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renPrΙOΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ . 

ΧΑΡΤΗΣ ΚΑθΗΚΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟ Υ 
ΤΟΥ FELIX BERMUDES 

Γεν. Γρ. Θεοσοφ. Έταιρισς Πορτcγαλίας . 

Η ΗΘΙΚΗ και πνευματικη πρόοδος τfjς Άνθρωπότητος
. συντελείται μέ θαυμάσιο ρυθμό. Δέν την άντιλαμβάνον-
ται μόνον οσοι -σταματοΟν τρομαγμένοι στη θεώρησι τ&>ν 
λεπτομερειών τfjς τραγωδίας τοΟ κακοΟ. χάνοντας ετσι άπe> 
τά μάτια τους την πορεία τοΟ 'Ανθρώπινου Βασίλειου ώς συ
νόλου. Ή πλούσια ανθησις άδελφότητος, εσβησε τίς συνήθει
ες τfjς λεηλασίας, τfjς πειρατείας, της σκλαβιδ:ς και της φεου
δαρχικfjς τυραννίας· τό ύψηλό αϊσθημα δικαιοσύνης παρώ
τρυνε τούς πατρικίους νά συλλάβουν και νά κωδικοποιήσουν 
τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον· κι' ολα αύτά ξεπεράστηκαν μέ την έπι
βολη στόν κόσμο τοΟ «Χάρτου των· Δικαιωμάτων τοΟ 'Αν· 
θρώπου». 

'Αλλά ή πορι:ία της Ζωfjς τοΟ Πνεύματος δέν σταματa 
καί είναι· ή C:,ρα ν' άπευθυνθfj σ;rόν κόσμο ενα νέο μήνυμα 
άφοσιώσεως, ύπηρεσΙας και φιλαλληλίας: 

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ· ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ 
' 

1.- 'Όλοι έκεϊνοι, οι δποϊοι έλευθέρως καί ε(λικριν&> ς 
άποψασίζουν νά άκολουθήσουν την 'Ατραπό πού ό�·ηyεϊ 
στόν τέλειο 'Άνθρωπο, όφείλουν νά παραμερίσουν τό ένδια
φέρον τους yιά τά δικαιώματά τους και νά στρέψουν καθο· 
λικά τη συνείδησί τους πρός την εκτασι των κ α θ η κ ό ν τ ων 
τους. 

2.- Κατά τόν βαθμό έξελ(ξεως πού άποβλέπει στόν Δι· 
'Από τήν CJarte, Βρυξιλλαι 
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δάσκαλο, ό ύπο..pήφιος δΕν πρέπει πιά νά ένερyη yιά νά έξα· 
σφαλίση την δικη του σωτηρία, άλλά yιά νά βοηθη τούς άλ· 
λους νά έπιτύχουν την δική τους. Δέν πρέπει πιά νά σκέπτε· 
.ται την δική του εύτυχία, άλλά πως θά άλαφρώση την θλι· 
ψι της Άνθρωπότητος, δπου κάθε ψυχη οφείλει νά ύποβληθη 
σέ σκληρές δ::,κιμασίες yιά νά θρ1αμβεύση πάνω στόν εαυτό 
της και νά ζήση τό έντατικό δραμα της ίδιας της αύτο-δη· 
μιουρyίας της. 

3.- Ή ο:κουμενικη ά δ ε  λ φ ό τ η ς  δέ-v πρέπει νά εΤναι 
μιά άπλη διακήρυξις, άλλά βίωμα. 

4.- Ή 'Αyάπη που άνθίζει στην ψυχη ενός Ύπηρέτου 
πρέπει νά έκτείνεται πρός δλα τά οντα καί δλα τά πράγματα, 
άκόμη καt μέχρι του Κακου, γιατί δέν ύπάρχει αλλη δύναμις 
άπό την 'Αyάπη που νά μπορη νά βοηθήση τό Κακό νά με· 
ταμορφωθη σέ 'Αγαθό. 

5.- υΟποιος ποθει νά διαβη τη θεία θύρα, όφείλει νά 
μπορη νά εύρίσκη καί ν' άποδεικνύη τόν θεό σέ δλα τά 11:pά
yματα κα1 νά προσελκύη σ' Αύτόν τους παραστρατημένους 
άπό άτυχεις συνθηκες. 

6.- 'Οφείλει έπίσης νά έξαλείψη κάθε φανατισμό κα1 κά· 
θs τάσι όρθοδοξίας που μπορετ νά του yεννήση τόν ισχυρι
σμό δτι αύτός εΤναι ό άποκλειστικός καt προνομιουχος κάτο
χος της 'Α λ η θ ε ί ας . 

7.- υΟσοι άκολουθουν μιά yραμμη 'Υπηρεσίας δέν πρέπει 
νά έπιβάλλουν στους αλλους την δικη τους θρησκεία, όφεί· 
λουν νά σέβωνται τίς θρησκειες των αλλων, νά διαφωτ(ζουν 
τό πνευματικό νόημα και τό ήθικό περιεχόμενο καθεμιθ:ς και 
νά κηρύττουν δτι δλες εΤναι δρόμοι που συγκλίνουν στην 
ϊ.δια κορυφή, δπου εύρ(σκεται δ θεός. 

8.- Ό ύποψήφιος yιά έξαyνισμό όφε(λει νά έπαyρυπνη 
άδιάκοπα καιν' άποκαλύπτη τά μειονεκτήματα καί τι(; άνε
-πάρκειες που μπορει άκόμη νά ύψίστανται στην ψυχή του, σάν 
ύπόλειμμα παλαιων παθων κενοδοξίας και άντιπαθειC>ν. Εύ· 
τυχισμένοι δσοι βρίσκουν πάντα μέσα στόν έαυτό τους κά· 
-ποια άτέλεια ytά διόρθωμα, yιατι τουτο άποSεικνύει _τη θέ· 
λησί τους νά γίνουν χρήσιμοι Ύπηρέται. 

9.- Ό έξελιyμένος 'Άνθρωπος ποτέ δέν είναι έπηρμένος. 
ΕΤναι άνα(σθητος στην κολακεία, καθώς καί στην κριτική, 
yιατί οϋτε έπαινος, οϋτε ψόγος μποροΟν νά αύξήσουν η νά 
μειώσουν την πρα)Ιματικη άξ(α του. 

10.- υΟποιος ποθεί νά καταστfj, καλύτερος νά μη συyκρ(· 
νεται μ' έκείνους που είναι ύποδεέστερο( του. Συyκρινόμε· 
νος μέ τους άνωτέρους του θά μπορέση νά μετρήση την ά· 
πόστασι που εχει άκόμη νά διατρέξη yιά νά τους ψθάση. 
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11.- Ό αξιος τοΟ όνόματος ανθρωπος δέν πρέπει ποτέ 
νά χρησψοποιη λεκτικό ταπεινό, οϋτε - εστω καί στ' άστεϊα 
- λέξεις χονδροειδεϊς, βλάσφημες η προσβλητικές. 'Ένα τέ
τοιο λεκτικό λερώνει τό θυμικό καί νοητικό σCψα, τυπώνον
τας κατώτερες δονήσεις. Τό λεκτικό δίνει τά ύλικά οίκοδο
,μης τοΟ χαρακτηρος και κάθε προσπάθεια τελειοποιήσεως των
:.έκφραστικι'i,ν δυνάμεων άπηχεϊ στην ψυχή.

12.- Ό Νόμος της Άβλαβείας είναι έπιτακτικός yιά 
·τόν 'Άν'θρωπο πού μπηκε στόν δρόμο του ΛυτρωμοΟ καί
:επομένως έπιφορτίσθηκε μέ τό καθηκον νά προστατεύη τή
Ζωr-ι σ' δλες τις άβλαβεϊς μορφές. Οι 'Απόστολοι τοΟ Κα-

οΟ δέν πρέπει νά θυσιάζουν ζωντα όντα yιά την διατροφή 
-τους, οϋτε νά τά κάνουν νά ύποφέρουν.

Β.- Ό ύποψήφιος όφεlλει νά διαθέτη την άδιάκοπη 
·,τροσοχή του yιά την κατάκτησι της τελευταίας και δυσκολω
-:rέρας των άρετων, πού έπιστέφουν τόν θόλο τοΟ πνευματι
"ΚοΟ ναοΟ του : της ήρεμ(ας κα1 γαλήνης. Πρέπει νά διαποτι
•σθη άπό την ίδέα, δτι άκόμη κι' αν άποκτήση δλα τά τtροσόν
-τα τοΟ τελε(ου 'Ανθρώπου, θά κρατηθη εξω άπό τά σύνορα
-τοΟ θείου, μόνον και μόνον έάν δέν εχη έπιτύχει άνοσία κα-
-τά τοΟ δόλιου και έπ(μονου ίοΟ τοΟ έρεθισμοΟ. Είναι τό στερ-
·νό φράyp.α πού ό Άνθρωπος εχει νά περάση προτοΟ έπιστη ή
,στιyμη νά μετουσιωθη ή τελειότης σέ θειότητα.

Ό Μyος ενεκα τοΟ όπο(ου αύτό τό έλάττωμα της έρεθι
-στικότητος άντιτάσσει την μεγαλύτερη άντίστασι είναι δτ ι 
<άποτελ0Οσε «άρετή» έπι μακρούς αίωνες. Ένω διασχίζαμε 
-τό ζωϊκό βασίλειο, ή άyριότης κάθε άτόμου άπεφάσιζε yιά
-την έπιβίωσl του διά της φυσικης έπιλοyης. Στά πρωτα στά-
:.δ ια της άνθρώπι νης έξελίξεως, ή στάσις αύτή δ ιετη�ήθη και έπι
άτελειωτους αίωνες έπεβάλλετο άπό την εντασί της ή έξουσ(α 
-των άρχr:,yων. Μόνον σέ πολύ προχωρημένο βαθμό έξελίξεως
,ό 'Άνθρωπος άρχίζει νά ξεχωρίζη την άyριότητα της ήρεμl-
4ας, την σατανικότητα της όρyης. Μικρή περίοδος τοΟ άπο·
ψένει τότε yιά νά άπαλλαyη άπό αύτή την όπισθοδρομική
-«άρετή». Νά γιατί ό Μαθητής, εύθύς άπό τά πρωτα βήματά
-του ·στην 'Ατραπό, όφείλει, καθώς ό Ήρακλης στό λίκνο

-του, ν .. άρχ(ση την πάλη έναντ(ον των φlδιων τοΟ έρεθισμοΟ.
14.- Ό ύποψήφιος πού μέ άστραφτερή ψυχή, προσεyyί

,ιζει τόν σκοπό της Γνώσεως, τυλίγεται μέ φωτοστέφανο Κα· 
:λωσύνης, Όμορφιδ:ς και 'Αλήθειας, όφείλει δέ νά προσπαθη 
-τις άρετές αύτές νά τίς σκορπ(ζη, σάν εύλοy(α, παντοΟ δπου
..οιαβαίνει, δπου πάλλει ή άyάπη του, δπου έκπέμπει τή σκέ·
(ψt του.
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JQ. ΚΟ Τ-ΟΧΕΡΑ 

Ν' αyαπατε

'Αγαπίiτε καt θ' άγαπηθείτε. 

vοχι έκείνους μοναχά 

πού σίiς άγαποϋν κ' έκείνοι. 

Ηλιο 

κι dστρα 

καί φεγγάρι. 

καt τό ούράνιο τόξο ν' άγαπατε. 

Νά άγαπίiτε τή στε;ριά, 

τή θάλασσα, 

τα ποτάμια. 

Να άγαπίiτε τό άπαλό, 

τό καλό, τό άπάνεμο, 

μα καt τό σκληρό τό άγέρι. 

Καt τα κρίνα, 

καt τα ρόδα 

κι δλα τα λογijς λουλοόδια ν' άγαπίiτε. 

Να άγαπίiτε τά κλαδιά. 

τά χαμόκλαδα· 

εχουνε κι αύτά καρδιά. 

Ν' άγαπίiτε τόν καλό, 

ταπεινό μου φίλο, 

τόν αίώνιο γρόλο, 

πού προσεόχεται καt δέεται 

τραγουδώντας ... 

: 

,t 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

Η ΖΩΗ τοD άνθρώπου συ·
νίσταται εtς τό νά ένερ

-yη, νά α1σθάνεται, νά σκέπτε
ται κα! νά άyαπa:, διότι και ή 
ψύσις του εΤναι τετραπλη: ύ· 
λιστική, αtσθηματική, διανο· 
ητικη και πνευματική. Καί 
τάς τέσσαρας αύτάς πλευράς 
,τρέπει νά τάς προσέχωμεν 
«αί νά τάς καλλιερyCψεν, ω·

,στε νά έξελίσσωνται προς τό 
τελειότερον, έν άρμονί<;χ προς 
την δλην πορείαν της ζωης, 
,του είναι ή έξέλιξις. Ό αν
<3ρωπος είναι ενα μικρόν τμη· 
.μα της παγκοσμίου ζωης, που 
.:εχε.ι άναπτυχθη βραδύτατα, 
ικατόπιν μακροτάτης πορείας 
iξελίξεως, έν μέσφ δυσκολι· 
C:,ν καί άντιξοοτήτων, διά νά 
ιψθάση εlς την ύλικήν, αtσθη· 
•ματικήν,διανοητικην καί πνευ
Ι!lατικην κατάστάσιν, εtς την
όποίαν εύρίσκεται σήμερον
«αί άπό την όποίαν προχωρεϊ
-ιτρός ενα τελειότερον μέλλον.

ΕΤναι θαυμ·άσιον νά άναλο· 
γισθη κανείς τί εχει έπιτελέ· 
σει ό ανθρωπος καί τί είναι 
-δυνατόν άκόμη νά έπιτελέση 
.εtς τό ύλικόν καί tό πνευμα· 

Τοϋ Κωστη Ν. Μελισσαροπούλου 

τικόν πεδίον. Έν τούτοις δέν 
δύναται νά κάμη την yην νά 
στρέφεται ταχύτερον η βρα· 
δύτερον περί τόν αξονά της η 
νά περιφέρεται μέ διαψορετι
κην ταχύτητα πέριξ τοQ ή
λίου. Πρέπει νά μελετa: τους 
νόμους της φύσεως καί νά 
κάνη καλην χρησιν των yνώ· 
σεων που άποκομίζε ι. Νά ά
κολουθη δ,τι συντελεϊ εtς την 
έξέλιξιν καί νά άποψεύyη 
δ, τι την έπιβραδύνει. 

Ή σκληρότης, ή κακία, ή 
μισαλλοδοξία, ό πόλεμος εί, 
ναι τρομεραί μάστιγες, που 
ταλανίζουν την άνθρωπότητα 
.καί έπιβραδύνουν την έξελι

. κτ ικην πορείαν της προς μίαν 
άνωτέραν ζωήν. Μερικοί θε· 
ωροQν τόν πόλεμον ώς ενα 
άναyκαϊον κακόν καί νομί· 
ζουν δτι είναι δυνατόν νά ά· 
ποτελέση μίαν κάποιαν λύσιν 
εtς δημιουρyηθείσας δυσχε
ρεϊς καταστάσεις. Δέν ύπάρ-

. χει μεyαλυτέρα πλάνη. Κανέ· 
νας ποτέ πόλεμος δέν ελυσε 
δυσχερη προβλήματα. 'Απε
ναντίας τά περιέπλεξε, τά έ
πολλαπλασ(ασε καί έδημιούρ-
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yησε τρομεράς συνεπείας διά 
την πνευματικην έξέλιξιν των 
άνθρώπων. Τ ό ίδιον [σχύει 
διά κάθε σκληρότητα. Καμμία 
τιμωρία δέν έθεράπευσε ποτέ, 
οϋτε έκαλλιτέρευσε ποτέ, ενα 
κακοΟρyον, οϋτε εκαμεν άσ· 
ψαλεστέραν την κοινωνίαν. 
'Όσον αύστηρότεραι αι ποι· 
να[, τόσον τρομερώτερα τά 
έyκλήματα. Δέν είναι ή κακία 
πού θεραπεύει τό κακόν, άλ
λά ή καλωσύνη και ή συμπό· 
νια. Είναι βεβαίως πολύ εύ· 
κολώτερον νά τιμωροΟμε, πα· 
ρά νά διδάσκουμε. Νά έπιβά· 
λωμεν ποινάς ε[ς τά άπο· 
τελέσματtr, παρά νά θε· 
ραπεύωμεν τάς α[τίας. 'Όλαι 
α1 τιμωρίαι είναι σκληραί, 
άναποτελεσματικαι και βλα
κώδεις. Κανένα ποτέ παιδί 
δέν εyινε καλύτερον μέ τlς 
τιμωρίες πού τοΟ έπιβάλλον
ται. 

Ό ανθρωπος κατέχει θείας 
δυνατότητας. 'Αλλά περιβάλ
λεται, άπό τόσον πυκνην ϋ
λην, ωστε δέν βλέπομεν παρά 
την πλέον σκοτεινην δψιν του. 
Έν τούτοις ό έσωτερικός αν
θρωπος συνεχως έξελίσσεται. 
Είναι ενας θεός έν τι:;> yί· 
yνεσθαι. 'Αλλά εύρίσκεται ά· 
κόμη πολύ μακράν άπό την 
θεοποίησίν του, δπως τό μι
κρό παιδ! εύρίσκεται μακράν 
άπό την ένηλικίωσίν του, ο·

πως ό καρπός μακράν άπό 
την ώρίμανσίν του, δσον εί· 
ναι άκόμη μικρός κα! αyου· 
ρος. 

Ε'(μαστε ύλικά δντα κα! 
δέν πρέπει νά ντρεπώμαστε 

yι' αύτό. Μέ τά πόδια στερe
ωμένα γερά έπάνω στην Μηr
τέρα-Γη, μποροΟμε νά πετά
ξουμε άσψαλέστερα στί� ύ
ψηλές σψαϊρες της διανοίας: 
και στίς άκόμη ύψηλότερες. 
τοΟ καθαροΟ πνεύματος. 

Ό ανθρωπος της ϋλης έ
νεργεϊ μέ ύλικά κριτήρια, ό
α[σθηματίας κινεϊται άπώ τό, 
συναίσθημα, ό διανοητής άπό 
την σκέψιν και ό πνευματικός.: 
ανθρωπος άπό την άγάπην -
'Οσονδήποτε σπουδα(,α καί 
αν εΤναι ή έπιστήμη, δέν μα 
βοηθεϊ νά συνδεθωμεν μέ την 
ζωήν. Ή άyάπη δμως τό έπι· 
τυγχάνει. Ή άyάπη όδ.ηyεϊ. 
τά βήματά μας πρός την κα· 
τανόησιν καί τήν άρμονίαν
Μa:ς βοηθεϊ περωσό-ι1ερον 
παντός αλλου διά νά κατa
κτήσωμεν την άμάθειαν και 
την πρόληψιν, διόη άποκαλύ
πτει τήν έσωτερικην όψιν τωV' 
πραγμάτων. Ή άyάπη, μας:: 
βοηθεϊ διά νά yνωρίσωμεν
τούς άνθρώπους, μας φέρει 
ε[ς έπαψην μέ τό έσωτερικό'V' 
Είναι τοΟ άνθρώπου, 111έ τόv 
έσωτερικόν του πλοΟιτον, τοΟ. 
όποίου δέν στερεϊται κα! δ, 
πτωχότερος των άνθρώπων_ 
Ή άyάπη είναι άκατάβλητος:. 
δύναμις, μυστηριώδης ένέρ· 
γεια, πολυτιμότατον άyαθόν
Είναι δημιουργός καί άνα· 
μορφωτής της ζωης. Ή άyά· 
πη γεμίζει κα! όμορφαίνει την 
ζωήν. Πόσον μελαγχολικr}) 
καθίσταται ή ζωή, δταν δέν
ύπάρχει άyάπη. Ή άyάπη εΙ
ναι τό ανθος της κα-ιανοήσε
ως. 

, . 
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Ή έξέλιξις βαδίζει άπό την 
a:yvoιαv πρός την yvωσιν, ά
πό τό σκότος πρός τό φως, 
άπό τό κακόν πρός τό καλόν, 
άπό τόν, χωρισμόν πρός την 
ένότητα, άπό τόν έyωίσμόν 
πρός την αύτοθυσίαν, άπό 
την άλληλοεξόντωσιν πρός 
την άyάπην. Ποίος μπορεί νά 

· άρνηθfj την έξέλιξιν και την
άκατάβλητον δύναμιν της;
Άναμφιβόλω·ς βαδίζει άρyά,
δταν την κρίνωμεν με τά αν
θρώπινα μέτρα. 'Αλλά διατί
vά ε'(μεθα ανυπόμονοι;

Al στιyμαι της φύσεως εί
ναι αίωνες και αl ήμέραι της
δημιουργίας είναι κοσμολοyι
κο 1 περίοδοι. Al μορφα1 τών
δντων yεvvωνται και πεθα(
νουν αδιάκοπα, άλλά ή ζωη ή
όπο[α τάς έμψυχώνει είναι ά
θάνατη και αιωνία. Διά μέσου
των μορφων έξελίσσεται ή

ζωή. Ό σοφός δεν αιχμαλω
τίζεται άπό τάς μορφάς. Ά
,τενίζει πρός·την ζωην ή όπο(α
, κρύβεται κάτω ·άπό κάθε μορ
φήν. 

Ό αίώνιος όδοιπόρος βαδί
ζει άκούραστα την άτραπόν 
της ζωfjς. Τ ά λόθη, αί λοξο
δρομίαι, αl άποτυχίαι είναι 
τά σκαλοπάτια πού όδηyοΟν 
είς την έπιτυχίαν. Τά έμπό· 
δια, αl άσθένειαι, αl πτώσεις, 
αl κακοτυχίαι, δεν άποθαρ· 
ρύνουν έκείνον πού είχε την 
εύτυχίαν νά έπιτύχη ενα ό
ραματισμόν του τtρματος, ε
στω και αν ό όραματισμός 
διήρκεσε μίαν μόνον στιγμήν. 
Τ ό τέρμα είναι ή κορυφη του 
βουνοΟ. Είναι ή ζωη έν έλευ
θερί<;τ, είναι ή ζωη της 'Αλη
θείας, της 'Ενότητος και της 
'Αγάπης. 

ΑΣΚΗΣΙΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1·- Σuγκέντρωσιc; της σκέψεως έπί τηq, άρετης της άγάπης προς ο
λα τά οντα. 

2.- Σuγκέντρωσις της σκέψεως έπί τοϋ φuσικοϋ σώματος, ώς όργά
νοu τοϋ έν ήμίν πνεύματος. Ζωογόνησις τοu έκ των ενδον, προς, 
διατήρησιν ύγείας καί δuνάμεως. 

3.- Σuγκέντρωσις σuνειδήσεως έπί τοϋ guναισθηματικοϋ πεδίοu (ά
στρικον σώμα). 'Αποβολή των πονηρών καί παροδικών σuν_:1ι
σθημάτω-.; καί έξεuγενισμος των σuναισθημάτων και έπιθuμιων. 
Σuμπάθεια -:τρος τούς πάσχοντας, άκτινοβολία άγάπης. 

4.- Σuγκέντρωσις σ,,νειδή.σεως έπί τοϋ νοητικοί> πεδίοu. 'Αποβολή 
έγωιστικων κc:t έπιπολαίων σκέψεων. Καλλιέργεια άπροσώποu 
λειτοuργLας της σκέψεως. 

5.- Σuγκέντρωσις σuνειδήσεως έπί είκόνος τελεLοu άνθρώποu, μέ ά-, 
γαθοεργον θέλησιν, καθαράν σκέψιν, άνιδιοτελη άγάπην. _ 

6.- 'Ανύψωσις σuνειδήσεως είς κόσμον ίδεων. Αϊσθησις χαρας καl 
έλεuθερLας. 

7.- ΣuνεLδησις καθολικης 'Αγάπης προς ολα τά οντα. 
8.- ΣuνεLδησις παγκοσμLοu 'Ενότητος (Θεότητος-Φύσεως-' Ανθρω-

πότητος-"Ολων των οντων). ΙΙ4ιΡΙ 
9.- Σuγχώνεuσις σuνειδήσεως είς ΠαγκοσμLαν σuνεLδησιν .. 
10.- Μακαριότης Ένότητο5, 'Αγάπης, Ταπεινοφροσύνης. 
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ΟΕΟlΟΦΙΑ 

Ι(ΑΙ ΣΊΤΧΙ'ΟΝΗ ΣΙ(ΕΨΙΣ 

Τοϋ Ν. Καpβοόνη 

('Ομιλία 16 Νοεμβρίου 1925} 

'Εφέτος συ,•επληριύt}ησαν 31 ετη άπό της ίbρίισεως τοϋ ΈtJ.νικοίi 
�Ελλη,·ιΥ.Gϋ Τμήματος της παγκcσμίου Θεοσοq,ικης Έταιρίας, 11 
όποία εχει τήν εbρα,, της είς τό νΑντυαρ της 'Ινδίας. ·Επί τίj εύκαιρίq, 
δημοσιεύομεν άποσπάσματα όμιλίας τοϋ αλησμο,•1jτου στοχαστοϋ καί 
διδασκάλου ΝίΥ.ου Καρβού,•η, ό όποίος ητο μέλος της Θ. Ε. άπό 9 
'Ιουλίου 1923 - 17 'Απριλίου 19'\4. Ή όμιλία του έγένετο τήν 16ην 
Νοεμβρίου 1925, μέ τήν

1
εί•Υ.αιρία,, της έορτασ{}είσης τότε 50ετηρίδος 

της 0. Ε. 

ΕΙ2; την σπcφαγμένην από τόν
εαυτόν της Εύρώπην, ε1ς τας 

ύποδοuλωμένας άπό τuραννικόν 
ύλισμόν, τόν άποτνικτικόν ύλι
σμόν του ψεuδοσς, τοσ μηχανικοσ 
-πολιτισμοσ μας - ήπείροuς, μιά
ανθρωπότης αγωνια και διψα φω
τεινότερον μέλλον. Τί ήμπορεί
νά επιτελέση ή Θεοσοφικη 'Εται
•,ρεία οιά την ήθικήν της ανύψω
-σιν; "Ας μοσ επιτραπ'Υj νά διηγη
�ω εναν πολυ παλαιόν μDθον. Θά
μας 6οηθήση δια νά ευρωμεν μίαν
άπάντησιγ ε1ς αυτό τό ερώτημα.

Ί'όν παλαιόν καιρόν εζοσσε 
"Κάποιο 6ασιλόποuΑο. 'Ένας μά
γος κακος τοσ εΙχε στερήσει, με 
τάς γοητείας του, κάθε ανάμνη
σιν της καταγωγής του, της θέ
-σεώς του και της πραγματικής 
του ύποστάσεως. Καί το βασιλό
πουλο περιεπλανατο, ελεεινο και 
;,..οuρελιασμένο, ε1ς τά 6α�ιλικά 
χτήματα, 6οσκος ταπεινος ξένων 
προ6άτων. Ε1ς το 6άθος της καρ
διάς του ησθάyετο, δτι δεγ ήτο 

ει,τuχ·ής. Είχε μίαν επίμονον αλ
λα και άόριστον αντίληψιν, δτι 
κάτι τοσ σuνέ6αινε, δτι κάτι τοσ 
εΙχε λείψει. Δεν εγνώpιζεν, δμως, 
τί. Ή σκοτισμένη, ή τυφλωμένη 
του μνήμη δεν ήτο ίκανrι ν· ανα
παρα.στήση την ε1κόνα. των δσων 
τοσ είχαν αφαιρεθη. 

Άπο κα.ιροσ ε1ς καιρόν, δ Βα
σιλεύς, δ πατέρας του, επήγαινεν 
ε1ς σuνάντησίν του. Τοσ ώμιλοσ
σε, τον εκα:λοσσε, τοσ ύπενθύμι
ζε ποlος ήτο. • Αλλά τά μάγια: 
που εοάρuναν το 6ασιλόποuλο ή
σαν 1σχuρά και ουτε ε6λεπεν, 
ουτε ηκοuε τον πατέρα του. ΊΌσ 
εφαίνετο μόνον, πολυ άορίστως, 
δτι τριγύρω του α1ωρείτο κάποια 
παρουσία, που δεν ήμποροσσε 
νά την εννοήση. Και ή λύπη του 
και ή ταραχή του εμεγάλωναν 
πρός στιγμήν. Διά να τάς λησμο
νήση, ε6uθίζετο ακόμη περισσό
τερον ε1ς τάς χονδροειδετς άπο
λαύσεις τf]ς ταπεινής του εκπτώ
σεως. Καt εξακολοuθοσσε νά πε-

� ι, ιι t L "t"-,-ιι 



( 
' . 

ΙΛΙΣΟΣ 105 

�ιπλα.νάτα.ι, άγvοημέvος ά.πο τον 
• έαυτό του, ε1ς τά άπέpαντα βα.σι

.λικά κτήμα.τα., εχωv ώς μόνην
cυντpοφιάν ενα πιστοv σκύλον Ι 

που ήτο άλλοτε σύντροφος των
-καλών του ήμερων, πpίv μετcψοp·
φωθή, κα.ί που δεν ήθελε νά τον
.α:ρίση.

Ό Βασιλευς εΙχε διατάξει νά 
-qημαίνοuν κάθε πρω·ί·, δταν ά.vέ
τελλεv δ ηλιος, μ' ενα μεγάλο
κέρας ά.πο τάς επάλξεις του πα
λατιοσ. Έσuλλογίζετο, δτι αν το
6ασιλόπουλο ήτο ε1ς σημετον μα�
κpυνον καί εύpίσκετο ε1ς κί νδu
-vov, α.υτο το σάλπισμα. ήμποpου
σε να. το πpοσαvατολίση προς την
πα.τpικηv έστίαν κq:ί προς τήν
σωτηρίαν του. Κάθε πρωί· με την
πpώτr;ν χρυσήν ά.κτίvα του ά:να
τέλλοvτος ήλίου, το βα.σιλόπου
.λο ήκουε τον ήχον τοσ κέρατος.
Του εφαίνετο ώσα.v πρόσκλησις
δια. να. κάμη κάτι, δια. να. γίνη
-κάτι. Δια. μίαν στιγμήν ήσθάνετο,
-δτι εγίνετο έλα.φpύτερος κα.ί κά-
ποια. ά:όpιστος ευτυχία. άπλωνε
j.1-ία.v φευγα.λέα.ν θωπείαν ε1ς τήν
ψυχήν του. Ό νους του, δμως,
δεν του f.λεγε τίποτε. Κα.ί ή πα.
.ροδική ά:γαλλία.σίς του έξέπνεεv
,αμέσως. 'Αλλα. κάθε αυγήν, δ
πουδήποτε καί αν εύpίσκετο, έ
πεpίμεvε με έvα.γώvιον ά.νυπομο
νησία.v τον ήχον του κέρατος κα.ί
.εμενεν έπειτα. συλλογισμένος,
πpοσπα.θων να. έννοήση τί έτpι
κύμιζε την καρδιά του ε1ς την
πρώτην ήλια.κήν ά.κτίνα. κα.ί εlς
το ταυτόχpονον σάλπισμα.. Κα.ί
κάποτε του έφα.ίνετο, δτι επλησί
-αζε τόσον πολυ να. συλλάβη το

' νόημα. της προσκλήσεως αυτης, 
-που του διέφευγεν ά:κόμη.

'Ε� ' � ' λλ' πεpασαΊ ετσι χpοvια πο α. 
Μίαν καθαpωτάτην καλοκα.ιpινήν 
α.υγήν το βασιλόπουλο έξύπνησε 
με το συναίσθημα, δτι κχτι θα. 
του συνέβαινε τήν ·ήμέpαν εκεί
νην, κάτι μεγάλο, που δεΊ ήμπο· 
pουσε νά το κα.θοpίση. 'Εσηκώθη 
καί ά:νέβη ε1ς τήν κοpυφήν έvος 
γηλόφου ά.n.ο τήv δποία.v διεκpί
νοντο αf επάλξεις του παλατιου, 
όπίσω των άπλώνετο δλοεν ε1ς 
το στερέωμα ή χpυσοppοδίνη 
φωταύγεια που έπpομήνυε τήv ά:
νατολήv. Καί ·ή θαμβωτική κ?pυ· 
φή του ήλίου ά.νέδυσεν ά.πο τον 
δpίζοντα. καί το κέρας έξέχυσε 
τήv μελωqίαv του. ά.πο το ϋψος 
τώv επάλξεων. Κα.ί κάτι ά:φηpέ
θη αlφνιδίως ά.πό τον λογισμόv 
του, κχτι ώσα.ν πέπλος βαρύς, 
κ-:ι.ί ή καρδιά του ά.vεσκίpτησε. 
Κα.ί εvα. σύννεφον έσηκώθη άπο 
τr,ν μνήμην του κα.ί τήν 1δίαv 
στιγμήν έγνώpισε ποίος ήτο καί 
τί ύπηpξε κα.τά τήν παpελθου
σα.ν βασιλικήν του ζωήν. Τά κου
ρέλια του επεσα.v αυτομάτως άπ' 
επάνω του κα.ί κάτω ά.π' αυtά δ 
όpθpιvΌς ·ίjλίος έφώτισε τον· δλό
�pυσον χιτώνα. του καί τον βα.σι
λικον ά:στέpα έπάνω είς τό στή
θος του. Καί με την νέαν του δό
ξαν αυτήν έπέστpεψεν ε1ς τό πα· 
τpικόν, το βασιλικόν, παλάτι μα
ζυ με τοy πιστόv του τον σκύλον. 
Τόv ύπεδέχθησαv ·ή ά:γαλλίασις 
του πατρός του καί αί έπευφημίαι 
δλων εκείνων που τον είχαν ά:γα· 
πήσει καί τον είχαν ύπηpετήσει 
κατά το παρελθόν. 

Ό καθείς ά.πό δλους ήμας εr
vαι τό βασιλόπουλο του παpα
μυθιου. Πεpιπλα.vώμεθα. ά.νά τον 
κόσμον χωρίς σκοπόν, παpα.μοp-
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_φωμένοι εyώπιοy του έα:uτοΟ μα:ς 
κα.ί &.λλ ήλων, &.γνοουντες ποίοι 
είμεθα., ποία. -ή βασιλική μας κα.
τ-χγωγή, προς ϊ.:ου ήμποpοσμεν 
κα.ί ο:ρείλομεν ν:χ επιστρέψωμεy. 
Άκούομεν τό-ι ήχον τοσ προσ
κλητηρίου κέρατος - που είναι 
"Ϊj φωνή της Φύσεως - να: μας 
κα:λη εις τή·ι άτ.:έρα:ντην σιγήν 
της ερημίας μα:ς κα:ί δέy τον εy
νοουμεν. l\lία: αόριστος ανάγκη 
πίστεως κα.ί επιμονής μας πα:pα
κολοuθεί ε1ς τήy έκοuσία:ν εξοpί
α:y μα:ς, μίχ έξ ενστίκτου ελπίς, 
δ σκύλος του τα:pα:μuθιοσ. 'Αλλα: 
μας λείπει 1ι σu-ιείδησις της 
πpα:γμχ τικης μας ύποστάσεως, 
του &.ληθινοσ μα:ς προοpισμοσ. 
)lάς τήν ενέκpωσεν δ Μάγος δ 
;ια:κός, 1ι ύποδούλωσίς μχς εις τήν 
κα:τωτέpα:ν μα:ς φ6σιν. 'Ότα:ν, δ
μως, pοδίζη 1ι άνα.τολή - καί, 
τιστεύσα:τέ με, ενδοθέν μας άγω
vίζετcι.ι ν' άνα:τείλη δ ηλιος -
πεpιμένομεν εναγωνίως τον ήχον 
του προσκλητηρίου σα.λπίσμα.τος 
κα.ί "fιμείς. :Μας φχίνετα:ι, καί εις 
·ήμάς, ωσάν μήνυμα: κα:ί πρόσκλη
σις από κάποιον κόσμον που σάν
νά μή μας ε[ναι άγνωστος. Δέν
τον εννοοσμεν δμω;. Κα:ί, δια: νά
διασκεδάσωμεν κα.ί fιμείς τήν ε
πιτεινομένηv βαpuθuμίαν μας, κu
νηγουμεν μέ πάθος τα: πλούτη,
τιμάς, άπολαύσεις, που πυκνώ
νουν το σύννεφον που σκοτίζει
τήν νόησίν μας. Κuνηγουμεν μίαν
δμοιοφάνεια.ν ζω·ης, που ε [να:ι ·ή
άρνησις της πpαγμα:τικης.

Πως θα: κατοpθώσωμεν να: εν
νοήσωμεν κα:ί fιμείς τον ήχον του 
κέρατος; Πως θ' άνατείλη επί 
τέλους εκ τω� ενδον μας δ ηλιος; 
Πως θά επανέλθωμεν εlς τον Βα-

σιλέα:, που είy.:χι το έσώτεpο•ι και 
ανώτεpον 'Εγώ μα:ς, "Ϊj ψυχή μα:ς; ,.
Πως θα: σuμμερι:Jθωμεν την &.
γα:λλίασί Υ του διά την μεγάλ ψ 
έτ.:άνοδον, την α:γα:λλίασιν τιί).ν
σuνοίκων του βα:σιλικοσ πα:λα:τιοϋ 
που είναι α:ί αvώτεpα:ι. πνεuματι 
κα:t δυνάμεις, α.ί πάντοτε πρόθυ
μοι να: βοηθήσουν κα:ί να: ύπηp ε
τήσουν τήν ανωτέpα:Υ φύσιν; 

Ή θεοσοφία: - δπως καί κάθε 
αρχαία: μυστηριακή πα:ράδοσις
είνα.ι το επα:να:λαμοα:νόμενον μή
νυμα της άνωτέpας πνευματική 
φύσεώς μα:ς. Είναι 1ι πρόσκλησις: 
της τ.:νεuμα:τικότητός μα:ς, της ι

σχύος μα:ς, των άπεpιοpίστων δu
να:τοτήτων μα:ς. �Ιας πpοσκα:λετ 
προς την μεγάλην έπάνοδον, προς 
τήν επίγνωσιν του πpα:γμα:τικοΟ. 
έα:uτοσ μα:ς. l\lάς προσκαλεί ε1ς 
μί-χν επάνοδον 1ι δπο:α: ε[να:ι μα
κρά, δυσχερής καί επίπονος� 
Άλλ' α:ύτο δέν σημα:ίνει, δτι δέν 
ήμποpουμεν ν' άpχίσωμεν άμέσως 
τον δρόμον μα:ς. "Ας αpχίσωμεγ 
να: προσέχωμεν οα:θύτεpα κα:θ� 
·r,μέpα:ν ε1ς το προσκλητήριον σάλ
τισμα:, που μας ερχεται καί α:υτο
έκ των ενδον. �lία: νέα: ζωή εlνα:ι
δυνατή διά τον καθένα μας έ δ G)
κα:ί τ ώ p α. 'Όσον περισσότερο,;
πpοσέχομεν ε1ς την μεγάλην φω
νην τfις φύσεως, τόσον θα: τ.pοσεγ
γίζωμεν ε1ς την σύλληψιν του
νοήματος της κλήσεώς της. Τό
σον ένωpίτερον θα: ·ημπορέσωμεν,
ίσως, νά έπχvεύpωμεν τον πpα
γματικόν, τον άνώτεpον έαuτόν
μα:ς.

Κάποτε σuνήντησα:, παρά τάς 
οχθας του Δοuνάοεως, εναν Βεσ
σαpα�οv φοιτητήv. Ήτο σιωπη- • 
λος ώσάν-νά ·ηκpοάζετο τον pu-
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θμον κάποιας έσωτερικής φων-ης. 
'Ένας συνάδελφός του συνταξι
διώτης, πού άντελ·ήcρθη, δτι ή πε
ρισυλλογ·ή του μου εlχε κάμει 
εντύπωσιν, μου εlπε γελών: 
-'Έτσι εlνε αύτος'ωpες - ωρες. 
Κάνει συντροcρια της ψυχής του. 

Δεν γνωρίζω έαν δ σύντροφός 
τόυ αυτος εννοουσεν δ ίδιος την 
σημασίαν καί το βάθος του λόγου 
του. Μου εδόθη, δμως, συχνα ά
cρορμ η να σκεφθώ, δτι καθείς ο
φείλει να χάμνη, άπο καιρου εις 
καιρόν, συντροcρια της ψυχ·ης του. 
Καί συνηθίζει να συντροφεύη την 
ψυχην του δλοεν συχνότερα δ με
λετητης της θείας σοφίας. 

'Υπάρχει σταθερος γνώμων της 
πνευματικής μας προόδου προς 
την επάνοδον. Εlναι ή ανάπτυξις 
του αισθήματος της αδελφότητος 
προς τούς δμοίους μας, προς δ
λον το άνθρώπινον γένος. 'Εκπη
γάζει άπο την πpοίΌυσαν κατανό
ησιν της ένιαίας παγκοσμίου ζω
ής. Ή άδελφοσύνη αυτη εlναι τό 
θεμέλιον της ήθικης εξυψώσεως, 
της αλληλοσπα:ρασσομένης σήμε
ρον άνθρωπότητος. Ή προσπά
θεια: προς άνάχτησιν της συνειδή-

σεως της πνευματικ·ης μας κατα
γωγής καί, κατα συνέπειαν, τοί} 
προορισμου μας δια της γνώσεως 
της μεγάλης Φύσεως καί τών ά
μεταολήτων νόμων της, δια της 
μελέτης καί της καλλιεργείας δ
λων τών λανθανουσών εντος μας 
δυνάμεων καί δυνατοτήτων, θα. 
μας κα:τα:στήσ11 χρησίμους καί 
δί,α την άνάκτησιν της ευημερίας 
τών δμοίων μας. Ή καθολικη α
γάπη πού εγκλείεται εις την Ιδέαν 
της παγκοσμίου αδελφότητος εί
ναι δύναμις άγcι.θοποιός, παντο
κρατορική κα:ί άκαταγώνιστος. 

Είθε να κα:θοδηγη διαρκώς 
τας σκέψεις μας, τούς λόγους 
μας καί τας πράξεις μας. Είθε α[ 
σκέψεις μας να είναι ζώσα πνευ
ματική συνεργασία με τούς νό
μους της Φύσεως, οί δποίοι άπο
τελουν το στερεόν θεμέλιον της 
πραγματικής ήθικης. Εϊθε οί λό
γοι μας να είναι πάντοτε οχι κα
τάχρησις ήχητικών κυμάτων, άλ
λα δημιουργικοί καλωσύνης, χα
ράς καί άδελφότητος. Είθε αf 
πράξεις μας να είναι ή άψευ.δής 
συνέπεια: τών λόγων μας καί μιας. 
φωτεινής νοητικότητος. 

Στή ζωή, άλλος παίζει τό ρόλο βασιλια, κι' άλλος τό ρόλο ζητιά
νου. Μετά τόν θάνατο, θά μας ρωτήσουν, δττως ρωτουν τούς ήθοποιούς,. 
οχι «π ο ιό ρόλο επαιξες,», αλλά «πως επαιξες τό ρόλο σου;». 

'Επίκτητος 

., 

\J' 
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Ε ,, ιπαμε ...

Είπαμε ν' άγαπήσουμε τούς άνθpώπους ... 
Νοιώθαμε πώς δέ θά 'πρεπε νά 'μαστε 
((χαλκος ήχων». 
Λέγαμε πώς στ' άλήθεια μπορούσαμε, 
σάν καλοί Σαμαρείτες, 
νά σκουπLσουμε μ' ενα μαντήλι μας 
το δάκρυ του όpφανοϋ. 

Είπαμε ν' άγαπήσουμε τούς άνθpώπους ... 
Θά γράφαμε τήν άπόφασι μέ πύρινα γράμματα. 

.. 
,. 

Στίς άκpογιαλιές θά γυpεύαμε ,,ά κοχύλια της συγγνώμης 
γιά τους έχθpούς μας. 
Καί στά βάθη των ώκεανων τά μαργαριτάρια της θυσLας 
γιά τούς πολύ βασανισμένους. 
Θά σβύναμε θριαμβευτικά, μέ μιά χρυσή τομή, 
το έγώ μας. 

Χίειpοκpοτήσαμε ! 
Ξάφνου, στο χιονισμένο τζάμι μας, 
άπελπισμένα χτύπησε 
ενα δειλό σπουpγιτάκι 
-καt δεν τοϋ άνοLξαμε ...

Βιαστήκαμε ... 
Βιαστήκαμε τόσο πολύ 
ν' άγαπήσουμε τούς άνθpώπους ... 

(Εύβοϊκή άν{)ολογία) l 

Ί.n,,...,,__,.,."""""'ιl\�'V>.AI'""-'....,J>,O'\l\,ΛrtC.-U ...... I>.-V\..o-"l\.rt.,...,,,� 
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'Αρχαίες 'Ελληνικές Παραδόσεις 

Η ΔΗΜΗΤΡΑ 
Ή Θεά της Γεωργ(ας καt ή κόρη της Περσεφόνη. Τά μυ
θολογικά στοιχεία καt οί Μυστηρια�<οt συμβολισμοί. 

κ ΟΝΤ Α στή θεά Γη, πολύ νωρίς
φάνηκε καί λατρεύτηκε καί ή 

Δήμητρα, στό πρόσωπο της όποί
ας οί τλληνες τιμουσαν τήν πλου
τοφόρο Γη. 

'Όλοι οί άρχαΊ:οι καί νεώτεροι 
'Πίστευαν πώς ή Δήμητρα δεν εΙναι 
'Παρά μιά ε[δική μορφή της θεας 
Γης. 

Κατά τόν Franςois Lenonnant * 
ή Δήμητρα εΙναι ή Ήαραyωyική Γη 
της χλωρίδας, καί κυρίως των ,καλ
λιερyουμένωv άπό τόν άνt3ρωπον 

. 

* I<'ranςois Lenoπuan\ Γάλλος
'Ακαδημαϊκός, 'Αρχαιόλόyος. 

**Pa ιιl Foιιcart. Γάλλος άρχαιο
λόyος άσχοληθείς κυρίως μέ τίς 
άρχαΊ:ες 'Ελληνικές έπιyραφές. 'Α
ξιόλογες εΙναι οί μελέτες του α) 
Rechercbes sιιr 1' origine et na
tιιre des 1υystere3 d' Eleussis β) 
Les grands 1uysteres d' Eleιιssίs. 

r " ·.

Τοϋ ΜΑΝΟΥ ΤΡΟΥ ΛΛΙΝΟΥ 

π. Γεν. Έπι{rεωρητοϋ Γεωργία.ς 

φυτών 'ΠΟύ 'Παράγουν καρπούς, ά
παραίτητους yιά τήν διατροφή και 
συντήρηση yενικά του άνθρωπίνου 
yένους. Γι' αύτό καί ή θεά παρου
σιάζεται μέ τριπλη μορφή, σαν· 
θεά της Γεωργίας, σαν 'Πού φpόv• 
τιζε yιά τήν δημιουργία των κοtο 
νωνιων των άνθρώπων καί πιό ει.
δικά yιά τήν δημιουργία των νό
μων του yάμου και των συνοικεσί
ων, καί τέλος σάν «χθονία» θεά· 
πού καθώριζε τήν τύχη των νεκρών, 
πού φθάνανε στό βασίλειο τοϋ u Α
δη. 

Κατά τόν Ρaιιl Foιιcart ** ή Δή-· 
μητρα άνήκει στή δεύτερη σειρά· 
των θεων πού κατοικουσαν στόV' 
VΟλυμπο μέ καθωρισμένα δικαιώ
ματα καί ύποχρεώ:�-εις στόν 'Ολύμ
πιο Πατέρα, τόν Δία. Βασίλειό, 
της εΙναι τά πάνω στρώματα της: 
yης, πού τά μεταuορφώνει μέ τήν
καλλιέρyεια καί τίς φυτεΊ:ες. ΕΙναt 
ή δύναμι πού κάνει τά φρουτα και 
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,α φυτά. 'Εμπνέει στους άνθpώ· 
τιους τήν ίκανότητα ν' άποκτουν 
,ην ιέχνη νό: καλλιοyουν τη 
yfj καί νό: περιποιουνται τα φυτά, 
να έξημερώνουν τ' άγρια ζωα, για 
νά τό: χρησιμοποιουν στίς έ:>yασ(· 
�ς τους καί yιό: νό: προμηθεύωνται 
ά;τ' αυτά τό κρέας, τό γάλα καί 
όλλα χρή:1ιμα προϊόντα, νά κατα· 
-σκευάζουν διάφορα γεωργικό: uηχα· 
νήματα καί έρyαλεϊα, μέ τό: όποϊα 
κάνουν πιό άποδοτική τή γη. UΟλα 
αυτά, που ε-1αθε δ άνθρωπος άπό 
ϊή Δήι..ιητρα, μπορεϊ νό: θεωρηθοί:ν 
πώς ύπηρξαν δ θεμέλιος λίθος της 
-iξέλιξης καί του πολιτισμου του. 

Παρακάτω ό Foucart σημειώνει 
nώς άπ' δλες τίς θεότητες ή Δή· 
μητρα εΤναι έκείνη nου άσχολήθη· 
1<ε άrτοκλει:1τίκό: καί μόνο για εtρη· 
νικά ερyα. 

Τό πιό χαρακτηρι:ηικό της εΤναι 
η καλωσύνη καί οί φροντίδες της 
yιό: τήν άνθρωπότητα. 'Εφευρίσκει 
καί προσφέρει στους άνθρώπους 
ο,τι μπορεϊ νό: συντελέση στ.ό νά 
Ύίνη πιό yλυκειά καί πιό δμορψη ή 
ζωή. 

Έκπαι5εύει τόν Τριπτό\ε:-,ιο στήν 
γεωπονική Έπισrήuη καί τόν στέλ· 
νει νό: διδάξη σ' δλη τήν οίκουμένη 
--τήν τέχνη του yεωρyου. 

Κατά τόν Χαρίσσειον Μεyδάνον* 
ητανε κόρη του Κρόνου καί της 
Ρέας, ή δέ Περσεφόνη της Δήμη· 
ϊpας καί του Δία. 

Λένε πώς ό Πλούτων ό άοχον· 
ϊας του "Αδου, nού τόν παρίστα· 
-νσν σαν άσκημο καί σκοτεινό 
καί τόν ψοβόνταν δλοι καί πού γι' 
<Χυτόν τόν λόγον καuμιό: άrτό τίς 
-vjμφες δέν δεχότανε ουτε νό: τόν 
άντικρJση, μόλις κάποτε εΤδε την 
nερσεφόνη, θα_.J.πώ3ηκε τόσο άπό 

* Χαρίσσειος Μεyδάνος. 'Ιερεύς
ϊό έπάyyελμα, καταγόμενος έκ 
Κοζάνης καί μονίμως παραμείνας 
�ίς Ούyyαρίαν. �Εyραψε περισrτού· 
-δαστο σύγγραμμα μέ τίτλον Έλ·
ληνικόν Πάνθεον, έκτυπωθέν έν
Βούδα-Πέστη τό 1812, τό δποϊον
μπορεϊ νό: πη κανείς δτι καλύπτει
όλόκληρη τήν Μυθολοyί::χ της 'Αρ·
.)(αίας 'Ελλάδος.

τήν όρρφι::χ της ωστε τήν άyάπη
σε π::χράφορα. 'Αλλά ή Περσεφόνη, 
δrτως, καί δλες οί άλ..λες νύμφες, 
άλλά πεοισσ6τερο αυτή, τόν άrτο· 
στρεψόντανε yι::χτί καυχιότανε οχι 
μόνον για τήν όμορψιά της άλλά 
καί yιό: τήν καταγωγή της, καί 
γι' αυτό ητανε βέβαιος δ Πλούτων 
πώς θά άπέκρουε τόν ερωτά του. 

Πολύ σωστά λοιπόν δ Πλούτων 
πίστευε nώς δ καλύτερος τρόπος, 
ίσως καί μοναδικός. για νά τήν 
άrτοκτήση ητανε νό: τή;ν άπαyάyη, 
βασιζόμενος στήν παντοδυναμ[αν 
του. Κατέστρωσε λοιπόν τό σχέ
διόν του καί περίμενε τήν κατάλ
ληλον στιγμή yιό: νά τό έφαρμόση. 

Έφρόνιισε νό: πληροψορηθη που 
συχνάζει. Κατασκόπευε τήν Άττι· 
κή, τήν Κρήτη, σιίς άκροθαλασσιές, 
στ' άν9ισμένα λειβάδια, τίς περισ
σότερες δε φορές στήν Σικελία, ο· 
που καί πέτυχε νό: τήν συναντήση 
κοντά στήν Αίτνα δπου μαζί μέ τίς 
φιλενάδες της 'Ωκεανίδες μαζεύανε 
λουλούδια. Σέ μια στιγμή πού ή 
Περσεφόνη εΤχε άπομακρυνθη άπό 
τίς φιλενάδες της, ό Πλούτων, ε· 
κρινε κατάλληλο τήν ευκαιρία, τήν 
αρπαξε, τήν άνέβασε στό άuάξι 
του, κτύπησε τό: μαυpα του άλογα 
καί μέ άπερίyραπτη ταχύτητα εφθα· 
σε στον Κολωνό της Άττικης, άπ' 
δπου άκ()λουθωντας τήν λεyομέ· 
νην «Χαλκόποδον δδόνJ>, δρόμον 
nού ευ-<όλυνε τό κατέβασμα στόν 
u Αδη, τήν εφερε στα βασίλειά του. 

Τόσο δέ κρυφά κατώρθωσε να 
κάμη δλη αυτή τή δουλειά δ Πλού· 
των, πού κανένας θνητός, ουτε και 
θεός δεν κατάλαβε τίποτε για την 
άοπαγή της Περσεφόνης. 

Ή Δήμητρα μόλις nληροφορή
θηκε τήν έξαψάνιση της Κόρης της 
ε.J.εινε άπολι'Jωμένη, άποχωρ[ζεται 
άμέ:1ως άπό τήν συντροφ,ιά των 
άλλων θεων, nέονει μορφήν θνη
της γυναίκας, καί άφου άναψε φα
νάρια καί λαμπάδες άπό τήν Α'ί· 
τνα, άρχίζει νό: yυpίζη δλόκληρη 
τή γη και νό: yυpεύη νίικτα-μέρα 
τήν κόρη της. 

Στήν άρχή nηyε στήν Κέοκυρα 
δπου κατοικουσαν οι λεγόμενοι 
Φαίακες, πού κατάγονταν άπ' τούς 
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ιθεούς, η γιατί οι βασιλιάδες τους 
κατάγονταν άπό τr,>ν Ποσειδωνα η 
yιατl δτrως λέγανε, «έκ της άπο
τομης των αtδοlων» του Ούρανου, 
.εσταξε μια σταγόνα αΤμα και στόν 
τότrο τους, καί θά γεννήθηκαν άπ' 
αύτήν καί yι' αύτό μερικοί τrοιηιεc; 
τούς ώνόμασαν Τι1'άνες. 

Στήν Κέρκυρα ή Δήμητρα συ
νήντησε τήν ιροφό του Διονύσου, 
ϊή Μάκρη, ή δτrοlα τήν παρηγό
ρησε καί τήv περιποιήθηκε και yι' 
αυτό έτrωνόμασε τήν Κέρκυρα Μά
κρη· συγχρόνως έζ11τησε άπό τόν 
'Ήφαιστο καί της καtεσκεύασε ενα 
δρεπάνι μέ τό δτrοιον έ5ί5αξε τούς 
Φαίακες ν::χ θερίζουν τά σπαρτά 
ϊους. Μετά, τό δρεπάνι αύτό τό 
:εκρυψε στήν παραλία του νησιου. 
Με τόν καιρό τό δρεπάνι αύτό 
σκεπάστηκε άπό τήν α_ψο, και σι
yά - σιγά, τό σημειο αυτό της ά
κροyιαλιας τrηρε τό σχημα του 
δρετrανιου και yι' αύτό επειτα άπό 
τό σχ�μα αυτό τrηρε καί όλόκληρο 
τό νησι τά δνομα Δρεπάνι. 

Ή Δήμ1τρα, φεύγοντας, άπ' τό 
-vησι των Φαιάκων γύρισε καί άλ
λους τόπους άναζητωντας τήν ά-
1ταχθεισαν κόρην της. Τέλοξ εφθα
-σε στήν Έλευσινα της Άττικης,
-δτrου κάθησε σε μιά πέτρα, τόσο
λυπημένη και σκυθρωπή τrού άρ
yότερα τήν τrέτραν αύτή τήν ώνό
μασαν «άyέλαστη πέτρα».

Έκει τrού καθόταν τήν εΙδε μια yυ· 
ναικα ντόπια, ή Μίσμη, τήν πλησί
ασε καί προσπάθησε νά τήν κάμη 
-vά μή φαίνεtαι τόσο λυπημένη. 
Έτrειδή ή Δήμητρα διψουσε άπό 
ϊήν πολλή ζέστη και τήν πολλή 
-κούραση, ή Μlσμη της προσέφερε 
ενα δρ:)σισ-rικό ποτό, τrού ηταν 
κατασκευασμένο άπό νερό καί κρι
,θαράλευρο και «yλήχωνα των βο· 
ϊάνων»* τrού τ,ό ώνόμαζαν καί 
«κυκεωνα», καί ιήν τrαρακινουσε 
-vq τό τrιη. Ή θεά έπειδή διψ::�υσε 

* Εfδος μπαχαρικου.

** Άσκάλαβος: Πρόκειιqι περί
ένός μικρου έρτrετου μαλλον νυκτο
β(ου, yvωστου με τό δνομα «σα
μ νιαμίθι» η «σαμαμίθι». 

τrολύ τό τrηρε και τό η•τιε μαζεμένο. 
Ό Άσκάλαβος, ό yιός της Μί

σμης, δταν εΤδε νά τrίνη ετσι τό 
τrοτό έyέλασε και τrαρακινουσε ιήν 
μητέρα του, κοροϊδεύοντας, νά φέ· 
ρη πολύ ποτό στήν ξένη, γιατί αύ· 
τό τrού τηc; εδωσε, μια τrού τό ηπιε 
τόσο λαίμαργα, ηταν πολύ λίγο 
yιά νά τήν χορτάση. 'Αλλά ή Δή
μητρα τrού ηταν τόσο λυπημένη, 
θύμωσε μαζί του και τόν τιμώρησε 
άμέσως yιά τήν αύθάδειά του αύτή. 
'Έτσι τrού κρατουσε άκόμα στά 
χέρια της ιό δοχειο, εχυσε έτrάνω 
του τό όλίyο τrοτό πού ε!χε μείνει 
μέσα σ' αυτό και τόν εκανε νά με
ταμορφωθη άμέσως στό δμώνυμο 
έοτrετό, δμοιο:;' μέ σαυρα*.;,. 'Ακόμα 
τόν καταράστηκε νά εΊναι μισητός 
στούς θεούς καί στούς άvθρώπους. 
'Έκτοτε δτrοι:).ς έσκότωνε άσκάλα· 
βο εύχαριστουσε ιήν θεάν Δήμη
τρα. 

Τό άνωτέρω πεpιστατικ:ό διεδό
θηκε πολύ σύντομα σ' όλόκληρο 
τήν πολη της Έλευσινος, δέν αρ· 
yησαν δέ νά άναyνωρίσουν στό 
πρό:1ωπο της ξένης μίαν θεάv. 
Τρέξανε τότε πολλοί yιά νά τήν 
προσκαλέσουν στά σπίτια τους και 
νά της προσφέρουν τις τrε.:)ιτrοιή
σεις πού της άξίζαvε. Άποφασί-. 
στηκε δμως νά φιλοξενηθη στό 
σπίτι (στα άνάκτορα) του βασιλέως 
Κελεου. Για ενδειξι δέ μεγάλης τι
μης τrού τη:; γίνεται άποφασίστηκε 
νά σταλη στή Δήμητρα, ή ίδια ή 
yυναικα του Κελεου Μετάνειρα, 
yιά νά τήν τrαρακαλέση νά κάμη 
τήν τιμήν νά φιλοξενηθη στά άvά
κτορα. 

Πράγματι ή βασίλισσα Μετάνειρα 
τrαρουσιάσaηκε στή Δήμητρα και 
τήν ετrεισε νά καταδεχθη τή δική 
της φιλοξενία, και νά τrάη στό σπί
τι της. 

Ή θε:χ δέχθηκε καί άμέσως ή 
Μετάνειρα της έτοίμασε τραπέζι 
yιαιί ηταvε νηστική καί της τrρόσ· 
φερε καί κρασί. Ή Δήυ.ητρα εφαyε 
άπό τά φαγητά τrού της τrροσέφε· 
ραν, άλλα δεν θέλησε νά δοκιμάση 
κρασί, yιαιί, δnc.:ς ελεyε, τrώς τό 
κρασί φέρνει χαρά ή δτrοία δεν 
ταιριάζει σ' αύτή τrού ηταν στενο-
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χωρημένη γιά τόν χαμό της κόρης
της, καi γι' αύτό ηπιε cκυκεωvα,,
ποτό πού συνηθίζανε τότε άντi yιά
τό κρασί. 

Ή Μετάνειρα ομως, πού τήν ε
βλεπε νά εΤναι τόσο στενοχωρημέ
νη σκέφθηκε καi κάτι άλλο. ΕΤχε 
μιά πολύ άστεία ύπηρέτρια, τήν 
Ίάμβη.* Τή διέταξε λοιπόν νά ύπη· 
ρετfj τή θεά καί νά προσπαθήση νά 
τήν κάμη νά εύθυμήση. Ή Ίάμβη 
πραγματικά έκτελωντας τίς διατα
γές της κυρας της κάτώρθωσε νά 
κάμη τήν θεά νά χαρη. 

_Τή χαρά αύτή ή Δήμητρα τήν 
πηρε yιά «καλό οίωνό:> καi γι' 
αύτό άπεφάσισε νά άνταμείψη τήν 
φιλοξενία της Μετάνειρας κάνον
τας καλό σ' δλους τούς κατοίκους 
της Έλευσίνος yιά τiς καλές τους 
προθέ:,εις. 

Στούς τελευταίους αύτούς έδίδα·
ξε ώρισμένες τελετές οί δποίες κα· 
τόπιν έξελίχθηκαν είς τά «Έλευσί-

,vια Μυστήρια», στά δποία οσοι 
πήγαιναν επαιρναν τήν θ εία ν χ ά
ρ ι ν. Γιά νά εύχαριστήση δέ καi 
τόν Κελεό,ώς καi τή fν1ετάνειρα, διά
λεξε yιά μύστη της τόν yιό τους 

Τρι�τόλεμο,. στον , δποίον παρέδω
σε ολους τους σπορους των φυτων 
καi του δίδαξε τήν καλλιέργειά
τους, τόν άνέβασε επειτα στό ά·
;.ιάξι της, πού τό εσερναν δυό 
φτερωτοi δράκοντες καi τόν εστει
λε σ' δλο τόν κόσμο yιά νά διδά
ξη στ?ύς yεωρyόύς τήν γεωργική
έπιστημη. 

vΕτσι δ Τριπτόλεμος δοξάστηκε. 
* * * 

'(\π? τήν, Έλε�σίνα ή θεά πfjyε
στην Ερμιονη της Πελοποννήσου 
κοντά στήν δποία βρίσκεται Ι::νας 
πολύ σύντομος δρόμος yιά τόν 
"�δη; Α�τός ?έ ηταν δ λόγος yιά
;ον οποιον οι κάτοικοι της Έρμι· 
ονης δέν εβαζαν στό στόμα των 
πεθαμένων όβολό yιά ναυλο στά 
Πορθμεία του Χάρωνα, κι' αύτό 

* �ί άρχαϊ.οι "Ελ�ηνες έχρησιμο
ποιουσαν στην ποιησι τό 'Ιαμβικό 
μ�τρο ,οταν θέλανε νά έκφράσουν 
τη χαρα. 

γιατί οί ψυχές των νεκρων δεν πή
γαιναν στόν "Αδη άπ' τήν 'Αχε
ρουσία λίμνη, άλλά κατ' εύθεϊαν
άπ' τήν ξηρά καi πού οί Έρμιο
νεϊς κατώρθωσαν νά μαθαίνουν πο
λύ γρήγορα τό τi γινότανε στόv 
"Αδη. »Ετσι πληροφόρησαν καL 
τήν θεά οτι ή κόρη της Περσεφόνη 
βρισκότανε στά βασίλεια του Πλού
τωνα σάν συμβασιλεύουσα. 

Ή Δήμητρα ταράχθηκε άπ' αύ
τήν τήν πληροφορία, σκέφθηκε, ο
μως, πρiν κάνη κάτι, νά συyκεν
τρώση κι' άλλες πληροφορίες, σχε· 
τικές κι' άπ' 'άλλη πηγή. 

* * *
Ξεκίνησε λοιπόν καi πfjyε στή 

Σικελία. 'Εκεί ύπηοyε μιά πηγή. 
της Όρτυyίας, πού τή λέγανε 'Α
ρέθουσα. 

Ή 'Αρέθουσα κάποτε εβyαζε τά:
νερά της στήν 'Αρκαδία. Ό 'Αλ
φειός ποταμός, έπειδή τήν έρωτεύ
θηκε, γύρισε τά νερά του πρός αύ
τή καi προσπάθησε νά συνευρεθfί 
μαζί της. Ή 'Αρέθουσα, έπειδή θέ
λησε ν' άποψύyη αύτή τήν συνεύ
ρ�ση ρυeίστηκε στά σπήλαια της. 
γης τοσο βαθειά ωστε νά πλησιά
ση τά νερά τ fjς Στυyός στόν "Αδη
καi άφου πέρασε άπό κάτω άπ' ττ)
θάλασσα βyfjκε πάλι σrή Σικελία. 
στό ίδιο μέρος οπως καi πρωτα. 

Συγχρόνως δμως καi δ , Αλφει· 
ός δ:αν πληρ_οφ?ρήθηκε αύτή τή: δr;>απετευση της Αρέθaυσας πρός 
τη Σικελία, γύρισε κι' αύτός τά
νερά του πρός αύτή, κι' άφου πέ
Ρ?σε, τό 'Αδριατικό ;tέλαyος, χω
ρις ν άνακατώση τα νερά του με 
τό θαλασσινό νερό χύθηκε τελικά 
στή Σικελία και συνευρέθηκε με 
τά νερά της 'Αρέθουσας, σαν γλυ
κός έραστής. *"' 

�τήν πηyή αύτή, της ' Αρέθουσας,. 
στη Σικελια πfjyε και ή θεά κι� 
έπληpοφορήθηκε πώς πραyμα�ικά 
ή κόρη της βρίσκεται στόν "Αδη 
�ι· αύτή τή _ βε�αίωσε μάλιστα οτ� 
οταν �ερνουσε κοyτά άπ' τόν "Αδη, 
εΤδε την Περσεφονη στά βασίλεια:
του Πλούτωνα. 

Ή Δήμητρα χωρίς ν' άμψιβάλλrt 
πιά, άνέβηκε άμέσως στόν 'Όλυμ-

.. 
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·ττο, παρουσιάστηκε στό Δία καί
του παραπονέθηκε yιά τήν πράξη
αυτή του Πλούτωνα, ταυτοχρονα δέ
ζήτησε νά έλευθερώση τήν κόρη
της και νά τιμωρήση τόν αρπαyά
της.

Ό Δίας ομως άφοG προσπάθησε
μέ κάθε τρόπο νά ,ταρηyορήση ·τήν
Δήμητρα, _ της εδείξε τήν άπόφαση
των Μοιρων, πού ε{χαν καθορίσει
οτι αν μέχρι της στιyμης· πού θα
τήν άνακαλύψη ή Δήμητρα δέν ετ
χε δοκιμάσει τίποτε άπό τόν " Αδη,
θά yυρίση πάλι στόν Ουρανό κον
τά στή μητέρα της, αν ομως ε{χε
δοκιμάσει κάτι, θά μείνη συνεχως,
κοντά στόν Πλούτωνd. ·

ΥΕyιναν λοιπόν ερευνες κι' άπο
δείχθηκε πώς ε{χε φάει άπό τά
φροϋτα πού εΙχε φυτέψει δ Πλού
των στόν "Αδη.

Μετά: άπ' αυτή τη διαπίστωση· ή
Δήμητρα ηταν άπαρηyόρητη.

Ό Δίας yιά νά τακτοποιήση τά
πράγματα καί yιά νά ,ταρηyορήση
καί τη θεά, άπεφάσισε, τέσσαρες
μηνες τό χρόνο ή Περσεφόνη νά μέ
νη σrόν "Αδη μέ τόν Πλούτωνα
καί τούς ύ,τολοίπους ν' άνεβαίνη
στόν Ουρανό κοντά · στη μητέρα
της, κι' ετσι συμφιλίωσε τόν Πλού
τωνα μ,ε την Δήμητρα.

Μετά ά,τ' την άπόφαση αυτη ή
Δήμητρα τιαρέλαβε την Περσεφόνη,
την άνέβασε σ' ενα άμάξι, πού
τ οσερναν ασ,τρα αλοyα, καί τήν
παρουσίασε στό Δία, μπροστά στόν
δ,τοιο γίνηκαν καί οί γάμοι του
Πλούτωνα μέ. την Περσεφόνη. Ό
Δίας στούς γάμους δώρησε στήν

1-* Ό μϋθΦς του ΆλφειοG καί της 
Άρέθουσας εΤναι άσφαλως κατά
λοι,το της yεωλογικfίς μεταβολης 
πού ελαβε χώρα στην 'Αρκαδία, 
είς τό κ,λειστό καί σήμερα όροπέ
διο της 'Μαντινείας. Στά παλιά τά 
χρόν:α τό λεκανο,τέδϊο αυτό ητανε 
λίμνη,· πού σιγά- σιγά κατ.εχώ
σθrjκε άπό φερτές υλες ά,τ' τά· τρι
γύρω βουνά, τό δέ νερό της λί
μνης βρηκε διέξοδο άπ' τίς διάφο
ρες καταβόθρες πού πάντοτε σχη
ματtζονται στά άσβεστολιθικά πε
τρώματα. 

..... 

ιtιΑ"�,. :i·,l �ιt • ..,'-
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Περσεφόνη δλόκληρη τήν Σικελία, 
έπειδη σ' αυτη" yί.νηκε ή άρ,ταyη 
καί ή φανέρωσή της. ·Καί yι' αυτό 
γινότανε στη Σικελία καί ή yιορ
τη της Δήμητρας καί της κόρης 
της πού τήν ώνόμασαν «' Α νακα
λυπτήριω>. 

ΆφοG τακτο,τοιήθηκε τό ζήτημα 
της Περσεφόνης κι' άφοG ή Δήμη
τρα ξεκουράστηκε yι' άρκετό και
ρό, σκέφθηκε νά θεραπεύοη καί τίς 
δικές της έ,τιθυμίες. 

Την έποχη έκείνη, ζοϋσε ενας 
ηρωας πού τόν λέγανε 'Ιάσιο η 
Ίασίωνα καί ,τού, ο,τως λέγανε, η
ταν yιός του Δία καί της 'Ηλέ
κτρας. Υ Αλλοι λέγανε ,τώς ητανε 
yιός. του Μίνωα καί της νύμφης 
Φρονίας, ά,τ' την Κρήτη, καί αλλοι 
τόν ηθελαν yιό του 'Α"Τ.όλλωνα 
καί της νύμφης θαλειας 

Αύτόν τόν Ίασίωνα άyά,τησε ,το
λύ ή Δήμητρα, γιατί τόν θεωροG
σαν ,τώς ητανε δ καλύτερος του 
καιροG του. Τόν βρηκε, λοι,τόν. 
καποτε νά κοιμαται σ' ενα λειβάδι, 
τόν cχρπαξε καί ίκανοποίησε μαζί 
του την έ,τιθυμία της, πάνω σ' ενα 
άγρό ,τού ηταν τρεις φορές όρyω
μένος. Ά,τ' τήν ενωση αύτη γεν
νήθηκε δ Πλοϋτος. 

Σύμφωνα μέ αλλη ,ταράδοση ή. 
άρπαyή της Περσεφόνης εyινε ώς 
έξης: 

Ή (Ίερσεφόνη η ή «Κόρη» (οπως 
συνείθιζαν · νά τήν . λένε ,τάντοτε 
στiiν 'Ελευοιvα) εΤχε βγει εξω στά 
λειβάδια μέ τίς φιλενάδες της τίς 
'Ωκεανίδες, ο,του ,ταίζανε καί μα
ζευαν λουλούδια. Ξαφνικά ή Περ
σεφόνη βλέπει σέ μικρη ά'Πόσταση, 
εναν έξαιρέτικό νάρκισσο, καί χω
ρίς νά εtδοποιήση τίς φιλενάδες 
της τρέχει νά τόν κόψη. Ό νάρκισ
σος ομως αύτός ηταν τό μοιραιο 
λουλούδι. Μυστηριωδως, l.κείνη τη 
στιγμή, άνοίγει μπροστά της ή Γη, 
βγαίνει δ Πλούτων, δ θεός του 
"Αδη, καθισμένος σ' ενα αρμα και 
άρ,τάζει. την Περσεφόνη, τη βάζει 
πάνω στό αρμcr καί άμέσως, σάν 
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αστραπή, μπαίνΞι σ_ττ' τ' άνοιγμα 
μέσα στη Γη, παρ' δλες τiς φωνές 
καί τά παρακάλι:χ της Κόρης. Κα
νένας θνητός καi κανένας θεός 
δέν άντελήφθη τίποτε άπ' αύτη την 
ά.οπαyή, οϋτε άωυσε τίς τόσο δυ
νατές φωνές τη:; Περσεφόνης. 

Δεν πέοασ::χν πολλά λεπτά καί 
οί 'Ωκεανίδες άvτιλαμβάνονται πώς 
ή Περσεφόνη εΙχε εξαφανισθη. 
� Αδt'<α την άν:χ�ητοGν. Τελικά ά
ναyκάζονται ν.:χ φύγουν άπό τά 
κατάσπαρτα καί γεματα λουλού
δια λειβάδι:χ καi εί5οποιοGv τη 
Δήμητρα, τη μητέρα τη:; φιλενάδας 
τους. 

Ή Δήμητρ:χ τρέχει παvτοG ψά
χνοντας νά βρη την κόρη της, τρι
γυρίζει επί εννέα ήμέρες καί έννέα 
νύκτες, χωρίς νi τρώη καί χωρίς 
νά πίνη τίποτε. Την δεκάτη μέρα 
συναvτα την 'Εκάτη, ά\λη χ8ονία 
θεότητα, ή όποία, σέ σχετική ερώ
τηση της Δήμητρας, άπαντα δτι 
άκουσε φωνές, άλλα δεν εδωσε 
προσοχή, οϋτε τίνος ηταν οί φω
νές, οϋτε γιατί έφώναζε. Τότε καί 
οί pυό μαζί, Περσεφ6vη καί 'ιΞ:κά
τη, πηγαίνουν στόν υΗλιο πού 
βλέπει καί άωύει τά πάντα. 'Απ' 
αύτόν κατάπληκτες πληροφοροGν
ται, δτι την Περσεφόνη την αρπα· 
ξε ό ά_οχοvτας του u Αδη μέ την 
συγκατάθεση του Δία. 

uΟταν ή Δήμητρα, άκουσε την 
φοβερη αύτη πληροφορία, ε.:,ω φρε
νων φεύγει άπό τόν 'Όλυμπο, δπου 
iμενε μέ τούς άλλους θεούς" με
ταμοpφώνετ-αι σε γρηά καί περιο
δεύει, ωσπου νά συναντήση τήν κό
ρη της καί ν:χ τήν πάρη μαζί της. 

ΆφοG περιπλανήθηκε ή Δήμητρα 
σε διάφορες χωρες, εφθασε εξω 
άπό τήν πόλι της 'Ελευσίνας, κον
τά σ' εvα πηγάδι, πού τό ώνόμα
σαν κατό'πιν <ι:Καλλίχορο�, γιατί 
γύρω άπ' c-ύτό έχόρευαν τά κο
ρίτσια της 'Ελευσίνας στά Έλευ· 
σίνια Μυστήρια. Τό ελεyαν έπίσης 
καί <ι:Παρθένιον� γιατί άπ' αύτό 
πέρνανε νερό τά κορίτσια. 

Τό πρωί δταv τά πρωτα κορίτσια 
πηyαν νά πάρουν νερό, εΙδαν μιά 
γρηά νά κάθεται κοντά, σ' ενα 
βράχο, λυπημένη, μέ σκυμμένο τό 

' . 

κεφάλ!, σαν νά μην της εκαναvκαμμιαν εντύπωση τά τριγύρω
πράγμαια. Ό βράχος μάλιστα πού 
καθότανε, ώνομάστηκε άρyότερα 
«άyέλαστη πέτρα». Τά κορίτσια 
αύτά ηταv κόρες του βασιλια της 
Έλ,ευσίνας ·κελεοG. 

Ή θεά δταu ρώτησαν τά :--ορ(
τσια, nο�ά εΙναι, άπάντησε οτι την 
λένε Δώ καί δτι την αtχμαλώτι
σαν πειρατές άπό την Κρήτη καί 
την άποβίβ:χσαν κοντά στήν Έλευ
σϊνα μαζί μ' άλλους αίχμάλωτους 
γιά νά τούς πουλήσουν. 'Εκείνη 
δμως μπόρεσε καί τούς ξέφυγε κι' 
εφθασε κοντά στό πηγάδι. Τίς πα
ρεκάλεσε άκόμα νά της δώσουν 
εvα άσυλο, νά κρυ�θη, άλλα yιά 
νά μήν yίνη βάρος στήν οtκοyέ
νεια πού θά τήν φιλοξεvουσε, δή
λωσε δτι μπορεϊ νά κάνη χρέη 
τροΦοG, yιά ενα μι-φό παιδί η καί 
νά κάνη ά'<όμα τίς δουλειές μιας 
κοι vης δούλου. 

Ο! κόρες του ΚελεοG ετρεξαv ά
μέσως νά πουν αύτά πού εΙδαν κι' 
ά><ουσαv στή μητέ;:>α τους, πού την 
λέγανε Μετάνειρα. Ή μητέρα των 
κοριτσιων διέταξε ά;lέσως νά φέ
ρουν τήv ξένη στά άνάκτορα με , 
σκοπό ν' άvαθέση σ' αύτην τήν 
άvατροφη του μικροG της γιου 
Τριπτόλε:..ιου (άλλοι λένε πώς τόν 
λέγανε Δημοφωντα). 

uoτav ώδηyήθηκε ή θε::χ άπ' τίς 
κόρε:; της βασίλισσ:χς στ' άνά1<το· 
pa εκqμε έξαιρετική έντύπωση. Ό 
πόνος καt ή στενοχώρια εΤχαν ά
πλωθη στό πρόσωπό της. Κάθησε 
σ' εvα κάθισμα μέ σκεπασμένο τό 
πρόσωπο, χωρίς νά μιλάη, χωρίς 
νά δέχεται νά φάη, οϋτε, καt νά πιη. 

Ή βασίλισσα Μετάνειρα κάλεσε 
μι::χ ύπηρέτρια, την Ίάμβη, π::>ύ ε{
χε. ίκανότητα νά κάνη μέ τ' άστεϊα 
της χαρούμενο καl τόν πιό στενο
χωρημένο. Πραγματικά ή Ίάμβη 
με τ' άστεϊα της κατώρθωσε νά κά
μη την θεά νά εύ9υμήση λίγο καί 
νά πιη λίγο κυκεώνα, στόν δποϊον 
παρεκάλεσε νά μη βάλουν κρασί. 

Κατόπιν ή Μετάνει_οα της παρέ
δωσε τό μικρό της yιό, τόν Τριπτό
λεμο. άΦοG παρεχώρησε σ' αύτήν 
ενα Ιδιαίτερο δωμάτιο. Ό μικρός 

, ' 
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Τριττ.τδλεμος άμέσως αρχισε νά ά
-,.,απτύσσεται, μττορεί να ττη κανείς, 
ι{ιπε,:>ψuσικά, κι' αύτό γιατί ή Δήμη
-τρα τον ετρεψε μέ άμβροσ(α, 1:0 δέ 
\βράqu ττροσπαθουσε να τον κάνη 
.άθάνατο. 

Ή βασίλtσσα Μετάνειρα, δμως, 
·,τταρετήρησε ϋστερα άπό. άρκετές
11έρες δτι ή τροφός του Τριτττόλε
,μου ηταν άνήσυχη κάθε βράδυ καl 

, δεν κοιuώτανε. Άττό ττεριέρyεια, 
ιάλλά κι' άπό ένδιαψέρον yιά τό 
,τταιδ( της, παραφύλαξε μιά νύκτα, 
;κι' άπ' τi'Jv κλειδαρότρυπα εlδε μέ
,σα στό δωμάτιο της τροφοG ενα 
·τρqμαι<nκό θέαuα ι

•.. 'Αμέσως εσπρωξε καl τταρεβί
εασε τήν 'ττόρτα «Κακουpyα, θά μου
κάψης τό τταιδί μου .. » κι' άι,ιέσως
-της άpπάζει τον Τριτττόλεμο άττό

ά χέρια της, τον εψαξε σ' δλα τά
έρη του σώματος, άλλ' εύτυχως,

Ύtά τήv Μετάνειρα, δεν εrχε ττάθει
·:r(ττοτε.

Ή yρηά τροφ6ς, άψοQ ττροσπά
ιθησε με τρόπο, νά καταλάβη ή βα·
<σίλισσα ττώς δέv ει<αμε καλά νά
. ,τη στο δωμάτιό της καl μάλιστα,
:μ' αύτόν τόv· τρό:rιον, , άναyκάστη
κε νά, της ψανε:�ώση, δτι εlναι ή
(θεά Δ�·.ιητρα κι' δτι ,τροσπαθουσε
-vά κάμη τον μιφόν ΤριπτόλεμQ
,άθάνατο. Δυστυχως δμως τώρα ό
Ύtός της ·εtναι μοιραίο νά yεράση
·καί νά ,τεθάνη. Πάντως, δμως, έπει
:δή ττολλες φορές ξει<ουράστηκε
,στά yΘνατα καl στήν άyκαλιά της
�εας, τ' 5νομά του θά τταραμε(νη
cο:9άνατο. . . 

Σαν yενήκανε γνωστά τ' άνωτέ
ιρω στην ττόλη της Έλευ:1(νας, ή. 
Δήμητρα ζήτήσε άπ' δλους τούς 
1<ατοίι<οιDς, νά κτίσουν yιά χάρη 
·της κοντα στο «Καλλ(χορον1> ,τη
yάδι καl στην «αγέλαστη ττέτρα»,
�να μεyαλοττρεπη. ναό καl ενα βω
μό. Ύ,τεσχέ9ηκε δε σ' αύτούς ,τώς

, .iδστερα άπό λ(y.:> καφό θά τούς δί
iδάξη ττως νά όρyανώσουν έορτές,
,οί δποίες θ:χ δοξάζουν αύτήν, άλ

ά θά κάμοt»ν ν:χ μένουν δοξασμέ-

* Ή ροδιά καί τά ριbδια συμβο
λί.ζανε σιήν ,αρχαιότητα τών yάμο 
�αί τήν γονιμότητα. 

,. ,· _. 

νοι κι' αύτοί κι' ή 'Πολιτεία τους 
Ό Κελεός εδωκε διαταγή καl 

κτιστήκανε ττολυ σύντομα δ ναόι, 
κι' δ βωμός, κι' αuέσως μπηκε με
σα 11 θεό: καl αρχισε νά σ'<έπτε
ται τον χαμό της κόρης της Κλει
σμένη στό ναό άρχισε νά έξακον
τ(ζη τρομερές κατάι:;ες κατα του 
ΟύρανοG καί της Γης 

� Αδικα οί άνθρω,τοι �σπερναν, 
αδL'<α τ' αοοτρα ώρyώναvε τα χω
ράφια. Οί σπόροι ,τού ρίχ\ιανε στή 
γη δεν φύτρωναν, γιατί ή κατάρα 
της θεας είχε κάμει να μή βρέχη. 
Σ' δλη τήν οtι<ουμένη, αττλωσε 
ττείνα καl δυστυχία. Οί ανdρωττοι 
άρχισαν νά ττεθαίvουν άπό τήν 
ττείνα καί τl::; άρρC:..σϊιες. Ό Δίας 
εσιειλε ττολλές φορές ττρέσβεις στήν 
Δήμητρα, άλλά α.;τή ηταν άνένδο
τη. Εtδο,το[ησε ττώς δέν θά ξανα
yυρίση στον 'Όλυμττο, οϋτε θ' άφίση 
ξανα τή Γη να καρττοφορήση, αν δεν 
ξαναδεί τήν άyαπημένη τηc, Κόρη. 

Τότε δ Δίας άναyκάστηκε να 
της γνωρίση ,τως τό ζήτημα αύτό 
δεν έξαρταται άπ' αύτον, γιατί ή 
απόφασις των Μοιρων εfναι ή Περ
σεφόνη· νά ,ταραuένη κοντά στ6ν 
Πλούτωνα, ,ταρ' δλα αύτα δμως, 
έσυνέχισε δ Δ(ας, είναι δυνατόν νά 
έπανέλθη κοντά στήν θεά ή κόρη 
της, έφ' δσον δεν θά εfχε ψάει κ·α
νένα καρττό άrτό τά δένδρα τιού 
καλλιερyουνταν στούς κήπους του 
"Αδη. 

Ό Δίας τότε στέλνει ,τρός τον 
Πλού ωνα, τον 'Ερμη, μέ τήν έν
τολή νά φέρη τήν Περσεφόνη κον
τά στήν μητέρα της. 

Ό Πλούτωνας αναγκάζεται νά 
δεχθη. καί τιαραδίδει τήν Περσεφό
νη στον Έρμη, τήν. δ,το[αν συνο
δεjει καt ,ταραδίδει στήν μητέρα 
της Δή .ιητρα. 

Μόλις ή θεά· βλέπει· τήν κόρη 
της, τρέχει μέ δάκρυα χαρας καt 
τήν άyκαλιάζει καί συγχρόνως τήν 
ρωτα μέ άyωνία, αν εχη φάει κα
νένα ψρουτο άrτό τό ττεριβqλι τοϋ 
Πλούτωνα. Ή Περσεφόνη, έδήλωσε 
ττώς ττραyμα'τικά, εφαy9 μερικούς 
κόκκους ροδιάς, ,τού έσήμαι νε ττώς 
είχε κάμει τούς γάμους της με 
τον Πλούτωνα "' καl γι' αύτό θά 

.:, 1 
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ητανε άδύνατο νά παραμένη συνε
χως κοντά στή μητέρα της. 

Σ' αύτό τό άδιέξοδο μπηκε στή 
μέση ή θεά 0Ηρα, ή γυναίκα του 
Δία καi μετά άπό πολλές δια
πραγματεύσεις, μεταξύ Πλούτω.α 
καi Δήμητρας, άποφασίστηκε δπως 
ή Περσεφόνη παραμένη τέσσαpες 
μηνες στόν u Αδη κοντά στόν 
Πλούτωνα* καί τούς αλλους ό
κτώ μηνες, στόν ΥΟλυμπο, κοντά 
στή μητέρα της μαζύ μέ τούς αλ· 
λους θεούς. 

Μετά τήν συμφωνία αύτή, ή Δή
μητρα δέχεται νά σταματήση τήν 
όργή της, κοi τότε γίνεται πάλι ή 
εύεργετική θεά, πού σκορπίζει τήν 
χαρά καi εύτυχία σ' δλη τή γη. 
Σύγχρονα; διδάσκει στόν Τριπτόλε
μο καi τήν γεωpyι)<ή έπιστήμη 
(τήν Γεωπονία, θά έλέγαμε σήμερα). 
Μαζύ δέ μέ τiς δδηγίες της παρέ
δωσε σ' αύτόν καί βελτιωμένο σπό
ρο, πού τόν εσπειρε στό Ράριο πε
δίο, δίπλα στό «Καλλίχορο πηγά· 
δι» καί πρός τά Μέγαρα. 

Τό χωράφι αύτό άνηκε στόν πάπ
πο του Τριmόλεμου, Ράρο. Μετά 
διέταξε ή θεά τόν Τριπτόλεμο νά 
η:εριοδεύση δλες τiς χωρες μ' ενα 
αρμα, πού θά τό εσερναν τέσσαρες 
δράκοντες, καi νά διδάξη τ ήν τέ
χνη της γεωργίας, καi πρό πάντων 
τήν καλλιέργεια των σιτηρων, 
γιατί οί ανθρωποι ως τά τότε δεν 
έτρέφονταν μέ ψωμί άπό σιτηρά, 
άλλά μέ βαλάνια, αyριους καρ
πούς καi μέ αyρια χόρτα. 

�Ετσι μπορουμε νά tσχυρισθουμε 
πώς δ Τριπτόλεμος ύπηρξε δ πρω
τος μυθολογούμενος <ι:Γεωη:όνος». 

Τούς αλλους άδελφούς του 
Τριmόλεμου, τόν Εϋμολη:ο, τόν 
Διοκλέα καi Δημοφωντα έμύησε 
στc'χ μυστήρια της άναyεννωμένης 
φύσης πού άργότερα έξελίyθηκαν 

* Κατ' αλλους εξη μηνες.

** 'Ακρόδρυα ώνόμαζαν κυρίως
τούς ξηρούς καρπούς, καρύδια 
φουντούκια, άμύγδαλα, φυστίκια, 
κάστανα κτλ. 

*** ΕΙδος βάτου, άρκοδόβατος η 
άρκόβατος. 

καi ώνομάσθηκαν �Ελευσίνια Μυ
στήρια». Στάς τελετάς των Μυστη
ρίων αύτων, οί άδελφοi του Τρι
πτόλεμου κατέλαβαν τάς πλέο 
τιμητικc'χς θέσεις των Ίεροφαντων. 

Οί άρχαϊοι έσέβονταν η:ολύ τήV" 
Δήμητρα, γιατί έκτός του δτι έδ(
δαξε, δπως είπαμε πάρα πάνω, τήv
γεωργία καi πως νά τρώνε ψωμl 
άπό σιτάρι, άντi νά τρώνε άκρό
δρυα*"' καi αγρια χόρτα, ηιαν μιά 
άπό τούς 12 θεούς του 'Ολύμπου, 
οί δ' Άθηναϊοι εfχςχν tδια(τερον
σεβασμόν στήν Δήμητρα καi στήν 
κόρην της Περσεφόνη, σ' αύτές δέ. 
δταν C::ρκίζονταν, λόγ(i) του μεγά
λου των σεβασμου δεν τάς άνάφε
ραν μέ τc'χ όνόματά τους, άλλά ε
λεyαν c:νή τc";:> θεc";:>», έννοωντας αύ
τές τiς δυό μόνον. 

Στήν θεά Δήμητρα οί Άat,ναίοr. 
θυσίαζαν διάφορα ζωα καi μάλιστα 
γουρουνάκια, γιατί, ώς ίσχυρ(ζον
ταν, αύτά έβλάπτανε περισσότερο, 
τc'χ καλλιεργούμενα άπό τούς γε
ωργούς φυτά, συνήθιζαν δέ σι Ά
θηναϊοι νά ραντίζουν τiς καθέ
δρες των δημοσίων συνεδριάσεων
με αΙμα γουρουνιών πιστεύοντες_ 
πώς ή πράξη αύτή, προκαλουσε. 
κάθαρση. Γι' αύτό καί τc'χ θυσιαζό
μενα γουρουνάκια τά λέγανε <ικα
θάρματα:ι>. 

Τά άγάλματα της θεας καi τηc; 
Κόρης τά στεφάνωναν μέ στάχυα. 
μέ σμίλακας,*** μέ κρόκκους καί μt 
ναρκίσσους γιατί εfχε tδιαιτέρα η:ρο
τίμηση σ' αύτά τά λουλούδια, άλ
λά καί γιατί ναρκίσσους μάζευε. 
τήν στιγμή πού τήν αρπαξε & 
Πλούτωνας. 

Μέ παρόμοια λουλούδια συνήθ'ι
ζαν νά κατασκευάζουν τά στεφά
.ια πού φέρανε στό κεφάλι τουc; 
σι 'Ιεροφάντες, δαδουχοι, 'Ιέρειες. 
καi δλοι οί μεγάλοι τελετάρχαι, 
σπως καί δλοι οί μυσται κατά τήν
τελετή των Μυστηρίων. 

*
* *

Στήν Δήμητρα ε5ιδαν καί αλλοc 
όνόματα (παρατσούκλια δπως θό: 
λέγαμε σήμερα). ΥΕτσι τήν λέγοοιε 
Σιτώ, γιατί δίδαξε τη χρησιμοπ.οli:-

. 
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η?'η τοΟ σταριοΟ, Ίουλώ λέyανε 
-ιην Δήμητρα άrτ' τά δεμάτια τοΟ
κρι9αριο0, που οί άρχαϊοι τά λέγα
νε [ούλους, τους δέ ϋι-ινους πρός

·τήν θεάν τους λέyανε Δημητρού
λους καl Καλλίουλους.

Στήv Κρήτη -rήv λέyανε Δηώ, 
·άπ' τlς «δηες», δηλαSή άrτό τά
1φιθάρια. 'Αχαία άrτό τό «άχος>>
δηλαδή τή λύπη που δοκίμασε ο
-ταν ζητοΟ::ιε 'τήν κόρη της, η yιά
1.όv ηχον των κυμβάλων καl τυ,.ι
πάνων, πο(> κρατώντας - δπως

.lσχυρί�ονται μερικοί - yυ,)νοΟσε
yιά v' άκού::ιουv δλοι τήν «αχο-
λοyή>> καί μαθαίνοντας την αtτία
νά φανερώσ::>υν σ' αύ,τή δ,τι ξέρα
νε yιά τήν κόpη της. Έpκύνα, αrτό
ί' οvομα της Έρκύνας, τη::; κόρης
τοΟ Τριφωνίου, που της εκτισε ναό
κοντά σrή Λειβαδιά της Β::>ιωτίας
κ.αl της εφιαξε καl ενα αy:χλμα.
Έκεϊ γινότανε καί κάποια yιορτή
που 1ήν λέyανε Έρκ.ύνια. Τήν λέ
yαvε καl θ.)υ,::>ία, σαν δρμητι·{ή
κc:l «Έv3ουv,> yιά τήν ά,')παyή,
της '{όρης της. Γιά τήν Δή•..ιητρ:χ
λέyεrαι έπίσης πώς κάποτε τήv κυ
νηyοΟσε δ Ποσει5ώv, αύrή δμως,
-μέ κανένα τρόπο δεχότανε vcx
συμμιχθη μαζύ του, καί yιά v' α
,rοφύyη ,τή βία του, μεrαμορφώ9ηκε
-σέ φοράδα καί ανακατεύθηκε σέ
μιά άyέλη ϊππωv, η δποία άvαστα
τώ9ηκε μόλις είqε τήν «παρείσα
κτο», τήν ξένη φοράδα άvαμεταξύ
τους,δ δέ ίπποβ::>σκός έφώναξε «ποΟ
βρέθηκε έδω μέσα αύτή η 'Ερινύς;»
'Από αύτό παρέμεινε νά λέγεται η
Δήμητρα καl ΈρινJς. Ό Ποσειδώ
-vας, ώστόσο δέν παραιτεϊται τοΟ
-σκοποΟ του. Ματαμορφώ9ηκε κι'

-Ό:ύτός σέ άλοy.), μπαίνει μέσα
-στή ίδια άyέλη, συv:χντα τήν Δή-
,μητρα, πραyματοποιεϊ τήν έπιθυμία
ίου. Άπ' αύτήν τήν ενωση yεννή
t!ηκε, δπως λέγεται, δ 'Αρίων ϊπ
,rος.

Τήν Περσεφόνη δ Σοφ::>κλης ώ
-vόμαζε Περσέ1>ασ::rα. 'Επίσης τήν
,ώνόμαζαν Βριμώ καί Όβριμώ, yια- '
-τl δ Έρμης κάποτε την κυνήγησε
νά τήv βιάση. Αύτή δμως «έμβpι
μηθεϊσα», δηλαδή όρyισ3εϊ:σα έv.:xv
·-rίov του, τόν φ::>βέρισε, καί τόν

εκαμε νά παραιτηθη τοΟ σκοποΟ 
του. Συνήθως τή λέyανε Κόρη, 
καl σ"αύτήν, σάν έyχώρια θεά, οι

Σικελοί ώρκίζονrαν λέγοντας «yή 
τάν Κόραν». 

Γιά τιμή της Δήμητρας καί της 
Κόρης της yίνονταν πολλές γιορ
τές, απ' τίς δποϊες έπισημότερες 
ησαv δύο. 

Ή μία ηταν κοινή καl yιvόνταν 
σέ πολλά μέ_')η της 'Ελλάδος καl 
τήν ώνόμαζαν «Θαλύσια» καί έτε
λεϊτο κατά τήν συγκομιδή των καρ
πωv, άrτ' τους δποίους προσέφεραν 
στήν θεάν τάς άrταρχάς, τους 
πρώτους καρπούς, που επαιρναν 
κατ' εύ3εϊαν από τ' άλωνι κι' εrτει
τα μετέφεραν τους ύπολοίπους 
στίς αrτοθηκες τους. 

Ή άλλη yιορτή, που ηταν Πα
νελλήνιος, γινόταν στην 'Αττική καί 
ηταv yνωστή μέ τό οvομα «'Ελευ
σίνια». Στή yι')ρtή αύτή γίνονταν 
καl αyωνες καί οί νικητές επαιρvαν 

' yιά βραβεϊο ποσότητα κριθάρι. Οί 
Άθηναϊοι, μάλιστα, είχαν σέ με
yάλη ύπόληψι καl σεβασμό τή 
yι::>ρτή αύrή, πού την θεωροΟσαν 
τόσ.) ανώτερη αrτό τίς άλλες γιορ
τές, δσο ανώτεροι ησαν οί θεοί, 
αrτό τους ανθρώπους. 

Λέγεται έπίσης πώς η Δήμητρα 
ώρyάνωσε καί τά «θεσμοφόρια», 
yιορτή που yιν6τανε στίς κυριώτε
ρες πόλεις της ΈλλάSος είς άvά
μνησιν της άρχης τοΟ έκπολι,;ι
σμου του άv3ρώrτου άrτό τήν Δ ή
μητρα, η δποία έθέσrτισε τους 
,rρώτους νόμους, καί των δποίων 
έρμηνευrής καl είσηyητής ηταν δ 
Τριπτόλεuος. 

Οί πρωτοι νόμοι αύτοl ησαν «τί
μα του::; yονεϊ:ς σου», «πρόσφερε 
τά ,rρωτόλεια (τάς απαρχάς) των 
καpπων της yης είς τους θεούς»' 
«μή βλάπτεις τά ζωα». Οί νόμοι 
αύτοί αrτοτελουσαv τόν πρωτον η
θικόν κώSικα των yεωρyων. 

Ή τέλεσις της yιορτης των θεσμο
φ::>ρίωv έyίνετο μόνον από παντρε
μένες yυvαϊκες, yι' αύτό πολλοί 
ίσχυρίζονται πώς η yιορτή αύτή 
η3ελε νά έξυμνήση τήν συζυγική 
ζωή, η όποία έταυτίζετο μέ την 
ενωσιν της θεας Γης μέ τόν Ούρα-
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νόν, έκ ιης δποίας ένώσεως προέ
κυψε είς τόν κόσμο ή βλάc;rτησις 
καί γενικά ή ζωή. Ή γιορτή αύτή 
έτελείτο, κατά τ ό φθινόπωρον 
('Οκτώβριο - Νοέμβριο) κατά τήν 
έποχή δηλαδή της σπορας καί βα
στουσε τρείς μέρες. Κατά την 
πρώτη μέρα μετέβαιναν οί παν
τρεμένες γυναίκες άπό τάς 'Αθή
νας στην 'Ελευσίνα, κ.ατά τήν δευ
τέρα νηστεύανε καί πενθούσανε. 
Ή τρίτη καί τελευταία μέρα έκα
λείτο Καλλιyένεια, γιατί κατά την 
ήμέρα αύτή παρακαλούσανε τή Δή
μητρα νά τούς έξασψαλίση καλούς 
άποyόνους (εύτεκνίαν, εύyονίαν). 
Ή τελευταία αύτή μέρα, ηταν μέ
ρα χαρας και εύθυμίας, οί δέ γυ
ναίκες άνταλλάσσανε διάφορα πει
ράγματα εtς άνάμνηση της προ
σπαθείας της Ίάμβης νά κάμη την 
Δήμητρα νά εύθυμήση. 

�ολα τ' άνωτέρω μας φέρνουν 
στό μυαλό δλόκληρον τόν μυθον 
της Δήμητρας,. ώς θεας της Γεωρ· 
yίας. 

Ή σπορά γίνεται κατά τό φθινό
πωρον. Τότε έτελουντο και τά θε
σμοφόρια. Τό έπίθετον της θεας 
Καλλιyένεια, μαρτυρεί πώς ή έπι
θυμία της εύyονίας των yυναικων 
ητανε πόθος δλου του κόσμου της 
«εύκαρπίας» της yης, ή δποία ηταν 
ίιπό την προστασίαν ιης θεας Δη
μηιρας. Ή ήμέρα της νηστείας 
καί του πένθους, έκψράζει την συμ
πόνοια πρός την Δήμητρα yιά τόν 
χαμό της Κόρης της, άλλά καί τόν 
θάνατον πού �πέρχεται είς τή φύ
ση κατά τούς χειμερινούς μηνας. 

Ή τελευταία ήμέρα πού ητανε 
ήμέρα χαρας και εύ9υμίας μας ύ
πενθυμίζει την χαράν της Δήμηtρας 
yιά τήν άνεύρεσιν της κόρης της, 
άλλα καl τήν όμορψιά πού παρου
σιάζεται σ' δλόκληρη τήν έπιψά
νεια της Γης δταν άναyεννιέται ή 
φύση (κατά τήν άνοιξη), δηλαδή ή 
έορτή των θεσμοψορίων έπήyαζε 
άπό την παρομοίωσιν πού κάνανε 

μεταξύ της ζωης της Γης προς τφ 
ζωήν τ ης γυναίκας. 

*
"'

* 

Ό μυθος της Δήμητ-ρι:ιι; καl τηc; 
Περσεφόνης, εΤναι δμολοyουμένωζ. 
δ ώραιότερος άπό δσους δrεσώθη
σαν άπ' τήν άρχαιότητα. 

Ή Δήμητρα εΤναι ή προστάτις:, 
της γεωργίας πού έπι:rρέ.πει καί έ
ξω�ί τόν ανθρωπον νά άψιερώνε
ται σέ εtρηνικά μόνον ερyα καt 
εξασφαλίζει σ' αύτόν γαλήνη καί 
ηρεμη ζωή. Αύτή κατευθύνει τίς:. 
πράξεις τών άνθρώπων νά νέμων-
1:αι τ' άyαθά της φύσεως, πραyμcr. 
πού τούς άπομαiφύνει άπό τόV' 
πλάνητα βίο. 

Ή Περσεφόνη, άπό τήν αλλΤ}', 
μεριά, συμβολίζει τόν αtώνιο νό- , 
μο της συνεχως ψθειρομέ.νης και ά
νανεουμένης φύσεως. Μας δημιουρ-
yεί τήν έσωτερικήν ένότητα, τοί» 
γίγνεσθαι καί άπόλλυσθαt, τόν νό
μον του καλου καl του κακου, τοί» 
δποίου ή κατανόηση έξηyεϊ άπό
λυτα, την φαινομενική, αλλως τε, 
άντινο'μία στή ζωή μας. 

Με αλλα λόγια ή Δήμητρα συμ
βολίζει τήν παραγωγή, τήν δημι
ουργία, «τό γίγνεσθαι». ΕΙ να, ή επί-
γεια θεότητα. 

Ό Πλούτωνας συμβολίζει άπό· 
τήν αλλη μεριά, τήν καταστροφή,. 

τήν φθορά, <ι:τό άπόλλυσθαι». ΕΙναι:. 
ή χθονία θεότητα. 

Ή Περσεφόνη εΤναι ή σuμβολtκ�\ 
άναπαράσταση των δύο · αύτων· 
δράσεων <ι:του yίyνεσθαι:1> και <ι:ά-
πόλλυσθαt'>. 

οι δυο αύrές εννοιες, καθ' δλcχ
υπερβατικες χαί άπροσπέλαστες:, 
στον πολύ κόσμο, ώδήyησαν τούς. 
άρχαίους UΕλληνας στό νά όρyα
ινώσουν και καθιερώσουν τά 'Ελευ
σίνια Μυστήρια, τά δπο ία δεν 1).
τανε τίποτε αλλο, παρά ή άλλη
yορική άναπαράσταση των άπο
κρύψων έννοtων του συντελούμε
νου δράματος της Παγκοσμίου έ
ξελίξεως σε δλες τlς μορφές, εξω ά.
πό τόν χωρο καl τόν χρόνο. 
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Θα εχοvμε ειρηvη: 

ποτε 
\ ,..,

και πως; 
Του Μ. V. Gannsey 

ο ΡΘΗ σκέψις yιά την Εtρήνη σουν στό άνθοώπινο βασίλειο θά 
σημαίνει σκέψις οχι μόνο yιά έμπιστευθουν την άνθρώnινη οtκο

την είοήνη άνάμεσα στα εθνη, άλ- yένεια, διότι θά εχουν άτομικοποι
λά καί εtρήνη άπό τό εyκλημα, τόν ηθη δια της 'Αyάπης. Δύdκολο ε Τ-
φόβο, καi άπό τίς έπιζήμιες στην ναι ν' άντιληφθουμε πC::ς έμεϊς οί 
έξέλιξι διαταραχές. άνθρώπινοι μπορουμε νά γίνουμε 

Δέν μπορεϊ νά ύπάρξη είρήνη ά· δημιουργοί του τύπου της μελλον-
πό τό εyκλημα, άπό τόν φόβο καi τικης άνθρωπότητος; Εlναι στα χέ.-
άπό τ,ις έπιζήμιες στην έξ�λιξι δια- ρια μας νά γίνουμε δημιουργοί 
ταραχές, δέν μπορεϊ νά ύπάρξη εt- καλων καί είρηνικων άνθρώπων πού 
ρήνη στόν'κόσμο, έκτός αν τά άν- θά φέρουν στόν κόσμο την άπώτε-
θρώπινα οντα έξελιχθουν, άτομικο· ρη χαρά, η νά γίνουμε δημιουρ-
ποιηθουν καί ξεχωρίσουν άπό τό yoi άνθρώπων γεμάτων μϊσος πού 
ζC\)ϊκό βασίλειο, έκτός αν τά ζc2α θά προκαλέσουν στό άπώτερο μέλ-

ι άπό τά δποϊα έξελίχθηκαν τυyχά- λον του κόσμου ταραχή! Οί πύλες 
νουν άyαθης μεταχειρίρεως. άνάμεσα στα βασίλεια, τό ζωϊκό 

ΕΤναι δικαιοδοσία του ζωϊκου καί τό άνθρώπινο, μπορεϊ yιά την 
βασιλείου νά προμηθεύση τό άν- ωρα νά εΤναι κλειστές, νά σκε-
θρώπινο βασίλειο μέ νοητικά προ- φθουμε δμως τί έδημιουρyήσαμε, 
οδευμένα πλάσματα. 'Υπάρχουν σαν άνθρώπινα δντα, yιά τό μέλ-
δμως διάφοροι δρόμοι δια των δ- λον του κόσμου μας. Τό ερyον 
ποίων συντελεϊται η άτομικοποίη- μας ώς νέων δημιουργών βέβαια 
σις, καί οί πιό συνηθισμένοι είναι δέν ύπηρξε άξιοσύστατο, δταν 
δια της 'Αyάπης καi δια του Μί- σκεφθουμε τόν ρόλο μας στη σφα-
σους. γη πλασμάτων τά δπο ϊα εχουν ά

νάyκη των σωμάτων τους yιά έξελι-Τά ανθρώπινα οντα πού άναδύ- κτικούς σκοπούς yιά νά κερδίσουν 
ονται μεσ' άπό τό άπεχθές καί έκ- όρθη :τεϊρα, πού θά τά καθιστουσε δικητικό ζωϊκό βασίλειο- δταν τελικά ίκανά νά άτομικοποιηθουν. 
άτομικοποιουνται δια του τύπου 
του Μίσους- φυcικά ερχονται στό UΕνας θεϊος νόμος λέγει: «Ού 
άνθρώπινο βασίλειο πλήρη μίσους φονεύσεις». Ό νόμος δέν λέγει τl 
και πόθου καταστροφης· ένω τά δέν πρέπει νά φονεύουμε. Λέγει 
ζωα πού ετυχαν άyαθης και άπεί- μόνον: «Ού φονεύσεις». 
ραχτης μεταχειρίσεως, δταν φθά· uοταν σταματήσουμε νά φονεύ-

Άπό τό The Theosophist, � Αντυαρ 
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ουμε ζωα, δέν θά ύπάρξουν πλέον 
ζωα άτομικοποιούμενα άπό τόν 
άσχημο δρόμο, διά μέσου του μί
σους, yιά νά καταντήσουν οί μέλ
λοντες yκάyκστΈρς καί κακουρyοι 
-η:λασμένοι άπό έμας. Σέ πολλές 
χωρες διεπράξαμε άκόμη πιό φρι
χτή πραξι σψαyης των ίδίων μας 
ανθρώπινων έyκληματιων, άποyυ
μνώνοντας ετσι άπό τό σωμα του:;, 
δια του όποίου ωψειλαν νά διδα
χθουν yιατi i'jσαν έπί της γης καί 
yιά νά κάμουν τί. Είμαστε συνε
πώς, διπλά υπεύθυνοι καi άσφαλως, 
σάν μέλη του Κράτους, είμαστε 
ενοχοι καί θά μοιρασθουc1ε τό 
Κάρμα (τό άποτέλεσμα) που προ
καλείται. Μπορεί: ν:χ μην έννοου,.ιε 
;τως, άλλα θά yίνη δί'<:αιη κατανο-

μή. 
uοταν πάψ::>υμε νά σκοτώνουμε 

ζωα, δέν θά προαγάγουμε πλέον 
την σκληρότητα. 0Οταν μά3ουμε 
νά άyαπουμε ολα τά πλάσματα
του θεου, τόιε, καί μόνον τότε, 
θά κερδίσουμε καί θά άποκτήσου
με είρήνη άνάμεσα στα εθνη, καί 
έλευθερία άπό τό εyκλημα καί τό , 
φόβο. :ξέ μας ένι;χπόκειται νά 
σταθμίσουμε τίς σκέψεις μας, τά 
αίσaή!,!ατά μας καί τίς έπιθυμίες 
μας, κάaε μας πραξι, ωστε νά μ ή 
βλάπτουμε κανένα πλάσμα, έάν 
θέλουμε νά κερδίζουμε ο,τι ε{ναι 
χρ 1σιμο σέ μας καί σ' αύτά y ιό: 
τήν μελλοντική έξέλιξι. 

θ:χ εχουμε Εtρήνη ο τ α ν ά ν α
π τ υ χ θ ο υ  μ ε! 

1 ' 
� . 
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ΟΛΟΙ μας άναζητοΟμε μιά
ηρεμία πού νά διαρκέση 

-καί μιά εύτυχία πού ποτέ νά
μη μας φύyη. ΆναζητοΟμε τό
Βασίλειο, yιά τό όποιο μας
.εχουν μιλήσει δλοι ol μεγά
λοι Διδάσκαλοι δλων των αι
ώνων. Μας τό εχουν πει α
πειρες φορές, δτι τό Βασί
λειο εΤναι μέσα μας, άλλά έ
μει.ς κ-αταστρέφουμε έκεινο
πού τόσο ποθοΟμε, μέ τόν 'ίδιο
τόν τρόπο πού τό άναζητοΟ·
με. Ψάχνουμε νά βροΟμε
στόν έξωτερικό κόσμο έκεινο
πού μ πορει νά βρεθη μονάχα
μέσα μας. Μιλαμε yιά αύτο
προετοιμασία. Πολύ συχνά
σκεπτόμαστε τό μέλλον, στό
όποιο θά βροΟμε έκεινο πού
άναζητουμε. Πάντα άναζη
τοΟμε κάτι τό μελλοντικό, μιά
δόξα πού θ ά ερθη κάποτε.
Θέλουμε νά άπλωθοΟμε δσο
τό δυνατόν περισσότερο, ω
στε νά φθάσουμε έκεινο πού
άναζητοΟμε.ΠροσπαθοΟμε νά
άνεβοΟμε δλο καί πιό ψηλά,
μέσα άπό δλα τά βασίλεια
της φύσεως yιά νά φθάσουμε
εναν κόσμο που εΤναι πέραν
της φύσεως. Καί δμως δεν
μποροΟμε νά τόν βροΟμε.
• Πρέπει λοιπόν νά άνακαλύ
ψουμε εναν έντελως καινούρ
γιο τρόπο. Πρέπει νά άνακα
λύψουμε μιά έντελως νέα διά-

,. 

Του J. Yan deι· Leeιnv 

σταση. Στην πνευματικη ζωή 
πολύ συχνά ποθοΟ με αύτη τή 
δόξα, άλλά την άναζητοΟμε 
μέσα στό χρόνο, νομίζουμε 
δτι σέ μερικά χρόνια, 'ίσως 
σέ μερικές άκόμα ένσαρκώ -
σεις, θά ε'ίμαστε πολύ μεγα
λύτεροι άπ' δ,τι ε'ίμαστε τώ
ρα. 'Αλλά ή δόξα είναι πα
ροΟσα πάντοτε, όπουδήποτε 
καί αν εϊμαστε. Πρέπει νά 
μάθουμε νά. μην άτενί(ουμε 
τό μέλλον, άλλά την παροΟ· 
σα στιγμή. ΕΤναι μεγάλο μυ· 
στικό νά ξεχάση κανείς τό 
μέλλον, νά ξεχάση τό παρελ
θόν καί νά κτίση στη δύναμη 
της παρούσης στιyμης. Ό 
μόνος τόπος yιά νά μπορέ
σουμε ποτέ νά μποΟμε σ' αύ
τό τό Βασίλειο, βρίσκεται 
στό παρόν καί οχι στό μέλ· 
λον. 'Όχι στό παρελθόν, άλ
λά μονάχα στό παρόν. Ή 
πραyματικη στιyμη στην ό· 
ποία ζοΟμε εΤναι ή στιyμη 
άπό την όποία μποροΟμε νά 
περάσουμε καί νά μποΟμε σ' 
αύτό τό Βασίλειο, i} στιyμη 
άπό τήν όποία · μποροΟμε νά 
μποΟμε μέσα σέ κεjνο πού εΤ
ναι πέρα άπό τό χρόνο. 

Ή Πνευματική Ζωη δέν ά-, 
νήκει στό χρόνο, δέν εΤναι τοΟ 
παρελθόντος, δέν είναι τοΟ 
μέλλοντος. ΕΤναι τό .Αίώνιο, 
και δταν ζοΟμε την καθημερι· 
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νή μας ζωή, ό χρόνος στόν 
όποϊο ζοΟμε θά επρεπε νά εΤ
yιά την συνείδησή μας Αίω
νιότης. Πρέπει νά ξεχάσουμε 
τό χρόνο και νά ζοΟμε στην 
Αίωνιότητα, την κάθε στιγμή. 
Πρέπει νά μποΟμε, άπό μιά 
μυστικη πόρτα, μέσα στην 
πραγματικότητα της Αίωνιό
τητος, πού βρίσκεται πίσω 
άπ' αυτήν. Πρέπει νά πάψου
με νά περιμένουμε νά ερθη 
κάποια μεγάλη στιyμη πού θά 
την βροΟμε. "Αν κάνουμε κά
τι τέτοιο, θά κυτταμε διαρκώς 
στό μέλλον. Πάντα θά έτοι
μαζόμαστε yιά κάτι, πού θ ά 
ερθη, άντι νά εϊμαστε ηδη ε
τοιμοι. Γιατι ή στιyμη κατά 
την όποια θά μπορέσουμε νά 
περάσουμε άπό κείνη τη μυ· 
στικη πύλη είναι έ δ ώ και 
τ ώ ρ α, αν σταματήσουμε νά 
σκεπτόμαστε μέ ορους τοΟ 
μέλλοντος και άντ' αuτοΟ άρ
χίσουμε νά σκεπτόμαστε μέ 
ορους ·τοΟ Αίώνιου. Κα1 οταν 
πιά μποΟμε μέσα, δέν έπιθυ
μοΟμε πιά τό χρόνο, και αν 
μας δινόταν ή ευκαιρία ,νά 
διαλέξουμε μεταξύ της πλή· 
ρους ευρύνσεως της άτομι
κότητος η αν μας προσέφεραν 
διακόσια έκατομμύρια χρόνια 
μελλοντικης ζωης, αυτό δέν 
θά είχε καμμιά σημασία yιά 
μας, yιατι θα· εχουμε άνακα
λύψει έκεϊνο yιά τό όποϊο ό 
χρόνος δέν είναι παρά ενα 
προσωρινό όνειρο. Άναζη
τοΟμε πάντα στό μέλλον έ
κεϊνο πού είναι έδώ, τώρα. 

'Ονειρευόμαστε την πρα· 
yματικότητα σάν κάτι πού θά 

ερθη στό μέλλον, ένώ ε-Τναι 
πανταχοΟ παροΟσα πάντοτε 
και είμαστε άκριβώς στόν τό
πο καί στό χρόνο πού μπο
ροΟμε νά την βροΟμε, αν θέ
λουμε. "Αν και καθόμαστε 
στά πόδια τοΟ Διδασκάλου, 
αν και άκοσμε τά λόγια του

,. 

ποτέ δέν θά βροΟμε την πρα
yματ ικότητα, έφ' οσον την ά· 
ναζητοΟμε σάν κάτι πού θά ερ
θη μελλοντικά. Πρέπει νά μά
θουμε νά μπαίνουμε άπό κά
θε σημεϊο μέσα σέ κεϊνο που· 
είναι πέρα άπό τόν χώρο, σέ. 
κεϊνο πού εΤναι πανταχοΟ πα· 
ρόν. "Αν θέλουμε νά μποΟμε 
στό Βασίλειο, πρέπει νά νι
κήσουμε τά δνειρά μας περί 
χρόνου, τά όνειρά μας περt 
χώρου, και πρέπει νά μπαί
νουμε σέ κεϊνο πού εΤναι πέ
ρα άπό τόν χρόνο και πέρα
άπό τόν χ&ρο, σ' δποιο μέ· 
ρος κι' αν βρισκόμαστε. 'Έτσι 
βρίσκουμε την πραyματικότη· 
τα. Τότε φεύγει ή ίδέα της 
Προετοιμασίας κα1 παίρνει τη, 
θέση της ή ίδέα της Πραyμα
τ ικότητος. Πρέπει νά κάνουμε 
τό έσωτερικό ταξίδι. Πρέπει 
νά βροΟμε τη νέα διάσταση. 
Άκινητηστε κάθε τι τό έξω
τερικό και προσπαθηστε vcc 
σταθεροποιήσετε τόν ' έαυτό 
σας σέ κεϊνο πού εfναι μέσα
σας. θά βροΟμε έκεϊ μιά κρυ
φη πύλη, άπό την δποία μπο· 
ροϋμε νά μποΟμε σέ κεϊνο 
πού εΤναι πέρα άπ' δλα τcc 
πράγματα, και μποροΟμε νά 
μποΟμε σ' αυτό μόνο μέ την 
καρδιά μας μέ τη δική μα<; 
συνείδηση. 

\ ,,, ,. ., 'i 
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Κανείς δέν μπορεϊ νά μας 
βοηθήση, άκόμα οϋτε κι' δ '(·

διος δ Διδάσκαλος δέν μπο· 
ρεϊ νά κάνη yιά μας έκεϊνο 
που πρέπει νά κάνουμε έμεϊς 
οι '(διοι. Είναι τό πέταγμα 
τοΟ μοναχικοΟ πρός τό Μονα· 
δικό, -είναι τό πέταγμα που δ 
καθένας άπό μας πρέπει νά 
κάνη μόνος του. Νά yυμνω
θοΟμε άπό δλες τίς αύταπάτες 
τοϋ έξωτερικοΟ κόσμου καί 
νά μποΟμε στό Α[ώνιο. Πόσοι 
άπό μας μποροΟνε νά πετά· 
ξοuν σ' αύτά τά Βασίλεια της 
Α[ωνιότητος; 'Όλοι θέλουμε 
νά άνεβοΟμε {;)ς έκεϊ, άλλά 
μας βαραίνουν τά φορτία που 
κουβαλαμε καί ετσι δέν μπο
ρqΟμε νά άνεβοΟμε στό βου· 
νό της πραγματικότητος. 

σιωπηλο! καί μόνοι, κα1 νά
άντιληφθοΟμε δτι τίποτε τό
έξωτερικό δέν μπορεϊ νά μας: 
βοηθήpη. Μόνο τότε μποροΟ
με νά μποΟμε στό Αιώνιο,. 

δπου ύπάρχει τέτοια γαλήνη, 
που δέν ταράζεται μέ τίποτα_ 
"Αν άναζητοΟμε αύτό τό 
πράγμα μέσα στό χρόνο, τότε 
τά ρεύματα της ζωης διαρ· 
κ&ς θά μας ένοχλοΟν, άλλά-, 
δταν βyοΟμε άπ' αύτό τό βί
αιο ρεΟμα της ζωης καt μποΟ· 
με σέ κεϊνο τό ιερό, βρίσκου
με μιά άπόλυτη σιωπή, μέσcr 
στην όποια ή φλόγα της
Πραyματ ικότητος μπορεϊ νά' 
καίη χωρlς νά τρεμοσβήνη. 

Πρέπει νά άποσπασθοΟμε 
άπ' αύτόν τόν κόσμο, νά μά· 

. θουμε νά ε'(μqστε μοναχοί, 

Αύτός ό τόπος της άπόλυτης 
γαλήνης, σιωπης κα1 α[ωνιό· 
τητος, αύτη είναι ή ε'ίσοδος 
στό Βασίλειο της Εύδαιμονίας_ 
που βρίσκετα

1
ι f;!έσα μας . 

�,.' 

ι0μιλητης καi Άκροατης 
ΥΕστω πας αν{rρωπος ταχύς εις τό 
άκουσαι, βραδύς εις τό λαλησαι. 

'Ιακώβου, 1, 19. 

Ό ακροατής εΤναι εύψυέστερος από τόv όμιλητή. uοταν κάποιος 
όμιλη, λέγει άττλως κάτι πού yνωρ.ίζει - δταv άκροαται, μαθαίνει κάτι 
,τού κάποιος άλλος γνωρίζει. 

Ό 'Επίκτητος, uΕλληv στωϊκός φιλόσοφος του πρώτου αίωνος μ. 
Χ., ελεyε δτι ή φύσις εδωσε ατούς άνθρώπους μία yλωσσα καί δύο 
αύτιά, ώστε vά μποροQv v' ακουvε διπλάσια άπό δσα λέγουν. Γιά νά 
εΤvαι, δμως, κανείς καλός ακροατής, άπαιτεϊται μεγάλη δόσις πνεύμα
τος καί οχι λίγη επιδεξιότης. UΟn:οιος έπέτυχε τήv τέχνη του άκροασθαι 
εΤvαι pυνήθως δημοφιλέστερος άττό έκεϊvοv πού εχει τό λεγόμενον δω
ρον της εύψραδείας. 

Ό Σαίξπηρ λέγει δτι ή συντομία εΤναι ή ψυχή της εύφυίας καί ή 
εύφυία εΤvαι βάρος, δταν μιλάη πολύ. Μόνον οί πολύ καλά 
πληροφορημένοι αττοτολμουv vά ε{ναι όμιλητικοί. Ό ποιητής Τζώρτζ 
ΥΕλλιοτ λέγει: «Εύλοyημέvος εΤvαι έκεϊνος, πού μήν εχοντας νά. 
εtπη τίποτε, συyκρατεϊται καί δεν δίδει απόδειξιv περί τούτου». 

ΕΤvαι προνόμιο vά μπορη κανείς νό: άκροαται λόγια μέ σημασία,. 
σοφία, ίσχ,ύ. Υ Ας ε'ίμεθα καλοί άκροαταί. Ν. Η. Schnltz 
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ΜΕΤΑ ΤΑ ΓΕΓΟ, ΟΤΑ ΤΟΥ ΘΙΒΕΤ 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ θΡΗΣΚΕΙΩΝ 

ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ 

ΑΝΤ ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ 

ΤΟΥ Τ I L L Μ Α Ν D U R D I Ν 

στους� e,v York Tirnes 

Η ΘΙΒΕΤΑΚΗ έπα:νάστασις
έναντίον των Κινέζων κομ

μουνιστών δεν &:ποδίδετα:ι έξ δλο
κλήρου σtην άντίστασι ενός μο
ναδικου στην 'Ασία θpησκευτικου 
συστήματος προς την εξωθεν κυ
ριαρχία καί τ·ην καταναyκαστικη 
&:λλαγή. 'Έπαιξε ρόλο και δ φυ
λετικός &:νταyωνισμός. 'Ένας άλ
λος παράγων, αν και συνεδέετο 
με την θρησκεία δεν ήtαν μόνον 
1Jρησκευτικός, μα καί ύλιστικός. 
�Η ταν ή &:ντίθεσις μιας έκκληοι
-αστικης ιερα:ρχία:ς πρός την προ· 
οπτικη άπωλεία.ς της ε1δικ'ijς θέ
θεώς της καί των μονα:στηρια:κων 
γαιων, συνεπείcr, της ε1σ::ι:yωyης 
του κομμουνισμου στο Θιβέτ. / 

Ή Λαμα:ϊκη πsι.ρσ.λλα:γ·η του 
Βουδδισμου, με την επιρροή της 
σε κάθε έκδήλωσι της Θι6εταv-ης 
ζω·ης, ήtαν ισχυpη δύνα:μι yιά 
την έξέyερσι κα:ί ετσι τά yεγονό· 
τ� του Θιβέτ χρησίμευαν γιά νά 
-πpοσ:ολκυσθη ή πpοσοχη στον ρό
λο της θρησκ�ίας yιά την πολιτι
%ΎJ έξέλιξι των πυκνων πληθυ
σμών της Άνα:τολ·ης. Άπό yεω· 
yρα.-:pικη άποψι, ή πιο διχδομέ
νη θρησκεία είναι δ Βουδδισμός, 
ύπάρχουν δμως τpείς άλλες &να.· 

τολικες πίστεις - δ Κομ-:pου
κιανισμός, δ Ίσλαμισμος καt δ 
'Ινδουϊσμός - που εχουν βαθεια 
σημασία. yιά -ςο δραμα τής 'Ασί-
ας. ' 

ΒΟΥΔΔΙΣl\iΟΣ 

Ό Βουδδισμος είναι ή θpη
σκ�ία. έκαtοντάδων έκα:τομμυρίων 
'Ασιατών. Πόσων εκατοντάδων 
εκατομμυρίων άγ,ριβως είναι &:δύ
να:τον να λεχθη, διότι δέν μπορεί 
σήμερα. κανείς να π'ij πόσοι άπο 
τίς δεκάδες εκατομμυρίων Κινέ
ζων, που ήσαν Βουδδισtαί προ 
της κομμουνισtικης κυριχρχίας 
στην Κίνα., δια:τηρουν &κόμη την 
Βουδδιστικη πί::ιτι. Οι πληθυσμοί 
της Κεϋλάνης, της Ταϊλάνδης 
του Λάος, της Καμπότζης, της 
Βούρμα:ς, του Θιβέτ κα:ί της Μογ
γολίας είναι επικρατέστα:τσ. Βουδ
διστα:ί, ένω είναι επίσης Βουδσι
στα:ι άρκετα εκατομμύρια. στην 
'Ι �' ' Β ' Ν ' 1 .,), vοια., το ιετ - α.μ κα:, τ ,1Υ
Κορέα., καθώς και δ μισός πληθυ
σμος τής 'Ιαπωνίας. 

οι Βουδδιστι:ι.ί πιστεύουν δτι ή 
Νιρβάνα. - ή κα:τάσtασις της 
ι3: πρ6σωπης καί άπόλυτης πρα
γματικότητος - μπορεί νά επι-

• ι, 
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-τευχθη απο τον άνθρωπο δια μέ
ου πράξεων καλωσύνης καί αύ

-τοθυσίας, αγαθων σκέψεων καί 
-οια:δοχικων ένσ:φκώσεων.

'0 Βουδδισμος εχει δύο μεγά
J..ες σχολές: '0 Βουδδισμος Χινα-
1ιάνα, ακολόυθούμενος απο τ'Jυς 
-γοτίους ' σι::ίτα:ς, κα:ί δ Βουδδι-
-σμ';ς Μα:χαγι:ίνα:, πο� έπικpατεί
-στη·ι Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Θι-
ισέτ κα:ί fογγολία:.

Οί πισ:οί της Χινα:γιάνα έξαί
i!'Ουν την ατομαη λιτότητα: κα:ί . 

ωτηpία: μέ το άτομικο πα:pάδει-
1μα: άκολουθωντας τις διδα:σκα:
J..ίες τοίί Σιντ::ίpτα: Γκα:όυτάμα: -
-τοίί Βούδδα: - δ δποίος γεννή
'θηκε στο επαλ το 563 Π. Χ. 

Οί πιστοί της iα:χα:γιχνα:, έν 
,&vτιθέσzι προς το σέ6α:ς των Χι
-vα.γιχνχ μόνο προς τον Βούδδα., ε-
-χουν δλ6κληpο πάνθεο Βοδδισχτ-
'6α:ς η θείων δντων, τα δποία. δι
-χαιοίίνται να είσέλθουν στη Ν ιροά
Ύα, αλλα άπο συμπόνοια προς δλχ 
-τά πλχσμα:τα έγκχτα:λείπουν το 
.(5ικα:ίωμχ τους καί έξακολουθοσν 
-vά ένσα:ρκουντα.ι για να 6οηθή-
-σουν τους άλλους άνΟpώπους.

Ό Λα:μα:ίσμος το} Θιβέτ είναι 
�-ιιά ριζικη παpχλλαγη τοίί Βουδ
:Οισμοίί, δπου οί Βοδδισσ.τ6α.ς της 
Μα:χαγι::ί•ια: είναι μι:χλλον lσχυpά 
-πνεύματα: που υποτάσσουν τους
-()αίμονες κα:ι τους αναγκάζουν να
ύπηρετοίίν, παpα να βλάπτουν,
-τους ανθρώπους. Στον Αα:μα:ί-
-σμό, δ Δα:λάί - Λάμα είναι δ
ύπατος αρχηγος τ6σο των πνευ
·μα:τικίί>ν,, δσο κα:ί των τρεχουσών
ύποθέσεωv.

ΚΟΜΦΟΥΚΙ NJ_,MQΣ 

Ό Κομφουκιανισμος,_δόγμα: ιδί
ως Κινεζικό, είναι ταυτοχρόνως 
θρησκεία κα:l φιλοσοφία ζωής, μέ 
περισσότερη εμφα:σι. στις ήθικές 
&ρχές. Εχει δμως κα:ί θρ�σκω
τικές δψεις, ιδίως στην άποδιδό
μενη κα:τα τίς προγονικές τελdτές 
πpοσοχη στο δπεpφυσικό. Ό Κομ
φουκια:νισμος ύπογρα.μμίζεΊ το 
υίικο σέβας, την ήθικη διαγωγή, 
την φιλοφροσύνη καί την νομι
μοφροσύνη μετα.ξυ αyωτέρων κα:ι 
κατωτέρων, εlδικά στην οlκογέ
νεια. Ο Κομφουκια:vισταί κηρύτ
τουν δτι δ άνθρωπος δέν πρέπει 
να πράττη στους άλλους α.υτο 
που δέν θέλει νά πράττουν οΕ 
άλλοι σ' α.υτον κα.ί δτι_ πρέπει ν� 
-πράττη δ, τι έπιθυμεί να πράτ
τουν σ' αυτόν. 

Ό Κομφουκιανισμος σαν κρα
τικ η λατρεία τής προ-δημοκρα
τικής Κίνας, είχε άποκτήσe:ι ενα 
εlδος α.υθεντία:ς κα:ί παραδόσεως. 
Μολονότι κα:ί οί Κινέζοι κομμου
νισταί έχουν ένσωματώσει μερι
κές από τlς Κομφουκιαvικές αντι
λήψεις ήθικής κα:ί φέρονται με 
αυταρχισμό, δ Κομφουκια:νισμος 
α:υτος καθ' έαυτο; άναθεματίζε
τα:ι απ, τό κομμουνιστικό σύ
στημα 

ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ 

Ό Ίσλsψισμός εlναι ή πίστις 
του πλείστου των 85.000.000 Ίν
δονφίων, των 71.000.000 Πακι
στα.νων, 3.000.000 Μαλα.ισίων κα.ί 
δe:κ::ίδων εκατομμυρίων Κινέζων, . 
κ7.θως κχί μη Κινεζικών μειονοτή
των τής Κίνα.;. Ύπ::ίpχουν μου� 
σουλμα:νικέ; μ$tΟ-ιότητ�ς έπ:σης 
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στην 'Ινδία:, Βιρμανία:, 'l'α:ι'λάνδη 
-κcιι στίς Φιλιππίνες.

Ή σα:φως άπλη θρησκεία: του 
'Ί σλ&μ δέχεται ενα: μονα:δικόν 
"Κα:ί πα:ντοδύνα:μον Θεό, του όποί
<1υ πpοψήτης εrν�ι ό Μωάμ�θ. 
<rπάpχει πίστις yιά τό ύπεpπέ
ρα:ν, αλλά ή Μουσουλμα:νικη 
-πίστις έΎδια::ρέpετα:ι περισσότερο
1ιά την επίγεια:· συμπεpιφόpά του
.άνθpώπου.

1 ΝΔ Ο r ·Ι· Σ Μ Ο Σ 

Ό Ίνδουί'σμός είναι ή θρη
σκεία των 300.000.000 Ίνδων, 
-cημαντικων μειονοτήτων στό Πα:-
--κιστάν, την Κεϋλάνη κα:ί Βιρμα-
νία: καί 3.000.000 κατοίκων των
-νήσων Μπαλί, του μόνου τμήμα.-

- τος της �Ι νδονησία:ς που δια:τηpε-τ
,ην πίστι, ή όποία: έδέσποζε
άλλοτέ σ' δλα: τουτα: �ά νησιά.
<Q Ίνδουί'σμός είναι σαν πpοτε
-σtα:ντικός κλάδος του Βοιιδδισμου.
<rπάpχουν δε δωδεκάδες Ίνδουι'·
στικων παραφυάδων.

Ό Ίνδουί'σμος πιστεύει δτι ύ
πάpχει ενα:ς Θεος τα πάντα πλη
. -ρων κα:ί ταυτοχρόνως ύπάpχουν
.!κα:τομμύpια θεων σαν έκδηλώ
-σεις του · α.1ωνίΌυ πνεύμα:-,;ος. Ό
ϋψιστος αντικειμενικος σκοπος
-.cυ Ίνδουί'σμου εrνα:ι η έπίτευξις
.ης ενώσεως μετα του Θεοσ, οχι
-μόνον μέσφ λειτουpyιων, &:λλα
-κα:ί μέσφ των ηθικών 1δεωδων,

. -.ης άyνότητος, του α:ύτοελέyχου, 
-.ης παραιτήσεως, της αληθείας, 
της μη βίας καί του 6χθυτάτου 

Υ ' t(λ '\ λ' οικτου προς u α: τα: π α:σμα:τα:. 
' Οί Ίνδουισταί πιστεύουν στην 

μ�τενσάpκωσι ώς δια:pκ·η ανα:νέω
σι της ζωης με &:λλαyη μοpφων. 
Σημα:ντικ-ο.ί σκοποί των Ί νδου ί
στων εrναι ή παραίτησις της έπι
θυμία:ς κα:ί δ ελεyχος του νου. Ή 
κοινωνία των τεσσάρων ταξεων 
θεωρείται δτι βασίζεται σε δι
καιώματα κτηθέντα: σε άλλες 
ζωές. 

Για τους 'Ασιατες, τα αξιώμα:-. 
τα: α:ύτα των/ μεγάλων τούτων 
θρησκειών κα:ί ό τρόπος ζωής 
που εχουν διαμορφώσει, ε[να:ι με
yάλ ης πολιτικ·ης σημασίας. .'Ο
λόκληρος δ ουδετερόφιλος κα:ί 
ένα:ντίον της 6ίας ρόλος της Ί νδί
α:ς στίς παγκόσμιες υποθέσεις 
ε ί �α:ι αποτέλεσμα: του Ί νδου ϊ· 
σμου, αλλα καί της αντιδράσεως 
yια την επί α:ιωνες δυτικη αποι
κιακη κυριαρχία. 

Στίς Φιλιπr.ίνες κα:ί το Βιέτ
Νάμ, ε[ναι διαδεδομένος ό Χpι
σtια:νισμος κα:ί παίζει σημαντικό 
ρόλο σαν φραγμός στον κομμου
νισμο καί διοικητικrι δύναμις . 
Στο Πακιστάν, την 'Ινδονησία 
καί την Μα:λα:ισία:, την 6α:σική 
στάσι των κυ6ε·ρνήσεων την κα
θορίζει ό 'Ισλαμισμός. 

'Επίσης, στην Κευλάνη, την 
:Βούpμα:, την Ταϊλάνδη, την 
Καμπότζη κα:ί τό Λάος, 1σχυpος 
παράγων yια την έξέλιςι του ο1-
κονομικου καl πολιτικοσ συστή
ματος είναι δ Βουδδισμ6ς. 

,"'" . '- . .. •·
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προσεvχη τ0v ταπεινοv 

...

Κύριε, σάν fιρθεν ή βραδvά σου λέω τήν προσεvχή μοv. 

Η Αλλη ψvχή δέν εβλαψα στόν κόσμο άπ' τή δική μοv. 

'Εκείνοι πού μέ πtκραναν fιταν άγαπημένοι. 

Τήν πίκρα μοv τή βάστηξα. Μου δtνεις καl τήν ξένη. 

Μ' άπαρνηθijκαν οί χαρές. Δέν τlς γvρεύω πίσω. 

Προσμένω τά χειρότερα. Είν' άμαρτία νά έλπtσω. 

Σάν εύτvχία την άγαπω της νύχτας τή φοβέρα. 

Στήν πόρτα μοv όίλλος δεν-χτvπα κανεl; άπ' τόν άγέρα. 

Δεν εχω δόξα. ΕΙν' ησvχα τά εργα πού εχω πράξει. 

'Άκοvσα τή γλvκειά βροχή. Τή δύση εχω κοιτάξει. 

'Έδωκα στά παιδιά χαρές, σε σκύλοvς λίγο χάδι. 

Ζεvγάδες καλησπέρισα πού γύριζαν τό βράδι. 

Τώρα δεν εχω τίποτα νά διώξω η νά κρατήσω. 

Δέν περιμένω άνταμοιβή. Πολύ 'ναι τέτοια έλπtδα. 

Εύδόκησε ν' άφανιστω, χωρlς να ξαναζήσω ... 

Σ' εύχαριστω για τα βοvνά καl για τούς κάμποvς πού εΙδcι. 

(<Θεία ώρα:ο) 

,. 

• 
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Μάθε vα διώχνης 

'Εάν θέλης νά εlσαι uγιής ήθικά, νοητικά και φuσι
κά: διώχνε ! 

Διώχνε τις μικpες σκοτοupες της καθημεpινης ζωης, 
τοuς lpεθισμοuς και τις lνοχλήσεις ποu διCΙ;σταupώνει· καθη
μερινά το βημα σοu. Μήν τlς κpατας, μήν τlς τpέφης, μήν 
τις ε!,',.νοείς, μήν τlς άναπτuσσεις. Δεν &ξ�ζοuν. Διώχyε τες. 

ΈκεΗιη ή μικρή πληγή ποu σοu προξένησε κάποιος φ[
λος, 'ίσως νά μήν ηταν σκόπιμη, iσως νά ηταν,· πάντως μήν 
σκοτLζεσαι, διώξε την. • Αpνήσοu νά τήν σκέφτεσαι. 

Διώξε το αίσθημα τοu μ[σοuς ποu εχεις γιά . κάποιον 
άλλον, τή ζήλεια, το φθόνο, τήν κακια, δλες τις τέ-ιοιες σκέ
ψε�ς: Σάpωσέ τες άπο το vou σοu καl θά lκπλαγης γιά το 
άνανεωτικο άποτέλεσμα ποu θά νιώσης, τόσο φuσικά, δσο καt 
νοη�ικά. Διώξε τα δλα, ε1ναι κ[νδuνος θανάσιμος νά τά 
στεγάζης. 

• Αλλά με τις μεγάλες φασαp[ες, τις πικpες '&πογοητεu
σεις, τις βαθειες &.ναποδιές, τις θλLψεις ΠΟΙJ σπαpάζοuν τήν 
καρδιά, τις τραγωδ[ες της ζωης, τι γ[νεται; 'Αλλά, lπ[σης, 
διώξε τες. Πέταξέ τες άπο πάνω σοu, ηπια, άλλά qLγoupα •. 
�Απομάκpuνε κάθε λuπη και πικpLα, άφησε μονάχα τήν-·θ:λίψ-ι 
νά γινη μιά ιπιppοή γλuκας. Ναι, διωξε τες, κι' αuτές, φτιά
σε το μέλλον σοu. 

�Υστεpα, διώξε &κόμη και το lλαφpο lκείνο σuνα[σθημα 
· άδιαθεqLας και μήν μιλας πιά καθόλοu γι• αuτά. Θά δης τι 
καλος λuτpωμος εlναι. Έθεpcίπεuσες βασιλικ'ά τήν άρpώ
στια σ!)u, άλλ.ά τώρα lγκατάλειψέ την, διώξe την. Μήν τpέ
φεις τήν άδιαθεσια σοu, διώξε την. ΜLλα καλuτεpα γιά uγεLα
και θά ε,-θη, .

' ι

.,, 



'Ανάλυσις τοΟ Fr. Brunel 

άπό το Le Lotus Bleu, Παρίσι 
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.. ;Η 'Υπέρτατη Δίάνοια μές. στiιν ψυχή χορευι,ι .κι' άπό όλες τίς 
-ατsλει_ες, έτσι, μα,ς λυτρφνει. Τής πλάν1ς τά σ"οτJ.δια σχίζει καί καίει 
τά ύφάδια τής σκλαβιiiς, θέτοντας τέρμ!l στό κακό, που ε1ναt ·η άπουσία 
τη$ σοφίας καί του ,φωτός, Σκορπίζει έ,�α. κ-ίίμα χάρης καί. ό.γά πης καί · 
τήν ψύχη βυθίζΗ σ' εύτυχιας ώκε:χνό». 

'Ο. μυστικό� χορός του Σίβ:χ-Ναταράyια ιένός άrτό τήν κύ,:η:χ 
·u:ριάδα των Ίνδικων θε&'>ν, θε:,Ο t:η:χίτε,J:χ του πυ,Jός καl της δημιου,:,
Ύίας) εtναι εν.:χ άτό τα πληρέ'J'rερ:χ καί yJητευτικώτερα σyμβολα, που
:έχοησιμοποίησαν ο{ καλλιτέχναι ψιλόσ:,ψ:,ι της νJτίσυ ΊνSί:χς. Τό παν
ιεtναι ζωή, κίνησις, ρυθμός, σημασία.

Μέσα σ' ενα ψλόyινο κύκλο, δ εJ><[νητος καl ά:ταλός χορός του
Σίβα σΙJ;.ιβολ(ζει τήν θεία Μνqμι της άέναης άλλαyης στό Σύμπ�ν,
-δπου ή ζ�ή καί δ θάvαrο:;, οί φ:χιν.:>μενικες άvτι9έ::JΕις καl δι:χφ:>ροποι·
-ήάεις, δεν εΙν.:χι π:χJ:ι: δι:::(3:χτι,έ; ψ:ΧJ.Ξ'ς κ:χl ρ13μι'<ές π::>ικιλίsς μιας θε·
,ομελιώ,Qι.ι::; ένοτητ9ς..

Ό χορευτής δημι:,υ,:,yει αίώνι:χ κα! κ:χrα:ηρi:psι, με τήν ταχΔτητα 
-:ίένός περισφεψ:,μέvου τρ:>χJυ. ΕΙναι τα�ίόχ::>JV.:Χ δ::>&'>ν πρόσωπο καί .θε-
..ατής,, θέ:χτρώ του εΙναι δ ί5ιJς δ Κ::>::J,..ι�ς. . 1 

Ή σημερινή εrτιστή 1η άJχίζει νά πα,JαSέχε;αι τήν ϋπαρξι ζωης 
,στδ όρυ_-<τό· βάσίλειο. Γίνεται λόγος yιά κόπωσι των.μετάλλων καί yιά 
-yένεσι μέ δι:χ(ρεςη η με βλάστησι. Ό αtθέρας, πJυ. κατακλύζει τό μή 
:Σλκυ:::�μενο άrτό του:; π\:χνητες διάστημα, εχει τήν ταχύτητα των άτομι· 
.κων κραδασμωv, που τqϋ δίνουν τήν δύναμι νά ξεπερνα τήν ελξι. Οί δια· 

τάσεις ,των άτόμων εΙvαι τόσο ελάχισrες, ωστε χοησυεύουν σάν ύλική, 
.)βάσι yιά τήν μονάδα· ή\εκτρι'<::>υ ψ:,ρτί:,.υ. Βλsrτου,..ιε δτι δ ήλεκτρισμός 
ιεΙναt ή 'δ6να:1ι:; καί τά ή\ε·<.rρ:>νι:χ εfvαι τά μS,:,ια ϋλης επί των δf\οίων 
-δρα ή δ6v.:χμι; αuτή. Είν.:χι δ χορ::>ς ΠJJ οί ά)χ:χ'ιοι σJφJί της 'Ινδίας 
εΙδαν εντός των άrόμων καί τόν εσJ;..ιβ::ιλισαν μέ τόν Χορό του Σίβα. 

Δt�kρίνοι,ιμε σ' αύτόν τόν χορό τόν ρυ3μό της πορείας της ζωης, 
-τόν αtώνιο ρυθμό που διαrτιφνάει καί ·διατρέχει τό σύμπαν δλόκληρο. 
Ο καλλιτέχνης της ν:,τίου Ίν5[ας; που μπόρεσε νά συλλάβη κάί νά 

ιμορψeποϊήeη ε\ία τέτοιο σJμβολο, · ,τρέiτει νά ξεχείλιζε, άπό συμπάθεια 
-yίά τό σjμπαν κb:ί ύψώθηκε σέ ύπέρτατο διδ:χσκαλό του dτοχασμοϋ .. 

'Η εfκόνα �οό μας ε3ω::,ε είναι μι::'χ ύψηλή άντί\ηψις της συναν
--τήσεως της έπϊστήuης, της' θρησκείας καί της τέχνης -;- η της γνώσεως, 
·τη:; σ:>φία:; καί τη:; δ;,:χ::1.;ως Ό κόσμος μπορε'ι νά είνάί 'διηρημένος καί
,ύποδιηρημέν:,ς· σέ άναρίθμητες φυλές καί δμάδες μορφωτικές η θρησκευ·
"rικές, 'δ καλλιτεχνης δμως που φαντάσ8ηΚξ αύτ� tήν όρεΊχάλκινη μορφή,
�tδε τήν �νθpώ,:iινη κοινωνία σάν ·ενα μεγάλο καί πολύπλοκο παν, πού
--τα συνθετίκά μέρη του, λεπτεπίλεπτα -άλληλεξάρτητα, συν5έονται με
-:rό eεϊο νημα σέ μιά κοινή άδελψότητα.



Ν. SRI RAM 

Όμιλία στό διεθνές συνέδριο της θ. Ε. 

του 1953 στό Βαρανάσι, 'Ινδία. 

Η ΠΑΡΟϊΣΑ έποχή, μαλλον
συγκεκριμένα οί τελευτάίες 

έκατ,νταετΎ]ρίδες, και πιο πολυ δ 
α.ίώνα.ς μα.ς, δπηρξε μάρτυς άξι
οσ'Υ]μειώ:tων προόδων στην άτομι· 
κη κα.! δμχδικη ελευθερία.. Σχε
δον κάθε γεωγρα.φ κα ένωμένη 
καί με κοινα χα.ρακτ'Υ]ριστικα αύ
τοίί ·η έκείνου τοίί είδους άνθρώ
πιΥΎ] κοινότης, άπέβη η πρόκει
ταί σύντομα ν' άπο6Ύj έλεύθερ'Υ], 
Ή δημοκρατία. βασίζεται, θεωι,Ύ]· 
τικα τουλάχιστον, στον σεβασμο 
τοίί άτόμοu. Σήμερα. εχοuν άνα
γνωpί,σθη ή άτομικη έλευθερία 
στα θέμα.τα της θρησκείας, ή έ
λευθε;,ία. τοίί σκέπτεσθαι καί του 
έκφράζεσθα.ι, και μέσα. σε ώρισμέ
να. δρια, ή έλευθερία του συμπε
ριφέρεσ9α.ι καί έyεργείν. Μπο
ρουμε να το πουμε αυτό, παρ' 
δλον δτι δπάρχουν και ίσχυρα 
αντι-ρεύματα, που εlναι έπίσης 
χαρακτ'Υ]ρtστικα της έποχης μας. 

Είμαστε r.μως πραγματικα έ
λεύθεροι ; 'Έχομε μέσα μας το 
αίσθημα της πείρας της έλευθε
ρίας; 

Και πρώτα-πρώτα, δταν ΧΡΎJ· 
σιμοποιοίίμε την λέξι «έλευθε
ρία-» Ί · γενιχα σκ'εφτόμαστε πως δ

, �άρχει μια: κατάστασις η έμπόδιο 

και θέλουμε να: έλευθερωθοίίμε: 
άπ' αυτό. Το αίσθημά μας εlναι. 
δηλαδή, ή άντίορασις σ' αυτη 
την κατάστασι. Ζηwσι,eε το ά:ν
τίθετο. 'f πάρχεc, σε κάθε σκέψc.. 
που ά:ναπτύσσουμε, ή Ωξcς γι 
αυτο που 6ρίσκουμε έmθυμητ6, ή, 
ά:πώθησις για έκείνο που εlναc.. 
δυσάρεστο. Άλλ� αύτη ή.κατά
στασις, τοU να ώθητα:t �εις έ
σωτεpικα προς διάφορες κατεu 
θύνσεις, δεν μπορεί να κληθη έ
λευθερία. Ό νους μι;cς είναι σχε
δον πάντοτε δπο πίεσr:ν, δεσπ6-
ζεται ά:πο ίοέες προς τίς δποτε 
τείνουμε. 

'Ώστε δψείλουμε νά σγ.zφτοuμε. 
περί έλευθερίας έντός μας, στο, 
νου μας, στην καροeά- μας. Καl 
δταν λέμε «έλεύθεροϊ έσωτερι
κιί» Ι ποιο εlναι έκεcνο που αί
σθιίνεται αύτη · την -ελευθερία;; 
Προδήλως, δ νους' η ή σΙJΙΙ;εt?ητ6-
της που ταυτίζεται με w «έγώ». 
με «έμένα» καί 6λέπεt �:ον έαυτό. 
του σαν ξεχωριστον άπο w σωμα_ 
'Ανάγκη τώρα ν' &:ντtληφθουμε. 
πως αότη ή συ·ιειδητότης χάνει. 
την έλευθερία της. Τί είναι αύ�' 
ή συνειδητότΎ]ς, που είναι τόσα. 
ευπλαστ'Υ] καί πολύμορφη; Κατd::. 
γράμμα σrιμαί νει να εχ_η αμνεiο.η-
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c.σιν πεpl τινός, να γνωpίζ-η τ�ν 
7ύπαρξι πραγμάτων άνεξάpτητων 

. .άπο αυτήν, είναι ή κατάστασις 
-cης ένη'μερ}τητος. 

Ή .ενημερότης για το τί υπάp
-χει έξωτεpικα . βρίσκεται άκόμη 
καί στο ζωον. Έκείνο που .δια
κρίνει τον άνθρωπο είναι, δτι αυ-

. -τος έχει συνείδησιν του δτι είναι 
,δ γνώστης, δ άποκτων εμπειpίαν, 
-δ έσωτεpικος εαυτός του. 'Έχει
,επίσης τήν δύναμι της σκέψεως,
•6ασισμένης στή μνήμη, τήν ούνα·
·μι να παpατάσση τίς εντυπώσεις
του 1Καί γεγονότα, να εξετάζη
-την σχέσι τους καί να χpησιμο
ποιη το υλικο για να κτ(ζη ο1-
κοδομήματα, μοp:pες σκέψεως.
καί εικόνες. Αυτή είναι ή θε
·τικ;ή του ·1διό:�;ης, -ι.ου ,υφίσταται
πλαϊ στην άpνητική της κατα
-γpαcρης εντυπώσεων. Ή συνειδη
τότης στην βασική της φύση εί-

0-vαι .δμc:ιια μ' ενα κςt;θ.pέcρτη, που
,άντανακλα δλα τα f.pάγματα χω.
φίς να έπηpεαιζεται. Άλλ' δταν 
-μια αίσθησις εΙναι ευχάριστη καί
·ικανοποιητική, τότε ή συνειδητό
-της σχηματίζει μια πpοσκόλλησι
προς αυτήν και δεν θέλει να cρύ
-γη το άντικείμενο που τήν πpοε
κάλεσε. θέλει να συνεχισθη και
να ένταθη . ή τέρψις. 'Έτσι σχη·
:ματίζεται ή κτητικότης, που εί
ναι κυρίως ψυχολογική, και ή ε
-πιθυμtα� που είνάι α1τία συγκινή,

·σεως.
Μποpουμε νά θεωρήσουμε την 

.ενημερότητα σαν μια τάσι που 
,άγκαλιάζει πολλα πράγματα ταυ
τοχρ�νως. Σ' αυτη. τήν εκται;η, 
,οταy όπi·ρχη μια ε.υχάpιστη αί
. σθήσις q' ενα iδιαίτεpο σήμείο, 
-στρέφεται σε· τουτο δλη ή πpοσο-

., .. .,. �. -� •; 
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χη και το λοιπο πεδίον στραγγί
ζεται άπο κάθε ενδιαφέρον. Ή 
αίσθησις επισύρει δλες τις δυνά
ιiεις της συyειδητότητος στο� ε-

. αυτό της,' δπως σε μια πεpιδίνη· 
σι, και. μέσα σ' αυτη την αίσθη
σι χάνεται πασα ενημερότης. Ή 
ενημερότης υπάρχει πάντοτε, αλ
λα σ6ήνει πρόσκαιρα. Ή πpοσ· 
κόλλησις μπορεί να έκδηλωθη σε 
μια cρυσικη αίσθησι η · σε άλλου 
είδους αίσθησι, δπως τΥ/V άπό
λαυσι της κολακείας, της θέσεως, 
της 1σχύος. 'Όποια και να είναι 
ή φύσις της, μοιάζει μέ τον [. 
μάyτα μιας μηχανής, με τον δ
ποίον κινείται δ νους μηχανικά. 
Και δταν υπάpχη μηχανικη ενέρ
γεια η αυτοματισμός, τότε ή συ· 
νειδητότης ,πάει για ϋπνο. 

JΙολλες ίδέες και πίστεις δια· 
τηpουΎται έπειδη είναι τερπνές. 
'Ιδέες οχι μόνον θρησκευτικές 
και cριλ0qοcρικές, αλλα και 1δέες -
για-ζητήματα καθημεpιν.fjς ζωηc;. 
Τις 1δέες αυτές τις στερεώνει, δ
πως μέσα ·στην κυψέλη, το κερί 
της προσκολλήσεως. 'Όταν λε(ψη 
αυτο το κερί, που κάνει τήν συ
νειδητότητα 1ξώδη, δταν, μ' άλ
λα λόγια, υπάpξη ελευθερία .απο 
κάθε πpοσκόλλησι, τότε ή συνει
δητότης γίνεται πολυ διαφορετι
κή. 'Αποκτά τον χαρακτήρα των 
καθαρών νερών, που εχουν ρευ
στότητα. Γίνεται ευκίνητη, κινεί
ται tκ των ενδον; εχει διαύγεια 
στο έσωτεpικο φως, �ντηχεί σαν 
ενα θαυμάσιο τύμπανο, εχει μια 
ζωτικότητα που είναι άφθαρτη 
καί νωπη πάντοτε. Τέτοια είναι 
ή φύσις της σαν είναι ελεύθερη. 
Μια τέτοια συνειδητότης είναι έν 
ταυτψ άpνητικη καί θετική. • Ap· 
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vητική, για καταvόησι. θετιχη, 
για δpάσι. Ή δράσις γεννιέται ε· 
ξω απο την κατανόησι. Είναι αύ· 
θόρμητη και βασίζεται πάνω σέ 
τέλεια και στιγμιαία εκτίμησι κά"· 
θε παράγοντος και στοιχείου της 
ιiντιμετωπιζομένης καταστ'άσεως. 
Έλευθερία εντός, επίσης, σημαί· 
νει μια χατάστασι ήσυχίας λόγφ 
απουσίας εντ4σεώς, καθώς και 
κατάστασι εύτυχiάς, που εrναι 
άνεξάρτητη, γιατί αύτη ή εοτυ· 
χία είναι ή άληθινη φύσις τής 
ζωης δτο.ν κυλάει άπεριόριστη. 

Άπο την έλευθερία εντος θα 
πpοέλθη ή όρθη κατάστασις 
έκτός. Θα δπάρξη περισσότερη 
έλευθεpία σ·ενα Κράτος, δταν, 

ιiσκηται λιγώτερη διακυ έρνησc 
άπ' εξω και περισσότερη κατα
νόησις και ελεγχος άπο μέσα_ 
.,Οταν δπάρξη έλευθεpία _άπο φό
βο, άπο άπληστία, άπο φθόνο και . 
άπο κάθε μορφη άτομικης προω
θήσεως καί άτομικης άμύνης 
τότε θα δπάρξη άληθινrι τάξις
.,Ολως διόλου δια:φορετικη σχέσις. 
θά: δπάρξη άνάμεσα στους άνθpώ
πους, σχέσις εύτυχους συνεργα
σίας και άμοιβαίας κατανοήσεως
Γιατί το άτομον είναι το κέντρο 
της εξελίξεως .καί της πpοόδου
Καί χωρίς άτομικη έλευθερία., 

δεν δπάpχει πρόοδος, άλλα μόνον
άπολίθωσις, μηχανοποίησις καt · 
πνευμα:τικος θάνατος. 

, Από δλους τους έχθρους της δημοσίας έλευθερίας, � 
πόλεμος είναι, '(σως, δ πλέον έπίφοβος, διότι περιέχει κα 
έκτρέφει τό σπέρμα των περισσοτέρων άλλων. · Ό πόλεμος 
είναι δ yονευς των. στρατων και αύτοι yεννοΟν χρέη και φό
ρους· οι δέ στρατοί, τά χρέη και οι φόροι είναι τά γνωστά: 
όργανα τfjς ύπαyωyfjς των πολλων ύπό την κυριαρχία των· 
όλίyων. 

James Madison 

Πεντε μεγάλοι έχθροl τfjς εlρήνης κατοικοΟνε μέσα μας:: 
φιλαργυρία, φιλοδοξία, φθόνος, μίσος και ύπερηφάνεια. "Av 
μποροΟσε νά νικηθοΟν, θ' ι άπολαμβάναμε άσφαλως διαρκf\ 
εlρήνη και δ κόσμος θά προώδευ_ε· στόν τtολι,;ιΘμό.

Πετράρχης 

. .
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ΕΥΡΩΠΗ: 
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ

ΠΡ,ΟΒΛΗΜ'Α 

Όμιλ(α τοΟ Β e e r e η d vV ο u t e ι· s 
Προέδρου δλλανδικοΟ τμήματος ι ης θ. Ε. 

στο. παyκόσμιο συνέδριο τοΟ Βαρανάσι 

Η άyοικοδόμησις κ�ί συνένω· νότητες και συν<Ξ:Jψίχθηκαν μετα-
σις της Εύρώπης'άπέ6η, με- ξύ του�, χρειάσθηκαν δμως τέσ-

τά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλε- σαρεi;;' 'ά'ιωνες ά•ιαρχίας προτοt} 
μο

1 
μ,έρος εύρυτέρου προβλήμ·α'- .;_ · νά ένσώ_μάτωΟοσν σ' ενα.νέο Κρ:χ

τος, της ανοικοδομήσεως δλοκλή� ' τος άτtο' τον Καpλομάγνο. 'Ήτα" 
ρου τοσ κόσμου, το δποίον απαιτεί · δμως βρα�ύοιο το νέο Κράτος . 

. λύσιν στο έγγυς μέλλον. Κανείς Εlχε έν τφ μεταξύ άναδειχθή 
δμως δεν μπορεί νά σκεφθη καν : μιά Ύέα 'εξουσία, που διάνοιξε· το 
περί κ�ταθέσεως των θεμελίων δρόμci τ_ης; είτε, μl κήρυγμα καt 
των 'Ηνωμένων Πολιτειών της πειθώ, είτε με την ίσχύ στους 
Εύρώπης, εάν πρωτίστως_ δέγ πα· νέ0υς κατοίκους της Εύρώπης. 
ραμερισθη δ τραγικος άνταyωνι- �Ηταν ή Ρωμαική Καθολική Έκ-
σμος μεταξυ των συνδυασμένων κλησία. 
δυνάμεων της Δύσεως yα1

• τοσ Ή .δύγά:μις της Έκκλησίας αύ-
Σο6ιετικοσ μπλόκ. της 'ί:ψθασε στο' ζενίθ κατά τον 

Ή ανοικοδόμησις της Ευρώπης 12ον αιώνα, εισδύοντας σ' δλες 
εlναι μία &πωτάτη επιδίωξις, με τίς ?κδηλώσεις της ζωης, &κόμη, 
άνατάσεις καί καταπτώσεις, έπι- καί στήν πολιτική. Παρά τις έσω,, 
τυχίες καί &ποτυχίeς, ή δποία ώ- τερικές εθνικές σ,υγκρούσεις, δλό-
δήγησε την Ευρώπη άπο της ά- κληρη ή "Εύρώπη, τοσ καιροΟ·έκ'εί-
καταστασίας καί της 6αρβαρότη- νου, ήταν ενα καί μοναδικο Χρι-
τος μετά τήν πτωσιν της Ρωμαϊ- στιαν:κο βασίλειο, με πνευματικa 
κης Αύτοκράτορίας τον πέμπτον κυβερνήτη τον Πάπα. 
αίωνα είς τήν παρουσαν κατάστα- "Αν καί ή κυριαρχία της Έκ-
σιν πραγμάτων. κλησίας θά επρεπε νά δώση στα-

Ή Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία θερότητα στην 'Ήπειρο, ή ·πρόο
επεσε θσμα σ' ενα κϋμα 1μετανα- δος έπροχώρ σε &πο δρόμο ουνα-. 
στεύσεων ήμιπολιτισμένων λαων μικο καί ταραχώδη. Οί μικρές 
έξ 'Ανατολής &νηκόvτων στήν πόλεις που ανεπτύχθησαν εξω 
πέμπτη ύπο-φυλη της μεγάλης &πο τά μοναστήρια καί τά lπι-

. Άριανης φυλης, πού είχαν άρχί- 6λητικά κάστρα, εγιvαν μέ τον-
σει την «πορεία προς παγκόσμια κα:ιρο έπα:vα:στα:τικά κέντρα:, κα:-

. κυριαρχία:». Βα:θμηδον οι vεοελ- τοικούμενα: &πο ελευθέρους πολί-
θόντες έγκα:�έστησαν μικρές κοι- . τες, που έζητοσσα:ν · δημοτικά δι-

. 
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-καιώματα και σε πολλές - περι-
7ttώσεις έπαιρναν την εξοι:,σία.
"Έντασις και ταραχη προεκλήθη
σαν εν μέρει άπο νέες είσβολές
iξ Άνατολης, καί άργότερα απο
iπιθέσεις Μωαμεθανων εκ Νότου,
Ν ορ6ηγων καί Δανωv άπο την
Σκανδινα6ίο::. • Αλλα δπηρξαν κο::ί
εσωτερικές δυνάμεις που ώδηγοσ
σο::ν σε συνεχείς μετο::6ολές, σε
-σύγκρουσι πο::ρο::δόσεων καί πολι-
-cισμωv: Χριστιο::vικοσ, • Αρα6ικοσ,
<Ελληνο-Ρωμο::ίκοσ κο::ί Ίνδο
Γερμο::νικοσ.

Τότε φάνηκε εvο:: νέο κίνημα, 
1νωστο ώς Άνο::γέννησις. Νέοι 
-τρόποι εκφράσεως, με &φυπνιστι-
-κο πνεuμο:: ελευθερίας- δίψα γιά 
-περισσότερη γνωσι μέ σκέψι ανε-
ξάρτητη κο::ί &ποδεικτικο π;ίρο::
μο::, ενω ή εφεύρεσις της τυn.ο-_
γρο::φίας έδινε νέα ώθησι στο ξά
πλωμα: της γνώσεως. Ή μελέτη
σημο::ντικοσ κλάδου ·της επιστή
μης, της αστρονομίας, πο::ρακινή
'θηκε σπουδαίο:: απο τίς ανάγκες
-των θο::λο::σσοπόρων, σαν τον Κο

.λόμ6ο. Ή γεωγρο::φικη ανάπτυ
ξις εδωσε τα πιο εντυπωσιο::κα &
-ποτελέσμο::το::. ΈξερευνήΟηκε ή
·ο:�τη της • Αφρικης, πο::ρεκάμφθη
το • Ακρωτήριο, φθάστηκε ή Ίν
-δίο::, άνο::κο::λύφθηκε ή • Αμερικη
-και ο:ποικίσθηκε κο::τα ενο:: μέρος.

Έν τφ μετο::ξυ άλλες μεγάλες
μεταβολές συvέ6ο::ινο::ν στην ίδιο::
τrιν Ευρώπη. Ή Ρωμαίκη Κο::θο
:λικη Έκκλησίο:: επεσε - 60::θμηδον
σε πο::ρο::κμή. Το 60::ρύτερο πλη-
1μο:: ήτο::v πως έlχε να -&:ντιμετω
πίση τrιν Μεταρρύθμιση κο::τα
τον 16ov α1ωνα, που διήρεσε την
Ευρώπη σε δυο θρησκευτικα
στρατόπεδα. Είχε τερματισθη

πια ή ένότης της Έκκλησίας καί 
οί επακόλουθοι θρησκευτικοί_ 'Πό
λεμοι κατέστρεψαν τ· άπομεινά
ρια της Ευρωπαϊκής αλληλεγ
γύης. 

Διόλου περίεργο το δτι αυτ ή 
περίοδος της γενικης άτο::ξίας καί 
πάλης ώδήγησε στην πο::γιοποίη
σι των άτομικων εθνωv που επε
δίωκαν να διατηρήσουν την απο
κτημiνη θέσι τους κο::ί να κραται
ώσουν την επιρροη καί lσχυ τους. 
Έξ άλλου ή ανακάλυψις καί εξε
ρεύνησις νέων χωρων εξω απο 
την Ευρώπη απέ6η πο::ρόρμησ�ς 
προς την Άγγλία, τίς Κάτω Χω
ρες, την Γαλλία, την Πορτογαλία 
κο::ί την Ίσπο::vίο:: για να επωφε
λ ηθοσν άπο τίς νέες δυνατότητες. 
Ίδρύθηκαν αποικίες στην • Αμε· 
ρική, • Αφρικη κο::ί • Ασία. Ή Ευ
.ρώπη, άv κο::ί διηρημένη ή ίδια, 
άρχισε να άσκη Παγκόσμιο:: Κυ
ριαρχία, γιατι δεν δπηρχε κο::vένο::ς 
σοβο::ρος αντίζηλος πουθενά. 

Ή παγκόσμιο:: αυτη κυριαρχία: 
που χρονολογείται άπο τον 16ον 
α1ωνο:: τερμο::τίσθr;κε με τον πρωτο 
παγκόσμιο πόλεμο. οι μεγάλες 
ο:λλαγες που προεκλήθησαν κο::τα 
τον παρόντα ο::1ωνο:: απο δυο παγ
κοσμίους πολέμους εμείωσο::ν α1-
σθητα την δύνο::μι της ελεύθερης 
Ευρώπης. 

_"Ας &νατρέξωμε τώρα στίς 
προσπάθειες που εγινο::v για την 
ένοποίησι της Ευρώπης. Το ονει
ρο της Ευρωπο::ϊκης έι,ι6τητος δι
ετηρήθη ζωντανό, δια μέσου των 
ο::lώνων, σε μερικου_ς διανοουμέ
νους της ήπείρου, περιλο::μ6αvο
μένου και του Νο::πολέοvτος Βο

ναπάρτου. Σε μια υποθήκη προς 
το γυιό του, γραμμένη κατχ την 

.. , . 
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εξορ[α: του στην 'Αγία 'Ελένη, 
ύ'παρχει' κα:ί ή άκόλουθη π�ρι· 
-κοπή: «Μία εκ των κυριωτέρων 
:μου 1δεων ύπηρξε ή συνένωσις 
-των γεωγραφικών εθνικών δμίλων 
που διελυθησα:ν :καί διεσπάσθη
-σα:ν εξ α:1τία:ς επαναστάσεων κα:ί 
-πολίτικων· εξελίξεων... Τ.ά. εθνη 
-της Εορώπης εχουν πάντα λόγον 
-νά. θέσουν τέρμα στους πολέμο·uς 
;ιαί νά. συνδεθουν μεταξύ τους σέ 
μιά. ενωσι. Ή Εορώπη δεν ε!να:ι 
παρά. μιά. έπα:ρχία: τοσ κόσμου καί 
-κάθε πόλεμος μετα:ξυ Εορωπα:ίων 
εΙνα:ι έμφύλιος πόλεμος». 

l\Ιετά. την πτωσι τοσ α:πολέ
·οντος ή λεγομένη 'Ιερά. Συμμα·
χία: προσεπάθησε νά. συνδέση τά.
Εορωπα:ϊκά. εθνη. Έπρόκειτο
περί άποπείρα:ς, έμπνευσμένης
.απο τον θρησκευτικον 1δεαλισμο
-τοσ Αυτοκράτορος 'Αλεξάνδρου
Α' της Ρωσσία:ς, ,σά.ν φυσικrι
.&ντίδρασι μετά. τους Να:πολεον·
-τείους πολέμους, άλλά. δεν διήp·
κεσε πολλά. χρόνια, διότι ήταν
:ενα:ς_ σύνδεσμος 6α:σιλέων κα:ί κυ·
·6εpνητων της Ευρώπης κα:ί οχι
των ενδια:φεp.ομένων λα:ων.

Ιlpος.το τέλος των πρώτων 59

χρόνων του 19ου α:1ωνος, ή 1δέα:
της δημοκρατίας, σά.ν «κυοεpνή
·σεώς ύπο του λα:οϋ», άρχισε νά
δεσπόζη στην δυτικη Εορώπη.
.ΕΙχε διεξα:χθη κατά. τον 16ον,
α.1ωνα: μα.κρά. πάλη άνάμεσα:. στον
;ιοινο λα:ο κα:-ί τίς προνομιοuχες
:...άξεις, 1δια:ίτερα.· δε άξιοσημείω
-τος ύπηpξε δ πόλεμος των Κάτω
Χωρών κα.τά. της . 'Ισπανίας, ή
ανα:;cολη της δλλα:νδικης δημο
-κρα:τία:ς' οι &:'yy λικές επα:ναστά-
-σεις του 17 ου α1ωνος, δ πόλεμος
-της αμερικα:νικης ανεξαρτησίας

-του 1776 καί ή Γαλλικη Έπα
νάστc.ισις του 1789. :Με-σά. την τe
λευτα:ία: τούτη σύppα:ξι εγκα:τε· 
στάθη στην εορωτ:α:ϊκη ήπειρο 
το πρωτο εθνικο σύνταγμα. Κα:ί 
με τίς έπαναστάσεις του 1848 ή 
απόλυτη μοναρχία: αυτοκρατόρων 
καί 6ασιλέων αντικατεστάθη μέ 
συνταγματικές μορφές διακυ6ερ· 
νήσεως. Ή προσδοκώμενη δμως 
ενωσις των ευρωπαϊκών έθνων δεν 
έτφαγματοποιήθη. :ο έθνικισμος 
εξrικολούθησε νά. κυριαρχη καί 
νά. δδηγη μερικές χωρες, δπως 
την Γερμανία, 'σε δξείες μορφές 
σω6ινισμου, που κατέληξε σε 
συγκρούσεις μέ τα- γειτονικά. κρά
τη και τελ;κά. στους �αγκοσμ!ους 
πολέμους. 
. Μετά. τον πpωτο παγκόσμιο
πόλεμο φάνηκε μιά. νέα κίνφις 
yιά. την Ευρωπαϊκη ενότητα υπο 
την ήγεσίf!- ,;ου Κόμητος Κου· 
ντενχόβε - Καλλέργη. "Αν καί 
δεν της δόθηκε κυοερνητικη η 
άλλη 6οήθεια, ή κίνησις υπέρ της 
Πανευρώπης, που ξεκίνησε στά. 
1922, ορηκε κάποια ανταπόκρισι .. 
Πpοσεχώρησαν στην κίνησι πολυ· 
άριθμοι fιγέτες της πολιτικής, ο1-
κονομικης καί πνευματικης ζωης. 
Στη Γαλλία, δ υπουpγος Έξωτε
ρικων 'Αριστείδης Μπριάν εγινε 
επίτιμος πρόεδρc.ς της κινήσεως 
γιά. την Πανευρώπη. Στά. 1929 
δ l\Ιπριά.ν άρχισε μιά. προσπάθεια 
προωθήσεως του προγράμματος 
μέ την 6οήθεια διαφόρων ευρω· 
παί'κων κυ6ερνήσεων. Την πρω· 
,;οοουλία: του, που ε!χε σά.ν σκη· 
νη την Συνελευσι τ'ης Κοιν·ωνίας 
των Έθνων, την υποδέχθηκαν 
ευμ.ενως οι κυοερνήσ'εις κα:ί ή κοι
νη γνώμη πολλων εορωπα:ί'κων 
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χωpων. Ό :λ!πpιαν τότε έτεφοp
τίσθrι με την σύντα:ξι δπομνήμα:
τος για ν' &ποτελέσrι την οάσι 
των α:πΓ;φάσεών τους. Το δπόμνrι
μα έδrιμοσιεύθrι στα 1930. Έοα
σί,..ετο στην άpχή, δτι θα έσχrι
ματίζετο μέσα στα πλαίσια της 
ΚΤΕ ή Εύpωπαικη ένότrις καί 
δεν θα έστρέq:,ετο εναντίον αλλrις 
ηπείρου, δτι το πολιτικο συμφέ
ρον της ένότrιΎος θα έδέσποζε 
τωv οίκονομικων έπί μέρους συμ
φερόντων, δτι θα �μενε σεβα.στη 
ή κυριαρχία: των κρατών κα.ί θα 
ά:πεκλείετο κάθε πιθιΧνότrις εγκα
ταστάσεως -�γεμονίας μιας δυνά
μεως tπί των· λοιπων. 'Ακολοu
θουσαν σειρα άπο τεχνικές προ
τάσεις για την βαθμιαία; έπέκτα
σι της συνεργασίας στα οικονο
μικά, τα δrιμόσια: εpγα:, τίς συγ
κοινωνίες, την πιστωτικη λειτουρ
γία, το νόμισμα:,_ τα κοινωνικα 
ζrιτήματα:, την δγιεινrι, την πνεu
μα:τικη συνεργασία:, την διακοι
νοβοuλεuτικη ενωσι, καθώς κα:ί 
την δrιμιοupγία: εύpωπαϊκων τμrι
μάτων μερικών διεθνων οργανώ
σεων κα:ί θεσμων. 

Πολλές κu6εpνήσεις άπήvτ·η
σαν κατ' άρχ·ην εύνοι'κά. Άλλα 
ή Μεγάλ·η Βρετα._νία:, ή δποία: 
-�τα:ν έκείνrι την εποχη άπησχο
λrι_μένrι με την άνάπτuξι των ο1-'
κονομικων τrις σχέσεων με τίς 
Κτήσεις, φάνψε άπpόθuμrι να 
&να:λά6rι ηπειρωτικους δεσμούς. 
Της Μεγάλrις Βρετανίας ή στά
σις, ένισχuμένrι άπο την γραφει
οκρατία: της Γενεύrις, που ε6λεπε 
στην Εupωπα.ι'κη ενωσι επικίνδυ
νο αντίζrιλο της Κοινωνί:χς των 
Έθνων, συνετέλεσε οχι σε μικρο 
μέτρο στην άποτuχία της πpωτο-

βοuλίιΧς του Μπριάν: Και αντt 
τής Εύρωπαι'κης 'Ομοσπονδlα:ς,. 

δπως την &yτελrχμβάνετο δ_ Μπρι
άν, σuνεστήθrι μονάχα μια Ε-reι
τροπη έξετάσεως για την- Εύpω
παι κη ενω'Jι στα πλαίσια της. 
ΚΤΕ, δίχως δύνα:μι 'r) πpωτο6οu
λία.. Έπηλθε ϋστεpα ή ήττα: τοΙJ. 
l\lπpιαν και ή πτώσις του, λίγο
δε αργότερα ή νίκη των Γεpμα:
νων Έθνικοσοσιαλιστων που κα
τέστησε άμφίβολrι την έξα:κολού 
θrισι της πα:λrιας γερμανικής πό
λιτικης. Με τον θάνατο τοσ Α
ριστείδη .Μπριαν στα 1932 πέθα
νε κα:ί ή πρώτη κu6ερνrιτικη πρω
τοβουλία. για την σuγκpότησι. 
'Ηνωμένων Πολιτειών της Ευ-
ρώπης. 

Τί μένει απο την πα:ληα 'Ή
πειρο, τώρα πqυ εlνα:ι κομμέ ιη 
στα δύο, ϋστεpα: &πο τους πα:γ
κοσμίοuς πολέμους; Στη σημεpι-
νη Ευρώπη, εξω απο την ζώνη� 
της Σο6ιετικης έπιρpοης, δπάp
χοuν είκοσι χωpες, διηρημένες 
οχι μονάχα: απο έθνικες αντιθέ
σεις, άλλα κα.ί απο θpησκεuτι
κους πολέμους καί &πο ιδεολο
γίες. Παρ' δλα τα:Dτα:, -δμως, ύ
πάρχει σο6α:ρος πόθος για συνερ
γασία κα.ί ενωσι. Δεν μπορεί yά; 
το &pνηθη κα.νείς, φυσικά, δτι. 
δπάρχοuν πολλα πολιτικά, ο1κο
νομικα κα:ί ψuχολογικα εμπόδια. 
για την πιθα.νη ενωσι των είκοσι. 
τούτων χωρών. 'Επί πα:ρα:δεί
γμα:τι, ή Φινλαvδία, σαν γειτο- .. 
νικη προς την Σο6ιετικη 'Ένωσι� ._,." 
όφείλει κατ' ανάγκην να τηpήση -
πpοσεκτικη στάσι. Ή Γιουγκο
σλα:6ία:, πα.pα την θεαμα:τικη ρη-
ξι τΎ)ς με την Κομινφόpμ, · δπηpξε 
πολυ πpοσεκτικη tδστε να μη 

. , 
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συνδεθη στενd: με την Δύσι. Οι 
εκ παραδόσεως ουδέτερες χωρες, 
Σουηδία καt Έλ6ετία, δεν θα 
μετε"ϊχαν εϋκολα σε μια πολιτικη 
ενωσι. Ή 'Ισπανία Κ9Gί ή Πορτο
γαλία κυ6ερνωνταΊ πά:ντο:rε δι
κτατορικd: ·κα.ί, έπt τοσ παρόντος, 
θα παραμείνουν έκτος της Ευρω
πα ϊκης ο1κογενείας των έθνων , 
τd: δποία σέ6οντα.ι την έλευΟερία. 
<Η Γαλλία, υπο τον Στρατηγο 
Ντε Γκώλ, περνά μετα6ατικη 
κα:τά:στα.σι καt ε!να.ι άούνα.το νά 
λεχθή αν δ Στρατηγος θά πα.ίξη 
1)γετικο ·ρόλο στην συνένωσι τής 
Ευρώπης η αν θα δια.τηρήση την 
εμπιστοσύνη τοσ γα.λλικοσ ε
θνους. 

'Υπάρχει ή ο1κονομικη ενωσις 
τοσ Βελγίου, της 'Ολλανδίας καt 
τοσ Λουξεμ6ούργου - καλουμέ
νη Μ:πενελούξ - ή , δποία έπε
τεύχθrι ί.ίστερα · απο πολυετείς 
προσπά:θε·ιες. 'Υπάρχει έπίσης ή 
Γαλλο-Ίταλική τελωνειακη ε
νω,σις, αλλά α.υτη δεν, ΙfΥεπτύχθη 
καί παρέμεινε σχεδον τυπική, έξ αί 
τίας αντιθέτω'ι συμφερόντων έ-

. κατέρωθεν. Ψυχολογικοί καt [. 
. στορικοt παράγοντες έπίσης έμ

ποδίζουν την ένοποί-φι. pαρ' δ
λες δμως τίς δυσκολίες, υπάρχουν 
καί 1σχυρες δυνάμεις που τείνουν 
προς τrιν ενωσι. Πρωτίστως είναι 
δ φ ό 6 ο ς. Τά πρώτα θετικα 

.6ήματα προς την Ευρωπαϊκή συ-
νένωσι εγιναν μετα τήν κ�τά:ρρευ
σι της τετραμεροσς συνεργασίας 
για τήν Γερμανία στα 194 7. 'Έ-, 
ως τότε υπηρχε ή ελπίδα, πως 
δεν θd: διαιρείτο μοιραία δ κό-

'Αλλ1 ' :ι ' ' ' 
σμος. α · μc. τον . καιρο και
καθώς έγίνετο, π�ρισσότερο έν
τατικος δ ψυχρος πόλεμος δ φό-

ι ,1 
, 
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βος της σο6ιετικ·7)ς 'έπιΟέσεως α
πέ6η 1σχυρος παράγων ένώσεως. 

Μετ& τον δεύτερο παγκόσμιο, 
πόλεμο, αφ' ένος οι τεχνολογικές. 
έξελίξε.1ς καί αφ' έτέρου ή &:νά:γ
κη _αυξ11σεως τ·ης παραγωγικο
τητος, έδραίωσα.ν τήν αντ!ληψc. 
δτι ζω�ικης σημασίας για τήγ, 
Ευρώπη, αν ήθελε να επιζήση,. 
ε!ναι ή κοινή αγορά καί ή ανά
λογη όργά:νωσις της Ίtαpαγωγης. 
Αυτος ε!ναι δ δεύτερος ·πα.ρά:γων
υπερ της . ένώσεως. Ή 6οήθεια. 
καί ή πίεσις των ΉΎωμένων Πο
λιτειών &:ποτελοσν έπίσης 1σχυ-
ρες_ παρορμήσεις. 'Ένας έπί πλέ
ον παράγων, τοσ δποίου ή σημα-· 
σία. δεν πρέπει να: υπερτιμηθη,. 
αλλα ουτε καί να ύποτιμηθη,, 
είναι το 6αθυ αίσθημα πως ύπά:ρ
χει κάτι κοινο ανάμεσα: στους. 
·Ευρωπα'ίους, δσο καt ·ια ε!ναι.
διηρημένοι, κάτι που φύεται απο-
τίς διδασκαλίες τοσ Σωκράτη καt
του Ίησοσ, απο τους ουμανιστές
της Άναγεννήσεως καί απο τους.
φιλοσόφους της Ευρώπης. Τ�
συστατικά: του είναι ή ελευθερία
σκέψεως κα:ί εκφράσεως, ,tαί δ
σε6ασμος τοσ ατόμου. Άποτε
λοσν δμως έπαρκη 6ά:σι γιά μια
όμοσπονδία έθνων ;

Θά πρέπει νά σημειωθη .δτι ό,
κόσμος ζητάει μιά ήνωμένη Ευ
ρώπη γιά αντίθετους ένίοτε λ_ό
γους. Μερικοί 6λέπουν σ' αυτήΨ-..
άπλως εγα μέσον άμύνηg εναντί
ον της εξαπλώσεως τοσ κομμου
νισμοσ. 'Άλλοι, τήν συγκρότησι
δυνάμεως γιά έπ_ίθεσι κατα του
κομμουνισμοσ. 'r πά:ρχουν καί έ
κε"ϊνοι πόυ άπο6λέπουν στην δυνα
τότητα δημιουργίας τρίτης δυνά
μεως για: νά γεφυρωθή το χά:σμ�
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1-1ετα:ξύ Άνατολης καί Δύσεως.
-.Επίσης, ένω οΕ Γερμανοί 6λέποuν
την σύμμετοχή τους στή Δυτική 

-ενωσι σαν έπιστροφή στήν lσοτι-
-μία:, of Γάλλοι τήν 6λέποuν σαν
.έμμεσο τρόπο έλέγχοu έπί της
_ Γερμα:νία:ς. •

Σημαντικο ρόλο στήν κα:λλιέρ
ίειιχ της λα:ϊκijς δποστηρίξεως γιd: 
μια: Εόρωπα:ϊκή ενωσι επα:ιξα:ν με
.,ρικες 1διωτικες δργα:νώσεις με τήν 
συμμετοχή προσωπικοτήτων. Στα 
1947 έδημιοuργήθη μια διεθνής 
έπιτροπή σuντονισμοϋ των κινή
σεων για τήν ενωσι της Ευρώπης, 
ή δποία: ώργcίνωσε τον επόμενο 

: χρόνο συνέδριο στή Χάγη, δποu 
πα:ρέστησα:ν 800 άτομα:, σχεδον 
άπο κάθε ευρωπα:ίκq έθνος. 'Ε
νεκρίθη ψήφισμα: για τήν δημι-

·(")uργία Ευρωπα:ικης Συνελεύσεως
άποτελοuμένης απο μέλη των έ

·-θνικων κοινο6οιJλίων, διεκηρύχθη
δε 15-τι μοναδική λύσις του Γερ
μανικοϋ προβλήματος ετ να:ι ή έν
-σωμcίτωσις της Γερμανίας σε μια
ήνωμένη Ευρώπη. Ή έπιτροπή

. έπίσης έξε:pρcίσθη δπερ περιορι
σμοσ των τελωνεια:κων τειχων

. &:νcίμεσcι: στα: Ευρωπcι:ίκcχ εθνη.
'Άλλη Ιδιωτική δργcίνωσις, πού
έργcίζετcι:ι δπερ της Ευρωπcι:ικης
-συνενώσεως, εrνα:ι ή 'Ομοσπονδία
των έν ΕυρώπΥ,J τμημάτων της
θεοσοφικης Έτcι:ιρία:ς, ή δποία:

_προωθεί τήν φιλία μεταξύ των
_μελων δια:φόpων έθνων κα:ί διαδί
δει τίς; θεοσοφικες αντιλήψεις
1ιι:χ πρα:γμα:τική αδελφότητα: τcι:ί 

. ανιδιοτελij συνεργασία δλων των 
λαων της Ευρώπης. 

Έκτος απο το εργο των lδιω-' 
τικων δργανώσεωγ, εγινcι:ν μετι:χ 

·-τον πόλεμο α�κετες προσπάθειες

απο τίς κu6ερνήσεις. • Εμνημό
νεuσα ήδη τήν · οlκονομική ενωσι 

. της Μπεvελούs, •r π�ρχει, �πίgΥfς 

. ή Όργcίνωσις τοσ Σuμφώνο των 
Βρuξελλων, -Ιι δποία αποτελεί 
κυρίως οργανον συλλογικής ά
σφcι:λείας ένα:ντίον τοσ κινδύνου. 
Σο6ιετικης έπεκτάσεως. Ή στρα
τιωτική σημασία της Σuμμα:χία:ς 
των Βρυξελλών πcι:ρεμερίσθη με
τα τήν δ-ιτ;ογρcι:φή τοσ Συμφώνου 
τοσ Ν ΑΤΟ, αλλι:χ απετέλεσε έξα:ι
ρετικι:χ χρήσιμο εργο στον κοινω
νικο καί τον πνευματικό τομέα. 
Το ουσιωδες εrνcι:ι δτι λίγο και
ρο μετι:χ το ψήφισμα τοσ lδιωτι
κοσ συνεδρίου της Χάγης, τήν 
πpωτο�οuλίcι: της συνεργασίας 
τή·ι πηρα:ν έπίσημcι: οί κuβερνή--_ 
σεις δια μέσου τοσ Συμφώνου των 
Βρuξελλ�ν. Προσεχώρησcι:'Ι στο 

.σχέδιο αυτό ή Δανία, ή 'Ιτα.λία, 
1J Νορ6ηγίcι:, ή Σουηδία κα:ί ή 
'Ισλανδία, καί ετσι, στίζ 3 Αυ
γούστου !_949 συνεστήθη το Συμ
βούλιον Εόρώπης. Ή Έλλάς, ή 
Τουρκία κcι:ί ή Δυτική Γερμανία 
προσεχώpησcι:ν αργότερα. Σκοπός 
τοσ Συμ6οuλίοu cι:ότοϋ εrναι ή 
cι:υξησις της ενότητος ανάμεσα 
στα μέλη του για τήν δπερcίσπι
σι τωy 1δεωδων καί &ρχων πού 
αποτελοσν κοινή κληρονομία, κα
θώς καί για τήν διεuκόλuνσι της 
ο1κονομικης κα:ί κοινωνικής προ
όδου των. Το συμβούλιον διαθέτει 
δύο οργανα: Τήν -'Επιτροπή ·r -

ποuργων κcι:ί τήν Σuμ6οuλεuτική 
Σuνέλεuσι. 'Εδρεύει στο Στρασ-
6οσργο κα:ί συνέρχεται μια φορα 
το χρόνο. Δ�ν έπετέλεσε εφς 
τώρα: μεγάλη πρόοδο το Σuμ6ού
λιο, διότι ή Συνέλευσις στερε τα:ι 
έκτελεστικης έξοuσία:ς, ένG') ή Έ-

.-, • ι- • ι ι 
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Ίtιτροπη των Ύποuργων μπορεί 
νά προβάλη άρνήσικuρία: στίς ά
ποφάσεις τής Συνελεύσεως. Ό 
6α:σικος λόγος της σχετικής α:ύ· 
της άποτuχίας εlνα:ι δτι, κα:θως 
φα:ίνετα:ι, οί κu6ερνησεις δεν εl
να:.ι &κόμη ετοιμες νά δεχθοσν 
περισσότερο δεσμευτικές ύποχρε· 
ώσεις: 

Μεγαλύτερη έ,πιτuχία: .. �GJημεί
ωσε ή κοινη άγορά άνθράκος κα:ί 
χάλυ6ος, που έπιτρέπει στα 
προϊόντα: νά κuκλοφοροσν άνενό· 
χλr,τχ άπο δα:σμους Ύ) άλλους πε· 
ριορισμούς. Το Βέλγιο,, ή Δ .. Γερ· 
μανία:, ή Ίτα:λία:, το Δοuξεμ· 
6οσργο κα:ί ή Όλλα:νδία: εύνόη· 

· σα:ν το σχέδιο τοστο. Το άποτέ
λεσμα:, μετά έπτα:ετη λειτουργία: 
της όργανώσεως, είνα:ι ή κατ' 
έτος δια:ρκης α:υξησις της πα:ρα:· 
γωγης άνθρακος κα:ί χάλυ6ος. 

• Εφέτος φάνηκαν δύο άλλες
όργα:νώσεις, ύπο την α1γίδα: της 
λεγομένης «Μικρής Εύρώπης», 
ήτοι της Δ. Γερμανίας, της Γα:λ· 
λία:ς-, της Ί τα:λίας καί της Μπε
νελούξ. Όνομάζονται «Εύραγο· 
ρά» καί «Εύρα:τόμ», με σκοπο 
την οίκονομικ,_η σuνένωσι της Δυ
τικής Εύρώπης σχετικά με τ:ι 
προϊόντα: έν γένει, καί προπα:ρα:· 
σκεu+ι 1διχίτεpα: για την έφαρμο· 

γ� της άτομικης ένεργεία:ς. Τρί
τη όpγάνωσι� σ-;ιοπeόοu_σα; 'ς"f/Υ'; 
πολιτικη ενωσι της Δuτικη; �ύ
pώπη.ς σφupηλα:τείτα:ι ήδη. 

'Έτσι, οί δυτικές Εύρωπαϊκέ:ς:. 
χωρες προσεγγίζονται 6α:θμιq:ίwι;. 
κα:ί άμοι6α(ως. Διδάσκονται να..· 
συνεργάζωντα:ι κα:ί νά κα:τα:νο· 
οσντα:ι. Εlναι μια κα:λη &.pχή, αν-
κα:ί το τέρμα: ψαίνετα:ι. πολυ μα
κpuνό. Έκεϊνο. που· εχεί ·· ΕJημα:· 
σία:, ε[να:ι δτι οέ:ν μπορεί πια ή· 
Εύpώπη νά θεωpηθη σαν χωpιστη 
μονάς, &.λλά πρέπει νά θεωρητα:ι._ 
σαν μέρος ,ένος μεγ�λuτέροu � δ· . 
λοu, της &.νθρωπότητος. Σήμερα:·. 
τά εθνη τοσ κόσμcu εΙνα:ι τόσο, 
στενά σμνδεδ_εμένα: με σχέσεις. 
πο�ιτικές, ο1κονομικές, κοινωνι· 
κέ:ς κα:ί μορφωτικές, ώστε μιά. 
πρα:γμα:τικη λύσις τοσ πα:γκο
σμίοu πpο6λήμα:τος έπηρεάζει. 
κάθε ξεχωριστο εθνος σε κάθε . 
ήπειρο. 'Επομένως, ή τελικη &.-

, να:σuγκρότησ.:ς καί συνένωσις της.. 
Εύρώπης μπορεί νχ πραγμα:το
ποιηθη μόνον δτα:ν δ κίνδυνος έ
νος νέου έρημωτικοσ παγκοσμίου-, 
πολέμqu παpέλθη δια -παντος κα:t 
έγγίση :τ:ά δριχ τη; πpα:;yμα:τοποι
ήσεως ή 1δέχ μιας πα:γκόσμια:ς· 
δμοσπονδία:·ς τωΥ, °έθνων. 

Ό τρελλοq ποu ξέρει τ,ην τρέλλα τοu εlναι, ώστόσο, σοφός

' • Αλλά δ τρ,ελλρς ποu θ.εωρεί ,τόν -έ!Χuτό το� σοφό, είναι όλότελα τρελλός-

..... .. ,,:. ... ' ·t. ιΙ 
, ' .. \ < 

' 

Ά ττό τήν Δαμματτάντα 



Έξ άφοpμης της δραστηριότητος 
της Μονης ΌσLομ ΠαταπLοu στό Λουτράκι 

Ο ΠΡΟΕΗΛ YT/lMOE 

ΣΤΗΝ Ι(ΑΛ οrΗ,ι Ι(Η' 
Tl φpονοϋν οί Π. Παλαιολόγος, 

Θ. ΠαπακωνσταντLνοu, Γ. ΣποpLδης, 
Δ. Ψαθας, ό Λεντμπητεp καl δ 

Ραμπιτpανcιθ Ταγκόρ 

π ΡΟΕΚΑΛΕΣΕ ζωη;:>ή ά.τήχησι
στην κοινων(α, της Άθηνας ίδι

αιτερως, ή αποκάλυψις δτι λειτουp
yεϊ κάποια όρyάνωσις προσηλυτι
cμου κοριστιων στην καλοyηρική 
ζωή. Στίς έψημερίδες δημοσιευθη
καν πολλά yιά την Μονή του 'Οσίου 
nαταπίσυ, πάνω από το Λουτράκι, 
<>που κατευ,θυνονται, μέ κάθε μυστι-

. 1<ότητα, τά κορίτσια πού ά;:,παζον
-ται από τίς οίκοyένειες, μέ την 
-ψροντίδα της όρyανώάεως, ή δ-
-ποία εΤναι συνδεδεμένη μέ μερι-
κούς έ,αλησιαστικούς παοαyονrες

Ή κίνησις αύrή έσχολιάσ3ηκε 
-στόν αaην.:ι:ι'<ό Τύπο, σχεδόν δμό
•φωνα, μέ δριμύτητα

Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

·Στόν έβδομαδιαϊ:ο «Ταχυ3ρόμο»
;εyραψε δ Πα'Jλος Παλαιολόγος . 

«Ό Μεσα[ωνας πpό των πυλών. 
::Σέ πλήρη δράση δ καλογηρισμός.
'Άνθρωποι θρησκόληπτοι, καλό

-γpιες μέ συμφέροντα, πρόσωπα 
μέ ψυχικές άνωμαλ[ες, l:τιση

·μα[νοuν τά θuματα, πλησιάζουν
·�lς κοπέλΛες ποu ρέπουν πρός
τόν μυστικισμό καl τlς άποσποϋν

. ,-άπό τά σπ[τια ·τους. γιά νά τlς
::κλε[σοuν σέ μοναστήρια. Σειρά οι 
-έξαφαν[σεις. Γέμισαν άπό περι-
1ραφές οι lφημεp[δες. Σώστε τά 
::κορ[τσια μας, φωνάζουν οι πα-

τέρε;. Έπιστpέφ:>uν άπb το μό 
χθο της ήμέpας στά σπLτια τους. 
καl δεν τlς βρLσκοuν. Πα[ρ-.;οuν 
γραμμή τά μοναστήρια γιά νά τlς 
άνακαλuψοuν. Καl δεν τlς άνα
καλuπτοuν πάντα. 'Αλλά καl δ
ταν τlς βρίσκουν, εlναι άγνώpι
στες. Φαντάσματα .άπό τlς δλο- · 
νuχτιες προσευχές και τlς νη
στείες, πλάσματα άντικοινωνικά, 
lχθρικά πρός τό περιβάλλον τους, 
πέρα άπό τόν κόσμο τοϋτο, κο
ρίτσια τυφλωμένα άπό. τό πάθος
πόu άπειλοϋν νά ξαναπάρουν πά
λι τόν δρόμο των μοναστηριών. 
ΜεσαLωνας μέ τά δλα τοu ... 11 

Θ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

·Στην «'Ελευθερία» δ θ. Παπ.α
κωνσταντίνου έδημοσίευσε δλόκλη 
ρο κύριο α;,θρο, μέ τόν τίτλο «At 
Κe;ρατέαι .. », yι:χ νά σrηλιτεύση αύ-
τή την «έπιδρομή του στεί-:>ου με
σαιωνισμου», καθώς άπεκάλεσε την 
έκστρατεία yιά την πύκνωσι του 
πληθυσμου των μον�στηριων. Ό 
μοναχικός βίας-τονίζει-γενικά δ 
άναχωρητισμός, δέν έκπληροί καμ
μιά άποqτολή σrήy έποχή μας, 
οϋτε πνευμαrικij, οϋτε έθνική Ί οϋ-
τε κοινωνική. Μπορεί νά εΤναι κα
ταψύyιd σέ μερικά κουρασμένα και 
άποyοητευ;.ιένα ατομα' δηλαδή ιvα' 
θρησι<ευrικό περίβλημα σέ άτομι-

:.ι;• ' 
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1<έ.ς κρίσεις καl yι::χ ι;,ωπο.;ς έyωι
cηκούς. Καl άτταντωντας σέ. �νt:1_ 
.Μητροπολίτη, πού εtπε δτι κανείς; 
οΟτε οι yονεϊς, δέ.ν μ"rοροΟv ν:χ. 

;έμποδ(σουν δποιοv θέλει «ν.:χ ά·ω
λουθήση τόν δρό,.ιον του Ku::>ίou), 
γράψει: 

«'() Κόριος δμως·δεν έκλε[σθη 
-εtς καμμ[αν μονήν. 'Έζησεν έν
μέσιι> των άνθρώπων, συνανε-

. ..στράφη με ταπεινούς και άμαρ
·τωλοός, έπαρηγόρησε τούς άπο
·γοητευμένους, ένεθάρρυνε τούς
.κουρασμένους, άντιμετώπισε τήν
·κακ[αν και τήν άγνωμοσόνην καi
-τήν μικρότητα του κόσμοι> καi
.-δεν έδραπέτ'ευσεν άπό τήν ζωήν
:και άπό τό χρέος του».

Γ. ΣΠΟΡΙΔΗΣ 

Στό «' Εθνος> δ Γ. Σπορί3ης ά
·ττοδί3ει τήν rδ::>υσι· των μον::χστη
ιριωv σε μι:χ «θλιβερή έποχή yιά
ϊήν ίστορία της ΆνΒ::>ωποτητος�,
δταv έπε,<ράτησε -πλήρης παρανό
·ησις της διδ:χσ'<αλίας τοJ Χ-:>ιστοJ
καl διε3οθη άποy.:ιήτευ:ης καl άcro
--στροφή yιά τήv έπίyει::χ ζωή.

((Τ[ νά κάνουν οί ά'τυχεί� α.ν
·epωποι της θλιβερας έκε[νης έπο
·χης; Αντά τούς ελfγαν τά κατά
-τόπους ίερατεία, αύτά έπ[στευςι�.
Καi διά νά' σώσουν τήν ψυχήν
των, πλήρεις άπό τερατώδη έγω
:κέντρισμόν, κατέφευγον είς κοι
νόβια καi μονάι; διά vά διεκδι
:κήσqυν κάποιαν μι�ρήν, θεqοόλαν

.. ·εtς τον Παράδεισον, που έρχόταν 
,άπό ωρας είς ωραν. 

«' Αγάπα τον. πλησLον σού ώς 
σεαυτbν», εΙπεν ό γλυκύς Ναζω
,ραίος. 'Αλλ' . ε{χαν καιρόν τότε .. 
δίά τέτοια οι α.νθρωποι; Αύτό 
τούς ελειπε ·, ! Μποp,ουσαν νά κυτ;
-τ4ξοuν τον πλησLον του�; Ό Ίη
C(?ί>ς εΙχε J:<α.ρόν διά τέτοια, αύ
-τοi δεν 'είχαν. , 'Έπρεπε 'νά σώ
cόυν τήν ψυχήν · των καi . ,μάλι
cτα ·το τϊιχότερον, μήν τούς· πρc:,
λlχβη τό 'γκρεμοτ:σ�κισμα του_ ·�..,_
7.Lου. Kcίt πηλαλουσαν σέ tδια[τε
�ά οίκήματα δπο·υ έκαλλιεργοϋντο 
.J, ; πλέον αθλιος έγωκεντρισμός, 
-και ό θαυμασιώτερος φιλοτομα-

pισμό;, �:χι �κεί προσηόχοντο δ
λοι μαζt, ό καθεtς δμω; διά λο
γαριασμόν του φυσικά». 

Ό χρ-:>ν::>yράψος καταλήγει μέ 
ποδτασι ν:χ κατ:χοyηθοΟν τα μο
ναστή_::>ι::χ καl ν.::χ yίvauv yεωρyικα 
σχολεϊα, ά:pοΟ οχι μόνον δέν 
προσφέρουν τίττοτε, άλλα καl δυ 
σψ1μσΟv καl καπηλεJbνται συχvα 
τήν θ;:>ηq�εί:χ 

ΔΗl\'1. Ψ ΑΘΑΣ 

Στά �Νέ:χ) δ Δημ Ψαθ:χς σψ
ψωνεϊ δτι τίποτε δεν κερδίζει ή 
'Εκκλησία-· άντι3έτως χάvει-άπό 
ιόν θ;:>ησωληπτικό φ::χν:χτισr-t6, δ 
δττοϊος «δέv έπηpε::χζει παο:.χ μονά
χα τίς άyι=>άμμςχτες yρηοΟλες καl 
μc.οι,ω κορίτσι::χ άφελη, ,τού κα
ταvτοΟv νεu,::>ωτι·<ά καl δδηy.::,Jvται 
σαν ύπνu;iτισr-tέvα μέσ' στα μ:>ν.:χ
σrήοι::χ». Άν::χψε::>όμvος δέ στήv 
τιληοο:p::>ρία, δτι μέ)ικοί ίεοωμένοι 
βοηθ'.:ιΟv τήν ποοπαyάv3α ύττέp των 
μονα::ιτηι:;ι7>ν, γράψει. 

«"Αν εΙναι τόσο φαν-χτικοt της 
μονασtικης ζωης οι αγιοι αuτοt 
ανθρωποι, γιατt δέν έφ.χρμόζουν 
τις μοναστικές ίδέες και στον έ
αυτό τους; Ν� πανε νά κάνουν 
τον στηλLτη σε- καμμιά ερημο, ν' 
άνέβουν ψηλά σέ μαρμάρινες κο
λώνες και άδpανουν έκεί, προσευ
χόμενοι νόχτα και μέρα στο Θεό, 
άκLνητοι και έξαυλωμένοι, π�pιμέ
νοντας άπό τά πετεινά του οuρα
νοϋ νά τούς τσιμπούν - γ,ιά ν' ά,
γιάσουν - η νά τού; φέρνουνε 
κανένα σπόρο γιά νά παρατεtνουν 
τό μαρτόpιό τους; 'Έτσι εκαναν 
οί-πε!)Lφημ:η στηλίτες τοίι Βυζαν
τ[ου. 'Έτσι πρέπέι νά κάνουν καt 
οί ϊδιοι κι' οχι νά προσπαθούν' ν' 
άγιάσουν με•συvαγρtδες και μανά-
pια και νά στέλνουν τiς κο-ιτέλλες 
ν'· άγιάσοι>ν-- γιά... λογαριασμό 
τους-με νηστείες καt προσευχGς». 

, , Φ�σι«ά, ή �ύσ;τηρη αύτή κριτική
σ;ρε:pεψι σ5 !JV . σ η μ ε  ρ ι__ ν η κα: 
ταστασι των μ ονασ:τηριων, που 
πε:>νοΟv τταρακμ ή άπό κάθε αποψι. 
Καί δέv ·εtνάι δυνατόν νά θίξη τίς 
ί σ τ Ο ρ l Κ έ. ς ύπη:>ΕJ'ίΕς των μο
νcχστηριων. 'Επιμένει, βέ�αια, και. 

,·, � 
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στήν έπίκρισι του θ ε σ μ ό' υ, ττου 
εχει άντικοινωνική βάσι 

Ή σ�νταξις του «ΙΛΙΣΟΥ:ι, εκρι
νε, οιι θά προκαλέσουν ένδιαφέρ:>ν 
δύο κείμενα σχετικά μέ τόν άσκη
τισμό. Άσχολουνται αμφότερα μέ 
τόν ασκητισμό σαν θεσμό καί εΤ
ναι άμφότερα, αν καί άπό διαφο
ρετικό πρίσμα, αρνητικά. Τό ενα 
είναι μιά δμιλία του � Αyyλου έπι
_σκόπου Καρόλου Λεντμπητερ καί 
yνωστου θεοσόφου συyyραφέως, 
τό δέ άλλο, ποίημα του Ραμπιτρα
νάθ Ταγκόρ. 

Κ. ΛΕΝΤΜΠΗΤΕΡ 

Ό ορος ά σ κ η τ ι σ μ ό ς χρησι
μοποιείται γενικά yιά τήν πλήρη 
-αύστηρότητος καί σαρκικης νεκρώ
σεως-ζωή. 'Αλλά μιά .tέτοια εννοια 
εΤναι απομακρυσμένη από τήν άρ· 
χική σημασία της έλληνικης λέξε
ως ά σ  κ η τ ή ς,· που σημαίνει α
πλώς έ κ ε ί ν ο ν π ο ύ ά σ κ ε ί
τ α ι, οπως κάνει δ αθλητής.- Ή 
έκκλησία αρπαξε τήν λέξι καί της 
άλλαξε τήν εννοια. Τήν χρησιμο· 
ποιεί στήν έφαρμοyή παντός εί
δου-;; θυσιών, πού εχουνε σκοπό 
τήν έπιτάχυνσι της .πνευματικης 
προόδου, βασιζόμενη στή θεωρία 
οτι ή σωματική φύσις, μέ τά πά
θη καί τους πόθους, είναι τό φρού
ριο του πονηρbυ, ϋστερα άπό τήν 
πτωσι τοϋ 'Αδάμ, πρέπει λοιπόν νά 
καταστραφη μέ τή νηστεία καί 
τους κανόνες. Στίς πρωτόγονες 
θρησκείες της Άνατολης συναν
τουμε τήν παρεμφερη ιδεα, πώς ή 
ϋλη εΙναι άφ' έαυτης κακή καί ό 
μόνος τρόπος νά προσεyyίση κα· 
νείς τό ίδανικό καλό καί ν' άπο
φύyη τίς άθλιότητες της ύπάρξεως, 

1ε{ναι νά κυριαρχη καί νά δαμάζη 
τό σωμα του. 

Τρομερή σύyχυσι σκέψεως μαρ
τυροϋν άμφότερες οί lδέες. Κανένα 
κακό υεν εfναι εuφυτο στόν αν
θρωττο, έξόν έκείνο πού ό ίδιος 
σε προηγούμενες · ζωές του έyέν
νησε. Οϋτε καί ή ϋλη εΙναι κακή 
κατ' ούσίαν, yιατι εΤναι, καθώς 
και τό πνευμα, θείας πρ.:�ελεύσεως 
Ι<αί δίχως αύτήν δεν θ'ά �ταν 'δυνα-

_,-τή ή έκδήλωσις της θειότητος. Τό 

κορμi καί οί έπιθυμίες του δέν εr
ναι άψ' έαυτων οϋτε καλό, οϋτε· 
κακό, πρi_πει δμως νά όποβληθουv
σέ ελεyχο 1:ου ανωτέρου έαυτοϋ 
μας, αν θέλο�με νά έπιτύχουμε α
ληθινή πρόοδο. Νά βασανίζουμε. 
τό κορμί εΤναι άνοησlα., νά τό κυ 
βερνοϋμε μόνον εfναι αιιάyκη. Λέ� 
yει σχετικά ή Μ π α y ις α β ά δ,, 
Γ κ ι τ ά, μέ λόγια ·του Κρίσνα. 
στόν Άρζούνα·: 

«Θα ξέρης lκε[νοuς τούς άνθpώ
ποuς, ποu όπεpβολικά νεκρώνοu
νε -το σώμα τοuς, δ[χως ή Βέ
δα νά το δp[ζη. Δαιμονικη εΙναL 
ή φύση τouc;· κ' εΙναι rεματοι l
γωισμο κ' όπεpηφάνεια. 'Απο ά-· 
μuαλιά, τά αισθητήρια οpγανιi. 
τοuς άδuνατ[ζοuνε, κι' ετσι lμένα.. 
πpοσβάλλοuν, τον ενοικο τοu σώ-· 
ματός τοuς.» 

Ή διασκεδαστική θεωρία του, 
ασκητισμου προέρ-χεται έν μέρει 
άπό αύτό που ξέρουμε, δτι yιά νά: 
προοδεύση δ άνθρωπος πρέπει νά: 
κυριαρχήση στίς δρμές του, και έν· 
μέόει άπό τό yεyονός δτι αύτή ή 
κυριαρχία εfναι δυσάρεστη στόν 
άνεξέλικτο ά,νθρωττο. Πραγματικά,. 
δταν ή κυριαρχία στά πάθη έξα-
σφαλίζεται, ή έπιθυμία γιά πρά
γματα κατώτερα δέν ύπάρχει πιά: 
καί φυσικά δεν ύπάρχει οΟτε πάλη, 
οϋτε και αίσθησις στενο-χώριας. Ό 
άνθρωπος . ζη τήν , καλή ζωή καί. 
έyκαταλείπει τήv · κατώτερη, έντε
λως φυσικά. Ή αίσθησις τοϋ πό
νου εtναι σημάδι πώς δεν εχει έ
πιτευχθη ή νίκη. Μιά άλλη _σύγχυ
σις σχετικά μέ τόν άσκητισμό εf
ναι αύττ'ι που yίνειαι άνάμεσα σέ. 
αίτ(α και άποτέλεσμα. UΕνας άλη
θινά προχωρημένος ανθρωττος ζη 
μέ τρόπο άπλό και άδιαφορεί yιά 
ενα σωρό μικρές άπολαύσεις, πού 
θεωροϋνται σημαντικές και εfναι 
στ' άλήθεια απαραίτητες γιά τόν· 
συνηθισμένον άνθρωπο. 'Αλλά τού
τη ή άδιαφορία ε1ναι τό άποτέλε
σμα καί δχι ή αίτία της προόδόυ· 
τοϋ έν λόyct) άτόμου. Αύτός διό
λου δέν άπασχολείται μέ τις άπο
λαύσεις, γιατί τίς έξεπέρασε καL 
δέν. εχουνε yι' αύτόν κανένα πιά: 
ένδιαφέρον, δχι γιατί τίς θεωρεt 
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κακές. Έκεϊνος δέ πού τόν μιμεϊ
ται 'έξωτερικό: καί άπέχει άπό έ
κεϊνες τίς άπολαύσεις, ένω τίς έπι
θυμεϊ άκόμη ζωηρά, καμμιό: πρόο
δο δέν έπι,.τελεϊ. 

Αύτοi πού άποβλέπουνε στόν ά
σκητισμό, καλό θό: εΙναι νό: σκε
ψθουν πάνω σέ τουτα τά λόyια 
της Μπαyκα�άδ Γκιτά : 

Σεβασμός προς τό θεό, τούς 
διδασκάλους καt τούς σοφούς, 
ε.ίιθύτητα, άθωότητα, φυσική κα
θαριότητα καt άγνότητα, αίιτων 
των άρετών ή έφαρμογή λέγεται 
άσκητεί:α τοϋ κορμιοϋ. ΌμιλLα 
χωρiς πρόκλησι πόνου γι' άλλον, 
φιλαλήθεια, προτLμησις των κα
λών καt είιεργετικών λόγων καt 
τακτική μελέτη των γραφών, 11ίι
τό ε1ναι τομ λόγου ή άσκητεLα. 
Γαλήνη, συμπάθεια, διαλογισμος 
για τό 'Άτμαν,, άνάκλησις τοϋ 
νοϋ άπό τά αίσθησιακά άντικεL
μενα καt άκεραιότης έλα"'ηρLων, 
εΙναι ή άσκητεLα τοϋ νοϋ. 

Γιό: μας εΤναι ούσιωδες καθηκον 
τό νό: εΙναι κανείς εύrυχής. Ή κα
τήφεια καl ή έπιβολή ποινων στό 
σωμα εΤναι σημάδια, άδυναμίας, 
άλλα καί έyωϊσμου. "Ας μή ξε
χνουμε αύτό πού εχει λεχθη: «Ό 
Βράχμαν εΙναι δλόχαρος->. 
• ΡΑΜΠΙΤΡΑΝΑΘ ΤΑΓΚΟΡ

Τό: μεσάνυχτα δ άνθρωπος π0ύ 
ηθελε νά yίνη ασκητής είπε: 

<<''Ηρθε ή ωρα νά παρατήσω τό 
σπίτι μου καί νά πάω νά βρω τό 
θεό. � Αχ, ποιός μέ κρατουσε έδω 
τόσον καιρό μέσα dέ τουτο τό 
ψέμμα;». 

Ό θεός έψιθύρισε: «Έyώ». Μά 
τά αύτιό: του ανθρώπου Έ'ίτανε 
κλειστά. 

Μέ ενα μωρό αποκοιμισμένο 
στήν άyκαλιά 1ης κείτονταν ή yυ
ναίκα του καl κοι:..ιουvταν η:υχη 
δίπλα του στό κρεβάτι τους. 

Ό άνθρωπος εΙπε: «Ποιοί εΙστε 
έσεϊς, πού, μέ πλανούσατε τόσον
καιρο;}). 

Ή φωνή ξαναμίλησε: «Αύτοί εί-

\ 
. 

ναι δ θεός». 
Μό: έκεϊvος δέν ά·<ουσε. 
Τ ό μωρό εβyαλε μιό: φωνή μές 

στόν ϋπνο του καί σψίχτηκε πιο 
κοντά στή μητέρα του. 

Ό θεός έπρόσταξε: «Στάσου, α
συλλόγιστε· μήν άψήνεις τό σπίτι 
σου!». Μό: έκεϊνος πάλι δέν άκου
σε τίποτε. 

Ό θεός άναστέναξε καί εΙπε 
θλιμμένος: «Γιατί δ δουλος μου 
μέ παρατα καί πηyαίνει άλλου νά 
μέ yυρέψη;». 

"ΑΣ ΑΚΟΥΣΘΗ ΚΑΙ 

Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ,, 

Μοναδική έξαίρεσι στήν έπίκρισι 
του μοναχισμου άπετέλεσαν δύο 
άρθρα του κ. Κωστη Μπαστια στήν 
«Βραδυνή». θεωρεϊ δτι άποτελει 
λάθος ή yενίκευσις «έπί μέρους 
λαθων η ύπερβολων» διά νό: κατα
δικάζεται δ μοναχισμός, «ενας 
θεσμός όντολοyικώτατα πνεύματι
κός». Μέ πικρή είρωνία έκφράζεται 
yιά τόν «συναyερμό» κατά τοϋ 
μοναχισμοG, ένω yιά τόσα άλλα ή, 
κοινωνία άδιαψορεϊ. 

«Οϋ�ε λοιπόν -yράψει - ή έλευ
θεριότητα στό: ηθη, οϋτε δ τεντυ
μποϊσμός, οϋτε τά κύματα των πει
ρασμων πού συyκλονίζουνε τόν 
συζυγικό βίο, οϋτε δ άλκοολισμός. 
οϋτε ή χαρτοπαιξία, οϋτε ή άνα
yωyή της ϋλης σέ άπόλυτο ίδανικό •. 
οϋτε των έντύπων καί του θεάμα
τος ή σεξουαλική προπαyάνδα, 
οϋτε οί μηδενιστικές τάσεις των 
άχαλίνωτων έyωϊσμων, οϋτε ή καθι
έρωσι του καιροσκοπισμοG σέ κανό
να ζωης, τίποτα άττ' δλ' αύτά και 
άττό χίλια άλλα, πού κυοψορουνται 
καί φουντώνουν μέσα στίς οtκοyέ
νειες δέν τίς ύπονομεύουν, άλλά 
τίς άπειλεϊ καί τίς καταστρέφει ή 

- κλίσι της έκκλησίας ττρός τόν μο
ναχικό. βίο. Αύτό είναι τό μέyα:
κακό, αύτό ή μεyάλη απειλή κατά
της οίκοyενείας, αύτό · συντρίβει
τούς yονεϊς, αύτό καλεϊται ή πο
λιτεία νά καταστείλη σκληρά ... »
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Ό ΤσJ.-τλιν στ;1ν τ..ιιν:.1 «Ό 1\Ι�γ..ις Δικτrί.τωρ» 
(Φωτογραφία της «Σκούρας Φί" μς�) 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝθΡΩΠΟΥΣ 

ο:ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΠΛΙΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 

Τοίi Μ. ΠΛΩΡΙΤΗ 
'Λναδημοσίsυσις άπό τι1ν «'Ελgυ{}�ρί:χ» 

M
EPIKOl ,•έοι φίλοι του κινη
ιιατογράφοu μέ κάνουν νά ξα

-ναγυρίσω στόν Τσάρλυ Τσάπλιν. Ά
'Vαφέρονται ατό «λόγο», πού ό με
γάλος κωμωδός εκφωνεί στό τέλος 
τοϋ «Δικτάτορα». Καί ζητά,•ε τό 
-κείμενό του, πού οί έλληνικοί ύπύ
τιτλοι δέν τό άποδίδουν όλόκληρο. 
Κα{}ώς τό κείμενο αίιτό άποτελεί τό 
.:πολιτικό Χαί άν-6·ρωπιστικό πιστεί•ω 
τοϋ « 'Αν6·ρωπάΧου» καί κα6·' ς δια
τηρεί στό άκέραιο τήν άξία του 
σήμερα δπως καί τότε πού γράφ.τη
κε (1939), ,•ιψίζω Π<ος άξίζει νά τό 
παρα-6·έσω εδώ - γιά πρώτη φορά 
στή γλώσσα μας. 

uοπως {:Μ {}υμοίiνται οί ύ.ναγνώ
στες μας, στό τέλος της ταινίαs; οί 
όπαδοί τοϋ δικτάτορα Χύνκελ συ-

,•αντάνε τί ν Έι:Ισαίο κουρέα, πού 
μcιάtει καταπληκτικά στόν .,τύQαν
,·ο. Νομίζουν πώς ε!ναι ό «φύρερ» 
τους, τό\' βάζου\' μέ τό ζόρι σ' ενα 
αί,το,<ίγητο καί τόν όδηγοϋν στήν 
τεράστια έξέδρα, δπου τόν περιμέ
,•οuν τά πλή6·η ,,ά έκφωνήση τόν 
«ί.στcρ�κό πανηγυρικό λόγο» του, 
τ�1ν �)ρα πού οί στρατιές της δι;ι.τα
τορίας παραβιάζουν τά γειτονικά 
σύνορα καί ξαναρχίζουν οί διωγμοί 
τών 'Εβραίων. Ό φτωχός κουρέας, 
φορώντας τι1 στολή τοϋ σατράπη, 
άναγκάζεται νά παίξη τό' ρόλο του. 
'Αλλά, μπροστά. στό μικρόφωνο, άφί
νει νά μιλrιση ή ;ι.αρδιά του στούς 
λαο1',ς πού τόν ά;ι.οϋνε άπ' τά πέρα
τα τοίΊ κόσμου : 
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-«Λ,ιπαμαι, άλλά δέν εχω καμμιά. ορεξη να γίνω αύτοκράτορας. Δέν εt 
"\Ιαι δική μου δουλειά. Δέ f}έλω οϋτε ,,ά, κυβερ,,11σω1 οϋτε νύ. καταχτ11σω 
-κανέναν. Θαf}ελα νά βοη{}ήσω δλο τόν κόσμο, τούς Χριστιανοί•ς, τούς
-Εβραίους, τούς μαύρους, δσο καt τούς άσπρους. Πο{),ούμε δλοι μας ,,ά,
,βοη{),ιόμαστε αναμεταξύ μας. 'Έ τ σ ι  εΙναι οί πολιτισμέ,1οι ά,,{)·ρωποι.

έ f}έλουμε ,,ά περιφρονούμε καt νά μισουμε δ ί(νας τόν αλλον. 'Υπάρχει 
'8·έση γιά δλους σ' αυτόν τόν κόσμο. Κι' ή γη εΙναι πλοίισια καt μπορεί 
νά μας {)·ρέψη όλους. Ό δρόμος ηϊς ζωης μπορεί ,,ά εΙναι έλεύ'8ερος καt 
·{)·αυμάσιος - άλλά εμείς τόν χάσαμε α ύτό,, τό δρόμο ...

» 'Η άπληστία δηλητηρίασε τήν ψυχ1i των ανfiρώπω,1
1 τύλιξε τόν

κόσμο μ' εναν κύκλο μίσους καt μας εκανε ,,ά μπούμε μέ τό «βημα της
-χήνας» μέσα στή δυστυχία καt στό αlμα. Ύποδουλ<6σαμε τήν Ταχ,ίτητα,
άλλά γίναμε εμείς σκλάβοι της. 'Η Μηχανοποίηση ποί, εφερε τήν Άφ{}ο
,•ία, μας πλ11'8·υνε τίς 'Ορέξεις. Ή Έπιση1μη μας μας εκανε κυνικούς. Ή
Έξυπ,1άδα μας, μάς εκανε σκληρούς καt άκαρδους.

» Σκειpτόμαστε πάρα πολύ καί δέν αίσ'8·α,,όμαστε δσο πρέπει. Ά ν
-0 ρ ω π ι σ τ ι κ  ό π ν ε ϋ μ α  μας χρειάζεταc - κι' οχι μηχα,•ικός πολιτι
σμός. ΚΟχι εξυπνάδα, αλλά κ α λ ω σ ύ ν η κ ι' ε ύ γ έ ν ε L α. Χωρίς αίι-'
τά, ή ζωή δέν μπορεί παρrl νά εΙναι Βία καί Τρόμος - κι' δλα '8·ά χα
{)·οϋν σύντομα.

» Τό αεροπλά,•ο χαί τό ραδιόφωνο μας εφεραν κοντά τόν ε,•α στόν
-άλλον. Ή ϊδια ή φύση αύτών τών εφευρέσεων κεντρίζει τήν καλωσύνη
μέσα στούς άνtJ·ρώπους καί γυρεύει μια παγκόσμια αδελφοσύνη γιά τήν

dνωση δλων μας. Τούτη τή στιγμή, ή φωνή μου φτάνει σέ μυριάδες άν
{)·ρώπους ίδς τ-ήν άκρη του κόσμου.

» Σέ κεί,1ους ποί, μπορουν ,,ά μ' ακούσουν, λέω: μ11ν απελπιζόσαστε.
··Η συμφορά πού επεσε άπάνω μας δέν εΙναι παρά δ καρπός της άπαίσιας
.λάιμαργίας καt του φf}όνου μερικών άν{),ρι6πων πού τρέμου,• μπροστά
-σηΊν α,,{)·ριίJπινη πρόοδο. Τό μίσος f}ά περάση κι' οί δικτάτορες f}' αφα
,•ιστοϋν, κι' ή εξουσία πού κλέψα,•ε άπ' τό λαό {)·ά ξαναγυρίση στό λαό.
"J(ι' δσο οί άνί}ρωποι f}ά ξέρουν νά πε'8·αί,•ουν, ή έλευ{),ερία bέ {),ά, μπορέ
-ση νά χα{),ij !

» Σ't'ρατι&τες! Μ1Ί χαρίζετε τόν πολύτιμο εαυτό σας σ' αυτά τά κη1-
,,η ... πού σάς καταφρονούν καt σάς μεταχειρίζcνται σά σκλάβους, πού

--στρατολογούν τiς ζωές σας, πού σάς διατάζουν τί νά ?(άνετε, Π<ϋς νά
σκεφτόσαστε, πώς νά αίσ{}α,1όσαστε· :ιιού σάς γυμ,•άζουν, σάς κά,1ουν νά
πεινάτε, σάς φέρονται σά ,•ασαστε άγέλη καt σάς μεταχειρίζονται γιά τρο·

,φή στά κα,•ό,1ια !
» Μή δινόσαστε σ' αύτο·ύς τούς αν{),ρώπους ποί, παραβιάζουν τή, φ ύ

ση, σ' αύτές τlς α,,&ρώπινες μηχα,1ές μέ τtς μηχανικές καρδιές! Δέν ε'ίσα
,στε μηχανές! Δέ,, εϊσαστε αγέλη! Εισαστε ά,,{}ρωποι ! Κλεί,•ετε ηΊν αγά
πη της αν{),ρωπότητας μέσα στtς καρδιsς σας! Π,1ίξτε τό μίσος! Μο,1άχα

,εκείνοι πού δέν αγαπιούνται, μισούν! Έκεί,1οι πού δέν αγαπιούνται -
καt οί άνώμαλο.ι ... Στρατιώτες, μ11ν πολεμάτε γιά τή δουλεία ! Πολεμη στε
γιά τήν έλευ{}ερία ! ,

» Τό δέκατο εβδομο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Εύαγγελίcυ λέει :
-«'Ιδού γάρ ή βασιλεία του Θεού ε ν τ ό ς ύ μ ώ ν εστιν». �Οχι μέσα σ'
d,•αν μονάχα cίνf}ρωπο, οϋτε σέ μιάν δμάδα ανf}ρώπων, αλλά μέσα σ' δ
.::λους τούς άνf}ρι6πους της γης! Καt σείς, εσείς δ λαός, εχετε η1 δύναμη,

•ά. πλάf}ετι, μηχανές. Τή δύ,1αμη ,,ά πλά{),ετε τήν εύτυχία.
" 'Εσείς ό λάός, εχετε τή δύναμη νά δημιο'L'ργήσετε· αυτή ηΊν έλεύf}ε

,qρη καί {}αυμάσ.ια ζωrJ ... νά μεταμορφώσετε τή ζωή σέ μιά λαμπερή περι
:πέτεια. Λο.ιπάν,.στ' δνομα της δη�ιοκρατίας, ας χρησιμοποιήσουμε αύτή τή_ 

•. 
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δύναμη ... ας έ,•ωθοίιμε δλοι μας ! ΥΑς άγωνιστοϋμε γιά ενα.ν και,,ούργιι.
Χόσμο, εναν κόσμο πού {)ά δίνη στον καθένα τη δ1•,•ατότητα. ,•ά,δουλέψη. 
πού θ' ά,•οίγη στούς νέους ενα μέλλον καί. θά �υτρώση τού� γέρους άπ� 
τήν Ά ,•άγκη. 

,. Τάζοντας δλα τοϋτα, οί φιλόδοξοι κατάcrεραν ,•ά σκαρφαλώσουν στη 
'Εξουσία. 'Αλλά εΙπαν ψέματα! Δεν κράτησαν τί.ς ύπcσχεσει� τους - δέ: 
θά τίς κρατήσουν ποτέ! Οί δικτάτορες ελευθερώθηκαν, μά ύποδούλωσαv
τό λαό. 

,. Τώρα, ας αγωνιστοϋμε γιά ,•ά πραγματοποιηθη αύτή_ fι ύπόσχεση_ 
,.�Ας άγωνιστοϋμε γιά ε,•αν κόσμο δίκαιο ... ε,•α,• κόσμο δπου fι Πρόο,

δος {}ά φέρη τή,• εύτυχία γιά δλους ! 
,. Στρατιώτες ! στ' ονομα της ημοκρατίας, ας ένω{}οϋμε ! 

*** 

,. Υ Α ννα, (1) μ' άκοϋς; 
» uΟπου καί ,,ά βρίσκεσαι, ΥΑ,•να, σήκωσε ψηλά τη, ματιά σου! Σ1ί

κωσε τά μάτια σου, Υ Αν,•α, τά σύννεφα σκορπίζονται! 
,. Ό ,μιος τά σκίζει λίγο - λίγο. Βγαίνουμε άπ' τό σκοτάδι, για νά 

μποϋμε στο φως ! 
,. Μπαί,•01ιμε σ' εναν και,1ούργιο κόσμο ... εναν 

0

καλύτερ0 κόσμο ... ο
που οί c'ίν{}ρωποι {)·ά ύψω{)οϋν πάνω άπ' τίς δρέξεις τους, τό μίσος τους; 
καί τή σκληρότητά τους. 

,. Κοίταξε, ΥΑ,•να ! Δώσανε φτερά στ1Ίν άν{}ρώπινη ψυχή._ κι' επιτ�
λους ό c'ίν{}ρωπος σ.ρχίζει ,·ά πετάη. Ή ψυχ1Ί του ύψώνεται προς τή λάμ
ψη της ελπίδας, πρός τό μέλλον ... τό {}αυμάσιο μέλλο,ι ... πού εί,•αι δικό. 
σου ... δικό μου, δπως καί τοϋ κα{}ε,•ός άπό μii.ς ! ΣιίΧωσε τά. μάτια σου, 
ΥΑννα ! 

_,. Κοίταξε τον ούρανό, ΥΑννα, μ' cαοϋς; 
,. Υ Άκουσε! ». 

ΙΙΙ' αυτή τήν «έκκληση στούς αν· 
{} ρώπους» κλεί ,•ει τόν «Δικτάτορα,. 
ό Τσάπλιν. Αύτός ό ώρκισμέ,•cς εχ· 
θρός τοϋ «Όμιλοϋνiος:., ό πεισμα· 
τικά βουβός ό\ς τότε, απαγγέλλει 
τό μεγαλύτερο μονόλογο της ίστο
ρίας τοϋ Κινηματογράφου, γιά νά 
στείλη στούς Ά,,{}ρώπους τό μέγα 
μήνυμα της αγάπης καί της παγκό
σμιας αδελφοσύνης, για νά κηρύξη 
τόν πόλεμο κατά της βίας, τήν επα
νάσταση κατά της δουJ.είας, τό μί
σος κατά τοϋ μίσους. 

Τά είκοσι χρό,1ια πού πέρασαν 

1) Άπευ{}ύνεται στήν αγαπημέ,1η
. του, πού μαζί μέ χιλιάδες άλλους, 
εΙχε δραπετεύσει ύ.πό τή χcί>ρα τοϋ 
τρόμου. 

από τότε, δέν έλά.ττωσαν ούτε τή,, 
φλσγα καί τ�)ν όδύνη tO\J «λύγου:.
του, ούτε (δυστυχώς) τή,• επικαιρό
τητά του. Ή βία, ή καταπίεση, τό. 
μίσος δέ χά{}ηκα,1 απ' τό,, κόσμο
οί τύραννοι παραμο,•εύοι1,1 πά,•τα
τό σκοτάδ� δέ σκορπίστη-/.ε ακόμα_ 
Κι' ή κραυγ1'ι τoii «'Α,,{)·ρωπάκου:. 
-ή τίμια, εναγcί>νια κραυγή τcϋ βα
σανισμένου, πού δέ χά,•ει ούτε μέσα.
στόv τρόμο τήν άνf}ρωπιά του -
έρχεται νά προστεΟ·η, μέ τή λάμψ1b
της γνησιότητας καt της παρρησίας:
της στίς μ11ριάδeς κραυγές έχείνων,,
πού διψάνε ακόμα. γιά Έλευf}ερία.
κι' 'Αδε�φοσύνη, γιά Πρόοδο, κασ.
γι' 'Αρμονία ύΛ άμεσα στό νου Καk.
στήν καeδιά τών ανit·ρώπων ...

Μ. ΠΛΩΡΙΤΗΣ. 

,ί ,,._ .. ,. 

\· 
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Ρ. ΠΡΟΒΕΛΙ;ΤΓΙΟΥ 

-;-ω βασιλέματα 

'Ώ βασιλέματα κι αυγες, 
με- τοϋ φωτός σας τήν πλημμύρα, 
μ' άτέλειωτες χρωμάτων άλλαγές 
καl μέ τήν όνειρώδη σας πορφύρα, 
πού λες καl τήν ύφαLνουνε πνευμάτων χέρια! 
τΩ διαμαντένια άστέρια 
πού μέσα στους αίωνας άρμενLζετε 
και δεν ύπάρχει έμπρός σας χρόνου στάσις, 
οϋτε λιμάνι στlς χαοτικές έκτάσεις, 
ώ, τl λαχτάρες έξυπνLζετε, 
τl παραδεLσους ζωγραφLζετε 
μέσ' στον έκστατικό μου θαμπωμένο "οϋ! 

_Αύτά τά μαγικά μου ίνδάλματα, 
τά έξωτικά μου πλάσματα, 
-ύπάρχουν, ζουν σέ κάποιο μέρος τ' ούρανου.
"Αν οχι, πως ό νοϋς μου τ' άναπλάττει,

τά όνειροπολεί,
.και μ' αγιο πάθος τά καλεί,
τ' άναζητii μεσ' στου Παντός τά πλάτη ;
Ποιος εχει μέσ' στά στήθη μου σταλάξει
-μιά τέτοια άφάνταστη όμορφιά ;
Ποιο χέρι' στην καρδιά μου εχει χαράξει
τήν άνιστόρητη, τη θεία ζωγραφιά ;

Μήπως σέ προαιώνιες ημέρες 
έζησα σ' άλλον κόσμο, άλλο άστέρι; 
• Από λαμπρότερες μήν ηλθα σφαίρες,
καl την ένθύμησή των εχω φέρει ;

4-(«'Εμπρός στό άπειρον») 

' ι

• ι: ,.

,. .. ,, .. • ... ,



Λείψανον παναρχα[ας 'Ιερουργίας 

ΤΑ «ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ>> 
Του Θ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑ ΤΙ ΟΥ 

ά,•αδημοσίευσις άπό τ11ν "Μακεδο"ία.� 

Ot Πυροβάται της-Μακεδονίας έπικαλοϋνται την προστασία 
των Άγίων Κωνσταντίνου και Έλένης ... 

Η ΠΥΡΟΒΑΣΙΑ, ή όποία τελεί·
ται κατ' ετος τήν 21ην Μαίου, 

έορτήν των 'Αγίων Κωνσταντίνου 
καί 'Ελένης, είς ώρισμένας περιοχά:ς 
της βορείου 'Ελλάδος, μετεφέρθη 
άπό τούς μεταναστεύσαντας έδω τό 
1923, μέ τήν άνταλλαyήν των πλη
θυσμων, κατοίκους της άνατολικης 
Θράκης καί εΙναι εν άπό τά: περι
ερyότερα καί αρχαιότερα λαϊκά: 
λατρευτικά: εθιμα. Μολονότι εχει 
εντονον θρησκευτικόν καi χριστια
νικόν χαρακτηρα, παρέμεινεν άνέ
καθεν εξω άπό τά: πλαίσια της έ
πισήμου θρησκείας καί άντεμετωπ[
σθη πάντοτε μετά: καχυποψίας έκ 
μέρους της έκκλησίας, δχι σπανίως 
δέ έπροκάλεσε καί τήν δίωξίν της. 

Ή πραξις της πυροβασίας άποτε
λει τό αποκορύφωμα σειρας [ερουρ
yικων ένερyειων, αί όποιαι φέρουν 
ώς σύνολον τό δνομα «αναστενά
ρια)) και αρχίζουν πολύ ένωρίτερον. 
Οϋτω, τό βράδυ της 20ης Μαίου 
ανδρες, yυναϊκες και παιδιά: πηγαί
νουν είς τήν ίεράν κρήνην του χω
ριου κρατουντες λαμπάδας. Προη· 
yουνται οί <ι:άναστενάρηδες» (πού 
απαρτίζουν είδος «μυστικης έται
ρείαςJ> η «θιάσου» μέ τήν αρχα[αν 
σημασ(αν της λέξεως) μέ τά:ς είκό· 
νας των Άyίων Κωνσταντίνου και 
'Ελένης και όρyανοπαικται μέ λύ
ρες, «yκάϊντες:» (ασκαύλους) και 
τύμπανα. υοταν ή πομπή αυτή φθά
ση είς τήν κρήνην, οί ανδρες πλύ
νονται μέ τό νερό της, ρίπτουν 
είς αυτό μερικό: νομίσματα και 
ανάπτουν τάς λαμπάδας. Κατόπιν, 
ολοι μαζύ έπιστρέφουν και αποθέ
τουν τό:ς είκόνας είς τήν έκκλη
σίαν. 

Κατά: τήν παραμονήν της έορτης 

οί κάτοικοι μεταφέρουν είς τή 
πλατειαν του. χωριου ξύλα, τό: δ
ποια προορίζονται διά: τό αναμμα:: 
της πυρας. Τήν tδ[αν έπίσης ήμέ
ραν κομίζουν έν πομπft τόν ίερόv 
ταυρον, ό όποιος πρόκειται νά: θυ
σιασθη. Ή πομπή ξεκινα από τή 
οtκίαν του αρyηγου των «άναστε
νάρηδων» (τού αρχιαναστενάρη) μέ 
τήν μουσικήν, ακολουθοϋν ο{ «α
ναστενάρηδες», ot όποΊοr κρατουν 
τά:ς εtκόνας και επεται ιό πληθος. 
Μέ αυτήν τήν τάξιν φθάνουν εtς 
τό λιβάδι, οπου βόσκουν τρεις, 
ταϋροι, ot όποιοι πρέπεt νά: εχουν 
ήλικίαν 3, 5 η 7 έτων, διαλέ.γουν
ενα έξ αυτων, τόν στολ(ζουν μέ.. 
λουλούδια και κορδέ.λλες,, τόν δ
δηyοϋν είς τήν πλατεϊαν καi τόν 
δένουν κοντό: εtς την έκκλησ[αν. 
Τήν έπομένην 21ην Μαίου ο{ «ά
ναστενάρηδες» παρακολουΒοϋν η\ν
θείαν λειτουρyίαν μαζύ μέ τό πλη
θος. Μετά: τό πέρας αυτης δ <ι:άρ
χιαναστενάρης» λαμβάνεt τήν εtκό
να του 'Αγίου Κωνσταντίνου καL 
μέ αυτήν <ι:σταυρώνει» τόν δεμένο 
ταϋρον, κατόπιν δέ τόν σφάζει μέ.. 
μεγάλην προσοχήν, ωστε τό α!μα 
του νό: ρεύση εtς τά θεμέλtα της 
έκκλησίας. �Επειτα, τεμάχια τοϋ, 
σφαγίου διανέ-μονται εt.ς ολας τάς 
οίκίας του χωρίου, λωρίδες δέ του, 
δέρματός του παραδίδονται εtς κά
θε οίκογένειαν διά νά κααισκευά• 
ρn άπό αυτάς τσαρούχια. 

'Ακολούθως οι <ι:άναστενάρηδες)) 
υπό τούς- ηχους λύρας, τυμπάνωΨ 
καί άσκαύλων μεταβαίνουν εtς η> 
<ι:κονάκι)) των (εfδος tδιωτικοϋ πα
ρεκκλησίου) μέ έπί κεφαλης τάς άγl
ας είκόνας καί έκει έν μέσφ άτμο
σφαίρας, τή,ν δποίαν εχουν κατα-

, . 
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στήσει 'Π\ ιyψόν τό καιόι; ενον eυ
μ(αμα κο! α[ άνημμένcι λαμnάΕες, 
έ'Πιδίδονται έn! ι'..ρας είς τήν nρο· 
'Παραόκευήν τc.:v δια τήν μεγάλην 
δοκιμασίαν της nυροβασίας, μέ έ· 

ξάλλcυς χορcύς Υαί άνάρθρους 
κι:αυyάς. 11'Η προτιαρασκευή αυτή 
τούς τιροκαλεΊ: σι)ά - σιγά μίαν 
έκσταοιακήν μέθφ. Τήν νύκτα, ε
τοιμcι πλέον καί ε[ς κατάστασιν 

Η' Αναστενάρηδες» χοι:εύουν σ' άναμμένα κάρβουνα ...
(Φωτογραφιαι :VΙεγαλοκονόμου) 
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καταλήψεως, έξέρχονται άπό τό 
<1:κονάκι:ι> χορεύοντες καί κρατουν
τες τάς άyίας είκόνας (αί δποϊαι 
είναι φορτωμέναι μέ κουδουνάκια 
καί φέρουν διαφόρους κόι,ιβους) καί 
κατευθύνονται είς την πλατεϊαν δ
"ΠΟU έν τ9 μετσξυ εχει αναφθη με· 
γάλη πυρό: μέ τό: συγκεντρωμένα 
έκεϊ άπό της παραμονης ξύλα. σσ
-τ:αν κατακαθήσούν αί φλόyες, δσοι 
<1:άναστενάρηδες:ι> εχουν κατι;χλη
φθη άπό εκστασιν, δρμουν δ εΤς 
κατόπιν του αλλου yυμνόποδες είς 
-τ:ήν φωτιάν μέ τάς εtκόνας άνά χεϊ
ρας καί χορεύουν έπ' αυτης έπί 
άρκετήν ωραν. 

Τό 1940, πρωτοβουλίι;-,: του προέ
δρου της έταιρείας των ψυχικων 
ερευνων 'Α yy. Τανάγρα, ώρyανώ
θη είς τό χωρίον Μαυρολεύκη της 
Δράμας μιά τοιαύτη πυροβασία, 
μετά την δποίαν εyινεν αυστηρός 
έπιστημονικός ελεyχος. Οί πόδες 
των <1:άναστενάρηδων:»

1 
που έχό

ρευσαν έπάνω είς την φωτιάν, έξη
-τ:άσθησαν μετά μεγίστης προσοχfiς. 
Δέν εφερον δμως κανένα σημάδι, 
οϋτε άπλουν έρύθημα. Τά πέλματά 
-των δέν ησαν καν σκληρά, δπως 
συμβαίνει είς πολλους χωρικούς, 
;του βαδίζουν yυμνόποδες. Τό δέρ
μα, μάλιστα, εtς τό: τόξα των πελ
ι,.ιάτων ητο πολυ λεπτόν καl ευαί
σθητον καl δεδομένου δτι έπρό-
1<ειτο περί άπλοϊκων άνθρώπων, οί 
όποϊοι ευρέθησαν εtς κατάστασιν 
:έκστάσεως, παρεμψερους πρpς ϋ
πνωσι ν, άποκλείεται η έκ μέρους 
-των χρησιμοποίησις χημικων μέ
οων προφυλάξεως. 

Παλαιότερον, μετά την πυροβα
οίαν, οί μετασχόντες αυτης <1:άνα
στενάρηδες:» - ανδρες καi yυνα'ί
κες-συνέχιζαν εξαλλοι τόv χορόν 
-των καi ε tς κατάστασιν άλλοψρο
σύνης έξήρχοντο του χωρίου καi 
κατηυ6ύνοντο πρός τά ορη. Ή τε· 
λετή αυτή έπανελαμβάνετο άνευ 
διακοπης έπi 6κτώ ημέρας. 'Εάν 
συνέβαινε κανείς θεατής νά εtρω
νευθη τους <ι:θιασώτας,> έψονεύετο 
επί τόπου άπό τό πληθος. Καθ' δ
λην την διάρκειαν των έορτων εξω 
άπό τό σπίτι κάθε <ι:άνασιενάρη,> 
εκαιεν ενα φανάρι εtς gνδειξιν της 

προνομιούχου tδιότητός του. Οί 
«άναστενάρηδεςj) άrτελάμβαναν ά
νέκαθεν μεγάλης έκτιμήσεως καί 
υποστηρίξεων έκ μέρους της πλει
ονότητος των συμπατριωτων των, 
υπό των δποίων έθεωρουντο προι
κισμένοι μέ υπερανθρώπους καί οί
ονεi μαyικάς tδι6τητας. 

Οϋτω έχρησίμευον καi ώς «θερα
πευταί:ι> των χωρίων των. σοταν 
άσθενουσε κανείς η:ροσεκάλει 4-5 
έξ αυτων καί έκε'ίνοι συνεσκέπτον
το, έξήταζαν τόν αρρωστον καi 
εδιναν διαφόρους δδηyίας, που δέν 
εΤχαν δμως καμμίαν σχέσιν με την 
tατ·ρικήν, άλλ' άνεφέροντσ εtς την 
κατάλληλον τοποθέτησιν των άyί
ων εtκόνων έντός της οtκίας η εtς 
τέλεσιν θυσιων. Οί «άναστενάρη
δες» ησαν έπίσης έξομολοy'ηταί 
των άνδρων καί των yυν_ςχικων, που 
έπίστευαν εtς αυτούς, προέλεyαν 
τό μέλλον, άνεκάλυπτον τους κλέ
πτας, έξώρκιζαν τους «βρυκόλα
κας», ώρyάνωναν λιτανείας δταν 
ένεφανίζοντο έπιζωοτίαι η έπιδη
μίαι, έκαλουντο κατά την θεμελί
ωσιν σπιτιων, δπότε έχόρευον καi 
μετε'ίχον του συμπdσίου καί γενι
κως διεδραμάτιζαν σπουδαϊον μέ
ρος εtς την μικράν κοινωνίαν του 
χωρίου των. 

**
*

Πάντα ταυτα μαρτυρουν δτι τά 
eάναστενάρια:» δέν άπετέλουν· ά
πλως μίαν θρησκευτικην τελετήν, 
συνδεθεϊσαν μέ την έ::,ρτήν των 'Α
γίων Κωνσταντίνου καi 'Ελένης 
καί μίαν με,1ονωμένην δεισιδαιμς:ι
νίαν, ώσό:ν πλείστας αλλας που έ
πιζουν άπό άρχαιοτάτων χρόνων, 
άλλ' εΤχαν διαμορψωθη εtς λαϊκην 
λατρε(αv ξεχωριστήν- άπό την έπί
σημον λατρείαν καi ταυτοχρόνως 
στενά συνδεδεμένην πρός αυτήν. 
σοταν δμως οι πληθυσμοί, που ή
κολούθουν την λατρείαν αυτην έy
κατέλειψαν την βορείαν περιοχήν 
της άνατολικης Θράκης, που ητο 
η κοιτίς των, σιyά-σιyά ήμβλύνθη 
καi ήτόνησεν δλόκληρον αυτό τό 
σύστημα των δοξασιών καi των 
πράξεων καi διετηρήθη μόνον τό 
εθιμον της (έν «άκαίφ>) πυροβασίας. 
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ΕΤναι 'Προφανές δτι τά «άναστε
νάρια» άποτελουν · λείψανον 'Παν· 
αρχαί-:χς ιερουργίας, ή δ'Ιtοία συν
δυάζει Μο θεμελιώδη λατρευτικά 
-στοιχεϊα: τόν όρyιαστικόν χορόν,
-πού δημιουρyεϊ κατάστασιν ένθέου 
μανίας και την λατρείαν του 'ΠU·
ρός. 'Αμφότερα τά στοιχεϊα ταυτα
�Τναι έντελως ξένα 'Πpός την χρι·
στιανικην θρησκείαν, ένΕ;., άrταντουν
:εtς "Πλείστας 'Παλαιοτέρας θρησκεί·
ας. Ό όρyιαστικός χορός, μέ δλας 
-ι:άς συνεπείας του, άπ:ετέλει βασι·
κόν στοιχεϊον της διονυσιακης λα
-:rρείας, ή δποία, ώς γνωστόν, είχε
τήν θράκην εν άπό τq λίκνα
-της. 'Ε'Πί αίωνας 'Πολλούς μετά
-την έ'Πικράτησιν του χριστιανισμου
εtς τά μεγάλα αστικά κέντρα, οί
κάτοικοι της ύπαίθρου εtς τήν Εύ·
ρώπην καί τήν έyyύς 'Ασίαν ,διετή·
ρησαν ύπολείμμαια των 'Παλαιω�
:δοξασιών καί έθίμων των, τά δ'Ποϊα
μέ την 'Πάροδον του χοόνου άφω
μοιώθησαν καιά τό μαλλον η ητ
τον 'ΠΟός τήν χριστιανικήν λατρεί·
αν ύποσιάντα άναλόyους μεταμορ
φώσεις.

Συμβαίνει μάλιστα νά εχη χαθη
μεταξύ των συνεχιστών της 'Παλαι
ός αύτης λατρείας ή άνάμνησις
-ιης άψετηρίας της καί νά εχη συν·
δεθη με 'Πολύ 'Πpοσφατώτερα γεγο
νότα, τά δ'Ποϊα τήν συνάπτουν·
τφός τά δεδομένα της χριστιανικης
1στορίας καί θρησκείας. Οϋτω διά
την καταyωyην του έθίμου της 'ΠU·
ροβασίας οί «άνασιενάρηδες» φρο
-νουν σήμερον δτι τοί:10 'Πpοηλθεν
.έκ του έξης έπεισοδίου: Πρό έ·<α
-τοντάδων έτων-λέyουν-οί Βούλ
γαροι εθεσαν 'Πυρ είς τόν ν.:χόν
-των Άyίων Κωνσταντίνου καί Έλέ·
-νης του χωρίου Κωστη της Άνα·
-ι:ολικης Ρωμυλίας. Τό 'ΠUΡ διεδόθη
1.αχύτατα καί οί "Ελληνες κάτοικοι
-ι:ό 'Παρηκολούθουν άδρανεϊς, δ'Πό-
-τε ένεφανίσθησαν ύιτεράνω της
-καιομένης έκκλησίας αί μορφαί
-των δύο 'Αγίων, οί ό'Ποϊοι διά νευ-
μάτων τούς 'Προέτpε'ΠΟV καί τούς
ένεθαρρυνον ν.:'χ είσέλθουν είς τόν
ναόν διά νά σώσ:>υν τάς είκόνας.
uο'Περ καί εyινε, χωρίς οί είσελθόν
-rες νά 'Πάθουν τί'Ποτε άrτό τάς

� ' ι 

φλόγας, 'ΠΘύ τούς 'Πεpιέζωσαν. Ef, 
ναι πρόδηλον δτι ή διήγησις αύτή 
-κα( αν ανταποκρίνεται είς τήν
ίστορικήν αλή9ειαν - ούSεμίαν ε
χει συνάρτήσιν 'Πρός την yέννησιν
του λατρευτικου έ9ίι..ιου των «άνα
στεναρίων,>. Είς τ'ην 'Περίπτωσιν
των «άvαστεναρίων,> εχομεν μίαν
έντονωτάτην έπιβίωσιν 'Παναρχαίας
θρησκευτικη:; καί λατρευτικης 'Πρα
κτικής, ή δποί:χ ελαβε 'Πεpί�λημα
μόνον χριστιανικόν, χωρίς τοQτο
νά σημαίνη δτι οί «άνασtενάρηδες»
εχουν ά,ιβλεϊαν χριστιανικήν 'Πί
στιν.

* * *

Τά βασικά χαραι<τηριστικ.ά του 
έ9ίuου των «άvαστεναοίων» εΤναι τά 
έξης: Τό 'Παραι<ολου9εϊ δλόκλη
ρος δ 'Πληθυσι1ός, αλλά τό άσκεϊ 
μία μικρ::χ μόνον δ:.1άς

1 
έξ άvδρων 

καί γυναικών, οί «άν.:χστενάρηδες», 
ή όποί:χ συyκρ:ηεϊται κατόπιν εt
δικης μυήσεως καί άσκήσεως, κλ η
ρονομικQ δικαιώματι, χωρίς δμως 
ν' άποκλείωνται καί δσοι αλλοι έ
'Πιδεικν.:ιουν την ίκανότητα νά 'Περι
έ;Jχωνrαι είς εκσrασιν. Οί «άνα
στενάρηδες», άrτολαμβάνουν, μετα
ξύ των συμ'Πολιτων των, είδικου 
γοήτρου καί θεωρουνται ώς θεό
λη'Πτοι. Τό εθιμον συνοδεύεται ά
'Πό σεφάν μαγικών καί συμβολι
κών 'Πράξεων, αί δποϊαι άνάyονται 
είς 'Παναρχαίας συνηθε(ας, Ο'Πως ό 
άyιασμός μέ ϋδωρ, ό έξορκισμός 
του κακου μέ δέσιμον διαφόρων 
κόμβων, ή χρησψο'Ποίησις κουδου
νιών διά τήν έκδίωξιν των κακών 
'ΠVεUματων Κλ'Π. 'Α'ΠΟΚΟpUφΟUται 
μέ τήν βύθισιν των μελών του θιά
σου είς καταπληκτικήν εκστασιν 
κατόπιν 'Πολυώρου 'ΠpΟ'Παρασκευης, 
επειτα άrτό την όποίαν οί «ανα
στενάρηδες» βαδίζουν yυμν6ποδες 
έ'Πί πυρας, χωρίς νά ύποστουν τό 
'Παραμικρόν εyκq:υμα (άκαία). �Εχει 
συνδεθη μέ την χριστιανικήν θρη
σκείαν, ένQ εΤναι 'Πpοχριστιανικόν 
καί μέχρι τουδε' 'Παρ' δλην τήν 
'Πpοσεκτικήν 'Παρακολούθησιν της 
'Πυροβασίας έκ μέρους έrτιστημό
νων μέ εντονον διάθεσιν δυσπιστί
ας, δεν διεπιστώ9η 'ΠΕρί'Πτωσις ά
yυρτείας. 
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Τά Η' Αναστενάρια» στήν Ταιτή λέΎονται ΗΓιοuμάτι>1 

Η ΠΥΡΟΒΑΣΙΑ 

ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟ 
Του \YIL:i\101 1ΊΙ NARD 

�Ιετάφρασις ά:π:ο τό F ΤΕ Λονδί,•ου 

Οί ιθαγενείς περνοϋν, χωρίς νά καίγωvται, πάνω άπό βρά
χοuς πuρωμένοuς, έπικαλούμενοι τή θεά τοϋ πuρός 

Βαχίν-Νούη - Ταχού - Ράη ... 

ΥΠΗΡΞΑ για πρώτη φορα α:ύ
τ6πτης μάρτυς τελετ·ης πυρο

βα:σία:ς στο Te aitoa, Raiatea ε
vα. μικρο νησάκι του δμίλου Lee
, ard τG)Υ · Νήσω·ι Σοσάιτυ (So
·siety Ι land } του νοτίου Είρη·
νικου. Πρόκειται για μιά άπο τίς
πλέον παράξενες τελετές του κό
σμου, πού τελείται σε πολλα νη
σάκια. του νοτίου Ε1ρηvικου. Γυ

μνόποδες 1θα-γεvείς βαδίζουν άρ
γά, έλεύθερα:, πάνω σε μια άτρα.
πο άπο βράχους πού καίνε τόσο·
πολύ, ώστε άνα:δίδουν κύματα
θερμότητος.

Οί μετέχοντες πιστεύουν δτι 
μ' α:ύτη τ·ηv τελετουργία: έξα:γvί
ζοvτα.ι. Πρόθυμα: υποβάλλονται σ. 
έξέτα:σι πρίv κα:ί μετα την πυρο
βασία:. Μπορω να βεβαιώσω πώς 
δεν επαλείφουν τίς πα:τουσες τους 
με κανένα τροφυλα:κτικο υγρό. 

Στην πυροβασία: με ώδήγησε 
δ ·φίλος μου "Αρι, γηγεvης στο 
Ρεγιάτι. Ό Τέρι - Uάο, δ περί
φ-ημος άρχ-ηγος των· πυροβα:τωv, 
π·ηγε στην ίερη κοιλάδα: 11&. προ· 
ετοιμάση την τελετή. οι βοηθοί 
του ε[χαv �τοιμάσει εvα πελώριο 

κλίβανο με βάσι τούς βράχους καt 
τοv γέμισαν με δένδρα. Το άλλο· 
πρω ι δ Ί'έρι -Πάο κσ.ί οί Τ α:
χ ο ύ α: ς (ίερείς} εψα:λαν γ.ύρω
άπο τον κλίβανο (πού τον λένε. 
Γ ι ο ύ μ ο υ καί την πυροβασία. 
Γ ι ο υ μ ά τ ι} κα:ί ϋ:περα περι
cηλθα:ν dε εκστα:σι για να έπικοι-·· 
νωvήσουv με τίς ψυχές των πεθα
μένων (τ ο υ  π α:  π ά ο υ ς} κα:ί με 
τίς θεότητες του ούρα:vοσ, πού· 
θά τούς έπέτρεπα:v να περιπατή
σουν επάνω άπο τούς άναμμέvους. 
βράχους. 

Πολυάριθμοι 1θσ.γεvείς είχαν· 
προσέλθει με τά μοvόξυλά τους. 
άπο τα γειτονικα νησάκια: Μπόρα 
- iπόρα:, Τα:χάουα, Χο!]εχάιν
κα:ί Μα:ουπί τι για να πα:ρα:στοσν·· 
στο ,Γ ι ο υ μ ά τ ι. ΕΙχα:ν φέρει.
κα:ί ποσότητες φρούτων, χόρτων·
κα:ί ψα:ριωv, γιcι το γλέντι πού
θcι έπα:κολουθουσε. Εfχσ.v ερθει.
&κόμη κα:ί χορεύτριες άπο την
μα:κρυvη Τα:ιτη καί τη Μούρ-η1 

γιά ψυχαγωγία: των-συναθροισμέ
νων. 

Ή πυρο6α:σία:, καθώς λέει ενα:ς, 
θρυλος, εχει την καταγωγή της. 

, 
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σε ενα λιμό. Παρατεταμένη ξη
ρασία καί λαίλαπες εζχα;ν κατα
στρέψει την φυσική τροφή των 
yησιωτGJΥ,. τίς 4'γpιες (fUtείες, 
τα άpτόδενδpα καί τους φοίνικες, 
ιΤ>στε κατέφυγαν σε μια τροφή 

. που 'εως τότε την έσuνήθιζαν .μο-
νάχα οι 1θαγενείς-τίς ρίζες του 
γιγαντιαίου άγριου δένδρου &-
Ρ ο ύ μ. Οι ρίζες αυτές, που λέ
γονται τ α p ο ύ, πρέπει να ψη
θουν επί πολλές ίi)pες καί σε δυ
νατή φωτια για να γίνουν <fαγώ
σιμες. Γι' α.,;το κα.ί το είδος τουτο 
της τpοφης δεν παρουσιάζει εν
διαφέρον δτα.ν υπάρχει &φθονία 
νωπών καρπών καί τα τενάγη 
τής πα.pα.λίας δίνουν άφθονο ψά
ρι. -Στή� πείνα δμως ετpωγα.ν τα
pού. Τόννους δλόκληpοuς συνέλε
γαν b[ 1θαγενείς, άλλα τήν πα
ρασκευή του επεμελουντe, μόνον 
λίγοι εντεταλμένοι για τήν κατα
σκεuη του Γιούμοu. Κατεσκεύα
ζαν ενα τετpαγωνικο λάκκο καί 
ϋψωναν πάνω &πο τriν επιφάνεια. 
του έδάφοuς ενα τοίχωμα. Τον 
γέμιζαν με ξr1

pα.μένα φύλλα φοι
νίκων καί κατόπιν με κορμούς, 
προσέχοντας-να εξασ:ραλίζεται δ

άεpισμός, καί τέλος έτοποθετου
σαν μεγάλοιις όγκολίθοuς. 

ΊΌ άναμμα του Γιούμοu γινό
ταν τελετοupγικα απο ενα. ε1δι
ΚΟΥ Τ α.  χ ο ύ α. "Αλλοι Τ α.
Χ ο ύ α. ς εψελνα.ν θpησκεuτικα 
τpα.γο,ύδια. κα.ί πpοσεuχες κα:ί άλ
λοι έκτελουσα.ν χορούς. Το Γ ι
ο ύ μ ο u επpεπε να κάψη έπί 
δύο ήμέpες, τροφοδοτούμενο συ
νεχώς άπο βοηθούς, οί δποίοι 

1 ι'ί>φειλα.ν ν' . άπομα.κpύνοuν τίς 
στάχτες κα.ί να γυρίζουν τους λί
θους για να κάψουν δλογuρα.. 

. . ' 

·�ι >, "':,: 
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Κα:θως με τον καιpο επα.ιpνε μιοc. 
ίερότητα τό Γ ι ο 

υ μ ά τ ι, αύ--
• τοί που σuντηpουσαν τή φωτιοc.

άπέκτησαν σημασία., τους έδιάλε
γε δ άpχηγος καί τους πεpιέ6α
λα:ν με μεγάλσ σεβασμό. Το Γ ι-
ο ύ μ ο u εξελίχθηκε σε τόπο,
συναντήσεως των φuλά�χων για..
να σuζ11τοϋν τίς υποθέσεις τους.
καί να δέχωνται τους ξένους. '·Ε
γι ε ή καpδια τ'l)ς πολιτείας, σα ;
το πpuτα.γείο των &pχα.ίων Έλλή-
νων.

Καίγοντας επί δύο ήμέpες, δ

κλί6ανcς εψηνε τίς πέτρες. 'Όταν-·
άπεμακρύνοντο δλες ο[ στάχτες,.
οί πέτρες έπεφταν στο εδα.φος •.
Πάνω τους έτοποθετοϋσα.ν τίζ ρί
ζες του τα:pου μαζί με φύλλα. ά
pωματικά. Τίς έσκέπαζα.ν με ά

φθονα: φύλλα. κα.ί ϊέλος. με χωμα: ..
για να σuγκpα:τητα:ι ή θερμοκρα
σία:. Το Γ ι ο ύ μ ο u εμενε σκε
πασμένο δέκα ωpες, που πεpνοϋ-
σα.ν με χοpους κα.ί τραγούδια.
"() , λ ' ' ψ, < 

. τα:ν ετε ειωνε το ησιμο, οι.
ρίζες κα.ί τα άpωμα:τικα φύλλα.
πα.pελα:μ6άνοντο &πο γυναίκες ,
που τα χτuποϋσαν μαζί σε μεγά- .
λα. δοχεία κα.ί παpεσκεύαζα.ν ε
να: πολτό. Τον σuνεσκεύα.ζαν ε
πειτα: σε δέσμες &πο μπαμπού.
κα.ί τον &ποθήκεuαν στα χωριά..
για να περάσουν τον δύσκολο και
ρό.

Με τα χρόνια., οί 1θα:γενείς ε
δωσα.ν στο Γ ι ο ύ μ ο u έξα:ιpε-
τική σημασία:. Έκτιμωντα:ς το
δωpο τ·7jς φωτιάς, που τους έπέ
τpεψε · να πα.pα.σκ,uάσcuν τpοφ'
για την έποχrι της μεγάλης &νάγ
κης, εδειχνα.ν τrιν ευγνωμοσύνη;
τους στίς δύο μεγάλες θεότητες :
την Χιν&-νούη-τε άρα. (μεγά-

. .  
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·λη 0204> των άpωμ:χτικων βοτά
Ύων} κχt την Βχχίν-νούη-τχ
χού-ρ±η (μεγάλη κυρά ποu,
φουντώνει τον ούρανό}. Αύτές οί
ούQ θεότητες, κχθως λένε, φορουν

-χιτωνες Κ:Χt γιρλάντες απο πρα
·σι11οκί τpιycι; φύλλα του φυτου τί,
-πού α)!χδίδει γ λυ-κεια οσμ η καί
θεωρείτ:χι ί.ερο σύμβολο.

Προς τιμήν τους κχι του Μχ
γιουή, του θεου τής φωτιάς,
προτου νχ τοποθετηθοσν οί ρίζες
πάνω στους αναμμένου; βράχους
δ lθα.γενης ίερεύς ώδηγουσε τούς
πιστούς στο λάκκο. Στολισμένοι
·με φυλλχ τί κχί επικαλούμενοι
τίς ψυχές των προγόνων τους γιά
νά τούς έξασφχλίζουν ασφαλές
πέρα.σ,.ια: οάδιζ:χν μέσ' απο τη
ψωτιά χωρίς να κ:χί γωντα:ι. Ή τε
λετη του Γ ι ο υ μ ά τ ι γίνεται

·καί σήμερα:, αν κα.ί δεν πρόκειται
Ύια αντιμετώπισι πpοολ ήμ:χτος
-πεί να:ς' σάν λατρεία;. προς τίς δύο
1:Jεότητες καί τον Μ:χγιουη κα:ί
Ύια α:ύτοεξ:χγνισμό.

Το Γ ι ο υ μ ά τ ι στο Ρεγιά
τι επρόκειτο νά γίνη σε μιά κοι
λάδα: μισrι ωpα: μακριά απο τήν
ψυτεία του φίλου μου "Αρι. Ξε
κινήσαμε στίς 3 μετα τά μεσάνυ
χτα. κ:χί θα μου μείνη άλφμόνη
το α:ύτο πού εlδ:χ.

Ό πρωίΎος αέρα:; ήτα:ν δροσε
ρος και αρωματισμένος απο τα
λουλούδια:. 'Επικρατουσε βα:θειά
σιωπή, έκτος απο τον μακρυνο
μυκηθμο του ώκεανοσ στίς κοραλ
λιογενείς άκρογια.λιές. Κα.θως
προχωρούσαμε στην κοιλάδα, συ
ναντούσαμε δμάδες lθα.γενων πού
μάς έφώνα:ζαv χαρωπά:
-'Ία ορα νά! Μέητα δε; Χήρα

.Τιοuμάτι;

(Γι± σας! Είσθε καλά καί εύ
χαριστημένοι; Πατε για τrιν πυ
ροβασία.;). 

Στο κέντρον της κοιλάοα.ς, το 
Γιούμου έπερίμενε ετοιμο. Γύρω 
του φοινικόδενδρα.. "Ε-ια πλήθος 
1θα.γενων έκάπνιζα.ν, τρa:yουδοσ.
σαν, yελουσα.ν. "Ολες οί Πολυνη
σια.κές μορφές ήσαν έκεί. 'Υπήρ
χαν πυρσοί, πού εδιναν στrιν συ
νάθροισι φα.ντα:σμχyορία. 

Στην άκρη, ύπηpχε μιά καλύ
βχ, δπου δ αpχηγος Τέρι - Πάο 
καί ο[ Τ α  χ ο ύ α ς  προσηύχον
το σ·τον Μα.γιQυή. Στά τέσσαρα. 
άκρα εΙχαν μετχφυτευθη τ ί, πού 
τα φύλλα τους θά εμεναν πράσι
να, παρ' δλον δτι έπί ωpες θά ε
καιγε εκεί ΚΟ'Ιtά ή φωτιά ! 

Ώ Τέpι-Πάο Ι:καμε δύο γύ
ρους στο Γ ι ο ύ μ ο υ νά 1δη αν δλ:χ 
ήσαν έν τάξει, κα.ί άποτραοήχθη
κε. ":r στερα έπλησίασε ενcι;ς κον
τος ταχούα, κpατωντας δύο ρα
βδιά. Έπλησίασε με τελετουργι
κη επισημότητα στον· λάκκο, 
ψάλλοντας με οαρειά φωνή. ΊΌ 
πλήθος επανέλαβε τον ίίμνο, ε

κείνος έγονάτισε καί ετριψε τά 
δύο ραβδιά για ν' ανάψουν. Το 
άναμμα: του Γ ι ο ύ μ ο υ είναι 
ενα εξόχως σπουδαίο μέρος της 
πυροβασίας, �πομένως πρέπει νά 
συντελεσθ·η κατ' αύτόν τον κοπια.
στικο τρόπο. Σύντομα ξεπετάχθη
καν φλόγες. οι lθαγενείς έκραύ
γασαν χαρωπά: 'Έ έρα! (Έγέ
νετο!}. οι δύο ήμέρες, οί &παραί
τητες γιά το κάψιμο των βράχων, 
πέρασαν γρήγορα με τα γιορτά
σια των ευθυμων Πολυνησίων. Το 
Γιουμάτι θα γινόταν τήν αόγη 
της μεθεπομένης. Βρέθηκα κοντά, 
κατά τα χαράματα, μαζί μέ τον 

' \ 
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φίλο μου "λpι. 
Μεγάλος έpεθισμος προεκλήθη 

δταν φάνηκε δ άpχηγος Ί'έρι-
Πάο άκολουθούμενος άπο τους 
πιστούς. οι περιηγηται τον εκύ
κλωσαν και τοσ εξέταζαν τα πό
δια. Πρόθυμα 6πε6λ·ήθη σε δλες 
τις εξετάσεις, μειδιωντας. 'Ένας 
άπο τοtις πεpιηγητας επλησίασε 
στο χείλος του λάκκου. Μόλις 
επpόλαβε νά: κυττάξη για ενα 
δευτερόλεπτο καί απεσύpθη σκε
πάζοντας το πρόσωπό του με 
τά: χέρια. Το Γ ι ο ύ μ. ο Ι..ι έκαι
γε! 'Ένας άλλος πεpιηγητη; εp
pιξε το μαντήλι του πάνω στους 
6pάχους και σ'ενα δευτερόλεπτο 
εγινε στάχτη ! Πάνω. σ' αύτου; 
τους βράχους θά: οάδιζαν ξυπόλη
τοι οί πυpοοάται ! 

Τώρα δ Τέρι�Πάο πpοχω.pεί, 
με το κεφάλι ψηλά, προς τήν 
άκρη του κλιβάνου, κρατωvτας 
ενα κλαδι τί. 'Εφθασε στο χεί
λος του λάκκου καί χτύπφε 
τους 6pάχους με το τί τpείς φο
ρές, ψέλνσντας χαμηλόφωνα. Οί 
οοηθοί του τον &.κολουθουσαν 
κοvτά,, ψέλνοντας τον ϋμνο του 

, Γ ι ο υ μ ά: • ι. . Ή φωνr1 τοσ 
Τέpι-Ιlά:ο εγινε βαθύτερη .. Το 
τραγούδι ελεγε : 

'Έ νά τα' άτα 
ε ταχοuταχοu 
ϊ τέ γιούμοu ε

. α τά πόχε νά ... 

Δηλ'αδή : «'Ώ οντ:ι (πνεύματα) 
που εμχγέψατε τοστον τον κλίοα
νο, κά:μετέ τον νά: π�θά:νη για: 
λίγο! 'Q σκοτεινά: εδαφοσκούλη
·κα! 'Ώ φωτεινά: εδαφοσκούληκα!

.. Νεpο' δpοσεpο κι' άλατισμένο, 
· ζέστα: τοσ κλίβανου κα:ί φωτιά:
του, φυλάξετε τά: 6ήματα: των 6α-

cιστων, δροσ[σετε τ-q θερμότη
τα ... Ώ κρύο πvευμα:, άφησέ μας 
νά: περάσουμε απο τη μέση. ''Q: 
Βαχίν---νσύη--ταχού-piη, κρά
τησε το ριπίδι και α.φησέ μας νά:: 
ε1σχωρήσουμε ... Φύλαξέ το πpω-
το μας 6 ημα ... Φύλαξε το δεύτε-
ρό μας 6ημα... Φύλαξε το δέκα
τό μας οημα ... Ώ Βαχίν-νούη
ταχού-pάη ! 'Εγένετο!» 

Ποτc δεν θα ξεχάσω εκείνη τη 
στιγμή, δταν δ άpχηyος Τέpι
Πάο επpοχώpησε καί οάδισε πά- · 
νω στους αναμμένους οpάχους ! 

'Εκαμε μιά διαδρομή καί ϋστε
pα την εσταύpωσ�. 'Οταν εχτύ
πησε πάλι τpείς φορές με το «τί»
τους οpά.χους, οΕ ταχού:χς τcν �
κολούθησαν με 6ήματα σταθεpα:. 
στο κέντρον τοσ Γιούμου. 'Έ6λε
πα: τά: κύματα τής ζέστης να 6-
ψώνωνται πάνω άπο τά: κεφάλια. 
τους, άλλα δεν 6π1)ρχε καμμιά:. 
μυρουδια καιομένη; σάρκας. Έ
πέρασαν το Γιούμου τρείς φορές. 
σταυρωτά:. "Ιστερα δ αρχηyος ε-· 
φώναξε «' Ατίρα:!» (αρκετά.). 'Έ
φυγαν οί ταχούα:ς κοοί τότε εκεί
νος εξάπλωσε στους 6ράχους με. 
τr;ν κοιλιά: του ! 

"()ταν βγήκε, οί περιηyηται 
τ6ν εκύκλωσαν για να τον εξετά
σουν εκ νέου. ΟΕ πα:τουσες δεν· · 
έδειχναν το πcι:ραμικpό σημάδι. 
'Ένας τουρίστας που εοαλε το, 
χέρι του, ε[πε πως ήσαν «κρύες . 
σά:ν. πάγος». 

Τώρα, πως μποpεJ νd: εξ:1γη
θη ή πυpοοασία; Πpωτα-πρωτα,. 
ύποθέτω πω; γίνεται ελεyχος τοί}.. 
νου πά.νω στην ϋλη. "Οσοι ετυχε-
νά: 1δουν αληθινους φακίρηδες,: 
στήν ·Ί νδία; πι,Jτεύουν πώς δ άν
θρωπος μπορεί νά: ασκήση ελεγ-

. "'· ,if �,-•.. s.,, �.i ,_,' 
'� • ( ι ' 
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y__o σε τμήμα.τα. του σώματός του 
-κα.ι είναι άvα.μ:ρ σοήτητο, &tι ή
αίσθησις του πόνου εξαρτάται

' λ' , ' ' .), ' ·χα.τα πο υ απ.ο τη vοητικ,1 χα.τα.-
στα.σι. ο βράχοι που εχουv μεγα
λη ποpώ3η σύστα.σι άvτιδpουv στο
πέρασμα. τή; θερμ6τητος. Ή άv
-τοχή των ποδιi.ί)y τω� 1θα.γεvωv,

·:πού συνηθίζουν να γυp'ζου'ι ξυπ6-
λητοι, συντελεί έπ' σης. 'Αλλα οί
-(ξηγήσεις α.ύτες δzv είναι άρχε - '
τές. Χpειάζετα.ι αλλη καλύτερη.

Ό διάσημο; μάγος Χάpυ
Χουvτίνι έχει μιλήσει για το τέ

·χvασμ:Χ του άvθpώπου τού ψήvε
·τα.ι ζωντανός. Γυμνώνεται, ·μέvοv
·τας μόνον με το μαγιώ. Σκεπάζει
-άσ:ραλιίJ; τό τριχωτό μέpο; τής
·κε:ρα.λης του, πpοστα.τεύει με πη·
:λσ τα μάτια του κχί τ'ς άκρες
τώy δακτύλων του. "r σtεpα μπαί
νει σ' ενα γυάλινο θάλαμο,· μεγέ

'-θου; τ ηλε:ρωνικου, δ δπο ίο; ζε
·σταίvεται τόσο πολυ ωστε να
·ψηθ 7j εvα. λουκάνικο. Οι θε:χταί
:,) ' ' ) ' λ ' t' ,επουv κα.τα.π ,ηκτοι το ουκα-

·vικο vd: τσιρίζη, έvω δ άνθρωπος
πού το κρατάει δεν δείχνει καvέ
·vα σημάδι π6vου. Ό Χουντίvι 1-
,σχυpίζετα.ι οτι ή άςία του τεχνά
·σμα.τος εlναι, τ.ω; δεν δπάρχει
·τέχνΙΧσμα.. ΊΌ λουκάνικο ψήνεται,
--έπειδη δεν &να.πνέει. Ό αΥθpω
πος εχει την ά3ηλη άναπνο·ή, ή

-δποία. εμποδίζει την επ:δεpμίδα
'ζ 0- )' φ ' ' ' ·να εστα. η πο ,υ. :.ισικα., υπαp-

:.χει κα.ί ή εξάσκησ:ς.

κίνδυνο δια.τρέχει δ πιλότο έvος 
ά:εp ωΟουμέvου να ψηθη ζωντα.vος 
εάv-χαλάση το σύστημα. ψύξεως, 
Ή άνοδο� τής θερμοκρασίας θα 
τον κάμη να χάση τον έλεγχο 
των μηχανημάτων η θα μποpέση 
να κα.τέβη; 

Ό καθηγητης Τέηλορ κα.τε-
σχε ;α.σε εvα μεγάλο ά:τσάλιvο κ'
λινδpο, στον δποίοv δ ωχέτευσε 
'ψηλη θεpμοκρα.σ' α. 'Ένα γου
ρουνάκι μπόρεσε να με'νη μέχρις 
στου ή θερμοκρασία φθασε 
στους 212 βαθμούς Φ. Ή φάτσα 
του είχε κοκκινήσει ελα.φ-pίi1ς. 
'Τστεpα πειραματίσθηκε δ 'ίδιος. 
' φου επρο.ρύλχξε χέρια,, πόδια 
κα.' λαιμό, μπήκε στον κύλινδρο 
κα.ί ή θερμοκρασία άvijλθε στου; 
230 βαθμού;. 'Έμεινε 15 λεπτά. 
Ή θεpμοκpχσ:α εφθασε τούς 262 
β θ ' Δ' Υ ' Υ 

α μου�. :v εvιωσε κα.νενος ει-
δους φυσικό π6vο, εκτός άπο εvα 
άναμμα. Έδήλωσε, δτι ή φύσις 
έχει προμηθεύσει τό άvθpώπιvο/ 

' � δ ' ψ ' ' κορμ: μο. ικο του υκτικο συ-
στημα, τήν άδηλη ά:ναπνοή. "O
τα.v ήταν στον κύλινδρο με τούς 
236 βαθμούς, δ ά:έpας σε άπό
στχ_σι μιας 'ίντσας &:πο τη μύτη 
του είχε θερμοκρασία 226 βαθ
μών ένω ή μύτη του εlχε θερμο
κpα.σία μ6vov 119 6χθμων. Γε- _ 
vικα ή θερμοκρασία του σώμα.
τος κατεγράφη γύρω στους 100 
βαθμούς. Έ±ν ομως ή θερμο
κρασία &νέ6αιvε, θα επηρέαζε 
τα έγκεφαλικα κύττα.ρα. "Αν ε-Τελευταία εγινε ενα πείραμα. 

--για την θερμότητα. τ1ί α1τήσει άε
οποp•.κης μονάδος, δπο την δι
ύΟυvσι τοσ δόκτοpος Κpαίγκ 

. l'έηλοp, μηχχvικου στο_ π:χvεπι
·-στήμιο Λος 'Ά-ιτζελες. Ή άεpο
-πορικη μονα; ήθελε να μάθη τί

, vιωθαv τίποτε τέτοιο, θα ά:ντε
λχμ6άνοντο οί πιλότοι δτι πλη
σιάζουν την μη ά:vεκτη θερμο
κρασία. 

Αότη -� εξήγησις θα μ ποροσσε 
να 1σχύση στην πυροβασία, ιχλλά 

' 
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lVΓ αύτόν τόν τίτλο έγραψε 
στο «Β-ϊjμα» δ κ. Γει�ργ. Φτέρης 
μια ένδιαφέρουσα έπιφυλλίδα:, για 
-να δποστηρίξη πω; ή 'Εκκλησία
<3έν μετέχει της ζωης κiί ενώ δ
.άνθρωπος προωθούμενος άπό τήv
ΖλιγγιιΜη άνάπ1.υξη των νέων

-πρόκειται' για διαφορετικές συν
'6ηκες. �τ·ην πυροβασία.' δέν πρό-
1tεtται για ζεστό &έρα στο πρόΜ
σωπο τόσ &:νθριί)που, άλλα για
-το βάρος τοσ σιίψατος πάνω
-στους καφτους βράχους - - θερ·
·μοκρα:σίας περίπου 1.000 οα.·

·fJμων. Φαίνεται άούyατον να έπαρ·
,κ·η τό μετα.ξυ τG)•Ι ποδων κ-χί των
·6ράχων ψυχρ=ι στρώμα άέpος.
""0 καθένας μπορεί να πιάση μέ
-τα δάχτυλα ενα κάρβουνο κα:ί ν'
.άνάψη τήν πίπα: του, άλλα δέν
-μπορεί να τό κρατή_ση πολύ, &:λ
:-λιως θα καη. 'Ε&:ν τό σφίξη, επί
·σης θα κα.η. Δέν μπορεί λοιπόν
-να το.σφίξη μέ τήν δύναμ( που δ
·πυροοά-:ης πατάει πάνω στα: ά
Ύαμμένα κάρ�ουνα. 'Ώστε, μόνον
f.ιποθέσεις μποροσμε να κάμουμε
jtά τό πως συμ6αίνει οι πυροβά
:tαt να μην καίγωνται.

Ή αλήθεια είναι, δτι_ &:γνοοσ-
1-1-ε την έξήγησι. Καί θα χρ�ιd
.σθουν σοοαρές επιστημονικές ε
:rευyες για να μας δώσουν, 'ίσως, 
-την απάντησι. 

' ..

γνώσεων σε δραστηρι6τητα. άλ
λου τύπου, πλ·ην πνευματικοσ, έ
πομένως «δέν είναι θρ ησχευτι
κός», τα θρησκευτικά κηρύγματα 
τ_GJν μεγάλων κέντpωΥ «μένουν 
πάντα στο θεολογικά αφηρημένο, 
στίς κοινές έπα.ν:χλήψεις -:υπικών 
φράσεων που εγιναv πια πολυ τε
τριμμένες, δηλαδη ξερές καί άγο
νες». Καί τοvίςει: 

Η'Ο αμβωνας, μέ τό νά μή συ-
' νειδητοποιηθη ά�tόμη ή κοινωνική 

σκοπιμότης του, άπουσιάζει σάν 
βημα άγώνος άπό τήν έλληνική 
ζωή. Ποτέ δέν έπληροφορηθήκα
με δτι σέ κάποιο άπ' αότά τά ε
ρημα έλληνίκά χωριά, πού πέ
φτουν άνυπεράσπιστα στό εγκλη
μα, δπως πέφτει τό χωρίς τσο
πάνη κοπάδι στό λόκο, ποτέ δεν 
είδαμε νά γράφεται δτι τήν έπο
μένη, τή μεθεπομένη, ένός έγκλή
ματος, έπηγε._ενας ίερωμένος γιά. 
νά άντιληφθη έπιτόπου τόν ηθι
κό κίνδυνο, δπως πανε έπιτόπου 
οί είδικοί, δταν άναγγέλλωνται 
άπό κάπου ύλικές κ(Χταστροφέι;, 
γιά νά έκτιμήσουν · τήν εκτασή 
τους και γιά νά λάβουν τά μέτρα 
τους. Ποτέ δέν ετυχε νά διαβά
σωμε δτι, καθώς πανε ύπάλληλοι 
της Πολιτείας στις σεισμόπλη
κτει; περιοχές, γιά τήν ίατρική, 
τή νοσοκομειακή περίθαλψη, έπη
γαν καt οί κατάλληλοι έκπρbσω
ποι της 'Εκκλησίας γιά νά προσ
φέρουν τή δική τους, τήν πνευ- • 
ματική περίθαλψη, και· νά συγ
κεντρώσουν τούς χωρικούς, νά. 
τούς μιλήσουν, νά τούς φω·τίσουν, 
νά τούι; προφυλάξουν άπό τό κα
κόη. 

. 1 
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το ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ 

Χειp6τερη &:πο την &:πουσία 
τής Έκκλησίας στα κοινωνικd: 
ζητήματα είναι -1) &:ντίδρασις της 
Πολιτείας σε περιπτώσεις που υ
πάρχει «παρουσ!α» χριστια.νικη 
καί &:νθρωπιστική. Παράδειγμα δ 
πρωθιερευς Έλευσίνος Γεώργιος 
Πυρουνάκης, δ δποίος τη τ.αρα-
λ, ') ΊΙ κ ησει ερyατικων σωματείων της 

Έλευσίνος, μετέσχε διαβημάτων 
στους άρμοδίους yιa να πληρω
θοσν οι έρyάται καθυστερούμενχ 
δεδουλευμένα -1Jμερομίσθια καί να 
δοθουν βοηθήματα στου; άνέρ
yους. Ή συνέχεια στ-»ν Βουλη' " 'θ 

Ί ' 
οτου κα.τετε η ή ακόλουθος έρώ-
τησις του Βουλευτόσ Πειραιώς κ. 
Εύαyy. Σαββοπούλου: 

«Μέ �δυνηρ�ν κ�1�πληξιν πλη
ροφορουμαι δτι η Υποδιοίκησις 
Χ�ροφυλακης Έλευσινος δημιουρ· 
yει ζητήματα είς ενα εκ των καυ
χημά:ων της 'Ορθοδόξου Έκκλησί
α�, τ?ν πρ�θιερέα Άyίου Γεωρ
yιου Ελευσινος κ. Γεώρyιον Πι;
ρουνάκην. Βάσις της εναντίον του 
πολεμικης εfναι ή εκδηλωθεισα 
παρ' αύτοϋ αμεσος, ώς επιβάλλε
-ι:αι εξ αλλου είς πάντα ίερωμένον 
σ�μπαρά;7τ�σις πρ?ς τούς έρyαζο: 
μεν�ους1 1} οπ�(α �λλως τε ύποβο
ηθ:ι αυιο τουτο το Κράτος, τό ό
ποιον άφελ&:ς νομίζει δτι λύεται 
τό κοινωνικόν πρόβλημα μέ τήν 
δημ,ιουρyίαν φακέλλων καi οχι μέ
θυσιας καi πρό παντός μέ στορyήν. 

:�>Διαμαρτυρόμενος δια τήν εναν
τ(ον �οϋ έντίμο� τούτου έκκλησια
στι1<ου, έθνικου καi κοινωνικοϋ 
<:7τε�έχους ε;ιίθεσιν, παρακαλω τόν 
αξιοτιμον κυριον ύπουρyόν Έσω
τε�ικ�ν νά μέ ,πληροφορήση τάς
έπι της προκειμενης ύποθέσεως ά
πόψεις του καi ενεργείας του:ι>. 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ 

Μεγάλη συζήτησις γιά τους 
δύο δορυ:ρόρους του 'Άρη, τσ,1 

Φόβο καί τον .lείμο, που δ πρω-
" δ , δ' λ , · τος εχ�ι ιαμετρον εκα; χι ιομε-

τρων κα.ί δ οεύτερος πέντε.
Ό -.,e i , , ...ιουιετικυς α;στρονομος.

Σκλόφσκυ διετύπωσε την ύπόθε
σι, δτι α.ύτοί οι δορυφόροι είναι..
τεχνητοί καί έξετοξεύθησαν, πρίγ,
από δύο εως τρία έκατομμύρι�
χρόνια, άπο κατοίκους τοσ 'Άρη,
που θα εlχαν, τότε, ύψηλο έπί
πεδο πολιτισμοσ.

Ό αστρονόμος Σκλόφσκυ προ
σέθεσε, δτι οι δορυφόροι δεν έξε
τοξεύθησαν μονομιάς. Στην &:ρχηι
δ πυρήνας τους, ϋστερα. τα τμή
ματα καί τελικd: ή συναρμολόyη·
σις. Καί δεν &:μψιοάλλει, δτι οι
άνθρωποι της yης θα μπορέσουν
να πράξουν κάτι σχετικο σε 200-
-300 χρόνια.

Έξ άλλου, δ πρόεδρος της Σο
βιετικής διαπλανητικής ενώσεως 
Σεντρωφ έδήλωσε, δτι προχωρη· 
μένοι λαοί όπηρξαν σε διάφορους. 
πλανήτες κα.ί· εστειλαν δορυφό-· 
ρους yύρω στ·η Σελήνη. 

Οι Σοβιετικοί έπίσης κα.θηγη
τα.ί Κοζάντσεφ και Λιαπούνωψ
όποστηρίζουν, δτι δ μεγάλος με
τεωρίτης, που επεσε στη Σιοηρία, 
την 30ην Ίουνίου 1908, δεν ήταν· 
παρα πύραυλος η διαστημόπλοιο, 
απο τον 'Άρη. 

"Οσο για την τύχη των «προ
χωρημένων» σε πολιτισμο λαωv· 
των πλανητών, οι δποίοι τώρα-. 
δεν υπάρχουν, εδωσε μια έξήγησι. 
δ εύθυμοyράφος κ. 'Αλ. Σακελ
λάριος: 

«Μέ τήν άτομική ενέργεια φτιά
ξαyε τούς πρώτους μικρούς πυ
ραυλους, πού τούς εξαπέλυσαν 
σ:ό Διάσrημα. 'Ύστερα· άρχισαν 
να . βομpαρδ(ζου_ν τή Σελήνη.
Μπαμ δ ενας, μπαμ δ άλλος ιήν-

,, 
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yεμ(σανε -ιρύττες κι' ετσι έξηyοϋν
ται καί οί άνεξήyητοι κρατηρες 
της. 'Ύστερα φτιαξανε διαστημό
ττλοια καl φτάσανε στη Γη Εtδανε 
τούς δεινόσαυρους, τρομάξανε καl 
yυρ(σανε στόν 'Άρη. Στόν 'Άρη 
ο{ δύο μεγάλες δυνάμεις είχανε, 
φα(νεται, ττολύ -εεταμένες - καλη 
�ρα - τlς σχέσεις τους καl κάθε 
μια χωριστά σκετττοτανε μέ ττοιό 
τρόττο θά ύττοιάξη στη θέλησή της 
την αλλη. Σκεφθήκανε λοιττον, κι' 
οί δυό - ή καθε μια χωριστα -
νά φτιάξουν ενα δορυφόρο. "Ενα 
δορυφόρο ττου θά ηλεyχε δλόι<λη
ρο τόν ττλανήτη και ττού άπό κει 
θά μττορούσανε νά έξαπολυσουν 
άνά ττασαν 'στιyμην, σέ δττοιοδή
ττοτε σημείο τοQ v Αρη, μια άτομι
κη έττίθεσι. Οί δορυφοροι - ετσι 
έξηyείται καί τό ότι είναι δύο !. 
·-φτιαχτήκανε σχεδόν ταυτοχρό
νως καl έξαττελύθησαν στό Διάστη
μα. "Οταν αρyισαν να ττεριστρέ·
φωνται γύρω άττο τόν 'Αρη, οί
δύο μέyάλες δυνάμεις αρχισαν
διαττραyματεύσεις για την τταyίωσι
μιας είρήνης Οί διαπραyματευσεις
δμως αύτές δέν έτελεσφόρησαν,
γιατί ή δύναμις ττού είχε φιιαξει
τό Φόβο ττού είχε διάμετρο δέ><α
χιλιομέτρων, νομισε δτι ε'ιχε
στό χέρι την αλλη, ττού ό δορυφό-

. ρος της είχε' διάμετρο μόνον ττέντε
:χιλιομέτρων. �Ετσι μιαν ώραίαν 
ττρωίαν, ττρό δύο η τριων έκατομ
μυρίων έτων, έξερράyη ό ττόλε:.ιος 
στόν � Αρη. Μττάμ δ ενας άπο τόν 
Φόβο, μττούμ ό άλλος άπό ιόν 
Δείμο, -κάνανε τόν � Αρη στάχτη 
καl ήσυχάσανε για δύο η τρία έ
κατομμύρια χρόνια .. >� 

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ 

Περίπτωσις· «Μπράϊντυ Μάρ
φυ» ενεφανίσθη στην Άyγλία., · 
δπου ή διδασκάλισσα. 'Άνν 'Όκεν
τεν, ήλικία.ς 23 ετών, περιέγρα
ψε κατά την διάρκεια ύπνώσεως 
προηγούμενες ζωές της, &:ρχίζον
τα.ς ά:πό τόν 12ον αlώνα, δπότε 
ελα.6ε· μ :ρος στις Σταυροφορίες, 
σάν &:ξιωματικό� του Ριχάρδου 

του Λεοντόκαρδου. Δύο 1Ηλοι. 
Λονδρέζοι εlvαι ψπεισμένοι,· δτl 
εύρίσκον cαι yιά εκτη φορά ό-τό1· 
κόσμο και δτι ·ησαν ναuτες ένός 
πλοίου που ταξίδευε πρό 400 
ετών πρός τόν Πα.να.μα υπό. τόv 
διάσημο θαλασσο'πόρο Φράνσις 

τρα.ίηκ ... 
Την θεωρία. της μετενσαρχώσε� 

ως την δέχονται 350.000 άτομα� 
μέλη των μεy�λων πvέυμα;τιστι� 
κών όργανώσεων στην 'Άyγλία. 

0[ ά:ντιρρησίαι λέγουν, δτι 1J 
δασκάλα ά:νέφερε στις ά:φηyήσεις 
προηγουμένων ενσαρκώσεων πρά• 
yμα;τα;, που της ήσα;y yνωστα_ λό� 

. ϊΨ. της μορφώσεώς της, _έπομέ
νως δεν πρόκειται περί τεκμηρίοι, 
σο6αρου. 

ΝΑΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΌΓΜΑΤΑ 

Σε μιά περίοπτη θέσι τής Ού
άσιyκτων, πρωτευούσης των Ή• 
νωμένων Πολιτειών Άμερικης. 
κτίζεται συνεχώς ά:πό πεντη
κονταετίας δ μεγαλύτερος καθε
δρικός ναός του κόσμου καί δ 
μόνος, που δεν θά εί να.ι ά:φιερω-. 
μένος σε ενα. 1διαίτερο δόγμα. 
άλλά γενικά στην λατρεία τοί} 
Θεου, όπεράνω δογμάτων. 

Ή ίδέα αύτοϋ του. «διαθρη
σκευτικοσ» να.ου &:νήκει στόν Γε
ώργιο Ούάσιyκτων, τόν πρώτο 
πρόεδρο των 'Ηνωμένων Πολιτει
ών, που ητα.ν ενα. φωτισμέvο l(.α.t 
ελεύθερο πνεuμα.. 'Ήθελε νά κτι
σθη μία. εκκλησία., ·ή δποία. νά ε
ξυπηρετη δλόκληρη την χώρ� 
κα.ί οχι μόνον μιά μερίδα. Κληρι
κοί κα.ί λαϊκοί συνερyάσθηκα.γ 
yιά νά πραyμα.τοποιηθη το ευγε
νικό δρα.μα. του προέδρου. TQ 
1893 τό ά:μερικάνικό κοyκρέσσa 
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Υ Αποψις άπό άέρος τοίί κα{)·εδρικοίί ,•αοίί της Ούάσιγκτων γιά δλα τά. 
δόγματα, ό όποίος κτίζεται �άπό 50ετίας και εtναι τ<ίιρα κατά 65 "/u ετοιμος. 

έπέτρεψε την «άνέγερσι:καt δια
τήρησι καθεδρικοσ ναοο, δμοσ 
μετά σχολων πpός προαγωγην 
τfις θρησκευτικής ένότητος, της 
έκπ:χιδεύσεως καt της φιλανθρω
-πίας». 'Ω; θέσις έςελέyη τό iά
()υγτ "Αλμπαν. Ό θεμξλιος λίθος 
1<ατετiθη προ 50 έτων. 'Γό 1912
εfχε συμπληpωθη τό π:χρεκκλήσι
()γ Βηθλεεμ κα.t παρεδόθη ε1ς· τό 
-κοινόν. Σήμipα δ καθεδρικός να
<>ς εfναι lτοιμο; κατα 2)3 περί-
1tου. Έκτος άπό το παρεκκλήσιον
Βηθλεiμ, τό δποίον εχει v.τισθή
σε στυλ ΙΌτθικο του 1-!oJ α1ω
-νος, λειτουργουν τώpα τό παρεκ-
-κλ·ήσιον του 'lωσr1q; άπό 'Αριμα.-
ιJείας, σε σχήμα έλληνικου σταυ-

ρου, καθώ; καt τό παρεκκλήσιον 
της 'Α ναστάσεω;, σε 'ορμανδικο 
στύλ. 

'() δλος καθεδρικος ναος τιμά
ται έπ' όνόματι των 'Αποστόλων 
llέτρου και Παύλου, εχει δμως 
ο1κουμενικόν χαρακτήρα. Δεν πε
ριορίζεται στην eξυπηρέτησι ώρι
σμένου δόγματος fJ μερίδος. 'Ήδη 
τελουνται λειτουργί_αι των όρθο
δόξων, τω·ι διαμαρτυρομένων, 
των καθολικών, των 'Εβραίων και 
άλλων δογμάτων, μέχρις δτου 
κτισθουν χωριστά παρεκκλήσια 
γιά κ:χθένα. 

Λαοt διχ�5ρων π:στzω'Ι άπ?Ι 
διάφορα μέρη 1io0 κόσμου συνει
σ:ρέρουν γιά την ανέγερσι τοσ 

< ,. 
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"';\Ια:ου, γt� τη'/ διακ6σμησι κα:ι 
-οον εφοδια:σμο με εκκλησιαστικα: 
•οργα:να: κ:χ.ι σκεύη. 'Ένα: μέρος
-&πο το ο1κοδομικο ύλικο μετε
;φέρθη άπο ξένες χωρες. <Q αμ
�ων εχε•. κ:χ.τα:σκευα:σθη &:πο λί
<θους του &:γγ �ικου κα:θεδρικου
-να:ου ταυ Καντέρμπουρυ. 'U 6ω
μος εκτίσθη με λίθους &:πο τά
:λατομεία: που επρομήθευσα:ν τα:
-δλικα: κ:χ.ί για: τον να:ο του Σολο
•μωντος στην <Ιερουσαλήμ. Τίς
-:σια:κοσμητικες εργασίες πάνω σε
πέ.ρ:χ. έκαμαν �Ιταλοί είδικευμέ-
νοι τεχ-ιίτες. οι λιθοδ6μοι που
·iργάζQνται για: την άποπεράτωσι
-του να:οG εχουν ελθει άπο την

.:Σκωτία, την Γερμανία καί την
.. Ελ6ετία.

Ό Έσται,ρωμένο;, δ δποϊος 
:χρησιμοποιείται για: τίς χpι::ιτια
·νικων δογμάτων λιτανείες, είναι
·-οωρον το& Χαϊλε Σελασιέ, α.ύ
·.:οκp:fτορΘς - της Αlθιοπίας. Ό
•στα:υpός ;ιαί τα: κηροπήγια. του
παρεκκλησίου "'Αγίου 'Ιωσήφ εί-
·ναι δ�ρα του οα.σιλέω; της • Α γ
-γ λία:ς Γεωργίου ΣΤΌ Το κά:λυμ
�α: του 6ωμοω εστάλη άπο την
.Βενετία: χ:χ.ί είναι του 16ου αlω-
·-νος. . 

Στην παρ0ίίσα: κατάστ:χ.σί του · 
·ό να.ας χωράει 2.900 πιστούς . 
.. ς,Οταν τελειώση, θα: χωράη 5.000. 

Πλέον απQ 250.000 πολϊται 
·α:πο δλα: τα: σημεία των Ήνωμέ
·νων Πολ�τeιωv καl πολλές ξένες
_χώρες έϊ"ισκέπτaνται ετησίως το
-να6. ΟΕ έπισκέπτ:χ.ι κχτα:πλήσσον-
-τα:ι δτ:χ.ν πλ ηpοφοpοίiντα\; δτι τα:
&pχα:ίου Σουηοικου τύπου «μχνου·

.άλία» κρύοουν τα μεγάφωνα: καί
-.δτι το μαρμάρινο δάπΞδο περιέχει
-.ιο ru.o _μοντέρνο σύστ'Υ_)μα θερμαν-

,. 

1 

τικης &:κτινοοολίας. 
Στην περιοχη του καθεδρικο� 

να:οσ εχουν ταφή πολλοί θρη
σκευτικοί καί πολιτικοί ήγέτα.ι, 
που εργάσθηκαν για: την συνεν
ν6ησι των ανθρώπων, δπως δ 
Γούντρω Ού'ί'λσων, δ εlρηνιστής 
28ος πp6εορος. 

Στην περιοχrJ υπάρχουν επί
σης σχολεϊχ στοιχειώ5ους καl 

Τό κεντρικό τμημα του κατJ·εδρ ι. 
κού ναού της Ούάσιγκτων γιά δλα 
τά δόγματα. 
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μέσrις έκπ,: δεύσεως, ίερ7.τικό 
ψρο'ιτιστήpιο, σχολη ρωσσικης 
γ λώσσrις, σχολ-ι-1 1νδικης χειρο
τεχν' α , άθλ ητικά γήπεδα, κο
λυμοψήριο καί κήποι. 

Αυτός δ ύπεράνω δογμάτων 
V7.ός είνα: .ενα: σύμβολο πίστεως 
κα:ί · έλπίδος. 

Ό τρωθιερεύς του, σεβασμιώ
τ7.τος Φράνσις f πώους Σέrιp λέ
γει: «Πολλοί ανεζήτησαν έδω 
τον Θεό. Πολλοί τον ευρηκαν. 
Αυτό το οίκοδόμrιμα άπό λίθο, 
κρύσταλλο κ,: μέταλλο είναι ή 
έκφρασις των ευχαριστιών τους. 
Ε,ίναι εvα:� ϋ

y-
νος , γραμμένος μέ

το λεκταο των σ.1ωνων». 
Θf.>ΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΣ 

Ιlαρουσί<:' 120 ίδρυτικων με
λών, ελσ.οε χώp7.V στην Ίερ.ου
σ,:λημ, την π6λι των τριών θρrι· 
σκειώv, ή πρι�τrι συγκέντρωσις 
στον Οίκο Μαζάρ, της Έπιτρο
πης γιά· την θρrισκευτικη κατα.
�όησι στο Ίσρα:ηλ κα:ί σ' δλο τον 
κόσμο. Ή έπιτροπη α.υτή, ίδρύθη 
κο:τόπιv προσ;:α.θειωv κ7.ί μελέ
;tΥ)ς που διήρκεσα:v · δύο ετrι, απο

τελείται δέ &πό έκλεκτ.χ μέλΥ) 
τη ίσρα.rιλιvής κοινωνίας ανή
κοντα: σέ δλες τίς θρησκείες. Με
ταξυ άλλων μετέχουν δ τέως πρω
θυπουργός κ. Μωσέ Σαρέτ, κα
θrιγηταί Πα.vεπιστrιμίου, δικα
στα.ί, ίατροί, δ έλλΥ)Vορθόδοξος 
δήμαρχος της Να.ζα.pέτ κ. Άμίν 
Τζα.ρτζούρα.ς, οί δήμαρχοι Ίε- . 
ροσολι:ιμων, Τέλ - 'Aolo κα.ί Χά
ί:ρας, πολλοί οουλευταί Κ. ά. 

Ή Έπιτpοπη για την θρrι
σκευτικη καταv6rισι εχει σύνθη
μά της τα λεχθέντα; υπό του 'Ε
βραίου σοφου Χιλέλ: «Μην Υ..ά
νεις είς τους άλλους αυτά που 

δέν έπιθυμείς νά σου κάνουν e

σένα». 
Μετα.ξυ άλλωv ή "'Επιτροπη ε

θεσε ώς οασιΧDυς σκοπούς : 
1) Τήv ά'ιlάπτυξe πνεύματος α

δελφοσύνrις, άvεξιθpησκεία:ς και. · 
άλλ rιλοσεοασμοΟ μεταξυ των δια
φόρων θρrισκευτικωv κοtνοτήτων. 

2) Τη,; διεξα.γωγη πvευματι ..
κών δράσεων, διαλέξεώ-v, συζητή
σεων κα.' συνεδρίων γcα την έπι-· 
τυχία. της θρησκευτικης χατανο
ήσεως. 

3) Νά ελθr; σ' έπα.' η μέ πα
ρεμφερείς όργανώ?ε ς άλλων χω
ρών, νά ίσχυροποιήση τ.ους πνευ
ματικους οεσμους κα.' την άμοι-. 
βα.ία έμπιστοσύνη μετ.αξrι των δια
φόρων έκκλησιί;).ν καί να προε
τοιμάση τό δρόμο για την �ενωσιy-
των καρδιών». 
ΓΑΛΑΝΟΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ 

Ή δμιλία που εκαμε στον, 
«Πα:ρvα.σσό» δ δ�υθυντής του• 
« ΊλισοΟ » Κω.στης l\fελισσαρό-
πουλος για τ.όν Δημήτριο Γαλα
νό τον ,. Αθηναίο (.καί έδημοσιεύ-
θη δλόκληρη στο 140 τεϋχος) εί
χε αξιόλογη &.π.ήχησι .. ·ο διακε
κριμένος σιηγραφευς χα;l κριτι
Χός κ: Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, 
εγραψε δύο άρθρα. στην «: Ελευ-
θερία» (7 καί 14 "Ιουνίου) σχετι
κά μέ τον l'οcλα.νό, άπό άφορμiJ.1 
την δμιλία του Κ. Μελισσαρο-
πούλου. Στο πρωτ.ο γράφει δτι ή,,) 
έρyασία. αυτ.η ερχετα.ι «μέ το δι
κ.αίωμα: της σ:ξία:ς» να προστεe
στηv ίσχνη vεοελληvικη ιvοολογι-
κη 6ι6λιοθ-ήκ:η Υ..αl είνα.t ενοc χρήσι
μο μήνυμα: «από πολυ μακρυά, ά
πό χώρους πού ;,..αί σ-ήμερ"' άκόμ
παρα τη γοργη έπtκα:ταλλ!%γή ά
νάμεοο: σ-αι εθ.ν-ιz., ά.πι:ψέ.ν..a.υ,� ci.-

.,. ' ' 
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-yνωστοι � περίτ.eιυ άγνωστοι». 
.:Στο δεύτερο, μιλiει άναλυτικd: 
ΎLΙΧ τον Γαλανό I χρησιμοποιων
-τα;ς κα.t μερικd: άπό τα στοιχεία. 
-της δμιλία.ς τοσ διεuθυντοσ μας.
•ΟΙ Α Τ ΛΑΝΤΕΙΟΙ

Ή τραγωδία. του "Αρη θα επα.
·να.λ ηφθή στη Γη;

'Ένας 'Ινδός συγγραφεύς, ό

"Rohit iel1ta εκφράζει τόv φό
βο, οτι ·ή πρόοδος του τεχνικοσ 
πολιτισμοσ ώδήyησε την άvθρω
πότητα -�δη στο χείλος τοσ κρη
,μvοσ. 

«Έπείyε.ι, γράrpει, κάποιος 
πνευμα.τικος προσαvατολισ μ ό ς , 
.-έd:v δέv θέλουμε νi επαvαλ η-:ρθ·ij 
-ή 'Α τλά-ιτε.ια τραγωδία. Ό αν·
θρωπος επέτυχε μεγαλύτερο ε
λεγχο στη :ρύσι, παρά στον εαυ
τό του. Το κενόν πρέπει να γε

·φυρωθη, &λλιως ή άνθρωπότης
κινδυνεύει vd: κρημνισθη στο βi
ραθρο δπου μας εφθασε ή επιστή
j.Lη καί ·ή τεχνολογία».

Ό Mehta δπεvθυμίζει την
-κατα.στρο:ρη της • Α τλαντίδος.

... ,fΝΩΘΙ ΣΑ ΥΤΟΝ,,

Μέ τό ίδιο πρόβλημα. άσχολή
·�θηκε δ πρωθυπουργός της Ί vδίας
.Σρί Γιαβαχαρλάλ Νεχρού, μι),ων
τας στο πανεπιστήμιο του Δελχί.
Είπε:

«Προχωρωντας προς την κα
κτησι του εξ�τερικοσ κόσμου, ό
δ άνθρωπος ήρθε σέ σύγκρουσι
μέ τον εαυτό του. Προσθέτοντας
γνώσεις γ ιά πάντα. τα άλλα θέ
ματα, λησμόνησε τί είναι αυτός ό
ίδιος. Νέα προβλήματα, νέα ερω
-τήμα.τα, ένω μ.έvει άνικανοποίητη
-ή παληα εντολη «Γvωθι σαύτόv».
.... Έτσι, �πο τη μια μεριd: βλέπου-

,,. .. ./' 

με τρομα.κτικη πρόοδο καί άπό 
την άλλη, άποσύνθεσι της κοινω
νίας, γιατί τό τσιμέντο των ήθι
κωv άρχων καί των κανόνων συμ
περιφοράς βαθμιαία. δποχωρεί. 
Μόνον, δμω;, δτα.ν θα &:να.καλύ
ψουμε τίς αίώvιες άξίες, τότε θα 
είναι ωφέλιμες για την πρόοδο 
του ανθρώπου οί τεχνολογικές ά-

λ' ψ 'Γ' , , ,ι;:, νακχ υ εις. ι αιωvιες α;"ιες κα-
τέχουμε σήμερα ;. . . Πρέπει vd: 
έξέλθουμε άπό τόν κόσμο των τρι
ών διαστiσεωv, γιά να 1δοσμε τί 
δπάρχει πέραν» ... 

ΓΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

Ό «καθηγητης» 'Α vτάμσκι, δ 
όποίΌς έξεμεταλλεύθη την μυστι
κοπάθεια της βασιλίσσης της 
Όλλανδίας, γιά να οργανώση μέ 
κiθε έπισημότητα διάλεξι, κατd: 
την όποίαν άφηyήθη δτι εταξί
δευσε, μέ ίπτάμεvο δίσκο, στην 
• Αφροδίτη, «έξεπεράσθηκε» άπό
μια 'Αγγλίδα φαντασιόπληκτη, ή
όποία άφηyήθη στον άνδρα της,
δτι κατd: την άπουσία του εδέχθη
την έπίσκεψι ... κατοίκου της Ά
φροδίτης, ό όποίος ήταν τόσο ώ
ραίος-άπαστρά πτουσα μεταλλι
κη πανοπλί:χ εν μέσιr φωτοστε
φάνου ραδιεvεργου άκτινοβολίας
καί μέ δλόξανθα μαλλιd: πού επε
φτα.ν εως τούς ώμους - ωστε
δπέκυψε στον πειρασμό... Καί
ετσι, άvαμέvεται «εν κα.ιρψ» να
άποκτήση τέκνον, πού δέν e· ά
vήκη ε1ς τόν σύζυγό της, άλλα
στον επισκέπτη άπό την 'Αφροδί
τη. Ό «εύτυχης» σύζυγος, Ρον
., Αππλετον, 29 έτων, οξυγονοκολ
λητής, στο Βίρμιγχαμ, είναι
πραγμα.τικd: ευτυχής, διότι ·ή γυ
ναίκα του, Σύvθια 'Άππλετοv,
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τον έβεοαίωσε δτι κατα: ρητην 
Ό·ήλωσιν του , Αφροδιτινου, το 
παιδί θα είναι αγόρι καί σε fιλι
κία 14 έτων θα: γίνη fιγέτης της 
ανθρωπότητος. 

"'Οπερ σημαίνει, δτι καί μετα: 
14 χρόνια θά δπάρχη ανθρωπό
της, επομένως δλοι μας εχομε 
κάθε λόγο νά συμμεριζώμεθα την 
«ευτυχία» του ζεύγους 'Άππλε
τον ... 
ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ 

Ή μεγάλη ήλεκτρικη εταιρία 
Westinghous� της 'Αμερικής 
μελετά την δέσμευσι της τηλεπα
θείας για έπικοινωνίες μακράς α
ποστάσεως. Φυσικά, θα: απαιτη
θουν α1ωνες, προτου έπ�τευχθη 
δ έλεγχος τών λανθανουσών πνευ
ματικών δυνάμεων του ανθρώπου, 
πάντως και μόνον το δτι καταπιά
νονται οί έπιστήμονες με μιά τέ
τοια; μελέτη είναι ευχάριστη έν
δειξις. 
ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ 

Το πανεπιστήμιο του Λέυντεν 
στην 'Ολλανδία απεδέχθη την 
συνεργασία του θεοσοφικοσ 'Ι

δρύματος «Πρόκλος» γιά τήν ϊ
δpυσι ε1δικης πανεπιστημιακής 
εδpας για: την μελέτη της «Μετα
φυσικής στο πνευμα της Θεοσο
φίας». Πpωτος καθηγητης για 
την εδρα αυτη ώρίσθη δ δόκτωρ 
Ιlούpτμαν. Το πανεπιστήμίο του 
Λέυντεν είναι απο τα πλέον ευ
φήμως γvωστα στην Ευρώπη. ΊΌ 
οτι τόσον αυτό, δσο κcr.ί fι Όλ
λανδικη κυβέρνησις ένέκpιναν την 
ϊδpυσι εδpας για την Μεταφυσικη 
είνsι:ι ένθα:ρpυντικο για την πρό
οδο τ·7jς έσωτεpικης φιλοσοφίας. 

ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ 

Ό Νιλακάντα Σpί raμ �πήv
τησε σ' έρωτήσεις σχετικα: με τη\J' 
δίαιτα:. 

Έpώτησις: Εlνα:ι αναγκαία � 
χορτοφαγία. χάριν πνευμα.τ.ικ.ότη
τος; 

'Απάντησις: Ίπάpχουν τ.ολ�οc. 
μη χορτοφάγοι, που εχουν πνευ
ματικότητα κα;ί πολλοί χορτο
φάγοι που είναι ώμοί. Πνευμα
τικότης θά πή να διαπιστώση κα-
νείς την ενότητα. της\ωης. 'Αλλιχ: 
τότε πως μπορεί κα.νεί; να. σκο
τώνη ; 

ΟΙΚΤΟΣ ΣΤΑ ΠΟΥ ΛΙΑ 

Καθώς αναφέρει Κα.γα;δικη έ
φημεpίδα:, ενα.ς ασ'tυνόμος το� 
Τορόντο, κατα: την διάρκεια; έπι· 
θεωρήσεως σ' ενα; πάρκο ετυχε σ" 
ενα. παράξενο θέαμα. Σ' ενα- ά
δενδρο μέρος, κ.οντα. σε μιά πη
γή, μιά δμά.οα σπουργίτια: έτάϊ
ζα.ν ενα: χονδpο σπουργίτι καθι
σμένο στο χωμα., σα: νι± μrJν εΙχε 
φτερά να πετάξη. Περίερyος, έ-

, πλr,σ:α.σε. Τά σπουργίτια απομα
κρύνθηκαν κα:t εμεινε μόνο του το. 
χον'δpο στρουθί. Έκείνο δοκίμα
�ε να πετάξη, άλλα. δέν κατώp
θωνε vά φθάση σε -χ,λαδt δένδρου• 
και δ αστυνομικος μπόρεσε ,να: το
πιάση. Κα.ι τ.6τε_ εtδε, πως ήταν, 
τυφλό! 

"Qστε, δπάpχει και στοy κό
σμο των ζώων το αίσθημα: του, 
οίκτου ... 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟ:Σ 

.;.; 
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ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒλlλ 
«Το Σημειωματάριο έvος Μύστοv» 

Τοϋ ΙΩ. Α. ΒΑΣΙΑΗ 

Κριτικό σημείωμα 
τοϋ ΝτLμη 'Αποστολοποuλοu 

μεταδοθέν άπό τόν Ρ Σ. Α. 

'Έχω ενα βιβλίο στά χέρια μου. Ό τLτλοc; του: ιιΤό σημειωμα
τάριο ένός μuστοuη. Τό ονομα τοϋ συγγραφέως τοu: 'Ιωάννης Βασι-:
λης. 

Κοιτάζω ενα-ενα τά μέρη τοu,' τά ·κεφάλαιά τοu. 
Τό πρώτο μέρος άναφέρεται στήν ίδεολογική προπαρασκευή και. 

διεuκpινLζει τήν εννοια τοϋ μuστοu και των μυστηρίων. ΈξΈτάζεL 
άκόμη τα θέματα της άνθρωπLνης μορφης, της ψuχης, της γνώσεως

,.. 

της παγκόσμιας άpμονLας, της έλεuθερίιις και της δικαιοσύνης, τοϋ. 
άνθpωπισμοϋ. 

Το δεύτερο μέρος άναφέρεται στα μέχρι σήμερα φιλοσοφι- · 
κά έπιτεuγματα τοϋ άνθρώποu. Οί ΌρφικοL, ό Πυθαγόρας και ot 
Πυθαγόρειοι, οί κοσμογονικ_ές θεωρLες στ·ά φιλοσοφικα συστήματα. 
άπο την 'Αρχαιοτητα εως τον 20ον αίωνα, εlναι μερικά άπο τά θέμα
τα ποu έξετάζονται στο μέρος αύτό. Και άκολοuθεί ενα τελευταίο μέ
ρος, ποu μας όδηγεί στή μυστηριακή γνώση. Ή θύρα τοϋ ναοϋ άνοLγει 
ετσι και ό μεμuημένος μπορεί vά προχωρήση στόν ίερό χώρο της 
άνθρώπινηc; ψuχης και νά σuλλάβη τήν τρLτη της διάστ_αση. 

• ΑφLνω γιά λLγο τό βιβλLο και προσπαθώ νά συλλάβω τή μορ
φή τοϋ σuγγραφέα._τοu. Ό 'Ιωάννης Βασιλης είναι σLγοuρα ενας μύ
στης. Ή ζωή τοu θά ηταν μLα άδιάκοπη προσπάθεια νά γνωpLση τον
σ.νθpωπο, ν' άποκαλuψη τή βαθύτερη uφή τοϋ εΙναι:τοu, νά άνατά
μη το μuστηριο της ψuχης τοu. Κάθε μέρα τοu και κάθε ώρα τοu 
άκόμη, θά ηταν άφιερωμένη στό μεγάλο αύτό σκοπό. Τά καθημερινά, 
τά έπαναληπτικά στοιχεία της άνθρώπινης ζωης δεν πρέπει νά τον, 
ένδιέφεραν. 'Ό,τι πpQπαντός θά τόν- ένδιέφεpε θά ηταν τοϋτο: ν' άν
τικρuση μέ ένάργεια πνευματική σ.λλοuς κόσμους, πο�:ι συνδέονται με: 
τόv άνθρωπο και ποu τοϋ πpοσδ'Lδοuν άξία, νόημα καί θείο , προορι
σμό. 

Τό βιβλLο τοu, δπως τό εΙδα στήν πρώτη έπαφή μοu μέ το πε
ριεχόμενό τοu, είναι μLc.1 μαρτuρLα των διαδοχικών προσπαθειών τοu, 
γιά νά έμβαθuνή στο μυστήριο τοϋ άvθρώποu. Ή βασική τοu προ
σπάθεια είναι αίσθητή άπο τήν πρώτη άκόμη παράγραφό τοu. ΘέλεL 

Ι \ 
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vά χαράξη ενα εύθύγpαμμ!) δρόμ ο-ενα δρόμο που μας άπαλλάσσει 
-σιγά-σιγσ. άπό τήν πvευ;.ι.ατική πΞνί�, μας θερ:χπεύει άπό τήν ήθική 
άναπηpία και μας άποκαλύπτει τό νόημα της παγκόσμιας άpμονίας. 

Στή σελίδα 45 του βιβλίου ύπάρχει ή έπιγpαφή. «Ή παγκόσμι
ος άpμονίαη. Είναι σίγουρα τό κεφάλαιο πού έξετάζει τό βασικό αύ
-rό θέμα. Πως άκpιβως τό βλέπει ό 'Ιωάννης Βασιλης; 

«Γιά δλα τά πράy,.ιατα δ άνθρωπος μπορε ϊ ν' άcιψιβάλλη και σε 
πολλά νά μήν εχη τή δύναμη νά πισιεύη. Γιά εvα μόν:ι δεν του έ
,τιτρέπεται νά άμψιβάλλη : &Οrι ύπάοχει yJpω του ενας κόσμος, 
-άπό τίς ουσίες του δποίου συντηρεϊται καί άπό τή θέα του δποί
ου θέλγεται καί έμπνέεται. Οί αίσθήσεις του καί ή γνωστική ικανό
-της του τόν πληροφορουν, έξ άλλου, δτι στή φύση ύπάρχει μιά τά-
-ξη πραγμάτων. Γιά νά ύπάρχη μιά τάξη σταθερή καί άναλλοίωτη,
πρέπει ν.:χ πιστέψη πώς αυτή εΤναι άπόpp:>ι::χ νό.,.ιων πο::.ι λειτουpyουν
στή φύση...

�Αν δεν ύπηρχαν νόμοι πού νά λειτουpyουν σταθερό-, θά άπέβαι
νε άδύνατη ή γνώση των φαινομένων της Φύσεως. θ:'ι: ηταν άνέ1>ικτη
ή παρατηρουμένη άρμονία του σJμπαντος, τήν δποία ή άν3pώπινη
-iκανότης κατορθώνει νά έλέyχη καί ν.:χ ά,τολαμβ:χνη διά μέσου των
αίσθήσεων καί της φαντασίας ...

Έκεϊνος πού θά κατώρθωνε νά συλλάβη τό νόημα του μεyά
λου νόμου της θείας άρμονίας, θά αίσ3ανόταν νά μεταβάλλωνται οι
σκέψεις του καί νά μεταμορφώνωνται τά συναισ3ήματά του. θ:'ι: άν
τιλαμβανόταν νά έκπηyάζη ά.πό τό κέντρο του Ε!ναι του τό αίσ3η
μα της άρμονίας, τό δποϊον οι άνθρωποι μεταφράζουν με τή λέξη
-άyάπη ... Τότε θά εφτανε στήν κατάσταση έκείνη νά άyαπα κάθε
μορΦή καί κάθε συνείδηση, χωρίς νά πεpιμένη καί οι άλλοι νά τόν
άyαπουν. Ή άγάπη του θά είναι ή τροφή της ψ:.ιχη::; του, γιατί με
αυτή θά μεγαλύνεται καί θά άνυψώνεται ... »

Ύπάpχει λοιπόν ενα βαθύτερο αίσθημα άρμονίας, πού έμείς ol 
ανθpωποι τό μεταφράζουμε μέ τή λέξη ιιάγάπηη. Ή άγάπη μας άνα
vεώνει, μας μεταμορφώνει, μας τρέφει τήν ψυχή. Ή άγάπη μας άνυ
ψώνει καί μας άποκαλύπτει τό νόημα του μεγάλου νόμου της θείας 
άpμονίας πού βασιλεύει οχι μόνο μέσα μας, άλλά καί εξω άπό μας, 
σ' αύτόν τόν άπέpαντο κόσμο πού άπλώνεται μπροστά μας. Ή άγάπη 
μας δείχνει τό δρόμο της έλευθεpίας και της δικαιοσύνης, μας έξαν
θpωπίζει, μας άποκαλύπτει δ,τι άποτελεί χρέος μας στή ζωή. Ποιό 
δμως εΙναι τό χρέος μας; Ό 'Ιωάννης Βασιλης δεν παραλείπει νά τό 
άναλύσει σέ ενα άπό τά βασικά σημεία του βιβλίου του: 

«'Ο άνθρωπος όφιοίλει νά είναι .τάντοτε άyαθός, γλυκύς στίς έκ
φράσεις του, ηuερος τήν ψ:.,χή, φιλαλήθης, πρα::>ς, εύ:τJνείδητος και 
νά φιλη τόν δμοιό του. Αύτός λοιπόν δ άν3ρωπος, μπ;:,ρεϊ νά όνο
;μάζεται πράγματι άνθρωπος, γιατί με τά προτερήuατα αύτά τιμα 
-τήν άνθρωπίνη μορφή. 

Ή άλήθεια σε τελευταία άνάλυση δεν εΤναι παρ::'ι: μέσ;:,ν έκφ;:,ά
rσεως μέ τό δποϊον δ άνθρωπος δταν τή yvωρίση φθάνει τόν σκοπό 
,τού του εχει καθορίσει ή νομοτέλεια. 

Ή άρετή εΤναι yιά τόν άνθρωπο τροφή ψυχική και πνευματική. 
Ή μελέτη της φύσεως, τά πορίσματα της παρατηρήσεως, δ 

--πλουτισμός των γνώσεων, εΤναι μόνον έψόδια πρ:::ιόδου, πού θά μας 
βοηθήσουν νά πλησιάσουμε τήν άλήθεια. 

Ή είλικρίνεια κατά τήν πνευματική συνεργασία μέ τούς άλλους 
άνθρώπους 1'αί ή άδολη άyάπη πρός τά πρόσωπο μέ τά δποϊα συν
.δέεται δ άνθρωπος, είναι έχέyyυα άνακτήσεως ψυχικοϋ μεγαλείου. 

,, ' 
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Ή ψ;χραιμη εκτίμηση καί τό ά,φιβές ζύyισ,..ια των διαφ:φω ν πε
!J)ιστάσεων καί περιπετειών της ζωης, ψανερώνσυν νσυνεχη άν3ρω πο, 
yεματον ύπομονή, άπό •τήν δποία π_)έrτει ν.:χ πρ::>σ3)κα ψJχική έλευ
ιSερ[α καί αυτοπεποίθηση. 

Ή άναyνώ.)ιση των δικαι:u . ..ι:ι:των πσu εχει κ6:3ε άν3p:uτο:;, ή ά· 
ναyνώριση καί ή άπόδοση της ελε:/3ερίας σrους δικαιοψένους, τόν 

,άνυψώνουν στό κοpύφω_..ια τη:; άν)pώτινης τε\ειότητας. 
Ό πόθος, ή προσπάθεια, ή εργασία που καταβάλλεται yιά 1 ήν 

άναyέννηση καί τήν ευτυχία του άν3ρωπίνου γένους, πλέκουν τόν 
στέφανο της τιμης καί της δόξας, μέ τόν όποιο στεφανώνονται οσοι 
άyάπησαν τόν άνθρωπο. 

Ό πόθος νά άποκτήσουν ολοι οί άν9ρωποι οσα δικαιώματα ε
χουν άπό τή φύση, χαρακτηρίζει τόν βαθμό της άyαθ6τητος καί ώ
ριμότητος της ψυχης». 

'Όμω; στό σημείο αύτό είναι φυσικό νά γεννηθη ενα έρώτημα. 
'TL εΙναι ή ψυχή; Πως τήν βλέπει, πως τήν δρLζει έκείνος πού εχει 
μυηθη σ' δ,τι άποτελεί τό μεγάλο νόημα της ζωης; Ό 'Ιωάννης Βα
-σιλης μαι;; δίνει τήν έπιθυμητή άπάντηση στό βιβλίο του: 

«Ή ψυχή, εΙναι μιά όνιότης, εΙναι εvα ου:JLαστικό εy;::,, τό ό
ποι) εχει προέλθει άπό κει που προηλθε τό σ.;μπαν όλόκληρο. ΕΙ
ναι τό άπό μόνα του πάντοτε καί εν συνεχείςχ κινσύuενσ καί ενερ
yουν εν συνειδήσει ΕΙναι. Γιό. νά εχη κίνηση, ζωή, «είναι>> καl ενέρ· 
yεια, εΙναι κάτι τό ουσιαστικό, yιατί μόνο ή ουσία που εχει μορφο
ποιηθη εκδηλώνει νόμους καί ί5ι6τητες. 'Αλλά έπί πλέ)ν εχει καί 
-συνείδηση. Πως τήν άπέκτησε; Νά τό μυσιήρι::, yιά τόν άνθρωπο,
που μόνος του είναι άδύνατο νά καταλάβη, χωρίς τή β::,ήθεια άνω·
τέpων σοφων υπάρξεων.

Ή ϋλη μερίζεται σέ άόρατα άτομα. Τό άrομο εΙναι μιά άνόρ
yανη μορφή μέ κέντρ::, καί περιψέ,::,εια. Στό κέντρο δρα ό νόμος,
ό νόμος της κινήσεως, ό όποιος έκδηλούμενος μέχρι της πεpιφεpεί
ας μας δίνει τήν εννσια του είναι της ζωης. Αυτό τό άιομο τό συ
νέχει ή ύπέρτατη ου:ιία της ψ6σεως, τήν- όποίαν οί άρχαιοι άποκα
λουν αιθέρα, Δία, καί άλλοι σσφοί θεό.

Πρωταρχικός της νόμος είναι ή έπί5ραση, ή όποία προκαλει
τήν ένέρyεια καl τήν παραyωyικότητα των λανθανουσων μέσα στό
-ατομο της ϋλης δυνάμεων.

'Όταν ή επίδρσση ένερyήη πάνω στό άrομο, του μεταβάλλει
τήν υφισταμένη κατάσταση, yιατί αυτό έκδηλώνει νέους νόμους σάν
-τους νόμους της κεντρόφυγος καί της κεντρομόλου, της ελξεως καί
της άπώσεως, της συστολης καί της διαστολης, όπότε συντελειται
ό yάμος η ή ενωση της θεϊκης ουσίας μέ τό κέντρο του υλικου
ατόμου καί ετσι επιτυγχάνεται ή μετουσίωση, ή έκπνευμάτωση, ή
συνειδητοποίηση τωv δύο κοσμοyονικων ουσιων, άπό τίς όποιες
σύγκειται ολο τό μορφικό η συνειδητό Είναι της Φ.Jσεως. Νά πως
θεμελιώνεται καί ταυτόχρονα πως αίτιολοyειται, οτι ολα τά οντα
ε'ίμαστε άδελψές ύπάρξεις, yιατί κάθε ϋπαρξη φέρει έντός της τόν
κοινό πατέρα θεό η Δία.

Τά όνόματα καί οί λέξεις μόνο τους δειλους καl τίς άτpοφικές
διάνοιες τρομάζουν. 'Έχει είπωθεϊ πώς οί ψυχές είναι άπόρροια
της θεότητας».

'Έχω, έπί τέλους, τά πολότιμα έφόδια πού θά μοϋ έπιτρέψουν 
-τά άνέβω κι' έγώ τά σκαλοπάτια της Γνώσεως. Της Γνώσεως; εί:cα;
� Αλλά τί άκριβώς είγαι Γνώση; "Ας άκοόσουμε τήν άπάντηση πού
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δ(νει ό Δάσκαλος στο έρώτημα τοϋ μύστη «τι είναι Γνώση». 
Τό διανοητικό περιεχόμενο κάθε ά θρώπου εtναι άνάλογο μέ 

τήν ψυχική του ίστορία. Στό κέντρο κάθε ψυ-χης εχει έναποθηκευ
θ η  τιλουτος γνώσεων, τιού εχει σύσσωρευθη έκεΊ: άτιό κάθε πέρασμά: 
του άτιό τ.ή γη �Αν κάθε ανθρωτιος κατώρθω ε ά ψέρη άτιό τό κέν
τρο στήν έτιιψανεια της ψυχης του τlς γνώσεις αύτές θ' άνεδεικνύετο
οχι βέβαια σοφός, άλλα πολυμαθής. Διότι δλες οί γνώσεις αύτέ 
δέν εΤναι άληθινές. �Εχουμε μαζl μέ τίς ,τραγματικές καί τίς φυσι
κές καί ίδέες τιετιλανημένες, άντιψυσικές η ψεύτικες. 

Τό εργο του μύσιη συ ίσταται στό να ψέρη στήν έτιιψάνεια: 
της συνειδήσεώς του τίς ίδέες του, νά τίς συγκρίνη μέ τίς ίδέες τιού
εχει σέ ένεργεια στήν τιαρουσα. διαβιωση καί νά τ!ς μεταμορφώ
ση Νά άτιορρίψη τίς ψεύιικες ίδεες, είτε αύτές εχουν -χαραχθη πρό
σφατα η τιαλαιόιερα. Αύτή εtναι μια έργασία τιού άnαιτεΊ: μόχθο 
κάποτε δέ καί ήρωισμό, σταθερότητα καί έτιιμονή. 

'Αλλά τιρέτιει νά εχη ύτι' σψη του τιώς τό διανοητικό περιεχό
μενο κάθε άνθρώπου θά ηταν πενιχρό, πενιχρότατο, έαν τιεριοριζό-· 
ταν στίς ύτιοκειμενικές άντιλήψεις τιού θα τόν έψωδ[αζε μόνο ή ττα
ρατήρηση διά των αίσθητηρίων. 

Στό τιεριεχομενο αύτό περιέχονται καί ή έμπειρ[α των συγχρό
νων καί των πρίν άπό αύτόν δμοίων του 

Ό Μυστης πρέπει νά μελετα τήν πεΊ:ρα των αtώνων, τίς σκέ
ψεις, καί tδίως τά φιλοσοφικά συσιήματα πού διατυπώθηκαν άτιό τcr 
δδηγά καl πρωτοπόρα στη Γνωση πνεύματα της γης. 'Αλλά θά η
ταν έπίσης μεγάλο κατόρθωμα αν έπετυγχανε νά, δέχεται καί vcr 

μελετα τlς σκέψεις καί τίς ίδέες των άνωτέρων άπό αύτόν έλεύθε-· 
ρων και ψωτεινων συνειδησεων. 

ΈκεΊ:νες εψθασαν σ' αύτή τήν κατασταση, γιατί μεταμόρφωσαν 
δλο τό διανοητικο περιε-χόμενό τους σέ ίδέες μόνο φυσικές καί ά
ληθινές. Ή πλάνη η τό ψέμμα δέ μπορουν νά τίς ττλησιάσουν f\ καί 
να τίς μολύνουν, γιατί τό φως.πού άφωμοίωσαν τά φυγαδεύει:&. 

Στο σημείο αύτό θά σταθοϋμε. Ό 'Ιωάννης Βασιλτjς πριν νά δώ
ση τόv τελικό όρισμό τοϋ μύστοu, που κλείνει το βαθυ και πολύτιμο, 
βιβλ(ο τοu, άνατρέχει στο παρελθόν και άvαλύει τά μεγάλα φιλοσο
φικά έπιτεύγματα τοϋ άvθρώποu. Οί Όρφικοι και οί Πuθαγόρειοι δ(
vouv τά πρώτα στοιχεία, που θεμελιώvοuν τη διαδρομή τοu ώς τΥ)! 
μ_uστηριακη γνώση-ως τη γνώση που άvοLγει τη θύρα τοϋ ,ναοϋ, τήι 
θύρ� της πραγματικότητας. 'Απο τή στιγμη που θ' άνοLξη ή θύρα αύ
τή, ή ζωή άποκτii εvα αλλο νόημα. Δεν εΙσαι πιά αβοuλος και δεν
έvεργείς άσuvε[δητα. Δεν εΙσαι πιά ύπόδοuλος στά πάθη σοu και στις; 
άδuvαμLες σοu. ΕΙσαι σuνεργάτης και βοηθος της άγαθτjς λuτρωτικτj'> 
'Αρχης: είσαι εvας αvθρωπος, που βαδίζεις άπάvω στο δρ?μο της 'Α
λήθειας. Και εvας τέτοιοι; ανθρω�ος πρέπει νά εΙναι δ σuγγραφευς 
τοϋ βιβλLοu που σας παροuσιάσαμε: δ 'Ιωάννης Βασιλτjc;. 

1 : 
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Αί « θ Ε Ο Σ Ο Φ I Κ Α I Ε Κ Δ Ο Σ Ε I Σ » Σ v Ν. n. Ε _

<Άκ αδ η μίας 63> 

Κυκλοφορούν λίαν προσεχώc; 

Τό κλασικόν . εργον της 

ΕλΕΉΑΣ ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΑΑΒΑ ΤΣΚ'l 

Τ Ο Ι( Λ Ε Ι Δ. f 

ΤΗΕ 

ΟΕΟΣΟΦΙΑΕ' 

κατά μετάφρασιv της 

Μαρίας Σακελλαρίου - Κανδήλη 

,Εκ τοϋ , Αyyλικοϋ Πρωτοτύπου·· 

1ης 3ης 6ναθεωρημiνης tκδόσεως τοa 1893· 

Τιμη τόμου Δpαχ. 401 tΑ.εόθ. ταχ. τελών 
\, 

...................... ... 
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"Ί72 ΙΛΙΣΟΣ 

�, ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ Ι== ==Ι ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ /===· 
Α ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

-Το ΚΑΛΟΚΑΙΡ Ι

Τά γραφεία τοϋ «Ίλιqοϋ» κα
-τα το θέρος θα είναι ά:vοικτά

_ΜΟΝΟΝ έκάστηv Δεuτέραv 11-12
· π. μ. καl 7-8 μ.μ.

* 

:ΜΗΝ ΑΜΕΛΗΤΕ ! 

Πολλοl ά:πό τοuς τ α κ τ ι κ ο u ς 
χαί ά: φ ω σ ι ω μ έ v ο u ς σuνδρο

μητάς τοϋ «Ίλισοϋ» βραδύνοuν 

νά τακτοποιη&οϋν οlκοvομικώς. 
'Ασφαλώς, ε ίvαι ιιφασαρία» νά 

,-σταλη μία έπιταγή 40 η 50.δρα

χμών και ή ζωή μας παρασύρει 
-στήv ά:vαβολή. "Ας σκεφθοϋv, ο

μως, οί καθυστεpοϋvτες τί κοστί

-ζει ή ά:μέλειi των στό περιοδικό:

-σπατάλη χ ρ 6 ν ο u και χ ρ ή μ α-
τος διά τάς ύπομνήσεις καl ψuχι

;<ήν κούρασιv, ένώ πρέπει νά
εϊμεθα ά:πό πάσης ά:πόψεως ά: π ε
()ίσπαστοι στήv έργασία τοϋ πε
ριοδικοϋ.

Μήv ά:μελητε περισσότερο! 'Α

--π-οστεlλατε χωρίς αλλην ά:ναβο

Αήν τήv σuνδρομήν τοϋ 1959. 

, Βασική σuνδρομή Δραχ. 40 

η 

Σuνδρομή Φ ιλίας Δραχ. 50 

�Εμβάσμ.ατα 

Κωστηv Μ ελισσαρόποuλον 

'Ακαδημίας 63 

'Αθήνας 

Π. Σακ., Πειραια. Τα Γραφι:.ία 
της 01:. σοφικης Έταιριας lν Έ-λλά
δι μετεφf.ρ-lJ··ησαν άπο την όδο,1 Γ' Σε
πτtμβρίου 56, lγκαταστα-lJι,ντα �ρο
σωρινως εί.ς τήν όδόν ' καδημιας 
63. Τό πι,ριοδικόν <Τό Μυστήριον
της Ζωης=- δεν /::χει καιιμιαν σχέσιν
με τή,• ΘεοσοφιJΙην �Εταιριαν ·ο κ.
Τιμ. Βρατσάνος παρητή-ΙJη οχι μόνον
ιiπο την Θbοσοφικην Έταιρίαν έν 
Έλλαδι, άλλα και άπο την παγκο
σμιον ΘεοσοφιJΙη, Έταιρια, Μ.
Παρ., 'Αθήνας. Έφ' όσο,• άλλά
�ατε δι1;.υ-1Jυνσιν και δέν μας εί.
δοποιησατε, φυσικον εtναι που δι:.ν
ελαβατ1;. το τ1;.ύχος τού «ΙΛΙΣΟΥ =-,
το δποίο,, ιιας ε."tεστράφη μέ την
ε,•δειΌιv .. :ιvrετωκησι,:.. αvλοι οσοι αλ
λαζουν διευ-Ιrυ, σι ν πρέπει ,•α μας
είδο-ιτόιού,1 Εύ. Σκεν., Χανιά. Έ
ταχυδροιιήσαμεν είc: Σπ. Νι,ωλ. 3
τευχη διcί τους 3 νιους συνδροιιη·
τυς. Εύyυ.ριστοίίμεν χαί σuγχαιρο
μ::,• δισ διαδnσιν ΙΛΙΣΟΥ. Γ. Παπ.,
Θεσ)κην. Να uας γραψετ1;. ποία
τε11χη δε, έ�αβατε, ίύστε ,,α σάς τά
οτειλωμε,. Σ. Ρ οδ., 'Αθήνας. Γιατί
δέν πfρ,ϋτε άπό τά Γραφεια μας
,cί σιιζητησωμ1;.ν έν ανεσΗ; Θά σας
δεχθούμε με "'Wλλην εύχαριστησιν. 
Γ. Κωνστ., 'Αθήνας. Ό ΙΛΙΣΟΣ
ει,•αι πrριοj\ι,ιο,• πού καλλιcργεί
τήν ε.λευ-ΙJι:.ρια η)ς σκι.ψεωc: έν 
δογματιςει καί δε,1 έπι'6"Uμεϊ ,111 έ 
πιβύλη JΙαιιμιαν άποψιν η θεωρια,•.
'Αλ. Χαρ., Χαλκίδα. Περιucνομεν
εί.δησεις σας σπό μακρού. 'Ιω. Χαρ.,
'Αθήνας. cν 1:.tναι δυνατο,, νσ δη
μοσιι:.υωμο• ωα τα σρ·&ρα που λα
βαινουμε, �στω /αι ιiν εtνσι ένδια
φ .. ροντα. Φυσικον εtνσι νά προη
γούνται τα π ε ρ ι σ σ ο τ c ρ ο ν
ένδισφέροντσ. ·η τό. επικαιρα, κα'6ώς
Χσ ι τσ άρ·&ρα τϋJ\' τα-κτ:ικιΪJν συνερ·
γατών. Είς τα ποιήματα ειμαστε
περισσότερον δισιι;ακτικοι. Α. f,tr.,
Ν. York. Έλύβαμε τήν συνδρο
μήν σσς, κσ.&ωc: καί τού ,•έου φιλου
σας. Εύχαριqτcίίμε γισ. τή δισδοση
τού ΙΛΙΣΟΥ. Όλοι πρεπει νά
φροντίtου,• γισ τή διάδοσή του καί
γιά τψ έγγραφή συ,•δρομητών γιά
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να μπC'ρέση \ ά στα'Ι'J η καί νά βελ τι
ω'Ι'J·η, Χρ. Χριστ., ΛευκωσLαν. Πε· 
ριμένομεν εί.δήσεις σσ.ς ·καί cγγρα· 
φάς συνδρομητών.Τώρα πού ή 
Κύπρος κατέστη ά,1εξάρτητος, πρέ
πει νά πυκνώση τάς πνευμι.ηικάς 
της σχέ'χεις ιιετά της 'Ελλάδος, έφ' 
δσον μάλιστα εί.ς iήν Κυπρον, κα
'Ι'J·ώς γνωρίζομι:ν, ύπάρχει εντcνος 
π,1ευματικ11 κίνησις 'Αντιπρόσωπος 
του ΙΛΙΣΟΥ ι:ί.ς Κυπρον ι:lνσ.ι τό 
Βιβλιοπωλειον Άντ Στυλιανού εί.ς 
Λειιεσον.' 

Βιβλία
1
καt Περιοδικά πού λάβαμε 

Π. Α. Χρονοπούλου: «Άγωνιις» 
(ποι11μσ.τσ.\, Χριοτοφ. Λυκίδη «Τά 
' ρχσ.ία Κα{}ήκοντα καί ot Γενικοί 
Κανονισιιοί, άπό το βιβλίον τω,• 
Σuνταγμάτω,1 τοϋ nderson». Νικ. 
Παπαδηιιητρίου: « Άγριοχιίμω,•ο » 
Μ υ{}ιστόρηιια). 
'Αρχιτεκτονική, Ζυγό,, Έπι{}εώρηση 
Τεχνης, ''Έρι:υνα, Ό Κόσμος της 
ψυχης, Ό Φίλος τω,1 ζωω,•, Το Μυ
στήριο,, της Ζωης, Φιλοτέλεια, Πρω
τοτυπη Φιλολογι,,ή Έπι{}εωρηση, 
Κρητικ11 Έστια, Εύβο ικός Λόγος, 
Έλληνισμος ' μερικης, Έλ1:.ύ1'rε
ρη Θράκη, Πσ.ρατηρητ1']ς (Κυ
πρου), Μαρα{}ω,1 (Βραζιλιας), The 
Theosoph1st ( dyar), Clarte (Bru
xelles), Le Lotιis Bleιi (Pans), 
The A111encan Theosophi t (\Vhe
alon-Ill\, Ma1n Cnnents (Ν. Υ-
01 k), Alba Sp1r1tιiale (R.oma), The 
Link (Johannesbιng), Theosopl11-
αιl Ν ews and oteς (London,) 
The Theosophιcal Revie\\1 (\/aιa
ncιsι), Theosoph:y in Aιistιc11ia (Sy
dne_γ), Theosophy in Ν ew-Zca
land (Aιick1and), Theosophy in 
Ireland (Dnblin), The Canacl1an 
TheosopJ11st (Τ01 onto). 

Ή λύπη είναι μ ι σ η� 

δταν την μοιραζόμαστε · 

Ή χαρά είναι δ ι π λ η 
δταν τήν μοιραζόμαστε. 

Λοιπόν: 

Ό «ΙΛΙΣΟΣ» σας δίνει χ�ρά.: 
καί εύχαρLστησι. 

Διπλασιάστε την, γράφοντας &,. 
ενας, άλλον έί ν α ν συνδρομητή!: 

'Ένας νέος συνδρομητής είπε:: 
στόν φίλο_ του: 

-Σ' εύχαριστώt Βρ,ηκα στον «Ί-
λισό» κάτι πο� δεν ύπάρχει άλ- -
λου πουθενά ...

' 

Πραγματικά, δ «'Ιλισός» δ ε ..,.. 
μ ο ι ά ζ ε ι με κανένα αλλο περι--
οδικό ... 

Προτείνετέ τον στους φίλους;; 
σας. Είναι πολλοl. έ'κ�ίνοι, πού� 
θά τόν θεωρήσουν σάν «άνακά·--. 
λυψι». καt θά σας εύχαριστήσουν:· 

Βασική συνδρομή1 Δραχ. 40 

η 

Συνδρομή Φιλίας Δραχ. 50 
Με τήν βοήθειά σας, δ «·Ιλισός1JΙ• 

' μπορεί νά γίνη πολύ καλύτερος •. 

·Εμβάσματα:

Κωστην Μελισσαρόπουλον
'Ακαδημίας 63

'Α θ ή νιχς 

Ζητείται πρός ένοικLiχσιν άπδ Σεπτεμβρίου κεντρική αϊθουσ� 
40-50 τετρ. μέτρων η 2 δωμάτια συνεχόμενα. Γρίχψατε, άναφέροντες:
π�ήρη στοιχεία. Περιοδικδν ΙΛΙΣΟΣ, 'Ακάδημίας 63 •

... 

'' 
,, . ' ; 



Βιβλία πωλούμενα 

είς τα_Γραφεϊα τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ» 
""Ακαδημ[ας 63, έκά.στην Δευτέραν 11-12 π. μ. καί 7-8 μ. μ •

. 

,C. Jinarajada a: Άπ6κpυφος 'Εξέλιξις ' vθpωr:ότητος Δρχ. 40 
nnie Be ·ant: Προς την Μύησιv » 15

» Μελέτη επί της Συνειδήσεως » 30
» Μετενσάρκωση » 10
» Κάρμα. » 10

Leadbeater: ΟΕ Διδάσκαλοι καί ή ' τpαπος » 50
» Κεκpυμμένη Ζωη έv τφ Τεκτονισμψ » 40
» 'Αρχαία Μυστήρια κσ;ί Τεκτονισμος » 100

.Ή. Ρ. Blavat ky: Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνών » 15
Ή Φωνη της Σιγής » 20
Ή Μπαγκαβαδ Γκιτα » 30
Φως στην Άτpαπο » 10

:Έd. Arnold: Το Φω; της Άσίας » 30
Wedgwood: Ό Διαλογισμος για ά:pχάpιους » 10

.J. Van der Leeuw: ΘεΌί έν έξοpί<f » 10
Be ant·Leadbeater: Ό Άστpικος Κόσμος »
--Tl1. Pascal: ·Ή Θεοσοφία ε1ς δλίγα Κεφάλαια » 5

» ΊΌ Α Β Γ της Θεοσο:ρίας » 10
_J. Krisbnamurtli Στά πόδια τοσ Διδασκάλου (μ. Κ.Πασσια η)» 5

» » » » >� (μ Κ Μελισσαροπουλου » 10
» Ή 'Α τpαπος » 10
» Το Βασίλειον τη; Ε·jδαιμονίας » 15
» Ή Π ηγη τη Σοr ίας » 10 ·
>> Ή Διάλυσις τοσ Τάγματος 'Αστέρος » 5
>> Δελτίον Άστέpο; (Σεπτ.-Δεκ. 19 Ο) » 15
>> » » (έτους 1931) » 15
» » » (έτους 1932) » 15
» » » (Ίαν- ϋγ. 19 3) » 10
» 12 Όμιλίαι 1934 » 1.
» 10 Όμιλίαι 1944 » 20
» Στοχασμοί πάνω στη ζωή μας » 50

. .,. Αντ. Άδpιανοπούλου: Ό 'Άνθρωπος καί ή Ζωη » 40
-=-1ωιχv. Βασιλη: Το Σημειωματάριο ένας Μύστου » 35

ί 
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. Μελισσα.ροπούλου: Ό Ίησους, &πο την άποψητοσ Όρ-

175 

[θολοyισμοσ κα.ι του Μυστικισμοσ » 25 
» Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι κα.ί Θεοσοφία. » 20 
» Ό Κομήτης (θέατρο 1δεων) » 15
» «Άyνώστφ Θεφ» . , » 5
» (μετ.) Περικλέους Έπιτάφιος-Δι-χκ·ή-

ρυξη &νθρωπίνων δικ-χιωμχτων » . 10
"Τιμ. Βρα.τσάνου: Τό Θεοσοφικο 'Έμ6λημα » 5
.Λάμπη Λούκου: 'Ήλιος στην νύχτα. » 10

» Δωθε &π' τον Παράδεισο » 20
ilεριοδικον «ΙΛΙΣΟΣ» τόμος ετους 1956 (σελ. 288) » 30

l 

» » » » 1957 (σελ. 372) » 40 
» » » » 1958 ( σελ. 368) » 40 

Έτησία. Συνδρομη ετους 1959 » 40 
η Συνδρομη «Φιλίας» ετους 1959 » 50 

Συνδρομη εξωτερικοσ »· 60 
Έμ6άσμ-χτα. δια ταχ. επιταγής : 

Κ. Μελισσα.ρόπουλον, 'Ακαδημίας 63, 'Αθήνας 

Α'ΡΧΙΤΕΙ(ΤΟΝ/Ι(Η 

Ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ένδιαφέρει κάθε μορφωμένο άν
θρωπο. 

Περιέχει θcματα άρχιτεχτονικά, πολεοδομικά, έσωτερικης 
διακοσμήσεως, άρχαιολογικά. 

. . 

ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤ�Ν 1 
'Ετησία συνδρομή Δραχ. 250 

620:-459. 
ΑΘΗΝΑΙ (ΚΔ) Κριεζώτου 3

. 
- Τη

,
λ, 613-169, 612 772, 

· ι 

.. . , ..



"Α ΣΤΗ Ρ,, 
ΑΝDΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

* 
Ίδρυθεϊσα ύπο της Έθνικης Τραπέζης 'Ελ-

λάδος ϊνα συμβάλn είς την τουριστικην άξιο
ποίησι ν της Χώρας. 

ΑΚΤΗ Γ Λ ΥΦΑΔΑΣ 

Ξενοδοχεϊον πολυτελείας τύπου MOTEL 
200 κλινων 

Κέντρον πολυτελείας «ΑΣΤΕΡΙΑ» 

Πολυτελη αποδυτήρια θαλασσίων λουτρων 

ΡΟΔΟΣ 

«ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ» πολυτελείας 153 κλινων 
«ΘΕΡΜΑΙ» Α' κατηγορίας 202 )) 

«ΠΙΝΔΟΣ» Β' }) 47 }) 

«ΛΙΝΔΟΣ» Γ' }) 53 }) 

«ΕΛΑΦΟΣ» όρεινον Α' κατ. 44 }) 

«ΕΛΑΦΙΝΑ» » Α' κατ. 71 ' » 

ΚΕ ΡΚΥ ΡΑ 

Ξενοδοχεϊον «ΑΣΤΗΡ» Α' κατηy. 54 κλινων 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ (ΚΡΗΤΗΣ) 

Ξενοδοχεϊον «ΑΣΤΗΡ» Α' κατηy. 74 κλινων · 



ΚαΟ' έκάστην εκδοσι ν μοιράζει είς 540.000 

τυχηρούς, άνό: πέμπτα γραμματίων, 

Σvν ολικα κέρδη 

Δρα χ. 74.490.000 

ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΣ 

ΔΕΝ ΜΕΤΑ ΝΟΕΙ 

* 

Τα 65 °) 0

των ακαθαρίστων εισπράξεων 
> Ι > \ \ 

επιστρεφονται εις τ οvς τvχηροvς 

Το ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟ!'Ι σας δίδει έλπί- t 
δας καl δύναμιν δια την ζωήν 



Τιμή τεύχους δραχ. 10.-
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