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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ 'Ί Λ I Σ Ο,, : Η ΛΙΛΙΚΑ ΝΑΚΟΥ 

ΚΑΙ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ 

Δuσ έκλεκτοί άνθρωποι των Έλληνικων Γραμμάτων-ή Εύρω
πα'ίκίϊς φήμης σuννραφεύς κuρία ι\.ιλίκα Νάκοu καί ό διαλεχτσς 
κριτικσς της Θεσσαλονίκης κuριcς Πέτρος Σπανδωνίδης-εiχαν τήν 
καλωσuνη νά μας νράψcuν τiς έντuπώσεις τοuς άπσ τσν (ι'Ιλισόη. 
σι επαινcι τέτοιων κορuφαίων διανcοuμένων είναι ;ιιά δuνατrι πα
ρδτρuνσις νια περισσδτερη προσπάθεια. Νά, τά νράμματά τοuς : 

Έδιάβασα τελευταία τό περιοδικό «'Ιλισός». Σας συγ
χαίρω. Είνε περίφημο καί κάτι που ελει πε άπό τόν τόπο 

μας, πού, δυστυχως, οί περισσότεροι ανθρωποι είνε βυθι
σμένοι στης ϋλης την χυδαιότητα. Εϋχομαι τό περιοδικό νά 
εχη την άπήχησι που πρέπει. 

ΛΙΛΙΚΑ ΝΑΚΟΥ 

* 

Σας εύχαριστω πολυ γιά τόν «'Ιλισό». Ξεκουράζει καί 
ένθαρρύνει τόν κουρασμένο α,νθρωπο. 'Αφαιρεί κάθε τραχύ

τητα κάί πάει νά μετουσιώσει τη ζωή μας. 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΔΩΝIΔΗΣ 



ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ 

Ν Ε Α Τ I ΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜQΝ 

Με το τεuχος αuτδ, δ ιι'Ιλισι:>ς» εiσερχεται στο 3ον έτος τiίς 
έχδδσεώς τοu. 

'Εστηρίχθηχε ως τώρα στην ανάπη χαi την ύποστήριςι των φίλων 
τοu 'Ελπίζει c-τι χαi χατα το 1958 θα εχη νεες έχδηλώσεις τοu έν
διαφεροντος των cr,ίλων τοu, νια να έπιτuχη μεναλuτερη πρδοδο. 

Οί φίλοι τοϊ:ί <ι'Ιλισοu» δεν πρεπει να ςεχνοuν 8τι ένισχuοuν 
μια προσπάθεια ΚΑΘΑΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ. Ό <ι'Ιλισος» δεν απο
τελεί έπιχείρησι. ΚΑΝΕΝΑΣ από 8σοuς ασχολοuνται με τrιν εχ
δοσί τοu-πλrιν τοu τεχνιχοu προσωπιχοu, φuσιχά- ΔΕΝ ΑΜΕΙ
ΒΕΤ ΑΙ. Κανενας, α πο την διεuθuνσι, τrιν σuνταςι. την διαχείρισι 
χαi την διεχπεραίωσι, δεν εχει διχαίωμα σε χανενος ε'ίδοuς αντι
παροχή νια την ερνοcσία τοuς, ποu είναι ΕΘΕι\.ΟΝΤΙΚΗ. Κάθε χερ
δος-ανuπαρχτο μέχρι στινμiίς-προορίζεται να νuρίση στοuς 
φίλοuς τοu περιοδιχοu ύπο μορφήν βελτιώσεων. 

Για την πρδοδο τοu ιι'Ιλισοu» είναι ανάyχη ν' αuςηθiί δ αρι
θμός των σuνδρομητων τοu. Αuτο είναι-πιο οuσιαστιχά-αναy
χαίο χαi yια τrιν εuρuτερη διάδοσι της έλεuθερίας της σχέψεως, 
τiίς αδελφοσuνης χαi της ανοχiίς ανάμεσα στοuς ανθρώποuς. 

Η ΤΙΜΉ ΚΑΘΕ ΤΕΥΧΟΥΣ ΩΡΙΣΘΉΚΕ ΣΕ 10 ΔΡΑΧΜΕΣ, 
Η ΣΥΝΔΡΟΜΉ, 8μως, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΜΕΤ ΑΒι\.ΗΤΗ,' ΣΤΙΣ 30 
ΔΡ ΑΧΜΕΣ, ποu αναλονοuν σε 7 ,50 δραχμές το τεuχος. . Αίιτο 
έλπίζοuμε να έπιτρεψη στοuς φίλοuς μας να yράψοuν περισσδτε
pοuς σuνδρομητές. 

Για bσοuς μποροuν να βοηθήσοuν ίδιαίτερα τrιν προσπάθεια 
μας, έχει χαθορισθiί χαι είδιχrι 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ Φlι\.ΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΡΑΧ. 50

· Εχει αξία να στείλοuν αμεσως την σuνδρομή τοuς, 8σοι την
χαθuστεροuν. Μας απαλλάσσοuν από τον xor:o χαι τις δαπανες 
των ύπεν8uμίσεων χαί μας βοηθοuν ν' αντιμετωπίζοuμε χανονιχα 
τα έςοδα τiίς έχδδσεως. 
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Ειρήνη 
Τοϋ. Η. Sri Ram 

Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ της Σο
βιεηκης 'Ενώσεως έξα-

1τόλυσις «βρεφοσελήνης» πρίν 
άπό τάς Ήνωμένας Πολι
τείας, αί δποίαι μόλις μετά 
πάροδον τεσσάρων μηνων 
μπόρεσαν νά έξαπολύσουν 
τόν δικό τους δορυφόρο έν 
τq> πλαισίφ τοΟ διεθνοΟς yεω
ψυσικοΟ ετους, έyέννησε στόν 
δυτικό κόσμο, καί !διαι τέρως 
στην 'Αμερική, βαθειά άνησυ
χητικές σκέψεις. Ή 6δύνη 
πού έξέφρασαν αί άμερικα
νικαί έφημερίδες προήρχετο 
κατά μέγα μέρος άπό την 
σκέψι δτι αί Ήνωμέναι Πολι
τεί αι, πού ησαν τελείως πε
πεισμέναι δτι έπροπορεύοντο 
στούς τομείς · έπιστημονικης 
τεχνικης καί πολεμικης προ
παρασκευης, «ήττήθησσν» στό 
μέτωπο των πυραύλων άπό 

τόν έν ψυχρQ πολέμφ άντί
παλό τους. Στόν σημερινό 
κόσμο έκδηλώνεται μιά φρε
νίτις, στην δποίαν εχουν πα-

, ραδοθη α{ Ήνωμέναι Πολι
τείαι καί ή Ρωσσία, προσπα
θώντας νά εΤναι πρωται σέ 
ώρισμένη άνακάλυψι, σέ άτο
μικη βόμβα η δποιοξ'>ήποτε 
αλλο θεαματικό η σημαντικό 
άποτέλεσμα, αν καί αύτό, 
yιά την άνθρωπότητα σάν σύ
νολο, δεν εχει καμμιά σημα
σία τό ποιός, αύτός η έκεϊ
νος, εκαμε πρωτος, αύτην η 
έκείνην την ό.νακάλυψι. Λη
σμονοΟν δτι δταν ή τροχιά 
μιας κάποιας άλήθειας ύψω
θη στόν δρίζοντα, ο{ άκτίνες 

' της πέφτουν σέ πολλούς-καί 
ούδέποtε σέ εναν μοναχά
άνάμεσα στά καλως προσα

·νατολισμένα πνεύματα.

'Από τό The Thcosophι:,f, � Αντυαρ 'Ινδιών 
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'Εκείνο, δμως, πού άνησύ
χησε τίς δυτικές χωρες, δεν 
ηταν τό γεγονός οτι ή Ρωσ
σ(α κέρδισε ξαφνικά εναν 
πόντο σ' αύτό τό παιχνίδι 
(καθώς ύπηρξε πρώτη καί σέ 
πολλά άγων�ματα των 'Ο
λυμπιακών άγώνων), άλλά αί 
συνέπειαι έπί τοϋ στρατιωτι
κοϋ πεδίου. "Αν μπόρεσε νά 
κάμη αύτό, θά μπορη νά κά
μη καί άλλα άνάλοyα στόν 
τρομακτικό τομέα των βαλ
λιστικών μηχανών, έπομένως 
ηρθε δ καιρός νά τεθη τέρμα 
στην κούρσα των tξοπλισμων 
καί της δοκιμης διαρκώς με
γαλυτέρων βομβων. 'Αλλά, 
καθώς άπεδείχθη στίς συζη
τήσεις περί άφοπλισμοϋ, αύ
τη ή κούρσα, πού έπι ταχύνε
ται τώρα με άyριότητα, δέν 
μπορεί νά διακοπη, παρά μό
νον έάν τό πρόβλημα άντιμε
τωπισθη στη ρίζα του, άρχ(
ζοντας άπό την με(ωσι των . 
λεγομένων κλασσικων έξο
πλισμων καt δυνάμεων σέ έπ(
πεδο πού θά έξησφάλιζε τούς 
ένδιαφερομένους. Ή μείωσις 
θά πρέπει νά εΤναι άνηλεης 
καί γενική, εlδικά στίς μεγά
λες δυνάμεις, ωστε νά αlσθά
νωνται άμοιβa(ως σε άσφά
λεια καί νά δώσουν έ π(σης 
α'ίσθημα άσφαλείας σε δλα 
τά άλλα κράτη, τά δποία θά 
πρέπει η ν' άκολουθήσουν τό 
αύλάκι της μιας η της άλλης 
των μεγάλων δυνάμεων η νά 
κρατηθοϋν εξω άπό τόν δρό
μο τους. Στην έποχή μας, 
τόσο στόν πολιτικό τομέα, 
δσο καί στόν στρατιωτικό, 
δεν γίνεται διάκρισις άνά-

μεσα σέ κράτη «άπομακρυ
σμένα» η «γειτονικά», γιατί 
ολα τά κράτη εΤναι γειτο
νικά τά μέν πρός τά δέ, δπως 
καί στό σκάκι, δπου τά πιό
νια κινοϋνται άπό τό ενα 
στό άλλο άκρον της σκακιέ
ρας yιά νά καταλάβουν μιά 
κενη θέσι. 

Τά προβλήματά μας προέρ
χονται άπό τό γεγονός δτι 
δεν θεωροϋμε την άνθρωπό
τητα σάν ενα σύνολο. Τό 
πλείστον των συλλογισμωv 
μας βασίζονται στην εννοια : 
«έμείς» καί «έκείvοι», δταν 
δεν είναι: «έμείς» έναντ(ον 
«έκε(νων». 'Επεκτείνοντας τό 
«έμείς», πού άντιπροσωπεύει 
στην πραγματικότητα τό έyω
ϊστικό μας συμφέρον. διατη
ροϋμε δ( πλα μας μιά θέσι 
γιά έκε(vους πού ύπηρετοϋν 
αύτό τό συμφέρον: είναι οί 
σύμμαχο( μας. 'Έτσι, ή πολι
τικη καί ή δι πλωματ(α καταν
τοϋν ενα παιχνίδι, δπου τό 
άτομον καί τό άληθινό του 
συμφέρον θυσιάζονται. Τ ό 
καθένα άπό τά δυό στρατό
πεδα σκοπεύει νά καταβάλη 
τό άλλο. Κ.αί δταν ή εντασις 
ξεπερνα τά δρια, τά δυό 
στρατόπεδα θά έδέχοντο εύ
χαρ(στως μιά !σόρρσπη έλά
φρυνσι τοϋ φορτίου των. 

Δυνατόν, κατά την κλιμα
κωτή πορεία πρός τόν έπιθυ
μητό σκοπό, νά είναι άνάyκη 
διατηρήσεως σέ κάθε βαθμίδα 
μιας lσοτιμίας κατά προσέγ
yισι, ωστε καμμιά άπό τίς 
άντ(παλες δυνάμεις νά μηv 
μπορη νά έπιτεθη κατά της 
άλλης άτιμώρητα. "Αν ομως 
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μελετήσουμε την Ίστορ(α, θά 
δοιJμε πώς ή ισορροπία των 
δυνάμεων δεν εΤναι άληθινη 
λύσις, διότι άκόμη καl στην 
καλύτερη περίπτωσι εΤναι έπι
σψαλής καi υπόκειται σέ άνα
τροπή, έξ αlτίας της διασπά
σεως πολιτικων συμμαχιων, 
δπως συμβαίνει πολύ συχνά,· 
έκτός αν βασ((ωνται σέ πολύ 

· μπερδεμένες οικονομικές σχέ
σεις.

Γιά νά έπιτύχη βιώσιμη
εlρήνη, όψείλει ό <<ενοποιημέ
νος» κόσμος νά προσανατο
λισθfj πρός τήν έyκατάστασι
ενός όρyάνου, πού θά μπορη
νά καταστήση άβλαβείς τούς
πολιτικούς συνασπισμούς καl
νά διατηρfj τίς χωρες σέ κα
τάστασι κυριολεκτικοϋ άφΟ·
πλισμοϋ, έξαιρέσει των δυνά
μεων των προοριζομένων yιά
τήν έσωτερική τάξι. Τό όρ
γανο αύτό θά πρέπει νά εΤ
ναι παγκόσμιο, κατηρτισμένο
άνάλοyα ωσrε νά έκπληρώνη

· τά καθήκοντά του. 'Ηνωμένα
'Έθνη πραγματικά ήνωμένα
η κάτι σχετικό Πολλοί &ν
θρώποι άντιλαμβάνονται αύ
τή την άνάyκη. Ό Παντίτ
Νεχρού, έπί παραδείγματι.
'Αλλά ή γενική τάσις ε!ναι
νά άναβάλλεται yιά άρyό
τερα ενα άποτέλεσμα, πού
θα επρεπε νά τό έπιθυμοϋν
δλόψυχα, έπειδή σκέπτονται
δτι ό άληθινός καί γενικός
6φοπλισμός στούς κόλπους
μιας παyκοσμί,ου 'Ομοσπον
δίας προωρισμένης νά δια

. τηρfj την εlρήνη,. δέν ε1ναι
αύτή την ωρα κατορθωτός.
ΕΤναι δμως άκατόρθωτο αύ-

τό διότι έμείς τό θεωροΟμε· 
άκατόρθωτο. ΕΤναι έξαιρε
τικά χαρακτηριστικό δτι ή 
έξαπόλυσις τεχνητων δορυ
.φόρων της γης δέν μας φά
νηκε ά1<ατόρθωτη καl άψιε
ρώθηκαν σ' αύτη την έπιχε(
ρησι τόσες δυνάμεις, ένω τό 
νά όρyανώσουμε την ε!ρήνη 
τοϋ κόσμου καί νά ζοΟμε άρ
μονικά, χωρίς νά σχεδιάζουν 
ο[ μέν νά δεσπόζουν έπί των 
δέ, δεν μας φαίνεται δτι tπι
βάλλει &μεση προσπάθεια. 
Μας λείπει ή θέλησις'νά κα
ταλήξουμε σ' �να σκοπό καl 
δχι δ δρόμος πού δδηyεί 

'Εάν ή θέλησις αύτη δέν 
μπορέση νά έκδηλωθη διά της 
διώρυyος της νοήσεώς μας, 
έπειδή εΤναι φραγμένη ή διώ
ρυγα, θά χρειασθη νά yεv
vηθfj διαφορετικά, μέ άναy
καστικό τοκετό, ύπό τήν 
πίεσι των γεγονότων, δηλαδη 
της σκληρης πείρας. "Ας έλ
πίσουμε δτι αύτή ή σκληρη 
πείρα, δηλαδή ενας πόλεμος 
άyριώτερος άπό κάθε προη
γούμενον, δεν θά καταστη 
άναyκαίσ. Περάσαμε δυό 
παyκοσμlους πολέμους καί 
θά �πρεπε νά μας φθάνουν 
'Έργον των θεοσόψων ε[vαι 

'νά βοηθήσουν στήν δημιουρ
γία, δηλαδή στην άνάδυσι 
άπό τό βάθος τοϋ έαυτοϋ 
μας, αύτης της θελήσεως ει
ρήνης, άπό τήν όποίαν άπορ
ρέει λοyικα ή υποκατάστα-

, σις της άντιζηλlας άπό rήν 
συνεργασία, τοϋ χωρισμοΟ 
άπό τήν ενωσι καί της ιωριαρ· 
χίας έστω καί «έπί,ένός των έ
λαχίστων» άπό τήν έλευθερίο. 



- · Οί.- ·τε.χ νη το ί δορυφόροι
καί τό π ρ ό 6 λ η μ α τ η ς 
ζωης σέ αλλQ..υς πλανητες 

Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

• Αστρα 

'·Εργον τού ΡιίJιτσου γ)ύπτου Πόιττνι/.ωφ 

ΜΕ ΔJΚΑΙΟΛΟlΉ
ΜΕ Η συγκίνησι 

πα:ρα:κολουθεί 1ι πολιτι
σμένη ανθρωπότης την 
νέα: κα.τάκτησι της έπι
στήμης: την έκτόξευσι 
των τcχνητων δορυφό
ρων. Είνα:ι αλήθεια. '/:\τι 
κα.τα. τίς τελευταίες δε
καετίες 1J έπιστ1ιμη εχει 
κάμει μεγάλες_ προόδους 
σε ολους τr,ύς τομείς της 
δραστηριότητος α.υτης 
και 1ι τεχνικη εχει πα.
ρcυσιάσ�ι εφαρμογές πού 
μας κάνουν ευκολώτερη 
την ζωή. Τό ατύχημα. 
ομως είναι πώς α.ί πρόο
δοι αυτές cχουν ώς έπί 
τό πλείστον κα.ί έφα:ρμο
γες στα. πολεμικά μέσα., 
πραγμα. πού κάμνει κάθε 
πνευματικό.ανΟρωπο πο
λύ σκετ.τικ6. 

Ή τελευταία. ομως κα.
τάκτησι της έπιστ·fιμης 
κχί τής τεχνικf,ς ατό ζή
τημα. της έκτοξεύσεως 
των τεχνητών δορυφ6· 

ρων εχει προξενήσει κα.ί στους κύκλ-:ιυς τιi>ν μορφωμένων κα:ί ατόν 
άπλό ά.κόμη άνθρωπο κάτ.οια. ξεχωριστη έντύπωσι. Εlναι 1J πρώτη 
πρα:γμα.τοποί ησι, καθώς λέγουν, τό πρώτο οημα., μιας προσπα-
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θείας ν' άπομακρυνθη ό άνθρω
πος &:πο την γή, γιά νl κχτα
κτήση άλλους κόσμους: •.. 

Το Ηέμα είναι πράγματι πολύ 
ένδιαφέρον. Έκέντρισε δμως την 
φ:χντασ(α πολλώ'.! καί της εδωσε 
πτερά. 'Ιδίως σ' έκείνους πού 
δεν έξΗάζι::;υν τά πρ:χ.γματα με 
βαθύτητα. Καί ετσι συχνά τώpα 
δια6άζουμε προ6λέψεις αlσιόδο
ξες γιά κατακτήσεις πολύ τολ
μηρές. Γιά αίώνιους δοpυφόpους 
της γης. Γιά ταξείδια στην σε
λήνη μ' έπιστpοφή. Έγκατά.
στασι 6άσεων στην σελήνη η άλ
λου. Ί'αξείδια στους γειτονικούς 
μας πλχνητες, ταξείδ:α εξω άπό 
τό πλα•ιητικό μας σύστημα .. . 
Καί άλλα πολλχ, πάρα πολμ .. . 

Χρειάζεται λοιπόv προσεκτικη 
εξέτασις δλων αυτών καί κά.ποιο 
κοσκίνισμα .. Ήμποpεί. αpά γε δ 
χνθpωπος νά κατοpθώση όλα 
αυτά. , 'Η μήπως μερικά είνχι 
δύσκολα η πολύ δύσκολα η άπpα
γματοποί ητα , 

Στίς σκέψεις μχς αιιτες ημπο
pουμε νά θέσουμε μία 6ά.σι. Τη•ι 
6άσι δτι τίποτα δεν ημπορεί νά 
σταθij έμπόδιο στΥ/V έξέλιςι τ·7jς 
επιστήμηζ εlς τό νά έρευνα, νά 
άνα:καλύπτη κχί νά εψ::φμόζη νό
μους φυσικούς. ΚαΟημεpινά προ
οδεύει. Πόσχ καί πόσα, πού άλ
λοτε τά θεωρουσα•ι άκατόpθωτα, 
δεν επέτυχε άpγότερα ή επι
στ·ήμη. 'Ή πόσα ζητήμχτα άγνω
στα δεν ηλθα•ι στό r.ρως. τής ήμέ
pας. 

Με αυτό τό κpιτήpιn ήμποpεί 
κανείς νά πpοβλέψη δτι θά κα
τοpθώση δ άνθρωπος με τόν καιρό 
πά.ρα πολλά., με τiιν επιστήμη 
του καί με την τεχνική του, πού 
σήμερα θεωρουνται δύσκι::;λα η 

καί άκατόpθωτα. 'Ίσως νά ήμπο
ρέση &κόμη νά νικήση καί την 
6αρύτητχ της γης καί νά στείλη 
μηχανήματα εξω &:πό τό πεδίον 
της ελξεως, στό διάστημα ... 

'Αντίθετα δμως στους r.ρυσ:γ,ούς 
νόμους, &:ντίθετα με την τάξι τω•ι 
.τpχγμάτων, δεν είναι δυνατόν ·ιά 
πάη ουτε δ μεyαλείτερος σοφός. 
Είναι τέτοια ή φύση των πρα
γμάτων, νά εlναι άπαραβίαστοι. 
Είναι σάν νά ζr1τiη τό αεικίνητο 
η σάν νά θέλη νά τετpαγωνίση 
τόν κύκλο. Μά ουτε καί άντίθετα 
με τούς φυσικούς δρους της: ζωης 
του πλανήτη μας. Καί πολ' πε
pισσότεpο με τούς φυσικούς δρους 
της &:•1θρω11.ί νης ζωής. 

1 

Ή ζωiι στόν πλανήτη μας, φυ
τικη καί ζωί'κή, εχει πολύ μα
κpυνiι ίστοpία. Ή ίστορία της 
είναι γραμμένη άπό αυτη τήν 
'ίδια. Με τά πι::;ικίλα άπολιΟώ
ματα, τιi διάφορα εγκλείσματα 
καί τά κοιτάσματα πού βρίσκον
ται στά διάφορα: στρώματα: του 
φλοιου τής γης. Ήτανε έποχr1 
πού ζωη δεν όπηpχε στην γή. 
Έποχη πάρα πολύ μ-:αρυνη 
πού διήρκεσε χρόνο άμέτpητο. 
"f στεpα παρουσιάζεται Υι ζωη 
με ζιί>χ καί φυτά πολύ άi:ελi; καί 
από έποχη σε έπ'Jχή, ά:πό αιω•ια 
σε α1ωνα ή ζωη έξελίσσεται μέσα 
σε τελειότεpους οργανισμούς φυ
τών καί ζιί>ων. Γιά νά. φθά.ση ή 
ζωικη κλίμακα στην άνθpωπίνη 
μοpr.ρή. Γιχ νά φθά.ση ή ζωr στό 
σημείο πού τη βλέπουμε σήμερα 
στόν ζωικό καί τόν φυτικό κόσμο. 
' Ή «έποχη» καί δ · «α1ώνχς» 
δεν είναι έδω τά γνωστά χpο•ιικά. 
διαστήματα μηνωv καί έτών. 
Πpόκει ται γιιi πολύ μεγάλες χpο-

•
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νικές περιόδόυς πού ή κάθε μία 
μετριέται με πολλά έκατομμύρια. 
χρόνια. 

Καί ή άνθρωπίνη μορφή εχει 
καί" αύτή τrιν ίστορία της. 'Ιστο
ρία άρκετά μακρυνή. Είναι τό 
&:ποτέλεσμα ζωϊκης έξελίξεως 
πού διήρκεσε πολυ' καιρό. 'Αλλά 
καί ώς άνΟρωπίνη έχρειάστηκε 
μεγάλα χρονικά διαστήματα γιά 
νά φθάση άπό τόν άρχικο άνθρω
πο στον σημερινό. 

'Όλα δε αύτά επάνω στήν γη. 
Γνήσιο παιδί της γης μας είναι 
δ άνθρωπος. Καταγωγrί καί πα
τρίδα εχει τόν πλανήτη μας. Εί
ναι γέννημα καί θρέμμα του. Εί
ναι ζυμωμένος μέ τίς συνθήκες 
ζωής τοϋ πλα.•ιήτη μας, εχει 
πλήρη προσ,:ρμογη 11 

μορφή του 
με τούς '5pους του περιβάλλον
τος. 

Ή γη δμως δεν εf•ιαι μον!Χχrι 
μέσ:χ στους κόσμου'. Μπορεί ψ:ι, 
είναι πολυ μικρή, άλλά κ:χί 
αύτή, όπως ολα τά άλλ:χ σώμ:χτα 
ταυ ούρ:χνοϋ, ύπα.κούει στους νό.
μους πcύ τά συνδέουν κα-:ά έ•ια 
τρόπο. Κανένα σωμ:χ οίιpάνιο δεν 
είναι άνεξάρτητο από τά &λλα. 
h'άθε ο•;ράνιο σωμ!Χ εχει 6έ6:χι:χ 
την αυτοτέλειά τι:ιυ, :χλλά ολ:χ 
συ•ιδέονται μεταΕύ του;. Τό έ:ια 
iπιδpα στό άλλο. Ί'ιχ συνδέει ·ίι 
«συμ�ά�εια» 6πω;:: έλεγ7..'Ι οί 
�τωικοί. Καt � σημερινrι έπι
στ ήμη πολλά εχει διαπιστώσεt 
ετ;ά,ιω στο ζήτημα αύτό : παγ
Χοσμιο; έλξ ς, κοσμικές άκτινο-
6ολίες, έπιδράσεις τοϋ ήλ  ου και 
τΤς σελήνης στή·ιγfι .. 

()_ άρχατοι Οί,LWζ σο:ροί εlz,:ι.•ι 
τ.ολυ --ροχωρήσει έδω. Είy_α·ι 
σπουοάσει, καθ�)ς φ7..( νετcι.ι, τ,:, 
<, ήτr1μα ,:ι.υτό στήν έσωτεpι·ι.ή τcυ 

οψι. Τις επιδράσεις των σωμάτων 
τ' οίιρανου στην άνθρωπίνη μοpφη · 
καl στό άνθρώπινο πνευμα 1δι:χί
τεpα ... Το ίδ'ιο είχα, κάμει καί 
οί φιλόσοφοι- άστρολόγοι κατά 
τους μέσους καί . τους νεωτέρους 
χρόνους. οι φ:λόσοφοι-άστρολό
γοι που τόσον έχουν παρεξηγη
θ-r άπό τούς πολλούς ... 

Γιατί τούς έκριναν καί &κόμη 
τούς κρίνουν με το 'ίδιο μέτρο 
που κρί1ιου•ι καl τούς άλλους 
αστρολόγους, πού είτε άπό άγνοια 
είτε άπο qυμφέρον παραπλανοΟν 
τον κόσμο. 

Καί οί άρχαϊοι κα.ί ο[ νεώ;ε
ροι άπό τους πρώτους λέγανε 
πώς δ ανΗρωπος εχει μεγάλη 
σχέσι με τίς επιδράσεις των σω
μάτων τοϋ ούpανοΟ, Ιδίως αυτων 
πού είναι κοντά στην γη. Του 
η) ιου, τής σελήνηΊ των πλα
νητGΝ 

'() & 11θpωπος λοιπόν, π-χιδί 
της γής, άποτέλεσμ,:ι. μακροχρό
νιας ζωικής έξελίξεως, ζη στο 
περιβάλλον της πού βρίσκεται 
κάτω άπό ώρισμένες επιδράσεις 
τιί), σωμάτω•ι τοϋ ούpανοϋ. Ε[
ναι γεννημέ·ιος καί πρcσ:χρμοσμέ
νος σ' αυτές. 1έ τις συνθήκες, 
με τους 6pι:ιυς τ'1;ς γής 

Θά ήμποpέση ίσως 6 άvθpω
πος ΨΧ ξεφύγη ό:πό τr1ν γi κλει
σμέ ιr:ις q� ένα. μηχ άνημ:χ τού θά. 
.εχη την Ηερμοκρα.σί::ι.. που . τοϋ 
χρειάζe:τ:χι κα ι τά μέσ:χ- i3ι-χτρο
φης., Ι�ι:.ύ (Η, έχη έξ�υοετερωθη
χα.τα ενα τpοπο I e:λλειφι τiι 
γ•ιώρψ η; 6-χpύτητ,;,; Υ.α.' άλλ:χ. 

Θά ήμποpέση δμως νά. ζήση 
σε �λλ,;, ;:ερι6ά) λον . �ε ενα 
πλα.Ψήτη, νά. ποϋμe:, πο' -l;μ ποpεl 
•ιά πcφουσιiζη έστω κα.' μερικές
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συνθήκες ζωής παρόμοιες με τίς 
<3ικές μας ; Βαρύτητα, ταχύτη
τες, άτμόσφαιρα, tlερμοκρασίες. 

Πως θά ζήση έκετ r.ού θά 
ρεθη, άφοϋ δεν θcχ εlναι στο πε

ρι6άλλον δπου · γεννήθηκε καί 
εζησε f; μορφή του επl πολλες 
χιλιάδες χρόνια , "Αλλες κcσμι
κες επιδρ:χσεις έκεί με τις δποίες 
καί γιά τlς δποίες δεν ε[ναι 

. ::ρτιασμένος ... πού είναι ξένες με 
την ύπόστασί του σάν ο•ιτος τής 
γης. Μοιραιον θά είναι νά μα
ραθή σάν ενα φυτό, θά λέγαμε 
της θάλασσας, πού θά θελήσουμε 
νά μεταφυτεύσουμε στ-rιν ξηρά. 
Νά του άλΗξουμε περι6:χλλο'Ι 
καί ορους ζωής. 

l'ι, αυτο καί οί ειδικοί σύγ
χρονοι επιστήμονες με τό δίκηι; 
τι,υς λέγο�ν χαρακτηpιστικi δτ: 
fι sκτ6ξευσι του ά•ιθρώr.ου εξω 
άπό τ'YiV γή γε•ινα. «τρομακτικά 
6ιcλογικά προ6λήματχ» η πι:>ς 
«τά γειτονικά μας ουpάν:α σώ
ματα, έξ οσων γ•ιωρί�ουμε, δεν 
lχουν κατασκευχσΗij ε1ς τά μέ-

PQMOY ΦΙΛΥΡΑ 

τρα μας». 
Τις μηχανέ; τ?υ λοιπόν θά 

ήμπορέση rσως νά στείλη δ άν
θρωπος πέραν άπό την γη. Νά 
τις στείλη rσως καί πολύ μα
κρυά. 'ΑλΗ εlναι δυ•ιατόν νά 
ήμπορέση νά μετα::ρυτευθη καί 
νά ζήση δ άνθρωπος σε ξένο 
πpός t'Y/'I γή περιβάλλον , Ηού 
δεν είναι στ,ά μέτρα του , Νομί
ζουμε δτι δεν θά ήμπορέση, γιατί 
τουτο Οά είναι άνώτερο άπό την 
φύσι τα,ν πραγμάτων. 

Καθώς μαθαίνουμε, οί σοφοί 
του έσωτι;ρισμοΟ στά άρχαία 
χρό·ιια ελεγα'ι σχετικά π�>ς μ6-
νο•ι τό &πολυtρωμένο άπό τούς 
ν6μους τής ϋλης πνεΟμα, τό &πο
θεωμέ·ι,:, άνθρώπι νο πνευμα, τό 
&Οάνατο, rιμπορεί ·ιά φύγη. άπό 
τό περι6άλλον της γης. l'ι' αύτό 
τό ηεγαν καl πνεϋμα ελεύθερο. 
l'ιατί ήμπ?ρεί νi γ(,,η άπό κά
τοικος τής γfj( καί κάτο•κο:: τού 
σύμr.αντος ! 

« ,� C7/vω uι σχωμεv ... >) 

Μάταια ή yνώση, ό κόπος και τό χρημα 
στόν &νθρωπο πού μόνο αύτά λογιάζει 
ή ψυχή ττάνω άπ' δλα έξουσιάζει, 
δλάνοιχτη ή· καρδιά μπροστά στο μνημα 1 

Καθάρια ή σκέψη, όμορφιά ώς τά βάθη 
ήθικός κόσμος κάθε κίγησή μας, 
κοιμισμένα τ' άνθρώπινα τά πάθη, 
·ξεσκουροι, αύλοι καί·στήν &θλησή μας!

{'Από την συλλογή ι Γυρισμοι-�) 



-------------·-

·:Eva εγγραφον άηό την ίστορία

τω.ν άγώνων γιά την ,Ελευθερία

Τοϋ ΙΩ. Α. ΒΑΣΙΛΗ 

ΚΑΤΩΤΕΡΩ παραθετουμε 
ενα άρθρο νραμμενο σάν 
παν11νυρίχό νια την 2511 

Μαρτίου 19,i3 που δημοσίευσε 
τοτε τό χυχλοφοροuν παρανο
μως φuλλον "" Έλλ11νιχός Φοί
νιςι,, όρνανον της,,Ένώσεως πρ.:,ς 
διεχδίκ11σιν των άνθρωπίνων δι
καιωμάτων» 

Ή δρνανωσις έχείν11 είχε συ
σταθii άπο δμάδα 'lδεολονων 
ή bποία συνεχίζει άθορυβα χαι 
συστ11ματικα τό πολuπλευρο και 
κοινωνιχα ώφελιμο έργο τ11ς 
άπό τοu 1900 έμφανιζομεν11 ύπο 
διαφορους μορφας και τίτλους. 

Ή όμας αύτη είναι ενα· ζων
ταν.:> κuτταρο τοu κορμοu της 
Έλλαδος και άκολουθεί τ11ν 
μοίρα της χωρας μας. 

Κατα τους εiρ11νικους χρονους 
οί προσπαθειες τ11ς κατατείνουν 
σέ ήθικοπλαστικά, φυσιολατρικά 
και iδεολονικα ερνα. 

"Οταν έκηρυχθ11 ό Ίταλο
Έλλ11νικος πόλεμος έσπευσε νά 
πλεκ11 και ν' όί:π..,στελλ11 μαλλι
να εϊδ11 νιά τους μαχομενους. 
Και όταν oi είσβολεϊς ύποδοu
λωσαν τ11ν χώραν μας καi μας 
άφηρεσαν 6λα τα άναθα νια τrιν 
ζω11 και οί '.ι\θ11ναίοι έπεφταν 
μισο.πεθαμενι:η στους δρομ..,υς 
όί:πο τις στερησεις, την πείνα 
και την άποβιταμινωσι, ή όμας 
έκείνι1 ώρνάνωσε την ιι' Ενωσι 
πρός διεκδίJι!11,ι των άνθρc.ιπι
νων δικαιωματων». 

'Αρχικως άνελαβε ενα α.το
στολικο έρνο. Τα μελ11 τ11ς πε
ριερχcνταν τις συνcικίες και 
τiς bδcυς των Άθ11νων και πρc
σεφεραν τις πρωτες βc11θειες 

στους πασχcντας, δίνοντας σ' αu
τcυς λίνc κ,νιάκ, σταφίδες, 
λάδι, ό,τι τονωτικό μπcφcuσαν 
νια να ένισχuσcuν τα άσθενικόι 
άνθρώπινα χορμια. 

Κατcπιν όταν άντελ11φθ11καv 
την ήθικ11 διαφθcρα, άσφαλές 
σuμπτωμα της ένδείας, της βίας 
και της κατοχiiς, νά !;απλώνε
ται σέ διαφcρα κοινωνικα στρώ
ματα, περασαν στ11ν παρανο
μία, και έςεδωκαν την έφ11με
ριδα "" Έλλ11νικος Φοίνιςη μέ 
τόν σχοπ.:> να κρατ11σcυν ψ11λα 
τc φρcν11μα τοu λαοu κ11ρuσ- . 
σοντες τις όί:ρχές της έλευθερίας, 
της όί:νθρωπίν11ς άςιοπρεπείας καί 
των άνθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Τελικως έςεδωχαν το βιβλίον 
ιιΤα δικαιωματα τοu άνθρώπου 
και αί φυσιοκρατικαι βάσεις 
των», τό όποϊον κυκλοφcρ11σε 
εύρuτατα σέ bλ11ν την χωρα. 

Το βιβλίc τοuτο κυκλοφορι1σε 
έπίσ11ς στ11ν Κuπρο πρό διετίας 
vιατί, i:>πως τ.:> τονίζει ό συν
vραφεuς του κ. '1. Βασιλiiς, οί 
όί:_ρχές και τα Κ!')ρ_uνματα του

! είναι παντοτε επικαιρα -και 
ίχανα να άφυπνίσcυν και να 
παρcτρuνοuν τους ύποδ..,υλωθεν
τας άνθρώπους να διεκδική
σουν τα άναφαίρετα και άνα- · 
παλλοτρίωτα δικαιωματα ποu 
έχουν άπο την φuσι νια να ζ11-
σοuν έλεu8εροι και ν' άνατρέ
ποuν τους θρονοuς της Βίας καi 
κ:χθε Τυραννίας, i:>σc δυνατοί 
και άκατάλυτοι και αν φαί
νc.ινται. 

Καθε κακό είναι έφήμερο 
νιατι δεν στηρίζεται σέ κανενα 
φuσι,tο Νομο. 
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�Η Βία· χαι η Τupαννία έπι
χpατe>uν χάρις στην αyνe>ια των 
διχαιωματων ΠC>U εχει C) ανθρω
πe>ς έπί της ζωης, στην αδράνεια 
τe>U χαί στην ελλειψι τόλμης 
νόt ζητήση οtπ.:> τe>uς bμe>ίe>uς 
τe>u έχεϊνα πe>.u αφειδώς πα
ρέχει ή Μητεpα Φ-ύσις, σέ clλe>uς 
τόt · παpάyωyα της, σέ bλe>uς 
TC>US οcνθρώπe>uς χωρίς έξαiρεσι 

Ή yνωσις των δικαιωμάτω·ν 
γαλβανίζει την ψuχrι χαί ή 
τόλμη bπt-ίζει μέ δύναμι τ.:>ν 
δe>uλe> χαi τ"ν κάνει Ικανlb yιόt 
ν' οcνατpεπη ασφαλώς τe>uς σά
πιe>uς Θρόνe>uς κάθε Βίας χαί 
κάθε Τupαννίας. 

Ίδe>u λe>ιπlbν τlb ίστe>pικ.:> 
έκεiνe> cxpθρe> : 

Ήu.έρα χαρωπή, ήιι ρα ίι,ρη της 
Έλληνικης q;υλής I Είσαι μια στι
γμη στο κύλι σιισ του άπειρου χρο
νου, στροφή λαμπερ1i του Φάρου 
τών ιστeρικών έ,αλλαγών -το φω
τιζΗ την πορι-,ιαν του γενους ιιας 
Δοξες καί παρακιιες - που σαν 
άστραπι1 καταυγυζεις τό Ελληνικο 
στερεω ια και. γειιιζcις τις ψuχί.:: 
μας μ' έλπιδες, δύναιιη και {)αρ-. 
ρος Είσαι ε,•ας στσ{)μος κατω clπo 
μια δροσερη και σκιερη πηγη, που 
συναντά στο μα/.ρυνο δρόμο των 
πεπρωμενων της ή παναρχαια φυλη 
μας Προς Σι -1\α στρεφεται πιιντα 
εύλαβικα f1 σχέψις ιιας καί 11 σ.<1:,
ψις τάιν μελλοντικώγ γενιών Νοιω
{)•ει τηγ άνυγκη σημερυ, άπο κα1Ί ι; 
άλλη bτετcιο, ,., d.ναβαπτισ&η 1Ί ψυ 
χ{J μας στα νυιιατο τής πηγης σου, 
πού τά άναταραξc σαν σηιιερα 11 
ιύλογια u.ιiίς -flιιΥης ύναμης που 
λιγ ται Έλευ{}ερισ. Μπρος στη χρο
νολογία άύτη {)α στικόιιαστ� πάντυ 
σι; προσοχη και 11α πι-νοuιιι απο το 
ίερο έκι;ί-νο ποιψ γιu ,,α γαλβανί
ζεται �'Ί ψυχη u.ας και -ν' clτσαλωνε
ται 1] {}εληση μας άπο το ύπcροχο 
χαί φωτεινο παραδε.ιγμu των ήριδω, 
της 'Επανάστασης του 21 

25 Μαρτίου 1943. Ε σαι και συ 
μια στιγιιη της πολυταραχης ίστο
ρ ιας του τοπ ου ιιυς '· Οσοι τι'1ν ζου 
με, δοκιμυtουμι την πικρα σου 
Την πικρα τής σκλαβιας Μας φαι
,•εσαι δμως άτι,λειωτη. Σάν , uχτα 
ζοφερη, αίωνια,· σκοτεινη, ,•ύχτα 
(φισλτικ11 1 Μας πιιζεις σά.ν βρα-

χνας που δέν {t�λcι νri. ξεκολλ1Ίση 
άπ' τά στiι{) η ιιας. Μας πιέζεις κu L 
{)έλεις γά μάς συν&λιψης μεταχΗρι 
ζοντας την ταπεινωση, τόν τρόμο, 
την πείνα, τά τάνκς καί τ' άεροπλι�
,•α του περιφήμου συγχρόνου πολι
τισμού σου Μα οχι ' 'O,τι χι' ιιν 

κιίνης εlσαι καί σύ μονο μιιι στι
γμη στο γύρισιια του χρό,•ου . Θα 
περάσης {)α φύγης Τί λt.γω, Φευ 
γεις σι διώχνουιιf... 1ά τό γλυκο
χαραμμα της αύγης Ξεπροβιίλλει 
καί ρι,<νει πανω μ�ς τις πρώτις του 
rί.κτi:νες Θα ξυπνiισουμε, {}α ση/.<ι1-
1'J>ουμι ορ&ιοι., {)ά σ� πεταξουu.ε μα
κρυιι Νυ μrις' Ξυπνησαμι I Το 
βροντοφωνεί 11 δραση της ΈΊ'J νικης 
ιιας Άντιστασιως πού γρυφιι έδώ 
καί τόσους ιιήνες στα χωρια, στις 
πολιις, rττα βουνά ενα ύπιροχο ϊπος 
Το διαλαλει 11 -0-ελησις του Έλληνι
κού λαού, όλ.ου του λαού κιι {) ε κα
τηγοριας και κοινωνικης ταξεως 
που δεν iJελει, να ύποδουλωι'}η; να
uποκυψl] και αν{) ισταται >'αι αντι 
κρυζει uε περιφρόνηση τους κητα
.<τητcς Το φανιρώνιι 1Ί πρωτοφαν11 
άρρενωπη επιδει�η τής 5ης ί\Ιcιρ
τιου 19J3 Λύτη {1 ύπεροχη ιίκονα 
clναι τό πρά1το άπιιλητιΥu μηνυtια 
γιu τό διώ�ιιιο σου Είδcς ανδρες 
παιδιιι., γυναι.<cς, κοριτσισ, άναπη
ρους ιιι,σα στα καρροτσακισ σuρο 
μενα α,το /.Οπελλις Προβαλα,• κατα 
χιλιαδες στους δρομους τών ·'Αθη
νών ιϊοπλοι καί άψ11φ•ί1ντας τίς 
σφαιρις και τίς χΗροβομβιδεc: των 
κατακτητιϋν βροντοφωνουσαν Θ 
λ.οuιιε να ζ�'ισουμι έλιύ&εροι , /.ιιτω 
οι τuραννοι , κιίtω· 11 πολιτικι1 έπι
στρατευση' Ριχναν τα οργανα τiίιν 
-,ατακτητό1ν σφα ιρες ,ιυ ι χcιροβομ
βιδες κατ' fΠανω τouc: κσί το πλή 
{) ος τών 11.ρωων, για τι όλοι ijσαν 
ηρωcς, προyωρουσι, τους πιριφρο 
-νουσι, τους rφτυ, c, τους ιι ούντζωνε. 
Άψηφουσι κι' σύτον τuν ϋύνατο 
Οί ιί,ύπηροι ιιας, ι1λλοι χωρις ,<ε 
ριο καί αλλοι ,<,ωρις ποδια, υύτη 
τήν στιγμη ύπενiJιιμιζυν τον άρι,αίο 
φυλιτι,ω ίjρι,Ηι. ιαc, τον Κυ,αίγι.ιρο 
'Ρο σuιιβολο της (ωντύνιιας της 
Φυλής μας Γιιί τον :τροσ1:,,<τικο πα 
ρατηρητ�Ί1 11 (:τιδι ιξη εκΗ vη και οί 
κραυγες εκιι,cc: είναι το ξύπνψια 
του σ.<λ6βοιι Ει,αι _δ τριγμος τώγ 
σπαζομ.1:,vων άλυσσίδων 
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Ή άποφασιστικότητα, τό -&άρρος 
τόσων χιλιάδων ο.όπλων Ά{}ηναίων, 
πού μέ περιφρόνηση καi ύπερήφανη 
στάση άντικρύζαμε τούς κρανοφό
ρους καί τέλεια ώπλισμένους κατα
χτητές, έδειξαν στούς τυράννους 
δτι χι:ιρα σαν αυτή πού γεννά σ' 
nλες τίς εποχές Κυναίγειρους, δέν 
riνέχεται την σκλαβιά. 'Εδώ μόνον 
ό &Ηλιος καί ή χαρά, ή Φιλοσοφία 
Χαί ή ΈλευtJ-eρία εχου,• {)·έση. Γιατί 
μόνον εδώ πραγματικά λατρεί,τηκαν 
καί {),ά λατρεύωνται αίώνια σαν 
&εοί μας. -οχι ! Τό διαλαλεί ή 
άδιάψευστη πρυγματικότητα: Οί 
Θεοί της 'Ελλάδος δέν πέ{),αναν, 
γιυτί τό φιϊ,ς καί 11 άλ11,&εια. δέν πε
θαίνουν. Τό σύν,•εφο σκιάζει πότε
πότε τόν "Ηλιο. Τό ψεϋδος συσχο
τίζει κάποτε τήν άλή{)•εια. Ί-Ι σΧλα
βιά έκτοπίζει την ΈλεuΟ-ερία. 'Αλλά 
yιά λίγο καιρό. Γιι'1 λίγες στιγμές. 
Τό ψέμμα καί 11 βία &ά bιαλυt}οίιν 
σαν νέφη. 

Καί αλ!,Οτt: στά παληά χρόνια οί 
Ρωμαίοι πέρασαν άπ' έbώ. Γιά ν' 
άπα{)·ανατίσουν η1ν b-ίη•αμ1Ί τους 
άνήγcιραν ,•αό στήν Θεά Ρώμη μπρο
στά στό ναό της Παρ{)-έ,•ας μας, 
Έτσι νόμισαν πιίις μέ λίγες πέτρες 
μπορεί ,,' ό.ποι�·εωtJ·η' 1 1 βία και i1 
έφήμερη ίσχ·ύς της. Καί σ1Ίμερα 
πάλι δύΩ καταχτητές, μί, λαούς πού 
ισχυρίζονται δτι εΥ.ουν άνι:ιτερο πο
λιτισμό καί &έλουν νr1 ι\πιβάλουν 
η) νέα τάξη στόν κόσμο άλλά πού 
οί ϊbιοι οί Λαοί εχοι,,· ί,:ιοbουλω{)-η 
σF ιιιά όλιγαρχία, έχουν zάσει τό 
φρόνημά τους την πολιτικ{1 τους 
<ί.νεξαρτησία καί τi1ν ντροπή. μολιΊ
,•ουν πrί.λι τόν zώρο τοιj ίερου μας 
βράχου μέ τά σύμβολα της κυριαρ
zίας. Άλλ' δπως σήμερα {, ναός της 
·Θι,r1ς των Ριί>μης κείτεται σέ συντρίμ
μια μπρi)ς στό,• Αίά)νιο καί ιί.κατιί
λυτο ναό τής 'Α{J-ηγiiς, ετσι α;ίριο πΊ.
κουρελόπανα τώ,• �εβ1Ίλων κατrικτη
τόJν {'),ά καοϊ•ν καί τά κράτη πού έκ
προσωπει'ιουν θ-r1 καταντr1σοι1ν τi,
έξουfi·ένωμα τών ΈΟ·νιίιν. Θά τr1 βα
()ί•νη στοί,ς rι!ιiη•ες 11 άγα,•rίκτησι1, �'Ί
κατιί.ρα τής 'Ελληνικής ψι•zής. Άμfί
λικτα tJιΊ. τιί. κατα/-ιιώχη πανΤΙJτεινιί.
ί1 όργ1 1 τrις Θεάς μας. rιατί έκ� ί
::το·ύ η'ι άρχαϊο 'Ελληνικό πνεϋμα
έστησε τόν Θρόνον τοϋ Ν αοϋ καί τι'ι
κι1{)·ηγίαrτε TJ !δανικι;ηερη λατρεία

ίώνων, έτόλμησα,• δύο μεγαλομα
νείς δικτάτορες νά στi1σουν τίς ση
μαίες των ποί, εφτασαν έως έδώ μέ 
στρατιές δύο Αυτοκρατοριών οί 
όποίες άρι{}μοϋν 130 έκατομμύρια 
πλη{}υσμοϋ. Καί δέν αισχύνονται ,,ά 
λέν οτι ένίκησαν τ11ν 'Ελλάδα έ,•φ ή 
μικρή Έλλιί.δα τούς ρεζίλευσε στά 
βουνά της 'Αλβανίας. Βέβαια ηλ{}e 
11 στιγμή πού μέ τά πολφικά τους 
μηχανήματα κατώρθ-ωσαν νά ύπερι
σχύσουν στόν πόλεμο, Κατόπιν μάς 
άφιίιπλισα,• γιά νά μας ληστεύσουv 
χαί νά μας καταδικάσουν στ·ί1ν πείνα, 
στούς τουφεκισμούς, στίς φυλακές 
χαί στϊι στρατόπfδα συγκεντ()ώσεως. 
Παρ' δλα αυτά ομως δέν μπόρεσαν 
νά ύποδυυλι:ισουν τό πνεύμα ��ας, τί, 
φρό,•ημά μας. Τί αtσχος ! Τί ά,•αν-
1-ιρεία ! Μία ελπίς έξιλασμου ύπάρ
χει γιά τοί•ς λαούς έ-κείνους. uοταν 
t}ά άνανrιψουν καί αυτοί, γιατί σίι
μερα εlναι δσϋλοι, {),ά καλύψουν τό
πρόσωπό τους άπό ντροπή σαν θ-ά
{)-υμοϋνται τήν νικηφόρο έκστρατι; ία
τους, κατά της μικρής άλλά μεγί
στης σrlν ίστορικό και πνευμ ατικύ
σημείο Έλλάbος.

25 Μαρτίου 1821. Έφ' οσον "Ελ
ληνες ι1-ά κατοικοϋν αυτήν τήν Χιί!
ρα τά χείλη τους {}ά σ' ευλογοϋν, tJ·ά 
rτέ δοξολογούν παντοτεινά, γιατί σίiν 
σήμερα μιά στροφ11 της μοίρας της 
Φυλής μας Fδειξε την άγα{)·ή της 
οψη καί έβο1i{}ησε ίuστε μιά φούχτα 
γενναίων άνι'!·ριίιπων άφυπνιστίικα\Ψ 
καί διεκ/-ιικήσανε μέ δυσανάλογα 
μέσα τα ύ.ν&ριίJπινά τους δικαιιίιμα
τα, Σαν σi1μrρα έπαναστάτησαν κα
ηΊ. τόιν τυρrί.ννων τους. Ζi1τησα,v νι'ι 
σπάσουν καί i!σπασαν τά δεσμά το1ί 
ί'>ούλου Ν ικiισανε τότε μιά τρομερiJ 
πολυι1.ρι{Ινη καί rί.τριί.νταχτη αυτο
κρατορία καί r);τ{χτησα,• γι' αυτούς 
καί γιrΊ. μ άς τό μεγάλο (Lγα{)·ι> της 
ζωής. ΤΙ]\' πολιτική άνεξαρτησία, 
;Ί[Fσα σ' αύηΊν γεννιέται και τ()έφε
ται 11 �λfύf�ερη κοινωνία τtίJν rί.ν
Ω·ρι:)πων. μέ Β·εσ.ιούς καί νόμους 
έλεύΟ·fριι. ι��·σπισμFνους rί.πό την 
:ιλfιονότητα. Αυτοϋ τοϋ fΪΙ'ιους κοι
νωνία t·ίνιιι Ϊ] βάση καί τό ι1-ι·μέλιο 
κιί.{}ε Π(.)αγμα τι κης προόδου κα ί έξε
λ ίξεως ;τιη't cξασψιλίζουν τόν άλη
{)·ινi, άνθ·()ι:)πινο προορισμό καί τήν 
άνfl·ρι;ιπινη ιύδωμονία. ΛύτιΊ. δμως 
ολα προστατfί,ονται Π(!αγματικrί. καί 
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άσφαλώς τότε μόνον, ϋταν άναγνω
ρ ίζεται ά.πό δλα τά μέλη τής κοι νω
νίας καί μένιι σεβαστή 11 ιlτομικ1'1 
έλευ{}ερία. Ή έλευ{}ερία τοϋ λόγου 
καί της συνειδr1σεως. Τότε μόνον 
ύπάρχει πραγματικr1 έλευ{}ερία δταν 
τίς σχέσeις μιας κοινωνίας άν{J,ρύ1-
πων τίς κα,•ονίζει ή δικαιοσύ,ιη ποί, 
παρcχει οίκονομική έπάρκεια καί 
δλα τά μέσα της προόδου σέ δλους. 
Αύτ1i τi1ν fλευ{}ερία πο{}οϋμε καί 
ζητάμε μείς σήμερα μέσα άπ' αύτi1 
τή φριχτή καί (tξέχαστη δοκιμασία. 
Πιστιύω ϋτι, κι' ίlς τό εύχη{}οϋμε 
ϋλοι, άπ' αύτi1 ηΊν ύ.πέραντη καί 
όλοκληρωτικ1Ί δοκιμιισία πού οί πό
νοι της {}ά άφίσουν βα{}ειά ίχνη σ' 
δλους μας, οί ίίν{}ρωποι {Μ βγοϋν 
σοφιότεροι καί {}ά καταριώνται τϊι 
αϊτια της σημερινής συμφ ράς: τίς 
δικτατορίες, τήν οίκονομικη άνέχεια, 
τόν πόλεμο μc: τίς συμφορές του, τέ
λος, τί1 σκλαβιά· καί {}ά ζητ1'1σουνε 
ϋλοι δικαιωματικά τ�iν όλοκληρω
τική έλευ{}ερία μας. 

Ν αί, τήν έλευ{)·ερία ίκείνη πού 
γενικά οί ίίν{}ρωποι δέν τ�iν νοιι:1-
frουν καί δέν τήν νοσταλγουν παρ' 
δταν τήν χάσουν. Δέν έκτιμοϋν οί 
άν{}ρωποι της γης άρκετά τό μεγάλο 
αύτό άγα{}ό της ζωης. "Αν έκτιμοϋ
σαν τήν έλευ{}ερία {}ά τήν λrί.τρευαν 
σαν τ1Ίν μεγαλύτερη {}εά τοϋ κόσμου 
καί κά{}ε άν&ρωπος θά εlχε στι'1ν 
καρδιά του στήσει τό βωμό της. 
Θά τ,Ίν σέβοντο πραγματικά καί ή 
εμπνευσ1Ί της {}ά κανόνιζε τίς με
ταξύ τους σχέσεις. Θά ζοϋσαν οί 
ίδιοι έλεύ{}εροι καί {}' αφιναν καί 
τούς άλλους έλευΟ-έρους. "Λ ν οί ίίν
{}ρωποι της γης κατανοοϋσαν βα&ειά 
τό νόημα της {)εϊκής αύτης λiξης 
πού λέγεται Έλευ{}ερία δέν {}ά ζοϋ
σαν παρά μόνον γι' αύτή. Γιατί μό
νο,• γι' αύτή άξίζει νά ζη κανFίς. 
Χωρίς αύτή, νάρκη, σκοτάδι καί 
{}άνατος άπλώνεται, καί βrισιλιύcι 
τό χάος. 

25 Μαρτίου 182 L. Σττ1ν ίπ�:τειύ 
σου σt'1μερα δέν {J,ά ΤJΧΙiσοuν χαρμό
συνα οί σάλπιγγες, οί καμπό.νες {}ά 
μείνουν σιγηλές ... Στίς έκκλησίες δi!,• 
{)·ά ψαλοϋν δοξολογίες, μά μέσα 
στίς ψυχές δλων των Έλλ,jνων θιί 
τελετουργηται 11 ίερώτερη μυσταγω
γία. Στίς στιγμές αύτές της πιi1 
στυγνής δουλείας, τελείται ή μετα
μόρφωση της 'Ελληνικής ψυχής. Ή 
�σκι μιισία κιιί ό πόνος γεννοϋν τ1iν 
:τραγματική γνιύση. Ναί, εlναι αύτi1 
μιά μεγrί.λη rlλή{}ειιι ! Ν αί, δοκιμά
ζουμε ηiν πίκρα τής σκλαβιάς κιιί 
ζητάμε τόν λυτρωμό. Χrί.σαμε τό με
γιστο άγ::t{)·ί1 τής ζωης κιιί νοσταλ
γικά πο{}οϋμε τιiν έλε1 1&�ρία. Και 
{}ά τήν άποχτ1'1σουμε γιατί είναι δι 
καίωμά μας. Θά η'1ν ξαναπιί.ρουμε 
καί {),ά τήν {}εμελιύ1σουμε π,ί.νω σrϊι 
ίερά καί. άσάλευτα U·εμέλια τών άρ
χών, πού, άντι πανηγυρικοϋ της 11μι'
ρας, έχάραξα στίς λίγες αύτις γρcιμ
μές. Ώ ! Έλευ{}ερία ! Θά σέ ξcινα
βροϋμε μέ τύ. χέρια μας, μέ τά δό,•
τια μας, μέ τi1ν ψυχ1i μας καί Όσ 
σέ κρατησουμε γιά πrί.ντα κοντά μας. 
Θά σι,ϋ σηjσουμε στί1ν ίερό μας 
βράχο τόν μεγαλύτερο �ωμό. Θύ. σr 
λατρεύουμε δσοι ζί1σουμε καί δσοι 
Ό·αρθουν κατόπιν μας σίlν τi1ν με
γαλύτερη Θεά. l\Ιόνον Σύ καί ί1 
Παρ{}iνα μας λατρευ{}11καν�· κιιί 1'Jιι 
λατρεύωνται :ταντοτεινι'ι στύν τόπο 
τοϋτο. "Ας χαράξουν οί ιϊν&ρωπο� 
στό νοϋ τους τά έξης: 'Αν &έλη ο 
{}νητός νι'ι γίνη πρrιγματικι'ι ανΟ-ρω
πος, πρέπιι νrί πο1'J11ση κιιί ν' άπο
κηjση τίς δύο Ηύτές {rεΊκiοc δυνά-
μεις . ηΊν Γνι:1ση καί την ΈλFυι'r!'
ρία. 'Εμείς ποθ·οϋμε ;ωί τίς δύο 
καί δικαιούμιοU-ιι νr'ι ζ11σουμε σαν 
άν{)-ρωποι έλεύί}εροι καί {}ι'ι γίνου
με σύντομα �λfύ&fροι ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΑύηΊ τό :'Τιστι {ωυμr ;,αί αίιr,'1 Η·rι 
γίνη ! 



ΣQΤ. ΣΚΙΠΗ 

(Διαλοyος ένός παππου μέ την έyyονούλα του) 

Παπποίί! 

Η ΕΓΓΟΝΟΥΛΑ 

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ 

ΤΙ θέλεις; 

Η ΕΓΓΟΝΟΥΛΑ 

Νά ! μή μέ: μαλώσεις! 
Θ5θελα κάτι ποϋχω στό μυαλό 
θολό νά μοίί ξηyήσεις. Θά θυμώσεις; 
Θ5θελα νά μοίί πεϊς yιά τό Θεό. 

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ 

τι νά σοίί πw; 

Η ΕΓΓΟΝΟΥ ΛΑ 

Πιστεύεις πώς στά ούράνια 
τ ά  γαλανά, δπως λένε, κατοικεί; 
Πώς δyγελοι άχτινόφωτα στεφάνια 
τοίί πλέκουνε, παπποίί, κάθε στι yμή ; 

Πώς πρόσωπο εχει άνθρώπινο; Μέ: φρύδια, 
μέ: μάτια καί μέ: μύτη σάν έμaς, 
Πώς ή μιλιά του, πάνω-κάτω, είναι 'ίδια 
μέ: τή δική μας; Πές μου αν μ' άyαπaς. 

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ 

Τρελλό παιδί! ΤΙ πας καί βρlσκεις πάλι! 
τr ξέρω Ύώ; Kal βέβαια πώι; Θεός 



ΙΛΙΣΟΣ 

ύπάρχει κι ε Τν' ή δόξα του μεvάλη. 
Μά όχι καθώς τόν λές χειροπιαστός 

Θεός εΤναι τό Σύμπαν,. ή Οίκουμένη 
δλη μαζl, μέ τ' αστρα, μέ τή Γη. 
ΕΤναι Θεός ή Φύση ή μαvεμένη, 
τό κρίνο, τό πουλάκι, έvώ κι έσύ. 

'Ό,τι σαλεύει κι δ,τι ζεί τριvύρw 
στόν κόσμο τό vνwστό κι δ, τι ψηλά 
σέ, �φαίρες αλλες αvνwστες, τοίί ό�εlρου, 
που η φαντασlα μaς κάποτε πετδ. 

Ό αίθέρας ό τερπνός, τό φως τό θείο, 
τό σύννεφο, ή άοτραπή κι ό κεραυνός, 
κάθε κρυφό καl φανερό στοιχείο ... 
'Όλα, παιδάκι μου, δλα είναι Θεός. 

Η ΕΓΓΟΝΟΥΛΑ 

Μικρά κομμάτια τοίί Θεοίί, παπποίί μου, 
σάν είμαστε κι' έμείς, καθώς τό λές, 
τότε vιατl πεθαlνουμε ; Στό νοίί μου 
αύτό νά βάλw δέν μπορώ ποτές 

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ 

Ό Θάνατος; 'Αλήθεια δέ σοίί τόπα. 
Είναι κι αύτός Θεός! Μά σώνει πι<:�! 
Μεσάνυχτα κοντεύουν. 'Έλα σώπd ! 
Καλή σου νύχτα, κόρη μου vλυκειά. 

Η ΕΓΓΟΝΟΥΛΑ 

Παπποίί, κοιμασαι ; Πές μου, ποίί είναι τώρα 
ή μάνα κι δ πατέρας ; Ιέ ποιά Γη 
ο Θάνατος τούς πη'jε; Ιέ ποιά χώρα ; 
Γιατl μας τους έστέρησε, yιατl; 

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ 

Τους χρειαζόταν. Ά π' τά σώματά τους 
άλλες ζwές θά βγοϋν: ανθη, ποvλιά, 
-ποιός ξέρει!- 'Όμwς έδw τά ίσκιώματά τους
yυρνοίίν κοντά μας πάντα είρηνικά.

Νά !,δέν άκοϋς τό άηδόνι εξw nou ψέλνει; 
Είναι της μητερcύλας σου ή λαλιά 
κι δνειρο άπό τριαντάφυλλα σοϋ στέλνει ... 

Νάνι, χρυση μου άyάπη, νάνι πιά ! 

('Από τή σuλλογη «Λιμάνια καί σται'}μοί») 
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Μιά συγκλονιστική ύπόθεσις 

η Σόντι Ντέβι: ,Ινδή 

φορές που έζησε δυό 
Θυμδται τό πάντα άπό τήν προηγούμενη 
ζωή της καί δlνει πειστικές άποδεlξεις 

Ματούρα (Ί .ιδίες): Ή Ίερό Πύλη. 



ΙΛΙΣΟΣ 

Μ ΙΑ ΙΝΔΗ, ή Λούγδι Ντέ6ι,
πέθανε στlς 4 Όκτω6ρ(ου 

1925, σ,τlς δέκα το πρω·ί, σ' ενα 
νοσοκομείο, α-:ροΟ εδωσε το φως 
σ' ενα αγορά.κι. �Η ταν 23 χρο
νών, παντρεμένη μ' εναν ευπορο 
6ραχμά.να της Ματούρας, μι�ς 
πόλεως σε άπόστασι 90 μιλ(ων 
&:πο το Δελχί. Μετα ενα χρόνο 
περ(που, στlς 11 Δεκεμ6ρίου 
19�6, γεννήθηκε στο Δελχί ενα 
κοριτσάκι, που το ώνόμασαν 

UΕρευνα του ΣουηδοΟ 
δημοσιοyράψού 

Sture Lδnnerstrand 

Σά.ντι Ντέ6ι ( «Ντέ6ι» σημαίνει 
θεά., καl είναι ονομα πολυ συνη
θισμένο στlς 'Ινδίες). Σε ·ήλικία 
τεσσάρων χρονών, ή Σά.ντι Ντέ6ι 
άρχισε να θυμαται μια προηγού
μενη\ζωή, που την είχε ζήσει 
με το σωμα της Λούyδι Ντέ6ι. 
Βαθμηδόν ή μνήμη της γινόταν 
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Ή Σόντι Ντέβι : 

διαυγέστερη καί μια επιτροπη ζωή σέ νέο σωμα 
ερεύνης ανέλα6ε να έλέγξη την σάρκωσις ε•ινοείται ώς μετανά
άποψι της μετενσαρκώσεως. Ό στευσις της ψυχής, ί.ίστερ' &πό 
ίνδικος Τύπος ανέγραψε την είδη- τον θάνατο, σε νέο σωμα:, με 
σι, άλλα στην Εύρώπη δεν έξε- εξελικτικη προοπτική, μέχρι 
δηλώθη ενδιαφsρον. Προ ι3λί γων της απολύτου τελειοποιήσεως. 
μηνών, ενας Σουηδός δημοσιο- Ή μετενσάρκωσις συνεπάγεται 
yράφος, δ Στύρε Λένερστρανδ, απώλεια: της μνήμης των προη
συνεργάτης τοΟ ίταλικοΟ περιο- γουμένων ύπάρξεων, περατώνεται 
δικοο «Ό Εύρωπαίος», πήγε στίς δε με τήν ενωσι με το θείον. Στο 
Ίνδ(ες καί γυρίζοντας εξέδωσε κλίμα αύτης της φιλοσοφικο
ενα: βι6λίο, πι;;υ περιέχει στενο- θρησκευτικής θεωρίας εξελίσσε
γρα:φημένe,υς τους διαλόγους του τα:ι ft εκπληκτικη δπόθεσις της 
με δλα: τ' &ναμιχθέντα: στήν δπό- Σά.ντι Ντέ6ι, της «γυναίκας που 
θεσι πρόσωπα:. εζησε δύο φορές». 

Ή θεωρία: της ;.•ετενσαρκώσεως Είναι .ή πρώτη φορά στ ην 
είναι κοινη πίστις των λα:ων της ίστορία: τοΟ &:νθρώπου, που ή 
'Άπω 'Ανατολής, που φθάνουν το δπόθεσις της μετενσαρκώσεως 
ενα: δισεκατομμύριο. Ή μετεν- εξετάσθηκε &:πο ερευνητικη επι- · 

Περίληψις άπό τό L' Europeo, Ρώμη 
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τροπή καί επι6ε6αιώθηκε κατηγο
ρηματικά:. Ό Στύρε Λένερστρανδ 
γράφει στήν άρχή του 6ι6λίου 
του δτι ξεκίνησε για τ!ς 'Ινδίες 
πολύ σκεπτικός. Ή Ίνδία δεν 
είναι ή πατρίδα των μεγάλων 
ά:σκητων καί των καθηγητών τt,ς 
«ψυχολογίας του '6άθους» ; Δεν 
θά μπορουσε ο.λα αυτά τα περί 
μετενσαρκώσεως να είναι φαινό
μενα τηλεπαθητικα η ύπνωτι
στικα η ύπq6ολης, σε μια χώρα 
σαν τίς Ίνδίες καί σε μια πόλι 
σαν τό Δελχί ; 

Ό πρωτσς άνθρωπος, πού εξέ
τασε γ:ά τήν δπόθεσι της Σάντι 
Ντέοι, ·ηταν δ δικηγόρος Τάρα 
Τσανδ Ματούρ, μέλος της τριμε
λους επιτροπής ερεύvης. Τά άλλα 
δύο μέλη ησαν δ Λάλα Δεσπάν
του Γούπτα, πρόεδρος της έθνι
κης ένώσεως έκδοτων καί δ Παν
τίτ Νέκι Ραμ Σά:ρμα, 6ουλευτης 
�αί ά:ρχηγός του έθνικιστικου 
κόμματος. Ή ερευνα δεν είχε 
διαταχθη άπό καμμια άρχή, 
αλλα ανελήφθη με πρωτο6ουλία 
τους. 

Ό Τάρα Τσανδ Μα.τουρ άπέ
κλεισε τό ενδεχόμενον νά έχρη
σιμοποιήθηκαν μέσα τηλεπαθητι
κα η υπνωτιστικά. Αυτά εχουν 
περιωρισμένη διάρκεια, ενω ή 
Σάντι Ντέοι διατηρεί τήν προη· 
γcύμενη μνήμη σε δλη τή ζωή 
της. Θυμαται εναν δλόκληρο κό
σμο : πρόσωπα, συγγενείς, τό
πους, συνήθειες, λόγια, περιστα
τικά. 'Υπάρχουν άνθρωποι που 
τα εζησαν ΚΙΧί τα 6ε6αtώ\ιGUV. 
Στα πρωτα χρόνια της, ή άνά
μνησις ήταν νεφελι;>δης, τώρα 
είναι διαυγής. Για τQν Τάρα 
Τσάνδ Μα.τουρ δεν χωρεί ά:μφι-
6ολία : 'Έγινε μετενσάρκωσις. 

Τόρα Τσάνδ Ματούρ: 

Ή έρευνα τόν επεισε 

Πως, δμως, συνέοη ενα τέτοιο 
γεγονός νά μήν αναγγελθ'Υj εντυ
πωσιακά στίς Ίνδίες, ώστε να 
φθάση καί στον ξένο Τύπο ; 
Σ' αυτό τό . ερώτημα., δ_ Τάρα 
Τσανδ Ματουρ, άπαντα : «Το 
γεγονός είναι εντυπωσιακό για 
σας τους δυτικούς, ενω ά:πό τήν 
δική μας θρησκευτική φιλοσοφία 
είναι φυσιολογικό». Στίς Ί νδίες 
δεν είναι ή πρώτη φορα που γί
νεται λόγος περί μετενσαρκώ
σεως. Είναι άπλώ; ή πρώτη φο
ρα που συνελέγησαν τόσες πει
στικε� ά:ποδείξεις, για ξένους. 
01 Ί νδοί πιστεύουν στήν μετεν· 
σάρκωσι. Ποιος δ λόγος να χρη
σιμοποιήσουν οί εφημερίδες με
γάλους τίτλους ; 

Ό Σουηδός δημοσιογράφος δεν 
ικανοποιήθηκε. 'Όταν επεσκέ
φθη το σπίτι της Σάντι Ντέβι 
καί γνώρισε τους γονείς της 
(εκείνη ελειπε στήν εκκλησία), 
ρώτησε τόν πατέρα της, τόν 
Ραγκ Μπαχαδούρ, πως συμ6αίνει 
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-καί δεν εγι νε τό σπίτι του δ στό
χος του παγκοσμίου Τύπου. Μια 
περίπτωσις άποδεδειγμένης με· 
τενσαρκώσεως ετ ναι, δπωσδήπο
τε, ενα μοναδικό γεγονός. Και 
,δεν ετ χε έμφανισθη κανένας δη
μοσιογράφος, πρί ν άπό αυτόν. 
�Ηταν δ πρώτος. «Καλύτερα», 
άπήντησε δ Ραγκ Μπαχαδούρ, 
<ςδιότι πρόκειται περί !διωτικης 
ύποθέσεως και δεν έπιθυμοuμε 
δημοσιότητα». 

«Πως άρχίσατε να διαπιστι�νε· 
τε. δτι τό κορίτσι δεν ήταν φυ
�ηολογικό ;», ρώτησε δ δημοσιο
γράφος. Ό Ραγκ Μπαχαδουρ 
έξεπλάγη : «Δεν ήταν φυσιολογι
-κό ; Μα ήταν πάντοτε φυσιολογι· 

κωτάτη. Κοντα στα τέσσαρα 
χρόνια της, άρχισε να μας λέη 
παράξενα πράγματα, ξένα προς 
τίς γνώσεις της. Εtπαμε στην 
άρχή, μήπως ήταν παιδική φαν· 
τασία. 'Αλλά, καθώς μεγάλωνε 
τό παιδί, τόσο έπολλαπλασιάζον· 
το οι άφηγήσεις της. Μια ήμέρα 
μας ε[πε καθαρά, δτι ε[χε ζήσει 
σε μια πολιτεία, πcυ την λέγανε 
Μο.:�τρα. Δεν της άπαγορεύ
σ-χμε να λέη τέτοια πρά· 
γματα. Δεν θα ήταν φρόνιμο. 
Την είχαμε μόνον ύπό παρατή
ρησιν. Καταλάι:iαμε δτι · οι εκ· 
δηλώσεις της ε[χαν σχέσι με την 
μετενσάρκωσι καί νομίσαμε δτι 
με τον καιρό θα εσ6ηναν οί άνα-

'Η οίκοyένεια της μετενσαρκωμένης Ίνδης: 

Δεξιά καl άριστερά ο1 γονείς της παρούσης 
ζωης της, όρθιος δ άδελφός τη c,. 
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μνήσεις. l'ια να μη ταράξωμε, 
λοιπόν, τό παιδί, δεν της είπα
με τίποτε. Άλλα ή μνήμη της 
δυνάμωνε διαρκώς και μια ήμέρα 
μας εζήτησε να τήν π�με στην 
Μούτρα. Τέτοια πόλι δεν την ξέ0 

pαμε. "f στερα μάθαμε δτι ήταν 
11 Ματούpα, που οί ντόπιοι στην 
διάλεκτό τους την λένε Μούτρα». 

Ή Σάντι Ντέοι εδωσε και 
αλλες ενδείξεις. Ζητουσε «σατ
βιάν», ενα φαγητό ό:πό χ':ψτχ
pικα χωptς ά:λάτι, που τό τρώνε 
συνήθ�ς οί 6ραχμάνες. 'Ήθελε 
να φοpη τα κοστούμια tιίΝ οpα
χμάνων και τα .διακριτικά τους 
κοσμήματα. Χpησιμοποιουσε λέ
ξ;εις της διαλέκτου των βραχμά
νων. Στην οίκογένεtα του Μπα
χαδουp δεν την μιλουσε κανείς. 
Κανiνας γείτονας· μήπως ; 'Ίσως. 
'Αλλά. δεν ήταν μόνον αυτό. Ή 
Σάντι Ντέοι ελεγε δτϊ ήταν παν
τρεμένη στην Ματούpα μ' ε-ιαν 
ευκατάστατο εμπορο 6pαχμάνα, 
που αν τον εολεπε θα τον &:νε
γνώριζε &:μέσως. Το 5νομά του 
δεν τό &:νέφερε. Μήπως ήταν 
παιδικό τέχνασμα γι,: να καλύψη 
την άγνοιά της ; Ό Μπαχαδουρ 
εfπε δτι ή γυναίκα στίς 'Ινδίες, 
ή μορφωμένη, δεν &:ναφέpει ποτε 
σε ξένους το 5νομα του ανδρός 
της. Αυτό θεωρείται δείγμα επι
φυλάξεως καί ταπεινοφροσύνης. 
Κανείς δεν είχε διδάξει αυτα τα 
πράγματα στη Σάντι. Τα ή ξ ε
Ρ ε &:πό την άλλη ζωή της. Μια 
φορά. μόνο της ξέφυγε κσί εfπε 
δτι δ.. σύζυγός της εlχε μια έληα 
σε ώρισμένο σημείο του προσώ
που του. Και &:πεδείχθη 5τι την 
είχε. 

Μήπως 'r) Σάντι εlχε ύπνωτι
σθη καί της ύπεολήθη να λέη 

αύτα τα πράγματα ; .'Ο Μπαχα• 
δουρ το ό:πέκλεισε. Δεν είχε 6γη 
ποτε μόνη ό:πό το σπίτι της. 
Έξ άλλου, ποιος είχε συμφέρον 
να ενεργήση ετσι σ' ενα κορι
τσάκι τεσσάρων ετων, γιcί. να το 
κάμη να πιστέψη σε μια περα
σμένη ζωή ; 

Ώpισμένα πράγματα χπό εκείνα 
που ελεγε ή Σάντι, τα εξηκρί6ω
σαν of γονείς της, δταν συνήντη
σαν τον πρώην σύζυγό της. Καί 
πως τον συνήντησαν ; Του εγρα
ψαν καί ·ηλθε εκείνος ο:πό τη 
Ματcύpα στο Δελχί. Καί πως 
του εγραψαν, ό:φου 1; μικpη δεν 
ελεγε τό δνομά του ; 'Επείσθη να 
το πη στον γιατρό Κίτσεν Τσάνδ, 
δ δποίος της εξήγησε ησυχα δτι 
αυτός ήταν δ μόνος τρόπος για 

. να πάη μια ήμέpα στη Μούτρα. 
Τότε, ή Σάντι ε?ωσε δνομα και 
διεύθυνσι. Ό σύζυγος δεν εσπ�υ
σε αμέσως. 'Ανέθεσε σ' εναν εξά
δελφό του, που εμενε στο Δελχί, 
να επισκεφθη τrιν οικογένεια της 
Σάντι καί να εξετάση. Στίς 13 
Νοεμβρίου 1935, εφθασε δ ίδιος, 
δ Κενταρ Νάθ, συνοδευόμενος 
&:πο την νέα ,του γυναίκα, τον 
μεγαλύτερο αδελφό του και το 
παιδί του άπό τον πρώτο γάμο, 
ας πουμε το παιδί της Σάντι 
Κτέοι, ή δποία εκείνη την ήμέpά 
ήταν εννια ετών. 

Στην δραματικη συνάντησι ήταν 
παρών και δ μικρότερος &:δελφος 
της Σάντι, που εργάζεται τώρα 
στην άεpοπορικη εταιρία των 
Ίνδιu)ν. 'Εδέχθη δλα τα εpωτή· 

_ ματα του Σουηδου χωρtς να ενο
χληται. «Ζητω συγγνώμην», εί
πε δ Λένερστρανδ, «για την δυσ· 
πιστία μου, αλλα σιiν δημcσιο· 
γράφος όφείλω να εξετάσω τις 
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άποδειξεις αυτής της ύποθέσεως, 
που εχει μεγάλο ενδιαφέρο·ι γιά 
δλη -την άνθpωπότητα». Ό νεα
ρός, Βιρες Ναραίν, π«pετήρησε 
δτι κάνει πολυ καλά ν'. άμφι
Μλλη, γιατt 1j λογικη άμφι6ολία 
είναι ίδιον των ευφυών προσώ
πων. Κατόπιν άφηγήθηκε τί εlχε 
συμ6ή κατά τ11ν συνάντησι. Ή 
«μικρη» ανεγνώρισε αμέσως τον 
σύζυγό της στο πρόσωπο του 
Κεντάp Νάθ, χωρίς νά τον μπεp-
8έψη με τον μεγαλύτερο άδελ:ρό 
του, καί του χαμογέλασε τpυq;εpά 
και με σε6ασμό, σάν νά ήταν 
ακόμη ή σύζυγός του. 'Ο Κεντάp 
Νάθ της εθεσε σειρά ερωτήσεων : 
Πως ήταν το σπίτι τους, ποιά 
πρόσωπα εγνώpιζαν. ποιοί ήσαν 
οι γονείς της στην προηγούμενη 
ζωή, καί άλλα. τέτοια. πού μό
νον 1ι πρώην σύζυγός του μπ')
ροσσε νά τά ξέρη 'Εμεινε ίκα.νο
Π')ιημένος άπο τίς άπαντfισεις. 
Καί ήτα.ν πcλύ συγκινημένος. Τό 
!διο κα.ί 1ι Σάντι.

Στίς 2-+ Νοεμβρίου 1ί οικογέ
νεια του Μπα.χα.δο�p πηγε στrι
Ματούpα., με συνοδεία. του δικη
γόρου Ματούp κα.ί δύο οουλευ
των. Στrιν άpχrι δεν ήθελαν νά
γίνη α.υτο τό ταξίδι. Μιά πού
άπεκαλύ:ρθη 1ι περίπτωσις τής
μετενσαρκώσεως, καλύτερα. θά
γιτα.ν νά τήν σκεπάσουν με μιά
πέτρα.. 'Αλλα 11 Σάντ: έπέμε·ιε.
Δεν έννοοσ-,ε νά έγκα:ταλείψη τη•ι
κα:νούpγια. ο1κ,;γένειά της, αλλά
ήθελε νά έπισκεφθη τδ παληδ
σπίτι της όπωσδήποτε

Τους έξ·/ιγησε ότι ιό:μιλε νά
εκπληpώσ-η ε•ια. «τάμα.». Στη·ι
προηγούμενη ζωi1 της ήθελε πά•ι
τα ν' άποκτ·ήση άγόpι. Καί άπό
τίς οικονομίες τη; ειχε συγκεν-

τpώσει εκατόν πενηντα ρουπίες, 
Π')l.Ι ,tς εlχε φυλάξει σε κομπό
δεμα κάτω άπδ μια ντουλάπα, 
γιά να τίς πpοσφέpη στην εκκλη
σία. τfις Ντβάpικα. 'Όταν επε
σκέφθη το σπίτι της,. εψαξε να 
6ρη το κομπόδεμα, άλλα οεν 
ύπηpχε. Ό Κεντάp Νάθ ε!;ήγησε 
δτι το ετ χε 6pη αυτός, μετά τον 
(Jάνα.τό της. 

'Ότα.ν 1ι Σάντι έφθασε στον 
σταθμ& τής Μα.τούpα., την περί
μεναν οί συγγενείς της καί Π')λ
λeιί γνωστοί. Κα.θως άνα.φέpουν 
οί μάρτυρες, τούς πpοσεφώνησε 
εναν-εναν με τ' .Ι\νομά του. Της 
εlπαν ύστερα να πpοχωρήση πρώ
τη πpός τό σπίτι της κιχι έφθασε 
άδίστα.κτα από τον σωστό δρόμο. 
Κα.τά τήν διαδρομή, ύπεδείκνυε 
οικοδομi1ματα που δεν ύπηpχαν 
οταν ζοuσε ... 'Ακόμη καί έπιγpα
φες καταστημάτων που εlχαν 
άλλάξει ... 

Ό Σουηδος δημοσιογpά:ρο; 
συνήντησε καί τr;ν Σάντι. 'fr1ν 
περιγράφει ετσι : «Είναι τώρα 
�2 έτων. Δέ·ι δείχνει τίποτε τό 
άνιόμαλο. Είναι μαλλον χαμηλου 
αναστήματος, με λεπτrι κα.ί άp
μονική μορφή, στpογγυλοπpόσω
πr,, με ϋ:ρος μαλλον παιδικο κα.ί 
με την πατροπαράδοτη κόκκι νr1 
Ο')ύλα. &νάμεσα. στα φρύδια της 
'Ωραία οεν μποpει νά τriν πη 
κανείς, γοητευτικη όμως ναί. 
'Όταν χαμογελά, τά μάτια της 
αστpάψτ')υν καί όλη 1ι μοp:ρή τηc; 
λάμπει άπο ενα α•ιείπωτο φίi>ς». 

'lΌϋ άφηγήθηκε tήν ίσταpία 
τη; με κάθε λεπτομέρεια. Έπι
'μένει ότι θυματχι τ-Υ(Ι προηγού
μενη �ωή τη;, οχι μόνο σε γενι
κότητες, άλλα καί σε λεπτομέ
ρειες Είνα: σά·ι νά �ΧΥ/ δύο χω-
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pιστέ:ς μνημες. 'Όταν ήταν κορι
τσάκι, μιλοίίσε για την προηγού
μενη ζωή της ά:συναίσθητα. 
"Οταν μεγάλωσε, ήθελε νά πει
σθη καί ή ίδια άντικειμενικά. 
«Καταλα6αί νετε», λέει, «στην 
μετενσάpκωσι δλοι πιστεύουν, 
άλλα. θεωρητικά. Ή άλήθεια., 
δταν &.ποκαλύπτεται δια της πί
στεως, &ψήνει πάντα άμφι6ολίες» . 

Τον σύζυγο της άλλης της ζωης 
έξακολουθεί να τον άγαπα, μέ: 
δια.φοpετικο δμως αίσθημα.. Σή
μερα. θα μτοpοίίσε να είναι πατέ
ρας της. '

1

Εζησαν μα"ί εύτυχι
σμένοι. οι δρόμοι τους είναι δια
φορετικοί πιά. Μετcχ την έπίσκε
ψι στην Μα.τούpα, άφοίί έξακpίοω
σαν α.ύτο που ήθελαν, δέ:ν είχα·� 
άλλη έπαφή. Δέ:ν ύπ·ηpχε λόγος. 

«Έκείνοι » , είπε, «ζοίίνε τη 
δική τους ζωη Υ.' έμείς τr, δική 
μας» . 'Ωστόσο, ή Σάντι Ντέ6ι 
δέ:v ήθελε v' άπαντήση στην 
έpώτησι του Σουηδοσ για ποιο 
λόγο δέ:ν παντρεύτηκε, ά:φοίί εί
ναι σέ: κατάλληλη -ίιλικία, άpκετcχ 
έλκυστικη καί δέ:ν θα έλειψαν οί 
μνηστηpες... 'Ίσως εvα κpυφο 
δpαμα.... Ό Λένεpστpανδ έπέμε
vε. Τότε ή �άντι Ντέοι μίλησε : 

«Νοιώθω πώς θα ημουν πιο 
εύτυχισμένη, α.v δέ:ν είχε φθάσει 
στ ήν σvvείδησί μου ή ά:vάμvησι 
τ·ης προηγουμένης ζωής. Θά 
μποpοίίσα γά. 6pω μια συνηθισμέ
νη έpγασία σέ: γραφείο, ένω τώρα 
κάθε έpγασία, άλλη ά:πο τη1

J 

ά:φοσίωσι στην Θρησκεία, τήv κρί
νω βάναυση. Θα μποpοσσα. &κό
μη .. ». 

«Να πα.ντpευθητε ;». 
«Σας μίλησαν &σφα.λως οι γο

νείς μου καί δ δικηγόρος Ματούp. 
Ξέρετε, ·:πrιv χώpα μας, το vcx δη-

μιουργήση μι'cχ κοιvωvικη θέσι 
καί vcx έξα.σφαλίση το μέλλον, 
γιά μια γυ·1α.ίκα. σημα.ίν�ι νά 

. παντρευtη. οι γονείς μου μέ: 
άφησαν έλεύθερη να διαλέξω. 
Κα.ί έγώ διάλεξα.. Δέ:v θα ξ α. ν α
π α Υ τ ρ έ υ τ ω.» . 

Ή φωνη της Σάντι Ντέ6ι στο 
σημειο α.ύτο είχε σκληρύνει. 
"Εβλεπε τη ζωη σαν συνέχεια. 
Έξήγησε στον δημοσιογράφο δτι 
λίγο πpίν πεθάνη στο νοσοκομείο, 
δ τότε άνδρας της, χωρίς έκείvη 
νά το ζητήση, της ύποσχέθηκε 
δτι δέ:ν θα νυμφευότα.γ ξανά. Δέ:v 
έτήpησε τον δpκο του καί δικα.ιο
λογή!:Jηκε δτι επρεπε να εχη μια 
γυναίκα. για νχ &να.θρέψη το βρέ
φος, που εφερε στον κόσμο ή 
Λούγδι Ντέει πρίν πεθάνη. Έκεί
νη δέ:ν εοωσε κα.μμιcχ ύπόσχεσι. 
Ήταν συνΞπως έλεύθεpη. 'Ωστό
σο δέ:ν ήθελε. Είχε δια.τηρήσει 
μια συμπάθεια προς τον προη
γούμενο άνδρα της καί αύτο τrιν 
·έμπόδιζε νά. γνωρίση άλλον ...

Γι' αύτο καί χάραξε ά:νάλογη 
ζωή. Διδάσκει !:Jr,ησκευτικcχ κ:χί 
lνδικη φιλολογία. στο Δελχί ά:πο 
πενταετίας. Παραδίδει μαθήματα 
κα.ί στην Καλκούτα έκτχκτως, 
δηλαδη δταν εχη τά οίκονομικά. 
μέσα για. το ταξίδι, δεδομένου 
δτι δέ:ν ·ά:μείοεται για. τά. μαθή
ματά της, παρά. μόνον άπο τους 
είιποpους καί χωρίς ύποχρέωσι. 
Παράλληλα. μελετάει Γιόγκα καί 
θά ήθελε νά. [δρύση μια. σχολή. 
Ή ο1κοvομικη θέσις των γονέω•1 
της, δμως, ίσως την άναγκάση 
vά. έpγασθη κάπου ώς ύπάλληλος. 
Όταν νυμφευθη δ ά:δελφ6ς της, 
θά πρέπει αύτη 11ά. συντηρi) τη•ι 
ο1κογένει:Χ. Ξέρει θαυμάσια: ά:γ
γλικά. καί σανσκριτικά Θα επρε-
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πε νά μάθη γρα:φομηχα:νη κα:ί 
στενογραφία: κα:ι νά προσπα:θήση 
νχ 6ρη μιά έργα:σία: ησυχη, έχέ
μυθη, γιά ν' αποφεύγη τον θό
ρυ6ο έξ α:1τία:ς της ιστορίας .της. 
"Αν κα:1. θά ήθελε _νά με( νη δλο
κληρωτικά δοσμένr; στον Θεό ... 

«Στeιν θεό ; .ρώτησε δ Σουη
δός. 'Αλλά, δ Ίνδουϊσμος δεν 
είναι θρησκεία: πολυθεϊστική ,». 

«Ό Θεος είναι ενα:ς-απήντη
σε ή Σάντι Ντέ6ι-αλλά of άν
θρωπο: τον κα:λουν με διά:ρορα: 
ονόματα.. Στίς Βέδες άνα:φέρετα:ι 
ρητχ δτι δ Θεος εlνα:ι ενα.ς. Εr
να:ι δ tδιος στην Ευρώπη κα.ί στην 
'Ασία., στην χώρα. μου κα.ι στη•J 
χώρα. σου. Κα.l δ Ίνδουίσμος 
είναι θρησκεία. μονοθεϊστική. Οί 
διάφορες μορφές με τίς δποίες 
παριστάνεται δ θεος σκοπο εχουν 
νά τον κάμουν κα:τα.νοητο ά.πο τίς 
μάζες. Ή αφηρημένη 1δέα. του 
Θεου εlνα:ι ασύλληπτη &πο τον 
άμαθη, δ δποίος εχει άνάγκη 
μιας συγκεκριμένης ε1κ6νος κα:ί 
ένος κυρίου ονόματος. 'Αλλά, ή 
τέτοια: ειδωλολατρεία: στην Ευ
ρώπη κα:ί στην ' Ασία: είναι μετα.-
6ατικη φάσις»: 

Ή Σάντι μιλουσε γαλ-iινια. ... 
'Όταν δ Σουηδος της πρότεινε 
νά έπισκεφθοϋν μαζί την Μα.τού
pα:, δέχθηκε ύπο τον δρον νά 
συνοδεύεται απο τους γ9νείς της, 
διότι δεν επιτρέπεται σε μιά 
Ίνδη νά τα:ξιδεύη μοναχή. Ιlή
γα:ν, πράγματι,_ στr1ν πολιτεία,
δπου ή Σάντι Ντέ6ι είχε γεν
νηθη την προηγούμενη φορά ώς 
Λούγδι Ντέ6ι κα:ι μπόρεσε δ Λέ
νερστρανδ νά διασταυpώση καί νά 
έλέγξη τίς πληροφορίες. �Ητα.·J 

δρα:μα:τικη ή συνάντησις τής 
Σάντι με τούς γονείς της προη
γούμενης ζωης της. 'Αφηγήθησα.ν 
στον Σουηδο δτι την πρώτη φο
ρά, ή Σάντι τούς άνεγνώpισε 
άνάμεσα σε πpλλους ζένους. 
Κ' εκείνοι την ανεγνώρισαν &πο 
τίς άπαντήσεις της σε έpωτήσεις 
γιά οικογενειακά θέμα.τα. Τίς 
ϊδιες δια.6ε6αιώσεις εκα. με κα:ί δ 
Κεντάρ Νάθ, άφου είχε θέσει 
στην Σάντι έρωτήσεις γιά τrιν 
οlκογενειακή τους ζωrι, γιά τίς 
ύπηpέτpιές τοvς, γιά τίς οίκονο
μικες υποθέσεις, άκόμη κα:ί έpω
-:ήσεις εντελώς πpοσωπικου χαp:χ· 
κτηpος, πού θά 1τα.1J άδύνα.το 'Jιχ
τίς δεχθη ενα κοριτσάκι 9 χρο
νών, δσο ήταν ή Σάντι κα.τ,χ την 
πpιίηη συνάντησί τους. 

'Όλα: αυτά τά περιστατικά τά 
διάβα.σε δ Λένεpστp:χνδ, μαζί με 
τίς μαpτυpικες καταθέσεις, στην 
έκθεσι ,;ης έπι τpοπης έpεύνης. 

«Βλέπω, δμως - πα.pετήpησε 
στον δικηγόρο Μα:τούp, πpίν νά τον 
άποχα.ιpετήση-δτι ή εκΟεσις δεν 
καταλήγει σε · κανένα: συμπέρα
σμα». 

«Τί συμπέρασμα: θά θέλατε , >:. 
«Μιά τελικη φράσις, πού ν,χ 

λέη π.χ. δτι βάσει των άνωτέpω 
άποφα:ι νόμε θα δτι r; μετενσάρ
κωσις της Λούγδι τέ6ι στην 
Σάντι Ντέβι εlνα:ι &ποδεδε1γμένη
καί α:υθεντικ·ή». 

«'Όταν τά περιστατικά π,;ιυ 
άνα.φέpομε δτι ελέγξαμε είναι 
τόσο σα:ψ7j, μου φαί νετα:ι δτι 
κάθε συμπέρασμα θά ήτα.ν πpοσ-

βολη κα.τά του &ν:χγνώστου. Έξ 

άλλου, μας φάνηκε περιττ όν ... ».



·Αναφορά είς τήν Βουλήν

ΥΠ�ΕΡ ΚΑ Τ Α ΡΓΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Τοϋ κ. Κ. Δεσποτοπούλου 

τ. ύφηyητοίί της Φιλοσοφlας του Δικαlου 
. είς τό Πανεπιστήμιον Άθηνων 

ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Χανίων κ. Κ. 
Μητσοτάκης κατεθεσεν είς
τήν Βουλήν �ναφοpάν του 

τέως ύφηγητοG της Φιλοσοφίας 
του Δικαίου είς τό Πανεπιστή
μιον Άθηνων κ. Κ. Δεσποτοπού
λου, διά της δnοίας ζητεϊται ή 
κατάργησις της 11οινης του θα
νάτου. 

Ή άναφορά του κ. Δεσποτο 
nούλου εχει ώς έξης. 

Πρός την Βουλiμ, των 'Ελλή
νων 
Κύριοι Βουλευταί, 

Συμφώνως 11ρός τό Σύνταγμα 
ύμεϊς άnοτελεϊτε δ,τι όνομάζε
ται νομοθετική έξουσια, καί οϋ
τω ύμεϊς καθορίζετε διά της ψη
φίσεως των Jόμων τά κατευθυν
τήρια νοήματα 11ασης σχεδόν 
δράσεως των όργάνων του κρα
τους. Καί ύπεχετε άρα ύμεϊς εύ
θύνην 11ερι του ήθικοG ποιου της 
διά των νόμων προκαθοριζομε
νης bρασεως των όργανω� του 
κρατους Τοιαύτην δμως εύθύνην 
έχετε ούχί μόνον 11ροκειμένου 
11ερι των ύφ' ύμων προσωπικως 
ψηφισθεντων νόμων, άλλά καί 
nροκειμένου 11ερί νόμων ψηφι
σθεντων ύnό 11ροκατόχων ύμων, 
καθόσον ύμεϊς έπίσης. εχετε 
άρμοδιότητα, καί μόνον ύμεϊς 
11ερί καταργήσεως, άρα καί δια
τηρησεως έν ίσχύι, των νόμων 
τούτω 'Εχετε λοιnόν άκεραίαν 
ήθικ>']ν εύθυνην ύμεϊς καί προ
κειμένου ,τερί των νόμων, τούς 
όnοίους διατηρεϊτε έ_ν ίσχύι. μή 
11ροβαινοντες είς κατάργησιν 
αύτων, και δή παρά τήν συγκε
κριμενην έπί τούτου ύ11όδειξιν 

Ή 11αρ0Gσα, συντεταγμενη είς 
ϋφος άπ ι= ρίφραστον, άνευ ύπο
κρι τικως συγκαλυπτικων διατυ-

.πώσεων, ένεχ2ι συγκεκριμενην 
τοιαύτην ύπόδειξιν Καί ή ύπό
δειξις αϋτη εχει θέμα τάς άψει
δως έγκατι=σπαρμένας _ έν τfi 
ίσχυ<>ύσn νομοθεσίc;ι διατάξεις, 
διά των δποίων έπιβαλλεται θα
νάτωσις άνθρώπου ύnό του κρά
τους 

Συμφώνως δηλαδή πρός τάς 
διατάξι,ις ταυτας άπό καιροG είς 
καιρόν έπιτεΛουνται φόνοι ύπό 
του κράτους, όνομαζόμ2νοι κομ
ψως (•.έκτι:λέσεις δικαστικων 
άποφασεων άnαγγελλουσων κα
ταδίκην εlς θανατον> 'Εν τη 
11ραγματικότητι, ώρισμενοι λει
τουργοί του κράτους, συγκρο
τοGντες δικαστήριον, συμμορ
φούμενοι πρός τάς διαταξεις 
ταύτας, άποφασίζουν έν ψυχρi;) 
καί διατάσσουν ιόν φόνον ώρι
σμε.νου άνθρώπου Καί έν συνε
χείc;ι κατόπιν της ακρως άμαρ
τωλης ταύτηc άποφάσεως σύ
ρονται άλλοι κρατικοί Λει τουρ 
γοί, όλως άθωοι της ληφθείσης 
άποτροπαίας άποφάσεως, πολ
λακις - άπλοϊ στρατιωται, καί 
έξαναγκαζονται νά προβωσιν 
αύτοι είς την είδεχθη πραξιν του 
φονου, ζωντι:ς αύτοπροσώπως 
τήν συμφυτον φρίκην έν ολn τfi 
έντασει αι'.ιτης ώστε καί νά bιώ 
κωνται ίσως δια βιου ύπό έρι 
νuων οί εύαισθητοι καi μνήμονες 
έξ αι'.ιτων 'Αλλά πρό παντός 
συντελεϊται οί.ιτω-άπαισιον έκα
στοτε κακουργημα δια της άψαι0 

ρεσεως της ζωης άνθρώπου τι
νός, 1στω κακουργου. διά . της 
οϋτω καταστροφης του πρώτου 
καί ύψισ ιου άγαθοG, χαριν του 
δποίου ύφίστανται nαντες οί θε
σμοί του κρατους Συντcλεϊται 
δε τό άνοσιούργημα τοΟτο ύπό 
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του ίδίοu του κράτους. 
Καί nοία εtναι dρά yε ή ,τε

ραι τέρω έξ αύτου σuνέnεια; 
Περί της μή ύnάρξεως ούδεμιας 
nεραιτέρω σuνεn&ίας, έποικοδο
μητι'<ης διά τήν κοινωνίαν, έκ 
της χρησιμοποιήσεως του φόνου 
έν είδει άντεyκληματικης nολι· 
τικης, nολλοί αξιοι έnιστήμο
νες εχοuν yράψcι έτιαρκως, άλλά 
καί δ διά της nαρούσης άπεuθu
νόμενος είς ύμας έν τQ σuy
yράμματι αύτου <Φιλοσοφία του 
Δικαlοuq (Άθηναι 1954). Ένταϋ
θα, μόνον ας έξαρθη μία όλε
θριωτάτη nεραιτέρω σuνέnεια 
έκάστης καταδίκης είς θάνατον 
καί έκτελέσεως αύτης: ή κα
τάρριψις της ίερότητος καl άπα· 
ραβιάστοu άξίας της άνθρωπί
νης ζωης. Έφ' δσον τό ίδιον τό 
κράτος δίδει τό παράδει yμα της 
άνεuλαβε[ας nρός τήν ζωήν τοϋ 
άνθρώπου, άποτολμων νά έπι
χειρη τήν καταστροφήν αύτης, 
καί δή έν είδει πραγματώσεως 
του δικαίου, εύλόyως πλέον, οί 
nλέον εύέξαnτοι η άδίστακτοt 
πολίται, όσάκις nιστεύουν έαu
τούς άδικουμένοuς, η άπλως 
προστατεuτέοuς, καί διά τά 
πλέον ίσως ταπεινά συμφέρον
τα, σnεύδοuν νά πραγματώσουν 
τό δίκαιον αύτων, κατά μίμησιν 
τοϋ ύπό. τοϋ κράτους παρεχομέ
νου έπιβλητικοϋ παραδείγματος, 
διά της άφαιρέσεως της ζωης 
τοϋ σuνανθρώnοu αύτων. Καί 
οϋτω δ μετά κρατικών τιμών 
έπιτελούμενος φόνος άποβαίνει 
ηδη σnορά γόνιμος διά βλάστη
σιν πλοuσίαν φόνων ίδιωτικων. 
Αί διεθνείς στατιστικαί είναι 
εϋyλωττοι nερί τούτου. 'Αλλά 
καί ή πείρα των τελευ,αιων 
έτων έν 'Ελλάδι ούδαμως ύστε
ρεί είς άnόδειξιν της συναρτή
σεως ταύτης. Ή άθρόα έσχάτως 
έπιτέλεσις κακουργημάτων φονι
κών ύnό ίδιωτων, άτιuωτική διά 
τόν πολιτισμόν της )(ώρας. έξε
δηλώθη κατόπιν μιας περιόδου 
άθρόων καταδικών είς θάνατον 
ύπό των δικαστηρίων. ητοι ύπό 
τοϋ κράτους. Καl μόνον. ή άνα
τριχιαστική συγκομιδή φόνων 
τοϋ παρελθόντος ετους εδει νά 

συyκλονίση τούς ύπcuθύνους 
διά τήv ήθικήν ζωήν τοϋ • Εθνοuς 
καί νά κινήση αύτούς, ητοι κατ· 
έξοχήv ύμας, είς άνεύρεσιν ά,το
τελεσματικων άντιμέτρων. Πρώ
τον δμως τούτων εtναι ή άνα
στήλωσις έκ των ανω, ητοι διά 
της κρατικης συμπεριφορας, της 
ίερότητος καl άnαραριάστου 
άf,[ας της ζωης τοϋ άνθρώπου. 

Είναι nροφανής ή ηθική εύ
θύνη έκάστου ύμων, έκ τοϋ φρι
κτοϋ αύτοϋ θεσμοϋ, της λεγομέ
νης nοινης τοϋ θανάτου. Καί εί
ναί αϋτη άσυyκρίτω<, βαρυτέοα 
της άντιστοίχου ήθικης εύθύνης 
των άπαyyελλόντων καταδ[κην 
είς θάνατον δικαστών. Έφ' δσον 
παραλείπετε νά καταρyήσηrε, 
καί περ μόνοι άρμόδιοι, τόν άνό
σιον αύτόν θεσμόν, εtσθε ηθικώς 
ύπεύθυνοι έξ αύτου δσον καί οί 
ψηφίσανιες αύτόν. θά άνεχθη 
λοιτιόν εκαστος ύμων, έξ ήθικης 
νι,,χελείας άπλως. νά κ.αθίστα
ιαι οϋ ιω φονεύς έκάστοτε, ητοι 
έπί έκάστ ης καταδίκης είς θάνα
τον καί έκτελέσεως αύτης; "Ας 
συyχωρηθη έν προκειμέν� ή κυ· 
ριολ�ξία, δσον καί αν ή άκριβής 
εκφρασις εtναι ώμή. 

Έλπίζω αλλωστε, δτι θά έξε
yερθη οντως ή ηθική συνείδησις 
ύμων. Καί ποιοϋμαι εκκλησιν, 
δπως άμελητί προβητε είς τήv 
έπιβεβλημένην πραξιv καθαρμοϋ 
ηθικοϋ της νομοθεσίας, ητοι ψη
φίσετε μίαν όλιyόλοyοv. άλλα 
σωστικήv διάταξιν . 

< 'Όπου της νομοθεσίας προβλέ
πεται ή ποινή τοϋ θανάτου. άν
τικαθίσταται αϋτη διά της ποι
vης της ίσοβίου φυλακίσεως>. 

Ή ίστορία της άνθρωπότητος 
βαδίζει σήμερον μέ βηματισμούς 
αίώνων. Τρόπαια έπιστήμης καί 
τεχνικης παλαιώνονται ηbη έv
τός μόλις όλίyωv έτων. Άποτε· 
λεϊ αίσχράv δουλείαν είς τό κα
κόν παρελθόν ή διατήρησις θε
σμών άvαχρονιστικωv. καί δή 
άρχηθεν ήθικως άπαισίων. Ή 

' �ουλή των 'Ελλήνων ας άπαλ
Αάξη τάχιστα έαuτήν καί τήν 
φιλτάτηv πατρίδα, τοϋ οίκτροϋ 
αyους, των κατ' έπιταyήν καί έν 
όνόματι αύτης φόνων 
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C. W. Leadbeater

Η Αl'ΓΛΙΚΗ λέξις για τό Θεόν κα.ί 6 Θεός ήν Λόγος». 
Πάσχα, Easter, πp?ήλθε Κάθε ήλια.κό σύστημα εlνχι ή 

άπό τήν Eostre, που εlνα.ι τό εκφpχσις ένός πανίσχυρου "Ον
ονομα. της Άγγλο - Σαξωνικής τος, τό 6ποίον άποκαλ?υμε Ήλι
θεας της 'Ανοίξεως. Ψάχνοντας ακη Θεότητα, λόγον, τrιν Λέξι 
οαθύτεpα, οpίσκοuμε πως ή Εο- εκφράσεως αύτου του &:πείρου 
stre είναι μιά άλλοιώτικη εκφpα- Θεοσ. Αύτη ή Ήλιακη Θεότης 
σις γιά την Ίστάp, Άστcφόθ η είναι π p ό ς τ ό σ ύ σ τ η -
'Αστάρτη, την οασίλισσα. του μ ά η ς δ,τι εννοουν οί α:ι-
Ούpα.νοσ. 'Ακόμη πιο ο:ι.θειά, ή θpωποι με τον τίτλο Θεός. Αύ
ονομασία προέρχεται άπό την τος διαπεpα τό παν καί δεν ύπάp -
Σανσκριτική λέξι Us που σημαί- χει τίποτε που νά μην είνχι Λύ
νει φ ω ς. , Απ' αύτην την λέξι τός, διότι τό παν είναι ή έκδή-
ώνομάσθηκαν Ushas οι παpθέ- λωσίς Του στην 6pατή ϋλη. Έπί 
νες της χαραυγής στίς Βέδες. πλέeιν ύπάpχει ύπεpά•ιω κα.t 
'Ώστε, στά πανάρχαια θεμέλιχ εκτός, ζώντας μια καταπληκτική 
του τό Πάσχα είναι f; μεγάλη ζωη μεταξυ των Όμοτίμων Του. 
γιορτή τοσ φωτός-της νέας άνα- Καθως άναφέpει μιά τ-α.λαιά επι
τολής ·cοσ Κόσμου. γραφή : «Διαποτίσας 6λόκληpον 

'Όλη f; σuμβολολογία τής εξελί- τό σύμπαν δι' ενός τεμαχίου του 
ξεώς μας συγκεντρώνεται γύρω έαuτου Μου, διαμένω». 
άπο την πηγη καί πpοέλεuσι αύ- Ή Ήλιακη αύτrι Θεότης εφεpε 
της της εξελίξεως-την Ήλιακη στην ϋπαpξι τό ίσχupο σύστημα. 
θεότητα, που άποκα.λείται στrιν Έμείς που ύπάpχουμε μέσα σ' 
Έλληνικη φιλοσοφία ώς Λόγος αυτό, άποτελουμε εξελισσόμενα. 
τ?ϋ πλανητικοσ μας συστήματος. τεμάχια της Ζωής Της, σπίθες 
Λ ό γ ο ς  σημαίνει «λέξις» κα.ί ά�ό co θείον Ilυp. Άπο Αύτο � 
είναι 6 Έλληνικος δpος, που πpοήλθαμε δλοι καί σ' Αυτόν 
εχpησιμοποιήθη στο ομορφότερο δλοι θά επιστρέψουμε. Ή Θεότης 
κείμενον: «Έν άpχ'Ώ ήν 6 Λό- αυτή εκχύνεται καθοδικά προς 
γος, κα.ί δ Λόγος ήν προς τον την ϋλη, κα.ί ετσι ύφίστα.ται 

'Από τό βιβλίο Hidden side of Chnstian FestiYals 
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εκλειψ:, σταύρωσι, θάνατο, κ:χί 
-.ιατόπιν άνέρχετο.ι πχλι έπχνω 
άπο τήν υλη, χαράζοντας τον 
δρόμο γιά δλοuς μας, γι&: tYj'Ι 
άνθρωπότητα. "Ολη ή ζωη τοϋ 
iιλιακο:J συστήματος !ρχεται από 
Αυτήν, έ-�ομένως δσοι έπι(1uμοϋν 
να: γίνουν σοcρο(, να: γίνουν Μύ
σται, όφείλουν ν' 'ιχκολοuθήσοuν 
τά βήματά -Της καί ν' άναπτu
χθ!.ϋν δπως καl Αύτή. 

Σε δλες τίς θρησκείες δμο:α, 
ό Θεός 'Ήλιος γεννάται στο 
μεσοχείμωνο, άμέσως υστερα άπό 
τiJν 6ραχύτερη ήμέpα, γεννάται 
τά μεσάνυχτα της 24rς Δεκεμ
βρίου δταν είναι στον δρίζοντα 
δ άστερισμός τijς Παρθένου. Γι· 
αυτό λέγεται δτι γεννάται από 
πα.pθένον. Καί μετά τήν γέννησι, 
στα.ν δ ·ηλ:ος &φώνεται στά οό
pάνια,_ ή οόράνια Παρθένος πα
ραμένει άσπιλη καί αμωμος. Ει

ναι δέ χαρακτηριστικό πώς ή δι
ήγησις τής '' σπίλου Συλλήψεως 
i3ε·1 έμφ:χνίζεται στην δικrι μας 
θρησκεία μονάχα, μά σέ πολλές 
άρχαίες π(στε:ς. 

Ό θε6ς-'Ήλιος άναγεν·1αται, 
., �.\ , , 

ό Ι.!!' επειοη πεpασε πιο:, στ οορειο 
ϊ λάτeις, +, βραχύτερη 11μέρα τοϋ 
zτι:ιυ;. Έπί μήνες έμίκpαινα'Ι συ
νεχώς οί μέρες, οά νά κατε6:χλ
λετι:, δ Θεός άπό τίς δυνάμεις 
τι:,υ σκότους, τώρα δμω; 11 μείω
σις ένικήθηκε, άρχίζει νά έπι-
6:χλλη τίς δυνάμεις Του καί ' 'l' ,λ , ( -μπροστα. ου -,1 νuχτα υτοχωρει 
αργά. 'Έχει άκόμη νά πεpάση 
μfσ' άπό τίς καταιγίδες καί τί; 
α•1αποδιές τοϋ χεψώ·1α, γι' αύτ6 
κ,;.ιί σέ δλες τίς θρησκείε� 11 παι
δ:κή ζωiι τοϋ Θεοϋ-Ήλίι:ιυ τρι
γυρίζεται άπό ταραχή, θλίψι καί � ) ' 'Ο Κ ' ' ' όυσκο ,ια. pισν?- υπεcρερε

• 

πολύ από τ6ν κατατρεγμό καί, 
δταν ήταν παιδί, έπρεπε νά κρύ-
6εται ά11άμεσα στους 6οσχ.ούς, 
έπειδη δ 6:χσιληας έπι6οuλευόταν 
την ζωή του. 'Ο Κύριος ήμω•1 Ίη
σοσς είχε προγραφή άπό τόν 
'Ηρώδη. Σε δλες τtς ίστορίες της 
«ζωής του Χριστου» σέ κάθε 
θρησκεία f:ίρίσκοuμε την (ι1ια: 
κλωσtiJ του κατατρεγμου. Ό 
'Όσιρις, πρt•1 χιλιάδες χρόνια, 
είχε κοπή σε. κοψίδια καt είχε 
κατα.στραcρη από τον Σέτ, μόνον 
i3έ οταν συνελέγησαΥ τά κομμά
τια. Ίου καί συναρμολογήθη
καν, άναστ1ιθηκε. ΣtYJV- :χρχαία 
Αίγυπτο δ λαός έθρηνουσε τον 
θ:χνατο του 'Όσφι, &:κριοως δπως 
μερικοί Χριστιανοί θρηνοϋν τον 
θάνατο του Χριστου τiιν Μεγάλη 
Παρ:χσκευή, καί πανηγ{ιριζε την 
μεγάλη γιορτη της συ•1αpμολογή
σεως tιί)'Ι μελωv, tY/V συνένωσι 
έκεί·1ου πού είχε άποχωpισΟή, 
οπως άκpι6fi'>'ς πανηγυρίζουμε σή
μερα τό Πάσχα. 'Εκείνες οί πα-

. ληές θρησκείες εδίδασκαν τίς 
ίδιες άλήθειες πού δ:δ:χσκο'Ιtα.ι 
καί σήμερα, γιατί μία είναι ·ή άλή- · 
θεια, μολονότι εlναι πολύπλευρη, 
κα:ί σ' εκείνες τίς άρχαίες εποχές 
οι π:χρ:χστiσεις δέν ·ήσαν διόλου 
άλλοιώτικες από τίς παραστάσεις 
πού εχουν τεθη ένώπι6ν μας. 

Μεγάλες εlν:χι οί θύΩ,λες καί 
ο[ &:ντιξο6τητες τοϋ χειμώνα, 
άλλά 6 "Ηλtος-Θεος έπιζη δλων 
καί ή δ1;•1αμίς 'fou α.όξάνει κα
Ηώ; μακpα.ί •1ι:ιuν οί -ί;μέpες πλη
σιάζοντας την εαρινή Ισημερία.. 
Κατ' αύτi1ν τr1ν 1σημεpία, κα.
·1:Jω; τ6 δηλώνει 1J λέξις, ήμέρα.
καί νύχτα εlν:χι άκρι6ως ίσες σέ
6λον τόν κ6σμο· κα.ί υστερα δ
-ίίλιος διασχίζει τrιν γραμμ:ή,



1 Λ I Σ Ο Σ 29 

ωστε στο 66ρειο rιμισφαίριο ο[ 
ήμέpες σταθερά μεγαλώνουν κα.ί 
ή ν(κη τοσ 'Ηλίου - θεοσ επί 
τfις νύχτας επι6ε6α.ιώνετοι.ι. 'Ανα
τέλλει θριαμβευτικά πάνω άπό 
την γρα.μμη τiJς ισημερίας κα:l
• 6 ·ι 

, , , , 
'ζ α.νε α. νει στα cυραvια, ωριμα. r;,•;-

τας τον στάχυ και τό·ι οότρυ Ι ξε
χύνοντας την ζωή Του μέσα στουζ 
χυμούς των καί δίνοντας έτσι τfJ'I 
'Εαυτό Του στους λάτρεις Του. 

Ό καθένας μας εχει χρέος νά  
υποστή τό  μαpτύρ:ο που συμ6ο
λίζει δ σταυρός- δ καθένας μας 
οφείλει νά μάθη πως νά δίν η 

. τον εαυτό του όλοκληρωτικά γ ιά 
τους άλλους" άλλα κα.ί για τ ΟΥ 
καθένα: μας υπάρχει ή δόξα τ οσ 
Πά.σχα., της 'Αναστάσεως, ή νί
κη, δ θρία.μ6ος πάνω στr1ν ϋλη, 

Πανάρχαια. κα.: πα.ντοτεινη μ έ
νει α.ύτη. ή δοξασμένη αλήθεια.. 
Ή νίκη που κερδίζεται πάνω 
στην κατώτερη φύσι είναι εργο 
πqυ πρέπει νά έπιτελεσθή στrιν 
ζωη καθενός ανθρώπου. Πρέπει 
στην ζωή του νά ελθη μια στι
γμή, που θα θριαμ6εύση πάνω 
στην κα.τώτεpη ϋλη κα.ί άπό τό 
σκοτάδι της άμα.ρτίας καί της 
άμα.θείας θ' άνα.τείλη προς τό 
φως τής σοφίας καί τής υψηλότε
ρης, άγνότερης ζωής. "Ωστε, τό 
Πάσχα δεν είναι μονάχα ή άνα.
μνηστικη γιορτη για κάτι στο 
μα.κρυνό παρελθόν, άλλα είναι 
καί μια ήμέρα: άληθινοσ πα:νηγυ
ρισμοσ καί ευχαριστιών γιά την 
νίκη που δ άνθρωπος έκέρδισε, 
που κερδίζει κα.ί που θα κερδίζη 
στους α.Ζωνε.ς πάνω σ' έκείνο 
που είναι κατώτερο, που είναι 
λιγώτερο άνεπτύγμένο. Μέσcι 

. στον καθένα: μας υπάρχει ή θεία 
σπίθα. Ό Χριστός είπε : «Θεοί 

εστέ, καί Υιοί Ύψιστου πάντες». 
Μέσα στον καθένα μας α.υτη ή 
θεία σπίθα είναι δ αληθινος άν
θρωπος κα.ί ή σπίθα α.ύτη τον έκ
δηλώνει σε κατώτερα. πεδί;.<, στrι•ι 
ψυχη τοσ άνθρώπου, στο έγώ. 
'Ακόμη πιο κάτω είναι ή προσω
πικότης, που τrιν θεωpουμε έδω 
κάτω σαν το εγώ. Ε'ίμάστε μονά
χα ε•ια. ψιλό κομματάκι από τό 
κομμάτι τής θαυμάσιας πραγμα
τικότητος. 'Εκείνο που βλέπουμε 
πιΊ.>ς είμαστε «εδω κάτω» είναι 
δ σπόρος της μελλοντικής δόξας, 
αλλά δ καθένας μας εχει ψυχή, 
καί κάτι μεγα.λ•�τερο άκόμη, 
εχει πνεΟμα, την θεία σπίθα, που 
αpγά-ά:pγά αποκαλύπτεται' άp
γά άναπτύσσει τlς ιδιότη
τες μέσον των δποίων μπορεί να 
κα.ταδειχθή, ωστε νά μπορέση-δ 
άνθρωπος να γvωρίση κι' α.ύτη·ι 
καί τον προορισμό της. 'Επί τοσ 
παρόντος ή σπίθα: σιγοκαίει· δε·ι 
είμαστε παρά στην αpχη τοσ υψη
λότερου μέρους τής έξελίξεώς 
μας. 'Εχομε ήδη κα.τα.γάγει με
γάλη νίκη με τό να 6ρισκόμα.στε 
έδω σαν χνθρωποι, που ή ζωή 
μας επέρα.σε άπό cλα. τα κα.τώ
τε ρα στάδια.' τά οα.σί) ε ια: των 
ορυκτών, των φυτών, των ζώων, 
σε πα.pωχημένους α1ωνες. Φθά
σαμε στην άνθρωπότητα:, ενωθή
καμε με τον ΙΙα.τέρα, καί α·ιε
πτύξα.με την ψυχή· άλλχ με την 
σειpά της fι ψυχη αύτη οφείλει 
να μεγαλώση καί ν' άπλιυθή. Κα
θώς ή προσωπικότης πρέπει νά 
γίνη ενα. με την ψυχή, ετσι κ' ή 
ψυχrι πρέπει να γίνη ενα. με την 
θεία σπίθα, την δποία.ν άντι προ
σωπεύει κα.ί ϋστερα: ή σπίθα εχει 

να χωνευθή πίσω στη•ι φλόγα 

που εΙνα.ι μέρος της, στον θεό 
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που ειναι τό παν εν παντί. 
Κάθε στάδιο της προόδου απο

τε�,ε: νίκη· κ-χθε στάδιο της πpο
·όδου είναι αληθινα ανάστασις,
μια ανύψωσις από τό κα:τιίηεpο
στό υψηλότερο... Ή νίκη &.νή
κει στον καθένα μας, καί δταν
ευχαριστουμε τον θεό για το
ΙΗσχα, Τόν ευχαpιστουμε γι'
αυτην την θαυμ-χσια δυνατό
τητα ...

«Ε1 Χριστός ανέστη, πάντές
ζωοποιηθήσοντα:ι»-αυτο ήταν τό
επιχείρημα των αποστόλων καί
είναι πpαγματικrι αλήθεια, που
έpμηνεύεται με πολλους τρόπους,
&.λλα πιο πολυ με 10 σύμβολο
που &.νεφέpθη.

'Επε�δη Αυτός κατέκτησε τό
πονηpόν, επειδi; Αυτός «έγήγεp
ται» επάνω άπό την ϋλη, μπο
pουν οί αλλοι να Τον ακολουθή
σουν κ:.ι:ί γα επιτελέσουν το ίδιο
μέγα ΕFγον· κα:ί επειδη άλλοι τό
επpαξαν, μποpουμε νά τό επιχει
ρήσουμε κ' εμείς. Τό Πάσχα εί
ναι μια θαυμάσια: πρα:γμrχτικότης
γιά. τόν καθένα μας, δπως ήταν
κ:χί γι' Αυτ6ν. Κα:τα τα Χρι
στούγεννα: δεν ψcί.λλομε μονάχα
γιά την άνάμ11ησι τf,ς νίκης της
γεννήσεως τι:ιυ Χpιστου (σε μια
άπό τίς πολλές συμβολικές μοp·
φές), άλλα επίσης ψάλλομε για
τrιν προσωπική μας δυνατότητα:.
Δεν ήταν σχημα λόγου δτα:ν συν
θέταμε τόν ϋμνο «Έγεννήθη
iJ μ ί ν παιδίον, ετέχΟη σωτηp
ε_ν fιμίν». Ή δυνατότης ύπάp
χει για μας, για καθένα'i μας,
καί θά επpεπε νά. α:1σθα:νόμαστε,
μαζί με τrιν δόξα της Πασχαλινr;ς
αναστάσεως, δτι δ κpαταιος θρί
αμβος του κα:λου κατα του Κ:Χ· 

κου είναι μιά άπόλυτη κα:ί τω-

pινη πραγματικότης για τόν κα
θέναν ατομικά. 

Μερικοί θα τiιν κερδίσουν συγ
κpιτικα γρήγορα· αλλοι θα είναι 
βραδύτεροι· αυτό εξαρτάται από 
ε μ α ς τους ίδιους. Μποpουμε 
να επισπεύσουμε η νά. επιβραδύ
νουμε τrινδιαδpομή μας πpός αυτόν 
τον ενδοξο σκοπό, ενω δεν μπο· 
pουμε να pιχτουμε εξω άπό την 
ατραπό για πάντα. Δεν μποpουμε 
ν' άποτpέψcυμε την τελικη νίκη 
μας, δ,τι καί να κάμι:.ιυμε. 'rπάp
χουν άνθρωποι που είναι κ:χθώς 
λέμε κακοήθεις, που θα πη δτι 
πλανήθηκαν μακpια άπό τον ίσιο 
δρόμο του Θεου. ΕΙναι κακοή
θεις επειδη είναι μωροί καί άμα
θείς, επειδη δεν εννοουν, αλλ' 
οσο μακpια κι, αν εχουν πλανη
θη άπό την μεγάλη δδό θα ξα
ναγυρίσουν σ' αυτr 'Ι' γιατί αυτος 
είναι δ προορισμός τους. Μπορεί 
να στρέφουν τα νωτα προς το 
φως, μπορεί να καθυστεpουν την 
πρόοδό τους, άλλα fJ πίεσις της 
κα:θωpισμένης θελήσεως θα τους 
δδηγήση πίσω στον δρόμο γpη· 
γοpιί.τεpα η άpγότεpα, καt δσοι · 
τώρα είναι αμαθείς θα διδα
χθοσν την θεία αλήθεια. Θα λάμ
ψη τό φως πάνω σ' εκείνους που 
τελουν «εν σκοτίι;<». Καί για 
εκεί νους που τώρα βρίσκονται 
σ' ενα Κηπο της Γεθσημανή, 
που ύποφέpουν αληθινη σταύp�σι 
-θα ελθη αναπότρεπτα fJ δόξα
τής Πασχαλινης νίκης, δ ϋπατος
θρίαμβος του καλοσ πάνω στο
κακό.

Ή 'Ανάστασις του Χpιστου 
είναι δ αρραβώνας καί για την 
δική μας. 'Αφου δ Λόγος κατηλ- · 
!:Jε στην ϋλη, εθpιάμβευσε καί 
άνυψώθηκε από αυτήν, σ.φοΌ δ 
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Χριστός, δ μέγας Παγκόσμιος 
Διδάσκαλος, πέρασε έπίσης άπό 
την ίδι-χ πετpα, είναι 6έ6αιον γιά. 
τον καθέν-χ μας, δτι σάν ελθη δ 
καιpος νά ύποστοσμε τό μαρτύ
ριο καί τrιν σταύpωσι, θά μας 
δδηγήση, καθώς ώδήγησε καί 
·Εκείνον, προς την ϋφιστη δόςα
της αvαστάσεως καί τόν τελικό 
θρίαμβο-πού είναι τελικος διότι 
6ασίζεται στr1ν γνώσι. Ό Μύστης 
γ ν ω p ί ζ ε ι  �υτό πού πιστεύει· 
καί ή ϋλη ου3έποτε πλέον θά. κα
τακτήση εκείνον πού έμαθε δτι 
δλα, ϋλη καί πνεσμα παρόμοια, 
εfναι εξ ισοu μέρος τοσ Θεοσ, 
καί εξ ίσου περιλαμβάνοντα: στό 
θείο σχέδιο, Πljύ μας δδηγεί 
προς την ένδοξη νίκη. Διότι νίκη 
εfναι ή άφομαίωσις με Αυτόν-ή 
ένοποί·φις με Αυτόν, "Οστις εί
ναι Πάν εν Παντί. 'Υπάρχει λοι
πον μιά. αιώνια νίκη, μια νίκη 
παντοτεινή, δποu δεv χωρεί άμ
ψι6ολία η δισταγμός, διότι, δτι 
είμαστε ενα με Αυτόν, γ ν ω p ί
ζ ο u μ ε. Τότε θά. είμαστε σάν 
Αυτόν, διότι Τον 6λέποuμε κα
θώς είναι· καί αφοσ γνωρίζουμε 

πραγματικά, δεν μποpc.Ομε ξανά. 
νά πέσουμε. 

Τrιν 6ι6λική άλληγορία τοσ 
llάσχα μπορεί νά. τrιν θεωpουμε 
η νά μη την θεωpοσμε σά.ν ιστο
ρικό γεγονός επί τοσ φuσικοσ 
πεδίου· δ λαος είν' ελεύθερος νά. 
πιστεύη η νά. δuσπιστr ι αλλά. τό 
πλείστον άπό μας δέχονται δτι 
ενσωματώνει σε σuμ6ολικη μοpφη 
μια μεγάλη καί κpαταιη άλή
θεια. rι· αυτο, το llάσχα εfναι 
γιά μας μιά. ένδοξη γιορτή· γι' 
αυτό τό πανηγυρίζουμε με κάθε 
δuνατο τρόπο. Καί με αληθινr1 
χαρά. ανταλλάσσουμε τον πατρο
παράδοτο Πασχαλινο χαιρετισμό. 
Καθώς τά Χριστούγεννα ευχό
μεθα αμοιβαίως καλά. Χριστού
γεννα, έτσι καί οι πρώτοι Χρι
στιανοί δταν σuνηντώντο έλεγε δ 
ενας στον άλλον : «Χpιστος 3:νέ
στη» καί 'Υ) απάντησις ήταν 
«' Αληθώς ανέστη». 

'Όχι απο τον γήϊνο τάφο, 
άλλά. άπό τόν τάφο τfις ϋλης· 
άνέστη στrιν άλήθεια καί την 
δλόλαμπpη πραγματικότητα
ανέστη δ ι ά. π:χντό;;. 



ΑΠ. ΜΑΜΜΕΛΗ 

'Άνθρwπε της βlας, 
της έξουσlας, 
της έπαyyελματικης σοφlας, 
τοϋ χρυσαφιοϋ 
καί της κοσμικης όναρρlχησης . 
'Όσο μεγάλο κι αν σέ νομlζουν, 
δσο μεγάλος κι αν νομlζης πώς ε Ισαr, 
κείνο πού δέν χwρεί στό κρανlο σου, 
μήν τό παlρνης yιά όνύπαρχτο, 
yιατl τό _!<άλλος του 
μπορεί νόναι τόσο, πού νά περνδ 
πάνw άπ' τήν ίδεοπλάστρα σου μδζα 
κ' ή μετρημένη αίσθητική δύναμή σου 
νό μή φτάνη μήτε νά τό άyylση ! 

Μήν άφlνης, yιά τοϋτο, 
χwρίς πlστη στό 'Α yνοημένο, 
τήν άφτέρwτή σου μδζα νά σαnlζη, 
μέσα στόν έφτακόκκαλό της τύμβο 
μήν τρCις παλιά, μήτε νέα βιβλlα, 
έκτός τά λlyα νοητά κομμάτια 
τοϋ μεγάλου βιβλfοu της φύσης 
μήν ύψώνεσαι καl μή καμπυλώνεις 
yιά τlποτε δετό 1,1έ τά yήΊΎα· 
μήν άρνιέσαι τό δπαρχτό κάποιwν μεyάλwν, 
μuστικwν δuνάμεwν yύρw σου 
καί λυτρώσου 
όπό τήν πλάνη της πολuyνwσlας, 
έyώπαθε ίσκιε της όνunαρξlας, 
ψυχwμένο των καιρών μηδενικό ! 

Μέσα στά πολύ μεγάλα 
καί στά πολύ ωρΌία, 
πού δέ. δημιοuρyοϋνται άπ' άνθρώnινο νοϋ, 
καί δέ yραμμ(ζονται όπό χέρι, 
άόρατο, 
άναyκάλιαστο άn' τή νόηση 
κι όπαρακολούθητο 
τραβιέται 
καί ξεφεύγει κάτι, 
πού σwματώνεται μέ τό άπειρο 
καί ψυχώνει τήν αίwνιότητα ! 

Μέσα στά πολύ μεγάλα 
καl στά πολύ ωραία 
νuχτερεύοντας κ' ή ψυχή μου 
σταματά 
κι όφιyκριέται σιwπηλή 
τό πέρασμα του ΔημιοuρyοΟ ! 

( 'Απ' τούς �Στα-Ι)μους») 
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ΤοΟ 'Άγγλου ΊατροΟ Η. Tudor Edιnunds 

ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια άνε- κρίνονται άπό τις διαφορετικες 
καλύφθησαν μηχανήματα των συχνότητες. 
yιά τήν έξέτασι μερικών Τό συνηθέστερο άπό τά ρευ-

άπό τίς λεπτότερες δυνάμεις ματα αύτά ώνομασθηκε «ρυθμός 
πού έκπορεύονται άπό τό φυσικό • Αλφα» μέ συχνότητα 8-13
σωμα σέ κατάστασι ύyείας η κατά δευτερόλεπτον. UΕχει τήν 
άρρώ_στιας. Τά περισσότερα tδιότητα ένός έμμετρου ρευμα-
εχουν τό μειονέκτημα δτι άπαι· τος, περνώντας μεσ' άττό τόν 
τείται ή ένσωμάτωσις ένός ζων- · έyκέφαλο σε τακτικα βραχεα
τανοG δντος στό διαγνωστικό διαστήματα δταν ή άφορωσα 
κύκλωμα, πραyμα πού εtσάyeι τίς όπτικες είκόνες περιοχή του 

.πολλούς κυμαινόμeνους καί έyκeφάλου είναι άδρανής, · ένω 
αyνωστους παράγοντες. 'Ένα τό ρεGμα διακόπτεται δταν άνοί-
'άπό τά πιό ύποσχετικά μηχα- yουν τά μάτια καί βλέπουν ενα 
νήματα, πού δ έ ν εχουν αύτό σχεδιο η δταν ή είκόνα γίνεται 
τό μειονέκτημα, εtναι δ ήλεκτρο νοητικως δρατή Φαίνεται σάν 
-έyκeφαλοyράφος (συvήθως κα- τό ρeυμα αλφα νά ψάχνη πάν-
λούμeνος Η.Ε.Γ.). τοτe yιά ε ίκόνες καί νά σταματα
. Καθώς εtναι γνωστόν, δταν τό μέτρον του δταν εχει εύρεθη 
τά ζωντανά κύτταρα η δμάδeς ενα σχέδιο. 'Επομένως δ ρυθμός 
κυττάρων λειτουρyουν, έκπέμ- αλψα συνταυτίζεται μέ τ�ς 
πουν λεπτά ήλεκτρικά ρεύματα· μ ο ρ ψ έ ς των tδεων καt αλλες 
/�ύτά δ Η.Ε.Γ. τά σύλλαμβάνει είκόνες πού καταρτίζονται άπό 
άπο διάφορα σημεία του ζων- τόν σκεπτόμενον έyκέφαλο, ωστε 
τανοG έyκεψάλου καί αύτομάτως ή όπτική φαντασία καί οί ρυθμοί 
τά σημειώνει έπί ένός χάρτου, αλφα άποκλείονται άμοιβαίως. 
δπου μπορεί νά μελετηθοίJν. Ή Πλήρης δμοιότης στούς :ρυ-
μέθοδος είναι πολύ άπλη, συνι- θμούς αλφα δέν παρουσιάζεται 
στ-αμένη στήν τοποθέτησι δύο οϋτε σέ δύο άνθρώπους, ένω 
ήλeκτροδίων σέ διαφορετικά ση- στό ίδιο πρόσωπον τό διάyραμ-
μεία της κεψαλης του έξεταζο· μα παραμένει άξιοσημείωτα στα-
μένου, συνδεδεμένων μέ ενα εύ- θερό άπό ετους eίς ετος, άψότου, 
αίσθητο βαριόμετρον, πού κατα- κατά τήν έποχή της έψηβείας 
γράψει τήν διαφορά κυμάνσεως του άνθρώπου, έπερχεται καt ή 
άνάμεσα στά δύο ύπό έξέτασιν έyκεφαλική ώριμότης. 
σημεία. Αί διαψοραί μεταξύ των άτό· 

.Δεδομένου δτι ύπάρχουν στόν μων εtναι συχνά πολύ μεγάλες, 
έyκέφαλο κάπου δέκα δισ�κα- καί ή άτομική φύσις των κατα-
τομμύρια κύτταρα έκπέμποντα γραφών του Η.Ε.Γ. μπορεί σχε-
λεπτά ρεύματα, ή πιθανότης δόν νά δδηyήση στήν διαπίστω· 
πρακτικης άξίας του Η.Ε.Γ. φαι- σι της ταυτότητος, δπως καί τά 
νόταν πολύ περιωρισμένη στά δακτυλικά άποτυπώματα. 
πρώτα χρόνια της άνακαλύψεώς Όί ρυθμοί αλψα έπέτρeψαν τήν 
του, άλλα μέ τήν έξέτασι πλή- κατάταξι των άνθρώπων σέ 
θους άνθρώπων διεπιστώθη βα- τρείς κύριες κατηγορίες: 
θμηδόν άπό τούς έρευνητάς, δτι 1) 'Εκείνοι, πού ή σκέψις τους
_τέσσαρα κύρια ρεύματα ύπερέ- λειτουργεί κυρίως βάσει όπτι· 
χουν δλων των άλλων καt δια- κων είκόνων. 

'Από τό 1\'Iain Cnrrents in nιodern thought, Νέα 'Υόρκη 
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2) Έκε'ίνοι, πού, άντιθέτως, δεν
μπορουν νά σκεφθουν όπτικά, 
άλλά σκέπτονται με άφηρημέ
νοuς δροuς καί tδιότητες. 

3) Έκε'ίνοι, πού εtναι ίκανοί νά
σκέπτωνται καί με τούς δύο 
τρόπους. 

Τά χαρακτηριστικά αύτά εtναι 
θεμελιώδη yιά τά εξεταζόμενα 
άτομα, δέν σημαίνει δμως δτι τά 
μέν ύπερέχοuν των δέ άπό άπό
ψεως εύφuίας. Μας βοηθουν 
v· άντιληφθουμε yιατί στίς συ
ζητήσεις μερικοί άνθρωποι τόσο 
πολύ δυσκολεύονται νά σuνεν
νοηθοjiν με τούς άλλους. Τά 
μέλη του όπτικου καί του άφη
ρημένοu δμ[λοu θά τείνουν πάν
τα σέ παρανόησι μεταξύ τους, 
δσο εtλικρινά καί νά προσπαθουν 
οι μεν ν' άκολοuθουν τίς άπόψεις 
των δέ. Στό μέλλον, δ Η Ε.Γ. 
άσφαλως θά χρησιμοποιηται yιά 
νά βοηθη τούς άνθρώποuς στήν 
έκλοyή της σταδιοδρομίας των, 
διότι εtναι φανερό πώς δεν θξχ 
έπιτύχοuν π.χ. σάν διπλωμάται, 
πολιτικοί, καθηyηταί η γιατροί, 
όσοι δέν άνήκοuν στόν δμιλο τρία 
άλφα 

Γιά τούς άλλους κύριου:; ρυ
θμούς εχοuν' άνακαλuφθη λι yώ
τερες λεπτομέρειες. Ό βραbύ
τερος εΙναι δ ρυθμός δέλτα, με 
1 )2-3.1 )2 παλμούς τό δευτερό
λεπτον. Κuριαρχε'ί στήν πρώτη 
παιδική ήλικία, καθώς καί στόν 
ϋπνο, καί φαίνεται νά δείχνη 
άποuσία κανονικης έyκεφαλικης 
καταστάσεως. Στούς ένήλικες 
παρατηρε'ίται μόνον σέ περιπτώ
σεις. έξασθενήσεως καt διευκο
λύνεται δ χειρουργός νά _ έντο
πίση οyκοuς του έyκεφάλοu. Παι
διά με έπίμονοuς ρυθμούς δέλτα 
είναι πειθήνια, εύκολοδιάπλαστα 
καί δέχονται καθοδήyησι η βοή
θεια, διότι δ ρυθμός αύτός φα
νερώνει παιδικόν η άδρανη έy
κέφαλον 

Όταχύτεροςάπό τούςτέσσαρες 
κύριους ρυθμούς εΙναι δ βητο., μέ 
συχνότητα 14-30 κατά δευτερό
λεπτον, παρατηρε'ίιαι δε σε πε
ριπτώσcις νεuρικης έντάσεως, 
όξείας η παρατεταμένης, δπως 

καί στίς καταστάσεις άyωνίας-
Ό άπομένων ρυθμός, καλού

μενος θητα, μέ 4-7 παλμούς 
στό δεuτερόλεπ'!:ον; φαίνεται νά 
άναζητη σuνεχως ή δονή καί εύ
χάριστα συναισθήματα. 'Όταν 
εύρίσκη τέτοια συναισθήματα, 
διακόπτει, καί δταν διακόπτον
ται οι εύχαριστήσεις ξαναρχίζει 
τήν άναζήτησι Δέν είναι έπομέ
νως έκπληκτικό τό δτι δ ρυθμός 
θητα σuνανταται συνήθως στά 
παιδιά καί τούς νεοuς, καθώς 
καί σέ ήλικιωμενοuς μέ ήδονι
στικες τάσεις 

Κατά τήν παιδική 1�λικια οι 
ρυθμοί του Η Ε.Γ δειχνοuν τά 
χαρακτηριστικά της βαθμιαίας 
νοητικης άναπτύξεως, ωστε μπο
ρε'ί κανείς να παρακολοuθήση 
ώρισμένες ροπες τοϋ χαρακτη
ρος καί νά τtς tδη v· άλλάζοuν 
καθώς τό παιδί θά μεyαλώνη. 
Έάν · σ' εναν εφηβο έπιμένοuν 
οί χαρακτηριστικοί ρυθμοί της 
παιδικης ήλικίας, σημαίνει δτι 
σuyκρατε'ίται ή παιδική_ συμπε
ριφορά. Στά κανονικά άτομα, 
με τήν πρόοδο της ήλικίας άπο
κτωνται νέα χαρακτηρ,στικά πού 
προστίθενται στήν προσωπικό
τητά του. Προκαλουνται νέα. 
διαγράμματα έyκεφαλικης λει
τουργίας καί αύτά έν συνεχεία 
φέρνουν άλλαyή στόν ρ·uθμό 
άλφα, c.:>στε ό Η.Ε.Γ. μπορε'ί νά 
καταμετρήση τίς προσκτηθε'ίσες 
διαφορές προσωπικότητος. 

Ό Η.Ε.Γ. μας παρέχει τό μέ 
τρον έκτιμήσεως των διαφορών 
χαρακτηρος. Τά πορίσματά του 
μπορε'ί νά έπαναληφθουν καί να 
έλεyχθουν, ετναι δε πάντοτε στα
θερά καί δεν άλλάζουν, καθώς 
άλλάζουν τά άποτελέσματα των 
διαyγωστικων έξετάσεων ϋστε
ρα άπό προσπάθεια. Οί τάσεις 
της βίας και της αύτο-άνοχης, 
καθώς καί οί βαθμοί του αύτοε
λέyχου μπορε'ί νά καταμετρη
θουν. Ό χρόνος άντιδράσεως 
ένός άτόμου μπορε'ί έπίσης νά 
μετρηθη έπακριβως, ένω θά κά
θεται ησυχος σε μιά καρέκλα 
καί δεν θά ξερη περί τίνος πρό
κειται, χωρίς νά κινη κανένα 
έρyαλε'ίο με τά πόδια η τά χε-
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Τυπικός ρυ{)μός v Αλφα ένός όμαλοiί έφήβου. (Ή συχνότης Ρ!ναι στα
{}ερή καί τακτικη, περιπου 10 παλμοί στό δ�υτερόλεπτον Αί διακυ

μάνσεις όφι,.ίλοΥται σέ διαφορές ·έντάσεως) 

ρια του, χωρίς νά μπορη νά άλ
λοιώση τό · άποτέλεσμα διά της 
σκέψεως. Σέ μέλλον, δχι πολύ 
μακρυνό, ot σχέσεις των έyκε
φαλικων ρευμάτων μέ τήν προ
σωπικότητα θά έξετάζωνται 
,τροκαταβολικά άπό τούς ψυχο
λόγους, πρίν άπό κάθε άλλη έξέ
τασι tων άσθενων τους. 

Ή μελέτη των λεπτών ήλε
κτρικων ρευμάτων πού έκπέμ
,τονται άπό τόν έyκέφαλο κατά 
την δμαλή, τήν καθημερινή του 
λει τουρyία, καί της σχέσεως με
ταξύ της λει τουρyίας αύτης καί 
των διαγραμμάτων των άνθρώ
πων, φαίνεται νά έπιβεβαιώνη 
τήν βιολογική άντίληψι κατά την 
όποία δ νους ετναι προίόν του 
.έyκεφάλου, καί δτι διαφορετικός · 
.έyκέφαλος δ η μ ι ο υ ρ y ε ί 
διαφορετικούς χαρακτηρες καί 
,τροσωπικότητες. 'Εν τούτοις, 
δταν έρευνωνται νοητι·<ά φαινό
μενα άσυνήθιστα, δπως ή ϋπνω
σις, ή έξωαισθητήριQς άντίληψις 
καί ή τηλεπάθεια, δ Η.Ε.Γ. δεί
χνει τέτοιες διαφορές, πού έπι
τρέπουν σοβαρές άμφιβολίες yι' 
αύτην τήν πίστι. Σέ πειράματα 
πού εyιναν στήν κλινική Μάγιο 
της Μιννεσότας άπό τούς καθη
γητάς Σβάρτς, Μπίκφορδ καί 
Ρασ;μουσεν, εύρέθη δτι κατά την 
διάρκειαν ύπνώσεως, δτ.αν τό 
ύποκείμενον εχη κλειστά τά μά
τια καί του ύ π.ο β ά λ λ ε τ α ι 
ή πίστις δτι τά εχει άνοικ\ά, δ 
Η.Ε.Γ. καταγράφει σήματα κλει
στών ματιών. 'Επίσης, δταν εΤναι 
τά μάτια άνοικτά, άλλά τό ύπο
κείμενον /!χει ύποβ-ληθη δτι εΤναι 
κλειστά καί συμπεριφέρεται σάν 
νά ηταν τυφλός, δ έyκέφαλος 
μεταδίδει διαyράμματα πού λέ.-

yουν δτι τά μάτια οχι μόνον 
ετναι άνοικτά, άλλά καί βλέ
πουν 1 'Εάν δ ύπνωτιστής έπι
βάλλη μέτρια η βαθειά εκστασι, 
δ έyκέφαλος του ύποκειμένου 
δέν καταγράφει κατάστασι 
ϋπνου, άλλά τόν δείχνει σε κα
τάστασι πλήρους η άκόμη καί 
τεταμενης έyρη )"όρσεως καί άν
τιλήψεως του ύπνωτιστου καί 
των έντολων του. Φαίνεται σάν 
νά κατορθώνη δ ύπνωτιστής νά 
προσπερνα τόν έyκέφαλο καί νά 
άποκαθιστα εύθeία έπαφή μέ 
τόν νου, ένω δ έyκέφαλος έξα
κολουθε.ί νά καταyράφη τίς φυ
σιολογικές άλλαyές πού συμ
βαίνουν, σάν νά μήν ύΊtfiPXE δ 
ύπνωτιστής. Διεπιστώθη δτι άκό
μη καί δ βαθύς ϋπνος, προκα
λούμενος άπό ύπνωτιστήν, έλά
χιστο η καί κανένα άποτέλεσμα 
δέν προκαλεί στούς ρυθμούς του 
Η.Ε.Γ., ένω δ κανονικός ϋπνος η 
δ προκαλούμε.νος άπό άναισθη
τικά πού δρουν στά έyκεφαλικά 
κύτταρα, προκαλεί σαφείς άλ
λαyές στά διαγράμματα του 
ήλεκτρο-έyκεφαλοyράφου. 

Εύρισκόμεθα λοιπόν μπρο
στά σ' !fνα έκπληκτικό παράδο
ξο, διότι έάν δ νους ετναι άπλως 
προ ιόν των έyκεφαλικων κυττά
ρων, τότε κάθε άλλαyή στό !fνα 
μέρος θά επρεπε νά προκαλη 
άλλαyή παρόμοια καl στό άλλο, 
άφου ή λει τουρyία ένός άντικε.ι
μένου δέν μπορεί ν' άλλάξη 
έκτός αν τό ίδιο τό άντικeίμενο 
,άλλάξη κατά κάποιο τρόπο. 
'Αλλά δ Η.Ε.Γ. δείχνει δτι δ 
νους μπορεί νά έξαπατηθη, ένω 
δ έyκέφαλος θά έξακολουθη νά 
λει τουρyη κανονικά. 'Επίσης, 
δταν �να άτομον συλλαμβάνη 
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εννοιες .έξωαισθητικά, π χ. μέ 
τηΧεπάθεια fi ριόρασι, δ Η.Ε.Γ. 
άναφέρει κανονικη λει τουρyία 
του έyκιφάλου καl δχι έkείνην 
πού θά επρεπε νά άν.αμένεται 
έάν αύτές οί σκεψεις καl οί 
όπτικές είκόνες εtχαν φθάσ.;.ι 
στό συνειδητόν τοϋ άτό_μου διά 
μέσου τοϋ έyκεφάλου. Όδηyού
μεθα λοιπόν στό συμπέρασμα 
δτι δ νοϋς 1-Ιναι ξεχωριστός άπό 
τόν έyκέφαλο καί τόν χρησιμο
ττοιει σάν έκψραστικό δρyανο. 

Αύτό τό πόρισμα φαίνεται αύ
τόδηλο yιά πολλούς, είναι δμως 
μιά ένοχλητική άνακάλυψις yιά 
τόν ύλιστή, yιατί τοϋ yκρεμίζει 
τά τείχη τοϋ φρουρίου του καl 
τοϋ δείχνει άπέραντες άπόψεις 
μιας μή ύλικης χώρας πού εως 
τώρα τήν άyνοουσε τελείως. 
'Επί πλέον τίθεται άντιμέ τωπος 
στό yεyοvός οτι έάν δ νοϋς μέ 
δλc.ς τίς yνωστές 'δυναμικότητές 
του εΙναι ξc.χωριστή μονάς άπό 
τόν έyκέφαλο, πρέπει νά προ-

'ΚΩΣJΉ ΠΑΛΑΜΑ 

ετοιμασθη νά άποδεχθη τήν. · 
δυνατότητα μιας έπίσης ξεχωρι
στης ύπάρξεως μετά τόν. θάνατο 
καί πιθανόν κατά τόν ϋπνο. Καl 
έάν εΙναι ετσι, αύτό θά είναι 
σημαντικό yιά τήν έρμηνεία 
πολλών άνεξηyήτων φαινομένων, 
δπως ή ίκανότης μερικών άνθρώ
πων έν έκστάσει νά περιyρά
φουν yεyονότα • σέ μακρυνές 
ηπείρους τήν ίδια στι yμή πού 
συμβαίνουν, καθώς καl πολλών 
άλλων πειραμάτων δμοίας φύ
-σεως,. πού ύπερβαίνουν τόν σκο
πό του παρόντος αρθρου. 

θά είχαμε άκόμη μιά έξήyησι 
yιατί μεyάλοι θρησκευτικοί δι
οάσκαλοι περιέyραψαν τόν άν
θρωπο δτι ε_ ί ν α ι ψυχή κ α
τ έ � ο υ σ α ενα πρόσκαιρο 
σώμα ώς δρyανο πείρας, διότι 
πιθανόν δέν προσέφεραν μιά 
ύπόθεσι, άλλά άνέφεραν ενα yε
yονός, της φύσεως τοϋ δποίου, 
έν τfi μεyάλn των σοφίςχ, ησαν. 
έντελώς ένήμεροι. 

Lτov αvορωωοv 
ίερος ας είναι ό αvΙJρωωος 

Στόν ανθρωπον ιερός ας εfναι ό ανθρωπος, 
ή ζωη καί τραγική και άyία καί μία. 
Μήτε τό άνακρεόντειο ροδομέθυσμα, 
μήτε κι οί όλοψυρμοί σου, 'Ιερεμία. 

Οϋτε τά καταψρόνια σας, οί Τιμωνες, 
οϋτε κι ή όλύμπια, 'Επίκουρε, ήσυχία. 
Μελαγχολία, δακρυοστάλαχτ' ή ανοιξη, 
καί τά τρικυμισμένα τά στοιχεία 

μαύρη όμορψιά. Στόν ανθρωπον ό ανθρωπος 
ίερός. "'Ας μη ξεχνδ: πώς κι ή Έρινύά 
κι αύτη δουλεύει άθέλητα, σά θεόσταλτη, 
γιά την άyάπη, yιά την άρμονία. 

· («Δειλοί καί σκληροί στίχοι», άρ: 22)
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·:eva σvμοο,ι1t1lΟ ε{lJΟς
· r:ώv άρχώv r:ov 'τεΗt:οvιeμοv

του Salvator Pitruzzela 
Στίχοι μετάφρ. Ν Κυζαντζάκη 

ο ΔΑΝΤΗΣ eεωpείται ενας μεγάλος μύστης του Τεκτονι
σμου, δ δποίος διέδωσε με το εpγον τcυ στον αμύητο κόσμο 

τας &:θανάτους &:pχας του μυστηpιακου αυτοίί Τάγμα.τος. 
Ή θεία. Κωμωδία., ή δποία εφεpε σε &:πόγνωσι τους φιλολό

γους κα.ί την δποία.ν σέ6ετα.ι δ &:μύητQς κόσμος, αν κα.ί εξομολογεί
ται δτι δεν την κατανοεί, είναι ή Βί6λος του Τάγματος, είναι ενας 
Κωδιξ της 'Α νθpωπότητος. 

Σοφία., αγάπη, &:pετη είναι τα. δπλα. μας καί ή σημαία. μας. 
Μα.χόμεθα κατά. της &:μα.θείας, τοίί έλα.ττώμe6τος καί τής ύποκpισίας. 
. 'Έτσι διανοίγεται δ δρόμος, δ δποίος φθάνει μέχρις ήμων. 
• Απαιτοίί.νται δμως τpείς πpοϋποθέσε�ς για. να. επιτύχη κανείς στην
απόπειρά του καί οι πpοίιποθέσεις αυτές είναι χαραγμένες στην
θύρα τοίί ναοίί μας :

Ε1λικρίνεια, Δραστηριότης, 'Εχεμύθεια. 
Ευκολες φαίνονται, αλλά. ε[να.ι δύσκολο να. συναντηθοίίν στήν 

μαρτυpικη περίοδο που περνοίίμe, δπ9υ το πάν ε[να.ι κερδοσκοπία 
καί τυχοδιωκτισμος κα.ί δπου φαίνεται να. χάνεται δ σωστος δ δρόμος. 

'Αλήθεια. καί μιιστήpιον, αρετή κα.ί εχεμύθεια, φαίνονται πρά-
γματα στην εποχή μας άσυμ6ί6αστα. 

Για τους ι3:μυήτους τό σύμ6ολον 'είναι γελοίο ψείίδος· κα.ί δ 
αποκρυφισμός, ανήθικο μονοπώλιο τοίί φωτος που πρέπει να λάμπη 
έξ ίσου έπί πασαν την • Ανθρωπότητα. 'Όμως αυτοί δεν ξέρουν πώς·: 

«'Από περίσσια τζάκια δ λύχνος βyαlνει 
της yης, πό' στούς θνητούς ... )) 

(Παράδεισος, Α 37-38) 
καί πως ύτ.άρχουνε στο αληθινό βαθμίδες, που δ άνθρωπος μπορεί να 
τίς α:vέλθη, οχι δμως καί να κατέλθη Καί τότε : 

«Πολλά μποροίίν έκεί, πού άδύνατό 'ναι 
στή yης, ol δύναμές μας .. » 

(Παράδεισος, Α' 55-56) 
άλλα είναι άνάγκη τότε δ σοφος να α:pκηται στην έκδήλωσι μόνον 

τοίί 'ίσι.ιου τοίί μακαρίου βασιλείου τής αλήθειας : 

Άπυ τυ Bollettino lVIassonico, Ριlψη 
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«.,.Ω σείς πού τό μυαλό γερό κρατδτε, 
τό μόθημα προσέχτε τό κρυμμένο 
στων στlχων τCΙν παρόξενων τόν πέπλο.» 

(Κόλασις, θ' 61-63) 

39 

Το μυστήριον δεν διατηρεί την σκοτεινη χλαμύδα του παρά 
γιά εκείνους, οι δποίοι δεν την κατανοοϋν σάν αλήθεια, οίιτε την 
αlσθάνονται σάν νόμο της φύσεως- εlναι σάν μιά λαμπιχδα άναμμένη 
σε απόστασι, που δεν ξέρει κανείς πως άναψε, οίιτε 6λέπει τίς τρε
μουλιαστές λάμψεις. Πρέπει νά 6αδίση, νd: προσεγγίση, νά δράξη 
την λαμπάδα. 

Τί πράγμα εlναι δ ήρωϊσμός καί ή προσωπικη θυσία , 
Είναι το ζωντανο μυστήριο της συνειδήσεως της 'Ανθρωπότητος. 
Και ή πατρικη αγάπη δεν εlναι ισως μυστηριώδης σχετικά με 

το μέλλον, τc;ϋ δποίου τd: τέκνα είναι ή άλυσίδα , 
'Ο ευαγγελιστης Ματθαίος αν�φέρει (ιη ' 1-6) την απάντησι 

τοσ Χριστοσ στην ερώτησι ποιος εlναι μεγαλύτερος στ11ν οασιλεία 
των ουρανων. «Έα.ν μη στραφητε καί γένησθε ιός τχ παιδία, ου μη 
είσέλθητε εlς την 6ασιλείαν των ουρανων,>. Το νόημα είναι δτι ή 
πολλi1 μάθησις προσεγγίζει την επιστήμη στΥ/Υ πίστι, ενω ή λίγη 
την απομακρύνει. Σημαίνει κατά 6άθος δτι ή άμεση οψις τής άλή
θειας εlναι μιά πρώτη πίστις. Έκεί δεν στέκουν στοιχεία, οίιτε 
συλλογισμοί, διότι ή διανόησίς μας δεν μπορεί νά ε1σχωρήση πίσω 
iπο την μνήμη. 

Πραγματικά οι αντιθέσεις και οί διαφορές άτομικοποιοΟν καί 
καθορίζουν τήν αλήθεια. 'Αλλά, εάν rι νόησις είναι σ' επαφΥ/ μαζί 
της, τ11ν κατέχει, την α1σθάνεται καί εlναι επενδυμένη μαζί της, 
άδυνατεί νd: την εκφράση με λογικΥ/ μορφή. Σ' αυτην την κατά
στασι, ή άλήθεια καί το πνεϋμα: 6ρίσκονται στην αληθινά μυστη
ριώδη ο1κειότητα, την δποία επικαλείται πάντοτε δ Δάντης. 

Είναι f, άληθινη αυτογνωσία, το δραμα τοσ Θεοσ, που κάθε 
άνθρωπος, &κόμη καί δ ελάχιστος, οφειλει νά πειραματισθη. 

Το χριστιανικον μυστήριον τijς τριάδος, επί παραδείγματι, πως 
θά μπορουσε νά έρμψευθη δι-χφορετικά, .εάν πραγματικά δ Πατήρ, δ 
Υίος καί το 'Άγιον Πνευμα είναι ενας μόνος Θεός σε τρία πρόσωπα ; 
Πως νd: κάμης νd: νοιώσουν, πως 1; θεία Ισχύς, ή δπάτη γνώσις καί ή 
πρωταρχικη άγάπη είναι τρία καί ταυτοχρόνως ενα, σ' έκείνους που 
θέλουν νά δπο6άλουν την άλήθεια στά μέτρα των αριθμητικών καί 
εντελών ποσοτήτων . 

Ή δύναμις τοσ μυστηρίου είναι εκείνη ή πρώτη άγάπη, 
δπου δ Δάντης θέλει νd: συναντηθουν σd:ν φίλες ή ψυχη καί ή αλή
θεια, αληθινη τριάς καί μονάς της σοφίας, της άγάπης καί της αρε
της, π?υ κlλί of τρείς ενυπάρχουν σέ κάθε μία χωριστα. καί δεν είναι 
παρά ενα πραγμα. Το τρία, δπως καί το εννιά, είναι στον Δάντη 
αριθμοί ίεροί θεμελιώδεις. Ή σοφία πρέπει νά είναι άγάπη καί 
&ρετή, ή &ρετη νά είναι σοφία καί άγάπη γιά νά εΙναι δ μεμυημένος 
άξιος. 
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Στο σημείο αύτό πρέπει να εξηγήσουμε ενα φαι�όμενο πού θά 
ατίμαζε πολύ την ανθρωπότrjτά μας καί την ίδια την φύσι, σ.ν εδί-. 
δετο στους μυσ:cηριοφό6ους ή ευκαιρία να τό εξηγήσουν με την 
χυδαία λογική. · Οί λαϊκές μαζες 6αδίζουν κατά κανόνα πίσω . άπό 
δ,τι περιέχει άπόρρητο και άκαθόριστο, διότι αν τους έδί9ετο ή 
λογικrι εξήγησις της ιδέας που πρό όλίγου τους είχε ηλεκτρ(σει, σε 
λίγc θα την πχρατηρουν μέ άδιαφορία, σάν μιά παλια γνωριμία: που 
την επάγωσε ή μακριά συνήθεια. 

Καί τί πράγμα είναι τά κάλλη καί ο[ γοητευτικές μ�:ψφές του 
φύλου πού ερωτεύεται ; Μια συκοφαντικrι φιλοσοφία θα ελεγε πώς 
είναι ή μαστρωπεία καί 1j κολακεία της φύσεως. 'Αλλά, μπορεί 
v� ά.γαπήση κανείς, εναν σκελετό, δεδ'Jμένου δτι είναι χρήσιμος στrι•ι 
διαιώνισι τοϋ ά.νθρώπου , Δυσπιστητε προς δλους το1)ς δογματικούς, 
οί δποίοι ζητου•ι νά καταργήσουν αυτά. τα ά.πατηλά μυστήρια καί vά · 
τά ά.ντικαταστήσουν με τό μόνο λογικό επιχείρr1μα της έξασφαλίσεφς 
του είδους, καί πεισθητε δτι ή κολακεία κ:χί ή μαστρωπεία, πού 
εlναι τό άμεσον όχημα: των σκοπιi)ν τής φύσ�ως, περιέχουν ά.λή
θεια υψηλότερη ά.τ.ο την σχετικη κ.zί περιωρισμένη άλήθεια των 
δογματικων τους δρισμων. Το ενστικτον του ά.πορρήτου, του μυστη
ριώδους, του ά.ποκρύφου είναι ή άπόρρητος, μυστηpιι1δης, άπόκpυφη 
συνδιάλεξις τής ά.νθpωπότητος με τίς οικουμενικές αλήθειες, πού 
ξεπερνουν την συνήθη άντίληψι του ά.vθpωπίνου γένους. 

Γελουσαν οί Ρωμαίοι γιά τr;ν λατρεία των Φετιχιστών (που 
εκήρυττε δτι οί Θεοί γεvvιωvται στούς λαχανοκήπους) 'Αλλά, 
σήμερα πpοκαλου•ι ϋψωτο _θαυμασμό οί διδασκαλίες κα οί θεσμοί 
των Α1γυπτίων, γιγάντιοι σάν τίς πυραμίδες των 

Ία μυστrιρια τής ΈλευσΙνος φαίνονται ίσως γελοΊα. οτα:ν 6μως 
μάθετε πω; ώδήyησαv σε μεγάλη μεταppύθμισι των rιθων καί προσ
είλκυσα•ι τούς άριστους ά•ιδρες τής εποχής, 0' ά.ντιληφθητε δτι τόση 
δύναμις δεν μπcpεί νά γεννηθή &πο .τc ά�εια:,ιο κα./ το γελοίο, καί 
δτι οί ιερείς δεν ήσαν καί τόσο ά.πατεωνες, πρί ν 1ι κατάχρησις καt 
"fι διαφθορά νά προκαλέσουν τό•ι ξεπεσμο των τε) ετουpγιG)V. 

Ή ά.λήθεια είναι μία εν έ:χυτ'Ώ· κατά. τ·ην εξήγησί της, διχάζε
ται σε φG)� και δύνχμι · σάν φως καθίσταται δρατή, σάv δύναμις 
καΟίστα:ται α.1σθηtή. Ή άλήθεια δμως εχει τό δόγμα καί την θρη
σκεία τη;, δηλαδrι μια θεωρία κα.ί μι:χ θεολογία Γιά vά α1σθανOητε 
μιά ά.λήθεια είναι σημ:χvτ•κο ψ}. την γνωρίσετε εσωτερικά, να εlσθε 
σ' επαφή, vά την δητε κατά τρόπο πρωταρχικό, είναι σημαντικό 
αυτή·� άλήθεια, &ληΟινά κ:χί ουσιαστικά, ·ι&. ε·ισαρκωθη στό'Ι άνθρωπο. 

Τότε -ί; θρησκεία τής 1δέας γίνετ:χι ε•ια με τό μυστήριο, δ:ότ 
όποιος άγα:πάει δεν ο) έπει κα' CΠ'Jιος ολέπει ΟΕ'Ι αγαπάει. 

Δεν εγvώριζαν πεp:σσότεpα άπό μ&ς οί ίεpείς της ά.ρχα ότητος, 
οίιτε ιί)15ηγήθηκχν άπό ερωτική ευφpοσύ'Ιη, δτα·ι παρίστχναν τήν 
άγάπη τυφλή. 'Αλλά, Yi διαοεβ:χίωσις δtι όποιος &γαπάι;:ι δεν βλέπει " Ι"), ('ο,, .. , �, , , 2.ξ e- , , Χα οτ.οιος ο ,επει οεν :χγαπαει, οεν πρεπει •ια ι:. ηγη _η κατα επιφα-
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•ιειακό τρ6πο, διότι τό 6λέπειν κ-χί άγ:χπάν συμπληρώνοντχι άμ'.Η·· 
6αίως και f1 ενωσίς των ε!ν:ιι τό ίδα•ιικc τής τελειοποιήσεως.

Το μυστικό δεν ε[ν:χι ά:ντίθετο προς τήν άpετή, -ή δπι:ιία, ,1-6νον
κατά τrιν χυδαία ερμηνεία., ε!ν:χι κτήμχ άπι:ικλεισtικό μιας 1δέα.ς κ:χί
χωρος της σκέψεως άοα.τος 'Έτσι λ:χμ6:χνόμε•ιη ει ναι α.ύθ:χίpε.τη,
μονοπωλιακή, συσκοτιστικf1, άντίθετη προς τον χαp:χκτήpα. .. τής
Άλήθειας, -ή δποία. κινείται δλ6κλγJΡΥ/ καί ε1σδύει στό σύμπαν ·

Ή 'Αλή9εια πρέπει νi ε!v:χι άpμονική κ:χί fι d:,uομ6νωσις ε!ν:χ
άρνησις κάθε άρμοvίας.

Έv ·τούτοις, στό πνείίμ:χ τής σι:ι:ρί:χς, τ6 μυστικό 1

1 είν:χι ν6μος,
προς τον δποίον οφείλει νά. συμμοpφοίίτ:χι fι σκέψ;,- γιi ΨΧ εχη τrιν
μεγαλύτερη δυν:χτη άποτελεσμ:χτικότητα. Ε[•ια; -ή ά.ΨΗογα. μέ τήν
ικανότητα άπονομr, τοίί ά.ληθινι:;0, γι:χτί αύτ6, αν κ:χί ε1σδύει στο
σύμπαν, άγτα.γ:χκλά καί κ::ι.τά τμηματικά. μέρη �· αυtο δεν ύπάpχε
τίποτε το αυθαίρετο, δι6τι σ' έκεί νου; πο' δέ•ι ει ν:χι ίκ::ι.γοί ιά μάθουν
την άλήθεια, θά εlνα.ι άδJ·ητοv νά. σπ:i'Jουν τ6 μυστικ6.

Δέν είναι δλες οί α:λήΟειες δπως ο[ μαθηματικές, πού δέν μπο·
pεί νά ζ'Υ)μιωθοίίν άπο την αμάθεια. κ:χί v· άπι:ικpου'Jθοίi•ι άπ6 ψευδεί;
διδασκαλίες.

Τίποτε δέν ειv::ι.ι r.ιο αγτίθετο στην άλήΟει:χ, από έναν α:ι:χρ
μ6δ:ο κριτή, εvαν. &:δα.ή νοίί, δ:ότι τότε r 6εοήλωσι; καταντά σκάν
δ:χλο κα.ί πολλ:χπλα.σιάζει τά έμπόδια, ώστε vά &:ποδιώχνη τ"Ιί 'J αλή
θεια μακριά σε πεpιωpισμένα δpια. ['ι · αυτό κα.ί ό Ποιητής λέει ·

«Στήν ψευτοθώρο όλήθειο πρέπει πόντο 
νά κλείς, δσο μπορείς, σφιχτά τά χείλια 
yιοτ(, χωρίς νά φτοίς, ντροπή σοϋ φέρνει,, 

(Κόλασις, ΙΣΤ 124--126) 
l'ιά μά,. λοιπόν τ6 μ..ιστικο δsν ε νχι σκοπ6-, αλΗ μέσοι στ11 1 

'πηpει1ία. κα.λύτspης κ:χ: χpησιμώτεpης δημοσιότητος 1έν ε!μεΟχ 
οϋτε σφετεριστα.ί, ουτε μογοπωλιστα.ί, άλλά θεμα.τcφύλχκες του άλ η
fJ: νοίί κοιγωνικοϋ θησχυpοΟ: τής άνθρώπι·ιης σκiψεως. 

' κολcυθουμε τού; αιώνιου; vόμο..ι; του σύμπα.ντι:ις, πού έπι· 
οάλλουν σέ κ:ί'θε όpγα.ν:σμό νά έχη έσωτερικο κ:χί έξωτεpικό, οϊ,σία 
καί μορφή, κα.ί δέν δείχνουν το c: σκοπού; tΎ6 φύσεως ;::χpά στο 
τέλο�. 

Ή συμσολική γλώσσα εινα.ι αναγκαία στο μυστήριο, οιότι fί 
άλήθεια-ψώς καί δύναμι, δηλαδη ζωrι-δε'ι μπορεί ν± έκ:ppMθij 
με λέξεις νεκρές χωρίς έσωτεpικο δυνα.μ σμό 

'Γό σύμ�ολο μπr:ιpει μόνον νά. έpμηνευ&ή, δι6τι δεν εχει συνώ·ιυμα. 
Κ:χί δ Δάντης με σύμβ,;λα. έκφρχζετα.ι γιά . t'YJY άποκάλυψ: 

μυστη'pίων. Οί γp:χμματ,;)6γοι περιορίζονται νά tO'J θεωροσν 7'ατέpα. 
τής νέας 1τχλικη; γλώσσχς κα.ι λογοτεχ'Jία.�, διότι στ:ιμ:χτοϋ'Ι στίς 
λέξεις δταν πpι:ισπα.θουν ·ιά τις έpμηvzύσου·ι, κα.τ?,λήγr:ιυν σέ μιά 
Βα6έλ κα.ί τόν σε6ηλώνου'ι οι ιστορικοί άναζητου•ι τά. στοιχει:χ τώ•ι, 

,lψηγήσ�ων τοσ Ιlοιητου κα.t &:σχολοϋντα.ι μέ τ;; άλληγορίες τ,;cι 
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κατά την γνώμη τους, δ Δάντης εγpα:ψε γιά τά πpάγμάτά της έποχης 
του, για την χώρα: του πιο περιοριστικά, τιμωρώντας τους έχθpους · 
και αμείβοντας τους φίλους, κα:ί για δλα: αυτά μόνον συνέθεσε τους 
τpομεpους πίνακές του·. οι αισθητικοί στάθηκαν στην όμοpφιά των 
στίχων και έδεσαν ανθοδέσμες, που επηρέασαν κα:ί τους μετα:γενέστε� 
ρους, Κάθε πλευρά εκχμε δικόν της τον Δάντη : Γιβελίνος γι' α:ύτους, 
Γουέλφος για τους άλλους, κα:θολικος η αποστάτης η άντιπα:πικός. 

'Αλλά, τί πραγματικά ε[να:ι ή Θεία: Κωμωδία: ; Νά μην ε[να:ι
άλλο απο μια μαγικη όθόνη, που επάνω της περνοσν, με χρώματα: 
φανταστικά, διάφορα: ασυppα:πτσ. γεγονότ-χ,·,άλλα με τη φυσική τους 
ενδυμασία: κα:ί άλλα: με αλληγοpικη μετα:μφίεσι, χωρίς συστημα: κα:ί 
ένότητα, απο τοσ εlδωλολα:τpισμου μέχρι του κα:θολικισμου ; 

Κατά τους ιστοpικους, δ Δάντης συνάθροισε δλους τους θεους 
του Όλυμπου και τους Άγίους του κα:θολικου Παpα:δ.είσου για νά 
επενουση μερικά γεγονότα: κα:ί ώpισμένα: πρόσωπα, που θά εμενα:ν 
θαμμένα: στη λησμόνιά δίχως τό ποίημά του. 'Ένα: ασκί λάδι γιά 
ενα: λάχανο ... 

Ή Θεία: Κωμωδία ξεπερνάει δλοφάνεpα: τίς αναλογίες των 
ιστορικών γεγονότων, οχι μονάχα της έποχης του Δάντη, αλλά κα:ί 
του κόσμου· δεν cχσχολείτα:_ι μονάχα: με την γη, αλλά κα:ί μέ τον 
ούpα:νό. 

Εινα:ι θεμελιώδης νόμος στήν τέχνη ή εύpυΟμία των τμημάτων 
της κα:ί ή cχνυψωσις του σκοπου πάνω cχπο τά μέσα:. Θά ελεγε κα:νείς 
δτι τό Κολοσσα:ίον χτίσθηκε για νά πpοσα:ρμοσθή ή μιά πέτρα: πάνω 
στην άλλη ; 'Ότι ή Α1νειάς γράφτηκε ώς μέσον γιά νά πεpιγρα:φουν 
τά πλοία:, τά άντρα:, οι σίβυλλες κλπ. , 

Γιά τον Δάντη θά ήταν πιο παράδοξο, πιο αδυνα:το, αφοσ ανά
μεσ-χ στά λίγα: γεγονότα: κα:ί στην συνολικη ιδέα: του έργου χα:ίνει 
άβυσσος. 'Εκείνα:, είναι ή ϋλη· εκείνη, ή 1δέα. Ή γήίνη έρμηνεία: 
τοσ έργου γίνεται περισσότερο χονδpοειδη; cσο πpοχωpουμε στίς 
ανώτερες περιοχές. 

'Όσοι λοιπον στέκονται σε ταπΞ:νές έρμηνείες, δσοι, κα:θώς 
ελεγε δ Ποιητής, πλέουν σε μικρές βαpκουλες, κα:λυτεpα: να γυρίσουν 
στά νερά τους, για:τί κινδυνευουν να χαθοον : 

«'Ώ σείς πού σέ μικρή, μικρή βαρκοΟλα,· 
ποθώντας νά μέ όκοΟστε, όκολουθδτε 
τό σκάφος μου, πού τραvουδώντας πλέει, 
στά πρώτα vυροvυ6λια σας vυρlστε· 
στό πέλαο μήν άνοlvεστε, vιατl Ίσως 
τό δρόμο σας θά χόστε χ6νοντός με. 
Τό κυμα πού άρμενω κανεlς δέ διόβη. 
Φυσδ ή Άθηνδ κι δ 'Απόλλωνας πλωρ(της · 
κι οί έννιό μοΟ δεlχνουν ΜοΟσες τό βορρ6στρι». 

( Παράδεισος, Β' 1-9) 
Ευκολα μπορεί ν' αντιληφθη κα:νείς πως δ Δάντης χpησιμσ

ποιεί τα γεγονότα: του κα:ιρου του, καθώς δ ζωγράφος τα χρώματα: 
της παλέττα:ς του. Στα μεγάλα: σχέδια:, .δπως κα:ι στα μικρά,. χρειά.:. 
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ζονται το μολύ6ι καί το κάp6οuνο· καί δ Δάντης γιά νά σχεδιάση 
και νά χpωματ(ση τίς όπέpοχες 1δέες του ήταν όποχpεωμένος νά χpη· 
σιμοποιήσ-η την ϋλη πού τοϋ προσέφεραν δ τόπος καί δ χρόνος. 

Ή μύησίς του συντελείται σε τpείς περιοδείες σuμ6ολικές: Ή 
πρώτη της Κολάσεως, ή δεύτερη του Καθ:,φτηpίοu, ή τρίτη του Πα
ραδείσου. Ή πεpιpδεία τής Κολάσεως έρευνα τό παρελθόν, αναζητεί 
το κακό καί την ανταποκρινόμενη τιμωρία· ή περιοδεία του Καθαp· 
τηpίοu καθορίζει τά μέσα της αvανήψεως και έρευνα τό παρόν· ή 
περιοδεία του Παραδείσου έξελίσσει τrιν αpχην τής τάξεως καί 
έρευνα το μέλλον. 

Of τpείς περιοδείες εχουν είκοσι εναν προοδευτικούς κύκλοuς
έφτα για κάθε μία-πού ανταποκρίνονται σέ 21 μuητικούς 6αθμούς, 
πού έξηγουνται στ-i τεκτονικά τυπικά. 

Σuμ6ολικη εfναι ή άpχη της θείας Κωμωδίας : 
«Στό μεσοστρότι άπόνw της ζwης μας 
σέ σκοτεινό πλανέθηκα ρουμάνι, 
τl 'ταν ό δρόμος ό σωστός χαμένος ... » 

( Κόλασις, Α 1-3) 

fτό μέσον του δρόμου της ζωής μας δ άνθρωπος πλανιέται 
σ' ενα σκοτεινό δάσος, άπό τό δποίο κανένας δέν 6γηκε ζωντανός, 
γιατί fχει χαθή δ σώστός δρόμος της Άνθρωπότητος. Μέσον, έδω 
σημαίνει μέσον καί οχι ημισu· δ Δάντης σέ fιλικί:χ 35 έτων δέν 
ε6γαινε από τr,ν ανάppωσι τής ι:ϊλακείας, ουτε άπό τά οpγια των 
έλαττωμάτων. Κι' δ πιο κοινός άνθρωπος θά ντρεπόταν vά έξομολο
γηθη δτι μέχρι τα μισά τής ζωής του, στά 35 χρόνια του, είχε άνε
χθη την πνεuματικrι νύχτα. 

Κάθε πλάσμα πού γεννιέται, κ:χτ:i τίς μur;τικές διδασκαλίες, 
κατέρχεται από τό 1δεωδες καί έξαναγκάζεται σέ περιορισμούς, 
γι' αυτό στερείται της τελειοποιήσεως, που μποpε: νά φθάση μόνον 
μέ τr1ν έξέλιξ:. Στο τέρμα της κοιλάδας της θνητής ανθρώπινης 
ζωής, εlναι ενας γήλοφος δασωμένος &:πό τίς ακτίνες της αλήθειας, 
δποu δδηγουν πολλά κανάλια. 'Εκεί, μέ τ'Υjν δραστηριότητα καί την 
εργασία καί μέ τrιν &:παλλαγή άπό τον φ66ο, άπό τον θάνατο άνα-
6λύζει ή άθανασία. 

'Αλλά δ άνθρωπος πρέπει ν' αποφύγη μέ κομμένη την άνα
πνοή ενα πέρασμα, ζητώντας την 6οήθεια του ανθρώπου, δηλαδη 6α
πτιζ6μενος στrιν κοινωνική αλληλεγγύη ν' άποφύγη τόν πάνθηρα, τον 
λέοντα καί τον λύκο, τpείς στιγμές του έγωϊσμου που ζητουν νά 
τον απωθήσουν στο δάσος. 

Ό Δάντης είναι δ Μύστης, σύμβολο της Άνθpωπότητος που 
οαδίζει στrιν πρόοδο. 

Ό Βιργίλιος ε[ναι δ ανάδοχος κα: ά.ντιπροσωπεύει την κοινω· 
νικη έπέμ6ασι, πού δίνει τό 6άπτισμα του πολιτ:σμοίϊ ά.πό το πα· 
ρελθόν στο παρόν. 

Μέ τό 6άπτισμα περνάει ά.πό την φvσική · μητρότητα στην κοι· 
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·ιωνικη μητρότητα, πού συμβολίζέι τήν ά•ιχληφι τώ•ι κχθηκ6ντων
Ό Βιργίλιος, αν καί δεν έλάτpευσε δεόντως τον Θεό, ά:φοt:ί γεν-·

·ιήθηκε προ του Χριστιανισμου, στέλλεται ά:πό τr1ν Βεατρίκη, την
γυναίκα του ά:νθρώπινου νeιίί, fι δπο(α άλλαξε ζωη καί ά:πό το•ι γήίνο
παpά?εισο γύρισε στό•ι έπουράνιο. Ό θάνατος της Βεατρίκης εlναι
μία πρόοδος σχετικα με τον θάνατc, της :'Ισιδος καί τοίί Χιpάμ· είναι
fJ συσκότισις της ά:Χήθειας μπροστά στο προπατορικο άμάρτημα.

Ό Δάντης δεν έψεύσθη ποτέ· δ Δάντης ύπηρξε έπαναστάτης,
άλλά ά:πο έκείνους τούς έπανασ1άτες πού δψώνουν τό δίκαιον πάνω
άπό την δύναμι, το πνείίμα πάνω ά:πο την ϋλ η. Ή θεωρία του ά:νε·
15αίνει ά:πο την γη στόν ουρανό· καί μάς προειδοποιεί πω·; ο1 παρά
ξενοι στίχοι του κρύβουν μια διδασκαλία, έκείνην πού έκδηλώνεται
στον ϊσκιο .τής μακάριας 6ασιλείας 15που ή εικόνα είναι κατώτερη
άπό το είκονιζόμενον, γι' αυτό λ6γος της 'Ιδέας γίνεται fι ά:λληγορία

'Αν ά:παλλάξουμε τήν θεία ΚωμJJ.Ιδία ά:πο τα φευδf σχόλια, .θά
την δοuμε στο άπλό καί φυσικο μεγαλείο της καί ή ερμηνεία δε•ι θά ·
έχη ά:οεβαι6τητες. Θα δουμε πω; ε!ναι ή μεγάλη προοδευτική χρι·
στιανικη τριλογία. Τρία είναι τα βασίλεια της Τ πέρτατης 'Αλr1θειας' ·
τα τρία αύτά βασίλεια στήν ήθικη τάξι άνταποκρίνονται στους δύο
άπ6λυτους πόλeιυς τοίί καλοίί καί τοίί κακοϋ, άνάμεσα στους όπο(ους
ρέει ή άναγέννησις της προόδου κα.ί YJ iξέλtζ': τής άνθρώπινης τε·
λειοποιήσεως

Κ6λασις, Καθαρτήριον καί llαράδεισο;, είναι οί τpείς 1δεώδεις
τύποι, οί τpείς μεγάλες φάσεις πού διέπ,:;υι τίς εκδηλώσεις τοίί �ύμ·
πχντος. Κάθε Ώδη έχει 33 :χσμα.τα· από τηι πρώτη, Π'Jύ φαίνεται
·ιi εχη 34, πρέπει νά μr1 λογαριαστη ·fι είσηωγή. Κάθε άσμα δε
σπόί,εται άπσ τα τρίστιχα, τά δποία, καθώ; κυλοϋν άpμονtκi, δί·ιου•ι
ποικιλία, άλλα καί συντελοϋι στrι γενικrι έιότητα.

'Όσο για τr
ιν ήθικη συναρμογή, έπτά είνχι οί κύκλοι της ΚΟ· 

· λάσεως, τά αρνητικά στοιχεία, έπτά είν:ι.ι τά &λμ:χτ:ι. τοϋ καθαρτη
ρίου καί επτά ι.:ί ούρανeιι τοϋ τ.:ι.pαδείσου ποϊ.ι -1υμπ) ηpώνουν το με·
γχλο ταξίδι.

Αύτr; f, μεγχλη αρχιτεκτο·ιικη δεν εί ι:ι.ι τυχαίσι, ούτε συμμε
τρία εξωτερικής μορφής, ά:λλά εχει τcν λ6γο της σtην διδασκαλία
iκείνη, στήν δποία•ι δ Δcίντης άφιέpωσε το εργο του Μεγάλος άπο·
καλυπτ·ης τοϋ μυστηρίου τοϋ ά·ιΘρώπινου πeιλιτισμοϋ, για μια στιγμrι
iδίστασε κάτω άπο tό μεγiλο βzpος tiι: άπc,στ?λytς Κ7.ί Οέ Ι μπόρεσε
·ιά μη•ι &•ιαφωιήση ·

. «Μά έyώ yιατl νά 'ρθω, yιά ποιός τό στέρtει, 
Δέν ε Τμαι Αfνεlας έyώ, δέν ε iμαι ΠαΟλος. 
Μήτε κι έyώ, μήτε δλλοι κρlνουν με δξιο » 

( Κολασις, Β 31-33) 
Κ:χτα'Ιικώντc1.ς δμως με :;πέροχη 6ρμή κάθε δισταγμ6, επιτελεί 

κ:ιί τrιν τρίτη περιοί3εί:ι., ξέροντας π�>; fH έλ:ιμπε το εργο του στ-χ 
πεπρωμένα t?ϋ ο1Μ�με•ιικοΤί πολ�τισμ?ϋ. 
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'fό σκοτεινό ρουμάνι εl 11αι ή Κόλασις, τό χάος, τό κακό, τό 
lρε6ος· προσεύχεται καt επικαλείται 6οήθεια. Τό άπότομο 6ουνό 
εlναι το Καθαρτήριο, ή ελπίδα, ή -Π?όοδος, ή επανόρθωσις, .Υ/ ερ
γασία, παραδειγματισμός, δδηγός στ'Υ)ν θυσία ·καί στην λύτρωσι 

Ό ψιος εlναι δ Παρχδεισος, τό φως, .1) άλ·ήθεια, το ώραίο, τό 
καλό· δδηγετ στον �πόλυtι:J θρίαμ6ο της &ρετης που χαρίζει τήν 
JJ,ακαριότητα. 

Ό Δάντης ήταν Ροδόστ:χυρος κχt Ναtτης Καδώς· ε1σεχώρησε 
στα ύψηλα μυστήρια της άρχχιότηtι:Jς καt ενεπνεύσθη άπο τtς τεκτο-

- νικες διδασκαλίες για το Θεtο Ποίημά του.
Στό Αυτοκρατορικό Μουσείι:J της Βιέννης υπάρχουν δύο μετάλ

λια, που φέρουν ·χνάγλυ:pη τήν μ?ρ:pή του Δάντη το εια, του Πέτρου 
Πιζάνο το άλλο. Άμφότερ:χ εχουν στη11 χνάποδη τά &ρχικχ τωι 
Ναϊτων: F.S. Κ.Ι. P.F. Τ. (Fraterni.tatis S:ιcrae Kadoscl1 Iιnpe
rialis Prιncipatns, Frater Ten1plarins). 

Συνάγουμε λοιπόν, δτι δ μεγαλ:ιτερος των ποιητω·ι ήταν μεγά
λος μεμυημένος καt εκλαtκευσε τίς αιώνιες άρχές του Τεκτο·ιισμου 
ύ?tό τον πέπλο των παράξενων στίχων. 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 

"8/,vεοαίvοvτάς στοv ,�O,Jvμωο 
Γιά νά γνωρίσω τούς θεούς σου 
&νοιξα μόνος μου τό δρόμο, 
γιά δλο μου τό δρόμο 
την άπόψασή μου παίρνοντας 
ώσά μονάκριβο καρπό, γιά νά δροσίζω, στίς 

[ άκρότατες στιγμές 
της δίψας μου, τά χείλια ! 
'Όλυμπε, άνήψορε τοΟ Δία, 
τό χωμα σου είναι μαΟρο, 
ζυμωμένο μ' δλα τά χινόπωρα 
των καστανιων καί των πλατάνων, 
-καί τό πόδι χώνεται βαθύτερα άπό τό στραγάλι
γιά νά σ' άνεβεί !
'Αδιάκοπα,
μέ τό μαχαίρι
δαψνοτόμος,
κισσοτόμος-
πρέπει νά κόβει τό στενό του μονοπάτι
μέσ' άπ' τά παλιούρια
δποιος γυρέψει νό: σέ ίδεί !
Κι άπάνωθέ του, σά λuροχορδές.
ο{ κληματίδες άμποδανε νά διαβεί !

(«Πρόλογος στή ζωή)) 

·.



Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ 

ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Της Marguerite S. Aimi 

ΤΟ ΦfΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ εί
ναι ή άρχαιότερη μορφη 

ζωης πάνω στη γη. Έκατομ· 
μύρια χρόνια προτου να ψχνη 
σε στερηα η σε θάλασσα ζωϊκη 
ϋπαρξις, ή 6λάστησις εσκέπαζε 
μεγάλο μέρος της επιφάνειας 
του πλανήτου μας. 

'Όταν μιλουμε για το φυτικο 
βασίλειο γενικά, ίσως ή πρώτη 
σκέψις μας στρέφεται στην δμορ· 
φ:α των λουλουδιων, γιατί ασφα· 
λως Βλες ο! φυλές &να τους α1ω
νες άγάπησαν τα λουλούδια. Και 
πραγματικά, 15ταν εfναι καλλι
τεχνικα τοποθετηϊJ,ένα, δεν υπάρ
χει τίποτε ώραιότερο άπο τα 
λουλούδια, τίποτε που να δίνη 
περισσότερη εύτυχία, περισσό
τερη παρηγορία, περισσότερη 
άγνη χαρά. 'Ένα φτωχικο δωμά
τιο, τα λουλούδια το κάνουν χα· 

ρωπό, κι' απο μια έρημη ψυχη 
διώχνουνε την μοναξιά. Τον άρ
ρωστο ενθαρρύνουν τα λουλούδια, 
παρηγορουνε τον θλιμμένο. Ψι
θυρίζουνε αγάπη, >ητουνε καt 
φέρνουν συγγνώμη. Τα λουλού
δια μεταφέρουν κολακεία καί 6ε-
6αιώνουν τα κατορθώματα. 'Αλ
λά, καθως μιλουμε σ' αύτές τις 
γραμμές, σκεφτόμαστε εγωϊστι-

' δ ' , �κιχ, πως τ.:αντα σκεφτεται ,1 
ανθρωπότης. Σκεφτόμαστε τι 
μπορουνε να κάμουν για μας τα 
λουλούδια καί διόλου δεν σκε
φτόμαστε τί εμείς θα μπορούσα· 
με να κάμουμε γι' αύτά. 

'Αμφι6άλλω σφοδρως αν ή με
γάλη Δύναμις στο κέντρο του 
Σύμπαντος μπήκε σε δλη τη φα· 
σαρία να πλάση τα λουλούδια, 
για να μπορουμε να κάμουμε πιο 
ελκυστικο το τραπέζι του τσα-

Άπο το The American Theosophist, ,vheaton Άμερικης 
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γιοϋ η γιά νά μηνύσουμε σε κά
ποιον δτι λυπόμαστε πού εκά
μαμε κάτι πού δεν θά εκάναμε 
αν fι δεύτερη σκέψις μας ήταν 
πρώτη. Έξελιχθήκαμε ωστε ν' 
άγα�ουμε τά λο.uλούδια, μάθαμε 
δμως καί νά τά σε6όμαστε , 

Ί'ό φυτικό 6ασίλειο το θεω
ρούμε σάν παραχώρησι στους 
άνθρώποuς. Θλι6όμαστε αν 1ι λαί
λαπα γκρεμίση ενα άπό τά με
γαλοπρεπή �ένδρα μας. "Αν τά 
cκα�άρια φάνε τά τριαντάφuλλά 
μας, αν 1ι ξηρασία μαράνη τά 
-κρίνα μας η τά τυφλοπόντικα κα
ταστρέψουν τούς 6ολ6ούς μας, 
στενοχωριόμαστε, άλλά, καθώς 
-το πλείδτον των πολιτών, δεν 
Ύνωρίζομε τούς'γείτονές μας, και 
στην περίπτωσι αύτr1 εννόω «γε(
-τονες» το φυτικό 6ασίλειο τpιγύρω 
μας. 

ΊΌ 6ασίλειο αύτό είναι ζωτι
κώτατο μέρος του Σύμπαντος. 
Ξέρουμε πολύ καλά δτι χωρίς το 
φυτικό 6ασίλειο δεν θά μπορού
σαμε νά ζήσουμε πάνω στη γη, 
γιατί τά φυτά εξασφαλίζουν την 
-καθαρότητα του άέρα πού άνα
πνέομε, τον άέρα πού δίχως 
αύτόν δεν �πάρχει ζωή. Ξέρουμε 
άκόμα δτι τά. φuJά μας παρέχουν, 
-τροpή, γιατί κι' αν άκόμα θέ
λαμε νά άκολοuθήσοuμε άποκλει
στικη κρεωφ.αγικη δίαιτα, δεν 
θά μπορούσαμε, άφου δεν θά μπο
ρουσαν τά ϊδια τά ζωα νά έπι
ζήσοuν χωρίς φυτά, γιατί τρέ
φονται άπό τη 6λάστησί. ΊΌ φυ
τικό 6ασ(λειο μας επρομήθεuσε 
το πλείστον άπό τά καταφύγιά 
μας, άπό την εποχη των· σπ-η
).αίων, με την ένδυμα.σία, τά επι
πλα, το λάδι γιά τά λυχνάρια 
:μας καί το κάρ6οuνο γιά τίς 

θερμάστρες μας. Καί το rδιο το 
εδαφος τριγύρω μας τά φυτά το 
σuγκρατουν. Μας δίνουν tσκιο. 
Το φυτικό ε!ν' ενα άπέραντο καί 
ομορφο 6ασίλειο, πολύ πιο μεγά
λο άπό το ζωϊκό η καί το άν
θρώπι νο, καl άξίζει την πιο σο-
6αρη προσοχη κ' εκτίμησί μιχς. 

Ί'ά τελευταία; χρόνια γίνεται 
πολύς λόγος γιά «εναν κόσμο». 
'Αργά, πολύ άργά, ξημερώνει 
στην σuνείδφι του άνθρώποu 1ι 
άντίληψις δτι δλοι οί λαοί είναι 
τέκνα της ϊδιας Θείας llηγης, 
έπομένως αδελφοί. 'Αν δμως 
πρόκειται •Jά άν_χγνωρίσοuμε εν
τελώς τον «ενα ,κόσμο»' τότε δλα 
τά 6ασίλεια;, το δρuκτό, το φυ
τικό και τά ζωϊκά, καθώς και 
το άνθρώπινο 6ασίλειο, πρέπει 
ν' άναγνωρισθουν δτι άποτελουν 
μέρη της μιας μεγάλης 'f πάρ
ξεως. 

'Έχει λεχθη δτι δ σκοπός της 
ζωης μας είναι νά άνυψωθουμε 
σε δσο το δuνατον μεγαλύτερη 
άγιότητα κ' ενας ά.τό τούς σuντο
μώτεροuς δρόμους γι' αύτον τον 
σκοπό είναι 1j σωστη εκτίμησις. 
'Εάν λοιπόν το φυτικό 6ασίλε_ιο 
μας δίνει τροφή, ενδυμασία, κα
ταφύγιο, ζέστη, φως, καθαρό 
άέρα και συγκρατεί γύρω μας το 
εδαφσς, το έλάχιστο πού πρέπει 
νά κάνουμε είναι νά εκτιμήσουμε 
σωστά τi-1ν σuμ6ολή του καί νά 
το σε6αστουμε. 

Πολλά φυτά εχοuν &ψηλό βα
θμό άναπτύξεως. 'f πάρχοuν με
ρικά πού μπορουν νά 6λέποuν, 
v' άκουνε, νά αlσθάνωνται, νά 
εχοuν &.φή. 'Άλλα, μποροϋν νά 
κολυμ πουν, νά πηδουν, νά κu-
λιουντα:ι, νά περπατουν. Μερικά 
φυτά είναι ματαιόδοξα καl δια-
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κeισμeιΟντα:ι γιά να. έλκύeιυν τr1ν 
προσοχή 'Άλλα, μιμσΟντα:ι τιi 
πουλιά, τίς μέλισσες, τά ψίδια, 
ακόμη κα:ί τίς πέτρες. Φpο'ιτί
ζουν γ:ιi τα παιδιά τους κα:ί τα 
διδάσκου·ι να προστατεύουν τον 
έα:υτό τους, πιό πολύ &:πό δ,τι 
κάνουν μερικοί γονείς. Πpοσπα:
Ηηστε νά γνωρίσετε τά φυτά κα:ί 
0± δητε π6σο άληθι•ιά ύπέpοχα: 
είν:χι. 

llολλά cρυτά, σάν ανθρώπινα: 
δντα:, &:ν::χ.γνωpίζουν τήν σημασία 
τους στό•ι κόσμο, κα:ί δεν εlνα:: 
Θύματα των περιστάσεων, δπως 
Οά νομίζαμε. Κάθε φυτο εχει 
iν::χ.πτύξει δικά του μέσα άσφα:
λεία:ς ένα:ντίον των ιδιαιτέρων 
εχθρών του. 'Επίσης τά φυτά 
αναγνωρίζουν τούς cρίλους:; των. 
Μεγαλώνουν, πολλαπλασιάζουν 
κα:ί έγκα:θιστοσν τίς οικογένειές 
των, εκμεταλλευόμενα: τίς ευκαι
ρίες κα:ί προκαλώντας καινούριες, 
άκpι6ως δπως οι άνθρωποι. Τούς 
έχθpούς των, αλλeιτε τούς πολε
μοΟν μοναχικά κα:ί άλλr:ιτε δμα:δι
κά. '1" αγκάθια:, ιά δηλητήρια:, 
οι εκκρίσεις, οι μυρωδιές κα:ί τα 
κεντpια εl ναι μοpcρές &:μύνης, πού 
εμα:θα:ν νά τίς πpο6άλλουν γιά νά 
προστατεύουν τον έα:υτό τc;υς. 

'Όλοι ξέpeιυμε τήν λευκάκα:ν
Οα. Fλν' ενα Οα:υμάσιο παράδει
γμα: της αυτοπεποιθήσεως κα:ί &:
νεξα:ρτησία:ς των cρυτω•ι. 'Άλογα:, 
πρόβατα:, γίδια:, έπίση; κα:ί άν
θρωποι, &:ποcρεύγουν τά κακά 
μα:χα:ιpωτά αγκάθια της. 'Αλλά 
δσο &:ποτελεσμα:τικά κα:ί νάνα:ι 
α:ύτά τ' &γκάθια:, δεν προστα
τεύουν τήν λευκάκα:νθα:, δπως 
συμ6α:ίνει κ::χ.ί στον άνθρωπο, &:πό 
τίς μικρότερες ένοχλήσεις, δπως 
τίς κάμπιες κα:ί τούς μύκητες. 

Ό άνθρωπος εχει στρατούς, στό-. 
λους, _&:εpοπλάνα, &:τομικές 66μ-
6ες, αλλά δεν τον 6οηθοΟν τέτοια 
δπλα οταν πολεμάη τίς μυ!γες, 
τά κουνούπια f/ τούς ... ε1σπρά- · 
κτοpες. Ή λευκάκανθα μπορετ νά 
πολεμάη ποίμνια και άνθρώπους, 
&:λλά νικιέται &:πο σκουλήκια καl 
παράσιτα:. 'Έχομε δλοι τίς σκο
τοuρες μας, άλλά χωρίς αύτές 
δεν θιi μπορούσαμε νά αναπτυ
χθοσμε. 

Κάθε λουλούδι ει•ια:ι σχεδια
σμένο &:πο τr1ν Μεγάλη Νόησι 
ετσι ώστε νά ύποδέχεται τον επι
Uυμητο ξένο καί ν' &:ποκpούη τον 
σ.νεπιθύμητο, καί τόσο δι πλωμα:
τι κά, πού δέν τό εμα:θε � &:νθpώ
πι νη φυλή. "Ας πάρουμε γιά πα
ράδειγμα: το α:1γόκλημα: : κpύ6ει 
τό πολύτιμο νέκταρ του σέ μα:
κpυούς σωλήνες σέ σχήμα σάλ
πιγγας, ώστε τό κακο zντομο νά 
μrι μποpη νά γέυμα:τ(ση μ' α:ύτό. 
Μόνον το κατάλληλο γιά την γο
νιμοποίησι τοΟ cρυτοΟ εντομο 
μποpετ να γευθη το μέλι του. Ό 
κακος επισκέπτης, μrιν εχοντας 
τr,ν άπα:ιτούμενη διάπλα:σι γιά να 
ε1σχωρη στον σαλπιγγοειδή σω
ληνα, άνοίγει τρύπες στο τοίχω
μα: τeιΟ λσυλουδιοΟ. Και τότε τί 
γίνεται. Τό φιηό εχει προ6λέ
ψει α:ύτη την ενέργεια καί πολύ 
εξυπν::χ. εχει άνα:πτύξει δηλητη
ριώδεις χυμούς στις lνες των 
τοιχωμάτων του. Ό έχθpος πίνει 
κ-χί έξουδετερώνετα:ι. 

Σέ μερικά cρυτά, καθώς άνα
πτύσσονται, τα: στελέχη τους γί
νονται γυα:λιστερα οάν 6εpν:χω
μένα και εμποδίζeιυν τη•ι &:να:ρpί
χησι σέ έχθρικα εντομα, €τσι 
&ποτpέπeιυν πιθα:νη ε1σ6ολή. Σε 
άλλες περιπτώσεις, οι έχχρίσεις 
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των φυτων είναι τόσο πυκνέ; και 
ελαστικές, ωστε κρατοσν τον άνε
πιθύμητο ξέν') αιχμάλωτο �αι τον 
κάταδικάζουν σε θάνατο χωρtς 
να 6λάψη το φυτό. 

Δεν δπάρχει q' αυτα τίποτε 
τό καινούριο, άλλα ξεχνοϋμε τά 
γύρω μ-χς θαύματα. Ζοϋμε σ' εναν 
κόσμο βα:ρυφ')ptωμένο με ανησυ
χίες, πιέσεις καί χιλιάδες λεπτο
μέρειες. Το νά σκεφθοϋμε κα! να 
εκτιμήσουμε την εξυπνάδα των 
φυτων μπορεί- να Οεωρηθη δπερά
νω καί πέραν της έπιταγης τοσ 
χρέους. 'Αλλα έτσι είναι ; 'Ένα 
6ασίλε�ο πού. μας δί·ιει τόσα 
πολλά, δεν δικαιοϋται σε �ίγη 
παρατήpησι ; 

'Υπάρχουν φυτα πού έμαθαν νά 
εξαπατουν τούς εχθρούς των. 
".Ενα άπό αυτά είναι ή bird cher
ry. Τα εντομα 7ΈΟύ ανεβαίνουν τα 
στελέχη της ψάχνοντας για γλυ
κους χυμούς, φθάνουν σε μια 
πρώτη δόσι πού προσφέρεται 
ελεύθερα σε τέτοιους . άπληστους 
επισκέπτες. Τά εντομα πίνουν 
με την πρώτη ευκαιρία καί πέ
φτουν ναρκωμένα, προτοϋ νά φθά
σουν στα σταφύλι:χ. που είν.:χι ση

μαντικά για την γονιμοποίησι 
τοϋ φυτοϋ. 

Προσφάτως δημοσιεύθηκε ή 
συμ6ουλή ενός πατέρα στα Sεκα
τρία παtδιά του. Ή συμβουλη 
ήταν : «'Έν:χ καλο τρέξιμο είναι 
καλύτερο από ενα κακό σταμά
τημα». ΊΌ φυτικό 6ασίλειο εχει 
εφαρμόσει από αίωνες αότη την 
!δέα. Στό Τέξας καί στό Μεξικό,
ενα εΙδος χλόης ευημερεί' στην
ερημο. Με την ανάπtυξι δμως της
6οσκης, ή χλόη θα εξαφανιζόταν
πολυ σύντομα, �Υ εμενε ακάλυ
πτη. 'Έμαθε λοιπον να τρέχη

καί νσ. βρίσκη καταφύγιο κάτω 
άπο τι;υς κάκτους καί τα χαμό
κλαδα. Τα ζω:χ δεν μποροσν να 
6οσκήσουν έκεί, γιατί εμποδίζον
ται από τ' αγκάθια, ετσι ή χλόη 
ζj ανενόχλητη. 

Μερικά φυτά κρύ6ονται χνάμε
σα σέ άλλα τόσο προσεκτικά, 
που καί ό πιό πεπειραμένος 60-
τανολόγος δυσκολεύεται να τα 
ξεχωρίση. 'ίπάρχουν άναρίθμη
τοι τρόποι μεταμφιέσεως σε δλο 
τό 6ασίλειeι. Ό πιό συνηθισμένος 
είναι τοσ καρυδιοσ. Πάνω στό 
δένδρο, είναι πρά:Ηνο καί μπερ
δεύεται με τά φύλλα. 'Όταν τό 
καρύδι ώριμάση, γίνεται καφετί 
καί πέφτοντας στό χωμα μπερ
δεύεται με τό καινούριο του πε
ριβάλλον. 

Τα τελευταία χρόνια, εχει κα
τασταλάξει στό νου μας ή lδέ:χ 
δτι εlναι ανάγκη να είμαστε 
καλά ώπλισμένοι για την περι
φρούρησι της ειρήνης. Μερικα 
φυτά εχουν αότrιν την 1δέα από 
γενεές γενεων. Ή νοτtοαμερικα
νι·,;.rι ακακία περι6άλλεται άπό 
τόσες όρδές εχθρων, που χρεια
ζόταν όλόκληρο στράτευμα γι(.( 
τrιν προστασία της. Το δένδρο, 
λοιπόν, άνέπτυξε περίεργα κοίλα 
άγκάθια. Στη 6άσι κάθε φύλ
λου, ξεχύνει μια μ ε  λ ι τ ώ δ η
οόσία. Τ ό μ ά θ α  ν ε τα μερ
μήγκια καί ξεκίνησαν κατά πο
λυάριθμες άποικίες, εκαμαν κα
τοχη στα κοίλα αγκάθια καί 
τρωνε τό μέλι. ;'Όταν οί σκώροι 
η τα φυλλοφάγα : έντομα κάνουν 
έπίθεσι κατά του θένδρου, τα 
μερμήγκια κατεβαίνουν άπό τόν 
κορμό για να πολεμήσουν υπέρ 
των ίδίων εστιών καί τραπεζών. 
Τό δένδρο σώζεται, αλλά δεν τό 
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πληροφοροίίντα:ι τα μερμήγκ:α., 
οτι με την πρωτοοοuλία. τους ύπη
ρετοίίν την «γα:ιοκτήμονχ» τους. 

Ό κόσμος των φuτων εχει τά 
«νεανικά πλημμελήματα.», καθω; 
κ.α:ί ή άνθρώπινη φυλή. 'Υπάρχει 
ενα φuτο που άναπτύσσεται σε 
πολλά μέρη τής Ευρώπης, γνω
στο ώς «κλωστη τοίί δια.6όλοu». 
Ξεκινάει τη ζωή του πολυ κανο
νικά, άπο το εδα.φος. 'Όταν, 
δμως φθάση σε ϋψσς μερικων 
πόντων, στέλνει κλωνάρια. νά 
πιαστοίίν άπο γειτονικα φυτά. 
Κα.ι σάν πια.στοίίν καλά, of ρί
ζες του μαραίνονται καί χωρίζον
ται άπο το χωμα, ωστε το φuτο 
περνάει την υπόλοιπη ζωή του, 
σάν αλήτης καί παράσιτος, εlς 

. 6άρος τοίί φuτοίί-θύματος. 
Μερικά φυτά λένε : «'Ενδια

φέρομαι γ ιά τά τριγύρω μου φυ
τά. Δεν σκοτίζομαι γιά το τί γί
νεται σε δένδρα. που φύονται στην 
Νότιο 'Αμερικη η στrιν Ευρώ
πη». Αυτη ή συμπεριφορά θά 
μποροίίσε νά όνομασθη «χλωριδι
κος άπομονωτισμός». 'Ανταπο
κρίνεται στη συμπεριφορά άνθρώ
πων, που ένδια.cρέροντα.ι δυνατά 
γιά τίς δικές τους οlκογένειες, 
φίλους κα.ί γείτονες, άλλά που 
πιστεύουν, 5τι οί άνθρωποι που 
ζοίίνε πίσω άπο το 6οuνο η στην 
άλλη δχθη τής θάλασσας είναι 
πολu μακριά γιά νά μιχς απα.σχο
λοίίν. Ό μεγάλος επιστήμονας 
'Αλ6έρτος 'Αίνστάιν απέδειξε, 
οτι δλα. τά 6ασίλεια είναι σχε
τικά κα.ί άλληλεξαpτημένα. Τά 
6α.σίλεια. τοίί κόσμου-το ορυκτό, 
το φυτικό, το ζωϊκο καί το αν
θρώπινο- εrνα.ι σάν τά δάκτυλα. 
τοίί χεριοiί.i. Εί να.ι χωριστά τ� 
καθένα, αλλά καί απ:χρ:χίτητ� 

μέρη τοίί ένος χεριοίί. 
Κάθε φuτο στην έπιφ:χνεια. 

της γης εχει τη δ:v..ή to"J χωρι -
στη προσ:.οπικ-:ίτητ:χ κ:χί κάθε 
φuτο· π?υ άναπτύσσΞται πpοσπ:ι
θεί ν' άνα:πτύ;η πληρέστερα: τη ν 
δική του άτομικ-:ίτητ:χ. Μερι κο ι 
λένε : «Τί. θά πη φυτο η δένδρο , 
Κόφ' το, σπάσ' του τ:i κλαδιά, 
μάδησέ του τά φύ) λα, ξερρίζω
σέ το! Δεν πρόκειται νd: α.1σθ:χν
θη». Κι' δμως α.lσθ:χνεται. Καί 
δσο περισσότερο έμείς γινόμαστε 
α1σθαντικοί γιd: τη ζωη σε άλλες 
μορφές, τόσο περισσότ�ρο προ
χωροίίμε στην έξέλιξί μ:χ;. 

Τ1 φuτd: ειναι τά δu•ιατι.ίJτερα 
άπο δλα. τd: ζωντα. οντα. 'Ακόμα. 
καί δ δuνα.τος έλέφαντας είναι . 
άσθενι κο πλάσμα. σε σύγκρι σι 
με τχ φυτά. Ό σπόρος &•,ος βλα.
στα.ριοίί σηκώνει χωμα. άπειρες 
cρορες μεγαλύτερο άπο το 6άρος 
του κα.ί άνοίγει το δρόμο του 
μέσα άπο την σκληρότερη γης. 
'Ένα. φυλλαράκι χλόης η ε·ια: λε
πτο;μα.νι τάρι σπάει καί το τσι
μέντο. Μιά λεπτη ρίζα. τρuπάμ 
βράχο. 

Τά φυτά είναι ή μεγαλύτερη 
άπο δλες τίς μορφες ζωrις της 
γης. Ό «Στρα:τηγος Σέρμ:χν», 
το φημισμέ,νο δένδρο της σεκό
για., φθάνει σε ϋψος 85 μέτρων, 
κα.ί σε μήκος πάνω άπο διπλά
σιο άπο το μακρύτερο πλάσμα. 
που έγνώρισε δ άνθρωπος. Έπί- . 
σης το φuτικο βασίλειο εrναι το 
μακρο6ιώτερο. Ύτ:άρχει ενα κυ
παρίσσι στο Τσαπούλτεπεκ τοίί 
Μεl;ικοίί fιλικίας περίπου 6.300 
έτων. �Ηταν. πλέt:Jν των 4000 
έτων, δταν γεννήθηκε δ Χρι
στός. 

Λίγοι έκτιμοίίν τrιν τρομερη 
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άξία των φυτων στήν προστασία 
του έδάφους. Τά φυτά στερεώ
νουν νησάκια σε λίμνες και πο
ταμούς. Τά καλύπτουν με εκλε
χτά λουλούδια και δένδρα που 
προσελκύουν πο_υλιά, ζωα, &:κό
_μη καί άνθρώπους. Μερικά φυ
τα &:γαπουν τήν καθαρή άμμο 
χαί έξ αιτίας αύτης της άγάπης 
&:να:μορφώνουν έ κ α τ  ο μ μ ύ ρ ι α 
στρεμμάτων άμμωδων έκτάσεων, 
σcήν παραλία και τήν ενδοχώρα, 
σέ δάση πεύκων καί θfμνων. 
'Υπάρχουν πολλe:ς τέτοιες εκτά
σεις στήν δυτική Γαλλία, δπου 
of άλλοτε άχρηστες άμμώδεις 

· έκτ4σεις εχουν γίνει στερεα
εδάφη. Στο 'Όρεγκον, χρησιμο
ποιι;υν ειδική' χλόη που δένει τα
άμμώδη έδάφη, για νq. στερεώ
σουν τίς σιδηροδρομικe:ς γραμ
μές.

Σε μερικά τροπικα δάση,
,δπάρχουν φυτά που παράγουν
φως. Εfναι ενα · εfδος μανιτάρια
η φύκια, Π'Jυ προσκολλωνται στα
φύλλα τω·ι δένδρων καί τη νύχτα
).αμπυρίζουν. Ίπάρχουν φωτεινοί
μύκητες. Πιστεύεται δτι ,παρά
γουν φως για να έλκύουν σκαθά
ρια, σκώρους , καί κουνούπια ν'
αποθέσοuν εκεί τα αυγά τους, που
6οηθουν στην γονιμοποίησι του
φυτοσ. Το φως μερικων εrναι τό
σο σταθερο καί δυνατο ώστε μπο
ρεί ν.α διακρίνη κανείς τα κον
τινα άντικείμενα. Μερικές φορe:ς
εlναι γαλάζιο καί μοιάζει σαν
σεληνόφως σε παραμυθένια κά
στρα.

Τα φuτα ·μοιάζουν με τήν αν
θρώπινη φυλη σε αναρίθμητους
τρόπους, και μερικe:ς φορe:ς φρον
τίζουν για τα άλλα περισσότερο
άπό τc;υς άνθ�ώπους. Κάθε φυτό

στον θάνατό του &:φήνει κληροδό
τημα στους γόνους του δπο 
μοpφην διατροφης από τους σπό
ρους η τους 6ολ6ούς του. · 

Ξέρουμε δτϊ πολλα φυτά κοι: 
μουνται τήν νύχτα, διατηροtίν 
δμως αρκετη συνείδησι ωστε να 
μη τήν πάθουν. l\Ιια εκλειψις 
ήλίου κάνει μερικα φυτα ν± σκε
φθοίίν δτι εf ναι νύχτα πια και 
διπλώνουν τά φύλλα τους, αν και 
μπορεί να εlναι μεσημέρι, για 
νά κοιμηθοσν. Το τεχνητο φως 
κάνει μερικα φυτα να ξυπνήσουν 
νωρίτερα άπο το συνηθισμένο 
τους πρόγραμμα., 'Άλλα φυτα 
εχοuν έξαιρετικη αtσθησι τοσ 
χρ6νου, ·ανοίγοντας τα πέταλα 
των λουλουδιών τους τήν !δια 
ώρα, σχεδον τό ίδιο λεπτό, ήμέ
ρα με την ήμέρα, καί κλείνοντάς 

- τα -την !δια επίσης ωρα.
Πολλα &:νθρώπινα οηα αρέ

σκονται να τηρουν ήμερολόγια
γιά την ζωή τους. Και τα δέν
δρα κάνουν τό !διο. Για κάθε
χρόνο ζωης, σημειώνεται ενας
κύκλος που φαίνεται στήν έγ
κάρσια τομή τους. Στο νότιο
μέρος, δ ζεστος ηλιος έ6οήθησε
την άνάπτυξι των φλε6ων του
και το δένδρο εl ναι παχύτερο
Στο 6όρειο μέρος, δ φλοιός εlναι
παχύτερος για να το προστατεύη
από τους ψυχρους άνέμους. Έαν
τό δένδρc πέραqε ξηρα. η δγρα
καλοκαίρια η έξαιρετικα κρύοt)ς
χειμωνες, αύτα σημειώνονται
στό ήμερολόγιό του. 'Ακόμη κι'
ενα πληγμα στη ζωή του, ση
μειώνεται·. 'Όλη ή fστqpία. του
δένδρου μπορεί να δια6αστη από
εναν που ξέρει.
. Ή μία μεγάλη θεία Ζωή που

. κυλάει μέσ' απο δλα τα οντα 
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μι:ίς φέρνει ·πολυ κοντα στό φυ· 
τικό βασίλειο καί πeιλλα μπο
ρουμε νά διδα.χθουμε α.ν άναγνω· 
ρίσουμε α:υt-Υ(Ι την Μοναδικό
τητα. 

flptν πολλά χρόνια, εγινε στσυς 
κήπους Κισσ του Λονδίνου ενα 
περίφημο πείραμα · σχετικα -μ' 
ενα φυτό, πού τό λένε «καιpικο 
φυτό». Είναι τόσ? ευαίσθητο σέ 
κάθε μοpφη rιλεκτpικfις η μα
γνητικής έπιδpάσεως ωστε καί fι 
ελαφρότερη άλλα:γη θερμοκρα
σίας προκαλεί κίνησ: των φύλ
λων του. 'Όταν εγινε γν,ωστη fι 
θαυμάσια 1διότης του φυτου, 
εφθασαν στην Άγγλία βοτανο
λόγοι ό:π' 5λον τον κόσμο για να 
μελετήσουν έπί τόπου το φαινό
μενο. 'Ένας 6οτα:νολόγος που 
παpετήpησε το φυτο έπt μα:κpα 
περίοδο, μπόρεσε να πpοεί πη 
ήλεκτpικές καταιγίδες &:σφαλέ· 
στεpα: παρά 'δ τοπικος μετεωpο
λογικος σταθμός. Έπίσης προεί
πε μιά εκpηςι έξ α1τία:ς μεγάλης 
θεpμ?κpα:σίας που εγινε πολλά 
μίλια: μακριά ό:πο το φυτο και 
που κόστισε πολλα: άνθρώπινα: 
θύματα:. 

'Όσο πιό · πολύ σκεφτόμαστε 
καί μιλουμε γιά το άπέραντο φυ
τικο βασίλειο, τόσο πιο πολυ 

διαπιστώνουμε το μέγεθος της 
όφειλr,ς μας ά:πένα:ντί του. 'Από· 
άποψι σημασίας, δ κόσμος δέν 
είναι ενας κόσμος άνθpώπων, 
άλλα ενας κόσμος άνα:p ί θμ γ1των 
ζωντανων οντων, έξυπνων καί 
αναγκαίων γιά κάποιον 1διαίτερο 
λόγσ. Έπειδη δέν καταλαοαί
νσυμε τον λόγο, δέν σημαίνει δτι 
εχομε το δικαίωμα: νά δποτιμοσ
με την σημασία οίουδήποτε ζων
τα:νοσ οντος. 'Ας θυμηθουμε τί 
ελεγε δ Τέννυσον, μιλωντα:ς γιά 
ενα λc.υλούδι : «"Αν μποpοΟσα: 
νά σέ κα:τα:λάοω' θα ήξερα τί εί
ναι θεος κα:ί άνθρωπος.» 

Είναι άδύνατο νά παpατηprι
σσυμε ενα: ομοpφο λουλούδι μ' 
εναν 6α:θμο σκέψεως καί ,iά μrιν 
συμ6ή μιά έγχείpησις καθαpι
σμου της ψυχής, είτε το συνειδη
τοποιοσμε είτε οχι. Ή γλύκα:, ή 
ά:γνότητα κα:ί 1ι ό:θωότητα: άκόμη 
των ) ουλουδιων άνυψώνουν τον 
άνθρωπο προς το καλύτερο. Α1ώ
νια ευγνωμοσύνη χpωστοσμε στο 
φυτικο 6ασίλειο · γενικά. Κάθε 
λουλούδι, καλλιεργημένο η άγριο, 
είναι ενα: έξα:ίpετο πράγμα: κα
θαυτο ·.καί δσοι ό:γα:ποσν τά λου
λούδια: κα:ί τά φυτά καλλωπίζουν 
την ψυχή τους μ' αύτην · την 
άγάπη. 

Ή 'Αλήθεια δέν δlδεται . 'Ή τήν εύρlσκει κανείς μέσα εrς τόν 
έαυτό του η δέν τήν εύρlσκει καθόλου. 

Έρμης ό Τρισμiγιστος 

Έόν έδοκlμασες καl άπέτυχες, μή χάνεις τό θάρρος σου. 'Εξακο-
λούθησε τόν άyωνα καl πάλι καl πάντα. 

Ε. Π. Μπλαβάτσκυ 
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3Υlέσα στον uοσμο

Μέσα στόν κόσμο �συχος δια6αlνει. 
"Ολοι τριγύρω αύτονομάζονται πιστοί 
καl φαlνονται στήν πlστη των παραδομένοι 
Δοξολογlες, λειτουργlες καl λι6ανωτοl. 
Άλλό κα1 στίς καρδιές κακlα, 
ύποκρισlα, μοχθηρ(α κι όδικlα. 
"Εχουν στό χεlλη προσευχές, 
άλλά κατάρα στίς ψυχ_ές. 
Τ ά πάθη των ή πlστη δέν τό χαλινώνει, 
ο1 νόμοι της ο1 αγιοι δέν τά συyκρατουν 
Μισουν, φθονουν, συκοφαντουν. 
Σκοτώνει δ νους των, μά κι ή yλωσσα των σκοτώνει 

Μέσα σ' αύτόν τόν κόσμο των ύποκριτων, 
των παρανόμων καl των άσε6ων πιστών, 

· έκεϊνος αδολος, άμόλυντος περνά.
Πlστη δέν εχει, άλλ' οϋτε πάθη σκοτεινά.
Ψεύτικη πlστη δέν του χρησιμεύει
γιό νό τόν δδηyήσει πρός τήν όρετή.
Μέσ' στήν καρδιά του 6ασιλεύει,
λάμπει όνυπόκριτη καl ζηλευτή
είρήνη τ' ούρΌνου καί καλi.ισύνη,
όyάπη καί δικαιοσύνη.

Π(στη δέν εχει, πlστη πού τηνέ σαλεύει
καί τήν κλονlζει κάθε δισταγμου πνοή.
Εlς τά καλό καί ώραϊα πιστεύει,
δσα στή φύση 6λέπει, 6λέπει στή ζωή.
'Εμπρός στόν ηλιο μέ. λατρεfα κλlνει,
δταν λαμπρός προ6άλλει άπ τήν άνατολή
καl τά ζωοποιά του κύματα προχύνει.
'Εμπρός στων άστρων τή φεγγοβολή
εν αγιον α'ίσθημά -τόν άνυψώνει,
τόν κατανύyει, τόν έξαϋλώνει

Μέσ' στων ύποκριτων πιστών τά πλήθη
είλικρινής αύτός διαβαlνει
μ' έλεύθερα όπό δισταγμούς' τά στήθη
lfal ζεϊ σάν δίκαιος, σάν δlκαιος πεθαlνει

(' \πο τi1 σuλλογη ( 'Ειι.προς πτύ ι'ίπι,ιριη•») 
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Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ 
ΤοΟ J. Caldwell - Johnston 

με τάψρ. στίχων Γ. Τσουκαλα 

ΣΤΗΝ εvαvτι σελlδα είκοvlζεται ό πlvαξ τοίί !<'. Luis fora ιιδ Αί
ώνιος Δείπνος», ό όποίος προεκάλεσε βαθειά έvτύπwσι δταv 
παρουσιάσθηκε σ' εκθεσι της Νέας 'Υόρκης. 'Εκρlvαμε δτι ή δη

μοσlεuσις τοίί πlνακος αύτοίί θά ένδιέφερε τούς φlλοuς τοίί «ΙΛΙΣΟΥ», 
ίδιαlτερα τώρα πού περιμένουμε τό Πάσχα, '{ιατί ένθ-υμlζει τόν «Μυ
στικό Δείπνο» του Χριστοίί μέ τούς μαθητάς Του πρlv άπό τήν σταύ
ρwσι\ 

· Ή ίδέα τοίί «Αίώνιοu Δεlπνοu» εϊvαι πολύ ύποβλητική, διότι '{VW
ρlζοuμε δτι ή 'Αλήθεια εϊvαι μlα καl μας προσφέρεται σάv αίώvιο συμ
πόσιο. 

Σέ συνδυασμό μ' αύτόv τόv έξαιρετικό πlνακα, δημοσιεύομε άπό 
τό <<Βιβλlο τοίί Ά1απητοίί»1 

τοίί J. Cald,..ve11-Johnston, μερικούς χα• 
ρaκτηριστικούς στlχοuς 1ιά τούς είκοvιζομέvοuς στόv πlνακα Μεyά
λοuι; Έκπαιδεuτάς της άvθρwπότητος. 

Μwϋσης
(Βιβλική Ιστορlα) 

'Απάνω στό βουνό ΝσβαΟ δ yυιός τοΟ 'Αμράμ πεθαίνει. 
(Στην Γη 'Επαγγελίας δεν τόν φθάνει δ Νόμος). 
«Κύριε καί θεέ», εΤnε, «στάσου δεξιά μου 
Καθώς περνάω στήν Αtωνιότητα ! 
Μ' εκαμες κυβερνήτη των άνθρώnων. 
ΜοΟ εδωσες ενα λαό νά τόν άπολυτρώσω. 
'Έξη εtκοσάδες χρόνια πίσω μου σάν όνειρο έσβήσαν 
'Ενός που άνσταράζεται καί πάει ξανά νά κοψηθη ! 
Κύριε, θεέ των φιλόξενων, μ' άληθινή χαράν άκούω 
Τόν μακρυνό yλυκυν αόλό. 'Έρχεσαι άληθιvά yιά μένα. 
Βμnω τη λάμψη 11ου nετοΟν οί 'μεγάλες Σου φτεροΟyες. 
'Ιδου δ Νυμφίος ερχsται κοντά στόν λατρευτόν του. 
'Έτσι, έyώ, τοΟ Κυρίου δ έκλεκτός, στη θέση μου ξαπλώνω 
'Απάνω στό ΝαβαΟ, προσμένοντας Γη της 'Επαγγελίας!» 
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Ζωροάστρης 
<1.000 π.Χ.> 

'Άκουσε, ω Λαέ! Τά λόγια μου προσέχτε ! 
Ό Κύριος καί θεός σου είναι 'Ένας. Μην τόν κάνεις Δυό ! 
Μην κάνετε καi σείς σάν τούς ε(δωλολάτρες 
Πού οί τρόιrrοι τους στόν Κύριο φέρνουν άποστροφή. 
Πάντα Καλός κι 'Αληθινός είναι δ Κύριός σου 
Καί δέν προέρχεται άπό Αύτόν ποτέ κακό �<ανένα. 
Ό Κύριος καί θεός σου άληθινά Κύριος εΤναι καί θεός 
Μην τόν πικραίνετε λοιπόν! 'Υπάκουε, κόσμε, ύπάι<ουε ! 
'Όλα τά τέκνα Του άyαπάει δ Κύριος καi θεός σου 
Και κλε'ϊ στην άyκαλιά Του αύτούςπού άκουν Jό θέλημά Του 
'Αλλά τόν ψεύτη, τόν ληστη καί τόν φονιά 
Καί δποιον άλλον σακατέψει, μέ τούς άσεβείς γκρεμίζει 
'Ένας είναι ό Κύριος καί θεός καί μην τόν κάνεις Δυό ! 
Μην πράττεις σάν τούς άσεβείς καί τό Κακό μην έyyίζεις ! 

Γκαουτάμα Βούδδας 
(620πΧ) 

Σφαλερές πράξεις, σφαλερές δοξασίες, σφαλερές έπιθυμίες
Νά, έσύ, 'Άνθρωπε, ή τριάδα του Κακου ! 
Οϋτε ή ζωή, οϋτε δ θάνατος, οϋτε χοροί άyγέλων 
θά σέ λυτρώσουν ά,τό τό Διάβολο, πού μόνος σου εχειςπλάσει. 
Τέσσαρες δρόμοι όδηyοϋν στη Νεότητά σου πίσω: 
Πράξεις όρθές, όρθοί σκοnοί, γνώση όρθή κι όρθη πίστη. 
Μ' αύτά τά τεσσαρα σκαλιά θ' άyyίσης την ' Αλήθεια. 
Χωρίς αύτα, είσαι, άλίμονο, ενας φονιάς καi κλέφτης! 
Καi τώρα διάλεξε· 'Ή δεσου στόν Τροχό 
Τους κύκλους εναν-εναν ν' άvεβης 
Γυμνώνοντας τή ράχη σ::>υ στή μάστιγα της Τύχης 
-που άyκάθια έχει φαρμακερά : ΦιλοδοΕ.ία, θυμό, λαγνεία

. [ κσί λαιμαρyία-
'Ή τόν έαυτό σου άτσάλωσε και τά άyαθά άπσονήσου 
Καί σάν έμενα κέρδισε παντοτεινην Είρήνη ! 

Λάο - Τσέ 

< 6 Ο 4 π.Χ.) 

«Ή κο:λωσυνη της άyάπης, της Σοφίας ε1ναι τό στέμμα», 
Είπε δ ταrτεινότερος των Διδασκάλων, ό /\άο Τσέ. 
«Πολλές ψυχές έκέρδισαν στη μάχη αίώνια φήμη, 
Μα ποιός-φημίστηκε γιά εύyένεια σέ ζωντανές ύπάρξεις, 
Μέσ' άπό βόyγους μαρτυρίων περνάει του ηρωα δ δρόμος. 
Στό αίμα κολυμπάει σάν στέκεται δ ηρω::χς της μάχης, 
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Κι οϋτε γνωρίζει τούς θεούς πού παίζουνε μαζί του. 
Γιατ' ή Σοφία δέ γνοιάζεται γιά τά κοπάδια ήρώων 
Ή Σοψία ει ν' εύγενική. Γεμάτη καλωσύνη 
Ή Σοψία εΤναι γαληνή. Ε!νσι αψοβη καί άνδρεία. 
Ή Σοψίσ εlναι λογική. ΝΟχι άλαλη, οϋτε καl τuψλή 
Στούς άσθενε'ϊς χαρίζει τήν ύγιά, στούς αθuμοuς τό γέλιο. 
Ή Σοψία (εf πε δ Λάο-Τσέ) εχει ύπέρτατη άξία 
Σοφία κέρδισε Καl χάσε στη γη εϋθuμα δλα τ' άλλα!» 

Κομφούκιος 
(550 n.X.> 

«Ό θησαυρός των ούρανων, ειναι ή Σοψία των σοψωv» 
Αύτό τό θέμα ό Κούγκ-Φού-Τσέ πηρε γιά διδαχή. 
Στά δνειρα των 'Αλχημιστών ζητοΟνε τη Σοψία 
Κι άλλοι έρεuνοΟν τα πέταλα δμορψων λοuλοuδιων 
'Αότός έδω Σοψία ζητάει σέ κύπελλο κρασιου, 
Έκεϊνος πλούτη σκεψτεται άπό έμπορικές ληστεϊες 
Καί τουτος γιά άξιώματα εχει άγρια μανία. 
'Αλήθεια Κσλωσύνη καί Σοψίο;, γιά τόν αλλον εr νσ,ι θεωρίες. 
'Αλλά μέ τους άνόητοuς δέν σuμψωνάει ό Κούγκ-Φού-- Τ σέ. 
Κοί μ' δλο που ό μανδύ.ας δέν κάνει τόν μανδαρ'ϊνο, 
Οϋτε τοΟ παγωνιοΟ τό ψτέρωμα κάνει λαμπρόν άψέντη, 
'Έχουν σημε'ία καί σύμβολα κάποια έννοια στό Σύμπαν 
Γιά κάποια αίτία δ Σούνyκ σερνει βαρυ ψορτίο 
'Ότον ό Κβάγκ Σου έκεϊ ροuψa: τό μuρωμενο άyέρι. 

Ί η σ ο ϋ ς 
ιΆρχή Χριστιανικης Περιόδου) 

'Ώ Έσύ, Έσύ, Έσύ, αίώνια άτάραχη 'Αγάπη! 
'Εσύ, 'Άσπιλε Κuριε, 'Ενσαρκωμένε Λόγε! 
'Ώ 'Εσύ, πού εί<τό δεξί κρατθ:ς το χερι Σου Ρομψαία, 
Της Δικαιοσυνης τη Ρομφαία τοΟ Πατρός, 
Δίκοπη κι ετοιμη άνάμεσα σε ψυχή - ζωή να πεση, 
Και στό άριστιφό Σου τήν άγvη, όλάσπρη Περιστέρα, 
Άγάπη δίχως δρια, αίώνια καί ϊδια 
'Ώ δωσε μας, ΣοJ κράζομε, δωσε μας τήν Άληθεια 
'Ώ Έσύ, δ πλεον 'Ύψιστος, Κύριε, ciς σκεπάσης 
Μέ τό έλεος τό άπέραντο τή δίκαιη Ρομφαία 
Και κάμε τους πολέμους μας νd πάψουνε μια ήμέρα, 
Τούς πολέμους δποu ό μεγαλυτερος έχθρός ό έαυτός μας 
Δωσε μας τήν 'Αλήθεια Σου, Κύριε -, δG:>σε μας τήν Άληθεια, 
�Ω σπλαχνικέ πατέρα μας, δωσε, μας την Είρηνη ! 



Διάλεξις στόν «Παρνασσό» 

ΟΔΟΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ 
ΠΑ Τ ΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΙ 

ΤΗΣ ΑΝ Θ Ρ Ω Π ΟΤΗΤΟΣ 

τοΟ James S. Peι·kins 

Τό τελευταίο δ�κα�Ίμερο τού 'Ιανουαρίου 195 έπι,σκέφ{)-η τ11ν 
Ά{)·ίινα ό κ. Jaιτιes Perkins πρόεδρος της Θεοσοφικης 'Εταιρίας 
'Ηνωμένων Πολιτειών καί διακεκριμένος συγγραφεύς. 

Τό βράδυ ηϊς 21ης 'Ιανουαρίου μίλησε στόν cΠαρνασσύ> σέ 
πολυrί.ρι{)·μο καί έκλεκτό άκροατ1Ίριο μέ {}έμα: cΌδός Άρμονίας
γιά τήν έπιβίωσι της Άν{),ρωπότητος>. Ί-Ι όμιλία εγινε στήν 
αγγλική καί μετεφράζετο τμηματικό .. 

'Από τήν όμιλία αύτ�1 (μετάφρασις τού κ. Γεωργ. Βλιιίμου μέ 
σ1η'fργασία τού κ. Τίμου Βρατσάl'ου) δημοσιεύουμ� τό μεγαλύτερο 
μέρος: 

Το ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ nρόβί-..ημα 
είναι πρόβλημα εnιβιώ-. 
σεως. Δέν εννοω τήν εnι· 

βίωσι ν του άνθρώnου είς τήν 
άρχέyονον .ιsατάστασιν της πά
λης nρός τήν φύσιν, οϋτε τήν 
εθνικήν εττιβίωσι ν, οϋτε άκόμη 
τήν εnιβίωσι v του ττολι τισμου. 
Έννοω τήv έnιβίωσιν της άvθρω
ττότητος ώς ά ν θ ρ ω ττ ό τ η  τ ο ς. 
Διότι, αν οί σημερινοί λαοί του 
><όσμου τταρασυρθουν είς όλο
κληρωτικόν nόλεμον-μέ τάς ευ
κολίας τάς όττοίας εχομεν διά 
τήν κα,αστροφήν επί ττανκο
σμίου εττιττέδου, μέ τάς ευκολίας 
τάς όττοίας εχομεν διά τήν δη
μιουργίαν κλίματος μίσους καί 
φόβου-θά καταστραφη εντελως 
αυτό τουτο τό οίκοδόμημα του 
ττολιτισμου, θά εκλείψη κάθε 
κοινωνική, οίκονομική καί μορ
φωτική εττικοινωνία, θά εκλείψη 
ή έλευθέρα άνταλλαyή άξιων, ή 
δποία εττέφερε βαθεϊαν κατα
νόησι ν καί εκτίμησιν. Κάθε ττρόο
δος ττρός τήν ενωσιν των λαων 
του κόσμου θά λήξη κατά τήν 
τταyκόσμιον καταστροφήν, έφ' 
δσον ή κανονική ζωή θά βυθίζε
ται είς τό ττρωτόyονον σκότος 
καl είς τόν ανθρωπον θά εττι
κρατη τό κτηνος ... Δέν νομίζω 

δτι όνειρεύομάι δταν λέγω 
ταυτα. 

Είς τήν-τρομεράν αυτήν ττροο
τττικήν, μόνον μίαν διέξοδον 
βλέπω : τήν χαραυyήν μιας νέας 
ίδέας είς τήν εξελικτικήν ττο
ρείαν του κόσμου. Αυτή ή «με
γάλη ίδέαq του 20ου αίωνος 
είναι δτι ή ζωή άvαδύεται άττό 
τά εσωτερικά βάθη του Είναι 
μας. Ή ίδέα αϋτη ηρχισε νά 



ΙΛΙΣΟΣ 59 

άνάφαίνεται ττερί τάς άρχάς 
του αίωνος μέ τάς έρεύνας διά 
τήν φύσιν της ϋλης, μέ τήν άνα
χάλυψιν οτι ή ϋλη καί ή ένέρ
γεια έναλλάσσονται, οτι ή ϋλη 
εΊναι ένέρyεια μέ βραδύν ρυ
θμόν. Ό Άϊνστάϊν, άνατιτύσ
σων τόν άπλοGν μαθηματικόν 
τύττον E=MCa, εΊπεν οτι ή ϋλη 
εΊναι ττεπηyμένη ένέρyεια, οτι 
ϋλη καί ένέρyεια έναλλάσσον
ται. Ά ττό φιλοσοφικης άττόψεως 
δέν ενεφανίσθη άκόμη είς τήν 
ττραξιν τό συμπέρασμα, τό προ
κυτττον έκ της ίδέας ταύτης. 
Δέν άνεyνωρίσθη άκόμη άρκετά 
ή ουσιαστική άξ[α των συμπε
ρασμάτων τούτων. υ Ο ταν πλη
ρωθη τό φιλοσοφικόν αυτό κε
νόν, τότε θά έτιέλθη παγκόσμιος 
προσανατολισμός -ι ης συγχρό
νου σκέψεως ττρός τήν κατεύ
θυνσιν της άληθείας. 

'Εάν ή ϋλη είναι ττεττηyμένη 
ένέρyεια καί ύττάρχη έττί ττλέον 
άττόδειξις, οτι ολαι αί ένέρyειαι 
εΊναι, άττλως, δυνάμεις κατερχό
μεναι άττό ύψηλότερα ττεδία της 
ύττάρξεως, τά δττοϊα δυ,άμεθα 
νά όνομάζωμεν ττνευματικά, έλ
λείψει αλλου ορου, τότε ή άλη
θnς καταyωyή του άνθρώττου είς 
τό σύμτταν ττρέττει νά ζητηθη είς 
τά ύψηλότερα ττεδία της συνει
δήσεως. Δέν ύττάρχει τότε άμφι
βολία οτι τό φυσικόν σύμτταν 
είναι τό τελικόν ά'!1Ιοtέλεσμα 
δυνάμεων, ένερyουσων μέ μεyα
λυτέρας ταχύτητας, είς λετττό
τερα ττεδία, καί έκτεινομένων 
είς τάς σφαίρας της διανοίας, 
η, έάν θέλετε, είς τάς σφαίρας 
της άνωτέρας συνειδήσεως, είς 
τάς σφαίρας τάς ττνευματικάς. 
Τό συμττέρασμα είναι οτι 1ό 
σύμπαν φαίνεται νά άναδύεται 
έξ ένός νοητικοG σύμπαντος, έξ 
ένός σύμπαντος, τό δποϊον άπό 
πρίν ύπάρχει μέσα είς αυτό τό 
δποϊον όνομάζομεν θεϊον Νουν. 

Πέραν λοιπόν της νοητικης 
αυτης σφαίρας, δηλαδή των λε
πτοτέρων πεδίων των πρώτων 
αίτιων, τό σύμπαν φαίνεται οτι 
εΊναι μία δημιουργία ά-ρχετύπων 
ένερyειων η στροβίλων δυνά
μεως, οίτινες ουσιαστικώς άπο-

τελουν, δυνάμεθα νά ε'ίπωμεν, 
εν σύμπαν άγάπης, καί. πέραν 
τόύτου, εν σύμπαν θελήσεως. 

Δυνάμεθα νά είσχωρήσωμεν 
άκόμη περαιτέρω, διά νά άντι
ληφθωμεν οτι οί στρόβιλοι αυ
τοί της δυνάμεως εΤναι σημέϊα 
φωτός, τά δποϊα διατηρουνται 
έν πλήρει δμοyενείι;c, είναι τό 
σύμπαν του φωτός-ή Ζωή του 
θεοG. ΕΤναι ομως άνάyκη νά 
ττροχωρήσωμεν τόσον ττολύ είς 
τούς συλλογισμούς μας; Άτταν
τω: Ναί. Διότι, εκαστον ση
μεϊον φωτός εΤναι δυναμική εκ
Φρασις μιας δλοκληρωτικης 
ύττάρξεως καί εκαστον σημεϊον 
φωτός εtναι τό άνώτατον κατα
λητττόν σημι:ϊον της συνειδή
σεως διά τό άνθρώπινον ον, τό 
κενtρικόν σημεϊον τοϋ θεόυ είς 
εκαστον έξ ήμων. Έάν, λοιπόν, 
έρευνήσωμεν ττρός τήν κατεύ
θυνσι ν ταύτην θά 'ίδωμεν οτι 
ύττάρχει δι' εκαστον ατομον ή 
βεβαιότης οτι εχει· αμεσον έπα
φήν μέ τήν Πηyήν του Παντός, 
οτι ε1ναι άττ' ευθείας ήνωμένον 
μέ τήν μοναδικήν ζωήν του 
Παντός. 

Έάν ή μεγάλη αυτή ίδέα είναι 
άληθής, δηλαδή οτι ττασα ζωή 
ττροβάλλει έκ των εσω, ττρέττει 
νά άντιληφθωμεν οτι δ ανθρω
ττος ώς συνείδησις ττροέρχεται 
έκ των εσω. ΌφείΛΟμεν νά άν
τιληφθωμεν τήν πραyματικήν 
ουσίαν του άνθρώττου. Πρέττει 
νά τόν ίδωμεν ττρωτον ώς 
αφθαρτον ττνεϋμα άττολύτως 
ήνωμένον μέ τήν μόνην πνευμα
τικήν ττηyήν, πνευμα συμμετέχον 
είς τήν φύσιν της θείας Πηyης, 
ττνευμα ττροικισμένον μέ ττρο
σόντα, τά όττοϊα χαρακτηρίζον
ται ώς Παντοδυναμία, Πανσο
φία, Πανταχοϋ Παρουσία. Παν
τοδυναμία η ή μία θέλησις, ή 
δττοία διέπει δλόκληρον τό σύμ
παν. Πανσοφία η ή δύναμις, ή 
δττοία τό διαπλάσσει καί τό 
σ\Jyκρατεϊ η ή δύναμις της Παγ
κοσμίου Ά yάττης. Πανταχοϋ Πα
ρουσία η ή τελεία ένέρyεια της 
θελήσεως, ή δττοία έκδηλουται 
μέ τήν άyάττην ώς νόμον της 
ύτιάρξεως. 
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'Εαν λοιπόν άτενίσωμεν τον 
άνθρωπον πραyματικως, όφείλο 
μεν νά τόν ίδωμεν δπως δ 'Από
στολος Παυλος, ώς σύνολον 
πνεύματος, ψυχης καί σώματος 

'Εάν αύτή είναι ή είκών της 
πραγματικότητος, είναι φυσική 
ή έρώτησις Ποία σκέψις θα 
δδηyήση τόν άνθρωπον εiς τό 
να διανοίξη τόν δρόμον αύτόν 
της έπαφης του μέ την πνευμα
τικήν πηyήν , Προφανως, κατα 
τφωτον με τήν άπόκτησιν μιας 
κάποιας γνώσεως πc:ρι του έαυ
του του της άληθινης άρχαίας 
yνώσ · ως περί της φύσεως του 
καί, κατα δεύτερον, μέ το νά 
άρχίση να δοκιμάζη τόν συντο 
νισμόν των έ.ξωτερικων ένερ 
yειων με τ11ν έσωτεραν άθανα 
τον ψυχην καt έπί πλεον άκόμη. 
μέ το βαθύτερον κέντρον του 
άφθαρτου πνεύματος Δέν ύπαρ 
χει τίποτε τό σκοτεινόν είς αύτό 
nού θά είπω Δέν ύπαρχουν έν
τυπωσ.ιακαι άποκαλυψειc,. Διότι 
ολοι μας σ υ ν  τ ο  ν ι  ζ ό μ ε θ α  
συνειδητωc, η άσυνειδήτως κατα 
τη έπιδίωξιν της εύτυχιας Η 
έnιδιωξις της έλευθερ ας καί της 
εύ rυχίας ει ναι ή αίωνια άναζη
τησις τς:ιυ άνθρωπου καt το κα 
θe. άτομον άσχολεϊται με αύτην 
χωρίς να έξαιρουνται οϋτε τα 
άτομα έκεϊ α τα δnοϊα λεyουν 
ότι δέν εχουν να καμουν τίποτε 
με την έπιπολαίαν αύτήν υπο· 
θεσιν Ό τρόπος αύτος του.σκε
nτεσθαι ε ναι, άπλως δ ίδικός 
των τροnος έπιδιώξεως της εύ
τυχίας Έάν ή έπιδίωξις της εύ· 
τυχιας είναι nρoc τερψιv 11.αι έρι,
θισμόν των αίσθήσεων όnως 
όλοι μας εχομεν δοκιμασει κα1· 
έπαναληψιν, το άnοτέλεσμα δέν 
εlναι nαρα ηφρα Ό καρnός 
ειναι πραyματι yλυκυς, άλλα ή 
συνέnεια της χρησεως του είναι 
nικρα, δίότι ή προσκολλnσις είς 
τάς nαροδικάς μορφας, αί δnοϊαι 
άναnοφeυκτως έξαφανιζονται 
είναι δια τον άνθρωπον τό πΗ 
ραμα του θανατου 

Οϋτω, Εγκαίρως διδασκομεθα 
την βαθυ cερο.ν έπιδιωξιν της 
μακρο,τροθέσμου εύτυχίας, ή 
δnοία ε[vαι άποτελεσμα δημι 

ουρyικης προσπαθείας άλ τρο13ι
σμου, άyνης και άνιδιοτελους 
άφοσιώσι:.ως είς τάς μεyάλας 
άρχάς της ζωης Αύτό δύνασθε 
νά όνομάσετε μακροπρόθεσμον 
εύτυχίαν Προχωροϋμεν είς 
άσφαλεστ!φον εδαφος. Καί τότε, 
έάν eίς τάς έπιδιώξεις μας ψι
λοδοξήσωμεν ύψηλοτέρας σφαί 
ρας πνευματικης ύπάρξεως, 
άπελευθέρωσιν της άφθάρτου 
έσωτερικης λαμπρότητος, συμ 
μετοχήν εί.ς τήν άπόκτησιν της 
κανονικης αύτης ύπάρξεως δλης 
της άνθρωπίνης ζωης, ή δποία 
μας περιβάλλει, τότε πράγματι 
ή έπίδίωξις της εύτυχίας δδηyΕϊ 
πρός τά ϋψη. ΒλεπετΕ λοιnόν 
ότι ή έπιδίωξις της εύτυlίας 
άναποφεύκτως uας δημιουρyε.ϊ 
μεταβολάς Μας δδηyε'ι πρός 
τήν Εύρυιέραν πεϊραν, τήν βα 
θυτεραν κατανόnσιν καi συνε 
nως πρός τήν 'Αλήθειαν, διrχ να 
yίνωμεν περισσότΕρον έvήμεροι 
και nερισσότερον πειθιαρχικοί 
είς τούς νόμους τηι, ζωης � Ω
στε ή έnιδιωξις της εύτυχίας 
άνοίyει τήν δδον πρόc, τήν δη 
μιουt>yικήν με ταβολήν του έαυ
rοϋ μας, ή δποία είναι μεταβολή 
του έαυτου μας άνευ βιαιότητος 
καί ιόν τρόπον αύτόν ώνόμασα 
'Οδόν της · Αρμονίας 

Ο καθεις μας άντιμε τωnίζει 
nροβΛήματα 'Υπάρχουν τα nρο 
βΛηματα του φυλου, της άσφα
λειι:ις, της άναyκης, της ένδείας,. 
του .φόβου, της άnομονώσεως 
Ύπαρχουν τα προβλήμάτα της 
φιλοτιμιας, του μίσους. της όρ 
γης, συνεπως της βιας 

Τί κάμνετε δταν άντιμετωπί
ζετε τό οκοταδι αύτό έντός τόϋ 
έαυτοϋ σας, 

'Εκ της μι,λετης των άπαντη 
σεων τας δποίας δίδουν τα 
άτομα είς τα nροβληματα των, 
εχει παρατηρηθη δτι ύπάρχει με
yαλη διάθεσις πολεμικης Πολe 
μώμεν τό κακόν διά coG καλοϋ. 
1tΟΛεμωμεν το σκοτος δια TOU 
φ,ωτός, μαχόμεθα διά τόν θρίαμ
βον του δικαίου. μαχόμεθα δια 
νά νικήση ή καλή nλΕυρα. Δέν 
ίσχυρίζομαι δ cι δέν θά επρεπε 
nοτέ νά πολεμώμεν Τοϋτο θα 
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ητο yελοίον. 'Αλλά, τό νά αί
σθανώμεθα οτι μόνον μαχόμενοι 
δυνάμεθα νά λύσωμεν τά προ
βλήματα, εΙναι ,μία άποψις ή 
δποία ήμπορε'ι νά μας παραπλα
νήση κατά τήν χρησιμοποίησιν 
των μεyαλυτέρ(ι,)ν δυνάμεών 
μας. Μέ ολην αύτήν, τήν φυσι
κήν, άλλως τε, πολεμικήν τά
σιν, καταντωμεν έσωτερικως 
άκαμπτοι. "Οταν έπιβάλλωμεν 
τοιαύτην κατάστασιν, ή προσο
χή μας προσκολλαται είς τήν 
μέθοδον, είς τήν τεχνικήν, είς 
τόν τρόπον της ένερyείας καi 
οχι έκεί που βαδίζομεν. Έπί τέ
λους αύτός εΙναι δ πόλεμος. 
'Αλλά που πηyαίνομεν μέ αύτόν 
τόν πόλεμον ; Ά ντί, ομως, , νά 
σκεπτώμεθα κατ' εύθείαν πόλε
μον, δεν θά ητο προτιμότερον 
νά κάμνωμεν καλλιτέραν χρησιν 
των δυνάμeών μας, έναρμονί
ζοντες αύτάς πέριξ ένός πλή
ρους παράγοντος, ίσως έπί ύψη
λοτέρου επιπέδου, ας είπωμεν 
άνωτέρας άπόψεως; 

'Υπάρχει μία ίστορία περί ένός 
ταξιδιώτου δδοιπορουντος κά
ποτε είς ενα εξοχικόν δρόμον 
όπότε ό ηλιος μέ τόν άνεμον 
εστοιχημάτισαν ποίος εκ των 
δύο θά ήνάyκαζε τόν ταξιδιώτην 
ν� βyάλη τό έπανωφόριόν του 
ενωρ(πρα. Πρωτος εδοκίμασε·J 
ό άνεμος. Έφύσησε ουνατά καί 
τό άποτέλεσμα ητο ό ταξιδιώ
της νά σφίξη περισσότερον τό 
επανωφόριόν του επάνω του. 
Καί τότε δ άνεμος εξέσπασε μέ 
ολην του τήν άyριότητα, άλλά 
δέν κατώρθωσε νά σχίση τό 
επανωφόριον του ταξιδιώτου. 

-κατόπιν τούτου ύπεχώρησε καi
ηλθεν ή σειρά του ήλίου. Ό
ηλιος ελαμψε μέ ολην του τήν
λαμπρότητα καί όλ[yον θερuό
τερον, άλλά χωρίς καμμίαν επί
δειξιν" καί πρίν περάση πολλή
�ρα ό ταξιδιώτης μόνος του
εβyαλε τό επανωφόριόν του.
""Ητο ζήτημα παροχης φωτός
καί θερμότητος εκ των εσω καί
δχι άποτόuου ενεργείας βίας.

Αί λύσεις των προβλημάτων
εύρίσκονται οταν άφίνωμεν τήν
ζωην νά μας διδάσκη εσωθεν.

. } 
'Όταν είμεθα άκαμπτοι είς ενα 
μαχητικόν ζήτημα δέν είναι δυ
νατόν νά διδαχθωμεν εσωθεν: 
κλείομεν τήν θύραν. Άλλ' εάν 
τό άτομον κατορθώση νά yίνη 
άπλουν, νά άκούση μέ ήρεμίαν 
τήν πραγματικότητα, ή δποία 
τό περ.ιβάλλει, εάν δηλαδή τήν 
άτενίση δημιουρyικως, τό φως 
θά λάμψη εσωθεν καί θά άρχίση 
νά άκούη. θά κατορθώση νά 
άποκτήση τήν ίκανότητα νά 
άκούη. " 

'Εάν κάθε πρόβλημα η κατά
στασις πού μας παρουσιάζεται 
ήμ;Jtορουσαν νά κάμουν εκκλη
σιν είς τά εσώτερα βάθη μας, 
θά επήρχετο επαφή μέ τήν πρα
γματικότητα, θά έδίδfτο νέα 
άποκάλυψις είς κάθε είδος ζωης..
,.Ητο άποκάλυ·iJις όι' εμέ, οταν, 
βαδίζων κατά μηκος- της άκτης 
του ώκεανου καi σκεπτόμενος 
αύτά τά πράγματα, εδρον είς 
τήν συνεχη κίνησιν των ύδάτru-., 
επί τηc άκτης τήν άπάντησιν 
της ζωης είς τά προβλήματα .. 
Τήν εδρον δηλαδή εtς τά συν
τριβόμενα κύματα, τάς εκτενείς 
ρυτιδώσεις της παλιρροίας, τά 
διηνεκως κινούμενα ϋδατα, τά 
ίσορροπουντα διά της λει τουρ
yίας των δυνάμεων. Τίποτε δέν 
σταματα είς μίαν θέσιν, κάθε 
μόριον ϋδατος όρμα συνεχως 
είς νέα πλαίσια κινήσεως καi έν 
τούτοις ύπάρχει πάντοτε μία 
άρμονία ένερyειας. 

Αίωνία τάξις έπικρατεϊ καi 
είς αύτήν τήν άκατάπαυστον 
κίνησιν, διότι τίποτε δεν κινεί
ται άνευ έκδηλώσεως των παy
κοσμίωv άρχων, του ρυθμου της 
άρμονίας, του σχεδίου, της άνα
λοyίας καί της ένότητος. Καίτοι 
χιλιάδες yραμμαi ρυτιδώσεων 
σχηματίζονται μέ τά συνξχως 
διασταυρούμενα κύματα, δέν 
ύπάρχει γραμμή ή δποία νά μή 
σχετίζεται ώραιότατα μέ δλας 
τάς α:λλας, δέν συμβαίνει τίποτε 
τό δποίο-ν νά μή είναι ώραίον 
καi εκφρασις της τελειότητος, 
διότι ύπάρχει συνεχής ύποταyή 
είς τόν νόμον. Έδω βλέπομεν τό 
μυστικόν. Έδω εχομεν μυστι1<ήν 
λύσιν της ζωης είς τά ,τροβλή_ 
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ματά μας. Ή λύσις, λοιπόν, 
αύτή δεν είναι δυνατόν νά έφαρ
μοσθη καί είς τά προβλήματα, 
τά δποία αντιμετωπίζει τό 
άτομον; 

WΕχομεν μέσα μας ακαταπαύ
στως παλιρροίας · σκέψεων καί 
αίσθημάτων, έπιθυμιων καί δρά
σεως, γεγονότα, τά δποία ζη
τοϋν έπείyουσαν δρασιν. Παρα
δειyματιζόμενοι από τήν άρμο
νικήν κίνησιν των ύδάτων, από 
τό φως τοϋ ήλίου τό φωτίζον 
τήν ακτήν, δυνάμεθα· να λύσω
μεν δλα αύτά τά προβλήματα 
κατq τόν φυσιr<ώτερον τρόπον, 
τον τρόπον της άρμονίας Τό 
εχετε σκεφθη ποτέ αύτό; Πως 
δυναμεθα είς ολην αύτήν τήν 
λει τουρyίαν των δυνάμεων νά 
φερωμεν άρμονικόν ρυθμόν έντός 
ήμων , Δυνάμεθα, έάν έπι τρεψω
μεν είς τήν εύθυκρισίαν τοϋ έσω
ίέpου έαυτοϋ μας, νά αντιμετω
nίση έ κ ά σ τ η  ν κατάστασιν 
καί νά τήν έναρμονίση πρός 
ενα ύψηλότερ::ιν έσωτερικόν έπί
πεδον. 

'Εάν κάμωμεν τοϋτο δημιουρ
γείται ή ίδία έκείνη χαρωπή αύ
τενέρyεια της ζωης που παρε
τηρήσαμεν είς τήν ακτήν Καί
τοι ύπάρχει αέναος μεταβολή, 
δεν χρειάζεται βία. Είναι μία 
αναγκαστική κατάστασις, μία 
θεσις ή δποία δεν μας δίδει βά
σιν αντιστάσεως, οϋτε μας άφί
νει πεδίον δράσεως, οϋτε πεδιον 
μάχης Δέν χρειάζεται νά αyω
νιζώμεθα διά τήν έπιβίωσιν, δταν 
yνωρίζωμεν δτι είμεθα αίώνια 
όντα. 

Διά ποίον λόγον δέν ακούο
μεν τό μήνυμα αυτό έίς τήν ζωήν 
πού μας περιβάλλει, Διότι εχο
μεν τήν μαχητικήν αύτήν διά
θεσι ν. 

'Αναφερόμενοι πάλιν είς τόν 
ώκεανόν, σκεπτόμεθα τήν άτε
λείωτον πορείαν του πρός τήν 
γην, τήν βοήν της μάχης. 'Αλλά, 
εχετε ποτέ προσέξει δτι ή εφο
δος τοϋ ώκεανοϋ πάντοτε εύρί
σκει κατάπαυpιν κατά τόν ψυ
θιριστικόν έναyκαλισμόν της 
μετακινουμένης άμμου; Δέν 
χρειάζονται yρανι τώδη όχυρώ-

ματα, οϋτε βραχώδεις έπάλξεις 
διά νά συyκρατηθοϋν τά ανα
ταρασσόμενα κύματα, αρκεί ή 
άκτή αύτή μέ τούς μικροσκοπι
κούς κόκκους άμμου. Καί, δ, τι 
απομένει άπό τόν βρυχηθμόν 
καί τόν θόρυβον, είναι μία άρμο
νία άπό κύματα της παλιρpοίας 
πλαισιούμενα άπό φανταστικούς 

·πύργους άφροϋ, μικροί ίριδίζον
τες πύργοι οί δποίοι αντανα
κλωσι τά χρώματα τοϋ ούρα
νοϋ είς τό φως τοϋ ήλίου καί
ταχέως παρασύρονται ύπό τοϋ
ανέμου κατά μηκος της ακτης.
Δέν βλέπετε είς δλην αύτήν τήν
κίνησιν ξηρας καl θαλάσσης, αε
ρος καl φωτός, ενα δίδαγμα δι'
ή μας δταν αντιμε τωπίζωμεν τά
σημερινά προβλήματα;

Αί έι<δηλώσεις των έπιθυμιων
και. της πείρας παντός είδους,
δσον ίσχυραl καl αν είναι η δια
βατικαί, θραύονται πάντοτε καl 
έξαφανίζονται είς τό αίώνιον
φως. Πραγματικότης είναι ή λει
τουργία της Μιας Ζωης, της μο
,ιαδικης, έκφραζομένης διά των
αίωνίων άρχων της τελείας ένερ
yείας. ΆΗ πληθώρα των έπιθυ
μιων, των πόθων πού κ.αταλή
yουν είς τόν κόρον, πόθων πού
καταλήγουν είς τήν άποyοήτευ
σιν, άποδεικνύουν δτι πέραν των
παροδικών έπιθυμιων ύπάρχει
ατελεύτητος ϋπαρξις, άτελεύτη
τος χαρά εύρισκομένη είς · τήν
μίαν θέλησιν. Καί είς αυτήν τήν
κατάστασιν της μακαριότητας
είμαι βε.βαιος δτι θά φθάσωμεν
έν τελει έπιζητοϋντες τήν εύτυ
χίαν. Έδω ύ.πάρχει αύθόρμητος .
ϋπαρξις καθαρας ένερyείας μή
ώθουμένης ύπό της ανάγκης,
διότι ή φύσις μας λέγει δτι ή
απόκτησις της εύτυχίας έπιτυy
χάνεται δια της αποδοχης της
nείρας, της αποδοχης τοϋ σχε
δίου της ζωης. Μεσον αύτης της
Δημιουρyικης Άποδοχης συναν
τωμεν τήν θεότητα έντός ήμων.

Δημιουργική 'Αποδοχή εlναι
μία έτοιμότης της συνειδήσεως
ή όποία δημιοJρyεί έπικοινω
νίαν μεταξύ τοϋ έσωτερικοϋ καl
τοϋ έξωτερικοϋ έαυτοϋ μας, τοϋ
ανωτερου καί του κατωτέρου
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έαυτοΟ μας. Ε!ναι δ ισοπεδωτής 
πάσης καταστάσξως. Ή Δημι
ουργική 'Αποδοχή δέν όμοιά
ζει καθόλου μέ τήν ά,τραξίαν 
τοΟ έξαπλωμένου ύπτίως. 'Εάν 
ύπάρχη δημιουργικότης, ύ,τάρχει 
καί μεταβολή. Και ή Δημιουργι
κή Άnοδοχή σημαίνει ένημερό
τητα είς τήν ψυσικήν βαθμιαίαν 
μεταβολήν. 'Εάν δίδωμεν σημα
σίαν είς τό μήνυμα τό δποίον 
ύπάρχει είς τό σχέδιον της άτο
μικης μας ζωης, δέν άπομα�ρυ
νόμεθα άπό τήν έμ,τειρίαV' δέν 
εχομεν προκαταλήψεις περί αύ
τοΟ. Τό έξετάζομεν, τό άντιμε
τω,τίζομεν καί διερχόμεθα ά,τ' 
εύθείας διά μέσου αύτοΟ. 

'Εάν ε!ναι πόνος, τόν δεχόμε
θα, ένούμεθα μέ αύτόν, εtσδύο
μεν είς αύτόν διά νά εϋρωμεν 
τήν σημασίαν του δι' ήμας. Είς 
κάθε ε!δος πόνου, άναζητωμεν 
τήν σημασίαν αύτήν μέσα είς 
τό άθάνατον ε!ναι μας, δπου δ 
πόνος δέν δύναται νά yίνη αι
σθητός, άλλ' δπου ή ζωή τοΟ ε!
ναι άναδύεται άπό της κατα
στάσεως αύτης του πόνου. Οϋ
τω, δι' δλης αύτης της πείρας 
τοΟ πόνου, της χαρας, του πε
ριορ,σμοΟ, της άπελευθερώσεως, 
εύρίσκομεν μίαν άνανέωσιv του 1έαυτου μας ή δποία μας καθι
στα συνεχώς ίκανωτέρους διά 
την άντιμετώπισιν των προβλη
μάτων της ζωης. Ε!ναι μία εύ
ερyετική προσπάθεια. Ε1ναι ή 
χαρά της συναντήσεως του θείου 
διά μέσου της ,τροσωπικης πεί
ρας. 

Δι' άλλους μέν, εύτυχία ε1ναι 
ή έ,τιδίωξις της πνευματικης μας 
εύημερίας, δι' άλλους δέ ή έλευ
θερία της σκέψεως καί της 
έρεύνης. Διά τούς πλείστους ή 
εύτυχία άναζητείται είς τάς 
άπολαύσεις των αίσθήσεων, είς 
τήν έπιδίωξιν των συγκινήσεων, 
καί δι' δλους ε1ναι ή έλευθερία 
πρός άπόκτησιν άyαθων. Άλλ' 
έάν ή έπιδίωξις της εύτυχίας 
είναι άναψαίρετον δικαίωμα, 
δπως ε1ναι αύτή αϋτη ή ζωή, 
εχει μίαν έσωτέραν εννοιαν τήν 
όποίαv προσεπάθησα νά διατυ
πώσω άπόψε. 

Ύπάρ'!(ει μία άρχαία καί λη
σμονημενη σημασία εlς τήν έ,τι
δίωξι ν της εύτυχίας, κυρίως δ 
συντονισμός τοΟ σώματος, της 
ψυχης καί τοΟ πνεύματος τοΟ 
άνθρώποu. Αύτό ε!ναι ή κλείς 
της άτομικης ύyείας, ή' κλείς της 
έθνικης ύyείας καί της ύyείας 
δλου τοΟ κόσμου. 

Κατά τόν 20όν αtωνα είς τάς 
Ήνωμένας Πολιτείας συναντών
ται δυσκολίαι, δημιουργείται 
μεyαλυτέρα εντασις, άνησυχία 
καί διαμάχαι. Ώς έκ τούτου, 
είναι δυσκολώτερον τό νά κα
θορισθη ποία είναι ή όρθη έ,τι
δίωξις της εύτυχίας. 'Υπάρχει 
σύγχυσις είς τό ζήτημα των 
σκοπών της ζωης. Φοβούμεθα 
νά σκεφθωμεν σοβαρώς πρός 
τήν κατεύθυνσι ν ταύτην, διότι 
τουτο θά συνε,τήyετο μεταβο
λάς, μεταβολάς τάς δποίας δλοι 
ά,τοψεύyουν δταν άντιμετωπίζε
ταt τό ένδεχόμενον της διατα
ραχης ένός καθεστώτος άνέ
σεων τάς δποίας άπολαμβά
νουν. Πιθανόν νά ύπάρχη πολλή 
φυσική άνεσις. 'Ακόμη καί αί 
θρησκείαι περιβάλλονται μέ ενα 
ε!δος εύχαρίστου ύλισμοΟ καί 
ή φιλοσοφία ίκανοποιείται μέ 
τήν ,τροβολήν των ίδεων των 
άλλων. 

«υ Οταν ή άγνοια είναι μακα
ριότης, ε1ναι άνόητον νό: ε1ναι 
κανείς σοφός». Αύτό έκψράζει 
τήν στάσιν ταύτην. Μέ τοιαύ
την εκτασιν της σημασίας των 
ύλικων άπολαύσεων της ζωης 
κατά τόν 20όν αίωνα, ή έπιδίω
ξις της εύτυχίας καταντά περί
πλοκος προσπάθεια. υοταν κατά 
τόν 18ον αίωνα αί σκέψεις
έστρέψοντο ,τρός τό: δικαιώματα
του άνθρώπου καί πρός έyκαθί
δρυσιν κυβερνήσεων διά τήν 
έξασφάλισιν των δικαιωμάτων
αύτων, έπεκράτουν αί Έλληνι
καί ίδέαι, αί νεοπλατωνικαί
ίδέαι, καί ησαν εϋκολοι αί σχέ
σεις μέ τήν ψυχήν, μέ τά,ς παy
κοσμίας άρχάς, μέ τό άθάνατοv 
καί θείον στοιχείον του άνθρώ
,του. Τό:ς έκφράσεις αύτάς δέν 
τάς άκούομεν σήμερον. 

Ό Πλωτίνος, δ νεοπλατωνικός 
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φιλσσοφος, έπιστευεν οτι πασα 
ζωή προέρχεται έκ μιας άρχης, 
μιας φιλοσοφικης ίδεας, οτι οί 
παντες καί τα παντα ζωσι τήν 
μίαν μοναδικήν ζωην, ή δποία 
περιλαμβάνει όλα τα π·ρ::χγματα 
φυτα, ζωα καί τόν άνθρωπον 
και δτι ή όρθή έπιδίωξις της 
εύτυχιαι:; πρέπει νά είναι ή άνα
ζητησις του καλοG δι' όλους 
<<'Η εύτυχία,;, είπε.ν δ Πλωτίνος, 
«δυναται νά ύπαρξη μόνον είς 
ενα ον τό όποϊον ζη πλήρως 
τουτο θα άποκτήση όχι άπλως 
τό καλον, άλλά τό Ύπερτατον 
Καλόν:, 

Ούδείς όμιλεϊ τήν γλωσσαν 
αύτήν σήμερον. Δέν είμεθα σα
φεϊς δι' δ,τι άφορα τό καλόν. τό 
Ύπερτατον Καλόν. Κατά τήν 
σημερι νήν έποχήν, τούλάχιστον 
έν Άμερικfi, έχομεν μίαν άμεί
Λικτον συνεχη κατήχησιν διά του 
ραδιοφώνου,τηςτηλεορ:χσεως,τοG 
τύπου καί του κι νηματοyράφου, 
περί τού τί είναι έπιδίωξις της 
εύτυχίας Αί ίδεαι των φ,λοσό
φων δτι ή εύτυχία είναι θέμα 
ιης ψυχης, του άθανάτου πνεύ
ματος, έπεσκιάσθησαν ύπό της 
νεωτερας έκδοχηt;; περί εύτυχίας 

Οί σημερινοί αύθεντικοί έμπο
ρικσί διαφημισταί μας άναyyελ
λουν καθημερινως τί πρεπει νά 
τρώγωμεν καί τί νά πίνωμεν διά 
να ε'ίμεθα εύτι>χεϊς, τι να σκε
πτώμεθα, τί \.ά έλπίζω,..ιεν καί 
τί νά προσπαθουμεν να κάμω
μεν καί πρό παντός τί να φοj3ού
μεθα κατά τήν άνυπόμονον άνα
ζήτησιν της εύτυχίας. υολα αύ
τα λέγονται κατα τρόπον προ
καλουντα αίσθησιν 

Με έντόνους δελ-εαστικάς φρά
σεις ή διαφήμισις μας παρα><ι
νε'ί νά συνδυασωμεν π.χ. τό 
άπαλόν δέρμα. τούς λευκούς 
όδόντας, την στιλπνήν κόμην, 
μέ τήν καταστασιν της εύτυ
χίας μας, δηλαδή να συνδυάσω
μεν τήν καλήν ζωήν μέ τά ύλι· 
κά άyαθά, με τάς παροδικάς 
καταστάσεις καί άπολαύσειι;, 
αί όποϊαι άναποφεύκτως χάνον
ται, ή δέ άπόκτησις αύτων συ
νεπάγεται αϋξουσαν εν rασιν καί 
-δυσαρμονίαν, έκτός αν μόνοι

μας καταβάλλωμεν προσπαθειαν 
νά τά άνιισταθμίσωμεν 

Άσφαλως, αύτοί οί ρήτορες 
της εύτυχιας προσφερουν ε ίς 
τήν άνθρωπότητα ζακχαρόπη· 
κτα καταπότια είς μίαν έποχήν 
ή όποία χρειαζεται σ:χφεστερας 
γνώσεις καί βαθυτέρ:χν προσαρ· 
μογήν πρός τήν β:χσικήν φ.;σι ν 
του άνθρώπου, ενα πρ:>σανατο 
λισμόv πρός τήν διεύθ νσιν της 
πραγματικότητος καί έκ της 
όποίας έκβ:χλλουν αί έξυyιαντι
καί, ζωτικαί δυνάμεις. Ό άνθρω 
πος εύρίσκεται είς καταστασι ν
πολεμου μέ° τήν βασικήν φύσιν 
Καί τουτο κατά μιαν έποχήν 
κατά τήν όποίαν διαΛυτικαί δυ
νάμεις άκωλύτως έπιδρουν έπ 
αύτοG, έκτός άν άπομονωθη δια 
νά έρευνήση τα μυστήρια, τό 
θαυμα καί τήν ώραιοτητα της 
άθανατου ψυχης του. 

Ειναι τόσα πολλά που δέν έν 
νοουνται άπό τήν καθόλου πει· 
ραν μας, τόσον όλίyα τά γν·ω 
στά περί της έσωτερας δυνά 
μεώς μάς, του άναποφεύκτου 
θριάμβου της θεότητας έντός 
ήμων, ωστε κ.αμμία διαφήμισις 
δέν τά άναφερει ποτε Αί σκε· 
ψΕις, αί όποϊαι μας Ερχονται έξ 
έμπνεύσεως, bιαπλασσpνται κα 
τά τοιουτον τρόπον, ώστε να 
άτενίζωμε.ι τήν φύσιν C:J:; στρό
βιλον τυφλων bυνά1εων έν μεσ<tJ 
των δποίων είμεθα δΛοι άνίκα 
ν::ιι ώς άτομα Πόσ::ιν χρειαζό 
μΕθα τήν διαβεβ:χίωσιν του ποι· 
ητοG, του μυστικιστοG καί tΌG 
φιλοσόφου, οί ό ,οϊοι άντιλαμ
βά:νονται τήν άθ::χνατον φύσιν, 
ή όποία συνεχως διαμορφώνει 
καλλι τερας φυλάς καί κα\ύπτε.ι 
παντός είδους σφάλματα, ψιθυ· 
ρίζουσα : «Δεν πε.ιραζε.ι, αϋριον 
θά φορέσeτε νέον πρόσωπον:>. 

Ειναι ή άyαθοε.ρyός φύσις, ή 
όποια βοηθεϊ τήν προαyωyήν 
μιας άyωνιζομένης ζωης πρός. 
άπόκτησιν της τeλε.ιότητος. Μό
νον είς τούς όφθαλμούς της ψυ· 
χης είναι δραταί αί τοιαυται 
προοπτικαί. Είς άλλην πρακτι
κωτέραν έποχήν, ενας φιλόσο
φος είχε τό θάρρο<, νά διακη
ρύξη τήν έξης άλήθειαν . <<Μό-
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νον ή ψυχή βλέπει καί άποκαλύ
πτει τήν άλήθειαν:ι>. Άδυνατου
μεν νά διακρίνωμεν καθαρα η 
νά δρίσωμεν τήν πραyματικήν 
εύτυχίαν μέχρις στου έξηyήσω
μεν τήν δλ ην φύσιν του άνθρώ
που είς -rό φως κάθε ε'ίδους 
yνώσεως. Καί έπείyει νά κάμω
μεν τουτο, διότι ή άνθρωπότης 
χρειάζεται νά άποκτήση νέους 
σκοπούς μέ νέαν εννοιαν. 

Έδω δυνάμεθα νά παρατηρή
σωμεν τήν ύψίστην σημασίαν 
της νέας ίδέας του 20ου αίωνος, 
οτι ή ζωή προβάλλει εσωθεν. 
Τά σημερινά παγκόσμια προβλή
ματα θά λυθου\Ι μόνον ύπό έλευ
θέρων άτόμων στρεφομένων 
πρός τήν ψυχήν, ύποβαλλόμενα 
είς άλλαyήν εσωθεν διά της 
δυνάμεως της λανθανούσης θεό
τητος συντονιζομένης μέ τό 
άθάνατον έσώτερον Είναι μας 
διά μέσου της δημιουρyικης 
άποδοχης της έξωτερικης ζωης. 
Ό τρόπος αύτός της αύτομετα
βολης του άτόμου ύποδεικνύει 
τόν τρόπον της με ταβολης καί 
των έθνων. Τά εθνη είναι δμά
δες άτόμων μέ κοινά συμφέρον
τα. uοταν μέ τά συμφέροντα 
αύτά άπειλουνται τά εθνη, 
στρέφονται φυσικά πρός τήν 
βίαν καί τόν πόλεμον. Ό πόλε
μος είναι μία συλλογική άδιαλ
λαξία, ενα μαχητικόν πνευμα, 
τό δποίον καθιστα άδύνατον 
τήν έπικοινωνίαν των έθνων. 

Ό πόλεμος είναι τό προαιώ
νιον σύστημα δταν αί φυλαί 
έσχημάτιζον τά πρωτα εθνη καί 
τά εθνη ημύνοντο έναντίον 
έχθρων. Άλλα σήμερον πόλεμος 
σημαίνει έξαφάνισιν του άνθρω
πίνου yένους. Τά εθνη καί ή άν
θρωπότης δύνανται νά έπιζήσουν 
κατ' άλλον τρόπον. Είναι έπιτα
κτική ή άνάyκη σήμερον δπως 
θέσωμεν είς ένέρyειαν τάς άρ
χάς της ένότητος πάσn θυσίι;χ. 
Πρέπει νά yίνη μεyαλυτέρα 
προσπάθεια μεταξύ δλων των 
έθνων διά τήν κατανόησιν της 
σημασίας έκάστου εθνους, της 
συνεισφορας αύτου είς τό πνευ
ματικόν καί μορφωτικόν πρό-

βλημα της άπελευθερώσεως κά
θε άτόμου. Άπό τήν άποψιν 
ταύτην δυνάμεθα νά ίδωμεν δτι 
τά εθνη εχουν άνάyκην άλλή
λων. Ή άδελφοσύνη των έθνων 
είναι τόσον άvαyκαία δσον καί 
ή άδελφοσύνη των άνθρώπων. 
'Έκαστον εθνος δίδει τήν μορ
φωτικήν συνεισφοράν του είς τό 
προέχον πρόβλημα της έλευθε
ρίας καί εύτυχίας κάθε άνθρώ
που. u Εκαστος άποτελεί μέρος 
του παyκοσμίου σχεδίου έπε
ξFρyαζόμενος τόν κυκλικόν προ
ορισμόν της άπελευθερώσεως 
δλων των λαων καί της ένώ
σεως των Έθνων είς μίαν έλευ
θέραν Παyκόσμιον Τάξιν. Τά 
εθνη χρειάζονται άλληλα. 

'Υπάρχει τάσις πρός ενωσιν 
ε.ίς τόν κόσμον, δπως βλέπετε 
τήν ϊδρυσιν των 'Ηνωμένων Έ
θνων. 81 εθνη συνησπίσθησαν 
είς εiδικευμένας ένερyείας ίνα 
καταρτίσουν ενα διεθνη κώδικα, 
νά ίδρύσουν τά άνθρώπ�να δί
καια δι' δλους, νά παράσχουν 
τήν τεχνικήν βοήθε.ιαν δπου εί
ναι τουτο δυνατόν καί πολλάς 
αλλας ύπηρεσίας, δημιουρyουν
ια μίαν νέαν έλπlδα διά τό 
μέλλον. Έν τούτοις χρειάζειαι 
κάτι πού δέν ύπάρχει άκόμη 
έκεί. Χρειάζεται μία ε.ύρεία παy
κόσμιος πίστις, μία πνευματική 
προσέyyισις μεταξύ άλλήλων. 
Παραμελουμεν τάς πνευματικάς 
βάσεις έπικινδύνως. Τά σημερι
νά διδάγματα μας προστάζουν 
νά δημιουρyήσωμεν πνευματι
κάς βάσεις διά τήν παyκόσμιον 
τάξιν. Τουτο άπαιτεί παyκό
σμιον yνωσιν ή δποία θά είναι 
πραγματοποιήσιμος μέ τήν βοή
θειαν της νέας ίδέας του 20ου 
αίωνος, δτι ή ζωή άναβλύζει 
εσωθεν, καί μέ τήν μεyαλυτέ
ραν έπιδίωξιν των σημαντικων 
διδαγμάτων και της μορφωτικης 
κληρονομίας έκάστου εθνους. 

, Αύτό έπί 80 ετη πράττει ή 
θεοσοφική 'Εταιρία. Ή θεοσο
φία δέν είναι άνακάλυψις λα
τρείας, δέν είναι θρησκεία, δέν 
είναι συλλοyή μύθων. Εί\Ιαι νέα 
άνακοίνωσις της 'Αρχαίας Σο_ 
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φίας της Άνθρωπότητος, ή 
δποία άπεκτήθη καί- πάλιν διά 
ν' άντιμετωπισθοϋν τά προβλή
ματα της σήμερον είς τόν κό
σμον. 

Ή έπανάστασις τήν δποίαν 
θά έξήyειρεν ή θεοσοφία είς τόν 
κόσμον είναι ή έπανάστασις της 
άρμονίας, ή έπανάστασις της 
άyάπης, δ 'συντονισμός τοϋ 
πνεύματος. της ψυχης καί τοϋ 
σώμα:ος είς τό άτομον διά της 
έλευθερίας της δpάσεως 1,.αί 'δια 
της δημιουρyικης εκτιμήσεως 
καί ενεργείας ή δποία είναι 
εύερyετική, άλτρουιστική, άβλα
βής. 'Επειδή έyεννήθη είς τό 
βαθύτατον κέvτρον τοϋ αίωνίου 
έαυτοϋ θά έπιφέρη τάς μεταβο
λάς, αί όποϊαι χρειάζονται τό
σον είς τά άτομα δσον καί είς 
τήν χώραν των. Λέγεται, δτι άπό 
μίαν τοιαύτην ένέρyειαν, yεννη-

θεϊσαν είς τό βαθύ έκεϊνο κέν
τρον, ανατέλλει δ ηλιος της σο- · 
φίας Καί δταν άποκταται ή 
σοφία, τό άτομον κινεϊται εύκό
λως πρός άπόκτησιν της ύπερ
τάτης είρήνης. 

Ή θεοσοφία έπομένως είναι 
ή ήχώ ή όποία είναι παyκοσμία 
είς. τούς εσωτερικούς κόσμους 
καί ψάλλει τήν _eίρήνην είς κάθε 
σφαϊραν της ύπάρt,εώς μας. 
Έξωτερικως ή θ.Ε θα φερη τήν 
είρήνη\. είς όλην τήν άνθρωπό
τητα. Ή θεοσοφιο; ένθαρρύνει 
πανταχοϋ τα άτομα να δημιουρ
γήσουν μίαν εύερyετικήν αύτοε
πανάστασιν της θελησεως δια 
της άyαπης ,ης σκεψεως δια 
της συμπαθειας, είναι ή δδός 
της ένότητος, ή δδός της άρμο
νίας, ή άπλη δδός πρός τήν έπι· 
βίωσιν της άνθρωπότητος 

'Όταν άνεβαlνετε σ' εvα ψηλό βουνό καί. είναι στό δρόμο σή
ματα, στ έκεσθε στά σήματα καί τ� λατρεύετε, ri προχωρείτε καl 
τ' άφήvετε πlσω; Σκεφθητε βαθειά αύτό τό ζήτημα. Έπικοιvωνηστε 
θεληματικά μέ τήν κσρδιά σας καί θά κερδlσετε έτσι νοημοσύνη· 
Δέν ύπόρχει νοημοσύνη στή λατρεlα προσώπων. ΟΙ έπιyραφές πού 
λατρεύετε δέν έχουν νόημα 

Κρισναμούρτι 



ΤΙ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ 

300 χρόνια θρησκευτικης 

έλευθερίας στήν ,Αμερική 
Του ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Σας λέω, στις Πολιτείες αύτές δέ θά ύπάρξη 
σωτηρία δίχως άνακαινιστές - δίχως yλωσ· 
σες έΑεύθερες, χωρίς αύτιά πρόθυμα ν' άκουν 
τις yλωσσες. 

Και άναyyέλλω των Πολι τειων αύτων τή δόξα: 
πώς θάχοuν σεβασμό στό άκουσμα κάθε άλ
λαyης καί κάθε φρέσκιας άποψης καί κάθε θε.ω
ρίας. 

,νalt Whitrnan 

Ή 'Αμερική άνήκει στή Χριστιανωσύνη: μιά Χρι· 
στιανωσύνη γενική, άνεκτική, άνεξάρτητη άτrό 
αίpέσεις καί φατρίες, μιά Χριστιανωσύνη που 
της εtναιlαyνωστα τό μαστίγιο και τό ξίφος. 

ΣΤΙΣ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
1957 έκυκλοφόρησε στη 

Νέα Ύ όρκη ενα νέο γραμμα
τόσημο yιά νά θυμίση ττώς 

Daniel W ebster 

έσυμπληρώθη,ων 300 χρόνια 
θρησκευτικης έλευθερίας στην 
'Αμερική. 

ΣττΊ μακραίωνη πορεία του 
άνθρώπου πάνω στη γη, φέρ· 
νει ντροπη νά σκεφθη κα
νείς πώς ή συνείδησίς του εΤ
ναι μονάχα 300 χρόνια έλεύ· 
θερη· πώς εΤναι τόσο λιλι
πούτεια ή έλευθερία. Άλλ' 
δταν συλλοyισθη πώς άκόμα 
καί σήμερα, σε πολλες χωρες 
δπου άντηχοϋνε «κλάψαις, 
αλυσαις, φωναίς», ή έλευθε
ρία κρύβεται «πικραμένη, έν
τροπαλη» στό βάθος της καρ
διας των άνθρώπων η κυκλο
φορεί έλεύθερα άκρωτηρια
σμένη, τότε βλέπει την άπό
λυτη άμερικανικην έλευθερία 
των 300 έτων σάν εναν πε
λώριο άyαθό γίγαντα. 

Τό άναμνηστικό γραμμα· 
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τόσημο- μέ τήν Βίβλο στό 
μέσον, ενα μελανοδοχείο μέ 
κονδυλοφόρο ψτεροϋ, σύμ
βολο έλευθερίας στήν εκψρα
σι των στοχασμών, κ' ξVα κα
πέλλο Κουάκερου, πρωταγω
νιστοϋ της έλευθερίας - τα 
τυλίγει δλ' αύτά μέ μιά ται· 
νία, πού θυμίζει τά 300 χρό
νια άπό τήν iστορική «'Έ ν · 
σ τ α σ ι τ ο Ο Φ λ ά σ ι ν y κ» . 

·Ήταν ενα μικρό χωριου·
δακι κοντά στή «μεγάλη πολι
τεία» ,τήΝέαΎ όρκη των 18.000 
τότε κατοίκων. Τό εΤχαν χτί
σει &ποικοι Όλλανδοί καί 
tοϋ εδωσαν τό όνομα ένός 
λιμανιού της πατρίδας τους, 
καθώς έσυνήθιζαν δλοι οί με
τανάστες. 'Όταν τό έχτισαν, 
στά 1645, συνέταξαν ενα 
«Χάρτη», πού εδινε σέ κάθε 
&ποικο τό δικαίωμα ν' άπο
λαμβάνη, σάν θά πατοϋσε τά 
χώματα τοϋ χωριοϋ, άπόλυ
·τη καί άνενόχλητη έλευθερία
συνειδήσεως. 'Αλλά ό κυβερ
νήτης, παρασυρμένος άπό τή
μισαλλοδοξία των Πουριτα
νών, -πού εψθανε στίς &λλες
πόλεις σέ άπίστευτα όργια,
έδημοσίευσε ενα διάταγμα
ποι) άπηγόρευε στούς Κουά
κερους τήν ε'ίσοδο. Τότε,
εκαμε ό λ α ό ς του Φλά
σινyκ τήν ίστορική�Ε ν σ τ α  σ ι
καί καθιέρωσε τήν άπόλυτη
έλευθερία της συνειδήσεως.
Ό λαός τοΟ Φλάσινyκ διεκή
ρυξξ πώς όχι· μόνο θά ύπο
δεχόταν μέ ψιλοψροσύνη όπα
δους της αίρέσεως τ&ν Κου
άκερων, άλλά καί κάθε «τέ
κνον τοΟ 'Αδάμ», δποια καί
νά ηταν ή πίστις του. Φθάνει

νά έρχόταν στό χωριό μέ · 
ό:yάπη στην καρδιά του καί 
κανείς δεν θά τοϋ άπηγό
ρευε τήν κίνησι, οϋτε θά εβα
ζε κανείς έπάνω του χέρι 
βίας, οϋτε θά τόν κατεδίωκε, 
οϋτε θά τόν τιμωροϋσε κα
νείς yιά τόν τίτλο η τήν μορ
φή της θρησκευτικης του δο
�ασίας. 

Ή «'Ένστασις τοϋ Φλά
σινγκ» ηταy μιά έξέyερσις 
έναντίον της μισαλλοδοξίας. 

'Αλλά - θά διετύπωνε κα
νείς τήν. . ένστασι -::- ττως 
ύπηρχε μισαλλοδοξία στήν 
'Αμερική, άψοΟ οί πρώτοι 
&ποικο,ι, ψευyατοι άπό τή με
σαιωνική Εύρώπη, yιά τcυς 
θρησκευτικους έκεϊ διωγμούς, 
ξ::κίνησαν μέ τόν πόθο της
έλευθερίας ; · 

'Ήθελαν, άπλούστατα, την 
έλευθερία γιά τόν έαυτό 
τους, όχι καί yιά δλους τους 
&λλους άνθρώπους. Ό Σενέ
κας εχει όρίσει έλεύθερον 
έκεϊνον που δεν άνέχεται τrι 
δυναστεία έπάνω του, μά 
οϋτε την έπιβάλλει σέ &λλον. 
Τέτοιοι έλε'ύθεροι δέν ησαν 
οί ,Πουριτανοί, ή πλειονότης' 
των. «Προσκυνητών», 'Έτσι, 
οί Πουριτανοί, που τους ε!χε 
καταπιέσει ή μοναρχία των 
Στούαρτ, ηταν επόμενο νά 
συγκρουσθοϋν με έκείνους 
που εΤχε καταδιώξει ή Που
ριτανική δικτατορία τοϋ 
Κρόμγουελ, που δλοt τους 
ε!χαν μεταναστεύσει, ζητών
τας τήν έλευθερία. 'Αλλά 
δέ.ν την ενοιωθαν δλοι τους 
τό ϊδιο. Καί πολυ χαρακτη
ριστικά εχει γραψη γιά τόν 
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έμπvευστη των Πουριταv(l)v, 
τόν Καλβϊνο, πώς δσα εyρα
ψε περί θρησκευτικης έλευθε
ρίας ηταv ... τυπογραφικό λά
θος. Την έλευθερ(α την ήθελε 
yιά τόν έαυτ_ό του. οχι yιά 
αλλοv κανένα. Στους ταπει
vους πολϊτες τοΟ Φλάσιvyκ 
άνήκει ή τιμή, δτι τήν έκήρυ
ξαv yιά δλα τά πλάσματα 
τοΟ θεοΟ. Έκεϊvοι οι αv
θρωποι, με την «'Ένστασί» 
τους, εδωσαν πάλι στην 
'Αμερική τό πνεΟμα της έλευ
θερίας, που την εΤχε θεμε
λιώσει σάν εvα κόσμο και
νούριο πνευματικά καί οχι 
μονάχα γεωγραφικά. 

ΕΤχαv ξεκινήσει δλοι οί 
αποικοι με τή δίψα της έλευ
θερίας, γιατί εκαιyαν τά λα
ρύγγια οί φωτιές των όλο
καυτωμάτων. 'Ανάμεσα στά 
χρόνια 1588-1622, στή Γαλ
λία, μονάχο του τό δικαστή
ριο τοϋ Σαίν - Κλώντ εϊχε 
άνάψει φωτιές yιά 600 «μά
γους». Στήν Τουλούζη κάη
καν σε μιά ήμέρα 400 &νθρω
ποι. 'Ένας δικαστής σέ ύπη
ρεσία 16 χρόνων έξέδωσε 800 
άποψάσεις θανάτου. Στήν 
'Ιταλία, στό Κόμο, σ' ενα 
χρόνο μέσα κάηκαν 1000 ατο
μα. Στήν 'Αγγλία, άνάμεσα 
στά χρόνια 1642-1660 θυ
σιάσθηκαν περισσότερα θύ
ματα απο δλες μαζί τίς 
&λλες περιόδους rης άyγλι
κης ιστορίας. Κύι:ιατα προσ
φύγων άπό κάθε εύρωπαίκη 
χώρα εψθαναν στήν 'Ολλαν
δία, την μόνη τότε άνεκτική 
χώρα. 

Ή 'Ολλανδία ηταν τότε 

μιά έμπορικη χώρα σέ άκμή. 
Τό έμπόριο, μέ την έπικοινω
νία 1ωv λαών, θεμελιώνει 
πάντα γερό ύπόβαθρα yιά 
τήν έλευθερία. Στά χρόνια 
έκεϊνα, τό δλλανδικό έμπό
ριο εyινε δ κήρυκας της άνο
χης. Τό 'Άμστερδαμ, πρώτο 
έμπορικό λιμάνι τοΟ κόσμου, 
εyινε καί επαλξις της θρη
σκεμτικης έλευθερίας. Τό 
"Αμστερδαμ, άπό τά 1611 
περιέθαλψε τούς 'Άγγλους 
Βαπτιστάς, πού έκήρυτταν 
τόv χωρισμό της :Εκκλησίας 
άπό τό Κράτος, G.)στε νά μην 
εχη δικαίωμα κανένας δημό
σιος λειτουργός νά έπεμβαίνη 
στίς συνειδήσεις των πολιτών 
υπερ ουτης η έκείνης της 
θ ρ η σ κ ε ί α  ς. Στό 'Άμ
στερδαμ, δ Τζών Λόκκε, 
άψοϋ εμεινε χρόνια πρόσφυ
γας, εyραψε τήν πρώτη «έπι
στολή» του ύπερ της άνοχης. 
Στήν Ούτρέχτη, άπό τά 1579 
εΤχε καθιερωθη ή έλευθερία 
συνειδήσεως καί λατρείας. 
ΕΙχαν γίνει καί στην 'Ολλαν
δία διωγμοί αίρετικων καί 
«μάγων», άλλά λι yοστο ί 
άσύyκριτα. Καί μετά την κα
τάρyησι της Ίσπανικης κυ
ριαρχίας, ύπό την ψιλελεύθε
ρη έπιρροη τοΟ Γουλιέλμου ' 
τοΟ ΣιωπηλοΟ καί τοϋ Φι
λίππου της 'Οράγγης, ή 'Ολ
λανδία εΤ χε ύπερνικήσει την 
δεισιδαιμονία καί την μισαλ
λοδοξία καί εΤχε γίνει κατα
φύγιο δλων των κατατρεyμέ
yων της Εύρώπης. Καί άπό 
την 'Ολλανδία ξεκίνησαν ol 

πρώτοι άποικιστές της Άμε

ρικης. 'Έφυγαν άπό τό Λέϋν-
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τεν καί άπό τό Δέλφτ yιό τό 
Πλύμουθ της 'Αyyλίας, δπου 
εσμιξαν μέ τους αλλους καί 
δλοι μαζί μπαρκάρησαν στό 
ιστορικό «Μαίηφλάουερ». 

Μέσα σέ έκείνο τό καράβι 
ησαν Όλλανδοί εμποροι, χω
ρικοί, ψαράδες καί ιεροκήρυ
κες, έλεύθεροι άληθινοί, που 
θά πολεμοϋσαν στό νέο κό
σμο yιά νά χαρίσουν σέ 
δλους τους συνανθρώπους 
την έλευθερία· ησαν καί οί 
στενόκαρδοι, που θά έπιχει
ροϋσαν νά την οlκειοποιη
θοϋν καί νά την άπαyορεύ
σουν στους αλλους. Αύτη' ή 
άντίθετη συμπεριφορά έπή
yαζε άπό τίς δλότελα άλλοι
ώτικες πεποιθήσεις τους. 

Οί Κουάκεροι-που θά πη 

«τρέμοvτες», yιατί δ lδρυτης 
της αίρέσεως Τζώρτζ Φόξ 
εΤχε ττη κάποτε δτι «τρέμει» 
καί που άΊιαφέρει μόνον τό 
ονομα τοϋ θεοϋ-ζητοϋσαν 
τόν χωρισμό της 'Εκκλησίας 
άπό τό Κράτος, ένφ οί Που
ριτανοί f\θελαν άπλως, δπως 
τό λέει καί τ' ονομά τους, 
νά έξαyνίσουν την 'Εκκλησία 
καί μέ την 'Εκκλησία νά υπο
καταστήσουν τό Κράτος, έy
καθιστώντας πολιτεία θεο
κρατική. Οί Κουάκεροι άπέ
κρουαν κάθε δοyματικη δε
σπο·cεία, yιατί άπέδιδαν ση
μασία στην έσωτερικη κατά
πεισι τοϋ άτόμου, ένφ οι 
Πουριτανοί θεωροϋσαν ά�ί
κημα θανάσιμο την άμφισβη
τησι των δογμάτων. 'Ήθελαν 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΙΣ ΣΤΟ lJEf,J:<'ΊΊ-IAνEN 

Oi «προσκυνηταί» φεύyουν 6πό τήν Όλλανδlα 

Πίναξ τοϋ Robert \Vait (Πινυ.%0· 

{)·1Ί%η Καπιτωλίοιι, Ούι.ίσιγκτι,1ν) 
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καί οι Πουριτανοί τόν χωρι
σμό άπό την 'Εκκλησία, εtδι
κά δμως άπό την 'Εκκλησία 
της Άyyλίας, λόy(i) της δια
φθορας της. Φεύγοντας, ετσι 
άπεχαιρέτησαν την Άyyλία : 

«Άντιο, άyαπητη Άyyλία ! 
'Αντίο 'Εκκλησία του θεοϋ 
στην Άyyλία ! Δεν χωρίζου
με άπό σένα, άλλά άπό την 
διαφθορά. 'Αντίο Ρώμη! 'Αν
τίο Βαβυλών!» 

Έκει δπου συμφωνοΟσαν 
δλοι οί «Προσκυνηταl» ηταν 
δτι εφευyαν άπό μιά άμαρ
τωλη ήπειρο, πού ϊσως βρι
σκόταν στίς παpαμονες τοΟ 
άφανισμοΟ. «Ποιός ξέρει
ελεyαν-αν δ θεός δεν δεί
χνει τόv δρόμο της • Αμερι-

ΑΓΓ Λ ΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ 

κης σε δσους θέλ€ι νά σώση 
άπό εναν καινούριο κατα
κλυσμό» ... 

Είχαν ένδόμυχα καί τόν 
'ίδιο σκοπό : νά έyκαταστή
σουν στην • Αμερική καταφύ
γιο yιά τούς δμοδόξους. 
'Ανάμεσά τους, δμως. ησαν 
πολλοί πού εΤχαν ξεκινήσει 
yιά λόγους μονάχα οικονο
μικούς. 'Από τήν Εύρώπη 
τούς εΤχε διώξει δχι ή μισαλ
λόδοξία, μά δ μαρασμός της 
βιομηχανίας καί ή άνερyία, 
ή προπαγάνδα των ναυτικών 
πραrαόρων καί ή έλ πίδα yιά 
καλύτερες συνGηκες ζωης σε 
μιά παρθένα χώρα. Αύτοί 
ησαν οί ούδέτεροι. Στην άρ
χή εσκυβαν τό κεφάλι στίς 

ΤΗΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΩΣ 

Στίς έρημες άκτές της Άμερικης 
Πιν<t� τοίι C. Μ. Γaclda)· (Πινα

κυί1·1Ίκ11 Παπ. 'λκαl!ημίας, .\υνl!iνον) 
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POTZf:P ΓΟΥΪλλΙΑΜΣ 

Σκαπανεύς της έλεuθερ(ας 

Ύπο{)·ετιχό πορτραίτο 

έπιθυμίες των φανατικών ίε
ροκηρύκωv, γιατί άνεyvώρι
ζαv τήν πνευματική τους ύπε
ροχή καί την ό.νάyκη κάποιας 
ήyεάίας στόν έρημότοπο. Μέ 
τόv καιρό, άντιδρουσαν πα
θητικά. Ό διάσημος ίεροκή
ρυκας Κόττον Μάδερ άνα
φέρει δτι κάποτε μιλουσε 
στη Μασσαχουσέτη «περί του 
κυρίου σκοττου του άποικι
σμου, ητοι περί της τηρήσεως 
των θρησκευτικών έντολων» 
κ' ενας άττό τό άκροατήριο 
του φώναξε : «Λάθος, κύ
ριε. Κύριος σκοπός πού ηρ
θαι-,ιε έδω εΤναι νά πιάσουμε 
ψάρια». Αύτοί οί άττλοϊ αν
θρωποι, μιά σημαντική μαζα 
άνάμεσα στους καιομένους 
yιά τή θρησκεία, συνετέλε
σαν τελικά στην έyκaθίδρυσι 
του φιλελευθερισμου, ττολι
κου καί θρησκευτικου. Αύτοί, 
άσψαλως, μέ την διάθεσι πού 
εΤχαν νά ζήσουν τή ζωή τους 
yεματα καί, καθώς τραyου-

δάει ό Ούίτμαν, vά άκολου
θήσουν «τ' άδιάκοπα μαθή
ματα του άyέρα, του νερου, 
της γης, γιατί δέv τούς μέ
νει καιρός yιά χάσιμο», έμ
πόδισαv την μεταβολή της 
'Αμερικης σέ μιά σκυθρωπή 
θεοκρατία, δπως εΤχαν οί 
Πουριτανοί όvειρευτεϊ. Αύτοί 
άντέδρασάν μέ την άδιαφο
ρία. 

Οί Κουάκεροι εδιναν ενα 

παράδειγμα. Πρώτος ό Ρό
τζερ Γουίλιαμς, μέ πέντε 
συντρόψους του σ' ενα lvδιά
νικο κανώ, εφθασε στό Ρόντ 
'Άϊλαντ καί έyκατέστησε, 
στά 1657, την πρώτη έλεύθε
ρη πολιτεία, πού ηταν άvοι
χτή σέ κάθε διωκόμεvον , yιά 
τίς θρησκευτικές του πεποι
θήσεις. Παπιl(οί, Διαμαρτυ
ρόμενοι, Ίουδαϊοι, Μωαμε
θανοί καί ε!δωλολάτρες άκό
μη ησαν έκεϊ έλεύθεροι νά 
λατρεύουν τό Ύττέρτατο "Ον, 
κατά τή συνείδησί τους. Δεύ
τερο πείραμα έλεύθερης πο
λιτείας εyινε στά 1681 άττό 
τόνΓουίλλιαμ Πένν, πού 'ίδρυ
σε την Πενσυλβάνια, προσφέ
ροντας πολιτικοθρησκευτική 
fλευθερία καi ο!κονομικές 
εύκαιρίες. Οί Κουάκεροι έν
θάρρυναν την μετανcι:στευσι 
άττό την Εύρώπη δλων των 
διωκομένων. Ζουσαν ε!ρηνικά 
μεταξύ τους, χωρίς vά ένδια
φέρεται κανείς yιά την πίστι 
του γείτονά του. Ζουσσν. ει

ρηνικά καί μέ τούς 'Ινδιά
νους, πολεμώντας τή σκλα
βιά καί καθιερώνοντας τίμιες 
συναλλαγές. Κστεδίκαζαν 
κάθε μορφη ρήξεως μεταξύ 
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των άνθρώπων καί εδιναν τό 
δικαίωμα σ' δσους α(σθανόν
ταν «ελεyχο συνειδήσεως» 
ν' άρνουνται καt αύτήν τήν 
στρατιωτική θητεία. Έδημι
ούρyησαν κοινότητες εύτυχι
σμένες. Στά 1649, στό Μαί
ρυλαντ, κάτω άπό την έπιρ
ρο� τους, ψηφίστηκε «Διάτα
γμα Άνοχfjς». Κανένα ατο
μο μέσα στήν επαρχία δέν 
έπρεπε νά ένοχληται-φθάνει 
νά έπίστευε εις τόν Ίησουν 
Χριστόν-yιά τίςλεπτομέρειες 
της θρησκείας του. Τό Διάτα
γμα άπειλοϋσε μέ μαστίyω
·μα δποιον θά άποκαλοϋσε
αλλον «Αίρετικό, Σχισματι
κόv, Ειδωλολάτρη. Πουριτα
νό, 'Ανεξάρτητο, Πρεσβυτε
ριανό, Παπικόν, Ίησου'ίτη, 
Λουθηρανό, Καλβινιστi1, Χω
ριστικόν η μέ δποιο &λλο ονο
μα κ α τ  ά τ ρ ό π ο π ρ ο σ
β λ η τ ι κ ό». 

Οί Πουριτανοί θεωροϋσαν 
τήν άνοχή κάτι τό άκαταvόη
το. Μερικοί συyyραφεϊς εχουν 
καλλιεργήσει τόν θρϋλο των 
σημαιοφόρων της θρησκευτι
κfjς έλευθερίας, άκόμη καί ό 
Κάρολος Α', βλέποντας τούς 
Πουριτανούς νά παρατοΟν 
τά σπίτια τους καί νά πηγαί
νουν στήν έρημιά, yελάσθηκε 
καί πίστεψε πώς εΤχαν προσ
χωρήσει στό κίνημα της Ά
νοχης, άλλά οί ϊδιοι ο{ Που
ριτανοί εναν τέτοιο τίτλο τι
μfjς θά τόν θεωρουσαν σάν 
δεινή ϋβρι. 'Ήθελαν, βέβαια, 
νά άπολαύσουν τήν έλευθε
ρία της συνειδήσεως, άλλά 
αύ roi άποκλειστικό, καί ού
δέποτε εϊχαν στό νου τους 

ΓΟΥΪλλΙΑΜ ΠΕΝΗ 

'Ιδρυτής της Πενσυλβάνια 
(Ίrιτο!). 'Ετιιιρ. Φιλαl')fλff ίας) 

ν' άνοίξουν τίς πύλες της 
«Νέας Σιών» σ' δσους διαφω
νουσαy μαζί τους. Τά κηρύ
γματα των ίδρυτων της Μασ
σαχουσέτης, τοΟ προπυργίου 
των Ι lουριτανων, είναι σαφfj. 

Ό Τόμας Σέπαρντ έχαρα
κτήριζε τήν 'Ανοχή «πολιτική 
του Σατανα». Ό Μάδερ έθε
ώρει τήv έλευθερία της συ
νειδήσεως «ειδεχθές α'ίτημα» 
Ό ΟΟριαν Φαίηκς Έό ώvόμα
ζε «πρωτότοκον δλων των 
βδελυγμάτων». Ό Τζών Νόρ
τον ελεyε : «'Ελευθερία συ
νειδήσεως καί λατρείας ση
μαίνει έλευθερία στήν πλάνη 
καί σέ πορεία άντίθετη πρός 
τόν Νόμο. Είναι έλευθερία 
βλασφημίας καί έλευθερία 
άποπλανήσεως άπό τόν 6:λη
Θι νό δρόμο τοΟ θεοΟ, έλευ
θερία του ψεύδεσθαι έν όνό
ματι του Κυρίου», 

Οί Πουριτανοί πολύ φυσι-
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κό ηταν νά μή νιώθουν την 
άξία της Άνοχης, γιατί θεω
ρουσαν τους έαυτο6ς των ώς 
τόν έκλεκτό λαό, που δ θεός 
τόν ώδήyησε μακριά άπό τόν 
παληό κόσμο της άμαρτίας, 
στή Γη της 'Επαγγελίας, με 
ιήν έντολή νά tδρ6σουν την 
«Πολιτεία του Θεου». Πί
στευα\. δηλαδή πώς εΤχαν τό 
μονοπώλιο της 'Αλήθειας καί 
κάθε !=ΧVtιyνωμία ηταν άπα
ράδεκτη. Μιά έπιδημία που 
θέρισε τους 'Ινδιάνους, λίγο 
πρίν άπό τήν αποβίβασί τους, 
τήν θεώρησαν χειρονομία του 
θεου «yιά νά κάμη τόν τόπο 
άσφαλη στά έκλεκτά Του τέ
κνα» ... 

Μεταφέροντας τουτες τ 1ς 
πεποιθήσεις στην πολιτική 

'ΓΗΕ 

BLOVDY ΤΕΝΕΝΤ, 
ο! Ρ ι a s Ι!: c u τ ι ο Ν, for caufe of 

C ο ιιs c ι ιι Ν c ι, difculf:d,ίn 

eA Conference berr,ιιnι 

TRVTH and PE_ACE. 
VVιιο, 

In all tender Λlfedion,pr&nι tothe Hιgh 
Courtof'Parlιamttιι. ( anhe 'R.,/ulrof 
their Vι/c()Urjt) d1rίe, (amongl\oτher 
Paj]agιs)of hιg•·tjl confιιlιratMι, 

Ριιnιcd ιntl ς Υιιι ι 644. 

ΕλΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥt4ΕΙΔΗΣΕΩΣ 

Ή πρώτη σc:λίδα βιβλίου 

του Ρότζερ Γουιλλιαμς. 1644 

διοίκησι, έyκατέστησαν μιά 
κληρικη όλιyαρχία. Δικαίωμα 
ψήφου εΤχαν μονάχα τό μέλη 
της ένορίας καί μέλη της 
ένορίας άναyνωρίζονταν μο
νάχα δσοι αρεσαν στους ίε
ρεις. Ό Τζών Κόττον έκήρυτ
τε καθαρά=. «Την δημοκρατία 
δεν την καταλαβαίνω. Ή δη
μοκρατία είναι άσυμβίβαστη 
με την έννοια του Θεου. 'Εάν 
πρόκειται νά κυβερνάη ό 
λαός, τότε ποιος θά κυβερ
νηθη; » 

Βλοσυροί, σκυθρωποί καί 
άyέλαστοι άπό πρίν, πιό 
σκληροί άπό την προσαρμο-' 
γη στην έρημιά του τοπίου, 
'ίσως καί άπό την βιολοyικη 
άνάyκη της -έπικρατήσεως, 
έσχεδίασαν μιά κοινωνία με 
λιτότητα, με αύστηρότητα, 
με άπεριόριστη πνευματική 
έντασι καί' μ πορει νά πη κα
νείς, έβαλαν έκτοτε τή σφρα
yιδα τους στήν άμερικανική 
ζωή, έστω κι' αν δεν έπεκρά
τησαν, έστω κι' αν γκρεμίστη
καν τά όνειρά τους yιά τή 
«Νέα Σιών». 

Κάθε ψυχαγωγία, στήν 
Πουριτανικη κοινωνία, ηταν 
άπηyορευμένη. Άπηyορευμέ
νο τό κάπνισμα, άπηyορευ
μένη · ή χαρτοπαιξία, άπηyο
ρευμένος ό μικτός χορός 
άπηyορευμένα τά μουσικά 
δρyανα, άπηyορευμένη άκό
μη καί ή Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή, άπηyορευμένη κάθε 
χαρά καί κάθε χαμόγελο. 
Στη Μασσαχουσέτη, στά 1653, 
άπαyορε6θηκε δ περίπατος 
στους δρόμους καί ή έπίσκε
ψις πλοίων στό λιμάνι την 
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, 
Κυριακή. Ή ήμέρα του Κυ
ρίου επρεπε νά εΤναι μονάχα 
σ' Αυ�όν άφιερωμένη. 'Απα
γορεύθηκαν άκόμη τά ταξίδια 
την Κυριακή, τό μαγείρεμμα, 
τό σάρωμα, άκόμη καί τό 
στρώσιμο των κρεββατιων. 
Στην Κονεκτικούτη, στά 1656, 
δημοσιεύθηκε διάταγμα πού 
έπέβαλλε ποινη μαστιγώμα
τος και πρόστιμο «σέ δποιον 
έβεβήλωνε την Κuριακην ήμέ
ραν μέ έργασία, μέ αθλησι η 
ψυχαγωγία η δπως άλλιως». 
Σέ ύποτροπη του έπιφuλασ
σόταν φυλάκισις. Γιά δποιον 

· προέβαινε στην βεβήλωσι «έν
σuνειδήτως καί προ πετως»,
θάνατος!

Ό θάνατος ηταν ή μόνη
ποινη γιά σειρά παραβάσεων,
πού εΤχαν άντιγραφη άπό την
Παλαιά Διαθήκη. Τό Διάτα
γμα πού έξεδόθη άνέφερε
καθαρά την πηγή του Ποuρι
ταvικου Δικαίου. Σε δσους
δέν πιστεύουν τόν άληθινό
θεό, θάνατος (Δευτερονόμιον
ΙΖ'.2):

«Λιθο6ολήσετε αύτούς έν λf
θοις καί τελευτήσωσι έπί δυσίν
μόρτυσιν η έπi τρισiν μάρτυσιν
6ποθανηται ό άποθνήσκων. Ούκ
άποθανηται έφ' ένί μάρτυσι. Καί
ή χεlρ των μαρτύρων εσται έπ'
αύτQ έν πρώτοις θανατwσαι αύτόν
καl ή χεlρ τοϋ λαοϋ έπ' έσχότων». 

Γιά τήν βλασφημία του
όνόματος του Πατρός η του
Υίου η του 'Αγίου Πνεύμα
τος, θάνατος (Λεuϊτικόν, ΚΔ'
16). Γιά τούς «μάγους», τούς
οιωνοσκόπους η τούς πνεu
ματιστάς, θάνατος (Λευϊτι
κόν, Κ' 27, 'Έξοδος ΚΒ' 18,
Δευτερονόμιον ΙΗ' 10-11 ).

Γιά cjπoιov έπιχειρήση «εισ
βολή» η ύποκινήση έξέγερσι 
κατά της κοινοπολιτείας η 
μεταβολη των κυβερνητικών 
πλαισίων, θάνατος ('Αριθμοί, 
ΙΣΓ 2J. 

ΤοΟτο τό τελεuταϊο άδίκη
μα· στρεφόταν εlδικά κατά 
των Κουάκερων, πού γινόν
ταν δλοένα πιό όχληροί, 
γιατί «εlσέβαλλαν» στίς πο
λι τεϊες τους γιά νά προσηλυ
τίσουν τόν πληθυσμό στην 
θρησκευτική καί πολιτική δη
μοκρατία. Γιά νά φθάσουν ο[ 
Πουριτανοί στην άπειλη του 
θανάτου, πέρασαν άπό σειρά 
καταδιωκτικά μέτρα. Στην 
άρχή, ή Ποuριτανικη κοινωνία 
σκεφτόταν πώς οί α[ρετικοί 
μονάχα μιά έλεuθερία εΤχαν: 

flfflmtii Mi&�JiΦi 
ΒΥ ΤΗΕ COURT: 

Jn ιhc "t'tιrιs1 16,ιι. 16,,ti, 

c,,;,.ι Uttιt1, tfl•6/ιjίιi .,ι1ι,.ιbι Jιι1Yf,i,ll11• ,f 
Μ λ S S λ C Η υ s �Τ S, 

-Fιrιyriι",�rrc,k&Jllcom.S.ιoc, l'h.ill-tla,c: or"('f
Ωηp ιny oιhu ιοd, but ιhe Lord Cod, bt Ιhall bc 
pur ιο dc:.ιth. Drιιt, ΙJ 6, &ι. Md 17 ι,.&ι. 
Εχ,J.ιι 10. 

ΤΟ ΑΙΜΟΣΤΑΓΕΣ ΑΙΑΤΑΓΜΑ 
Μασσαχουσέτη 1641-1642 
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νά φύγουν. Τόσο μεγάλη πού 
ηταν ή 'Αμερική, μπορουσαv 
νά πανε άλλου. 'Όσο δμως 
οί Κουάκεροι επέμεναν νά 
μή βαστδ:νε yιά τόν έαυτό 
τους τίς (δέες τους, δσο χτυ
πουσαν τίς βάσεις της Πουρι
τανικης κοινωνίας-πού εΤχε 
καταντήσει σέ σοβαρό βαθμό 
κοινωνία ύποκριτων, γιατί, 
ελλείψει αλλης ψυχαγωγίας, 
άνθουσε τό κουτσομπολιό καί 
καθένας εθετε ύπό ελεyχο 
τίς συνήθειες των γειτόνων 
του-φάνηκε ή άνάyκη νά 
προστατευθfj τό καθεστώς. 

'Όταν εφθασαν άπό τά νη
σιά Μπαρμπάντος στή Βο
στώvη, τήν «βάσι» των Που
ρι τανων, δύο γυναίκες, ή 
Μαίρη Φίσερ καί ή 'Άννα 
s-Ωστιν, ή άποικία συyκλονί
σθηκε συθέμελα, σά νά εf χε 
γίνει άπόβασις δλόκληρου 
εχθρικου στρατου. 'Ίσως νά 
εκαvε λιyώτερη εντύπωσι αν 
εf χε στ' άλήθεια φθάσει εχθρι
κός στρατός, γιατί τό καυτε
ρό μολύβι μπορουσε vc'r άπω
λέση άνθρώπινες ζωές, πού 
οί Πουριτανοί δεν τούς εδι
ναv μεγάλη σημασία σέ του
τον τόν διαβατικό κόσμο, 
ένQ τό κήρυγμα των Κουά
κερων ηταv εφοδος yιά τήν 
άπώλεια ψυχών... Ά μέσως 
τίς επιασσν καί τίς εκλεισαν 
στή φυλακή. Τά βιβλία τους 
τά εκαψαν. Οί γυναίκες εκή
ρυτταν καί μέσ' άπό τά κελ
λιά τους. Τούς κάρφωσαν τά 
παράθυρα. Καί σέ πέντε βδο
μάδες, δταν εφθασε κάποιο 
καράβι, τίς άπήλασαν yιά 
έκεί δπουθε ηρθαν. 

ΤΖΩt-1 ΓΟΥΪtιCΘΡΟΠ 

Κυβερνήτης Μασσαχουσέτης 
Πορτραίτο τού Βάν ΝπίίiΥ. 

Λίγο άρyότερα εφθασαv 8 
Κουάκεροι άπό τό Λονδίvον. 
Συνελήφθησαν άμέσως καί 
άπηλάθησαν. Τό δικαστήριο 
εξέδωσε τότε τήv πρώτη άπό; 
φασι πού επεκήρυττε τούς 
Κουάκερους μέ 100 λίρες τόν 
εναν. Οί ϊδιοι οί Κουάκεροι 
θά διώχνονταν άπό τά δρια 
της πολιτείας, άψου τούς μα
στίγωναν.· Γρήγορα ή νομο
θεσία συμπληρώθηκε : Τήν 
πρώτη ψορά πού θά συλλαμ
βάνεται δ Κουάκερος, θά μα
στιγώνεται καί θά δδηyηται 
σέ καταναγκαστικά ερyα, μέ
χρι νά άπελαθη. Τή δεύτερη 
ψορά, επι προσθέτωc θά του 
κόβουν τ' αύτιά. 'Άν πιανό
ταν yιά τρίτη ψορά, θά του 
τρυπουσαν τή γλώσσα μέ καυ
τό σίδερο. Στά 1658 επεβλή
θη yιά τούς «άμετανόητους» 
ή ποινή του θανάτου. 

Τ όν Σεπτέμβριο 1659 'κρε
μάστηκαν δΓ ουίλλιαμΡόμ πι ν-
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σον καί ό Μάρμαντιουκ Στή· 
βενσον, γιατί μετά την άπέ
λασι τους ξαναγύρισαν. Την 
κυρ(α Μαίρη Ντάyιερ, δταν 
την επιασαν, της εδεσαν χέ
ρια καί πόδια, της πέρασ'αv 
ενα σχοινί στό λαιμό συμβο
λικά καί την εδιωξαν. Οί δι
κοί της προσπάθησαν νά την 
κρατήσουν κοντά τους, έκεί
νή δμως ξαναγύρισε yιά νά 
κηρύξη στη Βοστώνη καί έξε
τελέσθη. 

Ό κυβερνήτης της Μασσα
χουσέτης, ό Τζών Γουίνθροπ, 
ηταν άμείλικτος, ξεκινώντας 
άπό τη βαθιά πεποίCr:σι δτι 
άμύνεται της «Πολιτείας τοΟ 
θεοΟ» καί της 'Αλήθειας. Τη 
νοοτροπία του, άλλά καί της 
έποχης του yενικώτερα, 'ίσως 
την άποδιδει ή πληροφορία 
πώς εΤχε άνακαλύψει ενα σω
τήριο φάρμακο yιά τά ελκη 
καί τά ... κατάγματα : «Λαμ
βάνετε μάτια καβουριών καί 
τά κάμνετε έντός lyδίου λε
πτην κόνιν. Τ αύτην ρίπτετε 
έντός μεγάλου ποτηριου καί 
την διαλύετε ε(ς 4 ούyyιες 
οξος ο'ίνου. Σουρώνετε καί 
λαμβάνετε 2 κοχλιάρια τρίς 
της ήμέρας έπί 1-2 έβδομά
δας». 

Έάν, δμως, δεν έθεραπεύ· 
θησαν οί πάσχοντες άπό ελ· 
κος μέ τά μάτια τ(;)ν καβου· 
ριων, δεν έθεραπεύθησα-ν οϋ· 
τε ο{ Πουριτανοί άπό τόν 
κίνδυνο των «αίρετικων» με 
τά σκληρά μέτρα έναvτιοv 
τους. Τ ό Ρόντ "Αϊλαντ, έξ 
αλλου, είχε yιvει μιά σωστη 
«βάσις» έξορμήσεων των Κου
άκερων. 'Όταν παρήγγειλαν 

στόν Ρότζερ Γουtλλιαμς πώς 
θά λάβαιναν πολύ αύστηρά 
μέτρα κατά της άποικίας 
του, έκειvος τούς εδωσε μιά 
άyέρωχη δσο καί yαληνη ά
πάντησι: 

«Δεν βλέπετε πώς οι Κου
άκεροι αισθάνονται χαρά δ· 
ταν τους καταδιώκετε ; Δεν 
βλέπετε άκόμα πώς οι δικοί 
σας, δσο βλέπουν την εύφρο· 
σύνη μας στό μαρτύριο, με
ταστρέφονται; Τους άπειΧεϊ
τε μέ πρόστιμο 100 λίτρες 
καπνό αν συλληφθοΟν νά πα
ρακολουθοΟν τίς όμιλίες μας 
καί δμως ερχονται ... Δέν τό 
καταλαβαίνετε πώς ή έλευ
θερία της συνειδήσεως, πού 
έπάνω της θεμελιώσαμε την 
δική μας άποικια, εΤναι τ) με
γαλύτερη εύτυχία που μπο
ρεϊ νά κατακτήση ό &νθρω
πος σ' αύτόν τόν κόσμο ;» 

Δέν τό εβλεπαν. Καί προ
χώρησαν στό μονοπάτι τη1
βίας. Ό Κάρολος ό Β', μετά 
τό 1660, μολονότι στην 'Αγ
γλία κατεδίωκε &γρια τους 
καθολικούς, εξέδωσε &ιαταyη 
νά σταματήσουν οί έκτελέ
σεις στην 'Αμερικη yιά θρη· 
σκευτικούς λόγους. Οί 'Άγ
γλοι Κουάκεροι ναύλωσαν 
πλ-Jιο καί μετέφεραν την δια
ταγή, μέσα σέ 6 έβδομάδες, 
στά χέρια τοΟ νέου κυβερνή
τη της Μασαχουσέτης, το Ο 
'Έντικοτ. Τροποποιήθηκαν 
τότε οί νόμοι κατά των αίρέ· 
σεων καί «πολλά στόματα 
βρηκαν τη μιλιά τους». Ό 
σιδηροΟς κώδιξ τQiv Πουριτα
νών χαλαρώθηκε. IΞ:Τχε φθά
σει στίς πιό ά:πίθανες ύπερ-
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βολές. Στά 1670, στό Νιου 
Λόντον, καταδικάσθηκε ενα 
ζευγάρι' διότι καθότα,ν άπλως 
στόν ίσκιο μιας μηλιθ:ς Τ ό 
πολεοδομικό yραφεϊο της Βο
στώνης άη:έρριψε α'ίτησι πρός 
άνέyερσιν οlκοδομης, διότι ό 
σίτων Πουριτανός εΤχε ... μα
κριά μαλλιά. Τά εκοψε καί 
πηρε -κατόπιν την αδεια ... 

Σιyά-σιyά περιορίστηκαν 
τά δικαιώματα τοΟ κλήρου 
κaί δόθηκε περιωρισμένη έλευ
θερία στά θρησκευτικά αισθή
ματα των άποίι<ων, ώσότου 
να ελθη ή περίοδος της _άμε
ρικανικης ίστορίας, yύρω στά 
1770, που την άποκαλουν 
«Μεγάλη άφύπνισι». Την πε
ρίοδο έκείνη, δσο yιά τά θρη
σκευτικά ζητήματα, την χα
ρακτηρίζει ενα άπλό, yεμa:το 
σαρκασμό, άλλά καί άyάπη 
κήρυγμα του Χουάϊτφηλδ : 

Πατέρα μας, 'Αβραάμ, ποιούς 
έχεις είς τούς κόλπους σου; 
'Έχεις Έπισκοπαλιανούς ; 

-'Όχι. 
-nΕχεις μήπως Πρεσβυτερια-

νούς; 
_nοχι. 
-Μήπως έχεις Βαπτιστάς; 
-'Όχι.
-Τότε, Μεθοδιστάς, Χωριστι-

κούς, 'Ανεξαρτήτους; 
-'Όχι. 
-Μά τότε ποιούς έχεις; 
-Δέν ξέρομε τέτοια όνόμφα

έδω. 'Όσοι βρlσκονται έδω εlναι 
Χριστιανοl, ονθρωποι πού έλυ
τρώθηκαν διά του αί'ματος του 
όρνlου καί διά του λόϊου του 
Κυρlου. 

-'Ώστε ετσι λοιπόν; Τότε, 
βοήθησέ μας, Θεέ. Βοήθησέ μας 
νά ξεχάσουμε κ' έμεϊς δλα τουτdι 
τά χωριστικά όνόματα καί νά ϊΙ
νωμε Χριστιανοί έν ερ..-οις καί 
όληθεlc:;ι ... 

.'Η «Μεγάλη άψύπνισις» 

εψθασε στη δόξα της άνεξαρ
τησίας των 'Ηνωμένων Πολι
τειων άπό την Άyyλία καί 
ταυτόχρονα της έλευθερίας 
άπό την πνευματικη δεσπο
τεία, που yιά λίyον καιρό 
εΤχε μεταψυτευθη άπό τη 
σκοτει νη Εύρώπη στό νέο κό
σμο. 

Ή Διακήρυξις της 'Ανε
ξαρτησίας, στά 1776, περιεϊ
χε τουτα τ' άθάνατα λόyια : 

«Θεωρουμε αύταπόδεικτες του
τες τίς όλήθειες, πώς δλοι οί 
ονθρωποι πλάσθηκαν ίσοι καί 
προικ(σθηκαν όπό τόν Πλάστη 
τους μέ δικαιώματα όναφα(ρετα, 
πού όνάμεσό τους είναι ή Ζωή, 
ή Έλευθερ(α, ή έπιδlωξις της Εύ
τυχ(ας ... 1, 

Τ ό Σύνταγμα των 'Ηνω
μένων Πολιτειων, του 1787, 
καθιέρωσε έπίσημα τόν χωρι
σμό 'Εκκλησίας καί Κράτους 
καί την θρησκευτικην έλευ
θερία: 

«Κανένας δέν θά ρωτιέται ._,,ά· 
τή θρησκε(α του, οϋτε αύτή θ' ά- . 
ποτελη προσόν ϊ ιό -τήν κατόληψι 
όποιασδήποτε δημοσlας θέσεωρι. 

· Την 'ίδια χρονιά, τό Κογ
κρέσο των βορείων έδαψων 
νομοθετοΟσε: 

«Κανένας πολlτης, δσο ζη είρη
νικά καl ησυχα, δέν θά ένοχληθη 
ϊΙά τόν τρόπο πού έκδηλώνει τά 
θρησκευτικό του αίσθήματα κα1 
τή λατρεlα του». 

Στά 1789, ό «Χάρτης των 
δικαιωμάτων» κσθώριζε; 

«Τό κο..-κρέσο δέν θά νομόθε
τήση ποτέ τήν έϊκατάστασι 
όποιασδήποτε:' θρησκεlας, οϋτε 
καl θ' άπα..-ορεύση τήν οσκησι 
όποιασδήποτε θρησκεlας11. 

θά ελεyε κανείς πώς δ χω
ρισμός της 'Εκκλησίας · άπο 
τό Κράτος καί ή θρησκευτικη 
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iλευθερία των πολιτων θά έ
φερνε τόν μαρασμό στην 'Εκ
κλησία. 'Έγινε τό άντfθετο. 
Δίχως έπιβολή, οί 'Αμερικα
νοί συνδέονται όλοένα και 
στενώτερα μέ την 'Εκκλησία. 
Στά 1850 μόνον τά 16 ο)ο τοΟ 
πληθυσμοΟ ησαν μέλη έκλη
σιων. Στά 1900 τό ποσοστό 
άνέβηκε σέ 36 ο)ο. Μετά 
τους δυό · πολέμους παρατη
ρεϊται μιά ανθησις τοΟ θρη
σκευτικοΟ αίσθήματος άπό 
όργανωτιkη αποψι. Στά 1950 
τά 57 ο )ο το Ο πληθυσμοΟ 
είναι ώργανωμένοι ένορϊτες. 
Ή τελευταία στατιστική, που 
εχομε πρόχειρη, τοΟ 1953, δί
νει ποσοστό 59,5 ο)ο. Περί
που 95 έκατομμύρια 'Αμερι
κανών πολιτών έχουν στενό 
δεσμό μέ την έκλησία τους. 

Σέ γενικές κατηγορίες, αύ
, τοt μοιράζονται στις άκόλου-

θες θρησκείες : 

Ποοτεστάντες 55.837 .325 
Ρωμαιοκαθολικοί 31.476.261 
'Ιουδαίοι 5.000.000 
Άν. 'Ορθόδοξοι 2.100.171 
Παλ. Καθολικοί 366.088 
Βουδδισταί 63.000 

Ή στατιστικη δέν άναφέρει 
τους Μωαμεθανούς, γιατί 
αύτοί, άπό θρησκευτικους λό
γους, δέν καταγράφονται. 

Στά 1953 ύπηρχαν συνο
λικά 294.359 ναοί, που έξυ
πηρετοΟν 2 6 8 θρησκευτικά 
σώματα. Πολυάριθμες εΤναι 
οί αίρέσεις εlδικά · της Χριστι
αvικης θρησκείας. Μόνον οί 
Βαπτισταt διαιροΟνται σέ 6 
υποδιαιρέσεις: Συντηρητικοί, 
'Ελευθερόφρονες, Γεν ι κ ο ί, 
Πρωτόγονοι, Κανονικοί, Έ-

νωτικοί. Ύπ�ρχουν άκόμη οί 
Άντβεντισταί, ο[ Φιλικοί, ο[ 
Μεθοδισταί, οί Μενονϊται, οί 
Πρεσβυτεριανοί, οί Πεντηκο
στιαvο ί, οί Πνευματισταt (δια
τηροΟν 448 ναούς), οί Λουθη-· 
ρανοί, ο[ όπαδοt της Έκκλη· 
ο[ας τοΟ Ζωντος θεοΟ, οί 
όπαδοt τοΟ ΧριστοΟ έπιστή
μονος, οί Χριστιανοί της 'Ε
σχάτης 'Ημέρας καί αλλοι 
πολλοί. Σ' αύτό τό μωσαϊκό 
των έκκληοιων, προσθέσατε 
τtς διαφορετικές έκκλησίες 
γιά κάθε ξένη έθνικότητα καί 
θά έχετε μιά tδέα της θρη· 
σκεuόμενης 'Αμερικfjς 

Οί θεσμοί της Άμερικης 
έχουν θεμελιωθεϊ σέ δύο έπι
βλητικές κολόνες: πολιτικη 
έλευθερία καί θρησκευτικη 
έλευθερ[α. Οί παληοt έκεϊ
νοι Κουάκεροι, εΤχαν σωστά 
συλλάβει τό άναπόσπαστο 
της μιας έλευθερ[ας άπό την 
&λλη. Καί ή θυσία τους δέν 
έοτάθηκε μάταιη. ΗΕχει γρα
φfj γιά τους Πουριτάνους ά
ποικιστές, πώς τό άμερικανι
κό όνειρο χρωστa: πιό πολλά 
στην έρημη χώρα, που καρ
ποφόρησε, παρά σ' έκε[νους: 
Πολλα δμως χρωοτa: σ' εκεί· 
νους τς,ύς άπλους άνθρώ
πους, που ξεκινώντας άπό 
την Όλλανδικη οασι της σκ.ο
τει vιcσμένης Εύ ρώπης έδω-
σαν στην Άμερικη τό φώς καi 
τη δροσιά μιας δασης γιά 
δλοv τόν κόσμο σήμερα. 
, Γι' αύτό σωστά ό Ούίτμαν 

τραγουδοΟσε την θρησκευτι
κη έλευθερία σάν εvα «μεγα· 
λεϊο αίώνιο κι' άληθινό» για 
τtς 'Ηνωμένες Πολιτεϊες: 
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Σάν τί '(Upεύεις έτσι δά στοχαστικός καί σιωπηλός; 
Σάν τί 'ναι πού σοϋ λε(πει, σύντροφε; 
Ά yαπημένο μου παιδl, θαρρείς πwς ε Ϊν' ή ά'(άπη; 
"�κου, παιδί ά'(απημένο μου, δκου 'Αμερική, θυ'(ατέρα εί'τε παιδl, 
Ε iναι βαρειός ό πόνος δντας ά_'(απδς παράφορα εναν δνΙρα η μιά 

'(υναίκα, κι δμως ε iναι τρανή εύδαιμονlα, ε !ναι μεγάλο 
πράμα, 

Μά είναι κ' εν'δλλο πράμα άκόμα τρισμε'(άλο, όπού τά πάν1α σμ('(ει, 
Κι όπού περlλαμπρον, άπάνω άπό τήν ίJλη καί μ' όλοένα τά χέρια του 

άπλωμένα περνά καί '{ιά τά πάντα προνοεί. 
Μάθε πώς μοναχά '(ιά νά σταλάξω άπά στή 'ι'ΓJ τά σπέρματα μιας 

πιό τρανης θρησκεlας. 
Τρα'(ουδω, καθένα στό είδος· τό δικό του, τά τρα'ι',ούδια . πού 

όκλουθανε. 
Σί•ντροφέ μου, 
Γιά νά μεραστείς μαζύ μου δυό με'(αλεία, κ' ενα τρίτο πού χαράζει 

τώρα, συνθετικό καί πιότερο λαμπρό, 
Τό μεναλείο της Άyάπης καί της Δημοκρατ(ας κι άπέ τό μεyαλείο 

της Θρησκεlας. 

Ή θρησκεία της 'Αμερικης 
άστραφτει άπό ούράνιο με
γαλείο, πλυμένη άπ' δλα τά 
α'ίματα κι' άπό δλες τις λά
σπες, δπου την έκύλησαν σέ 
χρόνια περοσμένα-άλλά δχι 
περασμένα yιά δλον τόν κό
σμο-ο[ στενόκαρδοι ανθρω-
πο_ι. Δέν ξέρει δόγμα καί δέν 
ξέρει α'ίρεσι. Ξέρει μονάχα 
τόν ούρονό. Και ύψώνει δυό 
χέρια σέ προσευχή, πού ξε
κινάει άπό διαφορετικούς 

βωμούς, σέ διαφορετικές φρά
σεις, άλλα προχωρεί, μέ την 
'ίδια γλώσσα της άνθρώπινης 
κ�ρδιας, πρός τά ϋψη ... 

Και 'ίσως δέν ύπάρχει, έξόν 
άτiό την 'Αμερική, άλλη χώρα 
του κόσμου, δπου νά έφαρ
μόζεται μέ τόση πληρότητα, 
ή άρχη του ψωτειvου έλευθε
ρόφρονος, Φρειδερίκου του 
Μεγάλου: 

Άφηστε τούς άνθρώπους νά 
πόνε στόν Παράδεισο καθένας 
άπό τό δρομάκι του .. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κ. Άγγελοπούλου. Σύντομη ίστόρια τών Ήν. Πολιτειών 
Γ Θεοτο/4α οΜμιο γιά την 'Αμερική. 
James Tru.slo,v Adams: 'Η έποποιια της Άu.ερικης 
Tbomas Jefferson vVertenbaker: _Α History of American Life, νοl. ![ 

The fiιst Americanc; (16o7-l690). 
Frank Gren ιlle Beardsley: Tb� bistory of Christianιty 111 America. 
Anson Phelpς Stokes: Chuιch and State in the l.Tnited States, vol. 1. 
Μ. Secιrle Bates: Rel1gious Liberty, an lnqu1ry. 
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Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ:: 
ΠΡΕΠΕ( [ΝΑ 'ΖΩΝΤΑ Ν Ε Ψ Η 

Σ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕIΣJ 
ι, Ιf: 

ο 'lΆΝ, llPO 80 κe<ί πλέον
έτωv, fι J\lεγάλη Λευκη 

Στοά καί οί ΔιοάJκαλοι της �ο
φίας άπεφάσισαv νά δημιουργή
σουν μιά Κίvησι πpοωpισμέvη νά 
σχηματίση «εvα πυρήνα παγκο
σμίου άδελφότητος τής άvθpωπό
τητος, χωρίς διάκpισι φυλ·7jς, πί
στεως, φύλου, τάξεως η χρώμα· 
τος», δεν έκι vήθησαv μόνον λόγψ 
του δτι έγvώpιζαv κατά αμεσοv 
τρόπον την έvότητα της ζωης 
καί της αvθpωπότητος, άλλά καί 
έπειδη ήταν τό μόνο μέσον vά 
άνακοπη fι πορεία του ύλισμου 
καί v± πpοφυλαχθη δ κόσμος άπό 
τά καταστρεπτικά του άποτελέ
σματα. 

Περισσότερο r.αρά ποτέ, κατα
νοουμε σήμερα την πλήρη σύγ
χυσι, μέσα στην δποί:ι:v άνθρω
ποι καί λαοί παpαδέpvουv. Πε
ρισσότερο παρά ποτέ τό άτομον 
του άvθρωπί νου δvτος-καί f, 
φύσις δλόκληpη - άπειλουvται. 
• Αλλά καί αν δ αίώvας που ζου
με είναι αίώvας κτηνώδης καί
μαυpος, λάμπει πάντοτε σε πο
λυάριθμα σημεία τό φως, κ:.:ί
6λέπ,:;υμε νά φέγγουν πυρσοί.

Of Πρεσβύτεροι • Αδελφοί δεν 
παύουν νά κατευθύνουν ·τίς προσ-

Του FRANCIS BRUNEL �=

πάUειές των προς δλους εκείνους 
που άvοίγουv την καpδι:χ των 
στο έξ ί.ίψους π•ιευμα. Ή μεγά
λη Θεcσοφικη Κίνησις που ενέ
πνευσαν εκείνοι δεν επαυσε νά 
θέτη τίς οάσεις του νέου πολιτι
σμου, δ δποίος θά θεμελιωθη επί 
της αδελφότητος : « ... δ έρχόμε
•ιος αίώv πρέπει νά είναι δ αιών 
της αδελφότητος-δπου θά ένω
θουv δλα τά ανθρώπινα δvτα για 
νά πραγματοποιήσουν εναv κοινό 
σκοπό καί vά απολ:ψ6άvουv του; 
καρπούς του από κοινοΟ». 

Καθώς ελεγε fJ 'Άvvι Μπέζαvτ 
τό 1914, «f) Θεοσο:ρικη 'Εταιρία 
καλείται νά λάοη μέρος σ· αυτη 
την ίσχυpη παγκόσμια δημιουp
γί,χ, νά. διαδώση τά Ιδανικά της 
έπί του vοητικου πεδίου καί νά 
τους πpοσδώση ύλικη μορφή χρη
σιμοποιήσιμη από τον καινούριο 
πολιτισμό». 

'Έκτοτε πολυς δρόμος έπεpά
σθηκε. Τά πλέον προχω pημένα 
οντα &vτελήφθησαν δτι πρέπει 
νά πpαγματοποιηθη fJ παγκό
σμιος άδελφό,ης. Είναι παρήγορο 
,v· άκούη κανείς μεpικους άπο 
τους ύπεύθυνους γιά τά πεπρω
μένα των λαών vά. οεοαιώvουv 
την ά:ιάγκη ο1κοδομήαεως ενός 

'Από τιJ Le Lotιιs Blen, Παρίσι 
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κόσμου ανθρώπινου, άρμονικου 
'Καί ά:δελφικου. Θά παραθέσουμε 
μερικά. &:πό τά πρόσφατα. μηνύ
ματά των: 

«Αι ο1κοδομαί της καρδιάς 
καί του πνεύματος δέν ξεφεύγουν 
από τους νόμους, πο' διέπουν 
κάθε ο1κοδομήν. Πρέπει ν' αρχί
σωμε άπό τrιν &:pχή, νά &:νοίξωμε 
θεμέλια καί να συγκεντρώσωμε 
ύπομονητικά λίθον προς λίθον. 
'Έτσι θά ο1κοδομηθη ή παγκό-, 
σμιος ά:δελφότης, κατ' ά:pχην 
μέσα σέ κάθε ανθρωπο ατομικά. 
Για νά ύπάpξη πραγματική ή 
ά:δελφότης, πρέπει νά ζήση μέσα 
σ' δλες τίς συνειδήσεις . Μόνον 
ετσι θά κα.τακτήση τίς κοινότη
τες καί τά Κράτη. Θά είναι μα
κρος δ δρόμος και δέν θά &:ρκέση 
ή γενεά μας γι' αυτόν. 'Αν δμως 
εμείς μπορούσαμε να φθάσωμε 
στο σημείο να καταστήσωμε 
&:δελφικους τους φίλους μας, θα 
είχε συντελεσθη ενα τεράστιο 
βημα.. Θα είχε ο1κοδομηθη μια 
πτέρυγα. του ο[κου της συνεννοή
σεως. llοιός θά ρίξη αργότερα 
μι± γέφυρα &:νάμεσα σ' αυτην 
τrιν πτέρυγα καί σ ·την άλλη; Θα 
ριχτη μια ήμέρα ή γέφυρα αυτή, 
διότι δέν είναι δυνατον, δταν οί 
ανθρωποι θα εχουν λυτpωθ'Υj &:πο 
τον πειρασμο του πολέμου έξ αί
τίας της φρίκης του καί του 
ανωφελους του, παρα να &:να.κα
λύψουν τελικά, βοηθούμενοι από 
κινήσεις σαν τη δική σα.ς, δτι 
εχουν να χάσουν το παν μέ το 
μίσος κα.ί να κερδίσουν το τ.αν 
μέ την αγάπη». 

ΠΩΛ-ΑΝΡΙ ΣΠΑΑΚ 

Γενικό
ς γρυμματεύς τοίί Ν ΑΤΟ

«Ή ε1ρήνr; καί ή ευημερία · 
εχουν προ τ:ολλου α11α.γνωρισθη 
ώς άδιαίρετες. Πρέπει _σήμ;pα 
ν' αναγνωρίσωμε μια νέα ά:λλη
λεγγύη : ή ανοχή-ας μου επι
τpαπη να πω ή &: δ ε λ φ ό τ η ς 
-είναι εξ [σου ά:διαίρετη. Χω
ρίς αυτήν, δέν ύπάpχει ουτε ε1-

. pήνη, ουτε ευημερία. 'Οφείλομε
λοιπόν να εργαζώμεθα:, ά:πό του
δε, γιά να ο1κοδομήσωμε αυτrJ
την &:νοχή, τεμάχιον προς τεμά
χιον.

Τουτο επιβάλλει μιά. συ•ιεννόη
σι εrί ύψηλου επιπέδου μεταξύ 
προσωπικοτήτων ύπευθύνων για 
τίς σχέσεις των λα.ων καί κυρίως 
μεταξύ προσωπικοτήτων της Δύ
σεως καί των ύπό ανά'πτυξιν χω
ρών. 'Όλοι δφείλομε νά βοηθ·ή
σωμε σ' αυτο το πελώριο εργον, 
ενωμένοι ά:πό τήν πιεστικη ά:νάy
κη, αλλά καί &:πο μια θεpμη 
εξαρσι». 

Α -vτc ΣΜΑΕΛΕ 

πρωην Βέλγος ύπουργός «Ή 'Αδελφότης πρέπει να κα
ταστη παγκόσμια πραγματικό
της. Ό αίώνας μας πρέπει νά 
χαταγραφη ώς άπαpχη της πα
νανθρώπινης ο1κογένειας. Εϊθε 
κάθε σπίτι, κάθε σχολείο, κάθε 
ά:στικη δpγάνωσις, κάθε θpησκευ
τικος δpγανισμός, κάθε ο1κονομι
κ�ν σώμα, κάθε μέσον πληροφο
ριών νά ύπηpετήση αυτόν τον 
ευγενη σκοπό: Δικαιοσύνη, φι
λία, κατανόησις καί συνεργασία 
παγκόσμιος, είναι οί ϋψιστοι σκο
ποί της νέας εποχης». 

Λ Β. ΣΕΛΤΖΕΝ 

'Αμι:ρικανος δηιιοσιογρcίφος «Για μια &κόμη φορά ή επι
στήμη θέτει την ά:νθρωπότητα 
μπροστά στ"Υ/Υ ανάγκη μιας εκλο-
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γης χωρις έπιστροφη καί χωρίς 
φυγή. Δεν της μένει παρα ενας 
δρόμος: αυτδς που ά,,ε6αίνει. 
Ή παρουσα ωpα ετναι ωρα της 
εκλογής καί τής άποφάσεως, ή 
ωρα που πρέπει bί πόθοι μας να 
θριαμ6εύσοuν έπί των φό6ων μας. 
Το θεμελιώδες πρό6λημα δεν ετ
ναι ή υπεροπλία: των tθνων, άλ
λα ή ύπεροχη του άνθρώποu. για 
το καλό η το κακό, για την έπι· 
6ίωσι η την αυτοκτονία. Ό κό
σμος μας δεν εχει σήμερα άλλη 
διέξοδο. 'Οφείλει να έγκαταλεί· 
φη τον στενόν έ&'Ιικισμό, το'/ σε· 
κταρισμό, τον φυλετισμό, γιατί 
ή μό'Ιη δρθη σχέσις άνάμεσα σι ους 
άνθρώποuς πρέπει να 6ασίζεται 
στον καθολικό σε6ασμο του άν
θρώποu, μάλιστα στην αγάπη 
του>:. 

ΑΝΤΛΑ·Ι· ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ 
ύποψ. πρόεδρος των Η.Π.Α. 

«Ό Βουδδισμος καί fι κίνησις 
τής 'Αδελφότητος στηρίζονται 
άμφότερες στην άγάπη, την κα
τανόησι καί την ένότΥ),;α στη 
χαρά. Ό ήθικος πολιτισμός 
εχει έκφυλισθή. Ή άνθρώπινη 
'Αδελφότης εrναι παραγνωρισμέ
νο Ιδανικό. 'Ενωμένος με την 
πείρα: της Δύσεως, δ πολιτισμό� 
τής Άνα:τολης πρέπει να μπορέ· 
ση να συντελέση στην προσέγγι· 
σί μας προς τους ευγενέστερους 
σκοπους της άνθρωπότητος κα:ί 
να μας παροτρύνη να ζουμε με 
το αίσθημα:, δτι δλοι οί άνθρωποι 
ετναι άδελφοί». 

Δρ ΛΟΥΝ ΓΙΑ ΟΥΓΚ 
(Βιρμανία) 

«Ένώπι�ν του άή&ους ύλι· 
σμου, ό δποίος συνεr.άγετα:ι την 
&πάρνΥ)σι της άνθρώπινης άξιο· 
πρεπείας κα:ί τήν κα:τάργησι των 
δικαιωμάτων του άνθpώπου, κά
θε εθνος που θέλει να διατηρή· 
ση την έλευθερία του όφείλει νά 
δώση τrJν μεγίστη προσοχη στην 
συνεργασία μεταξυ άνθρώπων κα
λ ης (:Jελήσεως. Ή δυσπιστία: κα:ί 
1; άσuνεννοησία:, το μίσος κα:ί το 
ένστικτον καταστροφής, να οι 
μεγάλοι κίνδυνοι τής έποχf.ς 
μας. Χρειαζόμαστε σήμερα άπο· 
τελεσματικη συνεργασία: ύπο το 
πνευμα: μιας παγκόσμιας άν&ρώ· 
πινης ο1κογένειας». 

ΚΟΝΡΑΤ ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΙ, 
Καγκcλλάριος Δ. Γερμανίας 

* 
* * 

'ϊπάρχουν λοιπόν, σε δλες τίς 
χωρες, άνθρωποι που εχουν &να· 
γνωρίσει την ανάγκη έγκαταστά· 
σεως νέων :χνθρωπίνων σχέσεων 
με 6άσι την · κατανόησι καί την 
αδελφότητα:. Ή 'Αδελφότης αξί
ζει πιο πολύ άπο την Γνωσι. Εί
ναι κα:τηγορημα:τικη προσταγή 
για κάθε άνθpώπινο ον, να ζων
τα:νέψη στην άμεση μικρη σφαί· 
ρα: του την άδελφότητα. Εί ν:ιι

σημαντικό να εχωμε μεταξύ μας 
κατανόησι καί να πάψωμε να εί
μαστε κέντρα: έγωϊσμου καί 6λά· 
6ης. Ό καθένας μας μπορεί κα:ί 
c.φείλει νά μετάσχη σ' αυτήν τή 
σωτηρία του κόσμου καί σ' αυτην 

την γενικη άνανέωσι, με κα:θη
μερινη άτομικη ανανέωσι. 
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ΚΑΤ Α ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ 

· Στο κακουργιοδικείο • Αθηνών,
ένψ δικαζόταν ενα:ς φονεύς της
άδελφijς του «διά λόγους τιμής»,
μάρτυς ύπερα:σπίσεως, πού συνέ
πεσε νά είναι κα:ί επίτροπος συ
νοικια:κης εκκλ ησία:ς, έξέφρα:σε
την γνώμη δτι «δλοι δσcι πι·
στεύουν σε θρησκεία: κα:ί οικr;γέ
vεια: ... cλοι Όί καλοί Χριστιανοί
είπαν μ πράο ο στον κατηγορού
μενο ... »

Ό πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου 
έφέτης κ. Κοκκύρης_ επετίμησε 
τον μάρτυρα με αυτά τά λόγια:, 
σύμφωνα: μέ: τά ·πρα:κτικα π:ύ 
εδημοσιεύθηκα:ν στον κα:θημερινο 
τύπο: 

< Κανείς δέν εχει δικαίωμα νά 
σκοτώνη. Καμμιά θρησκεία καi 
κανείς θεός δέν διδάσκει τό εy
κλημα καί δέν τό συνιστα yιά 
οίονδή,τοτε λόγον. Μόνον οί νό
μοι καί ή Πολιτεία εχουν τό δι
καίωμα της τιμωρίας. Καί δ,τοιος 
τιμωρεί μόνοι. του ,τρέ,τει καi 
νά τιμωρηται. Οί Χριστιανοί δέν 
εχουν τις ίδέες 'ΠΟύ εχεις έσύ. 
Δέν συμβιβάζεται μέ τήν θρη
σκεία τό νά pκοτώνη - κανείς 
yιά οίοοή,τοτε λόyο καί δσο κα
κό κι' αν είναι τό θυμα.' 

llpαγμα:τικά:, δπως είπε 6 
πρόεδρος τοϋ δtκα.στηρίου, κα:μ
μιi θρησκεία: δεν δt-ι.αι'Jλr.γεr 
τον φόνο γιά κανέναν :χπολύτω; 
λόγο. 'Ο Βουδδισμος κηρύττει : 
<<Ουδέποτε κα:ί c.ϋδ,νος ζώ·ιτο; 
,jγτος επιτρέπεται δ σκόπιμο; 
φόνο;». Ό Ί·ι�συϊ1ψο; Αει,ψε: 
�μ-ίpτη:.ι,χ τ• vw. 6¼«ψη κ�νείς 

οίονδήποτε πλάσμα:. Ό Ζαϊνι
σμος τονίζει : «Ου φονεύσεις, 
ουδέποτε κα:ί δι' ουδένα λ6γον»· 
Ό Ταοϊσμός λέγει : «· Ανευλό
γητα: τά δπλα:». 'Ο Ίουδαϊσμός 
διδά�κει : «· Ανηp μακpοθυμεί». 
'Όλες οί θρησκείες διδάσκουν 
τη•ι συγγνώμη. Ό δέ: Χριστια
νισμός περιέχει την άσύγκριτη 
ίστοpία της μοιχαλίδος, ή δποία. 
επρεπε, κατά το•ι Μωσαϊκό νόμο, 
να σκστωθή μέ: πετριές, άλλά 
σώθηκε, δτ!ΧΥ δ Χριστος είπε 
σ· εκείνους πού διψοϋσα:ν γιά τη 
ζωη τής άμαpτωλης : �<Ό άνα
μά:pτητος ύμών πρώτος 6αλέτω 
λίθον έπ' α:υτην» καί τού; εκαμε 
δλους ν:χ φύγου·ι με σκυφτό κε
-:pά:λι ... 

.. .'Ανακύψας δέ ό Ίησους εί
,τεν αύτn· yύναι, 'ΠΟU είσίν; ού
δείς σε κατέκρινεν; ή δέ εί,τεν' 
ούδείς, Κύριε· εί,τε δέ ό Ίησους· 
ούδέ έyώ σε κατακρίνω ... 

Ί.\.λλά, ήταν δ Χριστός. Δέ:ν 
fιταν 6 έπίτpοπος τής εκκλησίας 
Το:.ι, ;:tού επικpοτεr το σφάξιμο ... 
Ουτε κα:ί vί γονεlς του θύματος, 
δ σύ�υγό; της κα.ί τ' άδέλφι:χ 
της, πού 15λvι πήγα•; στό δικαστή
ριο γti ·ιχ που•ι δτι καλά εκαμε 
ό :ρvνηάς ... Έκτος έά·ι fισ'ΧV, αυ

το� δλω' α•ιχμά:pτητοι ... 
ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 

Ή Ηανα.τικ-r, ποι·ιr1 τεί•ιεt ·ι:ι.. 
'καταpγηθiι 'Jτ'YJ l'α:λ) ί-:ι.. «τ;λα:
γ(ως». Τελευτα!7., στο �c1.vσύ, 
δ:κ,χς6τ:ι•ι ε·η:ς Ί ,;:χλι:ις έ1η·ό:τΥ)ς 
πού είχε σχοτ�σε,. ϊ,1;'1 cρtιψ&νι 
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της συζύγου του. Tc ά:δlκrιμα 
προέρλεπε ποινή θ:ιvάτοu. 'Αλλα 
δ είσαγγελευς είπε δτι δέv εχει 
δικαίωμα vά ζrιτfιση αΛτή τήv 
ποινή, ά::ρου λίγες ήμέpες πρω
τύτερα, ;ο ίδιο, δικ�στήρ_ιο είχε
καταδικασει μοιο σε 1σοβια κα
τα·ιαγκαστι χα εργα τον ά:66α 
του Ύρύ:ρ, δ δποίος είχε σκοτώ
σει μια έpωμέvrι του, που τή·ι κα· 
τέστrισε εγκuο καί φο6fιθrικε δτι 
θά τ6ν χατήγγελλε. 'Όλοι οί α.ν
(jpωποι, κληρικοί καί λαϊκοί, εί
Υ!Χι ίσοι μπροστά στή δικαιοσύνrι. 
Ά:ρου χcι:pίστηκε ή ζωή σε ενcι:•ι 
που είχε έγκληματ-ήσει πpομελε
τημέ·ια, πως θα &:ρηpείτο άπο 
rJ.λλο·ι γι:χ δμοιο εγκλημα ; Ό 
είσαγγελευ; είπε χcι:pακτηpι-
στικά: 

«Δέν δύναμαι νά ζητήσω τήν 
θανατικήν ποινήν. Τά καθήκοντά 
μου, έπιβάλλουν νά συνοδεύσω 
τόν μελλοθάνατον είς τήν λαι
μητόμον. Δέν θά ηθελα λοιπόν 
ό κατηγορούμενος νά μου είπη 
ύπό τήν σκιάν της λαιμητόμου : 
«Δώστε τά χαιρετίσματά μου 
στόν άββα του Ύρύφ>. 

ΤώpΙΧ, σε 15λη τήν Γcι:λλίcι:, 
φούντωσε ·ή κίνησις τώ·ι συλλό
γων γιά τή•ι χcι:τάργησι τ·ijς θα
Υ!Χτικης ποινής. Ύτοστηpίζοuν 
δτι στο :Να:ιου Υ.:tθιεpώθηκε μιά 
νέχ «νομολογίχ». 'Ήδη, δ τpώην 
πρόεδρος Βεvσά·ι Ώρι6λ, δ ·ηθο
ποιός Ζάν Λουt λΙπΙΧppω Χ!Χί δ 
πΙΧτpιώτης δικηγ6ρος Kopvί, δ 
δποίος ύπερ·ήσπισε το·ι ΙΙετχίν, 
έ!;έφρχσαν τή·ι έλπίδχ δτι 1ι δί
κη του Νχνσυ θα &ποτρέψη τίς 
πεpαιτέpω έκτελέσεις. 
ΜΗΝΥΜΑ ΝΕΚΡΟΥ 

Τ6 «Βήμα» έδημοσίεuσε μιά 
σειρά ά:πο ένδια:ρέροντα αρθρα 
'Άγγλων επιστημόνων, κληρικών 
καί άλλων έρεuνητων της μετα· 

:ρuσικ-ης, στά δποία δποστηρίζε
τχι ή ϋπαpξις καί άλλης ζωης 
πέραν της γ-ήϊνης. Ό δικός μας 
καθηγητης του Πανεπιστημίου 
'Αθηνών κ. Παν. Γιωτόποuλος 
έδημοσίεuσε, στην ιδια σειρά, 
δικές του ένοείξεις. 'Ιδιαιτέρως 
ενδιαφέρουσα είναι ή άκόλοuθος 
περικοπη του άρθρου του : 

«Ή έφη μερίς «" Ιλ Τέμπο:ο της 
Ρώμης είς τό φύλ\ον αύτης της 
16ης Σεπτεμβρίου 1950, έκ τηλε· 
γραφήματος ληψθέντός παρ' αύ
της έκ της ίταλικης πόλεως Ά y
κωνος, έδημοσίευσε τά άκόλου· 
θα: «Κατά τήν διάρκειαν πνευ
ματ,στ ικης τινός συνεδριάσεως 
γενομένης είς Άyκωνα, ένεφα· 
νίσθη τό πνευμα γυναικός τινος 
όνομαζομένης Ρόζας Μενικέλλι, 
τό όποϊον έζήτησε νά έκταφη 
τό πτώμα της, εύριοκόμενον έν 
τ� νsκροταφείct} της πόλεως 
Καμερίνο, τουτο δf:. διότι ή έκ
τα:φή θά προεκάλει έ;τυπωσια
κήν άποκάλυψιν. Κατόπιν καταλ· 
λήλων ένερyειων, έπετεύχθη τό 
ανοιyμα του τάΦου παρουσίςχ. 
του δημάρχου της πόλεως, του 
καθηyητου της άνατομίας είς 
τό Γιανεπιστήμιον του Καμερίνο 
κ. Στοππολόvι καί άλλων τινων. 
Έξηκριβώθη δέ τότε έκ της στά
σεως του πτώματος, ίδίςχ. δέ των 
χειρών καί των ποδών δτι ή 
άτυχής είχε ταφη έν καταστά
σει νεκpοφανείας». 'Απηύθυνα 
έπιστολήν πρός τόν καθηyητήν 
Στοππολόνι, παρακαλέσας αύ· 
τόν νά μέ πληpοφοpήση σχετι· 
κως. Μοί άπήντησεν δτι έπείσθη 
δτι ή Μενικέλλι έτάφη έν κατα
στάσει φαινομενικου θανάτου 
καί δτι είχε καταβάλει ματαίας 
προσπαθείας δπως έξέλθη έκ 
του φεpέτρου. 'Απηύθυνα πρός 
αύτόν καί δευτέραν έπιστολήν, 
έρωτων αύτόν πως έξήyει οδτος 
τήν ληφθεϊσαν πληροφοpίαv 
παρά των πνευματιστών της 
Ά yκωνος, οδτος δέ μοί άπήν
τησεν δτι κατ' αύτόν ή μόνη πει
στική έξήyησις ητο δτι ή δοθεϊ-
σα πληροφορία, άναφερομένη 
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εις γεγονός οπερ ουδείς ζωv 
άνθρωπος έyνώριζεν, έδόθη ύπό 
του πνεύματος της Μεvικέλλι:>. 

"Ev:x τέτοιο περιστχτικο δέv 
έξηγείτα:ι με την με τα:οίοχ-,ι σκέ
ψεως μετα:ξυ ζώντων, δπως μπο
ρεί να συμ6η γιά πράγματα γvω
σtα σε ζωντες, που τα αποκαλύ
πτουν ο[ μεσάζοντες. 
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

Στη•ι ϊ δια σειρά των άpθρωv, 
δ ία:τρος κ. Βχσ. ίfσιvούκ:χς καί 
συγγρ:χφευς τοσ 6ιολίο'J «Δε•ι 
υπάρχει θά•ιατος», άπα:·ιτω·ιτας 
στο έρώτημα: τί γίvετχι μετ± θ:χ
ν:χτο•ι 1ι φυχ-ή, εγρ:χφε : 

< Κάθε λόγος, σκέψις η πραξις 
μας, είναι καί μία δόνησις, ή 
δποία δέv χάνεται, άλλα κατα
γράφεται είς τό ύποσυv;;.ίδητόν 
μας. τό όποιον ή ίατρική έπι
στήμη παραδέχεται μέν, άλλα 
άyνοεϊ που κεϊται, ή δέ Μεια
ψυχική, άποδεικνύει δτι εύρίσκε
ται είς τό τέταρτον περίβλημα 
της ψυχης, είς τό καλούμενον 
«Αίτιολοyικόν σωμα». Είναι δέ 
γνωστόν, δτι μετά κάθε 'πραξιν 
άσυμβ(βαστον πρός τούς κανό
νας της ήθικης, εχομεν κάποιο 
αίσθημα β:χρους, διότι αί βα
ρεϊαι δονήσεις της πρ6:ξεως αυ
της βαι)ύνουν τήν ψυχήν, ένc;'> 
τουναντίον, μετά μίαν καλήν 
πραξιν μας, εχομεν ενα αίσθη
μα ευχαριστήσεως δ�ότι αί έκ 
της άyαθης πράξεως δονήσεις, 
φαίνεται δτι έξουδε τ!Ξ ρώνουν 
βαρείας δονήσεις, καί καθαρί
ζουν, καί καθιστουν έλαφροτέ
ραv τήv ψυχήν. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 
Ό καθείς έξ ήμων τοποθετεϊται 
μετά θάνατον, άναλόyως των 
έπί της yης λόγων, σκέψεων καί 
,τρ.).ξεών του . .> 

»Είς τό έρώτημi:χ τί γίνεται 1i
ψυχή, άπαντωμεν: Είς τό μέ
ρος του Σύμπαντος δπου τοπο
θετεϊται, παραμένει μέχρις στου 
άποκτήση ιέλείαν συναίσθησιν 
ιων σφαλμάτων καί των ελλεί
ψεών της, δηότε ή μετενσάρκω
σίς της είς άλλο άτομον είς 

τήv yηy καθίσταται έπι τακτική , 
ϊνα μέ τήν έλευθέραν βούλησιν 
της νικήση τήv ϋλ.ην, καί δή, 
ϊν.χ άποφύy,1 οχι τά έπτά θανά
σιμα άμαρτήματα μόνον, τά 
δποϊα δρ[ζει ή Χριστιανική θρη
σκεία, άλλα έκτός αυτωv, καί 
α:λλα 5 άκόμη, τουτέστι 12 έν 
συνόλ� θαν6:σιμα άμαρτήματα, 
ϊνα ή ψυχή αυτή τελειοποιηθη 
καί ίνα καταστη δπως τήν άπαι
τεϊ ή 'Αποκάλυψις του 'Ιωάννου 
είς τό Κεφ. Γ' έδαφ. 12 «Ό νικων, 
ποιήσω αυτόν στυλον έν τω 
ναc;'> του θεου μου και εξω οδ 
μή έξέλθn ετι καί yρ::χψω έπ· 
αυτόν τό ονομα του θεοQ μου<>. 
ΚΑΒΕΙΡΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

Af άνασκαφ:χί τοσ Παvεπιστη
μίl')υ τής Νέας 'Υόρκης είς τήv 
Σαμοθράκη-καθω; ά:v;;.κl')ίνωπ δ 
κχθηγητής Κ-χρλ Λiμα-ι-προ:;i
θεσ:χν ·ιέα στοιχεία γιά το νησί 
της λατρείας των Καοείρω·ι καί 
των άλλων «:\'Ιεγάλω•ι Θεωv>>. 

Στην εκτχσι τής «Νοτίας» vε
κροπόλεω� εύpέθηκαν κα:τά τό 
1957 παραστάσεις τοϋ 'Αδώvιδος 
κ:χί του 'Άμμωvος, ω:;τε ένισχύ -
θη 1ι αποφις δτι κατά τους έλ
ληνιστικους χρόνους (μετα τον 
θάvχτο του ΛΙ. 'Αλεξάvδpr;υ} εlχε 
είσδύσε� στή Σχμl')θράκη -ίJ λα
τρεία τοσ 'Αδιί>νιδος καί των 
θεωv της Αίγύπτου. 

'Απο τό ρεπορτάζ του κ. Μ. 
Πα:ρα:σκεuα·tδη στήν «Κα�ημερι -
vή» άρυόμεθα μερικές ένδιαφέ
ρουσες πληροφορίες : 

«Διά τήν θρησκείαν των θεων 
της Σαμοθράκης, αί άνασκαφαί 
του Πανεπιστημίου της Νέας 
'Υόρκης, πού ηρχισαν τό 1938 
ύπό τήν yενικήν διεύθυνσιν του 
καθηyητου Καρλ Λέμαv, εχουν 
διαπιστώσει δτι κεντρική μορφή 
'της λατρείας των Μυστηρίων 
της νήσου καί συνεπως έπί κε
φαλης των < Μεγάλων θcοωV',) 
ήτο ή θεά <,Μεγάλη Μητέρα», ή 
όποία είς μερικα·vομίσματα της 
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Σαμοθράκης είκονίζεται καθη· 
μένη μεταξύ δύο λεόντων. Ά νά
λο yος μέ τήν «Μεγάλην Μητέρα» 
της Σαμοθράκης ψαίνc.ται δτι 
ητο ή Κυβέλη των Φρυyων καi ή 
Μητέρα του δρους Νlδη των 
Τρώων. Ή <-Μεγάλη Μητέρα» 
της Σαμοθράκης ώνομάζε το είς 
τήν τοπικήν διάλεκτον της νήσου 
Άξίερος καi έταυτίζετο μέ τήν 
Δήμητρα ύπό της πανελληνίου 
θρησκείας. 

Είς τήν δμάδα των «Μεγάλων 
θι-ων» άνηκον καi δύο θεοί (q;δαί
μονες»), οί Κάβειροι πού παρι
στάνοντο καi ώς ίθυφαλλικοi 
νέοι καί είχαν ώς σύμβολα φί
δια καί άστρα. Οί Κάβειροι 
έταυτίζοντο ένίοτε καί μέ τούς 
Διοσκούρους της πανελληνίου 
θρησκείας. 

Τά Μυσττiρια των Μεγάλων 
θεων της Σαμοθράκης είχαν 
άπο κτήσει πανελλήνιον έκτίμη
σιν άπό τάς άρχάς του 5ου π.Χ. 
αίωνος. Ένi;} είς τά Έλευσί,νια 
Μυστήρια έyίνοντο μεyάλαι δια
κρίσεις καί είχαν δικαίωμα συμ-

"Ενα (;Ι(>U ιόtΗτ() πrιλι \'Ο rίyαλ
ματιίΥ.ι πτειιι,,τοϊ• {Ιtού τιuν άο
zιίιν τοί• 3ο� π Χ. αiιίινο.::. ι{•
ι,ε(}11 τfλfuταίως <Η>)\' �αμυ
{)ρi::,J %ιιτ1ί τrΊς ,;ν,ιπκαφιiς τufi 
j !ιιιν,,η ι-τ1 1 ιr; rJ ·�ς Ν. Ύ U(ΙΚ •ι::. 

μετοχης είς αύτά μόνον �Ελλη
νες έλεύθεροι πολϊται, εις τά 
Μυστήρια της Σαμοθράκης ήμ
πορουσαν νά μυηθουν άδιακρ[
τως άνδρες, yυναϊκες καί παι
διά δλων των έθνων, δχι μόνον 
έλεύθεροι, άλλά καί δουλοι. Τό 
γεγονός αύτό εκαμε τούς μύστας 
των Μυστηρίων της Σαμοθρςχ
κης νά όμοιάζουν κάπως μέ 
κοινότητα Χριστιανών, ένi;} καμ
μία άλλη έκδήλωσις της άρχαίας 
Έλληνικης θρησκείας δεν πα
ρουσίαζε τόσον μεγάλην σχέσιν 
πρός τόν Χριστιανισμόν.» 

Ή μύησις ήτο ύπ6θεσις έντε
λως χωριστη &πe, το•ι ετησιον 
&ορτασμο•ι καί ήδύν:χτο νά γίνr; 
δποτεδήποτε ήθελε μία: δμiς η 
ενα άτομον. 'Όσοι έγίνοντο μύ
σται έπίστευαν δτι άπελάμ6ανα:ν 
ώρισμένων προνομίων. Γενικώς 
·ηλπιζαν δτι έςησφάλιζα:ν καλην
τύχην. Ε1δικως eιί μύστα:ι της
Σαμοθράκης άποκτοϊϊσ:χν την πε
πο:θησιν δτι, χάρις εις τους Κα
�είρους, έξησφαλίζeιντο άπο τους
κινδύνους της θαλάσσης.

'Ήδη Έχου•ι άν:χσκαφη το 'Α·ιά
κτοpον, που είχε κτισθη το 500 
π.Χ. διcί. τάς τελετάς τω•ι μυή
σεων, ή Ίερcί. 01κία, δπου έγί
vοντο πιθανώς α:ί προετοιμασίαt 
των μυήσεων, το 'Αρσινόειον διά 
fiρ-ησκευτικας τελετας καί θυσίας, 
τό 'f έμενdς, C:που έδίδοντο πιU:χ
νως α! παραστάσεις, αι ι3νομαζ6-
μεναι «ίεροί γάμοι», το Ίεροv 
δtά τάς ανωτέρας μυήσεις (έπο
πτεία•ι) καί αλι.'λι αίθeιυσ:χι, 
στι;,αί, προπύλαια κλπ. 
ΑΛΧΗΜΙΣΤΑ! 

'}"πό τόv έντυπωσιακο τίτλο 
«Τό �·ιειρο των &λχημιστGΝ γί
νεται πραγματικότης», εδrιμοσι
εύθη &•ιταπόκρι,;:ς γιi τ,;, «κα
τόρθωμα» τ,;,ϊϊ Γiλλeιυ -ι.αθηγ -η
-ι:ο5 �[r.ορντά, ό 9Τ.Ο°ίο; σηθεν 
κατεοχ-zύαιιe. -;,;ι;,λυτίι eιυς λίθου, 
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ο:πο κομμάτι:r. ,κοινών ορυκτών 
κρυστάλλων. �τr1ν πραγματικό
τητα, δ Γάλλος καθηγητr1ς ύπέ
�αλε σκληρούς λίθους κορουνδίου 
σέ έπίδpασι ραδίου καί ϋστεpα 
άπό ε·ια μήνα διεπίστωσε δτι το 
άχpουν κορούνδιο•� εlχε r.άpει 
άπόχρωσι'Ι μέλιτος, δμοία με το
παζίου, το. γαλαζωπο κορούνδιο'/ 
εlχε·ι αποκτήσει τiιν 1-Jαυμάσια 
πράσινη άπόχpωσι τοϋ σμαpά
γδοu καί τό 6ιολε κορούνδιον 
είχε πάρει τό θαλασσt :ιpωμα 
των σαπφείpω·ι. 'Αλλά ... ϋστεp:χ 
άπο μερικούς μήνες ο[ τεχ·ιητοί 
«πολύτιμr;ι» λίθοι τοϋ 1ποp'Ιτά 
εχα.ναν την ύπέροχη λάμφι τους, 
το ν θαυμάσιο χρωματισμό τους 
και έπανήpχοντο στή'Ι προτέρα 
κατάστασι. :Sυνεπως, τό ί$vειpο 
των άλχημιστω'Ι παρέμει'Ιε C:·ιει
pο. Έvvοοϋμε τούς «πρακτικούς» 
αλχημιστάς, γιά τούς δποίους ή 
Φύσις θα κρατήσrι πάντοτε μυ
στική τή•ι ίεpή τέχνη τής μετα-
6ολής τής ϋλης άπό τή'!Ι πρωταρ
χική ούσί:χ, τήν τέχνη πού με
τα:οάλλει το πράσινο καλάμι σε 
χρυσό στάχυ σίτου fι ε·ια ξυ'Ιό 
άγουρο μήλο τό γεμίζει μέ γλυ
κούς καί αρωματικούς χυμούς η 
κατασκευάζει άτό τό'Ι ά'Ιθpχκ:χ 
των φυτωy διαμάντια. 
το « ΜΕΓ ΑΛΟ ΚΑΚΟ )) 

'Ο l'εδειί>•ι Κέϋζεp, :δ:αί τεp(,ς 
γρ:φματεύς του πpωθυπc;,υpγοϋ 
τής. οτιοα:φpικα'Ιικής ·�vιοσεω;, 
Υ.ατεδικάσfJr

1 
σέ J έτωv φυλά,.:σ: 

(πού τr1 •ι έξώφλησε με i10 χάpτι
•ιες λίρες) κα:: σε -+ pα:οδισμούς, 
iπειδή «λευΥ.ό; ι�>v, ·ηλfJε•ι ε1; 
αΗψί του; σχέσεις με εγχp�ομο·ι 
yυ,,�τκ�». 

Ό κα.τηγορc.ύμενc;,; ε!vχ: εγ
yιχ.μο;, τ:χτsρα:; ί3ύο τiκ•,ω'Ι -ι.χ� 

«εύϋπ6λ'Ιj r:τc.ν μέλc.ς τfις κc.ιvω
vί:χς». 'Αλλά το κατηγορητήριο•� 
δεν ελεγε δτι «εγγαμος ων» η 
«πατήρ δύο τέκνων ων» fιλθεv 
ε1ς άθεμί τους σχέσεις κλπ., άλΗ 
μόνον δτι «λευκός ων» κλπ. Τό 
μεγάλο κακό δε'Ι ·ητ�'Ι τό είδος 
τc,ϋ σαρκικοϋ παpαπτώμ:χτος, 
Ηλά τό χρώμα τ·7ις έπιδεpμίδος 
τής συνε'Ιόχου του. Τό άντεlήφθη 
καί δ ιδισς δ κατηγορούμενο;, δ 
δποίος έζήτησε την έπιείκεια τού 
δικαστηρίου, διότι συvησθά•Λ)η 
«πόσc.v 6::.φύ ύπήpξε το σφάλμα 
τc.υ» και μετεμελήθη. 

"Οταv, εις το μέλλσ·ι, λευκό; 
ιΊJ·ι, 1-Jά άvαπτύσση σχέσεις μόνον 
με λευκές, 5ε·ι θά ύπάpχη τίποτε 
τό d:Ι:ιέμιτο'Ι. (-Η εlναι δλα έv 
τάξει στην 'Ιοτιοα:ρpικαvική κοι
νω'Ιία των φυλετικών διακpί· 
σεωv ... 
ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ 

Έπροκάλεσε πολΗ σχόλια fι 
εγκύκλιος τής 'Ιεpάς �υ·ι6δου 
σχετικά με τά βαπτιστικά όνό
μα:τα, ε1δικά για τrιν άπα:γόpευ
σι η σύστασι απο-:ι:υ·r-rις των οvο

μ:χτων, πού δε•ι α•ιαfέpοvται στδ 
:Sυ'Ιαξ:χρ:. Ν( )λοι ι;σοι εγpαφαv 
πά•ιω σ' αύτό τ� 1-Jέμα ύπεpαμύ
'Ι':J'Ιται τω•ι 6νομάτων «των αp
χα:ίω•ι ·tιμω-ι προγ6•1ω·1». ιJεpίλη
'ftς των, έπιχειρr;μ:iτω·ι κατά τής
Ξγκυκλιω: 

'Εδω μιλουμε τ;ερί «' Ι:!:λλη•ισ
Χpισ·tια·ι:κου πc-ί.ιτισμοϋ», σα·ι 
σ�·ιΗεσ: τ'11ς 'Ελλάδος πpό Χρι
στού Υ.αt μετά Χριστό•ι καί των 
φιλοσο-:ρ:ι'ί>v των Μο εποχω"· πιj); 
λι:;tπό·ι θα ftέσ,:,υμε δπ� απcι.γ6-
pευσι-ι τ� 6ν6μ2τα πο� συ-ι�έο'Ι· 
ται μ� τrι'ι μι,: ΠΥ((Ίι τι;,υ ;:ι;,λ · -
τ:σμοϋ; "Α·ι έξακολουUοQμε ν' 
:Ci:Χ'(ΘFΞ'J:ι��J..! τ� r:�ώ-:c., σuνθε --
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τικό-τό 'Ελληνικό- πcυ τό 
φτιάνου Ι κάτι εpείτια εpγα, ·η 
ξεσχισμέ•ιες γpα:ρές, ·η μερικ.χ 
ονόματα, • Απόλλων η Πpσμηθεύς, 
π.χ. ·η Άθη -ιχ, Νέστωρ η 'Αχιλ
λεύς η Όδυσσεύς, Θεομέδω•ι, 
Θει:,μήστωp, Θεότιμος, Θεόκο
σμος, Θεόφραστος, Όp:ρεύς, Πίν
δαρος, 'Αρίστιππος, Αισχύλος 
κλπ. πού είναι 'Ελληνικά-Προ· 
χριστι�νικά, που στο ξε:ρώνr,μχ 
τους μαζί με τη θέα των &ρχ:χίων 
ερειrίω•ι ξαν:χζή ·ή άpχαία 'Ελ
λάδα καί δ llι:,λιτισμός της, καί 
&ναπολουνται δ,τι πεpιεσώθη 
άπο τi γpαμμέ·ια τω·ι καί τούς 
λόγους τω•ι, α.·ι άπαγοpευθουν 
από τά. β:χ:ρτιστικά. τωι 'λpχαίω·ι 
-τότε πως μπορεί νά. μιλουμε
γιχ ΠQλιτισμο Έλλη·ιο-Χpίστι
ανικό ; Μήπως αν οί σύγχρονοι
'Έλλ·φες φέρνουν ά:ρχαίχ όνόμχ
τα, διατρέχει κανέ·ια ... κί νδυ•ιο 1J
θρησκεία ; Μήπως κ:χί &γιαι του
χριστιχνιΜΟ μαρτυρολαγίου δεν
ε:ρερα·ι όνόμχτα ειδωλολατρικά ;
Τά .lιόδωρος καί Ίσίδωρας κ:χί
Έρμl)γέ·ιης καί 'Αθην6δωpος δε•ι
είναι είδωλcλατρικά, χωρίς δμως
νά εμποδίσου·ι εκεί•ιους τους
άγίl)υς &νδpας •ιi γίνουν ά:θλη
ταί τής χpιστιανικ·7jς πίστεως ;
Θi πρέrει vi άrοςενωθουν &rό
τ·η·ι χpιστιανικ·η εκκλησία τi
ονόματα ΠΙ)U δεν άναφέpονται
στο μχpτυρολόγιο, δπως • Αρι
στοτέλης, Θεόφραστος, Κίμων,
Περικλr;ς, Σόλων, Πολύβιος, Κρί
των, Θρασύβουλος, 'Αγησίλαος,
Χαρίλαος καί .lημοσθέ·ιης, 'Ισμή
νη, 'Ηλέκτρα, Περσεφόνη, .lή
μητρ:χ καί Άψροδίτη ; Καί
ποιος μπα_ρεί Υ:Χ οεβαιώση ί5τι
δεν ύπάpχουν τέτοια ονόματα
στο σωpο των μαρτύρων' πού δεν
αναφέρει ή εκκλησία χωριστά

καί ταυ; μνημονεύει συλλήβδην, 
δπω; οι μη αpιθμηθέντες «άθωοι 
πχίδες τής Βηθλεέμ», οί 900 · 
μάρτυρες της Ρώμης, c.ι 30 μχρ
τυρες της 'Αλεξανδρείας, οί 42 
του 'Αμ·οpίου, οί «40 μάρτυρες», 
οι 10 μάρτυρες της Κρήτης, οί 
70 'Απόστολοι, δ 'Ιάσων καί οι 
9 λησταί, οί 37 μάρτυρες της 
Βιζύης, οι 70 της Σκυθοπόλεως, 
ο[ -!Ο τής Κορίνθου, οι 1480 της 
Σαμαpείας, οι 10.000 της Νικο
μηδείας κ:χί οι 10.000 του οpου; 
Άpxpxt ; 

Ύπεστηpίχθη δτι τά αρχαία 
ο,όμ:χτα δεν 6λάπταυν σε τίποτε 
την χριστιανικη πίστι, ουτε &:κό
μη καί τi ξένχ εβλαψχν (π.χ. 
Άμ:χλία, "Uθων), Ι::πως οίιτε θά. 
6Ηψη α·ι εν:χς ά:νάδοχος δώση 
ε1ς νεο:ρώτιστον τό δνομα της 
6ασιλίσσης τής Έλλχδcς, «δπεp 
δεν πsριέχεται εις το έ,:�ρτcλό
γισν» (λάθος, διότι ύπάρχει στο 
δυτικ6-χpιστιανικο πάντοτε
έορτολόγιο, δ 'Άγιος Φρειδερί
κος, επίσκαπας τή; Qjτpέχτη; 
τη; Όλλα•ιδίας, μαpτυpήσας). 

'Όσο γιi το επιχείρημα δτι 
πρέπει •ιi έχουν δλοι ονόματα. 
αναcρερ6μενα στο έοpτολόγιο, γιχ 
νά. έοpτi"ωνtαι σε δλα τά σπίτια 
αί όνομαστικαί έοpταί δλων τω•ι 
etγίω•ι, €ψl.ς επtστοληpά:pος Π:Χ· 

pέπεμψε στίς εφημερίδες, δπου 
στεpεότυπ:χ αναφέρεται δτι δλοι 
«δεν έr.,pτχζουν, ουτε δέχονται» ... 

Τελικά, ή 'Iεpi Σύ·ιοδος εξέ
δω:�ε «έρμηνευτικη·ι εγκύκλιον� 
πράγματι δε επ:χνοpθωtικήν-με 
τη•ι όπnία·ι δρίζ<Ξι δτι τά &ρχα!α 
Έλλη·ιικά. ό·ιόματα έπιτpέποντ::ι.ι 
«πp;,ς δι7.τ·ήρησι·ι της ένότητος 
καί τωϊ παραδόσεων του 'Έ
θνους>:. 
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Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

'Ο 'Α ' ' δ' μερικ:χνος ψυσικος ο-
κτωρ Οu·ί··ιστων λlπόστικ, κ:χΘη
γητης στό Τεχνολογικό Ίνστι
τουτο Νέ:χς 'ϊερσέης, ύποστηρί
ζει δτι δ κόσμος εlναι μιά ... σ::ιμ
πpέλα α.υτοκινήτου ! 'Ήτοι: Ό 
κόσμος αποτελείται κατά μέγα 
μέρος άπό άέριον ύδρογόνον, μέ: 
ψορτίον ήλεκτρισμου. Τα δισε
κατομμύρια των άστέρων του 
στερεώματος δέ:ν άντιπροσωπεύ
ουν παρά τό ενα χιλιοστό των 
ύλικω•ι απο τα όποί:χ τουτο άπο
τελείται. 'lΌ ύπόλοιπο είναι 1ο
νισθέ:ν ύδρογόνον, πού έχει την 
1δtότητα νά δημιουργή τά δικά 
του μαγνητικα πεδία καl δπό 
τη•ι μαγνητικη έπίδρασι το άέ
ριο•ι προσλαμβάνει τό σχήμα 
άεροθαλάμου. 'Όσο για τον σχη
μ:χιισμο του σύμπαντος, δ δόκτωρ 
Λlπόστικ ύποστηρίζει δτι το σύμ
παν άρχισε σαν πυροτέχνημα : 
Πρό 7 δισεκατομμυρίων έτων 
«περίπου» εγινε μια μεγάλη άτο
μικη εκρηξις καl σέ: μιση ωρα 
δημιουργήθηκαν τα χημικα στοι
χεία. λlέ: τrι·ι εκρηξι το σύμπαν 
άρχισε να επεκτείνεται καl δλοι 
οί γαλαξίαι ν:χ απομακρύνωνται 
απ' άλλήλω·ι ... 

λlπορεί να είναι ετσι, μπορεί 
κι άλλιως. Το μόνο πού «δέ:ν 
είναι» fι Θεωρία του 'Αμερικανου 
καθηγητου, δέ:ν είναι «� χρχη» 
του σύμπαντος, άψου τής εκρή
ξεως πp?ϋπήρχε κάποια ϋλη. 
'Αλλα καl δέ:·ι εχει σημασία. το 
!:;τι μένει αναπάντητο τό ζήτημα 
της άλ·ηθινής «αρχr,ς». 

Μια φορά, ε•ια ερευνητtκό 
παιδί ζήτησε απο τόν πατέρα 
του, άντl για παραμύθι, νά. του 
πή «πως εγινε ό κόσμος». Και 
προσέθεσε: «Άπο τ-rιν uρχή)>. 

Σέ: λίγο, σά νά. μ·η·ι ·ηταν ίκανο
Π')ιημένο, πρόσθεσε άκόμα : 
«'Από την & ρ χ ·η τής ά ρ-
χ ·η ς ... )) ( 

Δέ:ν μας δίνει λοιπον ό σοψός 
καθηγητ·ης «τή•ι &ρχ·η τής &ρ
χής». Ευτυχώς, πού οι μικροί 
πισιεύουν σέ: κάθε θεωpία καl οι
μεγάλοι δέ: ρωτουν καθόλου ... 

ΚΑΜΗΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΛΛΟΣ 

Στον άθην:χϊκό τύπο, έτ:ί δύο 
μήνε-;, γί νετ:χ ι από δ�άψορους 
έπιστολογράφους μιά έπίμονη 
συζήτησις : 'Όταν δ Χριστος 
εlπε πώς «ευχολώτερον έστl κά
μηλr,ς δια. τρυμαλιας ραφίδος 
διελθείν η πλούσιος εlς τήν βα
σιλείαν τι:;υ θεου εlσελθείν», είχε 
δπ' δφει του την γκcφήλα η το 
καρ:χβόσκοινο ; f μtα μερίς δ
ποστηρίζ�ι δτι έπρόκειτο δια. 
σχοινί {κάμιλλον), άψου γίνεται 
λόγος περί βελ6νης {pαφίδος) κ:χί 
καθίσταται έτσι προφανές τό 
άδύνατον του περάσματος ένός 
χονδρου ναυτικου σχοινιου. Ή 
χλλη μερίς δποστηρίζεt δτι πρό
κειται γιά το ζώο καί άναφέρει 
δτι κ:χl σέ: αλλες Θρησκ.:ίε; δτ:άρ
χουν δμοιες παραβολές, δπου 
άντί για γκαμήλα άναφέρετ:χι 
δτι είναι δύσκολο να περάση έλέ
φ:χντας άπό τρυμαλιαν ρ:χψίδος. 
Τρίτη μερίς, δποστηρίζοντας την 
άποφι του ζώου, λέγει δτι δέ:•ι 
επρόκειτο να περάση άπό βελό
νην, διότι οί 'Άρχβες άποκαλου•ι 
«όπή·ι βελόνης» το πορτάκι της 
μεγάλης πόρτας των άγροκτημά-
τω·ι, άλλά καί.των σπιτιG>ν, έπο
,μέ·ιως i·ι &πό εκεί μπορεί να 
περάση μιά γκ,:μ·ήλ:χ, άλλο τόσο 
μπορεί νά. περάση κ:χί πλούσιος, 
δηλαδη σκλά6ος στό χρi,μα τcυ, 
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μ.έσ,: στόν r.::.ψχοΞ :σο. Οί :χ•π, · 
-κ�ντες σέ κάθε μερίδα έr.ικ:χ
λ�υντ:χι τά λεξ:κά κ:χί iλλ:χ στοι
χεΙ:χ. 'λπό δλΎj τη συζήτησι, 
έχομε την έ·ιτύπωσι δτι 6γ:χίνει 
έν:σχυμέ·ιη f, άποψις της γκ:χμή
λ:χς. 

'Όσο γιά τrιν r.νευμ:χτικη ού

σί:χ των λ6γων του Χpιστοϋ, εί
ν:χι 7.λλο ζήτημα... Πο:ός σκοτί
ζετα: ; 

Ο ΧΡΟΝΟfΡΑΦΟΣ 

* 

Πένθη 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ 

ΙΩΑΗΗΗΣ ΔΕΟΤ ΔΕΙ 

Ό θάνατος άφήρπασε δύο έκλε
κτά μέλη τοϋ έπιστημονικοϋ καl 
πνευματικοϋ κόσμου. 

·ο Σταϋρι::,ς Σκι::>πετεας, διευ
θυντής της Βιβλιοθήκης της Βου
λης καί έπιμελής έρευνητής της 
έθνικης μας ίστορfας καί 6 'Ιωάν
νης Δει::>uδές, διευθυντής τοϋ Στα
θμοϋ Α' Βοηθειών τοϋ Έρυθροϋ 
Σταυροϋ, ίδρυτής τοϋ κοινwνικοϋ 
αύτοϋ εργοΥ, καθώς καi της όρ
γανώσεwς των 'Σαμαρειτών καί 
γραμματεύς τοϋ όργανισμοϋ έθε
λοντικης αίμοδοσfας, δέ ν βρf
σκονται πλέον άνάμεσα στήν 
άθηναϊκή κοινwνlα, τήν όποfαν 
έλάμπρυναν μέ τό γεματο φώς 
καί άγάπη εργο τους. Έθρήνησαν 
τήν ά•rώλειά τους ίδιαιτέρwς αί 
πνευματικαl άδελφότητες τοϋ 
«Ύψηλάντου» καί τeϋ «Φοfνιιφς», 
των όποfwν οί μεταστάντες ήσαν 
πολύτιμοι κρίκοι. Συμμετέχει δέ 
στήν γενική θλίψι καί ό «ΙΛΙ
ΣΟΣ1>, τοϋ όποlοu άμφότεροι ηΘαν 
καλο1 Φlλοι καl συγδρομητσ1• 

Συνδρομαί 1958 

Βασική συνδρομή δρχ. 30.
Σuνδρομή φιλίαc; δρχ. 50.
Έξωτερικοϋ δολλάρια 2.-

ΕΓΓΡΑΨΕΤΕ 

Ο ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΝ ΕΝΑ 

Γίνετε καί σείς 

«Συνδρομητής Φιλίας» 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Ή διεύθυνσις «ΙΛΙΣΟΥη: 
Κον Κwστην Μελισσαρόπουλον 

α) Δι' άπλας έπιστολάς: Είς 
Φιλοθέην-' Αθήνας. 

β> Διά συστημένος έπιστολάς: 
Ρ. R. Κεντρικοϋ Ταχυδρομείου, 
·Αθήνας.

γ) Δι' έμβάσματα ταχυδρομι
κών έπιταγών: Ρ. Η.. Κεντρι
κοϋ Ταχυδρομεfου, 'Αθήνας.

δ) Δι' έμβάσματα 
Έθνικης Τραπέζης: 
κόν ΕΤΕΑ, 'Αθήνας. 

Προσεχώς: 

έντολών 
Κεντρι-

ΤΟ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

ΕΝΟΣ Μ ΥΣΤΟ Υ 

ΕΝΔΙΑΦfΡΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ 

Ίω. Α. Βασιλή 
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Κλ. Κωνστ., Ένταuθα. Τύ «Τα
ξίδι τής μ'ικρής ψυχής,: καί «'Ο(!· 
φέας καί Εύρυδίκψ εχουν τε{)-η ύπ' 
,ϊψιν τής Συντακτικής 'Επιτροπής. 
Ήλ. Θλιμ. Θεσ)vίχην, «'Η Πρα
κτική Γιόγκα� Κίιί τά άποσπάσματα 
από τάς «Upanishads� εχουν έπί
σης τε&η ύπ' οψιν τής Συντακτικήc 
',b;πιτροπής. Ί. Χατς. A'ίyuπtl:)V, 
'Ομοίως τύ αρΟ·ρον «Περί Ταρί,>». 
1\1. Τρl:)uλ, Θεσ}νίχην. 'Ομοίως 11 
«Δ1Ίμητρα καί Πι::ρσεφόνψ. 

Σ. Γλuχ. Κέρχuραν. Έλ1Ίφ{}ΙJ 
τό υπόλοιπον τής συνδρομής σας. 
Ήλ. Βεν. Καλάμας. 'Απεστάλη
σαν τά βιβλία καί οί τόμοι ΙΛΙ
ΣΟΥ. 'Απ. Θεl:)δ. Μελία. '.b;λάβο
μεν συνδρομ>JV φιλίας. Εύχαριστού
μεν. Γνωρίζομεν τό ενδιαφέρον σας. 
'Α. Βλάχ. Ένταuθα. Έλάβaμεν 
συνδρομάς, εύχαριστούμεν, κα&ίι>ς 
καί διά τάς εύ1ιενείς κρίσεις σας. 
Τάχ. Δδςαν, Πύρyl:)ν. Τιμητικ1Ί iΊ 
βιβλιοκρισία σας διά τό «Φο->ς στι'1ν 
'Ατραπό». Ό κ. Κ. Μελισσσρόπου
λος σάς εύχαριστεί &ερμώς, άλλά 
δέν {Μ η&ελε νά δημοσιευ&η είς 
τόν ΙΛΙΣΟΝ. 

ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Παρακαλούνται οί συνδρομηταί, 
οί όποίοι λαμβάνουν τόν ΙΛΙΣΟΝ 
μέ έσφαλμένως αναγεγραμμένην την 
διεύt!-υνσίν των, ii δέν λαμβάνουν 
διόλου, δπως μάς γνωρίζουν αμέσως 
τiiv ακριβή των διεύΒ-υνσιν, διά νι'ι 
μiJ σημειούντω άπο'Μ.ειαι τιίιν ά:το
στελλομένων τευχιίιν. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Β\ΒΛΙΩΝ 

'Ιφιγiνειu Φρriγκου: Τύ φύλον καί 
τά συναισ&ήματu μι:ιονεκτικόtl)tος 

Πέτρου Γλέζου: Φ{J-ινοπωρινί1 
Έξοχ1Ί, δι ηγ1Ίματα 

Ρίτας 1\-Ιπούμη-Παπϋ.: Ό Πα
ράνομος Λύχνος, ποι1Ίματσ 

Λάμπη Λούκου (Πάτρα): •\ώi)f 
απ' τόν Παρriδεισο 

Βασ. Σιναπίδη (Χαλκίδα) : Τ,'> 
Τραγούδι της Κύπρου 

Νίκ. Τσούρα (Πύργος): «Τιiκης 
όξας» 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Έλάβιιμε τύ. κrJ.ιω&ι Ιlt(!ιΟδικιί 
καί Έφημ�ρίδες: 

'Λρχι τι::κτονικί1 
'Είfημερίδα τών Ποιητα1ν 
Φιλολογικί1 Έπιί}ιοr:�l,)ησις 
'Επτανησιακά Φύλλα 
Κρητικιi 'Εστία 
Ό Κόσμος τής Ψυχής 
'Επιστημονικά Χρονικά 
'Η Φωνή τίόν Νέων (ΠύQyος) 

�ος Δρόμος 
Έλεύ&ερη Θράκη 
Φων11 τού Αίγίου 
Παρατηρητ�Ίς-Κύπρου 
Σουδανικά έα-Χαρτούμ 
Έλληνισμός-Νiας 'Υόρκης 
Ο ίκογένεια-ΜFλβούρνης 
Le Lotιιs Bleιι-I>aris 
C!arte-Brιιxelles 
Alba Spiritιιale - Ro111a 
The Link-Cape To\\·n 
The Theosophist-λd)':H 
Theosoph ical Ν e,vs ancl Ν otes-

London 
The AJ11eι·ican The9sopl1ist

\ιVhea ton- Ill 
The Canaclian Theosophist

Toronto 
The Theosophical Reyie,v-νa· 

ranasi 
'Theosophy in Aιιstralia-Sycl

ney 
Theosophy 1n )J e,ν Zealancl

Aιιcklancl 
Tlιeosophγ in Action-Holland 



Τ ά 25 χρόνια του Πρακτορείου Πvευμ. Συνεργασίας 

ΕΚΛΕΙΣΑΝ τόν μήνα u.υτόν 25
χρόνια άφ' στου ίδρύ&ηκε 
άπό τον γνωστό λογοτέχνη 

l\l(ιριο Βαϊάνο τό «Πρακτορείο 
Πνευματικής Συνεργασίας» ί;νας 
ίδιωτικός όργα,•ισμός πού σ ολό τό 
διάστημα αυτού τού καιρού κατηνά
λωσt τίς δυνάμεις του γιά τ1i δια
φ11μιση της λογοτεχνίας μας, των 
συγγραφέων μας καί τού εργου των, 
μέ μοναδικήν άφιλοκέρδειαν. 

Χιλιάδες βιβλία έ.,,:έρασαν από 
τii διαχείρηση τού «Πρακτορείου 
Πνευματικής Συνεργασίας» πού διε
σκορπίστ1Jκαν έδώ καί κεί, τόσον 
σηiν Ά{}11νc(, δσο σηiν έπαρχία καί 
στό έξωτερικό μέ άντικειμενικόν 
σκοπόν, V(l γίνη λόγος γιά τούς συγ
γραφείς των, να διαφημιστή τό ερ
γο τους καί νά προβλη{Ηι ή μικρή 
1\ μεγάλη προσωπικότητά. των σέ 
τρόπον {οJστε ,·ά μήν περάσουν 
άπαρατ�'ιρητοι καί χατη ή κάποια 
άξία πού παρουσιάζουν στο βιβλίο 
τους αυτό :Ί'lέσα στο χρονικό διά
στημα τιί)ν 25 αυτών χρόνων οί 
Ά{}ηναίοι κριτικοί καί μαζί μ' συ
τούς καί οί άναγνώστες των εμα{}αν 
πολλούς άπό τούς λογοτέχνες, 
ποιητές καί διανοουμένους τού έξω
τερικού καί. της έπαρχιακης Έλλύ.
δος. πολλοί από τούς όποίους, ϋστε
ρα άπό τή σεμνή καί θειλή παρου
σίασί τους διά μέσου τού πρώτου, 
η τού δευτέρου τους βιβλίου, σήμε
ρα κατ�χουν αξιόλογη {),έση στά 
Γράμματα, τήν Έπιστι'ιμη, τήν ια
νόηση καί γενικϊι. τήν πνευματική 
ζωη τού τόπου. 

Γιίι. νά έπιτύχη δλα ταύτu. τό 
«Πρακτορείο Πνευματικής Συνερ
γασίας» καί νά φέρη. σέ πέρας τό 
πρόγρπμμά του, έπιβ'άλλοντας τούς 
σκοπούς του καί τί δέν μετεχειρίσ{}η ! 
Πριϊηα-πρώτα έδημιούργησε πνευ
ματικότητα έκεί πού δέν ύπηρχε rί
πού ύπηρχε ολίγη, έκαλλιέργησε τό 
έδαφος καί εκαμε τον έπαρχιακό 
Τύπο καί τό Ραδιόφωνο νό. ένδια
φερ{J-ούν καί νά προσ&έσουν καί τά 
παρu.γκωνισμένα Γράμματα - Καλές 
Τiχνες ι:)ς ιί.παραίτητα στά περιεχό-

μενά τους. Οί περισσότερες των 
έφημερίδων των μεγάλων έπαρχια
κών κέντρων (Θεσ)νίκη, Πάτραι, 
Καλ(ί.μαι, Καβάλα, Λάρισα, Βόλος 
κλπ.) έδημιούργησαν φιλολογικές 
καί καλλιτεχνικές στήλες κα{}- ύπό
δειξ11 του, πού έτροφοδοτούντο μέ 
είδικά πνευματικά ε ίδησεογραφικά 
δελτία, φιλολΌγικ1i ύλη καί βιβλία, 
τά όποία εγιναν άφορμή νά φανούν 
πολλοί κριτικοί άπ' τ�iν έπαρχία 
πού συναγων'ίζονται τούς Άι}η
,,αίους μέ τήν διϋλισμένη τους σκέψη 
καί τίς άκριβοδίκαιες παρατηρ�'ι
σεις τους. 

Τό ίδιο γίνηκε καί μέ τόν Τύπο 
τού έξωτι,ρικού, δπου περιοδικά καί 
έφημερίδες (Ταχυδρόμος, 'Ημέρα, 
'Ανατολή 'Αλεξανδρείας, Φως Και
ρου, Έλευ{}ερία, Κύπρος, �Ε{)·νος, 
Παρατηρητ11ς Κύπρου κ.α.) έτέ{)·η
σα,, στήν ύπηρεσίcι . τού Πρακτο
ρείου τούτου, καί διαφημίζουν στο 
κοινό τού αποδήμου Έλληγισμού τά 
έπιτεύγματα της κα{}αυτό 'Ελλάδος. 

1έ τήν κηινούργια περίοδο τού 
«Πρακτορείου Πνευματικής Συνερ
γασίας» ό κ. Βαίάνος σκέφ{}ηκε νά 
αγκαλιάση στενά τίς Είκαστικές 
Τέχνες. Ώς τώρα οί ζωγρύ.φοι μας 
εβρισκαν τήν ίδια στοργή καί τ�)ν 
κατανόηση δπως καί οί ανθ-ρωποι 
των Γραμμάτων. Οί έκ{)·cσεις των 
ένισχύοντο καί διεφημίζοντο τόσο 
στον έδιϊ) Τύπο οσο καί τού έξωτερι
κού.Τι;)ρα τό «Πρακτορείο π,,ευματι
κης Συνεργασίας» άπεφόσισε τήν δι
οργύ.ναισιν μιας σειράς έκ{}έσεων ιΤ)ν 
οί δυο πρώτες εγιναν κι' δλας. 
Δύο όμάδες γυ1•αικα)ν ζωγραφων 
22 καλλιτέχνιδες εδωσα,, δείγματα 
της πιο καλής των έργασίας καί μιά 
νεωτέρu. πού {}ά τήν παρουσιύ.ση' 
είδική Καλλιτεχνική 'Επιτροπή {}ά 
φανη στον όρίζοντα γιά νά δό,ση τό 
παρόν της αυριανής Καλλιτεχνικής 
γενεάς. 

* * *
Μέ τήν πολύπλευρη αυτη κu.ί τόσο 

γόνιμη έργασία, ό κ. Μύ.ριος Βαϊά
νος είναι δ ικαιούyος στήν ευγνωμο
(Τύνη τοίi πνευματικού κόσμου. 
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'Η ύγειό είναι τό κλειδι τής εύτuχιaς ... και το κλειδί τής υγείας είναι 
ή μnuρα. Ή μnuρα σού χαριζει δuναμη καί uγεια. Ή μnuρα αέ κανε, 
να ζης, να γελάς, ν' όϊαnός ... να ερωτεuεσαι τήν ίδια τή ζωή, Γιατί 
ή μπύρα είναι ή τροφη, ό δημιουργός της μυϊκής δuναμεως, ό χτι
στης τού έγκεφαλοu καί τού σωματος. Ή χρυσαφένια μέ τό ώραίο 
της άρωμα μπύρα θα σε ώφεληαη noλu 

ΠΙΝΕ ΥΓΕΙΑ-ΠΙΝΕ ΚΑθΕ ΜΕΡΑ ΦΙΞ! 
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.. ΘΕΞΟΣΟΦΙ ΚΕΞΣ ΕΞΚΔΟΣΕΞΙΣ .. ι
Τ ΑΧΥ ΔΡ.:::>ΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 204, τηλ. 872-454 

λnnie Be1>a11t: Μελέτη έπί της συνειδήσc::ως Δρχ. 25 

Πρός τήν Μύησιν » 10
Μετενσάρκωση, μετ. Τιμ. Βρατσάνου ') 15
Κάρμα, μετ. Τιμ.. Βρ::χτσάνου 

C. \\Τ. Leadl)eater: Οί Διδάσκαλοι καί ή 'Ατραπός » 
15
30
30 Η κεκρυμμένη ζωή έν τι:;'> Τεκτονισμι:;'> -> 

Τά άρχαϊα Μυστήρια καί δ Τεκτονισμός 
C. Jinarajadasa: 'Απόκρυφος έξέλιξις της Άνθρωπό τη τος
Η. 1,. Blavatsk)·: Είς τi1v χώραν των Γαλάζιων Βσυνων ->
Ζ. \Ίιη der Le eu,v: θεοί έν έξορίζΧ » 
Siι· Ed. Arnold: Τό φως της Άσίας, 

μετ. Τιμ. Βρατσάνου » 

100
35
10
5 

30 
Ή Μπαyκαβάντ-Γκιτά, μετ. Τιμ. Βρατσάνου 30 

Τψ. Βρατσάνdυ: Τό θεοσοφικόν εμβλημςχ ') 5 
'Αντ. 'Αδριανοπούλου: Ό άνθρωπος καί ή ζωi] 30 
Κωστη Μελισσαροπούλου: Ό Ίησους, άπό τήν 

άποψι του όρθολοyισμου 
καί του μυστικισμου » 20 

» Προσωκρατικοί φιλόσοφοι 
καί θεοσοφία )> 20 

<Άyνώστ� θει:;'>,> » 5
Ό Κομήτης-θέατρο ίδεων 10

Φως στήν 'Ατραπό, μετ. Κωστη Μελισσ::χροπούλου » 10
Περικλέους Έπι τάφιος-Διακήρυξη άνθρωπίνων 

δικαιωμάτων 10 
Krisbnaιnurti: Στά πόδια του Διδασκάλου » 5

» 

,> 

Τό Βασίλειον της εύδαιμονίας » 

Ή πηyή της Σοφίας 
Δελτίον 'Αστέρος 1930-1933, τό ετος » 
12 δμιλίαι είς Όχάϊ, 1934 ,> 

10 u 1954 u 

Στοyασμοί, 1957 ') 

Άyλαιας Ζάννου: Ποιήματα 
Λάμπη Λούκου: 'Ήλιος σ τ1·1 νύχτα ,> 

,> ;, Δωθε άπ' τόν Παράδεισο 

15 
10 
15 
20 
15 
50 
15 
12 
15 



<<ΑΣΤΗΡ>> 

.' Ανώνυμος Τουριστική &· Ξενοδοχειακή ·'Επιχείρησις 
* 

'Ιδρυθείσα ύπό της 'Εθνικής Τραπέζης 'Ελλάδος 
καί 'Αθηνών;ϊνα συμβόλl)εiςτήν τουριστική� άξιο--
ποίησιν της Χώρας. 

'Ακτή Γλυφάδας 

Ξενοδοχείον πολυτελείας τύπου MOTEL 200 κλι
νών 

Κέντρον πολυτελείας «ΑΣΤΕΡΙΑ» 
Πολυτελή άποδυτήρια θαλαάσiων λουτρών 

Ρόδος 

'Εκμετάλλευσις Κρατικών Ξενοδοχείων: 
«ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ» πολυτελείας 153 κλινών 
«ΘΕΡΜΑΙ» Α' κατηγορίας 166 »
«ΠΙΝΔΟΣ» Β' » 34 »
«ΛΙΝΔΟΣ» Γ' .» 53 »
«ΕΛΑΦΟΣ» όρεινόν Α ·-κατ. 44 »
«ΕΛΑΦIΝΑ» » Α' κατ. 71 »

Κέρκυρα 

Ξενοδοχείον «ΑΣΤΗΡ» Α' κατηγορίας 54 κλινών 

·Ηράκλειον Κρή τ η5
ΞενοδοχεJον «ΑΣΤΗΡ» Α: κατηγορίας 74 κλινών 

* 

'8======,====---===========.ι 



30 Χρόνια Προόδου 

στήν Β ι ο μ η χ α ν ί α ν 

• 

Ή 6ιομηχανlα σή
μερpν έπηρεόζει τό μέλ-

·r
λον όλοκλήρου της χώρας. Ό 

. τερόστιος καί άποτελεσματικός βιο-
μηχανικός έξοπλισμός, ό όποϊος άνεπτύχθη 

{ 
έντός'της τελευταlας 30ε:τlας, κάμνει σήμερον τήν 

'�λλάδα ό�ονέv καί περισσότερον άνεξόρτητον, άπό:ει
σαyι.ιyάς έκ τοϋ έξι.ιτερικοϋ, δλονέν καl περισσότερον 
· αύτόρκη, πλου:,lαν καi ύπερήφανον. 'Από τότε πού ή 

ΗΕΑΠ, άκρι6Cις πρίν άπό 30 χρόνια, ηρχισε νά πα
ρέχr:� ήλεκτρικόν οεϋμα εlς τήν περιοχήν Ά

θηνCιν-ΠειραιCις, τό ποσόν της ένερ
yεlας πού έχρησιμοποιήθη άπό 

τήν 6.ιομηχανίον ηύξήθη 
477 φορά;. 

με τήν δ η μ ι ο u· ργ ι κ ήv . 

συμβολήν της Η Ε Α Π 

t:ιιμiι �-εύχονι; l!ραχ: 10 

• 

1 

•
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