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"f:τος 2ον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1957 Τευχος 7ον 

aΕΟΡrιΟΣ Α. ΧΕιΜΑΡΑΣ 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ 

ΤΟΥ 

ΑΛΜΠΕΡΤ 

ΣΒΑΪΤΣΕΡ 

Γιά τήν κατάπα υσι τώ ν 
8ερμοπυρηνικών πειραμάτων 

ΕΙΣΑΓQΓΗ 

ο «ΙΛΙΣΟΣ» εχει τήν τιμή νά προσφέρη στό ελληνικό κοινόν τό
κε(μενον της «Διακηρύξεως Συνειδήσεως», πού δ μεγάλος έπι
στήμwν καl άνθρwπιστης του αίwνος μας άπηύθυνε πρός τήν 

Έπιτροπή του Βραβε(ου Νόμπελ, στή Στοκχόλμη, yιά νά διαβιβασθfj 
ατούς λαούς δλου του κόσμου. 

Ό δρ. 'Άλμπερτ ΣβάΥτσερ, πού εχει άφιερώσει τή ζwή 11ου στούς 
μαύρους της fαλλικης 'Ισημερινης 'Αφρικfjς καJ διευθύνει τό περlφημο 
νοσοκομεϊο του Λαμπαρέν, πρώτη φορά άσχολεϊται. μέ θέμα πού 
δπτεται της πολ\'rικης. ιιΣέ δλη τι'f ζwή μου-έδήλwσε στούς δημοσιο
yράφους-έπιμελwς άπέφυyα ν' άναμιχθw στά δημόσια πράγματα. Πολ
λές φορές �ρθαν καl μου ζήτησαν νά βάλω τήν ύποyραφή μου σέ 
διακηρύξεις η νά ζητήσουν τlς γνώμες μου πάνω σέ πολιτικά ζητήμα-
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τα. Πάντοτε αίσθανόμουν τήν άνάyκη v' άρνηθGϊ "Οχι yιaτJ δέν έν
διαφερόμουν yιά τίς παγκόσμιες ύποθέσεις η τήν πολιτική. Τό ένδιa� 
φέρον μου είναι μεγάλο. 'Αλλά ενοιwθα, οτι δ σύνδεσμός μου μέ τόν 
εξω κόσμο θά μέ άποσποΟσε άπό τό ερyο μου καί τή σκέψι μου. Δέν 
ηθελα νά μπλέξω σέ διενέξεις όνάμεσα σ' αύτόν κ' έκείνον τόν ομι
λο. 'Ήθελα νά μεfνw όμέτοχος yιά νά μπορw νά μιλήσω σάν ανθρω
ποϊ πρός όνθρώπους yιά τά παντοτε ινά προβλήματα μέσα καί γύρω 
άπό τόν ανθρωπο». Πρίν λfγα χρόνια, δμως, αρχισε τήν μελέτη τwν 
όποτελεσμάτων της ότομικης ένερyεfας δταν .άναπτύσσεται yιά πολε
μικούς σκοπούς. Καί εφθασε στήν έπfγνωσι του χρέους του ν' άπευ
θυνθη στούς άνθρώπους γιά νά ζητήση τήν άφύπνισι τwν συνει�ήσεων 
πρός σωτηρfα της άνθρωπότητος καl του· πολιτισμοΟ, πο·ύ άπειλοΟνται. 
«'Άλλοτε-προσέθεσε_;,_τό νά ίσχυρισθη κανεfς, δτι δ πλανήτης μας 
θά γινόταν άκατάλληλος γιά τήν άνθρώπινη . ζωή, θά ηταν παράλογα 
μελοδραματικό. Σήμερα δέ:ν ε Ϊναι πιά, μολονότι οί ανθρwποι δέν 
εχουν άκόμη συλλάβει τό μέγεθος του κινδύνου Κάθε μέρα πού περ
νάει καί· ένw δ ηλιος άνατέλλη καί δύη, φαfνεται ν' άπομακρύνη τίς 
τρομερές σκέψεις. Κι' δμwς, ύπάρχει κfνδυνος νά έξακολουθήση δ 
ηλιος ν' άνατέλλη καl νά δύη καί τό φεyyάρι νά έξακολουθήση νά 
διασχfζη τούς ούρανούς, άλλά ή γη νά εχη νεκρωθη άπό κάθε ζώή, .. )) 
Γι' αύτό άπεφάσισε νά ύψώση · τή φwνή του. "Ετσι άπεφάσισε · νά στεfλη 
στήν 'Επιτροπή του Βραβεiου Νόμπελ. τή «διακήrυξi» του, · μετά . τήν 
άvαyyελfα της βραβεύσεώς του καl τήν πρόσκλησi του νά _ μιλήση 
πάνω σέ. ζήτημ_α της· παγκόσμιας είρήνης. Ή. «διακήρυξfς» του δέν θά 
ηταν μιά έκκλησις πρός ενα εθνος, ά,λλά πρός δλους τούς λαούς του 
κόσμου. Διεσαφήνισε, δτι δέν ε Ϊχε ·σκοπό, ζητwντας rήν κατάπαυσι 
τwν άτομικwν πειραμάτων, νά θέση τή Δύσι σέ μειονεκτική θέσι άπέ
ναντι στήv 'Ανατολή. Έπεδlωκε νά ένημερώση τόν κόσμο, έλπfζοντας 
πώς ενας κόσμος πληροφορημένος θά ηταν μιά τεράστια δύναμι yιά 
τήν άληθινή είρήνη. Ό ραδιοσταθμός του 'Όσλο μετέδωσε τό πληρες 
κεfμενο της «διακηρύξεως συνειδήσεως>) καl εστειλε σ' δλον τόν κό
σμο άντiyραφα. 'Από τά ·μεγάλα κράτη, ο! 'Ηνωμένες Πολιτείες, ή

Σοβιετική Ρωσσiα καί ή Κfνα δέν μετέδωσαν δλο τό κεfμενο. 'Ωστόσο, 

1-

ή. «διακήρυξις» εφθασε σ' έ:κατομμύρια όνθρώπων. Τώρα, από τiς σε
λfδες 1·00 «'Ιλισο0>), φθάνει ά κ έ ρ η α καl στόν ελληνικό λαό. 'd 
«'Ιλισός» ε Τναι ξένος πρός τήν πολιτική. Θεωρεί τήν «διακήρυξι συνει
δήσεως» του Σβά'ίτσερ σάν ενα άνθρώπινο προσκλητήρ_ιο πού άφορα 
δλους τούς άνθρώπους, άπό τού; κυβερνητες τwν λawv μέχρι τόν πιό 
ταπεινό χωρικό σέ κάποια άποκλεισμένη λαγκαδιά, ίδιαfτερα δμι,..ις 
τούς διανοουμένους. 'Αποδfδει τήν δέουσα βαρύτητα στήν δήλωσι του 
ΣβάΊ'τσερ πώς μιά συμφwνfα yιά τήν κατάπαυσι τwν άτομικwν πειραμά
των πρέπει νά ε Ϊναι καί άπό τά δύο μέρη είλικρινής καl βάσιμη, καl 
οχι ίίπουλος μονομερής έ:λιyμός πού θά εθε:τε σέ κfνδυνο οχι μόνον 
τήν είρήνη, άλλά καί τήν έλευθερfα · 
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ΑΛΜΠΕΡΤ ΣΒΑ·Ι·ΤΣΕΡ 

Βρα6είον Νόμπελ Εlρήνης 

filluuuί;ω/4 
&/)J){:tofί (yε{Jj 

ΑΠΟ την 1η Μαρτίου 1954
δοκιμάσθηκαν ύδροyο

νικές βόμβες άη:ό τiς Ήνω-
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μένες Πολιτείες στό νησάκι 
τοΟ ΕlρηνικοΟ Μπικίνι της 
όμάδος Μάρσαλ καi άπό την 
Σοβιετικη Ρωσσία στη Σιβη· 
ρία. Γνωρίζουμε δτι ή δοκι
μη άτομικων δη:λων εΤναι τε
λείως διαφορετικό πραyμα 
άπό την δοκιμη μη άτομικι'iιν. 
Παλαιότερα, δταν δοκιμαζό
ταν ενας καινούρyιος τύη:ος 
yι yαντιαίου κανονιοΟ, τό ζή
τημα έτελείωνε με την έκπυρ
σοκρότησι. Δέν συμβαίνει 
δμως τό ίδιο καί ϋστερα άη:ό 
την εκρηξι μιας βόμβας ύδρο
yόνου. Κάτι μένει στόν άέρα, 
δηλαδη ενας άνυη:ολόyιστος 
άριθμός άη:ό ραδιενερyά μό
ρια η:ού έκη:έμη:ουν ραδιενερ
yές άκτίνες. Αύτό συνέβη και 
μέ τiς βόμβες ούρανίου η:ού 
ρίχθηκαν στό Ναyκασάκι καi 
τη Χιροσίμα καi μέ τiς άλλες 
η:ου δοκιμάσθηκαν έη:όμενα, 
έη:ειδη δμως οι βόμβες έκεί
νες ησαν μικροτέρου μεyέ· 
θους καi μειωμένης άη:οτελε-
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σματικότητος σε σύyκρισι με 
τις ύδροyονικες βόμβες, δεν 
έδόθηκε πολλη προσοχη στό 
γεγονός. 

Δεδομένου δτι ραδιενεργές 
άκτϊνες σε άρκετη ποσότητα 
καί tσχύ εχουν άποτελέσμα
τα έπιβλαβη στό άνθρώπινο 
σώμα, πρέπει νά έξετασθη 

, κατά πόσον ή ραδιενέργεια, 
πού έξελύθη άπό τίς ύδροyο· 
νικές έκρήξεις πού εyιναν ως 
τώρα, άντιπροσωπεύει κίνδυ
νο, πού μπορεϊ να μεyαλώση 
με καινούργιες έκρή-ξεις. 

'Αντιπρόσωποι των φυσικών 
καί tατρικων έπιστημων βάλ
θηκαν νά μελετήσουν τό πρό
βλημα στό διάστημα των 
τρεισήμισυ χρόνων πού πέρα
σαν άπό τότε (τό ρίξιμο της 
πρώτης ύδροyονικης βόμβας 
τό 1954). 'Έγιναν παρατηρή
σεις πάνω στην κατανομή, 
την τφοέλευσι καl την φύσι 
της ραδιενερyείας. 'Έγιναν 
άναλύσεις yιά τόν τρόπο πού 
μολύνεται έπιβλαβως τό άν · 
θρώπινο σώμα. Τό ύλικό πού 
συνελέγη, αν και πολύ άπέ
χει άπό τό νά εΤναι πληρες, 
μας έπιτρέπει τό συμπέρασμα 
δτι ή έκλυθεϊσα άπό τίς εως 
τώρα έκρήξεις ραδιενέργεια 
άντι προσωπεύει yιά την άν
θρώπι νη φυλη κίνδυνο, πού 
δεν θά επρεπε νά ύποτιμηθη' 
καί δτι περαιτέρω έκρήξεις 
άτομικων βομβών θ' αυξή
σουν αυτόν τόν κίνδυνο σέ 
άνησυχητικη εκτασι. 

Αυτό τό πόρισμα διετυπώ
θη κατ' έπανάληψιν, lδιαίτε
ρα τούς τελευταίους λίγους 
μηνες. Έ1• τούτοις, περιέρ
yω·ς, δέν έπηρέασε την δημό-

σια γνώμη στόν βαθμό που · 
θά περίμενε κανείς. 'Άτομα 
καί λαοί δεν διεyέρθηκαν :yιά 
νά δώσουν σ' αυτόν τόν κίν· . 
δυνο την προσοχη πού, δυ
στυχώς, άξίζtι. Πρέπει .δ κίν
δυνος νά καταδειχθη καl να 
yίνη σαφης σ' αυτούς. 

'Υψώνω τη φωνή μου, μαζί 
μέ δλους έκείνους πού αι

σθάνθηκαν χρέος νά κινη
θοΟν, μιλώντας καί γράφον· 
τας. σε προειδοπ9ίησι του 
κινδύνου. Ή ήλικία μου καί 
ή γενναιόφρων έκτίμησις πού 
τόσοι πολλοί ανθρωποι εδει
ξαν yιά τό ερyο μου, μου 
έπι τρέπουν την έλ πίδα δτι ή 
εκκλησίς μου μπορεϊ νά συν
τελέση στην προετοιμασία 
τοΟ δρόμου για την έκδήλώ
σι τοΟ έπειyόντως άναyκαίο'υ 
φρονήματος. 

Τ I ΕΙΝΆΙ ή ραδιενέργεια;
Ή ραδιενέργεια άπο

τελεϊται άπό άκτϊνες, πού 
διαφέρουν άπό τίς άκτϊνες 
φωτός στό δτι εΤναι άόρατες 
καί iκανες νά περνοΟν δχι 
μόνον μέσα άπό τό yυαλ(, 
άλλά καί μέσα άπό παχεϊς 
μετάλλινους δίσκους καί τά 
στρώματα των κυττάρων των 
σωμάτων άνθρώπων καt 
ζώων. Αυτές oi άκτϊνες άνα
καλύφθηκαν για πρώτη φορά 
τό 1895 άπό τόν φυσιολόyο 
Βίλχελμ Ραϊντyκεν τοΟ Μο
νάχου, καt πηραν τό δνομά 
του. 

Τό 1896 δ Γάλλος φυσιο
λόγος 'Ανρί Μπεκερέλ άπέ
δειξε πώς άκτϊνες τοΟ ε'(δους 
αυτοΟ άπαντοΟν στη φύσι. 
'Εκπέμπονται άπό τό ουρά-
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νιο, στοιχείο γνωστό άπό τό 
17.86. 

Τό 1898 δ Πιέρ Κιουρt καt 
ή σ6ζυyός του· άνεκάλuψαν 
σέ μετάλλευμα ούρανίοu τό 
πιό δuΎατό ραδιενεργό στοι
χείο, τό ράδιο. 

Η ΧΑΡΑ πού προκ�λεσε
τό γεγονός δτι οί 

άκτίνες αύτές ησαν έπί τέ
λους στη διάθεσι της άνθρω
πότητος ηταν άμέριστη στην 
άρχή. Φάνηκε πώς έπηρέα
ζαν την σχετικά γρήγορη άνά
πτuξι καi τόν σχετικά yρή
Υ<?ΡΟ μαρασμό τG:>ν κυττά
ρων των κακοήθων οyκων καi 
σαρκωμάτων. Έκτιθέμενα σ' 
αύτές τίς άκτίνες έπανειλημ
μένα σέ μακρυά περίοδο, με
ρικά άπό τά τρομερά νεο
πλάσματα μπορεί νά κατα
στραφοΟν. 

υΥστερα, δμως, άπό λίγο 
καιρό διεπιστώθη δτι ή κατα
στροψη των καρκινωδωv κυτ
τάρων δέν σημαίνει πάντοτε 
θεραπεία τοb καρκίνου καί 
άκόμη δτι τά ψuσιολοyικά 
κ6τταρα τοΟ σώματος μπο
ρεί νά βλαβοΟν σοβαpά αν 
έκτεθοΟν έπί μακρόν στη ρα
διοακτι νοβολία. 

'Όταν ή Μαντάμ ΚιοuρΊ, 
1 ϋστερα άπό τεσσάρων έτων 

χειρισμό τοΟ μεταλλεύματος 
ούρανίοu, επιaσε στό χέρι της 
τό πρωτο γραμμάριο ραδίου, 
φάνηκαν στό δέρμα έyκα6-
ματα πού κaμμιά θεραπεία 
δεν μποροΟσε νά τά θεραπε6-
αη. Μέ τά χρόνια χειροτέ
ρευε καi ή ραδιενέργεια χτύ
πησε τό νωτιαίο της μυελό 

.καί πέρασε στό αΤμα.' Στά 

1934 δ θάνατος εθεσε τέρμα 
στό μαρτύριό της. 

'Ακολο6θησαν πολλά χρό
νια χωρίς νά ε'ίμαστε ένήμε
ροι των σοβαρών κινδ6νων 
πού διατρέχουν άτομα έκτε
θειμένα σuνεχως σέ άκτίνες 
Χ. Χειριζόμενοι μηχανήματα 
άκτίνων Χ χιλιάδες γιατροί 
καί νοσοκόμοι επαθαν άθε
ράπεuτες άρρώστειες. 

οι ραδιενεργές άκτίνες εΤ
ναι ύλικά πράγματα. Διά μέ
σου των τό ραδιενερyόν στοι
χείον έκπέμπει σuνεχως καί 
άνayκαστικως λεπτά μόρια 
τοΟ έαuτοΟ του. 'Υπάρχουν 
τρία ε'ίδη τέτοιων άκτ(νων, 
ονοματισμένων μέ τά τρία 
πρώτα γράμματα τοΟ έλληνι
κοΟ άλψαβήτοu : q λ φ α , 
β η τ α  , y ά μ μ α. Οι άκτί
νες γάμμα εΤναι οί σκληρότε
ρες καί τφοκαλοΟν τά σοβα
ρώτερα άποτελέσμ::χτα. 
ο ΛΟΓΟΣ πού τά στοι

χεία έκπέμποuν ραδιε
νεργές άκτινες εΤναι δτι δια
τελοΟν σέ σuνεχη κατάστασι 
φθορδ:ς. Ή ραδιενέργεια εΤ
ναι ή ένέρyεια που έλεuθε
ρώνεται λίγη-λίγη. Ραδ�ε
νερ�,ά στοιχεια ύπάρχοuν κι' 
άλλα, έκτός άπό τό ούράνιο 
καi τό ράδιο. Στην ραδιοα
κτινοβολία άπό τά στοιχεια 
της γης προστίθεται καί κά
ποια ραδιοακτινοβολία άπό 
τό διάστημα. Εύτuχως, ή μα
,ζα άέρος πού περιβάλλει τη 
yη μας μέχρις ϋψους 400 χι
λιομέτρων μας προστατε6ει 
άπό την ραδιοακτινοβολία. 
Μικρό μόνον μέρος της φθά
νει σέ μδ:ς. 
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Ύποκείμεθα, λοιπόν, διαρ
κως σέ ραδιοακτινοβολία που 
ερχεται άπό τη yfj κι' άπό 
τό διάστημα. ΕΤναι, δμως, 
τόσο άδ6νατη, (ι)στε δεν μας 
βλάπτει. 'Ισχυρότερες πηγές 

'άκτιvοβολίας, δπως τά μηχα
νήματα άκτίνων Χ καi τό 
έκτεθειμένο ράδιο, εχουν, κα
θώς ξέρουμε, έπιβλαβη άπο
τελέσματα σ' δποιον έκτεθη 
σ' αύτές yιά λίγο χρόνο. 

οι ραδιενεργές άκτϊνες ε1-
ναι, καθώς εΤπα, άόρατες. 
Πως λοιπό--ν μποροΟμε νά 
ποΟμε πώς ύπάρχουνε καi 
πόσο δυνατές εΤναι; 

Χάρι στόν Γερμανό φυσιο
λόγο Χάνς Γκάϊyκερ, που πέ
θανε τό 1945 σάν θΟμα των 
άκτίνων Χ, 'διαθέτουμε ενα 
οργανο, που λέγεται μετρη· 
της Γκάϊyκερ. Άποτελεϊται 
άπό μεταλλικό σωληνα πε
ριέχοντα άραιωμένον άέρα 
καi δ6ο μεταλλικά ηλεκτρό-

Πλαστικές προσwπ(δες γιό τήν 
ραδιενέργεια δοκιμάζονται σέ 

μπρούντζινα κεφάλια 

δια. οι ραδιενεργές άκτϊνες 
άπ' εξω έπηρεάζουν τόν σω
ληνα καi προκαλοΟν εκλυσι 
μεταξυ των δ6ο ηλεκτροδίων. 
υΟσο δυνατώτερη εΤναι ή ρα· 
διοακτινοβολία τόσο yρηyο
ρώτερα ή μιά εκλυσι άκολου
θεϊ την &λλη. 'Ένα μικρό 
έξάρτημα συνδεδεμένο μέ τόν 
σωληνα έπι τρέπει την άκρόα
σι των έκλ6σεων. Ό μετρη· 
της Γκάϊyκερ λειτουρyεΊ σάv 
τ6μπαvο δταv oi έ1<λ6σεις 
εΤvαι δυνατές. 

'Υπάρχουνε δυό ειδη άτο
μικων βομβων-βόμβες ούρα
vίου καί βόμβες ύδροyόνου. 
Τ ό άποτέλεσμα της βόμβας 
ούρανίου όφείλεται στη δια
δικασία που έλευθερώνει 
ένέρyεια μέ τη διάσπασι τοΟ 
πυρηνος τοΟ ούραvίου. Στην 
βόμβα ύδροyόνου ή έλευθέ
ρωσις ένερyείας εΤvαι τό άπο
τέλεσμα μετατροπης του 
ύδροyόνου σέ ηλιοv. ΕΤvαι 
ένδιαφέρον νά σημειωθη δτι 
ή δε6τερη αύτη διαδικασία 
εΤναι δμοια μ' έκείvην που 
συμβαίνει στό κέντρον του 
ήλίου καi τόν έφοδιάζει μέ 
την αύτο-άνανεωτικη ένέρ
yεια, ή όποία έκδηλώvεται 
μέ μορφη _φωτός καί θερμότη
τος. 

'Από �απόψεως άρχης, τό 
άποτέλεσμα άμφοτέρων των 
βομβων εΤvαι τό '(διο. 'Αλλά 
σ6μφωνα μέ διάφορους ύπο
λοyισμους, τό άποτέλεσμα 
μιας άπό τίς τελευταϊες βόμ
βεc ύδρογόvου εΤναι 2.000 
φορές ισχυρότερο της βόμ
βας που ρίχθηκε στη Χιρο
σίμα.· 
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Σ' αότές τις δύο βόμβες 
προ._σετέθη τελευταίως και ή 
βόμβα κοβαλτίου, ενα εΤδος 
ύ:περ - άτομοβόμβας. ΕΤναι 
ύδροyονικη βόμβα περιβεβλη· 
μένη μέ στρωμα κοβαλτίου . 
Καί αύτης της βόμβας τό 
άποτέλεσμα ύπολοyίζeται 
πολλαπλασίως lσχυρότιφο 
άπό της μεγαλύτερης ύδρο
yονικης βόμβας. 

Ή εκρηξις μιας άτομικης 
βόμβας δημιουρyeϊ ενα 
άσυλλήπτως μεyάλον άριθμό 
ύπερβολικά μικρων μορίων 
ραδιενερyων στοιχείων πού 
φθείρονται δπως τό ούράνιο 
καί τό ράδιο. Μερικά άπό 
αότά τά μόρια φθείρονται 
πολυ yρήyορα' αλλα πολυ 
άρyά καί μερικά έξαιρετικως 
ά.ρyά. Τό δυνατώτερο άπό 
τά στοιχεϊα αύτά παύει νά 
ύφίσταται μόνον δέκα δευτε
ρόλεπτα μετά την εκρηξι της 
βόμβας. 'Αλλά σ' αότό τό 
βραχυ διάστημα μπορεϊ νά 
σκοτώση μεyάλον άριθμό άν· 
θρώπων σέ περίμετρο άρκε
των μιλίων. 

Τά άπομεινάδια εΤναι τά 
λιyώτερο δυνατά στοιχεϊα. 
Αότά εχουμε ν' άντιμετωπί
σουμε στην έποχή μας, yιατί 
άπό τίς ραδιενεργές άκτϊνες 
που έκπέμπουν προέρχεται ό 
κίνδυνος, yιά τόν δποϊον πρέ
πει νά γίνουμε ένήμεροι. 
ΑΠΟ ΆΥΤΑ τά στοιχεϊα

μερικά ύφίσταyται yιά 
ωρες, αλλα yιά έβδομάδες, 
μηνες, χρόνια 't\ έκατομμύρια ' 
χρόνων, ύποβαλλόμενα σέ 
παρατεταμένη·φθορά. Πλέουν 
στά ψηλότερα στρώματα άέ-

�. ,,,.-.. "'Ί. • • 
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ρος σάν νέφη ραδιενερyοΟ 
σκόνης. Τά βαρυά μόρια 
πέφτουν κάτω πρωτα. Τά 
έλαφρότερα μένουν στόν άέ
ρα περισσότερο χρόνο η πα· 
ρασύρονται μέ τη βρ9χή καί 
τό χιόνι. Κανένας δέν μπορεϊ 
γά πη · μέ βεβαιότητα πόσος 
χρόνος θά χρειασθη yιά νά 
έξαφανισθοΟν δλα τά στοι· 
χεϊ α που σηκώθηκαν ψηλά 
στόν άέρα μέ τίς έκρήξεις. 
Μερικοί ύτrολοyίζουν, δτι 
αύτό δέν θά συμβη .νωρίτερα 
άπό τριάντα η σαράντα χρό
νια άπό σήμερα. 

'Όταν ημουν παιδί εΤχα 
παρατηρήσει, δτι ή σκόνη 
που σηκώθηκε στόv άέρα άπό 
την άνατίναξι τοΟ 1883 στό 
νησί Κρακάτοα τοΟ συμπλέ
γματος Σούντα διεκρίνετο με
τά δ(,ο χρόνια καί σέ τέτοια 
εκτασι, ωστε τά ήλιοβασιλέμ
ματα επαιρναν μιά ξεχωρι
στη λαμπρότητα. 

Έκεϊνο που μποροΟμε νά 
βεβαιώσουμε εΤναι, δτι τά 
ραδιενεργά νέφη θά μεταψέ· 
ρωνται δισρκως άπό τους 
άνέμους yύρω άπό τόν πλα· 
νήτη μας καί δτι ενα μέρος 
της σκόνης, ε'ίτε άπό τό ιδιο 
τό βάρος της, ε'ίτε κατεβα
σμένη άπό βροχή, χιόνι, όμί
χλη καί δροσιά, λίyη-λίyη, 
θά πέση κάτω στή σκληρη έπι
φάνεια της yης, στό. ποτάμια 
καί στους ωκεανούς. 

Τι ψύσεω,ς εϊναι αύτά τά 
μόρια ραδιενεργών στοιχείων 
που ή εκρηξις της βόμβας 
τ' άνέβσσε ψηλά στόν άέρα 
καί τώρα ξαναπέψτουν κάτω ; 

ΕΤναι παράξενες παραλλα-
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γές των συνήθων μη ραδιε
νεργων στοιχείων. 'Έχουν τίς 
Ίδιες χημικές !διότητες, άλλά 
διάφορο άτομικό βάρος. Τά 
όνόματά τους συνοδεύονται 
πάντα από τό άτομικό τους 
βάρος. Τό 'ίδιο στοιχείο μπο
ρεί νά συναντηθfj σε διάφο
ρες ραδιενεργές ποικιλίες. Δί
πλα στην Ίωδίνη που ζfj μό
νον δεκάξη μέρες, εχουμε την 
Ίωδίνη 129, που ζfj 200.000. 
000 χρόνια. 

Έπικίνουνα στοιχεία αύ
του του ε'ίδους εf ναι τά έξης : 
Φώσψορον 32, 'Ασβέστιον 45, 
Ίωδίνη 131, Σίδηρος 55, Βι
σμούθιον 210,Πλουτώνιον 23�, 
Κιούριον 144, Στρόντιον 89, 
Καίσιοv 137. 'Εάν ή ύδρογο
νικη βόμβα τrεριβληθfj μέ κο
βάλτιον, θά πρέπει νά τrρο
στεθfj στόν κατάλογο τό Κο-
βάλτιον 60. 

'Ιδιαίτερα έπικίνδυνα εf ναι 
τά στοιχεία που συνδυάζουν 
μακροβιότητα μέ σχετικά 
!σχυρη ατrοτελεσματικη ρα
διενέργεια. 'Ανάμεσά τους,
την πρώτη θέσι κατέχει τό
Στρόντιον 90. Ef ναι παρόν
σέ τrολυ μεγάλες ποσότητες
στη ραδιενεργό σκόνη. Τό Κο
βάλτιον 60 έτrίσης πρέπει νά
αναψερθfj ώς ίδιαίτερα έτrι
κίνδυνο.

Ή ραδιενέργεια του αέρος, 
έπηυξημένη άπό τά στοιχεία 
αύτά, δεν μπορεί νά μας 
βλάψη έξωτερικά, γιατί δέν 
εf ναι αρκετά δυνατή, ωστε 
νά ε!σχωρήση από τό δέρμα. 
'Από την άναπνοή, δμως, εϋ
κολα εtσχωρουνε στό σωμα 
μας τά ραδιενεργά στοιχεία. 

'Αλλά δ κίνδυνος που κατα· 
τάσσεται πάνω άπό δλους 
τους ο:λλους εf ναι δ προερ
χόμενος δταν πίνουμε ραδιε
νεργό νερό καί δταν τρωμε 
ραδιενεργό τροφή έξ α!τ(ας 
της ηύξημένης ραδιενεργείας 
του άέρος. 

Ή βροχη που επεσε στην 
'Ιαπωνία ϋστερ' άτrό τίς έκ
ρήξεις του Μπικίνι καί της 
Σιβηρίας ηταν τόσο ραδιενερ
γός, ωστε τό νερό δεν ηταν 
πόσιμο. Καi ακόμη: 'Από 
δλα τά μέρη του κόσμου, δπου 
εγιναν τελευταία άναλύσeις, 
φθάνουν έκθέσεις γιά την 
πτώση ραδιενεργων βροχων. 
'Σέ πολλά μέρη διεπιστώθη, 
δτι τό νερό ηταν ακατάλληλο 
τrρός τrάσιν έξ α!τίας τfjς ρα
διενεργείας. 
ΤΟ ΝΕΡΟ γίνεται ραδιε

νεργό σέ σημαντικη εν
τασι ϋστερα από μακρές πε
ριόδους δυνατfjς βροχοπτώ
σεως. Και δτrου πέφτει ραδιε
νεργός βροχή, τό εδαψος γί
νεται κι' αύτό ραδιενεργό
καί μάλιστα σέ ψηλότερο βα
θμό. Τό εδαψος δεν γίνεται 
ραδιενεργό μονάχα μέ τη 
βροχή, άλλά καί με την ρα
διενεργό σκόνη που πέφτει 
πάνω του Καί άτrό τό εδα
ψος γίνεται ραδιενεργός καί 
ή βλάστησις. Τά ραδιενεργά 
στοιχεία περνουν άπό τό 
εδαψος στά ψυτά, δτrου απο
θηκεύοv\αι. Αύτό εΤναι ση
μαντικό, διότι μέ τήν πορεία 
αύτfjς της διαδικασίας μπο
ρεί νά απειλούμεθα άπό ση
μαντική ποσότητα ραδιενερ
γείσς. 
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΟΝΤΙΟΝ 90 Ano TriN ΒΟ\.1ΒΑ ΣΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ 

Μετά τήν ειφηξι, τά άτομικά σwματlδια φθάνουν στήν στρατό
σφαιρα ωψος 7 μlλια). Κατεβαlνουν πολύ άρyό. 'Όσα, δμwς, 
φθάσουν στήν τροπόσφαιρα (κότw των 7 μιλlwν) μεταφέρονται 
στή γη, συνήθwς μέ τήν βροχή. Τά μισά σwματlδια εχουν 

προσγειwθη ενα μηνα μετά τήν εκρηξι 

Οί συνέπειες των άτομικQν πειρα
μότwν : Ή ραδιενεργός δι εlσδυσις 
μολύνει τήν βλάστη σι. Έν συνεχεlς:ι 
φθάνει στό y.όλα της άyελόδος . 

Τά παιδιά κινδυνεύουν περισσό
τερο άπό τούς έφήβους, διότι 
τό Στρόντιον 90 προσελκύεται 
όπό τά όναπτυσσόμενα κόκκαλο. 

. . t 
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Τά ι:,αδιεvερyά στοιχεϊα 
στη χλόη. δταν �αyωθοΟν 
άπό ζωα πού τό κρέας τους 
εΤναι ψαyώσιμο, θ' άπορρο
φηθοΟν καί θ' άποθηκευθοΟν 
στά σώματά μας. Στην περί
πτωσι άyελάδων πού βόσκουν 
σέ μολυσμένο εδαψος, ή άπορ
ρόψησις γίνεται μέ τό γάλα 
πού πίνουμε. Κατ' αυτόν τόν 
τρόπο τά μικρά παιδάκια τρέ
χουν lδιαίτερα τόν κίνδυνο 
νά άπ1:,ρροψήσουν ραδιενερ
γά στοιχεϊα. 'Επίσης δταv 
τρωμε μολυσμένο τυρί καί 
ψροΟτα, τά άποθηκευμένα 
σ· αυτά ραδιενεργά στοιχεϊα 
μεταφέρονται σέ μας. Καί τί 
σημαίνει αυτό τό άποθήκεu
μα ραδιενερyοΟ ύλικοΟ, κατε
φάνη σαψως άπό τίς παρατη
ρήσεις πού εyι ναν δταy, σέ 
μιά περίπτωσι, άνελύθη ή ρα· 
διενέργεια τοΟ ποταμοΟ Κο
λόμπια στη βόρειο 'Αμερική. 
Ή ραδιενέργεια εΤχε προκλη
θfj άπό τίς άτομικές έyκατσ
στάσεις τοΟ Χάμψορδ, πού 
παράγουν πλουτώνιον yιά τίς 
άτομικές βόμβες καί χύνουν 
στόν ποταμό τό χρησιμοποιη· 
μένα νερό τους. Ή ραδιενέρ
γεια τοΟ νεροΟ τοΟ ποταμοΟ 
ηταν άσήμαντη. 'Αλλά ή ρα
διενέργεια τοΟ πλαyκτοΟ τοΟ 
ποταμοΟ ηταν 2.000 ψαρές με
γαλύτερη, οί πάπιες πού τρέ· 
ψονται με τό πλαγκτόν εΤχαν 
40.000 ψαρές μεγαλύτερη ρα
διενέργεια καί τά ψάρια 15. 
000 ψαρές. Σέ μικρά χελιδόνια 
πού οί yονεϊς τους τά έτάϊ-
σαν μέ σκουλήκια άπό τόν 
ποταμό, διεπιστώθη ραδιενέρ· 
yεια 500.000 ψαρές μεyαλύ-

τερη καί στόν κροκό τοΟ αυ
yοΟ θαλασσοπουλιων βρέθηκε 
ραδιενέργεια μεγαλύτερη κα
τά 1.000.000 ψαρές. 

· 'Επίσημες καί άνεπίσημες
πηγές μας βεβαιώνουν κάθε 
τόσο, πώς ή αϋξησις της ρα
διεvερyείας στόν άέρα δεν ξε
περνα τό ποσόν πού μπορεϊ 
χωρίς έπιβλαβη άποτελέσμα
τα ν' άνεχθη τό άνθρώπινο 
σωμα. Αύτό δμως εΤναι άπο
ψυyη τοΟ προβλήματqς. Διότι 
κι' αν δεν · προσβαλλώμεθα 
αμεσα άπό τό ραδιενεργό 
ύλικό το Ο άέρος, προσβαλλό
μεθα εμμεσα άπό δ;τι επεσε 
στη yη, πέφτει καί θά πέση. 
ΆπορροψοΟμε ραδιενέργεια 
πίνοντας νερό και τρώγοντας 
τροφές ζωϊκές καί ψυτικές, 
στην ϊδια εκτασι πού ραδιε
νεργά στοιχεϊσ άποθηκεύον
ται στη βλάστησι της περιο
χης δπου ζοΟμε. 'Ατυχώς yιά 
μας, ή φύσις συσσωρεύει δ,τι 
πέφτει κάτω άπό τόν άέρα. 

Κανένα άπό τά στοιχεϊα 
τqς ραδιεvερyείας το Ο άέρος, 
πού προκαλεϊται άπό την 
εκρηξι άτομικων βομβων, δέν 
είναι τόσο άσήμαντο, ωστε 
νά μη μπορεϊ, μέ τόν καιρό, 
νά yίνη κίνδυνος yιά μας μέ 
την αϋξησι της άποθηκευομέ
νης στα σώματά μας ραδιε
νερyείας. Ή άπορροφώμεvη 
ραδιενέργεια δέν σκορπίζεται, 
εστω, σέ δλα τά κύτταρά 
μας. Συγκεντρώνεται σέ ώρι
σμένα μέρη τοΟ σώματος, 
ιδιαίτερα στά κόκκαλα, έπί
σης στη σπληνα καί τό συ
κωτι. 'Όσα δρyανα έπηρεά
ζοvται άπό αυτές τίς πηγές 
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Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΚΤΗ ΔΟΣΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ό πlνακας αύτός δε(χνει πόσο εχουν συσταλη τά δρια άσφαλεjας, 
συνεπε(ςι της αύξήσεwς της ραδιενερyε(ας. 01 :άριθμοl εlναι 

έβδομαδιαία κλάσματα Ραίντyκεν 

εΤναι ειδικά έκτεθειμένα στη 
ραδιενέργεια. Σέ ο,τι ή ρα
διενέργεια ύστερει σε δύνα
μι, τό άντισταθμ(ζει δ χρό
νος. Δουλεύει άδιάκοπα μέ
ρα και νύχτα. 

Πως ή ραδιενέργεια έπη
ρεάζει τά κύτταρα ενός όρ
yάνου; 

Μέ τον ιονισμό, ας ποΟμε 
δηλαδη μέ την ήλεκτρικη φόρ
τισι. Αύτη ή άλλαyη σημαί
νει, οτι ή χημικη διαδικασία 
πού καθιστδ: τά κύτταρα ικα
νά νά έκτελέσουν τη �ειτουρ
yία τους στο σωμα μας, δεν 
έξελίσσεται πλέον καθώς θά 
επρεπε. Τά κύτταρα δεν εΙναι 
πιά !κανά νά έκτελέσουv τά 
κάθήκοvτα πού εΤvαι ζωτι-

κης σημασίας yιά μας. Πρέ
πει έπίσης νά εχουμε ύπ' 
οψει μας, οτι μεγάλος άρι
θμός κυττάρων ένός όρyάνου 
μπορετ νά έκψυλισθοΟν η νά 
πεθάνουν λόyφ της ραδι:::νερ
yείας. 
Τ I ΑΡΡΩΣΤΕΙΕΣ προξε

. νοΟνται άπό την έσωτε
ρικη ραδιενέργεια ; οι '(διες 
πού εΤναι γνωστό πώς προξε
νοΟvται άπό την έξωτερικη 
ραδιοακτινοβολία. 

Κυρίως εΤναι σοβαρές άσθέ
νειες τοΟ αϊματος. Τά κύτ-

, ταρα τοΟ έρυθροΟ μυελοΟ των 
όστων, οπου σχηματίζονται 
τά έρυθρδ: καί τά λευκά αι
μοσφαίρια, εΤv.αι πολύ εύαί
σθητα στίς ραδιενεργές άκττ-
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νες. Τά σωματίδια, πού βρί
σκονται σε με.γάλους άρι
θμούς στό αfμα, αυτά είναι 
πού τοϋ έπιτρέπουν νά παί
ζη τόν τόσο σημαντικό του 
ρόλο. 'Εάν τά κύτταρα τοϋ 
μυελοϋ των 6στων εΤναι βλαμ
μένα άπό την ραδιοακτινοβο
λία, θό παραγάγουν πολύ 
λίγα η άνώμαλσ, έκφυλισμέ
να αίμάτινσ σωματίδια. Καί 
οί δύο περιπτωσεις, όδηyοϋν 
σέ άσθένειες τοϋ α'ίματος καί, 
ένίοτε, σέ θάνατο. 'Από τέ
τοιες όσθέvειες πέθαναν τά 
θύματα των άκτίνων Χ καί 
των άκτίvων ραδίου. 

Μιά άπό τίς άσθένειες αυ
τές επληξε τούς !Jάπωνες ψα
ράδες πού τούς πέτυχε στό 
πλοϊο τους ραδιενεργός τέ
φρα 240 μίλια μακριά άπό 
τό Μπικίνι ϋστερ' άπό την 
εκρηξι μιας ύδροyονικης βόμ
βας. Μέ μία έξαίρεσι, οί αλλοι 
σώθηκαν δλοι, γιατί ησαν 
δυνατοί καί προσεβλήθησαν 
σχετικά μαλακά, μέ συνεχεϊς 
μεταγγίσεις α'ίματος. 

Στίς μνημονευθεϊσες περι
πτώσεις ή ραδιοακτινοβολία 
ήλθε άπ' εξω. 'Ατυχώς εΤναι 
πολύ πιθανόν δτι καί ή έκ 
των εσω ραδιοακτινοβολία 
πού προσβάλλει τόν μυελό 
των 6στων καί διαρκεϊ έπί 
ετη θά εχη τά 'ίδια άποτελέ
σματα, lδιαιτέρως άφότου ή 
ραδιοακτινοβολία ε!σχωρήση 
άπό τόν ίστό των όστων στόν 
μυελό των όστων. Καθώς 
άνέφερα, τά ραδιενεργά στοι
χεϊ α άποθηκεύονται. κατά 
προτίμησιν στους ιστούς των 
όστων 

ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ή δική μας
ύyεία άπειλεϊται άπό την 

έσωτερικη ραδιοακτιvοβολία, 
άλλά καί των άποyόνων μας. 
ΕΤναι yεyοvός δτι τά κύττα
ρα των άναπαραyωyικων ορ
γάνων εΤvαι !διαίτερα τρω
τά στην ραδιοακτινοβολία, 
ή όποία σ' αύτές τίς περι
πτώσεις προσβάλλει τούς πυ
ρηνες σε τόση εκτασι, πού 
εΤναι όρατη μέ τό μικροσκό
πιο. 

Ή βαθειά ζημιά αυτών 
των κυττάρων άντι προσω
πεύει βαθειά ζημιά yιά τούς 
άποyόνους μας. 

Σημαίνει yέννησι βρεφών 
νεκρών η με φυσικά καί νοη
τικά έλαττώματο. 

ΕΤναι γεγονός-μολονότι 
άπαιτεϊται ελεyχος των στα
τιστικών δημοσιευμάτων τοϋ 
Τύπου-δτι στό αyκασάκι, 
στά χρόνια πού άκολούθη
σαν τό ρίξιμο της άτομικης 
βόμβας, συνέπεσε μεγάλος 
άριθμός γεννήσεων νεκρών η 
παραμορφωμένων παιδιών. 

Γιά νά διαπιστωθοϋν τ' 
άποτελέσματα της ραδιενερ
yzίας στίς έπόμενες γενεές, 
εyι ναν συyκρι τικές μελέτες 
μεταξυ των άποyόνων των 
γιατρών πού έχρησιμοποιοϋ
σαν μηχανήμοτα άκτίνων Χ 
έπί ώρισμένα χρόνια καί τ�ν 
άπογόνων αλλων yιατρων. 
Τ ό ύλικό της μελέτης περι
λαμβάνει περίπου 3.000 για
τρούς κάθε κατηγορίας. Καί 
διεπιστώθη άξιοσημείωτη δια
φορά. Μεταξύ των άποyόνων 
των ραδιολόyων τό ποσοστό 
άποβολης εφθασε στά 1.403,
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�νι'3 μ-ετα_ξύ τQν άποyόνων 
τι'3ν μη ραδιολόyων ηταν μό
νον 1.222. Στην πρώτη δμά
δα 6.01 τοίς έκατόν τι'3ν παι
διι'3ν εΤχαν σ6μφuλα μειονε· 
κτήματα, ένι'3 μόνον 4.82 τοίς 
έκατόν στη δε6τερη. Ό άρι
θμός των ύyιων παιδιων της 
πρώτης δμάδος ητaν 80.42 
τοίς έκατόν, ένω της δε6τε
ρηc ηταν α[σθητά άνώτερος, 
ητοι 83.23 τοίς έκατόν. 

Πρέπει νά ύπομνησθη δτι 
καί ή πιό άσθενης έσωτερικη 
ραδιοακτινοβολLα μπορεί νά 
εχη έπιβλαβή άποτελέσματα 
στούς άποyόνnuς μας. 

Τ ό καθολικό άποτέλεσμα 
της ζημιθ:ς των άποyόνων 
άπό προγόνους πού έξετέθη· 

' σαν σε ραδιενεργές άκτίνες 
δεν θά έκδηλωθη σ6μφωνα 
με τούς νόμους της yενετι
κης, στiς αμεσα έπόμενες yε· 
νεές. Τά πλήρη άποτελέσμα· 
τα θά φανοΟν 100 η καί 200 
χρόνια άρyότερα. Γι' αύτό 
τό λόγο άδuνατοΟμε επ! τοΟ 
παρόντος νά άναφέροuμε πε
ριπτώσεις σοβαρης ζημιθ:ς 
άπό εσωτερικη άκτινοβολLα. 
Στην εκτασι πού σήμερα εχει 
αύτη ή ραδιενέργεια δεν εΤ
ναί τόσο δuνατη καi δεν εχει 
άκόμη διαρκέσει άρκετά ωστε 
νά προκαλέση τέτοια ζημιά. 
'Αλλά άπό τά γνωστά άπο
τελέσματα της εξωτερικης 
άκτινοβολίας μποροΟμε νά 
συμπεράνουμε τί πρέπει νά 
περιμένουμε στ9 μέλλοl άπό 
την. έσωτερικη 'άκτινοβολ[α. 
Έαν δεν εΤναι τόσο lσχuρη 
δσο ή πρώτη, μπορεί ν· άπο-
βfj επιδρωντας λίyο-λίyο 

καί άδιάκοπα. Καi στίς δuό 
περιπτώσεις τό άποτέλεσμα 
θα εΤναι τό '(διο. 

Τά άποτελέσματά τους 
σuσσωρε6ονται. 

Πρέπει επίσης νά θυμόμα
στε δτι. ή εσωτερικη άκτινο· 
βολία, άντLθετα πρός την 
εξωτερική, δεν εlσδ6ει στά 
στρώματα της επιδερμ[δος, 
στούς ιστούς η τούς μΟς yιά 
vά θίξη τα δρyανα. Έρyάζε· 
ται σε στενό κ6κλο καί χωρίς 
καμμιά έξασθένησι της δuνά
μεώς της. 

'Όταν άντιληφθοΟμε κάτω 
άπό τ( σuνθηκες προχωρεί ή 
εσωτερικη άκτιvοβολία, θά 
πάψουμε vά την ύποτιμοΟμε. 
'Έστω καί αν δεν μποροΟμε, 
μιλωντας yιά την έσωτερικη 
άκτινοβολ(α, ν' άναφέροuμε 
τωρινές διαπιστώσεις, παρά 
νά εκφράζουμε τόν φόβο μας, 
αύτός δ φόβος τόσο πολύ 
βασισμένος εΤvαι στά πρά
γματα, ωστε εχει τό βάρος 
μιας πραγματικότητος yιά 
τόν καθορισμό της στάσεώς 
μας. Ε'(μαστε άναyκασμ,ένοι, 
κάθε αϋξησι τοΟ ύφισταμέ
νοu κιvδ6νοu μέ την περαι
τέρω δημιουργία ραδιενερ
γών στοιχείων έξ αlτίας εκρή
ξεων άτομικων βομβων, νά 
την θεωροΟμε σάν καταστρο· 
φη yιά την άνθρώπινη φυλή, 
καταστροφη πού πρέπει νά 
προληφθη. 

Άπειλο6μεθα άπό τόν μέ
;yιστο καί τρομερώτερο των 
κιvδ6νων. 

Τό δτι τά ραδιενεργά στοι
. χεία πού δημιοuρyοΟνται άπό 

ι ' 
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μας, παραμένουν στη φύσι, ε1,ναι ενα καταπληκτικό για 
την ίστορία της γης κοί της 
άνθρώπινης ψυλης γεγονός. 
Τό νά παραλείψουμε νά έκτι
μήσουμε την σημασία του 
καί τίς συΎέπειές του θά 
ηταν τρέλλα, τrου ή άνθρω,τrότης θά την έπλήρωνε πολυ 
άκριβά. Διαπράττουμε τrα
ραψροσύ,νη μέ την άτrερισκε
ψία. Δέν πρέπει νά συρθοΟμε 
ολοι μαζί στόν κατήφορο τό
σο που νά είναι πολυ άρyά. 
Πρέπει νά συνέλθουμε καί νά 
βροΟμε τό θάρρος νά έyι<α
ταλείψουμε την τρέλλα καί 
ν' άντικρύσουμε την πραγμα
τικότητα. 

Αύτό, &λλως τε, σκέπτον
ται καί οί πολιτικοί των κρα
τών τrου παράγουν άτομικές 
βόμβες. 'Ατrό 1ίς έκθέσεις τrου 
λαμβάνουν ε'tναι επαρκώς 
τrληροψορημένοι καί εχουν 
μορφώσει κρίσι, ωστε τrιστε?· 
ουμε τrώς συναισθάνονται τις 
εύθΟνες τους. 

'Η 'Αμερικη καί ή Σοβιετι
κη Ρωσσία καί ή Βρετανία 
λένε ή μιά στην &λλη καί 
ξαναλένε, δτι τίποτε &λλο δέν 
θέλουν παρά μιά συμψωνία 
yιά νά σταματήσουν τά πει
ράματα άτομικων οπλων. 
Ταυτόχρονα, ομως, λένε πώς 
δέν μτrοροΟνε νά σταματή
σουν τά πειράματα, οσο δέv 
γίνεται τέτοια συμψωνία. 

Γιάτί δέν συμψωνοΟν; Ό 
άληθινός λόγος είναι γιατί 
δέν ύτrάρχει στη χώρα τοΟ 
καθενός κοινή yνώμη τrου νά 
τό άπσιτη. Οϋτε καί στίς &λ
λες χώρες ύτrάρχει τέτοια κοι-

νή γνώμη, έξαιρέσει της Ία
τrωνίας. Στην Ίατrωνία διε
μορφώθη ή κοινή γνώμη, 
διότι _εyινε άντιλητrτόν ο-rι σι
γά σι yά θά γίνουν δ_ στόχος 
των συνετrειων ολων των πει
ραμάτων. 
Μ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ αύτοΟ 

τοΟ ε'ίδους τrροϋτrοθέτει · 
άξιοτrιστία καί έμπιστοσύνη. 
Πρέτrει νά ύπάρξουν έyyυή
σεις οτι ή συμφωνία δ.έν θά 
ύτrοyραφη άτrό κάποιον με την 
ύστεροβουλία νά έξασφαλίση 
σημαντικά τrλεονεκτηματα 
τα1<τικης, που τά τrροβλέτrει 
μόνον δ 'ίδιος. 

Ή κοινή γνώμη ολων των 
ένδιαφερομένων έθνων τrρέτrει 
νά ·έμτrνεύση καί ν' άτrοδεχθη 
την συμφωνία. 

'Όταν δημιουρyηθη ιωινη 
γνώμη στίς ένδιαψερόμενες 
χώρες καί σ' ολα τά εθνη, 
γνώμη πληροφορημένη yιά 
τους κινδύνους τrου περικλείει 
ή εξακολούθησις των πειρα
μάτων καί καθοδηγημένη άτrό 
την λογική σύνέτrεια της ένη
μερώσεως αύτης, τότε οί πο
λιτικοί θά μπορέσουν νά κα
ταλήξουν σε συμφωνία yιά 
νά σταματήσουν τά πειρά
ματα. 
, Δέν χρειάζονται δημοψηφί
ςψατα, οϋτε έτrιτροτrές yιά 
νά έκδηλώσουν αύτην την 
κοινη γνώμη. Μόνη της θά 
yίνη αtσθητή. 

Τό τέλος των τrερ.αιτέρω 
πειραμάτων άτομικων οτrλων 
θά άνατείλη τίς ήλιαχτίδες 
της έλ τrίδος τrου τόσον καιρό 
τίς περιμένει ή πάσχουσα άν
θρωτrότης. 
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Δώδεκα χρόνια μετά τό 
τέλος τοϋ πομμου, ό τά· 
φος της "Α ννας Φράνκ 
λουλουδίζει άπό τήν γερ
μανική νεολαία. 

ΦΡΑΝΚ 
Σύμβολο καταδί_κης 

τών φυλετικών διακρrσεων καί 
τής μισαλλοδοξίας 

Η ι\.ΝΝΑ Φpάvκ εχει γίνει
το είδωλο τωv εκατομμυ

ρίων Γεpμαvωv νέων. Ό :cάφος 
της, σε μιά γωνιά του άλλοτε 
στρατοπέδου Μπέpγκεν-Μπέλ
σεν, είναι τόπος πpοσκυv�μ:χτος 
καl πολλων χιλιάδων vέωv &πο 
πολλά έθνη της Ε�,ρώπης. Βλέπει 
κανεlς να συρρέουν απο κάθε ση

μείον τοσ δρίζοντος καί με κάθε 
συγκοιvωνιακον μέσον &.γόpια κ-χl 
κορίτσια απο 12 έτωv καl άνω, 
ακόμη και vέοι 25 έτων, δσο θα 
ήταν καί fι άτυχη Έ6pαιοπούλα 
άν έπιζοσσε από τα μαrτύpια 
που fι Χιτλεpικη μάστιγα έπέ-
6αλε 'σε μια δλόκληpη φυλή. 
Βλέπει καν�ίς νέους άπό το , Αμ-
6οσpγο, κο_pίτσια με άλογοουpά, 
νεαpους με δερμάτινα μπλουζοv 

.. ... t 
'• 

κα:ί ποδιές με καpρώ σάv των 
στρατοπέδων προσφύγων, κοντές 
κυλότες της Βαυαρίας κχί μελαγ
χολικά κοστούμια της ανατολικής 
Γερμανίας. Φθάνουν με καμιόνια, 
με άμάξια, δμαδικά, τάξεις σχο
λείων δλόκλ ηpες η και σύλλογοι, 
καθώς fι «Λέσχη των έpασιτε
χvωv τοσ Ρόκ'ν pολλ του .ΝJύ
σελvτοpφ», των όπαδωv της τζάζ 
της Φpαγκφούpτης καί μικρότε
ρες δμάδες παιδιωv, πο,υ έσπα
σαν τον κουμπαpα τaυς γιά νά 
πραγματοποιήσουν το προσκύνη
μα. Φθάνουν με βέσπες ζευγάρια 
καί πεζοl άκόμη. 

Κpατοίiv αγκαλιές λουλούδια, 
τά πιο ειλικρινή λουλούδια, τά 
πιο άπλχ, παπαpοίivες κα:ί τουλί
πες, που τίς :χγόpασαv η τίς έ-
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μάζεψαν οί ίδιοι. Στήν έρημο 
του στρατοπέδου αναζητουν τόν 
τάφο της μικρής Έοpαίας, που 
της εχουν χ,χρίσει την καρδιά 
τους. Δεν ύπάρχουν εκεί ατομικοί 
τάφοι. Μέσα σε λίγους μηνες, Όε 
λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα πέ
θαναν δεκάδες χιλιάδες ανθρώ
πων. 'Υπάρχουν μεγάλοι ξύλινοι 
σταυροί μ' επιγραφές: «'Ενθάδε 
κείνται 500 νεκροί», «'Ενθάδε 
1.000». Στο μέσον του στρατο
πέδου ύπάpχει ενας σταυρός με 
την επιγρα.ψή :_«'Ενθάδε 10.000». 

Οί νέοι αφήνουν λουλούδια. σε 
δλους τους δμαδικους τάφους. Τά 
πρόσωπά τους ζαρώνουν κα.ί συνο
φρυώνονται, δταν ανα.λογίζωνται 
τί κακό ανέχθηκαν οί πατέρες 
τους. 'Ένα κοριτσάκι στην ήλι
κία της 'Ά vνας, με σφιγμένη τη 
γροθιά της, μουρμούρισε: «Ί'ά 
κτήνη που εκα.μα.ν αυτά, οί ορω
μιάρηδες που τ' ανέχθηκαν αυ
τά_!». 'Ένας νέος σε ήλικία 
στρατεύσεως φώναξε: «'Ορκίζο
μαι νά μη χρησιμοποιήσω τό δ
πλο παρά μονάχα. γιά την προσ
τασία του λα.ου». 

Τριγύρω από ενα νέο σχημα
τίζεται πυκνη συγκέντρωσις. Τί 
συμβαίνει ; Ε[ναι δ Χάνς Νάρpο 
Νάσσεν, παληό μέλος τ-r;ς χιτλε
ρικ·ης νεολαίας, δ δποίος, γιά νά 
εξαγνισθη, προσηλυτίσθηκε στον 

/ Έοpαϊσμό τό 1946 καί πολιτ?
γpαφήθηκε Ίσpαηλίτης τό 1948. 
Φέρνει στον τάφο τ·7jς 'Άννας 
Φράνκ τόν χα.φετισμό του 'Ισ
ραήλ, πp-?ς τrιν γεpμανικη νεο
λαία. Τί μποpουσε νά ε1πή αυτός 
δ παληόc: χιτλερικός στους σημε
ρινους νέους ; «Ε!θε-φώναξε
σείς νά φα.νητε τολμηρότεροι άπό 
μας, μπροστά στό κακό ποΟ tξα.p-

ταται από τους ανθρώπους». 
«'Άννα, Άννούλα μου, σ' &

γα.πω σαν αδελφούλα μου»' ψι
(.Jύpιζε ενα δακρυσμένο κοpι τσά
κι. «Ή 'Άννα Φρανκ-ελεγε 
ενα.ς νέος-εfνα.ι ενας μάρτυρας. 
Διδάσκει κα.ί σπέρνει για τίς ερ
χόμενες γενεές το σπόρο τοΟ αν· 
θρωπισμου καί της ελευθερίας. 
Ποτέ πιά δεν θ' ανεχθο5με δ,τι 
ανέχθηκαν οί πατέρες μας». 

Αυτό τό είδος της λατρείας 
προς την 'Άννα Φρανκ άρχισε 
από τrιν δημοσίευσι του περιφή
μου 'Ημερολογίου της. 

Ή ο1κογένειά της-πλούσιοι 
έμποροι τr,ς Φραγκφούρτης-με
τα την επικpάτησι του Χίτλερ 
κατέφυγαν στην Όλλα.νδία. κα.ί 
εγκατεστάθησαν στό "Αμστεp
νταμ. 'Εκεί τους 6pηκε ή χιτλε
pικη επιδρομή καί γιά να σω
θούν κpύφθηκαν στό κρυφό διώ
ροφο «πατάρι», στό πίσω μέρος 
ενός καταστήματος. Ή 'Άννα, 

.ι. 
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τ6τε 13 ετών, άρχισε να γράψη 
τις σκέψεις της και δλα τα γεγο
νότα της ήμέρας στο ήμερολόγιό 
της, . που του εδωσε το ονομα 
μιας ύποθ.ετικη� ψίλης της, για 
να το αίσΗάνεται σαν κάτι ζων
τανό. �Ηταv ή «Κίττυ» με την 
δποία κου6έντια.ζε κάθε 6ράδυ. 
Μια παροιμία λέει πώς το χαρτι 
ετvαι πιο ,:,πομονητικο απο τον 
άνθρωπο. Το χαρτί του ήμερολο
γίου οχι μόνον ύπέμειvε δσα ή 
μικρη 'Άννα του εμπιστεύθηκε:, 
άλλα και τα διετήρησε και τα 
παρέδωσε: σ' δλον τον κόσμο σαν 
εvα ντοκουμέντο κατά των ψυλε:
τικωv διακρίσεων κα.ί τής μισαλ
λοδοξίας. 

Στίς 20 'Ιουνίου 1942 γρά
ψει : «Μετά τον Μάϊο του 1940

γρήγορα πέταξαν of καλοί και
ροί. �Ηρθαv of Γερμανοί καί άρ
χ ισαv τα δεινά των Έ6ραίωv. 
Με ταχύτητα δ εvας άvτιε:6ραϊ
κος νόμος άκολουθουσε τον άλ
λον. οι Έ6ραίοι πρέπει να εχουv 
στο στηθος τους εvα κίτρινο άστέ-

. ρι, of Έ6ραίοι δεν πρέπει να 
κυκλοψοροσv πάνω σε ποδήλατα, 
ο! Έ6ραίοt άπαγορε:ύε:ται να επι-
6αίvουν στα τραίνα και να δδη
γοσv αυτοκίνητα .. Μπορεί να φω
νίζουν μόνον άπό 3-5 μ.μ. καί 
τότε μόνον σε μαγαζιά που εχουv 
επιγραψη «'Ιουδαϊκο κατάστη
_μα». 01 Έ6ραίοι πρέπει νά 
κλε:ίvωνται στα σπίτια τους άπο 
τίς 8 το 6ράδυ. Δεν μπορουv οδτε: 
στον κήπο τους να μένουν μετά 
την ωρα αυτή. 'Απαγορεύεται vά 
πηγαίνουν στα θέα'τρα, στους κι
νηματογράψους καi άλλα κέντρα 
ψυχαγωγίας. Οι Έ6ραίοι δεν 
tπιτρέπεται να παρακολουθοσv 
&θλητικες συναντήσεις, οδτε: σε 

. '""• 

,,,., .. 
'""" . ... � \ .. � 

δημόσια λουτρά να πηγαίνουν, 
οuτε: σε αθλητικά γήπεδα. ΟΕ 
Έ6ραίοι απαγορεύεται vά επι
σκέπτωvται Χριστιανούς. Δεν δι
καιοσvται να πηγαίνουν παρά 
μόνον σε t6ραϊκα σχολεία. 'Έτσι, 
δεν μπορούσαμε να κάμουμε αυ
το και ήταν &πηγορε:υμένο να 
κάμουμε εκείνο». 

Το χειρότερο, ομως, ήταν ή 
συγκέντρωσις των Έ6ραίωv στα 
στρατόπεδα του θανάτου, που 
για νά τ' &ποψύγουν· ή ο1κογέ
vε:ια Φρανκ κλείσθηκε στο κρυψό 
πατάρι καί εζησε εκεί πλέον 
απο δυο χρόνια. 'Επί πολλες 
ώρες υποχρεωμένοι νά τηροσν 
άπόλυτη σιωπή, γιά να μη προ• 
δοθουv στο προσωπικο τοσ κα
ταστήματος � σε γείτονες, σε μια 
σιωπη που τρομάζει, καί σε τό
σους άλλους περιορισμούς. 

Σ' αυτό τό καταθλιπτικο πε
ρι6άλλον, ή μικρη 'Άννα 6λέπει 

• τον κόσμο με καινούργιο μάτι.
οι άνθρωποι εκεί μέσα, που μα
ζί με την οίκογένει& της «ψιλο
ξεvουνται», εκδηλώνουν δλη την
άσχήμια τους, έξ αίτίας της νευ
ρικότητος και των στερήσεων. Ό
&γαπητός της Πέτερ εlναι άθρη·
σκος, μιλάει σκωπτικά για τον
Χριστό, 6λαστημάε:ι. Ή 'Άννα
δεν ε:Ιναι χριστιανή, αλλά ενο
χλείται, γιατί α1σθάνεται σε6α
σμο προς κάθε θρησκεία. Καί
γράψει στίς 6 'Ιουλίου 19±4 στο
ήμε:ρολόγιο προς την φα.ντ:χστικη
«αγαπημένη Κίττυ» :

«Οί .άνθρωποι που εχουv μιά
θρησκεία πρέπει να α1σθάvωvται
χαρωποί, γιατί δεν εlναι μικρό
τό δώρο νά μπορη κανείς νά πι
στεύη σε ουράνια πράγμα.τα.. Δεν
ε:lναι ανάγκη νά τρέμη κανείς

., 
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την μετα θάνατον 'τιμωρία, το 
κ�θαpτήριο, ή κόλασι καί δ πχ
ράδεισος �ίναι πράγματα άπαρά
δεκτα &πό πολλούς άνθρώπους, 
ώστόσο ή θρrισκεία, άοιάφοpο 
ποιά, προφυλάσσει· τον άνθρωπο 
πάνω στο σωστό δρόμο. 'Όχι άπό 
το φό6ο του Θεου, άλλα άπό σε-

- 6ασμό στην τιμή καί τη συνεί
δrισι του καθενός. Τί ευγενικό
και καλό θά ήταν γιχ καθέναν,
το βράδυ πρίν πλαγιάση νά κοι
μηθη, να άνακαλέση στή μνήμη
του τά περιστατικά δλης της
ήμέρας καί να κρίνη τί ήταν κα
κό καί τί καλό. Στο ξεκίνημα
της επόμενης ήμέρας, προσπα
θεί νά 6ελτιώσrι τον εαυτό του.
Ό καθένας μπορεί νά το κάμη
αυτό' δεν κοστίζει τίποτε καί
έΙναι πολύ επιβοηθητικό.
'Όποιος δεν το ξέρει, θά το άν
τιληφθη με την πείρα, πώς «ή
καθαpη συνείοησι δυναμώνει τον
&νθpωπο».

Στίς 15 'Ιουλίου 1944 γράφει : 
«Τί δύσκολοι καιροί ! 'Ιδανι

κά., ελπίδες καί όνειρα ξυπνουν 
μέσα μας, γιά νά συναντήσουν 
την φρικtή άλήθεια καί να συν
τρι6ουν. Εfναι θαυμα πώς δεν ε
χασα τά !δανικά μου. Φαίνεται 
τόσο παράλογο καί δύσκολ() νά 
εχΥ) κανείς !δανικά τέτοια έπο
χή. Καί ομως θά τά διατηρήσω, 
στο πείσμα· των πάντων, γιατι 
πιστεύω πώς οι άνθρωποι είναι 
πραγματικα καλοί στο βάθος της 
καρδιαι;; τους. Δεν μπορώ, 6έ6αια, 
νιχ χτίσω τίς ελπίδες μου σε θε
μέλια που &ποτελουνται άπο σι:�γ
χυσι, - άθλιότητα καί θάνατο. 

' 

Βλέπω τον κόσμο να έπιστρέφη · 
6αθμηδόν στην άγpιότητα. 'Α
κούω τον κεραυνό πού πλησ_ιχζ-ει 
γιά νχ μ.χ.ς καταστρέψη δλους, 
α1σθάνοf-'αι τα μαρτύρια εκατομ
μυρίων άνθpώπων, κι' δμφς, δ.ταν 
σi1κώνω τά μάτια μου στον ου
ρανό, σκέπτομαι δτι δλα θά 
πανε· καλά, δτι αυτη ή σκληρό
της θα πά.pη τέλος, δτι θά ξανα-

-γυρίσουν ή γαλήνη καί 1; ειρήνη.
Πρέπει να φυλάξω τά Ιδανικά. ·
μου, γιατί ίσως ερχεταt δ καιρός,
πού θά μπορώ νά τα ζήσω».

Με την επιγραμματική φράσι :
«Πιστεύω, δτι στο 6ά.θος κάθε·
άνθρώπου δπάρχει το καλό»' κα
τεβαίνει ή αυλαία στο θεατρικό
εpγο πού εγινε με διασκευη του
ήμερολογίου. Στη Γερμανία το
θεατρικό εργο παιζόταν δλον τον
χειμώνα άπό 20 θιάσ_ους ταυτο
χρόνως. Το_ κοινόν τόσο ήταν
συγκινημένο πού έτηpοϋσε 6αθεια
σιωπή μετά το πέσιμο της αυ
λαίας. «Ποτέ άλλοτε δεν ε[χε
συμ6η τέτοιο πραγμα», έδήλωσε
ενας θεατρώνης του 'Αμβούργου.

�Ηταν ή σιωπη της συμπόνοιας 
για την μικρrι Έ6ραιοποuλα, παύ 
μαtί με τούς γονείς της καί δ
λους τους άλλους του κρυψώνα 
σύρθηκε στο στρατόπεδο ταυ 
Μπέλσεν, καί πέθανε τον Μάρ· 
τιο του 1945, δύο μήνες πρίν 
άπό την άπελευθέpωσι τη� 'Ολ
λανδίας. �Ηταν μιά εκδήλωσις 
για την 'Άννα Φράνκ-σύμ6ολο 
καταδίκης της μισαλλοδοξίας,γιά 
την 'Άννα. Φράνκ-μήνυμα έλπί
δος γιά ενα. καινούργια κόσμο ... 
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Ποτέ την κατακόμβη μην άφίνης' 
κι' αν σέ διώκουν Νέρωνες καi Διοκλητιανοί, 
κι' αν στ' άμψιθέατρον δπ· ό οχλος άλαλάζει 

ο{ πάνθηρες τ' άδέρψια σου ξεσχίζουν. 

Τις ϋβρεις, τά μαρτύρια νά προτιμας, 

την άyωνία νά 'χης πάντα τοΟ θανάτου, 

μά των Ρωμαίων τούς Θεούς μην ττροσκυνήσης, 
μη yελαστfjς yιά των ε[δώλων τη λατρεία. 

Ποτέ την κατακόμβη μη ξεχάνης, 

μά σιγαλά στης νύχτας τά σκοτάδια, 
μακρυά σου άφήνοντας τά ψωτα tων όpy(ων, 
νά τρέχης τό λυχνάρι σου ν' άνάβης. 

Πάντοτε τό στεψάνι νά ττροσμένης, 
στό θυμιατό σου μοσκολίβανο νά βάζης· 
θά 

0

ρθfj μιςι μέρα πού ο{ �ωμαϊοι θά χαθοΟνε 
κ' οί κατακόμβές θε νά γίνουν έκκλησίες. 

':':_.., -

.•. 

't' ... 

1 
Κ. Ν. ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
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Που είναι ή αλήθεια; 
'Ή πως γεννιέται ό πόλεμος 

στο νου των άνθρώΠ'ων 

'Από τό δελτlο της ΟΥΝΕΣΚΟ 

ο ακόλουθος οουδδιστικος μσ- πρtν σε κάθε στρατόπεδο, ϋστερα; 
θος, με τίτλο «Ποσ εlνα:ι ή . οι άνδρες επια:σα:ν τα δπλα: κα:t 

αλήθεια: ;», δείχνει «πως γεννιέ- ·ώρκίσθηκαν να ξεπλύνουν τήν ...
τα:ι δ πόλεμος στο νοσ των αν- φα:ντα:στικη προσοολή. 
θρώπων». Την 'ίδια κιόλχς ήμέρα: οι 

'Ήταν μια φορα στη οόρεια: στρα:τοt προχώρησαν στο πεδίο 
Ίνδία:· δυο δυνατές φυλές : Οι της μάχης. Οι πολεμιστα:ί ξι
Σάκυα:, που ανηκε σ' α:οτην κα:ί φούλκησα:ν κα:t ήσαν ετοιμοι να 
δ !διος δ Βούδδα:ς, κα:t οι Κυλί- δρμήσουν, δτα:y ε[δαν ενα: άνθρω-
γυα:. Χρόνια ·ζοσσαν σε απόλυτη πο να πpοχωρη μόνος καt άοπλος 
άρμονία:. Άλλά, ενα: ώραίο πρωt, στο μέσον της πεδιάδας. 'Ήταν 
κήρυξαν μεταξύ τους πόλεμο. δ Βούδδα:ς,. Κάθησε πάνω σ' ενα. 
Φρικτές φημες εlχα:v σκορπίσει κούτσουρο κα:ί περίμενε. Το νέο

...., 
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δια86θηκε άμέσως στ· άντί πα.λα: 
στρατόπεδα κα:ί οΕ δυο 6ασιληά
οες πηγαν να γονατίσουν μπρο-

'ι στά του. 
«Φίλε μου», εl πε δ Βούδδας 

με &πα:λη φωνή, στρεφόμενος 
προς τον 6ασιληα των Κολίγυα:, 

\!;. «ποιος λόγος σάς εφερε δω ; 
�- , Γιατί εκρίνατε καλο yα κηρύ!;ετε 
" πόλεμο;». 
f' {<Κύριε», άπάντησε δ 6ασι-
f ληας των Κολίγυα, «πρόκειται 
; για &:πα.ίσια: μηχανορραφία. ΟΕ 
"' Σάκυα: μας προκαλουν άδιάκοπα 
i_ 

και με κάθε τρόπο. Μας άποκα-
iι λουν _δειλους καί ζωοκλέπτες, 
�� &κόμη καί άσεοείς επειδή, λένε, 
( «δεν εδώσαμε στους άνθρώπους 
�: ενα: Πρίγκηπα: του Φωτός, ενα 
t Θεό ... >:. 
� «Άλλά», διέκοψε δ Βούδδας, 

«ποιά είναι τα γεγονότα, τα λό
για η τα ο�ειρα: που σας έσπρω
ξαν να κηρύξετε πόλεμο ; ». 

«Πρίγκηπα ·&:νάμεσα στους 
πρίγκηπες», απάντησε δ 6ασιληας 
των Κολίγυα:, «θα σας διηγηθω, 
η μάλλον να μου επιτρέψετε να 
φωνάξω τον Πρωθυπουργό μc,υ 
που είναι ενήμερος για δλες τίς 
λεπτομέρειες». 

'Έτσι, εκλήθη δ Πρωθυπουρ
i γος μπροστα στον Β.cύδδα καί δ 
} κύριός του τον διέταξε να πη 
1_· για.τί of Κολίγυα: είχαν κηρύξει 
t πόλεμο. 
.l « �g ! Πρίγκηπα:», άπάντησε δ 
L • Πρωθυπουργός, «εκήρυ!;α. τον πό
ι λεμο εξ α.lτίας των προκλήσεων 

J. . των Σάκυα με λόγια κα:ί γεγο
νότα». 

«Άλλά», επέμεινε δ Βούδδα:ς, 
«ποια είyαι επί τέλους τά γεγο
y6τα:, ποιά είναι τά λόγια ;». 
•.. •ο Πρωθυπουργος φάνηκε νά 

;!. , •. 

στενοχωρηται. «Πρίγκηπα των 
άνθρώπων�>, εlπε, «άν επιτρέπετε 
νά φωνάξω τον ιδιαίτερο γραμμα
τέα μου που ξέρει την όπόθεσι 
καλύτερα: άπο τον καθένα». 

Κάλεσαν τον 1 διαί τερο γραμ
ματέα:. «Έκθέσετε στον Βούδδα 
τα περιστατικά που μας άνάγκα
σαν να κηρύξουμε τον πόλεμο 
στους Σάκυα:», τον δ ιέτα:ξε δ 
Πρωθυπουργός. 

«Πρίγκηπα: &νάμεσα στους 
πρί γκηπες»' εδήλωσε εκείνος, 
«μας έλουζαν με 6ρωμερες βρι
σιές, μας ελεγαν ζωοκλέπτες κα:ί 
άνανδρους, ωστε ώρκισθήκαμε 
στην πρώτη ευκαιρία: νά τους 
εκδικηθουμε. Είμαστε, άλλως τε, 
κ' εμείς λαος πολεμικός ... ». 

«'Αλλά, φίλε μου», ξαναπε δ 
Βούδδα:ς, «μιλήστε μου λεπτομε
ρώς γι· αοτες τις προκλήσεις». 

«Ή μνήμη με προδίδει, Κύριε, 
άλλά δ βοηθός μου θά σάς fκα:
νοποιήση πλήρως. 'Επιτρέψετε 
.α τον φωνάξω ... ». 

«Φwνάχτε τον, φωvάχτε τον», 
εlπε δ Βούδδα:ς, «άν εlσθε πε
πεισμένος, δτι θά μπορέση v' ά
πα:ντήση». 

«Εlμα:ι πεπεισμένος, Κύριε, 
είναι προικισμένος με μνήμη εξαι
ρετική». 

Δυστυχώς, ή εξα:ιρετικη μνή
μη εσοησε σάν άπο μαγεία. 
«Ζητω συγγνώμην», εψιθύρισε, 
«δεν θυμάμαι πολυ καλά. Βέβαια: 
εκηρύξα.μz τον πόλεμο, &λλα 
επρόκειτο περί α:1τία:ς πολυ σο-
6α:ρας». 
, «Γιά νά δουμε», είπε δ ιδιαί

τερος γραμματεύς, «κάμετε μιά 
προσπάθεια. Δεν μπορεί νά λη
σμονήσατε>:. 

«Να:ί, πραγματικά, νομίζω 

1. 
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πως θυμουμα:ι. Έπρόκειτο για 
το νερό», πρόσθεσε κάπως ταρα
γμένος. 

'Όλος δ κόσμος, &:κόμη κα:ι τα 
κοράκια που πετουσα:ν τριγύρω, 
εσκα:σα:ν στα γέλια:. Άλλά, δ 
Βούδδα:ς δεν γελουσε. Ύ πομο· 
νητικά, εξακολούθησε την ερευ·ια: 
για «τα πρα:γμα:τικα αίτια: της 
ρήξεως». 

Ό Πρωθυπουργος φώναξε τον 
προσωπάρχη. 'Υποκλίθηκε προ 
του Βούδδα:. Στο ερώτημα: που 
του εθεσε, &:πάντησε, δτι ήταν 
ζαλισμένος κα:ι δεν θυμότα:y' άλλα 
θα ήξερε &:σcρα:λως δ προϊστάμε
νος πρακτικογράφος. Έκλήθη δ 
προϊστάμενος πρακτικογράφος, 
ίίστερα: δ ύποπροϊστάμενος, ίίστε
ρα: δ οοηθός του, τέλος δ τμημα
τάρχης, άλλα κανένας τους δεν 
θυμόταν επα:κριοως την α:ίτία 
κηρύξεως του πολέμου. Φώναζαν 
τότε τον &:ρχηγο τοt, χωριου, δ 
δποίος ετυχε να ορίσκετα:ι &:νά
�εσα: στο στρα:το των Κολί γυα:. 
Λεγόταν 'Ανάντα: Σιμχάλα:. 

«Φίλε μου», του ετπε δ Βούδ
δα:ς, «γιατί εκυκλοcρορήσα:τε cp'ij· 
μες εναντίον των Σάκυα: κα:ί 
γιατί παρα:τα:χθήκατε για πό
λεμο ;». 

«Πρίγκηπα», ετ πε δ &:ρχηγος 
του χωριου, «τα πράγματα εγινα:ν 
ετσι : 'Ένα χρόνο, δυο χρόνια:, 
τρία χρόνια, δεν είχαμε οροχή. 
Το. χωριο πέθαινε &:πο δίψα:. Τα 
ποτάμια στέρεψαν κα:ι δεν εcρθα:
νε το νερο ουτε να ξεδιψάση ενα: 
τα:υρο. Κα:ι ξέρετε πως έχουμε 
πολλους ταύρους». 

«Ξέρω», ετ πε ό Βούδδας με 
γλύκα, «άλλα εξα:κολουθηστε». 

«Λοιπόν, Πρίγκηπα», ετπε δ 

'Ανάντα �ιμχάλα:, «έμαθα: πωc; 
of Σάκυα κατεσκεύα:ζα:ν ενα: cρρά- '-, 

γμα: &:πο πέτρα κα:ί λάσπη για 
να στρέψbυν το ποτάμι προς τα 
χωράφια τους. Έcρώνα:ξα: έκδί
κησι διότι ήταν δ!"κα:ιο να πά
ρουν αύτοι δλο το νερό I δτα:ν πε
θαίνουμε &:πο δίψα ; Την έπομέ-
νη, πηγα: στο κοινοτικο γρ:ι..cρείο, 
έδωσα στον γρα:μματικο καρύδες 
και λουλούδια:. Μου εlπε πως 
ήταν σύμφωνος μαζί μου. Μί
λησε στο� προϊστάμενό του, δ 
προϊστχμενός του μίλησε στον 
δικό του καί οίίτω καθ' έξης, μέ
χρις δτου ... ». 

«Μέχρις δτου ... ;», ρώτησε δ 
Βούδδα:ς. 

«Μέχρις δτου, ενα: ώραίο 
πρω·ι, ή κοινότης εκήρυξε τον 
πόλεμο καί μόλις που πρόλα:6α 
VC'. ζωσθω το σπαθι και να cpορ.έ
σω τη στολή μου. Βλέπετε, ω 
Πρίγκηπα δλων των &:νθρώπων, 
είμαστε φτωχοί άνθρωποι και 
εγώ, στσ χωριό μου, γνώρισα την 
πιο 6αρεια δυστυχία ... » 

Ξαφνικά, δ &:ρχηγος του χω
ριου σταμάτησε. Φαινόταν ενο
χλημένος καί έσκυψε το κεφάλι. 
'Έγινε μα:κρια σιωπή, · ίίστερα 
&:κούσθηκε τοσ Βούδδα ή φωνή. 
«Βλέπετε, φίλοι μου, κάνετε πό
λεμο γιd: λίγο νερο που μάλιστα 
δεν υπάρχει. Πηγαίνετε, &:μαθεϊς 
άνθρωποι, &:κολουθητε τον εύγε
νικο και &:γνο δρόμο της &:λή
θεια:ς. Με την εμπιστοσύνη κα:ί 
την πίστι πρέπει να &:πο:ντατε 
στην εχθρα:. Αύτος εlνα:ι δ α:ίώ
νιος νόμος». 

'Έτσι έγινε είρήνη &:νάμεσα: 
στους Κολίγυα: καί στους Σά
κυα: ... 
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, .Εωr:. Ρκίaπι,· 
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. 
. 3Υlα.κάριος 
: Μακάριος δ όδοιπόρος της ζwης, 

� 

ο όοο'ιωόρος 

όπού βαθιό κατέχει, 
, · � μακάριος της ζwης ό έρrιμlτης 

� . 
",;--

τή σάρκα τήν όνθρώπινη, 
φορwντας � ψυχή του, 
νιατί �ρθ' έδCι στή νFι 

··, ,-·1· 
.... 

• 
• 

. , '. 

: πού ξέρει πόντο νό θωρεί 
: της Γης τήν οψη τήν άέναη 
: καθώς τήν έπρwτόσuρε ό Θεός 
: άπό τόΧόος καi τήν lφερε στόφwς 
. 

: πάντα μέ τό 'ίδιο δέος 
: καί τή χαρό τήν παιδική, 
: σμι yμένα δπwς τό δλας 
: μέ τό Ιερό σιτάρι, 
: πού νΙvοuνται ψwμl, 
. 

: Κι έμπρός στό θέαμά της, 
: δ κόσμος πόσο ωραίος 
: ε Τναι, νά λέη κρυφά 

καl νό βλοyάέι τή Μοίρα 
πού τοϋyραψε ως δια6ότης 
νά ζεί καi νά περνδ 
νιό λlνο άνάμεσό της. 

Kai νδχει συντροφιά του 
ως τή στερνή στινμή, 
πού μέσα στοϋ Θανάτου 
!ό νέφος θά κρuφτε�

τό μανεμένο άηδόνι, 
πού τή Δημιοuρνlα, 
μέ τή λειτοuρyική του 
φωνή μεταρσιώνει 
κcu στό θνητό τή θεlα 

, • κάνει νά μή ξεχνa 
: ποτέ κατaνwνή του. 
. 
. 

: Μακάριος δ δδοιπόρος της ζwης 
. , 

·-. ; μακάριος της ζwης δ έρ
0

ημlτης, 

ΚΙ δταν νδuθεί όπ' αυτή, 

Ποιό δρόμο θενά πάρει, 
-στόν "Ηλιο η στό Φεννόρ,ι ;-:
πόσες ζωές θά δώσει
τρινύρα του ή ζwή του,
πλάσματα πόσα ωραία
θά βνουν 6π' τό κορμl του,

σέ πόσες συνειδήσεις 
δλλες θά χωριστεί 
κι ή μνήμη του σέ πόσες 
μνημες μικρές θά μπεί. 

Γι' αυτό σά σέ καθρέφτη 
στό Σύμπαν τό 'ίνδαλμό του 
ξανοlνει όλημερlς, 
νι' αυτό θαρρεί πώς ε ίvαι, 
-στινμή ύπερούσια μείνε!
του κόσμου ό ποιητής. 

Kai ζwντας τήν άκέρια 
άπό τό πρiν ζwή του, 
στή Γη ζεί καί στά Αίθέρια, 
καί μές στό δρόματά του 

πιό πέp' όπ' του Θανάτου 
τά σύνορα, στων Πλανητών 
τούς κόσμους, στοϋ Έμπuραlοu 
τούς κόλπους! Κι ε ίν'ό νους του 
νεμaτος όπό κύκλους 
των δστρwν μοuσικης, 
στά ϋψη ΚΙ αυτός Πλανήτης! 

Μακάριος ό όδοιπόρος της ζwης, 
μακάριος της ζwης δ έρημlτης !. .. ;. 
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Ο ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 
Τό ουσιαστικό πρόβλημα 

είναι ό έ κ ,τα ι δε υ τής 

Α' π,;στολη τr;ς εκπαιδεύσεως
είναι fι διάπλασις ώλοκλη

pωμένων άνθpωπίνων όντων, έπο
μένως ευψυων. 

Σκοπός τr1ς είναι ή άποκατά
στασις ευφυών σχέσεων δχι μό
νον άνάμεσα σ· ενα άτομο κι' 
άλλο t μά επίσης άνάμεσα στο 
άτομον καί τiιν κοινωνία γε
νικά. 

Τό ουσιαστ κό πρόβλημα τής 
εκπαιδεύσεως είναι δ εκπαιδευ
τής. 

Άληθινη εκπαίδε,υσις ειν 
εκείνη ;tου άφυπνίζει την νόησι 
y.αί τείνει στην ώλοκληpωμένη 
ζωή. 

Γιcι μιά σωστiι εκπαίδευσι, 
είναι ψανεpό πώς όφείλουμε νcι 
νοιώσουμε τη σημασία της ζωης 
στο σίινολό της, καί γι' αυτό 
χρειάζεται νά μπορουμε να σκε
ψθουμε, δχι πάνω σε στερεά λο
γική, άλλά ευθέως και εν πνεύ-

.. ματι αληθείας. 
Στον τωρινό μας πολιτισμό, 

• εχομε διαιρέσει τη ζωη σε τόσα
διαμερίσματα t ωστε ή εκπαίδευ-

'Απόσπασμα άπό τό τελευταίο 

βιβλ(ο του περί έκπαιδεύσεwς 

. . 

σις δεν εχει πολυ νόημα, πλη y 
της διδασκαλίας μιας είδικης τέ
χνης η επαγγέλματος. •Αντί νcι 
άψυπνίζη σιό άτομο ενα_ ώλο
κληpωμένο νου, ή εκπαίδευσις 
τόν ενθαρρύνει νά πpοσαpμοσθη 
σε κάπeιιο μοδέλο καί έπομένως 
τον εμπcδίζει νά άντιληφθη τόν 
έαυτό του σάν συνολ:κη εξέ
λιξι .. 

Παράγουμε, δπως γίνεται με 
τχ καλούπια, άνθpώπι νους τύ
πους, που τό κύp,ον ενδιαψέpον 
τους είναι νά οpουν κάποισϊάσψά� 
λεια η νά γίνουν κάτι τό ενδια
ψέpον η Ύα πεpάσοuν τον καιρό 
τους ευχάριστα, με δσον τό δυ
νατόν λιγώτεpη σκέψι. · 

Ή συμβατικiι εκπαίδευσις δεν 
μας επιτρέπει; παρά πολυ δύσκο
λα, νά ψθάσουμε σε άνεξάρτητη 
σκέψι. Ή προσαpμογη δδηγεi 
στη μετριότητα. Το νcι διαψέpη 
κανείς &:πό την δμάδα η v· άνθί
σταται στο, περιβάλλον. εrναι δύ
σκολο καί συχνά επικίνδυνο ... 

'Όλη μας 11 εκπαίδευσις, δλες 
μας ο,ι επιδράσεις, του πεpιβάλ-

' •. 
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λοντος, μας έμπνέουν τον φό6,οτου .δι«cρορισμοϋ προς τους γει
τονές μας... καί μας καθιστοϋν 
έπίπλαστα εύλα6ϊις προς την 
έξουσία καί την παράδοσι. 

Ή έκπχίδευ111ις των fι,μερων 
μας ετvα.ι τέλεια χρεωκοπία, 
διότι παρχχωρεί τά πρωτεία 
στην τεχνική. Δίνοντας σ' αύτην 
τέτοια έξαιρετικη σημασία, κα
ταστρέφουμε τον άνθρωπο. Με 
τό να κα.λλιεpγοσμε την ίκ:χνότη
τα. και την ε1δικότητα. δίχως κα.
τανόησι της ζωής, άνα.πτύσσου
με την 6α.να.υσότητα., πpοκα.λοσ
με πολέμους κα.ί, στο τέλος, θέ
τουμε την φυσf. κή μα.ς ασφάλεια 
σε κίνδυνο. 

Ή τεχνικη κατάρτισις, δσο 
καί ναναι άναγκα.ία., δεν Οα λύση 
με κανένα. τρόπο τίς ψυχολογι
κές μα.ς συγκρούσεις, τίς εσωτε· 
,ρικες πιέσεις μα.ς' κα.ί έπειδη 
άποκτοσμε γν_ωσι δίχως να κα
τανοήσουμε την δλικη πορεία 
της ζωης, ή τεχνολογία. έγινε μέ
σο κα.τα.στροφr;ς μχς. Ό άνθρω
πος, που μπορεί νά δια.σπάση τό 
άτομον, άλλά δεν εχει ά.γάπη 
στην κα.pδιά του, ετνα.ι τέρας. 

'Έχει κάη πιο σημαντικό να 
έπιτελέση ή κα.λη εκπαίδευσις, 
πέραν της ενθαρρύνσεως διδα.
σκα.λίας μιας τεχνικής : να 6οη
θήση τον άνθρω·,:ο νά νοιώση με 
την πείρα. την ώλοκληpωμέν.η πο-

-ρεία. της ζωης. Λύτη ή άμεση
πείρα. θά δώση στην ίκανότητα.
κα.ί την τεχ,νικη την άληθινή
τ?υς θέσι.

Χpεια.ζόμα.στε �νθpώπι να. ο ντα
ώλοκληpωμένα., εύφυα καί ελεύ
θερα.. Ι'ια τούτο μας χρειάζεται
έκπα.ίδευσις &:ληθινή,•6α.σισμένη

• στην κατα.νόησι του πρα.γμα.τι-

' .. 

·- , ... �

κοσ. Ή κατανόησις δεν ερχετα.ι 
πα.ρα σ' εκείνον που γνωρίζει τον 
έαυτό του, δηλα.δη κατέχει στην 
έντέλεια. την ίδια. του ψvχολοyικη 
πορεία.. 'Έτσι, στην άληθινή ση
μασία. τοσ δpου, εκπαίδευσις εl
να. ι f, αντίληψις του έα.υτοσ, διό
τι μέσrχ μας συνα.θpοίζετα.ι άκέ-
pηα ή ϋπα.pξις. 
_ Ή έκπα.ίδευσις πρέπει νά 6οη
θάη τό .χτομο να ώpιμάζη ελεύ
θερα., να κα.τα.να.λίσκετα.ι σε άγά
πη κα.ί ανθρωπισμό. Μ' α.ύτό δ
φείλομε ν' ασχολούμεθα. κα.ί οχι 
νά διαμορφώνουμε τό πχιδί σύμ
φωνα. μ' ενα πpοκα.t:!ωρισμένο 
1δεωδες μοδέλο. 

Ή πειθα.pχ ία. ει να.ι ευκολο 
μέσον για νά κpα.τοσμε τό πα.ιοί 
στο χέρι μας, άλλα δεν τό 6οη
θάει νά άντιληφθη τά προβλήμα
τα. που θέτει ή ζωή. 

"Οταν έκπα.ιδεύωμε τα πα.t
διά μας μ' ενα. ώpισμένο σύστη
μα σκέψεως η με μια κα.θωpι
σμένη πειθαρχία., δτα.ν τά μαθαί
νουμε να σκέπτωνται σε πλαί
σια. καταστρωμένα., τά έμποδί
ζουμε νά γίνουν ώλοκληpωμένοι 
άνδρες κα.ί γυναίκες, συνεπώς 
ε[ναι άνίκα.νοι νά σκέπτωντα.ι ευ
φυώς, δηλαδή να προσεγγίζουν 
τή ζωη σαν ενότητα.. 

'Αλλά, δ υψηλότερος προορι
σμός τής παιδείας ,ε!ναι ακρι-
6ως ή διάπλασις ώλοκληpωμένων 
άτομικοτήτων, ίκα.νων νά θεω
pου ν τη ζωή στο σύνολό της. 

Τό παιδί είναι προϊόν ταυτό
χρονα. του παρελθόντος καί του 
ytα.pόντος. Ε!να.ι λοιπόν ήδη 
όποτετα.γμένο. 'Εφόσον· του με
τα.6ι6άσωμε κα.l τό δικό μα.ς άπό
θεμα. επιδράσεων, πα.pα.τείνουμε 
ταυτόχρονα. κα.ί την δική του 

. -ι,

,, 
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< ' ' ,>, ς, , υποτα.γη κα.ι τ ,1ν uικη μα.ς. 
"Αν θέλουμε να βοηθήσουμε 

το πα.ιοί να ελευθερωθη άπο 
τίς συνθηκες του εγώ, πού προ
ξενουν τόσο πόνο, δφείλει καθέ
νας μας να τροποποιήση οαθεια 
τη στάσι του καί ;ιίς σχέσεις του
με το παιδί. . 

Ή &:ληθιvη παιδείχ συνίστα
ται στην κα.τανόησι του παιδιου 
τέτοιου πού είναι, δίχως νά του 
επιβάλουμε την εικόνα πού τέ
τοιο νομίζομε πώς πρέπει vα 
γίvη. Για να βοηθήσουμε το 
πα.ιοί πρέπει να του &:φιε· 
pώσουμε τον &:ναγκαίο χρό
νο για να τό μελετήσωμε καί να 
τό πα.ρατηρήσωμε. Αοτο &:πα.ιτεί 
υπομονή, &:γάπη, σταθερότητα. 

Ό καλος παιδαγωγός δεν 
πpοσκολλαται σε μια μέθοδο, 
άλλα μελετάει κάθε παιδί &:το
μικά. Στίς σχέσεις μ.α.ς με τα 
παιδια καί τούς εφήβους, δεν 
εχομε να κάμωμε με μηχανισμούς 
πού μπορεί να επισκευασθουν, 
άλλα με ζωvτανα οντα εντυπωσια
ζόμενα, μεταοαλλόμενα, διστα
κτικά, άφοσιωτικά. Για v' άσχο
ληθουμε μαζί τους, πρέπει να 
διαθέτουμε μεγάλη κα.ταvόησι, 
τη δύνχμι της ύπομοvi)ς καί 
&:γάπη. 

'Ενόσω θα θεωρουμε την επι- -
τυχία σαν σκοπό, δεν θα λυτρω
θουμε από τον φ6βο, διότι ή επι
θυμία. επιτυχίας περιέχει άvα.
πόcρευκ tα τόv φόοο άποτυχίας. 
Να για.τί δεν θα πρέπει να δι
δάσκωμε στους νέους τη λατρεία. 
τ·ης επιτυχίας. 

Μια άλλη &ποστολη της παι
δείας είναι ή δημιουργία. νέων 
άξιων. Ό παιδαγωγος δφείλει να 
διαθέτη δλη τη σκέψι του, δλη 

τη φροντίδα. του κα.t την στοργή 
του στην δημιουργία. καταλλήλου 
περιβάλλοντος κα.ί στην άvάπτυ-
ξι της χα.τα.νοήσεως, ωστε φθά
νοντας την ωριμότητά τους τα 
άτομι::. να μπορουν να προσεγγί
σουν εοφυως τα προ6λήμα.τα. πού 
θ' &:να.κύψουν μπροστά τους. Γιά 
να μπορέση δμως να στα.θη σ' 
α.οτό τό ρόλο, πρέπει δ πα.ιδα- ' 
γωγός να κατα.vοήση δ !διος τον 
έαυτό του. 

Κατα κανένα τρόπο δεν πρέ
πει v' &:vτιτί0εντα.ι οί επιδράσεις 
του σπι τιου καί του σχολείου. 
Λοιπόν, γονείς καί δάσκαλοι 
δφείλουv ν' άρχ(σουν να μετεκ
παιδεύωvτα.ι r_;( ίδιοι. 

Ή άληθιvη εκπαίδευσις ξεκι
νάει &:πο την δική μας μετα.μόρ
φωσι. 

Ή &:ληθιvη θρησκευτικη εκ
παίδευσις συνίσταται στη οοή
θεια: του παιδιου ωστε να &:πο
κτήση εοφυως συνείδησι του έαυ
τbϋ του, να δια.κρίνη δίχως τη 
οοήθεια άλλου τό πρόσκαιρο &:πο 
τό άληθιvό, v' &:ντιλαμοάνεται τίς 
σχέσεις πού δια.τηρεί με τούς 
δμοίους του καί με ολόκληρη τr1 
φύσι. Ή αληθινη θρησκεία είναι 
ή ά.γωγη της ελευθερίας στην 
&ναζήτησι της αλήθειας. 

Ή ευφυ·tα εlνα.ι ή σύλληψις 
τοϋ οοσιώδους. 

Μονάχα στην &:τομική ελευθε
ρία μπορεί ν' ανθίσουν ή αγά
πη και το ανθρώπινο κχί αυτηv 
την ελε.υθερία μπο·ρεί να τήν 
προσφέρη μονάχα. μια παιδεία 
βασισμένη στή yvωσι του έαυτου. 

Το να είναι κανείς δημιουργι
κός, σημαίνει νά είναι σε μ�ά 
κατάστα.σι δπου ή αλήθεια ε1σέρ
χετα.ι σε υπαρξι . 

., . 
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ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΚΑΙ ΓιοΓκι 

Κατά 
, 

ΤΙ διαφέρουν; 

Μελέτη ύπό -it * * 

(Έδημοσιεύ&η χωρίς ύπογραφ11 γιά πρώτη φορά στίς 
8 Μαιου 1882, σtό Theosophίst. � Αν καί δέν εtναι 
γνωστός ό συγγραφεύς, ή μελέτη άποδίδεται σέ εναν 
άπό τούς ύψηλότερους «Τσέλας» i\ μεμυημένους πού 
συνεδέ{},ησαν μέ τήν άρχική φάσι της -&εοσοφικης 
κινήσεως. Οί ύποσημειό>σεις ειναι της Ε.Π. Μπλα
βάτσκυ). 

Γ ΙΟΓΚΙ εΙναι ενας ανθρωπος 
πού έyύμνασε τόν έαυτό
του μέ μακρά πειθαρχία 

σώματος καί πνεύματος καί εyι
νε ίκανός νά προκαλη φαινόμε
να καί νά δέχεται κατά βούλη
σιν άπόκρυφες έπικοινωνίες. Ή
άκολουθουμένη διαδικασία, κατά 
την θεωρία, εtναι δτι παραλύει, 
ας ποϋμε, τόν φυσικό του έyκέ
φαλο καί ύποβάλλει τό νου του 
σε πλήρη παθητικότητα μ' ενα 
άπό τά πολυάριθμα συστήματα 
πού διαθέτει, άπό τά δποια ενα 
συνίσταται στόν μαγνητισμό της 
δεύτερης σειράς ίδιοτήτων, πού 
κατέχει καί άσκει δ πνευματι 
κός η έσώτερος ανθρωπος. Ή
ψυχη έπηρεάζεται από τό σωμα 
καί με τή σειρά της χρησιμο
ποιειται yιά νά έλευθερώση τό 
πνεϋμα, τό δποϊον κατ' αύτόν 
τόν τρόπο ερχεται σέ άμεση 
έπαφή μέ τό έπιθυμητόν αντι
κείμενον. 'Επί παραδείγματι: 
Μία τηλεγραφική γραμμή μέ 
σταθμούς Α,Β,Γ,Δ,Ε, σε συνήθεις 
περιπτώσεις, στέλνει μηνύματα 
από τόν σταθμό Α στόν Β, από 
τόν Β στόν Γ καί οϋτω καθ' 
�ξης. 'Αλλά, δταν ot διάφορQι 
σταθμοί είναι συνδεδεμένοι, τό 
μήνυμα μπορεϊ νά φθάση στόν 

- Ε dπό τόν Α χωρίς νά τό αντι-

ληφθοϋν οί ένδιάμ�σοι σταθμοί.
Κατά τόν 'ίδιο τροπο, δταν τά 
νεϋρα y"ίνωνται παθητικά, ή δύvα
μις των «Γιόγκι» έλέyχει τις αλ
λες tδιότητες καί τελικά καθι
στά τό πνεϋμα ίκανό νά δεχθη 
μιά έπικοινωνία, πού διαφορετι
κά θά αδυνατοϋσε, διότι θά χρει
αζόταν ή ένέρyεια διαφόρων 
μεσαζόντων. 

Ή μαγνητική δύναμις στρέφε
ται πρός κάθε tδιαίτερη Ιδιότη
τα, τοιουτοτρόπως αύτή ή ίδιό
τ ης έyκαθιστά εύθεια γραμμή 
μέ τό -tτνεϋμα (11, τό δποϊον δε
χόμενον τίς έντυπώσεις, τίς δια
βιβάζει στό φυσικόν σωμα (2). 

Τό πνεϋμα δέν μπορει νά δρά
ξη τίς ανακοινώσεις πού έπιθυ-

(1) 'Έ κ τ ο ν σ t ο ι χ ε ί ο ν
πνευματική ψυχ1Ί. 

(2) Στ11ν κανονική η φυσικ11 κα
τάστασι, αί αισθήσεις μεταβιβάζον
ται άπό τό κατώτερο φυσικό στό 
υψηλότερο πνευματικό σώμα, ητοι 
ά π ό τ ό 1 ο σ τ ό 6 ο σ τ ο ι
χ ε ϊ; ο ν ( τ ό 7 ο ν δέν εlναι 
ώργανωμένο ίj κα-&ωρισμένο σώμα, 

'σ.λλά άπειρη κα ί επομένως μ,1 ύπο
βεβλ ημένη σέ ορους κατάστασις), 
όπότε οί ίδιότητες έκάστου σό>μα
τος οφείλουν ν' άφυπνίσουν τίς ιδιό
τητες τοϋ έπομένως ά,1ωτέρου καί 

·-
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μΕL VCX δΕχθη, αβοήθητο από την 
φυσική όρyάνωσι, άκριβως δπως 
στην πΕρίπτωσι ένός ψυχοπα
θους ΤΟ 1tVEUμα Είναι ,ταpόν, 
άλλα είναι χαμένη ή ίδιότης του 
λοyικοG καί, έπομένως, τό πνΕG
μα μόνον δέν μπορε'ί νά κατα
στήση εναν άνθρωπο ύyιη. "Η 
δπως στην πΕρίπτωσι ένός τυ-

,•ά διαβιβάσουν διαδοχικά τό μ�Ί
νυμα εως δτου φ&άση στό τελευ
ταίο (τήν πνευματική ψυχή) καί τότε 
αυτό ξαναστέλνει άντίστροφα τό 
μήνυμα πρός τό σωμα. uΟταν οί 
ιδιότητες μερικών «σωμάτων» (Χρη
σιμοποιούμε αυτ11 τή λέξι. ελλείψει 
κσλύτερης) εlναι λιγώτερο ανεπτυ
γμέν�ς, δέν πετυχαίνουν ,,ά διαβι 
βάσουν σωστά τό μήνυμα πρός τ ό 
ύ ψη λ ό τ ε ρ ο  σ τ ο ι χ ε ίον 
και δέν πετυχαίνουν επίσης νcι." πα
ραγάγουν τή σωστ11 εντύπωσι στίς 
φυσικές αισ&ήσεις, δπως ενα τηλε
γράφημα μπορεί νά ξεκίνησε άλύ.
&ητα και νά μπερδεύτηκε καί νά 
εγινε δυσνόητο από τόν χειριστή 
κάποιου ενδιαμέσου στα&μού. Αυτός 
είναι ό λόγος, πού μερικοί αν&ρω
ποι , αν και προικισμένοι μέ μεγά
λες διανοητικές ίκανότητες και συλ
ληπτικές ιδιότητες, συχνά εlναι τε
λείως ανίκανοι νά εκτιμήσουν, ας 
πούμε, τίς καλλονές της φύσεως, ,Ί 
κάποια 11&ική tδιό-τητα, δσο τέ
λεια κι' αν εt,•αι ή ιδιαίτερη 
ή&ική ιδιότης τους, διότι 11 

πνευματική αντίληψις &ά εlναι πάν
τοτε ατελ11ς, έκτός εάν τό πρωτό
τυπο ύλικό 11 άρχικ11 φυσική εντύ
πωσις ;τεράση από τό κύκλωμα μέ
σα άπό τό κόσκινο κά&ε «σ τ ο  ι -
χ ε  ί ο υ» (από τό 1, 2, 3, 4, 5, 6 
στό 7 και κατόπιν από τό 7, 6, 5 ,  4, 
3, 2, στό 1) καί εάν κά{)·ε «κόσκινο> 
εlναι εν τάξει. Ό Γιόγκι, ό όποίος, 
μέ στα&ερή εκπαίδευσι καί αδιάκο
πη επαγρύπ,,ησι, διατηρεί τό επτα
δικό του οργανο σέ καλό συντονι
σμό καί τού όποίου τό πνεύμα εχει 
τέλειο έλεγχο πάνω σ' δλα , μπορεί , 
κατά βοϋλησιν, και παραλύοντας τή 
λειτουργία των 4 ενδιαμέσων σ τ ο  ι
χ ε ί ω ν "ά επικοινωνήση σ.πό τό 
πνεiiμα μέ τό σωμα καί αντιστρό
φως, κατ' ευ{)·είαν. 

φλου, τό πνευμα καί οί λογικές 
δυνάμΕις Είναι σωες, αλλά r) 
ίδιότης της δράσεως είναι κα
τεστραμμένη. έπομένως ή ψυχή 
του τυφλοG άδυνατε'ί νά συλλά
βη τlς εντυπώσεις πού θά του 
έστέλλοντο διά των όπτικων 
νεύρων . 

Τό πνευμα είναι α θ ά ν α  -
τ ο ν σ τ ο ι χ ε 'ί ο ν (ά ρ Χ ή ;) 
καί δέν μπορε'ί μέ κανένα τρόπο 
νά μειωθη. Μολονότι δέ, μέχρις 
ώρισμένης έκτάσεως, είναι ύπο
κείμενο στο σωμα καί τίς ίδιό
τητές του κατά τήν διάρκεια 
της χρονικης περιόδου πού είναι 
προσκολλημένο στο σωμα, μπο
ρε'ί, δ ι ά μ έ σ ο υ  του σώ
ματος. νά έλΕυθΕρωθη σέ ψη'λό· 
τερο η χαμηλότερο βαθμό, ωστΕ 
νά κ.:χταστη ίκανό νά δρα άνε
ξάρτητα άπό τ ά α λ λ α 
σ τ ο ι χ ε 'ί α. Αυτό δύναται 
νά έπιτΕυχθη μέ μαγνητική ίσχύ 
η νευρική ίσχύ καί ετσι δ πνευ
ματικός άνθρωπος καθίσταται 
ίκανός νά δέχεται έπικοινωvίες 
άπό άλλα πνεύματα, νά διασχί
ζη τον χωρο καl νά ,τροκαλη 
ποικίλα φαινόμενα, παίρνοντας 
οποιο σχημα καί ο-ποια μορφή 
έπιθυμε'ί. 

Τό μυστικό της θεωρίας είναι 
τουτο, δτι δ Γιόγκι, κατέχοντας 
τήν δύναμι του αυτομαyνητι
σμοG καί κρατωντας ύπό τον 
τέλειο ελΕyχό του δλα τ ά 
έ σ ω τ ε ρ ι κ ά τ ο υ  σ τ () ι-, 
χ ε 'ία, βλέπει δ,τιδήποτΕ έπι
θυμΕ'ί νά ίδη, άπορρίπτοντας 
δλες τίς στοιχειώδεις έπιδρά
ΟΕις πού τείνουν νά μολύνουν 
τήν άyνότητά του. 

Τό μέντιουμ δέχεται τίς έπι
κοινωνίες διαφορΕτικά. Αυτό 
έ π ι θ υ μ Ε 'ί τά «πνεύματα» 
κι' αυτά προσελκύονται προς 
αυτό' ένω οί μαγνητικές επιρ
ροές των έλέyχουν τίς ιδιότητές 
του, σέ δση άναλοylα αυτές οί 
μαγνητικές δυνάμεις είναι tσχυ
ρές καί τό ύποκείμενον εχει ττα
θητικότητα. Τό νευρικό ρευστό 
στέλλΕι τlς έντυπώσεις ττρός την 
ψυχή η πνευμα κατά τον ίδιο 
τρόπο, συχνά καl μέ τά ίδια 

: 
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άποτελέσματα, δπως στην πε· 
ριπτωσι των Γιόγκι, άλλά μέ 
αύτην τήν σημαντική διαφορά 
δτι δέν c.τναι έκεϊνες πού ιό 
μέντιουμ η δ πνευματιστής έπι· 
θυμεϊ, άλλά δ, τ_ι τά πνεύματα 
(έ π ι ρ ρ ο έ ς τ ω ν σ τ ο ι · 
χ ε ι α κ ω ν) έπιθυμοΟν. Γι' αύ· 
τό συμβαίνει ένιοτε (στόν πνευ
ματισμό) νά τιθεται έρώτημα 
yιά !ίνα θέμα καi νά λαμβάνε· 
ται άττάντησις διαφοpετικης φύ
σεως, ασχετη !!pός τό θέμα, 
κ ατά τό μαλλον καl ηττον κατά 
τή διάθεσι των «στοιχειακων». 
Ό πνευματιστής άδυνατεϊ νά 
προκαλέση κατά βούλησιν ενα 
καθωρισμένο άποτέλεσμα-δ 
Γιόγκι δύναται. Ό πνευματιστής 
•"Jπόκει ται στόν κίνδυνο πονηρων 
έπιρροων, πού μειώνουν τίς ιδιό
τητες ύπό τόν ελεyχο της ψυ· 
χης, οί δποϊες tδιότητες (ύποκεί· 
μενες εύκολώτερα στό πονηρό, 
παρά στό άyαθό, καθώς καl κά
θε πραyμα πού εχει μέσα του 
μεγάλο ποσοστό άκάθαρτης ϋ
λης) γρήγορα έπηρεάζονται. Ο 
Γιόγκι ύπερνικα τόν κίνδυνον 
αύτόν, καl οί tδιότητές του ε{ναι 
ύπό τόν πλήρη ελεyχό του, διό· 
τι ή ψυχή του άπέκτησε μεyαλύ· 
τερη έξουσία έρyαζομένη καί 
κυριαρχοΟσα σ' αύτές τίς ίδιό· 
τητες, οί δποϊες, αν καί ή ψυχή 
ε{ναι κυβερνήτριά τους, εΙναι 
δμως καί ύποχείριά τους έπί
σης. Θά δώσω μιά σαφέστερη 
έπεξήyησι: Μία μπαταρία yεν
να ήλεκτρισμό,τά σύρματα στέλ
λουν τό ρεΟμα. καί ό μηχανι
σμός τίθεται σέ κινησι. v ξ:τσι 
άκριβως, ή ψυχή ετναι ή γεννή
τρια η μπαταρία, τά νεΟρα τά 
σύρματα, καί οί ίδιότητες ό ύπό 
κιvησιν μηχανισμός. Ό Γιόyκι 
σχηματίζει άμεση σύνδεσι άνά· 
μεσα στην πνευματική του ψυ
χή καl δποια tδιότητα, καί, μέ 
τήν tσχύ της γυμνασμένης θελή· 
σl'.ώς του, δηλαδή. μέ μαγνητική 
έπιρροή, συyκε-ντρώνει δλες τίς 
δυνάμεις του στην ψυχή, πού 
τόΎ καθιστα ίκανό νά δράξη τό 
ύπ·οκειμενο της ερευνάς του καl 
νά τό έξαποστε[λη π(σ,ω στά 
φυσικά ορyανα, μέσ� των δια-

. ,

φόρων μέσων έπικοινωνίας. (3) 
Έάν δ Γιόyκι έπιθυμη νά tδη 

ενα δ�αμα, τά όπτικά του νεΟ
ρα δέχονται τό μαyνητικό ρευ
στό· έάν χρειάζεται άπάντησι 
σ' ενα έρώτημα, έπιφορτίζονται 
μ' αύτό οί ίδιότητες της σκέ
ψ"�ως καl άντιλήψεως, καί οϋτω 
καθ' έξης. 'Εάν έπιθυμη νά δια
σχιση τόν χωρο πνευματικά, τό 
έπιτυyχάνει εϋκολα μεταφέρον
τας τήν ίδιότητα της θελήσεως (4) 
καl άνάλοyα μέ τήν μεyαλύτερη 
η μικρότερη δύναμι πού εχει 
άποκτήσει, μπορεϊ νά παράyη 
άποτελέσματα μικρότερα η με
γαλύτερα. 

Ή ψυχή τοΟ μέντιουμ δέν ·yί
νεται γεννήτρια. Δέν είναι μπα
ταρία. Ε{ναι σάν ενα πλατύστο
μο δοχεϊο άπό τό Λέϋντεv, πού 
εϋκολα yεμιζει άπό τή μαγνητι
κή έπιρροή των «πνευμάτων». Οί 
ίδιότητ'ες τίθενται είς ένέρyειαv 
καθώς τά λενόμενα πνεύματα 
τίς κινοΟν άπό τό δοχεϊο πού έ
yέμισαν μέ τά δικά τους ρεύμα· 
τα. Αυτά τά ρεύματα, σάν μα
γνητικά πού είναι, άναλαμβά
νουv τήν άyαθή η πονηρή διά
θεσι των άοράτων. 'Επειδή δμως 
ή έπιρροή των πράyματι άyα · 
θων πνευμάτων δέν άφήνεται 
στή yη μετά θάνατον, στην πρα
yματικότητα, δ έ ν ύπάρχουv ά
yαθά πνεύματα, άσχέτως τοΟ 
δτι μερικά μπορεϊ νά μήν εtναι 
έπιβλαβfι, ένω ύπάρχουν άλλα 
yεματα μέ άληθινή διαβολικότη
τα. Γενναται τό έρώτημα: πως 
ή έπιρροή των κακων πνευμά
των ά π ο μ έ ν ε ι, άφοΟ παύη 
νά ύφίσταται στή yη μετά θά
νατον ή ψυχή; Άκριβως, καθώς 
τό φως τοΟ ηλιου φωτίζει ενα 
άντικείμξ:νο κ' έκείνο άντανα
κλα μερικές άόρατες ένερyές 
άκτίνες, οί όποίΕς, συyκεντρού
μεvες σέ μιά φωτοypαφιr<ή μη
χανή παράyουv μιά λανθάνουσα 
�ίκόνα πάνω στή φωτογραφική 

(3) 'Ή καί κατ' εύ&είαν, δπως
πιστεύουμε δτι συχνότερα συμβαίνει.

(4) 'Από τό φυσικό πρός τό Πνευ
ματικό σόJμα καί συγκεντρώνοντάς 
την εκεί-ετσι εμείς τό εννοούμε. 

Ι 
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πλάκα, ετσι καί οί κακές ροπές 
τοϋ ανθρώπου αναπτύσσονται 
καί σχηματίζουν ατμόσφαιρα 
γύρω του, η δποία τόσο πολύ 
διαποτlζc:ται από ττ1 μαγνητική 
του έπίδρασι, ωστε αύτό τό-ας 
ποϋμε-έξωτερικό του κέλυφος 
συγκρατεί τίς λανθάνουσες έν
τυπώσΕ,ς καλών η κακών πρά
ξεων. Μετά θάνατον, αύτές προσ
κολλώνται σέ ώρισμένα σημεία, 
αλλά καί ταξιδεύουν μέ ταχύ
τητα σκέψεως δπου έξασκείται 
μιά ίσχυρότερη έπιρροή ελξεως, 
είναι δέ λιyώτερο έπικίνδυνες 
yιά τούς κοινούς ανθρώπους, οί 
όποιοι τίς ελκουν λιyώτερο, πέ
ρισσότερο δέ yιά τούς πνευμα
τιστάς, οί δποίοι τίς προσελ
κύουν μέ τήν ατακτη δύναμι της 
θελήσεώς των, ητοι μέ τήv κα
κοκυβερνωμένην μαγνητική τους 
δύναμι. Δεν μας εχει συμβη 
συχνά νά συναντήσουμε ενα 
ανθρωπο άγνωστό μας, πού δέν 
ξέρουμε τίποτε υπέρ αύτοϋ η 
έναvτίον του, κι' δμως τό -πα
ρουσιαστικό του νά είναι απω
θητικό καί ή άπλη του θέα νά 
μας προκαλη αύθόρμητα αίσθή
ματα δυσπιστίας καί απαρε
σκείας; 'Αντιθέτως, δέν μας εχει 
συμβη συχνά νά συναντήσουμε 
ενα ανθρωπο, πού, μέ τήν πρώ-

τη ματιά, φαίνεται νά μας έλ
κύη καί νοιώθουμε οτι θά μπο
ρούσαμε νά τόν κάμωμε φίλο 
καί, αν, κατά τύχην, σχε,ισθο·ϋ
με μαζί του νά μας ι:.ύχαριστη 
τόσο η συντροφιά του ; • Αφηνό
μαστε νά τόν ακοϋμε νά μ,λάη, 
καί μεταξύ μας γεννιέται 
μιά κάποια συμπάθεια, πού 
αδυνατοϋμΕ νά έξηJήσουμε. 
Αύτό τί αλλο είναι παρά οτι 
τό έξω, ερικό μας κέλυφος ερχε
ται είς έπαψήv μέ τό δικό του 
καί συμμετέχει στίς μαγνητικές 
έπιδράσεις sκείνου τοϋ κελύφους 
η έyκαθιστα αλληλεπικοινωνία; 

'Έτσι καί τό μέντιουμ έπηρε
άζεται από τό ίδιο του πνεϋμα 
καί συχνά η αντίδρασις των 
νεύρων του μαγνητίζει τυχαίως 
μερικές ίδιότητες, ένω τά στοι
χειώδη πνεύμαJα μαγνητίζουν 
τίς άλλες αίσθήσεις. 'Ή ενα 
περιπλανώμενο ρεϋμα φθάνει σ' 
ώρισμένη ίδιότητα, πού δέν τήν 
εχει έπηρεάσει 6 μαγνητισμός 
των καί ετσι προκαλοϋνται με-
ρικά από τά ακατανόητα μηνύ
ματα, πού είναι τελείως άσχετα 

· μέ τό αναμενόμενον καί μέ τήν
συχνότητά τους απετέλεσαν
πάντοτε τήν πέτρα σκανδάλου
ολων των <<συνεδριάσεων».

Σι yav τήν όλήθειαν χρυσόν έστί θόπτειν. 

Πυ{}αγόρας 

Άρετης βέβαιαι δ' είσlν α1 κτήσεις μόνοι. 
Σοφοκλής 

Τό νικav αύτόν έ:αυτόν πασwν νικwν πρώτη ·καl όρlστη· τό δέ 
ήττασθαι αύτόν υφ' έ:αυτοΟ αϊσχιστον καl κόκιστον. 

Δημόκριτος 

Εί βούλει αλυπον β(ον ζην, τά μέλλοντα συμβα(νειν, 
ώς r\δη συμβεβηκότα λοy(ζου. 

'Επίκτητος 
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το μεγάλο 

ΡΩΤΗΣΕ μιά φορά εναν Ίν·
δό Σοφό �νας δόκιμος άπό 
τή δύσι: - Ύπάρχει τίποτε 

ττιό πέρα άπό τήν ύλική ϋτταρξι 
τοϋ άνθρώπου; Κι' αν ύττάρχη, 
πως μπορω έyώ νά τό νοιώσω 
yιά τόν έαυτό μου; 

Καt δ Σοφός απάντησε: -Τί 
εtναι αυτό τό ((έyώ»; Πρωτα 
προσπάθησε νά καταλάβης τί 
εtναι τό «έyώ», καί ϋστερα τό 
κάθε τί θά ψανη καθαρά. 

Τί ί;:καμε δ Δυτικός δόκιμος 
καί τί έ,τετέλεσε δέν είναι καλά 
γνωστό, άλλά ενα άλλο πρόσω· 
ττο, 'Πού θεωρεϊ τόν έαυτό του 
σάν συνηθισμένον άνθρωπο, δο
κίμασε νά βαδlση στό δρόμο 
πού ύττέδειξε δ σοφός. Τό ττρω
το βημα ηταν: «wοχι αυτό" δχι 
αυτό· δέν εtμαι τό σωμα αCtό. 
Δέν εtμαι ή δέσμη των σκέψεων 
πού έλεύθερα τρέχουν στον έy
κέφαλό uou. Οϋτε εtμαι τό δλι
κό α·θροισμα των έττιθυμιων καί 
συγκινήσεων πού φαίνεται νά 
κρατοϋνε πάνω μου τόσο γερή 
λαβή. ΤότΈ, τl είμαι;» 

Ή παράδοσις ένέχει μεγάλη 
δύναμι καt κατά τήν 'Ινδική ττα
ράδοσι δ άνθρωπος εtναι μιά 

- άκτϊνα τοϋ Παντοδύναμου. WΕ
τσι η άλλοιως, αυτή ή tδέα κυ
ρίεψε τόν έρευνητή. Ό άληθινός
έαυτός του δέν ηταν αλλο παρά
μιά άκτϊνα τοϋ Παντοδύναμου,
ενα μέρος τοϋ Παντοκράτορος.

Δέν μπόρεσε, ώστόσο, νά κρα·
τηθη yιά πολύ σ' αυτή την απο
ψι· τό κορμί ύττενθύμισε τήν ϋ
τταρξί του. Αίσθάνθηκε πονοκέ
φαλο και y·ρήyορα άνεκάλυψ2,
δτι καλά είναι νά ασχοληται
κανείς μέ πετάγματα της φαν·
τασίας δταν τά πράγματα ττανε
δμαλά, δταν δμως συμβαlνη μιά
ένόχλησι στη φυσική η στή νοη-

ι τικη σψαϊρα, ή συνειδητότης
τρέφεται προς τό κέντρο αυ-

.. 

, ,

ερωτημα 
'Άρθρο τοϋ IJ . Τ,. vϊd:ya,rth 
στό Ι nclian Thcosophist 

της της ένοχλήσεως μέσα στό 
σωμα. Τότε τό «έyώ» γίνεται 
άπειρα ττεριyραμμένο καί ττεριω
ρισμένο. 

Τό δχημα της σκέψεως ξεκί
νησε ξανά. Μττορεϊ νά είμαι μιά 
ακτϊνα άπό τόν παγκόσμιο κι' 
αστραψτερόν ηλιο, αλλά αυτή ή 
άκτϊνα είναι κιβωτισμένη καί 
φυλακισμένη σέ κάλυκες, νοητι
κό καί φυσικό. υοταν ενα πρό
σωπο εtναι στή φυλακή, όψεlλει 
νά ύττακούη στους κανονισμούς 
της ψυλακfις. υ Ο ταν κάνε τε ενα 
τται yνlδι, ας ττοϋμε σκάκι, πρέπει 
νά προσπαθήσετε νά διευθετή
σετε τίς δυνάμεις σας ετσι, 
ωστε νά αtχμαλωτlσετε τόν βα
σιληα τοϋ άντιττάλου σας, χω· 
ρίς νά τταραβητε η άττλως νά 
άττομακρυνθfιτε άττό τούς κανό
νες τοϋ τται yνιδιοϋ. 

θέλοντας καί μή, δ άνθρωπος 
όψεlλει νά τταίξη τό τται yν[δι · 
εχει λεχθη δτι δέν μττορεϊ νά 
ξεψύyη άττό τό παιγνίδι οϋτι: 
καί δραττε τ εύοντας, δηλαδή αυ
τοκτονωντας. 'Επομένως, πρέπει 
νά άνακαλύψη τούς νόμους τοϋ 
τται yνιδιοϋ καί Ίιά τό παlξη δσο 
μττορεϊ καλύτερα. Παίζοντας κα
λά καί κερδίζοντας, μττορεϊ νά 
κερδίση κάτι τό ουσιαστικό. 
�Ετσι άΊιατρέχουμε στους 'Ηθι
κούς Φιλοσόφους. 

Ά ναλύοντας κανείς τή ζωή, 
άνακαλύτττει τρεϊς δψεις-τό 
κτηνος, τόν άνθρωπο και τόν 
θεό. υ Ενας συνηθισμένος άν
θρωπος εtναι κτηνος 90 ο)ο. Τρώ
yει, γκρινιάζει καί άνατταράyει 
σάν κάθε άλλο ζωο. Τά 90 ο)ο 
τ�ς ζωης μας εtναι ζωή ζώου. 
Τό ττλεϊστον τοϋ χρόνου μας 
καταναλίσκεται στό νά κερδί
ζουμε τά ττρός τό ζην, νά ττροσ
παθοϋμε νά ξεπεράσουμε τούς 
άλλους, σέ έρyασία και σέ άττό
λαυσι ανέσεων. u Εως έδω δ αν-

" 
. , . 
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θρωπος είναι ζωο καl οχι κατ' 
έξαίρεσιν. 

Τί μερίδιο ανθρώτιου ύτιάρχει 
στόν ανθρωτιο ; Ό έyωϊσμός, ή 
έτιιθυμία της έτιιδείξεως. Άσψα
λως, ενα ζωο δέν διακοσμείται, 
φυσικά η νοητικά, yιά νά δείξη 
τιώς είναι καλύτερο ατιό τά 
άλλα της αyέλης του. Ό ανθρω.τιος, ομως, ξοδε�ει σημ<;Χντι�ο 
μέρος του έαυτου του σε (μα
ταιη) έπίδειξι. Αύτό είναι χαρα
κτηριστικό του <<ανθρώτιινου;> 
στοιχείου στόν ανθρωτιο. 

Καl τί είναι θεός; "Ας κατα
φύyουμε σέ μιά τιαραβολή: ·Έ
νας άνθρωπος εχει 4 τιαιδιά. Τό 
ενα είναι αξιωματικός τιού είσ
τιράττει μεyάλο μισθό καl είναι 
σεβαστός ατιό ολους. Τό αλΧ.ο 
εlναι νομικός τιού διευθύνει ενα 
έτιικερδές yραψΕίο. Τό τρίτο 
είναι έμτιορευόμενος, εϋπορος 
κι' εύτυχής. 'Αλλά τό τέταρτο 
εlναι ανάτιηρος, ανίκανος νά 
Φροντίση τόν έαυτό του. Μάλι
στα είναι καl γκρινιάρης. Όχι 
σχέσεις δέν εχtι, καθώς οί εύτυ
χισμένοι αδελφοί του, αλλ� 
οϋτε μέ τούς γείτονες έτιαφη. 
Μερικοί τόν ύτιοστηρίζουν μέ 
κρύα καρδιά, άλλοι τόν ανέχον
ται άτιλως. 'ΑλΆά ό τιατέρας α
yατιάει τό ίδιο καl τά τέσσαρα 
τιαιδιά του, αν καl φpοντίζΕι τιε
ρισσότερο τό ανάτιηρο καl δύσ
τροτιο τιαιδί του. Ξέρει QTL τά 
άλλα μτιορουν νά κυττάξουν τόν 
έαυτό τους, αΆλά έκείνο τό ά
τυχο εχει αvαyκη της βοηθείας 
του καi του τήν τιροσφέρει 
τιάντα. uοτιως, ενας τιατέρας, ό 
θεός τιρέτιει ν' αyατιάη ολους 
τό ίδιο, αλλά νά προσέχη τιερισ
σότερο έκεlνους τιού εχουν με
γαλύτερη ανάyκη. 

"Ενας συνηθισμένος άνθρωτιος 
εχει μέσα του τό σπόρο αύτης 
της θεϊκης ίδιότη τος της αyά
τιης ολων, αλλά καi της ένερ
yου 13οr,θείας έκείνων τιού εχΩυν 
τιερισσότερη ανάyκη συνδρομης 
Ό σπόρος,, ομως, μένει ύτιοανε
τιτυyμένος στόν συνηθισμένο αν-

θρωτιο. 
Ό σωστός δρόμος είναι νά 

ύτιοτάξουμε σέ ελεyχο τlς ζωϊ
κές δραστηριότητες, νά τιν[ξου
με τiς κτηνώδεις ροπές, νά α
τιαλλαyουμε ατιό τήν έyωϊστική 
έτιίδειξι, νά πάψουμε νά έκμε
ταλλευώμεθα οί μέν τούς δέ, 
οσο είναι δυνατόν. Νά τιροστια
θουμε ν' ανατιτύσσουμε τlς θεϊ
κές ίδιότητες της αyάπης καl 
της ύπηρεσίας 

'Όταν συναναστρεφώμεθα άλ
λους ας θέτουμε τό έρώτημα: 
Ποιά θά ηταν ή συμτrεριφορά 
μου, αν ό άλλος άνθρωπος ηταν 
τιαιδί μου η συyyενής μου; "Αν 
δέν μπορουμε νά κάμουμε τί
ποτε, τουλάχιστο ας εύχώμεθα 
καλά yιά δλους, καθώς εύχόμα
στε yιά τούς δικούς μας καl 
τούς αyατιητούς μας. 'Οφείλου
με νά συντελέσωμε μέ τόν όβο
λό μας στή yενική εύημερία, μέ 
οπ-οιον τρό-rτο καλύτερα μτιο· 
ρουμε. 

'Υπάρχει στήν 'Ινδική παρά
δοσι ενα είδικό σημείο. Δέν λέ
με δτι έρyαζόμεθα πρός χάριν 
της ανθρωπότητος. Ή ίδέα περί 
ανθρωπότητος είναι Δυτική. 'Ε
μείς οί 'Ινδοί δέν έξαιρουμε τό 
μεyάλο ζωϊκό βασίλειο, οϋτε 
καi τήν φυτική ζωή. Διδάσκουμε. 
στα τιαιδιά μας νά μή θίyουν τά 
δένδρα οταν σκοτεινιάση, διότι 
κοιμουνται 1<αl είναι κακό νά έ
νοχλουνται οσοι κοιμουνται. Δι
δάσκουμε τά παιδιά μας νά μή 
κόβουν αyουρα φpουτα, διότι θά 
προκαλέσουν τιόνο στό εύαίσθη
το φυτό-μόνο τό ωριμο φρουτο 
δέν προκαλεί τιόνο στό κόψιμο, 
σαν τό μεγαλωμένο νύχι. Λέμε: 
Εύτυχία σέ δλα τά οντα ! Λέμε : 
Είθε τό Σύμτιαν, δλος ό Κό
σμος, ώς καl κάθε φυλλαράκι 
χλόης, νά νοιώσουν ίκανοτιοίη
σι ! Ή ύπηρεσία τιρός τό: πάντα, 
μέ δλη μας τήν tκανότητα, εlναι 
ενας ατrό τούς δρόμους της ύψη
λότερης πνευματικης 'Προόδου, 
της θεοσέβειας. 

, ' ' 
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«Η "Αν εξ ι θ ρ η σ κ·ε ία

ΣΤΟ ΡΗΓΑ Φ-ΕΡΑΙΟ 

Βούλγαροι κι Άρ6ανϊτες, Άρμένοι κα1 Ρωμιοl, 
6ρόπηδες καi δσπροι, μέ. μιά κοινή δρμή, 
yιά τήν έλευθερ(αν νά ζώσωμεν σπαθl ... 

Ο ΘΟΥΡΙΟΣ τοϋ Ρήγα (Στιχ. 45-47) 

Τ I ΝΑ' ΧΕ στό βάθος της ψυχης του ό Πρωτοψάλτης
της έλληνικης 'Ελευθερίας, δταν συνέθετε τόν έττανα

στατικό του θούριο καί τό Σύνταγμά του yιά τήν έλεύ
θερη καί άρμονικη συμβ(ωσι των -1<ατο(κων μι-ας μεγάλης 
ττεριοχης, χωρίς διάκρισι ψυλης, π(στεως η χρώματος::._ 

Ί· 
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.αtτήματα, που έξακολουθοΟνε κι ϋστερ' άπό 160 χρόνια, 
δυστυχως, νά εΤναι πρώτοπορiιακά; 

. Ή αύστηρη ίστορικη έρευνα δέ μπόρεσε νά φωτίση άπό·
λυτα καθαρά την έποχη τοΟ Ρήγα-που γιορτάζει έφέτος 
ή 'Ελλάδα τά 200 χρόνια άπ' τη γέννησί του- άν καί 
σχηματίσθηκε πολυ όyκώδης βιβλιογραφία. 'Ένα σωρο 
έγγραφα, που θά ησαν . άποκαλυπτικά, χάθηκα" ά.πό τόν 
αμεσο καί στενό συνεργάτη τοΟ Πρωτομάρτυρα, τόν Περραι· 
βό, σέ διάφορες καταδρομές της τύχης. Τ_ό δτι δέν σώθηκαν 
εγyραφα οϋτε άπό δ:λλη πηγή, γίά νά δώσουν άδιάψευστη 
κι άκλόνητη μαρτυρία στους μεταγενέστερους, δέν εΤναι 
άνεξήγητο, αν ζυγισθη σωστά ή τρομόκρατία που άκολού
θησε. την άνακάλυψι της «συνωμοσίας» τοΟ Ρήγα. Ό Περ
ραιβός, σχολιάζοντας την πληροφορία δτι ό Άλη πασας έζή
τησε άπό τόν πασα τοΟ Βελιγραδίου νά τοΟ στείλη τόν 
Ρήγα, <(αύτός δέ ύπέσχετο νά τόν διευθύνη άσφαλως ε[ς τόν 
Σουλ τθ:νον» Ί λέει πώς δέν ένήργήσε _φρόνιμα έκεϊνος, που 
εlσηγήθη αύτόν τόν τρόπο άπελευθερώσεως τοΟ Ρήγα, γιατί 
«ει μέν ό Ρήγας διευθύνετο εlς τόν Άλη πασθ:ν, έκεϊνοι, 
δσοι, ε'ίτε υΕλληνες, εϊτε ΤοΟρκοι, ηθελον τολμήσει νά τόν 
καλημερίσωσιν, εμελλον νά λάβωσιν εlς άνταμοιβην την 
άyχόνην, η την ποδοθραυσίαν,. η, κατ' έπιείκειαν, την 
ποδοκκάκην». 'Ανάλογο κίνδυνο �τρεχαν καί δσοι θ' άπεκα· 
λύπτετο πώς εΤχαν έπαφη έταιρικη μέ τόν· Ρήγα, γι' αύτό 
καθένας θά έφρόντισε νά κάψη κάθε χαρτί, άκόμη κι αν δέν 
ηταν παρά εντυή:ο. 

'Έτσι, μόνον ενδείξεις άναπτύσσονται γιά την ούσία 
της ά ν ε ξ  ι θ ρ η σ κ ε ί α  ς, ,που ύψώνεται πάνω άπό τό 
ερyο τοΟ Ρήγα, σάν τό πιό δροσερό κι άκτινοβόλο λουλούδι. 

Κατά τόν καθηyητη της ιστορίας καί άκαδημαϊκό Κ. 
"Αμαντο, ό πλατυς φιλελευθερισμός το Ο Ρήγα, καθώς εκδη
λώνεται στόν θούριο, δέν ηταν παρά τ α κ τ ι κ η ένέργεια. 
«'Όταν-yράφει-ό Ρήγας εlς τόν ϋμνον �ου έκάλει δλους 
τους Άνατολίτας εlς σuνερyασίαν κατά της τυραννίας, 
ή έπcχη ητο διάφορος, oi 'Έλληνες δέν έφαίνοντο άκόμη 
ίκανpί νά άναλάβουν τόν άyωνα κατά της τυραννίας μόνοι 

1. υΕνας Κυρίτζης, γιατρός τω,, Ίωαννίνω,,, 1;.ί.σηγή-&η στόν Άλη οτι
ό Ρήγας ηταν χρησιμος στην ύπηρισία του. Ό Κυριτζης ηταν μέλος της 
μυστικής εταιρίας του Ρήγα καί πολύ πι{)ανόν ν' άπέβλιπ1;._ σέ μιά σύμ
πραξι Άλη καί Ρ11γα κατά τής Πύλης. Αύτή ή ιδιότης του Κυρίτζη, αν 
συνδυασl'lij μί-. την πληροφορία του Γάλλου συγγραφέως Τεκτονικής ίστο
ρίας F Cla\.·el οτι ό Άλης εtχε μυη{}ij σέ κάποια ετάιρίσ. ή όποία 
εισήγε είς τίς τάξεις της «όπαδούς άπό ολας τcις ,&ρησκείας», δεν άπο
κλFLεται νά ηταν ή 'ίδια ή {ταιρίιι. του Ρήγα, όπότεο έξηγείται τό διάf'ημα 
πρός σωτηρίαν ενός «ά.δcλφου». Καί υύτή ή ύπό,&εσις ενισχύι-,ται άπό τό 
οτι πολλοί Ό{)ωμανοί φιλελ�ύ{)εροι, ύπότροφοι του Άλή στήν Εύρί1>πη, 
πολέμησαν στό πλ1;.υρό των 'Ελλήνων. 
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των. Ό Ρήγας έκάλει καί τούς ψιλελευθέρους Τούρκους ε(ς 
συνεργασίαν, εΤχε δέ προφανώς ύπ' δψιν δχι μόνον τούς 
όμόψρονας τοΟ Πασβάνογλου, άλλά καi τούς περιψήμους 
Καραοσμάνογλου, οι δπ<;>ίοι ε(ς την Μικράν Άσιαν άνεγνώ
ρισαν την χρησιμότητα των Χριστιανών καi όπεστήριζαν 
αότούς πολλαχώς». 2 'Αλλά δ κάθηγητης Άπόστ. Δασκαλά
κης δέχεται κLνητρα κqθαρως (δεολογικά. Καί ύποσ:τη
ρLζει 8 δτ.ι αν καi δ Ρήγας μπορεί νά όνομασθη «τέκνον της 
γαλλικης έπαναστάσεως; μέ τάς άρχάς της δποιας εΤχε 
γαλουχηθη, έκ της βυζαντινης παραδόσεως καί δχι έκ των 
άρχων της γαλλικης έπαναοτάσεως έπήγασεν ή βασικη (δέα . 
τοΟ Ρήγα, δπως άπελευθερώσn δχι μόνον τούς υΕλληνας, 
άλλ' δλους έν γένει τούς Βαλκανικούς λαούς καi συγκροτήσn 
�ν κράτος μέ τά παλαιά πεRLπου σύνορα της Βυζαντινης 
αότοκρατοριας; εις τό δποίον θά εζων κοινόν και ίσον πολι
τικόν βLον δλοι οι έντός των έδαψων αότων βιοΟντες λαοί, 
συμπεριλαμβανομένων καί των Τούρκων». Κατά τόν 'ίδιο 
καθηγητή, ή βασικη [δέα τοΟ Ρήγα δεν ηταν ενα κήρυγμα 
τότε πρωτοπορειακό, πού θά μποροΟσε νά χαρακτηρισθη 
σήμερα «προδρομικό» γιά τό σύγχρονο σύνθημα «βαλκανικης 
όμοσπονδίας» tC)V συγκροτημένων κρατών, δπως θέλει δ 
Κορδδ:τος •, άλλά ενα βLωμα τοΟ καιροΟ έκείνου, άψοο ηταν 
άκόμη ζωντανη στους Βαλκανικbύς λαούς ή παράδοσις τοΟ 
ΒυζαντινοΟ κράτους. Κ;:rί δ καθηγητης Διον. Ζακυθη
νός,' άποκρούοντας την έρμηvεια της «όμοσπονδίας», μέ 
ενταξι συγκεκροτημενων έθνικων μονάδων σ' εναν εύρύτερο 
πολιτικό όργανισμό, ύποστηρίζει οτι δ Ρήγας «έλληνικην 
ώνειρεύθη την πολιτείαν του ... μίαν καί καθολικην έξ ύπαρ
χης την ήθέλησε και δχι συνισταμένην έπi μέρους αότονο
μιων», ήταν δηλ. έπηρεασμένο�; άπό τό Βυζάντιο. Άλλq., δ 
iστοριοδίψης Φάνης Μιχαλόπουλος, έξετάζοντας τό ζήτημα 
χρονολογικά, γράψει 6 δτι τά σπέρματα της 1δεολογίας τοΟ 
·Ρήγα yιά ένιαία άπελευθέρωσι των βαλκανικών λαών καλ
λι-εργήθηκαν «κατά την έποχη της γραμματείας του στόν
'Αλέξανδρο 'Υψηλάντη», πού ε1ναι γνωστό οτι εΤχε σχέδιο
ένώσεως των Σλάβων της Βαλκανικης μέσα στό 'Ελληνικό
εθνος. Και αότη ή γνώμη βασίζεται στόν Ίω. Φιλήμονα, δ
δποίος 1 περιγράψει την μετάβασι τοΟ Ρήγα στην Κωνσταν- -
τινούπολι, σέ ήλικία περίπου 25 έτων, την συνάντησί του μέ

2, περ, «'Ελληγικα», 1932, σ 42, 
3. περ «Έλληνικη Δημιουργια», 1951, σ 183.
4. 1, Κορδάτου, fωελλ. Πολιτική Ίστορία, 1925, σ 117,
5, περ «'Εκλογη», Ίούν. 1948, σ. 670.

k 6. Φ, Μιχαλοπούλου, Ρήγας Βcλεστιγλης,

7 Ί Φιλήμονος Δοκιμιον, Ίστ Έλλην Έπαν, Β σ 10
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τόν πρ(γκιπα καί την πρόσληψί του ώς γραμματικοΟ. Κοντά 
στόν 'Υψηλάντη, λέει ό Φιλήμων, ό Ρήγας «καταρτίστηκέ 

t πολιτικως». 'Έχομε, λοιπόν, νά δισλέξωμε, γιά την έρμηνεία 
της πολιτικης τοΟ Ρήγα: Άπλη τακτικη άγωνος, έττίδρασι 
της γαλλικης έπαναστάσεως, της βuζαντινης παραδόσεως. 
της ρωσσικης πολιτικης (πού έξuπηρετοΟσαν ουσιαστικά δλοι 
ο{ Ύψηλάντηδες). Άλλά, θα ηταν σφάλμα κάθε άπομόνωσις. 
Αυτές ο{ έπιδράσεις ησαν βάσιμες δ λ ε ς. 'Επί πλέον, ύπηρ
χε καi. μιά αλλη, πιό βασικη καi. πιό θεμελιώδης έπίδρασμ; 
έπί τοΟ Ρήγα: ΤοΟ ΤεκτονισμοΟ: Ή μελέτη αυτης της lπι
δράσεως, εστω μέ τά έλάχιστα υπάρχοντα στοιχεία, μπορεί 
νά 'φωτίση καί νά έξηyήση πολλά. Καί σωστά ύποστηρίζει ό 
διεuθuντης της Βιβλιοθήκης της Βοuλης Στ. Σκοπετέας, δτι ή 
άβεβαιότης, ή σύγχυσις καί ή άντιγνωμία . των μελετητων 
τοΟ έθνομάρτuρος «όφε(λεται ε(ς τό δτι κατά τό στάδιον 
των ιστορικων έρεuνων παρελείφθη η δέν έξετιμήθη έπαρκως 
ό τεκτι:>νικός παράγων». s Ή παροΟσα' μελέτη σκοπό εχει,. 
άκριβως, μιά προσπάθεια πορείας μέσα' στό λαβύρινθο της 
qκοτεινης καi. σuγκροuόμενης βιβλιογραφίας μέ τόν μ ί τ ο 
τοΟ ΤεκτονισμοΟ. 

Πρός τό τέλος τοΟ 18ou α(ωνος, βρισκόμάστε σέ μια 
έποχη δποu ενα τεράστιο φιλελεύθερο ύ π ό γ ε ι ο ρεΟμα 
άρδεύει δλη την Ευρώπη. Μυστικές έταιρίες σuνιστωνται παν
τοΟ καί μεταλαμπαδεύουν τίς (δέες της έλευθερίας καί της 
(σότητος των άνθρώπων, ασχετα μέ την κοινωνική τους τάξι. 
'Υπάρχει ενας όλόκληρος κόσμος πού έκφράζεται σ· αυτά τά 
έπαναστατικά· κηρύγματα : ό κόσμος της έ ρ γ α σ ί α ς • 
έναντίον τοΟ Κλήρου καί της Άριστοκρατίας. Αύτη ή τ ρ ( τ η  
τάξις άποτελεί τό κοινωνικό εδαφος των νέων (δεων, οι 
όποιες διαδ(δονται ε'(τε μέ τό δίκτυο τό 'ίδιο τοΟ ΤεκτονισμοΟ, 
έίτε μέ τεκτονικης διαρθρώσεως πατριωτικές όργαvώσεις. 
Τ ό 1717 εΤναι τό ετος της βεβαίας όργανώσεως το Ο Τεκτονι
σμοΟ στην Άγγλία. Σέ 8 χρόνια πήδησε στη Μάγχη καi. εφερε 
στη Γαλλία τi.ς (δέες το Ο ά ν ε ρ χ ο μ έ ν ο u νέου πολιτι
σμοΟ. 'Όπως εχει παρατηρηθεί στίς παραμονές ίστορικωv 
άλλαγων, τά προοδευτικώτερα στοιχεία της παλαιδ:ς τάξεως 
έλεuθερώνονται άπό τά συντηρικά δεσμά καί πρωτοποροΟν. 
'Έτσι καi. στη Γαλλία, πολλοί ευγενείς εκρουσαν·την θύρα τε
κτονικων οτοων, ετοιμοι νά συνομολbyήσοuν" μέ τούς απλούς 
άστούς καί τούς διανοουμένους δτι ή εννοια της άδελφότη· � 

8. περ. «'Επιστημονικά Χρονικά>, άρ{},ρο «Τεκτονισμός» στό πςιράρτημα
Έγκυκλ. σ. 61. 

9. Στόν «:\Ιαγεμfνο Αυλό:ο, ό Μότσαρτ, πού ήτα,, Τfκτων, εχει εναv
ώραίο διάλογο. «Εtναι πρίγκιπας>-Είνα_ι κάτι περισσότερο, είνα� 
άν{},ρωπος !u. 

• 
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..... τος δλων των άνθρώπων ε(ναι πολυ άνώτερη άπό τά χωρι
� σματα σε τάξεις. Και εΤναι χαρακτηριστικό "δτι- δ Μοντε 
·- σκιέ-ενας από τους μεγαλύτερους πνεuματικους προδρό-

μους της. έπαναστατικης κοσμογονίας τοϋ 1789-σuνώδεuσε 
στην τελετη μυήσεως, σάν άνάδοχος, τόν κόμητα Σα(ν
Φλορεντέν. Βαόιλικό διόταyμα εκλεινε την πόρτα της Αύλης 
στους εύyενεϊς, που θά τολμοϋσaν νά y(vouv έλεuθεροτέκτο-
νες, δηλ. άρνηταi της προνομιακης τους τάξεως. Καi ot 
άπλοϊ πολϊται άπειλοϋντο με ψuλάκισι. 'Ωστόσο, 629 στοές 
ύπηρΧαν στη Γαλλία, άττό. τίς δποίες 65 μόνον μέσα στό Πα
ρίσι, τήν έποχη της έπαναστάσεως, ή δπο(α, μπορεϊ ν.ά μήν 
ώρyaνώθηκε άπό τiς στοές, άφοΟ πλείστα μέλη τους ησαν 
εύyενεϊς, που επεσαν άρyότερα τά κεφάλια τους στό καλάθι 
τοΟ δημ(οu, άλλά, όπωσδήποτε, γαλουχήθηκε πνεuματικG:>ς 
μέσα στόν τεκτονισμό. Καi ή περίφημη «Διακήρυξις των δι
καίωμάτων τοϋ άνθρώποu καi τοϋ πολίτου», που την ε(ση
yήθηκε ό Λαφαγιέτ (τέκτων κι αύτός), FΤχε προηγουμένως 
σuνταχθεϊ _μέσα στήν τεκτονικη στοά της Α'ίξ Ή τριλοy(α 
της έπανσστάσεως «'Ελευθερία, (σότης, άδελψότης» ηταν 
ηδη εμβλημα τεκτονικό. 'Από τη Γ αλλ(α ξεχύθηκε σ' δλη την 
Εύρώπη δ τεκτονικός φιλελευθερισμός. 

Ένω δμως πρέπει ν' άναyνωρισθη ή μεγάλη σuμβολη 
της yαλλικης μεταπολιτεύσεως, θά ηταν πλάνη νά ύποστη· 
ριχθη πώς ή έπανάστασις τοϋ 1789 διέδωσε πρωταρχικά τiς 
νέες (δέες : τό σωστό εΤναι δτι oi νέες lδέες εΤχαν Φθάσει 
πρωτύτερα, μέ τόν τεκτονισμό καί τίς αλλες τεκτονοyενεϊς 
όρyανώσεις, τίς σuνήντησε τό γαλλικό κϋμα καi τiς έδuνά
μωσε. 'Ολόκληρα 45 χρόνια πρίν άπό τη γαλλική έπανά
στασι είχε σuστηθεϊ στην Κωνσταντινούπολι ή τεκτονική 
στοά των «Έλεuθερων κονιάτων», που ή ϋπαρ'ξίς της άπό 
τό 1744 εΤναι βεβαιφμέvη άπό λεπτομερη καί διαφωτιστικό 
κώδικα, εύρισκόμενον στό υ Ay. 'Όρος. 'Επίσης, 22 χρόνια 
πρίν άπό την έπανάστοσι, στά 1777, λειτοuργεϊ στήν 'Έρ
μανστατ της Αύστρίας τεκτονικη στοά «Της έστεμμένης άγ
κύρας», πρός τιμην τοί} μεγάλου βαθμqύχοu 'Αλεξάνδρου 
Μουρούζη, όσποδάροu της Βλαχίας Στά 1784 λειτουρyεϊ 
στη Ρωσσ(α τεκτονικη έλληνικη στοά μέ σκοπό «τήν. άπελευ
θέρωσι των λαων άπό της όθωμανικης τυραννίας». Αύτά τά 
δεδομένα 10 άποδεικνύοuv δτι ό τεκτονισμός έστάθηκε ή διώ-

.· .ρuyα ·yιά νά φθάση στην 'ίδια τη Γαλλία καί ϋστερα στην -
· άλλη Ε ύρώπη �αί τrς βαλκανικές χωρες τό . φιλελεύθερο
ρεϋμα, Π'Jύ, άρyότερα έξελίχθηκΈ στά δημοκρατικα καί άπε-

10. Διον. Καλογεροπούλόυ. ΣυU,βολη είς την ίστοριαν τηc άνα τας έλ
ληνικας χώρα lλευ{Ι-έρας τι,κτονικης, Πfρ . ..:Πυ{)αγορας- - Γνω�ιων» 1932, 

. σ. 85. 
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? . λευθερωτικά κινήματα. Ε!δικά γιά την έλληνικη έπανάστασι, 
�:· ή τεκτονικη στοά δέν εδωσε άπλως τά «τυπικά» της στη Φι

λικη 'Εταιρία 11, άλλά καί σέ πολλές περι πτώρεις έχpησί
μευσε σάν «έκπαιδευτικό φροντιστήριο», καθώς άφηγεί tαι 
στ' άπομνημονεύματά του ό Νικ. 'Υψηλάντης, στό σημείο 
οπου άναφέρει τά της μυήσεως τοΟ Φαναριώτου εύπατρ·ίδου 
Γεωργίου }_\ατακουζηνοΟ, πρώτα καί δοκιμαστικά στόν· τεκτο 
νισμό καί επειτα στη Φιλικη 'Εταιρία : _ «Οϋτφ έσκεπτόμην 
οτι καθ' οσον τό οος του θά έ ξ ο ι κ ε ι ο Ο τ ο · πρός τάς 
λέξεις της έλευθερίας καί της άδελφότητος, ή ψυχή' τόυ θά 
κατεμάνθ_ανεν άσφαλως νά τάς έκτιμήση. Οϋτως ωστε, έάν 
τις, διά νά συμπληρώση την εννοιαν των λέξεων τούτων, 
εφθανε νά προσθέσn ά ρ γ ό τ ε ρ ο ν τό ονομα της 'Ελλά
δος, τότε δ μήπω λαβών εύκαιρίαν νά τάς άκούση προφερο
μένας δ μ ο Ο, άντί ν' άνο ίξη διάπλατα έξ έκπλήξεως τά 
μάτια του, θά τά ήσθάνετο μαλλον πλημμυριζόμενα ύπό 
δακρύων». 12 

"Ας δοΟμε τώρα τί συναντήσεις εΤχε στη ζωή του δ Ρή
γας μ' αύτό τό ύπόγειο φιλελεύθερο ρεΟμα μέχρι νά δια
μορφώση την !δεολογία του. 

Τ ό 1757 γίνέται δεκτό σάν εtος της γεννήσεώς του, στό 
Βελεστίνο της Θεσσαλίας, άπό εύκατάστατους γονεϊς πού 
εΤχαν καί την εφεάι καί τά μέσα νά σπουδάσουν πλατύτερα 
τό γυιό τους. Τοπικές παραδόσεις άναφέρουν δτι δ Ρήγας 
μαθήτευσε στη Ζαγορά η στ' Άι,ιπελάκια κι εγινε δάσκαλος. 
Νεώτεροι έρευνητές δέχονται· δτι μπορεϊ νά εΤναι άληθινές 
κ α ί ο l δ ύ ο πληροφορίες, νά μαθήτευσε δηλ. δ Ρήγας 
καί στη Ζαγορά καί στ· 'Αμπελάκια. 19 Γιά τη δική μας 
ερευνα, λίγη σημασία μπορεϊ νά εχη αύτη η λεπτομέρεια, 
γιατί καί οί δύο κωμοπόλεις εΤχαν άναπτύξει λαμπρη έμπο
ρικη δράσι, εΤχαν έπαφ11 μέ τό έξωτερικό (πληθος Πηλιορεί
ρες ησαν έγκατεστημένοι στην Πόλι, τη Ρωσσία καί τη Μολ
δοβλαχία) καί εΤχε φθάσει καί στίς δύο τό φιλελεύθερο 
ρεΟμα. Στη Ζαγορά ύπηρχε κατά τόν 18ον α!ωνα (ϊσως καί 
νωρίτερα) στοά κάί διεσώζετο μέχρι πρό τινος, στά χέρια 
ένός παπα εγγρσφον τεκτονικόν • ·• πρό το Ο 1772, της έποχης 
δηλ. πού δ Ρήγας ηταν 15 έτων. Καί σ,τ' Άμπελάκια ύnηρχε 
δ διάσr.ιμος Σμvεταιρισμός, πού ηταν τεκi:ονογενής. Συνε-

11. Ίω Φιλήμονος. 'Ιστορικόν δοκιμιον περι της Φιλικής 'Εταιρίας, σ•
142 · <Οί αύτουργοί έδανεισ{}ησαν πολλούς κανόνας από τήν Έταιρίαν 
τών Μασσώνων καί τούς εφήρμοσαν έπιτηδείως εις τό πνεϋμα καί τά πάf}η 
τοϋ ΥΕ-&νους>. 

12. Memoires du Prin-ce Ν. Ypsilantis σ. 67.

13. Λ. Βρανούση, Ρήγας. Βασ Βιβλ. σ. 11.

14. 'Αν. Γούδα, Βιοι παρ1iλληλοι, τ. Ε', σελ. ιη'.
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» στήθη την πρωτοχρονιά τοΟ 1780, ,άλλά, καθώς προκύπτει
άπό τό πρώτο άρθρο το Ο καταστατικοΟ ( ... «άπεφασίσαμεν
νά άνακαινίσωμεν καί συyκροτήσωμεν π ά λ ι ν  την κοινην
ήμών συντροφίαν καί άδελφότητα, άνακαλοΟντες τά άρχαια
ηθη ήμών ... » πρέπει νά υπηρχε άρκετά παλαιότερα, έπομέ
νως στην έποχη. της μαθήτείας το Ο Ρήγα, διαδεδομένο τό
πνεΟμα της τεκτονικης άδελφότητbς άπό Άμπελακιωτες που
ηλθαν ά·πό τό έξωτερικό. 'Άλλως τε, μιά συντροφιά άπό
6.000 έταίρους, σκορπισμένους σε 21 χωριά της περιοχης,
δεν εΤναι ερyο που γίνεται δtχως προερyασtα. Και αύτη την
προεργασία την εκαμαν τά προοδευτικά στοιχεια της έπο
χης. 16 l\ι αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χρονολογικά στοι
χεια, εΤναι άπίθανο νά εμεναν τ' Άμπελάκια άμέτοχα της
yενικης έταιριστικης κινήσεως, στά χρόνια της έφηβείας τοΟ
Ρήγα. 'Εξ άλλου, ό Έπιφάνιος Δημητριάδης, ό Σκιάθιος,
άναφέρει στην αύτQβιοyραφία του οτι εΤχε μυηθει στ' 'Αμ
πελάκια, κατά τό 1777 (οταν ό Ρήγας ηταν 20 έτων) άπό
τόν μαθητη τοΟ Εύyενίου Βουλyάρεως, Γεώργιο Τριαντα
φύλλου, σχολάρχη των Άμπελακίων έπί 30 χρόνια.

'Ανοίγοντας έδω μιά παρένθεσι, σημειώναμε δτι ό «κλει·
νός» Βούλγαρις ηταν πρωτο.πόρος στην έπέκτασι της έποχης
τοΟ Δ ι α φ ω τ ι σ μ ο Ο στην 'Ελλάδα. Κοσμοπολίτης, εΤχε
γυρίσει τη δυτικη Εύρώπη, τά Βαλ}<άνια καί την 'Ανατολή,
φθάνοντας καi στην αμλη της Μεγάλης Αικατερίνης. Δεν
εχομε στοιχεια yιά νά υποστηρίξωμε δτι συνεδέθη με τη μυ
στικη έταιριστικη κίνησι της 'έποχης, άλλά εΤναι άπίθανο
νά μην έπηρεάσθηκε άπό την αορα της._ Θά μετέφραζε τόν
Βολταιρο (πρωτοπόρο τοΟ ΓαλλικοΟ διαφωτισμοΟ και τέ
κτόνα) τυχαtως ; Θά ζοΟσε κοντά στην τσαρίνα, εμπιστος
βιβλιοθηκάριος καί σύμβουλος, δίχως ν' άκούση γιά τά σχέ
δια έ.νώσεως ολων των λαών της Όθωp.ανικης αύτοκρατο
ρίας σε · νέο έλεύθερο κράτος έλληνικό ; Θά έκήρυττε την
άνεξιθρησκεία '" τυχαίως καi οχι σάν ενα άπαραίτητο μέσον

lδ Bartholdy, 'Ιστορία Έλλην. 'Επαναστάσcως, σελ. 162-67. 'Αναφέ
. ρεται ώς ίδρυτής Στσiiς ό προύχοντας 'Ιω. 'Παπα-&εοδώρου, κοσμογυρι
σμέ-νος καί γλωσσομα&ής. 

16. «'Εκ των συγγραμματων Εύγενίου τοϋ Βουλγάρεως». Σχεδίασμα
περί της Άνι-,ξι-&ρησκείας (1768). «'ΙΙ Άνεξι&ρησκεια δέν είναι παρά μία 
επιεικής καί πραεία διά-&εσις ψυχης εύσεβοϋς.. Θ{λομεν τόν Άνεξί{}ρτ�
σκον. επιεικη καί πρiiον, οχι τυραννικόν καί βίαιον, συμπα{}η καί φιλάν
θρω:111ον, οχι ώμόν καί &ηριώδη, αφορώντα πρός οίκοδομήν καί πρός ιασιν, 
οχι πρός ανατροπήν καί εξ<ί.!λειαν ... Θέλομεν τόν Άνεξί-&ρησκον, ζηλωτήν 
εν επιη1-νωσει ... Πρώτον �στω ζηλωτής, αλλά-. μή ζητητής εριστικός καί. φι
λόνικος. Δεύτερον εστω ζηλωτής, αλλά μή πικρός, καί ταραχώδης, καί. εμ
πα-&ής ελεγκτής, αν τύχη τις μετά τοϋ έτεροφρονοϋντος διάλεξις ... Τρίτον 
r:στω ό πιστός ζ η λ ω τ ή ς, αλλά μή λ ο ί δ ο ρ ο  ς της αλλοτρίας '6-ρη
σιιείας καί δόξης» . 
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σεις (γιατί τοΟ θούριου ε[ναι έξωτερικες) υπάρχουν στό_ν. 
«'Ύμνο πατριωτικό :της 'Ελλάδος καί δλης της Γραικίας», δ 
όποϊος άπευθύνεται άποκλειστικά στους όρθόδοξους χρι
στιανούς, μιλάει yιά την «ξαναπόκτησιν της αύτων έλευθε
ρίας» καί όνειδίζεϊ τους Τούρκους όμαδικά σάν ψυλή : 

Αύτούς πού βλέπετ' άντικρύ, 
είναι Κονιόρηδες χονδρό(. 

.. . . . . . . . . . 

Ντουντούμικα πλατιά φοροϋν, 
χωρίς πιλάφι δέν μποροΟν, 
μιά wρα δέν , προσμένουν, 
χωρiς καφέ πεθαίνουν. 
Λοιπόν, τl τούς φοβεϊσθε; 
Στή φwτιό, μπρέ παιδιά! 

(Στιχ 85-86, 91-95) 

άλλά, κι αύτές οί άντιψάσεις έξηyοΟνται άπό τό ψυσικό 
γεγονός οτι ό Ρήγας άπευθυνόταν, κατά πρωτο λόγο, στους 
συνέλληνες και όμόδοξους· εΤχε, λοιπόν, άνάyκη νά έρεθίση 
κάθε εύαίσθητη χορδή. Δεν άνστρέπουν ο[ άντιψάσεις αύτες 
την βασικη πολιτικη τοΟ Ρήγα, ή όποία, περισσότερο παρά 
στά ποιητικά του ερyα, θεμελιώνεται στά πολιτικά. 

Λύτη ή πολιτικη τοΟ Ρήγα, καθώς άνεψέρθη προηγουμέ
νως, διαμορφώθηκε ούσιαστικά την έποχη που εμεινε κοντα 
στόν 'Αλέξανδρό 'Υψηλάντη. ΕΤχε την έξαιρετικη τύχη δ Ρή
γας, οταν εψθασε καταδιωκόμενος άττό την πατρίδα του 
στην Πόλι, νά εlσαχθη σέ ενα άττό τά μεγάλα «τζάκια» τοΟ 
Φαναρίου, που κυβερνοΟσαν, υπό την Σουλτανικη έπικυριαρ·
χία, τίς Παρσδουνάβειες ήyεμον[ες. Ό 'Υψηλάντης, καθώς 
άναφέρει δ Φιλήμων, ανθρωπος τοΟ στενοΟ περιβάλλοντος 
των Ύψηλάντηδων, τόν έξεπαίδευσε «μεθ' δλης της πατρι
κης στορyης». 'Αλλά, ό 'Υψηλάντης ηταν ηδη έλεύθερος 
τέκτων, μυημένος στη στοά «Παλαιστίνη» της Πετρουπόλεως. 
"'Ήταν δηλ. ενας άyωyός τοΟ μυστικοΟ ψιλελευθερισμοΟ της 
έποχης, που εΤχε ώς έμβλήματα την έθνικη _και πολιτικη 
έλευθερία, την άνεξιθρησκεία, την άδελψότητα χωρίς διακρί
σεις ψυλης καί τάξεως. Ή «πολιτικη κατάρτισις» τοΟ Ρήγα, 
που άναψέρει δ Φιλήμων, δέν ηταν παρά μιά προκαταρκrικη. 
μύησις. Ή μύησις ή τυπικη θά yίνη άρyότερα, δταν ό Ρήγας 
θά ψθάση στη Βλαχία. Ή συνάντησις του με τόν 'Υψηλάντη 
τοποθετεϊται γύρω στά 1782-83, δταν ό Ρήγας ηταν 25 
έτων. Στά 1786 βρίσκεται στη Βλαχία; συγκεκριμένα στό 
Βουκουρέστι. Δέν βρέθηκϊσε ξένο περιβάλλον. Στό Βουκου
ρέστι, άπό τά 1780 λειτουρyοΟσε τεκτονικη στοά με τόν τίτλο 
«Έταιρ(α των φίλων», που εΤχε_ [δρυθη άπό· 'Έλληνες, άλλά 
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ττεριελάμβανε καί ξένους. μέ σκοττό τήν άπελευθέρωσι δλων 
των ύπόδουλων στήν Π�λη λαων της Βαλκανικης. 11 Δεν
εΤναι ·δ Ρήγας άπό τους [δρυτές, καθώς ύττοστηρίζει ό Κορ
δατος, 18 γιατί δέν εΤχε φθάσει άκόμη έκεϊ. ΕΤναι δμως πιθα
νόν νά έμυήθη_έκεϊ ό Ρήγας. 'Άν δχι έκεί,. θά έμυήθη στόν 
«Φοίνικα», ττου εΤχε ίδρύσει δ &λλος ήyεμόνας της Μολδα
βίας, • Αλέξανδρος Μαυροκορδατος ό Φιραρης. 19 Πά,ντως,
καθώς δέχεται καί. ό τελευταϊος μελετητης τοΟ Ρήγα, Λ. 
Βρανούσης ao 

<(Μπορει νά θεωρηθη μαλλον βέβαιο πώς κ ά π ο υ ε{χε 
μυηθη κι δ νεαρός «γραμματικός» των Φαναριωτων, και ίσως 
μάλιστα ά ρ Κ ε ·τ ά V ω ρ [ ς ... , uQλα οσα μας παραδί
δονται, εσrω καί κάπως άόριστα, συνηyοροΟν σ' αύτό καί 
μας βεβαιώνουν οτι δ Ρήγας ελαβε ένερyό μέρος κ' επαιξε κά
ποιον σημαντικό ρόλο στήν «έταιριστική κίνηση> της έτιοχης του�-

'Έως 'έδω, την &ρα που δ pήyας εχει συyκροτήοει την 
πολιτική του κατάρτισι καί θεμελιώνει τήν άντιτυραννική του 
έξόρμησι, δεν ύπάρχει ή Γαλλική ·έπανάστασις. θά τόν έττη
ρεάση, άσψαλως, με:τά τό ξέσπασμά της, θά ζητήση νά τοΟ 
στείλουν τίς διακηρύξεις της καί θά ττροσαρμόση τό δικό του 
έτταναστατικ9 μανιφέστο, άλλά, την &ρα της [δεολοyικης 
οι κ ο δ ο μ η  ς, δ Ρήγας, yιά τήν [δέα της Έλληνικης έπα
νάστάσεως, άντλεϊ άπό τή 'ίδια πηγή, πού έξασψάλισε την 
ττνευματικη &ρδευσι πρίν άπό την συνταyματικη έπανάστασι 
της 'Αγγλίας, τόν άμερικανικόν άyωνα της άνεξαρτησ(ας 
καί τή yaλλικη έπανάστασι: άπό την πηyη τοΟ Τεκτονι
σμοΟ, πού, καθώς άναφέραμε πιό ττάνω, ηταν στά · χρόνια 
έκεϊνα δ πνευματικός π ρ ό σ κ ο π ο ς τοΟ άνερχομένου 
προοδευτικοΟ άστικοΟ καθεστώτος. 

'Υπάρχουν στοιχεϊα yιά τiς κατευθύνσεις τοΟ Ρήγα, στά 
χρόνια της παραμονης του στη Βλαχία, ττου έπιβεβαιώ'<_ουν 

. την εκτοτε χαραγμένη πολιτική του yιά τnν χωρίς διακρΓσεις 
ψυλων καί θρησκευμάτων dυνένωσι δλων των ύττοδούλων της 
Όθωμανικης αύτοκρατορ(ας yιά την έλευθερία. Καί τό 
σπουδαιότερο εΤναι ή στάσις τοΟ Ρήγα άττέναντι στόν Πασ
βάνοyλου, τόν πασa: τοΟ Βι5ινίου, πού βλέττοντας δ Ρήγας. 
δτι εΤχε α[σθήματa τελείως διαψορετικά των &λλων 'Οθωμα
νών, «ένέκρινε νά τόν άποσττάση, ε[ δυνατόν, άπό της σουλ
τανικης κυριαρχίας, καί τόν έλκύση μεθ' έαυτοΟ, άναyκαϊον 
δντα τά μέγιστα ε[ς τούς σκοπούς του». Ό Περραιβός άνα-

17. Α. Xenopoί, Historie des Roumains, σ. 286.
18. Ι. Κορδάτου, Ρ. Φ καί ή Βαλκανικη 'Ομοσπονδία, σ. 57.
19. Στ. Σκοπετέα, Οί :Ιfρόhρομοι της Φιλικής 'Εταιρίας, περ. «'Ελληνικ1')

Δημιουργία>, 1952. 
20. Βασ. Βιβλ. τομ. 10, σ. 69.

-ι' . ... 
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φέρει 21 την συνομιλία τοΟ Ρήγα μέ _τόν Πασβάνοyλοu, ττού 
,τρέττει νά εyινε λ[yο μετ� τόν 'Οκτώβριο τοΟ 1790: 

«'Εάν ένώ, ΒέΊ', εσwσα τήν ζwήν σου όnό θάνα-rον, τοΟτο �το 
· χρέος μου, διότι δοξάζω δτι ενας Θεός εnλασεν δλον τόν κόσμον, 

wστε δλοι εϊμεθα πλάσματα καl τέκνα ένός πα_τρός, καί έπομένwς 
όδελφο(· φέρw wς παράδει'{μα τό έξης δτΘV είς πατήρ '{εννήσr) 
καθ' ίιnόθεσιν πολλοίις υίοίις, καl ό μέν ·έξ αύτών νένr:ι δερβlση_ς, 
άλλος μnεκτασής, αλλος πασδς, αλλος ούλεμάς, αλλος πρα'{μα
τευτής, αλλος ψwμοπ_ώλης, καί .αλλοι μεταχειρισθώσιν δλλα έnα'{
yέλματα, δύνανται ούτοι ν' όρνηθώσιν τόν. πατέρα τwν, καί τήν
όδελφοσύνη τwν ενεκα της διαφορδς τών έπα'{'{ελμάτwν; Δικαι
οΟνται άρα ένώnιον του ΘεοΟ διό τοΟτο ν' όποστρέφεται καί
κατατρέχr:ι ό εΤς τόν αλλον έν ζ, ό πατήρ αύτών άvaπςι δλους
έnlσης; Έάν σίι καυχaσαι δτι ή όθwμανική πlστις ε Τναι καλυτέρα
όφ' ολας τάς αλλας, καί έ '{ώ πάλιν φρονw δτι ή ίδική μου ίιnερ
βα(νει δλας, κατά τοΟτο σφάλλομεν καί οί δύο φιλονεικοΟντες,
διότι ό Θεός, wς κοινός πατήρ, μας διατάττει νά ι,μεθα είλικρι
νείς, δlκαιοι, φιλάνθρωποι, νά όyαnώμεν τοίις υπηκόους καl νά μή
καταδικάζwμεν αύτοίις άνόμwς wς τά αλοyα ζώα· καθ' δσον δέ
άφορςι τά θρησκευτικά, ήμείς δέν εχομεν·έξουσlαν νά έξετάζwμεν 
καl νά διαφιλονεικώμεν δσα όνήκουν είς τόν Θεόν' ήμείς, οϋτε
εΊ'δομεν, οϋτε ήκούσαμε, οϋτε είς κανέν βιβλlοy_ είί_οομεν yεγραμ
μένον δτι ό _Θεός έnα(δευσε τόν δείνα διότι �το ΤοΟρκος, η τόν
δείνα διότι ήτο χριστιανός, η τόν δείνα διότι ήτον ήλιοσεληνολό
τρης, κτλ. Βλέπομεν δμwς, καl άκούομεν, καί είς τά βιβλlα είιρl
σκομεν yεyραμμένον, δτι ό Θεός έnαlδευσε, καί παιδεύει πάντοτε 
τοίις τυραννοΟvτας τό πλάσμα του, τούς άδελφούς τwv».

Αύτη ή όμιλία του Ρήγα μπορεί νά χαρακτηρισθη- σάν 
υπόδειγμα κ α τ η χή σ εω ς, πού, άσφαλως, θά χρησιμο-
1τοι0Dσε σέ δμοιες περισrάσεις, yιά νά μ u ή σ η Όθωμανούζ 
στην 'Εταιρία του. 

Γι' αύτην την 'Εταιρία του Ρήγα μιλάει στ' άπομνημο
νεύματά του ό πρίyκιψ Νικόλαος 'Υψηλάντης, άρχηyός του. 
�ΙεροD Λόχου καί άπό τους σπουδαιοτέρους Φιλικούς, έyyο
νός του 'Υψηλάντη, που είχε γραμματικό τόν Ρήyσ: 

« ..• έπέτυχε; μέ τόv μαyvήτη της άδελφότητος, ποίι ε Τχε διαδώσει, -
v' όnοτραβήξη σιyά-σιyά όπό τά βάθη τώv δασών καί τlς σπηλιές 
τών βρόχwν, ποίι τούς έχρησ!μευσαv wς ασυλα, τού; σ υ μ π α-
τ ρ ι ώ τ ε ς τ ο υ καl vά τού; έvώ�η κάτw άnό τ ό v Ί' δ ι ο 
δ ρ κ ο μέ τοίις μουσουλμάνους έnαvαστάτες .. όρκ(ζοντός τους 
σ τ ό ε ύ α '{ 'i έ λ ι ο νά άλληλοβοηθοΟνται μέχρι θανάτου καl 
ν' άποκαλοΟvται άμοιβαlwς μέ τήv λέξι πού μαρτυροΟσε τόv στενό 
σύνδεσμό τους. Ά δ ε λ φ ο π ο ι τ ο  1. 'Από_ τότε καl σήμεp' 
άκόμη βλέπουμε μέ. μεyάλη εκπληξl μας 'Έλληνες vά φεlδwνται 
της ζwfjς σέ άδελφοποιτούς τwv Τούρκους, vά τοίις προστατεύουν 
στήν κακοτυχία τους καί vά· τοίις παρέχουν τά μέσα νά έnιστρέ
ψουν έλεύθεροι κοντά στους δικούς τους, μάλιστα νά τοίις συνο
δεύουν yι' άσφάλεια καl παρόμοια διαywyή νά δεlχνουν όμοιβαία 
ol ΤοΟρκοι άπέναvτι σ' 'Έλληνες. Καί όπό τότε, λόyy της μεyάλης 
έμπιστοσύνης πού βασlλευε άvάμεσά τους, uΕλληνας αφηνε τήv 

21 Χρ Περραιβού, Σύντομος βιογραq,ια τοϋ άοιδιιιου Ρ Φ. τοϋ 
Θετταλοϋ 'ΕΥ.δ. Άπάντ 1956, σ 317 
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φρούρησι τοΟ σπιτιοΟ του καl της οlκοyενεlας του στόν όδελφοποι
τό του ΤοΟρκο, ένw αύτός δlχwς καθόλου ν' όνησυχη μποροΟσε 
ν' όπουσιόζη έβδομόδες δλόκληρες1 yιά νά καλλιερyήση τούς 
όyρούς-του η νά μαζέψη τή συ'{κομιδή καl νά ξαναβρη στό γυρισμό 
του τόξι καl εlρήνη στό νοικοκυριό του. Μ' αύτήν τήν τόσο φημι
σμένη wς Έταιρlα τοΟ Ρή'{α όδελφότητα, κατώρθwσε τότε νά άπα
λύνη σέ σύντομο χρόνο τά δεινά τwν συμπατριwτwν του καi σ' αύ
τήν ε Τχε βασfσει τlς μισές του έλπlδες1> . ., 

Μετά την δημο�ίευσι των άπομνημονευμάτων, κατά τά 
τελευταία χρόνια,-άπό χειρόγραφο τfjς Έθνικης βιβλιοθήκης 
πού βρηκε δ Καμπούρογλου- ό καθηyητης Κ. 'Άμαντος, δ 
δποίος εΤχε κατ' έπανάληψιν έκφράσει άμφιβολίες yιά την 
ϋπαρξι ώρyανωμένης έταιρίας, δταν δ διευθυντής, σήμερα, 
της Έθν. Βιβλιοθήκης Ε. Π. Φωτιάδης, τοΟ έπέστησε την προ· 
σοχη στά 'Απομνημονεύματα τοΟ 'Υψηλάντη, βαθμηδόν 29 πα
ρεδέχθη καί την ϋπαρξι της 'Εταιρίας τοΟ Ρήγα καί τόν τε
κτονικό της χαρσκτηρα. 

ΕΤναι, πραγματικά, πολύτιμες οί πληροφορίες τοΟ 'Υψη
λάντη, γιατί διαφωτίζουν ενα άπό_ τά σοβαρώτερα σημεία: 
Πως γινόταν ή ε(σδοχη των Μουσουλμάνων στην Έ ταιρία.
Μέ «τόν 'ίδιο δρκο», λέει ό 'Υψηλάντης ! Ό δρκος έπί της Βί
βλου (διότι περί Βίβλου έπρόκειτο καί οχι Εύαyyελίων) συνη
θιζόταν στίς τεκτονικές στοές της έποχης, δεδομένου δτι ή 
Βίβλος άπό τούς Τέκτονες θεωρείται 2

• οχι ώς εκψρασις δό
γματος, άλλά «σύμβολον της θείας θελήσεως της άποκαλυ
φθείσης _εις τόν ανθρωπον». Καί εΤναι χαρακτηριστικό δτι ή 
Βίβλος δέν λείπει άπό καμμιά στοά, άσχέτως θρησκεύματος 
των μελων της, μέ την π ρ ο  σ θ ή κ η  τοΟ Κορανίου στο 
βωμό των στο ων, πού άποτελοΟνται ά π ο κ λ ε ι  σ τ. ι κ ά 
άπό· Μωαμεθανούς, η της Βέδας στίς άποκλειστικως 'Ινδικές 
στοές. Συνεπως, έψόσον ή στοά τοΟ Ρήγα περιελάμβανε 
Μωαμεθανούς καί Χριστιανούς, ή Βίβλος, σύμφωνα μέ τά 

' Τεκτονικά τυπικά, άρκοΟσε yιά την δρκωμοσlα. Καί αύτην 
την εννοια, δίχως &λλο, εχει ή βεβαίωσις το Ο 'Υψηλάντη 
πώς μουσουλμάνοι καί χριστιανοί εδιναν τόν 'ίδιον δρκο 
πάνω στό 'ίδιο ίερό βιβλίο. 'Άλλως τε, άπό την πλευρά αύτή, 
εΤναι διαψωτιστικό καί τό κείμενο τοΟ δρκου πού εδιναν ο{ 

22. Memoires du Princf' Ν. Ypsιlantis, σ. 101 Στό γαλλικό κιίμενο ή
λέξις «'Αδι,λφοποιτοί» άναφέριται ιλληνικά. 

23. περ. «'Ελληνικά», 1932, σ 60: ., Αν αί είδησεις αύταί ιtναι άκρι-
• βείςΊ ό Ρήγας ϊδρυσεν η μετέσχε τεκτονικης στοάς, διύ. της όποιας έt,ήτει

τήν προσέγγισιν �ούρκων καί 'Ελλήνων Ή λέξις Confrerie πι{}-ανως
αναφέρεται εις τοιαύτην στΌάν» πcρ. «Ν�α Έστισ», 1948 Άπρ .. «'Η πλη
ροφορία του Ύψ. εlναι πολύτιμη καί πρέπει να είναι σωστ�1- Ίσως καί fi
'Εταιρία των φίλων ητο εις τήν. αρχήν τικτονική:.

24. Έγκυκλοπαιδεία ΈλΈυ{}-. Τεκτονικης, 1934, Α τόμ. σ. 271. ' 
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-,τατpιώτ(!L «όpθοί καί ύψώνοντες τάς χεϊpας πpός τόν ούρα• 
νόν» : 

<<''Ω Βασιλεϋ τοu Κόσμου, όρκlζομαι σέ Σέ, 
στήv yvώμην των Τυράννων vά μήv έλθω ποτέ!· 
Μήτε νά τούς δουλεύσω, μήτε νά πλανηθώ 
είς τά ταξlματά. τους, yιά νά παραδοθώ. 
Έv δσ1γ ζω στόv κόσμον, ό μόνος μου σκοπός, 
yιά νά τούς όφανlσω, θέ νά 'ναι σταθερός». 

(Στιχ 31-36) 

·Ήταν ενας δρκος που μποροϋσε άνεμπόδιστα άπό θρη
σκευτικές διαφορές νά συνενώση τους έταιριστές. Καί ή 
προσωνυμία «Βασιλευς τοϋ Κόσμου» εΤ ναι παρεμφερnς μέ 
την τεκτονικη όρολοyία «Μέγας 'Αρχιτέκτων τοϋ Σύμπαν- · 
τος» yιά την θεότητα. 'Επίσης ή Ιδιότης τοϋ «άδελφοποι
τοΟ», που άποκτοΟσςχν τά μέλη της Έ ταιρίας, ε Τ ναι τεκτονι
κης προελεύσεως καί συμβόλιζε _την άπόκτησι συνείδήσεως 
τοϋ φυσικοϋ γεγονότος της άδελφότητος μέ την λειτουργία 
της μυήσεως. Άδελφοποιτοί, δηλ. ποιημένοι άδελφοί άπεκα-

. λοΟντο μεταξύ τους καί οί Καρμπονάροι. Άδελφοποιτοί 
ώνομάζοντο άρyότερα καί οί tταίροι της Φιλικης στόν 
πρC>το βαθμό. 

Τέλος, περισσότερο φώς ερριξε στην ύπόθεσι της 'Εται
ρίας του Ρήγα ή δημοσίευσίς χειρογράφων που βρέθηκαν στό: 
χαρτιά τοϋ Καποδίστρια καί που έκτός άπό 'το.υς άμφιβόλου 
yνησιότητος «Τελευταίους άποχαιρετισμούς», που τάχα έπέ
τpεψαν οί δεσμοφύλακες ν' άπευθύνη ό Ρήγας πρός τους 
συμπατριώτες του, περιείχαν πληροφορίες ένός άκόμη αύτό
πτου της συλλήψεως του έθ·vομάρτυρος άπό την αύστριακη 
αστυνομία της Τεργέστης. Πρωτος-καί μόνος εως τότε
αύτόπτης ηταν ό Χρ. Περραιβός, ό όποίος tσ,χυρίζεται δτι 
μπόρεσε νά πετάξη στη θάλασσα ενα κιβώτιο έyyράφων, 
μαζί μέ την έθνικη σφραγίδα; «ητις εΤχε πι,ριφέρειαν 'ίσην ένί 
ταλήρφ έν τφ μέσφ δέ αί(της ύπηρχον πλαγίως τρία ρόπαλα, 
έφ' έκάστφ τούτων τρείς σταυροί, εtς · δέ την περιφέρειαν τά 
έξης : ύπέρ της πίστεως, πατρίδος, νόμων καί έλευθερίας». 

· Τελείως διαφορε:rικη περίyραφη δίνει ό ετερος αύτόπτης
της συλλήψεως τοΟ Ρήγα καί σύντροφός του, Γ. Καλαφάτης, 20 

' 

ό όποίος ισχυρίζεται δτι, την ωρα που οί άση.ινομικοί κα- • 
τέyραφαν τά πράγματα yιά την κατάσχεσι, ό Ρήγας τοϋ 
«έπάσσαρε» την σφραγίδα, που τnν εΤχε πάνω του. Καί ή 
σφραγίδα αύτη άπεικόνιζε «τό ρόπαλον τοΟ Ήρακλέους, 
ανωθεν τρείς σταυρούς, κάτωθεν την ήμισέληνο καί yύρωθεv. 
τίς λέξεις «'Ελληνικη · δημοκρατία, 'Ισότης κaί 'Ελευθερία», 
έλληvικά>>. :Η περιyραφη τοΟ Καλαφάτη, δμως, εΤναι πιό βά-

25 Σπ. Θεοτόκη, Οί τιλευταίοι άποχσιρετισμοί τοϋ Ρ11γα Παράρτ. 
Ν oti;ι;ie intorno a _Riga Velestιn1i. 

1 .
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f σψη άπό τοΟ ΠερραιβοΟ, διότι εν σ μόνο ρόπαλο μέ.τρεϊς 
σταuρους έπάνω εΤχε καθ.Ρρ[σει ό Ρήγας .σάν εμβλημα της 
σημα[ας· άπό την άναμψισβήτητη αύτη άνακρίβεια τοΟ Περa 
ραιβοΟ προχωροΟμε ψuσιολοyικά στην qμψισβήτησι τοΟ συν-' θήματος «'Υπέρ π[στεως καί πατρίδος», διότι ό Ρήγας δέν ερ-

' 

ριξε ποτέ .τέτοι,ο σύνθημα, που θά ηταν άσυμβίβαστο μέ την 
προσπάθεια προσεταιρισμοΟ των Τούρκων yιά μιά κοινή έπα-

. νάστασι, ένω τόν θούριο τόν εθεσε ύπό τά συνθήματα της 
'Ελευθερίας καί Ίσότητος. 'Επί πλέον, ή προσθήκη της ήμι
σελήνοu έν συνδuασμφ μέ την άπουσία συνθήματος ύπέρ της 
χριστιανικης πίστεως, ερχεται σέ πλήρη άρμονία μέ την 
'Ανεξιθρησκεία που έπρέσβεuε ό Ρήγας. 'Ακόμη, τά μικτά 
σύμβολα, που πρέπει να χρησιμοποιοΟσε καί μέσα στη μυ-. 
στική του όρyάνωσι, παρατηροΟμε δτι έπέζησαν καί μετά τόν 
θάνατό του, c'...'>_στε ό θ. Κολοκοτρώνης, μετά δέκα χρόνια πε
ρίπου, νά μελετ6: μαζί μέ Γάλλους καί φιλελεύθερους Τουρ
καλβανους «περί συστάσεως έταιρίας ί,πό σημαιαν ψέρουσαν 
Σταυρόν έν ταυτφ καί ήμισέληνον, πρός άπελεuθέρωσιν της 
Πελοποννήσου καί της 'Ηπείρου» 26 καί οί προύχοντες τοΟ 
Μωρηα νά συστήσουν κιόλας μυστικη έταιρία μέ ·μερικους 
Τούρκους μπέηδες καί άyάδες της Τριττολιτσας καί νά δώ· 
σουν δλοι δρκο «οί μεν εlς τό Κοράνι, οί δέ εlς τό Εύαyyέ
λιον ... μέ τρομερους δρκους δτι εlς τό έξης θέλει θεωροΟνται 
δλοι ώς ά δ ε  λ φ ο ί » καί θά κινηθοΟν yιά την άποτίναξι της 
κυριαρχίας τοΟ Άλη πασa: καί την έyκαθίδρuσι πολιτείας μέ 
έyyυήσεις άνεξιθρησκείας καί δημοκρατίας. 21 "Αν καί ό Ρή
γας εΤχε έτταψη μέ πολλους άρματωλους και προκρίτους καί 
στό Μωρηα, δεν μπορεί ν' άποδειχθη δτι τέτοιες έκδηλώσεις 
εΤχαν αμεση_ σχέσι μέ τοΟ Ρήγα την ό ρ y α ν ω τ ι κ ή έρ
yασία· ώστόσο, δλ' αύτά, αν μη τί αλλο, άποδεικνύοuν δτι 
έπέζησαν δχι μόνον τά έθνεyερτικά του τραγούδια, που έπί 
τριάντα χρόνια έκραταίωναν τίς ψυχές καί συνέβαλαν ,στην 
πνευματικη έτοιμασία τοΟ 21, άλλά καί τά καθαυτό πολιτι
κοκοινωνικά του συνθήματα, τά όποία ησαν άπαύyασμα της 
τεκτονικης μυήσεως τοΟ Ρήyα. 

Βέβαια, μετά τη yαλλικη έπανάστασι καί προπαντός 
μετά τίς Ναπολεόντειες •έκστρατείες, ό Ρήγας γίνεται άνα
ψανδόν ό έκψραστης τοΟ νέου πνεύματος, άλλά δεν πρέπει 
νά ξεχνοΟμε πώς αύτο τό πνεΟμα μόνον έ ξ ω  τ ε  ρ ι κ ά 
ηταν γαλλικό καί πώς ηταν πολυ νωρίτερα γνώριμο στό 
Ρήγα, σάν τό πανανθρώπινο κήρυγμα τοΟ ψιλελευθερισμοΟ, 
που διέδιδε-ττνε.uματικη έμπροcθοψυλακή- ό Τεκτονισμός. 

26 Μ. Οίκονόμου, 'Ιστορικά της Έλλ Παλιγγενcσιας Άποιιν. 'Αγωνι
οτων τοϋ 21. �Εκδ. Γ. Τσουκαλά, σ. 39 

ιι 

27. Κα,,(λλου Δεληγιάννη, 'Απομ,•ημονt.ύματα, Έ,(δ. Τσουκαλσ, σ 49- 50.
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Καί πολύ σωστά γράψει δ Κορδατος �s δτι «αν δεν περνοϋσ.ε • 
(δ Ρήyας) άπό τό σ χ ο λ  ε ί ο τοϋ μασονισμοΟ καί τοϋ-. 
καρμποναρισμοΟ, δέ θά μποροϋσε νά 'ναι μπασμένος σtό συ
νωμοτικό πνεϋμα της τοτινης έποχης κοί νά δράσει' δ·π ω ς  
εδρασε» 

. 
• 

Τό θλιβερό, δμως, εΤναι δτι ή έπανάστασις τοΟ Ρήyα · 
εμειvε ήμι τ ε  λ ή ς. θά μποροΟσϊάκόμη καί σήμερα, δπως 
τότε, νά χcρακτηρισθη «ταραχοποιός», αν έπρόκειτο νά διq
δοθη τό ερyο του-άλλά, προτιμοΟν νά τό σκεπάσουν μέ τη 
σιωπή, άπόδειξις δτι yιά τόν έορη::χσι,ιό των· 200 χρόνων άπό 
τη yέννησί του δεν εyινε καμμιά άξιόλοyη προσπάθεια έκλαϊ
κεύσεως τοΟ ερyοΙJ του άπό έπίσημη πλευρά. 

Ό Ρήγας είν' άκόμη καί σήμερα, δυστυχως, ενας ένο
χλητικός πρωτοπόρος. 'Αντηχεί πάντα δ θούριός του : Ώς 
πότε, άνθρωποι, θά ζοϋμε κάτω άπό τόν .yκρ[ζον ούρανό της 
μισαλλοδοξίας ;... 

ΧΡ. Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΣ 

28 Γ Κορδrιτου, Ρ Φ καί. Βαλκ. Όμοσπονδια, σ 118. 

ΔΥΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ 

ΊΙ φρασις είναι άπό τό «�Α-.τάν&ισμα Φ·υσικης». 'Η 
-&πογραφη εΙναι άπό την Έλληνικη Ταβέρνα της Βιiνγης. 
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'-Απ. Μαμμέλη 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ 11ΣΤ ΑΘΜΟΥΣ,, 

Δέ ξέρω 
· ΤΙ γνωματεύει δ λατρεμένος μου γέρος

καl μεyαλοyυιός της αίωνιότητας , Αριστοτέλης,

οDτε τl δοyματlζουν
δ Κάντ, δ Νlτσε καl δ Βούντ,

της ζωντανης λαλιδς του πού εζησα όyροικητής,
μά οDτε όκόμα τl μέ διδάξανε
ol δυό πανυπέρτατοι έκπρόσωποι

της πειραματικης άλήθειας
καl μεyόλοι μου διδάσκαλοι
Έρνέστος Χέκελ καί Ροδόλφος Βlρχω6,
στά χρόνια
πού πρωτό6yαλ το κι άνlδεο τό έyώ μου,

δαρμένο όπ' τlς θεωρlες,

μεθυσμένο άπ' τό μάνα μιας άταξινόμητης
ύλιστικο-θϊϊστικης γνώσης
καl συνεπαρμένο
όπ' τή y λύκα του σοφου λόγου
καί του μικροσκόπιου,
δέν πρόφταινε, αύτοστόχαστο, νά μπη
καί νό μελετήση
τό κατ<!6α�α της όνθρώπινης φύσης καl ψυχης.

Ξέρω μονάχα τώρα,
πού ή 6αθειά τGιν όνθρώπινων γνώση μου

fyινε λυγμός,

ή έπιστήμη φτερό
κι' δ μισεμός τραγούδι·
τώρα, πού τό Έyώ του Μυστήριου,
πρ'δ6άλλοντας μέσα άπ' τούς αίώνιους ρυθμούς

χαμοyελδ με·
τώρα πού ή έκτός της ζω_ης όλήθεια,
Uψωσε τόν έyκέφαλό μου ν' άπειθαρχη

ατούς δογματισμούς της παλιδς καl σύyχρονης

\'Ιειpαματικης ερευνας,

.. , 

. 

. . ' 
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δτι δ άνθρωπος είναι ζωο σπονδυλωτό,· 
σόν τρώη μδνο καί νεννa, 
σκουλήκι σό μιση, 
κ' ίσόθεος, 
δταν έξwρα'ί'ζοντας τόν πόνο 
κ' ύψώνοντας τό ψυχοδυναμικό του άνάστημα 
πάνω άπό τά πάθn κqί νοοτροπlες, 
άρyοπλάθεται, καταλύτης τοϋ πρόσκαιρου, 
σέ -δημιουργό μιας αίώνιας άλήθειας 
κι' δταν γονατισμένη κάποιες 6αρειές νύχτες 
ή ψυχή του στήν προσευχή, 
ξεχνιέται-άναμμένο κερl-μπρός στό Θεό! 

• 

Τελέσματα 

''Άχραντη δ στίχος δέηση στά χείλη μου ά.νεβαίνει 
Εύωδιαστός άνθός, 
Σάν 'Άρπας μουσικώτατης πού δλο καί πιό γλυκαίνει 
Ό μαγικός δ άχός. 
κι• άπ' τά φλοyοπερίχυτα Χερουβικό πελάη 
Τ ό μυστικό 'Ωσαννά 

Μιας χρυσοβρύσης χύνεται στη yη, πού άσπρολοyάει, 

«Τελέσματα 'Ορθρινά» 
Κι' έκστατικη-στ' άκρόφυλλο τοΟ ρόδου ώς Χρυcfαλλίδα 

Ζυyιάζε1αι ή ψυχη 

Ντυμένη στην πασίχαρη λυτρωτικη άλουρyίδα 
Νά πη μιά προσευχή. 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ν. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ 

Λεμεσός <Κύπρου) 

' 
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Τ οίί ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΙ ΔΗ 

ο άπλους άνθρωπος ά:ντιλα.μ
. 6άνετα.ι, δ επιστήμων κα.ί 

<; φιλόσοφος σπουδάζει κα.ί ερευ
νά, δ δε σοφός, κχθως λέγουν, 
γ"ωpιζει. 

<Η κα.τ' αίσθησιν γνώσις δεν 
&:pκεί διά να πα.pάσχr,ι την εlκό
να. της πpα.γμα.τικότητος, εστω 

. κα.ί ενισχυμένη με τα μέσα. πού 
μας δίδει � επιστήμη. Πάντοτε, 
λοιπόν, δ επιστήμων καί δ φιλό
σοφος προσέτρεξε καί εlς το λο
γικόν. Εlς την θαυμασιαν α.υτην 
ίκα.νότητα. τr,ς &νθρωπίνης μορ
φής. <Η αίσθησις καί το λογικόν 
μας εδωσαν πολλά. 'Όχι, δμως, 
πάρα. πr,λλά. Ό σοφός, δμως, κα.-
13ως λέγουν, γνωρίζει. Γνωρίζει 
περισσότερα.. Δια.θέτει κα.ί άλλα.ς 
πηγάς. 

.. 

* * 

Τάς μοpφάς σπουδάζει κα.ί 
ερευνά δ φιλόσοφος κα.ί δ επι
στήμων. Τάς ίδιότητάς των, τούς 
νόμους των. 

Μοpφα.ί της ϋλης δεν νοουντα.ι 
χωρίς 1διότητας. 'Αλλά κα.ί ιδιό
τητες δεν �οουντα.ι χωρίς μοp
φάς. ΠG>ς ήμποpεί να νοηθ'f} ίίλη 
χωρίς εκτασιν καί χωpις κίνη
σιν; Άποτελουν 6α.σικάς 1διότη
τα.ς της ϋλης. 'Ιδιότητας &:κόμη 

· καί τών &:τόμων πού την &ποτε
λοΟν. Είναι δ «pυσμός» κα.ί �

�\..�., 1 � 

• 1' 

'.$' �< ,,,, ... 

«τpοπη» του Λευκίππου. 'Αντι
θέτως, πως ήμποpεί να νοηθr,j 
έκτασις, κίνησις η ενέργεια, πού 
δεν έχει εφα.pμογην επί μοpφων; 

<Η ϋλη δεν μένει ποτε σταθε
ρά, δια.pκως · μετα.6άλλετα.ι. 
<<Πάντα pεί, εl ναι δε παγίως ου·

δεν», καθώς ελεγεν δ Έφέσιο� . 
Ί'άς μεταοολάς αυτάς καί δ κοι· 
νος άνθρωπος άντιλα.μοάνεται εν 
μέρει, δ δε επιστήμων καί δ φι· 
λόσοφος σπουδάζει. 

<Η επιφάνεια. του πλανήτου 
μας διαρκώς μεταοάλλεται. Με
ταοάλλεται 6pα.δέως. Το μέγεθος 
κα.ί το είδος των μεταοολων α.δ
των' μέσα εlς τοy &:πέρα.ντον 
χρόνον, . μελετοΟν αι άpμόδιαι 
επιστημαι. Αί μεταοολα.ί α.υτα.ί 
είνα.ι χαpακτηpιστικαί εlς τάς 
ώργανωμένα.ς μοpφάς, τάς μοp· 
φας 100 φυτικου καί του ζωϊκοΟ 
κόσμου. <Ο ρους των μετα.6ολων 
αυτων φέρει εlς την πpόοδον, εlς 
την εξέλιξιν. Άτελείς μοpφαί εν 
ά:pχr,ί, τελειοποιοΟνται 6pα.δέως, 
κατά τάς 'γεωλογικάς εποχάς κα.ί 
α.lωνα.ς, δια να φθάσcυν αί ζωϊ
κα.ί εlς την &νθρωπίνην μορφήν. 
Εις την πεpίφημον αυτην μοp· 
φήν, δια την εμφάνισι·ι της δ· 
ποιας εχpειάσθησα.ν �κατομμύpια 
έτη. Είς την &νθρωπίνην μοpφην 
fι ψυχη ήμποpεί να δια.νοηται. 

\:,• , '
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Θα. ήμποροϋσε να. εtπr,ι κανείς; 
δτι σκοπος της Φύσεως, εlς τον 
πλανήτην _μας τουλάχιστον, είναι 
ή δημιουργία της άνθρωπίνης 
δι�νοήσεως. 'Αποτέλεσμα μα·· 
κρcχς προσπαθείας της Φύσεως. 
Ή Φύσις, έν άρχ"Ώ άπρόσωπος, 
δημιουρ1 εί έν μακροτάτφ χρόνφ . 
προσωπικότητας, δια. να. κατα
λήξr,ι, τό γε νυν εχον τουλάχι· 
στον, έπί τοϋ πλανήτου μας, εlς 
την &:vθρωπίνην. Ή έμr.ράνισις 
διανοήσεως άποτελεί ύπέροχον 
σταθμον των άνελισσομένων ου
σιών της Φύσεως. 'Αλλά, κατα. 
τ()υς σοφούς, καί άφετηρίαν θειο
τέρων ανελίξεων, πνευματικών. 

'Άλλη λοιπον. 1διότης αυτη 
της uλης, των ώργανωμένων μορ·. 
φων, των έμψύχων: ή έξέλιξις. 
«Πάντα χωρέί, ουδέν μένει», κα-

. τα. τον Ήράκλειτον. Καί κατα. 
τους Πυθαγορείους «τα. πάντα 
κατ' άριθμον γίνονται». 

* 

* * 

Αυτη ή περίφημος 1διότης, ·ή 
έξέλιξις, πρέπει 6ε6αίως να. εχr,ι 

· αtτια. Κανένα α1τιατον χωρίς αι
τιον. Ό �νθρωπος 6λέπει, διαπι
στώνει τα. &:ποτελέσματα, χωρίς
να. γνωρίζr,ι πάντοτε τα. αίτια,
έν δλr,ι αυτών τ'Ώ έκτά.σει. Με τα.
μέσα που διαθέτομεν εΙναι 6έ6αια
το πρcχγμα δύσκολον τα.ς περισ
σοτέρας φοράς. Δεν γνωρίζομεν
τους - νόμους των . πραγμάτων'
τους νόμοt,!ς των μετα6ολων, παρα.
εις πολυ περιωρισμένην κλίμακα.
Πρέπει ίσως να. τα. ±ναζητήσω- , 
μεν ε1ς την ωριμότητα της μορ·
φης, εlς την ωριμότητα τοϋ ψυ
χικοϋ παράγοντος, δταν ή μορφη
εΙναι έμψυχωμένη, ίσως συγχρό
νως καί ε1ς την &:μοι6αίαν έπί
δρασιν των μορφών μεταξύ των,

δπως δ Λεύκιππος καί' δ Δημό-· 
κρι τος έσημείωσαν ε1ς τάς μεταξυ 
τών &τόμων _σχέσεις καί εδωσαν 
τον δρον « διαθι γη» (&:μοι6αί� έ
πίδρασις). Εις . τr;ν άμοι6αίαν 
έπίδρασιν των μορφων, δπου 1j 
δυναμικωτέρα έπιδρ� ευεργετι
κως έπί την μικροτέρας δυναμι
κότητος. 

Κα.ί έα.ν &:ναζητήσωμεν το 
πράγμα: εις κλίμακχ ευρυ�έραν, 
διαπιστοϋμεν τα.ς ήλιακα.ς επι- · 
δράσεις επί τοΟ πλανήτου μας. 
Τα.ς έπιδράσεις της ήλιακης &:
κτινο6ολίας. Χωρίς, αυτα.ς, είναι 
ζήτημα έα.ν θά ύπηρχεν ώργα
νωμένος κόσμος επί της Γης. 
'Ασφαλώς δε ουδέποτε εις την 
εκτασιν που παρουσιάζεται -'Jή
μερον. 

οι πνευματόδοξοι φιλόσοφοι 
των &:ρχαίων παραδόσεων, «οί 
σοφοί», που καθώς φαίνεται εξή
ταζον τα. πράγματα 6αθύτερον, 
προχωροΟν έδω περισσότερον. 
'Αντιλαμ6ά.νονται σπουδαιοτέρας 
επιδράσεις τοσ 'Ηλίου προς την 
Γην. Τοσ πνεύματος προς 'το 
πνεΟμα τοσ άνθρώπου, προς το 
πνεΟμα τοσ άγνQίί. κα.ί σοφοσ καt 
&:κόμη προς το πέραν. αυτοΟ 
πνεσμα. της Γης. 'Αλλά αυτοί 
είχον προχωρήσει πολυ μακράν. 

:ι;'ενικώτερον ή. επιστήμη άπο 
. καιροσ εχει διαπιστώσει τα.ς &:

μοι6αίας επιδράσεις των ύλικων 
μαζών. Τα.ς άμοι6αίας έπιδράσεις 
των ουρανίων σω·μάτων. Καί διε
τύπωσε νόμους. 01 Στωϊκοί έδfι
λουν το ·πρcχγμα με τον δρον 
«συμπάθεια»; 01 δε φιλόσοφοι-
&:στρολόγοι εθετον τα.ς οάσεις της 
επιστήμης των Κf.'ί των.· νόμων 
α.υτης. Καί οί Στωϊκοί δμως καί 
of φιλόσοφοι-άστρολόγοι δε� 
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περιωρίζοντο μόνον εlς τά ύλι· 
κά, διότι ήσαν πνεuματόδοξοι. 
Προχωροσσαν περαιτέρω. 

'Άλλαι σχολαt ποιητικα ,ελε· 
γον : Ό ναος της γης φωτίζ'εται 
&πο τον ijλιον, την- σελήνην και 
τους πλανήτας. άλλα. καt απο τα 
δώδεκα ζωδιακά, που περιλαμ-
6άνοuν τους λοιπους κόσμους. 
Καt δλα αυτά συνέχονται μεταξύ 
τους σάν από μία μαγικη ταινία ... 

* 
* * 

Νομοτέλεια. η α6ε6άιότης ; 
Αυστηρά σχέσις α1τίοu προς απο· 
τέλεσμα η πλείονα τοσ ένός τα 
δυνατά αποτελέσματα..; Το ζή
τημα τελεuτα.ίως στασιάζεται ε'ι
τΊ) έπιστήμ'Ώ. l\�ήπως κχt έν προ
-κειμένφ σuμ6α.ίνει δ,τι καί εις 
πολλα άλλα. ζητήματα. ; Μήπως 
τά γνωστά δεδομένα. δεν αποτε
λοσν κύκλον κλειστόν καί πολλοί 
παράγοντες διαφεύγουν ; .\..ία.ν 

. πιθανόν, ώς νομίζομεν. Οι:,δείς 
σώφρων δύναται νά 1σχuρισθΊ), 
δτι γνωρίζει πολλά. 

* 
* ,ι. 

Τί εlναι εκείνο που συνέχει 
τάς μορφάς ; Αί μοριακαί δυνά
μεις συνοχrjς, λέγουν οί επίστή-

. μονες. Τί συγκρατεί τά συστατι
-κά τά δομοσντα το χημικόν fτο
μον ; Τά α 11τίθετα. ήλεκτρικά 
φορτία.. 'Αλλά τοστο δεν εχει 
έφα.ρμογ'ΥJ'Ι διά πάσα.ς τάς περι· 
πτώσεις. Το 6έ6-χιον είνα., οτι 
εδρισκόμεθα. μακράν. 

Τί γίνεται κατά τάς ένδοθέρ
μοuς κα.t έξωθέρμο�ς αντιδρά
σεις ; Ποσ εύρίσκεται ή τερα
στία. ποσότης ένεργέία.ς, ή δποία 

\ � . . 
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έκλύετα.ι δταν το χημικον άτομο,, 
δια.σπατα.ι η, ε1ς άλλην περίπτω
σιν, δταν γίνεται σύντηξις; Ή 
ϋλη μετατρέπεται εlς ένέργειαν. 
'Αλλα πως νοεΤτα.ι μετατροπη 
της ουσίας ε1ς 1διότητα. η αντι
στρόφως; 

Τί είνα.ι λοιπόν έκεΤνο, το δ.
ποίον πότε συγκροτεί κα.ί συνέ
χει, πότε αποσυνθέτει τάς μορ
φάς ; Είνα.ι ή φιλότης καί το νετ
κος τοσ 'Έμπε-δοκλέοuς ; Είνα.ι δ 
Λόγος των ΡQδοσταύρων τοσ με
σαίωνος καί της άναγεννήσεώς ; 

Κάποτε θά στραφΊ) κα.ί προς 
'τά εκεί ή επιστήμη .. 

* 
. * .ι 

·ομγα τ� :yνωστά� πολλά τά
άγνωσ1α.. 

'Εκείνο, δμC!)ς, που _δύναται νά 
λεχθr,j, εκείνο που πα.ρα.τηpείτα.ι 
είναι το ες αεί μετα6λψόν των 
μορφ �,ν, κα.θως μας πληροφορεί 
fι μελέτη τοσ π-χρελθόντί:Jς : ή 
εξέλιξις α.υτω_ν. Τερμάτίζεται, 
δμως, α.ϋτη εδω ·: Θετικη άπάν
τησις θά ήτο α.υθiίρετος, δ(ότι 
δεν ήμπορεί νά δικα.ιολογηθΊ) 
από τά μέχρι της σήμερον δια
πιστούμενα. 

'Αντιθέτως, σταθερότης ε1ς 
τάς Ιδιότητας, ε1ς τούς νόμους 
των μορφων. 'Έκτασις, κίνησις, 
δυναμισμός, αμοι6α.ία. επίδρασις, 
εξέλιξις. - . 

Είναι μία. αντίθεσις άξιοση
μείωτος, 7tου συνιστ�, κα.Uως νο
μίζuμεν, το &ρμονικόν τi,ς Φύ
σεως. 

' 

t- f( ·� .} •• 

ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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�Έχ..ι μιά θύμηση παλιά καi σά μισοσβυσμένη: 
πρiν ζήσω τή ζwή nou ζw μέσα σ' αύτή τή χώρα, 
ημουν ψυχή στή θόλασσα, στό κϋμα της ριγμένη, 
πνεϋμα της ημουv στή βουβή γαλήνη καί στή μπόρα. 

Στό έρημονήσια έyύριζα, που μέσα στlς μεyόλες, 
κρυφές τους δyνwστες -σπηλιές ol φώκιες μόνο ;όρόζαν, . 
ΚΙ όπόVW έκεί μές στούς γκρεμούς, στων βρόχων τίς κουφόλες 
μονόχ' άyριοπερlστερα θυμδμαι πώς φwλιόζαν. 

Τύριζ' 6κόμα σέ yιαλοι•ς, πού μές στά μεσημέρια 
ως κότw 6στρόφταν τά νερά κι ως 'ποΟβλεπες· κι όνάρια 
επεφταν μέσα στό βυθό, τ' όπόβραδο, τ'' όστέρια, 
καί τά χρυσa· τους κι αϋλα μ' όνόφτανε λυχνόρια._ 

ΟΙ γερανοί μέ πqlρνανε ψηλά στό τρlywνό τους, 
πανιά μ' έπαlρναν κότασπρα, yιομδτα φως ·κι όyέρα, 
τά σύννεφα μ' έσέρνανε κι αύτά μές στόν καπνό τόυς, 
·κι 'εφευyα ΚΙ έταξlδΈυα κι εβvαινα όλόρyα, πέρ�.

Άλόρyα, σ' ενα πέλαγο μακρυό, μακρυά δλοένα,
εβyαινα έκεί σέ μ1ό χαρά που τέτοια δέν ε Ϊδ' αλλη

. ποτέ μου πιό· σε. μιά χαρά τρελλή, ποδταν yιά μένα
πλατειό κι έκεlνη . πέλαγο μέ δlχwς όκροyιόλι.

Στενό τά σπlτια τους έδw πού μ' εχουνε θαμμένο,
θλιμμένα· κι δλο στά γυαλιά σκυφτός του παραθύρου,
ζητόw έκεlνη τή χαρό στό κϋμα τ' όντρειwμένο,
ζητόw τό πρwτα μου φτερό, τό φως ζητόw τοϋ άπεlρου.

τ Α ! θόλασσό μου πόρε με σάν πρlν καί σκέπασέ με
τό πνεύματό σου σήμερα σάν όδερφό μέ · κρόζουν,
πά·ρε μέ πόλι, μόννα μου yλυκειό, κι όyκόλιασέ με
ετσι που ol μόννες ξέρουνε μονόχα ν' άyκαλιόζουν.

"Αχ 1 βyόλε με όπ' τά σπlτιά τους τά σκοτεινό, νά ylvw
έκείνο ποϋμουν μιό φορά, παιδί δικό σου, δyνό σου, 
νό ylvw πόλι πνεϋμα σου, yιά πάντα πιά νά μεlνw
ψυχή χαρούμενη, μακρυό, στό φως τό γαλανό σου.

_, 



ΤΟΤΕ ή Άλμίτα, rτ ίέρεια, 
τοϋ λέει:. 

«Μίλα μας yιά την άyάπη». 
Κι αυτός, μ' άφταστη γαλήνη, 

τό κεφάλι σήκωσε καί t_<ύτταξε 
τόν κό-σμο, κ.' εtπε μέ τή δυνατή, 
την ξάστερη φωνή του : 

Σd θενα σ' άyyίξει ή Ά yάπη 
άκολοϋθα την κι ας εtναι δύσ
κολος κι άπότομος δ δρόμος 
της. 

Και σά θενα σ' άyκαλιάσουν 
τα φτερά της, δέξου το τ' άy
κάλιασμα κι ας εχεις κίνδυνο 
νά σέ κόψει τό σπαθί, πούχει 
στις ψτεροϋyες της κρυμμένο. 

Καί σά σοϋ μιλάει πίστεψέ 
τηνε, μ' δλο . -πού ή λαλιά -της 
ήμπορεί: νά σκορπίσει τά δνει
ρά σου, δη:ως κάνει δ -παγωμέ
νος ό βορριας μέ τά λούλουδα 
τοϋ κήη:ου τ· άνθισμένα. 

Γιατί δπως σοϋ στολίζει ή 
άyάη:η τό κεφάλι μέ στεφάνι, 
ετσι καί μπορεί: νά σέ σταυ· 
ρώσει. 

uοπως εΊναι yιά τό τράνεμα 
καί τ' άνθισμά σου, ετσι 'ναι 
καί yιά τό κλάδεμά σόυ. 

"Οπως άνεβαίνει στίς κορφές 
σου, καί τά τρυφερά κλαδ�ά 
σου, πού άνατριχιάζουνε στdν 
"Ηλιο, τ' άπαλοχαϊδεύει, ετσι 
κατεβαίνει καί τραντάζει καί τίς 
ρίζες σου, πού υyίζουνε καί 

· χώνουνται στή γη.
Σέ τραβα κοντά της καί, ώσάν

σταριοϋ δεμάτι, σέ βαρεί: yιά νά 
σέ γδύσει. 

J<ι �ση:ου νά λευτερωθης άη:ό 

... 

., . • .
.

-ιά τσόφλια σου σέ δέρνει. 
Σέ άλέθει yιά νά σέ λευκάνει. 
Σέ ζυμώνει yιά νά γίνεις εύ

κολόπλαστο ζυμάρι. 
Κ' επει τα σέ βάζει μέσ' στήν 

ίερή ψωτια της yιά νά γίνεις τό 
ψωμί τό ευωδιαστό, τό ίερό, yιά 
τή μεγάλη τή γιορτή τοϋ θεοϋ 
τήν αyια. 

Ή 'Αγάπη σέ yυμνάζ�ι, μ' δλα 
τουταδά, δσο νά μάθεις της δι0 

κης σου της καρδιας τά μυστι
κά, καί μ' αυτή τή μάθηση νά 
γίνεις μιά χορδή της αρπας 
δπου εtναι της Ζωης της ίδιας 
ή καρδιά. 

Μά αν δλα τοϋτα σέ φοβίζουν 
κι άπ' τό ψόβο σου ζητήσεις 
μόνο της άyάπης τήν είρήνη καί 
τήν ήδονή, θdναι τοτεδά, καλύ-

, τερα yιά σένα, τή δική σου γύ
μνια νά σκεπάσεις, κ' εξω ν' άπο
τραβηχτης, πέρ' άπ' της'Αyάπης 
τό κατώφλι. 

Μέσα στόν άτέλειωτο τό χρό
νο θά γελάσεις, κι δμως δλο 
σου τό γέλιο δέ θενdναι αυτο
δά· καί θά κλάψεις, μά δέ θdναι 
τουτοδά δλο σου τό κλάμμα, 
δλα σου τά δάκρυα! 

Ή Άyάη:η τίη:οτα δέ δίνε, -πα
ρά μοναχά τόν έαυτό της, τόν 
έαυτό της πού δέν παίρνει τί
η:οτα. 
, Ή Άyάη:η δέν κρατεί: τίποτα 
δικό της, κι οϋτε ε1ναι χτημα 
κανενός, γιατί είναι άρκετή yιά 
τήν 'Α yάπη, ή ά yάπη μοναχά. 

"Αν στ' άλήθεια άyαπας δέ 
θά πεις ποτέ: «Ό θεός είναι 
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μέ.σα στήν καροιά μου», θό: πείς 
δμως : «εΙμαι μέσα στου θεου 
την άπέραντη καρδιά». 

Μην περάσει άπό τό νου σου 
πώς μπορείς έσύ της Ά yάπης 
τό δρόμο νό: διευθύνεις, yιατί 
αν ίδεί ή Ά yάπη πώς τ' άξίζεις, 
θό: διευθύνει αύτή τό δικό σου 
δρόμο. 

Ή Άyάπη άλλη πιθυμιά δέν 
εχει άπό τήν άyάπη. 

Μά αν δμως άyαπας, άλλά 
δέν μπορείς νά κάνεις χωρίς 
νάχεις πιθυμιές, νά ποιές πρέπει 
ναναι οί πιθυμιές σου: 

Νασαι ώσάν τό τρεχάμενο νε
ρό πού σκορπάει τό μελωδικό 
κελάρυσμά του μέσ' στή νύχτα. 

Νά yνωρίζει-ς κειό τόν πόνο 
πού τόν φέρνει ή στοργή. ή πα
ραπολύ μεγάλη. 

Νά πληyωθης άπό τήν κατα
νόηση τήν ίδια της 'Αγάπης καί 
τό. αtμα σου Ίίά τρέχει άπ' τήν 
πληyή θεληματικά μά καί χα
ρούμενα. 

Στ' αύvινό τό ξύπνημα νάχεις 
φτερωτή 'καρδιά καί νό: φχαρι
στας ποϋχεις μπροστά σου μιάν 
άκόμα μέρα ν' άyαπας. 

Στό ξεκούρασμά σου του με
σημεριου, της Ά yάπης τήν εκ
σταση νό: μελετας. 

Νά γυρίζεις σπίτι σου τό 
βράδυ μέ καρδιά γεμάτη εύyνω
μοσύνη. 

Τότε νά πλαyιάζεις εχοντας 
μέσ' στήν καρδιά σου προσϊΞυχή 
θερμή yιά δλους τούς άyαπημέ
νους σου, καί στά χείλια σου 

τραyουδι, της Ά yάπης ϋμνο. 

Τότε ή Άλμίτα, ή ίέρεια, του 
λέει: 

«Μίλησέ μας καί yιά τή θρη
σκεία». 

Καί αύτός της είπε: 
uΟλη τουτηδά τήν ωρα μίλησα 

yιά τίποτ' άλλο; 
Μή δέν εΙναι ή θρησκεία δλα 

μας τά ερyα κι δλοι οί συλλο
γισμοί μας; 

Μά κι άκόμα κείνο πού δέν 
είναι οϋτε ερyο, οϋτε καί σι1λ
λοyισμός, άλλα εΙναι εκπληξη, 
εΙναι θαυμασμός πού ξεπετιέται 
μέσα στήν ψυχή, μή δέν είν' κι 
αύτό θρησκεία; 

Κι άκόμα καί τήν ωρα πού τήν 
πέτρα τή σφυροκοπουν τά χέ
ρια, η καί πού χτυπολοyουνε τή 
σαίτα καί τό χτένι τ' άρyαλειου,. 
ποιός τήν πίστη του μπορεί νά 
ξεχωρίσει άπ' τά ερyα του, καί 
τό μόχτο της ζωης άπ τή θρη
σκεία του. 

Ποιός μπορεί ν' άπλώσει τίς 
ώρες του μπροστά του καί νά 
πεί: «ΕΙν' αύτές yιά τό θεό, 
τούτες είν' yιά μένα, κείνες 
εΙν' yιά τήν ψυχή μου καί yιά 
τό κορμί μου τουτεσδά ;». 

Είν' δλες οί ώρες σου ψτερου
yες πού φτεροκοπουνε μέσ' στό 
χρόνο, άπό τό Έyώ τό ενα 
στ' άλλο Έyώ. 

. . ι � 

KAHUL GIBRAN 

Διασκευι; Τιμ. τ. Βρατσάνου 
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Βαθειές άλήθειες 

Τοϋ ΙΩ. Α. ΒΑΣΙΛΗ 

Σl'ΝΗΘΙΖΑ, μετά την εργα
σία. της ήμέρα.ς, νά πηγαί

νω κατά τό δειλινό στον ψηλ6-
τερο λ6φο των Για.ννιτrJG>ν, προς 
τη 66ρεια. πλευρά . της πόλεως. 
'Εκεί εlχα 6ρεί μιά πέτρα. γιά 
κάθισμα:, τοποθετημένη :Jτην 
6άση μιας · πανύψηλης λεύκα.ς, 
στον κορμό τής δποία.ς άκουμ
πουσα: άνα:πα.υτικώτα:τα: την πλά
τη μου. l\1προσ,ά μου . &πλων6-
τα:νε δ άπJpα:ντος κάμπος, με 
φόντο τη λίμνη. Τό πα.·ιόpα:μα: 
αυτό πα.ρουσίχζε ενα μεγάλο 
τα.μπ)ώ, . που τό εσχημάτιζα.ι 
άπό, τη μιά μεριά ή ποικιλία: των 
χρωμάτων· των λει6α:διων κα.ί 
των κήπων καί άπό την άλλη 
οί φωτεινές άντiύγειες τοϋ ήλιο-
6ασιλέμα.τος πάνω στην επιφά
νεια: της λίμνης. 

Άπολάμ6α:να. το θέα.ι1α. α:uτό, 
δσο μοϋ τό επέτρεπε τό άργό 
κα.ί μεγαλόπρεπο 6ύθισμα: του 
'Ήλιου στο άπειpο. Έκεί είίρι
σκα ξεκούραση σωματική καί 
ψυχικό γαλήνεμα. 

· Ηpέπει νά γνωpίζη δ άναγνώ
σ-της μου οτι ή περιοχή εκείνη 
τότε ήταν εμπόλtμη ζώνη. Σε 
απόσταση 40-60 χιλ. ήτα.'/ πα.
pα.τετα.γμέ·ια τά έλληνοα.γγ λο
γα.λλικά στρατεύματα ενάντια 
στά γερμα.νό6ο\Jλ γαpικά, τό δε 

. ' 

., ,\ι; 

κανονίδι ήταν συνεχές καί οχι 
πολυ εuχάpίστο γιά μας τρα
γούδι. 

l'ιά νά πάω στο λόφο επpεπε 
νά περάσω τό γεφύρι. 'Ένα απ6-
γευμα: σταμάτησα. στη μliση του 
γεφυρ ιου, γ ια.τί εκεί vη την ώρα: 
γύριζαν άπό τά βοσκοτόπια: τά 
κοπάδια των 6ου6α.λιωv. Τά κα
τοικίδια. α.uτά ζωα., τό μεν πpωt 
δ κάτοχός τους τά ξεπροβάλλει 
εως τό δρόμο κα:ί μόνα: των συγ
κεντρώνο•ιτα:ι στό χωρο προ του 
γεφυpιου, δπου δ κοινοτικός 6ου
κόλος, που πληρωνόταν τό χρόνο 
εvα. να.πολεόvι κατά κεφαλή, τα 
δδηγουσε γιά 6οσκή. Το 6pάδυ 
πάλι τά εφερνε εως; τό γεφύρι 
κ_α.ί με διάφορα: παpαγγέλμα.τχ 
διέτα:σσε την κατ' οικον δια.νο
μην κα.ί τότε το κάθε 6ου6άλι 
με τό αργοκίνητο 6ημα. του έγύ
pιζε χορτάτο κα.ί ευχαριστημένο 
στο στα:ϋλο, μοναχό του. 

Την στιγμ-r1 εκείνη αvτίκρυσα: 
την έξης σκηvrι:. "'Ενα.ς Γάλλος 
στρα.τιώτης είχε ξιφουλκήσει κα:ί 
προσπα:θοϋσε να. εpεθίση κα:ί νά 
εξα.γpιώση ενα πελώριο δου6άλι Ι 

τ,ρυπωντα:ς τά ρουθούνια. του άμέ
pιμνου ζώου. Τό ζώο άνεκτικώ
τατα πpοσπαθουσε v' άποφύγη 
τά τρυπ1jματα με διάφορες κινή
σεις, 'Αλλα. δ στρατιώτης, που 

. ., 
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του εκάπνισε να. παραστήση τον 
ταυριψάχο, επέμενε στο ενc,χλη
τικό του εργο καί άρχισε τώρα 
να. τρυπα τους γαλακτοφόρους 
μαστους ,;ου ζώου. Φαίνεται οτι 
τουτο πόνεσε πολύ, γιατί με μυ
κηθμους καί δυο κουτουλιές δpμα 
καί άνατρέπει τον αυτοσχέδιο 
ταυρομάχο, ό όποίος για. νά σω
θη. πηδά άπο το γεφύρι στο ξε
ροπόταμο. 

Μπροστα. στην κωμικη εκείνη 
σκηνη δεν μπόρεσα να. κρατήσω 
τα. γέλια. 

Τη στιγμη εκείνη πpο6χλλει 
άπο την άτ.ένα:ντι τ.αpάγκα ενας 
γέρος, μέ κεφάλι καί πρόσωπο 
ρωμαίου συγκλητικου, με την πέ
τσινη ποδιά τr;ς δουλειας κα:ί με 
μια οράκα με πολλά μπαλώμα
τα, που είχε τα χρώματα τfις 
ίριδος. 

Με καλησπέρισε, με κοίταξε 
καλά με τά γεματα; αγαθότητα; 
μεγάλα γαλανά καί ερεtJνητικά 
μάτια του κα:ί μου εlπε με ήρε
μη :ρω.νη τά έξης : «Γελα�ε, κύ- · 
ριε, που 6λέπετε εναν άνθρωπο 
νά γίνεται κατώτερος τοσ ζώου. 
Uαρακολουθουσα καί έγω τη 
σκηνη καί μέσα μου έκλαψα για. 
το κατάντημα: τοσ &νΟρώπου, 
που λέμε δτι εχει λογικο καί 
ψυχή, να. τρυπα ενα ζωο, που 
λέμε δτι είναι 5.λογο καί το δνο
μάζομε κτηνος. Κ τηνος στην πε
ρίσταση αύτη .είναι ό άνθρωπος. 
Σε τί του zφταιξε, σέ παρακαλω, 
το 6ου6άλι ; Έκείνο γύριζε απο 
τη οοσκή, eτοιμο νά δώση το 
άφθονο γάλα του για. νά κάμη το 
6ούτυρο κα:ί το τυρί το αφεντικό 
του. Το 6ου6άλι είναι δ 6οηθος 
του γεωργου, γιατί δργώνει το 
χωράφι καί σέρνει ,το &μάξι. 

Είναι δ πολύτιμος σύντροφος στη, 
δουλεια και εύ.εpγέτης του φτω- · 
χου γεωpγοσ. Καί έρχεται ό .πο
λιτισμένος Γάλλος να. κακομετα:
χέιρισθη ετσι τ-δ ζωο μας ... Βλέ
πω με κοιτατε με άποpία. ί\'Ιήπως 
δεν είναι σωστα. τα δσα λέγω ;». 

«Πολυ σωστά, του απάντησα. 
'Αλλά τί να. σου πω, τό: πράγμα
τ:-.G στη ζωη εχουν δύο δψεις, 
την κωμικ-η κ,αί την τρα.γι-κ.ή. 
Έγω στην περίπτωση αύτη πη
pα την κωμικη καί γέλασα, εσυ 
πηρες την· τpαγικη καί εκλαψες. 
Σ' εύχαpιστω, πάντως, γιά το 
μάθημα: που μου εδωσες. , Ακούω 
πάντα καί προσέχω κάθε λόγο 
που βγαίνει &πο το στόμα ένος 
μεγαλυτέρου μου». 

Τα. λόγιά μου αύτα. ίκανοποίη
σαν φαίνεται τον άγνωστο συνο
μιλητή μου, δ δποlος με κάποια: 
συστολη με προσεκάλεσε νά πε
ράσω στο μαγαζί του. Έμπηκα 
στην παράγκα, μου προσέφερε 
κάθισμα κα� παρήγγειλε νό: μου 
φέρουν καφέ. 

Ή παράγκα είναι το εργα
στήρι ενός γέρου. μπαλωματή. 
'Όπως περιεργαζόμουν το πεpι
οάλλον, . αντίκρυσα δυο επιγρα
φές. Ή μια. ·ελεγε «Δος ήμϊν σή
μερον» καί ή άλλη «Ό πανταχοσ 
παρών καί τα. πά τ� πληpων» � 
κα:ί δίπλα δυο 6ι6λία. 

Ή εκεί ατμόσφαιρα ήταν με
στη απο γαλήνη. Τό: ρητα. καί 
τα. 6ι6λία lδιναν μια. ώθηση, εναν 
τόνο ψυχικο προς κάποιαν ανά
ταση. 

'Ήμουν ετοιμος να τον ρωτή
σω για. τα. pητα. καί τα. βιβλία, 
γιά -ν' άpχίση 11· κουβέντα, γιατί 
αντελήφθηκα, 8τι ύπο τον μπα
λωματη κρύ6ετα;ι κάποιο ανή-

. , 
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συχο πνεσμα;, έρευνητικσ και 
ελεύθερο. 'Όταν, σηκώνεται άπό
τομα;, ετοιμος να τρέξη εξω και 
μου λέει : «Καθηστε, κύριε, μια 
στιγμη μόνος σας. Με συγχωρεί
τε, παρέλειψα κάτι. Πρέπει νά 
δω τί εγινε δ στρατιώτης. Μή
πως πέφτοντας στο ποτάμι εκτύ
πησε το πα;ιδι και εχει άνάγκη 
να το 6οηθήσω. Γιατί, άλλο 
πράγμα εl ναι οί . κακες πράξεtς 
τοίί άνθρώπου τίς δποίες κατέ
κρινα;, καt άλλο πράγμα είναι δ 
άνθρωπος που πάντχ πρέπει. να 
τον άγα;πουμε κα;ί να τον συμπο
νουμε, είτε εlνα;ι κα:λός, είτε εί
ναι κακός. Αοτα τα πράγματα τα 
ξεχωρίζω». 

Τον καθησύχασα; λέγοντάς του 
δτι το•, παρακολούθησα; μετα το 
πήδημά του στο ποτάμι καt τον 
εlδα να τρέχη, μέχρις δτου εύ
ρηκε ενα δένδρο· δπου σκαρφά
λωσε καί απ· εκεί κραδαί νοντα;ς 
το ξίφος του φώναζε: Aux ar-
1nes, au:x aηnes compagnons ! 
Συμπεραίνω άπ' αστό δτι δεν 
επαθε τίποτε. 

Το πρόσωπό του επανέκτησε 
τη γαλήνη και με ήρεμη φωνη 
μου λέει : «Ναί, πρέπει να είμα
στε επιεικείς για τους άλλους, 
γι�τt ποιος ξέρει εαν το παιδί 
είναι υπεύθυνο γι· αύτο το κακο 
που εκανε στο 6ου6άλι η οί άλ
λοι π.χ. το σχολείο, οί γονείς 
του, ή κοινωνία. 'Αλλ' &γκαλά, 
άφου τον ωπλισε το Κράτος τον 
εδίδαξε να σκοτώνη άνθρώπους, 
εσυνήθισε στο α!μα καt στον φό
νο. Τί φταίει το κ:χκόμοιρο το 
παιδί, τί φταίει δ άνθρωπος , 
Έσείς τί λέτε γι' αοτά ;». 

«Τί να πω ; Το 15νομά σου 
παρακαλω ;»-«Με λεν Μπάρ-

μπα; - Δημήτρη». - «Λοιπόν, 
Μπιχρμπα-Δημήτρη, σε άκούω 
με πολλή προσοχrι καt σε6ασμό. 
Τα δσα άκουσα απο το στόμα σου 

' , ' ' ' ' ς, e. 'ζ και α;υτα; τα pητα που utα•;α ω 
εκεί στο ράφι, μου γέννησαν μια 
άπορί:χ καt σε ρωτω : Που τα 
έμαθες καί ποιος σου εδίδαξε 
τόσο· ύψηλα κ:χί 6αθειά πρά
γματα; ;». 

Ό Μπάρμπχ--Δημήτρης χα
μογέλασε καί μοΟ άπάντησε με 
σι γανη φωνή : 

«Σας εχω παρακολούθήσει, κύ
ριε, που πηγαίνετε κάθε μέρα 
στο λόφο με τη λεύκα καί κάθε
στε μόνος σας στην πέτρα μου, 
6υθισμένος στcν έαυτό σας. Φαί
νεσθε σα να μιλάτε με τον εαυτό 
σας η με το Θεό. Σε6άστηκα τίς 
στιγμές σας αύτες καί δεν σας 
εν6χλησα. Έκεί πηγαίνω κα.ί 
εγώ χρόνι!Χ πολλά. 'Ότχν γαλη
νεύω ακούω να 6γα.ί νη απο μέσα. 
μου μια φωνή, που με διδάσκει 
κα.ι μου απαντά στα ερωτήματα; 
καt τίς άπορίες που στριφογυρί
ζουν και 6ασα.νίζουν το κεφάλι 
μου. Τί είνχι α.ύτη 1ι φωνή ; Κά
ποτε ρώτγ

1
σα. τον Παπά μα.ς καt 

. μοίί είπε να μου περάσή την εύ
. χή, γιατt μπορεί να είνα.ι δ 

• Εξαποδω καt πρέπει να τον
ξορκίση. Έγώ του απάντησα πώς
άκούω καλα πράγμα.τα, σοφά.
Μου λέγει πάντα ν· &γα.πάω δ�ο
μπορώ περισσότερο κάθε άνθρω
πο, αδιάφορο εαν μου κάνει κα.
λο η κακό. Να μrι λέω ψέμματα
ποτέ καί να κρατάω το θυμό μου

, κα.t τη γλώσσα μου καί να είμα.ι
πά1,τοτε γαλήνιος κα.ί ατάραχος. 
'Εσείς τ ί λέτε ; ». 

«Ή γΥώμη μου είνα.ι δτι εφ' 
δσr;ν ακουτε τόσα; σοφα κα.ι κ�λα 
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πράγματα, vά τά 4κοίίτε και vά 
τά. έcpαρμόζετε, χωρίς νά λέτε 
στους άλλους α:πο ποίί τ, &:κοίίτε' 
γιατί οί άνθρωποι πού δεν γνω
ρίζουν αύτες τίς πηγες της γνώ
σεως θά σας περάσουν γιά δαι
μονισμένο η ψuχοπαθη». 

·<"Εχετε δίκηο, κύριε, γιατί
_ καί ή φωvrJ μοίί είπε κάποτε : 

«Λέγε στους άλλους δσα μπο
pοϋv vά καταλά6οuν. Νά σιγάς 
μπροστά στους πολλους καί vά 
διδά:σκης περισσότερο με τά εp
γα και το παράδειγμά σου». Σείς 
μου εμπνέετε εμπιστοσύνη καί 
σας τά λέω. Ε[μαι σίγουρος πως 

·δεν θά με παpεξrπήσετε. Αισθά-
νομαι &:γαλλίαση μέσα μου Π')ΙJ
μοίί κάνετε συντροφιά. λοιπον vά
πηγαίνετε στη λεύκα. Είναι ό
τόπος αύτος άγιασμέvος». 

Τον. lpώτησα τί εvvοι.ί με το
«άγιασμέvος».

«Έάv προσέξετε, στον κοpμο
της λεύκας εχω σκαλίσει εvα
σταuρο 'με &:κτίvες καί πάνω τού
ενα ψάρι». -((Καί με α:ύτά &:γία
σε δ τόπος , » τοίί &:πάντησα, ε,,ω
μέσα μου άpχ ισα vά οuσπιστω
γιά την σοοαpότητα τοί.ί μr.αλω
ματf,. «Όχι, μου &:πάντησε με
εμcραση. Αοτο εΙvαι ενα σύμβολο
καί μιά &:vάμνηση γιχ _κάτι με·
γάλο πού μοίί σuνέοη lκεί &:πάνω.
Άλλά γι' αοτο Οά μιλήσουμε
άλλη φορά. Σήμερα είπχμε άp
'κετά, ίσως·σας κούρασα».

«Αύτες οί κοu6έντες δεν με
κουράζουν, &:λλά πρέπε.ι νά φύγω,
γιατί ολέπω δτι "1) πελατεία. πε
ριμένει τ6σηι ωρα καί μαζεύτψε
&:pκετή». Τον καληνύχτισα καί
σuyέχισα τό δρόμο μου

Τά δσα αΜuσα καί είδα μέσα
σε λίγη ωpα; ήταν &:ρκετά γιά νά

&:πασχολήσοuν ·το μυαλό μου για: 
πολλες μέρες. Προσπάθησα vά 
ανακεφαλαιώσω τίς έντuπώσεις 
μου. 

Άvτίκpuσα εvαv μπαλωματη 
πού πόνεσε τον πόνο του ζώου. 
Είχε την ίκ.ινοτητα vιi ξεχωρίση 
τον άνθρωπο &:πο τίς κακές του 
πράξεις. Τίς κακες πράξεις τις 
κατέκρινε, τον άνθρωπο δμως τον 
σuvεχώρει' δεν τον περιcρpο'ιουσε' 
δε τον μισουσε. Τον · &:γαπα 
πάντα, είτε είναι κα?-ός, είτε 
είναι κακός, κι' ετpεξε vά δ1j 
μήπως το παιδί ετ;αθε τί Π')τε 
δταν επεσε στο ξεpοπότψο. Δεν 
lζήτησε κυρώσεις καί &:νταπ?δο
ση του κακου. 'Όχι, εζήτησε vιi 
τον οοηθήση, vά τον πεpιbάλψη, 
είχε ετοιμη τrιv επιείκεια για 
νά καλύψη τα σφάλματα κ,:χί τίς 
&:νοησίες τ,;,ίί ανθpώπcu. 

Αυτο ψχvεpώvει ανωτερότητα 
ηθική, &vωτερότητα πνευματική, 
αvθρωπιστικrι καλλιέργεια &:ξιο
θαύμαστη. 'Επειτα Υ) δμολογία 
του δτι κατώpθωσε vά μιλάη με 
τον εαυτό του καί vιi άκούη cρω
V'Υ/ έκ των εvδοv, που τοίί 6πα
γόρεuαν κανόνες &:pετής καί άγά
πης άνευ δρίων, μοίί παρουσίασε 
&:vάγλucρη καί εvτοv-η την ψυχι
κή του ώριμότητα και δύναμη. 
Ε[χε &:vακαλύψει την πηγη τής 
γνώσεως, πού μόνο άγνες καί 
ώριμες ψuχες κατορθώνουν καί 
πετuχαί νουν vά &ρδεύωνται έκεί, 
γιά νά κοpέσοuv την δίψα τους. 
Ποιος ξέρει, ποια. ψuχrι οpίσκεται 
στό κουφάρι τοίί μπαλωματή. 
Είναι &:π' :χύτες τις ψυχές, πού 
σά.ν πεταλοίίδες τριγυρίζουν-στη 
γη καί πpcσπαθουv νά. φύγουν 
απο το στενο περι.οάλλοv τους 
γιά vιi πετάξουν πιο ψηλά κ-χί 
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νά 6ροσν εκετ νέο τ6πο ελεόθερο 
11.0υ νά τρέφωνται καί νά χορταί
'i/ΟUΥ με &γάπη, με χαρά, με φως. 

Ή φυσιογνωμία τοσ Μπάρμπα 
-Δημήτρη άπασχολοϋσε · τώρα
δλοκληρωτικά τη σκέψη μου.
Άναντίρργ1τα ήταν μιά ενδιαφi
ρουσα; προσωπικότης, την δποία
επρεπε νά προσέξω καί νά μεΧε
τήσω. • Απεφάσισα δπως στην
πρώτη μας συνάντηση εξετάσω
πως εφθασε ενας-άγράμματος άν

θρωπος νά διατυπώνη άλήθειες
καί εκδ'Υ}λώνη αισθήματα που
σπάνια συναντά κανείς καί με
ταξυ των άνεπτυγμένων καί δια
νοουμένων &κόμη κόκλων. Την
επομένη εφυγα νωρίτερα άπο το
γραφετο μου, γιά νά τον επισκε
φθώ στην παρ:χγκα τ?υ.

Τον εύρηκα νά μην εργάζεται, 
άλλα να εχη άνοίξει ενα 6ι6λίο 
καί νά δια6άζη μεγαλοφώνως. 

-Τί δια6αζεις εκει, Μπάρμπ-χ
-Δημήτρη ; τον ρωτάω. -Δε·ι
θάχεις δουλειά;

-·Ά, κόριέ μου. Ή δουλειά
εl•ιαι το πpωt. Έκείνοι που μπο
ροσν. καί πληρώνουν 20-50 λε
πτά η καί μιά δpαχμη ερχονται 
το πρω·t. Το απόγευμα ερχοντ-χι 
οί πτωχοι που πληρώνουν μιά 
πεντάρα η τίποτε. Γιατί &μα μα
ζεόω 5-6 δρχ. τrιν ήμέpα, δεν 
θέλω άλλα λεπτά', μου άpκουv 
καί επειτα δουλεόω δωρεάν για 
τους πτωχοός .. «Δος ήμίν σήμε
ρον». Δεν θέλω νάχω κομπόδε-. 
μα. Γ(ατί πιστεόω, δτι εκείνο που 
μας πεpισσεόει εrναι άχρηστο 
γιά μας και το κρατάμε άπο τους 
άλλους. '· 

01 δημοσιονομικες &πόψεις 
καί of περί οικονομίας θεωρίες 
του μπαλωματη είχαν μιά πpω-' 

' ' ξ. τοτυπια που με αφνιασαν. 

-Καλά, του απαντώ, &μα δεν
εχης δουλειά η &μα άpρωστή
σης τί γίνεται , Δεν πρέπει να 
εχης ενα μι κpο tχΠ(Jταμίευμα ; 

-'Όχι, δεν μου χρειάζεται το 
παραπανίσιο. ΊΌ παραπανίσιο 
εlναι κλοπή, το αφαιρώ άπο τους 
άλλους. 'Όχι, δεν εlμαι Θειλός, 
δεν :ρο6ουμα.ι Jί θά γίνω αϋpιο. 
«Δος ήμίν' σήμερον». Κάποτε 
είχα. μαζέψει πέντε ναπολεόνια. 
και δεν μποpουσα. νά -�συχάσω. 
Το μυαλό μοu επήγα.ινε δλο εκεί. 
Τά εδωσα. σ· ενα. γεωpγο ν· αγο
pάση ενα βου6άλι κα.ί μοϋδινε 
το 6ο6τυpο και τον τραχανά της 
χρονιάς. 'Έτσι ήσόχασα.. 

---'ΉθεΧα, Μπάpμπα--Δημή
τpη, να μου ελεγες την ίστοpία. 
σου και τί σ· εκανε νά σκέφτε
σ:χι δπως σκέφτεσαι. 

-Πολυ ευχαρίστως. Έάν ή
αφεντιά σου θέλει να παμε να . 
τα πουμε στη λεόκα 

'Έτσι εκλείδωσε την παpάγ-χα. 
Κ'Χί τραβήξαμε γιά το λόφο. Στο 
δρόμο ανrελήφθηκ-χ .δτι δ Μπάρ
μπα-Δημήτρης ήταν δημοφιλέ
στατος. 'Έλληνες, Τοσpκοι και 

. Βοόλγα.pοι τον χαιpετουσαν με 
σεοα.σμό. 'Όταν φθάσαμε στη 
λεόκα. δ Μπάρμπα - ΔΥJμήτpης 
εκανε σάν μικρο παιδί. Μου 
λέει 

- Κόpιε, εάν δεν σας έντpεπό
μουνα θά χόρευα, πpαγμα. που 
κάνω δτα.ν είμαι μόνος μου. Πό
σο χαίρομαι δτα.ν οp�οκωμαι έδω 
απάνω. r ομίζω · δτι δεν είμαι 
στη γη. Πετώ, πετώ. Έδω οέν 
�ρχεται κανείς, μόνο έσυ και έγω 
καί κα.μμιά φορά. ή δασκάλα. 
Τώρα κα.θrjστε στην πέτρα και 
έγω θά φέρω άλλη νά κα.θήσω 
κοντά σου. 

-Μά, αύτη ή θέση σου α.νή-

\ 
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κει' την εχεις έσυ τοποθετήσει 
τr;ν πέτρα.. 

-'Όχι, _κύριε, δε\/ εχει κα.μ
μια σημασία. α.uτό. Δεν άπέκτη
σα ιδιοκτησία.. Ό Δημιουργός 
τα εκανε δλα. τα πράγμα.τα. για 
να τα άπολα.μοάνουν δλο ι. 'Αλλά 
δ ανθρωπος με τον ·έγωϊσμό. του 

-και την δειλία. του, χωρίζει τη
γη, 6άζει φράκτες, και λέει
«αuτο ειναι δικό μου». Καί ετσι
:χρχίζουν οί καυγάδες και τά μα·
λώμα.τα και οί φόvι;ι.

-Βλέπω, Μπάρμπα-· ΔΊ)μή-
1;ρη, δτι εχεις και σοσιαλιστικές
ιδέες, του λέω.

-Δεν ξέρω πως τίς λέτε έσείς
τις 1δέες αυτές, άλΗ έγώ πι
στεύω ατt ολα. εγιvαv γιά
δλους τους ανθρώπους κα.ί δλοι
οικαιουvται ν' άπολα.μ6άνουν καί
να καλλιεpγουν τη γη για να τρέ
Ίpωvτα.ι με τα γεvvήματά της

-Τώρα, Μπάρμπα.- Δrιμήτρη,
έάν δίν είμαι άδιάκριτος, θέλω
v' άκούσω την ίστορία. της ζωης
σου.

-Πολυ ευχαρίστως. Ό πατέ
ρας μου ήταν ενα.ς πτωχός γεωp
_γός. 'Εκείνο πού θυμάμαι είναι
δτι ε!χα.με μιά 6ου6άλα, πού fι 
&δελφή μου και έγω την φέρνα
με κα.ί βοσκουσε κοντά στr1 λί
μνη. 'Ήμουν εtκοσι χρονων δταv
μιά μέρα πετιέται από τις καλα
μιές της λίμνης ενας κύριος πού
μάς πλησίασε κα.ί μας εκαμε διά
φορες έρωτ·ήσε:ς. 'Από την δμι
λία του κατάλαοα. οτL δεν ήταν
ντόπιος, γιατί μιλουσε καθαρά
Έλληvικά. Σε μιά στιγμr1 με
ρωτάει εάν ξέρω γράμμα.τα κα.ί
σε πιά τάξη έπηγα. Του &πάν
τησα. δτι δεν π'ijγα. σχολείο' για.
τι δ. πα.τέρας μου εl ναι πτωχός

1' 

και τον 6οηθάω στίς δουλειές. 
Καλά, έσύ Έλληνόπουλο, και 
νά μη ξέρης τη γλώσσα σου r 
'Από α.υριο νά ελθης στο σχολείο. 
Είμαι δ καινούργιος δάσκαλος. 
Τά λοιπά θά τά κανονίσω έγω 
με τον πατέρα. σου. 

Έπετου<:ια ά:πό χαρά γιατί θά 
μάθαινα γράμματα. Έγυρίσα.με 
ολοι μαζί στο χωριό καί τό βρά
.δυ έδrιλωσα στον πατέρα. μου δτι 
άπό α.υpιο άρχίζω νέα δουλειά. 
Θά πάω στο σχολείο. Ό πα'τέ
ρα.ς έγέλασε καί μου λiει. «Άμ' 
αuτη δεν είναι δουλειά πού 6γά- . 
ζει λεπτά κανείς, είναι δουλειά 
πού ξοδεύει λεπτά. Που νά 6ρω, 
πα.ιοί μου, λεπτά γιά τό σχολείο 
Όου, τώρα. στά γεράματα». « Έγώ 
θά r.άω νά 13ρω τό δάσκαλο καί 
επειϊ�-τ_ά λέμε», του &παντω. 

Τό πρωί, άφου φόρεσα τά 
γιορτι vά μου, έπ'ijγα. νά συναντή
σω τό δάσκαλο. Με ύποδέχτηκε 
με χαρά. _Με πηρε στο γραφείο 
του, μου έδειξε. ενα ά:λφα6ητά
ριο, άλλά έγω δεν μπορουσα νά 
δια6άσω. Τότε άρχισε νά μου 
λέει : «Πpέτcει νά μάθης γράμ
ματα, γιά νά μάθης τήν ίστορία 
του τόπου αuτοϋ. 'Όλος . αυτός 
ό τόπος πpίν ά:πό 3000 χρόνια. 
�ταν ελληνικός, πάρα. κάτω σέ 
μιάν ωρά. &:πόστα.σι είνα.t ή Πέλ
λα., ·ή πατρίδα. του .ίVΙ. · 'Αλεξάν
δρου. Πέρασαν άπο δω πολλές 
φυλές βαρβαρικές, &λλά, με τόν 
κα.ιpό, τούς r.έτα.ξε μακpυά.δ τό
πος αυτός. Τώρα. είναι οί Τουρ
κοι και οί Βούλγχpοι πού θέλουν 
νά μάς τά πά.ρουν. 'Αλλά πάλι δι
κά. μας θάναι μιά μέρα. Πρέπει 
νά μάθης γράμματα. γιά νά μελε� 
τήσης τούς ά:ρχα.ίους 'Έλληνας 
συγγραφείς. 'Εκεί θά δης 8τι ή 

' . 
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χώρα: α:υτη εγέvvησε σοφούς αν

θρώπους, πού εδίδα.ξα:v πως εγι
νε 'δ Κόσμος κα:ί το κcχθε τι πού 
6λέποuμε. 'fί εrνα:ι δ Θεός, τί εr
να:ι δ iνθρωπος, που πάει δ άν
θρωπος δτα:v πεθάνη. 'Όλα. αυτα. 
θα. τα. μcχθης ι�μα: ελθης στο σχο
λείο κα:ί γίvης κα:λι:ις μα:θητης 
κα.ί μπορέσης κα.ί διαβάσης τα. 
συγγρcχμμα:τα. των &:ρχα.ίωv Έλ- • 
λήvωv, πού εlvα.ι κα.ί μετα.φρα:
σμέvα: στην καθομιλουμένη». 'l'α. 
λόγια α.υτα. μ' εκα.vα.v αvω κ�τω. 
Μέσα. μου σηκώθηκε εvα:ς σίφου
νας. Ή χα.ρα. κα.ί iJ σκέψη δτι 
θα. μcχθω γρcχμματα κιχί μ' α.υτα. 
τόσα: πρcχγμα:τα:, κuριολεκτικα. 
μ' εζcχλισα.ν κα.ί δέv μπόρεσχ νά 
6γcχλω λέξη. Έκύττα.ζα. μόνο το 
δcχσκιχλο κα.ί σιωπ�υσιχ. Έvω 
ήθελα. vά μιλήσω, δεν μπορουσα. 
'Όταν με ρώτησε. «'Έ ! τί λές ; 
Δέv μιλάς ; ». Τότε του εδήλωσα.. 
«Να.ί. κύριε, θέλω να. γίνω 'Έλ
ληνας, να. γίνω σοφός». «Νά γί
νης, πα.ιοί μου, φτcχvει να. τό θέ
λης. 'Έλα. μη χάνουμε καιρό. 
Είσαι λίγό μεγcχλος καί -πρέπει 
να. 6ια.στουμε». 

''.�τσι αρχ ισα. τό αλφάβητο 
κιχί σε δυο μήνες cδιάβαζα., χω
ρίς δμως να. κα:τα:λα.βα.ίνω πολλές 
λέξεις. Την άλλη μέρα: ό δάσκα
λος εύρήκε τον πατέρα. μου. Του 
είπε δτι θα. σπουδάσω δωρεάν, 
δτι θα. με 6άλη σέ δουλειά vά 
6γάζω κα.ί γρόσια.. 

Πράγμα.τι μ' εβα.λε σ' εvα. 
τσα.γγα.ράδ ι κο, εμα.θα. τήv τέχνη 
κα;ί εφθα.σα. να. παίρνω ενα με
τζητι την Η5δομάδα:. Μετ± ενα 
χρόνο μ' ε6α:λε δ δάσκαλος 6οη
θο του ψάλτη στήv έκκλησία 
κα.ί ετσι κάθε Κuρια.κη καί γιορ
τή επαιρνα. κάτι κι' άπ' έκεί. 

_, ... 

" 

Δυο χρόνια κΊ:χτόπιv ελεγα: κα.ί 
τον Ά π6στολο, χωρlς νά κα:τα.
λα.βα.ίνω τίς περισσότερες λέξεις. 
Έζητουσα να. μου τί� εξηγήσουν 
δ ψάλτης η δ παπάς, αλλά κα.ί 
αυτοί δέv κα:ταλάβαιvα.v περισσό
'tερα. &:πο μένα.. κι, έτσι κατέ
φεuγα. στο δάσκα.λο, πού εlχε 
τήν ύπομοvη vά μου τά έξηγή 
κα.ί νά τά κα.τα.λα.βα.ίνω. 'Όtαv 
του φορτωνόμουvα. του πα.πά
Λάζα.ρου vά μου τα. έξηyη, μοϋλε
γε με αυστηρο ϋφος : «Τί θέλεις 
vά μάθης α:υτα. τά πράγματα ; 
Θεολόγος θα.. γίν"Qς ; Άφου δε;, 
τά κα:τα.λα.βα:ίνω έγώ καλά-καλά, 
θέλεις νχ τa: κατα:λάβης τ(;ϋ λό
γου σου' πού χ θες μπηκες στο 
σχολετ._ ; Πίστευε καί μη έρεύ
να:. Τί τα. θέλεις καί τα. ψιλο· 
κοσκινίζεις ; Κύτη τη δουλειά 
σου, να. γίνης κα:λόφωνος ψάλτης 
κα:ί άφησε αυτές τίς έρωτήσεις». 

-Μα. για. να. τά πιστεύω, πρέ
πει να. τα. κατα:λα.6α.ίνω, πα:πά
Λάζα.ρε. 

-Μωρέ τί μου λές ! 'Αλού ·
τηρος (Λούθηρος) εγινες ; Για. 
μcχζεψε τά μυαλά σου κα.ί μη γέ· 
νεσαι οργα.νο του Σα.τα.να, για.τι 
έγώ δεν σηκώνω πολλα. λόγια. 
στά πράγμα:τιχ της θρησκείας 
μας. 

'Επί ενιχ χρονικό διάστημα: τον 
άφησα ησυχο κα.ί ρωτουσα. μόνο 
τό δάσκαλο. 

Πόσα. χρωστάω στον άνθρωπο 
έκείνον ! �Ητα.ν μεγά:λr1 καρδιά:. 
'Αλλά, δυστυχώς εχα:σα. τrι ·ι 
προστασία. του ξαφνικά. 'Ένα: 
πρωί· βρέθηκ_ε νεκρός στό κρεβ
βά:τ ι του. Τόν σκότωσαν οί Βούλ
γαροι κομιτατζήδες. Τότε εμα
θα δτι ήτανε αξιωματικος τοϋ 
Έλλ ηνι κού στρα.τοϋ κα.ί εκα.νε 
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τό δχσκα.λο στά Γιαννιτσά. Ό 
Θεός νά τόν συγχωρέσr1• �Ητα.ν 
ό ευεργέτης μου. ΙΗιτα. τον θυ
μaμα.ι στην προσευχή μου. 

Ό νέος θάσκα.λος που άνέλα.6ε 
μου είπε μ�� μέρα. «είσα.ι μεγά
λος στην ήλικία.. 'Ό,τι είχες ν:χ 
μάθης τάμα.θες εως εδω. Πήγαινε 
τώρα. νά δουλέψης στο τσα.γγχ· 
ράδικο». 'Έτσι κα.ί εγινε. 'Αλλά 
τό pι6λίο δεν τάφινα. από τό χέ
ρι. 'Επίσης εγινα. κα.ί αριστερός 
ψάλτης, τα δε ο1κονομικά μου 
rισα.ν τέτοια. που βοηθουσα. κα.ί 
ανακούφιζα. τόν πα:τέρα. μου. 

οι απορίες ομως κα.ί τα ερω· 
τήμα.τα., :του χορr,πηδουσα.ν στό 
μυαλό μου, δεν μάcρινα.ν 'Υjσυχο. 
'Ήθελα πάντα. να ξέρω την αιτία. 
κα.ί τό σκοπο του κάθε πράγμα.· 
τος ... 

Μια fιμέρα που ήμουν πολυ 
στενοχωρημένος άπό. την κα.,κία. 
των ανθρώπων, ήρθα. κα.ί κάθησα. 
στην πέτρα. αυτή. 'Ήθελα. νά 
προσευχrιθω, αλλα είπα. στον 
έα.uτ6 μου : 'Όχι, θ' αφήσω την 
ψυχή μου να μιλήση μόνη της, 
δπως ξέρει αυτή. στο Θεό. Είμαι 
ε1λικρινής. Δεν σκέcρτηκ?.: ποτέ 
τό κακό, ουτε τό ψέμμα.. Ζητάω 
την άλήθει�. Άγα.πω · κάθε J.ν
θρωπο κα.ί δσο μπορώ . κάνω το 
κα.λό. 'Απευθύνομαι με δλη τη 
δύναμη της ψυχής μου στην 
Άλ·ήθεια., στην Κα.λω'σύνη, στη 
Δικαιοσύνη, στο θεό, που πρέ· 
πει νi ύπiρχουν-Βοηθήσα.τε, 
6οηθήσα.τέ με, &για. πράγμα.τ�». 

· Λέγοντας α.ύτα από μέσα άπό την
ψυχή μου άποκοιμήθηκα. Αύ cος
δμως δεν ήτα.ν ί.ίπνος. Για.τι ενω
τα μάτια. μου ήταν κλειστά, ε6λε
πα. κα.ί άκουγα. α.ύτα που θα σου
εξιστορήσω. 'Αλλα προτου σ�υ

εκμυστηρεcρτω, θα μοσ δώσης το 
λόγο τrjς τιμής σου δτι δεν θα τα 
μετα.δώσης σε κα.νένα.ν άνθρωπο 
δσο εγώ ζω. 

Στο σrιμείο α.ύτό δ Μπάρμπα. 
-Δημήτρης 6γάζει από τον
κό('φο του μια δερμάτινη Ηήκη
που είχε μέσα. σ' α.ύτην 6άλει
τα χειρόγραφα., που θα σας άνα.·
κοινώσω. Ώς επικεφαλίδα. είχε
«Χρυσοί Λόγοι�. Μοσ τι1 εδωσε
κα.ί διά6α.σα. :

«�Ητα.ν ήμέρα. Κυριακή, μrινας 
'Ιούνιος. 'Όταν έκλεισα. τα μά
τια. μου �ίδα. μια cρωτεινη νεcρέ· 
λη στην κορυcρη τi;ς λεύκα.ς. Ή 
νεφέλη α.ύτiι άρχισε κα.ί επα.ιρνε 
ανθρώπινη μορφη κα.ί στό τέλος 
είδα ενα: πρόσωπο σαν την μορ· 
cρη του Χριστου, άλλα μαλλον 
εμοια.ζε με 'Αpχα.ίο 'Έλληνα., 
που μου χα.μογελουσε. ΜοΜα.λε 
τό χέρι του στην κεφα.λή μου κα.ί 
μου Έίπε με γλυκεια κα.ί ήρεμη 
cρωνjι, που δεν θα την ξεχάσω 
ποτε : 

-'Αδελφέ μου κα.ί πcιιδί μου. 
Να ε1ρηνεύση ή ψυχή σου, νά: 
ήρεμήση ή σκέψη σου κα.ί να γα.
ληνεύση τό πνεσμα. σου, για να 
&.κούσης κα.ί να θυμάσαι- πάντοτε 
τα δσα. θα σου πω. 

l\Ιε έξέλα.6ες ώς τον Ίησουν 
τόν Να.ζα.ρηνόν. 'Όχι, δεν είμαι 
δ Χριστός, άλλα κα.ί έγώ ύπηρε
τω τό Μέγα. 'Έργον του . Αύτοσ 
Πατρός. 'Υπηρετώ την ίδια. 
Πνευματικη 'Αρχή. Ίπηρξα. προ 

· δυόμισυ χιλιάδων έτων ε1ς 1ον
τόπον αυτόν, υίός ανθρώπου. Έμ
πηκα. στους Όρcρικόύς κύκλους
δπου έcρωτίσθηκα. κα.ί εγι να. υίός
Θεοσ. 'Εν συνεχεί(f, δ ούρα.·
νός με άν�γνώρισε ώς συνεργάτη
του και δtα.'ι ήλθχ έδω, έλεύθε-- -
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p,ος κα.t φωτεινqς, μοσ άνέθεσε 
τον χει,pιqμον ώρισμένων" Ν6μωv 
Φυ.qι.�62ν κ.αι Πνευματικών, δια 
1:ωγ δποίων 6οηUω. ·την sξέλιξι, 
την. πpροδο, τη λύτpωσί των 
άσελφών μου �ν.�ρώπων .. Σε άδί
κησαν. 'Επι_κα:λέσθηκες με δύνα:,
μη ψυχική, τήν Ι{αλωσύνη, την 
Δικαιοσύνή, τcιν �εό. Ή iπίκλη- · 
σή σου εισακούσθηκε. Τί ζητας ; 

-Ζητώ να εχω η;άντοτ9 γα
λήνη μέσα στην ψυχή μου, να· 
γνωρίσω την άλήeειC1: και τα μυ· 

, . . .  

στψια:. 
-Κ�ί τα Μο θχ �α &ποκτή

σ'l/ �� τόv καιpq, ψθάvει ή θέ
λησή σου νά �νισχύη σταeερ.α 
αυτό·ι τον ,:tόθο σο,u. Ό πόe·ος 
ε!vαι ή �σχυpοτέpχ δύναμις που 
�ιαQέτει δ άνθρωπος. 'Όταν· δ πό
θος σου εlv�ι άγνός, θα 6pη άντα
πιbκpιση καί qυ θα sχης τ�ν, 
11uμπαp�σ,;αση τοσ ουpανοσ. 
'Αη� ?-Ρόσεξε να \.71:οθης κάτι 
ςiv.�.εpo, lJχι μόνον για: τόν έαυ
τό σου, 4λλ� κα� γι4 τους άλλους 
G%νθpώποuς. '!Ώκείνpς που ζητα 
μ4ν? - για τον έαuτό του κάτι 
εJ-y,α;ι έγωϊστης και άφίνεται στίς 
{6ι�� του Θuνάμεις. 'Εκείνος που 
tητι:χ κ4τι καλΘ για τους πολ
�ούς, sγιQχύετχι καί βοηθετται 
με κάθε τρόπο. 
· Ζητας ν.α · γνωρίσης κάτι π9υ
οι άνθρωποι το δνομ�ζοuy μυ·
στήρια. • Εφ

r ρσον 6ασι�εύοuν
σΊ� γ� ή cίγνοια και ή κακ�α, 
θα ύ#pχouy μυστήρια:. 1Όταν 
�δτα τα' g40 'τιΧ εξαλείψετε ά-ιtο 
το μuαλ6 σςχς και �πό την καρ· 
Ρ\4 dας, τόΊε θά δπάρχpuγ μqvo 
�όμοι. Νόμqι φυσικgc; Νόμοι 
πvεuμ(Χτικοί. Κανείς �μως qεν· θά 
μ1tοp!ση Υ� τpυ� γyφpcση, ,έα,γ 
!�v ε�� 1ψωτητερ� ξεpιζωσει

απο μέσα του τόν έγωϊσμό, το 
ψευδος, την' ύποκpισία, την κα
κία, τόν φανατισμό, την μισαλλο
δ.ο.ξία' τον cpόo()' κχθε ταπεινη 
άδuνcφία ,ςαt κ�θε πάθος. Καv.είς 
δ�ν. μπο.p.εί vά άvτικpύση καί νά 
σ.uλλά6η την άλήθεια:, �άν δεν. 
εχη �γvο νου και καeα:Ρ.η ��p
qιά. Πρέπει ,ά πpοηγηθ:rj' δ έξ�
γνισμός γιά vά ζητήση δ άvθ,p(.t)· 
πος vά κα:τακτήση :τη Γν.ώ.ση. 

Ή Ί.'νώση εrvα:ι μέσον, διά 
τοσ δποίοu επιτυγχάνεται ή πp6-
ο Gος, ή άπελεuθέpωση του άν
θρώ ποu και μ· αυτη άπο6:χίvει 
α:δτος χειp,ιστης άποκpύφων .νό
μων της φύσεως. 'Αλλοίμονον. έαv 
ή γνώση πεpιέλθ.η σε ψuχες πο,υ 
στο 6άθός των φωλι&ζει δ sγωϊ
σμός �αί ή έπιθuμία τοQ κοpε· 
σμοσ αδυναμιών και πα:θωv. Αύ
τtς ο! ψuχες θά γιν,6γτοu.σαν 
Πvεuμ,:;ι;τι�οι Δεσπότα:ι και τύραν
νοι. Καt άντt νά 6οηθήΌουν τήν 
πρόρδο κα:t την άπεΧευθέpωση 
των 1ιατωτέpων συνειδήσεων, θα 
τις κp�τοσσα:ν στη στα'σιμότητα: 
γιά νά άρχουν �αί να άκολα:στα:ί
νο4v πάνω σ· α:1),-.ές. Γι' α1:ιτο 
tσχύει α:δστηpός Π-..ιέuμα:τικος Ν6-
μQς, δ δποίος &ξιοί Θπως "Ιι γνώ
ση μεταδίδετι;:ι μΑνο στοίις 1ε
λείως κεκα:θαρμένοuς στο. νοσ 
και την καρδιά. Ή εδθύv.η τοσ 
μετα:�lδοvτος κα:ί αδτου που δέ
χε-.α:ι 'την γvώσ� ε!vα:ι τεράστια:. 

�� ιχ�οκάλεσ� • i\δελφόν μου. 
Εfσαι πρ.άγματι ά?ε�φ6ς μο�, 
γιατί πpοήλθ�με �α:t ο! δ�ο ·ιχπ9 _ 
τηγ tδια · πηγή, ιχποτελο�μεθα: 
άπο τtς ίδ�ες όυσίες κα:t εχ'ουμε 
,κqινο τον Πα:τέρ�; δ δπqίος ο+
π�;ι το ΙΙ�ν. συνέχει, διευθετεί, 
άγα:πα, γονιμοποιετ καί iξελίGσει 
το Ραγ. Εrναι δ llr,ι;vτα:x.qσ πα-
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ρων και τα πχντα πληρών. 
Αυτα τα έπαναλαμ6άνουν και 

τα λέγουν συχνα οί άνθρωποι. 
'Αλλα, δυστυχώς, έλάχιστοι τα 
πιστεύουν. Γιατt, αν τ� πίστευαν, 
ή ήθικη , και ή πνευματικη πο
ρεία: των θα ήταν πολυ διαφορε
τική. Να:ί, δεν πιστεύουν δτι ή 
όπεpτάτη Δύναμις των Κόσμων, 
την δποία:ν με την ατελή γλώσ
σα: τους οί άνθρωποι την &πc:ι
καλουν Θεο (ένω επpεπε να μένη 
άψα.τον το δνομά της), ετναι κά
θε στιγμη κα:t πα.ντου μ1tpοστά 
μα:ς. Τrιν δύναμη α:υτή, την ύπεp· 
τάτη θεία: α:υτη Ουσία:, τήν 
εχο_yμε μέσα: μα:ς καί α:υτrι εί να:ι 
που μας ενώνει με το Παν κα:ί 
μας βοηθάει να γνωρίσουμε το 
"Άπειpο, γιατί α:οτη πλάθει κά
θε μοpφη κα:ι κάθε συνείδηση. 
Έαν έπίστευαν οί άν9pωποι, θα 
σε6όντουσα:ν τους εαυτούς των 
κα:ί τους άλλους. Δεν θα έψεύ

. δοντο, δεν θ± ύπεκpίνοντο, δεν 
θα &δικουσα:ν, δεν θά φοβόντου· 
σα:ν, δεν θα όποτιμουσα:ν κανένα:, 
δεν θά περιcρpονουσα:ν ι δεν θα μι
σGυσα:ν κα:ί δεν θά έψόνευα:ν Κα:· 
νένα. 'Αλλά το Παν, κάθε μοp· 
φή, κάθε πνοή, κάθε συνείδηση, 
σε δποια:δήποτε κατάσταση κα:ί 
αν βρίσκεται α:υτή, θ± τr;v &γα
πουσα:ν κα:ί θά τrιν έσέ6οντο, 
γιατί στο Παν 6ρίσκετα:ι 'Εκεί
νος. Ό Πατηp τιί>ν πάντων. Ό 
δποίος με την Άγάπη Του ωθεί 
το παν &πο την &τέλεια στην 
Τελειότητα καί δδηγεί άπο τσ 
σκοτάδι στο Φως κάΟε συνείδη
ση6τ.ου εφθα:σε δια της δοκιμα
σίας κ:χί του πόνου καί δια -των 
ίδίων προσπαθειών στην ώpιμό
τητα. 

Μελέτησε, λοιπόν, συ 'Αδελ-

φέ μου, την αλήθεια: αυτή·; κα:ί 
άφου την πιστεύσης κα:ί την άφο
μοιώσης, τότε vά την διΜξης 
κα:ί στους άλλους, με το λόγο 
καί με τα έργα: σου. Διότι έκεί· 
νοι οί δποίζ;ι άλλα πισ1εύουν 1 

άλλα διδάσκουν, καί άλλα κα
γουν, στά μάτια έμας των Με
γάλων Σα:ς Άδελφωv θεωpουv
ται μηδαμινοί καί χωρίς τιμή. 
Βε6α:ίως:, δεν τους περιφpονουμε, 
άλλά τους άγα:πουμε κα:ί τους 
βοηθουμε κι' αοτους"για ν' άνα:
νήψουν, κι δ χρόνος καί 6 Πα:τέ
pα:ς των Πάνϊωv θά σcιντελέσουν 
ωστε κα:ί αοτοι νά ένα:pμοvισθουν 
προς την ' Αλήθεια. 

Σε άπεκάλεσα· καί τέκνο μου. 
Ναί, διότι Ύ'1θελα νά σου έκφpά
σω έτσι την στοργή μου. Σε πα:
pα:κολουθω άπο χρόνια: πολλά, 
&πσ α1ωνες. Πα:pακολουθω τίς 
προσπάθειές σου, τους άγωνες 
σου, τίς δόξες κα:ί τίς πτώσεις 
σου. Ή Είμαpμένη, την δποία: 
διακρίνει Σοφία καί Δικαιοσύνη, 
σ' έτοποθέτησε σε διάφορες κοι
νωνικές τάξεις κατά τίς άλλε
πάλληλές σου ένσα:pκώσεις στη 
γη, γιά νά σ' εκπαιδεύση. 'Έτσι 
άτ.οκτατα:ι ή πείρα: της ζωής, ή 
πείρα: των αίώvων. Νά · εf σα:ι 
στα:θερος ·στίς έπιδιώξεις σου: 
Ζήτησε πάντοτε νά γίνης καλύ
τερος απ' δ,τι ε[σαι, άγαθώτερος, 
συνετώτεpος κα:ί θαρραλέος. Στε
ρείσαι 6έ6αια γραμματικών γνώ
σεων και δεν μποpέίς να διατυ
πώνης τους στοχασμούς σου κα:ί 
τίς έμπνεύσεις σου. Αυτο σε λυ
πεί. Κά·ποτε κατείχες πολλές 
γνώσεις, είχες μεγάλη μόpψωση 
καί θεωρουσες τον εα:υτό σου· 
Σοφό. Καλλιέργησες έτσι τον 
έγωϊσμό, δ δποίος σ' έτύcρλωσε 
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κα.ι ή παιδεία. σου εγινε δ δε- και πάλι μου εζήτησε νά μή το 
σμ_ώτης σου κα.ί δ ολεθρός σου. ανακοινώσω, παρα μετα τον θά
Τώρα. στρέψε προς τα ενδον την νατό του. (·Έτσι καί εγινε). Και 
1tροσόχή σου καί καλλιέργησε συνέχισε: 
τον έαυτό σου. Γαλήνιος καί «'Όταν βγη�α &:π· α.υτrι τή 
ηρεμος πάντοτε νft, έλέγχης δι::φ- νάρκη, γιατί δεν ήταν ϋπνος α.υ-
κως τίζ σκέψεις σου, τους λόγους τός, ήμουν άλλος άνθρωπος. Το 
σου, τα συναισθήματά σου, τtς μυαλό μου ήταν καθαρό. Μέσα. 
1tράξεις σου. 'Όσο συχνότερα. μου πλημμύρησα. από χαρά, γα-

, στρέφεις προς τα εσω την μέρι- λήνη και αγάπη. Αlσθα.νόμουν 
μνά σου, τόσο ή πηγή αυτή των τόν έαυτό μου δυνατό. Γεννήθη
έμπνεύσεων Οα σέ καταστήση κε μέσα μου μια πεποίθηση μιά 
σοφο καί ικανό ν' άποκτήσr1ς σιγοJριά, μια πίστη. Γιατί εμα.
τήν πραγματική Γνώση, την Σο- θα πώς κάποια δύναμη μεγάλη 
φία των α1ώνων 'Έτσι θα γίνης μέ προστατεύει καί μέ παρα.κο-
ικανος να 6οηθης καί τους άλ- λουθεί. Δεν Ύ'ιμουν μόνος με τtς 
λους. Κα.ί δταν προσπαΟης να lδέες μου καί τίς φαντασίες μου. 
6οηθης τους άλλους, οι Μεγάλοι Δεν μ' ελuωνε ·f1 άμφι6ολία πιά. 
σου.' Αδελφοί θά σ' ενισχύουν μέ Έπίστεψα, καί ή πίστη ε[ναι 
τον τρόπο που γνωρίζουν αυτοί' μεγάλη δύναμη καί εφόδιο για 
να επιτύχης τους ε,jγενείς σου τrι ζωή. Τότε χάραξα στόν κορμό 
σκοπού;. της λεύκας αυτα εδώ τα σύμ6ο-

Χάραξε στη μνήμη σου τά λα. γιά χνάμνφη. 
,οσα σου εrπα, μελέτησέ τα, άκο- Α1σθανόμοuν να ξεχειλίζη μιά 
λούθησέ ·τα μέ πίστη καί δίδαξέ δύναμη άπό μέσα μου, να με συ-
τα σέ δσοuς νομίσης δτι μπορουν νεπαίρνη μια θέληση κα.ί gνας 
να τά κα.ταλά6ουν. οίστρος για να 6οηθήσω και 

Σε &φίνω τώρα., με την ευχή τους άλλους ανθρώπους να γίνουν 
μου δπως ή ε1ρiινη κα.ί ή γα.- ωριμοι, άγαθοt και να μελετή
λήνη 6α.σιλεύσουν στην καρδιά σουν τόν έαυτό τους. 
σου κα:ί ή Σοφία φωτίζει πάντα: 'Απεφάσισα να κάνω μιά πα-
το νου σου. ρέα από φίλους μου κα.ί γνω-

Έάν αφομcιώσης τά δσα. σή- στούς μου κα.ί νά συζητουμέ τίς 
μερα σου ε!πα., θά όποστfις με- 1δέες που μου'ρχόντουσαν στο 
ταμόρφωση ίδεολογικη καί συ- μυαλό. 
να.ισθηματική. Ευχομα.ι να μου Αυτές τίς μέρες είχε περάσει 
δώσης την ευκαιρία νά συνομι-· από τr1ν πόλη μας ό Καλαποθά
λήσοuμε κα.ί στό μέλλον. • Ας εί- κης της Ευαγγελικής Έκκλη
σω ευτυχής, 'Αδελφέ μου». σίάς. Πήγα.με, τον ακούσαμε με 

Έπέστρεψα με συγκίνηση τό τους φίλους μου καί ευχαριστη
-πολύτιμο αυτό χειρόγραφο στον θήκα.με γιατί τα ελεγε σε άπλη 
�fπάρμπα.-Δημήτρη καί τον πα.-� , γλωσσα κι' ετσι τα καταλα6αί
:ρακάλεσα να μου δώση gyα. αντί- ναμε. Μάς εδωσε καί 6ι6λία που 
-γραφο. Μου τό όποσχέθηκε καί τα δια6άζαμε ευκολα καί τα κα.
έτήρησε την όπόσχεσή του, αφου τα.λ(ΧQ(Χίναμε. Τc,ιν iκούg�με κα.μ-

,!�· j,' • ι 
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μιά δεκαριά μέρες. 'Ότα.ν εφυγε 
, 'λ β ]., ' ' δ δ, α.νε α α ι:;γω να.· ι χσκω: 

Μα.ζευόμαστε καμμιά είκοσα
ριά άνδρες καί γυναίκες σ' ενα. 
δωμάτιο κάθε Κυpιακη. Το δω
μάτιο το δνομάσαμε «Οίκο Προ
σευχής». Μόλις μπαί να.με τους 
έλεγα. νά 6yάλουν α1tο το μυαλό 

'θ 'ψ ' ' �-τους κα ε σκε η που τους stπα.-
σχολεί yιά νά είρηνεύσόυν κα.ί νά 
yα.ληvεύσουν.Νά πλημμυρήση απο 
αγάπη ή κα.ροιά τους κα.ί νά· πια
σθοϋμε δλοι απο τά χέρια. κά• 
νοvτας ενα. κύκλο. Τότε δλοι μα
ζί λέγαμε: «Ή αγάπη ας 1.ιας ένώ� 
νη καt ή αλήθεια ας μας φωτί� 
ζη·. Ό Θεος καί οι άyyελοί του 
ας μας εύλογοϋν καί .ας μά'ς δδη
γοσν στο κα.λο πάντι:ιτε». Καθό
μαστε συγκεντρωμένοι στον έα.υτό 
μα.ς επί δέκα. λεπτά της ώρα.ς, 
εξετάζοντας κα.ί έλέyχοντ:.ις τίς 
σκέψεις που π�pνοϋσαν απο τη 
φαντασία. μας, τά λ6γ.ια. που ε!
παμε καί τά lρyα που κάναμε δλη 
την έοδομάδα. Κατόπιν έδιά6_α.ζα. 
εvα. κομμάτι άπο τη-ν Άγ-ία. Γρα
ψη Ύ} απο άρχα.ίους "Ελληνα.ς 
κ�ί ξένους συyypα'ψείς κα.ί τά 
έξηyοϋσα. 071:ως μποροϋσα. στην 
μακεδονικ'Υj' διάλεκτο. 

Ό αριθμος των φίλων εφθασε 
τους πενήντα. ΕΙνα.ι δλοι τους 
ϊS�λοί &vθρ�ποι καί εργατικοί. 
Ε�ναι ελεύθέpόι νά . πηyάίνο.υν 
�την εκ�λησία, δεν τους εμποδί
ζω. �Ηρθαν δμως οι πόλεμοι καί 
μας σκόρπισαν. Εύχομαι καί αύ
τη ή μέyάλη κατάρα., δ σημεpι
vοr;, πόλεμος, νά τελειώση yιιχ νά 
-ησυχάσουμε καί νά ξαναρχίσt,vρ;ε 
πάλι τίς συyκεvτρώ�εις μcΥς. 
'Εyώ lρχομαι συχνα στη λεύκα 
κα.ί παίρνω δύναμη καί θάρρος. 

ι . 

Λύτη είναι ή ζωή μου, ά.yαπη·τε 
κύριε .. 

Με κατηyορουν οι δικοί μου, 
yια.τί άν κύτταζα τη δουλειά' μcυ 
θα είχα μεγάλο ύποδηματσποιείο 
σήμερα. κχί θά ήμουν πλούσιος. 
Γιά μένα θησαυρο; εΙ να.ι ή έ.ρευ
να της άλήθειας. Ή1 ψυχ ικη γα
λήνη καί -11 6οηθεια. νά γίνουν 
καλύτεροι καί οι άλλοι άνθρωποι 
που ζοϋμε στην ίδια. ΚΊ;ινωνία, 
που συχνά με τίς διάφορες ιδέες 
που έχουν δεν μποροσνε, νά συνεν
νοηθοσνε μεταξύ τους. 

Δεν έχώ μετανοιώσει yιά το 
δ'ρόμο που διάλεξα. σ' α.ύτη τη 
ζωή; Πάντα. έκανα . εκείνο που 
ε6yα.ινε απο μέσα. μου. Δεν φο-
6ήθηκα., ουτε ντρ,ά:πηκα ποτέ κα
νένι:ι: και σε κανένα δεν ύποδου• 
λώθηκα. Ε!μαι ελεύθερος καί 
πάντα χα.ρ-,ύμενος. Μόνο μιά λύ
πr, πότε πό cε με κυριεύει' που 
δεν εμαθα. γράμματα yιά νά βοη,.
θω καί νά φωτίζω τους, ά)λους 
άνθρώπους. Αυτά εΙχα. να σου 
πω, φίλε κύριε ... ». 

Καί δ Μπάρρ.πα-Δημή,φης 
έ-σίyησε. Τον εύχσ:ρίσ.ησα, τον 
συνεχάρην καί του εlr.α-: 

«Φα.·ίνεται πώς σε κάθε ζωη 
που ερχετα.: εδω κάτω• & �νθρω
πος eχει νά 6'χ,Πληpώση ενα σΚΟ• 
πό. 

1
Ό eνας δοκιμιi�ετ06ι με λύ

πες ΚΟ6ί αποουχ&εg, ένω είναι 
άγα.θ'ος καιί διvα.στή,pιος., δ �λλος 
&eλeι να δρ�ση πνευμα,;ικ6)15 κα.ί 
κοινωνικώς, αλλα σ1!Spείται.ε,ο
δίων καί μέσων. οι άλλοι εχουν 
πλούτη, &λλα στερουνται ύyεία.ς 
καί ψυχικής yαλ-ήνης. ΙΙ&ντως, 
στον τ!;μέα. πι:ιυ έτάχθη απο 1iY)V 
εfμα.ρμeνη του δ καθένας, πρέπει 
νά κάνη δ, τι μπορεί yια να πλη
ρώση το σκοπο yιά τον δποίο 

. ,, 

·ιι. 
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7iλθε έσω κάτω στη γη. Και ώς 
γνώμονα των πράξεών του δ άν
'θρωπος πρέπει να Έχη έκε'!Ύο που 
-,;ου όπαγοpεύει ή συνείδησή του. 

Ή φωνη τής συνειδήσεως 
εr ναι l όπέpτεχ.τος- Κ pιτης για κά
θε άνθρωπο. Ή φωνΎJ τijς συνει-

. οήσεως ετναι ή cpωνη της Φύ
σεως. Εlναι δ αντίλαλος τη; φω
νής του Θεου, που δδηγεί κάθε 
άνθρωπο να οιαγpάψη τον κύκλο 
της δραστηριότητός του. τη.ς 
ένεpγείας του, που μπορεί νά έκ
πληpφση σε κάθε οιαοίωσή του 
για νά φθάση κάποτε στον προο
ρισμό του. Καί, κατ' έμέ, δ τε
λικός σκοπος του ανθρώπου ετναt 
ή απόκτησις μιάς σταθερής έσω
τεpικης γαλήνης καί ή άπόκτησις 
της ίκανότητος να γνωρίζη καί 
νά δίνη έξηγήσεις δλων τω1

1 πνευ
ματικών κα.ί των φυσικών :ρα.ινο
μένων του γύρω του κ6σμου». 

·Η συντpοφια με τον Μπάρμπα.
-Δημήτρη ήταν για μένα μ�α
δ:χσις μέσα. στην πνευματιΚ'Υ) 

στειρότητα μιάς εμπολέμου ζωης,
με τους περιοpισμους καί τούς
κινδύyους της. "&τσι πέpα.σα.
τους δκτω μήνες στα Γιαννιτσά ...

'Αγα.πητε &ν:.c:γνώστα ! Πpοσ
πχθησα. να σκιαγραφήσω τήv 
ήθική κα.ί πvευμα.τικη προσωπι
κ6τητα. �νός άπλοϊκσυ μπα.λωμα
τη χωρίς τήν πρόθεση να εξιδα
νικεύσω μια άτομικότητα. καί vά 
την στολίσω με στολίδ,α. ψχ•ιτα
στικά η ύποκειμενικi. Ό ηριρς 
μο� δεν εΙνα.ι πλάσμα. της ψχv
τα.σία.ς μου. Είναι πραγματικός. 
Δηλώνω μάλιστχ . δτι παρέλειψα: 
nολλα άλλα., που θα πα.ρουσία.
'ζα.ν αν�γ λυφη την -c6λμη κα.ί την 
πηγαία. ήθΊκή δύναμη μιας ίσχυ
ρης ατομικότητος . 

.. ., 
• 1 . .

·,Ι 

Σκοπος _της αφηγήσεώς μου 
είναι, αφ' �νός μεν να 6οηθήσω 
εκείνους που θέλουν να κατανοή
σουν κα.ί αφ' �τέρου· νά καταδείξω 
δτι τα φαινόμενα. α.ύτά της ηθικής 
ανωτερότητος κα.ί της πνευματι
κής ακτινοβολίας από άπλοϊκοuς 
καί αγράμματους ανθρώπους δεν 
εχc.ιυν ώς α.ίτtα. την άγωγή, τή 
μόρφωση, τό κοινωνικο κα.t οίκο
γενεια.κό περιβάλλον, αλλα την 
ψυχ ικη ώpιμότητα. ή δποία. πά
λιν αποκτάται διά των πολλα.
πλωv ενσαρκώσεων κα.ί δια του 
πόνου κα.ί της δοκιμασίας που 
μάς πλουτίζουν την ψυχική μα.ς 
εμπειρία.. 

Ό μελετητης που εχει άοού
λωτη σκέψη, ας έpευνήση α.ύτες 
τίς απόψεις. Πιστεύω δτι θα μπο
pέση ετσι νά εξηγήση ώρισμένα. 
ανθρώπινα. φα.ι νόμε να, που μέ
νουν, άλλιως, άvεξήγητα κα.ί 
μυgτηριώοη. 

Ή εσωτερικη φιλοσοφία. δίνει 
τήν λύσι πολλών πpο6λημάτων, 
τα ι5ποία: ή έξ άντ�κειμένου γνώ
σις, ή κα.τ' αίσθησιν γνώσις 
θεωρεί άλυτα. κα.ί .αίvιγμα.τώδη η
δίνει λύσεις πολυτpα6ηγμένες, 

.που δεν !κα.νοποιουν. Γιά τήν 
ελεύθερη σκέψι τίποτε δεν πρέ
πει νά εί vα.ι α.1νι γματωδες η μυ
στηριώδες. Δι-Sτι ή φ_ύσις καί τά 
φαινόμεvά της 6ασίζοντα:ι σε νό
μους σταθερους καί άv:.c:λλοίω
τους. 

Τους νόμους αύτους πρέπει vά 
μελετήση κα.ί νά γνωρίση κά�ε 
σο6αρος ερευvητής. 
, Ή θεtικrι φιλοσοφίs1. μάς 6οη
θάει vά γνωρίσουμε μέρος της άλή
θεια.ς μέσψ τών α:iσθήσεωv και 
της νοήσεως. Ή 'Εσωτερική φι· 
λοσοφία., διά των ψυχικών α.ίσθη-

. -. ... \ .... 
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τηρίων καί τfις αποκαλύψεως, 
μιχς δδηγεί στην Γνώση με την 
δποία: πλησιά_ζουμε περισσότερο 
την αλήθεια:, δσο, 6έ6α:ια:, το έπι
τρέπουν οί ανθρώπινες ίκα:νότη
τές μα:ς. 

Ό σοφος έpευνητης χωρίς μο
νομέρεια: κα:ί μ' ελεύθερη σκέψι 
ιχς μετα:χειρισθη κα:ί τα δύο συ
στήματα: θα εχη πάντα: κχτι να 
ώφεληθη. Γι' αυτό, δμως, έπι-

βάλλεται προηγουμένως να σπά
ση τα δεσμα του δογμα:τισμόυ κα:t 
των οίωνδήποτε προλήψεων κα:ί. 
να τολμήση, μετα:χειριζόμενσς 
δλα: τα μέσα; πόυ εθεσ·ε στην οιά-

θεσή του η φύσιc, να γνωρίση 
την αλήθεια. Και ή αλήΟεια θα 

• 

του αποκαλυφθη, έαν ε[ναι ε1λι-
κρινης, άδολος, άγνός, τολμηρός. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

λΟΓΙΑ ΜΕΓΑλΩΝ 

'Όταν μlα χώρα ε Τναι σέ κατάστασι νά πη στόν κόσμο · 
«Οί φτwχοl μου ε Ϊν' εύτυχισμένοι, κι' οϋτε ά'(ραμματwσύνη, οϋτε 

άπελπισιά βρlσκετbι άνάμεσό τους. 
Τά κελιά στίς φυλακές μου · δέν εχουνε πιά κρατουμένους, καί 

ο 1 δρόμοι μου ε Ϊν' αδειοι άπό ζητιάνους. _ 
Τlποτα δέ λεlπει άπό τούς '(ερόντους μου. Δέν είναι βαρείς ol 

φόροι μου. ' _
ΕΪν' ό κόσμος δλος .φfλος μου, '(ιατ1 κι' έ'(ώ είμαι φlλη της δικης 

τους �ύτυχία_ς.» 
'Όταν εlναι δυνατό ολ' αύτά νά έ:ίπωθοϋν, τότε έκεlν' ή χώρα θά 

μπορη νά περηφανεύεται καί '(ιά τό Σύντα'(μα καl '(ιά τήν 
Κυβέρνησl · της 

Χώρα μου ε Ϊν' ό κόσ,ιος καί θρησι<εlα μου νά κάνω τό καλό. 
Thomas Paine 

(29 'Ιανουαρίου 1737-8 'Ιουνίου )809) 

Τό νά θέλης ναχης ενα φlλο, ε ϊναι κάτι έντελwς διαφορετικό 
άπό τό νά θέλης_ vδσαι φlλος. ΕΪν' τό πρwτο μιά άπλη τάσι · φυσική, 
μά τό δεύτερο. εlναι ή ζωή_ ή Ί'δια του ΧριστοΟ μέσα στήν ψυχή σου. 

'·· 

J R. Mιller 

' 
,.. 

,... 



'Aπtb τοuς ιιΠαπuροuς 

της Νεχρας βαλάσσης11 

,Ε y χ ε ι ρ ί-δ ι ον Π ε ι θα ρ χ ί α ς 
τοϋ Τάγματ ος 
τών ,Ε σ σ α ί ω ν

Τό πληρες κείμενον 

μέ σημειώσεις του καθ. Πανεπιστημίου 
Κο λούμ'Πια Theodor Η. G a s t e r 

Περί άνορμόστου διονwνης είς 

δημοσlος συνεδριάσεις <*> 

Ό διακό'Πτων τον 'Πλησίον του 
εtς δημοσίαν συνεδρ[ασιν τιμω
ρε'ίται μέ 10 ήμέρας. 

Ό έξα'Πλούμενος καi κοιμώμε
νος εtς δημοσίαν συνεδρίασιν 
τιμωρε'ίται μέ 30 ήμέρας. 

Ό έyκαταλεί'Πων δημοσίαν συ
νεδρ[ασιν δωρεάν καl ανευ άπο
χρωντος λόγου έπl τρεις φοράς 
διαρκούσης μιας συνεδριάσεως 
τιμωρε'ίται μέ 10 ήμέρας. Έάν 
ηθελε διαταχθη νά Ήαραμείνn 
καl έ'Πιμείvn νά φύyn, τιμωρε'ίται 
μέ 30 ήμέρας. 
Περl άσέμνwν πράξεων 

'Εξαιρέσει της 'Περι'Πτώσεως 
;τεριορισμου 1

, 
έάν τις βαδίσn 

γυμνός 'Προ του 'Πλησίον του, τι
μωρε'ίται μέ 6 μηνας. 

Έάν τις πτύσn εtς το μέσον 
δημοσίας συνεδριάσεως, τιμω
ρε'ίται μέ 30 ήμέρας. 

Έάν τις έξαyάyn τήν χείρα 
του έκ του χιτωνος του καί οϋτω 
καταστήσn δρατά τά ίδιαίτερα 
μέλη του, τιμωρείται μέ 30 ήμέ
ρας. 

'Εάν τις Ήαρακινήσn εlς βρ::χ
χνον καl άνόητον γέλωτα, τιμω
ρε'ίται μέ 30 ήμέρας. 

Έάν τις τείνn τήv άριστερ:χν 
του χείρα • καl χειρονομήσn 
κατά συζήτησιν, τιμωρείται μέ 
10 ήμέρας . 

.f .. 
� 

Περi συκοφοντlος κοί φιλοκοτη· 

Ί(ορlος 

'Εάν τις συκοφαντήσn τον 
'Πλησίον ίου, θέλει θεωρηθη ώς 
έκτος της κοινοτικης καταστά
σεως άyνότητος έπί εν ετος κσl 
έ'Πίσης θέλει του έ'Πιβληθfi πρό
στιμον. 'Εάν διαβάλn δλην την 
δμάδα, θ' ά'Ποβληθfi διά παν
τός. 

'Εάν τις 'Παραπονηται διά τήν 
δλην βάσιν της κοινότητος, άπο
βάλλεται άνεκκλήτως. 

'Εάν τις διαβάλn τον πλησίον 
του ανευ νομίμου αtτ[ας, τιμω
ρείται μέ εξ μηνας. 
Πεpi χαλαρώσεως 

'Εάν ΤΟ 'ΠVευμα τινος ταλαν
τευθfi μα,φάν της βάσcως της 
κοινότητος ωστε νσ: προδίδn 
τήν άλήθεια-1 καl νά βαδίζn κα
τά το δοκουν, κατόπιν δμως με
τανοη, του έπιβάλλεται 'Ποινή 
δύο έτων. Κατά το 'Πρωτον, θά 
θεωρηται ώς 'έκτος της κοινοτι
κης καταστάσεως άγνότητος έν 
γένει. Κατά το δεύτερον, ά'Πο
κλείεται μόνον άπο το κοινόν 

* Συνέχεια έκ της σελ. 16! τού
6ου τεύχους.

1. Ή λέξις εΙναι ήλλοιωμένη καί
τό ,,όημα παραμένει σκοτεινόν.

2. 'Επειδή εις τήν 'Εγγύς Άνα
τολήν ή αριστερά χείρ χρησι
μοποιείται εις ολους τούς ά.κα
{}αρτους σκοπούς.

·'

;, 



,-

248 Ι ΛΙ Σ Ο Σ 

yευμα, κατέχων θέσιν οπισθεν 
των άλλων μελων. 'Ε.πί τfi συμ
πληρώσει των δύο έτων, ή άδελ· 
φότης διεξάγει ερευν:χν περί 
αυτου. 'Εάν ηθελεν άποφασίσει 
τήν έκ νέου είσδοχήν του, οδτος 
θα καταyραφfj έκ νέου μετά 
της προσηκούσης θέσεως καί 
κατόπιν θα καληται δπως έκφέ
ΡΙ! τήν yνώμην του κατά τάς 
συζητήσεις βάσει των κανονι
σμών. 

'Εάν τις ύπηρξε μέλος της 
κοινότητος έπί δέκα ετη, άλλα 
μετά ταυτα, συνεπείςχ πνευματι
κης χαλαρώσεως, προδώσn τάς 
άρχάς της κοινότητος καί έyκα
ταλείψn ιό σωμα ϊ11α βαδίσn 
κατά τήν σκληράν του καρδίαν, 
ουδέποτε έπανέρχε ται εiς τ ήν 
άδελφότητα της κοινότητος. Δεν 
έπιτρέπεται εiς τά μέλη της 
κοινότητος να συνερyάζωνται 
μετ' αυτου η νά τόν άναyνωρί
ζουν ώς μFτέχοντα της άyνότη
τος αϋτων. Οί παραβάται ύπό
κεινται είς τήν ίδίαν ποινήν : 
θέλουν άποβληθη 9• 

Περί των καθηκόντων των <<πρε
σβυτέρων» 
Είς τήν συναyωyήν της κοινό-• 

τητος δέον να ύπάρχουν δώδεκα 
λαϊκοί καί τρεϊς ίερεϊς έκπαι· 
δευμένοι είς παν δ,τι άπεκαλύ
φθη περί του πλήρους' Νόμου.• 
ΚαθτΊκον των εΊναι νά καθορί
ζουν τόν κανόνα δια τήν ασκη
σιν της άληθείας, όρθότη1ος καί 
δικαιοσύνης, ώς καί τήν ασκησιν 
του έλέους καί της ταπεινότη
τος είς τάς άνθρωπίνας σχέσc:ις, 
δια νά καταδεικνύουν πως, δια 

3. Κατά τον Ίώσηπον, ή άποβολ1i
ητο διά τούς Έσσαίους ποινή
διά μιαρά άμαρη'jματα.

4. Ύπ�ν&υι.ιίζεται ένταυ&α άνά
λογος διάταξις έκ της Κ. Δια
{)•11κης. Τρείς «στύλοι» της 'Εκ
κλησίας (Γαλ. 2.9) καί Δ<οδεκα
'Απόστολοι.

5. Ήσαία 65.9, Ψαλμ. 105.43, Β'
'Ιωάννου 1, Α' Πέτρου 2.9,
Άποκ. 17.14.

6. Ύπό τό σ.ύτό πνεύμα αναφέ
ρεται έις Α' Πέτρου 2.6.

του -έλέyχου των όρμων καί συν
τριβης του πνεύματος, δύναται 
νά διατηρηθfi έπί της yης ή πί
στις· πως, δίά της ένερyου έ,ψαρ- . 
μοyης της δικαιοσύνης καί της _ 
παθητικης ύποταyης είς τάς 
άποφάσεις κολασμοί}, δύναται 
νά έκ1<αθαρισθfj ή άδικία, καί 
πως δύναταί τις να βαδίζn μετά 
των άλλων άνθρώπων έν πνεύ
ματι άληθείας καί μέ προσηρ
μοσμένην είς πασαν περίστασιν 
διαyωyήν. 

Ένόσ� τοιου�οι ανδρc:ς θα 
ύπάρχουν είς τό 'Ισραήλ, ή 
συναγωγή της - κοινό1ητος θα 
βασίζεται άσφαλως έ!!ί της άλη
θείας. θα εΊνtχι διαρκώς πρασι
νον φυτόν. Καθόσον άφορ� τούς 
λαϊκούς, θά είναι πράγματι εν 
ίιορόν, καί καθόσον άφορ� τούς 
ίερεϊς, θ' άποτεΛfj τήν βάσιν δι' 
εν άληθες «αyιον των άyίω11)). 
Τα μέλη της κοινότήτος θα είναι 
οί μάρτυρες περί της άληθείb:ς 
του θεου καί οί έκλεκτοί 5 της 
ευvοίας Του, πραyματοπΌιουν
τες τόν έξιλασμόν διq τήν γην 
καί έξασφαλ(ζοντες τήν άντα
πόδοσιν δια τούς φαύλους. θα 
είναι, πράγματι, «δc:δοκιμασμέ
νον προπύργιον» καί «πολύτιμς:,ς 
άκροyωνιαϊος λίθος» (Ήσαία 28. 
16), 6 δστις ουδεποτε θα κλονι
σθfi η μετακινηθfj έκ της θέσεώς 
του. Οί ίερεϊς θά εΊναι ή εδρα 
διά τό αyιον των άyίων, οί δε 
λαϊκοί οίκος άκεραιότητος καί 
αληθείας, ίκανοί να διατηρήσουν 
τήν Συνθήκην ώς σύμφωνον 
διαρκές. 

υοταν οί ανδρες αυτοί άνα
δειχθουν, κατόπιν άψόyου διε
τους διαyωyης καί παρασκευης 
είς τα θεμελιώδη της κοινότη
τος, διαχωρίζονται ώς είδικως 
ίεροί 'μεταξύ των μελων της κοι
νότητος. Πασα yνωσ[ς τήν 
όποίαν- δύναται να κατέχn ό εκ
φράζων τόν νόμον, άλλα ή δποία 
έπιβάλλεται να μένn μυστική 
δια τούς συνήθεις λαϊκούς, δεν 
πρέπει να άποκρυβfi άπό αυ
τούς, διότι είς τήν περίπτωσίν 

,, 
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των δεν ύπάρχει ψόβος άποστα
σlας. 7 

υοταν οί ανδρες αυτοί ύπάρ
")(ΟUV εLς 10 'Ισραήλ, πρέττει νά 
μένουν μακράν των άyροίκων, 
ίνα δυνηθοΟν νά «βαδίζουν έν τfi 
έρήμ't) καί νά · ττροε τοιμάζουν 
τήν όδόν» δηλ. νά ττράξουν δ,τι 
έννοοΟν αί Γραφαl. δταν λέγουν : 
«Έτοιμάσατι: τήν δδόν Κυρίου, 
ευθείας ποιειτε τάς τρ[βους του 
Θεου ήμων». (Ήσαία 40.3). θ -

Όυδέν μέλος της κοινότητος, 
fιτοι ουδέν μέλος μή bεόντως 
συμβεβλημιvον-τό όποιον άνοή
τως παραβιάζει :�αθ' οίονδή-ποτε 
τρόπον τάς έντολάς-έττιτρέπε
ται νά ερχεται είς έπαφήν μετά 
των άylων τούτων άνδρων η νά 
άττολαύn των συμβουλων των, 
μέχρις στου έμττράκτως άπελευ· 
θερωθft άττό πασαν διαφθοράν 
καί δι' άποψάσ1=ως του συμβου 
λίου άποκατασταθfi εtς το-ν βα
eμόν του. 
Περi της διανwνης τCίν «πρεσβυ

τέρων» 

Αυτοί ε!ναι οί κανόνες διαγω
yης δι' ανδρας ((τελείας άyιότη
τος» εtς τάς μεταξύ των σχέσεις: 

'Εάν εΙς έξ έκείνων, οιτινες 
Jiyιvαv δεκτοί είς τόν βαθμόν 
της είδικης άyιότητος (ητοι είς 
τόν βαθμόν των άκολουθούντων 
άψόyως τήν δδόν, τήν δποίαν ό 
Θεός ένετεlλατο) παραβfi εστω 
καί μίαν λέξιν του Νόμου του 
Μωϋσέως είτε άνοή rως είτι: πο· 
νηρως, άττοβάλλεται καί ουδέ
,τοτε έπανέρχεται. Ουδείς έκ των 
κατεχόντων τόν βαθμόν έτιιτρέ
,τεται νά εχn μετ' αυτοΟ σχέσιν 
τινά, συμμετοχήν εtς tδιοκτησ[αν 
η συμβουλήν. Ί:.άν δμως έyένετο 
,ταραβάτης άνευ ττροθέσεως, 
άποστερεϊται μόνον τοϋ tδιαι τέ
ρου βαθμοΟ άyνότητος καl συμ
μετοχης είς τό συμβούλιον, ητοι 
δέν τοϋ έπιτρέπεται νά έκψέρn 
οίανδήποτε κρίσιν η νά καληται 
εtς τό συμβούλιον έπl μίαν πλή
ρη διετίαν. Μετά τήν εκτισιν 
ταύιης, ή στάσις του άναθεω· 
ρειται, άλλ"ά ή ,τοινή των δύο 
έτων ίσχύει μόνον έάν τό λάθος 
ητο έξ q:προσεξία,ς, ένQ έά� 

"' .

προήρχετο 
ραβάτης 
σταται. 

έξ άνοησίας, δ πα-
ουδέποτε άποκαθί· 

Μόνον δταν τηροΟνται οι δροι 
αυτοί είς τό 'Ισραήλ, τό "Ayιov 
Πνεϋμα θά εχn στερεά θεμαια, 
ή άλήθεια θά νικ� διαρκως, η 

-ένοχή τηc, παραβάσεως καί της
άμαρτίας θά συντρίβεται καl θά
επέρχι:ται διά τήν γην εξιλα
<Jμός περισσότερον άποτελεσμα
τικός η διά προσφορας σαρκl
νων θυσιων.
Περi της Ιδιοκτησlας των «πρε

σβυτέρων» 

Ή ίδιοκτησlα των «είδικως 
άyίων άνδρων»-ητοι «των βαδι
ζόνιων άψόyως>.)-δέν τίθεται 
δμοϋ μέ εκείνην τωv είσέτι ύπο
κειμένων είς δοκιμασίαν καί μή 
συμπληρωσάντων τήν άπαιτου
μένην άyνότητα διαyωyης. 
- Μέχρι της ελεύσεως του Προ
φήτου (κατά τό Δευτερονόμιον,
ι8.18J καί κλημικοΟ καί λαϊκοϋ
Μεσσία. r, οί άνδρες αυτοί δέν
πρέπει νά άποστουν του καθα
ροί} ,τνεύματος τοϋ Νόμου. και
αυτοί θά κρίνουν τά μέλη της
κοινότητος βq_σει των άρχικων
νόμων.
Περί θρησκευτικών συζητήσεων 

Ουδείς έ.πι τρέ,τεται νά ερχε
ται είς συζήτnσιν η ρηξιν μέ 
άνθρώπους κακης φήμης, πρέπει 
δέ τιάντες, επί παρουσίςχ άyροί
κων, νά μή συζητοϋν περί τfι1, έν
νοίας τοϋ Νόμου (Τορά). 'Αλλά 
μετ' εκείνων οίτινες εξέλεξαν 
τήν όρ6ην δδόν, επιβάλλεται 

7. Ό Φ_ίλων λέγει ·δτι, δταν αί
Γραφαί ανεγιν<ύσκοντο δημο
σίq. μεταξύ των 'Εσσαίων κατά
τά Σάββατα, ό «ΥΕμπειρος»,
δστις άνεγίνωσκε, «παρέλιπε
δ,τι δέν είναι γsνικως γνω
στόγ,, ητοι εντός τοϋ οικείου
βα{)·μοϋ.

8. 'Η αυτή μνεία καί ύπό τό
αυτό πνεϋ ,.ια γίνεται από τόν
Ιωάννην τόν Βrι.πτιστrιν. Ματ-&.

3.3, 'Ιωάν. 1.23.
9. Κυριολεκτικώς οί «Μεσσίαι»

(οί, �εχρισ,μένοι) τοϋ 'Ααρών
και Ισραηλ».
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εκαστος νά συζητfj έπl θεμάτων 
της γνώσεως της άληθείας του 
θεου καl της δικαίας Του κρί
σεως. Ό σκοπός τοιούτων συζη
τήσεων είναι ή καθοδήγησις του 
πνεύματος των μελων της κοι
νότητος, πρός άντίληψιν των 
άνεξερευνήτων θαυμάτων καl 
τη.ς άληθείας του θεου, καl πρός 
ένίσχυσιν του άψόyου βαδίσμα
τος μετά των yει τόνων έκάστου. 

Περί άyάπης καί μlσους τwv άv-
θρώπwv καί καθηκόvτwv πρός 
τόv Θεόv 

Αυτοί είναι οί κανόνες διά 
πάντα ανθρωπον δστις ηθΕλεν 
άναζητήσει τήν έσωτερικήν δρα
σιν κατ· αυτούς τούς καιρούς, 
ώς πρός τl πρέπει v' άyαπq: καl 

10. Η εκφρασις ανάγεται είς τό 
Δcυτερονόμιον 32.35 κατά τό
έλληνικόν κείμενον των Ο' καί
εύρέ{),η είς απόσπασμα χειρο
γράφων τοϋ Κουμράν. 'Αναφέ
ρεται καl είς 'Ησ. 34.8, 61.2
και 63.4, εlναι δέ τυπικός
δρος μεταξύ των Σαμαριτων
διά τήν Δευτέραν Παρουσίαν.

τl πρέπει νά μισfj: 
Πρέπει νά τρέφn μϊσος πρός 

δλους τούς κακης φήμης άνθρώ
πους καl νά τούς κρατq: είς 
άπομόvωσιν. 

Πρέπει νά έκτελfj μετά ζήλου 
καl έπακριβως πασαν έντολήν, 
μέχρι της Ή μέρας της Ά νταπο
δόσεως. ' 0 

Εις πασαν ένέρyειάν του και 
είς πασαν ύπό τόν ελεyχόν τόt 
ύπόθεσιν πρέπει νά πράττn κατά 
τρόπον άποδεκτόν παρά του 
θεου, βάσει των έντολων Του. 

.Πρέπει ν' άποδέχεται προθύ
μως παν δ,τι του συμβαίνει και 
νά ευχαριστηται μόνον μέ τήν 
θέλησιν του θεου. 

Αί έκ του στόματός του έξερ
χόμεναι λέξεις πρέπει νά είναι 
άποδεκταi καί νά μή ποθn τίπο
τε έκ των μή παραyyελθέ.ντων 
παρά του θΕου. 

Νά άποβλέπn πάντοτε είς τήν 
κρίσιν του θεου καi είς πασαν 
κακοτυχίαν της ύπάρξεώς του 
νά ευλοyj'i τόν Πλάστην του. 
Είς παν συμβάν νά δοξάζn τόv 
θεόν καί είς ευλογίαν νά κι
νουνται τά χείλη του. 

ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ, ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

Πλήρwνε τήν κάθε_ προσβολή μέ κο_λwσύvη. 
'Όποιος ξέρει τl ε ίvαι oi αλλοι, ε ίvαι σοφός. 'Όποιος ξέρει τf 

ε ίv' ό έουτός του ε ίvar δυνατός, κι' αύτός πού κατανικάει τό.ν έαυτό 
του ε Ϊναι παντοδύναμος. 

'Εκείνος πού ξέρει πότε, εχει άρκετά, ε Ϊναι πλούσιος. 
Μεγαλύτερη άμαpτlα δέν ύπάρχει άπό τό νά δlνης λευτεριά στήv 

έπιθυμlα, δέν ύπάρχει πιό μεγάλη άθλιότητα άπ' τή δυσαρέσκεια, 
δέ.v ύπάρχει συμφορά σκληρότερη άπό τήν όχορτασιά στά κέρδη. 

Τρlα πράγματα θεwρw πολύτιμα, τρlα πράγματα έκτιμω: Πρwτο 
τήν εύσπλαχνlα, δεύτερο τή μετριοπάθεια, τρlτο τή σεμνότητα. 

Τά πράγματα, τά πιό όδύναμα τοΟ κόσμου, σκλαβώνουν τά πιό 
δυνατά. Τlποτα δέν είναι, κάτ' άπό τόv ούρονό, πιό άδύναμο καi πιό 
μαλακό όπ' τό νερό. Κι' δμwς, τρώει, τό νερό, δλα τά πράγματα τά 
σκληρότερο καί τά δυνατώτερα _ 

Ή οψη ή όvώτατη της καλwσύvης ε Ιναι δμοια μέ τό νερό, πού 
εΤνοι τόσο εύερyετικό yιά κάθε πρδyμα καί πού πάει έμπρός τόσο 
άπαλά, χwρίς τόν παραμικρόν όyωνα. 

/ 

ΑΆΟ-ΤΣΕ 
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝ Ε�ΡΓΕ ΙΑ 

,Ανθ ρ ώπου 
, -- -

χε ρι α του

Γι ά όλεθρο η 

yιά εiιδαιμονία 

Του GEOFFREY HODSON 

Προέδρου Θεοσ. Έτ. Ν. Ζηλανδlας 

Η ΕΚΡΗΞΙΣ της πρώτης
ατ?μικης 6όμ6ας όπηρ_ξε 

ή πρώτη έξωεργαστηριακη πρα· 
κτικη απόδειξις της θεωρίας του 
'Αϊνστάϊν για την σχετικότητα 
ϋλης, ένεργείας καί ταχύτητος 
φωτός. Ταυτόχρeινα ύπηρξε 1j 
αποκάλυψις �νος σημχντικοϋ μυ
στικοϋ τής Φύσεως για τrιν δομη 
τοϋ έσχάτου φυσικοϋ 'Ατόμου, 
που πολυ πρίν απο τους «θύρα-

. θεν» έπιστήμονες την είχαν διχ
πιστώσει ο[ Άποκpυφισταί. 

Ό λόρδ(\ς Ράδερφορδ του r έλ
σων άνzκάλυψε πρώτος δτι ή ρα
διενέργεια, που την ε[χε προη
γουμένως ανακαλύψει καί απο
δείξει δ Κρούξ, ώφείλετο στην 
φ υ σ ι κ η εκλυσι ραδιενεργών 
ουσιών απο το άτομον π.χ. τοϋ 
ουρανίου, καί δτι, σχν συνέπεια, 
έπηκολούθει συνεχης μεταστοι
χείωσις. Ό Ράδερφορδ εtχε &να-

. καλύψει στr1 Φύσι τον μεγάλο 
αλχημιστή. Κατόπιν ανήγγειλε 
δτι το άτομο_y ήτα.ν στην πρα- ' 
γματικότητα μια μικρογραφία 
Ήλιακοϋ Συστήματος καί δτι το 
άπειρα μικρο _&κολουθοϋσε τους 

,; ' 1 

ίδιους νόμους του άπειρα μεγά
λου. Κατέδειξε ί.Ιτι δ κεντρικος 
πυρην τοϋ &τόμου συνεκράτει δο
ρυφόρους σε ανάλογη &πόστασι 
μ' έκείνη του δ 'Ήλιος κρατάει 

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΣΤΑ ΥΡΟΣ 
f Μέ τήν ύδρόyειο στή μέση. 

Συμβολικό yιά τήν άyωνία της 
σημερινης άνθρωττότητος ερyο 
τοϋ διασήμου ζωyράφου Σαλ
βατόρ Νταλί. 

-�;, , . .
ι , � 

..., '· � '. ο . .. 

•



_,. 

., 
252 ,, ΙΛΙΣΟΣ 

τους πλανήτες. Ή τρίτη μεγάλη βώς ή εlκόνα που μας πα:pουσιά-
του άνακάλυψις ήταν ετι ,ο άτο- ζει το Ήλιακον Σύστημα. Ό Ρά-
μον μποροΟσε νά δια:σπασθη τ ε· · δεpCfopδ άπέδειξε δτι 11 δομη του 
χ ν η τ ά με συγκεντρωτικο βομ· Ήλι,;ικου Συστήματος με τον κεν-
βαpδισμο δι' ώρισμένων άκτίνων. τρικο ""Ήλιο καί τους περί αυτον 
Κατά την συνέχεια τών πειρ,;ιμά-�ανήτες, αναπαράγεται καθ' 
των πάνω σ' α;υτες τίς βάσεις δλη-ι την Φύσι. 
επετεύχθη δ βομβαρδισμος του Τι αξιοσημείωτο Π'JU εΙναι το  
�τό_μου καί f, μετατp�πη ., της γεγονος δτι σϊ κάθε ελάχιστο 
αrανταστ� 

μ ικpc
,σκο�ιΚΎjς υλης σώμα, καθώς το ψυσικο άτ,;μον, 

cε τρομερα δυ
�

ατη ενεργεια . άν�υρίσκεται μιά μικρογραφία 
Με τον κί νουνο όπερ-ά:πλοu· του ήλιακου συστήματος. "Ας πά-

στεύσεως, θά προσπα:θήσωμε νά ρουμε σάν πα.ράδ::ιγμα , το άτο-
δώσωμε μιά 1�έα γιά το χτομον. μον του σιδήρου. Μέσα του, γύ-
Οί επιστήμονες δεν επιχειρουν ρω απο το πρωτόνιον περιστρέ-
νά <<δρατοποιήσουν» το άτομον, ι:ρονται είκοσι-εξ ηλεκτρόνια σε 
διότι είναι μαλλον σύμβολο, πα· τέσσαpες ψοχιές. Αυτά τά ηλε-
ρά σω..μα κχτανοητο με ψηλαι:ρη· κτρόνια γυρίζουν στον άξονά 
τη ϋπαρξι. ΕΙναι ενcι.ς τύπος, τους, δπως οί πλχνητες, :χvευρί· 
που άν1ιπροσωπεύει την δίνη κυ- σκονται δ� καί ηλεκτρόνια με/ 
μάτων η την συνδυασμένη αντί- άνάστροφη :ροpά στην ίδια τρο-
ληψι ένο: μορίου κχί κυμάτων χιά. Σε ενα Ιδεωδώς στα.θερο 

· ήλεκτρικης ενεργεία.;. 'Εν τού- άτομο, πολλά ηλεκτρόνια στρέ-
τοις, δ μεγχλος ι:ρυσικος Σρέντι· ι:ρουν προς τη μιά η την άλλη κα
γκερ περιέγραψε το άτομον ώς τεύ!:Jυνσι. 'Αλλά, στην τρίτη τpο· 
«μιά οπη με αυpα τριγύρω της». χι:χ του σιδήρου όπάρχουν πέντε 

Καί δ κόσμος φαντάζεται το μό· ηλεκτρόνια θετικής περιδινίσεως 
ριον σάν μιά μικpοσκοπικη σι:ρα.ι· κα.ί ενα αρνητικής. Λόγψ αυτής 
pικη τpύπd στον αlθέρα , με ενα της έξαιρεηκής δμοιότητος. με· 
-κ εντρικο πρωτόνιον η συγκεν- ταξυ του &:τόμου σιδήρου καί του 
τρωμένη ατομικη μάζα: θ ε τ ι- f,λιακοΟ συστήματος, οί 'διαδpο-
κ ο σ ηλεκτρωμου εγκχτεστημέ- μες των 1σημεpιών του ήμεpο-
vη στο κέντρον τής τρύπας. Αυτο λογίου μας ανά τους αlώνες ανχ· 
το σωματίδιον θετικής ενεργείας παράγονται σ' ενα τόσο ελά.χι-
περιβ:χλλεται απο ενα είδος παλ- στο σώμα σ:χν το άτομον σιδή-
λομέv-ης δμίχλης ταχέως κινου- ρου. 'Ένα τέτc;ιο σώμα, τόσο δυ-
μένων σωμάτων. Αυτά τά σώμα- ναμικά δραστήριο κιχί τόσο λε-
τχ εΙvχι τά ηλεκτρόνια η συγ- πτά Ισορροπημένο, σάν βομβχρ-
κεντρώσεις α ρ ν η τ ι κ ο υ ηλε- δισθη απο άλλο χτομο pαδιενερ-
κτρισμου, εκα.στον των δποίων γοΟ ουσίας θά χά.ση την 1σορρο-
iχει δύο κινήσ::ις. Στρέφεται άι:ρ ' πία του καί το άποτέλεσμcι. εΙναι 
ενός περί τον άζονά του κα.ί άι:p ' 1) εκλυσις η δι(Χσκορπισμος ενερ-
έτέρου ταξιδεύει με εξα ιρετική γείας, Π'JU επχναλαμβάνεται δια-
ταχύτητα στην τροχιά του γύρω δ,;,χ ικά καί σχημχτίζει τήν λε-
άπο τc πρωτόνιον. Είναι ακρι- γόμεvη «Ί:ιλυσσιδωτη» πυρηνικη 

4- . ' • r-



ΙΛΙΣΟΣ 253 

�ν-τίδρασι. 'Έτσι φθά.νουμε στην 
τ(10μ,ακτικη εκρηξι. 

<Η σόγχρcΜ) φυσικη επιστή
μη μελετχει τη φύσι τη·ς δυνά
μεως, ή δπο!α: συγκρατεί την 
«τρύπα στον αιθέρα». πολλά χρό
νια: νωρίτερα, Ι:Sμως, είχαν απι:ι
σχολη,θη μ' α:υτη τη μελέτη ο[ 
σπου8ασταί των ά;πι;ικpύφων επ�
στημων. 0[ ά,ιθρωποι αυτοί, πρίν 
άπο α1ωνες, είχαν ύπο6άλλει τους· 
εαυτούς των στην αναγκαία: α.υ
το-πειθαρχία καί αυτο _:___εκγύ
μνασι ωστε , ν' αφυπνίσουν τίς 
εσωτεpικες δυνάμεις άντιλήψεως, 
με την 6οήθεια των δποί�ν είναι 
8υναtον νά ερeυνηθουν ο1 συ•Jή
θως άόρατες δυν&μεις, αντιλή
ψεις καί καταστάσεις τfις ίίλης 
του Σύμπαντος. 'Έτσι εσχημα
τίσθηκε ενα σωμα ερευνητών, 
στους οποίους, λόγψ τής ανεκ
κλήτου αφιερώσeως στην αυτο
θυσία κιχί την υπηρεσία: προς τη 
Θεία Β-ού�ησι, επετράπη να &πο
κτήσ'ουν ι3αθμηδον τη μυστικη 
γνωσ�. 

[Ταρά τον κίνδυνο, που δεν 
απεφε-ύχθη δλοτελως, να χρησι
μοποι-ηθη f, γνιi'>σι; για σκοπους 

- dλέθpου, μερικοί εκ των μεμυη
μiνων άρχισαν προ πολλου νά
eπηρεάζουν φρισμένους επιστή
ι,ιοvε;, είδικά τον Κρσυξ («Έπι
στολαt Διδασκάλων» προς τον
Α.ΙΙ. Σίννε,, σ. 272) ιί>ς προς την
ευνατότrιτα αίθερικων καί ύπεp-

, αιθeρικων κι:ιτα:στάσεων tης 
ϋΧης. 'Ασψχλως διείδαν τr1ν δυ
νατότητα καταχρήσεως, έκριναν 
&μώς δτι τά τελικά πλεονεκτή
μ�τα ύπεpτερουσιχν τους κι νδύ
νους, ΟΕ φύλακες αυτοί του μυ
στικοσ φωτός επεκρίθησαν διά 

ί, ·μ€σου των αlώνων γιά την μυ-
ι.,ι 

.. 

.. . ' 

στικότητά τους. Ή αποκάλυψις 
τής καταστρεπτικής δυνάμεως 
του &τόμου δικαιολογεί την εως 
τώρα: επιφυλακτικότητα καί tσως 
επιτρέπει το συμπέρασμα l:Sτt fι 
ά11θpωπότης εκρίθη αξιι:ι νά δια
χειρισθij μία: απο τις μεγα:λ;τε
ρες δυνάμεις της Φύσεως 

'Αλλά, θcι εpωτήσουν πολλοί : 
Ποιά είναι fι 6πεpοχη των απο
κρυφιστιί)ν στον τομέα τω·ι φυσι
κών ερευνών κα:ι πως προκύ
πτει αυττι χpονολογικα καί ου

σιαστικά ; Σ' αυτο το ερώτημα: 
θ' απαντήσουμε αμέσως. 'Ανε
φέpα:με τίς :χντιλ·ήψεις των φ υ
σ ι κ ιίJ ν γιά την ατομικη ενέρ
γεια. Στpο:φόμεθα: τώρα στοίις 
μ ε  τ α: φ υ σ ι  κ ο ύ ς. 'Ένας ά:πο 
τους μεγαλυτέρου; συγχρόνους 
&ποκpυφιστάς, δ Κάρολος Ληντ
μπητερ, σε συνεργασία με ττιν 
επίσης ά:ποκpυφίστρια -'Άννα 
l\ιfπέζαντ, στο 6ισλίο τι:ιυς «' Από� 
κρυφη Χημεία» 1 εγρι:ιφα:ν : 

<(Αύ-τές οί μονάδες (τά ΕΘ'χατα 
φυσικά άτομα} είναί, δλα τους 
δμοια, σφαιρ�κά καί άπολύτως 
άπλης δ,ομης Καίτοι ά,ποτελα�ν 
τή βασι π-άσης �λης, αύτες δέν 
sίναι 'ϋλη, δ,έν είναι δyκοι, άλλα 
ψυσαλλ[δες. Δέν μοιάζουν μέ τίς 
ψυσαλλίbες πού Ίtλεο.υν στόν άξ· 
ρα καί εlναι λεπτό στρωμα ϋδα
το.ς πού διαχωρίζε.ι τον έντός άπό 
τόν έκτός άερα, ωστε iό. στρωμα 
αύτό vά εχn έπιφάvεια καί έξc.:ι
τερική καί εσωτερική νΕχουν 
μαλλον τήν άναλοyία των ψυσαλ
λίδων πού βλεπουμε ν' άνcβαί
ναυν ςχπό τό νερό, πρίν φθάσουν 
στήν έπιψάνεια καί εχουν μία 
μόνον έπιφάνεια -έκείνη τοϋ νε· 
ρ,οϋ πού ώθείται άπό τόν περιε
χόμενο άέρα. Άκριβως δέ καθώς 
αύτές οί ψυσαλλίδες δέν είναι 

(τ) Αη Besant ct. Ch. Lea<I· 
beater: J,a Chimie occιιlte, Ed 
Rhea, Paris, p. r5r. 
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νερό, άλλα είναι στίγματα ά,τό 
τα δποϊq: ά,τουσιάζει τό νερό, 
ετσι καί αύτές οί μονάδες δεν 
εΤναι Κοϊλον, 2 άλΛά ή ά1τουσία 
του-τά μόνα στlyματα δ,του 
δεν άνευρίσκεται-κόκκοι του 
μηδενός έ1τι1τλέοντες, διότι τό 
έσωτερικd> αύτων των ψυσαλλί
δων φαίνεται ά1τόλυτα κενόν. 

Αύτό είναι τό έκ,τληκτικό, τό 
σχεδόν ά,τίστευτο yε γονός 
Ή υΥλη είναι τό μηδέν, ό χω
ροc ,τού σχηματίζεται ά,τό τήν 
ά,τώθησι μιας ά,τείρως πυκνης 
ούσιας. Τό Fυhat 9 άληθινά 
«άνόίvει τρύ,τες στό διάστημω> 
καί αύτες ο� τρύ,τες ε1ναι τό 
άέρινο μηδfν, οί ψυσαλλίδες, ά,τό 
τίς δποϊες συyκροτεϊται τό �στε
ρεό,, σύμπαν. 

Τι είναι λοι,τόν αύτές οί φυ
σαλ.λίδες , 'Η μαλλον Ίtοιό είναι 
τό ,τεριεχόμενό τους, ,τοιά είναι 
ή δύναμις ,τού μ,τορεϊ νά ,τρο
καλη φυσαλλίδες σε μιά ούσία 
α,τειρης ,τυκνότητος: Οί άρχαϊοι 
ά,τεκαλουν αύτή τή δ6ναμι 
«Π ν ο ή,>, yραψικό σύμβολο πού 
φαινεται νά δείχνη δτι έκεϊνοι 
,τού τό έχρησιμο,τοίησαν είχαν 
,τροtδει τήν κ ο σ μ ι κ ή διαδι
κασία,- ε'ίχαν ίδη τον ΛΟΓΟ. 
δταν επνεuσε <,έ,τι τά ϋδατα 
του διαστηματος> καί παρήyαyε 
τις ψυσαλλίδες πού εχτισαν τούς 
κόσμους Οί έ,τιστήμονες μπο
ρουν νά 6νοι1αζουν δπως θελοι>ν 

· (2) 'Η ονοιιασια «Κοίλον, των
άποκρυφιστών σ.νταποκρινι,ται στον
«Αί{){ρα:. των crυσικών, lπισης στψ•
«Πρακρίτι:., την πρωταρχικη ουσια
των 'Ινδών Κατcι το1',ς συγγραφείς
,της «'Απόκρυφης Χημιίας .. , ό Αί
i!11ρ i] φυσικη ϋλη διακριν1;ται σ1;
τ{σσcιρι,ς καταστcισιις Αί:&ηρ 1 +\
άτομ,ικός, ΑΗ)ηρ ΙΙ 11 ύπιρ-στοι
χι,ιωδης, Αί{)ήρ ΠΙ i ι μcτσ ---στοι
χι-.ιωδης και ΑΗ}71ρ IV l] πρωτο .:__
στοιχειώδης ΙΙέμ,πτη κcιτcίστcισις
&εωρc-ίται {1 άιριδδης, fκτη ή ύγρα
καί [βδόμ,η ι,ατάστασις της ϋ�ης 11
στερtcί

(3) Κατcι τούς άποκρυφιστας, 11
πcιγκοσμιος ένέργcια, πηγη παντός 
ύπμρχοντος στο σύμπαν. 

αυτη τή «Δύναμι<>-τά όνόματα 
δέν είναι τί,τοτε. Γιά μας, τούς 
θεοσόψους, είναι ή ,τ_νοή του 
ΛΟΓΟΥ ... ,>. 

Έκείνο, που αξίζει να ση
μειωθη ε!ναι δτι το 6ι6λίο, από 
τό δποίο προέρχεται αυτη ή πε
ρικοπή, έδημοσιεύθη τον Νοέμ
βριο του 1895, πολλr- χρόνια 
πριν αναπτυχθη ή σύγχρονη 
ήλεκτpονικη θεωρία! 

Γιά να έκφpασθουμε άπλά, τά 
ευρήματα τής &πόκpυφης, έπι
στήμ ης αποκαλύπτουν δτι ή ου
σία-ρίζα του Χώρου, απο την 
δποία �ναι κατασκευα:σμέ·ιοι οί 
Κόσμοι, λειτουργεί ώς δοχείον, 
οχημα: η μήτρα:. Ένεpγοποιός 
καί γονιμοποιός δύναμις ε!να:ι τό 
Πνευμα, έκ του δποίου έ�πορεύ
ετα:ι συνεχώς ανυπολόγιστος όγ
κος ασυλλήπτου 1σχύος r1λεκτpι
κής δημιουργικ·ίjς δυνάμεως. 
Αυτη ή «Δύναμις» τρέχει από 
άπειρη Κοσμικη· Πηγή. Κα:τα 
την δημιούpγικη Νύκτα:, α:υτη ή 
Πηγγ; εΙνα:ι σχετικα ησυχη. ΟΕ 
Κοσμικές «γεννήτριες» δεν κι
vουvτα:ι. Κατά την δημιουpγικη 
αυγή, ή πελώρια Κοσμικη «έγ-· 
κατάστασις» σκιρτά από δραστη
ριότητα. Ό Δημιουργός Λόγος, 
σαν ενας Κοσμικός Μηχανικός, 
συμ6ολικα γυρίζει τον διακό
πτη. Ή μέχρι τότε παρθένος, 
αλλά. τώρα ένεpγοπeιιημέvη ου
σία του Χώρου αρχίζει να γίνε
ται Μητέρα Φύσις σε δλη της τη 
γονιμότητα. Πpωτοι καpπο& της 
είναι τα πpωτα:pχικα άτομα, που 
αποτελουν την ουσία·- ρίζα γ} 
πρωτύλη του Σύμπαντος. ·Σε 
εναv επελεγμένο χωρο του απέ
ραντου διαστ·ήματος, τα 1tpωτα 
άτομα σχηματίζcvτα.ι δ_ια της 
πιέσεως έπί της Κοσμικής ου-
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σ(ας του Κοσμικου Ήλεκτρι
σμου. Αυτα τα πρωτα άτομα άπο-
6αίνουν οί γονείς δλων των έπο
μένων &τόμων. Τό Σύμπαν, πρώ
τα συνελήφθη νοητικά, ε1tειτα 
1tυκνώνεται πεδίον πρός πεδίον 
μέχρις 5του φθάση τrιν πυκνότε
ρη η φυσικη κατάστασι. 

Φθάσαμε τώρα στην , καρδια 
του θέματος της άτομικης δυνά
μεως. Σε κάθε διαδοχικη πύ
κνωσι, αυξάνει ή συμπίεσις καί 
-σύνθλιψις της πρωταρχικής ισχυ
ρας δυνάμεως. Συνεπώς;, στό φυ
σικό άτομον, δ Κοσμικός 'Ηλε
κτρισμός υφίσταται στον μέγιστο
·6αθμο συγκεντρώσεως καί συμ
πιέσεως. Κατα την διάρκεια της
περιόδου εκδηλώσεως, κρατιέται
σ' αύτην την κατάστασι άπό την
-ακάθεκτη Βούλησι, τον παντο
γνώστη Νr,υ, τόν απρόσωπο Νό

μο. Ό σερ 'Όλι�ερ Λοτζ εδωσε
μια πολυ χαρακ-ςηριστικη πε-
ριγραφη της συγκεντρωμένης στό
�Άτομον έσωτερικης δυνάμεως.
Είπε : «Σε κάθ� κυ6ικό χιλιο
στόμετρο του Χώρου περικλείε
τ·αι I έπί του παρόντος άπpόσι τη,
.εν�ργεια ίση με την συνολικη

'-παρrι,γωγη _ ήλεκτρικου έργοστα
-σίου ένος έκατομμυρίου κιλο6d:τ
λειτουpγοσντος άδιχκοπα επί 30.
ΌΟQ.000 χρόνι:χ». 4 Τό άr.ρόσι
το Υ, _κατελύθη από τους διαδό
:χ'.)υς του σερ 'Όλι6ερ Λότζ.
'Υπό ώρισμένες συνθ'ηκες, που 
·τώρα ανεκαλύφθησαν, οί τοίχοι
συγκρατήσεως τοσ ατόμου μπορεί
. νd: σπάσουν απ' εξω. Καί τότε
ελεύθεpώνετα.ι ή qυγκεντρωμένη

· καί συμπιεσμένη δύ1Jαμις. Αυτό
,ακρι 6ως , επέτυχαν οί έπιστήμο·
νες .. Ό άποκρυφιστης έπιστή
:μων είχεν επιτύχει ανάλογα

6ήματα μόνον με τr1 δύναμι της 
θελήσεως. 'Όλα τα λεγόμενα 
θαύμα.τα των μεγάλων Σοφών 
της ίστορίας, δεν είναι θαύματα 
στην πραγματικότητα, Βπως δεν 
εrναι οϋτε τό αεροπλάνο, τό ραν
τάρ, τό ραδιόφωνο καί ή άτομο· 
6όμ6α. Τχ άποκρυφιστικα κα· 
τορθώματα_ της άλλ'Jτε, δπως 
και τd: επιστημονικά κατορθώ
ματα της_ σήμερον, συνετ,ελέσθη
σαν σύμφωνα με τους cpt:ισικους 
νόμους μ,ε την ευφυχ εφαρμογη 
της γνώσεώς των. 

· Μπορουμε να κάμουμε ενα 6η
μα περαιτέρω προς τό μυστήριο 
της 'Υπάρξεως; �1ποροσμε να 
σχηματίσουμε κάποια νοητικη 

. είκόνα περί ·αυτών των εσχάτων 
άτόμων η φυσαλλίδων στό Χωρο, 
από τα δποία εχουν δομηθfι τά 
μόρια καί χημικα στοιχετα ; Μά
λιστα, μπορουμε. Ό μεγάλος 
άποκρυφιστiις Ληντμπητεp περιέ
γραψε τό εσχατο άτομον ώς έξης : 

«Τό άτομον έχει τό άδρό 
σχη1,-ια καρδιας καί μοιάζει σάν 
κλουβί πουλιου άπο σύρματα. 
Κάθε συρμα είναι έλικοειδές, 
άποτελουμενο μέ τή σειρά του 
άπό λεπτότερα σύρματα, τά 
όποϊα ας όνομασουμε σπειρώ
ματα. Τό άτομον εtναι πραyμα
τικα ενας στρόβιλος, σχηματι· 
σμένος άπό τό ρευμα της θειας 
θελήσεως-- δυνάμεως. 'Εάν αύτή 
ή δύναμις άπεσύρετο, τό άτομο 
θα έξηφανίζετο παραυτα, θα 
επαμε νά ύπάρχn, άκριβως bπως 
μία μικρή στήλη σκόνης καί 
φύλλων στροβιλίζονται:; σ· ενα 
σταυροδρόμι θά χανόταν διαν 
επεφη ό άέρας . 

Είναι μια κατασκι:.υή σχήμα
τ,ος καρδιας, πού φαίνεται σάν 

(4) Στό ί,ργο του � ·Η πυκνοτης
του αί.-&tρος» μνηιιονι,υόμενον στην 
«'Αη-όκρυφη Χημf.ια.,, γα'J.λ. έκδ. 
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v' αποτεληται απο δέκα σειρές 
σπειρωμάτων, έκ των όποίων οί 
τρε'ίς είναι παχύτερες ά,πό τiς 
άλλες Τιθέμενον ύπό πcφατή 
ρησιν, τό άτομον φαίνεται νά 
είναι έξαιρετι}ί,ά . ένερyό, με 
τρε'ίς κύριες κινήσεις πρώτη, 
στρέφεται yρήyορα περί τό.ν 
άξονα του δεύτερη, κινε'ίτα,ι 
yρήyορα yύρω' από μια μικρη 
τροχιά· τρίτη, έπεκτεινεται όλό
κληρο καi κινε'ίται σάν μιό; Πι"ιλ
λόμενη κ:Jρδια. "Ολα τά ·λεyό· 
μενα . χημικά στοιχε'ία καi τά 
σύνθετά των κατασκευάζονται 
από γεωμετρικά δ.ιευθετημενες 
όμάδες τέτοιων έσχάτων ατό
μων\).;; 

Πpο.:5�λλουν άνα.τ.όφευκτχ δυο 
έpωτήμα.τα., μετ� α.ύ.την τήν άπ6-
κpυφη &ποκάλυψι. Πρώτον, ποιά. 
είναι 11 φύσις ,της Θεία.ς Πηγης 
η 'fπάρξεως, με δποιο ονομιχ. κ.ι' 
α,ν τr�ν ά-ποκαλέσ,;υμε' άπο, τήν 
όποία άποppέει τόσο ισχυpη Qύ.
να.μι. Δεύτερον, πως μ1.tοpουμε 
έμετς οι ανθpωποι vά. γίνουμε 
�ξιοι της δι�χειpίσεως τέτοιας 
δυνάμεως. Ή Κοσμικ.η Δύναμις, 
πού εφεpε σε ϋπαpξι κα.ί συνεχώς 
συ1Ηηpεί τ� Σύμπαντα κα.ί τούς 
Κόσμους, πρέπει vά. είνα.ι ασύλ
ληπτα. ισχυpr1• Διότι, μη ξεχνου
με δτι, δ Κοσμικος Ήλεκτρι
σμάς ο.έv είναι μόνον, ή. δύναμις 
παpαγ-ωγi]ς �τόμων. Εivα.ι έπί
σης � δύναμις πού τροφοδοτεί το 
φυσικο κέντgο του δικου μας 
Σύμπαν.τος, του γvωστοu ώς 
'Ήλιος. Είναt α.υτη ·fι άπεpιό�ι
στr;, πάντα άνα.νεούμενη έν.4p
γεια, που &:κα.τάπα.υστα: ξκπέμ
πετα.ι στο Σύστημά μας ά�ό τον 
'Ήλιο, χάpι στην δποία: ένέ(!iγεια. 

( :;) The Science of the s�cra· 
1ηents, p. p. 643-q44. 

(6) Η. ·Ρ. BJaνatsky The key
to Theosophy p p 44-45 

ζουν οί πλα:νητες κα.l οι κάτοικοί 
τους. Πόσο δυνατrι πρέπει νά. είναι 
α:ι1τη � Θεία Άντίληψις, σιά. της 
όποία.ς, μία. �πό τίς πολλές. 
οψεις της, δ «Θεός», άpχίζει 
τώρα. νά. έκδηλώνετα.ι ! Ό θεος 
μπο.pεί νά. γίν"Ω καταληπτός Φς . 
Μέγας Μηχανικός καί Μ�γα.ς. 
Σχεδια.στης του ηλεκt_pικου έp-. 
γοστα.σίου, πού είναι το 'Ηλιακό, 
μας Σύστrιμα.. Δεν ταιριάζει άv.
θpώπινο σχέδιο γι' αυτe τό Θείσ: 

.' Ον, τον αμετάβλητο Νόμο, την 
άπειρη Άν.τίληψι, που θεωρεί
ται δτι βρίσκεται στην, καpδια+ 
ολης της δημιουργ..ία.ς. Ί'ώpα. έν
νοουμε γιατί οι Σοφοί κα.ί Διδ.ά
σκα.λοι της&ipχα.ιότητοςκα.ί ο[�πο
κpυφισ tα.ί έπιστήμονες δλων των 
εποχών, πpοειδοποιουσα.ν πά11,τα. 
ένα.ντίον του περιοpισμου της 
Θ�ίας 'Αρχής σέ &νθpωπόμοpφο 
Θεό, σέ θεiτητα. μέ &ivθpώπινη 

, 
'Τ' 

, μετα.μφιεσι. ετοια. πp.οσωπ.οποι-
φις ά:·,α.π6φευκτα. 6ε6ηλώνει κα.ί. 
σμ:κpύνει tYJV. Δύν.α.μι, που. εΙνα.ι 
6περιiν.ω κάθε ό-tόμ.α.τος -κ,α.ί κά
θ.ε &:νθp.ώπινης μ.οp.φής, καί πQQ· 
είναι: 

«Πανταχοϋ. σέ κάθε άτομον 
τοϋ όρατοϋ καi τοϋ αοράτοy Κό
q.μου· ύπέΡ.ά'-!� καί η:_έρ1_ξ �g;.θ;� 
αοράτο,υ ατόμου �αί όpq rou. μq
ρίο.υ· δ,ιότι Α ΥΤΗ είναι ή μυστη
ριώδης δύναμις της έ�ελίξεω_ς 
καί άνελίξεως; πανταχpυ. 11:αρ.ου
qςχ, παντο.δύνq;μη, �α\ �qvqρ(Qlj]· 
δη1;,1ιουp,)'t1.<1Ί ί<;Jχύς-f.!ιότι �ίν.φ Q 
ενας Νόμο,ς, πού δίνει την ωθn
σι προς την έκδήλωσι των αtώ
ν.ιων καί αναλλοίωτων Νώ
μ(.,)ν»." 

'Ενώπιον αuτης της Πα.pqυ
.
σία.ς 

έπι6άλλετα.ι δ πιό �αθυς σε6α
σμός καί 1α.πεινοφpοσόvη. 'Επί
σης, ενώπιον της lσχυp�� δυνά
μεώς, πού ενα. κομμ&τι 1ης εχει. 

.: ... �
4 

�"\' • 

., 
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τεθη τώρα: στα: χέρια: μ:χς, βα.
θεια: σuνα:ίσθησι εύθ6νης άρμό
ζει. Ή ά.Υα:κάλuψις της ά.τομι
κης ένεργεία.ς εθεσε στους ώμους 
μα:ς ενα 6α.ρυ ήθικο φορτίο. 

Μπορεί ν' άλλάξη τον πολιτι
σμό μα:ς κα:ι τη ζωή μα.ς. "Ας 
ρίξουμε ενα. 6λέμμα. στο μέλλον, 
κα:θως το προλέγει� Ληντμπητερ 
στο 6ι6λίο του «Ό 'Ά νθpωπος : 
πόθεν, πως. που», το δποίο έξέ
δωσε το ΗΙ13, πρι,, άρχίσοuν οί 
σύγχρονοι άνθρωποι να: σuζητουν 
για. τίς πρακτικές δυνατότητες 
της ά.τομικης ένεpγεία:ς. Ό Ληντ
μπfιτερ, γpάφοντα.ς γιά ενα: κέν
τρον προχωρημένου πολι τισμου, 
που τον έπpοφήτεuσε για: 700 
χρόνια: ά.πδ τότε, ελεγε: 

«θά ύπάρχη τεραστία διαφορά 
στον τρόπο προμηθείας της ένερ
yείας. Δέν ύπάρχουν πιά φωτιές 
πουθενά, έπομένως οϋτε ζέστη, 
οϋτε μουτζοΟρα, οϋτε καπνός, 
ακόμα οϋτε και σκόνη. Ό κόσμος 
εχΕ.ι ξεπεράσει την χρησι τοΟ 
άτμοΟ καl κάθε αλλης μορψης 
ένερyείας, πού χρειάζεται τη 
θερμότητα ώ,ς γεννήτρια. Ύ'Ίηρ
ξε μιά μεταβατική περίοδος, 
δπου ανεκαλύψθη νέα μέθοδος 
μεταψορας ήλεκτρικης ένερyείας 
χωρίς απώλεια σέ τεράστιες 
άποστάσεις καl ολη ή · ύδάτινη 
ένέρyεια της γης συνελέγη και 
ώρyανώθηκε. Ή νέα μέθοδος πα
ραyωyης ένερyείας είναι· ή έκ
μετάλλευσις της δυνάμεως πού 
κλείνεται σέ κάθε ατομον ψυσι
κης ϋλης. Αύτή ή δύναμις δέν 
εt'ναι πλέον άπρόσιτη καί άπε
ριόριστη ένέρyεια παρέχεται σ' 
δλον τόν κόσuο έλεύθερα. uοπως 
αλλοτε τό γκάζι καί τό νερό, 
είναι προσιτή σέ κάθε σπίτι καί 
σέ κάθε έρyοστάσιο καί χρησι
μοτrοιε'ίται yιά κάθε σκοπό. Κάθε 
είδος έρyασ[ας σ' ολον τον κό
σμο τώρα γίνεται μ' αύτόν τόν 
τρόπο. Ή θέρμανσις καί δ φωτι
σμός ε!ναι οί απλούστερες χρή-

σεις της. Παραδείγματος χάριν, 
όποτεδήποτε άπαι τείται θερμό
της, κανένας ανθρωπος στlς πο
λιτισμένες χώρες δέ v διανοε'ί
ται τήν κουραστική καί βάναυση 
διαδικασία τοΟ άνάμματος ψω
τιας. Με ενα μικρό μηχανηματά
κι, πού τό εχει στήν τσέπη του, 
παράγει τήv θερμότητα οπου 
τήν θέλει καl στον βαθμό πού 
την θέλει. θερμοκρασία πολλών 
χιλιάδων βαθμών μπορεϊ νά πα
ραχθη στι yμιαίως δπου χρεια
σθη, άκόμη καί σέ περιοχή τόσο 
μικρή, δσο το κεφάλι της καρ
φίτσας ... _». 

Το ά.πόσπα.σμ:χ α:ύτο είναι έπί
σης άπο την «' Απόκρυφη Χη
μεία:»' το εpγq που έξεδόθη το 
1895. Πόσο μεγιχλο κα.ί διαυγές 
ήταν το δpα:μα: του Ληντμπητερ, 
που ά.πο τότε πpοeϊΌε κα.ί περιέ
γραψε την άνα:κάλuψι κα:ί χρη· 
σιμοποίησι της δυνάμεως του 
&.τόμου ! 

Οί σύγχρονοι άποκρuφιστα:ί 
όποστηρίζοuν δτι οί Πpεσ6ύτεροι 
'Αδελφοί είιλογα: έπέτρεψα.ν 
στους ανθρώπους να: κάμουν κτή
μα τους α:ύτη την &:να:κάλuψι. 
Πρώτα., έμπόδισα.ν το προ6άδι
σμα: των Χιτλερικών, γιατί δεν 
επρεπ:: τέτοιο δπλο να: πέση σ τα 
χέρια: τών Δυνάμεων του Σκό
τους. 'Ύστερα. &πο το σuντόμεu-
μα: κα.ί το κέpδισμα: του πολέ
μου, ή ά.τομικη ένέpγεια: θα: απέ
τρεπε κ:χινούργιοuς πολέ..1.ου;, 
διότι δεν θα: τολμουσε κα.ί δ πιο 
ά.δίστ:χκ τος πολεμοκ-χπηλο; νχ 
προχωpήση σε π5λsμο, ξέροντχ; 
τι σημ:χίνει δ ά.τομικος πόλεp,ο; . 

Το αποτέλε�μ:χ είνχι δτι τώ?Χ 
ή ανθρωπότης κχτέχει τή δύνχ· 
μι' που κα.ί άλλοι λα:?ί πολυ αρ
χαίοι όπο την ήyεσία: Μυστών 

• < 1 
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τήν κατείχαν. Ή τωρινή ανθρω
πότης, εμπνευσμένη απο τους 
Μύστα.ς, αλλά α:υτοδιευθυνόμενη, 
εκρίθη άξια. κα:ί ίκα:νη να βα:στά
ξη τήν ευθύνη για την όρθη κα:ί 
συνειδητη χρήσι τής δυνάμεως 
α:υτης. Ριψοκινδυνεύω την ύπό
θεσι δτι ή άποκάλυψις της κρυμ
μένης μέσα: στο άτομον ένεργεία:ς 
μοιάζει σαν θεία κάθοδος μετα:
ξυ των ανθρώπων. 'Όχι σαν ελευ
·σις υπεράνθρωπου οντος της θείας
6ουλήσεως κα:ί αγάπης, άλλα σαν
&πρόσωπο φώτισμα: των· έπιστη
μονικων διανοήσεων. Είναι σά
νι,. κατέβηκε στη γη ενα:ς σύγ
χρονcς Μεσσία:ς να βοηθήση τον
lνθρωπο.

Τώρα τα εθνη φέρουν την βα:
ρειά ευθύνη της δικαιώσεως τfις 
εμπιστοσύνης για τή δύνα:μι που 
τους έμπιστεύθηκα:ν. «Θυσία: του 
έγω κα:ί ζωή σε ενότητα:», είναι 
το μήνυμα που φέρνει αυτή ή 
Μεσσια:νικη Δύνα:μι, που απεκα:
λύφθη στους ανθρώπους. Ή θυ
σία: κα:ί ή ενότης ζωης πρέπει νά 
είvαι τα χα:ρα:κτηριστικά της 
νέα:ς τάξεως πραγμάτων, που μό
νον μ' αυτά θα μπορέση ή .χνθρω-

πότης να σωθη άπό τήν κα:τα:
στροψη καί να προχωρήση σε 
νέο επίπεδο συνειδήσεως κα:ί 
ζωης. 

Ζουμε τώρα στά πρόθυρα κα:ι
νούργια:ς εποχής, που θα μπο
ρουσε ν' άποβή δ Α l ω V τ η ς 
έ π ί τ ο σ 'Ό p ο υ ς Ό μ ι-
λ ί α: ς. Τα λόγια: τοσ Χριστου -
είνα:ι δ ουσιώδης δδηγος γι' α:υτ'Υj 
την καινούργια: εποχ-ή. Το κή
ρυγμα: των παλαιων εποχων «Ό 
κα:θένας γιά τον έαυτό του κα:ί δ 
διάβολος να πάpη τους άλλους» 
πρέπει ν' αντικαταστα:θη με το 
ευα:γγελικο κήρυγμα. «Μακάριοι 
ο[ κα:θα:ροί την κα:pδία:ν, δτι α:ύ
τοί τον Θεον οψοντα:ι. Μακάριοι 
οί πpα:είς, δτι α:υτοί κληρονομ-ή
σουσι την γην». 

Ή άληθινή εννοια: α:υτων των 
λ ό γ ω ν της άγνότεpης σοφία:ς 
πρέπει να 'ανα:κα:λυφθη κα:ί να 
έφα:ρμοσθη άπο τον σύγχρονο άν
θρωπο, αν πpόκειτα:ι νά πεpάση 
σωος απο την κα:τα:στpεπτική 
χpησι της άτομικης ένεργεία.ς 
προς την εποικοδομητική της 
αξιοποίησι, για την ευημερία. της 
άνθpωπότητος. 

ΑΠΟ ΤΟΝ «ΚΗΠQΥΡΟ» ΤΟΥ ΡΑΜΠΙΤΡΑΝΑΘ ΤΑΓΚΟΡ 

Γιατί έσβησε τό λυχνάρι; 
Τ ό έκρυψα κάτw άπ' τό μαντύα μου γιά νά τό φυλάξω άπό τόν 

όέρα· yι' αύτό έσβησε τό λυχνάρι. 
Γι.aτί έμαράθηκε τό λουλούδι ; 

• !ό έσφιξα στήν καρδιά μου μέ πολυέγνοιaστη άγάπη· γι' αύτό
έμαράθηκε τό λουλούδι. 

Γιατί έξεράθηκε τό ποτάμι'; 
ΤοΟ έχτισα ενα φράχτη γιά νά τό εχw όλάκερο yιά μένα· yι•

ούτό έξεράθηκε τό ποτάμι. 

" -
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Τ Α «ΜΥΣΤΗΡΙΑ» εΊναι θε
σμός, έντός του δττοίου
καλλιερyεϊται ή <,Μυστη

ριακη Σοφία». 
ΟΟτε ή κατ' αίσθησιν yνωσι�, 

ή λεγομένη «έμπειρία», οΟτε η 
λογική, είναι tκαναί ττρός σύλ
ληψιν της 'Αληθείας. Αί πρωται 
άρχαl καί οί εσχατοι σκοποί 
δέν εΊναι δυνατόν νό: συλλη
φθοGν ύπό της έμπειρlας η της 
λοyικης. Άποτελουν τό περιεχό
μενον της «Μεταφυσικης», ή 
δποlα μελεταται είς τό: Μυστή
ρια. Συνεπωι, τό: Μυστήρια είναι 
σ�ολεϊα μελέτης της Μεταφυσι-
κης. Εtναι θεσ-
μός, είς τόν ό
ποιον, διό: μυ
στικών συμβο
λίκων τ Ε λ Ε

τοupyιων, πα
ρέχ.ε τ α  ι εtς 
τούς μετέχον
τας αύτων ύ
ψηλη διδασκα-

. λtα Μεταφυσι
κης, δηλαδή δι
δασκαλία περί 
των πρ ώ τ ω ν  
άρχων καί των 
έσχάτων σκο· 
πων, διό: της δ
πο ίας οί μυού
μενοι δύνανται 
να έττιτύχουν 

Ή καταγωγή των Μυστηρίων 
χάνεται εiς τό: βάθη των αtώ
νων. Άπαντωνται ύπό διαφό
ρους μοpφό:ς καί όνομασίας εlς 
δλους τούς λαούς της άρχαιό
τητος, καθώς καί είς τούς νεωτέ
ρους. v Εχουν ώρισμένα κοινό: 
χαρακτηριστικά, μολονότι ή έξω
τερική των μορφή δυνατόν νό: 
ποικίλη, άναλόyως των λαων 
καί των έττοχων. 

Ώς άρχαιότατα Μυστήρια 
άναιι>έρονται τό: Αίyυπτιακά, τό: 
'Ιουδαϊκά, τό: Κρητικό: η Μινωϊ
κά, τό: Καβείρια έν Σαμοθράκη, 
τό: των Λυκομιδων έν Άττικfi, 

τ ό: Δρυϊδικά, 
τό: θρακικό: η 
'Ορφικά, τό:Μυ
στήρια του Σα
βαζίου, τό: v Α τ
τιος καl Κυβέ
λης, τό: Μιθρα
ϊκά. 

Έκεϊνα δμως 
περί των δποί
ων εχει γίνει δ 
περισσότερ ο ς 
λόγος καί τό: 
δττοϊα εlναι τό: 
ένδοξώτερα δ
λων εΊναι τό: 
'Ελευσίνια, τό: 
δποϊα έτέλουν 
ύπό την προσ
τασίαν της έν
δοξωτέρας έλ
ληνικης πόλε
ως, των Άθη
νων. 

. την πνευματι
κήν καί ψυχι
κήν των τελει
οποίησιν. Και 
&χι μόνον τήν 
τελειόποίησιν , 
άλλό: καί τήν 
&μ.εσον κοινω-

1 νίαν μετά της 
θεςιτητοc. 

Ή συμβολική άρπα
γη της Περσεφόνης 

Ή έξέτασις 
των 'Ελευσινί
ων Μυστηρίων 
άποτελεϊ τόθέ
μα της παρού
σης μελέτης. 

-�
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'Όπως ηδη είπομεν, τό: Μυ
-στήρια δέν άπευθύνονται ε ίς 
τήν έμπειρίαν η �;ίς τήν λογι
κήν, άλλό: είς τό ψυχικόν Είναι 
10G άνθρώπου. Δέν γίνεται, λοι
πόν, κατ' αύτό: διδασκαλία άπευ
θυνομένη πρός τήν διάνοιαν, 
άλλό: τελοϋνται ώρισμέναι συμ
βολικαί πράξεις, δυνάμεναι νά 
ύποβάλουν τ"όν μυούμενον και 
νό: συγκλονίσουν τόν ψυχικόν 
του κόσμον, οϋτως ωατε νό: δυ· 
νηθft νό: συλλάβη τήν nροσφε· 
ρομένην είς τήν άνακάλυψίν του 
Μυστηριακήν Σοφίαν. Παν δ,τι 
άπευθύνεται πρός μόνην τήν 
διάνοιαν άποτελεΊ άπλως παρο
χήν πληροφοριών. Ένc;:'> δ, τι 
άnευθύνε ται πρός τήν ψυχήν, 
μόνον αύτό δύναται νό: μετου
σιωθfi είς nρciyματικήν Γνώσιν 
(μέ κεφαλαΊον Γάμμα). 

Διό: τοϋτο και δ 'Αριστοτέλης, 
δμιλων περί των Μυστηρίων, 
λέγει δτι ή Μύησις «άξιοΊ τούς 
τελουμένους ού μαθεΊν τι δεΊ, 
άλλό: παθεΊν και διατεθηναι». 

Ή σημασία τήν δποίαν οί σο
φοί της άρχαιότητος άπέδιδον 
είς τό: Μυστήρια, καταφαίνεται 
έκ πολλών περικοπών των ερ
yων των. 

Ό Πίνδαρος γράφει: «'Όλβιος 
δgτις ίδών κεϊν' είσ' έπl χθον', 
ο Ιδε μέν βlου τελευτάν, ο Τδε _δέ 
διόσδοτον άοχάν». 

Ό Σοφοκλης λέyFι δτι ι=ίναι 
τρις εύδαίμονΕς οί θνητοί, οί 
δποΊοι, άφου ίδουν τό: Μυστή
ρια, κατέρχονται είς τό βασί
λΕιον του α Αδου. Μόνον αύτοί 
θό: εϋρουν έκεΊ ζωήν άληθινήν, 
διό: τούς λοιπούς δέν ύπάρχουν 
nαρό: πόνοι. 

Ό Εύριπίδης λέγει δτι οί Μύ· 
σται περιέρχονται είς εκτακτον 
κατάστασιν εύδαιμονίας, άyνω
στον είς ιούς άμυήτους. 

Ό Πλάτων λέγει δτι οί θεσπί
σαντες τό: Μυστήρια δέν ησαν 
άμοιροι πνευματικοϋ φωτός και 
δτι έyνώριζον την άνθρωπίνην 
φύσιν" δτι δ μυούμενος θό: 
εϋρn μετά θάνατον θέσιν είς τήν 
κατοικίαν των θεών, ένc;') βόρβο
ρος θό: περικυκλώνn τό:ς άμυή-

τους ψυχάς· δτι σκοπός των 
Μυστηρίων εΙναι νό: φέρουν τό:ς 
ψυχό:ς των μεμυημένων είς έπι
κοινωνίαν καί ενωσιν μετά του 
θείου. 

Ό 'Ισοκράτης λέγει δτι τά 
Μυστήρια είναι nαν δ,τι πρό 
nαντός εχει άνάyκην ή άνθρω
nίνη φύσις και δτι τό: Μυστήρια 
εδωσαν τό:ς yλυκυτέρας έλnίδας 
διό: τήν τελευτήν του βίου. 

Ό Κικέρων λέγει δτι έξ δσωv 
άyαθων έnιΞτέλεσαν αί Άθηναι 
διό: τήν κοινωνίαν των άνθρώ
nων, ούδέν εΙναι σnουδαιότεροv
των 'Ελευσινίων Μυστηρίων. 

Ό Πρόκλος λέγει δτι ιό: ίε
ρώτατα Μυστήρια της ΈλευσΊ
νος εξασφαλίζουν είς rούς Μύ
στας των τό:ς καλό:ς ύnηρε-σ[ας: 
τη<, Περσεφόνης, δταν λυτρω
θουν άnό τό: σώματά των. 

Ό Πλούταρχος λέγει δτι έκ 
των Μυστηρίον έyνώριζεν δτι ή 
ψυχή μετά θάνατον έξακολουθε'ι 
νό: ζfi και νό: αtσθάνεται, καL 
δτι ή μετά τήν Μύησιν ζωή_ 
άnοτελεΊ μίαν νέαν yέννησιν. 

Ό Διόδωρος δ Σικελιώτης λέ
γει δτι οί κοινωνήσαντες είς, τα 
Μυστήρια γίνονται εύσεβέστεροι 
καί δικαιότεροι καί «κατά παν 

, βελτίονες έαl)των». 
Βλέnομεν μετά πόσου σεβα

σμοϋ οί άρχαΊοι σοφοί δμιλοϋν 
διό: τό: 'Ελευσίνια Μυ.στήρια, 
άνεξαρτήτως του σεβασμοϋ τ όν 
δποΊον έnεδείκνυε πρός αύτό:. 
δλόκληρος ή πόλις των Άjιηνων. 

Βεβαίως, ύnηρχον καί οί τά 
άντίθετα φρονοϋντες. Ό 'Αλκι
βιάδης ένέnαιζε τό: 'Ελευσίνια 
καί τοϋτο ητο ή αι τια δι' ην 
έδικάσθη καί κατεδικάσθη μετά 
των Έρμοκοnιδων. Άρyότερον 
δμως, δτε άνεκλήθη έκ της έξο
ρίας, έθεώρησεν ύψίστην τιμήν 
του νό: nροστατεύσn τήν nομ
nήν -των Έλευσι νίων, καθ' δληv 
τήν διαδρομήν των είς τήν Ίερό:ν· 
δδόν, άnό του στρατοϋ των /φ
κεδαιμονίων. 

Ό κυνικός Διογένης, άρνούμε
νος τήν άποτελεσματικήν έn[
δρασιν των Μυστηρίων είς τήν 
ψυχικήν κςι:λλιέρyειαν καί είς 

.,., > 
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ίTJV μεταθανάτιοv εό'δαιμοvίαν, 
ελεyε: «θά εxti, λοιπόν, καλυ
τέραv τύχην δ κλέπτης Παται
κlων, άπό τόν 'Επαμεινώνδα;>>. 
Όρθόν τό έρώτημα. Άλλ' απαv
τωμεν.: Άdφαλως δέν θά εχn. 
'Αλλά δ κλέπτης Παταικlων δέν 
ητο μεμυημένος .. Τό δτι παρευ
ρlσκετο εtς τά Μυστήρια-κα
κως εtσχωρήσας-δέν σημαίνει 
τίποτε. Εtς τά Μυστήρια δέν 
λέγονται μυστικά. Τό μυστικόν 
Η,άyει δ μυούμενος έκ των τε
λουμένων. Ή μύησις άπευθύvε
ται πρός τό έσωτερικόv του 
ανθρώπου. 'Εάν αί . θύραι του 
έσωτερικοG v:.ιoG παραμένουν 
κλεισταl, δ μυούμενος σταμα
τα έκτός των θυρων των Μυ
στηρίων. Συνεπως δ κλέπτης 
Παταικlων δεν είχΞ πραyματι
κως μυηθη. Φρονουμεv ομως 
ακόμη δτι κακως δ Έπαμεl\,ών
δας άναφέρεται ώς μη μεμυημέ
νος. Πιθανόν νό: μη είχεν είσα
χθfi εtς τά Έλευσlνω:. 'ΑΛλ' δ 
'Επαμεινώνδας, μέ τό ηθος τό 
όποιον είχε, καί έκ του γεγο
νότος δτι είχε διδάσκαλον τόν 
Πυθαyόρειον ΛGσιν, είναι ψαvε
ρόν δτl δέν ητο αμοιρος της Πυ
θαγορείου Μυήσεως. 

Τό: 'Ελευσίνια Μυστήρια τό: 
κατηyόρησαν καί οί Χριστια
νοί. Δέν yνωρίζομεν κατά πόσον 
τά ύπ' αυτων λεγόμενα οέv απε
τέλουν ύπερβολάς έξ άντιδρά
σεως. Πάντως, δμως, είναι αναμ
φισβήτητον δτι έπί των Χρι
στιανικων χρόνων τά ΈΛευσίvια 
είχον έκπέσει καί διαψθαρη. 

'Ήδη από των χρόνων των 
διαδόχων του Μ. 'Αλεξάνδρου, δ 
Δ ημ ήτ ριος δ Πολιορκητής άπή
τησε νά μυηθfi καί έμυήθη αv
τικανονικως, μέ την έξωψρενι
κήν πρότασιv του δημαyωyοG 
Στρατοκλη περί αλλεπαλλήλου 
μετονομασίαc., των μηνων. Ή 
ίστορία είναι πολύ αστεία καί 
αξίζει νό: την διηyηθωμεν λεπτο-
μερέστερον. 

ΈπcΞιδη ό Άνθεστηριών, καθ' 
δν έτελοGvτο τά Μικρά 'Ελευ
σίνια, είχε παρέλθει καί διέτρε
χον τόv Μουνυχιωvα μηνα, δ 

Στρατοκλης έπρότεινε νό: μετο· 
νομάσουν τόν Μουvυχιωνα είς 
Άνθεστηριωνα καί νό: μυήσουν 
τόν Δημήτριον εtς τά Μικρά 
'Ελευσίνια. 'Ακολούθως νά με
τονομάσQUV έκ νέου τόν μηνα 
εtς Βοηδρομιωνα καί νό: μυήσουν 
τόν Δημήτριον είς τά Μεγάλα 
'Ελευσίνια. Καί τέλος νά μετο
νομάσουν έκ τρίτου τόν μηνα 
Μουvυχιωνα. έπαναψέροντες αυ
τόν είς την κανονικήv του όνο
μασίαv. Τουτο καί έyένετο, αv
θισταμένου μόνον του δαδού
χου Πυθοδώρου. ΤοιαGτα συμ
βαίνουν οταν κυριαρχοGν οί 
δικτάτορες. 

Κατόπιν έπέρασεν δ Ρωμαϊ
κός δδοστρωτήρ. Οί Ρωμαϊοι 
στρατηγοί καί αυτοκράτορες 
απαι του σαν νά μυηθοGv. Καί 
δπως· χαρακτηριστικως έλέχθη: 
«Δέν χωρε'ί συζήτησις μέ τόν 
κύριον τριάκοντα λεγεώνων». 
Μολονότι λέγεται δτι κατά τό:ς 
άναyκαστικάς αυτάς μυήσεις 
περιεκόπτοντο ώρισμένα μέρη 
της τελετης της μυήσεως. 'Εν 
τούτοις δ Νέρων, μητροκτόνος 
ων, δεν έτόλμησε νά ζητήσn νό: 
μυηθfj, σεj3ασθείς τά Μυστήρια. 

Βεβαίως, πολλοί Ρωμαϊοι αυ
τοκράτορες. οπως ό 'Αδριανός 
καί δ Αυρήλιος, ησαν κcηαλλη
λότατοι πρός μύησιν. 

υολα τά πράγματα, οί αvθρω
ποι, αί κινήσεις, οί θεσμοί εχουν 
ακμήν καί παρακμήν. Κατά τούς 
χρόνους εκείνους τά 'Ελευσίνια 
είχον παρακμάσει. Είχεν έπέλ.
θει καί αυτων τό ψυσιολοyικόν 
τέλος. Δέν μας ένδιαφέρει ή 
έποχη της παρακμης των. "Ας 
τό: προσέξωμεν κατά τούς μα
κρούς χρόνους της ώραίας 
ακμης τι,.,V. 

Τά 'Ελευσίνια ησαν αφιερω
μένα είς την λατρϊ:.ίαν των Με
γάλων θεαινων, της Δήμητρος 
καί της Κόρης. 

Δημήτηρ είναι ή μήτηρ Γη, 
, ή πηγή της ζωης καί δ κοινός 
ολων τάφος. Πc.pσεψόνη είναι ή 
βλάστησις, αλλά συγχρόνως 
είναι καί χθονία θεότηc.,. Ή λα
τρεία της Δήμητρος καί της 
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Κόρης Έίνd:ι ή λατρεία της Φύ
σεως. Τά 'Ελευσίνια άρχικως 
έτελουντο κατά 5ετίαν, άρyότε
ρον άνά 3ετίαν, διcτίαν, καί τέ
λος κατ' ετος. 

Η άρχαιοτέρα γραπτή μαρτυ
ρία άναφερομένη εtς τά 'Ελευ
σίνια είναι δ 'Ομηρικός ϋμνος 
πρός τήν Δήμητρα, είς τό τέ
λος του δποίου άναφέρεται δτι 
ή Δημήτηρ ητο ίδρύτρια των 
Μυστηρίων της. Ό Παυσανία"ς 
δμως άναφέρει ώς ίδρυτήν των 
'Ελευσινίων Μυστηρίων τόν θρα
κα Εϋμολπον, δ όποιος τά πα
ρέλαβεν έκ των Όρψικων, γενό
μενος δ πρωτος 'Ιεροφάντης 
των. Κατά δέ τόν Διόδωρον τόν 
Σικελιώτην ίδρυτής των 'Ελευ
σινίων Μυστηρίων ητο δ Έριχθό· 
νιος 'Ερεχθεύς, δ' βασιλεύς των 
Άθηνων (α' ητο δ :":έκροψ), πα
ραλαβών αύτά έκ της Αίyύπτου. 

Ή τέλεσις των 'Ελευσινίων 
άπετέλει προνόμιον των δύο ίε
ρατικων οtκοyενειωv, των Εύμολ
πιδων καί των Κηρύκων. Τά KU· 

ριώτερα άξιώματα των τελούν· 
των τά Μυστήρια ησαν του Ίε
ροφάντου, του Δαδούχου, του 
Κήρυκος καί του 'Ιερέως ιου Βω· 
μου. Ύπηρχον έπίσης βοηθοί Ίε
ροφάντιδες. 

Είς τά 'Ελευσίνια Μυστήρια 
άρχικως ήδύναντο νά μυηθουν 
μό.ον Άθηναιοι πολιται, έφ' 
δσον έξεπλήρουν ώρισμένας 
προϋποθέσεις ήθικοϋ χαρακτη
ρος. Άρyότερον τό προνόμιον 
αύτό έπεξετάθη είς δλους τούς 
υ Ελληνας. Δέv ήδύναντο δμως 
νά προσέλθουν πρός μύησιν «οί 
τάς χειρας μή καθαροί>>, δηλαδή 
οί πατροκτόνοι καί yενικως δο· 

�οφόvοι, καl <,οί τήν φωνήν άξύ· 
νετοι» δηλαοή οί ξι:νόyλωσσοι, 
οί μή υΕλληνες, οί βάρβαροι. Έν 
τούτοις, μετά τήν Ρωμαϊκήν κυ
ριαρχία)! καί τουτο δέν ίσχυε. 

Τό τί άκριβως έτελειτο κατά 
τά Μυστήρια παρέμεινεν αyνω· 
στον. Διότι οχι μόνον ύπηρχον 
βαρεις δρκοι των μυουμένων νά 
μή άποκαλύψουν τίποτε περί 
των τελουμένων είς αύτά. άλλά 
ύπηρχον καί βαρειαι ποιναί διά 

νά 1•Jπο_ΧΡ:,ώσουν είς τήν τήρη·
σιν των ορκων. Καί άναφέρον
ται θανατ{καί καταδίκαι ύπό της 
Άθηναϊκης πολιτείας μεμυημέ
νων καταyyελθέντων έπί άκρι
τομυθί<,τ. 

Ό Αίσχύλος διά της τριλο
γίας του «Προμηθεύς πυρφόρος 
-Προμηθεύς δεσμώτης-Προμη
θεύς λυόμενος», έκ της δποίας
σώζεται μόνον δ «Προμηθεύς
Δεσμώτης», κατηyyέλθη δτι άπε
κάλυψε μυστικά των 'Ελευσι
νίων Μυστηρίων καί θά κατεδι
κάζετο είς θάνατον, αν δέν ηρ
χετο αύτός οδτος δ 'Ιεροφάντης
ώς μάρτυς ύπερασπίσεως, νά
μαρτυρήσn δη δ Αίσχύλος δέν
ητο μεμυημένος είς τά 'Ελευσί
νια, ωστε νά άποκαλύΨn μυστι�
κά των vράφων τόν Προμηθέα.
Φαίνεται δτι ή μεyαλοφυία του
Αίσχύλου έκοινώνησε της Μυ
στηριακης Σοφίας, ανευ μυή
σεως. Ούδέν τό παράδοξον. Ή
Μυστηριακή Σοφία δέv παρέχε
ται ύπό των Μυστηρίων. Τά Μυ
στήρια βοηθουν άπλως διά τήν
σύλληψίν της.

Δέν yνωρίζομεν, λοιπόν, τί 
άκριβως έτελειτο κατά τά 'Ελευ
σίνια. 'Εκ διαφόρων δμως πλη
ροφοριων εχει γίνει μία άνασύν
δεσις της έξωτερικης τούλάχι
στον μορφης των, μετεχούσης 
ένδεχομένως καί ολλης φαν· 
τασίας. θά έκθέσωμεν παν δ,τι 
λέγεται περί των 'Ελευσινίων 
Μυσιηρίων, μέ πασαν έπιφύλα
ξιν. 

Τά 'Ελευσίνια διε.κρίνοντο είς 
«Μικρά η Όλείζω» καί είς «Με
γάλα». 

Τά Μικρά η Όλείζω έτελουν
το κατά τόv Άνθεστηριωνα Ιάν
τιστοιχουντα πρός τόν Φεβρουά
ριον-Μάρτιον) έν "Α yραις, είς 
τάς οχθας του Ίλισου, είς τόν 
Ναόν της Δήμητρος. Οί ύποψή
φιοι προσήρχοντο λευκοφορουν
τες (σημειον της άyνότητος της 
ψυχικης των διαθέσεως) καί σιω
πηλοί (εχQντες συνείδησιν της 
σπουδαιότητος της μυήσεως). 
Ό Ίεροκήρυξ έκαλουσε τούς 
ύποψηφίους είς τό ίερόν άλσος, 
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'!WΙJ ά1τeτέλeι 1τeρίβολον του 
Ναου, καί είς τόν βωμόν της 
θεας έδίδe το δ δρκος της μυστι
κότητας. 'Ακολούθως έλάμβανον 
χώραν· τελετουργικοί καθαρμοί. 
Λeυκοφορeμέναι ίέρειαι έσκέ1τα
ζον μέ πέπλα τούς ύ1tοψηψίους 
καί τούς άνέμιζον μέ ριπίδια. 
Χορeυτα(. 1ταριστωντeς τούς 
κορύβαντας, έκυμβάλιζον. Ή νύξ 
διήρχeτο ύπό σκηνάς eίς τό αλ
σος. Έψάλλοντο διάφοροι 'Ορφι
κοί ϋμνοι. Τήν έ1τομένην έσπέ
ραν έyίνετο τελετή μέ βάσιν 
τόν μυθον του διαμελισμου του 
Διονύσου Ζαyρέως ύπό των Τι
τάνων. 

ΌΔιόνυσος είναι ή θεία Ούσία, 
ή ψυχή του Σύμπαντος, καταμερι
ζομένη διά νά ζωοyονήσn τήν 
αψυχον ϋλην είς τάς διαφόρους 
αύτη_ς μορφάς. Είναι τό θείον 
Πνευμα, κατατυραννούμενον άτιό 
τούς Τιτάνας των άνθρωτιίνων 
τιαθων, μέχις δτου δ Ζεύς κε
ραυνοβολεί τούς Τιτάνας καί, 
μέ τήν βοήθειαν του 'Απόλλω
νος καί της Άθηνας, έτιαναφέρει 
τον Διόνυσον είς τήν ούρανίαν 
σψαϊραν. 

Ot Μύσται 1τεριεφέροντο μέ
δαδας είς τό δάσος, ετρωyον 
έ1τί τυμπάνου καί επινον ϋδωρ 
έκ χαλκίνου δοχείου. Ή βρωσις 
καί ή πόσις αϋτη ψαίνε.ται δτι 
άπετέ'λ.ει τυπον της τελετης των 
Μυστηρίων, διότι διε.σώθη τό 
ρητόν : 

Έκ τυμπάνοι, βέβρωκα, 
έκ κυμβάλου πέπωκα, 
yέyονα Μυστικός. 

Τό: 'Ολείζω Μυστήρια, �ό: έν
� Α yραις, άπε τέλουν τον πρωτον
βαθμόν της Μυήσεως καί τήν 
προ1ταρασκευήν διά τό: Μεγά
λα τά όποϊα έτελουντο είς 
τή� 'Ελευσίνα Κ<Ξ(tό: τό φθινό-
1τωρον, δτε ώριμάζόυν οί καρ-
πΌί, κατά τον Βοηδρομιωνα 
μηνα. . 

� ζ 
, 

'Αθ' 
Ή τελετη ,1ρχι· εν εις η-

vας, μέ συμμε�οχήν _ όλοκλήρου 
του Άθηναϊκου λαου. 

Την 14ην Βοηδρομιωνος εφθα
νεν έξ Έλευσϊνος 1τομπή έφή-

.. 

. �;,.. �"' 

βων, φέρουσα τά ίερά άντικεί
μενα, τό: δποία εβλεπον μόνον 

-οί μεμυημένοι, τό: όποϊα έναπέ
θετον εις τό Έλευσίνιον, δ1του 
έναπετίθετο καί τό άyαλμάτιον 
του 'Jάκχου. 

Τήν 15ην βοηδρομιωνος συνη
θροίζοντο οί Μύσται ύπό τάς 
Στοάς του Έλευσινίου καί έκα
λουντο νά άπομακρυνθουν «οί 
χεϊρας μή καθαροί» η «οί τήν 
ψωνήν άξύνε τοι)>. 

Τήν 16ην Βοηδρομιωνος δ Κή
ρυξ έψώναζε «" Αλαδε Μύσται� 
καί οί Μύσται κατήρχοντο εις τό 
Φάληρον διά νά λουσθουν, ψέ
ροντε.ς μεθ' έαυτων καί χοιρί
διον 1τρός θυσίαν. 

Τήν 17ην καίΊ8ην οί Μύσται
άνεπαύοντο νηστεύοντες άπό 
ώρισμένας τροφάς. 

Τήν 19ην Βοηδρομιωνος ή με
γάλη 1τομ1τή έκινουσεν έκ της
'Ακροπόλεως, μέ ασματα προς 
τιμήν του Ίάκχου 'Αρχηyέτου 
καί μέ φωνό:ς «' Ιώ � tακχε». Οί
Μύσται έβάδιζον στεφανωμένοι
μέ μυρσίνας. Ή πομπή διήρχετο 
τον Κεραμεικόν, άκολουθουσε 
τήν Ίερό:ν δδόν. έστάθμευε 1τρό 
του Ναου του Φυτάλου, διήρχε
το τήν yέφυραν του Κηψισου, 
δπου ύ1τηρχον ίερεϊς μέ τρομα
κτικά προσωπεία, καί δπου κα
τά· τήν έπιστροψήν έλάμβανον 
χώραν οί «yεψυρισμοί». Έκεϊ έy
κατελείποντο αί αμαξαι, συμβο
λιζομένης ίσως διό: τούτου της 
έyκαταλείψεως ύπό της ψυχης 
του σώματος. ώς καί του φόρ
του yενικως των yηίνων άπα
σχολήσεων, κατά τήν έσ1τέραν 
δέ εφθανον είς Έλευσϊνα, μέ 
άναμμένας δαδας. 

Τήν 20ήν Βοηδρομιωνος ό 'Ιε
ροφάντης έψώναζεν «Έκάς οί 
βέβηλοι,>, άποδιώκων πάντα ξέ
νον προς τά Μυστήρια, καί οί 
μεμυημένοι εις τό: 'Ελευσίνια, 
καθώς καί οί ύποψήφιοι πρός 
,μύησιν, είσήρχοντο είς τον ίε
ρόν χωρον της Έλευσϊνος. Τό 
έσπέρας έλάμβανε χώραν ή κυ
ρίως τελετή της Μυήσεως η τό 
«Μυστικόν δραμα», δπως τό 
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ώνόμασεν ό Κλήμης ό 'Αλεξαν
δρεύς. 

Τί ελάμβανε χώραν κατά τήν 
τελετήν της Μυήσεως είναι 
αyνωστον. 

Γνωρίζομεν δμως δτι διεκρί
νοντο, τό: τελούμενα είς «δρώ
μενα, δεικνύμενα, λεγόμενα». 
Έπεδεικνύοντο τό: �αθύρματα 
του Βάκχου». δηλαδή κύβος, 
σβουρα, σφαϊρα, καθρέπτη� ώς 
καί κουκουναριά, δφις, ώόν. 'Επί
σης στάχυς, περί ου έλέyετο 
δτι «έθερίσθη έν σιyfi». Οί Μύ
σται έκρατουσαv θύρσον. Έyί
νετο συμβολική βρωσις καί πό
σις. δπως δεικνύει ή περισωθεϊ
σα φράσις, αποτελουσα 'ίσως 
σημεϊον αναγνωρίσεως: «'Ενή
στεuσα, επιον τόν κuκεωyα, ελα
βον έκ κ(στης, έyεuσόμενος άπε
θέμην είς κάλαθον καί έκ καλό
θοu είς κiστην». 

Ο Πορφύριος αναφέρει δτι 
έyίνετο ανάγνωσις έκ Λιθίνου 
βιβλίου, του όποίου τό περιεχό
μενον απηyορεύετο νό: yνωσθn, 

- έπί ποινfi θανάτου. Είς εν ση
μεϊον της τελετης ό 'Ιεροφάντης
έφώνΗ: «Ίερόν ετεκε πότνια
κοίίρον, βριμώ βριμή», δηί\. «Τόν
ίερόν έyέννηαεν ή σεβασμία
νέον, τόν ίσχυρόν ή ίσχυρά>>.

Κατά τό τέλος της τελετης
της μυήσεως, ό 'Ιεροφάντης α\Ια·
φωvουσε : «Κόyξ ομ πάξ», τό
δποϊον λέγεται δτι έσήμαι11εv
«Είθε ό ϋψιστος πόθος σου νό:
έκπληρωθfi» η «Έπάνελθε είς
τήν παyκόσμιον ψυχήν», ανετρέ
τι:οντο δέ δύο πήλινα δοχεϊα, το
ποθετημένα τό εν πρός ανατο
λάς καί τό ετερον πρός δυσμάς.

Περί του μύθου της τελετης
καί της διεξαyωyης της ύπάρ
χουν bιάφοροι αφηγήσεις, βασι
ζόμεναι μαλλον είς ύποθεσεις.

Παρίστατο εϊσοδος στι:ηλαίου,
είς τήν όποίαν έκάθητο ή Περ
σεφόνη. Ή Δημήτ�ρ, όρθία, κρα
τουσα σκηπτροv καl εχουσα κά
λαθον είς τήν κεφαλήν, τήν συνε
βούλευε νό: μή καταστρέψrι τήν
ουράνιον ευτυχίαν της. Νό: ύφαί
νn καί νό: παίζη, αλλά νό: μή
βyfi από τό σπήλαιον καί νό: μή
ποθήσn νό: κόψ[l λουλούδια της

yης καί δή vάρκισσον. Τό αρω
μά του θό: έylνετο αίτία νό: χά� 
σn τό φως του ουρανου καl αυ
τήν ακόμη τήν ανάμνησίν του. 

Ή Δημήτηρ, αφου εδωσε τό:ς 
συμβουλάς της, φεύyει. αί δέ 
νύμφαι χορεύουν καl τρα ιου-

δουν. 
Ή Περσεφόνη αναμιγνύεται 

μετά των νυμφών, χορεύει μαζί 
τους, δρέπει λουλούδια. Μεταξύ 
αυτων διακρίνει ενα νάρκισσον. 
Παρά τό:ς όδηyίας της μητρός 
της τόν κόβει, δπως παρά τό:ς 
όδηyίας του Έλω't ή Εϋα εκοψε 
τό μηλον έκ του δένSρου της 
Γνώσεως του Καλου καl του 
Κακου. Μόλις ή Περσεφόνη κό
βει τόν νάρ_κισσον, ό ουρανός 
σκοτεινιάζει, έμφανίζεται δ 
Πλούτων η 'Αϊδωνεύς έπί χρυ
σου αρματος καl άρπάζει τήν. 
Περσεφόνην, ή δποία φωνάζει 
«Μητέρα μου, λύτρωσέ με»! 

Ποία είναι ή συμβολική ση
μασία της άρπαyης της Κόρης ; 

Ή Περσεφόνη έζουσεν έν τι:';> 
πνευματικι:';> κόσμ�. Άλλ' ή τά
σις πρός έκδήλωσιν τήν ώθεϊ 
πρός τήν ύλικήν ζωήν, καί τότε 
τό πνευμα έμφανίζεται είς τόν 
κόσμον ένδεδυμένον ύλικήν μορ
φήν. 

Ή συνέχεια της ίστορίας είναι 
yνωστή έκ της λαϊκης μυθολο
γίας. Ή Δημήτηρ αναζητοϋσα 
τήν άρπαyεϊσαν κόρην της φθά
νει είς Έλευσϊνα καl κ{iθεται 
κουρασμένη είς τό Καλλίχορον η 
Παρθένιον φρέαρ. Έκεϊ ερχονται 
αί κόραι του Κελεου, βασιλέως 
της Έλευσϊνος, ινα αντλήσουν 
ϋδωρ. Εύρίσκουν τήν Δήμητρα 
καί τήν όδηyουν είς τό ανάκτορον 
του πατρός των. Άλλό: ή 
Δημήτηρ είναι κατηφής, δέν δέ
χεται τροφήν, καί τότε διό: νό: 
τήν διασκεδάσn ή νεαρό: Ίάμβη 
κάνει διαφόρους αστειότητας. 
Ή Δημήτηρ αναλαμβάνει τήν 
αγατροφήν του υίου του Κελεου 
Δ ημοφωντος, τόν δποϊον κατά 
τήν νύκτα αλείφει μέ :νέκταρ 

καl αμβροσίαν και τόν θέτει έπl 
της τιυρας, διό: νό: καουν τό: 
y ήϊνα αυτου στοιχεϊα. Κάποτε 
όμ.<., 1Τ,\ f:λΕΤιίΞl ή μήτηρ του 

Ι 

' Ι
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,ταιδιου Μετάνειρα και τότε ή Δη
μήτηρ άναyκάζεται νά άποκαλύ
Ψn τήν ταυτότητά της, άρyότερον 
δέ [δρύει τό: Μυστήρια της Έλ1:υ
σϊνος και θέτει ώς πρώτον Ίερο
φάντην τόν Δημοφωντα, μετο
νομαζc;ψεvον είς Τριπτόλεμον. 

Ό τταντεττότττης � Ηλιος εχει 
άττοκαλύψει είς τήν Δήμητρα 
,τοϊος εΊναι ό αρτταξ της κόρης 
της, ή δέ Δημήτηρ εχει ξηράνει 
τούς καρπούς, ωστε νά μη"-tρυ
τρώνουν πλέον φυτά είς την 
yηγ. Οί ανθρωποι ύποφέρουν. 
Έττεμβαίνει δ Ζεύς καί γίνεται 
μία συμφωνία νά μένn ή Περσε
φόνη 6 μηνας είς τό: βασίλεια 
του u Αδου καί 6 μηνας εtς τόν 
Ούραvόν, η κατ' αλλην έκδοχην 
4 μηνας εtς τόν u Αδην καί 8 είς 
τόν Ούρανόν. 

"Ας έττανέλθωμεν είς την τε
λετην των 'Ελευσινίων. Μετά την 
άρτταyην της Κόρης, οί Μύσται 
εlσέρχονται είς τόν Ναόν, ττi
νουν ενα ποτόν, βλέττουν μορ
φό:ς ώραίας καί τρομεράς. Περ
νουν άττό σκοτεινούς διαδρό
μους, ύφίστανται διαφόρους δο
κιμασίας. Περνουν άττό τούς Κρι
τάς τοϋ u Αδου, Μίνωα, Αtακόν, 
Ραδάμανθυν. Βλέπουν τόν Πλού
τωνα καί την Περσcψόνην, μαυ
ροντυμένην καί θλιμμένην. διότι 
γνωρίζει ττλέον τήν ττίκραν της 
ύλικης ζωnς. Ή εύyενής μορφή 
της δμως δεικνύει τήν ούρανίαν 
καταyωyήν της. Είνοι καί έδω 
βασίλισσα, άλλα βασίλισσα νε
κρών καί περιμένcι τήν λύτρω
σίν της. 

·Εξαφνα άντηχουν κύμβαλα
καί άκούyονται φωναί : «Ό θά
νατος εΊναι άvαyέννησις. Ό 
• ιακχος έττανηλθε. Έyεννήθη δ
δυνατός. Ή Δημήτηρ περιμένει
την κόρην της».

Αί 1ίέρειαι ραντίζουν τούς Μύ
στας, τούς ενδύουν λευκά ένδύ
ματα, τούς στεφανώνουν μέ 
μύρτα. Τοιουτοτρόπως άναyεν
νημένους τούς εtσάyουν είς τήν 
αίθουσαν τοϋ Τελεστηρίcυ. Ό 
Ίερο:pάντης ϊσταται παρά τον 
βωμόν. Δίδεται έκεϊ ύπό των 
μυουμέ.νων δρκος μυστικότητος 

\ 
.. -\: 
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«έ,πί ττοι vfi θανάτου» καί άναyι
νωσκονται διδασκαλίαι έκ λι
θίνου βιβλίου. Ό 'lcpοφάντης 
δεικνύει είς τούς μύστας τά 
άθύρματα του Βάκχου καί τόν 
«συλλεyέ.ντα έν σιyfi� στάχυν 
καί τούς δίδει νά ψάyουν έκ κί
στης. Τέλος άναφωνεϊ «Κόyξ δμ 
ττάξ» καί ή τελετή της Μυήσεως 
είς τά Μεγάλα 'Ελευσίνια τε
λειώνει. 

Πολλοί, δμως, κρατοϋν τόν 
θύρσον καί rήν δαδα, άλλ' όλί
yοι είναι Μύσται. «Πολλοί μέν 
ναρθηκοφόροι, παυροι δέ τε 
Βάκχοι». Δέν εχει καμμίαν ση
μασίαν ή εξωτερική συμμετοχή 
είς τά Μυστήρια. uο,τι ύφίστα
ται τήν πραyματικήν Μύησιν 
είναι ή άνθρωπίνη ψυχή. Καί 
ττοία ψυχή εχει η δέν εχει μυη
θη, δέν ττροκύπτι;ι άπό τήν συμ
μετοχήν η τήν μή συμμcτοχήν 
ι;ίς καμμίαν τελετήν. Ή διαγω
γή, δ τρόπος συμττεριφορας κα
τά τήν καθημsριvήν ζωήν, αυτός 
καί μόνος άποτελεί τόν ττρα
yματικόν γνώμονα του βαθμοϋ 
της μυήσεως έ.κάστου. 

Πέραν των Μεγάλων Μυστη
ρίων φαίνεται δτι ύπηρχε καί 
τρίτος f-αθμός Μυήσεως, δ βα
θμός τ οϋ «Έπό π του». Περί της 
μυήσεως αύτης δέν γίνεται πο
λύς λόγος. 'Εάν οντως ύττηρχεν 
ίδια, τέ.ρα Μύησις, φαίνεται δτι 
έτηρείτο αύστηρως μυστική. 
'Εκεί παρείχετο ύψίστη σοφία, 
έκτυφλωτικόν φως. και δλοι ol 
όφθαλμοί δέν άντέχουν είς τό 
έκτυφλωτικόν φως. 

Ή Μύησις είς τόν βαθμόν τοϋ 
Έττόττιου έyίνετο τουλάχιστον 
εν ετος μετά τήν μύησιν είς τά 
Μεγάλα 'Ελευσίνια. uοσοι ένε
στερνίζοντο ττλήρως τήν Μυστη
ριακήν ίδεολοyίαν καί έξήσκουν 
τήν Μυστηριακην άρcτήν, έκα
λουντο μυστικά είς τό Ιερόν της 
Έλευσϊνος καί μετά νέους κα
θαρμούς καί δρκους ώδηyοϋντο 

' .:ίς τό: ύττόyεια των ίερων. δπου 
έλάμβανε χώραν ή μύησις είς 
τόν βαθμόν τοϋ Έπότττου, άνα
φερομέ.νη εtς τόν κόσμον των 
ίδεων, είς τάς ττρώτας άρχό:G- καί 
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τούς εσχάτους σκοπούς, είς τήν 
ύπό στα σι ν καί τήν Χει τουρyίαν 
του θείου. 

εξελίξεως της ψυχης ; 'Αναμφι
βόλως, ναί. Καί τό ερyον τουτο 
επΕτέλουν έπι τυχως τά 'Ελευ
σίνια Μυστήρια. Δεν εlναι δυνα
τόν ή σοφία των άρχαίων _ 'Ελ
λήνων νά έπαιζε με σβουρες και 
με Κ'αθρεπτάκια. Είς τά Μυσ,ή
ρια Εϋρισκον απάντησιν τά φι
λοσοφικά προβλήματα καί αί ψυ
χ ικαί άνησυχίαι. Έκαλλιερyουν
το η,eη καί έσφυρηλατουντο χα
ρακτηρες. Δέν ησαν άρκεταί αί 
έξωτερικαί διδασκαλίαι των φι
λοσόφων. Ή Μυστηριακή Σοφία, 
δπως· εν άρχfi είπομεν, δεν άπευ
θύνεται πρός τήν διάνοιαν. Πρ ό
κειται, δπως είπεν, ό 'Αριστοτέ
λης, «Ού μαθειν τι δει, άλλ:ά πα
θειν καί διατεθηναι». 

'Η διδασκαλία των 'Ελευσινίων 
Μυστηρίων είναι ή διδασκαλία 
περί της εξελίξεως της άνθρω
πίνης ψυχης. Ή Περσεφόνη, κό
ρη του Διός καί της Δήμητρας, 
δηλαδή του Αίθέρος καί της 
Γης, εlναι ή άνθρωπίνη ψυχή. 
Έραται του ναρκίσσου, δηλαδή 
επιθυμεί: τήν εκδήλωσίν της είς 
τόν ύλικόν κόσμον καί άρπάζε
ται άπό τόν Πλούτωνα είς τόν 
"Αδην, διαμένουσα εναλλάξ είς 
τόν "Αδην καί τόν Ούρανόν, μέ
χρις στου επανέλθn όριστικως 
είς τόν Ούρανόν. 

'Αποτελεί: πράγματι ερyον των 
Μυστηρίων ή εξέ'Τασις του όν
τολοyικου προβλήματος καί της ΚΡ.ΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟDΟΥ ΛΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Πλήρης ήμει,wv μετέστη ήρέμα είς τόv πνευματικόν κό
σμον ό σεβαστός καί ά'{απητός είς δλους τούς πολυαρfθμους 
φίλους καί θαυμαστός του 'Αντώνιος Γ. Άδριαvόπουλος, ομό
τιμος καθη'{ητής της 'Α�wτάτης Γεwποvικης Σχολης καί έvδε
λεχής μελετητής της φιλοσοφlας καί της ζwης. 

'Όσοι είχοv τήv εύτυχfαv vά τόv νvwρίσουv ι<αi vά 
λουσθοϋv είς τά νάματα τwν σοφών διδασκαλιών του, θά 
διατηρήσουν ζwηράv τήν μνήμην τοϋ άνδρός, τόv όποϊοv διέ
κριvεv όξύ καί παρατηρητικόv πvεϋμα, εύθεϊ� καί άκριβής 
κρίσις, άδαμάvτιvος χαρακτήρ καl άvώτεροv ήθος, άπέραv
τος άvεκτικότης καί κσλwσύvη, '{αληvιαία καi έλευθέρα σκέ
ψις. Λάτρης της έ:λληvικης άρχαιότητος ένvώριζε κατό βάθος 
τούς άρχαfους σU'{'{ραφεϊς καi μετέδιδε τήv ούσΙαv των 
διδασκαλιών τwv διά τwv άλησμοvήτwv όμιλιωv του, τάς 
όπο!ας παρηκολούθουv πάντοτε πολυάριθμοι άκρο_αταi καί 
θαυμασταf. 

Πλήv των πολλwv αρθρwv του είς παλαιοτέρας έφημερf
δας καί περιοδικά, καθώς καί τwv έπιστημοyικwν έρνασιwv 
του, έξέδwσε τά πολυτιμότατα βιβλfα «Tf εlvαι ό Τεκτονι
σμός» καf «Ό αvθρwπος καί ή Ζ...ιή». 

Ό «ΙΛΙΣΟΣ» θ' άφιερώση άρκετάς σελίδας τοϋ έ:πομέvου 
τεύχους του είς τόv σεβαστόv διδάσκαλοv καί τό ερ'{οv του. 

_, 

--.ι-
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co "Μ α y ε μ έ ν ο ς Α ύ λ ό ς,, 
Τό έργο τοϋ Μότσαρτ 
γιά πρώτη φορά στήν Έλλάδα 

'Από την «Theo3ophia» του • Αμστερν-rαμ 

Λίγες δπερες περιέχουν τόσο Στις 14 Δεκεμβρίου 1784, δ 
συμβολισμό, δσο «Ό Μαγεμένος Μότσαρτ έμυή θη στόν Έλευθε-
Αύλός» του Μότσαρτ. Ό ηρως ροτεκτονισμ·ό, στή . Στοά της 
της ίσ.τορίας, δ νεαρός πρίyκιψ Βιέννης «Φιλανθρωπία» καί στίς 
Ταμίνο, πρέπει νά περάση άπό 7 'Ιανουαρίου 1785 μυειται ώς 
δοκιμασίες, μαζί μέ τήν άyαπη· Διδάσκαλος στή Στοά «Όμό· 
μένη του, προτου δυνηθη νά vοια». Σεβάσμιος της Στοας 
μυηθη στήv λατρεία του 'Ηλίου αύτης ηταv δ 'Ιγνάτιος vΕντλερ 
άπό τόv Μεyάλοv ίερέα Σαρά· ψόν Μπόρv, διάσημος φυσιοδί-
στρο. Ή Βασίλισσα της Νύ· ψης καl γεωλόγος. Ό ψόv Μπόρν 
χτας, συ_μβολίζοντας τlς Σκοτει· είχε κάμει είδική μελέτη των 
νές δυνάμεις, ερχεται νά τούς Αίyυπτιακωv μυστηρίων καί άνε· 
άποτρέψη μέ τόν πειρασμό άπό κάλυψε δμοιότητες μεταξύ του 
τήv μύησι. Τελικά vικουνε δλους Τεκτοvικου τυπικου καί των Μυ· 
τούς πειρασμούς καl ύψίσταvται στηρίωv. Συχνά μιλουσε γι' αύ· 
τόν καθαρμό διά του πυρός καί τό τό θέμα στή Στοά καί αύτό 
του ϋδατος. εδωσε στόν Μότσαρτ τήν εμ· 

Τό πυρ είναι τό σύμβολο του πvευσι vά συν'ίJέση τόv «Μαyε-
θείου πνεύματος. «Τό πυρ της μένο Αύλό», πάνω σέ λιμπρέι το 
γνώσεως κατακαίει κάθε δρασι του Σικανέντερ, μέλους της 
στό πεδίον της αύταπάτης,>, λέει 'ίδιας Στοας. Ό Μότσαρτ ετρεψε 
ή Μυστική Διδασκαλία. Τό ϋδωρ μεγάλο θαυμασμό yιά τόv ψόv 
συμβολίζει τά αίσθήματα, τίς Μπόρν, πού ηταν άνθρωπος με· 
συγκινήσεις. Πυρ συμβολίζει τήν yάλης άyωyη,ς, ωστε τόv άπη-
άyνότητα έπί του νοητικου πε· θανάτισε στόν ρόλο του Μεyά· 
δίου καl ϋδωρ τήν άyνότητα λου ίερέως Σαράστρο. Περίφημο 
έπl του άστρικου πεδίου. είναι τό cχσμα του Σαράστρο: 

Στόν Ο'(ΙΟ τοίϊτο μέσα τόν Ναό, 
πού κάθε έκδlκηση καl πόνος σβύνει, 
πού άμφιβολlα κι' εννοια έδw σκορποίϊν 
κι' ή πολυτάραχη καρδιά βρίσκει '(αλήνη, 
τόν πλανεμένο, τοίϊ άδελφοίϊ τό χέρι 
σ' ε!.ίτυχους τόπους, όδη'(ός, θά φέρει. 

Στύλος σου τ' ά'(ιασμένο τό Ίερό 
στόν καθε φόβο καί στήν προδοσlα. 
Μιά ά'(άπη άδελφική σέ όδη'(δ, 
διώχνει μακρυά τήν κδθε άπελπισiα.1'0ποιου ή ,ψυχή '(Ιό δόξα πλημμυρlζει, 
τό δωρο τη� Ζwης δέν τοίϊ άξiζει. 

'Επίσης, 8μορψη είναι ή τελική έπωδός πρός τούς Μυημένους: 
;'Ω σεϊς n,στοl ! μέ , τήν ά'(άπη νικητές ! 
τόν 'Όσιρι Ικετέψτε καί τήν "lσι, 
ό Ουρανός θριαμβικά νά ένισχύσει 
τό Κάλλος στεφανώνοντας καί τή Σοφία. 
Αίώνια δόξα καί τιμή ας όντηχήσει ! 
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ΧΡΟΝΙΚ.Α 
"ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΑΝΟΧΗΣ,, 

Τό πρόβλημα της ενοποιήσεως 
της Εορώπης:, πού ασπρίζει τά 
μαλλιά πολλω'ι μεγiλωv πολιτι
κών, «ελύ�η» από μιά δμάδα εκ
παιδευτικών τής Βαυαρίας, c[ 
lπcίοι ϊδρυσχv στό Μ6ναχο
Λούvτβιχσφελδ εvα «Σχολείον 
ανοχής». 'Εκεί σπουδάζουν δκτα
κόσιοι φοι τηταί από την Ρωσ
σία, Ουκρανία, Πσλωvία, 'Εσθο
νία, Λιθουανία, Λεττοvία, Ίσ
pαήλ, Γιουγκοσλαβί:χ, 'Αρμενία., 
Τουρκία., Οόγγα.ρία., Τουρκεστάν, 
.Σιβηρία. κα.ί Γερμανία., ευτυχι
σμένοι ο[ μεν πλάϊ στους δέ. οι 
φοιτητ:χί αυτοί δέv προέρχονται 
μόνον από διάφορες εθνότητες, 
αλλά καί από διάφορα. θρησκεύ
ματα. �χεδόv δλες οί μεγάλες 
θρησκείες αvτι προσωπεύοντα.ι στό 
«Σχολείον ιχνοχης>,. 'Όλοι τους 
ανέχονται των άλλων τίς 1δέες, 
-τά εθιμα. καί τr1 λατρεία.. Γιά ν± 
φοιτήση κανείς σ' αυτό τό σχο
λείο δφείλει vά γvωpίζη τουλά
χιστον δύο γλώσσες, γιά vd: μπο
ρή vά 3ιδάσκη σέ μιά ακόμη ξέ
νη δμάδα κα.ί ετσι vd: επιτυγχά
νεται δ συγχρωτισμός. 'Ένα με
γάλο μέρος τώv φοι τηιωv είναι 
πρόσφυγες καί δpφαvοί, αλλά 
επετεύχ�η ή φοίτησις, καί νέων 
από τίς γερμανικές ο1κογέvειες 
γιd: νά μrι π:χρουσιάζη τό σχο-

λείο κανένα ψυχολογικό μειοvέ- . 
κτημα. 

ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΙ 

Ό γνωστός "Α yy λσς μα.θημα.
τι κός καί φιλόσοφσς JΊlπέρτpαvτ 
Ράσσελ, σέ συvέvτευξί του προς 
αγγλικη εφημερίδα., («'Ελευθε
ρία.» 17-5-57) ε[πε μερικά 
πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.' 
π.χ. δτι τό Όμοσποvδιακόv Πα.y
κόσμιι:ιv Κράτος ε[vα.ι ή μόνη 
πpαγματικη δϊ3ός προς την ει
ρήνη, δτι γ; βόμβα. ύδpογόvου 
άποτελεί, εν τφ μεταξύ, εlpη
vοποιό δύvα.μι, διότι εξασφαλί
ζει την 'ισορροπία. εξοπλισμών 
κα.ί παραλύει αμφοτέρους τούς 
συνασπισμούς από τόv φόβ,;ι δλο
κληρωτικής καταστροφής, δτι δ 
αφοπλισμός καί � εlpήνη πρέπει 
να προέλθουν από τα α.1σθήμα.τα. 
των ανθρώπων. 'Αλλά, δ Ράσ· 
σελ εχει καί μερικές περίεργες 
αντιλήψεις για την εξασφάλισι 
τής ε.1ρήνης στόv δυτικό κόσμ':i, 
μέ την ύποκί11ησι πολέμου μετα
ξύ ... Ρωσσίας καί Κίνας. 'Επει
δή, λέγει, ο[ Ρωσσοι εκμεταλ
λεύονται φυλετικά τα α.1σθήμα.τα. 
των Κινέζων κα.τα των δυτικών, 
πού εκυpιαpχουσα.ν άλλοτε στην 
πχτpίδα τους, θα επρεπε να pι
φθουν εκατομμύρια προκηρύξεων 
σέ δλη την 'Ασία μέ τέσιωα.pες 
μόνον λέξεις : «Οι Ρωσσοι εί-
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ναι Λευκοί !». Γιατί δμως να μη 
ριφθι:ισν προκηρύξεις μέ δέκα; λέ
ξεις : «· Ασχέτως χρώματος έπι
δερμίδος, δλοι ο[ άνθρωποι είναι 
μέλη μιας οικογενείας» ; 

ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΓΗ . 

Κατα την είσδοχη του άστρι:ι
νόμου κ. Ξα.νθάκη στηy 'Ακαδη
μία Άθηνων, δ νέος ακαδημαϊ
κος άφιέρωσε την «παρθενική» 
του δμιλία. στόν 'Ήλιο, τόν 6α
σιλ ηα τοΟ πλανητικου μας συ
στήματος, δ δποίος υπερ6α.ίνει 
κατα 1.302.200 φορές τόν ογκο 
της γης. Για να δώση μια ίδέα 
τrjς μικρότητός μας άπέναντι τοϋ 
μεγαλείου του, μετεχειρίσθη μια 
εικόνα μαθηματική : 

«'Εάν 1tαpαστήσωc1.εν τόν ηλι· 
ον-είπε-δια μιας σφαίρας άκτϊ
νος ένός μέτρου καί βάρους ένός 
τόννου, τότε ή γη δέον νά πα
ρασταθfi δι' ένός σφαιριδίου 
άκτϊνος μικροτέρου του έκατο· 
στομέτρου καί βάρους τρ,ων 
γραμμαρίων». 

Καί 'δμως αυτος ό Γίγας εf
ναι ενας Νανος μπροστα σέ άλ
λα cfστέρια καί στα άπειρα εκα
τομμύρια ήλlων του Γαλαξία ... 

Ό Φλα.μμαριόν, σ· ενα. �πό 
τα πιό δυνατα εργα του' τά 
«· Αστερόεντα: 'Όνειρα:», φαντ6.
ζετα:ι πώς άποκι:ιιμήθηκε στό πα
ράθυρο 6ενετσιάνικου πα:λα:τιου 
κα:ί άνε6α:ίνει στην άχα.νη πολι
τεία των άστρων. Σέ απόσταση 
100 εκατομμυρίων δισεκατομμυ
ρίων χιλιαμέτρων (!), πέραν του 
ήλιακου συστήματος "Αλφα του 
Κενταύρου, προχωρώντας ·,:ρος 
τα αστρικά 6άθη. του Σταυρου 
του Νότου, μάταια προσπαθουσε 
να ίδη &κόμη καί τον ηλιο μας ! 

.. .'Όλη ή περιοχή του διαστή
ματος δπου κινεϊτάι ή νησος 

μας, ηταv-yράψει-1tpό πολλοί). 
σβυσμένη σάv άσήμαντη κου

. κίδα στά βάθη του άπείρου ... 

ΠΡΟΣΤΑΤΑΙ ΑΓΙΟΙ 

Μεταφέρουμε την εΣδησι πουερ
χεται από την Ρώμη, δτι τό Βατι
κχνόν εχει, μέχρ: στιyμ1ις, αξιο
πcιήσει 151 άγίους, τοποθετώντας 
τους ώς προστάτες δια.φόρων 
επαγγελμάτων. 

'Η Παναγία κατέχει άπaφα.σι
στικα την πρώτη θέσι, γιατί 
εχει δρισθη &πο τόν Πά:τα προ·· 
στατt( 8.3 πόλεων καί χωριών 
στίς 5 ·ηπείρους. Ή Μαντόνα. 
εlνχι' προστατις των Ίσπανων 
σπηλαιολόγων καί των Βέλγων 
δρaμέων, των Ί ταλων ποδηλα
°'ιστων καί μοτοσυκλεττιστων καί 
τέλος ό:κόμη κα.ί των· κα.ραμπt· 
νιέρων: 

• Ανάμεσχ στους_ άλλους άγίοuς
πaυ έδιάλεξε δ Πάπας, δ • Αρ
χάγγελος Γα:6ριήλ άνέλα6ε τήν 
πρaστα.σία. των υπαλλήλων των 
τα.χυδρομείων κα.ί τηλεγραφείων 
διότι υπήpξ! κα:ί αυτος ταχυδρό
μος. 01 υπηρέτριες εχουν κι' 
χυτtς την προστάτιδα. άγία τaυς, 
την άyία: Ζίτα, 1ι δποία. ήταν 
υπηρέτρια. σέ μιά οίκογένεια. έμ
πόρων της Λούκκα στην Κεντρι
κη Ίταλία, τόν 13ον α.1ιί)να. 
'r πηρέτησε πιστά τά άφεντικά. 
της έπι 1$3 χρόνια. κα.ί ανακηρύ
χθηκε άγία. 

Ό «Φτωχούλης του Θεου», δ 
&γιος ΦραγκίσΜς τής 'Ασίζης, 
είναι προστάτης &γιος τής 'Ιτα
λίας, άλλα κsιί των Ί ταλων έμ
..:πόρων. Ό &γιος Κsισια.νός πά
λιν είναι πpaστάτης των ... στενο
δακτυλογράφων. Σύμφωνα. μέ το 
καθολικό μαρτυρολόγιο, ό &γιος 
Κασιαν6ς, δ δποίο; ήταν δάσ)tα-

,, 
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λος στην Ίμόλ:χ κατα ΊΟΥ 3ov 
α1ωvα, αρ'Ιήθηκε ΥΙΧ προσφέρrι
θυσία στον Δία. Οί Ρωμαίοι 
στρατιώτες τον έδεσαν σ. εvα πα· 
Χούκι και εκάλεσχv ολα τα μα· 
θητούδια που είχ:χv «μαρτυρήσει» 
στα. χέρια του vά. 6γάλουν το 
άχτι τ1.,υς. Οί πιτσιρίκοι τον σκό0 

τωσαv ... καρφώνοvτάς τον με τις 
σιδερένιες πέννες τους ! 

Ό Ματθαίος ό Ευαγγελιστής, 
δ πρώην τελώνης, ανακηρύχθηκε 
προστάτης &γιος των λογιστών, 
ενω δ &γιος Βερvαρδίvος της 
Σιέ'Ινας, εvας λαμπρος ρήτορ:χς 
του 13ου α1ωνος, ι�ρίσ0ηκε προ· 
στάτης των... διαφημιστών, για
τί πάντοτε μιλουσε για. τον Χρι
στο με &τ;λα λόγια και χαρακτη
ριστικές παρομοιώσεις απο την 
καθημεριvr1 ζωή. 

Για. κάθε επάγγελμα πρέπει 
vά. ύπάρχη ενας προστάτης &γιος, 
ώστε, κατά. κάποιον τρόπο,- «τά. 
άνω vά. εΙνα: οπως καί τά. 
κάτω». 

'Αλλά. καί γι± κάθε ασθένεια, 
( Ι ( Ι 

1� 
Ι ως γνωστοv, υπαρχουv ε υικοτη-

τες στα. ουράνια. Μάλιστα, ό Πα
παδιαμάντης είχε γράψει για 

τον &γιο Άvτύπα, ΠΡ-οστάτη · .

t 

εκείνων που υποφέρουν , από ... 
πονόδοντο., χαριτωμένο τροπάριο. 

"Μ)'ΣΤΗΡΙΑ�Η ΣΧΟΛΗ,, 

Στον «Πα:ρα:τηρητη» της Λε
μεσου είδαμε μια. μεγάλη κορ
νιζαρισμένη ρεκλάμα για. κάποια: 
«Μυστηρ1χκη Σχολη» 1ι δποία:, 
δι' αλληλογραφίας, έναντι διδά
κτρων 9 λιρών στερλινών (μόνον!) 
υπόσχεται στους επιθυμουvτα:ς 
τήν ... «δλόλαμπρη εσθητα: του 
θεουργου κα ί του Μύστη», ώστε 
να γίνουν κυρίαρχοι της ζωής! 

,;.Δεν διδασκουμε θεωρίες-λε
yει η ρεκλάμα Σέ μαθαίνουμε 
τόν πρακτικό τρόπο νά δημωυρ· 
yης δ, τ-ι θελεις--πλουτο, ευτυ
χία, ύyεία, κι' b,τι αλλο έπιθυ· 
μεις,.,, 

Για την υγεία:, ειμαστε επι- -
φuλακτικοί. 'Αλλά, γϊα την δη
μιουργία: πλούτου, δεν χμφι6άλ
λομε δτι υπάρχουν πολλοί πρα
κτικοί τρόποι κι' ενα:ς είναι, 
ασφαλώς, ή ί'δρυσις «μυστηρια
κών σχολων» με δίδακτρα: φθη
νά, διότι «ή φθήvει:χ τρώει τον 
πα:ρα» ... 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

·ε:κ:Υ
Ί

r�ΛΟΦΟΡ)Ε[�Ε 

Ο ΤΟΜΟΣ 1956 

τοϋ 'ΊλΙΣΟΥ,, 
Καλλιτεχνικός Χαρτόδετος 

Δραχμαί 30.-

Κάμετε ένα πνευματικό δώρο στούς φίλους σας 
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,'Υπενθuμίζ,�μεν �ίς 4:Sλοuς τοuς 
φιλοuς μας, οτι- τα τεuχη τοu 
Α' ετοuς 1956 τοu ((�Ιλισοu11 έχu
χλοφδpησαν είς χομψι:>ν τδμον 
288 ;1ελίδων,, ά�τi 30 �pχ. 'C) 
�λοuτe>ς_ X?t• η • ποιχιλια της 
uλης τοu τομοu αuτοu, τcν χα
Sιστοuν άπαpαίτητον διόc χάθ� 
�νεuματιχ,ΙΡν ανθ�ωπον. Εiς τοuς 
εyyρ�φομε�οuς νεοuς σuνδpομη
τας, αποστελλεται 1b τδμος αu
τδς, έπi χαταβολ6 30 δp. έλεu
θερeς ταχ. τελων. 

Ύπενθuμίζομεν επισης την 
όtποστολην της σuνδρομης 1957 
είς 4:Sσeuς φίλους μας, δι' οie>ν
�ήποτε λδyον, τrιν χαθuστεροuν 
εiσέτι. Παρά τrιν αϋςησιν των 
σελίδων χαi των λοιπων έςδδων 
ή συνδρομή παρέμεινε χαi διt 
,c 195 7 άμετάβλητος, Ίνα χατα
στ6 δuνατή ή εupuτέpα διάδο
σις τοu πεptοδιχοu, τι:> cποiον 
�χει νόc �πtτελέσ� πνευματικήν 
αποστολην. Συνεπώς, ci φίλοι 
ιιας πρέπει νόc έμβάσcuν ανεu 
αλλης καθυστερήσεως την τρέ
χe>uσαν σuνδpομήν των νόc σu
στή σcuν δέ τc πεpιοδι�ι:>ν χαi 
εί� αλλοuς. uσσοι τc διαβάζcuν 
μενcuν ίχανοπcιημένοι. Δωστε 
στοuς φίλcu; σας αuτrιν την εu
καιpίαν. 

χ. Κ. Πετμ. Ν. Ύ δpχη, 
Έλάβαμε καί σας ευχαρισtοϋμε. 
χ. Α. Στυλ. ι\εμεσδν. Σας 
ευχαριστ0ϋμε για τήν ένημέρω
σι. Έλάβαμε τά έπισtραφέντα άπό 
τή" άρμοδία ύπηρεσ(α. 'Η σκέψις 
μας είναι κονtά σας. χ. Δαμ. 
Mαupcβ. Καστοριά. Έλάβα
με τήν έπιταγην καί ενεγράψαμεν 
τόν άδελφόν σας είς Ν έαν Ύ ερσέην. 
Ευχαριστούμε. χ. Παν. Βλαχ. 
.Ζάχuνθcν. Ευχαριστοϋιιε γιϊι. 
τά καλά σας λόγια. Συνιστοϋ
με τήv έγγραφ1Ί τω'ν φίλων σας u,ς 
συνδρομητών, ώστε νά λαιιβάνουν 
τό τεϋχος άτι' ευ&είας. Αυ�ό άπο
�ελεί πολλαπλην εξυπηρέτησιν τοϋ 
.περιοδικοϋ. χ. Π. Μαχ puy. 

' . 

• ,..\ .,_ .;r., ... , • 

.. ... �1 � •1 .... .ι_ 

Μοσχάτο. Σάς ευχαριστούμε. Βρή
κατε στόν .:'lλισό:. δ,τι ζητούσατε, 
μας γράφετε. VΙσως καί άλλοι εχουν 
άνάγκη νά κάμουν την «άνακάλυ
ψι>. Βοητ}ήστε τους. διαδίδοντας 
τό περιοδικό. χ. 'Απ. Gεοδ. 
Μελία Λαρίσης. Καί άλλοι, μαζί 
σας, -&ά ηt}ελαν συχνότερη εκδοσι 
τοϋ «'Ιλισού». 'Επί τοϋ παρόντος 
αυτό εtναι άδύνατο. Έργαστ}ήτε 
γιά τήν αϋξησι ηον συνδρομητών. 
Αύτό είναι προϋπό{}εσις γιά προσε
χείς βεΧiιόJσεις. χ, Διον. Κcu
λεντ. Πειραιά. 'Ενδιαφέροντα 
οσα μάς γράφετε για τό δράμα της 
σημερινης ,,εότητος, πού εχει άνη
συχίες καί δέν μπορεί νά τίς ίκανο
ποι11συ-«μέ μιά επιστήμη πού άρ
νιέται τή {J,ρησκεία, μέ μιά {}ρη
σκεία πού άρνιέται τήν ϋλη»-κα
{}<ί1ς γράφετε. Πρέπει νά λυτ, ω{ηj 
κανείς άπό τούς δογματισμο�ς κci
?ε εϊδ?υ,ς καί τ?τε {}', άνακαλύψ!]
οτι και η ,'\·ρησκεια και ή επιστή
μη τοϋ είναι άρμονικοί βοη{}οί. χ. 
Μαp. Κοuσοuρ., Μίτσιyχαν. Ή 
Ροδοσταυρικ1Ί διδασκαλία εl,•αι, πρrί.
γματι, πάρα πολύ ένδισφέρουσα. Κα
{}ιυς έγράφαμε είς τό 5ον τfϋχος, 
τό «άρχαίον Τάγμα tων Ίπποτϊί>ν 
Ροδοσταύρω"" επαυσεν ύφιστάμε
ν�ν α.πό τοϋ 18ου αίωνος, οί δέ Ρο
δοσταυροι, κατά τό πλείστον, άνε
μίχ{}ησα,• είς τάς στοάς των Έλsυ{)·ε
ροτεκτόνων, ίδρυ&έντος ίδίου βα{)·μοϋ 
διά τ�iν διάδοσιγ των διδασκαλιών. 
Ύπεστηρίξαμεν δέ δτι αί διαφημιζό
μεν1;ι σ�ίμερον Ροδοσταυρικαί. όρ
γανωσεις «καταχρiίΊνται μιας παρα
δόσεως. χάριν ευπίστων καί ύστερο
βούλων». Μας άπαντατε οτι είς 
τήν Άμερικήν, ώς καί εις άλλας 
χό>ρας, ύπάρχουν διάφοροι όργανώ
σεις «Ροδοσταύρω,•», άλλά δι' αύτάς 
σιωπάτε καί μόνον δι' εκείνη,,· είς 
τήν όποίαν άν�'ικcτε σείς, λέγετε οτι 
τήν πισtεύετε «rί>ς γνησίαν καί διευ
{}υνομένην πrlντοτε ύπό τοϋ Ιδίου 
τοϋ διδασκάλου Χριστια,•οϋ Ροζεν
κρόϋτς». Τ ί {}ά ελέγατε, ομως. εάν 
άV!Ίκοντες είς τάς άλλας όργανώσεις 
διεξεδίκουν, <ί>ς εlναι φυσικόν, �κα-

•στος ύπί,ρ της ίδικης του όργανόJ
σεως την γνησιότητα; 'Από τά ϊδια
τά γραφόμενά σας, δικαιολογοϋνται
οσα έγράψαμε", τά όποία δέν εστρέ- ·
φοντο συγκεκριμένως εναντίον οίασ-

.... 
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δήποτι όργάνωσεως Άνσμι,νοιιιν 
ίπισκεψιν σσς ιίς Έ λλάδu. 

κ.κ. Ά. Γαλ .. Πατρας, Β.Βαρλ 
'Αθήνας, Στ. Σμίθ, Καναδά. Έ)1Ί 
φθ·ησuν συνδροιιαι 1957 Θu στα
)οϋν αί αποδι-,ιξειc κ. Ή Καρ. Κα
βάλαν. ΈΛηφϊ}η επιστολη σας. Θα 
λαβ·ωιιιν ίν καιρφ Εύ,φριστοϋ,ιι,ν 
διά συγχαρητήρια και προσπσ1�ιιαν 
διαδοσεως' ΙΛΙΣΟΥ,, κ.κ. Α. Ανκ, 
Γ. Γαλ., Π. Δρ., Ζ. Χαρ. 'Α. Στ. 
Κύπρ()V. Έλ11φfJ 11σαν [πιστολ.•ι 
Γραφοιιεν ίδιαιτιρwς κ. Δ. Κλαuδ. 
Ζάκuνθ()ν. Είς τιίίχος 3ον f;,τί{!ι
ται ή ά-rτοψι.ς τοϋ R Lunt7 'Η 
Μιτε.νσόρκωσις διν -ειναι άγνωστη 
στην Βιβλο 'Αλλσ 11 Χριστιανικη 
Θρησ;,�,.ία διν δυνάιιείtα να ίσχυρι
σfJωιιι-,ν δτι την διδuσκι-.ι κ.κ. Ρ. 
Βαμβ. Καβάλαν, Π. Χιωτ. Μu
τιλήνην, Π. 'Άνν. Β()λ()ν, Ν. 
Β()·ιν. Καβάλαν, Σ. Στuλ. Κα
ρλοβασι, Στ. Σταuρ. ι\άρνακα. 
Άναιιι-,νοιιι;ν άπαντησεις σας ιί.ς 

·επιστολάς ιιας,. 
'Απηντr1σαμ.εν ίδιαιτι-.ρως ιίς 

Άθ. Γεωρν. Μuτιλήνην (5)8'-57), 
Γ. Κατσ. Ίθακην (22)4157), Κ 
Φρανκ. Ν. Φάληρ()V (22)4'57), 
Eu. 'Apr. Α'ίνuπτ()ν (22)4)57), Β. 
Χατς Α'ίνuπτ()ν (17.)3 57), Ήρ. 
Παχ Α'ίνuπτον (11)8)57), Β. Σακ. 
Α'ίνuπτ()ν (11)8!57), 'Αρ. Μενδρ.
eεσ)κην (5)δ)57).

κ. Σ. Εuαν. Μuτιλήνην. Ε-ιΊχαρι
στοϋ.ιιν δι' έπι στολην χσ ι συνδρο
μας ·χρ. Π()uνκ. Κομοτινήν. 'Ελη
φθη ιlπαντησις.Εύ,φριστοϋιιιν κ.Χρ.
Παρ.Καλαμας.Έ ληφfJ 11σαν συνδρο
ιιαι 'Απιστσι-η βιβλιον. κ. Α. Γαϊτ. 
ι\άρισα. Εύχσριστοϋιι�,., δι' ίγγρα
φην συνδροιιητων κ. Ν. Κρητ. 
eε-σ)νικη. Ένε.γρ!ιψrψLν ?.αι β'
συνδρομψ Ά-rτεστιιλα_μεν ;ιυ,<η 
Άπι-,στειλαιι. v τοιιον 19.:,6 Ευχαρι
στοϋι.ιιν κ. Eu. ι\αν. Ένrαυθα.Εύ
χ,σριστουμcν δια διι,.υDυωιις φιλ.ων 
σας ιfJς συνδρυι.ιητιυν 'Απη,.-τησαιιι-.ν 
.Η)7)57 κ. Α. Ζανκ eεσ)νικη.'Απε
στιιλαιιι-,ν τιu.οκαταλογον βιβλίων
δι' ιπιστολης �1)7)57 κ. Α. Χαρισ. 
Χαλκίδα. Ει'•,<αριστοϋμεν δι' ι,;τι
στολψ ιιαι συνδρομσς Άπηντησα
μf·ν 23)6)57 Άπι,στείλαμι-.ν· Ηύχη
καί βιβλισ κ. Σ. Κιμπ. Γιαννιτσά.

Εύχαριστοϋιιεν δ,α νέους ο'υνδρομ'η
τας 'Απηντησαμιν 4)8)57 

κ. Α. Ήλ 'Αλες)π()λιν. Έλή
φΟη ίπιστολ11 και συνδρομι'j.. Εύχα
ριστοϋιιεν 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

'Ανν- Γ. Πp()Κ()Πί()U: <<Αίσθη
τική και Τε'χνη στήν Εύρώπη»-
2 -tομοι ,. 

n. Α. Μιχελη: «Διονύσιος Σο
λωμός, ό Ποιητής του Έθνους>,, 
διαλεξις 

'Ae. Γ. Γεωρνιάδ()U: «Προς 
νεας σκεψειο, Μυτιλήνη 

Βάσω Π()uλiτση : ,,Φωνή βοών
τος», Άθηναι 1957. 

Δημ. Πο1,1λίτση - Μπεζαντε : 
•,Καλαωες-> Ποιήματα, Άθηναι 
1957. 

eεοδ. Κωστούp()U : « Γό Παλ�
μηδι». Είκονοyραφησι Κ Παππα, 
Άναπλι 1957 

'Αθαν. }>()uάσΟΠ()ύλ()U: (s υ Ενω
σις άyάπης καl έρyασίας->. 

Π. Α. Χp()V()Π()ύλ()U : «'Υπάρ
χει προοπτική yιά περισσότερη· 
άνθρω·πια , -�, διαλεξις 

Τακη Σιωμοπ()uλοu: <,Τά βιώ
ματα στή νεοελληνική ποίηση'>. 

Δημ. Μελφοu : < Ί στορικές σε 
λίδες>, επιμέλεια καί πρόλοyος: 
Εύ Άσπιώτη, Σερραι 

Πάνοu 'lωαννiδ()u : <, 'Α νατά
σε ιc,>,, συλλογή ποιημάτων 
ΠΕΡΙΟΔ,ΙΚΑ 

Κόσμοι:; Ψυχης, 'Ιστορία κ�l 
Ζωή, Έπιστημονικα Χρονικα, -
Έλι\ηνισ,,ός Άμερικης, Fam1\y 
Μagnz111-Μcλβούρνης 

-·--r

Μόλις έκυκλοφόρησε [ 

«ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΡΑΠΟ» 

έλληνική άπόδοσι 

1 
ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ

1 

δραχ. 10.-
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� • Εύρίσκετε δτι ό «ΙΛΙΣΟΣ» έπιτελεί όξίαν λόγου �
� πνευματικήν προσπάθειαν ; �� �� • ΓIΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ έάν μέχρι τοΟδε τόν �
ι όγορόζετε κατά τεϋχος. ·1� • ΕΜΒΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ ΣΑΣ ΔΙΑ το 1957 �- �� έόν, τυχόν, τήν καθυστερείτε. �
� �
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� όκτίνα πνευματικού φωτός. �
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nPvΣOXH: Έμβόσματα διό τό �
πεοιοδικόν δέον ν' όπευθύνwνται . �

� �
� ΚΩ ΣΤΗΝ ΜΕΛΙ ΣΣΑΡΟnΟΥ ΛΟΝ �
� �
�!!!!. 

ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ � 
ΑΘΗΝΑΣ � 

� ------------- -_=_-!!!! 

� � 
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� • Ή συνδρομή διά τό 1957 παραμένει ό μ ε τ ό- �!ί!! β λ η τ ο ς  �το ι δρχ. 30,-(διά τό έξωτερικόν !ί!!
� δολλόρια 2.-) παρά τήν έν τy μεταξύ αϋξησιν Ι_ 
� τοϋ όριθμοϋ τών σελί δων. �
:Ξ • ΔIΑΔΩΣΑ ΤΕ ΤΟΝ «ΙΛΙΣΟΝ». �
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Τόμοι 195R /.αι ιιc ιf\V(t)•ιρ,\α προηγού).ιι,να τεύχη είς τα κάτω{} ι �ΒΙΒΛΤΟΠΩΛΕΙΑ. «ΕΣΤΙΑΣ» Ι. ΚΟΛΛΑΡΟΥ, Σταbίου 38, �
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,.
ιαςόγλου 9 Δ ΗΜΗΤΡΑΚΟΥ, fητροπολεος 3 �
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tΛ ·" - ΔΟΣ 'ΑΙ Αε>ΗΝΩ ι 

Ό c:θνικώς αύτός Όρ)(ανισμός συμπα
ραοτότης κάbι:: δημιουρ)(ικης προσπα-
5-εία,ς τ.οο ε8νους,. μέ: έ:κατόν δέκα εξ
έτωv. πέίρσν κ_cιί έ:κατόν τριάκον1α τρία
καταστήματα είς ολην τήν Έλλcιδα, έξα
σφαλίζε:1 τήν καλυτέραν καί ταχυτε:ραν
έξυπηρέτησίν σας κα� έy)(υόται τήν με'(α
λuτέραν δυνατήν διασφάλισιν τών οίκο-

νουιών σας 

• 

ΤΟΚΟΣ ΚΑΤ ΘΕΣΕΩΝ 

Τ Α/\ΛΙΕΥΤΗΡΙΟ 9 °/ο 

τψ!l '{;Ι' ; Ι"ι 11� ζ\pχ ,fίί} 
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