�'μας τοις άπλανέ
•Οισιν από διJσμιίJ,• επ' ανατολάς 
άντιφέρεσ{}αι ... πλατύ,, εί,•αι τόν η
λιον ... κατά τή,• τού σκαφοειδούς 
,στροφήν καί τάς περικλίσεις (έκ
.λείπειν την σελ�'1νην). \'Αέτιος, ΙΙ, 16, 
:22, 29). 

1) ... κιιί τΊ\)'' ψυχήν ά{)άνατον καί
κινείσ{),αι αι'ιτr1ν συ,•εχές ώς τόν η
λιον... «περί των άφανέω,•, περί 
τών {}νη,:ω,1 σαφf1νειαν μέν {)εοί ε
χοντι, ώς δ" ά,,{)ριδποις τεχμαίρε
σ{)·αι». (Αύτόθ·ι, \'IlI, 83). 

9) Τούς ά ν{)·ρώπους φη ι ί 1• '.Α. δ ιά
τούτο απόλλυσ{}αι, δτι ού bύ,,ανται 
την αρχήν τό τέι ει προσάψαι. ('Α
ριστοτέλης, Περί Προβλημάτω,•, 17, 
a, 916α, aa). 

2) 'Αλκμαίω,1ος γάρ τού Κροτω
,·ιά του λέγοντος «έχ{)·ρό,1 ανδρα 
{)ι'j.ον φυλά ξασ{}αι 1i φίλο,•». Ό μέν 
Σοφοκλής έποίησεν έν τ f

l Άντιγό
''ll «τί γάρ γένοιτ' αν ελκος μείζον 
,j φίλος καχός;». (Αύτόθι, \"Ι, 16).

10) Lc ιnedecin cle Croton eςt
bien conscient cleς Ιί111 iteς ιle Ja 
connais�ance Ιηιιηaίηe. GoιηJerz, 
Tl1., Les Pensenrs clc la Grece, Ι, 
p. 182).

ι ι) Les coι·ps celestes parcou
ι-enl toujouπ, le circlc entieι- cle 
leυrc; orbites, 111ais les ciι·cle� cle 
Ja tete penνent ne pa� aιτiνeι- a

Ιeιιr acbeνenιent. (Βι11Ί1et, J., L' 
Anroι·e de la Pbilosopb;e ι;ι-ec
qιιe, p. 228). 

8) Ά. φύσι,• (ψυχής) αύτοκίνητον
κατ' &ίδιον κίνησιν καί οιά τούτο 
ά{}άνατον αυτήν καί παρεμφερή 
τοίς {}είοις ύπολαμβάνει. (Αύτό{),ι, 
ΙΥ, 22). 

12) .. .'Α. φησί γάρ αύτήν ά{)·άνα
τον εΙ,,αι διά τό έοιχέ,•αι τοίς α
{),αvάτοις" τούτο δ' ύπάρχειν αυτfl 
<υς αεί κινουμένη· κινείσ{)·αι γάρ 
καί τά θεία πά,•τα συνεχ<ί1ς άεί, σε
λήνην, -ίjλιον, τούς αστέρας καί τόν 
01•ρανόν δλον. ('Αριστοτέλης, Περί 
Ψυχής, A-J, 505α, ;!9). 

10) ΙΙ eςt eνident qιι' il ne pοιι
νaίt, en ι-e,onnant aίη-;ί, teηιι- Ι' 
a111e pοιιι- ιιηe e-;sense ab-ωlιι111e11t 
i111111cιteι-iellc ... il ne Ι' anrait pas 
coιηparee anx astre� qιιί, il, e"L 
vι-ai, pa%aient pοιιr d1νin� et 
iιnperissable,, ιηa1" ιιηι η' f>n sont 
paς nιoins corporels et ι-cnη)lιs
,,ent 1' e ;ρace ... 

... ί! deνait donc, �οιι<, Je 110111 de 
«ρsγcbe» entenclre !' a111e aιι sens 
plns etenclιι, et )" Υοίι- la :,;oι11·ce 
de ton, les acte� cοι-ροι-e!ς spun
tanes; Ιa toι-ce Yitale. (lbid., 1, p_ 
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185- 186\. 'Η ά.ντίληψις αίίτη τού
'Αλ.κμαίωνος πεc ί ψ"χης έπηcέασε
τό,• ΠλάΤ<ι)\'α, ά,•α<rέρο,•τα «τό γάρ
άει,ινητο,• ά.{)ά,,ατο, �-
(Πλάτω,·, Φαίδρος, 24, 1).

13) Ήηt tbere Ι'> 110 clne ::ιs to
\\·hetl1eι· Alc111aio11 conncctecl tbe 
tbinking iacυ\t_y \\ itl1 tbc ςΩη!, or 
]10\\. (FΓee111a11, Κ.- 1 > re-SυCΓat1c 
Γhi]oςoρbers, ιχ 1 ,9): 

1J) '\αμπασης, Τ. Ν., Οί l\Ιιλ1Ίσιοι, 
Πρόδρομοι της Έπιστημονιγ;ijς Ία
τρικ1ϊς Σκέψεως. (iΊfελiτη ά,·έχδο
τος). 

13) Ιη n1ecl1cine . .. l1e cl1ιl , alιι
::ι ble rec,eaΓc]1 011 tl1e cι t1c'>tio11 
111ost Y1tal to pΓOgre-,<, υf epi'>tc-
111olog:- ,ιηd Ρ'->) cliolog)-, tl1e na
tιire of f>Cn<,e ρeΓCPρtion; l1iς ,\·ork 
\\as the ba�1<, fοι- tbat of En1pe
clocle� ancl De1110CΓitιJc,. He a\c,o 
111acle a ge11eral1/atio11 οη tbe na
tnre of bealtl1 ll1,ιt 1\a<, to l1a \ c 
far Γe,ιcl1111g inflnence. (lbicl. p. 
1R�\. 

]5) ',\. μεν Πρ(1)τΟν άιrορίtει τ1]\' 
πρός τά ζφα διαcrοράν. "Λ ν1'rρωπον 
γάρ crησί τ(J)\' αλλω,• δια(f'έρειν δτι 
μό,·cν ξυνίησι· τά δ' αλλα αίσ{Μ
,•εσ{)·αι μεν οιΊ ξυ,•ίησι δέ, c;Jς [τε
ρον δν τό crρονείν χαί αίσ{)ύ.\ ε
σ{) αι, ,αί ού κα{}ύ.πε(_) Έμπεδοχλ ης 
ταυτ(Ιν, (θεόq,ραστος, ΠεQί Αίσ{)1\
σεως χαί .Αίσ�'Jητ<ΪJ\', Λ,4,23.\ 

8) Ά έν τcρ εγ,εcrάλφ εl,•αι τό
ήγεμονικό,·. (Αί•τό�'Jι, Jγ, 17, Ι). 

15) Άπιί.σας δε τrίς αίσ{)11σεις
σ11νηρτησ{)αί πως πρι'ις το,• έγκέ
ψα) <'ν. (Α υτό�'Jι, Λ, -1. ;!6). 

16) Ό ο' εγκέφαλός έστι ό τάς 
αίσ{) �Ίο εις παρέχων ... έχ τούτων δέ 
γίγνοιτο μηΊμη καί δόt.α, ε;. δέ 
μν1Ίμης καί δόt.ης λαι3ούσης τό ή
ρεμείν κατά ταύτα γίγ,,εσ{)·αι ι?πι
στ1Ίμην. (Πλάτων, Φαίδων, 96Β\. 
Έ,•ταύ�'J·α σαφό>ς διακρίνεται ή έπί
δ()αc ι; τού 'Αλκμαιωνος επί των 
Πλατωνικό,ν ίbε<i>'', c;>ς καί τιυν Ίπ
ποκρατι�<Ϊ),'' (i.πό,ι�εω,�', (f

!
ς επε,ται : ι-

17) ... οποσον δ U.\' ατ()εμησ11 ο 
έγκέrrαλσς χρό,,ο,• τοσούτον καί 
"rρονiει ό lι:ν{) οωπος ... Διό φημί τόν 
έγχέrrαλον ει,,αι τόν !'ρμψ'ε1ίο,•τα 
τήν ξύνεσι,'... ό έγχέφαλος α'ίτιύς 
έστιν ί,jσ;τ.ερ οί'iν καί της q,ρο,•1Ί
σιος ... 

... ('Ιπποκράτης. Περί 'Ιερής Νού
σοι•, Η, 17). 

15) ... ειιειτα περί έκάστης λέγει. 'Α
κοί•ειν μsν Ot1\1 q;ησι τοις cοσί, διό
τι γε,•όν έν αί•τοις ενυπάρχει· τού
το yάρ 11χείν (ψθέγγεσ�'Jαι δε τ(ρ κοί
λφ), τό,, αέρα δ' άντηχεϊν. Όσφραί
\Εσ{}αι δ� ρισίν <'.ίμα τφ ά,,απ,•είν 
(Χ\'άγο,•τα Π\ εύμα εις τόν εγκέφα
λο\'. Γλcίηη1 δε χι,μούς κρίνει,,· χλι
αράν γάρ οi'iσαν καί μαλακ'Ι'Jν τ11-
;ιει1• τjj {)·ερμότητι· δέχεσ{)·αι δέ καί 
διαδισό,•αι δια τήν μανότητα και 
ύ.παλότητα. Όφ{}αλμοίς δέ όρfι.,, 
διrί. τού πέ()ι� ϋδατος· δτι δ' εχει 
;τ.υρ, δήλον ιι,,αι· πληγέ,,τος γάρ 
έκλάμπει· όρύ.ν δέ τιρ στίλβοντι καί 
τφ διcιφανεί, δταν α1•τιψαίη1, καί, 
δσφ u.ν κα�'Jαρcίηερον 1i, μάλλον_ 
'r\πασας δέ τάς αίσ{}{ισεις συ,•ηρ
τησ1}αί πως πρός τόν έγκέrrαλον, 
διό καί πηροίΊσ�'J·αι ΥL\'Ουμέ,•011 καί 
μεταλλάττοντος τήν χώραν, έπιλαμ
ιJάνεσ�'Jαι γάρ τούς πό()ους οι' (0>11 • 

αί αίσθ 11σεις. Περί άφης ουκ είρη
Υf οί•τε πώς οϋτε τί,,ι γίνεται. (Αίι
τύ{)ι, Α,4,25-26). 

8) ... ά.κοί•ειν 11μfι.ς τφ κεν<i:J T({J
εντός τού ώτός· τούτο γάρ ειναι τό 
διηχουν κατά τή,, τού π,εύματος 
είσβολ1Ίν" πάντα γάρ τά κοίλα 11χεί 
([\-, 162) ... εν τ(ΊJ έγκεcrάλφ εί,•αι τό 
{lΥεμονικόν· το11τφ συν όσφραί,,ε
σ{)αι ελκο,,τι διά τόJ\' ά.ναπ,•οών 
τάς όσμάς (Ιγ, 17, 1) ... τφ ύγρφ 
καί τ(ρ χλιαρφ τφ έν τη γλο'ητη 
πρός τη μαλακότητι διαχρί,•εσ{}αι 
τούς χυμοίις (γf, J 18.1)... κατι'ι τήν 
του διαφα,,οίΊς αντίληψι,, τή,, δρα
σι,• γίy,,εσΟαι JV, 13, 12) (Αι',τόθ·ι\_ 

18) Ά. γάρ ούκ άλη{}η λέγει, φά
μενος αναπ,,είν τάς αίγας κατά τcί. 
ι7>τα. ('Αριστοτέλης, Περί Ζφων 'Ι
στορία) (Α. 1],14-15). 

19) SρΓengeJ, Κ. , HistoiΓe c1e la
M�decine, Ι, p. 239-240). 

20) ... άπό της περί τό,, lγκέrrα·
λου ύγρότητος αποκρί,,εται τό κα
{}αρώτατο,• δια τό)\1 πόρων, ο'ί φαί
νονται φέρn,•τες ά.π' αύτω,• πρός 
τ11,• μήνιγγα τήν πεpL τόν έγκέcrα· 
λnν. (Άpιστοτέλης, Περί Ζφων Γε
ν :σεωr, Β, 6\. 

8) ... έγκεφάλου μέρος (είναι τό.
σΠF(ψα). (Αυτό{}ι, \', 3\. 

20) ... τοίς μεν γάρ ζφοτόκοις fψ



., 
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άλλφ μορίφ γί Ηται f1 τι�οφ1Ί, τό 
καλούμενον γάλα, έν τuίς μ,αστ?ίς· τοίς ορνισι τούτο ποιεί η φυσις 
έν τοίς ιροίς, τού,•αντίον μέ,•τοι -ij 
ο'ί τε άν{)ρωποι ο'ίο,•ται καί Ά. φη
σί,, ό Κροτωνιάτης· Ου γάρ τύ λε11

-

κόν εστι γάλα, αλλά τό (;Jχρυν. 
Τοϋτο γάρ έστιν 11 τροrr11 τοίς ,·ε
οττοίς· οί δι' ο'ίο,•ται τό λεuκύν διά 
τ11,, όμοιότητα του χριύματος (Αυ
τό{) ι, 5, 2). 

19) ... la ηιιtι·ilίοιι clιι ροιιlel clan�
.l' οeιιf, reg_anlait le ωanc c0111-
111e le lait qιιi nli111cnte lc jaι111e 
et l' e111l)Γγοη aιιcμιel ce ιlernieι
clonne nai-;sance. (11Jid., μ. 2.μ). 

18) ... φέρειν δέ σπέρματα πρι7ιτον
άρχεται τό άρρεν ι:Jς έπί τό πολ ί, 
εν τοίς ετεσι τοίς δίς επτά τι,τε
λεσμένοις· uμα δέ τρίχωσις της 11-
βης άρχεται, κα{J·άπερ και τύ. φυτά 
μέλλοντα σπέρμα rrέρειν ά,,{Jείν 
πρ,υτο,,. Ά. ψησί,,... (Αύτό{)ι, Η, 
1, 11-14). 

8) ... bι' δλου τοϋ σώματος τρ{-

φεσ{J•αι (τά εμβρυα)· <JΛ'αλαμβάνειν 
γάρ αύτψ ι,1σπερ σπογγιr"f τά άπ& 
της τροψης {) ρεπτικά. (\7, 16) ... ά,,α
χωρήσει τοϋ α'ίματος είς τύ.ς αίμο
ψόρcυς φλέβας ϋπ,•ον γίνεσ{Jαί ιrη· 
σι, την δέ έξέγερσιν διάχυσιν, τφ• 
bέ παντελ1j αJ'αχιύρησιν {Jάνατον. 
(\Τ, 24) ... τιΪJV Ί]μιό,•ων τους μέν άρ
ρε,•ας d. γόνους παρά τ ήν λεπτότητα 
της {J ορης καί ψυχρότητα, τάς δέ 
{)ηλείας διιl τό μ11 rl,•αχrlσκειν τάς 
μ1Ίτρας. (\', 14) ... τ1jς μέν ύγι,ίας εί
,•αι συ,•εκτικ11ν τ1'1ν ίσονομίαν των 
δι,,,άμεω,,, ύγρr,υ, ξηροϋ, ψυχροϋ, 
{J·ερμου, πιΥροϋ, γλ1•κέος καί:τιϋν λcι
πιϋν, τ1'1ν δ' έν αυτοίς μοναι�χίαν 
, όσου ποιητικ1Ίν- φί}οροποιον γάρ 
έκστέρου μοναρχίαν. Καί νόσον 
σuμπίπτειν ιυς μέν {,φ' ου ύπερβο
λjj θ·ερμότηtος ί) ψυχρότητος, ιίJς 
δέ έξ ου διύ. πληΏ·ο, τροqης 1i εν-
δειαν .. τ11,, δέ υγείαν τ11ν 
τρον τιϋν ποιι,1ν Υ.Qrlσιν. 
(Αύτό{) ι). 

σι,μμε-
(\', 30). 

Κ::ινέν:ι. οόγμα, όσονδήποτε ύψηλό, δεν μπο?εί νά κά.μ:η 
' 

�ου; 

ά.ν-θοώπους εύτυ:ι_είς, έκτος έάν μετ:ι.φρ::ισ-θη σέ ζω-ί-ι , 
Χένρυ Βάν-:\τά.Jκ 

"�ν� ΠΛε?νέκτ·η\1-α .,
της φιλαλ·η-θ,εfας είναι οτι δεν ϊ_Οει.ά.ζε

σJε να εν-&.υμ:r1στε τι ειπατε. 



Οί 

6άv 

• 1 

έdέφαυ-,;εs 

6vμnεpιφοpά 

άυθpώnιυn ... 

'Ε::>ωτεύονται, μο,Jφώνουν τά παιδιά τους, βοη
θ:>Jν το)ς yΞp:>νcες. 'Ιδού μφικ:'χ έπεισ:'>Sια ά:pη· 
yημsνα άπό ενα φίλο τους πο) τούς έyνώ,:>ισΞ καλά 

ΎπΊ BRIAN 0' BRIEN 

ΕΤ\ \ ,\ 11 ΟΓΕΥΜ 1\, :1.1.-θώς έ- ά.χοι6ως τον λό-:ο : λlεγάλος άοι-
�οέyα.u.ε μέ τό α.ύτοχί·J·ητο, ό Οα.σι- θμος /'1.Qαχτ ηοιστιχών u.οιάζουν μΕ. 
zος έτ.ι·D-εωο·ητ·ης Μπέοε χα.ί έγώ, τσ διχα μα.ς. \) 1τόνα.λτ Κέο, του 
στην 7':sδια.δα. του Έ-θνιχου η CLOΧOJ γνωστού ο\Ύ.οJ Κεο χα.ι " τώνευ, 
]\ όυ ην 'Ελιζα.μ.πε-θ. στην Ούγκα. 1- ειοικε.ιu.ένο.ι νά ώογα.νώνη <ισα.φιί-
τα., δι:ι.,ιοfνα.με μιά ά.γέλ·η έλεCΩάν- OιJJ στο Να.υοομπι, στΎΊV Κένυα., μου 
των συνοδευομένων ά.πο τά. u.ικσα. έδει1Ξ.ε μια. εκ·&εσι δύο κυv-ηγώ1, 
τοαc. i\Ιιiς ερριξα.ν μια. μα.τια., κιν-rι- ποJ ά.να.ι:γέοει την ίστοοία. δύο έλε-
σ�ν τσ ;ύ7ιά τους ,χα� δΕ.ν �.σ.ς εδ,ω- φάντων ποJ bο�t;Sησαν ενα.ν Ομοιό 
-σαν π) .ον Π()Οσοz. η, ωστε ο i\1I πεοε το.ιc τσ:ι.Jμα.τία. Πάζοντα.ς τσυς 
έ.στα.μα.τ·ησε για. •ια. μποοέσω νά. 1α.Jλιοοοντεc τΟJς χα.τω ά.πο το σω-
τους c:ιωτογοα.φ·ησω. Ξα.φνιχα. ό u.ε- μα. τοJ κα.τώο·9ωσα.ν να. τον σ·ηχώ-

•' 'λ' ·'ψ 
. 1 ' , ' 

γα1, uτε90,; ε �
1

φα.ς υ �σε τ� αυτια. σοJν χα.! τον μετεφεοαν, μποοσ-:α 
του, τιναςε αγρια. το χεφα.λι το.� στα. u.ιίτια των χατάπ}·ηχτων χυν-η-
zα:ί ούολιάζοντα.ς δ.ινα.τά. ετρεt,ε γω I Ι) •• ι,α. στο πα.ι υ δα.σος. Οί χυ-
τ.σοc το u.έρας μα.ς στα.μα.τωντα.c σε ν ηγοί τους ά.χολού-θησα.ν χα.ί διεπί-
,iποσ-rασι λιγώτεο·η ά.πό ε1Ξ. u.ετοα.. στωσαν �τι ά.ν χα.1 ό τοα.υματίrJ.ς 

Τι επα.-θε; έοώτ·ησα.. c.α.ναπεσε OJO f} τοείς φοpέc, τελι-
-: Ισως :ή-θ,ελε νά. 9η ;ά., χ.ινη- ,ιά, μετε<,ιέοθ·r1 σε ά.πόστα.σι τοιων 

�,.τιΥ.α μα.ς α.μαξια, μου απ ,;ντ·r;σε ί' ιλιοu.έτcων. 'Εκεί 1Ξ.α.να6pηχε τίς 
� Μπέοε. "Η -θά. εφα.γε τfποτα. ΠΟJ σίσ-& ησ.ιc του. όπότε έ1Ξ,αχολού-θ·ησε 
;r,ν, ηνώ/ λ·φε.J.fπ�ροί ά.χόμ·η να τον 7 ')'Ι ποpοια. τΟJ σJνοοευόμενος πά.ν-
ε-τσψ.π r1σα.ν κσυν_συπια.. Κα.μμ.ια φο- τvτε ά.7':ο τοJς δύο έλέφαντα.ς, μέ-
(:οα μισο-�;οελλα.ίνουν τους έλε9α.ντοc. /Οtς οτCΙJ κα.ι οί τοείς τους ένώ-θ·η-
:\Ι{ε αJτα τά. ζώα. χανειc δεν 1Ξ.έ- Υ.cι.ν u.έ μ.ιά. πεpα.στικ·η ά.'Ιέλ·η. 
ι:..ι τί γίνsτα.ι. Μ.οιχές φορες 'Ο Μπιλ Ι >άια.ν, ενσ.ς ά.πο τους 
οί άντιοοάσεις τους είνα.ι ά.ποό- ά.ρι_α.ιοτcοους χυν tJγους των Κέρ 
1J),ε-πτεc ... Σαν ά.ν-θοώπινεc. χα.ί τώνευ. έμ.ελέτ·ησε έπ\ 42 yοό-

()ί ειδιχσί έπιστήμονες ποJ ά.<,ιι- 'ιια. την σ,ψπεpιφο?α. των έλεφάν-
εοωσαν ιοόνια. όλ6κλ·ηρα γιά να. υ.ε- των: 
"),.,;;·f1σουν α.ύτά τα. πα.1ύδεομ.α. τά. - Ιi:"ίνrJ.ι ίχα.νοί νά. λογιχεύωγτα.ι,
έί'_f)U'Ι σε μεγάλ·η φιλία. γι' α.ύτόν σά.ν χα.ί μ.ιiς, μ.eιυ είπε. Μεοιχές φο-

Άπό το U. S. Lady 

't. 
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?ες είναι χα\ ΠΟΨΙ]pότεpοι απο τους 
-ά.ν-θρώπους. Σέ μ.ιά. ά.πό τις 6ά.σεις 
μας μιά. άγέλ·Ι] εiy_ε σUΨΙ]'θίσει νά. 
;μπαίΨη στον Χ'Ϊ)ΠΟ χα\ Vσ. χά.ν-η με
-γά.λες ζ·ΙJμ.ιές. Τον έχλείσαμε. 11 ·η
οοϋσαν πά.vω άπό τ·ηv πόρτα. 'Εχά.
να.με μιά. rιλεχτρι,ι.·η σύνοεσι . .λεν 
ιρειά.σ-θηχαν παρά. ούο :η τρείς 6οα
:Ουές γιά νά. χατα.λά.6ουν oi έλέφα.;
-τες Οτι Οταν εσ6·ηνα.,ι τα φώτα, 0€ν 
τ.ερ,ιουσε πλέον οεϋμα χα.ί π·ηοου
.σα.ν άνεν6zλ·r1τοι. Τροποποι·ησα.μ.ε 
τ·ην σύνοεσ: ωστε νά. λειτουpγ'η ά
.Ζιά.χοπα. ολ·η τ·η νύyτα. Oi έλέφα.,1-
τες έτοιγύpιζα.ν εξω σ.ΠΟ τον ΧΤJΠΟ 
--πατώντας τά. ·ηλεχτpοφόpα. σύρμα
τα εως οτου ά.νεχά.λυψα.ν οτι oi 
·χαυλιόδοντες δέν -�σαν καλοί ά.γω
γοί μετα.οόσεως τοϋ ρεύματος. Τελι-
7.α. ά.ναγχα.σ-θ·ηχα.με νά. έγχα.τα.στ·η
-σουμε σχοπι ες με ώπλισμέ ;ους
• φρουρούς.

«Κατά. την οιά?χεια. τ'r,ς χα.τα.-
•σχ;υ�ς το,υριστιχιί>ν πεpιπτέpω;
-στc.ι Ε-θνιχ,:, 11 ά.ρχο Μόρχισο-;
Φώλλς, στην Ούγχάντα., oi μ-1.-
9α.γχοί χατ· έπανά),ηψιν έξεοιώχον
-το ά.1ιό ενα.ν άρσενιχό έλέφα.;τα.
;3ά.�ους 3 1) 2· τόννων, έπιλεγόμε
νον «'Ο Λόροος ..λ·ημ.α.ρzος», ό όποί
.-:ις έ-θεωρούσε τ·r1ν τοπο-θεσία έχείv-η
ποοσωπιχ·ή του ίοιοχτ·ησία.. 'Αχό
�J."Ι) χι' οτα.ν έτελείωσαν τά. περίπτε-
pα., έξηχολούθησε νά. τους �ά;η
ζ ' • 'ζ ' " ,,·ημιες, ·rι_συz_α οντα.ς μον�ν οτα.ν 
-η-θελαν να τον φωτογρα.φησουν.

λΙιά -θαυμάσια. ν•)ϊ.τα. όσφράν-θψε
τ; αρωμα της «πόμπε», ί-θα.γενους
μπύρας πα.pασχευα.σμέν-ης ά.πο ζύμω
σι μ-r:ανάνα.ς χ1ί <Χνοιζε ενα. χιbώ
τ:ο οπου ηλπιζε νά. bpη π_ουpέ
,μπανάνας. 'Εν συνεχ�ίq. ερευ
νουσε ολα. τά. α.ύτοχίνητα. που περ
νουσα.ν. Ι\,[εpιχές φορές ε:χ ωνε στο
.έσωτεοιχό τ·i;ν προbοσχίδα του χα.ί
ά.φα.ιροϋσε τό σκέπασμα.. Ι\Ιιά. φορά.

v-εpιχοί τουρίστες που έχοιμώντο μέ-
\ t ι � 'ο' ι , -ι;:ι. στο α.μα.c;ι τους ει-ι αν χα.νει το

"λά.·θος νσ φυλάξουν κάτω άπο το 
C:zημα. ενα χαλά-θι μέ προμή-θειες
-μεταξύ των όποίων χα.ί μπα.νάνε,.
�το μέσον της νύy τα.ς τρό��α.ξα. ν
-:χ.ίσ-θα.νόμενοι τό ά.μάξι νά. ά.να.ποδο-
-γυρίζεται χα.ί εμεινα.ν άρχετές ώ-

. ) ' ' - ' ' ' ρες, χ ,εισμ�νοι εχε�, μεσα., ενώ ο

«.\ορδος Δ·Ιjμαρzος» .ετpωγε σ.;έτ,ως 
τά. ά.γα.π·ημένα του φ\Ιοϋτα.. 

�τό Ί\μποζέλι ττ,ς Κένυα. τtrαν 
μιά. φοοά. ενας έλέφα.ς που του α,.pε
σε νά. χάv-η ά.στεία.. Κου6ότα.ν στ·η 
στ?Οψη ένός ορ.όμου Πεοιμέ ιο;τα.ς 
νσ πεpά.σ·η χα.,�ένα. ά.μά.ξι. lI �ταγ6� 
ταν μπροστα. του ξα.φνιχα. χα.ι 
μούγκριζε. Βέι'5α.ιος ίίτι είzε η,ομά
ξ�ι τc.ιυς έπι6άτες, ύπο::ι_ωροϋσε εί
ρ·ηνιχά. χα.1 τους αφ-ηνε νά. περά
σουν, ένώ στά. 7:.οv-ηpά. του ματάκια. 
'-?7.ινότα.ν χα.-θα.ρσ. μιά. λάμψις πονη
ρία.ς. 

Στο Ί.'>�vιχ� _Η άpχ? Κου·�v. '1!;
λιζα.μ.πε-θ οπου οι τουριστες, εφ �
σον τ·ηροϋν τους χανονισμους μπο
ρουν νά. περνουν ά.νάμεσα άπό yιλιά.
οες έλε,ια.ντων, παρέστ·ην στην iξέ
λιξι ένός έρωτιχ.ου pωμάντζου . 
�υντοοφευμένος ά.πό τόν έπι-θεωρη
τ·η l\fπέρε πα.ρα.τ-ηοουσα. μιά. άγέkη 
πο� περνούσε ά.πό μιά. ρεματιά. πά
νω σ.7tο τη λίμνη Έοουά.pοου, οτσ.ν 
ενα.ς νεαι:,r,ς χαί χα.λοοεμένος άpσε
νιχός φάv-rιχε μέσα. ά.πα ενα. φύλλω
μ-Υ. σέ ά.πόστα.σι 2ίJΟ μέτρων άπό 

' • 'λ ' \ ' ' G λ.υ ' ;"f)V α.-;rε η. f�με?ω7 μια. , νη κ�α
εγχα.τελ�ιψε ;η� α.γελ η κα.ι �ροz..ω
;,r,σε π�ος α.υτον, τ:χ.λα.vτευοντα.ς 
ν-:-ροπα.λά. το χε9άλι -τ·ης. "Οτα.ν συ
ν:ι.ντή·θηχα.ν, έκείνος περιέ6α.λε .μέ 
την προ6οσχίοα. του, την π9.060-
σχίοα. της χα.τσ.χτ·ησεώς -τ-ου. 
ϋστεοα.. χαl οί Ουό τους ϋψω-
σαν 'τi κεφ:ιλια., μέ-ι._pις οτου τά. 
σ-:-6ματά τους ένώ-θηχα.ν σ' ενα.v ά
λ·η-θινο ά.σπα.σμό. l<α.τόπιν της 1-
δωσε μέ την π906οσχίδα μερικά. χ-α.
ρωπσ. χτυπ--ίΊμα.τσ., ξεpρ-iζωσε μιά 
τοϋφ1 χόρτων, την χτύπησε στά. 
γόνατά του γιά. vά. φύγ·η τό :χ_ωμα 
χα.ί της τ:ην π;,οσέφερε. 'Εκείνη τ�'J 
έπ-;,ρ ε στό στόμα. της χα.ί ά.πεμα.
χpύν-θ·ησα. ν 6α.δίζοντ:χ.ς με σzεδi,ν 
ένωμένους τους ωμΌυς των, στ«μα
τωντα.ς συχνά για. νά. άνταλλά.ξουν 
φιλιά, μέz?ις οτου χά,θ.·φι.α.ν π1σω 
α.πb μc f· συστ&.δα Οέvδοων. 

- Είναι πλέον ά.:πύ μια. έ6οομ&
οα. που συνεοέ-θ-·ησ'1-'J, μου είπε (j 
Μπέοε. Θά. έξα.χο"λου-θουν νά. κά
νουν. χόρτε μέzρις οτου ·η -θηλυ-
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χ�ά -5ιά ;;-Sιάση σέ χατάστασι «-θερ
μότ·η.:eις,>. Τότε ,,9.ά τ?αο·ηz.-θοuv σ' 
εvα μαχ:;υvο ξέφωτο του δάσου; 
( οι6-:ι οί έλέ9αν.:ες οπως χαί οί αν
-&οωποι iναζ·r,τοuνε τ·r1v μοναξιά 
γι� ,�α, �χ;.ι�ά�ο�νε τΟv ε�<.ι:.τά ,-:-ους; 
χαι εχειΨη -.9-α ανταποχοι·.9-η με φλο
γεοότ-ry:� στ!ς rSωπεiες έχείνου. 

'�
0 1 σε�,�Ψ'Ι -:_ου μέλι�ος , δι�ο�εί 

πε�tπο� οεtχα. 
1

μ·r,νες , Χ?--:α. :-rιν ο;α.�
χει:.ι .:ων οποιων το ζευγαοι -.9-α ε
ξαχολου-&η νά ζ'ή χον-:ά σ-:ην iγέ
λ·η ολ-ι, τ·fιν ·iΊμέοα. Τη vιητα γλυ
στ?i'Jε στ,ό ο&.,σος γt� να έξ�χολου
-θ-:rισουν

, 
τις εοωτι;ιε; τους , συ·1�μι

λ1ε; μη_οι; ο-::;υ ·η ,,9.·ηλυχια μ.εινει 
., r 1 1 \ ' "" , εγχ.υος

1 
vπο-:ε π=ιυει νι::J. ενbιαφεοε-

, 1 ' ' \ / -::ι "'!α, τι:ι� συντ7000 τ·ι�;. /1.ιγους 
μ. r;νε; α�"ιGτε�'Χ. ::.ν�ζη--:ει τ"f1ν συ J

τοοφι74 μtάς �S.·rιλυχιiς πιΟ ·hλιχιω
μiνης �7:ο ��τ�ν γιi Ji τ�ς παοχ
σ.:α-5'η στ-ί-1 γέννα. Ί[ xυor.pooiα οι-- ' , ' ., -α�χε�

. 
ΠΕ?t7:ου, ειχ�σt χ-:ι.t ε�α :J.γ1:

�ες. "!.r ((μαμ.·r,Η �ενει Θο?υοος χ�ι 
εμ.τ.οο�ζει το;ς π1.ντ'Υ.:. να ι.λ·ησιιχ-
�ο:.>ν έν� ε� ι :τ;-ι στΟν χόσμ.ο τΟ 
ελε:;,"Χντα.χι. Γο νεογένν·f1τΟ 'έ.Ίει 
b-i��, πεοι'ί':-ου uo χιλ'1., είναι ίκ-χ
'J; ν7 στ�·.9-ΎJ στ7. πόδι� του για 
λιγ:14 λετ.-:-ά χαι να. b-χ.Ο!σ·η Λιγο. Ί ι 
τσυ�εοότ·11ς ποU ΟεfΊνουν οί έλεφ-χντf
vε:; στi μ.tχ9& τους εlν-χι συγκιν·rι-
τικ·t'j. τ6σο -;,;ολU iν-θοώπιν·Ι) εtv-χ.ι. 
Τ' ι'� (1 - ' ! \ , ':1. οο·,(..,.ουν, να 

I 

πεοασουν 
� 
ι:?

αποσπουν τ-χ ποασινα. χλαοια. 
νεοο,, 

πο� 
, ..... ,, 1 / ' 

' .. ) 
' εμτ,.')0'�(.,J'J το ::ε:ιασμα ;ους, 7'Λ \�. 

Χ':/.� -:':/. τιμωοουν χ�μμι':Ι. οr;::ια. σε 
πεσfπτωσι iπεt{)εf,.ς. 

''Ε . ' . 
.\Ι . ' ' ' 1 Ψ'J. α;=ογευμ.:χ � _ ,πε; __ ε Χ'Χ.� εγ� 

Π'Χ;j-χτ·r1 �eιυσ:με 
1
μια 

I 
αγεΛγ} ;εσσ�

�ων ·5-·fjΛ'JΧu)ν με 1:εντε μ.ικοα. κον
τC' c;τ·f1v Οιώσυγ� Ι{�.σ!yχ-χ.1 ·fj ότ.οfα

συνΟέει --:lς λfu.νε:; 'RΟ01\"t.9δου καl 
Γεωργίου. 'Ένα μ.ιχQο έλεφα.ντ&χι 
πr.ιf'J/ω�οϋσε στ·Γι 'J iχ.o·ri --:f')ς οεματι
άς Χ'Χ; μf� .. ,5J.·rιλυχι1Χ εb .. ;-:t.λε ι.ι.ια. Ό
ξε�:ι. ;.,ων·f1 Τ.(ιΟε�Ο'Jποι·,1�ικ·'}. 'Εχε't
νb άΟιά9000 7:·f};;ιε τΟν χ-:ιτ·ήφοοο σιiν 
rι 1 .... , , (1 '

) 

, ,,.__ 

�·Jα μ.ιχ.,:'ο πα!Ο� τ.�:> --.;,ε \ει
, 

να ιο·� 
εω� τ.�υ μ.πο� ει 'Jl"J. τ.λ·ησt1σ·11 στο 
ιεϊλο; -:'ηc oι:J.·r,;. Ξ:ι.:;νιχό-. .:ό ιω-

Ρ ') ,,_. ' ' ,.. , ' μ? οου ,ι-:ι.c..� κ.αι το, εΛε�ι:ι.ν-:α.;;ι α-
φι�fjντσ�ζ, 

μ.ια ιΧΟ'ΧU"(''Ι �οομ;ου ε�εσε
στο 'Ιε�eι. Ωι -,9.·ηλυχιες εσταμ.α.τ·η-

σα. ν, ϋψωσα. ν τά ., ,... \ ο:ι. ετοεc;αν προς 

' " α.υτια. τους, υστε-
το χα.νάλι τείνον-

τ,.ς έτ.iμονα τ\ς προ6οσκίοες τους: 
στ;ν ατσ.χτο. Ό μ�χρ�ς τά είz.ε. 
ι.άσει χα.\ έπ&λευε με το νερό. ό.ύο,. 
-&ηλυχιες έγον&τισα.ν γιά νά 6οη-
,ε,-ί;σουν ούο άλλες νά είσέλ-θου,ι, 

λ ' ' ' ·1, - ) 'ζ �':J. -:ιχσ. στο, νερ
1
0. , �υΛ �ι οψ;ας 

εΨSιαοοJν-:ι�σ. ποο� ;ro ελεφαντ�κι, 
ε.:ειναν τους ι.αυλιοοοντες χα.τω 
άτ.ό το σωμα του που χαί χατώο
-�ωσ7.ν ν?:ι '70 άνuψώσουν και ετσι: 
τΟ lσυρ�ν €ξω. α·Υστεοα �η μία ά.πb. 
τ!ς έλε9α'1,1 νες αύτές, ·η μ. ητέρα.. 
του Π?O',)(.ιVW 'i_, το έπηοε ΧΟντά της 
του έμουρμούρισε έν-θαρρυντιχά, 
έ·ιψ έχ,είνο

, 
χλα·}

,
ούοι;,ε χα,ί ξερν�u

σε νεQΟ. Εν τελει οταν ·η μ·ητεοα.. 
, ι ( ιι , •ι ..._, � ι του επεισ?η οτι ο

, 
αταχτ�ς οεν υιε_:-

τQει.., τ.λεον χανενα χινδυνο του, 
·ι� ' ' p ιι::- ιι εοωσε με τ�r,ν -;τοοοοσκtοα τΊ1ς ενα .... ' ' \ ., \ ουν,.το χ.:�π·η11;α �;ι υστερ_α. �ε χοαυ; 
γες -5,ψ.ου το εοιωξε απο χοντα.. 
-f·η;. 

r, Εν-7. συγχλονιστcκΟ πεοιστ�τιχ()\, 
μ. ·r,τοιχοϋ πό·ιου παρ ετ·ηρ·ή-θ·η προ
σ::J&τως στό Ί.:-.9-νι χό Π άοχο :Μόο
χισον Φώλλς. '() συνταγμ.ατάρz·ης 
'lΌiu.εo, !ι.οι·ηγ'r,ς τω,, οασο9ρουρων, 
Οιέχ.�ινε μ.ι;. ελεφαντfνα. �η όποία. 

\ ... fι:;,. μ.ετεοε:ιε στους ϊ.�υΛιοοοντες 
νεr,γένΨητο. Το έλεφα.ντiχι ητα.ν 

' 'f:" \ J • ' • , νεχ�ο. L',Πι τ�ει� ΊJμ.εο,ες ·η_μ.ητεο� 
μ.ετε.φεοε �Jτο -το μ.ιΚ(.ιΟ πτωμ� χ1.ι. 
"\ ' ,ι \ - \ Ι oii.ν -:ο α.9ινε χα.τα γ·ης παο:.ι μ.ο-

., - t , 
' 

,.,,. , 'JΟ-ι r;'t"'J.ν ει/� α'Jαγy_γ) 'J� πι·η ν�οο. 
'\0·16-:εο:ι τ·ην ·ηbοα.ν οοJια cΗπλοc 
r/ εν� Οέν--:�ο Ίω�lς τΟ έλε�-:ι.·Jτά.χ!. 
lf αοέu.εινε έχεί πολλές ·ημέ%ς ιω--

, , , , ,,... ι α c.ι:; νΎ. τ_αω;·r. κ-:ι.ι _εc;·rιγ?ιω\νετο ο-
--:'1.', Χ:t.·1ε:::; επtyεt()Ο�σε νι:ι... την πλ·rι
·σι&σ·r,. Τελιχσ ε9υvε. '() Τρ(μ.εr., !ι.
νεχ:ιλ1υψε Οτι Χοντt1. σ' έχείνο τb 
6έντ:JΟ ϊίΊ ε σκ&ψει ε'Jαν ζέbα{).eι 
τ�:/; Χ:ιl είΊ ε ·5-άψε.ι τΟ μ.ιΥ..()ό τ·r�ς.-

Τ� ενσ.:ιχτο της ποοστασ1ας φαi-
, ; 1 Ο νε--;,-.! πω� ε!ν1ι Ί.αQ:1.χ.τ·r�οtστcκο ο-

λων τ,;�ν έλε9άντων. 'Έν�ς ά.ρσε·n-
') Ι 

\ 
ι::,. 

\ () \ χο_:; γε:ο-� \�yι:ι...ς πο� οεν �α μπο
:-ο•ι r.ι'J' ΨJ. αν�π'J'.ρι:ι.γ,:ι.γη, ουτε χr:ι.ι 

' ' λ r - ' ' 'λ ' ' ΨJ. αχο o_-;v·r, \'Ι" _α.γε. ·η σε μ.�γα-
λες πο�ειες, ,Ε,α τ·ην εγχ,.ταλει·�·η. 
1 .. ενtΧ; ενι:χ.ς Ί) δύο νε�σοl ά.ρσενι
χοί ,5; τ�ν συνοδεύσουν. Π ολλaι: 
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::.ιυν-ηγοί πιστεύουν οτι εις ά.ντάλ
),αγμα της Π?�στα.σία.ς των -α.υτος 
τους μετα.οίοει τά. μυστικά. της γ·η
.ραιάς σοφίας του. Σαν πα.ρουσια.σ,&·η 
:κίνδυνος οί νεα?οί 9ρου?οί 1;:ύ
bουν κάπου τόν γέρο χ:χ.ι ϋστεοα 
τρέχουν ν' ά.ντιμετωπίσουν τον 
.έχ-θρ6. �υχνά. μένουν μαζί του μέ
:;_ρι του i/α.νάτου του, που συμοαi
νει γύρω σ-;ό έ!;;ηκοστόν ετος, δι
ότι ·η ζω·η των έλεφάντων ειναι λί
"'γΟ tιρα.χύτερ·η ά.πό τ·ην ά.ν-Sρώπιν-η. 

'Λντί-θετα ά.πό τ·η λα.ικ·η οοξα-
, ' ' ι "' \ "' : ' -σια, α.υτοι οι κοΛοσσοι οεν ειναι α-

δέξιοι. Μπο?ουν νά. πατ·ήσουν πά
"llω σε μια καρύδα. με ά.οχετ·η λεπτό
τητα, ώστε νά. σπάσουν τό κέλυφος 

\ ' \ '.!, \ ,... , χωρις �α }'ην, χ:ιταστcε-rσυν και c,
,ε--ρ�υν ν-:ι c,ε,Sα.tίσυν πατα.τες χωοις

-νά. τις ξεσχίζουν. Μάλιστα. είναι
...συν·'ι-θως «δεζtοt Ί", ζεοbοί>>, Ί ρ·ησι
_μοποιώντας γti.1 τ�f'!ν έζ:χ.γωγ·fl �ων
πσ.τα.των τόν i'οιο ι.αυλιόοοντα.

'Ο έλέφας εy ει ά.νάγκ·η ά.πό λί
Ύο ϋπνο, πε9iπου δύο φοοες λιγώ
τερον 'ά.π? το� &ν-θρωπο, α.ίσ!)-ά.νε
-ται οε ευτυϊ:fίς :;_9·ησιu.οποιωντα.ς 
-σι.εοόν ολον τόν καιρ6 του τοώγον-
τα.ς. Γι� νά.,_μα.σ·ή;;η ,τά. ,300 πεοί,
";ου κιλ

;:L 
φ�Λλων και y�οτων που

-:ι.ποτελουν την κα.-θ·ημεριΨη του τρο-
-;:,·r, είναι ύποχοεωμένος νά. tίόσΥ.·η
-στίς ·t β ώρες του 24ώοου. Π οέπει
.έπίσ·ης νά. ζητά οιαρκως νερd διότι
-του ηειά.ζον,τα.ι 11 Ο εως 190 :λί
τρες ·ημε?ησιω;.

Είναι σωστΟ Οτι ό έλέφ:χ.ς όέν 
4εz.νάει ποτέ. 'Ένα. πράγμα ά.νάμε
.σ:1. στ' α.λλα που τό ,θ.υμίiται πάντα. 
sίνα1 :η μυρωδιά. του ά.ν-θ-ρώπου. 'Έ
-ναν cίν-99ωπο που τΟν 'έy ει γνω9f-, ' ... \ \ , -σει μια. 9οpα. μπορει να. τον α.ντι-
). ηφ,θ.η έξ ά.ποστάσεως πέντε Ί ιλιο
�έτpων. Μποοε� έπίσης νά. ξεyω-

ρίσ·η ά.πό τ·ην μυpωοια. έά.ν b αν
-&ρωπος που πλ·ησιάζει είναι λευκός 
�η ί·&α.γεv-ής. Λύτό εz.ει σ·ημα.σία. 
έπειδ·η ξέοει πολύ χαλά οτι συνή
i).ω; οί λευκοί εfναι ώπλισμ.ένοι. 

'() συνταγματάοΊ:ης Μπpούς -
Σμί,θ., ενα.; πολύ γνωστός &ποικος 
της Κένυα, 9οονεί δτι ό έλέφας 
όι�τ·rψεί καl τ�flν �,ι&.μν�η,σι τ<Ξ>ν πε
�ι;:οι·ησεων κα-θως και του κιν
δύνου. l\Ιιά. 909ά α.ίϊμαλώτισε εν-:J. 
έλε9αντάκι που ·ηταν ασy·ημα. πλ·η
γωμ.ένο σ� μια μποοστινη πα.τουσ!Υ. 
τ:.υ. "Ολον τόν καιοο της ·9ερα.πεί
ας ό λlπc.ούς-Σμί,.9 'έσφιξε το πt
δι του σ' ε•ια. ((μπλόκο)) ά.πό χον-
.... , , (:ο, ι rι ' Ί -Ο?ου� κο?μ.ουζ ο ... εντ�ων, ωσ�ε το, �ω,-
ο•ι να μ·η μπο?·η να κιν-η-θ-·η. Με το 
1:�ώτο iντισ·,ι 'πτιχ.ό φάομακο ό έ
λi φας οϋ?λ�:χ.σε iπΟ τΟν πόνο και 
λίγο ελει•-1,ε να σπ7.σ·η την φυλα.κ·ή 
του χ:ι.ί ν,χ φ•;;·η. '.\λ).,χ ό ΜπJ:-;ύς 

, .. 1 ( , { \ 
λ ' ---;-�rι-ι·j κατω:;•jωσε ,"'1.. τε ειυ�σ·η

τ� εογο του και να. α.νακουφισ·η . r - ")' ' ' • " , το �ωο�. σ;:εο;- �π? τοει� ·� -rεσ-
σ�οες α.λλαΎ_ε, ο, ε_λεφα; _υφιστα;ο
τ·φ ·Υ.εοαπεια με υπομον-η, -;οεια-

r ' , ' 

�τ-�χ.ε uμ�:; ν� παο=�..με;νΊΊ, μ�οικ1;:; 
-rιμ.ε(ιε:; χΛεισμε'JΟς για να μγ1ν σ.
φαιοέσ·η του; επιδέσμους. Τελιχά.
έλευ-&εοώ·9-φ.ε. '.\πό τό-.ε χά.-θ-ε
9000: που ΕΟλετ.ε τΟν Ιπ9ούς -
�μ.1,θ. ετ9εχε να τον συνα.ντ·ηση, του
επια.νε τΟ Ί έρι με τ·Ι)·, -ποοt5οσχίόσφ 

και του τό ώο·ηγουσε ποος την πλ·η
γ·η ·η όποία είz.ε έπουλω·9η.

Οί μεγάλες ά.γέλες έλεφ&.ντων
λιγοστεύουν συνε-;ως. 'λλλά. οί έ
πισκέπτα.ι των 'Ε,Sνιχων Π άρχων
της 'Λφ:;ικης 'έχουν τ·ην εύχα.ι9ία
ν; εϊνα.ι �ύτόπται 1:ών έκΟηλ�)σεων
��τών τών ζώων, πού ε1ναι συyν6-
τατα ομ.οιες με έκείνες των -θεατών
του:;.
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(Ο Τάφος τοv Μαvσώλοv 

ΠΟΛΛΟ I tχol)V α·ωυcττά για τά 
έπ-τά θαυματα του κοσμου, άλλα 
ι;ίγοι μποοοίι11- νά τ' απαριθμήσουν 
Βvαι 

Αι Πυραμίδες 
Οι κοεμασται κηποι της Βα6υ

λώvος 
Τό αγαλμα τοίι Διος απο τοv 

Φειδια 
Ό vαος της ΈΦέσου 
Ό Κολοσσός της Ρόδου 
Ό φαρος της 'Αλεξαν-δρειας 
Ό ταψος τοίι Μαυσωλου 

Τ ό Μαυσωλείσν ηταv ό ταφος τοίι 
Β.:χσιλεως Μαυσωλου στην Αλ..<αρ
v= :τό ( σήμερα Μποι,δρούμ), στην 
απεvαντι της Ρ65ου 1 ουρ.<ικη α
•κ-rή <Εκεϊ, στην τοτc: χώρα πϊς 
Κ-αριαι; ζοί>,σε. 360 χρο,ιια προ 
Χριστού εvας 6ασιληάς όνσμαζομε
vος Μαυ:τω·λ-ος, με τηv συζυγο του 
'Αρτεμισια "Η Καοια συνωρευε 
'προς ΤΟ Αίγαίοv πέλαγος με την 
Ρόδο καί την Κώ Ό Μαυσωλος 
εi"χε κατακτήσει στηv Μι,ωα ·Ασια 
τtς γειτοvt.<ές τ0υ πεοιοχές της Λυ
ιοας, 1 ωνίας κα1 μεpι'ι<α ελληνι·<α 
vησια Μαζί με τούς Ροδιους εηο
λέμη•σε .<ατα τώv Άθηvαιωv Κι' ο
μως τιποτα άπο σσα επραξε στη 
ζωη του δεv τcϊ, προσεrτορισ_ την 
ο/u.,VΙα Φημη, τη,ι όποια χpι,1στα 
cττο μνημείο που α,ηγεφε μετα 
τόv Βα .. ατο του ι'Ι συζυyός του, τοv 
μεγαλοπρεπέστερο ταφο των αιώ
νων Ό τάφος αvτός ε'1vαι γνωστος 
ώς το t,. :χυσωλεί0ν της Άλικαρvασ-

σοC 
Ή Άοτεμισια, κατά την διαρκεια 

rης κατασκευης τοίι Μαυσωλειου, 
εδωσε πολλα και βαρύτιμα δώpα σε. 
ποιητας και συvθέτας της έποχης 
για τίς πιο τοαγι><ες 1<.αί μελαγχο
λικές δημιουργιες τωv Πέθαvε ο
μωc απο- τη,ι θλίψι της προτού 
συμπληρω-θη το ΜαυσωλείΌv, το ο
ποίον απεπερατι.,9η από αφωσιωμέ
vους αρχιτέκτονας και γλίιπτας της 
εΉΌχης Σ ημερ:χ όταν χρησιμοπο1-
cίιι-ιε την λεξι μαυσωλείο, σπάνια: 
έ\.βι.μcυι-ιεθα οτι ο ορος προη·λ3:: 
απο τό προσωπ•κο μνημείο πού. 
έ:χτισε ,..ιια αρχαια Ι>ασίλισσα είς 
ε1,•Sε1ξιv της λυπης της γιά τόv συ
ζυγον της, τοv Μαυσωλοv βασιλέα. 
της Καριας 

Ό ταφος εκείνος r,ταv ύψσυς 
140 ποόώv και περφετρου 4 11 πο
δών l·μήμdτα τοίι διαζωματός του 
σwζοvται στό Βοεταvvικόv Μουσε•-· 
CV τοίι Λονδ1110� Κατά τον l 2ov, 
σίωνα ο ταφος κατεστράφη άπο 
σεισ ,.ιο και cττα 1404 έχρησιμο
ποιηθη ως λατομειον από τούς Ίπ
ποτας της Ροδου γιά τό χτισιμο, 
τοίι φρουριου τοίι Άγιου Πίτρου 

Ή rξωτεοι.<η αpχιτεκτοvικη μοp-· 
φη τοίι Μαι,σωλείου έχρησιμοποιήθη 
σαν πρότιJΠο γιά τον «ΟΤκον τοϋι 
Ναοίι», τό μεγαροv της εδρας τοίι 
Ύπάτου Συμ6ουλ1ου τοίι 33ου 
6α�μου τοίι Άμεpι.<ανΙ.<ΟLΙ Έλευθε
ροτεκτοvισμοίι vοτιου δ1•><αιοδοσ1-
ας, στην Ούάσιγκτωv. 

1: 1 cd Kleιnknecht, Jι. 

·,
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ΑΓΊΟ το ΓΊΑf>ΕΛ�Ο� 

Ό Θρόνος του Σολομωντος 

Ή έφημφίδα «Ί οuδαΊκή Πρόο-
δος:t δί.ιει -την ακόλουθη περιγρα-
φή ένός ό:ξιοσημειώτοu μηχανι-
σμου -του Θοόνοu -του Σολομώντος. 
'Ισχυρίζεται δτι ή προέλεuσίς του 
είναι άπό ,<άποιο παληό χειρόγρα
φο, τιτλο:pορούμενο «' 1 στορία της 
Ί εροuσαλήμ» 'Εάν ή περιγραφή 
είναι άκρι6ής, -τότε 6 μηχανισμός 
έκεΊνος ηταν άναμφισ6ήτητα άνώ
τερος κάθz μοντέρνου έπιτεύyμα
-τος. 

«Τό: πλευρά του Θρcνοu ησαν ά
πό καθαρό χρuσά:pι, -τό: πόδια άπό 
σμαράγδια και οοι,ι,.ιπίνια, αναμι-
κτα μέ. μποιλλάντια μεγάλα σό:ν 
αύγό: στρουθοκαμήλου. Ό Θρό.ιος 
εΤχε έ.πτό: 6αC1.1ιίδες και σέ. καθ: 
πλευρό. ,-ου ησαν κλιμακωμένες συ
στάδες δένδρω.ι, των όποίων οί 
κλάδοι ησαν ,<ατά:pοοτοι άπό πολu
-τίμοuς λίθοι,ς ύπό μορφή ωριμων 
και αγοuοων κσοπών. Σ τό: κλαδιά 
των δέ11Sρωv ι'πίσης ι'θεώvτο που
λιά, ίδίως παγώvια. Τα πουλιά ε1-
χαv έσωτερικούς μηχανισμούς, ώ
στε σέ. ώοισμέvες σ-τιγμέ.ς μ.;:-τέδι
δαν χιλιάδες μελωδικούς ψ9όγγοuς, 
πού ποτέ. οί θνητοί δέ.v εΤχαv ξανα
κούσει. 

»Σ-τό ποώτο σκαλοπάτι ύπηρχαν 
κλήματα άμπέλ:::>u με 6ότρ.;:ι:; στα
φυλιών άπο ποtκίλοuς πολ�τιμοuς 
λίθο-ι<,, σέ τέτοιους σuνδuασμ.::>ύς 
χρωμάτων, πορ:puρου, πράσινου, 
6ιολετιου και κόκκινου, ω::ττε vό: πα
pοuσιάζοUν τηv δψι άληθιvών καρ-

πών. Σ-τό δεύτερο σκαλοπάτι σέ 
κάθε πλευρά -του θρόνου ησαv δύο 
λ.;:οvτάρια τρομερό: σ-τήν δψι, σέ. φu
ο ι <Ο μέγεθος, κο:τΟJ::ι:<εu-αο μένα ±τrο 
χυτό χρυσάφι. 

»Ή-ταν τέτοιος ό μηχανισμός του 
θρόνου, ωστε ο-ταν 6 Σολομών πα
τcϋσε το πόδι του στο πρώτο σκα
λί ,-σ πουλιά ανοιγαν -τό: φτερά:
τοuc- και εκαvαv εvα χαρωπό θόρμ-
60 στον ό:έοα. Όταν πατου:π σ-τό, 
δεύτερο σκαλί τό: λεοντάρια εδει
χναν τά νύχια τους. Mi:. -τό πάτημα: 
στο τρίτο σκαλί, μια σύναξι δαιμό
νων και νεράiδωv και ά'νθρώπων t
πανελάμβαναν εναv ϊίμνο σ-τή Θεό
τητα • Οτι,:ν εφ9ανε στο τέταρτο 
σ,<αλί άκοuγόταν ή προσφώνησι -τού

τη προς αύτόv: <<Υίέ. τοϋ Δαυίδ, :cτο 
ευγνώμων για τις εύλογίες πού ό 
Πc ποδύναμος εύδόκησε vό: σοϋ πα
ραχώρηση,>. 1 ό: ίδια ε.πανελαμβά
vοντο δταν πατοϋσε και στο πέμ
πτο σκαλί. Φθάνοντας στο εκ-το 
σκαλί, προσετίθετο στις φωvές και 
μια ΧΟ:Jwδία των τέκνων τοϋ Ίσρρ;.
ήλ, δταν δέ εψι9ανε στο ε6δομο
καί τελεu-ταίο σκαλι tτίθ,zντο σέ. κί
νησι δλ:1 τό: πουλιά και τό: ζω::r.ι 

-του θοόνοu και δέν επαuαv παρα: 
δτσ.ι καθό'ΤCΧ'\• στο βασιλικό θρόνο_ 
Τότε τα πουλιά, τά "λεον-τάρια και 
τό αλλα ζώα από μυστικές οπές 
του ερριχναν πίδακες πολυτίμων 
άρωμάτων και δύο πουλιά χαμήλω
ναν και αφηναν σ-την Κεφαλή του 
ενο χρυσό σ-τeμμα». 

r 
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
Ύπό NELL TAYLOR 

ΘΑ Δ I ΕΡΩΤΗΘΗΤΕ: <<Τί δοu- ψηλότερα όχήματα του έαuτου του. 
:λειό: εχει εvα τέτοιο αρθρο σέ πε- Και ε1vαι μεν άληθές ότι πολλές 
ριοδικό άφιερωμένο σέ θέματα πvεu- σωματικές άσθέvειες εχοuv την 
_ματικά;» Κι' όμως ή σημασία της αίτία τους στα υπερφυσικό: σώμα-
φuσικης υγείας είναι όλοφάvερη για rα, άλλα εΤvαι έπίσης άληθές ότι 
την έκπλήρωσι του υψηλότερου σκο- άποκλειστικό: φυσικές αίτίες μπο-
που της ζωης. Ό &vθρωπος στην ρει vό: προκαλέσουν οχι μόνον σω-
πορεία της έξελίξεώς του τείνει νό: ματικές άρρώστειες, άλλα κα1 ψυ-
κερδίση συvειδητότητα κα1 κατό: χικές διαταραχές πού έπηρεάζουvε 
ι<άποιο 6αθμό ελεγχο στα πεδία σο6αρό: την νοητική κα1 πvεuματικη 
τι'jς ϋλης άπό την όποίαv συvτίθε- δραστηριότητα και άvάπτυξι. Ά-
ται τό σύμπαν. Γι' αυτόν τόv σκο- vάμεσα στις σωματικές αιτιες πού 
πό λαμ6άvει διαδοχικές γεvvήσ,;:ις μπορει vό: εχουvε άvτίξοα άποτελέ-
και σέ κάθε μιό: άπό τις έvJαJ:'<ώ- σματα σέ πνευματικό: έπίπεδα εΤ-
σεις του άποκτα vοητ,κό, θu,μικό ναι κα1 τό: μειοvει<τήματα της δια-
και φυσικό σώμα πού τό: χρησιμο- rpοφης. 'Απεδείχθη ότι μερικές 6α-
ποιε.ι σό:v οργαvα άvτιλήψεως και ρειές περιπτώσεις ψυχοπαθείας ώ-
έvεργειας σ' αυτό: τό: πεδία. Αί φείλοvτο στην ελλειψι vιακίvης στην 
Γραφα1 τώv διαφόρων θρησκειών κα1 δίαιτα κα1 οί άσθεvεις θεραπεύθη-
όλα τό: φιλοσοφικό: συστήματα υ- καν μόλις τούς έδόθη η άπαιτοι>μέ-
ποδεικvύουv όδούς για τόv έξαγvι- vη ποσότης αυτής της 6ιταμίvης. 
σμό τώv σκέψεων και αiσθryμάτωv, Έι<τός άπό την διατροφή ή γυμvα-
γιό: την καλλιέργεια της πνευμα- στική, ή άvάπαuσις κα1 τό ήλια-
τικης όvτότητος, γενικά για την κό φώς εΤvαι παράγοντες φυσικής 
«τελειοποίησι» του άvθρώπου. Συ- και ψυχικής υγείας. Ό Κάρολος 
vεπως ή κυριαρχία έπ1 της φυσικής Λεv11μπητερ ελεγ : <<'Ο ανθρωπος 
πλευρας της ύπάρξεώς μας περι- πού διατηρει τό φυσικό του σώμα 
λαμ6άvεται μέσα στο iδεώδες της σέ έvτελώς καλή κατάστασι, εχει 
τελειοποιήσεως Ό ανθρωπος μπο- επίσης εν τάξει τό αίθερικόν του 
ρει vό: άvαπτύσση τις νοητικές καί σώμα, έπομέvως εΤναι λιγώτερο 
πνευματικές του ίκαvότητες, επει- προσιτός στην διείσδυσι δυσαρέ-
δή δμως δλες αυτές εκφράζονται στων φυσικών μικρο6ίωv. 'Επίσης 
στο φυσικό πεδίον διό: μέσου του λόγω έπιδράσεως στο άστρικό και 
έγκεφάλου, τώv νεύρων, τών άδέ- νοητικό σώμα εΤvαι σχεδόν άδύνα-
vων κα1 αλλων όργάvωv του φυσι- τοv vό: κυριαρχήσουν έπάvω του 
κου σώματος, εΤvαι άvάyκη vό: εχη σ�κέ εις καταπτώσεως η ζωώδους 
καvε1ς ύγιές σώμα, ώστε vό: χρησι- πάθους. Βλέπομε λοιπόν δτι ή κα-
μοποιη είς τό επακροv δ\ες έκειvες vοvική φυσικη ασκησις εχει μεγάλη 
τις Ιδιότητες πού άvέπτυξε στα ύ- σπουδαιότητα κα1 άπό την απο-

Άπό τό A1ηeι-ican Theosopbist 
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ψι τοϋ άπο�pυφισμοϋ. Πραγματικά 
μποροCιμε νά ποCιμε δτι δλες οι α

σκήσεις που ή πεί'ρα άπέδειξε δτι 
-προάγουν την υγεία τοϋ φυσικοϋ 
σώματος επιδροCιν εύνοικα επισης 
.στα υψηλότερα όχήματα». Σχετικά 
με τό ηλιακό φως έλεγε: «'Όχι μό
νο� ή φυσική άδιαθεσία, άλλα καί ή 

:έρεθιστι1κότης καί ή κατάπτωσις δι
ώχνονται άπό τις άκτί'νες τοϋ ήλί
ου». ΕΤναι γνωστή έπίσης ή συμ6ου
.λή που περιέχεται στό έργον <<Στα ' 
πόδια τοϋ Διδασκάλου» σχετικά με 
,ό φυσικό σώμα, τό όποιον παρου
σιάζεται σάν τό μεταφορικόν τοϋ 
έαυτοϋ μας ζώον: «Νά τό φροντί-

. .ζουμε καί νά τό τρέψουμε μονάχα 
με καθαρή τροφή καί καθαρό ή-ο
-τ-όν». 

Σύμφωνα με τις !δέες αίιτές εvας 
iνδιαφερόμενος για την πνευματική 
,ζωή θά ηταν χοήσι μο νά προσέξη 
ιμερι•κες δασικές διαπιστώσεις yιά 
,ήv καλή διατροφή καί υγεία. 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Οί διαιτολόγοι συνηθίζουν νά υ
-ττολοyίζουν τίς άπαιτήσεις τοϋ σώ
ματος σέ γραμμάρια η αλλες μονά
δες πρωτειvών, βιταμινών, άλάτωv 
κ.λ.π., άλλα ό μέσος ανθρωπος δεν 
εΤvαι άνάyκη νά διαθέτη τεχ,•ι"<ες 
γνώσεις προκεφέvου νά δελτιώση 
τις συνήθειές του ώς προς την δισ
-τ-ροφή. v Αλλωστε υπάρχουν ήμερή
,σιοι όδηyοι διατροφης που τας:vc
μοϋv τις τροφές σε τέσσαρΞ.ς δα
σικές όμάδες και άvαφέρουv τί συv
,δυασμους πιάτων χρειάζεται ό &v
'θρωπος. Τελευταί'α τό Ά,μερικαvικόv 
Ύπουρyεί'ο της Γεωργίας περιέ
γραψε τις όμάδες αvτές ώς άκολού
'θως: 

1 .- Γ α λ α κ τ ε ρ ά : Δύο 
,φαγητά ημερησίως yιά τους έφή
'6ους, περισσότερα για τά παιδιά 
και για τις yυναΊκες που ιωοφΟ
,ροCιv η θηλάζουν. Ή όμάδα αίιτή 
περιλαμβάνει τό γάλα και διάφορα 
.είδη τυριοϋ, προσφέρει δέ κυρίως 
άσδέστιον, πρωτεινην, βιταμίνες 
�αί άλλα θρεπηκά συστατικά. 

2.-Π ρ ω τ ε f ν ε ς : Δύο η πε
ρισσότερα φαγητά ήμερησίως. Σ' 
αύτήν την όμάδα περιλαμβάνεται τό 
κρέας ( βωδιvό, χοιρινό, άρνίσιο, 
πουλερικό), τά θαλασσινά έν γένει, 
καθώς καί τά φασόλια, μπιζέλια, 
φακή, καρύδια, αυyα καί τ& όλό
κληρα δημητριακά. Ή όμάδα αύτή 
έκτιμδ:ται κυρίως yιά τό περιεχόμε
νό της σε πρωτείνες, άλλα προσφέ
ρει έπίσης βιταμίνες καί μ:::το.λλικα 
συστατικά. 

3.- Χ Ο p τ α  p ι Κ ά - φ p Ο Cι
; α : Τέσσαρα η περισο-ότερα φα
γητά την ήμέρα, νωπά η μαyε ιρευ
μέvα·. Συvτελοϋv κυρίως στον εφο
διασμό τοϋ σώματος με 6ιτο.μιv:::ς 
και μεταλλικά συστατικά 

4.- Δ η  μ η  τ ρ ι ::1. κ ά : Τι-:,-
σαρα η περισσότερα φαyη1ά την 
ήμέρα 'Η όμάδα αίιτή περιλαμ6α
vει τά δημητριακά με όλc.,ληρο τό 
σπειρί (σιτάρι, ρύζι, άραποσίτι, 
,φιθάρι, κεχρί κ.λ π.) τό ψωμί και 
τά προίόvτα άρτοποιίας, �υμαρι ,α 
κ.λ.π. 01 τροφές αύτές παρέχουν 
πρωτεivες, σίδηρο, βιταμίνη Β· και 
αλλες θρεπτικές οvσίες. 

'Άλ λ ε ς  τ ρ ο φ έ ς: Λίπη, δ-
πως βούτυρο, μαργαρίνη, μαγειρι
κά ή σαλατικά έλαια, ζάχαρη ι<αί 
μέλ ι εΤναι έπίσης άπαραίτητα yιά 
την συμπλήρωσι της διατροφης και 
έvερyείας 

Ή άνωτέρω κατάταξις των τρο
φίμων ίσχίιει έξ 'ίσου yιά κρzωφά
yους καί χορτοφάγους, άπό την ά
ποψι της άναyκαίας έπιλοyης και 
ποικιλίας yιά μια πλήρη διατροφή. 
Άλλο. οί χορτοφάγοι όφείλουv ίδι
αίτερα vά προσέχουν , ώστε άφοϋ 
δέv θά τρώνε κρέας vά λαμβάνουν 
μέ αλλα τρόφιμα άρκετές πρωτεί
vες, χωρίς vά λαψβάvουv πάρα 
πολλές θερμίδες. Ή έλλειψις πρω
τειvωv έκδηλώvεται ώς μείωσις έ
νερyείας, έλάπωσις vοητικης ικανό
τητος, εύερέθιστοv η δουλιμ ία κρέ
ατος καί τροφης έν γένει. Τ ά άμι
νοξέο: που άποτελοϋν τίς πρωτεϊ·
νες χημικώς εΤναι τά 'ίδια, ασχέτως 
έάv προέρχωvτάι άπό ζωική η φυτι
κή τροφή, ώστε ή θρεπτική άξία 
της πρωτείΎης των φιlrών εΤvαι της 
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ίδίας ποιότητος με τήν πρωτεινην 
των κρεάτων, με μόνη διαφορά δτι 
δεν ύπάρχει στήν ίδια ποσότητα φυ
τι..:ης τροφης τόση πρωτείνη δση 
crτήν ζωίκή τροφή. 'Επομένως, ό 
χορτοφάγος πρέπει νό: εΤναι 6έ6αιος 
ότι ή δίαιτά του περιέχει έπαρκη 
ποσότητα πρωτεινών και δτι αύτες 
οί πρωτείνες περιέχοι,ν τήν ,:,:παι
τούμενη ποικιλίο. άμινοξέων. 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΟΔΗΓΙΕ1Σ 

Δeχόμεvοι δτι ενα ατομοv είνο.ι J� 
θέσι νό κάμη τήν πρέπουσα έπι
λοyή τροφών γιό: τήν ύyείαν του, 
προχωροίιμε στην ::.ξέτασι έτέρων 
παραyόv-των σχετι•<ων με τήν θρε
π-τική άξία της διαίτης του. 

l .-- Π α ρ α σ κ ε υ ή : 'Από έ-
πι στημοvικης άπόψεως τό μαyείρευ
μα δεν προσθέτει τίποτε στή θρε
πτικότητα η χωνεvτικότητα ,ων

τροφών, έκτος των περιπτώσεων rώv 
άμυλι.:δών δπου τό οράσιμο ε1ναι 
άπαραίτητο yιό: νό: άπορροφήσουν 
λίγο νερό. 'Εν τούτοις rό μαγεί
ρευμα μετα6άλλει τήv σύνθεσι, yευ
σι και τήv στερ:ότητα της rροφης, 
δηλαδή έπηρεάζει την ει:χέρεια της 
λήψεως, έπίσης άποσ-τειρώνει τήν 
τρο-φήν σκοτώνοντας κάθε 6ακτηρί
διο η παράσιτο πού μπορεί νά rε
ριέχη, ένώ δμως ιμε τόν τρό·πο αύτό 
χάνονται και πcλλες χρήσιμες 6ι
το.μίνες. 'Επί παρα5είγι--ιατι ή 6ιτα
μίιιη Γ πού περιέχεται στις πατά
τες διατηοείται κατά 94% -tό:ν rίς 
βράσουμε μαζί με τις ΦλοCδες, -':νώ 
Εαv τις οpό,σΟL,Jε ξεψλουδιc•,_ιένες 
διατηρουνται μόνον τό: 74% ,Jvτης 
της 6ιταμίνης. Περαιτέρω �άν οί ξε
φλοι,δισμέΙΑες και ΟpΟJμένες ;τατ..:;:
τες μείνουν μία vι:•.<'τα στό ψυγείο 
και ..:οποίιν τήν έ.τr-:,-ιένη ή 6ιταμί.η 
Γ θό: εΤναι μόνον 26% rης •τοσότη
τυς πού πφιέχεται στήν •�μή ·,τα
τάτα. 

'Επίσης ή θρεπτική άξία rώv 
τροφών έ.πηρεάζεται άπό τόν τρό
πο της κοπης και τόν χρόνο .Sι
ατnρήσεως. Τό: καρότα κομμένα σi: 
φέτες διατηρουν μόνον 78% rης βι
ταμίνης Γ τοίι ώμου καρότου, ::νω 
έάν ..:ομμέvα καρότα μείνουν ;τέντε 

&'ψες σε ψυγείο θά χάσουν 21 % έπi: 
πλέον της 6ιταμίνης Γ. 

Αυτά καί άλλα σχ•ετικά πορίσμα
τα 5καμαν τούς διαιτολόγους vά: 
διατυπώσουν τήν <<συμοουλή -rώv 
τριών Λ»: Λιyώτερη ποσότητα νε
ρr.υ, λιyώτερος χρόνος μαyειρεύμα
τος, λιyώτερη έπιφάvεια .:κτεθειμέ
vη Ό Ίττποκράτης εΤχε πη: -:<Τό: 
τρόφι1μα πρέπει νό: εΤvαι στήv κα
τάστασι τήν φυσι,..:ή τους η -rουλά
χισ'τον σέ μια <ατάστασι δσο μπο
ρ6 πλησιέστερη προς τήν φυσική>,. 
Ή έφαρμοyή αύωυ του κανόνος, 
δηλαιδή ή άποφυyή rώv μοντέρνων 
τρόπων άλέσματος και κονσερβο
ποιr,:πως τώ1, τροψώ\,, μειώνει rήν 
απώλεια της 1]ρετπικότητος. 

'Αναφέρεται δτι ή Πυ9αyόρειος_ 
δίαιτα συνίστατο στήv γεν. <ή <αι. 
έλεC:Jερη χρηισι κάθr τροψης φυτι.<ης, 
τρυφερης και vωπης, πού )(pειό.ζεται 
λιyη η και διόλου rτρc:::το.1,-ιασία 
γιό: vά καταναλω9η, δπως ρίζες, 
φύλλα, λυυλοι:Sια, καρποί καί σπό
ροι, μέ γεvι <ή άποχή κάθ::: rροψής_ 
ζωι..:ης νωπης η άποξηραμένης, ,τε
ριλαμοαvομένων των ζώων, .-ώv 
πουλιών και τώv ψαριών. Μερι•<ές 
φοοές ή δίαι, α άπαιτεί μέτρια χρη
σι ζωι'<ης -τροφης. Σ' αίιτές τίς rτz
ρ. πτ�::τεις τό κρέας θά ·,τρέπει νό:: 
εiιιαι τpL:j)ερό και φpέ::•<0, φυσι'<<'.ι 
δέ και ί,yιές 'rl ίδιότης του φρέ
ΟΙ<ΟU μας ε,πιτpέπει μία σύyκpιJι ι) 
όπο,α 6ά φανερώ.ει τά πλ:::ονεκτή
ματα της χpρτοφαγίας. 'Ενώ ,ό 
κρέας ο. τό τήν στιγμή πού θά 
σφαχτη τό ζώον άρχίζ::ι ιιά ,::ι:ποσυν
τίθεται, ή δέ άποσύvθεσις έξο.ω
λουθεί ά.<cι,.ιη και μέισα :ηό καλι:
τερο ψυγείο η σέ βαθειά ψύξι, .-ό:: 
φρέσκα χορταρι,<ά, περιλαμοαvομέ
νωιι .<αί των ξηρών όσπρίων και δη
μητριcι.<ών, έό:ν δέν άπο9ηι<ευ9οϋv 
έπί πάρα πολύ μικρό διάστημα, :;
ξα'<ολου8οίιν vά εΤναι σό:ν «ζω,τσ
νά» την στιγμή της καταναλωσεως_ 
η μαyειρεύματος 

2.- '1 σ ο ρ ρ ο π ί α και π � ι
κ ι λ ί α : Είναι εύvόητο\, δτι χρ:::ια
ζcμασ-τε σέ κάθε φαγητό μισ ί
σορροπία νωπών χορταρικών, καρ
πών καί πρωτεινικών τροφών. Καi 
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τούτο 6ιότι ή θρέψις πρέπει vά 

σvντεληται σ' δλες τίς λειτουργίες 
τού σώματος, την παραγωγή r<αi {
πισκεuή ίστώv καί προμήθεια tvερ
γείας γιά την δραστηριότητα. Δεν 
ίιπάpχει μία τροφή ή όποία νά πε-

/ ριέχη δλα τά ά:παιτούμεvα Θρετι' ι
«ά συστατικά. Έξ ο:λλοu !!.χει γί
νει παραδεκτοv δτι μερικά ά:πο τα 
ση,μαvτι,κώτερα αμινοξέα στις πρω
τεivες δέv άποθη,κεύοvται στο σώ-

' ,μα περισσότερο ά:πο 4 ώρες. 'Έτσι, 
πρέπει vά τρώμε μεγάλη ,1.Jι1κιλία 
τροφών άπο τίς οασι,<ές όμαοες, 
γιά να έπέρχεται ίσορροπία στον -�
ψοδια1σμο του σώ1ματος μέ τά σu
στατι,κα πού χρειάζονται. 

3.- Π ό σ ο  νά τ ρ ώ με, Ή 
μεγάλη ορεξις όφ,;.ίλεται σu,r1θως 
σέ άδεv.•.<ες διαταραχές. ΎnόpχΩuν 
,και αλλοι παράγοντες α:γvωσ,01 ά-
1κόμη. Πάντως ή rτολuσαρκίu Τ,α, 
το άπvτέλεσμα της πολυφαγίας, 
δηλαδή της λήψεως περισJοτέρας 
τροφης ά:πο δσηv ά:παιτεϊ ό με
ταοολισμος του σώμα τος r ό ,�ω
μα δέv μπορεϊ vό: άπορρ'ψη τήv 
·rpοφη σ:τταξ του δο9η, ώστε rό τε
ρίσσεuμα άπcΘr,•.<εύεται σέ λϊπος Ό 
,μόνος άσφαλής τρόπος ι...'παπολε
μήσεως της αύξή:,εως 6άροc1:; ε!vαι 
ή καταvάλωσ,ς τροφών ,,λc,C:> ιωv 
σέ πρωτείvες, οιταμίvες ,,ω μεταλ
λικά, άλλα πτι.:χώv σέ θερμίδες. '.Η 
πολuσαρκ1α μπορεϊ vά εΤναι Ι(αί 
μπορεί vό. μην εΤναι rτα3ολογ,<η ,ω
τάστασις, πάντως fV\/ΟΞΪ τη; -:πί
θεσι πολλών άσθεvε.ι�, καί ή στα
τι•στική των :ΧΟψαλ,vτι�vJV l ΤσipΕ,
ων συνδέει -τό πολu πι'τχος με 1 ήν 
οραχύ·τερη ζωή. 'Η μελέτη της .τ:J
ρ:ίας της Άι,.ιεριι...-:χv1•<nς δ,αίτης 
κατά τό: τελευταία 50 χρό1•ια 5είχνει 
οτ; -το 1910 τό: 30% του :rιJΙΙόλοu 
τC>ν θεομ ίδων_ ΠΟQήΡ,{vΙ•ΤQ CΙΠΟ rά 
λίπη στην διατ:�ο:p·'Ι, τό 1950 το 
ποσc-στοv άvέοr,κε Jε 4 Ο ο και -ό 
1960 σημειώ3r;«ε r-εραιτίρω άνο

δος, ή όποία εΤv:χ, παράλληλη με 
τη, ο:vοδο των «(Χ,:,δια1<.:,,v καί y�vι
κό. κι,1<λοφοpια«ών ;Qσημάτω·•. 

'6<τος ά:πο τη, υπερβολική τρο
φή, το πάχος όψείλεται σέ ελλειψι 
άο1<ήσεως τοίι σιJμcηο::. "Εvας γ1α-

τρος έ-δήλωσεv: « -=:σv cί αvθρωποr 
συνήθιζαν vά έπιδίδωvται σέ: κά
ποια μορφή αθλητισμα} η ασ•«11-
σεως, οί θάλαμQι άvαμοvης τι�ν ίσ
τρείωv μας θα 1:.Τχαv λιγcJτερQ κό
σμο. Πολλό. άπ-:, τα διαιτητικά προ-
6λήματα εΤvαι ριζωιιέ.-:χ σέ: σuvαι
σθηματι,.<ές ρήξε,c, πού εyouv ώς 
ά:ποτέλεσμα ι·r'iv χ;όνιcΧ πολυφα
γία. Σ' αυτές τις π,ριn τώσεις 
χρειάζεται εvα Ju;�1γωvιστι <Ο παι
γνίδι η κάποια γ..,,...vα:1-:-:κή, αλλά 
καθημερινή. Το 10 ,ίζ-,1, ή ασ«r1σις 
δέv πρέπει να εΤvαι έ6δ ;1μαδιαι(Χ η 
τρισε6δομαδιαία, άλλά καθημε
ρινή». 

4.- Κ α θ α  ρ ό τη ς τ p υ φ iΊ ς. 
Περ1ττό vά ποuμε δτι τα τρόφιμα 
πρέπει vό: μη περ1έχοuv δηλητηριώ
δεις uύσίες, δπως σuvτηρητ,,κά, :1, 
άλλες ούσίες άλλοιωτι <ές, .Sπωι,. 
χρωστι,κές, γειχηικέ:ς κ λ rτ , ncv 
έ:χοuv έπ16λα6η άποτελέ:,ματα στηv
ύγεία μας. 

ΑΠΟΚΡΥΦΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Έvώ oi έπι,στήμοvες μόνον ,η:.:,
σφάτως άνΞγvώρισαv δτ, με.μ,.<ά. 
άπο τά σuμπ-τώματα του φυσικοί, 
σώματος μπορεϊ v' άπορρέοuv από 
κα-ταστάσεις νοητιικέ:ς η ψυχικές, :,ύ� 
τό τό γc.γοvος εivαι στοιχε,LJδες 
για τούς σποι,Sαστάς της 'Αρχαί
ας Σοφίας "Ας ύπεvθuμίσοuμε με
ρικές μεθόδους ίκαvές vά ,'πηpεά
σοuv τις πρ::,ο πά9ειές μας για: 1 ή, 
60.λτίωσι της ύγείας μας 

1 .- Ε ύ γ v ω μ ο σ ύ v η. L την 
'1 vδία πολλοί άνθρωποι τηρουv ·ταv
τοτε τίς πατροπαράδ::,τες rτέ.ιτε 
ήμερήσιες θυσίες, Ο'κοπός των όποί
ωv ε.Τvαι να διδάσκουν δια της rε
λετοuργίας τίς έσώτερες π,;.ι,μα-
τικές άλή6ειες. Μία ά:πο aύτέ:ς ε!
vα:ι ή θυσία προς τούς Ντέοας, ,ήv 
χρησιμότητα της όποίας ·,τερι y ,.,ά
φει ή Μπέζαντ στο εργο rης rΉ 
ατραπός του μαθητού»: «Ό άvθ,:ω
πος πρέπε1 vά διδαχθη δτι ro 
σώμα του εχει εvα χρέος προς τη 
γη καί τίς Διάvο1ες rτού ,JδηγοίJ,,ε 
τίς λ:ιτοuργίες της Φύσεως, έrτο
μέvως καί την καρποφορία της γης. 
Καθώς ό αvθρωπος λαμβάνει τήι> 
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,ροφη για το σώμα του, το σω,..α 
χρωστάει να άποδώση στην Φύσι 
κά.ι άvάλοyο για δ;τι του �δόeτ; 

:μέσω των Ντέ6ας, που οδηγούνε 
,ίς δυνάμεις του κατωτέρου κό
σμου». Ή Δvτικη συνήθεια των (<ΕJ
χαριστιωv» πρίv άπο κάθε έστιασι 
Θα εΤχε την ενvοια της άποt>όσεως 
:μέρους των όφειλομέvωv, έφοσοv γί
νεται μέ είλικρινές αίσθημα εύyvω
;μοσύvης. 

2.- Κά θ α ρ σ ι ς. Ό Λεντ
μπήτερ λέγει: <<Ή τροφή, είσαyο
μέvη στο σωμα μας, γίνεται μέρcς 
... οϋ έαuτου ,μας, ώστε είναι σαψi:ς 
ότι ό μαγvητισμος μέ τον όποίοv 
είναι φορτισμένη εχει μεγάλη σημα

,σία για μας. Σημασία στην τρuφή 
εχει τόσο ή φυσική, δσο καί ή μα
γνητική καθαρότης. Πολλοί άνθρω
ποι τiς παραμελουv ό:μφότερες'». Ό 

.Λεντμπητερ λέγει περαιτέρω δτι 
τό σο6αρώτερο εΤδος μαγνητισμοί:, 
της τpοφης προέρχεται άπο τούς 

·άvθρώπους που την άγyίζουv κaτα 
,ηv παρασκευή της. Ό μαyvητι
•σμος αύτος καταστρέφεται μέ ·rό
μαyείρευμα, δταv δμως ή τpοφη
-τρώγεται ώμη πρέπει να απομα
yvητισθη μέ ίσχυρη προσπάθεια θε
λήσεως.

3.-Ά φ ο μ ο ί ω σ ι ς Μία
,απο τις σημαντιικώτερες όδηyίει:,
για τrιv καλύπρη χρησι μοποίησ ι
,ης τpοφης προέρχεται ατrο την 
Jν(,πλα6ά,σκυ: <<Κατα το φαγητό

σας άσ�κητε την θέλησί υας ωσ1Έ ή 
τpοφη να χωνεύεται, καθώς πρεπει 
και να χτίζη για σας εvα σώμα σέ 
άρμοvία με τίς πνεuματικές 5λέ
ψεις σας. Τρώτε μόνον δταv ·,τεινα-
τε και πίνετε μόνον όταν διψδ:τε,' 
ο ύ δ έ π ο τ ε διαψορ�τικά. Ή 
άσκησις της θελήσεως καθ' δλην 
την διάρκεια του ψαyητου άπαι-τεΊ 
ύψηλο 6αθμο συγκεντρώσεως, μά- ., 
λι-στα δταν -ταυτόχρονα εχομε συv
δαιτUΙμόvας. 'Ίσως, δπως και στο 
πρόβλημα του έλέyχου του νου, χρει
άζεται σταθερη πρακτιική,>. 
Η ΜΕΣΗ ΟΔΟΣ / 

Βέ6αια, ό μεγαλύτερος σκοπος 
στη διάρ <εια μιας έvσαρ«ώσεως ι:Τ
vαι ή οίκοδ6,μησις μέσα στον πvευ
μα-τιικοv άνθρωπο -των ίδιοτήτωv 
διαρ«είας, στις όποιες κάθε άπο
κpυφιστής άπο6λέπει, ώσ-rόσο θα 
πρέπει έπίσης να είιμεθα ,5-yρυπνόι 
γό κάθε εύκαιρ ία {κλεπτύvσεως 
και έξαyvισμου των όχημό:τωv ·rωv 
προσωπικών μας πεδίων, ωστε να 
6ελτιώvουμε -την άπο-τελεσματικό,η
τά μας στον εύρύτερο σκοπό. Αύ
-το μπορουμε να το έπιτύχουμε χρη
σιμοποιώντας την προσι-τή ι:πι!πη
μοvι.<η και άπόκρυφη yvώσι, άλλα 
και χρησιμοποιώντας -την κοιvη λο
yι«ή. Στο «Τάο - Τέχ - Κίν)ΟΚ» ά
vαφέρε.αι: <<Ύπερ6ολικη μέριμνα 
για το σώμα καί υπερ6ολι-κη παρα
μέλησι του σώματος εΤvαι έξ 'ίσου 
έπίψο6ες». 

lΙ?έπει να. μετα.z.ειρι"ώμε·θα. τις ιοεες σά.ν να. ησαν ψαράκια 
βρέψη. Ρίξετε zιλιάδες μέσα στο νερό. Μόνον λί_γα. -θ-ά. έπι

ζ·ησουν - μα φτάνει! 
'Άννα Χέϋγουντ 
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ftliiψε�ς 
SfCa�O(lOVης SfC�ωτoχ�olJtClς 

Ύπό ΔΗΜ. ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ κλείνει σήμερα τά με
σάνυχτα καί προστίθεται κι' 
αύτός στους αλλους, τούς πε
ρασμένους· σέ κείνους τούς 
χρόνους πού ξέρουμε· στό πα
ρελθόν. Τ ό παρελθόν καί τό 
παρόν τά yvωρίζουμε· αύτό 
πού δέν ξέρουμε, είναι τό 
μέλλον. Καί τί δέν θά εδιδ-ε 
ό κάθε αvθρωπος νά μάθη yιά 
τό μέλλον! Μά ή yνωστική 
ικανότητα του άνθρώπου εί
ναι άνήμπορη yιά τοΟτο. Ό 
κύκλος των στοιχείων πού 
διαθέτει 6 αvθρωπος yιά την 
πρόβλεψι του μέλλοντος εί-

ναι άνοικτός. Τά κενά, τά 

πολλά κενά τοQ κύκλου, είναι 

έκεϊvα πού λέμε «άστάθμη· 

τους παράyοvτες», πού άπο

τελοΟν yιά τόν ανθρωπο φρά

γμα άδιαπέρα:ηο. κι· ετσι 

πι·στεύει στην τυφλή τύχη ... 

Τούς κόσμους δμως κυβερ
ν6: ή νομοτέλεια. Είναι ενας: 
νόμος φυσικός, παντοδύνα
μος. Α'ίτιον καί α(τιατόν. 
Α'ίτια καί άποτέλεσμα εϊτε τό 
θέλουμε, εϊτε δέν τό θέλουμε. 

Ή νομοτέλεια τόν τελευ
ταϊο καιρό σαλεύτηκε στην 
επιστήμη, στό βασίλειο της 
μικροφυσικης. Πολλοί άπό, 
τούς επιστήμονας την άπέρ
ριψαν στό πεδίο των σωμα
τιδίων, των μεyάλωv ταχυ
τήτων. Έκεϊ, προβλέψεις δέv 
ήμποροΟν νά yίνωvται ττάντο
τε. Έπικρατεϊ ή άπροσδιο
ριστία. 'Όχι ή νομοτέλεια, 
άλλά ή στατιστική, μέ τίς 
πιθανότητές της. Μήπως, δ
μως, καί στην μ ικροφυσική ή 
λεyομέvη άπροσδιοριστία ό· 
φείλεται στό άνοικτό τοΟ κύ
κλου; Θεωρία, αλλωστε, εί
ναι καί ή άπροσδιοριστία ... 

Αύτό, 'ίσως, νά εvvοοΟσε: 
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καί ό Γάλλος φυσικός Lοιιίs 
De Broglie, ό τόσο γνωστός 
ΎLά τίς έρyασίες τ )U στη μι· 
κροφuσική, πού ηταν αλλοτΞ 
τόσα χρόνια (ντετερμινιστής, 
<Sταν ελεyε λίγο πρίν πεθά· 
νη, τώρα τελευταϊα, δτι «5:ν 
-πραγματικά ή μικροφυσικη ύ
ιτακούη στούς νόμους της
<Jτατιστικης, δέν βλέπω yιά
-�τοιό λόγο οι νόμοι αύτοί εί
ναι άσυμβίβαστοι μέ την αί
τιοκρατία. 'Ίσως νά ύπάρχη
ψά βαθειά κρυμμένη αίτιο·
κρατία. Κι' αν δέν ήμποροϋ·
με νά μετρήσουμε τίς δια
στάσεις μερικών σωματιδίων,
αύτό δέν σημαίνει δτι αύτές
,δέν ύπάρχουν».

* 

* * 

'Ώστε; Νομοτέλεια πέρα 
Ύtά πέρα; 'Αλλά τότε ποϋ 
παμε ετσι; Ποϋ είναι λοιπόν 
τό αύτεξούσιο τοϋ άνθρώπου; 
Τό αύτεξούσιο, πού τόν δια· 
;κρίνει σάν λοyικη ϋπαρξι; 

Τ ό αύτεξούσιο, ή αύ τοεξου
σία τοϋ άνθρώπου, ή δύναμι 
τοϋ νά έξουσιάζn τόν εαυτό 
του. Νά κανονίζη μόνος του 
καί δπως αύτός θέλη τίς πρά
ξεις του, τίς σκέψεις του, τά 
λόyια του ... Νά κ.άνη τοϋτο η 
έκεϊνο, πάντοτε δμως, βέ
ιβαια, μέσα στά δρια πού β?ί· 
σκονται οι δυνατότητες πού 
εχει. 

'Έ, λοιπόν! Αύτό τό αύτε
ξούσιο του άνθρώπου δέν μέ
νει εξω άπό τη νομοτέλεια! 
• Η κάθε ένέρyεια τοϋ άν·
€ρώπου είναι ενα άποτέλε
-σμα πού εχει yιά α'ίτια δι·

άφορα στοιχεϊα, δπως εί να!. 
ό χαρακτή:>ας του, ή νοο· 
τροπία του, οί ιδέες πού 
εχει, ο1 άρχές πού παραδέ
χεται. Αύτοί οι παράyοyτες 
άποτελοϋν μιά όμάδα άπό α'ί· 
τια π:>ύ θά εχουν σάν άπο
τέλεσμα μιά ώρισμένη του ά
πόφ:::rσι, μία ώρισμένη του έ· 
νέρyΞια. Έκεϊνο δμως πού ή
μπορεϊ νά κά, η ό ανθρωπος 
είναι νά μεταβάλη τόν χα· 
ρακτήρα του, τη νοοτροπία 
του, νά άναθεωρήση τίς ίδέες 
του, τίς άρχές του, ωστε ετσι 
οί ένέρyειες του νά είναι δια
φορετικές. Ήμπορεϊ μέ αλ· 
λα λόγια νά μεταβάλη τά 
α'ίτια, ωστε τό άποτέλεσμα, 
οι ένέρyειές του δηλαδή, νά 
είναι διαφορετικές άπό έκεϊ
νες πού θά εκανε μέ τόν πα
ληό χαρακτήρ-:χ, νοοτροπία, 
ίδέες, άρχές. 

Μιά τέτοια, δμως, μεταβο
λη είναι φανερό πώς χρειά
ζεται κόπους καί καιρό πολύ. 
Διάθεσι είλικρινη, ένθουσια
σμό, ύπομονή, έπιμονή, αύτο
κυριαρχία θεληματικό τ η  τ α
μεγάλη. Δύσκολο πολύ τό ερ· 
yo α5τό, άλλά δχι πάντοτε 
άδύνατο. 

Καί έδω δμως άκόμη, καί 
στην περίστασι αύτή, βλέ· 
που με τη νομοτέλεια... Γιά 
νά μεταβληθοϋν ό χαρακτή
ρας' ή νοοτροπία, οι (δέες, οι

άρχές, α'ίτια είναι-καθώς ει
παμε- ή έπιμονή, ή ύπομο
νή, ή αύτοκuριαρχία, ή θελη· 
ματικότητα, ό ένθουσιασμός .. 
Είναι πλέον αύτά α'ίτια άρχι· 
κά τοϋ αύτεξουσίου, πού 

'
. ... 

,. 



ΙΛΙΣΟΣ 335 

βγαίνουνε άπό τά κατάβαθα 
-του «εΤναι» του άνθρώπου ! 

'Ι;· 

f Τόσο παντοδύναμη λοιπόν 
- :εΤναι αύτ� ή νομοτέλεια! "Ε-

-χει τ1ς πηγές της μέσα στό
«είναι» του άvθρώπου, στην
-προϊστορία του «είναι>> αύ·
-του, την τόσο αyνωσcη, την
-τόσο άπροσπέ λασcη ...

* 
* * 

Αίτια! Τά α'(τια είναι πολ
λά και άφου δέν τά ξέρουμε 
δλα, ό κύκλος μένει yιά τόν 
-ανθρωπο καί yιά τόν έπιστή· 
1-1ονα πολλές φορές άνοικτός, 
ετσι πού δέν ήuπορει νά 
-ιτρο Jδιορίση οϋτε ό ενας, οϋcε 
ό αλλος, τό άποτέλεσμα, πού 
βρίσκεται μέσα στό μέλλον. 

Ό «σοφός» μονάχα θά ή· 
,μπορουσε νά προσδιορίση τό 
μέλλον. Γι' αύτόν ό κύκλος 
των α(τίων εΙναι, καθώς λένε, 
κλειστός, δέν τόν διακόπτουν 
οι άστάθμητοι παράγοντες. 
Τέτοιο:J<: δμως «σοφούς» 
-δέν εχει ή ύλιστικη έποχή 
ιμας. 

Σ' άλλα χρόνια λειτουρyου· 
-σαν σέ πολλές πολιτειες τά 
Μαντεια, πού, δταν ησαν 
-στην άκμή τους, προλέyαvε 
τό μέλλον καί οι προβλέψεις 
τους βyαίvανε άληθιvές. Άλ· 
λά ό 'Άρχων του Μαντείου, 
καθώς μας λέγει ή παράδοσι, 
ηταν εύλοyημένος άπό τόν 
·Ούρανό, σοφός-δυνατός
ένάρετος. Αύτός, σάv εδιδε
-στη μάντιδα τά φύλλα δάφ·
νης, του ιερου φυτοΟ τοΟ μαν
τικοΟ βεοΟ, ή άyνη κόρη έμαν
τεύετο. Καί εδιδε τούς χρη-

σμούς της. Τά Μαντεια δμως 
του καιροΟ της άκμης F.Τχαν 
y ά ήyεμόνα θεό. «Μαντεύο· 
μαι yάρ ώς αν ήyηται θεός� 
λέγει καί δ Αισχύλος σ' ενα 
ερyο του. 

Σχέσις στενή ΟύρανοΟ καί 
Γης, πού τήv κραrοΟσαv τό· 
σο yερά τά πιό άξια παιδιά 
της. Πόσο μακριά, στ' άλή
θεια, βρισκόμαστε τώρα μέ 
δλα τά ήλεκτρονικά όργανα 
πού διαθέτουμε καί μέ τούς 
τεχνητούς δορυφόρους πού 
στέλνουμε δεξιά καί αριστε
ρά στό διάστημα ... 

Σάν πολύ, δμως, πλατειά
σαμε μέ τό αύτεξούσιο καί 
μέ τη νομοτέλεια. Καιρός εΤ
ναι νά γυρίσουμε σcό θέμα 
μας, πού είναι ό χρόνος. 

* 

* * 

'Ένας χρόνος άκόμη τελει
ώνει σήμερα τη νύχτα, περ
νάει κι' αύτός δπως τόσοι καί 
τόσοι αλλοι εχουν περάδ-ει 
ως τά τώ?α .. Πόσοι εΤναι οι

περασμένοι χρόνοι; Άμέτρη· 
τοι, όχι δμως καί απειροι ... 
Γιατί έμεις, τά παιδιά της 
Γης, δταν λέμε «ενας χρόνος� 
έννοοΟμε τόν καιρό πού χρει
άζεται ό Πλανήτης μας yιά 
νά κάμη εvα yΟρο στόν 'Ή
λιο. Πόσους τέτοιους γύρους 
θά κάμη άκόμη; Πόσοι θά 
εΤναι άκόμη οι «χρόνοι» της 
Γης μας; Ποιός τό ξέρει! Πολ· 
λοί, πάρα πυλλοί, όχι δμως 
καί αύτοί, απειροι. Γιατί ή 
Γη μας σάv ύλικό σώμα εχει 
κάποια άρχrΊ καί θά εχη και 
κάποιο τέλος. Τί ηταν πρίν 
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καί τί θά yίνη στό μέλλον; 
Πολλοί οί περασμένοι «χρό
νοι», πολλοί καί έκείνοι πού 
θά ερθοι,νε... Οί «χρόνοι» 
μας, ο1 «χρόνοι» της Γης, θά 
ήμπορουσε νά πη κανείς πώς 
άρχίσανε άπό τότε πού αύτη 
σχηματίστηκε σέ ούράνιο σω
μα καί πώς θά τελειώσουν 
σάν αύτη παύση νά είναι ύλι
κή ... 'Αλλά πως; Ποιός θά ή
μπορουσε νά τό ξέρη! ... 

Αύτά πού εϊπαμε είναι yιά 
τά χρόνια πού μετρουμε μέ 
τη Γη μας. Ποιός είναι δμως 
ό χρόνος yενικά, yιά τόν ό
ποίον εχουν μιλήσει οί φιλό
σοφοι, πού τόν θεωρουσαν ά
πέραντο, απειρο; 

'Έχει ό χρόνος άρχή; Καί 
πότε θά τελειώση; Γιατί τόν 
λέyουν «απειρο»; Πολύ δύ· 
σκολη ή άπάντησι σ' δλα 
αύτά ... 

Σάν λέμε yενικά «χρόνος», 
τί έννοουμε; Είναι ό χρόνος 
αύτός ούσία η είναι μιά ίδιό· 
τητα ούσίας; 'Αλλά «ούσία» 
στη ψιλοσοψία είναι δ,τι ύ
πάρχει άντικειμενικά. 'Ό,τι 
εχει ύπόστασι άντικειμενική. 
Τέτοια δμως άντ ικειμενικη ύ· 
πόστασι δέν εχει έκείνο πού 
λέμε χρόνος. ΕΤναι μήπως ό 
χρόνος αύτός μιά ίδιότητα 
κάποιας ούσίας; Μιά ίδιότη· 
τα κάποιου ύπαρκτου; Ύ
παρκτου, πού εχει ύπόστασι 
άντικειμενική; 

'Αλλά, αν ηταν ετσι θά 
fπρεπε την ίδιό [ητα αύτή νά 
ήμπορούσαμε νά την έλέyξου· 

με κατα ενα τρόπο άντικει
μενικά, πραyμα δμως πού δέν
yίνεται. 

'Εκείνο δμως πού λέμε. 
«χρόνος», εΤναι κάτι, εΤναι 
μιά εννοια, πού την συλλαμ· 
βάνει καί ό κοινότερος αν
θρωπος. Είναι λοιπόν αύτός 
ό χρόνος κάτι πού εχει σχέ
σι μόνον μέ τόν άνθρώπινο 
νου. Λέμε δτι yιά νά μεyα· 
λώση ενα ψυτό η ενα παιδί 
χρειάζεται χρόνος, η yιά 
νά παμε ενα ταξίδι χρει· 
άζεται χρόνος, πού τόν με
τρουμε μέ τά ρολόyια μας 
η μέ τά ήμερολόyιά μας, πού 
δείχνουν τούς yύρους της Γης 
στόν αξονα της η τό yυρο της 
στόν 'Ηλιο. 'Όλα αύτά -είναι 
«μεταβολές» των πραyμάτων· 
πού τίς άντιλαμβάνεται άντι· 
κειμενικά ό ανθρωπος καί 
σχηματίζει την εννοια του 
χρόνου πού περνάει. "Αν δέv 
εϊχαμε ρολόyια Κ'Jί ήμερολό· 
yια, πάλι μιά μεταβολή θά
μας εδιδε την εννοια του χρό· 
νου. Ή αϋξησι π. χ. ενός 
δέντρου η τό μεyάλωμα ενός 
ανθρώπου. 'Έyινε έδω μιά
μεταβο� ή άρyή η yρήyορη, 
πού πάλι ιtήν εννοια του χρό·. 
νου δημιουρyεϊ στόν ανθρώ· 
πινο νου. 

Ό χρόνος λοιπόν οϋτε ού· 
σία είναι, οϋτε ίδιότητα ού· 
σίας, άλλά μιά εννοια πού· 
σχηματίζει ό νους του άν· 
θρώπου άπό τίς μεταβολές, 
των πραyμάτων πcύ yίνονται 
τριyύρω του καί τίς άντιλαμ
βάνεται άντικειμενικά. Κα · 
την εννοια αύτη την άποκα-

' 
f• 
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Έστείλατε το 50qg χμ�ν 
... 1-::, . 

της συνδρομης του 1962; 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ! 

Έστείλατε ονόματα 

νέων σ�νδρομητων; 

Έστείλατε ταυτοχρόνως 

καί το άντίτιμον 

νέων σ��9,ρ.�μ,ων; 

• 

' . 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! 

ΚΑΙ ΣΑΣ ΥΠ ΟΣΧΟΜΕΘΑ 

�ν.ρ;ν, FJP�Y �A�YTjΞP-pt-( 

5< Ι λ Ι Σ 9 �» τ�Ρ 1 �ι62 
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λεϊ, χρόνο. Χρόνο πού πι:.ρ· 
νάει. 

Πως yί νονται δμως ο1 με-
.. ταβολές αύτές, εΤναι αλλο 

ζήτημα, yιά τό όποιον εχει 
μιλήσει ή φιλοσοφία. οι μετα· 
βολές αύτές εΙναι (διότητες 
της ούσίας της Φύσεως, της 
Μητέρας. ΙΞ:ίναι νόμοι της. 
Είναι [διότητές της νά κινη· 
ται καί νά μεταβάλλεται. Νά 
γίνεται όλοένα δυναμικώτε· 
ρη. Χωρίς την κίνησι, χωρίς 
τ1ς μεταβολές της ούσίας καί 
των πραγμάτων πού άπό τήν 
ούσία αύτή συνθέτει ό Πα
τέρας της Φύσεως, χωρίς 
τ 1ς μεταβολές των πραyμά· 
των, πού άντιλαμβάνεται άν· 
τικειμενικά πλέον ό ανθρω· 
πος, εννοια τοΟ χρόνου δέν 
θ:χ έσχημάτιζε ό νους του. 

* 
* * 

'Έχει λοιπόν ό χρόνος άρ· 
χή; Βέβαια, πρέπει νά εχη. 

'Η άρχή του βρίσκεται έκεϊ 
πού αρχισαν οι μεταβολές. 
'Όταν ή ούσία της Φύσεως η 
δπου ή ούσία αύτή δέν εχει 
άκόμη έκδηλώσει τούς νό· 
μου

.., 
της, δέν εχει άποκτήσει 

τίς [διότητές της, της κινήσε
ως, της μεταβολfjς. 

Είναι ή κατάστασι πού οι

φtλόσοψοι λέγουν «χάος». 01 
ούσίες χωρίς [διότητες. 

* * ic 

θά τελειώση δμωc κά ο ό 
χρόνος;Πως δμως νά τελειώ
ση, άφοΟ οι ούσίες της φύσεως 
έκδηλώνουν διαρκως καί νέες 
[διότητες, πού φέρνουν μεyα
λύτεpΞς καί έντονώrερες με
ταβολές, πρόοδο, στά ύλικά 

πράγματα, στά δντα κα1 στό 
πνεΟμα; Δέν τελειώνει λοι· 
πόν ό χρόνος. Γι' αύτό και ol 
φιλόσοφοι τόν έχουν όνομά· 
σει &πειρο. 

01 πάρα - πάνω σκέψεις 
παίρνουν κάποιαν έπικαιρό· 
τητα την παραμονή της πρω· 
τοχρονιας, πού ό ανθρωπος, 
θέλει-δέν θέλει, φέρνει τό 
νοΟ του στά παληά, άλλά καί 
στά πρόσφατα τοΟ χρόνου 
πού κλείνει. 

'Έχει τίς έλπίδες του, yιά 
ύψηλά πράγματα καμμιά φο· 
ρά η τίς περισσότερες φορές 
yιά χαμηλά ζητήματα, στόν 
καινούργιο χρόνο πού ερχε
ται. 

* * *

Γιά μας τούς άνθρώπους, 
ό χρόνος πού διαρκεϊ μιά άπό 
τίς ζωές μας εχει καί άρχή 
κα1 τέλος. Δέν εΤναι ό 
χρόνος της κάθε ζωης μας 
απειρος. Γιά την ψυχή, κα· 
θώς λένε οι φιλόσοφοι, ό 
χρόνος δέν εχει τέλος, εΙναι 
ή ψυχή άπό τή φύ:rι της άθά· 
νατη, α(ώνια. 'Αλλά yια τό 
πνεΟμα, τί γίνεται; Είναι καi 
τό πνεΟμα άθάνατο; Τ ό πνεΟ· 
μα τοΟ άνθρώττου εχει τό τέ
λος τοι·. Τε λειώνει κ.α ί αύτό 
μοζύ μέ την κάθε ζωή μας. 

Γιά τό έλεύθερο δμως πνεΟ· 
μα, τέλος δέν ύττάρχει. Ή 
(ωή του είναι αίώνια κα1 γί
νεται πάντα λαμπρότερο καί 
cοφώτερο. 'Έτσι μας λέyει 
μια πανάpχαιη καί παναν· 
θρώπι νη παράδ')σι, πού μας 
εχουν ά�ίσει οί ΣΟΦΟΙ της 
Γης. 



ΕΊίΕtDθΗΗ.ΑΤΕ; 

'Εάν θέλετε ό «ΙΛΙΣΟΣ» 

νά διατηρηθη 

καi νά 6ελτιωθη 

1ον ΣΤΕ Ιλ ΕΤΕ ΑΜΕΣ ΩΣ 
τήν συνδρομή τού 1962 

ή όποία καθωρίσθη ε!ς δρχ. 50 ΓΕΝ I ΚΩΣ διότι, έκτος της 

-ποιότητος χάρτου, σχεδιάζεται καi ή εκδοσις ε I δ ι κ ο ίί & φ ι ε

ρ ώ μ α τ ο ς απαξ του ετους, που θά στέλλεται στους σuvδρο
μητάς χωρίς αλλην έπι6άρvvσιν. 

2ον ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ 

μιλήστε yιά τόν «ΙλΙΣΟ» 

και έγγράψατέ του σuνδρομητάς, χρησιμοποιοϋντες το πα· 

ρακολούθημα τοϋ παρόντος ταχuδρομικον δελτάριον: 

'Εάν θέλετε δ «ΙΛΙΣΟΣ» 
νά διακόψη τηv εκδοσί του: 

Α ΠλΟΥΣ ΤΑΤΑ 

ΜΗΗ Κ Α ΜΕ Τ Ε  ΤΙ ΠΟΤΑ! 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΑ το 1962 

Ο�ΟΜΑΤΕΠΩΝΥΛΙΟΝ 

ΔΙΕΤΘΠΙΣΙΣ . . . . . ... 

ΔΡΑΧ�ΙΑΙ 50.-*

• Δtα.γρά.ψα.τε τΟ περιττbν 

.. ΠΟΛΙΣ .. .. . . 

Στ&λλοντα.ι Οι' έπιταγΤjς 

Θά. στοcλοϋv τοv Ίοcvουά.ριοv 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΤΜΟΝ 

ΔΙΕΥΘl'ΝΣΙΣ . . . . . ... 

ΟΝΟΜΑ ΤΕΠΩΝΤΜΟΝ 

ΔΙΕΥΘΤΝΣΙΣ • . . . . ... 

Το σ.Ψrίτιμον οροcχ. 
• Διαγράψατε 1th περιττbν 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

. . ΙΙΟΛΙΣ .. .. . . 

. . ΠΟΛΙΣ .. .. . . 

Στέλλοντοcι οι' έπιτοcγης 

Θά. στοcλοϋv τον Ίοcνουά.ριον 
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nANil<OΣ ΓΟΝΕΩΝ 

Η ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΙ:ΞΙΑ 

'lI έπ:ι.νt1λ-r1ψις --;ωι J::ψr,τ.v�·η
ν:ι:ών Οοχ!u.ι�ν χ-χ� ιΟ�ως 'l Εχeι·rι
�,ς τ·f]ς eoJ.b':ι..ς-μ:x.μvJJ τών jQ χ�) 
τλέο\ι μεγ":Ι.-:6ννων, ΠQοεχ.:χ.λεσε σ' 
CJ.0·1 -:r;ν χυσμο ζω r1 �·fj σJ"/X.f ι·r,σ�. 
) όγψ τ'i,ς :J_Jc_ ήσεως της ο:ι.οιε ιεο
"tε�:ι:;. �--=·�ν 'λ.γγλf:χ.. στΎjν Γαλ
Ί.f"J., σ--;·{ι'Ι .λυ--:�χ·fJ l,εoμ"J..νf"J. Χ'Χ� στ·f}•ι 
' \.με:ιΧ"f1 οί έ:;;ιστ·�μονεc: έστειλ:t.ν 
-f,�-,ι ��στ·rι,ε:; 'ί:C>ΟειΟοποι·fισεις χ.-χ! 

Ί • -.. f \ , 

F τ.-:ι..ν ο-:-� '1 ο:χ.ο�ενΕ::ιyεια ΠΟJ επι-
;,-,i .. �ετ�ι σ7� χόeιτ'J. χα.ί στοU :; ά.-

, •ι • - ( ι ' γοους, $/Ξι ως πρω-:-:χ. ,�υμ.7..τ:ι. τι:;
ClγελάΟε:; και τα. αι λ"J. χ.ατοιχίΟ�ιχ 
Ζ:ώ-χ x.�.l χ�-=-· έπέχ--:ασ,ν -:'Χ π��&.
�ωγά τους. χvοίωc οε τΟ γάλ"J... τΟ 
�ούτυcο χ 'Χ ( τα. α Jγ&. "'j το-,, στ·fj / 
!:\6--:u.J Ί-χτ.ων!'J., οί άοι_ε:; ?.ι.τ..ηγό-
9ε->σαν νi πf,,ουν γάλα. -::l πα.ιΟι&.. 

'_\'λ).; "/t:ιτl τΟ γfϊΊ.ι:ι. -π�οσb&.λ
/ .. ετ:ιι 'ίtξ�!σσ6τεGιο �πΟ τ�'J «iόμ,.το

,.).!ν�τοJJ, bπω; οί έπιι:rτ·f1μονες ά.r.o
F "1.λu�·J -c-·fj·J ��υ!ενΖeι�'εt�; ()t έμπει
οr1γ'Jώμ.(;νες ο�εUΚGιt',Ι!ζουν τi iξΎ1ς: 

- J ι CJ'1.0�:Ξ.'Ji.ογει'1. άποτελεί εν�

�τ.Ο -:� τ.�r:.ι μ.εγ�λ:ι μυστΎ",cια. τ'tjς έ
'ί':ΓJ/Ύ1 :. μ.7..ς . .λΖν μ.ποοοUμ.ε άκ6u.·r1 νr.J. 
c,,::(ιCιυμ.ε ·γι' �:τ·fιν πε�ισσότεο� πoά.
"tu.':J.-:':I •. ., l�ι ει Ο:�πιστω-θη Ομως Οτt 
�'�7. �,.Ο:ενεΌγόν νέφος συν·η,S.ίζει νi 
τ.ιχ��μ.έν fι έπ� πολJ Ί_eισνιχ.Ον Οιάστ·η
μ., σ--:lζ χοιλ:1.Cε:; χα.! στt:; πεΟιάΟες 
x --1.l i1:ι/..ά{Jε-::-:t.t έτ.άνω στ·Ι) Ί.λόη και 
fJ':7. /Ο�τ�e,ιχ&., Χ�·.Sώ: έπίσ·rις κα.i 
σ-:: υtt1.τ:Υ. 7:0� χυλcυ·ι. 01 άγελ&οες 
/..:X.t τα r:ί.λλα ζώ:ι. 'Που μάς δίνουν τ� 
•

1ι:ι./ ':Ι.Χτ�κομ.ιχ.ά του: ποοιόντ�., beιί
�ι.ον--;:χ1 ύπό τ·rν 01:ι.pχ'η π:ι.pουσία 
'tης eι�CιενεCιγείας Χ':ι.ι ά.-ποοοοcpοϋν 
μ.εγάλ·η ποσό-:-,1τ:ι. I�iν�t 9υσικόν, 
/ 0�1:ον, έ:ν:χ ζώον πλ'ηcες eια.διενεο
"'ξ�1.ς, νi μ&:; Οώσ·η ε{Ο·η με ·r.ύ�·r1-
�.έv-rιν οα'οιενiογειαν. ()ί είΟιχο! €
zουν Οι':Ι .. Πtσ-:ώσεt Οτι ;.πο τα Οιά.�0-
':;0"1 i"'Cιοτιχ; καl γ�λ:1χ.-:οχομ.�χα. ε!-
0·1}. ··:)J γ!:ι.λα εΙνα.t Εκείνο ποU r:εοιέ
ϊ ει -:·ην μεγ:ι.λύτε1,η οαδι ενέο'Ιεια. 
J 1

�' t'J..°.J-:oν τΟν λό .. ,ο οί έπιστ·fjμονε::; 
έχ Γ,r.ιυΈΙ"J.ν ϊ::Jλεμ.ιγ�·'iν έναντίον τοU 
.. ,?) �χ.�ο:; χcι! τών &λλων ειοω\J, 
�τ r) ίΊ�οσπά.{ι ειά. τους νσ .. ποοσ--ι:ι.-

1 , • ι - � - 1 ..,  --ευσr;υ1J τ·ην υ"1ει:t. των 1:1ιοιων, α.Λ-
;;., χ:,) #,ών μεγ'Χλων. 

Χιλι&.Οε: '�\μ;:οικανίΟων γυνσ,χών 
�λt1.b:χν μ.έοος σz οι:ι.ο·ηλώσεις ένα.ν
�ί,;ν τι�ν ·9εvμ.οπυ�·Ι)νιχ.ών δοκιμών. 
�τ·rι );έ,. 'YQeιX·r,. λίγο πιο χ&.τω 
άι.Ο τ; Χ-:ίr1ιο τ:;,: Σοbιετιχηc: tΕ
ν<:>σεω:. συ�1Χr::.ντοώ,&.·,,χ�.ν y_ιλιά.Οε� 
·Jέι:ς. οtχοχυeιές, · μαθ·fjτοιες, ά.λλσ.
Χ:Υ.Ι πr;).λες •ιιαγιάόες. 1 pατΟUΙΤ1.'1 
έπιγρ,:9ές, πού ελεγα.ν: ((Τέλοc 

.. 
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στtς 66μ�ες , Οϊ_t τέλος στ·f'1ν άν-θ-οώ
·πινΊJ φυλ·r,,,, «Τα παι3ιά μου χιν-
" Ι , \ � \ Ι ουνευουν α;;ο την �αοιενεοvο τε-
φuα», ι, Γό πα.ιοί μου -θ.έλει άπογό
'\Ιους,,. Ι\Ιιά νεαρ·η χοπέλλα ειj ε φο
ι:,.iσει !.να ϊ.ιt.?τινο σι.iΊμ.α. φ:άλ·ης 
γάλακτος, μ.ε τ·ην έπιγοαφrι : ιc]'ά
λα: (:Jiν-1..το:;, Ct.σ-� iνε.t�, 7.���μ.CJ�
:;,ωσι(''· 'λντί πώμα,οc, ·η ς,,ιαλ·η ε

c,,ε,ε μιά. ... νε,ιοοχεφαλ·ή: Ί�ξ:ψ.ε-
J..·ης έπιτpο;;η γυναικών τ'r,ς συγ-
χεντι:,ώσεως, μαζί μ.έ ούο !LιΧ?:J. 
'1:�ιΟιiκt�, έ.γινe Οεχτ·f1 ΧπΟ τόν �ο
οιετιχ.r,ν γσαμμ.:,.τiα Βλαοίμη�ο ι 
·Ψιλά.τωφ, ά όποίος έοε6αiωσεν ε:,
γιvέι:τατα, �τι το ψ·ί-ιc;;ισμα ,5ιά. οιε
•bιοάζετ'Ι στον Χ. ΚοουστσεΦ.

).:τ·fιν ()ύάσιγχτων έπεΟό,3·r1σ�ν
στ6ν .�'\aυχό ( >Ικο z.�� τ·f1ν �oE,tε-:t
:κ·n πρεσ6εία lχ.κλ·ήσεις ά·ιτιστοίιως
ιι:ι. τις χυοίες Ζ:ιχελί•ι Κέννεντυ 
και Νίνα λρούστσε6α, ΙΧΠQ τίς ό

•-;;ο!εc; έζγ
1-:-εί-:ο νά Π"J..οέμ6ουν στοJ.:; 

-συζύγους των γιά τ·ην πλ·η�·η άτ.α-
-γό,ευσι τών οοκιμών.

�τό ::"::ιχ&.·,ο οί γυν::ιϊκες πο� συγ
-κ.sντοι;)·9·ηκ7ν εί/"J..ν τ·fjν εμ.ϊννευσ! 
·νσ στ,;ί) 'Ιυν 38 τ·r,'λε•ιr,::ιφ-r,μα-.:::ι 
'.1;y(J, τον κ. Κ?cύστσεφ ( \JS,ίO οuϊ.. 
εκαστον). 

το ΣΥΜΠΑΝ ΔΙΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ 
'ΚΑΙ ΣΥΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΕΚ'ΝΕΟΥ 

Κα-θώς άνέφεοε στ·ην Βασιλικ·η 
··Λστρονομικ·ί-, 'Εταιcία του λονδί
"'Ιου ό δόχ.τωο ΟύΟ.λιαμ 1Ιπάουμ 

_J
ών ά.στε�οσχ�πείων, τοU �,οους ()U,

•ιλσων κι:r.ι Jl αλομ.:ι.ο, οτι κ::ιτα 
-φωτογραφίας λ·ηφ,S\εiσ::ι; μέ το τ-11-
-λεσκόπιον οιαμέτ?ΟU 2ΌΟ ίντσών τtJυ
-ορους Η :χ.λομάρ, το Σύμπ:χ.ν οι!:!.-
-στέλλεται χαί συστέλλετ:χ.ι έκ νε-
ου μετά πάuΟΟΟ'Ι μ.:χ.κρου ϊ.Οόνου. '() 
δόκτωρ JΊΙπάουμ λέγει δτι αί σ·r1με
"9ιν:χ.ί πα�ατ·η�-r1σεις οέν συμ.ίιιίιάζον
ται με τΤιν ίδiαν ένΟς στ�-θεοοU 
Σόμ.παντος, εί; '70 όποίον Οtαρκι.7).; 

·�·ημιουργείτ,:ι ϋλ·η. Αί π::ι9-χτ·η9+1-

'C'εις S.γινι:ι.,ν έπl έξ�ιρετικώς μ�μ�-
, .. � - , ι -χρυσμενων γαλαc.ιων. αν-ηκον,ω ι 

•aiς τά γαλαξιακά. νεφ,λώματ:χ..

, • r. .. .,.,,l ..... ...t
//

Α,

_;�/Γ7 

, , Α', :.JI.JL �ν:_

λ ί παρατ·ηρ·ησει ς bασίζοντ:ι.ι ετ:ι 
της μετ:ι.-.:υπiσεως της έρυ-θ-ρ&c 
τ'Χινf"Χς ε!ς τΟ c.p&.σμ� τοU φωτΟς τοϋ 
7:?ΟΕ?ϊ.ομ.ένr,υ άτ.Ο �ύτοUς τοU::: γ,.
λαC)�;. .\ί μετο·Ι'jσεις αύ-::-αl έ-;:ι
τυγϊ_α.νοντ-χι οιχ τοϋ yωτο r1λε,. τ�ι
κου ύπολο...,ισμ.υϋ -.:οϋ ,?iσμ.:χ.τος ε
χάστο1) �,,.λ-:x.=.!uu άπΟ τοϋ ,J7:ε.:ι!ώ
δους μέιpι το6 �πε�ύθοου, λέγει ; 
δόκτωρ ;,Ιπάουμ.'Ι [ με-::,.λ:,τέοα μ.;-
ϊ.ρι τcυδε ;;:ι.οατ·ηο·r,·S<είσ::ι μετι:r.τόπι-

"" ' η • οειΚ'JUε! 1 οτι ο μ.Ύ.-

της ται.ύτ·rιτο; -.:οϋ ς;ωτ6ς, :,,τοι 
81.840 μίλια χατ:ι. οευτερόλε;,;-ο'Ι. 
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ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΥΠΑΡΞΙΣ 

ΖΩΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΕΩΡ ΙΤΑΣ; 

�[εγ&:λ-η συζ·ήτ·ησις σrά έπιστ·ημ�
νtκ.; Πε?ιοδιχ.CL τ"η ς Εί.>9 ώπγ1; χ:α� 
'λμερικης γίνεται γιά τά άπολι·.;!ω
μ-:ιτα, που εύ;,έ-θ-·ησαν στους δύο μ�
τεωοίτλς: -;�ν '() ργχέι-:, ό OΠljtιJ:: 
επεσε στ·rιν νότιο 1 'αλλία τό 1 bυ 'ι, 
Χ'Χ.! τΟν Ίbούν�, που έ:πεσε στ flv 
κεντ?ικ·η 'Λ9οική τό 1938. 'λμε-
ρtκ.'Χνοι έπιστ·ήμ.ονες Jποστ·ηριζουJ 
Οτι �α μιχροσχ.οπιχα. άπο) ι-tλώμ.:ι
τ-χ., ποt) εJρέ,θ.·ησ'ΧV σ' αύ-:'?υς τΟt.ιζ 
μετεω?ίτ'Υ.ς iντιπροσωπεύουν πι,Υλ
•ιώς ό tγα.vισμούς που ά.νεπτύϊ.V r
σ'Υ.'Ι :ι.&.τω iπΟ τ�ν έπι9άνει:χ.ν ένr.,; 
iστε9οειδοϋς, r.έ?αν τής τροχιά; 

- ,ι \ \ ' \ ' ( , ,:,... 70� .:.1.ρεω; .. 1.�τ·ην τ·ην ·νεωρι:-1.ν Ο!-
ετυπωσεν εσΊ_ατω; ό κα·.9-·ηγ·ητη_ 
:λΙπέρναλ ςοϋ Κολλεγιου λΙπί?μπ.;κ, 
ό ό-::οίοι: έμ.ελετ·ησε τΟ ζ·ήτ-ι1μ.:χ. τω,, 
tΊ_ 'ΙWν των άνε,ηε-θ-έντων είς τους 
μετεωρίτ'Χ;. Έτόνισεν. έν τούτοις, 
δη οί ίσΊ_υρισμοί των 'λμε?ικανών 
έπιστΊjμόνων ,θ.!J. άποτελέσουν άσφ'Χ
λώς -Sέμα συζψήσεων καί ·Slά r:ρε
πει να_ έλ�χ·ι,S.οϋν μετ\α , J.ε.γ�λ·ης
π�οσοι:η;. Οι Βρετ::ιννοι επιστ·ηι-ι.ο
νες --),i ε�ν7.t εί ς ,.)έσιν ιi έχτελέ
σουν ά.Ψχλόγους έοεύν�ς , Οιότι τε
μ.ά.ι.ιον 6άtους μ.ιάς λfτρας άπό Ξν;1. 
-:ών μ.ετεωt!τών τών μ.ελετ·rι'.9έ-Jτω ι 
iιπ� το�ς Ί\μ.ε(ιχανο·; ς εJeιισι..ε-:7.ι 
εις το i\Ιουσε�ον (J•υσιχΎ"1ς ΊfJτoc.ιf:t.ς, 
�ίς Νότιον J.\ένσινγχτον. 

J�; ς τ·f1 1J iναχοίνωσιν των, r:γ1ν 
Ο·tjμοσιευ-&ε!σ�ν ε!ς το Πε?ιοΟικον 
«(Ι•�σις», ο! Ούο 'λμε�ιχ.;1.νο� έπι
στ ήμονες, οr,κ,ω9 Τζώρτζ Κλάους 
το1J ΊJ Ο'.νεπιστ·r1μιου '7'): Νέ11.ς ·1·-
6r,κ·ης και ί-., Κ'L·&·ηγ-ητ·ης R::ιο•5ολο
μ::ι:ο; Ν&:γκυ τοϋ Η ανεπιστ·ημίου 
.Ρ, ' 1 , , 

f Ο?Ψ;χ�μ.� πεvιε;?αψαν πεντε τυ-
π,:,Jς «οργανικών στοtϊ.είων», ;;ου 
άνεUο,vν ε�ς, Οεf--.,μ.

1

ατrι τοU μετεω?f
του ()�γχε,.., χαι τr;ιU μ.ετεωοίτου 
'1 bούνα.' 

Τέσσ7..?�- ά.πΟ τ7. <ιό ?γα.νιχΟ: αύτΟ: 

στοιΊ_εία» όμοιάζουν, ά.λλ' οχι άπο
λύτως, μέ εϊδ1

1 yηίνων ύδ9ο�ίων, 
φυκών. Τό πέμπτον «δεν όμοιά.ζει: 
μέ χα.νένα γ·ήινον όργανισμόν)). οι

'λμερικανοί έπιστήμονες συμπεραί
νουν, ώ ς Εγιvε γνωστόν, 3τι τ&. ά.
πολι-θώματα -έάν πρόκειται περί 
άπολι-θ-ωμ&:των- άν-ήκουν είς τους 
μετεωρί,ας και δέν είσηλ-θ-ον είς 
α.ύτοUς Οτα.ν Επεσα.ν εί ς τ+1ν Ι'Τ\ν. 

'Υπ&:οΊ_ουν σΊ_ετικώς τρείς έκοο
ι.αί: 

1 \ Οί ?σγανισμοί ήμπορεί νά α-· 
νετ.τυΊ_./J.·φαν επι της Γ''iΊς και ό, 
μετεωοίςης νά έςετοςεύ-θ-·η είς το, 
Δι&:σημ:ι., οιά να. έπαναπέση άρ
γοτεcυν ε;ς ,ό,, πλ::ιν-ήτ·ην μ-:ις. 

'l ι Oi ;,ογανισμοί ·�μπορεί νά έ
σy:Ι}μ.'"Lτ�G .. �·11σrι.ν έr.f τtνο�-:, πλ�ν�ήτου,. 
τ.αοr,;,.οίου προς τ·ην ι�·ϊΊν, άλλ' iν ή
κο11-: 1J, είς αλλο ήλι':J.χ0ν σύστΎ1μ.� .. 

3, Ί lμπο?εί νi iσι:ηματίσ-θ·ηο·σ.•1 
κά.π ,υ είς τ6 ίδικόν μας ·ηλιαΚΟ'Ι σύ
στ-rψ.α. 

't'π&:ρ ι.ουν σοt>αοοί λόγοι νά. πι
στ�ιJωμ.εν Οτt ·η ποώτ·η -θεωρί•·ι. ει
V"J.,t .:Χ.biσιμι:J;. Ί ι Οευτέρ� �εω�ίιΧ 
ειν::ιι ουνατ·η κατ iρy_-ί:ν, άλλά ;:αί
νι:.ται έντελώς ά.πf-θαν(ΙV Οτ� ε,ιας 
πλ:ι.ν-ητ·ης δμοιο; μέ τ·ην Γη,, ε:; 
τΙJιαύτ·ην μ:ι.κουν-ί-ιν α.πόστασι ν α
π ο τοϋ ·ί.λια.:ι.οϋ μαι, συστ·ίψ.•ιτος ,.9,ά.. 
έ.,&.9 ':J.ύετrJ χ�τα rοιv1)τον τρόr.ον. �\
στ. νά έξαr,υστεί'λη σ·ημ:ι.ντι:ι.η·t 
ποσότ r,τ:ι. ·9?αυrψάτων του .;ίc ,·ην
έnι�&.·ιει�.ν -r·tις 1 -, 'η:;. ΤΟ πλcονέ
χτ·r;μ-ι τΎις τ?f7·η� ,Dεωρ[�ς ��-J'J.r. 
Οτ� c;�μ.φωνε� μ.ε c'Γ�ν σ.π? 1.!.ι�ν, 0-:-t
πυΛλr,ι μετsω?tταt είναι θραυι;μα.
τ:χ έ.νh ς )η πε..Jtσσοτέρων ά.σ-ι:ε::,cct-

-- Οώv-μ.ιχοώv tjωμ:iτων δι:ιμέτρου-
μει.(ις ·ι ύΟ μιλίων, τ::ι όπr,ία. τ.ε�ι
σ--:ρ :Qο•ιτ·:ιι πεοt τον rιι [λtον μ.zτ:ι.
ξύ "\vεως Y:t.t �ιός. �lν ά-;τοι..λεί
ε�,.ι -ιι:ι.. εiνlj.t τ� λεfφ�νrι μ.ε�:·Χλυ
τc.tωΊ σωμ.=r.των 

Th ποό6),ημ:ι. είν::ιι πως ·},τr, ου

ν-:ι.t�ν νiJ.. ά.ναπτυχ-θ·fj ζω+� έ-πt έ 1J�..::: 



ΙΛΙ�ΟΣ 

"!CJ�ούτuυ σωμ7.τ(.ι�, εi; τQ 'ι7tv:ι:ιν 
..αί Jεr.μοι.ρασi:ι.ι επι-,,:ι.νει:ι.:; ·&, •-
να.ι μονψως ,rr,.;),αιιστο; :-io t-:ι.-
-Vμοι l\.ε) σίοu ι.ατω τr;ίi JJ fιOc ιr,� 

ΣΥΜΒΟΛΟΝ Π I ΣΤΕΩΣ 

.ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΛΗΣ 

�τ'J �:ιιν \οJι:; τοj Μιζc,cJρι 
ό μ r1τt1οτ.οι •-:ι/46:; ΨΧο:; απcι:.τ r1

σε 
::.ναν αο.;ν,1 .>ιστο σ-τ-:ι..;ρο, ο οr.οιος 
π�c,ε.ι.:ι.ιεσε πο)λέc οιαvω.ιιες r�ις 

' , D.Jτον τον στ:ι.υρο, oπocJ το σcJΙJ oo-
J ον τΪΊc /(.ιισ--ι:tνιΑ f1ς Π!στεως επ:χ.
νc:1) ::ψ&i,10-τ-:ι.ι ι:Ξ. η uooεc, με μι.οό
·-:-ε:ιοJc: σ,;-11_u,.;01Jς ιεCJαποστοJ, ι ι..οu
<J/ rιυ:ιτu:, �/'Jύi τΟ'Ιtο,.9ετrι θ οι ά.; 
ενο::; υεν --:χ. ucλtj μιiς οιι..ο",'ε.Jει:χ.:.. 
( �νΟ(.ιογ.J-10 1 CΨ'J. .<.ΟQι-σαχι μ ε--,:χ.ι ω

•μ.ε ιeι Α.:ι• ε Ι'J ':1.'(ΟΟαι.ι τΪjc αγι.α
J ισ.c) οιcι. να συμ.δο) •σο..Jν -ον /Ρι
'fτεπ�υνuμ ον π), η�uσ��ν, """α.γ .... τε
� rJJ οε ειι:.c..ιc:.. --rι:; c:..:::..ε)ι-=�εω:: ,..�c:
..π<,) εω:; \[ ο -:ι.:Ξ..; -ων α)) ων α-

πειι.ο 1ιζο Jτ"1ι σ":Ο ·J ποωτό,;:πο στ:χ.u
c,ο το εμπο�ιο•ι γουνψJιι.ω,, η -1 η
μοτιι. η οπερα, ,1 τοπιΑ. η ε.,ι ηυ.εριc 
ι< Γ-:ιιuΟ�ομοc: τοv �:χ.ι-1 .1\ουιc)), κ:ι.ι 
μι:χ. ΙJΠ�Ο:Χ.(J!:Χ.. 

'() 1 ε?':Ι.ΠΟστο) ιι.ος ή �η.υc,ο: 
-ι η:; Ί εοουσ':Ι.λ ημ. ι.αταγεται ά.πο τα.c 
�,,.:ι.,;γJyορι':1.c Οί πυόσ 9 ετοι μ.ι
/..:".ιο--εeιοι στ�veιο1 πα.ριστα.νοv-.ι, ι..'1.τά 
τΟν rω ... ι���Ο·J, --α -:-εσσ'Χ.μ'Χ α.ι..�7. 
του ;οdμ<-υ, οπου οιεοοDη ό \.οι
στ•ανισμ.οc. \[εοιχ.r.ιι επιι.οιτ:ι.ι λε
rοvν ο--:, το σι:> .Jολον ειν ιχ� ι..οιiυ.α 
ύCJ ησι..εv-ιι..ο3 συμ bο)ισμ.ο� ι..-χι π�ο
-.rι.γανο:ι.: τeιίi 'Cμποοιι.ο3 Lπψε
J ητ ηοίού, rι.) ),α. i, π9ω&ιεοευ: -τ-Ϊj, 
μ. ητ�οπολεως, ό :ιiΟ. Ν εντ ι�όcu)1. 
t.ν':1:. y!I :,) εu&ε9ος ι..ί fi(''I..Oc:, εοrι
J ωσz · ((()! �ν&c.ιωποι 'ί:ΟJ εοιο..ιτ7.ι 
να ι:-:.ιοσεu; r

1
&ο3ν, -Jεi ω να. -χ,σ&α.

\ιω JT''Xt ι..οντα στον :α.uτο τouc: () 
u"!''JJOO: ,,.oj \:οισ-οj Sε) ω 'Ι':Ι. &.ν
�•-;-;οοσω.c:υ ,, ι.:ι.ι -ας ι.c1.& ηυ εοινα� 
ά.π:ι.σιο), φει: ι.α.• έπιοιώc.εις των) 

/ 



3-Η IΛI::SO::S 

, 'Ο χ:ι.τ:�χευ:ι.στ/;� -:ο3 στ:ιυc.ο� 
Ρομπε,τ Χα?μ.ον εδ-r,λωσε: «Ή i
Οέ� μοu ·'ητο ν� ποοb'Χλω τΟν αν

�S
?

ωπο, _ 01:ως 
... �

Uτhς �ίν:χ.t. t() 
\ 

.. ,εα� 
τ·r1:; π9ωτ'Χ bΑεπ�� τvν στ�υ90 χ�ι. 
ε1:εt--:'1. τ;ν Χ:"1.70Πτ�ισμ0 τοϋ 5�U
-:o!J ι:ο.J. λΙερικοl εJχ��tστοϋJτ-χι, 
&λλοι τ? 11ψχζουν)). 

, 
11_ ο) λοί , συ�·η·.9ισα•ι ,-:;ν , σ-::ιυ,ο 

με το'J χ :χ.ι90 ( c-τοπο�Sε'\ ... Ι)'ί,}·11 :):ΠΟ �?tJ 
-;::ιQελ-5ι6ντο; Ίουνfου 1 .. , Λλλοι ζγ,
τοϋν τ�ν άπομiχ?υνσf του. Τελικ� 
ά1.69:ισις ·3-ά λ ηψ-Sη άπο τόν έπα.9-
y �:1..χ.Ον έπίσχοτ.ον τhν 'Ι:χ.νο:,άοιeι. 
Ό :1.ίο. Κόουλ έλπfζει οτι -.9-ά. ._ου

έϊ.ιτο:χ.τ.Ύ; νi Οι:χ.τ1-,ο·ήσ·11 τόν σ-:-αυ-
, , (j - ιι • ρο: :ιντι;-�-Λ.rtστ'-?� μονον , εναν α-πο 

':O'J:; πλεον διχαζον-:�: Π!V'-χ.α:, 'ί:. 
χ. τ·fj,J μπυt��ί� του �')' .. t') .. \ου!�. 

ΣΤΗΝ ΔΥΣ I Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

ΥΠΟΧΩΡΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ 

Ζω-ί-ι z.ω?1ς -θεό ζη ·η νεολ:ιί:ι 
τΎ

1 ς �υσεωc. Καl -η ά:θεία έπεχτεί
νετα.� τόσο ο.,..γΟ:"1.�:χ., ωστε οεν εΙν,.ι 
χiν ΟυνατΟν ν� γίν-η διαzω�ισμ�:; 
μ.ετ:ιc;,υ Σο6ιετιΧ'r,:; Ένώσεω:; χ:ιί 
..lυτιΥ.ων z.ωοων. ΊΙ Gα-θύτερ·η o-j_ 
σί "J.. του π9οgλ +

1μχτος '1.�τΟ σημα,
Ίει. 

�· :ι.ι;τ? τ? σ�μ;τέ�:ισμα. χ:ιτ:ιλ·r,
γει μιi ε�ευν:ι άγγλικου πεοιοοιχου 
που έξετά.ζει το ζ·ητημcι της γενt
χ η:; ύποy ωρήσεω:; -:τ,:; -5ιοησκευτι
χ ης συνειδ·ησεω:; σε ολε� γενικά τίς 
ΊW?ες άν:ιτολιχά Υ.:ιί ου-:ιΥ.ά. του 
,:εyοu.έ•,οσ παο:ι.-τ:ετ&σμ:ιτος. 'Η ου-

' ... 1 ι-,.\ , 7ικ.·η νεΟΛ':l#t:ι. οεν ειν-:ιι πε�ισσοτ1:.cα 
-.9-ο·ησΥ.ευομένη &πο τ·η ρωσική. ά.•ιε
Έ.ό:οτ-ι)τσ, αν ·η ρωσική πολιτεί::t ε

; ει· έπίσημα κα.ί χα.-:αστατικά. ά.
ν#�ννωρίσε.t τ·},ν άθεία κώ. ά.πα.γο
Q�ύει τον ποοσηλυτισμό. 
' 'Εκ πpώτ-ι,:; οψεως, οί πληοοφο
οιες α.ύτές ε�yοντα.ι σε ά.vτί..S.εσt 
με άλλες εοευνεc που μιλουν πεοι 
χύμα.το- ,θρ·ησκολ·ηψία� στις 'Ηνω-
μένες Π ολιτείεc:. �την πραγμ.α-.ι-

, •ι • Ο ι e_ , χοτητ;., ομ.ωc; Ίί, ..,�-�7χει,:ι. 
_
οοισκε · 

τ:ι.ι σε γενιχ·r- υποΊωοησ•. Ο :ια
�5,>λικ.ισμΟς στ ·/',ν .. Λ .. ιχ.τtνιχ-� ' ... \μ ��t
χ η π.χ,_ παρουσιάζει μεyάλ η χ.άμ
ψι χ.�! τερ&στιε.ς μάζες με-:χτοτ;f .. 

ζ 
\ \ / .... ν ' 

ονταt π?e,ς το στDατοπεοο ,;..ων ().-
�,S.ων,

� 
μεσω �νΟς μ;-τ�bατ:χοϋ σq;�

ο,ου οιστ:ι.γμ.ων Υ.:ιι αμφιταλαντι,;υ
σzων. 

'Οπωσδήποτε μια. ερευν:ι πc,•J ε

γινε. μεταξύ των σπουδ:ιστων τω,;. 
ά:ι.εριχ.:ινικων π:ινεπιστημίω; χ.α!. 
χολλz"',1lων iπέδειξε -τά. έζ'Υ} ς : 

1 Ο ο) ο ειν:ιι 9:ινατιχοί 8ο·φι.ευ-
, eιμενο!. 

�Ο ο)ο ειναι -θρησχ.ευόμενοι y_ω
ρίς στ:ι•>ε?η ϊ.ιστt. 

�Ο ο J,o -�οησκευόμ�νοι ά�ό κοινω
νικη κ:ιι οιχ.ογενει:ικη παοαδοσι. 

:lO ο) ο άδιάφοροι για. τό α; ::π'>.?
Ί:rι η δεν ύπάρzη ,Sιεός. 

20 ο J ό ,i .. 9εοι, είτε ,;Ο �μολο"{'J�ν, 
ειτε οέν το δηλώνουν. 

Τά. τ.ράγματα. στους χόλπο,ις τ'rς 
&γγλιχ.ης νεολαίας είναι περfπου i
δι:ι., Jχόμ·η δε «χειρότερα» στη J'αλ
Χfrι. χ:ιί την 1υτιχη Γερμ:ινf:ι.. �τη 
�ο�·r,οί,:ι. δεν έξετάζεται χά.ν τ? Μ.

μ:ι, σά.ν νά. ·.9εωρητ:ιι κλειστό. 

«ΖΩΗ ΔΙΧΩΣ ΘΕΟ» 

Ό :ιίδ. Χά9ρυ 'Έμερσον Φόσ•ι-;;ιχ� 
έφημέριο:; της έχκλησίας του Ρ1-
6ερσαιντ �έ:ις 'Υόρκης, ό οημ.ο--
φιλέσ-:::ιτο:; (< Λ γαπητος Κύ�ιο; 
Μπράουν» της ραοιοφωνιχη, εχ.
πομπτ1ς της ί� ρ :ι.; του έσπεςι:νc.υ, 
λαμ6άνει πολλά. γράμματα, iα�οα
των του, οί όποίοι διακηρύr;σουν 
τ·ην ά.πομάκρυνσί τους ά.πό π, ι έχ
Υ.λ·ησί:ι κ-1.ί την -θ?·ησχεία. Λί ά.
π:ιντ·ησεις του μεταδίδονται ά.πό -::ο 
ραδιόφωνο χ.αί δημ.οσιεύοντ:ιι ά.πb 
-::ίc μεγαλύτερες έφημ.ερίδες. '(). \.με.ριχ:ινος χληριχός άπαντα σε μιοc 
έπιστολ·ή, χ,:ι.τά την όποfα,, ο (:;εό:: 
είναι άzρείαστος, ώς έξτ,ς: 

<<MoU γράφετε, ότι σ&ς άρrι<ε'ί "ά:
ζητε σrtv χρηu-rοi πολrτες, μέ 
6άσι τους .<ανόvες της ζωης, ·.το& 
άπσι<αλεi,ε καi χρυσους κανόνες, 
και ΟΤΙ δέ:v αί,σθάνε�ε πια Ι<Οψμι<r 

άνάγικη vσ πιστεύετε σέ c)εό. Έξε
χάσατε, άγαπη,έ ψίλε, &τι •το Θείο 
είναι ή πιό uυστnριώδης δίίvαμις 
στο μυστηριώδες σύμπαν; Κα1 έ
τrειδη δέv μπορείτε να έξηγήσ-ετ-ε: •ro, 
ιθεϊοv, άρ�εϊσ•3ε ,ήν ίίτταρξί -του; 

. ' 
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Πρέπει λοιπόν νά διαγράψωμε καιJε 
-rι πού δέν μπορουμε νά έξηyήσου
}Ιε; Πρέπει vά λησμονήσωμε τό γε
γονός δτι είμαστε ανθρωποι, μέ ·,τε
ριωρισμέν�ς δυνατότη-rες και δυνά
μεις;:. 

<<Εfσαι vέος-άπαvτδ: σ' itvαv 
&λλον-δέν έκλεισες καν τά εϊκοσι 
χρόνια σου και έyώ εΤμαι όyδόντα. 
Δέv θέλω νά είπω δτι ή μαιφά 
πείρα τώv έτωv εΤvαι έκείvη ·,τού 
μέ επεισε yισ τ11ν ϋπαρξι ·ro0 ΘεοΟ. 
Την ϋπαρξι του θεοΟ θά την άναyvω
ρίσης στο πρόσωπο ro0 Χρι:ττοu, 
-rτού εΤ,αι ίστορ,κά ό:ποδεδειyμέvο, 
έπιστημοvικά άφου προτιμδ:ς ·, η 
λέξι. Την ύπαρξι του θεοΟ 1)ά τrιv 
παραδε)('της έπίσης μέ την λογική, 
όταν έζετασης δτι τό σι,1μπα.ι ,)εν 
εΤvαι δυνατόν vά προέκυψε άπό τό 
,μηδέ.ν και δτι δέv εΤναι δυνατόν νά 
έτέθη σέ κίνησι μόνο του. Θά την 
παραδε)('ί!ης ό..<όμα, αν έξετάσης ·rά 
6α!9ύτερσ. στρώματα της ύπάρξεώς 
σου σέ διάφορα στάδια ήλικίας, σέ 
διάφορεc, έποχές και σέ διάφορες 
στιyμέι., Σήμερα., v:ηερα :χπό μια 
πορείc. όyδόντα χρόνων, εΤ•,.ιαι .τε
ρισσότερο άπό κά9ε άλλη φορά 6έ-
6αιοι: yιc την ϋπαρξι του ΟεοΟ. Γόν 
αίσθάνομαι μέσα μου καί γύρω μου. 
Δέv ε1ναι ή τάσις του γήρατος ·.τρός 
την «τακτοποίησι» έκεί�ο .του μο:ί 
δίv�ι αύτη την πίστι. Εiναι μια ·rί
στις που πηγάζει όπτό τη συ είδησι, 
άπ6 τη λuyικη και από rό ':νστι
Κ'ΤΟ». 

Η ΜΥΘΙΚΗ ΑΤλΑΝΤΙΣ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΘΗΡΑ 

Είς την (('λπογευματινη•ι,, της 
12 Όχτ. ό χ. Σπ"�- Ν. Φiλι,,,-,τ;α.� 
άντιχι>ούει έπίσης (οπως ό διευ-θυv
τ·ης τοϋ ΙΛlΣΟΥ χ. Κωστης Με
λ.σσαρόπουλος, στο 'Ιt?Οηγούμε'ΙΟ 
ηύχος) την αποψιv του χ.α-θηγη
τ:,υ της σεισμολογίας χ. Α. Γαλα
•ιι:,1:ούλου, οτι ή μυ-θιχη 'Ατλαντίς 
ειvι,ι ή νησος Θή?α, χοι νως �αv
τ<>ρίvη. 

'() χ. Φίλιππας έν �Χ.'1\ ιίπι;ιει
ρει vά στηρίξη την πλήρ·η άναχρί-

g�ιαv της άφηγ·ησεως -:c,ij 11 λσ::-ω
•10; στην χριτιχ·η τοϋ '\ριι,τοτέλου; .. 
r, όποιος έ,θ.εωρησε ολ·η τΎ'ιV ίστΟ?\'l
�)ς ,tλ-=ίσμα της 9αvτασία.ς -:συ οιί3:ι.· 
σ,.άλοJ του. 

<, 'Η όοθότης της κριτικης του Ά
ριι:ττυτελοιις-yράψει ό κ. Φίλιπ
πας--'Τεκμαίρεται άπό τό yεyονό:;, 
δτι ό Πλάτων ούδαμοΟ ά.ιαψέρ�ι 
άnό που εμaθε τά περί Άτλαντί
δυς, άψου ό μέv Σόλων, ό όποι:,ς. 
θά επρεπε vά άvακοιvώση άπ' εύθεί-· 
ας t.ίς τους 'Αθηναίους τάς πληρ:,
φορίας του, περιεχού::rας και μέγα 
,<ατόρθωμα των ποοyόνω.ι τω•.ι-τό 
δτι μέ 20 000 πολεμισ-rάς ένίt<ησαv 
και ε'Τρεψαν εlς φvyηv μέχρις Ά
τλσvτίδος l 0.000.000 Άτλαντείc..,.. 
-τάς μετέSc.:ο<ε προφΟD r<ως είς τόν 
παλαιόν Κοιτίαν μόνον κ:ri οίιτc';: 
μόνον είς τό, &μώνuμοv δεχαετη έy
yο,όν του, ό όποίος δεν τάς άνs<Οί
vω::rεv είς τόν Π.λά-τωvα, άφΟU οίιτοc,.

δέν φέρεται οίίτε μεταξυ τών ά,φο:χ
τι7>ν των δuο διαλόγων του, ω-σ-τε νa. 

ίιποτεθη δτι έπληροφορήθη τά περι
Άτλαvτίδος, fu-τω, rκαi άπό τό»
πλασματικόv του Κρι>τίαν». 

«Δια τούς άνωτέρω λόyους--συ
νεχίζει ό άρ3ροyράψος-έπικρ-;χτει 
σήμερον ή οά::rιιμος γνC:..•,.ιη, &τι ή ί
στορία της Άτλαvτί1δος εΤναι δημι
ούρyη,,.ια του Πλά-τωνος, ό όποίοc, 
δι' αύτης έπεζήτησ<ε δύο τινά: l) 
Νά δικαιολοyήση τον Κριτίαv διό. 
την αύταρχικότητά του, καθ i'N χοό· 
νον διετέλει μέλος τών Τριάκοντα 
Τuρά,vι,ν, έμιΙ>Cr.νίζc.,'V τοϊrτοv ώς έ
πηρεασθέvτα ύπό του πάππου του, 
ό όποίος άnτέδιδε την εύτuχίαν κα, 
δύναμιν των Ά-3ηνών είς τό μσvαρχι
κόν πολίτευμα, τό όποίΌον εΤχε δη
Βεν η πόλις της 'Αθηνάς έπi Ά
τλσντίδος, όπότε ητο άvύπιψκ·τος
καi 2) Νά άπαλλάξη τόν Σωκρcrτη1> 
της κατηγορίας των έχθpων του, &τι

αύτός έvέπvευ:r·εν είς τόν άλλοτε μα-
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θητήν του Κριτίαν τας άπολυταρχι
κας ίδέας>>. 

llά.vτως,
, 

ό 
,
χ. Φίλι�πα.ς, 

_
ά.σzο

λούμενος με την ·.9-εωρια.ν του χα
-θηγ·ητου χ. Γαλαvοπούλου, ύπο
γρ:ιμμfζει τ� έζ'Υjς άστ·ή? tχτα σ·11· 
μϊία. τ·ης: 

α '() χ. χα.·9·ηγητ·11ς c,μιλϊί πεοί οι
πλ"fις Ψήσου, -�τοt περί Οασιλεf:ις 
δύο ν·ήσων, -:-'ης μείζονος χαl τ'Υjς έ· 
λάσσονο:;, έχ r:ών όποίων έλάσσω·,ι 
1tεριγ?ά:ρεται η Θ ήοα χα.ί μείζων ·ίj 
χεντριχη Κρ·ήτ·η. 'λλλά ό Πλάτω'Ι 
-:-μιλεί περί μtάς χα.ί μόν·ης v+ισου. 

S) '() χ. χα·.9-·ηγ-ητ·ης δέv δύ,1:ιτα.ι
να ά. vα.σχ ευάσ·η, μέ -:·ην πεο ί ι-Η1-
ρας ·.9-εωοίαν του, τη-., -:οπο·Slετ·ησι, 
-rης 'λτλαντίδος, Jπό του Ηλά-:ω
νος. ουηχως των 'Jlρα.χλείων στ·η· 
λων, ητοι -rou Γt6?α.λτάρ. 

γ) Ό χ. χ α.·.9-·ηγ-ητης ά.δυνα.τεί νά. 
άνα.σ:ιε.υάσ·η -r·ην περtγρα:ρ·ην τοϋ 
Il λάτωνος ητοι -rου μεγέ-θους της 
Ί\τλαντίδος, μέ την ά.πλην ύπό-&ε
σιν 3n 'έγινε λά-θος μετα:ρ?ασηχc,·. 
έχ των ίερογλυ:ριχων, ωστε τά. 3. 
000 στάδια. του μ·ήχους = jjj Ί_ι· 
λιόμετ9α. να ·},σ�ν μόνον 53 j_ιλιό
μετρ� χα! τα 9000 έτ·η ά.πΟ τοϋ 
καταποντισμ'Jυ -rης '.\τλαντίδος μέ
y_r,ι ττ1ς έποχης -rou �όλωνος ( ϋΟΟ

π.Χ. περίπου) να ·ησαν μόνον 900 
+GOO 1 :500 προ Χ?ιστου, 'έτος κ:-ι.
τα.6υ-&ίσεως της Α·ήρα.ς). '.\λλσ. b
ΙΙλάτων, έχτός των ά.ρι·.9-μων, χα.
,Sι�η:ιισε σαφώς τ·rιν συνολιχ·ην εχτα.
σιν τΎjς ' . ..\.τλαντίΟος ι:)ς ύπξρb'1.ίνοu
σα.ν τ·ην της 'Αφριχης χα.ί της 'λ
σία.ς μα.ζί. '.\:ρου, λοιπόν, ·η 'Λτλα.ν
τtς ά.πξτελείτο ά.πΟ τ·fjν πεΟιάΟ:1.
( με-rά. της μ·ητροπόλεως της '.\
τ λ:tντίΟος) χα: τα. χuχλοϋντ1 τ:,:ύ ..

Ί (f (f • V -τ-ι1ν ορ·η, επετα.ι Οτt ·η εχτα.σις τ·ηι;
1,εΟιάΟος, ·fj όποία �α εύ9ίσχετο τu-
Ί_c.ν διάψορος χα.τ' αλλον ύπολογι
σμόν, δέν -θ-ά μετέ6α.λλε τ·ην ύπό
-rοίί lI λάτωνος δο-θϊiσαν συνολιχ·ην

εχτα.σιν τ·fjς ν·ήσου: άν ·fj πεΟιι:Lς ήτο 
ιι.ικοοτέeια χα.τα οίονδήποτε ποσο 
\ ,' \. \ ' \ ... (\ -;τον, χα.τα -ro ποσοστον του-rο V' 
ήτο μεγαλυτέρα. -i-1 όρεινη zώρ , 
1Ί\λλωστε, �ν ·ίι '.ι.\.τλl).Ψt'!ς οεν 'το 
τόσον μεγάλη πως -&-σ. έστ;>α-r λ6-
γει ,J 0.000.000 πολεμισ-rων; 

Κα.ί ό χ. Φίλιππα.ς συνεzίζ 
,<'Αλλα καi ό ύπολοyισμό του 

καταποντισμοίί της Άτλαντί ος τό 
1500 π Χ , όπότε, ώς πιdτεύεται, 
και ή Θήοα ύπέστη καθίζη::rιν, εΤναι 
άσφαλως έσφαλμέvος ικαί δια τας 
bύο vήσοuς, δπως άποδεικνύουν πρό
σφατοι άvασ,ωφαί 'C, κ Γ. γράφει 
ότι «έφ' δσον οί κάτοιιφι της 'Α
τλαvτίδος έyνώριζοv. . τοv όρείχαλ
κοv ., εΤvαι άδύνατον ή Άτλαντiς 
vά κατεστράφη προ της όρει•χαλκί
vης έποχηζ. 21 00-1200 π.Χ.», 
και παραπέμπει είς χωρίοv του Κρι
rιυυ (τό 114 Ε). Τό χωρίον, δμως, 
δέ:v λέγει ότι οί Άτλάντειοι <<έyνώ
ριί,οv τόv όρείχαλκοv», άλλ' δτι <<ή 
;·ησος παοείχετο .. δσα ύπό μεταλ
λείας όρuττόομεvα .. καi τό yέvος έκ 
γης όριιττόμενον όρειχάλκοu κατα 
rοποuς πολλούς». Άφοϋ, λοιπόν, είς 
ηiv 'Ατλαντίδα ύπάρχουv πολλοί 
τόποι όρuκτοϋ όρειχαλκου (είς 
Κριτ. 1 19 άναψέρεται καί <<στήλη ό
ρειχαλκίvη,>) καθώς καί όρuχεϊα &λ
Λωv μετάλλων, ταύτα θα επρέπε να 
ύπάρχουν και είς την Θήραν, έάν 
αίίτη έταυτίζετο μέ την Άτλαvτί
οα. 'Εν τούτοις, κατα τας έv Θήρςχ 
10 ί 956 yενομένας άνασκαφας ύπό 
τής Άμερικανικης Σ χολης Κλασσι
.. ωv L πουδωv, δεν εύρέθησαv δχι 
όρυχεία, άλλ' οίίτε άντιικείμεvα έξ 
ορειχάλκου, οίίτε και έξ άλλου με
τάλλου, έκτος άπό ενα πριόνι έκ 
ι:αΙ:Jαροu χαλιωϋ και άπο δόσ χρυ
συuι; κρίικους περιδεραίου. Τα άλλα 
εύρf,ματα ησαν λίθινα άvτικείμενα, 
λ'fJκάναι, μάχαιρα, καί οέλη, τα δ.. 
ποϊα μας όδηyουν είς την λιθοχαλ-
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«ην έιποχήv ( περί το 3 1 00 π Χ ) 
!<ατά τά άvωτέρω, άποκλείε-ται 

ή ταύτισις της Θηρας με την Ά
ϊλαvτιοα» 

Η ΩΜΟΦΑΓΙΑ 

Ό γνωστr.ις πc1.ιοα γωγος χι:ι.• ι ,,_ 
-yοrέινης ι. 'l. \[ llαναγtωτο7'.'JJ
λυς σμ,}ιαζει ε'Ια άo•f-Joo του ' \-:
�1λου ίστο:jιχου 1..7..t ψι) οσΟ!.:.ΙΟιJ ,. \�
�ολντ Τfuνμπ � _«Κ(Ι.τα το πο�τον 
εΧJ.τομμuοιον ετων τ rς uπαοc.ειu: 
J.Ι-ας ,-�-:οαωε ό Τόυ,ιμ.π η-« ημ.ειc, 
το ά.ν&οωπινu γε•ιuς, ηγωνιζ6μεΥ:ι. 
έναντιον των Λεόντων ι.αί των τι
ΎΟεων, οια ν:ι. έ1Ξ,ασyαλισωμεν το 
p.iλλον τύ.>ν ά.πογονων μας. ΤΙ pu 
:iO ιι),ιαοων ετων έc:ησγχ) ισα!J.εν 
,..-: Ι),ι uπεpΟ/ ην ε J:Χ.ντι ο) ων τών ζων
-των uογανισμων, πλ rιν των 6αι.-. r,
.ριοiων. , Ει.τοτε εί'ι_αμε μuνu'Ι OJO 
ει.&.οοvc. τα μιχοο6ια Κ.α.! τον α.ν
-θaωΠCι7. J'l.αt ι.ατσ. τας 30 /t) ιαοα� 

' , r α.υτας ετ η ουτε τα μιι.pοοια ο<.1τε 
ό ά,1-&οωπο, ,1ουναντο να ποα:Ξ.οu 1 
τiπι:,·rε πεοισσοτεοον άπο το νά μας 
-άποοεχατιζουν... Ό πλαν-ητ·ης μας 
,9α ειν-1.ι ι..:ιτοt.<. ησιμος Οι&. τον r:ι..v
ί;lοωπον χc1.τα τ� �πόμενα 0.J() οισε
.ι..α.τομμυοια. ετ η -Ο·ηλα.Ο fj, έπ, Οια
στ ημ::ι. Q,J() / ι} ιαοα, uοοα, � εγ'1.) ,J-
1:εeι?ν απ& τ rιν σ.Jνο) ιχΎ'jν Οιiρ/.εt�ν 
το3 6ιο<.1 του άν-θuωπινοu γε 10.Jς 
v,.έι οι σ ημεοuν. " \ ν η άν-S::.ωπότ 'i' 
οέν .,&.::ι.ν-1.--:ω&rι τωοα, τι δεν ·θ::ι. ·η
Όύνατο να έπιτu/ η ι.ατι:ι. τα ουο

τιt>τσ. οισεχατομ.ΙJ.uΟια έτ·η 1,.
Το σuu.περασμα του ίστuοιχου 

.;1.αί <:ιιλοσόc:ιοιJ εινι;ιι ότι ό μο,ος 
cέz-Sobς το3 ά.ν-θοώπου πο:.� ά.πομε-
νs.ι ει,ι:χ.ι ό αν�οωπος 1 <<� ημεο(JV)'.
-πα,:,ατ·φεί, «οια μίαν ά.χόμ·η ψοοά.ν, 
,.,ινουνεύει iJ Cω η των μ·η y.;·,Τη.lJεν
των ά.χόμ Ύ'ι ά.πο;rονων μαc. "Ο/ ι α
-πό τ<i μι.ωό3ια -ό άν-Sοωπος ειν::χ.ι 
ίσι.υοότΕf>Ος ά.πο τά. μιχοό3ια ει, 
-r'Yjν έ1ιο ι ην μας. �-ήμεοον :.�πά.οy ει 
μόνον ενας· π,-θανΟς δολοφόνος ,;Ύ}, 

ά.νJ.οωποτ ητος -ι.::χ.ι ::χ.�τος είναι 
ό άν5οωπος. '(ι ι:.ι.νθpωπος ο'ιν::χ.ι ;, 
μ.ό,,ος έπιζων -.9ανά.σιμ.uς ει θοός της 
αΨVpωποτ r,τος ι.::χ.ι ει ναι ό / ειοότε-
1,1Ος έ;-θ�bς ποu έγνωοισε ποτε Δι
ότι οί ανθpωποι-σyαγεις της σ·η
μεvινης αν&οωποτητος ειν'1.ι ώπλι
σμενοι με οπ),α., ποu έθ.σεν εις την 
οια-Sεσιν των η �πιστ ημ·ηJ>. 

'Ο χ Ί. \Ι 11 :ι.ν::χ.γνωτ6ποuλος, 
Π-:Χ.!:;ινονταc :ί-..;ος,μ. η χ7., απι:ι την 
/..α·� ημ εeιιν'} έπι/..:-�.t�οτητ7. 1το ωά
γωμ.α τωνΊτα)ων αεuοποuων α;το 
--:ω; αγοιους l"Ι.ογι.οι εζοuς, α) λα 
ι.:χ; τocJ, καθ ημεοινοcJc yονοuς για 
σεC.ΟuαΛιΙ.Οuς Χαι CΙ./)OιJC )όγοuς) 
�'(7.Vει . 

<<Ειτε φα11ερα εΊτε αποσκεπασμέ
vη, ή ωμοφαyια αποτελ;:ι καθεστώς 
Διαρ,ει χιλιαδεC" κα, )(, λιαδες χρό
νια Ό αvθρωπος κcrθut, εΤπε και ό 
O.;αιλvτ, στη φημισ 1f ;η <,Μπαλλαv
τα της φuλα«ης τοι, Ρηντιγκ», σκο
τωvει με χιλιοuς τροποuς 'Ακόμη 
και με το λοyο Και ισως με το λό-
yo σ«οτωvονται περισσοτεροι 
με το σπαθί και τη φωτια 

·ταpά 
Μέσα 

μας αyρuπvϊι παvτα το πvευμα του 
παρθένου δασοuς Μολις ξύσης ro 
δέρμα του ανθρώπου, άvακαλύπτεις 
τη δορα του θηριοu Άν κατέχουμε, 
και πρεπε, να κατεχοuμε, την :::v
vοια του δεσμου, θά πρέπει νά vιώ
θοu,.ιε τό11 εαuτο μας uπεuθuvo καi 
για ολσ οσα σuμ6άι,ιοuv, κοvτα μας 
η μακρuα μας Και μαλιστα οσο 
περισσοτερο κατακτουμε την αv
θρωπια μας, τοσο περισσότερο κα
�α Jοουμε τή,ι εκταση της σuvεuθύvης 
με τους «πολιτισμεvοuς» Εύρωπαι
,.ιας Οι Κοyκολέζοι εζησαν μαζi 
με τούς «πολ,τισμεvοuς» Εύρωπαι
οuί, τοσα χροvια Και οί .,πολιτι
ο μέvοι» Εύρωπαιο, ελεγαv, πως ι:
πήγαιvαv εκεϊ, γιά να τούς κάμουν 
«άvθρώποuς» 'ΕΟϊειλαv ίεραποcηό
λοuς, εχτισαv έκ«λησιες, άνοιξαν 
δρομοuς αvαμεσα στις άδιαπέραΟϊες 
μοναξιές και δεν κα'Τώρθωσαv να
τούς μαθοuv το άπλούστcπο rουτο ! 
να εΤvαι ώμοφάyοι κcπά τον τρσπο 
και με τή μέθοδο της Εύρωπης Ή 
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ώι1οφαyία τώv Κοyκολέζωv σέ άλ
λη έτrοχή θά εδινε λαμπρή άφορμή 
σέ μια άπο1κ1αι<ή έ.<στρατεία. Σή
μερα τά πραyματα εΤvα1 δ1αφορε
τ1κά. 

'Υπάρχουν και έκειvοι. και είναι 
πολλοί, ποί., δέv π1σ-rεύοuν σέ μ1ά 
κ':1λιττέρεuση κατά τήv 6:ποψη, πού 
τη νοούμε έμεις οί άλ•λο1. Πού ύπο
στηρ1ζοuv, πώς ό αίματηρός ά1rτα
yω_v1σμός βρίσκεται ,μέσα στή 1>ύση 
του άvθρώποu. Πώς ό πόλεμος με 
τή μορφή της άμεσης έvέρyε1ας ::Τ
vω τό άμετάθετο πεπρωμέJο μας. 
Μάς δείχνουν τ' άvήμερα Θηρία μέrσα 
στα δάση, με πόση μανία ι<ατασπα
ραζε1 τό έ:vα τό άλλο Μάς .SείχvouJ 
τά ψάρια στα βάθη τώv θαλασσών 
τό μεγάλο ψάρι τρώει τό μικρό. Πα
ρακο.λοuθουν μέ πολλή περί.J•.<εψη 
τήJ άλuσίδα της άλληλοκαταστρο
ψης τό εντομο πηγαίνει vά ροvφή
ξry τό �ίμα τώv άνθρώπων, y1ά ·Jά 
ι:;ηση· το ρομαντ1ιχό πουλάκι κατα
βροχθίζει τό έντομο ή ,::>χιά έvεδρεύ
ει κάτω άπό τό δέντρο, μαγνητίζει 
μέ τη σοu6λεοή ι1ατιά της τό ρο
μαντικό ποuλό:«1 �<αί το σπαράζει 
ό σrι<αντζόχοιρος, μέ τη σειρά rou, 
τpώε1 τ�v όχ_1ά· ,κι· ό 6:vcρω-πος, �έ
λος, τρωε1 το σι<αντζ&χοιρο, που �
χε1 ψάε1 τήv όχ1ά, πού εχει σπαρά
ξει τό ρομαντικό πουλάκι, πού ::
χε1 '<αταβροχθίσει τό εντσμο ·,τού 
έχει ροuφr,ξε1 τό άvθρώπ1νο' ::χΤμα. 
Καi μέσα στό ώ,3ρώπ1νο ::χίμα ,ά 
λευι<ά αίμοσφαίρ1α κυνηyσύντα 1 μέ 
τά έρvθρά. 'Αδυσώπητη μάχη 1:αί 
άτελεύτητη. Πώς vα yίνη διαψσρετ1-
κά; "Ας μή σ•.<0τώσοvμε τά λ1οντά
ρ1α· ή φλούδα της γης θά γεμίση 
λιοντάρ10.. 'Αν δεν έπ1τεθοϋμε, Θά 
χρε1ασση ν' άμυνθουμε. Ή κο:τα
στρσψή προ«αλεί την άποσvμφόρηση 
τbυ είδους. Ο! άνθρωποι πληθαί
νουν, τί θα γίνουν οί άνθρωποι 
"AJ δέv σκοτώνωνται πότε-'Πότε, G6: 
θά προικύψη τό φρικαλέο αδιαχώ
ρη-το 

Περίπου ετσ1 μ1λουν οί θεωρητι
κοί της άλληλομαχίας. 'Αλλά δεν 
εχοι.ν ποτέ σuλλοyισθη, ττώς τό λι
οντάρι δεν τρώει τό λιοvτάρ1, � ().. 

χ,σ δέv τρώιι την όχιά κι' ό άνθρω
πος δέv εΤναι σωστό vά τρώη τόν 
αν3pι.:πο. Και δέv εχοuν έπίσης. 
σuλλοv1σ6η πώς οί καρχαρίες δεν 
εγραψ::χν την ,<Ένατη σuμφι.v'Vία» κ,� 
οί σι<ορπιοί δέν εγραφαν τό «Συμ
πόσιο-,) η τό «Φίληβο» κι' οί κροτα
λί=ς δέv έχτισαν τις γοτθικές μητρο
πόλεις, για vα κάθωνται ησuχα
ησvχα v' άκουνε άρμόνιο και ν' 
άφήνοuv vά μετεωριζεται ή ψuχfi: 
τους σέ. χρι.σες vεψέλ:ς όραμάτωv. 
Κι' ώσ·τcσο, πολλές φορές τα ζώα, 
6.«όμη και τα ΠΙΟ <,άπολίτ1στα», με.
το ιc:1,.:π1κτό τους και μόνο, μέ ·rήν 
ύποτuπ�δη τους νόηση, μάς προ
σψέρουv εξοχα παραδείγματα αύτο
θuσίας, εύγvωμcσίιvης, άλληλεγγύ
ης, ώργανι..,.ιέvης φ,λοποvίας. Οί
τφμί'τες εΤνα1 λαμπροί Jίκοδόμοι, 
τό πιστό σκuλ1ό πεθαίνουν νηστι
'<ά, οταν χάσουν τόv άφέντη -rouς. 
Το ποόοληuα εΤvαι: πότε ό άνθρω
πος Β' άρχίση, άληθινά, οίι:rιαστ1κά 
0)(1 με τα λόνια, ΟΧΙ •uέ τις :<άνεμώ� 
vc.ς τώv λόνωv» καθώς θα ελεyεv ό 
/\cuκ1αvός, νά λογαριάζη τόν ,5:v
θο�πο; 'Όχ1 μόν-ον νά τόν σuμποvη. 
Καί νά τόν λογαpιάζη. 'Όλοι οί 
έως τώοα πολιτισμοί, ά•<όμη και οί 
-τ1ό άvω,τ,•κατάιττατο1, δεv ,:Τvαι 
παρά άπόπε�ρες, προσπάθειες yιά
μ1ά άνοδο στό ψΔς, έπάνω άπό 70, 
tr-s:ότος 1<.αί τον ϊσ•<:10 τού θανάτου. 
">\ν ελε1παv οί σταυρωμένοι, ό κό
σμο, 86 έμοιαζε με ζοφερή κοιλάδα. 
'Αλλc ,,αί αύτοί εΤvα1 :παuρωμέvο1. 
'Ε"'Τ')ΕΠε νσ στο.uρωθουν ! » 

Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ Ι<ΟΜΦΟΥΚΙΟΥ 

.lιαb&.ζω σ' ε'Ια σ.μεριχα'ΙtΧό πε
,-,ιοοιχο το έξης άνέχοοτο γισ. τόν 
Κομφούχιο. Τον ρώτησαν κάποτε -:ί 
θσ. εχαμνε αν ά'Ιελσ.μbανε την Q!'Υ.
χυbέονησιν μιcί.ς χώρα.ς. 

«Θά διώρ,θωνα πρώτα την γλώσ
σα», άπήντησε ό σοφός Διοάσχαλος _ 

υί αχροαταί του άπό?ησαν: «Για
τί;» τον ρώτησαν- 6 Διοά.σχα.λος ά
πήν-τησε: «Έσ.ν ή γλώσσα δέν είνα� 
α.ψογος, τότε πάν 3,τι λέγεται οεv, 

l7.ει χα-θαρό νόΥ\μ-Υ .. Καi αν ό αν-
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-θρωπος aεν λέγει :ι.υτο που έννοεί, 
-rότε έχ.είνο που -θά. επ9επε νά. γίv-η, 
aiν γίνετ:ι.ι. 1'1lε τ·ην άπρ:ι.ξί:ι. του 
όρ-θοϋ, :η ·η-θιχ.η χ.αί ·η τέϊ,ΨΙ) c,επέ
φτουν. Τ&τε ·η οιχ.α.ιοσύν-η έχ.φυλίζε
-rαι. Κα.ί έπομένως ό λαός περιέρμ-
-rαι είς σύγϊ,υσιν. Εiν:ι.ι λοιπόν φα-
νε ρό, 3τι δεν έπιτ9έπετα.ι νά. π:ι.ρα
τ-ιιρουντα.ι :ι.ύ-θαιρ εσίαι είς τά. λεγό
μενά. μας. Λύτό το ζ·ητ·ημ.:ι. είν:ι.ι τό 
σπουδαιότερο ολων)). 

Η ΥΠΟΜΟΝΗ 

'Επίσης διαfίά.ζω τά. ic,ης σχετι
χ.ά. με τ·ην άξί:ι. τ'ης ύπομονης: 

"Ισως το μέγιστο μά."9ημα. που 
έοιaiχ-θ·ημεν άπό τήν '.\.νατολη ,ει•ια.ι
-� ά�ετ·� τ;:--ης ύπομο,1ης. ·ο 13ουδδ:ι.ς

ι , ι. , , , , 
άποχ.αλοϋσε ·ι--ην υπομονη «μεγιστ·ην 
προσευz:ην". Ό :λ1ωά.με-� ελεγε οτι 
είναι «το χ.λειδί της ίχ.:ι.νοποιήσεως». 
'U Κομφούχι?ς οίδοποιοϋσε τους 
bπα.δούς του οτι ·η τ::ι.ρ:ι.μι κρη ελλει
ψις .:Jπομονης' μπορουσε νά άν:ι.τρέ
ψη τά. σοbα.ρώτερα. έπιτεύyματα. 

'Ι-1 έχ.ο·r1λωσις ύπομονης είναι χά--:ι 
πολύ δύσχ.ολο. Τίς φιλοδοξίες μας 
θέλουμε νά. τίς βλsr.ουμε -.ιραγμα
τοποJούμενες γρ·ί-1γορ�! Σι.iv-η-θως, ει
με-θα. :χ.νυπόμονοι εναντι των αλλω·ι 
:iν-θρώπων, ξεχνωτας 3τι, οπως ε

λεy;;, ό Τορώ, αύτοl μπορεί «νά. ά,
χοϋνε α.λλον τυμπανιστή>) χ1ί «να. 
βημα.τίζουν στο ρυ-θμό έ Κ ε ί 'Ι η ς 
της μουσι χ. ης)J. 

Ή ύπομον-η slναι ·η μ ητέρ1 της 
γαλήνης. 'Αξίζει κά.-θε χόπος νά. 
την προσ·.9-έσωμε στίς άρετές μα.ς. 
<('Έχετε ύπομονη μs ολα. τά. πρά
γμ:ι.τα)>, ελεγε ό "Α γιος Φραyχ.ί
σχ.ος Χ.α.t «προ πάντω'Ι με τόν έαυ
,rό σας!!! 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

Η φωτεινότερους κόσμους 
Κων. 'Αδαμόπουλος, σuνταξιοίί

χος άεροπόρος 
Κων. Φραγκισκατος, ποιητής -

συγγραφεύς 
Κων. Πετμεζας, Νέα 'Υόρκη 
'Άλλοι τρεϊς καλοi φίλοι τοίί 1-

Λ I ΣΟΥ εγκατέλειψαν τό γήινον 
σκήνωμά τους, δια να εξακολουθή
σουν την πορεία τους προς την άέ
ναον εξέλιξιν. Ή άνάμνηση της γή
ινης μορψijς τους μας εΊναι ζωηρα 
καi γλuκειά. Στους οίκείοuς τους 
εύχόμεθα παρηγορίαν και κατανόη
σιν. 

ΑΠΟ ΤΟΥ 1962 

καθωρίσθη γενικώς 
ΕΤΗΣ ΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

ΕΙΣ ΤΟΝ Ι ΛΙΣ Ο Ν  
ΔΡΑΧΜΑΙ 50 

Έξω-rερικού δολλ. 2 
Σας παρακαλοίίμεν θερμώς 

ΜΗΝ ΑΝΑΒΑλλΕΤΕ 

ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΤΗΣ: 

Κωστην Μελισσαρότrουλον 
Δραγατσανίου 6 

ΑΘΗΝΑΣ (Κ) 

Προσεχώς έχδLδεται 

Κωστη Μελισσαροποvλου 

Μη τι s

(Τό βιβλίον της Σοφίας} 
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-Τά Γραφεία τοϋ ΙΛΙΣΟΥ, Δρα-
-γατσανίου 6 (Πλατ. Κλαυθμώ-
-νος}, οροφος 6ος, είναι άνοικτά
;,μόνον κάθε Παρασκευή 11-12 π. 
μ. και και 6,30-7,30 μ.μ. Παρα
καλοϋνται οί φίλοι τοϋ ΙΛΙΣΟΥ 

· νά έπισκέπτωνται έλευθέρως τά 
Γραφεία. 

Περιοδικόν έσωτερισμοϋ 
καi άποκρύφου φιλοσο
φίας. -οί συνδρομηταi οί όποίοι άλ-

: λάζουν διεύθυνσιν η βλέπουν τήν 
διεύθυνσίν των λανeασμένην η ά

-νεπαρκη, νά μας είδοποιοϋν, ώ
·στε νά λαμβάνουν άσφαλώς τά
· έκδ ιδόμενα τεύχη.

Διευθυντής: Π. Γκράβιγγερ 

Β I Β 111 Ο Ο� li � .. Σ ίΡ 11' r Ο Σ .. 
Προηγούμενα τεύχη και τόμοι

τοϋ ΙΛΙΣΟΥ 1956, 1957, 1958, Ζητήσατε άναλυτικόν κα
τάλογον των έκδόσεων. · 1959, 1960 1961, πωλοϋνται είς 

τά Γραφεία μας, κάθε Παρασκευή 
---ώς άνω• σημειοϋται, καθώς και 
είι; τά βιβλιοπωλεία «Έστία» 
Σταδίου 38), Βασιλείου (Σταδί

<ιυ 40) και 'Ανταίος (Χ. Τρικού
, ·..:πη 14). 

RQHΠRI (G), RΡΗΑΟΙΑΣ G4 

( Α m Π ι 11 Ο Η 11 Π Ο 1 ) !Hf. G G 2 - 2 7 2 

\ 

ANTSINIOY ΦΙΑΙΠΠΟΥ ΧΑΛΑ 

'Εξεδόθησαν τά κάτωθι έργα : 
1) ΓΚΟΥΡΤΖΙΙ:Φ ,j Γ�ωρνιος Γιωργιuδης (1878-1949), 11 

. μι,,γιστη ΠΗ:υματιyη Δο.:;σ της Nr. τέρας ΈΗcίδος χαί της Α,• 
i)·ρωπο-:ητος QΊ 50

2) 'Ο Φοβε,ρός γι' υ11έρτατος τ{.), ΆηιιΗτωΥ Νόιιος 11 το
. ΛΗ1λο, τη 'Έριδος Δρι 25

3) Αι Έ/JτΛη/τιΥσι ' πΟ/σλ.υψε,ις της 'Ελε,ης Πιτρόβ,ας
Μπλ.αβάτσ/υ fπί της 'Αρ'Ίαισς ΈJ.λriboς ΔQΧ- 100 Σιλιbες 300,

4) 'Η ·Ι:λινη Πιτροβ,α Μπλαι1υτση• περι ·Απ,ολl-ω,ος Υαι 
· ιης συ,τσραι.τι;,ης ιστορισι.; τοϋ Πλα,ητου μσς ΔQ/ 40

5) ·Γ,να Προφητι;,ο, ·Ορσμα της Ίης πρός τ1iν 4ψ Ίανουα
ριο1, 1945, ύφ' ότου η ·Α, υ·ρωποτης εlσηλθ·r,, cίς τ-η, Πcριοδον 
τής 'Ατομιγης Έ,εργειας iVIέ 4 -τροωητι:ως σ) Ι: Π Μπλα
ί3ατσ/υ -;τcρί τοiϊ Κοιιητος τυϊi St Germaιn, τοϋ (1YiJ ρωπου, :ττοιι

-δέ, πΕ.-dσιΗι β) τοϋ συ γραιrεως \\ ιllιaιη Q Jndge γ) του 'Η-
...--ιιοδου Και δ) του Βασιλ ως τοίι Κόσμου Δρι,,. 40

6) Τό Κλειδί τ·ης Ρωσσι/ηc; ΓλciJσσης ή πρωτοτιι.πωτστη /αι.
bιασ,,Ε.δαστι/ωτcί.τη τω, μ · yρι σημcρο, lVΙεϋ·οδω, c/μσί}ησcως 
τ1ς Ρωσσιι.η.; Δρ'/ 75 

7) Το lVΙ11νυμα της Πτοσεως του ΒυζαΥτιοιι προς τηΥ Ά,
,'Jρωποτητα Δρχ. 25.

Τά ιυς ό, ω βιfΙ,_t(( :ιωλουηαι cίς τό βιβλιοπωλεϊον τηc: Έ
στιας ('f Δ ΚοΗσρου .,,_i Σιας) 38, όδο::: Σταδιου, Άf),ηναι. 
/αι παρά. τίρ /. Άη Φ. Χrιλί'ί, 18 βητα, όδός Άσ/ληπιου, Άv·η
ναι (τηλ lil.!5:'i2) Είς -.-υς 'Ε-τσρχίυς ΠραΥτορείυ Έψηιιερίδων 

- \'\·ηνσ ικοiΊ Τιι:του 

i 

,,_ 
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Έδείξ ατ ε 

τον ΙΛΙΣΟΝ στους φίλους σας; 

'Όχι 

Τους άδικείτε, διότι τους στερείτε μια είικαιρία άνωτέρας

πνεuματικότητος. 

Άδικείτε και τό περιοδικό, 

διάδοσί ν του. 

μή σuμ6άλλοντες είς τή� 

'Ένα εξαιρετικο δωρον: 

Μία σvνδρομη του ΙΛΙΣΟΥ 

'Εγγράψετε ενα φίλον σας. 

Δεν μπορείτε; Σ uστήσατέ του νό: έγγραφη αίιτός. 

Οί.ίτε αίιτό; Τότε, στείλτε μας τήν διεύθuνσίν του και θα 

τοu ταχυδρομήσουμε ενα τεuχος ώς δείγμα ΔΩΡ ΕΑΝ. 

BIUλiυ ΘllKif ;\"[,_;λ� Ε J l ΟΧ.11� 
ΒΙJ3λΙλ Πλ ΤΙΙΝ �Ελ �llOXII 

1� \ , • ) , β Ρλ' 
, , • 1 , 

, , α 7;;0 αποχ� ωπ;rιχ?- � ιο ,ια για ,τ·r1ν εποι:η_ του �οοοι.ο(Jυ
που ανατεΛλει χαι που ενοιαφερουν χα-&ε σχεπτομενο ανθοωπο 
είναι τά βιGλία που εγραψε ·η 'λλίχ·η !Ιίπέιλυ χα,θ.' Jπαγόοευσιν
-:ου Θιοετανου ..'lιδασχάλου της �ο3ίας. 

EK..'lO�EI� JXCIS ΤΙ\ ('ST 
�ελ. 

1. λlύψις :iν,θ.�ωπίν-η χα: 'Ηλιαχ·η :239 
2. '.\.πb τ·η ..'lιάνοια στην .λια.ίσ-&·ησ·η 198 
3. Τ� ποοολ·rιματα της 'λΨS.οωπότ-ητος '237
ι. ΊΙ 'Επα•,ψφάνισι του Χριστου 203 
,>. ·ι.-:πισ,ολαi έπί -rου 'λποχρυφιστιχου 

.λ ι αλογισμοϋ 3 J 3 
ίJ. Τό Ψώς ,-r,ς lΓυι_-r,ς 379 

ll ? fJ σ ε  ί'. ώ ζ χ υ χ λ ο φ ο ρ ο υν: 

1. Τ·fjλεπά.,.Sεια χα.; .ι.\.i,Sεο�χCι :; tf�ooεUc 
'2. Η�αγμα,εια έπί της λευχης :\[αγείας 
'λ·S.ΎΊναι: Βεοανζiρου 18 

δεμ.. οοαz._ 
GO 

30 
60 

60 

73 

73 

Ηεσσαλονίχη: 13ιbλιοπωλείον Χ. 11 απαι.ο-ί-1σ,ο:.ι, 'Εγνατίας 135. 
Κομοτιν-ί-1 : Χοίστο- 11 ου'Ιχ α.χιώ,ης, Φαc;μαχοποιός 
Κύπρος λεμεσός: Dιfίλιοπωλείον '.\.ν,. �τυλια.νου 

C 



«θϊΟΣΟΦΙΗRΙ ϊΗΟΟΣϊΙΣ» ΣUΠ)ΣfΠΟΣ Π. ϊ. 

Δραγατσανίου 6, έκάστη Παρασκευή 11-12 π. μ. καl 6,30-7,30 μ.μ. 

Η. Ρ. BlaYatskγ: Τό .ΙΩει�ί τi,; Θεοσο:pί7.; Δ;:;y_. f/J* 
» �τή zώp7. tW'I Γα.Η;ιω'Ι Βο:1·1ίί)'I » 20

Annie Besant: �ΙεΗτη ετ:ί τ·7ι; �:J'ΙΞ:l?rισεω; � .. ω 

» llpός τήv Μύφ:'1 » :!Ο
» ?Ιίετε·ισip-:ι.ωσ-ι; » 10
» Κ:χpμα. » Η)

C. Leadl)eater:
» , 
» 

Οί Δ:3χσχ.:-.<λοι χα.ί r
1 'Α tp7.πό; » 

Κε-:ι.puμένη Ζωή εv τφ Τsκτο'ιισμφ »
�· εκείνους Ti:GU πεvθοD'Ι » 

Besant-Leac1beateι-: Ό ΆστpικόςΚ6σμο; » 
C. Jinarajadasa: Άπόκpu:ρο; 'Εξέλι;:ς ΆvθpωπόtΊjtο; »
Ed. Aι-noJd: Τό ΦJJ; της 'Ασί7.; » 
J. \,' an c1eι- Leeu \ν: Θεοί έ,,ι ε;οp!Ί » 

Φ<l); στή·ι 'Ατp:-.<πό ,> 
J. Κ ι-is]1na111 ι1 rti: �tά πόοια. του J.ι�α.σχ.cί.λ,;,u » 

» rΓΟ Β7.σίλειον τη; Ε::.ι3:χιμ?'ιίχ; » 
» 'Η llηγή της -Οfία.; » 
» «J.ελτίο'Ι 'Αστέρος» ετων 19J1, 3:?, 33 » 
» ] :! ι:Ο;.ιιλίχι είς 'Οχχϊ 1!:J34 » 
» ll) Όμιλί-χι εl; Όχiϊ 19Η » 
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Όpθολογισμου -:ι.α.ί του Μuστι-:ι.ισμου » 25
» ΠpοσJJχ.pα.τικοί Φ:λ6σο:ροι Υ..7.ί θεοσο:ρίcι. » 20

» Ό Κομήτης (θέχτpο 13εω'ι) >> 15
ΗΕΡΙΟΔLΚΟ:\ «ΙλΕΟ�» Τόμοι 1956 - 1961, εχ.7.:;τος » hO*

Tit σημειούμενα δι' άστερlσκου έπιβαρύνονται μέ δραχ. 10 δταv 

-:πρόκειται δι' άποστολάς είς τω έξωτεριχόν.
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Περιεχόμενα ετοvς 1961 

ΉΑΣΙΛΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ Καλλιόστιnο Σελίς 
Έπλησίασα τήν 'Αχερουσία.,. » 

ΊΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δελφο-1. » 
'Εαρινή 'Ισημερία >> 
Θερινή τροπή τοϋ 'Ηλίου η 
Σκέψεις παραμονης Πρωτοχρονιας >> 

ΜΕΛΙΣΣΑΡύΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 'Ατλαντίς >> 
Ή χαρά της ζωης >> 
Τό μεταφυσικό στοιχείο στούς Παραλλή-

λους Βίους » 
ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΣ Δέηση στό Φάληρο » 

Μισαλλοδοξία σέ κοιμητήρια » 
«Πλύσις έγκeφάλου» η 

ΣΡΙ ΡΑΜ 'Ανανέωσις των έαυτων μας >> 
Συζήτησις τρελλων η 

ΠΟΙΉΜΑΤΑ 'Απάνθισμα Ρ. Ταγκόρ >> 
'ι\στέρια (τά) Π. Κανε\λοπούλου >> 
Αύτογνωρίζειν Τ. Γιαννάτου η 
Δόξα έν Ύψίστοις Κ. Παλαμα » 
Είρήνη είναι δταν... Ν. Β,:>εττάκου η 
"Εν τό Παν Ίω. Ζερβου >> 
'Εποχή (ή) τοϋ uπνου καί της άγρύ-

πνιας Μελι.σσάνθης. » 
Λόγια (τά) τοϋ Κρισνα Κ. Παλαμα η 
Μήνυμα Ίωάν. Κουτσοχέρ::χ >> 
Πανθεϊσμός Κ. Ούpάνη » 
Πάρνηθα -- 'Αητοφωληά Λ. Μίχα η 
Προσευχή Δ Ι\ουλεvηαvου >> 
Σαμαρείτης Δ. Κάββουρα >> 
Sansara Κ. Ζάππα >> 
Συρματοπλέγματα Π. Χρονοπούλου » 
Σκόρπια πουλιά Ρ. Ταyκόρ » 
�pleen Κ Ού,:,άνη » 
Ταξιδευτής ( ό) Ού:ϊίτμαν » 
Τραγούδι (τό) τοϋ κόσμου ι\Λε\ισσά\,θης η 
Τραγούδι (τό) της χαρας Ού:χίτμαν » 
Χτύπος ( ό) της καρδιας Ά yy. Σικελιαν-Jυ η 
Ώδή στήν άδελφότητα >> 

•ΘΕΟΣΟΦΙΑ 'Απόκρυφη (ή) γνώση » 
Είναι άξιωσύνη An1nclale » 
Ζητώντας τή σοφία :.\Ι. Sιιlπ,ιηι.1.11i,ι111 η 
Θά έπανέλθετε (Μετενσάρκωσις καί Κάρμα) η 
0. :li:. (ή) έν 'Ελλάδι η 
Κάπνισμα (τό) '

f

Γiρet » 
Μετενσάρκωση LaιιΓence Ea�teι·!Jι·ook » 
Όρισμώς της Θεοσοφίας Α. Be:;;,ιnt η 
Συμβολισμός ( ό) της σφpαγίδος » 
Ύλικό γιά σκέψη η 
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352 

... 

ΙΑΙ�Ο:! 

θΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Βιοθεωρία τοϋ Βουδδι
σμοϋ Στ  

Δόγματα Βολ ταίροu 
Νικολαίδη �ελίς 

)) 

Πρόβλημα (τό) τοϋ Θεοϋ J Ηη,Ιeγ- J Gι11tton 
ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ Έλευθεροτεκτονισμός ( ό) στην Γιου-

)) 

σλαβία JH \ nkc,ιch » 
'11:λευθεροτεκτονισμός ( ό) στήν Νορβηγία λ Ponler » 
θρόνος ( ό) τοϋ ΣΌλομώντος » 
Παγωμένος ( ό) Βορρίiς άπέκτησε έργαστήριο » 
Συμβολισμός ( ό) τοϋ Ρόδου καί τοϋ Σταυροϋ » 
Σύνθημα (τό)Κ. Wcιlk r » 
Τάφος ( ό) τοϋ Μαυσώλου >> 

ΔΙΆΦΟΡΑ Άηδόνι ( τό) καί τό τριαντάφυλλο Ούαιλδ » 
'Αλκμαίων ό Φιλόσοφος καί 'Ερευνητής ία-

'Ανατολή D \\ ebsteι 
τρός I Ν Δό-μπαση 

'Ανατολή καί Δύσις Κ. Στεφανίδη 
'Άνθρωπος καί 'Ανθρωπισμός Κ Σ Κιτρινιαρη 
Άνοιξε τό δρόμο πρός τά άστρα r._ St1 otl1e1 
'Αρχαία (ή) Σοφία θαλης Μιλησιος 
«Άτομικον» (τό) ώρολόγιον L 1311gς 
Γεωμετρία άπό τήν Φύσι στήν Τέχνη 
Γιογκ::t άδελφότητος 
Γκαλαπαγκος J Dοι �et 
Διαβατικός στό σχολείο ενος «άλλουη πολι-

τισμοϋ Γ Μ Παπαχατζη 
Διατροφή και ·Υγεία ι cll Tayloι 
Εϊναι φυσιολογικό τό κουτσομπολιό; J Dι1•11as 
Ε'ίθε Ro !)eι t J.ec 
'Ελέφαντες (οί) εχουν συμπεριφορά άνθρώπινη 
Ένθουσιασμόι; 
Έρρ. Σλημαν (ό) περί Άτλαντίδος Α ΚΗθακη 
Έρευνα (ή) στό Διαστημα Κ Μι,<αηλωφ 
Εύθυμίας (περί) Πι ουταρχου 
Ζωγράφος (ό) Τόυ 1> Lagc11 
Ήσαν μϋσται ό 'Ασκληπιός καί ό 'Ιπποκράτης; 

Π Ζcρβα 
Κάτι περισσότερο · Λί-μπερτ Σβαιτσερ 
Ι\εραυνος: Τό δυσνόητο φαινόμενο Ρ. \ 1e111eι,,teι 
Κοσμολογικόν (τό) πρόβλημα του Ά,ωδ ο.υ:θηy 

Κ Π Παrαιωαvνου 
Μετανάστευσις (ή) των πουλιών Π zερβα 
Μηχανισμός (ό) των άδένων μας f R,ιlcl,ff 
Μ'1υσική (ή) μας συμφιλιώνει μέ τή ζωή �IaΓee 
Μυστήριο (τό) της γραφης των Μάγυα 
Πρός τα άρχέτυπα Ν. Κασβουνη 
Προσκυνητης (ό) Καμανύτα C LJellerιφ 
Συμβ'1υλευτική λεξις 
Τί είδου; συναντήσεις θά έχωμε στό Διά-
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)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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)) 

)) 
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)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

: .. � \' 

βΖΙ. 59' 
134' 

77 
191. 
327 
145-
223 
146 
326' 
205-

316 
133 
297 
283 
273' 
272 
53 
74 

144', 
183., 

36-
328-' 
15t 
240 
322:. 

8(} 
17 

178-·
259 
127 

193, 
16 

305 

26().. 
47 

129> 
197 
180 
29 

118 
277 

στημα Υ 'ΊJ /�,11 » 278-
Ύακίνθια Γ, Δ Άvαν1,ωστοπουλου 
Χρονικα 88, 161, 

)) 309' 
241, 338-
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Έμοίρασε κατα το 1961 

ΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 

868.280 άτομα 
εκέρδισαν αvα δέκατα γραμ

ματίων ΤΟ καταπληκτικο αvτο 
ποσον 

Τον ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ ή 
Τύχη σας περιμένει με ενα 

L 



Χαρούμενο μήνυμα 

πλούτου και ευτυχίας 

33.500.000 κέρδη 
θα μοιράσn εφέτος είς 22.500 τυχερους: 

70 Σ ΠΙ ΤΙ Α 

2 363.889 το κέρδος του ύπερ-τυ
χεροϋ δλων των σειρων 

1.347.000 δια τον 1ον τυχερον των· 
ττρονομιούχων σειρων 

1.000.000 μετρητά - κέρδη τοί}, 
λαχνοί} - δώρου 

Μην διώξετε την τύχην 
σας! 

Τιμή Τεύχους δραχ. 10.-
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