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Δύο πράγματα γεμίζουν 

τήν ψυχή μου μέ θαυμασμό: 

Έπόνω μου 

ό έναστρος ούρανός 

καi μέσα μου 

ό 'Ηθικός Νόμος. 
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Δρχ. 
Τό Κλειδί της θεοσοφCας αδ. 50 δεμ. 60 
Στη χώρα τών Γαλάζιων Βουνών 20 
Μελέτη έπί της Συνειδήσεως αδ. 50 δεμ. 60 
Πρός την Μ ύησιν 20 
Μι-_τενσάρκωση 10 

Κάρμα 10 
Σ' έκείνους που πενθούν 10 
Ό 'Αστρικός Κόσμος 10 
Τό Φως της 'Ασίας 30 

'Η θεοσοφία εις ολίγα κεφάλαια 10 
Θεοί έν έξορία 10 
Προσέγγισις προς τήν Πραγματικότητα 30, 
Φώς στην Ά τραπό 15 
Στα πόδια τού Διδασκάλου (εκδ. 1966) 15 
Τό Βασίλειον τη; Εύδαιμονίας 20 

'Η Πηγή της Σοφίας 20 
« ελτίον 'Αστέρος» Τόμ. 1931 - 34 εκαστ. 30 
10 Όμιλίαι εtς Όχάϊ 1944 80 
Έλε,,Οερία, ή άρχή και τό τέλος 60 
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'Απολλώνιος δ Τυανευς 40 
Τι:ι 'Ελευσίνια Μυστήρια 50 
'Αποκρυφισμός και Μυστικισμός αδ.25 δ. 40 
Μ ε λ ε τ ή μ α τ α /ίl,. 40 r>εμ. 60 
Εtσαγωγη στη Θεοσοφ(α llr>. 60 �- ΤΟ 
Τα β11ματα της Φιλοσοφίας αδ. 50 δεμ. 70 
Ό Κομήτης (Θέατρο tδεών) 20 
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ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ «ΙΛΙΣΟΣ», Τόμοι 1960, 61, 63, 64, 65, 66 χαρτόδετοι 

fκαστος δρχ. 60. 
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Ή 'ίδρυσις της Θεοσοφικης 'Εταιρίας 

καi ή 'Έλενα Πετρό6να Μπλα6άτσκυ 

Τοϋ κ. ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Κατα το δεύτερον iίμιδυ τοίί 
παρελθόντος αiωνος ό δκεmό
μενος κόιφος εlχε διαιρεθfί δε 
δύο 6τρατ6πεδα. 'Απο το �να 
μέρος oi όπαδοi. του ύλιδμου, 
μεθυ6:μένοι αιτο τις άλλεnτάλ
λ.nλες και ραγδαίες άνruκαλύ
ψεις τfίς έm!Jδτήpnς, προωθου
ιsαν τiι 6ΚΘψn τους 6τiιν iδέα 
τfίς άpνήδεως κάθε ύπεpτέρα� 
δυνάμεως. 'Ano το αλ.λο pέ
ρος, oi όπαδοi pιας νέας έρευ
νnτικfίς κινήδεως, που καi αύ
tοi ξεKIVOU6GV pε έnI6'tn]lOVl
KQς pε:θόδους, δnλαδ�\ ιμε το 
πείρcψα καi τiιν παρατήρΜn, 
διεπί6τωναν την υnαρξn κατα-
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πλn'Κ'Ι1κων φ01νο11ένων, !Που 
tα όνόμα6αν «πνευμαu5;α�ά», 
με '[Q αποiα εψαυαν τα 11.φά
wεδα ένος, νέου, άγνώδlτου 
και ,ά.πέ,pαντου κό5μου. Τρα
n0ζ6ηαα που έικινουντο, μηνύ
ματα άιπο το αιεριπέραν, έμφα
νf5ε1ς, έικτοπλαδματ:uκων μορ
φών, φαινόμεVΌ. καrrαπλruηι
κά, που ή ϋ�παρξή τους, δεν 
μπορούσε ν' ά,μφ!J6βnτn!θfί, άλ
λα ΠΟU έςηγοϋντο με iΠΟΙΚίλες, 
έρμηvιεϊες,. Καi δίrπλα 5τα πρα
'χl)lατΙΙΚα καi τα άνΟΙ}_1φ15βήτητα 
φαινόμενα, πόδες, άιπάτες, καi 
άγυpτεϊες,, iΠό5οι ιμάγοι καi 
θαυματαποιοί, καrταχραυταi τfίς, 
εύ1111οτίας, των άφελων ! 

'.ΑJΠο το ιvσ, λοmτόν, μέρος, 

oi ύλιlδταί, άpνούμενω κάθε τί 
α.λλο ΠΙΟ πέρα άnο τον γνω-
6ίΟV ύλικο κό5μο των αi5θή-
6εων. 'Απο το α.λλο μέ,ρος, oi 
πνειη.ιαη5ταί, διαικηpύ55(JVί[ες, 
Ίην fuταρξη ένος, πν�ευμΟΙtικΟύ 
κό5μου, γ,εμάτου ζωη καi πpα
γματΙΙΚότηrτα, 6rτον όποϊον προ5-
nαιθού6αν κατα τρόπον έμπει
ριικο να δ1ε16δύ6ουν, ί)lε τη 
βοήθεια των iΠVεUΙJlαί16ΌΙΚω-v 
trειρΟί)lάτων καi ιμε άφελfί εύ
Πιδτία 6τiς, στληροφορίες, των 
λεγοιμένων <<ΠViευμάτων». 

'Απο τη μια μεριΔ άπ:όλυ
tος, m<ειπmcι6μος, καi δυοοτι6rτία 
6tn.ν ε1λΙΙΚρίνεια των πνευμα
p5τι'lciJν φαινομένων. '.ΑΙΠο την 
α.λλn ί]_Jερια άφελης, εmι5rτία 
6Ός, άViα:κΟ1νώ6ε1ς, των <(!'f[VεU
μάτων». 

'Έτ61 εlχαν tα πράwαrrα, ο
tαν ,έπρόβαλε 6tO rπρο6'ΚήVΙΟ 
ή υΕλενα Πετρόβνα Μrπλαβά
mκυ. Στην άροcη ένί6ΧUσε mν 
πλευρα rrων rπνετημαηστων, 

προ6θέτοντας, πολλα νέα γε.γο
νότα 5τον μωφυ κατάλογο 
tω·ν rκαταiΠληκτιικων φαινομέ
νων, που ,άrποτελου6αν την ύ
πεpn!φάvιεΙΙΟ. rrωv ιπνευματι
υτων. ''Ήταν ή ϊδια ιvα bξαι
pε:nκο μένυΟUΙ]l καi προικαλου-
5ε Ιlω.'1:αrπλrυκ:τΙΙΚα φαινόμενα, 
tτραwαιτικα θαύματα, που .άνέ
tρεπαν τους, παραJδ0δεγμένους, 
φυ5ιικους, νόμους, του ύλικου 
ΚΟ6ιμου. Μ' αύτο τον τρόrπο έ
\Τ15Χύετο -ή πειραil1α'ίΙJΚη ιωi 
άνuκε:ιιμεVΙ!ΚΙt ά'Πόδειιξn &τι πιο 
πέρα άπο τον ύλl!ΚΟ κ651llO η 
μαλλον πιο βα1θε1α μέ,5α 6' αύ
tόν, ύrπάρχε1 ινας, ,άνεξερεύ
νmος, καi α.γνωυτος, πν1ευιμ,α.τι: 
κος, κόι,μος,, ό όποϊος, εnτειτα 
ά!Πο τα άδιάσεωτα πνευιματ16τι
κα φαινόμενα δεν μποροίrοε 
ν' άμφ116βηrαιθfί ,άnο κανέναν 
καλfίς, πί5τεως, ,έρευνητή. 

'Ανατρέποντας, ή υΕλενα 
Π. Μrπλαβάτ6Κυ, με τι\ βοπθ'ε1α 
των Π\/Ιευμαt16ί1JΚWV φαινομέ
νων, τiς, ύλ16m<ες, άντιλήψεις, 
tfίς, ιέηοχfίς,, rένf5.χυ5ε την 
πλευρα των πνευματι6των. 'Έ
πειτα ομως, iίρθε �αi αύτων -ή 
6ειpα για να τους, έλέγξη, κα
tοοεΙJΚΥύοντας, το έmκίνδυνον 
tων άκαθοδnγήτων Κ!αi έιμπει
ρΙJΚων πε1ραιματι6μων τους,, την 
εύκολία με την όποία παρευύ
ροmο 6ε πλάv;ες, η έ.πειφταιν 
θύματα rrfίς, εύ:Jη5τίας, τους,, καi 
iιδίwς, το ίJ..Ιάταιον tων πρ0Βπα
θε1ων τους, να θέλουν να άνα
καλύψουν τα 'μU6ίl'ΚΟ. του 
rπνεtJΙ}_1<1'[]ΚΟU Κό51llου rμε 6ιη.Ι
πτωμα'ίtl<Ο φωνόμενα και έμ
υ!iειpnωυς, ηειρα,ματι6rμούς,. 

'Έ'ΟΟι ή ·ΈλεΎiα Π. Μπλαι
βά11οοαι με την iδρυι6n της, Θεο-
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'6oφuciϊc;: Έιοο.ιρίας: fflαλε τα θε
pέλια l)ltfic;: νέας:, 60βαραc;: 
-nροοοταιθείαc;: : Tfic;: έρεύνnc;: 
του πνευιματ:ιικου κό51p.ου δια 
tου όρθου λόγου ιωi κυρίως: 
,δια τfic;: άναmύξεωc;: τfic;: ένο
pάδεως:, ή άποία εΙναι το μό
νον κατάλληλον δι' αύuιν υ\ν 
tρευναν οργανον. Το οργανον 
'toύro τfic;: ιπραιγιρατ:ιικfic;: γνώ-
6εωc;: εύρί6χ;εται έντοc;: του άν
'θρώπου, άλλα τελεί 6υνπθως: 
εiς: λανθάνου6αV καrτ:CΙ!6τα61V. 
Δια καπ:αλλήλου προ61Παιθείαc;: 
εΙναι δυνατσν να άναmυτχ.θfi, 
καi μόνον τότε εΙvαι δυvαrcσν 
να έρεU'ΥΙ1Ιθfi 6Οβαρως: και VQ 
γνω6θfί ό πνευματucος: κοομοc;:. 

Διότι εΙναι ματαιαπονία να 
tφο61Παlθfi :ιω.vεiς: να γνωpί6n 
'tOV Π'Vlευp.ατικο κόδμο με τα 
ΠV'ευtμα.'1JJJ6τu<α ιnειράματα, δn
λαJδ:r\ με τις: α.iοθnοειc;:, που εΙ
ναι κατάλληλες: μόνον για τ:r\ 
yνώ6n του ύλ:ιικου κόιψ.ου. ΕΙ
ναι αβΙΚ!οιπο ν' άπαοχολούμεθα 
με πνευιμαmδτικα πειράματα, 
δταν άκqμn δεν ε.χωμε ό.να
mύξε1 τις: δυνατότητες: για να 
μιπορέ6ιιJμ!ε να διει6δύ6ωp.ε 
ιπiς: άλήiθειεc;: του πνευμαrr:ιικου 
κ66μου. Και oi δυνατότηrcες: 

αύτες: εΙναι ή άvάιJπυξn τfic;: 
ένοράδεως:, της: ήθηciίc;: τελειο
πούιδεως: καi της: παντοδύνα
μης: 'Αγάmις:. Διότι το να πpο6-
tταθή�n κανεiς: να δ11ει6δυδn 
6τις: άλήθειες: του πνευματικου 
κό6μου, χωρiς: προnJγουμένωc;: 
να εχn :Κ!ΟΙθαρθfi CΙΠΟ ήθ:ιικfiς: 
πλευρας:, χωρiς: να εχn γίνει 
πραγματικα άγνος: και παλλό
μενο<; ό.πο , γάιπn για τους: 
6υνανθρώ111ουc;: του, εΙvω έξαι
ρετι:κα έιπ:ιικί'Vlδυνο. 'Ακρ1βως: δ-

πως: εΙναι έπ:ιικίνδυνο να πει
pQΙllfiτί(,εται κανεiς: ilε ραδιε
νεργα δώμα,τα χωρiς: τις: κα
τάλληλες: προφυλάξεις:. Χωρiς: 
άγνότηrτ:α δεν άνεγείρειται δ 
ιπWος: τfic;: "1611δος:, που δκε
πάζει άστο τα μάmα και τ:r\ 6Κέ
ψη του βέ:βηλου άνθρώπου την 
πρα,γ�pαΌ!Κότnτα και την άλή
θεια. Ό ήθικος: καθαρμος: εΙ
ναι ή άπα,ραίτnτη προϋπόθε6n 
για υ\ν :ιαιταvόοοn των άλn
θειων του Τl'VεU')_.Ιαιnκου κ6-
6μου. Και ή άνάmυξn της: ά
δελφmάίι;: άγάιπnι;: εΙναι μεγά
λη έ.ξα'γV16τ:ιικr\ δύναμη. r1ι·

αύτο δοψώταιτα ή Θεο6οφ:ιικ:r\ 
'Εταιρία εταξε για πρωτο 6ΚΟ
Πό mι;: τον 6XnpαΌ.6pO ένοι;: 

:ιτυρfiνοι;: τfiι;: ΠΟJΥΚΟδpίου άδελ
φότnτοι;: τfic;: ό.νθρωnότηποι;:, 
χωρ-ις: διάκpι6n φυ λfic;:, πί
δτεωι;:, φύλου, τάξεως: η χρώ
μαrτ:οι;:, για δεύτερο 6Κοιπό mc;: 
την ένθάρρυν6n τfic;: 6υγκριτι
κfiι;: μελέτnι;: των θρn6ΙJ.(ε1ων, 
τfic;: φιλοοοφίαι;: και της: έm
δτfιιμnς:, :Κ!αι γ1α τρhο δικοπό 
τnι;: την ερευνα των άvερμn
vεύτων νάμωv τfic;: ψύ6εως: και 
tων λανθανο�ων δυνcψεωv 
του άνθρώπου. 

'Αλλα ή υΕλενα Π. Μ!Πλα
βάτ6κυ, iδρύοvται;: με τον 6U'V
ταwατάρχn Έρρiκο Σ. 'Όλ
κοττ την Θεο5οψnα:\ 'Εταιρία, 
δεν εlναι αίm\ ή ού61οοτ:ικiι 
iδρύτρ1ά της:. Ένεργουϋε κατ' 
ΘμπνευδιV ικαι ΚQΠ, έvτολrι:ν 
των δύο πραγματικων iδρυτων 
mς Θεο5οφικfiι;: Έταιρίαι;:, που 
εlναι δύο άπο τα ιμέλn τfic;: 
(�Μεγάλnι;: Λευ:ιάίι;: 'Αδελφόm
rοc;:», δύο «Δ1δαδκάλων τfic;: Σο
φίας: και τfic;: Άγ6!πnς:». 
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Τί εΙν01 oi «Διδά15καλοι τfίς; 
Σοφίας; ικαi τfίς; ' γόπης;»; Πε
pi ΑύτGJ,γ «ΙΠολ uς; ό λόγος; καi 
διrοερμήνευτος;», &πως; γράφει 
ό ' !Πό5τολος; Παϋλος; 5τrιν 
προς; Έβραίους; Έπ15τολήv 
του, ,άναφεpόpενος; 5τσν 1ελ
,C15εδέκ. υΟποιος; πεϊ orn oi Δι
δάδ!Καιλοι εΙναι ύmερφuωκα ov
rα, δεν βpί15κεται 5η\ν άικρί
βε10. Και δπο1ος; πεϊ δτι εί
ναι άrπλοi ανθρωποι, πάλ1 
δεν 1βρί5κεται 16η\ν άικρίβε�α. 
Ό Δ1ιδά�5καλος; τfίς; Σοφίας; 
καi τfίς; Άγά!Jlnς; εΙν01 ή 
Όελε1cmοίn'6n του άνιΘρωπίνου 
lSντος;. Eivaι το ανθος;, εΙν01 
ro τέρpα τfίς; άνθρωπίνnς; έξε
λί'θεως;. ΕΙν01 ό Μύ6τnς; τι"ίς; 
Σοφίας; που εχει ηραrγματο
ποιήδει την Άπολύτρω5n καi 
[fί εiς; το a:iώVJoν πα ρόv, την 
πραrγμαηκiι ' γάmn. 

Δύο τοιαίrιτα Μεγάλα "Ov
ra, δύο πρε5βύτεροι ' δελφοί 
μας;, άJJτεφ61ω,5αv τι\ν ϊδpυ16n 
rfίς; θεο5οφl'Κfίς; Έταφίας;, γ1α 
να χρη51p,εύ5η 5CIV ορrγα'Vσ γ1α 
m 5U\'Ί<έντpω5η 5τοιχεfων με
λέτης; τfίς; ά!Πάκρυφης; Σ σφίας;, 
και στρο /ΠΟ\Γ(Ο<;; 5Cl'V δργανο 
γ1α τι\ διάδο5η καi τiιν άνά
πτυξn τ:fίς; tδέας; τfίς; άδελφο-
5ύνης; των άνθρώπων, ή όηοία 
εΙναι άπαραίπ:nτη προϋsηόθε5n 
για τι\ μελέτη τfίς; άπάκριrφnς; 
Σοφίας; καi εΙν01 έπί5ης; το 
άποτέλε51llα αi το 5υrμπέ,ρα-
6iJ.Jα κάθtε Σοφίας;. Ή θεο50-
φ11Κη Έτωρία δεν εΙναι 5χο
λεiο άιποκρυ1ψ16pσϋ -δπως; έ
πα ειληJ]J.'}Jένως; ε συν δ1αικn
ρύξε1 oi ιδάΙGΚαλοι- άλλα 
πρέιπει να εΙν01 6Χολεiο άνα
mύξεως; τfίς; iιδέας; τfίς; άδελ-

φότnτος; των άνθρώιπω,ν και 
πραγματιικfίς; ·ά5κή5εως; τ:fίς; ά
δελφοΒύνnς; 5τα έναλλ,α515ό�ιε
να ρεύματα :iδεων καi κινή-
6'εων τ:fίς; (ω:fίς;. 

ύο, λοlΙΠόrν, Δ11δά5καλοι τ:fίς; 
Σοφίας; καi τfίς; 'Α γά!Jlης; άιπε
φάJ515αv την ϊδρυ5n τfίς; θεο-
6Οφrκfίς; Έrταιρίας; για να δια
δώ6ουν μ' αύτiιν 5' όλόrκληρο 
τοrν κό5μο την iδέα τfίς; άJδελ
φότnτος; τωrν άν-θρώπων, άν<ε
ξάρτrιrτα ά!Πο, κ6θ<ε φ1J1510λαγ1-
κiι iι iιδεολαγικiι διαφσρα καi 
έηί6Ως; γ1α να φέρουν 5τη δη
)]06Ιότnτα το pήνυpα για την 
ίmαρξn ένος, ττνεupατΙΙΚοϋ κό-
6']1Ου, άJJτείρωι;: ζωντανου καi' 
n:ραγμαrr1ικοϋ, τοϋ 6ποίου φθη
νοi ιδ10φηιp1,5,ταi ύπ:fίρξαν oi 
πνευ1)_1ατ116ταi τfίι;: έπο,χiίι;: και 
ύm:ί'ίρχε κίνδυνος; ό κό5Ι)Jο<;; να 
rrερό,5η τΊι;: δ10φnp16τ11Κές; τουι;: 
άφί,5,ει;: για έιπ15τημον1,Κ(Ι 5υγ
γράη_.1]Jαrτα. Διάλεξαν, λωπόν, 
η\ν υΕλεV1Q. Π. Μπλa,βάτ6κυ, 
5αν οργανο έκτελέ6εωι;: τfίι;: 
άιποφάGεώι;: τους; για την ϊδρυ-
6η η1ι;: θεο5σφ1κfίς; Έτ'Οlpί οι;:, 
διότι ή Μα-τλα8άτ16κυ δ1έθειτ:ε ε-

α έιξ01,ρετΙΙΚα κατάλληλο '6W
ι1α για να έκ!δηλώνη τη θέλη-
6Π των Δ11δα16iΚάλων, των ό
ποίωrν άκολοUΙθοϋδ'ε π15τα τiι;: 
όδηrγίει;: καi εΙχεν άφιερώ5ει 
τη (ωή mι;: για η\ν ύπηpε6ία 
τοϋ 'Έργου των, &πως; ή 1δ10 
ύπερηφάνως; το δ11εκήρυ65ε. 
Oi Δ�δά51Καλοι δεν αιτοτελοϋ-
6αν για την Μα-τλαβάτ6ΙΚU iδα
ν1κει;: εννοιει;:, άλλα πpόδωιπα 
(ωV'υΟνά, κονrτα mα όποiα ή 
ϊδ1α ε(η15ε κ,αi έιδJJδά.χ�θn, τα ό
n:οϊα μιλοϋν, άκοϋν, κινοϋντω, 
δίνουν όδ1-υγ�ει;: ικαi έ)JΠ'Vεύ-
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5ε1ι;:, τiι;: όποίει;: nταν ή χαρά 
'τ:ηι;: να άκολουθiί και να πρα
γματαποι:fί. 

'Η 'Έλενα Π. λlπλαβάτ5κυ 
6πtν έκτέλοοη τοϋ εργου τηι;: 
δεν χαριζάταν 5ε κανέναν καl 
δεν εκα,νε πολιrτική. Το ϋφοι;: 
rηι;: :iίuαν πολλει;: φορει;: ώτό
ϊσμο καi δηκτικό. Δεν οοί6τα
ζε να mενωcωρfi και να δυ6α
ρε5τfi άJκόμα καi τους: Πt'δτότε
pουι;: 5υνεργότει;: τηι;:. Πολλει;: 
φορει;: τους: εκανε άκόμη καl 
να κλαίνε. 'Ιδίως: τους: νέους: 
όπαδούι;: τηι;: τους: ύπέβαλε 5ε 
όδuνηρει;: δοκψα5ίει;:, πότε μι
λώντας: τους: δκλnρά, πότε ζη
τώνrrαι;: τους: διαρκωι;: δu5κο
λώτερει;: ιmηρε5ί�ει;:, πότε ύπο
•βάλλοντάι;: τοuι;: άκόμη καi 5ε 
ταπε1νώ5ειι;:. 'Ήθελε να τοuι;: 

δοκ11μάδη, διότι ετρεμε δτην 
ίδέα οτι μποροίτδε νά ερχον
ταν κοντά τηι;: μόνον για γ' ά
ποκτήδουν άπόκρυφει;: γνώοειι;: 
Καi OXl για να ιmηρετή5ΟUV 
to εργο των ιδαοκάλων. Εί
ναι, λοΙΠΊάν, φυδι'ΚΟ να την πα
ρουδιάζουν oi βιογράφοι της 
άιπότομη καi 6Κληρή, δηκτικn 
και βία1η, παράξενη καl φουρ
τοuνιαδμέvη. εν εχοuν αδι
κο, άλλα κρίνουν μόνον άπο 
ία φαινόμενα. 

Ύrπάρχουν αvθρωτιοι που 
φαίνονται καλύτεροι άπο ο,τι 
nραγμαηκα εΙναι. Kol αλλοι, 
nou -άντfθετα άrπο τους: πρώ
rουι;:- εΙναι καλύτεροι άπο ο, 
n φαίνονται. Ή υΕλενα Πε
τρόβνα Μπλαβάτδκυ άνήκει 
διτουι;: δεύτερους:. 

* 

ΚάθΞ επ� κο� 'Ιω-Λα μέ τι:ιύ; πΞG:χ.μέινου; Ξί·η.: 'Ι'ΞΧpομ-χ·ι<;:Ξ:α, μtά. 
"Πά.pα πολύ ε:πtκ:'Ι•δυ·ιη ά..πmχόλ :;η, Τηά.ζει τή·ι ά:ιάιπαυ:;η τώ'Ι ψυ

χών κ-χί έμmοο:ζΞ: τήοι εξzλεtκτtκή του; ά•ιά.πτυξη προ; ά·ιώ:τ'Ξρ<J. 
ΠΞΟί'Χ. 

'Έλ. Μπλα6ά.τσκυ «Τό κλειδί ι:ή; ΘΞ(Υ.jοψ:χ;». 
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Δήμητρα καi !(όρη 

υΟταν ό Πλούτων αρπαξε την ώραία Κόρη τfiς Δή:μnτρας 
ικαi με τα pαυρα του τ' ο.λογα :μοο' ιό.πα ί::να ιβ6ραθρο τfiς Γfiι;:. 
καλστ6(οντας δτη δκοτεινή του Έ'ΤΠ!Κράτειαν άρχόντ16'6α καi. 

(ικυρ6 του την κόνε1, 
γύρ1ζε ή Μητέρα της, ή θεα Δήμητρα, γύρ1ςε -
γύριζε, κλα:μμένn 
ά.nο τον ορθρο τον nυ.κνο ως το βαΘυ το βράδυ. 
Σ' ολους τους τόπους ΙΠήγων,ε, με το δτόμα 6τεγνο CIJΠO την 

( όδο1ιrτορία της, 
5' ολους τους τόπους, ί::ως οτου μια καλύβα ή δίψα της την

( άν�αιγκ6ζει να χτυπή5ε1, 
κι' άναψυχiι 5τη θεϊκή της κούραJ6η να ζnτή5ε1. 

* 

Τότε p1a γραϊα χωρ1κiι έκ.εϊ τfiς πρόΒψερε νερο όJπο βρα6pένο· 
(δτ6ρι 

και ξεκουράδθnκε ή θεά. Μα εύθυς πόλι τη γfi ολn περιτρέχει .. 
υοταν θU')Jώνε1, τα φυτα μαραίνσντrαι κι' oi 61Πόρο1 
δτον iίλ10 την έμφ6ν16ή τους χάνουν. 

* 

(Που εΙναι ή Κόρη μου; Που .εΙναι ή Κόρη ί)lου; ή θεα παντοϋ 
ολο έρωτα). 

( Μ1α πnγiι 5το τέλος που έταξίδευε κάτου όJπο την έ.τηφόν,ε1α 
τfiς γfiς την άρπαγή της φανερώνει) 

Στον 'Όλιηm:ον ή θεα πετα 
καi άπο ,τη Μοίρα του θανάτου ν6 'ρθει ή θυγατέ.ρα της πόλι 

(ςnrι:α. 
'Αλλα ή Κόρη &το τα κυρτα δέV'Τρα του υ Αδn :ιωριπο lχιε1 φ6γε1. 
Γι' αύτο πρέπει lξι μ:fiνες νό 'ναι tμπρος 5τα :μάτια τ:fiι; 

(ιμnτέρας της 
κι ί::ξι μ:fiνες εΙναι όριδ;μένο 
ι,τiιν άγκαλια του Πλούτωνα να μετα6αίv.ε1 καi να μένει .. � 
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Είναι �η γάλο σi σ:τουδαιότητα 
το θέuα τούτο. Σέ πολλές μάλι
στα �εριπτώσεις ύπηρξε, άλλα 
και είναι επίμαχο. Γιατί δμως; 
Γιατί τόσες γνώμες έπάνω σ' αυ
τό; Μήπως πταίει ή τοποθέτησί 
του; Μήπως στους δρους που 
χρησιμοποιούνται για την έξέτα
σί του δέν δίδονται πάντοτε οί 
'ίδιες εννοιες, άλλα διαφορετι
κές; Είναι και τούτο πιθανόν. 

Θα προσπαθήσωμε κι' έμFίς. 
κοντα σέ τόσους αλλους, να έξε
τάσωμε το θέμα. Γνώμες μας ;τρο
σωπικές θα έκφράσωμε. 'Ίσω; 
δμως να προσφέρωμε κάτι σr11ν 
κοιν11 π�ροσπάθεια. 

*** 

Καθώς λοιπόν νομίζομε, π9έ-
πει πάντοτε να λαμδάνεται ύπ' ()
ψιν και να τονίζεται δτι ,αλλο ι [
ναι άλήθεια και αλλο Πϊραγμ<.,(.τι
κότης. Πραγιματικότης είναι cι 
άντικειμενικός κόσμος, δηλαδ1Ί Η'> 
πώς εχαuν τα πράγματα, ή οί'·-

ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

σία τους, οί ίδιότητές τους, �ί 
σχέσεις τους, οί μεταδολέ; τοι•;. 
'Η πραγματικότης λοιπόν ύπάρ
χει αντικεψενικά, είτε το θέλομε, 
ε'ίτε οχι. Είτε την γνωρίζομε, ε'�
τε δέν ηΊν γνωρίζομε. 'Ενώ, άν
τίθετα, άλήθεια είναι δ,τι γνωρί
ζομε άπό την πραγματικότητα και 
το γνωρίζομε χωρίς να σφάλωμε, 
μέ πιλ11ρη βεδαιότητα. Αυτή, u.λ
λως τε, είναι καl ή γραμματικ11 
σημασία που εχει ή λέξις. 'Από 
το ά -λήΟω =ά. λανdάνω προέρ
χεται. Καl ή άλή,θεια έπομένως 
είναι κι' αύηΊ άντικειμενικη σάν 
την πραγματικότητα. 'Ακόμη δέ 
καl τούτο: σέ κάθε περίπτωσι 
είναι και ή άλή:θεια μία, δπως και 
ή πραγματικότης είναι μία καί ο
χι πολλές. Ό 'Αριστοτέλης εΙχε 
καθορίσει τή διαφορά: «άλήθεια 
σημαίνει την περί τα πράγματα 
γνώσιν μας», δηλαδή άλήθεια εί
ναι ή συμφωνία τού νοϋ προ; τα 
π�ράγματα. Στα Μεταφυσικά του 
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μά.λιστα γράφει: <<Ου γαρ εστι τ1 
ψευδος και τό αληθές έν τοίς 
πράγμασι, αλλα έν τη διανοίφ>. 
Τό ψεύδος, αυτός δ φοβερός αν
τίπους της αληθείας! Ό δέ στ()
χαστής Goethe χαρακτηριστικά 
ελεγε: «'Η σχέσις προς t1Ίν Φύ
σιν μού εlναι τόσον προσφιλή:::, 
διότι τό ορΟόν εύρίσκεται πάντο
τε προς τό μέρος της. Ί-Ι bέ 
πλάνη δύναται νά. προέλΟη μόνον 
ωι' έμού». 

Προβάλλεται δμως τιορα μια 
•σειρά από έρωτήματα, πού πα
ρουσιάζουν πολύ ένδιαφέρον. "Ε
-να απ' αυτά είναι, 'έαν ημπορη δ
,ανθρωπος νά. γνωρίση τ11ν πρα
γματικότητα τού Σί,μπαντος και
-να μά1θη ετσι την αλ11θεια. Κα-
.a \ 'ζ 

C > I \ δ f 

νως νομι ω η απαντησι που υ-
·ναται να δοθη στο ερώτημα τού
το είναι μέν καταφατική, άλλά
κατ' ανάγκην περιορισμένη. 'Ημ
πορεί βέυαια ό ανθρωστος νά
γνωρίση μέρο; της π,ραγματικό
τψος τού Σί,μπαντος, τό μέρος
έκείνο ποι', τού έπιτρέπουν οί δυ
νατότητες πού εχει. Για τίς δυ
νατότητες αυτές τού ανθρώπου
Οά. μιλήσωμε πιο κάτω. Τώρα
σημειώνομε μόνον δτι 1i πραγμα
τικότης τού Σύμπαντος είναι α,.
πειρη κι' αυη1 δπως είναι και τό
Σύμπαν, ή Φί•σις άπειρη. Το

Σ ί1μ,ιαν, ή Φύσις είναι μάλιστα
απει()η «έν τι'ρ γίγνεσθαι», απει
ρη σέ εχτασι και σέ έξελίξεις δυ
ναμικές. Πολύ σωστά λοιπόν οί
Ι1 Οαγόρειοι ωριζαν τη Φύσι σάν
«αριΟμόν παμμέγιστον αεί συντε
λούμενον».

Καί ενα αλ?ο έρώτημα: Μέ
ποιόν τρόπο -i1 μέ ποίους τρόπους

ημ,πορεί δ ανθρωπος νά γνωρίση 
μέρος της πραγματικότητος τού 
Σύμπαντος και νά. γίνη ετσι κά
τοχ,ος αληθειών; Ή απάντηr-ι 
στο έρώτημα αυτό είναι ευκολη· 
'Ημπορεί ό αν'tlρωπος νά. γνωρ�
ση τό μέρος έκεινο της πραγμα
τικότητος τού Σύμπαντος, τό ό
ποιον τού έπιτρέπουν τά μέσα πού 
διαθέτει γι' αυτόν τό σκοπό. Τά 
μέσα δέ αυτά είναι γνωστό ποία 

� C 3 θ 1 \ C δ f ειναι: οι αισ ησεuς και η ιανοια, 
μέ τ11 θαυμάσια λειτουργία τη::, 
τό λογικό. 'Εδώ δμως χρειάζεται 
προσοχή. 'Εάν τά δύο αυτά μέσα 
Π'Ο'U διαθέτει ό ανΟρωπος, τ11ν α
πό τίς αισθήσεις έμπειρία καί το 
λογικό, τά χρησιμοποιήση χωρι
r-τά αποτυγχάνει. Χρειάζεται νά 
τά χρησιμοποιη καί τά. δύο μαζί. 
Τ\ 3 Ι \ =t Ι \ ην εμπειρια που αποκο.μι ει με 
τις αισθήσεις πρέπει νά. την έπε
ξεργάζεται μέ τό λογικό. Τά. φι
λοσοφικά συστήματα πού στηρί
χ,ιΟηικαν κατά. τρόπιο μονομερή, 
είτε ση1ν έμπειρία, είτε στο λο
γικό απέτυχαν, γιατί ώδήγησαν 
σέ πλάνες. Τά. από την έμπειρία 
δεδομένα πρέπει νά. έλέγχωνται 
από τό λογικό, τό δέ λογικό δέν 
πρέπει ,,ά απομακρύνεται από 
τ11ν έμπειρία. Στον κανόνα αυτό 
κατέληξαν και οί έrοιστήμονες καί 
οί πραγματικοί φιλόσοφοι. Ό τό
σο σπουδαιος 'Άγγλος αστροφυ
σικός, ό γνωστός James Jeans, σ' 
ενα βι(>λίο του μέ τον τίτλο «Ή 
ανάπτυξις των φυσικών έπιστη
ιμώ'\Λ» εlχε γράψει και τά. έξης: 
«'Η αντίληψις κα't)' ην ή φύσις 
τού Σύμπαντος ητο δυνατόν νά 
αναλυθη δια της καθαράς σκέ
ψεως και χωρίς προσφυγ11ν εις 
τά γεγονότα φέρει έν έαυη\ τ11ν 
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καταδί.κην της>>. Ό δε Άντ. ' 
δριανόπουλος εγραφε σχετικι71::: 
«' ν τίj φιλοσοφίq. τά. όρθολογ -
στικα συστήματα άπέτυχον ει; 
την προσπάθειαν προς λύσιν τι7�ν 
προβλημάτων τού κόσμου, οχι διιΊ
τι ή λογική ήμων δέν δύναται νr.1 
άινευρίί'κη τας σχέσει; μεταξύ 
των φαινομένων, άλλα διότι τα έ
κάστοτε χι�ησιμοποιούμενα στοι
χεία προ; έξαγωγ1Ίν συμπεραι
σμάτων δiν ήσαν 11λεγμένα δ,α 
της έμπειι�ία;, και δια τούτο τα 
συστήματα ταύτα κατέληξαν εις 
ύπερβατικά συμπεράσματα. έν 
εlναι δυνατον να ύποκαταστήσω
μεν ηΊν εν τfi Φύσει πραγματι
κότητα δια μόνης της καΟαι�ας ε
νεργεία; τού νού μας». 

Για τούς λόγους αύτοί.1:: 11 Οε
τικ11 φιλοσοφία ξεκινά άπο τ11ν 
έμπειρία (παρατήρησι; καί πεί 
ραμα) καί προχωρεί σέ σι:λλο
γιί'rμοί�ς, κρίσεις και συμ;rερά
σματι.ι. Με τόν τρόπο αuτο απο
κομίζει γνώσεις για η\ν ύλικ11 
πι�αγματικότητα, δηλαδή αλήΟει
ες γιά την ϋλη και τούς νόμου; 
της. Καί ό ' ριστοτέλης ετσι φι. 
λοσοφούσε' αφετηρία ελάμβανε 
την εμπειρία και προχωρούσε μέ 
το λογικό. 

�Εδώ δμω; πρέπει να σημειω
'ση και τούτο: Πολλές φορές ή 
επιστήμη (πάντοτε για ηΊ θετι�1Ί 
έπ:στήμη μιλούμε) καταφεύγει σέ 
ύποθrσεις και σέ θεωρίες, για να 
έξηγ11ση ώρισμένα δεδομένα ώ ό 
ηΊν έμπειρία. Οί ύποθέσεις δμω:: 
καί οί θεωρίες άποτελοϋν έξοικο
νόμηc-ι πρόσκαιρη καί εfναι ευπα
,θείς. 'Όταν δέ προκύψη ενα πει 
ραματικο γεγονος άντιθετο προ:: 
<αύτέ;, έγκαταλείπονται. 'Ί'πάρ-

χουν γι' αύτό πάc,α :τολλct πα()n
δείγματα. 

Lτο σημείον ομως τούτο ήμ:-ο 
ρεί αξιόλογα νά τεθη το έvι' 
μα: Καί οί μαθηματικέ; αλή
ί)ειες ποίες είναι; l\1ά οί μαΟημα
τικές επιτεύξεις γιά να λάβουν το 
κvρος της αλήΟειας πρέπει νά 
συμφωνούν με ηΊν πραγματικότη 
τα. 'Η μαθηματική ( για τά <1ν 
τερα μαΟηματιΥ.α. δμιλούμε) εΙ 
ναι κι' αύnΊ μιά άξιοΟαύμαστη 
άλληλουχία λογικών συλλογισμών. 
' λλά γιά να εlναι τα συμπερά
σματά της άληΟινα είναι άνάγκΓ 
δπως οί μαθηματικοί συλλογωμοί 
ξεκινούν ϊίπο πραγματικά δεδο
μένα. ' κόμη δε και τα άπο τοί•:: 
μαΟηματικούς συλλογισμούς συμ
περάσματα πρέπει νά συμφωνο;' 
με τίw πραγματικότητα, 

Ί -[ σί•γχρονή μα:: μάλιστα φυ--

' , ' λλ' ' ο' σικη ε:τιστημη πο ε; φορες ε-
τΗ τό Οέμα μα'σηματικω;, ή λύ
σις δμως πού λαμβάνεται, γιά ν' 
&ποκτήση το κύρος τη; άλήΟειας 
πρέπει ν' ανταποκρίνεται σηΊν 
πραγματικότητα, στα δεδομένα 
τού πειράματος. 

Ι αl κάτι άλλο Ο.κόμη: ΠολλΕ; 
φορέ; όμιλούμε γιά ήΟικες άλή
Οειε::. Τί είναι δμως αύτές οί α
λή,Οειε;; Εlναι, λέγουν, αλήθειε; 
λογικές. 'Αλλα ή λογικ1'} χωρί; 
: ι_>οσφυγ11 σηΊν έμ:τειρία δεν δίbει 
αλήθειες. 'Εξ αλλου, καΟώς γνω
ρίζομε, ή ήθικ11 δέν έρευνα το 
«είναι», δηλαδ11 το τί γίνεται, ω •.

λά τό «δέον είναι». 'Η 11θικ11 δη
λαδ11 είναι κανόνες για το πως θα 
πρ�πει ,να �έρεται ό ,ανdρ�-τ.ος
προ; τον ανθρωπο. εν προκει
ται λοιπον γιά αλήθειες, άλλά γιrι 
κανόνες, πού σέ πολλές .περιστά-
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σεις δεν συμφωνούν με τα πρr-
γματα, άλλα είναι ύποκειμενικοί. 
Γι' αυτό ή 11θική, καθώς γνωρίζι
με, παρουσιάζει διαφορές μικρέ:: 
11 ,μεγάλες κατά τόπους και ε;το
χές. 'Εκτός δμως από τις πολλέ:: 
και διάφορες ήθικές που είναι 
ύJΌΟκειμενικές, διότι τις 'dέτουν 
οί ανθρωποι, ύπάρχει και ήθικ11 
απόλυτη, αντικειμενική, που αι
τιολογείται ση1ν τάξι ποί, ύ
πάρχει μέσα στη Φύσι, στους φυ
σικο':: νόμους. Σ' αυτή την ήθι
κή �έδλεψαν οί Σοφοί. "Εχει δε 
φΟάσει καί σ' εμας εκείνο που ε
λεγαν: «Οί νόμοι τής Φύσεως ε-
ξ λ' 

, , ' ,, ε ισσονται εις τα πνεuματικα ον-
τα, δπως είναι και οί ανθρωποι, 
εις 1iθικας αυτών άρχάς». Λύτες 
είναι 11θιt,<,ες αλήθειες γιατί αιτιο
λογούνται στην πραγματικότητα. 
Για παρά.δειγιμα φέρομε η1ν 
11θικ11 άρχ11 τής άγάπης. Αιτιο
λογείται ση1ν άιδελφότητα των 
ανθρώπων. Είναι οί ανθρωποι 

ξ ' 'δ λ ' ' ' μετα υ τοuς α ε φοι γιατι απο-
τελούνται από τά 'ίδια δ:λοι στοιι
χεία της Δημιουργίας, από του; 
αυτους Γονείς. Σαν άδελφοί λοι
πόν πρέπει ν' άναγνωρίζουν ό ε
νας στον αλλο τα φυσικά του δι 
καιώματα, στη ζωιή, στα μέσα τη; 
ζωης, στην πρόοδο και στην α ι1-
τοδιάθεσι. Αύτή ή αναγνώρισις 
ε!ναι άγάπη πρα)'iματική, άγάπη 
στ11ν πραξι καl οχι άγάπη ατο, 
νη, συναισθηματικη η αγάπη ιμό
νον με λόγια. Τό ίδιο καl ή εργα
σία αποτελεί ή,θική αλήθεια, δταν 
γίνεται κατα τό ύπόδειγμα τη:: 
Φύσεως, δταν δηλαδ11 είναι πα
ραγωγική. Και ή ισότης t!ναι πά
λι 11θική άλήθεια, δταν εφαιρμc
ζεται κατα τό ύπόδειγ,μα της Φύ-

σεως, Π)()'ΙJ σε δλους τους ανθρώ
πους δίιδει τα ίδια δικαιώματα 
και απαιτεί τα 'ίδια καθήκοντα. 

*** 

Μ' αύτα που γράψαμε πάρα
πάνω φθάνομε τώρα σε ,μια καμ-

' , ' Λ' ,, , πη αποφασιστικη: υεται ετσι το
ζήτημα τής καθολuκης γνώσεως 
της πραγιματικότητος τού Σύμ
παντος; 'Η απάντησις είναι κα
τηγορηματική: 'Όχι, δεν λύεται! 
Τούτο δε διότι ή ερευνα περιορ�
ζεται στα ύλικά πράγματα. Ό 
νου; τού ανθρώJΤΙΟυ επεξεργάtςε
ται δ,τι άντ�λα�μδανόμεθα με τις 
αισθήσεις, εξοπλισιμέ.νες μάλισ-τα 
γι.ο. τόν επιστήμονα με τόσες και 
τόσες θαυμάσιες επινοήσεις της 
τεχνολογίας. 'Ισχύει παντού καί 

f \ t:I f :1 \ παντοτε το οτι: «τιποτε εις τον 
νούν, αν μ11 πρότερον εις τας αι
σθ11σεις». Ή έπιστημονική λοιπόν 
προσπάJθεια είναι από τή φύσι της 
περιορισμένη στην ερευνα της ύ
λικη; πιραγιματικότητος. Μόνον ύ
λικες άλή,θειες κατακτα. Τούτο 
παραδέχονται δλοι οί σοδαροι &
πισ-τ11μονες, τό εξέφρασε δε πο
λυ παραστατικα ό πυρηνικός φυ
σικό;, ό πολυς 'Οπ.πενχά·ψερ: 
«Ή ιδέα δτι οί επιστήμονες θα
εξηγήσουν κάποτε δλα δεν είναι 
μόνον σφαλερά, άλλα και απο
κρουστική». 

Κατα γνώμη πο�λυ παλαιά, JΤΌυ 
είναι και πολυ διαδεδομένη, γνQ
μη άόριστη η και αιτιολογημένη, 
ύπάρχει καί άντικειμενικός κό
σμος, πραγματικότης που δειν εί
ναι υλική καl ετσι δεν ήμπορεί 
να συλλαμδάνεται από τlς ανθρώ
πινες αισιθ11σεις. Στον κόσμον 
αύτόν εύρίσκονται τα αίτια τών
πραγμάτων. Ό κόσμος δμως αύ-
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τος έκφεύγει τού άνθρωπίνου έ
πιστητού. Ί-1 ερεvνα καί ή γνώ
σις τού κόσμου αύτού άrοετέλεσε 
πάντοτε καί τώρα άποτελεί ζωη
ρο αίτημα κά'dε άνθρώπου και 
τού πλέον άκόμη άπλοϊκού. Στον 
κόσμον αύτον πρέΠΗ ν' άναζητ'Υ]r 
θη ή ούσία καl οί νόμοι τού αt
τίου της Δημιουργίας, το «ον
τως ον>> των φιλοσόφων, καθώς 
και τά μη ύλικά στοιχεία της 
προσωπικότητος τού άνθρώπου (ή 
ψυχή, δ νους, το πνεύμα). Ν' ά
ναζητηθη ή ουσία τους, οί νόμοι 
τους, ή προέλευσίς τους και ή τύ
χη τους. Πρέπει στον κόσμον αύ
τον ν' άναζητηθη ή κατάστασις 
των ψυχών μετά τον θάνατο. Ν' 
άναζητηθη άκόμη και ικάτι μεγά
λο: ή κατάστασις τού θείου πινεύ
ματο;. Ί--Ι κατάστασις αύτη εκεί 
πρέπει ν' άναζητηθη, στον κόσμον

3 ' \ 'J' 

β'2 , αυτον που ενναι ευαια ουσιαστι-
κός, άντικεLμενικός, άλλα οχι ύλι
κός ! Ή πραγματικότης τού κό.
σμου έκείνου δεν είναι ύλική, εί
ναι πνευματική, ή δέ γνώσις αυ
τού προσπορύζει άλή.θειε; πνευμα.
τικές. 

'Η πνευματικη αύτη πραγματι-
, '1' ,:ι � ' ' � κοτη; ειναι ομω; υπερ την αν-

θρωπίνην α'ίσθησι και ύστερ τί; 
άν'dρώπ1ινες δυνάμεις. Προβάλ
λει λοιπόν eδω τό έρώτημα έάν 
11μπόρεσε δ ανθρωπος νά γνωρί
ση την πραγ,ματικότητα αύη1 έξ 
αυτοψίας. Ν αί, είναι ή άπάντη
σι, ή-μπόρεσε, άλλα μόνον ό αν
θρωπος των Μυστηρίων, των πρα
γματικών Μυστηρίων, που έλει
τούργησαν κατά το παρελθόν. 
Τ11ν άπάντησι αύτη την έπι6ε
δαιώνουν διάφοροι συγγραφεί; 
και την δικαιώνει ή Παράδοσις 

των Μυστηρίων. 
Αύτην την ύπέρ - α'ίσ,θησιν 

πραγματικότητα ήρεύνησαν προ
σωπικότητες ύπέρσχοι της άρ
χαιότητος, Μύσται καί Μυσταγω.
γοί, σοφοί και ένάιρετοι. Πρέπει 
και έδώ νά τονισθη και πάντοτε 
νά ύπογραμμίζεται δτι ή άρετη 
και το άνώτερο ήθος αποτελούν 
την άπαραίτητη προϋπόθεσι γιά 
κάιθε πνευματικη προσπάθεια. 
Στοιν θείο Πυθαγόρα άποδίδεται: 
«'Ανάγκη γαρ προσιόιντα τού ά
χράντου χωρίζεσ'dαι αύτον πά,
σης κακίας». 

'Από άποσπάσrμστα πολλωιν συγ
γραφέων καταφαίνεται δτι αν
δρες θείοι, Μυσταγωγοί και 'lε
ροφάνται, ήρεύνησαν την ύπέρ 
αισΟησιν πραγματικότητα, δι' ά
μέσου έποπτείας. (Αυτό τό ουσια
στικο περιεχόμενο είχε δ γνω
στο; τίτλος τού 'Επό:;ττου των 
Μυστηρίων). Καί άπό την ερευ
να αυτη άπεκόμισαν άλήθειες 
πνευματικές. Είναι τούτο, πού ό 
'Αριστοτέλης δνομάζει: «'Αλή
θεια δι' &μέσου έπι6ολης», δη
λαδή δι' έπιστασίας. 

'Επίσης θείοι ανδρες των 1\Ιι·
στηρίων έδιδάχθησαν πνευματι
κές αλήθειες δια της κοινωνίας 
αυτών μετά. Μεγάλων Πνευματι
κών Συνειδήσεων. Ώς έκ τούτοιr 
δέ άπεκλήθησαν θεοδίδακτοι. ''Ε
πάνω σ' αύτό, είναι πολυ χαρα
κτηριστικό έκείνο που μας εχει 
κληροδοτήσει ή Χριστιανική Πα
ράδοσις, δτι δηλαδη το ·Άγιον 
Πνεύμα ε.λάλησε δια των Προ
φητών. 'Ακόμη δέ καί το δτι οί. 
Μαθηταί τού 'Ιησού είχαν την 
κοινωνία μετά. τού 'Αγίου Πνε1>
ματος. 
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'Όλες οί 'Εσωτερικές Παρα
δόσεις αναφέρουν για κοινωνίες 
πνωματικές των Μεγάλων Μυ
σταγωγών. Ί-Ι Έλληνικ11 μάλιστα 
Παράδοσις, στους Μεγάλους l\Ιι ι 
σταγωγο'; δίδει τον τίτλο τοίi 
<41'ίοϋ Θεοϋ», για να δείξη ηΊν 
πνευu,ατικ11, σχέσι αυτών πρός 
Πνε�ματικές Συνειδήσεις. Είναι 
δέ γνωστόν δτι δ 'Ορφεύς και ο 
ΠυΟαγόρας απεκαλοϋντο Ύ'ίοί 
του θεοϋ ' πόλλωνος, δ δέ Μίνω::; 
(κάΟε Μίνως) υίός τοϋ θεοϋ 
/\ιός. Δια τον Πυθαγόρα έλέγε -
το «δτι παρά των Οεων οοιδάχ,0η 
rοαν δ,τι εγνώριζε περί της Φί1

-

σεως», κα'8ώς αναφέρει δ Φιλό
uτρατος. Δια δέ τον 'Ορφέα δη 
<�παρά της ,μητρός του, της Μού
σης Καλλιόπης, eλαοε η1ν θείαν 
γνώσιν». Ό 'lά,μ6λιχος γράφcι 
,δτι δ Πυθαγόρας και οί μαθφ,ιί � 'ξ ' \ ., 11 του ειχον «ε αιρετον και ακριυε 
στέραν διάγνωσιν περί το νοείν, 
δραν καί ακούειν». Ό δέ Πρό. 
κλος στα σχόλιά του στην Πολι
τεία του Πλάτωνος γράφει δια 
τα,; Πιiθαγορύδας Θεανώ, Τι,μύ
χα, Διοτίμα καί Περικτιόνη δτι: 
«'Ετύγχανον θείων μεν οψεων, 
θείων δέ επιπνοιών» (εμπνεί,σε
ων). 

Στ11ν αρχαία Ρώμη τό ανώτα 
το 'Ιερατείον άποτελοϋ'Υrιν οί 
Ποντίφηκες (Pons - Facio), δη
λαδ11 οί Γεφυροποιοί. 'Η ονοrμα
σία αυt11 έσήμαινε δτι οί Μυστα
γω,γοl έκείνοι είχαν την ίκανότη -
τα να κατασκευάζουν γέφυρες 
πνευματικές ,μεταξύ των Μυστη
ρίων της Ρώμης (δταν αυτά εύρί
σrκοντο έν άκμη) και των Πνευ
ματικών Συνειδήσεων του Οϋρα
-νου, δηλαδή δτι είχαν κοινωνία 

με αυτές. 
Για δμοιες πνευματικές κοινω

νίες αναφέρει και ή Ίουδαϊκ11 
Παράδοσις: για τον Μωυσέα, 
τον 'Ενώχ, τον Δαυtδ και τον Σn
Λομώντα. 

'Από δλα αυτά φαίνεται καθα
ρά δτι οί αρχαίες Παραiδόσε�ς 
όωλοϋν για ύπέροχε.ς προσωπικο
τητες των Μυστηρίων, άνδρG1ν 
και γιυναικων, οί όποίες, με τα 
εφόδια της �.ρετης �αι ,της πρ�
γματικης μιrησεως, ημπορεσαν ν:;. 
lρευν11.σουν την πνευματιική πρα
γ,ματικότητα και να γνωρίσ,)υ ,, 
αλήθειες πνευματικές. 

Καθώς ,δε είναι γνωστό, σπί1 
τίς πνευματικές αυτές αλή:θειες, 
οί έξωτεp κώ1πρε · 1\λθαν μέ τ<;ν 
καιρό στη δημοσιότητα και τί::; 

,s-,- ., ' ., , ., f"ι γνωριι,,ομε απο αποσπασ,ματα α'-. · 
' λ ' 'Ελλ' ' χαιων φι οσοφων, ηνων και 

Λατίνων. Περιλαμβάνουν δε θέ-' λ ' ,ματα κοσμογονικα, κοσιμο ογικα, 
θέ.ματα για την ψυχη Κιαι για το 
πνεύμα και για νόμους πνευματι
κούς, δπως είναι ή μετενσάρκω 
σις και τό αντιπεπον,θός. 'Αποτε
λούν δέ οί αλή'θειες αυτές για 
κάΟε πνευματόδοξο -ερευνητή πο 
λύτιμη πηγή γνώσεως, πού λέγε
ται 'Εσωτερική Παρά.δοσις. Τ11ν 
Παράδοσι αυτή επικαλείται πολ
λές φορές και ό Πλάτων δταν ό
,μιλη για θέματα πού εύρίσκονται 
πέραν τοϋ αν:θρωπίνου έπιστηιτοϋ. 
Στον «Φίληοο» π. χ. φέρει τον 
Σωκράτη να καταφεύγη στην Έ
σωτερ ική παράδοσι για θέ-ματα 
κοσ,μολογικά. «Θεών μεν εις αν 
θρώπους δόσις, ως γε καταφαί
νεται εμοί, πόθεν έκ θεών έρρί
φΟη διά τινος Προμηθ·έ,ως αμα 
φανοτάτιρ τινι πυρί· και οί μεν 
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παλαιοί, κρείττονες ημων καί έγ
γύτερον θεών οίκοϋντες, ταύτη.ν
την φήμη,y παρέδωσαν, ώς έ; ', 
νο; μίν καί εκ πολλών, των rιεί 
λεγομένων ε1ναι, πέ.ρας δε καί 
απειρίαν έν αύτοίις ξύμφuτον έ 
χόντων». ' μιλεί έδω γιά ηΊν 
συγκρότησι τού Σύμπαντος απ', 
δύο κοσμικές άρχές, την συνεχή 
καί την άτομική. 

'Όσον δ' άφορα τίς ένδότε(!f: 
άλήΟειες των Μυστηρίων, αυτέ: 
βέβαια δεν διέρρευσαν. Έτηρή,Οη 
γι' αυτέ; άξιοΟαύμαστη σιγή εύ-

* 

λαβικ11. Μερικέ; διετυπώθησαν 
κρυπτογραφικά, μF σίιμ6ολα, r1λ
ληγορ ίε-;, παραβολές καί μέ μύ-
θου;. 

ΚαΟώ; καί στ�Ίν αρχ11 είπαμε, 
για το μεγάλο τούτο Οέμα τη; ά
λήΟε ,α; μιr.ι προrπιίvεια κι' έ
μεί; καταβάλαμε. 'Ίσως ή προσ
π<ί.Οειά μα; αυτ11 ν' ι:l:ω6η. χρήσι
μη σέ μερικού; αδελφούς μας ά,,. 
Ορ<ί>που;. Το ευχόμεΟα όλόψυχα. 

Ill\IHTP. ΙΩΑ ΝΙ ΗΣ 
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Τό nεριοδιuόv 

:ΕΛ:ΕΥΘΒΡΑΣ ΣΚΒΨ:ΕΩΣ 

«ΙλΙΣΟΣ» 

διανύει τό 14ον άπό της έκδόσεώς του ετος. 

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

Διά ταχυδρομικης έπιταyης: Κωστην Μελισσαρόπουλον

'Οδός Δραγατσανίου 6, Άθηναι (122) 

Ο ιι I Λ Ι Σ Ο Σ » ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ 
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Καρποi άπό τόv κϊιπο της zωϊις 

Τό εχεις μά;θει οτι, τρία. άλο
γα. τρα.οοϋν τήν &μα.,ξα. της ζωης 
μα.ς; 

«ίΙ{;α.λό θά. μοϋ κάνη νά. τό α

κούσω καί πάλι». 
Λοιπόν, κάJθε άνθpω'Πος yεννιέ

τα.ι με τρία. άλογα. μέσα. του, κα.ί 
τό πιό δuνα.το τρα.6άιει το δ.μάξι 
της ζωης μα.ς. 

Ι<�Κα.ι ποιά ετvα.ι α.ύτά. τά τρία. 
άλογα.;!» 

,Το πρωτο άλογο λέyειtα.ι ΕΝ
�ΤΙΚΤΑ, το δεύτερο ΚΑJΡΔΙΑ 
κα.ί το τρίτο ΛΟΓΙΙ�Η. 

!Τό πρώτο άλογο συνήθως δυ
να.μώΥει άιπο τήv πείνα. του. Τά 
άλλα. δύο, δσο τρωνιε τόσο καί πιό 
πολύ πεινα.v,ε, κα.ί άιπ' οούτήν τήv 
πείνα. τους γεννή,θηκε δ πολιτι
σμός. Προς tκιαινοποίφιν τοϋ &.νι-

·,ω.νοποιήτου έα.υι,;οϋ μα..ς πού ζη
τάει τό νόηιμ,α. της ζωης. Ντρέπο
μα.ι yq, το πω, οι περισσότsεροι άν
θρωποι βρίσκοΥ"tα.ι κα.οάλα. πάνω
στο -πρώτο άλογο κα.ι σπανίως
στά άλλα. δύο.

«'Αγαπητέ, τά. άλογα. ε!να.ι 
τέσσα.ρα.! ! Υ.α.ί οχι τρία.. Κα.ί ποιό 
ετvα.ι το τέ-:α.ρτο άλογο j ! » 

'Το τέταρτο &λογο, πού γιά. 
τούς πολλούς ετνα.ι κα.ί το πιο δυ
ναιτό, είναι το πrεριοάλλον, οί 
συνiθψ,ε,ς :της κοι νωvι.κης μας 
ζωης. Να.ί; η οχι; ! 

«Να.ί. Ν(J,ί!» 
Ποιά άλογα. &,π' α.ύτά τρα.6οϋν 

τήv &μαιξα. της ζωης σα.ς; Κα.ί 
ποιός είνα.ι δ άιμαιξάς; 

Αιδ. ΖΑΝΟΣ rorriorrrAΣ

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Χαρτόδετον Δρχ. 

Πανόδετον ,, 
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ 

Tou άειμνήστοu ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΔΟΥ 

άπο το «Θεοσοφικοv ΔελτίονΗ, Δεκ. 1938 

ΕΙvαι άνιθρώπιvοv ό κaθεiς 
:έ,ξ ήμωv να (nτfi v' άιποκτήοη 
,δυνάrμεις ηvευματικας η αλ
λης φύοεως, δια των όποίων 
να καιτορθώvη εργα ύπέρτερα 
τfίς 6υvήθους ψύδεως του άv
θρώπου. ΕΙναι και αύτο άιπο
τέλεψα τfiς ψυδικfίς τάδεως, 
iίτις προ.καλεί και την όρ[llr'ιν 
προς το εiδέναι. Φέραμεν έv
τός μας το ε.VΙοτικτον, την όρ
μην της άνυψώδεως του εΙναι 
μας καi αύτο το ε.Vδtl.ΚΠΟV εΙ
ναι το αϊτιοv των tάδεωv τού
των. 

ιΜε τrtV ψU6l'ΚYlV αμως ταύ
tnν όρμην άναμ1γvύειται ώς 
imi το πολυ καi κάJποια έγωϊ-
6Ι'Ο!Κrι τά6lς, μία bκδήλωδις έ
γωϊομου, &τως καi με mv όρ
μiιν ατρος το εiδέναι άvαμι
γvύε:ται ή περιέργ�εια η καi ή 
t66lς του να φαιvώrμεθα 60-
φοί. Ή έγωϊοmα\ δε αϋτn τά-
6lς του v' άποκτήδωμεν δυνά
pεις άJποβλέατει 0..Xl εiς tO να 
1<1αrrαοtω[llεν ικρείοοονες ,έαυ
των Και να άvυψώ6W[llεV τrtV 
ΙpυΙΧικήν μας κατάοτοοιν, άλλ' 
εiς το να διαικρι�θωμεrv των αλ
λωv άVΙθρώJτων, να 1<ατα6tω
\JεV ύπέρτεροι αύτων. 

Πολλάκις ή τά6lς αυτη δεν 
εΙναι 5υνε1δnrτή, δnλαδr\ έκδn
λουται χωρiς να το άντιλαμ-
6ανώμεθα καί, οταν μας το εϊ
mι τ�ς, έξεγειρόμεθα. Τούτο 

6υμβαίνει, διότι κάθε 6Κέψις 
μας καi κάθε έvέργειά μας πε
ρ15τρέφεται ώς έατi το πολυ 
tτερi το ατομόν μας, χωρiς να 
το ένvοωrμεv, διότι ε.1'6ι εχο
μεv υυνnθi1οει. 'Εάν, οrμως, έ
ξετά6ω[llεν βαθύτερα τα έλα
τήρια, τα άποiα μας ώθουν 
προς mν κατεύ:θυν6lv αύτήν, 
εΙrμαι βέβαιος, οτι θα τα δια
\<ρίνωμεν. 

, Ακόμη 6Uvtελεί προς τούτο 
καi ή αγνοια τωrv πραγμάιτωv. 
Διότι γvωρίζομεν μέν, οτι πολ
λοi ομοιοί μας κατώρθωδαν ν' 
άιπακτπδουv τοιαύτας δυνάμεις 
καi φανταζόμ.εθα, οτι καi ήμεϊς 
δυνάμεθα v' άιποκτήδωμεν αύ
'ι:άς, άλλ' άγνοουμεν στρωτον 
όποίας τινας δυνάμεις δύναται 
να έ<κ!δηλώυη το φωτεινον 
tτv,εψα καi ιποίαν ώφέλειαν 
δύναται ν' άρυ6θ:fί τις έξ αύ
tων· και δεύτερον ποία υ.πiίρ
ξεv ή κατάmα6lς αύτων, οταν 
έrrεΧ!είρΜαν v άποκτήυουν 
tαύτας, και ποίον δρόμον ήκο
λούθΜαν μ6χρις ου φθάυουν 
εiς το 6ηιp.εϊον αύτό. 'Ακόμη 
δεν γνωρί(ομεν με ποίους κιν
δύνους και ποίας εύθύνας πε
ριβάλλεται ό δρόμος προς άπό
κtη61V των δυνάμεων τούτων, 
οταν ό α.νθρωnος δεν εΙναι ω

ριrμος ώς προς mν ψυχwτιν έ
ξέλιξιν, η εΙrvαι ήθl'Κως άvερ
μάτιιστος. 



216 ΙΛ1ΣΟΣ 1969 

Ό τρόπος: της: άστσκmεως: 
rων τοιούτων δυνάμεων άστο
καλύπτεται δ1α τfiς: μυή6,εως: 
είς τος άλnθείας της φύ5εως. 
Καi oi pύ6ται περ11εβάλλοντο 
δια τερα5τίων εύθυνων καi 
φρrn:τοi ορκ01 τους έιπεβάλλον
το δ1α να τους: ηρο5τατεύ6ουν 
οοο των εύθυνων τούτων, κα
θό6ον, ώς λέ ε1 Κλήμης ό 
Άλεξανιδρεύς:, ή έ6ωτερικι\ ά
λπθε1α γίνεται πολλάκις φο
ρευς: κατα6τpοφfίς: δ1α τους: ά
δυνάτους ω5nερ μάχαιρα η 
πυρ είς χείρας παιδίου, καi 
δια τοϋτο 6U ειπέραινεν 01'1 
«ού παντος: εΤναι το νοεϊν», ο
iΠως: καi oi Πυf)αγόρε101 ελε
γον, οτι «ού πάντα τοϊς: nαω 
ρητά». 

Δ1α ταϋτα ούδεμία όνάγ
κn ύπάρχει να έun(nrrω!]_lεν ά
μέ6ως καi άστραnαρά6Ι<ευοι το 
ιμέγα τοϋτο· άλλ' αν φειδώ,με
θα τfiς: ψυχ1κfiς ,μας έξελίξεως, 
πρbπε1 να bπ1(nτήδωp.εν να 
μάθωpεν πρότερον ποίος εlναι 
ό δράpος που pέρε1 προς: την 
τελε1αποίn1ων τοϋ άνθρώπου 
καi αύτον τον δρόμον mείγε1 
να CΙ!ΚΟλουΙθή!6ωpεν. 

Oi άρχαi01 υΕλλnνες δεν 
ήγνόουν τους -άποκρύφους: νό
μους: τfiς φύ6εως:. Έγνώρι(ον 
αύτους: καi άστόδειξ1ς τσύrου 
εlναι ή ϋπαρξ1ς τω,v μαντείων, 
των ά6κλnίJΊ:ιείων Ί<"αi τ66ων 
αλλων iδρυμάτων, ατινα άπε
rέλουν οργανα της: έλλnνικfίς 
θρnδκείας. 'Αλλ' εiς: την γνω
δΙν των άποκρύφων τούτων 
νάpωe.ι της φύ6εως έιμύουν έν 
τοίς ΙJ.1U6τnρίοις 11όνον έκεί
νους, ο'ίτι ες κατόπιν έο-ιιλογiίς 
καi ιμακρας οτροπαρα5κευfiς ά-

πεδειικνύοντο iκανοί, ωρΙJJ.101 
qmχικως καi ήθικως: άνεπίλn
m01. ύπ:οi tί6αν oi έκλεικ:τοί, 
οΤς: έιδέδστο γνωναι τα ]JU6•τή
PlQ τfiς βαι5ιλείας τοϋ θεοϋ. 
Έηε�δι\ δε έγνώρι(ον, οτι δεν 
έπετρέ,πετο να δώ6ΟUV το α

γ1ον τοίς KU61, ούδε να βά
λουν τους: μαργαρίτας ε)JJΠρσ-
6θεν των χοίρων, ούδεν άm:ε
κάλυmον είς τα 5υγγράμματά 
rων :περi των μu5τnρίων τού
των, οϋτε άπέ5τελλον έlγκλn
μαηκως: mi πλnρω]J.i:ί μαθτη,�ατα 
περi αύτων προς ατομα, των 
όποίων καi τον χαρακτfiρα καr 
το :ιiJθιικον ήγνόουν. Τωοϋτόν 
η δεν θα ήδύνατο να εχn ώς 
έλατήριον την ό.γάπnν nροι;: 
τον ανθρωπον καi πρόθοοιν να 
βοnιθπ5ουν αύτοe.ι εiς την ψυ
χ:1rκήν του πρόοδον. 

Έθ1εώρουν αμως: καιθfiικον των
να προοταρα5κευά(ουν του<;: 
άVΙθρώ111ους: δια την μύn5,1ν· καi 
οϋτωι;: iδρύθηδαν αi φιλοοοφι
καi δχολαi ικαi άνεmύοcθη ή 
έλληνιrκι\ φιλο5οφία. Τουι;: δε 
παραβάται;: τοϋ δρκου τfiι;: πε
ρi τα μυ5τήρ1α έχ0J.1υιθ-ίαι;: αi 
προ6uατεύου6αι το θείον ερ
γον των μυι5τnρίων πσλ1iτεϊα1 
έΏJ)Jώρουν δια θανάτου· καi 
πάντει;: γνωρίζΌμεν ποϊον κίν
δυνον διέιτρεξεν ,ό ύψmέτnι;: 
στοιnτηι;: Αί6χύλος, κατnιγορn
θεiι;: οτι είι;: ται;: τραγωδίαι;: του 
οοε,κάλUΙΠτε μυ5τικα των μυ-
6τnρίων. 

Αύτοι;: εΙναι ό λόγοι;:, δι' δν 
ό άποκρυψ16pοι;: tίτο λέ,ξιι;: α.

γνω6τοι;: παρα τοίι;: άροcαίωι;:· 
άνεπτύχθn δε κατα του<;: νεω
τέρους χρόνους, δταν τα μυ
Gτήρια δεν έλεηούργουν πλέ-
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ον καi άJπωλέιδθη ή όδοι;; πpοι;; 

την άλήθειαν καi το φωι;;. 
Kai ή δύγχρονοι;; Θεοδοψία 

κοταδικό(ει την οηουδην πεpi 
τ:iιν yYW61V των μuδτηpιωδων 
δuνόμεων τfiι;; φύδεωι;; και την 
άπόκτnδιν δυνόμεων. Ό Κpιδ
ναμουpη έν τψ βιβλίψ ούτου 
«Σ α ιπόδιο του ιδα5κά \ου» 
λέγει τα έξfίι;;: «Μη mτιθυμiίι;; 
ν' ά!ποκτήδηι;; ψυ l!ΚCJ<;; δυνό
μειι;;. υται θα γίνω51 κτfiμό 
δου, δτον ό 1Ιδά5καλοι;; κρί
νn, δη έπέδτη ή πpοι;; τουτο 
καπ:όλληλοι;; οτιγιpή. 'Η βιαία 
άνωπυξίι;; των εχει ώι;; άJποτέ
λεθμα μεγόλcιι;; ένοχ \ή6εις». 
Kai περαιτέρω: «Έον ό ιδά-
5κα οι;; άντιλnφθη, δη θα 601. 
η.το pή611].lOV να άπακτήδη<;; 
( τοι;; δυνάμε1ι;;) αύται;; ταχύτε
ρον, θα 501 ε1ΤΠ,1. τίνι τρόπψ 
θα δυνηθ�ι;; να άναmύξ�:ιι;; τού-

* 

τ:ας: άκ1vδύνωι;;. �Ιέχpι της: δη
yμfiι;; έκείνης: είνω .πpοτιμότε
pον να μι\ κατέχ�:ιι;; αύτόι;;». 

' λλα δια να κρίνη ό Διδά
pκολόι;; μαι;; πότε έπέδτη ή κα
τόλληλοι;; προι;; τούτο δτιγμή, 
πρέπει πρω-τσν να ποραοκεuο-
6θωμεν κοi εlτα να εϋρωμεν 
Ί:οιουτον ιδάδκαλον. Kai iδου 
τ:ί :πρmτει να άνα(nιή5ωμεν 
πολυ πρ'iν n. θελή5ωμεν ν' ά
ποκτή()ωμεν δυνόpεις:. 

Oi μύ6ται των άρχαίων μυ
στηρίων τfiι;; "15ιδοι;;, των ό
ποίων τα αντρα δεν Ώ50V γνω-
6τα εiι;; τουι;; πολλούς;, ελεγον, 
οτι, δταν τις: η.το ίίιρψος: προς; 
μύn5ιν, έv,εφανί(ετο εiι;; αύτον 
καθ' ϋnνους: Ι\ θεα Τ 16ιι;; KQl 
τον ώδήγει που καi πωι;; επρε
πε να κρούοη την θύραν του 
vοου τηι;;. 

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

' ποκτήσατε τον χρυσόδετον τόμον 

ΙΛΙΣΟΣ 
ΕΠΙΛΟΙΉ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956 - 195 

Ot συνδρομηταl τοίί ΙΛΙΣΟΤ δικαιούνται 
νά τον αγοράσουν αντl μόνον δρχ. 70 
αντl της κανονικής τιμης του δρχ. 90 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Μία άποψις άnό την άθέαrrn πλι�ρά τfις Σιελfινnς δ-

nως την rςεί-δε>ι ό φlcΙΚΙός τοϋ δορυφόρου ((Λσύναρ 5JJ. 

(ΦωτΟ•ΥΙΡαφίΙΟ τfις ΝΑΣΑ) 

ΣΕΛΗΝΗ 
ΑΠΟΒΑΣΙΣ:

20 ΙΟΥΑΙΟΥ ! 

20 ΙΟΎ':\ΙΟΎ' 19G9: Είναι ή προγqαμματισμένη ήμέρα για ηΊν 
άπόDασι τιϋν πρώτων άνdρ6.11των της Γης ση'1 Σελήνη. 'Η «γενικ11 
• οκιμ11» (πτησις μέ τό διαστημόπλοιο Α!ΠΟΛΛΩιΝ 10 άπό 18-26
l\fα'ιου ΠQός η\ν Σελήνη και πτησις μέ ηΊν σεληνάκατο εις τροχιάν
μόλι; 13 χιλ.ομέτρων από τιΊν Σελήνη) έσημείωσε πλ11ρη επιτυχία.
Τώρrι ό ΑΠΟΛΛΩΝ 11 έτοιιμάζεται για τό κοσμοί,στορικό ταξίδι,
που θ' αρχίση στα.:: 17 'Ιουλίου. Στας 20 'Ιουλίου - αν δεν μεσολα
(>ήση κανένα απρόοπτο -ό αστροναύτης Ν 11λ 'Άρμστρογκ πρώτος και
μέ bιαφορά 27' λεπτών ό 'Έντουιν 'Ώλντριν, θα πατούν τό εδαιφος της
Σελήνης και θα έργάζωνται σάν ... σκαφτιάδες! Διότι, ό νέος στόχος
των διαστημικών πρωτοπόρων δεν είναι να έξασφαλίσουν περισσότε
ρες φωτογραφίες τού δορυφόρου της Γης από διαστημώτλοια -
εχοιμε ηδη αρκετές άπ' αύτές για να απασχολούνται οί χαρτογράφοι
τη1:: Σελήνης γιά πολλά χρόνια - άλλα να κρατήσουν στα χέριαttους
cείγματα σεληνιακού ύλικού και να τα άναλύσο1Jν στα έργαστήρια μέ
σύγχρονες χημικές μεθόδους.

'() ΙΛΙΣΟΣ προσφέρει, μέ τό παρόν τεύχος του, fνα ειδικό 
αφιέρωμα, πιστεί•οντας δτι ή 20ή 'Ιουλίου, εtδικώτερα , αποτελεί 
ΟΡΟΣΗΜΟ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ για την 'Αν,θρωστότητα. 
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Βέρνερ ψόν Μπράουν 

το ΠΡΩΤΟ Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΕΑΗΝΗ 

---

---

------

ΠΡΟ ΔΕΚΑ ετών δ διάση
μος διmτημι-κός επιστήμων Βέρ
νερ φόν Μπράουν εγρα,ψε τό 
«Πρώτο ταξίοι στή Σελήνη», βι-
6λίο επιστημον�κης φσ.vτασίας, ο
που ετοποθετοϋισε «προ του 1970 
τήv άιφιξι ,ου άνθρώπου στη Σε
λήνη». Βέ6σ.ια, ώς αμεσσ. άρμό
διος του ά.μερικανικcυ δια.στ-ημι
κου προγράμμα.τος, εγνώριζε δτι 
αύτός ήτο δ ,στόχος της Ν.Α.Σ.Α. 
('Υπηρεσίας Άστρονα.υιτιt'-ιης καί 
Διαιστήματος των Η. Π. .) . Σιτό 
βι6λίο του αύτό περιέγραφε, όπb 
μορφήν διηγrιμα.,ος, τήν �ι 
δύο ά.στροναυτων προς τήv Σελή
νη καί δλες τίς εκπλήξεις, πού 
ήτc πιθανόν νά. τούς &.να.μένουν, 
μέχρι και της �διατρήσεως του 
δια.στrιμοπλοίου άπό μετεωρόλι
θοv. UΟλα, ομως, ετελείωyαγ κα
λά ... uοσοι έιδιά6α;σαv τό βι6λίο, 
θά. μπορέσουν νά. ζ-ήσουν την με
γάλη rπεριπέτεια., παρα.κολουθών
τας στην τηλεόρωσι την πτησι του 
διαιστημοπλοίου «Άπόλλωv 11:ι> 
- διότι, ενα άr-ιόμη επίτευγμα.
της ιέ.πιστήμης, ε[vαι δτι πρ�γμα
τοποιεί τούς α.θλους της με θεα.
τας έκα.τομμύρια. ά.νθρώ-πωv σ' δ
λοv τον κόσμο!

Ή μόνη δια.φορά. άπό τό βι-
6λίο στήν πραγμα.τικότητα ε[vα.ι 
δτι τρείς ά.στρονα.ϋ,αι, άνtί δύο, 
θά. μετάσχουν στην κοσμοϊστορική 

Σχεδίασμα για mv μελλοvπκnν 
προαγείω,σι μειγάλων διασrmμο
πλοίων σm Σε;λτ'ινn. Στό βάθος 
Ιλάμπει -αατpο βραδuνό- ή Γfι. 

---

---

---

---
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π.τ-σι -;ων 384.600 χιλιομέτρωv 
�πο τή Γη ·σιτή,ν ΣελήΨη. 

'Ο Βέρv:ερ icρov 1Μ'πρά.ου,v ανα
φέρει λειπτομέ.ρειες γιά. τή·Υ στολή 
τοϋ &στροvα.ύτου, δ δποίος θά. 
πα.τήσrι στο εΙδωφος της Σελήνης. 
Μέ,σα. -στο δια.στημ•6ιπ:λοιο οί &.
στροvα.ϋtαι οροϋv •στολή ύιπο 
roμεpt'Κ'YjY πίrε,σιν», ιπού μπορεί vά. 
φουσικώση α.ύτοστιγμεί, έά.ν συμ-
6η yά, πέση ή πίιε,σις μέ•σα στον
f!άλα.μο. 

Π.pΌΧ!εψέvου ν' α.πο6ι6α,σθη 

στήv Σελήνη, δ α.στpοyα,ύ,:-ης θά. 
φορέση καί δεύ,τ,ερη στολή, ύrπό 
πλήρη πίε·σιν, ιπά.νω ·σ,ή,ι πρώ
τη. Ή ,στολή αύτή άmοτ,ελείται 
&ιπο �δύο όπερκείμενα ·στοιχεία.. 
Το έ.σωτερικο στρώμα. είναι άπό 
κα.ουτ,σούικ, ά•δια.πέρα,στο α.'1tο τον 
ά.έρα.. Το έξωτερι.,κο σ:,ρωμα. εί
ναι ά.ιπο συ·μπα-γές ϋφασμα νάυ
λον. Ή σ-:ολή αύτή περιέχ,zι αύ
τό-ιομ η ά:ψόσφαφα -κα.ί Ιθερμο
γ,ρ·ω:Jία. 

Σιτή �ελ 'νη, δπως κα.ί γε-ιικά. 

Ό 0qοnλισ,μός 

rr,o'Cι άστρον,αυτου 

γιά τό βάδι,σμα 

οτή ΣJελrΊ.νn. 
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στό Διά.σ:ημα., δέ·ι ύπά.ρχε: ά.τμ6-
σψσ.ιρα., ή δποίιy, νά. μετριά.ζ η ·η 
ά.ποθηκεύη τή•ι θερμότη-τσ. -:-ου 
ήλίου. Ο! 1θερμοκρα.,;ίες της Σε
λή•ιης κυμα.ί•ιο'Ιτα.ι άπό 138 βα
θμούς ύπό τό μηδέν, ύιπό σχ.ιά•ι, 
εως 120 βχθμούς α. 'IW του μη
οε νός, στόν ηλιο. 'Έτ,;:, μ:ά. ώρι
-σμένη ιέπιψάν,εια. -του προ,;θίου 
τμήμα.τος του δια.στημοιπλοίου θά 
ετνα.: χρωμα.:ισιι,.ιέ•ιη με λωρίδες 
λευικές κ,y,ί μα.υρες, διαδοχ:κά.. 
""'τό έκτεθειμένο στόν ηλιο τμη
μχ, οί λευκές λωρίδες ά.ντα.να.
κλουv τήν θερμότητα, οί μα.υρες 
τή11 άπορροψουν. Στό σκιασμένο 
τμήμα., οί λευr.ιιές λωρίδες δια.τη
ρουν τήν θερμοιχ.ραισία. του δια.
στημ,απλοίου, οί μαυρες τήν ά.κτ:
νοοολουν. Θά. ύπάρχουν κι νηι:οί 
λωκοί συρτες, διευ1θυνόμεvοι α.πό 
θερμοστάτη, πού θά. καλύπτουν 
η rθ' άπΟt',ι,αλύπτουv τίς μα.υρες 
"λωρίδες καί, κατά. κάπο:ο τρόπο, 
θά. ρυθμί συν τήν έσωτεριe,ι,ή θερ
μοκραισία. του θα.λά.μου. 

Μιά. αλλ η ιπερίεργη έμπειρία. 
των ά.στρον1α.υιτων, θά. ,είναι δ κα.
τάμαυρος ούρα.νός. Στή γη ό ού
pανός ψα.ίν,ετα.ι εγχρωμος, έξ α.1-
:ίας της σκόνης καί των ά.τμο
σψα.ιρικων ά.'τ'μων. Τό ·ήλιαΧό 
ψως είν,χ: λευr.ιιό, ά.ρμονικό μί
γμα ολων των χρωμά.τω·ι. 'Αλ
λά. ή σκ6<vη καί οί α.ψοί της ά.
tμοσψα.ίρα.ς μας δ:αχέου,ν ακτί
νες βραχέος μήκους (κυα.'Ι()υ) 
καλύ�ερα. α.ιπό τίς α.κ.τίνες μα¾pου 
μήκους (έρυθρου) . Γι' αύ'tό πρός 
tό μεσημέρι δ ούρα.νός φαίνεται 
γαλανός. Σ-τό διάστημα, οπου δέν 
ύπάρχε: α.τμόσψα.ιρα κα.ί οί ά.κ.:ί
Υες -:-ου ήλίου πέψτουν έλεύθερα, 
δ ούρα.νός είναι μαυρος ... 

Προσδοκίες 
' ' ' " 

απο την ερευνα 

στη Σελήνη 
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Τοϋ Zdenek Kopal 
Καθηγητοu 'Αστρονομίας 

Πανεπιστημίου Μάντσεστερ 

ΣΤΗΝ ΓΗ 1εrvα.ι ,δυνα.τόν νά 
&.νωδιψήισωμε τήv ίστορία του κλί
ματος ένός τόπου πού •.ιια.λύπτε: 
έκχ-τομμύρια έτων, άπό τό είδος 
της 1λύος πού βρeθηκε σέ διάJψο
ρα. στρώμα.τα των βυθών των λι
μνών. Οι μελετ'ΥJ"αί -:ης Σελήνης 
σχεδιάζουν νά. κάνουν τό ϊδ:ο διά. 
tής α.πο1θηrκεύσεως δειγμάτων στήν 
έπιψά1�ειά της. 

Ή ·ήμερομψία. κα.τά. ιτήν δποία. 
σχημα-τί,σθ κε ενα.ς μεγάλος κρα
τήρας πάνω 'J'τήν Σελήνη χα.ιτά 
τό παρελθόν θά. πρQκύψη ά.πό τό 
βάθος στό &ποίο 1θά. έ>πισημα.νθη 
μέσψ της χημικής &να.λύσεως :ό 
στρώμα. της λά.Όας τό δποίο, στίς 
μεγάλες ά.νω.ιιωτα.τάξεις, πρέ1νει 
•ιά. εχη Υ.αλύψει μεyά.λα. τμήμα
τα. της σελη-ιιακης έπι:ρα.νείας.
Κατ' α.ύ'tόν τόν τρόπο θά. γίνη
γνωστή ή ά.-πόλιιτη χρονολογία.
κα.ί στρα.-:-ογρα.ιφία του σχημα.-τι
σμου ιτης σελψια.κης 'έπιψα.νείας.

'Ακόμη περισσότερο, ή στωδια
κή δια.σπορά. της κοσμικής σκό
νης πού ά.πλώ1�ετα.ι πά.νω στήν έ
π:ψά νε :α. της Σελήνη;, ιπροερχο
μένη άιπό τόν δια.πλανητικό χώ
ρο, 1θά. πα.ρά.σχ-η περισσότερες 
πληροψορίες γιά. τήv εl'ί'tα.σ: του 
ήλια.κου ά.νέμου, τήν συμιπεριψο
ρά. του ήλίου κα.-τά. -:ά. παρε)Jθόν-
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τα λίγα ιέιχοοτομμύρια ετη - πλη
ραφορίες πού δέγ είναι δυνατόν 
να «<Χ.ΥοοσυpθΟυ\Ι» από δπου1δή-ποrtε 
αλλου, εκτός &ιπό την ε.πιφά-\/Ιεια 
της Σελήνης, πού επί μαικρό διά
στημα. παρ6μει νε ακάλυπτη. 

Τά mροϊόντα των βομ6α,ρδι
σμών, σοοημοοσμιένα μέσψ της μα
ζο - φασματογρωφικης &.να.λύσεως, 
εΙναι δυv�,όν έπί�σης va μα.ς πλη
ραφορή,σουv για τόν rτρόιπο δια
χύσεως 'τ'ώγ ¾Οσμικών ά.'Κ.rtίνωv 
'Υ.α.ί για τό κα.rtά πόσον ή ενrτσ.ισίς 
των εχει μετα.6ληθη μέ τόν και
ρό. Ή ξαφνική αυξησις της εν
τάσεως θα προϋπο'θέτη π�θανώτα.
τα. μιά. στεv+, mροέγγισι του ή-
2,.ια.κου συ,στήμα:ος σ' εvα, φα,ινό-
1,,υεvο tκρήξ1εωv ιμεγάλ ης �εντά
σεως - εvα. γεγονός πού μιπορ-εί 
νά εχη συμf3η πολλές φορές στό 
πα.pελ,θό\Ι eδώ κα.ί μεpιικα ε'ΚωtΟ• -
μύρια ετη. 

Κατά τήv επα'Ι'δpωμέvη απο
στολή πρός την Σελήνη, οί αστρο
vα.υτα.ι: Πρώτον, θά. μας φέρουν 
25 � 30 χιλιόγραμμα. σελψια.κών 
δειγμάJτων, τα διποία. θά. αvσ.ιλυ
θουν ιέξοvυχι,στιχ.ά σέ πολλά. εργα
στήρια ολου του κόσμου. Δεύ1τε
ροv, ιθά &ψήσουν έιπίσης πάνω
στήν ιtπιφάνεια. rτης σελήνης ενα 
οργαvο για την μέrtρησι της σε
λ ηνιαικης οριχιστηριότητος της σε
λ ηvια.κης σφαίρας κσJθως έιπίσης 
')(,αι &.νταναιχ.λιχιστηρες για την α
ιπορρόlφησι της ήχους των α'Κτί
νωv Λέϊτζερς. Έπίσης, θα. ,μετα
φέρουν στην Σιελήνη μια. πειρα
ματική ,σοοχ.ευή πού θα περιέχη 
μαγνηrτόμ.ιετρα. κα.ί ιθερμόψεrτρα. 
γιά. τήν μέτρη,σι της εκmφ.πης 
θερμότητος σέ σχετικό βάιθος της 
ειπιψαγ,είας της Σελήνης - εν 

συντο,μία θά. πρ6κειται γιά. τόν 
πρώrτο κ<σταJθμό παρατηρήσεως» 
του 1δορυψόρου της γης 'Κα.t το

πρώτο εργαστήριο ιέιτcί της kπι
cραγ,εία.ς της Σελήνης. Έφ' οισον 
ή Σιελήνη δέν διιχιθέτει ατμόσφαι
ρα., οί αστέρες Ιθά. mαρα.μένσυ·ν τε
λείως δρατοί, αvεξάρτη.τα. έά.ν δ 
ήλιος εΙ\Ι'αι έιπάνω η 'Κ.ά-τω αιπό 
τόν δρί o\/'W., 'Κα.ί οί νύχτες για 
τούς ωστρονόμους ιθά ιδισ.ιριχ.οϋν 
απεριόρι,στα. Ό ουρανός θά. δια.
φα.ίv,εται σέ δ:).,η του τ+,ν μ.ιεγαλο
πρέπεια., πραrrμα. πού ή ά.τμό
σ:ρα.φά, μα.ς έ.δώ μας τό ά.ρνείται. 

Οί πληροφορίες, &σον ά.ιφορα. 
τά. ουρά.για. α,γΙτιrι..είμενα, οί δποίες 
θά. προέρχωνmι άπό ενα. σελη
νιακό πσ.ριχιτηρητήριο, ά.να.μέ,�ετα.ι 
οτι ,θα φέρουν επα.νάισrα.ισι στην 
δλη δομή της επιστήμης κα.ί ύ
πάρχουν πΟιλλές ιn:ιιθα.νόιτηιtες vά. 
ά.vαγκοοσθουν οί περισσότερο τυ
χεροί συνά.νθρωιποί μας του μέλ
λοντος, να &.να.θεωρήισουν ολες τίς 
γνώσεις τους συγκεΥτpωμένες &.πό 
γενιά. σέ γενιά. καί επί ωίώvες, 
οσον άφορα. την προϊστορία. του 
&.vθρωπίνου e:'ίδους πάνω σ' αυ,-:ό·ι 
τόν πλανήτη. 

Έχ.τός ά.πό τίς θεωρηιτι•ι.ές κα.
τα'Κτήσεις, ύπά,ρχουν κα.ί ε\/"tlελώς 
ιπpα.'Υ.τtιχ.ές προσδοrι<.ίες ά.πό την 
κιχιτά.%τησι της Σελήνης. 

'Ίσως, μπορέσουμε, νά μετα
τρέψωμε την Σελήνη σέ τ,ερά1στιο 
εργοστοοσιο ήλιεχ.τρικης ε.νεργεία.ς. 
Γιά. νά. εξηγήσωμε πληρέστερα 
τί εννοοϋμε ιπρέπει νά θυμηθουμε 
&τι τό κοινότερο καt πλέον εύ,κο
λόχρηστο εVδος ελευθέρας ενερ
γείας πού ύπά.ρχει στό ήλιακο 
σύστημα, εΙ,γα,ι φυ,σιιχ.α. 'tό ήλιcχ:ι<.ό, 
cρώς. Περίπου 500 δισεrι<.α.τομμύ-
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pια. δισεκωτομ,μ.υρίω,, κιλο6α.τ ά.
κτιy()εpγείας ά.πελευθερών()Υται α
πό τόv fμιο rκ.άιθε ωρα. 

Στήv ά.πόσταισι πού βρίσ-κεται 
ή Γη η ή Σελήνη ά.πό τόν ήλιο, 
>..αμ6άνΟ"ttαι κά,θε ωρα 504 κιλο-
6ά.τ σε κά,θε τετραγωνιικό έ-κατο
ιστό ε.πι.φανεία.ς. 

Με τον ση,μερι vό συνιτελε.σ-:-η 
ήλια.κης ά.κτινοοολίας, εν τούτοις, 
μιά. κυικλική περιοχη πάνω στή·ι
σελή11η, δια.μέτρου 100 χιλι()μέ
τρωv (συγκριvομένη σε μέγεθο:; 
με τόν κρα.τηρα. Κοπέρvιικο) θά. 
δεχό,α.v περίπου 3 έκα.τομμύρια. 
οισεκαιτομμυρίων κιλο6iτ ήλιαιχ.ου 
,φωτός κά-θε ωρα. - ποσ6ιτηιτα, 
πού, εά.v μπορούσε yά, μετα.τραπη 
σε ήλεκτρική ενέργεια μέ καιτάλ
ι-ηλ1ες δια.ψοροιποι 'σεις του πυρη
ι:ίου η άλλων μορφωv ήλιακων 
κυττάρων, με άntοτ-ελοοματικότη
tα. 1/10% θά. ώδηγοϋσε σ,ήν πα
ραγωγή ήλεκ.τρικης ίσχύος ά,πό 
ι:ό ήλια.κό φως σέ μία ποσότη:α 
10 - 100 έ:κα.τομμυρίωv μεγι:ι.6ά.τ 
�να. ωραv. 

Ή τεχνολογία άνοιξε πρά-γμα
τι εvα.v δρόμο μέσφ τοϋ διποίου ή 
�νέργεια. ά.πό τη Σελήνη θά. μπο
ροϋσε vά. μετα.φερθη στη Γη α.μ,ε
σα. κα.ί χωρίς σο6α.ρες ά.πώλειες. 

Ε!vαι δυναιτόv το ήλιακό φως 
'/tOU πέψτει πάνω στη Σελήνη κα.ί 
ιοσυσκευάζετα.ι» για. νά. μετα,φερ
θη στη Γη, νσ. μεταιτρα.πη κάιποια 
μέρα. σε ά.περιόριστη πηιyή κοι
νης ένεριyεία.ς γιά. τους κατοί-κους 

ταυ πλα.Υ'fr-ου μας σε ά.vτικατά
στα.ση (η πα.ράλληλα.) με την ε
νέργεια που πρα-..ι.ύιπτει ά.πό τήv 
διάσπαση του ύδρογόvου. 

Έπίσης, δμως, ·ή ενέργεια. πού 
προέρχεται άπό την Σιελή1νη, θά. 
μπορουσε να. γίvη οπλο, ,ου δ
ποίου ιτά. κα.τι:ι,στρεπτικά. ά.πατsελέ
σμα.τα, θά. συγκρίvοvτΙJ.ν μέ εκείνα. 
των βομ6ωv ύδρογό·ιου καί ά.κόμη 
χειρότερα. 

Κοιτάζοντας πάvτω:; προς τfιν 
Σελήνη, καθώς οι πρώτοι άνθρω
ποι έιτοιμάζοvται να. πατήσουν το 
πόδι τους στην επιφάνειά της, ά.v
τιλαμ6α.vόμεθα lτι πΙJ.ριστάμεθα 
μάρτυρες της ά.pχης μια.ς -;έα.ς ε
ποχης, πού δυvα.τόv vά. επηρεά
ση αίσθητά. πολλές μελλοvιτικές 
δ

f.
οοστηριότη-τες του ά.vθρωπίvου

ειδους. 
οι πρώτοι πρε116ευτα.ί τη:; ά.v

θpωπίνης φυλης μέσα. στίς δια
στημι0ιιές στολές τους, θά. q;θά.σουv 
αυτό -cό κα.λοικαίρι στην Σελήνη, 
πηγα.ίvοvτα.ς εκεί, οχι μόνο -cίς 
τελευταίες εξελίξεις της τεχv()λο
γίας μας κα,ί μψκά. άπό τά. ύφη
λόιτερα. επιστημοvιικά επιτεύγμα
τά μα.ς, &.λλά. ά:κόμη κα.ι μερικούς 
ά.πό τούς ά.vθρωπίvους φό6ους 
μας. οι προοπτικές του ά.11θρώ
που θα. δια.πλαιtυ'Ιθουv, -:ά. νέα. 
του δμως βήμα.τα, θά. άntα.ιτουv 
κριση καί διορα.τικότ-η-:-α. τέτοιας 
κλίμαικος κα.ί τέτοιαυ εϊδους, πού 
ποτέ δεν ά.παι-cήιθηικα,y στην ιστο
ρία, τη:; ά.vθρωπότη-:-ος. 
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ΜΑΤΘΙΑΣ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟΥΣ 

Βραδuvό τραyούδι 

'Από τήν Συλλογή ΠΑ Υ ΛΟΥ Μ[ΧΟΥ 
11Παλαιοι Γερμανοt Λυρικοt11 

Μ ΊθΙΛΣ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟΥΣ. Γεv\ήθnκε 5,τiς; 15 Λύγού-
6του τοϋ 1740 5το Ρέινφελvτ κοvτα 5τι\v Λουμπέ<κ, καi πέ:θανε 
την 21 Ίονουαρίου 1815 6το "Α11βου,ργο. ΣυV'tάκτnι;: τfiς; έφnμε
ρίδας; «'Αγγελιοφόρος; τοϋ Βά,··τ(jJ!Πε.κ» εγραφε με το ψευδώ
νυ,110 «' '\Gμάι;:». ΕΙ ναι άγαrιnτος; noιnn1c; nou με μια τρεχούιμενη 
γλω6Gα άπευ�θύν,εται 5τα αit1θή11ατα του κό6μου. θεο6εβ ΙJiJ.Lε
voι;:, είχε 6110Uιδά6εL κ,αι θεο \ογία· θέ \ει VCI. ύμνή611 l_Jf' τnν 
ποίn6ή του καi τογ θεό. 

Ίο φεγγάρ1 πια άvέβnκε ψnλα 
06tpάφτοι}\, τα xpu'60 ά6τpάκια 
6ε φωη·ι\ο και καιθαρο ούραν,ό· 
το δά6ος 6tέκει 61WΠ11λΟ και μελανό, 
κι άτι' τα λειβάδια όρθ,ι.ίJ\ εται 
11 05πρn όμίχλn θαυ1ια6τά. 

Πωι;: εΤvω ό κό6110ι;: f-ί,5υχ.ος 
και 6lOU 6Ούρου111ου το 6'K0ΠQ6}1Q 
ηό6Ο 61Ψ α δικοι;: και γειιι6μένοι;: χάρη. 
'Όπως y1α κάJμαρα nρε-1111 
δηου ό 1111ερήωος; θρfiνοι;: 
θα Πρέπει ν' 0!110ΚΟφηθfi KOL ζεΧ:α6LCΙ. VCI. Πάpn. 

Έκεί φ ηάρ1 βλέπετε έ6εϊι;: 6ταματηιμένο; 
Φαί,,εται μό, ο το 1116ό, 

αl δμωι;: εί, αι 5τροη υ\ο γη16το cψορφ1ά! 
'Έι51 εΙν01 βέβαια μερικά, 
nou Οορρετα χλευάζαμε, 
γιατl δεν rψπορεί \ α δη 11 lδική �ως ή ματιά. 

Έ11εϊι;: όνθρώπων τά 'περήφανα πωδια 
εiίμα6τε μάτωα φτωχοl άμαρτωλοl 
καl ξέρσμε όλό-rελα οχι πολλά· 
Κλώθο.11ε άεροφά61ιοτα 
ψάχνομε τό6ει;: τέχ ες 
.κ' έρχόρα6 rε άπ' ιογ 5κοπο πολu μακρυά. 



ΒΡΙΑ ΤΝΌ ΤΡΑΙ1O'ΤΔΙ 

εέ, τι\ν Σι\ν μακαριότητα αφες μας να θωροίίμε, 
οχι δε πίδτη έφήμερη, 
χωρlς ή δόξα ή μάταιη να μας γομί(η με χαρά! 
,, φες να γίνωμε άπλοi 
κ' έμπρός δΟU έδω 'πάνω ιπrιν '{Ϊί 
θεοδεβείς νcι εϊμαδτε καi χαρωποl ώδαν παιδιά. 

θα nθελες τέ \ος χωρlς κατήφειες 
άπο τον κόδμο τοϋτον να μας πάρης, 
με fναν ηρεμο θάνατό μας! 
Καl οταν παρμένους θα μας εχης, 
αφες να ερθωμε δτον ουρανό, 
Σ ύ, Κύριός μας καi Θεός μας! 

'Έτδι λο�nον ξωτλωδτε άδέρφια δεϊς 
κάτω, είς τοϋ εοϋ το δνομα· 
ΕΙναι ψu ρι\ ή βραδuνn πνοή. 
Φείδοu ι'ψων, εέ, άπο την τιμωρία 
και αδε μας nδuxa να κοιμηθοϋμε ! 
Καθώς καl τον πληδίον μας τον άδθενίί. 

* 

v Α νθ ραιπος - "Α τομα 

καi Εεληνιακι\ π-ιfισις 

Τοϋ FELIX LA ΥΤΟΝ 
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• Από τό Arnerican Theosophist

υΟτα.ν ή ά.τομική έvέρyεια. έκ
λύετα.ι, σύμ.r.ρωνα. μέ :ή-1 έξί-:1ωσι 
Ε= MC2, ή επιστήμη ύπαθέτε: 
στι μόρια τής ϋλης πα.ύουν νά. 
όψίστα. ντα.ι ώ; ϋλ rι, ά. ντί τής δ
rcοία.ς έμψανί

v 
ετα.ι έ-ιέρyεια. Αυ

τό πρα.γμα.τ�κά. συμ6α.ίvει; 'Ή 
μήπως κά.θε μ6.ριο ψυισ:κη; ϋλη; 
&.πασυντίiθ'ε1τα.ι η έκτείνεται σ� 
ιtερισσότερα μόρια. ϋλη; λεπτο-

1:έρα.; ά:πό τή,; φυσ:κ-ή, δπό
:ε ή εκλοομέvη έ-ιέργεια. είναι 
εκείνη ή έγέργεια πcύ ,ψ:ι.τουσε 
ι:ά λεπτότερ-χ μόρια συμπυ,κ·ιωμέ
·ια., σ:-ήν φυσική ϋλη;

Στήν θεοσαφ:κή ψιλολοyί'Χ ά:
?αφέρεται δτι τά. φυσικά άτομα 
περιέχουν 49 φορέ; περισσότερα. 
ι<,οσμυκά. α,τομα., ά:πό οσα. κα.ί τά 
�στpι¾ά. α.τ(ψ'Χ, άλλα. εvα. ψυσι-
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¼ΟΥ α.τομοv ,δεν δομείται με συν
δυαισμό ,ων 49 άιστρι-κωv ά.τόμωv
ξε-κιν-ώει μιά. 'Καινούργια, διοοδικα.
σία, 1ϊελείως διαιφορετι-κωv συνδυα
σμών & τεράιστιους ά.ριθμούς. 'Έ
τσι &.νιαικύπτει τό έρώτημα,: υο.

�.α,γ ,έκλύετα,ι ή ά.τομική ένέργεια., 
τά. φυσικά. μόρια,: 

α,) Πα.ύουv νά. ίJφίστα.vτα.ι; 
β) ' ιπα.λλάισσοντα.ι ά.πό τόv 

φυισιικό τους συνδυασμό, σε &σψι
κά. μόρια.; η

γ) 'Εκ,λύοv,τα.ι σε ακόμη λε
πτότερες μορφές ϋλ ης, α.ς πουμε 
σε -κοσμι-κά. άτομα,; 

Λέγεται δτι δ ά·ιθρω11tος λ,ει
τουργεί σε σώμα.τα. φυσι-κης, ά.
στρι·ι<.ης, vοητικης καί λειπτοτέ
ρων &.κόμη μορφών ϋλης. 'Έχει 
συχνά. πα:ρα.τηρηθεί &τι ά.λλα:γές 
σέ ίJπαπεδία. -cης φυσι κ ης ϋλ ης 
(, \ ' ' ( , , , ) , απο στερεο σε υγρο, α.εριο αν-

,;α,ποκρί vοvτα:ι σε ά.λλα:γές στήv 
φυσ�-κή, α.στρ�κή κα.ί vοητι-κή ϋλη. 
Κα.τ:' α.vα:λογία:ν, μπορεί νά. δια.
τυπωθουv ένδια.φέρουσες ίJποθέ
σεις. 

Έπί πα.ραιδείγμα.τι, γιά. vά. δια
τηρηθη τό φυσι-κό σώμα σε ζωή 
καί ίJγεία., πρέπει vά. λα.μ6ά.νη 
στερεά., ίJγρή κα.ί αερώδη ϋλη, vά 
τήv κα.-.αvαλ�σκη καί νά. ά.ποοά.λ
λη τά. ύιπολείμματα. Αύτή ή ϋλη 
&.ποδίδετα.ι στή γη κα.ί κοοθα.ρί
ζ•εttα.ι &.ιπό τό σώμα κα.ί m vερά., 
ωστε εΙvαι r.ι<ιαλ πά.λι χρησιμο
ποιήσ:μη. 

Ό χρόνος πού μπορεί τό φοοι
κό σώμα vά ζήση ά.πό α.ύτά. τά. 
στοιχεία της ϋλης λ�γοστεύει οσο

ή ϋλη εΙvαι λιειπτότερη. Ό α.vlθρω
πος .μπορεί vά ζήση δίχως στερεά. 
tροφή πλέον ά.πό εvα μηνα.. Χω
ρίς ίJγρά., μόνον μερικές ήμέρες. 

Χωρίς &.έ,ρα, ·δεν ζη ιπcι..ρά. λίγα 
λεπτά.. 

ίΚα:ί μέ τό άιστρικό σω.μα. τί γί
Υεται; Ή &ιστρι-κή ϋλη ιχ.υ,κλοφο
ρεί διαρκώς μέισα. σttά. αιστρικά. 
μας σώματα, ιμολύyετα.ι Κιαί καιθα
ρίζετα.ι στον ά.στpLκό ώκεα.νό, ω
στιε καί ιπά.λι vά. εΙνα.ι χρη,σιιμο
ποιή-σιμη; Είναι .πuθα.νό. 'Αλλά. 
σ..v συμ6α.ίvη τουτο, τί eά. γιvότα.v 
�ν ή &.στρική κυκλσιφορία διεκό
πτετο; Αύτό θά. μπορουσε yά, συμ-
6η σ' εV'<J,V ά.στpονα:ύτη εξω &.ιπό 
tήν ά.στρική σφαίρα της γης. Σ'" 
εvα,v διαιστrι,μ,ιικό θά.λαιμο, πού θά. 
εχη τό μικρό -.ου &.v+τίστοιχο σέ 
ϋλη αστρική, δταv ή ϋλη α.ύτή 
θά ΚtJ!'.ι.λοφορη κα.ί ξα.vσ..ικ,υrι.,λοφο
ρη μέχρις οιτου -.ό ά.στρικό σωιμα 
μολυvθη ά.πό -.tς δι·.ι.ές του έκκρί
σεις, θά. δια:-.ιιοπη ή κυr.ιιλοφορία • 
καί θά. προκλ η'θη (ασχέτως τοi} 
τί σημαίνει) δ «&.στριικός)) θά.vα
τος; 'Ίσως, ά.πο-mμμ,ένος &.πό τήv 
y-ήϊνη &.στρική ϋλη κα.ί κυrκ.λοφο
ρία, δ ά.vθρωιπος vά. δοκιμοοση μια 
εντοvη μοναξιά. η α.λλες εvτονες 
φυχολογι-κές δια.τα.ρα.χές. 'Από το 
α.λλο μέρος, ίσως νά -κυρι,ευθη 
ιχπό πλήρη γα.λ-ήνη. 

Ό α.vθρωπος μπορεί η δεν μπο
ρεί vά. -κάιμ,η χωρίς άιστριr.ι.ή ϋλη 
κσJθως ταξιΙδεύει προς τή Σ,ελή
Υη, άιφου λέγεται &τι Γη καί Σε
λ ήΥη Όιπεpιπrrδοί}yτα,ι ,στο π·εpί
γειον κα:ί α.ποχωρίζοντα.ι σε α.λ
λα. σημεία; Θά ήτα.v ι,�διαιφέροv 
νά. γνωστή αν συμ6ουv τέτοιες 
ψυχολογικές διαιτα.ρα.χές. 

Διιειτύπω{)'α, τίς ά.νωτέρω σκέ
ψεις Ιέξ αφορμής των πτήσεων 
προς 't'Y)Y Σελήνη. οι ,Θεοσοφιy,σί 
σπουδασταt τί φροvουν έπt των 
θφά.τωv αύτωγ; 
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Η ΕΕΛΗΝΗ 
ά πό τiι ν σκοπιά 

τού άποκρuφισμού 

ΕΙναι καιρός γιά τούς σπουδα

οτάς τfις 'Αρχαίας Σοφίας νά 

έξετάσουν τά άπ6κρυφα δεδο

ιμένια σχετικά με mv φύσι τfις 

Σiελήινnς και τόν ρόλο της στην 

έξέλι•ξι τfις Γfiς. 

Ή Σελήνη άναφέρεται ώς ά

nοσυντεθέιν σωμα, ώς άφεθεv 

,�μnμα ένός κόσμου δλλοτε γε

μάτου ζωή. ΕΙναι λείψανον τfις 

nροτέρας διaμονfις μας. Ή σιχέ 

οις της nρός πι Γfι βασίζεται 

οτήν θεωρία τfις έnαναισωματώ 

σεως. Οί nλανfiται έχουν τίς 

δικές τους φάσεις έκδnλώσεως: 

προέ.λιεuσι, έξ�ικτ11κή άνάπτυ· 

ξι, ώριμότnτα, γfιρας και nap

a,J<jμή, άvάλογα με πιν φυσικο

άστριική τους συΥΙΚρότnσι. 

Τό ένουκοϋν nνευμaηκό "Ον 

πού έικδnλών,εται ώς nλανnτικόν 

σωμα θά έχn νέJα• ένσωμάrrωσι, 

έπειτα άπό παρα��εταμένn πε

ρίοδο άναnαύσεως, δπως εΤναι 

rό σχέδιο και γιά τό άvθρώπuνο 

δν, διότι ή ά νaλ ογ!ΙΟ1 εί

ναι τό βασικό κλειδl κάiθε φυσι

κfiς διαδιικασlας. Τό πνευματικό 

"Ον που qχορφοπο(nοε πιν Σε

λήνη δταν nταν δυινομικά ένερ

γός, είχε τnν περlοδο τfις άνα

nαύσεώς του καl οίκοδόμπσε γι· 

Τοϋ BORIS DE ZIRKOFF 
άπό τό περιοδικό «Theosophia»· 

αύτό νέα φυ<σιικο-άστρικrι μορφή, 

που nτav ή Γfι μας. 

Κατά τόν άποκρυφισμό, κάθε 

πλαινήmς, δπως καl ό ίδιος ό fι

λιος, ΕD<ει δωδεκάπτυχn ένότn

τα. Άnοτελειται άπό δώδεικα 

διακεκριμένους κόσμους με έ

δρα σε έπτά πεδία τfις πaιγκο

σμ!ου δομfiς. · Από αύτούς τους 

δώδ01<:ΟΙ κόσμους, ο! έnτά είιναι 

vvωcπol ώς έ κ δ π λ ω μι έ ν ο ι 

)(όσμοι. Έξ αύτων ό χαμnλότι::

;:-ος εΙναι r'ι Γfi μας, πού πιν κα

τοικοϋ,με στό παρόν. Αύτός ό 

φυσικός κόσμος εΤναι οτό κατώ

τερο,ν n φυ•σικόν πεδίον τοϋ 

πλήρους παιγ;κοσμίου σοσ'ιματος. 

Καθένας άπό τους άλλους άνω

τέρους κόσμους τfις άλυσίδας 

ύπάρξεως μπορεί νά θεαθοϋν με 

φυσικά μάτια, καl τό Τδιο ίοχύ::.:ι 

έn(σnς γιά τούς δλλους nλανfι

τες τοϋ ήλιακοϋ συστήματος. 

Και τώρα ός δοϋιμε πως αύτό 'Ξ:

φαρμόζεται σπι Σελήνη. 

Ή Σελήνη n τ ΙQΙ ν έπfσnς 

δωδεκάnτυοcτι (fι έπτάπτυχn, αν 

προτιμδτιε, γιά νά περιοpισθσϋ

με μονάχα οτούς έ.κδnλωμένσυς 

κόσμους) nλανnτικrι ένότnς π-:ι

νω σπιν δυιvaμικr'ι της άνάπτ'Jςι. 

Είχε σπιν άλυσlιδa τόν δικό τnς: 
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φυσικό κόσμο. "Ας ένθυμnθοϋ 

με ότι, κατά τόν 'άιnοκρυφισ:-ιc 

,ο nδν στην φύσι έχει έ.nταδικιi 

ύπόιστασι n bψι: φυσικrΊ, άστρ:

κrΊ, ζωτιJGrΊ (πρανικrΊ), θυμικιi 

(ικαμι1Κ'rΊ), νοητική (μανασικrΊ) 

καί πνευματική - θεία. Είναι έ

πτά μέισα στό ενα, έπτά σ υ

χ ν ό τ n τ ε ς έnί των 6no ων 

λειτουργεί rΊ ηλτ'ιρnς άναιnτυσ 

σομένn ένότnς. "Οταν ό φι.:,σι

ικός κόσμος τfις Σελτ'ινnς cnο

ουV1ετέ.θn, δπως συμβαινει κ: 

στ-ό άνθρώnινο σwμa, αφnσε τό 

πανομοιότυnόν του ατό ά'Οτρικό 

περιβάλλον, τοϋ όnοίου ή άnο

σύνθεισις nροχω,ρεί βραδύτερ::ι 

άnό τό φυσικόν. Δεν έννοοϋμε 

έδw την χαμnλότερn άστp.,<1Ί 

,μορφrΊ, την συνδειδεμένn με τ 

φυσικόν σώμα, άλλα μδλλον τc

άνώτερο μέρος πρός τό ζωτι

κό - Θυμικό πεδίον (καμc, - nρα

νιικό) , :με αλλα λόγια έκιείνο 

πού άναφέρεται σττΊν θεΌσοφικrΊ 

φιλολογία ώς κ ά μ α - ιΡ ο ύ

π α fι σώμα έnιθυμιων καί 

κατωτέρων ν,οnτικwν προτρο

πών. Είναι όκριβwς αύτό τό κα

μα,-.ροLnι1<iό αθροισμα τού φυσι

κοϋ κόσμου, πού ύ nfΊ ρ ξ ε 

rΊ Σελτ'ινn, πού βλέπομε τώρα 

Δεν είναι τό φυσικόν τnς σώ

μα, πού άποσυνετέ·θn πρό αίώ

νων. 

Πως, διμως, είναι δυνατόν μt 

ττΊν φυσικrΊ μας δρα,σι νά βλέ 

πωμε έικείνο πού nταν χάποτc 

τό κ α μ; ι κ ό ν μέρος τfΊc

φυσικfΊς σφαίρας; Τοϋτο μπορεί 

νά συιμβαινn διότι ή φάσις τοϋ 

όλου έξελικτικοϋ κεφαλαίου ά 

ναnτύσσεται στό παρόν σε ύ..,::: 

,πεδίον τοϋ φυσικοϋ πεδίου 

κ α τα ε v α σ .κ α λ ο n ά τ · 

ψ n λ ό τ ε ,ρ α , παρά στr' 

περίοδο τfις έξελίξεως τfΊς Σε

λrΊνnς. Εuμεθα πάντα στό α.'1τ 

κοσμικόν πεδίον, άλλα ψηλό

τερα ,στό πεδίον αύτό κατά ενα 

έβδομον. ·ετσι ή φυσιχrΊ δρα

σις τοϋ άνθρώπου μπορεί νά 

διακρίνn ενα, μέρος τfΊς σελn

νιακfΊς δομfΊς, πού είναι 1<:ά.πως 

nερuσσότερο αίθερικrΊ άnό δσο 

nταν ή φυσικrΊ τnς ,σLινκρότn� 

σις πρίν άnό αίωνες. 

ιΕίvαι περίιεργον δτι ή νεώΊΊε

ρn έ,πι,στnιμn άίΠομακρύνεται ά

πό την παλαιότερη ίδέα δτι rΊ 

Σελήνη ,nΊΊαν ενας δορυφόρος 

τfις ΓfΊς. Τώρα θεωρείται μδλ

λον ώς δuδUΙμn άδελφτ'ι. Σε ,με

ρικούς έπιστnμονικούς κύκλους, 

ΓfΊ καί Σελτ'ινn θεωροϋνται ,ώς έ

να στενά συνδεδεμένο σύοτn,μα 

δύο σωιμάτων. Πρό:κJειται γιά έν

διαφέρουσα nροσέγγισι nρός 

την .άnο.κρυφιστιικrΊ θέσι. 'Από 

την αnοψι τfις άρχαίας έσωτερι

κfΊς ,διδασκ:cλίας, ή Σελτ'ινn, δnλ. 

τό άστρικό άnόσnασμα τfις φυσι

ικfΊς σφαίρας πού ύ πfΊ ρ ξ ε 

έιντοπίζεται έ ν τ ό ς τfΊς ά

στpικfΊς σφαίρας τfις φυσικfΊ� 

ΓfΊς, τfΊς όnοίας ή σφαίρα έκτεί

vιεται πέραν τfΊς θεwιμένnς Σε

λτΊνιnς. Οί μα,γνnτιικές σψαίρiες 

τfΊς γnίνnς ύδρογείου καί τοϋ 

Σελnνιαικοϋ ύπολείιμματος είσδύ

,ουν όμοεβαίως ή ,μία στην όλλn 

καί έπιδροϋν κατά διαφόρους 

τρόπους ,έπίΙΟnς άμοιβαίως. "Αν 

ικαί rΊ έnίδραοις τfΊς Σελr'ιινnς. εί

ναι άnό nολ·λές άnόψεις δnλnτn

ριώδnς, δεν είναι όλοσΙΧερwς 

κακrΊ. Κάθε τι στη Φύσn είναι 

δυαδικό ώς nρός τ' άnοτελέσμα-

.... 
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τά του. Άπό τήν Σελnνn έ1<11έμ
πΟΝΤαι κ;αι rwευμαιτικέ:ς έπιρρο
ές, διότι ή Σελnνn δέ:ν όνπανα
κλδ όπλως τό ήλιοικό φως, όλλά 
έnίσnς μεταδίδει στή Γfι μερ111<έ:ς 
άnόκρυφες έnιδράσεις όπό τόν 
'Ήλιο. Ό μαιγνnτισμός τfις Σε
λnνnς έχει πελώριο έπίδρασι σ· 
1>λn mν πλόσι' ολn mv φυrrικ:ή 
και ζw'111<ή ζwn, τό πλείστον δε 
των βιολογιικων και γενειrικων 
κύκλων είναι σελnνιακοί, iΊτοι έ 
nταnμέρου διαρκείας iΊ πολλα
πλασίων του έπτά. Παίζει έπίσnι:; 
βα1σικό ρόλο στην διαδικασία τrϊς 
μυr'ισ,εwς, δν και πολύ λίγα πρά
γματα μδς έχει έnιτρaπfΊ νά μά
θωμε πάνω σ' αύτό τό θέJμα, 

Πρός συμπλnρωσιν αύτfις τrϊς 
βραχείας έnισκοnr'ισεως, θά έ
πρεπε νά σnμειωθfΊ έnίσnς δτι ο· 
άνώτερες σφαίρες τfις ύ n α ρ
ξ ά σ n ς Σελήνης αφnσον τά 
δικά τους τμnματα σέ: άνώτερα 
πεδία, πράγμα πού σnμαίνει δτι 
μεριικοl τούλάχιστον ό.nό τούς 
δυναμικά άναnιτυσσόμενους σή
μερα άl\fWτέρους κόqμους τfις 
Γnίνnς άλυσίδας έχουν δορυφc
ρους σελnνιακοG τύπου. Τό θέ
μα αύ:rό άνοίγει λεωφόρους γιά 
τήν άnοκρυφισηκn σκέψι, άλλ 
καl mv φαντασ!α. 

Ός πρός τήν συγκεκριμένη 
προσnάΒεια του συγχρόνου άν
θρώπου νά φθάσn οτή Σελr'ινn -
πού δέ:ν μπορεί, βέβαια, νά θΞω
ρnθfι ώς τ,αξίδι σt <<aλλCΝ» πλα
νnτn - περLκλεlει κινδύνους ά
πό τήν μή έξοικείωοι τοϋ άνθρώ
rτου στόν μογνnτιαμό τfις Σελr'ι
νnς, τό Τ'ελε!ως διαφορετιικό ψυ
χι><ο-φυσικό περιβάλλον καl τήν 
άnουσία δυναμικων λειrrουργιων 

πού άnοτελουν σχεδόν τό σύ
στnμο κυκλοφορίας αίματος του 
δικοG μας τωρινοG κόσμου. "Ας 
έλnίσωμε δτι ή έπιοτr'ιμn θό ι=:
νnμερωθfι γι· αύτούς τούς nαρα
γοντες. 

Ό Φόν Μπράουν 

στήν'Αθήνα 

Ό ό όJση,ιιο� �π CITY]JU(•)\ Rrρ\fQ 
<rό,· ΜJtράοι•,, ί'πειτα ωrο έl'>δοuα
διαίον περί.ιτλου, στ<Ί. έ) λη,•ιGια ν-η
σιά, ε<rθασε, Jtερί τ<Ί. τέ?.η 'lον,ίου, 
mην '.\ θήω. 'ΑJώ την πρι,nεί,ονσα, 
μεtτέl'>η σrrοί,� Λflλιf ού;. Π ρί, άι.ιχJ.
ι"ΙΗ τό πρσγρrιwuα «'Απόί )J!•)\» -εl
;τε στοί•: δηιιοσιογρόlq οι·�- �{χα Χά
' ει ε, α προσrι.ιί,, ιια στη η) ο, τη,• 
Jtατρ/δα τοίι έι-1.φιr,αοί• θεοί, ΆJtό) -
Ιί.<•)'\ ο:. Τι;�ρα ;τού έτο uαtόurιστr γιiι 
τό τιλιrι' ίίίιιιι στη, _ 1i1,η έπι
ΧJεt�G> yαί 3;ά1.ι , fΗι προσ;,ιί,, ηιιια
στου:; Δrλ<rου�, το uέ>γιστο, ί�ρόν 
του Άπόλi.ι,1,0;. 

-Πuστεί11'1ε οτι ε[,,αι χρή.σιuη
στην ι'ι,·θρωπόrrτrια ή κατάrι,ιτησις τή; 
Σ1ε,λ'ήν,η; καl γιατί; ρύ�τ σ,ε 'ΈΓι λ ην 
li uοσιογράφο;. 

-'Όλο τό πρόγραιιιια «Άπόιλ
Ν<•!'\'» εί,αι χρηοι.ιιότατο. 'Όχι uόνο 
γιiι την ,,ιαtτάrι.ιτησι τοϊ• δορ1,q-ορου 
τή: Γήc;, ιίλλά Χαl γιά την lιπιστη
μο"rι.η έργασία, ποi• προη,γηθη Χαί 
�δι,)σε , έα 6iθη-η σέ oi.r; τl; θετιrιl:; 
έ:τι στήιι•ε ς. 

-Δόmωρ q,όν
θωuε τά ιιιοστιι;ι..ά 
ταν eπιστρέψου, 
άιστροναίίτε:; 

-Ποiί.ύ Ηγα 

Mt'tl{)άoι•,·, θιΊ. u.ά
τη; - ελήνη� ο
οί τρεί; πρG�τοι 

πρό.γuατα. Σ ηuα-
σία εχοι•, τά διιcίγιιατα του έδ.άq;ους, 
Jtoύ θά φέροι•Υ, γιά ,ά τά μιελπή
σι,)ιιε. Τά έ;τυμιε,α ταξίδια ομω; 
:τού θά άrι.οi.οι-θήσουν θά εί,αι ά.-το
καί.ν;ττι;,.ά ... 
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,, 

Καi επειτα - τ 1;

Σύμφωνα με μία nλnροφορία, 
ι'ι ΝΑΣΑ (ίδέ,v είναι καi πολύ σί
γουρn τi θά κάμn έπειτα αnο 
m,v π:ρώτn lατ,σρuκή σελnνιαική 
όnόβασιJJ. 

Kai αλλες σελnvιακες άποβά
σεις, ίσως; Έnέικτασι τοϋ δρο
μολογιflου γιό. τόv "Αρn; Καμ
μιά δοκιιμή γιά τι'ιv • Αιφροδίτn; 

Στόχοι, πού έξάπτουv την 
φαντασία καl πού άδ.ει1άζουv τό 
δnμόσιοv ταμείον. Μι,ά έnnvδρw
μέvn nτfισις πρός τόν "Αρn n 
την Άφροδίmn θά κόστιζε - αν 
i'ίταv δυνατή άνθρwπίνwς-nερi 
τά 75 δισεκατομμύρια δολλά
ρια ! "Ηδn al 'Ηνωμένοι Πολι
τείαι έιδlαnάνrισαv 44 δι,σεικατομ
μύρ�α δολλαρίwΙV γιά τό διaισm
μι11<ό πρόγραμμα, μετά τι'ιν έκ
τόξιευσι rroϋ Σnούτν:ιικ: 1. ιΚα1 πό
σα έδαπάνnσα,v ol Ρωσοι; Kai 
γιά ποιό λόγο; 'Ειννοοϋμε για
τί νό δοθfι τόσn προτεραιότnς 
σrό διασmμιικό πρόγριαμμα, 
ταν τόσα aλλα π,ροβλή;ματα, αύ
στnρως άνθρώnιvα, μένουν α
λυτα ... ",Ενα άμερuκ:αvικό περιο
δικό έγραφε έv κατακιλιείδι μ,c" 
κροϋ αρθρου του: ίί'Ακόμn καi 
στι'ιv παροϋσα έπι.στnμοvιικι'ι t 
nοχή, ό ανθρωnος έοcει άνάγκn 
ο υ μ β ό λ ω v ικαi Ιάvε,νείρει 
ίερό γιά vά τοπσθετήσrι τίς 
nροσδοοοίες τοω,. 

Αύτό δεν ιε1vaι τίποrrε και
νούργιο. Παιλnό δσο καl ή ίστο
ρία, μάλιστα ή πιό πα�λ:rιά... Ά-

GENE Η. HOGBERG 

• Απο το ((Plain Truth»

vαφέρει ή Γένιεσις ( 1 Α' 4) : 
ίίΚια•i είnον, έλ·θ,ετε ας οίχοδομ,r
σwμεν ,είς έαυτούς πόλιν κα1 
nύργοv, τοϋ όποίου ή κορυφή 
νά φθάν]1 μέχρι τοϋ ούρανοϋ. 
Kal ας άποκτήσwμεν είς έιαυ
τούς δνο;μα (Σnμ. ένα σύ�μβο
λοv, ένα ί-ερόν) ιμtΊπwς διασπα
ρω,μεν έπi τοϋ προσώπου πάσnς 
τfiς γfις». 

Ό Πύpγος τfiς Βαβέλ i'Ίταν τό 

ίίδιαστnμικό πρόγραμμα» τfις 

έnοχfις έl(jείvnς !
Θά έπρεπε, δμως, νά προσrγει

ωθοϋμε ! Κυιριολε,κτ�κως. Ποιόc 
είναι ό οκιοπός τfiς ζωfις; Γιατί 
έπλασθήηζ)αμε νά εϊμεθα γ ή ι 

v ο ,ι, δ0μέvοι μέ: τό χωμα 
πού παrrοϋμ,ε καl .μέ: τό;v αερα 
πού όναπνέομε; Άλλ·ά καi γιαrrί 
μέσα μας φουντών,ει ό πόθος νά 
διανοίςwιμ,ε τούς όρ[ζοvτες τfiς 
ύπάρξεώς μας nρός τούς oun 
vούς; Ναί, ποιός είναι ό σκο
πός τfις ζωfις; 

Λίrγοι ξέρουν... "Εvας ano 
τούς άiVwτέρους άξιωματούχους 
τfiς ΝΑΣΑ έξο,μολογήθrικ�ε ! ((Κα
νένας μας δέν ξέρει ποι.ό είναι 
τό τελικό π0nρωμένον τοϋ άν
θρώnου n αν ύπάρ:χn κάποιο 
τέρμα στην ίκανόmτά του γιά 
άνάπτυ'ξι καi προσα,ρμογή». 

Μά δεν είναι άιλι'rθεια... Σ ε ί ς 
μπορείτε νά δώσετε άπάΙVΠΊσι 
στό τριπλοϋν έρώmμα: Ποιός 
ε1μaι; Ί0δω τι i'Ίρθα νά κάμω ; 
nοϋ θά πάω; 
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cc' Αοτερόεντα "Ο νειραιι

Tou ΚΑΜΙΛΛΟΥ ΦΛΑΜΜΑΡΙΟΝ 

Ή θέα της Γfις όπό mv Σελή· 

vn με 0μάγεφε κυριολε1<τικα 

· Ενας μικρος δlσκος 240 000 μι
λια μακρυά �Ηταrν δύσκολο να 

φαντασθfι κανεις, πως το μικρο

αυτο πρδγμα nταν γεματο όπο

τοσα προβλnμα11α· . άnογοnτευ

.σεις, μαινόμενα έ&νι1<ισηκά συμ

φέροντ,α, λιμούς, πολέμους, όρ

ρώσr0ιες, πού δεν φαινονται ά· 

nό mv όnόστασι αύτή. Εiμαι βέ

•6αιος, ότι κάποιος nαρά.ξε,νος 
ξενος σ' ενα διαστnμοnλοιο, 

πού έρχε-rαι άnο άλλο μέρος 

-,,οϋ ούρανοϋ, δεν θόιri.τΟΙV δυνα
τό νά κυπάξn την Γfι και να 

μrιν μάθn ποτέ, δτι είναι 1<:ατοι-

Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ άστρονόμος καl 

-φιλόσοφος Κάμιλλος Φλaμμαριόν

(1842 - 1925) έγραφε στάς άρ
χάς τοϋ αίωνος μας τά «· Αστε

ρόεντα VΟ;vειρα>), γιά mν Θκλαί-

1'ευσι της άστρονομιας άνάμι
κπις με άνθρωnιστιm φιλοσοφια

�Ηταν ένα βιβλlο ΟΧ'εδόν προφn

ηκό, ,οτό σnμείο, Ιδlως, όπου

προέβλεψε mv παρακιμrι τfις Ε..; 

ι:•ώπnς έξ αlτlας τοϋ κατακτn-·

ι.:.οϋ μι•λιrταριqμοϋ 1<01 mv άνοδο

"tών Ήνωμενων Γ'ολιτειων τfις

Αμερικfις ώς νέας nαγκοσμ OJ
,δυ· όμεως, φιλειρnνικfις καί φιλ."
λe.υθέρας.

Τά ''Άστ�ερόεντα V Ονειρα,, r..

κ..;κλοφόρnσαν σχεδόν πρ!ν 80 

* 

κnμένn. 'Αλλά ό Ιδιος παράξε
νος ξένος θά nlστευε σ[ιγουρα 

άnο ένστικτο, δτι δν ή Γfι είναι 
κατοικnμενn, ο! τύχες ολων 

πού ζοϋν σ' αύn'ιν, θά είναι ό· 

11απόφευκτα κοινες Ειμαοτε 

ενας σωρός χωμα, νερό, άε

ρας, σύννεφα, πού περιnλαvα

τaι οτό Διάστημα. .. 1 οως να 

φαινεται άλλόκοτο, όπό mv Σε

λήνη όμως είναι 1<ανεlς βέβαιος 

ότι δεν ύnάρχει παρό ένας κό

σμος ... 

Ό άστροναύτnς 

ΦΡΑΝΚ ΜΠΟΡΜΑΝ 

(' 1 ανουάριος 1969) 

χρόνια Κα! όμως περιλαμβά-

vουν έντυπώσε;ις όπ? τό Διάστη

μα, που τις ένθυμ!ζουν, τώρα 

έκπλnκτιικά, a! σκέψεις τοϋ ,: 
στροναυτου Φράνκ Μπόρμαν. Για 

τους φ!λους τοϋ ''IΛ I.ΣOYJJ πο

ραθέτομε μερικά χαρακτnριστ,· 

κά όποσnάσμaιτα άnό τό ώραιο 
αύτό βι6λ!ο. 

Είς τό Διάστημα 
Παρα:t11ρώντας από τέτο:α α

πό-στα.σι την πολ:rtι-κή των Γηt
νων κρατών, την εϋρισ:κα μία 
θλι6ερή βαp6αρότητα. Άλλά σκε
'Ιt"tό-μενος βα.θύτερα, ευρισ-κα δτι δ 
νόμος της έξελίξεως μεrcαμορψώ
vει πολύ γρ-Ιr(ορα τηv rέπιψά.vεια 



232 Ι Λ Ι Σ Σ 1969• 

των rπρα.γμά:των. ΕίΨι.ι ίσως χρή
σιμο ,στή·ι 'Πρόοδο •ιά. κα.τp:ι..κυλ ή
ση ή Εύιpώrπη σέ μιά. τυψλή πτω
σι. ' . ντιrπροσωm,εύει σ•τή Γη --:σ·ι 
πα.ληό κόσμο, με δλε:; τί:; rπρολή
ψεις τη:; ά.ρχαιίας δουλείας. 'Η 
δισ.τήpησις τοϋ ψλι-α.ρισμοϋ θά. 
εί'ία.ι δ ,σύντομο:; ά.φα.'ίισ:1,ός τη:;, 
έ'ίW Ε'iα.ς κα.ι Υούpγιος ΚόJΊlΟς θά. 
μεγα.λώνη στήν ειpήνη Υ.:ι..ί τή·ι 
ελευθεpία.: δ α,μερι κα.v�κός. 'Όλα. 
εΙνα.ι γιά τό κ:ι..λό: α.ς •,.ι ήν rεύχό
μεθα. κα.1μμιά. ά.?ωμα.λία. στήν κοι
·ιωvι κή μηχανή, διότι εί·ια.� άρ
κετά. ξεχα.p6:ι..λωμέ•ιη, ωστε σέ
λίγο -ιά. στοομ:ι..τ'ήση μονά.χη -:η;;.
Τό φω; :οϋ rπολιτισμοϋ θά. δισ.
λά.μψη πρός Ιδυσμ,ά.ς τοϋ 'Ατλα.'ί
τικοϋ, ιτφοτοϋ ,σο 'ση πpό:; ά·ια.
τολά.; ά,φ' έαυτοϋ του. 

Κατά. βάιθος, τό νά. βpίσ-ι..ουv οι 
άνθρωποι ά.κόμη κα.ί τώρα. εύτυ
χία. καί δόξα στά. διεrθ'ίη σ· α.
γεία, εΙ?α.ι ε·ια. σ.ϊσθημα., &πως 
&λα. τά. α.λλα.. ΚάJθε δέ?δρο πα.
ρά.γει τόν κ.α.ρπό πού ά.ντα.ποκρί
νετα.ι στό εuδος του. οι χελώνες 
κα.ί οί ά.ρκ.οϋΙδες δέν 1θά. έδι·κα.ι
οϋντο 'Ιά. φιλοδοξήσουν τά. φτερά. 
τοϋ χ ελιιδονιοϋ, ου:1ε -::ό κελά.δη
μα. της κ.αρδερίνα.ς. Ή δόξα των 
' λεξά.νδρων, ων Κα.ιισάιρων, των 
Κα.ρλομά.γνων, των Ταιμερλά.νων, 
των οοπολεόντωγ, -ων Βίσμαρκ, 
πού ανήκει στήν τά.ξι ων ενστί
κτων των σα.ρκ.ο6όρων ώων, δέν 
διαρκεί περισσότερο ά.πό ε'/α. θη
ριωιδες γευμα.. .Μερικά χρόνια. 
ά.ρκοϋν γιά. yά, σοήσουν τά. rπά.ντα. 
κι' άπό τήν ιστορία. άκόμη τοϋ 
πλα.νfrτου. 

"Ο , , 'ξ' , - , σο για. την α. ιχ rι.υτης τα.υ-
τη:; της ίστορίχς κα.ί τοϋ ίδιου 
τοϋ rπλα.νήτου μας, , ροσπι:ιJθοϋσα 

νά. ά'ίrι.ζ:qτήσω στό διάιστημα. οχι 
πλέον r:ηv Γη, ή δ'Ποία. πρό πολ
λαϋ ή-:α.ν ά.όρrι.τη, ά.λλά. τό ·ηλια
κό μχς σύστημα.· δέ·ι κmώρθωνα. 
δμως v' ά'ίεύρω οϋτε τόν ηλιο 
μσ.ς, ουτε Υ.α.ί κα.νέvα.ν ά.rπό τούς 
λαμπρούς γείτονές του, ,σά,y το'/ 
&λφα. τοϋ Κενταύρου η τό'ί Σεί
ριο, ουτε κα.νένσ. άπό -:·ά. α.στρα. 
πού εΙvαι δpα.τά. ιiπό τή•ι Γη. 
Ό�,όκλ ηρη" ή περιο_χή τ�ϋ δια..
στ μα.-::ος οπου κι'ί:::ιτα.ι το ιπλω
τό νησί μα.;;, είχ::: πpό ιπολλου 
σοησθr σά-ι εvα. άσ'ήμα.-ιτο σημά.
δι στά β�θη τη; σ.mερα.v•-:όrτητος ... 
Αούστερλιτς, Βα.ιτ:::ρλώ, Σε6αιστό
πολις, Μα.γέ-ιτα., Σάιδο6α, Ρά.ϊχ
σχόφεν, Σεrδά.γ: μικρΟΙσκοιπι,κ,ές 
κι•ιήσεις λιλι'Πούτειας μυρμψ,ο
φωλ ηα.ς, δια.σ--ιJεΙδά.σ:::ις πα.ιδιωv 
λιχού.δικων γιά. αίμα. καί κα.'ΠΥό. 
Για.τf �ά. :ου; ιμαλ�ση κ�.·ιείς,
yιrι,τι να. -ους λυπηθη . .. Κανουν 
δι-:;ι τούς ά.ρέισει κα.ί κα.·ιείς δέ·ι 
τούς βιά.ζει. 'Ίσως εχουν α,δικ.ο 
οί ά.στρονόμοι, ,πού δεν κατα.λα
οα.: ·ιου•ι τή·ι &ξί:ι. του σω6ι•ιι,σμοϋ. 

Τό ,σύστημα. τωv πολλα.πλων 
χρωμα.τι,στων ήλίωv, πού μοϋ έ
νέπγευσε αύτή τήν άνοοδραμή στό 
γήϊνο λυκόφως, πλαvαιτα.ι στους 
ούραvούς σέ άπό,σ-α.ισι ,περίπου 
έΥ.rι.τό ,&ικα-::ομμυρίων ιδι-σεκα.τομ
μυρίων χιλιομέτρων. Τό ως θέ
λει γιά. νά. δια.νύιση α.ύτή τήν ά.
πόσταισι 'Πλέον ά.πό δέκα. χιλιά
δες χρόνια.. Πά.ντως, ,μιλώντα.ς
ά.στ-ρονομιrι.ά., δέν •εΙνα.ι έξα.ιρετι
κή άπομά.κρυνισις. 

Τό πιό λι:ιJμιπερό &στέρι του συ
στήματός ,μα.ς, δ Σείριος, τοrποθε
τούμενος σ' α.ύτή τήν i'Πόσ:-αισι, 
θ' Ji 

, , ' ' α ,
1
τα.v μακρυτερα απο την -:ο-

πο'θεσία. του ,μό·ιον 3.500 φορές 
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κα.t θά. μας εστελ·ιε δώδεκα. έκα.
τομιμύρ:α. φορές λιγώτερο φως. 
Θά. fιτα.ν πάντοτε ευοιά.κριτο μl 
τά νεώτερα. ά.σ:-ρονομικά. μέ-'1α. : 
θά rι,τα.ν

, 
&mέρι, 1 ου με

,
γέθ�uς.

Δέν επροκειτο 'Ια ε!Ψι.ι το συ•ιο
ρον τr:,ϋ σύμπα.·ιτός μα.;, δι6rtι α,υ
το φα.ί·ιετα.ι νά. έκτεi-;ε:-α.: πέρα.·1 
των αnτρωv τοϋ 20οϋ 11εγέθοuς 
κα.t ψ:χ.ίvεται νά περιλα.,.ι6ά.-ιη ά.
ρι1θμο ήλίων :ijς ιτάιξεω; τώ'Ι δ:σ
εκα.τομιμuρίω'Ι. 

Πραγμα.τι--ι.ά., ·..ια.1θώς έ'Ιtpοχω
ροϋσα στο ουρά.νιο τα.ξίδι μου, 
περνοϋι:rα. καινούριες ά.6ύοοους κα.l 
ά.•1ε.κά.λU1tτα έμιπρός μου r..ιαί ιέ'Ιtά
νω μου καινούρια αιστρα., πού έ
γίνοντο ηλιοι, άπλοί, διιπλοί, τρι
ιπλοϊ, τετρα'Πλοϊ, πενταπλοί, ά.κτι
νο6ολώντας χρώμα ά.σ-ημένιο η
χρυσαφί η έκ.πέμποντας τά. πιο 
ζωηρά. χρώμα.τα, και μ.έ εκαναν 
νά. cρα.ντά.ζωμα.ι ουpά'Ιια. α.σ:-ρα. 
έπα.νδρωμένα. ά.πο α.γνωστες ά.ν
θρωιπότητες, πού έr,ωλοϋισαν μοοα 
στήv ά.κτιvο6ολία. των καt ϋστ€ρα 
� , , .J... ι l. εχανοvτο μεσα στ ,1 ννχτα, 11tρuς
ολες τlς κωτευ:θύνσεις, σάν τά. 
λουλοϋδια. τών πυροτεχνημάτω•ι. 
Τά πά.y,α. μοϋ έcρα.ίνοντο ιπώς 
φεύγουν σά.v ά..στέρινη βροχή. 

Τέλος, στήν ά.ιπέραντη νύχτα, 
διέκρινα. έ'Πάνω μου ενα. α.λλο 
σύμ'Πα.Υ πού \J,Ειt'εΚιΥείτο στο διά
στημα. σά.ν γ1εcρέλωμα. μακρυνο 
καl ώχρό. Τότε κα:τά.λα.6α. &τι το 
πα.ν που βλέπομε μέ τά. μάτια. 
μας στ-ήν πιο ξάστερη νύχ α. ιχ,α.l 
70 ΙΠα.Υ πού μας tπιτρέπει το τη-
λ � " , , λ'φ οο:κοπικu οραιμα. ν α.να.rκα υ ω-
με, δεν είvαι rπαρά. μιά. μόνον πε
ριοχή στο αιπειρον, μιά τοπική 
περιοχή τοϋ σύμπα.'Ι'tος - καί 
δτι όπά.ρχουν πολλά. άλλα σύμ-

πα.ντ;1. σά.ν αυτό, ιπού δ ηλιος μα.ς 
ε!'Ια: ε·ια. άιστέρ: του. 

Είς το 'Άπειρον 

Έπλ ησία.ζα το δε•>τερο τοϋτο 
σύμπαν, πού έπροχωροϋισε κα.ί με
γάλωνε σά.ν ε'Ια. &ρχ:πέλα.γο; ά
στρων, κα.ί δεν έ6ρά.δυ'Ια νά. φθά.
σω στά ιπρG),α. του προάισ:-ια.. Δι-χ
σχίζοντά.ς το σ' δλο του το πλά.
tος, ά.ντελήcρθην δτι καl αυτό έ
πίσης ά.ποτελείτα.ι ά.πο πολλά. δ:σ
εκα.τομμύρια. ήλίων ά.πομα.•..ιροομέ
νων μεταξύ τωγ ·..ιmά. χιλιάιδες 
έκα :-ομμυρίω·ι χιλιομέτρων. 

Κ:' έ'Ιώ πψ1οϋi'1α. :ίς έρήμοuς 
πού τούς χωρίζουν, το βλέμμ!:Ι. 
μου π-χ•..τοϋ καί πά.·r.οτε ω1εκά.
λU1tτε νέους Υ.όσ:.ιοuς ά.κ.όμη πιο 
μα.·,φuιi. 

Τότε κατιiλα6α πώς δλα. τά 
α�στρα rπού διε.-κρίναμε ποτέ στον 
οορα'Ιό, τά. έκατομ.μύpια. τώιν cρω
τεινώ;ι σημείων πού &πσrtελοϋν 
τrη Γα.λαξία., rtά. αναρί1θμψα. ου
ράνια σώματα, ηλιοι δλων τών 
μεγεθών καί χρωμάτων, rποικίλα. 
συ1στήματα, πλανητες, δορυcρ6<ροι, 
πού κατά. έ-κατομιμύρια 'Ιtεp•ιοϋν 
γύρω μας είς το άπειρον, παν 
δ,τι οι ά.νθρώπι-.•ες γλώσσες •..ια.
θώρισαν μέ το ονομα. του ουρα
νοϋ η μέ το ονομα τοϋ σύμntα.'1-
τος, δεν &.ν:-ιιπροοωrπεύει είς τό 
αιπεφσν, παρά. ενα &.pχιιπέλαγος 
ούρα,ιίων v-ησ�ώv, κα.ί εις τον 
,τλ η,θυισμό τοϋ ,μεγάλου rπα.ντος 
παρά. μία 11tολιτεία, μ ί α  π ό λι 
περίπου αξιόλογη. 

Σ' αυτήv τήν πολιτεία. τοϋ &.
τερμάτιστου κράτους, σ' αύτήν 
τήν πόλι της &.περιόριστης χώ
ρας, δ ήλιος μας καt -:-ο σύστη
μά. του αΥtιπροοωιπεύουν ενα ση-
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μ,είο, μ ί α κ ΙJJ τ rJ ι 'Κ ί α, έντός 
έκα.τομμυρίων &να.λόγων -κ,:,το:κ:
ων. ΤΌ ήλιακό μας σύστημα εί
ναι μέγαρογ η rχ.α.λύ6α σ' αιύτήν 
τήν άιπέρα.νιτη rπόλι; Μάλλον κα.
λύ6α. ... 

Καί ή Γη; Είνσ.ι ε ν α δ ω μά.
τι ο της ήλια:κης οικίας, φτωχι
κή �δια.μονή, μιικpασκοπική κα.ί
ταrπεινή ... 

[[όσο μ7.κpυά, είναι ή .πρα.γμα
τικότ-ης αότή ά.πό τούς ά.ρχα.ίους 
καί συ,γχρόνους �σχυ,ρι,σμούς των 
3:νθρώπων, πού φαντάJζο'Ι'tα.ι δτι ό 
κόσμος ,μας γεμίζει τό άπειρον, 
δτι ό Θεός σταματά.ει τον ηλιο 
για. vά. φωτίση μιά. μά.χη του Ίη
σου του Ναυή, του Καρλομά.yνου 
η ιτου Καρόλου 5ου καί δτι δ μέ
γας Σιrtορεύς των άστρων εγινεν 
ά.ν,θρω.πόμορφος για. νά. κα.τοική
ση ά. νάιμεσά. μας! 

Τί νηπιοφροσύνη εχουν οι ει
λικρινείς θεολόγοι ! Πόσο εΙνα.ι 
άιπατεωνες οί ά.ρχηyοί ων κρα.
,;-ων πού τολμουν νά. περι6ά.λλων
ται ιμέ τόγ τίτλο των έντολοδό
χων του Θεου για. yά, όποδουλώ
σουν τούς λαούς! Άλη 1θινοί αJθ,εοι 
εΙvα.ι α.ύτοί οι άνθρωποι rπού, &πό 
ά.μάιθεια η Χατεργαριά., ,χά,μνουγ 
τήν όπέρτατη των �δεών συνένο
χη στην με-ριοφυtα των, -κα.ί ά.
λ ηθι νοί Ιθεϊσταί ,είγα.ι οι άνεξά.ρ
τryτοι έρευγηταί, πού εχουν μό
νη των ιλο:δαξία ν' ά.νέλΙθουν με
κό1tο μέχρι τών αίτ[ωv 'Υνα.l νά 
πλησιά.σουν βαιθμη'δόν τήν ά.λή
&εια. 

Πόσα. πα.ρά.ξεγα. θρησκευιτικά. 
συστήματα. δεν &νέπ-υξε μέχρι 
σήμερα. ή ανθρωπότης με την 

σ-οείρα. φα.νrtοοσία. της! 'Ο Ίσρα.η
λί της, πού πιστεύει δτι είναι άρε
στός στον <�Θεό», δταιν κ�μ;νη τήν 
περιτομή η &γοράιζη κ.αινούριο 
μα.χαίρι για. νά. εΙνt>:ι σίγουρος 
πώς Ιδέν εθιξ,ε λιπος χοίρου. Ό 
χρuστιανός, ιπού φα.ντά,ζετα.ι &τι 
οι γ στείες 'Χ.α.ί προσευχές έ.πι
δρουν στή ,μετεωρολογία. καί στή 
γεωργία.· ,ό μουσουλμά.νος πού 
βλέ-πει νά. τοϋ ανοίγεται ή πόρτα 
τοϋ πα:ρωδείσου ταϋ Μωάιμε1θ τήν 
στιγμη πού ν,,α.χαιρώνει εν·α'Ι 'ε
ραπό,στολο· ό φα.νατι-κός, πού πέ
φτει 101τtς ρόδες ":'ου α.ρμοοτος τοϋ 
έπιδρομέως, ,δ βου δδι�στής, ιπού 
μένει μα.yειμένος με τήν φευδόσιο 
παρα.τήρησ: rτ:οϋ wφαλου του η 
ψελλίζει εν-α. σωρό φλύαρες προ
σευχές γιά. Yr-J. ιέξα.γοροοση τά. ά
μαρτήμα.τά. του, δλοι αόttοί σχη
μα.τί ουν ά.σφα.λως για. τό άγνω
στο κα.ί α.y ν ώρ ισ":'ο "Ον, rtην 
πλέον -πα.ράιδοξη, τηγ ιπλέον παι
Βαριώ1δη υδέα. 

ότές οι π ευμα.-τι,χες μικρότη
τες συνε6ά lδιζα.ν' με τήν πρωτόγο
νη πλά.νη ιτcερί της μικρότητος 
'Ι:οϋ σύμπαντος, τό δποίογ &θεω
ρείτο σά.ν είlδος 1Jftxης στρωμέ
νης με χρυσά 'Καρφιά. 01..αί ή Γη
κλει,σμένη μέσα. Βε6α.ίως, ή 'Α
στρονομία. κα τώρ1θωσε γά, μ 1ε y ε
θ ύ Υ η τ ί ς y ε Υ ι 'Κ έ ς ά. Υ τ ι
λ ή ψ ε ι ς μ α  ς �κα.ί νά. μας δεί
ξη τή ,σχετι,χόιτητα των γηtνωγ 
πραγμά.των προς τό ά.πόλυτο, νά. 
μας �ε λ ,ε υ θ ε ρ ώσ η άιτcό τή·ι 
πανά.ρχαια. σκλα.6ια. της ΙΟ"'ι..έψεως 
κα.ί γά, μας Κ<Χ.}Ι,η ιέλεύθ•ερους ένώ-
q-ιιον τοϋ &.πείρου,, κσ.ί γι' α.ότό 
&.ξίζει τήν α.ιωνία. εόλά.6εια -y,α,ί 
εόyνωμοσύνη 1μα.ς. , . 
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'Ομιλία οτήν 'Αθήνα 

της χuρίας CLAIRE WYSS 

Ή νέα πρόιεδρος 11nς 'Ομοσπονδίας των Τμnμά-rωv τnς Θεοσο-

,φιικnς 'Εταιρίας στην Εύρώnn, Έλβετlς θεόσοφος κυρία Κλαlρn Βυς 

(Claire Wy ) έπεσ�κέφθn τόv Μάίο τό Έλλnvικό Τμfψα, στό πλα!tσια 

εύρυτέ.ρας περιοδειας τnς. Στην 'Αθήνα μίλnσε πρός τό μέλη τnς 

Θ. Ε. μέ: θέιμια τόν (('Ανοικτό NoG>J, πού προεκάλεοε ζωnρό ένδια

φέροv. Ό ΙΛJ::ΣjQΣ nαραθέΊ"Ιει τό κείμενον τnς όμιλίας, σέ: μετάφρα

σι π,οϋ κ. Γε!.ύρ;γίου Βλιάμου. 

Ζοϋμε σ' ενα χαώδη α1ιώνα, ενα 
αίώνα μετακινουμένων άξιων. 
'Ό,τι ητο αλλοτε παραδεκτόν, 
σήμερα δεν εχει :mλέον βαρύτητα 
καί εtναι πάρα πολυ δύσκολο για 
τήν σημερινή γενεά να βρη τον 
δρόμο της αφοϋ δέν μπορεί να 
βασισθη σέ τίποτε όριστικόν. Πα
ρακολουθούμε την rμιά έκδήλωσι 
κατόπιν της αλλης, παντοίί βιαιο
πραγίες καί φανερή ελλειψι σε-
6ασμοϋ καί ώρισμένοu τακτ καί 
α·.1αισθησία στας σχέσει; μεταξί, 
ηίJν ατόμων. Ταυτόχρονα εχομε 
τήν απότομη έξέλιξι της τεχνο
λογίας, ενας ωτο τους σκωrούς 

της δποίας είναι να δώση περισ· 
σότερες ανέσεις στην ζωή ιμας καί 
περισσότερες ώρες σχόλης. ύτο 
θα ηταν εύπρόσδεκτο, αν ό αν
'dρωπος μπορούσε η θα ηθελε νά 
κάμη κάτι θετικο κατά τίς ώρες 
της σχόλης του. 

Ζοίίμε στσν αίώνα του κατωτέ
ρου νοϋ, της διανοίας, ενα αίώνα 
άντικειμενικότητος, ξηρασίας ( αν 

' :» ' ' :ιξ 'ζ ' και αυτα τωρα ε αφανι ονται κα-
πως λ. χ, στην τάσι πρ0ς τον 
ρωμαντισμό, δ δποίος μερικές φr 
ρές παίρνει παράξενες μορφέ;). 
Ό μέσος ανθρωπος παρασύρεται 
μέ το ρείίμα, διότι οϋτε καν προσ-



236 ΙΛΙΣΟΣ 1969' 

παΟεί να αντισταθη σ αυτό κ 
'ίσως να μ11 ιμπορη να τό κάμr� 
αν έ.δοκίμαζε, έφ' ΟσΟν εγινf Τ 

σο αστατος. 
Ζούμε στόν αίώνα της διανοία: 

Αυτό ε1ναι βέβαια καλό, άλλα ό 
ανθρωπος σκέπτεται καθόλου σή
μερα; Ό μηχανισμός των σvλλο
γισμων του bέν χωλαίνει από τα 
βαρειά διαιμ� .πού αφήνει να 
τον όδηγοϋν και να τον κυριαρ
χούν; '0 κινηματογράφοι;, τό 
ραδιόφωνο και ή τηλεόρασις ε
χοvν εισχωρήσει στην 'dέσι της 
δικής μας σκέψεως. Πuθανόν οί 
διάφορες φοιτητικές έκδηλώσεις 
να στρέφωνται μάλλον η ηττον 
έναντίον αυτής της τεχνολογικής 
ζωής. Οί φοιτηταί, οί όποίοι ύπο
τίθεται δτι &ποτε.λοϋν το έκλε
κτόν μέρος της γενεάς των, πρέ
Π'ει να έπαναστατοϋν για δ,τι 
δεν μπορούν νά έγ,κρίνοvν οί καρ
διές των, διότι έκαλλιέργησαν 
•έντατικά τον νοϋν των για να
χρησιμεύση αργότερα ώς οργα
νον. Ό Κρισνα,μοϋρτι δμιλεί συ
χνά περί «έξηρτημένου» νοί-,
«δεσιμευμένου» νοϋ. Φαντάζομαι
δτι οί σημερινές συvθηκες παί
ζουν σοβαρόν ρόλον ση1ν δέurμειι
σι τοϋ νοϋ, τον χωλαίνουν, δπω:
ε1πα .προηγουμένως.

'Έως έδω αναφέρθηκα, κατά
το μάλλον η f1ττον, στον κατώτε
ρο νου, δηλαδή σ' έκείνο το μέ
ρος τοϋ πνευματικού πεδίου το
όποίον ανή,κει στ�; κατώτερες αρ
χές μας. 'Αλλά εχομε και ανώτε
ρον νουν, ό όmιίος έξασφαλuζει
την έπαφή μεταξύ διαισθήσεως
και διανοήσεως, και ή έπαφή αύ
Τ11 πρέπει όπωσδήJtοτε να λει
τουργη έλεύθερα αν .πρόκειται να

μιλάμε διόλου για εναν έλεύθ1ερον 
νουν. Έφ' δσον συνηθ ί,ζομε να 
σκεπτώ.με'dα έντός των κατωτέρων 
προιητων όρίων τού .πνευματικού 
πεδίου, μπορούμε να καιθορίσωμε 
τον έλεύθερον νοϋν μόνον μέσφ 
τού κατωτέρου νου. 'Ελεύθερος 
νοϋς είναι ό νους ό όποίος εχει 
διευρυν1θη, νους ό όποί0rς δέν εt 
ναι δεσμε μένος η &ποκλεισ,μέ
νος, δη, αδή δεν εχει προσκολλη
Οη πεισμόνως σέ κάτι πού ηταν 
αλλοτε άληθινό γι' αυτόν, αλλά 
το όποίον άλλαξε ά.πό τότε, σvνε
πείq. πείρας η αναπτύξεως της 

δ, 'Α , 
, , συνει ησεως. κομη και ση,μερα, 

ακούμε συχνά να λέγεται για 
κάποιον ό όποίος είναι «ΠΙροσ,
κολλημένος στις αρχέ.ς του». Αυτό 
σημαίνει δτι διατηρεί μια γνώ
μη, τ�1ν όποία έσχημάτισε κάσιο
τε, αλλά ή όποία εχει τώρα χάσει 
κάθε βάσιν και είναι ξεπε,ρασμέ
νη. Τέτοιος νQυς ,δέν είναι έλεό
'tJερος, οϋτε δυνα,μικός. Δέν είναι 
ανεξάρτητος, είναι περιωρισμέ
νος. Οί περισσότεροι ανθρωποι 
εχουν δεσμευμένον νουν λόγφ τοϋ 
φόβου της ευθύνης- την όποίαν· 
αίσθάνονται δτι δέν μπορούν να 
αναλάβοvν. 

'Όταν λειτουργη ή έ.παφ11 μέ 
το Βουδδικόν ΠΙεδίον, διαρρέουν 
ώ:ιό έκεί εμπνεύσεις δια τοϋ ανω
τέρου πνε ματικοϋ σώματος πρό; 
το κατώτερον πνευματικόν σώμα, 
τό όποίον τάς αποκρούει αν δε
σμεύεται από τόν φόδον της εύ, 
θύνης. 'Όταν σικεπτώμεθα τα 
τρομερά γεγονότα τοϋ πολέιμου 
και των τελευταίων ολίγων έτων· 
και προσπα,θούμε νά τα έξηγή
σωμε, πρέπει να πούμε στόν έαυ
τό μας δτι αυτά, κατά τό πν..εί-
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στον, ?ιφ� ίλονται εί; τ11ν ελλειψιν 
αίσΟήσεω; � υθ ίινη; καί εί; η1ν 
μiJ λειτοu(!γίαν τοϋ μηχανισμού 
ό όποίο; συνδέει τ11ν διαίσθησιν 
μέ την νόησιν. 

Ό δεσμευμένο; νοϋς μπορεί 
να γίνη u,νεί,Ουνη μηχανή πού 
τρέχFι τρελλά καί μπορεί νri 
προξενήση n1 μια καταστροφιΊ 
κατόπιν της αλλης. Σχετικά μέ 
τ11 δολοφονία τοϋ Ρόμπερτ Κέν,
νεντυ έδιάϋασα τις έξης σημαντι
κές παρατηρήσΗς: «'Όλα αυτά 
δέν εlναι άπλiί>; τυχαία. Αί δο
λοφονίαι αuταί έκτελοϋνται ωrό 
(ίνθρώπους πού εχουν κοινόν f
να πράγμα: εlναι φανατικοί. Φα
νατικό; εfναι κάποιος πού εχει 
μυαλί> μέ μία άτραπό. Δέν εχει 
("ημασία σέ ποια κατεύθυνσι όδη
γεί ή άτραπός. Το άποτέλεσμα 
εfναι δτι κάθε φανατικός ταιριά
ζει πολύ καλά μέ κάθε αλλον φα.
νατικόν όποιαιδήποτε καιτεύΟυνσι 
εχοvν οί διάφορες γνώμες των. 
'Έχουν κοινόν κάτι σημαντικόν: 
ενα πολύ στενόν καί περιωρισμέ
νον όρίζοντα καί διεστραμμένον 
μηχανισμον σκέψεως>>. 

'Εάν στη ζωή τοϋ άτόμου δέν 
είσχωρήσουν νέε; έμπνείl(}ει; Υ 

νέον περιεχόμενον, θά έκφυλισΡι
άναπόφευκτα. 'Αλλά πώς μπορεί 
να ε1σχωρ11ση κάτι νέον δταν ό 
νοϋ; διατηρη τον τρόπον της συ
νηθεία;, δταν παραμένη δεσμΗ
μένο;; ομίζω δτι πριίηα πρέπει 
να προαπαθήσωμε νά έλευθερώ
σωιιε τον νοϋν άπό τα περιεχόμε
να εί; αυτόν καί τούτο σημαίνει 
σπαλλαγήν άπό ηΊ δέσμευσι. Έ
δ{ί> μπορεί να μα; βοηθήση δ στο
χασμό;. 

'Όταν ελευθερωΟη ό νου; απο 
τα περιεχόμενά του, μπορεί να 
ιlνοιχτη στίς ανωθεν επιρροές καί 
νά τοϋ χορηγηθη ενα δραμα πρα 
γματικότηrτος. Ό ανθρωπο:: 
rlνοικτόν νούν εισχωρεί στο βά
θος, δέν αγωνίζεται μέ έξωπuι
κά πράγματα, δέν κλείνεται 
μέσα σέ εξωτερικά. γεγονό
τα. Είναι άρκετά ώριμος για 
να κινηθη σε ίrψηλότερα 11 
βαιθύτερα έπίπεδα έμπειρίας. 
'Αναγνωρίζει τό Ο ι κόν των ίδε
ών καί των άνθρώπων καί εχει 
συνείδησιν της εύθύνης του δι' 
δλα τά γεγονότα. Ό ανθρωπος μέ 
τον έλεύθερσν νοϋν, βλέπει τα 
πράγματα σrrήν δλότητα αυτών, 
δεν ύπάρχει γι' αυτόν επιλογή, 
γνωρίζει τί πρέπει νά κάμη. 

'Όταν μελετούμε τηιν «Χρυση 
Κλ�μακα» ( •) παρατηρούμε δτι 
μια καθαρ11 καρδιά ερχεται επει
τα άπό ενα άνοικτόν νοϋν. Δεν 
θά μπορούσε νά εtναι καί το άντί
θετο; Μια καιθαρή καρδιά δέν θά 
μπορούσε 'ίσως νά ι&.νοtξη ενα δε
σιιευιιένον νοϋν; Πρέτ.ει νά πrοσ
θiσ�με δτι δταν ή καρδιά είναι 
καθαρή πραγματικά, ό νοϋς δέν 
μπορεί νά είναι κλειστός. 'Εάν 
μπορεί νά λεχθη πράγ�ματι δτι δ 
νοϋς είναι άνοικτός στην πραγμα 
τικότητα δεν ύπάρχει πλέον καμ
μία διάκρισι μεταξύ τοϋ άνωτέ
ρου καί τοϋ κατωτέρου νοϋ, ή 
επαφή μεταξύ των δύο εχει πλή
ρως συντελεσθη. 

Έμ.πνεί1σεις απο τCt άνώτερα 
πεδία μπορούν νά καρπ�ίσουν τον 
νοϋν χωρίς έμπόδιο. Ή σκέψις 
του θα γίνη ύπεύθvν0ς καί θα 

(*) ΙΛΙΣΟΣ 1969, τεϋχος 67-68. 
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δδηγήση τον ανθρωπο στη σωστ�1 
δρασι. 

'Ημείς οί θεόσοφοι προσστα-
8ουμε να διατηρούμε αύτόν τον 
άνοικτόν νουν άλλα πρέπει επί
σης να προσέχωμε να ιμ11ν απα
σχολούμε πάρα πολύ τίς σκέψεις 
ιμας με έξωτερικά πρά,γ,ματα και 
ταυτ:ιιζόμεθα με αύτά. Δεν θα εί
ναι εϋκολο αύτό εκτός αν εχωμε 
πολύ άνεπτυγιμένην κρίσιν η ο
ποία μας βοηθεί αμέσως να ξε
χωρίζωμε το σημαντικόν &.,-ιό τό 
ασ111μαντον. ΕΊ..πα δτι ό αν,θρωπος 
με ελεύθερον νουν δεν εν�ιαφέρε
ται για εξωτερικά πράγματα. 
Βαδίιζει στ11ν &.τραπό ή όποίσ 
όδηιyεί εντός καί γνωρίζει δτι 
αύτη ή ατραπός εχει ενα σ'>ωπό: 
η1ν ενωσι με το "Εν. 'Επ�ίσηc: 
γνωρίζει, όπωσδήστοτε δτι αποτε
λεί εν με δλα τα οντα, δτι εχει 
εύθύνες απέναντί των καί δτι δ
φείιλει να φροντίιζη δπως το Κάο,
μα τού κόσμου γίνετα, ελαφρόrr�
ρο χάρις στην δική του στάσ,ι. 

'Ένας ,ανοικτός νους είναι ση
μείον μεγάλου 'θάρρους, διότι ση
μαίνει έξομολόγησι ιδεών τίς ό
ποίες θα απορρίψη αργότερα ο
ταν ή συνείδησις γίνη εύρύτερη. 

Ό Δρ 'Αραντέηλ είπε κάποτε 

δτι <<αί λέξεις μόλις ειπωθούν εί
ναι 11δη ξεπειρασμένες». 

'Ένας ανοικτός νους είναι δυ
ναμικός νους, πάντοτε ετοιμος νά 
ακούση τ11ν έσωτερικη φωνή, δη
λαδή ενας νους πού διατηρεί την 
έπαφη μειταξύ Μπούντι (''Ενορά
σεως) και Μάνας(' Ανωτέρας Δια
νοίας). Συγκεντρώνεται στα σιρά
γματα εκείνα π,ού άξuζουν πρα
γματικά και δεν σπαταλά το εν

διαφέρον του σε άσή,μαντα πρά
γματα. Γι' αυτόν, τό καλόν της 
ανθρωπότητας ερχεται πρώτον 
και ασχολείται με τίς άλήιθειες έ
κείνες πού είναι βασικές κα.ί ου
σιώδεις. Έφ' δσον ημείς οί θεό 
σοφοι ε'ίμε,θα ερευνηταί της 'Α 
ληθείας, ό νους μας 1dά στρέφεται 
προς έκείνην την κατεύθυνσι καί 
αργά η γρήιyορα ή ερευνα θ' 
έπιτύχη καί θα βρε1θη ή 'Α 1 ·' 

θεια σαν πολύτιμο κόσμημα επί 
της ατραπού στην ό:τrοία βαδeζει 
κάθε ατσμον. 'Όσο περισσότερα 
,ατομα ύπάρχουν με ανοικτον 
νουν, τόσον εύτυχέστερος θα εί
ναι ό κόσμος στο μέλλον, διότι 
θά εχουν τ11ν έποοεξιότητα να 
επωφελούνται κάlθε εύκαιρίας 
προς παροχ11ν έξυπηρετήσεως καί 
βοηθείας δπου χρειάζεται. 

* 

Νικ&v α.υ.τόv έα.υτό·ι, πα.σωv vικων πρώτη κα.ί &ρίσο;η. 
ΔΕΜΟΚΡΙΤΟΣ 

ά. είσαι α.ύ.:πηρός γιά. τόv έαυτό σου και έπιεικής για. τούς αιλλους� 

ΚΟΜΦΟΥίΚΙΟΣ 
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ιο Τεκτονισμός 

καi όσnμερινόςΚόσμος 

Κανείς δεν μπορεί νά ά.ρ ιη.θη 
ρτι τά ά.νθρώ1tινα. 1tpά.yμοοτα δ,έρ
χοντα.ι 1tερίοδο ά.να.τα.ρα..χης. Μιά. 
διά.χυτη &.ιησυχια. ,είναι σ-ιιορπι
σμ.ένη 1tα.ντου. Πα.γτου κάιtι κα.ί
yετα.ι. Πα.ντου κάιποια.. μ�κρή ιπυρ
κα.γιά. ύψώνει τίς ψλόγες της 
πρός τόν ούρα..νό. Σορ6όγνη, Βιετ
νάιμ, Πρά.γα., Μέση '\ια.τολή, Πε
κίνο, Τέξα..ς, ά.ρλεμ. . . Ι ά.-:-ι 
δέγ 1tά.·ει καλά.. 

Κα.ί τί θά. γί γη :άι κά.πσια ά.
πό αύτές -:ίς έστ,ες δώση τό ε ια.υ
σμα.. γιά. μιά. μ,εγά.λ η γηίνων δια.
στά.σεω ι ωτιά.; Ό κ. νδυνος ύ
πά.ρχ ει. Κα.ι έπ σημα.'νεrτ:α.ι ά.πό 
τους rπνευμα.τιικους ά.νθρώπους. 

Ό δια..rπρειπής κα.θηγητης της 
Βιολογιας στό Πα.νε1tιστήμιο της 
Μα.σσα.λ'ας κ. ' νρί Πρά.τ, στό 
εργον του «Ή έκρ-ηκτικη μετα.
μόρψωσις της Άνθρωπ'οιtη,tος , 

λέγει: «Είμεθα ύποχρεωμc ιοι νά 
δ .α..rπιστώσωμε 8τι κατά. τά. τελευ
τα..ία. δεκ7πέ ,τε ετη, τό : ιδεχ ό
με'/0 ι κα.τα.ιστρσψης του κόσμου 
μα.ς ιπλησιά.ζε. κα.τά. τρόπον ά.νη
συχαστ"κό ι. Σήμερα, πρά.γματι, 
οέν εΙ ναι πλέο ι έξω�ερι κοί ιπα.ρά.
yοντες ά.να..δυόμε ιοι cκ του κοσμι
κου ύπεριπέραν, οί ό1tοίοι συ ιι
στουι τόι c1tικρεμά.μειοι κινδυ
ιον, α.λλά ιπαρά.γοντεc:, ,cσωτεριrιισί, 
&vθρώrπινοι, 1tλφιέστεροι. Κατά 
συιέιπεια..ι, πλέοι :π.;ρσ6οι. '() 
κ ιδυ ίΟC:, δc / 1tpοέρχ ετα.. πΗσ / 
έκ τής τυφλής μοίρας των μηχα
νισμω ι του κό,σμου, ά.λλά έ:κ της 
1"εpα..ιτέρω ιπορειας, της ρυθμιζσ
μένης cκ της δια..νοη:ι•ιιης δρα
στηριότητος του & ιθρω1tι ιου cy
Υ,εψά.λου,. 

Ή σημερινή ά.νθpω1tό.της εχει 
ιiνα.πτύξει τρομα:κτι•ιιά. τόν τεχ ιι-
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v.όν - έπ:στημονuκόν πολιτισμόν 
r:ης. Ό κόσμος ετνα,ι yε,μ.α,το; με
γα,λοφutες, πού εχουν θέσει τον 
<qδά,κτυλον» σrtά. μιεγά.λα, μυστικά. 
της φύ1σεως. Ή βα.ρύτης εχει νι
κηθη με τ+,ν τcι,χύτητσ, τώιν χιλιά
δων χιλιομέ�"ρων τήν ωρα,, ή πυ
ρηνική bvέ.ργ�ε:α. εχ1ει δεσμωe- χαί 
tχει τεθη στήν όrπηρεσία. του α:1-
qρώπου, ό &ν.θρω,πος rέ,οι1μάζιετα.ι 
νά. κοοτα.χτfιση το σύμπ7,ν. υΟλα. 
σχεδόν τά. rπpοΌλήμα,τcι, ,εχουν λυ
θη ά.πό τήν άν'θ,pω,πίνη μεγα.λο
•ρυtα. 'Όλα., εκτός ά.πό ενα: το 
τcρόολημα. «άνθρωπος». Ό &νθρώ
rcι vος Χόσμος εΙγα.ι γεν,α.rτο; ά.,πό 
μεγα.λοφυtες. WυχιΧά., δμως, rεΙ
ια.: οοδειο;. ύτή ή όπερ6ολιΧή 
&.νά,,πτυξις της tδιοφutα.ς τον εχει 
κα.ταστήσει ενα λογικόν ον τpο
μα.χ:ικων δια�στά,σεων, Ε.ΨJ.ν δει
νόσαυρο του πvεύμοοτος. Κα.ί γνω
ρίζομε ,δλο: που δδήγ σεν :ό εί
δος των δει νοσα.ύpων, τό ύπερ6ο
\ι-κ,ό τους μέγε'θος: στον ά.φα.νι
σμό. Κσ.ί του:ο, διότι τό σύμιπαν 
δέν ιδιέπε:α.ι μόνον ά.πό νόμους 
της έπι,στήμης των μα.Ιθηματικων 
ύπολογισμων. 

Ή σ-ημερινή έπιστήιμη ά.ρχί ει 
νά. άμφι6ά,λλη άν τά. ,μαθημα.τιχά, 
(δηλοοδή ή χα.ιθα.ρή λογική} δ:α.

θέτουν τίς ά.πόλυτες vδ:ότητ,ες. 
"Αρχ:1σε ν± όποπτεύετα.ι δτι, έκ
τος ά.πό τούς όμους �Ύjς Λογι
κής ύπάρχει κα.ί α.λλο; όμος. 

iΕίς τό ύλιrι...όν σύμπαν, ό Νό

μος α,ύτός δνομάζετα.ι 'Έ λ ξ ι ς, 
κα.ί Χpα.τάει σέ ά.ρμονία. τού; κό
σμους των ά.στεριων. ίΕίς δέ τό 
ά.Υθρώιπινο Σύμπα,ν, ό νόμος α.ύ
τός δνομά.ζετα.ι 'Α y άι ΙΠ η Χα.ί 
δημιουργεί τήν ζωή, με κορυψα.ίο 
6ημιούργημα. τον άνθρωπο. 

Ό νόμος της 'Έλξεως λει
τουργεί με ά.ιπ61λυ-τη άρμονία. 
Σκεφθήκα.:ε τί μπορεί γά. συμ6η 
(/..'/ δια.τ-α.pα,χθουν οι νό,μοι τω'/
τροχ ιων στά. ούρά. νια. σώμα.τα.; 
"Αν ιέ,πί πα.ρα.δείγμα.τι ό &.στερο
ειδή; 'Ίκαρος ξέφευγε άπό τήν 
Υvα.11ονtΧ'Υ) τροχιά. του, καJθώς πέ
pοοσε τόσον Υ.Ον•τά. ά.πό τήν γη 
κα.ί επεφτε έιπά.νω μα.ς; Ύ πελο
γίσθη δτι α.γ συνέ6σ.ι 1,;ε α.ύτό, θά. 
ε•σ μειουτο εικ.ρηξις ίση μέ 20. 
000 πυρηνι'Κ.ες ,βόμ;Gες των 100 
μεγατόννων. Δηλαδή, 1θά. κσ,τε
στρέφετο ή γη ... 

'Αλλά. ,δ Νόμος της 'Αγάπης, 
νόμος φυσικός χα.ί 'θείος, α.υτός -
�χε: 1δια.τα.ρα.χ1θη. 

Κα:ί προ6ά-λλει τό ·ι...αιθηrι..ο,ν γιά. 
,ίς π\Ιευμα.τι-κ,ές δυνάμεις ν' ά.γω
yι1σθου\Ι προς σ;πο·ι..α.-ά.σταισίν του, 
μέσα. στο συΟΙΥ.οrτισμένο πνευμα 
κα.ί τήν χα.λα.ρωμένη συνείrδησι 
του ά. ν(),ρώιπου. ' γάιμεισα. σ:ίς 
rcνευμοοτ: κές δυνάιμεις εf να.ι rιvαί δ 
Τ,εκτον·ιισμός. 

Βέ6α.ια, ,στά. <τυρα.γνιικ.ά. καiθ,ε
στωτα. διώΧετα.ι. Έπει,δή ενα. ά.πό 
τά. άρθρα. πίστεως του Τiε"Ι.τονι
σμου είνα.ι ή ΊΕλευθερία.. Έδιώ
;<θη αγρίως ,στήν φα.σιστιrκ.ή Ί τα
λία. κα.ί στήγ να,ζιστι-κ.ή Γερμα
νία.. Άπα.γορ,εύε:αι δε κα.ί σήμε
ρα. στήν Ί,σιπα.vία., στην Πορτο
γαλία, στην Μιετικr, Ρωισiα καί 
στίς άλλε; "Ι.ομμουν�,στιχες χω
ρες. Λειτουργεί, Qμως, καί ά,γα.
πτύσσετα.ι στά. έλεύ·θερα. δημσκρα.
τικά. κωθεστωτα.· Χα.ί άιριθμ,εί σή
μερα. ιπ:zρίπου πέντε έκα.το:μ;μύρια. 
τα.ικ:ιΧων 1.1,ελωΥ. Είνα.ι, λοιπόν, 
μία. Δύyα.μις. 

'Επί ,πλέον της ά.ρ�θμητw.ης 
του ΌU'iοομεως, εχει "/.ια.ί το ιπερί-
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<ρημο <ψυστικ6» τ'Jυ. 'Ένα. μυο-tι
κό, πού το κρα.τάει κρυμ,μένο βα
&ειά. μέσα. στά. έργ:zιστήρια. κ-z.ί 
μέσα στίς κ::ι..ρδιές. Και δέν τό 
-παρα..δίvει στά. ,ποοθη κα.ι στον θ6-
ρυΌο -:ijς ιπολύ-6'Jης Μι γωνία.;;,
yιά. ν« rτ:ό ιπροστατεοοη άπό τή'Ι
φθορά.. Κα.ί πιστεύουν οι Τέκτο
,,ες πως α.ύτό το μυστικό εΙνα.ι
εκείνο ιπού μπορεί vά. σώση σή
μερα. τήv ιχ'ιθρωιπ6τητα άπό τήv
καταιστροψή καί νά. τήv δδηγήρη
ρ-τοv 1δρ6μο -:ijς ιπρο6δου καί τη;;
εύτυχίας.

ύτό το «μυστικό» δέγ π::ι..ρα.
δίΙδιεται. ' νθίζει μ6,vο του μέισ'
στlς άvθρώιπινες καρδιές σά.ν μυ
στικό'/ ρ6δον. Ό Τ,εκτονισμ.ός κα
τέχει μ6vο'/ τόv σπ6ρο του. 'Αmό
τήν ·.ιια.λλιέργεια εξα.ρτα.τ-z.ι έά.,,
θά. ά-Αθίση.

Τό «μυστικό» λέγετ::ι..ι .\ΓΑΠΗ. 
Μέ την ' γά,πη χωρί; δια�φίσzις 
θά. μπορέση δ κόσμος νά. δδηγη
θη σέ μιά.ν π α γ κ 6 σ μ ι  α ά
δ ε λ φ 6 τ η τ α, πού θά. τόν σώ
σ-η άπό τr,'Ι καταστροφή. Είναι δ 
και vούργιος ούμανισμ6;, άπό τόv 
bποίο εχει άvά.γκη δ π�ωv κό
σμο; γ:ά. vά. σωθη από τόν μον-

τέρvο μ η  ο ε 'Ιι σ μ ό πού εχει 
έξαπολUΙθη. Γιά. τή'Ι πρα.γμα.το
ποί ησι του :Τ'.ιιοπου αύτου εΙναι 
&.πα.ραίτητο νά. ά.-ποκα-:-αισταιθη δ 
μέγα; ψυσιr.ιιό; Ν6μο; της 'Αγά
πης, πού εχει διαιτα.ραχθή στόv 
πλα.τητη μα.;. Είναι απαρσ,ίτητον, 
α.ι δυνάμεις του κα.κοϋ, πού εχουν 
εξα.ιπλωθη σ' δλα τά μfr.ιιη της 
γήϊ,ιης σφαίρας καί πυρπολουν 
τή·ι ανθρωπότητα, νά. χαλιναγω
γηθοϋν καί νά. τειθουν ύπό ελεγ
χοv. Τό εργο αύτό χρειάζεται 
Σοφία και Δύναμη •.ιια.ι Κάλλος 
γιά. νά έπι:υχη. Σ' α.ύτό τό εργο 
δ Τ'εκ:,ο'Ιισμό; πολλά. μπορεί να. 
προσ:ρέρη - καί δψείλε: ! 

Στον σηι-vερινό κόσμο δ Τεκτο
ν�σμό; καλείται νά. πα.ίξη τόv ρό
λο του, εvα. ρόλο πρωτα.ρχι,χο μέ
σα. σ' αύτή την ατέλειωτη (Χ'Ι'Χ

ζ' φη τη; ά.-λήθε:ας προ; το τε
λ:·.ιιό, τό ώμέγα. πού εί-;α.: Κ'Χί δ 
σκοπό; τη; ύπέρι:ιχης αύ�:ijς πε
ριπέ-;-εια;, πού την απαχ,α.λοϋμε 
εμείς οι α.νtlρωποι, Ζωή. Κα.t το 
χρέο; αύτό δέν τίθεται, στήv ου

σία., παρά. μπροστά. στο'Ι κωθένα 
μα;. 

ΣΤΑrΡΟΣ ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ 

* 

Ή χαρά. ε[ναι έκδήλωσ:; σω:η:�κη;, δια:ιοητ:κη; καί ψυχ:κης 
ύγε!α; .• ωpί; αύτη·ι γαλήνη καί ά.pμο·ι!α. δέ·ι αύ·ηαι νά. ύπ:ipξ'Υ,j 
εί; τό π·ιΞϋμα. 

•ψυχήν.
ΑΝΤ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟrΛΟΣ 
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· Αvαnαράσrrα,σις γιφαβούρας τοϋ 16ου αίωvος.

Ο "ΜΕΓ ΑΛΟΣ ΘΑΑΑΣΣΙΟΣ ΟΦΙΣ,, 
Σr ΗΘΙ�ΕΤ�-\.Ι τον Αυγουσ:ο 

κά.θε ετους vά. γίvε-ται στον διε
θγη rtύmo λόγος γιά. -τον «μεγά.-λο 
θα.λά.01σιο οφι». ΕΙvαι μιά. στολύ 
πα.λ ηά. ιστορία ... 

Τήν ε-ποχή -του βασιλέως Λου
δσοί·ι..ου - Φιλί-ππου (1773 -
1 50) δ «Συνttα.γμα.τικός» fι-ταv 
·ή μεγα.λύτερη πα.ρισιvή iφημερί
δα. καί δ δι•ευθυνττής της δόκ,ωο 
Βερόv, 1/πα.γ Ιερχό-τα.v v υγου
στος, Ηεγε σ' εvα. συvτάικτη 'tOU: 

«Γράφε εvα. κομμά.τι, γιά. vά. &
vα.γγείλωμε ο-τι δ μεγά.λος θα.λά.σ· 
σιος οφις ε\J,;φα.vίστηκ.ε στο στενό 
Ντόοε,ρ - Καιλα.ί χ.('Ι.ί -τον εΙδαv 
ά.πό εvα. φορτηγό 0ι..α.ρά.οι' οvομ,('/. 
και χώρα. 1δέv εΙvα.ι &νά.γΧη vά. 
&vοοφέρωμε ... » 

Κα.ί δμως δ θαλάισσιος οφις δεν 
εΙvαι μυθος. " v -χ.α.ί πολλά. ό
περοολι•.ιtά. έχουν γι, α.ύ:όv &vα.
φερθη. 

Γιά. πρώτη φορά. στά χρονικά., 
δ ' ' - Ο' ψ '� '0) ' επtσκ01tος της υ ΙΧΛα.ς ,α,φ
Μ:ά.γvους, γύρω ισ:ά. 1522, περι
γράιφει τόv θα.λά.σσιο οφι σά.v εvα. 
τέρας, πού απειλεί τούς ναυτι
κούς. 'Έχει μηrχ.ος 15 μέπρωv τό 
λιγώτερο. Τό κεφά.λι -του μοιάζει 
&λογ 'σιο. Ή χαίτη του -τή νύ
χτα. φωσφορί,ζ,ει. Τό σώμα. -του εΙ
ναι δλο σο/.ε-ποοσμέvο μέ λέrπια. Ρί
Χ ε:α.ι στά. κα.ρά.οια -καί δ,τι μιπο
ρέση v' ά.ρπά.ξη ... 

Περί , ά. τέλη, -το,? 16ου ,α.1ώ
νος, φα.ι vε-τα.ι πως εvα. θ('/,λαοοιο 
ιτ:έρα.ς kξεοράισθη σέ μιά. α.χ,τή τώϊ 
νήισων Όρ-κάJδωv. τΗτα.v 24 μέ
τρα. μα.Χpύ κα.l μέ περιψέρεια. 5 
μέτρων. υΕvα.ς σοφός της έ-ποχης, 
όνόμα.τι Ρ,οvτ,ελέ, -τό περιγράψει 
ώς έ,ξης: «Τό σώμα -του εΙvα.ι πιό 
ρτρογγυλό ά.πό του χελιου. Τό 
κεφά.λι του εΙvα.ι ισά.ν το μουγγρί. 
'Η α.vω μσ,σέλα. είvα.ι μεγα.λύrtε-
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ρη κα.ι υπάρχου ι δύο χαυ) ιοοο 1-

τες. Τό χρώμα της &πιδερμίδο; 
�Ι ια.ι -κιτρινωπό, C'Xtό:; &.ιπό τή ι 

� ' ' Ι ' "Ε 1ιοιι,ια., που ,ε ια.ι σ-α.χτια.. χει 
�, ) 'r, �· λ ' β ' ουο rπ ωτ .1ρες eι.π α στα. ρα.γ-
χια.,>. 

Οί Σκι:ι ιδι ιι:ι6eιί χροΜ<.ογpά:ρο: 
t-.f 

' 
'λ) ' οιγουγ Ί<.α.ι α. ες περ.γpα,φcς, πο-

λύ δια.φορετι-κέ:;. Ό " γγλος σο
φός Ουλ •;τεμα. ις ά.pίθμ ησε σέ 172 
τίς διάφορε:; περιγρα.:ρc:; του θα.
λα.σσιου τέρα.το:; άπό τό t 160 ι 
αλώνα. ως τό ι 206 ι. Μπορεί σ' 
ολες α.ύτέ::; τίς περιπτώσει:; 'Ισ.

ήταν όφ'θα.λμα.rπάτη; 
'Ανάλογες περιγρα:φές εγινι:ι ι 

καί ,στήν μερική. Τό 1819 έ
θεάJθη ε ια; 1θα.λάσσιο:; οφις οχι 
μα.κρυά άπό ιτή έα. 'Ι6pκη. Εί
χε -χ,εφάλι σά.'Ι αλογο. Τό 1 9 , 
σ:'η'i 'Ιvδοκί·ια, ό πλοίαρχος Λαγ
κρεσίλ εΙδε τό τέρας κα.ί ε.κα.με 
ά.-ιαιφορά, μά iδέγ θέλησαν vά -_όv 
ιπ:ιστέψουv. Στήv ϊδια περιοχή, ό 
ο:ρις έvεφα.vίσθη πάλι ,στί:; 25 
Φε6pουα.pιου 1904. Τόv είiδε δ 
κυοεpνήτη:; μια.ς γα.Ηι-κης κα.νο
vιοφ6ρου. Στήγ άρχή του ,φά,,νη
κε ιπ:ώς -ητα.·ι rtεpάJ:πιιχ, χελω·ια, 
\ιά. οτα.ν δ δ:ρις ά ιέοηκε στήv c

πιφάνεια. καί κολυμ6οϋσε γρήγο
ρα, άλλαξε γνώμη. Τόv 1Jιπε.λ6γι
σε γύρω στά 30 μέτρα.. Ηερνου
σε -κάτω άπό :ό πολεμl:"ιι6, άπό τό 
ενα �έρος στό άλλο, ε,πειτα. χά
!hrιιε, προτοϋ ιπ:pολά6ου'Ι νά. του 
πάρουν φω-τογpιχ,φ'α. Τόγ είδcι'Ι 
κα.ί μερι-κοί ναυτες. Ή ά.να.φορά 
του -κυ6εpνήτου εστάλη ,στο Πα
ρ:σι κα.ί δ καθηγητής 'λλ ρέ,δος 
Ζιά-ρ ε.κα.ιμε ά.wχ:κοίvωσι -στ:+;ν 'Α
�α.δημία. ιτωγ ΈπιστηJLών. 

Το 1905 τό πλήρωμα. κα.ί οί 
έπι6ά-τα.ι :Όϋ < Άρμα.δέηλ Κάσλ» 

είδα./ δυ..ι;,ά. tΙJϋ Ειρη ιιΚuϋ ε ια'Ι 
θαλάσσιο 5;,ι περ ΠΙJU 1 μέτρωι. 

1ετι:ιξύ tG) Ι cπιοι:ιτω Ι ήτα'/' και δ 
διάσ-ημος " γγ λος ,συγγρα.φεύ; 
Κιπ) ιγ ,ι, Τό έπ6μc /1) ι έτος, Αυ
γου:πο πάι ι, ·ή ά.γγλικ·η θα.λι:ι.μη
yό; ,,Βι:ι)χά,,))ι;ι,, τοϋ κ6μηrtος 
[ ράουφοpδ 6π) εε στί; σ.Ί<.τέ; της 
Βρα.ζιλ'α.:;, r.ιτι:ι ι :ιε:ρι:ι Mflη δ 5-
rρις. UE ια:; άπό -ού; cπι6ά-τες, δ 
σέρ Μή ;τ Γουά) δο c;, 1:ι.με εκθεσι 
:τpό; -:ή ι Ζωολογική Έτα.φια του 
ΛΙJ ιδ. ιο�: «'Ο Οι:ι ι άσσιΙJ:; ο:ρ ις ή
τα ι �αιθυπpάισ. ιου χρώμα.-τος. Μή
κους 10 μέτρων. 'Έ6γιχ,ι•ιε εξω 
ά.πό -τό ιερό κι:ι.τά. 60 πό ,τους. 
Ό λα.ιμ6; -:-ου μήκους 2,50 μέ
τρων έτελείωvε σ' ε ια. �ι..εψΗ ι σά·ι 
χ1ελώνα.ς». 'Επί τη:; θα) α.μηγου 
frτα.'Ι ,ια.ί δ φυσtοδ.φης ιοc6λ, δ 
όποίος έπ,ε6ε6αίωσε τή•ι εκθεσι. 

Μπορeιυμε γ' άμφ.σ6ητήσωμε 
&λες α.ύ:ές τίς μ�ψτυpίες; Σύμ
φω1ια. μέ τή·ι ά ιαφορά. -:ου ' λ
φpέδου Ζιάp, ·.<θά πρέπει ,ιά, ύπο
θέ�σωμε Ιότι τό ζωο σύτό άνήκει 
σέ μιά συ ιομο-τι;ι,ξια. μεγάλων έρ
rrοετώ / ΠIJU ως τώρα. θεωρούσα.με 
έξαφαιι,σμέ·ια. τε)είω;,. 

Τό 1953, άιοι·ι.τά τωι Κομ6-
ρων ν-iισων, δυ-τι•ι1ι. -τη:; Μα.δα.γα.-

' • 1 , ,i,. , , α 
σ,ια.ρης, οι ψι:ι.ρα.οες α. ιεσυρα.·ι εΊα. 
κ ο ι  λ ά,, ·,ι ι;ι.; v θ ο, κρίκο ά'Ιά.fιεισα.
στά. ψάρια καt ..-ά, έρπετά., ιπ:ού 
δέγ &ποψιάζο•ι:ο τή·ι &πηξί του 
οί έπιστήμο'ίες κι;ι,ί ?όμιζα.11 δτι 
είχε πtά cξι;ι,φι;ι,γ,σθη από "t'Yj'i 
ζωή. 

Μήιπ:ω; έγγιζει ή στιγμή πού, 
δ 1Lϋθος γ .ά. τον <μεγάλο θαλάσ
σιο οφι,, θά πιχ,pα.χωρήση τή θέσι 
tou στή'Ι πραγματικότητα.; 

ROGER REGI�, 
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Ήvωpέvα 'Έθνη 

καi παyfiόσμια Κοινή Γνώμη 

Ό Ό,ργα,·ιισ:μ,ό; Ί-Ι νι,11uέl'(Ο\' 'Ε
θΥών, σ\JΙΟία,θείς �μ,ετά τά τροΙJ.Ι)ερiι 
δεινά τού Β' Πα�Υ,αΟΙμCου πολέμου, 
ώς ή τελιεUJΤαί,α έλπtς τη; ά ,,θρω;ιό� 
τηιτος, δι,ά την πρόιληψιν νέοιο ά.φαν
τάιστου , καται,στρε.ιτrτιrι.ού �ολέuο'Ι.', ,ε
'Ταξεν ως ικυριον Ο'Υ.ο;ιον του την 
διαιτή,ρησιν της είρή,,η; κηί άσφα
λεί,ας, ένω παραλλήλως ά1'ΙlJΙ'tίισσει 
άξιόιλογο,, δρα.στηριότητα παγ.χοσuί
ου έκτάiσεως είς προ,γρά.ιιuα.τα οίκο
νομιικης Υλlι κοι•ΥωΥιΙΥ;η; ά.ναuιτίιξεως, 
ένι,σχύσεως τω,• ίπό άΙ"όurτυξιΥ χω
ρωΥ, προστα.σί,α; ,τοϋ παι�διοϋ, Ρ!α
ταπολ,φή;σεως τού άναλιφαδη-τι'σμοϋ, 
&,λιτιώσ,εως τη; ί,γ,είας καί δοηθείας 
με τρόφιιιια είς λιuώτ.τοντας iλαού;. 

Άτυιχώς, άπό τό ε.ργον τώΥ Ή
νωιιιένωv "ΕΙθΥών ερχεται εί � την 
εύρυ,τέρα ν δηιιο·σιόrτητα περι,σσόrτερον 
ή πολιrτική δραιστηριό,της, ητις είναι 
μεν ή σο6αρωτέρα, άλλά σι,yχρό
νως καi. ή Jtτι,1,χοrrέρα, είς ά.Jιόδο
σι,·. Βιε6αίιως είς πλεuσιτας rοερι.ιτrτώ
σεις έπέτυχον τά Ή Ι'<•�uένα 'Έ,θνη 
καί είς τόν πο),ιτιrι.ό,· τομέα, διiι 
τη;; ιιεσολαδήσει,1�, 1\ τής έπε,u.δά
σειός των κα,,τορθι\!Ισrηηα νά ά;τοrτρέ
�ιουν τό ,-ά, έ�ελιιχιθούν προσ:ιρwαί,
η συ;μ;ιλακαι εις πραγuατιrι.ου; πο
λέμους. 'Ευτ�σης κα-τορθώσα ,"Τα νά 
rοεριορι,σθούν καί ΘΥ.λεύψουν ταπικοί 
πό,�ε�μοι: οtτι ,,ε;, ήπε,ωωι:'· ,,ά έJΙεΙΥJΤα.θουν εις δαιθιμον επ11κι\\δυ,'Ο\' δια 
τήν 100.γκ,&σμιον είρήνην. 

Τοϋ κ. ΣΑΒΒΑ ΛΟΙΖΙΔΗ 

Είς πολλά; δuω; δυστι'!Χ,ως πε
ριπτώσεις ή Π(}λιτιrι.ή δραcrτηρuόtτης 
των Ή,•ωμένων Έθ,,ων rοεριωρί.σθη 
είς άποφάσεις �μή γενοuένα.; σε-
6ruστάς, Lδίως δπου έ,1εφανίζεrτο 
σίιγrι.ροι1σι; πων συμφερόντων των 
λεγ�μέΥω·ν ύ.,-τ,ερδuνάιμ,εω,,, η εί; συ-
στάiσεις ηΟ,Jκης μ.ό,•ον σrιu.ruσίας. 
Πά,'tως &του αί συστάσεις των Ή
,·ωμέΥω,, �Ε,θΥώΥ έ1κέρ·δuσαν γ,Ε\"Ιrι.ω; 
την Παγrι.ασιμιον Κοl\•ηΥ Γνώιμη,ν, 
δεν ηργησα,· νά φέρου" τού; καρ
πούς ίων, ώς συΙ"έ6η με τήν κατά.ρ
γησι ν της ά!n:οιΙΚιακρα,,τίας. 

ιά τούτο τά Ήνωιιένα 'Έ-θΥη 
εχουy πρό πα,'tός ά�,άγ;κην τη; 
ΠαΎ1ΚΟ'σιμ,ίο1• Κοι'\-ης Γ,,ά�uης. Σι•
η.π;ως τά Ήηο,μένα 'Έθ,,η χρειά
ζο'1ται ,την συν1εργα.σwν, οχι μό�·ογ 
των Κυ&ερ,•ήσει,Jν, άλιλά καί των 
λαϊίιν των διαφόρων χωρώ,•. 'Τhηρ
ξε λοιπόν σοφή ή iιδέα Dδρύσεως είς 
rτάς χώρας μέλη τώΥ 'Ηνω1uένω'\' Έ
θ•γων το11τιικ,ων Συ,1δέlσμωγ πρός 
οια.λλιέρ,γεuαν τού π,,εί,u.ατος τοϋ δuc
θνούς τούτου Όργανι,ο:μοϋ και δια
φιοτι,σιν τοϋ λαού έικάl(J!tη:: χώρας έ
Πίι των ά.ρχών ·ι.αί τού ερ,yοιι του. 
Δι•ότι οί λαο\. εt,•αι έ,;,.είνοι, πού πρέ
π,�ι προ,π� ,,τός , νά συ,•,ειδηrt_?<Ποιήισοuν
,τ;ας άρχας Υ,αι σrι.οπου: των 'ΗΥω
μένων 'Έ:θ,-ων, έΥτός των κολιπων 
-των πρέJΙΙει ,,ά δημιουργηθfi ή κα
τάλληλος ά.Ιτ�μόισφαι,ρα, ωστε καί αί 
κυϋερv{1σιεις νά έπηρ,εάlζωyται εύνοϊ-
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�ώς προς σε6uσμον τών άQχιίη ιαί 
σ,ωτι.ιίJν τωv 'HH,�U[H•>\ 'Ε.θ,ό,ν. 

ΠρειΜι ψω; χuι ό ίδιο; ο σι•γ
')ΙRιnοτημε,ο; JΙιι,yιχιοΙσμιο; Όnγα\ ι
σμος, ό .,ο,0{1μ,ενο; HNΩMIL\i <\ 
ΕΘιΝΗ, ,u δωση μεγr�λυτέραν προ
σο,χην εί; την bημιουργιαν ΙΙα.γ
:ιQ.σμίο1, Κοινή; Γνωμη;, εύνοιr,ιης 
δι<J την πnrιιγ,ματωιοίησ.ιν των σ.<ο
πιίJν τ(ι)'\ ,ωι σε/\uσμόv τιu\ riρχ,Gn 
τω,. Προ; τούτο ε[1·ιιι άπαοαίτη-το, 
,α uπαοχη η δι•,·r.ιιτοτη; ττιηοεσπε
ρας διrιφι,rτισεο;, οχι μο1ον επι τη; 
:πQ.λιιτι•;η� ,των hιιαστηοιm:ητος, Ιιι -
},α ιιιι ε,:ιτι του /.ΟιΗ11ιιού, οί,ι.010-
ιμιvου, μΟί,\f<•ιr;�ιου ι) .\Π. ειιγοι 
τωv. 

Κωποιτε ήnιι111σαμεν ί,α ά1<,1τε
ροv λει-τοιριγο τω Ή1<ψέ,ιιη '1:
θ,•ώv, δ α-τι ιιί πnοσπα6ειαι καί τit 
έιτιrτεύγuu'τα τωv 'ΗΗ•>,μ. 'Εθ\'<ίη rί; 
διαφόροι � yωρας δε, πι;ιο6α:λ) ο,rrαι 

:ιuι &ε1• ιι Ι'Ον-τιιι ε{'ιιιτεr,01 ννι ιστιt 
,ι; τφ Κοι1η1 Γνιχμφ•, ουτε ,ιαν 
τiιιv χι,, ω1 Η; τιί.; ι',ττοια; ιιί ίχπη
nε.σιuι rιοοσrι·εοο,ηο . Ή rίrt(J/\,:ησι; 
ητο, οτ� τύ. Ήνωμ. · Lθl'η εrι μ,ηριο
�ρροσυ1 η;, δε,' διιιτυμπα1•ιt,01•, το 
εο-γο τι 11 Τοϋτο ε[\'ίΗ όρθον ό..rιό ά
πο,ψεω; iιθιyης ,ωι ι-ύ'ιο-επ,εία·;. Δέν 
ε[ΙUι ι�μο; οιιθι, , νοι1ι1.,ο,μ,ε1, άπό 
rί.11:οψεο; ·τrιr1ι;τιιη; σ,ιοrι,,μοτητο;. 

ιmι ΕΙ'διuιμοον ωί Θι.ιτ�ιιησι; τη; 
Κοι,•ης ΓΗ,ιμη; ιαι vε1 r,001; -τGη ) ο
οη δια το μη -το,.ι-τι;,ό, μrno; της 
bι;ιrιστηοιίιτ rγτο; τίι11 'Η Ι"!•)μfΙ<•>Ι 'Ε
θ11ω\, θu δηuιοι,, γησο1•1 είηοιιφ 
άτ,uοσιrιιιοιι, δ·α τη1 ιrιτrηόησι1 ι.rι.ι 
τη; rιol ιτ11ιη; τι.11 δ,οιισrτηι;ιιοrτητο;, 
ή άποία :ιοι θα ιιι;ταστη τιιεο, τε
/Jεσφορο;. 
'Από τό Πε(»οδιιό «Διεθ ·ης -ι ,,ερ

γωηιι», 'c\ το. 1 JG9. 

'Η έπιστροφι\ τών άλχηpιστών 

Χiθίς, σημt:.ρα, σ' οι ε; -τί; χιίι
ρες, ίντάρχοι•\ ά1 θρωποι που l=,α
κο) (}t'θοϋv να ιιε) εrrοϋ, τφ αλ.χη
μrία. Ποιϊι cJJλ.'X, ιιεία, οuω;; Καί 
για ποιο , ογο; 

Ώρυσ,ιιί,·οι ά.τ' αύτού; &.ατηροiίv 
φι'?�χα τηv ά,-τι) τyψη, ίπι. ή �χιι, η
μεια ε[,,αι ,μια 'Ε,εrιερασ,,uε1-η ιδεα, 
ί:'Ια εnδος ωτ.)οιuη; προχηu,ηας πα
λιάc έ:ιτοχη;, τατε πού οί γ1ώσιις 
fjσαν Ηγ.ες Υαί μπ)εΥϊuε11ε;. Αύτή ί,
πήρ'Ε,ε ή ά 'Τί.) ηψη, luιί παραιδrίiγ,uα
τι, τοϋ ,-ι,,) ασt?'-Οiί {Ιρθο 1 ογισ:ιωϋ τού 
19ου αίιu,ο;. Κι' ίίuω; προι;,ει.ται 
γιά lσφαιλιιε,η άηΟηψη. 'Η άιyη
μεία wιηρ�ε Υάτι αλλο. 

�ο ΦρfΛ't Χου)' Υαθηγητής ατό 
πα,•ε:πισ<τηιιιο τού Καrμιπρι τt,, στό 
πε.ρίφ-ηιιο 6ι6λ.ίο τοι- "Τα σύνορα τη; 
άστρο,·ομία;,>, ελ,εγιε ότι ή ί\)η ε[,αι 
ό έ,αιτ)η,ιιτι,ι,ωτερο; ιαί π)εο1 θαι
ματοι,ργός τοιι�.ύς, έπί τού όστοίου 
μJtορεί ,α άσJΥηθf) ή ά,θρώ.πινη σ:-ιi
ψη κι' &tι ή ιιιετριιίηα,τη γήινη tωη 
μας ε-[1αι ποJύ )uyo πράΎιια δίπ)α 
στα οσα σι,μ6αί, οι-, στ111· πα,y ιισσιιιο 

Ό <�μaράιγ1δι,νος Πίιvοξ» 

ύ) η, εuη γιά τήv κα,ρδιά τώ, αστρων 
πρα-.cειrτιιι, ειιτε γιά -τί; uu:,ιριvέ:; πε
ρωχίc τού Κοσuοι•, ε�τε για το με
γοJλο ΚιΕΙΟ πού yω,:ιίtει τα αrστρα, ά.πο 
τα ασ--τρα, τού; γο:)αξίε; άπυ τούς 
γα) αξίιε; η Υαί τού; μετα,yω α�ί:ε;, 
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α� οιχι τά σψσια,-τα ασοο τά αλλα 
σψutαντα. Νσ.ί, ηρθε πρόιγιμαιτι ή 
mοχή πού Θά ε.πρεπε νά διατυi7tω0η 
μuά ,·έα φιλοσοφία, ενας πραιγμα.τι
�ς uλuσμός δίιιιλα στόν άφελη ύλι
σμό τοϋ 19ου αιLωνος. Διόlτι εt,,αι 
όλΟ<ραι\'ΙΕQΟ, &τως εγ{)α!\I ε ό μ,εγά
λος i"11tu01τήμων :χ.αί άλιχ;η,μιJΟΙtης 'Ι
σαιάr,ι., rείttων, διtι <<δεν εχο,με μα
ζέψει άΙΥ.όιμη παρά με,ριrι.ά &όrι1σαλα 
μόγ.ο τι'iς ύrι.τής». Πέρα άut' αύτή,ν 
υρ�σοοεται ό άπέρα-ντος ώκιεα,,ός της 
γνώσεως. 

Κ
?-

ί ί\μως ,ό ώΥ.ιεανός αυτός έξε
ριευ·νηθψ,ε κ,αι 'α,�ρω11ιοι Χ,ώρ1;1ξαν
τόν χάJριτη των αγναισrιων ηπ:ειρων 
της mUOtt1iμης πού ΟρV<JΙΚΟΥται σ' 
αύτόν. Αί,τη ή γνώση δuπ,λα στήν 
όποί.α ή έυιιlσ'tΎ\\,ιη ε[ναι πολύ λί,γο 
,πραrγμα, ό,'Ο:μ,ά,gεται άλχ,ηιιιεuα. 

Δεν ε[μαι :χ.ανένας μυη;μένος, ου
τε κι' ά,-ήχ,ω σε όργάνω·ση άποΥ.ρ1•
φιισιτων, μ,ά ιμ,ε.λέττισα παρ' ολ' αύ
rτά τήν άλχη��εία έυιί 40 χρό�1 ιια. Ε{
χα ώρισ:μέ,,ες έ:παφές, ε.κανα ώρι
σμέ,,σ. πειράιματα. "Ειχ.ω σχηιιαtτίισει 
τήν υαθ-υτάτην πιεπο�θησ,η, δτι πρ,ίν 
ωτιό μας ύπηρ,χε σ�τόν πλανιyιη ιιας 
ε,;ας πο�ιπ;ιJσ:μό7 έξελυγιμένος, σιού 
ση,ι�ερα εξα,φανuσθηχ,ε. 

Πιστεύω στι ό πανά!)Ιχαιος αύτός 
ΙΥ.ο!ί άν{ιπαρrι,τος τώ,ρα πιά πολιτι
-σμός wυειδeσ,μ,ευσε τρομαιχ.τιrι..ες δ�•
vόJμ,εις πού ά ,,εστάn;ω·σα ν τις ήJΤJεί.
ρους, !5λυωσαν τούς πάγους και κα
τέ,στρεψαν εναν κό�σ:μο με ά.νώ,τερη 
έξέλιξη. 'Ίχνη άbτ' α>uτόν τόν πολι
τuσJJ,ό δuοοώθψ..αν ώσrι:όσο έπί άρ
ρ,,ετόν καιρό Υ.ι' ε-τ�σι έξη,yεί.ται μιά 
παράn;αιση γνώσεων εως τόν διrι..ό 
μας πολι'τισμό. Καί ε[,-αι γuά μένα 
ά.ναιμφuσδ�Ί:ιryτον δτι ό rεί\των ε[χε 
eπαφή με τούς τελεuταίους θΕiμαtτο
φύλαnι;ες των μεγιά,λων μumτιrι.,ων. 

'Η ,ά.λχ,ημεία ε[ναι τό ίζημα μιας 
έ.πισ�τηιιης Υ,αί μιας τεχνολογία; πα
ρωrχ,ηιιένου πολυτuσμοίί. Πού σ11Jιιαί
,,ει δτι δέν δίνω Υ,σψμuά άbτολύτω; 
ιπίιστη στις άλλες έρ.ιιη,,είιες: Θεϊ,κ;ή 
�αί έξωγήϊνη άποΙΥ,άλmjιη πού -χ;άρι
rσε στόν ανθρωσιο τή φωτιά, τό τό
ξο' τό σφυρί :κ,σ)ι τήν ά.λ,χη,μεία. 

'Η ά.λιχ,τyμ,εία ε[ναι πάρα πο.λύ πα
λαιά, ά.φοϋ τήν υρίισικ�με στi1ν Κί-

να ηδη τό 4.500 π.Χ. uΕνα n;ερuφη-
ιμο -κιεuμ,ενο, ολύ πιό πρόισφατο 
( τοποθετ•εί'ται χρονολογιr.ι.,&ς γύρω 
ά.πό τόν 120,, αtίόνα), ό « Σιμαρά
Vιδινος Πί,,σJξ» ά.rνσ,φέρει τίς μ,ε,yά
,),ες ά.ρ,χες αύτής της έπιαιήμης με 
τά έξης ,λαyια: <4ΕΠνσ;ι ά.λήιθ�ε�<;-, δέ; ϋαιον Υ..σ.ι sξσ1y,ρuυωμενο: αυτο που 
6ρίισΙΥJε\ται Υ.άn;ω ε[ναι σάν αύτό πού 
ϋρUσχιεται ΘΠανω, χιαt αύτό πο'\J δρί.
ισrι.Jειοο.ι έπάνω ε[ναι σάν αύτό πού 
υρUΟΙΥ.ιεται y,άn;ω, ωστ.ε '\'(J. συ,rοελε
σθοϋν τά, Θ�{iμ,ατ� τοϋ, ένός πρά,y�
τος... Και οπως Q.λα τα Jtρσ)γιμαrτα υ
πήρξαν Υ.αί προηλιθαιν άιπό τό "Ε,•α, 
ετσι δλα αυτά τά πράγματα γεν\"r]
θηκα'\1 ά.σι' αύτό τό ιιονσ.ΙδΙJΚό, διά 
Jtροσαρμο:γης. �ο 'Ήιλιος ε[ναι ό 
,rοα.τέρας τοιι, ή Σελήνη ή ιιητέρα 
του, ό ά,,ειμος τό ε.φερε στό σn;λά
χνο του, ή Γη εtναι ή τροφός του ... 
''Η Μναιιιή, του εtναι ά!περιόρυστη στή 
Γϊ; ... Θά χωρίσης τή γη ά.πό τή φω
τιά, τό ά.,,εJtαuσθη;το άσtό τό χονδρό, 
ά.παλά, με μ,εγάλη τέχνη'. 'Α ν1ε6αί
,,ει σ,ιοο ΤΙ] γη JtQ()ς' Τόν Ούρα'\'() ΚΟ;L 
ξαναικαrτευαί,,ει άjμέ.σως στή γη Υ..σ.ί 
συλλέγ,ει τή δύ"σ.ιμ.η των ά.νωπ;έρων 
ικαι των rι..σ..τωτέ,ρων πρα,y,μάτων. 'Έ
τσι Θά άπw.ιτή,σης &λη τή δόξα τοϋ 
rι.όσ:ιιου Υ,αί γι' αvτό κώθε (J'Κ,ό�τος 
rθά ·μαικρύνη ά.ιπό σένα. Ε[ναι ή δυ
'\"Μη δύ,·αιιιη Υ,ώθε δυ'\•άμ,εως, για
τί Θά ,,ιικήιση Υ;ά,Θε ρruστό Υ,αί Θά 
διε�σδύση ,σε yJά,θε στερ,εό... 'Έrτσι 
Ιδηιιιουριγή,Θηrι.ιε ό κόσ:μος... Αmή 
ιεΙναι ή πη,γή τω,• Θαυμσrrουργων 
προσαριιΟΙγω·ν πού ύπο'δειrι..ΥύοντΟΙΙ, έ-
1δω... Γι' αύτό ώνοιιάlσττyκα Έριμης 
Τρυσ;μέγuσ1τος, γιαrτί εχω σuγρι.ιενrιρώ
σει τά τρία κομμά-τια της φιλοσο
φuας τοϋ σι'iμπαντος. Αύτό πού ε[πα 
γuά τήν έ.,,ιΧJείρηση τοϋ 'Ηiλίου ε[
,,αι πλήρες». 

Τό ΥJεuιιενο αuτο ε[ναrι Ο'η)Uσ.ντι
ΙΥ.ώτατο, eστω κι' αν φαίνε([αι σ0<,Ο
τεL'\'() έrι. πρώτης δψεως, διότι έΥ.θέ
rιει τήν Θεωρία της κο�μιιχ.ης ένόπ:η
τος σuγιχ,ρόνως ,με τή «συνταγή�> τοϋ 
φ�λοσοφι1χ,οϋ 'Έ.ργου. Ό συγγραφεύς 
μοιά.rζει νά γγωρίJζη διtι τά αlσrtρα 
ά.,,τλοϋ ν τήν ένέριγειά τους ά.πό τήν 
μ,ετουσίω'ση των στοι'Χ)είων. Αύτό 
πού (fuοχ.αλεί «ή aι,:ιχεί,ρη,ση τοv Ί-Ι-
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λ{ο ε[vαι ή ίδια ή 6ά.ση της ;,.α.τα
()1)(Jεmjς των 6ομ6ωv (1διώσ.παισις -
σύντηξις - διάσπασις) πού ά.ιιει
λούν vά 'Κlατcωτρέψονν τήν σημ,ερι,-ή 
-ά"θρω11tόιτητα. 'ΑΊuλά, αν πράιγμαιτι
μιπο.ροψε νά κατΟJΟΟΟευάlσωμ,ε τέτοι
ες Μμδε; μέ μέισα σ>χεrιικως άπλά, 
κα,λύτερα ή "-συνταγή» νά μείνη μυ
σιτ�. οι άλχημωιταί. δυσπι.σrrοοοαν.
Οι σύγχρονοι ΘΠιστήμονες συμφαι
νουν μ' αίπούς τοιιλά,χιστον σ' αύτό 
τό σημείο. 

'111 μπορεί δμως ,ά συνέ6η γw. vά 
χαθη α'ότός ό κόσμος χωρίς νά μπο
ρέιση νά μας άιφήση τό σύνολο τ�ς 
κ.ληρονοttιάς του; π�στεύω δτι ΥΔ
ποια δεδοιμέ,•η στιγ,μή ή έπιιστήμη 
αύτή πρw..ά.Ίueσε μw. τι,οιμ,ερή κατα
στροφή. Κό!τιοια σύγικροοοη πρέπει
νά μεσολόJ6ησε, στήν όιιτοία χρησι
μωτοιήθφαν οπλα πολύ tσ>χυρό'τερα
ώ-cό τί.ς κ.α.λίιτερες άτο ιικ.ες μας 
6<¼.t,δες: διιτλα πού εtχαν σάν συνέ
π;εια ,-ά γλυστρήσονν αί ηπειροι κ.αί. 
,·ά σκ�στη ή ΘΠιφά"\•εια της Γης, νά 
μ,ειτατοπuσθούν οί μα,γνητιικοί πό.λοι, 
,-ά �ιm:αJ6ληθούν οί ζωνες ρα.δuενερ
γεCας πού μας προστατεύουν άσιό 
τόν ήλισιχJόν άνεμο-, νά εr,ψιηδενι.σθη 
τό στρωμα άπό οtον πού στα.,ματϋ. 
τί.ς ύrοερι.ώiδεις άr.ι.τί,,ες, τέλος, νά 
άλλοιωrθη σι>οαρά τό μαγνητιr,ι,ό πε
δίον της Γης. 

uΟλες οί σύγχρο,,ες μελέτες τεί
νουν πράy,ματι ν' άποδείξοιΝ δτι 
κάσιοια δεδομένη στιγμή εγιναν σο-
6αρες ��τα.μορφώσεις η άνωμαλίες 
των ψιΙΟιοcων νόμων πού μας ε[ναι 
γνωστοί. Δεν άσιοικ.λείlm:αι μάλιιστα, 
�μέχρι τ'έλους τού 20οϋ αLωνος, νά 
μπορέσωμ,ε νά τοποθετησωμ,ε χρονο
λογυκ.ως, κ,αιτά προσέγγισιν μ,εριικωv 
χιλιιετηρuδων, τήv Μεγάlλην Κα,τα
στροφή. Κατά πα.σαν πιθα\'όιτητα θά 
τωτοθεrτηθη πρί.ν άπό 100.000 περί
rιου χρό.νια. 

uοσον τρομερή δμως κι' αν ίιπηρ
ξε αύτ,1 ή κ.ατασιτροφή, δσο-ν σο6α
ρά κι' αν στά.θψ.αν τ' άποτελέσιιατά 
της σ' δλους τούς τομείς, πρέπει έν 
τούτοι;, νά έαιέζησαv μεριrι.οί άνθρω
ποι και νά διατηρήθηκαν ιιέσω αύ
των ώρ�μέvα ,,ι,ι>μμά.τια της πα;λαια.ς 
γνώσεως: θετuκες γνιi>σεις, ή tδέα 

δτι ή έπιστήμη ε[vαι έπικίνδννη, θρύ
λοι έπίισης. Τό «.προ.πιιrιοριr.ιύν ά.μάρ
τημ�> της χριιστιανιnι.ης θρησt.ι.είας 
β,ρ�αι<.ει ετσι τήν έξήγησή του. uΤ
στερα διέρρεuσαν χιλ�ετ�ες καί χιλι,
eτuες, οί ΠαΎετG'η,ες καrrέrι.λuσαν ε, α 
τμήμα τοϋ :π.λανήτου, ϋστερα άπεσύρ
θη,σαν κι' αύτοί. "Αρχισαν νά σχη
μrοτ�ζωνται οί γνωστοί μας πολLτι
σμοί. Πρίv ά.n:ό 10.000 χρόνια ίιπηρ
χαv άrι.όμη οί φύλcιr,ι,ες τού μυστικού, 
οί θειμαιτοφύλα.-ι.,ες δηλαδή της παρα
δόισεω;. Έκ.εί εχιει τήν πηγή της ή 
tΑλχημεία, κι' άπό τότε δεν ε.παυσε 
,,ά βνθίζη τόv άνθρωπο σε όνειι,ο
πολήμα,τα. Πολλοί ε[ναι αύτοί πού 
ιιροσπά.θη,σαν νά ξανα6ρούν τό Με
γάιλο- Μυστιrι.,ό, πού θέλησαν «,,ά 
φτιάξουν χ,ρυσό». Ό θρύλος δμως 
ο>"ι.οτείνιασε αύτό τό περ�φημο μυστι
κό. Πάρα πολλοί ε[ναι οί μύθοι πού 
έξομοίωσαν την άιλ.χημεία μ' αύτήν 
τήv καrιασ-,ι,ευή τοϋ χρυσού, ένω φαί
-.,εται οο:ι οί πραγματιrι.ά μιmμένοι 
δεν άlπέδuδαν κ.αί. τόση σημαισία σ' 
αύτό τό μέταλλο. Γι' αύτούς ό σί
δηρος ηταν πολύ σστοuδαιιόιtερος. 

Ό σίδηρος, τό ξέρομε τώρα, ε[
ναι πράιγματι τό μόνον στοuχείον άπό 
tό δποίΟ\' δεν μJtΟ(.)Είς νά έξα,yά,γης 
καμμιά ένέργεια: ούτε διά της δια
σπάσεως, ουτε δw. τη; συ,,τήξεως. 
Πού σ�μα�;,ει, σύ�φωνα , πρός , τού;τεχvικους ορους, οτι, στην κλι,μα.κα
άπωλείας μάζης, i,\χει βα;θwό μηδέν. 
Με άλλα λόγια, μπορούμε ν' άπο
σιπά.σωιιε ιvέργεια ά.πό σιτοιωεία έλα
φρόιτερα τοϋ σιδήρου, προσθέτοντάς 
τα διά της συντήξεως: εrτσι ),ειιτουρ
�εί δ ηλιος η ή β&μ6α υδρογόνου. 
Μιποροϋμε έπίσης, ν' άποσπάσωμιε έ
νέρ,γεια ά.πό στοLχεία βαι,ύτερα τοϋ 
συδήρ�υ, αιπι>σννθέτ?'-;tάς τα �ιό. τfi,ς 
διασπα.σεως: κι' αuτη ε[ναι η περι
πτωση μιάς στήλης ουρανίου η μιας 
βόιι6ας Α. 'Αστό τόν σuδηρο, διιως, 
πού εΙναι στό μηδέν δεν μπορείς τί
ποτα ν' άπσ=άισης. 'Αστοτελεί τr,ν 
καταγωγή, τόν μοΧ;λό τού σύμπαν
τος. UΕνας ΤhρμαΥός άλχη�μLστής, ε
γραψε: «'0 σuδηρος εΙναι φορεύς 
ιοϋ μυστηρίου τού ιιαγνηιτισμού ,ιαί 
ιού μυστηρίου τού αuματος». 

Πιό περίεργη άb<όμη εΙναι ή πα-
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ρατήρηση δτι δ σίδηρος εtναι άναι.ι
rpι,σϋφήπ;ως ενα βα,σιvJό στοιοοείον 
τού σύμπαΑ,τος. ΌποιοδήΙJτοτε στοι
χιειώlδες έυιιστημ(}νιr;.ό βu&λίο τό άπο
δείtχ,11ει: δ σiιδηρος προ'Κlllλεί τόν μα
γνητι,σμ,ό, εtναι οίισιωlδες στοιιχείον 
tη; α,ί{ιιοοφαιρίνης, δηλαiδή της ζω
ης, κι' &.ποτ,ελιεί ενα βα,σιοcό ύλιικό 
οιοu Χόσμου. Ί\όν βρί.σκοιμιε πανrrού. 
Πολύ σω<Jiτά λοιπόν λέει δ « Σμαρά
γlδι,,ος Πtνα,�»: «'Ό ,"rι βρίσ!Χιεται ε
πάνω ε[ναι δπως δ,τι βρίJσκετα, m

τω». Μlε αλιλα λόγια, τό Σύuπαν δέν 
ε[ναι φτιαγμένο στήν τί\χη, δπω; -
&ιως. Εfναι αυστηρά ώρ.γανωμένο 
ΙΚαt ίmαικούει σε νόμους, τούς δποί
ους μ.ποροi.\με ν' άναr-ιαλύψωιμε τόσο 
στή μ,ελέιτry μι,ας δ(.}(}σοστα,γόνας, δ
σο έ,,ός κόιχοοου •αιμ,μου η του ά: ,θρω
ιπίνου σώ.μrοτος. Α ίιτό εtνΌ.ι τό μ,ε
γά:λο μάιθημα της άλα,ηιuείας. Αύιτό 
γ,•ώριζαν οί ανcθρωποι πρίν ά:πό δέκα 
χιλιάδιες χρόνι,α. 

Σ' δλους, λοιπόν, τους γνωκrτοuς 
μας πολιτιισμούς βροοr,ωμε ά11θ,ρώιιιους 
πού δ�εrτή.ρησαν μ,εριrιJι. στοιχεία του 
<<μ,εγάιλο μνστιικΙού». Μlε τήιv πάροδ·ο 
τού χρόνου qμως, τό <�uυστιrι.ό» άλ
λοι<�θΤJΙΚ,ε. 'Α Ι"Ο.μίjχ)θτ-,κ,ε με μυστικι
σιuό, συν•ταmύσθrr-<ιε μέ τίς διάφορες 
θρηω.,είιες. Παρειδ·όθησαν, έν τούτοις, 
μ,εριΙΥ.iι. uποπροϊόντα του στην άνθρω
πόιτητα: ή πορσελάνη, ή πυρίτις, τά 
όξέα, τά άlέρια. ·ο ήλιεvJtριισμός η
ταν γνωστός τόν 2ον α1ωνα π.Χ. ά
πό τούς άλχψι,στάς της Μεσοιποτα
μίας. Καί οί άλχημuσταί της Κί,-ας, 
τόν 2ον μ.Χ. ο1ώνα, παρή•γαγον ά-
λοvμύνιον ιμε μιιά. μέιθοδο τελεί.αις α
γνωστη σε μας. "Εiτσι δ ιεύτων 
μπόροοε νά γράψη σε μιιά. ε,πιστολ11 
του τού 167t6: «"Υ\,τ,ά,ρχου-ν Υ,ι' αλλα 
μυ.στιικά δίπλα στην J.Uετοωίιωση των 
μ,ετάλ'λων καί οί μεγάλοι δά.ισΡιαλοι 
ε[ναι οί μόνοι πού τά γνωρίζουν». 

Β λέυιο,μ,ε λοurοόν δτι ot ά.λ.χημισταί 
προσφέρουν &οτό Υ.αιρό σε κ,αιρό στό 
κοι,,ό μεριrιJι. κομιματάlκw της γνώ
σεώς τους, πού βοηθούν την επι.σrιη
μο,•ιιχ,ή πρό-ο.δο καί την τεχ;ν1ικ11. 

MCQUES BERGiiiER 

«Βή'μω>, 2'5 Μαtου 

Άνάγκn συγεργασίας 

Έι<κλnσίας- Έπιστήμnς 

Ί -� κοι,;Υtη;α άνάιμιεσα στήv 'ΕΙΥ.,
Χλησια Υ..αι ri;ηv Έlπυστ11μη, στήν δ
ποw βλέπω τή σοβαρή προimόιθεση 
συ"εργοοtας γιά τό καλό τού πλα
,,ή>τη μας, περιέ,χειται μέσα στήν πρα
γ1ματυχ.ά άλη,θινιη διειθ'\1οσwίιηση της 
σύγχρονης επuστήμης Υ..αί των Χρι
σr�;ιανιrι.ιων Έrι.χ.λησιων. 

Στίς ιάρrχ,ές τού 16ου αlωνα ή 
'Εrι.rιJ.ησία ε[χε μονοπωλή�ει δλο τό 
σύστημα της ΔηιΗοιtρΎWς καί κρα
τοίισ,ε σ' αύτόν τό,, τομέα τίς δεσπό
ζουσες θwεις, τlς δποίες ήταν ζή
τημα, αν θά τολιμούσε Χάιποιος νά 
δυε%δLΙΚ'Υfση. Γι' αίιτό Χάιθε επι.στημο
\'ιrι..ός τ0<μέας, εριιτός άΙπό σπάνυες bξ
αιρέσεις, ηταν προσιτός μόνο σ' ε
ΥJείνους, πού κατεία,σ.ν κάιιιοιες, εστω 
άrι,όμα Υ.αί Χατώτερ.ες βωθμίiδιες της 
ε.Υ.rι..ληισιrοστιr,<ιής - Lεραρχιrι.ης ΙΚλί,μα
κας. 

Ή ρήξη, άνά,μ,εσα στήv Κα,θολιr,;.η 
'ΕΥJΚλησία καί τήν φuσιοcοεπuστημο
''ιΙΥ,;ή σκέψη, οί σuνέπεuες της όποίας 
ε[,,αι ,αtσθητες εως σήιιιερα·, επηλθ-ε 
πραγματιr,οcι. τόν 1Ι6ο αLωνα. 

',Αλή!,εια, αίιτή στοίιχισε τη ζωή 
έν,ός μεγόJλου &,ρυθμού ά,1θρώυιων 
εrιJΠροσώlπων της νέας μορφης σr-ιέ
ψεως. Σιτό ΥJωι.j)ι,μο πάνω στη,ν πυ
ρά τQύ Τζορντάινο ΜlπρούνQ, στί; 
17 Φεβρουαρίου τού 1,600, Υ.ρυδό1tαν 
τό ,μοιραίο πρσ,μήινι,μα. 'Ο Τζορντά
νο Μαιρούνο ηταν τό πρώτο θϋμα 
της Π(}λuτιικης ειχ,είνης, πού όιχ,ολου
θουσαν τόrτ,ε σrrον τομέα τγjς πνιευ
μωτιικης Χαλλuεργ,εwς οί ηrγέτες της 
Κο,θολιικης 'ΕΙΥ.ικλησwς, οί δποίοι κι
νούνταν άtτιό μιά βαθ-ότα,τη δuσπικrτία 
11,ρός τήν φυσικο,επuσ,τημονιΥ,;η σικiψη. 

!Μέσα στό χρονιrι..ό διά!στημα των 
300 i,,αl περισσοτέρων χρόνω,,, πού 
rιέοσ,σαν ώπό τότ<ε, ή ΚαJθ(}λιικ.ή 'F..¾
ΥλψCα ,ε[χε την τάιση νά ύποστη'
ρuζη τήν παλιά!, την άποικαλουμέv�;�
y_ληρw.ή πνεuμrοτιv.ιη καλλι.έργ,εια,, με 
δλιες τlς σννέπευες πού ά\1τέρρrο,, ά.π' 
αίιτήν. Αίιτό δμως, δεν σημαίν ιει, δ;ι
δεν ύπηρξαrν σιτήν 'Εικικληισία χα,θο
λου στοχοισrτες καί επuστήμο,•ες. πού 
rιροσυιαθουσαν ,,ά ελ•θουν σε συζήrτ-η-
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ση με τούς φυσιο.δίφες. 'Αλλά, γιι.ί. 
tό πάσο l.ίτο¼,ι,ες fισαν αίιτες οί ά
πάπει.ρες, τό μαρτuρεί, έπί παραιδεί
γ,ματι, ή ζωηρή έmώιυ,ση πού προ
εr,ιλ�η σχειτιr,ιά τελευταία, ώτό τό 
βιόλίο του Τεϊγιάρ vτε Σ αρ,,.η;εν «Τό 
φαι'\ψενο τού ά'\•θριίmου». 

'Αλλά δεν θά. εLχε νόημα ,ά πα
ρα!δοθοϊ�με έΜJ σε θλιυερές σκέψεις, 
ίιποστηρtζοντας, δτι δλα εγι ναν ετσι, 
κι' δχι διαφορετιr,ιά, η ν(°ι. τό ρίξω
μ,ε στην πιr,ιρή είρωνεία, έξ αίτία; 
τοίιτου, δπως χ.ά.νει δ Μοιιζί.λ. Π/ι.
ρα πολλά εχουν πο,,ταρισθή στά χαρ
τιά. 'Αστό παλιά εLνσ.ι πιι'ι. φω,ερό, 
&τ� δ Μι.φαι,'Ι)ς ρόλος, τόν &ποίο 
παtζουν στην κοινωνία οί έtπ11<11tήuο
νες - φοοιοδίφες, έπι.φορτί'yει σ' αύ
τούς μι<'ι. τέτοια εύθύνη, πού σιχνά 
τούς φοβίζει κι' αίηούς τούς tδιους. 

Σ τό -γ,-ι,1·στό γράlμ1μα του πρός 
tόν Σ υγΙΚΙμου,-τ Φρόύ,π, δ 'Αλδέρ-

Άnοuτnοε τε 

ΚΑΙ ΣΒΙΣ 

τόv χρuοόδετο τόμο 

ΙΛΙΣΟΣ 

ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

1956 - 1958 

Οί συνδρομηταί του 1 /\ 1 Σ Ο Υ 

δικαιοGνται νά τόν άyοράσουν 

ΜΟΝΟΝ δρχ. 70 άντί της τρε

χούσης τιμης των 90 δραχμων. 

τος 'Αϊνστάϊν εθεσε ,στίς 30 'Ιου
λίου 1932 με άνησυχια, τό {ρι::χτη
ι;α: �'Ί'π�χε� αρα-;rε τρόcιιο1, �ού
Μιιτρεπει να απαλλάξουμε τους αν
θρώπους ά'πό την κατάρα τοϋ πο
λέμου;» 'Όλοι μα; τό ξέ1ροψε, ίίτι 
αυτό ιτό ερώτημα γεννιέται τώρα 
μ.προmά στους έπιφιη•είς έπιστήμο
,,ες με &r,ιόμα μ,εγαλυτερη όξύτητα. 
Γι' αίπό καί τό κruθήχον εγκειται 
στό νά ωτΟι'ιιαταστήσωμε την καρ
ποφόρα συ,,εργιι..σί!α άΥάμεσα στίς 
φυσ11'/4ες έιιιστ,η_uες καί τi1ν 'Εrι.w.η
σία, προσπαιθώντας ,ά ιί.Υτλοίiμε μα
θήμαιτα άπό τίς ίστοριr,ιά θειμελιωμi
νες συγκ.ρούσεις, γιά τίς όποίες μι
λώ πιό πάνω. 
Καρδινάλιος ΦΡΑΝΣΙΣ KAr,'IX 

ΠρJuάτος τής Αύστρίας 

«Τά Νέα», 2 'Τοm{ου 

ΜΕ Ρ I ΚΟΙ φίλοι τοϋ 1-
Λ I Σ Ο Υ στελνοuν τήν 
συνδρομη τους άφοϋ ά
ναyκασθοϋμε, με λύπη 
μας, να τους ένοχλήσω
με με ύ1tενθuμισει�. οί 
όποίες κοστίζουν καί 
yρονο και χρηματα, η 
να στείλωμε είσπράκτο
ρα, 1tού κοστίζει έπισης, 
δηλαδή άφαιρεί άπο τό 
περιοδικό ενα μέρος της 
συνδρομης 
Οί 1tολλοί είναι τα'<t'· 
κοί. Έ ν ώ ο ο υ  μαζ• 
1ους! 

----------=111:Ξi
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ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
Ή πρότaοιc; τοϋ Οίκουμ. Πατριάρχου 

Τό <<!Εύρωι1tαϊκόv υlδρυμα. ΔΡ 
Γ ΑΝ» δ:ά. τrpv προαγωγrιv bδεωv 
ocα.t σχεδίων ά.ναιφοpικως rιt,pός τή·ι 
Μορφω,cι"Κήν Εύρωπαϊ"ΚήΥ Κοινό
τητα., άιναπτύσσ,zι δραιστηρι6rτ:ψα, 
δπέρ 1:ης πνευ,μοοτι-κης, οtοοονσμι
κης, δικωστ:κη:; κ.λ:π. έναποιή
σεως της Ευρώπη:;, ά.παιρα.ιrτ:ή1του 
δια. τ-ηv διοοφύλα.ξιν των λα.ων 
της 'Κα.ί των μιορφωτικων άξιων, 
μει:1α.ξύ τωγ δποίων είνα.ι κα.ί ·ή 
:χριστια.νι κή θpΎJΙσΥ.ιεία. 

Ό οικουμ,<JΥ: ισμός 'Κα.ί ή ένο
'Ποίησις των 'Εrιtκλφιωv, διά μία.ν

λ ' . 
ξ' κα, υιτεραν 1συ�εψ1οψ:;ιν μετα. υ 

των ά,γθρώιπων, σmαισχολεί τόv 
vδρυrτ:ήγ ταυ δόΥ.ιtορα Κω;,στα.ντί
νογ Δρα.γάιν, δ,ρθσ.δόξου ρουμαvι
κη:; Χοοτα.γωγης θεολόγον, ά.πό 
τοϋ 1955 διά, τοϋ έν ΡώμΎ,J έ'Κ
δι1δομέινου περιοδικοϋ του Azione 
Ecumenica Euι·opea. Τό διά.γ
"('ε,�μα, 1cοϋ «Πα.τ,ριάρχου της Ά
γάιπης» '.Α!θηνα.γόρα. τοϋ Α' έ.π' 
ευιχ,α.ιρίq. τοϋ Πά.σχα. των Κοοθο
λικων τοϋ 1969 καθ' θ <�δ έορ
't!α.σμός 1:ης ιπα.γηγυpι'Κ.'ίjς αύτης 
έορτης, πρέιπει ,yα, ,εr να.ι ε r ς καί 
/Χι οι ν. ό ς», ώ'θησε τό υllδρυμα. 
Δραγα.ν νά. συγκα.λέιση δύο εύρω
παϊκα. οίκουμεΝι>κα. ,συ:μ.πό1σια, rπ,ρός 
έξέτασι ν wϋ θέμα.τος. Τό π,ρω
τον εξ α.υτωv, ένημερωτιικοϋ χα
ρα.κτη,ρο;, συνηλθιε τή'/1 10ηγ 
Μiαtου έ.ε. έν ΡώμΎ,J. Κwά. τοϋ
το δι,ε11tι1στώ1θη δτι όφίισταΝttαι κα
λα.t διαιθέσεις έrι.οοτέρωθεν. Το Β' 
O1κουμι<JVιΧΟ'Ι Ευρωιιtα.ϊκόν· Συμ
πόισιογ συγηλθε τr;v 11 ηιν Ίουνίου 
είς '.Α!θήνα.ς. 

Είς τοϋτο με�οοχον έκι1tρόσω
ποι των χρι,στια.νιικων έκιχ,λ ησιώιν 
καλ ίδρυμά,των, κληριικοί καλ λαϊ
κοί, οί δntοίοι, έ,ν πvεύμ,ατι ά.γά.
πης, κοο:1α,νοήσεως καί πρα,γμα.τι
κης χρι,στιανιrιtης ά.λλ ηλιεγγύης, 
συνεζ-ήτησσ.-V το θέμα, τοϋ ΚΟW()ί) 

έορτοοσμοϋ τοϋ Πάισχα. μέ βά.σιν 
εbδικόv ,μήνυ,μα. τοϋ Οtκουμενικοϋ
Πα.τριά.ρχου ΌΑΙθηνα.γόρα. τοϋ Α' 
προς τό συ1νέlδριον, εχον ώς ά.ικο
λού,θως: 

«Ή 'Αlνάστοοσις τ·οϋ Κυρίου εr
vα.ι τό θεμέλιον της Χριστια.νι'Κης1Εrιtκλ ησία.ς, τοϋ Χρι101τ1ια,γιικοϋ 
κηρύγμα.τος καί της Χριστιανι
Χ'ίjς δμολογίας, δι • θ χα,ί φρο,γοϋ
μεν, ατι ,δ ΧΟιΥός συνεοpτα.qwς 
tσϋ Πώσχα. ά.ιποτελεί 0ν'διει1ξι,γ χα,t 
κοινήν μα.ρτυρίαγ της Χριιστια.γι
κης Ένότητος, μά.λ�στα υοιαιιtέ
ρως 1εtίς εγα κόσμον, απως δ ση
μερι γός, δ δποίος εχ,ει την ά.ξίω
σ�γ, πλή·ρως δι"Καιο,λογημέ'Ιηγ, ναι 
&.καύση ήνωμένος τό κ'ήρυγ α, ,τ,ης 
Άναιστάισεως &.πο μέρους της Χρι
στια.vιχ.ης Έικκλφίας. 'Έχψεν 
ήδη έ,χιφέρει τη'Ι' γνώμην �μωιν 
επί τοϋ θ�μαιτ-ος τούοου, ιειtς το

μ ήvυμα, το δποίοv ά.ιπηυιθύγωμν 
έπί τφ έορταισ,μφ τοϋ Πά;σχα, τώv 
Δυτικών &.γοοπψωγ &.δελιφω,γ ή
μωγ Χαί έν ιτφ δrποίφ διιε'tυι1tώσα.
ι-vεν σαιφως τrrι σκέψιv, απως κα.
τοοολη'θη, έν ιπλήρ,ει χρuστιοονιrχ.'Ώ 
ιποι,μα.ντοριικ'Ώ όπευθυ,γότη,τι, πά
σα προσπάθεια. ά.π<J ,μέρους πά.ν'

τωv 'τ'W'Ι σε�οοσμίων &;διελφωγ ή
γ;ετων των έπι μέρους Χpιιστι<JΝι� 
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κων 'Εκκλησιών κα.ι δμολογιων 
προς τήγ κα.τεύθυΥσιν κοινου πα.y
χριστια.νικοi} έορτα.σμοϋ του Πά.-

"Ε ... , -�-· "Ψ 
' σχα.. χο1ι'τες οε ιn, ο ει -:-α.:; 

μέχρι τουδιε έπι�στημονικά.ς έρεύ
να,ς 'Χιαt τάς έιπ' α.ύτων δι-:ι.φό
ραυς ,εlισηγήσεις, νομίζομ,εν δrtι 
το αρι..στον θα ήτο ίνα. δρισθη 
μία. σταθερά Κυρια;κή, κα.ιτα τή ι
δποία.ν δλοι οι έν τφ πλα.νήτ'Ώ 
τούτφ ρισ::ια.•ιοί, θα έώριτα,ζο:, 
δμοϋ πrι ' Υά.στοοσuν τοϋ Κυρίου. 
'Qς τοιαύτη δέ Κυριακή προ�tι
μοτέρα. θα ήtο ή δωτέρα. Κυρια
κή του 'Αιπριλίου Εινα.ι ά.πόλυ
wς ά.ν«γκη να βοοδίισωμεν τα.χεί 
και τολμηρφ χρι�στιανικφ βή1μα
τι, προς rTJOV κοινόν έορτοοσμον 
wυ Πάlσχα κα.t eν άιπολύτφ ά.ντα.
πσ-κρίσει προς τήν ά.νάιγrι<.ην του
α.ίωνος ήμων •να κα.θορίσωμεν μ;ε
τα ποοσης σσ,ψηΥείtJ,ς τας �έ-σεις 
ήμών ώς ιπρός 'to σπαυδαίΟΙV τοϋ
το ζήτημα.. Δια τουτο και αύθις 
έπαναλα.μ6άινομ,εν ίνα. •είισηγ11θω
μεν ιε!.ς δλον τον Χριστιανιικαν 
κόισ:μοιν ώς rrμέ.ρα.ν κοινοίί έορτα.
σμοϋ του Πάισχα, τήν δευτέpα.ν 
Κυpια.κήν του 'Απριλίου, έ.λπίζον
τ,ες, αιι δ mινος οδτος έοpτασμός, 
δ στοοθε.pός, θά. άιπο-οελέση οχι 
μόνον εν σύμ6ολοv, ά.λλα καί μίαν 
θzτιΧήν συμ6ολήγ είς τήv τz
λείωσuν της Χ�pιιστια.νικης Ένό
τη,τος». 

Μiε-τά. μαικpά.ν είσ-Ιr(φιν του 
θzολόγου κ. Α. Ποονώτη κα.ί τά.ς 
δμιλίας των έικιπpοσώπων Έκκλ η
σιώγ Σιε6α.ισμιωτά:tου Σ�ροο είμ, 
μηrtpαπολί-του Ίωα.yνίγω,ν, έκπpο
σ.ωπουντος --.όγ Οtκουμενικογ Πα.
τp:άφχην, Μη,τpοπολί-του Έλ•ευθε
ρουιπόλεω:; Χpυσά.•ιθου, εκιπpοοω
-που;,τος τόν Παιτpιά.pχην ' λεξα.·ι
δριεία.ς, ά.ρχιμα.νδρί ου Μιελε-τίου 

Κσ,λαψι..ρα., ε:χnτ.ροσωποϋ·ιτος τον 
' ρχιε,πίσ--ι<.απο•ι ' θηνών mί πά.· 
σης Έλλά.δσ;, ά.pχιεπισκ.όιπου Ίε
ζ�εκιηλ του άιποδήμου Έλληνιισμοϋ, 
ΒεΥε.δίκτου Άpχι,ειπισκόιπου Κα.
θcλ�κης 'Εr,uκλησία,ς ' 'θηνών, Νο

ΟΟJΚ τωγ Ρωμα.ιοκα.θολιrι<.ων, Μά.
yιερ τωγ ΛουθηpαΝWΙ'Ι, Ντεpμι
τιάν της Άρμ;ενικης 'Εκ.κλησία,ς, 
Φου;,τούλη κα.θηγητου Πα.ι�πι
cπημίου Θε σαλονίκης κ.λJΠ. κα.
θηyητων, θεολόγων, μαθημιmι
κών, άιστpονόμων, δμοφώνως ένε
κpίθη ή πρότασις τοϋ Οικουμ,ε�ι
κου Πωτριά.pχου. Δι1ε.πιστώ1θη &τι 
ούδέν δογμα.τuκον έμ,πόιδιον ύπtά.ρ
χει οιά. τον 'ΚOι'iQ'I εοpτοοσμον καί 
στι δέιν ε.πι,;ρέιπετα.ι να έξ<Χ.Κολου
&ωμιεν εις τήν σημ,εpι νήl'I έιποχfμ 
να έοpτάιζωμιεγ την Σιτα.ύpωσιν 
κα.ι την ' ν&ntοοσιv του Κυp1ου, 
κεχωpι•σμένως, ύιπο -τ:ά. εLpωγιικα 
σχόλια. του 1) 3 τοϋ ά.λλαδόξου 
πλ θυσμου ιτης ά.νθ,pωπότγycος. 
Κα.ί καιτα -πpό-;-οοσι ν τοϋ έκιπpο
σώιπcυ του ' pχ�ειπισκόιπου Άθη
νω1ι Μωκσ.pιωτ.ά.του κ. Ίεpωνύμου 
&ιpχιμα.νδpίτου κ. Μελειτίου Κα.
λα.μα.pα, γ<ενομέ-νην δμοφώνως &
πc,δε¾τ-ήν, ά.Υε't'έlθη ειίς το πpοε
δpείον του Συμιποοίου δπως, μιε
τά. ένοελεχη μελέτην άιπο πάσης 
πλευpα.ς wυ θeμαιτος, -rορολειά.νη 
?<.α..ι προεwιμάιση, έ;,τος ένός ε
τους -:ό βρα,δt)'Όεpοιν, τήν σύγκλη
σιν Πα.γ,κοισμίαυ Χριστια.νιrκου Συ
'ιlε.δρίαυ πpός δpιιστw..ήν λύσιν τοϋ 
ζ ηrτημα.ιτος. 

Εις το Συμπόσιον ά.νιεγνώσθη
σα.•ι εύχετήρια. τηλεγpοοφήμα.τα 
των Πα.τρισ.pχείων Άλεξσ.νδρεία,ς, 
Ρουμα.νίας, τών Άρχιειπι•σκόπω•ν 
Κύιπpου, Kp 'της κ.ά. 'Εκκλησιών. 
Τ. Α. ΚΩΝΣΤΆΝΤΟΟΟr ΟΣ 
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'Αδελ.φιuός χαιρεtιGμός 

άπό tόv ΑΔΩΝΙ ΛεuuωGίας 
Tou ΑΧΙΛΛΕΑ ΖΑΒΑΛΛΗ 

Ή τ,εκτοvι,κι'ι Στοά ΑΔΟΝΙΣ τfις ΛευίΚω1σίας έ<Qεξιώθn έκδρο

μείς άnό τι'ιν 'Ε.λιλάδα, nρός τούς οποίους ό Σiεβάισ,μιος Διδάσκα

λος αίχτfις κ. Άχι.λλέας Ζαβαλλfις άnnύθυνε τόν άίΚόλοuθον χαι

ρε,τισμόν: 

Φίλιτα,:c,ι ά'7tό την Έλλά.δα μσ.; 
άδελφοί, 

Πολύ ορθά., και μέ ποιητικη 
χάιρι, -τ:ό δμολογεί ή μ;ελέτη κα.ί 
ά.ποκά.λυψη -τ:οϋ βά.θους της ωης 
μα.g : «Κά.1tοιες δλόγ λVΚιες στι
γμές· καί να.τα v ε-t1σι ολ η ή ζωή!» 

οι στιγιμές των ολίγων ήμ;ε
ρωγ πού περνά.τε στόv τό'7tσ μας, 
είναι γιά. σα.ς -τό πισ:τεύουμ;ε
ά.ιπό :ίς γ λιχ-.ι<.ύιτερες της ζωης 
σας. 'Όνειρό σα.ς παvέμ.ορφο ε
πλάισα;τ�ε, γά, παιτήσε.τε τό χώμα 
καί v' ά.ιπολα,ύ1σε-τ:,ε, &σσv τό δυ
vr:ι.τόv πιο πολύ, τηγ ψυσι"Λ.'Υj Κ'Χι 
ψυχ ι κ-ήv ομο,ρφιά. τοϋ ξα..κου,στοϋ 
vησιοϋ της ' ροδίτης μ,χς, 

Καταλαβαίνουμε τί γίvετ,χι 
στοϋ είναι σας -τ:ά. -:,pίσοαθα μέ 

.,), 1 ' 
ψ' 

, ' ' τ,1v ι:.ιπ:ισκ,ε η σ,χς α.υτη: ικανο-
ποιημένη ή νοσταλγία. ξε,κουρά.-
ζ ' δ ' ' Q, ' ' βλ ' ει τηv Κ'Υ. p :α: ΚάJΙJ'Ε -ι ιπου ε-
πε't'ε, ιπpόσωπα -κ.αί πρά.γματα, 
φύση καί vωή, -εΙvα.ι στολισμ.έ,vο 
μέ τή χαρά, ,ης γαλήνης, μέ ου

ράινια. δροσιά., μέ τήv πραyμ'Υ..τι
".ι<.ότητα μέ τήv διπο-ία. :ό είχε πλά.
σει δ ά.yνός σα.ς π61θος. 

Είναι δέ οί δλόγλυκες αυτέ:; 
στιγμές σα.ς, στιγμές δλόγλυrι,ες 
και yιά. μα.;. Στο μο·ιό1tονο -τ:'iις 

ζωης ,μα.ς πά.λα.:μα -α.ς μή τό 
ποϋι:.1,ε καί δΟΟ""ι.ολο- -έτοι,ες έ
ιπι.σκέψεις πεp4μ.έvουμ,ε' γιά. vά. 
yλuκαίvουμ;ε ΤΥ'ΊΥ ψυχή, μέ τό 
ά,γτί-κ.ρυσμ,α μορφών φιλτά.τωv, 
πού εχουv τηv :δια μέ μα.ς ψυ
χή, ψυχή Έλλη,vι·.ι<.ή, τήν ϊδ:α. 
ά.yά.πη γιά. -τ:ά. μεγά.λα ιδεώδη, 
τό ϊδιοv mφελθόv, ζωης .πολυ
κύ,μα.vιτης κ.αί ώρα,ία.ς, ζωης ευ
γεvι.κ.ης κ.α.ι άγωvιστ�κης. 

Γι' α,υτό εί,να.ι τόσο πολλή, τό
σο ζωηρή, πραγματ�ά, άχ.έ.ραιη 
και θεώρα,τη, ή ά,γq,λλίαχ;ή μα.ς 
'ΧΠΟ τό ταξί1δι αυτό πού κά.·ιιετ,ε 
στή θρυλική μα,ς Κύιπ:ρο. 

Καλώς δρίσ'Υ..τε, αδελφοί φίλτα
ωι, 

Μ έ τ ά, χ -ε ίλ η προσφέρουμ,ε 
rr:όv χαιρε-τ:ισμό μας αυτό, ζυμω
μέvοv δμως στης ψυχής μας τόν 
&. vώτιε ρο κό:,jμο, -κ.σλ άιπ:' έ-κ.ε ί 
βγαιλμέιvο. 

Πολλών εvδωv λουλούδια δί
νουν οί &νθρωιπ:c,ι σέ ,εuκαφίε; 
°?ιάιφορες: λουλούδια ψεύ:tι-κα. καί 
ά.π-λως ομο-pφα. σέ χρώμα. κ:ι.t σέ 
ypα.j.Jj'fή, άλλά κα,ι λουλούδια. φυ
σ:ικά., ά.ιπό της γης τή δροισιερηv 
ά.γ-κ.ά.λη, λουλούδια. ζηλευτά., οχι 
\J,6�10 yιά, χpω,μια Κ:Χι γp7{11.1,ή, ά,,λ-
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λ' ' l. .. ' ' ζ - . σ. και γ:(λ μυ1ρωοια και ωryς J..ε-
Π't""Υ) πνοή. 

Άγvής ψυχής yλυ--.<.ύιτατη αυ
pα, κ.αί α,ρωμι:ι, καί γλύκα, καί 
ζωή, ετvαι δ δικ6ς μας Χαφετι
σμ/2ις' γιοοτί, τέ:·ι:Μς ταιριάζει σέ 
ψυχές Μελφικές, σά.v τίς δικές 
σα,ς. 

Δεχθi'ftε το•ι ,:,iv π·ιοή ά.01ελφ:
κης ά.γά:πης ά.πό το Σεrπτό τοϋτο 
Τε:,ιτο,νικό 'Εργαστήριο, πού μα.; 
σU'Λο'Ιώ'Ι'Ζι τό'Χι σφιχ:ά. σz ύψηλzς 
έ.π:�διώξεις. 

Δεχjθή'tlε το'/ κα.ί ,:,ά.v rπ•ιοή πο
λύ μεγάλης ά.yάπης ά.πό ολη τήrι 
[ :ύιπρο, πού ξέρει vά. ζ η Έλλη
νι κά, προσηλαιμέvη σέ εpyα. προ
όδου, προσηλωμέτη σ:ή'Ι θεϊκή 
ίδέα. της ά.-rοελευ!θzρώσ,εώς της 
ιiπό κάθε δεσμό πού Υ.α..ταστρέφει 
τ-ήv ά.τομ�κή καί συνολική εύτυ
χία. 

Θά. θέλαμιε vά. fr;ω·ι πολυήμ,ερη 
ή παφοομ,οvή σα,ς κοντά μας: yιά. 
νά δήυε κα.ί νά δifτε, yιά. ν' ά.
κούσετ�ε καί v' άκούσετε, γιά. vά. 
συvαισθαvιθψε καί vά. συνα:σθα•ι
θήτε, τ6σα κα.ί τό,:,α, πού ολα. μα
ζί, συ•Ιθέ-:'ΟU'ί, απως σ' εvα. σπά
νιο μωσα.ϊκ6, τήv Κύπρο τήν 'Ελ
ληνική, την Κύπρο του ήρωϊσμου

- � e,_, , Κ' 
καί της ωσευιεια.ς, τ'f/,Υ υιπρο 
της φ:λqμ.αθεία.ς καί τώ·ι ύψηλώγ 
ίδαινικώ·ι. 

Σz λίγο, θά. έπ:σ,pέψετε, στά. 
ί1ερά. χώμ,α.τα της ί δ ι κ η ς μ α,  ς 
δλ6ψυχης VΟΙσηλyίας' θά. επ:
στρέψετε σ:τήν 'Αθήνα, :ής πα.γ
κοσμίου δ6ξης, στήv π6λι τήν 
αίώvια, πού έλκύει κα.ί συγκεv
tρώv,ει στίς μεγάλες ίδέες κά.θε 
λα.ο της γης αύτης. 

Στή'ι' Άθψια, αιό σιπιτι του δ 
:καθένας ά.πό Σάς τούς φιhάτους 

α.διελφο1.>ς μι:ι.;;, γά, δια6ι6σηειτε :όv 
δλόψυχο χ-χιρετ:σμ6 μ-χς, κα.ί μ-χ
ζί, στήν πα,•Ασέ6ι:ι.στη Τεκτονική 
μ-χς 'Αρχή, τή•ι Μεγάλη της Έλ
λάJοος Στοά, πού σ1v φ�ρος yλυ
κ6φωτος, καθοδηγεί κ-χί έμά.ς έ
οώ τούς Κυιπρ(ους Τέ.mονα.�, για. 
•?.ι. yί•Jεται ή ζωή μ-χς τόσο ώψέ
λ4μη, τόσο πολ,jτψη, τ61σο ,:,,jμ
φω•ιη μz τά.ς ά.π-χι:+ισεις του ά.λη
θ(jϋ;; ά,γθρωπισμοσ. 

Καλώς δρί1σα.τε, φίλτιχτοι της 
'Ελλάδος ά.δελφο(. 

Μέ τον 'Αρχαιόφιλο 

Κ-χτά. τήν έκερομή•ι του 'Αρ
χ,αιοφίλου 'Ομίλου 'Εκδρ0�μώ'Ι 
στήv Mo•rηv Άyάθωνος, ό κ. Ilαv. 
Ζέρ6-χς ελα6ε την εύκ-χιpία..ν vά 
δμιλ ήση στίς Θερμοιπυλες yιά. το 
iθάιvαιτον ειπος τώv Λα.ΧΙειδα.ιμό
vωv, καλέ.σα.ς τού; έ"Νδρομεt:; vx 
pάJvouv μέ λίγα δα,φvόφυλλα τόv 
ίε,ρqv τόπον :ης θυσίας, ή διποίcι, 
έyέΥεπο διά. το ϋψυστο,•1 ά.γα.θόν 
της έλωθερ(-χ;. Κα.ί συvδέο-;τας 
rφοισφυέιστατα. τr1v κλα.σσιικήν ά.ρ
χα.ιότηrτα. ι-ι;έ τούς νε�τέρ�υ� �ρό
Υαυς, αΝεψερθη - σε μ:α, οευ•:sε
pη δμιλία. του στο γεφύρι τη; 
Άλα,μοοvα.ς - σέ μιά. α.λλ η θυ
σία, έ,vό; α.λλου θα.υιμα.σ:0υ ηρωος, 
τοίί ' θα.να.σίοu .λιάικου, δ διποίο,; 
εyρα.ψε μιά. αληθινά. χρυσή ,:,ελί
δα. στήγ μσ.κραίωγα. ιστορία τη;; 
Πα.τρίδος μας. 

Αί έι<Jδραμ-χί του Άρχα,ιοφίλου 
'Ομίλου 'Εκιδραμώv κ:rυ,�δυά.ζουγ 
πάιΥτοτε μίαιν ψυχα.γωyικήν κα.ί 
'Ιt'iευματι-κήv καλλιέ.ρyεια.ν οσωy 
μιετέχουv εί;; αύτάς. Ό κ. Πα.·ι. 
Ζέρβ-χς -κα.τ' ιέ.πα.νάλ ηψι ,; εχει 
συμβάλει μέ πολυτίμου:; δμιλίας 
του ει�ς το ώραίο,v τοϋτο ερyο•ι. 
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ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

.ΑΙΑΣΤΗΜΑ ΨΥΧΕΣ 

ΚαJθολικοί θεολόγοι έξετά.ζουν 
τοv ρόλο του Χριστια.νισμου στη'Ι 
έποχη του Δι-αιστήμ.α,τος. Νομί
ζουν &τι ε!γα,ι 9επεροοσμένη πιά. 
ή θεωρία περί «,γης κα.ί ούρα,γου» 
καί θά. ειιφε1tε γά, έξετασθη σοοα
ρά. ή πιθα.γότης ύπά,ρξεως ψυχ�γ 
κα.ι σέ άλλους πλαΥήtες, πλη·ι 
της γης. Ό ,μονσινιορ Μάιζι, έδή
λωσε ατι, αύτο δέν μπορεί ν' ά.
ποκλεισθη, δοθέγτος οτι μογά.χα. 
μέσα στά. πλαίσια του δικου μας 
γαλαξία ύπάρχουγ, 100 _έiΚα.το�
μύ·ρια. α,σ,τ-ρα, πολλα, έκ τω� δποι
ων εχουν πλα.vη11ες. Πως θα. ά.πε
%λείαιμε τήν ϋπα.ρξι συ'Ιθψων 
ζωής κα.ί σέ άλλους πλα.νηιtες; 

Τόν ερώτησα.ν : 'Άγ ύιπάρχη 
ζωή κα.ί άλλου, θά. ύπά.ρχουγ κα.ί 
εμψυχα οvτα; Κα.ί αv ύπά.ρχουν, 
ποιά νά. εΙνα.ι ή κt>',τάστα.σίς των; 
Άπή'Ι'Π)σε: Θά. πρέπει νά. εχουν 
πλοοσθη ά.πο τον ιδιογ Πλοοστη κα.ί 
νά. ά.κολουθουν τούς ϊδιους φυσι
κούς κα,ί ηθικούς γόμους. Ή 'Εκ
κλησία. δέγ ά.πορρίπτει τήν πιθα
γότητα, ύπάρξεως έμψύχου ζωης 
κα.ι ·σε άλλους πλα.γητες. Γίνεrtαι 
λόγος περί οντωγ μέ «καJθt>',pο 
π,•ευμα.». 'Άγ υμ6α.ίγη α.ύτό, τό
τε τc πρό6λημα. ά.λλά.ζ€ι, διότι τά. 
α.Uλα. lντα. δέγ κα.τα,λα.μ6ά.γουν 
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χώρο, ώστε οι &ιστρονα,υrtαι γσ, τά 
συΨJΝrtήισου'Ι. 'Εξ άιλλου, θά. εχουν 
ηθιικ,ή ά.νώτερη της δικής μας, 
ά.σφα.λως. 

Ό μοvσινιορ Μά.ζι έδήλωσε έ
ιπίσης: Μ1εταιξύ του ά.νθρώπου και 
ά.vωτέρων o'ιttωv ύιιtάρχει εγα, κ,ε
νόv, μά. α.ύ'το δέν μaς έπιτρέπει 
y' ά.ρνη1θοϋμε τrιγ δπαρξι τέτοιω-v 
0\/tW'I. Άπο την &μοι6άιδα., ποο, 
εfγα.ι ή καιtώτερη ζωϊκή μορψή 
στή γη, εως τον ανθρωιπο ύιιtάρ
χει μία, βε6αιωμέγη α.νΟΙδος στήν 
σκά.λα. της έξ,ε•λίξεως. 'Έχο,με δι
δχχrθη οτι ύπάρχrει μία, διοοδιΙΚα
σία ά.γελικτική ά.πο τον α.γyελο
προς τον ά.ρχάγγελο κα,1, μιέχρι 
του Θεου. 'Αλλά, μ1εταιξύ του ά.γ
θρώπου κα.ί του ά.γγέλου ύπά.ρχει 
" , 2. i:• Μ' , εγα, κενο-ι, σ,γε,..,ηγητο. rptως το 
καλύπτουν ζωισες ύπά.ρξεις δια.φο
ρετικου ειδους ά.πο το ά.νθpώ'Πt'ι/Ό; 

Καί δ καJθολικος κληριrχ.ος έ
τελείωσε τίς δηλώσεις του μέ μιά. 
σειρά. έpωτημα.-ιΙΚά ... 

οι ΕΙ'11ΣΤΗΜΟΝΕΣ 

ΨΗλΑΦΟΥΝ 

Οι 'Αμερικανοί &στροyόμοι της 
Βιργινίας ά.νεικάλυψα.ν τελευ-:α.ίως 
δτι ύπηρχα.ν σέ διάφορα μέρη του 
Γαλαξία μας τεράστια νεψελώ
μα.τα., πού περιείχαν φορ,μα.-λδεt-
1δη, πού συνήθως κα.λουν φορμόλη, 
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η ,με.θα.νόλη. Κατέληξαν σ' αύ
το το συμπέρασμα. Π(l,ρα.τηρώ'Ιτας 
τους; μετ(l;σχημα.τισμους η τίς &ιπορ
ροφ-ήσεις των- νε,φελωμά.των αύ
των ύπό την έπ!δρΜι ρα.διο - ή
λεmριικων εκπομπών προερχομέ
νων &ιπό τά. 6άJθη τοϋ διαστήμα
τος. 

Πρόσφαιτα., έρyα.στηρια.κά. πει
ράJμαιτα &ιπέδειξα.ν, οτι ή φορ
μα.λδεtδη πα.ίζει ενα. σπουδαίο 
ρόλο στην δημιουργία. των πρω
τα.ρχ ι-κων στοιχ:ε(ων της ζώσης 
δλης. 

'Ήδη κα.τα. τά. τέλη του 1968 
ε!χε ά.να.-κα.λυφθη, οτι πρός τό 
κέντρον τοϋ Γα.λα.ξία. μα.ς, κον
τ« στόν ά.στερισμο τοϋ Τοξόrτ:-η, 
όιπ:ά.ρχοuν νε,φελώμα.τα. μιας άλ
λης χη,μι'Κ-ijς ούσία.ς που παίζει 
έιπίσης ενα. σπουδαίο ρόλο rr.όν 
σχημα.ιτ-ισμό της ζώσης ϋλης: τοϋ 
w,ψωνια.-κοu. Κα.ί λίγο ένωρίτε
ρον ή ϋπα.ρξις ύδρα.τμων, ένός 
άλλου ούσιώδους η κα.λύ.τερα. θ,ε
μελιώlοους στοιχείου της ζωης, 
ε!χ1ε πα.ρα.τηρηθη σέ πά.ρα. πολ
λά μέρη τοϋ δια.στήμαιτός μας. 

'Επίσης, σ' ενα. έργα.στήριο 
της Σ , στην Καλιφόρνια., ή 
δμά.ς του διαισ 'μου είδιικοϋ της 
έξωyήϊνης 6ιολοyία.ς δρ. Σύριλ 
Μπονα.νπερούνα, ά.πέδειξε παρα.
δείyμα.τος χά-ριν, οτι, προ-καλών
τας την εκρηξι ένός ήλε•ι<.τρικοϋ 
φορτίου μέσα. σέ ενα. μίyμα. με
θα.νίου κα.ί ά.μμωνια.κοϋ - που 
άιποτελεί τό κυριώτερο στοιχείο 
της ά.τμοσφα.ίρα.ς τοϋ πλανήτου 
Διός - προι'/4α.λεττα.ι δ σχηματι-
μός συνθέτων οόσιων που συγ

γενεύουν πρός τά. αμινοξέα., α.ό
τά. τα. στοιχειώδη συστα.τικα. των 
ιπpω't'εϊνων. 

(ί, ύτό ά.ποοεικvύει, οτι ε!11α.ι 
πολυ πιθανόν νά. ύπά.ρχη ζωή, ·ή 
δποία έ'i τελευrτ:α.ίq, ά. να.λύσει ε!·ιαι 
τό άιποτέλεσμα μιας χημικης ε
ξελίξεως. Καί α.ύτό μας 6οη•θα να. 
πι•στεύσουμε, δτι μία ,έξωγηινη 
ζωή ε!να.ι τελείως πιθανή», ε!
πε δ δρ. Μπονα.'hltερούνα.. 
Ο ΚΑΤΑΚλΥΣΜΟΙ ΤΟΥ ΗΩΕ 

'Έρευνα στό Διά-στrr,.ια, ά.λλά. 
" ι ' Γ ' ερευνα. κα. στη η... ρχα.ιο-
λόyοι έρεuνοϋν σrτ:ήν Μεσοποτα
μία. yιά. την <q,,ι,ι.6ωτό του Νω•ε». 
Καιtά. τήν γνώμη του ίστορικοϋ 
Μα.σινόν, δέν ύπ&:ρχει περίπτωσις 
να. εύρειθη ποτέ ή κι6ωτός, αν 
ποτέ ύπηρξε. οι α.,1ώνιοι πα.γε
τώ'iες είvα.ι ά.δύvαταν νά. συνrτ:η
ρ-ήσοuν yιά. 3.000 η yιά 5.000 
χρόνια, σύμ,φωνα. μέ τήν μεισοπο
τα.μιακη αιψήγησι, ακόμη κα.ί τό 
πιο ά.vθιεκτικό ξuλο. 

'Ωστόσο, οι άνθρωποι θά. έξα
κολουθή�σοuν να. ψά.χνουν, για.τ-ί 
θέλοuν νά. πιστεύουν κα.ί είναι ά.
vωφελές να. πρασπwθη καγείς νά. 
τους πείση 6ε6α.ιώvοντά.ς τους 8-
tι τό 1νά. σκέπτωνται vά. βρουν σή
μερα ενα. σ-ι<.ά.φος στην κορυφη 
τοϋ , ρα.ρά.τ, η στό σημείο που 
ά.vα.φέ.ρει ή έποποιια. του Γ•ιιιλ
γκα.μές εί·ια.ι δυναιτόν μόνο μέ 
τήv αvτασία.. 

ίi,ό δέν σημα.ίνει, 6έ6α.ια, 
πώς δέν εγινε δ κατακλυσμός. 
'Έγινε, ά.λλά. κά.-πως δια.φορετι
κά.. ί ά.ναισκα.φα.ί του 1919, α
πό τό•ι " yyλo αρχαιολόγο Γού
λευ έπε6ε6α.ίωσαv τόv καπα.κλυ
σμό, άλλα. τοϋ εδωσαν μικρότερη 
εκ,τασι. ΤΗ-α.ν μιά. ·,ιαταιστροφη 
-περιωρισμένη στην Μεσοποrτ:α.μία, 
δηλα.δη τό σημερινό vόιtιο Ίρά.κ. 
'Ήδη ά.πό ,ό 1872 δ 'Άγγλος έ-
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ρα.·σιτέχvη; της ' σσυ,p:ολογία.ς 
'Γζώρτζ Σμί,θ είχε ά.νοοκα.λύψει. 
,στ' ι Ν:vευί, ε•ια. πλα.χ'δ.ο μέ
τμη,μα. περιγριy,φη- ένό; κα.τα.κλυ
,σμ υ, ,πού fττα. ι ά, nίγpα.,ψο πα
λα.ιοτεpα.; &ιφηγ-ήσcω; τωγ Σου
μεp.ω'Ι, ά.πό τήv πό)ι Ουρ τη; 
./α.λδrJ.ια.ς, τp:ί; χι), ιώδες χρό ι.r1.
πpό 'ρι,στου. Φα. νε•:α.ι &τι ή ά.
φήγ ησ.; τη; Πα.)α. άς Δια1θήκη; 
α,,π τεΛ:ί, με τή ι σεφά της, ά.ν
τιγρα.φο της πε.ριγρχφης της Νι
νευί'. Τ'ά εύρήμα.τα του Γούλ,εύ 
έπε6ε6α.:ω·σα. ι τά πορίσ,, ιχτα. του 
Σ<μ,ιθ. 
ΚΑΙ Η ΟΔΥΣΙΕΙΑ 

Καί ή 'Οδύσσεια. συ ιέ6η πpα.
γ,μα.τ.,κά - κα.l δέγ είναι πα.pα.
μύθι ... οι φιλόλογοι διεφεύσθη
σα."/. Ό 'Έρλ Μπρά.τφορδ κα.l ο[ 
ά:δελφοl Β6λφ, ό Χά'Ις Χέλμο: 
κα.ί δ " ρ.μι V εκα..μα.ν μi: 1'σ:ιο
φόρο τήγ διαJδρομ.ή του 'Οδυ,σσέ
ως κα.l έ1δημοσί,ωσα.ν τί; έν1τυmώ
σεις των σέ οι16λίο ύπό τό•ι τ[τλο 
,,Τα.ξι1δεύοιτας μέ τον 'Όμηρο,,. 

Ό Όδυ,:,σέα fττα.ν ό Κολ6μ-
6ος των ά.ρχα.ίων Έλ)ή,νων. Κα.l 
αυτό, πού 'θ,εω,ρείται σάν πΞp.
ιπλάνη1σί του, ,σ:Ύ1ν πρα.γμα.τιικό
-τηιτα. - ετσι ύπrητηpίζου•ι οί ά.
δελφοl Βολφ - δέ / fττα. ι πα.pά 
ένα. τα.ξιδι εξερευνητικό γύρω ά.
πό τήν Σ·κ,Ξλια.. 

,Qί τ6πο·t ά.πό τούς όποίους έ
πέpα·σε τοπο,θε1τουvτα.ι γύρω mήν 
' φρική η στήν Βόρειο κα.l Ά
νοο:Όλ ·ι.ή Θά.λαισσα., στήγ Μαύρη 
Θά)αισσα., ά.κόμη κα.l σrtήν Κα
σπία.. Τό λψ,ά.νι της Τηλεπύλου, 
ε-cσι, τwωθ·ετεϊται άπό ενα Δα.ιό 
άπό εια. Ρω1σο στfιγ Κριμ.α. α. 
(Μπα.λσ.'Υvλά.6α) κα.ί ά.πό εια. Γάλ

:λο στήν Γιουτλά. ;δη, στο Λιμψ-

ορντ, ·στήν Κορσική. 'Ήδη, οί 
άδελφοί Βολφ τό τοποθετουν, 
,σάμ,φωνα. μέ --:ά πορίσμΜα των έ
ρευ ιών τους, στrιv δυτική γωνία. 
τη; Σικελίας. 

Ή νήσος των Λωτοφάγω·ι εί
να.ι ή Τζέρμπα κα.l ή χιίψα των 
Κυ,κλώπωγ οί ορα.χώδε:ς καί yε
μα,τες ,σπηλιές ά.κ.τές της Τυνησίας. 
·π νiΊσος του θεου τώγ ά.νέμων .ΑJ1ό
λου είνα.ι ή σημ,ερινή :Μάλτα. 'Υvα.ί
ή χώρα. των Λα.ι-πρυγό ιων μ,έ τό
λιμάνι ·-;ης Τηλ,επύλου Θύρίσκετο
,στήν δυτική γω ιία. της Σικελία.ς
σπου εχουν εύρειθη κα.ί ίχγη πο
λιτι1σμου της έιιτοχης του καισσι
τέρου. Ή νiσος της Κίρ01.ης εί
να.: ή Ουστινα. στο Τυρρηνικόν
πέλαγος κα..ί τό οα.σίλειο του "Α-
1δη ή ά.νοοτολιικά του Πα.λέ,ρμου
περιοχή,, &που σήμερα. ύπάρχουν
πλούσια. κοιτά·σμα.τα. ,θείου.

Τό νησί των ΣειpΥ/ΥW'Ι' πρέπει 
νά είγα.ι ή ·σημεριΨή Πούντα. ντέλ 
Φάρο, ά,μέ,σως προ της 6οpείας 
εί·σ6δου του στενου της �Ιεσσή
·ιης, διπου, κοοτ6>πι·ν, ά.ριστερά, εύ
ρί,σχε-το ή Χάρυ6δις - μέ τά ά.
κ6μη χαl σήμιερον έπ�'Χ.ίνδυ,να. ρεύ
μαιτά της -- καιί, δεξιά, ή Σκύλ
λα.. 'Εξειδό'θη, 5μως, κα.l ειια. β:-
6λ' ο, καιτά τό όrποίον ό 'Οδυσ
σεύς α.•tΞrι.άλυψε τή1v 'Α�μιε,ρ.κή !

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙεΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΚλΗΣΙΑ 

0[ ά,μιεpι•ι.α.yικέ; έΥ.Κ/ φίες 
ά.ν:ιιμ,ετωπί,ζουy τώρα. τ,ελευτα-ία 
εν-α. ένrtελω� ν-έο πρόβλημα. :πού 

' ψ ., ' \ , , -πpοεχυ ε α.πο την α.γωV'ια. του 
ά.νθρώπου νά ά.να-χα.λύψη ά.ποτε
λε,σμα.τικώτερα. μέ,σα. ,έπιrκοινωνί
α.ς με τον Θεό κα.ί οχ ι ά.,πό τήν 
ά.8'εία.. Αύ-τό τό φαινόμενο :πα.ίρ-
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vει, κα.θω;; φα.ί•;ετ-:ι.ι, δια.-:r:άnει; 
μυστικοϋ κιΨr',μα.το;, α·ι κ:<.ί χ:<.
ρα:κτηρίζεταt ά,πό εύ-:rέ6εια. 6�..θύ
τερη κα.ί ίσχυρότερη σέ 'Jύyκρι
σι με ιτήv κλα.σ-:rική. 

Όλοέγα, περισ6τεροι ά.νώ-:-εροι 
και κα.τώτεροι κληρικοί εκφρά
ζουν τήv ά.·ιησυχία. του;; yιά την 
ραγδαία διά.οοσι 'Ιέ.ων τύιπων τε
λε-:-cιυρyία.;;, οί &ποίοι δέ•ι εχουν 
πολλέ; δμοιότητε; με τί;; σ,ηή
θεις λειτουρyίε;; τώ'i διαφόρων 
θρφ·κευτι-κG)•ι δοyμάτω·ι. Πολλοί 
εν τούτοι;; χα.ρα.κτηρίζουν αύ,,ό τό 
κίνημα σά'/ εγα. ε[δο;; πειραμα.τι
σμοϋ έ.πί νέων μοpφGιν έιπικοι 11ω
vίας μέ τόν Θεό, έ·ιό;; πειρψ-χ
τι,σμοϋ πού οχι μόγο δέ•ι πρέπει 
νά πα.ρεμπσδισθη, ά.λλά κα.ί νά 
�ελ7τηθ' σ:ήν ,πορεία :ο� � τ�·ι
ελπι�α. στι ε',\δεχετ-χι :α. - �ω-:rη ω:
ρισμε'Ιε; διεξόδου;; κ2ι ι.οοει; σε 
,θέμα.τα. κα.ί πρeι6λ ήμα.-::α. οπου 
στα.μα.τα. ή ά.νθρώπιvη σ:κέψι κ-χί 
t, ' , .J.. , οπου συχΊα. καμπ,ετα.ι ,1 πιστ:. 

Στον κ-χ'θεδρικό τη;; Χά.ριτο;;, 
στόv υ Αγιο Φραγκίσκο, οί Έ-πι
σκοπα.λια.11οί είσfr(σ.γσ.ν στην λει
-:-ουρyίσ. του;; μελΟ'!tοt η�μέ ·ια. ά.πο
cmάσμα.τα. άπό τ:ήv Πα.λα.ιά κα.ί 
Κα.ιτη Δι-χθήrκη, πού έικτελοϋvτα.ι 
ά.πό έροοσυτεχ'Ι:κές η ε-πα.γγελμα.
τικέ; χορωδίες κα.θω;; κα.ί άπό 
-σολίστ επα.γyελμα.τίε;; η έ{Jελο•ι
τές.

Ό κα.θολ:-κό; zπίΤιιΟ'ΠΟς Μάλ
κομ Μπόϊ"', ά.πό ,ο ΓουϊΤιιόν· 
σιν, δηλώ•ιει τά έξη;: 

«'Όχι μόνο δέν μέ άνησυχεί 
σ.ύτό το κί·ιημα. άλλά ά.vτίθετσ. 
μέ έ-Αθα.ρρύ•ιε: για.:ί αποδει-κνύ.ε: 
ιπ6σο ίσχυρή ενα.ι ή έσωτεp:.-κή 
ά.νά.yκη τοϋ άνeρώπου γά, μήν ύ
ποκύψη στ:ή'Ι ύλιστική α.ποψι τη; 

ζωη; πο.:ι πprι7Πα.θεί νά επι6ά.
λη δ σ1;yχροvο;; τεχΨ,λοyαό; πο
λιτισμό;; κα.ί νά. μεί 1;η εξαρτη
μέγο;; ά,πό τό Θείο Π•ιεϋμα, δ
ποια.δήποιτε μορφή χα.ί αν δίνη 
δ πι-:rτό; στο Πνεϋμα. α.ύτό ά·ιά.λο
γα μέ τό δόγμα. εί;; τό δποίΙJ'Ι ά.
νή-ιιει. 'Ά•ι ϊ,-πά.ρχη ,ρό-πο;; •ιά. 
προ01θέσωμε κ!iτι νέο κα.ί χρήσι
μο στο λειτι:ιυpyικό μέpο; τG)Υ 
χpι7τι�,'Ιι·ιιώ'Ι έκκλ η-:r:ώ·ι, δέν 
1ορέπει γά, έ·ια.ντιωθοϋμε». 

Ό Καθολικό; έ-πiσκο-πο;; ύπε•ι
θυμίζει δτι τά δρα.τόριι:ι. τών με
γάλων συ•ιθ,ε,ώy προεκά.λεσι:ι.ν -κά
-πι::ιτ:ε έξέyερ-:rι στ:ί;; χptσ'τtα.Υικές 
έκκλ ησίε;; κα.ί έχα.ρα.κτηρίσθηοcα.v 
ά.πό πολλ,ι;,ύ; θει::ιλόyου;; σά·ι ά
Π%p?.Ιοε·ι.τ:η α.[pετι•,ιή πpοοέyyισt 
nρό;; :ό•ι Θεό. 

ΤΟ ΠΡΟΒλΗΜΑ 

ΤΩΝ ΑIΡΕΣΕΩΗ 

Κα.ι ·ιοτ:ομίε; πλέοy ούσια.στ:: κοϋ 
χα.ρακτηρο;; σημειοϋ•1τ:2ι -:rτού; 
κόλnου;; τη;; Ρωμα.ιοκαιθολιtιιης 
'Εκκλησία.;. ΚαιθοΑικοl θεολόγοι 
ά.μφιοοηrtοϋv σήμερα δόγμα.τα., 
-πού εχου'Ι yί-;ει δεκτ:-:.ι σά'Ι σωστ:χ 
καί άμετά.6λ ητ:2 άπό πολλούς 
α.ίώyz;;, πράγμα. y:ά. το &ποίο θά 
ά.·ιτ:εμzτώn: α•ι τό·ι κί'Ιου·ιο ά.φο
ρι�μοϋ, 't:O'I 190 α,ιώ·η, χα,[ έΧ:Ε
Αέ�εώς του;; εnί τη;; πυρα.;, τό·ι 
160 αlώ'Ια. 

Πολλοί Όλλα.νοοί θεοΑ6γοι, π. 
χ., nρο:m:ά.θryσαν νά ξα.·ια..ο:α.:υ
πώ-:rουv το δόγμα τ:η;; <ψε-:-ουσιώ
σεως» στο μιητήριο τη; Εύχ%pt
στία.;; χα.ί α.λλοι προιτεί'ι'Ουν έπα.
ναι:,τα.τ:κέ;;, νέες ίδέε; στ:ό fΜμα. 
τοϋ Προπα.τ:ορικοϋ Άμ2pτ:ή,μ,α.τ:ος. 
'_ κόμη κα.ί οί tδέε;; μας γιά. τον 
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Θεό, τfrv Άγίr;,, Τριά1δα., τ:ήν θεό
τητα. του Ίησου κα.ί την Άνά
στοοσί του συ ηιτουντα.ι σήμερα. 
α.πο τούς θεολόγους. 

Τόν περα;σμένο μηνα., για νά. 
θέ,ση κά.ποιο δριο στίς θεολογι
κές σuζηιτήσεις του ,εί1δοuς αύτου 
δ Πά.πας Πα..ϋλος διώρισε Δι1ε:θνη
'Ε-πιτροπή, ά.πο 30 θεολόγους, 
ά.ποστολη της δποία.ς Θά. εrνα.ι να 
κάιμη την λ1ε'Πτη διάικρισι ά.νά.
μεσα. σ,,;ην Αϊρε,σι καλ σ>tη'Ι κα
λαπροα..ίριετη ·ερ·ευ·να. κα·ί σuζ ήrτηισι. 

'Ο Ί ησοutτης ,θεολόγος κα.ί 
κοοθηγητης Τ,ζόζ:ε:φ Φίχτερ, του 
Κολλεγίοu του Χά.ρ6αρτ, ύποστη
ρ ί�ει δτι ή rκρίσις περt του σ,ν

ενα.ς πι·στος ε-rνα.ι αιίρετι%ός η οχι 
<mρέπει να ά,φειθη είς τόν1 Θεόν». 

ΠΥΡΟΒΑΣIΑ 

ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

Μια &·6·δο:μάιδα. προ της &ορτης 
των άγίων Κωνσταντίνου καί 
'Ελένης, δ Σ>ε6ωσμ. l\Ιητροπολίτης
Λα.γκα;δσ.. κ. Σπυρίδων έξέlδωσε 
ιποιμαν:τοριrκην έγιχ.ύ,κλιον κα.τα
τ-rις τελ•έ•σεως τ'iις κοοθιερωμένης 
πuρο6αισία.ς άιπό τούς «'Αναστε
νά.ρηδες». 

((Κ�θώς πλησιάζει ή ήμέρα. 
-ε,λεγε- καJθ' ην λα.μ6ά.νοuv
χώραν· α.[ ά.νίεροι, δργιώδεις καί 
ε,�δωλολα.τρικα.ί εΥvδηλώσεις των 
ά.ναιστεναρίωv, ή καρδία. μου πλη
ροϋτα.ι λύπης ά.μ,ετρή,τοu. Κα.ί πά.
λι ν ή βε6ή,λωσ.ς, δια.-κωμώδη,σις 
κα.ί ϋορις προς τχ σεπτά. πρόσω
πα. των ά.γίωι της έχχ,).ηισίι:,sς, τά. 
δποία. πα.ρειισά.γονται cπεuλογουν
τα. λα.τρεια.ν δ.ργιώδη κα.ί σv�α
-ι.τον. Κα.ί πά.λι ν ή πό) ις -ου α.γ
Υ.αιδσ.. θα λά.οη κα.τεί,οωλον οψιν 
κα.t ή ά.ηιόσφα.ιρά. του θά. μολuνθη 
ά.πό τά.ς όστε,ριrι.ά.ς ίαχά.ς. 'Αξιο-

θρήνητα. πλάσμα.τα, δα.ιμονόπλη
κτα. κα.t ε1lς τό σκότος της ά.γν:οί
α.ς εόρι1σκόμ;ενα, θα κuριευθου1ν
όπο μα.νία.ς ά.περιγρά.πτοu κα.ί. ε
ξαλλοσύνης 'Χ.α.ί θά. επιχειρήσουν 
τον λογχισ.μον του σώμα.τος της 
έ'Κκλησία.ς καί τόν πα.ραιπ�'Κρα
σμ,όν του Θεου. Βε6αιπτισμένοι ε·ίς 
το ονομα. της Άγία.ς Τριά.ιδος, θά. 
σπεύσουν νά. πα.ραικολοuΘήσοuν τa 
ά,νίε.ροv θέαμα. ά.μα.ρτά.vον•τες. Ά
γωνία. σuvέ,χει τη·ν κα.ρ·δίαν μου 

, , ..s.ι. , , , Δ , χ,α;τα. 't'α.ς ,1μερα.ς αυτα.ς. , α.rκρu-
ων στενάιζω διά. το κα.τά.ντημα. 
τουτο. Άγαιπηιτοί μου σιδελφοί: 
'Ε-πι'θυμώ νά. δια:κηρύξω με δλην 
την Μναιμιν της ψuχης μου, δτι 
τα ά.vα;στενάρια. συνεχόμενα. προς 
την •θρα.κί,ΧΎjΥ λα.τρείαν τοϋ Διο
νύισοu (Βάικχοu) ετνα.ι δργιώ-δεις 
δα.ι,μονιικαί ε-ιJδηλώ·σεις. Τ,όrt'ε σu
vέ6α.ινον τα &ξης: Κατά. τό με
σοvύκιηον κα.ί όπο τό τρεμοσ6ή
νον ψως ά.·να.μμένωv δοοδων ο[ μύ
σται της λα.τ,ρε·ίας έξέισπων εlς 
δργιώlδη χορόν με ά.γρία.ς ία.χάς, 
διεγειρόμεvοι 6ωΘμη�όν εις τουτο 
δια τα.ρα.χώ·δοuς ήχου χα.λκίvωγ 
κuμ,6άλω,,. κα.ί. υριγμου βα..θuή1χων 
α.ύλών όπό την έπήρεια.ν με•θuστι
κών κα.πνών ρητίνης καί τ'iις aι

νοποσ' ας. Εις τοι�ύτην δε εξα.λ
λον κατοοστοοσ�ν περιερχόμ,ενοι, ε
πι'Πτον μα.νιωκως κα.τα του ίε
ρου ταύρου, τον δ11τοίον κα.τεξέ,σχι
ζον τρώγοντες ιbμια,ς σάρκας κα.ί 
πίνογτες τό αίμα. του. Είς τούς 
λάτρεις του Διονύσου άπε·δίδε:-ο 
ή ίκαV'6ιτης νά. μη κα.ίωντα.ι ά.πό 
την ωτιά.ν». 

'Ο Μητροπολίτης έζήτει τε-
λι'Κώς vά. άιπαλλα.γη δ Λαγκ-ι:;R;aς 
ά.πο τό κμ'α.σμα» 7ώV Άvαι:πε
ναρίων. 



1969 Ι ΛΙ Σ,Ο Σ 25� 

Ένισχυιτιικήν έγκύrΛιο'Ι έξέ
δωσε και ή Ίερά Σύνοδος. Παρά 
τααια, τά 'Αγι:ι,στενά.ρια εγιναν 
-καί έφέτος, μέ μόνην τήν διαιψο
ράν 8ιtι οί πυρο6άται δεν έκ.ρα
τοϋσα,γ, &πως τά προηγούμενα 
χρόνια, εικόνας ,ων άγίων Κων
στανιτίνοu και Έλέ-ιης. 

«Φθάνε: ή πί-:r:ις μιχς» έδή
λωσαν οι άρχηγοί των πυρο6α.
τωγ. Πuροοασίαι εγ:-ια.ν εί; Λα.γ
καδά, ' γίαν Έλένην, Μα.upl)
λεύκην, μέ σuμμ,εccοχήν περισσο
τέρων τωγ 10.000 θεα.των. 

Μετα.ξύ των θεατών frto -καί 
δ κ�θηγητής της ψυχολl)γία.; 
στό παγεπισ:-ήμιον του Λονδίνου 
δό·ι<.τωρ Κράοuπλ Τα.iηλl)p. Σχε
τικώς έδήλωσε: 

π , ' ' , , <Q 
,;
στευ� πω; το

, :ρ�: γ?μενο
δε.ν εχει επ:σ:ημο'ΙtΧΎj εξηγη-:;ι, 
&λλά, εfναι κα.θαρά. θέμα. πίστε
ως. 

ΛΙQJVΙΚaδδς: ΠuροβασDες 1969. 

Παρετήρr;σα. πώ; μεpιl'l..οί ά.ιπό 
τούς χορευτές εόρίσκο'i'tΟ έν ήμιu
πνώσ,ει. Είς τούς α.λλοuς πού δεν 
σuμοαίγει αύ:ό, εfναι ·ή έξω-κείω
σις πού προσφέρει τον έθι1σμό. 
υΕvα. ελάχιστο έπιστημονι-κό δε
δq1ένο ξίναι δ Ο"..('Υ)μα::•σμός ενός 
στρώμα.τος άτμοϋ μετα.ξύ πέλμα.
τος κα.ί πυρός. ' λλά. ή 6οή�εια. 
11tού προσφέρει αύτό τό πρα.γμα 
εΙνα.: μηδαιμινή». 

Ό δόκτωρ Κράοuιπλ εχ ει συν
τάξει πλήθος παρομοίων λαογρα.
φικων μελετών σέ ολα τά. μέρη 
της γη;, δπου, επίσης, γίνονται 
πυροοα.σiαι καί σημειουrcαι τό 

χ: νόμενον τη; ιχχιχια.;. 

ΠΥΡΟΒΑΣΙΕl 

ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΦΙΤΖΙ 

Τό φα:νόμενο'Ι �Ύj; πυρeι6α.σία.; 
---διπως ά.vέψερε σέ α.pθρο του δ 
κ. Jacqne Bergier δημοο:εuθέ,, 
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στο «Βήμα.»- εΙvα.ι Π7JΙ,,UΠά.λα.ιο 
κα.ί γεωγρα.φικως διά.Ό1Πα..pτο σέ 
ιπολλά. ση:μεία. τη; γη;. Μια. ά.πό 
τίς καλύτερες μιελέ-τ�ε; πά.vω σ' 
α.ύτό το ά.•ιιεξήγητο μυ:πή,pιο' ε

γ:vε στα. ,v σ:ά. Φίτζι &πό τό,·ι 
για.τρό 1. ά.ρρυ Ρά.ί':. Είrι..ιJσιέ·ια. 
πυpοοοο:ες πεpπά.τ·φ:Χ'Ι πiνω σέ 
φω:ιά. ά.πό ξύλα, δrπου οί πέτρ,ες 
εΙχαιv πυρα.κτωθη. '{) γιατρός 
Ρά.ϊτ τούς έξήrtα.σε. Τά. σά1vδα.λά. 
τους εΙχα.ν κα.ή. Λεπτό στρωμ7. 
ά.πό στάχτη έκά.λυπτε τά. πέλμα.
τα. τω,v ποδιών τους. Δέrι ύrπηρ
Χ α.rι έγκα.ύμα. :ια.. , Ψt:Ιδροοοα. ν φυ
σ:ολογι-κά. ,σέ κά.ψμο τσ:γά.ρου 
κα.ί σε τρύ,πημα. κα.ρφίτ,σα.ς. Οί 
κόρες των μα.τιων τους είχαοι φυ
σ:ολογι-ι.ή δια�σ:τολή. Ό σφυΎμό; 
τους δμως �τοοv γpfrro•poς. Μερι
κοί μάιρτυ.pες ά·ιέφψ�Ν δτι τό 
rοείροομα. δέν γι1�ότα.ν πά-Ψtο'tlε Υ.rχ
τά. τρό,πο :έλε:ο κι' δτι τον προη
yούμεΝο χρόνο ενα..ς άπο τούς πυ
pοοά-Όες ειπα.1θε τέτο:rχ έγκα.ύiμ,αrtα., 
πού χρειά.ισ<θηκε νά. τοϋ χόψουrι 
Υ.α.ί τά. δύο ιπόιδια. ... Ή έπίσημ η 
έpιμφ�ία. δτι οί πυροοά:tιες άλεί
φουν τά. πόδια. τους μ' ενα. διά
λυμα. βο,pι?ωϋ οξέος, το διποίο έξ
αειροϋτα.ι, ά.πορραφώνrtα.ς τήv θ•ερ-

, ,y ιι 
β , μcλ: α., π,:χ,ρουσια..-,,1ει ωα. -χισιικ.ο 

μειονέ:κτημα.: θά. ειπρεπε ν' ά.πο
διειιχιθη στήν πράξη. Κι' ομω;, 
δσοι έ.πιχείρηισ'ΧJV νά. περιπm-ήσουν 
,στη φωτιά μέ τά. πό!δ:α. τους ά
λειμμένα. με βοιριχ.ό οξύ, επα.Jθα.ν 

, , , ('Ο , τ.ρομερα. εγκα.υ,μα.τrχ. . . σοι πα.-
λι δο·ι.ίμα.σα.v νί:ι. έπα.ληθεύσου,11 
τίς θιεωρί•ες πού βασίζονιτα.ι στr;ν 
προσταισία. μέ διά.φορα, χημικά. 
μέσα., ωστε ή bπc1.φη μέ τη φω
τιά. νά. είvα.ι έξα.ιρετ:-κά. σύ,·ι:ο
μη, ειπα.Οα.,v κι' α.ύ':οί σοοα.ρά. έγ
κα.ύμα.τα... 

Σ' δ,τι ά.φQρα τ'Υ'fΥ ά.κριοη θ·ερ
μο0,φαισία. των πυp7.κτωμέ•ιων λί
θων, α.1JΙτή Υ,α.τα..μετp�θηrι.,ε μ' ενα. 
θε,ρμοηλ,εκτρικό ζιεϋγος, πού ά.1νέ
δειςε δτ: ά.vέφχετα.ι στούς 610 
βαθμούς Κελισίου. Εί,να.ι άδύνατο 
τό άιν'θρώm:ιl\/0 σώμα., ερχόμενο σ' 
eπα.,:ρη μέ ά.1�:ιγ,εί(.1° ')0 πού να.χη 
τέιτ:οια. ·θερι,wκ.ρ:χισία., νά. μη πά.θη 
τροιμιερά. έγκα.ύμ'Χ.τα.. Κα.τά. συνέ
π,εια.v ή συ'/'το,μία της ειπαr.ρης δέν 
μπορεί έπ' ού6ιεv1. τφόπφ νά. έρ
μ νεύση το φα.ιvό,μειvο... Ου,τε 
κα.1. έ,ρμ-η•ιεύεrtα.ι, έmί,σης, μ,έ την 
θ1εωρία. τού ύιrοvω�τι,σμοϋ. Διότι Υ.ι'
αν άκόμη πα.ραιδε�Οοϋιμε δτι πρό
κιει,:α.ι περί ά.πά.της κι' δrtι ύ,πά.,ρ-

' ' ( , ' �' χουν υπ•vωιτ:ι7tχι κα.'τ"ι που uεv 
εχει ά.πο'δειχθη) οί δποίοι κα.τορ
θώι·ιουν νά. ύ'Ιtνωτίισουν εν.α. πλή
θος θ1εα.τω•ν ά.πό 15.000 α.ιτοr,.ι,α., 
δύσ.Υ.ολο πά.1rtως εLνα.ι νά. έ.π�δρά
σουv κα.1. πά.νω σ' ενα. θΞ,pμοηλε
κτρικό ζεϋγο;. 

ΙΕΜltιΙΑΡ11' 

ΣΤΟ ΑΗΤΥΑΡ 

Τον Μά.ϊο συνήλθε στο "Α-ι
τυαρ Θεοσοφι-κό Σεμι•νά.ριο, μέ 
π,ρω;ο6ου:,ία. ,τη; Θεο,σοφ�κη; Έ
τα.φι,:χ,ς Ι,νδ:α.;. Τ� πορί•σμmα. 
frσ,:χ,ν: 

1. Ό α.γθρωπος εί·,α.ι σύν•θετο
ο·ι, μερικώς θνητό; Υ,αί μεp:γ.ω; 
ά:θάινα:το;. 

2. Ύιπά.prχουv Νόμοι τοϋ Κάιρ
μα. (άινταιπαδόσεως τώ:v πΕιΠpα.
γμένωv) Y,rx1. Μιετεv1σα.ρ-κώσεως. 

3. . Jό,μοι 'Εξελίξεως διέιπουv
τά. πάντα., ά.πό τά. χ,�,.ι,ηλό-τ:,ερα 
εως τά. ύψηλότ>ερα. βαισίλεια της 
Φ&σ1εως. 

4. Ύιπά-ρχουv τελειοπο:ημέ1νοι
αιvθρωποι -Διδάισκα.λοι- κα.ρ-
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πι:ιι τής ' γθρωιπότητι:ι;, πι:ιύ πέ
ραt:1'JJ'/ σrtό tλΠ'ψΥ.ι'Ιθpιmt: 'JQ β?.σ(
λειο. 

5. Οί δραπι:ιί καί &6ρα':"Ι)ι κ6'
σμΙJι εχου·ι 1σχέσι 'Jτ+ιγ έξέλ:ξι 
του ά.νιθpώ1tσυ mι τύγι α.λλωrι 5·ι
των. 

_6. Ύ π,ά.ρχ ε: :Ατρ,,1tός �ρό; τή:1't'ελε:uπι:ι:rρι, με πρι:ιU1tαθε�ε:ς γ:α 
τή·ι 1tpό1Jδι:ι, τ-η•ι cφθή β:ωτ:κή 
και τ"fJ'I επ(τευξ: τΙJυ σκι:ιιτc,;ι]. 

Ο MIICPOI ΔΑΥΙΔ 

ΤΗΙ ιεΡΟΥΙΑ Ι,ΗΜ 

Ό Δαυtδ Μ6ρρ:ς εt-ιαι μαθrι
tή; τοϋ -Jχολείου - κυρ:ολεκτι
κώ; -:οϋ 'Ιψtια.γωγείι:ιυ, ΙJ':ή•ι Ίz
ρουσαλήμ. υΟτα.ι-ι ήταv τpιώ•ι i
τώ.'Ι α.ρχισε -ιά. 1tερ:έρχε.ται σέ 
εκστα.'Jι καί ·ιά. μ:λά.η μ:ά. ά.κα
τά.ληιτcτη γλώ�'Jα. Ό πατέρας τQυ 
εμαγνrιτο,;ρώ·η::,,ε τά. λόγ:α. τι:ιυ 
μ:κρου .lαυtδ καί δ δ6κ:,ωρ Σδί 

έρμα.•ι, έιπ•μελψrι; των &.ρχα:ω-ι 
χεφQγρά.φω-; :-<:ιϋ Έθ,•ιικου ΜΙJυ
σείου, ά.πεψάJ·ιθη α:ι είνα: ά.ρχαία 
Έ6ραϊκά., γλώσσα πού δέ1•1 μπο
ριzί •ιά. τη-ι ήξερε δ μ�κpός στή·ι 
τωρι-ιή ζωή τ<:ιυ. 

Ό μ:κρός .lαυtδ συμmερ:ειφέ-
, - ' δ ... , , , , 'pετο α.πο�υτω� �αΑα: εκ,ος απ.οτις στ:γμες της εκ,�τσ.,:;,εως, δrπο

τε μ:λου-Jε ώς δ βαισ:λεύς Δαυίδ, 
δ bδρυτής του Έ6pαϊκου βαn:
λ,εiου, προ χ:λ:ε.τrιρίδων ! Ό πα
τέρας :ου μ�κρου, χεφουργός Σα
μουήλ Μόρρι;, λέγει ο':ι δ γυι6ς 
του δ½.ν είχε πατέ ά.κούσει τό ο•ιΙJ
μα του βαισιλέως 1αυ·tδ. Έπί πλέ
Ο'Ι, δ μικ,ρός, μΞΙtά. τήν κατά.λrιψ: 
δλης τής Ίεροtηαλήμ ά.πό τού; 
Ίσρα.ηλίτε;, uπέδε:�ε, στό·ι πpώ
η·ι Ίοιρδαγ�κό -Qμέα της πόλ•ω;, 
μ:ά. α.γι·ιω.στη δ:ά.6ασ: ά.πό τό 

�-r1λσ.ιο -:ι:ιυ Γκιζl:,·ι 7tό -:ζαμι 
του ελ Όμά.ρ. Έξήγησ-ε δτ: ά..πό 
σ.ύτή τ+ι·ι κρυφή δ:ά.6-:ι.σ: ... είχ.z 

' ' β .. , ι\ ... � ' 
1tερα.σει ως 'Χι'J:Αευ; ..1α.υιο για. 
νά. κυριεύ-Jη τό ψρι:ιύρ:ο Ούρ Σα.
λίμ (πα.λ ηcι, έ6ραϊκή λέξ:ς για. 
τ-η·ι Ίερου-Jα.ιλήιμ). 

'Η περ&πτωι-Jις τι:ιυ μικροϋ 
Δαυtδ προ6λ ημ,.τίζrει τι:ιύ; έιπι-

'Ε , ,, ..... , ,;τήμ.ο•ιε;. κ,εί·ιο που εχ ε: ιοια.ι-
τερη σ'Υjμ?J,;:α. εί?α: δτ: δ μ�ι.ρός 
�. . ' β - . ,\ �' οz,•ι φερε.τα: ω;; « ασ:λευ;; ..1αυι-?»
π,.ρά. μό•wι &:αη περιέpχΞΙtαι rε1ς 
ε'XJ'J :αισ�'/. 

Ο ΧΡΟ ΩΓΡΑΦΟΣ 

ΑΝΤΙΠl-'ΟΣΩJΙΟΙ «ΙΛΙΣΟΤ» 

ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ 

Βόλος: Γ. Κουχουβίvος. 
Δράμα: Χ. Χα1ραλόlμnους. 
Ζάκυνθος: Ν. Ταμnαλnς. 
ΉράΊ<λειον: Λ. Κουνmς. 
Θεσσαλονίκη : Γ. Βαρδνος. 

>> Ν. Δραγώvας.

» Δ. Νάοκος.

Καβάλα: Ήλ. Καρελλδς. 
Κάλυμνος: Δρ. Κωλέπnς. 

Κομοτινή: 1. Ζωγρα1φόnουλος. 
Λάρισα: Π. ·Αργυρόπουλος. 
Μυτιλήνη: Γ. ΚΟΙΚαδέλλnς. 
Ξάνθη: Εϋελnις Ράνος. 

Πάτραι: Δ. Ψιχαλίvος. 
Ρόδος: Μ. Φωστιέρης. 
Σϋρος: Π. Ζαραφωνlmς. 
Τρί1<αλα: Χρυσ. Ζήσης. 
Χαλκίς: Ί ω. ΧριστοβΟΙΟίλnς. 
'Αμμόχωστος: Άvδ. Τσ61<η<ος. 

Λεμεσός: • Αvτ. Στυλιανοϋ. 
Λευκωσlα: 'Αχ. Ζαβαλλnς. 
Πάφος : Κ. Καθnτζιώmς. 
Τουρκία: Γ. Βαι<αλόnουλος. 
Χαρτούμ: Άνδρ. Άκάμας. 
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IΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣI 

Η ΣΤΝΔΡΟΜΗ ΤΟΤ ΙΛl'Σ ΟΤ 

Ή έrtη,σία συνδρομή τοίί «Ίλισοϋ» 
δLά τό 1969 ε[ναι δρχ. 60. Παρα
καλοίίντται δσοι δέν άιπέστειλαν την 
συνδρομή τους διά τό 1969, νά τήν 
άποστείλουν τό δυνα,τόν ταχίιτεροrν. 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 
Τά Γραφεία τοϋ «Ίλuσοίί», Δραγα

tσανίου 6, οροφος 6ος, (Πλ. Κλαυ
θ,μωνο;) ε[ναι άνοLκτά μόνον ικάθε 
Δευτέρα καί Παρασκευή 11 - 1. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 
Παρα.κ,αλο,uμεν �ποσ;τέλ�ετε ιι� τα

χυδροιιικην επιταγη,, εις την διευθυν
σιν: «Κωστην Μελισσαρόποuλον, Δρα
γατσα�·ίου 6, 'Α·θήvας, 122». 'Απο
στολαί μέ τραιιτ.εζιιtιr-ιάς έπιταγύ.ς η 
έvτολάς, μας δυ�χολεύουv. Ν ά άνα
γράφεται καθαρά τό cνοματευτώ, 1,1μον 
καί ή διεύθυνσις του άποστολέως. 

ΠΑΛΑΙΑ Ί1ΕΤΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ 

Τιμή τόιιων παρελθό1ντων έτων 
.δρα,Χ)μαί 60. Τμμή τεύχους δρχ. 10. 

Δεν ύπάρχουν μ�ψονω,ιιένα τεύχη 
ύ.π1' ,άρ,ιθ. 2, 3, 5, 8, 111 - 118, 23, 
2'5 - 2ι6, 28 - 29, 32 - 313, 40, 44, 49 -
50, 55/6, οϋτε τόμοι 1956 - 59, 1962, 
1967 - 6•8. 

ΑΛΛΑΓ ΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝ ΣiΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα στους κατω
τέρω συΝiδροιιητάς μας, επεστράφη
σαν άπό τό Ταχυδροιμείον μέ την ση
μείωσιν: «ιιετώ,κησε» η «αγνωστος». 
Παρακαλοίίνται δσοι τούς γνωρίζουν 
νά τούς είJδοποιή,σουν η νά μας δώ
crουν τάς διευθύνσεις των. 
ΑΘΗΝΩΝ: 

�Αlθαν. Άν,των:ίου, Lα-τρός, Λομ-
6ά!ρδ•ου 17. Δη,μ. Γιε,ωριγόιπ:ου1λος, 'Α
ρ�στοτ-έλοvς 12'5. Γειώρrγιος Δόιμης, 
ίΜηχαvuχιός ΔΕιΗ. ΒλQδ. Καλιευρδ.ς, 
Σ ολ(ύ\_ιιοv 26. 'Ιω. Κα.λ'ιJtΙγ,έρης, 'Ελ-

λησ111όινrτ;ου 11 - Πασιάγου. ΣΙΠυιρ. 
Μαrι.ριiϊlς, ίσ.τ,ρός, Ρα6ινέ 22. κ. Μαιυ
ρέας, Περιάνδρου 36. ημ. Μ,τά
'ΥJΟ.ς, Φορμίιωνος 1,11. Δαιμ. Ν τινίδης, 
'ΑiλιχιΟΙΙμ,ένου; 85. 'Ό1λυα ΠαρόJσ,χου, 

Πατησίων 1,33. Ντίνα Ρόι,,.ιου, Σπο
ράιδων 31. Λίτσα Σώr-ιου - Φι.δε
τζη, 'Eί,U!JtoριJxrη ΤρCΙ!111εζα. Κ. ΊΊσιτιι
μάr,ΙJης, Διr,ιαιιά,ρχοιι, 6f.!. 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

'ΑΥτ. 'Αντωιv.αιδη,ς, ΊΊσφέ:ν-τα 'Ό
λ'll,ιώtος, Βόλος. Γεώρ'γ. Ζ�ννης, 
'Ανττων. Νόιτ�σοv 1, Θεσσα,λοινw.η. 
Τασούλα Λιυγούρα, Α�μLλιανοίί Γριε
υε\,ων 23, Θεισσαλονίr-ιη. 

ΚΤΠ Ρ Ο Σ

Τεύχη «Ίλuσοίί», τόμοι και βι
Gλία, στό Β ι6λιοπω,λείον 'Α ντωvίου 
Σ τυλια νοϋ, Λεμεσός. 

Σ�Ε ΚΟΣΜΟΤΣ 
ΦΩΤΕίDΝΟΤ.0 Ρ ΟΤ Σ 

'Ε,γοcα,τέιλειψαν τόν γήϊνον βίον: 
Σ τυλlισ.νός Μελίσσης, '.ΑJθηναι 
ιΜάξuμος Μ>ηΙτΟΟΙΠο'\Jlλος, 'Αθή;ναι, 
'Ιωόιvvης Τε.ρμιε"τζης, 'Αθήναι 

ΒΙΙΒΛΙΑ 

ΙΈΟΤ ΕΙΛΙΑΒΕ Ο «ΙΛJΣΟ Σ» 

(Μέ τή σειρά λήψε,ως) 

Φίλιωuπος Δ. 'Αγιγιελtης: 'Η έπvείJΚJεια 
dς τόrν Άστι'Κlόrν Κώ6\οοα, 'Αιθψαι 
19617. 

'Αλ. Τζα,ζό,πουλος, Τε:χτο,νuσμός κ.αιι 
'Α,1θρωιπότης, 'Α1θηναι llMB. 

'Αν-., ΤζαζόΙΠοuλος : Wolfgang Ama
deus Mozart ('0 άινθροω�ος γ,αι 
ό ΤέιΥπων), Άlθlηναι. 19ti18. 

'Αλ. Ίiζσ;ζόιπσιuλος : �Ο Τ,εικτιονUΟ'μ.ός 
,κ,αl ό αιγών τοϋ 1821, 'Αθηναιι 
1969. 
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Joseph Leeming (Μεταφρ. Κ. Σ τε
φανυδη) : Ι\ό.γΥ..α καί Βίδλ()ς, 'Α
θήναι 1969. 

ΔιΟ'WΟ'ης Κ. ΜσJγt,ι,λιδέρας: ημό-
σuες Σα,έσεις στίς Τρά.πiεζε.ς κ,σ.ί 
�στίς 'Αο�φα.λιστιrι<ιέ.ς �Ε-τα.ιρείες, 
Άθην1α.ι 1969. 

ΠΕΡ]ΟιΔrΚΑ 
ΚQΙίικος - Λονδίνου (220, 'Α.πρίλ. 

1969). 
'Η Χα.ρα.uγ'η της 'Αληθείσις ( 18, 

'Απρ. 69. 19, Μάϊος 69). 
Τό Έιλιλιφ,uκόν Φωις (27 - 2'8, Μάρτ. 

- Άπρ. 69).
Ό Κόσιως της Ψuχij; (218, Μάϊος 

69. Ίονν. 69).
Κρητιr,ι,ή 'Εστία (186, Σ εvττ. 68). 
Π,1ευματική Κύπρος (104, Μάης 69) 
Σ1μύρνα (11, Μάϊος - 'Ιουν. 69). 
ΙΤhριο&οοο Έλιληνuδαιν Βορ. \Ελλά-

ιδος (102, Μ.ά.ϊος - 'Ιοιύν. 69). 
Ό Φιισιολάiτρης (248, 'Iouv. 69). 

ΑλλΗΛΟΓΡJ\ΦΙιΑ 

ηιμ. Π. Τ ζω ρ τ., Π. Ψuχuκό: 
Σάς εύχαρισ.τοϋμε γιιά τήv έπυστολή 
σας - τε.Jdμήριο τοϋ ένδια.φέρο,,τός 
σας γιιά τό :π,εριοδιr,ιό. �Εοοειτε δί.κιιο 
ο-τι στό αρθρο rοερί των ΠρΟ"-<.αλου-
μένωv ώτό διάφορα εtδη τροφαιν 
ψι( χ u � ωι ,, κι ρ α. δ α σ μ ω ν ( τεύ
χος 69 - 70) επρεJ1Jε νά σηιιειωθη ή 
ά.Ιγγ1λι?<tή λέξις τοϋ πρωτοτύπου γιιά 
τόν >0ρα1δα.σ:μό. Ε[ναι νibration. 'Ως 
πρός τά soft drinks, τά μ,εrτεφρά!σα
με κατά λέξιν σέ «ιιαλαwά. πο,τά», 
ελλείψει άναλόιγου έλληνt.1δοϋ δρου. 
Ό δρος, τόν ωτο'ίον προτείνετε (άιε
ριοϋχα πατά) δεν νομίζομε &τι ά.πο
δuδει αύτό που έν-,•οοϋν ot 'Αμερι
καyοί δηλ. πο.τά μη άλr,ωολuκά. Οί 
'Χί',1μοί ε[vαι τέτοια ποτά, άλλά οχι 
ιόlιtαραι,:ή'τως άεριοϋχα. Οϋτε χνμους 
μποροϊ,uε ,,ά ποuμ,ε τά 43ιιαλαrΛά πο
τά», δ\αη ύn:άιγονται σ' αύτά καί 
μ,ερu>Οά που δεν ε[ναι χνμοί, δπως 
ή �αΙ - ')(.()λα καί τό γάλα. Μφως 
Θά ήταν κα.λmερα νά τά λέ-γαιιιε 
«ίiλαιφρά» ποτά; Θά. μποροϋ�ε νά δη
μιουρ-γηθή παρεξή,γησις, οτι περι
λαιμδά'\·ονται και τά. οΗγον- οίνοπνευ--

μσιτώδη, δπως ή μπύρ.σ.. Μή.ιως εχε
ιtε κσ,μμιιά καλύτερη tδέα; Πάντ:ω;, 
σάς εύχαριστοίiμε. 

Α. Π α. π., Λά.ρισσν. Στό βι
δλιαράJ-Μ, του «Ξεσκέtτω.σuα Μα,σω
ν�ας,,, πρά.γ1ιισιτι, δπως γράιcrετε, δ 
cιρ:,�μ. Χ. ΒασιλόJtουλος βεδαιά1νει 
οτι στι- Σrτ:οέc: -γLνονrτ:αι. . . οργια 
ιιέ ίέρ;ιε; y.ια.ί. • • άνθρωποθvσίες 
( σειλ. 7), &τι τό «σrτ:ρtπ τήt)> ε[ναι 
lφεύρεσι: τη;. . . Μα.σωνίας (σ,ελ. 

2 και 106), δτι σιτίς Στοές διδά
σΥ'fται έ.π�uελως τό. . . Ταλlμουδ Υ..αί 
ή Μαύρη ΜαΎεία (σελ. 45 Υ-?-ί 84) � 
δτι είς την ύπόθεσιν δολοφονιας του 
Ποοέδοου Κέ"'1ε,,,:υ ό νΟσδαλνrt καt 
δ • Ρο{;uπυ ένήργησαν. . . «τηλεκα
τειΙθι"'ι>ιιενοι έξ άυιοmά.σεως» (σελ. 
89), δτι τό Ρό-ταρ,ν διωρ-γάιvωσε τόν 
. . .  yκ,αΎΡΙJ<Περuσμό (σελ. 93 -, 94); 
Ε[ναι, ωτως γράιιrετε, «σοδαρσ» τα 
πρώγματα ! ... 

Γ ρ. 'Α ν&ρ., Λοuρδ,άlτ α. 'Ε
ξΟΙ'ΙJολουθείτε, δι'ΟΙ't"Χ)ως, νά έ,,δία
ψέρεσθε διά. πράγματα που δεν ε
χουν οί,σιασ�ηκ�όν εγδιαφέροΥ. Τί σιη
μα,σία εχ-ει ποίος ε[νσ.ι μετε,·σάρrι.ω
σις ποίου; Καί ε[ναι δν"αιτόν ,,ά 
ύn:άρχη βεδαιόιτ:ης δι' οίοvδήπο,τ:ε ί
σχυρισιιόν; Σ υ;ιι.φωνοuιι.εν με -τήν έ
πιστολήν τοϋ Κ. Μελα, έ"ΙJτός άπό 
την πον-ηράν πρόθεσιν --την δστοίαν 
θεωροϋιιεν μα.λλον άφέλειαν- που 
άυιοδίδει είς τά. ύn:' άριθ. 5, 6, 7 
Θέιιιατα. �ο Π. Γι.ωιτόιπουλος 100.λως 
τά. γράφει. Κα.θτyγητήν Άδαιισ.ιwιά.
δην δεν γνωρΩζομ,εν. Προφανως ή 
προφητεω. ύn:ηριξεν έσφαιλlμένη. Ε[
' αι μά>ταιον νά. ά!σχολήσθε με του; 
ε"•οσαύρους «που ζοϋν στους πλα

νηrι:ες». 

::::::::::::::::.::::::::::::.:::::::::::::.::: 

ΩΡΕΑΝ ΦΙΛΜ διά. Φιλανθρω
πιικιού; ΚJαί Μορφωrιιr.cου; Σ υλλόrγους •. 
Προδάλλω έvτελως δωρεάν τό φίψ 
στου δεί,χνει πως γuιινάlζογτ:αι οί σwύ

Jωι στό ''σ. όδιτrvοϋν τους τυφιλούς 
συνα,,Ορώπους μας. Γρά.ψεrτ:ε : Αtδ. 
Ζά�·ον Γουγούταιν, ίερέα, 'Αχιλλέως 
33, Παλαιόν Φάληρον. 
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Ή σuνδρομη τοu « 1 Λ I Σ Ο Υ » 

διά το 1969 

καθωρ(σθη εtς δρχ. 60 (έξωτερικοu 75) 
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ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

'Όλοι ot συνδρομηταl εχουν δικα(ωμα νά 

άγορά.ζοuν τον Είδικο Τόμο χρuσόδετο 

Έπιλογης έτών 1956 - 1957 - 1958 

μέ δρχ. 70 άντl δρχ. 90 . 

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

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Άποκρυφισμος καί Μuστικισμος 

Μ ε λ ε τήμ α τ α  

Είσαγωγη στη Θεοσοφία 

Τά Βήματα της Φιλοσοφίας . 

�ύποις: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ο.Ε. τι 631.675 

αδ. 25 δεμ. 40 

αδ. 40 δεμ. 60 

αδ. 50 δεμ. 70 

αδ. 50 δεμ. 70 
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