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ΓΕΟΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

ι ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΛΑΓΗ 
Ρ. .Milf ord-Bar berton 

' \..' 

• .• Ι '·· 
«Όλοι συμφωνοΟν πώς ό κόσμος διανύει την αύyή μιaς 

-:c�· νέας έποχfjς - τοΟ Α{ώνα τοΟ 'Ατόμου, τοΟ Α{ώνα των Δια-
> η:λανητικων ταξιδιών η τοΟ Αtώνα τοΟ κατακλυσμοΟ. Τά όνό·

· � ._,ματα δέν εχουν σημασία. Τό. βέβαιο είναι πώς τά πράyματα
f! άλλάζουν· καί αν σταματοΟσε ό ψυχρός πόλεμος, θά έξηφα·
\·· νίζοντο ή_φτώχεια καt q άθλιότης, θαυμάσιες ευκαιρίες θά
• ησαν προσιτές yιά δλους καί ό κόσμος όλόκληρος θά yινό-_

τ·αν πολύ καλύτερος τόπος yιά τη ζωή.
, , 'Ολοφάνερη είναι ή έπείyουσα άνάyι<η μιας τέτοιας άλ· 
--� λαyfjς. 'Ολόκληρος ό κόσμος βράζει άπό δυσφορία, φόβο, κα
,,. ταπίεσι, φιλοδοξία, παραλυσία, εyκλημα και μίσος. Τά ε
i θνη δυσπιστοΟν καί άνταyωνίζονται, παρά τά εuyενικά λόyια 

πού προφέρονται στίς διασκέψεις, καt εχουν άποδυθfj σέ τρέ
, ξιμο yιά διαρκώς καί περισσότερο φονικά δπλα. 'Ακόμη καί 
� της έπιστήμης τά λάμ�ά 'έπιτεύyματα yιά την. κατάκτησι 

τοΟ διαστήματος εyινα,,,.,δπλα πού έπαυξάνουν τόν φόβο. Καί 
: είναι πολύ παράξενο, αυτές ol ευκολίες της έπικοινωνίας, μ� 
:·· τά χερσαία, θαλασσινά και άεροπορικά ταξίδια, καθώς καί 

· τό ραδιόφωνο και ή τηλεόρασις, άντί νά δι,ναμώσουν την
( κατανόησι καί την έμπιστο0ύνη άνάμεσα στους λαούς, έπέ-
. τειναν τόν φόβο κα! την yενικη εντασι. 01 θαυμάσιες τελειο

. ποιήσεις της {ατρικης καί τό άνέβαομα τοΟ βιοτικοΟ έπιπέδου,
_- δέν εκαμαν τούς .άνθρώπσυς περισσότερο έλεύθερους, δημι,:

,�: ουρyικούς κι' ευτυχείς. ·'Όλη q φαινομενικη «πρόοδος» δέν

... . 

�\.� 

: ::ϊ ,._,, 

'Από τό · The Link, Γιοχάνεσμπουργκ 



' 

�i 

.( 'ι' :-·:,, 

16J ΙΛΙΣ'ΟΣ 

εφερε μιά καινούρyια έποχή, άλλά μ6νον ώρyάνωσε μέ vto ., 
τρόπο τ!ς παληές μο,:>φές, διαrηρώντας τό παληό πνεΟμα της:· 
·διαιρέσεως κα! της ίδιοτελείας. ,, 

Είναι βΞβαιο πιά, πώς δ «Χουσός Α{ώνας» δέν θά ελθη ., 
μέ άλλαyές ύλικές. Ό Ν. Σρ! Ράμ λέγει: «Γιά την πραyμα� 
τοποίη:η της νέας έποχfjς, πο) τό:rο άναφέρει δ πολ)ς κό·, : 
σμος, χοειάζ<:ται ενα νέο πνεΟμα. Ή νέα έποχη δέν θά ελθη 1 

:· 

-άπλως μέ τό πέρ:χσμα τοJ χοόνοJ., μέ την πο;:,εία των ζωδια--./ 
κών σημείων. ΆποτΈλεϊ αύταπάτη τό νά πιστεύη κανείς, πώqii'ir 

· ,μπορεϊ ·δ κ6σμος νά μsταμορφωθfj άπλως μέ την λειτουργία ,
·τοΟ νόμου της α{τιότητος και νά yίνη άπόλυτα καινούργιος» . .,.?

Βέβ::χια, ώρ:χίο είναι νά σκέπτεται κανείς δτι «αι Ύψη·_ \.;,
λ6τερ::χι Δ·JVάμ,ις θ:χ τό έπ.ιτελέσουν» η δτι ηδ1 εχουν yεν- ·::;
νηθfj «νέα μΞyάλ.:χ Έyώ)>, πού θ.::χ πραyμαcοποιήσουν την άλ· · .. :
λαyή, η δτι «δ Μεyάλος Έκπ:χιδευτής θ.::χ τά άvανεώση · .,�J:
-δλα», η ά'< ',μ1 δτι «δ θ.οός θ:χ μεριμvή:1η>> yιά νά τακτοποί· · 
ηθοΟν τά πάντα. 'Αλλά δ μSνος δ,:>ό,.ιος yιά τήv άλλαyη τοΟ.
κόσμου περνα άπό την άλλαyη των έαυτωv μας. Παραπέμ· "
ί[ω πάλι στόν Σρί •Ράμ: «Ή έπιθυμία yιά την είσοδο της άν.; _"
()ρωπ::,τητος σ' έποχη ε{ρηνης, άληθινfjς άδελφότητος, πλήρους·_
έλευθ.φίας δλων yιά νά έκφράζουν τί είναι καλό καί πολύτι· ' ,
-μο καθ' έαυτό - αν εϊν' έπιθυμία π,:,αyματική-θά πρέπει νά�,
όδηγήση σε πνευματικr} συμπεpιψο.:>ά άνάλοyη, σέ άνοχή, σε · ...

σεβασμό yιά την έλευθερ[α πού θ:χ δδηyήση στην άνακάλυψΊ .
,νέων άξιων έντός μας καί στους αλλους. 'Εάν δέν ύπάρξη
.ενα κομμάτι της άνθρωπότητος μέ τέτοιο τρόπο σκέψεως καί"
τέτοιο πνεΟμα, δέν θά ύπάρξη δυνατότης yιά την καινούργια
iποχη νά πάρη τη θέσι της παληας. θά διατηρηθfj τό παληο,
-άπλως τροποποιημένο, μπαλωμένο, λι yάι<ι πλυμένο. Γιά νά ,·_ .
-ελθη ή νέα έποχή, χρειάζεται νά ύπάρξουν ανθρωποι που θα·

_ -διανοίξουν σάν πρόσκοποι τόν νέο δ,::>όμο, ανθρωποι .που θά' 
πιστεύουν στην έλευθερία μέχρι τά μύχια της καρδιδ:ς των, 
πού θά εΤναι διαφορετικοί άπό τό π\fjθος, που θ' άναyνωρίζοuν 
τίς νέες άξίες καί θαναι πρόθυμοι νά συντονίσουν δλη τη_ -· 
ζωή τους». 

Ή άλλαyη που χρειάζεται δε ' είναι έξωτερική, άλλά _ 
ενας νέος έοωτερικός προσαναrολισμός. Πρέπει νά yuρί· · 
-σουμε πίσω στό κέντρον τοΟ έαuτοϋ μας καί νά ξεκινήσουμε
πάλι, μέ την πίστι και την άφο:rίωσι στίς «νέες άξίες», που
δέν εΤναι άλλες άπό τη θεμελιώδη άλήθεια, πώς ή Ζωη εΤναι_
Μία. Καί αύτη ή άλήθεια έπιβάλλει έντάτικη έρyασία στους
.έαυτούς μας καί στους αλλους yιά τ"ην συyκρότησι •καί έπέκ
τασι παyκόσμιας Άδελφ_ότητος της Άνθρωπότητος δ[χως διά
ιφισι φυλfjς, πίστεως, φύλου, τάξεως η χρώματος.
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Τί είναι ή Σοφία; i 

Ν. Sri Ram 

Τι εΙναι ή ΣοφLα; Δεν είναι γνώσις - των λεπτομερει
ών, εϊτε των οuτω καλουμένων άρχων, αί δποίαι άπλώς 
θέτουν σε κLνησι τίς λεπτομέρειες, στον χώρο η τον χρόνο, 
Σοφία μπορεί νά πη κανείς δτι εlναι ή χρησις της γνώσεως 
με άγάπη. Δεν είναι 1διότης τοϋ νοϋ, άλλά άνήκει σε vψη
λότερη άρχή συνειδητότητος, τό Buddhi η τήν Πνευματική 
διαLσθησι στ:όν άνθρωπο, πού δρα σάν Θείον 'Ένστικτον. 

Ή Σοφία,, μή πεpιοριζομένη άπό ·cό νοϋ, δε" σταματάει 
έλλεLψει δράσεως. Ε[ναι λειτουργία πού έκδηλώ-νει τήν δό-· 
ναμι καί άξια μιας άλήθεια;. 'Αλλά μιά άντίληψιc; πού πα
ραλείπει νά δράση, δεν θά όδηγήση στήν πραγματοποLησι 
τ�ς ά.λήθειας της. 

'Η Σο:ρLα κείται στήν γνωσι της σημασLας των πραγμά
των, ή όποία σημασία εγκειται στήν ένοικοϋσα ζωή. Γνώ
σις της ζωης πού σ,υνέχει τήν μορφή εlναι c':ί.μεση γνώσις, 
πού δεν εlναι δυνατή μέσl.!) οίουδήποτε νοητικοϋ κατασκευ
άσματος, τό όποίο•J συσκοτίζει την άλήθεια, η την άποτρέ
πει. nΟταν ό νοϋς είναι άνοιχτός, ητοι καθαρός καί έλεόθε
ρο; άπό κάθε εξωθεy έπιβολή, τότε ή διαίσθησις δρα. 

Ή ΣοφLα εlναι μιά οψις τοϋ Θεοϋ, ό' όποίος είναι τό 
Δημιουργικό,Πνεϋμα. Ή σοφLα του εΙναι σ' δλα τά πράγμα
τα, καί τά διέπει ίσχυρά καί στοργικά, στο εΙναι των, κα
θώς καί σtό γLγνεσθαί των, σε κάθε πραγμα καί στό παν. 

'Εκείνο πού λέει σοφLα ό κ'όσμος δεν εΙναι· σοφία δλως 
διόλου. Κάθε εύφυης άνθρωπος .θέλει νά είναι σοφός γιά 
τούς δικοός του σκοποός, μά οί- σκοποί αύτοί δεν ίκανοποι
οϋν πάντοτε. Άληθινα σοφός είν' έκείνος πού είναι σοφός 
γιά τouc; άληθινοuς σκοπούς της ζωης - c':ί.ν μπορεί νά τοi.ις 
άνακαλόψη. 

ΕΙναι δυνατόν νά περιληφθοϋν σ' εναν παγκόσμιο σκο
πό, άντιληπτόν σάν Τέλεια Εύτυχία, Τέλεια Όμοί)φιά η Τέ
λει� Δραστηριότητα. 1 

�Εpγασια γιά τον Θεό, γ .ά την Φύσι, γιά τούς συναν-
�. . θpώποuς - καί κατανόησις της συνωνυμότητος αύτών των �\Lδpων, αύτό εfναι ή_ άληθινη σοφLα. 
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Ο ΙΠΙΣΟΣ ΠRPOUΣIRZϊl ΣΤΟUΣ ΦΙΩΟUΣ 

Τ�Σ ΦΙΩΟΣΟΦΙRΣ του HPIΣΠRmOUPTI 

mιR Πf:R ΣϊΙΡR RPQPWll HRI οmιnιωπ 

Πρίν άπό 25 χρόνια 
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ταν δ πόθος του νά φθά.σή πλη-·: 
σίον μας, πάντα εμ�νε δεμένο .• ;.,,. 
άπο τον ίμά.ντα της αλήθειας.: . 
Κανένας άλλος δεν είναι σε Οέσι.:. -, .•.. ιJ. 

νά μας δώση την αλήθεια. Ή.:/( 
· αλήθεια είν,;ι μία καί μένει παν- ,/::

τοσ, άρα καί εντός μας .. "Όταν- . ,
θ' 'J ' ' � ν - -_;, α παψουμε να την ανα<,ητουμs.: .. ::
c-tά εξωτερικά., θά την εχοt.!με.: ,,' 

Της Ac!eJa Bιookes Fω t εϋρει... ., 
Συχνά σταματοσσε. Σχ νά ε-

σκsπτετο δτι απο τά βιβλία τοι,. 

Ε ΙΧΕ Σr ΓΚΕΝΤΡΩΘΗ μεγά.- εγνωρίζαμε μονά.χα μιά σελίδα.. 

λο πληθος κά.τω από τα πεσ- σκόρπια εδιi> κ' εκεί, ωστε επρε- '.,' 
κα_. οι ψίθυροι εμοιαζαν σ&.� πε νά χρησιμοποιήση άλλες λέ-; ' 

ενας ελαφρ.ος θα.λα.σσινος κυμα- ξε·ς, προσιτές. Το πρόσωπό . το 
, , 1· , ζ , , ,J;ταv ενθερμο, ϋ-.;tερα rΙJαιδρό · ... ;_: τισμος, που ι:.κοπα; ε σιγα.-σιγα. 'Ι τ . 

"Οτ -ν εyιyε ήσυχία., ήλθε. τέλος σοοαpό. Σs: τούτη την τ_s:, · � 
Σήκωσα τα μάτια μο:1 vά τον λευτχία. εκφρασι, ήταν σά να· εί-- ·. �-

. κυττάξω. Γιά μια μόνο στιγμη χε γυμνωθεί άπο κάθε στολίδι.· · ,: 

καί ϋστερα τα χαμήλωσα.. Αύ- σαν ε ας γλύπτη. να απεμάκρυ- ,. 
τος ό άνθρωπος είχε κάτι το αλ· νε με τr, σμίλη του κά.θε περιτ-

λοιώτικο. Γαλήνιος, ασκητικός, τrι πτυχη και να παρουσίαζε τογ-, 
αλΗ κα.ί ζωηρός. "Οταv άρχισε άνΟρωπο στrιν d:ποκΗυψι της έ-
να μιλάη, τά λόγια του κα.ί_ οί χει- σωτ::ρικής μορφης του. 
ρονομίες του απεκάλυπταν τ:� Γιχ μιά στιyμη σταμά.τήσε-. 
εντονο α.ίσθημά. του; που προκα- καί μας εκύττα.ξε. "Υστερα., σ1%. 
λοσσε την προσοχή μας. 'Αλλα νά διεμορφώνετο στιyμη προς στι- . 
δσο φλογερα κα.ί να ήσαν τα λό- γμή·, ϋψωσε τα χέρια του σε ZV-· 
για του, φοροσσα.ν πάντα το ψυ- δικο χα.ιρετισμο κα.ί εφυγε. 
χρο ενδυμα. τοσ μορφωμένου αν- Καθώς ε-rtεφταν οι κίτρινες βε-
θρώπου. 'Όσο ζωηρος κα.ί να 1)· λόνες των πεύκων μαζί με τ� 

'Από τό The Theosophist Φεβρουαρίου 1935 

. Q. ; " 
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-σούρουπο, τα '
'i'<}Π�U,)γίτια πε-
,. τουσαν και τά 
• -pόδα άνiδιδα·ι 

Ρ.· το'λεπτό τους 
-< .άρωμα, σ κ έ
f . ψθΥ'JΚΧ ΠU>ς YJ 
l ζωη δεν σΥ'J· 
r: :μχίνει α υ � ά 
r ·καθ' εαυτά τά r 
t -&ντικ ε ί μ ε ν α 
� ·πού προ:κίζου-

� -�-ελλ;ΥJV :λχς:;,, -
a' ·c.t α τ,1ν ου- ,.....__
r 1/ -σία εκείνη που 
ι·. ·αφυπνίζει την :::::::::- / 
r-- χα:pά μέσα σε �y·· 

-κάθε ξεχωpιστο ·'"'!Ji'· 1/ 

\ πλάσμα. Χαρά με την πεταλουδα
-που πετάει. Χ αρά με το θρ6 ϊσμα

• ·της χλόης. Καt χαρά με τον
� Κρισναμουρτι! 
;. , 'Ένοιωθα πώς αυτος ό άνθρω
� -πος είνχι τχυτισμένος με τη 
�.
. .Ζωή. 'l'ά λ6yιχ του προεοiλλον-

-το σάν ξίψΥ1, άλλά ενοιωθα πω;
�Ι 

Ί 

1· .iλοyάριαζε λιyώτερο αυτά που
t iλεγε καt περισσότερο αυτο που 
� - ..-εlναι: ενα κχνάλι ζωης, που ηθε-

[
ιr )ε νά το διατηρη ελεύθε,,ο, νά 

-κυλχΥ'/ το νερό, δίχως νά στα
λιάζη. 

Γι' αυτό, ένω δεν κα:ταδικ.:χ
-ζει κχνένα σύστημα: σκέψεως,

,• -yιά τον εαυτό του δεν κρατάει
: κανένα καί σε σiνα κανένα δεν
\δίνει. Τά συ::πήματα: άτρο:ρουνε
;_ τη ζωή! Γι' α:υτο το λόγο, σ'

· '.)ρωτήσεις περί μετενσαρ1$ώσεως,
�"-περί διδασκάλων, δεν δίνει σα:ψη
'.. -άπάντησι. Λέγει: «Αυτο δεν το
. άποκρούω, ουτε το επιβεβαιώνω.
: Αλλα και άληθιvο ναναι, τί ση·
- μασία εχει; Ή μετενσάρκωσις

' 
,. 

δεν Αά σας προ
σφέρη επίτευ
γμα, ουτε οί 

Διδάσκαλοι θά 
σας δώσ ο υν ε
την &λήθειχ.
'Αψηστε τα αυ
τά, διότι τέτοι
ες σκέψεις ε [. 
ναι άσχετες με
τη ζωη του πα
ρόντος, π ο υ
πρέπει νά ζητε
εντοvα καί αλη
θινά,χωρίς σκέ
ψεις γιά τίπο
τε αλλο». 

// 'Έvας ερώ-
τησε: «Ποιά είναι ή προέλευσι
του κα:κου;». Καί του απάν
τησε: «Κατ' εμε δεν υπάρχει
κακ6. 'Υπάρχει μονάχα: αμά
θεια: καί αυταπάτη». 'Αλλά ταυ
τοχρόνως απεσαψήνισε δτι δεν
κα:τακρί νει έκείνα τά συστήμα
τα σκέψεως, που χρησψοποι
ουν την Ιδέα του Θεου ώ; τελει
ότητος, γιά νά φθάσουν στην κα
τάκτησι της θλίψεως κα:t την
θεραπεία του σώματος. 'Επέμει
νε ομως δτι ώρyα:νωμένα: συστ·ή
ματα δεν όδηyουν στην ελεύθερη
ζωή. Με τά συστήματα περιορί
ζεται κα-ιείς, στραγγαλίζεται τό
πνευμα:, πεθαίνει ή ελαστικότης.
Δεν πρέπει να ύπiρχη συμμόρ·
φωσις κανε•ιός είδους, ουτε κα:ί
εψαρμοyη της χθεσινής μας πεί-
ρ:.cς, διότι κάθε ήμέρα: φέρνει δι
κές της συ-ιθηκες . .Μόνον ζώντας 
ελεύθερα: στο παρόν ε!μεθα ελεύ
θεροι απο τό παρελθον κα:ί κα:
τακτουμε το μέλλον. Για τους 

• 

!
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εγκατεστημένους θεσμούς, διη
γείται μιά ίστοpία: 

Μιά φορά περπατουσε δ διάβο
λος μ' ενα φίλο του. Καi εΙδαν 
εναν άνθρωπο πού εΤχε σκάψει καi 
κάτι φύτευε. «τι φυτε:ιει τουτος 
έδω:» ρώτησε δ φίλος του διαβό-
λου. «0Ενα σπόρο άλήθειας» άπάν
τησε δ διάβολος. «Καi δεν σε νοι
άζει;» ρώτησε ξανά δ φίλος του. 
«'Όχι» εΙπε δ διάβολος. «Άρyό
τερα θά τόν βοηθήσω νά τήν όρ
yανώση». 

''Υ στεp' άπο αυτη την είpωνία, 
το πρόσωπό του εγινε πάλι τρυ
φερό. Έπηκολούθησαν στιγμές 
ποι, χρειάσθηκε νά άλλάζη τiς 
λέξεις του στην προσπάθεια νά 
γίνη καταληπτός. Μερικές φορές 
μας εφαίνοντο καινούργιες λέ
ξεις, σα να πήραν μοpφη μαζί 
του. 'Αλλα δεν ι,.ποpω νά το πε· 
pιγpά:ψω. Μπορεί να περιγρά:ψη 
κανείς την ευωδια του λουλου· 
διου η να μετρήσ] τη γλύκα 
ένας τραγουδιου; 

l\1ας μίλησε πά:λι γιά την ε
λευθερία. 

Καταναλίσκετε τiς ήμέρες σας 
σ' έντατική προσπάθεια συλλοyης. 

υλλέyε1; .,. τα. Συλλέyετε 
tδέες. Καθώς προχωρείτε άνακαλύ· 
πτετε δτι δέν τά είχατε άνάyκη. 
Μέ τον σταθερό καi συνεχη περι· 
ορισμό άρχίζετε ν' ανακαλύπτετε 
τi εΙναι διαρκους αξίας. 

θά τό δητε μόνον δταν άντιμε
τωπίζετε τή ζωη, δταν μείνετε 
αληθινά yυμνός καi μονάχος, τό
τε θά τό δητε. 

Ή ζωή δέν εΤναι μιά πορεία yιά 
ενα σκοπό. Δέν εΤναι ενα σχολείο 
έκπαιδεύσεως yιά κάτι άλλο. Ή 
ζωή εΤναι εκστασις! . 

�Ηταν γελαστος ενω μας ε�ρό-· 
φερε τά λόγια τουτα. Ή γοη
r:εία των μας επλησίαζε. Ή ζωη 
είναι μια έκστασις. Καί οχι, α-ϋ
ριο, μα τώρα! 

Δέν θά μπορέσετε ποτέ νά τ& 
έπιτύχετε ·έο.ν έπιδιώκετε νά άντι-: 
μετωπ(σετε έλλείψεις, διότι μιά: 
ελλειψις καλύπτεται πάντοτε στ& 
μέλλον. Αί έλλε(ψεις δέν είναι ά
νάy1<αι. 'Όταν κυβερνασθε απ<> 
τiς έλλείψεις, περνατε ά τό ενα: 
πρόσκαιρο πραyμα σέ κάποιο άλ
λο. 

'Αληθινός διαλοyισμός εΤναι νά
έξετάζετε καθ' δλη τήν ήμέρα δ,τι 
λέyετε καi πpάττετε. ·οταν δέν 
ζητε πλήρως στο παρόν, φυyαδεύ
ετε τον έαυτό σας στο μέλλον η
στό παρελθόν καi αυτό σας πρσ
ξενεί συyκρούσεις. 

Ό άνθρωπος έκμεταλλε•Jεται 
πάντα κάποιον άλλον - νοητικως, 
πνευματικως, φυσικως. Δημιουρyεί 
ψεύτικες αξίες, έπειδή τiς χρειά
ζεται. Καi δταν ύπάρχουν ψεύτι
κες αξίιaς, ερχονται αί διακρίσεις: 
Διάκρισις εΤναι νά θεωρη κανείς: 

μεyαλύτερη τήν δρυ από τό βελα
νίδι. Ένω τό καθένα εΤναι τέλειο· 
καθ' έαυτό. Ό άνθρωπος θά επρe
πε νά παύση νά εχη συνείδησι τοϋ 
«Έyώ», δπως τό βελανίδι φυτρώ
νει στην δρυ. 

Την ωρα του άποχαιρετισμοσ, 
«όφείλω να σας ευχαριστήσω πο
λυ» τοσ εlπα. :Με κύτταξε με 
καλωσύvη, άλλα μοσ φά:vηκε. 
πως τα λόγια μου δεν τον έφθα
σαν. Κατα την άποψί του, δεv
εfχε δώσει τίποτε. Δεν είναι ενή
μερος του έαυτοσ του ξεχωριστα. 
άπο το δλοv της ζωής. • 

-·· 
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&ντηχητιχ:rι ψων-ή. Προσέχει &.,,.
το &κροατ·ήριο τον ακούει χα:λιχ.
χα:ί &.ν &ντιλαμβάν. ται τί λέγει.. 
τώρα άμέσως. · Δέν έγκρίνει νά.
σχηματίση κανείς ενα άπάνθι
σμα των λόγων του καί νά τό
συζητ·ήση άργότεpα στο σπίτι . 

.., Τού Fιecl Ioιgan 'Η παρουσα στιγμη είναι ζωτική,.,

�-
πάντοτε. Είναι πολύ, πάρα 1to-

! 
π

- ΡΟ ΕΙΚΟ..., Ι έτων είχα &- λυ σημαντική. '·Αν δέν ψρονε'ίτε
·. κούσει τον Κρισνα:μουρτι κά- κα:ί σε'ίς το ϊδιο, καλύτερα μην
::, 1ω άπο τίς α:1ωνόβιες δρυς του ερχεσθε. Αύτη ήτ -'V 1J έντύπω·
'' 'Οχάϊ στην Καλιφόρνια. '·Εκτο- σίς μω. 
�- τε, για. πρώτη ψορά έφέτος τον 'Ενδιαφέρεται ζωτικά γιά τη1t

ξανάκουσα:. Στ& άκροατ1ιpιο -1;· άμεση &ναγνώρισι τω, άλ ηθων,
σαν νέοι που εγινα.ν μεσόκοποι, άξιων κα:ί βασικω·ι άπόψεων. 
μεσόκοποι που γέρασαν, άλλα. ή- Παραμερίζει στα:θ�pά τις προσ-
σα:ν καί μεpικο:, οί δπο'ίοι, πρίν θηκες καί τχ στολ:δια που συσ· 

.. είκοσι χρόνια οεν είχαν ελθει ά;- σκοτίζουν τrιν όμορφιά κα:ί τ.ηy,.
κόμΥ1 

σ' αυτές τίς κατώτερες ά:πλ6τητα: έκείνου που άνχζη
σψα:'ίpες της ζωης. τουμε κα:ί θέλουμε νά μας &πο-

Μου ψάνηκε πως ήταν οχι το καλυ:ρθη. 'Αδυνατουμε νά κα:θο-
περασμένο Σαβοατοκύριακο, μά ρίσουμε .:ί άνα:ζητόυμε, άλλά θιi
ή πρίν είκοσι χρόνια έποχή. 'Ό- επρεπε νά μάθωμε καλά τα πpά-
λα: ήσαν ίδια. Τα ίδια πυκνό- γμα:τα πο•) μας δένουν καί μας
φυλλα: δέντρα που προστατεύουν έμποδίζουν-που έμε'ίς τα δημί-
άπο τον -fίλιο. Το ίδιο σο6αρο &- ουργήσαμε καί έξα:κολουθουμε,
κpοατήριο. 'Ο 'ίδιος δμ;ιλήτης ά- μ' έπίμονη κα:ί τυψλη τρέλλα:, νιi

i ποφασισμένος να· πpοωθη 1δέες τά τρέψουμε . 
• · με λέξεις καλοδια:λεγμένες, άλλ' Το σημα:ντικο είναι νά έννο1ι-
( · άκόμη, κ-χτχ κάποιο τρόπο, &- σουμε την δλη πορεία: της σκέ-
; . τα:ίρια:στες στο· νου μας. · ψεως, έπιθυμία:ς κα:ί δράσεω;,
�- Δέν δπάρχει σ' δλόκληpο τον κα:ί τrιν προσωπικότητα: που ζη·
'( κόσμο δμοια συνάθροισις. 'Όχι τάει τr1ν αλήθεια. Γιά να το έπι-
Γ τυπικότητες, οχι χειρονομίες αu- τύχουμε οεν πρέπει νά πλησιά-
f�- θεντία:ς, οχι έπι?είξεις. Κα:μμία: ζουμε το θέμα φορτωμένοι με έ-
:t &πο τίς pητοpε'ίες κα:ί τίς έμφά· κε-τ-ια: που έμε'ίς flέλουμε ν' άπο·
ί σεις δλω I των άλλων 'συγκεντρώ- τελουν την άλήθεια: f1 που νομί-
!· '·σεων. Ό δμιλητης δεν συνιστά- ζουμε δτι θα επρεπε · νά την ά-
ι ται. llαίρνει άπλα τη θέσί του ποτελουΥ. 'Η ερευνα αύτη δέy,.
�'

,"
μπροστα στους άκροα:τάς. γίνεται μέ χάρακα: καί διαβήτη ..

�. Στέκει σιωπηλος άpκετα λε- Ό Κρισναμουρτι δέν προσψέ-
Μ�πτά, σα να ξέχασε τί .θα ελεγε. ρει άνεσι η άντα:μοι6ή. Μένει..

' _·Ύστερα μιλάει με καθαρη καί μόνος. Το μήνυμά του είν-χι μο-

:,.. 

1 

Άπό τό The American Theoςophist, Μάιος 1960 
. 

,·
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να.δικό. Ε[ναι κάτι ποJ αναστα.· 
τ.ώvει. Δiv μπορεί να. καταταχθη 
η νά εξηγηθη-επιτυχω;. l\Ιπο· 
pεί νά θεωρήτα:ι σ�v &.vεcράpμο
στο, σα.v μυστικο η σαν κλειδί 
κάποιας άλλης εποχής. Αύτός ε-
1tιμέvει. "f στεpα: d:πό εϊκοσι καί 
1tλέον χρόνια, πού θα. είχαν πα:
ρεμπο3ίσει τήν αvάπτυξι οίασδή-
1tοτε άλλης οργανώσεως, οι δμι
λίες του Κpισναμουpτι εξακολου
θουv να. ε[να:ι ζωτικές καί στα:
fJεpές. Καί δμως δεν υπάρχει τί
ποτε πού να. τίς κάvη δημοcρι
λείς, αντιθέτως υπάρχει τό παν 
1tού αποθαρρύνει τον 1..ιαταιόδοξο 
καί τον εντυπωσιακό. 

"Οποιος κι' αν είναι, δποια 
κι' αν εlναι ή βαθύτερη σημασία: 
των λόγων του, θα. δια:τηpω για. 
πολύν καιρό τήv &.νάμvησι αύτής 
τής μοναχικής μοpcρής κάτω d:πό 
τίς αιωνόβιες δρυς του Όχάϊ. 
Στο 6άθος καί την όμοp:ρια των 
μα:τιωv του κα:ί στην θαρραλέα. 
του &.νεξα:pτησία: υπάρχει κάτι 
πέραν του κόσμου τούτου. 'f. 
πάpχει -κάτι πέραν του κόσμου 
στις ίδέες του·. Κα:ί είναι πέραν 
του κόσμου α:ύτό πού ανα:ζ ητου
με. 

Ζωντας μέσα σ ενα κόσμο 
1tού πνίγεται άπό την συμμόp
cρωσι, είμεθα εύγνώμονες για την 
δική του μοναδικότητα καί ανε
ξαρτησία. Του ειμεθα: εύγνι�μο
νες πού δεν άκολουθεί κανένα: 
σχήμα, ωστε να μποpη νά άπο
μακpύvεται από δποιοδήποτε δρό
μο δεν τοσ ταιριάζει. Είναι μια. 
πρόκλησις γιa: δλα: τα πράγματα: 
πού κάνουν εμας σπουδαίες προ
σωπικότητες υπό τον δpο δτι θa: 
παίζωμε με σπουδαίους ίσκιους. 

ΕΤΣΙ ΜΙΛΗΣΕ 

Ο ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ ., 

ΣΤΟ ΜΑΔΡΑΣ 

Στην περίοδο όμιλιων 

Νοεμβρίου 1959 - Μαρτίου 1960 

'Από τίς σημειώσεις 
του κ. Sentra 

Η ΟΓΔΟΗ καί τελευταία ·
όμιλία τοΟ ΚρισναμοΟρτι ; 

στό Μαδράς ύπfjρξε i) μεyα- ,., 
λότφεπη κορωνίδα τοΟ κύ
κλου των όμιλιωv του, σ' 
αjτη την πόλι τοΟ Νότου. 

Στίς προηyούμενες όμιλίες 
καί συζητήσεις μας εδειξε 
κατά τρόπο ζωντανό καί δυ· 
ναμικό έκεϊvο πού άποτελεϊ 
τό κέντρο τfjς άτομικης συ
νειδήσεως, πού τ' όvομάζο
με «έyώ». Μας βοήθησε νά 
δοΟμε δλες τίς έκδηλώσεις 
αύτοΟ τοΟ Έyώ η ΝοΟ, πού 
λειτουρyεϊ σέ έπαφη με άv· 
θρώπους καί πράγματα στην· 
καθημερινη ζωή. 'Ήταν με- · 
yάλη προσπάθεια έκ μέρους 
του vά διευθύνη αυτές τίς 
συγκεντρώσεις καί πρό πάν
των τόν διάλοyο καί τίς συ
ζητήσεις πού εyιναν γύρω 
άπό θέματα μεγάλης σημα
σίας γιά δλους μας, δπως ό 
σχηματισμός τοΟ κέντρου τού· 
του η_ έγώ, τοΟ συνειδητοΟ 
καί άσυνείδητου νοΟ, που δη
μιουρyειται άπό τόν χρόνο, 

. ', 
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-τούς φόβους, τ lς ττροσκολλή
. <1εις, τούς ττεριορισμούς, τlς 

,;·. σκιές καl συσσωρεύσεις τοΟ 
' ΎΟΟ μας. 

'Ο ΚρισναμοΟρτι έπανα
� λάμβανε μέ ίιπομονη ττως 
• --προχωρεί σχηματιζόμενο μέ

σα στόν καθένα άπό μας αύ·
,:ό τό κέντρο της ττεριωρισμέ
νης κα! έyωτικfjς συvειδήσε
,ως. 'Όλα αύτά, μας . ελεyε,
.εΙναι ή άποθήκη ττού δημι
<>υρyε'ιται άπ' τόv χρόνο, ά·
11ό τις συσσωρευμένες πεί-

·"" ρες μας. Οι άπαντήσεις μας

r για όπο�αδήττοτε και vούρyια 
.,.: 11ρόκλησι, ττάvτα η σχεδόν 
,. ,τάντα, εΤvαι τό αποτέλεσμα 

αύτης της άποθηκεύσεως. 
Πηγάζουν άπ' αύτό τό κέντρο 
-πού δψ.ιιο•Jρyείται άπό τόv 
χρόνο. οι άπαvτήσεις μας, 
.ελεyε, ποτέ σχεδόν δέν είν' 
ελεύθερες, άλλά ττεριωρισμέ· 
νες άπό τίς έπιδράσεις τοΟ 
-περιβάλλοντος, της ο[κοyέ-
νειας, της μορφώσεως, τοΟ 
.εθνους. Άττό τό κέντρο τοΟ

! · το των έττιθυμιωv, των εyωϊ·
στικων πόθων δροΟμε κι' ετσι

. · ζοΟμε, κι' αύτό yεvvδ: πόνο, 
-. σύyχυσι καί χάος. Έπαvει
' λημμένως εθετε τό ερώτημα: 

'-«ΕΤvαι δυvατη μια δρδ:σις, 
-η:ού νά μην πηyάζη άπ' αύτό 

:· ,:ό κέντρο η έyώ; ΕΤναι δυ-
., 

νατη μια ριζικη μεταμόρφωσι 
-τοΟ κέντρου τούτου η νου, 
t,ιιά αυθόρμητη δρδ:σι πού νά 

, μ,ηv τταράyη σύyχυσι, πόνο 
. καί χάος; - Γιατί μόνον αυ
�' τα γνωρίζει ό καθένας μας. 

... •,ο νοΟς αυτός η έyώ, στόν 
�"Πόθο του να διατηρηθfj, φο· 
,, 

βδ:ται τό θάνατο, φοβδ:ται vά 
με(νη στό κενό. Γιά τοΟτο 
νιώθει τη λαχτάρα νά yεμίση 
μέ πραyματα, μέ [διοκτησίες, 
μέ πίστεις. Ζητδ: άσφάλεια 
κα! δένεται στlς πεποιθήσεις 
πού τοΟ δίνουν παρηγοριά. 

Ό νοΟς μας θέλει νά είναι 
κάτι μέσα στην κοινωνία δπου 
ζοΟμε, ζητδ: διακρίσεις, σε· 
βασμό κλπ., πού τοΟ δίνουν 
σημασία καl παρατείνουν την 
έπιβίωσί του καί τίς ψευδαι
σθήσεις του». 

Ξέρομε πώς ό Κρισvα-
μοΟρτι υιοθέτησε, μέ μεγάλη 
μαεστρία, έκείvο πού εχει 
χαρακτηρισθεί ώς άρvητικη 
δψις. Μέσα ατούς κύκλους 
της βαθειδ:ς φιλοσοφίας, τοΟ 
βουδδισμοΟ κλπ., ό τρόπος 
αυτός του δι':>άσκειv και με
ταδίδειν τη yvωσι δέν είναι 
καινούργιος. Ό Mig·uel de 
Molinos ηταν εvας άπό τούς 
πνευματικούς διδασκάλοcJς 
πού τόv χρησιμοποίησαν. Ό' 
Λάο - Τσέ, ή φωνη της Σι
γης καί ό Βούδδας είναι πα
ραδεί yματα αύτοΟ τοΟ τρό
που διδασκαλίας. Πρόκειται 
νά μας 1<άμη νά δουμε αύτό 
πού μας περιορίζει, τό ψεύτι
κο πού δέν εΤναι 'Αλήθεια. 

Πρόκειται, καθώς μας ελε
yε ό 'ίδιος ό Κρισvαμουρτι, νά 
μας κάμη vά δοΟμε, ν' άντι
ληφθοΟμε μόνοι μας τό κλεί
σιμο πού ό νοΟς μας δημιουρ
γεί σχηματίζοντας τό έyώ. 

Πρέττει λοιπόν ό άκροατης 
νά δη άφ' έαυτοΟ τό ψεύτικο 
τοΟ καθετί πού περιορίζει τη 
ζωή του, τη συνείδησί του, 
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τό είναι του. Στό ταξίδι τοΟ· 
το τfjς έξερευνήσεως τοΟ έαυ· 
τοΟ - δπως τό χαρακτήριζε 
κάθε φορά ό Κρισναμο0ρτι.:._, 

ή έπίμονη ύπόδειξί του ήταν 
νά μην άφήσωμε νά μας πα
ρασύρη ή φαντασία, σκεπτό
μενοι μίαν πραyματικότητα η 
εναν κόσμο πέρα άπ' τό νοΟ 
μας. Μας προειδοποιοΟσε νά 
μην κρεμόμαστε οϋτε άπ' την 
περιyραφή του, άλλά ν' άντι· 
κρύσωμε τη λειτουρyία τfjς .· 
δικης μας σκέψεως - α(σθή· 
ματος, νά δοΟμε τη στιyμη έ
κείνη τό τί συμβαίνει μέσα 
μας, τό τl περικλείει ό μικρός 

. καί σκοτεινός μας νοΟς. 
Μέ μεyάλη δύναμι και έτ.rι

μονη μας έπανελάμβανε: 
«Είναι δυνατόν ό καθένας 

άπό μας νά δfj καl ν' άντιλη· 
φθfj μόνος του τόν μικρό του 
νοΟ και νά παραδεχθfj, μέ τα
πεινοφροσύνη άληθινή, πώς 
είναι μικρός καί σκοτεινια
σμένος (ό νοΟς του) χωρίς νά 
θελήση νά ξεφύyη άπ' αύτό; 
Είναι δυνατόν, ξανάλεyε, 
μιά ριζικη μεταμόρφωσι αύ
τοΟ τοΟ νοΟ, χωρlς ή μετα
μόρφωσι τούτη νά είναι τό 
άποτέλεσμα τfjς έπιθυμίας 
του νά yίνη κάτι διαφορετικό 
άπ' δ,τι είναι;» 

Ol άπαντήσεις εβyαιναν 
φυσίκά άπ' τό άκροqτήριο, 
άλλά ol περισσότερες, καθώς 
παρατηροΟσε ό ΚρισναμοΟρτι, 
ησαν άπαντήσεις μέ λόyια, 
διαφυyές, yιά νά ξεyλυστρή
σωμε άπό τό δίχτυ που ό ϊ
διος μας ερριχνε yιά νά στα
θοΟμε έκεϊ μόνοι μ' αύτά τά 

έρωτηματικά. 'Επρόκειτο & · 
καθένας άπό μας νά δfj μόνος 
του τους περιορΊσμούς του
καt τlς σκέψεις του, νά μεί-

. νωμε σέ παρατηρητική σιωπ]) 
τοΟ έαυτοΟ μας, μπροστά: 
στ!ς έρωτήσεις του. 

'Απ' αύτη την 'άντίληψι έ
κείνου πού συνέβαινε στόν
καθένα μας, άπ' αύτη τήν έ
ρωτωσα σιωπή, θά μποροΟσε.: 
νά πηyάση ή άπάντησι η τό. 
ζήσιμο κάποιου πράyματος 
πέρα άπό τό νοΟ μας. Μόνο, 
ή έρώτησι πού προέρχεται 
άπό μαc τούς ϊδιους, κα1 μq
νάχα ή βαθε;ά σιωπη μπρο· 
στά σέ.τέτοιες έρωτήσεις, θά
μποροΟσε νά δώση τήν εύκαι
ρία σέ μιάν άπάντησι, πού 
νά μην είναι τό άποτέλεσμcr 
των κρυφων μας πόθων, άλ
λά τοΟ άχρονου, έκείνου πο& 
θά ηταν πέρα άπό τόν συνει. 
δητό καt άσυνείδητο νοΟ μας 

Μέ μιά δύναμι παράξενη 
ε(σχωροΟσε ό ΚρισναμοΟρτι 
σ' δλα αύτά τά θέματα κατά. 
τίς έπτά προηyούμενες όμι
λίες του καt συζητήσεις. 

Ή yενικη έντύπωσι · άπ•· 
δλους σχεδόν τούς άκροατάς: 
του, ηταν ενα ψοβερό τράν
ταyμα τοΟ νοΟ μας. 

�τό τέλος δέν εyινε καμ
μιά έρώτησι έκ μέρ.ους του. 
Σάν ναφηνε πρός στιyμην την· 
άρνητικη μέθοδο των προη
yουμένων όμιλιων yιά νά μας: 
άφήση νά νοιώσουμε τό βά
θος τοΟ δικοΟ του βιώματος. 

Ή τελευταία έκείνη όμιλίcr 
είχε τέτ.οια ώραιότητα, &ποι). 
μας εδωσε την έντύπωσι δη 
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�κούαμε τόν μυστικό και ποι
·ψτη ΚρισναμοΟρτι τοΟ πα·

.• � ληοΟ καιροΟ. Μέ άπλό και
: • ποιητικό τρόnο α:ρχισε νά
' μας λέει: «"Αν �ταν δυνατόν
· νά έπικοινωνήσωμε χωρίς λό· 
, για, νοιώθοντας τη θαυμα· 

· 'στη σημασία της υπάρξεώς 
μας!». Και μας μίλησε yιά το

';, 

,; γεγονός, yιά την έλεύθερη
,.. άντίλη.μι τούτου μέσα μας. 
r Αύτη την ελεύθερη καί α:μεση 
f άντίληψι έκείνοu πού συμ· 
f· βαίνει μέσα μας την έχαρα· 
f. κτήρισε ώς «_Self Knowing» 
1• (αύτοyνωσία), σέ άντίθεσι μέ 
1... τήν «αύτόyνωσι» πού είναι 
" συσσωρευτική. Είναι άνάyκη,

έβεβαίωνε κατηγορηματικά,
νά αισθάνεται κανείς εναν � θερμό πόθο, νά εχη μιά σοβα· 
ρη πρόθεσι yιά νά αύτοανα· 

ν �αλuψθη. Καί τούτη ή αύτοα· 
, νακάλuψι, τό τί είναι κανείς 
, . άπό στιγμή σέ στιγμή, δέν 
�- είναι συσσωρεuτικη yν&σι,
ί 
f.. δέν είναι ή yν&σι πού εχομε
i άπό τά βιβλία και τίς διαλέ· 
;: ξεις ... Είναι σάν νά διακρί· 
� .. νωμε τό ρεϋμα ένός ποταμοϋ 
i που διαρκ&ς μεταβάλλεται, 

ι 
¼'' 

σάν νά διακρίνωμε, άπό στι
yμη σέ στιyμη αύτό πού συμ
βαίνει έξωτερικά κtcί έσωτε
ρικά! 

Τέλειωσε την όμιλία το\.J' 
σέ μιά κατάστασι ·έξάρσεως 
yιά την άγάπη καί την εύαι· 
σθησία. Αύτη ή εύαισθησίcr 

ξυπνα, δταν παρατηροϋμε μέ 
συμπάθεια τά δέντρα, τά που· 
λιά, τη φύσι όλόκληρη, δταν 
υπάρχει έπικοινωνία μέ τη 
ζωη πού μας περιβάλλει. Αύ· 
τη ή ευαισθησία ειναι κα:τι 
καλό. Μας φέρνει σέ έπαψτΊι 
μέ κάθε ώραϊο καl α:σχημο, 
πού μας περιβάλλει, μας ξυ· 
πνα τη συμπάθεια καί την ά· 
yάπη. Κι' ή άyάπη αύτη εί
ναι ζωτικό στοιχεϊο, πού θά 
μεταμορφώση τόν κόσμο, πρα
yμα πού θά φέρη μιάν άλη
θινη έπανάστασι, και 'σχι τlς 
βίαιες έπαν·αστάσεις τ&ν πο
λιτικ&ν καl μεταρρuθμιστ&ν.
Μιαν έπανάστασι πού νά βα· 
σίζεται στό είναι, στην 'άyά
πη, κι' δχι στόν . υπολογιστι· 
κό νοΟ τ&ν οικονομολόγων 
και πολιτικ&ν. 

t� 
,:t"- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 

'Απο τήν δεύτερη σειρά �=� 
j -;' i� ·' . ι1Στοχασμοί πάνω στή ζωή μας11 τοu Κ ρ ι σ ν α μ ο u ρ τ ι 
ι;.... ' 

ft��
Y

ΠAPXEI μια πολιτεία κοντα 
'r. . ' στο μεγαλόπρεπο ποτάμι. 

.. Πλατεια καί με_γάλα σκαλοπάτια 

δδηγουν κάτω στην οχθη, καί δ·
κόσμος φαίνεται να ζη πάνω σ .. 
αύτα τα σκαλοπάτια. 'Απ' την-
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αυyη μέχρι αργά .τα δειλινό, 
συνω:πίζοντα.ι πάντα. κα.ί θορυ
βοσv. Σχε�ον στο επίπεδο του 
vερου, πpοεκτε:νο'Ιτα.ι μικρά σκα
λοπάτια. πού πάνω τους κά:θοντα.ι 
ανθρωποι χαμένοι στις ελπίδες 
κα.ί τούς πόθους τους, στους θε
ούς κα.ί τά άσματά: τους. Οί καμ
πάνες · του να.ου χτυπουν κι' δ 
:μουεζίνης ύψώνει τή φωνή του. 
Κάποιος ψάλλει κι' εvα μεγάλο 
πλήθος εχει συvαθροιστη, κι' α
κροάζεται σε αξιοσέβαστη σιωπή. 

Πέρα. απ' δλα. αυτά, γύρω 
στην καμπη καί ψηλότερα απ' 
το ποτάμι, είναι εvα.ς σωρος από 
οικοδομές. l\lε τίς δεντροστοιχίες 
τους καί τούς πλατειούς δρό
μου;, εκτείνονται σε πολλά μί
λια στο εσωτερικό. Κα.ί κατά 
μήκος τοσ ποtα.μου, α.ναμεσα 
απο ενα. στενό καί βρώμικο 13ρο
μάκι, μπαίνει κανείς σ' αυτό τό 
σκόρπιο πεδίο μαθήσεως;. Ί'ό�οι 
μελετητές απ' δλη τη χώρα βρ:
σχονται εκεί ανυπόμονοι, δρχ
σtήριοι, θορυοώ'5εις. Οί διδάσκα
λοι είναι πομπώδεις, επιδεικτικοί 
κα.ί ρα.διουργοσν yιά καλλίτερες 
θiσεις κι' αμοι6ές. Κανείς δεν 
φαίνεται νά πολυενδιαφέρεται τί 
απογίνονται οί μαθητές δταν 
τούς αφίνουν. οι διδά:�κχλοι με
ταδ(δου·ι ώpισμένες γνώσεις; καί 
τεχνικές πού οί επιδiξιοι απορ
ροφουν γρήγορα.. Κι' δτα.ν παίρ
νουν τα πτυχίο τους, αυτό είναι 
δλο. οι διδάσκαλοι εχουv εξα
σ:ρα:λίσει επά:yyελμα., εχουy ο1κο
yένειες κα.ί ασφάλεια. 'Αλλά δ
ταν οί σπουδαστές φεύγουν, ε
χουν ν' αντιμετωπίσουν την τα:
ραχη κα.ί την αοε6αιότητα της ζω
ής. 'f πάρχοuν τέτοια ιδρύμα.τα, 

' 

τέτοιοι διδά:σκα.λοι και σπουδα- ·, i' 
στες σ'· δλη τη χώρα. Μερικοί 
σπου?αστες επιτυγχάνουν φήμη 
κα.ι θέση κοινωνική. 'Άλλοι πα· 
λεύουν κα.ί πεθαίνουν. Τό Κρά-
το; χρειάζεται ικανού; τεχνικούς, 
διοικητές νά διευθύνουν καί νά 
κυοερνουv κι' ύπά:ρχει πάντα δ 
στρατός, 1ι εκκλησία, τό εμπόριο. 
Σ' δλο τον κόσμ? είναι τά 'ίδια. 

'Ακολουθουμε αυτη τη μέθοδο 
παραyεμίζονtας τό νου με γεγο
νότα. καί γνώσεις yιά νά μάθου
με μι:χ τεχvικη καί ν' αποκτή
σοuμε μιά θέση, ενα επά:yyελμα. 
Δεν είναι ετσι; Προφανώς στ?; 
σύγχpΟ'Ιο κ6σμο, ενα.ς καλός 
τεχνικός εχει μεγαλύτερες ευκαι
ρίες νά κερδίση τά προς τό ζ·ijν, 
αλλά τί μ' αυτ 5; Μήπως, ενας 
τεχνικός είναι περισσότερο ίκανός 
ν' αvτιμετωπίση τό περίπλοκο 
πρόολημα 1ης ζωής, από ενα:ν , 
πού δεν ε [ναι; ''}�γα; επά:yyελμct 
αποτελεί μονάχα. μέρος της ζω
ής, αλλά ύπά:pχουν επίσης εκεί
να τά μέρη πGύ είναι κρυμμένα 
λεπτά καί μυστηριώδη .. Με το 
νά δίνη κανείς εμ:ρα:ση στά μεν 
καί v' αρνείται η νά πα:ραμελη 
τά ύπ6λοιπα., αυτό σίyουσα. δδη
yεί σε μιά πολύ μονομερή δρα· 
στηριότητα: πού φέρνει τη διά
σπχση. Αυτό ακριβω; συμβαίνει 
στό•ι κόσμο σήμερα, με δια:ρκως 
αυξάνουσχ σύγκρουση, σύγχυση 
κι' αθλιότητα. Φυσικά ύπάρχουν 
μερικές εξαιρέσε1.ς, οί δημιουρ
yι�ιοί, οί ευτυχισμένοι, εκείνοι 
πού βρίσκονται σ' επα:φη με κά
τι πού δεν είναι ανθρώπινη κα
κασκευή, πού δεν εξα:ρτωνται 
απ' τά πράγμα.τα; τοσ νου. 

Κα: σε σα; καt σε μένα ύπάρ-
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. χει ή εμ:pυτη ίκανότη; να εϊμ:;,;
�� · στε ευτυχείς, να ειμαστε δημι
. ουργικοί, να είμαστε σ' επαφη 

με κάτι που βρίσκεται πέρα απ' το ιχγγιγμα του- χρόνου. Ή δη
•. μιουρyικη ευτυχία δεν εlναι ενα

. δωρο μόνο για τους λίγους. Και 
γιατί ή μεγάλη πλειονότης δεν 
γνωρίζει αυτη την ευτυχία; Γιατί 
μερικοί φαίνεται vά βρίσκωνται 
σ' επαφη με το 6αθύτερο ε1ς 
πείσμα των περιστάσεων καί των 
ατυχημάτων, εvω άλλοι κατα
στρέφονται; Σε πείσμα της [!,α· 
θήσεω;, μερικο! &:φίvουν την 
πόρτα; ανοιχtη σ' α:υτο που κα
νένα: πρόσωπο καί κανένα βιβλίο 

;. ι δεν μπορεί να προσφέpη, εvω δ:λ
i ,

λ,;,ι καταπνί1 ον,αι άπ:, τήν τεχνι-
� κή καί την αύθεvτίαΌ Γιατί; .Ει .. 

r. ναι δλοφάvερο δτι δ νους θέλει
�- . vανα.ι πιασμένος καί σίγουρος σε 

κάποιο είδος δραστηριότητος, 
tl' �-

,. πα:ρα:μελώντα.ς ευρύτερες και Όα:-
θύπpες διεξόδους, yια:τ! ετσι 
6ρίσκετα.ι σε ασφα:λέστερο εδα.
φ'bς, ετσι ή εκπα:ίδευσίς του, οί 
ασκήσεις του, οί δραστηριότητές 
του, ενθα:ρρύνοvτα.ι κα:ί δποστηρί
ζοντα.ι σ' α:υτο το επίπεδο, καί 
ορίσκοντα:ι δικαιολογίες yιά να 
μην προχωρήση πέρα. απ' α.υτό. 

Προτοσ να μολυνθοσν απ' την 
ονομαζόμενη εκπαίδευση, πολλα 

Ή:·:: παιδιά ορ:σκοντα.ι σ' επα.'fη με 
.,.;: το άγνωστο. Το φανερώνουν με 

: τόσους τρόπους. Άλλα το περι
t'J:\ οάλλ.ον αρχίζει ά:πο νωρίς να πε-

ffff, 
ριφράζη γύρω του

ς 
κι' ϋ

στερα.
.-ι. ά:πο μια ώρισμένη ήλικία: χάνουν 
f,;. α:υτο το φως, αυτη την ομορφιά 
.,,,, , �· β ' ' , e 

·'-1 που uεν ρισκετα:ι σε κ-α.νεν:χ οι· 
.,f. · ολίο η σχολείο. Γιατί; Μην πητε 

�
-1_

_, δτι ή ζωη ξεπερνά τίς δυνάμεις
.. ,·, _. 

τους, δτι εχούν ν' αντιμετωπί
σουν μιά σκληpη πραγματικότη
τα:, δτι είναι το κάρμα; τους, οτt 
είνα:ι ο( ά:μαρτίες τοσ πατέρα. 
τους, δλα. αυτα εlνα:ι παράλογα. 
ΊΙ δημιουρyικη ευτυχία είναι 
για δλους κι' 6χι για τους λί
γους μονάχα. Μπορεί να το εκ
φράσετε με τον εναν τρόπο κι"' 
εγώ με τον άλλον, αλλα είναι 
για δλους. 'Η . δημιουρyικη ευτυ
χία δεν εχει αξία στήv αγορά. 
δεν είναι ενα εμπόρευμα νά. 
πουλ ηθη στην μεγαλύτερη προ
σφορά, αλλά είναι το μοvαδικο
πραyμα που μπορεί να είναι yιά. 
τους πάνΗς. 

Είναι πρα:yματοποιrισιμη ή δη
μιουργική ευτυχία:; Μπορεί δη
λαδη ό νοσς· να βρίσκεται σ' επα:
φη μ' αυτό που είναι ή πηyη: 
κάθε ευτυχίας; Μπορετ αυτr1 tj 
ανcιχτοσύvη να διχκριθη σε πεί
σμα. της γνώσεως καί της τεχνι
κής, σε πείσμα; τ·ης παιδεία:;; καt 
τ·ης πιέσεως που ασκεί ή ζω1ι; 
Μπορεί. 'Αλλά μόνον οταν ό εκ� 
πα:ιδευτrις εχει &:νχτρα:φη μέσα;. 
σ' α:υτή τήν πρα.yμχτικότητα� 
μόνον οτα.v αυτός που διδάσκει 
6ρίσκετχι ό ϊaιος . σ' επαφή με 
την πηγη τής δημιυυpγικής ευ· 
τυχίας. 'Έτσι, το πρόολημά μας. 
δεν είναι δ μαθητής, αλλά δ δι
δάσκαλος καί ό yονεύς. Ή παι-
δεία εί να.ι ενα:ς. φα.υλος κύκλος 
μόνον δτα:v δεν βλέπουμε τήν ση-

. μα.σία:, την ουσιώδη ανα:γκα:ιότη- . 
τα. πρίv απ' δλα, α:υτης της δπέρ
τατης ε•?ιτυχία:ς. 

Τέλος, το να είναι κα:νείς &:νο:
χτος στη·ι πηγή πάσης ευτυχίας • 
είναι ή ϋψιστη θρφκευτικ6της. 
'Αλλα γιά να πρα:γμα.τοποιήσετε 
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αυτη τr;ν ευτυχία, πρέπει νά τής 
δώσετε την σωστη προσοχή, δπως 
·:κάνετε σtό εμπόριο. Τό έπάγyελ
:μα του δι3ασκάλου δέν είναι ά
πλως μιά δουλειά pουτίνχς, αλ
λά ή εκφpασις της ώμορφιας κχί
της χαράς, που δέν μπορεί νά
,:μετρηθη σέ δpQυς έπ•τυχίας καί
ψGασίμ:χτος.

Τό, φως της πραγματικότητος-, _· 
καί ή ευλογία της καταστρέψον- · , _ _. 
ται δταν δ νους, που ε[γαι ή ε-
δρα του εγώ, ασκεί ελεyχο, C 

αuτόγνωση είναι ή αpχη τής σο-. , ., 
ψίας. Χωρίς αυτόyνωση, ή μάθη-. �.., · 
σις δδΥjγε! στην άμάθεια, "tην ).':1 
πάλη κ:χί τη θλίψη. . ;· 

:ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Περίμενέ με, ώ φίλε 

'nερ[μενέ με, ω φίλε, 
ίΚαt θά σοΟ πω yιά τfjς ζωfjς τη μυστικη εύωδιά. 

Δέν εχει ή ζωη ψιλο::rοφία, 
1,1ηδέ λατρεία σέ βαθειά ιερά, 
.. Η ζωη θεους δέν εχει, 
·:μηδέ τό βάρος μυστηρίων τρομερών.
Δέν εχει καtοι.κία ή ζωή,
11ηδέ τόν καυτερό τόν πόνο τfjς φθορας τfjς τελικfjς ..
Χαρές καt λύπες ή. ζωη δέν εχει,
ιμηδέ καί τfjς άyάπης που ζητάει άνταπόδοση τη διαφθορά,
·Οϋtε καλό, οϋτε κακό ή ζωη δέν εχε-ι,
,μηδέ άμαρτίας άrτρό::rεκτης την τιμω,Jία τη σκοτεινή.
Παρηγοριά ή ζωη δέν δίνει,
,μηδέ ,�ναπαύεται στfjς λήθης τό ιερό.
Δέν εΤναι πνεΟμα, οϋτε καί ϋλη ή ζωή,
,μηδέ σκληρη διαίρεση πράξεως κι' άπραξίας.
Δέν εχε·ι θά'νατο ή ζωή,
,μηδέ τfjς μοναξιας τ' αyριο κενό μέσ' στη σκιά τοΟ χρόνο·J .

.,Ελεύθερος εΤν' δ ανθρωπος που ζt:.ϊ μέσα στό αtών ο, 
-γιατί ή ζωη ε Τ ν α ι. 

-

Άπό τό «Δελ1ιον 'Αστέρος-• (εtδ. tκδοσις 'Ιανουάριος 1931) 
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Ρ�μοu Φιλύpα 

Γύρισμα 

'Επάνω ά.π' τή χαρά δπέpθεη χάpη, 
άvαγάλλιασμα κι.' ή καpδιά καθάρια : 
μόpο ή ψuχή, ό χuμός μαpγαpιτάpι: 
εvας κόσμος ά.πό μαpγαpιτάpια ! 

Μια προσήλωση στήv 'Αvuπαpξία, 
δποu ή ψuχή μέσα σ' σ:ύτήv πλαταίνει! 
εlv' ή ϊδια, μρvάχη, άπλη καί μία, 
είv' αύτή πpός αύτήv δλη δοσμένη. 

�· εvα πfταμα άνάεpα κpατημέvη, 
σε μια γλuκειά, μια μαγική όπτασία, 
πpος κάθε ϋλη, κάθε φλόγα ξένη, 
γvώpΊ.μη μόνο στήv 'Αθανασία. 

Καt κατεβαίνω πpός τά αίώvια· δμως, 
για παvτα ή εκσταση δε μας φτεpώvει, 
μας τραβα πpος το χώμα σκληpος νόμος, 

.εvα φιλt τήv εξαpση ·σκλαβώνει, 

Ή ήδοvή μας μεθα καt μας πλαvεόει 
καt ή δημιοupγία μας κερδίζει, 
κι' tκεί πού ό λογισμός μας νέφη σκί.ζει, 
τοϋ παιδιοϋ μας το γέλιο μας μαγεύει. 

L
"""(«"""ΓυρΑΛισμ�οί»"""') 'VVVν�lιν\lν\lVV'IΛ"VVV"'J
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Α. Προβελεγγlου 

Φύσις 
< ' 

αyια ... 

Φόσις άγία κι' αίωνlα ! 

δεν σοϋ ζητώ νά δείξης στον θνητόν έμένα 

τά μυστικά σου τ' άπαγορευμένα. 

Σάν δώρο και σάν χάρι οόρανlα 

χαίρομαι τά θαυμάσιά σου κάλλη : 

τόν ηλιο σου
,- τά μόρια σου τ' άστέρια, 

την άνθοφόρα σου ανοιξι, τά καλοκαίρια, 

τοϋ στερεώματος τό γαλανό κρυστάλλι. 

Μέ φθάνουν δσα μοϋ κρυφομιλα 

τοϋ δάσους τό ψιθόρισμα 

και τό ρυάκι πού στη μοναξιά κυλα 

και τοϋ πελάγους τό έναρμόνιο κόλισμα ... 

(<Έμπρος στό άπειρο\/») 
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Ι. Α. Βασι'λη 

Η ΛΗΣΜΟΣΥf\Η είναι ή μεγα·
λύτερη άδυναμία του άνθρώ

που πού τόν βαρύνει σάν κατάρα
άπό την έποχή πού εφθασε στ'ην
κατάστασι του εμψρονοr; άνθρώ
που. 'Από τότε δ ·ανθρωπος κρα-

"' τάει πάντα στό χέρι τό σψουγγάρι.
,' � Αλλοτε πρόθυμος νά σβήνη άπό
; _τη μνήμη του την εtκόνα των γεν-

ναίων ψυχών, πού μέ τiς μεγάλες
, τους πράξεις βοήθησαν στην πρόο-

δό . του καi συνετέλεσαν στην
, πνευματική του άνί.ψωση· καί αλ

� · λοτε ετοιμος νά τό βουτήξη στό
:., οξος yιά νά ποτίση τόν εί.εpyέιη.

�Ετσι νομίζει-, δτι μπορεί νά ά
πελευθερωθη, κόβοντας τό νημα
πού τόν ένώνει μέ τό παρελθόν, 
πού χ.ωρίς αύτό δέν θά ύπηρχ.ε τό
παρόν,του δποίου καρπός καί σύν
θεσις εΤναι δ σύγχρονος πολιτι
σμός καί του δττοίου άπολαμβά
νόυμε έμείς με αvεση τά άyαθά. 

'Αλήθεια, σκεψθήκ�τε ποτε σοβα
'ρά, ποιά θά ηταν ή σύγχρονη ήθι

·, .. i<η καί κοινωνικη κατάσταση των
., ανθρώπων, έάν δεν εΤχαν προηyη

i' θη τά μεγάλα έκείνα πνεύματα
,ΙV: τπς Γης, πού μ'ε τή ποψί(;( τους, μέ
·:ι':''τους. ήρωίσμούς καί τίς θυσίες
ε:,,:�ϊΟUς έκαθάρισαν .τόν δρόμο, c.;στε
�-,ι.� 

νά μπορη σήμερα δ άνθρωπος νά
βαδίζη σταθερα την λεώψόρο της
προόδου καί της έξελίξεως; 

'Α ναλογισθήκαμε ποτε η καί ρω
τήσαμε καν, ποίοι ησαν ο[ έρyά
τες έκείνοι πού δούλεψαν καί πά
λαισαν τόσο σκληρά γιά νά μας
δημιουργήσουν συνθηκες ζωης χω
ρίς την άyωνία καί τό αyχος της
_άβεβαιότητος yιά την τύχη πού
βασάνιζε καθημερινά τούς όμοι
ους μας πρό όλίyων αtώνων, δταν
ησαν ερμαια τC,ν σκληρών δεσπο
τών τους; 

θυμηθήκαμε μήπως κάποτε , έ
κείνους πού προσέφεραν τήν κεφα·
λή τους στό δήμιο καί τό σώμα
τους στην πυρά, yιά νά κλονίσουν, 
με τήν πίστη τους στά άνθρώπινα
'Ιδεώδη καί νά κάψουν ετσι τούς
θρόνους της κάθε είδους τυραννί
ας, ωστε νά μπορουμε έμείς σή
μερα νά σκεπtώμαστε έλεύθερα, νά
συζητουμε έλεύθερα !'αί νά πι
στεύουμε δ,τι μας ύπαyορεύει ή·
συνείδησή μας; -

Σας ρωτώ, στρέψαμε ποτε ευ
γνώμονα τή σκέψη μας σ' έκεί·
νους πού διεξεδίκησαν με άyωνες
σκληρούς καί θυσίες αίματηρες τά
δικαιώματα πού εχουμε άπό τή;
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φύση καl πού ήρν.)Qντο ν' άναyνω
ρίσουν οί συν.:ι:νθρωποί μας; 

Ή εντι:1όης μας επι�:χλλει νά 
δμολοyήσ JU,1; μέ ε[λι�φίνεια τήν 
ενοχη πα_Jάλ,ιψή μας, πού προδί· 
δει άyνω;,ι'Jσ Jνη. 

Γιά τόν Ί ,τποτισ,.ιό, άλλά καί 
yιά ολους εκε:νους πού εχουν ερ· 
yασθη 'yι:χ τήν πρόοδο καί την 
εύ5αιμονί-:χ τ Jυ άvθρώπου επρεπε 
σέ κάθε π:>λι καί χωρι:'J νά είχαy 
στήσει οί με ιαyενέσrερ:>ι βωμούς 
καί 'Ιερά εύy :ωμοσ.:ιvης στους ά
yvώστου:; ε•JΞJyέrας της άνθρωπό
τητος, δπως στην άρχαιότητο:. 
Καί την στι yμή αυτή μου η;>θε 
στη μνήuη μιά εκδ:>χή σ JφOU Έλ
ληνιστου, σχε · L'<ά μέ τήν άναμνη
στική πλάκα πού είδε δταν άπεβι
βάσθη στό Φά\ηρο δ 'Απόστολος 
Ιlαυ.\υς. Ή πλάκα εκείνη η ταν άφι· 
ερωμένη σ:1.ν βω,.ιός εύ γV;:.)μοσ.J· 
νης - Τ� εύΞ,Jyέτn άyνώστ'¼) θε�, 
δ όποϊος ε!χε σώσει άπό κά,τοια 
έπιδημί:τ τ11ν περιοχή εκείνη! Ό 
Παυλος, yιά νά στηρίξη τήν άπο· 
κάλυψ1 σ:ούς Άθηναίσυς του νέ'Jυ 
θεοQ ΊησJυ, ήθέλησε νά σωχε· 
τίσ1 την προφητική δη9εν επιyρα· 
φή του Φαλήρου μέ τό νέ'J του 
κήρυγμα. Άλλα είναι γνωστό πώς 
οί άρχαϊοι uΕλληνες εyνώριζαν 
τόν Δημιουργό θΞό, άφου οί φι· 
λόσ.)φΟι ε[ς τά κοσμογονικά τους 
συyyράμματα. άνέpεραν τίς δυνά
μεις καί τίς [διότητές Του. 'Επίσης 
έyνώρι :αν τού:; πρ:>σωπικούς Λό· 
yους η θεούς καί ηξευραν τά όνό
uατά τους καί τίς [�ιότητες ένός 
έκάστου. Κατά τήν γνώμη του Έλ· 
ληνισιου, ε5ω τό «Άyνώστ'¼)> εχει 
τήν σημασία του Άνων.Jμου. 'Επο
μένως yιό: τούς άρχαί'Jυς uΕλλη
νες δεν ύπηpχε αyνωστος θ.;ός. 
Γιό: τουτο δταν δ Παυλος εξήy
yειλε στόν • Αρειο Πάyο τίς βά
σεις της νέας θ,:,ησκείας, οί Άθη
ναϊοι δεν άντέδρ.:χσαν δπως οί 
Κύπριοι μέ τήν :ιιοινή της φραy
yελώσεως, ώς καί 1Αί Κορίν3ιοι, άλ
λα μέ άδιαφορία χαρακτήρισαν ά· 
πλως τήν διδασκαλί-:χ του σ:χν α· 
σοφη καί γεμάτη άπό άσυναρτη
σίες. Χωρίς, βέβαια, νά ύποπτευ
θουν τότε δτι τό κήρυγμα της 'Α-

yάπης καl της Ίσ6τητος της νέας 
θρησκείας θό: συνά,Jπαζε τά πλήθη 
των ταπεινων καί των άSυνάτων 
και θό: ξερρίζωνε τό: θε:1έλια της 
Έθνικη:; Λατρείας, πού ηταv 1) 
θ,:,ησκεία των όλίyων καί των ε
κλε-<των. 

"Ας συνεχίσ:>υ,.ιε, ομως, τήν ά
φήyησή μας "Αν θέλετε, yυρϊστε \; 
πίσω μερικές σελίΞ>ες της Ίστορί· 
ας καί σταματη:ηε σιόν δέ·<ατο η 
ένδέ<ατο αίώνα. 'Ε'<εϊ θ' άντικρύ· 
σετε τόν 'Ισχυρό νά εχη σ.μ ·ερι· ' 
σ3η άπέ,'Jαντες ε-<τάσεις γης καί 
μαζύ μ' αυτές άνεξέλεyκτα νά έ
ξσυ::ηάζη τούς ά�θρώπο·υς πού κα· 
τοι'<ΟUJαν έ·<εϊ μέ άπόλυτο δικαί· 
ωμα επί της ζωης καί της τιμης 
τους. 

Ή άνθ;:>ώπινη μορφή δεν ύπολο
yίζεται σό:ν ένσ:.Jνείδητο ον, άλλα •• 
σάν π_:>α/μα: ι-e,. Ή άξία του η· ,, 
ταν μι'<ο:>τε,:>η άπό τήν άξία ένός 
ύποζυyί JU Οί άπάνθρωποι έ'<εϊνοι 
φεσυSάρχαι, μέ τό άπολυταρχικό 
τι 1αριωτικό σ)στημα πού έπικρα
τουσε τότε σάν Κοινωνι<ός Νόμος, 
πουλουσαν σ:1.ν έ_1πόρευ,.ια η καί 
επαιζαν στά χαρτιά τίς χιλιάδες 
των δουλοπαροί'<ων μαζύ μέ τίς 
οί'<οyένειές τους. 

Ό ανθρωπος, ή με yαλύτερη δό
ξα της yης, τό δν α6τό πού φέρει 
δυν.iμει τίς ίκανότητες της θεότη
τος, εξου3ενώνεται άπό τήν κτηνώ
δη ύλική ύπεο:>χή των δμοίων του. 
Έτρέψετο τόσο δσο -νό: μπορη νά 
ε,'Jyάζεται γι -:χ ν:1. παράyη οσα 
χρειάζεται, ωστε νό: ί,η στή χλιδή 
καί στήν άκολασία δ κύριός του. 
Μέ άS;:>άνεια καί νάρκη διανοηηκή 
ποτιζόταν, yιά νά έξυπηρετηται η 
έyκλημαιική σ,ωπιμότης της πλή
ρους ύποταyη:; στίς βουλές του 
αύ3έντου του. Καμμιό: πρόοδος 
πνευ,1ατική δέν ηταν νοητή, οϋτε 
κατορθωτή. Παράλληλα μέ την 
κοινωνική καί τήν ο[κονομική δου
λεία δ.οουσε τότε καί ή πνευ;.ιατι'< ή 
Δεσποτεί-:χ. Ή Παπική Τιάρα μέ 
την αίματόβρεχτη Ίερή 'Εξέταση 
σ1ν ο,Jyανό της εκαιyε κά3ε πνευ
ματικη καί διανοητική [κμάδα. Μέ 
τό σίδερο καί την τrupό: εξουSετέ
ρωνε κάθε προσπάθεια άποτινάξεως 
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,/' .-ιόυ άπαίσιου πνευματικου ζυyου.• ιό δίκαιο καί ή έλευθεpία δέν εΤ
-χαν οστε ονομα, οCJτε υπόσταση. 
Μόνο τό Δίκαιο του tσχυροτέοου 
;έπικραιουσε καί έπεβάλλετο · μέ 
:κτηνώδη βία. 

Χάος καί ερεβος η,ων καί νό
,μων εΤναι τό γνώρισμα της έrτο· 
')(ης έκείvης κατά τήv έπιyραμμα· 
ϊική διατύπωση των Ίστορικων πού 
περιγράψουν τόσο ζωντανό: τήν 
ϊότε ηθική καί κοινωνική κατά
,στασι των άvθρώπων. Ή αyρια 
-δμως καια-πίεση των άσ3ενων άπό
-τούς ίσχυροτέρους ύπεδαύλιζε στίς
.ιψυχές των δυvαστευομένων ιήν ά
yανάκτηση καί τήν όρyή. Αύτές 
-<Jι yά-σι yό: καλλιέοyησαν τήν δό-
-vαμη της διαμα;ηυρ(ας, yιά νά
,ξεσπάση, τέλος, στήν εξέγερση. 
"Έτσι γεννήθηκε gvας \υφωτικός 
�εσμός. Καί ό θεσμός αύτός ε!ναι 
,ό ίπ π ο  �ι σ μ ό ς. 

Γεννο.ϊες καί εύyεvικές ψυχές, 
·μή άvεχόμενες τήv δουλεία καί
-τόν έξευτελισμό της άν3ρώπινης 
-προσωπικότητος, άπό τήν άyανά-
,κτηση καί τήν διαμαpτυ,:,ία πήδη· 
,σαν στήν δράση. Συσπειρώθηκαν 
11<άτω άπό ώρισμένη ί 3εολοyία καί 
--συνέστησαν τόν ·ιερό Δεσμό yιά 
-vά λυφώσουv τόν ανθρωπο ά,τό
-τήν δουλεί::χ των όμοίων του.

Που δμω; θεμελιώσαvε τήν ίδεο
.λοyία τους ο1 ·Ηρωϊκές έκεϊvες 
ψυχές; Στόν μεγάλο φ υ σ ι κ ό  Ν ό
,μ ο πού λέγεται Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η. 

Μέσα άπό τίς δοκιμασίες διέκρι-
. -ναν οί τολμηροί έκεϊνοι έπαναστά
-τες μι:χ ά,<τϊνα nού σ!:ι.ν α,τοκάλυ· 
,ψη έψώτισε τό νου τους καί τούς 
,.ώδήyησε νά πιστέψΟL'V, δτι ό άν
•8ρωπος εχει δικαιώματα σιή ζωή 
-άvαψαίρετα καί άνάπαλλοτρίωτα. 
'Όταν δέ τυχόν δέν του τό: ανα
γνωρίζουν οί αλλοι η του τά κα

·ταπατουv, όψείλει νά τό: διεκδική
•ση μέ ολες του τίς δυνάμεις, ακό
.μη καί μέ τά δπλα. Τότε οί κατα
.ιρρονημένοι καί οί άδικημένοι συσ
-πειρώθηκαν yύρω σέ όρyανώσεις, 
-πού πίστευαν σέ άρtές βγαλμένες
.από ψυ::ηκές αλήθειες. �Ετσι κατά 
-τόν 10ον ο.tώνα η καί πρίν ακόμη,
cpα�ήκαvε τό: Ίπnοτικό: Τάγματα. 

cι ίδρυτές τους ησαν άρχικό: αφα
νεϊς καί άvώνυμοι, αλλά ψωτισμέ
νες συνειδήσεις πού άyάπησαv τόν 
άνθρωπο καί θέλησαν νά υπηρετή
σουν τήv άλήθεια. 

Μέ αύτό: τό: εύyενικά κίνητρα 
θέσανε σάν σκοπό ιι:ης ζωης τους 
νό: αφοσιωθόυν yιά ι ήv άψύπνιση 
του άvθρώπου, yια τήν διαψώτισή 
του καί yιά τήν άπελευθέρωσή του 
άπό τήν nνευματική καί τήν κοι
νωνική δουλεία. 

'ι, ρχικό: σκόρπισαν μερικές άλή
θειες yιά νό: τούς βγάλουν από τή 
νάρκη στήν όποία τούς είχε καθη
λώqει ή αμάθει-:χ. Δίδαξαν δτι ό 
άνθρωπος εΤ ναι μιά αξία στή Φύ
ση. Του εμαθαν δτι εχει δικαιώμα
τα,· πού του τά παραγνωρίζουν α· 
δικαιολόyητα οί αλ..λοι καί τόν κά
λεσαν ν:χ ένωθη μέ τούς nολλούς 
yιά νό: τά διεκδι1<ήσουν μέ σταθε
ρότητα καί μέ θάρρος. 

Πάνω σ' αjτέ; τίς αρχές περίπου 
στηρίχθηκε ό Ίπποτισμός. 

Ό Ίπnοτισμός, σό.ν θεσμός άν
θρωπιστικός δέν ε[ναι αλλο τι, σέ 
τελευταία ανάλUJη, nαρά ή συναί
ρεσις της έννοίας της άνθρώπινης 
αξιοπρεπείας μέ τά ανθρώπινα δι
καιώματα. Είναι ή σύζευξις της 
άν5ροπρεπείας μέ τήv nι:πή πλή· 
ρωση του καθή <0ντος καί του 
πρέποντος. 

Τό α,τόψθεyμα «Fais ce que tu 
c1ois, ac1vienne que ponπa» ηταv ή 
έπιτακτική προσταγή πού ηλέκτρι
ζε καί ώδηyουσε σέ yενναϊες πρά
ξεις τούς 'Ιππότες των Ίερων έκεί
νων ταyμάιων. Ή αφοσίωση καί ή 
προσήλωσή τούς στους κανόνες 
του Τάγματος εμεινε παροιμιώδης. 
'Αλλά, ας διαβάσουμε τί εyραφε 
yιά τούς 'Ιππότες ό υ Ay. Βεpνάρ
δος, τήν έποχή πού ησαν απαλ
λαγμένοι πάσης κοσμικης cpιλοδο
ξίας. 

«'Έψερον σιδηραν πανοπλίαν, ά
νωθεν δέ αύτης χιτώνα λευκόν φέ
ροντα έρυθρόν σιαυρόν. �Εζων, 
ούδέν ίSιον εχοντες, άλλ' ούδέ 
τήν θέλησιν. 'Απλως ένδεδυμέ,οι, 
κονιορτοσκεπεϊς, ήλιοκαεϊς, εχου
σι τό βλέμμα- αύστηρόν καί ύπερή
φανον. Μόνη των στολή ή πανο-
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1tλία. Χρωνται αυτης θαρραλέως. 
Ό δε κίνδυνος άναδείκνυσι αύτούς. 
Ούδέ τήν λύσσαν των βαρβάρων 
φοβοΟνται, ούδέ τό σμηνος αύτων. 
Έλ1tίς των ό Θεός καί τό Δίκαιον. 
Ύ1tέρ αύτων μαχόμενοι, νίκην βε
βαίαν η θάνατον θηρεύουσιν». 

Οί άρχές 1tού ε{χεν· έyκολ1tωθη 
ό Ί1t1tοτισμός καi των ό1tοίων έ-
1tεδ(ωκε 1 ήν 'Πρακτική έφαρμοyή μέ 
1tίστη καi σταθερότητα, ησαν οί 
έξης: 

Ίον Ή ύπεράσπισις του άδικου
μένου. 

2ον Ή ένίσyυσις του άSυνάτου. 
3ον 'Η κατα1tολέμησις της ά,.ια

θείας, του φανατισμοϋ καi της μι· 
σαλλοδοξίας. 

4ον Ή διακήρυξις μέ 'Παρρησία 
της άληθείας 1tαντοϋ καi 'Πάντοτε. 

5ον Ό σεβασμός της έλευ9ερίας 
της σκέψεως καi της συνειδήσεως 
κάθε άνθρώπου. 

6ον Ή κατάρyησις της άyορα· 
1tωλησίας της yυναίκας καi του ά· 
τιμώρητου βιασμοϋ της. 'Α ντ' αύ
των δέ ή έπικράτηση του εύλαβι· 
κοϋ 'Πρός αύτήν ερωτος, ό όποιος 
άπαλύνει καi έξωραίζει τάς ψυχάς. 

Ίον Ή άyνότης του βίου καi ή 
έκρίζωσις του φόβου, 

«� Αψοyος καi άφοβος», ηταν 
ενα άπό τά άποψθέyματα των Ίπ· 
1tοτων πού χαρακτήριζε τό μεyα· 
λεϊο καi τό άyέρωχο των yενναί
ων έκείνων ψυχων, 

Οί πάρα πάνω άρχές άποτελοϋν . 
ενα 1tληρες καi άρτιο ήθικό σύστη
μα, ίκανό νά άναμορψώση κάθε 
κοινωνία άνθρώπων, έάν αύ�ές 
έφηρμόζοντο μέ άκρίβεια καi μέ 
'Πίστη. 

'Αρχικά στούς κύκλους των 
Ταyμάτων έκείνων μέ αύστηρή 
'Προσήλωση αί άρχαί αύταί έτη
ροϋν,ο σάν κανόνες του καθημε
νοϋ βίου. 

Ώνόμασα 1tαρα1tάνω τά Τάyμα
τα έκεϊνα 'Ιερά. Καt πράyματι η
σαν ίερά, yιατί ο[ βάσεις, πάνω 
στις όποιες θεμελίωναν 1 i; ήθικές 
καί τίς πνευματικές τους έπιδιώ
ξεις, ησαν άλήθειες φυσικές, τiς 
ό1tοϊες εtχαν καθιερώσει σάν 'Ιερό 
έπτάλοyο άνδρες άyνοi καί πεψω-

τισμένοι. Πολλοί συyyραψεϊς καt 
'Ιστορικοί των όρyανώσεων αύτων "' 
άναψέρουν δτι οί ίδρυτές τους. 
ησαν άνδι::ες μεμυημένοι σέ διάφο-
ρα I μεταχριστιανικά μυστήρια. Σε 
μερικές δέ άπό αύτές ένεπιστεύθη-
καν καί έσωτερικές μυστηριακές 
άλή9ειες στίς όποιες φωτίσθηκαν-· 
ο[ «άψοyοι και άφοβοι» 

Τά yνωστότερα καί τά σπου
δαιότερα άrτό αύτά τά Τάyματοc 
ησαν του Saint Graal καί των
Ίωαννιτων. Τά πρωτα εδρασαv 
στην Γερμανία καί ή ε3ρα τους, 
ηταν σ' ενα λόφο Mont Salvat. 
Τό Τάyμα τοϋτο εδρασε μαλλοv 
σάν μυστηριακό, 'Παρά σάν κοινω
νικό. Τό tδεολοyικό του βάθρο
στηριζόταν στην έξης 'Παράδοση. 
«Ίωσήψ ό άrτό Άριμαθείας ένω 
δεν ηταν άπό τούς δώδεκα μαθη
τάς του Ίησοϋ, ύπηρξε δμως θαυ
μαστ ής Του )(αί άφωσιωμένος
στόν Διδάσκαλο. Προσέφερε τον 
πολυτελη άτομι·<ό του τάφο οπου. 
έτάψη ό Ίησaϋς. Περιέσωσε το 
Κρυστάλλινο Ποτήρι μέ τό δ.τοϊο 
έτέ\εσε ό Ίησοϋς τον Μυστικόν 
tεϊπνον καί μέ αύτό ό 'Ιωσήφ συ
νέλεξε τό ίερό αΤμα 1tού ερρεσε. 
άπό την πλευρά του 'Εσταυρωμέ
νου. Πε,cιέσωσε έπ(σης καί την λόy
yη του Λοyyίνου μέ την όποία έ
κεντή9η 6 υίός του ανθρώπου,. 

Μετά τόν θάνατο του 'Ιωσήφ, τό,. 
'Ιερόν Ποτήρι::,ν καί ή λόyχη με
τεφέρθησαν στο Mcnt Salvat. 'Ε
κεί: ανατίθεται ή ψύλαξίς τους στά:: 
άκηλίδωτα χέρια καi στίς άγρυ
πνες φ?Ον,ϊδες των άyνων Ί'Ιt'ΠΟ
των του Saint Graal. 'Όταν ό άp· 
yιερεύς Τιτουρέλ έτέλει τον Μυ
στι'<όν Δεϊτινον άνεπέμποντο άκτϊ
νες φωτός άπό τό u Αyι::,ν Ποτήρι::,v 
καί κατηυyάζeτο δλος ό Ναός, ό 
όποιος ηταν ρυθμοϋ ΒυζαντινοQ_ 
Οί άyvoi 'Ιππότες τότε ένισyύοντο .. 
έτέλουν eείαν μυσταyωyίαν έρχο
μενο ι σέ έπαφή μέ θεϊες πνευμα
τικές Δυνάμεις. 

Τόν Τιτουρέλ διεδέχθη ό 'Αμ
φόρτας. Ουτος 1tαρασύρθ�κε άπc. 
τίς αδυναμίες του καί τά τιάθrι 
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'"tOU και ά ιώλεσε την άyνότητά 
-του. uοταν δέ έπεχείpησε νά τελέ
•ση τόν Μυσιι'<όν �.ε'ίπV.)V δεν τό κα-

• -τώρθωσε. Ό φοβερός Μάγος Κλίyκ
. .-μπορ άφαίpεσε άπο τά μολυσμέ
-να χέρια του την tερη λ">yχη. �Εκ-
-τοτε τό Mont Salvat ε ιαυσε νά

, � <φωτίζεται άπό τό Γ.νcυματι•cό φως. 
Σκότος καί λύπη έπεκάθησαν έπ' 

;. <τυτοϋ. Οί έναπομείνανιες Ίππό1 ες 
� :έδέ')ντο νυχθημερόν yι1 νά έπα
� -vεύρουν την Ίερη Λόγχη. Ό συν
ι ,θέτης της παραδόσεως, γνήσιος 
i- Μύσιης, θέλει νά τονίση δτι ή ήθι

·κή πτωσις τοϋ άσχολουμένου στα
-πνευματι·�ά 'Έρyα, παρά τούς βα
ιθμού:; πού κα!έχει στην ίφαpχίαr 

)-

�-· και παρά τάς μαρμαρυyάς των 
ι - )(pυσοποικίλτων σωλων, δέν εΤναι' ;;ε[ς θ�σί·ι ν&. προκαλέση την συμ-

παράσταση τοϋ ουρανοϋ, ουSέ νά 
-άποκαλύψη μυ:πηριακές άλήθειες. 
Ά ντ ίθετα, τυ:pλός αυτός, όδηyε'ί 
-τυ-pλού� · στό σκότος καί στήν 
·,τλάνη.

Ή θεία πρόνοια άπέστειλε στό
l\1ont Salvat εναν νέο μέ τό δνο

r μα Πάρσιφαλ, ό όποιος ε!χε άνα-
-τραφη άπό τήν μητέρα του στα
βουνά, μακρυά άπό τήν βέβηλη
-κοινωνία, μακρυά άπό τήν κακία
-των άνθρώπων καί διετηρεϊτο άyνός
χαί αμωμος. 'Ήταν άπαίδευτος,
-αλλά έξεδήλωνε συ,..ιπάθεια yιά κά-
<θε πόνο καί άyάπη yιά κάθε πνοή.
Τά βήματά του τόν εφεραν στό
Mont Salvat. Ό Μάγος Κλίyκ
μπορ θέλησε νά τόν διαφθείρη καί
-τόν έξέGεσε σέ τρομερούς πειρα
,σμούς καί δοκιμασίες. 'Αλλά δ
Πάρσιφαλ ηταν άλύyιστος, αφοβος
-καί άήττητος. Τέλος, ό Μάγος έκ
τοξεϊιει τήν ίερή Λόγχη yιά νά
-τόν πλήξη. 'Αλλά ή Λόγχη έστάθη
,α[ωρούμενη πάνω άπό τήν κεφα
:λ ή τοϋ ηρωος Πάρσιφαλ, ό όποιος
,ήν άρπάζει καί τήν φέρνει στους
�Ιππότες τοϋ Saint Graal. Τό.τε άνε
γνώρισαν οί 'Ιππότες τόν αξιο διά
δοχο τοϋ άρχιερέως. Ό άyνός
ijρως έτέλεσε τόν Μυστικόν Δει-

•: ,τνον καί ό Ναός πλημμύρισε καί 
-πάλι άπό φως. 

Για τήν σύγχρονη σκέψη, ό μϋ
:� eος καί ή άφήyηση α(ιτή ϊσως θε
� < 

r. 

ωρηθοϋν σάν σύλληψη θρησκολή
πτου διαν.)ίας η σάν έκδήλωση υ
στερίας κάποιας μυστικοπαθοϋς 
t5ι:,συyκρασίας. Ευτυχως, δέν συμ
βαίνει οϋτε τό ενα, οϋτε τό αλλο . 
'Εάν τόν μϋ9ον αυτό μελετήσουμε 
μέ τό πρί:σμα της Έσωτερικης Φι
λοσοφίας, θά διακρίνουμε καί έδω 
τόν τρόπο καί τά μέσα τοϋ Λυτρω
μοϋ τοϋ άνθρώπου πού πα,1αβαίνει 
τόν φυ:ιι'<ό καί τόν ηθικό Νόμο. 
Τά άσφαλη δέ μέσα τοϋ λυτρωμοϋ 
είναι ή άyνότης, ή συμπάθεια καί 
ή άyάπη, οί όποιες προκαλοϋν 
τήν συμπαράσταση τοϋ ουρανοϋ 
καί έζασφαλίζουν τήν συνεργασία 
του, ή όποία φωτίζει τόν πιστόν 
καί τόν 'Ήρωα. 

UΟλα τά μυστήρια άπαιτοϋσαν 
τήν κάθαρση τοϋ εtσερχομένου σ' 
αυτά καί τόν υπέβαλαν σέ φρικτές 

· δοκιμασίες yιά νά έξακριβώσουν
τήν άποφασιστιιcότητα πού εΤχε
δπως έyκαταλείψη τόν παλαιό εκ
τρο το βίο του yιά νά έλέyξουν
τήν νοημοσύνη του, τό θάρρος καί
τήν πίστη του. 'Εάν τόν θεωροϋ
σαν κατάλληλο καί ωριμο, τότε
τοϋ άπεκάλυπταν τά μέσα τοϋ ψυ
χικοϋ του λυτρωμοϋ.

Είς τά ΊουSαϊκά Μυστήρια, είς 
τά τοϋ 'Ιωάννου τοϋ Προδρόμου 
καί κατόπιν είς τά κηρύγματα τοϋ 
θείου Ίησοϋ, βλέπουμε δτι άπαι
τοϋσαν άπό τόν έπιθυ,.ωϋντα τόν 
Λυτρωμό, δχι μόνο νά κατέχη τήν 
γνώση τοϋ Καλοϋ καί τοϋ Κακοϋ, 
άλλα νά εχη τήν Μναμη ν' άκο
λου'3η τό πρωτο καί ν' άποφεύyη 
τό δεύτερο. Ή Γνώση αυτή τόν ώδη
yοϋσε σιήν άνάνηψη καί κατόπιν 
στήν είλικρινη μετάνοια, ητοι σιήν 
άπόφαση ν' άποφεύyη στό μέλ
λον τήν άνομία καί νά έπανορθώ
ση τό ά'5ίκημα, έάν τοϋτο ηταν έ
φικτό. 'Εάν εφθανε στήν κατάστα
ση αυτή, τότε τόν έμυοϋσαν στήν 
θεουργία, δηλαδή στόν τρόπο μέ 
τόν όποιο θά έπετύyχανε τήν εϋ
νοια τοϋ ουρανοϋ καί τήν σι:ινερ
yασία μέ φωτεινές πνευματικές υ
πάρξεις, οί όποιες θά τοϋ άπεκά
λυπταν τά μέσα της ψυχικης του 
άπελευ8ερώσε ως. 

Μέ τόν μύθο τοϋ Saint Graal ά-
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σχολήθηκαν δ Κριστιάν ντε Τρόϊy, 
δ Βόλφραμ φόν 'Έσσενμπαχ, άπό 
τόν δποΊο παραλαμβάνει τόν Μυθο 
δ Βάyνερ καί μέ τήν μεyαλοφυα 
φαντασία του τόν έμπλουτίζει μέ 
Ιδέες δικές του καθαρου άνθρωπι
στικου καί μυστηριακου περιεχο
μένου. Ή μελοποίηση αυτου του 
μύθου άπό τόν άφθαστο μουσουρ
γό καί Μύστην Τέκτονα, διέσωσε 
εως εμας τά του Τάγματος του 
Saint Granl. 

*** 

"Ας ελθουμε τώρα στό δεύτερο 
σπουδαΊο Τάγμα, τό Τάγμα των 
'Ιωαννιτών. Τουτο ίδρύθηκε στά 
'Ιεροσόλυμα μετά τίς πρώτες 
Σταυροφορίες πού ξεκίνησαν άπό 
τήν Γαλλία yιά νά προστατεύσουν, 
δηθεν, τούς ίερούς τόπους άπό 
τούς Μωαμεθανούς. Ή χώρα μας 
εχει κακή άνάμνηση άrτό τό πέρα
σμα των σταυροφόρων. Γιατί άπό 
δπου περνουσαν εκεινοι λεηλα
τουσαν τά πάντα καί άrτεyύμνω
ναν τού; κατοί'<ους των. 

uοιαν τέλος εφθασαν καί εyκιχ
τεσιάθησαν στά 'Ιεροσόλυμα, μερι· 
κοί άπό αυτούς τούς σταυροφό
ρους, ήθικοί καί άyνων προθέσεων, 
συναντήθηκαν μέ μεμυημένους της 
άνατολης. 

Ή γνωριμία τους ύπηρξε καρ
ποφόρος άπό πνευματικfjς πλευ
ρας. Γιατί μετά· άπό ενα χρονικό 
διάστημα, οί μύστες της άνατο
λfjς έμύησαν αυτούς σέ yηyενεϊς 
Μυστηριακές όρyανώσεις, θέλον
τας δμως οί Δυτικοί νά έπεκτεί
νουν τίς εσωτερικές διδασκαλίες 
καί στήν Δύση, ϊδρυσαν τό Τάγμα 
των Ναϊτων, άrτό τό δποΊο προ
fjλθε τό Τάγμα των 'Ιωαννιτών. 
Τουτο έστήριξε τό 'Ιδεολογικό τοι1 
σύστημα στά διασωθέντα άπό τούς 
Γνωστικούς κατάλοιπα του 'Ιωάν
νου του Ευαyyελιστου. UΟπως εΙ
ναι γνωστό, δ 'Ιωάννης ηταν ενας 
άπό τΌύς 12 μαθητάς τοQ Ίησου 
καί διέσωσε μέρος των μυσταyω
yικων άληθειων του θείου του Δι
δασκάλου. 

Αυτές ο[ άλήθειες εδωσαν τήν 
πνευματική αίγλη στό Τάγμα των 

'Ιωαννιτών, δπως καί σέ παρόμοι
ες όρyανώσεις, οί δποΊες επέτυχα 
μέσα στό ερεβος καί τήν τρομο
κρατία των Παπών κατά τόν με
σαίωνα, νά φωτίσουν πολλές ψυ-
χές οί δποΊες εσωσαν τήν άνθρω
πότητα άπό τήν δλική κατάρρευση• 
καί τόν πνευματικό μαρασμό της 
έποχfjς έκείνης. 

'Από τά Ίπποτικά Τάγματα έξε
κίνησαν οί πρόδρομοι του άνθρω
πισμου. Καί οί σωτήριες εννοιες_ 
καί οί άρχές της άνθρώπινης άξι
οπρεπείας καί ιών άνθρωπίνων δι
καιωμάτων μέσα στούς Ναούς των 
εκηρυχθήκανε. Αυτές ο[ διδασκα
λίες έχρησίμευσαν σάν λάβαρα: 
yιά νά έπαναστατήσουν οί λαοι 
κατά των πνευματικών καί των πο
λιτικών των τυράννων. 

Στους κόλπους των μυστικών 
όρyανώσεων της έποχfjς εκείνης_ 
yαλουχήθησαν οί τολμηροί επα
ναστάτες της 'Αμερικής, της Γαλ
λίας καί της 'Ελλάδος. 'Από κεί 
μέσα άντλησαν ιήν πίστη στήν έ
λευ9ερία καί άπό κεϊ ώρyανώθη
καν yιά τήν κατάλυση της πολιτι
κη; καί κοινωνικfjς δουλείας, πο& 
εΙχε εξουθενώσει τούς λαούς των 
χωρών εκείνων. 

'Αλλά, κάθε ερyο άν3ρώπινο ε
χει τήν ακμή καί τήν παρακμή 
του. �Ετσι καί δ 'Ιπποτισμός άψου, 
διέγραψε μιά ψωτε ινή τροχιά ή δ
ποία φώτισε τόν δρόμο yιά την
πρόοδο καί την ελευθερία, μετά. 
άrτό άρκετά χρόνια παρεξέκλινε. 
του άρyικου του προορισμου, εβε
βηλώθη, διεφθάρη καί κατέπεσε. 
ήθικως καί πνευματικώς. Αυτός 
εΤναι δ κλfjρος δλων έκείνων των
όρyανώσεων πού δεν τηρουν με. 
αυστηρή προσήλωση τόν '�θικό 
Νόμο. Καί τουτο γιατί, άφου παρέ
βη τούς άρχικούς του σκοπούς, πε
ριεπλάκη σέ κοσμικούς άyωνες έ
πικρατήάεως καί επιβολης διά της. 
Ισχύος των δπλων καί του πλού
του. Ο[ άρχηyοί τους ελαβαν τόν 
τίτλο του Πρίyκηπος καί ησαν
tσότιμοι καί Ισοδύναμοι μέ τούς. 
ήyεμόνες της Ευρώπης. 'Απέκτη
σαν στρατιωιική δύναμη τρομερή_ 
καί άκατάβλητη. Διεξήyαyαν πολ-

1 ' 
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Χούς νικηφόρους πολέ:1ους καί κα
τέκτησαν έδάφη άπέραvτα. Τά τρία 
τέ1:αρτα των κτιρίων των Παρισί
ων ησαv tδιοκτησία των 'Ιωαv
vιτωv. Στή χώρα μας διατηροΟv
ται τά φρούρια σάv ϊχvη της δια-

� βάσεώς τους. 'Ακόμη καί στήv 
, Συκάμι vo της 'Α ττικης κο,•τό: στον 

'Ωρωπό, στήv 'Ακροκόρινθο, στήv 
; � �Ηπειρο, στήv Πελοπόννησο, στα 

Δωδεκάνησα, στήv Κύπρο, σώζον
ται έκκλησίες καί φρούρια των 
Ίπποτωv. Τά πλούτη τους η
σαν άμύθητα. 'Άλλοτε συvεμά
χουv μέ τούc_ παvισχύρους Πάπας 
καί άλλοτε ύφίσταvτο τήν κατα
δίωξή τους. 

' , Ό έκτροχιασμός τους άπό ,;ίς 
άρχικές τους έπιδιώξεις, τίς άν
θρωπιστικές καί τίς πνευματικές, 
ώς καί οί άvομίες τους, προε-,ά
λεσαν τήv άyαvάκτηση καί τίς κα
τάρες των πvευματικων άνθρώπων. 
Ή όρyή- της θείας Δικαιοσύνης δεν 
έβράδυνε vό: πέση κατ' έπάνω τους 
καί έξηφανίσθησαν άπό προσώπου 
της yης. 

Δυστυχiiς, αυτή εΤvαι τύχη ολων 
των παρομοίων όρyανώσεωv, οί δ
-ποϊες έξεκίvησαv μέ θείους σκο
πούς, αλλά βεβηλώθηκαν άπό τήv 
κακία καί τήv άγνοια των μετα
γενεστέρων άvθρώπων, πού εί'J'ε
χώρησαv σ' αυτές μέ δλα τά έλατ
τώματα καί τίς φιλοδοξίες τ,:";:,v ά
τόμων πού κυβερvοΟv τίς κοινωνί
ες. Οί διάδοχοι των Ίδεολόyων 
καί των εύyενων Ίπποτων άvερ
ριχήθησαν ερποντες στήν κορυφή 
της -πυραμίδος της ίεραρχίας, χώ
ρίς -πίστη στούς σκοπούς του • Ιπ
-ποτισμοΟ, άλλά μέ μόνον άντικει
μενικό σκοπό τόv κορεσμό της 
άρχομανίας τους, τήν θερα-πεία 
των άδυναμιων τους καί ιων άτο
μικων τους παθων. 

�Ετσι, άντί νά διαφωτίσουν καί 
νό: έρyασθοΟν, οπως οί προηγού
μενοί τους, θυσιαζόμενοι yιό: τήν 
πρόοδο καί τήν ανύψωση του άν
θρώπου, σκόρπισαν τήν σίryχυση, 
τον φανατισμό καί τόν ολεθρο. 

Τώρα δ ΊπποτΊσμός πού έπρόβα
λε τόν 10ον αtώνα σάν ευλογία 
του ουρανοϋ yιό: τόν έξουθενωμέ-

νο άνθρωπο, εrιεσε rαί αυτος χα
μαί! 

Τότε, στήν αρχή μέ τήν άνδρο-πρέ
πεια των όπαδων του καί τίς άν
θρωπιστικές του έ-πι 3:ώξεις άνασή
κωσε τον δοϋλο κα! άνί:ψωσε τήν 
yυναϊκα στήv έμπρέπουσα θέση. 
Τώρα κατακρημνίσθ · κε στό χάος 
των άνθρωπίνων πα3ι:;:ν, νικημένος 
άπό τό πνεΟμα τοϋ ΚακοΟ, πού τό 
τροφοδοτοΟν η άyνJια καί οί άδυ
ναμίες των ανθρώπων. Τό πνεΟι-ια 
του Σκότους καγχάζει γιατί έπέ
τυχε GSστε σήμερα δ τίτλος του Ίπ
πότου νό: δίδεται σάν διάκριση 
κοινωνική yιό: νά ίΥανοποιηται δ 
έyωϊσμός καί η μωρ Jq ιλοδοξία των 
άνικάνωv καί των ταπεινων τό 
φρόνημα άνθρώπων. 

'Εάν ομως σάν θεσμός Ά vθρω
πιστικός δ Ίπποτισ,1ός επαυσε νά 
ύπάρχη, ώστόσο η αρχική του εv
νοια μέ τήν πραγματική εύyένεια 
καί τήν πνευματική του ρωμαλεό
τητα διαπιστώνετσ:ι οτι δεν εξέλι
πε παντελως. 

'Υπολείμματα των άρχων του 
καί των δοξασιων του εχουv κα
τ αφύyει σέ μερικές μυστικές οργα
νώσεις της Άνατολης καί της Δύ
σεως. Στήv 'Αμερική μάλιστα δρουν 
περισσότερο φανερά παρόμοιες ορ
γανώσεις. 

'Από αυτές έκπέμπεται αμυδρό. 
φως yιό: νά ύπενθυμίζη ατούς σύγ
χρονους άvθρώπους τήv άρχική 
δόξα του τήν ηθική καί τήv πνευ
ματι'<ή του αίγλη, μέ τήν δποία 
τό: είχαν περιβάλει η άyιότης καί 
ή σοφία των πρώτων θεμελιωτων 
του Ίπποτισμοϋ. 

Αυτήν τήν δόξα πρέπει vό: έρει;• 
νουν οί σύγχρονοι στοχαστές καί 
ΊΤΡός αυτήν νό: στρεψουν τήν σκέ
ψη τους yιά νά άντλοΟν ύψηλό: 
άνθρωπιστικά διδάγματα. Αυτήν 
πρέπει νά θυμώμαστε ολοι καί νό: 
μήν ξεχναμε τί του όφείλουμε_ 'Α
πό κεϊ νά ζητοΟμε τήν εμπνευση 
καί τήν δύναμη yιά νό: έφαρμό
ζουμε τίς αρχές της ανθρώπινης 
άξιοπρεπείας, του καθήκοντος καί 
πρέποντος. 

0Οπως δέ οί πρωτοι έκείνοι ά
yέρωχοι μύσται των Ίπποτικων 
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Ταγμάτων, οί πρόδρομοι και ot 
-τολμημοl σκαπανεΊς των άνθρω· 
Ίtιστικων tδεωδων, ας βαδίζe,υμε 
δλοι μέ πίστη καί μέ άνδροπρέ· 
Ίtεια τόν δρόμο της διαφωτ[:,εως 
:καί της βοηθείας των συνανθρώ· 
,των μας yιά νά άποβάλουν τόν 
φόβο, τήν κακία και τήν άγνοια 
-ποι'; τούς έμποδίζουν τήν πρόοδο
καί τούς στεροΟν τίς χαρές της ζω·
ης πού δικαιοΟνται δλοι δσοι εΙ·
δαν τό φως του 'Ήλιου έδω πά·
νω σrή μητέρα μας Γη.

Ό άνθρωπος της Γης είναι άξιος 
:καλυτέρας τύχης. "Ας τόν βοηθή· 
σουμε δλοι μέ δσες δυνάμεις δια· 
<θέτουμε yιά ν' άνανήψη καί ν' ά· 

νυψωθη στην έμπρέπουσα σ' αυτόν · 
θέση. ΕΙναι τοΟτο άν3ρώπινο χρέ· 
ος πού βα,:>ύνει δλους μας. "Ας τό 
έκπληρώσουμε μέ προθυμία καl μέ 
θάρρος. Μή λησμονοΟμε δμως δτι 
κάποτε χρειάζονται καί θυ:,[ες. 
"Ας μή διστάσουμε νά τις ύπο· 
στοΟμε. 'Έτσι καί άλλοι προγενέ
στερο[ μας θυσιασθήκανε yιά μας. 
"Ας προσπαθήσουμε ν' άπαλλα· 
yοΟμε άπό τήν κατάρα της λη· 
σμοσύνης καl ας θυ,..ιόμαστε εντο-
να τί μας έπιβάλλει τό καθηκον, 
yιά νά πράττουμε σέ κάθε στιγμή 
τό πρέπον μέ άποφασιστικότητα 
καί μέ θάρρος. 

Ό θεός προσμένει νά τοΟ δοθοΟν πίσω τά δικά του τά λουλούδια 
ώς προσφορά άπό τά χέρια των άνθρώπωv. 

«Ντρέπομαι πού είμαι ετσι άδειανός», εΙπε δ Λόy:Jς στήν Πράξη. 

«Καταλαβαίνω πόσο εΙμαι φτωχή, δταν σέ βλέπω έσένα}), εlπε ή 
nράξη στό Λόγο. 

Ό άνθρωπος εΙναι έμπό':ι) τοΟ ίδιου τοΟ έαυτοΟ του. 

Ραμπιτpανάθ Ταγκοp 

,, . 

i 
' 

, ..



,., 

., 

'l""" • ,.,.�· 

--- : - \ 

Κ. ΠΑΛΑΜΑ 

Άπο τiς «Νύχτες του Φήμιοv» 

Δεν είμαι τοu καιροu μου, καί οϋτε κανενός 
J<αιροu. Και των ά.θώων τό γέλιο και των πονηρών. 
Μά είν' ά.ποπάνοu μου ή πατρίδα. Ούρανός. 
'Ακοuστε με, εlμαι τοu καιροu μου κι' δλων των καιρών. 

-Ποιός είσ' έσύ πού όργή, σφαγή, τοu όλέθροu νά! τά ίδανικά
τά ζωντανεόεις και σοφά καί τεχνικά ;
-Στρατηγός εΙμαι.

-'Εσύ τη δίψα πάντα πού μα� την κρατείς 
-των παραδείσων άναμμένη ;

- Ό ποιητής.

Μέσα μας τό αίμα τό φωνάζει, ή φόση κι' ή ίστορία, 
Πατρίδα, και ά.πό μάρτυρες τρανή καί ά.πό θηρία, 
�ά 'ρθη και ή μέρα στων ποιητών τ' ά:ρμονικό ψαλτήρι 
νά σκόψοuν -τ;ών πολεμιστών γονατισμένοι οί γόροι ; 

185 



. .,, 
1• 
. .. 

' .. 

186 
·ι, ;,

ΟΔΗΓΗΣΕ ΜΕ ... 

Της Margaret Flinter 

Άπο το άπατηλο δδήγηcέ με: στο 'Αληθινό. 
'Από το θάνατο όδήγησέ με: στήν 'Αθανασία. 
'Από τό σκοτάδι όδήγησέ με: στο Φως. 

Οι ομορφες τοϋτες φρασεις, οί 
όποίι:,ς προτάσσον1.αι στο θαυμασιο 
βιβλιαρα11ι τοίι Κρισ,,αιιούρτι «Στά 
ποδια τοϋ Διδασκάλου., αξιζουvε 
πολλη μελέτη. Μι την �:λπιδα ,,ά 
προσκαλέσω Υ.αι άλλους ,,' ά,-ο) ου
Οησου,, τίς ύποδειξεις τω,•, σηιιειω
''ω μι:,ρικες από τίς σκεψι:,ις πού 
πέρασαν dπο τό μυαλό μου. 

«ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΑΤΗΛΟ 
Ο ΗΓΗΣΕ l\'IE ΣΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ� 

ΧΙ-Ι, ποτε δεν πιΛJ-αίνει και σν α
γαπούμε καποιον μ' ολη μας τηv 
καρδια, με τα σφαλματα του, χα
{! ως χαί ιιι:, ο,τι συγκροηι την κ α
{J ο λ ι κ η ίJπαρξι του, οχι δε δ
πλως την ι:λκυστιΥη μορφ11 η γοη
τευtι;,η προcω-ττι,-οτητα, τότε 11 τέ
τοια qγαπη fiα μας βοηfiη πάντοτι:: 
νά είμεfiα σ' lπαφη . με το αγαπη 
με,•ο πρόσωπο, διuτι τό 'Αλη{! ινό· 
προσωπο ούδι:,ποτι:, χά, εται, εχεL 
ε,•α. μέρος που ι:,ι, αι αίώ,•ιο, ΚαL 
αν ή αγαπη γι' αύτο τό προσωπο-

Πρωτ' απ' όλα, τί σηιιαινει 11 είναι γν11σια, {Jά συνανη'1σουμε τό. 
λ(ξις .-dπατηλυ�; Κατ' lμέ, dπατη- πρόσωπο αύτο σι:, διαδοχικες έν-
λό ε ,•αι ό,τι δι:,ν εί,•αι διαρκές · σαρκι.ί�σεις, διότι ό δεσμός της πρα-
καί ξι:,ρουμε ότι αν προσκολλήσου- γματικ�ς αγάπης ούδεποτε δ_ιασπα-
με τη ζωη μας σ/, κάτι που δι:,ν ται. 
διαρΧεί, κατάληξις είναι 11 δυστυ- Έ,•,•οω ,,το αλη{)-ινό» ώς πνει•μα-
χία. Παραδι:,ιγματος χάρι,, ένα dπο · τ ικό, ιος ίδιότητες αν1Ίκουσες σηΊv
τά μι:γάλα λά.{Jη πού γί,•ονται σχι:,- Ψυχή, συνι:,πως έ.ρμη,ευω τφ• φρά-
τικά μέ το,, {!ά,•ατο είναι ή :ίιπόfiε- σι ετσι: «'Από την φυσιΧή μας :πεί-
σις ότι έκεί,•ος που πι:,{!αίνει μας ρα όδ11γησf μας ,•ά βροϋμε ηΊν ά-
dφαρπάζι:,ται μακριά καί γιά πάντα. λή{!εια στα π,•ευματικά πρύγματα». 
Εt,•αι αλ11{)-εια1 π<ος lπί τοϋ φuσι- Έφ&άσαμε σ' ινσάρκωσι, πού {)-ά. 
κοu πι:,οίου δέν ειμε{)-α ίκανοί νύ. πη ότι ό rN 11μί,• Θεός (πού εί,•αι 
συ,,α,•τήσωμε τό ,•εκρό άτομο, έ.πο- τέλειος 11δη) μπορεί ,,ά εργάζεταL 
με,•ως έά,, μονάχα τήν φυσική μορ- κατά ύ.τελη τρόπο, καί να τυποποιη 
φή αγαπ11σαμε, τότε σημαί,•ει πώς τήν ϋλη γιά ,,ά είναι κστάλληλο-
έβασίσαμε την ευτυχία μας καί οργανο. Διά μfσου της πείρας στόν 
προσκολλήσαμι:, τή ζω11 μας σέ κάτι χειρισμό της ϋλης, διδασΥόμε&α τL 
πού ηταν ύποκειμε,•ο σέ {)-ά,•ατο, είναι Πραγματικό καί τί εί,•αι απα-
δηλαδή δέν ηταν πραγματικό. Άλ- τηλό. Αυτή ή διαπίστωσις επέρχε. 
λά τό ΑΛΗΘΙΝΟ πρόσωπο, 11 ΨΥ- ται μόνον κατόπιν διαρκοϋς ένημε_ 

'Από τό The Ma]ayan Theoςophist 
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ρώσεως - έ�ετάζοντας τον έαυτό 
μας κα{}ώς σΛ•τιδρούμε σέ κα{}r, πετ
ρα, καl ανακ(1λ{,πτοντας γιατί καl 
πώς &ντιδρουμε, ώστc ν' άντιλη
φ{}ούμε την διαδικασια, δεδομένου 
ότι το lργαλείο με_ το όποίο έργσ
ζόμε{},α έπί τού φυσικού πεδιου ιι
ναι φυσικό καί έπομένως περιωρι.
σμένο και ύποκείμε,,ο σέ πλα,,η
ωστε για ,,α μπορcσcυμε νά φερω
με κατω στή γη την έ,1τος μας 
π,1ευματικη έπιρροη πρέπει να ίγ
καταστ11σουμε μιά γέφυρα άπο τό 
φυσικόν στο πνευματικόν πεδιC'ν, 
πράγμα πο11 έπιτυγχάνcται μο,,ον 
δταν διατηρούμε στα{)ερά ά,•οιχτο 
τόν ,1ού μας καί «άΥροώμc{) α » τον 
έ,1τός μας Ύψηλοτιρο 'Εαυτό. "Ο· 
ταν μπορούμε λοιπον ,,ά lv{)υμου
με{)α μεσ' &πο τήν καt!ημερινη ζωη 
μας τlς αντιδράσεις, αισ{)ησειc, 
συγκινrισεις καί ι;rκεψεις μας, καί 
,,α άνοιγουιιε τό,, έα11τό uας στην 
έπιρροη · άπο τον Ύψηλότι,ρο 'Ε
αυτό, {)ά !Ξεχωρίζοuuε το Πραγμα
τικο άπο το άπατηλύ. 

Έπιδρασεις που ερχονται άπό τίς 
φυσικες αίσ-θησεις, συγΥινήσι-.ις η 
σκέψcις, άνηκουν στην απατηλ11 κα
τηγορία, διότι δι-.ν προέρχονται άπό 
τόν πραγματικον {αυτό μας--ϊ,1ώ 
πραγματικες �Ιναι ο'ί {πιδράσεις ποί, 
διη{) ού,1ται άπό τό πνευuατιyό Πf· 
δίο,,. Αtσ{)ήσεις, συγκινήσεις καί 
σκ�ψι-.ις του σωματος άποτελουν lκ
φράσεις μό,•ον, χωρίς ν' ά,111κουν 
σέ κα,,iνα μόνιμο μέρος τοϋ έαυ
τού μας. 'Η ύλη εχει δική της {ξi
λιξι, ξ�χωριστή από τήν προσπά
{}ειά μας· έμεtς προσπα-&ούμι-. νά 
φέρωμε τίς πνευματικές μας δυνα
μεις (τό τμημα του έν ήμϊν θFού) 
κάτω στη γη - γιά νά έκφρασ-&η 
καί ,,α. �ργασ-&η μέσφ της ϋλης, 
καl έ,1όσω εχωμε αίiτό τό γεγονός 
ύπ' οψιν μας, δεν μπορεί ,,ά παpα
πλανη{}ούμε μακρυά - αλλα. ή ϋλη 
μέ τήν όποία εργαζόμε{)α προσπα
i}-εί ν' αποκτήση πείρα μέ περισσό
τερη συναισ{}ηματικότητα, έκq,ρά
ζεται μέ συγκινήσεις καί πά{}η καί 
ετσι έξελισσεται, αί,τό δμως άναμι
γνύεται μέ τήν προσωπικότητά μας 
καί καταντά νά χά,•ουμε από τά μά
τια μας τό Πραγματικό, τόν Ύψη-

1 ' 

λοτερο 'Εαυτό, μ', αυ α λόγια 'Υατα
Π(>ντιζόμε{}α στίς περιπ_λοκcς των 
άντιδρασεων των σuγκινήσtc,η• καl 
τ6Ίν σκέψιων uας, ωστε γιά να πε
ραση ανάμεσα ό Ύψηλότcρος Έαυ
τος tχcι ν' αντιuετωπιση μιά πι;,λ-ί, 
στρcβλη καταστασι. Γι' σ ύτο ας. 
προσcχουμc να μήν ταυτιζουιιε τόν 
έαυτο uας μι; τlς συγκι,•ησεις Υαί 
τις σκεψι-.ις ιιας· νσ τις ύντιλαμβα
νώιιι,{)σ, ,,α στεκωuc παραιιερα, ίΥα
νοί ,,ά τίς έλιγ.,ουμε σαν κατι ξένο
απο μας, οχι ,,' αφΊ'ισουuc να μυς. 
lλιγι,οuν cχ ίνες, άχριβως όπως. 
ενας ήνιοχος ελέγχει τ' ύλογα του 
μc τα ή,•ια πο11 χρατα στσ χερια 
του. 

'·Ενας αι λος τροπος που μας βο
ηί}άει ,,ά ξι-.χωριζουμε τό Πραγμα-
τικο άπό το απατηλο ε ,•αι ό πο, ος. 
Συν1Ί-θως ι-.ιμε{)α δυστuχι,ίς διοτι 
{)ι-.λοuμε τα πραγματα άλλιόηιΥα. 
α-η;ό δ,τι εtναι Δε.ν μυς αρεσουν ό
πως είναι, {)αουuε ,α τ' αλλάξωμι-.,. 
καί {,,όσω δε,, τό μποροϋur, εtμε{)α 
δυστυχι,ίς, cπειδη ή εύτυχια μας 
lξαρταται από κατι πcυ Ε [\1αι απα
τηλό. Έκιίνο πο·ύ Ε r,Ιναι και 
πού δr,ν συ,1έβη1 δε.ν Fί,•αι πραγuα
τικό, ίπομε, ως ή εύτυχια δί,ν μπο-
ρr, ί ,,α βασίζι-.ται σι, πράγματα πού 
δε.ν ύπάρχουν-ή r,ύτυχια δυναται 
νά προκύψη μόνο,, αν ζούμε Υαί 
δεχώμε{)α τά πράγματα οπως εtναι · 
-γι' α{ιτό καί πρ�πει , ά αΥολου
{)οuμε καί νά διδασΥώμε{)α τό uά
{) ημα πο�', μiiς παρr,χεται, σκεπτό-
με,•οι δτι εχομε τcπο{)r,τη·Οη, σb συν
{)ηyες πού μας βοη-&ούν κατα τον·
καλύτερο τρόπο στ·ήν εξαιξί μας.
Άποδεχόμι,νοι τήν πραγματικότητα,.
{}ά μά-&θvμε ινδεχομι,,νως νά προ
σαρμοσ{}οϋμε σ' αυτήν καί κατά.
τήν πορεια της αποδοχης {)' ανα
πτυχ{)ούν ώρισμtνες ίδιότητες τού·
χαρακτηρος μας, οπως ή ε�'ιφυία, 1] ;
ανοχή καί μιά έσωτεριΥή δύναμι
πού μας βοη{),&ει νά ξεπερνούμε·
τίς δυσκολίες μας. Αυτδς ο'ί ιδιότη
τες δέν {}ά εtχαν ι,ί•καιρία ν' ανα-
πτυχ{}ούν, αν ή ζω11 ητανε όμαλη,
ωστε χρωστούμε ευγνωμοσύνη στίς
δυσκολίες μας, γιά τήν πείρα πού·
μας δινου,,. Φυσικά δί,ν �ννοώ πώς
δέν πρέπει κανίνας ,,ά δοκιμqζη ν·



• 
r. 

, "t· 

188 Ι Λ Ι Σ.Ο Σ 

•αλλάξη τά πράγματα πρός τό καλύ
τερο. Έννοίί) πώς έκεϊνο πού δέν
μπορούμε ,,ά τ' άλλάξωμε, πρέπει
,,ά τό αποδεχόμαστε. Γιατί δταν
βασίζουμε τήν ευτυχία μας σέ πρά
γματα μ11 ύπάρχοντα, ε'ίμε-t}α δυσ
τυχείς. Ύ πάρχει σχετικά μιά {)·αυ
μάσια προσεuχrι-τήν ά,ωυσα από
ε,•α σοφό πρόσωπο καί μπορεί ,,ά
ητα,1 δικ{ι του: Δϊίισε μου, Κύριε,
τ11 δύναμι ,,' αλλάξω δ,τι μπορώ ,,ά
αλλάξω, τό κουράγιο ,,ά ύπομέ,•ω
αυτό πού δέν μπορώ ν' αλλάξω,
καί τ11 σοφία νά γ,•ωρίζω τ11 δια
φορά».
«ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
·ΟΔΗΓΗΣΕ ΜΕ ΣΤΟ ΦΩΣ».

Θεωριu δτι τό «σκοτάδι» σημαί
,•ει αμά{)·εια καί τό «φώς» τήν άλη·
{)·ιν11 σοφία, κα{)·ώς γράφου, ε τά
βιβλία. 'Αλλά ποιά ή αξία της μορ
φό)σεως, ακόμη καί της πα,•επιστη
μιακης, τών πολυώρων σπουδώ,1 

καί τιί)ν τίτλω,• δίπλα στό ονομα;
Άλη&ινά σοφός εtν' έκεί,•ος 1tού
μπορεί δλα δσα έδιδάχΟη καί εμα·
{J-ε, ,,ά τά έφαρμόση, ,,ά τόν βοη-tΗι
σουνε γά ζ1ϊ ευτυχισμένη ζω11 καί
,,ά βοη{)·άει άλλους έπίσης. Τό ,•ά·
·ναι κανείς ίκανός ,•ά παραπέμπη σέ

σελίδες βιβλίων δέν αποτελεί σο
φία-αυτό τό μπορού,1 καί μηχανές 
δίχως έγκέφαλο. Καί δταν δεν εtναι · 
κανείς 'ικανός ,,α λύνη τά προβλή
ματά του στήν κα{)·ημερινή ζωή, 
τί αξία εχουν οί τίτλοι δίπλα στ' 
δνομά το,υ; - καί τά διπλώματα 
πού πηρε σέ πα,•επιστήμια; 

«ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 
ΟΔΗΓΗΣΕ ΜΕ ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑ
ΣΙΑ» 

Θεωρώ τήν φράσι α�τή βα6ύτ& 
ρη από τίς δύο προηγοί,με,•ες. Ή 
διάκρισις τοiϊ απατηλού από τό 
πραγματικό γί,•εται από ενα φυσικό 
σημείον. Τό ξεχώρισμα τού σκοτα
διοiϊ από τό φώς απαιτεί διαφορε• 
τική ε,•τασι σέ πράγματα ύnερά,•ω 
τού φυσιΥοii :πεδίου. Κι' αυτό συν
τελείται στήν κα6ημερινή ζωή, μέ 
τήν μεταφορά της σκέψεώς μας σέ 
ύψηλότερες σφαίρες, σέ πραγματα 
π,•εuματικά. Ί-Ι τρίτη δμως φράσις 
απαιτεί βα{)·ύ διαλογισμό. Κατανο
είται δταν κανείς αφήση τό σώμα 
του ησυχο καί γαλή,1ιο, κα6ισμένο 
σέ μιά πολυ&ρόνα η όκλαδόν, μέ 
τίς ύψηλότερες σκέψεις του προση
λωμένες στή,, αίωνιότητα. 

uοποιος δεν θέλει ν.'χ κρ[vη εΤναι �ανατι <6:;, οποιος δεν μπΟ.)Εί 
εΤναι τρελλός καi οποιος δεν ιο\μα εΤναι σκλά.�ο;. 

Sir vVillianι Drιιnιιuond 
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ΤΙ ΛΕΓΕΙ Η ΒΙΒΛΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙ 

Του Cresley Η. Frunt-

Η ΠΙΟ συχνή απάντησις των στιάρη εφηβο, τό τρομερό μαρ-
λριστια\ ω·ι, οί δποίοι ε1- τύριο τιί)'Ι &f:Jώων θυ;.ιά των τoiJ· 

σάγονται στ-rιν θεωρία τfις με· πολέμου, της πλανημένης φυλα-
τενσαρκώσεως, είναι: «Δεν τό κίσεως-ά.κόμη καί εκτελέσεως,· 
λέγει ή Βίβλος!». Ή διδασκαλία ενω παράλλr1λα βλέπουν τήν δλό-
εlναι παράξενη και τους χρειά- φ·ωτη ζωή, τr1ν γερή ύγεία και 
ζεται Βιβλική όποστήρι�ις γενι- τήν ά.ποφυγη από παντός κινδύ-
κα για κάθε ασυνήθιστη άποψη νου καί στε·ιοχώpιας των &πί-
πάνω σz θρησκευτικά. ζητήματα. στων καί των &οίκων. Βλέπουν· 

Είναι αλήθεια, δτι διαρκώς ακόμα άτομχ μεγάλης πνευματι-
αυξάνει δ ά.pιf:Jμος τω·ι Χριστια- κης ίκχνότητος να παραγκωνί-
νων, οί δποίοι δέχονται τήν με- ζωνται από άλλους χαμηλrjς όπο-
τενσάρκωσι ώς τήν μόνη εγκυρη στάσεως. Καί δμως οί Χριστιανοί. 
εξήγησι των φαινομενικών &δι- αυτοί δεν κατέχονται &πο σύy-
κιων της ζωης. Είναι επίσης &- χυσι δταν θεωρουν τίς φαινομε
λήθεια, δτι βρίσκουν άφθονη 6- νικές τουτες &συνέπειες της ζω· 
ποστήριξι στην Βίβλο για την ης. Τίς ολέπουν σαν_ αποτέλεσμα 
πίστι των, δτι δ Πατηρ δλων του παρελθόντος, σαν συγκομιοη 
ήμων είναι ενας δ καιος_ Θεός. · περασμένης· ζωής στή γή-ζωης. 
Βλέπουν το σακάτικο παιδί, τον δπου πράξεις καλές καί •κακές 
πιστο καί ευσεβή, αλλά. &ρρω- καταγράψονται δλες στο Βιολίa, 

'Από τό The American Tbeoc,ophi,,t 
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τής Ζωή;. 
Ή πίστις των αυτη ε [ ναι σύμ

φωνη με την δ1δασκχλία τοΟ 
·• Α ποστόλοu Πα6λου · «Μη πλα
νασθε, Θεός ου μυκτηρίζεται· ο
γάp εάν σπc(ρ Ω άνθρωπος, τοΟτο
-κχί θερίσει» (Πρός Γαλάτας:
6,7). υτός είναι δ 1όμος του

·Θεου, νόμος τ·ης θείας δικαιοσύ
νης η της ανταποδόσεως. Στην

·• νατολη καλείται Κ ά ρ μ α, δ
Όχσικός νόμος τr,ς α1ώνιας δικe>:ι·
οσύνης.

Μετενσάρκω:�ις καί θε'α δικαι
οσύιη είναι αχώριστες καί αλλη
λοσυμπληρούμενες. Ή μετενσάρ
κωσις είναι τό bχημα της θείας
δικαιοσύνης. Χpειάζεαι την με·
τονσάρκωσι γιά την εκπλήρ.ωσί
της. Ή διδασχχλία αυτη είναι.
'Ας δουμε τώρα εάν -ίι Β:ολος
την σtη,?ίζη Παρατηρήσετε αυ·
τό "t"ό χωr;ίον (9: ] 8, 19) του κα
τά Λουκαν ευχyyελίου: «Καί ε
γέιετο εν τφ είναι αυτόν (Ί η
σοοι) προσευχόμ�Υ)V κατχμ6νχς,
συνησχν ΙΧJτψ οί μχθητα(, καί
.έπηpώτησεν αυτού;, λέγων· τίνα
,.με λέyουσιy Ot οχλοι είιαι; r;ί
δε αποκpιθέντε; εϊπον· 'Ιωάννφ
τον οχπτιστήν, άλλοι δέ Ήλίαν,
άλλοι δε οτι προφήτη; τις τω/
αρχαίων ανέστη» Σχετικ:χ κυτ
τάξετε τά ευαγγέλια κατά Ματ-

·θαίον (16:13) κχί κατ± Mipκov
,(8:27).

'Αν καί ή γνώμη του «οχλοu», 
1tεpί της δποίας δ 'Ί ησους ερω· 
τοΟσε τους μαθr1τάς του, διέφερε 

.ελαφpα>;, τό γεγονός είναι δτι 
δλοι εr.ίστεuα:ν πώς δ Ίησους, 
λόγψ της σοφίας καί πνευματι
-κης. ο νάμεώ; Του, ήτχv κάποι· 
-.ος μεγάλος προ:ρήτης που είχε 

ξανe>:γυρίσει στrι γή, μετενσάρ
κωσις μιας μεγάλης ψυχής: 

Δεν ήταν λοιπcν στά χρόνια 
τοΟ Ί ησοΟ ή μετενσάρκωσις ενα 
παράξενο δόγμα, ' αλλ:χ ιδρ,αιω
μένη αρχή. Γι' αυτό καί δεν εθε
ώρησε ανα:yκχίο νά την μνημο
νεύση στους δημοσίου; λόγους 
του. Μόνον άργότερα, στους 
Σκοτεινους Χρόνους, εχάθηκε 
α τ;ό την Χ ριστιανωσύνη ή γνώ
σις της μετενσα,?κώσεως. Ξανα
ορέθηκε στίς τελευταίες δ.οκχit 
τίες. 

Γνωρίζουμε, δτι οJδέποτε δ 
Ίησους επέτρεψε στίς ψευδείς 
θεωρίες κχί άπ6ψεις νά περάσουν 
ανενόχλητες. ΔιαpΥω;· εκχνε δη
κτικές έ πι θέσεις στίς πλάνες καί 
ύποκρισ:ες· τιί>ν Σαδουκαίων καί 
Φ;.ρισαίων. Καί δμως, δταy τοΟ 
άνε:ρέρθη ή λαι κη πίστις π:ί.>ς 
ήταν ή μετενσάρκωσις μιας με-· 
γάλης μοpφης του παρελθόντος, 
δεν άκοσμε κχμμ:α λέξι κριτι
κής! l'ια:τ ; - φαίνεται δτι ατ;ε
δέχετο την άρχη αυτή, ϊσως καί 
τrιν έδίδχσκε στά μυστήρια 1διαί
τερα στους μαθητάς Του. 

J:ιαιαyυρίζοντας στήν Βίολο, 
διαοάζοuμε στο κατά Ματθαίον 
ευαγγέλιο (11: 10 - 15) την 
μαρτυρ:α του 'l ησου περί τοσ 
'Ιωάννου τοσ Βαπτιστοσ : «ΟίιτΌς 
γάρ εστι περί ου γέγρα:πται. 
1δου εγώ ά ποσ tέλλω τόy άyyε· 
λ6ν μου προ προσώπου σου, δς 
κ�τασκευάσει τrιν δοόν σου εμ
προσθέν σου ... Καί ε1 θέλετε δέ
ξιχσθαι, αυτον εστιv Ήλίας δ 
μέλλων ερχεσθαι. '0 εχων ώτα α
κούειν άκουέτω». Σχετικά κυτ
τάξετε.,_ κατά Λουκαν 7 :27. 

'() Ί ησο;:;ς αναφέρεται προς 

,. '
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�/ το άκροατήριό Του στην άρχαία 
προφητεία (Μαλαχίας 3: 1 καί 
4: 5) δτι ό Μεσσίας θα έρχόταν 
ϋστερα άπο εναν πρόδρομο, πού 
δεν θα ήταν άλλeς άπό τον προ
φήτη 'Ηλία. 'Επομένως, το νόη
·μα των λόγων του ΊησοΟ είνα:ι
σαφές. έγει προς τον λαό, δτι.
δ 'Ιωάννης δ Βαπτιστής είν:χ:ι
·μετενσάρκωσις του μεγάλου προ
-φήτομ 'Ηλία.

Στο 9ον κεφχλχιο του κατα 
• Λουκαν ευαγγελίου διαπιστώ

νουμε δπό οχλο;; έπ'σtευε σt·ηι
μετενσάρκωσι, έπί πλέον δε δτι δ
�1 ησους άπέφυγε να καtα.δικάση
τη·ι πίσtι αυτή. Αυτή είναι
,μια μαρτυρία καλή, άλΗ άρνη·
1.ική. Θετική μαρτυρία ύπάρχει
στην διαβε6αίωσι του Ί ησοο δτι
δ Ίωχννης είναι δ 'Ηλίας, δ ό
ποίος έπα:νηλθε στή γη. Μάλι
στα, εχοντας ύπ' οψιν Του, δτι

. μερικοί μπ:ψεί να θεωρουσαν
.αμφίβολη την μαρτυρία Του,
προσθέτει τουτα τα χαρακτηρι•
-στικα λόγια: «Ό εχων ώτα &-

. κούειν, άκουέτω». Άνα:ρέρεται, 
φυσικά, στήν πνευματική άκοή
-την άφύπνισι της διαισθήσεως 
της ψυχής, ή δποία μόνη είναι 
iκανή να άντιλη:pθη την πνευ· 
·ματική άλήθεια. 

Στή,ι άρχη· του 17 ου κεφα· 
"λαίου του κατα Ματθαίον 6ρίσ
-κουμε την άκόλουθη ίστορία: 
«Μεθ' ήμέpας εξ παραλαμpάνει ό 

. , ' Ίησους τον Πέτρον καί 'lάχω6ον 
καί Ίωάννην τον άδελφον αύτοϋ 
καί άνα6ι6άζει αυτού; εις δρος 
·ύψηλον κατ' 1δίαν· καί μετεμοp·
-φώθη εμπροσθεν αυτων... Καί
Ζδού έ,pάνησαν ε1ς αυτούς .l\ιlωϋ·
-σης καί 'Ηλίας συλλαλοϋντες

μετ' αυτοΟ... Καί κχταβαινόν
των αυτών άπο τοϋ ο ρους ... έπη
ρώτησαν αυτοy οί μαθηταί αυ
του λέγοντες · τί ουν οί γραμμα
τείς λiγουσιν δτι 'Ηλίαν δεί έλ
θείν πρώτον: δ δε Ί ησους &:πο
κpιθείς ε l πε '/ αιJtΟ ίς' 'Ηλίας μεν 
έρχεται πρώτον κα:ί άποκχτα· 
στr,σει πάντχ, λέγω δέ: ύμίν δτι 
'Ηλίας ήi3η "Ιjλθε, καί ούκ έπέ
γνωσχν αυτόν, άλλ' έποίησχν εν 
αύτψ δσα ήθέλησχν ... Τότε συ· 
νηχαν οί μα:θηταί δτι περί 'Ιω
άννου τ1ϋ 6 α πtι σ τ ο υ  είπεν 
αύτοίς ». Σχετικα κυττάξετε, κα
τα Μάpκον 9: 11. 

Χρειάζεται πεp�σότεpο θετι
κη άπόδειξις; Δίχως το έλα:φρό
τερο ϊχνος άμφι6ολίας, δ Ί ησους 
δίδαξε δτι δ 'Ηλίας εχει έπιστpέ
ψει σε &.λλη ενσχpκη ζωή. Καί 
είνχι φα:νεpο (κυττάξετε έπίσης 
κχτα Λουκάν 1: 76 καί κατά 
Μαpκον 1 :2) δ,τι οί γραμματείς 
έπερίμεναν την ελευσι του 'Ηλία. 
Βέοαιχ δ νόμος της θείχς δικαι
ο ,ύνης fι Κάρμα δέ:ν ά ν ά γ κ α-· 
σ ε  τον 'Ηλία να έπιστpέψη, κα� 
θω;; πράττει με τούς κοινούς 
θνητού;;, διότι αύτη ή έπιστpοφη 
ελα6ε χώραν για την έκπλήρωσι 
μιάς συγκεκριμένης καί θείας ά
ποστολ ης. 'Εμείς οί συνήθεις άν
θpωπ:>ι ειμχστε δεμένοι στον κύ
κλο της γεννήσεως καί του Οα� 
νάτου εως δτου γίνουμε δυνατοί 
άpχετα να ξεπεράσουμε την ά.δυ
ν:χ:μία της σάρκας καί τίς περι· 
πέτειες της γήϊνης ζωής. Τότε_ 
θ' άνθίσ η ή πνευματικrι μας φύ� 
σις' καί θα έλευθερωθουμε άπο 
τον νόμο καί την μετενσάρχωσι, 
περνώντας στrιν α1ώνια ζωή. 

Στην Άποκάλυψι (3:12) δια-
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6άζουμε: «'Ο vικων, ποιήσω αυ
τόν στύλον εν τω vα.ω του Θεου 
μου, καί έξω ου μη εξέλθr,ι ετι». 
Για. νά. γίνη κα.vεις «στύλος του 
vα.ου» πρέπει νά. εχη κα.τα.κτήσει 
την σάρκα. κα.t τtς δυνάμεις του 
κα.κου. ''Εχοντα.ς γίνει τέτοιος 
στύλος, θά. πάψη vά. είναι δεμέ
νος στον μεληχο).ικό κύκλο 
γεννήσεως κα.ί θανάτου. Αυτό δ
μως δεν &:ποκλείει την επάνοδο 
τfις θρια.μ6ευτικης ψυχής, οχι 
γιά. όλικη &:vα.γκα.ιότητα. προς 
πνεuμα.τικη &:•ιάπτuξι, &:λλά. προς 
εκτέλεσι εlδικης &:ποστολ ης, δ
πως δ Ήλία.ς επανήλθε για. vά. 
6οηθήση τον Κύριο στο εργοv 
Του. 

* 
.ι. " 

Ή μετενσάρκωσις δεν πρέπει 
νά. συγχ έετα.ι με τrιv μετεμψύχω
σι - την πίστι δτι &:vθρώπιvες 
ψυχες μπορεί vά. ξα.vιχγuρίσcυv 
στη γη ώς ζωα., εvτομα., φύλλα. 
χλόης, κα.ί τά. τοιαυτα.. Αυτη ή 
δεισιδαιμονία &:ποτελεί εκφυλι
σμό της &:ρχικης θεωρίας σε κα
θυστερημένους λα.ους &:vατολικων. 
λαων. οι μορφωμένοι &:νάμεσα; 
σ' αυτούς τούς λα.ους δεν πιστεύ
ουν πιά. στην μετεμψύχωσι, κα
θώς καί οί μορφωμένοι Χριστια
νοί δεν πιστεύουν δτι δ Σα.τανας 
θά. τι,μωρήση τούς &μαρτωλους 
τρuπωvτας τους με πηρούvια καί 
6ράζοντάς τους σε καζάνια πίσ
σας .. 

Κάθε &:ληΟινη θρησκεία· διδά
σκει δτι ή ψυχη επιζεί της &:πο
·σuvθέσεως τοσ σώματος. Ή &:θα
vασία της ψυχής &:ποτελεί την
&:ρχαιότερη θρησκευτικη διδα-

. σκαλία.. 
Πόθεν τό &:θάνατο ον καί ποι-

. :..: "" .... 
• #' 

... "' 

ός δ πλάστης του; 'Ασ:ρ:κλως�· :_ 
μόνον δ Αlώνιος Είς μπορεί VΙΧ. 
πλάση &:θάνατο ον, τ·η·ι άνθρώπι-
VΥ) ψυχή. Ό Θεός λοιπόν εrναι δ
δημιουργός της ψυχής, ουσίας.. 
που εκπορεύεται &πό την θεία. -� φύσι · τό καθήκον της προμηθεία.ς. 
του γηί νου σκηνώματος επαφίε-
ται στην μητέρα.. 

Καί τώρα φθάνουμε στο πρό-· 
�λημα: Ή &νθριίJπινη επιστήμη· 
χαράσσει την γέννησι καt' άνά· 
πτυξι του σώμα.τος, άλλα τί ξέ
ρουμε για την πρώτη εvα:ρξι της 
ψυχής; Τό σωμα. δημιο1,1ργείτα.ι. 
με την γέvνησι · ή ψυχη πότε δη
μιουργείται; Θί γοuμε ίσως ενα . / ,. 
θείο μυστήριο, πολύ 6αθυ γιά. νa

μπορέση τό άοοήΟητο &vθρώπινο
πνευμα. νά εlσχωρήση. οι ρα.ββί-
vοι του &ρχαίου Ίσραηλ εδίδα-· 
σκαν τό δόγμα της προ-υπάρ
ξεως. Σύμφωνα με την διδα.σκα.--
λία τους, δλες ο[ ψυχες επλάσθη-
κα.ν «εν &ρχ'?)», δηλα.δη κατά τίς. 
εξη ήμέρες της δημιοuργία.ς. Ό· 
Ί ησους εδίδαξε την ϋπαρξι της. 
ψυχrjς πριν &πό τrιv γ1;ίνη ζωή, , 
της, &v καί αυτό δεν είναι δλο
φάνερο στον συνηθισμένο &.να.-· 
γνώστη τfις Καινής Δια.θ1ικης. 

"Ας δουμε τώρα. την ίστορία 
του &σώτου υίου &πό τό κατ� 
Λουκαν ευαγγέλιο (15:11). 

«Εί.:ε δέ· άνθρωπός τις είχε: 
δύο υίούς · κα.ί ε ί πεν δ νεώτερος. 
α.υτων τψ πατρί· πάτερ, δός μοι. 
τό επιβάλλον μέρος της · ουσίας. 
και διείλεν αυτοίς τον βίον· και 
μετ' ου πολλάς fιμέρας συναγα· 
γων Q!παvτα. δ νεώτερος υίός, &-. 
πεδήμησε εlς χώραν μακράν, κil. 
εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν α.υ
του ζων άσώτως. δα.πα.νήσαντος 

:� 
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Όε cιύτοσ πqντχ έyέvετο λιμδς 
•. Ζσχυρος κα.τα την χώραν έκείνην, 

·· ·κα.ί α.υτος ηρξα.το ύστερείσθαι.
κα.ί πορευθείς έκολλήθη ενί των
πολιτών της χιίψα.ς έκείνης, καί

' επεμψεν α.,:ιτον έίς τούς αγρούς 
α.υτοσ β6σκειν χοίρους. κχί έπε
θύμει γεμίσαι την κοιλία.ν α.υτοσ 
απο των κερα.τίων ων ησθιον οί 

ι. χοίpοι, καί ουδείς έδίδου α.υτφ. 
}t ε1ς έα.υτον δε έλθών είπε· πόσοι 
t. μίσθιοι τοσ πα.τρ6ς μου περισ
�: σεύοuσιν άρτων, έγώ δε λιμφ α-

πόλλυμα.ι. C(να.στας πορeύσομα.ι 
προς τον πατέρα μου κα.ί έpψ 
α.υτφ· πάτερ, ημα.ρτον είς τον
ουρα.νόν και ένώπι6ν σου... ε l πε 
δε δ πα.τrιρ προς τούς δούλους 
α.υτοσ. έξενέγκα.τε τrιν στολην 
την πρ�την κα.ι ένδύσα.τε αυτόν, 

·' -κdί δ6τε δακτύλιον ε1ς τήν χείρα.
4 . 

1 
α.υτοσ και ύποδήμα.τα. εlς τούς

,.. π6δα.ς... ο']:ι ουτος δ υίός μου �-�'· , ,:';- νεκρός ήν κα.ί άνεζ ησε, κα.l απο-
·) λωλώς η�ν κα) εJρέθη1». Και ε[πε

Ι_ •. 
κατόπιν δ πα.τέρας προς τον πρεσ-

t ούτερο αδελψό τοσ ασώτου: «Τέ-
", κνον, σύ πάντοτε μετ' έμου εi, 
'$ και πάντα. τα έμά σα έστιν· ευ-
;' ψρα.νθήναι δε και χα.ρήνα.ι εδει, 
t, δτι δ αδελψός -σου ουτος νεκρός 
,; ΥJ'Ι και ανέζησε, και απολωλώς 
!; ήν κα.ι εύρέθη». 

�;.: 

¼.. 
',; \ 

1, ·

, . 
.... 

Πάντοτε εδιδε πνευματικό νό
ημα στις παραβολές Του δ 'Ι η· 
σοσς. Στrιν πα.ρα.pολη του ασώ
του υίοσ πεpιγράrει την ιστορία: 
τr)ς ανθρώπινης ψυχης - πως 
άψήνει τον άληθινο οίκο της με 
τον Πατέρα., κα.ι πηγαίνει σε μια 
«μακρvνη χώρα» έξ α1τία.ς τής 
έπιθυμία.ς για έμπειρία. των α1-

_σβήσεων. �Αξιοσημείωτον είναι 
δτι δ ασωτ.ος . uψίστα.το π ρ ω τ α. 

-:. ·· '

μα.ζι με τcν πατέρα. του π ρ : Υ' 
μετα.β·η στη «μα.κρυνη χώρα», 
δηλα.δη πριν κατέλθη στ·η γ'η σε. 
ενσα.ρκη ζωrι. 

Κα.θώ; ανεψέpθ η προηγουμέ
νως' εως ο του ή ψυχ·η να ξεπε
ράση την σαρκική της ενδυμα
σία κα.ί τά κακά του κόσμου, εως 
δτου να α•ιυψωθη και να γίνη 
«στύλος εν τω να.ιί> του Θεου»,. 
είναι ανάγκη �α ε�ιστρέψη στη 
γή για να συλλέγη πεpισσότεpr 
δύναμι, πείρα. κα.ί σοφία.. Στην, 
παραοολη δ πρεσβύτερος αδελ
ψός αντιπροσωπεύει την ψυχή, ή 
δποία κατέκτησε την όλικη ζωη_ 
σε προηγούμενο κύκλο. Ή επι
θυμία για κοσμικη ζωη ενυπάρ
χει στην νεώτερη ψυχή. Ξέρουμε 
οτι ή ζωη αυτη πα.ρα.κολουθείτα.ι 
από πόνο και θλϊψι. Θα δδηγή
σουν δμως στη σοψία.. « 'Α να.στας 
πορεύσομα.ι προς τον πατέρα.». 
ψωνάζει ή αψυπνισμένη ψυχ1J. 
Το τελικό άποτέλεσμα. είναι σο
ψία., τ.νευματικότης και α.1ώνια. 
ζωή, ώ; «στύλος εν τψ ναφ τοG 
·Θεου», δ δποϊος «εξω ου μrι ε- ·
ξέλθη ετ.ι». 

'Αξιοσημείωτον επίσης οτι ό
πα.τέρας θεωρεί τr1ν τ.εριπέτεια. 
του γυιου του στη «μα.κρυνη χώ
ρα.» Όαν θάνατο. «'Ότι δ υίός 
μου νεκρός ήν και άνέζησε». Συ
να.ντουμε συχνα τούτr; την 1οέα. 
στην Γραφή, δπου ·ή α.1σθησια.κη: 
ζωη τής ψυχής στο σωμα. θεω
ρείται θάνατος. Ό Πα.υλος λέ
γει: «Ταλαίπωρος εγώ άνθρωπος· 
τίς με ρύσεται εκ του σώμα.τος 
του θανάτου τούτου;» (Προς Ρω
μαίους 7:24). 'Επίσης: «Τό δε 
κέντρον του θανάτου ή άμα.ρτία., 
ή δε δύναμις της άμα.ρτίας δ νό-
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μος» (Πpός Κοpινθίους Α' ,15:56). 
Κα:ί πχλι: «"�tερος τώι μχθη
τών α:υτοG ε ! πεν αJτίjj · Κύριε, 
έπίτρεψ5ι μ(:ι npGHov απελθείν 
καί θάψ,:ι τ?ι πατέρα: μου, δ δε 
Ίησους είπει α:υτψ· ακολούθει 
μοι, κχl αφε. τούς νεκρού;; θά
ψχι τού; έ.χυ :ων νεκρού;» (κχtά 
Λiατθχιοι 8"21-22) Εινχι λοι
πόv φχνερό πως τό τα:�ί3ι tου α·
σuJ :ου στήv μακpυ ιη χώpχ ση· 
μα:ίνει τηv κχθοδο τ·η; ψυχη; στη 
ζωη τω,ι ωιι.ω1 α1σ0ήσεωι στη 
γη. 

Ό Ί φοJ; δι3χσι<ει επ:σης σ'
αυτη τ rι ·ι π ,φΔSολή, οτι δ Θεός 
δεν ε πλα: Jε τό ι κ6σμο μ� τί;; τ6-
σες α:Jtχπάτε; κα:: τού; πειpχ· 
σμο:ι;, γι:χ νχ έκ3ικη�ή τlς &πει
pε; κ.χ α.Jοpε; ψυχές. Τό δεί
Χ ιει ή ίσ cop.-" τr;ιu ασώτου. Τον 

· ύπο3έχο,ιτχι στόι οίκο του πα:·
τρ6ς του. Άσφ.χλω;, ύπέ:ρερε
πολύ. 'ΑλΗ ή,α:ν τό αναπό:μυ·
κτο αποτέλεσμα: τωv 1δίω·ι του 
1φάξεων, 1ι συv±πεια: του ανεξε
pεύvητου νόμου της θείας δικχι•
οσύvης. 'Οσχ ύπέψεpε δεν είχαν
την έννοια: της έκδικήσεω; η τι
μω.,ία:ς από μέρου; του Θεοσ.
�Ησχν ή άπλη κχί απρόσωπη
λειτουργία τη; α:1ώΊια:; δικαιο
σύνης.

Ό 'Ιφου; τό &:ποσχφηνίζει
αυτό στο 7 οι κεφχλα:ιον του κα:
τcχ Ίωάννην ευαγγελίου: «Καl
ενω &:νεχώpει είδεν άνθpωπον
τυ:ρλον έκ γενετής. κα:l ήρώτη
σα:ν αυτόν οί μα:θητα:ί αυτοσ λέ
γονtες · Ρα:66:, τ(ς ημα:ρτεν, ου
τος η οί γονείς αυτοί), ['γα; τυ•
φλός γεννr1θη; απεκpίθη δ Ίη
σοϋς. ουτε ου τος ήμα:pτεν ουτε
οί γονείς α:υτοσ, αλλ' ίΎα: φα:νε-

� 
ρωθ'Q τα εpγα: τr;ι- Θεου εν α:u-· '�
τψ». 

«' Εpγα: του · Θ.:.ου» είνχι ή 
θεία: δικχιοσύ.ιη. Μπορεί νc:ί νο
μίσουν μερικοι πω· αυτη ή πε
ρικοπη διεσψχφη από τους· πα:- ,-, _. 
λαιού; αντιγρχ:ρείς. Όπωσδήπο- , .
τε, δεν μπορεί νά έδίδχσκε δ Ί η· ··•

σους δtι ή &μχρτ:α: μένει δίχως 
αποτελέσμχτα:. Το ξέρουμε. «Μη .,. 
πλα:νάσθε. Θcaός ου μυκτηρίζεται· 
δ γάp Η,ι σπείpl) ανθρωπος, του-
το κ.χl θερίσει». 

Ό 'Ιφοi:ίς επίση;, δσο κα:l 
να φχ·ιη πα:?ά3ο;η 1ι διχπίστω
σις, δεν εινοεί δτ;ι ή τυ:ρλ6της 
έκ γενετ·η; δει μπr;ιρεί νc:ί είναι • 
&: ποτέλεσμχ πχλα:ιοτέρου άμα:ρ- • 
τήμχτο;. Δι6τι δ Ί ησοϊ:ι; (κχτcι 
Μ.χτθα:ίον 9: 5-7) λέγει: «Τί 
γάρ έστ;ι / ευι<r;ιλώτερον, εlπείν, 
αφέω'Ιτχί σοι α:ί άμχρτία:ι, η
ε1πείν, ε�ειpε κχί περιπάτει; 
ίΎ.χ δε lδijτε δτι εξουσία:,� εχει 
δ Υίός του ανθρώπου επί της γης 
αφιένα:ι άμαρτίας, τότε λέγει τψ 
πα:ρα:λuτικψ · έ γερθεlς άρον σου 
την κλ(νην κχί ϋπα:γε εlς τον οl

κον σου». Κα:ί στίς δύο περιπτώ
σεις, στη ρίζα: τ? ν6 Υ]μα: ε τ ναι 
το ίδι'?. "Οτι δηλχδη ή άμα:ρτία 
του πχρ.ελθόντο; κα:l i/ σημερινη 
νόσο; είν.χι α1τ(α: κχί ατ.οτέλε
σμχ. 

Πιθανόν ενα: μέρος των γνησί
ω J λ6γω·ι τοJ 'Ι φοJ νi τ.χ?ελ;;( -
φθησαν η να ήλλοιώθησα:ν απο 
απληροφόρητους αντιγρα::ρείς των 
ευαγγελίων στr,ν έποχrι της δια
μορφώ�εώ; τω ι· γιατί φα(νετ�ι 
κάποιο κενόν. Πάντως, έαν θεω
ρηθοϋν α:•Jτ(Χ τά λόγια ώ; απόρ
ριψις της απ6ψεω; της μεtενσα:p· 
κώ�εως, έξ ίσου μπορεί νχ θεω- · 
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.,...,·ήθουν ώς άπόρριψις της άπόφε
Ά\<ι.>ς της κληρονομικότητος, ή δ
,. ποια, δμώς, ύπάρχει σtήν Βίβλο 
:.:(Έξοδος 20 και. 34:7), δπου ά-

VC/4φέρεται δτι άμαpτίαι γονέων 
.·'Πληρώνονται άπο τα τέκνα των, 

[:�κόμη και. μέχρι τρίτης γενzας. 
1. Καί δεν μπορουσε δ Ί ησους vα
: :ελθη σ' άντίθεσι με την Γρα:ρ11. 
.. Προφανως, ή πρόθεσίς Του ήταν 
/1να 6ε6αιώση τους μ:χθητάς Του, 
• ,δτι ή γέννησις του τυ:ρλου ήt:χν
., -ή ά\Ια:πόφευκτη λειτουργία: του
_. «πρόσ(:ι)που vόμου (01:ίας δικα:ιο
{' cύνης. κ:χλοuμένης απο τον Ίψ
' �ουν «εργα: του Θεου») μχλλον,
, παρα περίτ.τωσις εκδικήσεως η
'· -τιμωρίας. Δύ�κολα θα εθεωρείτο

δικαιοσύνη το να γεννηθη κανείς 
1 -τυφλός, επειi3ή κ:χτ.οιος άλλος 

� οί γονείς του) εlχαν άμα-pτησει · 
i -οuτε θά έθεωρείτο δικαιοΘύνη το 
:. να γεννηθ·η κχνεtς τυ:ρλος τuχαί
)' ,(,ι)ζ, έα:v ο[ πρχξεις του 1δίου σ' 
ι-«λλη ζωή δεν εlχαν καμμια σχέ
\"'. -σι με τr,ν παρουσα κατάστασί 
" , του. 
�- Λι:ψπερο φως έξέρχεται άπο 
t, ιαυτή την ίστορία, ε1δικ:χ απο την 
r, .ερώτησι των μα.θητων «τίς η-
.. ι 

μαρτεν, ουτος η ο[ γονείς αυτου, 
ϊνα τυφλος γεννηθ'f/;». 'Γι έκπλη· 
κτική έρώτησ•ς! Διότι, πω; θά 
ήταν δυνατ-ον νά ύποθέσου'ι οί 
μαθηταί, δτι δ τυcρλος ίσως ήταν 
δ ίδιος ύπ:χί τιος πο 1:.. γεννήθηκε 
τu:ρλός, έα-1 δ Ίησους δεν τους 
έδίδ;χσκε το δόγμα της μετεν
σαρκώ�εως; 

Πολλοί Χριστιχνοί ε! ιαι ετοι
μοι ν:χ δεχθουν την μετεν�άρκω
σι του 'Ηλία. 'Ωστόσο, έπειδη τά 
πάντα: είναι ου 1ατά στον Θεό, 
δέχονται δτι ή περίπτωσις του 
'Ηλία ήταν εξα.ιρετιχή (σ' αυτό, 
σύμ:ρωνοι), αλλα δεν θεωρου'ι 
δτι ή μετενσάρκωσις εφαρμόζε
ται καί στον συνήθη άνθρωπο. 

Ώ άνθριί>πινη δυσtpοπία! Εί
ναι δλο:ράvερο άκριοιί)ς το άντί
θετο. Καί τ:χ λόγια των μαθη
των, κατα το κ�ίμενον του ευ:χγ
γελιστου 'Ιωά,ιvου, μαρτυρουν 
δτι fι άρχή της μετενσαρκώσε1,1ς 
του; ήταν λίαν γνωστή. 'Επί 
πλέον, δτι ή μετενσάρκωσις m:ί 
ή θε:α δικαιοσύΊη η Κάρμα: είναι 
σε άρμονία μi τr1ν διδασί(αλία 
του Ί ησου κ:χί τriv Βίβλο . 

ι Οί άνθρωποι πού δι:χβάζουνε πολλά καί rφάττουνε όλ(yα είναι σαν 
·ιι· -i:ίς καμπάνες, που ήχουνε yιά νά καλέσουνε τούς άλλους, μά δεν μπαί
;:r νουνε ποτέ μέσα στήν έκκλησία οί ίδιες
f. Thomas Ν orth

·/

\:_.:

Ώραϊο εtνο.ι νό: συyχωρης, ώραιότερο νό: ξεχνας. 

Robert Browning 

,·.-� 
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Στη yέvvησι ένοs. παιδιοv 

Mai1i F. Ga\·ers 

Ποιός ερχεται; Είν' ενας σύντροφος δέκα χιλιάδων έτών 
Πού συντροφιά, σ' αλλη έποχή, σκηνή καt κλίμα, 
Στά δρια των Χωραφιών τοϋ Χρόνου, 
Έδρέψαμε τά φροϋτα της Ζωης, συχνά δακρυοβρεγμένα ;, 

'Ή μήπως ενας αγνωστος; Πού είχε ξανά θερ(σει 
τά ϊδια αύτά λιβάδια μ' αλλα χέρια ; 
Ποιός ταξιδιώτης ερχεται με ρίζες καt με σπόρους 
Τήν ϊδια γη αλλη μια φορά πάλι νά τήν όργώση ;; 

Σύντροφε η ξένε, έμείς θά σε καλωσορίσουμε 
Στοϋ Χρόνου τά Χωράφια, γεματα άπό ταφόπετρες. 
κι' άπ' άγκαθιές. Κι' άκόμη θά σε όδηγήσουμε-
"Αν κιχt ϊσως μας όδήγησες παληότερα έσύ. 

Καλλιέργησε τ' άμπέλι σου, τό χρυσαφt σιτάρι. 
Κι' δταν τελειώσης τό εργο σου κι' ή ωρα σου σημάνΥ} 
Σύναξε τή σ•,γκομιδή καt γύρνα πάλι πίσω 
Στο Κράτος τοϋ Α[ώνιου πάντα ίκανοποιημένος. 

Καλώς μας ηρθει:;, χωρισμός στ' άλήθεια δεν ύπάρχει 

..... ι' 

....... 
(.' 

, . 

Κι' ας δε(χνουν τά φαινόμενα στοϋ χρόνου τά χωράφια. _.,. 
Θαμπώνει άπ' τήν δμίχλη ή ματιά, μά οί δεσμοt δεν σπανε

,. 

Μένουνε πάντα δυνατοί, στο διάβα των αtώvωv. 

' ,  ·., 
' t-"'. ,�· γ 
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HRI Η, θRΣΙΗΗ ΟΙ'ΩRΣΗRΩΙ� του 

,. 

,Srima� Puragra Parampanthi 

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ του Κομ·
� φουκίου (551 - 479 π.Χ.) 
; �ιετήρησε την έπικρ.χτησί της 

·στον Κινεζικο λ:χο επί δύο χιλιά
·δες πεντ:χκόσιχ χρόνιχ, αλλά καί
-σήμερχ ακ6μη έξ:χκολουθεί vi
�lναι 1σχυρη στην χώρχ τη; γεν
-νήσεώ; της. Ή φιλοσοφία: του
.έχει μιi π:χγκοσμιότητα, που ξε
περνάει τα δρια του χώρου κα:ί
τ.ο.υ χρόνου, τής πίστεως κ:χί της

, ·φυλης. Ό πλ:χτυς ανθρωπισμός 
της τείνει προς δλόκληρη την αν-
1Jρώπινη φύσι. Κα.ι ίσω� α:ύτα 
τά στοιχεία να είναι δ λόγος της 
επιβιώσεως του Κομφουκια:νι-
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� -σμοσ. 
j της, πα:ρά τον φόβο της τιμωρίας 
• Στους αλλο3cι:πους δ σοφος των παρα:οάσεων. Σ' ·α.ύτο δια:-
' Κομφούκιος (απο το Κονγκ Φου- φέρει δ Κομφουκιανισμος απο 
• τσέ=δ Δι3άσκα:λος Κονγκ) εlνα:ι τον Τα:οϊσμό, δ' όποίος θέτει αρ-

γνωστος κυρίως απο τά αποφθέ- νητικους κανόνες. , Εξ άλλου το 
γματά του, που έχουν βαθεια έ- ρητον «μέτρον του ανθρώπου εί-
νότητα: κα:ί διαρκή αξία. ναι δ άνθρωπος» ξεχωρίζει τον 

Ό Κομφουκια:νισμος αποβλέ- Κομφουκιανισμο απο τίς άλλες 
, -πει στην κοινωνικη τάξι διά μέ- φιλοσcη,ίες, που βάζουν μπρο-

-cου ήθικης διαμορφώ:1εως, με στα στον ανθρωπο ενα Ιδεώδες
' �άσι την προσωπικη καλλιέργεια τελειοποιήσεω; μακρυά άπο τίς 

ένος έκάστου. Θέλει την πολιτι- &νθρώπινες δυνατότητες, σε_ θείο 
� -κη άρμονία να άνα:δύετα:ι άπο την περιβχλλοv. Λέγει πιι>ς το βα:σί
, -ηθικη άρμονία: του ανθρώπου. Ή λειο του άνθρ,,ώπου είνα:ι μέσα 
• -:καλη κυβέρνησις έξαρτατα.ι άπο στον ίδιον, γι' αύτο δ άνθρωπος
J· τον καλο λαό. Για την εξέλιξί που θέλει νά τελειο;;:,;ιηθη πρέπει 

-του προτιμα την έπίδρα:σι των ν' άποολέψη στο καλύτερο που
i -παραδέιγμάτων ήθικης καί άρε- μπορεί v' άποδώση 1ι αvθρώπιν'Υl 
fι 'Από τό Th. Revie�, Βαρανάσι 'Ινδι�ν 
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φύσις του. Άναλύει δε την τε
λειοποίησι της έθνιΥης ζωής σε 
ζωη ο1κογενειακη καί άτομική, 
ωστε καλά τέκνα, καλοί άδελ
φοί, σύζυγοι, πατέρες καί κα
λές μ ητέpες, σύζυγοι κ. λ. τ:. εί
ναι, σε τελευταία άνάλυσι, τά 
θεμέλια της καλής κυβερνήσεως, 

. κοινωνικής ·ηθ�κής καί άληθινης 
άνθpωπιας. 

Γιά την τελειοποίησι τοσ άν
θpώπου δ Κομ:ρουκιανισμός 6πο
δεικνύει ώpισμένους δρόμους καί 
μέσα, άλλά ύποστηpίζει δτι δ 
καλύτερος δρόμος είναι ή μίμη· 
σις των λαμπρών παραδειγμάτων 
προσώπων ύψηλης άχεραιότητος 
καί άναπτύξεως. 'Έτσι ή θεωρία 
τοσ Κομφουκιανισμοσ τείνει στο 
δόγμα τής διανοητικης ανωtέpας 
τάξεως, τής 1θυνούσης ταξεως, ή 
δποία, δμως, πρέπει νά είναι -
αυθόρμητα ανώτερη, από ήθικη 
άποψι--αλλοιίί)_ς δεν εκπληρώνει 
τον c,κοπό της. Μ' αυτη την εν
νο.ια. δ Κομφούκιος χpησιμόποιεί 
τίς εκφpχσεις «κύριος», «&:νώτε· 
pος άνθρωπος» η «κυρίως α.ν
θpωπος». 'Επομένως δ Κομφου
κιανισμός έχει τίς, ακόλουθες θε
μελιώΒεις απόψεις: 

1. Ταυτίζει την πολιτικη με
την ήθική. 

2 Όpαματίζεται μιά πνευ
ματικη κοινωνικη τάξι. 

3. 'f ποστηpίζει δτι μέτρον
τοσ ανθρώπου είναι δ άνθρωπος. 

4. Θεωρεί - την πpοσωπικη
καλλιέργεια, 6άσι τiις παγκο
σμίου τάξεως. 

5. Συνιστά την μίμησι της
πνευματικης καί ήθικης ανωτέ
pας τάξεως. 

}Ι' άλλα λόγια δ .Κ:ουμφουκι· 

,,,.- .• 

ανισμός θεωρεί την παγκόσμι.ιχ.:'\ 
τάςι πανταχοΟ π-χpοΟσα καί τηγ
Οέλει βασιζομένη στον ήθικό νό-
μο. Ή ανθρώπινη φύσις εrvαc .. 
Οεοδώpητη καί δπόκειται στσ- , 
νόμό· τής τελειοποι·ήσεως. Κα

νείς δεν μπορεί νά ξεφύγη απe> 
τη'ι λει tουργία τοΟ _ήθικοΟ νόμου. 
διότι ή τήρησίς, του είναι μέσα.. 
στην ίδια την φύσι του. Το κεν
τρικο εγι'ι) του ανθρώπου στερη
μένο από τά πάθη εlναι ή εδρα;. -
της ήθικης ύπάpξεω.ς, ήτοι ή μύ
χια ουσία του εγώ εlναι ουσία.. 
ήθικής η ήθικοσ νόμου. Χρειά
ζεται v' αφυπνισθη καί νά δράση,. 
νά κα.ρποφοpήση. Ό ήθικός νό
μος φθάνει τ-Υ/Υ άpμονία δταν τ� · 
πάθη καί α.ί συγκινήσεις τοσ άν- ·· 
θpώπου εναρμονίζονται με την δ
λικη καί πνευματ,κγ1 ευημερ[� 
.:οσ ανθρώπου. Δηλαδη ή ήθικό
της δεν εγκειται στην απάρνησr.. 
των παθών καί συγκινήσεων, αλ· 
λά στην 1σοppόπησί των προς. 
τον σκοπ-ο δημιουργικών εκδη
λι.ί>σεων. 

Ό Κομφουκιανισμός, επομέ
νως, άνtιμετωπίζει δύο καταστά
σεις-την κατάστασι τοσ ήθικοi>
οντος η «κεντρικοσ εγώ» καL 
την κατάστασι της ήθικης &:pμο
νίας. Τό ήθικο ον ή κεντpικr>
εγώ του ανθρώπου είναι ή αlώ• 
Ύια 6_άσις τής ανθρώπινης ύπάp
ξεως, ενώ ή &:ρμονία η ήθικο
νόμος είναι ή έκπλήρωσις του ή· 
θικοϊί όντος καί ή τάξις του παγ· 
κόσμιου νόμου. Ό ήθικος νόμbς: 
δεν περιορίζεται μόνον στ' ά�ομα, 
-εlναι πανταχοσ. Ένεργεί σ"
δλο τό σύμπαν, που επιτελεί- εγα;
θείο σκοπό .. Ή έπίτεyξις θείας.
&:pμονίας είναι δ σ-κοπος της δη- ·
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·μισυργίας. 
Ό Κομ:ρούκιος λέγει : . «Ή 

ζωη ένος ηθικοσ ανθρώπου απο
τελεί παρα.δειγμα.τισμο,ι βάσει 
της οικουμενικής ·ηθικής τάξεως». 
"Ωστε σκοπό� της ζωr,ς είναι ·ή 
έγκα.τάστα.σις δμονοίας μεταξύ 
&1θρωπίνου όντος κα.ί κοσμικής 
ηθικής τάξεως. Ή ζωη πού εύρί
σκετα.ι σε ρηξι με την ηθικη τάξι, 
είναι ζωη αγοραίου πpοσ(ί>που'. 
Ό ηθικος άνθρωπος πάντα. καλ-
λιεργεί το αληθ:νό του εγώ ή 
ηθικη :ρύσι. Ό Κομ:ροϊικιος λέ
γει : « Ή ανεύρεσις, τοσ κεντρι
κοσ νr,μα.τος τοσ ήθικοσ μας 
όντος, πού μας ένώνει μέ την ο1-

κουμενικrι τάξι, είναι πραγματι
κα το &ψηλότερο επίτευγμα. τοσ 
ανθρώπου». 

Άλλα ό ήθικος νόμος δέν είναι 
μια τυφλη ·η μοιpα.ί_α δύναμις. 
ΕΙνα.ι λογικrι καί πλ11ρης εννοι
ωv. 'Εκπληρώνει ενα. κα.θωρισμέ
νο σκοπό καί όδηγεί δλα. τά 
πράγμα.τα. πρός την πλήρη ανά
πτυξι κα.ί εκπλrιρωσι. 'Επομέ
νως, λογικη καί σκόπιμη διαδι
κασία: διαπερνάει δλη τr1ν δη
_μιουργία.. Κα.ί ό αληθινά ηθικός 
άvθρωπος μπορεί, χωρίς δρα.τη 
προσπάθεια, ν.ά ζήση σε. ά.ρμο· 
νία: με την ο1κουμενικη ηθικη τά
ξι. '0 Κόμφούκιος ύποdτηρίζει 

.\. δτι μό'ιον άνθρωποι ά.yνης κα.ί 
� · θείας ψύσεως μπορουν iιά τό επι-
·i::· τό�ουν. Λέγει : «Ή 1σχύς των 
"&-". πνευμα.τικων δυνάμεων στο σύμ

i 

παν - πόσο δραστήρια: είναι 
πα:ντοο! , Αόρατη στα μάτια., α· 
ψηλάφητη στίς α.1σθήσεις, εύρί-

-ί_ • σκετα.ι μέσα. σε δλα. τα ο'ιτα. κα.ί 
� τίποτε δ�ν μπορεί να διαφύγη 
,-_ την. λειτουργία. ·της». Συνεπώς, δ

Κομ:ρούκιος ταυτίζ;:ι τ-ήν Π'Ιευμα.· 
τικη δύναμι με τη·ι ηθικη τάξι, 
την +,θικη τάξι μέ ·rι ν φύσι κ:χί 
την παγκόσμια. αλ ,θεια μέ δλό
κληρη την ϋπχρξι στόν χωpο 
καί τό χρόνο. 

· Ήθικός άνθρωπο; ει'ιαι δ 1�ε
ώδης υ1ός, Ιδεώδης πα.τέρας, ιδε
ώδης σύζυγος, 1δεJJδης χδελ:ρ6ς 
καί πάνω από δλα. 13εώί3ης α.ν
θρωπος' τό ιδιο κ J.ί ·ηθικ·η γυ
ναίκα.. Ό ηθικός α•ιl:Jρωπος ε.Jpί
σκετ:χι σέ διαρκή μ-χχη για την 
τελειοr-cοίηcι τc;Q έ.ω:ου του στο 
φως της υψίστης κρίσεως καί 
σοφίας. Προσχωρεί στην αλήθεια. 
καί την πνευματική iσχ•; καί ξε
κινάει την η _θική του δδοιποpί:χ 
από επίπεδο χψηλ6, &νεοα:νον
τα.ς βαθμιαία. δλο καί ψηλότερα. 
Ό Κομφούκιος συγκρίνει τrιν 
ΠΟfJεί χ της ηΟικής αναπτύξεως 
μέ την ανάβασι ένός ϋψους. Ό 
ηθικοc. ανΟρωπος πpiπει νά ξεκι
νfιση απ� το χcψΥjλ6τ p) 6·1jμα, 
ι'ί>στε ή ηθικrι του έξέλιςις vα εί
ναι πλήρης κα.ί έξα1ιτλητικ·f1. Ό 
f1θικcς άν,θpωπος δέν δει.λιάζει · 
απο τη φτώχεια, ουτε θ:χμπώ,ιε
τα.ι απο τόν πλουτο· είναι έξ 
ισου δραστήριος στον καιρό του 
πολέμου κ:χί της ειρήνη;· δέν 
ύπάpχει κατάστασις ζωiις, στ·ην 
όποία. νά μην είναι κύριος του 
έα.υτοΟ του. Ή αντίληψις τής 
ηθικής έννοία.ς είναι τό 6α.σικο 
γνώρισμα. του fιθικοίί ανθρώπου 
κα.ί της αληθινης σο-.ρία.ς. ΟΕ 
τpείς κύριες ιδιότητες του ηθικου 
ανθρώπου είνα.ί σοφία., συμπό
νια. κα.ί θάρρος. Οί ήθικες 1διό
τητες μπορεί νά γεννηθου1ι η να 
αποκτηθοσν με τrιν εκπα.ίδευσι 
κα.ί τη'ι πείρα. Μιλωντα.ς για 
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τ!ς τρείς Ιδιότητες δ Κομφούκιος 
λέγει- «Ί-ί αγάπη τής γνι�σεως 
εΙν:χι συγγενής τής σοφίας, ή 
εντονη προσοχή στη διαγωγή 
είναι συγγενής τ·ης συμπόνιας, 
ή ευαισθησία στη ντροπή ε[ναι 
συγγενής του θάρρους». 

. Τό έπόμενο σε σημασία. του
Κομφουκιανισμου εΙνα.ι ή άντί
ληφις του άληθινου ιχνδρ:χ η της 
ανδρικ6τητος. Γιά νά ε[ν:χι κα
νείς σταθερά άλ ηθινός άνδρας, 
οφείλει ν' άνα.ζ ητήση τό καλύτε
ρο στή φύσι τι.;υ καί &-.ρου τό εϋ
ρη νά τό διατηρήση πα.ντοτεινά. 
"Ι ' ·» Ι .,, ' ' - ' σως αυτ;1 ε να.ι ,1 ουσ:α της η·
θικής του Κομ:ρουκιανισμου. Δ:
δεται εμ:ρ:χσις στήν εσωτερική 
fκαvότητα. του ανθρώπου. Ή α
νάπτυξις πρέπει νά ελθη έκ των 
ενδον καί οχι εξωθεν. Δεύτερον, 
,δ άνθpω"tος πρέπει νά φθάση 
τόν ϋψιστο σκοπό τής αληθινής 
άνδρικότητος βαθμιαίως με δι:χ
δοχικά στάδια.. Ό Κομφούκιος 
.λέγει: «Με .,τό νά εΙνα.ι κα.νείς 
-καλός υίός κα.ί κα.λός νεώτερος
αδελφός, εξασφαλίζεται ή βάσις
γιά νά yίνη κiλός άνδρ:χς».

Ό Κομφούκιος επίσης λέγει: 
·«Ή αλήθεια δεν φεύγει από τήν
ανθρώπινη φύσι». Συνεπώς, κά
-θε πρ6σωπο μπορεί νά γίνη άλη
•θινό; άνδρ:χς, φθάνει νά τό θελή
·ση αληθινά. Κάθε άνδρας είναι
.έν δυνάμει αληθινός άνδρας· κά
θε πρόσωπο εΙναι ίκανό γιά τήν
ύψιστη πνευματική καί ηθική ά
νάπτυξι, διότι δλα τ± πρόσωπα.
έχουν πλασθη με Ισότητα καλω
σύνης 'Ι(αρδιας. Πρόκειται yιά
μιά οδμα.νιστική προσέγγισι στο
1tpόβλημα των δυνατοτήτων του
.άνθρώπου. Αύτη ή οδμανιστικη

ιδέα ε[ναι αχώριστα: δεμένη με 
το αξίωμα τοσ Κομ:ρουκ(ου: «Μήν 
πράττεις στους άλλλσυς δ, τι i"iεν 
θέλει; γα, πράξου / οι άλλοι σε 
σένα». Κατά τον 'ίδιο τον Κοι:,ι.
φούκιο, τό ρητό α:ύτό ε[ναι ή 
κεντρικη κλωστή δλης της διδα
σκαλίας του. Ό κανόνας αυτός 
δίνει τό κλειδί γι± την ά ιάπτυξι 
τ,υ άληθινου άνδρα. 

· Η κατοχή στοργής, εlλικρι
νείας καί καλωσύνης, καθώ; καί 
ή συ·ιεχης χρήσις των δ3ηγουν 
τον άνθρωπο προς τον αληθινό 
έ:χυτό του. Ό Κομφούκιος λiyει: 
«Τό νά είναι κχνείς αληθινός 
στ;όν έαυτό του είναι δ νόμος 
του Θεου. 'Η προσπάθεια νά εί
ναι κανείς αληθινός στον έαυτό 
του είναι δ νόμος του ανθρώ
που». 'Ώστε δ Κομ'.ρούκιος δπο
στηρίζει δτι εκείνοι που είναι 
στον κόσμο δ αληθινός έαυτός 
των, αυτοί εκπληρώνουν την φύ
σι των. JΊ1έ άλλα λόγια, tκείνοι 
που είναι ίκανοί νά άνα.πτϊισσουν 
στόγ ϋψιστο βαθμό τό δυναμικό 
των, ε [ ναι ά πόλυτοι οί έα.υτοί 
των. Ή φύσις αναπτύσσει χαί 
συντηρεί την πλάσι καί εκείνοι 
που είναι ικανοί νά βοηθουν την 
φύσι στην άνάπτυξι καί δια.τή
ρησι τής ζωής στη γη ε ίνα.ι ισό
τιμοι του ούρα.νου καί τής γης. 
Μερικές φράσει, του Κομφουκίου 

ά αποσαφηνίσουν τίς απόψεις 
ου γιά τήν αληθινή ανδρικότη· 

τα. 
«Μόνον δ ανώτερο; άνθρωπος 

μπορεί vά φθάση αύτη την κα.
τάστασι (της άνδρικότητος)». 

<{Ή άληθινη άνδρικότης συνί, 
σταται στην πραγματοποίησι του 
άληθινου έαυτου σου καί την ά-

> f 
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1-1 ΣΟΦΙR του ΠRΟ-ΤΣϊ 
Ό μεγά λο� Κινέζος φιλόσοφος Λά ο - Τ σ έ, (πού {)ά πη 

«Γέρων φιλό σοφος> η «γεροντιΥ.ό παιδί», από τόν {!,ρύλο δτι 
εΥ.υcφορή{}η 81 χρύνια καί γε ν,·ή{)·ηκε μέ οψι γέι;οντος καί 
λε�κή κόμη) εtναι ό ίδρυτής τjjς V·ρη σκείας τού Τα οϊσμο ύ, 
που ί.ερό της βιβ λίο εlναι τό «Τα ό Τ έ χ - Κ ί ν γ κ• (Περί 
της {)ειότητος καί της αcετης). 'Από τό βιβλίο αυτό μετα
φράζουμε μερικά άποφ&έγματα, χαρακτηριστικά της φιλο σο
φίας τού Λάο-Τσέ, πrύ άνεπτύχ{}η 6 αίώνες πρό Χριστού. 

Οι τταλαιοt σοφοί ησ.:rν έrτι
,:ήδειοι στην μυστηριώδη τους 
.tτταψη μέ την β:χθ 6τη τα. 

"Ήσαν τταρατηοητικοί, σάν 
έκεϊνοv πού διασχίζει ενα 
-φουσκωμένο ττοτάμι. 

''Ήσαν ησυχοι, σάν τό χιό
-vι κάτω άπό τόν ηλιο. 

"Ήσαν άπλοϊ, σάν ψρεσκο
-ιςομμένο δέντρο. 

"Ήσαν ταπεινοί, σάν την 
πεδιάδα. 

; "'Ήσαν σκοτεινοί, σάν τό 

,. 

-€ολωμένο νερό. 
Δέν μττορεϊ ενας αvθρωπος 

ποκα:τάστα:σι της ·ηθικής τάξεως 
• ή πειθα.ρχία.ς. Έiν ενα.ς άνθρω

πος μπορέση εστω γ,ιά. μια. �μέρα.
νά. πρα.γμα.τοποιήση τον ά:ληθινό
.έα:υτό του κα.ί ν' ά:ποκα.ταστήση
την πλήρη ήθική πειθαρχία, θά.
τον ά:κ

ο
λου9ήση δ κόσμος». 

«Ή ταπεινότης είναι κοντινή
στήν ηθική πειθαρχία. Ή &
πλότης του χαρακτήρος είναι

ι ·.κοντινή στον ά:ληθινό ά:νθρωπι-1'._ σμό». 
·«Τό νά. είναι άνδρας ά:ληθινός,

άπό σένα εξαρτάται. Τί εχει νά 
:'/4!Χ'Ιη με τους άλλους;». 

νά πάρη θολωμένο νερό καί 
νά τό κάμη διαυγές, διατη
ρωντας το ηρεμο; 

Δέv μττορεϊ ε.vας ανθρωπος 
νά πάρη ε.vα νεκρό πρθ:yμα 
καί νά τό ζωvτανέψη μέ συvε-
χfj κ[νησι; , 

'Όσοι άκολουθοϋν αυτό τό 
Ταό (έvτολή), δεν εχουν ά· 
νάyκη νά γεμίσουν κι' ϋστε· 
ρα ν' άδειάσουν άπό δλες τίς 
ιδιότητες, γιατί μεγαλώνουν 
χωρίς τη,· άνάyκη αυτή. 
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'Όλα τά πράγματα άνθί
ζουνε σέ δραστηριότητα μέ 
κάποια ουμφωνία, δέν τά 
βλέπουμε λοιπόν ϋστερα νά 
μαραίνωνται; ΆφοΟ άνθίση 
yιά λίγο, τό κάθε τι πεθαίνει 
στη ρίζα του. Αυτη ή έπι
στροφη στην προέλευσι τοΟ 
καθενός λέγεται είρήνη. Εf
ναι ή διέξοδος πρός τό άνα· 
πόφευκτο. 

'Όποιος εκαμψε τόν έάι,τό 
του, αυτός θά κραταιωθfj. 

'Όποιος άδειασε τόν έαυτό 
του, αυτός θά yεμισθfj. 

'Όποιος έκούρασε τόν έαυ
τό του, αυτός θ' άνανεωθfj. 

'Όποιος έταπείνωσε τόν έ
αυτό του, αυτός θά έξuψωθfj. 

'Όποιος έξύψωσε τόν έαυ
τό του, αυτός θά έξεuτελι
σθfj. 

Γιά τοΟτο ό σοφός κλίνει 
στην άπλότητα και είναι πα
ράδει yμα σ' δλους τούς άν
θρώπους. 

Δέν εiν' έπιδεικτικός, yιά 
τοΟτο και λάμπει. 

Δέν εiν' έyωϊστικός, yιά 
τοΟτο και ύμνείται. 

Ό έπιδεικνύων τ'όν έαυτό 
του δέν άκτινοβολεί. 

Ό έπιδοκιμάζων τόν έαυ
τό του δέν έκτιμαται. 

Ή αuτο-ϋμνησις δέν δίνει 
άξ(α. 

Ό έξαίρων τόν έαυτό του, 
δέν στέκεται ψηλά. 

'Εκείνος πού εύρισκόμενος 

... 1· 
_'\ 

στό φ&ς παραμένει σέ άφά- .. :-,., 
νεια, θά yίνη οικουμενικό ύ-
πόδειyμα. Ή αtώνια άρετή. ,.. 
του δέν θα χαθfj. Αυτός θα- · ; 
έπιστρέψη άνάμεσα στούς τέ- . 
λειους. 

'Εκείνος πού είναι ενδοξος 
κι' δμως παραμένει σέ. ταπει
νότητα, θά yίνη οtκοuμενικη 
κοιλάδα. Καί θά την yεμίση; 
ή qtώνια άρετή. 

·.l; 
-r ,,._ 

Τό χαρακτηριστικό τοΟ Ταό 
είναι ή ευγένεια. 

Την όρφάvεια, την άπομό
νωσι καί ενα δχημα δίχως 
ρόδες τ' άποφεύyει ό λαός. • 
'Αλλά ο1 βασιληάδες και οι

μεyάλοι ι::ί:νδρες τά πρ_οτι
μοΟν. Γιατι πλουταίνει κα
νείς μέ τη στέρησι καί φτω
χαίνει μέ την άφθονία. 

' 

' 
, .  < 

'Όσοι είναι βίαιοι και ξερο-
κέφαλοι, δέν πεθαίνουν άπό: 
θάνατο φυσικό. 

Αυτός πού είναι 1κανοποι
ημέν€Jς, δέν θά · καταστραφfi 
ποτέ. 

Ό ηρεμος δέν θά άντικρύ
ση κίνδυνό ποτέ. 

'Άνθρωποι πού άντέχουΎ
είνc;iΊ έκείνοι πού παράyουv 
χωρις νά άποκτοΟν, πού έρ· 
yάζονται χωρις προσδοκία, 
πού μεyαλώνοι,.>ν χωρις κατά
χρησ ι .. Αυτη είναι ή ϋψιστη 
άρετή. 
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ΖΩΗ, είναι ή εκφρασι της 'ί- κεντρομόλος θερμότης κι' ·fι παy-
, διας της πνοής του δημιουρ- κόσμια ελξι. 
·,. γικου όντος. Τραγουδάει άπό ζω·η τό αyέ-

Ζωή, είναι ή εκφρασι δλου ρι, ή αϋρα, ή ρεματιά, τό σύν-
, τcιυ όρyανικου καί άνοργάνου ά- - νεφο πού κινείται καί φεύγει, 
κόμα βασιλείου. πού διαλύεται καί βρέχει, πού 

Ά νασαλεύει ή ζωη μεσα στο συμπυκνώνεται καί μαυρίζει, 
χορτάρι, πού φυτρώνει καί πρα- πού εξαύλώvεται κι' άφήνει 
σινίζει στον κάμπο, πού λυyάει αίθριο γαλανό τον ουρανό.
καί κυματίζει στον άνεμο, πού 'l'μvεί τη ζωη δ ούρα•,ός μέ 
χαίδεύει τη γη μέ τό άπαλό του τα γαλανόλευκα χρώματά του, 
άνάσασμα. που μεταβ_άφονται πορτοκαλλιά, 

Άναρριγάει ή φύσι άπό ζωή, χρυσά, 1ριδόχρωμα στην άνατολη 
στrιν άνθrισι καί στο κάρπισμα; καί στη δύσι, στο μεσουράνημα 
των βλαστών καί τω•, δένδρων. καί στα βαθεια μεσάνυχτα του-

Σιγοτραγουδάει άπό ζωη τό ερέοους. 
ρυάκι στο αόλάκι τοu κι' δ ποτα- Έκφράζει τη ζωη τό π1ό τε-
μός στο ρέμα. Όρχηστρώνει τη λευταίο· πρωτόζωο, τό κοχύλι 
ζωη δ Ώκεανός στα βάθη του της θάλασσας, τ' άσάλευτα κο
κι' ή yήϊνη σφαίρα στα πύρινα pάλια των βυθων, μέ τον νόμο 

r, εyκατα, μέ τrιν πολυδυναμικη της άναπαραγωyης, της διατη-
κεντρικη συμφωνία της ζωης, ρήσεως καί του θανάτου. Τό κά

ζ,,. που διατηρεί την υπάpξι του φυ· θε κύτταρο κι' δ κάθε ίστος του, 
�- _ τικου καί ζωϊκοσ βασιλείου, πά- ζωϊκοσ βασιλείου μέ τον πόλεμο

νω στον φλοι-ό της που πεpι- της κάθε στιγμής μέ τον εαυτό. 
-.• στρέφεται μ' δλόκλ ηpη τη μάζα του, μέ τη φαγοκυττάρωσι· και 
.. του yύρω σ1 η δίνη του άξονα · την τpοφοaό-τησί του. Ζη και 

τής ζωής που την κινητοποιεί ή πεθαίνει, αναβιώνει καί διατη-
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ρείται, μέσα στον σοφό νόμο της 
' ' ξ ί :1. ,., υπαρ εως κα �νυπαρςιας. 

* * *

Κι' &κ6μα ή ζωη ζη καί μετα 
τον θάνατο. Γιατί δ άνθρωπος 
εξακολουθεί να ζη με τό ερyο 
του. 

Τό �νάλοyό του, με τίς δυνα
τότητες καl τίς ίκανότητές του. 
Τό άπλό, τό πεζ6, τό συνθετικό, 
τό πνευματικ6, τό άyαθοερyό, τό 
iπισtημονικό, τό καλλιτ!όχνικό, 
τό άσκητικ6, τό κοινωνικό, τό 
άτομικό, τό οίκοyενειακ6, τό 
εθνικό, τό &νθρώπινο. 

Κι' άκ6μα &ψήνει κι αύtην 
την όλική του όπόστασι πού 
σύμφωνα με τό νόμο της &φθcφ
σίας τη; ϋλη.;:-«Ού?έ:ν άπόλλυ
ται»-δίνει τα συ ;τατικά του στη 
l\Ηνα Γή, κι' άπό όρyανικη ϋλη 
με την άνορyανοποίησί της θα 

. συντεΗση σtην άνασύνθεσι καί 
<�την τρο:ροδότησι ενός μικρου 
μέρους του κύκλου της ζωής: l\1ε
ταστοιχείωσις. 

Ζη άκ6μα με τό πνευμα καί 
τό παράδειγμά του, τίς σκέψεις, 
την δ:δασκαλία του, την άvατρο
φη των παιδιωv του, α.•ι είναι δά
σκαλος η γονιός, με τό δποιο
δήποτε ερyο, πού μπορεί να

προσφ!Ρ,Υ/ δ άvθρώπινος ΝοQς κι'
1J καρο:α. 

Κι' άκόμα ζη για λίγο καιρό 
�τη μνήμη των &ποyόνωv του 
-καί στη ζωή τους, άλλα καί με
τα τη λ ησμονια καί την σιyαvη 
φαινομεvικη εκμηδέvισι σαν άτα
βιστικό καl κληρονομικό κύτ
ταρο. 

'Από την &ρχή της ζωής του 
κόσμου όπηρχε,ή 'Αγάπη σάν 
νόμος παγκοσμίου ελξεω; τ·ης 
Γ·ης καl των δι-αφόρων φυσικωy 
σωμχτωv του &πείρου. Δύναμις 
πού κρατάει σ' Ισορροπία κι' 
άρμονία τ·ηv ζωή του σύμπαντος·, 
της πλάσεως, κι' ώ; συναίσθημα 
πρωταρχικό του εμβίου ο·ιτος -
με τήν εκ'5ήλωσι τοJ ενστικτώ
δους μητρικου φίλτρου κι' ίσως 
άκόμα με τό εvσtικτο της άyε
λαίας ζωής, πού &ρyότερα δια· 
μορφώνεται σε κοινωνικό συvχί
σθημα, δσο δ άνθρωπος άναπτύσ
σει κι' δλοκλ ηρώνΞι την διάvοιά ' 
του πάνω &πό τό ζωϊκό ενστι
κτο. Γιατί ή άyάπη πάνω άπό 
τlς 6ιωτικές άνάyκες είναι εκείνη 
πού σάν στοιχείο ζωης δ3ηyεί 
τον άνθρωπο στ·ηv εξέλιξί του, 
την ήθικοπvευματική καl στήv 
καταvόησι κι' αύτωv των όρyχ
vικων καl φυσικών νόμωy κι' εr.
δηλώσ3ων . 

Ή άyάπη &ποτελετ την 6ά.σι 
δλων των ήθικων καί φιλοσοφι
κών θεωριών κι' άπόψεωv. 'Έτσι 
ή ζωη στέκεται πάνω &πό ά:πλη 
6ιολοyικη συνισταμένη, ήθικη ά
ξία καί πνευματικη κα.ταξίωσι. 

Για την τροφοδότησι καί την 
ε1ιερyοποίησι της ζωής, σε μιαν 
εκδήλωσι ερyου σκοπου, επιτεύ
ξεως, χρειάζεται δ άνθρωπος ε
σωτερικό κίνητρο, φλόγα, λα
χτάρες, ενθουσιασμούς, πού να δ

δηyουν δμως θετικά, σταθερά, 
λοyικα στην δρασι, άλλα σύy
χροyα καί ν' &ναφτερώνη τίς ίκα· 
νότητες του &τόμου για την δη
μιουρyικη επιτυχία. Κι' ή κεν
τρικη αύτη φλόγα, ή άκοίμητη 
αύτη σπίθα είναι ή &yάπη προς 

-, 
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κχποιο ι σκοπό, ·ή cη α πη πp6ς 
τ�v ζω·ή, ή &:γάπη πp6ς το,ι άν
θρωπο, ή &:yάπη προς μιάv ίδέ-χ 
άνάλογα με τις κλίσεις καί τή 

. φύσι, τις επιδιώξεις w,υ κάθε ΙΧΥ· 
θpώποu κι' άνcfλογα με τη πηγή, 
που την τροφοδοτεί. 

'Η άγάπη είναι ·ή Μάνα τής 
Ζωη; κι' ή γεννήτρα κάθε έργου. 
Κι' ή άγάπη είναι τό παιδί τηι; 
Ζωης Κ(Χt τό γέννημα: κάθε έρ
γου. 

' 1-

Ή εpωτικη μορφη της άγά.πης 
γίνεται δημιουργική, δτχν ανέλ
κει την ψυχη πάνω &:πο το τ · πει· 

.). ,ι Ι :ι :ι ρ 'ζ ' 2 νu ενσtικτο, κι ανεοα ει την ι.· 
πιθuμ' α στη σuνείδησι γιά νά τ·ην 
κάμη ίδέα, γιά νά την κάμη άν
θρώπινη εγέpγεια; λόγο, ώ:ρέλιμη 
πpαξι, άξίες π-:Jυ άξιολογοσν κα:ί 
δικαιώνουν την άνθpωπίνη ϋπ(Χp· 
ξι καί τη δίνουν τό διαφορικό 
6χσικό της γνώρισμα από τήν 
ζωη τιί>ν λοιπ.ωγ εμ6ίω'Ι οντωγ 
του ζωίκου οασιλείόυ. Αυtά ζουν 
καί διεuθύνοΊιtαι άνεύθuνα άπό 
τά ζωικά: τους ένστικτα. Ό άν
θρωπος δμως. qεν ε,l.ναι, άνεύθu\i-bΊ 
οι. Δiν διέπέτ�/c.·μονc)ν·. άΤCό τό 
ένσtικτο. 'Εχει τον λ6γο. 'l'YJ'I 
Διά'Ιοtα:, που του δίνει τ"f/'I σφpα:· 
γίοα κχί την . άκtινο6ολ:α: του 
άνθρωπ·σμοσ, δτχν δ ίδιcς είναι 
ίκα'ιος νά δώqη χp-:Jι.χ κχί μορφή 
σtην σ:ρρχγίδα: αυtη του λόγου, 
με την άνεξίτηλη μεΗνη της αν 
θpωπι:χς του, με την άpμονικη 
πεpίμεtpο της ψυχικής του αυτο
τελεία:ς. 

Τότε ή &:γάπη γίνεται έ;ιδα:
νίκεuσι του 'Εγώ του, του ιδιοu 
και του ύποκειμένοu που τον έμ
πνέει, για:τί άπό ένστικτο γίνε· 

.. . 
1 • •  

' 
.... .. ' .

τα:ι ψυχική κα:ί νοητιχη λειtουρ· 
γία, που δδηγεί σtην σύλληψι 
καί την έπί τευξι του άγαθοο κα.ί 
του ώ:ρελίμοu. 

Κι'- έτσι μπορεί νά στηριχ_Οη; 
τό άτομο σtο σύντροφο της ζω
ής του, κι' έτσι μόνον ή οικογέ
νεια. άνάμεσα: στά μέλη της, κι�· 
ετσι μόνqν ή κοινωνία: άνάμεσα: 
στα στελέχη που την άποτελοσν. 
'Ετσι δημιοupγεΊται μίχ κοινη, 
διάλεκτος άνάμεσ:χ. στήν πολu· 
γλtQσσία τιί>ν φυλών, ή γλωσσ:Χ. · 
τ·ϊjς 'Αγάπης που λέγεται: Κα
τα.νtησι:. 

Ξεπεpνωντ::.:ς την εpωτικη αγά
πη, τηv συζυγική, την uίκή, την, 
&δελφική, στ,χματουμε ευλα6ίχά 
μπρος στην μοναδικη κι' άκpι6η: 
άγάϊ.η της Μητέρας προς το παι
δί της, τr1ν ίερή ,άγάϊ.ΥJ της Μά
νας ποϋ είναι φωtισμένη άπο 
την άνιδιοtέλεια και ποtισμένγ,L 
άπο τή θυσία. 

,. .( 1· 
' 1 

r' ' ' ' .,:;:υpω μ,ας σαΊ τον κισσο, ·'ι' 
&:γ.άm;:rj.®-ίσσzτα:ι κ-χί pιζά)·ιει στή1 

γη της ζωής, γιχ νά δροσίση 
καί στολίση τη·ι πp::.:γμα:tικ6τη
τχ, που τΥιV ήλιοκ::.:ίει YJ πpο
�πά:θεια: καί τη ρ::.:ντίζει ό ίδρώ
τας. 'Α ιάμεσα: στ-'ιν κισσό αυτής 
της άγάπης, &ναpλύζει Υ/ δροσιά 
τ'ίjς ξεκούρασης Πάνω στο · φύλ
λωμά: της &:pγοστα:λάζει Υ:/ πά
χνη τij; άνταμc.ιι6ης. Κι' ή πpωι
νη δροσοσταλίδα: λχμπει σάν_χαι-. 
ρετισμός στο ξημέρωμα: της κά
θε αυγής, που προχωρεί γιά ν" 
δε..χθ 7Ί την δρ5σο του μ�σοupανή
μα: τος καί ν' άποστάση σtο δει
λινσ της διακοπής. 

Κι' ή άγάπη σιγά-σιγά γίνε-

.. ::\
---

· 
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ται ανάγκη ζωής κχl κίνητρο 
ζωής στη ι πλατϊιτερή της ενέρ
γεια. 

Ή αγάπη προς την ερευνχ 
φωτίζει τό πvευμα του ερευνητου 
γιά τlς ανα1ιαλ11ψεις του' τον 
επιστήμονα στίς &ναζη ,ήσεις του, 
-ίJ αγάπη του χωρικου γιά τη γη 
,δίνει στά εργατικά τραχειά του 
χέρια τήν δύναμι γιά την ά.παλή 
καλλιέργεια του χώμα,ος, στόν 
τεχνίτη την επιμελημένη επεξερ
γασία: των εργων του, στόν κάθε 
ά ιθρωπο, σ' δποια τάξι κα.ί σ' 
δποιο επίπεδο κι' α.v αvήκει, την 
.ικανότητα νά βά.λη κάτι μέσα: 
από την ψυχή του - τον ρυθμό 

·καl τη I ομορ:pιά - τον πα:λμό
η1ς 'ίδιας του ζωής μέσ-χ χαί 
στο πιό μη,<.χνικό εργο: γιχτί 
Μζ ι την σφραγίδα του έαυιου 
του καί τότε τό εργον γίνεται 
από μηχα:νικο κατασκεύ::ισμα, 
ζω'ιτα:νο δημιούpγr1;.ι.χ κι' από 
άπλως απαραίτητο, στη χρφι
μότητά: του εκλεκτό. 

Στην ε1σα:γωγη του Πλάτωνα 
συναντουμε τό έξης μέ τον '·Ε
ρωτα: «Ό ερως είνα:ι δ θεμελι

-ωτή; της παιδείας. l\H:. τον ερωτα: 
ύπερνιχά:ει ή ανθρώπινη ατέλεια 
τόv έα:υτό της κι' ή παιδεία: που 
·θεμελιώνετχι δεν θέλει άλλο πα
.rά ν{ι. φ:ρη τον άνθρωπο στην
-δλότητά του.»

Την δα:ιμόvια α:οτή δύvα:μη
που κινεί την ψυχή προς τ.ήv 1-
. δέα κι' απ' την 1δέα: τrιv ξανα:
·φέρνει στη ζωή, την εζησε συγ-
1tλονιgτικά μέσα του δ μεy&λος
παιδαγωγός, δ πλατωνικός Σω
κράτης.

Ό ερως γι' α:οτον είναι μιά 
-σύγκ.ορμη δρμη της ψυχής, ενα:

δα:ιμόνιασμα, που σπηρουνίζει 
τήν ψυχή ως τά βάθη της. "0-
μω; δ ερως λέγει 'δ Πλάτων εΙ
ναι καl πόν,pς ψυχης. 

Ό πλατωνικός ερως εχει πολ
λά χαρακτηριστικά του Σωκ,?ά
τη. Είναι πάντα: άπορος. Δεν εr
ναι μαλα:κος, ουτε ομοpφος, αλλά 
τρα:χύς. Είναι πάντα: ξυπόλητος 
κχί άστεγος. ΕΙνα:ι ανδρείος, τολ
μηρός, κυ'ιηyάει πάντοτε τήν ο
μορφιά καl την καλωσύνη. ΕΙνα:ι 
δεινος κυvηγος κχί π-αγιδευτης 
εφευρετικός. Είναι σ' δλη του τή 
ζωή φιλόσοφος. 

Τη βα:θειά σχέσι που δένει 
τον εpωτα: με τ fJV παιδεία καί που 
καθορίζει το καθολικο ιbpίμασμα 
της ψυχής τήv μα�αίνουμε σ' δλη 
τη; τη-ι αράνατ η εκr.ρpχση απο 
τό δασκά:λεμχ, που κάνει -ίJ Διο
τίμα στο Σωκράτη yιά τον 'Έρω
τα. Αοτή του κάνει '"συνει6ητ6, 
Πtt); δ ερως εΙναι δ πρώτος δπο
κειμενικο; σU'Ιtελ<ΞσtΥJ; της Π:Χι· 
δείας της ζωής. 

Βέβαια:, -ίJ Διοτίμα: εί ιαι ενα, , .), Σ φαvταστικο πpοσωπο στ,1v ω-
κpατικrι φιλοσοφία κχl στο φιλο-
σοφικό του διάλQγο. 
-Καί τί είναι δ '·Ερως, ρωτάει
δ �ωκράτης την. Διοτίμα: Θνη·
τός;- Κάθε άλλο, τοΟ απα\•τάει ..
'Αλλά τί τότε, Διοτίμα; - :Με
γάλος Δχίμονα.ς, Σrύκpάτη. Γιατί
κάθε δά δαιμονικό είναι &νάμεσα
στο θνητο καί τ' αθάνατο.

Ι. αί ρώτησε δ Σωκράτης: Δύ
ναμη εχει; 

- Νά εξηγη, απάντησε εκεί
νη, κα:ί νά μεταφέρη στους Θε
ούς, δσα έρχονται απο τους αν
θρώπους καί στους ανθρώπους, 
δσα ερχονται απο τους Θεούς. 

-
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... ο ερω;, �ωκράτr;, δεν ε[να.ι για
,. •• ομοpφο, άλλα για την γέννηση
,·:' καί τον τοκετ_ο μέσα στ· ομορψο.
ί _:: Γιατί_ είνα.ι για την γέν-
ι; ·νηση; 

[t 
-Για.τί ή γέννηση ε[να.ι το

�· άειγέννητο, κάί τ· άθάνα.το μέσα.
f� στο θνητ6. Καί την &θα.να.σία. δ

έρως την ποθεί μα.ζί με τ· άγα.Οό
.ι ·•Η θνητη φύσις ζητεί δσο μπορεί

i!. να ε[ν:χι παντοτεινα κι' άθάνα.τη.
Κα.ί μπορεί μόνον με την ά

να.πα.ραγωγή, γιατί π:χν'τοτε ά
φήνει ενα. άλλο καινούργιο στη
•θzση του παληου. :ι 

Κι' δποιος φτάσει στο τέ�ος
τής μυστα.γωγία:ς του ερωτα:, λέ
γει ή Διοτίμα στόν �ωκράτη, θ'
άντικρύση μιάν δμορφιαν έξα.ίσια.,
-στη φύση, έκείνην άκριοως που
γι' α.υτην έγιναν δλοι οί παιδε
:μοί. Γιατί αυτό ε[να:ι νά πάρης
τδν όpθο δρόμο προς τbν έρωτα:.
Ν' άpχίσr;ς δηλα.δη άπο τα ομοp
φα α.ύτα έδω έξ α.lτία:ς της άΟά
να:της δμοpφιας κα.ί πάντα. ν' ά
νε6:χίνης σ:χν να μετα:χειpίζεσα.ι

_ άνα:6α:θμους άπο το ενα: στα δύο, 
κι· άπό τα δύο σώματα: πpό; τα

. -ομοpφ:χ έργα: κι· άπό τα έργα:
·στα ομοpφα μαθήματα., ωσποu
.άπο τα μα:θήματ:χ να φθάσης
•στο μάθημα έκείνο, που θα σε
γνωpίση την ίδια: την δμοpφιά.
'Τrιν δμοpφια που γεννα την ά-
.ρετ-ή. 

f Για v· άποκτήση αυτό το ά
!, _· -γα.θό ή &�θpώπινη φύσις, πιο κα:-

λον συμπαραστάτη απο τον 'Έ-

t." ίΡ
ω

:f
α: δέν μπο

,ρ
εί ν

&οpει
δ. � , , 1, έ τόν τpοπο α:υτο οαιμων

; που λέγεται 'Έρως άνέλκει την
ιί . -φ�χη κα:ί την ,. φέpν;ι ω; > τ�ν πη:
:.· γη της, ω; την lδεα: κι οδηγε ι

t:. 
\>( �ψ 

1, , • 

ιι- · .. • -� ,ι ;..• .,_. 

τον άνθρωπο ατtο το φα.ινόμενο
:1τό νοούμενο, άπο τήν έπιφχνεια
στο βάθος καί τον συλλέγει στην
έσωτερικότητά του 

Αυτό είν:χι δοσμένο μονάχα.
στον άνθρωπο, δηλαδή δ έρως
άπό άλογη όρμη κι' έπιθυμία: νά
γίν�ται μέ τriν παιδεία. λόγος,
γνώση, άγα:θό, άpετή. Κι' δλη
α:'.ιτη ή δηι. ι ·υρ (ία: του ε ίναι τό
τε που έγγίζει την άΟα:νασία.. 

'Αλλα ή άγάπ-rι είναι κα.ί πό
νος, ε[να.ι καί μ6χθος, γι:χ την
έκπλfjpωσι �ου σχ.οπου της. 

Συχνα δ3ηγείτα.ι στήν διάψευ
ση, σt-YJV διάλυση κα.ί σt-YjV άπο·
τυχ ία.. ··Εχει δμως κα.ί τή,ι δύνα:
μι δτα.ν εινα.ι ε1λικpιΥ-r,ς προ; τον
έπιδιωχ.όμενο σκοπό ν' ά•ια.πλά
θη v· άνα.συνθέτ η κα.ί v· άνα:δι
οργα:νώ 1η. Ίμλοιως θα ήτα.ν άρ
νησις. • Αλλα ή άρνησις της άγά
πης εΙνα.ι χα.ί άρνησις ζωης. Κι' 
ή πα.pα:δοχή της, έξουσία.. 

Κεντρίζει την προσπάθεια: των ·
άνθρώπων κα:ί δρθpίζει τα Ιδανι
κά τους, έξω άπο έγώκεντpο ά
ξονα: της πpοσωπικ6τητο; . 

Ή ζωη μπορεί να είναι πολυ
σκληpη καί δύσκολη για μεpι·
κους άνθρώπους. • Αλλi αν δέν
λυγίσουν οι άνθρωποι κάτω άπο
τον άνεμο της δοκιμασίας, δέν
δυναμώνουν. "Αν δέν φυλλορροή
σοuν άπο τήν καταιγίδα: της, το
ουράνιο τόξο της καλωσύνης δεν
θα χα:μογελχση στον αίθριο ου•
pα:νό της α:lσιοδοξία:ς. 'Αν δεν

-. μα:στιyωθουν άπ' τα ρα:πίσματά
της,., δεν θα σκληρα:γωγηθουν
κα.ί για τα μικρ:χ κα:ι για τα με
γάλα:

. 

,ι ,_ Ι• ... 1 
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Φτάνει vά οαδίζη δ &,,θρωπος 
σταθερά πά.vω στη γη της πρα
γματικότητος, πάνω στή γη της 
ζωής, δ -Ποιητής- άνθρωπος. 

Κι' δτα.v λέγω ποιητής, δεν 
εvvοω ε1δικά κα.ί μ6vov τον Ποιη
τή πού γράφει στ(χους, : ά.λλά 
α.ύτοv πού προσφέρει θετικο κι' 
ωφέλιμο εpγο πού γράφει την 
Ποίηση με την ζωή -�:ου, έvω το 
βλέμμα. θά θωpη το1ι. ούpα.vό της 
θεόπεμπτης 'Αγάπης του κό
σμου. 

Ή καρδιά. του πάλλεται ά.πο 
εvθουσια.σμούς κι' οί βλέψεις του 
ά.vεβα.ί •ιουv ως τίς πιο ά.γέpιvες 
κι' ά.σύλληπτες σφαίρες καί μες 
στίς ξάστερες πολιτείες του Νου. 

Δρα, κι' ή δράσις του, εlvαι 
''f μvος ζωής γιατί ά.ναβλύζει σάv 
pυθμος ά.πο την καρδιά του, ο

που φωληά.ζει ή 'Αγάπη γιά τή 

-

Ζωη τήv ιδιcι.. 
Ή ζωή εpχετc.<ι ά.πο τ& θείο•,ι, 

κα.ί πηγαίνει προς το θείον. Κα.� 

-�.

ή ά.vωτέρα εκφρας�ις της ά.yάπης.. 
παpα.μέv::ι ή του Θεανθρώπου- � 
πού θυσιάσθηκε γιά τειv &vθpωn;o. 

Τον φωτοστέφανο της θυσίας 
καί της ά.γάπης του, α1ωvες φω
τίζει καί θά φωτίζη την ίστοpία. 
της ά.vθρωπότητος. 

'Ωραιότατος ϋμvος Ά γάπης,. 
'Αvθpωπίvης, Χριστιαvικης είvα.� 
·1 προς Κσpιvθίους ΈπιGτολη
του Παύλου: «Έχv τα.ίς γλώσ
σαις των ά.vθpώπωv λαλω, ά.γά
πηv δε μη χω, γέγοvα χαλκος.
ήχων καί κύμβαλον ά.λλα.λάζοv».
Κα.ί σ' αλλη παράγραφο: «Ή ·
ά.γάπη δλα τ' άvέχεται, δλα τοc. •
πιστεύει, δλα τά έλπίζει, τά.
πάντα. όπσμέvει, κατανοεί, συγ
χωρεί».

Ό νους μου γεμίζει με νέο πάντα καί αύξανόμενο θαυμασμό και 
σεβασμό: άπό τόν εναστρο ούρανό έπάνω μου καί άπό τόν ήθικό νόμο 
έντός μου. 

ΚΑΝΤ 
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Ο Ι ΙΣΗ_Μ,ΕΡ!Ε� κ�ί- οί Tpo·
πες του Ηλιου είναι φυσι

κα: γεγο ιότχ που όφείλονται, κα
θι:ί>ς μας λέγουν οί ασ.τpονόμοι, 
στίς διαφορετικές θέσεις που 
1ρ.ίpνει ή Γή κάyοyτο;ς περί α,'.ιτόν 
μία δλόκληpη πεpιστpοφrι, ή δ
nοία. μας δίδει την εννοια. του 

. ετους με τ!ς cέσσαpzς έποχες αυ
του. l'ιά. να: ακριβολογήσουμε, 
δμω_ς, την ποικιλία των έποχων 
του ετους δεν μ.α_ς δίδ&ι μόνον ή 
έτησία πεpιστpοφη. της Γης γύ
ρω σ�όν -,' Ηλιο, .γι_ατ: αοτη μόνη 
δεν αρκεί, αλλα καί· ή κλίσις το'σ 
άξο 1,ος της Γης, περί τό.Υ δποίον 
αυτη περ•σφέφεται σε-24 περί
που �ψες, πpός_τό έπίπεδο που 
πεpιστpiφεται ή J'η γύρω από 

· τόν 'Ήλιο._ ΛΑyουμε, ή κλίσις
το,υ -άξονος της Γης, γιατί δ άξων
αύτος δεy είναι κάθετος στο έπί
πεδο της περιστροφή�, _αλλά. σχηs
ματ(ζει με αυ�ό μία �rωγ(α που
εlνα,ι 67 περίπου μοιpων. 'Έτσι,
κάθε τόπος της Γης, δέχεται κιf
θε ήμέρ7 διαφοpεηκό ποσόν ήλι
ακης ά:κτ,νο�ολfας .. Τοστο λοιπόν
ε lναι 'εκείνο που διαφοpίζει τίς

·· έποχες τοσ ετόυς. '.Κχ•ι δ άξων
της ή'μ'εpήσιας . πέpιστpοφης της
Γης ητο κάθετος στο έπί πεδο της
έτησίας περιστροφής _ της γύρω

στο ι 'Ήλιο, τότε κάθε τόπος της 
Γης θα: έ-5έχετο διχpκως τό αυτό 
τcοσόν ήλιχκής ένεpγείας και έτσι 
δεν θα: όπ'ί)pχαν οί διάφορες i'Ίψες 
τοο ετους, οί τέσσαpzς δηλαδη 
έποχές .. 

Οί 'Ισημερίες καί Τpοπzς εl
•ιαι ο[ �φετ ηρίe:ς τr'j)y τε�σάpω,; 
έποχων, Κr�θώ; ξέpο�με, λέγον
ται 'Ισημερίες, γιατί Υ/ ήμέpα; 
εί,ιαι τότε 'ίση με τή νύχτα· καί 
Τροπές η 'Ηλιοστάσια, γιατt δ 
''Ηλιος φαίνεται σά.v νά στέκη έ
πάνω στην· έκλειπτική, που φαι
νομενικα: · κινείται στη διάρκεια 
ενός ετους. Τοοτό 1σχύει καί γιά 
τα: δύο ήμiσ:ρiίpια της Γ·ης. ΟΕ 
αφετηρίες•: ομως, των ,έποχωγ 
καί ο[ έ_π_οχες του ετους για: τά 
δυο ήμισ:ραίpια της Γής, τό Βό
ρειο που,, εύpισκό'μe:θα rιμείς και 
το Νότιο που είναι οί αντίποδές 
μας, _ εχουv �κpιβω; αντίστpΌφη 
εyyοια. '_J:'90tό όφείλεται σε έκεί-
ΥΟ π_ου ε'ίπαμε πάρα π&νω, δηλα.- ., 
οη στ-η γωνία που σχηματίζει δ 
αξών της Γης με το έπί �;δο της -
π;pιστροφης 'της �εpί τον ".flλιov. 
'Έτσι 1 οταν στο. βόpειον ·ήμισ:ρα&
pιο� tχουμε 'τη Φθινοπωpιvη Ίση
μεpίά, γύρω στίς 23 Σεπτεμβρίου, 
καί αρχίζει το Φθινόπωρο, στο, 
Νότιον εχουy την Έχpινη Ίση-
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μερία κχί α ,χίζει ή 'Άνοιξις, 
Τό rδιο γί•ιεται μs τή δική μχς 
.. .Εα:ρι νή Ίσ ημερ�α:, γύρω στήν 
21 ΜχρτΌυ, πού γιά τού; άντί
πο?ές μχ; είνχι Φθινοπωρινή, 
·Το α:ότο κχί με τις Τροπές, τή
Χειμερινή, y jρω στας 22 Δεκεμ·
f;ρίου, καί τή Θερινή, γύρω στάς
22 'JoJVtO'J,

" 
* "

Αότα τi φυσικi φχινόμενα, 
-τίς έnοχες τοj ετους, ή σύγχρο
νος άνθρωπ6τΥ)ς τi άντιμετωπί
,ζει Κα:τα τp6 ΠΟ πολύ εξωτερικό
-καί με ά?ιχφορία, θα έλiyαμε.
''Τα παί,,νει σαν συνηθισμiνες έ
να:λλα:yες σtίς θερμοκρχσ:ε; κα:ί
-στίς άλλες κλιμχτολοyικiς συν·· 
eηκες καί σαν μία ποικιλία στίς
ψiσzις της 6λα:στήσεως. Κάμνει
�.χ:ί μερικές παρχτηρήσεις για
-τίς άνtιδράσεις του ζωϊκου κό
,σμου κα:ί για τίς επιδράσεις των
εποχων στrιν δyεία του άνθρώ
που. Ή επιστήμη πάλι, τα φυσι·
-χα αότα φαινόμενα: τα εξετάζει
με το πρίσμα τ jς ψυχρής λοyι·
j(ης και τίποτε περισσότερον.

'Όσο για τίς άφετηρίες των έ
�οχω.ν, α.ότές περνουν για τον 
χοινωνικόν άνθρωπο άπαρχτήpη· 
-τες, δ δε επιστήμων περιορίζεται 
να: τίς προσδιορίζ η χρον�κως με 
«κρί6εια, χωρίς να τοtις δίδη 
μεγαλύτερη σημασία ... 

__ Στους άρχαίους δμως χρόνους 
τα: πάρα πάνω ζητήματα τ' άν- · 
-τιμετώπιζαν με τρόπον έντελω; 
διαφορετικό. Καί στή χώρα μα:ς 
-καί σε άλλες χωρες της άρχαίας 
lποχής, ο! σοφοι των Ναων καί 
των 'Ιερων έσ�μ�αζαν .τα φυσι
-κα αότα φαινόμεν και yεγο,ιότα 

των ώpG)Y κχί τω•ι άφετηpιων • ;
των ώpων του ετους με τό πpί· -
σμα: της εσωτερικής γνώσεως καί 
της παραδόσεως. Ι�αι μελετουσα:ν " 
τίς έr.ι?p:χσεώς α:ότων επί τοd. 1 

ά•ιθρώπου κχί 1?ίως επί του .: 
πνεύμχτος του άνθρώπου ΠΟU· ει- ,,, 
χε δεχθη τό εσωτερικό φως. 

Ή φυσιολατρεία κα:ί ή πνευ: -
ματοδο;ία: ·η ,χν ο[ δύο πόλοι , 
περί τους δποίους περιεστρέφετο. 
ή έσωτερικr1 γνωσις, πού έπορεύ
ετο άπό τα 'Ιερά της άρχαίας 
πα:pα:?6σε vς. 

Κα:θώ; έ,όξα:ζαν ο! ενάρετοι 
και σοφοί εκείνοι άνδρες, ο! δ
πbίο� άσκ'Jυ:ην τήν πχράδοσιν. 
αότήν, ή Θεία: Φύσις εlναι τό , 
Πάν. Καί τίποτε δεν εlναι δυνατό 
ν_α νοηθη κχί νά έρευyηθη έκτος 
,ης Φύσεως, ή δποία εlναι ά
πειρη σε εκτασι καί δυνατότητές 
άνελίξεως. Οί Πυθαγόρειοι ωpι� 
ζαν τή Φύσι σαν άριθμό παμμέ
γιστον, άκατάπα:υστα σuντελού
μενο, για να: καταδείξουν το ά
πειρον αύτης στο χωρο κα:ί στ_ο 
χρόνο. 'Εκείνος πού λατρεύει τη 
Φύσι, ελεyαν, λατρεύει το 'Όλον. 
Καί ή λα:τpοία αότη ε[ναι επικρα
τέστερη κi,θε άλλης κα:cα (iέpος 
λατρείας. Γιατί δ λατpεύων το 
μέρος, δσονδήποτε κα:ί αν τουτο 
είναι δπέροχον, άμελεί τό δλον, w 

τό δποίο περιέχει καί το κα:τα: 
μiρος. 

Το πνευμα άφ' έτέρου, έδίδα
σκαν, δεν είναι κάτι το άσχε.,;ο 
πρός τ.ην Φύσιν. _' Από τίς άvε· 
λισσόμενες ουσίες .κ::ιί δυνάμεις 
αότης προέρχεται καί μέσα -σ· 
αότή_ν εξελίσσεται καί αότο ά
πείpως. 

·r πδ �ό �pίσμα των φυσιολό-

, • "Ί,•1, 
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--yων και πνεuμα:τοοόξων α:υτων του ετοu;. Κα:ί σuμβολικα ε1κό· 
-&ντιλ-ήψεων εσποuοάζοντο · κατα νιζαν με τα φαινόμενα του φυτι· 
··τους αpχα:ίους κα:ιρους καί οι έ- κου κόσμου τα βαΜτεpχ γεγονό-
-πιδpάσεις που δψίσταται ή Γή τα που ημποpουν νχ συντελε·
. άπο τα άλλα: eυpάνια σώματα σθουν σtο ά.γνο ανθρώπινο πνευ· 
·-κα:ι 1οίως απο τα έγγύτεpον προς μα: που εόpίσκεται στο δρόμο της 
·α:υτήν. Κα:ι ετσι εrχαν τεθη οι έκτuλίξεω; των πνευματικών του

'�άσεις της αστρολογίας ή δποία: ικανοτήτων. 
¾θεωpεττο τότε· σαν ή επιστήμη Ή σπορά, ή βλάστησις, ή αν· 

·. · -των επιστημών. Μέσα: σtη Φύσι θησις κ_αί ή καpποφοp'α. Το 
.,έδόξα:ζαν δτι λειtοu.,γετ δ νόμtς Φθιν6πωp?Υ, δ Χειμώνας, ή 'Ά· 
·της αλληλεπιδράσεως. Κάθε σωμα νοιξις κ:χί το Θέρος, είναι συμ· 
--του ουpανου εχει €Η6α:ια: την· αυ· 6ολικχ στάδια, καθω; ελεγαν, 
-τοτέλειά του, πλήν δμως δέχεται άπο τα δποία: θα πεpάση το 

- τίς επιδράσεις των άλλων ουpα· πνευμα του μύ�τοu για να φθάση
-νίων σωι,.άτων και αυτο δίδει dτήν αποθέωσι.
-προς α:υτα τις δικές του. 'Έτσι • Αλλά, καθω; έδόξαζα:ν οί
·•συντελείται ή άνέλιξις. Τα δυνα· dυμβολισμοί αυτοί, είχα:ν καί
11ικιί)tεpα: επιδpουν ευεργετικά πpαγματικες έννοιες που ε!χα:ν 
,σ'εκείνχ που εχουν λιγώτεpες ικα· �φαpμογή σtο:ις μύστα:ς κατα τίς 

,. �'V�t'l)tες ωστε κα;·-α:υτα να ε;�οη·; �.ttοχ�_ς i:1:�-. ει��; -�1*: ;Κ;Χί εκ·
.λωνr,uν τις λιχνθα;νο.uσες �δ_υ�αμ_εις ._ φgι.νσιν iξα:ιpετικη κ9'§� τις &φε· 
:τους. · τ'Ι)pίες των έπόχων, ·ittς 

Με αυτες τίς αντιλήψεις έσπού- pίες κα:ι τίς Τροπές. Για τους 
·:Οαζα:ν τίς έπιδpάσεις επάνω στη λόγους αυτού;, τίς αφεt'Ι)pίες α:υ·

' Τη των δια�όρων μεpfusϊi του ου· . τες τίς ·ι.ώpτ�ζαν σα<t-- έοp.τες φυ · 
;pα:νου, των ζωδι.α:κων, που εrναι σικές, που δεν είναι έοpτες θετές-
•<)[ ε,τιδpάσεις τίς --δποτες δεχόμε· σJ:ν έκείνες που θεσπίζουν οι αν· 
"θα: άπο τους μακpuνdυς κόσμους. θpωποι, άλλα πpοέρχοντ�ι απο 
. .,, Αλλα καί τίς έπι�p&ι;έ"ις των σω• α:υτη ταύt'Ι) τή διάταςι των 
:-μάτων .του.ήλιι::ικου . .μcις-ciυσt.ήμα, --.πραγ..μά:των, - άπο --τίς σχέσεις των 
·--τος των πλα:vητων που εrναι τόσο δυνάμεων του Ήλίοu προς· τίς
·-κοντά μας. Πει,ισg6τεpi!ι δε τί� ε· δυνάμεις της Γης καί προς το
-πιδpάσεις .του Ήλίοu, 1tου εlναι πνευμα αυτfις, ίδίίf- προς το 

. σώμα ουράνιο πολυ μεγαλύτερο πνευμα του μύστου. 
· ·-της Γης, δυνι::ιμικώτερο καί αυτό· <Η έποχή του Φθινοπώρου ε!· 
•tpωτο. Μα κι::ιί της Σελήνr;ς που ναι ή έποχή που γίνεται ή σποpα
.:ειvαι το πλησιέστερο προς ήμάς στο φυτικο βασίλειο, &λλα και ή 
,,ουράνιο σωμα. σποpα στο πνευμα του μύστου. 

� <f πο τήν εννοια, λοιπόν, αυτή Τήν έποχή αυτή στή χώρα μας 
J,Lελετουσι::ιν τίς επιδράσεις της εγίνοντο τα Μεγάλα 'Ελευσίνια, 
�-μεταβαλλομέν'Ι)ς άκτινοβολίας του στα δποία έδοξάζετο και δ μυ· 
·"'Ηλίου... που Qέχετι::ιι κάθε τόπος θικος Τριπτ:Sλεμος, δ σπορέας 
�η�-Ρης-· κα.ttα tiς .δι-άφορες�ωρες .... των, �θ.είων, 1δ;ων -σ�α .. ά.γ_γά.,κlil 

' ,' ! 
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ωpιμα πνεύματα εκείνων που ε-
ζ, ,), ' 'Η � ητουν τ,1ν μυησιν. σαν εν-
νοιες αυτές πολυ μεγάλες, φ:χί· 
νεται, των δποίων δμως ή 6:χθύ
τεpη σημασία εχει χαθη ά:π? 
τότε που τά μυστήpι:χ εσίγησα.ν. 
Καl τά μυστικά αυτων εμεινα.·ι 
άπολιθωμένχ, rιμποpεί νά πη 
κα.νείς, σε α :ρωνα. σύμ�ολα καί 
σε σιωπηλές αλληγορίες κ:χl σε 
μύθους. 

Γιά να γίνη, δμως, ή σπορά 
μz Ξπιτυχία, πpέποι ο( σπόροι V'X 
εϋpο:.ι·ι εδα:ρος γόνιμον, ε-3α:ρος 
παp(οκzυασμένο κχτ:χλλfιλως. 
Κχί α.υτη ήτο, καθώς cρχίνετ:χι, 
ή πρωτίστη κχί 6ασικη πpοσπά
θει:χ των ά:pχαίων Μυστα.γωγων, 
που έργο τω•ι ήτο ή πpοπ:χp:χ
σκευη του εδi:ρο:.ι; τ6>'1 ψυχίϊ)'Ι 
των μυστων. Ή Π?'JΠ:ι:p:χσκευη 
α.υτη ήτο δ έξαγνισμός σε δλη 
α.υ·του· τ.ην' 'ιεκτ?.σ ν. <Η ά:ποκά
θαpσις του συνχισθημχτικο::J καl 
τ-οϋ .νοητικου ά:πό τίς ά:νθpώπι•ιες 
&τέλειες, ά:πο τά ελαττώματα, 
άπο τά πάθη, άπό δλες τίς άντι
φυσικες 1δέες καί συναισθήματα. 
Ε1ς το ετσι παpασκευχσμένο καί 
πρόσφορο ψυχ_ικό εδαφος pιπτό
μενοι οί σπόροι τοΟ πνευματικου 
φωτος θα ήμποpουσαν να βλα
στήσουν, ν' άνθίσουν ϋστεpα. καί 
στο τέλος ν' άποδώσουν καρπούς. , 

Ό σπορέας Τριπτόλεμος, που 
έδοξάζετο κα.τα το Φθινόπωρο 
στα Μυστήρια τής Έλευσίvος, 
είχε την έννοια., έξ δσω·ι ήμπο
pοQν-να συνα.χθοΟν άπο την άλ
ληγοpία, του Μυστχγωγου, που 
φέρεται θεοδίδακτος, άφοΟ τη 
θεία γνωσιν ελα6εν άπο τη με· 
γάλη Θεά, που έλατpεύετο &πο 
τους Έλευσινίους, τη Θεα Δή-

μητpα. Αυτή, κχθως άναψέpεc; -� 
ή ά:pχαία παpάδοσι, τον εδίοαξε. 
πως γί νετχι ή σποpα καί πως_ 
προηγουμένως έτοιμάζcιυν τη γη. 
ωστε οί pιπτ�μενeιι σπόροι νιχ.. 
ευδοκιμ·ήσουν. 

Ό Τριπτόλεμος εικονίζεται., 
έπiνω σε πτεpωτδν αpμα που ε
σύpετο άπο δυο οψει; έπίση; 
πτερωτούς, να κρατά σκηπτpο, 
κ!Χί στάχυ σίτου κ:χί να πpοπέμ
πετχι στο εpγο του της σποpας 

, άπό τη Θεά Δήμητpχ κχί τη θεία 
Κόρη της. 

'Αλληγορικές είκόνες, καθώς 
ειrcα.με, σιωπηλές γιά, ήμας, tω'!· 
δποίω·ι ο[ εσωτερικές εν,νοιες μό
νον στους μεμυημένους της Έ- : 
λι:υσίνο; ά:πεκχλύπτοντο, καθώ; 
άν:χcρipει ή παράδοσις, κ:χί �ώ'Ι' 
δποiων δ εσώτερος λόγος εχεc. 
σήμεpχ χ�θij. 

* 

* * 

'Εκείνο τώρα που άπομέν�ι.-. 
στους σημεpινους μελετητάς τωψ 
εσωτψικω·,; παραδόσεων, μέρος_ 
των δπο'ίων είναι καί οί εν·ιοιες_ 
περί τijς σημχσίας καί τής άξίας 
των εποχών του έτους καί των
άφετηρι'ων dυ�ων, δπως γιά τη"" 
εποχή του Φθινοπώρου είναι ,"fl,J 
Φθινοπωpινrι 'Ισημερία, που ε-·

ωpτάζετο, κ�θώ; ε!παμε, σάν έ
ορτη της φόdέως, είναι ή συ
ναίσθησις δτι κάτι πολυ μεγάλο, 
καί πώ; κ:χτι τό θεϊκο περιείχα:,; 
α:ότές. Καί ή οιαίσθησι περί τqυ,, 
πόσο πνευματικά εότυχείς ήσα'f
ι:;ί μύσται της άρχιχίας έποχης που, 
εγvώpιζα:ν καl ένεργουσαν κάτ� . 
άπο το φως τιΪ)y όπερόχων εκεί..
vων πνευματικών άληθειων. 

,-



' -. 

• • � • � 
• 

.
• 

�, Ζ •; • ,"'-. l ''*, ., 

·f ΙΛΙΣΟΣ 213 

. ..., Αμχ, τι..ίι;,α, σκεφθ η Κ7.VΞί;; 

:lτσι κχπως σοοcφα τα πiρ:χ πlνω, 
'°" t.ίλέπει πόσον άδικες εί ιχι οι κpί

σεις τω11 πολλων, άλλi κχί τG> ι 
.1;1δικων &κόμχ στη μ::Ητη τωι 
:εκδηλώσεων τ'ijς αpχαιότητος, 
που πχίρνου•ι αύτα τα πpiyματ:χ 

' , � " � � (: κατα γραμμα Υι του; o.υOJV ερ-
,μηνείες πολυ χαμηλές. �tί; ε,ι
-y:Jιες, λ6γου χάριν, τη; Θεχ; Δή· 
�μητρος, του Τριπτολέμου καί τ·ijς 
·σποράς, δίδουν την- έξήyησιν 
,δτι έσήμχιναν το πως εμαΟαν οι 

ι: τότε άνθpω1tοι να φυτεύουν καί 

r ν
κ
α: κχλλιεργουν τα δημητριχκά; 

ι; αί δμω;; αύτοCί του είδου; οι 
t �ρμηνείες καί έκδοχες εχουν ρι-
f
!
·_ .ζοοολήσει στ_η συνείδησι του κ6-
' <σμου, που νομίζει δtι εκείνοι 
( 

ί 
i 
!f., 

� 
,-
.. 

ποU έλεγαν κ�ι έκείΎοι ποU έπί .. 
στευχν αύτα τα πράγματα στην 
&ρχχία έποχη ήσαν άνθρωποι
πρωτόγονοι; με πνευμα άπλοικό, 
παιδιάτικο καί πολυ αφελεΖς ... 

'Αλλα το πολυ περίεργο έδω ' 
είν:.ιι δτι αύτους τους ϊδιους, απο 
την άλλη μεριά, θαυμάζει 1J 
σύγχρονος διανόησι σαν μεγά
λους σοφούς, που άνοιξαν δρό
μους για το ανθρώπινο πνευμα, 
που έδημιούργησαν το λεγόμε
νον «Έλληνικον Θα.υμα», το δ

ποίον απο τα 6άθη των α1ώνων 
φωτίζει καί σήμερ, ακόμη τη_ 
σκέψι της άνθρωπότητος... Και 
τιμά τα μεγάλα ονόματα του Πυ
θαγ6ρα, του Δημοκρίτου; τοl> 
Πλάτωνος καί τ6σων άλλων. 

1' 
., .... . ΊΙ μύησις του Τρ.ιπτολέμου 

·.ι . .. 
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-φιλοσοφtα καt ζωή 
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Ι(ΑΒΕ ιτιrΜΗl 

ο ΕΦΕΣΙΟΣ φιλόσοφος
'Ηράκλειτος (544-484 

π. Χ.) θεωρεϊται ενας άπό 
τούς βαθυτέρους φιλοσόφους, 
άντλήσας τις φιλοσοφικές του 
_(δέες άπό τ!ς διδασκαλίες τC>ν 
'Ελευσινίων και των Όpφι
κων Μυστηρίων. 'Έγραψε βι
βλίο «Περ! Φύσεως», εtς τό 
όποϊον χρησιμοποιεϊ ιερατι
κές φράσεις, πλούσιες σε· ει
κόνες, βραχύλογες και σκο
τεινές · σάν χρησμούς Μαν· 
τε(ου, όνομασθείς yι' αύτό 
«'Ηράκλειτος ό σκοτεινός». 
Λέγεται δτι ό Σωκράτης δταν 
έδιάβασε τό βιβλίο του είπε: 
«'Όσα έννόησα είναι έξαίρε
τα. 'Υποθέτω τό 'ίδιο νά συμ
βαίνη καί yιά δσα δέν έννό
ησα». Έν τούτοις ό · 'Ηρά
κλειτος μας εχει δώσει ώραι
ότατα καί σαφέστατα κείμε
να. «Κόσμον τόvδε, τόν αύτόν 
άπάντων, οϋτε τις θεων, οϋ
τε άνθρώπων έποίησεν·· άλλ' 
ην qει καί εστι και εσται, 
πΟρ άείζωον». Τό γνωστότε
ρο άπό τά άποφθέyματά του · 
είναι τό περίφημο «πάντα 
ρεϊ». θεωρεϊ ό Ήρά�λειτός 
τόν κόσμον . σά't> ένιαϊον 'Ό
λον, τό όποϊον οϋτε yεννήθη· 
κε, οϋτε θά πεθό.νη, άλ\ά 
βρίσκεται σέ διαρκη ροή, σέ 

Κωοτη _Μελισq�pοποόλοu., 
\ 

άδιάκοπη έναλλαyη μορφων
Τό κάθε τι άλλάζει, περνάεί_ 
άπό διαφορετικές. καταστά: 
σεις, μεταβάλλεται: «Πάντοc 

χωρεϊ καί ούδέν μένει». Δέν 
εϊναι δυνατόν - λέγει - vά:. 
μπη κανείς δυό φορές στόν 
'(διο ποταμό, yιryτί τά νερά:: 
του συvεχως άλλάζουν. 

Πρωτος, λοιπόν, ό 'Ηρά
κλειτος μας ύποδεικνύει δτι 
ή κάθε στιyμη στη ζωη τοQ. 
άνθρώπου είναι μοναδική, δτL 
δέν εχει την δμοιά της, δtL · 
δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη,i 
μιά δεύτερη στιyμη 'ίδια με. 
την πρώτη, διότι έν τ4'> με
ταξύ πολλά εχουν άλλάξει_ 
"(\ς προσέξουμε αύτη την α
ποψη, δχι μόνον άπό θεωρη
τικης πλευρας, (:ι.λλά κυρίως:. 
άπό πλευρας τοQ πρακτ ικοϋ
βίου, της διαyωyης, τοQ άν-
θρώπόυ στην καθημερινή του· 
ζωή. Διότι καμμιά φιλοσοφt·· 
κη ιδέα δέν εχει ούσιώδη· ά-
ξία γιά τόν ανθρωπο, αν δέv
εχη έπίδραση στην καθημε
ρι γη διαγωγή του, στην έπα-

. φή του καί στίς σχέσεις του, 
μέ τούς συνανθρώπους. 

_""i;1�v είναι δυνατόν νά ύπάρ· 

.. ..

ξουν δυό 'ίδιες. στιγμές στη,_ :�-, 
ζωη·τοQ άνθρώπου, διότι έν- \· 
τ4'> μεταξύ δχι μόνον τό τtε-

'· 

_,.·,;,,, 
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ριβάλλον εχει άλλάξει, άλλά 
και ό '(διος ό &νθρωπος εχει 
μεταβληθfj. Τό περιβάλλον 
εχει άλλάξsι. 'Άλλες έξωτε
ρ ικές σuνθfjκες' &λλες άντ ι · 
κειμενικές καταστάσεις, &λ· 

� λες άτμοσφαιρικές και μετε· 
• ωρολοyικές έπιδράσεις, άκό·
1� μη και &λλες άστρολοyικές
;' έπιρροές. Άι- λά και ό ϊδιος 
�-· ό &νθρωπος εχει μεταβληθfj. 
f, Τό φυσικό του σωμα και ή·' φυσική του διάθεση μεταβάλ· 

λονται σuνεχως. Οι έττιθu_μί· 
ες, οι συγκινήσεις, οι τάσεις, 
ο! c;,-κέψειc, ol [δέες, ή φuχο· 
λογία, ή Ί-οοτροπία, δλα gυ· 
νεχως μεταβάλλονται. Ή με· 
ταβολη δέν ύποπίπτει εϋκολα 
στην άντίληψη, διότι είναι 
συνεχής, καθίσταται δμως 
σαφως α[σθητη δταν σuyκρι
θοΟν δύο σχετικά ά�ομακρυ· 
σμ$νες χρονικές καταστάσεις. 
Πως είναι, λοιπόν, δυνατόν 
νά ύττάρξοuν δυό ϊδιες στι· 
yμές στη ζωη τοΟ άνθρώπου; 
Δέν είναι δυνατόν νά ύττάρ
χουν δύο καθ' δλα δμοιοι αν· 
Θι:ωπc ι. Π,ως είναι, λοιπόν, 
δυνατόν μέ έλαφρά τη συνεί· 

' δηση νά λέμε «"Ας άναβάλ· 
λουμε yιά μιά &λλη φορά»; 
Είναι δυνατόν νά ύπάρξη μιά 
ϊδια «&λλη φορά»; Πρέπει νά 
ζήσης την κάθε στιyμη τfjς 
ζωfjς, διότι ή στιyμη φεύyι:;ι 
άνεπανόρθωτα. Δέν-·μπα(νουν 

. δυό φορές στό ϊδιο ποτάμι, 
ι: οϋτε κολuμπθ:νε σtά ϊδια νε

ρά. "Αν δεν μπfjς μιά στιyμη 
που σοΟ παρουσιάστηκε ευ
καιρία, δέν μπόpείς νά μπfj'ς 

ir-. μ.ιά &λλη στιγμή. Δέν θά εί·

.. 

t .. 

,, Ό',, . 

ναι τό ϊδιο ποτάμι. 'Άν δέν
ένερyήσης αυτη τη στ ι yμ]\ 
κατ' αυτόν τόν ιρόπον, δέv 
μπορείς νά ένερyiσης μιά &λ
λη στιγμή, διότι δλα θά ε· 
χουν άλλάξει, δέ·, ( ά ξαναϋ
πάρξουν οι ϊδιες άκριβως πε
ριστάσεις, και συ ό ϊδιος δεν· 
θά είσαι ό ϊδιος δπως ησου
να έκε(νη τή μJναδική στι
γμή. Δέν είΊ-αι δυνατόν νά· 
α[σθα, θης, δεν εϊν:: ι δυνατόν 
νά σκεψθfjς δυό φορές κατά 
τόν fδιον άκριβι ς τρ5πον� 
Μπορείς νά άνπypάψης, άλ· 
λά ή άντιyραφη δέν είναι 
πρωτότυπη έρyασια. Το ,'χν -
τ(yραφο δέν μπορεί ποcε νά: 
είναι ϊδιο μέ τό πρωτότυπο� 

'Όλα μεταβάλλc νται. «Πάν
τα χωρεί καί ουδέν μένει». 
'Όλα άλλάζουν. ΓεωλοyικαL 
μεταβολαί, τεχνικαί μεταβο· 
λα(. Οι άρχαϊοι Ναοί τrέφτουγ, 
σ$ έρείπια. Τά σημερινά μνη· 
μεϊα θά εΤναι τά έρείπια τοϋ, 
μέλλοντος. Ά νάμεσα στη yε
ν ικη άλλαyή τοΟ περιβάλ- · 
λοντος, τι θεωρείται τό πιό, 
σταθερό; Ή άπ?τντηση είναι 
εϋκολη καί δεν έπιδέχεται 
άμφισβήτηση. Τό πιό σταθερό, 
φαινόμενο, άνάμεσα στό δt· 
αρκως μεταβαλλόμενο περι
βάλλον, είναι ή γωνιώδης ά
πόστασις των άπλανων άστέ
ρων. Κοιτάζοντας τόν άστε
ροστταρμένον ουρανό, βλέπου
με άναλλοίωτους τους άyα
πη μένους μας άστερισμούς. 
Χιλιάδες χρόνια ησαν ϊδιοι. 
Χιλιάδες χρόνια θά εΤναι ί· 
διοι. 'Έτσι τους εβλετταν οι

Χαλδαϊοι, ol Φοί�ικες, οι Ά-
,. 
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χαιοί. 'Έτσι θά τούς βλέπουν 
οι μακρινοί μας άπόyονοι, 
iάν έξακολουθοΟν νά ζοΟν 
έπάνω στην έπιφάνεια της 
Γης καί βλέπουν ' τά άστρα 
(διότι κίνδυνος είναι νό' ζουν 
-στά έ yκατα της Γης, πρωτό· 
yονοι η μηχανικως «έξελι· 
yμένοι» ). Ή μεγάλη 'Άρr<τος, 
ή μικρά 'Άρκτος, δ 'Ωρίων, δ 
Κύκνος, δ Τοξότης, δ Σκορ· 
-πιός, δ Νότιος σταυρός (άό· 
-ρατος στό δικό μας βορει νό
ήμισψαίριο), οι Δίδυμοι, δ Κύ
ων, aι Πλειάδες και δλα τά
αλλα άνεκτίμητα στολίδια
τοΟ νυκτερινοΟ ουράνιου θό·
λου, είναι άμετάβλητα. στ!ς
μεταξύ τους άποστάσεις. Καί
δμως ... τίποτε δέν μεταβάλ·
λεται μέ τόση ϊλι yyιώδη τα·
χύτητα, δσο οι μεταξύ των
·άποστάσεις των άστέρων του
iδίου άστερισμοΟ. Άπομα·
�ρύνονται-η πλησιάζουν- δ
ενας άπό τόν άλλον μέ άφάν·
ταστη ταχύτητα, άλλά ή τρο·
μακτική τους άπόστασι άπό
τό ήλιακό μας σύστημα δέν
μας άφήνει νά άντιληφtJοΟμε
τlς μεταβολές των άστερι·
-σμων, πού τούς βλέπουμε
ί[λανερά άμετάβλητους, στην
sκορυφή μιας πλασματ ικης καί
-άνύπαρκτης σταθερότητος.
Πως τά φαινόμενα έξαπα·
τοΟν...

"Ας δοΟμε τώρα τt λέγει
l\'ας φιλόσοφος τοΟ καιροΟ
μας, 6 Κρισναμουρτι. Μερι·
't<ot μπορεϊ νά τά θεωρ·ήσουν
ασχετα πρός τό θέμα μας,
&λοι δχι.

«Γιά νά έπιτύχετε την άπο· 

. ·-; .. 
λύτρώση πρέπει νά βρίσκεσθε ,, 
σέ διαρκη έπανάσταση. Ή ση· __ 
μερινή ήμέpα πρέπει νά δια
φέρη άπό τή χθεσινή. οι ι&έ0,, • 

ες σας πρέπει ν' άναπτύσσωv· ',,. 
ται άπό ήμέρα σέ ήμέρα». / 

«θά μ πορέσε rε νά yνωρί · 
σετε τη διαρκη ευτυχία, αν - ,, 
κατανοώντας τό νεκρό βάρος .. 
καt την τυραννία τοΟ παρελ
θόντος - έχετε την ισχυρή ά· 
πόφαση ν' άλλάξετε τόν έαυ- _ :_ 
τό σας σ ή μ ε  ρ α». 

«Ή α(ωνιότης είναι ή βα-
θιά ένατένιση τοΟ παρόντος. 
"Αν εχετε την ικανότητα νά ,, · 
έννοητε τό παρόν σέ δλη τη .. 
σημασία του, μέ δλο τόν 
πλοΟτο του, μέ την πληρό
τητά του, τότε εχετε κατανο· 
ήσει δλον τόν χρόνον». 

«Νά ζητε όλοκληρωτικά 
στό παρόν. Ό χρόνος είναι ,: 
μf_ςχ πλάνη. Τό σύνολο της ύ· 
πάρξεως περιέ),_εται σέ ενα 
καt μόνο δευτερόλεπτο βα
θιας κατανοήσεως». 

«Μονάχα μέ την πλη,αότη· 
τα της ζωfjς μέσα στό παρόν . 

. θά βρητε την άθανασ[α. Έ
κεινο πού εχει σημασία δέν 
εΤ ναι ή έξέταση τοΟ μετά θά
νατον, άλλά τό νά ζfj κα
νείς πλήρως καt τελείως στό 
παρόν». 

Είναι ή άλλαyη. χρήσίμη; - ;, 
Μά αν δέν ύπfjρχε άλλαyή, ··· 
δέν θά ύπηρχε έξέλιξις. θά 
ύπfjρχε τό τέλμα της στασι
μότη�ος. Ή άλλαyη ε:Τναι 6 ,_ 
παράγων της έξελίξεως. Ef- -
ναι ή άναytωσις. ΕΤναι, · δχt ·� · 
ή άνύπαρκ.τη στατική, άλλςι. · 
ή δυναμικη αιωνιότης. Κάfω_ :· 

. ' 
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<ι:πό την πίεση του Νόμου της 
.ξξελ(ξεως ολα άλλάζουν. Ό ί, 
άνόητος άνθισταται στό κϋ· 

, ·μα της έξελίξε_ως και συντρί-
, -βεται κάτω άπό την πίεση της
�- -άκαταμάχη της δύναμής του 

�
.. 'Ο νουνεχης συμβαδίζε μέ 

�_:. __ : 

·την έξέλιξη, συμπορευόμενnς
. έν άρμονίςι: πρός αύτήν. Ό 

σοφός προηyειται της έξελί· 
� · ξεως, τελών' έν γνώσει των 
!; · �υσικων νόμων πού ύπαyο· 

ι .. 

ρεύουν τήν πορεία της. Νά μη 
κάνουμε ομως τό λάθοςΎά νο· 
:μίσουμε yιά εξέλιξη έκεινο 
πού δέν είναι, παρά ή λεγό
μενη «μόδα». Ή μόδα δέν εί
ναι εξέλιξη. Είναι ττιθηκι· 
-σμός. Είναι παθητικη συμ·
:μόρφωση μέ τό γειτονικό. Δέν 

είναι δημιουρyικη άλλαyή,
δέν είναι άνανέωση. Οι μι·

, \ σοπεθαμένοι άνθρωποι ψο· 
,βοϋνται την άλλαyη καί συμ· 
ιμορψώνονται μέ τό γε ιτονικό. 
Οι ζωντανοt επιθυμοϋν καί 
προκαλοΟν cη δημιουργική 
άλλαyή. Ό Δρ 'Αραντέίλ 
γράφει: «Μην άφήσετε κανέ· 
να νά πfj δτι δέv μπο,:>ει νά 
άλλάξη. 'Ότι δέν εχει τίποτε 

νά άλλάξη. 'Ότι δέν είναι 
τώρα καιρός yιά άλλαyή. 'Ό· 
τι δέν ώφελει ή άλλαyή. 'Ότι 
.είναι πολύ ήλικιωμένος yιά 
άλλαyή. 'Ότι φοβδ:ται νά άλ· 
λάξη. "Αν δ�ν άλλάζετε, τό· 
τε πδ:τε πρός τά . πίσω. 'Εάν 

δέν βρίσκετε τΊποτε νά άλ
λάξετε, τότε δέν γνωρίζετε 
τόν έαυτόν σας. 'Εάν δέν 

�Τναι τώρα καιρός γιά άλ· 
•:- ,λαγή,. τότε δέν θά · εΤναι 

ποτέ. 'Εάν δέν βλέπετε καΜ�: 
.. 

. . 

. , 

στην άλλαyή, τότε δέν περι· 
μένετε τίποτε καλό άιτ·ό τή 
ζωή., 'Εάν ψοβδ:στε νά άλ· 
λάξετε, τότε ψοβαστε ν' qvα
πτυχθητε». 

"Ας έπανέλθουμε στό θέμα 
της μοvαδικότητος κάθΞ στι· 
yμfjς. Ειπαμε δτι ξ')έν είναι 
δυνατόν νά ύπάρξουv δυό 
«ϊδιες>> στιγμές. Πρέπει, τά
χα, νά 'λυπώμαστε γι' αύτό; 
'Όχι βέβαια, ε'<τός αν ειμα
στε έρασταt της στασιμότη
τος. Κριμα πού δέν έχρησιμο
ποιήσαμε τήv κάθε στιγμή. 
Κριμα πού τ-ήν άψήσαμε νά 
πάη χαμένη. 'Αλλά δέν ώψε
λει νά στε'<ώμαστε στό πα
ρελθόν καί νά κλσιμε τ tς χα· 
μένες στιγμές, τtς χαμένες 
εύκαιρίες. Ή ζωή προχωρει. 
'Όποιος σταματάει άποκό· 
πτεται άπ' αύτήν. οι στιγμές 
δέν είναι '(διες. Διαδέχεται ή 
μία την άλλη. "Ας άφήσουμε 
άποψασιστικά έκεινες πού πέ
ρασαν. "Ας μη άναβάλουμέ 
την κατανόηση και τή δράση, 
περιμένοντας έκειvες πού θά 
ελθουν. "Ας ζήσουμε κατά 
τόν πληρέστερο τρόπο εκετ
νες πού τ ώ ρ α περνοΟμε. 
"Ας νιώσουμε τη ζωντάνια 
και την ώραιότητα, ας νιώ
σουμε cη μοναδικότητα τfjς 
κάθε στιyμfjς της ζωfjς μας. 
Ή ζωη δέν μας περιμένει. "Ας 
συντονισθοΟμε μέ τό ρυθμό 
της, πού δέν είναι ποτέ στα
τικός. Ή κάθε στιγμη είναι 
μοναδική. "Ας τη νιώσουμε , 
ας τη ζ�σουμε, ας· τη χα
ροΟμε. 
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Με τήν εόχαιρια της 4ης Όχτωβριοu 

Διεθν οϋς ήμέρας των ζώων 

c:ι στο ρ ία 
C \ 

σκύλου Ε V Ο ς 

ΩΣ ΝΑ ΗΤΟ χθεσινή ένθυμου
μαι τήν η5η τεσσαρακονταετη

του σκυλου έκείνου ί·:ηορίαν �Η
μην τότε μαθητής της πρώτης τα
ξεως του έλληνικου σχολείου εtς 
τό έλληνοαμερικανικόν Λύκειον 
του μακαρίτου Χρήστου Εύαyyε
λίδου. 'Ερχόμενος έξ 'Ιταλίας δεν 
εύρέθην bσ::;ν έφοβούμην είς τήν 
Συραν ξενητευμένος Πολλοί τ� 
δντι άπέμενον άκομη είς τήν ύ,.ινη
θεϊσαν ύπό τcυ 'Ορφανιδου ξερό
νησον 'Ιταλοί πατριωται έκ των 
φιλοξενηθέντων μετά τήν άποτυ· 
χίαν της έπαναστάσεc..;ς του 1848 
Ίιαλοί ηταν οί πλεϊστοι άκονηταl 
ξυ;:,αφίων, καθα: ιπαί κηλίδων, συy
κολληταί σπασμενων πινα{ίων, 
άνακαινισταί παλαιων ύττοδημά
των, διακοσμηταί των νεκρικων 
φερετρων, εύνουχισταί πετει νων, 
ύπαίθριοι τηyανισταί σμαρίδων καί 
'πάντες άνεξαιρέτως οί ζωγράφοι, 
λιθοξόοι, χορc.διδάσκαλοι καί μου 
σικοί Αί άξιωσεις των καλλιτε
χνών τόύτων περιωρ[ζοντο εtς τό 
να μή άποθάνωοι της πείνης, δ δε 
βίος δεν ητο τότε· δπως σήμερον 
άκριβός. Ά ντί είκοσι πέντε τόν μη 
να δραχμων ήδυνατό τις νά- εϋρη 
δλόκληρον μονώροφον οtκ{σκον 
είς τά Βαπόρια καί άκόμη εύθηνό
τερον αν εΤχε άuβλεϊαν τήν ϋσ
φρησιν, παρά τά βυρσοδεψεϊα, καί 
με εν μόνον σφάντζικον νά χορ
τάση κεφτέδες, στουφαδον καί κα
παμαν εtς τά αύτοκαλούμενα Εύ
ρωπαικά ξενοδοχεία. 

Τοϋ 'Εμμανουήλ ΡοίδΥJ! 

Ά νάλοyος της τοιαύτης του. 
βί:>υ εύ3ηνεία:ς καί τη� πλήθώρας 
διδασκάλων ητο των μουσικων μq
θημάτων ή τιμή, οί δέ. φιλόμουσοι 
πάσης κοινωνικης τάξεως Έρμου-· 
πολϊται ώφελουντο της εύκαιρίας, 
δπως διδαχθωσιν ε,<αστος άντί 
μι,φας θυσίας τό 5,:>yαν.:>ν της έκ
λοyης τcυ. Ού "-.έ τοτε ούSαμοί} 
άντήχησαν όσα τοτε είς τήν Σύραν 
βιολία, φλάουτα, πίφερα, τρόμπαι, 
μανδολίνα, κόρνα καί κλαρινέτα. 
Ό περιερχόμενος τας στενωπούς 
της πόλεως, καί μάλιστα τάς Κυ
ριακάς, έττνίyετο εtς κύματα μελω
δίας έξορμ�ντα έκ παντός παρα
θύρου Ούδ' ή5ύνατο νά καθήση 
εtς τήν εδραν κουρείου η τήν τρά· 
πεζαν καφενείου χωρίς να εύρεθη; 
άντιμέτωπος συ,.ιπατριώτου τοϊ, 
Μιχαήλ 'Α yyέλου καί του Κορε
yίου ζητουντος -τήν αδειαν ·να εί
κονίση άντί τριδράχμου τήν «εύ- · 
yενη καί έκφρασΗκήν κεφαλήν 
ιου» η νά ψ)φήση δ σκύλος, ό γά
τος η ό ψιττακός του χωρίς νά 
δεχθη αύθημερόν τήν έπίσκεψιν 
του προτείνοντος νά βαλσαμώση 
τό λείψανον «του άξιεράστου 
ζώου'>. 'Αν δε έκυνδύνευε νά με
ταβη είς τάς αt�νίους μονάς δια
κεκριμένον της συριανης κοινωνίας: 
μέλος, τότε δχι_ νά κρυώση, άλλ' 
ούSέ καν νά ξεψυχήση έπερίμεναv 
οί προσφερόμενοι νά διαιωνίσωσι 
δια yυψίνου έκμάyματος τήν ϋψιv 
του έπιφανόυς μεταστάντος η νά 
ύμνήσωσι τά άλησμόνητα ερyα του 

,, 

·'
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1,"�;τεtς·τά εyκριτα της 'Ιταλίας φύλλα.
'ΑΜνατόν εtναι ν' άνακαλέσω εις 
τήν μνή}\ην μου τάς τοιαύτας πα
ρά την θύραν παντός έτοιμοθανά-

' του συνελεύσεις πειναλέων Ίτα· 
λων, χωρίς νά ένθυμηθω συγχρό
νως τό δημοτικόν 'δίστιχον: 
'Ωσάν κοράκοι κά,0,ου,•ται τριγύρω 

(τοϋ -κραββάτου 

i 

t• 
r 
� Καί καρτεροίίν κ' έγδέχο·\'ται τό :πό-·, 

(τε ,Ο,ά ψοφήση. 

Τό Εέ κακόν ητο, δτι δέν περιω
ρίζοντο μόνους τούς νεκρούς ν' 
άνυμνωσιν, άλλά καί των ζώντων 
διέσφεψον τόν νουν διά των 
όyκωδεστάτωv έyκωμίων. Οί Λα· 

1 τϊνοι ποιηταί έσατίρισαv άσπλάy
χνως τήν χαμερπη κολακείαν των 
έπί Αυyουστου πανιαχόθεν συρ
ρευσάντων εις τήν Ίταλίαv Γραι
κύλων. Τούτους δμως ύπερέβησαν 
κατά πολύ οί είς τήv Σύραν κα
ταψυyόντες άπόyονοι των σατιρι
στων. Δύσκολον ητο νά εύρεθη 
καθ' δλην τήν νησον άξιότιμός τις 
μεγαλέμπορος καταστηματάρχης, 
λου.ωυ� ο τοιός, τοκιστής, βυ,:,σο
δέψης, σαράφης η καραβοκύρης, 
του δποίαυ δέν ύμνήθη πεζως καί 
έμμέτρως «L' acιito ingegno» καί 
«11 raro talento». Ή δέ πρός τάς 
ευyενεϊς αυτων κυ,::,ίας ίταλική λα
τρεία ύπερέβαινε τά δpια του κω
μικου καί του πιστευτου. Μεταξύ 
των οίκοδεσποινων τούτων ύπηρ
χον βεβαίως καί τινες πράγματι 
ευπρόσωποι. Καί αυται ομως επρε
πε ν' άρκεσθωσι δι' ελλειψιν α\
λων ύπερβολικωτέρων εtς τάς αυ· 
τάς δμοιώσεις πρός «ανθος λειμω
νος, αyyελον, UΗραν, UΗβην η 
Παναyίαν», διά των δποίων ύμνεϊτο 
καί των άσχήμων ή ευμορφία. Ή 
τοιαύτη Ίταλων κολάκων έπιδρο· 
μη συνετέλεσε, νομ[ζομεν, κατά 
πολύ είς την άνάπτυξιν του κυριω
τάτου των τότε Συριανων έλατ· 
τώμα,ος της έπάρσεως, του φου
σκώματος, της έπιδεικτικης άπαy
yελίας κοινων τόπων καί των άλ
λ4Jν των νεοπλούτων γελοίων. 'Αλ
λά διά νά μή ψανωμεν άδικοι η 
κακόγλωσσοι σπεύδομεν νά προσθέ-

σωμεν οτι μόνον κάπως yελοϊοι 
ησαν οι τότε προύχοντες της Σύ
ρου, κατά δέ τά λοιπά άyαθοί καί 
τίμιοι άνθρωποι. 'Αδιστάκτως δέ 
πιστεύομεν οτι, αν επραττον τότε 
δσα επειτα επραξαν οί σύμβουλοι,. 
σύνδικοι, διαχειρισταί καί δηθεν 
πιστωταί της μακαρίτιδος άτμο
πλοϊκης έται,αίας, έξ απαντος θά 

· έΧ.ιθοβολουντο. 'Αλλ' ας έπανέλ
θωμέν- η μαλλον ας ελθωμεν είς,
του σκύλου τήν ίστορίαν.

Έξ ολων' των 'Ιταλών άποίκων
διασκεSασιικώτατος ητο βεβαίως δ
πρώην yαριβαλδινός λοχίας Γιαμ
βατίστας, δ- προτιμήσας παντός.
αλλου τό έπάyyελμα σαλ τιβάyκου
η θαυματοποιου, τό δποϊον με
τήρχετο έπί της πλατείας, άκριβως
ά ιτικρύ του Λυ:<εί::,υ πρός μεyά·
λην των ύποτρόψων χαράν. Τόv
θίασον άπετέλουν δ ρηθείς Γιαμ
βατίστας, δ δωδεκαετής υίός του·
Κάρλος καί μεγαλόσωμος σyου
ρόσκυλος (barbet) φέρων τό οvομα
Πλούτων. Τά θαύματα του θιασάρ
χου, c ί λα3ροχειρίαι πεσ Jων, αί
σφαιροβολίαι, α[ πυ,::Jαμίδες κο.ί αί
καταπόσεις ψλεyόντων άvθρc κ:.:>v
ησαv έκ των συνηΕΕJτάτων, καί
ετι κοινότερα του υίου τά θανά
σιμα πηδήματα (salti nιortali), δ
χορός μεταξύ αυyων καί αί έξαρ
θρώσεις. Πολύ μαλλον τούτων είλ
κυε τήν περιέpyειαν καί τά nεντc.
λεπτα των Συριανών δ σκύλος,
ζητωκραυyάζων η μαλλον ζητω
yαυyίζων ύπέρ του Γαριβάλδη,
ηιοι πρό πασσάλου ένδυθέντος
κόκκινον χιτωνα, η όρμων νά σπα
ράξη τόν Ίησουίτην η τόν Ραδέ
σκην, τόν αύτόν δηλαδή πάσσαλοv
φέροντα μαυρον ράσον η άσπρό
χρυσον στολήν καί πϊλον πτερω
τόν αύστριακου στρατάρχου. 'Ακό
μη νοστιμώτερος ητο δταν ορθιος
έπί της τραπέζης καί εχων έπί της
κεψαλης άρχιερατικόν διάδημα έκ
χρυσοχάρτου έμιμεϊτο τόν Πάπαν
Πϊον Νόννον, εύλογων διά των
έμπροσθίων ποδών του τά πλήθη
των πιστών, καί έξ ίσου διέπρεπεν
είς τήν λεyομένην Κρίσιν του Πά
ριδος� άπονέμων άλανθάστως τό
μηλον η μαλλον πορτοκάλιον είς.
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τήν ώραι:ηέpαν έκ των προσαy.J· 
μένων πλύστραν η παραμάνvαν. 

'Όπως οί λόγιοι σJ,.ιπατριωται 
του μετέ�αλλον εtς τούς στίχους 
των τάς συριανός κυρίας εtς άy
yέλους καί Ήβας οϋrω καί έκεϊ
νος διά της ά,τονομης του α3λου 
άνηyόρευΞ λαϊκάς Άψ;>Jδίτας. Άλ
λά προ πάντων άλησc.1όνητος ητον 
δταν, βαδίζων έπί των όπισ;:ιίων 
ποδων καί κρατων μεταξύ των ό
δόντων μικρόν δίσκον, περιήοχετο 
μετά τό τέλος τη::; παραστάσεως 
τάς τάξεις των θε::ι:των, ταπεινως 
ύποκλινόμενος προ έ«άστου καί 
-επειτα προσηλώνων έπ' αύrου ά
νεκψpάσrου yλυκύτητος έπαιτικόν 
βλέμμα. Κάλλιστα δε γνωρίζων 
πόσον ύπό των μαθητων ήyαπατο, 
.εύθύς μετά τήν περιψ::φάν του δί
σκου εtς τήν πλατειαν, εtσώρμα 
.εtς τό Λύκειον, εϋ9υμος καl θορυ
'βώδης αν διεσκεδάζομεν εtς τήν 
αίλ 1v η τούς διαδρόμcυ ;, αψ:;..)νος, 
αtδήμων καί συνεσrαλμένος, αν 
.εύ,::>ισκόμεθα εtς των παραδόσεων 
τάς αtθούσας. Ήμέ,:>αν έv τούτοις 
τινά δ διSάσκαλος της Κατηχήσε
ως, δ τότε άπλους ίερεύς καί ε
πειτα έπίσκοπος ΧαλκίSσς άοίδι
μος Δαβίδ Μολοχάδης, μή γνωρί
ζων τόν εtσερχόμενον ηyειρε τήν 
_ράβδοv του νά τόν άποδιώξη. 'Αλ
λά πρlν ή ράβSος καταπέ'Jη, συ
νηντήθησαν του καλου ίερέως καί 
του καλοv σκύλου οί όψθαλμοί 
χαl άποτέλεσμα της συναντήσεως 
έκε(νης ησαν 1i άπόθεσις της ρά
βδου καί ή προσθήκη πενταλέπτου 
εις τόν ερανον των μαθητων (1). 
Ουτοι διεσκέδαζον ένίοτε ύποβάλ
λοντες τήν άκεραιότητα του Πλο:;
τωνος εtς δεινήν άληθως δοκιμα-

1). Ό διευ,Ο,υ,•τής τού Λυκείου ε
πέβαλλε κατ' άμερικανικόν σύστημα 
.είς τούς γονείς ,•ά χορηγώσι κατά 
μη,•α άνά πέντε δραχμάς είς τούς 
μικρούς καί δέκα είς τοίις πρεσβυ
τέρους ύποτρόφους διά ,•ά συνει,Ο,ί
ζωσιν ενωρίς είς τr1ν διαχείρισιν 
χρημάτω,•. Είς ούδένα δμως επε
τρέπετο ή παροχ1) άνωτέρου 'ποσού 
προς άποφυγ1)ν πλουτοκρατικιϋν δι
-ακρίσεων. 

σί::χν. 'Αντί χαλκίv.Jυ κέ,::>ματος εtς; 
τόν δίσ<σν έπ,Jόσψ;ρσν ε[ς αύrόν , 
κατά yης τεμάχι JV α ηου; κουλου
ραν η καί κατημέ_Jι Άλλ' εtς ποι
ον α_Jα άνη'<ε τό οϋτω πρJσψερό
μεν.Jν, εtς τόν θία::τ::>ν ώς τά πεν
-ιάλε ττα έταιρι <ως η τόν εί:Jπρά-
κτορα προσωπικως; Τουτο ηrο 
τουλάχι:ηον ά;.ιψ[βJλον. Τό τί:.ιι::>ν 
δμως τετράποδον, άντί ν.:χ λ(,ση, 
αύθJ.ι,Jέτω::; τό ζήτημα ύπερ έ:χυτου, 
κατα�.:,οχθίζον τό πρσσ;pε;,όμενον

1 

ε3εtε κατά yης τόν δί'Jκον, έπρό
σθετεν είς τά νομί 1ματα τήν είς 
εΤδ::>ς προσψJράv, έλάμβανε καί 
πάλιν εtς τό σrόμα τόν δ{σκον 
καί ετρεχε νά παραSώση άκέραι:>ν 
τό περιεχόμενον αύτου είς τούς 
κυρίJυς του. Ή τοιαύτη διαyωyή 
ητο τόσJ μαλλον άξι:>θαύμαστος 
καθ' δσJν ούδε:.ιία ύπηρχε βεβαι- • 
ότης, δτι θά ή .ιείβετο λαμβάνων ., 
δλα τά φαγώσιμα. Οί θαψατο
ποι :>ί ύ;τερηyάπων βεβαίως τόν 
σκύλον των, άλλά καί δεν ετρω- � 
),αν η τού\άχι Ηον δεν έχόpταιναν-
οί ίδιοι καθ' ήΊέpαν. 

Ύπη9χον έν τούτοις καί τινες 
κατ' ετος ήuέραι, κατά τάς δποίας 
οχι μόνον ετρωyαν άλλά καί ΕΠL• 

ναν, ot 'Ιταλοί μέχρι κόρ::>υ πανη
yυρίζοντες διά συ,1ποσίου τήν έπέ-
τει JV έπαν.χσrατικου τινος κατορ
θώματος. 'Αψθ6νως τότε εpρεεν δ 
οΤνος της Σαντορίνης, δ μόνος έκ 
των έλ.ληνικων ένθψίζων ε[ς τούς 
έξορ[στους της πατρίf'Jος των τό 
yλυκύ δάκρυον του Χριστου η �ό 
βαρύ νέκταρ της Μαρσάλας. Έκ 
τοιαύτης έπιστρέφων ήμέ;,αν τινά 
ύπερεύθυμος εύωχίας άπεδjθη ε[ς 
τήν συνήθη έπί της πλατείας πα
ράστασιν δ Γιαμβατί'Jτας, καί κα-· 
τά κακήν του τύχην δεν παρέλειψε 
τήν πυραμίδα. Αϋτη άrτοτελεϊται, 
ώς πάντες yνωρίζουσιν, έκ στιβά
δος παντοίων άλλεπαλλήλων σκευ-
ων, τραπεζίων, καθισμάτων, βαρε
λίων, σταμνίων καί ψιαλων καί 
τήν έπί της κορυψης πάντων τού-
των άνύψωσιν ώς άyάλματος του � 
θαυματοποιου. Των πυρ�μίδων τού-. 
των ή στερεότης δεν,ε1ναι άκριβως '-
δση καί ή τ<';'>ν αtyυπτιακων, καl _

)Ι. 

πολ} η άπαιτειται παρά του άνα-
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βάτου ασ(fά) εια ,τατή:..ιατος κο ί 
,τρο::ιοχή ,τρός διαι�iρησιν τη; 
ασιαθους αύωυ ί::τοpροnίας. Ταυ 
την καθί::τιανον τήν ήυέραν έ
κε[νην οί άψc ί του θηραϊκου οι
νου ετι ασταθεστέραν. Καί κα
τώρθc.::σε μέν δ Γιαμβατίστας ν' 
άκι11ητή:1η έ,τ( τινας στιyμάς έ,τί 
του ύψηλου αύτου βάθρcυ, 'άλλ' 
αίφνης ένω έσταvρωσεν έπί του 
στήθους τάς χέϊρας ,τρός απομί 1η
σιν του Βονα,τάρτε, τό δλον οίκο· 
δό:.ιημα έσείσθ:-� καί κατέ:τεσε μετά 
φοβερ::>υ ,τατάy:υ του δποί,υ ύ-,ε 
ρεϊχεν δ όξύ.:ε_)ος tJxo'ε; των συν· 
τρι�ομένων ύα\ί:..)ν. Uί εεαταί έπί 
στευσαν κατ' άρχάς δτι ,τεριείχετο 
καί δ qεισ 1ός ουrος εί; τό ,τp::>· 
yραμμα τη; ,τα::,ασrάσεως. Ή ζη· 
μία δυ.::ττυχως fjτ::ι ,τραyματι'<ή καί 
,τολύ ανωτέρα της έν α.οχn ύπολο· 
yισθείσης. Πλήν των στα·1νί':."Jν καί 
φιαλων εΤχον σπά:ιει κατά τήν ,ττω: 
σιν καί ά_1φ.::>τ:ε�α τά όσια της κνή· 
μης του δυστυχους dχ,ινοβάτου, 
τόν δποϊον θέ::ιαντ:ες οί ,τροσSρα· 
μόντες κλητfj )ες έντ:ός φορεί ,υ; 
μετε'<ό,.ιισαν είς τό ν'οσ )KOμEt)V, 

άκολου3ού,.ιενον ύπό του 6Sυρο
μένου Κάρλου καί του Πλούτωνος, 

\<' ν 
, . .

του δπ:,ί )U δέ•ι έψαίνετο μικροτέ· 
ρα ή ci-pωνος λ'Jπη. Ό τόιε αρχία-, 
τρος του σcJ_)ιαν ου νοσ οκομείο:.J 
fJ το οχι μ JVOV καλός χειρουργός, 
αλ..λά καί κάλ..λισtσς αν3ρω,τος, 
Εύσπλαχ\'ι::ι3είς τούς α3λίους έκεί• 
ν:>υς έ pιλοξέν 1σε ,τλήν του παθόν
τος είς τό κατάσιημα τόν υίόν τοu 
καί τόν σκύλον. 

Τό δι'Ίλουι κάταy,.ια του Εαυμα- · 
τοποιου ά:τεSείχθη ά .'Ε τίSεκτ::>ν 
σ:;yκολλήσεως καί έ;τε?άλλε το α· 
ναrτ:οSράό'rως της κν i 1ης ή αrτ:οκο
Π'J, Ό αί'Jήρ, τό χλω,ο::>φ:.>pμιον καί 
αύτ:ή ,ή διά τ.ου ψ Jχους τοπική ά
ναισ;θηgία δέν ησαν ακόμη συνήθη 
έν Σύρφ κατά τή\1 ·έποχήν έκείνην, 
δ δέ πο;.θών επρεπε ν:χ ύπομείνη ά
μείώτον. της έyχειρήσεως τήν 65ύ
'\Ιην. Πρlν η ,τροβη είς τα;την Ειέ· 
ταξε δ ίατρός έ-< φόβου συyκι· 
νήσεως τήν άπομά·φvνσιν του υίου· 
τρυ ά-φωτηι:;ιαζομένου, κατά πα-
ράκληαι ν δμως αύτοiJ ε:;τερξε • νά 
μείνη δ σκύλος. '0 σ;χοινοβάτη<,. 
πε.οιβαλών διά τοϋ βραχίονος τήν 
ούλότριχα κεφαλήν τοϋ πιστοG 
συντρόφσ'υ του, έστήριξεν αύτήv
είς τήν ίδικήν του, καί εύ9ύς επει-
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τα �.:>χισε της μαχαί Jας καt του θοριβωδως διαμαρτυρόμενον, δτε δε: Ί. 
·πρίονος ή έρyασία. κινδυvευον δι:χ τη::; άντι ;:τάσεως ·::, 

οι έκ της όξύτητος του πόνου αύτου νά πνιyη. Καθ' δδόν ετυχε.' 
. 

<ιτεναyμοt του άκρωτηριαζομένου νά συναντήση νοσοκόμον ε[ς τδν, 
·ηρέeι:ον τόν Πλούτωνα μη δυνά- δποϊον διηyή9η δτι άyοράσας πα-• . ;

· μενον νά μαντε·jση διά τίνα λόγον ρά του κυ,οίου του τόν σκύλον εΤχέ ' 
:έβασάνιζον τόν αύ9έν,ην του τό δικαίωμα νά τόν συμπαραλάβη καί Άι. 

.,σον σκληρως. :Ότε δέ κατά τό τέ- ά,ωντα ε[ς τά Χρουσα. '· 
.λος της έyχει:>ήσεως έλιποθύμησεν Ή έκ της στερήσεως του συν-
ουτος έκ της άφθ6νου του αϊι.ιατος τρόφου του λύπη καί ή �έ'< της -
,ροη::;, άπομείνας δ σι<ύλος έλεύθε- πρώην κακης διαίτης δυσκρασία 
.ρος ωρμησε νά τόν έκδικήση, τοσουτον έδείνωσαν την κατάστα- . . �-
δαyκάνων τόν yυ,.ινόν βραχί :>να σιν τοϋ δυσιυιους θαυματοπqιου, . 
·του χειρ:>υ;:,yου. Άλλ' ουrος ητο, ωστε έρχόμενος πρωίαν τιν_ά δ . ·:ι
ώς ε'ίπομεν, άyα3ώτατος άνθρωπος. υ[ός του νά τόν έπισ'<εφθη ευρε τήν 
''Αντί νά θυ,.ιώση ε:,πευσε v· άνα- κλίνην κενήν καί τόν πατέρα του 
:χαιτίση τούς πρός έπί3ειξιν ζήλου έντός φερέτρου ετοι,1ον πρός με-
κα-<0ποιουντας ιόν Πλούτωνα νο- τακόμισιν είς- τήν τελευταίαν του 
σοκόμους, διατάξας ν' αφεθη άνε κατοικ,ίαν. 
νόχλητος παρά τήν κλίνην του 'Οκτώ μετά τήν απαyωyήν του 

.,,. 11<υρίου του. 
· 

ήμέρας καί δύο ωρας μετά τήν 
Ε[ς τήν αύτήν του νοσοχομείου έκφοράν του νεκρου, δ Πλούτων 

α'ίθουσαν ετυχε ν.:χ πα:>αμένη πρός δστις εΤχε κατορθώσει νά δ;:,απε-
:1:ελ:είαν άνά,ορ_ω;όlV �αί άλλος Ίτα-... ιτεύσ,)J C:ΧΊί.ό τά. Χρουσα, εξεεν έπιμό-
λός ηλανόδιος .έκριζωτής όSόντων νως τήν.έξώθυραν του νοσοκο:μεfQ!J., 
-καί πωλητής μαyικων φίλτρων με- Ταύτην �νσιξέ δυστυχως είς 'αύτόν
τερχόμενος τό έlπόριόν το� είς άντί του θυρωρου τελειόφοιτος της 
τά χω;:,ί:c, οπ:>υ εύ<::>λωτέρα ητο ή tατρικης σχολης, παραληφθείς ώς 
·εϋ;:,εσις άy::>ραστων ττανακείας καί βοηθός του χεφουρyου. Ό άπο-.
άyαποχόρτου. Ό αγύρτης ουτος τρόπαιος έκεϊνος άνθρωπος ήσχο· 
1<άλλι":1τα"yνω·pί�ων τήν·•δειωρ:>συλ::, ,t-εϊτο πρό.ς ,δ,ιαβ�r:ιcι,ιν τ_ρΟ _όνόμα-
λεκτι><ήν του Πλούτωνος [κανότη- τός του εtς πειράματα ζώντοτο-
·τα, έσκέφθη έν τ� πλή9ει της άσυ- μίας, της συνισταμένης, ώς yνω-
·νειSησίας του ν :χ σ·ερ iση της μό- στόν, είς τήν αντί πτώματος άνα-
νης του παοηyορ(ας τόν ήφωτη- τομήν ζωνrαν)υ θ\1ατος πρός έπι-
pιασμένον αύτοΟ συ,.ιπατριώτην. σκόπησιν της λειτου_η(ας των έσω-
"Ωφελούμενος έ'< τη::; άπουσ(ας τεριι<ων του όρyάνων, της κινήσε-
τοΟ νέου Κάρλου, τοποθετηθέντος ως των μ1,1ώνων καί των ι;χποτελε-
διά συστάσεως του ΊατροΟ εtς tκα σμάτων της τομης νεύρου η τη_ς 
-νως άπέχον βαφεϊον, ήσχολήθη έξαιρέ::,εως έyι<εφ:χλικου λοβου. 
διά παντοίων περιποιήσεων νά Al _θηριωSί-:<ι αυrαι ένδέχεται μέν 
,έ\κύση του σκύλου τήν έ•1πιστc..σ:j. νά εΤναι χρήσιμοι είς τούς σπουδα-
νην, την δέ ήμέραν της έξόδου του στάς, άλλ' έξ αρχης έπροκάλεσαJ 
.έκ του νοσοκομείου κατώρθωσε καί έξακολουθουσι προκαλουσαϊ . .,.• 
-νά προπεuφθη παρ' αύτου μέχρι τήν άyανάκτησιν καί τάς διαμαρ-
της άκρας -ι:ης δδου. Έκεϊ δμως τυ;:,ήσεις πάντων των έχόντων � 
:έπ§μεινεν δ Πλούτων νό. τόΎ άπο- σπλάχνα. 
χ�ιρε�ήση, οΟτε διά θωπειων _ οΟτε �Η θέα του καλου έκείνου ζώου 
.-δια της έrτιδε(ξεως όρεκτικου άλ- του άσθμαίνοντος έκ του μακρου ,;; '-
λάντος πειθόμενος νά προβη πε- δρόμου, του σείοντος τήν ούράν 
ιραιτέρω. Άποτυ1ούσης της άrτο.- καί μέ άνθρώπιν::>ν βλέμμα ίκετεj. ,r· 
�είρας διαφ9ορας, ήναyκάσθη δ οντος νά του άνοιχθη ή θύρα της 
αρπαξ νά κ�ταφύyη εtς, την χρryσιν αtθ_ούσης, δπου ύπ�θετεν άκόμη εύ-
--σχοιy1.;υ, .δια �9� δπ�ιο,!;! παρε.qυ· . ρισκό_μενQν :τόν.� αυθέντην του, δέv 
,ρε το άλαίiτώρον-�ζωον δτέ μ'έν _... rσχωε νά•·μαλαtή t>�v> λι\Ηνήν -του •· 
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ζωοτόμου καρδίαν. Συλλαβών τόν 
-άvύποπτον Πλούτωνα καί δέσας

• ,αύτόν έπι της άνατομικfjς τραπέ
.ζης, ησχισε νά κρεaυ,:,yfj τάς σάρ·
κας του' άνηλεως. Έvω εις τοιαύ-

. ·την παρεδίδετο ,διασκέδασιν, έπέ-f, --στρεφεν δ Κάρλος εις τό νοσοκο-1 .. Ά
:.
·
_
.. ;μεϊον πρός παραλαβήν της nεvι

:χρας πατρικfjς κληρaνομίας, ητοι
δέματος θεατρικων ένδυμάτων. Ό
.-έκ της μαχαίρας πόνος καί ή αί

�-:' :σθησις της προσεyyίσεως του vεα
ι'ΡΟυ κυρίου του μετέδωκαν εις τόν 

t;., Πλούτωνα δυνά...ιεις ίl(αν.:χς νά συv-
-τρίψη τά δεσμά του καί νά προβά
.λη κάτωθεν της θ6ρας τόv δασύ
..μαλλον αύcου πόδα κατοι ιατωuέ
-vον. Σπαραξικάρδιος άντήχησε τό
·τε ή δυωδ{α του πρό της κλειστfjς
,eύρας κλαίοντος παιδίου καί του

. -δπισθεv αύτης yοερως ύλακτουντος
· σκύλου. Ό θόρu,3ος έκε'ίv:>ς προ

,. ·-σ�ί\κυσε τόν ι::χτ1)0V εις tOU δ 
1tοίου τό βροντοφώνημα ήναyκά

. σθη δ ζωοτόμος νά ύπακούση ά;
"-vo(yωv την θJραν. Ό Πλούτων έ·

χύθη είς τάς άyκάλας του όpφα-
νου, δ δέ ιατρός έπέδειξε και πά
:λιν την άyαθότητά της ψυχfjς του, 
,δις πτύσας είς τό πρόσωπον iou
.βδελυρου δημίου καί �·πειτα περι- , .. ,
δέσας μετά πάσης έπιμελείας τάς 
_)(αινούσας του θύματος πληyάς, 
�ις τό δπο'ίον διέταξε vά προσφΞ
,ρωσι πινάκιον γάλακτος- καί vά 

. τό άφήσωσι επειτα νά ήσυχάση. 
'Αδύνατον δμως ητο ν.:χ εϋpη δ 

ιΠλούτων ήσυχίαν πρό της άvευρέ
-,σεως καί του πρεσβυτέρου του κυ
ρίου. Εύθύς ώς εμειvε μόνος, ώρ

·•θώθη έπί των κλονουμέvωv ποδων
του και εσπευσεν εις τό θεραπευ 

, ..
.. 
- -τήριον καί �κείθεν εις τήν μικράν

,ύπόστεyοv· αύλήν, δπου άπεθέτον
·-• -το μέχι:ι της έκφορας των οί άπο' .eανόντες. Όδηγόν εχον την άλάv
� _ ιeαστοv ρ'ίνα του καί δτέ μεν την 

yην, δτέ δε τόv ανε1ον όσφραινό
μενος κατώρθωσε ν' · άvεύρη καί ν' /

r · ·<άκολοu9ήση tή\1 δδόν πρός τό νε-

.. , 

κροταφε'ίον. Ή έλεεινή έν τούτοις
και άλλόκοτος οψις του τυλιyμέ 
νου εις αί•1οβαφfj παvία έκείvοu 
σκύλου έκίνει την περιέρyειαv των
διαβατων καί έξήyεφε την άσυ
νείδητο.v παιδικήν ώμότητα των 
άyυιοπαίδωv, cϊιιvες ετρεχον κα
τόπιν αύrου κραυyάζοντες καί λι
θοβολουvτες. Την ωραν έκείνηv έ
ξελθόντες οί μαθηταί του Λυκείου
είς τόν συνήθη έσπερινόν περίπα
τον άνήρχοvτο έv στρατιωτικfi πα
ρατάξει τόv άvήφορον της v Αvω
Σύρου. Αί τάξεις διεσπάσ3ησαν ά
μέσώς καί πάντες έτρέξαμεν ε!ς 
βοήθειαν του κινδυvεύοντος φίλου
μας, ένω έπρόβαλλε πvευστιων δ 
Κάρλος έξ α\λης δδου. 'Αλλ' ητο
πλέον ά:>yά. Ό Πλούτων, του δ
ποί:>υ έξήντλησαν τάς τελει1ταίας
δυνάμει ή δρμή του δρόμου, δ 
τρόμος καί οί λιθοβολισμοί, κατέ
πεσε ·πλησίον της πύλ,ης __ . .:,ι;ρυ. νε-,
κροταψείου, μόλις προφθάσας νά 
yλείψη τάς χε'ίρας του παιδίου 
πρίν η έκπνεύση πρό των γονά
των του. 

Συλλέξαντες δι' έράνου τρεις
δραχμάς κατεπείσαμεν, δι' αύτων
τόν_, νεκροθάπτηv ν' άποθέση τό
λείψ:χνον . του Πλοότω�tός tις λακ
κον σκαφέντα πλησίον του νεκρο
ταφεί :>u, άφου άδύvατσν ητο vq
ταφfj έvτός αύτου δι::χ τόν λόγον
δτι εΤχε τέσσαρας πόδας. Πολλά
κις εκτοτε άvαyινώσκων, δσα γρά
φονται περί μελλούqης ζωfjς, ειυχε 
νά σκεφθω δτι, αν άληθεύη ή γνώ
μη :των πιστευόντωv δτι δέν έπιζη
ε!ς τό σωμα πασα ψυχή, άλλά μό
νη ή πίστις,. ή άφ:>σίωσις, ή αύτα
πάρνησις καί ή άyάπη βραβεύονται 
είς τάς αιωvί Jυ:; μονάς, πολύ πι-
θανώτερον παaά πολ \ων μετα
στάvτωv γνωρίμων μου είναι νά
εύρίσκεται έκε'ί ή ψυχή του καλο�
έκείνοu σκύλου. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟ-Ι'ΔΗΣ
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Στον Ριρίκο 
(τον γάτο της γειτονιας) 

Νυκτερινέ [ιαfάτη, εσύ πού :περπατιiς 
μέσcι στ11ν αποψιη1 σκο1ειν11 ,•ύκτα, 
εσύ ,πού βιάζεσαι νά φτάσης στο σπίτι 
το�τη τ11ν πρώτ11 τυϋ Χειμώνα βραδυά, 
π(Ιόοεχε, έΥεί στ11ν γω,•ιά τοϋ δρόμου 

, Fρίσ> εται ενα ασπρόμαυρο κουcrάι;:ι καί σαπίζει. 
Τό κουφάcι πού ,·ιαούριζε χ{}ές τό πρωί. 
Πρόσεχf ,•ά μή πα�;ήσης τό κοκκαλιάρικο κορμί, 
πρόσεχε νά μή τοϋ απάσης καί τ' άλλα παίδια. 
Καί σί, διαβάτη πού αϋcιο πρωt-πρωt 
{)ά δης μέσα στ11ν ήμέρα, μέσα στο φϊiJς _ 
τό ασπρόμαυρο κρύο, καί βρόψι,1(0 κορμί του 
αν κοιτάξης χωρίς νά τό {),έλης τό κεφάλι το1•, 
μή γυρέψεί,ς ,•ά μάtJης γιατί τά μακρυα 
μc,υστάκια εtναι πλε,γμέ,·α κοτσίδες. 
Ούτε ,•ά σγεφτης ποιος μποcεί ,,ά �κοψε 

. στ11 rιέση τό κοκκα) ιασμέ,·ο αυτ,ί. 
Προσπέρασε, ιτέ παρακαλώ, κι' α.σε σέ μέΎα 
τούτο τό :&λιβερό κα{tηκον νά εκτελέσω. 
�Αφησέ με ,•ά μιλr'1σω γιά τή,1 άσήμα,•τη ζω11 
έ,•ός γάτου, πού πέρασε άπό τή γειτονιά μου, 
πού γύρεψε λίγη άγάπη άπό τούς άνtJ·ρώπο1:ς 
καί διάβψ,ε βιαστικά τό κατώφλι 
της αβεβαιότητας γιά ,•ά βρη τά χάδια 
πού μάτ ια γύρεψε γ{:ρω του, έδω στή Γη. 
Γ,•ωριστήκαμε πρίν από λίγες ήμέρες 
μ' εμπιστοσύνη τρίφτηκε πά,•ω στά πόδια μου 
Χουρχουρίζοντας μ' ευγνωμοσ1,νη γιά τ11ν προσφορά 

... ·.·; 

.. 

μου. 
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vΕγι,·ε φίλος μου, πρυσφέρο,•τάς μcυ τόν έαυτό του. 
'Όμως, γελάστψε πολλές φορές, περιμένοντας 
τά χάδια μου μέ βεβαιότητα, καί μέ κοί-:αζε 
μέσα στά μάτια ακίνητος, σιωπηλός, κύ.{)ε φορά 
πού αεειαζα οτή ράχη ιου, τό κύ:ιιελλο μέ τό 'ερό, 
,'J,έλοντα� ,•ά τόν διc:ί1ξω από κοντά μου, τό βρωμιάρη. 
Ή μητέρα τόν κτυπούσε αδιάκοπα μέ τή σκούπα. 
Δέν κου,1ιότανε διόλου καί. κυττοϋσε έπίμο,•α 
μέσα στά μάτια, δποιον του εκα,·ε τέτοιες προσφορές. 
'Όσο κι' αν :ιιει,•ουσε δέν ανέβαινε στό τραπέζι 
καί. δέν ζητούσε νά τόν ταtσουν ποτέ, μά ποτέ . 
Χουρχούριζε μόνον καί. έπι{)υμουσε μέ χαρά τά χάδια. 
Φαινότα,•ε ,•έος γάτος, ενας καλός ησυχος γάτος 
π' άλλοίμονσ δεχότα,•ε τά χάδια των παιδιων της γειτο,•ιάς. 
Τόν βασάνιζαν ώρες όλόκληρες πολλές φορές, 
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μά ε) είνος πήγαι,•ε τί.ς ώρες τού παιχ-yιδιου, πάντοτε μαζί τους. 
Τί.ς άλλες ώρες κρατούσε συντροφιά σέ μιά γρηούλα 
πού ζουσε μόνη της σέ μιά φτωχική κάμαρη στή γειτονιά 
καί. τί.ς ώρες του φαγητcυ πάλι τί.ς περ,•ουσε μαζί της, 
χωρ ί.ς "ά ζητά η γι' αύτό τό λόγc, α,•ταμοιβ11. 
vΕτσι γαλη,·εμένα �ιυλουσε ή ζωή του. 
Ti ς νύκτες κοιμότα,•ε στό χαλάκι πού σκουπίζαμε 
τά πόδια μας, καί. :ιιερίμε,ε γά τόν ξυπ,•ήσουμε τό πρωι. 
_Το{,τη τή στιγμή πού γράφω αυτά τά λύγια 
σαπίζει σηi γωνιά του, σκοτει,•ου δρόμου. 
Φίλε Ριρίκο, γιατί άφησες τά παιδbά 
νά σου δέσου,•ε πλεξίδες τά μου 1τάκια; 
Ριρίκο, γιατί α.φησες ,·ά σου κόψου,•ε 
τ' αυτί. μέ τό ψαλίδι; Γιατί προσέφερες 
τόσο πολύ τόν έαυτό σου; Άγνοουσες 
τή φύση των άν,'J,ρώπω,•!! Δέν γνώριζες 
τή σκληρότητα τιον παιδιων τους. 
Δέν 11ξερες δτι {)ά σου τσακίζα,·ε τά πλευρά; 
τομα{)·ες τώρα; 1\ δέν {Μ τό μά{)ης ποτέ; 
Άραγε ,,ά μπορης ,•ά ,•οιώσης τούτη τήν ωρα 
πισς μιλάω γιά σένα; Νά μπόρεσες ν' ακούσης 
πως σέ φώ,•αξα κι' απόψε μέ τδ,•ομά σου; 
Νά μπορη νά δης πώς τρέχου,•ε δάκρυα 
από τά μάτια μου γιά τό σημερινό χαμό σου; 
Κλαίω, Ριρίκο, μά δέ,, κλαίω μόνο γιά_ σένα. 
vΙσως κλαίω τούτη τή στιγμή γιά τά παιδιά 
πού σέ κάνανε τόσο πολύ ,•ά πο,•έσης. 
vΙσως δακρύζω γιά κείνους πού σοϋ σπάσαγε 
τά πλευρά, γιά ,•ά παίξου,•ε μαζί σου. 
vlσως κλαίω γιά μένα πού σου πετούσα 
τό κρ{ιο ,•ερό. �Ισως κλαίω γιά τή μητέρα 
πού πάντοτε σέ κτυπούσε μέ τ1iν σκούπα. 
Δεν ξέρω γιατί. δακρύζουγε συνέχεια τά μάτια μο1•, 
δέν ξέρω, ξέρω μόνον πό1ς λυπάμαι, 
λυπάμαι πολύ πού δέ,, πρόλαβα ,•ά σέ γνωρίσω. 

ΤΑΣΟ.Σ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 
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Η ΑΛΕΠΟΥ: θΕΑ 

ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
,. 

ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝ lA δρ{) ουντα ι παν
τοϋ-στίς πύλες ,•αών, στα σταυ-

eοδρόμια, στίς αύλlς εργοστασίω,·, 
στα πάρκα, ακόμη. καί μ{σα σι σπι
τια-άγάλματα ... άλεπούδων: � Αλλες 
φορbς 11 αλεποu κρατά ανάμεσα σ:tά 
δόντια της μια μπf,ίλα καί άλλες 
φορές ενα κύλινδρο περγαμψ ης. 
Ε[ναι ή Ίνάρι, 11 :ειινοουμένη Θεά 
τού Ι.απωνικοίί λσου. 

Στόν ίερό λόφο Φουσίμι του Τό
κιο παρατηρεί κανείς ά,•αρί&μητα · 
<>μοιώματα ιΗεπους, από ξύλο, πορ
σελάνη, μπροϋντζο, γύψο, πηλό 
ψημμέ,•ο,•. 'Υπάρχει εκεί μεγάλος 
•ναός της Ίνάρι, δπου συρρέου,•
πλή{)-η λαοϋ. Προσφέρουν χρήματα
σέ εtδικά κουτιά, για να συνδιαλ
λαγοϋ,• μέ τήν {)-εά, έπ(σης ποσύτη
τε� τροφίμων, πού άρέσου,• στίς ά-

λsπουδες: ρύζι, ξηραμένα ψάρια· 
μύγδαλα, ζαχαρωτά. Καί προσεύ_.,_ 
χονται... \ 
Οί ναοί της Ίνάρι χρονολογουν-1. 

ται από 1�00 ετω,•. 'Η 'Jνάρι ί)ε_w;f
ρείται άρμοδία για τήν πρόοδp: 
των δρυζώνω,•, ενώ άλλα π,•εί,μαt'�� 
ασχολουνται μb τήν εμπορικrι κα_t'.' 
Ριομηχανιγη πρόοδο η άΥόμη μέ:
τήν διατήρησι τών έ{)ίμων και πα-;) 
ραδόrεων. Έ� άλλου οί στείρες: 1,
γυ,•αίΥες έπικαλουνται τ-ίιν Ίνάρι, \, 
ί) εά · της γοΗμότητος. �-

'Η λατcεία της 'Ι,άρι ε[ναι σχε-ϊ 1-. �
τική μι, την λατρεία των π,•ευμά- ·� 
των εν γέ, ει. Στήν 'Ιαπωνία εξακοJ 

λουί)οϋν, όπως σέ άλλο'l!ς άρχαιους' l
λ'αους, Υα πιστευουν σι, πνεύματα .,,·. 
της γης, του ο-ίρανοϋ, των βου,•ων, ,�· 
τών ποταμω,•, των πεδιάδων, των 
λιμνών. Έπειδ11 οί ωεπουδες συν·ή�,·�. 
ί)ιζαν νά τρέχουν μέσα στούς δρν-· .-. 
ζω, ες, έί)εωρήίJησαν ώς ένσαρκώ- ;: · 
σεις του π,εύματος, του άρμοδίου 
για τή,, άνάπτυξι του ρυζιού καί 
κατά προέκτασι,• για κά{}ε γονιμό
τητα. 

'Η λατρεία της 'Ινάρι εtναι κα- · 
{)-αρως ύλιστική. Γίνονται προσφο
ρές, γιά τήν τύχη τών δποίων φρον-
τίζουν οί «μπόντζοι:., οί ίερείς. Δέν .. 
ύπάρχει καμμιά φιλοσοφία, καμμιά.·: 
{)-εολογία, κανένας {)-είος δραματι-.· < 
σμός, κανένα άνί),ρώπινο μήνυμq __ � 
Άπλό>ς, ύπάρχει ή πίστις, οτι πρέ- .·· 
πει ,•ά γί, εται άπό καιρού είς και, ·_; 
ρό,, εiιχαριστία πού συνήί),ως ξεχνούν.�,� 

. οί πιστοί των σοβαρών ί),ρησκειων._.;:r 
Πρέ..--τει νά προστεί),η δτι ή λq- ,., 

τρεία της Ί,•άρι σννοδεύεται άπό 
μεγάλη φυσική καί),αριότητα. 'Ιερείς_···· 
καί πιστοί οφείλουν πρό πάσης τελε>,. 
της ,•ά πλύνωνται. 'Επίσης τά προ- · -.� 
σφερόμενα πρέπει νά εtναι καί),αρά 
καί άγ,•ά. 'Ίσως ή Ίνάρι eκαμέ · 
τούς 'Ιάπωνας τόν καί),αρώτρεο λαό.:: ·
του κόσμον. · " 

. - .. ;� 

Lonise W eiss -�,.: 
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ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΙJΙι 
kAZANTZAkH> 

«Ο Β Ρ ΑΧ ΟΚΗΠΟ Σ)) καl οι «Τ ΕΡ ΤΣΙΝΕΣ)). 
Γιάννη • Αναπλιώτη: «Ό άληθινός Ζορμπας καl ό 
Νίκος Καζαντζάκης)), Ν[κοu Λοβέρδοu: ιιΝίκος Κα
ζαντζάκης, σκια'γρ:χφLα τη; ζωης· καl τ:,ϋ c!ρ rου το J>), 

nΡΩΤΟΓΡ ΑΜΜΕΝΟΣ γαλλί
κα: στα: 1936 καt μεταψρα·

-σμένος δλλανδικα: στα: 1939 και
:1σπανικα: στα: 1941, εφθασε και
στηy πατ,,ίο:χ του τώρα-σε με
·τάψρασι του Π. Ιlρε6ελάκη - δ
-«Βραχόκηπος» του Καζαντζάκη

«"Ενας βραχ6κr,πος στό βάθος
.::ένός παλιοG μοναστηριοG. Μήτ'
3fνα λουλούδι,
μήτ' ενα. 'Πρά
σινο ψύλλο, μή
-τε μιά σ cάλα νε
ρό. ( ... ) Ό κη· 
,τος αυτός εtναι
μιά άμμουδερή

::ερημο, καί στόν
-αμμο της μιά
--δεκαπεν τ α ρ ι ά
_βράχοι, μεγάλοι
καί μι,φοί, ε1-

-vαι σκορπισμέ-
·νοι, θαρ_:Jεις, ο
·1tως iλαχε»(σελ.
277).

Αυτος δ «κή-
πος» των--ορά

Υ,.ωΥ ετyαι το 
-.σόμ6ολο τ ο υ 
a&νθρώπου, που 

και cιπο την ελπίδα· που έτέλεψε 
δλες τtς «θητείες» τ_ου. Το vόγ1μα 
τούτου του δρισμου το δίνει δ Κι
νέζος έπα\Ιαστάτης Λ. η--Τέχ, 
δταν το ενδιαφέρον των δυτικων 
για: τ:αν «έξωτισμδ» της χώp:χς 
του, για: τα: ανάκτορα, του; να
ους καί τα: κομψοτεχνήματα, το 
αποκαλεί «θητεία στην Όμορ· 

φιά», καθυστε
ρημένη, παρά
καιρη σ' έποχη 
ά:γώνά «γ ·ι α 
λευτερια: . κ α ί 
δικαιοσ ό ν η ». 
Λοιπόν, «�λες 
of θητείες» εΙ
ναι δλα δσα δ 
άνθρωπος έπι
νοεί για: να: έ
ξωρα·t σ η τ ή 
ζωή του καί το 
μεγάλο "Α γνω
στο. Και δ «τε
τελειωμέ ν ο ς» 
άνθρωπος δεν 
τοποθετε ί τ α ι 
σε κηπο 7tαpα
δείσιο, μα: σε · :.iλευθερ'ώθ η κ ε 

.άπο το ψό6ο (σκίτσο Γερ. Γρηγόρ'Ι'j) κηπο 6ρά:χωΥ 

,·,Jλ�<.; 
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yυμνων, αυστηρών, άyονων-κα.
τάμα.τα μέ: τήν τ.ρα.yματικι.Sτητα. 

Αυτος δ συμοολισμος των ορά, 
χων ά:σκουσε δυνατή γοητεία 
στον Καζαντζάκ·η, καθώς φαίνε
ται ά:πό γράμμα του στον μετα
φραστή του, που τοσ μετέδιδε το 
σχέδιό του να yράψη ά:ρyότερα 
το « '[οναστήρι των Όράχων», τη 
«�χολη των Βράχων» καί τέ,λος 
ενα. τέταρτο βιολί ο μέ: τίτλο, ά
πλως, «Βράχοι». 

Ό «Βραχόκηπος» είναι ενα 
διπλο δδοιπορικό. Ή εξωτεpικη 
μορφή του είναι το ταξίδι του 
Καζαντζάκη στην 'Άπω 'Ανατο
λή, σέ: μια εποχη (1935) δπου δ 
εθνικισμος (&.ντάμα. μέ: τον κομ
μουνισμό) πολεμουσε κατα του 
1μπεpιαλισμοσ· ή εσωτεpικη μοp
φη είναι ή. δδοιποpία της ά:νθpώ
πινης ψυχής yια τη λύτρωση &.
πό τους κοσμικους καί όπεpβα.τι
κους δυνάστες. �τό ξετύλιyμ� 
του μυθ:στοpήματος φαίνεται σάν 
κάθε κομμάτι του εσωτερικ?σ δ
δοιποpικοσ νά είναι γέννημα. τ·ljς 
εξωτερικής εμπειρίας, στην Ία
πω•ιία. καί την Κίνα.· ά:λλά, στην 
πραγματικότητα., τό εσωτερικό 
δδοιποpικο δεν είναι παρά σχε
δον &.κέρηχ ή «'Ασκητική», 
γραμμένη στη Γεpμανί� στά 
1923, τελείως άσχετη, φυσικi, 
&.πό τα μεταγενέστερα. βιώματα. 
'Άλλως τε, καθώς δ ίδιος δ 7"ε· 
pιηyητης συyyρα.φευς λέγει στον 
Κουyέ-Σάν, «δέ:ν κάνουμε άλλο 
τα.ξίδι παpα γύρω στην ψυχή 
μας, τό πολύ-πολυ μέσα. στην 
ψυχή μας» κα.ί «δεν βρίσκουμε 
στην άλλη άκρη του κόσμου, 
στίς πιο εξωτικές χωpες, παpα 
1ην ίδια μας την �ί�όνα». 'Έτσι, 

το τα.ξίδι της "Απω Άνατολης;; . 
1

• 

δεν είναι πcφα ενα. όψιμο και ' 
τεχνητό yεωyραφικό πλαίσιο για:. 
το βασικό, τό θεμελιώδες «τα.ξίδι»--
που εκα.με δ Καζαντζάκης γύρω.. . .... 

και μέσα στην ψυχή του, που το
ά:ποδίδει στην «' Ασκητική» του. 
'Ίσως τό διάλεξε τό πλαίσιο της 
'Άπω 'Ανατολής, γιατί ταίριαζε. 
μέ: τον μυστικισμό του· ίσως &
κόμη γιατί ήθελε να ελέyξη σ 
εκεινα τα γεγονότα., σαν σέ: λυ-
δία. λίθο, τήν &ξία. της κοσμοθε-
ωpία.ς του. 

Κα.ί πραγματικά, κα.θ&)ς όp-
θότατα. πα.ρατηpει δ Π. Πpεοε
λιχκης ( «για κείνους που γνωρί
ζουν λειψά τόν Καζαντζάκη»), ή, 
«' Ασκητική» περιέχει δλη τήν 
κοσμοθεωρία. του Καζαντζάκη_, 
καί εlν,ι.ι ·ή σύνcψ. των /Qεων του. 
Την είχε κα.ί δ ypά-pωv όνομά-
σει* «θεμελιακό φιλοσοφικό κή
ρυγμα.' που το ά:νέλυσε ϋστερα.,, 
σέ: σταyό•ιες, στα θεατpικα εργιχ.. 
καί τα μυθιστορήματα.». Γιά αλ
λη μια φορά θέλησε δ Καζαν
τζάκης να δώση στο κοινόν του· 
το τό πρωτεϊκό εpyo του, σε 
νέα. μορφή, πιο προσιτή. 

Τό κ·ήpυyμά του, βασισμένο
στην πανθεϊστική &.δελφωσύνη,, 
δλων των πραγμάτων - φυτών,. 
ζώων κα.ί &.νθpώπων- είναι κή-. 
pυγμα. δια.pκους μάχης για τήν· 
εξέλιξι της μέσα στον άνθρωπο
θείας ουσίας. 

«» Αθλι:, ι είμαστε ο ί άνθρωποι,, 
ακαρδοι, μικροί, τιποτένιοι, Μά μέ
σα μας, μιά οόσtα άνώτερή μας,_ 
μας άπpώχνει άνήλεα πρός τ' ά· 
πάνω. 

Μέσα άπό τήν άνθρώπινη τούτfk 
λάσπη, θεΊ:α τραγούδια άνάβρυσαν ... 

* ΙΛΙΣΟΣ, Δεκέμβριος 1957�
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,:;, · Ι!ίδέες μεyάλες, εpωτες σφοδροί, 
• . ιά εφοδο άκοίμητη, μυστηριώδικη,
._ :χωρtς άρχη καί τέλος. χωρίς σκο�

, • :πό1 πέρα άπό καθε σκοπό.
·.•, Τέτοιος βωλος λάσπη ε!ναι ή
�7 -·ανθρωπότητα, τέτοιος βωλος λά·

σπη είναι δ καθένας μας. Ποιό 
--είναι τό χρέος μας; Νά μαχόμα
·στε ν' άνθίσει ενα μικρό λουλουδι
,άπάνω στό λίπασμα της σάρκας
·.καί .του νου μας. (σελ. 244).

Ή ζωή εΤναι στρατιωτι·<ή θητεία
•στήν ύπηρεσία του θΕοίί. �ινή:,σμ;.
,σταυ;,οψόροι νά λευτερώσου,.ιε,
,iJέλοντας καί μή, οχι τόν u Αyιο

• Τάφο, παρά τό θεό τό θαμμένο
,

11

��.. • :μέσα στήν ϋλn, μέσα σιΤ)ν ψυχή · 
,μας. 

Κά�ε κορμί, κάθε ψυχή εΤναι "Α
"yιος Τάφος. u Αyιος Τάφος εΊναι δ 

.. ,σπόρος του σιταριοu· ας τονε λευ
--τεpώσουμε 1 "Αyι:>ς Τάφος εΤναι τό 
,;μυαλό μέσα του κοίτεται δ θεός 
-και παλεύει μέ τό θάνατο· ας τρέ-

-1;ουμε βοήθεια! (σελ. 228-29). 
Ό θεός φωνάζει στήν καρδιά 

:, . :\μΟU: Σωσε με! 
.; "\., Ί) θεός φωνάζει στούς άνθρώ
. . -που:;,. στά ζωα, σιά φυτά, στήν 

. · ,ϋλη: Lωσε με! 
· · · � Ακου τήν καρδιά σου κι' ακλού-

·tJα τον. Σύντριψε τό σωμα σου κι'
,άνάβλεψε: uΟλοι είμαστε ενα!

',Α.yάπα τόν άνθρωπο, yιατί είσαι 
-σύ. 

'Α yάπα τά ζωα καί τά φυτά, 
γιατί ησουνα σύ, καί τώρα σέ 
,ακλουθουν πιστοί συνερyάτες καί 
:δοwλοι. 

Άyάπα τ_ό σωμα σου· μρνάχ_α 
:μέ αυτό στή yης έτούτη μπορε'ίς 
-νά παλέψεις καί νά πνεματώσεις
--ιήν ϋλη.

� 'Αyάπα -ιήν ϋλη· απάνω της πιά-

tι 

-vεται · δ θεός καl πολεμάει. Πολέ-
_μα μαζί του. 

Νά πεθαίνεις κάθε μέρα. Νά yεν
�- · -vιέσαι κάθε μέρα. Ν' αρνιέσαι δ,τι

• .εχεις κάθε μέρα. Ή ανώτατη άρε
τή δέν εΤναι νdσαι λεύτερος, παρά 
νά μάχεσαι yιά έλευτερία. (σελ. 

.-249-50). 

:; .. 
Κάποτε, που ρώτησαν .τον 

Μπ!ρξον αν μπορη να συνοψίση · 

τή φιλοσοφία του σε μια μονάχα 
λέξι, είπε: Έπιqτράτευση! Ό 
μαθητής του, άπο τήν επιστρά
τε�ση, 'Ιtpοχωρεί στον δίχως τέ
λος άγωνα. 

ΔΗΜΟΣΙΕfΜΕΝΑ σε διάφο
ρά πψιοδικά (1933 - 57) η 

ενσωματωμένα σ� αλλα εργα, 
αύτα τα «κάντα», που εγpαψε δ 
Καζαντζάκης (1932 - 37) Ότο 
διάλειμμα της συγγραφr;ς της 
«'Οδύσσειας», άποτελοίίyε τώρα 
τή σιιλλογή «Τερτσίνες». 

Είναι, καΟως εξήγησε δ ιδιος, 
άσματα γιχ τους «α,?χηγους των 
ψυχων» που τον είχαν «εγκαρδι
c�σει στον αγώνα του» και που δ 
ιδιος τους «είχε ανάψει λαμπά
δες στή ζωή του». • Αρχηγοί 
θρησκευτικοί, οπως δ Χριστός, δ 
Βούδδας, δ Μωϋσης, δ Μωάμεθ· 
πνευματικοί, δπως δ Νίτσε, δ 
Δάντης, δ Σαίξπηρ· κοινωvικοί, 
οπως δ Τσιγκισχάνος, δ Τόντα 
Ράμπα, δ Λένιν. 

Σ' αύτα τα τελευταία κάντα 
ξεχειλίζει μια άγρια έπαναστα
τικη θύελλα για τή σημεριν� 

' μορφή της κοινωvίας. «Βοσκή 
οπου 6όσκουν άσπροι χοίροι�, 
την αποκαλεί στον «Τόντα Ράμ� 
πα», δ δποίος εχει τήν Φλόγα, 
την Έκδίκηση και την Πείνα 
«μάνες τοίί σογιοίί του κουρελιά
ρες». Στο «Είς έαυτον» οίνει 
Jούτη την είκόνα: «Τ' ανάσκελα 
σε 6ουρκοκαναπέδες οί πολιτείες · 
ξεσκέλωτες κα·πνίζουν». Και στον 
«Λένιν» την ε'Πεκτείνει: «Στις λι
παρές των αφεντάδων φάτσες, 
φαγάνες, χλιμιντροίίσες σα φο

ράδες ξεσκέλωτες, φουμέρνουν οί. 
κυράτσες». 
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Στ' άλλα, 15μως, βλέπουμε τον 
φιλόσοφο Καζ!:'(ντζάκη, με τη 
γνώριμη θεωρία του. 

« Γλυκεια πολυ της σάρκας 11 
κατάρα», άποφαίνεται στον «Λε· 
ονάρδο». Κα�ί «οαρεια ή ζωη 'ναι 
άρρώστια», λέει στον «Βούδδα». 
θυμίζοντας τον Σωκράτη, που 
παράγγελνε στους φίλους του να 
θυσιάσουν «άλεκτρυόνα» στον 
Άσκληπιό, γιατι με το θάνατο 
θεραπευόταν άπο την άρρώστια 
της ψυχης, την ενσάρκωσι. Άλ
λά, το κορμί ε[ναι συνάμα «της 
φλόγας άργαστήρι>) κατα την 
«Άγία Τερέζα». Καt κατα τον 
«Μωάμεθ», «σπαθϊ πολέμου». 
Στίβος άΟλητικός, κατα τηv 
«Τερτσίνα». «ΊΙ·υχή μου, προ· 
σκυνω την άθλησή σου! Δόξα, 
φαγιά, χαρά, φιλί, θεότη, βγηκαν 
καt προσκυνουν ο[ σύντροφοί σου· 
μα εσέ, ψυχή, του άνέλπιδου το· 
ξότη στην α.6υσσο τtς κόκκινες 
σαγίτες πετάς κι' άνέγνοια σπα·. 
ταλας τη νιότη!». Στον «Νίτσε», 
αuτον τον «κρυφο πα1.έρα του», 
περιγράφει τον Ζδανικο άγωνιστη 
της ζωης, αuτον που λυτρώθηκε 
άπο τtς «σειρήνες» (Θεό, φιλί, 
Πατρίδα) καt άλητεύει «πιο τtέρ' 
άπ' τη χαρα καt την ελπίδα». 
Καt στον «Τσιγκισχάνο» άναφω· 
νεί: «Χωρίς ελπίδα πολεμω. Μοσ
άρέσει!». 

Ένω, τόσο στον «Μωϋση» του, 
δσο καt στον «Χριστό», κηρύττει 
το άδέρφωμα με τη ζωή. Στο 
πρώτο κάντο: δ γυιος του Θεου 
ε[ναι πλασμένος «με χωμα, [δρώ· 
τα καt με κλ�μα» καt θέλει να 
ζήση χωρίς «μή». Έvω στο δεύ· 
τερο άνοίγου.ν. φαρδειες οι πόρτες 
τοσ Παραδείσου και μπαίνουν 

«τσοσρμα λεοεντ·ονιοt 
μάτες». 

. , ; ·.,t,. ·!
και ·μαυρσ-::'.:: : Ir 

Βασική, 15μως, 1δέα παραμένει:: 
ή ελευθερία άπο το φόβο κι' άπο- ' 
την ελπίδα:, για να ε[να:ι .πλήρης.' '

0

;;t 
ή ζΙ-tJή. Εrναι το φιλοσοφικο &-. ' 
ποκορύφωμα: μιας εκφράσεως.. ,; . 
που την συναντουμε, περιέργως, _ :;-c 

αν καt με περιωρισμένη εννοια, . 
στην «Έλληνικη Νομαρχία»: '0, 
ελεύθερος ουτε ελπίζει, ουτε φο
βείτα:ι » (§ 134). 

Ν�Α Β.ΙΒ.ΛΙΑ ΓΙΑ 

ΤΟΝ kAZANTZAkHi 

Του Γιάννη 'Α'Ιαπλιώτη «Ό ά-· 
ληθινος Ζορμπάς καt δ Νίκος: 
Καζαντζάκης» είναι μια σύνθετη, 
εργασία: Στο πρωτο μέρος της ήr
συμβίωσις του συγγραφέως με. 
τον rjρωά του, στο Μανιάτικο
όρυχείο της llραστοβας· στο δεύ
τερο, ή άντιπαραβολη τω·ι γεγο· 
νότων με τον «μύθο» του εργου
στο τρίτο και τελευταίο, «ψυχα· 
ναλυτικη» εξέτασι'ς κα:ί έρμηνεί� · 
συγγραφέως καt ηρωος. 

Το δτι δ Ζορμπας δεν ήταν
πλάσμα της φ�ντασίας του Κα
ζαντζάκη δεν άποτελεί άποκάλυ
ψι. 'Όμως, δ Άναπλιώτης προ· 
σφέρει με το εργο του πληθος:· 
πολύτιμες πληροφορίες, άπο επι· 
τόπια ερευνα, για τον ηρωα τοίί, 
Καζαντζάκη και τη ζωή τους 
στο λιγνίτωρυχείο της Μάνης
Στο μυθιστόρημα: «Βίος καt πο- · 
λιτεία τοσ 'Αλέξη Ζορμπά», το
πίο ε[νάι ή Κρήτη. Στην πρα
γματικότητα, ήταν ή l\Ιάνη. Ό ' 
Άναπλιώτης μας δίνει ποιητικες
περιγραφες για τα μέρη οπόυ' ε-

. � . ' . 

. , 

,'
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ησe δ Καζαντζάκης μαζί με 

"':�ον Ζορμπά, που πραγματικα ε-
.:θ�μελίωσαν το μυθιστόρημα, με 

"�το δποίον προεβλήθη δ συγγρα
\�ευς σε παγκόσι•ιχ κλίμακα. Ώ
-.,στόσο, όπάρχει κα:ί κάποια; «ποι

: ητικη άδεια». Ό Ά. 1σχυρίζε
Ά ·το.ι δtι (στχ 1917) σε κάποια 
• σπηλια τής Μάνης δ Κ. έδιάβα

ζε t) εγραφε τον «Βούδδα» του 
� (σ. 27). Κα.ί δτι ο[ μεγάλες δη
ι μιουργίες του, «Βούδοα.ς» καί 

:; «'Οδύσσεια.», άρχισαν «μετα την 
.-περιπέτεια. στο μεταλλείο τής 

-'.. Πρ.αστοβάς» (σ. 88). Τό σωστό 
,.- ε!να�, δτι δ «Βούδδα.ς» γράφηκε 

στη Γερμανία., μεταξυ 1922-23. 
Κα.ί ή εμπνευσί του πολυ προ

�; γενέστερη τής δια.μονής του στη 
�- , Μάνη - ερρίζωσε στα 1914, στο 
,: ., Α γιον "Ορος. 'Εκεί πρωτοδιά
�'· 6α�ε Βούδδα κα.ί συγκινήθηκε 
ι' .., μέχρι δα.κρύων, κα.θι'ι>ς προκύπτει 
t·: ιχπο την άλληλογραφία. του. 'Εξ 
t7 

0 �-� άλλου, κα.ί ή «� δύσόεια.» εχει 
�- την 'ίοια. ρίζα.. (Π. Πρεβελάκη, 
;1!-,: Χρονογρα.:ρία. του βίου του Κ. 
�,"7,• «Νέα 'Εστία» τ. 779; σ. 8 κα.ί 
�- του 'ίδιου, «Ό Ποιητrις κα.ί το 
�- ποίημα τη;; Όδύσσεια.ς», σ. 98 
�·, --99). 
� -

�;.: Στην ψυχογραφία. του Κ. ύ
!t< πάρχει επίσης κάποια. δόσις 6-
� · περ6ολης. Άνα.φέρετα.ι δτι στην

Κρητικη Έπανάστα.σι του 1897 
(από φό6ο) «δεν �κλουθάει τό 

- ματωμένο πεπρωμένο της λιόντισ
·· σας πατρίδας του», δηλαδη δεν

:· πολεμάει, σε ήλικία. 14 χρονών, 
· δπως τ' άλλα Κρητικόπουλα. «στο·

ί,�·. πλευρό του κύρη τους», ενω δεν 
.: .μπορεί να φέρνη για τόυτο κα.μ· 
-;�< μια ευθύνη δ κ αφου, κα.θως εί-
:., ναι γνωστό' δεν «τον στείλανε 
_., 

πρόσφυγα στη Ν :χξο», μα δλό
κληρη ή ο1κογένειά του, με τό-, 
«καπεταν Μιχάλη» επικεφαλής, 
ιφηε τότε. 'Επί πλέον, διόλόl.) 
δεν άναφέρεται πω; δ κ. έπήγε. 
στους βαλκα.νικους πολέμους εθε
λοντής. Γενικά, δμως, οί χαρα.
κτηρ•σμοί του Ζορμπά ιός «έξώ
στρεφου δια.ισθητικου» τύπου και · 
του Κ. ιός φιλέρημ,υ καί «έσώ
στρεφοu» χαρακτήρα. είναι σω
στοί, βασισμένοι σε έπιμελή έξέ
τασι τής ζωής του; . 

Κα.μμιά φορά, δμως, ε1κ6νες 
του εργου έ ιος συ rγραφέως θε
ωρουνται σαν βιιbμηα.. Κ:χί πο
λυ φο6ουμαι, οτι δ 'Λ. κάνει το. 
λάθος να τα.υτίση συγγραφέα: κα:L 
φανταστικό ηpωα: (σ. 183) γι� 
να στηpίξη δλόκληrο οlκοδόμη
μα: στον Ισχυρισμό περί «ανικα
νότητος» του Κ. Βέβαια, όπάρχει.. 
διάσπαρτη σ' δλο τό εργο του
ή προσπάθεια. «ύπεpβάσεως» κα.L 
«άνα.γωγης» του έρωτικου έν- · 
στίκτου, αλλά, καθώς είπε πολι; 
εϋστοχα δ Πρεβελάκης (εvθ. αν. 
σ. 58) τό θέμα. αυτό εlvα.ι «το-. 
πιο πρόσφορο για να πα.ρ:χπλα.νή
ση την ψυχανάλυση». Κα.ί όπάρ
χουν τ6σα στοιχεία., πώς ή προ- ·

'θ ' 
:J, 

' σπα. εια τουτη ,1τα.ν υποκειμε-
νικη μόνο, εξ α.1τία.ς τής θεωρίας 
του συγγραφέως, δτι ή γυναίκα. 
είναι-φρένο στη δημιουργικη δρ-. 
μή. 

λάθος, τέλος, νομίζω πως εl
ναι ή άποψις (σ. 117) πώς δ Κ. 
δεν βρήκε πουθενα τη λύτρωσι_:_ 

«δλο τη ζύγωνε κι' δλο κείνη. 
του γύριζε τίς πλάτες» - αφου, 
άκριβως, ή λύτρωσι κα.τα -το-, 
Καζαντζάκη. δεν εr 1αι κανένα. . 
τ έ ρ μ α, σε δποιοδήποτε λυτρω� . 
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-τικο λιμάνι, παρχ ή άρνησι κάθε
λιμα:νιοσ, πού «δένει»-δ άγώ·
νας για λύτρωσι. Στην «· Ασκη·
τική» του το ε[πε: «Ή άνώτατη
αρετη δεν εινα:ι νασα:ι έλεύτερος,
-παρα να μάχεσαι για έλευτερία».

Αύτον το·ι άγώνα:, δ 'Ανα:πλι�
(!)της τον περιγράφει, άλλως τε,
-με δύνα:μι κα:ί πλάτοϊ κιχί βάθος.
Για να κα:ταλήξη, πώς δ Καζαν
τζάκης «νίκησε, δε νικήθr;κε».
�<Καί στο τέλος εκαμε τη σάρκα:
-του πνέμχ κα:ι το α [μα του νερό
-για τον άνθρωπο, για μας δ·
.λους». •

'Άσχετα άπό μικρές, λοιτ.όν, 
λεπτομέρειες, ή μελέτη τοσ • Α. 
.είναι μια άξιόλογη συμβολη στην 
βιβλιογραφία Καζαντζάκη καί 
-την κατα.vόησι -της μεγάλης του 
προσωπικότητος. 

Τίτλος της λιγοσέλιδης μελέ
της τοσ Νίκου Λοβέρδου: «Νί-
1tος Καζαντζάκης, μία σκιαγρα
φία της ζωής και τοσ εργου του». 
Και δπότιτλος: Μία άπαγορευ· 
θείσα δμιλία. 

Άπαγορευθείσα; Όχι. Μαλ
λον-η άκριβως-έμποδισθείσα. 
Να το σκοτεινό τοστο χρονικό: 

Ό συγγραφεύς-νέος διανοού
μενος - έκλr,θη να μιλήqη για 
τον Καζαντζάκη άπο το 6ημα 
της «Δια.κιδείου Σχολης Λαοσ» 
των Πατρών. Μολονότι, δμως, ή
,δμιλία άνηγγέλθη δύο φορές άπο 
την ίδια τή Σχολή, επενέβησαν 
�άγνωστες δυνάμεις» καί την έμ
-π6δισαν, με δπαvαχώρησι της 
;;ιοικήσεως της Σχολής κα:ι τις 
�ύο φορές. Έαν ή δμιλία έγίνε· 
το, φοβήθηκε ή Σχολη δτι θα ε
χανε το οίκημά της, σύμφωνα 

με ρήτρα: τοσ δωρη;�ρίο� ·1&υρ.-i,y 
βολαίου. , 

·b δωρητης 'Ιωάννης Διακί- •
δής, ιδιοκτήτης . μιας ευρύχωρης .. 
άποθήκη; έμπορευμάτων, τήν . 
διεσκεύχσε σ:: αιθουσα δμιλιωv. - , 
Με την δωρεά της στο νομικο· 
πρόσωπο «Σχολη Ααοσ Πα
τρών», ή Σχολή αύτtJ μ�τωνο
μάσθηκε σε «Δ•ακίδειο» και έτέ-
Οη δτ.ό την προεδ�ί χ. του ισο6ί- '� 
ως. Έν συvεχείqι: δ δωρητής έχά- ,. 
ρισε τήν «δριζόvτιο ιδιοκτησία» :\ 
στο σωμχτείο «Χριστιιχ·ιικη Έ
στία» (εξάρτημα: της «Ζωής»), ,, 
πού άvήγειρε οροφο, για τίς δι- '· · • 

κές τr/ζ δμιλίες. Σύμφωνα, δμως, .,, . 
με τούς δρους της διπλής δωρε- ' 
ας, ή «Χριστιανική Έστία» με· 
τεβλήθη καί σε έπιβλεπτη της 
καλης λειτουργίας της «Σχολής» •' 
κα:ι σε καρπωτή της α1θούσης . 
της., σε περί πτωσι παραβάσεως. ;;,
Άκριβως, το ύπ' άριθ. 11066) 
19-5-'-50 συμβόλαιο τοσ συμ
βολαιογράφου Πατρών Φωτ. Κου
τσοκώστα, δρίζει τά; έξης: 1) Ή
Σχολη θά πρέπει νά κάνη ώρι·
σμένο ελάχιστο έτησίως αριθμό
δικών της διαλέξεων «προς δια· ·'
φώτισιν καί μόρφωσιν των . έργα
ζομένων λαίκων τάξεων, ριοτε
χνων, έργατωv κλπ. ϊνα άνακου·
φίζωνται εκ τοσ εκ της εργασίας

_καμάτου και εvστερνισθωσι τα ._
α!σθήμα:τα της αγάπης προς την 
Θρησκέίαν, την Πατρίδα και την <. 
Ο!κογένειαν, τα τρία αύτα άσά- · 
λευτα 'θεμέλια: επί των δποίωv ,, 
στηρίζεται ή ειρήνη καί ή εύή· . 
μερία πάσης κοινωνίας καί της , • 
έθνικης ένότητος». 2) Ή Σχολη 
θά μπορη να· δια�έτη -καί σε-· 

.. 

τρίτους την αreουσα, «της παριχ�· 1;' 

,, 
• • t,.. •• 

. 

i ),_:
•, 
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:,�)(ωρησεως δμω; ταύtης γιyνομέ- φία του' διεπόμενη απο βαθεια 
.;;, : -νης κατα τρόπον ωστε να μη πα• θρησκευτικότητα. 
�. ()Χκωλύωντχι αΕ διαλέξεις της 'rπάρχουν σελίδες (12, 15, 23) 
· .;;.. . :Σχολης καί απχγορευομένων δια· δπου υπογραμμίζεται δ εθνικος
, ι: ·);έξεων �ντιθέt(Ι)V η προσοαλλου- παλμος στα έργα του Κ. καί ή 
' ,σων το πνευμα' της Όpθο3όξου φιλελεύθερη, αντί'θετα με · τον 

"Υjμων Χριστιανικής Θρησκείας». κομμουνισμό, διάθεσί του. Έπί
.3) Έαν ή Σχολη δεν λeιτουργ1;- σης σελίδες (21) δπου αποδίδεται 

- ·- :ση επί δύο χρόνια συνέχει-χ η δ αληΟινος θρησκευτισμος του Κ.
r_ · παραοη του; δρους, τότε ή δω· παpα τίς εξωτερικές διαστάσεις 
·'Ι� ρεα ανακαλsίται καί το δωρού- προς τr1 θρφκεία και την αν·
/· _. μενον περιέρχεται εις το Σωμα- Ορώπινη Οεογονία. Πω; είναι δυ- . 
. , ·τείον «Χριστιανικη Έ:ηία», εξε- νατον να έχαρακτηρίζετο μια τέ-
t λέγη δε το · Πρωτοδικείον Πα- τοια πνευματικη εργασία σαν αν-, τρων «δπως αποφαίνηται, τ'Ώ αι- τίθετη προς την Θρησκεία η την 
r · -τήσει παντος πολίτου Πατρών, Πατρίδα; 'Εάν, πάλι, κάθε δμι-

r ,., 

. -πότε θεωρείται ή Σχολη Λαου λία για το,γ Κ_αζαντζάκη θεωρεί
-δτι παρέοη δρόν τινα της δωρεάς, �αι �π'ιjγι.ορευμένη, τότε πώς συ-
-συνεπάγόντα την, έκπτωσί_ν. τη�.:ι 11

Ύέοη απο το βημα της ίδιας ·Σχο·
iκ της δωρεάς, θ_��ρουμένης τfjς λijς, λίγο παλαιότερα, να μιλή-
iρητρας ταύτης' ώς συνυποσχετι- ση δ μεταφραστης της «Όδύσ-: .. , · -κ6σ, ισχύa1�τος επ' άπειρον». σειας» Κίμων Φράϊαρ για το 

Προς άπο'φυγrι-ι περιπε_�είας, έργον τοσ ποιητοσ, χωρίς να 
_ .. «τ'Υ,) αιτήσει παντος �Rλί1:ου των σκανδαλιστή' κανείς; 
Ιlατρών» περί χαρακτηρισμοσ Σημειωτέον - με πολλr1 θλίψι 

� -του Καζαντζάκη ώς μη_ 'Ορθο· γϊ&· την δημιουργηύείσα πνευμα
r· · . :Οόξου &;πο · το Πρωτοδικείον Πα- τικη άτμόσφαιρα-δτι γύρω απο l· -τρων, έπομένως περί παρανόμου την διάλεξι αύτη έγινε πολυς θό� 

---κάθε δμιλίας γι' αύτόν - ή,Σχο- ρυβος απο των στηλών του Πα-
' , λη εμπόδισε την δμιλία, ή δποία τραϊκου τύπου καί, μεταξυ των 
;� ! . -τυπώθηκε, γι-χ να διαοαστη, του- άλλων, ενα θρησκευτικο σωμα-

λάχιστον. τείο άπηύθυνε στον δωρητη · έκ-
ί.,_ 'l'o διάβασμα της δμιλίας διό- ��η
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λου δεν δικαιολογεί . τοy πανικό "ι; κυυ υ " Υ σι του στοy 
.. (η την καπηλεία). Διότι δ συγ· Παράδεισο ... 

γρα�εύς, άφου παραθέτει σύντο- ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ 
- μα βιοyραφικα στοιχεία καί έ- ΑΚΤΕΣ 
· ξαίρει το χαλκέντερον του «έπί

.;. }LOYOU καί . αδάμαστου εργάτη · 
;. · των γραμμάτων», ρίχνει μια κρι-
.· '"'τικη μ�τια στο έργον του, για να 
. .σημειώση . τίς _ θεμελιακές . έπι-

' -.:. δρ�qε\ς_τqσ Νίτσε_ κα:ί τΌσ Μπέρ
-.' ''ξον; tέλος - &:να:λύει την Ίιλοσο· 

'�, ' 

Pέvou 'ΑποστολLδη 

- 'Απο τους τρείς πρακτικους
κανόνες, που δ 'Έμερσον εΙχε 
προσφέρει. στους βι6λιοφίλους, ό 
πρώτος ήταν: «Ποτέ μη ,διαβά
ζετε οιβλ{ <ι ΙΧΥ δεν εΙνιχι ήλι�ε�ς 

Jιι.JΧ"·'' 
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ένος ετους». "Αν ενα οιβλίο δια
τηρη την ελξι του μετά πάροδον 
έγος ετους, σημάδι πώς εχει έν-. διαφέρον. Το διεπίστωσα διαβά
ζοντας ξ α ν ά τις «'Ιστορίες 
&:πο τίς Ν6τιες άκτές» καί νιώθω 
την άνάγκη νά προβάλω τουτο 
τον καν6να σάν αϊτησι συγγνώ
μης για την άργοπορεμένη κρίσι 
μου-πρώτα-μα καί σαν &:ξιο
λ6γησι του συγγραφέως. Τούτη 
τη δεύτερη φορά, το διάβασμα, 
άπαλλαγμένο άπο το ψυχρο της 
περιέργειας αίσΟημα, που συνδέ
εται άθελα στο πρώτο, μου εδω
σε τη συγκίνησι που δίνει ή νέα 
συνάντφι με παλια θερμη γνω
ριμία .. Μετα ενα χρ6νο, το βι-
6λίο διατηρεί, αν δεν επαυξάνει, 
την ελξι του καί δπάγεται στr;ν 
κανόνα του 'Έμερσον για τα 6ι-
6λία που & ξ ί ζ ο υΎ. 

Δεν μπορουσε να γίνη άλλιώ
τικα, άφου δ Ρένος 'Αποστολί
δης, αύτος δ δημιουργικος «τα
ραξίας» των Έλληνικων Fρα·μ� 
μά·cων, προσφέρει τον έ α υ τ 6 
του, πού δεν ε[ναι άντίτυπο 
καμμιας φιλολογικής σχολής η 
μόδας, άλλα α ύ τ ο ς ο ίι τ ο ς· 
ενα λεξιλ6γιο με διακύμανσι ψυ
χ ικων άποχρ'ώσεων, ενας τ6νος 
ζεστ6ς- εντονος, δικ6ς του· ενας 
αύτοδημιούργητος μάστορας της 
λογοτεχνίας, που ύπογράφεται 
απειρεs-φορες άνάμεσα στα γρα
φτά του-φαινόμενο τ6σο σπά
νιο. 

Πέρα, ομως, άπο το νευρώδες 
ϋφος,, δ διηγηματογράφος φέρνει 
νέα ρίγη στη λογοτεχνία μας, 
ίσως 6ορεινα: μερικές φορές, tσως . 
άπ6κοσμα άλλοτε. Δείχνει επιδε
ξι6-rητα ψυχικης &:νατομίας, σαρ-

• 
< \. - J .. 1ι!:+'1, 

κ&ζέι, μά καί κομίζει μηνυμά·\. 
άνθρωπισμου. .. 

Στο πρώτο της συλλογης, πι:� y�-
δί ν

Η
ει 

Ν
το χρωμα της, το �

ζ
ιήγημ,α...,.,,. 

«' 6μιμ η», παρουσια ει μια:�· 
δμάδα νέων που παραθερίζουνε:. 
σε κάποιαν άκτή, με χαλαρωμέ-
νους τους κοινωνικους περιορι
σμούς, �στ6σο έ�εγχ�μενοι άπ,�� f�τη συνειδησι, που την συμβολι- .. �-
ζει μια λάμπα θυέλλη;. 'Όtα'Ι'��-. 
tια την σοήσουν, για να δοσνε τL' 
θα γίνη, λύνονται τα ζωϊκά τους. -� 
ενστικτα καί ή κατασκήνωσι, ποι,, 0 

δεν είϊε διατα,,αχθη ή ε1ρήν-η, : }. 
της παρ� δλη τ'Υ1ν συμ6ίωσι με- · ί� 

μια κοπέλλα, παίρνει απαίσιο
τέλος. -r

'Αξιοσημείωτο καί το δι·ήγη
μα «Το παιδί με το ξυλάκι»,,, 
εμπνευσμένο άπο τον Χιτλερικο'f 
ολεθρο των Έ6ραίων καί ποτι
σμένο άπο αισιοδοξία για το αυ-
ριο. Συνταρακτικό «Ί'ό κορ_ίτσι:. 
με το μυδράλιο», οπου ξετυλίγε-. 
ται μια περιπέτεια ζωντανών ά
νάμεσα · σε τοπία διαποτισμένα.. · 
άπο ενα πνεΟμα. Με βαθυ κσινω-. 
νικό περιεχόμενο «Το πρωθύστε- .t'-
ρο του Ά ντρέα Ντ6ρια», Ι5πο1> '=' 
ενας εργάτης θαλάσσης γίνεται.' \ 
αίτιος να σκοτωθη ή κόρη. του,, -t 

άπο μια χειρονομία του, ριζωμέ- · .· Α 
νη μέσα του άπο το επάγγελμιi. 
του -να πετάει στον έπόμενο• ;/ 
μια δέσμη τουβλα, γρήγορα .. -:. �-
• Αποκορύφί,ι)σι του σαρκασμοι).. � :· 
για την σύγχρονη ψυχικη μηχα- ._: 
νοποί ησι καί τη δεσποτεία· τωγ- · " . 
οίκονομικων άνθρώπων ή «· Ακμ'Υ)t ι::, 
και παρακμη των δρακ6ντων», �; 

� � <!Ι 

ΧΡ. Α, ΡΙΖΟΠΟΥ;ΛΟΣ:' :? . 
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Το τεσχος τοστο του «ΙΛΙ
, or» έκδίδεται χάρις είς τήν ... 

, ιάψευση της προφητείας του «ά-
6'ελφου Έμμαν» περι «συντελεί

.: ας» του κόσ.μου ... την 14ην 'Ιου-
λίου. Έπρόκειτο να σωθουν δλί

_' "'(,ες έκα.τοντάδες «σωφρόνων», 
,. που ανήλθαν επί υψηλου σημείου 
"' -του Λευκου 'Όρους, σ' ενα. κατα.
i φύγιο ϋψους 2.000 μέτρων περί
:·,. που. 'Εμείς οί άλλοι θα κα.τα.
': στρεφώμεθα. συνεπεί<i'· θερμοπυ
; ρη.νι:κοσ πολέμου, τον δ

;t
οίον θα 

-Ή ξπα.κολουθουσα.ν σεισμοι, πα.λιρ
} ροια.κά κόμα.τα. καί άφόρητο ψυ-

χος ... 
. Την προφητεία. α.ύτη διετύπω
. �-qε με ,σο6α.ρότητα. δ άλλοτε πα.ι
'·' δία.τρος του Μιλάνου Γκιουζέπε 
,·1:J\ι.Ιπιάνκο, δ δποίος, ϋστερα. άπο 
,. • �ον θάνατο της άδελφ.ijς του, ε
.. πεδόθη σε . πνευματιστικες. ερευ-
1. γ�ς. με αποτέλεσμα. να κλονισθη
tio μυαλό του. 'Εκτος απο την
, αδελφή του, ίσχυρίζετο δτι έπι
κ.οινωνουσε με δια.σήμους πνει.ι

_ματίκους ανθρώπους, δπως δ Λε· 
ονάρδο ντα Βίντσι, δ Καρντούτσι, 

:Ντ' 'Ανούντσιο κα.ί άλλοι. Σι-
.1�:-σιγα εφθα.σε να πισtεύη πως 

. ί,Κοινωνουσε με τόν... Λάο

.σε . καί με τόν... 'Αρχάγγελο 
• βΡ.tήλ.'... 

; . .i/O �ρώην επιστήμων εγινε α.l·

�-·· 
i" · ... 
. ι . 
. ι'. 

-. . :;..1ε .�· i ���·; 
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τία να πα.ρα.σύρη μεγάλα. πλή-
θη στην υστερία. του, σ' έπι-
βε6b:ίωσι των δσων έγραψε 
για τους κινούν.ους των επικοινω• 
νιών με τ'ο «υπερ-πέρα.ν»' στό, 
προηγούμενο ακριβώς τευχος τοt} 
«ΙΛΙΣΟΥ», δ συνεργάτης μα.ς 
Δημήτρ. 'lωαννίδης. 

Άπο επιστημονικης άπόψεως,. 
εχει άρκετές φορές πα.ρα.τηρηθη. 
δτι α.ύτες οί φαντασιώσεις περι 
του τέλους του κόσμου χα.ρα.κτη· -
ρίζουν τα άτομα: που παρουσιά
ζουν κα.τα το μαλλον η ήττον σο· 
6α.ρας ψυχοθυμικας δια:τα.ρα:χάς. 
Σύμφωνα δε με 1 ον Φpόϋντ, δ · 
δποίος· αφιέρωσε επί του σημείΟl}· 
α.ύτου σαφεστά:τα.ς σελίδας, ή . 
ίδέα. δτι δ κόσμος ευρίσκεται στο. 
τέλος του σχετίζεται προπα.ντος · 
με την · απώλεια., την πρα.γματι· 
κη η υποτιθεμένη, πρα..γμά:των 
ση.μα.ντικων για τον πάσχοντα.. 
Τα άτομα. αύτα α:ίσθά:νοντα.ι ώς 
κινδυνεύοντα: τον κόσμο των αν• 
τιλήφεών των κα.ι των αίσθημα.· 
τικων των προσηλι;>σεων. Τα ά
τομα: α:ύτα εlς μίαν πρώτην φά
σιν εκφράζουν α:ύτην την α:ίσθησι. 
λέγοντας δτι δοκιμάζουν μίαν εν· 
τύπωσι εσωτερικοϊί κενοίί, κα:· · 
τα:ρρεύσεως κάθε αξίας κα:ί ενδια·-. 
φέροντος. Εlς μίαν δευτέραν·· 
φά:σιν το: άτομα α:ύτο: εξωτερι
κεύουν, προ6άλλουν · τας· ψα:_ντα--
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σιώσεις τόD 1δίου των ψυχολοyι
κοD τέλους κχί φχντχζονtαι τό 
.λυκό:ρω; toD κ5σμου, δπως ψJσ,
κά κχί τ 1j; 1δίας των πpοσωσ:κ,-

-τηtο;.
Στήν πψ:πtωσι τοJ «Βελ:ροJ

Έμμάν», σtην ψυχοπαθολοyικη
μνησικακίχ του yιά τον πρόωρο

'θάνατο τfις ά.δελφ ης του, εδωσε
την άποφασισtικη ωθψη προς
τήν παpαφpοσύιη � επίδοσίς του
σtόν τ.,ιευμχτισμ5. •· 

{) ,ΠΑΣΤΕΡΝΑΚ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

1
- 1,�, ./Ο 'Αμεpι.κανός δημοσιογράφος

'Τζ. Ρόμπινς εδημοσίευσε τό κεί- ' 
'μενο συνομιλίας του με τον συy
-γpαφέα τοσ «·Δ5κtοpο; Ζιοχy κο» 
Βόpιδα Ιlάσtεpνακ, λίγο · πpίν 
πεθάνη. 'Όσα ελέχθησαν πχίp
νουγ τον χαρακτfιpχ πνευμαtικης 
διαθήκης. Ίδου � πεpικοπη γιά 
:tό θέμα της θρησκείας: 

'«Χρειάζεται πράγματι fι θρη
,σκεία;» τόν έρώτησα «Ναί, άπήν
τησε. Νομίζω οτι δ άνθρωπος θά 
άναζητη πάντοτε μία μορφή λα
τρείας που νά εχη κάποιο νόημα. 
Γεννήθηκα Έβρα'ίος Ή οtκοyέ

-.νειά μου ένδιεψέρετο yιά τή μου-
,σική καί τήν τέχνη καί δέν l!διδε 
ιμεyάλη σημασία στην θρησκεία. 
Έπειδη αίσθανόμουν μίαν έπιτα

;κτικη άνάyκη νά εϋρω ενα μέσο 
έπαψης μέ τόν Δημιουργό, προσε
)(ώρησα στη Ρωσικη 'Ορθόδοξη 
'Εκκλησία. Άλλ' οσο καί αν προ-

. σπαθοϋσα, δέν ήμποροϋσα νά νιώ
σω μία ώλοκληρωμένη θρησκευτι
κη έμπειρία. Γι' αύτό καί έξακο-

. λουθω νά άναζητω Μερικοί άν
θρωποι ερχονται νά μου πουν οτι . 
ή θρησκεία δέν θά σημειώση πρό-

. οδο παρά μόνον άψοΟ οί άνθρω· 
ποι κατορθώσουν νά έπιλύσουν τά 

-άμε_σα, πρακτικά των προβλήματα.
Νομίζω ομως οτι, μέ τόν καιρό,

,θά άνακαλ:ύψουμεΌτι ·ή ·πραyματι-

*
-'\: 

κ.η σsιρ:χ των πρ:χyjάΙων εΤ\1αv 
κριβως άντ(στροφη». ' ., 

Ο- ΚΕΡΑΥΝΟΣ 

ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ 
Σtήν κ?.ρηή του οpους Βιζά�-�, 

τχ της Ί τχλίας είχαν συyκεγ-f' 

τpωθη δύο χιλιάδες πpοσκυνητάt t; 
πέριξ ένός τεραστίου ΣtαυροD καί Ζ, 
πpοσηύχοντο, δταν ε1tεσε κεραυ
νός καί έφόνευσε τέσσαpα άτομα .... 

«Ξαψνικ&-εδήλωσεν ενας από 
τους πpοσκυνητάς - δ ουρανός ,.' 
εyινε μαDpος καί δ 1jλιος εχάθη. · 
Ό κεραυνός επληξε τους τέσσα·' �-"' 
pας αύτους ανθρώπους. 'Ασφαλως , / 
επρόκειτο διά θείαν δίκην. Γνω· ; -
pίζω καλω; οτι δ εrς εκ των ,..'i•' 
φονευθέντων δεν εκτελεί τακτικά ... � 
τά θρησκευτικά του καθήκον-τα»! +t' 

. Πολλοί από τους πpοσκυ,ιητάς -:. • 
έςέφρασχν. την yνώμ η δtι έπρό· 
κε'ιτο διά θείαν δίκην, πpα yμα. ,' � 
που δεν παpεδέχθη δ ίερευς ·που .,;_" � 
ήtο μαζί των. ί,

«Ό Θεός δεν τιμωρεί του; αν- ., 
θ , , , 'Η . ;;. pωπους με κεpαυνους. τιμω- ; 
pία αύτrι ήτο συνήθεια του ... Δι- :,
ός καί μάλισtα ε1ς την μυθολο- ,·, 
γίαν». 

ΠJΣΤΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ .. ,. 

Μεταδίδεται άπό τό � Αίποχ της � 
Μαλαισίας, οτι στην είσοδο ένός ·. 
ναοί) της Άιποχ, ύπάρχει ενα χρυ-_ 
σοϋν άγαλμα του Βούδδα, ϋψους 
30,μόλις έκατοστων, στη βάσι του 
δποίου ύπάρχει ή έπιyραψή: «Σή- � 
κωσέ με καί θά ικανοποιήσω τήν-
έπιθυμίαν σου)! .• 

Χιλιάδες άνθρώπων προ σε πάθη-,., 
σαν νά σηκώσουν τό μικρό αύτό � 
άyαλuα χωρίς νά τό κατορθώσουν. · 
Σωματώδεις καί χειροδύναμοι αν- , 
δρες {δρώνουν, άλλά τό άyαλμα7 
δέν μεtακινειται άπό τη θέσι του: 

τι συμβαίνει· λοιπόν; Μήπως εΤ
ναι στερεωμένο. μέ τσΊμέντο . στη 
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βάσι του; 'Όχι. 
. · Προ ήμερων δ βουδδιστής ίερευς 
Ζαyιαντύ, γέρων 78 έτων, σκελε
-τώδης, έπλησίασε τό άγαλμα καί 
μέ μιά άπλη κίνησι το έσήκωσε 
άπο τή βάσι τουr 

«Το έσήκωσα, έδήλωσε, διότι ε
.· χω πίστιν. Δέν έξέφρασα καμμίαν 
' έ,τιθυμίαν. Δεν εχω έπιθυμίας. Διά 

τόν λόγον αύτον δ Βούδδας ά· 
τταντα πάντοτε εtς τάς προσευχάς 

"
•'

μου».
� ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Ό Τζώρτζ Νάςς, άπόμαχος του 
πρώτου παγκοσμίου πολέμου, εΤ'
χεν έκφράσει τήν έπιθυμία νά ταφη 

• -παρά το πλευρόν της συζύγου, ή
ή δποία εΤχε προηyηθη. Καί έξετε
λέσθη μεν ή έπιθυμία του, άλλά 
κατά ενα τρόπο πού εδωσε άηδια
στικό τόνο στίς φυλετικές διακρί
σεις. 'Επειδή δ Νάςς ηιο Ίνδοα-

. μερικανός, ένω ή γυναίκα του λευ
t κή, τόν ένεταφίασαν στό νεκροτα

φεϊο Γουάϊτ Τσάπελ του Ντητρόϊτ 
άλλά άμέσως επειτα .. τον ξέχω: 

.ι σαν, διά νά ταφη δριστικά τό σω· 
Ηα του σέ στρατιωτικό νεκροτα
φεϊο. Τό Γουάϊτ Τσάπελ ητο νε

ί, κροταφεϊο μόν ο yιά λευκους 
�· καί αν έyίνετο δεκτος ενας εyχρω
� μος, θά ύπέβαλαν μηνύσεις αί 40-
t" -, 000 οίκοyένειες των ενταφιασμέ
� ,νων λευκων, οί δποϊcι-καθώς ά· 
ι� νεκοινώθη-έπλήρωσαν, yιά νά ε
r χουν καί μετά θάνατον τήν προσ· 
k' φιλ__η τους , φυλετική διάκρισι. Ξε
ι -,� χνωντας το «τίς έστιν ... ». 

,<, το ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΡΙΟΥ 
Σε. μιά_ μικρή ά.γγλική εκκλη

σία: τηρείται ενα lνδ:αφέρον εθι
μο γιχ τήν- συχνή παρακολούθη-

ι.. σι του έσπερινου. Ή εκκλησία 
δεν φωτίζ�ται, παρά. ά.πό κερι:i 
s:οποθετημένα στο στασίδι κάθε 

._οίκογεvείας του χωριου. Καθώς 
' ε!σέρχεται � ο1κοyένεια, δ &:ρχη

f.ϊός της ανάβει τό κερί του στα
σιδιου της. 'Έτσι κάθε κερί συμ

�- βάλλει στον φ<,,τισμό της εκκλη
--qία:ς. Τά. στασίδια: των &:πόντων 

' ' 'Τ' "θ ' i μενcυ ι σκοτεινα:. ο ε ιμ:� αυτcι
εχει καί -ηθικό μάθημα. Τό πε
ριβάλλον σου είναι σά.ν α:υτή τ-η_ 
μικρ·η εκκλησούλα. Ό καθένας, 
με τήν επιρροή του, μπορεί να 
συμβάλη στήν ευημερία: δλη; της 
κοινότητος. Με τίς πράξεις τουc 
η τίς π-χρα:λείψεις του κάνει κά
τι- η τίποτε - γιά. νά. σκορ-
πίση τό σκοτάδι. 

ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΙΣ 

"Ανεμος προόδου πνέει, δπωσδή
π )τε, στήν άφρικανικήν ηπειρο. 
UΕνα σημάδι εfναι ή κατάργησις. 
των κεφαλών των διαφόρων ζώων 
ώς μέτρου άξιολοyήσεως των γυ
ναικών κατά τόν γάμο τους. 

Οί 'Αφρικανοί νομικοί συνήντη
σαν μεyάλας δυσκολίας στήν 
προσπάθειά των αύτήν χειραφετή
σεως της 'Αφρικανίδος δταν θέ
λησαν νά καταργήσουν καί yιά 
τήν περιφέρειαν του Καμερουν τό 
σύστημα της «ζυγίσεως» της νύ
φης διά σφαγμένων κεφαλών άyρί
ων αίyων. Τά εΕι:1α :ης περιοχης 
θέλουν τήν νύφη νά ζυγίζεται σέ 
είδικως κατεσκευαμένη ζυy.J:ριά, ένω 
άπό τήν άλλη πλευρά συσσωpεύον· 
ται αίμοστάζουσαι κεφαλαί αίyων, · 
αί δποϊαι κατόπιν χ;:>ησιμοποιουνται 
yιά πολυήμερα γαμήλια yλέντ ια. 
Ώς μόνον «άνταλλακτικόν» yιά 
τήν άξιολόyησι της ν:1ψης του Κα
μερουν ύπηρχε δ παραγόμενος έ
κε ϊ εβενος, άλλά μεγάλα συμφέ
ροντα φυλάρχων της περιοχης δέν 
επέτρεπαν τήν χρησιμοποίησί του
ώς «προικώου νομίσματος», διό.ι 
τόν κάνουν έξαyωyή καί έφοβουν
το δτι ετσι ή εσωτερική του κατα
νάλωσις θά τους έζημίωνε. Τελικά 
δμως άναyκάσθησαν νά υποχωρή
σουν καί ετσι καί εtς τήν περιοχή 
αύτή ή Άψρικανίς θά πάψη νά ύφί
σταται τό ττροσβλητικόν σύστημα 
της άξιοποιήσεώς της εναντι κεφα
λών ζώων. 
ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΣ TEKTQN 

Σέ αμερικανικό περιοδικό ανα
γράφεται ή πληροφορία, δτι\ § 'Άλ-
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-μπερτ Μοϋντερ, τυφλός, έμuή{)η σέ
,εκτονι/4η στοά όδηγούμενος από 
τον πιστο σκί•λο του, ό όποίος, μο
λονότι δεν ί,πηρχΈ κίνδυνος ,,ά μαρ
ΤV'ιrrlσ'J} όσα tJά ί:βλεπε, lχρειάσ{) η 
,,ά άνακηρυχ{Jη cεπfη� �iχτων»,
γιά ,ά cιναι τυπικώς Υομιμη η
σuμμετοχr1 του στίς τι,χτονικές έρ
γασίεc. Τώρα ό Μοίίντι,ρ παρω�ο
λου{)·ιί τακτικά τίς ιργασίι,ς της
Στοiiς του, εχοντας στά ποδι<χ του
τό,• άφοσιωμb,σ σκιιλο του.

ΥΠΑΡΧΕΙ ZQH ΣΤΟΝ ΑΡΗ; 

ΊΙ Διεύθυνσις Διαστήματος
-της 'Αμερικανικής 'Ακαδημίας
-σε εκθεσή της λέγει δτι για:
πρώτη φορά ύπάρχουν συyκε
-κpιμένες γνώμες σχετικα: με την
ϋπαpξη Ζωής στον πλα.νή.τη, "Α
_ρη. 

Ή Ζωη α.ύτη ύπι:,τίθετα;ι δτι
.. ετνα.ι με μοpφrι μικροσκοπικών
·-μονοκυττάρων μικροβίων, πιθα;
νον παρόμοιων με τά :c:r)ς_ Γης. ·

·<Ως yνωστό·ι, of μικροσκοπικ?ί
αυτοί δρyα.νισμοί ήσαν ή &.ρχη
-της lξεΧίξεως της Ζωής.

Γιά τη λύσι τοϋ μυστηρίου θα:
-αποσταλ η διαστημόπλοιο . στον
'Άρη, που &:μα προσyειωθη θά
·«ξεδιπλώση» προς τά εξω δια;
φανf, ταινία. για να: συγκεντρώση
;δείγμα.τα; απο το εδαφος καί κα;
τόπιv ή ταινία. θα: διπλωθη προς
-τα: μ�σα. ΊΌ αποτέλεσμα: θά φω-
-τογpα:φηθη καί με τηλεόρα:σι ο[
-φωτογραφίες θά μεταδοθοϋν στη
.Γη, δπου of έπιστήμονες θα: τίς
iξετάσουν γιά νά διαπιστώσουν
.εάν ύπάpχουν μικρόβια στον 'Ά
_ρη. Την δλη έpγα:σία: τr1ν κα:τα:
-σψώνει δ Δp Γιόσουα: Λέντ.εμ
πεpγκ, στον δποίο εχει &πονεμη
t)η Βραβείο Ν ομπελ Γενετικής.

ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔd�;·
'Ο 'Ισλαν5ός συyyραψε.Jς κ:·';s

gιιιbηb Α. ΊV!d.gnnsson πού,. ψι· 
ξενεϊται στην 'Ελλάδα, ε{χε 
νάρθη yιά !!να χρόνο τό 19 •
�Επε-cmέφθιt πο-λJ\:e-ς- � 
�Ηπειρο, Μακεδον:α, Θράκη,. θέ
σαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, δ 
φορα νησιά) καi τό 'Άyι:ηί · ·
ρος. Τό 1953 εξέδωσε στην 'Ισλ\ςχν· 
δία /!να βιβλίο έντvπώσεις άπό τηiV
'Ελλάδα yεματο άyάπη yιά .\η 
πατρίδα μας, yιά τίς άρχφόιηi_ε · -

. τα μοναστήρια μας, τίς όμορ�ίέ 
της χώρα� μ?ς, τούς άνθρωτφιμ;, 
της Γι:χ τη σ.;σφιyξη των Έλλη�.
νοισλανδικων σχέσεων δ κ.-�1a-g7"'

nnsc;on έρyάζεται συvεχως. Πρ,ο·· 
· καιρου μέ μιά εκθεση στόν «πα· ' 
νασσό», δπου μας παρουσίασε· 
ραι�τατ� άντίyραφα ερyων ζωyρα� 
φικης των σημαντικωτέρων Ίσλαν-:,
δων ζωγράφων καί τώρα μέ μι: '
'Ποιητική συλλογή (γνωρίζει άg� ' 
τά καλά τήν Έλληνικήν) μέ τή 
συνεργασία του UΕλληνος ποιητδυ: . 
κ. Γ. Σ. Πατριαρχέα μέ τ(τλο «Θά·, 
νατος του Μπάλ ντερ καί άλλα-:,
Ποιήματα». _ ·

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦQΣ' ��: 

"Εχει ά:vάγκηv τ�ς σuvδρομη.ς ,."
σας: \'.· 

'Εuβάσατε άνευ άλλης άν�: '
βολfjς την συνδρομην του 1950. -..,,

Μην καθυστερεϊτε, παρακα: _�
λουμεν, καί μας ύπqβάλλετε ε(ς'\ 
κόπους καί δαπάνας ύπενθυμί� .'
σεων. 

'Αλλά, θά ύπάρχούν άσψαλως 
καί φίλοι σας, ο[ όποιοι , ';· 
lχouv άvάγκηv τοu «ΙΛΙΣΟΥ)),·• .

,-

',Εyye_άψατέ τους συνδρομητό;' 
. θα qας. εύχι:;χριστήαουν. , Σα�-
ε ύχαριστεϊ καί δ c'Ιλισό.ς» δια:��
τήv ένίσχυσ(ν του. · .,
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ΙΛΙΣΟΣ 

ι. ·_ ·===ι ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ι== 
•1 ·�' ..Δ. Δημ., 'Εvταuθα. Νά ελθετε εύ
. ". · yαρ(στως, εtς-τά Γραψεϊα μας κα

�.\. =-tά τάς ήμέρας καί ωpας �ού ε_Ιναι
-άνοικτά. Δέν εΙναι δuνατον να εΙ. ,. ·:ναι καθημερινως άνοικτα τά Γρ:χ

;Ά: ..ψεϊα διότι αί · nροσψερόμεν:χι είς
τόν 

1

«ΙΛΙΣΟΝ» υπηρεσ(αι εΙναι έ ,. •Ηελοντικαί Κ. Παπαρ. Θεσ)κηv. " Δέν εΙναι δικό μας λάθ:>ς, ά4>:>υ
,.: δέν μας εtδοποιήσα, τε οι,ι άλλ�ξα 

· ·• ϊε διε<Jθυνσιν Π. Αvτ. Εvταυθα.
: /: · Έδημοσιεύσα•..ιεν κατ' έrτανάληψιν 
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:εlς' τήν 'Αλλ)ψ(αν οrι δ '-IΛΙΣΟΣ» 
δέν δη ..ιοσιε•;cι nοιήuατα νέων ποι
ητων, έκτός αν nαροωιάζουν !'Η 

. α(τερον έν5ι:χψέ:,:,ν διά τούς ά 
-ναyνωστας μας. Tq 'ίδιον και διά
τά αρθρα, οσα κρίν.:>νται δημοσι

. εύσιuα .. Προηy.:>Ονται έξ α)των τά 
-nερισσότερον ένδιαψέ:,ονrα η τα 
.έπίκαιοα, καθώς και τα αρθρα των 

· -τακτικων συνερyατων. Ί. Καλ;
''Έν-rαuθα. Έστείλαμεν τόν «ΙΛΙ
ΣΟΝ» εtς τάς διε.uθύνσεις πού μας 

-ύποδείξατε, . άλλά δέν έλάβομεν
-cuνδρομάς. Γρ. Κολ., Έvταuθα. 
Τό αρθρον έλήψθη και έτέθη υπ' 

-<>ψιν της έπιτροπης συντάξ'όως. Ί. 
..Παπ., Έvταuθα. Άναμένομεν ά
-πάντησίν σας εtς, τάς άπό 12 Ίου-
-νί:,u καi 4 Αύyούστου έπιστολάς 

:μας. Σπ. Διαβ., Καλιφόρvιαv. 
Άnεστείλαμεν τεύχη, άναμένομεν 
-συνδρομάς. Μ; Παπαν., Ν. Ύόρ
·.κηv. Σας άπεστείλαμεν τά ιεύχη 
·-πού σας ελειnαν. 'Εάν θέλετε, μπο
,ρεϊτε νά στείλετε τ� περιοδικόν, 
-�ιότι δέν τό λαμβανομεν. 

. - Τά Γραψεϊα- του ΙΛΙΣΟΥ άπό· 
·. 'Ί5 Σεπτεμβρίου θά εΙναι άνοικτά

;,.f, . · .κάθε Δευτέρα καί Παρασκευή 11-
·\ ., 12 π.μ. και 6.30 - 7.30 μ.μ. 

-'Υπενθuμ[ζομεv και συνιστώ
;μεv .εις τοuς συνδρομητάς και 

. . άναγνώστας τοu ΙΛΙΣΟΥ τήν ά
/ -γοράν τοu βιβλ[οu της Η. Ρ. 

::, : Blavatsky ιιΤό Κλειδl της θεο-
c � :,-cοφ[ας», καθώς καl τοi, νεοεκδο
... • · οβέv-τι,ς βιβλ[ου · -τοu C. Leadbe- . Ι'•; 

..,
.ater «Σ' έκεινους _ποu πενθοuν».

-..ι,,.,. • "' �--' 
-,�_�-;. 

Ο «ΙΛΙΣΟΣη 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΤΚΟ 

Ό. «ΙΛ1ΣΟΣ» κυκλοφορεί διά 
συνδρομητών στl� έπόμεvες 18 
χώρες και 40 πόλεις τοu έξω-τε-
ρικοu: 

Η. Π. Άμερικης: Νέα 'Υόρκη, 
Σικάγον, Ντητρόιτ., Μπρόκτοv, 
Μivσφηλδ, Λόγκ 'Άιλαv-τ, Νιοϋ
πορτ, Φόρεστ Χlλλς, Ντάγκλα
στοv, Στόκτοv. 

Καναδας: Μόντρεαλ. 
Μεξικόv: ·πόλις τοϋ Μεξικοϋ. 
'Αyγλ[α : Λονδίvοv. 
Δ. Γερμαv[α : Κολωνία. 
'Ολλανδία : · 'Άμστερδαμ, Ού-

τρέχ-rη, Χερτογκέμπ . 
Αύστρly.: Βιέννη. 
ΤουρvΛ'χ: Κωvσταντιvούπολις. 
Βουλγαρία: Σόφια . 
Η. Α. · Δ. Κάιροv, 'Αλεξάν

δρεια, Πόρτ Φοuάτ . 
Ν. 'Αφρική: Γιοχάvνεσμπουργκ, 

Καlηπ Τάουν, Τράνσβααλ. 
Κένυα : Κιάμπου. 
Ταγκανlκα. 'Αροuσα. 
Καμερούν : Ντονάλα. 
Γκάνα : 'Άκρα, Κουμάζι. 
Μοζαμβίκη : Λορέντσο Μαρκές. 
Κογκό : Έλlζαμπετβιλ, 'Άμ-

πα. 
Κύπρος : Λευκωσία, Λεμεσός, 

'Αμμόχωστο�, Πάφος, Λακατά
μια. 

'Ανηπρόσωποι τοu ΙΛΙΣΟΥ στις 
έπαρχlες. 

Άλες)πολις: Ίω Κωνσταντινίδης. 
Δράμα: Παν. Μάρκου 
Ζάκυν{}ος: �Αγγ. l\Ιείντάνης 
Θεσσαλονίκη : Εύδ. Μουράδογλου 
Καβάλα : Ρενος Βαμβακούσης 
Καλάμαι : 'Ηλίας Βε,•ιόπουλος 
Καλυμνος: Δρ. Κωλέττης 
Λάρισα: Εύ,&, Άνάγνου 
Μυτιλήνη: Γεώργ. Άλεποuδέλης 
Ν. Όρεστιάς: Δημ Κακαγιάς 
Πίiτραι: Λάμπης .'Αντωνόπουλος 
Ρόδος: Γ. Παπανικήτας 
.Σέρρω : Εύ. Άσπιώτης 
Σύρος Στά&. Στα,&όπουλος 
Χαλκίς : Άλ. Χαρισιάδης 
Χανιά : Εύάγγ. Σκέντζος 
Κύπρος: Άντ. Στυλιανού· 
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Δραγατσανιου 6, Δευτέρα και Παρασκευή 11-12 και 6.30-7 .30- · .-<·:;__;
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Η. Ρ. Blavatsky: Τό Κλειδί τ·71ς θεοσοφίας Δρχ. 501�;· .' 
» Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνων » 20 'JJ'.ι, 

Annie Besant: Μελέτη επί 1.ης Συνειδήσεως :. · 40'\ -�. 
» Προς την Μύησιν · » ,20 ,,
» Μετενσάρκωση » _ί,Ο }
» Κάρμα » 10 ·� ,,1i-'

C. Leacll)eater: Οί Διδάσκαλοι καί ή 'Ατραπός » 60"'· ·1
» Κεκpυμένη Ζωη έν τφ Τεκτονισμφ » 50"' '"

*-; 
» Σ' εκείνους που πενθουν » 10

Besanl·Leadbealer: 'Ο 'ΑστρικόςΚόσμος » 10 •'\
C. Jinarajadasa: 'Απόκρυφος 'Ε'ξέλ,ξις Άνθρωπότητος » 50"'- · ;·
Ecl. Arnold: Τό Φως της 'Ασίας » 3(') • -··,-�5-
J. Van der Leeιιw: Θεοί έν έξορί� » 10 -�:{'_:

ΦGJς στ-qν 'Α i:pαπό » 1 Ο ' ,"f,_
J. Kι-isl111annιι-'ti: Στά πόδια του Διδασκάλου » . 10

» Τό Βασίλειον τ·7ις Ευδαιμονίας » 15· :. ·:
» 'Η lI ηγη της Σοφίας )> 15 .:: ,,
» «Δελτίον 'Αστέρος» έτων1931,32, 33 » -60

' . 
» 12 Όμιλίαι ε1ς- Όχάί 1934 » 20 -�.,
» 10 'Ομιλίαι ε1ς 'Οχάϊ 1944 » 20 }V'

» Στοχασμοί πάνω στή ζωf1 
μας » 50 ;.-

'Α ντ. 'Αδριανοπούλου: 'Ο "Ανθρωπος καί -ίι Ζωη » . 40'" -:..�f
'Ι�άν. Βασιλη: Τό Σημειωματάριο &νός Μύστοcι » 40*' · ι: 
Κ. Μελισσαροπούλου: Ό 'Ιησους, &πό την �ποψη του _ "'· 

Όρθολοyισμου καί του Μυστικισμου » 25 - ?: ' 
» Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι καί θεοσοψία » �Ο ,, -;�

» • 'Ο Κομήτrις (θέατρο 1δεων) » 15 �ϊ 
lΙΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΙΛΙΣΟΣ» Τόμοι 195_6 - 1959, [εκαστος » .. 4�*· ·J .. 

Τά σημειούμενα δι' άστερισκου lπιβαρύνονται με δραχ. 10 οτα Α"·· 
πρόκειται δι' άποστολάς εtς τό lξωτερικόν.
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EONll(ON Λ Α Χ Ε Ι Ο Ν

El ναι θεσμός κοι νωνικης και πατριωτι

κης σημασίας. Μαζυ με την ί;ποστήριξιν των 

έσωτέρων ελπίδων δι' εν καλύτερ:>ν μέλλον 

των άτόμων ανακουφίζει την κοινωνικην δυσ 

τυχίαν καl προάyει σπουδαίους πνευματικους 

καl κοινωφελείς σκοπούς. 

το ΕΟΝ/Ι(ΟΝ -ΛΑΧΕΙΟΝ 

Το yνωρίζετε δΑοι από καιρόν. 

Τώρα σας προσ.φέρει την νέαν εύκαιρί

αν νό: συμμετάσχετε εις τό:ς κληρώσεις του. 

CH ΠΡ-ωΤΗ κλήρωσις 

52ας ΕΚΔC ΣtΩΣ εις τας 

6-7 CΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960.

• 
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εκδοσιs 

Μήνυμα ελπίδας καi yαλήνηs 

Στέλλεται άπό τον Συνεταιρισμόν Ι\Θεοσοφικαί 'Εκδόσεις» 

(Δραγατσανίου 6) είς πάντα έπιθυμοϋντα, εναντι έμβάσματοc; t 
! 

δροχ. 10, η &uτ,κοτοβολijs, <λ,ύθ. τοχuδρομ,κώu τ,λώu. f 

\IV\IVVVVV"V'VVV\.ι'V\./V\IV1JV'\IV\lν'"\l\,'\Λ-'\I\Al'\"V'VV"'1.1'fV\�, 
Τιμή τεύχους Δραχ. 10.-
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