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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ 

Ύπό Dr Κ. Ρ. MUKERJI 

του Παvεπιστημ(οu Βομβάης 

Ζοvμε στην άτομική έποχή. Τό μέyιστον των καθηκόντων ποv
οί αvδρες καί yvvαίκες της yεvεδ:ς μας όφείλοvv vά έπιτελέ

σοvv εΙvαι ή μεταστροφή της άτομικfjς έvερyείας άπό τήv κατα
στρεπτική χρησιμοποίησι σέ σκοποvς οίκοδομητικούς, yιά τήv 
είρήvη καί τήv ευημερία τοv Κόσμοv. ΕΙvαι τό έπιτακτικό καθfj
κοv, τό dharma της έποχης μας, καί ή παράλειψίς τοv θά· όδη
yοvσε στόv παγκόσμιο άφαvισμό. 

, Κάθε σκεπτόμενος αvθρωπος εύκολα θά παραδεχθfj ότι ή 
έξέλιξις της άvθρώπιvης κοινωνίας έπιβάλλει τήv οίκοvμενική σvν
ενvόησι. Μέ μια ματιά στίς άπαραίτητες υπηρεσίες τωv διεθvωv 
όρyανισμωv όπως τό Διεθνές Γραφείον Έρyασίας, τήv Παyκό
σμια Όρyάvωσι Ύyείας, τό Διεθνές Νομισματικόv Ταμείον κ.λ.π. 
πείθεται καθένας ότι εΙvαι πιά παράλοyη ή χωριστή vπαρξις 
τωv έθvωv μέ τήv παληά βάσι Κρατικης κvριαρχίας. Ή Παγκό
σμιος Κvβέρvησις δέv εΙvαι πλέον ουτοπία· εΙvαι ζωτική άvάyκη. 
Ή έθvική κvριαρχία εΙvαι στήv έποχή μας, μια παραyεyραμμέvη 
όπτική άπάτη. Δέν άρέσει σέ όλοvς αυτή ή έξέλιξις, έvω &λλοι 
τήv εύχονται. Είτε όμως μας ίκαvοποιfj είτε όχι, έάv δέv θέλοvμε 
vά χαθοvμε, όφείλομε vά ζήσοvμε κάτω άπό μια Παγκόσμιο Κv
βέρvησι, διότι, άqνvαίσθητα μά άvαπόφεvκτα, έyίvαμε μέτοχοι 
τοv καλοv καί τοv κακοv όλοv τοv κόσμοv. 
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Πρ[v άπό μερικές δεκαετηρίδες, oi σκωπτικοί άνθρωποι άπε
φαίvοvτο 8τι ή ίδέα της . Παyκοσμίοv .. • Αδελφότητος ηταv εvα 
νόσημα είδικως θεοσοφικό. Σήμερα, χάρις στίς κατακτήσεις. τfjs 
lπιστήμης καί τiς φρικαλεότητες των παyκοσμίωv πολέμων, λαοί 
άπό τiς τέσσαρ'ες yωvιές τοv κόσμοv προσήyyισαv οί μέv τοvς 
δέ καi άvαyκάσθηκαv vά έvδιαφερθοvv-κι' ας μή σvμπαθοvvται
yιά τiς άvάyκες καί τά προβλήματα των άλλων σέ παyκόσμιο 
κλίμακα. 

Ή ηθική σvvείδησις τοv σκεπτομέvοv κλάσματος της άv
θρωπότητος άπασχολείται μέ την άδικία της χλιδης ενός μέροvs 
της άvθρωπότητος, έv · άvτιθέσει προς την άθλιότητα τοv βιο
τικοv έπιπέδοv τοv άλλοv μέροvς της άvθρωπότητος. Σ' όλό
κληρο τόv κόσμο, οί εύα{σθητοι άνθρωποι σvvαισθάvοvται την 
άδικία v' άπολαμβάvοvv δλα τά άyαθά τοv κόσμοv ( άκόμη καi 
δταv ή άπόλαvσις αύτή όφείλετάι στην έρyασία τοvς), έvω τό
σοι σvvάvθρωποι yύρω τοvς άδvvατοvv vά ίκαvοποιήσοvv τίς 
πιο στοιχειώδεις 'άpάyκες. Καί πιστεύω 8τι άρχίζοvv vά «θεοσο
φοποιοvvται», εστω καί χωρίς vά τό άvτιλαμβάvωvται. Φαίνεται 
δτι ό όρρός της άδελφότητος μεταδίδεται στον κόσμο καί ή 
Θεοσοφική 'Εταιρία μπορεί δικαίως vά υπερηφανεύεται yιά την 
σvμβολή της σ' αύτήv την μεταβολή τοv σvyχpovov κόσμοv. 

Αύτό βεβαίως εΤvαι καλό, άλλά άπέχει πολv άπό τό ίκαvο
ποιητικό, διότι τό vά αίσθάvεται καvεις άπλως την ηθική άvάy
κη καi την ώφελιμότητα ώρισμέvωv πραyμάτωv δέv εΤvαι παρά 
ή πολvτέλεια ενός παθητικοv καί cχμορφοv πνεύματος καί φέρει 
δλοvς τούς κιvδύvοvς μιας άρvητικης- στάσεως άπέvαvτι στη ζωή. 
Ίδοv ό κίvδvvος : 

Είτε μας άρέσει είτε όχι, δεδομέvοv 8τι ή Παyκόσμιος Κv
βέρvησις κατέστη άvάyκη, θά προκύψ,:ι κάποια μορφή Παyκο
σμίοv Κvβερvήσεως, άλλά ή π ο ι ό τ η ς αύτης της Παyκοσμίοv 
Κvβερvήσε�ς θά έξαρτηθη άπό τόv τ ρ ό π ο πού θά προκύψη 
καί ό τρόπος θά ποικίλλη κατά τό έ v δ ι α  φ έ ρ ο  v πού θά 
εχοvμε δείξει καί τίς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς πού θά άvαπτύξοvμε 
yιά vά την κάvωμε vά λειτοvρyήση. Μιά Παyκόσμιος Κvβέρvη
σις μπορεί vά σχηματισθη κατά τέσσαρες τρόποvς: 

lov. 'ως έκούσιο καί δημοκρατικό σχέδιο των Είρηvόφιλωv 
καί καλοπροαίρετων Έθvωv. 2ov. 'ως άvαπόφεvκτο άποτέλεσμα 
ενός vέov παyκοσμίοv πολέμοv. 3ov. ·Υστερα άπΌ όλοκληρωτι
κή δικτακτορία. 4ov. Διά σvvδvασμοv των προηyοvμέvωv τρό
πων. Γιά κάθε σκεπτόμενο άτομον, εΙvαι φανερό δτι μιά Παyκό
σμιος Κvβέρvησις πού θ' άvέκvπτε κατόπιν παyκοσμίοv πολέμοv 
η όλοκληρωτικης δικτακτορίας θά ηταv ορyαvο άμφισβητούμε
vης χρησιμότητος, καί σέ άμφότερες τiς περιπτώσεις θά έξαπέ
λvε διιvάμεις ζήλειας, μίσοvς, σκλαβιας, καταπιέσεως . πού θά 
ηταv μιά τραyωδία yιά τό άvθρώπιvο πvεvμα. Θά μεταφραζό
ταν, δίχως άμφιβολία, σέ διοικητική όμοιομορφία των λαωv τοv 
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'Κόσμοv, άλλά ή πάστ;ι θvσίςχ όμοιομορφία δέv εΤvαι τό ποθητό 
άvθρώπιvο {δανικό. 'Έτσι λοιπόν, ό μόνος έπιθvμητός τρόπος vά 
φθάσουμε σέ Παyκόσμιο Κvβέρvησι εΤvαι τά είρηvικά καί δημο
κρατικά μέσα. Γι' αύτό ή παθητική στάσις σέ δ,τι άφορα τήv 
έyκατqστασι Παyκοσμίοv Κυβερνήσεως εΤvαι έπικίvδvvη. 'Οφεί
λομε vά καταβάλλωμε δραστήριες καί άποφασιστικές προσπά
�ειες yιά vά δημιοvρyήσωμε π α y κ ό σ μ ι ο y v ώ μ η υπέρ 
μιας Παyκοσμίοv Κυβερνήσεως τότε μόνον ή Παγκόσμιος Κυ
βέρνησις θά θεμελιωθη σέ καλές βάσεις. 

Γιά vά έπιτvχωμε αύτόv τόv σκοπό, πρέπει οί προσπά
θειές μας vά στραφοvv ταυτόχρονα σέ δύο κατευθύνσεις: lov. 
vά προετοιμάσωμε τόv π λ ο v σ ι ο vά θvσιάση τό πολυτελές 
έπίπεδο ζωης. 2ov. Νά παρασκεvάσωμε τόv φ τ ω χ ό  vά άξί
·ζτ:ι εvα υψηλότερο βιωτικό έπίπεδο. Σκοπός της διπλης προ
σπάθειας θά εΙvαι vά έπιτεvχθη στόv κόσμο μιά λοyική ίσορ
ροπία άvάμεσα στην κατανομή της τ ρ ο φ η s , τοv παyκό
σμ ιοv π λ η θ v σ μ ο v , της παyκόσμιας υyείας, της. παyκό
σμιας παραyωyικότητος.

Θά χρειασθη άπαρaιτήτως ή τ ρ ο φ ή καί ή σ τ ρ α
τ ι ω τ ι κ ή ίσχvs τοv κόσμου vά υπαχθοvv σέ εvα καί τόv
αύτόv ελεyχο. Αύτό εΤvαι τό πρώτο καθηκοv. Ή κίνησις των
v ο μ ι  σ μ ά τ ω  v ,  καθώς καί τοv π λ η θ v σ μ ο v ,  πρέπει
vά έλέyχωvται άπό παyκόσμιο όρyαvισμό. Αύτό σημαίνει κα
-τάρyησι των έθvικωv στρατών, κατάρyησι των σημερινών πι
στωτικών σvστημάϊωv καί άvτικατάστασί τους μέ παγκόσμιο
στρατό καί παγκόσμιο πιστωτικό καί νομισματικό σύστημα,
-οίκοvμεvική πολιτική μεταναστεύσεως, παyκόσμια πολιτική
καταvομης των εtδωv διατροφης. Αύτές εΙvαι οί τέσσαρεs προ
καταρκτικές προϋποθέσεις yιά τήv έyκαθίδρvσι Παyκοσμίοv Κυ
βερνήσεως. 'Εάν έξασφαλισθοvv κατά ίκαvοποιητικόv τρόπο, θά
εΙvαι εϋκολο vά κατασκεvασθοvv κατάλληλα πλαίσια yιά τήv
λειτοvρyία τέτοιας Κυβερνήσεως.

"Εvα έvδιαφέροv δοκίμιο σvvετάχθη άπό 'Αμερικανούς είδι
κοvς κοιvωvιολόyοvs μέ τόv πρvταvι του Πανεπιστημίου τοv
Σικάyοv, R.M. Hutchins, έπi κεφαλης. Έδημοσίεvσαv εvα «Προ
καταρκτικόv σχέδιον Παyκοσμίοv Σvvτάyματος». Τό σχέδιο αύ
τό προέβλεπε τούς έπόμεvοvς Όρyαvισμοvς μιας Παyκοσμίοv
Όμοσποvδιακης Δημοκρατίας: lov. Παyκόσμια Σvvέλεvσι, εΙ
δος σvvτακτικης Βοvλης. 2ov. Παyκόσμιο Συμβούλιο, δηλ. παy
κόσμιο νομοθετικό σωμα. 3ov. Πρόεδροv Παyκόσμιο. 4ov. Μέyα
δικαστήριον yιά τήv παyκόσμιο δικαιοσύνη. 56v. Σωμα των
Φροvρωv ή Παyκόσμιο δvvαμι άμvvης.

Θά παρατηρήση κανείς δτι ορyαvα καi θεσμοί παρόμοιοι
βρίσκονται στόv Καταστατικό Χάρτη των 'Ηνωμένων Έθvωv, v
,τάρχει δμως ή σημαντική καi θεμελιώδης διαφορά δτι οί όρyα-
1\Ιισμοi των 'Ηνωμένων Έθvωv άπαρτίζοvται άπό άvτιπροσώποvς
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Κρατών - Έθvωv, ποv ή χωριστή ;τους κυρίαρχος ύπαρξις εΤvα� 
άvεyvωρισμέvη σαν βάσις τοv Ο.Η.Ε. ΟΙ άvτιπρόσωποι αύ-τοί 
στέλλονται έκεί κυρίως yια να περιφροvροvv τα συμφέροντα τωv
άvτιστοίχωv Κυβερνήσεων καi όχι yια να θεωροvv τόv παγκό
σμιο όρyαvισμό σαν δική τους Κvβέρvησι. Κατα τό «Σχέδιον», τα
'Έθvη - Κράτη δέv άvαyvωρίζοvται πλέον καi τα μέλη των όρyα
vισμωv τοv Παyκοσμίοv Κράτους έκλέyοvται εvα yια κάθε εκα
τομμύριο πληθvσμοv τοv κόσμου, διατηροvμέvης, βέβαια, τfjς
περιφερειακf\ς άvτιπροσωπεύσεως. 'Επομένως, τό σvvταyμα εΤvαι 
ό μ ο σ π ο v δ ι α κ ό, ποv δέv εΤvαι ό όρyαvισμός των Ήvωμέ
vωv Έθvωv. 

Δέv άyvοω οτι εΤvαι δυνατόν να εύρεθοvv πολλα έλαττώμα
τα σ' αvτό τό «Σχέδιον», διότι κανένα Σύvταyμα δέv εΤvαι άλάθη
το. Έξ άλλου, ή επιτυχία ενός Σvvτάyματος έξαρταται λιyώτερο
άπό τό κείμενό του καi περισσότερο άπό τήv είλικρίvεια μέ τήv 
όποία ό έvδιαφερόμεvος λαός εΤvαι αποφασισμένος να τό έφαρ
μόση. 

Ούτε αvταπατωμαι yια τiς δυσκολίες ποv θ' άvακvψοvv· 
εΤvαι άvαρίθμητες. ·'Η πιό μεyάλη δvσ�ολία, ώστόσο, θα εΤvαι ή 
άvύψωσις πάνω άπό τήv υπερηφάνεια, τίς προλήψεις καl τό πvεv
μα του στεvοv πατριωτισμοv, μέ άλλα λόyια ή δύσκολία εyκει
ται στήv κατάκτησι των κατωτέρων έαvτωv μας. 'Οπωσδήποτε, 
πρέπει να επιτελεσθf\ τό ερyοv αvτό yια τήv σωτηρία της 6:v
θρωπότητος, Καμμια θυσία, καμμια στέρησις, καμμι6: δοκιμασια 
στήv πορεία πρός τό Παγκόσμιο Κράτος δέv θα ησαv τόσο με
γάλες οσο εκείνες ποv θά μας επέβαλλε εvας άλλος Παγκόσμιος 
πόλεμος, ό όποίος θα ηταv μοιραίος άv δέv εγκαθιδρύαμε τήv· 
Παγκόσμιο Κvβέρvησι. Τώρα πιά, ή έκλοyή δέv εΤvαι άvάμεσα 
στα χωριστα κράτη καl στήv παyκόσμι ο σvvερyασία. ΕΤvαι ά
vάμεσα στόv β ί α ι ο οlκοvμεvισμό καl στ0v οίκοvμεvισμό τόν 
αvθόρμητο καl ε θ ε λ ο v σ ι ο. "Αν θέλουμε v' άποτρέψοuμε 
τόv πρώτο, εχομε χρέος να εργαζόμαστε yια τόv δεύτερο. 

'Η ά.ρε:rή και ή σοφία είναι υπέροχα πράγματα, αν δμως δημι
οuργοuν υπερηφάνεια και σuν1;ίδησι χωριστικότη:τος άπό τή λοιπή 
άνθρωπ6τητα, τότε δεν είναι παρά τά φίδια του έγωϊσμοu σέ λεπτό
τερη μορφή. 
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Σοφια και Δuναμη και 'Αγάπη και 'Ομορφιά, 

σέ κάποιαν αλλη yij, στό άπάνοu άπ' δλα άστέpι, 

θά ζijτε άδιάλuτη ύπεpοuσια σuντpοφιά, 

στοιχεία, pιζώματ' άξεχώpιστ' άπό χέρι. 

Τό υπέρτατο άστρο θά γιομιζετε - ώ χαρά ! -

καθώς δ άέpας μας γιομιζει tδώ, ποιός ξέρει ! 

και θά σας πινη tκεί ή ψuχή κάθε φορά 

πού θά διψα, καθώς τό στόμα τό κpuονέpι. 

Πάντα βλέπω σ' tσας, μ' tσας tpωτεμένος 

κι δλο στpιφογupνώ_ μακpuά σας κολασμένος 

μέσ' στό θαμπό τijς άπό σάρκα ζωijς δρολάπι. 

Γιά νά ύψωθώ σ' tσας - ώ πλήρωμα τοu χpόνοu ! -

στιγμές οι cdώνες τοu χοϊκοu δαpμοu και πόνοu 

θά μοu εlναι, Δuναμη, 'Ομορφιά, Σοφια κι 'Αγάπη! 

·ΚΩΣ.ΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

��Από τιχ « Δεχα,:ετpάστιχα») 
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ΚΩΣΤΑ ΟΥΡΑΝΗ 

ΝΟΙΩΘΩ ΠΩΣ ΕΖΗΣΑ ΑΛΛΟΤΕΣ ... 

Νοιώθω πώς εζησα ά:λ:λοτες, στή χαραuγή τών Κόσμων,. 

σ' ενα νησt πού τό Άοuζεν δ μέγας 'Ωκεανός -

οι άνθρωποι δέν τον εϊχανε άκόμα ταξιδέψει 

κι' άπ:λώνονταν περήφανος, γα:λήνιος, γα:λανός. 

Καt τό νησt τό σκέπαζε μιά β:λάστηση παρθένα : 

στtς φu:λ:λωσές πού έγέρνανε βαρειές άπό τtς σκιές 

:λαός ποu:λιά κε:λάϊδαγαν, φίδια χοντρά έγ:λιστροuσα-.t 

καt σκόρπιζαν ναρκωτικές τά :λοό:λοuδα ενωδιές. 

Ό:λόγuμνοι, παρθενικοt καt δuνατο[, δ:λη μέρα 

πα:λεόαμε μέ τ' άγρια θηρία δίχως τρόμο, 

:λοuζόμαστε στά ήχερά κρuστά:λ:λινα ποτάμια 

κι άργά τά δάση άφήναμε μέ τά σφαχτά στον ώμο. 

Τά βράδuα άνάβαμε φωτιές μεγά:λες στ' άκρογιά:λι 

και, μαζωμένοι γόρω τοuς, μέσ' στή βαθειά ήσuχ[α, -

τρώγοντας είτε σφίγγοντας κάτοu μας τtς γuναίκες, -

άκοόγαμε μέσ' στή νuχτιά νά ούρ:λιάζοuν τά θηρία. 

Κι δταν άπό τον άπειρον 'Ωκεανό ή Σε:λήνη 

έπρόβαινε κι άργόρωνε νερά, βοuνά καt -δάση, 

τότες, γιομάτοι άπ' άγνωστο καt μuστηριώδη τρόμο, 

κοιτάζ(Χμεν άμί:λητοι τή μαγεμένη π:λάση. 
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Σάν τοuς « Ά ν α σ τ ε ν ά ρ η δ ε ς 1, 

της Μακεδον(ας uπάρχοuν και άλλοι 

Η ΠΥΡΟΒΑΣΙΑ 

ΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ,; 

Τοϋ Καθηγητοϋ D. D. Κ Α Ν G Α 

τοϋ Πανεπιστημ(οu της Βομβάης 

Και φέτο,;, τήν έορτή των Άγ. 
Κωνσταντίνου και 'Ελένη;, εγινε στά. 
εί1'ικά. χωριά. τη,; 'Ελληνικής Μακε· 
aονιας, ή έπιδε.�ις ,ών «' Αναστενά.
ρηδων», που χορεύουν πάνω σέ ά�αμ
μένα κάρβουνα χωρίς ,;ά. γυμνά. ·ιtό
aι χ ,ους νά. παθαινουν τό παραμικρό 
εγκαυμα. Για τό φαινόμενο αύτό, που 
συντελείται σέ εκστασι καί μέ τήν 
«είκονοφορια• τιiΊι τιμημένων ά.γίων, 
εχουν 1\οθη πολλές έpμηνείες. "Ισως 
θεωpηθη ένδιαφipουσα ή έpμηνεία τοίi 
'ίν/Ιοίi καθηγητοίi Κάγκα, δ δποίος, 
μαζι μέ έπιτpοπή Ιiλλων έπιστημό
νων, παpηκολούθησε τήν έπ:1\ε:�ι έ
νός φημισμένου πυpο6ά.του άπό τό 
Κασμίρ. 

Η επ(δειξις της πuρο6ασία.ς, ά-
πό τον Kuda Bux, ενα. μοu

σοuλμανο τοσ Κασμίρ, έγινε στο 
Σάρρεϋ της Άγγλιας, · παροuσί� 
μελών τοσ Σuμ6οuλίοu ψuχιχων 
ερευνών τοΟ Πανεπιστημίου τοσ 
Λονδίνου χαt άλλων επιστημό-

νων. Ή έπίδειξις εγινε δπό αύ
στηρου; επιστημονιχους δροuς. 
'Όλοι οί παρόντες έπιστήμονες 
ήσαν ίκανοποιημένοι, διότι άπε
χλείσθη χ(fθε άπάτη. Ό Kuda 
Bux δπε':iλήθη σε ίατρικη εξέτα
σι πρtν &:ρχίση την επίδειξι. Τά 
πόδια του εξετάσθησα.ν τελείως. 
Το δέρμα των πελμάτων του ή
ταν μαλαχό χαι στεγνό. Τα πό
δια του πλύθηκα.ν κα.ί τό άπ6-
πλuμα εξετάσθηκε· δλες οί εξε-
τάσεις εδωσαν άρνητικά άποτελέ
σματα, δείχνοντας δτι δεν εlχαν 
εμποτισθη τά πόδια σε χημιχά 
δγρά. Τά πόδια φωτογρα.φήθη
χαν πριν καί μετα τr;ν επίδειξι. 
Ή θερμοκρασία των πελμάτων 
διεπιστώθη δτι ήταν σχεδόν "Ι) t
δια πριν χαί μετα το πείραμα. 
Τα πόδια fξετάσθr.χαν άμέσως; 



72 ΙΛΙΣΟΣ 

μετά: το πείραμα καί μετα 40' 
λεπτά, χωρίς νά: φανοσν σημεία 
όπεpαιμίας ή φουσκάλες. Στο 
πέλμα τοσ δεξιοσ ποδιοσ του, 
πpοσκολλήθηκε εμπλαστpο όξει
δίοu τοΟ ψευδαργύρου μεγέθου; 2 
τετpαγων�κών πόντων. Ή ρ:χφή 
τοϋ εμπλαστροu π:χρέμεινε τε
λείω; άπείραχτη, έξαιρέσει τοσ 
άκρου τοϋ μπαμtt:χκιοσ, πού φαι
νόταν έλαφρά κ:χμμένο. 'rπελο
γίσθη δτι ο[ ίνες του μπαμr:α.
κιοϋ δέχθηκαν θεpμοκρ:χσία 
120 1 κ. 

Ό κ. Digby Moynagl,, άpχι
σuντάκτη; της • 'Εφημερίδος του 
Ν οσοκομείοu Ά γ. Β:χpθολομα.ίοu» 
θέλησε νά: έπιχειpήση προς το 
οuμφέpον της έπιστήμης τό ι5ιο 
6άδισμά, την !δια. ωpα., στήν ί
δια φωτιά. Τπέστη φο6εp-χ έγ
καύματα κα.ί μέσα σε 30' λεπτα 
τά: πόδια του είχαν γεμίσει φου
σκάλες. Ό κ. Maurice Sl1eepen 
έπίσης εκαμε δύο 6ήματα πάνω 
ατά: κοκκινόμαupα κάρ6οuνα. Κι' 
αύτος έκάηκε. Τού; &:ξίζει κάθε 
τιμη γιά: τήν πpαξι της αυτοθυ
σίας. 

'Έγινε καt ενα «τέστ-> με 6α.μ-
6ακεpο ϋφασμα. 'Αμέσως μόλις 
6γηκε α:πο τη φωτιά: δ Kuda 
Bux, περάσαμε πάνω άπο τη 
φωτιά �να ξύλινο καλαπόδι .τυ
λιγμένο με τσιτι. Σ' ενα δεuτε
pολεπτο, το τσίτι είχε ζεσταθη· 
σε δυόμιση δευτερόλεπτα είχε 
καη σε διάφορα σημεία.. Ή φω
τιά: είχε _τοποθετηθεί σέ δύο λάκ
κους μήκους 30 έκατοστών καt 
πλάτους 15. Ό Kuda Bux πέ
ρασε ξυπόλητος δυο φορές καί 
τά: πόδια του ήλθαν σ' έπαφη μέ 
τά: κάp6οuνα έπί πέντε δευτερό
λεπτα κάθε φορά. Δεν εrρεξε. 
.Βάδισε κανονικά. Και δεν έκάη� 

κε. Το πείpχμα διεξήχθη με αύ
στηp_ότητα. Ή στάχτη είχε <ΧΠΟ· 
μακpu'ιlθη, ωστε δεν επαιξε κανέ
να ρόλο άπομονωτικοϋ άνάμεσα 
ατά: π6δια καί στfι φωτ:ά. Ό 
Kud·a Bux δέ-ι είχε νηστέψει 
πρt ν άπό το !στοpι ι<ο πείραμά 
του, άντ:θέτω; ε:pzγ� έλα.φp:χ. 
Οuτε άρχισε την έ:tίδ�ιξί του σε 
εκστα.σι ή ε�:χpσι. Ή ταν fV:X τε
λείως άπλο· πείp:χμ:χ. 

Τί έξήγησις μπορεί νά δοθη 
σ' α.υτΟ το (:ιαυμ:χστο 6:χδισμα Π:Χ· 
νt.ι.1 στη φωτιά; Πόλλέ; έξηγή
σεις ύποστηpίχθηκ�ν. 

Ό Κ:χθηΎΥjtr;ς C!1. R. Dar 
ling, ε1δ:κός φυσιολόγος, διετύ
πωσε τήν γνώμη δτι τά πόδια. 
«ήσ:χν εντελώς γυμνασμέν-χ». 'Α
νέφερε τn σχ,.τικό, κατά τήν 
γνώμη ϊου, κατόρθωμα τών &ν
θpιί>πων πού πιάνουν άναμμένα 
κάρβουνα, χωρίς νά καίγωντα.ι 
τά δάκτυλά του;. Νομίζω δμως 
δτι δεν ύ:τάpχει 71.αp::(.λληλισμος 
άνάμεσα στίς δύο έπιοείξεις. 'Ό
ταν 6γ:χζη κανείς άπο τη φωτια 
κάp6οuνα, έκτος τοσ δτι το έπι
χειpεί πολύ γρήγορα, δεν τά πιέ
ζει με το χέρι ή τά δ:χκτuλά του, 
ένω στην πuρο6ασία το 6:χpος του 
σώματος τοϋ πupο6άτοu πέφτει 
πάνω στη φωτιά καt αύτο εrναι 
διαφορετικό, έστω και άν ή έπα
φη των ποδιων με τη φωτιά ει
ναι λιγώτεpο άπο πέντε δευτερό
λεπτα. 'Ύστερα, άν είναι ζήτη
μα γuμναστικης, πως συμβαίνει, 
οχι ενας γυμνασμένος πupο6:χτης, 
άλλα δλόκληpος στpατος πιστών 
νά: μπαίνουν στη φωτιά, άκολοu
θώντας τον άpχηγό τους καί να 
6γαίνοuν άθικτοι ; Τέτοιες έπι
δείξεις είναι συχνές στις Ίνδίες 
και τις �ιδαν έκατοντάδες άνθρω
ποι. Λοιπόν, � έξήγησις -αύτη 
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·φαίνεται 6ιαστική καt μη fκανο
ποιητική.
· Ό κ. Harry Price, στό πε
f'Lοδικό του Άγγλικου p:χοιοφω
νικου συστήματος The Listener,
ύπεστήpιξε δτ� γιά τήν στιγμι
αία ε π:χφή των ποδιών με τά
;ιάp6ουν:χ χωplς. κάψιμι::ι ή πόν?
qεύθύνεται � οχληρότης τοϋ οέρ·

·ματος». 'Αλλά of γιατρι::ιί 6pηκαν
τελείως φυσικά τά πόδια του
Kuda Bux Πιο σκληρά ·ησαν
τοϋ D. Moynagh, δ δπe;ίος έ
;ιάηκε.

Ό !οιος δ Kuda Bux ε!πε 
-δτι το φαινόμενο όφείλεται στην
«Πίστι».'Άλλοι μίλησαν γιά φάρ
·μακα που πίνει πpίν άπό κάθε έ
πίοειξι, γιά εκστασι επίσης πpίν
από τό Π!;[pαμ:χ, γιά υλοποίησι,
έκτόπλ:χσμ-:ι: κ. α. Αυτές οί άπό
φεις θέτουν ζητήματα κ:χτά τό
μα.λλι::ιν καί ήττον ψυχολογικά
καί ά.νοίγουν το οpόμι::ι σε πλα
τειες εpευνες γιά τήν σχέσι του
νοητικοϋ σώμ:χτος με το φυσικό.
Πρέπει νά ληφθή ύπ' οψιν δτι δ
πειρα:μ:χτισθεiς δεν α:lσθάνθηκε
;ια:νένα πόνο καt δτι ογηκε άπό
τή φωτιά άνέπ:χφος. 1\f πορεί ίσως
νά έπιτύχ'Ώ κανείς οιά της α:ύθυ
πο6ολης άναισθr,σία: έκ μέρους

.-τι;ιυ σώματος τηv ωpα: της έπιοεί
: ξεως, ά:λλά ε!ναι δύσκολο νά ε
' ξηγηθη "fl άπουσία της φυσικής
! χημική� άντιοpά.σεως στο δέρμα:,

l
i ενώ τό μπαμπάκι τοσ εμπλάστρου
φαίνεται ελαφρώς άναμμένο.
. Ή πυpοοασία:, iπομένως, είναι
-φυχολι;ιγικό φαινόμενον καί, κα-
θώς ε!πε δ William McDougall,

1 

«ή σχέσις του νοητικοσ με το
φυσικό σώμα ε!ναι τό σκληpότε
.ρο άπό δλα τά πpοι5λήματα: που
�ασανίζουν τον άνθρώπινο νου>>.
Καt &κόμη, καθώς εγpαψε δ John

Dewey στόν «'Ημερήσιο Κήpυ· 
κα» του Σίονεu, τό πιο πρακτικό 
άπό δλα τά ερωτήματα που μπο
pοσμε νά θέσωμε στόν πολιτι
σμό μας ε!ναι δ συσχετισμός ορά
σεως του νου κ:χt του σώματος. 
«Καt σε τξτοια ψυχοφυσικά φαι
νόμενα, χαθώ; τά στίγματα, οί 
ύλοποιήσεις, τά εκτοπλάσματα 
καί πολλά άλλα, δπου ή ψυχολο
γία μας, ή οιοχημεία χ.:χί οί άλ
λες επιστήμες μας ορίσκοντ:χι &
κόμη στά κράσπεδα της γvώσεως, 
ή επιστήμη της Δύσεως εχει πολ· 
λά νά οιοαχθή άπό την σοφία 
της 'Α να τολ ης». 

'rπάρχουν, γιά τό φαινόμενο 
της πυροβασίας, κ:χί δύο εξηγή
σεις καθαρώς άποκpυφιστικές. Ό 
επίσκοπι::ις Λεντμπητεp, στό 6ι-
6λίο του «Ή άλλη οχθη τοϋ θα
νάτου», άφηγείται κάτι άπό τήν 
προσωπική του πείρα, στο Λον· 
οίνο, κατά τrιν διάρκεια πνευ
ματιστικής συνεδριάσεως, δτ:χν 
μιά ύλοποιr,μένη μορφή εβγαλε 
άπο τό τζάκι εν:χ κόκκινο κάp
οουνο, μεγάλο σάν μπάλλα του 
τέννις κ:χt τον παpώτρυνε νά το 
πάρ'Ώ στο χέρι τοu. 

«Έδίστασα - γράφει- προς 
στιγμήν, κ:χί ήταν φυσικό, άλλά 
μιά κίνησις. άνυπομονησίας έκ 
μέρους τοο υλοποιημένου -:.νεύμα· 
τος μ' εκ:χμε νά τολμήσω. 'Έτει
να το χέρι μου καί το κάροουνο 
άφέθηκε στr,ν παλάμη μου. Βε
οαιώνω πώς δεν ενοιωσα οΙJτε 
ζέστη καν, αν καί δταν το ύλa
ποιημένον πνευμα επηρε άπο τό 
γραφείο ενα φυλλο χαpτιου καί 
το άγγιξε στο κάpοου1Jο, το χαp
τt άναψε άμέσως. Έκpάτησα το 
κάp6ουνο iνάμισυ λεπτό καt δταν 
φάνηκε νά σ6ήνη, εκείνος μοϋ 
συνέστησε νά το ρίξω πάλι στη 
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-pωτιά. 'Έμεινε στην ,tαλ:ίμη μου 
λίγη στάχτη, άλλά ουτε τό έλcι
φρότερο σημ:ίδt καψίμ::ιτος, οϋτε 
κιχν μupωδιcί'>. 

Κατά τόν Λεντμπητερ, σύμφω
να με τίς μεταγενέστεpες άπο
κρυφιστικές t?U ερευνες, � άΟU· 
νι:ιμία της φωτιά; νά έπ:δρcίση 
στό δέρμ:χ όφείλεται στr,ν π:φεμ-
6ολή cι1!:Jερικής ούσίας, προσκο
σκομιζόμενης άπό άστρικες όντό
τητες. Καί κ:χτά τήν l\f πλcι6άτ-

σκu στό 6ι6λίο της «
7lσις άποκε

κ:χλυμμένη», ε!νcιι εργον χθονίωΥ 
πνευμ:ίτων, 'Ιtου ένεργοuν κατα: 
διαταγήν του άνθρώπου καί με· 
τcι6&λλουν τά πόδια σε «πυρί
μαχα>>. 

οι τελευταίες :χύτες έξηγήσεις. 
στηρίζονται στόν &:ποκρuφισμό 
καί &παιτουν προσεκtικη μελέτyt 
καί ερευνα &πό μέρους των σπου
δαστών. 

Εόκολώτερο εΙvαι vά χωρέση ενα μοσχάρι σέ αόγοθήκη, παρά vά 

δεχθij μιά άκτίvα σοφίας δ ισχυρογνώμων. 

Κι εvα σαλιγκάρι μπορεί vά πετάξη στόv άέρα, σάv κολλήση στήν

οόρά έvός ποuλιοϊ:ί. 

Μιά μονάχα πραξι πάνω στήv ωρα της άξίζει πιό πολύ άπό χί

λια εόφραδij λόγια. 

Μιά μονάχα στιγμή φθάνει vά λερώση φήμη χίλιωv χρόνων. 

Άπό τά ρητά τοϋ Κάϊ-Λούyκ 

Δίνε σέ κάθε άνθρωπο τό αότί σου, άλλά σέ λίγους τή φωνή,. 

σου. Δέξου άπό κάθε άνθρωπο τή μομφή, άλλά κράτα τή δική σου. 

ΣΑΙΞΠΗΡ 

'Αποτυχημένοι εΙvαι μονάχα δσοι δέv άγωvίστηκαv. 

THOMAS ALDRICH· 

, . 
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Στά iκατό χρόνια ά.πό τήν γέννησι τοϋ Φρόuδ 

. 

ΨΥΧΑΝΑΑ ΥΣΙΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣΟΦΙΑ 

Τοϋ Dr Α. G. VREEDE

Περιφερ. Έπισκόπου της Έλευθέρας 
Καθολικης Έκκλησιας στήν Όλλανδια 

('Από τό ΤΗΕ THEOSOPHIST) 

Οτaν Ιδρύθη ή Θεοσοφική 'Εται
ρlα (17 Νοεμβρlου 1875), ό κόσμος 
παρόδερνε άνόμεσα στόν ξηρό ύ
λισμό κα\ τόν στενό θρησκευτικό 
δογματισμό. ΟΙ άκροι ύλισταί της 
έποχιjς έκεlνης έκήρυτταν δτι ή 
ψυχή ήταν άνύπαρκτη καl δτι ή 
σκέψις ήταν προϊόν τοϋ έγκεφά
λου, ένw όπό τήν άντlθετη πλευ
ρά ή πλειοψηφlα έπlστευε δτι στόν 

Παράδεισο είχε μιλήσει στήν Εϋα 
ό Όφις. 

Άνόμεσα στήν υλιστική έπιστή
μη καl τόν θρησκευτικό δογματι
σμό δέν ύπιjρχε χwρος yιό άλη
θινή πνευματικότητα. 'Ο Πνευμα-
τισμός καl ό Μεσμερισμός άπό τό 
ένα μέρος, ol άρχαιολογικές όνο
καλύψεις καl τό πρώτα έπιτεύγ
ματα τοϋ θρησκευτικοϋ συγκρητι
σμοϋ άπό δλλο, ήσαν ol μόνοι 
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nαρόγοντες γιά μιά άλλαγή nνευ
. μάτwν, άλλά ol άδύναμες φωνές 
των έχάνοντο μέσα στή διπΜ. f; .... 
ρημο τοϋ ματεριαλισμοϋ ·καl τοϋ 
οογματισμοϋ ! 

Πόσο διαφορετικά εΤναι -:;ήμερα 
τά πράyματο ι Ή μεταβολή όφεf
λεται στήν είσοδο έπl σκηνής της 
Θεοσοφίας, καθώς καl της Ψυχα
ναλύσεως, ή όποrα : παρουσιάζει 
πολλές συyγενείς άήόψεις. 

Ψυχανάλυσις η 'Αναλυτική Ψυ-
χολοyία, δπwς προτιμοϋν μερικοί, 

· ε1ναι μιά νέα καί έπισ1:ημονική
1-)έθοδος 'άναλύσεwς τοϋ, δπwς
τόν άποκαλοϋμε στή Θεοσοφία,
Έσwτερικοϋ 'Ανθρώπου.

Ή καταywyή της Ψυχαναλύσεως
περιεγρόφη άπό τόν Φρούδ, στή
διάλεξl του πρός τό Πανεπιστήμιο
-Κλάρκ, τό 1909. Ό δρ. Μπρόυερ,
· γιατρός στή Βιέννη, στά 1880-
1882, έθεράπευε έ:να κορίτσι πού
παρουσiαζε τρομερά ύστερικά συμ
πτώματα, παράλυσι, όμιλητικές 
διαταραχές ι<αί τά παρόμοια. Σκέ

·φθηκε δτι μερικές λέξεις πού
μουρμούριζε μπορεί νά άπέβαιναν
τό νημα της 'Αριάδνης καί τlς έ-

· πανέλαβε μετά τήν ϋπνwσι της
άρρωστης. Τό ύποσυνεfδητό της
άνταπεκρfθη σ· έκείνες τlς λέξειc
καl ή άρρωστη διηγήθηκε μερικές
άπό τίς λησμονημένες φαντασίες
της, κοί ϋστερα αfσθανόταν κα
λύτερα. Τό νέο είδος θεραπεfσς ή
-άρρωστη τό ώνόμασε «όμιλητική
θεραπεία» η «καθάρισμα καπνοδό
χου». Ό Μπρόύερ της έδωσε δ
νομα περισσότερο έπιστημονικό
«καθαρτική (δηλ. έξαγνιστική) μέ
θοδος».

Ό Σαρκώ στό Παρίσι άπέδειξε
δτι ol ύστερικές άνwμαλίες, δπwς
ή παράλυσις, είχαν νά κάμουν μέ
ψυχικές ίδέες καi ό Ζανέ, τοϋ ό
ποιου ό Φρόύδ ύπηρξε μαθητής
( 1885-1386), βρηκε δτι τά ύστερι
κά άrομα ήσαν άνfκανα νά δια
τηρήσουν σέ ένότητα τlς πολλα
πλές ψιJχικές έπεξεργασlες, ύφf
σταντο έπομένwς· «νοητικόν άπο
χwρισμό», σχfσιν τοϋ πνεύματος,
όπότε μερικές ίδέες ξεχώριζαν
καl άνελάμβοναν άνεξάρτητη νο
ητική ϋπαρξι.

·οταν ό Φρόϋδ όνέλαβε τήν

διερεύνησι αυτwν τών ύστερικwν 
άποχwρισμών, συνέπεσε νά τοϋ 

.τ�χου\' μερικοl όσθενείς πού δέν 
μπόρέι:;e ,νά τούς ύπνwτrσr;ι.' Σ' αύ-
τούς, κατά τήν τακτ-ική του Μπρό
ϋερ, δοκfμdσε μιά μέθοδο πού ε1-
)(ε δη νά έφορμόζη ό καθηyητής 
Μπερνχόϊμ, ηροσπαθώντας νά έ
ξαyάyη · λησμονημένες όναμνή
οεις άπό _ τούς -:�σθενείς μέ έρw
rηματολόγιο έν έyρηyόροει. Kci 
βρηκε δτι ol άναμνήσεις, άν καl 
φαινομενικό τελείως ξεχασμένες, 
ύφfστοντο σέ μια η άλλη μορφή 
καί δτι συχνά αύτές ήσαν, ύπεύ
θυνες yιά τά ύστερικά συμπτώμα
τα .. Τά yεγονότα έπί τwv όποίwν 
ε1χαν στηοιχθη τά ύστφικά συμ
πτώματα ε1χαν λησμονηθεί, άλλά 
ή μνήμη τους δέν ήταν νεκρή. 
"Αν καl λησμονημένες, ol άνα
μνήσεις ήσαν έν ένερyείQ. Ό 
Φρόϋδ κατέφυyε σ· ούτήν τήν έ
νέρyεια, βάζοντας τούς άσθενείς 
νά του λένε ό,τι άκριβwς τούς 
κατέβαινε Κοί ώνόμασε τήν μέ
θοδό του «μέθοδο τών έλευθέρwν 
συνειρμών». ΟΙ κρυμμένες καl 
είσέτι ένερyές σκέψεις στό ύπο
συνεfδητο έπηρέαζαν τόν άσθενη 
νά έκκολάψη άκριβwς έκείνες τlς 
σκέψεις κοί άνομνήσε-ις πού έσχε
τlζοντο μέ τό νόσημα. 

Μιά δεύτερη παρατήρησις του 
μεyάλου έρευvητοϋ ιiταν δτι κά
ποια δύναμι στό νου τοϋ άσθε
νους προσπαθοοσε νά κρατήση 
πίσω τlς άναμνήσεις wστε νά μή 
γίνουν συνειδητές. Ύπηρχε μιά 
«άντfστασις» καl ό Φρόϋδ συνε
πέρανε πώς αύτή ήταν ή κυρία 
δύναμις πού κρατουσε μακριά τήν 
μwήμη, πού «καταπίεζε» τήν μνή
μη. Ύπηρχε λοιπόν μιά «σύyκρου
σις» μέσα στό όσυνεfδητο τμημα 
τοο νου του άσθενοΟς-μιά σύy
κρουσις άνάμεσα σέ μέρος τοΟ 
νου άπό τήν μιά πλευρά ,<al ώρι
σμένwν τάσεων άπό τήν άλλη
παρορμήσεων στρεφομένων κατά 
του ήθικου καί κοινwνικου έπιπέ
δου του ένδιαφερομένου άτόμου. 
Ό Φρόϋδ άνεκάλυψε πώς αύτό 
ήταν φαινόμενον δχι μόνον τwν 
νευρωτικών, άλλά δλwν yενικwς 
των όνθρώπwν. Kal αύτή ακριβώς 
ή διαπlστwσίς του εΤναι πού μετέ-



ΙΛΙΣΟΣ 71"

φερε τ1ς Ιδέες του εξw άπό τό ώ
χρό εlδικό Ιατρικό ένδιαφέρον, 
στό μεvάλο πεδlον της γενικής 
ψuχολογlας κα1 στερέωσε τήν θε
wρlα γιό τήν σύστασι τοο έσwτε
ρικοο, τοο ψuχολογικοΟ άνθρώ
ποu, πού ένδιαφέρει εlδικwς κάθε 
θεοσοφιστήν. 

ΤΙ ύποστηρlζουν ο1 ψυχαναλυτα1 
γιό τόν έσwτερικόν άνθρωπο ; 
Στήν πραγματεlα του «Τό Έvώ 
καl τό Έκετνο» (1923), ό Φρόϋδ 
ύποστηρlζει τρlα είδη έσwτεριι<ης 
έπεξεργασlας : Τήν «κανονική συ
νεlδησι», πού περιέχει δ,τι σκε
φτόμαστε καl αίσθανόμαστε σέ 
δεδομένη στιγμή· τήν <,nροσυνεl
δησι», πού δέν εΤναι παροοσα στό 
πνεΟμα μας, άλλά μπορεΤ νό ά
χθη σέ κάθε στιγμή, είτε δι' άνα
μνήσεwς, είτε διά συνταυτισμοΟ 
μέ εύχάριστες- Ιδέες παροοσες 
στό πνεΟμα μος καl, τρlτον, σέ 
«άσυνεlδητον». Τό άσυνείδητον ού
δέποτε είσέρχεται στήν συνεlδησι, 
έκτός αν άναγκασθη μέ πολύπλο
κη διαδικασία, γνωστή ώς ψυχα
νάλυσι καl τότε, φυσικά, παύει νό 
εΤναι άσυνείδητον. Μιλώντας ά
πλα, μποροΟμε νό φαντσσθοομε 
τήν σuνεlδησι τοο άνθρώπου σάν 
ενα σπfτι. Στό λlβιγκ-ρούμ πη
γαινοέρχεται κόσμος, δηλ. σκέ
ψεις, ένώ στόν προθάλαμο περι
μένουν πολλοί. 'Από αύτούς, με
ρικοl θό είσέλθουν δταν ol άν
θρωποι πού τούς γνwρlζουν τύχη 
νά βρεθοΟν στό λίβιyχ-ρούμ, ol 
δλλοι κρατιοΟνται μακριά άπό 
εναν φρουρό καί θά τούς έπιτρα
πη νό εiσέλθουν μόνον κατόπιν 
έκφρααθεlσης έπιθυμίας καί μάλι
στα έπιμονης τwν άνθρώπwν τοο 
λίβιvκ-ρούμ. ΜποροΟμε νό άπο
καλέαουμε τόν ·φρουρό έαwτερικό 
φύλακα. Ή θύρα μεταξύ τοο προ
θαλάμου καί της yενικης οίκοδο
μης φρουρείται· άπό δλλον έλεv
κτή, εναν αύστηρό καί άσυμβίβα
ατο έξwτερικό φρουρό. Αύτός εΤ
ναι ό δνθρwπος πού άπασχολείται 
μέ τόν έξwτερικό χύδην όχλο, ό 
όποίος πρέπει νά κροτηθη μακριά 
άπό τό απlτι πού φρουρεί. Αύτο1 
ο1 φρουροl, έσwτερικοl κα1 έξwτε
ρικοl, σuνlστανται έπlαης όπό ψυ
χικό ύλικό, όλλά έπιτελοΟν τήν 

«καταπlεσι», τήν διατήρησι είς ό
πόστασιν τwν σκέψεων κα1 αίσθη
μάτwν πού δέν τούς έπιτρέπεται, 
ή είσοδος. Μερικοl όπό τούς ά
ποκλεισμένους αύτούς όνθρώπους 
ύπηρξαν πρ1ν στό λlβιγκ-ρούμ 
καl γ λύστρησαν στόν προθάλαμο, 
δλλοι ούδέποτε ύπηρξαν δλwς 
διόλου μέσα στό σπlτι καl κρα
τιοΟνται μακριά στό έξwτερικό 
σκοτάδι. Αύτό τό έξwτερικό σκο
τάδι εΤναι τό «όσυνεlδητον», δέν 
θά εΤναι δμwς σw,:,τό νά τό ύπο
θέσουμε σέ λανθάνουσα η παθη 
τική κατόατασι, άλλά σέ μορφή_ 
όποφασιστικά δυναμική. 

Κατά τόν .Φρόϋδ αύτό τό όδια
φοροποlητο η rφwτόγονο «'Εκεί
νο» άποτελεί μέρος τοΟ «Έvώ» 
κατόπιν έπαφης μέ τόν εξw κό
σμο. ('0 Φροϋδικός δρος «Έyώ» 
εΤναι τελεlwς διάφορος τοΟ Θεο
σοφικοΟ «Έyώ»). Αύτό τό Φρούδι
κό έyώ καταπιέζει έκείνες τίς έ-
πιθυμίες, σκέψεις καl λέξεις, πού 
εΤναι όσυμβlβοστες μέ τά έπίπε
δα τοο έyώ, ένw μέρος τοο έyώ 
μεταβάλλεται σέ χωριστό «ύπέρ 
έyώh, τό όποίο κρατάει μακριά 
τlς Ισχυρές πιέσεις όιiό τό άου
νείδητο πού προσπαθοΟν πάντα 
ν' άνέβουν στό συνειδητ()ν μέρος 
της όνθρώπινης ψuχης. 

Αύτοl ol λογοκριταl, τό «έvώ» 
καί τό «ύπέρ έyώ» (η «ίδεwδες 
έyώ») όποκτοον ϋπαρξι μέσω της 
πεlρος τοο παιδι.:,Ο όπό τlς πρώ
τιστες ώρες της ύπάρξεώς του μέ
χρι περlπου τοο εκτου έτους. Τό 
παιδί άναyκάζεται άπό τό περι
βάλλον του νά καταπιέζει δλα 
τό αίσθήματα καl τlς έπιθυμίες 
πού δέν ταιριάζουν μέ τόν κύκλο 
του, μέ τήν δρθσι τwν γονέων 
του, μέ τούς νόμο1:1ς καl τά έθιμα 
της οίκογενεlας. Ή καταπlεσις yl
νεται ένδοψυχικwς καl δέν παρα
τηρεΤται άπό τήν έν έyρηyόρσει, 
συνεlδησιν. Ή καταπlεσις εΤναι 
μιά φυσική κοl έπιθuμητή λειτουρ
ylα, εΤναι ό τρόπος λειτουρvίας_ 
τοΟ συστήματος ίσοζυylου τοΟ ά
τόμου καί της νοοτροπrας του. 
άκόμη καl της συνειδήσεώς του, 
«'Η συνεlδησις-λέγει ό Φρόϋδ
εΤναι ή ένσwμάτwσις πρώτα της 
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"Ι<ριτικης των γονέων καί ϋστερα 
της κριτικης της κοινwνlας». 

Στό σχετικό μέ τή θρησκεία βι
-tJλlο του «Τό μέλλον μιας αύτα
πάτης», λέyει δτι τό ήθικό έπlπε
ΌΟ των μελών ένός πολιτισμοϋ 
ε1ναι ταυτόσημο μέ. τήν εκτασι 
μέ τήν όποlαν κανόνες άγwy!)ς 
«ένσwματώθηκαν» διά καταπιέ
-σεwς των ένστικτwδwν έπιθυμιwν 
'Κατά τήν διάρκεια γενεών. Αύτές 
ol ένστικτώδεις έπιθυμίες-σlμο
μιξία, καννιβαλισμός καί φόνος, 
γιά νά πάρουμε τίς χειρότερες
ξανayεννιοϋνται σέ κάθε παιδί, 
όλλά πάραυτα έκμηδενlζονται, ά
παγορεύονται άπό τό έξwrερικό 
περιβάλλον, αύτή δέ ή έξwτερική 
ηlεσις βαθμηδόν έσwτερικοποιεί
ται έ είδική νοητική λειτουργία, 
πού περιέρχεται στήν δικαιοδοσία 

τοϋ «ύπέρ έyώ» τοϋ όνθρώπου. 
«Κάθε παιδί-λέyει ό Φρόϋδ-μδς 
παρουσιάζει τό πρότυπον αύτης 
της μεταμορφώσεως καί μόνον 
κατ' αύτόν rόν τρόπο γίνεται ήθι
κό καl κοινωνικό δν. Ή κραταίω
σις τοϋ ύπέρ-έγώ ε1ναι ύψlστης 
άξίας ψυχολογικός παράγων γιά 
τήν άywγή». 

"Ωστ:::, ή διαδικασlα της άπwθή
σεwς των πρwτοyόνwν όρμων εί
ναι έξ όλοκλήρου φυσική διαδικα
σία. 'Αλλά δταν περισπάται ή 
βαθμιαlα έπεξεργασία, λόγy ά
σθενείας, συγκινητικών κλονισμών 
η άλλων διαταραχών, τότε συμ
βαίνει ενα φαινόμενο πού 6 
Φρόϋδ τό άποκαλεί «προσήλwσιν». 
Τό άτομον παραμένει δεμένο 
πρός τήν άπόλαυσι πού τοϋ έδω
σε μιά ώρισμένη φδσις της παιδι
κης αίσθήσεwς. Ό Φρόϋδ ώνόμα
σε δλες αύτές τlς φάσεις της ά
πwθημένης κανονικης η άντικaνο
νικιjς σεξουαλικότητος, «Λιβιδώ», 
ύποστηρίζοντας δτι aύτή ε1ναι ή 
μία κaί μεγάλη ψυχική δύναμις. 
• Αλλοι ύπεστήριξαν δτι ή τέτοια
παρουσίασις της ψυχικης ένερ
γείας ήταν κάπως μονόπλευρη
καl 6 "Αντλερ μέ τήν «δυναμικήν
βο6λησιν» καl 6 Γιούγκ μέ τό
«όμαδικόν άσυνεlδητον� προσπά
θησαν νά θεραπεύσουν τό μονό
πλευρον.

Πάντως, αύτές ο1 «προσηλώσεις» 
μποροϋν νό παίξουν ρόλον «πέ
δης» είς τήν φυσική άνόπτυξι της 
ψυχης, μποροϋν ν· όποβοϋν π,1γη 
νευρωτικών συμπτwμότwν ή καί � 
νά προκαλέσουν σοβαρώτερσ πα
θολογικά φαινόμενα. Ύπό -τό βά
ρος των δυσχερειών ενα άτομον 
μπορεί νά βaδlση δπισθεν άντl 
έμπρός. Παραδείyματος χάριν, έάν 
ενα παιδί έχη ύποστη «προσήλw-

Ό ΑΝΘΡΩΠΟΣ δπως τόv βλέπει 
δ 'Αποκρuφισμός, σuμβολιζόμε
vοv άπό την ΣφLγγα. Τά μέρη τον 
λέοντος καt ταύροu άvτιστοιχοvv 
στο χοvδροειδε� υλικό σώμα, δ 
άετός στην πvεuματικη άvάτασι 
καt δ αγγελος την ΘεLα προέλεu
σι καt την vοσταλγLα tπαvόδοu. 

('Ερμηνεία 'tΟίί 'Εδουάρδου Συρέ) 
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'<'ιν μητρικήν», έπειδή δέν άνε
πτύχθη lκανοποιητικά σέ δλες τίς
φυσικές φάσεις των σχέσεων μέ
τήν μητέρα του, δταν στήν έπό
μενη ζwή του δέν βρiσκει τήν
πλήρη εύτυχlα, μπορεί νά όπισθο
δρομήση πρός τά παιδικά yιά
τήν μητέρα του αίσθήματα ή δ
ιποιον άλλον πού τοϋ έκπροσwπεί 
τήν εί'<όνα της μητέρας. Καl μπο
ρεί νά νυμφευθij μιά μδλλον ά
ταlριαστη ήλικ.ιwμένη yυναίκα καl
ν' άyαπδ σ· αύτήν περισσότερο
τήν «μητέρα» παρά τήν σύζυyο. 

Έπiσης τά «συμπλέyματα», δρος
χρησιμοποιηθεlς πρώτα άπό τόν
Γιούγκ καl υlοθετηθείς άπό τόν
Φρόϋδ, εΤναι ένδεlξεις ένοχης ά
πwθήσεwς. Kal σ· αύτές τίς περι
πτώσεις παρατηοείται δυνατή άν
τlδρασις άπό τlς άπwθημένες αί
σθήσεις. 

Κατά τήν συνεχη πάλη μεταξύ
τοϋ έyώ καί τοϋ άπwθημένου τμή
ματος προκαλοϋνται άνwμαλiες. 
ΕΤναι τά ύστερικά καl τά δλλα 
νευρωτικά φαινόμενα. Συμβαiνουν
δμwς καl συμβιβασμοl μεταξυ τοϋ
άσυνειδήτου τοϋ άτόμου, δηλ.
συyκεκριμένw-; των σεξουαλικών 
όρμων κ-αί της άπwθητιι-..ης δυνά
μεως. Τό άποτέλεσμα της πάλης
μεταξύ τοϋ άσυνειδήτου καί τοϋ 
λοyοκριτοϋ είναι ή «διαμόρφωσις 
χαρακτήρος». 

'Ένα άλλο άποτέλεσμα είναι ή
«έξιδανiκευσις». Συμβαiνει ν· άλ
λάξουν μορφή ol άπwθούμενες
δυνάμεις καl άπό τήν Λιβιδώ νά
ύψwθοϋν σέ μή σεξουαλικές όρ
μές. 'Ένα τυπικό σύμπτωμα εΤναι
τό γράψιμο ποιημάτων άπό άν
θρώπους πού εΤναι έρwτευμένοι.
Ό Έρνεστ Τζόουνς γράφει έπί 

, τοϋ προκειμένου : «Μποροϋμε νά
ποϋμε δτι τό πρδγμα γιά τό ό-
ποίον άντετάχθη τ α μ π ο ύ (ά
παγόρευσις) άπwθήθη, άλλά, ή άρ
χική φόρτισις ένεργείας πού· πεi
ριείχε, μετεστράφη πάνω άκριβwς 

Ό ΑΝΘΡΩΠΟΣ δπως -rόν βλέπει 
ή Ψuχανάλuσις, κuριαpχοόμενον 
άπό -rην αίσθησιακη ύπόσ-rασι. 

(Σκ!,:σο ,:ου Γcίλλου Άκα
�ημα"ίκ?ϊί Ζ ά. ν Κ ο κ,: ώ) 

στήν ψυχολογική στιyμή σέ κάτι
άλλο πού δέν εΤναι ταμπού καl
πού μπορετ νά δεχθη τήν φόρτισι
της ένεργεlας». Ό άθλητισμός, ό 
ή θρησκοληψlα, ό άλτρουϊσμός, ή 
καλλιτεχνική έργασlα, άκόμη κα1 ι
ή έκλογή έπαγγέλματος-δλα αύ- !
τά άποδlδονται άπό τήν ψυχανα- \λυτική σχολή εύρύτατα σέ έξιδα-

\νlκευσι της όρμης τοϋ άσυνειδή
του άπό σεξουαλικά σέ μή σεξουα
λικά αύλάκια. 

«Διαμόρφωσις άντιδράσεwς»
εΤναι �νας δλλος τρόπος. Τότε ή
Λιβιδώ πιέζεται δπισθε-ι στό άσυ
νείδητο, άλλά ένεργεί μιά συνει
δητη άντiδρασις γιά νά τήν συγ
κρατη έκεί. Συνήθειες, καλές καl 
κακές, καl έρασιτεχνικές άπασχο
λήσεις έπακολουθοϋν. 
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Έπραγματεύθηκα ίσως διά μα
κρών τό θέμα τwν διαφόρων πα
ραγόντων πού ή ψυχανάλυσις θεw
ρεΤ ώς μέpος της άνθρώπινης ψυ
χης κα1 άφησα κατά μέρος τlς ά
πόψεις τοΟ Φρόϋδ γιά τήν κανο
νική η άνώμαλη παιδική άνάπτυξι, 
τά όνειρα, τά λάθη στήν νοητική 
λειτουργlα, τούς ψυχολογικούς τύ
πους, τόν συμβολισμό, τήν σχέσι 
της ψυχαναλύσεως μέ τήν κοινω
νιολογία, τήν πολιτική, τήν έκπαί
δευσι καl τήν έγκληματολογία. 
Πηρα μόνον τό θέμα της συστά
σεως της άνθρώπινης ψυχης σύμ
φωνα μέ τήν σχολή Φρόϋδ. 

ΜποροΟμε λοιπόν νά συνοψlσου
με ώς άκολούθwς, άρχίζοντας άπό 
τό άτομον: 

Τό σώμα, δταν γεννιέται, πιέζε
ται άπό τόν έξwτερικό κόσμο, 
ένώ ταυτοχρόνως ύφίσταται καί 
έσωθεν πιέσεις τυφλών άσυνειδή
τwν όρμων. 'Από τήν άντίδρασι 
τοο σώμα rος στό περιβάλλον του 
καί άπό τόν συσχετισμό μεταξύ 
της άντιδράσεwς καί τοΟ άσυνει
δήτου, διαμορφώνονται ol έννοιες, 
άναnτύσσονται λοyοκριτaί πού 
κλεlνουν έξω τό άσυνείδητο καί 
έξwτερικά έμπόδια μεταβάλλον
ται σέ έσwτερικές πιέσεις κaί έ
σwτερικούς νόμους. 'Ώ:πε, κατ' 

: αύτήν τήν σχολή, τά θεμέλια κaί 
· τοΟ χαρα'<τηρος καί της συνειδή
' σεwς έγκεινται στήν πρώΊμη παι
·: δική ζωή, ή δέ πείρα τοΟ πaιδιοο
1 καθώς καl 6 είδικός χαρaκτηρας
/ τοο περιβάλλοντός του θεwροΟν
J ται ώς κaθοριστικοl παράγοντες. 

Ό Φρόϋδ, αύστηρά έπιστημονικός, 
προσέχει πάντα τήν έμπειρική 
πλευρά. Δέν συνάyει ποτέ τlποτε 
άπό θεωρίες πού δέν έχει προη
γουμένως έρευνήσει, έnομένwς 
στό έρώτημα τί εΤναι 6 άνθρωπος 
δέν άρχίζεJ ποτέ άπό τήν πλευpά 
τοο άσυνεlδητου. «IJJuχoλoyla χw
ρlς ψυχή» -δρος άποδοθεlς άπό 
τόν Γιούyκ στήν παλιά ψυχολο
γlα- κατά τήν γνώμη μου ται 
ριάζει έπίσης καί στό σύστημα 
τοο Φρόϋδ. 

"Αλλες σχολές ξεκινοΟν άπό τό 
άσυνείδητο καί λένε : 'Υπάρχει 
ένας ώκεανός ψυχικης ένεργεlας, 
δρμης, Λιβιδώ, δπwς κα1 νά. τήν 

ποομε, πού κατά πρώτον δέν έχει 
μέρος στήν συνεlδησι τοο άνθρώ
που, έπομένwς εΤναι τό άσυνεlδη
το, τό δποτον, δμwς, έχει μιά ρευ
στότητα κα1 μιά άόριστη τάσι
μιά τυφλή παρόpμησι. Τό παιδl ά
ποκτa μέρος αύτης της ψυχικης 
ένερyείας καί τήν μετασχηματl
ζει σέ μέρος της συνειδητότητός 
του, ένώ κρατa τό άλλο στόν ώ
κεανό τοΟ άσυνειδήτου. 'Ένα μέ
ρος της ένερyεlας παραμένει ά
ποθηκευμένο καθώς ήταν καl πρίν, 
ένw ενα αλλο μέpος μετασχηυα
τίσθηκε σέ έπιδιώξεις περισσότε
ρο iδεαλιστικης φύσεως. Αύτή ή 
διαδικασlα, έξαρτώμενη άπό τήν 
κατάσrασι τοο οiκοyενειακοΟ κύ
κλου, καθορ/ζει τόν χαρακτηρα 
του, ένw άναyνwρlζονται έπlσης 
ώς παράyοντες στήν άνάπτυξι τοϋ 
παιδιοΟ ή κληρονομικότης καl άλ
λες προyονικές αiτίες. 

Αύτή, σέ γενικtς γραμμές εΤναι 
ή θεμελιώδης θέσις της ψυχανα
λύσεως. Ή κύρια διαφορά άπό 
τήν Θεοσοφική άντίληψι γιά τήν 
σύύτασι τοΟ άνθρώπου έyκειται 
στό ότι ή ΙJJυχaνάλυσις άρχίζει 
ά π ό κ ά τ w καί ή Θεοσοφία 
ά π ό π ά ν w. ΟΙ ψυχαναλυταί 
παίρνουν τό σώμα τοΟ βρέφους, 
είτε κaτά τήν yεννησι είτε άκό
μη στήν έμβρυώδη κατάστασι ώς 
σημείον :ιφετηρίaς, ένώ ή Θεοσο
φία διδάσκει ότι ό άνθρωπος 
εΤναι μιά θεία σπίθα, πού όντα 
νακλaτ.cι στό ύψηλότερο νοητικό 
έπίπεδο ώς ή άθάνατη ψυχή. Αύ
τό τό Έyώ, κaτά τήν Θεοσσφικr'ι 
έννοια τοΟ όρου, κατέρχεται στίς 
θάλασσες της άστρικης καί νοη
τικης στοιχειώδους ούσίας, ζwο
yονώντaς έκ νέου τό φυσικό διαρ
κές άτομο μέσα στό ύπό γέννη
σιν βρέφος. 

Δέν πρέπει, βέβαια, νά ποομε 
δτι ή Ψυχανάλυσις εΤναι όλΓ) 
στραβή. Όχι. Πλείστα άπό τά εύ
ρήματά της είναι άληθινά καl 
πραyματικά, μεylστης δέ σημα
σlaς. Τά μεyάλα μυστικά, τά μυ
στήρια τοϋ φύλου, της ψυχοκατα
σκευης, των νευρωτικών διαμορ
φώσεων, τοο σχηματισμοϋ της 
προσωπικότητος, άνεκaλύφθησαv 
άπό τούς έπιστήμονες aύrούς. Με-
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ρικές άπό τlς περαιτέρω ύποθέ
σεις των μπορεΤ νά εΤναι λανθα
σμένες, τά εύρήματά τους άτελη, 
άλλά έργάζονται μέ βάσι τό πεl
ραμα, άκολουθοϋν μέθοδο έπιστη
μον:κή. Ή Θεοσοφlα στηρίζεται 
στlς διδασκαλlες των Διδασκάλων, 
έπεξεργοσμένες δι' -:�ποκρυφιστ,κης 
έρεύνης, συνεπώς κείται πέραν 
της έπιστήμης. ΟΙ έπιστήμονες 
προτιμοϋν νά ποτοϋν σέ στέρεο 
έδαφος, αν κal θά μποροϋσαν, δ
πwς ύπεστήρ,ξε ή Μπέζαντ, νά 
χρησιμοποιήσουν τlς διδασκαλίες 
μας ώς έποικοδομητικές ύποθέσεις. 

Πρώτα άπό δλα, ol ψυχαναλυ
ταl δέν λαμβάνουν ύπ' δψιν τήν 
ϋπαρξι τοϋ Ύψηλοτέρου Έουτοϋ, 
τοϋ Κυρlου τοϋ οίκου, 6 όποίος 
στήν άρχή της σταδιοδρομlας των 
πολλών του ζωών εΤναι νεαρός 
καl άδύνατος, άλλά βαθμηδόν ά
ναλqμβάνει τήν ήγεσla ατό λl
βιyκ-ρούμ τοϋ ψυχικοϋ οίκου. 'Ο
λοένα και περισσότερο καl σέ ση
μαντικές στιγμές έκλοyης γlνεται 
αiσθητή ή έπιρροή τοϋ Ύψηλοτέ
ρου Έαυτοϋ, ώς ά,1οφασιστικοϋ 
παράγοντος. Δέν μπορεί ν· άγνοη
θη. Βαθμηδόν άναπτύσσεται σέ 
σταθερά όδηyητικό καl έμπνευ
στικό στοιχείο της άνθρώπινης 
ψυχης. 

Περαιτέρω, ol ψυχαναλυταl δέν 
είναι ένήμεοοι τοϋ δτι 6 Κύριος 
τοϋ οίκου δέν κατοικεί μόνον ατό 
ίσόγειο, άλλά δτι τό σπίτι του έ
χει πολλά διαμερίσματα καί -δτι ή 
Ιστορία των λlβιyκ-ρούμ, των 
προθαλάμων και των έξι.ιθυρwν, 
έπαναλαμβάνετοι τούλάχιστον δίς. 
'Ονομάζουν κάθε τl πού δέν είναι 
ατό λlβιyκ-ρούμ καί τόν προθά
λαμο, άσυνεlδητον. Άσυνείδητον 
πράγματι άπό τήν άποψι της άφυ
πνισuένης συνειδήσεως. 'Αλλά ατό 
άστρικό σώμα ένός πολύ έξελιγ
μένου άνθρώπου, καθώς καl σrό 
νοητικό σώμα, ή δλη διαδικασία 
πιθανώς έπαναλαμβάνεται. Καί έ
κεί θό βρεθη συνειδητό μέρος 
κal άπwθημένο άσυνεlδητο. Ή 

ι 

«Κρρμική μήτρα», ή κληρονομικό
της δχι άπό τούς γονείς μας, άλ
λό άπό τις δικές μας περασμένες 
ζωές, άγνοείται άπό τούς ψυχανα
λυτάς. Σ' ούτό τό αίθερικό μοδέ-

• 

λο, σχηματισμένο άπό τους Κυ
ρlους τοϋ Κάρμα, 6 πιό ένδιαφέ. 
ρwν παράγων έπlσης παραβλέπε
τσι. 

'Όλοι ol είδικοl έπιστήμονες βε
βαιοϋν δrι τό άσυνεlδητον έχει 
πολλές τάσεις, δπwς νά ψηλαφη, 
vά όρμα, νό αίσθόνεται μέ τόν 
τρόπο του. Τό δεύτερο, λοιπόν, 
πρόβλημα είναι νά δοϋμε;, στό 
φως της Θεοσοφlας, τl μπορεΤ νά 
είναι πραγματικά αυτό τό «άσυνεl
δητον». Ό Φρόϋδ, καθώ; άναλύει 
6 Σ. Χέρμπερτ, άποδίδει στό άσυ
δητον αύτές τίς διαφορές έν συγ
κρίσει μέ τό συνειδητόν : Είναι 
παιδικό, πρwτόyονο, ύποκείμενον 
μόνον στήν άρχή της ήδονης-ό
δύνης καl έκφράζεται κατά άρ
χαϊκόν συμβολικό τρόπο. Περιέχει 
δλους τούς τύnους σκέψεων καl 
οίσθημάτwν πού άπwθήθηκαν. Ή
σαν άρχικά αίσθήματα ήδονης, 
άλλά Ε\'ιναν οiσθήμαrα όδύνης 
μετά τήν άπώθησl τους λόyw τοϋ 
άσυμβιβάστου μέ τήν ήοική καl 
κοινωνική συνεlδησι τοϋ άτόμου. 

Ό Τζόουνς προχωρεί λέγοντας 
δτι τό άσυνεlδητον σχετlζεται 
στενά μέ ένστικτα καl τήν παιδι
κή ζωή καί δεσπόζει σ· αύτό 6 σε
ξουαλισμός, ή τελεlα άπουσlα ί
δεwν χρόνου καί άρνήσεwς. ΟΙ 
παροϋσες ατό όσυνείδητον ίδέες 
είναι άνέκφραστες έκπροσwπήσεις 
άντικειμένwν η πρά;εwν, λέξεων 
περιφραγμένων στlς συνειδηrές η
προσυνειδητές έπεξερyασίες. Ή έ
νέρyειά του; είναι πολύ κινητή 
καί μπορεί νά μεταπηδδ κατά τρό
πον τελείως ξένον στή συνειδητή 
νοητική ζωή. 

'Έχομε τίποτε ατό Θεοσσφικό 
σύστημα πού ν' άνταποκρlνεrαι 
σέ τέτοια περιγραφή ; Νομίζω ναί : 
'Έχομε τίς θάλασσες της στοι
χειακης ούσlας, τήν μεyάλη κατώ
τερη κίνησι τη; Μεyάλης Έκροης. 
Είναι αύτό πού καλοϋμε αίθερικό, 
άστρικό καl νοητικό ύλικό, άπό τό 
όποίον είναι φτιασμένα τά πρό
σκαιρα σώματά μας, καθώς και 
άπό τό ζwοποιόν Πράνα. 

Ό Γιούyκ προχωρεί καl διακρl
νει τό άσυνείδητον σέ προσωπικό 
και άπρόσwπο η όμαδικό. Τό προ
σωπικό άσυνεlδηrον είναι ol ψυχι-
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κές εiκόνες (σκέψεις καί αiσθήμα
τα) τοϋ παρελθόντος τοϋ άνθρώ
που, πού ξεχόσθηκαν η πιέσθηκαν, 
ένw τό όμαδικό είναι οί riρwταρ
χικές είκόνες, ή άρχαιοτάτη καl 
οίκουμι::νική αίσθησις, κοινή κλη
ρονομrα δλwν των άνθρώ:,wν. Έ
δw πρόκειται γιά τήν Άκάσα, τήν• 
μυστηριώδη δύναμι άποθηκεύσεwς 
είκόνwν καί άναπαραγwγης των 
μέ είδικό τρόπο δταν άνακαλοϋν
ται άπό τήν λανθάνουσα κατά
στασί τους. 

'Ένας αλλος γνωστός ψυχανα
λυτής συγγραφεύς, ό Δρ. Γκόντεκ, 
στό βιβλίο του «Τό Άγνwστον 
Αύτό», περιγράφει τό ,,Εκείνο» 
ώς τόν αγνwστο κυβερνήτη τοϋ 
άνθρώπου κα1 γράφει, μέ αλλη ό
ρολο_γία, άλλά μέ έννοιες συνα
φείς πρός τίς δικές μας :« Ή χρη
σις της λέξεως ,,έγώ» μας άπο
κλεrει άπό ούσιαστικά έδάφη ζwης. 
Γιά νά τά καταστήσwμε προσιτά, 
πρέπει νά παραμερίσwμ� τή λέξι 
καl τήν ίδέα τοϋ ,,έγώ» καl νά 
προσπαθήσουμε νά προχωρήσουμε 
χωρίς αύτή. Θά έλεγα νά βάλwμε 
στή θέσι της ,,τό Σύμπαν», η ,,'Η 
Φύσις», η τό άπλούστερο δλwν, 
«'Ο Θεός». Αύτό δμwς δέν είναι 
δυνατόν έφόσον μποροϋμε νά 
σκεφτόμαστε μόνον ώς ανθρwποι. 
Άντi νά χρησιμοποιώ τήν λέξι 
,,'Εγώ ζw», προσεπάθησα στόν έ

αυτό μο1:1 νά σκέφτομαι: ,,Ζwοποι
οϋμαι άπό Αύτό». 'Αντελήφθην 
δτι τό ένα δέν είναι περισσότερο 
άληθινό άπό τό αλλο». 

Χρησιμοποιεί, έπομένwς, τήν 
λέξι ,,'Εγώ» γιά αύτό πού έ μ ε ί ς 
όνομάζομε προσωπικότητα: <Δέν 
'έχω άνάγκη νά μιλήσω γιά τό 
'Εγώ, άφοϋ είναι μιά μάσκα πού 
χρησιμοποιεί τό 'Εκείνο γιά νά 
κρυφτη άπό τήν περιέργεια τοϋ 
άνθρwπίνου γένους». 

Έδw βλέπομε τήν σημαντική 
στιγμή δπου ή άναλυτική ψυχολο
γία είσέρχεται στήν περιοχή της 
άπόκρυφης ψυχολογίας. Τό Άνώ
τερον 'Εαυτό άνεκαλύφθη, αν καl 
άπό έλαφρwς διάφορη σκοπιά, 
πού ώστόσο καθιστά τήν άνακά
λυψι πιό ένδιαφέρουσα. Έν τού
τοις ο1 ψυχ-αναλυταl δέν έχουν 
πλήρη ίδέα τοϋ τl είναι τό άσυ-

νε(δητον, τό 'Εκείνο. Αύτό φαίνε
ται καθαρά σέ μερικές παραπομ
πές σέ βιβλ(α τοϋ Γιούγκ, τοϋ πι .:ι 
τολμηροϋ προσκόπου στ1ς αγνw
στες αύτές περιοχές. Ό Γιούγκ 
θέτει πάρα πολλά άπό τά εύρή
ματά του ύπό τήν μιά καl μόνη 
ήγεσία τοϋ άσυνειδήτου, ποj κά
νει δύσκολη τήν παρακολούθησί 
του, δπwς δταν λέγη: ,,τό άσυνεr0 

δητον τοϋ άνθρώπου περιέχει δλα 
τά σχεδιαγράμματα ζwης καl συμ
περιφοράς, τά κληρονομημένα 
άπό τούς προγόνους του, ωJτε 
κάθε παιδί προηγουμένως άπό 
τήν, συνειδητότητα κατέχεται άπό 
ένα ίσχυρ::'> σύσrημα προσαρμοσ
μένης ψυχιι<ης λειτουργία:;». Πιό 
έκπληκτική είναι ή έξης περιγρα
φή τοϋ άσυνειδήτου: ,,'Εάν έπε
τρέπετο νά προσωποποιήσουμε τό 
άσυνείδητον, θά μπορούσαμε νά 
τό άποκαλέσουμε συλλογικό αν- · 
θρώπινο δν, συνδυάζον τά χαρα· 
κτηριστικό άμφοτέρwν των φύλων, 
τή νεότητα καί τό γηρας, τη γέν
νησι καί τό θάνατο, καl έχον 
ύπό τήν ήγεσrα του πείρα έvός η 
δύο έκατομμυρίwν έτwν, έπομένwς 
άθάνατον. 'Εάν ένα τέτοιο δν 
ύπηρχε ... θά μποροϋσε νά είχε ζή
σει άναρίθμητες φορές τήν ζwη 
τοϋ άτόμου, της οiκογενεlας, της 
φυλης καi τοϋ λαοϋ, θά κατείχε 
τήν ζwiκή αίσθησι τοϋ ρυθμοϋ της 
άναπτύξεwς, άκμης καi φθορδς ... 
Τό συλλογικό άσυνείδητον δέν 
φαίνεται νά είναι ένα πρόσωπον, 
άλλά κάτι σάν άδιάκοπος χείμαρ-
ρος η ίσως ένας ώκεανός εiκό
νwν καl μορφών πού πέφτουν στή 
συνειδητότητα σrά όνειρά μας η 
σέ άνώμαλες καταστάσεις τοϋ 
νοϋ». 

Έδw, βλέπομε, έμφανlζονται 
έντελwς νέα μυστήρια στόν όρί
ζοντα της δυτικής ψυχολογικης έ
πιστήμης. 'Ακόμη κα1 στή Θεοσο- . 
φία αύτά τά μυστήρια μδλλον έ· 
χουν διαπιστwθη, παρά άποσαφη
νισθη. Γι' αύτό θά ήθελα νά σχο
λιάσω ένα από αύτά. Τά άστρικά 
καί νοητικά σώματά· μας, κατα· 
σκευασμένα άπό τήν στοιχειώδη ού
σlα, δέν είναι μόνον τά άτομι
κά μας όχήμαrα, άλλά ταuτοχρό· 
νwς είηι πιθανώς τά όχήματα 
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πολύ μεγαλυτέρων δντων, πελω
ρlwν Κόμο-Ντέβας καl Μανόσα
'Ντέβας. Ή Κόμο στήν Ρlγκ-Βέ
δα, δπwς λέγει ή Μπλαβότσκυ, 
εΤναι ή προσωποποlησις έκεlνου τοϋ 
αlσθήματος πού άγει καl ώθεί 
ηρός τή δημιουργlα. Ή \J.Jυχολο · 
γlα τό λέyει "Ερως η Λιβιδώ η 
Ζωτική 'Ορμή, η Δημιουργική 'Ορ
μή. Τό άστρικά μας σώματα δια
περwνται άπό αύτην τήν Κόμο, 
καθώς τό έργοστάσιο των νοητι
·κwν μας σωμάτων διαπεραται άπό
τό Μαχότ, τήν δημιουργική δύνα
μι ίδεών. Τό άθόνατον 'Εγώ μας
εΤναι μέρος ύψηλοτέρων δντων,
·κοσμικών όντοτήτων.

Ό Φρόϋδ εισέρχεται άπό και
ροϋ είς καιρόν έν γνώσει του
στό πεδlον τοϋ άποκρυφιομοϋ. Κα
λεί τήν καταyωγή της σεξουαλι
κής πολικότητος, ένα σκοτάδι
δπου δέν έλαμψε άκόμη τό φως
καί ύστερα διατυπώνει μιά ύπόθε
·σι μάλλον σάν μϋθο, παρά σάν
έπιστημονική έξήyησι. «Ή σεξουα
λική έπιθυμlα, λέγει, εΤναι μιά
όρμή πρός άποκατάστασιν προτέ
ρας καταστάσεως». 'Αναφέρει άπό
τό «Συμπόσιον» τοϋ Πλάτωνος
γιά τό άνδρόγυνον, μιά προyενέ
στερη φυλή δπου άμφότερα τά
φϋλα ήσαν παρόντα σέ κάθε άν
θρώπινο δν. Ό χωρισμός των φύ
λων, κατά τήν Θεοσοφlα, έyινε
στήν τελευταία -Λεμουριανή φυλή.

Προτοϋ καταλήξω, άς μοϋ έπι
τραπη νά ύπογραμμiσω ενα βα
θειά κρυμμένο μυστήριο, πού ή
άναλυτική ψυχολογiα άναφέρει
συνεχwς. 'Όταν oi ψΙJχολόγοι μι
.λοϋν γιά τήν συλλογική μνήμη
τοϋ άνθρωπlνου γένους η γιά

έναν ώκεανό είκόνων καί μορφών 
συνδεομένων μέ προηγούμενες 
φυλές, θiγουν -ένα άπό τά πιό ά
κατάληπτα θέματα της Θεοσο
φικης, Γνωστικής καi Καβαλιοτι
κης φιλολογiας: Άκάσα, Κοσμική 
Ψυχή, 'Αστρικό Φως. Δέν μπορQ νά 
έπεκταθώ, άλλά θά ηθελα ν' άνα
φέρω μιά ύποσημείωσι στήν «·ισι
δα άποκεκαλυμμένην» «Τό 'Ασ
τρικό Φως η Κοσμική Ψυχή είναι 
δυαδική η δίφυλος», ένw ό Γιούγκ 
λέγει δτι τό άσυνεiδητον συνδυά
ζει τά χαρακτηριστικά καί των 
δύο φύλων. «Ή Άκάσα, λέγει ή 
Μnλαβάτοκυ, καθορίζει τήν άθι
κτη ζωική άρχή, τά άοτρικά κai 
ούράνια φώτα συνδυασμένα μαζί, 
τά όποία σχηματiζουν τήν Κοσμι
κή Ψυχή καί άπαρτiζουν τήν ψυχή 
καί τό πvεϋμα τοϋ άνθι;:ώπου. ;"ό 
ούράνιο φως σχηματiζει τό πνεϋ
μα η θεlαν πνοήν κοί τό άλλο, 
τήν Ψυχή η άστρικήν πνοήν.» Ή 
ίδια λέγει στή «Μυστική Διδασκα
λία» : «01 διάφορες κοσμογονίες 
δείχνουν δτι ή Οίκουμενική Ψυχή 
έθεωρήθη άπό κάθε άρχαικό έθ 
νος ώς ό Νοϋς τοϋ Δημιουργικοϋ 
Πλάοτου». h Οίκουμενική Ψυχή 
τοϋ Πλάτωνος, ή Άκάοα των 'Ιν
δών καl τό Άοrρικό Φως χρηοι
μοποιοϋνται ώς συγγενείς έκφρά
σεις. «'Η Οίκουμενική Ψυχή η Κοσ
μική Ψυχή είναι ή ύλική άντανά
κλοοις της Άυλου 'Ιδέας, της Πη
γης Ζωιjς δλων των δντων». 

Φρονώ, λοιπόν, δτι ό Γιούγκ καl 
άλλοι θίγουν συνεχώς τά κρυμ
μένα μυοτηριο τοϋ έοωτερικοϋ 
δντος τοϋ άνθρώπου. Koi δτι ή 
τελευτοiα σχολή της ψυχολογίας 
προσεγγiζει όλοταχwς πρός τίς 
πύλες της Άποκρύφου 'Επιστήμης. 

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Οί δειλοt πεθα(vοuν πολλες φορες πριν άπό τό θ
,
άνατό τοuς. 

Ό θαρρετός δεν πεθα(νει, παρά μονάχα μιά φορα. 
'Απ' δλα τά περ(εργα πού ως τώρα ακοuσα, 
Τό περιεργότερο μοu φα(νεται δτι ό ανθρωπος φοβίiται 
Γιατt βλέπει πώς ό θάνατος, ενα ά.ναγκαίο τέλος, 
θά ελθη δταν θα ελθη, 

ΣΑΙΞΠΗΡ 



1 Λ Ι Σ Ο Σ. 

ΚΑΤ ΑΣΤΗΘΑ ΠΡΟΣ το ΒΟΥΝΟ 

(iΌϋ Νταlηβιντ Γκόου) 

Τ ό δρόμο θαμποβλέποvμε, μά προχωροvμε. 
ΕΤναι σκοτάδι, καταχνιά καi δvστvχία. 
Δέ μας άφίνει ό άέρας νά σταθοvμε, 
φvσομανάει μ' άδάμαστη μανία. 

Σαν τά ξερόφvλλα πετοvνε στόν άέρα 
παλιές μας θύμησες καί πόθοι νύχτα-μέρα. 
'Αρyανεβαίνοvμε κι ό δρόμος δέν τελειώνει 
κι άσπλαχνα μας βαροvν βροχή καί χιόνι! 

Κρώζει ό κόρακας, λές καί μας φοβερίζει, 
κι ή κοvκοvβάyια ρημάδια μας θvμίζει, 
μά φόβος στήν ψvχή μας δέ φωλιάζει 
ξαφνιάζετ' άπ' τό θάρρος μας καί σβύνει 
καί τίποτα τ' άνέβασμά μας δέν ταράζει ! 

Ή άφοβη κι άτρόμητη ψvχή μας 
τραyοvδάει κ' εμπρός πάντα μας σπρώχνει 
καί τραyοvδώντας ή ϊδια ή φωνή μας 
καί φόβοvς καi φαντάσματα τά διώχνει. 

Εϊτ' άεράκι κι άν φvσα η ξεροβόρι 
άκούρασ-τοι εμείς μπροστά τραβοvμε, 
πάντα μπροστά, κατάστηθα πρός τ' άνηφόρι ! 

Τό σύνθημά μας εΤν' «'Εμπρός, προχώρει». 
'Αψηφοvμε τά εμπόδια πού θά βροvμε 
στή διάβα μας καί πάντα προχωροvμε 
yιατί στό τέλος μvστικά μας περιμένει 
ή δόξα τοv άyωνα μας στεφανωμένη. 

(Διασκευή ΤΙΜΟΥ ΒΡΑ ΤΣΑΝΟΥ, 



.· 

ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΤΩΝ ΜΕΓ ΑΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 

Καταδ�κ-χζοuνε τόν πόλεμο 
-κ:χί δοξολοyοονε την ειρήνη 
δλα τά ίερά 6ι6λία τω•J μεγάλων 
'θρησκείων. 

'Από τά. 6ι6λία του Βοuδδι
σμου δεν προκύπτει μόνον ή, εί
.ρήνη σάν ϋψισtο 1δανικό, προς 
τό δποί-:, εχσuν χρέος ν' άπο6λέ
,τοuν δλοι οί άνθρωποι, άλλα 
·καί καταδ•κάζεται γενικά δ 
·-έΚ: προθέσεως φόνος κάθε ζωντα
νου όντος.

Ό Θ�ός έπιθuμεί την ειρήνη,
όχι τόν πόλεμο, λένε τά 6ι6λία
τοϋ Κομφοuκίοu. Καί ή ειpήvη
πρέπει νά 6ασιλεύη πάντα άνά
-μεσα στους ανθρώπους.

Ό Ίνδοuίσμός ά1tαγορεύει
την έπέκτασι της έξοuσίας μέσον
πολέμου καί γενικεύει την είpή
νη σε δλ:χ τά οντα. Ε!ναι κακό
ή πρ-:,σοολ ή σε κάθε πλάσμ:χ. 

'Ο Ζ:χϊνισμός διδάσκει δτι πο
τέ, τίποτα, γιά κανένα λόγο, δεν
πρέπει νά σκοτώιη κα\είς.

Μόνον οί τρελλοί δίνουν διέ
·ξοδο στον πόλεμο, κατά τόν 'Ιου
δαϊσμό. οι φρόνιμοι έπιζ ητοϋ·ι
ε1ρήνη,

Καί τό Κοράνιο συνιστά τrιν
ξιpήνη. "Οταν δπάρχη πόλεμος, δ

εύλα6η; θά προσπ.1.θήση vά τον 
τερματ(ση. 

Ό Ταοϊσμος διδάσκει δτι τά 
δπλ:χ �έν ε[ναι εύλσγημένα και 
φέpνοjν θλίψι. 

Ό Χριστιανισμος κηρύττει 
τr1ν ειρήνη περισσότερο από κάθε 
άλλη θρησκεία. Ό Ίφους είνιχι 
δ Πρίγκηψ της ειρήνη;, πού μα
καρίζει τούς ε1ρηνοποιούς σάν 
αληθινά τέκνα του θεου. 

Συνεχίζοντας την :χνθολογία, 
Π?U &:ρχίσαμε στο πρώτο τεϋχος 
μέ θέμα τήν 'Αδελφότήτα, θά 
άνa:φέροuμε τά πιο χαρακτηρισ
τικά χωpια των άγίω·ι Γρ:χφων 
των κuριωτέρων θρησκειών σχε
τικά μέ τον πόλεμο κ:χί την ει
ρήνη. 

Ό Βουδδισμος 

'Από tό <<Βι•ιάγι:χ Πιτάκ:χ» 
(Κάνιστρο τiι; ΠειΑαρχίχς) : 

«Τότε πολυάριθμοι δρομείς ε· 
τρεχαν στrι ΒΕζ:χλι, άπό δρόμο σε 
δρόμ? κι' άπό σταυροδρόμι σέ 
σταυροδρόμι, κpατώντ:χς Ύuμνω
μένα τά σπαΟιά τους κ:χί φωνά
ζ"Jνtας : «Σήμερα, δ Σίχα, δ 
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στρατηγός, έσκότωσε ενα μεγά· 
λο 6ωδι και το μαγε(ρεψε γιά 
τον Γκωτάμα. Ό l'κωτάμα ξέρον
τας πω; το ζωντανό σκοτώθηκε 
γι' αύτό το σκοπό, εφ:χ.γε κι, ε· 
τσι εγινε ούσιαστικά αύτός δ 
δράστης τού φόνου τού ζώου ! >> 

Τότε έφθασε στο μέ(?ος δποu 
ήταν δ �ίχ:χ., δ στρατηγός, ενας 
άνθρωπος. Τον επλησ i ασε κ:χ.ί 
τού είπε στο αύτί: Κύριε, έ
μαθες- πώς οι l ιγκάνθας τρέχου
νε στούς δρόμους της Βεζάλι 
καί ... 

«l\1ή 11 ανησυχείς, καλέ ,μου 
άνθρωπε. Αύτοί οι σε6αστcί ά
δελφοί μας εί ιαι πολύς καιρός 
πού πασχίζουν νχ δuσψημήσοuν 
το 8ι:Jύδδα. Δεν κουράζονται νά 
διαοίδοuν ταπεινά, αλλά καί 
μάταια ψέματα γιά τον 'Ένα 
Εύλογημένο. 'Εμείς δσο ζούμε, 
ποτέ δεν &ά σκοτώσr:,uμε σκόπι· 
μα κανένα ζωντανο ον.» 
Ό Ζαϊvισμος 

'Από την «Σούτρα-Κριτάνy
κα» : Ό μοναχός, πού θέλει νά 
ζη ενάρετα, δπό �ην σκέπη των 

. αγγέλων, θά άπέχη χπό λόγια 
αναλη!Jη και δεν !:Jα παίρνει δ,τι 
δεν του δίδεται έλεύθερα. Δεν 
πρέπει πλέον νά βλάπτη ζωντα
νά οντα, είτε κινούνται είτε δχι 
στχ ψr,Η, στά χαμηλά καί πά· 
νω στη γη. Γιατί αύτό έχει άπο· 
κληθεί Ν ιρ6iνα, α.ύτό πού συνί
σταται σε Ε1ρήνη ... 
Ό Ίvδοuϊσμος 

Ή «l\1παγ.<α.6άντ - Γκιτά» 
(Τό θείο • Ασμα} γράφει : Μά
!Jημα πρωτο, 31-38: Καί είπε 
δ 'Αρζούνα : 'Άσχημοι φαίνr:,νται 
οι ο1ωνοί καί καμμιχ εύλογία δε 
6λέπω γιά τή σψαγη των συγγε-

νων στη μάχη. Δεν ποθω νίκη, 
ώ Κρίσνα, οϋτε 6ασ(λειο, οϋτε 
χαρές. ΊΊ -χέpδος θα μού φέρη 
τό 6ασίλειο, ω Κύριε των ποιμ
νίων, η οι χαρές, η fι ζωή; 'Ε
κείνοι, πού -rιά χάρι τr:,uς επι· 
θuμοjσα τό 6ασιλικό αξίωμα, τίς 
χαρές κα:ι τίς απολαύσεις, εχοuν
παρα:τα:χθii σέ μάχη, ετι:ιιμοι τή. 
ζωή τους νά θυσιάσουν. 

Κα:ί είναι διδάσκαλοι, γονείς, 
τέ

,κνα:, επίσ'ς θείοι, 
, 
πεθεροί,

παπr.οι, εγyονια, κοuνιαδοι, συγ
γενείς δλοι. Αύτοί μέ χτυπούν, 
άλλά εγώ δεν θά ήθελα νά τούς 
χτυπήσω γιά tη'J Κυριαρχία: της 
γης, μά οϋτε και γιά τη•ι Κuρια· 
χία των τριών Κόσμω11. Τί fιδο
νη μπορεί νά νιώσουμε, ω ταρα
ξία των λα:ων, σφάζοντας το λαό 
τού Δριτα:ράστρα:; "Αν προχωρή
σουμε με ώπλισμένο χέρι προς. 
τό θάνατο, τό άδικο θά φωλιάση 
μέσα μα:ς. Τη γενιά μας αν θα:· 
νατώσουμε, πως θά μπορέσουμε 
·ιά 6α:δίζουμε μέ χαρά.; "Αν εκεί-·
νοι, πού τά λογικά τους εσάλε- _
ψεν fι &πληστία:, δξ 6λέποuν το
άδικο νά καταστρέφουν την γενιά .
καί τr1ν &μαρτία νά προδίνουν 
φίλους, ϋμως, εμείς, εχοντα:ς κα
&αρό τό νού μας ωστε νά 6λέ
ποuμε την άμαρτία δεν πρέπΗ 
από την ενοχή νά κρατηθοrJμε 
μακρια; 
Ό 'Ιοuδαίσμος 

Ψ ΑΛΜΟΙ ΛΣΤ' 11 : οι δέ 
πραείς κληςιονομήσουσι γην καί 
κατατρυφήσουσιν επί πλήθει εί
ρήνης. 

.ΜΕ' 9-10 : Δεύτε καί ίδετε 
τχ εργα τού θεού, α. εθετο τέρα· 
τα επί της γης· ανταναιρων ΠΟ· 
λέμοuς μέχρι των περάτων της 
γης τόξον συντρίψει και σuνθλά- · 
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σει 5πλον κ:ιι θυpεοuς κατακαύ• 
σει έν πυpί. 

ΡΙΗ' 165: Ε1ρήνη πολλη τοίς 
άγαπίί>σι τόν νόμον σου, καί ουκ 
εστιν αυτο!ς σκάνδαλον. 

ΡΚΑ' 7:_8 : Γενέσθω δη ε1-
pήνη έν t"Ώ δυν:χμει σου καl εύ
θηνία. έν ταίς πυργο6άρεσί σου· 
ενεκα. των άδελφών μου καί των 
πλησίον μου έλάλουν δη ε1ρήνην 
περί σου. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ, ΙΒ' 20: Δόλος 
έν καρδί� τεκταινομένου κακά, 
οί δε 6ουλόμενοι ε1ρήνην ευφραν
θήσονται. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ, Θ' 17-lR: 
Λ�γοι σοφών έ-ι άναπαύσει ά
κ:;ύοντχι ύπέ:ρ κραυγην έξουσια
ζόντων έν άφpοσύνχις · άγαθη 
σο:ρί� ύπερ σκεύη πολέμου, καl 
άμαpτάνων ε τς απολέσει άγαθω
σύνην πολλήν. 

ΗΣΑ·Ι·ΑΣ, ΚΣΤ' 3,12: Άν
τιλαμ6ανόμενος άληθείας καί 
φυλάσσων ε1ρήνην. Κύριε, δ θεος 

. ήμων, ε1ρήνη-ι δός ήμίν, πάντα 
γάp άπέδωκας ήμίν. 
Ό Κομφοuκιανισμός 

• Απο τό «�ου Κίνγκ» (Βί6λος
ίστορίας): Ό Βασιληι:χς είπε: 
Προσέχετε ! Σε κάθε πpι:χξι να 
μη 6λέπετε μόνο την άpχή, άλλα 
καί τό τέλος. Ιlροσπαθij'ιε να 
ζήτε αρμονικά με δλους τούς γεί
τονές σχ;. Περιτειχίζετε με .τον 
έαυτόν σας το 6ασιλικό παλάτι. 
Ζήτε φιλικα με τους αδελφούς 
σας. 'Ησυχάζετε καί οοηθείτε τον 
κατώτερο λαό. 
Ό Μωαμεθανισμός 

Τό Κοράνιο, στό 2ο «Σοupα» 
(κεφάλαιο) γράφει: «Είπώθηκε. 
ο· αύτούς. «Μην προκαλείτε τα-

ραχες στη γή» και κείνοι άπήν.
τησαν «οχι, θα πράττουμε τό 
σωστό». • Εκείνοι ήσαν οί δρα· 
στα.ι των ταραχών, άλλα δεν τό 
&:ντελαμ6άνοντο ! • 

• Από τό 5ο Σουpά. < ·Έχετε 
ενα φωτεινό 6ι6λίο άπό τό Θεό 
δοσμένο να σάς δδηγη σε δρόμους 
ε1ρήνης και να σάς έξαγάγη &:πο 
τό σκοτάδι προς τό φως» ... 

• Από το 490 Σουρά : «"Αν δυό
σώματα 6ρίσκονται σε πόλεμο, 
ε1pήνευσέ τα μεταξύ τους. Κι' σ.ν 
το ενα &:δική τό άλλο, πολέμησε 
κατα της άδικίας εως δτου να έ
πιστρέψουν στό νόμο του θεοίί. 
'Ότα•J έπιστρέψουν, κάμε ε1pήνη 
μεταξύ τους με τιμιότητα καί ά
μεpοληψία. Ό Θ::ος άγαπι:χ τούς 
άμερόληπtους. )> 
Ό Σιντοϊσμόι; 

Δέησι π·ρος την θεα τοσ ήλίου: 
«Ευδόκησε για την Κάτω-Ου
ράνια χώρα: να έλευθερωθη άπό 
συναγερμούς καί με την προστα
σία σου ν' :χπολαύση την ε1-
ρήνη .. ·" 
Ό Ταοϊσμός 

Για τον Ταοί'σμό δεν μιλήσα
με στίς περιληπτικές ε1σαγωγές 
του πpu)tOU τεύχο'Jς. Είναι μια 
άπό τίς τpείς θρησκείες τής Κί
\ιας, ή άρχαιότερη. Κατα την 
παρά.δ�σι, ιδρύθηκε άπο ενα τα
πεινό Κιν,έζο, τον Λάο-Τσέ, 
πού εζησε μεταξύ 604 καί 517 
π.Χ ·Ήταν δηλ. σύγχρονος του 
Ζωροάστρη, �1αχα6ίρα, Βούδδα, 
'Ιερεμία καί 'Ιεζεκιήλ. Ταοί'σμός 
σημα.ίνει ν' &:κc.λουθή κανείς το . 
Τ ίχ ό, τό θείο Δρόμο. Ό Λάο 
Τσε υπεστήριζε δτι ή �ιλ?σόφία 
του, πού ήταν, σε πολλά, άπάv� 
θισμα καί άποκρυστά,λλωμα πα-
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ληας σοφίας, θεωροΟσε &:χώρι
στα δεμένες την π!στι καί την 
πράξι. Ό Λάο-Τσε δεν παρου
σ(ασε τη φιλοσοφία του σάν θρη
σκεία· αυτό το εκαμαν οι μεταyε
νέστe:pοι 

I οι δποίοι έλάτpεuσχν 
το πρόσωπό του Κ!Χί πίστεψαν 
π::λλες ιστορίες θαυμάτων, δπω; 
δτι προηλθε από άσποροv σύλ
ληψιν, δτι εlχε γεννηθεί γέρος 
μέ άσπpα μαλλιά καί μεγάλη 
σοφία, εχοντας μe:ινει στην κοι
λιά της μr, τέρας του Η5δομήντ!Χ 
χρόνια. 

Στο ιερο 6ι6λίο τcΟ ΤαοϊσμοΟ 
«Ταο Τέχ Κίyκ» άναφέροντ!Χι 
·χαί τά άκόλου&α :

«'Όσοι χρησιμοποιοΟνe: το Ταο
γιά την προκοπή της 1Jγεμονίας
τους δεν χρησιμοποιοΟν στp!Χtιω
τες yιά νά επι5ληθοον. 'Όπου
είναι στρατεύματα κα�ασκηνωμέ-

. να, φυτρώνουν άγκάθι!Χ. 'Ολέ
θρια χρόνια άκολουθοΟν μοιραία 
την έπιφυλακ� μεγάλων στρα· 
των». 

Ό Χριστιανισμός 

ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΜΑΤθΑΙΟΝ_, 
Ε' 9: l\Ιακάριοι οι ε1ρηνοποιοί, 
δτι αυτοί uιοί θεοΟ κληθήσονται. 

lΙΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, Ι' 15 : 
Ώς ώραίοι οι πόδες των e:υ>χγγε
λιζομένων είρήνην, των ευαγγε
λιζομένων τά άγαθά ! ΙΒ' 18 : 
Ε1 δuν!Χτόν, το έξ όμωv, μετά 
πάντων &:νθρώπων ε1ρηνεύοντες. 
ΙΔ' 17 : Ου γάρ έστίν 1ι Βασι
λεία του θεοϋ 5ρωσις καί πόσι;, 
άλλα δικαιοσύνη καί ε1ρήνη καί 
χαρ:χ έν Πνεύματι Άγίφ. 

Β' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙ1 θΙΟΥΣ, ΙΓ' 
11: Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, 

καταρτίζεσθe:, παρακαλείσθε, τό 
αυτο φρονείτε, ε1ρηνεύετe:, καί 
δ θεος της άγάπης καί ε!ρήνης 
εσται μe:θ' όμrΊ>ν. 

Β' ΠΡΟ� ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 
Γ' 15-16: Μrι ώ; έχfJpον ή· 
γείσ&ε, άλλα νc.uθe:τείτε ώ; ά
δελφόν. Αυτό; δε δ Κύριο; της 
ε1pήνης δφη 1Jμίν τ·ί;ν ε1ρή-ιην 
διά Π!Χντός έν παντί τpόπφ. 

ΙΑΚΩΒΟΥ 1" JR: l\αρπός δε 
της δικαιοσύνη; έν ε1ρήν'Ώ σπεί
ρεται t(;ί, ποιοΟσιν ε1ρήνην. 

Α' ΠΕΤΡΟΥ, Γ' 10-11: Ό 
γάρ θέλων ;ωr;ν άγαπα·, καί 1-
δείν i]μέpας άγ!ΧRάς ;.αυσάτω 
την γλώσσαν αυτcΟ άπό κακοΟ 
καί χείλη �υτοίί του μή λ!Χλήσαι 
δόλον, έκ κλι ν:iτω άπό κακοΟ καί 
ποιησάτω άγαθόν, ζητησάτω εl
pήνην καί διωξάτω αυτή·ι. 



Ο Κ Ρ I Σ.Ν·Α ΜΟΥ Ρ Τ 1 

Γ I Α ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

'Από τtς συνομιλ(ες του 

στtς Ίνδ(ει:; καt τήν 'Αμερική 

Έ ρ ώ τ η σ ι ς : Οί lπιστημο
·vικές lφευρέσεις άντt γιά εόλο
γ[α εγιναν κατάρα γιά τήν άνθρω-
1tότητα. Δεν μπορείτε νά βοηθή
σετε τό άνθρώπινο γένος νά γλυ
-τώση άπό τήν tγκληματική τρέλ
λα των σοφών και των δυνατών ;

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ : Κvριε, εχε
-τε καί σείς εvθύvη, ή όχι·; Ό 
κόσμος, άv έμείς δέv φερθοvμε 

-σωστά, θά αύτοκαταστραφfj.
·Υπάρχει ή ύπερ-ύδροyοvική
βόμβα, πού έξερράyη τελεv
-ταίως καί προεκάλεσε έξαέρω-

· σι· θά διαβάσατε ίσως yι' αύ
. -τήv τήv τρομερή έφεύρεσι. Ό

πόλεμος φαίνεται vά εΙvαι ή 
διαρκής άπασχόλησις τοv πο
λιτισμένου άvθρώποv. Νά δοv
με, τώρα, πως θά λύσουμε τό 
πρόβλημά μας. Οί έφεvρέσεις 
εΙvαι άπαραίτητες. Ή άτομική 
έvέρyεια μπορεί vά χρησιμοποι
ηθη yιά τήv παραyωyή φθη
vοv ρεύματος καί vά ίκαvοποι-
· ήση πολλές άvάyκες τοv άv
θρώποv. 'Αλλά έμείς πρέπει νά
βροvμε yιατί οί άνθρωποι θέ
λουν νά κα-τασ-τρέψοvv οί μέv
· -τούς δέ, yιατί θέλουμε νά σκο
τώσουμε κάποιον· αvτό 
.τό πρόβλημα καί όχι οί έπι
στημοvικές εφευρέσεις. Διότι, 8-

σες περισσότερες άvακαλvψεις 
κάvωμε yιά τήv έπιστημοvική 
έκμετάλλεvσι της φύσεως, τό
σο περισσότερο θά είμαστε ε
λεύθεροι v' άπολαμβάvοvμε, vά 
κvττάζοvμε τά δέντρα, τόv ου
ρανό, τά πουλιά, τά yάρyαρα 
νερά, τό ήλιοβασίλεμμα. 

wωστε, δέv εΙvαι τό φταίξιμο 
της επιστήμης. Πρέπει vά ίδοv
.με yιατί σείς καί έyώ ζητοvμε 
νά σκοτώσουμε τόv yείτοvά 
μας της διπλαvης πόρτας-τόv 
Ρωσσο, τόν 'Αμερικάνο, τόv 
�Ayyλo ή τόν Μουσουλμάνο. 
Γιατί; Αυτό εΙvαι τό πρόβλη
μά μας. Γιατί μισοvμε, yιατί 
δημιοvρyοvμε έχθρότητα, yια
τί δέv εχοvμε άyάπη ; Έάv 
μπορέσουμε άληθιvά vά τό άv
τιληφθοvμε, έάv άvακαλύψοv
με τί σημαίνει v' άyαπα κανείς 
κάποιον, τότε πιθανόν vά μπο
ρέσουμε vά άποτρέψοvμε τούς 
πολέμους. Ένα άπό τά θεμε
λιώδη αίτια τοv πολέμου, κα
θώς λένε, εΙvαι τό οίκοvομικό, 
άλλά, περισσότερο άπό αύτό, 
ή θεμελιώδης αίτία εΙvαι ή «πί
σ-τις σέ κάτι». Όταν πισ-τεύω 
σέ κάτι, έπιζητω νά σας προ
σηλυτίσω στίς ίδέες μου καί 
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άv σείς δέv σvμφωvf\τε μαζί 
μου, τότε επιχειρω vά σας δια
λύσω. 'Έχετε μια πανάκεια, ε
χετε εvα σύστημα, εχετε τήv 
Βίβλο ή εvα τόμο του Μάρξ 
μέ άλήθειες, vψηλά δόyματσ, 
πειθαρχίες· καi &v εγώ δέv σvμ
φωvω μέ τόv δικό σας τρόπο 
του σκέπτεσθαι, άv εγώ δέv 
πιστεύω σέ Θεό καθώς πι
στεύετε σείς, τότε μέ κατασ
τρέφετε. Αύτ!:J εΤvαι τό πραy
μα πού πρέπει vά εννοήσουμε, 
τό γιατί δημιοvρyοvμε εχθρό
τητα μεταξύ άλλήλωv. 

Μια αίτία της εχθρότητος 
δέv εΤvαι ή λεγομένη θρησκεία ; 
Παρακαλω σκεφθητε. Μή τό 
παραμερίζετε. Σεϊς πιστεύετε 
8τι εΤσθε 'Ινδός, εvω εμένα μου 
εΤπαv άπό τά παιδικά μου 
χρόνια πώς είμαι Μοvσοuλμα
vος. Έyώ εκτελω ώρισμέvηv 
τvπολατρείαv καί σείς δέv εκτε
λείτε ώρισμέvηv τvπολατρείαv. 
·ωστε, ή πίστις, τά λειτουργι
κά, μας διαιροvv ή όχι ; Σείς
είσθε Βραχμαvος καί εγώ όχι.
Σεϊς πιστεύετε είς εvα μόνον
σωτηρα-τόv Μάρξ ή τόv Ίη
σοv η τόv Βούδδα. 'Εάν έyώ
διαφωvω μαζί σας, πατε vά μέ
εξουδετερώσετε.

Βλέπετε, λοιπόν, 8τι, θεμελι
ωδως, μια άπό τίς αίτίες της 
έχθρότητος μεταξύ των άv
θρώπωv εΤvαι ή «πίστις» καl 
ή προβολή της πίστεως. 'Έχω 
στή ζωή άvάyκη έvός είδους 
άσφαλείας· εχω χρήματα· εχω 
θέσι· άλλα χρειάζομαι βαθύτε
ρη άσφάλεια. Τότε προβάλλω 
εξω άπό τό vov μου τήv έ πι
θuμία, τήv παρόρμησι πού μέ 
άvαyκάζει vά βρίσκω τήv ά
σφάλεια ο-έ κάποια vπερ-

ίδέα, σέ κάποιον vπερ-άvθρω
πο, σέ κάποιες vπερ-πεποι
θήσεις η vπερ-σvμπεράσματα. 
Δηλαδή, άπο τήv δική μου
επιθυμία, δημιοvρyω πίστι, 
τήv ίδέα της άσφαλείας, τήv
ίδέα περί vπάρξεως η μή vπάρ
ξεως Θεοv· καί σ' αύτήv προσ
κολλαται τό πvεvμα μου. ·ωσ
τε είναι ή πίστις μου πού μοϋ
παρέχει εvα αίσθημα άσφα
λείας, βεβαιότητος, καi λέγω 
8τι εΤvαι ή «δική μου» παρόρ
μησις, 8τι εΤvαι «δική μου», ε
πειδή σείς εΙσθε άπομοvωμέvος 
άπό μένα μέ τήv πίστι σας. 
Βαθμηδόν, άπό 8λα αύτά, άvα
κύπτει ή διαίρεσις η άvταyω
vισμός- σείς είσθε "Αyyλος και 
έyώ Νέγρος, σείς εlσθε Καπι
πιταλιστής καί έyώ Κομμου
νιστής. "ωστε, ή πίστις, ή επι
θυμία τοv πνεύματός μου vά 
vιώθη άσφαλές σέ κάποιο πό
ρισμα, σέ κάποια πεποίθησι, 
εΤvαι μία άπό τίς αίτίες της 
έχθρότητος. 

Ή άyάπη δέv έξαρταται 1 
άπό τό vov. Άμφισβητω άv 
άyαπατε τά παιδιά σας ! 'Αμ- ; 
φιβάλλω πάρα πολύ, διότι άv : 
τά άyαπούσατε, δέv θά έyί- · 
vovτo πόλεμοι. Διότι έάv άyα- . 
πατε, δέv θά δημιοvρyούσατε , 
στό πvεvμα τήv διαίρεσι Ίvδοϋ : 
καi Μοvσοvλμάvοv, δέv θα δη- 1 

μιοvρyοvσατε τήv διαίρεσι v- \ 
παλλήλωv καί προϊσταμένων f 
και οvτω καθ' έξης. 'Εάν άyα- ι 
ποvσατε τό παιδί, θά. τό βοη- 1 
θούσατε v' άvαπτvχθη καi vά i 
yίvη εvα εύφvές άvθρώπιvο όv 

1 

χωρίς καμμιά vποτέλεια, ώσ
τε ή εύφvία του vά μπορέση vά 
διαπεράση 8λες τις vποτέλειεs. 1 
της ζωης. /

ι 

ί 

Ι 
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rι· αύτό ή αιτία τοv πολέ
μοv δέν βρίσκεται εξω άπό μας, 
άλλα μέσα μας. κ η ρvττοvμε 
τήν μή-βία, εχομε ιδεώδη άδελ
φωσvvης, χρησιμοποιοvμε τό
σες λέξεις δίχως ·σημασία. Ό 
ιδεαλιστής ε{vαι ό χι;ιρότερος 
πολεμοκάπηλος, (Γέλια). Πα
ρακαλω, Κύριοι, μή yελατε, Ό 
άνθρωπος πού κηρύττει τήν ά
δελφωσvνη δέν ε{ναι άδελφικός 
κα\ yι' αvτό άκριβως κηρvτ
τει· ό άνθρωπος πού ε{ναι ά
δελφικός δέν μιλδ: yι' άδελφω
σvvη . 'Όταν ενας άνθρωπος 
εχη τό iδεωδες της άδελφότη
τος, σημαίνι;ι οτι δέν ε{ναι ά
δελφικός κα\ οτι βαδίζει yιά 
νά yίνη, μια ήμέρα, άδελφικός. 
'Έχομε άναπτvξει μιά φιλοσο
φία άναβολης καί ενα iδεωδες
κα\ ό άνθρωπος πού κηρύττει 
ενα iδεωδες ε{ναι φανερό πώς 
δέν ε{ναι έκείνο πού σκέπτεται 
οτι θά επρεπε νά 1:Ιναι. Κα\ 
μόνον οταν έννοήσοvμε τ\ εϊμα
στε πραyμαηκά, οχι θεωρητι
κά άλλά ή δ η, τότε vτrάρχει 
δvνατότης νά έλεvθερωθοvμε 
άπό την έχθρότητα. 

Όφείλομε νά δοvμε τήν άλή
θεια, πως τό άνθρώπινο γένος 
αvτοδιαιρείται μέ ποικίλες θεω
ρίες, δόγματα, άρχές, φιλοσο
φίες, πίστεις- πως ό καθένας 
π�οσπαθεί νά έκπληρώση, 
προσπαθεί ν' άποβfj κάτι στόν 
κόσμο· κα\ πως αvτή ε{ναι ή 
άληθινή αiτία τοv πολέμου, 
της καταστροφης, τοv έκφvλι
σμοv .. , Αλλά έμείς δέν θέλου
με νά τά άντιμετωπίσοvμε αυ
τά. Έμεί ,yvρεύοvμε οiκονομική 

1 
άσ:φάλεια, yvρεvοvμε ν' άλλά
. ξοvν οί έξωτερικές σvνθfjκες χω
ρίς ν' άποβλέποvμε σέ ριζική 

κα\ έκ θεμελίων μεταβ<:>λή τοv
τρόποv μας τοv σκέπτεσθαι 
κα\ αiσθάνεσθαι. Μόνον οταν
δοvμε αυτήν τήν άλήθεια, τότε 
υπάρχει δυνατότης σταματή-, 
ματος των πολέμων, διαφορε-: 
τικά ο! έφεvρέσεις θά φέρνουν; 
μεyαλvτερη συμφορά κα\ ά- \ 
φανισμό στό άν�ρώπινο γένος •. , 

Έ ρ ώ τ η σ ι � : Πωι; μπορω 
vά εχω γαλήνη πvεόματοι; σ' αύ
τqv τόv ταραγμένο κόσμο ; 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ : Έάν έννοεί
τε τήν γαλήνη ώς πλήρη ιφvyή 
άπό τόν κόσμο, ε{ναι κάτι πού· 
πολλοί τό έπιτvyχάνοvν. Έπι
τvyχάνομε τήv φvyή διά του 
ραδιοφώνοv, διά τοv δόγματος, 
διά της πίστεως, διά της δρά
σεως. Όταν άπορροφηθοvμε 
τελείως σέ κάποια μορφή δρα
στηριότητος, άπολαμβάνοvμε 
αvτο πού θeωροvμε εiρήνη. 
, Αλλ' άσφαλως, αvτό δέν ε{ναι 
είρήνη. Προσέξατε, ή εiρήνη 
δέν e{ναι τό άντίθετο της δια
ταράξεως. 'Αλλά έάν έννοήσω 
τί ε{ναι εκείνο πού προκαλεί τή 
διατάραξι, άντί νά ζητω την 
Είρήνη, έάν μπορέσω νά εννοή
σω ποια ε{ναι ή διαδικασία 
πού φέρνει τή διατάραξι σέ 
μένα, στίς σχέσεις μοv, στίς ά
ξίες μοv, επομένως στην κοιvω
νία-έάν εννοήσω την ολη δια
δικασία. της διαταράξεως, τότε, 
ελευθερώνοντας τόν έαvτό μοv 
άπό τη διατάραξι, εχω είρήνη. 
Νά γιατί οί άνθρωποι πού κα
ταφεvyοvν στήν αvτοσvyκέν
τρωσι, τό διάβασμα, τά φάρ
μακα ή άλλες μεθόδους yιά νά 
ε{ναι γαλήνιοι, πραγματικά ζη
τοvν τόν ϋπνο. 
. Έκείνο πού φέρνει τήν είρή-. 
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νη, τήv άληθιvή yαλήvη καi 
-ήρεμία πvεvματος, ε1vαι ή κα
τανόησις της σvvολικfjς έπε
ξερyασίας έvός. 'Όχι τό vά ζη
τάη κανείς τήv είρήvη, άλλά 
vά καταvοήση τό «έyώ» πού 
προκαλεί τή διατάραξι. Ή κα
τανόησις της ταυτότητος τοϋ 
«έyώ», μέ δλες τοv τίς φιλοδο
ξίες, φθόvοvς, άπληστίες, τά
σεις έπικτήσεως, βία-τό vά κα
-ταvοήση κανείς δλ' αυτά, νά 
ό δρόμος της αυτοσvyκεvτρώ
σεως. 'Ή όχι; Ε1vαι μιά αύτο
σvyκέvτρωσις, δποv δέv υπάρ
χει καταδίκη, δέv υπάρχει έκ
λοyή, άλλά έξvψωμέvη έvημε
ρότης, παρατήρησις δίχως 
-καμμιά αϊσθησι κατατάξεως. 

Βλέπετε δτι, yιά πολλούς 
-άπό μας, είρήvη εΙvαι άποχώ
ρησις, σημαίνει εϊσοδο σ' εvα 
σπήλαιο σκοτεινιας, ή όχvρω
,σι σέ κάποια πίστι, κάποιο 
δόyμα, δποv βρίσκουμε άσφά
λεια, άλλά δέv εΤvαι είρήvη αυ
τό. Ή είρήvη ερχεται μόνον 
μαζί μέ τήv καθολική καταvό
ησι τοϋ έαvτοϋ, με τήv αυτο
yvωσία, καi αυτή ή αυτοyvω
σία δέv μπορεί v' άyοραστfj. 

�Εχετε άvάyκη όχι βιβλίοv, 
όχι έκκλησίας, δχι ίερέως, όχι 
άvαλvτοϋ. Μπορείτε νά παρα
τηρήσετε την έπεξερyασία τοϋ 
έαvτοϋ σας στόv καθρέφτη των 
σχέσεών σας με τόv προϊστά
μενό σας, μέ τήv οίκοyέvειά σας, 
μέ τήv κοινωνία σας. Έάv ό 
vοϋς εΤναι ξvπvιος, παρατηρη
τικός, δίχως έκλοyή, τότε υ
πάρχει έλεvθερία άπό τόv nε
ριορισμό ·τοϋ έαvτοϋ, καί έπο
μέvως υπάρχει yαλήvη, πού 
φέρνει την δική της άσφάλεια. 

Έ ρ ώ τ η σ ι ς : Πώς μπο
ρούμε νά lπιδιώξωμε βιώσιμη 
εtρήνη χωρ-ίς τοuς έαuτοός μα� ; 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ : Νομίζετε 
δτι ή είρήvη εΤvαι εvα πρδ:yμα 
πού κατορθώνεται, πού άπο
κταται σάν άποτέλεσμα, σάv 
άνταμοιβή ; 'Ή ή είρήvη ερχε
ται σέ υπόστασι δταv έvvοή
σοvμε τούς διάφορους παράyο

. τας τού προκαλοϋv τή διατά-
ραξι ; ΕΤναι σάv εναν άνθρωπο 
yεματοv μίσος πού χρειάζεται 
άyάπη. Μπορεί νά έφαρμόζη 
τήv άyάπη, αυτό δμως δεν εχει 
σημασία. Έvc';', έάv έvvοήσοvμε 
την δλη πορεία τοϋ μίσοvς καί 
τοϋ φόβοv, τότε ϊσως ερχεται' 
αυτό πού εΤvαι ή άyάπη. 

'Αλλά, ή δυσκολία μας, βλέ
πετε, εΤvαι δτι yvρεvοvμε vά 
βροϋμε yαλήvη, άv. καί εϊμαστε 
βίαιοι. Γvρεvοvμε vά βροϋμε 
άyάπη δταν έμείς δημιοvρyοϋ
με άvταyωvισμό, μίσος. Ένω 
υπάρχει μέσα στiς καρδιές μας 
μίσοj, έμείς, χωρίς νά έvvοοϋμε 
τό φόβο, χωρίς vά έvvοοϋμε τί 
σημαίνει αυτή ή διατάραξις, 
τρέχουμε μακρvά yιά vά βροϋ
με γαλήνη, καi ετσι υπάρχει 
μέσα μας εvας δvϊσμός. 

Τό πρόβλημα, λοιπόν, δεν 
σvvίσταται στό πως νά έπιτv
χοvμε τήv είρήvη, άλλά τi μας 
έμποδίζει άπό τήv καταvόησι 
των αίτίωv πού φέρvοvv δια
τάραξι, χάος, άθλιότητα, πά
λη, πόνο, τόσο μέσα μας, δσο 
καi εξω άπό μας. Άσφαλως, 
άv μποροϋμε ν' άvτιληφθοϋμε 
αυτό, θά υπάρξη είρήvη, δεν 
θά την yvρεvοvμε. ·οταν yv
ρεvοvμε τήv είρήνη, άπομα
κρvvόμαστε άπό τό «τi εΙvαι». 
Στήv καταvόησι τοϋ «τi ε1vαι», 
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στό τωρινό, εyκeιται ή eίρήvη. 
Παρακαλώ, δέv πρόκειται πe

ρi θεωρίας. Έαv άληθιvα etσ
χωρήσοvμe στό πρόβλημα τοv 
πως τό πvevμα διαταράσσεται 
καi τό άvτιλαμβάveται αvτό, 
τότε, χωρίς vα πλάθοvμe μια 
σχιζοφρενική δρασι, μια δvΊ
στική έπeξeρyασία, μια σύρ
ραξι στούς έαvτούς μας, θα 
βροvμe τήv eίρήvη. Ή eίρήvη 
δέv είναι άποτέλeσμα πειθαρ
χίας- ή eίρήvη τοv πνεύματος δέv 
άποδίδeται δια μέσοv κάποιας 
μορφf\ς καταvαyκασμοv, δια μέ
σοv κάποιας πρακτικf\ς πού μό 
VOV θέτει EVαv περιορισμό στό 
πvevμα. 'Έvα ευτελές πvevμα, 
άς έφαρμόζη δσeς θέλει μορφές 
πειθαρχίας, ψάχνοντας yια 
τήv eίρήvη, δέv θα τήν βρf\ 
ποτέ. Μπορεί vα βρf\ μόνον 
κάποιο elδος παρηyοριας, ίκα
vοποιήσeως, άλλα αvτό δέν 
είναι eίρήνη. 

"ωστe, τό ουσιώδες είναι να 
έvνοήσοvμe yιατί .τό πvevμα 
διαταρασσeται. Τί είναι αvτη 
ή διατάραξις ; Βασικά, θεμε
λιακά, μήπως άvακύπτeι δταν 
εκδηλώνεται αίιτή ή διαρκής 
παρόρμησις vα yίvovμe κάτι, ή 
έπιθvμία yια εvα άποτέλeσμα, 
ή έπιθvμία yια αυτοτeλeιοποί
ησι, ή έπιθvμία να ·επιτeλέσω
μe κάποια eύyevικια πραξι ; 
'Ενόσω ενας θα είναι σvναyωvι
στικός, φιλόδοξος, ΊΤρέπeι να 
υπάρχη σύyκροvσις. 'Εμείς, δ
μως, χωρίς v' άρχίζοvμe άπό 
κοντά, yvρeύovμe vα παμe μα
κριά, άλλα μποροvμe vα παμe 
μακρια δταv άρχ ίζοvμe άπό 
πολύ κοντά. 'Αρχίνισμα άπό 
κοvτα σημαίνει έλevθeρία άπό 
τήv φιλοδοξία, άπό τήv έπι-

δίωξι vα yίvωμe κάτι, άπό τήv
έπιθvμία vα σημeιώvοvμe έπιτv
χία, να άvαyvωρισθοvμe, vα yί-
vovμe διάσημοι-καί μια δωδε
κάδα άλλα πράγματα πού e1-
vαι έvδeίξeις τοv έαvτοv, .τοv 
έ y  ώ. 

'Ενόσω θα υπάρχη τό έyώ. 
πρέπει vα υπάρχη διατάραξις .. 
Καί άv τό έyώ άvαζητeί τήv 
elρήvη, ή eίρήνη τοv είναι τό
άποτέλεσμα, τό άντίθeτο τf\ς
ταραχf\ς, επομένως δέv είναι 
διόλοv eίρήνη. "Οταv εvας τό 
σvνeιδητοποιήση αvτό, δταv 
δέν τό άκροαται άπλως, άλλα. 
τό πειραματίζεται, τότε ερχe
ται ή eίρήvη. 'Απαιτείται δμως 
yι' αυτό μeyάλος βαθμός έvη
μeρώσeως, μιας έvημeρώσeως: 
στήν όποία δέν υπάρχει έn ιλο
yή· διότι άν έπιλέyeτe, τότε. 
yvρίζeτε πίσω στήν έπεξeρyα
σία της έπικτήσeως, της έπιτεύ-
ξεως. 'Εκείνο πού. εχει σημςχσία� 
άσφαλως, δέv είναι vα ψάχvοv-
μe yια eίρήνη, ούτε vα κvvηyα-
μe Σοvάμι, Γιόγκι, διδασκά
λοvς μέ 'Ανατολικές έvδvμα
σίες, άλλα να βροvμe yια τόν 
έαvτό μας πως τα πvεύματά
μας έρyάζοvται, πως φιλοδο
ξοvμε. Μπορείτε νά μήν είσθε 
σείς προσωπικα φιλόδοξος, άλ-
λα μπορsίτε vα είσθε φιλόδοξος· 
yια μια όμάδα, ενα εθvος, yια. 
τό κόμμα δποv άνήκeτe, η yιά_ 
μια tδέα. 'Ακόμη μπορείτε να 
λατρεύετε ενα Θεό, δπως λέτε·· 
εχοvτας άποτύχει σ' αυτόν τόv 
κόσμο, εχετε άvά-yκη vα έπιτύ
χeτe σ' εvαv άλλο κόσμο. Λοι
τόν, ενόσω υφίσταται αυτή ή 
κίνησις τοv έyώ, θα υπάρχη 
ταραχή, δέν μπορεί vά υπάρ-

\χη eίρήvη. ι



ΚΑΤ ΑΡΓΟΥΝΤ ΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ; 

ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙ 

Πολλάκις καί 1δίως τi1•1 έπο
;μένην πολuνέκρων σuγ ,φούσεων, 
άκούομεν ·νά λέγεηι δτι πρέπει 
-vd: καταργηθc;υν ο[ πόλεμοι. Κύ
,ριος σκοπός άλλως τε καί της 
[δρύσεως του Όργανισμου Ήνω
:μέ1ων Έθνων ήτο καί εΙναι fι 
κατάργησις των πολέμων καί fι 
·οι' ε1ρηνικων �ι:χπραγματεύσεων
διαθέτησις των μεταξύ των λαων
διαφορών.

Την στιγμην δμω;; κατά την
<όποίαν :χρχίζε ι νά γίνεται πιστευ
τή 1) επί τεuξις τοϋ σκοποϋ τούτου,
μιά νέα σύγκρουσις μεταξύ δύο
·ή καί περισσοτέρων λαών ερχε
ται νά 3ιαλύη/ την αυταπάτην.
·Οι πόλεμοι ύφίσταvτα.ι πάντοτε.
Καί τουτο διότι δ πόλεμος ε[ναι
νόμος φuσικ6ς. Όλ6κληρος 1J qΛ
σις πολεμά διαρκώς, εύρισκομέ
νη ε1ς μίαν συνεχή σύγκρουσιν
&:ντιθέσεων.

Δεν θά &:να.φέρω τό επ:χείρημα
δτι με τήν εξαφάνισιν δλων των
μεγάλων επιδηp.ιων καί την
θεραπείαν των _κuριωτέρων νοση
μάτων, δ πόλεμος &:ρχίζει νά
·μέν'Υ,Ι τό μόνον μέσον «κλαδεύμα
.:ος)> της άνθρωπότητος διά την

πρόληψιν του ύπερπληθuσμου της 
γης. Είναι τόσον άπομεμακρuσμέ
νον τό ενδεχόμενον αυτό ώστε 
νά μη πpοκαλ'Ώ :χκόμη άνησuχιας. 

Άλλ' Ι:Sπω;; είτtον δ πόλεμος 
εΙv-χ.ι νόμ-:;ς φυσικός. Συν τψ 
χρόνψ κα.τα.ργουντα.ι μεν τά αί
τια που τον προκ(Χλουν Ηλ' ε1ς 
t'Y/Y θέσίν των εμφ(Χνίζονται άfλα., 
Ό πpωτόγονος άνθρωπος εμά
χετο διά την Κ(Χt±κτησι, μιά;; 
γυναικός ή μ:ά; καλύοης. Βρα
δύτερον τά αίτια. αυτά εξέλιπαν 
άλλ' άντ:κατεστ±θησα.ν άπό άλλ:χ 
πάλιν, γεωγραφικά, εθνικά, ο1κο
νομικά, πολιτικά κα.ί άλλ:χ ελα
τήρια.. 

Προσπάθειαι εμπνευσμένων άν
θρωπιστων διά την κατάργησιν 
των πολέμων ένα.uάγησαν πάν
τοτε. Α[ Άμφικτuονίαι των Δελ
φών δλίγον χρόνον διήρκεσαν. Ό 
εμπνευσμένος Ί'έκτων Πρόεδρος 
Ού"ί'λσων ϊδρυσε την Κοινωνία.ν 
τιϊ>ν Έt:Jνων διά τον ίδιον σκοπόν. 
Καί ή Κ. Ί' Ε. διελύθη. Το α.ύτό 
συμ'5αίνει κα.ί μ� τον 0.Η.Ε. Ή 
άπληστί:χ, 1ι πλεονεξία, τά φυ
λετικά μίση, έξα.κολοuθουν ν' 
άποτελουν τά λανθάνοντα α!τια 
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-τα δποτα με μίαν άληθοφανη 
ϊtp6φασιν δδηγοσν εις πολυαίμχ
κτον σύγκουσιν. 

Παν δ,τι μία δpάξ &νθρωπιστων 
,άποπειραται έκάστοτε να · πpάξ'Ώ 
·οιά την κατάpγησιν των έν6πλων
σ_υγκρούσεων ναυαγη ευθύς μόλις
1tαpαδώσ'Ώ το εpγον της εις χεί
ρας των πολλων. Παν δ,τι ίδρυ
ται θpησκειων διεκήpυξχν δια
την μεταξύ των άνθpώτ.:ω11 άγά
πην και το καθιέρωσαν μάλιστα
ώς δόγμα πίστεως, παpέμ�ινε νε•
κpον γράμμα.

Πρέπει λοιπον δpιστικως να
δεχθώμεν δτι ή κατάργησις των
πολέμων εrνχι αδύνατος ; Όχι
ίσως. Και περί φυσικοϋ &κόμη
νόμου προκειμένου, δ &•1θρώπινος
νοσς θiχ επpεπε νά ΕΧ'Ώ την δύν:χ
·_μι ν αν οχι νά τον καταpγήσ'Ώ
αυτο δεν εrναt δυν:χτον να γίνΠ'6ε
'Οαίω::-να τον έξαφανίσ11 τουλά
χιστον εις τάς μεταξ:.ι·των άνθpώ
·πων σχέσεις.

Άλλα τοΟιtο προϋποθέτει άνά
λογον διαπαιδαγώγησιν τών αν
θρώπων, δλων τ@ν . άνθpώπων. 
Καί έδω ε'γκειται ή δυσχέρεια. 
Όpγανώσεις δπω; δ Έλευθεpο
τεκτονtσμός, ή θεοσοφία καί άλ
λα παρεμφερή σωματεία., . έπαγ
γελλόμενα οχι με λόγους μόνον 
τήv συνα.δέλφωσιν, &πο μακpοσ 
αγωνίζονται χωpις νά τό κατο ρ
θώσουν Διότι δεν εfναι δυνατόν 
νά συμ,πεpιλά6ουν ε!ς τους · κόλ
πους των δλόκληpον τr;ν άνθpω
πότητα .. Κα.ί έφ' δσον δεν· εlναι 
δυνατόν οί φιλ6σοφοι νά κυ6εp
νοο•1 τον κ6σμον, ή έπιδιωξις 
της καταργήσεως των πολέμων 
θα εfναι άπpαγματοποί ητο;. 

Καί άπομένει μό•,ον ή πpοσπά
θε:α. δπως έν τφ μέτρφ τοσ δυνα
• οσ, έπιτευχθ'ζ/ δ δσον τό i5uνα
τόν ε•jpύrερος περιορισμός τοϋ 
άλληλοσπαpαγμοϋ τον δποίον υφί
σταται f, &ν0pωπ6της. 

ΝΕΣΤΩΡ ΛΑΣΚΑΡΙΣ 

· Αλάνθαστη συνταγή γιά _συντήρησι παιδιων
Πάρτε ενα μεγάλο χορταριασμένο λειβάδι 
Μισή ντοuζινα παιδιά 
Δύο η τρια μικρά σκυλιά 
�Ενα μικρό ποταμάκι 
Και μερικά χαλ[κια. 

'Ανακατέψετε καλά τά παιδιά και τά σκυλιά μαζι και βάλτε τα 
· στό λειβάδι, άνακινώντας διαρκώς. Χύνετε τό ποταμ·άκι πάνω στά
χαλ[κια. Σκορπιστε στο λειβάδι λοuλοuδια. Ξαπλώστε πάνω άπ' δλα
ενα βαθυγάλανο οόρανό και ψηστε στό ζεστό ηλιο.

'Όταν ψηθοϋν και ροδισοuν βγάλτε τα και φέρτε τα σέ ψυχρό
λουτρό νά δροσισθοϋν.

('Από -;ό Δελτίον 'rγεία, τη, Πολιτεία.; 
του Μιτσιγκαν των Η. Π. Άμερικ9j\;) 
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Η ΝΕΟΤΗΣ 

i Ή v
εότης δεν ε
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Ε
ί
ναι μία κατάστα

-σις τ* ψυχής. 
Δεν εfναι τα άπαλά μάγουλα, τά κόκκινα χε

ί
λη, τα ευλύγιστα.. 

γόνατ!Χ. 
Εί·ια: ή ζωντάνια τής ψχ:ντασίας, ή δύναιιις των συναισθημά

των, ή δροσερότης τοίί πνεύμ!Χτος. 
Είναι ή επικράτησις τοίί θάρρους-επάνω στο ψό6ο, τοίί πνεύμα

τος που είναι πρόθυμο γιά περιπέτειε; επχνω στη ρχθυμη επιθυμία 
γιά ανεσι. 

Αύτά τά χαρακτηριστικα τά συν:ιντοίίμε κχποτε πιο ειτονα σε 
άνδρες 50 χρονων, παρα σε εφη6ου; 20 χρονών 

Κα.νένα.ς δεν γερνάει &πο μόνον το γε.γονος οτι εζησε εναν ώρι· 
σμένον &:ριθμό έτων. Γe:ρνοίίν δσοι επρ6δω'Jαν τα lδ:ι11ικά του;. 

Τα χp6·ιια pυτιδώ11ουν -το δέρμα. 'Αλλά ·ή π::φα.Lτησις &:πο τον-
ένθουσιΜμο ρυτιδώνει την ψυχή. 

Ή άμφι6ολίχ, ή ελΧειψις αύτοπεποιθήσεω;, l φό6ος, ή άπελπι
σία, αύτα είναι που καμπουριάζουν το σώμα και σκε.-τ:ί.ζουν με στά-· 
χτη την εσωτερική σπίθ!Χ. 

RάΕιε &:νΕιpώπινον ον, είτε ε
ί
ναι 70 χρονών, είτε 16, μπορεί να 

εχη μέϋα στήν καρδιά του τη λαχτάρα τοίί θαυμα'Jτοίί, τη y λυκεια. 
ένατένισι ιών άστρων καί τώ·ι lδεών που λάμπου11 σαν άστρα, τή 
ζωτικότητα νά &:ντιμετωπίζη τίς &:ντιξοότητες, την α1ώνια παιδική 
δίψα νά 1δ

η 
<\ tί θά επακολουθήση» κ:ιί τή χαρά τοΟ π:χιγνιδιοίί τηι;: 

ζωής.
Είσθε τόσο νέοι, δση είναι ή :χύτοπεr.οίθησις που εχετε. Τόσο 

j 

γέροι, δσοι είναι οί ψό6οι σας. Τόσr; νέr;ι δσες είναι οί ελπίcες σας. 
Τόσο γέροι, δση ε[ναι ή &:πελπισία σ(Χ;. 

1τ6 κεντpικώτεpο σημείο τής κ.χρδιάς σας βρίσκεται ενας σταθ
μ6ς άσυpμ.fτου. Όσον καιρό δέχεται μηνύματα ώpαιότητο;;, ελπίδος, 
θάρρους, μεγαλείου καί δυν:χμεω;, πού στέλνουν ή γή καί δ ουρανός, 
οί άνθρωποι καί το άπειρο, είσθε νέοι. Αλλ' σ:ι οί σύvδεσμοι τοίί
στ:χθμοίί χαλχσουν &:πο τα χιόνια τής άποθαppύνι,εως χαί &:πδ τούς 
πχγους τrις &:πελπισίας, τότε πραγμχτικα γερ.fσατε .... 

(Διασκευή ΚΩΣΤΗ ΜΕΛIΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ) 
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ΠΕΡΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

Ο (<ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)) 

της προχριστιανικης έποχίiς 

ΚΑΙ το Τ ΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΣΣΑΙΩΝ 
Τοϋ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΛΟΥΒΑΡΙ 
Καθηγητοϋ τοϋ Παvεπιστημίοu 

Από τοϋ 1947 άρξαμέvη, σv
vεχίζεται μέχρι των ήμερων 

μας ή άvεύρεσις yραπτωv μνη
μείων παρά τάς όχθας της Νε
ιφας θαλάσσης, tδίc;χ είς την θέ
σιν δποv εκeιτο προφαvως 
προχριστιανικόv ίοvδαϊκόv έρή
μητήριοv. Τά μνημεία ταϋτα 
περιλαμβάvοvv κείμενα της Π. 
Διαθήκης, έβραϊκά πρωτότvπα 
διαφόρων άποκρύφωv, υπομνή
ματα είς προφητικά βιβλία, οΤα 
TOV Άβακοvμ καί τοϋ Ήσαιοv, 
σvλλοyάς vμvωv παραλλήλων 
πρός τούς ψαλμούς τοϋ Δαβίδ, 
μοναστικούς κανόνας, εκθεσιv τfjs 
ίστορίαs πολέμοv τινόs, έπι
στολάs καί άλλα. 

Τό πρωτοv πρόβλημα, πού 
έτέθη έvώπιοv των είδικωv, ητο 
ή χρονολόγησις των κειμένων 
τούτων, τfjs όποίας ή δvσχέ
ρεια ητο παράλληλος πρόs την 
σημασίαv αύτfjς. Τό περιεχόμε
νον των είρημέvωv yραπτωv 
μνημείων έπέτρεπε διαφόροvς 
υποθέσεις περί τοϋ χρόνου, άπό 
τόv όποίοv κατήyοvτο. Οvτω, 
ο! μέv άvfjyov αυτά είς την έπο
χήv 'Αvτιόχοv τοϋ Έτι:ιφαvοϋs 
(175-164 π.χ.), ό όποίοs έπε
χείρησε τόv έξελληvισμόv των 
Ίοvδαlωv της Παλαιστίνης, άvα-

1 ' 
'λ -φεροvτεs τq: περι αοv κατακτη-

τοϋ λεγόμενα είs τούς nΕλλη
ναs, άvεvρίσκοvτες υπό τούς 
άσεβείς ίερείs τούς έλληvίζοvτcχs 
άρχιεpείs Ίάσωvα, Μεvέλαοv 
καί 'Άλκιμοv καί ταvτίζοvτες τόv 
«Διδάσκαλον της δικαιοσύνης» 
πρόs τόv άρχιερέα Όvίαv Γ'., 
ό όποίοs έδολοφοvήθη τiJ υπο
κινήσει τοϋ 'Αλκίμοv. "Αλλοι 
υπέθεσαν δτι πρόκειται περί 
των χρόνων τfjs βασιλείας τοϋ 
Άλεξάvδροv (83-76 π. χ.), έvω 
άλλοι έφρόvοvv δτι την ίστορι
κηv προvπόθεσιv άπετέλει ή 
υπό τοϋ Πομπηίοv κατάκτησις 
της Παλαιστίνης, ποv ελαβε 
χώραν τό 65 π.χ .. Μερικοί, 
τέλος, μετέθετοv την σvyyρα
φηv των βιβλίων τούτων εis 
τovs πρώτοvs χριστιανικούς 
χρόvοvs, έρμηvεύοvτεs τόv <<Δι
δάσκαλον της δικαιοσύνης» ώς 
Ίωάvvηv τόv βαπτιστηv η τόv 
Ίησοϋv, καί τόv λαόν κατακτη
τηv ώs την Ίοvδαιζοvσαν αϊ
ρεσιν των Έβιωvιτωv. Έv τέ
λει, ηρχισε vά έπικρατiJ ή γνώ
μη δτι τά ευρήματα ταϋτα 
κατάγονται έκ των χρόνων των 
μεταξύ τοϋ άyωvος των Ί οv
δαίωv κατά τfjs άποπείραs 
πρός έξελληvισμόv καί τfjs προ
σεγγίσεως των λεγεώνων τfjs 
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, Ρώμης (17.5 π.χ. μέχρι 63 π.χ. 
1 η κατά τινας μέχρι τοv 70 
ι

1 
μ.χ., δτε κατεστράφησαν τά 

'ί Ίεροσόλvμα) 
'Εκ των κειμένων αύτωv σv

νάyεται δτι πρόκειται περί μο
vαχικοv τάγματος, δπερ ταv
τίζοvv προς τό των 'Εσσαίων 
η Έσσηνωv, δτι τό Τάyμα τοv
το διέκρινεν αύστηρά όρyάνCΑ:1-
σις καi άπόλvτος ίεραρχική τά
ξις, δτι τά μέλη αύτοv ησκοvv 
άπό κοιvοv πάσας τάς άρετάς, 
iδίςχ τήv φιλαλήθειαν, την τα
πεινοφροσvνην, την σωφροσv
vηv καί την φιλανθρωπίαv; δτι 
εζωv έv τiJ προσδοκίςχ έσχάτης 
κρίσεως, δτι έθεώροvv έαvτοvς 
ώς μαχητάς τοv φωτός κατά 
των δυνάμεων τοv σκότους καί 
δτι ώς σκοπόν τοv βίοv ε1χοv 
την ζήτησιν τοv Θεοv. Ή όρ
yάvωσις έστηρίζετο έπί της πε
ποιθήσεως δτι τό Τ άyμα η ή 
αίρεσις αvτη άποτελεί τό πι
στόv κατάλοιπον τοv λαοv, πε
ρί τοv όποίοv όμιλοvv οί προ
φfjται, δτι κατ' άκολοvθίαv έκ
προσωπεί τόv άληθfj 'Ισραήλ. 
Διακρίνεται είς κληρικούς καί 
είς λαϊκούς, προσλαμβάνει δέ 
καί παίδας, τούς όποίοvς άvα
τρέφει εν τc';> πνεύματι των 
δογμάτων τοv Τάγματος. Ot 
'Αδελφοί διαιροvνται είς δε
κάδας, έπί κεφαλfjς εκάστης 
των ότrΌίωv τελεί ίερεvς. 'Ιερεύς 
έπίσης εΙvαι ό προϊστάμενος 
της όμάδος των έν τέλει. 'Υπάρ
χει δέ καί vπατον συμβούλιον 
εκ δώδεκα λαίκωv καί τριωv 
κληρικων · μελωv. Ή διαβίωσις 
εfvαι κατά πάντα κοινοβιακή. 
Δόκιμοι καί άδελφοί άσκοvv 
άπό κοιvοv την άρετήv, eχovv 
τά πάντα κοινά καί αυτά τά 

έvδvματα, οί άδελφοί παρακά
θηνται είς κοιvήv τράπεζαν. Προ 
τοv φαyητοv yίvεται κοινή 
προσεvχή, ·κατ' αvτό εύλοyεί
ται ό άρτος καί ό οΙvος. Κοινή 
εΙvαι καί ή προσευχή κατά την 
άνατολήv καί τήv δvσιν τοv 
ήλίοv .καί άπό κοιvοv μελετα:
ται καί ή ά:yία Γραφή ύπό την 
καθοδήyησιv ίερέως. 

Ή μύησις είς τό Τ άyμα λαμ
βάνει χώραν ένώπιον δλωv των 
μελων αύη)v. π ροηyοvνται 
ταvτης κατηχήσεις καί καθαρ
μοί, πού διαρκουν όλόκληροv 
διετίαν. Κατ' αύτήν δέ παρέχε
ται δρκος άνέκκλητος καί άκα
τάλvτοs, του όποίοv ή άθέτη
σις σvνεπάyεται βαρvτάτηv 
ποινήv. Πλην αύτfjς θεωροvνται 
επίσης θανάσιμα άμαρτήματα, 
καί δή άσvyχώρητα, ή προ
φομά του όvόματος τοv Θεοv, 
ή κατά των άνωτέρων συκο
φαντία, ή άπειθαρχία καί ή 
στάσις. 

'Ιδιαιτέρως ένδιαφέροvτα εΙ
vαι τά άvαφερόμενα είς τον 
«Διδάσκαλον -της δικαιοσύνης». 
'ως εχθροί TOV χαρακτηρίζον
ται οί άσεβείς ίερείς, οί άνθρω
ποι του χλεvασμοv καί- TOV 
ψεύδους. "Αyvωστοv άv ύπο
vοοvνται οί Έλληvίζοντες έκεί
vοι άρχιερείς, ό Ίάσω� δηλαδή, 
ό Μενέλαος καί ό "Αλκιμος, η οί 
"Ελληvίζοvτες καθόλου λεvιται. 

Ό ϊδιος ό «Διδάσκαλος της 
δικαιοσύνης» άvήκει είς ενδοξοv 
ίερατικόv yένος, έκ του όποίοv 
άνέστησαν μεyάλοι θρησκευτι
κοί μεταρρvθμισταί ώς ό 'Ιεζε
κιήλ καί ό Σειράχ: 

ZiJ κατά την τραyικωτέραv 
περίοδον- της ίστορίας τ οv 
Έβραϊκου ίερατείοv, κατά χρό-

.. 
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vovs κατά τούς όποίοvs άπει
λείται διά τοv· έξελληι;ιισμοv ή 
θρησκεία τοv Ίσραήλ. · Ό νό

μιμος άρχιερεύs εχει άπομα
κρvvθ;:\ καί θριαμβεύουν άνά
ξιοι καιροσκόποι. Περί τόv δι
δάσκαλοv ομως της δικαιοσύ
νης σvyκεvτροvvται ταχέως 
·άφωσιωμέvοι μαθηταί.

Τό κήρvyμά τοv συνίσταται 
�ιs την έρμηνείαv των προφητι
κωv βιβλίων της Γραφης. ΕΙvαι 
φορεύς άμέσοv άποκαλύψεωs 
των μυστηρίων τοv Θeov. Ύπό 
την εμπvε\.Jσίv του άvαλαμβά
νεται ό άyών κατά των προ-
δοτων τοv 'Έθvοvς, ή πάλη 

-των μαχητωv τοv φωτός κατά 
-των όπαδων τοv σκότους.
'Αλλ' ό Διδάσκαλος οvτος της
δικαιοσvνηs άποθvήσκει βίαιοv
θάνατον, ώς εlκάζεται, έπί της
άρχιερατείας τοv Σίμωνος (142
-134 π.χ.). Ο! όπαδοί του
άποσχίζοvται άπό τό υπόλοι
πον. καί μείζον τμημα τοv
λαοv, χαρακτηρίζοντες έαvτούς
ώς τούς έκλεκτούς τοv Θεοv.

Ή κvριωτέρα ένασχόλησις 
·των μελων τοv Τ άyματος συ
νίσταται εlς την ζήτησιν τοv
Θεοv. "Υψιστον καθηκον ε{vαι
κατ' άκολοvθίαν ή ερεvvα τοv
νόμοv καί ή άπόλvτος είς αυ
τόν ύπακοή. Ή eρevvα αvτη,
ώς καί καθόλου ή νομική ευ
σέβεια τοv Τ άyματος, σvvδέε
-ται πρός την διδασκαλίάν περί
χάριτος. Συμφώνως πρός ταύ
την έv έκάση;ι περιόδ� της
ίστορίας τοv λαοv 'Ισραήλ
έκλέyει ό Θεός καί διασώζει μι
Ί<pόν τινα πvρηvα δικαίων, ώs
λ.χ. τόν Νωε, τόν 'Αβραάμ, τόν
'Ισαάκ, τόν Ίακώβ, τόν Μωv
-σην καί τούς περί αυτούς. Τοι-

ουτον τι συνέβη καί ώs πρόs 
τούς έκλεκτούς της Νεκρας • 
θαλάσσης._ Ή σuμμsτοχή ·δη
λαδή αυτων είς την ·μοναδικήν 
έκείνην κοινότητα όφείλεται e!s 
την χάριν τοv Θεοv, yίvεται 
κατά προορισμόv ύπ' αύτοv 
καί οχι έπειδή ε{ναι σπέρμα 
'Αβραάμ, οχι σvvεπείςc της κα
ταyωyης των. Ό Θεός καλεί 
εκαστοv αύτων προσωπικως. 
'Αποτέλεσμα της κλήσεως ταύ
της, της όποίας ομως προvπό
θεσις ε{ναι ή ύπ' αvτωv των 
ίδίωv έλεvθέρωs λαμβανομένη 
άπόφασις, ε{ναι ή δικαιοσvvη, 
ή σοφία, ή άyιότης, ή σωφρο
σvνη. ·ως ορyανον τοv Θεοv 
πρός άποκάλvψιv τοv όvόματόs 
του καί πρός διάσωσιv των 
έκλεκτων τοv χρησιμεύουν μεσί
ται και άπεσταλμέvοι ovτov, 
ώς λχ , ό Νωε, ό 'Αβραάμ, ο 
Μωvσης κ.λ.π., Είς τοvτωv 
καί ό «Διδάσκαλος της δικαιο
σύνης». Ovτos θεωρείται οχι 
έν έσχατολοyικ;:\. έvνοίςc, πάν
τως ύπό τοv Τάγματος ώς 
Μεσσίας άλλ' ορος πρός έπε
νέρyειαv αύτοv έπί των μαθη
των του ε{ναι ή πίστις είς αυ
τόν καί n άφοσίωσις είς τό κή
ρvyμά τοv. Μακάριοι οί πι
στεύοντες είς αυτόν. Ε{vαι ό 
όδηyός των ζητούντωv τόν 
Θεόv. 'Έσχατος δέ σκοπός της 
ζητήσεως ταύτης ε{ναι ή ενωσιs 
μετά τοv Θεοv. Αvτη θά λάβ,;ι 
χώραν κατά την σvvτέλειαν των 
αίώνων, ώς τέρμα τοv άyωνοs 
μεταξύ φωτός καί σκότους, 
πνεύματος της άληθείαs καί 
πνεύματος τοv ψεύδους. Οί 
άδελφοί έλπίζοvv οτι θά στα
θοvν ένώπιον τοv Θεοv μετά 
των vίων τοv ovpαvov των άy-
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yέλων, ψάλλοντες μετ αvτων 
τόν · ϋμνον τοv Ύψίστοv είς 
αίωνα αίώνων.

Αvτό, έν μεyίστ'ΙJ σvντομίςχ, 
εΙναι τό κύριον περιεχόμενον 
των ευρημάτων της Νεκρας 
θαλάσσης. Τό πρωτον πρόβλη
μα, τό όποίον άνακύπτει έκ 
τη� άναyνώσεως αύτων, εΙναι 
ή σχέqις τοϋ Τ άyματος πρός 
την αϊρεσιν η τό κίνημα των 
'Εσσαίων. Αί άvαλοyίαι πρός 
οσα yνωρίζομεν περί των τε
λεvταίων τούτων εΙvαι πολλαί 
καί σημαντικαί. Ό Πλίνιος 
ίστορεϊ περί αύτων οτι εΙναι 
άνθρωποι ερημικά διαβιοvντες, 
οτι άπέχοvν άπό πάσης κοι
νωνίας πρός την yvvαίκα, οτι 
μεταξύ αύτων υπάρχει μέγας 
άριθμός άνθρώπων κοvρασμέ
νων άπό την ζωήν. 

Διεξοδικώτερον όμιλεί περί 
αύτων ό 'Ιώσηπος, σvμπλη
ρων οσα άναφέρει ό Φίλων. 
'Αποτελοvν άδελφότητα εχοv
σαν κοινά τινα πρός τοvς Πv
θαyορείοvς Υίοθετοvν παίδας 
καί άνατρέφοvν αύτοvς σvμφώ
νως πρός τάς θρησκεvτικάς καί 
ήθικάς των άρχάς. Καταδικά
ζοvv τόν yάμον, μετέχοvν κοι
νων δείπνων καί εχοvv τά πάν
τα κοινά πρός άλλήλοvς. 'Ασχο
λοvvται ένδελεχως περί την με
λέτην των Γραφων, προσεύχον
ται άδιαλείπτως, φέροvν λινά 
ενδύματα, σέβονται άμοιβαίως 
άλλήλοvς καί ό λόγος των εί
ναι iσχvρότερος παντός ορκοv. 
Τέλος πtστεύοvν είς την άθα
νασίαν, θεωροvντες άνώλεθρον 
την ψvχήν. Αϋτη κατωλίσθη
σεν έκ τοϋ ούρανοv καί ένεκλεί
σθη ώς είς είρκτην είς τό σωμα, 
άνιπταμένη όπίσω είς την ού-

ρανίαν πα-τρίδα της, μετά την· 
άπό τοv σώματος άπαλλαyήν. 
Ή σύyκρισ1ς των υπό τοv 
Ίοvδαίοv ίστορικοv · λεyομένων
πρός οσα μανθάνομεν ΕΚ των 
ευρημάτων εκείνων περί των 
ίδεων καί τοv τρόποv τοv βίοv 
των άδελφων καθιστξχ πιθανω
τάτην την σvyyένειαν μεταξύ 
αύτων καί των 'Εσσαίων. Διά 
τοvτο δέχονται οί έρεvνηταί κα
τά μεγάλην πλειοψηφίαν οτι 
πρόκειται περί της αίρέσεως 
των 'Εσσαίων η τοvλάχιστοv 
περί παραφvάδος αύτf\ς, παρο
ρωντες την διαφοράv, ή σημαν
τικωτάτη των όποίων συνί
σταται είς τοvτο,οτι οί 'Εσσαίοι 
ουδέν yνωρίζοvν περί νέας δια
θήκης μεταξύ Θεοv καί αύ
των ώς έκλεκτων έν τω λαω 
'Ισραήλ. Πολv σπουδαιότερο� 
καί δvσχερέστερον εΙναι τό 
δεtτερον πρόβλημα, ή σχέσις 
τοv περιεχομένου των• ευρημά
των τούτων πρός τόν Χριστια
νισμόν. ΕΙvαι άληθές, οτι υπό 
τό κράτος των πρώτων έντv
πώσεων υπερετιμήθη μεγάλως 
ή σημασία των έν άναφορξχ 
πρός τό κήρvyμα καί τόν βίον 
τοv Χριστοv, οπως σvνέβη 
πρό τινων δεκαετηρίδων καί. 
ώς πρός τά ευρήματα :rf\s Νι
νεvι, τά όποία ώδήyησαv είς 
την παράλοyον θεωρίαν , την 
yνωστην υπό τό δνομα παμ
βαβvλωνισμός. Διότι είναι φv
σικόν, ώς φαίνεται, νά vπερτι
μαται ή άξία πάσης νέας άνα
καλύψεως υπό τό κράτος τοv 
πρώτοv ένθοvσιασμοv. 

Ό χρόνος, ομως, διορθώνει 
οσα διαπράττει ή σποvδή. Οί 
περί την έπιστήμην της Καινf\ς 
Διαθήκης είδικοί _εμειναν κατά. 
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τό πλεJστον έπιφvλακτικοί. 
Και ή ψvχραιμοτέρα εξέτασις 
των πραγμάτων έδικαίωσε τήv 
έπιφύλαξιν ταύτην. Ουδείς δύ
ναται vά άρνηθi;i τάς ύφισταμ�
vας άvαλοyίας, .ώς ε{vαι λ.χ. ή 
ίδέα, οτι ολοι οί ανθρωποι ε{
vαι άδελφοί, ή•προτροπή πρός 
θησαύρισιν ουρανίων άyαθων, 
ή πίστις είς άθανασίαv της ψυ
χης, ή προσδοκία της κρίσε
ως, ή ασκησις της ταπεινο
φροσύνης, ή κοινοκτημοσύνη, 
την όποίαν άπαvτωμεv καί είς 
τήv πρώτην έκκλησίαv, ή ση
μασία της βοvλήσεως καί της 
άποφάσεως δια την σωτηρίαν, 
ή πίστις ώς προϋπόθεσις αυ
της κ. α. Αί άvαλοyίαι ομως 
αuται παρατηροvνται καί έv 
τi;i σχέσει του Χριστιανισμοv 
πρός τόv Έλληνιστικόν κόσμον. 
'Έπειτα, άκριβεστέρα σύγκρι
σις διαπιστώνει είς πλείστα ση
μεία βαθεία� έν τοίς καθ' εκα
στον διαφοράς. 'Άλλο λ.χ. ε{
ναι τό νόημα του μvστικοv 
δείπvοv της Καινης Διαθήκης 
καί αλλο τό νόημά της ευλογί
ας του αρτοv καί του oivov 
κατά τά δείπνα των 'Εσσαίων 
τούτων. Τό αυτό ίσχύει καl ώς 
πρός τόv δι' ϋδατος καθαρμόv. 
Τέλος, ε{vαι άπό μακροv γνω
στόν, δτι άvαλοyίαι δέv ση
μαίvοvv έξάρτησιv. 

Έξ άλλοv οvτι; ό «Διδάσκα
λος της δικαιοσύνης» έμφαvίζει 
ουσιώδη τινά σvyyέvειαv πρός 
τόv Χριστόν. Ή περί αυτοv ώς 
μεσσίοv άντίληψις ε{vαι διαφο
ρετική, ώς �ν yένει διαπιστοvv
ται καl άλλαι πολλαl διαφοραl 
μεταξύ της αίρέσεως ταύτης 
καi της Χριστιαvικf\ς θρησκεί
ας. 'Εκείνοι διδάσκbυv τόv 

ύπερβατικόν μvστικισμόv καl 
δίδοvv κατ' άκολοvθίαv μεyά
λ ηv σημασίαv εtς την ασκησιv. 
'Αναyvωρίζοvν τόv μ(.ι.)σαικοv 
νόμον ώς μόνην καί ύψίστηv 
αυθεvτίαv. 'Η εvσέβ3ια αυτωv 
ε{vαι νομική καί τελετοvρyική. 
Ό δι' Οδατος καθαρμός καl τά 
κοινά δείπνα στεροvvται μv
στηριακοv χαρακτf\ρος. Ή 
σύγκρισις της θείας προσωπι
κότητος του Χριστοv πρός 
την φvσιοyvωμίαv τοv «Διδα
σκάλου της δικαιοσύνης» κα
ταδεικνύει τήv τεραστίαν δια
φοράν μεταξύ των. Πέραν της 
υποθέσεως οτι πιθανόν νά έτέ
λει είς έπαφήν τινα πρός τούς 
θιασώτας της αίρέσεως ταύ
της ό 'Ιωάννης ό Βαπτιστής, 
ώς καί οτι πιθαvό,ν yά ε{χε yvω
σίv τιvα αυτων ό Ίησοvς, εΙναι 
άδύvατον νά προχωρήσωμεν. 
Ή ερευνα τελεί είσέτι είς τά 
πρωτα της βήματα. Νέα καί 
παλαιότερα των ήδη yvωστωv 
άvεvρίσκοvται καθ' ήμέραv. Καί 
ή πείρα τοv παρελθόντος έπι
βάλλει έπιφύλαξιv καί άποφv
yήv σvyκροτήσεως έσπευσμέ
νων υποθέσεων. 'Ό,τι ηλθεν είς 
φως μέχρι τοvδε πιστοποιεί 

• τούς λόyους τοv Γκαίτε, οτι
τίποτε δέv δύναται vά σvyκρι
θi;i πρός τό λαμποκοποvv v
ψος της τ1θικf\ς διδασκαλίας του
Χριστοv. Πάντως ομως τά ευ
ρήματα της Νεκρδ:ς θαλάσσης
πλουτίζουν τήv έκ μέρους της
έπιστήμης yvωσιv τοv ίστορι
κοv περιβάλλοντος, των προ
βλημάτων, των πόθων, τω\ί
προσδοκιωv κ.λ.π., της έπο
χης κατά την οποίαν έvεφαvί
σθη ό Χριστιανισμός.

Ν. 1. ΛΟΥΒΑΡΙΣ 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ 

Τό πρώτο άπό τά. 8�ό 6:6λία του 
1956 ποίί έ1'ημοσίευσs δ 8υνατός και 
6-χθύς Σ-:οχ,zστής τη� έΜχης μας
«Μεταφυσικης Πpολεγόμsνα»-ε!ναι 
μιά. θαυμάσια �ιειpαγώγησι γιά. πνsυ:

ματικό ανe6 ασμα. 'l'ήν σπάνια α�ία 
τοί} 6ι6λίου αυτου, πού πλουτίζsι 
σημαντικά. τήν 'Ελληνική Βι6λιογpα
φία, θά. τήν νοιώσουν ο! άναγνωσται 
του «Ίλισοίί» μέ τά. χαpακτηpιστικ:χ 
άποσπάσματα μspικω'Ι κsφαλαίων του. • 

'Ερωτήματα καi Ύπαιvιγμοi 

Δε μπορεί •ιά ήρθε δ δίνθρωπος 
στον κόσμο χωρίς λόγο .... 

... "Αν δ κόσμος εlνα:ι τό. :-:αν, 
τό σύμπαν, πρέπει στο παν νά 
περιέχονται τά πάντα. Μ' άλλα 
λόγια, στόv ,κ6σμο, · στο παν, πε
pιέχο'Ιται οχι μόνον οί πpαγμα· 
τικότητε:ς του Κόσμου, άλλά καl 
οί άπειρες δuνατότη:ες:, &κάμα: 
καl δσχ εί'ια:ι &δύνατα:. l\ό·ψος 
είναι οχι μόνον δ φυσικό;, &λλά 
κα:l δ μεταφυσικός κόσμος. Και 
τά σύνορα που χωρίζουν το φυ
σικό &:πό τό μεταφυσικό κόσμο 
δε μπορεί νάναι φ:;σ:κ1, δε μπο
ρεί νά 6pίσκονται στό τέρμα: του 
φuσικοσ κόσμο:;, γιατί άν δ με
ταφυσικός κόσμος άρχιζε απ' εκεί 

ΠΡΟλΕΓΟΜΕΝΑ 

ΑΠ Ο ΣΠ ΑΣΜΑΤΑ 

που θα ταν τό τέρμα: του φuσι κοΟ, 
αν δηλαδή τό άπειρο άρχιζε &:π' 
εκεί δποu θά τέλειωνε τό πεπερα
σμένο, τότε και τό άπειρο, δ 
μεταφυσικός κόσμος, θά είχε 
μίαν αρχή. 'Ό,τι δμως εχει &ρ
χή, εχει καί τέλος τό άπειρο, δ 
μεταφυσικός κόσμος, δε μπορεί 
νάχει οϋτε άρχη οϋτε τέλος . Τά 
σύνορα:, λοιπόν, που χωρίζουν 
τό φυσικό άπό τό μεταφυσικό 
κόσμο, δε μπορεί να 6ρίσκονται 
παpα μέσα: στον ένιαίο κόσμο, 
τό φυσικό κ α l μετα:φ:ισικό. Τά 

. σύνορα. πρέπει νά 6pίσκόνται 
παντοΟ. Τό παν όπάρχει πσι,ν
τοΟ . .. .  Είναι πολυ πιο 6έ6αιο 
δτι τό πάν όπάpχει μέσα μας 
παρά δτι υπάρχει εξω άπο τον
έαuτό μας .... 

,, ,>, ζ ' �' ζ - ' .,}, .... .;.ιt,1 ωr, uε οuμε μονο τ,
1 

ζωη του κόσμου τούτου. ΖοΟμε
σωστότεpα, είμαστε ταγμένοι •ια. 
ζήσοuμε-καί κάτι άπο tYj ζωrι 
εκείνη που δ εν μα; εχει δοθεί 
βιολογικά. Ζουμε καί κάτι 
άπο τr; ζωη εκείνη που δ θά11α
tος δε μπορεί νά τr,ν εγγίσει 
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η που την εγγίζει μ6νο και 
μόνο για \Ια καταδειχθεί πόσο 
εlνα.: άνίσχυ ρος άπένα.ν,ί της. 
Το «κάτι» α.υτο που ζσuμε 
μέσα μας η που είμαστε ταγμέ
νοι να ζήσουμε μέσα. μα.ς είναι 
κά'tι άπό το παν, κάτι &πο το 
άπειρο, κ1τι &πό τό παγκόσμιο 
η όπερπαγκόσμ:ο πνευμα. Ό 
άνθρωπος εlναι πολυ μικρός, ει-

, ναι σχεδον �να τίποτε. Ή άπο
στολή του, δμως, του &νθρώπου 
είναι πολυ μεγjΧλη, εγγίζει ,σχε
δον το σύμπαν. 

Τά στοιχεία του κόσμοu 

Τίς άλήθειες δε μπορουμε 
παρά μόνο νά τίς όπσψια.σθουμε. 
Ή &λήθεια. δεν είναι κάτι το 
πρα.γμα:τικο κα.t φυσικό, δεν άνή
κει στην πραγματικότητα και 
στη φύση. Ή άλή&εια είναι κάτι 
το μεταφυσικό. Ή άκρί6εια ενός 
cυλλσγισμου η -fι πιστοποίηση 
ενός γεγονότσς είvαι κάτι το ού
σιαστικα διαφορετικό άπό την 
άλήt:Jεια Ή &λήθεια εχει περιε
χόμενο δικό της κα:ι μορψη δική 
της· δεν εχει περιεχόμενο που 
το παίρνει άπό τά πράγματα, 
οΙJτε μορφη που την παίρνει 
άπό την &να.κριτική λειτουρ
γία τσύ νου μας η άτ.:' την 
άποδεικτικη διαδικασία ενος 
θεωρήματr;ς. "Αν όπάρχει άλή
θεια-καt χωρίς άλλο 6πάρ
χει-, άλήθεια είναι δ Θεος ή 
το νόημα της κα:λωσύνης καί 
δχι το ενα. κ' ενα. κάνει δύο, 
πού, δπως λέει 6 .\.άϊμπνιτς, εr
ν:χ.ι μονάχα ενας δpισμός, δ δρι
σμός του δύο. 'Έτσι, γιά τίς 
άλήθειες δε μπορεί να όπάρχουν 
άποδείξεις- όπάρχουν μόνο μεγά
λες όποψίες. 

Ό ανθρωπος καt τά στοιχείιι του 
κόσμου 

Δέ μπορώ νάμαι οέ6αιος δτι 
δ άνθρωπο; εlναι, πέρ' &πο τον 
(διο τον Πλάστη, το μόνο πλά
σμα που μετέχει σ' δλα τά στοι
χεία. του κόσμι:;υ. Πρίν άπ' δλα: 
πρέπει να πω δτι δέν &ποκλε(ε
τα.ι διόλου νά όπάρχουν .κα.ί σ' 
άλλους πλα.νητες-άς πουμε στον 
'Άρη-οντα πού, χωρίς νάναι 
άνάγκη να.χουν την ίδια μ?pφη 
με μας, εχcuν την ίδια η παρα
πλήσια άποστολ� μέσα. στο σύμ
παν .... 

... .'Ο άνθρωπος δεν είν:χι μόνο 
ενα &ντικείμενο που επηρεάζεται 
&πό τά · στοιχεία του κόσμσυ, 
&λλά ε!ναι κ' ενα δποκείμενο
ίσως, τό μοναδικό έκτος άπό 
τον Πλάστη-που ;ει τά στοι
χεία αύτά (φυσικά, ως ενα. περιο
ρισμένο μονάχα. 6α.θμ:6), τά ζεί 
και τά κινεί, δηλα.δη καί τα 
δφίr,τα.τα.ι ώς &ντικείμενο, άλλα 
κα.ί τά άφομοιώνει ως ενα. εαθμό 
άμεσα. κα.t δπεύθuνα. ώς δποκεί
μενο. Μετέχει, τάχα, ετσι, στο 
Θείο ; 'Όχι, θα.ταν πολυ αν ελε
γα. ενα τέτοιο πράγμα, αν καί fι 
ενανθρώπηση του Θεου-fι πα
ρουσία. του Ίησοίί Χριστοίί στη 
γη-θά μπορουσε νά δικαιολογή
σει, αν κριθεί έπιπόλαι:χ καί 
έr:ιφ:χνει:χκα:, μια. τετοια. σκε η. , ' , 

'ψ 
'Ωστόσο, fι σκέψη :χύτη θα.ταν 
άτοπη καί, φυσικά, θάταν καί 
άνίερη. Ή ένανθpώπηση του 
ΊησοJ δε σημειώθηκε για νά μας 
δώσει το δικαίωμα νά πουμε δτι, 
άφοϋ κατέ6ηκε δ Θεός ως τον 
άνθρωπσ, άνέ15ηκε κι' δ άνθρω
πος ως τον Θεό. 'Όταν λέω δτι 
δ άνθρωπος ε!να.ι, έκτος άπο τον 
Βλάστη, το μόνο ίσως πλάσμα 
π�υ μετέχει σ' δλχ τά στοιχεία. 
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δ Πλ:χι;της, δ Θεός, άπαρτίζετ:;ι;ι 
μόνο άπό τά στοιχεία. του κό
σμου. Ό Θεός δεν άπαpτίζεται 
κάν άπό τά σ,οιχεία του κόσμου. 
Μετέχει σ' αύτά μόνο με τή ση
μ-χσία δτι τά πp?σδιοpίζε:, Υ.αί 
μάλιστα άπόλυτα. Καί άν άκόμα 
δ άνθρωπος κινεί καί τχ πpοσδιο
�ίζει ω; ε 11α; 6:χθμο τά. στοιχεία 
του κό:;μ-;.υ, αύtό σημαί'Ιε: κάτι 
τό πολυ σχετικό, καt τό σχετικό 
δε 6p(σκεται σέ οαθμ?λογικrJ 
σχέση με τό άπόλυtο. Τό σχετι
κό δεν είναι ποσοστό του άπό
λυτου. 'Έτσι δ άιθpωπ.ος πpέ-
1τει νά. προφυλάξει τόν έαυτό του 
άr.ό τc;υ; Πpομη4ει'σμούς; &πό 
τον πειρασμό των Τιτάνων η
καί άr.ό την αύτα.πάτη δτι χτί
ζει τόν πύpγJ τ-r,ς Βα:6έλ. 

Τό πνεuμα χαί τό μryδέν 

"Αν πάρουμε τό σωμ?: άνεξάp
τητα άπό τή συνείδηqη που τό 
θεωρεί οικό της, τότε τό σωμα ώς 
σκέτη ϋλη δεν πεθαίνει. Άπλού
στατα μετ?:μοpφώ_νεται. "Αν τό 
πάρουμε συνυφασμένο με ·την 
πνΕυματική καί ήθι-ιη προσωπι
κότητα τοίί άνθpώπου πc;υ είναι 
κ�ί βιολογικό; (σωματικός) όpγα
νισμός, τότε σημειώνεται 6έ6α.ια 
το έπίyειο 6ιολογικc τέλcς του 
άνΟpωπου που εχει συνεί�·φη 
του σώμ:χτός του, άλλά γεννι{
τχ: άμέσως το έpώτημα · Μπο
pc-Ομε, τάχα, νά ποϋμε οτι πε
θαίνε� καί γίνεται μηδέν 1/ ήθική 
καί πνευματικr; ύπόστα.ση έκεί
νου που επαψε νχναι, με τό στα
μάτημα. τ·7jς λειτουργίας δpισμέ
νων ύλικων όpγάνωv του σώμα
τός του, ενας 6ιολcγικος όpγα-
νισμός ; 

Ή άπόλυτη άνcιπα:pξία δεν 

εΙν�ι ν'1ητή σε σχέση με 
κάτι τό συγκεκριμένο, χωpί; νά 
τήν έπεκτείνω στό πχν· καί 
ά:p?υ δεν είν:χι νοητή OUtΞ σε 
σχέση με κάτι τό σ;γκεκpι μένο 

'ν ' ' ' , ' '  • ' -ουtΞ φcισικα σε σχεση με το παν, 
πpέπει καί τό Ι:Jάνατο ώς τό _έc 
πίγειο 6ιολογι'Κό τ:λος του αν
θρώπου, δηλα�ή ώς τό τiλος τ Τ)ς 
Παpουσία;ς του εκεί 'Ιης π,;,υ συν
ουάζέι τήν Π'Ιευι1ατΙΥ.Ύ) κα.ι ήθι
κή πpοσωπ:κότητi του με τόν 
ύλι κό οργανισμό του Ι νά τόν 
θεωpήσω σε σ1,,έση καί μ' α:ύτή 
τη συνεί5ηση τοϋ ανθρώπου η 
σωΊτότεpα την πνευματική του 
υπ5::ηαση, σά� κχtι που δε ΟΥ)· 

μαίνει σε καμμιά περίπτωση τήν 
άπόλυτη ανυπαpξία. Ό θανατος 
σημαίνει τήν άνα.χώpηση άπο το 
φυσ:κό Υ.όσμα, μίαν άπουσία μα
νάχα σχετική. Σημαίνει μάλι
στα., κάτι πολυ ούσι:χστικώτερο: 
\ ήν παλιννόστr;ση του άvθpώπι
νου τ;νεύμα.τος μα.ς-ϋστεpα. άπό 
τr1ν πεpιr.έτεια. πού συνi5..ιάζετ:χι 
με τήν υλική '\OU ένσάpκωση
στήν άληθινή του έστία. "Αν 'fj 
σκέψη α.ύτη εχει κάποιαν άλή
θεια. μέσα της, τότε f. ούσιαστι
κη άπουσία μας σημειώνεται 
δταν άκpι6ως εϊμα.στε παρόντες 
στον κόσμο τουτον. :Ενω νομί
ζαυμε δτι είμαστε παρόντες καt 
έγγίζουμε μ� τά. ίδια. μα.ς τά 
δά:1,,τυλα τόν έ:χυτό μας, απου
σιάζουμε άπο την άληθινή μας 
έστία:, άπο τον αληθινο έαυτό 
μας. 

Ό Χpιστια.νισμος εχει 1διαί
τεpα έπισημά'Ιει τό μεγάλο νόη
μα της απc,υσία.ς αύτης, άλλά καί 
στή θεωρία. του Πλrχτωνος γιά 
την ψιχή υπάρχει ε,ια σr1μείο
δπου πpο6άλλει το νόημα της 
άπουσίας αύτης, μ, εyα;ν τρόπο. 
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-σuγκλονιστικα υπο6λητικό. Το 
σημείο α.υτο ξεχωρίζει 1δι�ίτερα. 
σε δύο άπο τους ώραιότεροuς 
διαλόγους τοΟ Πλάτωνος, στον 
«Φα.ίδωνα» καί στόν «Φα.ίδρο)>. 

'Η ψυχή τοο iνfipώπou υπάρ
χει καl πρίν μπεί στο άνθρώ
πινο σώμα. Αυτή εrναι μιά 6α
σική θέση τοΟ llλάτωνος, μιά 
άπό τίς 6αθύτερες φιλοσοφικές 
υποψίες του. Ό Σωκράτης λέει 
στον <,Φαίδωνα»: 

«�Ησαν άρα, ώ Σ :μμία, αί ψu
χαί, καί πpότερCJν πρίν ε[ψJ.ι έν 
άνθρώιτeιu είδει, χωρίς σωμάτων, 
καί φρόνησιν είχαν». 

ΊΌ σGψα εlναι ή ξενητιά τής 
-ψυχής, τήν άπομακρύνει άπό τον
κόσμο της, άπο τά αίώνι�. άπό
τα. tιεία, άπό τό οντως ον. (( Llόtε
ουν, ή δ' δς, ή ψυχή τη; αλη
θείας &πτετα.ι ; δτα.ν μεν γάρ
μετά του σώματος έπι χειρ"Q τι
σκοπείν, δήλον δτι τότε- έξαπα
τατn:ι υπ' αυτου... Λογίζεται δε
γέ που τότε κάλλιστα, δταν αυ
τήν τούτων μηδέν παραλuπ'Ώ,
μήτε ακοή μήτε οψις μήτε αλγη
δών μηδέ τις ήδονή, αλλ' δτι
μάλιστα αυτή καθ' αυτήν γίγνη
ται, έώσα χαίρειν τό σώμα κ'αί,
καθ' δσον δύναται μή κοινωνοΟσα
αυτψ μηδ' άπτομένη δρέγηται
του ον τος». 'Όλα, λοιπόν, δσα
σu,δέοντcιι με το σώμα, με το
ψu-;ικο κόσμο, άποτελουν γιά
τήν ψυχή (γιά τό πνεΟμα) μιά
δραματικη :τεριπέτεια. 'Έχει,
6έ6αια, κ' ή π_εριπέτεια α.υτή
τό σκc;πό τ-ι,ς, ενα μεγάλο σκο
πό. Μόνο άφοϋ ξενr;τευθή ή
ψυχή καί μπεί στό σώμα, ξυ
πνάει ή μεταφuσικη «άνάμνησψ
-χαί γεννιέται δ «'Έρως• ...

·ο θεός

Ό Ράϊνει, Μαρία Ρίλκε λέει :
<<Γείτονα Θεέ μου, &ν μέσ'

στr; νύχτα cήν άτέλειωτη σ'
ένοχλώ καμμιά φeιρά με τους
σκληρού; μου χτύπους, το κάνω
γιατί σπάνια σε άκούω ν' άνα
σαίνεις, καί ξέρω πω;. ε[σαι
μεσ' στήν αίθουσα δλομόνα χος.
Κι' αν χρειάζεσαι κάτι, δεν υ
πάρχει κανένας γι:¼: να προσφέ
ρει στά χέρια σου ενα: πιοτό.
'Εγώ άφοuγκράζομα:ι &δι&κοπα.
Δός μeιu ενα μικρό σημείο. Εl
μαι τόσο κοντά σου ... "Ενάς λε
πτός μονάχα τοίχος μας χωρί
ζει Ι κι• αυτος από μιά σύμπτω
ση. Και θάφτανε ενα κΗεσμα
απ' τό δικό σου ή τό δικό μ?u
στόμα:, γιά να πέσει δ τοίχος
δίχως τον παραμικρό κρότο ή
ήχο».

Ναί, δ Θεός που υπάρχει πέρα 
κι' απο τό άπειρο άκόμα, εlναι 
ταυτόχρονα πλάϊ J μας, είν' εξω 
άπό τήν πόρτα τοϋ καθενός μας, 
δπως λέει δ 'Ιωάννης, είναι δ 
γείτονας τοϋ καθενός μας, qπως 
λέει δ Ρίλκε, κ�τοικεί μ.χλιστα 
στό ιδιο σπίτι μαζί μας, 6ρί
σκεται στήν πλαίΊJή αίθουσα 
δλομόναχος, καί μόνον ενας λε
πτός τοίχος πeιύ με τον ήχο της 
φωγrjς μας μπορεί νά γκρεμιστεί 
Τόν χωρίζει απο μας. 

Ό Θεος ερχεται κοντά σου καί 
φανερώνεται στά μάτια της ψυ
χής σου, δταν δεν περιμένεις τί
ποτε άλλο έκτός από τόν Θ�ό. 

"Αν περιμένεις κάτι άλλο, κάτι 
λιγώτερο άπό τον θεό, τί λόγο 
εχει δ θεος να ρθεί κοντά σου;

Πώς μπορείς ν' άκούσεις τόν 
θεο νά χτυπάει τήν πόρτα σου,
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δτα·ι περιμένεις τον άδελ·.ρό σου· 
η εναν πιθανό ξέν� η εχεις ,δποια
δήποτε άλλη επtθυμία καί προσ
δοκία ; Ό Θεό; ε.ίναι t &πό 
λυτ?ς Ξένο;. Γιά νά μτ.εί στο 
δωμχτtό σου δ iπόλυτοc Ξsνος, 
πρέπει κάθετί πού γνωpί;zις κα:ί 
πού επιθυμείς νά. τόχεις ξεχάσε:ς. 
Πρέπει νάχεις παρα:τηUεί iπό 
καθετί άλλο, iκόμα κι' άπο το 
τελευταίο ύπόλειμμα τής όποια
σδήποτε γνωριμιας ή επιθυμίας 
σου, γιά. νά. μπορεί δ άπόλυτος 
Ξένος v' άρχίσει �α γίνεται δρα· 
τος κα:ί άηός. Καί τότε, δταv 
&:ρχίσει νά. γίνεται προσιτός στήν 
δρ:χ.ση, στήν άκοη καί στήv άψ

η 

τη; ψυχης σου, τότε δ Θεcς, δ 
&πόλυτος Ξένος, παίρνει άπe> 
σέν:χ. τήν άδεια κcιί το δικαίωμα.. 
vά. μ πεί στον κόσμο πού εχει 
πλάσει. 'Έτσι σημειώνεται το με
γ::ί:λο μυστήριr;ι της παρουσίας 
του θ�ου μέσα στr1ν &:νθρώπινη 
ψυχή . . «'Ιδού εστηκα επί την 
{:Jύραν καί κρούω», λέει δ θεός. 
Δε μπαίνει μέσα, αν δεν του 
ανοίξεις να μπεί. Κcιί δε μπορείς 
νά. του άνοίξεις τήν πόρτα, δσο 
δική σου κι'άν εfνα:ι 'f} πόρτα τοi} 
σπιτιοσ σου (τής ψυχής σου), άν 
δε φθάσεις στο σημείο νά. μην 
περφένεις τίποτε άλλο εκτός 
&πο τον Θεό ... 

Πpός έκείvοv. δ δποίος εΙvαι άγαθός, είμαι άγαθός. Πpός έκείvο� 
δ δποίος δέv είναι άγαθός, είμαι έπLσης άγαθός. 

ΛΑΟ.:..ΤΣΕ. 

"Ο,τι μας δ(vει τή μεγαλότεpη άταpαξ(α γιά τήv άvτιμετώπισι. 
τοϋ θαvάτοu, είναι ή άvάμvησις μιας ώpαίας ζωης. 

ΚΙΚΕΡΩΝ 

Κατά τον Νόμο τοϋ Θεοϋ, τόv δοσμένο άπδ Αίιτόv στήv άvθpω-· 
πότητα, δλοι ol άνθρωποι ε1vαι έλεόθεpοι, ειvαι άδελφοι, ε1vαι ίσοι. 

ΓΚΙΟΥΖΕΠΕ Μt\ΝΤΣΙΝΙ. 



ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΘΕΟ 

Η δuαδική νπόσ't'αση 't'OU Χρι
σ't'ΟU σ't'άθηκε γιά · μένα πάν

't'α βαθύ άνεξερεύνη't'ο μuστηριο· 
ή 'λαχ't'άρα, ή 't'όσο άνθρώπινη, ή 
't'όσο όπεράνθρωπη, νά φ't'άσει δ 
ανθρωπος ως 't'ό Θεό - η πιό σω
σ't'ά : νά tπιστρέψει δ ανθρωπος 
σ't'ό Θεό και νά 't'αU't'Lσ't'εί μαζι 
't'ou. Ή νοσ't'α'λγLα αu't'ή, ή 't'όσο 
μuσηκη καt σuνάμα 't'όσο πραγ
μαηκή, ανοιγε μέσα μοu π'ληγές 
και π'λήγές μεγάλες. 

'Από 't'Y) νεότη't'ά μοu ή πρω
't'αpχική άγωνια μοu, άπό δποu 
πήγαζαν δ'λες μοu οί χαρές κι δ
'λες μοu οί πLκρες, εϊ't'αν 't'ομτη : 
ή άκα't'άπαu't'η, άνή'λεη πά'λη ά
νάμεσα σ't'ό πνέμα και σ't'η σάρκα. 

Μέσα μοu παμπάλαιες άνθρώπι
νες καt προανθρώπινες σκο't'εινές 
δuνάμεις 't'ou Πονηροu· μέσα μοu 
παμπάλαιες άνθρώπινες καt προ
ανθρώπινες φω't'εpές δuνάμεις 't'OU 
θεοu. κι ή ψuχή μοu εϊ't'αν πα
'λαLσ't'pα δποu οί δύο 't'OU't'oι σ't'pα
't'Ot Χ't'UΠLOUV't'αV κι εσμιγαν. 

'ΑγωνLα μεγά'λη· άγαποuσα 't'ό 
σώμα μοu, και δεν ηθε'λα νά χα
θεί· άγαποϋσα 't'Y)V ψuχή μοu, 
και δεν ηθί:'λα νά ξεπέσει· μαχό
μοuν νά φιλιώσω 't'tς δύο αu't'ές 
άν't'Lδρομ.ες κοσμογονικές δuνά
μεις, νά νοιώσοuν πώς δεν είναι 
όχ't'poL, είναι σuνεργά't'ες, και νά 
χαροuν, νά χαρώ κι έγώ μαζι 
't'OUς, 't'T)V άpμον(α. 

Κάθε ανθρωπος είναι θεάνθρω
πος, σάρκα και πνέμα· νά για't'ι 
't'O μuσ't'ήpιο 't'ou Χρισ-.οϋ δεν εΙ
ναι μονάχα μuστηριο μιας ώρι
σμένης θρησκεLας· είναι παναν
θρώπινο· σέ κάθε αvθρωπο ξε
σπάει ή πά'λη Θεοu κι άνθρώποu 

'Από 't'όν ιιΤε'λεu't'αίο Πειρασμό>), 
't'ou Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

και σuνάμα ή 'λαχ't'άpα 't'ijς φL
'λιωσης. Τις περισσό't'εpες φορές 
ή πά'λη αu't'ή εΙναι άσύνειδη, βα
σ't'άει 'λLγο, δεν άν't'έχει μιά άδύ
να't'η ψuχή ν' άνησ't'έκεται καιρό 
πο'λύ σ't'ή σάρκα· βαραLνει, γLνε
't'αι κι' αU't'ή σάρκα κι δ άγώνας 
παLρνει 't'έ'λος. Μά σ't'ούι; νπεύθu
νοuς άνθρώποuς, πού εχοuν με
ρόνuχ't'α καρφωμένα 't'ά μάηα. 
't'ouς στό άνώ't'α't'ο χρέος, ή πά'λη 
άνάμεσα σ't'ή σάρκα και σ't'ό πνέ
μα ξεσπάει χωρtς ε'λεος και μπο
ρεί νά βασ't'άξει ως 't'O θάνα't'α. 

'Όσο πιό δuνα't'η ή ψuχη κι ή 
σάρκα 't'όσο κι ή πά'λη πιο γόνιμη 
κι ή 't"ε'λική άρμονLα πιο πλούσια. 
Δεν άγαπάει δ Θεός 't'tς άδύνα't'ει; 
ψuχlς και 't'ίς πλαδαρές σάρκες. 
Τό Πνέμα θέ'λει νά' χει νά πα
λέψει μέ δuνατη, γεμά't'η άν't'ι
σ't'αση σάρκα· εΙναι ποu'λt σαρκο
βόρο, πού άκα't'άπαu't'α πεινάει, 
't'pώει σάρκα και 't'YJV έξαφανίζει 
άφομοιώνον't'άς 't'η. 

Πά'λη άνάμεσα σ't'ή σάρκα και 
στο πνέμα, άν't'αpσια κι άν't'ίσ't'α
ση, φL'λιωση κι UΠΟ't'αγή, και 't'έ
'λος, άνώ't'α't'ος σκοπός 't'ijς πά'λης, 
ή ενωση μέ 't'ό Θεό - νά δ άνή
φορος πού πijρε δ Χpισ't'ός καt 
μας κα'λεί νά πάροuμε κι έμείς 
άκο'λοuθών't'ας 1"ά αίμα't'ωμένα 't'OU 
άχνάρια. 

Πώς νά κινήσοuμε κι' έμείς γιά 
't'ήν άνώ't'α't'η αu't'ή κορφή, δποu, 
πpω't'ό't'οκος ulός 't'ijς σω't'ηpLας, 
εφ't'ασε δ Χρισ't'ός ; - νά 't'ό άνώ
't'α't'ο Χρέος 't'OU άγωνιζόμενοu άν
θρώποu. 

'Ανάγκη 'λοιπόν, γιά νά μπο
ροuμε νά 't'όν άκο'λοuθήσομε, βα
θιά νά ξέροuμε 't'όν άγώνα 't'ou, 
νά ζήσοuμε 't'ήν άγωνια 't'OU, πώς 
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·νικησε τις άvθισμέvες παγιδες
-της γης, πι';',ς θuσιασε τις μεγά
λες και τις μικρές χαρές τοϋ άv
θρώπου κι άvέβηκε, άπό θυσία σέ
θυσία, άπό όίθλο, σέ όίθλο, στήv
κορφή της άθλησης, στο Σταυρό.

Ό Χριστός, γιά v' άvέβει στή
κορυφή της Θυσία.;, στο Σταυρό,
στήv κορυφή της έξαuλωσης, στο
Θεό, πέρασε δλα τά στάδια τοϋ
άγωvιζόμεvοu άvθρώπου. 'Όλα,
και γι' αίιτό κι ό πόνος του μας
εlvαι τόσο γνώριμος καί τόv πο
νοϋμε, κι ή τελική vικη του μας
φαίνεται τόσο και δικιά μας μελ
λούμενη νίκη. 'Ό,τι είχε βαθιά
άvθρώπιvο ό Χριστός μας βοη
θάει vά τόv καταλάβουμε και vά
τόv άγαπήσουμε και νά παρακο
λουθοϋμε τά Πάθη του σά vά'
τcιv δικά μας πάθη. "Αν δέv είχε
μέσα του τό ζεστό άvθρώπιvο
στοιχεϊο δέv θά μποροϋσε ποτέ
μέ τόση σιγουράδα καί τρυφερό
τητα νά άγγίξει τήv καρδιά μας·
καί δέ θά μποροϋσε vά, γίνει
πρότυπο στή ζωή μας. 'Αγωνιζό
μαστε κι έμείς, τόv βλέπουμε κι
αίιτόv vά άγωvLζεται και παίρ
νουμε κουράγιο· βλέπουμε, δέv
είμαστε όλομόvαχοι στον κόσμο,
άγωvίζεται κι αίιτός μαζι μας.

Ή κάθε στιγμή τοϋ Χριστοϋ εΙ
ναι άγώvας και νίκη. Νίκησε τήv
άκαταμάχητη γοητεία της άπλijς
άvθρώπιvης χαρiiς, νίκησε τούς
πειρασμούς, μετοuσιωvε όλοέvα
τή σάρκα σέ πvέμα κι άvηφόριζε·
εφτασε στήv κορυφή τοϋ Γολ •
γοθα, άvέβηκε στο Σταυρό.

IViά κι έκεί ό άγώvας του δέv
τελεLωσε· άπάvω στό Σταυρό τόv
περLμεvε δ Πειρασμός, δ Τελευ
ταίος Πειρασμός· σέ μιά βLαιη
άστραπή απλωσε -,ό πvέμα τοϋ
Ποvηροϋ μπροστά άπό τά λιπο
θυμισμέvα μάτια τοϋ Σταυρωμέ
νου τό πλανερό όραμα μίας γαλή
νιας είιτυχισμέvης ζωijι; : εΙχε
πάρει, λέει, ετσι τοϋ φάνηκε,
τόv εϋκολο στρωτό δρόμο τοϋ άv
θρώπου, είχε παντρευτεί, εlχε

κάμει παιδιά, τόv άγαποϋσαv και 
τόv τιμοϋσαν οί όίvθρωποι· και 
τώρα, γέρο.; πιά, κάθουvταν στο 
κατώφλι τοϋ σπιτιοϋ του, θυμό
ταν τίς λα_χτάρες της νιότης του 
και χαμογελοϋσε είιχαριστημένος· 
τι καλά, τί φρόνιμα πού εκαμε 
και πijρε τό δρόμο τοϋ άvθρώπου 
και τί παραφροσύνη εϊταv έκειvη 
vά θέλει, λέει νά σώσει τόv κό
σμο. Τι χαρά πού γλύτωσε άπό 
τίς κακουχίες, τό μαρτύριο και 
τό Σταυρό! 

Νά ποιος εϊταv ό Τελευταίος 
Πειρασμός πού ηρθε, σέ μιάv 
άστραπή, vά ταράξει τις στερνές 
στιγμές τοϋ Σωτijρα. 

Μά όλομεμιiiς τίναξε ό Χριστός 
τό κεφάλι, όίvοιξε τά μάτια., είδε· 
δχι, δχι, δέv πρόδωκε, δόξα σοι 
ό Θεός, δέ λιποτάχτησε, έξετέ
λεσε τήv άποστολή πού τοϋ μπι
στεύτηκε ό Θεός, δέv παντρεύτη
κε, δέv εζησε εύτυχισμέvος, ε
φτασε στήν κορυφή της θυσίας, 
βρLσκεται καρφωμένος άπάνω στό 
Σταυρό. 

"Εκλεισε τά μάτια είιτυχισμέ
vος· καί τότε άκούστηκε θριαμ
βευτικά η κραυγή Τετέλεσται. 

Δηλαδή τέλεψα τό χpέος μου,
σταυρώθηκα, δέv επεσα στόv πει
ρασμό. 

Γιά vά δώσω ίivα άvώτατο προ
τυπο στόv άγωvιζόμεvοv όίvθρω-, 
πό, γιά vά δείξω πώς δέv πρέπει 
νά φοβάται τίιν πόνο, τόv πειρα
σμό και τό θάνατο, γιατι δλα 
αίιτά μπορεί vά vικηθοϋν, νικήθη
καν κιόλα, γράφτηκε...ι τό βιβλLο 
έτοϋτο. Ό Χριστός πόνεσε, κι 
άπό τότε δ πόνος αγιασε· πολέ
μησε, ως τήv τελευταια στιγμή, δ 
Πειρασμός vά τόν πλανέψει, κι ό 
Πειρασμός νικήθηκε· σταυρώθηκε 
δ Χριστός κι άπό τότε νικήθηκε δ 
θάνατος. 

Κάθε έμπόδιο στήν πορεια του 
γινουvταν άφορμή κι δρόσημο νι
κης· εχουμε πιά ίivα πρότυπο 
μπροστά μας πού μας άvοιγει τό 
δρόμο και μας δίνει κουράγιο. 



ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ 

ΣΤΟΝ 

ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤWΝΙΟΥ 

Τοϋ ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Ό πιό τρανός καημός μοu ... 
θά εlναι πώς δέ δuνήθηκα μ 

[έσέ νά ζήσω, ώ Πλάση, 
πράσινη άπάνω στά βοuνά, στά 

[πέλαγα, στά δάση· 
θά εlναι πώς δέ σέ χάρηκα, σκu

[φτός μέσ' στά βιβλία, 
ώ Φόση, όλάκαιρη ζωή κι όλά

[καιρη σοφία ! 

Αυτόν τόv τρανό καημό, πού 
προλέyει ό Παλαμας yια τήv 
έπίσημη στερνή του ώρα, τόv 
έτραyοvδησε καi ό Ζαχαρίας 
Παπαντωνίου μ' εκείνη τή χα
ριτωμένη «Σερενάδα στό πα
ράθυρο TOV σοφοv»: 

Σοφέ μοu, τό τετράσοφο 
ποu σέ φωτάει λuχνάρι 
νά' τανε, λέει, φεγγάρι 
και σu εϊκοσι χρονώ ! 

Θα εΤχες ξεκινήσει άλλοιώτι-

κα τή ζωή. Φvσιολατρεία: «Γιά:
δασωμέvη ράχη ξεκίνημα πρωϊ
vό». Θηλvκολατρεία : «Σvρτοv 
χοροv τραγούδια, μιαν άyκα
λια λουλούδια, μιαν ίστορία 
τρελλή». Μια ζωή διονυσιακή, 
«μέ δάσκαλο τα πάθη», άπλη
στη κοινωνία των ύλικωv χυ
μών. Τήv καταφρόvεσες, δμως, 
τότε πού μπόpοvσες να τήv 
κατακτήσης τή ζωή καί δέv ώ
φελεί πια ή μετάνοια μέ τή 
μορφή της vοσταλyίας: 

Χειλάκια άνθοϋν στή γειτονια. 
γαροόφαλα στή γλάστρα. 
και σu διαβάζεις τ' αστρα 
και τόν βαθύ ουρανό. 

"Ολοι δέχονται πώς εyραψε τή, 
«Σερενάδα» yια τόv εαυτό του 
ό Παπαντωνίου, πώς έκφpά-
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ζει δική του μετάνοια yιά 
,μια ζωή χαμένη· ·ωστόσο πα
ραδέχονται ολοι πώs ηταν καi 
άπό τήν ώριμη του ηλικία σφρα 
γισμένοs μέ τόν πόνο, τήν άπαι
σιοδοξία, τή φιλερημί,α. Κατά 
τόν Νικολοvδη, τόν διέκrινε 
«κοινωνική δειλία, άέραs μαλ
λον άσκητικόs». Ό 1. Μ. Πα
-vαyιωτόποuλοs ορθώνει μια 
διαχωριστική yραμμή άνάμεσα 
σέ δvο διαφορετικοvs άνθρώ
ποus : Μια ευτράπελη πσιδι
κή καρδ1ά, μέ τό δωρο τοv yέ
λιοu, μέ τήν ίκανότητα ν' άyα-

πήση καί ν' άyαπηθη, άπό τό 
iνα μέροs· εναs σκuθρωπόs yέ
ροs, άπό τό άλλο, κλε1σμένοs 
στον έαuτό του, με μάτι περί
φοβο, μέ νωθρό βημα στηριγ
μένο στό λ1yνό ραβδί του, άπο
μονωμένος άπό τούς παληοvς 
φίλους. Μ1λοvν yιά έπαyyελ
ματικέs του άτuχίες, y1ά νεανι
κές άποyοητεvσε1ς, yιά χτuπή
·ματα της μοίρας, ίδ1αιτέρως μέ
··ϊΟV θάνατο του άδελφοv του,
πού εφεραν τήν άλλαyή στήν
ψuχοσvνθεσι του Παπαντω
νίου. "Αν, ομως, παρακολουθή
σουμε το ερyο του, βημα
προς βημα, θα δοvμε πώς ε
φερνε μαζί του άπό τό Καρπε
νήσι, πού τόν εΙχε νανουρίσει,
στήν 'Αθήνα πού τόν άνάστησε,
-τή μuστικοπάθέια. Στα σοκά
'κια της «πλανεvτρας» 'Αθήνας
.έyvριζε ξενvχτης, καθώς τρα
. yοuδάει στα «Θεία δωρα», yu-
ρεvοντας «ρίμες, όνείρατα κι
άστρα».

Πώς εγιvαv δλα δεv ξέρει καvεLς. 
Παράξενο ποϋvαι ή ζωή παpαμu-

[θι ... 

Αύτό τό μεyάλο έρωτημα-

κό οvτε σαν άνθρωπο τόν 
κuριεvει, οvτε στό ερyο του 
δεσπόζει, άλλα δεν άποuσιά
ζει. Τή ζωή, τή βρίσκει ώραία, 
δένοντας με μ1κρά άσήμαντα 
πράγματα τήν άνθοδέσμη της 
ευτυχίας. Στα θαυμάσια χρονο
yραφήματά του της περιόδου 
1911-12 - yιά τα όποία ό Σπ. 
Μελας εyραψε πώς εΙχαν «τή 
yεvση, τό σπίθισμα καί τόν ά
φρό της σαμπάνιας» - έκήρuτ
τε οτι εΙναι πλάνη φοβερή ν'

άναζητα κανείς τήν μ ί α ευ
τυχία, yιατί τέτοια ευτυχία εΙ
ναι άνvπαρκτη. 'Υπάρχει μό
νον «ενα δ ι σ ε Κ α τ Ο μ μ V
ρ I Ο V καλων στιyμων» ΠΟV 

θά ώφειλε ό άνθρωπος νά τό 
τοκίζη «άντί vά μασα μίαν πα
λαiάν μελαyχολίαν καί νά ξε
δοντιάζεται μέ αυτήν». Ή ζωή, 
ελεyε, εχει άπειρες εύτuχίες, μ1-
κρές, διαρκείας ϊσως ένός δευτε
ρολέπτου, πάντως άπειρες. Καί 
εΙναι άχάριστος ό άνθρωπος νά 
τίς λησμονη καί νά τίς παρα
μερίζη. Ή ζωή εΙναι ώραία yιά 
τό τραyοvδι ένός κοτσuφιοv, 
yιά τό σφvριyμα ενός τσοπα
νόπουλου, yιά ενα έκκλησάκι 
τοv βοuνοv, yιά τό πέταγμα 
ταπεινων άνώνuμων ποuλιων, 
yιά μιά σvνθεσι σuννέφων στόν 
ουρανό, yιά τον ϊσκ10 ενός πεv
κοu, yιά μια παπαροvνα όλο
μέταξη πού άποκοιμήθηκε στήν 
καρδιά της μιά μέλισσα, yιά 
ενα ήλιοβασίλεμμα, άκόμη καί 
yιά λίyεs μαρίδες· του Φαλή
ρου ! ·ωστόσο, στους δαντελέ
νιους «Πεζούς Puθμovs», μαζί 
μέ τόν ύμνο της άπληs ζωης. 
ψιθυρίζει καί τό με, άλο, τό 
βασανιστικό έρωτημαηκό: 

« ... Τήν ώρα τοv δειλ1νοv_-
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οέν ξέρω τi θέλει το φω� του 
ά λ λ ο v κ ό σ μ ο v και χύ
νεται στα πευκα, τi θέλει το 
φως του άλλοv κόσμοv. 

Κι' δμως τώρα πού βράδvα
σε δεν ξέρω yιατί δλα στον 
κόσμο σvλλοyίζονται τήν αί
τία των - yιατi το σκοτάδι 
άπλώνεται σαν ενα μεγάλο 
νόημα ... 

Κι' δμως τώρα πού σκοτεί
νιασε, τα πλάσματα σvλλοyί
ζονται το νόημα τουτο, πού τό 
εϊχανε ξεχάσει τό πρωί σήμερα 
μέ τόν ηλιο, σήμερα μέ τίς χα
ρές καί πάλι θα τό ξεχάσοvν 
αύριο μέ τόν ηλιο, αύριο μέ τίς 
χαρές ... » 

"Οπως περνάει άπό τό λοyι
; σμό 8λων των άνθρώπων, ετσι 
· περνάει καί άπό τό ερyο του
Παπαντωνίοv ό «άλλος κόσμος»
μέ ΤΟ έρωτηματικό TOV. ·οσο
καi να έπικρατουν yια τόν Πά-

. παντωνίοv χαρακτηρισμοί δ
πως «δάσκαλος του vφοvς», 

.. «άριστοκράτης της τεχνικfjς», 
«πρωτος κομψογράφος»' πού 
σταματουν στή μορφή καί τήν 

ιέπιφάνεια του ερyοv τοv, vπάρ
\ει στόν πvρfjνα τοv ό &νθρω
πος πού σvλλοyίζεται τό δει
λινό, υπάρχει ό μυστικιστής, 
υπάρχει άκόμη ό έραστής του 

'άποκρvφισμου. 
Βέβαια, δέν εΤναι «άλαφροt

•σκιωτος», άλλά, καθώς λέει καi 

ΠΑΝΘΕ"Ι'ΣΤΙΚΟ 

ό 'Ακαδημαϊκός Σπυρος Μελας, 
δέν εΤναι ξένος προς το μvστι
κό στοιχείο. «Δέν άνεζήτησε το 
Θεό μέ τή θέρμη ενός πού πάει 
να ταvτιστεί μαζί τοv. Ή μv
στικοπάθειά τοv σαν v&ρχεται 
άπό τή νόηση, πού μαντεύει 
κάτι πίσω άπό τά φαιvόμενα
ενα κάτι πού δέv ξεσκεπάζεται 
ποτέ». Πραγματικά, στό πεζό 
ποίημά τοv yια τήv «Ε!μαρ
μέvη»,, δλα τα έρωτήματα yια 
τό σκοπό της χειρονομίας της 
δταν εθετε «τάξιν είς τό χάος», 
δταν έyκρέμιζε κάποιο άστρο 
στό διάστημα καί δταv έρρύθ
μιζε τά πεπρωμένα των ψvχωv, 
δλα τά «Γιατί» έπιστρέφοvν 
αυτούσια άπό τήv ηχώ. Και 
στή σvλλοyή «Θεία Δωρα», 
τό ποίημα «Ή μεγάλη προσ
δοκία» πού έκφράζει τή μεγάλη 
άyάπη yιά τόv άδελφό τοv καi 
τρέφει τήv έλπίδα πώς άv γύ
ριζε πίσω θα μάθαινε τό νόημα 
του κόσμοv, δέv άφήνει τίποτε 
&λλο παρά τό παράπονο των 
άπλων άνθρώπων yιά τό «τα
ξίδι δίχως έπιστροφή». 

'Αφου, δμως, δέν vπάρχοvv 
άπαντήσεις, τί εΤναι έκείνο πού 
ό ποιητής υποπτεύεται πίσω 
άπό τά φαινόμενα ; ΕΤναι έκ
φραστικό καί σαν τίτλος καί 
σαν \ περιεχόμενο τό άκόλο1ι1θο 
ποίημά του: 

ΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ 

τΩ πνοή σάv ηχωv ποτάμι στά πεϋκα 
Σ' άκοόω και σε βλέπω vά τpέμης στή λεύκα, 
Σαλέματα άvήσuχα κι άvατpιχ[λα, 
Χαιρέτισμα θείο άπο φύλλα σε φόλλα, 
τΩ νόημα, σταλμέvο άπ' τοϋ κόσμοu τά βάθη ! 
Ποιά σκέψη ποιά γνώση ποτέ θά σε μάθη ; 
'Ενώ σε θαppοϋσα κριτή μοu στά οόpάvια 
'Ανάμεσα σε άστρων και σε ηλιωv qτεφάvια 
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Θείο πvεϋμα πού χόvέσαι άκράτητ;ο l:μπρό� μου, 
Σ' άκοόω v' άvασαLvεις μές στο εlvαι τοϋ κόσμου ! 
Τά χιόνια πού στρώνεις, οί λιόφωτοι κάμποι, 
Το κϋμα πού σβόvεις, τό μάτι πού λάμπέι, 
Ή σαίτα φιδιοϋ σ' άvθισμέvο λειβάδι. 
Στον αγριο κατήφορο μαϋρο κοπάδι, 
Τοϋ άλόγου ή φυγή, της άγάπης το πάθος, 
Τοϋ πόντου ή λαχτάρα, της σκέψης το βάθος, 
Τοϋ ζώου ή ματιά πού ρωτάει την καρδιά μου 
Ki ή φλόγα των δένδρων πού άvάβεις το δείλι 
- Ώ Θεέ t πώς κατέβηκες τόσο κοντά μου,
Ώ πvεϋμα ! πώς δέρνεσαι μέσα στην ύλη !
Σ' άvθρώπιvη μάταια μορφή σ' εχουv κλείσει.
Στην άπειροσόvη σου σπάει _κάθε φράχτης.
'Αγάπης καi μάνητας χόvεσαι βρόση
Καt πόθου κι l:vέργειας πηδας καταρράχτης.
Στην αvεργη πέτρα στοχάζεται δ vοϋς σου.
Ol βάλτοι άγκαλιάζουvε τούς ούραvοός σου.
Την ύλην δρLζεις καί μέσα της είσαι.
Τον κόσμο κινείς μά κι δ κόσμο• κινεί σε.
'Ασκήμια ώμμορφιά μέρα vόχτα θά πλάθης,
Φριχτοί χαλασμοi θά τελειώνουν σέ τάξη,
Θά σβόvης, θά φέγγης, ώ δόvαμη ! ώ πράξη !
Καί, Θεός, το σκοπό σου ποτέ δέ θά μάθης.

Τόv ίδιο π α  v θ ε ϊ σ μ ό 
έκδηλώvει καi στό μόνο τοv 
θεατρικό ερyο, τόν «'Όρκο τοv 
πεθαμένου», πού εΤναι μεταφο
ρά στή σκηνή τοv δημοτικοv 
θρύλοv yιά τή μάννα μέ τά έv
vιά αγόρια καi μιά μοναχοκό-

θρηνοvν yιά τόv θ,άνατο τωv
ύλικων μορφών καi άyνοοvν δτι 
«πεθαίvοvv μόνο στόv κόσμο 
των στεναyμων καί της άσκή
μιας». Καί yιά τήν 'Αρετή, τή 
μοναχοκόρη πού άγγιξεν ό 
μαvρος άyyελος μέ τά φτερά 
τοv, λένε, μέσα σέ μιά έξαιρε
τική φαντασμαγορία, πώs «θά 
yίνη πράσινο κλαρί κι' vστε
ρα άyερι1<ό κι' vστερα θά εΙναι 
Π α V τ Ο V Καί Π ά V τ α». 

. ρη, τήv 'Αρετή, πού παντρεύε
ται στά ξένα καi ό πιό έπίμο
vος yι' αυτό τό συνοικέσιο ά
δελφός όpκίζεται δτι ό:ν ερθη 
άρρώστεια η θάνατος, αυτός 
θά τήv φέρη άπο τά ξένα κον
τά στό κρεβάτι της μητέρας. 
Σ' αύτό τό δραμα, δποv συν
ταιριάζονται τό φvσικό μέ τό 
ύπερφvσικό, οί Νεράϊδες οίκτεί
ροvν τούς άνθρώποvς έπειδή 

Πιό διαvyεϊς iδέεs yιά τήv 
άλλαyή μορφών διατυπώνει ό 
Παyανόs, αvτόs ό άρχηyός, ας 
ποvμε, των άyερικων, καθώς 
άπεvθύνεται στό κουφάρι έvός · 
κομμένου πεύκοv : 

Γέρο-πεϋκο, ε ! ξόπvα. Δέ βλέπεις'το φως ι 
Σοϋ μιλοϋv οί άγέρηδες, κι εlσαι κουφός ; 
Στο λαιμό σου σκοινί ! Στά νεφρά σόυ τσεκούρι ! 
Ζωντανά σέ σκοτώσαv μέ άvθρώπιvη μοόρη ... 
Σάv τη θάλασσα l:φόσαγες, πεϋκο, παπποϋ ! 
Ή φλογέρα σου ποϋειvαι ; δ 1:σκιος σου ποϋ ; 
Το κουφάρι σου θαχη, θαρρώ μιά lστορLα ... 
Λέω πώς ξέρει yιά ζέστες, γιά κρόα ... 
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Γιά διηγήσ οu μας λ(γο ... Σοϋ κόπηκε ή γλώσσα; 
ΕΙδες σόvvεφα ; Πό-τε καt πόσα ; 
Τά ποuλιά πού σ' άγγ(ξαvε vαχοuvε φ-τάσει ; 

Tt ζη-τοϋσες σέ -τον-τη -τήv πλάση 
Κι' εlσαι -τώρα γιά ποϋ ; 
Χ-τες -τό βράδu πώς σάλεuες γέρο παπποϋ ! 

Θά ξαvάρθ_εις ; Καt -τ( ; Μή βροχή ; Μήv άγέρας ; 
Μή λεuκό σuvvεφάκι άvοιξιάηκης μέρας ; 
Γοuσ-τερ(-τσα μήv -τρέξεις ; Μήv -τρuπώσεις σκαθάρι ; 
Ποιός -τό ξέρει ! Ό -τρελλός χορός σ' εχει πάρει ! 
Δέv ξαvάχεις σ-ταμά-τημα, γέρο μοu, άλήθεια ... 
'Άκοu ! 'Άκοu ! Πι'ίιι;; βοuίζει ή φωηά πού σέ χάφ-τει ! 
Πώς γελάει ! Πώς σκαρώνει μακρuά παραμόθια 
σ-τtς γρηές πού πuρώvοv-ται γόρω άπό δαότη ! 

Τά κοπάδια πού κο(μιζες ποϋvαι -τα ; ποϋ ; 
Καλή άv-τάμωση γέρο παπποϋ ! 

Ή άπάντησι πού παίρνει 
καi πού μεταδίδει ό ποιητής, 
στά ερωτήματά τοv yιά τό 
μεyάλο μυστικό της ζωης, δεν 
εΙναι διαφορετική άπό την πί
στι των άρχαίων φιλοσόφων: 
'Έ ν τ ό π α ν. 'Υπάρχει ενα 
μεγάλο, πελώριο κvμα ζωης, 
πού άπλώνεται παντοv καi εκ
δηλώνεται μέ χίλιες μορφές καί 
ξαναyvρίζει. -'Υπάρχει μ ί α 
ζωή ποv σvyκοινωνεί μέσα σέ 
ολα τά βασίλεια των όρvκτων ι 

των φvτων, των ζώων ... Μέσα 
στήν vλη, οποv εΙναι φvλακι-

. σμένο του άνθρώποv τό πνεv
ι μα, μέσα στο φοβερό δαρμό της 
ί ζωης, ύπάρχέι κάποιο σχέδιο 

J
! μυστικό, yιά την «τελείωσι»
σέ κάποια τάξι ... 

Πάνω σ' αvτή τή βιοθεωρία
δ ποιητής θεμελιώνει τή φιλο-
σοφία τοv, πού είναι: Ό δρό
μος προς τό θείον διά της Κ α
λ ω σ ύ ν η ς.

«Λοιπόν - ρωτάει ό Κων
σταντής στόν «"Ορκο του πε
θαμένου» - τi άξίζει ή ζωή, 
αν δέν κοιτάξουμε τον πιό άδύ
νατο; Γιά τόν άδύνατο ζοvμε 
σ' αvτό τον κόσμο !» �τό ίδιο 
ερyο, ό Δημήτρης λέει : «Μιά 

καλή καρδιά, οταν εχει κανείς, 
βt-ιέπει κι' άκούει τό Θεό, οποu 
κι αν είναι». 

Ό άνθρωπος πρέπει νά σκορ
πάει την καλωσύνη καί νά εί
ναι ετοιμος νά δρέψr;ι τή σκλη· 
ρότητα καί την άχαριστίά. Σέ 
κάθε όμορφιά της φύσεως-δυο 
κατσίκια πηδοvν στή χλόη, 
ενα yαλάζιο πουλί σεί τήν 
ούρά του, ενα νεοyέννητο άρ
νάκι, ενα χαριτωμένο δέντρο, 
ενα κόκκινο βραδvνό σύννεφο -
πρέπει νά είναι ετοιμος νά άνα
πέμψη εύχαριστίες στόν Δη
μιοvρyό. Καί οταν πλακώνουν 
μαvρες μπόρες - yιά χαμόyελα 
πού εχει σκορπίσει, yιά τή 
συνδρομή σέ κατατρεyμένοvς, 
βοήθεια σέ πεσμένες ψυχές καi 
yιά κάθε όμορφιά πού κοινώ
νησε - νά εΙναι ετοιμος νά κα- 1 
τανοήση τήν εκπαιδευτική ά- \ 
ξία του πόνου. j

Ή ψvχή προχωρεί άπό τό ·
δρόμο της Καλωσύνης καί μα
θαίνει άπό τήν άτραπό τοv 
Πόνου. 

'Υπάρχουν στοvς «Πεζούς 
Ρυθμούς» υπέροχες μουσικές 
σvyχορδίες yιά τόν Πόνο. 

Στοvς «Ψαλμούς», δοξάζει 
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ϊόν Κύριο, yιατί εvδόκησε νά 
του ρίξη τόν κεραυνό Τ ov καί 
νά του χαρίση τή μυστική
λάμψι: 

· 
. 

ιιΣτόν πόνο ποu μέ βύθισες 
· ε1ναι άδύνατο πλέον ν' άκούσω

τtποτ' άλλο άπ' της άρπες · των
λογισμών πού σέ δοξάζοuν κι'
άπ' τό ποτάμι της· αίωνιότητας
ποu τρέχει στά πόδια σοu ... 11 

Στήν «Προσευχή» του έπικα
λείται τή λήθη yιά τόν πεθα
μένο του άδελφό: 

ιι'Άστραψε, Κύριε, μέ φοβέρα 
στην άδuναμία ·μοu ποu κuττάζει 
τούς βραδuνούς όρίζοντες μήπως 
τον ίδij. Μήν άφήσηι; τούς στε
ναγμούς μοu νά κινόuν τά φuλ
λώματα τοu Παραδείσοu. Μην ά
φήνεις την άμφιβολία μου νά σβύ
νη τή φλόγα των άστρων σοu. 

\
Κεραύνωσε τόν πόνο μου ποu 
ρωτα τόν ούρανό κι' άσχημίζει 

. τήν αιωνιότητα ... η 

Τέτοια κατανυκτική λειτουρ-
γική πνοή φυσάει σ' δλο τό 
ερyο του Ζαχαρία Παπαντω-:

νίοv. � Αν ηταν σvνθέτηs - ε
yραψε κάποτε - :τά 9) 1 Ο των 
ερyων του, αν όχι δλα, θά 
ησαν όρατόρια καί λειτοvρ
yίεs .... �Οχι, βέβαια,άπό θρη
σκοττ:άθεια, μά άπ.ό διάθεσι αί
σθητική νά Ίfpοσεvχηθη πρόs 
τον Θεό. Καί πρόs ποιόν Θεό ; 
«Πρόs έκείνον πού υπάρχει .έν
τόs μαs». 

Θρησκοπαθήs δέν ηταν· καί 

\ 
πολύ λιyώτερο μισσαλόδοξοs., 
Παρ' δλη τήν εvλάβ_ειά του, 
χτύπησε πάντοτε τίs ύπερβο-: 
λέs σέ κάθε τομέα. Στό διήyημα 
«Ό μετανάστηs», πού εΤναι φι-
λολοyική διατύπωσιs ένόs χρο
νοyραφήματοs του 1911, δίνει 
μιά φεvyαλέα έντύπωσι yιά τήν 
λαϊκή ψvχολοyία τf\s έτrοχηs, 

δταν μιά yρηά iκέτεvε τovs χω
ροφύλακεs �ιά τρέξουν νά yλv
τώσοvν τό έyyονάκι τηs ποv 
τό «&ρπαξαν οί Μασόνοι». Στό 
διήyημα «Πέτρα σέ λίμνη», ό 
ήρωαs μιλάει yιά τόν φίλο του 
τόν άρχιμανδρίτη, τό μόνο άν
θρωπο «μέ τόν όποίον κρvφό
λεyαν τίs πλέον σκανταλιάρικεs 

· ιστορίεs>>. Σ' ενα χρονοyράφη
μα τοv 1912, τονίζει δτι εΤναι
προτιμότερο νά yίνωνται ερα
yοι «yιά νά τρώyοvν οί νηστι
κοί των σvνοικιων όλίyην σοv
παν», άντί νά διατίθενται στόν
σvναyωνισμό τηs άνεyέρσεωs
καί διακοσμήσεωs έκκλησιων
μέ _τό σύνθημα -,<Νενίκηκά σε,
yειτονική ένορία !» Όταν εyι
ναν yιά πρώτη φορά yvμναστι
ι<:έs έπιδείξεις των 'Αρσακειάδων
στό Στάδιο των 'Αθηνων καί
προσπάθησε νά ξεσηκώση τόν
κόσμο εναs καλόyηροs, ό Πα
παντωνίου τόν έμαστίyc.yσε σάν
«καρδινάλιο τηs άκαθαρσίαs
καί τηs φvματιώσεωs» καί ζή
τησε- τήν έπέμβασι του Μη
τροπολίτου.

0 Οταν ξέσπασαν τά yνωστά
«Άθεϊκά» του Βό,λοv, ό Πα
παντωνίου έπενέβη μέ τόν σαρ
κασμό τοv,-«οί δικασταί άνέλα
βον νά στερεώσουν τόν οvρα
νόν»-καί μέ τή φρόνησί του,
τονίζονταs δτι «όσάκιs διάφο
ρα κράτη άνέλαβον διά τηs δι�
καιοσύνηs των ή τfjs άστvνο
μίαs των νά τόν στερεώσουν,
τότε έπηλθον τά ρήyματα».

Λίyο άρyότερα, δταν στήν
�Ανδρο εyινε τό έπεισόδιο .του
άνδριάντοs του Καιρη, εδειξι;
πάλι .τό έλεύθερο . πνεvμ� τοl..(
καί τήν καταδίκη τηs μισαλ
λοδοξίαs : «Οvδείs έν '-Ελλάδι
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:εΙναι έχθρός της , Έκκληq-ίας, · των .�παvροφόρωv, yιό: την πε
παρό: την στιyμήν δποv ή '-Εκ- ριφροvρησι της άyνότητος ... 
κλησία θα τόν φαντασθfj. Καi Παρόμοια σαρκαστική διάθε
εtς τόν αίωνα τοvτον δέν πρέ- σι βρίσκεται καi σέ διηyήμστα 
πει να βλέπωμεν φαντάσματα... . τοv Παπαντωνίου, δπως - στό 
'Εάν ό Καίρης _εΙχε μίαν αϊρε- «Άνακάλvψε την ψvχή τοv», 
σιν-λίαν χλιαράν, άλλως τε.- δποv περιyράφοντα:ι δσοι δέν 
τοvτο ητο δικαίωμά τοv. Δι' δίνουν στόν άλλον ovτe μια λέ
αvτό έσποvδασε; δια να εχτ;� ξι ,συμπόνοιας, σvτε ενα χαμό
ϊΤ)V yνώμην τοv. 'Καi δι' αvτό yeλo, yιατi τό θεωροvν «φθο
ύπηρχε, δια νό; την διαδώστ;�, ρό: της άτομικης των περιοv
άλλως θα ητο νεκρός. Δέν εΙναι σίας», �πίσης στό «Χτυπημένο 
κανείς είς τόν κόσμον ύποχρεω- yεράκι», δποv σατvρίζονται οί 
μένος να εχτ;� την yνώμην των φιλάνθρωπες κυρίες, οί όποίες 
κοινωνιων ή των έξοvσιων, ξοδεvοvν (άπό τήν τσέπη τοv 
δταν λέyετα1 έτtιστήμων �αi άvδρός των) _μεyάλα ποσά, μέ 
φιλόσοφος». . . _ την προσδοκία έ11 ιστροφfjς έν-

Γ ιό: μια άκόμη φορά, ό Πα- τόκως σέ κάποιο μεταθανάτιο 
παντωνίοv ύποyράμμισε πώς άστρον ... 
έκείνο πού εχει σημασία εΙναι :ο ίδεώδης άνθρωπος yιό: τόν 
ή σvμπεριφορό: άπέναντι στούς Παπαντωνίου περιyράφΈται 
σvναvθρώποvς καi όχι τό ό- στην «Προσευχή τοv ταπεινοv» 
ποιοδήποτε φρόνημα,·οταν, τόν καi εΙναι ό ανθρωπος πού δέν 
Ίοvνιο τοv 1912, ή Τεκτονική εχει βλάψει άλλον .εκτός άπό 
Στοά . 'Αθηνων άνήyyειλε δτι τόν έαvτό τοv, ,πού σvyκρατεί 
θ' άπένεμε βραβεία yιd·πράξεις την πίκρα: τοv yιό: τiς πληyές 
αρ�τfjς., Τότε;,ό Παπαντώνίοv πού δέχθηκε άπό πρόσωπα 
βρfjκε την ευκαιρία να σατvρί- άyαπημένα, πού εχει νοιώσει 
ση τiς έπικρατοvσες άντιλήψεις την εvτvχία στην yαλήνια θεώ
περi άρετfjς, δημοσιε\Jοντας ενα ρησι της φvσεως, πού εζησε 
χρονοyράφημα μέ φανταστικές άπλα καi ταπεινά, χαρίζοντας 
αίτήσεις πρός άπονομήν βρα- στορyή καi συμπάθεια σέ άν
βείοv. 'Ανάμεσα στίς «αίτήσεις» θρώποvς καi ζωα. Ό άνθρω
ύπηρχαν ένός έκατομμvριοvχοv πος αvτός εΙναι, κατά τόν Πα
Ιρyοστασιάρχοv, ό όποίος παντωνίοv, ό τέλειος ανθρω
προσέφερε στούς ΙΞpyάτες τοv, πος, έκείνος πού έπετέλεσε τόν 
iπi πλέον τοv μισθοv, ζαχαρω- έκπαιδεvτικό προορισμό της 
τά, φάρμακα καi μειδιάματα ψvχης καi δικαιοvται να παρα
( άλλα έκαρποvτο τά 2)3 της καλέστ;� τόν Κvριο νά ένωθi;j μέ 
iρyασίας των), της χωροφvλα- τή θεία οvσία, χωρίς άνάyκη 
κης yιά την σvλληψι τοv λη- άλλης ένσαρκώσεως. Αvτό τό 
στοv Λαφαζάνη, άλλα καi τοv ποίημα, μέ τό κρυφό μυστικό 
ίδίοv Λαφαζάνη yιά την αίχ- νόημα, σά νά στεφανώνει δλη 
·μαλωσία τοv έκατομμvριοvχοv τή φιλοσοφία τοv Παπαντω
Χρvσοποvλοv, ένός σvζvyov νίοv. "Ας προσέξουμε κάθε λέξι 
-τrov διατηροvσe τiς συνήθειες και μέσα σέ κάθε λέξι: 
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Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ 

Κόριε, σάv ηρθεv ή βραδιά σοϋ λέω τήv προσευχή μοu. 
'Άλλη ψuχή δέv εβλαψα στον κόσμο άπ' τή δική μοu 
'Εκείνοι ποu μέ πλήγωσαν η,αv άγαπημέvοι 
Τήv π(κρα μοu τή βάσ,ηξα. Mou δ(vεις και τήv ξένη. 

Μ' άπαρvηθηκαv οι χαρές. Δέv τίς γuρεόω π(σω. 
Προσμένω τά χειρό,ερα. Eiv' άμαρτ(α vά tλπίσω. 
Σάv εύ,uχία τήv άγαπώ της vόχ,ας τή φοβέρα. 
Στήv πόρτα μοu αλλος δέ χτuπii καvεtς άπ' τόv άγέρα. 

Δέv εχω δόξα. Είv; ησuχα τά εργα ποu εχω πράξει. 
'Άκουσα τή γλuκειά βροχή. Τή δόση εχω κuττάξει. 
'Έδωκα στά παιδιά χαρές, σέ σκόλοuς λ(γο χάδι. 
Ζευγάδες καλησπέρισα ποu γόριζαv τό βράδυ. 

Τώρα δέv εχω τ(ποτα vά διώξω η vά κρατήσω. 
Δέv περιμένω άvταμοιβή. Πολu' ναι τέτοια tλπ(δα. 
Εύδόκησε v' άφαvισ,ώ, χωρtς vά ξαναζήσω ... 
Σ' εύχαρισ,ώ γιά τά βοuvά και γιά τοuς κάμπους πού εΙδα. 

Θuμαται κανείς τόv «Τίμαιο» 
τοϋ Πλάτωνος, δποv περιγρά
φεται ή yήϊvη περιπέτεια της 
ψvχης, ποv εχει προηγηθεί στή 
δημιουργία - «προτέραv καί 
πρεσβvτέραv ψυχήν σώματος 
ώς δεσπότιv καί αρξοvσαv 
άρξομέvοv ξvvεστήσατο» - yιά 

vά ζ;:i μέσα στό σωμα «τόv 
προσήκοντα χρόvοv» καί πάλι 
vά ξαvαyvρίζη, εως δτοv έξαy
vισθη καί έλεvθερωθη άπό τήv 
αλυσίδα τωv yεvvήσεωv καί 
τωv θαvατωv. «Ov πρότερον 
πόvοv λήξοι» ... 

ΧΡ. Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ., 
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Ν. SR I R Α Μ 

ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗ - ΦΥΣΗ - ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ 

'Ολόκληρο τό κε[μεvο της διαλέξεως 

στόν ιιΠαρνασσό,, 

ΕΤμaι ένθοuσιa- .,....... 
σμένος πού έπικοι-· .1ι;- .,, 
vwvw μέ τό κοινό 
τwν Άθηνwν κal 
-σας μιλw aύτό τό
-άπόγευμα.

Σκοπεύω νά μι
λήσω γιά τόν αν
·θρwπο, γιά τό πε
πρωμένο του, γιά
τή φύση του.

'Ελέχθη δτι διa
τρέχομε τόν ai
Gva τοϋ άνθρώ
που. Ό άνθρωπος 
παίζει τόσο ση
μαντικό ρόλο στή 
ζwή τοϋ κόσμου. 

\ 
Τ ά π α λ α ι ό τερα 
χρόνια ό κόσμος 
ένδιαφερόταν περισσότερο γιά τή 
φύση, τήν τέχνη καί τό Θεό. Άλ

i λά σήμει,.>α ό άνθρωπος ένδιαφέ-
1 ρετaι πάνw άπ' δλο γιά τόν έοuτό 
Ί του καί γιό τό τi μπορεί νά κά-
1 vει.

Ό καθένας άπό μας ένδιοφέρε
ται γιά τό δικό του τό μέλλον. 
·;:vδιαφερόμαοτε βέβαια, έλπfζw,

"'<OI γιό τό παρόν. Τό πεπρωμένο
τοϋ άνθρώποu έξαρταται άπό τό
τl πραγματικά αύτός εΤναι.

"Ας σκεφθοϋμε, μέ τρόπο λογι
κό, τi εΤναι ό άνθρωπος. Πwς ξε
χωρίζει άπό τά άλλα ζωντανά 
δντα. Ποιό εΤναι ή κατεύθυνση 

-,.,,-,-:_......,..,..,.,--, της προόδου του, 
σαν άτομο 1<.al σαν 
σύνολο. 

Ό άνθρωπος ;.Τ
ναι μιό μονάδα 
ζwης. "Εχει δμwς 
λογικό, πού δέν 
ύπάρχει στόν Ί'διο 
βαθμό ατά φυτά 
καί ατό ζώα. Kal 
αύτά έπlσης εΤναι 
συνειδητά ο ν τ α. 
'Ακόμη καi ατά

φυτά ύπάρχει μ1ά 
κάποια οuνειδητό
της. Κάτι πού μοιά
ζει μέ χαρά καi μέ 
πόνο. Χωρίς αύτή 
τή οuνειδητότητα 
καi τήν άνταπόκρι. 

ση στά έρεθlσματα τοϋ περιβάλ
λοντος δέν ύπάρχει ζwή. 'Ακόμη 
καl τά μέταλλα δείχνουν κάποια 
εύαισθησlα. 

ΕΤναι, λοιπόν, άπόλuτα δι,ωι
ολογημένη ή άποψη δτι ή ζwή ύ
πάρχει παντοϋ, άλλά σέ διαφc,ρε
τικούς βαθμούς, σέ διαφορετική 
ποσότητα καl ένταση. 

Προβάλλει τό έρώτημα τl εΤναι 
ή ζwή καi πwς άνέκuψε. Κανένας 
έπιστήμονας δέν uπόρεσε μέχρι 
τώρα v· απαντήση άναντίρρητα σ· 
αύτό τό έρώτημα. Παρατηρεί μό
νον τίς δυνάμεις που ή ζwή θέτει 
σέ κίνηση. Μπορεί ν· άναλύσει 
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τή μορφή, νά μελετήσει τή συμ
περιφορά twν ζwντονwν μοpφwν. 

Ή ζwή εΤνοι μιά ένέργειο' που 
θέτει σέ κlνηση όρισμένες δvνά
μεις. ΆλλιJ εΤνοι έντελwς διοφο
r;.�ετική άπό δλες rίς μηχανικές 
δυνάμεις. Μιλάw άπό τήν δποψη 
τιjς Θεοσοφίας. 

Θεοσοφία εί..,.οι ενο άλλο όνο
μα γιά τή Σοφlο. Δέν είναι ή πί
στη μιας όρισμένης όμάδος η 
τμήματος. Άπό ουτrι τήν δποψη 

! 
ή ζwή δέν είναι προϊόν υλικwν 
συνθηκwν, άλλά μία ένέρyειο, μlο 
κίνηση που χρηqιμοποιεϊ ύλικά 
στοιχείο. 

Μποροϋμε πολυ καλά νά έννοή
σουμε ούτή τήν άποψη άπό τiς 
γνώσεις που μδς εχει δώσει ή 
σύyχρονη έπιστήμη. Γιατί, δτον 
μελετδμε ενο δτομο, τί άλλο βρί
σκουμε, έκτός από δυνάμεις ; 

Άν, λοιπόν, ή ζwή είναι μlο 
ένέρyειο, θά πρέπει νά εχει μιά 
πηyή, μιά κάποιο άρχή. Σας ύπο
βάλλw τήν άποψη δτι τό κέν
τρο της ζwιjς δέν έντοπίζεται σ' 
ενα σημείο τοϋ διαστήματος, άλ
λά υπάρχει ποντοϋ. Μέ αλλα λό
γιο, είναι πέρα άπό τίς τρείς δια
στάσεις τοϋ χώρου. 

Θά μπορούσαμε yά όνομάσουμε 
αύτή την πηyή, αύτή τήν άρχή, 
μέ τή λέξη «πνευματική». 'Αλλά 
τί έννοοϋμε δταν λέμε «πνευμα
τική»; 

Συνήθως χρησιμοποιοϋμε αυτη 
τή λέξη μέ πολλές διαφορετικές 
εννοιες. Τό πνεϋμα, αύτ .:> καθ' 
έουτό, είναι άόρατο. 'Αλλά μπο
pοϋμε νά κατανοήσουμε τή φύση 
του άπό τά άnοτελέσματά του. 
'Εκδηλώνεται μέ διάφορους τρό
πους. Μποροϋμε νά μελετήσουμε 
αύτές τίς έ><δηλώσεις. 

"Αν ύπάρχει προyματικά μιά τέ
τοια άρχή, ή ϋπορξη της δεν μπο
ρεί νά είναι, παοά μονάχα μιά 
ύπόθεση. 'Όταν λέμε «ύπόθεση», 
δέν σημαlνει δτι δέν είναι πραy
ματικότης. 'Υπάρχουν πολλές ύπο
θέσεις στή σύγχρονη έπιστήμη. Ή 
ύnόθεση τοϋ χώρου κοί τοϋ χρό
νου στη σύγχρονη έπιστήμη είναι 
καθαρά άφηρημένη. 'Αλλά παρ' 
δλο που είναι άφηρημέvη, έχει 
χρησιμσποιηθη γιά φυσικά δεδο-

μένα. Ή έπιστημpνική ύπόθεση ά- • 
ttορρέει άnό τήν πείρα. 'Αλλά κα� 
ή θεοσοφική ύπόθεση εΤναι συν
δεδεμένη μέ τήν πείρα άπό τή 
ζwή. 

'Από τή θέση τιjς · Θεοσοφlας, ή 
ζwή έχει τήν άρχή της σ' ενα κα
θαρά πνευματικό κέντρον. Άλλά. 
τά- άποτελέσμοτά της έμφανίζον
τοι στό δάπεδο τιjς ϋλης. Ή ένέρ- 1 
γεια που όνομάζουμε «ζwή» συν-

) 
. δέει τό πνεϋμα μέ' τήν ϋλη. Είναι 
μια κlνηση άνάμεσο στά δύο. 'Ό
που ύπάρχει ζwή, υπάρχει συνε(ι
δηση σέ κάποιο μορφή. 

Γεννάται το ερwτημο άν ή ζwή 
είναι ξεχwρισrή άπό τή συνείδη
ση. Στήν προyμοτικότητα ή ζwή 
φαίνεται νά είναι μιά ροή συνεl
δησης. Λοιπόν, κοi ή συνεlδηση 
έπίσης συνδέει τό nνεϋμο μέ τήν 
ϋλη. 

Δέν μποροϋμε νά ξέρουμε τί
ποτα γιά τό πνεϋμο, παρά μονά
χο μέσο στήν ίδιο μας τή συνεί
δηση. Ή συνείδησή μας μπορεί 
νά κατανοήσει τή φύση καl τοϋ. 
πνεύματος κοl της ϋλης. Άλλά ή 
συνείδηση πρέπει ν· άνοπτυχθιj 
άρκετά, κοl πρlν άνοπ1;υχθη δέν 
μπορεί νά ι<ατονοήσει τή φύση 
τοϋ πνεύματος. 

Ή ζwή βλέπουμε δτι έξελlσσε
τοι. Ή σύγχρονη βιολογία είναι 
μιά έπιστήμη έξελίξεwς. Kai δταν 
λέμε δτι ή ζwή έξελίσσετοι, δέν 
έννοοϋμε μονάχο δτι ol μορφές 
έξελίσσοντοι. Ή συνείδηση έξε
λίσσεται μοζl μέ τή ζwή. Κς:�ί μο
νάχο στόν άνθρωπο έχει άρκετά 
άναπτυχθιj, ώστε νά μπορεί νά 
καταλαβαίνει αυτά τά πράyμοτο. 
Μονάχο στόν άνθρωπο ή συνεl
δηση είναι έλεύθερη καl μπορεί 
νά μελετήσει τίς συνθηκες τιjς 
ϋλης, ένw τό λογικό ένός ζώου 
δέν μπορεί νά τiς μελετήσει. 'Υ
πάρχει λογικό άκόμη κοi στό ζώο,. 
άλλά είναι τουτοποιημένο μέ τό 
σώμα. Δέν μπορεί ν· άποχwρισθιj 
άπό τό σώμα, νά μελετήσει τlς 
ίδιες του κινήσεις. Ό άνθρωπος, 
δμwς, μπορεί νά μελετήσει κοi 
τόν έξwτερικό κόσμο, άλλά καl 
τό τί συμβαίνει μέσο ατόν ίδιο 
τόν έαυτό του. Ό άνθρώπινος_ 
νοϋς μπορεί νά ξεχwρlσει τόν 
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έαυτό του άnό τό σwμα του κα1 
νό μελετή::,ει τό σwμα του σάν 
νό βρ/σκεται έξω άπ' ούτό. 

"Οταν λέω «τό σwμα μου», έν
νοw δτι εΤμαι διαφορετικός άπό 
τό σwμα. "Ολοι μποροϋμε νά κά
μουμε αύτό τό. διαχωρισμό άνάμε
σα στόν έαJτό μας -δτι δήποτε 
καl δν έννοοϋμε λέγοντας «έαυ
τό μας»- καl στό σωμο μας. 'Αλ
λά δταν ό δνθρwπος άναπτυχθιj 
περισσότερο, θά μπορεί νά κάνει 
τό Τδιο καί σέ δ,τι άφορα τά οί
σθήματά του. Μπορεί νά μελετή
σει τό οίσθήματά του καl τlς συy
κινήσεις του, νό πεϊ ούτό είναι 
σωστό κι' αύτό λάθος, ούτό εΤναι 
καλό κι' έκείνο κακό. Μπορεί νά 
μελετήσει τό συναισθήματά του 
καl τlς οίτ/ες τwν συν0ισθημάτwν. 
Kol κοτανοώντάς τα, μπορεί νό 

τά άλλάξει. Τό ίδιο θό μποοοϋσε 
καθένας άπό μας νά κάνει σέ 
δ,τι άφορα τό νοϋ. 

Πολλο1 θά ποϋν: Πως μπορw 
νά τό κάμω αύτό, άφοϋ έγώ εJμαι 
ό νοϋς μου; Άλλό, έσύ είσαι ό 
νοϋς σου ; "Η μπορείς νό παρα
τηρήσεις καί νό μελετήσεις τό 
νοϋ σου; "Αν τό δοκ:μάσετε, θά 
άνακαλύψετε δτι μπορείτε νά 
διαχωρίσετε τόν έαυτό σας άπό 
τό νοϋ σας. Δέν χρειάζεται νά 
πατε σ· ενον ψυχαναλυτή γιά νά 
σας πεί τό τί κάνει ό νοϋς σας. 
Μπορεϊτε νά γνωρίσετε τον ίδιο 
σας τό νοϋ καλύτερα, σωστότερα, 
βαθύτερο. 

Συνήθως δταν λέμε «νοϋς» πε
ριλαμβάνουμε κοl τό συναισθήμα
τα καl τίς συγκινήσεις. 

Ό άνθρωπος πρέπει νά γνwρ/
σει πραγμl)τικό τή φύση τοϋ πνεύ
ματος. Μπορεί νά τή γνωρίσει 
μονάχα δταν ξεχwρlσει τόν έου
τό του άπό τό σQμα του, άπό τό 
νοϋ του, άnό τά συναισθήματά 
του. Ύπηρξαν πολλοl πού τό έκα
μαν αύτό. Μπόρεσαν νό μιλήσουν 
μέ γνώση γι· αύτό πού μποροϋμε 
νά όνομάσουμε «πνευματική φύ
ση». "Οταν όρισμένες ίδιότητες 
έκδηλώνονται στή συνεlδησή μας 
καl στή συμπεριφορά μaς εΤναι 
πνευματικές. 'Αλλά μπορεί άλλες 
ίδιότητες νά μήν εΤναι πνευματι
κές, νά βασ/ζονται στήν υλη. Χρη-

σιμοnοιοϋμε τlς λέξεις «.nνεϋμα:ι>
καl «υλη» μονάχa γιά να συνε
νοηθοϋμε καλύτερα. Άλλό στήν 
πραγματικότητα αύτό τά δύο συ• 
νυπάρχουν πάντοτε. Φθάνουμε, 
λοιπόν, στό συμπέρασμα δτι ό άν
θρωπος άποτελείτοι άπό πνεϋμα, 
νοϋ καl σωμα. 'Ή μποροϋμε νά 
ποϋμε : πνεϋμα, ψυχή καl σwμα. 

·οταν λέμε νοϋ η διανόηση
εΤναι κάτι θετικό. 'Αλλά ή ψυχή 
εΤvαι τό ύπόβαθρο, ή άρχή τοϋ 
νοϋ. Αύτή εΤναι μιά λογική άπο
ψη, πού 6tαlνει άπ' δ,τι μποροϋμε. 
νό καταλάβουμε yιά • τόν έαυτό 
μας. 

'Ακόμη εΤναι καl μιά δποψη 
πού βρlσκεται σχεδόν σέ κάθε 
θρησκεlο. Ό 'Απόστολος Παϋλος 
μιλάει σrίς έπιστολές του γιά 
πνεϋμα, ψυχή κοί σwμα. "Αν αύτή 
ή άποψη εΤναι σωστή, τότε ό άν
θρωπος δέν εΤνοι ένα πλάσμα 
πρόσκαιρο, δπwς φαlνεται νά 
είναι. Τό σwμα του βέβαια φθεί
ρεται, άλλά ή ζωντανή όντότης 
μέσα σ· αύτό τό σωμα έπιζεί με
τά τό θάνατο. 

• Από τήν άποψη της Θεοσοφ/ας
ή ζωή δέν εΤναι ύλική. 'Αλλά έκ
δηλώνεται πάντοτε διά μέσου 
της υλης. Γι' αύτό εΤναι δύσκολο 
νά διοχwρlσουμε τή ζωή άπό τήν 
υλη. Κάθε φορά πού βρlσκουμε 
μιά μορφή φθαρτή, ή ζωή έπιζεί 
μετά τό θάνατο της μορφής. 

Αύτό δέν συμβαίνει μονάχα μέ 
τή ζωή πού έκδηλώνεται στήν άν
θρώπινη μορφή, άλλά yενικά στή 
ζωή πού βρlσκεται στο κάθε τί, 
πού έπιζεί μετά τό θάνατο της 
μορφης. Τώρα προσέξετε πόσο μα
κριά φτάνει αύτή ή άποψη. Μας 
δίνει μιά διαφορετική άντίληψη 
τwν πραyμάτwν. Ό θάνατος.δεν 
εΤναι τό φαινόμενο πού νομίζαμε. 
ΕΤναι μονάχα τό σήκωμα μιας 
κουρτίνας. 

'Αλλά yιά τόν άνθρωπο δέν
\ είναι μονάχα ή ζωή πού έπιζεί. 

ΕΤναι καί ή συνείδηση. Καί είναι 
μιά άνεπτυyμένη συνεlδηση. Λοι
πόν, ή ζωή έπιζεϊ άπό τή μορφή 
καl ή συνεlδηση έπιζεί άπό τή 
μορφή καί ή συνεlδηση είναι συν
δεδεμένη μέ τό πνεϋμα. Μπορεί 
νά μή βρίσκεται σέ μιά δρwσa 
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σχέση μέ τό πνεϋμα, μπορεΤ νά 
μήν έχει άναπτυχθη άρκετά wστε 
νά εΤναι ένα διάμεσο γιά τήν 
ένέργεια τοϋ πνεύματος, άλλά 
παρ' δλα αύτά εΤναι συνδεδεμένη 
μέ τό πνεϋμα, γιατί πνεϋμα-ζwή 
-ϋλη ε1ναι δλα συνδεδεμένα. Μο
νάχα γιά νά τά καταλαβαίνουμε
καλύτερα έμείς τά διαχωρίζουμε.

Ή συνεlδηση τοϋ άνθρώπου 
ε1ναι δυναμικά πνευματική. Λοι
πόν, δταν πεθάνει τό σώμα, τl 
ποσοστό άνθρώποu πεθαίνει ; Μπο
ρεί νά συμβεί καί ό θάνατος τοϋ 
ίδιαlτερου νοϋ πού άνεπτύχθη στή 
ζωή του. 'Όλοι μας εχουμε νοϋ. 
'Αλλά ό νοϋς τοϋ καθενός είναι 
διαφορετικός άπό τό νοϋ τοϋ 
άλλου. Ό νοϋς διαμορφώνεται 
απο τήν πείρα. Τοϋ καθενός ή 
πείρα είναι διαφορετική άπό τήν 
πείρο ένός άλλου. Ό καθένας 
άπό μας εχει διαμορφwθη κατά 
διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, ούτός 
ό νοϋς πού έχουμε έχει άναπτυχ
θη κατά τή διάρκεια της ζwης 
του. 'Όταν τό σwμα πεθαίνει, αύ
τός ό ίδιαίτερος νοϋς πού βασί
ζεται στήν πείρα τοϋ σώματος 
άποσυντίθ�ται. Αύτός ό νοϋς 
είναι ένας νοϋς φτιαγμένος, ενα 
σύνθετο είδος. Κάποτε πρέπει νά 
διαλυθη. Καί μονάχα αύτό πού 
είναι πραγματικά όπλό, στοιχειώ
δες, βασικό, μπορεί νά παραμεi
νει άθάνατο. 

Αύτός ό κατασκευασμένος νοϋς 
άποσυντίθεται δτcν πεθάνει τό 
σώμα. 'Αλλά τότε, δέν ύπάρχει 
πιά καθόλου νοϋς; Σκεφθείτε αύ
τή τήν έρώτηση, ό καθένας γιά 
τόν έαυτό του. 'Αλλά παρ' δλο 
πού aύτός ό ίδιαίτερος άτομικός 
νοϋς διαλύεται, ύπάρχει μιά βασι
κή συνείδηση πού δέν φθείρεται. 
Πρέπει νά κάνουμε ένα διαχωρι
σμό άνάμεσα σ' αύτή τή βασική 
συνείδηση πού έχει διαμορφwθη 
σέ μιά όρισμένη μορφή. 

Ποιά είναι αύτή ή βασική συνεi
δηση; 'Από τί άποτελείται ; 'Απο
τελείται άπό όρισμένες δυνατότη
τες, έχει μιά όρισμένη εύαισθη
σία. Μπορεί νό καταγράφει έντυ
πώσεις, νά μετακινείται άπό ενα 
σημείο σέ άλλο. Kal διά μέσου 
αύτwν τwν κινήσεων μπορεί νά 

δημιουργήσει ένα σύστημα σχέ
σεων. Αύτό ε1ναι πού έννοοϋμε 
λέγοντας δυνατότητα καl εύαι
σθησία. Κα1 ή έξέλιξη αύτwν ε1ναι 
ή έξέλιξη τοϋ άνθρώπου. 

Ό άνθρωπος πεθαίνει σάν μιά 
ύλική όντόrης. 'Όταν λέω ό άν
θρωπος, έννοw ό κάθε; άνθρωπος 
οάν άτομο. Πεθαίνει σάν μιά ύλι
κή όντότης. 'Όταν λέω ψυχική, 
έννοw δ:ανοητική καί συναισθη
ματική. 'Αλλά ή ζωή, αύτή καθ' 
έαυrήν, καl ή ..β.ao.J.!sή συνείδηση, 
παραμένουν. 

Kal ό θάνατος άκολουθείται 
άπό μιά άνανέwση. Τό δέντρο της 
ζwης φυτρώνει ξανά άπό τίς ρi
ζες του. 01 ρiζες ύπάρχουν σrή 
φύση τοϋ άνθ;:>ώπου, πού ε1ναι κα
θαρά πνευματική. Kai γι· αύrό 
παραμένει. Τό φυτό πεθαίνει καί 
ξαναφυτρώνει, δπwς κάνουν δλa 
τ6 φυτά. Πaντοϋ βλέπουμε στή 
φύση αύrή τή φθσρά καi άναyέν
νηση. Kal αν τό σκεφθοϋμε αύτό 
χωρίς καμμιά προκατάληψη, θά 
δοϋμε δτι τό ίδιο πρθγμα συμβαί
νει ι-..ατά πθσαν πιθανότητα καl 
ατόν άνθρωπο. Αύτό είναι πού 
όνομάζεται Μετενσάρκωση. Δέν 
είναι μιά παράδοξη διδασκαλία πού 
τήν έφεραν άπό· τήν 'Ανατολή. 
Κάθε φορά πού ενα φυτό ξηραi
νεται καί ενα άλλο φυτρώνει άπό 
τίς ριζές του, βλέπουμε τήν Με
τενσάρκωση. 

'Αλλά δταν ή συνείδηση ε1ναι 
άρκετά έξελιγμένη, τότε άντανα
κλθ τήν πνευματική φύση. Τότε 
γίνεται ενας πνευματικός νοϋς 
κοi δέν είναι πιά ό ύλικός νοϋς 
πού ήταν μέχρι τώρα. Αύτή είναι 
ή μεγάλη άλλαγή πού συμβαίνει, 
καί τότε δέν ύπάρχει μετενσάρ
κωση, δέν ύπάρχει θάνατος. Τότε 
αύτός ό νοϋς είναι ένας διαφο
ρετικός νοϋς άπό τούς δικούς μας. 
Γίνεται μιά καθαρή συνείδηση. 
Γίνεται ενα δργανο γιά τό πνεϋ
μa. Γίνεται ενα μέσον γιά τίς δη
μιουργίες τοϋ πνεύματο�. Τότε 
γνωρίζει δτι δλη ή ζwη είναι 
πραγματικά μία. 

Ή ένότης της ζwης βασίζεται 
στήν ένότητα τοϋ πνεύματος. 'Αλ
λά γιατί έμείς δέν δις�πιστώνουμε 
π ραγματικά οτι ή ζωή μας είναι 
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4-1Ια ; Διότι 6 ύλικός νοϋς εΤναι 
οιαχwρισμένος όnό κάθε άλλον 
νοϋ. Τό σώμα εΤναι διαχωρισμένο 
-όnό τό σώμα. Γι' αύτό 6 νοϋς πού 
είναι βασισμένος έnάνw στήν nετ
ρα τf\ς ϋλης, είναι διαχωρισμένος 
άnό τούς άλλους πού εΤναι έnl
οης βασισμένοι· στήν ίιλη. 'Αλλά 
όν μnορεΤτε νά φοντοσθf\τε ούτή 
τή βασική συνεlδηση, ούτή είναι 
ή ίδιο σέ δλους. Είναι τό ίδιο 
στοιχετο σέ σας, δnwς είναι κοl 
οέ μένα. 'Όταν κατανοήσετε σύ
τό, τότε θά ξέρετε ol ίδιοι δτι 
ή ζωή είναι μία. Δέν είναι ζήτη
μα nlστεwς. ΕΤνοι μqνάχο ζήτημα 
γνώσεως, δταν 6 νοϋς μάς εΤναι 
άρκετά καθαρός γιά νά τό γνwρl
οει. Τότε αύτός 6 νοϋς όρχιζει 
νά δειχνει όρισμένες έξαιρετικές 
ίδιότητες κοl Ικανότητες, πού μέ
χρι τότε δέν έκδηλώνοντον. Τότε 
ό άνθρωπος γινεται 'Άγιος. Αύ
τή είναι ή μεyάλη μεταμόρφωση 
nού συμβοινει. Κοί είναι τό πε
πρωμένο κάθε άνθρώπου νά φθά
σει σ' ούτή. 

'Όταν λέω δτι ό άνθρωπος εΤ
νοι θεΤος, δέν έννοw δτι ύnορ
χει κάποιος άλλος μοκι::;ιά πού θά 
μοϋ nεί «Τώρα είσαι "Αγιος». Ό 
όνθρwnος εΤνοι 'Άγιος στήν κο
λwσύνη, στήν όμορφιά, στήν nροy
ματοnοιηση τής άλήθειος σέ κάθε 
της μορφή. Μnοροϋμε νά nοϋμε 
«είναι έ:νος καλός άνθρωπος, εί
ναι πολύ καλός, είναι έξοιρετικά 
καλός, είναι δyιο καλός, εΤνοι 
'Άγιος». "Ετσι έyώ νομlζw δτι πρέ
πει νά μεταφρασθεί ή λέξη 
«'Άγιος». 

Αύτή είναι ή άποψη πού θέτει 
ή Θεοσοφlα. Είναι μιά άποψη έξε
λlξεwς. 'Εξελικτικός σημαινει έλ
nιδοφόρος. Μπορεί νά μήν είμα
στε τόσο καλοί, άλλά έξελισσό
μαστε. Λοιπόν, ύπάρχει έλnίς γιά 
δλους μας. 'Αλλά τί εΊ'δους είναι 
ή έξέλιξη ; Δέν είναι άπλή έξέλι
ξη τοϋ σώματος. Είναι άκόμη έ
ξέλιξη της συνεlδησης. Είναι ή 
έξέλιξη της δυνατότητας πού ύ
nάρχει σ' αύτή τήν καθαρή συνεί
δηση. Kal είναι αύτή ή έξέλιξη 
nού είδικά μελετάται στή Θεο
σοφlα. 

Φυσικά ύπάρχει όκόμη ή έξέ-

λιξη της φυλης, τοϋ σώματος, κλπ. 
"Οταν ό άνθρωπος έχει έξελιχθί'\ 
μέχρι τοϋ σημειου δπου ή καθαρή 
του φύση νά μπορεΤ νά λάμψει 
καl ol Ικανότητες πού άνήκουν 
σ' αύτή τή φύση νά μποροϋν νά 
έκδηλwθοϋν, τότε ol άπόψεις τοϋ 
άνθρώπου γιά δλο τόν κόσμο 
είναι διαφορετικές καl ή συμπε
ριφορά του καl ol πράξεις του 
εΤναι έπισης διαφορετικές. · Τότε 
δλες του ol σχέσεις μέ τούς συ
νανθρώπους του έχουν μιά Ιδιαl
τερη όμορφιά. Δειχνουν μιά Ιδιαι
τερη άλήθεια. Καί αύτό σημαινει 
δτι ol σχέσεις συνδέονται μέ τή 
βασική άλήθεια των πραyμάτwν 
καl ol όξιες πού δινει σέ δλα τά 
πράγματα είναι έπlσης διαφορε
τικές. 

'Όλοι μας τοποθετοϋμε μιά 6-
ρισμένη άξια σέ κάθε πείρα. Μιά 
όρισμένη πείρα έχει μικρή όξια, 
μιά άλλη πείρα έχει μεγάλη ό
ξια, άλλά αύτές ol άξιες άλλά
ζουν μέ τήν έξέλιξή μας. Πραγ
μστα πού φαινόντουσαν πάρα πο
λύ σπουδαία σ· έ:ναν άνθρωπο μέ 
άyνοια, δέν φαινονται πιά τόσο 
σπουδαία. Είπα δτι ό άνθρωπος 
σ· αύτή τήν κατάσταση θά γνwρι-

" ζει τήν ένότητα yιά τόν έαυτό 
του. Τήν ένότητα της ζwης καί 
τήν ένότητα τοϋ πνεύματος. Αύ
τή ή ένότης θά έκδηλwθεί σέ 
διάφορες μορφές, πού θά είναι 
βασικά δλες μορφές όρμονίας. 
<\ύτό σημαινει δτι θά έπέλθει 
άρμονία στις κινήσεις της συνεί
δησης. Καί θά ύπάρχει έπισης όρ
μονια στlς συνθηκες πού δη
μιουρyοϋνται άπό έ:ναν τέτοιον 
άνθρωπο. Στή μουσική μποροϋμε 
νά έχουμε άτέλειwτες μορφές 
όρμονιας. Τό ίδιο μποροϋμε νά 
έχουμε ότέλειwτες μορφές όρμο
νιας στόν έαυτό μας. 'Αρμονία 
σημαίνει όμορφιά, yιατl ή βάση 
της όμορφιας είναι ή όρμονια. 
'Αρμονία σημαίνει nλοϋτο κοί πεί
ρα, σημαίνει συνεργασια καl ά
δελφότητα. Όταν βρισκόμαστε 
στήν κατάσταση της όρμονιας, 
δλη μας ή φύση είναι ένwμένη. 
Είνσι μιά κατάσταση ένότητος, 
όλοκληρώσεwς. Θαυμάζοντας έ:νο 
ώραίο άγαλμα, είσθε όλοκληρw-
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μένος. 'Αλλά συνήθως ό νοος μας 
εΤναι σκορπισμένος. ΕΤναι σάν 
μιά λίμνη νεροϋ πού διαταράσσε
ται άπό τόν άνεμο. 

Ή ένότης υπάρχει. Είναι δυνα
μική καί δημιουργική. Μπορεί νά 
δημιουργήσει τίς μορφές της καί 
ol μορφές αυτές δημιουργοϋντοι 
στή ουνε/δηοη η στην καρδιά καl 
τότε γίνεται η δημιουργ/ο των έ
ξωτερικών μcφφών. 'Εκεί κατευ
θύνεται ή πρόοδος τοϋ άνθρώπου 
καί βρίσκεται τό πεπρωμένο του. 
ΕΤναι ένα άναnόφευκτοnεπρ:..ιμένο, 
πού δέν μποr:;είτε νά τό άποιrρέ
ψετε. 

Σήμερα ό νοϋς παρασύρεται 
άπό έλξεις καί άπωθήοεις. 'Αλλά 
δταν κατανοήσετε τίς κινήσι::ις 
του, τότε θά μπεί σέ μιά τάξη. 
Τό στραβό θά σταματήσει καί τό 
καλό καί ώραίο θ' άνaπτυχθοϋν. 
Αύτό είναι μιά άτέλειωτη άνό
πτυξη της μουσικής της ϋπαρξης. 
ΕΤναι μιά φυσική πορεία, κάτι πού 
πηγάζει έσωτερικά καί διαρκώς 
άναπτύσσεται. 'Όλη ή έξωτερική 
μουσική είναι μονάχα ένα σύμβο
λο αύτης της μουσικής. Θά βρείτε 
τά πιό όμορφα πράγμ01α στή 
μουσική, άλλά δλη αύτή ή όμορφιά 
εΤναι ή καρδιά καί ό νοϋς τοϋ άν
θρώπου. Καί δλη αύτή ή μουσική 
θά έμφανίζεται στίς στιγμές της 
συνειδηrότητάς του. 'Αλλά πρίν 
μπορέσει νά πραγματοποιηθη αύ
τό, πρέπει νά υπάρχει ενα μέσον. 
Kal τό μέσον αύτό εΤναι κατανό
ηση τοϋ άνθρώπου σέ κόθε προ . 
σέγγισή του στι'Ί ζωή καί στή φύ
ση. Αύτή είναι ή έξέλιξη τοϋ άν
θρώπου. 

'Όλοι φθάνουμε στό σημείο δ
που ή πραγματική έξέλιξη πρέπει 
ν' άρχίση. Ό νοϋς πρέπει νά 
παύσει νά είναι όργανον άγνοί
ας. Νά παύσει νά περιφέρεται έδώ 
καl έκεί. Νά γίνει ένα μέσον σο
φίας καl όμορφιδς, πού θ' άνα
πηδησει μονάχη της. 

Δέν χρειάζεται νά πείτε «Πώς 
θά δημιουργήσω αύτή τήν όμορ
φιά ;». 'Έχω ηδη πεί δτι αύτή θ' 
άναπτυχθεί δταν υπάρχει ένα μέ
σον γι' αύτό. Τό μέσον είναι μιά 

καθαρή συνείδηση, μιά συνείδησf'\. 
�εχωριοuένη άπό τό σώμα καl 
από τό νοϋ. 'Αρμονία εΤναι ένό
της στό διαχωρισμό. Ή ένότης 
υπάρχει. Ό διαχωρισμός υπάρχει. 
'Εκείνο πού δέν υπάρχει εΤναι ή 
κατανόηση της σχέσεως μεταξύ, 
ένότητος κai διαχωρισμοϋ. 'Όταν 
αύτή ή κατανόηση έπέλθει, τότε 
6 άνθρωπος άποβαίνει πνευματι
κός. Αύrή ή κατανόηση θά φέρει 
τόν nλοϋτο πού περιέχεται σ'αύτήν� 

Ζωή είναι ϋλη. 'Αλλά ζωή εΤναι 
καί συνείδηση. Ή συνείδηση καί ή 
ϋλη είναι τά υλικά μέ τά όποίa 
θά δουλέψει ό καλλιτέχνης. 'Αλλά 
τό καλλιτεχνημα δέν έπιjρε άκόμη, 
μορφή. 

Αύτή ή άποψη γιά τό μέλλον 
τοϋ άνθρώπου νομίζω δτι εΤναι 
λογική. Μπορείτε νά τήν σκε
φθητε βιjμα πρός βιjμα. Νομίζω 
δτι δέν θά πείτε δτι δέν μπορεί 
νά είναι έτσι. Βέβαια μπορείτε νά 
μήν πείτε δτι είνσι έτσι. 'Αλλά 
αν αίσθόνεσθε δτι μπορετ νά 
είναι έτσι, πολύ γρήγορα θά γίνει 
έτσι γιά σας. 

Ή άλήθεια εΤναι πάντοτε έλκυ
στική. 'Όταν 6 νοϋς εΤναι άπρο
κατάληπτος καί τοποθετηθεί μπρο
στά της, θά τήν δεχθεί. Δυστυχώς_ 
υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις 
καί ίδέες στραβές σέ δλους μας 
καί είναι περίεργο δτι σέ κάθε 
όμάδα πιστεύουν οτι ol δικές τους 
ίδέες είναι σωστές. Κι' αύrό, γιατί 
είναι ol δικές τους ίδέες. 

Συμπέρασμα: Ή Θεοσοφία είναι 
άποψη ζωης, στηριζόμενη στήν 
παρατήρηση, στή λογικη καί στήν 
προσωπική πείρα. 

Έμίλησα έπάνω σ· αύτά, γιατl 
τό θέμ'J ένδιαφέρει δλους, καθέ
ναν γ ιά τόν έαυτό του. 

'Όταν υπάρξει καλύτερη κατα
νόηση στόν κόσμο, τότε ol συνθη
κες θά γίνουν διαφορετικές. 

'Εκείνο πού έχει βασική σημα
σία είναι ή άτομική κατανόηση. 
'Όταν κάθε άτομο ένεργεί σωστά, 
τότε ό κόσμος θά είναι σωστός, 
άπό τήν άπω Ά νατολή μέχρι τήν 
έσχατη Δύση. 

(Μετόφρaση Μ.Μ.). 



ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ 

'Ομιλία ΚωΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

'fό άνθος του ΛωτοΟ εrναι ενα 
ώραιότατο έξωτικό άνθος, με 
πολλαπλοΟν συμοολισμό·ι, που 
χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα, τό
σον &πό τους Ίνδους σε θρησκευ
τικές παραστάσεις καί τελετές, 
δσον καί &πό τους άρχαίους Α1-
γυπτίους. 

Ό Λωτός εrναι ενα φυτόν ύ
δροχαρές. Φύεται ά:φθόvως στίς 
οχθες του Γάγγη, ά:;;ό τοϋ δποίου 
λέγεται δτι μετεφέρθη κατά τr

1ν 
ά:ρχαιότητα ό:πό τους Αίγυπtίους 
1ερείς στίς οχθες του Νείλου. 
'Ιεροί ο1 ποταμοί, 1ερόν καί τό 

1 φυτόν. Είς τους άρχαίους Αίγυ· 
πτίους τό άνθος του ΛωτοΟ άπο· 
τελοοσ� σύμ6ολον του άνατέλλον
τος ήλίου, σύμ6ολον της γοvιμό
τητος καί της ευκαpπίαc, σύμ-
6ολον της αίωνίας νεότητος, &
κόμη δε καί σύμ'3ολον της Με
τενσαρκώσεω;. Είς τας έοpτάς 
της 'Ίσιδος καί τοϋ Όσίριδος 
έχρησιμοποιείτο ευρύτατα, κ<Χ
θως καί qέ έργα Αίγυπτιακ·ης 
τέχνης, σέ διακοσμήσεις Ναωv, 
κιονοκράνων, τοιχογραφιών, άv
τικειμένων τέχνης καί 1δίως κο
σμημάτων έκ χ()υσοϋ. Ε1ς τάς 
'Ινδίας κοσμεί τάς παγόδας καί 
τα άγάλματα των θεων. 01 1νδι
κοί θεοί παρίστανται κατά την 
γέννησίν τους ξαπλωμένοι έπάνω 
σέ άνθος λωτοο. Ε!ναι, λοιπόν, 
τό άνθος τοϋ Λωτοϋ συνυφασμέ· 
νον μέ την ζωην των θεω•ι. 

Έάν &ναζητήσωμ-εν φιλοσοφι
κώτερου; συμ6ολισμοϊις, θά &να-

τρέξωμεν ε1ς τάς 1εράς Βέδας. 
τό -r.ανάρχαιον 1ερόν δι6λίον τω� 
'Ινδιών καί των Βρα:χμ:χνων, δ
που &ναγράφεται : 

«'Όπως τό άνθe>ς τοΟ ΛωτοΟ. 
του δποίου ο1 ρίζες; είναι 6υθι
σμένες στή λάσπη, άνοίγει τοc 
πέταλά του στόν ηλιο, έτσι καί 
ή θεία ψυχή, φυλακισμένη στίς 
ύλικές μορφές, ύφώνεται πρός 
τό φως τής ύπέρτ:χτης Σοφίας»_ 

''Ας χρησιμοποιήσωμε τό συμ· 
6ολισμό τοϊί Λωτοϋ γιά νά προσ
γειωθοϋμε. Καί εlναι πάντz κα
λό νά πατάη κανείς στερεά πάνω 
στή γη. 

Μέσα στή θ.Ε. ά:κσΟμε τά ώ
ραιότερα πράγματα γιά τόν κό
σμο τοΟ καθαpοΟ α 1θέρος, έκεί. 
δπου δ ήλιος λάμπει καθαρός καί 
&μόλυντος, κα!. οπου τά άνθη του
Λευκοίί Λωτοϊί ό:νοίγουν πασίχα• 
ρα τά πέταλά τους στίς χρυσαχ· 
τίδες του. 

"Ας μη λησμονοΟμε · ομως καί 
άς μη περιψ()ονοΟμε τη λάσπη, 
μέσα στr1ν δποία 6υθίζονται οι 
ρίζες μας. Το άνθος του Λωτοϊί 
μπορεί νά άνθισε η νά. μήν άνθι
σε άκόμη, άλλά ο1 ρίζες εlναι 
πάντα 6υθισμένες στή λάσπη. Δεν 
πρέπει νά περιφρονουμε τή λά
σπη, δέν πρέπει να περιφρονοΟ
με τους σπόρους που δέν πέτα
ξαν άκόμη 6λαστούς, που δεν άν
θισαν άκόμη λουλοοδι. 

�τή θ.Ε. δεν �πάρχουν άγιοι. 
Μακάρι νά ύπηρχαν. 'Αλλά φο
ΌtJΟμαι δτι δέν ύπάρχουν, δπως 
δεν δπάρχουν πουθενά. 'rπάρ-
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-χουν δμως άνθρωποι με κ:χλη
'θέλ11ση. Καί αυτό οεν εlναι ά.σή
:μ:χντο. Δεν άπέ6αλαν &.κόμη τα
πάθη τους, δσοι ερχοντχι στη
�.Κ, άλλά μερικοί :α περιώρι
{Jαν. Δεν έκυριάρχησ:χν &.κόμη
:επάνω σ cό.ν κα� ώτερον έ:χυτό
τους τά μέλη της Θ.Ε., άλλά
1-1ερ ι κα .τό·J έχαλι ν:χγώγησ:χν κά
-πως, κατά τό μέτρι,ν του ου-
-ν:χτοϋ.

Τά αλμ:χτα στ�ν έξέλιξη οεν 
ξ[Υαt ευκολα, ίσως ουτε κ:χί OU· 
νατά. "Ας μην είμαστε άνυπόμο
νοι. Καί πρό παντός άς μr,ν εί
μαστε άνυπόμι,νοι γιά τούς 
<&λλους. "Ας γίνου με αυστηρότε
ροι για τι,ύς εαυτούς μας, άλλ' 
:επιεικέστεpοι γιά τούς άλλους. 

οι άνθρωποι οεν γίνονται άγ
γελοι από τη μιά στιγμη στην 
άλλη. Χρειάζεται . μακρά κοιί 
συνεχής προσπάf:ιεια. Τό άνθος 
του Λωτου οεν άνθίζει άπό τη 
μιά στιγμη στην άλλη. Χρειάςε
ται να τρέξουν πολλα νερά στόν 
Ίερό Γάγγη, ίl)ς που νά ανθίση 
-δ Λωtός. 'Αλλά θ' άνθίση, κι' 
αυτό είναι 6έ6αιον. Κοιί εlναι 
παρηγορητικόν. Καί είναι μία 
t)Uνατη έλπίοα.

"Ας μή μας απελπίζουν οι
«τέλειες,_.._ ας μή μας άπογοη
τεύουν · οι γήί νες προσκολλήσεις.
Οι ρίζες του Λωτου εί•Jαι βυθι
σμένες στη λάσπη. "Ας τό οουμε
σάν ψύχραιμοι παρατηρηταί καί
άς τό οιαπιστώοοuμε. Εlναι μία
πραγματικότης, άπό την δποίαν
δεν μπορουμε να άποχωρισθουμε.
Άλλα είναι έπίσης πραγματικό
της ή οuνατότης να άνθίση μέσα
μας δ Λωτός. Μία μέρα θα άν·
'θίση. Καί ή ήμέρα αυτή εl1Jαι
σtό χέρι μας νά εlναι. κοντινή.

Δέ:ν πρόκειται να γίνουμε άμέ-

σως τέλειοι. "Ας αρχίσουμε 8μως 
ηρεμα νά γινώμαστε οιαρκ�ς 
καλύτεροι άπ); δ, τι είμαστε. 
Είναι κιχί αότό κάτι, καί προ 
παντός μια καλη άρχή. Δεν πρό
κειται ν' ά.r.:οβάλουμε με μιας 
κάθε έλάττωμα του παρελθόν:tος. 
"Ας άρχίσουμε δμως με το νά 
6λέποuμε τά έλαττώματά μας, 
και τότε θα θελήσουμε να τά 
οιeιρθώσοuμε. Δεν πρόκειται π.χ. 
νά μην οργισθουμε ποτέ πιά, 
γιατί το ξέρουμε δτι κάθε οργη 
είναι ά5ικαιολόγητη. 'Αλλ' άς 
προσπαθήσωμε νά οργιζόμαστε 
δσο το οuνατον σπανιώτερ:χ. Και 
ας μή κρατ:κμε κακία. Προ παν
τός αότό. Νά μ,ή κραταμε κακία. 
Να μην είμαστε μνησίκακι,ι, να 
μη ζηλοτuπουμ:: τούς άλλους, νά 
μή ζηλοτuπουμε την εότuχία των 
άλλων. Ν:χ είμα-:�τε πρόθυμοι να 
μοιραστούμε μαζί τους τίς χαρές 
μας καί τίς λύπες τους, την κα
τανόησή μας καί τήν άγνοιά τους, 
τή δρ:χστηρι6τητά μας καί τή 
ραθυμία τους, τr,ν πίστη μας καί 
τίς άμφι6ολίες του;, την άγάπη 
μας κα-ί την ά.διαφορίι:ι τους. Κα: 
τ6τε το άνθος του Λωτου θά 
άνθίση. 

Δεν πειράζει αν οι ρίζες μας 
είναι βυθισμένες στή λάσπη. 
"'(;.;ως τά χθες είμαστε δλόκληρι,ι 
6uθισμένοι μέσα σ' αότήν. Κ:::ί 

· �ι�ρ:χ το στέλεχι"Jς δψώθηκε πά
νω άπό την λάσπη ...

'Άι; μην περιφΡ.ονουμε τή λά
σπη. "Ας καλλιεργήσουμε �μως
τούς χυμούς πού θά κάμουν ν'
ά.νθίση μέσα στην ψυχή μας το
άνθος του Λωτοϋ, το άνθος του
λεuκοσ Λωτου, πeιύ θ' ανοίξη τά
πέταΗ του στον ήλιο, έτσι θπω;
ή θεία ψυχή δψώνεται προς το
φως της δπέpτατης Σοφίας.
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Ή έκλογη του τί τλοu του πε
ρ·ιοδι κου μ:χς ε6:χλε iρκετους φί
λους μας σε σκέψεις. 'Έπρεπε 
νά τους δώσο:Jμε μια έξήγησι, 
αλλά μας πρόλα6ε δ έκλεκτος 
τεχνοκρίτης κ. 'Ανδρέας Καραν
τώνης με 't(X σχόλια που εκαμε 
ά:πο τον Ραδιοφωνικό Σταθμ6 
'Αθηνών. Το περιο?ικό μας
είπε έpμηνεύ'Jντας μ' έπιτuχία: 
τr, ν ά:πό:ρα:σί μ:χ;-τι τλο:ρορήθη· 
κε «'Ιλισός>>, 

«Γιατί στlς οχθες τοσ άρχαlου 
Ίλισοσ, κάτω άπ6 τά δροσερά πλα
τάνια, περιδιάβαζαν κσl συζητοϋ
σaν ο! 'Αθηναίοι φιλόσοφοι, 6 
Σωκράτης, ό Πλάτων, ο! μαθηταl 
τους. Χαρακτηριστικοl μάλιστα 
εΤναι ol "::Jκόλουθοι στίχοι τοσ Πα
λαμά πού άναπλάθουν τήν χαρι
τι.,μένη καί τόσο πνευματική ά
τμόοφαιρα τοσ άρχαiου Ίλισοσ: 

Των δλwν τά προβλήματα, νυχτό-' 
[πλεχτα yαϊτάνια, 

στήν ξαστεριά, στ6 ξέφωτο καί 
[κάτω άπ' τά πλατάνια, 

νά τά ξεπλέξw άφηστε με καί νά 
· [ τά ψάξω πέρα 

στήν δμορφη άκροποταμιά μέ τόv 
(yαλάζιο άέρα. 

ΕΤμαι Άθηναίοc ! Τό κάστρα σου, 
[τά σκοτεινά βιβλfα, 

τάκλεισα ! 'Απλώσου ! Φέρνω σε 
[στ6 φως, φιλοσοφfα ! 

Δός μου ξανά yιά νά τά είπω 
(σάν φ�λλο καl σάν κϋμα 

τοϋ yόη τοσ δalμονα έρωτα, τόν 
{έπαινο, Διοτfμα !» 

θα μπορούσαμε νά προσθέσου
με δτι δ τίτλος μας δεν μ:φτupεί 

μόνον μια άναδρομη στο παρελ
θόν, μά θέλει νά ύπενθυμίση δτι 
καί στή σημερινή μας έπl'Jχή. 
στην 1δεατη «Κοιλάδα: τl'JO 'lλι
σου» λειτουργοuν έργαστήpια φι• 
λοσοφικά. 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ 

Ή έλεuθερία της σκέψεως, που. 
αποτελεί θεμέλιο του πεpιο?ικο� 
μας, δε μπορουσε παρά να έπε
κταθij κ:χ ί στr; γ λωσσα:. Δεν 
είναι σκοπός τ'Jυ «'Ιλισου» δ 
γλω:1σικος άγώ·ιας. Πιστεύει, 
άλλως τε, δτι άγών:χς δεν γίνεταL 
πιά, ιχφου ή δημ?τική έχει έπι
κpατή:;ει, χωρίς, 6if3αι:χ, τίς πα. 
ληες ά:κρότητε; της γρ:χμματικijς 
καί της λεξοπλασt·.κής, που 
ήσα: ν στην πρα:γματι κότητ:χ ενας 
λογιωτατισμος τής &λλης οχθης. 
Προσπαθεί, γιά τουτο, το περιο
δικδ να γpiφε�:�ι, σε 15,τι ά::ροpά 
τη 11ύνταξι καί τους στενώτεροu; 
συνεργάτες, σε άπλ ή καθομιλού
μενη δημοτική. 'Α-pήνει, ομως, 
τους σ:Jνεργάτες του ελεύθερους 
στ!ς προτιμήσεις του.:, π.χ. στη-ι 
κατάληξι των τριτοκλίτων -η_ 
δποια:δήποτε άλλη, οπως δεν ά
ποκp,ύει κ:χ! κείμενα στην κα
θαρεύοuσ:χ. Ή γλώσσα: είναι ενα 
πολυ σπουδαίο οpγανο, δεν εfνα:ι 
δμως καθόλου σκοπός. 'Εμείς, 
έφόσον δεν ύπάpχοuν άκρότητες_ 
-που καταντά νά πεpισπ'Jυν τη
σκέψι-νομίζοuμε οτι δεν πρέπει
Υιχ μcχς ά:πασχολουν γλωσσικέ�
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' 1- ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε :ς · μπροστα 
στό .�ύριο ,πνευματικο εργον. 

το ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Στη <,Φιλολογ:κη Στέγή» · του 
Πειραιώς δόθηκε χπο τον κ. Κ. 
Φpαyκισκατο ενδιαφέρουσα διά
λεξις για τα «Άνέ-κδοτα ποιή-
1,1ατα του Γεωργίου Στpχτήγφ. 
Ό δμιλ ητή;, αναψεpόμενος στην 
Ιστορία τοϋ 'Αριστείου Γpαμ,
μάτων καί Τεχ·ιων», απο το δ
ποίο, κατά λάθος, εlχεν εξαιpε
t)η δ- Στρατήγης, απεκάλυψεν οτι 
ε1σηγητης της απονομής τιμητι
-κων διακρίσεωv στου; πνευμχτι-
-κους άνθpώπους ·ljταν δ Γεράσι-
μος Uεφάνης, δ σεμν6ς άλλ:χ καί 
Είαθυς αύτ:ος στοχαστής, που προ
σέφερε σε πνευματικές κινήσεις 
τον ενθουσιασμό του-εκείνα τα 
άξέχαστα αστραφτερά μάτια:
χωρίς ποτέ του να θελήση να ε
πιδείξη ή νά πpοοάλη ιόν έαυτό 
-του. Ιlαpαθέτομε δλη την σχετι-
-κη περικοπή της διαλέξεως :

«'Ο Γιόννης Γρυπάρης, πού εί
χε δεχτεί τήν έντολή νά καταρ
τίσει τό σχετικό κατάλογο, γιά νά
τόν ύποβάλει στόν Πλαστήρα, πα
ράλειψε τ' δνομα τοϋ Στρατήγη
1<αθώς καl τά όνόματα άπό μερι
κούς άλλους άκόμη λογοτέχνες,
ποιητές καl καλλιτέχνες. Γιά τούς
τελευταίους αύτούς, ό Πλαστήρας,
ϋστερ· άπό σχετική είσήγηση τοϋ
Γραμματέα του Γεράσιμου ηεφάνη,
παληοϋ φίλου Πειραιώτη, πού ύπη
ρετοϋσε τότε σάν έφεδρος 'Υπο
λοχαγός κοντά του ιωl πού σ'.
αύτόν όφεlλονταν ή ύποβολή της
ίδέας τιjς άπονομης, άπό τήν Έ
,πανάσταση, τοϋ 'Αριστείου, έφρόν
τισε νά συμπληρώση τόν κατάλο
γο μέ 5σοuς άκόμη, κατά κοινή
σuνε!δηση, εΤχαν προσφέρει άξιό
λογες ύnηρεσ!ες στά Γράμματα
'l<al τίς Τέχνες, έτσι πού νά θεω
ρηθεί άκομμάτιστη ή άπονομή,
-καθώς ένδεικτικά είμαστε σέ θέ
,ση y' άναφέροuμε καl τό δνομα

της Μάρίκας Κοτοπούλη, πού προ
στέθηκε :μaζl ·. μέ άλλου�, σ-τόν 
κατόλοyο τελέυταlα. . · • 

Ώστqσο, ό Στρατήγης καί πόλι 
ξεχάστηκε, γιοτ!, μέ τό θόρυβο 
πού εΤχε γίνη,πρlν λlγα χρόνια, 
γύρω. άπ' τ' ογqμά του, νομίστηκε 
πώς εΤχε �ραβευτεί.... 
. Ό Πλαστήρας, λοιπόν, όταν ό 
Πεφάνης-ϋστερ' άπό σχετική συ
ζήτησή μας- τήν έπαύριο της 
άπονομης τοϋ τό άνάφερε, άρκέ
στηκε νά έκφράσει τή λύπη του, 
μό, είπε, πώς δέν μποροϋσε νά 
ξανάρθει στό θέμα, μιά καl τό 
Διάταγμα είχε δημοσιευθεί, γιά 
νά μή δημιοuργηθοϋν καινούργιες 
άξιώσεις, προσθέτοντας άκόμη, 
πώς δέν εΤχε περιθώριο γι' άλλη 
έnιβάρuνση στόν προϋπολοvισμό 
μέ νέα τρισχιλιόδραχμα (σέ δσα 
δηλαδή λεφτά είχε όρισθεί γιά νά 
κοπεί τό κάθε μετάλλιο) κι· άφη
σε τό πραγμα, δπως είπε, vιά 
μιάν άλλη εύκαιοία ... 

Λίvες μέρες, ώστόσο, κρότησε 
ό έκνευρισμός τοϋ Στρατήγη : 

-«Αύτά είναι λιλιά ι Δέν τά
θέλω τά λιλιά, γώ ι μοϋ έλεγε 
κάθε τόσο ... . » 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥη 

Ό πρόεδρος 'Αϊζεvχάοuερ ε

λαοε τελευταίως εν:χ φχκελον 
προερχόμενον απο το «Βασίλειον 
τοίί Ά νθpωπισμοϋ ». Τό γράμμα 
.;ίχε περάσει χπό τίς Φιλιππί
νες, σuνεπω; εστp:χφη προ; τά 
εκεί ή ερευνχ γιά τήν ανακάλυ
ψι αύτοίί ταυ «6ασιλείου». Καί 
προέκυψε οτι τό ,. 6:χσίλειον ,, 
είναι εyκατεση;μένο σε κάποιο. 
μακρινό σύμπλεγμα ακατοική
των νησίδων, στή νότιο Κινεζι
κή θάλασσα,. Το επίσημο ονομα 
του κρiτου; εlναι «'Ομοσπονδία: 
των κpατων τοίί Βχσιλείου του 
Άνθpωπισμου», ή ε3ρα του εί-. 
ν:ιι στο νησάκι «' Αμιτυ > (Φι
λία) κα:ί δ πληθuσμος του ανέρ
χεται σε 3.400 Κινέζους, Μ:χ
λιχισίοuς, Γάλλους, 'Αμερ;κ:χ-

-�
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-νούς, Ίνδονησίους, Ίάπωνας κα! 
άλλους. Στήν Μανίλα άνεκαλύ
φθη και δ δπό lχεμύθεια'f «γενι
κός πρόξενος» τοσ χράτους, κ:χ· 
ποιο; κ. Κανέλε Ό::ιί:χς, πλού · 
σιος και κ:χtά τα άλλα. είιϋπό
ληπτος πολίτη; της πρωτευούσης 
των Φ:λιππίνων. Σχετικα εγρα
ψε μιά lφημερίδα : 

«Ό κ. Όσlα::;, έρωτηθείς περί 
της ίδιότητός του, άπήντησε : 

-Μάλιστα, άντιπροσωπεύω τό
Βασ(λειον τοϋ Άνθρωπισμοϋl. ..... 
Δέν έπηyα ποτέ έκεί, άλλά άλλη
λογραφw τακτικά μετά της Κυβερ
νήσεώς μου, πα::>ά της ,όποίας λαμ 
βάνω ένlοτε καί τηλεγραφήματα. 

Παρά ταϋτα, δμω::;, ό κ. Όσιας 
εΤχε παραμελήσει νά κοινοποιήσr:� 
πρός τήν Κυβέρνησιν των φιλιππr
νων τόν διορισμόν του ώ::; γενι
κοϋ προξένου τοϋ «Β::1σιλεiου τοϋ 
Άνθρωπισμοϋ». Έφ' ώ καί κοθ' 
ύπόδειξιν της άστυνομiα::;, μετέβη 
άμέσως είς τό ύπουρyείον Έξωτε
ρικώ\., διά νά έηιδώσr:� τά διοπι
στευτήριά του. 'Εκεί, δμ-Jς, τόν 
άπέπεμψαν τόν άτυχη, διότι «ή 
γεωyραφική κοί νομική ταυτότη::; 
τοϋ κράτους του είναι πλήμως 
άyνωστος». 

'Από δλη αίιtr; τή ψχι�ρή δπ6-
θεσ:, άξίζε. •Jά σuyκp:xτηfi"ij τό 
διόλου φ:χιδρό πόp:σμα δτι «εί 
να:ι πλήρωc άγνωστη iJ γεωγρα
φική ταυτότη; τοu 6:χσιλείου τοϋ 
άνθρωπισμοϋ»: Πράγματι, ποϋ 
δπάpχει τέτοιο 6:ισίλειο ; 

·ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Ό πρόεδρος τοϋ κακουργιοδι
κείου τοu -Τουρίνου δp. Γκιου· 
ζέππε Μ:χντρέντι 6ρέθηκε νεκρός 
στό διαμέρισμά του. Προέκυψε 
δτι είχε αίιtοκτον-ήσει άνοίγον
τες τ-r

1 
στρόφιγγα τοϋ φωταερίου 

.καt κό6οντας τίς άρτηρίε; τοσ 

κ:χρποίί τοu δεξιοίί χεριοσ του. 
Δίπλα του βρέθηκε έπιστολή, 
δΠGΙ) δ δικαστης ελεγε : .... Φο6οσ
μαι δτι κ:χτεδίκασα. ε1ς θχνατον 
lνα αθωον». Τραγικό τό δρ�μα 
τοσ είι:χισθήτου αίιτοϋ ανθρώπου, 
αλλα θά ήταν λάθος να νομισθη 
οτι 1J πηγή του 6ρίσ:(εtαι στή 
δικ-χστική πλάνη. Θά ήταν δη
λαδή, ήσυχος ενας δικαστής, αν 
είχε καταδικάσΞι ε1ς θάνατον !ν:χν 
ενοχο ; L1οιό;, εξω άπό τον άν
θρώιt:νο νόμο, του εδωσε τό ή
θικδ δικαίωμα ν' αφ:χψ\'j ανθρώ
πινες ζωiς ; Έπειδη-κ:χθώς ε
λεyε παλαιός ρήτωp-«οί κ. κ. 
δολοψ6νοι» δέν αρχίζουν πρώτοι 
τ·ήν κ:χτ:χpy")σι τη; θχνατικης 
ποινή;, πpέπ�: ν:χ πpοστεθοuν 
οί δικ:χσταί στήν οίιρ:χ tίί>ν «κα
κοποιών με ησυχη συνείδηJι >>; 

Η Γ ΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΔΑΜΔ.ΣΚΟΣ. Είς άπόσrσσιν 54 
χιλιομέτρων άπό της Δομασκοϋ, 
έν μέσω άποτόμwν γκρίζων βρά
χων, εύρlσκεται τό χωρlον Μαλού
λα, ο1 κάτοικοι τοϋ όποί;:ιυ ε1ναι 
oi τελευταίοι άπομένοντες είς τόν 
κόσμον άνθρωποι πού δμιλοϋν 
τήν άραμαΊκήν διάλεκτον, δηλαδή 
τήν γλώσσαν τήν όποiαν ώμiλει 
ό Ίησοϋς Χριστός ! Δέν φαiνπαι 
δτι θά διατηρηθη έπl μακρόν ή 
τελευταία αύτή έστrα της y,!--ώσσης 
τήν όποiαν μετεχcιρlζετο δ Υ1ός 
τοϋ 'Ανθρώπου καl είς τήν όποiαν 
έγραψε τό εύοyyέλιόν του ό Εύαγ
γελιστής Ματθαίος. Είς τι')ν προ
σεχ-η γενεάν, ή άραμαϊκή θά εxr:i
έyκαταλειφθrj. 

Τήν διάλεκτο τοσ Χpιστου 
την δμιλοuν άκόμη μόνον ο[ γ::ωρ
γοl τής Μαλούλα. Την γλώσσα 
τοσ Χριστοσ τήν πνευματικr, καί 
ψJχική τήν δμιλοίίν ; Ηου ; Πό
σοι; 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ. 
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' 

Εύχαpιστοίίμε θερμά δλους δσους 
μας εγp�ψαν ,ις έντυ ... ώσεις το•ις 
άπο τό πρώτο τείίχος-έπαινaτικα 
σχόλια, ώ. έπι τc πλείστον. Και πιό 
πολύ εύχαpιοτοίίμε δοου;; ενιωοαν τeι 
καθηκον νά στpα.ευθοίίν στή· διάοοσι 
τοίί «Ίλισοίί• με �ήν έγγραφή ουν
Ι)pομητών. Έπ(σης εύχαpιστοίίμε έ· 
κεινους πού μας εγνώpισαν τις άν
τtppησε'ς η και έπικp(σεις τους. 'Όλα 
αύτά ε!ναι 6οήθsια, διαφοpετικοίί 6α
θμ-,ίί, πάντως β?ήllεια. Τούς εύχαpι· 
στοίiμt δλου;;. 

κ. Άντ. Σιμιγδ. Πειραιci. Σω· 
στα τό λέτε ότι άπό την πατpί/Jα 
του Πυθαγόρα, τοίί Πλάτωνα και τοίί 
Σωκράτους ελειπa ένα πapιο8ικό σάν 
τόν «Ίλισο». Μας γράφετε δτι «8εν 
υπάρχουν λόγια• να έκφράσετε τα 
σ-ηχαpητήριά σας. ΔΞν πsιράζsι. Πpc· 
τιμηστε τα �pγα, τή οιά1Jοσι τοίί πs
pιοοικοίί, μέ την έγγραφή τακτικών 
συνδρομητών. lυνεργαοία, Κ<Ιt' ά;;
χiιν, οέ ι άπ?κλείεται, άντιθiτω;; έπι
ζητείται. Φυσικά, υποκ;ιται στήν 
κp!σι Έπιτpοπης, πού ε!,αι uπ?χpεω
μένη νά κάνη αυστηρή έπιλογή. 

κ. Χρ. Παρασκ. Καλάμας. 'Ε· 
δώσατε τον «'ιλισό» να τον μελετή· 
σουν και άλλοι, γιά νά γ!νουν καί 
συνδpομητα!. Εύγε! Τό περιοδικό δέν 
εχει τά μέσχ νά διαφημισθη έκ.ετα· 
μένα στις έφημεpιδsς. Διαφήμισις 
ε!ναι τό ίδιο του τό π;pιεχομενο και 
ή συμβολή των φ!λων του. 

κ. Πολ. Χιωτ. Μυτιλήνην καt 
κ. Κ. Στεφ. Χανιά. Δώσατε δ κα· 
θέναc: άπο gνα παpάδει rμα χρήσιμο 
σέ δλους δσους, καθώς έσείς, πpot· 
στανται πνευματικών όpγανώσεων. 
Δέκ.t συνοpομηταί δ πρώτος, δεκα· 
τέσσαpες δ Ι)εύτεpος! Συγχαρητήρια. 
Μόνον 8ταν δλ-;ι έpγασθσίiν ετσι, θά 
μποpέσ'Ώ δ «'Ιλισός» νά μεταδώc:;'Ώ 
πλατύτερα τό άδελφικό μήνυμά του 
καί γρήγορα νά γ! Ι'Ώ μηνιαίος. 

κ. Γεώργ. Παπαη'λ. 'Αθήνας. 
Μας συγκινοίίν τά ίl)ιαιτέpως θερμά 

-αν και υrtεp6ολικi κολακευτικά
λόγια σα;;. Εύ'χαpιστοί!μs γιά τήν
συνδρομή, άλλά ή άπο'Jοχή της Ι)έν 
εlναι ζήτημα «έπιεικε(ας• έκ μέρους
μας. "Εχομε άνάγκη συνδρομητών για
νά φέρουμε σέ πλατύτερους δp!ζον
τες αύτή τή σπιθα, δπως λέτε, «της
έλευθεp(ας της σκεψaω;; και καλης
θaλ ήσεω;; •. Εpγασθητ ε γιi τήν διά·
δοσι τοϋ «Ίλισοίί•.

κ. Σπ. Σοuστ. Χαλάνδρι. Δι· 
καιολογείσθε δτι άργήσατε ν' άπχν-· 
τήσετε στήν έγκύκλιο μα;;, διότι έ· 
θsωρήοατε δπ,χpέωο( σα;; νά στείλε· 
τε και άλλους συνδpομητά;; τοίί ΠΞ
ριοδικοίί, όπω;; και τό έπpάζατε . .Σας 
εύχαpιστοίίμε. Μχκά,.ιι δλοι νά καθυ· 
::ιτεpοίίσαν γιά τον ίΙJ,ο λόγο. 

κ. Γ. Λεμεσόν. Σας στs!λαμε γιά 
δεύτερη φ?pα το Α'. τείίχος. llεpιμέ
νομε νεώτερα, 

κ. Σπ. Νικολ. • Αθήνας. Mi;; γpά
φ;:τε: «Φιλ,:,,.ι:pικi εντυπα έκδιl:l?Ι
ται κατά κχιp-,ύς, ώ;; μικpαt φλόγε� 
έπιΟυμοίίσαι να φωτίσουν τό 6αθυ
σκό�ο;;, μέ άπ?tέΑεσμα σύνηθε;; νά 
σ6jνουν εί;; τά p;ύ,.ιατα». Αύτ� ε!να., 
δυστυχώς, άκpι6i;;. Και εύθυνόμεθα 
δλ-,ι μα;;. Ί'ον ενθουσιασμό σα;; απο 
τό 1'ια6::ι;ομχ τοίί «Ίλισοίί• έλπ!ζ?με 
δτι θi 6οηθή::ιετε νά τ(;ν συμμspισθοίίν 
κχι π,λλοι άλλοι, κυpίω;; διά τη;; 
έγγραφης των ώ;; συν1J?ομητών, διότι 
μόνον ή ϋπχp�ις συνδρομητών έπι· 
τρέπει τήν σταθspάν εκ8,σιν γενικώ;; 
των πspιο/Jικώι. Ό «Ίλισο;;• π:ιρiχsι 
την έγγύησιν κχΙ?νικη;; έκ3όο;ω; γιά 
δλον τόν χρόνο κάθΞ είσπpχττομένη; 
συνδpομη;;, 

κ. Δ. Κλ. Ζάκυνθον. Τιμοκατά
λογος έστάλη. Το γείίμα π�ος τιμήν 
τοίί Σpι Ρd:μ ήτο «μή σαpκο:ραγικόν•, 
διότι δ παγκόσμιος npόε/.)pος της �.Ε .. 
δέν τpώγει κανενός είδους κρέας. 
Φpον,r δτι δ φό·ιος; ζώων Μν ε!ναι 
μόνον έπιζήμιος γιά αυτού;; τούς «κα
τώτερους ά1Jελφούς• μχς, άλλά και 
γιά τους άνθρώπου;;, έπειl.)ή τους έχ· 
παιδεύει στό εργο της σφαγης. Έ� 
άλλου πιστεύει-και τό άποδεικνύει 
μέ τήν άριστη υγε(α του-8τι ή χφ
p!ς κρέας δ!αιτα εlναι πλήρης. Φυσι-· 
κά, ή άκpεωφαγια δέν άποτελεί «δόγ
μα». Ή ίδια ή Μπλα6άτσκυ ετρωγε 
κρέα�. 



ΣΤΟ 3° ΤΕΥΧΟΣ 

-ΤΟΥ 'ΊΛΙΣΟ Υ,,

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ 
Β Ο Υ  Δ Δ Α. Στά 2.500 χρόνια 
τfjs «Παριvιρβάvα» 

Ή σ v v τ α  ρ α κ τ ι κ ή ύπόθεσιs τfjs 
ΜΠΡΑΤΝΤΥ ΜΑΡΦΥ. ΕΙvαι 
Μ ε τ ε  v σ α ρ κ ω μ έ v η στήv Ροvθ 
Σίμον<;; 

"Εvα είκοσιτετράωρο μέ τovs ΓΙΟΓΚΙ 

Τό πρόβλημα των Νέyρωv στήv 'Αμε
ρική 

Ο "ΜΕΛΗΣ,, ό 'Αvαμορφωτικόs Σύλ
λοyος μέ τήv θαυμαστή δρασι 
των vvκτεριvωv σχολωv 

Ο ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ! 

Καi άλλαι έvδιαφέροvσαι έπίκαιροι 
σvvερyασίαι 

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ 
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