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ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ROB VAN VLOTEN 

Η Ιδέα της σνyκροτήσεως 'Ηνωμένων Πολιτειών της Εvρώπης
σvζητείται καθημερινώς καi περισσότερο. ΌρyανώνοVϊαι 

σvvέδρια yιά τήν προώθησι της Ιδέας σέ διάφορες χϊδρες και 
πόλεις. Μέ κάθε μέσον λαϊκης έπικοινωνίας καταβάλλεται προ
σπάθεια νά yίνt;i ή Ιδέα αύrή όσο μπορεί περισσότερο δημοφι
λής. Καi π ρ έ π ε ι νά yίνt;i δημοφιλής, διότι ή βάσις έπi της 
δποίας εΙναι δvvατόν νά πραyματοποιηθη πρέπει νά εΙναι εvρύ
τατα λαϊκή. Πρέπει, ή tδέα νά yίνt;i άντιληπτή καl νά ύποστη
ριχθi) άπό τήν πλειονότητα των λαών πού ζοvν στiς ένδιαφερό
μενες χ_ωρες. 

Έπi άνωτέροv έπιπέδοv π. χ. σvyκοινωνίας, σvναλλάyμα
τος κλπ. εΙναι εvκολώτερο νά έπιτεvχθη σvνερyασία, διότι αύτό 
έξαρταται άπό λιyώτεροvς άνθρώποvς. 'Αλλά, yιά τήν Κοινο
πραξία "Ανθρακος καi Χάλvβος, τi έννοετ ή μδ:ζα τοv λαοv ; RH 
yιά τήν Μπε-νε-λούξ (τήν ενωσι Βελyίοv, 'Ολλανδίας καi Λοv
ξεμβούρyοv) πού δέν εΙναι μόνο οlκονομικό ζήτημα, άλλα ποικι
λία ζητημάτων ; 'Εν τούτοις, εΙναι yεyονός ότι σημειοvται μια 
αCιξοvσα πρόοδος, αν και δέν vπάρχει άκόμη άpΚξτή !νερyός 
vποστήριξις της εvρωπαϊκης ένσωματώσεως. 

wσταν λέyω «ένερyός», δέν έννοω δτι δλοι θά ώφειλαν να 
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προσχωρήσουν σέ κάποια λέσχη η όρyάνωσι yι' αύτό τό σκοπό. 
Ή σκέψις πeρ\ τοϋ θέματος καi ή σύμφωνη δρασις εστω σ· εvαν 
μικρό κvκλο, eΙvαι έπίσης έvέρyeια. ΠRαyματικά, όφeίλοvμe πρωτα 
να προeτοιμασθοϋμe μέ τόv τρόπο τοϋ σκέπτεσθαι yι· αύτήv τηv 
έvσωμάτωσι. Στό Εvρωπαϊκό συνέδριο οlκοvομικης σvνeρyασίας 
είς τό Τορκέ ό καθηγητής Jose Ortega y Gasset έζήτησε άπό τό 
άκροατήριό τοv Vα έξετάσ,;� κατα βάθος τα προβλήματα ΠΟV 
άvτιμετωπίζει σήμερα ή Εvρώπη. Ή Ευρωπαϊκή 'Ενότης, εΙπε, 
ύποστηρίζεται σήμερα μόvοv άπό τήv άvάyκη της άvτιμετωπί
σεως έvός πιθαvοϋ πολέμοv. 'Αλλα πρέπει vα βλέποvμε τα προ
βλήματα.πέραν άπό τίς άπειλητικές περιστάσεις της σήμερον. 

Κατα κάποιο τρόπο βρισκόμαστε σήμερα σ! παρόμοια κα
-τάστασι μ' έκείνη ποv είχαμε κατα τήv διάρκεια τοϋ πολέμοv, 
δταν οί λαοί ησαv ένωμέvοι σέ μια μεγάλη προσπάθεια, χωρίς 
να έvvooϋv πόσο χρήσιμη ηταv ή έvότης άσχετα άπό τίς πολε-
μικές άνάyΙ<J;ς. . 

Πρέπει vα μάθοvμε να μή σκεφτόμαστε έπί άπλης έθνικιστι
κης κλίμακος. Στην Εvρώπη σή1;1ερα καi παvτοϋ στόν κόσμο 
ύπάρχει πολvς έθνικισμός. Μιλαμε 1ϊάvτα πάρα πολv σαv Όλ
λανδοί, 'Άyyλοι, Γερμανοί η Γάλλοι. Φvσικά, καθώς λέγει ό Ν. 
Σρi Ράμ, υπάρχει καί έθvικισμός καλός, έποικοδομητικός, ώραίος, 
άλλ' αvτός ποv σvναvτοϋμε στίς ήμέρες μας δέv εΙvαι τέτοιοv εϊ
δοvς. ΕΙvαι άπομοvωτικός, διότι εΙvαι θεμελιωμένος στήv Ιδέα 8τι 
-τό τάδε εθvος εΙναι άνώτερο άπό τ' άλλα. Τ ό ίδιο πραyμα σvμ
βαίνει στην κοινωνική ζωή, σέ μικρές κοινότητες, καθώς καί στίς 
θρησκεvτικές όρyαvώσεις, ποv κάθε μια πιστεvει 8τι εΙvαι ή άρι� 
σ-τη στόv κόσμο. 

Πρέπει vα προετοιμασθη βαθμηδόν ή άτμόσφαιρα της έvσω
ματώσεως. Πρέπει να βλέποvμε 8λα τα προβλήματα τωv κρα
-τωv καί τίς άνάyκες 8λων των άνθρώπωv μέ άληθινό έvδιαφέροv, 
μέ άyάπη ποv να άvαβλvζ,;� άπό την καρδιά μας, άπεvθuνομέvη 
πρός ολοvς τοvς άvθρώποvς. 

Δέv άvτιμετωπίζοvμε τό ζήτημα πως να έκλεyη τό Εvρω
παϊκό Κοιvοβοvλιο, άλλα πως να κινήσουμε τό έvδιαφέροv ;rωv 
λαων ποv ζοϋv στήv Εvρώπη. Κα\ δέv μας χρειάζεται μόvοv στήv 
άρχή evας έvθοvσιασμός, μολονότι μια σπίθα έvθοvσιασμοϋ μπο
ρεί vα ξεκιvήσ,;� μια μεγάλη φωτιά. 'Όχι, χρειαζόμαστε vα yίvovv 
oi λαοί έvήμεροι της βο:θειας σημασίας της άδελφότητος. Έξακο
λοvθοϋμε 8λοι μας vα προσέχοvμε πάρα πολv τίς διαφορές άvά
μεσα στα έθvικα χαρακτηριστικα καi νομίζοvμε πώς οί διάφορες 
έθvικές νοοτροπίες δέ μπορεί vα έρyασθοϋv άπό κοιvοϋ. • Αλλα άv 
μπορέσοvμε vα έκτιμήσοvμe τίς διαφορές μεταξv τωv vοοτροπιωv 
χωρωv, θρησκειωv κα\ πvεvματικωv καταστάσεων, θα καταλή
ξοvμε σέ καλvτερη καταvόησι. Ή έκτίμησις τωv διαφορωv εΙvαι 
πραyματικα ή 'Αδελφότης. 
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ύπο 

N. SRIRAM

τ ό πνεϋμα ποv θά επρεπε νά
κατεvθvνη κάθε πολίτην τοϋ 

Κράτοvς ε1ναι νά προσφέρη στο 
Κράτσs την καλύτερη δvνατη 
σvμβολή τοϋ έαvτοϋ τοv. 

·Η δημοκρατία της έποχf\ς
μας ε1ναι βασικά τό άντίθετον. 
Λειτοvρyεί μέσφ κομμάτων, 
τά δποία, καθώς τό δηλοί 
και ή λέξις, άφοροϋν όχι το δ
λον, άλλά τό μέρ05 έκάστοv. 

·Υπό τό σvστημα των κομ
μάτων, ή ψηφοφορία σvχνά 
δέν διεvθετεί κανέ-
να σοβαρό πρόβλη
μα. Τ ό άλλο κόμμα 
ε1ναι ετοιμο νά τό 
άποδιεuθετήση. 

'Εάν ή δημοκρα
τία πρόκειται v' ά
ϊΤοβf\ άξια τοϋ όν6-
ματος, θά επρεπε 
πρωτίστως νά μορ
φωθf\ δ δημος, ώστε 
νά έκτιμδ: έκεΤνες τις 
άρετές, ποv δ άλη
-θινός ήyέτης όφείλει 
νά κατέχη, και νά 
ψηφίζη κα\ vποστη
ρίζη μόνον έκείνοvς 
ot δποΤοι ε1ναι άλη
θιvοι λειτοuρyοι της 
ε{ιήμερ{ας του. 

Πρέπει άκόμη νά 
νπάρχη τό μέγι
στον όριον τοπικης 

και περιφερειακf\ς πρωτοβου
λίας. 

·Υπάρχοvν μερ1κές βασικές t
δέες, άπό τίς δποίες μπορεί νά 
προκίιψη μιά πρακτική φιλο
σοφία yιά μιά νέα τάξι : ή θε
μελιώδης ένότης τοϋ άνθρώποu· 
έλεvθερία τοϋ άτόμοv, ίση yιά 
τη yvναίκα όπως καί yιά τόν 
άνδρα, πολιτική, οlκονομική, 
θρησκευτική καl κοινωνική· ή 
άδελφότης, άρμοvlα και σuνερ
yασία άντι άνταyωνισμοϋ και 
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σvyκροvσeως. Πρέπει νά προ
σθέσουμε το πνevμα του καθή
κοντος η ύπηρeσίας. Στή νοο
τροπία των πολιτων τά καθή
κοντα πρέπει νά ίσοζvyίζοvν 
μέ τά δικαιώματα καί πρέπει 
νά έκπαιδevθοvν ίδιαιτέρωs οι 
νέοι πολίται στο πνevμα της 
έκπληρώσeως του καθήκοντος, 
του σvμμeρισμοv των υποχρεώ
σεων μ' eύχαρίστησι καί προ
θυμία, ώστε νά yίν�;-ι έλκvστική. 
Παιδιά καί κορίτσια πρέπει 
άπο τή νεαρή τους ήλικία νά 
σvνηθίσοvν νά φροντίζουν yιά 
το Κράτος καί όχι άπλως νά 
καvχωνται yι' αύτό. 

Κανένα Κράτος δέ μπορεί νά 
εΙναι καλvτeρο άπο το χαρα
κτηρα των πολιτων τοv· κανέ
να οίκοδόμημα δέ μπορεί νά 
βαστάξη περισσότερο άπο το 
υλικό τοv. Γι' αύτο εχομe χρέος 
νά παρασκevάζωμε το υλικό, 
δηλαδή τοvς -τtολίτeς του νέου, 
εύτvχισμένοv, έλεvθεροv καί 

eύφvοvς κόσμου, στόν δποίοv
θά ύπάρχ�;-ι σέβας yιά τήν άτο
μικότητα-αύτο ε{ναι ή δημο
κρατία-καί σέβας yιά τίς άξίe� 
ποv άνήκοvν στο έλεvθeρο και 
άδέσμεvτο Πνεvμα ... 

('Από τό περιοδικό ΤΗΕΟ�ΟΡΗΥ 

ΙΝ NEW ZEELAND) 

Ό Ν. Σρl Ρόμ εΤναι πρόεδρος 
της Παγκοσμlου Θεοσοφικι'\ς Έ
ταιρlας. Έγεννήθη στό Τανζόρ
τwν νοτlων Ίνδιwν όπό γονετς 
Βραχμάνους. Μετά τήν όποφοlτη
σιν άπό τό πανεπιστήμιον το� 
Μαδράς τό 1909, ένεγράφη είς 
τήν Θ.Ε. καl τήν 17 Φε6ρουαρlου 
1953 έξελέγη πμόεδρος αύτης. 
πέμπτος κατά σειράν όπό της πρό 
80 έτwν Ιδρύσεώς της. Τελευταlως 
διηύθυνε τήν «Σχολήν Σοφlας» είς 
τό • Αντυαρ. Σήμερα εΤναι 64 έ
τών καl έχει γυρlσει σχεδόν δλον 
τόν κόσμο, διδάσκοντας. Τόν πε
ρασμένο 'Απρlλιο ήλθε, γιά πρώ
τη φορό, στήν 'Ελλάδα καl έδωσε 
δύο δημόσιες διαλέξεις. Στ1ς 19' 
Άπριλlου, έφέτος, ήλθε γιό δεύ
τερη φορό. 

eΟλα τά πιό θαuμαστά πριίγματα τοu κόσμοu σuμβα[νοuν γρήγο
γορα, καθώς ή γέννησις tνός αστροu η tνός παιδιοu, ή μεταβολή τοu 
βλαστοu σέ άνθος, 'tό φαινόμενον τοu iρωτος. • Αλλά, πριν άπό αuτcί 
τά δραματικά σuμ�άντα, γ[νεται μιά σιγανή και σιγαλή διαδικασ[α. 
'Όταν δ Χριστός η δ tν ήμίν Θεός ε[σέρχεται στό βασ[λειο της καρ
διίiς μας, ε[σέρχεται γρήγορα, καθώς lνα φως άπό τον ουρανό εισ
χωρεί στό σκοτά.δι. •οταν Αuτός, ποu είναι δ tν ήμίν Χριστός Ιπι
κρατήστι, τότε δέν uπάρχοuν πλέον σκιέ�. 

Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 



...
.. 
.. 

Ι 

ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΣΤΟ'Ν ΠΑΛΑΜΑ 

Μελέ-ιη 

ΧΡ. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ο Παλαμας Θεόσοφος ; Ή
σωcπη άπάvτησις εΙναι : 

Ό Παλαμδ:ς ΚΑΙ Θεόσοφος. 
Ή ποίησις του Παλαμδ: 

μοιάζει σάν άπέραντος yεω
yραφιιι:ός χωρος, μέ όλων των 
εlδων τά τοπlα. 'Από τούς μι
κρούς καvμούς της Μεσολοy
ylτικης λιμνοθάλασσας άνε
βαίνει σέ κορvφΑς άνεμόδαρτες 
κι' άπό περιβόλια μέ κελαδή
ματα ποvλιων περνάει σέ λόχ
μες σκοτεινές, άπάτητες, θεριών 
πeρίπατοvς. Ό έθvικός πολeμι-

cπής καί δ κοινωνικός έπανα
cπάτης, δ θρησκος και ό άντι-
κληρικός. Ό λvράρης του ε
ρωτα και δ άσκητής. Ό vμνη-
τής της σαρκικης ζωης και δ 
άξεδίψαcπος έρεννητης του 'Ε-
πέκεινα. Όλα εfναι δ Παλαμάς. 
Ό ίδιος διακονεΤ σέ ναούς 
και γκρεμίζει εiδωλα, μάχεται 
σέ κάcπρα και σέ δδοφράyμα
τα, χαίρεται τόν ήλιο, ροvφά
ει τούς χvμούς τηs ζωης και 
πνίγεται ή άνάσα τοv σέ σκο-
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vισμέvες βιβλιοθηκες. Ό iδιος 
παvτοv, ό Παλαμαs. 

Tov εδωσαv πολλούς χαρα
κτηρισμούς και ."Ι"οϋ άvήκονν 
όλοι, κανένας όμως ξεμ0vαχι- · 
ασμέvος άπό τούς ό:λλοvς δέv 
μπορεί vά σταθ,:j, όπως δέv 
μπορεί κανένας vά πi:j ότι ή 
yfj εΙvαι μονάχα ήσvχα λιμά
νια καί πράσινα λειβάδια, είτε 
μονάχα ψηλά βοvvά κι' ό:yρια 
φαράyyια. Γιατί κάθε καϋμός 
τοv κόσμοv τοvτοv καί των 
άλλων των ό:yvωστωv ι όλα 
εΙvαι Παλαμας\ 

«' Αληθινός Παλαμας» δέv 
υπάρχει ε v α ς μ ό v ο v . ΕΙvαι 
πολλοί καί καθένας τοvς λάμ
πει άπό μιά δέσμη άκτίvωv της 
άλήθειας. Ό ίδιος eλεyε πώς 
εχει «πολλά έyώ», διαβατικός, 
χωρίς vά πολvστέκεται σέ τί
ποτε. «'Έχω τή σννείδηση-ελε
yε-πώς ε v α ς  δέv εlμαι». 'Έ
τσι, δεν θά σταθ,:j παρεξήyη
σις έάν διατvπωθiJ ή γνώμη
χωρίς καμμιάν άπολvτως πρό
θεσι μονοπωλήσεως, ά).λ' ούτε 
κάv ύπεροχfjς αίποv τοv χαρα
κτηρισμοv εvαvτι άλλων - ότι 
υπάρχει καi εvας Παλαμας 
Θε ό σ ο φ ο ς. 

ΕΙvαι άλήθεια ότι στήv αv

τοβιοyραφική «Ποιητική» τοv 
τονίζει καθαρά : 

ιιΜε-ιcιφuσική άνησuχ(cι σ-ιά 
πρώ-ιcι μου χρ6νιcι, πού άπ' 
cι'lhci σφρcιγιζε-ιcιι κcιι δ χcιρcι
κτηρcις -ιοϋ άνθρώποu, Ισcι 
μέ -ιά -ιcλεu't'cιίcι -ιοu, μπορώ 
νά πώ πως δtν εtχcι, Μοϋ 
Ο.ειπε ή φρον-ι(δcι γιά -ιά 
uπcρούσιcι .. ,)) 

Ό πατέρας τοv εΙχe «μvστι
Ί<όπαθη iδεολοyία», άλλα την 
χρατοvσι ζηλότvπα ιcλeισμένη 

μέσα του καl δέv ήθελε vά τήV' 
έπιβάλ,:� yvρω τοv. ��τσ� δ�\Ι' 
έπηρeάσθηκε δ Ποιητης Ακο
μη καi μέσα στήv έκιcλησία, κα
θώς άφηyείται, κνριαρχοvσαν 
έπίyειδι ρeμβασμοi και πόθοι. 
Καi τόv έvδιέφεραv μόνον ·ή 
λαμπρότητα της tεροτελεστίας,. 

ή αlσθητιι<ή άποψις των άyιο
yραφιωv, οί Ιερείς και ψάλτες 
σάv καλλιτέχνες, τό κήρvyμα 
σαν εΙδος φιλολογικό. Γι' αv

τό καi τό τραyοvδι τοv 
ιισιί νιί θέλη νιί tκφρά<η). 

την · άγάπη -ιοϋ t δ ώ , δχι 
-ιοϋ t κ ε ί. ·Ενcι -ιοu σuσ-ιcι-
-ιικ6 : ή cιι'σθηση κcιι ή λcι-
-ιpε(cι -ιijς γijς cιύ-ιijςΗ. 

·ωστόσο, στα «Σημειώματα
στό περιθώριο» των «Πεζών 
δρόμων» τοv καθορίζει ότι 
έάν δέv τόv εΙχe, στα παιδικά 
χρόνια, κvριεvσeι ή ά y ω v ί α 
της Μεταφvσικfjς, εΙχε, yιά 
λίyοv εστω καιρό, την π ε ρ ι -
έ ρ y ε ι α ,fj� Μεταφvσικfjς. 
Καi διάβαζε μeταφvσικοvς δπου 
τοvς evρισκε. Αυτό τό «ψevτο
yvώρισμα», καθώς τό χαρα
κτηρίζει, άφησε τήv έπίδρασί 
τοv. ' 

Στην «Ποιητική» τοv (Λυρι
σμός των δλωv) τό λέει κα
θαρά: 

ιιΣιί νιί σu-γκuριcιρχοϋν μέ
σcι μου δύο tδέες άφιλ(ω-ιες, 
σιί νιί μέ GUV't'cιpciζouν δύο 
άV't'(θπcι pεύμcι-ιcι : ή tπι<nή
μη μέ την tμπειp(cι της χcιι 
ή με-ιcιφuσιχή μέ την [δcολο
γ(cι της . , . Ή :καθεμιά δύ
ναμη μέ -i-ρcιβii διcιφορε-�-υc«, 
Ξέρω πως ή θnιχή tπι<nήμη 
μπορεί κά.πως νck μέ μuήσn, 
σ' cιύ-τό ποu λέμε ά.>.ήθcισι, δ
-�-«ν μc -i-ci λ6γισ � θίλουμc 
νck πσιζοvμε. :ιtcιι πσλι llx•-
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-rcιι -r' δνειρο -rό μncιφuαικό 
μέ την άξ(ωαη νά μοϋ βcιθό
νn άπειροα"tά -rouς δρ(ζο'V'tες. 
Ή φcι'V'tcια(cι μοu )<cιι -rcιu�ό
χρονcι )<(lι άράδ' άράδcι θερ
μcι(νε-rcιι )<(lι άπό -rά όλια"tι
)<IΧ )<cιι άπο -rά όπερβcι-rικά 
φιλοαοφήμcι-rcι». 

Καl ένω χαρακτήριζε «εvτρά
πελη βλακεία» την άποψι ότι 
δ ποιητής δέν μπορεί να εtναι
φιλόσοφος, εδινε την δική του
περιγραφή τοϋ ποιητοϋ ώς μu
στικιστοϋ, άποκρuφιστοϋ και
Ιεροφάντοu. 

Ό ·mιος lπλcιαε -rόν )<ρ(νο 
Δόξcι -rijς δλόcινθης γης, 
KcιL -rόν Κ1J)CV0 ΠΟ\> ε1ν' δ 

[κρLνος 
Μιας λεu)<όφ-rερης ζωijς. 
Τόν άϊ'tό, νά 'tόνε αέρνn 
Σ-rά ύψη -rou μcιγνη-rια"tής, 
Κcιι -rό φέγγος της σελήνης 
Tijς tρω-rικijς. 
Κι' δνειρεΙJ'Π) πλ�αμcι πιό 

[μεα"tό 
· Απο κρ(νοuς, )<Uκνοuς, φέγ-

[γη, άϊ'tοός, 
Κι' btλcιαε -rόν ποιητη. 
Βλέπει Σε )<Cl-rάμcι-rcι, ώ θεέ, 
Μόνος φ-rάνει ώς την )CCΙρδιά 

[αοu. 
Κcιι μας λέει -rL βρ(ακει tκεi. 

: Ό δρόμος τοv Ποιητοϋ πρός
! τή μεταφυσική, καθώς, άλλως
ι τε, καl πρός όλα τα ποιητικά
! του τοπία, πέρασε μέσ' άπ6
1 σελίδες βιβλίων. Την ψuχολο-
\ yία του, την ώνόμαζe «βιβλιό
παθη». 

\ 

<

ι ••• 'Έζη

αcι 

χ

cιι 

ζω 

μ
• 

βι
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Στη βιβλιοθήκη τοv, στό
mpfφημο cιcελλι» τοv, ύ,τηρ
χαν:

Κι' c!μoιcιcttcι )CL' δπως--δπως, 
-rι -rό )<ελλι α-t'ενό, 
Σ)<όθες, Λcι-r(νοι, 'ΙV"tιάνοι, 
-rό απάνιο, -rό κοινό. 

Μας πλ,:ιροφορεί ότι ol Ίνδοl
σvyyραφείς εlχαν θέσι στόν
πνευματικό κόσμο 'του, άνάμε
σα στους δδηyούς καl έμπνεv
στές του. Για την έπίδρασι των
βιβλίων μιλάει στους «Πεζούς
δρόμους» (Α' τόμος): 

<

<ΚάπΟ'tε, αέ διάφοροuς χcιι
ροuς της ζωijς μοu χι' άράδ' 
άράδcι θέληαcι νάι πcι(ξω ρόλο 
Χρια"tιcινοϋ, Β ο u δ δ ι α -r ή, 
πολόθεοu. Μά πά'V't<Σ άπό 
διcιβάαμcι-rcι κι' l'Υ'tuπώαεις 
)<CΙλcιιαθη-rικές, όποθέ'tω». 

Θα ,τη κανείς ότι «Ίνδοl σuy
yραφείς» εtναι άοριστία. Μι
λάει, όμως, δ Παλαμας και yιά
Θεοσοφικα βιβλία άπερίφρα
στα. Στό ποίημα «Αvτός ό κ�
σμος δέ σοv φτάνει ;» της σuλ- , �λοyης «Περάσματα και Χαιρε- lι , .. 1.· 

τισμοl» μας δίνει την εlκόνα { 
τοv άνθρώποv, πού διαβάζει 
θεοσοφικα βιβλία καl ζητάει νά 
σηκώσ,:ι τόν πέπλο τοv άόρα
τοu. Καl στό ποίημα «Ό θά
νατος της κόρης», καθώς τό έ
ξομολοyετται στό σχετ1κό κεφά
λαιο της «Ποιητικης» του, έπη
ρεάσθηκε άτιό δικά του διαβά
σματα θεοσοφικων βιβλίων. 

τι άκριβως εlχε διαβάσει ; Ι
Ό iδιος στην έπιστολή του τη� f
22 Ίανοuαρίοu 1934 πρός τόι, ,
κ. • Αντώνιο Φ. Χαλα, άναφέρει 
δτι εvρισχε μεγάλο ένδιαφέροι, 
στά Cρya τοΟ Ροδόλφοu Στάϊ
νερ καl τοΟ Έδοuάρδοu Σvρέ, 
φημισμwων θεοσόφωv σvyyρα
φέων. Και Cτσι άποδεικwεται 
λ�� fi γνώμη τοΟ καθη
yητο�<Μ\, 6 6-ποlος, ατό 
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Ί έξαιρετικά ένδιαφέρον βιβλίο 
\ ϊοv «Ό Πάλαμας φιλόσοφος», 
1 ύπεστήριξε δτι ό Ποιητής έσvμ-
1 βόλισε άποκρvφιστικές ίδέες, 
\ -ττοv vπάρχοvν στή διδασκαλία 
ι 'Έρμοv τοv ,Τ ρισμεyίστοv καi 
1 

ϊοΟ δόκτοροs Στάϊνερ, χ ω ρ i s 
vά τίς yνωρίζ,;ι, καi yενικώτερα 
οτι ώρισμένες άλήθειες τίς «δι-
1Jσθάνθη εύρισκόμενος είς τά ύ
ψη έκείνα τοv σvναισθήμ�ος, 
ϊά ό:yνωστα είς τόν κοινόν θνη
ϊόν, καi τάς όποίας έναπέθεσεν 
lν άyνοί<;( τοv η τουλάχιστον 
-ovχi έν πλήρει yνώσει της όλ-
-κf\ς των είς τά Δημιοvρyήματα
της Τέχνης». 

Τό σωστό εΙναι δτι ό Παλα
μας είχε διαβάσει δλα σχεδόν 
ϊά βιβλία τοv Στάϊνερ σέ yαλ
λική μετάφρασι καi άπό τόν 
Σvρέ yνώριζε τόν Έρμη τόν 
Τ ρισμέyιστο. Ό Παλαμας ηταν 

( μεμvημένος στην Κασταλία,στόν 
'\ Γ άyyη καi στό Νείλο ...

Σέ προηyούμενο yράμμα τοv 
(19 Δεκεμβρίοv 1933) πληρο
φορεί τόν φίλο τοv δτι είχε ξα
ναδιαβάσει τiς ήμέρες έκείνες ε
να άπό τά παληά τοv βιβλία, 
μέ τόν τίτλο «Ή λοyοτεχνία 
καi ό άποκρvφισμός», στά yαλ
λικά, τοv Ντενiς Σωρά, καθη
eηyητοv σέ άyyλικό πανεπι
στήμιο. 

ιι ••• Τό μέρος τοϋ βιβλιοu 
αύτοu ΠΟ\Ι μοu κινησε χωρι
στά το lνδιαφέρον ε1ναι δ Oc
cultisme.Mιλεί σ' αύτο γιά το 

,ιικολοσσιαίο έργο)) της Blavat
sky' πού έκαμε γνωστο με 
τ' δνομα Θεοσοφια στά τέλη 
τοu περασμένου α[ώνα

1 
εlδος 

νεωτερικοu Σuνόλou(Somme) 
-τοu άποκρuφισμοu πού χρη
σιμοποιεί δλα του τά στοι
χεία κάt τά δεδομ�να άπο τοuς 
καιρούς της 'Αναγεννήσεως .. » 

Στό iδιο yράμμα έκφράζει τηv 
έπιθvμία νά yνωρίσ,;ι «κάτι πε
ρισσότερο» άπό την Μπλαβάτ
σκv, την ιδρύτρια της νεώτε· 
ρης Θεοσοφίας. 

Καi φαίνεται πώς έyνώρισε. / 
Στό ερyο τοv Παλαμα εΙναι κα
τάσπαρτη ή έπίδρασις της Θε
οσοφίας κι, ας μη φαίνεται νά 
δεσπόζ,;ι. 

Γιά την άπαρίθμησι καi την 
ερμηνεία των έπιδράσεων αvτων 
άπαιτείται μεyάλη μελέτη. Έν
τελως πρόχειρα, μπορεί ν, άνα
φερθ,S δτι είναι πολλά τά ποι
ήματα τοv Παλαμα, δποv πε
ριyράφει μυστηριακά την κά- \ 
θοδο της ψvχfjς στό άνθρώπι- Ι 
νο σωμα, τη μαθητεία της πά- j 
νω στη yfj καi τήν καινούρyια 1 
της άνοδο, άκριβως όπως τήv Ι 
έκθέτοvν oi θεόσοφοι σύyyρα- j 
φείς. 

Στiς «, Αλvσίδες», ή πλάσις 
όλόκληρη«άνασαίνει φvλακf\ς ά
έρα». Καί είναι φvλακη τό άν
θρώπινο σωμα ΠΟV μέσα τοv 
εΙναι κλεισμένη ή ψvχή, ένσαρ
κωνόμενη πολλές φορές, yιά νά 
ύποστiJ τiς δοκιμασίες τοv κό
σμου τούτου πρός έξεvyενισμό 
της, όπως τό άκάθαρτο χρv
σάφι μέσα στό πύρινο χωνευ
τήρι. 

Στα «Περάσματα καi Χαιρε
τισμοvς» υπάρχει ενα ποίημα 
μέ την έπιyραφη « Τ ά φτερά». 
Είναι: 

Τά φτερά ποu τά πηρες και 
[πέταξες 

δμως δχι στά ούpάνια, μά 
[πάλι 

προς τη γη γιατι lκεινη .ό 
[μαγνήτης μας 

και ή πατρίδα μας ε1ναι ή· 
[μεγάλη. 
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Αύτα τα φτερα - δ ποιητης 
-το λέγει- εΙναι ή ψvχή, πού έ
,τανέρχεται σ' ενα σωμα και χα
ράζει τό δρόμο τοv «σ' ένός
άyγέλοv άπάνοv το άχνάρι».
Στήν ίδια σvλλbyή, ύπάρχει ή
«Ψvχή». Νά, τό πρωτο καl τό
τελευταίο τετράστιχο:

' . Ε1μαι ή ψuχή και ν-rοθηκα 
["tό σώμα 

' γιιι νά σέ βρω
1.ο' •, . Καt -τό φιλt ποu φλόγισα

[ "tό σ"tόμα 
γιά νά σέ χαρώ.

' 

,; ..... . . .. . . . . . . . . .

Ε1μαι δ νεκροι; ποu θά ξα
[ ναγuρLσω 

μέ νέα πνοή, 
μέ σχημα νέο, γιά νά την 

[ξαναρχLσω 
μ' tσ� τη ζωή. 

Σ' αύτά τά δvό ποιήματα 
, οιατvπώνεται ή άποκρvφιστική 

θεωρία ότι δέν εΙναι τό άνθρώ
πινο σωμα πού εχει ψvχή, άλ
λά ή ψvχή πού ντύθηκε ενα 
σωμα, κατέβηκε σέ πvκνότερην 
ϋλη yιά νά έκφρασθ;;i καl νά έ
ξελιχθ;;i. Σύμφωνα μέ τήν iδια 

' θεωρία, ή ψυχή εΙναι έξόριστ,;ι 
σ' αvτον έδω τόν κόσμο καl δ
ταν λάβ,:ι σvνείδησι της θείας 
φύσεώς της τείνει νά yvρίσ,;ι 
στήν πρώτη πατρίδα καl νά 
ξανάβρ,;ι τlς λαμπρές tδιότητες, 
πού κοιμήθηκαν μέσα στο χον
δροειδές vλικό σωμα. 

"Αν διαβάσ,:ι κανεlς τό βι
βλίο τοv Όλλανδοv Θεοσό
φοv Ζ. Βάν ντέρ Λήοv «Θεοl 
έν έξορίςι», θά διαπιστώση τl 
κ α τ α π λ η κ τ ι κ ή ταυ
τότης vπάρχει άνάμεσα στlς 
θεοσοφικές άντιλήψεις π ε ρ 1 
ψvχης καl στά ποιήματα 
τοv Παλαμα. Θά διαπιστώσ,;ι 
-ότι vπάρχeι μια «θεοσοφία σέ 

στίχους» κcχ\ mό ευρύτερα, μιά 
ποιητική διατύπωσις των μv
στηριακων άληθειων πού ά
κοvαν στην «κρύπτη της Περ
σεφόνης» ot μαθηταl τοv Πυ
θαγόρα, της ίδιας άλήθeιας πού 
άπεκαλύπτeτο στο άδvτον των 
Έλevσιν\ων μυστηρίων, στα 
'Ορφικά teρά των Θeσσαλικων 
κοιλάδων. 

Και στά βιβλία τοv Ίνδοv 
Ζιναpαyιαντάσα, [δίως τό«' Από
κρυφος 'Εξέλιξις της άνθρωπό
τητος», σvναντοvμe άπόψeις 
στό πεζό, πού εχeι διατυπώ
σει σέ στίχους δ Παλαμάς. Τρα
yοvδάeι στή «Φοινικιά» πώς 
ή πλατειά Πλάσις δε νοιώθει 
τό χαμό των λοvλοvδιων, για
τί ξέρει ότι «θ' άναστηθ;;i μοσ
κόπνοη μιά βλάστηση άλλη». 

Και λέει δ Ζιναραyιαντάσα : 
«ΕΙναι σκληρή πορεία ή έξέ

λιξις, ένδιαφέρeται yιά τό eΙδος 
και άδιαφορeϊ yιά την μεμονω
μένη ζωή. 'Αλλά παραδεχθfj
τe ότι ή άφθαρτη καl άθάνατη 
Ζωή έξeλίσσεται έπίσης, και 
τότε τό μέλλον έκάστοv άτό 
μοv θά φαν;;i μέ τά λαμπρότε
ρα χρώματα. Στό φως της 
Μετενσάρκωσης, δ Θάνατος χά
νει το φάσyανό τοv καl δ τά
φος τή νίκη Tov. Ή θνητότης 
δέν eΙναι παρά ενα μέρος, πού 
πρός στιγμήν διαδραματίζει 
ή ψυχή ... » 

'Από τέτοιο πρΙσμα eΙδε τή 
ζωή καl δ Παλαμας, σαν eνα 
τμfjμα μeyάλοv ταξιδιοv .. Δέν 
δέχθηκε τόν θάνατο σάν tκμη
δένισι. Στό ποίημα «Για μια 
πεθαμένη» λέyeι: 

Διαβciτη, μήν κλαtς "tYJ λιγό
[ζωη πιιρθένιχ, 
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Κι' lκε(νη άπ' της γης τη 
[βαθειαν άγκαλια 

Ξανα θα προβάλη 
Στον άσωστο κόσμο μέ κάλλη 
και ίδια και ξένα 
Τ' άρχαίο πουλάκι σέ νέα 

[φωληά. 

, 'Αλλά, τό σποvδαιότερο 
ιάπό τά θεοσοφικά ποιήματα 
τοv Παλαμδ: εΙναι «Ό θάνατσs 
της κόρης», πού μπορεί νά όνό
\μασθij καί «ποιητική σίινοψις 
jτf\ς Θεοσοφίας». 
,ί «Ό θάνατος της κόρης» άρ-
1 χίζει μέ την δήλωσι τοv Ποι
ητοv δτι yνωρίζει «κάποια 

μίιησί τciv στον άποιφvφισμο Jκαί την Θεοσοφία, · yια την έ-
/ ξέλιξι της ζωfjς μέσω της έξε

λίξεως των μορφών: Σ' αύτό 1 
τό έξαιρετικό μvσταyωyικό ,ι, 
ποίημα, προβάλλει μέ σvναρ
παστικό λvρισμό ή ταινία της / 
έξελίξεως άπό την πρωτόyονη 

1
j 

στοιχειακή οvσία ϊσα μέ τόν
οvρανό των όνείρων, ή έξέΧι- ! 
ξις της ζωfjς δια μέσοv τωv 1 
όρvκτων, των φvτων και τωlf i 
ζώων στον άνθρωπο καί ή τε- i
λειοποίησις τοv άνθρώποv. 

μvστικα» πού άπέκτησε μέ την 
Τό ποίημα αύτό πρέπει να: 

παρατεθij άκέρηο : 

Ο ΘΑΝΑ ΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ 

Γνωρ(ζ(Α) κάποια μuστικα ποu δέν τα ξέρουν άλλοι ! 

'Αφοu ξεχώρισες άπ' την άγκάλη, 
άπ' την άγκάλη τοu Παντός-πριν της ζωης τό κuμα 
σέ ρ(ξη στ' άκρογιάλια μας μέ κόρης άγνό σχημα 
άφΌu ξεχώρισες, φuχη λεuκη σα Γαλαξ(ας, 
άπ' τη γαλήνη της άνuπαρξ(ας, 
ενιωσες πρώτα τη ζωη μ,έσα στης γης τα βάθη, 
άκ(νητη, άνεργη, θολη και δ(χως νοu και πάθη. 

Πετράδι, πρωτοβρέθηκες βαθια σ' άνήλια μέρη, 
και μιαν ήμέρα σκόρπισες λεuκη φεγγοβολιά. 
Μα πριν στολ{σης κανενός τό χέρι, 
και στέμμα πριν πλοuτ(σης βασιλια, 
ή Μοίρα ηρθε τη λάμψη σου να κόψη, 
και χάθηκε.ς, κι' αλλαξες δφη. 

Κι άκόμ' άνέβης ενα σκαλοπάτι, 
τη σκάλα την τεράστια, τη Ζωή· 
κ' i!γινει; κρ(νο δλόλεuκον· άλλά προτοu ενα μάτι 
vά σ' άντικρόση, και προτοu να σέ χαϊδέφη μια.πνοή, 
ή Μοίρα σέ ξερρ(ζωσε, μαράθηκες, και πάλι 
μορφην lδέχθης · 4:λλη: 

• Αλλη �ριβώτερη μορφη μέ πιό σοφά στο:λ(δια,
και, κύκνος, γ:λuκοτά.ραξες της :λ(μ'Ιiης τά vερά·
ci:λ:λ' δμως πριν άvό(ξης τά φτερά
γοργά yιά μcικριvά ταξ(δια,
iJ Μοίρα κά.ρφωσε -rό πέταμά. σοu
κσι πέθcιvες κι δivο(χτηκcι" c!Uoι οόρφΥΟ1 μπροστά σοu.

/ 
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"Αλλοι οόpcι'ΙΙΘι χcι'Τάβαθοι xal άσύ'()(ρι-tοι, χ• iφάνης 
cncί νuχ-tωμένcι μά-nα μας δλ6φωτη τccιρθiνcι ! 
• Αλλ• δμως τcρlν νcί κάνης 
την ε-ύ'tuχ[α μι� καρδιciς τcou εΙχε τcλααθij γιά σένα,
της Μοίρcις η-tαν ή βοuλή, 
xal σ• lβαλαν νcί κοιμηθijc; ξανά βαθιcί cnό χώμα •••

Ψuχή, τcοιό αχijμα σέ προσμένει άκ6μα, 
τcοιός κόσμος m�έcnερος, Παρθένα, σέ καλεί ; 

11 

• -· Αλλά γνωρ[ζω κάποια μucnιxcί τcou δέν -tά ξέροuν άλλοι •• �

Δέν ιχρμεν[ζεις πλέον γλuκά γλuκά,
δέ αέ -tραβάει κανένα περιγιάλι, 
δέν lχεις πιά καρδιά, εuωδιcί και άκ-tίνεc; και φ-tερά, 
και δέ αέ ξεχωρ[ζει πιcί θωριά, lιμορφιά καμ[α, 
δέ σέ μεθάει -tοϋ κ6σμοu πιά ή χαρά, 
-tοϋ κ6σμοu δέ σέ δέρνει ή -tρικuμ[α. 

Τ[πο-tε πλέον -t«Sνειρο -tοϋ κ6αμο�νειρο πλάνο
-t[πΟ'tε πλέον cncί μά-tια σοu δέν θdι -tό ξαναφέρη. 
Και πιcί ν' άπλώαη δέ μπορεί, Ψuχή, σ' tσένα tπάνω,
ή Μοίρα σιδερένιο χέρι. 

Ή θε[α -tοϋ Παν"tός δικαιοσύνη, 
ή δλάγρuπνη, την c!φραατη άνάπαuαη σοϋ δ[νει, 
για-tι άπό τη cnιγμή τη μακρινή 
ποu ηρθεc;, tξεχώρισεc;, ψuχή λεuκή σά Γαλαξ[αc;
άπ• τη γαλήνη της άνuπαρξ[αc;, 
c!δολη, πάναγνη lζησεc;, lλαμψεc;, μοσχομύρισε�.

Γι' αό'tό μέα' στη γαλήνη την ΠCΙ\Ι'tΟ'tεινή,
μέσ' στην άσάλεu"tη γαλήνη tγύρισεc; 1 

'Εάν πάρετε δπο1οδήποτe θε
οσοφ1κό βιβλίο, θα διαπιστώ
σετε ότι εΙναι διcnvττωμένες έ
ι<εi όλες οι θεωρίες πού έ!<φρά
ζονται ποιητικά στόν «Θάνατο 
της κόρης» : Ή {ξέλιξις των 
μορφων της ζωης, μέσα σέ έ
κατομμvρια χρόνια, άπό τό 6-
ρvκτό στό φυτικό, άπό τό 
φvτικό στό ζωiκό, άπό τό 
ζωiκό στό άνθρώπινο βασί
λειον και άπό τό άνθρώ,τινο 

� στό άyyελικό, ή διαδοχική με-
. ! τενσάρκωσις των ψvχων χάριν 

1 
της iξελίξεώς των, ή (δicx τfjς 
ζωf\ς ώς μ1ας κλ{μcnr;ος iu ,τολι 

λές βαθμίδες χωρισμένες άπ� 
θανάτους, ή__ πίστις ότι ύπάρ
χει �εία δικαι�;- -πc_,v «δέν 
άμείβει · -�οJίτϊ- τϊμωρεi»1 . άλλά 
διεvθετεi τήν·· �έρyεια;_ -την Q:
πο(αν ot πράξεις τοv i8ιov τοϋ 
άνθρώποv, fχοvν έξαπολvσει, 
ώστε νά τοΟ Soθij ή εvκαιρία, 
μέ τlς διαδοχικές με-τεκπα1δεv
σεις στό σχολεiο της γης, νά 
έξvψωθij, νά iξαyνι�, νά ά
νέλθf;), νά ξεφvy,:ι άπό τό «σι
δερένιο χ,ρ, της Μο{ρας», τόν 
νόμο των μετενσαρκώσεων, νά 
ταvΤ1� έιc νέου μl: τήν άρχι
ιιή Θεfα ovαla.,, 
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«'Έτσι - yράφεt , δ θεόσοφσs 
"Ζιναραyιαvτάσα- έξελίσσεται ή 
ζωή, άπελεuθερώνοuσα σέ κά
θε στάδιο κάτι περισσότερο ά
πό τήν έyκεκλεισμένη μέσα της 
σuνείδησι καί άποβαίνοuσα βα
θμιαίως πληρεστέρα άντικατό-
πτρισις της Σοφίας, της Ίσχv
οS και του Κάλλους του Θεοv. 

: Ό δυνάμενος νά όνειροπολήσ,;ι 
1 μετά του όρuκτοv, νά α{σθαv-
ι θ'6 σαν ενα άνθος, νά άyαλλια
. μαζί μέ τά πτηνά, νά σuμμερί-
\ ζεται τίς έφέσεις καί τiς χαρές · 
: των ζώων,..εhιω_ε_pας ποιητής, 
\.ενcχς διορατικός, ποδ ;y φαντα-· 
' σίcϊ τόv Τιακρίtrει; τόν θείο σκο-
• πό, χάριν του όποίοu δλα αύ

l 
τά τά πλάσματα έδημιοuρyή

-; θηκαv». 
' Γιατί, δμως, νά άνατρέχ,;ι κα
νείς στα θεοσοφικά σuyyράμ
ματα, yιά · νά άνεvρ,;ι τίς πηγές 
του Παλαμα, δταν δ ϊδιος τίς 
έξομολοyείται ; 

Σέ μιά όμιλία του, πού εyινε 
στίς 11 Νοεμβρίου 1917, μέ θέ
μα «Πως τραyοuδοuμε τόν θά
νατο της κόρης», άφοv μίλησε 
yιά πολλούς άλλους ποιητάς, 
οι όποίοι δμο10 θέμα εtχαv πά
ρει, εφθασε καί στόν δικό του, 
περίεργο καί τέλεια ξεχωριστό 
τρόπο ποιητικης νεκρολογίας 
1<αί αιιτήν τήν έξήyησι εδωσε 
της δίκης του ποιητικης : 

<< Σuνταιριάζονται κάποια 
θετιχη φιλοσοφLα ποu δοξά
ζει την άνάπτu!;η -ιών e(δών, 
τό περπάτημιι τών οντων άπό 
τ' άπλούστερα στά σuνθετώ
τερα, μέ χάποιο θ ε ο σ ο φ ι-

. χ ό πανθεϊσμό ποu δλα τά θέ
λει ζωντανά, θεία, χαι νά ά
νεβιιL νοuν χαι νά τελειώνων
ται, τη μετεμψύχωση σέ δρα
μα, τό διιρβινισμό ποιητιχά 
έρμηνεuμένο». 

'Εκείνο πού εχει ξεχωριστή ση 
μασία εtναι ότι δ «Θάνατος της 
κόρης» γράφηκε στα 1892 και 
περιελήφθη στή συλλογή «Τά 
μάτια της ψuχης μου», πού έ-
κuκλοφόρησεν έκείνο τό χρόνο, 
ένω τό ένδιαφέρον του Παλαμα 
yιά τή Μεταφυσική, τόν 'Απο
κρυφισμό καί ε{δικώτερα τή Θε
οσοφία, καθώς προκvπτει άπό 
τήν άλληλοyραφία του, διετη
ρείτο μέχρι καί του 1934. Συ-
νολικά, .πάνω �πό 40 χρόνια ..• 
Σ' αύτόν τόν μισόν αίωνα, μέσ' 
άπό την ποίησι τομ Παλαμα 
δέν επαψε νά βροντά,;� ή νερο
συρμή του εποuς καί νά κυλά,;� 
yάρyαρα του λuρισμοu τό ρυά
κι, άλλα επίσης δεν επαψε νά 
ρέ,;ι καί ή πηyή ή μυστική ... 

Ό Παλαμας ό πολvτροπος 
διετήρησε μέχρι τέλους καί τήν 
μορφή του Μ v σ τ ο  u. 

ΧΡ. Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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Κ. ΠΑΛΑΜΑ 

Α ΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕ ΣΟΥ ΦΤ ΑΝΕΙ; 

- Αύτός ό κόσμος δέ σοο φτόνει;

Ποιό γιοφύρι γυρεύεις νό δια8ι'\ς ; 
Στοο λύκου τή μονιό, στών nρο8ότwν τή στόνη 
γιά nοιούς ηλιους κορφές πας ν' άνε8ης, 

- Αύτός ό κόσμος δέ σοο φτόνει ;

Μ' δλσ του τό λουλούδια τόν κσταφρονδς, 
τό θρlαμ8ο τοο nαλιότσου, τοο ρογιδ τό χόνι, 
Τήν έκκλησιά πού λειτουργιέται ό Μομμwνδς ; 

- Αύτός ό κόσμος δέ σοο φτόνει ;

Θεοσοφικά 8ι8λlο κ· ή σκέψη σου ρουφδ ; 
·Τό μογιΙCό μυρlζεσαι 8οτόνι
πού τοο πιό πέρα μας όνοlγει τά κρυφό ;

- Αύτός ό κόσμος δέ σοο φτόνει ;

ΠC>ς ! ή μαρτυρική θρησκεlο παρηγοριά 
μέ -:-οο Χριστοο τ· όκόνθινο στεφόνι 
στόν πόνο τι'\ς καρδιδς δέ στόζει nιό ; 

- Αύτός ό κόσμος δέ σοο φτόνει ;

Στήν όnιστιά κοl στή 8ορyεστισιό 
δέ φέρνουν τοο έρwτα κ· ή πνοή, τοο ώροlου κι· ή nλόνΓ)' 
σάν nlστη, σό ζwντόνιο; Κότι, σά δροσιά; 

- Αύτός ό κόσμος δέ οοΟ φτόνει ;

Δέν τόν έζησες κάποτε κυρό ; 
Μέ τι,ς χάρης περνοοσες τό στεφάνι 
μέ τι'\ς χαρδς nετοοσες τά φτερό. 

- Αύτός ό κόσμος δέ σοο φτόνει ;

Τι'\ς νύχτας τόν άγκρέμιστο όnό μδς 
τοτχο κ' έσύ, nαιδl, μ' ένα τρυπάνι 
σγαρλlζοντας, νά φέξr.1 nολεμδς ; 

-Αuτόc; 6 κόσμος δέ σοο φτάνει ;

, ι 
..) 

(- ! 1. :.1 �', ι 
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Πιό πέρα σ· άλλο άστέριο κυνηγbς 
των η.νευμάτων τό όvάερο κορο8άνι 
γιά τοξlδιο που δέν τό μολογας; 

-Αύτός ό κόσμος δt σοϋ φτάνει ;

Τό πνεύμοτο-δέν ξέρεις ;-που μας τριγυρνοϋν 
πώς ε1νοι όπό τό γνέμα τό ίδιο πού f:χει ύφάνει 
τό χρυσόνειρο τό δσο μας κυ8ερνοϋν ;, 

-Αύτός ό κόσμος δt σού φτάνει ;

Θοϋμο; Μιας Πρόνοιας πλάση ; Μnοlγνιο τοϋ κοκοϋ; 
Έδω ή ζωή δέν ε1νοι συντρι8όνι 
τοϋ όξήγητου κοl τοϋ τρομαχτικοϋ ; 

-Αύτός ό κόσμος δέ σοϋ φτάνει ;

τό ξάφνισμα, τό σκόρπισμα τοϋ νοϋ, 
κορώνα στοϋ φονιδ τό γιαταγάνι 
τό έφτάχρωμο δοξάρι τ· ούρονοο; 

-Αύτός ό κόσμος δέ σοο φτάνει, μέ τή νιότη
νερόϊδο, μούρη λάμια τήν Ψυχή,
:μοζl τρώγλη γιό ·τό χασισοπότη
>Καl είκονοστάσι γιό τήν προσευχή;

,, 
-.. 

Η llJ Υ Χ Η 

!]μαι ή ψυχή καl ντύθηκα τό σωμο 
γιά νό σέ Βρω. 

Kol τό φιλl πού φλόγισα τό στόμα, 
γιό νά σέ xopw. 

Γιό νό σέ γράψω, γlνηκο κοντύλι, 
στή ζωγραφιά. 

Ε1μοι ή σάρκα, ζωντάνεψο τήν ϋλη 
μέ τήν όμοpφιά. 

Ε1μοι ή μέλισσα, κ' ήρθα στό δικό σου 
τό δpοσονθό ... 

λάδι, θό σέ φωτlσω μέσ' στό ναό σου 
δσο νό σωθω. 

fΞ1μαι ό νεκρός πού θό ξαναγυρίσω 
μέ νέο πνοή, 

i-Jέ σχημο νέο, γιό νό τήν ξαvαρχlσω · 
μ' έσέ τή ζωή. 

(Πaρci.σματα, χαι Χαφsτισμοι)
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Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΜΟΥ 

'rπό Α. R. THOMPSON 

π/)λλοι άνθρωποι άποφασίζοuν
μόνοι τους· και ή ζωή τους 

- ή δ θάνατός τους - εlνα:ι το
άποτέλεσμα: τέτοιων άποφάσεων.

Δύο άπο τίς: σημαντικώτε;;ες 
άποφάσεις της ζωης μου έλήφ
θησα:ν διά, λογαριασμόν μου άπό 
-lναν άόρα:το φίλο. Ποιος εlνα:ι, 
πόθεν lρχετα:ι, για:τl φρόντισε 
να με σώσ11, δεν ξέρω· άλλα δ
σάκις άκούω τη φωνή του, πάντα 
άχ.ολοuθω την έντολή του, δσο 
κι' άν φα:(νεται τυχόν 'γελοία. 

'Αντελήφθην την :;cχροuσία 
του φιλι;,u μου πριν άπο έφτά 
χρόνια. ΕΖχα απ,λuθή άπό το 
Στρατό χα! γύριζα σ-;ό :,πίτι 
�ου. Μου έπέτρεψαν να διαλέξω 
το μεταφορικό μέσον : άερι;;πλάνο 
ή πλοrο. 'Απο την άγωνία νά 
1δω γρήγορα τήν οίκογένειά μου, 
φυσικά, διάλεξα το τ:χχύτερο 
μέσον κιχ! άπεφάσισα: νά ταξι
δέψω άεροπορικως. 

'Έξη ώρες πρlν άπό την χ.α
θωρισμένη άναχώρησι, ήμουν 
ξαπλωμένος στη μπράντα: μου 
δια6:ίζοντα:ς, δτα:ν άκουσα μ:ά 
φωνη νά μιλάη καθαρά στο αίι
τ( μου: 

«θά ήταν χ.αλύτερα νά γuρί
σης ι;:ιπιτι με καρά6ι», εlπε. 

Κότταξα: τριγύρω νά Ζδω 
ποιος μιλοΟσε. Τό παράπηγμα 
ήταν !ρημο. Σκέφθηκε πώς θά 
ήταν παιγν(δι της φαντασίας 
;μου κα! ξαναγύρισα στο 6ι6λ(ο 
:μου. 

.«Πρέπε, νci iπιστρέψης στό 

σπ(τι σου άτμοπλοϊκω�». ξανα
πε ή φωνή. Το άκουσα χ.αθαρά 
χαl φυσικά . 

Δεν πίστευα στά δ1tερφuσιχά, 
άν κα! πολλες φορες εlχα άχού
σει νά γίνεται λόγο; γιά φωνες 
που !ρχονται άπό άλλον κόσμο. 
Δεν ήξερα τι νά χάμω. Ν' άπαν
τήσω στον άγνωστο συνομιλη
τή μου ; Προσπ:χθησ:χ νά πιστέ
ψω δτι το σuμ6άν ήταν &ποτέ
λεσμα ψυχικής κούρασης. 

« Παρ:χκαλG> π(στεψέ με», έ
πανέλαβε ή φωνή. «Εlναι καλύ
τερα νά γuρίσης σπ(τι με πλοrο». 

Σηκώθηκ:χ άμέσω; κcι! πήγα 
κατ' είιθεrαν στόν δ:οικητή μου 
άξιωματιχό κ::ιί τοϋ εlπα δτι 
έπιθuμοuσα να πάρω το πλοrι;,, 
&ντ! το άεροπλάνο. Ήταν μεγά· 
λη ψασαρ(α ν· άλλάξοuν οι χα
ταστάσ�ιζ, άλλά έπέμενcχ σταf.ιε
ρά χαl στό τέλος σuμψώνησε ν' 
άκuρωθrι ή πτησις μου. θά !
φεuγα τήν έπόμενη έ6δομάδα 
&τμοπλοϊχ.ως, 

�Ιετι:χ εξ'Ώ ώρες, τό άεροπλάνο 
δποu έπρόχ.ειτο νά έπιeι6ασθω 
χ.' έγώ σu·ιετρί6ετο κατά τήν 
&πογε(ωσι. 'Όλοι οι έπι6αί νον· 
τες σκοτώθηκαν. 

Tl τuχερη σύμπτωσις, σκέ
φθηκα καl δεν !δωσα περισσότε· 
ρη προσοχη στc.ν σuμ6άν ώσπου, 
γιά άλλη μιά φ,ρά, ξανάκουσα: 
τη φωνή. 

Μετά την έπ(σκεψι τη; μητέ· 
pχς μου άργότερα πηγα σ' ινός 
παληl)Q σχολικοΟ φ(λοu μου. Μ� 
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πpοσεχάλεσε σε γείίμ:χ, νa μιλή
σουμε για τα χρόνια τοu κολ
λεγίου. Δέχθηκα. Το pαντε6οσ 
μας ήταν για τίς 6 το άπόγευμα 
του Σα66άτου. Για να φθάσω 
από της μητέρας μου στο σπίτι 
τοίί φίλου μου επpεπε ν' άκο
λουθήσω Ιtνα δρόμο με μεγάλη 
κίνησι τροχοφόρων τ· άπογεύμα
τα τοίί Σα66άτου. Για να μην . 
καθυστερήσω, λογάριασα πως 
μποpοuσε να μοσ φάη μια δλό
κλ ηpη ωpα -i, διαδpομη και ξε
κίνησα έγκ:χίpως. 'Q δρόμος 
ήταν π�ημμυρισμένος ά�ό αυτο· 
κίνητ:χ καί χpειάσθηκα μιση 
ωpα για να 6γω σε άνοικτό μέ
ρος, κυττάζοντας διαpκως το pω· 
λόγι μου. 'Άνοιξα ταχύτητα καί 
πpοχωpοίίσα, επί τέλους, ξένοια
στα. Δεν είχα τρέξει περισσότε
ρο άπό Ιtνα μίλλι, δταν άκουσα 
την &νδρικη φωνή : 

«Καλύτερα να σταματήσης το 
&μάξι», είπε. 

Ταράχθηκα. • Αμέσως ξανάζη
σα την τραγωδία τοu &εpοπΗ
νου. Διόλου δεν σκέφθηκα μη· 
πως ήταν κάποιο παιγνίδι της 
φαντασίας μου. Έγνώpιζα δτι 
άκουσ.:χ τη φωνη έν.ος · άόpατου 
προσώπου. 

Έπε6pάδυνα 6αθμηδόν και 
ένω με πίεζαν 6ιαστικοί δδηγοί, 
σταμάτησα. Πολλα &μάξια στα
μάτησαν πίσω μου. Άντελήφθην 
δτt ήμουν tγω ή α1τία !νός 
«μποτιλιαρίσματος» της συγκοι
νωνίας και χωpις να ξ έpω γίατί. 
Οδτε ήξερα τί να κάμω κατόπιν. 
Πρόσεξα το μοτέρ, δούλευε τε
λείως κανονικά. Δεν εϋpισκα τί
ποτε το ϋποπτο. Νοιώθοντας σαν 
6Ηκας με περικεφαλαία, εrπα 
δυνατά. «'Ό-κέ, σταμάτησιχ. 
Και τώρα τί γίνεται»; 

Ή φωνη μοίί άπήντησε άμέ
σως. «Πήγαινε να φέpη� το συ
νεr,γείο. Μην δδηγείς άλλο». 

Βγηκα άπό το &μάξι και με
τα πόδια 6άδισα προς το πλησιέ
στερο τηλέφωνο, μισό μίλλι μα
κρυά. Ε1δοποίησα Ιtνα γκαpαζ. 
να στείλουν να τpα6ήξουν το &
μάξι. Καί ξαναγύρισα στο &μά
ξι μου, που tξακολουθοσσε να. 
tμποδίζη τη συγκοινωνία ... Οταν 
ήρθε τό συνεργείο, δ μηχανικός 
με ρώτησε τί άνωμαλία δπηpχε. 
Του &πήντησα δτι δεν ήξερα. 
'Έ6αλε το μοτεp μπpοστα καί 
ά,φοάσθηχε. Φαινόταν πολυ έ'Ι' 
τάξει καί σ' αυτόν. Σήκωσε το 
«καπό», κύτταξε κα ί δεν 6ρηκε 
τίποτε. Μου είπε να δοκιμάσω
να δδηγήσω καί άpνήθηκα. Με 
κύττ:χξε ,περίεργα και σήκωσε 
τους ώμους του. 'Έδεσε το &μά
ξι πίσω στο οχημα τοίί -συνερ
γείου και ξεκινήσαμε Δεν εtχα
με κάμει πέντε 6ήματα, δταν ά
κούσ:χμε κρότο πίσώ μας. Στα
ματήσαμε χ:χι πηοήσ:χμε εξω. 
Ή μπροστινη δεξια ρόδα τοσ αυ
τοκ:νήτου μου εrχε 6γη άπό τον 
άξονά της και εrχε πέσει στο, 
δρόμο. Ό μηχανικός με κύτταξε 
σα να.μουν φάντασμα. 

Χωρίς να πη λέξι, μάζεψε τη 
ρόδα και tpά6ηξε για το γκαράζ. 

"Εφθασα στοa φίλου μου με 
καθυστέpησι μιας ώρας. Το φα
γητό που είχε !τοψάσει ή γυ
ναίκα του εrχε κρυώσει. Άνη· 
σύχησαν για την &pγοποpία μου 
και τους είπα πω� ε.ίχα φασα
ρίες με το &μάξι μου. Δεν τους. 
&νέφεpα για . τον ιΜpατο φίλο 
μου. 'Όποιος δεν ετυχε να νοιώ
ση δ tδιος κάτι το δπεpφυσικό,. 
δεν μπορεί να καταλά6η ... 

('Από τό πεpιοδικό FATE Λονδ!νου) 
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ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ZQH 

ΕΛ ΕΝΑ ΠΕΤΡΟΒΝΑ 

ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ 

ΕΤπαν πώς ήταν «μάντις», «προ
φητις», «μάγος», «μητέρα δλwν 

των φαντασμάτwνι, cμισή-όνθρw
πος, μισή-θεάι. ΕΤπαν πώς δέν 
έζησε, μέσα σέ 200 χρόνια, άλλη 
γυναΤκα μέ tέτοια ψυχικότητα, 
δπwς ή Έλενα Πετρόβνα Μπλα-
6άτσκυ. 

Αύτή ή γυναΤκα κατέστρεψε 
τόν ύλισμό ώς φιλοσοφlα-έλεyε 
ή Άννι Μπέζαντ-μέ τlς έκπλη 
κτικές της Ικανότητες, πού όπε
δεlκνυαν τήν ϋπαρξι πνευματικοϋ 
κόσμου, ένός κόσμου πού ή έπι
στήμη όκόμη προσπαθετ ν' άνα
σύρr;� τόν μαγικό πέ
πλο της "Ισιδος. 

Μόνο μέ τήν δύνα
μ ι της θελήσεώς της
καθώς έ6εβαlwνε-έ
πραγματοποιοϋσε φαι 
νόμενα άπlστευτα 
ατούς μή αύτόπτας. 
ΜποροΟσε νό μετα1<ι
νη όντικεlμενα, έν 
πλήρει ήμέρα, χwρlς 
σωματική έπαφή μ' 
αύτά· νό κάνη τό άν
τικεlμενα έλαφρό ή 
όσήκwτα βαρειά, κατά 
βούλησιν- τό πιό έκ
πληκτικό άπό τό κα
τορθώματα ήταν ή 
π α ρ α γ ω γ ή  ϋλ η ς  
έκ μηδενός δλλου έ
κτός άπό νοητική δύ
ναμι· αύτό έγινε στή 
Νέα 'Υόρκη, στό 1878, 
δταν έχρειάσθηκαν 
μερικό άνθοοτόλιστα 
γράμματα τοο άλφα
βήτου, γιό νό σχημα
τισθ� μιό φρδσις κσl 
τά �γορασμένσ άπό 
τό βι6λιοχσρτοπwλεΤο 

δέν εφθασαν· τότε ή Μπλαβάτσ
κυ, nαρουσlς:� μα.)rύρwν, συyκεν
τρώνοντας τό βλέμμα της κοl πα
τώντα:; μέ τό δάκτυλό της ενο 
γράμμα όναπσρήγαγε δεύτερο 
καl τρίτο ι Πρέπει νό εΤχε τόν έ 
λεγχο πάνω σέ φυσικές δυνάμεις, 
πού διαφεύγουν τήν όπό καθέ
δρας γνwσι .... 

Άλλά, έτσι έκπληκτική ήταν 
δλη της ή ζwή. Παράξενα φαινό
μενο συνώδεuαν καl rό παιδικά 
της χρόνια, ώσπου, δταν έyινε 
πιό ί:Jριμη yuvarκo έδέσποοε στήν 
έποχή της κοl είπαν, ς':�κόμη, πώς 
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ηταν ένας θηλυκός Γλόδστwν 
οτήν εύφρόδεια κι· ενας θηλυκός 
Καλλιόστρο στή μαyεlα. "Εφθασαν 
νό ποϋν δτι ή γέννησίς της άνε
ι-ιένετο, yιατi την εΤχαν άναyyεί
λει προφητες άπό τή μακρυνη 'Α
νατολή, άπό τόν 14ον aiwνa! 

Γεννήθηκε στό 18.31, στό Αίκατε
ρlνοσλαβ της Ρwσσlας. Τό δνο

,μά της : "Ελενα Πετρόβνα φόν 
Χάν. 

Πατέρας της ήταν ό συνταyμα
τάρχης Πέτρος Χάν καi πάππος 
της ό στρατηγός · Αλέξης Χάν φόν 
Ροτενστόϊν, άπόγοvος των πριy
κήπwν Ροτενστάϊν τοϋ Μεκλεμ
βούρyου. 'Έvσς άπό τούς προyό
νους ούτούς είχε λάβει μέρος 
στiς Σταυροφορίες κα1 κά'ποια νύ 
χτα κινδύνεψε νά σφαγή άπό ενα 
Σαρακ:1νό, πού είχε εiσχwρήσει 
στή σκηνή του, άλλά σώθηκε διό
τι έγκαίρw:; έξύπvησε άπό τό λό
λημα ένός κόκκορα καi άπό τότε 
-προσέθεσε στ· δνομό του τό «Χόν» 
που θ-j πη ρwσσικά «κόκκορας». 
Ό κόκκορος προσετέθη στό οiκό
σημο των Ροτενστάϊν καi τόν διε
τήρησε καi ή Μπλαβάτσκυ στό 
δικό της. 

Μητέρα της ήταν ή 'Έλενα 
Άντρέyιεβνα Φαντέγιεφ, έγyονή 
της πριγκηπίσσης Δολyορούκι. Οί 
Δολyορούκι είναι yνwστό πώς ή
σαν άπό,γονοι κατ' εύθείαv τοϋ 
Ροϋρικ, τοϋ πρώτου κυβερνήτου 
της Ρwόοίας. Μιά Δολγορούκι 
t:ίχε πς�ντρευτεί τόν πάππο τοϋ 
Μεγάλου Πέτρου καi αλλη τόν 
Τσάρο Πέτρο τόν Β'. 

Έyεννήθηκε ή 'Έλενα Πετρόβ
να φόν Υ.6ν σέ μιά χρονιά πού 
είχαν πλημμυρ,σει τή χώρα τά 
φέρετρα, γιοτ! ή χολέρα έθέριζε 
τόν κόσμο. Τό κοριτσάκι ήταν 
τόσο άδύνα10 πού ή οiκογένειό 
του όnε'φόσισε vά τό βαφτlση ά
μέσwς, σύμφωνα μέ τ6 τυπικά της 
Έλληνικης 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας. 
Άπαιτοϋσαν αύτά τά τυπικά νά 
κρατοϋν δλοι ol ουyyενεί.:; άπό 
μιά λαμπόδα άναμμένη καi τή 
λαμπάδα ένός θείου τι'iς 'Έλενας, 
πού ά.πουσίαζε, τήν έδωσαν συμβο
λικά σ· ενα άγόρι. Κουι;>ασμένο έ
κεινο άπό τήν όρθοοτασία, κιpθ�-

σε χόμw στό πάτωμα, χwρ1ς νά 
ylνη·άνηληπτό άπό τούς άλλους 
καί, όκριβwς τήν ώρα πού ol όνά� 
δοχοι έδήλwναν δτι «όπετόξαντο 
τω ΣατανδJ> φτύνοντας τρεΤς φο· 
ρές κατά yης, έσηκώθηκε άπότο
μα ό καθισμένος μικρός καί μέ τή 
λαμπάδα του έβαλε φωτιά στά 
ρόσα τοϋ παπά. Ή φωτιά μεπδόθη 
και σέ αλλους καl πολλοl έπαθαν 
έyκαύμaτα. Έτσι, άνόμεσα στή 
θεομηνία τοϋ θaνότου πού e:ίχε 
ξαπλωθεί στήν πατρlδa της, ήλθε 
στόν κόσμο ή Κυρlα Μπλοβ6τσκυ 
καi βαφτlστηκε δχι μόνο στό νερό, 
άλλά κal στίς φλόyες ... 

Ή μητtρα της πέθανε σύντομα 
καi ή μικρή 'Έλενα έστάλη στό 
Σαρατώβ, δπου ό παπποϋς της ή
ταν διοικητής. 'Όταν μεyάλwσε 
λίyο, άιφλουθοϋοε τόν πατέρα 
της, μέ τό σύνταyμα τοϋ πυροβο
λικοϋ του στiς διόφορες έπaρχlες, 
δπου οί στρατιώτες τήν έπεριποι
οϋντο σάν «μασκώτ» τοϋ συντόγ
ματος. 'Ύστερα έμεινε άρκετά 
χρcνια σrήν Τιφλίδα. 

"Αν κaί ήταν όπό οiκοyένεια 
εύγενwν, καταχωρημένη στήν 
«Βελουδένια Βίβλο», ένοιωθε άπό 
τά παιδικό της χρόνια συμπόθειa 
καί έλξι πρός τiς λαϊκές τάξεις. 
Προτιμοϋσε νά πaίζη μέ τά παιδιά 
των ύπηρετριwν της οiκοyενεlας 
της, παρά μέ τούς δμοιούς της 
καl προσποθοϋοε νά ξεφεύyη τήν 
έπiτήρησι yιά νά βyαίνη άπό τό 
σπίτι καi νά πιάνη φίλους τά κου
ρελιάρικα παιδιά τοϋ δρόμου. Kal 
άρyότερα στή ζωή της, δ·ι καi 
είχε φτιάσει ένα συμβολικό μονό
γραμμα μ' ένα στέμμα πεντόκτινο 
στή κομυφή (έμβλημα των εύyε: 
νων οiκογεvειων της Είιρώπης) 
καl είχε τυπώσει μπιλιέττa μέ έν
εάκτινο στέμμα (σύμβολο κομήσ
σης), έζήτησε τήν άμερικανική ύ
πηκοότητα γιά νό έγκατaλεlψη 
τούς τίτλους καl έδειχνε άδιaφο
ρία yιά τήν «εύyενη» της κατα-
ywyή. 

Δέν �μοιαζε μέ δλλο κανένα 
παιδί. Θαϋμα γιά τούς οiκείους 
της, τρόμος yιά τούς δούλους, έξ 
aiτlaς των ψυχικών φαινομένων 
πού έξεδήλwσε όπό πολύ νεαρή 
ή�ικlq. • Ήταν ύπνοβότίς. ΕΤχε 



' 

. 

• 

ΙΛΙΣΟΣ 19 

νευρικές έκδηλώσεις, πότε έκλαιγε 
κα1 πότε γελοοσε χwρ1ς φανερή 
οiτ/α. Έλεγε δτι μετετχε στήν 
κατόστασι όορότwν γιό τούς άλ
λους πλασμότwν, πού αύτή τό 
έβλεπε δrπλα της. ΔιηγεΤτο παρό
ξενες Ιστορlες γιό τ1ς συντροφιές 
πού έκανε στόν ίίπνο της. Ή φύ
σις όλόκληρη εΤχε γι· αύτήν μιό 
παράξενη ζwή, άσχετα δν ήταν 
όργανική η όνόργανος. Ίσχυρ/ζε
το δτι έννοοϋοε τlς φwνές των 
ζώι.;·ι κα1 ουνομιλοϋοε μέ άγνw
στους μυστηριώδεις φιλους της. 
Ίδιαιτέρwς έλεγε πώς έβλεπε κά
ποιον Ίνδόν μέ τουρμπάνι άσπρο 
στό κεφόλι, πού τόν έθεwροϋσε 
Προστάτη της, γιατ1 πόντο τή_ν 
παρόστεκε καl μιό φορό, δταν ή· 
ταν δεκατριών έτwν, τήν έγλύτw
σε άπό ένα άφηνιασμένο άλοyο. 
Κο1 άνέβαινε στό Κοζάκικα άλοyα 
μέ τήν πεποιθησι δτι δέν θά πά
θαινε τιποτο. 

τι άλλο νά έλεγαν έκεινη τήν 
έποχή, παρό δrι τό κορlτσι εΤνοι 
«δαιμονισμένο». ΟΙ ύπηρέτες έπl
στευον δτι ήταν προικισμένη μέ 
ύπερφυσικές δυνάμεις, έπειδή εΤχε 
γεννηθεί τόν εβδομο μήνα καl με
ταξύ 30-31. 01 δικοι 1 ης έκαναν 
ξόρκια ... 

Από ήλικίο εξη έτwν εΤχε φανε
ρώσει ψυχικές 1κονότηrες. τό 

πιό ένδιοφέρον άπό τό περιστα
τικό έκεlνης τής έποχής εΤναι ή 
συνεχής έπικοινwνlο της μέ ενο 
«πνεϋμο� (τό είοσγwyικό, ή ίδιο 
ή Μnλοβότσκυ τό ;,ρησιμοποιcοσε 
ο' ούτήν τήν όφήγησι) πού λεγό
ταν Θέκλα Λέμπεντορφ καl τής 
έδινε λεψομέρειες γιό τήν περα
σμένη ζwή της, γιό τό οίσθηματι
κό ρwμάντσο τής κόρης της, γιό 
τήν ούτοκτον/ο τοϋ γυιοϋ της. 

ϊό «πνεϋμο, έκετνο τής άφη
γεΤτο δτι εlχε άξιwθι'} νό ίδή τόν 
Θεό κο1 τήν Πονσyιο καl ένα σω
ρό όyyέλους. Περιέyροψε τόν θά
νατό της κα1 6νέφερε τό δνομο 
τοΟ Λουθηρονοϋ πόστορος, ό ό
ποΤος έψολε τή νεκρώσιμη όκο
λουθισ. Έδwσε λεπτομέρειες yιό 
κόnοια όνοφορό πού εΤχε κόμει 
στόν αύτοκρόrορα Νικόλαο κοl έ
γραψε 'τό κεlμενο της όναφορδς, 

μέσw τοϋ χεριοϋ της Μπλοβότσ,ω, 
μέ τόν γραφικό χαρακτηρα τι'}ς 
ίδιας της Θέκλας. 

·ολα αύτό έγ/νοντο μέ γρά
ψιμο της Έλενας, κόθε φορό πού 
εύρ/σκετο ύπό τήν έπιδρασι τοϋ 
«πνεύματος». Ήταν παρών ό οίκο
γενειακός έφηuέριος, μέ ένα λι
βανιστήρι καl όyιασμό. 

Συγγενετς της 'Έλενας fψοξtJν 
στό μέρη πού εΤχε ύποδε/ξει τό 
«πνεϋμα» κοl βρηκον Τχνη της οl
κοyενεισς Λέμπεντορφ κοl έπεβε
βαlwσον δλες τ1ς πληροφοριες. 
'Ακόμη κοl ή άναφορό βρέθηκε. 
στό κροτικό άρχείο κοl ό yραφι
κός χοροκτήροc; έμοιαζε καταπλη
κτικό, ήταν ό ίδιος πού εΤχε άπc.,
δοθι'} άπό τήν 'Έλενα. τι άλλl) κα
λύτερη άπόδειξις τήc γνησίος 
ταυτότητος τοϋ πνεύματος τής 
Θέκλος Λέμπεντορφ, Kal δμwς, 
άρyότερα άπεκολύφθη δτι ού rή ή 
Θέκλα ζοϋσε, δτι ό γυιός της εΤχε 
άnοπειροθή ούrοκτονισ, άλλό δεν 
εΤχε πεθόνει. Έπομένwς, δέν ήταν 
τό πνεϋμο της πού έπικοινwνοϋσε 
μέ τήν 'Έλενα. Ήταν τό «πονηρό 
πνεϋμο», εΤπaν ol δικοl της. «Ά 
σφaλwς, τό πονηρόν πνεϋμa», εΤπε 
κal ό παπάς. 'Όσο γιό τήν Μπλa
βότσκυ, aύτό τό περιστατικό τό έ
θεώρησε σόν άπόντησι ατούς 
πνευμοτιστάc κaί σόν ένδειξι 
συγκομιδι'}ς έντυπώσεwν όπό άλλα 
πεδια τι'}ς ζwής, άνώτερα τοϋ φυ-

'l'ό οlκ6�ημό ,:�ς F.. 11. Μ. 
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σικοϋ, πού καλοϋνται ιάστρικό» 
καί «νοητικό». 

Μετό τό 140 έτος της ήλικlας 
της λιγόστεψαν ούτά τά φαινό-
μενα. 

«Πρέπει νά ύπενθυμlσι.ι - άφη
γεττοι ή ίδιο ή Μπλαβάτσιω-δτι 
ήμουν τότε άδύνατη καl φιλάσθενη 
καί είχα κληρονομήσει Ικανότητες 
γιά τέτοια έζwκανονική δσκησι 
τοϋ νοϋ. Καθώς μεγάλωνα, καl 
κέρδιζα ύγεlα καί δύναμι, ό νοϋς 
μου σrενώτερα φυλακιζόταν στό 
φυόικό του πλαlσιο, δπwς γlνεται 
σέ κάθε πρόσωπο, καί δλα τά φαι
νόμενα έπcψαν». 

Σέ ήλικί9 17 έτών, στά 1848,
παντρεύτηκε τόν στρατηγό 

Νικηφόρο Μπλαβάτσκυ, Διοικητή 
τοϋ Έοιβάν στόν Καύκασο κοί ά- · 
πό τότε μέχρι τό θάνατό της έ
φερε τό όνομά του, δν καί δέν 
έζήσαl( μαζί σχεδόν καθόλου. Ό 
στρατηyός ήταν 70 έτών καί ol 
φίλες της Έλενας τήν πεlσμwσαν 
πάνω σέ μιά συζητησι σχετικά μέ 
τήν δύναμι της θελήσεώς της. Εί
πε δτι θά μπορούσε νό πείσr:� τόν 
στρατηyό νά τήν νυμφευθη καl τό 
έκαμε. Ή συμβίwσίς τους έληξε 
δτον ή Έλενα έσπασε στό κεφά
λι του ενα κηροπήγιο καί άμέσwς 
έφυyε άπό τό σπlτι του, yιά νό 
μήν ξαναyυρlση. Ό πατέρας της 
την βοήθησε νό κόμη μιά ταξει
διwτικη ζωή, πού βάσταξε δέκα 
χρόνια. Τό 1851 πήγε στήν 'Αμε
ρική, στόν Καναδδ, Νέα 'Ορλεά
νη, Μεξικό, στίς 'Ινδίες καl τό 
1853 ξαναyύρισε στlς 'Ηνωμένες 
Πολιτείες. 'Έκτοτε, oJ συγγενείς 
έχασαν τό ίχνη της καl την ξα
νδδαν τό 1858, δταν ό έρχομός 
της πάλι στή Ρwσσlα ·έσημείwσε 
τήν άπαρχή έξαιρετικών περιστα
τικών. 

Ήταν μιά χειμωνιάτικη νύχτα 
καl στό πατρικό της γιόρταζαν 
κάποιου.., άρροβώνες. 01 ξένοι 
κάθονταν στό τραπέζι, δταν, δια
κόπτοντας τό δείπνο, άντήχησε 
τό κουδούνι της πόρτας καί έμφα
νlσθηκε άπροσδόκητα ή Κυρία 
Μπλαβάτσκυ. 'Από έκεlνη τή στιγ
μή, καθώς βεβαιώνουν ή οίκογέ
νειά της .καl πολλοί φlλοι της μ' 
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έπιςπολές στlς έφημερlδες της 
έποχης, δρχισε μιό ·σεφό άπό έ
ξαlσια πράγματα· άνεξήγητα, 1'Ού, 
τό προκαλοϋσε ή Μπλqβάτσκυ. 
Πλήθη συνέρρεαν στό σπlτι της 
νό θαυμάσουν αύτό τό φαινόμενα. 
Στόν ίδιο τόν άδελφό της, _ό ό
nοίος δυσπιστοϋσε, έκαμε έ':ν9 πεl
ραμα γιό νά τόν πείση. Τόν έκά
λεσε νό μετατοπlση ένα μικρό 
τραπεζάκι τοϋ σκακιοϋ, πού καl 
μιιφό παιδl θό μποροi:ισε νά τό 
σηκώση. Ό άδελφός της τό σή
κωσε μ' εύκολlα, τό έξήτασε σέ 
κάθε του πλευρά καί τό ξανατο
ποθέτησε στή θέσι του. «Δοκίμασε 
πάλι», τοϋ είπε ή Μπλαβάτσκυ. 
Άλλό, οϋτε ό άδελφός της, οϋτε 
κανείς δλλος, οϋτε πολλοί μαζl 
μπόρεσαν νό τό κινήσουν. Ήταν 
άσήκwτο καί άκlνητο. Μέ τήν ί
δια δύναμι έκανε δλλα έπιπλα 
καί άντικεlμενα νά κινοϋνται, μη
νύματα yιό συμβάντα μακρινό νά 
φθάνουν άπό τόν άέρα καl τόσα 
δλλα άνεξήyητα πράγματα νά. 
παρατηροϋνται. Ή κυρία Μπλαβά
τσκυ έλεγε δτι έκείνην τήν περlο
δο δφηνε τίς ψυχικές της δυνά
μεις νά παίζουν γιά νά δοκιμάζη 
τήν κατανόησι καί τόν έλ-εyχό 
τους. 

'Αλλά, δέν ήταν ό σκοπός της 
νά σταματήση σέ τέτοιες έπιδεί
ξεις. Ήταν άπλώς ενα ξεκlνημa 
γιό τόν βασικό σκοπό της, ό ό
ποίος ήταν νά βρη μερικούς δν
δρες καί γυναίκες yιά ένα μεγάλο 
ήθικό καί φιλοσοφικό κίνημα. 

Ταξίδευε στή Σπέτσια μ' έλλη
νικό καράβι, δταν συνέβη έ':να ά-

. κόμη άπό τα έκπληκτικά περιστα
τικά της ζwης της: -:-6 καράβι τι
νάχτηκε στόν άέρα, άπό έκρηξι 
φορτωμένων πυρομαχικwν καl σώ
θηκαν πολύ λίyοι κι· αύτή άνά
μεοά τους. Έτσι, ναυαγός, έφθασε 
στήν Αίγυπτο και, στά 1871, στό. 
Κάϊρο, έθεσε τlς βάσεις μιας έ
ταιρlας, ή όποία θά εΤχε ώς άντι
κειμενικό σκοπό νά έρευνήση τόν 
πνευματισμό γιό ν· άνακαλύψrι 
τlς άπάτες του, άν ύπηρχαν, καl 
vό θέση τό γεγονότα του σέ στα
θερή, έπιστημονική κql λογική βά
σι, αν. ήταν δυνατό. 'Αλλά ή πραy
ματικη της έργασrα , όναπτύχθηκε 
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ιστ1ς 'Ηνωμένες Πολιτετες της Ά· 
-4,Jεpικης. 

οταν �ταν άκόμη στό ΛονδΤνον,
έyνwρισε yιά πρώτη φορό τόν 

Διδάσκaλό της, μιό όντότητα 
πνευματική, πού τήν καθοδηγοοσε 
άπό τότε σ' δλα τό 6ήματά της. 
Έπlστευε στήν ϋπαρξι Διδασκάλων. 
Μαζl μέ τόν δικό της Διδάσκαλο 
πηyε στήν Κwνσταντινούπολι καl 
στlς Ίνδlες κaι έζησε στό Θι6έτ. 
Έντολή του, έλεγε, έκτελοΟσε, δ
ταν πήyaινε στήν 'Αμερική. 

Τόν Όκτώ6ριο 1874, ή 'Έλενα 
Πετρό6να Μπλα6άτσκυ έλα6ε όδη
γlες άπό τό Διδάσκαλό της νό 
μετα6η στό κτημσ Έντυ, δπου συ
νέ6αιναν περlεργα ψυχικό φαινό
.μενα, τό όποτα ε1χαν προκαλέσει 
δυνατή αiσθησι στήν κοινή yνώμη. 
'Από τήν έποχή των «μαyισσwν 
τοϋ Σέλαμι, διακόσια χρόνια πρlν, 
κανένα αλλο yεyονός δέν ε1χε 
τόσο πολύ άναστατώσει τή Νέα 
Άyyλla δσο τό φαινόμενα τοϋ 
Βέρμοντ, στό κτημα τοο Όρότιου 
καl τοϋ ΟύΤλιαμ Έντυ. Έκετ ήταν 
πεπρωμένο νό συναντήση ή Μπλα-
8ότσκυ τόν συνταγματάρχηΌλκοτ, 
μέ τόν όποτον, τόν άλλο χρόνο, θό 
έθεμελlwνε τήν παγκόσμιο Θεοσο
φικη Έταιρlα. Ό Όλκοτ ε1χε 6ρε
θη έκετ ώς άπεσταλμένος της έφη
μερlδος «Ήλιος» γιό νό έρευνήση 
και νό γράψη. Σέ μιό παληό τα-
8έρνα τοϋ κτήματος έκαναν τήν 
έμφάνισl τους, στlς πνευματιστι
κές συνεδριόαεις, πανύψηλοι Ίν
-δοl, νοοτες μέ γιαταyόνια, όκού
γονταν ήχοι κουδουνιών καl μου
σική καf, μιό φορά, tνα όπό τά 
-φαντάσματα έπέτυχε ύλοποlησι
της χλαμ6δος του !

Μετά τήν όφιξι της Μπλα66τσ
κυ καl τήν προοθήκη τοο μayνη
τισμοΟ της τό φαινόμενα έyιναν
πλουσιώτερα. Ένας σκιτσογράφος
πού συνώδευε τόν Όλκοτ μπόρεσε
νό στεlλη στό «Γκράφικι πολλές
-σκηνές όπό τlς συνεδριάσεις. Έμ
φονlσθηκαν όκόμη 6 Χοσόν όyό,
,ή σlκογενειακή τροφός της, Μα
ρlα, καl πολλοι δλλοι όπό τούς
nοληούς γνwρlμους της. Ή Μπλα-
8ότσκυ και ό "Ολκοτ μιλοΟσον
-όγyλικό, ol «προσκομιζόμενοι» ά-
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παντοϋσαν Ρwσσικά και Γεωργιανά. 
ΜποροΟσαν ol όδελφοι "Εντυ, X<,J· 
ρικοι της έπαρχlας Βέρμοντ, νό 
κάμουν τέτοια άπάτη, παρουσlς:� 
40 προσt:Ιπι.ιν; Έμφανlσθηκε και ό 
Μιχαηλος, ενος Γεωργιανός ύπη
ρέτης της άδελφης της Μπλa6άτσ
κυ καl ή μητέρα του, πού έχόρε
ψε rεwργιανούς καl Περσικούς 
χορούς. 

Ή Μπλα6άτσκυ έδωσε τίς ά<ό 
λουθες έξηγήσεις : 

1. 'Από δλες τlς έμφανlσεις, ol
γνήσιες ε1χαν π:�ραχθη όnό τό 
«φαντάσματα» έκεlνwν πού ε!χαν 
ζήσει καl πεθάνει ο· έκεlνη τήν 
περιοχή των 6ουνwν. 

2. ΟΙ έμφανlσεις έκεlνwν πού
ε1χαν πεθάνει πολύ μακριά ήσαν 
λιγώτερο yνήσιες, ένα μΤγμα πρα
γματικης σκιάς καl έκεlνης πού 
εtχε χρονlσει πάνω στήν προσω
πική «αύραι τοϋ έπισκέπτου γιά 
τόν όnοΤον έylνοντο ol έμφανl
σεις. 

3. ΟΙ έντελwς πλαστές ήσαν
άντανακλάσεις των γνησlwν φαν
τασμάτων η σκιwν πεθα:,.:ένwν 
προσώπων. Δηλαδή, δέν έταυτlζε
το τό «πνεϋμα� μέ τό μέντιουμ, 
όλλό τό μέντιουμ έταυτlζετο ά
συνεlδητα μέ τις εlκόνες νεκρών 
προσώπων άπό τήν αύρα των κα
θημένwν. Αυτό τό είδωλα άνδρwν 
καl γυναικών άπετελοϋντο όλο
κληρwτ ικό άπό γήίνα πάθη, έλατ
τώματα και κοσμικές σκέψεις, όπό 
τό κατακάθι της προσωπικότητος 
πού ύπηρξε· αύτό δέν μποροϋν ν' 
άκολουθήσουν τήν έλευθερwμένη 
ψυχή καl τό πνεϋμα, γι· αύτό μέ
νουν γιά ένα δεύτερο θάνατο στή 
γήίνη άτμοσφαΤρα καί εΤναι όρα
τά άπό ένα συνηθισμένο μέντιουμ 
καl άπό τό κοινόν. 

Η πιό έκπληκτική έκδήλwσις έ
γινε τήν λαμπρή σεληνοφώτι

στη νύχτα της 24ης Όκτw6ρlου, 
δrαν ό Τζώρτζ Ντlξ εΤπε άπευθυ
νόμενος πρός τήν Μπλα6άτσκυ : 

«Μαντάμ, τώρα θά σας δώσω 
ένα τεκμήριο της yνησιότητος 
1'Wν έκδηλώσεwν τοΟ παρόντος 
κύκλου, πού νομlζw δrι θά Ικανο
ποιήσr;ι δχι μόνον σας, όλλό καl 
τόν σκεπτικιστή κόσμο. Θό τοπο-
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θετήσw στά χέρια σας τήν ήόρπη 
ένός μεταλλlοu τιμιjς πού έφερε 
δσο ζοϋσε ό γενναΤσς πατέρας 
σας και τό όnοίον ένταφιάσθηκε 
μαζl μέ τό σώμα του στή Pwσσra. 
Αύτό π::,ο_σεκς,μlσθη yιά σας άπό 
τόν θείο σας, τόν όnοίον είδαμε 
ύλοnοιημένον· άπόψε». 

'Όταν άναuιαν τά φώτα, ή 
Μnλαβάτσκu βρέθηκε νά κρατάει 
μιά άσημένια πόρπη καί τήν κύτ
ταζε κατάπληκτη. Τήν πόρπη αύτή 
τήν έφερε μέ τό παράσημο ό πα
τέρας της τήν στιyμή τοϋ έντα
φιασμοϋ του. Δέν είχε καμμιά άμ
φιβολία γιά τήν yνησιότητα της 
πόρπης έκείνης, διότι ή Μπλαβάτσ
κu, δταν ηταν κοριτσάκι, έσπασε 
nαlζοντας τήν καρφfτσα καi δια
κρινόταν τό κόλλημα πού της εl
χε γfνει. Ή πόρπη ηταν ή ίδια ! 
'Ένα κόσμημα άπό τό στηθος 
έν6ς πολεμιστοϋ πού κοιμόταν 
τόν τελεuταiΌ του ϋπνο, σέ Ρwσ
σικό έδαφος, άστραφτε τώρα, στό 
φως των κεριών, σ' ένα σκοτεινό 
δωμάτιο μιας άμεpιΙ<'ανικιjς φάρ
μας ι 'Ένα πολύτιμο δώρο άπό τόν 
τάφο τοϋ σrενώτεροu καl πιό ά
γαπημένοu σuγγενοϋς της, πού θά 
τό διατηροϋσε σάν άηόδειςΊ τοϋ 
δτι ό θάνατος δέν μπορεί νά 
σβήοη τούς δεσμούς τοϋ αΥματος, 
οϋτε νά χwρlση έκεlνοuς πού 
ησαν ένwμένοι και έπιθuμοϋν νά 
συναντώνται. 

Μέ αύτό τό φαινόμενον ό Όλ· 
κοτ έπηρεάσθηκε βαθειά καί ηταν 
πιά wριμος γιά τήν σuνερyασία 
μέ τήν Μπλαβάτσκu. Ή 'Έλενα, ά
κολοuθώντας τίς όδηγίες των δι
δασκάλων της, είχε πάει στήν 'Α
μερική καi εΤχε φθάσει στή φάρ
μα 'Έντυ, γιά νά συνδεθη μέ τόν 
μέλλοντα σuνερyάτη της στή με
γάλη κlνησι της σύyχρονης Θεο
σοφίας. Ή άποστολή της ηταν νά 
ξεκινήση άπό τά φαινόμενα τοϋ 
nνεuματισμοϋ yιό νά προχwpήση 
σέ μιά άληθινή πνευματική φιλο
σοφία. 

'Ένα χρόνο άργότερα, στίς 17 
Νοεμβρίcυ 1875, ή Μπλαβάτσκu μέ 
τόν "Ολκοτ καί λίyοuς ακόμη 
πρωτοπόρους 'ίδρυαν, στή Νέα 
'Υόρκη, τήν παyκόσμιο Θεοσοφική 
Έταιρlα. 

� Ξεκlνησαν λι_yώτεροι άπό, δέκ9 
ανθρwποι καi σημερα ή Θεοσοφι
κή Έταιρlα εΤναι ξαπλωμένη σέ 
περισσότερες άπό 50 χώρες. 

Ή Μπ�αβάτσκu έγκατεστάθη 
μέ τόν Όλκοτ σ' ένα διαμέρισμο 
της 47ης όδοϋ στή Νέα 'Υόρκη. 
Τό δωμάτιό της άπεκλήθη «Λαμά
σερu», δηλαδή «ΟΤκος Λάμα», έξ 
αίτlας των έκπληκτικwν φαινομέ
νων πού σuνέβαιν.αν καi έκεί. Ίi 
Μπλαβάτσκυ έyραφε σrό «Λαμά
σερu» τό πρώτο βιβλlο της <(Ίσις 
άποκαλuπτομένη», μέ πλήθος πα
ραπομπές σέ βιβλlα πού ·ή Ί'δια 
δέν εΤχε, άλλά ύπιjρχαν σέ ξένες 
βιβλιοθήκες άλλων χwρwν. Μέ 
τήν έντασι της σκtψ�ώς της, 
κάθε σελlδα βιβλlοu πού είχε ά
νάyκη φαινόνταν μπροστά της σέ 
«διόραμα». Έξ άλλου, τό πλεί
στον τοϋ βιβλίου έγράφη, δπwς 
έλεyε ή Τδια, μέ τήν καθοδήγη
σι των Διδασκάλων της. Στό «Λα
μάσερu» έλαβε καί τίς πρώτες έ
nιστολές των άσαρκων Διδασκά
λων, Μερικές έφθαναν μέ τό τα
χυδρομείο, άλλες τίς έφερναν 
άπεσταλμένοι των Αiγuπτιακwν 
καί 'Ινδικών μυστηριακών σχολών, 
άλλά ίιπηρξαν καί έπιστολές πού· 
έφθασαν άστρικwς καί ξαφνικά 
έπεσαν στό δωμάτιο. Φυσικά, ή 
Μπλαβάτσκu κατηγορήθηκε δτι 
ή ίδια έχάλκεuσε τίς έπιστολές 
καί ή Βασιλική Έταιρlα ψυχικών 
έρεuνwν τοϋ Λονδί,νοu, ή όnοία ά
νέλαβε τήν διενέργεια έρεύνης 
ύπεστήριξε αύτήν τήν άποψι, άλ
λά δέν μπόρεσε νά έξηγήσ� πώς 

Τό ό:Μκpυφ:στικό εμολ ημα 
της Ε. Π. Μ. 
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συνέβη νά nέσοuν·άπό τόν όέρα 
καl δλλες έnιστολές, δταν ή 
Μnλαβότσκu βρισκόταν μlλλια 
μακριό. Έnlσης ή Έταιρlα Ψυχικών 
έρεuνwν άπεφόνθη κατά τιjς 
Μnλαβάτσκu, δταν τό ζεϋyος 
Κουλόμn, πού ήσαν ύnόλληλοι 
Ίlής Θεοσοφικιjς έταιρlας, έσκηνο
θέτησαν, καrά τήν διόρκεια ά
nουσlας τιjς Μnλαβάτσκυ, διάφορα 
«τρύκ» στό δωμάτιό της, yιά νά 
έξηyήσουν τά φαινόμενο πού συ
νέβαιναν έκεϊ. 

Ή Μnλαβάτσκυ δέν έμνησικά
κησε. Τό ζεϋyος Κουλόμn, είπε, 
ήσαν δύο φlδια κaί -:-ά είχε περι
συλλέξει, 'δτον είχαν όνάyκη όnό 
ψwμl κοl στέyη. 'Ένας διδάσκολbς 
είπε: "Αν βρήτε στό σπίτι έ:νa 
φlδι πεινασμένο καl άντί •ιό τοϋ 
προσφέρετε yάλο, τό κτυπήσετε 
όnό τό φόβο σος, βyαlνετε άnό 
τόν δρόμο τής κατανοήσεως. Μήν 
φο6άσθε, διότι καί τρεϊς νά μεl
νουν στη Θεοσοφική 'Εταιρία δέν 
θά χοθιj. Μή σκέπτεσθε tywιστι
κά. 'Όταν συναντάτε όστεyους 
καl πεινασμένους, άν δέν θέλετε 
νό συμμερίζεσθε τό κάr:,μα τους 
νά στεyάζετε καl νά τρέφετε, δ
ποιοι κι· άν είναι . . .  

Η nνευμοτι'<ή άξια τιjς Μπλα
βάτσκυ άπεδείχθη κοl στο έ

nόμενο συyyρόμματά της καί κυ
ρίως τήν «Μυστική Διδοσκολlο» 
κοl τό «Κλειδl τής Θεοοοφlος». 
Δέν ίσχυρlσθηκε ποτέ δτι τό πε
ριεχόμενο τwν βιβλίων είναι δι
κό της κοl πάντοτε ελε'{ε δτι τό 
ό_ρεlλει στούς διδασκάλους της. 
Έν nόσr) περιπτώσει, τό περιεχο
μενό τους έπιβεβοιώνετοι συνε
χώς άnό τlς σύyχρο·ιες έπιστημο
νικές όνοκολύψεις. 

Ή Μnλοβάτσκυ, έκτός όπό τό 
συnράμμοτο, έ:yροφε yιά τις έ
φημερlοες όρθρο nάvw σ· έπiκοι
ρο θέματα . Γιό τό έyκλήμοτο, τlς 
ούτοκτονlες, τlς έιιιδημlες, τό διο
ζύyια, τούς διwyμούς τwν έpυθρο
δέρμwν κοl νέ"{ρwν, τήν σκληρο
τητο τwν yονεwν πρός τό παιδιά, 
yιά τόν φεμινισμό, τlς νέες όνο
καλύψεις κ.λ.π. 

Άγαnοοσε τήν nοτρlδα της, τή 
Ρwσσlα, στήν όnola άνηκε, καθώς 

έλεyε, τό φυσικό της σώμα, άλλά 
ήταν όφοσιwμένη στlς 'Lνδlες. ΕΤ
ναι, έλεγε, ή ulοθετημένη naτpl
δa μου, ή άρχαlα Ίνδlο, ή χώρο 
τwν στοχασμών κal τwν όνεlρwν 
της. Ύnό τήν έπ(δροσι τιjς άyό
nι)ς αύτιjς καl τών όδηy ιών τwν 
Διδασκάλων της, άπεφόσισε νά 
μεταφέρη τήν έ:δρο τιjς Θεοοοφι
κιjς Έταιρlος στίς Ίνδlες, δπου 
κοί παραμένει. 

Άyοποϋσε δλους τούς άνθρώ
nους. Μολονότι ό χαρακτήρος της 
ήταν συχνά βlαιος - ίσwς άπό τή 
μελαyχολική ζw') πού έκανε - ό
μέσ..ις συνερχόταν καl μιλοϋσε 
πάλι ηnιο, σάν νά μήν είχε σuμβη 
τlποτε. Μόνον τους ψεϋτες καl

τούς άδικους δέν μποροϋσε ν' ά
νεχθή. Τό έλάττwυά της, έλεyε, 
ήταν νό μή μποριj νά κροτηθη 
μπροστά οτήν ύποκρισιο καl τήν 
άδικlα. Έλεyε κατά πρόσωπον δσa 
άλλοι έπιφυλάσσοντοι νά λένε 
«στή ράχη». 

Κaτά τά αλλο, ήταν μιά ψυχή 
πρόθυμη σέ κάθε θυσlο. Στό «Κλει
δl τής Θεοσοφίας» λέει : 

«Μέ έρwτάrε πwς έννοw πρα
κτικά τό Θεοσοφικό καθήκον. Σάς 
άπαντώ δrι τό καθήκον μας είναι 
νό nlνουμε χwρlς yοyγυσμό, ως 
τiς τελευταίες στο'{όνες, δ,τι μπο
ρεί νό μάς έπιφυλ-:Jσση τό κύπελ
λο τής ζwής νά δρέnσυμε τά ρό
δα τής ζwι1ς μόνον γιό νά χαρl
σσυμε σέ άλλους τό όρwμό rσυς 
καl μετς νά άρκσύμεθσ στ' άyκό
θιο, αν δέν είναι δυνατόν ν· οπσ
λαύσσυμε έμείς το άρωμα δlχwς 
νό τό στερηθή κάποιο:; άλλος». 

Αύτή που είπε τσϋτο τό λόyιa 
έ:ζn,π μιά πολύ πικρή ζ,..ιή. Τό σώ
μα της ήταν τρομερό. Ό Λεντ
μπήτερ λέγει στι 'ίσwς μόνον μιά 
ί..ιρο σrό 24wρσ δέν ύπέφεοε άnό 
πόνους. Συνή�ιζε νά νεκρώνη τά 
νεύρο της μέ τόν καπνό. Έκάπνι
ζε διαρκώς κοl δtν ήταν ούτό 
καλό naροδειγμα yιά τούς νέους 
πού τήν τριγύι=,ιζαν. Μιό φορά, ό 
Λεντμπήτερ τής είπε «Μονταμ, 
είναι σύμφωνο μέ τήν άπόκρuψΓ\ 
ότραπό rιού άκολοuθεττε νά κa
nνlζετε τσοσ nολύ ,».Τοϋ πέταξε έ:
νο έπlθετο, διόλου κολακευτικό, 
κal nμοοέθεοε: «Δέν βλέπε.ις, αύ-
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τό τό παληο-κορμr·; Όφe:ίλw νά 
τό διατηρώ, άλλοιwς θό γrνw ύ
στερική. Πρέπει νό τό συντηρήσω 
γιατί τό χρειάζομαι. ΕΤναι άνάγκη 
νό τελειώσω μερικά διδλlα, νό 
τελειώσω ώρισμένη έργασlα, λοι
πόν τr νά κάνω;». 

Ήταν άκούραστη έργάτρια. 
Ξυπνοϋσε στlς 6 τό πρwί, έvCJ 
πολλές φορές είχε πλαγιάσει 
στίς δύο μετά τά μεσάνυκτα. Πολ
λές φορές ol γραμματείς της πε
ρf μεναν νά τελειώση ένα γράμμα 
στlς τρε•ς τό πρωί γιά νό φύγη 
μέ τό πρώτο ταχυδρομείο καl πά
λι στίς έξη ήταν στό πόδι. 

Βρισκόταν στίς 'Ινδίες,· στό Μα
δράς, στά 1885, δταν ή ύπερκό
πwσις τήν έκλόνισε σοδαρά. ΟΙ 
γιατροί συνέστησαν στόν λεντ
μπηrερ νά τήν προσέξη, γιοτ! 
μποροϋσε νά πεθάνη άπό τή μιό 
μέρα οτήν άλλη. Ό Λεντμπητερ 
άφηγείται δτι ήταν παρών δταν 
ό Διδάσκαλός της ύλοποιήθηκε 
σέ φυσικό σώμα κοί πηγε νά τήν 
ίδη· πέρασε άπό τόν προδάλαμο, 
δπου ήσαν άλλα · δύο πρόσwπα, 
καί μπηκε στό δωμάτιο δπου ή 
Μπλαβάτσκυ ύποτl�εται δτι βρι
σκόταν στά τελευταία της. Τήν 
ρώτησε-καθώς άφηγήθηκε ή ί
δια τήν έπομένη-έάν ηθελε νά 
κρατήση άκόμη τό σώμα της η v· 
άnαλλαγη άπό αύτό. Έδιάλεξε νά 
τό κρατήση, παρ' δλους τούς φο
βερούς πόνους. Ή «Μυστική Δι
δασκαλlα», σέ 6 τόμους, γράφτη� 
κε ϋ σ τ ε ρ α άπό τήν περιπέ
τεια αύτή. 

Ή «Μυστική Διδαοκαλrα» γρά
φτηκε στό Βύρτσμπουργκ της Γερ
μανlας, δπου εΤχε μεταδη γι' άνά
παυσι, κατά σύστασι των γιατρών 
της. Ύστερα έμι::ινε στό ΛονδΤ
νον. 'Εκεί τήν εύρηκε ό �άνατος, 
στlς 8 Μαίου 1891. 

Ό I δρυτής πρόεδρος της Θεο
σοφικης Έ:rαιρrας '<oi συνεργάτης 
της Όλκοτ βρισκόταν στό Σr
δνεϋ της Αύστραλίας. Έλαβε τήν 
είδησι τοϋ θανάτου της rηλεπα
θητικwς. Στό ήμερολόγιό του, πού 
συνέτασσε καθημερινώς, ύπάρχει 
ή έγγραφή: «8 Μαίου ί891. Έλα-
60 ένα μήνυμα περl τοϋ �ανάτου 
της Ε.Π.Μ.». Στlς 9 Μαίου ύπάρχει 

έγγραφή: «Σήμερα τό πρwί αί
σΜvθηκα γιά δεύτερη φορά δτι 
ή Ε.Π:Μ. πέθανε». Τήν έπομέvη έ
λαδε τό τηλεγράφημα τοϋ θανά
του της ... 

Τό σwμά της έκάηκε στό κρε
ματόριο τοϋ Γουόκιν καl ή τέφρα 
μοιράσθηκε ατά· τρrα: γιά τό άρ
χηγείο της Θεοοοφικης 'Εταιρίας 
στό "Αντυαρ, γιά τήν έδρα της 
Νέας 'Υόρκης καί γιό τό Λονδί
νον, τό τρία μέρη δπου εΤχε μοι
ράσει τή ζwή της τήν πνευματική. 
Μόνον μέλη της Θεοσοφικης 'Ε
ταιρίας παρέστησαν στήν κηδεία, 
κατά τήν τελευταrα θέλησr της. 

Στή, δ!αθήκη της_ κα�ιέρwσε την
ετησιο έορτη του «Λευκοϋ 

Λwτοϋ», μέ τήν άκόλουθη παρά
γραφο· 

«'Επιθυμώ μιά φορά τό έτος, 
στήν έπέτειο τοϋ θανάτου μου νά 
συναθοοίζwνται μερικοl φfλοι στό 
άρχηγείο της Θεοσοφικης Έται
ρfαc καl νά διαβάζουν ένα κεφά
λαιο άπό τό «Φως της Άσfας» 
τοϋ "Εντβιν • Αρνολδ καl άπό 
τήν cΜπαγκαβάντ Γιτά». 

Ή ύπογρα.φή τη;; Ε. Π. Μ. 

'Από τόν έπόμενο χρόνο άρχι
σε ή έκτέλεσις της διαθήκης, όχι 
μόνο στό 'Άντυαρ, άλλά καl σέ 
κάθε στοά της Θεοσοφικης Έ:ι;αι
ρfας σέ δλον τόν κόσμο. Στό Άν
τυαρ ή σημαrα της Έταιρlας άπό 
τήν άνατολή έwς τή δύσι τοϋ ή
λ f ου κυματίζει μεσlστια καl ή αί
θουσα των όμιλιGιν εΤναι στολι
σμένη μέ άν�η λευκοϋ λwτοϋ, λό
Υ'ο/ τοϋ συμδολισμοϋ τους. Δrδον
ται έπfοης δοηθήματα στ1ς οίκο
γένειες των φτwχwν ψαράδwν τοϋ 
Άντυαρ. 'Έτσι διατηρείται ή μνή
μη γιά έκεfνη πού έδwσε στούς 
άν�ρώπους τό χάρτη της άτραποϋ 
πρός τήν Γνώσιν ... 

Έvw ό Λενηιπητερ έπήγαινε 
στό Σfδνεϋ, γιά νά παραστη σέ 
μfα τέτοια έορτή, στlς 8 Μαίου 
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1917, ε1χε eπικοινwνlα μέ τήν "Ε
λενα Πετρόδνα Μπλαβότσκu στό 
νέο της σωμα, ένα σωμα άνδρικό. 
Στήν όμιλlα του άνέφερε λεπτο
μέρειες γιά τήν σuνόντησl του 
aύτή καl γιό τήν έξέλιξί της 
Μπλοβάτσκ:u άμέσwς ϋοτεpα άπό 
τήν άπαλλαγή της όπο τό npQτo 
σώμα. ΕΤπε δτι εΤχε ένσορκwθη 
στό οwμο ένός ΊνδοΟ ποιδιοο 14 
έτwν, πού εlχε πνιγη σ' ένα ποτάμι 
καl σέ λ/γο ξαναζwντόνεψε, άλλό 
μέ τελεlwς διαφορετικό χαρaκτη
ρa ... Πόνw σ· aύτή τήν άφήγησι 
έγιναν πολλές συζητήσεις. Άλλό, 
δν άφήσοuμε τό περιστατικό στό 
περιθώριο καl δν προσέξουμε τό 
μήνυμα πού έδωσε στόν Λεντμπη
τερ, θό ΙδοΟμε κότι πιό ούσιαστικό. 

cΣάς χαιρετώ - έλεγε τό μή
νυμα - δλοuς έσάς πού σuναντά
σθ� γιό νό έορτάσετε τό γενέ
-θλιό μου στό νέο μου σωμα. 

Τό δικό μου έργον ύπηρξε ή 

c:ικληρή .άποστολή τοο σκαπανέwς. 
'1Ξγw έφαγα όλη τή μπόρα, Έσετς 
πλέετε ήσυχα πρός τήν είσοδο 
τοΟ λιμανιοQ. Άλλό καl σετς δέν 
θό δρέψετε εϋκολα τή συγκομι
δή .•.• 

Τό «γενέθλια», άλλοι τcf έρμή
νεuσσν κατά λέξιν καl εΤδαν μιό 
καινούργιο ένσόρκwσι· άλλοι εΤ
δαν τήν μετόδaσι σέ άνώτερο κό
σμο καl τήν περιδολή μέ λεπτό
τερο οwμα. 'Αλλά, στό πνευματικό 
της μήνυμα συμφώνησαν δλοι. 
Δέν εΤναι ή έποχή μας έκεlνη ή 
παλιό έποχή της μισαλλοδοξlας 
κσl του σκοταδισμοο· ό κόσμος έ
χει προχωρήσει στήν έρευνα τοο 
ψuχικοο κόσμου. 'Ωστόσο, ένα δύ
σκολο έργον εύρlσκεται πάντοτε 
μπροστά σέ Ι(όθε πνευματικόν έρ
γότη ..... 

(' Απά.νθισμ� άρθρων τιϋ 

ΤΗΕ THEOSOPHIST) 

ΤΙ ε1ναι 6γ6πη ; Ή άγόπη των συνανθρώπων. 
ΤΙ ε1ναι σοφlα ; Ή κατανόησις των συνανθρώπων. 
Μόνον ol ένόρετοι ξέρουν ν· άγαποΟν. 

ΚΟΜΦΟΥΚIΟΣ 

"Οταν διψοομε, ζητοομε ένα ποτήρι νερό. 
·οταν ζητοομε όγόnη, πηγοlνοuμε στούς προσφιλείς μας.
Στό Θεό γιό τl πηγαlνοuμε ; "Οταν δέν θέλουμε τlποτε, τότε τό

ηόδιο μας τρέχουν πρός τό Θεό καl τότε τόν βρlσκοuμε άληθινό. 

JAMSHED VUSSERWANJEE 

ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ... 

"Οποισς δέν γνwρlζει, κal δέν ξέρει δτι δέν γνwρlζει, ούτός εΤνοι 
τρελλός. Άπόφεuγέ τον. 

'Όποιος δέν γνwρlζει, κοl ξέρει δτι δέν γνwρlζει, ούτός εΤν' άκόμη 
μικρός. Όδήγησέ τον. 

"Οποισς γνwρlζει, καl δέν ξέρει δτι γνwρlζει, αύτός κοιμδται. Ξύ
πνησέ τον. 

·οnaιος γνwρfζει, καl ξέρει δτι γνwρlζει, αύτός εΤναι σοφός. Άκο
λούθα τον. 
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ΓεyΦνι:>ς q φ�ντασία ; 

L Ε Ο Ν Α R D C. 5 Ο Ρ Ε R 

κατηγοpημ:χτικές δια:6ε6αιώ
σεις �γινΧν σε μεpικα Θεοσο

φικα πεpιοδικα πεpί τc.('i δτι οί

«'Ιπτάμενοι Δίσκοι)> ε[ναι πραγ
ματικότης κ:χί, μάλιστα:, όχήμα
τ:χ άπό τό «εξώτερον διάστημα» 
η «κάπου &πό τό �λια:κόν σύστη
μα η κ:χί μακρύτερα», δτι στην 
πεpίπτωσι α:υτη επι6:χίνοuν «μέ
λη του πpοσωπικοϋ του -ήλιακου 
Λόγου» επιφορτισμένα μέ έπι
θεώpησιν του πλανήτου μας, η 
επισκέπται άπό την 'Αφροδίτη. 

Πpοτοϋ νά έξετάσωμε τά. 
πpαγματικα δεδομένα και τίς ύ
ποθέσεις, πpiπει ;α λά6ωμε ύπ' 
οψιν τpεί; 6:χσικες άρχές. Ή 

πρώτη είναι γνωστη ώ; «ο!κο

νομί:χ των ύποθέσεων» κ:χί την 
δ:ετύπωσε δ δι:χσημος Γάλλος 
μαθηματικός 'Ανρί Ποu:χνκα:pέ: 
Είναι πάντοτε δυνατόν να 6pί
σκοuμε άπειρον &pιθμόν ύπο�έ
σεων πpός εξήγησιν των δεδο-
μένων μια; παραιηpήσεως. Ό 
έπ:στήμω1ι όφείλει νά έκλέyη την 
άπλούστεpη. Ή δεύτερη &pχη ε[
ν:χι: Νά μi

1 
δίνουμε ποτέ ύπεp

φuσικη εξήγησι σε φαινόμενον, 
που μπορεί να εχη φuσικην εξή
γησι. Ή τρίτη &pχη ε!να:ι r της 
«έλ:χσσονος δράσεως». 'Έχει δια
τuπωθη άπό ενcχ εκ των Διδα
σκ:χλων, δ δποίος είπε δτι�Αύ-
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τeιt €χουν νά φέρουν εlς πέρας 
το lργ,;ι Των μέ την έλ&.χιστη 
δυνατή χατανάλωσι ένεργείας. 
Ξεκινώντας άπο αυτές τίς τρείς 
άρχές, θά έρευνήσωμε άν τά δπο 
έξέτασιν φαινόμενα εlναι φυσι
κά η δπερ:ρυσιχά. 

Τά φαινόμενα των δίσκων 
καθ' έαυtά, άπεδείχθη δτι κατά 
τα 95 ο)ο όφείλονται σέ φυσικές 
αίτίε�, είναι ρ:χδιοχατευθυνόμενα 
μπαλλόνια η μετέωρα η όπτικά 
άποτελέσματα παγοκρυστάλλων 
στην ά:ψόσ:ραιρα, αντικατοπτρι
σμοί, άτμοσ:ραιριχέζ μεταπτώ· 
σεις, Ιονισμένα σύ,Λε:pα, άστρ:χ 
δρατά δια μέσου ταρ:ιγμένων 
στρωμάτων :χέρος χ.ο.χ. οι έξοι
χειωμένο; μέ την όπτικη μετεω
ρολογία ξέρουν τί μεγάλη ποι
χιλί:χ φα:νομένων πρ,;ιχαλουνται 
κατ' αύτον τόν τρόπο. ΙΊά τά 
υπόλοιπα 5 oJo, cA επισtήμονες 
εlπαν δτι τά δπάρχοντ:χ δε5ομέ
να εlναι άνεπ:χρχή προς έξ..ιγω
γηv συμπερ:χσματος. Αύτ6, δμως, 
δεν σημαίvει διόλου δτι εlναι 
αδύνατη fι φuσικη έξήγησις χ:χί 
έπομένως είναι δχήματα απ-1) το 
έξώτερο'Ι διάστημα. uΕνα τέτοιο 
σuμπέρ:χσμ:χ σημαίνει, άπλούστα· 
τα, δτι συχνά πιστεύει κ:χνεl; 
αύτο ΠCιU εχει έπιθuμία 'l:X π:
στέψη. 

Εlναι δυσκολον6ητο γι:χτl έ
κείΨ)t πι;u ύπeστήριξα•ι τ·ή·ι !:Jεω
ρία δτι οι δ(σκ:,ι δaηγουνται άπό 
δντ6τητες του πλ-:J.•ι·/ιτοu Ά:ρρeι
οίτη rι άτ:ό μέλη τοο πpοαωπι
κοϋ τοϋ fιλι:χκοο Λόγου, aεν έ
πρόσεξαν σέ τl περιπλοκές 6aη
γεί 11 θεωρία του;. 'Έχομε μ:χfJει 

8tι το «6ου8διχον πε8ίον» εrν:χι 
ταυτόσημο μέ το σύνολο τοσ ή
λι:χχοσ συστήματος χαt 8τι χαρα
χτηpιστιχο της βουδδιχης συνει
δήσ�ως εlναι ή δυνατότης τής 
αύτοστιγμεt παρουσίας σέ δποιο
δήποτε έπιθυμηtο σημείο. 'r ΠΟ· 
τίθεται 8τι τά μέλη τοϋ ήλιαχου 
Λόγου εχουν α.ύτην την Ιδιότητα, 
καθως χαl τα όντα που πιθανώς 
έξελίσσ:�νται έπl τής 'Αφροδί
της. (α) 

Τώρα μας λέγουν 8τι το ήλια
χο•ι προσωπ, χον ταξιδεύει μέ 
τούς δίσκου; γιά νά Ιδή τί γίνε
τα: έπί της γης, έπειδη άπο τά 
δ:εξ:χγόμενα πειρ:χματα διαvπά
σεω; τοϋ πυρ'i'1 •ιος, μέ τίς άτομι
χές χ:χί δδρογονικές 69μ6ες, 
προε.ιλήθη άνησυχία καl φό6ος 
μήπως ή άνθρωπ6της αύτοκατα
στρ:χφή. 'Επίκαιρη θα ήταν μια 
τέτοια έπιθεώρησις δτ:χν ή πρώ· 
τη άτομικη 6όμ6α επ�σε στη Χι
ροσίμα η κ:χl πολύ νωρίτερα, δ· 
τα•ι ή κατασχεuη τής άτομικΎj; 
βόμ�:χ; εγινε δυνατότης. 'Αλλά 
σέ καμμιά περίπτωσι μιά πυρη
νική 6όμ6:.ι, δσονδήποτε δuν:χτή, 
δεν θα μπορc;ϋσε νά κ:χτ:χστpέψη 
δλον τον πλανήτη, άν κ:χt (:Jά 
μποροϋσε ν:i κ:χτ:χστρέψη τόν πο
λιτισμό, κ:χθω; το•ι ξέρουμε, ένώ 
οι σο:ισμοl κ:χl οι τυφώνες συχνά 
εξαπολύουν ε•ιέpγεια πολλ:χπλά
σια τής ίσχυpότερη; δ�ρογονική; 
6όμβ:χς. '.:\ κόμ γι περισσ6τερο, !:Jά 
ήτ:χν άν:χγκ:χί:.ι ή επιUεώρησ:ς
κ:χί ε•ιδεχομένω; επέμ6:χσις-:,τlς 
παραμονές τού δευτέρου π:χγκο
σμίοu π-:ιλέμ-:ιu, δτ:χν YJ κατ:χστρο
'fΥι ου•ιiμω•ιε ατό νοϋ τών αν!:Jρώ· 

(α) Άναλ•Jtιχe;; ι!;ηγήσ •. , στό βιβλ(σ τ?ίJ 1'. Α. Λa·ιτμπηηρ .υι /Jι/Jά.:ιχα• 
λ?ι και -11 'Ατραπό;;•. (θeι:ι,. ΈχΙJ. Ο[χ-,;;). 
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1tων' ύπό · την δλέθρια · έπ(δρασι 
του Ναζισμοσ και Φ:χσισμοσ και 
ώθοσσε σε πόλεμο καί, σuνεπωι;, 
·οιεuκόλuν, την ά:νακάλuψι τη, ά
τομικηι; ενεpγείαι; καί την χpη
σιμοποί ησί τr,ς σε σκοπούς κατ:χ
στpέπτικούι;. 'Ε-, πάσΥ,J περι·πτώ
σε ι; ποια ή ά:νάγκη 'να ,' ελθοuν
·με φuσικα σώματα; 'Εάν ύπο-·
στηpιχθη δτι τό φυσικό σώμα
-εCν:χι · ά:παpαίτητο για φuσικr; ε
πιθεώpησι, αύτό θα ήταν ά:ντίθε
το σε δσα ξέρουμε πεpι του 6οuδ
Όικοϋ πεδίου συνειδήσεως. Καί
γιατί να μην κάμι,uν τα αναγκαία
φυσικά σώματα κατά την άφιξι,
ϊtαθώς έπραξαν οι Κύριοι της
Φλό) αι; δταν έφθασαν για ν' ά:να
λά6οuν την 'Απόκpuφον Ίεpαp
χίαν της γήι; περίπου πριν &φτα
έκατομμύpια χρόνια ;

'Άλλη πεpιπλοκη εCναι δτι ή 
·άφιξις; όντων άπ' έξω θα εσήμαι
νε δτι ή Άπόκpuφος; Ίεpαpχία
εC1ιαι ά:νί κανη ν' ά:ντιμετωπίση
την κατάστασι. Αύτό εCναι δu
σκολοπίστεuτο, δταν εχη κανείς
ύπ' όψει του τον τρόπο με τον
�ποίο, κ<.ιτα την ά:πόκpuφη παρά
δοσι, κατεστράφη ή ήπειρος 'Α
-τλαντίς πολλές φορέι; έν μέρει,
δταν έγινε ά:φόρητη ή συμπερι
φορά ένός μέρους των κατοίκων
της. Κατά την παράδοσι αύτή,
τό έτοι; 9.564 π.Χ. κατεποντί
σθη σε διάστημα μιας ·ήμέραι; τό
·μέρος της ήπείροu πού εCχε ά:πeι
μείνει, με 60 έκατομμύρια πε
ρίπου κατοίκων. · Και πάλι, ή
ά:νΘρωπcτης εχει φθάσει στο ση
μείο πού δφείλει ν' ά:νq(μετρήση
τις ευθύνες της για τις πράξεις;

της, χωρίς την · έπέμ6ασι εξωτε
ρικών Δυνάμεων 'γιά την σωτη
ρία τηι; άπό τις Καρμίκές (β) σuνέ
πεtέ:; τη, παραφροσύνης της. 
'Ένα� εκ των Διδασκάλων εCπε 
δtι δεν μποpοσν νά παρέμ6οuν 
στον μεγάλο Νόμο &στε να μην 
κάν"Ώ ή άνθρω;-;ότης τέτοιες· ά:να- 1 

καλύψεις δπως ή άτομικr; ενέρ
γεια, ή ν' ά:πότρέψοuν τίς σuνέ
πειει; :χύτων των άνακαλύψεων. 

Ή άλλη θεωρία δτι οι δίσκοι 
δδηγοϋνται ά:πό όντα της 'Αφpο
δί της 6ασίζεται στην ύπόθεσι δτι 
τό ά:νθρώπινο κϋμα-ζωης �χει 
ήδη ά:ναπτuχθη σ' αύτόν τόν 
πλανήτη. Δεν ύπάρχει καμμία 
6ε6αίωσις γι' αύτό, καί μολονότι 
δυνατόν, φαίνεται δτι αύτό θ' ά
ποτελουσε μιά άπλη σύμπτωσι 
πιθανότητοι;. Ή θερμοκρασία, ή 
ά:τμόσφαιρα καί άλλοι φυσικοί 
δροι της Άφροδίτηι; την καθι
στοσν ά:κατοίκητη ά:πό την γνω
στή μας ζωή. άν και δεν γνωρί
ζομε δπό ποίες σuνθηκες, διαφο· 
ρετικές άπό τίς γήϊνες, εCναι ε
πίσης δυνατή ή ζωή, ώστόσο θά 
ήταν παράξενο οι δήθεν έπισκέ
πται άπό την 'Αφροδίτη να φαί
νωνται δτι εχοuν φuσικα σώματα 
πολύ δμοια με τα δικά μας: 'Αλ
λα καί τό σχημα των δίσκων. 
εCν:ιι τέτοιο, ωστε, κατά την ά:ε
ροδuναμική, θά ήταν άδύνατο νά 
ύπερνικήσοuν την ελξι της 'Α
φροδίτης καί νά ταξιδέψουν με 
ύπερηχητική ταχύτητα χωρίς να .. 
κ:χταστρ:χφοσν. Τό 1δεωδες σχή· 
μα για τέτοιο σκοπό, καθώς γνω
ρίζουν οί ά:εροδuναμικοι επιστή
μονες, εCναι � ροuκέττα. 

(13) Γιά ,:ό «Κάρμα» κύ»α�ε: Ζιναραγιαν,άσα «' Απόκρύφος; έ�sλι�ις; ,ijς; 
-άνθρωπό,η,ος». (θ�οσ. Έκδ. Ο!κος;). 
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Ή εν «κρυπτφ και. παρα6ύ� 
στφ, άφιξιι; των επισκεπτών, 
είτε άπό την Άφροδ(τη ilti &:πο 
το επιτελείον τοD "17λιακοD Λ6-, . ' 
γου, εlναι επίσηι;· &:νεξηγητη. 
• Εάν φαντασθοDμε τοuι; �αuτούι;
μαι; σε ταξίδι πρόι; επιθεώρηqιν
άλλου πλανήτου, &:σφαλωι; θά
κατευθυνόμαστε προι; τά πλησιέ
,;τερα κατοικημένα κέντρα και
Θά προσπαθούσαμε νά έπικοινω
νήσοuμε με τουι; κατοίκοuι; και
νά lδ!�Ομε ο;τι θά: ήταν δυνατό
άπό τη ζωή τοuι; και τιι; κατα
σκευές τους. Δεν θά: έχάνcχμi πτή
σιν σε χάποιο άπόμερο σημείον,
Cιυτε θci επικοινωνούσαμε με κά
ποιους άσήμαντοuς κατοίχοuι;.

ur στερ' άπό δλα αυτα καί με 
οάσιν τις τρείι; αρχέι;, που άνε
φέραμε στην άρχη τοϋ άρθρου, 
συμπεραίνουμε δτι ή υπαρξιι; δεν 
εlναι ά;;οδεδειγμένη. Καί ιiν λά
f.:οuμε ίιπ' δψιν τίι; περιπλοχες 
που tH εφερναν σ' αυτά που 

. γνωρίζομε πε.ρι της φύσεως της. 
συνειδήσεωι; στα άνώτερα 1τ&δ(α 
και πεp: τοQ !ργοu τής • Από
κρυφης Ίεpαpχίαι;, ο! έ{ηγήσει, 
που δ(δ-ονtαι σχετικα με τήν φύ
σιν των δντων και τον σκοπό 
τήι; έπισκέψειί>ι; των, χαταλήγο
με δτι δεν μπορεί y' άληθεύοuν
κ:χι τα μεν χαt τα δέ. Δεν ίιπο
στηρίζομε δτι ή διαπλανητική ε
πικοινωνία δεν θc:ί καταστη δυ
νατή κάποιον χαιρό στο μέλλον. 
• Εαν τα χρήματα που ξοδεύον
ται γιc:ί τις άτομιχε; � ίιδρογο
νιχες 6όμ6ες διετ(θεντο γιά: την
άνάπτuξι τοσ σκοποϋ αύτοϋ, �cx
έπεταχύνετο ή πραyματοποίγισίς
του. Έν τψ μεταξύ, ή ταξιδιω
τικη μέθοδc,ς των «δίσκων• μπο
ρεί να θεωρηθη χονδροειδης και
πραγματικα μη :χν:χγχαία για
τους σχοπούς, που δήθεν εξυπη
ρετεί.

(Μsτiφpασι, ιiπό τό 

cTHEOSOPHIST�) 

Κακιό θό είναι ή μέρα yιό κόθε άνθρωπο δτον οίσθονθη όnόλuτα• 
Ικανοποιημένος yιό τή ζωή πού ζη, yιά τlς σκέψεις πού σκέφτεται, yιό 
τlς πρόξεις πού πρόττει : δταν nόψη νό χτunδ στlς θύρες της yuχής 
του κόποιος πόθος yιό κότι άνώτερο, άφοϋ ξέρει δτι yι· αύτό εlνα1 
προωρισμένος, σάν τέκνο τοϋ Θεοϋ. 

ΦΙΛΙΠ ΜΠΡΟΥΚΣ 

Ύnόρχει κάτι nιό δυνατό άn.J δλες τ1ς στρατιές τοϋ κόσμου : 
ναι μιά Ιδέα, πού ήρθε 6 καιρός της. 

ΒIΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ 

εl- /

Τό δέντρο ρlχνει 7�κιο ατή yη μόνον δταν ο1 άκτlνες τοΟ ήλlου 
έχουν σuλληφθετ μέσα ατό φuλλώματό του. Δέν ύπόρχει σκοτάδι πού 
νό μήν περιέχει κόnοu κοντό μιό όχτlδα φωτός. 

ΑΛΕΞ. ΣΤ ΑΤΜΠΑΧ 
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Θρϋλcη της μαχρινί;ς 'Ανατ�λί;ς 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 0-ΤΕΪ 

Άπι, τά 1ι'Αλλlbχ�ταη 

ι\ΕΥΚΑΔΙΟΥ ΧΕΡΝ 

Εν-:χν παληο καιρό, στήν πόλι
της Ν ιyκάτα, στήν έπαpχία 

τής Έτσίζεν (στην Ίαπωvία;), 
ζοοσε ενα;ς άνθρωπος, πού τον 
ελεyαν Ναyκάο-Τσουζέϊ. 

Ό Ν:χyκά:ο ήταν yυιος ένος 
yιατpοϋ καί σ-ιtούδαζε τήν έπι
στήμη τοΟ παtέpα του. Πολύ 
νέος ά:κόμη έρωτεύθηκε ενα κορί
τσι. πού το ελεyα;ν 'Ό-Τέϊ και 
ήτα;ν θυyα;τέρα ένός φίλου τοD 
πατέρα του· καί οί δύο ο1κοyέ
νειες ε[χαν συμφωνήσει νά yί
νου'Ι άpρα�ωνες δταν δ Ναyκάο 
θά τέλειωνε τίς σπουδές του. 
'Αλλά ή ύyεία της 'Ό-Τέί δεν 
πήγαινε κ::ιλά καί πάνω στά δε: 
κα.-πέντε χρόνια της εyινε -:ρυ
ματική. 'Ότα\ι ενοιωσε πω.;; θά 
πέθαινε, εστε:λε 'Ιά φιι•νάξουν τό 
Ναyκάο, νά. τον &ποχαιρετ1ιση. 
Κα;ι κα;θως έκείiΟς εyυpε πάνω 
άπ' τό κpε6άτι της, τοϋ είπε : 

«Να;yκά:ο, άyαπψιένε μου, εί
μα;στε τα;μμένοι δ εvας στον άλ
λον άπό παιδιά καί θά έπρεπε 
στο τέλος αύτοσ τοD χρόνου νά 
παντpευτοDμε. 'Αλλά, έyω τώρα 
πεθαίνω. οι θεοί ξέρουν ποιο 
εlvαι τό καλύτερο yιά μας. "Αν 
ίσως έζοϋσα μερικά χρόνια άκό
μη,_ θά ήμουν 6ά:ρος και πόνος 

yιά τούς άλλοι,ς. Μ' αυτό τό ά:
δύνατο κορμί δε θά. μπορουσα νά 
γίνω καλή σύζυγος. "Αν ήθελα 
νά ζήσω, yιά χάpι σου, θά ήτα;v 
μιά πολύ έyωϊστική ευχή. Ε[μαι 
τέλεια άποφ:χσισμέvη vά πεθάνω 
καί θέλω νά μοD ύποσχεθης δτι 
δέ:v θά λυπηθης .... 'Εξ άλλου, 
θέλω vά σοϋ πu1 δτι νομίζω .τως 
θά σμίξοuμε πάλι» ... 

«Άληθtvi, &ά σμίξουμε π±λι» 
άπήντησε δ Ναyκάο σο6cφιχ. 
«Κα.ί σε κείνη την 'Αyνη Χώρα 
δε θά ύπά:pχ'9 φό6ο; χωpισμσϋ•>. 

«'Όχ:, οχι ! >> είπε εκείνη τρυ
φερά. «1εν έννοω τήv Άγνr, Χώ
p:χ. lI ιστεύω πω; είμ:χ<Jτε προω
pισμένοι νά σμίξουμε ξ::r.νά σ' 
α ύ τ Ο V τον κόσμο-αΥ κ:χί πρό
κειται νά με θάψουν αίιριο». 

Ό Ναγκά:ο τήν κύτταξε μ' εκ· 
πληξι, ένω εκείνη έξακολούθησε, 
μ' εvα έλ:χφpό μειδίαμ:χ yιά τήν 
εκπληξί του, με τrι λεπτή καί ι3-
νειρώδη φωνή της : 

«Ν :χί, έννοω σ' :χύτόν τόν κό
σμο-στην τωρινή σου ;ωή, Ναγ
κάο ... 'Αρκεί, 6έ6α:α, νά τό 
ποθείς και σύ. Μόνον, γιά νά 
σJμ6η αΟτό, πρέπει να ξαvαyε'Ι· 
νηθω κοpί τσι καί, ώσπου νά γί
νω γυναίκα, θα χpειαστη να π�-
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()tμένης. Δεκαπέντε-δεκάξη_ χpό
Ύtα ... Είναι πολuς καιρός .... 
• Αλλά, άγ:χπημένε μου άρρα6ω
νιαστικέ, είσαι τώρα μόνον δε
καενηd: χρονών» . . .

'Επιθυμώντας νά γλυκάνη τις 
τελευτ-αϊες στιγμές της, άπάντη
σε τρυφερά: 

«.Κd: περιμένω γ:ά σένα, άγα
·πημένη μου, είναι περ:σσότερο
χαρά, παρά χρέος. "r στεpα, εχο
με τάξιμο δ ενας στον άλλο γιά
έ:pτα ζωέ;».

«�α ν' άμ:ρι6άλλεις, δμως», 
είπε κυηάζοντας το πpό-:Jωπό 
του. 

«Λατρευτή μου» απάντησ' έ
χείνο;, «άμφι6άλλω άν θα ε[μαι 
fκανος να σε ';''Ιωρίσω σ' ενα άλ· 
λο κορμί, με άλλο Qψ;μα-έκτο; 
αν μοϋ δείξη; κανένα ,;ημ:χδ:». 

«Αύτό, δε•ι το μπ�:;ρώ>>, είπε ε
κείνη. «Μ6•1ον ι;,[ Ηεοί κ:ιί ι;,[ 
Β'Jύί3ί3ας γ•1ωρίζι;,u•1 --πώ; κ:ιί πό
τε πρέπει Ψi ξαν:ι-:Jμίξοuμε. 'Αλ
λά είμ:ι: σίy,,uρrι-πι:ιλύ, πr.λύ 
σίγι:ιυpη-�τ: άν ί3έ•ι είσ:ι: iπp6-
l-!·Jμo; νά μ� ί3εχl-!fι;, fH είμ:ι: ί
κ-:ινr; νi ξ:ιι:ιγυρίσιι> 'J' ε'JΖΙ:.ι. 
�Jμήσου α·Jtα τά λ6γι:-ι. μι:ιJ" . 

'' Επ::ιφ; νά μιλάΥj · τά μ:χ:::ι 
τη; εχλειl'Jαν. Ήτ::ι·ι ·ιαpή. 

Ό Ν:ιγκάο αγ:ιπr.ϋ-1ε ειλικρι
νώς τη•ι "Ο -Τέϊ %:ιί ή λ6πη 
του ήτ:ιν 6αf)ε:-χ. Τi,ς ε-ρτ:::ι'JΞ 
μιά '�εκpιΚ�j σtfιλ1J,, εγp::ιφ; Π:Χ·
νω t οιr,μα tY);, t'Yj'I toπι;,I-JΞtrj'Jε 
πάνω στ-ίι λε:ψ:ιιοl-Jήκη τη; κ-:.ιί 
κάfJε μέρα πήγαινε νά τη; πpι;,-:J
:ρέpη f:ιυ-1ίε;. !Ιι:ιλύ τδν άπα-:Jχ'J· 
λοϋ-1αν τά λ6για πι;,ύ t'JO είχε 
ε!πη rι 'Ό-Τiϊ άκpι6ώς πpίν 
πεθάνη· καί γιά νά εύχαp1σtΥJ'1'1] 
τό π·ιεϋμα τη;, εγραψε μιά έπί
σημη ύπόσχεσι νά τήν νυμφευ
θη άν θά μποροCίσε νά ξαναγυρt-

ση κοντά του με άλλο σώμα. Αύ
την την γρ(.(ψτη δπόσχεσι την έ
σφράγισε με τη σφραγίδα του 
και τ-rιν έκλεισε μέσα στη λειψα
νοθήκη της 'Ό-Τέϊ. 

llαρ' δλ' αύτά, δ Ναγκάσ ή
ταν μοναχογυιος καί ήταν άνάγ
κη νά νυμφευθή. 'r ποχρεώθηκε 
να δποκύψη στήν /πιθυμία τη; 
ο:κογενείας του και νά δεχθή 
μια σύζυγο της εκλογής τοCί πα
τέρα του. Και μετά το γάμο του, 
δμως, έξακολοuθησε να πpοσφέ
ρη θυσίες: μπροστα στη στήλη 
της 'Ό-Τέί. Άλλ:χ με τον και
ρό � ε1κ6να τη; έθάμπωνε στή 

'μνήμη του, σαν ενα ονειρο που 
ε!ναι i3ύσκολο να τό fJυμηf:ι'i; κα· 
νεί;;. Καί περ•ιοΟ'JαΥ ετσ: τά χρό
νια. 

Τον 6pήκ:χν στr; σειρά ατυ
χίες. 'Έχασe τσυ; γονείς τι:ιu, ϋ
στεpα τή γυναίκα του καί το μο
ν:zδι κ6 του; π:χιδί. 'Απόμεινε μι:ι
•ιάχο; στδ·ι κ6σμ.ο. ΙΙαράτησε το 
εpημο 'J:tt τι ΚΙ) tO'J Καί ξeκί νη'Jε 
γιά μακpυνο τ:ιξίi3t, μήττω; εεχά
ση τί; τ.:ίκρες τr.υ. 

�Ι :α μέp-:.ι, ταξ:δaύr.ντα;, ε:ρfια
-1ε -1τ6 Ίκ:χο, έ·ι:χ 6ρεtνό χωοιδ 
6•1-:ι:.ιαστό y:ά ,ί; 1-Jεpμές πηyέ.,, 

τ'?υ κ-:.ιί γιά tYJ'Ι t:.1.�ρ:ρη σκηνο
γ;-,:χ"f,ία τiις πεpιοχrις του. �το 
π:ι•ι3οχ_Ξίσ τοΟ zωpιοΟ, 15πσυ στα
μάτr,-1ε, ήpf!ε νά τδ·ι πεpιποιη!:tή 
ε ι:ι ·1ε:χp6 κ-:ιpίτσι κ-:ιί με tYJ'I 
πρώτη του μ:χτιά στr1 μοpψiι τη;, 
Ε /Ι)lω'Jε τr,·1 κ�pο:ά του νά χτυ
πχη, ί::πω� i3έν ε1χε χτυπήσει 
ποτέ. Τ6σο παpχξενχ εμαιαζε 
n'j; "0-Τέι', ϊ�στε τσιμπήθηκε 
yιά νά 6ε6αιω1Jiι δτι δεν όνειpευ
όταν. Καθύ)ς fι κοπέλλα πήγαι
νΞ κι' ερχόταν, φέρνοντα� φωτιά 
καί τρ,,φη ή σιάζοντα; τό δωμά
τιο t?O ξένου-κάθε κίνησί τη� 
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του ξαναζωντάνευε τή μνήμη της; 
χαρωπής .κοπέλλα:ς, που την είχε 
άρρα6ωνιαστεί άπό · τ'ά νειατα 
του. Της μ(λησε· τοD άπάντησε 
μέ μιά καθαρή, τρυφερή φωνή, 
που ή γλύκα της τον έμελαγχό
λησε με ·την πίκρα των ήμερων 
έκείνων. 

Τέ,λος, με μεγ�λη περιέργεια, 
την ρώτησε, λέγοντας: 

«Ευγενικη 'Αδελφή, τόσο πο
λu μοιάζεις μ' ενα πρόσωπο που 
είχα γνωpίσι.ι προ κα:ιροίί, ωστε 
τα:ράχθr,κα: δταν πρωτομπηκες 
σ' αυτό τό δωμάτι,. 'Επίτρεψέ 
μοι,, λοιπόν, νά σέ ρωτήσω σέ: 
ποιο μέρος έγεννήθηκες καί" ποιο. 
είνα:ι τ' όνομά σου:• 

'Αμέσως-καί με τήν άξέχα
στη φωνή της πεθαμένης-fτσι 
του άπάντησε : 

«ΊΌ όνομά μου είναι ''U-Τέϊ· 
κα:ί συ είσα:ι δ Ναγκάο Τσουζέϊ, 
δ ταμμένος σύζυγός μου. llρίν 
ά;;-;ο δεκαεφτά χρόνια, πέθανα 

στή Νιγκά:cα. ".ffiγραψει;; τότε δ
πόσχ�σι νά μ� νυμφευθης &ν πο
τέ· μ1ϊοροuσα: νά ξαναγυρίσω .σ·
αυτόν τον κόσμο , σi, γυνα:( κας 
σωμα-καί σφράγισες: ' με 'tY) 
σφραγίδα . σου την ύπόσχεσί . σοι,
κα:ί τήν εκλ�ισες στή λειψανοθή
κη μου, δίπλα: στή στήλη με τ' 
δνομ:χ μου. Λοιπόν, νάμαι που
γύρισα .. ·. » . 

Μέ τά τελευταία λόγια, λιπο• 
θύμησε. 

Ό Ναγκάο την ένυμφεύθηκε 
καί ·ητσ.ν ευτυχισμένος δ γάμος 
τους. Ποτέ δμως πιά . δεν μπόρε
σε νά θυμηθη τί του είχε πη γι' 
_άπάντησι στήν έρώτησί του στο 
Ίκάο. Οίιτε κα:ί μπόρεσε ποτέ 
νά θuμηθη τίποτε για τήν πρω
τινή της ί.ίπα:ρξι. Ή θύμησι της 
προηγουμένης γεννήσεως - που. 
είχε μυστηριωδώς φωτισθη τή 
στιγμή της συναντήσεώς τους
-,κοτείνιασ� πάλι καί ετσι έ
μεινε . 

Πιστεύω δτι είναι καλύτερα νά λέγη κανε1ς τήν άλήθεια, παρά τ6 
ψέμμα. Πιστεύω δτι εΤναι καλύτερα νά είναι κανε1ς έλεύθερος, παρά· 
νά εΤναι σκλάβος. Πιστεύω δτι εΤναι καλύτερα νά γνwρfζr;ι κανεfς, π9ρά 
νά μέ"νr;ι στήν άγνοια. 

Χ. ΜΕΝΚΕΝ 

'Υπάρχει δόξα καί στ' άστέρια καί στ6ν ηλιο - δέν πρέπει νά θυ
σιάζουμε τή μιά στήν άλλη. Δ�ν πρέπει νά εΤμαστε τόσο γεμάτοι άπ6 · 
τήν έλπlδα τοϋ ούρανοϋ, ώστε νά μήν έπιτελοϋμε τ6 έργο μας στή. 
γη· οϋτε νά είμαστε τόσο δοσμένοι στ6 έργο της γης, wστε; νά μήν 
έμπνεώμεθα άπ6 τήν έλπlδςι τοϋ ούρανοϋ. 

ΦIΛΙΠ ΜΠΡΟΥΚΣ 

Νά εΤναι κανεlς άνwφελής, εΤναι τ6 ίδιο μέ τ6 νά εΤναι · νεκρός .. 

ΓΚΑIΤΕ 



ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡ Α ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 

Τα 'Ιερά 6ι6λία δλων των με· 
γάλων θρησκειών, άν και γρ::ί
φηκ:χν για διαφορετικο•Jς λcχους 
και σε άλλους :χlωνες τό καθένα, 
συμπίπτουν στα 6:χσικα ήθικα 
κηρύγμcχ τα. 

Κοινη έντολη δλων των θρη· 
σκειων εlνcχι ή ά δ ε λ φ ό τ η ι;; 
άν::ίμεσα σ' δλουι;; του$ άνθρώ
που;:;, χωρtς διάκρισι φυλής, π(
στεως, φύλου, τάξεωι;; ή χρώμα
τος. Νά τί λέει κ:ίθε μ:ά θρη· 
σκεία (κατ' άλφcχ6ητιχη σειρά) 
πάνω στο θέμα τη,;; άδελ:pότητος. 

Ό Βουδδισμός 

Ό Βουδδ:σμόι;; εlναι, άπό α·

ποψι άριθμοΟ πιστών, ή μεγcχΜ
τερη σήμερα διεθνηι;; θρησκε(cχ, 
άκολeιυθουμένη άπό τον Χριστια
νισμό καl τόν Μωαμεθανισμό. 'Ι
δρυτή,;; τη,;; εlναι δ Γκοτ&.μα 
(.56::S-483 π.Χ.), γυιός πλούσιου 
Ίνδου πρίγκηποι;; τήι;; φυλή,;; �ά
κuα, που έγκcχτέλειψε πλούτη, 
άνέσειι;; και τιμέι;;, για νά ζήση 
σάν άσκητηι;; και νά διδάξη δτι 
δ μόνος δρόμοι;; φυγής άπό τον 
πόνο εlναι ή παραίτησιι;; άπό τtι;; 
έπιθuμ(ει;;. Σε ήλικ(α 35 έτω-ι 
ώνομάσθηκe Βοόοδας, πού σημαί
νει Φωτισμένος f) Φ:.ι>τοδότης. 

Έξακολcύθησε τό κήρυγμά του 
μέχρι του θαν1του του, σε ήλι
κία Ο έτων. Τα Εερά 6ι6λίcχ το(} 
Βοuδδισμου εlναι τά «Τρία Πι
τάκια» (κάνιστρα) tής Σοφίας 
και ή «Δcχμμ:χπά.ντα» που εlνcχι 
σuλλογει;; άπό λόγια τοΟ Βούδδ:χ. 

Ή Δ:χμματtά.ντα ('Οδός Άρε· 
της) λέει για τήν άδελφότητα : 

«'Ένα,;; φίλο;:; εlναι θησαυρός 
μεγ:ίλος και πρέπει να προστα
τεύεται σάν άδελφός. Πρέπει δ 
καθένας νά άποκτα καλcυς άν
θρώποuς φ(λοuς καl να τους εχη 
σάν άδελφούς. Νά εlοcχι προς δ
λοuι;; φιλόξενος και εύγενικός, ε
τσι άποκται;; χαρά κ:χl θέτεις 
τέρμα στη θλ!ψι». 

Ό Ζαίνισμός 

Ό Ζαϊνισμηι;; εlναι !νχ πcχ9α
κλάδι τι:;Ο Ίνδοuϊσμeιϋ. 'Ιδρύθηκε 
άπι!J τον Ι:χχα6(ρα (599-52ί 
π.Χ.), που ήταν κι' αύτος πρίγ
κηπας πλούσιοι;;, πριν γίν'Ώ άσκr1-
τής. Λέγεται δτι έμeιίρασε δλα 
τα &π:ίρχοντ:ί του και ξύρισε το 
κεφάλι του, γιι:t ν' άφιερωθ-g 
στην άγ:ωσίινη· καl lπl ενα διά
στημα ψ:φι:ιCισε ροDχα, ϋστερα δ
μως τα πέταξε και άσκήτεuε γυ
μνός, γιά νά κuριαρχήση τελε(ως 



34 ΙΔΙΣΟΣ 

στον έ�υτό του καί το σωμα του. 
Το Εερο βιβλίο του ΖαίΎισμου, 

ή «Σούτρα Κριτάνγκα» λέει: 
«Να είσαι δίκαιος καί άμερό

ληrtτος προς δλους. Να μετ:χχει
ρίζεσαι δλους τους ανθρώπους σε 
δλους τους καιpους σαν αδελφούς. 
<,Οπως μεταχειρίζεται κανείς 
τους ανθρώπους, ετσι όφείλει να 
φέρεται καί πρός τά ζωα. Είναι 
κι, αυτά άδελ:ροί μας». 

Ό Ίvδουϊσμος 

'Απο τίς ζώσες θρησκείες στόν 
κόσμο, δ Ίνδουϊσμός είναι ή αρ
χαιότερη. 'Ανάγεται σε 15-20 
α.ίωνες πρό Χριστου. Κυρίως 
είναι διαδεδομένη στίς 'Ινδίες. 
'Ιερά της βιβλία είναι ο[ Β έ δ
ο ε ς η Βίβλοι της Γνώσεως, ή
λικίας 3-4 χιλιάδων ετών. Νεώ
τερα (800-600 π.Χ.) εlναι τά 
Ο ύ π α ν ι σ ά ν τ η «Καθιστι
κες» αψηγήσεις για πνευματικα 
και ήθικά προβλήματα, που οι 
'Ινδοί συνηθίζουν νά λένε «ας 
καθήσουμε νά τό συζητήσουμε». 
crπάρχει ακόμη ή 1ΊΙ π α  γ κ α-
6 ά δ Γ ι τ ά, που σημαίνει τό 
«7 Ασμα τοΟ Κυρίου» καί είναι 
ενα μεγάλο ποίημα διδασκαλίας 
για την δλοκληρωτικη παρiδοσι 
του ανθρώπου στη θέλ ησι του 
Κρίσν:χ, του θεου. Ή Μπαγκα-
6άδ Γιτά θεωρείται τό άποκοpύ
φωμα της 'Ινδουϊστικης θρη
σκείας, αλλά καί ενα απο τα 
παγκόσμια άριστουργήματα της 
θρησκευτικής λογοτεχνίας. 

cH Μπαγκαβάδ Γιτά κηρύσσει 
την ένιαία άδελφικη στάσι απέ
ναντι σ' δλους τους ανθρώπους, 
φίλους η εχθρούς, δικους η ξέ
νους, καλους η κακούς. Στο 60 
μάθημα αναφέρει: 

«Καί είπε δ Κύριος: llολυ ε· 
ξαίρετος είν' εκείνος, που δείχνει 
την ίδια αμετάβλητη κατανόησι 
στον φίλο, τον αγαπημένο, τον 
εχθρό, τον &διάφορο, τον διπρό
σωπο, τόν μισητό, τόν συγγενή, 
τόν καλο η τον κακό». 

Ό Ίουδαϊσμος 

Ψα λ μ ο ί. ΛΒ' 13-15. Έξ 
ούρανου επέβλεψεν δ Κύριος, 
εlδε πάντας τους υίου; των αν
θρώπων- εξ έτοίμου κατοικητη
ρίου αοτου επέολεψεν επί πάν
τας του; κ χ το ι κουντας την γην, 
πλάσας κατά μόνας τάς κα,ρδίας 
αύτων, δ συνιείς πάντα τά εργα 
αύτων. 

ΛΓ' t 4. Παυσον την γ λωσσαν 
σου άπό κακοϋ καί χείλη σου

τοϋ μη λαλησαι οόλον. 
ΡΛΒ' Ι. 'Ιδου δη τί. κ:χλον ή 

τί τερπνόν, άλλ' η τό κ:χτeιικείν 
άδελφους επί το αυτό ; 

Π :χ ρ ο ι μ ί α ι. ΙΖ' 17. Είς 
πάντα καιρόν φίλος ύπαρχέτω 
σοι, αδελφοί δε εν ανάγκαις χρή
σιμοι εστωσαv- τούτου γάρ χάριν 
γεννώνται. 

ΚΒ' 2. Πλούσιος κα.ί πτωχός 
συνήντησαν &λλήλοις, αμφοτέ
ρους δε δ Κύριος εποίησε. 

Ό Κομφουκιαvισμος 

Ό Κομφουκιανισμός εlναι ή ε· 
πίσημη θρησκεία της Κίνας, μο
λονότι δ Κομφούκιος δεν απέβλε
πε στην ί'όριισι θρησκείας, άλλα 
μαλλον σε διοικητικij καί κοινω
νικη μεταρρύθμισι. 

'U Κομφούκιος εζησε μεταξυ 
551 καί 478 π.Χ. στην επαρχία 
του Σαντούγκ, ή δποία εκτοτε 
θεωρείται ώς Κινεζική 'Ιερά Γη. 
'Άρχισε τή σταδιοδρομία του ώς 
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:Οιοάσχαλος χ:χι άπέχτησε φήμη 
.,ώς 6οηθος των φτωχων. Το ψη
λότερο άξίωμά του ήταν, Gστερα 
άπο πολΗ σχαλοπάτια της διοι
χητιχης !εραρχ(ας, ή θέσις τοΟ 
'Ανωτάτου ΔιχαστοΟ. Το μόνο 
πράγμα που δεν έσχέπτετο, δταν 
-lθετε ήθιχους χcηιόνες, ήταν ή ί
δρuσ;ς θρησχείας, έν τούτοις σή
μερα δπάρχοuv πολλοι ναοι στ' 
δνομά του χαι λατρεύεται δπως 
χαι οι άλλοι !δρuταl θρφχειων. 

Ό ΚομφούχιGς lδ(δασχε δτι 
ή φιλία χαl ή άδελφότης άποτε· 
.λοΟν τις 6ασικες άρετές. Ό κα
θένας πρέπει νιχ σuvάζη γύρω του 
φίλους και νιχ τους θεωρη αδελ· 
φούς. 

Στο 6ι6λίο «Λ ο υ y Γ ι ο ύ», 
ήτοι .. 'Ανάλεχτα» άναφέρονται 
χαι τα �ξη.;: 

«Ό φιλόσοφο; Τσάγκ lλεγε : 
Ό πνευματικώς άvώτερος άνθρω
πος συνάζει φίλους και μέ τη 
φιλ(α τους 6οηθεr την άρετή 
του». 

«Ό Τσε-Κούγκ ρωτουσε για 
την πρακτικη της άρετης. Και δ 
Διοάσχαλος του εlπε: <ι.'Ο μη· 
χανικός, που θέλει vα κάμ"Ώ σω
στή δουλειά, πρωτα τροχίζει τιχ 
lργαλεrα του. Σε δποιο μέρος 
6ρίσκεσ:χι, lπιδίωξε σχέσεις με 
τ-:,υς πιο άξιους λειτουργούς του 
κ:χι πιάσε φιλ(α με τους πιο έΥά· 
pετοuς λογίους του». 

«Ό Κομφούκιος εlπε: Φιλ(ες 
{ιπάρχοuv τρεις ωφέλιμες καl 
τρεις tπιζήμιες. Φιλία με τον 
δ(καιο, φιλία με τον εlλιχριvη, 
φιλία με τον προσιχτικο-αότές 
ε.lναι οι ωφέλιμες. Φιλία με τον 
προσποιητό, φιλ(:χ με τον χόλα
�α, φιλ!α με τον άθuρ6στομο
�ότές εlναι tπιζήμιεςι. 

Ό Μωαμεθανισμοc; 

Ό Μωαμεθανισμό; η Ίσλ:χμι· 
σμος εlναι άπο τις πλέον διαδε· 
δομέvες θρησχεrες. Elv:xι κ:χt ή 
νεώτερη (6::12 μ.Χ .) . Ί5ρuτή; της 
εlναι δ Μωάμεθ, δ ταπεινός 60-
σχός, που δ 'Αλλιχχ τον lδιάλεξε 
ώς προφήτην του. Χαραχτηριστι
κιχ της θρησκείας :χύτης εlv:χι ή 
πίστις σ' fναv θεό κ:χι στον Μωά
μεθ ώ; προφήτηv τοu,σέ άγγέλ.,u;, 
παράδεισο, χόλασι, θε(α χρίσι, 
περίπου δπως καl στον Ίοuδαϊ· 
σμο χαl τον Χριστιανισμό, άπό 
τους δποίοuς; εlναι έπηρεασμένο;. 
Τα πέντε άvώτερ:χ καθήχοντα 
τοο Μωχμεθαvοο, έπl ποινrι άπω· 
λείας της ψυχής του, εlvαι ή 
διαχήρuξις της πίστεως, ή προ· 
σεuχή, ή έλεημοσύνη, ή νηστεία 
καl τό προσκύνημα στη Μέκκ:χ 
(τουλάχιστον άπαξ). 

Το Κ ο ρ ά ν ι ο, !ερο 6ι6λίο 
των Μωαμεθ:χνων, στο 6' κεφά· 
λαιο_ ( στ. 209) λέει : 

«Το άνθρώπινο γένο; ήτ:ι:ν f. 
vας μόνον λαός. Και δ θεό; άπέ· 
στειλε προφήτες να φέρουν χα
ρωπό μήνυμα και προειδοποιή
σεις. 'Έστειλε χαl τό Βι6λ(ο τη; 
• Αλήθειας. που �· άπεφάσιζε γιά
τις lριδες των άνθρώπων .. . »

Κατα τό Κοράνιο, δλοι of άν· 
θρωποι πρέπει να θεωροονται 
fνας λαός, μια οΖκογένεια χαι να 
ζοον σαν άδελφοί. 

Ό Σιvτοϊσ μ ος 

Ό Σιντοϊσμός; εlναι ή tπίση
μη θρησκεία της Ί:χπων(α;. Ιlε
ριέργως, δμω;, άκόμη χαl δ τ(
τλος της εlναι Κινεζιχός. Το Ί:χ· 
πωνικο δvομα εlναι «Καμί-νο 
Μίτσι» χαl σημα(νει «' δρόμος 
των θεων».Στιχ Κινέζιχα λέγεται 
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«Σίν-τάc;» καί σuντομεύθηκε 
σε <,Σί ντο». Κατά. τ6ν Σιντοϊσμό, 
τά. νησιά. της 'Ιαπωνίας ε[ναι τά. 
πρώτα μέρη πού επλασαν οι θεοί 
καί δ πρώτος αυτοκράτωρ ήταν 
κατ' ευbείαν άπόγονος του θεοϋ 
·Ηλίου, τόι δποίον οι Ίά:τωνες
πιστεύουν γένους θηλuκοϋ (1) θεά.
Ήλία, άς ποϋμε). 'Αλλά πι
στεύουν, επίσης, οι 'Ιάπωνες δτι,
στα. πανάρχαια χρόνια, ζοϋσαν
στη γη μυριάδες θεών, με δλα
τά. πάθη των κοινών άνθpώπων.
οι θεοί τoiJ Σιντοίσμοϋ εfναι
κατ' άλλο:.ις 80 μυριάδες καί
κατ' άλλους 800 μυριάδες.

'Ένας άπό αυτούς, δ «θεός Ά
τσούτα» (καθώς άναφέpει τό ιερό 
6ι6λίο των 'Ιαπώνων) ελεγε: 

«'Όλοι έσείς, που κατοικεrτε 
κάτω άπό τόν Ουρανό. .Σuμμοp
φωθητε με τίς σωστές έντολες 
των θεών. Νά θεωρείτε τόν Ου· 
pανό πατέρα σας, την Γη μητέ
ρα σας καί δλα τά. /5ντα άδελφούς 
σας; καί άδελφές σας. 'Έτσι θ' 
άπολ�ύσετε εκείνη τη θεία χώρα, 
που είyαι άσύγκpιτη καί ελεύθε
ρη άπό μίσος καt θλίψι». 

Ό Χριστιανισμός 

ΕΥΑΓΙΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤ
θΑΙΟΝ. (Ε' 23-24.). Έά.ν οίιν 

. προσφέpης το δώρον σου έπί το 
θuσιαστ·ήpιον κάκεί μνησθr,j:;; δτι 
δ ,άδελφός σου εχει τι κατά. σου, 
άφες εκεί το δrίψον σου εμπpCί· 
σθεv τc;Q θυσιαστηρίου, καί υπα
γε πρώτον διαλλάγηθι τψ άδελ
φψ σου, καί τότε ελθών πp6σφε
pε το δώρον σου.

(ΙΒ' 50). 'Όστις γάp ά•ι ποιή
σ"Ω το θέλημα τc;ϋ πατρός μου 
του έν τοίς ουρανοίς, αυτός μου 
άδελφό:;; καί ά:δελφη καί μήτηρ 

έστίν. 
(ΙΗ' 15). Έά.ν δε ά:μαpτήσ'Υ,lJ

είς σε δ άδελφός σου, ϋπιχγε καl 
ελεγξον αυτόν μεταξύ σου καί 
αυτοσ μόνου· έά.ν σου άκούσ"Ω, ε
κέpδησα.ς τον άδελφόν σου. 

(Kl'' 8). Εί:;; γip �μων έστίν 
δ διδάσκαλος, δ Χριστός· πάντες 
δε υμείς ά:δελφοt έστέ. 

lΙΡΑΞΕΙΣ ΑΙlΟΣΤΟΛΩΝ. (Ι' 
28). 'Έφη τε (δ Πέτρος) προς αυ
τούς· δμείς επίστασθε ώ:;; ά:θέμι
τον έστι ν άνδpί 'Ιουδα.:φ κολ
λασθαι ή πpc;σέpχεσθαι άλλοφύ
λφ· καί έμοί δ �εός εδειξε μη
δένα κοινόν ή άκάθαpτον λέγειΥ. 
άνθpωπον. 

ΕΠΙΣ'lΌ ΛΑΙ ΠΑΥ ΛΟr. Προς 
Ρωμαίους. (ΙΒ' 10, 16). Tr,j φι
λαδελφί� είς ά:λλήλοuς φιλόστορ
γοι, τ'Υ,) τιμ'Υ,) ά:λλήλοuς πpοηγc;ύ
με·ιοι ... Χα.ίpειν μετά. χαιpόν
των καί κλαίειν μετά. κλαιόντων. 

ιJpός: Έφεσίους (Β' 17-19). 
Καί υ,θων (δ ·Jησου;) ευηγγελί
σατο είρήνην ίιμίν τοίς μακράν 
καί τοίς έγγύς, δτι δι' αυτοϋ ε
χομεν την πpόσαγωγην οι &μφό
τεpc;ι έν tνί πνεύματ� προς τόν
πατέρα· άρα c;υν ουκέτι έστε ξέ
νοι καί πάροικοι, ά:λλά σuμπο
λίται των ά:γίων καt ο1κείοι το!} 
θεοϋ. 

(l" ] 4-15). Τούτου χάριν
κάμπτω τά. γόνατά μου προς τόν
πατέpα του hupίc;u 1)μών ΊηQοQ. 
Χpιστου, εξ ου πασα πατριά. έν 
ουpανοίς καί έπί γ* όνομάζεται. 

Ορός Έ6pαίc;uς. (ΙΓ' 1) .. 'ΙΙ. 
φιλαδελφία μενέτω. 

ΙΩΑΝΝΟΥ Α' (Γ' 14). 'Ημείς. 
οίδαμεν δτι μετα6ε6ήκαμεν έκ τοQ. 
θανάτου εί; την ζωήν, 5τι &γα• 
πωμεν τούς ά:δελφούς- δ μη &γα·. 
πων τον ά:δελφόν μένει έν tφ, 
θανάτφ. 



Άπό τούς «ΥΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑIΡΕΤΙΣΜΟΥΣ» 

Ο ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ 

Στό μέτωπό του δέ θενάχει 
βούλα καμιά ξεχωριστή, 
οϋτε τοΟ ίδιου τοΟ έαυτοΟ του 
διαλαλητης αύτός θά βγεΊ. 

Θενά περάσει άπό μπροστά σας 
ώραΊος, άπλός καί ταπεινός 
και yιά τους πιό πολλους θενο:ναι 
ό τιποτένιος, δ τρελός. 

Αfμα yιά φόρο νά πληρώσει 
στην πρόληψη τοΟ εΤναι γραφτό 
καt τ&ν μικρ&ν την καταφρόνια 
νά σύρει και τό σαρκασμό. 

Θά μείνει άσίμωτος και μόνος 
μες σέ μιάν έρημο· κανείς 
στόν πόνο που θά τότε κρίνει 
δέ θά βρεθεΊ συμπονετής. 

Μονάχα οι ελατοι κι' ο! βόyyοι, 
οι άνεμοι κι' οι κεραυνοί, 
θά τοΟ θυμίζουν τη θεϊκή του 
πολλές φορές καταyωyή. 

Μέ πέννα άτσάλινη, στη Βίβλο 
τη Μαρμαρένια, τά τραvά 
τά λόγια του θενά χαράξει 
πανίερα, προφητικά, 

κληρονομιά στ&ν άχαρίστων 
τά δLκαια τέκνα όνειρευτη 
ψ&ς 'Απολλώνιο μές στό σκότcις 
κα! μές στό θάνατο ζωή. 

Ό 'Αναμενόμενος, ω χαΟνοι, 
άνάμεσό σας θά διαβεΊ 
άyρίκητος... Και σFίς άκόμα 

·θά τόν προσμένετε νά ρθεΊ.

ΣΩΤΗΡΙ-ΙΣ ΣΚΙΠΗΣ 



Σνvομv..(ες μέ τον 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ 

ο Κpισναμοuρτι στην 'Ελλά
δα ! 'Άν καί πέρασαν δυο 

χρόνια, ή είδησις αποτελεί «νέον», 
διότι ε[ναι ή πριί�τη φορά 
τ ,.ίJ ρ α:, που δίδεται στη δημο· 
σιότητα:. Ό Κρισναμοuρτι, που 
�ίχε επισκεφθη την 'Ελλάδα τον 
Δεκέμοριο του 1930, δταν μί
λησε στό θέατρο «'Ολύμπια», και 
τόν 'Ιούνιο του 1933, δταν εγινε 
ή πενθήμερη συγκέντρωσις των 
φίλων του στο Καστρί και μιά 
δημοσία διάλεξις στον κινηματο
γράφο « Πάλλας», ξα:να:ηλθε στην 
'Ελλάδα, μετά είκοσι καί πλέον 
ετη, τον Μάρτιο του 1954 καί 
εμεινε δύο έοδομάδες, ύπο αό-
στηρο «ίνκόγνιτο». Δεν ηθέλησε 
τc;τε ν' άνακοινωθη ή παρουσία: 
του, προφανώς γ:ά νά μe:ίνη ή 
διδασκαλία του ανεπηρέαστη από 
κάθε περιέργεια: η επιφανεια:κο 
καί πρόσκαιρο ενδιαφέρον. Σ' 
αότο το διάστημα εμεινε στην 
'Εκάλη, με τη συ11τpοφιά μερι
κών φίλωΥ και θαυμαστών. Και 
είχε μαζί τους, καθως και με 
μιά δ!--1,άδα: μελετητών της φιλο
σοφίας του - που τόν έπεσκέ· 
πτοντο επίτηδες στην ΈκάλΥι -
καθημερινές ,;υνομιλίες, που κρα-
τοuσαν 2 και 3 ωρες. Καθως ει
ναι γJωστόν, δ Κρισναμοuρτι δεν 
«διδάσκει», οϋτε κάν cδμιλε!», 

άλλα άπλως «συνομιλεί». Προ
σπαθεί νά 6οηθήση τους συνομι
λητές του νά έννοήσουν μόνοι 
των, καλύτερα και 6αθύτερα, έ-
κείνο που ενα:ς άλλος διδάσκα
λος θά τό εκανε διάλεξι; κήρυγ
μα, απόφθεγμα, 6ι6λίο. 

Ό ίδιος, στενοχωρεiται δταν 
του λέγουν δτι ύπάρχουν μαθη
ταί του. «Δεν εχω-λέγει- ουτε 
μαθητάς, οϋτε όπαδούς. Σκοπός 
μου ε[ναι νά 6οηθω τους άλλους 
νά λυτpωθοον καί νά 6ροuν τηγ. 
εότυχία στην ελευθερία. Στην 
πλήρη έλευθερία άπο κάθε δε
σμό, πpοσκόλλησι, παράδοσι, αό
θεντία». Γι' αοτο εχει μόνον συ
νομιλητάς. 

Βρίσκει ενα θέμα και προτιμά 
ν' άκούση την γνώμη των άλλων,. 
νά την· έλέγξουν μαζί, νά τους. 
χειραγωγήση διακριτικά. 

Το θέμα που άπησχόλησε δλες 
τίς συνομιλίες της Έκάλης ήταν: 
Ή δημιουρ-r ικότης. 

'Απο τά στενογραφημένα πρα· 
κτικά που έκρατήθηκαν, θά πά
ρωμe: μόνον τά κυριώτερα ση·

μείχ των άπαντήσεων τοΟ Κρισ-
ναμοuρτι και θά προσθέσωμε τις 
επεκτάσεις που εγινα.ν σε άλλες 
δμιλίες, ώστε νά ύπάρξη μιά έ
νοτης. 

ΕΖπε, λοιπον, δ Κρισνιχμοuρτι:: 

. , 
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Θα εlχε ένδιαφέρον να πάρω·
με το θέμα της δ η μ ι ο υ ρ· 

γ ι κ ό τ η τ ο ς και να το συ• 
ζητήσωμε ά:πο διάφορες πλευρές; 
Δεν ξέρω τ( σημ,,,ίνει cχύτη ή λέ
ξις στον κ::χθένcχν ά:πο μιχς. Νο
μ(ζω οτι το πρώτο πράγμα, που 
Χtυπάει στα μάτια, εlν::χι tO ott 
δεν υπάρχει δημιουργιχότης, �ν 
δεν υπάρχει έλευθερ(α. 

Μποροομε, λοιπόν, να συζητή
σωμε τί έννοουμε με «Έλευθε
ρία:ι; 

'Ελευθερία άπο κάθε αύθεν· 
' 'Α ' 'θ 2ξ ' τιcχν ; πο κα ε 1:. ουσι::χ\/ ; 

Θα ήτο δυνατον να έλευθερω· 
θοϋμε &:πο την άγωγή, που ά:πε· 
κτήσcχμε ; Εtμεθcχ, πραγματικά, 
όποτελε!ς στο fστορικο παρελ· 
θόν, στην οlκογενειακη παράδοσι, 
στην έθνικη και θρησκευτικη 
κοινότητα, στήν οlκονομική 
πραγματικότητα και σε τόσες 
άλλες &κόμη έπιρροές. Είμεθ°' 
δποτελε!ς στην μ ν ή μ η για 
το πcχρελθον και στην σ κ έ ψ ι 
για το παρόν. 

Εlναι fνα πολu δύσκολο πράγ
μα. Ό νους lχsι καλλιεργήσει 
την μνήμη έπt αlωνες και εlναι 
το μόνο δργανο που lχομε προς 
λύσιν των προ6λημάτων. 'Υπάρ
χουν 8μως άπειροι περιορισμοt 
του νοD. K::xt εlναι πολu δύσκολο 
ν· άντιληφθοfjμε 8τι δεν δίδεται 
ά:πάντησις στα προ6λήματά μας, 
μέσον του νου ή της σκέψεως, 
διότι εlνcχι δποτελε!ς. Δεν δπάρ· 
χει έλευθερία σκέψεως, διότι ή 
σκέψις που εlναι μνήμη, ήτοι τ� 
ά:ποτέλεσμ:χ πο�κελων έπιδρά
σεων τ::σ παρελθόντος, εlναι δπο
τετ:χγμένη I περιωρισμeνη. 
· Αότήν την χατάστααι τήν ά:

"ΠΟ8eχ6μιθα. Δεν έλεuθερούμιθα

νοητικά. δταν δεν έπιζητοσμe \ 
την έλευθερίcχ ά:πο κάθε αύθεν
τίαν. 

Κ

α

ι 

χωρ

t

ς τέτοι

cχ

ν έλευθερ(α

, 1 
εlναι ά:δύνατον να ά:νcχκαλύψουμε 
την 'Αλήθεια. 

Δεν μποροuμε ν' ά:νακαλύψουμε 
την 'Αλήθεια, 8ταν δ νους μας 
εlνcχι δποτετcχγμένος. Το π:.φά.
θυρο, ά:πό το δποίc παρατηροσμε 
τη ζωη εlναι κι' αυτό ύποτε,αγ
μένο σε πλαίσια, σε περιορι
σμούς. Εtμεθcχ δποτεταγμένοι ώς 
Ίνδουϊσταί, ώς Μουσουλμάνοι, 
ώς Χριστιcχνο(, ώς Βουδδιστcχι
είμεθα, δηλαδή, ύποτεταγμένοι 
να σχεπτώμεθα σε fνα καθωρι
σμένο δρόμο. Το σχεδιάγραμμα 
tώf σκέψεων και των πράξεών 
μας εlναι fτοtμο άπό την παι
δική μας ήλικία. 'Όταν μεγαλώ
νουμε, 8ταν ά:ναπτυσσώμεθα, fι 
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-πείρα που άrιοκτοΟμε προ6άλλε· 
ταt σ' αίιτην την όθόνη της ύπο
τελείας μας. Αίιτο εfναι ενα4φα· 
Ύερο ψuχολογικο άποτέλεσμα: 
εrτε μας αρέσει, ε'ίτε όχι. 

Δεν είμεθα ελεύθεροι ν' &:να
-καλύψουμε. Δοκιμάζομε μία· μία 
:μοpφη ύποτελείας - Καπιταλι· 
,στιχη η Σοσιαλιστική. Λέμε 
τώpα : «Αίιτη ή μοpφη είναι α
νόητη, συνεπώς ας άλλάξωμε». 

. ''Η άλλαγη εfναι μια. νέα ύπο
τέλεια:. Ζητουμε άλλα:γην η 
'6ελτίωσιν τr,ς ύποτελεία:ς, οχι 
την ελεuθέρωσιν άπο κάθε ύπο
τέλειαν. 

Δεν επιζητουμε μια. τέτοια: ε
J..εuθεpία, επειδη ζητουμε την 
ασφάλεια:; 

1 
Φο6ούμεθα: να. ε ίμεθα μόνοι. 

Κα.ί καταφεύγομε ε1ς τα. δΘγμα:
-tα:, ώς προστάτες καί δδηγούς. 

Ε[ναι ή ανθρώπινη φύσι;, που 
ζητεί την αυθεντία: ; Μας εχουν 
μάθει να. την ζητουμε ; Ή θpη
<ικεία, το περι6άλλον, ή κοινω· 
Ύία, ή ά.γωγή, οΕ πολιτικές καί 
<ι1κονομικ�ς επιδράσεις μας ύπο
δουλώνουν καί είμεθα: ετσι δια
μορφωμένοι ωστε να. ά.κολουθοίί
με ενστικτωδώς ; Γιατί δμως ; 

Γιατί δ νους συμμcρφώνεται 
.τpος ενα 1διαίτεpο ύπόδειγμα ; 
Δεν μπορεί , να. ζήσέι χωρίς ύπό
�ειγμα ; Διαρκώς ζητουμε πε
()ιοpισμούς, τον εναν καλύτερον 
απο τον άλλον, μια. κα.λύτει,η 
αυθεντία, μια. καλύτερη καθοδή
-γησι, αλΧα. δεν ζητουμε την ε
J..ευθεpία: α.πο κάθε περιορισμό, 
άπο δλα. 

Καί τί εννοουμε ελέυΘέρωσι 
απο δλα ; 

'Απαιτείται 6α.θειιχ εpευνα. 
Μπορεί δ νου;, που εlναι &:ποτέ-

λεσμα επιδράσεων, να έλευθε
ρωθη ; Καλύτερα, θα. επρεπε νά 
εξετάσωμε τί είναι εκείνο που 
κάνει το νου να. επιδί,ώκη αυθεν
τίες. 

'Εμείς δημιουpγουμε τίς αυ
θεντίες. Δεν ζητουμε τήν έλεu
θέρωσί μα:ς, άλλα. μόνον την ε
πιλογή. 

Ένόσφ ε1σάγουμε τr;ν εκλογή 
στr1ν πpάξι μας, ή εκλογη 6ασί
ζεται στη·, εξηpτημένη σκέψι 
μα:ς καί έπομένως ύπάρχει πάν-
τοτε πάλη, φό6ος, πόνος. Ένό
σφ εκλέycυμε άνάμεσα: σε δ, τι 
θεωpοϋμε κα:λο καί κακό, εύγε· 
νές καί ά.γενές, άνάμεσα σε αίι-
τον η εκείνον τον γκοuρου (δι
δάσκαλο), άνάμεσα σ' α:ίιτον η
τον άλλον πολιτικον ήγέτη, ε•,ό· 
σω ύπάρχει εκλογή, δεν ύπάρχει 
'Αλήθεια:. Ή εκλογη εrνα:ι ή 
fκανότης του νου να. διαφοpοποιη 
κα:ί ή πορεία της διαφοροποιή
σεως ξεκινά άπο ενα συγκεχυ-
μένο νοσ. Έκείνο που χρειάζε
ται δεν είνα.ι νά εκλέξωμε άνά
μεσα σ' αίιτο η εκείνο, άλλα να. 
κατα:νοήσωμε το πρό6λημα. αίι,το 
καθ' έαυτό. 

'Όλος δ κόσμος ζη με πίστεις. 
'Όταν είναι κανείς εγκατεστημέ
νος σε μια. πίστι, ' μποδίζει τον 
έαυτό του να. ά.νακα:λύψη την 'Α-
λήθεια, διότι πιστεύει δτι την 
εχει ήδη εf.ίρει. 

Ή 'Αλήθεια δεν είναι δική 
σα:ς η δική μου δεν εfναι προ· 
σωπική. Εfναι κάτι που ερχεται 
σε f.ίπαρξι δταν δ νους &fναι διαυ· 
γης, άπλός, είιθυς καί σιωπηλός. 
Μόνον σε τέτοια κατάστα.σι μπο-• 
ρεί να. ελθη ή 'Αλήθεια. Δεν μπο· 
ρεί'tε να. την κυνηγήσετε ...• 

"" 
· ·,



-------------

Πυθαγόρειος βίος 
-------------

Όμιλ[α 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 

ΣΤΑ γραφ�tα τη; θaο:,σφιχη; Έ
·ταιρίας; �γινε, στις; 23 Αύγούστου
1955, δε�!ω::�ις; πρ6; τιμήν των ιi-;,ι
χθsντων στην πατρ!δα μας; ι;sνων συ· 
νέδρων του cΔιεθνους; Συνεδ;:,Ιου Πυ
θαγορε!ων». Τούς; προσsφιbνη:,ε δ
πρόεδρος; τη; θ.Ε. χ. Κω:ιτη,; Μaλισ
σαρόπΙJυλος;, δ δποιο; έτόνισe i3τι ΙJί
θεόσοφοι !δια!τeρα τιμοί!ν τόν Πυθα
γόρα ώς μεγάλον Μύστην,ούσιαστιχiι δέ:
ιiποτελουν κι' αύτοι Πυθαγόρεια όp·
γά.νωσι, άφου παραδsχονται χαι συ· 
νιστοί!ν τον Πυθαγόpειο τρόπο ζωης;.
αrστερα δ χ. Ί ω ά. ν ν η ς; Β α σ ,
λ η ς;, διακεχριμtνος; δμιλ ητη,; χα! γνω· 
στός; διδάσκαλος; στούς; χύχλους; της; 

έσωτεριχης; φιλοσΙJφ!α,;, προσeφώνησε 
δια μαχρών τους; συνeδρους;, δινοντας; 
ταυτόχρονα πολυ ένδια-:ρi!ρουσ�ς; πλη
ρο10;:,!ες; γιά την σύγχρονη Πυθαγό
ρειο φιλοσοφικη χ!νησι ,στην 'Ελλάδα 
και ιiπόψeι,; γι4 τόν Πυθαγόρeιι, τρό· 
πο ζωη,;. 'ΑπQ τήν δμιλ!α αύτή του 
χ. Βασιλη δημοσιεύομε τό μeγ.αλύτε
ρο μeρQς;.

'Εκ μέρους των Μελων της 
Ένώσεως ΜελετητG'>ν «δ Πυθα
γόρειος Δεσμο;» εύχαριστω θεp· 
μcί οιcί την πρόσκλησίν μου ε1ς 
την άποψινήν οεξίωσιν. 

Πα:ρα:χωρων μοι την !ορα:ν 
ταίιτην, γνωρίζει καλά δ Άδ. 
Μελισσαρόπουλος δτι την παρα
χωρεr ε!ς παλα:ιον θeόσοφον, δ
στις μετ· �λλων • Αοeλφων rορυ-

σ:ιν κατά το 1915 την θεοσοφι· 
κην Στοcίν «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» κα:ι 
οϋτω ώς πρωτοπόροι συνέ6αλον 
ε/ς την ώθησιν της θεοσοφικης 
κινήσεως έν 'Ελλάδι. 

Α1σθάνσμα:ι 1διαιτέραν χαράν 
άπόψε διότι μοι δίδεται ή εύκcχι
ρία νcί χαιρετήσω τους άφιχθέν
τcχς ξένους και μακράν του θορίι-
6ου των έπισήμων δεξιώσεων και 
τελετών νcί τους εύχηθώ έκ 6α
θέων: «Καλώς ώρίσατε 'Αδελ
φοί μου». 

'Ότε έπληροφορήθημεν την 
πρόθεσίν σας δπωι;;, διcί των έν 
Rρυξέλλcχις κα:ι • Αθήναις συνε
δρίων, δώσητε fνα όργcχνικόν 
σχημα ε1ς τχ έκ των μελετών 
σ:ις πορίσματα των σωζομένων 
περι Πυθαγόρα: και Πuθ:ιγορείων, 
πιστείισατέ με δτι ήσθάνθημεν 
συγκλονιστικήν συγκίνησιν, έκτι
μήσαντες τόν ένθουσιασμόν σας 
δ δποrο,; σάς ώδήγησε ε1ς την 
πραγμάτωσιν ένόι;; μεγάλου lρ· 
γου, fκα:νοσ νcί σ11μειώση πνεu
μ:ιτικόν στα:θμόν ύψ(στης διcί τ �ν 
άνθρωπότητα fστορικης σημα· 
σία:ς. 

Συν τψ χρόνφ περιηλθον ε1ς 
χετρας μας, μt πολλην εύχίρειαν 
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δμολογω, τ.ελετ.ουργικά -τυπικα 
του &πο ϊδρυσιν παρ' &μω·ι Πυ
θαγορείου Τάγματος καt έγνωρί
σαμεν τούς 6αθμούς τής Ίερ::φ
χίας σας. 

Πάντα ταυτα δια τούς ε!οότχς 
είναι γνωρίσματα καί χαρακτη� 
ριστικα μιας όργανώσεω;, καtα 
τεκμήριον τουλάχιστο•J, καθαρώς 
μυστr,ρια:κης διαρθρώσεως ή δ
ποία πρέπει νά φυλάσση ώρισμέ
νας άληθείας φυσικάς η πνευμα· 
τικάς, προωρισμένα:ς δπως διά 
διαδοχικών μυήσεων άποκαλύ
πτωνται εις 'έκλεκτας διανοίας, 
εις ώpίμους ψυχιχς, συμφώνως 
προς τήν κατηγορηματικήν προ
σταγην του Θείου Μυσταγωγου 
Ιlυθαγόρα δστις έκέλευε «ου τχ 
τ:άντα τοίς πάσι ρητά». 

Έά•ι εχη οϋτω, είσθε άξιοι 
θαυμαομου. θά είμεθα δε ευτυ
χείς έάν έκριvώμεθα άρκετά ,ιε
καθαρμένοι καί ίκανοt νά μυη· 
θωμεv εις τάς &ληθεία:ς το::ί &με· 
τέρου Τάγματος. 

Έαν πάλιν είχα cε τήν φιλοδο
ξίαν να συγκεντρώσετε κα:ί να 
κωδικοποιήσητε τά δημοσιευό
μενα εις διάφορα κυκλοφορουντα: 
Ω ευθέρω,;; συγγράμματα έκ των 
σωζομένων περί Πυθαγόρα: καί 
Πυθαγορείων καί να στρέψητε 
τήν προσοχήν των συγχρόνων 
άνθρώπωv προς το περιεχόμενον 
της Πυθαγορείου lδεολογίας, κα:t 
πάλιν είσθε άξιο_ι θερμών έ
π:χίνων. 

'Εν τοιαύτr,ι περιπτώσει έπι
τρέψατέ μοι να σας γνwρίσω 
κάτι το δποίον θα σας χαροποι
ήση. 

Προ 60 περίπου έτων δμας 
πνευματικών &:vθρώπων, θαυμα
στών του μεγάλου φιλοσόφου ,tαt 

μυσταγωγοϋ Πυθα:γ6ρα, έπεδ6θ� 
ε1ς την συγκέντρωσιν των δσω,;. 
διεσώθησαν περί αυτου, Με τη-;· 
μυστηpια:κήν δε κατάρτισίν των 
κ:,.l έμπειρία:ν ήτις τούς έ6οήθει 
μεγάλω; να έρμηνεύσοuν τον
συμ6ολισμον καί την iλληγορία:ν,. 
την όπτικrιν αυτην γλώσσαν δ
λων των κλειστών όργανώσεων
τωv &σχολοuμένων με τήν έσωτε
ρικήν φιλοσοφίαν, έπέτυχον οί 
άνθρωποι αυτοί νά συναρμολογή
σουν τάς κατεσπα·ρμένας ε1ς δια-
φόρους πηγας Πυθαγορείους θεω
ρίας κα:ί να παραδώσουν εις ή
μας τους νεωτέρους τα κεντρικά: 
στοιχεία της κοσμοθεωρία; των,τα. 
δποία έπίστευον δτι περιέχονται 
ε1ς δλα: τα μετα τον Πυθαyόρα 
·οιλοσοψικα συστήματα: των 'Αρ-
χα:ίων '.hιλλήνων σοφών.

Είναι δίκαιον να &ναφέρωμεv
κατά την στιγμήν τα:ύτην, το 5-
νομα: έκείνοu δστις ήτο δ έμψu
χωτης κα:ί διδάσκαλος της δμά
δος τωv έρευνητων καί έπιστη
μόνων. Ουτος ήτο ενας τα:πεινος 
άνθρωπος, δ Σπυρίδων Νάγος,.. 
τον δποίον, δμως ή ε1μαρμένη 
είχε προικήσει• με ά:ρθονα πνεu
ματικα δώρα, τά δποία τον κα
τέστrισαν [κανον ωστε να- έπι τύ
χr,ι δπως το σuναισθηματικόν του 
ε&ρίσκεται- έν άρμονικr,j συζυγίq:.. 
με το νοητικόν του. Δια τουτο � 
σuμπαθης αϋτη προσωπικότης &:-· 

'κτινο6ολουσε διαρκως απέραντο-; 
καλωσύνην και άπειρον σοφίαν. 

Δια τον μύστην αυτον δεν &
πηρχε πρ66λημα πνεuματικον ά
λυτον η αίνιγμα της ζωης, διότι 
κατείχε πλήρως τήν έπιστήμην-
της ζωης. WΕδιδε ε1ς πάσαν &
πορίαν [κανοποιητικην iπάντη
σιν. Έποδηγέτει στοργικα πάντα. 
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δστις τον έπλησίαζε και τοο ε
δειχνε τον δρόμο τής άρετής. 
Έχειραγώγει με δπομονην και 
δεξιοτεχνίαν άπαράμιλλον κάθε 
άτομον που ή )(αλή του μοίρα 
τον εφερε καντά του, ωστε νά 
γνωρίζΎ,Ι ουτος άφ' έαuτοΟ τη\' &:
λήθεια:ν, νά άντικρύση μόνος του 
το φως. 

Κα:θ' ήμας αύτος ήtο δ πρω · 
τος ενσυνείδητος σύγχρονος Πυ
θαγόρειος έν Έλλάδι. Έκείνος 
δπήρξεν δ διοάσκα:λός μας και 
παρ' αύτοο προ 42 έτών περίπου 
ήκροάσθημεν το πρώτον της Ιlu
θαγορε(οu διδασχαλίας είς την 
θεοσοφικr,ν Στοαν δ «'Απόλλων», 
είς τrιν άκρεω:ραγικr

1
ν Έταιρίαν 

«Ή • Αθηνα υγεία» καί άλλαχοΟ. 
l\Ι.;τά τον θάνατόν του προσπα · 

θοΟμεν νά σuνεχίσωμεν το εργον 
του, εlς διαφόρους όpγανώσεις, 
δπως χαι έντος της θεοσοφικης 
Έταιρίας. Ουδέποτε δμως έτολ
μήσαμε νά περι6ληθωμεν με τόν 
τί τλeιν τοu Πυθαγορείου, διότι ή 
λέξις αύτη εlνα:ι σuιώνuμος τοϋ 
άγνοΟ, τοϋ κεκα:θαρμένοu, τοΟ 
άγίοu, τοϋ σοφοσ. Ούδέπι:�τε έ
τολμήσαμε νά διανοηθωμεν την 
rδρuσιν Πuθαγορε(οu Τάγματος, 
διότι εχομε πλήρη σuνε(δησιν τί 
σημαίνει τοστο. Ουδέποτε ή σύ
νεσις και σωφροσύνη θα μα,; επι
τρέψουν νά άναλά6ωμεν τοιαύτας 
εύθύνας άπέναντι θειi>ν και άν
θρώπων. • Αφήνομεν την δόξαν 
της [δρύσεως τοιούτων ταγμάτων 
είς τους Πυθαγόρας, εlς τους ή
μιθέοuς και εlς τους πνεuματι• 
κουι; κολοσσούς. 

·Ημετι; ώι; άπλοι θνητοι λά
τραι της φύσεως και τη,; άλη
θείας, όνομα�όμεθα cχπλιi>� iρεu
νηταt και μιλεtηται τ;�, • Αρ· 

χα(ας σοφίας. Dροσπαθοαμε να. 
άπαλλαγωμεν των άνθρωπίνων
μας ά?uναμιων. Προσπαθοσμε να. 
tδραιώσωμεν έν ήμίν την αlω
νίαν γσ.λήνην, άπομακρύνο1ιτες 
κάθε ηθικην πίεσιν, διά τής έ
φαρμογης κανόνων 6(ou συμφώ
νων με τόν φuσικόν η Duθαγό
ρειον Νόμον. Έργαζόμεθα· άό
κνως νά έξαγνίσωμεν τόν νοϋν
διά ν:χ καταστή οίιτος ικανός να. 
γνωρίση την φuσικr,ν και την
πνεuματικην άλήθειαν και αΖ
σθανόμεθα την ύποχρέωσιν νά με
ταδώσωμεν ταύτην είς τους σuν
ανθρώπeιuς μας. 

ΕΖς το ύφηλόν τοστο εργον
σuνεργαζόμεΙJα στενά με δμοϊ
δεάτας και έμφ:χνιζόμεθα είς την
κοινωνίαν διά διαφόρων όργανώ
σεων. Οϋτω τό 19i7 [δρύσαμεν
τον Άρχαιόφιλον 'ΌμιλονΈκδρο
μων καί έχαράξαμεν τους tξής 
σκοπούς: 1) τr,ν άγάπην πρός 
την φύσιν, 2) την ερεuναν των 
νόμων και των σκοπών αυτής, ο) 
την έπίσκεφιν των άρχαίων· μνη
μείων και ιερών και την έpμη
νε(αν τής μυστηριακή; σημασίας 
σ.ύτων, 4) τήν μελέ�ην των άρ
χαίων 'Ελλήνων συγγραφέων καt 
5) τον iορτ:χσμον τής ενάρξεως
των τεσσάρων ώρών τοσ ετοuς.

Ή τριλογ(α μας εlναι Φύσις
Άλήθεια - 'Ανθρωπισμός. Αί 
τρείς αυται λέξεις άποτελοσν το 
κατασταλrχγμα μελέτη; κοσμο
θεωρίας διατuιcωθείσης ύπο τ!i>ν
άρχαίων 'Ελλήνων Φιλ?σόφων. 

Πρ6 τινος χρόνου -εlς την δ· 
μάδα ήμων προσετέθησαν δμοιο
γενrj πνευματικά άτομα. ΊΌΟτο. 
μαι; iπeτρεφε νά σuστήσωμεν την 
·Ένωσιν Μελετητων δ «Ηuθαγό.
ρειοι; δεσμό,;» πρός τόν σκοπόν :
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1) της σuνεχίcεως τ-ης σuστημα·
τικης μελέτης των σωζομένων
πεp! Πuθαγόpοu καί Πuθαγο
_pείων, 2) την μεθοδικην κατά
ταξιν των ποpιJ:μάτων της μελέ
,;ης εlς σύστημα ικανοποιοϋν τα�
..iπαιτήσεις τοϋ σuγχpόνοu πνεu
ματικου J:νθpώποu.

'Ατuχως διεπιστώσαμεν κα! ή
·μετς έκ των σωζομέ,ων τοϋ Φι
λολάοu καί τοσ Τιμαίοu, οϊτινες
-εfναι οι μόνοι Πυθαγόρειοι γpά
ψαντες περί Πuθαγόpοu καί της
σχολής τοu, δτι δεν δυνάμεθα νά
σuλλά6ωμεν δλοκληpαιτικα την
διδασκαλίαν του Πuθαγόpοu. Ώς
εfναι γνωστόν, οί άνωτέpω ήσαν
άπόολητοι της σχολης. 1Ιαρέ6η
σαν τον δρκον της σιγής καί το
σωτήριον δι' ήμας άμάρτημά των
·μας διέσωσε νύξεις τινας περί
της κοσμοθεωρίας τοσ Πυθαγό
i()Οu. 'Επίσης δ 'Άpχιππος καί δ
Λύσις (Πυθαγόρειοι) ή Θεανώ,
σύζυγος τοϋ Πuθαγόpοu, ή Δαμώ
καί δ Τηλαύγης (τέκνα τοu) δεν
εδη;.ιοσίεuσαν τί το σχετικον με
την Πuθαγόpειον δ,δασκαλίαν,
διόtι, ώς πραγματικοί μύστάι,
έ�ήpησαν πιστώς τούς δpκοuς
των.

Τα δσα άναφέpοuν δ Πλάτων, δ
αγοpάσας, ώς γνωστόν, άντί 100
μνων, τά εργα τοϋ Φιλολάοu, δ
Πορφύριος, δ Ίάμ6λιχος, δ Διό
δωρος δ Σικελιώτης, δ Διογένης
δ Λαέρτιος, δ Στο6αίος, δ Πλού
ταρχος, δ Κικέρων, δ Πρόκλος,
πολύ μεταγενέστεροι τοσ Πuθα
-γόροu, ειναι 6έ6αtα άξια μελέ·
της. Χρειάζεται δμως μεγάλη
προσοχη κα! εμπειρία περί τα
_,μuστηριακα δια να αποpρίπτη
-:χανε1ς τα μυθεύματα καί την δ-

πεp6ολην καί να &φομοιώσrι 
tα πραγματικα κα: τα γνήσια 
Πυθαγόρεια. 

Πάντως καί τα κατάλeιιπα αύ
τα έμ�λετήθησαν σuστηματ ι κω.ς 
και το καταστάλαγμα της έpεύ
νης τούτων ώς καί άλλων πηγών 
το διετuπώσαμεν ώς &pχας καί 
σκοπούς της 'Ενώσεως Μελετη
τών «δ Πυθαγόρειος δεσμός». 

Δεν έξέλιπον, δθεν, &πο τr.ν 
'Ελλάδα οι θαuμασt9Gί του Πuθα
γόροu. 'r πάρχοuν οι συστηματι
κώς μελετώντες την Πuθαγόρειον 
ίδεολeιγίαν. 'Εργάζονται J>; α:·ι
θρωποι καλης θελήσεως καί με 
ά.γνον πόθον νά προσαρμόσουν τον 
6ίον των προς τον [Juθαγόρειον 
Νόμον. Άλλα δεν τολι-1οϋν νά 
χρισθοσν μόνοι των Πυθαγόρειοι, 
διότι εύλα6οϋνται καί σέ6οντα: 
τον ίερον τοστον τί τλον, τον δ
ποίον άλλοτε απένεμεν δ ίδ:ος δ 
Πu&αγόρας. 

Μόνον άγνοί καί &γιοι με ρω
μαλέον νοσν καί εχοντες ώς νό
μον της ψuχης των την άρμονίαν, 
θα ε[ναι ε1ς θέσιν νά προσεγγί
σουν, με τας ακτίνας της σκέ
ψεώς των, το φωτεινον ΕΓΩ τοσ 
θείου Διδασκάλου. Μόνον μuστα
γωγημένοι εlς τας αληθείας της 
φύσεως είΥαt κατάλληλοι καί 
ικανοί να λά6οuν τ-r.ν έντολην δ
πως συνεχίσουν το μέγα τοu ερ
γον. 'Αλλα με την ήθικην κατά
στασιν καί τηΥ γνωστην νοοτρο
πίαν πού παροu�ιάζοuν οι σύγ
χρονοι άνθρωποι, πολύ φο6οσμαι 
δτι δ Μέγας μυσταγωγός, έαν θα 
ήτο δuνατον να τον σuναντήσοuν 
οι άγνοί, θα έ6ροντοφώνει καί 
πάλιν το «Ου τα πάντα τοίς 
πάσι ρητά•. 



Ο ΟΜΗΡΟΣ ΠΕΡΙ Α Τ ΛΑΝΤΙΔΟΣ 

ύπο 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ. ΧΑJΙφ. 

Ή λέξι « "Α τ λα. ς » εrναι το ΤΙΔΟΣ, της μεγάλης δηλαδη Ή 
«συλλι,γικο» 5νομα, κ:ίτω άπο το πείρου, δμοια τi')ς δποίας δεν ε
δποίο κρύπτεται δλόκληρος δ χει να έπιδείξ'Ώ ή σημερινη διάρ-
ΑΓΝΩ ... ΤΟΣ πολιτισμος έκατομ- θρωσις τοσ Ιlλανήτου μας με τις 
μυρίων έτών του πλανήτcυ μας. Πέν ca: του σημερινές Ή πείρου;, 
Όλόκληρη ή Άρχα(ά Έλληνικη - δ uΟμηρο�. εrναι στην τρίτη σε· 
Φιλολογία (άπο τον Μουσαrο, λίδα της Όδυσσείας τοι.ι. ·Όσοι 
Λίνο, 'Uρφέα, 'Ησίοδο καl 'Ό- εχουν δια6άσει -:ην 'Οδύσσεια. 
μηρο-μέσψ του Πλάτωνος και ξέρουν, δτι το πριί>τα Γράμμα, το. 
Ά.ριστοτέλους - ίσα με τους "Αλφα, η ή πρώτη Ραψωδία της 
τελευταίους Νεοπλατωνικούς: Όδυσσείας έχει για τίτλο : 
Πρόκλον, Όλυμπιόδωρον καl Δα- «θεών άγορά. 'Αθηνάς παρα(νε-
μάσκιον) μιλάει συνεχώς, έπανει- σις προς Τηλέμαχον» πcυ μπο
λημμένω;, άκατάπαυστα περ! των ρεr νά μεταφρασθ� < Σύσκεψι η 
ΑΤΛΑΝΤΙΝΩΝ... Κα!, δμιιις ! συμ6ούλιο των θεών του '()Λ.ύμ
llολλο! λ(γοι, έλάχιστοι, που που. llροτροπη κα! συστάσεις 
ουτε στιi δάκτυλα καλιi καλιi με· της θεά; 'Αθηνάς '"ρος τον Τη 
τρουνται; εχουν κατανοήσει το λέμαχο». 
καταπληκτικο μυστικο που κρύ- «Το Συμ6ούλιο των θεών» πε-
6εται κάτω άπeι την μαγική, την ριστρέφεται καl συζητεί άπο πc.σ 
πολυσήμαντη λέξ: : ΑΤ ΛΑΣ ! προέρχονται .,ι συμφορέ;; στου;; 

Δεν πρέπει να κατ:χφερόμαστε άνθρώπe;υς. Κ..χ! δ Ζεύς ύποδει· 
για. την άμάθειαν αύτη των ι.σο· κνύει, δτι δ φόνος του Α1γίσθου 
ψων» 'Ελληνιστών και Άρχαιο- άπο τον 'Ορέστη κ:ιl το κ:χκον έ· 
λόγων ! Ή ΆρχαLα 'Ελλάς κατέ- κείνο τέλο; του, δεν ήτ:χνε παρά 
6αλε συστηματικές προσπάθειες το άναπόφeυκτο άποτέλεσμα του 
νά κρcι.τήσ'(,j μυστικιχ καl τιi μυ- προγενεστέρου κακουργήματος 
στήρια τη;; Uροί'στορ(ας τοσ Πλα· του Α!γ(σθου, που έδολοφόνησε 
νήτου μας κ:χl την συνολικη Έ- μέσα στο λουτρό του, τ�ν άπο το 
πιστήμη καί περισσότερον δλων "Ιλιον έπιστρέφοντ:χ άρχηγόν των
την 'Αλχημεία η Χρυσοποι·tα καl 'Ελλήνων 'Αγαμέμνονα, τrι συ· 
την �αγεία η Uαντοδυναμία άπο νεργασί� της γυναικος τοΟ Άγα-
τους «6ε6ήλους». μέμνονος Κλυταιμνήστρας. Καl 

"'Ας δοομe τι δ 'Όμηρος μας τότε -1) • Αθηνά λαμ6άνει τον λό-
ψανερώνει γιιi τον "Ατλαντα. γο καl λέγει προς τον Πατέρ:ι. 

'Εκετ δπου άποκαλύπτει το των άνδρων καl τG>ν θεών, έπο-
φο6.ερό μυστήριο της ΑΤΛΑΝ- μένως καl Πατέρα. της, Δ(α : 
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wοσα μας; εfπες; εδρ!σκουν άπήχη:η μέσ' σiήν ψυχή μα;; : 
όσα δ Αlγισθος; επαθεν, εfναι άντάι;ια της κακουργ!α;;, 
της; άσε6ε!ας; κι' άνόμων του σχέσεων και άτιμ!ας;; 
Εϋχομαι τέτοια νά πάθουν και ·δσοι τ:χ ίδια πράττουν, 
.Πάντα οι σκέψεις; μου θμως; στόν γ,όν τοίϊ Λαέρτη πηγαινουν : 
Κ&ιεται τώρα καιρός; ή ψυχή μου γιά τόν 'Οδυσσέα, 
-τόν πολυμήχανο, άν/Jρείο και έμπειροπόλεμον άντρα: 
δυστυχισμένος κρατιέται μακρυά άπό τούς; συγγενείς; του, 
πάσχοντας; μύρια /Jsινά, χρό1ια τώρα πολλά, στό Νησί της; Κατάρας 
τόν άφαλό της; θαλάσση;; ή νησος; αύτή σχηματιζει: 
πέλαγος; γύρω άπέραντο !iλέπεις; ·και τ(ποτις; άλλο Ι 
Μέσα σέ μαύρη μαγε!α, κι' άθέμι:tα πύρινα πάθη, 
σ' άκολασ(α άφάνταστη, σ' έγωίσμό κι' άτψ!α, 
ζοίϊνε οι κάτοικοι, πέρα γιά πsρα, της; άνομης; νήσου : 
στοίϊ άπαισ!ου τοίϊ ΑΤΛΑΝ!ΌΣ, πού τό κακό μηχαναται, 
την πολυπο(κιλη κι.ιι πολυι;άκουστη φύτρα άνήκουν: 
�Εχει δ 'Άτλας; αύτός; μακρυνές; και παν(σχυρες; στηλες;, 
πού χωρισμένο κρατοίίν άπ' τήν Γη· τόν Ούράνιο θόλο. 
Κάθε γωνιά της; θαλάσσης; τήν ι;έρει κατά6αθ' δ ΑΤΛΑΣ. 
Μέσα σ' αύτό τό Νησι της; Κατάρα;;, περνα μαίϊρες; μέρες; 
·δ δυστυχής; Ό1'υσσεύ;;, έπε,/Jή /Jέν δπάρχει έλπ(/Jα 
γιά νά ι;εφύγη άπ' τά τόσα τά θsλγητρα καί τήν μαγεία, 
πού παντο/Jύναμα, γύρω του, τόνε κρατοίίν /Jεσμευμsνο . 

• 

"Ας μελετήσΎ,J καλα δ Άνα
-γνώστης τους άποκα.λυπτικω
τάτους αύτους στίχους τοQ 'Ομή
ρου. Και θα καταλά6Ύ,J τη-. σημα-
-σία των «συλλ?γικων όνομάτων». 
Στήν Έλληνικη Μυθολογία ή λέξι 
«θυγ±τηρ», <<κόρη» σημαίνει δ-
λόκληρη ύποφυλή, όλόκληρο Ε
-ΘΝΟΣ, που ;ιατάγεται &.πο τον 
«Πατέρα». Έδω Πατέρας η ΑΡ-
ΧΙΚΗ ΦΥΛΗ εlνα.ι δ �Άτλας, 
(ίηλαδη οι κάτοικοι της άπεράν-
του 'Ηπείρου ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ, 
ίtOU (στην έποχη τοQ 'Ομήρου) 
·βρίσκεται στον πυθμένα τfις θα
λάσσrις: γιατί αύτο σημαίνει ή
άντίστοιχη φράσι τοϋ 'Ομήρου :
«θαλάσσης πάσης 6ένθεα οίδεν»
που εχομε μεταφράσει με τον
στίχο:

«Κάθε γωνια της θαλάσσης
-την ξέρει · κατά6αθ' δ 'Άτλας»

'Επομένως ή «Καλυψ•J)1t, ή θυ-

γατέρα του 'Άτλαντος, δεν εlναι 
άλλο παρα το τελευταίο Νησί, 
το �ελευτ�ί? ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙ της 
άλλοτέ ποτε tνδόξου καί με ού
ρα.νι:ιγεί τονα πολιτισμο Άτλαντί
δος, δπως δ llλάτων μας αποκα
λύπτει στον Τίμαιό του καί στον 
Κριτία \Ου. Την «Καλυψώ», την 
'Ατλαντίδα. στην εσχατη πα.
ρ:χκμή καί πόρωσί της μας διη
γείται δτι έπεσκέφθή δ Όδυσ
-σεύς ! Την · Καλυψώ» .. , δηλ. την 
Α ΤΛΑΝΤΙΔΑ την ΚΑΛΥΦθΕΙ-
ΣΑΝ ύπο των ύδάτων! Κα.ί α; μη 
φ�ντασθ'Ώ δ εύμενής 'Α να.γνώστης 
πω; αύτοσχεδιάζομε: δ σοφο,. 

'Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης 
Εύστάθιος, στα σχόλιά του άπά
νω στην 'Οδύσσεια, μα,; αποκα
λύπτει πώς ή ΚΑΛΥΨΩ εlναί ή 
ύπο τίί)V υδάτων τοa , ΑτλαντικοQ, 
Ώκεανου ΚΑΛΥΦθΕΙΣΑ Α

ΤΛΑΝΤΙΣ ! 
ΑΝΤQΝΙΟΣ Φ. ΧΑΛΑΣ 



Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ 

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ; 

Κατηγορηματικώς «να(1>, άπαντα 

δ διάσημος 'Ιταλός σuγγραφεύς 

GIOVANNI ΡΑΡΙΝΙ 

Το ,ελsυ,;αtο 6ι6λ!ο ,ου, δ 1'ιά
:,ημοι; Ί,ιχλοι; ουγγραφaυι; Τζιο6άννι 
Dαπ!νι, μέ ,ον ,;!,λο cΌ Διά6ολοι;�, 
τό άφιsρωνει cο,;ουι; χον,;ινουι; η μιχ
χρινου, άνιχγνωο,;ε,, πού s!νιχι προι
χιομέιοι μέ sύφυtιχ χιχι χαλη πιο,;ι 
,;αυ,;οχρόνω,,,, Άπο ,;ο 6ι6λιο ιχύ,;ό, 
που προεχάλεοε δυνιχ,;η έν.υπωοι, μa
,;α:psρομε έ1'ω Ιίνιχ χεφάλιχισ. Εlμασ,;e 
6έ6ιχ.οι 61:ι οι άνιχγνωο,;ιχι μιχ; θα έχ,; ι
μηοουν ,;ό χιοί!μορ, ,;ίι; 6:ιθειε, �ν
νοιε:; χα! ,ον ουμ6ολιομό, που πa
ριέχον,;αι. 

Ό Σ:χτ:χνιχ; εΖvαι δ μέγας &
πόστολος και σuvεργο; της ά
μαρτίας και γι' αίιτο τον 6δε
λύσσονται και τον άντιμάχονται 
δλες ο! θρησκειες των πολιτι
σμένων λα:ων. Εtμ:χστε δμω; &
ληθιvά δ(κα.ιοι σ' αίιτ-Ι1ν την 
παγκόομι� και καθολικη κ:χτα
δ(κη; 

Έάv πcχρα:τηρήσeιuμε, με ρεα
j λιστικη μέθοδο, εξω &πο τά ά-

\ 

πλοποιημένα σχήματα τοο άσπρου 
και μαύρου την κοινη ζωή των 
άvθρώπων, καθώς έκδηλώνεται 
Χάθe μέρα σε παρατηρητές :χπρο

\, κατάληπτους, όφείλουμε ν' άνα-
\γνωρίσοuμε δτι ή ζωη δλων μας 
!ή τοuλχχιστο των περισσοτέρων,

1 

�_ θά ήταν δuνατη χωρίς κά
πι.ιια σuνομολόγησ: με την άμαρ
τ(α, δηλαδη με τον Διά6ολο. 

Χωρίς κάποιο στοιχείο &λα:
ζονείας, μερικές φορές παραδεγ· 
μένc:, και έξομολογημένο, δεν θά 
υπήρχαν ουτε ποιηταί, ουτε καλ· 
λι τέχναι, ουτε φιλόσοφοι, ουτε 
μεγάλοι ήγέται λαών, ουτε ηρωες. 

Ό Δάντης, που θεωρείται δ 
υψιστος Καθολικος ποιητής, δεν 
κρύ6ει tην μεγάλη Ζδέα που 
εΖχε για τήν μεγ:χλο11uία του. 
Αίιτο που άποκαλείται, με άνε 
κ-.ικη θωπεία, «φιλοτιμία», το 
«δίκαι ο αίσθrιμα: τής Ζδίας αίιτοσ 
άξίας», δεν εΖναι παρά μιά μορ
φή-έστω έλαφριά και εξευγε
νισμένη - της &ρχαίαι; άλαζο
-.είαι;, του άμαρτήματος τής υπε- · 
ρηψα:νε(ας. 

Και χωρίς τη διέγεpσι της 
Λι6ιδώ; (1), τη σαρκικη φιληδο
ν(α θα διεκόπτετο ή έμ:pάvισις 
των ψuχων έπ! τής γης: χωρ!ι; 
μιά έλάχιστη άσέλγεια δέν θά 
έγεννωντο ο! παρθένες, οuτε ο! &
γιοι. 

Ή όργή-υπο τά όνόματα τής 

(1) Γιά ,;ήν μe,;ciφρασι toiJ δρου cLibiclo,., που ιiπiδαλι δ ΦρόιJν,;, προ
-�ψοίlμe τό ζων,;άνaμά tου οί μιdr. φοδιρη λάμιιχ, που iχοιμι δ Παλαμά\;, 
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«γενναιόφρονος περιφρονήσεως» 
καί της «νόμιμης άγαναχτήσεως» 
-δδηγεί στην έπιθυμίοι χαί την
άπονομη της δικαιοσύ:,ιης.

Ή δκνηρία είναι έπίσης ενα 
άπο τα κεφαλαιώδη άμαρτήματα., 
άλλα δ fδρυτης του Ταοϊσμου
δ .Ηο-Τσέ, που πολλοί τον 
κρίνουν ανώτερον του Κομφουχίου 
-τοποθετεί τη σοφία του «μη
πράττειν» ώς θεμέλιο του δόγμα
τός του.

'Αχόμη καί ή φιλαργυρία., αν 
καί είναι το πιο ρυπαρό άπο τ' 
άμαρτήμα.τα, συντελεί στην άρε
τrι της άποταμιεύσεως, καί στην 
ευημερία. των λα.ων. Ό διάση
μος γιατρός Mandeville άπέ
δειξε, στην Favola delle Αpί 

\ 
(170::ι), δτι τά ίδιωτιχα έλαττώ
μ:χτ:.c είναι άνα.γκα.ία. στην δημ6· 
σια ευημερία.. 

Μερικά άμα.ρτήμαtα, λοιπόν, 
σε μικρη δόσι, έκλεπτυσμένα καί 
έξυψωμένα, συντέλοσν στή συν· 
τήρησι tou άνθρωπίνου είδους. 
Ή άληθινη πονηρία τοσ Δια-
6όλου συνίσταται, πέραν της δ· 
ποκινήσεως σtά άμαρτήματα, 
στήν προτροπη της γιγα.ντώσεως 
καί καταχρήσεως. 

'Αλλά, ή έπέμ6ασις του Δια-
6όλου είναι ωφέλιμη, θα μπορpσ
σe: να λe:χθη άναγχαία, άκόμη 
καί άπο μια άλλη άποψι, άρνη
τική και οχι πλέον θετική. "Ολα 
τά έγχειρίδια tης ήθικης και 
της άσιιητικης διδάσκουν την 
τακτιχή καί τη στρατηγιχη της 
«πνευματικής μάχης», ήτοι της 
διαρ;<ους άμύνης τotJ ευσε'5ους 
ανθρώπου έναντίον των ένεδρων 
καί των έφόδων του Σατανα. Ό 
δια6ολικος πειρασμος είναι ή 
λυδία λίθος του α.υθεντικοQ «άν-

θρώποu του θεοuι. "Εvα πλci
σμα μαλακό, ψυχρό, άναίσθ�τ� 
που δεν θα έπραττε το καχο άπο
καθαρη άδιαφορία καί άδυναμία, 
άπο άπλη τεμπελιά fι φτώχεια 
φαντασίας, το δποίο έπομένως 
δεν θά 6pισκόταν ποτέ στην ά-

. νάγκη ν' άποκρούση εναν πειρα
σμό, να παλα.ίψη με το δαιμόνιο, 
δεν θ' άποκτουσε ποτέ άληθινη· 
έκτίμησι κοντά στον θεό, δ δ
ποίος ευνοεί, δικαίως, τους νι
κηφόρους και οχι τίς μετριότη
τες. 

Ή δραστηριότης τοσ Δια.6όλου· 
είναι συνεπως μια 6οήθe:ια στη 
σωτηρία. των ψυχων, διότι μόνον 
δταν :ιπο6ληθοϋν σε δοκιμασία 
καί την δπερνικήσουν, καθίσταν
ται άξιες του έπάθλου της μα.κ�
ριότητος. οι δια6ολικοί πe:ιρα
σμοί-δταν νικωντα.ι καί οχι δ-
πακούωνται-συνεργάζονται στο 
έργο της σωτηρίας. Χωρίς τη νί
κη κατά του Δαιμονίου δεν δ
πάρχει άληθινη άξία., δεν δπάρ
χει τελικη ειρήνη. οι τέχνες 
κα.ί τα δπλα του Σατανά ειναι 
λοιπόν πού, χωρίς τή θέλησε 
του, άγοuγ προς τr; σωτηρία· μέσα 
σκληρά, άλλα που σε μερικές 
περι1tτώσεις είναι άναπόφευκτα. 
Ό Σατανάς, με το έμφυτο μίσος 
του, έποικίζει την Κό).ασί του, 
άλλά, ταυτοχρόνως, και τον Πά
ράδεισο. Πλείστοι, άν δεν είχαν 
έπιτυχως δπερνικήσει την δοκι
μασία του σκότους, δεν θ' άπή
λαυχν τη χαρά του φωτός. 

Αυτό 1κδηλώνεται, με έπι6λη-· 
τικη μαρτυρία, στην άγιωσύνη. 
Ή άγιωσύvη είναι κακό νικημέ
νο και άπωθημένο· άν δεν δπηρ
χε Κ'ΧΚΟ (Σατανάς)' δεν θα δπr,ρ· 
χαν άγιοι. Ό Σατανας εχει λοι-



ΕΘΝΙΚc:>Ν ΘΕΑΤΡc:>Ν 

"Η ΔΟΚΙΜΑΣ/Α,, 
�Ενα δυναte> :κήρυγμα :κατόc§τcu φα
νατισμcύ :καi της μισαλλcδcξίας 

Τό 'Εθνικό Θέατρο παρουσί
ασε (9 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμ
βρίου 1955) εvα eρyo μέ βαθύ 
πνευματικό περιεχόμενο, τήv 
«Δοκιμασία» του , Αμερικανοv 
"Αρθοvρ Μίλλερ (yvωστοv καί 

πόν μια άναντικατάστατη άρμο
διότητα, μια άποστολή προνο(ας. 
Κατα θείαν θέλησιν, εfναι lνας 
συνεργός τοσ θεοΟ. 

'Όποιος θα ήθελε ν' &φαιρέση 
άπό τό Διά6ολο τό δίκαιο μερί
διό του, θ' άψ:ιιροΟσε κάτι καl 
από τόν θεό, δ δποιος δεν τόν 
έκαμε Πρίγκηπα του κόσμου 
τούτου χωρlς κάποιο σ-.ι<οπό και 
σχέ8ιο, πού μπορc;Ομε να διακρί
νουμε, άν δχι να κατανοήσουμε 
πλήρως, τήν ύπερψυσική σοφία 
του. Ό Δ:ά6ολ9� εrναι μισος, 
άλλ' d:κρι6ως τό μισος του-και 
αύτό εrναι άπό τα πιό δραματι
κά παράδοξα τοο Χριστιανισμοσ 
-ειναι άπαραίτητο για τ, θρι
αμ6ο τ'ij; 'Αγάπης.

στήv 'Ελλάδα άπό τά προη
yούμεvα ερyα τοv «'Ήσαν όλοι 
τους παιδιά μου» κα\ «Θάνα
τος του 'Εμποράκου»). Τ ό ep
yo αύτό εΥvαι θεμελιωμένο σέ 
άληθιvά περιστατικά και έκτv
λίσσεται άκολουθώντας πιστά, 
κατά μέyα μέρος, τά Ιστορικά 
στοιχεία yιά τήv «δίκη τωv 
μαyισσωv του Σέλαμ» 

Χάριν τωv άναyvωστων του 
«Ίλισοv», δίνομε εvα σvνθετικό 
άπάνθισμα άπό τά πιό έvδια
φέροντα άρθρα πού δημοσιεύ
θηκαν στόv καθημερινό Τvπο 
και άπό τά πιό πολυσήμαντα 
λόyια του κειμένου του eρyov· 
yι' αύτά τά τελευταία, όφείλο
με vά εvχαριστήσοvμε τόv με
ταφραστή κα\ σκηνοθέτη του 
eρyov , Αλέξη Σολομό, άλλά κα\ 
νά τόν σvyχαροvμε, μαζ\ μέ τή 
διεvθυvσι του Βασιλικοv Θεά
τρου, yιά τήv πρωτοβουλία 
του κα\ τή συμβολή του στό 
άνέβασμα έvός τόσο ώραίοv 
ερyοv. 
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ΣΓQ ΣΕΛΆΜ ΤΟΝ 170 ΑΙωΝΑ άκεροι», πλάσματα άγαθ�, &λη
, θιvά τοu θεοu, ποu δέv πα(ρv�v 
... Ή περιώvν.μ,η δίκη των Μα- . ποτές δρκσ,. δέv σηκώναν άπάvω 

γισσωv τοu Σέλαμ ( ετσι προφέ- · τοuς ποτές dρματα, δέ δέχονταν 
ρεται, και δχι Σάλεμ), μνήμη πο- ΠΟ't'ές να κάμοuv πόλεμο και vά 
λu ζωv't'αvή σ't'ή, Νέα 'Αγγλία, μέ σκοτώσουν dvθρωπο. Αuτοuς τοuς 
εlχε τραβήξει vά πάω σ' αuτη «· Αδελφούς», οί ποuριταvοt τοu 
τήv άκτή τοu • Ατλαντικού ποu ε- Σέλαμ τοuς φuλα�ώσαvε άλuσο
χει καt 't'OU't'O τό lvδιαφέροv : δεμένους καταχείμωνα, τοuς δέ
'Ότι σ' αu't'ή τήv άκτή dραξε τό vαv μες <J't'OV αuλόγuρο της φu
<ι' Αρμπέλα» στtς 29 Μαρτίου τοu λακijς, χωρtς ψωμί, κά't"ω άπ' 
1630, vαuλωμέvο άπ' τήv Κομπα- τόv οuραvό vά τοuς δέρνει τό χιο
νία τοu κόλποu της Μασσαχοu- vόvερο. Τοuς μαστιγώvαvε. Touc; 
σέτης, φέρνοντας τοuς λίγοuς τρuποuσαv τή γλώσσα μέ ζεστό 
'Ποuριταvοuς, πού, μαζt μέ το&ς σ(δερο. 'Ή τοuς κρεμούσαν άπό 
σuvτρόφοuς τοu Τζώv 'Έvτικοττ, τά δέv't'pα. · 
'ΠΟ'J εlχαv φτάσει εvα χρόνο πριν Au't'oς δ άλύγισ't'ος θρησκεuτι
στό ϊδιο μέρος, θά άποίκιζαv αu- κός φανατισμός, ποu δέ σήκωνε 
τό ποu εμελλε vά γ(vει ή Νέα καμιά lλεuθερία πνευματική, μες 
• Αγγλία. σ't'ήv άγριάδα τijς αγριαι; γijς μέ 

ιιΣέλαμη, έβραίϊκα θά πεί «ει- 't'ά μεγάλα σκο't'ειvά δάση καt μέ 
ρήvη». "Ε't"σι βγάλαν τή νέα yij τοuς lρuθρόδερμοuς, προκάλεσε τ4 
οποu ξεμπάρκαραν ol φανατισμέ- περ(φημα συμβάντα μέ τtς μά
νοι ποuριταvοι τοu 'Έvτικο't'τ, ά- γισσες ... 
'Ποφασισμέvοι vά ζήσοuv lκεί, (Στό «Βημα») ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ 
σύμφωνα μέ τήv πίστη τοuς, μέ 
άπόλuτη θρησκευτική lλεuθερία. Η. ΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
• Απόλυτη ; Ή άλήθεια είναι πώς
σά φτάσαv στήv αγρια yij, τήv
'Πλημμυρισμένη άπ' τά γιγάντια
δάση καt άπ' τοuς Ίvτιάvοuς, ol
άποικοι κοuβαλοuσαv μαζ( τοuς
τήv ιδέα μιας lλεuθερ(ας ποu ϊ
σχuε μόνο lvόσω δέv άvτιστρα
τεuόταv τtς δικές τοuς πεποιθή
σεις. ·Evαv άγαθό αvθρωπο, τον
Ρότζερ Γοuίλλιαμς, ποu πίστευε
'Πώς ή Έκκλησ(α επρεπε να χω
ριστεί άπ' την πολιτική lξοuσία,
και δίδασκε πώς δ καθένας εlvαι
λεύτερος vά λατρεύει μέ τόv τρό
'ΠΟ ποu πιστεύει τό θεό, τόv κu
νηγήσαvε τόσο ποu τόv ζορ(σαvε
νά σηκωθεί μιά νύχτα μέ φοβερή
χιονοθύελλα καt vά φύγει. Περι
'Πλαvήθηκε μες στο δάσος, κ' lκεί
νοι ποu τόv προστατέψαvε ηταv
ol αγριοι, ol lρuθρόδερμοι. Μέ τή
βοήθειά τοuς εφτασε στις δχθες
τοu Ναρραγκάσεvτ, κι' δvόμασε
τόv .τόπο ιιΠρόβιvτεvc;))-καταφu
γή γιά δσοuς κuvηγιοuvταv lπει
δή εκαvαv δ,τι τοuς ελεγεν ή συ
νείδησή τοuς. ΠρόβιV't'εvς λέγεται
και σήμερα.

Οί πρώτοι ποu πληρώσανε αu
"ι'οv 't'OV φανατισμό ηταv οί ιικοu-

.. . Ή άρχή τοu κακοu γίνε
ται μέ μιά παράβασι τijς έβδόμης 
lv't'oλijς. Ό Τζώv Πρόκτορ, εvας 
ωριμος αvτρας, εvας νοικοκύρης 
άvεπίληπτος ως τότε, εχει άμαρ
τήσει μέ τήv 'Άμπιγκεϊλ (Άβι
γαήλ εlvαι τό δvομα ποu άvαφέ
ρει ή μετάφρασίς τωv Έβδομή
κοv't'α) ποu υπηρετούσε σ't'ό σπίτι 
τοu. Ή γυναίκα τοu άvακάλuψε 
τήv μοιχε(α καt την εδιωξε. Ή 
'Αμπιγκέϊλ γυρίζει στο σπίτι τοu 
θείοu της, τοu πάστορα. Γιά v' 
άvακτήση τήv άγκαλιά τοu Τζώv 
καt γιά vά lκδικηθη τήv γuvαίκα 
τοu προσφεύγει σέ μάγια. Μα
ζέύει τις φιλενάδες της και σάv 
τtς άρχαίες θεσσαλές μάγισσες, 
πηγαίvοuv νύχτα, σ' lvα δάσος 
καt χορεύουν lπικαλούμεvεc; τtς 
υποχθόνιες δuvάμεις. Αότόv τόv 
χορόv άvακαλύπτει δ θείός της. 
Τό πρίiγμα κοινολογείται καt τί
θεται σέ κίvησι ή άδuσώπητη μη
χανή της Προστασίας της Πί
στεως, ή δπο(α καταλήγει · vά 
στείλη στην κρεμάλα τόγ Τζώv 
Πρόκτορ. 

Τά διαδοχικά στάδια cιότης της 
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,άπcιισ(cιι; διcιδικcισ(cιι; άφηγεί-ιcιι δ 
"Αρθοuρ Μιλλερ σέ -ιέσσερει; κcι
-ιcιθλιπηκει; πράξεις, ποu πιέζοuν 
την καρδιά -ιοu θεcι-ιοu σάν μο
λύβι κcιt -ιοu δ(νοuν νά νοιώση 
-ιό &γχοι; ποu προκcιλεί ή σ-ιρέ
'βλη -ιοu φcινcιησμοu, δ-ιcιν περι
σφ(γγη σuνειδήσειι; ... 
(Σrό «ΕΘΝΟΣ») Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

. . . ΕΙνcιι σuμβολικόν κcιτη
γορητηριοv κcι-ιά -ιών έχθρών τηι; 
έλεuθερ[cιι; -ιοu πνεύμcι-ιοι;, -ιών 
άνθρώπων ποu θεωροuν cιlρεη
κοuι; tκε(νοuι; ποu δεν πισ-ιεuοuν 
δσcι πισ-ιεuοuν ol tδιοι. Ό aνθρω
ποc; ποu σuμβολ(ζει την μάχην 
κα-ιά -ιης δεισιδαιμον[ας, -ιοu φα
ναησμοu και 'tOU δογμαησμοu 
εlνcιι δ γαιοκτημων Τζών Πρό
κ-ιορ. 

. . • Δικασ-ια[, έλθό'ΙΙ'tες άπό 
--την Βοσ-ιώνην, κα-ιcιδικάζοuν εις 
θάνα-ιον πολλοuς κα-ιοαοuς, και 
-ό Πρόκ-ιορ προσπαθεί νά σώση 
-ιήν γuναίκα -ιοu, φθάνων ειc; -ιό
σημείον νά δμολογήση δ-ιι εlχε
κάπο-ιε ένόχοuς σχέσεις μέ την
( aλλο-ιε δπηρέ-ιριάν 'tOU) .. Αμπιγ
καιηλ, διά νά δείξη -ιά έλατηρια
της μηχανορραφ(ας. Ό-ιαν δμως
φέρνοuν -ιήν κ. Πρόκ-ιορ διά νά
-lπιβεβαιώση την αό'tοκατηγορ(αv
-ιοu άvδρός της, tκε(vη, διά vά
�ώση την άξιοπρέπειάv τοu, άρ
νεί-ιαι -ιάς σχέσεις αό'tάς και ε-ισι
-τόν κα-ιcισ-ιρέφει και κα-ιασ-ιρέφε-
-ιαι καt ή 'ίδια. Προ της άγχόvης,
ό Πρόκ-ιορ δισ-ιάζει : Ήμπορεί νά
σώση την ζωήν -ιοu, έάv δμολο
γήση δη εlvαι μάγος. 'Αλλά ιικά
-τι ισχuρόν και καθαρόν�> ποu δ-
-πάρχει μέσα -ιοu -ιόν έμποδ(ζει
την -ιελεu-ια[αv σηγμήv vά -ιό
-πράξη, μολονότι θέλει πολu vά
ζήση ..•
<Στήν ιΕΣΤΙΑ») 1. ΛΑΜΨΑΣ

το ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

... Τι θέλει vά εLπyj δ σuγ
γρcιφεu�, tμφαv(ζων την δμαδι
κήv όσ-ιερίαv -ιών άvθρώπων -ιοu 
.Σάλεμ, πρό δυόμιση αtώvων, ή δ
-ποία κα-ιέληξeν ε(ς cιtμcιτηράι; σuγ 
;χρούσιιι; καt εις άθρόαι; bc-ιeλi-

σεις -ιών κατηγορηθέ'ΙΙ'tωv δ-ιι εu
ρέθησαv κά-ιω άπό την έπιρροήv 
-ιοu Σα-ιαvίi ; Άπλούσ-ια-ια, δη 
εις κάθε έποχήv δπάρχοuv μερι
κοt φαvαησμοt ποu uποδοuλώ
vοuν -ιοuς άvθρώποuς και δ'tι u
πάρχει πάv-ιο-ιε κάποια δύναμις, 
κάποια έξοuσ(α πού θεωρεί έαu
-ιήv δη κα-ιέχει -ιό άλάθη-ιοv και 
πάv-ιες ol μή σuμμορφούμεvοι μέ 
-ιό δόγμα πού αό'tή πρεσβεuει,κη
ρuσσο'ΙΙ'tαι cιlρεηκοι και αξιοι διά 
-ιήv άγχόvην. Εlvαι, μέ aλλας λέ-

. ξεις, ή κα-ιαδίκη -ιών φαvαησμώv 
εις 'tO εργοv 'tOU Μιλλερ. Ή κα
-ιαδ(κη της μισαλλοδοξίας, πού δu
vασ-ιεύει -ιούς άvθρώποuς και -ιούς 
άφαιρεί την προσωπικήν -ιωv έ
λεuθερ[αv. Τούς άφαιρεί την προ
σωπικότη-ιά -ιωv και -ιούς κάμνει 
άvδράποδα. 
(Στό ιΕΜΠΡΟΣ») Α ΤΤΙΚΟΣ 

(Αlμ. Χουρμούζιος) 

ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ 

Πολλά εΤναι, μές στό ερyο τοv 
Μίλλερ, τά ώραία λόyια ποv 
•ψένοvν» βαθειά μές στήν ψvχή
τοv θεατοσ, yιατί τά εχει φω
τίσει κάποια άκτίνα άπό τίς
αtώνιες άλήθειες.

Μια χωρική (Ρεβέκκα Νέρς) 
λέει, όταν άκούει ν' άποδίδοvν 
σέ «vπερφvσικές>> αtτίες τlς άρ
ρώστειες των παιδιων : 

-Όλα -ιά παιδιά περvίivε κι'
άπό κακές σ-ιιγμές. Και -ιά λογι
κά -ιοuς ·rά πα[ρνει -ιότε δ aνε
μος. Μά δέv πρέπει vά κuνηγίiς 
'tOV aνεμο γιά νά -ιοuς 'tά ξανα
φέρεις. Μέ την ά.γάπη και την 
καλωσύvη θά γuρίσοuv μοναχά 
-ιοuς .. , 

• • •

Ή yvναίκα τοv Πρόκτορ, 'Ε

λισάβετ, άπεvθvνεται στόν άν
τρα της, ύστερα άπ' τή σvζή
τησί τοvς yιά τό παράπτωμά 
τοv: 
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-Τή συχώρεση δέν πρέπει νά
τή ζητήσεις ά.πό μένα. Δέ μπορώ 
νά στή δώσω tγώ, αν ισu δέν συ
χωρέσεις τόν έαuτό σοu γιά μιά 
τέτοια πράξη. ΕΙναι ή δική σοu 
φuχή, δχι ή δική μοu... Δέν ύ
πάρχει αλλος δικαστής γιά σένα 
σ' αυτόν τόν κόσμο, ά:π' τόν iδιο 
τόν έαuτό σοu. 

* * *

Διάλογος τοv αίδεσιμώτατοv 
Χαίηλ καί τοv Τζώv Πρόκτορ. 

ΧΑΙΗΛ. Γιατ[ τόσο σuχνά ά:
ποuσιάζετε ά:πό τήν Ι'έκκλησ[α ;

ΠΡΟΚΤΟΡ. Πήγαινα δταν μπο
ροuσα. Κι' δταν πάλι δέ μποροu
σα, lκανα τις προσευχές μοu στό 
σπ[τι. 

ΧΑΙΗΛ. Τό σπ[τι σας δμως 
δέν εΙναι lκκλησ[α.Σάν καλός χρι
στιανός θαπρεπε νά τό ξέρετε. 

ΠΡΟΚΤΟΡ. Τό ξέρω. Σάν κα
λός χριστιανός, δμως, ξέρω και 
κάτι liλλο : πώς ενας ιερέας μπο
ρεί νά προσεόχεται στόν Κόριο 
και χωρtς χρuσα καντηλέρια πά
νω στ.ό lερό. 

ΧΑΙΗΛ. Τ[ χρuσα καντηλέρια; 

ΠΡΟΚΤΟΡ. 'Απ' τόν καιρό πού 
χτ[σαμε αυτή τήν lκκλησ[α, πά
νω στό lερό εiταν δuό μπακιρένια 
καντηλέρια. Ό κ. Πάρρις γιά ει
κοσιπέντε βδομάδες στό κήρυγμά 
τοu μας μιλοuσε μοναχά γιά χρu
σα καντηλέρια τσαμε πού μας l
καμε και τοu τ' ά:γοράσαμε. Έ
γώ δοuλεόω τη γη ά:π' τά μαίίρα 
χαράματα τσαμε τό γέρμα και σας 
λέω τήν άμαρτ[α μοu : σάν κοι
τάω τόν ουρανό και βλέπω τά 
λεφτά μοu νά γuαλ[ζοuν στήν lκ
κλησ[α τοu κ. Πάρρις, χάνω τό 
κέφι μοu γιά προσευχή. Και 
συλλογιέμαι πώς μαλλον τή λα
τρε(α τοίί Χρuσοίί Μόσχου μας 
μαθα(vει δ κόριος αυτός, παρά τή 
θρησκε(α τοίί Χριστοίί. 

ΧΑΙΗΛ. 'Ωστόσο, αυτός δέν 
εΙναι λόγος νά μήν πηγα(vετε στην 
ικκλησ(α .•. 

Σ τό στόμα τοv αίδεσιμφτα
τοv Χαίηλ - δταv, ύστερα άπό 
τήv ύποyραφή τοv σέ 72 θα
νατικές καταδίκες, ή σvvείδησί 
τοv ξvπvάει-βάζει δ σvyyρα
φεύς αύτά τά λόyια : 

- Γιά ποιον liνθρωπο μποροίί
με νά ποίίμε μέ βεβαιότητα πώι; 
εΙναι καλός η κακός ; 'Εκείνο πού 
ξέρουμε εΙναι πώς μέσα στόν κα
θένα μας νπάρχοuν lνστικτα πο� 
δδηγοίίν στό θεό και lνστικτα πού 
δδηγοίίν στό Διάβολο. Μέσα στην
φu�ή τοίί καθενός μας, ol δρόμοι 
τοίί καλοίί και τοίί κακοίί δια
σταυρώνονται liπειρες φορές. 

* * *

ΤΖΩΝ ΠΡΟΚΤΟΡ : Έκε(νοuς 
πού δέν εχοu� τή δόναμι νά βγά
λουν τούς ά:νθρώποuς ά:π' την πλά
νη, αυτούς προπάντων γκρεμ[ζει. 
δ Θεός στήν κόλαση ... 

* * *

Ό αίδεσιμώτατος Χαίηλ, ύ
στερ' άπό τήv έyκατάλειψι τοv 
δικαστηρίοv-πού τόv όδήyησε 
ή κρίσις της σvvειδήσεώς τοv
σχεδόv άσκητεvει έπί τρείς μfj
vες καί βρίσκει πώς ό ρόλος ε
νός Ιερέως τοv Θεοv, σ' εvαv κό
σμο δvστvχίας καί πόvοv ε{vαι 
vά κηρvξει τήv καταδίκη κάθε 
βίας, κάθε φαvατισμοv, κάθε μι
σαλλοδοξίας, vά κηρvξει τήv ά
yάπη, τήv έλεvθερία, τήv άvο
χή, προπάντων τό σεβασμό 
της άvθρώπιvης ζωfjς. Καί κά
νει τό τελεvταίο τοv κή ρvyμα : 

- Μήν προσκολληθείς τυφλά ·\σέ καμμιά π(στη - δταν ή π(στη 
αότη φέρνει αΙμα. ΕΙναι σφαλε-

1 

ρός δ νόμος πού δδηγεί στή θu-
σ(α. Ή ζωή εΙναι τό πολυτιμότε
ρο ά:γαθό τοu θεοίί και καμμ�ά 
πεπο[θηση-δσο λαμπρή κι' αν εΙ
ναι - δέ δικαιολογεί τή στέρηση 
της ζωης ... 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ 

Έγκuκλιος πρbς τά άvά τbv κόσμον 

τμήματα της θεοσοφικης Έταιρ(ας 

Ή θεοσοφιχr; Έταιρ(α έν 
Έλλάδι άπηίιθu•ιε προς δλα τά 
iθνιχci τμήματα τής παγχοσμ(οu 
·θεοσοφι,tής 'Εταιρίας την κάτω
θι έγχίιχλιον :

Φ!λ τατοι Άδελφοι, 
1. Ή παγκόσμιο; Διαχήρυί;ις των

διχαιωμά.των του άνθρώπου, υ!οθaτη
θsrσα άπό τά 'Ηνωμένα "Εθνη τήν 
lΟην Δεχεμ6ρ!ου 19!8, άναγρά.φεt e!\; 

τήν ε!σήγησ!ν τη\; δτι δ εύγeνeστε
ρο; πόθο\; του άνθρώπου e!ναι ή δη
μιουργ!ι:ι ένο; κόσμου ε!\; τόν δποrον 
ο! άνθρωποι θά elvαt έλsύθsροι ν:ι 
έχφράζωνται, άπeλeυθeρωμιίνοι απι:> 
τόν φόβον, χ11:ι δτι ε!ναι ούσιωδε, νά 
προστατεύωνταt τά άνθρώπινα δt· 
χαιώματα, ιϊ,στε νά μή άναγχά.ζeται 
δ αν9ρωπο;; νά. χαταφaύγ'!J τιλιχω; 
11!;; ιtπανά.στασtν ι!ναντ!ον τη, τυ�αν
νια, και τη;; χαταπιsσsω;;. "Ολα δί 
τά. Κράτη-Μέλη τοίi Ο.Η.Ε. άνι!λα-
6ον τήν Cιπιχρι!ωσιν νά ι!;ασφα).!σουν 
παγχοσμιω, τόν σι6ασμόν των άνθρω
π!νων διχαιωμάτω-ι και των θιμeλιω

•δων iλιυθeριων. 
2. Πιιντσ\χόσιαt Xtλtcίδs, Κυπ::,ια

χοίi λαοίi ζητοίlν δημοψήφισμα δtά. νά 
iκφρά.σουν έλιιυθιρω;; τήν θaλ φ!ν 

των, ή δπο!α ε!ναι ή ενω:ιι;; τη;; Κύ
πρω μετά. τη;; Έλλάδο;;. Διότι οι 

Κύπριοι, κατά πλsιοψηφ!αν Ο ο)ο 

ε!ν11:ι Έλληνe;;, δμοιιθνεr;;, δμόθρη:,χ-,ι 
και δμόγλωσσοι πρό, τού;; λοιπού; 
Έλληνα,, άνήχοντs, &ι, τόν άρχαι
ότsρον λαόν του δυτικου πολt τισμου, 
του δπο!ου ή !στορ!α άριθμεt τρισχι
λιετή 6!ον. Ή χυ6sρνησι;; τη;;' Αγγλ!α;;, 
χατά. παρά6ασιν παντό;; δtκα!ου, τού;; 
άρνεrται -:ό δικα!ωμα τη, αύτοδιαθa
σεω;, προ6άλλουσα ώμήν 6!αν εί; 
τήν έλευθ!ραν θι!λησι·ι τοίi Κυπρια
χ-,υ λαοί!. 

3. Τό Έλληνιχόν Τμημα τη; 
θaο:,οφιχη, Έταιρια, άπeυθύνeται 
πρό;; 8λα τά άνά. τήν ύφήλιον 'Εθνι
κά 'fμήματα, διά νά. ι!πιστήσ'!) τήν 
πp?οοχήν των ιiπ! τη;; παρα6ιά.σaω; 
ή δπο!α γ!νsται των άνθ;;ωπ(νων δι
καιωμάτων χα! τήν χαταδυνάατeu,ιν 
τη;; θ!.λ ή:,εω; ένό;; tλsυθέρου τήν ψ•J· 
ΧΥιν ιιύγsνοίi;; λαου, διατελοίiντο; ύπό 
τήν π!sσιν της t:ια, μιιi; χι:,αταti.; 
δυνά.μeω;;, ή δπο!α Cιπερηφανaύιτα, 
οτ. ι!'\ολaμησε τήν 6!αν, μαχομίνη 
ύπέρ της ι!λευθιρια, και αύτοδιαθi
σsω;; των λαών χαι της ύπ1ρα:ιπι
σεω,; των άνθρωπινων διχαιωμά.tων. 

4. Ό λαό; τ'i); Κύπρου ι!πιθυμsι 
νά ζήσ'!J aλaύθιρ'J;, ήνωμίνο;; μιτi 
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των δμοεθνων του εί, μιαν ciδιάσπα· 
στον ένότητα έντό, των κόλπων τii,. 
. ciνθρωπ!νη, ·οίκογενεία.,. Κάθε ,ιμιοϊ 
άνθρωπο, εχει τήν υποχρέωσιν νόt ι

σταται παρόt τό πλευρόν του. 
5. . 'Επικαλού11:εθά τή·ι · ήθικήν

σα, συμπαράσ,ασιν, διαμαρ,υpόμsνοι 
διόt ,ήν κατάφωρον κα,απίεσιν των 
ciνθpωπ(νων δικαιωμάτων και έλευθε
pιων. 

Με,' ciδ!λφικων χαιρε,ισμων 
Ή θεοσοφική Έ,αιρία έν 'Ελλάδι 

'Εκδήλωσις δuσφορ[ας της 
θ. Έτ-αιρ[ας lv 'Αγγλ[� 

Ή έγκύκλιος τfjς θ.Ε. έν 'Ελ
λάδι σuνετέλεσεν εις την δημιοup· 
γία·ν της διεθνοίίς συμπαθείας δια 
το α!τημα του Κuπpιακοσ λαοσ· 
έδημο-;ιεύθη περίληψις αυτής εις 
διάφορα πεpιοδικιχ των θεΌσ. Έ
ταιpιων, έπίσης έδημοσιεύθησαν 
σχόλ:α δπεp τοίί άγωνος των Κυ
πρίων και έστάλησα:ν εις την 
θ.Ε. έν 'Ελλάδι εγγpαφα ήθικης 
ένισχύσεως, Μόνον ή θεοσοφικη 
Έταιpία έν 'Αγγλί� έδuσφόpησε 
καί άπηύθuνε το κάτω&ι εγγpα
φον: 
· The Theosophical Society

in England 50, Gloucester
place, London.
Κύpιον 

Κωσ,ην Μελίσσαρόπουλον · 
Γε�. Γραμματέα θ.Ε. έν Έλλάθt 

'Αγαπη,έ ci/Jελφέ, 
Εύχαρισ,ω διά τήν έγκύκλtον έ

πιστολ ήν σα, ciναφοpικω, πpό' τήν 
θέσιν τ9i, Κύπρου. 

Εί, ciπάντησιν, τό μόνον πού θύ
ναμαι νόt ε\'πω εtναι δη οίκ,ε(ρω 
,ήν χp9iσιν τη, θέσεώ, σα, ώ, Γεν,· 
κοίi Γpαμματιiω, ,ου Έλληνικοίi 
Τμήμα,ος; ινα ciναμιχθη,ε εί, τοπι
κον πολt,tκόν �ή,ημα. 

Προσωπικω, sγώ /Jέν εtμαt χα,' 
ciνάγκην iναν.(ον ,η; παροχii, αύ,ο
διαθίσεω, ιί, τούς; Κυπρ!ους;, ciλλόt 
6ε1Sα!ως; δίν θόt sχρησιμοπο(ουν τήν 
�ργάνωσιν της; θsοσοφικτj" Έ,αιρ!ας; 

προ, προώθησιν τoύtotJ η ο!ουδήποτaa 
άλλου πολι τικοίi σκοποίi . 

Μέ ciδελφικού, χαιρε'τ:ισ·μού, 
Ειλικρινώς; ίιμiτερο'

C. R. GROVέS
Γενικό,· Γραμματεiι'-

Ή civτ-απάvτ-ησις της θ.Ε. lv 
'Ελλάδι προς την 'Αγγλικήv 

Ό κ. Κωστης Μελισσαpόποu
λος άπηύθuνε προς τον ΝΑ γγ λον
σuνάδελφ6ν του την κάτωθι άν
ταπάντησιν : 

«Δεν &ποκι;ύπτομεν την εκ· 
πληξίν μας, διότι lνα ζήτημα 
καθαpως άνθpωπιστικόν, δπω; 
είναι το δικαίωμα έκάστοu λαοϋ, 
ν' άποψχσίζΎ,Ι δια την αυτοδιά
θεσίν του, το ονομάζετε «πολιτι
κον θέμα» και μάλιστα πpοχω- ,. 
pείτε εις παρατηρήσεις προς. 
ήμάς, τάς δποίας μόνον ή διοί
κησις της παyκοσμίόu Έταιpίας. 
εις 'Άντuαp θα είχε το δικαίω
μα ν' άπεuθύνΎ,Ι εις τα έξ αυτή; 
έξαpτώμενα τμήματα. 

Δεν είναι ή πρώτη φορά, καθ� 
ην τό Έλληνικον Τμήμα άπηu
θύνθη εις δλα τα Τμήματα τotJ 
Κόσμου δια νά δψώσΎ,Ι φωνην 
δπεp της 'Ελευθερίας, τr1

ν δ
ποίαν ήμείς οι 'Έλληνες θεω
pοίίμεν ώς fεpαν καί πpωταpχι
κης σημασία�. ΌμοίαΥ διiχμαp· 
τupίαν έστείλαμεν πpο 14 έτων. 
δταν τα φασιστικα στρατεύματα 
έπετέθησαν άναιτίως χα.τα της. 
'Ελλάδος. Κανένα Τμήμα της 
θ.Ε. δεν έσκέφθη τότε να μάς 
κατηγοpήση δτι άναμιγνuόμεθα 
εις «πολιτιχον θέμα», οuτε τ0-
Τμήμα της 'Αγγλίας, της δπο(
ας τότε ή Έλλας ήτο δ μοναδι
κος μετ' αυτής πολεμων .. σύμμα
χο.; κατα της φασιστιχης και 
ναζιστιχης τυραννίας. 
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Άλλα οίιτε χάι ή Μπέζαντ, 
δταν, πp6εοpος ουσα της θ.Ε., 
ήγων(ζετο έπιμ6νως .δπεp της 
ελευθερίας των Ίνοιων και έ
φuλακίζετο οια τοQτο δπο των 
Βρετανικών • Αρχών, ε!χε χαρα
κτηρισθ'ij ώς άναμιγνuομένη ε1ς 
«πολιτικον θέμα». Διό�ι ή έλεu· 
θερία των λαών άπο παντός οu
νάστόu ήτο και ε!ναι πάντοτε 
δπόθεσις !ερα και &νθρωπιστι <ή, 
δπερ6αίνοuσ::ι τους οιαχωρι,σμους 
των χρατων και τας σκοπιμότη
τας των κu6εpνήσεων, ένομιμο
ποιήθη οε και δπο του Όργανι
σμοο Ή-,ωμέ•ιων Έθνων, .&φ' ής 
άνεγράφη ε1; το Καταστατικόν 
του και την οιακήρuξιν των &ν
θρωπίνων δικαιωμάτων. 

Κατόπιν τούτων, παρακαλοϋ
μεν &οελφικως δπως &ναθεωpή· 
σετε τας lοέας σας, λαμ6άνον• 
τες δπ' οψιν τον πρώτον σκο
πόν της θ.Ε. Βστις ε!ναι άδύνα
τον να πpαγματοποιηθ'Ώ δταν 
άρνούμεθ:λ ε1ς �να λαόν τα οι· 
καιώματα, τα δποία έπιθuμοσ 
μεν οι' ήμας :χύτούς, να θελήσε
τε οε 'Ια ενώσετε μαζί μας τας 
σκέψεις σας καί τας εύχας σας 
δια την iλεuθερίαν παντος λαοο 
και παντος &τόμου». 

Al lκδηλώσει,; των Θ. 'Εται

ριών εt,; Γαλλ(αν και Ίταλ(αν 

Ή στάσις της θ.Ε. έν Άγ
γλί'!, άπετέλεσε μόνον μίαν έξαί
pεσιν, λuπηραν 6ε6αίως, της γε
νικής συμπαθείας; την δποίαν 
οιήγειpεν ή εγκύκλιος της θ.Ε. 
έν 'Ελλάδι. Άξίζει, δμως, να ά
ναφεpθοσν 18ιαιτέpως αι έχοηλώ
σεις των θ.Ε. έν Γαλλία και Ί-
ταλl�. 

Ή Γαλλιχη '.Ετα:ιp(:χ ιχπ:ηύθu-

νε προς τον χ. Μέλισσαp6ποuλον 
το άχόλοuθον lγγpαφον: 

Societe Theosophique d� 
France, Square · Rapp 4, 
Paris 

'Αγαπητέ μου Ά/Jελφέ, 
Σας; εύχαριστουμεν /Jιά τήν επι

στολ ήν σας; και σας; παρακαλουμεν νά 
/Jεχθητε τήν εκφρασιν των θερμοτέ
ρων εύχων μας; /Jια τά Μέλη της 
θεοσοφικης; Έταιρ!ας; έν Έλλά/Jι και 
/Jι' 8λους; τούς; συμπατριώταc; σ:ις;. 

"Ολαι αι καλύτεραι σκέψεις; μας 
εlναι μαζ! σας; .καί εχετε η/Jη τήν ή
θικήν μας; ίιποστήρι�ιν. 

Μέ ci/Jελφικά αισθήματα 

FRANCIS BRUNEL 

Πρόε/Jpος; του Διευθ. Συμ 6ουλ!ου 

Ή Ίταλικη θεοσ. 'Εταιρία 
άπηύθuνε την κάτωθι έπιστολήν: 

Societa Ί'eosofica Italiana 
Mondovi Breo 

'Αγαπητέ Ά/Jελφέ, 

"Ελα6ον τήν έγκύκλιον έπιστολήν 
σ:ις; καί σπι.ύ/Jω νά σας; ιiνακοινώσω 
δτι έπι8οκιμάζω πλήρως τήν πρωτο-
6ουλ!αν σσ.ς;, ή δπο!α στηρ!ζεται είς 
νόμιμον /Jικαίωμα της; Έλλά/Jος; δπως 
συγκεντFώσ'!) είς; τήν έθνικήν της; ενό
τητα δλι:ι τά τέκνα της;, καθώς; και 
είς; τό πνευμα γενικης; /Jικαιοσύνης 
δπερ /Jέον ν' ιiποτελ'Ώ τήν 6άσιν της 
είρήνης; του κόσμου καί της όργανώ-
σεως; των 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

Πρέπει ν' ιiναγνωρισθ'Ώ είς; τούς 
Κυπρ!ους; τό /Jικα!ωμα νά ένωθ?υν 
μετι:ι της; Έλληνικης; πατρ!/Jος; συμ
φώνως; πρ·ός; τον Χαρτην τω� δικαιω
μάτων του ιiνθρώπου, όστις /Jιακηρύσ
σει τό /Jικα!ωμσ. της; αύτο/Jιαθέσεως 
τω·ι λαιϊ>ν, και έν συνεπε!q: πρός; τήν 
ιiπόcpασι ν του ΟΗΕ, δ δποίος;, ιiκο
λουθων πρότασιν των Η.Π. Άμερικης, 
έθέσπισε τό τέλος; του ιiποικισμου 1 

Και ήμaις; /Jέν παρητήθημεν της 
Μάλτας;, ή δπο!α slναι Ιταλική και 
ή δποία, δπως; ή Κύπρος; /Jιά τήν 
Έλλά1'α, δπηρ�s πάντοτs συ 1/Js/Jsμsνη 
μaτά της; Ίταλ!ας; /Jιά των /Jεσμων 
cpυλης;, ήθων και γλώσσης;. 

Δύνασθs νά μί θsωρητι σ•μμαχ6ν 
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οτήν Άθήνο 

! 
- 19-21 • Απρι:λ[οu

Τό μεσημέρι της Πέμπτrις 19 
Άπpιλίοu ήλθε στην 'Αθήνα, με 
&εpοπλάνο άπό τίς 'Ινδίες, δ 
,ταγκόσμιος πρόεδρος της θεο
σοφικης 'Εταιρίας Ν. �pί Ράμ. 

Τό ίδιο 6pάδu μίλησε στην 
-κατάμεστη αίθουσα του «Παp•ιασ
σοΟ» με θέμα : «Ό α'νθpωπος, 
ή καταγωγή του καί δ προορι
σμός του». Ή όμιλία μαγνητο
ψω,νήθηκε καί θα δημοσιεuθtj
δλοκληpη στό επόμενο τευχος 
του «ΙΛΙΣΟΥ». 

Τό άλλο 6pάδu επεσκέφθη τα 
γραφεία της θεοσοcpικης Έται
ι,ίας καί άπήvτησε σε ερωτήσεις 
των μελών της. 

Τό Σά66ατο 21 Άπpιλίοu ά
νεχώpησε άι.pοποpικως για τό 
Παρίσι, δποu πpοήδpεuσε του 
συνεδρίου των Γάλλων θεοσόcpωv. 

Κατά την διάρκεια της παpα· 
μονής του στην 'Αθήνα εδωσε 
σuνέντεuξι πpός τόν συντάκτη 
της «Καθημεpιvης» κ. Γ. Βενι-

,σας ε!ς τάς νομίμους έθνικάς 6λέψεις 
σας, Ι.)ιότι άνευ /Jιεθνοϊίς /Jικαιοσι,νης 
εlναι άνωφελές νά γ(νεται λόγος πε
pι ά/Jελφότητος και /Jιεθνοίίς συνεργα
,σ(ας προς έ�ασφάλισιν ά/Jιαιpέτου εί
ρήνης ι 

Δεχθητε τοίις ά/Jελφικοι,ς μου χαι
pετισμοίις και τάς καλυτέρας μου εύ
χcίς. 

Dott. GIUSEPPE GASCO 
Γενικός Γpαμματείις 

ζέλο (ή δποί� εδημοσιεύθη στίς 
20 Άπpιλίοu), άνέεηκε στην 
• Ακpόπολι, συνεργάσθηκε με τα
μέλη του διευθύνοντος σuμ6οu
λίοu τη; θ. Ε. και παpεκάθησε 
σε γευμα μη σαρκοφαγικό, ποt) 
παρέθεσαν πpό; τιμήν του τα μέ
λη της θ.Ε. εν 'Ελλάδι. 

ΥΓΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙ-

ΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ 

• Από τίς πιό ενδιαφέρουσες ά
παντήσεις rjταv εκείνη που εδωσε, 
δταν τόν ρώτησαν μήπως χpησι
μοποιη επωφελώς άπόκpucpες δυ
νάμεις για την σωματική του τό
•ιωσι, επειδη πολλοί άπό τους ά
κpοατάς του στον « ΓΙαpνασσο» &:
πόpησαν με την άκμαία του εμ
cpάνισι, παp' δλο το μεγάλο καί 
κοupαστικο ταξίδι του. Ό σε6ά
σμιος πpόεδpος απήντησε ώς έ
ξης: 

«Μολονότι ή ερώτησις είναι 
τελείως προσωπική, θ' άπαντήσω 
πλήpω; καί ε1λικpινως. 

Κατ' άpχην εχω πολυ καλη δ
γεία, διότι είμαι προσεκτικός στο 
cpαγητο καί σε δλα τα πράγματα. 
'Όλοι μποpουμε να εχωμε καλη 
δγεία, �ν πpοσέχωμε τί κάνομε. 
Ιlολλες φοpες τpώγοuμε πράγμα· 
τα μόνον επειδη 6pίσκονται μπρο
στά μας η επειδη είναι ελκυστι
κά καί οχι άπο πpαγματικη ά
νάγκη. Έν γένει κάνομε πολλα 
πράγματα που είναι άχρηστα και 
επι6λα6η. 

Δεν μπορώ νά ε1πω πως χρη
σιμοποιώ άπόκpucpες δυνάμεις γιά 
να διατηpω το σώμα μου σε κα
λή δγεία. Τέτοιες· δυνάμεις, 6έ-
6αια, δπάpχοuν καί λειτοupγουν 
ε1ς δλοuς μας, χpησιμοποιωντας 
το σωμα σαν δίοδο. Έγω δμως 
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-οεν κάνώ τίποτε συνειοητα για
να εχω περισσότερη ζωτικότητα.
Προσπαθώ μόνον να ζω κανονικά.

'Όλοι of μίίσται κράτησαν το
σωμα τους σε κ�λη δγε(ιχ για με
γάλο διάστημα και lφαίνοντο πιο
νέοι άπ' /5,τι ήσα•J, διότι δεν ε
στενοχωpοίίντο και δεν άμφιτα
λαντεύοντο, καθώς εμείς. Δεν εr
ναι ή εργασία που κουράζει, δσο
οι διανοητικες στενοχώριες.

Μποροσμε να τονώσουμε το σω-
μας με ενα ποτο η ενα φάρμακο.

· 'Έπειτα δμως θ:χ δπάρξ'Ώ άντί
Ί3ρασις. Ή τόνωσις εξαρταται,
κατα μέγα μέρος, &:πο το νοσ, δ
χι δλοκληρωτικα �έ6αια.

"Αν κάνωμε σωματικές άσκή
σεις, θα 6ελτιώσωμε την δγε(α
μας. Ή γυμναστικη και ή καλη
ά.ναπνοή ώ:ρελουν. 'Επίσης ώφε
λουν ώρισμένες άσκήσεις γιά κά
θε μέλος τοσ σώματος, π. χ. ή
Γιόγκα. 'Όλα δμως αυτα άπο
τελουν άπλως βοηθητικα της κυ
ρίας προσπαθείας, πού εrναι ή
φυχικη δγεία.

Ηολλοl εχουν την τάσι να εν
τοπίζωνται σε διάφορα μέσα
προς διατiJρησι της δγείας. Ά
κουνε δτι κάνει καλο ενα ποτήρι
νερο κάθε πρω·t και άρχίζουν κά
θε πρω'ί να πίνουν ενα ποτήρι
νερό, άρκούμενοι σ' αυτό. 'Ή
ύπερτιμοσν την άξία των μέσων
γιά την δγεία μέχι,ι σημείου

-ωστε τά μέσα αύτα να τα θεω
ροίίν σαν σκοπό. Για την Γιόγκα
γίνονται διάφορες άσκήσεις, χω
_ρίς να εlναι και άπα'ραίτητες.
Πολλοί νομίζουν δτι Γιόγκα εl
ναι αύτες of φυσικές άσκήσεις,
π.χ. το νά κατορθώσr,ι κανείς να
στέκεται με το κeφάλι κάτω.

'Εκείνο . πού εχει σημασία
.εlναι να κρατοσμε το σωμα μας

σε καλή κατάστ:χσι με λογικα 
μέσα, καί-το πιο δύσκολο-να 
κρατουμε το πνείίμα μας ηρεμο. 

Πολλοί βασανίζονται άπο διά
φορες άνησυχίες. Κυρ(ως, 6ασα
ν(ζονται άπο άνησυχ(ες για τήν 
ϋπαρξι άθάνατης ψυχής, για τήν 
άτομικη πρόοδο και για τον 
θάνατο. 

Δεν δπάρχει καμμια άνάγ.cη 
'/' άνησυχοuμε για το αν δπάρ
Χ'Ώ στον άνθρωπο άθά-vατη ψυ
χή. "Α'Ι ή ψυχη εlναι άθάνατη, 
δεν δπάρχει φόβος νά καταστρα· 
φη. Γιατl να στενοχωριόμαστε ; 
"Αν, πάλι, οεν εlναι άθάνατη,· 
τότε θα καταστραφ'Ώ 15,τι καί αν 
κά'Ιωμε, διότι κάθε το φθαρτο� 
θα καταστραφ'Ώ και π ρ έ π ε ' 
να καταστραφ"Ω. 'Έχομε την εν� 
τύπωσι πώς ή ψυχή μ�ς εlναι 
μια lδισκτησί:χ πού ι3:ρείλομε
εμείς να τrιν προασπίσουμε. 
'Εμείς πρέπει να διατηροίίμε \ 
την ψυχή μας ηρεμη καl καθα- \ 
ρή. Αύτο φθάνει ... 

Οuτε πρέπει να μας &:νησuχη 
ή πνευ!J.ατική μας πρόοδος. Γιατί 
άνησ•,χοuμε αν θά πρσοδεύσου
με ; Διότι θέλουμε νά προοδεύ
σσυμε, νά γίνουμε σπουδαίοι. Ή 
σκέψις μας γιά την πρόοδο στη
ρίζεται στο 'Εγώ, �πομένως στην 
άγνοια. Ή σκέψις μας γιά πρό
οδο άποοαίνει εμπόδιο. Προοδεύ
συμε, δταν δεν άνησυχοσμε γ:ά 
την πρόοδο ... 

Οuτε καί 6 θάνατος πρέπει νά 
μ:χς. άνησυχη. Στην άρχαία Πλα· 
τωνικη φιλοσοφία δ θάνατος δεν 
εθεωρείτο δυστύχημα. θάνατος 
εlναι κάτι πού συμ6αίνει δλην 
την ώρα και παντοσ. Ό θάνατος 
του σώματpς δεν εlναι τόσο σπου· 
δαίος. θνήσκει το σωμα, ελευ· 
θέpωνεται η φυχη ·και ξαναγεν;-
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νιέται. Καί δ νου) πιθαiνει κ«ι

άναγεννcχται. 'Όπως το σωμα, 
ετσι και δ νους, αν εμενε 1 tκα· 
τομμύριο χρόνια, .θα· ήτ�ν μια 
μούμια. Στη συνεχή πορεία τοσ 
θανάτου καί τής ζωής, ύπάρχει 
ή πρόοδος 'Έτσι προοδεύει δ 
ά·1θρωπος καθε φορά, δ πpαγμα· 
τικος ιf·ιθpωπος και οχι τα φθαρ· 
τα συστατικά τού. 'Όταν το κα
τανοήσουμε αύτο, δέν φο6όμαστε 
το θάνατο. "Uποιος δέν φο6cχται 
το θάνατο, πεθαίνει μια φορά. 
'Όποιος τον φο6cχται, πεθαίνει 
πολλές, φορές. 

Βλέπετε πόσες άχρηστες σκο· 
τοΟρες εχουμε. Πρέπει ν' άπαλ· 
λαγοuμε :χπο τίς σκοτοϋρες αύ· 
τές. Έαν έλευθερωθόϋμε αnό τίς 
άνησυχ ίες, θα εχουμε έλαφριά 

κα_r;δια και ή ζωη δεν θα μας: 
εrναι τόσο 6άρος .. 

"Αν εξετάσουμε δλες μας τις: 
στενο.χώριε-', θα Ζδοuμε[�δ-:tι μό
νον ενα 5ο)ο ετναι πραγματικές. 
τις άλλες 950)0 τις δημιουργοσ
με μόνοι μας. 

'Όταν, λοιπόν, θέλουμε νά: 
εχουμε καλη ύγεία, δεν χρειά
ζονται μυστηριώδεις δυνάμεις 
στίς δποίες να καταφύγουμε. 'Ό
t!:Α. ν ε!μεθα ά:πλοτ, καλοι και (Χ• 
γαθοί, θα εχωμε την ύγεία π9ι» 
ζητοσμε ναί κάθε κούρασις θιi 
περνα γρήγορα. Ν� κάνουμε δ, τι 
μποροϋμε καλύτερο για το Σή
μερα, χωρίς να στενοχωρούμεθα. 
για το Αuριο. "Αν ά:πλοποιοσμε 
τό κάθε τι, θα νοιώσο�με μέσα. 
μας την ήρεμία καί την ά:ρμονία.,_ 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ Δ ΥΣΚΟΛΑ ΝΑ ΓΙ ΝΟΥΝ 

Να παραδεχθης την ενοχή σοv. 
Να κόψης μια σvνήθεια. 
Ν' αyαπήσης τόν εχθρό σοv. 
Να σκεφθf\ς λοyικά. 
Να όμολοyήσης την άyνοιά σοv. 
Ν' αναβάλης μια τιμωρία. 

α yερνο:ς χαριτωμένα. 
Να κάνει� υπομονή χωρίς να βιάζεσαι. 
Να περιμένεις χωρίς ανvπομονησία. 
Να εΙσ' αδιάφορος στό yελοίο. 
Ν' αποφασίζεις χωρfς προκατάληψι. 
Να vποφέρεις χωρίς παράπονο. 
Να ξέρεις να σωπαίνεις. 
Να μισείς την αμαρτία, μα ν' αyαπο:ς τον αμαρτωλό. 
Ν' αvτοσvyκεντρώνεσαι μέσα στο θόρvβο. 
Να δέχεσαι το μίσος χωρlς πίκρα. 
Ν' αδελφώνεσαι χωρίς να χάνεις την προσωπικότητά σοv. 
Να υπηρετείς χωρlς ανταπόδοσι καl χωρlς ΑΝΑΓΝωΡΙΣΙ. · 

(Μετάφρ. Τlμου Βρατσάνου) ARTHUR FORSTER 



Γιόι μιόι ά.νθρώπινη ά.ποχcι-τάςrτcισι 

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ 

Τό πρcι-τόπεδο προσφύγων, ποu t-τ(μησε 

-τό δνομcι τηc; 'Ελλάδος α-τό tξω-τεριχό 

το 6ραSείο Νόμπελ γιά την 
l!.Ζρήνη άπενεμήθη κατά το 

1955 στijν Έπιτροπη των 'Ηνω
μένων Έθνων που ασχολείται με 
τά ζητήματα των Προσφύγων. 
'Όταν ή είδησις εδημοσιεύθη 
στον καθημερινο τσπο, πολλοί δι
ερωτήθησαν ποιά σχέσ:ς δπάρχει 
μεταξυ της δποθέσεως τη; Ε1ρή
νΥις και ένος δργανισμοσ που Ε· 
χει ώς σκοπο την πε
ρίθαλψι των συγχρό
νων προσφύγων. Δεν 
εγνώριζαν δτι σύμ
φωνα με τους κανο
νισμους; του Βρα6ε(οu 
Νόμπελ Ε!ρήνης, ή 
απονομη γίνεται «εΖς , 
το άτομο εκείνο η
τον δργανισμο έκείνο 
που θά εχ'Ώ σuμ6άλει 
περισσότερο και κα· 
λύτερα στην προαγω
γη της α δ ε λ φ ω-. 
σ ύ ν η ς μετάξυ τωy 
άνθρώπων και των ε· 
θνων.ι. 'Επίσης, δεν 
εγνώριζαν δτι ή Έ
πιτροπη των Ήνωμέ-

Μtά ε!κόνα άπό ,:ό 
«σ,:ρσι;,:όπιιδο» προσφύ
γων Κολοκυνθοί!ς; (σ-τ:ήν 
α!θουσcι ιiνός; παληοί! κα· 
πνaργοσ,:�σ(ου). 

νων Έθνων γιά την περίθαλψι: 
των προσφύγων απέδειξε, κατα. 
τά τελ.uταία χρόνια, &:σύγκρι
τη δρασι προς την κατεύθuνσι 
της; αδελφωσύνης μεταξυ των &:ν
θρώπων, ανεξαρτήτως εθνικότη
τος, μέ την δργάνωσι στρατοπέ
δων περιθάλψεως και αποκατα· 
στάσεως; των προ:,φύγων, οί δ
ποίοι, γιά φυλετικούς, θρησκεu-
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τικους η πολιτικους λ6γου�. ά• 
ναγκάστηκαν νά έγκαταλε!ψουν 
τtς έστίες των μετά την ληξι 
τω'ι έχθpόπp�ξιων του Δευ:rέpοu 
Ιlαγκοσμίου Πολέμόυ. 

Άσψαλως έπίσης, τώρα για 
πρώτη ψοpά πολλοί θα πλr1pοcρο· 
.ρηθοΟΥ οτι το εpγον που έπετε• 
λέσθη σ τ η ν 'Ε λ λ ά δ α για 
την πεpίθαλψι των πpοσcρύγων 
έξύψωσε την cpήμη της Έπιτpο· 
πης- των 'Ηνωμένων Έθνων καί 
συνετέλεσε στην άπονομη του 
Βpα6είου Νόμπελ. Ό 'Ύπίχτος 
Άpμοστης των 'Ηνωμένων Έ
θνων δια τους Πpόσψυγας κ. Βαν 
Χώϋ6εν Γκέτχαpτ, στίς έκθέσεις 
-του για την έpγασία 50 περίπου 
στpe1.τcπέδων περιθάλψεως σε διά
ψοpες Εύpωπα'ίκες χωpες, άναψέ· 
pει καί έπαναλαμ6άνει δτι τ ό 
μ ό ν ο ν στρατόπεδο που έσημεί· 
ωσε δpασιν έποικοδομητικήν ήταν 
το Στρατόπεδο Πpοσψύγων Κο
λοκυνθους. Το Στρατόπεδο αύτο 
σuντηpείται ά:πο διάcροpα ά:μεpι· 
χανικά καί εύpωπα'ίκά τμήματα 
της παγκοσμίου θεοσοψικής 'Ε
ταιρίας, των δποίων ταμίας είναι 
ή Κυρία 'Αpιανή ντε Μπεpγκ 
στην Γενεύη, τήν εδpα της Έπι· 
τροπής 'Ηνωμένων Έθνων. Πλη
ρεξούσιος δε της Κας .Ντε Μπεp-rκ 
είναι ή θεοι;οφικη Έτ�ιpία έν 
'Ελλάδι, -ή δποία συνεργάζεται 
για τον σκοπο της περιθάλψεως 
των πpοσψύγων, με το Παγκόσμι· 
ον Συμ6ούλιον Έκκλησιων, την 
Διεθνή Κοινωνικην 'rπηpεσίαν 
χα! άλλες διεθνείς δpγανώσεις, 
φυσικά δε καt: με το &pμόδιοΥ δ
πουpγείον Κοινωνικής Πpονοίας. 
·b "r πατος •1\,pμοστης της Έπι
τpο��ς 'Ήν .. 'Εθνων συνεχιί)ς δί·
ο�ι :·τηϊέpγ��ια,' πcιυ: έγινε. και έ·

· ςακ�λουθεί · στην �ολοκυνθοο ώς

δπόδειγμα σε δλες τίς δpγανώ
σεις που &:σχολουνται με στρατό• 
πεδα προσφύγων. Ι{αι_ στα ξένα 

. πέpιοδίκι;ί .γίνεται πολυ εϋφημη 
μνεία· του Έλλ'ηνικ.ου 'εpγου. 

Τα μέλη της θεοσοψικής 'Ε
ταιρίας, r.ου προσέφεραν έθελρν· 
τικε; μόνον δπηpεσίες, έξησψάλι· 
σαν δίκαιη και i2ψογη διανομη 
καθημεpινοΟ συσσιτίου σε δλους 
του; πpόσcρυγες, καθώς έπίσης 
μουpουνελαίου και φαρμάκων για 
τά παιδιά. Έμοίpασαν έκατον· 
τάδες δεμάτων ίματισμου, που έ
στειλαν ο[ θεόσοcροι του. έ/;ωτεpι
κοΟ, κυρίως ά:πο την 'Αγγλία, 
Βέλγιο, 'Ολλανδία, Σουηδία,Γαλ
λία καί 'Ηνωμένες Ιlολιτείες."Ε· 
δωσαν στά παιδιά παιγνίδια καί 
γλυκίσματα καί 6ι6λία. Ώpγά· 
νωσαν έc;pτες με πρόγραμμα ψυ
χαγωγικο (κινηματογpάψος, κου
κλούέατpο, &:παγγελίες, χpιστου
γέννιάτικο δένδρο κλπ.). Έξη
σψάλισαν παντος είδους διανομάς 
στους πpόσcρυγας, με δλως 1διαί
τεpη ψpοντίδα για τά παιδιά μέ· 
χpι 14 έτων, τά δποία έπpοθυ
μοποιήθη νά δέχεται δωρεάν στο 
1ατpείον του δ ε1δικος παιδίατρος 
κ Κλ. Βουδούρης, Μερικά ά:πο 
τά παιδια έστάλησαν στην Έλ- · 
6ετία καί ε1σήχθησαν σε πpε6αν
τ6pια. 

Το σο6αρώτεpον δμως εpγον ή
ταν αύτο που μπορεί νά όνομα· 
σθ"Ώ «ψυχική καί δλικη άποκα· 
τάστασις•. 

Καθώς εχει άποψασίσει ή Έ
πιτpοπη των Ήν. Έθνων, σκο
πος των στρατοπέδων που ίδpύ· 
ονται εΙναι ... νά διαλυθοuν, δσο 
γίνεται ταχύτερα. Να άποκτή
σουν δηλ. οι πp6σψυγες μια θέσι 
μέσα στήν κοινωνία καί νά κεp-

, δίζουν μόνοι τη ζωή τους. 
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Δεν ήταν είικολο να !λθ'Ώ ε!_ς 
πέρας αύτό τό θεμελίωσες καθή
κον. Πολλοι πpόσ·οι,ιγες .. οέν ηθε
λαν. με κανένα τρόπο νά φύγουν 
από tό στρατόπεοο, δπου εtχαν 
συχνές οιανομές. _ Έχpειάσθηκε 
συστηματικη έpγασία για ν' άνα
πτεpωθ� τό ηθικόν των πpοσφύ· 
γων και νά ξαναγεννηθ� μέσα 
τους τό αtσθημα της άσφαλείας 
καί της &ξιοπpεπείας. Ή δκνη
pία οέν έπpόκειτο νά ένθαppυνθ"Ώ. 
Σκοπ�ς τοίί στpατΌπέοου ήταν νά 
μετα6άλ'Ώ τους πρόσφυγες σε χpή· 
σιμα μέλη τοίί κοινωνrκοίί συνό
λου. 'Εκλήθησαν δλοι νά οηλώ
σουν τίνων έpγαλείων εfχαν ά· 
νάγκη πρός έςάσκησιν τοίί έπαγ
γέλματός των, ωστε νά τους χο
pηγηθοίίν και ετσι ν' άποκαtα:
σταθοίίν. 'Όσοι ηθελαν νά μάθουν 
μιά τέχνη, έκλήθησαν 1ά τό δη
λώσουν καί μεpικοι εισήχθησαν 
σε έpγοστάσια ώ; μαθητευόμενοι 
μl ειοικην έπιδότησιν. 'Αpκετοl 
νέοι, gως δτου γίνουν τεχνίτες 
καί κεpοίζουν μόνοι των την συν· 
τήρησί τους, εισέπpαττι:ιν άπό τίς 
θΞοσοφικές δωρεές �να ήμεpομί
σθιο. Παιδιά και κορίτσια σχο
λικης ήλικίας έ�οηθήθησαν γιά 
νά συμπληρώσουν τήν έκπαίδευσί 
τους : Δίδακτρα, 6ι6λία, τετρά
δια καί εκταχτες μερίδες τροφί
μων έξησφαλίσθησαν άπό τίς δω
ρεές των θΞο,όφων, που ώγκοίίν· 
το συνεχώς σαν χιονοστι6άδα. 
Κατ' αύτόν τόν τρόπο, άπό 192 
άτομα (έκ των δποίων 38 παιδιά) 
είς τά δποία άνήpχε,ο ή «δύνα
μις» τ?Q σψατοπέδου Κολοκυν
θοίίς, δταν άνελήφθη ή πpοσ,α:
σία t�u, 54 άτομα (έκ των δ· 
ποίων 27 παιδιά) έ??ηθήθησαν 
ωστε νά έγκατασταθοσν'ικτός τοίί 
στpα:�οπiδου Κολοκuνθοίίς, ένσω-

μα,ωθέντα στην κοινω-.ία μας. 
Τί σημασία εfχε αύτη ή προ

σπάθεια πpός πεpι?pισμόν τοίί, 
στρατοπέδου, φαίνεται από δύο. 
άποφiσεις tοίί 'fπάτου Άpμο
στοσ· των Ήν. Έθνων : 

Ιlpωτον, νά διατεθ'Ώ τό ποσόν
τοίί Βpα6είου Νόμπελ, γιά νά 60-
ηθήσ'Υ.j την καtάpγησι του στρα
τοπέδου πpι:;σφύγων της Τήνου,. 
πpαγμα που σημαίνει δτι έκείνα 
τά τμήματα της θεοσοφικης Έ
τάιpίας που διωχέτευσαν την &
δελφική του; δραστηριότητα πρό; 
την Κολοκυνθοίί έπετέλεσαν gνα 
εpγον ισοδύναμο με τό Βpα6είο 
Νόμπελ. 

Δεύτερον, να άνατε0'Ώ στην Κυ
ρία • Αpιανη ντε Μπέpγκ νά γpά
Ψ'Ώ την «'Ιστορία της υιοθεσίας 
tοίί Στρατοπέδου Κολοκυνθοίίς», 
γιά να μοιpασθ'Ώ στlς άλλες δp· 
γανώσεις, που εχι.,υν υfοθετήσει 
δμοια στρατόπεδα, σά.ν παράδει
γμα καl δδηγός. 

'Όσο γιά τά μέλη της θεοσο
φικης 'Εταιρίας, που διεξήγαγαν 
δλην τήν έpγασία με τόν πιό ά
θ ό p υ 6 ο τpόπeι, πιστεύουν στη 
παγκόσμια άδελψότητ:χ της άν
θpωπότητος, χωplς διάκp:σι φυ
λή;, πίστεως, φύλου, τάξεως ή 
χρώματος. Καί αισθάνθηκαν δτι 
ήταν έπι6ε6λημένο νά πάpΥ.j ή ά
δελφότης μιά π p α κ τ ι κ ή εκ· 
φpασι, νά χυθοίίν εστω καl λίγες 
σταγόνες άπό τό ελαιον της άγi
πης καί της άλληλεγγύης στήν 
τόσο τρικυμισμένη θάλασσα της 
έποχης μας. Σε μιά έοpτrι της 
Κολοκυνθοίίς,δπου πpοσηλθαν καl 
άpκετοl άπό τους τέως πpόσφυ· 
γες, είδαμε τά μάτια τους νά λάμ
πουν : �Ηταν ή πίστις πpός τόν 

. 'Άνθpωιτο, που τα �φώτιζε ... 
�Α ΣΟΛΟΥΝΙΑ 



ΧΡΟΝΙΚΑ 

-�<ΤΙ ΕΚΑΜΕΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΣΟΥ;,,

Στην πρωτεύουσα: της δυτικης· 
Γερμανίας, τάς αρχ-:χς �fα:ρτίου, 
ωργανώθηκε καί :ρέτος -Ιι «Έ
·6δομάς Παγκοσμίου 'Αδελφότη-
1.ος», τήv δ,ποίαν έγκαινίασε δ
1tρόεδρος της δμοσπόνδου δημο- ·
·κρατίας, Χ όϋς. Ή «έοδομάς::. αυ
·τή τηρεί,:αι κ:χθε χρόνο, μετά
τον πόλεμ?, στίς μεγαλύτερες πό
λεις, δπου έκφωνοϋνται λόγpι κα
τά των φο6ερων έγκλημάτων τοο
Χιτλερισμοϋ. Ε[ναι,δηλα.δή, μνη
:μόσυνα γιά τ� θύμα.τα της απαν
θρωπίας καί έκστpα:τεία. γιά την
καλλιέργεια της άνοχης καί έπι·
εικείας προς δλους. Στην συγκsν
τρωσι τοσ Βερολίνου μίλησε δ δ
πουργος κ. Φόκελ, δ δποίος, με
ταξυ άλλων' ε τ πε

«Ή ωρα. αυτή, που έγκα:ινιά
-ζομε την Έ6δομάδα Παγκοσμίου
'Αδελφότητος, πρέπει �ά ε[ναι,
yιά δλον τον γερμανικο λαό, ωρα
·ήρεμου συλλογισμοσ. 'Οφείλομε
νά στρέψωμε τίς σκέψεις μάι;
προς τήν αξιοπρέπεια κάί τήν
ευγένεια του ανθρωπίνου γένουι;,
προς .τον άνθρωπο ώς ιχτομο,προι;
τον άνθρωπο ώς εΖκόνα τοσ θεοΟ.
Σε καθέναν απο μiς, τίθεται το
-έρώτημα : «Τί εκαμες τον αδελ_
φό σ�υ ;». Το έρώτημα μάς τίθι
-τιχι, δχι μόνόν διότι εrμεθα ά·

κομη τόσο πληqίον σέ μια άπάν
θρωπη περίοδο της ιστορίας μας, 
αλλά και διότι πρέπει να έργα
σθοϋμε γιά νά χτίσουμε μιά αν
θρώπινη κοινότητα τοσ μέλλον
τος και γιά νά έξαφανίσουμε άπο 
τίς ρίζες κ:χθε καινούργιο φύτρο 
ανθρώπινης αδικίας. Ό σκοπος 
της Έ6δομάδος Παγκοσμίου Ά
δε1.:ρότητος ε[να: γιά νά εχr:υν, 
μιcί ψ,ρά το χρόνο, οι Γερμανοί 
την ευκαιρία νcί άνανεώνουν την 
προσχώρησί τους σέ μιcί κοινό
τητα. που περιλαμ6άνει τον λαό 
τους, άλλά καί άπλώνεται πέρα 
άπο τcί έθνικα σύνορα». 

ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ ... 

Ή 'Ακαδημία της Βεστφαλίας 
άνέλα6ε μιcί έκστρατεία με το 
σύνθημα «Ου φονεύσεις», για νά 
λιyοστέψη τον &ριθμο των άτυ
χημάτων συγκοινωνίας.'Έγινε στο 
Μποχουμ συγκέντρωσις έκπροσώ
πων δλων των ι3pγίχνώσεων, προ,; 
τους δποίου� μίλησαν μέλη της 
'Ακαδημίας. Σύμφωνα μετά στοι
χεία: τών ε!δικων, μόνον το 1)5 
των άtυχημάτων ι3φείλονται σε 
τεχνικους λόγου_;, δ.rtως κακή κα
τάστασιι; τοl;ί δρόμου, άνεπαρκής 
φωτισμος κλπ. Τά 80 ο)ο των α
τυχημάτων προκαλοϋ•ιται άπο ά
προσεξία δδηyων καί δια6ατων, 
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-f>περ6ολικη ταχύτητα, έσφαλμέ-
-νή πορεία κλπ.

'Αλλα καt στο 100 ο)ο των πε
ριπτώσεων, δεν δπάρχει, 6έ6αια,
πρόθεσις φόνου. Και τι θα ελεγε
ή 'Ακαδημία· της Βεστφαλίας για
του, έκ προθέσεως φόνους, δπως
εlναι α[ έκτε)έσεις ;

'ΤΑ ΑΡΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Στη στήλη τών «Σημειωμiτων 
ένος 'Αθηναίου» της «Καθημερι· 
νης» έδημοσιεύθη προσφάτως, 
αυτο το σημείωμα : 

«Δέν ξεύρw διατl πολλά κρεο
•πwλεία των 'Αθηνών φέρουν τήν 
έπιγραφήν : «Καλή Καρδιά».· Ή ά
λήθεια εΤναι δτι συνήθως ol χα
σάπηδες εΤνaι καλόκαρδοι άνθρω
ποι, άλλό καλόκαρδοJ διό τούς άλ
.λους άνθρώπους. Κρεοπωλείον «Ή 
Καλή Καρδιά» μάλιστα· άλλά νά 

<ίδοΟμε τl λένε καl τό άρνάκια ... 
Πάντων χρημάτων μέτρον δνθρw

.πος ... ». 

Τα άρνάκι:χ λόγφ της τεσσα
. ρ:χκοστης άπήλαυσαν... &,ιαστο
.λης έχτελέσεως, 6:χσει της ά.στυ· 
νομικής διατάξεως που άπαγο

·ρεύει τή σφαγή «άμνων κ:χί έρι·
_φίων κ:χl τήν έκ του κρέ:χτο; αύ
των παρ:χσκευήν φα.γrιτων». �Ηλ
•θε, δμως, τό Πάσχα καί τα ά.ρνά·
κια γνώρισαν τί έστί «Καλr, καρ
δια» των άνθρώπων ...

.ΙΕΡΟΝ ΤΗΣ Η;ΥΒΕΛΗΣ

ΕΖς τό Νόϋς της Δ._Γερμανίας, 
κοντα σ' ενα άρχα!ο ρωμαϊκό 
·στρατώνα, 6ρέθηκε τον Ί:χνουά
,ριο έφέτος ενα �απτιστήριον του ,
4ου π.Χ. αΖωνος. Εlναι τό δεύ
τερο δμοϊο στον κόσμο εϋρημα,

.ϋστερα ά-πο το Βαπτιστήριο τ*
-·Όστιας (Ρώμη). Πρόκειται για
.Βαπτιστήριον αϊμ:χτος (Ταυρο6ό-

λιον). Τήν έποχη έκείνη, οι δ
παδοl - της Κυ6έλης επρεπε να 
βαπτισθουν με αlμα. Ό νεόφυ
τος κατέ15αινε σε ενα εlδος δπο
γείου, του δποίου, ή όροφή άπε· 
τελε!το άπό ξυλα με τρύπες. οι

ίερείς έθυσίαζαν, δπο τους ήχους 
αυλων, εναν ταυρο, του δπο(ου 
το αrμα εσταζε πάνιυ στον νεό
φυτο. Αυτό ιό 6άπτισμα τον έ
ξάγνιζε άπό τα άμcχρτήματά του 
και τον ενωνε με τό θείον. 

Τό Βαπτιστήριον του Νόϋς 
εlναι 2 μ. μήκους έπί 2 μ. πλά· 
τους. Ή όpο:ρή ήταν άρκετα στέ
ρεΥ), ωστε νά �:χστάζrι τό θυμcχ 
και τον θυσιαστή Στο Β:χπτι
στήριο κατέ6αιναν με σκάλες 
από δύο άντίθε cες πλευρές. Βρέ
θηκαν &κόμη ενα όρειχ:χλκινο 
κίιμ6-χλο και ενα γκόγκ. 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Ό χαθηγητής του Ιlανεπιστη· 
μίου θεσσαλονίκης κ. Γρηγ. Χα· 
τζη6:χοιλείου, σε ενα άρθρο του 
π:χνω στο 6ι6λίο «Προσευχή» του 
'Αλέξη Καρρέλ (το9 συγγραφέως 
τού π:χσίγνωστοu εργου «'Άνθρω
πος, αυτός δ άγνωστος») διατυ
πώνει τrιν γνώμη δτι δσο δπάp
χουν άνθρωποι tιά προσεύχωνται. 

«Τό συναiσθημα τοΟ κινδύνΘυ 
κaί τοο φόβου γράφει;_όδηγεΤ ά 
ναμφισβήτητα τό άτομον, ώς έξ 
ένστικτου, πλησlον δυνάμεως ύπερ
γεlου, 1<αl αύτή ε1ναι μόνον ή 
θρησκεlα μέ τήν όκατόλυτον δύ
ναμιν της, καί γενικώς τό θείον. 
Καl σήμερον άκόμη, δταν ή 'Επι
στήμη δέν δύναται νό βοηθήσr:ι 
τόν άνθρwπο-καl συμβαlνει τοο
το, δυστυχώς, τόσον συχνό! .. -μiα 
έλπlς άπομένει άναλόμπουσα ώς 
άκτlς έν μέσw τοο σκότους : ή θρη
σκεlα, ή παράκλησις πρός τό ύπέρ
τατον θεΤον, όπό τό οποίον άνα
μένομεν τήν σwτηρlαν ! ... Τό γε-
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γονός δέ δτι ή πρωτόγονος ίατρι
κή ητο κτημα των 1ερέwν δέν εΤ
νε τυχαΤον». 

Γιά νχ στηpίξ"Ώ πεpισσότεpο 
τη•J γνώμη δτι κάθε άνθρωποι;; 
α..1σθ:χνετ::χι τηy αν:χγκη της; ανα
τάσεως πpοι;; το θ�ίον, παραθέ
τει μια πpοσεuχη που έγpάφη 
αίω-,ες δλόκληpοuς πpοτQϋ γεν
νηθi,) δ Σωτηp των Χpιστιανων : 

«Ώ Γης όχημα καπl Γης έχwν 
εδραν, δστις ποτ' εΤ σύ δυστόπα
στος είδέναι, Ζεύς, εiτ' όνόγκη 
φύσεwς, είτε νοϋς βροτών, προ
σηυξόμην σει. Δηλαδή : «Ώ σύ 
πού αyεις τήν Γην καl έπ' αύτης 
έχεις τήν tδραν σου, όποιοσδήπο
τε καί αν είσαι, δύσκολον νά σέ 
φανταόθr;ι κανεlς, ώ Ζεϋ είτε εΤ
σαι της Φύσεwς όνόyκη, εΤτε των 
θνητών ό νοϋς, είς σέ προσηυχή
θην1 ... » 

Ό 'Επίσκοπος Λεντμπητεp 
στο 6ι6λίο του «Ή άλλη οχθη 
τοσ θανάτου», γpό.φ�ι για την &; 
ξία της πpοσεuχης, δτι έπι6�-
6::χιώνετ::χι απο τον άποκpuφισμό. 
Τί είναι μιά προσευχή; Μια_ σο-
6αpη και στοργική σκέψις, 1δίως 
γιά τους προσφιλείς μας νεχpούς. 
«Έμε!ς-γpάφει-ποu μελετοσμε 
τr, θε?σοφία, γνωρίζομε δτι έπί 
τοσ φυσιχοσ πεδίου αι σκέψεις 
χαί αι εόχαl είναι οόσιαστιχα 
χαί αντικειμενικά πp:χγματα
μπ::χταpίες πνεuματικijς δυνάμεως, 
που θά έκκενωθοσν μόνον δταν 
σuναντήσοuν τα πρόσωπα πpοι;; 
τα δποί::χ κ::χτεuθύνονται. Γιατι 
νά δποτεθi,) δτι δπάpχει διαφορά 
στην ένέpγειά τοuς, δταν το πpό· 
σωπο δεν διαθέτει πλέον φuσικο 
σωμ::χ ;» 
,1ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ11 

Στην «'Εστία\) έδημοσιεύθη ή. 
ακόλουθος ε!δφις : 

Είς Μlτσιγκαν, ό καθηγητής τοΟ, 
Πανεπιστημlου κ. Α. Χόϋμερ ένή
y_αγε τήν κ. Λη, σύζυγον 1ερέwς, 
ζητών άποζημlwσιν σχεδόν πέντε 
δισεκατομμυρlwν παλ. δραχμών. 

Ή κ. Λη, έρασιτέχνις «μέντι
ουμ», ένήργησε πρό έτους, κατό
παρόκλησιν τοϋ κ. Χόϋμερ, «ψυχι
ι<ήν πτησιν» πρός συνόντησιν του 
άποθανόντος τQ 1881 διασήμου 
συγγραφέwς Θwμδ Καρλόϋλ, διό 
νό τοϋ ζητήσr;ι συμβουλός, πώς ό 
καθηγητής θό έτοποθέτει έπικερ
δώς τό χρ�ματό του. 

Ό ότυχής καθηγητής διεχειρί
σθη τό χρήματά του κατό τάς ύ
περκοσμlους συμβουλός τοϋ πνεύ
ματος τοϋ διαοήμου 1στορικοϋ καί
αίσθητικοϋ ΚαρλόΟλ καl τό έχασε 
μέχρι καί της τελευταία:; δεκάρας. 

Ό καθηγητής, θά έδιδάχθη, 
&σφ::χλως, δtι τα πνεύματα εχοuν 
κάποιον άλ) ον πpοοpισμό, παpα 
να αναμιγνύωνται. σε έπιχειpή
σεις του χpηματιστηpίοu ... Καί 
δπως lχει πη δ Καpλάϋλ, «ή 
πείpα -παίρνει πολu_ μεγάλο μισθο 
για την διδασκαλία, άλλά διδά-
σκει καλλίτερα άπο κάθε άλ
λον»... Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦ::>Σ 

Ό Η'Ι'λισόςη tπιθυμεί νά 
tπικοινωνjj με τους συνδρο
μητάς και άναγνώστας του, γι' 
αότό καθιερώνει αuτήν την στή
'λη της tπιστο'λογραφ[ας. 

Πρώτα-πρώτα θέ'λομε, lχομε 
άνά.γκη, νά μά.θωμε πώς κρ[νουν 
αuτήν τήν προσπάθειά. μας. Ή 
γνώμη κάθε άναγνώστου, ή κρι
τική του, aι ύποδε[ξ�ις του, θά 
εΙναι πο'λότιμη βοήθεια γιά τά έ--
πόμενα τεύχη. 

·'Ύστερeι, ζητοuμε άπό τόν κα
θένα νά μή διστά.ση ν' άπευθύνη 
tρωτήσεις γιά άπορ[ες του, εiτε 
άπό.τήν δ'λη τοu περιοδ_ικοu, εiτε 
άπό δποιοδήποτε γενικό ζήτημα-
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤ ΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Jinaraj1clas1: Η ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΕzΕΛΙzΙΣ 
ΤΗΣ ΑΝΘΡωΠΟΤΗΤΟΣ Δραχ. 35 

Dr. .Δ. nnie Res::ιnt: ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΕωΣ Δροχ 25 

Dr. nnie Bc·s::ιnt: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΥΗ-
ΣΙΝ Δ?αχ. 10 

Dr. Annie Rcsant: ΜΕΤΕΝΣΑΡΚωΣΗ. Με
τάφρασις Τιμ. Τ. Βρατσάνοv Δραχ. 15 

J. Van dεr Leeι.ι,v: ΟΙ ΘΕΟΙ ΕΝ EzO-
PIA Δρσχ. 5 

Ed. Α i-nold : ΤΟ ΦωΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ. Μετά-
φρασις Τ. Βρατσάνοv Δραχ. 30 

Τιμ. Τ. Βρατσάνοv: ΤΟ ΘΕΟΣΟΦΙΚΟΝ ΕΜ-
ΒΛΗΜΑ Δραχ. 5 

�ΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Η ΜΠΑΓΚΑΒΑΝΤ ΓΚΙΤ Α, Μετάφραση σ' έ
λεύθερο στίχο, Τ. Βρατσάνοv Δραχ. 30 

'Αντων. 'Αδριανοπούλοv : Ο ΑΝΘΡωΠΟΣ 
ΚΑΙ Η ΖωΗ Δραχ. 30 

Άyλαιας Ζάννοv: ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

Βιβλία Κ. Μελισσαροπούλου 

ΕΙΣΑΓωΓΗ ΣΤΗ ΘΕΟΣΟΦΙΑ 

» 15

Δραχ. 50V 

«ΑΓΝωΣΤ4) ΘΕ4)» » 51, 
Ο ΚΟΜ ΗΤΗΣ, Θέατρο ίδεων » 1 Ο 1,
ΠΕΡΙΙ<ΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - ΔΙΑ-
ΚΗΡΥzΗ ΑΝΘΡωΠΙΝωΝ ΔΙΚΑΙ-
ωΜΑΤωΝ » 10
Ο ΙΗΣΟΥΣ άπό την άποψη τοv 
όρθολοyισμοv καl τοv μvστικισμοv » 20 v 

ΠΡΟΣωΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 
ΚΑΙ ΘΕΟΣΟΦΙΑ » 20 ν

Τά ταχυδρομικά είς βάρος τοϋ άγοραστοϋ. 

Ό πλήρης Τιμοκατάλογος στέλλεται δωρεάν 
είς πάντα αίτοϋντα. 



VEGETARIAN CAMPIN6 
nr ARI TSAGALOS 

''νιLLΑ LE PALME,, 
PORTOFERRAIO •:• Ε L 8 Α •:• ITALIA 

14 ΜΑ Υ • �Ο SEPTEMBER 

Α coin of Paradise οη Eartl1. 27 l1ect. of 
gardens and trees. Many possibilities of 
sιιperb excιιrsions. 

Near to all commιιnications, bι.ιt far from 
all tl1e wonϊes of «civilization». 

Α SOURCE OF HEALTH 

AND SERENITY FOR ALL 

Daily expens�s: Ιη tl1 villa Lit. 165 , 
servic_ ca111pϊng Lit. 1350, indiv. Cam· 
ping. Lit. 1.200. 

Μιά yωνιά του Παραδείσου έπί της Γης. 27 
έκτάρια κήπων καί δένδρων. Πολλαί δυνατό
τητες vπερόχων έκδρομSJν. 

Κοντά είς δλας τάς σvyκοινωνίας, αλλά μα
κριά από δλας τάς ένοχλήσεις του «πολιτι
σμοv». 

ΜΙΑ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΓΑλΗΝΗΣ. ΓΙΑ ΟλΟΥΣ 

'Ημερήσια εξοδq: Είς τήν Βίλλα λιρ. Ίταλ. 
1.650, είς σκηνάς της υπηρεσίας λιρ. 1.350, 
είς ατομικάς σκηνάς λιρ. 1.200 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙ.Σ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑΣ 
Ύπό τήν διεύθvνσιν του 'Έλληνος ίατροv 

Δpι:>ς ΑΡΙ-1 ΤΣΑΓΑΛΟΥ 

ΕΙΣ ΠΟΡΤΟΦΕΡΡΑΪΟ •:- ΕΑΒΑ •:• ΙΤΑΛΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΑΧ. 7.50 
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