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Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ
ΦΙΛΟ ΣΟΦΙΑ
• Απαιτεί προσοχήν και iμπει
ρίαν περt τον iσωτερισμόν

Οσοι ήσχολήθησαv μέ τήv

Πvθαyόρειοv φιλοσοφίαv, ευ
ρέθησαν πρό της δυσκολίας
τfjs έλλείψεως σvyχρόvωv τοv
Πvθαyόροv πηyωv. Διότι, κα
θώς εΤvαι yνωστόν, οvτε ό μέ
yας έκείνος Διδάσκαλος εyρα
ψεv, οvτε οί άμεσοι αύτοv μα
θηταί. Τό σvστημα, άλλως τε,
ώς σύστημα έσωτερικfjς yνώ
σεως, μετεδόθη προφορικως
ε!ς τούς έκλεκτοvς της Σχολfjς,
διετvπώθη δέ σvμβολικως.
«Συνέβη σβεσθfjναι τήν Πv
θαyόρειον φιλοσοφίαν, πρωτον
μέν δια τό α!νιyματωδες, επει-

τα δέ δια τό καί τά yεyραμ
μένα Δωρίδι yεyράφθαι», κα
θώς μας λέyει ό Πορφύριος. Οί
άρyότερον yράψαvτες Πvθαyό
ρειοι, μετεχειρίσθησαν, ώς έπί
τό πλείστον, τήν Δωρικήν, ή
όποία δέv ητο δι' δλοvς εvκο
λος.
Πρωτος ό Φιλόλαος εyραψε
περί τfjς Πvθαyορείοv φιλοσο
φίας. «Μέχρι δέ Φιλολάοv ούκ
ώv τι yνωναι Πvθαyόρειοv
δόyμα», λέyει Διοyένης ό Λαέρ
τιος. Ό Φιλόλαος δμως, σύy
χροvος τοv Πλάτωνος, εyραψε
πέριξ τοv 435 π. Χ., μετά τήν
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,τvρπόλησιv τοv Βοvλεvτηρίοv
των Πvθαyορείωv, ητοι 70 πε
ρίποv ετη μετά τόv θάνατον
τοv Πvθαyόροv, όσης σvvέβη
,τερί τό 500 π. Χ.. Ύπηρξεv
όμως εξωτερικός μαθητής της
Σχολης καί, ώς εκ τούτοv, δέv
ητο δvvατόv vά κατέχ1J άκρι
·βως και έv τω' σvvόλω' αvτοv
τό σύστημα.
Οί μεταyεvέστεροι πού εyρα
ψαv άπέχοvv περισσότερον
χροvικως τοv Πvθαyόροv, οί
Νεοπvθαyόρειοι 500 περίποv
ετη, οί δέ Νεοπλατωνικοί 7 εως
8 αίωvας.
Αί πηyαί, επομένως, χρή
ζοvv μεyάλης και προσεκτικης
έπιλοyης προκειμέvοv vά ξεχω
ρίσ1J κανείς τό yvήσιοv Πvθα
yόρειοv άπό τάς παρανοήσεις
και διαστροφάς.
"Ετεραι πηyαί άξιόλοyοι
ήμποροvv νςχ θεωρηθοvv τά
yραφέvτα άπό "Ελληvας φιλο
σόφοvς, οί όποίοι ηκμασαv
ζωvτος τοv Πvθαyόροv, ώς ό
Παρμενίδης, η ύπηρξαv όλίyοv
μεταγενέστεροι αvτοv, ώς ό
Έμπεδοκλης και οί 'Ατομικοί,
Λεύκιππος, και Δημόκριτος,
πού άπό πολλούς δικαίως θεω
ροvvται σφόδρc;-c επηρεασμένοι
άπό τήv Πvθαyορειοv φιλοσο
φίαv.
'Οπωσδήποτε, ό διαχωρι
σμός των yvησίωv Πvθαyορεί
ωv ίδεωv άπό τάς παρεισά
κτοvς, τιvές μόνον των όποίωv
εΙvαι εξώφθαλμοι λόy'(,) της πα
ραδοξότητος και τοv παιδαριώ
δοvς αvτωv, άποτελεί ερyοv
κοπιωδες καί χρηζοv μεγάλης
προσοχης, άλλά και εμπειρίας.
Προσεκτική, εν τούτοις, ε
ρεvvα ήμπορεί vά όδηyήσ1J εiς

τήv εν yεvικαίς τουλάχιστον
yραμμαϊς καταvόησιv των βα
σικωv άρχων της Πvθαyορείοv
Φιλοσοφίας δι' ώρισμέvα θέ
ματα, ώς εΙvαι τά κοσμογονικά,
ή ψvχολοyία, ή θεωρία τ.ης
μετασαρκώσεως, της εξελίξεως,
τοv άvτιπεποvθότος, αί ήθικαί
άρχαί καί άλλα τινά.
Διά τά κοσμογονικά ό Φιλό
λαος εiς άποσπάσματα διασω
θέντα άπό τό βιβλίον τοv «Πε
ρί φύσιος» άναφέρει : «Φύσις δ'
εν τ� κόσμ'(,) άρμόχθη εξ άπεί
ρωv και περαιvόντωv και δλος
κόσμος καί τά εν αvτω πάντα».
Εiς δέ τό άποδιδόμεvοv είς τόv
Τίμαιοv τόv Λοκρόv ερyοv
«Περί ψvχας κόσμ'(,) και φύσι
ος» παρατίθεται : «Δύο ων αϊδε
άρχαί εστί, ων τό μέv είδος λό
yοv εχει άρρενος τε καi πατρός,
& δι' δλα θήλεός τε και ματέ
ρος». Πρόκειται περί των δύο
κρσμοyοvικωv και κοσμικωv 0\1σιωv της Πvθαyορείοv θεωρίας,
των συνήθως yvωστωv ύπό
τούς δροvς Μονάς (περαίvοvτα,
είδος, άρρην, πατήρ, άμέρι
στος) καί 'Αόριστος Δvάς (ά
πειρα, δλα, θηλv, μήτηρ, μερι
στή) έξ ων συνίστανται αί
ύλικαί μορφαί της Φύσεω.ς. Περί
τούτων και ό Παρμενίδης όμοί
ως εξεφράζετο (τό ον καί τό
μή ον) και ό Έμπεδοκλης (φι
λότης-vεϊκος και ριζώματα)
καί ό Δημόκριτος (τό κενόν και
τό πληρες), άλλά και οί περισ
σότεροι των 'Ελλήνων Φιλοσό
φων, χρησιμοποιοvvτες διαφό
ρους εκαστος δροvς πρός κα
θορισμόv των δύο κοσμικωv οv
σιωv.
"Οσοv άφορξχ τήv ψvχήv,
την άτομικήv ψυχήν, έθεώροvv
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11<αί ταύτηv μορφήν, πλην δ άέvαοv της εξελίξεως των μορ
μως μορφf\ν �πλfiv καί ώς έκ φων καi τοv πνεύματος της
τούτοv άίδιοv, σvyκειμέvηv έκ Φύσεως: «Τά πάντα κατ' άρι
,-ων δύο κοσμικωv, ώς άvωτέρω, θμόv yίyνονται.»
ουσιωv, εξαχθεισωv είς άvώτε
Έθίξαμεν ετσι καί εvα άλλο
ροv έξελικτικόv έπίπεδοv. «Τάv ζήτημα τόσον παρεξηyηθέν
δέ τφ κόσμ� ψvχάv κραμα καi παρερμηvεvθέν : τό τfjs Πv
έκ τε τας άμερίστ� μορφας καί θαyορείοv άριθμολοyίαs, δισ
τάς μεριστας ουσίας, ώς εν τό όποίον πρέπει κάτι νά λε
Ί<pαμα έκ δύο τοvτέωv εΤμεv», χθη. 'Εκ τfjs προσεκτικfjς μελέ
της τοv θέματος προκύπτει σα
μας λέγει Τίμαιος ό Λοκρός.
Ό δέ Νεοπλατωνικός Πρό φωs δτι οί Πvθαyόρειοι δέv
Ί<λος: «Πασα ψvχή μέση ϊωV ίσχvρίσθησαv δτι τά πράγμα
άμερίστωv έστί καί των περί τα τfjs Φύσεως εχοvv δημιοvρ
yηθfj άπό τά άριθμητικά ψη
;τά σώματα μεριστωv».
Δια τό ζήτημα της με φία. Ή ά1ιτίληψιs αvτη δέv
εvσσρκώσεως ή Πvθαyόρειος θά ητο άξία των Πvθαyορείων,
ιλοσοφία vπfjρξε σαφής έv οί όποίοι, δπωs φαίνεται άπό
σvσχετισμφ μέ τήv περί έξε- άλλα ζητήματα, εΤχον άvαπτύ
ίξεως θεωρίαv αυτf\ς. «Τά ξει άρτίαv φιλοσοφίαv, άπτομέ
άvτα βαίνουν έκ τοv άτελε vην δλων των τομέων τfjs εσω
στέροv είς τό τελειότεροv» ητο τφικfjs γνώσεως.
Τovs άριθμούs έθεώροvν οί
ό γενικός κανών, ποv ευρίσκει
άλλως τε πλήρη δικαίωσιv έκ Πvθαyόρειοι ώs σύμβολα, ώs
�
,ης αντικειμεvικης παρατηρη- είκόναs των διαφόρων πραγμά
σεως των σvyχρόvων έπιστη των τfjs Φύσεως, καi τfjs δvvα
μων.
μικfjs αvτων κα-rαστάσεωs, αλ
'Επομένως i<αί ή άτομική λά καi τοv έv αυτη πνεύματος.
ψvχή τόν αυτόν κανόνα άκο «Έν τοίs άριθμοϊs εδόκοvv θεωλοvθεί κατά τήv αvελικτικήv ρείν όμοιώματα πολλά τοίs
,-ροχιάv της είς τάς μορφάς τη,ς οvσι καi yιyvομένοιs» ή «Μι
\Φύσεως μέχρι της άπολvτρώ μήσει τά όντα φασiν εΤvαι των
σεως της από τό περιβάλλον, άριθμωv», δπως μας διέσωσεν ό
1 δια vά σvνεχίση έντεvθεν vπέ 'Αριστοτέλης είs τά Μεταφυσι
ροχοv άvεv τέρματος έξελικτι κά, γράφων περί των Πvθαyο
Ί<ην πορείαν. Ή θεωρία της ρείων.
μετενσαρκώσεως παρεvοήθη υπό
Δέν είχον οί άριθμοi κατά
των πλείστων, διεστράφη, δια την Πvθαyόρειοv άριθμολοyίαv
,fjs είσαyωyfjς της εσφαλ- ποσοτικήν εννοιαv, ώς εν τη
μένης θεωρίας της έπαναφορας, θύραθεν άριθμητικη συμβαίνει,
καi άρκετήv παρέσχε εϊs τιναs άλλα εvvοιαν ποιοτικήv. Δια
τροφήv, πρόs επίδειξιν αναρμό των άριθμωv έξέφραζον την
των
στοv πνεύματος. 'Εν τούτοις οί ποιοτικήv κατάστασιν
άληθείς Πυθαγόρειοι ρητως ε πραγμάτων καi των όντων, η
:λεyοv δια vά καταδείξοvv τό τιs εΤναι ποικίλη καί αvξοvσα

-

)

-

132

ΙΛΙΣΟΣ

ε!ς τά διάφορα της Φύσεως έ
πίπεδα.
«' Αριθμός έστι έκείvος, όστις
τ' άποκρvμμέvα yvωστά καθί
στησι των τε θείων πραyμά
τωv (τοϋ οvραvοϋ) καί των
ερyωv των άvθρώπωv, της μοv
σικf\ς καί της τέχνης, δεσπόζει
καί οvδέv έπιτρέπει ψεϋδος», ώς
άvαφέρει ό Στοβαίος (Έκλοyαί)

μεταφέρων) άπόσπασμα τοQ.
Φιλολάοv.
Έv πάσ,:� περιπτώσει, ώς
προείπομεv, ή άvασύστασις του
Πvθαyορείοv φιλοσοφικοϋ σv
στήματος εfvαι εpyov δvσκο
λοv, χρηζοv μεγάλης προσο�
χης καί έμπειρίας περί τόv έσω
τερισμόv.
ΔΗΜ. ΙWΑΝΝΙΔΗΣ::

Κ. ΠΑΛΑΜΑ

το ωαv
τΩ ! ή πpωτοφανέpωτη άpμονία !
(('Ένα εΙναι τά πάντα, κpάζει Ι:κείνη,
μιά εΙναι σάpκα, μιά ψυχή,
καί παντοϋ, γόpω, Ι:μπpόι;, πίσω,
καί στά πιο βαθιά καί στά τετράψηλα,
καί παντοϋ παντοϋ εΙναι γη !
. Καί δπωι; είναι γη παντοϋ,
ετσι άπο παντοϋ μαι; περιζώνει
το γαλάζιο τ' ούpανοϋ.
Δεν vπάpχει άπάνου, μήτε κάτου,
μόνο 1: χε ί δεν εΙναι τά 1:πουpάνια,
rιά 1:πίγεια δεν εΙναι μόνο 1: δ ώ.
Το καpάβ� μαι; άδιάκοπα άpμενίζει
στον ώκεανο τον ούpανό

!1)

\

το ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑτΟΣ
ΕΙΝΑΙ το ΕΓΚΛΗΜΑ τοΥΣ ...
Μέ τούς διωγμούς των Νέγρων προ
δ(δεται τό ιιΠνεϋμα της 'Αμερικης>)

Στο

"Αντυcφ t\lJV 'Ινδιών, τr,ν
εδρα της θεοσοφικής 'Εταιρίας,
υπάρχει μιό: αίθουσα δπου άντι
προσωπεύεται το πνεΟμα τω·ι έ
θνων άπο εργα γλυπτιι.ης. Το
«ΠνεΟμα της 'Αμερικής> είναι
ενα ορειχάλκινο άγαλμχ ϋψ:ιυ:;
1 μέτρου, που παρουσιάζει ε•ια
Νέγρο γυμνο απο τή μέση κ' ε
πάνω νό: προσεύ
χεται, νά εύχαpι
στή, εχοντας δί
πλα τον 'Α6ρααμ
Λίνκολν, τον πρόε
δρο των 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών πού
με το αίμα του
έπεσφράγισε τήν
άπελευθέρωσι των
Νέγρων άπο τήν
δουλεία.
"Οταν ήταν πρό
εδρος τής Θεοσο·
φικης 'Εταιρίας δ
οόκτωρ 'Αραντέϊλ,
προς το τέλος της
θητείας του, συνέ
λα6ε τήν 1δέα να
δημιουργήση στο
'Άντυαρ μιό: συλ
λογή εργων τέχνης
άπο τα διάφορ:χ
lθνη τcΟ κόσμου,
άντιπροσωπε υ τ ι-

κων τοΟ πνεύματος καί της τέχνης;
κάθε εθνου;. Τeι
Άμερικ:χ
νικο τμημχ της 'Εταιρία:; άπε
φάσισs να στείλη το άγαλμα
του r έγρου με τον Λίνκολν, που.
κατεσκευάσθη &:πο τον Νέγρο
διάσημο γλύπτη Ρίτσμοντ Μπάρτ
καί � δαπάνη του έκαλύφθη με.
συ·ιεισφορέ:ς δλων των &:μερικα ·
νων Ηεοσόφων.
«Το άγαλμα αύ
το-είπε κατά τα
&:ποκαλυπτ ή ρ ι α .,
το 1942, δ πρόε
δρος της έπιτρο
πής έράνωνΤζέημς
Πέρκινς - συμ6ο
λίζει μια μεγάλη
ώρα στήν πρόοδο
της &:νθρώπινrις έλευθερίας προς τήv.
πλήρη &:χμη της:
&:δελφικr,ς ένότη
τος. 'Οποτεδήποτε.
ενας ανώτερος άν
θρωπος έγονάτισε
για να 6οηθήσrιι
τον λιγώτερο εύ
τυχισμένο &:δελφ6
του ν' άνέλθη σε.
περισσότερη ζω-η
καί μεγα λ ύτ ε ρ η
χρησιμότητα,άύμ
φωνα με τον ν6μο-
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της εν6τητος καταγράφεται ενα
κέρδος για δλοu; τους άν
θρώποuς. Κα.ί δτα.ν ενα. εθνος μι
λώντας διά μέσου της α1pετής
κεφα.λης του, κινείται για νά σα
pώση άδ:κίες" καί νά δώση πλα
τύτερη έλεuθερία για τδ σύνολο
των πολιτών του, τότε το κέρδος
ε[να.ι άπείpως μεγαλύτερο. 'Αλλά
πάνω άπό α.υτα τα κέρδη &πο
τίς δίκαιες κα.ί ευγενείς πράξεις
&.τόμων κα.ί έθνων, ύπάpχει μι�
μεγα.λότεpη εξύψωσις δτα.ν μια
φυλή σπάει τίς άλuσίδες άπο τήν
κα.ταπίεσι άλλης φuλης, δτα.ν μιά
φuλή με την δρασι των μεγ:χλων
ανδρών της άνοίγέι τίς πύλες της
ίσότητος ευκαιριών σε μι:χ ύπο
δοuλωμένη φυλή. Αυτο το εργο
τέχνης μας λέει τή-, 1στορία μιας
τέτοιας άνωτέpα.ς πράξεως. Σ'
α.υτο το έπεισόδιο της ζωης του
Λίνκολν πού έλεuθέρωσε τους
σκλά6οuς, πιστεύουμε πως άντι
πpοσωπεύετα.ι το αληθι\ιο Πνευμα.
της 'Αμερικής. Κα.ί ή σημασία
του άγάλματος εγκειται στήν
προφητεία για τήν πεπρωμένη
ύπηpεσία του εθνοuς αυτου προς
την πηκόσμια οίκογένεια των
έθνων. 'Εμείς ο1 σποuδασταί
της Θεοσοφίας 6λέποuμε την Ιδέα
που σuμ6ολίζει το μπρούντζινο
άγαλμα. σαν ενα έπεισόδιο στον
μεγαλύτερο πίνακα της μακριάς
πορείας του ανθρωπίνου :rένοuς
προς την έλεuθερία με την ενό
τητα».
Λοιπόν, με τους διωγμους των
Νέγρων, που έξα.κολόuθουν στ�ν
'Αμερική, προδίδεται το «Πνευ
μα• της. Σχεδον καθημερινώς· ά
ναγράφονται στον τύπο έπεισόδ:α.
που δείχνουν δτι έκείνος πού πu
ρ ο66λησε τον Λίνκολν 6ρ,ίσκεϊ:
�πα.δοuς &κόμη και σημερα., · άν'
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κ:χί με λιγώτερο α1ματηρ:χ μέσα.
Το σύνολο του άμερικα.νικου ε
θνοuς, ίδίως ο1 ·ιότιες πολιτείες,
δεν εχοu•J παρα.δεχθή πλήρως
τήν κατάpγησι τη; διακρίσεως
της φυλής. Το χρωμα του δέρμα
τος των Νέγρων είναι το εγκλη
μά τους..
�τήν Γεωργία καί Καpe>λί,ια
6pήκαν ενα τρόπο να καταστρα
τηγήσουν την άπόφασι του 'Α νω
τάτου Δικαστηρίου των 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών, Π?υ καθιερώνει
τήν φοίτησι λευκών καί νέγρων
στα ίδια σχολεία: 'Όποιος χρη
ματοδοτήσει μ:κτα σχολεία. με
τοπικούς πόρους, εχει δυο χρόνια.
φυλακή. 'Έτσι, Ηλείψει πόρων,
δεν λειτοupγοον μικτά σχολεία...
Ή άντίδρασις τής έκκλησίας
ε[ναι άξιόλογr,, οχι δμως και τα
άποτελέσματα.
Ό άρχιεπίσκοπος της Νέας
Όpλεάνης Σεf3. 'Ιωσ'Υjφ Φpαγκί·
σκος Ρουμελ έξέδωσε τελευταίως
τρείς δ;ακηρύξεις: 1) Ό δια.χω
ρισμος ε[να.ι άπο ήθικης απόψε
ως κακός, διότι αποτελεί άρνη
σιν της ενότητος καί άλληλεγ
γύης της άνθpωπίνης φυλής, δπως
ε[ναι άντιληπτη άπο τον Θεο με
τήν δημιουργία του 'Αδάμ και
της Ευας. 2) 'Αποτελεί παραβία
σιν των έντολων περί δικαιοσύ
'!'ης καί άγάnης και 3) Είναι &.
π:χρνησις τής ενότητος και της
ό1κοuμενικότητος της Σωτηρίας.
'Επίσης εκαμε έπίσημη άναγ
γελια προειδοποιώντας δτι δσοι
όποστηρίζοuν νόμου; χωριστι
κούς των σχολείων άντιμετωπί
ζοuν «αυτόματον άφοpισμόν».
4εν άπείλησε, άλλα μόνcν προ
�ιδοπο(ησε. 'Ωστόσο καί 1ι &πλη
πpοειδο7tοίησις ήταν σημα.ντικη
για τους Καθολικούς, διlτι γι·
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αύτους ά:φοpισμος !σον κόλασις,
δεδομένου δτι ή ά:γία κοινωνία
πpο του θανάτου (που δεν παρέ
χεται στους ά:φωpισμένους) είναι
προϋπόθεσις της σωτηρίας της
ψυχής. ''fστεpα άπο αύτην 1. r,ν
πpοειροποίησι του ά:pχιεπισκό
που, πολλοί Καθολικοί φανα·τι
κοι πpοειδοπόί ησαν κι' αύτeιί
δτι θά κόψουν την συνδpομη
πpος την ενορία τeιυς καί θά πά
ρουν τα παιδιά του; &πο τα κιχ•
τηχητικα σχολεία, οίιτε θα ξα
ναεισφέpουν για &.νέγεpσι άλλων
εκκλησιών. Πpο6άλλουν δτι στις
Δέκα 'Εντολές δέv ύπάpχει τί
ποτε που να δικαιολογεί το «Ού
εφαρμόσεις διαχωpισμον είς Νό
τιον Άμεpικήν» ... Αύτο το ζή·
τημα, ύποστηpίζουν, οπως το
διαζύγιο, δ πεpιοpισμος των
γεννήσεων κλπ. είναι ζήτημα.
ήθικο καί οχι δογματικό. Ιlpο
σθέτουν δτι το κίνημα της μι·
κτης φοιτήσεως δπeικ"ινείται ά:πο
κομμουνιστας καί δτι οί ήγέται
του συyχpωτισμου λευκών καί
νέγρων κάνουν την δουλειά των
κομμουνιστων. ·
«' Αποpώ-ά:πήντησεν ά:μέσως
δ &pχιεπίσκοπος-ποιος &ληθι
να κάνει την δουλεια των κομ•
μουνιστων : εμείς που 'διακηρύτ
τουμε τά δικαιώματα δλων των
πολιτων η εκείνοι που πpοσπα•
θουν να επι6άλουν πεpιοpισμους
καί στερήσεις στους Νέγρους ά:
ποκλειστικως εξ α!τίας τοΟ χρώματός των».
«Νο·μίζω-πpοσέθεσε-δτι αύ·
τοί οί κύριοι που δποστηpίζουν
τον διαχωρισμό, θα ώφειλαν να
διεpωτηθουν εαν δρουν ώς γνή
σιοι 'Αμερικανοί η μήπως 6οη
θουν το εpγο εκείνων που &γω
νίζονται να ε�σαγάγουν τάς &p-

χας του ά:θεϊσμου καί της &πι
στίας καί τάς ά:pχάς τοϋ κομ
μουνισμοϋ στίς Ή νωμένες Πολι
τείες».
Λύτη ή προσπάθεια για τήν
έδpαίωσι τών μ:κτών σχολείων
εχει 6αθύτεpη σημασία, διότι
από tYJY παιδικη· ήλι (ία θα θε
μελιωθη ή κοινη κeιινωνικη ζωfι,,
χωρίς διάκpισι φυλής καl ετσι
θα σταματfισουν κάποτε τα φο•
6ερ-α εγκλfιματα ε1ς 6άpος τών
Νέγρων, που μένουν καί ατιμώ
ρητα.
Ή «'rπόθεσις 'fίλλ» είναι
ενα τυπικό παράδειγμα της νοο·
τpοπίας των φανατικών στrιν
'Αμερική· είναι ή ύπόθεσις που
συνετάpαξε οχι μόνο την 1 Άμε·
pική, άλλα κ:i:l τόν κόσμον δλό
κληpο.
Ό 'Έμμετ Τίλλ �ταν ενα
παιδάκι 14 ετών ά:πο το Σικάγο,
που 'είχε επισκεφθη τον θείο
του l\lωϋση Ράϊτ, στο Δέλτα τοο
Μισσισιπη. 'Βταν yεpοδεμέ 10,
cχ\•άστημιχ 1. 60, φαινόταν σαν
άντp:χς. 'Όταν δλη ή οίκογένεια
πέρασε ά:πο το σταυροδρόμι
l\lόνυ, δπου ήταν ενα μαγαζάκι,
δ 'Έμμετ κάθησε εξω καί κου6έντιαζε με άλλα νεγpάκια. Πε
ρηφανευόταν θτι ε[χε επιτυχίες
με τα άσπρα κορίτσια. «Άφου
τα καταφέpνεις, τοσ είπαν, εμπα:
στο μάγαζl κ-χl πάpε pαντε6οΟ
ά:πο την κοπέλλα στο ταμείο».
Ό 'Έμμετ δεν το πολυσκέφθηκε.
'Εξ άλλου, δεν ήθελε νά τον
πουν «κοτόπουλο». Μπηκε μέσα:
καί στάθηκε στο τμήμα των ζα·
χιχpωτων. 'Ηταν εκεί ή ·κοπέλ
λα, ή Καρολίνα Μπράϊαντ,' 17
έτων. Της εζ ήτησέ δυο πεντά- ·
pες τσίκλά. Καθως τ�ν επαιpνε,
χάί'δεψε το· χέρι ' τη�· και- τη�·
1
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:εl1tε: «Γίνεται τίποτα, καμμια
,μέρα, Μπέμπα;». Ή Καρολίνα
-φώναξε την Τζουανίτα .Μίλαμ,
-φίλη της, που δ άνδρας της
,μαζί με τον δι�όν της ελειπαν
-στην πόλι. Ό 'Έμ;.ι.ετ στάθηκε
μπροστά της. s(Mr1ν κάνης ετσι,
-της εrπε, δε θα σε φάω. 'Έχω
πάει κι' άλλη φορα με άσπρα
-κορίτσια».
'Έφθασε 1ι Μίλαμ, τον εσπρωξε
εξω άπο το μαγαζί' ένω 1ι
Καρολίνα εφερνε ενα πιστόλι.
()f νέγροι φύγανε δλοι καί ο!
γυναίκες συμφώνησαν να μην εί1tοσν τίποτε στους άνδρες τους.
"'Αλλα ενας νέγρος όπηρsτης έ
μαρτύρησε στον Ρόϋ Μπρά'ίαντ,
τον άνδρα της Καρολίνας, τί
,Εrχε συμβη. 'Εκείνος έπηρε τον
φίλο του Τζων Μίλαμ, με το αύ
-τοκινητό του, πήγαν στο σπίτι
-τοσ 1\Ιωϋσή Ρά'ίτ, τρία μίλλια
·μακρια άπο το μαγαζί. κτύπη
οαν την πόρτα. Τον ρώτησαν άν
αuτος φιλοξενοσσε ενα παιδί άπο
-το Σικάγο. 'Ήθελαν «κάτι να
τοσ ποσν». Ό Ράϊc εCχε μάθει
-για το έπει·σόδιο. Μια νέγρα της
παρέας τους είχε συστήσει τοσ
_,,Έμμετ να φύγη, γιατί θχ τον
σκότωναν. 'Αλλα δ Ρά'ίτ καί ή
γυναίκα του δεν φαντάσθηκαν
Sτι μια &πλη κουβέντα. μποροσσε
να τιμωρηθ'Ώ με θάνατο και εί
;ταν να μείνΎ,J δσο λογάριαζε άρ
_χικά. Έφώναξε τον άνηψιό του.
Ό l\Ηλαμ ερριξε φως στα πρόσω
πό του καί τον ρώτησε : •Συ εrσα.ι
-δ παληονέγρος που εκαμες την
-κουβέντα;». Ό 'Έμμετ άπάντησε
«Ναί». «Νέκρα να σι φ&:η», εlπε
-δ Μίλαμ. «θα σοσ σπάσω το κε-φάλι. Φόρεσε τα ροσχα σου•.
··Ό 'Έμμετ ήταν με τίς πυζάμες.,
Ρά'ίτ προστtάθησε να τους κα-

.co

θφυχάσΥ,J. «Το παιδί δεν ήξερε
τί εκανε. Άφηστε τον». «Έσυ
να πας για ϋπνο»' τοσ άπά 11τη
σαν κι, εφυγαν με το παιδί.
'Ύστερα. άπο 72 ωρες, όκτω
μίλΑια μακριά, κάτι παιδια που
ψάρευαν στό Δέλτα εrδαν ενα
πτωμα. �Ηταν δ Εμμετ Τίλλ...
'() l\1πρ:Ηα.ντ καί δ l\Ηλαμ συ
νελήφθησαν. 'Ωμολόγησαν δτι εί
χαν άπαγάγει το παιδί, άλλα
ίσχυρίσθηκαν δτι κατόπιν το ά
φησαν διότι έπείσθηκαν δτι δεν
ήταν έκείνο που εlχε «προσβάλ
λει» την κυρία Ι\Ιπρά'ίαντ. Το
κακουργιοδικείο τοσ �άμνερ (ε
νορκοι μόνον λευκοί) τους άπήλ
λαξε άπο την κατηγορία τοσ φό
νου. Έπλήρωσαν άπο 10.000
δολλάρια έγγύησι καί άφέθησαν
έλεύθ,φοι, για να δικασθοσν αρ
γότερα μόνον για την άπαγω'[ή.
Το δικαστήριο τοσ Λεφλορ (πάλι
μόνον λευκοί) τους άπήλλαξε καί
άπο αύτη·1 την κατηγορία, διότι
δεν παραδέχθηκε δτι το πτώμα
που έξεβρχσθη άπο το ποτάμι
ήταν τοσ "Εμμετ, κ-χί άς τόν
είχε άναγνωρίσει 1ι μητέρα του...
ΟΕ δύο αύτες παρωδίες δίκης
εγιναν άφορμη να ξεσηκωθ'Ώ σε
δλον τον κόσμο κατακραυγη για
την ούσιαστικη νομιμοποίησι τοσ
λυντσάρίσματος
των νέγρων.
Στην 'Αμερικη εγιναν συλλαλη
τήρια καί τονίσθηκε δτι ή έτυ
μηγορία των λευκών ένόρκων του
l\fισσισιπή άποτελεί πρόκλησι
γιά την ίδέα της Δικαιοσύνης
και κηλίδα για δλες τίς Ήνωμέ
νες Πολιτείες. Σχεδον- δλες ο!
εφημερίδες κα.τεδίκασαν το δικα
,Jτικο σκάνδαλον. 'Αφυπνίσθησαν
of συνειδήσεις. Έπεστρατεύθη
και ή στατιστικη για ν' &ποδεί
ξη δτι ή κατάστασις δεν εlναι
Η
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σήμερα τόσο άσχημη δσο ήταν λιτείας της Γεωργίας στην
στά παλαιότερα χρόνια. Πρ!ν , Ατλάντα · έξέφρασε τήν ευαρέ
άπό 60 χρόνια, ενας νέγρο; έλuν σκειά της πρός τόν ξενοδόχο!
Τελευταία, χρειάσθηκε νά έ
τσα:ριζόταν κχθε μέρα καί τίς
γtορτέ; άπό δύο !\ ::πχ την πεν· πέμ6οuν στρατεύμχτα μέ τάνκς.
t(Χετίχ 1930-3-! τχ. λuιτσαpί στήν πόλι του Τέννεση γιά ν�
σματα λιγό'Jtεψαν σε ενα περί προλάσοuν έκδηλώσεις · έναντίο-;που τό,/ μήνα. Στην πενταετία . των τέγpων, άπό το αφηνιασμέ
1935-39 λιγόστεψαν· άκόμη : 8 νο πλήθος, που δεν ανέχεται στχ.
τόν χρόνο. 'Έγιναν 4 :ό χρόνο rδια σχολεία παιδιιχ μέ μελαψη
άπό 1�40-44 καί 3 μ6νον τό έπιδερμίδα σάν «προσσολή στη,
χρόνο άπό 1 945-1949. Στην θέλησι τοΟ Θεου». Έχν, λένε ol
π�νταε, ία 1950-55 εγιναν μό· ψχνατι κοί, ήθελε δ Θεός, θα..
νον ει:;(. τό χpό·ιο. '�l:ηόσ'J τό τους επλαθε σάν κι' έμας. Λοι
γεγονός είνχι δτι δ φυλετικός πόν, δεν εχοuν αυτοί δικ,:ίωμα
φχνατισμό; συντηρείται &κόμη νά ,ωκλοφοροσν μχζl μέ τά παι
καί ένισχύεται άπό τίς λεγόμεvες διά μας ...
Μν λείπουν καί οί υγιείς άν
1θuν'Juσες τάξεις.
τιδpάσεις
στον φυλετικό φανατι
Τόν Φε6ροuάριο έφέτος, έπpό
κειτο νά δοθ'Ώ σ' ενα μεγάλο ξε σμό. 'Ανχμεσ:χ σ' αυτές εlν-χι fl,
νοδοχείο τοϋ Μαϊ:χμι δε"ϊπνον μέ άπόφχσις του 1uμ6οuλίοu tίί:1ν έ-;
την ευκαιρία τiι ; έ πετείοu του Άμίόpικ'Ώ Χριστιχνων καl Έοpαί
Λίνκολν, δποu εlχαν κληθεί καί ων ν' απονείμη βρα6είο στόν Νο
20 Νέγροι, μέλη του τοπtκου τιοαφρικανικο λογοτέχνη "Αλαν·
Ρεποuμπλικανικου κόμματος. Ό Πέίτον, γιά τά ο:6λία του υπέρ,
διευθυντής του ξενοδοχείου, κά των 'Αμ.:ρικανων νέγρων. Τό.
ποιος Κλάeιuτον, έδήλωσε δτι δεν βpα6είο άπενεμήθη κα:τ:χ τόν
&vεχόταν ν:χ καθήσοuν μαυροι έτήσιο έοpτασμο της Έ6δομάδος
στό τρ:χπέζι καί θά εκλεινε την της 'Αδελφωσύνης, που εγινε
αrθοuσα. Οι Νέγροι εσπεuσαν να άπο 20-�7 Φε6ροuαρίοu.
'Αλλά, το σuμπέρασμ,: εlναι
άποχωρήuοuν καί μαζί τους εφu·
δτι
υπάρχουν ακόμη πολλά άγκά
γαν_ αρκετοί λευκοί, άποδοκιμά·
θt,:
στ"ο δρόμο πρός μιά πραγμα
ζοντας οχι μόνον την χυδαία
σuμπεριφορα του ξενοδόχοu,άλλά τική άδελφωσύνη των ανθρώπων
καί τήν προσ6ολη που γινόταν χωρίς διάκρισι της φuλης στην
στην μνήμη τοίι Λίνκολν. 'Έμει δποίαν άνήκοuν. Κα:ί τό «llνε0μct.
ναν δμως πολλοί, εφαγαν, ήπιαν της 'Αμερικής)> πρέπει νά φuσή
καί νόμισαν δτι γι6ρτασιχν τήν ξη προς νότον, δποu, άσχετα αν-
επέτειο τοσ &πελεuθερωτοΟ των γίνονται τώρα έλάχιστα λuντσα
Νέγρων, κατιχπιχτώντας τιχ /δα pίσματα, έπικραcε'ί πάντοτε �
νικά του . Καί τό χειρότερο εr έγκληματικος φυλετισμός.
νιχι δτ: ή τοπικη Βοuλη της πο·
Όδuσ. Κοσμό�οuλος.
Ι
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ΑΝΤΥΑΡ: Στόν Κηπο των Θρησκειών, τό Βοuδδιστικόν ίεpόν
Μέ τήν είιχcχιρίcχ τc�ίί πcχνηyuρισμc�ίί
των 2.500 ΧΡ"νων τc�ίί Βe>uδδισμc�ίί

ΓΚΑΟΥΤΑΜΑ ΒΟΥΔΔΑΣ
Ή ζωή τe>u xcxi ή διδcχσχcχλίcχ τοu

'Ομιλία τοϋ ΣΑΝΤΡΑ ΣΕΚΧΑΡΑ ΑΓΙΑΡ
πρώην άρχιδικαστοϋ της Μυσόρης
('Από τό The Theosophist)

Η

πανσέληνος τοv
Βεζάκ
(ποv συνήθως σvμπίπτει τόv
Μάϊο) εΤvαι ή έπέτειος σημαν
τικών περιστατικών της έσχά
της yήϊvης ζωf\ς τοv Κvρίοv
Γκαον:rάμα Βοvδδα : της γεν
νήσεώς τοv, τοv φωτισμοv τοv
K<:Xl της άπαλλαyf\s τοv άπό

τό φvσικόv σώμα. Αύτά τά πε
ριστατικά γιορτάζονται κάθε
χρόνο κατά τό Φέστιβαλ τοv
Βεζάκ.
Ύπάρχοvv ποικίλες θρvλικέs
άφηyήσεις yιά την ζωή τοv
Μεyάλοv αύτοv Διδασκάλου_
Πολλές εΙvαι άλληyορικές.
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Σuγενης γέννησις

Ό Γκαοvτάμα Σι�τάρτα-τό
πρωτο εΤναι τό οικοyεvειακό
Ί<αί τό δεύτερο τό άτομικό όνο
μα- yεvvήθηκε στό Καπιλαβα
·στού, εκατό μίλια βορειοανατο
λικά τοv Μπενάρες, της έπαρ
χίας Νεπάλ. Οί νεώτεροι χρο
νολόyοι τοποθετοvv τήv yέv
νησί τοv στά 563 π.Χ. ό:ν καί
ή άvατολική παράδοσις άvα
τpξχει 60 χρόνια περισσότερο.
Πατέρας τοv ηταv ό Σοvδχοv
τάvα, άρχηyός της φvλης των
-Σάκvα καί μητέρα τοv ή Μα
yιαvτέβι, πού πέθανε έφτά ήμέ
ρες μετά τήν yέvvησί τοv. Ά
νατράφηκε σύμφωνα μέ τήv
πριyκηπική τοv θέσι καί διδά
χθηκε τίς κvριώτερες τέχνες. Σέ
-ήλικία 18 έτωv έvvμφεύθηκε
τήv έξαδέλφη τοv Γιασοvτάρα,
πού του έyέvvησε εvα άyόρι,
τόv Ραχούλα.
Παρα(τη σ ι ς

ΕΤχε λεχθη κατά τήv yέvvησι
,ov Σιvτάρτα δτι μιά μέρα θ'
,άποτραβιόταv από τήv ψηλή
,ov θέσι καί θ' άκολοvθοvσε
τήv άτραπό της άπαρvήσεως
,ων έyκοσμίωv. Γιά vά μήv
-έπαληθεύση ή προφητεία, ό
βασιληας πατέρας τοv φρόντι
ζε νά τόν εχη περικvκλωμέvοv
μέ κάθε χλιδή καί ήδοvή ώστε
νά τόv άποτρέψη άπό τόν
ασκητισμό. Μάταιες άποδεί
χθηκαv δλες αυτές οί προφv
λάξεις. Ό νεαρός πρίyκηπας,
τρέχοντας μέ τό άμάξι τοv
πρός τούς τόπους των διασκε
�άσεωv, εΤδε τήv μιά ήμέρα
στό δρόμο ξαπλωμένο εvα ά
θλιο yεροvτάκι, τήv άλλη εvαv
άρρωστο vά καίη άπό τόv πv-

ρετό έyκαταλελειμέvος ή εvα
πτωμα σΕ νεκροφόρα νό: τό
άκΌλοvθοCίv οί πεvθοvvτες σvy
yεvείς καί, τέλος, - εvα ζητιάνο
έρημίτη μέ τό κύπελλό τοv.
Αυτά τά θεάματα τόv έπηρέα- Ι
σαν καί τόv εκαvαv νά προσέξη ι
περισσότερο τήv θλιμμένη όψι
δλωv των ζωvταvωv πλασμά- j
των. Γεματοs από όδύvη καί
οΤκτο, ό Σιvτάρτα άποφά
σισε νά τά παρατήση δλα, α
κόμη καί σπίτι καί οίκοyέvεια,
yιά ν' αποτραβηχθη στήv ε
ρημο καί ν' αvαζφήση έκεί τήv
αίτία πού vποφέροvv οί άν
θρωποι καί τά μέσα τοv λv
τρωμοv. 'Ήταν τότε 29 χρο
vωv.
Φωτισμός

'Έξη χρόνια πέρασε μ� φιλο
σοφική μελέτη καί τ α π α s
(σκληραyωyία). Τότε τοv ηρθε'
η σκεψις οτι η vπερτατη yvωσις
πού ζητοCίσε δέv θά εφθαvε πο
τέ μέ νηστείες καί σωματικές
τvραvvίεs, αλλά επρεπε νά κερ
δηθη μέ τό άvοιyμα τοv πνεύ
ματός τοv' μέ V τ χ V ά ν α
(άvώτερο διαλοyισμό). Μόλις
εφθασε σ' αυτό τό σvμπέρασμα, στρώθηκε στόv ίσκιο ένόs
δέvδροv ά σ β ά τ χ α- τό μέ
ρος τώρα θεωρείται ίερό καί
όvομάζεται Βούδδα Γκαyιά
άποφασισμέvος vά μήν μετακι
vηθη άv δέv πετύχαινε τήv φώ
τισι. 'Έμεινε έκεί 49 ήμέρες. Τέ
λος, ύστερα άπό πολλούς πει
ρασμούς καί
δοκιμασίες, τό
φως της άληθιvης yvώσεως ε
λαμψε στό vov τοv. 'Αvεκάλv
ψε δτι τό μvστικό της άθλιό
τητος βρισκόταν στήv άμάθεια
καί τό φάρμακο ηταν ή σοφία.
ι:
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'Από τότε, τοv άπεδόθη τό
όνομα Βούδδας, πού σημαίνει
«Πεφωτισμένος» ή '«'Αφvπνι
σμένος». Τόν εΤπαν άκόμη καί
«Τατχαyκάτα», Φθασμένον.
Μιά τuπική ήμέρα

Κάθε χρόνο, ·στοvς όκτώ ξη
ρούς μηνες, ό Βούδδας ταξίδεvε
άπό πόλι σέ πόλι καί άπό έ
παρχία σ' έπαρχία, κηρύττον
τας στό λαό. Στοvς τέσσαρες
βροχερούς μηνες εμενε μόνιμα
σ' ενα μέρος, όχι πάντα τό ίδιο,
άνάλοyα μέ τίς δvνατότητες ή
ρεμίας. Ή τvπική ήμέρα τοv
περνοvσεν ετσι : zvπvovσe πο
λύ νωρίς, επαιρνε τό λοvτρό
τοV Καί άποτραβιόταν σε μια
μοναχική θέσι yιά νά διαλοyι
σθη. "Υστερα επαιρνε τό κύ
πελλο της ζητιανειδ:ς καί μόνος
τοv η με μαθητάς τοv εμπαινε
στην πιό κοντινή πόλι yιά νά
ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΒΟΥΔΔΑ
δεχθη τήν προσφορά τροφης.
Στόν yvρισμό, ετρωyαν &λοι σέ 'Από τήν Γκαντχάρα των Β. Δ.
'Ινδιών, 3ou-4ou αίωνος π.Χ.
κοινό τραπέζι. "Υστερα μιλοvσε (Μοuσείον Βικτωρ(ας καt 'Αλστό λαό yιά τά βαθύτερα
βέρτοu, Λονδίνον)
/ των πραyμάτων μέ τόν άπλού
στερο τρόπο, ώστε &λοι νά χρι τή βαθειά νύχτα. 'Από τct
εννοοvν. Σvζητοvσε μέ τούς χαράματα ξα.νάρχιζε τό ερ
μαθητάς τοv καί τούς βοηθοv- yο τοv.
σ;ε στίς δvσκολίες των καί Ή Σάνγκ α
στοvς διαλοyισμούς των. ·ο
Πρίyκηπες καί Βραχμάνοι ,.
ταν εκανε πολλή ζέστη, περ
εμποροι
καί yεωρyοί, καλόyη
νοvσε τήν ώρα μέσα σ' ενα
ροι
καί
φvyόδικοι, εvyενείς κv
ησvχο δωμάτιο ή στή δροσε
ρίες
καί
μετανοημένες πόρνε�
ρή σκιά ένός πvκνοv φvλλώμα
τος. Μετά την άνάπαvσί τοv, εφθαναν ολο καί πολvπληθέ
πήyαινε πρός σvνάντησι των στεροι στην κοινότητα. Πολλοi.
άνθρώπων, προσπαθώντας νά προσειλκύοντο άπό τόν θεσμό.
τούς βοηθήση στίς περιστά της Σ ά ν y κ α (της άδελφό
σεις των. Τό βράδv μιλοvσε σέ τητος των μοναχων) πού πασvyκεντρώσεις.
'Ιδιαιτέρως ρείχε στοvς άνεπτvyμένοvς.
πρός τούς άδελφοvς τοv Τάy πνεvματικά τή δύναμι ν' άφιε
ματός τοv μιλοvσε σvχνά μέ- ρώσοvν τή ζωή τοvς στην ό:1
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·πόκτησι της vψιστης σοφίας
1<αί νά όδηyήσοvν άλλοvς, δια
της μελέτης καί της πειθαρχίας,
•στό δρόμο της άληθινης εvτv
χίας καί λυτρώσεως.
Μιά από τίς πρωτες έπισκέ
ψεις τοv Γκαοvτάμα μετά τήν
-φώτισί τοv ηταν πρός τό σπί
ϊι των yονέων τοv. 'Έφερε τήν
παρηyοριά στόν εως τότε ά
ιrαρηyόρητο καί άποyοητεv
"μένο πατέρα τοv, yλύκανε τήν
·καρδιά της εyκαταλελειμένης
·σvζύyοv τοv, πο\J αποφάσισε.
�<ι' αυτή νά yίνη μοναχή καί
'VCX άφιερώση καί τόν yvιό της
στήν πίστι.

προσώπων. Κατά μιαν έπίσκε
ψί τοv στό Βαϊζαλί δvσαρέ
στησε πολύ τούς εvyενείς, δεχόμενος τήν φιλοξενία μιας παλ ι
λακίδος, αντί τό δικό τοvς επι
βλητικό σvμπόσιο.
Παρανιρβάνα

Λίyοι άνθρωποι εζησαν μια
τόσο δραστήρια ζωή_._ 'Έφθα
σε 80 χρονων καί ακούραστος
έyvριζε. Για τόν τρ6πο · τοv
θανάτοv τοv αναφέρεται δτι
σταμάτησε σ' ενα χωριό, κον
τά στό Κοvσιναyκούρα, δποv
μερικοί μεταλερyάτες προσεκά
σαν τόν Γκαοvτάμα καί τούς
μαθητάς τοv νά φο:νε μαζί τοvς
τό μεσημέρι. Τό φαyητό άπε
'Ι'ό λειτούργημα
'Επί 45 χρόνια ό Διδάσκα- · τελείτο από yλvκό κέηκ, ρύζι
·λος εταξίδεvε πάνω καί κάτω καi . μανιτάρια. Λίyο μετά τό
,στήν κοιλάδα τοv Γάyyη, δι φαyητό ό Βούδδας αισθάνθηκε
·<>άσκοντας τό Δ ά ρ μ α (*) άσχημα, άλλα δεν παράπονέ
τοv καί έλκύοντας πολλούς θηκε. 'Όταν ενοιωσε λίyο καλύ
κοντά τοv. Μιλοvσε στό λαό τερα εξακολούθησε τό ταξείδι
κάθε επαρχίας μέ τήν ιδιαίτερη μέ τον μαθητή τοv 'Ανάντα,
·διάλεκτό τοv καί διάνθιζε τά εσβησε τή δίψα τοv, εκαμε
λόyια τοv μέ παραβολές, μύ λοvτρό καί πέρασε τό ποτάμι.
θοvς καί διαλόyοvς. Ό άκρο Σ' ενα άλσος εξάπλωσε στό
yωνιαίος λίθος της δημοτικό δεξί πλεvρό καί μέ τό κεφάλι
·τητός τοv ηταν· τό κήρvyμα στό βορρο:. Γνωρίζοντας δτι
για τήν παyκόσμιο άδελφότη τό τέλος τοv ηταν κοντά, μί
,α. Ή μέθοδός τοv απέβλεπε λησε στους μαθητάς τοv Καί'
-cστό νά ι:Ιναι προσιτός σέ δλοvς. τούς είπε δτι δεν επρεπε νά, λv
Μερικές φορές σvνάντησε άντι πηθοvν, άφοv ό θάνατος είναι
,δράσεις ζωηρές. Οί μεyαλύτε περιστατικό υποχρεωτικό σέ
ροι διδάσκαλοι δεν yλvτώνοvν δλα τά οντα. Τούς εδωσε τiς
·άπό ζηλοτvπίες καί παρανοή στερνές όδηyίες τοv καi τούς Έ
·σεις. 'Ιδιαιτέρως είχεν ενοχλη ξώρκισε ν' άκολοvθοvν σταθερά
θεί από τήν ζήλεια τοv εξαδέλ- τήν 'Αλήθεια σαν φάρο, νά ά
, φοv τοv Δεβαδάτα, ό όποίος, ποβλέποvν yιά καταφύyιο μό
.λένε, δτι εμίσθωσε δολοφόνοvς νο στους έαvτούς των καί νά
για νά τόν σκοτώση. Ό Βοvδ έρyάζωνται μέ ζηλο yιά τή
-�ας δεν εκανε διάκρισι μεταξύ σωτηρία τοvς. Καί vστερα πέ
ρασε στήν Π α ρ α ν ι ρ β ά ν α,
τήν
κατάστασι από τήν όποία
{*) Δ ά ρ μ α=τεταγμένον καθηκον
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·sεv υπάρχει έπιστροφή. Τό
·σωμα τοv έκάη μέ τήv δέουσα
-τελετή καi ή τέφρα μοιρασμένη
·σε όκτώ μέρη έστάλη σέ διά
φορα σημεία της χώρας, δποv
άνηyέρθησαv lερά μνημεία.
�Η προσωπικότης τοu

'Από δλες τiς άφηyήσεις
προκύπτει δτι ή προσωπικό
\·της τοCί Γκαοvτάμα Βούδδα
διεκρίvετο yιά τήv άξιοπρέ\ πεια, τήv όμορφιά καi τήv έλ
:-κvστικότητα. Ό χαρακτήρας
�του συνδύαζε εvτοvη άτομικό; ητα, βαθειά σοβαρότητα καi
;-αυστηρή απλότητα, μέ έξαιρε
ίτική ευyένεια καί φιλοφροσύνη,
i βαθειά κατανόησι της άνθρώ
: πινης άδvναμίας καί την πιο
,ρvφερή συμπόνοια yιά τούς
'-θλιμμένους. Ή φωνή του ·ηταν
' πλοvσια
'
και' παλλ'ομε1Ι δ vνατη,
\ 11η. Ή τrειστική του έκφραση
, κότης σχεδόν υπεράνθρωπη.
'Τά ρ η τ ά

τοu

Ή ευφράδειά του δέν σημαί11ει δτι τον παρέσυρε σέ μεyά
λοvς λόyοvς. 'Αντίθετα, ηταν
-όπαδός της σιωπfjς, δπως δλοι
oi μεyάλοι διδάσκαλοι. Έδίδα( ·σκε τούς άνθρώποvς περισσότερο μέ την παρουσία του καί
·μέ τό παράδειyμα τfjs ζωfjς
j ·του, παρά μέ τίs λέξειs ποv ε
λεyε. Συχνά καθόταν στο μέ
σον των μαθητων του καί τη
;pοCίσε άπόλvτη σιωπή.
Πολλά· άπό τά ρητά του,
όπως εφθασαν gως έμαs, εΙναι
-σύντομα καi νευρώδη. Ή ουσία
-της ηθικfjς ζωfjς βρίσκεται σvμ-πvκνωμένη σ'· αυτούς τούς λίγους στίχους:
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• Αποχή άπό κάθε κακή πράξι.
Καλλιέργεια κάθε καλοϋ.
Διατήρησις τοϋ πνεόματος καθαροϋ καί άγνοϋ.
Αότή εΙναι τοϋ Βοόδδα η προ
σταγή.

Παραμένει . σήμερα σωστός,
δπωs καi πρiν 25 αίωνες, ό
άφορισμόs δτι «Ποτέ τό μίσος
δέ νικιέται άπό ·.6 μίσος- τό\
μίσος νικιέται μόνον άπό την
άyάπη». Ή ίδια υπέρτατη σο- :
φία άναβλύζει άπό τά άκό
λοvθα ρητά:
Ό άνθρωπος ας ύπερνικήση τήν
όργή μέ τήν καλωσόνη· ας
ύπερνικήση τό κακό μέ το
καλό' ας ύπερνικήση τήν αί
σχροκέρδεια μέ τή γενναιοδω
ρια, το ψέμμα μέ τήν άλήθεια.
Ή vικη τρέφει το μίσος, διότι
δ ηττημένος εΙναι δυστυχής.
'Όλοι οί άνθρωποι τρέμουν τήν
ποινη, δλοι άγαποϋν τή ζωή.
Θυμήσου δτι εΙσαι καί σύ δ
μοιος μέ δλους καί μή προκα
λέσης σφαγή.
Μπορεί νά κατακτήση κανείς χι
λιάδες άνθρώπους στη μάχη,
άλλά δ μέγιστος νικητής είναι
δ κατακτητής τοϋ έαuτοϋ του.
'Όχι άπο τήν γέννηbL του, άλλά
άπο τήν διαγωγή του, ενας γί
νεται κάθαρμα καί αλλος-Βράχ
μαν.
Ποιος θά χρησιμοποιοϋσε θελη
ματικά σκληρή γλώσσα προς
έκειvοuς πού άμάρτησαν, αν
τοϋ ελεγαν δτι ωφειλε νά ρίξη
άλάτι καί σ-rίς πληγές των δι
κών του άμαρτημά-rων ;
'Αληθινή πρόοδος στήν πειθαρχία
τοϋ Ευλογημένου 'Ενός, εΙναι
δ-rαν δ άνθρωπος βλέπη το
άμάρ-rημά του στή φόσι του
καί τοϋ φράζει το δρόμο τοϋ
μέλλοντος.
Το δ ό γ μ α

Τό σύνολον τοCί «Δάρμα» ή
Διδασκαλίας τοCί Βούδδα εΙναι
άπλα καί σύντομα διατυπωμέ
νο στο κήρvyμά του, τό yνω-
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στό μέ τόv τίτλο «Δάρμα- σιfr.
κρα- πραβαρτάvα - Σούπα».
Περιέχει φωτειvόv κανόνα ζωης.
Στην άρχή διατυπώνει τά Τέσ
σαρα άξιώματα. Τό πρωτο εί
ναι δτι ή ζωή τοv κόσμοv είναι πλήρης άπό θλίψι καl πόνο.
Τό δεύτερο είναι δτι αvτή ή
κατάστασις οφείλεται στη δίψα
yιά υλική πείρα-χλιδή, ηδο
νή, δύvαμι κτλ. καi στην προ
σκόλλησι σέ πράyματα πού
πεpvovv, μέ άλλα λόyια οφεί
λεται στόν πόθο της ζωης πού
χαράζει τό άτομον άπό τή
yέvνησι ώς τόv θάνατο. Τό τρί
το άξίωμα διδάσκει δτι ή θλί
ψις εκλείπει μέ τήν vπερvίκησι
της προσκολλήσεως καl μέ τήv
vπόταξι των επιθvμιωv καl πα
θωv. Τό τέταρτο άξίωμα διδά
σκει δτι υπάρχει εvας δρόμος
πού όδηyεί πρός την άπελεv
θέρωσι άπό τή θλϊψι. Είναι ό
«Όκταπλοvς δρόμος» πρός:
'Ορθή ΠLστι, Όpθή Σκέψι,
'Ορθό Λόγο, 'Ορθή Δράσι, 'Ορθή
Ζωή, 'Ορθή Προσπάθεια, 'Ορθή
'Ανάμ νησι καt 'Ορθή Συγκέντρω
σι πνεύματος.

Καθεμιά άπό τiς εκφράσεις
αυτές είv' εvας πvρηvας yύρω
άπό τόν όποίοv άναπτύσσον
ται πολλές μεyάλες ιδέες. Ό
χρόνος μας επιτρέπει δύο μό
νον παρατηρήσεις. 'Ορθή Πί
στις δέv σημαίνει τvφλή πίστις,
άλλα ενα ώpισμέvο ποσόν yvώ
σεως yιά τό σχημα της ζωης
καl την λειτοvρyία των νό
μων της φύσεως καl ειδικά τόv
νόμο της Αιώνιας Δικαιοσύνης,
ή Αιτίας καi 'Αποτελέσματος.
Οί σκέψεις μαςf πρέπει vά είναι
άληθιvές, ώραίες, εvyεvικές. Ή

όμιλία μας, σωστή, σοβαρή,..
επιβοηθητική. Ή δράσις πρέ
πει vά είναι δίκαιη, άνιδιοτε
λής, καλοζvyιασμέvη, άποτελε
σματική. Δέv υπάρχει σωστή
ζωή δταν προκαλη βλάβη σέ
άλλα ζωντανά όντα ή δταv ε
πιτvyχάvεται μέ άvτικαvοvικα
μέσα καi άνέντιμη σvναλλαyή.
Ή ορθή προσπάθεια σvvεπά
yεται επιμονή στήv καλωσύvη,
καl εξαρτδ:ται άπό την εκλοyή
ώφέλιμης ερyασίας καί τή11
χρησιμοποίησι της δvvάμεως
καl επιρροης μας πρός τό κα
λύτερο. 'Οφείλομε vά κάvωμε
τήv αvτοσvyκέvτρωσί μας, πι
στοί στό εpyov καl τό καθη
κόv μας, επωφελούμενοι άπ_ό τα
λάθη μας καl όχι vά τα εκκο
λάπτοvμε, ενθvμούμενοι πάν
τοτε τά καλά καl ευχάριστα
πpάyματα καi λησμονώντας
τά κακά καί δvσάρεστα. Τό
πvεvμα πρέπει vά σvyκεντρώ
vεται μόνον σέ ψηλούς καl εv
yεvείς στόχοvς, ώστε vά σvy-
κεvτρώvοvμε στό βάθρο τοv
άνvψωτικές σκέψεις πού · θα
χρησιμεύσοvν ώς μητρες τοv
χαρακτηρος μας καl ώς όδηyοi
στiς καθημερινές μας πράξεις.
Ή

'Α τ ραπ ός

Ή Όκταπλη 'Ατραπός πού
πού εχάραξεv ό Βούδδας είναι
ή Μέση 'Οδός, μεταξύ των v
περβολωv τοv άσκητισμοv καί·
της άμεριμνησίας της κοσμικης
ζωης. Δέv είναι πραyματικα
νέα όδός· είναι ή άρχαία όδός,
άποκατεστημέvη · σέ οvσιαστι
κήv άπλότητα. Ό Βούδδας
δέν διεξεδίκησε καν τόv τίτλο
τοv άvακαιvιστοv. Σκοπός τοu.
δέv ηταv vά εισαyάyη ενα vέow
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κώδικα ήθικf\s η vά προτeίvη
εvα νέο σχημα τοCί σύμπαντος,
άλλά vά μeταμορφώση τήv
ήθική ζωή μέ μιά νέα αϊσθησι
τοCί καθήκοντος. Γι' αύτό ε
δραίωσε μιά φιλοσοφία ποv ά
πevθύveται στό λοyικό καί τή
vόησι, προσαρμοσμένη στίs
πρακτικές άvάyκes των σvvη
θισμέvωv άvδρωv καί yvvαικωv.
Τό λvτρωτικό τοv eύαyyέλιο
δέv πeριωρίζeτο yιά τovs έκλe
κτούs, yιά τovs λίyovs άvωτέ
ροvs σέ διαvόησι ή θέσι, άλλά
yιά τό πλf\θοs, yιά τόv κα
θέναν.
Al l ν τ ο λ α ί

Διeτήρeι τίs λe:rτ�λόyous
σvζητήσeιs μόνο yια τον εσω
τερικό κύκλο των μαθητωv τοv,
ένω στόv πολv λαό έκήρvττe
τό άπλό «Δάρμα» τf\s άyάπηs,
δι:(αιοσύvης καί όρθότητος.
'ωραία άπeικόνισιs της φύσε
ως των λαϊκωv τοv όμιλιωv
δίδεται στάs «Πέντε έvτολάς»
ποv εδιve σέ δλοvς τovs άκρο
ατάs τοv. Αί έντολαί αύταί
εχοvv άποδοθf\ όμορφα στό
ερyοv τοCί "Αρvολδ «Τό φως
της 'Ασίας», ποv etvαι άπό τά
πλέον έμπvevστικά ποιήματα
στήv άyyλική yλωσσα.
Μή σκοτώνετε-γιά τό δνομα τοϋ
Θεοϋ !-κι' οuτε νά σφάζετε
Οuτε τό άσημαντότερο πλασμα,
πάνω στον άνοδικό τοu δρόμο.
Δίνετ' lλεόθερα καί παίρνετε, μ'
άπό κανένα μή κρατατε
Μέ δίψα, άπάτη η δόλο δ,τι δι
κό τοu εΙναι.
Άπό κακή μαρτuρία, ψέμμα η
σuκοφαντία μακρuά.
'!Ι άλήθεια μόνον τήν άγνή ψu
χή τή φανερώνει.
Μακρuά άπό ποτά και δηλητή
ρια πού lξάπτοuνε τό πνεϋμα.
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Τά καθαρά μuαλά και τά καθα
ρά . σώματα δέ θέλοuν οίνο
πνεuματώδη.
Τοϋ γείτονά σοu τή γuναίκα μήν
άγγίζης, οuτε νά πέσης
Σέ σάρκας όίνομη και άταίρια
στη άμαρτία.

Δέv eΤvαι πeρίeρyο τό πωs
αύτά τά λόyια ξαπλώθηκαν
τόσο πολύ, σέ μορφωμέvοvs
καί άπαίδevτοvς, σέ μeyάλοvς
καί ταπeιvούs, σέ άδύvατοvς
καί iσχvρούς.
Ή ύπηρεσία τοϋ 'Ανθρώποu

Ό Βούδδαs πeριώρισe τήv
διδασκαλία τοv σέ θέματα θe
τικf\ς yvώσeως καί πρακτικf\s
σημασίας, πάνω άπό δλα στά
μέσα τοCί λvτρωμοCί άπό τόv
πόνο καί τό κακό. Κατηyορη
ματικά άπέκροue δτι διαθέτει
δvνάμeιs vπeρφvσικές καί δέv
εκαμe θαύματα. 'Αρνιόταν συ
στηματικά v' άπαντα σέ μeτα
φvσικά προβλήματα καί έρω
τήσeις σχετικές μέ τή ζωή μετά
θάνατον. 'Απeδοκίμαζe τiς δια
κιvδvvevμέveς υποθέσεις πάνω
σέ θέματα άπρόσιτα σέ λοyικη
άπόδeιξι, ώς μή έποικοδομητι
κά καi οφειλόμενα σέ νοσηρή
πeριέρyeια. 'Επειδή δέv εδωσe
vποστήριξι στην ύπόθeσι έvόs
προσωπικοCί ΘeοCί, ό όποίος
δύναται vά προσeyyισθiJ διά
της προσevχf\ς καί vά πραϋvθf\
διά της θvσίας, ή διδασκαλία
του χαρακτηρίσθηκε ώς άθeϊ
στική, άλλά πρόκειται περί έ
πιπολαίας κριτικf\ς. Δέv άρvή
θηκe δτι πρέπει vά vπάρχ-ι:� μιά
άναλλοίωτη υπερκείμενη Πρα
yματικότης πίσω άπό την σv
vεχf\ ροή της υπάρξεως, άλλά
� ΕΚpΙΥΕ άνα:: -α τ' V ό
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Αίτία πρός έξήyησιν τοv κό
σμου της έμπειρίας μας. ,�
τf\s_πίστ��s.... Ξ� . ενα Θεό, π_e�;
τιμοvσε νά έμπνέ1] -- ΤΟ ·καθf1κ ν
� vπ ρ,εσίiϊ.iJϊοs,_� τ�ν:=:f.ν°_ ',
-θρωπο. 'Αντί yια εξωτερικές
Ί.:ιορ·φές····καί τελετές λατρείας,
,τροτιμοvσε την έσωτερική άλ
λαyή καί την ρυθμισμένη αυ
τοπειθαρχία.

Ό νόμος της Αίτίας καί 'Α
-ποτελέσματος
(όνομαζόμενος,
σχετικά μέ την άνθρώπινη ζωή,
Νόμος τοv Κάρμα) άντιπρο
σωπεύει τό σχέδιο, πάνω στό
όποίο προχωροvν δλα τά
όντα. Αυτή ή άρχή, μέ τήν
-προσθήκη της σuνεχοvς άλλα
γης καί προόδου, άποτελεί
μιά άπό τίς κuριώτερες προ
σφορές τοv Βοuδδισμοv στήν
Ίνδική σκέψι. Τό κάθε τι υπόκειται
σέ νόμους καθωρισμένοuς
\
καl άναλλοίωτοuς. Κανείς δέν
· παρεμβαίνει στή λειτοuρyία
τοv νόμου, τίποτε δέν μπορεί
ν' άπαλλάξη τόν άνθρωπο άπό
τήν ποινή yιά κακή πράξι.
Κάθε σκέψις, κάθε πράξις κλεί
νει μέσα της τό άναπόφεuκτο
άποτέλεσμα. 'Από τό καλό
-προέρχεται καλό, άπό τό κακό
φυτρώνει κακό. Ό καρπός των
πράξεών μας στην παροvσα
ζωή θά yίν,:� δ σπόρος τοv
χαρακτηρος
στίς μέλλουσες
ζωές μα5.
Τό , Κάρμα δέν πρέπει νά
συγχέεται, καθώς συχνά σuμ
βαίνε1 1 μέ τήν ίδέα ενός μηχα
νικοv πεπρωμένου. Δέν άπο1.<λείει τήν ευθύνη, ούτε έξοuδε
τερώνει την προσπάθεια. Ά
πλως έπιβεβαιώνει τό δτι ή
Κ ά ρ μ,α

τsι.ts__ τfjs . Φύσεως δ_έ'!....§ιrοα...ρ,_4.σσεται---άπό θαύματα. Λέyει
στους άνθρώποuς νά . βασίζων- 1
ται yιά τή λύτρωσί τους στίς
δικές τους μόνον προσπάθειες, ,
άντi νά δοκιμάζουν νά μεταθέ- i
σοuν τό φορτίο τους σέ άλλό- 1
τριες δυνάμεις. Τό Κάρμα εξη- J
yεί με νοητό καί έπιστημονικό
τρόπο τά δύσκολα καi αίνιyμα
τικά yεyονότα της υπάρξεως,
τiς άθλιότητες, τά κακά, τiς ά
τέλειες καi τίς άδικίες πού εΙναι
φανερές.
Ή ζωή προσφέρει μιά είκόνα
yεμάτη κατάθλιψι , καi .στήν
έπιφάνειά της έπικρατεί τό
στοιχείο της άπαισιοδοξίας.
Αυτό δμως συμβαίνει έπειδή ή
ζωή δέν διάyεται καθώς θά
επρεπε. Ή φυσική ϋπαρξις δέν
είναι ενα τέρμα, άλλά ενα μέ
σον yιά τό φθάσιμο στό ϋψι
στο άyαθό. Ή yνωσις τοv
Κάρμα βοηθάει τόν άνθρωπο
νά ρuθμίση ετσι τή ζωή του
ώστε νά καταστήσ,:� τό φθάσι
μο αυτό προσιτό, έναρμονίζον
τάς την πρός τόν αίώνιο Νόμο.
Σ' αυτήν τήν άρχή περιέχεται
σταθερή έλπίδα καi άληθινή
παρότρυνσις yιά προσπάθεια.
'Αφοv δέν υπάρχει τίποτε
στόν κόσμο άναλλοίωτο καί
άφοv τό υποκείμενο σέ άλλοίω
σι δέν μπορεί νά είναι διαρκές,
ή Βοuδδιστη:ή φιλοσοφία __CΞφ
νείται δτ -'r\-Ι,ΙΛ.ΙΧJ1 τοσ άνθρώ
ποu είναι αίώνι�,_Δέν μποροu
με να εϊμαστε άκριβως οί 'ίδιοιl
ούτε σέ δύο λεπτά της ώρqς\
ταυτοχρόνως. Ή τάσις yιά άπόκτησι ταυτότητος παράγει \
τήν έπιθuμία προσώπικης πεί-

Νιρβάνα
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1 ςpας, ή όποία εtναι τόσο iσχvδημι vρ ική δ ναμις
τε
1, ,ρ
�
� 1;ατομικοτητα
1/
ω,&
-φερνει
την
πισω
',-στην
, κοσμικην
, vπαρ.,ι.
"
� Μ πο,ροvμε νά διαφύyοvμε τήν
μπαναyέννησι μόνον μέ τήν όρθή yνωσι καί μέ τήν κατάκτησι της πηyης της έπιθvμίας
Ιyιά τά πράyματα τοv φvσι
Ί<οv κόσμοv. Γι' αυτόν πού έ
ξήντλησε τό Κάρμα τοv μέ τήν
-αvτοθvσία καί τήν αυταπάρνη-σι, δέν υπάρχει έπαναyέννησις,
άλλά τό πέρασμα στήν αίώνια
ι ·ε!ρήνη της Νιρβάνα.
Νιρβάνα, κατά λέξιν, θά πη
«σβέσις» ή «έξάλειψις» καί ση
μαίνει τό σβήσιμο της φωτιας
της ήδονης, της άποστροφης
-καί της άπάτης, ϊήν κατάπαv-σι δλων των πόθων καί πα'θων, καί τήν τελικήν έξάλειψι
των σπόρων της άτομικης υ
πάρξεως, Ή Νιρβάνα κάθε αλ
λο παρά εΙναι πτώσις στή μη
-δαμινότητα, άλλά άντιθέτως
.:εΙναι λύτρωσις άπό τήν άτομικότητα καί ταύτισις μέ τήν
•αίώνια Πραyματικότητα. ΕΙναι
μιά κατάστασις άπέραντης εί
. ήνης καί άσύλληπ:της τελειοοιήσεως yιά τούς πολλούς
'νθρώποvς, καθώς εχοvν βεβαιώσει έμφατικά οί μυστικοί
,δλων τωγ αlώνων. 'Από έκείνη
,ήν πανσέληνο πού ό Βούδδας
άπηύθvνε τό πρώτο τοv μήνv
:μα, μυριάδες άνδρων καί yvναι
κωv περπάτησαν στήν άτραπό
,τού όδηyεί στή Νιρβάνα καί
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βρηκαν τόν δρόμο πρός τήν
παντοτεινήν Είρήνη.
Εiπε ενας δυτικός σvyyρα
φεύς: «Τό v' άποβλέπη κανείς
πρός δλον τόν κόσμο-σέ κάθε
ζωντανό όν-μέ αίσθήματα συμ
παθείας, τό νά vπερνικα -rό μί
σος μέ τήν άyάπη, τό νά άκο
λοvθη τήν άρετή μόνο yιά δι
κό τοv λοyαριασμό, τό νά μήν
vπολοyίζη σέ άνταμοιβή αλλη
άπό τήν έσωτερικήν είρήνη κα\
της καρδιας τοv τή yαλήνη
α υ τ ό εΙναι πού ό Βούδδας
yvρεύει άπό τούς όπαδούς τοv.
Πολλά ζητάει άπό τήν άνθρώ
πινη φύσι. Καl δμως αυτή ή
θρησκεία πού άπαιτεί τόσο
πολλά καί φαίνεται νά υπόσχε
ται τόσο λίyα, εχει προσελκύ
σει πολλούς πιστούς». ΕΙναι ά
λήθεια δτι, μέ τό πέρασμα της
ίστορίας, ή Βοvδδιστική θρη
σκεία δέν επικρατεί πλέον στlς
'Ινδίες, άλλά ή επιρροή τοv με
yάλοv Ίδρvτοv της επιζη στά
κηρύyματα της άyάπης καl
τρuφερότητος πρός δλα τά
πλάσματα. Ή διδασκαλία τοv
παραμένει στόν κόσμο μοναδική
διότι μόνον αυτός άπό δλοuς
τούς Μεyάλοvς Διδασκάλους
στήριξε στήν ίκανότητα κάθε
άνθρώποv τό ερyο yιά τήν δι
κή τοv σωτηρία. Καί σήμερα,
δέν υπάρχει σπουδαστής των
μεyάλων μορφών της πνεvμα
τικης ίστορίας της άνθρωπότη
τος, πού νά μή νοιώθη yι' αυ
τόν σεβασμό, ψυχική κραταίω
σι καl εξαρσι.
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Μια Βοvδδιστική ίστορία

'Ένας κολασμένος εΙχε έργασθη νά έξαγνισθη καt νομίζοντας δτ
κατώρθωσε ν' άπολυτρωθfj άπό τtς διάφορες έπιθυμίες, έζήτησε άπό
τόν Βούδδα νά τόν βγάλ!) άπό τήν κόλασι.
'Ένα σχοινt μέ κόμπους κατέβηκε δίπλα του, τό επιασε καί άρχι-
σε ν' άνεβαίνη στον ούρανό. •Αλλά σέ λίγο ενοιωσε τό σχοινt νά τεν-
τώνεται πολύ καt νά κινδυνεύη νά κοπfj. Κυττάζει κάτω καt βλέπεL
καt άλλους κολασμένους ν' άνεβαίνουν πίσω άπ' αύτόν, μέ τό ϊδιο
σχοινί.
«'Έ ! φωνάζει, άφηστε τό σχοινί μου, γιατt θά κοπfj !»
'Αμέσως τό σχοινί έκόπηκε κι' εuρέθηκε πάλι στήν κόλασι, ένώ
μιά φωνή του ελεγε :
«Δέν είσαι άξιος νά βγης άπό τήν κόλασι. 'Έχεις άκόμη τήν έπι-
θυμία της προσωπικης σου σωτηρίας, άνεξάρτητα άπό τή σωτηρία.
τών άδελφών σου. Πρέπει, λοιπόν, άκόμη νά έργασθης καί νά μελε-
τήσης, πρίν φθάσης στή Νιρβάνα».

Ή ζωή είναι μιά γέφυρα-μη χτίζης έπάνω της οίκοδομή.
Εlν' ενα ποτάμι-μήν άφήσης νά σέ πάρη, μά οuτε νά δεθης σε
οχθη του καμμιά.
Είν' ενα γυμνάσιο-έπωφελήσου γιά νά άναπτύξης τό πνευμα σου_
Εϊν' ενα ταξίδι-δέξου το καί προχώρει έμπρός !
(άπό τό βιβλίο «Βουδδισμός» τοϋ Κρίστ. Χάμφρεϋς),,

'Εκείνοι πού εχουν καρδιά ετοιμη νά βοηθήση, δικαιουνται vά:.
κρίνουν. Οί άλλοι είναι σκληροί καί άδικοι

Ούiλλιαμ Πέν�

'Η :κuρίι�t Ρciιθ Σίμμcνς είναι
μιά 'Ιρλανδή μετενσαρ:κωμένη ;

Η ΜΠΡΑΊ.ΝΤΥ ΜΑΡΦΥ
ΥΠΝΩΤΙΖΕΙ ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ
Ή ·uπli>θεσις πciι σuναρπάζει την 'Αμερική
Τ uϋ Η Ε R Β R R Τ

ΒR ΕΑΝ

('Αιτο το Life)

·Οταν, τον περασμένο Γενάρη,
·έξεδόθη στtς 'Ηνωμένες Πολιτείε�
ενα βιβλίο μέ τίτλο «Είς άναζή
τησιν της Μπράίντu Μάρφu»,
λογάριαζαν δτι ή καλότερη κα
τανάλωσις θά εφθανε σε 10.000
άντίτuπα. 'Αλλά, μέσα σέ δόο
μηνες εγιναν i.ννέα i.κδόσεις σε
170.000 άντίτuπα καt το βιβλίο
αύτο i.τέθη i.πικεφαλη� στον κα
τάλογο των «μπεστ-σέλλερς».
Ύπεόθuνη γι' αότο το i.κδοτι
κο φαινόμενο εΙναι μιά κοκκινο
μάλλα 'Ιρλανδή,
όνομαζομένη
Μπράϊντu (χαϊδεuτικο τοϋ Μπράϊ
-"tζετ) Μάρφu, ή δποία μπορεί

ναζησε καί μπορεί νά μήν εζησε
στtς άρχές τοϋ 19ou αίώνος στήν
'Ιρλανδία καt ή δποία άφηγήθηκε
τή ζωή της, διά μέσοu τοϋ ση
μερινοϋ της σώματος, πού φέρέι
το δνομα της κuρίας Ροόθ Σίμ
μονς και μένει στο Ποuέβλο της
πολιτείας Κολοράντο. Ή Σίμμονς
εκαμε λεπτομερείς άφηγήσεις
ύπνωτισμένη άπο τον Μόρεϋ
Μπερνστάϊν, εναν τραπεζίτη τοϋ
Ποuέβλο, άνθρωπο άψόγοu ύπο
λήψεως, πού εχει τον ύπνωτι
σμο γιά i.ρασιτεχνική άπασχόλη
σι. Με τήν γνωστή μέθοδο της
ύπνωτιστικης άναδρομης φθά-
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νοuν σuνήθως μέχρι τήν παιδι
κήν ήλικια και δ Μπερνστάϊν δο
κιμασε νά έπεκτεινη τήν άναδρο
μή πέραν της γεννήσεως, δπότε,
μετά τό πέρασμα τοϋ φράγματος
αότοϋ, όίκοuσε κατάπληκτος τήν
ύπνωτισμένη νά μιλάη γιά μιά
άλλη ζωή, σε αλλον τόπο, σε
άλλην έποχή, με άλλο ονομα.
Ή έπιτuχία τοϋ βιβλιοu, δποu
καταχωρήθηκαν τά πρακτικά των
ύπνωτιστικων σuνεδριάσεων και
τά στοιχεία τοϋ έλέγχοu ποu
έπηκολοuθησε, • έξηγείται άπό τό
ένδιαφέρον μεγάλης μερίδος άν
θρώπων οχι μόνον γιά τό ένδε
χόμενο καινοuργιας ζωης μετά
τόν θάνατο, άλλά και προηγοuμέ
νης άπό τήν γέννησι. 'Εκτός άπό
τά βιβλια, ποuλήθηκαν και 30.
000 δίσκοι με τήν μαγνητοφωνη
μένη άφήγησι της Μπράϊντu
Μάρφu.
Μιά πραγματική ύστερία ξα
πλώθηκε σ' δλη τήν 'Αμερική.
Στά σαλόνια όργιάζοuν οί πνεu
ματιστικες σuνεδριάσεις, • στίς έ
φημερίδες έδημοσιεuθη διαφήμι
σις δτι «ό Κuριος 'Ύπνωσις της
Καλιφόρνιας1> άναλαμβάνει νά
σας μεταφέρη πίσω σε προγενέ
στερες ύπάρξεις, μόνον με 25
δολλάρια γιά κάθε ζωή καί άνε
κάλuψε δτι μιά γυναίκα, στά
1800, ηταν.... άλογο, ένω ενας
17ετής μαθητής στή Λοuϊζιάνα ά
φηγήθηκε περιστατικά τίjς ζωης
τοu πρίν.... 10.000 χρόνια. 'Αλλά
στό Σάοuν της Όκλαχόμας, ενας
19ετής, όνόματι Ρίτσαρντ Σοuίνκ
άφησε ενα σημείωμα δτι εΙναι
περίεργος γιά τήν ίστορια της
Μπράιντu Μάρφu και πηγαίνει
νά τήν έξετάσn αότοπροσώπως...
καί φuτεψε στό κεφάλι του μιά
σφαίρα. Έξ άλλου, στό Τέξας
πίνοuν τό νέο «Κοκταίηλ Μετεν
σάρκωσις1> ( ενα τζίτζερ βότκας,
μισό τζιτζερ μαρασκινο με χuμό
λεμονιοϋ, ροϋμι ποu άνάβει και
τρίμματα πάγοu).
Ίδοu, έν περιλήψει, ή άφήy,1.σις της Μπράίντu Μάρφu : Στά
1806 ηταν 8 έτων και εμενε α'
ενα άσπρο ξuλινο σπιτι, στό
Κόρκ. · τΗταν κόρη ένός δικηγό
.οοu, τοϋ Ντάνκαν Μάρφu και

της σuζύγοu τοu, Κάθλην. Στά.
17 της χρόνια γνώρισε τόν Σήν,
Μπράϊαν Μάκ Κάρθu, δικηγόρο.
έπιαης, τόν παντρεuτηκε και έγ
καταστάθηκαν στό Μπέλφαστ.
'Ύστερα περιέγραψε τή ζωή της,.
τόν θάνατό της, άπό πέσιμο, τόν
ένταφιασμό της, στόν δποίον 'λέ
γει δτι παρέστη. Περιέγραψε τόν
τάφο της, είπε δτι διέμεινε σε
τόποuς δποu δεν αισθανόταν οuτε
πόνο, οuτε μεγάλη εόχαριστησι
και τέλος, με τρόπο ποu δεν
καθώρισε άκριβως, ξαναγuρισε·
στόν κόσμο, στά 1923, στις 'Η
νωμένες Πολιτείες.
Ή Ροuθ Σιμμονς, ποu εκαμε.
τίς άφηγήσεις αότές, εχει γεννη
θεί τό 1923, στό Μίντλγοuέστ,
δεν πάτησε ποτέ τό πόδι της
στήν 'Ιρλανδία, δεν εχει 'Ιρλαν
δική προφορά και εΙναι μιά πολi,,
σοβς:φή καί άξιοπρεπής κuρία.
Πάνω στίς άφηγήσειc; εγιναν ε-·
ρεuνες λεπτομερείς άπό 'Αμερι
κανούς ρεπόρτερς ποu πηγα-;
στή•ι 'Ιρλανδία σταλμένοι άπό ·
διάφορα εντuπα. Νά μερικά άπό
τά πορισματά τοuς :
Ή Μπράίντu ίσχuρίζεται δτι
γεννήθηκε στίς 20 Δεκεμβριου1798, στο Κόρκ καί πέθανε στό
Μπέλφαστ μιά Κuριακή τοϋ ε
τοuς 1864. 'Αλλά σε κανένα λη
ξιαρχείο ένοριακό η πολιτικό δεν
γίνεται μνεια της γεννήσεώς της
η τοϋ θανάτοu της. Σε κανένα
ληξιαρχείο τοu δήμοu τοϋ Κόρκ
-καί διατηροϋνται άπό τό 1820δεν βρίσκεται τό ονομα της οt
κογενειας της. Στις νεκρολογίες.
των έφημερίδων τοu Μπέλφαστ
τοϋ 1864 δεν ύπάρχει ίχνος της
κuριας Μπράίτζετ Μάκ Κάρθu.
Ή Μπράίντu είπε δτι εζησε
«σ' ένα ωμορφο ξύλινο σ.πιτι>>.
'Αλλά, τό ξύλο ηταν πάντα σπά
νιο στήν 'Ιρλανδία καί τά σπίτια
κτιζόνταν άπό πέτρα η τοuβλα.
Ή Μπράίντu ίσχuρίζεται δτι
παvτρεuτηκε τόν Σίην Μπράϊαν
Μάκ Κάρθu. Προφέρει τό ονομα
τοϋ σuζuγοu της «Σι-άν1> και έ
ξηγεί δτι λέγεται και «Σά-ον»,.
ένω ή δεuτερη προφορά εΙναι ή
τρέχοuσα στήν 'Ιρλανδία. Έξ άλ
λοu,
τόν ),.έγει σuνηθέσ-ι-ερα.
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(<Μπpάϊαν», ποu-κατα σύμπτω
σιν- εΙναι τό δεύτερο οvομα τοϋ
άληθινοϋ της τωpινοϋ σuζύγοu
της Ροuθ Σ(μμονς.
Ύπάpχοuν μεpικες λεπτομέ
ρειες άπό τήv άφήγησι της
Μπpάίvτu ποu_ ταιpιάζοuν μέ τα
γεγονότα. Μιλώντας γιά μιά έκ
δpομή της παιδικijς της ήλικ(ας
στό • Αvτp(μ, περιγράφει τοuς
«ασπpοuς άπότομοuς βpάχοuς,
τοuς καταρράκτες ποu γκpεμ(ζοv
ται και γ(vονται μικρά puάκια
στό εδαφος και φθάvοuν στή θά
λασσαη. Αύτή ή περιγραφή τοϋ
• Αvτpιμ είναι σωστή.
Ή Μπpάιvτu άφηγείται δτι
μετά τόv γάμο της πijγε άπό τό
Κόpκ στό Μπέλφαστ περνώντας
άπό τό Ησταupοδpόμι Μπέηλιγκη
· και στό:μάτησε ((στοϋ Ντόμπuη
γιά νά φάη πατατογαλέτες. 'Ένας
ρεπόρτερ άνεκάλuψε στήν κο
μητε(α Καβάν εvα σταupοδpόμι
<<Μπέηλεςη και εvαv ΗΝτόμπuη.
Οί γαλέτες άπό πατάτα εΙναι έ
π(σης άληθοφανείς.
Ή Μπpάιvτu λέγει δτι ό σύζu
γός της εγpαφε αpθpα στό ((Νιοuς
Λέττεpη τοϋ Μπέλφαστ. Ύπijpξε
έφημεpίδα μέ τόv τίτλον αύτό,
άλλά δέv βρέθηκαν άκόμη ϊχvη
άρθρων τοϋ Μπράιαν.
Λέγει άκόμη : <<Πήγαινα στήv
έκκλησία της 'Αγίας Τεpέζαςη.
'Υπάρχει μιά έκκλησία της 'Αγίας
Τεpέζας, άλλά χτ(σθηκε τό 1911.
Πpοτιμοϋσε
εvαv
παντοπώλη Φάpp. Ύ
πijpχε τήv έποχήv έ
κείνη εvαί; Φάpp και
ηταv παντοπώλης.
Παpεκλήθη ν' άvα
φέpη μεpικες άπό τις
βιομηχαv(ες τοϋΜπέλ
φαστ και είπε δτι
Φοιτητηι;;, 22 έτων άπο
τό
τεν6ερ · άφηγείται,
μέ α!σθησι φρικτών πο
vων, πωι;; eχασε το 8εςι
χέρι του, στην προη
γουμενη ζωή του, δταν
ήταν στρατιώτης; στον
εμφύλιο πόλεμο και πs
-θανs το 1876 ..
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υπijpχε ενα μεγάλο σχοινάδικο και
εvα καπνεργοστάσιο. Ή άπάντησιι;
εΙvαι παραδεκτή, διότι τό φημι
σμένο έpγοστάσιο σχοινοποιίαςτοu
Μπέλφαστ υφ(σταται νομ(μωι;
άπό τοϋ 1876, άλλά δημιοupγή
θηκε με σuγχώvεuσι διαφόρων
μικpοτέpωv έπιχειpήσεωv ποu ύ
πijpχαν άπό πολu παλαιότερα
χρόνια. Τό καπνεργοστάσιο Μάp
pαιη & Υίοι χρονολογείται άπο
τό 1805.
'Εφόσον τό πλείστον των ά
παντήσεων της Μπpάιvτu δεν εΙ
ναι άκριβείς, τ( vά σκεφθfj κανείς γιά έκείvες ποu εΙvαι ; Τ(
λογική έρμηνεία μπορεί vά δοθη
στό γεγονός δτι μιά σύγχρονη
'Αμερικανίδα, εστω και σε κατάστασι ύπvώσεως, γνωp(ζει λε
πτομέρειες της ζωijς σε αλλη
χώρα και άλλον αίώvα ;
Ψuχ(ατpοι καί ψuχολόγοι πού
άπό χρόνια χρησιμοποιοϋv τόν
υπνωτισμό σάv θεραπεuτική μέ
θοδο παρέχοuv έπιστημοvική έξήγησι. Ό δόκτωρ Τζεpόμ Σνέκ,
τέως πρόεδρος της Έταιρ(ας
κλιvικοϋ πειραματικοϋ υπvωτι
σμοϋ καί δ δόκτωρ Λιούις Βόλ
μπεργκ, ίατρικός διεuθuvτής του
Κέvτροu άvωτέρωv σποuδώv ψuχοθεpαπε(ας Νέας 'Υόρκης, σuμ
φωvοϋv στίς έπόμεvες γενικές
διαπιστώσεις :
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. Μερικά πρόσωπα σέ βαθειά ν
πνωσι εΙναι προσιτά σέ άνώμαλη
έπ(δρασι καi έκλαμβάνοuν τήν έ
λάχιστη ενδειξι σάν έπιτακτική
διαταγή. Λέτε σ' εναν δτι εΙναι
ποιητής καi στιχουργεί μέ ίκανό
τητα ποίι δέν θά ξαναβρη ποτέ
ξύπνιος. Κατά τήν διάρκεια τοu
όπνωτιστικοu νπνοu, ενα άτομο
μπορεί νά έπιδε(ξη έξαιρετικές
ίκανότητες, διότι άντλεί άπό τiς
πολλαπλές πηγές της ύποσuνε(
δητης μνήμης του. 'Έτσι ενας
εφηβος κοιμισμένος μπορεί νά
tκφρασθη εύχερως σέ μιά ξένη
γλώσσα, τήν δπο(αν δέν εχει
ξανακούσει άπό τά παιδικά του
χρόνια καi δέν έννοοuσε- τότε.
Μπορεί νά άπαγγε(λη λέξιν προς
λέξιν σελίδες βιβλίου ποίι τοu
εΙχαν διαβάσει σέ ήλικία 3 έτων.
Δέν πρέπει νά ύποθέτη κανεiς
δτι ενα άτομο σέ ύπνωτική κα
τάστασι λέγει πάντα τήν άλή
θεια. Ή προσπάθεια ποίι κατα
βάλλει γιά ν' άνταποκριθη στήν
θέλησι τοu όπνωτιστοu καταλή
γει σέ έπινοήσεις. Τελευταία
ενας έρασιτέχνης ύπνωτιστής,
ποίι εΙχε καταφέρει διάφορα άτο
μα νά γυρίσουν σέ περασμένες
ζωέ$, εκαμε λάθος τή στιγμή ποίι
εδιδε τiς έντολές του. Άντi νά
πη, δπως συνήθως : ((Θέλω νά
άνατρέξετε μακρύτερα.... μακρύ
τερα.... πίσω στον χρόνο.... σέ
άλλον τόπο....)), είπε: ((Μακρύ
τερα.... ι;ακ�ύτερα.... ?τό δ\άστη
μα..-.. )). Αμεσως τό uποκειμενον
έδήλωσε δτι ηταν ενα παράξενο
πλάσμα, ποίι είχε ώς ονομα τό
στοιχείον ((Γ)), κατοικούσε στο
Φεγγάρι καί κυκλοφορούσε πάνω
σε ίπτάμενο δίσκο !
Οί δύο έπιστήμονες φρονούν
δτι είναι ματαιοπονία ή άναζήτη
σις στην 'Ιρλανδία γιά τήν άκρί
βεια των άφηγήσεων της κυρίας
Ροίιθ Σίμμονς. Θά επρεπε μiiλ
λον ν' άναζητηθοuν διευκρινή
σεις στην ϊδια της τήν παιδικήν
ήλικία. Τί της εΙχαν άφηγηθεi,

δταν ηταν κοριτσάκι, γιά τήν κα
ταγωγή της; Ποιοί ησαν οί φί
λοι της. των παιχνιδιών και των
πρώτων έντuπώσεων ; Καi ύπάρ
χοuν στοιχεία Ίρλανδικης κατα
γωγης σέ άμφότεροuς τοίις γο
νείς της. Καi γείτονες άκόμη
μπορεί ν' άπεθησαύρισαν στο ύποσuνείδητό της ώρισμένες έντu
πώσεις. Μερικά στοιχεία, έξ άλ
λου, μπορεί νά έξηγηθοuν ώς
συμπτώσεις. Μπορεί άκόμη ή πη
γή των σημερινών άφηγήσεων
νά είναι ενα λησμονημένο παληό
διήγημα.
Γενικώτερα οί έπιστήμονες έ
φιστοuν τήν προσοχή στοίις κιν
δύνους ποίι περικλείουν τά ύ
πνωτιστικά πειράματα άπό έρα
σιτέχνας. 'Από άμάθεια η άμέ
λεια μπορεί νά προκαλέσουν δ
ξείες ψυχικές κρίσεις καί άλλες
διαταραχές. Διεπιστώθη δτι με
ρικοί ύπνωτισταί όπέβαλαν στά
ύποκείμενα ίδέες, ποίι δεν μπό
ρεσαν επειτα νά άφαιρέσοuν η νά
διορθι.:,σοuν έξ δλοκλήροu καί τά
θύματά τους παρουσίασαν άργό
τερα συμπτώματα
άνεξήγητων
παθολογικών η ψυχικών νόσων.
της
Δυστυχώς,
ή ύπόθεσις
ΗΜπράιντu Μάρφu» εχει ύπνωτίσει τήν 'Αμερική. Πειράματα γί
νονται παντοu μέ τον πιο άπερί
σκεπτο τρόπο, ένω στά κέντρα
διασκεδάσεως χορεύουν στοiις η
χοuς των νέων τραγουδιών ((Ή
άγάπη της Μπράιντu Μάρφu)) καί
((Ή Μπαλλάντα της ΜπράΊντu
Μάρφu» καί στήν τηλεόρασι παί
ζεται μιά κωμωδία ((Μπράιντu
Μάρφu, νά ή ζωή σου)). Κυκλοφορεί τό άνέκδοτο γιά κάποιον
ποίι διαβάζοντας τήν ((Μπράίντu
Μάρφυ» άλλαξε τήν διαθήκη του
καί τά άφησε δλα στόν... έαuτό
του, ένω· μιά νέα φίρμα διαφη
μίζει τό Resuι rectopJa 111 (' Ανα
στασεκτόπλασμα !) ποίι διευκο
λύνει
τήν πορεία στά περασμένα.
'
χρονια ....

'

Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ
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(' Από τό Ancient

Έπειδr,, για πολλούς, ή Βί6λος
,.είναι το uπατον κριτήριον γιά
το άληθες δποιασδήποτε διδα
σκαλίας, αΕ απαντήσεις σ' αυτό
-το έpώτημα πιθανόν νά είναι ί
διαιτέρως ένδια:φέpουσες για άρ
-κετους &να:γνίί>στες.
'U πιστεύων στην μετενσάρκω
σι είναι ίκα:νός νά περιορίσ'Ώ τά
iπιχειρήμα.τά του σε Βι6λικες
πηγές καί ν' &ποδείξ'Ώ δτι ή με·
τενσάρκωσις άποτελοuσε κοινην
-πίστι τοίί λα:οίί των Βι6λικίί>ν
χρόνων, δτι ήταν πίστις μεγά
λων προφητών της Πα:λα:ιας .1ια:
θήκης, δπως δ 'Ιερεμίας, καθώς
'ι<α:ί έμπνευσμένων &νδρίί:ιν της
Καινης Διαθήκης, δπως δ θείος
Άγ. Ίωάννης, άλλά έπίσης δτι
'ι<α:τενοείτο, έπιστεύετο κα:ί έ δ ι
δ ά χ θ η άπό τον μέγιστον δλων
των Βι6λικων προσώπων-τον
·Ίησοίίν Χριστόν. 'Υπάρχουν, έπί
-πλέον, πρόσθετα: στοιχεία άπό
τά 'Απόκρυφα: Ευαγγέλια καί
-τά συγγράμματα: των Πατέρων
--ιης 'Εκκλησίας, περί τοίί δτι ή

,νί

dωn)

Μετενσάρκωσις άποτελοuσε συνη
θισμέvη διδασκαλία έπί α1ίί>νες
μεταξυ Ίουδαίων καί Χ ριστια:
νίί>ν.
'Όλα: αυτά θά έκπλήξουν έκεί
νους που νομίζουν δτι ξέρουν την
Βί6λο τους &πό έξώφυλλο εως έ
ξώφυλλο καί που δεν &νεκάλυψαν
ποτέ αυτά τά στοιχεία., τ.ά δποία:
είναι τόσο σαφή, ωστε δεν έπι
δέχαντα:ι άλλην έξήγησι.
"Ας άρχίσωμε άπό μιά 6ε6αίω
σι ένός άπο τά τελευταία κεφά
λαια της Παλαιάς Διαθήκης (Μα
λα:χίου .1' 4): «Κα:ί 1δου έγω
άποστελίί:ι ύμίν Ήλίαν τον Θε
σ6ίτην, πρίν η έλθειν τήν ήμέρα:ν
Κυρίου τήν μεγάλην καί έπι
φα:νη».
"Ας γυρίσωμε τώρα: στο κατcχ
Ματθαίον ευαγγέλιον (ΙΖ' 10
-13):
«Καί έπηρώτησαν αυτόν οΕ
μαθηταί α:υτοΟ λέγοντες· τί οδν
οΕ γραμματείς λέγουσιν δτι Ή
λίαν δει έλθείν πρώτον ; δ δε
Ίησοίίς άποκριθείς ε!πεν α:υτοίς·
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'Ηλίας μεν ερχεται πρώτον καί
άποκα.ταστήσει πάντα· λέγω δε
ύμίν δτι 'Ηλίας ήδη ήλθε, κ:χί
ουκ έπέγνωσαν αυτό·,, άλλ' έποίη
σαν έν αύτψ δσα ήθέλησαν· οϋτω
καί ό uιός τοϋ άν!:ιριί>ποu μέλλει
πά.σχειν υπ' αυτών· τότε σuνi)κ:χ.ν
οι μαθηταί δτι περt τοϋ Ίω:χν
νοu τοϋ 6αn τιστοϋ είπεν αυtοίς».
'Εάν αυτό τό χωpί-:Jν δεν ση
μαίνει δτι δ Ίησοϋς άνεφέρθη
στόν 'Ιωάννη τό•ι Βαπτιστήν ώς
μετενσ:χρκωσι του 'Ηλία, τοϋ πα·
λα.ιοϋ Έι:ipαίοu πρ:ιψήτου, tόtε
τ;ί σημαί·ιει;
'Απόπ:.φα δια.φυγής άπό τό
σαφές νόημα θα μποροϋσε νά γί
νη 6:χσει τής ιχφηγήσεως της 11.
Διαθήκης (Δ' Βασιλειών, Β' 11) :
κΚα.ί (δού άρμα πυρός καί ϊπποι
πuρσς και διέστειλα.ν ά·ιά μέσον
άμφοτέρωv, καί άνελήφθη Ήλιου
έν συσσεισμψ ώς εις τόν ουρανόν».
Μερικοί δέχονται δτι τό χωρίον
αύτό σημαίνει δτι δ 'Ηλίας άνε
λήφθη στόν Ουρανό μέ τό φυσι
κόν του σώμα, εμεινε μερικούς
αιώνες έκεί καί ξαναφ:χνηκε ώς
Ίω:χ·,νης. 'Αλλα μια τέτοια εκ·
δοχr1 δεν σuμοι6ά.ζεται μ.έ τήν ά
φήγησι τοϋ Ευαγγελιστοϋ Λουχα
(Α' 7 -17 καί 41) για τήν γέν
νησι του Ίω:χ nou κατα τόν συ·
νήθη τρόπ?. 'Ι!;πίσης δ 'Ιωάννης
απεκεφαλίσθη άπό τόν 'Ηρώδη καί
πέθαν:: κατά τόν συνήθη τρόπο.
Φαίνεται παράλογο να διετηρή
θη τό φ u σ ι κ ό σώμα τοϋ Ή
λιου επί &κατοντάδες έτων, ωστε
δτα·ι θα ξαναγεννιόταν ώς 'Ιωάν
νης να εχ'Ώ τό νέο φυσικό του
σώμα τέτοιο τέλος. Ό Ήλιου
θα πρέπει Υα
πέθανε ΚCΧΥΟ•
νικά., άλλως δεν θα μποpου
σε, καθω.; υπαινίσσεται δ Ίησουι;;,
να ξiναγεννηθη ώς 'Ιωάννης. Τό

πύρινο άρμα καί of πύρινοι ίπ
ποι δεν σημαίνουν δτι δ Ήλιο'
ά•ιελήφθη δλόσωμος εις τον ου
ρ:χνό. Τό δρψα του Έλιαιέ, μα
θητου του Ήλιού, άναφέρετα. L
περισσότερο λογικά στήν ψυχή 'η,)
πνεϋμα. Δε·ι υπάρχει οάσις για_
διαφορετική &ρμηνεία. Εις τήν
Έπιστολή του Ίακώ6οu (Ε' 17)·
άναφέρετ:χι δτι «'Ηλίας άνθρω-
πος ήν δμοιοπαθής "Υ)μίν>>.
Άναγγέλλων τήν έπικείμεν'Υ}.
γέννησι τοϋ 'Ιωάννου στους γονείς του, δ άγγελος έδήλωσε.
(Λο:.ικά Α' 17) : «Καί αύτός
πpοελεύσεται ενώπιον :χυτου (τοί}-.
Κυρίου) εv πνεύματι καί δυνάμει
Ήλιού». Ή εννοια της περικο
πής αυτής είναι δτι δεν θd: ξανα
γεννιόταν "Υ) π:χλαια προσωπικό
της, άλλά τό Έγω ή Πνεϋμα.
κατά τήν νεώτερη δρολογίχ, με.
δλην τήν άποκτημένη του δύνα·
μι. Ό 'Ηλίας ήταν νεκρός ώς
προσωπικ6της, άλλα τό ισχuρόγ
πνευμα. που κατε:χε τό Έγώ τοu.
ιΙJς άπtJτέλεσμα. της μεγάλης εκεί
νης ενσαρκώσεως, θά ξαναγεννιό
ταν ώς 'lωά.ν-.ης.
Τπάρχει δμως καί άλλη άπό
δειξις δτι επρόκειτο γιά μετεν·
σάρκωσι καθως την έννοοϋμε καl
οτι τό κείμενο δεν μπορεί να Π!Χ·
ρερμηνεuθη. Ό Ευαγγελιστής
Ματθαίος δίδει (ΙΔ' 10) την πε
ριγραφή του βιαίοu θανάτου του
'Ιωάννου. Στό ϊδιο ευαγγέλιο-.
(ΙΣΤ' 13-14) άναφέρονται τα
&ξfις :
«Έλθων 5ε δ 'Ιησους εtς τα
μέρη Καισαρείας της Φιλίπποι>
ήρώτα τους μαθητας αυτου λέ
γων· τίνα με λέγοuσιν οι &νθρω·
ποι ετναι τόν uιόν του άνθρώποu;.
of δε ετπον· of μεν 'Ιωά.ννην τον6απτιστήν, άλλοι δε Ήλίαν, ετε- -
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pοι δε Ίερεμίαν η ενα των προ
φητών».
Άλλά, δ 'Ιωάννης δ Βαπτι
στης ήτα.ν νεκρός, εάν δε ύποτε
θη δτι δ Ήλίας δεν είχε πεθά
νει ποτέ, δεν τίθεται ζήτημα. για
τον 'Ιερεμία και τους άλλους
προφήτες δ cι είχαν πεθά 1ει καί
μάλιστα προ πολλοσ. Τί άπομέ
νει, λοιπόν, άπο την άποψι δτι
δεν άποδεικνύεται ή πίστις στην
μετενσάρκωσι με το νά θεωρηται
δ 'Ιωάννης ώς δ Ήλίας, διότι δ
Ήλίας δηθεν διετηpείτο ζωντα
νος στο παλαιο φι,σικό του σωμα,
με θασμα; Ό Θεος είπεν δτι θά
στείλη τον Ήλίαν, λέγει δ .Μα
λαχίας. Ε1ς μάτην δμω; άναζη,
τοσμε μιά λέξι δτι έπρόκει to έ
πίσης νά στείλ'Ώ τον 'Ιερεμία η
άλλον έκ των προφητών. Καί
ποuθε'ιά δεν άναφέρεται δτι έ
πρόκειτο νά ξαναστείλη τον Ίωάν
νην τον Βαπτιστή.
Είναι άξιοσημείωτον δτι δ
λαος έπίστευε δτι δ Ίησους ήταν
η δ 'Ιωάννης η δ 'Ιερεμίας η «ε
νας έκ των προφητων» έκτος
τοΟ δτι έπίστευε δτι μπορεί νά
ήταν δ Ήλίας. Καί άφοί.i δ 'Ιε
ρεμίας, δ 'Ιωάννης και οί άλλοι
προφηται ήσαν νεκροί, ή 1δέα
δτι δ Ίησους θα ήταν ενας άπο
αύτους τί .χλλο μπορεί νά ειναι
παρά πίστις ε1ς την μ ε τ ε ν
σ ά ρ κ ω σ ι ν;
'Υπάρχει δμως καί άλλη πιο
άσφαλr1 ς ενδειξις περί τοο δτι �
μετενσάρκωσις άποτελουσε . λα'ί
κην πίστιν κατά την έποχη του
Ίησοσ κσ.ί έπεδοκιμάζετο άπο
Αυτόν.
Ε1ς το κατά Ίωάννην εύαy
γέλιον (Α' 1-3) όπάρχει ή άπό
δειξις :
«Καί παράγων είδεν άνθρω1

Ι

πον τuφλον έκ γενετής. και ήρώ
τησαν αύτον οι μ:χθηταί αύτο()..
λέyοντες- ρα66ί, τίς rίμαρτεν, ου
τος η οι γονείς αυτοο, ϊνα τυ
φλος γεννηθ'Ώ ; άπεκρίθη Ίr,σοσς·
ουτε ?υτος 'Υ)μαρτεν ουτε οι yο
νεί; αύτου, άλλ' ϊνα. φα.νερωθi,}_
τά εργα του Θεου έν αύτψ».
Το χωρίον αύτο άνα.γινώσκε
ται χιλιάδες φορες έτησίως στίc;.
έκκλησίες καί άποτελεί ενδειξιν
τοσ. πόσο οι έσωτερι κες άλήθειες .,
οι δποίες περιέχονται στην Βί
ολο, άμελοί.iνται άπο έκ,είνουc;.
που την σέοονται, διότ: έλχχι
στοι διηρωτήθησαν : llως εναc;...
άνθρωπος μποροί.icε νά εlχε &:
μαρτήσει ωστε να τιμωρηθ'Ώ με..
το νά γεννηθ'Ώ τυφλός, έκτος αν
δεν ε!χε ζήσει καί προηγουμέ
νως;
Δεν είvcΗ πpοφανες δτι οι μα
θηταί έπίστευαν ε1ς προυπαρξιν �
Διαφορετικά, ή έρώτησις δεν
εlχε νόημα. Καί ποο θά μποροσ
σε νά είχε ζήσει καί νά &:μαρτή
σ11, ωστε νά άξίζη φυσικην τυ-
φλότητα, έκτος άπο την Υ'Ώ ;
.l!.[ναι άξιοσημείωτον δτι δ
Ίησους δεν έμέμφθη τους μαθητάς_
yιά ψευδες δόγμα. Δεν έξεφρά
σθη έναντίον τγjς 1δέας αύτης
ώς τερατώδους η 6λασφήμου.
Φαίνεται δτι άπεδέχθη το έρώ
τημα ώ; τελείως φυσικό καί η·
ρεμα εδωσε άπάν,;ηοι. Ή άπάν
τησίς του λέγει δτι σ' αύτήν την
συγκεκριμένη περίπτωσι ή τυ
φλότης δεν ήταν 'ΙCύpωσις για.
άμαρτίες του παρελθόντος, άλλi
δτι δ ένσαρκωμένος στον τυφλο
άνθρωπο ήταν μιά μεγάλη ψυχη
που είχε προσφερθη έθελουσίως
ώς άντικείμενον της θαuμασίας_
έκδηλώσεως της θε'ίκης δυνάμε
ως.
&πόμενες πράξεις του &:ν-

οι
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θρώπου '"μετα την άνάκτησι της
δράσεώς του άποτελοον περαιτέ
·.ρω ενδειξιν δπερ της άπόψεως
·αύτης. Τό σημαντικό σημείον
-είναι δτι of μα:θηταί εθεσαν ενα
. =ζήτημα άμzσα άναφερόμενον στην
·μετενσάρκωσι καί δ 'Ιησοίίς τό
-iδέχθη ώς φuσικόν. Έαν έπρό-κειτο περί κακως τιθεμένου ζητήματcς, περί ψεuδοίίς πίστεως,
,,δ Ίησοίίς θα τό άντιπαρήρχετο,
-καθώς επραξε; Είττε δτι δεν έ·
τpηρμόζετο σ' έχ.είνη την περί·
ίttωσι, άλλα δεν έπρόφερε λέξιν
·η μομφην για την φύσι της έ�ω
"tήσεως.
"Ας κuττάξοuμε τί μποροuμε
να 6ροuμε στην ll. Διαθήκη.
Εις τόν 'Ιερεμία (Λ' 4-5)
πάρχει ή ακόλουθος περικοπή:
«Και έγένετο λόγος Κυρίου
ίtpος με· προ του με πλάσαι σε
iν κοιλί� έπίστα:μαί σε κα:ί προ
.οσ σε έξελθείν έκ μήτρας "f)γία
-κά σε, προφήτην εις εθνη τέθει
κά σε».
Έκτος έαν δ 'Ιερεμίας ήταν
ηδη μια μεγάλη ψυχή προ της
γεννήσεώς του, πως θα μ:-:οροuσε
να γίν"Ώ άξιος α:ύτης της μεγάλης
&:ποστολης του Κυρίου κα:ί πως δ
Κύριος θά τον έγνώριζε προτοσ
-άρχίσ"Ώ την φuσικήν του ϋπα:ρ
ξιν, έκτος άν είχε ζήσει, σε κά1tοια άλλη κα:τάστα:σι; Κα:ί πως
cείχε διακριθη ωστε δ Κύριος ν'
άyαγνωρίσ"Ώ την άξία του προτοΟ
).ά6η μορφήν, έκτος άν είχε κα
).ως έπιτελέσει tO καθήκον tOU
<σε άλλες ζωές ;
Τέλος, άς πάρουμε το περίφη·

μον χωρίον της 'Αποκαλύψεως
(ΓΊ2) : «Ό -.ικων, ποιήσω αό
τον στϋλον έν τω ναω του Θεοσ
μου, καί εξω 00 'μη lξέλθη ετι».
•'Έξω» που, έκτος άν οχι σε νέες
έ·ισα:ρκώσεις ; 'Όταν γίνη σuμ·
6ολικω; στuλος του ναοίί του
Θεοίί, σημαίνει δτι εληξε γι• α:ό
τον ή έπίγεια ζωή. •Αλλα χρειά
ζοντα:ι πολλές ζωές γιά νά έπι
τεuχθ1j α:ότος δ μεγάλος σκοπός.
Λοιπ:Ιν ή Μετενσάρκωσις οι
δiάσ'\(εται στη Βί6λο ; Άληθως
διδάσκετχι γιά τούς «εχοντα:ς ώτα
άκούειν». Αότά τά χωρία είναι
τελείω; άνεξήγητα κατα άλλον
τρόπο, Βν δεν άποτελοσν δπαι
νιγμούς στό κεντρικο γεyονος της
έξελίξεως της ψυχής. Έαν δεν
σημαίνουν μετενσάρκωσιν, τί ση
μαίνnuν-τί μπορεί νά σημαί
νουν ;
Ή πίστις α:ότη ήταν κοινως
πα:pα:δεδεγμένη στους Βι6λικούς
χρόνους. Οόδα:μοίί της Βί6λοu
κα:τα:δ:κάζετα:ι, οίιτε περιέχεται
"f) ελαχίστη προειδοποίησις δτι
είναι ψεύτικη η επικίνδυνη. οι
μεγάλοι διδάσκα:�οι της Βί6λοu
άμεσα: η εμμεσα: δείχνουν τήy
πλήρη κα:τ:χνόησι κα:ί έπιδοκι
μα:σία τους. Έαν προ6ληθfι ή
αντίρρησις γιατί δεν εδιδάχθη ή
άποψις αότη τελείως σα:φως, ή
&:πάντφις εrνα:ι δτι δεν δπηρχε
ανάγκη άπωλεία:ς χρόνου προς
διδα:σκα:λία:ν πραγμάτων πού ήσαν
κοινότοπα:.
Στο ερώτημα: γιά την μετεν
σάρκωσι «'Υπάρχει στην Βί6λο; •, ή απάντησις είναι κα•
τα:ρ:χτική.
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Διακόσια χρόνια συμπληρώθη
καν έφέτος άφ' δτου τόν πλα
νήτη μας έπισκέφθηκε μιά έξε
λιγμένη Ψυχή, άπό έκείνες μέ
σω των δπσίων κάθε τόσο έκδη
λώνεται στή Γη έντονώτερα ή
Θεfα παρουσfσ κα1 έξωτερικεύεται
ή Θεfα Πνοή πού βρίσκεται παν
τοϋ, πάνω μας, γύρω μας,. μέσα
μας, ή Θεfα Πνοή πού γιά νά μας
�ερμάνη κα1 νά κάνη ν' άναβλέ-

ψουν τ' άφωτα τά μάτια μας κα
νά προκαλέση μέ τ1ς χλιαρές ζωο
γόνες ριπές της τό σκfρτημα της:
μουδιασμένης μας ψυχης κα1 γιά,,
νά μας δ.:.�ση νά καταλάβουμε τήv
ϋπαρξή Της, κατεβαίνει στή Γη,
άραιά κα1 ποϋ, έμπιστευμένη αύ
τούσια σέ κάποιο άνθρώπινο σώμα.
'Ένα άπό αύτά τά περιούσιQΙ.
«σκεύη έκλογης» της Θεfας Πνοης,
ύπηρξε καί ό · Μέγας Διδάσκαλο�
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,ης Μουσικης, ό Βόλφyκαyκ Άμε
<)αίος Μότσαρτ, πού δλος ό πολι
τισμένος κόσμος yιόρτασε έφέτος
τά διακόσια χρόνια άπό τή yέν
νησή του.
Ό Μότσαρτ yεννήθηκε στ1ς 27
Ίανουαρlου 1756, στό Σάλτσ
.μπουρyκ της Αύστρlας, άπό πα
τέρα μουσικό, τόν Λεοπόλδο καί
·όπό μιά στορy,κή μάννα, τήν
'Άννα-Μαρία Πέρτλιyκ. Στό ζευ
Ύάρι αύτό δέν έχάpισεν ή Μοlρα
τήν εϋνοια νά δοϋν μεyαλwμένα
τά πρώτα τους πέντε παιδιά.
'Όταν yεννήθηκε ό μι,φός
Ήόλφyκαyκ-Άμεδαίος, yιατί μό
·νον αύτά τά δύο όνόματα έκρά
τησε μέχρι τέλους, τό μόνο παιδ1
πού εΤχε άπομείνει στό φτωχικό
,άνδρόγυνο
τοϋ Σάλτσμπουρyκ
:ήταν ή Μαριάννα πού τήν έλεyαν
χαιδευτικά Νάνερλν.
Ό Μότσαρτ έyεννήθηκε μέ έν
τονη τήν παρουσία τοϋ Θεοϋ μέ
�α του. Άλλοιwς δέν έξηyείται
'fΤώς άπό τριών χρόνων παρατοϋσε
τά παιχνίδια του yιά νά άκούση
τήν άδελφή του τήν Νάνερλν πού
1<αί αύτή μόλις έπτά χρόνων έπαι
·ζε στό κλαβεσέν. Πώς νά μή πι
στέψουμε στή Θεϊκή ίδιοουστασlα
τοϋ μικροϋ αύτοϋ παιδιοϋ δταν
,προτοϋ κδν μάθη yράμματα, σέ ή
λικία τεσσάρων χρόνων, τόν βρl
"σκει ό πατέρας του, μουτζουρωμέ
νο μέ τά μελάνια, νά έχη συνθέ<ΠΙ όλόκληρο κοντσέρτο γιά κλα
,βεσέν !
Ό πατέρας Μότσαρτ πού ύπη
ρετοϋσε σάν δεύτερος άρχιμουσι
,κός στήν Αύλή τοϋ Άρχιεπισκό
nου rοϋ Σάλτσμπουρyκ, μαζύ μέ
τήν φροντlδα yιά τό μεγάλωμα
τοϋ ποιδιοϋ του σάν πατέρας, όνε
.λάμβανε πιά καί τήν μουσική του
έκπαlδευση καί μόρφωση σάν δά
-σκαλος. Καl δν κρίνουμε άπό τά
άποτελέσματα, πρέπει νά αναyνω
,ρίσουμε δτι ό Λεοπόλδος άπεδεί
χθη άξιος παιδαywyός, γιατί ή όρ
. μή ένός ποταμοϋ πάντα θά βρη
τό δρόμο της, πόσο δμwς ώφελι
JΙ.Jώτερο θά εΤναι τό πέρασ�,ά του
-δταν κάποιος βρεθη νά φτιάξη τό
,κανάλι!
Μαζύ μέ τlς .μουσικές σπουδές
.ου, ό μικρός Βόλφyκαγκ άκολου-

θοϋσε καί τά yράμματα. Τό μάθη
μα πού τόν τραβοϋσε ησαν τά
μαθηματικά. Δέν ύπηρχε τοίχος,
καρέκλα, τραπέζι κα1 πάτωμα άκό
μη πού νά μή μένη σκεπασμένο
μέ άριθμούς. Μέ τήν έπlδοσl του
αύτή άπεδείκνυε ό Μεyάλος Μό
τσαρτ τ1ς άρχές ένός Μεyόλου
Μύστου, άπεδείκνυ'ε κα1 έφήρμοζε
τήν άρχή τοϋ Πυθαyόρα κα1 τήν
άξίαν των άριθμwν στήν άρμονlα
τοϋ Σύμπαντος. Γιατί δραyε νά μή
r�ιστέψουμε δτι μιά έξειλιyμένη
ψυχή σάν τόν Μότσαρτ δέν δκουε
μέ τήν θεϊκή τοίJ εύαισθησία τήν
άρμονlα τοϋ Σύμπαντος καl δτι ο1
άβlαστες καl αύθόρμητες άθόνα
τες μελωδίες του, δέν εΤναι μιά
άντήχησι καί μιά μετουσlwσι της
θείας μελωδίας πού έκπορεύεται
άπό τόν Μέyα Δημιουρyό καί δο
νεί τό Σύμπαν ;
Τήν άρμονία αύτή πού δονοϋσε
τήν παιδικη του ψυχή τήν έκδη
λώνει ό μικρός Βόλφyκαyκ καί μέ
τό ξεχείλισμα μιας άyάπης καί
μιας τρυφεράδας πρός δλους yύ
ρω του: «Μ' άyαπας ;, ρωτοϋσε
δταν πλησίαζε κάποιον καί yέμι
ζαν δάκρυα τά ματάκια του δταν
τοϋ έλεyαν δrι τόν άyαποϋν.
'Όταν ό μικρός Βόλφ'{κσγκ έyι νε έξη χρόνων, ό πατέρας του
πιστεύοντας οτήν ώριμότητα πιά
τοϋ μικροϋ παιδιοϋ του, τόν παίρ
νει μαζύ μέ τήν Νόνερλν yιά νά
τόν παρουσιόση στό μουσικό κοι
νό τοϋ Μονάχου καί της Βιέννης.
Δίδει κοντσέρτο μπροστά στόν
Αύτοκράτορα Φραyκίσκο τόν Α'
μέ θαυμαστή έπιτυχlα. Γlνεται ό
άyαπημένος της Αύλης των Άψ
βούρywν καί τό χαΊδεμένο παιδί
της άριστοκρατlας της έποχης.
Άκολουθοϋν συναυλίες σέ διά
φορες πόλεις της Εύρώπης καί ή
οίκοyένεια Μότσαρτ μένει στό
Παρlσι μέχρι τόν Άπρlλιο τοϋ 1764
δπου ό μικρός Βόλφyκαyκ yνwρl
ζει μεyάλους καλλιτεχνικούς θρι
άμβους καί τήν πρώτη έκδοση των
έρyων του. Τυπώνονται ο1 πρώτες
τέσσαρες σονάτες του μέ έξώφυλ
λο πού άξlζει νά άναφερθη1:
«Σονάτες yιά κλαβεσέν, πού
μποροϋν νά παlζwνται μέ συνο
δεία βιολιοϋ, άφιερωμένες στήv
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ιικυοlα Vίctoire de France, ύπό Ίω εύκολία συνθέσεις σέ δύσκολα
·όννου-Χρυσοστόμου- Βόλφγκαγκ θέματα πού τοϋ ύποβόλλονται
-Άμεδαlου Μότσαρτ, έκ Σάλτσ άπό τούς δασκάλους της έπο
ψπουργκ, ήλικlας 7 έτων, έρ
χης του καl τό άντιμετwπlζει,
γον 1ον».
καθώς λέγει ό πατέρας του, «μέ
'Από τό Παρlσι βρlσκεται στό τήν εύκολlα πού τρώει κανεlς
Λονδίνο. Περιβάλλεται μέ τή βα μιά μπουκιά ψwμl».
·σιλική εϋνοια, παlζει στά Άνά
Περνώντας τό 1770 στή Ρώμη ά
·κτορα κλαβεσέν καl δργανο καl κούει τήν Μεγάλη Τετάρ1 η στήν
συνοδεύει τήν Βασlλισσα στό τρα Capella Sistίna τό περίφημο «lΊfi
γούδι. Ό Βασιληας Γεώρyιος ό Γ' serere», τό άριστούργημα αύτό τοϋ
κατάπληκτος γιό τό θαϋμα πού Allegri πού ό Πάπας εΤχε άπαyο
-παρουσιάζεται μπροστά του, τοϋ ρεύσει, μέ αύστηρότι:ιτες κυρώσεις,
χαρlζει 24 γκινέες. 'Εκεί γράφει ό τήν άντιγραφή του καί τήν έκτέ
-Μότσαρτ, τίς πρώτες του συμφω λεσή του έξω άπό τό Ιερό παρεκ
νίες.
κλήσιο τοϋ Σlξτου. Τοϋ κάνει τόση
Στήν 'Ολλανδία πού βρέθηκε έντύπωση τό περίφημο αύτό έργο !!
τόν έπόμενο χειμώνα άρρwσταl
Συγκεντρώνεται μέ τήν ψυχική
νει βαρειά μαζύ μέ τήν άγαπημέ
έκείνη
δύναμη πού μόνο μιό με
νη του άδελφοΟλα, τήν Νόνερλν. γάλη άτομικότης
νά πετύ
Παρά τήν άρρώστεια του γράφει χη καl μέ κλειστάμπορεί
τά μάτια, άλλά
ιμιά νέα σειρά άπό σονάτες γιά διάπλατα άνοιγμένες
τlς πύλες
πιανο κα1 τίς άφιερώνει στήν Πριγ της ψυχης καί τοϋ Νοϋ, 6φίνει νά
,κήπισσα της 'Οράγγης.
είσρεύσουν μέσα του αύτούσια τά
Μετά άπό μιά συνεχη περιοδεία νάματα της θείος αύτής μουσικής
στίς κυριώτερες πόλεις της Γaλ πηγης. Έrιιστρέφσντας στό σπίτι
λlaς πού σέ κάθε μιά σ' αύτές δl του, άδειάζει άπό μέσα σrό χαρτί,
δοντας κοντσέρτο συναντοϋσε νότα πρός νότα, δλο τό κομμάτι
κaί μιά νεώτερη δόξα κι· ενa με
πού είχε άπορροφήσει μέ τόση
γαλύτερο θρίαμβο, χωρίς δμwς δύναμη, ή φλογερή μουσική ίδιο
<5υστυχως νά διορθώνη καί τά αθλια συyκροσία του.
-οίκονομικά του, γυρlζει στήν παΣέ λίγο καιρό κατάπληκτο τό
τρiδα του, τό Σάλτσμπουργκ, καl μουσικό κοινό της Ρώμης, άκούει
.έξακολουθεί μέ ζηλο τlς σπου5ές σέ μιό συναυλlο τοϋ Μότσαρτ ό
του της όρμονlας καl τοϋ κοvτοα λόκληοο rό lΊiisereι-e. 'Ένα αίσθη
πούντοιJ, μελετώντας τά άριστουρ μα φρίκης καί άγwνίας τό συνέ
γήματα τοϋ Χαίντελ κaί τοϋ Κα χει άναλοyιζόμενο τίς ένδεχόμε
νες κυρώσεις έκ μέρους τοϋ Πάπα.
,ρόλου 'Εμμανουήλ Μπάχ.
Τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1767 σέ ήλι 'Εκείνος δμwς άντί γιό κυρώσεις
·κlα 11 χρόνων βρlσκεται στή Βιέν καταβάλλει τό φόρο τοϋ θαυμα
νη καί άρρwσταlνει βαρειά άπό σμοϋ του καl τοϋ άπονέμει στlς
εύλογιό πού μσστlζει τήν Αύστρια 8 'Ιουλίου 1770 τό παράσημο τοϋ
<t<ή πρωτεύουσα. ΟΙ
στοργικές Χρυσοϋ Πτερνιστηρος, πού άντι
στοιχεί στόν τίτλο τοϋ 'Ιππότη.
φροντlδες τοϋ Κόμη� ος Ποντάφ
Τόν ίδιο χρόνο, μέσα σέ άποθεω
σκυ τόν κάνουν καλά. Κατά πα
ραγγελία τοϋ Αύτοκράτορα 'Ιωσήφ τικές έκδηλώσεις των έτaίρwν,
τοϋ 8' συνθέτει τήν 'Όπερα «La άνακηρύσσεται, ϋστερα άπό εναν
αύστηρότατο διαγωνισμό, μέ πολ
finta semplice». 'Εκεί συναντθ
τήν κακlα των Βιεννέζwν αυνθε-· λ-:>ύς ύποψηφίους, μέλος της Φι
τwv πού έκαναν δ,τι μποrοϋσαν λαρμονικης 'Εταιρείας της Βολw
γιά νά ματαιώσουν τήν παράστα νίας.
'-Δ.κολουθοϋν θριαμβευτικά τα
•ση. Τούς ·έπεlρaζε ή έπιτυχία ένός
ξείδια καl έπιτυχείς περιοδείες
παιδιοϋ δώδεκα χρόνων.
καl τόν Δεκέμβριο τοϋ 1771 έπι
Τόν Δεκέμβριο τοϋ 1769 περιο
-οεύει μέ τόν πατέρα του τlς κυ στρέφει στό Σάλτσμπουργκ, τήν
,ριώτερες πόλεις της 'Ιταλίας. ήμέρα άκριβώς τοϋ θανάτου τοϋ
ΣιγιΑύτοσχεδιάζε/ μέ καταπληκτική Πρlγκηπος 'Αρχιεπισκόπου
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σμόνδού φόν Scbratten-Bach, πού
σάν λάτρης της σσβαρrjς μουσικης
προστάτευε τόν «Piccolo Maestιi
no», δπwς άποκαλοϋσαν τόν Μό
τσαρτ oi θαυμαστοί του.
Στό θρόνο τοϋ 'Αρχιεπισκόπου
άνέρχεται ό 'Ιερώνυμος τοϋ Collo
rado, έ':νας δξεστος χοντράνθρω
πος, πού θεwροϋσε τόν μικρόν
μας συνθέτη σάν προwρισμένο νά
τόν ύπηρετrj δπwς καί ό μάγειράς
του. 'Αξίζει νά λεχθι:ϊ δτι ό Μό
τσαρτ έτρωγε στό τραπέζι των
ύπηρεσι�ν της Αύλης. Κατά τήν
έθιμοτυπική τάξη προηγείτο ό θα
λαμηπόλος, άκολουθοϋσε ό μά
yειρος καl μετά τόν μάyειρο ό
Μότσαρτ. Ό μισθός του ήταν 25
φράγκα τόν μηνα. Ήταν δμwς ύ
ποχρεwμένος νά ύπηρετrj μέ τόν
πατέρα του στήν Αύλή τοϋ Άρ
χ ιεπισκόπου.
Οί περιοδείες του συνεχίζονται,
οί έπιτυχίες του διαδέχpνται ή
μιά τήν άλλη. Μέ τίς συναυλίες
του παίρνει πολλά δώρα, σπαθιά,
βάζα, ταμπακέρες, άλλά χρήματα
πού τόσο τοϋ χρειάζονται, δέν ύ
πάρχουν. ΕΤναι πάντα φτωχός,
πολύ φτωχός, άπελπιστικά φτwχος.
•
Στό Μανχάίμ συνδέεrαι μέ τήν
οίκογένεια τοϋ Φριντολίν Βέμπερ,
άντιγραφέα μουσικrjς καί ύποβο
λέα τοϋ θεάτρου καί ζητδ τήν
άδεια τοϋ πατέρα του νά παντρευ
τrj τήν Άλοίσια, κόρη των Βέ
μπερ, ήλικίας 15 έrων ! Ζητδ νά
ένώση τήν ζωή του μέ τήν κόρη
πού τόσο παράφορα έρwτεύθηκε.
Τά τελευταία λόγια πού ένα στορ
γικό γράμμα τοϋ πατέρα του λέ
γανε: «'Από σένα έξαρτατaι ή ά
πόφαση αν θέλης νά περάσης άπό
τόν κόσμο σάν έ':νας τυχαίος
μουσικός ή νά γίνης όνομαστός
σάν έκεlνους πού ol κατοπινοί
μελετοϋν τά έργα τους καί τούς
γράφει ή Ιστορία. 'Ένας πρόωρος
γάμος θά σέ έξαθλlwνε1>, τά λό
yια aύτά, τόν κάνουν νά πνίξη
τόν πόνο του κaί μαζεύοντας τις
άποσκευές του νά φύγ� μέ τή μη
τέρα του γιά τό Παρίσι. Έκεί άν
τιμετώπισε τlς δυσκολώτερες στι
γμές rrjς ζwrjς του. 'Έζησε μaζi
μέ 1ή μητέρα του έπi έ':ξη μηνες

πολύ φτωχικά. Τό μόνο του έσοδσ,
ήταν λίγα χρήματα πού κέρδιζε
άnό τίς ίδιwτικές του παραδόσεις.
Ό θάνατος της μητέρας του μέ
άγχος της φθίσης στό στrjθος
μέσα στ .:> δθλιο καi φτωχικό τους
κατάλυμμα, άποκορυφwνε τή δυ
στυχlα του.
Ό πατέρας του, τοϋ γράφει νό
γυρlση πfσw, γιατί εΤχε ήδη πετύ
χει άπό τόν 'Αρχιεπίσκοπο τόν
διορισμό του σάν δεύτερου άρχι
μουσικοϋ της Αύλrjς μέ μισθό 500•
φιορίνια τόν μrjνα. Μαζύ μέ τό
άλλα 1500 πού πού έπαιρνε ό 'ίδιος
θά μποροϋσαν νά ζήσουν.
Διορίζεται στήν Αύλή τοϋ 'Αρ
χιεπισκόπου, άλλά ή ζωή του γί
νεται άπελπιστικά άφόρητη. 'Η'
δεσποτική συμπεριφορά τοϋ 'Αρ
χιεπισκόπου, τοϋ άπαγορεύει νά,
παlρνη μέρος σέ συναυλίες, γιατί
μέ τήν ματαιοδοξία πού. τόν διέ
ιφινε, κολακευότανε νά διαδfδη
δτι δικαιοϋται νά τοϋ τό άπαγο
ρεύη, άφοϋ ό Μότσαρτ άνηκε στήν
ύπηρεσία του. Μιά βίαιη σκηνή
πού είχε ώς άποτέλεσμα νά δε
χθι:ϊ τiς χυδαιότερες βρισιές άπό
τόν 'Αρχιεπίσκοπο καί νά έκδιw
χθι:ϊ κυριολεκτικά κλwτσηδόν άπό
τόν θαλαμηπόλο του, ξαναδίνει
ατόν Μότσαρτ τήν έλευθερί α του.
Ξαναγυρίξει στή Βιέννη καi
τρέχει νά έγκατασταθι:ϊ στό σπητι
των Βέμπερ, έλπlζοντας δτι ή
Άλοίσια, ή πρώτη του άγάnη, θά
τόν περίμενε. Μέ άπογοήτευση
μαθαίνει δrι ή ΆλοΤσια εΤχε παν
τρευrrj. Ύπrjρχαν όμως μικρότε
ρες άδελφές ! 'Έτσι τόν Αϋγου
στο τοϋ 1782 παντρι::ύεται τήν
Κwνστάνς Βέμπερ, μιά έγwίστρια
ατόν χαρακrrjρα καί τελείw:, άδιά
φορη γιά τόν άγωνα της ζwrjς.
Δυό χρόνια μετά τό yάμο του,.
τό φθινόπωρο τοϋ 1784 γfνεται
δεκτός στόν Τεκτονισμό καi μυεί
ται σrήν Στοά «Φιλανθρwπ!α κα\
Στοά της 'Εστεμμένης Έλπlδος»
δπου ή μεγαλοφυία του, βρlσκει
νέες πηγές γιά τlς θείες έμπνεύ
σεις του. 'Εργάζεται έντατικά,
βιοπαλαίει, •ωυράζεται. γιατi μέσα
στή φτώχεια του προσετέθησαν
τώρα στόν δυστυχη Μότσαρτ και
oi εύτελείς ψροντlδες της καθημε-
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ρινης ζωης. 'Έπρεπε νά φροντlζη
γιά τήν συχνά άρρωστη γυναlκα
του καl γιά τά παιδιά του πού
στό μεταξύ άπέκτησε. Παρά· τή
δυστυχlα του, παρά τή μόνωσή
του, γιατl ή γυναίκα του ποτέ δέν
παραστάθηκε δίπλα του, τά δέκα
χρόνια πού εμεινε στή Βιέννη ά
ποτελοϋν τήν έr:οχή της δημιουρ
γίας των με'{αλυτέρων άριστουρ
γημάτων του.
Στή Βιέννη, παίρνει γράμμα άπό
τόν πατέρα του δτι εΤναι βαρειά
άρρωστος. Παρ' δλον τόν πόνο
του, στήν άπάντησή του γράφει πώς
ό ίδιος εχει έξοικειωθη μέ τόν
θάνατον, «μέ αύτόν τόν άληθινό
\ φίλο τοϋ όνθρώπου, πού ή είκόνα
του εΤνσι γλυκειά καί παρηγορη
τική».
«Εύχαριστw - γράφει - τόν Θεό
πού μοϋ εδωσε τή χάρη νά άνα
γνωρίζω πώς ό θάνατος εΤνσι τό
κλειδl της πραγματικης μας μακα
ριότητος. Ποτέ. δέν πέφτω 1ό βρά
δυ χωρίς νά σκεφθώ πώς, παρ'
δλα μου τά νειατα, μπορεί νά μή
ξυπνήσω αϋριο. Ποιός άπ' δσους
μέ γνωρlζουν μπορεί νό πη πώς
'σrήν καθημερινή μου ζωή δέν
εΤμαι μελαγχολικός η σκυθρωπός;
Κάθε μέρα εύλοyw τόν Θεό, πού
μοϋ χάρισε αύτή τήν εύτυχία ιωl
εϋχομαι μ' δλη μου τήν καρδιά
νό τήν όποκτήσουν κα1 δλοι ο1
άνθρωποι, ο1 άδελφοί μου».
Ή περί θανάτου ίδέα τοϋ μεγά
λου Μότσαρτ μας δίνει μία πτυχή
της έξειλιγιJένης αύτης άτομικό
τητος, πτυχή πού δέν άπετέλεσε
μέχρι τώρα άντικείμενο μιας εύ
ρύτερης έρευνας.
Ή ίδέα τοϋ θανάτου, έχει γίνει
βlωμα στόν Μότσαρτ. Μέ τήν έπι
δείνωση της ύγεlος του, άλλά μέ
τόν φόβο δτι θά άφινε άνεκπλή
ρωτο τόν θείο προορισμόν του,
συνεχίζει τήν σκληρή καi έντατι
κή δημιουργική έργασία του. Γρά
φει μιά όπερα πού κάτω άπό τήν
έντυπωσιακή της φ::::ντασμαγορlα
κρύβει μεγάλες άλήθειες καl με
γάλα ίδανικά πού πηγάζουν άπό
τήν άνθρώπινη άγάπη. Ή όπερα
αύτή εΤναι ό «Μαγεμένος Αύλός»,
εΤναι έργο έμπνευσμένο άπό τlς
άκaτάλυτες καl ύψηλές άρχές τοϋ
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'Ελευθεροτεκτονισμοϋ. Τό λιμπρέτ-\
το τοϋ έργου αύτοϋ
γράφτηκε
άηό τόν Τέκτονα Schikaneder. 'Α
ξίζει νά έκτεθ� μέ μιά άπλή έρμη
νεlα του, δση μας έπιτρέπει ό
χώρος:
«Ό Τομίνο, νεαρός Αίγύπτιος
Πρlγκηψ, βρίσκεται σ' ενα βραχώ
δη τόπο περικυκλωμένος άπό φο
βερά δηλητηριώδη φείδια. Τρείς
νεράϊδες τόν σώζουν. Ό Ταμίνο
εΤνaι μνηστευμένος μέ τήν Παμί
νο, κόρη της Βασlλισσας της Νύ
χτας, πού άντιστρατεύεται δπως
κal ό Αίθίοψ Μονόστατος, τήν ε
νωση της Πομίνος μέ τόν Πρlγκη
πα. Ταύτοχρόνως, ό όρνιθοθήρος
Παπογκένο είναι έρωτευμένος μέ
τήν Παπαγκένα, χωρίς νά ήμr:Qρη
νά ένωθη μαζύ της. ΟΙ τρείς νε
ράϊδες βοηθοϋν τά δυό έρωτικά
ζευγάρια καl χαρίζουν στόν Πρlγ
κηπα Ταμίνο ενα μαγεμένο αύλό
καl στόν Παπαγκένο μαγικά κου
δουνάκια πού τοϋ χρησιμεύουν
γιό φυλακτά. Μετά άπό πολλές
δυσκολίες καί χάρις στίς τρείς νε
ράϊδες καi τόν ίερέα Σοράστρο,
έπέρχεται ή ενωση των έρωτευμέ
νων ζευγών».
Ό Ταμίνο έκπροσωπεί καl συμ6ολίζει τόν άνθρωπο μέ τά άνε
πτυγμένα αίσθήματα μιας άνώτε
ρης πνευματικότητος (πρlγκηψ)
πού ζεϊ μέσα στlς άντιξοότητες
καl τίς θλlψεις της ζωης καl πα
λεύει μέσα στά έμπόδια κοί τίς
δυσκολlες πού καθημερινώς συ
ναντα. (Βραχώδης τόπος περιιω
κλωμένος άπό δηλητηριώδη φεί
δια). Ή πίστις του στήν Τριαδική
Θεότητα (τρείς νεράϊδες) τόν
φρουρεί καi τόν σώζει.
Ό άνώτερος πνευματικός άν
θρωπος (nρlγκηψ Τομίνο) αίσθά
νεται ελξη πρός τό φως καl τήν
άλήθεια (τήν Παμίνα πού συμβο
λίζει τήν Αύγή, σάν κόρη της Βα
σίλισσας της Νύχτας). Τό πνεϋμα
τοϋ Κακοϋ (Αίθίοψ Μονόστατος)
έμποδίζει_ τόν άνθρωπο νά άνέλ
θη πρός τό φως καί νά συναντή
ση τήν άλήθεια (άντιστρατεύεται
τήν ενωση των μνηστευμένων).
ΕΤναι ή διαρκής πάλη της άνθρώ
πινης ψυχης, άλλοτε έλκομένης
άπό τήν άρετή καl άλλοτε ώθου-
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μένης πρός τήν κακία. Ό όρνιθο·
θήρας Παπαγκένο έκπροσωπεί και
συμβολlζει τήν άφελη άπλοϊκότη
τα τοϋ Λαοϋ ό όποίος παρά τήν
έλλειψη μορφώσεως καί άνώτερης
πνευματικότητος αίσθάνεται και
αύτός μιά εμφυτη καi ένστικτώδη
έλξη γιά τήν έκπλήρωση τοϋ iδα
νικοϋ του (εΤναι έρωτευμένος μέ
τήν Παπαγκένα). Kal αύτός άντι
μετωπίζει έμπόδια, καl αύτός συ
ναντά δυσχέρειες στήν προσπά
θειά του. (Οί δύο έρασταi διέρ
χονται άπό πλείστες περιπέτειες).
Ή τριαδική θεότης (οί τρείς νε
ράϊδες) καi τό πνεϋμα τοϋ Καλοϋ
(Ιερέας Σαράστρο) εύνοοϋν τήν
προσπάθεια δλων έκεlνων πού
διψοϋν γιά πρόοδο καi άνάταση
καi χορηγοϋν άνάλογα σέ καθένα
μέσα σύμφωνα μέ τήν άτομικότη
τά του καi τήν άνάπτυξη τοϋ Νοϋ
καl της καρδιάς του. Στόν έξει
λιγμένο, τό μέσα μιας άνώτερης
διάνοιας (τόν μαγεμένο Αύλό),στόν
κατώτερο πνευματικwς τήν δύνα
μι καί τήν καλωσύνη γιό νό πα
λαlσr:� στήν ζωή (τό μαγικό κου
δουνάκια). Καi τό δύό αύτά μέσα
άποτελοϋν τά φυλακτά πού θό
προφυλάξουν τόν ανθρωπο άπό
τlς τρικυμίες της ζωης καi τούς
ήθικούς του έκτροχιασμούς. Τέλος
μέ τή βοήθεια καi ύπό τήν καθο
δήγηση τοϋ πνεύματος τοϋ Καλοϋ,
ό ανθρωπος βαδlζει τόν δρόμο
της άρετης καi τήν άτραπό τοϋ
καθήκοντος καi ταυτίζεται τέλος
μέ τις άρχές πού έκπορεύονται
άπό τό θείον, έ ξασφαλίζοντας
ετσι τήν πραyματική εύδαιμονία
(αύτό σημαίνει ή τελική ενωση
των έρωτευμένu?ν ζευγwν).
Ή Ιστορία τοϋ πολιτισμοϋ άvα
γνωρίζει τόν «Μαγεμένο Αύλό»
οχι μόνον σόν τό σημαντικώτερο
εργο τοϋ Μότσαρτ άλλά και σάν
ενα άπό τά ίδανικώτερα της δη
μιουργικης παραγωγης των αίώ·
νων. 'Από πολλά χρόνια ό Γερμα
νικός Λαός, ίδία στήν Αύστρlα,
έπάλευσε v· άπελευθερωθι:ϊ άπό
τά φρικτά δεσμά της καταπιέσεως
τοϋ πνεύματος καl της όπισθοδρο
μικης καί στεlρας θρησκοληψlας.
Ό ίδιος ό Αύτοκράτ::ιρας 'Ιωσήφ
ό Β' ηταν άπό τούς ύπέρμαχους

όπαδούς καί σταυροφόρους στόν
άγwνα yιά τό yλυκοχάραγμα τοϋ
Φωτός. Ό Μότσαρτ καθώς δλα
τά εύyενικά πνεύματα της έπο
χης έκείνης, έζήτησε τή σωτηρlα
καί. τή λύτρωση μέσα στίς άρχές
τοϋ έλευθεροτεκτονισμοϋ, πού εί
λιφινwς καί συστηματικώς έξα
σκοϋσε τή φιλανθρωπlα μέ τήν
εύρεία εννοια. Καi τήν έζήτησε
οχι μόνον άπό άντlδραση, άλλά
γιατl εϋρισκε δτι οί άρχές αύτές
ένσάρκωναν τόν ένδόμυχο πυρη
να της δικής του φύσεως, δηλ.
τήν άyάπη πρός τήν φιλανθρω
πία.
-:-ά διάφορα τυπικά τwν έλευθέ
ρων τεκτόνων, άφελη έξωτερικως,
εκρυβαν μέσα τους τό βαθύτατο
νόημα της άπ�λευθερώσεως τοϋ
άνθρώπου άπό τίς σκότιες δυνά
μεις τοϋ Κακοϋ καί της βίας, των
προλήψεων καί τοϋ πάθους, της
καταπιέσεως καί τοϋ μίσους καl
άναλάμβαναν τόν τεράστιο ήθι
κόν άywva, πού μέσα άπό στενές
καί δύσβατες άτραπούς, θά ώδη
yοϋσε τήν ταλαιπωρημένη, άπό
τόν ίδιο της τόν έαυτό, άνθρω
πότητα, στό φως, έκεί πού δλα
θά ησαν καθαρά καΙ εύδιάκριτα,
έκεί πού ό καθένας θά μποροϋσε
εϋκολα νά ξεχωρίση τό Καλό άπό
τό Κακό, τήν έλευθερlα όπό τήν
καταπίεση καl τήν Βία, τό άσίyα
στο καί χαμερπές πάθος άπό τόν
yαλήνιο καi εύγενη πόθο, τήν
άγάπη τέλος άπό τό τυφλό μlσος,
όλόκληρο δηλαδή τό κήρυyμο τοϋ
Θεανθρώπου πού ύπό ο1ανδήποτε
μορφή καί αν έμφανίστηκε στόν
κόσμο, ήταν σοφό, σεβαστό, λοyι
κό, άπλό.
Μέ τόν «Μαyεμένο Αύλό» ό
Μότσαρτ αρχισε μαζύ μέ τή μεyα
λύτερη δόξα νά δέχεται καl τό
χαμόγελο της Τύχης. 'Από παντοϋ
άρχίζει νό παlρνη προτάσεις και
νά τοϋ Νpοσφέρωνται πολλά χρή
ματα. Είναι δμως πλέον πολύ όρyά.
Ή όρρώστεια του μέ εκδηλα τό
βαρειά συμπτώματά της, τοϋ προ
αναγyέλλει τό ταχύ τέλος του.
Τlς πένθιμες προαισθήσεις του
ερχεται νά τοϋ έπιβεβαιώοη ενα
παράξενο yεγονός.
Μιά μέρα δέχεται τ-ήν έπlσκεψη

ιΔΙΣΟΣ
�νός άγνωστου που τοϋ παραyyέλ
λει τήν συνθεση ένός Requieιn,
μας νεκρώσιμης δηλαδή άκολου
θlας. 'Αφlνει έ':να χρηματόδεμα
-στό τραπέζι κal δηλώνει δτι μετά
έ':να μηνα θά ξαναγυρlσι;ι γιά νά
nάρι;ι τό έ':ργο Ή πλουσιοπάροχη
-άμοιβή τοο συνθέτη, τόν υπεχρέω- νε μαζυ μέ τ' όλλα, νά μή φροντlσr;� νά κάνι;ι τόν κόπο γιά νά
�άθη άπό ποιόν ηταν αυτή ή πα
,ραγγελlα.
Ό Μότσαρτ όρχlζει τήν έντα
τική δουλειά γιά τό Requieιn.
"Επρεπε έκείνος, που μέ τlς ό
·βlαστες καl χαρούμενες μελωδlες
του τραγούδησε τόν κόσμο, νά
γράψι;ι καl τό δικό του νεκρικό
τραγοϋδι. Ό Μότσαρτ δέν έ':μαθε
γιά ποιόν έ':yραφε τό Requiem του,
άλλά άργότερα μαθεύτηκε πώς ό
-όγνωστος έκείνος ηταν ό θαλα
μηπόλος τοϋ Κόμητα Βόλσεγκ. Ό
κόμης εΤχε άξιώσεις συνθέτη καl
έπιθυμοϋσε νά παρουσιάσι;ι στήν
tπέτειο τοϋ θανάτου της συζύγου
του, τό Requiem του σάν έ':ργο δικό
του.
Ή άνεπανόρθwτα κλονισμένη
ύγεlα του δέν έπιτρέπει στόν Μό
τσαρτ νά σuνεχlση τό γράψιμο
τοϋ Requiem καl τό παρατά στό
<Jημείο άκριβώς της άκολουθlας:
Qua Resιιι-get ex Faνίlla
Judicandus Homo Reus
ίσως γιά νά ύπομνησθη στούς με
ταγενέστερους δτι πάντα στή ζωή
τους πρέπει νά σκέπτωνται, νά έρ
γάζwνται καl νό πράττουν, έ':χον
τες ύπ' δψιν τους τήν φοβερή
Ήμέρα της Κρlσεwς.
Μέ βάση τlς σημειώσεις του, τό
-έργο άποτελειώθηκε άπό τόν
γοπημένο του μαθητή, τόν Σουσμά
γιερ.
Ή άρρώστεια έξακολουθεί νά
λιγοστεύη τlς μέρες τοϋ Μότσαρτ.
Στlς 15 Νοεμβρlου ξύπνησε κά
ηwς_ καλύτερα. Δέν ι<όνει τήν εύ
<Καιρlα καl γράφει τό τελευταίο
του τραγούδι, μιά καντάτα προw
ιpισμένη γιά τήν Τεκτονική Στοά
που άνηκε. Τό τελευταίο του τρα
γούδι ό Μότσαρτ, τό άφιερώνει
-στή Στοά του καl στούς άδελφούς
του, πόσο �εΙχνει τήν άyάπη του,

σ
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πόσο δεΙχνει δτι ol σκέψεις του
ησαν μέχρι τέλους μαζύ μέ έκεl
νοuς πόυ δέν ζητοϋν τlποτα δλ
λο άπό τήν πραγματοποlησι της
άyόπης, της όμόνοιας καl της
ένώσεως καl έργόζονται �γιά την
έγκατόσταση τούτων τών άρχών
στήν κοιν.wνία, στήν άνθρwπότητα.
Κυριακή 4 Δεκεμβρlου 1791. Τό
άπόγευμα δέχεται τρείς φlλους
του, τούς μοιράζει τlς πόρτες καl
τραγουδάει μαζύ τους, τήν πιό
συγκινητική σελlδα τοϋ μισογραμ
μένου του Requiem. Ψάλλει μαζύ
τους τό Lacryιnosa. Δέν όντέχει
δμwς, δέν τό κατορθώνει, έ':νας
συγκλονιστικός βήχας όναγκόζει
τούς φίλους του νά τόν όφlσοuν
μόνον του νά ήσυχόση.
Τήν δλλη μέρα σrό Κοιμητηρι
τοϋ 'Aylou Στεφάνου έ':φθασε μιά
νεκροφόρα γιά τούς άπόρους, μέ
συνοδεlα μόνο τή βροχή καl τό
ψιλό χιόνι πού σαβάνωνε τό πο
λυβασανισμένο κορμί τοϋ μεγάλου
μας μουσικοο. 'ι-1 γυναlκα του, όρ
ρwστη κι· αύτή δέν μπόρεσε νά
άκολουθήση, ol τρείς φίλοι του
συνώδευσαν μέχρι τή μέση, άλλά
τό κρύο καl ή βροχή τούς γύρισε
nίσw...
Τό σκοτάδι τοϋ κοινοϋ τάφου
γιά τούς άπόρους τοϋ Σόλτσ
μποuργκ δέχθηκε έκείνον πού τόσο
πλούσια έφώτισε τούς όμοlοuς του
μέ τό δημιουργικό του έργο.
'Επτακόσια πενηντα τέσσαρα
διαφορετικά έργα άποτελοϋν τόν
άπολογισμό της πλούσιας καl γό
νιμης πνευματικης παραywγης, έ
κεlνου πού ύπηρξε μιά γνήσια
καλλιτεχνική· φύση, πού μοναδικός
σκοπός ηταν ή προσπέλαση τοο
Καλοϋ καl ή πραyμάτwση τqϋ
Ίδανικοϋ.
Σέ κάθε έ':κφραση αlσθήμqτος
μέσα στή μουσική του, δοσμένη
μ' δλη τη διαύγεια καί τή δύναμη,
κυριαρχεί τό μέτρον, άποrέλεσμα
μιας πραγματικά καλλιτεχνικής
εύρυθμlας καί Ισορροπίας, χαρακτη
ριστικής δλwν τών μεγάλων δη
ι.,ιουργημότwν της όνθρώπινης
διάνοιας.
Πουθενά δέν συναντά κανείς τή
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βίο η τήν έκζήτηση μέσο στό
εργο του. 'Όλο κυλοϋν φυσικά,
άμεσο, κοτουγοσμένο άπό τό φως
της άλήθειος πού εκλεινε μέσο
του. Αύτό άκριβwς είναι πού δίνει
στά έργο του τήν άνεlπwτη έκεί
νη κοί οίώνιο γοητεία.
Ή μελωδία του έλεγειοκή, άπο
λή κοί παρθενική άνοβλύζοντος
άπό μοναδικές πηγέ<,, δπου μόνον
6 Μότσαρτ ηξερε νά άντλη, είναι
μιά μελωδία άπολλαγμένη άπό
κάθε έπlγειο βάρος, έλοφρά, άπο
πνευματωμένη, είναι 6 φορεύς της
έννοίας τοϋ ώραlου, άφοϋ ώραίο
είναι ούτό τό ί'διο τό Πνεϋμα ύπό
τόν αίσθητό του τύπο.
'Υπάρχει πάθος στόν Μότσαρτ
καί στή μουσική του, άλλά οχι μέ
τήν έννοια πού βρfσκετοι στούς
άλλους συνθέτες. Έδw τό πάθος
ζωγραφισμένο άπό τήν έξοfσιο
ψυχική του παλέττο δέν ποροφιά
ζετοι μέ χρώματα έντονο και μέ
όξείες άποχρώσεις. Πορcυσιάζετοι
κατασιγοσμένο, άποπνιγμένο, κα
θορισμένο άπό κάθε βέβηλη ού
σίο πού θά έμόλυνε τήν ασπιλη
καί άμόλυντη πρόθεσή του, Γιατί
τό πάθος στόν Μότσαρτ είναι
«Πάθος τοϋ Κάλλους».
"Αν τό
πνεϋμο τοϋ Μπετόβεν έχει γιά
βάθρο τή δύναμη, τό πνεϋμο τοϋ
Μότσαρτ έχει γιά βάθρο τή χάρη,
τή χάρη μιας νεανικης όμορφιας

ΜΟΤΣΑΡΤ : Ή Φ ι λ

συνδυασμένης μέ τήν σ�βαpότητcι
ένός wριμου Νοϋ.
'Όταν ή χήρο του, μετά άπό
καιρό, θέλησε νά τόν άνοζητήρη
μέσο �τό� Τάφο ;ro�, βρ�θηκε
,
μπροστο σ ένα σωρο απο κοκκο
λα κοί κρανίο. Μά ητον δλο δ
μοια. Πο;ός ηταν μέσο σ· δλους ό
Μότσαρτ;
Ή σορός του κο1 τά λείψανά,
του κανείς δέν ξέρει ποϋ κείτον
ται, άλλά ή έπιβίwση τοϋ έρyοu
του κοί μετά τό πέρασμα Μο
οίώνων, μας άποδεικνύει πώς ό,.
Μότσαρτ βρηκε τήν οίώνιο άνά
πουση, οχι στά στενά δριο ένός
στοιβα�μένου άπό φτωχικά κορ
μιά κοινοϋ Τάφου, άλλά
μέσα,
στίς πλατύχωρες καρδιές δλωV'"_
των κατοπινών γενεών μέχρι σή
μερα κοί ποιός ξέρει άκόμο μέχρL
πότε.
'Έτσι θά . μποροϋσε ή κάθε γε
νηά των άνθρώπwν νά πη συμβο
λίζοντας τραγικά άλλά καί άπο
λύνοντας μαζύ, τό θλιβερό τέλος
τοϋ Μεγάλου μας Μουσικοϋ, τόν
στfχο τοϋ ποιητιj:
«Μά 6 σβυσμένος όλόγλυκος ηχος
τήν καρδιά μας ευρε, μνημα κι�
άπλώθη...»
ΑΘΑΝ. Γ. ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΣ

ια

(Τεκτονικός "Υμνος)

Οί πρώτες στροφές Andante : - Δώστε, άδέλφια, δλοι τό χέρι...

Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ

ΤΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ
Τοϋ \VILLIAM Q . .TUDGE
('Από τό περιοδικό «Path», Σεπτέμβριος 1895)

Π ολλά-παραπολλά άπό τοϋ

1<όσμοv τά δεινά εχοvνε τήν
πηyή τovs στήν άγνοια τf\s ά
λήθειαs yιά ο,τι άναφέρεται
στήν πραγματική άνθρώπινη
,φύση, στis άνθρώπινεs ίκανότη
ϊεs καi στή δράση τovs vστερ'
άπό τοϋ κορμιοϋ τό θάνατο.
Τά άποτελέσματα μιαs τέ
ϊοιαs άyνοιαs των πραγμάτων
{πηρεάζοvνε πολv περισσότερα
πρόσωπα άπό οσα ό καθένας
θά μποροϋσε να πιστέψει. Ή
διακυβέρνηση καi ή διαχείριση
ϊf\S άνθρώπινηs δικαιοσύνης,
·σύμφωνα μέ νόμοvs ποv εΙναι
,άνθρώπινα κατασκευάσματα, θά
,καλυτερεύει βέβαια, οσο yίνοv
ται
γνωστά περισσότερα
:πράγματα yιά τοϋτο τό ζήτη
_μα ποv εχει τόσο πολv μεγά
λο ένδιαφέρον. "Οταν λοιπόν
καταντήσοvνε yιά τό λαό
ιτράyματα συνηθισμένα ή πλα
_ϊειά καi βαθειά yνώση καi πί
� yιά ολα οσα άναφέρονται
στό άπόκρvφο μέροs τf\s φύσηs
�αi τοϋ άνθρώποv, τότε θά

μποροϋμε νά περιμένουμε μια
πολv μεγάλη μεταβολή στis
άπόψειs τοϋ κόσμου yιά τή
θανατική ποινή.
Κάθε φόνοs άνθρώποv δια
ταyμένοs άπό τό Κράτος εΤναι
ήθικά κακόs καi πραγματική
προσβολή yιά ολον τόν λα6.
Κανένας έyκληματίαs δέν θά ε
πρεπε νά έκτελείται, όποιοδή
ποτε κι' άν εΤναι τό εyκλημά
του. ''Αν ή διαχείριση τοϋ νό
μου εΤvαι τόσο ελαττωματική
ώστε νά άφίνει καi τό χειρότε
ρο άκόμα έyκληματία να ξεφεύ
γει πρiν να τελειώσοvνε τά
χρόνια τf\s φvλακf\s του, αυτό
δεν μπορεί νά εΤναι λόyοs. yιά
να τόνε σκοτώνουμε.
Για τis Χριστιανικές χωρεs
τοϋτοs ό φόνοs εΙναι άντίθετοs
μέ τό νόμο ποv υποθέτουμε
πώs προέρχεται άπό τόν 'Ανώ
τατο Νομοθέτη. «Ού φονεύσεις»
λέει ή θεία έvτολή καi δέν κά
νει καμμιά έξαίρεση ούτε yιά
τό Κράτος, ούτε yιά τls Κυβερ
νήσεις, μά ούτε καi τό ζωϊκό
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βασίλειο δέν έξαιρεϊ. Σvμφωvα
λοιπόν μέ τοvτον τό νόμο δέv
ε!vαι σωστό ούτε σκvλο vά
σκοτώνουμε καi όχι όντα άv
θρώπιvα. Ή έvτολή δμωs αvτή
πάντα άyvοήθηκε καi άκόμα
άyvοεϊται, καi ή θεολοyία των
άvθρώπωv βρίσκει πάντα τρό
πο vά διαστρεβλώσει όποιοδή
ποτε νόμο, καi τά χριστιανικά
κράτη, σέ μια κάποια στιyμή,
εμεvαv ίκαvοποιημέvα μέ τis έκ
τελέσεις. 'Άλλοτε κρεμοvσαv
εvαv άνθρωπο· πού ε{χε κλέψει
εvα ψωμi η καi λίyα καρφιά.
Τώρα βέβαια δλ' αυτά άλλα
ξαν καi ό άvθρώπιvοs νόμος δέv
τιμωρεί πια μέ θάνατο παρά
μόνο τό φόνο, άv παραλείψου
με μερικέs άλλες όχι σπουδαίες
έξαιρέσεις.
Σέ δvό κατηyορίες μποροvμε
vά χωρίσουμε τovs έyκληματίες
ποv έκτελέστηκαv η ποv πρό
κειται vά έκτελεστοvvε σvμφω
vα μέ τοvς νόμους μαs : έκεϊνοι
ποv είναι σκληροί καi άvάλyη
τοι έyκληματίεs, μέ φvση έy
κληματική, καi έκεϊvοι ποv δέν
ε!vαι, μά πού μια κάποια στιy
μή τό πάθοs, ό φόβος η ή όρ
yή τovs εφερε σέ θέση vά σκο
τώσουν όμοίοvς τους. Tovτovs
τοvς τελευταίους μποροvμε πά
λι vά τούς χωρίσουμε σέ δvό
κατηyορίες : Αυτοvς ποv λv
ποvvται καi μεταvοοvv yιά δ, τι
εκαμαv καi κείvοvs ποv δέv
δείχvοvvε μετάνοια. Καi μ' δλο
ποv οί έyκληματίεs της δεvτε
ρηs κατηyορίας δέv είναι σvvsι
δητοi έχθροi τfjs κοιvωvίαs, σαν
τούs πρώτους, δμωs θά αισθαν
θήκανε ϊσως πρ\v άπό την έκτέ
λεσή τovs όρyή, μνησικακία,
. ϊτόθο yιά έκδίκηση, καi άλλα

δυσάρεστα αίσθήματα, έκτός::
άπό τή λvπη τους, καi όλοvs:
θά τοvς σvvεπfjρε άyαvάκτηση
yιά την κοινωνία πού τovs κα
ταδίωξε, μά καi yιά όσους, με
άμεσο τρόπο, πήρανε μέρος
στη δίκη καi την έκτέλεσή τous.
'Εξετάζοντας, λοιπόν, τό ζή
τημα, πρέπει vά λοyαριάσοvμε
τή φvση καi τά πάθη καi τήv
πvεvματική κατάσταση καi τήv·
πίκρα τοv έyκληματία, yιατi ή
κb:τάσταση ποv βρίσκεται, ό
ταν τόv χωρίζοvvε άπό τή ζωή,
τοv κόσμου, εχει πολv μεyάλη
σχ�ση yιά τό ζήτημα.
'Όπωs κι' άv yίvει ή έκτέλε
ση, είναι πάντα βίαιη, ε'ίτε yιά
yκιλοτίvα πρόκειται, εϊτε yιά
σπαθί, yιά σφαίρα, yιά δηλη
τήριο, yιά σκοινί η yιά ήλεκ
τροπληξία. Ή σημασία τοv·
δροv «ΒΙΑΙΟΣ θάνατος» εχει
yιά κάθε θεόσοφο πολv μεyαλv
τερο έvδιαφέροv άπό δ, τι εχει
yιά κεϊvοv πού δέv παραδέχεται
τiς θεοσοφικέs άπόψειs, yιατί
αυτόs ό τελεvταϊος δέv ξεχωρί
ζει τό βίαιο θάνατο άπό τό φυσικό, παρά μόνο άπό τή βία ποv·
μεταχειρίστηκαν τό θvμα. Για
τοvς θεοσόφοvς, όμωs, εναs τέ
τοιος θάνατοs σημαίνει τό βίαιο
χωρισμό τοv άvθρώποv άπό
τό σωμα τοv, καi αυτό ε!vαι
κάτι πολv σοβαρό, ε!vαι κάτι
ποv έvδιαφέρει τό Κράτος όλό-- ·
κληρο. Πράγματι, κάθε έκτέλε
ση δημιοvρyεί κάτι παράδοξο,
yιατi αυτοί ποv έκτελοvvται,
δέ χάνονται έπειδή τovs σκό
τωσαν τό σωμα τovs, άλλα μέ
νουν μεταξv μας οί άόρατοι
αvτοi έyκληματίεs, καi μπο
ροvv vά κάνουνε κακο στοvς;
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ζωντανούς, καί ζημιές σ' όλό
κληρη στήv κοινωνία.
Τί yίvεται λοιπόν μέ τό βίαιο
θάνατο;
Ό θεατής δέ βλέπει τί
ποτ 1 άλλο άπό τή βίαιη έκτέ
λεση · τi ξέρει δμως yιά τήv
πραyματικότητα; Ό φυσικός
θάνατος εivαι κάτι παρόμοιο
μέ τό πέσιμο έvόs ξερόφvλλοv
στό ζύyωμα τοv χειμώνα. 'Ήρ
θεv ό καιρός τοv yιατi δλεs
τοv oi δυνατότητες χωριστή
κανε ή μια άπ' τήv άλλη, κι'
άφοv δέv eχovvε πια καμμιά
δράση, ό παραμικρότερος άνε
μος συνεπαίρνει τό φύλλο. Τό
ίδιο yίvεται καί μέ μας. Σαν ερ
θει ή ώρα μας οί διάφορες δυ
νάμεις μας άρχίζοvvε vά διαχω
ρίζοvvται σιyά-σιyά, τό ίδιο
καί τά έσωτερικά μας μέρη, καi
μέ τόv τελευταίο κραδασμό τά
διάφορα έσωτερικά συστατικά
τοv άvθρώποv διαχωρίζονται
όριστικά καi έλεvθερώvοvvε τήv
ψυχή. 'Όμως ό δύστυχος κα
τάδικος, πού τόv έκτελοvvε, δέv
εχει άκόμα φτάσει στό φυσικό,
τέλος της ζωfjς τοv. Τό άστρι
κό σώμα τοv δέv εivαι ετοιμο
vά ξεχωριστfj άπό τό φυσικό,
ούτε ή ζωτική καί ή νευρική έ
vέρyειά τοv εivαι ετοιμη vά
τόνε παρατήσει. 'Ολόκληρος
ό έσωτερικός άνθρωπος εivαι
έvτελως συνενωμένος καί ή
πραyματικότητα ε1vαι αvτός.
Εiπα πώς τά μέρη τοv δέv ή
τανε ετοιμα vά χωριστοvvε. 'Έ
πρεπε vά πω πώς δέv μποροv
vε vά χωριστοvvε, yιατi εivαι
δεμένα άπό τό νόμο καί άπό
μια δύναμη πού ή Μεyάλη Φύ
ση τήv διευθύνει μόνη της άπο�
· Ί<λειστικά.
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'Έτσι λοιπόν, δταv ,:rροσ�άλ
λοvμε μόνο τό φvσικο σωμα,
σέ βαθμό πού vά παραχθiJ βί
αιος καi άvώριμος διαχωρισμός
άπό τόv πραyματικόv άνθρω
πο, αvτόs ό τελευταίος, ποv
μόνο yιά μια στιyμή χάνει τis
αίσθήσειs τοv, ξυπνάει σέ μια
πρόσyεια άτμόσφαιρα καί εi
vαι εvα ον ζωντανό αίσθαvόμε
vο καί όλοκληρωμέvο, έκτός
άπό τό φυσικό τοv σώμα ποv
τοv λείπει. Βλέπει δλοvs τούς
άλλους καί αίσθάvεται καί πάλι
πώς τόv κvvηyάει ό νόμος.
Τοvτο τό θvμα των όμοίωv
τοv καί τοv έyκλήματός τοv
εivαι μια φωτιά όρyή, μια μαζα
μίσος. Λίyοι άπό μας, άκόμα
καί σ' εvvοϊκέs περιστάσεις, εϊ
μαστε σέ θέση vά παραδεχτοv
με πώς eχοvμε έvτελως άδικο
καi πώς ή καταδίκη πού μας
εκαvαv άνθρωποι είναι σωστή
καί δίκαιη. Για τοvτο ό κατά
δικος μόνο μίσος eχει, καί πόθο
yιά έκδίκηση. "Αν μάλιστα σvλ
λοyιστοvμε πώς ή πνευματική
τοv_ κατάσταση εivαι πολύ έ
πιβαρvμέvη άπό τή δίκη τοv
καi τήv έκτέλεσή τοv, θά κα
ταλάβουμε πώς καταντάει σω
στή άπειλή yιά τούς ζωντα
νούς : 'Ακόμα κι' άv υποθέσου
με πώς δέv ήτανε καί τόσο κα
κός, δσο εϊπαμε, ούτε καi yε
ματοs έκδίκηση, εivαι δμως
πάντα ό θεματοφύλακας των
ίδιων τοv των πράξεων καi
κουβαλάει μαζί τοv τis είκόvες
των έyκλημάτωv τοv στό
άστρικό βασίλειο πού μας τρι
yvρίζει, είκόvες πού μποροvμε
vά, ποvμε πώς εivαι όντα ζωv
ταv,ά. 'Οπωσδήποτε εΤvαι έπι
κίvδvvος. Μετεωριζόμεvος στο
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ίδιο έπίπεδο, δποv λειτοvρyοvν
τό νοητικό καi οί αίσθήσεις
μας, βρίσκεται σέ σταθερή έπα
φή μέ τό νοητικό καi τiς αίσθή
σεις των ζωντανων. Πολύ πε
ρισσότεροι άνθρωποι, από 8σοvς νομίζοvμε, εΙναι έπιδεκτι
κοi αίσθητικότητας καi νεvρι
κοί. "Αν λοιπόν αυτούς τούς
. τελεvταίοvς τούς άyyίξει ό αό
ρατος έyκληματίας, τούς έμ
πνέει τiς είκόνες πού παροv
σιάζοuνε τό εyκλημα καί τήν
τιμωρία τοv καi τούς μεταβι
βάζει τούς κραδασμούς τοv
μίσοvς, ,ης κακίας καί της έκ
δίκησής τοv, άν οί έπηρεαζό
μενοι εΙναι έπιδεκτικοί σuντονι
σμοv σέ τέτοιοvς κραδασμούς.
Πολλά πρόσωπα σπρώχνον
ται στό εyκλημα από κάποια
αyνωστη δύναμη πού προέρχε
ται από τέτοιοvς αόρατοvς κα
τοίκους τούτης της σφαίρας.
Οί μετεωριζόμενοι αυτοί αό
ρατοι έyκληματίες δημιοvρ
yοvνε κάποια έντύπωση καi
ξvπ11οvνε κακές σκέψεις, ακο
μα καi σέ άτομα πού δεν εΙναι
έπιδεκτικά αίσθητικότητας, άν
υπάρχει μέσα σ' αυτά τά άτο
μα βάση yιά τέτοιες σκέψεις.
ΕΙναι αδύνατο νά σvλλάβει ό
νους μας τήv απέραντη δύναμη
πού yεvvovvε τό μίσος, ή έκδί
κηση, ό φόβος καi ή ματαιοδο
ξία δταν εΙναι δλα μαζύ σvν
δvασμένα.
"Ας έξετάσοvμε τήν περίπτω
ση τοv Gui tea u πού σκότωσε
τόν Πρόεδρο Garfield. Ή ανά
κρισή τοv βάστηξε πολλές μέ
ρες. Τό μίσος, ή όρyή καi ή
ματαιοδοξία τοv έρεθίστηκαν
στόν ανώτατο βαθμό, ώς τήν
τελεvταία τοv μέρα πού πέθα-

νε μέ τήν κατάρα στό στόμα
yιά δσοvς είχανε σvντελέσει
στά βάσανά τοv. Μπορεί ναναι
κανείς τόσο βλάκας ώστε νά υ
ποθέσει πώς δλη τούτη ή έ
νέρyεια πού γεννήθηκε μ' αυτόν
τόν τρόπο, διασκορπίστηκε α
μέσως ; ΕΙναι λοyικό νά πιστέ
ψουμε πώς όχι ! Βέβαια, σιyά
-σιyά, μέ . τόν καιρό τούτη ή
ένέρyεια θά μετατραπη σέ
άλλες δvνάμεις. 'Όσο βαστάει
δμως ή μεyάλη χρονική περίο
δο πού θά προηyηθη απ' αυ
τήν τή μετατροπή, ό ζωντα
νός Guί teaιι θά διαποτίζει τό
λοyικό καi τiς αίσθήσεις μας
καi θά μας έπηρεάζει σταθερά
μέ τiς φρικαλέες είκόνες πού
ζωγράφισε καi μέ τά φρικαλέα
πάθη πού yέννησε καi κουβα
λάει μαζί τοv.
Ό θεόσοφος πιστεύει πώς ή
άνθρώπινη φύση εΙναι πολλα
πλη καi ή έσωτερική σuyκρό
τηση τοv ανθρώποv πολύπλο
κη, καi ξέρει πώς δλ' αυτά
διεvθύνονται από τό νόμο καi
οχι από τήν άπλη τύχη ή από
τή φαντασία έκείνων πού μι
λοvνε yιά τήν ανάyκη νά προ
στατεuθη ή κοινωνία, χωρίς νά
ξέροvνε ποιός είν' ό τρόπος
ό σωστός πού θά τό κα
τορθώσοvνε, καi πού στηρί
ζονται αποκλειστικά στόν έκδι
κητικό Μωσαϊκό νόμο των αν
τιποίνων. Γι' αυτό ό θεόσοφος
θά στέκει πάντα αντίθετος στή
θανατική ποινή, πού ξέρει καλά
nώς εΙναι αδικία yιά τούς ζων
τανούς, καi κίνδvνος yιά τό
Κράτος, χωρίς νά δίνει ούτε
τήν παραμικρή πιθανότητα α
ναμόρφωσης τοv έyκληματία.
(Μετάφρ. Τιμ. Τ. Βρατσάνοu)

ΑΝ.ΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

'' Μ Ε Λ Η Σ,,
15 χρόνια λειτουργlας των νυκτερινών σχολών του

Τά παιδιά τοϋ «Μέλητος» ψάλλουν οέ μιά \fιορτή

.Στο

Παγκράτι: όδος Σπύροu
.Μερκούρη 20, εναντι του 'Άλσοuς.
Στην 'Ακαδημ[α Πλάτωνος: ό
δος Τιμα[οu 7, κοντά στον nΑγ.
Τεώργιο Παλαιό.
Στον Κολωνό : όδος Διστόμοu
67. Καt
Στο Πολύγωνο: όδος Άγ. Χα
ραλάμπους.
'Εκεί λειτοuργουν αί 4 νuκτερι
ναt σχολαt στοιχειώδους lκπαι
-δεύσεως-ίσότιμοι με τάς δημοσ[• .ας-ιου • Αναμοpφωτικοu Σuλλό-

you ιιΜέλης», μιας όργανώσεως,
ή όποία εχει άθόρuβη ζωή 20
lτων.
Tt διακρίνει αύτάς τάς σχολάς
άπο αλλας όμοίας είς τον σκοπόν ;
Πρώτον, ή lκπαίδευσις εlναι
άπολύτως δωρεάν. Με το ιιάπολύ
τως» lννοοuμε άπολύτως. Έπt
πλέον, στά αποpα παιδιά παρέ
χονται δωρεάν καt τά βιβλ[α καt
ή γραφική uλη καt ή ίατρική πε
ρ[θαλψις. Σε εκτακτες περιπτώ
σεις, μοιράζονται άκόμη καt τpό-
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φιμα και εϊδη ένδύσεως και υπο
δήσεως.
Γιά νά είναι νuκτεριναt αί σχο
λαί, επεται δτι φοιτοϋν έργαζό
μενα παιδιά. Οί μαθηταί των
σχολών αύτών, κατά τήν ήμέρα,
ά:σχολοϋνται με τά πιό διαφορε
τικά έπαγγέλματα : σιδηρουργοί,
βuρσοδέψαι, κηπουροί, νποδημα
τοκαθαρισταί, βοσκοί, καί κοινοί
έργάται. Στή 2η .καί 3η σχολή,
ποu ή φοίτησις εlναι μικτή, φοι
τοϋν υπηρέτριες και έργάτριες
διαφόρων έπιχειρήσεων.
Αύτά τά έργαζόμενα παιδιά
καί κορίτσια βρίσκουν στάς σχο
λάς τοϋ ((Μέλητος» δχι μόνον
τήν εύκαιρία, νά μορφωθοϋν, δrtως
καl τά άλλα Παιδιά, ΠΟΙJ δεν τά
βαραίνει ή βιοπάλη, ά:λλά καί νά
νά έξuψωθοϋν ήΟικά καί πνευ
ματικά, διότι δ ((Μέλης» διέπεται
ά:πό βαθu κοινωνικόν περιεχόμε
νο καί βλέπει σωστά τήν πλατύ
τερη ά:ποστολή του.
Ό σύλλογος ίδρύθη τό 1935.
Ό ίδρuτής του, διακεκριμένος δι
κηγόρος κ. 'Αλ. Τζαζόποuλος, με
τελαμπάδεuσε τήν ίδέα σ' εναν
δμιλο φίλων καt γνωρίμων, ποu
σuνηντώντο στό κοινό ίδανικό
της ά:νοικοδομήσεως τοϋ ναοϋ της
ά:ρετης καί ά:γάπης στήν κοινω
νία. ((Δεν έπιτρέπεται--'t"οuς εlπε
-νά ά:ποστρέφωμε τά βλέμματά
μας ά:πό τά όδuνηρά θεάματα ποu
ή κοινωνία μας προσφέρει σε
κάθε βημα».
Τά έργαζόμενα παιδιά, μετά τόν
μόχθο, εμεναν στό πνευματικό
σκοτάδι και γύριζαν στοuς δρό
μους γεμάτους λάσπη. Λάσπη κυ
ριολεκτική καt μεταφορική. Τί
έφταιγαν τά κακόμοιρα ; 'Αλλά
και τι εϊδοuς πολίτες θά έγίνοντο
αίiριο; Καt πώς θά πήγαινε
μπροστά μιά κοινωνία, στήν δ
ποία θά κuλοϋσαν ά:πό κάθε συ
νοικία ά:νθρώπινα ποτάμια φου
σκωμένα ά:πό ά:μάθεια, καταφρό
νια, ά:κόμη καί μίσος;
'Έτσι θεμελιώθηκε ή πρώτη
σχολή, με διπλό σκοπό: τήν
βοήθεια πρός τά άτυχη πλάσμα
τα και τή βοήθεια πρός τήν κοι
νωνία.·
Τό εργο στάθηκε πολu δύσκο-

λο στά πρώτα βήματα. 'Άλλα-.
παιδιά πήγαιναν στή σχολή νπο.
τήν πίεσι των γονέων των, άλλα:.
ά:πό περιέργεια και μίμησι, άλλα:
δε γιά διασκέδασι. Τό δτι τά παι-
διά πήγαιναν στό μάθημα ρακέν
δυτα και ά:νuπόδητα, γενικώς δε
ά:κάθαρτα, ηταν τό μικρότερο κα
κό.Τό μεγαλύτερο ηταν δτι έ
φερναν μαζί τους τό πνεϋμα της::.
ά:πειθαρχίας καt ά:ταξίας.
'Αλλά, τό έπιτελείον τοϋ ιιΜέ-
λητος» δεν έκλονίσθη ά:πό τtι;
πρώτες δυσκολίες. Πηρε στά χέ-
ρια του τόν πηλό και τον έπλασε . ..
Στά πρώτα χρόνια, ποu αί σχο
λαt δέν ησαν ά:νεγνωρισμέναι ά:πό
τό Κ:pάτος, νπηρχε σχετική έλεu
θερία στόν τρόπο διδασκαλ[ας και
ά:γ<ι,>γης έν γένει. Αύτή ή έλεu
θερία χρησιμοποιήθηκε έπωφελώς::
καί εφερε πλούσια ά:ποτελέσματα.
Ό Σύλλογος εδειχνε ένδιαφέρον
γιά τήν υγεία και γιά τήν περι
βοϊ.ή των μαθητών. Ποιό παιδί.
δέν πονάει, δταν νοιώθει άρρω
στο καί ά:δύνςιτο ; Ποιό δεν. ζη-
λεύει βλέποντας άλλα παιδιά μέ
καινούργια ροϋχα; Βλέποντας
νά έκτείνεται τό ένδιαφέρον των·
έπιτροπών τοϋ σχολείου πέραν
ά:πό τά βιβλία καt τά τετρά
δια, άρχισαν ν' ά:γαποϋν έκείνη
τήν νυκτερινή ζεστή φωληά.
'Ύστερα, ά:ναπτύχθηκε μεταξύ
-τους ή αμιλλα, διότι στό τέ
λος κάθε έβδομάδος δ πιό έπι
μελής, δ πιό καθαρός και δ πιο'
είiτακτος ά:ντημείβοντο μέ γλuκί- σματα καί άλλα μικρά ά:ντικείμε
να. Τό διδακτικό προσωπικόν των··
σχολών, ποu ά:ντελήφθη τον ίερό,
σκοπό καί δόθηκε σ' αύτόν μέ
ζηλον, έκτος ά:πό τήν διδασκα
λία της συνηθισμένης δλης, έκα
νε όμιλ[ες πάνω σέ νέα σχέδια :
Συνομιλίες μέ τοuς μικρούς μα
θητάς, σέ ά:τμόσφαιρα φ,ιλ[ας •.
σuμβοuλαt ρ[ζωναν
'Έτσι αί
βαθειά στήν ψυχή των μαθητών.
Έπt πλέον, ό σύλλογος διετήρει
έπαφήν μέ τοuς γονείς.
Τά ά:ποτελέσματα ησαν λαμπρά.
Τελε[α ά:λλαγή και στήν έμφά:νι
σι και στο περιεχόμενο τ_ών
_ παι
διών. Καθαριdμένη άπό τοuς ρu-
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ποvς των κοινωνικών περιστά
σεων, ή ψυχή των παιδιών ε
λαμπε στον ηλιο.
Τά παιδιά των σχολών τοϋ
«Μέλητος)), lκτός τοϋ δτι tγινρν
το 'Ιίά πιό σεμ.νά και σοβαρά,
διέπρεπαν και στις lξετάσεις των
δημοσιων σχολειων μέσης lκπαι
δεύσεωι;-δσα προχωροϋσαν-και
ετσι ηλθε και ή άναγνώρισιι; τοϋ
Κράτους.
Ή Κατοχή άνέκοψε τό εργον
τοϋ ((Μέλητος)), άλλά μετά τήν
'Απελευθέρωσι συνεχισθηκε μέ
περισσότερη δρμή. Χωριι; νά ύ
πολογισθοϋν αι διακοπαι, αί σχο
λαι εχουν συμπληρώσει 15 χρό
νια τακτικηι; λειτουργίας, άπελύ
θησαν δέ lκ των σχολών, μετά
τήν άποπεράτωσιν των σπουδών
των, 1575 μαθηται και μαθήτριαι:
'Ένας όγκώδηι; θεμέλιοι; λιθοι;
μιας καλύτερης κοινωνιαι;.
Δείγμα των άποτελεσμάτων
της πνευματικηι; και ψυχικηι;
παρασκευηι; των μαθητών παρου
σιάζουν αι <ιlκθέσειι; ίδεων)) στις
δύο τελευταίες τάξεις. Ώι; θέμα
lδόθη τό γνωστόν ώι; ,ιΚοινωνι
κή διαθήκη)) τριπλοϋν {ρώτημα:
Ποία τά καθήκοντά σαι; πρόι;
τόν Θεόν;
Ποία τά πρόι; τόν πλησίον και
τήν πατριδα ;
Ποία τά πρόι; τόν έαυτόν σαι; ;
'Ιδοu άποσπάσματα των lκθέ
θεων, άρκετά χαρακτηριστικά :
(('Έχω καθηκον νά lργάζωμαι
τιμια και μέ τόν ίδρωτα τοϋ προ
σώπου μου νά βγάζω τό ψωμί
μου.
Πρέπει νά σέβωμαι τόν έαυτόν
μου και τότε θά σέβωμαι και τόν
συνάνθρωπόν μου. Θά προτιμώ
νά άδικιέμαι, παρά νά αδικώ.
Πρέπει νά συγχωρώ τόν συνάν
θρωπόν μου καί νά μην τόν lκ
μεταλλεύωμαι. Πρέπει ν' άποσύ
ρω τόν συνάνθρωπόν μου από τό
κακόν και νά τόν δδηγω στό
καλόν. Πρέπει νά εlμαι Κ\ιθαρόι;
εtς τάι; πράξεις και εtς τάι; σκέ
ψεις.
Πρέπει νά lργάζωμαι οχι μόνον
γιά τόν έαυτόν μου και τήν οί
κογένειάν μου, άλλά και γιά τό
-καλόν της πατριδοι;. Πρέπει νά
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φυλάττω τους νόμους, άκόμΥJ!
και αν μοϋ φαινωνται οχι καλοι.
Πρέπει νά τηρώ τάι; lντολάς:
τοϋ Χριστοϋ. Ποτέ μια κοινωνια
δεν μπορεί νά προοδεύση μέ τ()
lγώ, μέ τό ψεϋδοι;, τήν μvησι
κακίαν και τήν ατιμιαν.
'Έχω ύποχρέωσι ν ν· άγαπω
τόν μάστορά μου και νά τόν α
κούω, δπωι; τόν πατέρα μου και
τόν δάσκαλό μου.
'Όλοι οί 'Έλληνες εχομεν ύπο
χρέωσιν νά άγαποϋμε τήν 'Ελλά
δα μαι;. ΕΙναι ή μεγάλη μαι; μη
τέρα .. .))
Αί απαντήσεις αύται, είι; τήν
άπλότητα και τήν είλικρίνεια της
διατυπώσεως δειχνουν τήν lρ
γασία που γινεται γιά τήν κατερ
γασια τοϋ lγκαταλελειμένου καl
εύπλάστου ύλικοϋ τοϋ lργαζόμε
νου παιδόκοσμου, μάλιστα των
πιό φτωχών συνοικιών των 'Α
θηνών.
Ό πρόεδροι; τοϋ ιιΜέλητοι;)) κ.
Τζαζόπουλοι; ίκανοποιημένοι; άπό.
τήν lπιτυχία τοϋ εργου και την
lκτίμησι των πνευματικών άν
θρώπων, πλάθει τώρα ενα μεγα
λύτερο δνειρο: Νά tδρύση μιά.
((Έστια τοϋ lργαζομένου παι
διοϋ ». Διότι ύπάρχουν στην
πρωτεύουσα πολλά παιδιά χωρίς
γονείς, πού, μετά τήν lργασία
τους, κοιμοϋνται αγεληδόν σε
διαφόρους lνοικιαζομένουι; χώ
ρους, πραγμα που περικλειει κιν-
δύνουι; και γιά τήν ύγεία τους
καί τήν ψυχή τους;. Σέ μιά ώρ
γανωμένη ((Στέγη)) τοϋ lργαζομέ
νου παιδιοϋ θά περισυνελέγοντο
δλα τά άπροστάτευτα παιδιά, πού
αί πολεμικαι περιστάσεις εχουν
αύξήσει τόν αριθμόν τους, γιά νά.
βροϋν προστασια, στοργή, άγάπη.
Βέβαια, γιά νά ίδρυθfj μιά τέ
τοια ((Έστ[α)), πέραν από τόν
lνθουσιασμό καl τήν πίστι, άπαι
τοϋνται πολλά · κεφάλαια. 'Αλλά,
δ ((Μέλης)) με την εωι; τώρα lρ
γασια του, κατέχει τήν κορυφή
τών ιδιωτικών μορφωτικών ι
δρυμάτων. 'Ώστε, ύπάρχει lλπlς
νά lξασφαλισθfj ή χοpηγια γιά.
τήν δλοκλήρωσι, πλέον, τοϋ ερ
γου ύπέρ της παραμελημένης-.
νεότητος.

'

�ΑγοραΤαι μαντείαι και
έπικίνδυνος πνευματισμός
Tou ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗ

τ

ό περιεχόμενον της ϋλης
-του «Ίλισου» καί 1J 1δεολογική
·απόκλισίς ταυ προς τήν Έσωτε
ρικήν Φιλοσοφίαν, μου δίδουν
τήν εύκαιρίαν καί το θάρρος, να
,εκθέσω τχς &πόψε,ς μου έπί �νός
ψαινομένου, το όποίον θεωρω
σο6αρόν καί έπικίνδυνον συνάμα
καί το δποίον επρεπε ΥΧ είχεν
.επισύρει την προσοχήν των δια
νοουμένων μας, οί'τινες εχουν
χρέος να διαφωτίζουν
τους
πολλούς,
Πρόκειταί π,φί των πειραμάτων
των πνευματιστων καί περί των
άτόμων έκείνων, ά:τινα προσπα
-θουν νά γνωρίσουν τας 6ουλας
της Ειμαρμένης των, καταφεύ·
γοντα ε1ς μεσάζοντας &.μφι6όλου
ήθικης καί χαμηλης διανοητικό·
·τητος. "Ας μή έκπλαγοΟν ο[ &.
ναγνωσται δια το θέμα το όποί
ον έξέλεξα. Νομίζω οτι οί Πνευ
,ματικοί άνθρωποι εχουν δποχρέ
ωσιν να έπιλα;..ι6άνω,ιται των
τοιούτου είδους ζητημάτων καί
να διαφωτίζουν τους καταγινομέ
νους ε1ς τας έπιδόσεις α.ύτάς, :χ!.'·
τινες εrνα.ι δυνα.τό•ι να &πο6ουν
·δλέθρια.ι δια τήν ήθικήν, την
νευρικήν καί τήν διανi.ηιτικήν
,.αύτων κατάστασιν.

'Αλλα θα μ' έρωτήσετε, είναι
πολλοί έκείνοι, οί δποίο: έπιδί
δοντ:χι είς τα ,τνευματιστικά πει
ράματα. καί ε1ς τήν &γορ:ι:ία.ν μαν
τείαν ; 'Έ, λοιπόν, εάν σας ε·
λεγα οτι είνε το 250)0 των κα•
τοίχων των μεγαλουπόλεων της
χώρας μας. δεν θα ηγγιζα τα
ορια της ύπεροολης. 'Άνθρωποι
πάσης 1Jλικίας κα.ί πάσης μορ
φώσεως, ανήκοντες ε1ς διαφόρους
κοινωνικας τάξzις, ποδr1γετουν
ται, 6αυκαλίζο·ιται καί παρα.
πλο:νωνται' με τας δηθεν &.ποκα;
λύψzις. Ή τύφλωσίς των, ό φανατισμός των ε1ς τήν νέαν αυτήν
Θρησκείαν, ή έμπιστοσύνη των,
δεν κλονίζονται, δυστυχως, παρα
τας .Jυχνάς διαψεύσεις των προρ
ρήσΞων κα.ί των μαντευμάτων, τα
όποία, ε1ρήσθω έν παρόδφ, τους
στοιχίζουν &ρκετα ε1ς χρημα καί
ε!ς νεΟρα. Ανθpωποι, κατα τα
άλλα σο6ο:ροί καί &.ξιοπρεπείς,
κατεξευτελίζονται, γινόμενοι ερ
μαια καί δουλοι κοινων αyυρτων,
κακοποιων καί απατεώνων. Ή
κατάστασις αϋτη σημειουται καί
σήμερον, &λλα κ:χί είς ολας τας
έποχάς.
Προ 35ετίας περίπου ό ήμε·
ρήσιος τύπος καί !διαιτέρως
Ν
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fι «· Ακρόπολις» του Γα6ριηλίδη
περιέγραφε τας fκανότητας ενός
περιφήμου μάγου της δδοσ Φερ
ρων. Σε6αστός μου φίλος, άσχο
λούμενος τότε με τό•J άποκρυφι
σμόν και συγγραφευς δόκιμος,
μου επρότεινε νά τον επισκεφθω
μεν, διά νά ίδωμεν εκ του πλη
σίον τί μέρος λόγου ητο δ πε
ρίφημος αύτό; μάγος.
Έ3έχθην την πρόσκλησιν, ά
φου εννοείται εlχε προηγηθή ή
σύστασις, δτι επρόκειτο νά τον
επισκεφθ"Ω εμπειpος άποκρυφι
στης καί εμ6pιθr1 ς θεόσοφος. Με
τέβημεν την δpισθείσαΥ uψαν εlς
·το άντρον τής Μαγείας. Εlσήλ
θομεν εlς μίαν μάνδpαν, είς το
6άθος _της όποίας εδpίσκ�το ο1κί
σκος εκ δύο-τριών δωματίων.
Τώρα. εlς το μέρος αύτό εχει ά
νεγ1.ρθή δπό του πεpιφήμου μ:χ·
γοu, ,ήδη μακαpίτου, πολυκατοι
κία, μνημείον ,περικαλλ�ς εlς δό
ξα.ν τής εύπιστίας καί της μω
ρία-; των 'Αθηναίων καί των
Άτθίδων.
Μας δπεδέχθη μετά τιμών δ
οίκοδεσπότης καί ήρχισεν ή συ
ζήτησις επί διαφόρων θεμάτων.
�Ητο ενας εύφuης άνα:τολίτης,
1σχυρας σωματικής κράσεως καί
θεληματιχ6ς άνθρωπος.
Μας εδήλωσεν δτι άσκεί την
λευκr1 ν μαγείαν καί δτι ούδέπcτε
κάνει κακό σε κανένα:.
Τα:ύτοχρόνως μου επρότεινε νά
καταστρώση το ώροσκόπιόν μου,
πpαγμα το δποίον εδέχθην. Τί
ποτε δεν επραγματοπc.ιήθη εξ
δσων προεφήτευσεν.
Κατά τήν τελετουργίαν αύτr1ν
ηκουσα μερικάς επικλήσεις, προ·
φερομένας είς την άρα6ικήν, τήν
δποίαν εγνώριζα. 'fον ήρώτησα
που εσπούδασε την τέχνην, και

ιn

μου απήντησε δτι ε1ς τά 6:χθη1
τής Άφpικήζ, �που εζησεν άρ-
κετά ετη, άναγκασθείς ν· άλλα
ξοπιστήση, διά νά νυμφευθη την,
κόρην του εκεί �είχοu, δπό τον,
δρον νά του μεταδώση ουτος τη
μυστικην τέχνr,ν του.
θέλω•J νά εξακρι6ώσω ε1ς ποί
ον μέρος της • Αφρικής, διότ.ι και.
εγω εlχα ζήσει είς τήν Β. 'Αφρι
κήν, τον ήρώτησα σχετικώς καl
μου άπήντησεν ε1ς το Φ.aζάν.
Το Φεζά•J δεν μου ητο άγνω
στον, εξ αφηγήσεων 6ε6αίω;.
Έγνώ�.ηζον δτι ήτο τόπος εξορίας,.
επί 'lΌuρκοκρα ίας, άπό τον δ
ποίον ήτο ανθρωπινως άδύνατο
νά δραπετεύση τις.
:\Η κάποιαν εκπληξιν τον ή
ρώτησα, πως κατώρθωσε νά φύ
γη άπό εκεί καί να ταξιδεύσ
30 ήμερόνυκτα μέσω τής ερήμου.
1οσ άπήντησεν δτι, την σωτη
ρίαν του τήv οφείλει ε1ς τον,
θεόν μόνον καί δια τουτο, δταν·
εφθ.:χσεν ε1ς Τρί πολιν (Λιβύη;)
άμέσως επηγεν ε1ς τήν εκκλη
σίαν δια νά εύχαριστήση τόν
Θεόν καί νά τον fκετεύση να τόν
σuγχωρήση διά τήν προσωρινην
του άλλαξοπιστίαν. Μόλις ήκοu
σα αύτά ήρχισαν νά στρο6ιλί
ζωνται είς το μυαλό μου παλαιαL
ά•Jαμνήσεις της εποχής εκεί νrις ..
δηλ. του 1905, καί διακόψας
αύτόν άποτόμως εσυνέχισα εγω,
ώς έξης :
«Τότε είδοποιήθησα:ν ο1 προί'
στάμενοι τής Έλληνικης παροι
κίας, σε παρέλσ:6εν ενας κύριος.
με γένεια, σ' εφιλοξένησε, εφ...
δσοv ήσcυν 'Ελληνόφωνος Χ ρι
στιανός, σου εδωσε πέντε ναπο
λεόνια και σε εφυγάi3εu-Jε με.
ενα δδpαί'κό καίκι γιά τον Πει
ραιά�.

174

1,4Ι�ΟΣ

Ό Μάγος μας κυριολεκτικώς

τα εχασε. Έσηκώθη, μου εσφι

,ξε το χέρι, λέγοντάς μου :
«"Αρχοντά μου, σε άνC(γνωpί
.ζω, είσαι
μεγάλος,
είμαι
-δοολος σου». Έγω τοίi άπήν-τησα : <\'Όχι, φίλε μου. Έγω
�εν είμαι άπολύτως τίποτε. Ό
άνθρωπος πού σε εσωσε, ήταν δ
πατέρας μου, δ δποίος μου είχεν
αφηγηθη την πεpιπέτειάν σου».
ΕίνC(ι περιττόν να σας είπω δτι
δ ύπ�ρόπτγ;ς αύτος Μάγος έξοu
-θενώθη καl ήσθάνθη ταπείνωσιν,
εύpεθεlς ένώπιον άνθpώποu, δ
δποίος έγνώpιζε το θλιβερόν του
1tαρελθόν.
Ηοίο;, λοιπόν, ήtο δ Μάγος
-της δδοu Φερρών, εlς τον δποίον
κατέφευγο•ι κυρίαι α•ιωτέρα.ς κοι
-vωνικης τάξεως, διανοούμενοι,
6ouλεutC(ί, δημοσιογράφοι, ύποup
Ύοί, τοίi ένεπιστεύοντο τάς πλέον
,tνδομύχοu; σκέψεις των καl έζή
τοuν άπο α.ύτον νά βοηθήση εις
-την πραγματοποίησιν τών πόθων
.:;.,1το ενα.ς
"
'
-των ; 'Α πλουστα.τα,
οιάσημος διαρρήκτης, συλληφθείς
. μετ' άλλων πέντε 'Αρμενίων,
()ϊtινες έπεχείρησαν τήv διάρ
pΥJξιν μιας Τραπέζης ε1ς Κων
uτα•ιτινούπολιν καl συλληφ&έν
τες έξωρίσθησαν ύπο της Τοup
'Κικης Κυβερνήσεως ε1ς τ?., Φε
ζάν τrις 'Αφρικής, δπου έξεπ1;ι
οεύθη ε1ς ,ά: της Μαγείας καl
·ήλθεν ε!ς 'Αθήνας διά: νά: γίνη
-δ έξσμολόγος ΚC(l δ καθοδηγητής
τών άφελών καl τών εύπίστων !
Αύτά περιείχεν ό φάκελλός του,
-τοίi δποίου ελC(βε γνώσιν, μετά
τr1 ν φuγάδεuσίν του, δ πατήρ
,μου άπο τά:ς Τοuρκικάς αρχάς.
'Αλλά: μήπως ΚC(l σήμερον of
�ιάφοpοι ώpοσκόποι που δρουν
ιε1ς τάς συνοικίας τών 'Αθηνών

11ϊίως, αf διάφοροι χαpτο.μχντ ι
δες κα.l καφετζοuδες, που προ
σελκύουν καl έκμεταλλεύονται
τους μωρούς, νομίζετε δτι είναι
καλuτέροu φυράματος άπο τοίi
ώς άνω Μάγου;
'Ίσως παpεσύρθην περισσότε
ρον τοϋ δέοντος με την άφήγη
σίν μου. Νομίζω δμως δτι είναι
λίαν διδακτική.
"Ας έξετάσωμεν τώρα την αλ
λην κα.τηγορία.ν τών άσχολουμέ
νων με τον πνεuμα.τισμόν.
Καl έκείνοι μεν οϊτινες, ώ
θούμενοι άπό μίαν έσωτερι κήν
διάθεσιν, μελετοuν τον π·ιευμC(·
τισμόν ώς θεωρία.ν, ώς 5οξασία.ν,
είναι άξι-;ι δια:φωτίσεω.; και ένι
σχύσεως. Διότι πιστεύοντες ε1ς
τήν ϋπαpξιν ΚC(l έπιβίωσιν της
άνθρωπίνης ψυχής, έρευνοίiν τήν
πέραν τοίi _τάφου πορείαν, δρα
σιν καl έξέλιξιν α.ύτης.
'Από άρχαιοτάτων χρόνων καl
είς δλοuς τούς λC(ους έπεκράτουν
αύτα.l α.f δοξασίαι περί τη::: έπι·
βιώσεως τη; άνθpωπίνης ψυχής,
αϊτινες απr:.τέλεσαν καl τάς θε
μελιώδεις άρχάς δια.φόρων θρη·
σκειών.
Οϋτω ε1ς τήν Άρχαίαν 'Ελλά
δα ή προγονολατρεία ύη. ηρξεν ή
άρχη της πνεuμα.τοδοξία.ς. 'Όταν
άπέθνησκεν δ άρχηγος της ο1κο
γενείας έθάπτετο ιχpχικώς έντός
toίi περιοόλοu της ο1κίας tOU
κα.l έτοποθέτοuν of έπιζώντες πι
νάκιον μετα φαγητοσ ε1ς trιν
τράπεζαν διά τον τεθνεώτα, διό
τι έθεωρείτο οίιtος παρών, συνε
χίζων την προστασίαν της ο1κογενειάς του. Κατόπιν ή λατρεία
αϋtη έπεξετάθη ε1ς τον Δf)μον
διά τους ηρωας, τους δποίοuς έ
θεώροuν ώς πρ9στάτας και δδ η 
γούς. • Αλλά κα.l εξ δσων διεσώ-
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\()ησαν περι τω·ι άρχαίων μuστη- διαφόρου; 6:χθμίδας εξελίξεως.
4'ίων 1 δ κύριος σκοπός των ήτο Ό ν6μος της άλληλεγγύΥ1ς λει
νά σποuδάζωσι την κατάστασιν, τουργεί μεταξu των πνευμάτων.
.:ε1ς την δπο(αν θά εδρεθη μετά Ό Νόμος ουτος τους δποχρεώνει
(}άνατον δ άνθρωπος, τας διαφό νά 6οηθοϋν τάς κατόπιν αυτών
:fJΟuς διαβαθμίσεις της πνεuματι· έρχομέν:χς συνηδrισεις ϊνα ·κα.l
i<Yjς ιεραρχίας ε!ς την δποίαν αυται φθάσουν την κατάστασιν
.έντάσσει ουχί ή τu:ρλή τύχη ή ε!ς _ήν εδρίσκονται iκε:νοι.
ή άτομικη θέλησις, άλλα ή ήθι
Ή Χριστιανική Πνευμα.τοδο
-κη και διανοητ:κή τελειότης ένός ξία παραδέχεται 9 τάξεις 'Αγγέ
:έκάστοu. Προς τοϋτο έχάρα.σσον λων: 'Άγγελοι,'Αρχάγγελοι,' Αρ
-κανόνας 6ίοu παραλλήλους προς χαί, Έξοuσίαι, Δυνάμεις, Ku�
-τ:οuς αιωνίους 5ασι κους νόμους ριότητες, Θρόνοι, Χεροu6είμ,
-τ:ης άρμονίας, ήτοι της καθολι- Σεραφείμ.
Δuστuχως ή διδασκαλία. των
-κης Ά γάπης, της 'Ελευθερίας,
-της Δικαιοσύνης, προ; οϋς προ· Χριστιανικών αληθειών περιωρί
σήρμοζον τον 6ίον των. Έπί σθη ε!ς τ6 τελετουργικόν της
·στεuον δε δτι αί τέλειαι ψuχαί, μέρος μόνον και διά τοϋτο το
-χα.τέχοuσαι σοφία.ν καί !σχύν, έ άλλο πνευμα.τικον περιεχόμενόν
νέπνεον, έπροστάτεuον και έπο της παραμένει έν πολλοίς άγνω
-δηγέτουν τας έπ! της γης ψuχάς. στον καl νεκρόν, δπως έν πολ·
Έντεϋθεν ή πίστις δτι μετ:χξυ λοίς νεκι:,α και στείρα. είναι ή
ζώντων και τεθνεώτων έπετuγχά δράσις τοJ 'Ιερατείου δλων των
νετο έπικοινων(α. δπόταν τα τέλεια. Χpιστια.νικων άποχρώσεων.
Στοιχεία πι,ος μελέτην της
-και έλεύθερα πνεύματα ε ι.ρινον
σκόπιμον νά το r;ράξουν, καl Πνευματι·κης Ιεραρχίας κατά
δταν εϋpισκον την κατάλληλον τάς Χριστιανικας άπόψεις εδρί
στιγμήν, ώς και την &.νά.λσγον σκ')μεν �:pθονα ε!ς τα συγγράμ·
ηθικην καl ψuχολογικην καιά μάτα. του Σ6έντερμποργκ, δσ
ιστασιν των ζώντων. Είς τούτους τις δnηpξε κα.l ίδρυτης δμωνύ
ιμετέδιδον, έν εϊδει έμπνεύσεω; μων Μuστηρίω_ν. Ώσαύτω;; καί
-η δι' όνείρων, αλη!-Jεία.ς καl γνώ ε!;; το εργον «Ό Μα.γεuμένος
σεις, !κανάς νά καταστήσου•ι τον αυλος �> του Μότσαρτ.
'Α;; ελθωμεν τώρα. ε!ς την
•eνητον ευτυχή, σοφόν, ηpω:χ.
ίΕ!ς τους ώρίμοuς άπεκάλυπτον κα.τηγορίc.cν τών πνεuμα.τιστιί>ν
-τάς διαφόρου;; διαοαθμίσεις τrΙ>ν έκείνων οιτινες ζητοϋν τήν έπι
1tνεuμάτων καl την !εραρχίαν κοινωνίαν μετ_ά τών τεθνεώτων,
α.uτών καl τον τρόπον της έπι άγνοοσντες την κατά.στα.σιν ε 1ς
'η'I εδρίσκεται το δπ' αυτών επι·
.-κοινωνίας.
'Όπως καt ε!c: τας άλλα;; καλούμενο,� πνεϋμα.
'Αγνοοϋν έπίσΥjς ουτοι τι,υς
•θρησκείας, οϋτω καl ε!ς την Χρι·
στιανικήν έπικρατε'ί ή πεποίθη κανόνας της συστοιχίας των μαγ
.,σις, δτι τα πνεύματα κατατάσ νητικών ρευστών των συνεδρια
σονται, άναλόγως της ήθικη;; ζόντων, τοποθετ::ιuμένων ε1κ'Ώ
των καταστάσεως κα.l της δια και ώς ετuχε, άδιακρίτως ήλι
wοητικης των άναπ.τύξεως, ε!ς κίας και :ρύλοu. Με το τραπεζά-

"'
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κι η κα;ί άλλα μέσα α;ιιτομάτοu
γpχφης, χωpίς νά εχοuν τον τρό
πον του έλέγχοu με τί εϊδοuς
πνεuμα. συνδιαλέγονται, πpοσπ:ι: ·
θοσν νά βιάσουν τάς πύλα.ς του
ουpα.νοσ, χωpίς το χάρισμα; της
διπλης λεγομένης δράσεως κα.ί
άκο�ς. Ποφομοιάζετα.ι ή προσπά
θεια; των προς έκείνην &νός τu
φλοσ έπιχειpοuντος δpειβα.σία.ν.
Ή προσπάθειά των αυτη δεν
είναι μόνον μα.τα;ία;, άλλά δυστυ
χώς άποβα;ίνει κα;τα;στpεπτική,
είς Ι::άρος τη; σωμα;τικης των
όγεία;ς, 1δίt;<, διά τους ήλικιωμέ
νοuς. Διά τά πνευμα.τιστικ:χ πει·
pάμα;τα. άπα.ιτείτα.ι πρωτίστως
προσήλωσις.
Ή προσήλωσις
πpουποθέτει 3:ποβο\ήν, κατανά
λωσιν ζωϊκων μα.γνητικων pευ
σ cων. '.Ροστο δμως εχει ώ; έπα;
κολούθημχ την έξα.σθένησιν τοσ
νευpικοϋ συστήματος, δυναμένην
νά δδηγήση μέχpι τοϋ σr1 μείου
της δ:α.σαλεύσεως τω, φpενων.
01 πειραματιζόμενοι . πvευμχ
τιστα.ί έπιχειpοσν νά περάσουν
την :χπέvαντι οχθην του άνθpω
πίνου κόσμου, χγνοοσν δμως δτι
'έκείθεν άπλοϋτα;ι άτέpμων ώ
κεαvος δι:χ τον διάπλουν τοϋ δ
ποίου δεν εχοuν, ιϋ,ε τό κα.τάλ
ληλον πλοίον, οϋτε τά κατάλ
ληλα; ίστία... Ό κόσμος cυτος εί
νε, έv τούτ.οις, μία; καθα;p.r, όπτα;
σίχ, θέλγουσα., σωτηρία:, άΑλ:χ κα.ί
μεσt'Υj κινδύνων και περιπετειών
άφα.ν tάστων. 'Εμπιστεύονται συ
νήθως ε1ς ενα. ψχντα;στικον κα.ί
άγνωστον πλοηγόν. Τον όνομά
ζουν « πνεuμα. Καθοδηγητι κον»,
αλλά οϋτε τ� βλέπουν, οϋτε το
άκούουν, οϋτε το γνωρίζουν, α
γνοοσν την όπόστα.σιν του καί
την κατάστα;σίν του. 'Εν τούτοις
τοϋ έμπιστεύοντα;ι την έιtπαίδευ·

σιν των, την σωτηρίαν των. Συνή
θως είνα;ι πνεϋμα ιχσαpκον τυ
φλόν, εχον ανάγκην μέσου ενερ
γείας, φιλοπα:ίγμον η κα.ί κα;κο
ποιον το δποίον έκμuζά τον άν-
θpώπινον ζωϊκον μα;γνητισμόν,.
μέχpι έξαvτλήσεω; των άδα.ω-.;
κα;ί ασuνέτων μεσαζόντων. Ούτοι..
είνε οί συνήθεις «πpοσταται »
καί πνευματικοί «δδηγοί )> τω�·
πνευμα.τιστικων
συνεδριάσεων.
Τυφλοί κα.ί έκμετα.λλευτα.ί δδη
γοϋντες τυφλους κα.ί μωρους άν
θpώπcυς.
'Αλλ' εστω, άς πα.pαδεχθωμεΨ
δτι επιτυγχάνουν μίαν έπικοινω
νία;ν. Ποίον τό '1δεολογικον πε
ριεχόμενον των άνακοινώσsων α.υ-·
των; Κατά κανόνα, σ6νηθες κα.ί
τετpιμμένον, άνάλογον η καί κα;
τώτεpο1J της νοητικης κααστά-
σεu>ς των μεσα.ζόντω•J. Συχνά
δια.ψεύδονται αί άποκα;λύψεις.
των γλαφupων ανακοινώσεων.
Κα.ί οί απα.τώμενοι ανανήπτουν ένίοτε αλλά πολυ άpγά.
Διά τουτο οί δυνάμενοι πρέπει νι±
δια.φωτίζουν τους άσχολουμένους
με τά πειράματα. α;υτά, δτι ετσι.
μΗα;ιοπονοΟν καί έκτίθεντα;ι ε1ς.
αφα.ντάστοuς κινδύνους. Πρέπει..
νά γίνη μία σταυροφορία δια.φω
τίσεως κ:χ.ί συστημα.τικης διδασ
καλίας πpος τά πολλά θύμα.τα.
μιας άpγοσχόλου κ�ί έπικινδύ
νου πpοσπα;θεία.ς του βια.σμου-,
των θupων του μuστικοσ του 6πεpπέpαν.
ΙΩ.- ΒΑΣIΛΗΣ

Είς τό έπόμενον τό Β' μέρος της
_μελέτής.

-

τοv

6-cov

«

c'Ίl αρ v α σ ο»

24 Ιεπτεμ6ρίου 1956
Π ρ ώ Τ η ό μ I λ ί a::

Δέν νομίζω δτι εΤναι δυ
νατόν τό κοινωνικόν πρό·
βλημα νά χωρισθft άπό τό
άτομικόν πρόβλημα. Γιά vά
λυθη τό κοινωvικόν πρόβλη·
μα, άσφαλως, πρέπει ν' άι;,·
χ(σωμε άπό τόν έαυτόν μας.
'Εάν έπιθυμοΟμε νά φθάσω
με σέ θεμελιώδη κοινωνικη

Γ I Α ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙ
άλλαyή, είναι άνάyκη νά
φθάσωμε σέ θεμελιώδη άλλα·
yη έντός μας. Γι' αύτά τά
βασικά προβλήματα τοΟ άτό
άντανακλωνται
μου, πού
στην κοινωvικη δραστηριότη·
τα καί την κοινωνικη ζωή,
έπιθυμω νά μιλήσω άπόψε.
Μου φαίνεται δτι εΤναι
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ΛΙΓΑ Β I Ο Γ Ρ Α Φ I Κ Α
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
'Ο φιλόσοφος καi ποιητής
Κρισ,ιαμοϊίρτ&
έyε,ι,ιή{),η τήι,
11η11 Mαl'ov 1896 εlς Μαντα
,ιαπάλ
πλησίο-ν της πόλεως
Μα-ντράς των Ί11διώ-ν, άπό οl
κοye,ιεια τη, τάξεως τώ,ι Βραχ
μά-νω11, της όποίας ήτο 'τ ο tf.
yδοο παιδί. Τό οlκοyε,ιειακό
τοv 011ομα εl,ιαι Τζί11τοv.
Ό Κρ,σ11αμοϊίρη ουδέποτε .έ
φαγε κρέας καi ουδέποτε έδοκί•
μασε καπ-νό,ι η οl11οπ11εvματώ
δη. Εl11α, lιτοδlαιτος και ά
πλοϊίς, δ,άyω,ι lf.μμπτο,ι ζωή-ν
άλη{),οϊίς φιλοσόφοv.
Ό Κρισ11αμοvρτι, χωρίς πe
ριονσίαν; χωρις
δεσμούς μέ
καμμία-ν όρyά-νωσι11, άnλοvς, λι
τός, ά11{),ρώπ,11ος, ταξ,δe-δει εlς
ολο,ι τό,ι κόσμο, μεταβαi11ω11
οποv τό,ι καλοϊί,ι Ιiσοι έ-νδιαφέ;
ρονται yιά τη-ν διδασκαΗα �ov.
Ή διδασκαλία τοv εl11α , τε
λείως ά11τi{),ετος προ, οlα,ιδήπο
τε σvστηματοπο,ημέ-νη μορφή
σκέψεως και προς οiο11δήποτs
δογματισμό. Εl-να, μιά προσ
πά,'J,εια 11ά βοη{),ήσr, l11α Εκα
στο,,, ,,a l�•ertJ,συ έι- έ�vτψ
C'Ι'οημο,ια επα11αστασιι,» ελεv
δερούμε-νος άπό �,}-ν ά-νεξέτα
στο,ι άποδοχ,},ι τ�,ι έκ παραδό
σεως πεποι{),ήσεωι, καi άξιώ,ι,
ώστε 'Ι'ά ά11τιληφ/J,fj τή,ι άλή·
{),ε:α κα� κvρlως 11ά τήι, κατα·
στηqr, βιωμα.
Έϊ.�η11ιστί - έκτος άπό τά
παλαιά ερyα τοv «Ζτά πόδια
τοϊί Διδασκάλοv» καi 4Ή Ά
τραπός• - ε χ.οv11 έκδο{},fi « Τό
βασlλειο-ν
της
ευδαιμο,ιίας•,
πηyη τ ς σ φ ας»
�Ή
1 , ? !
,, «Ό
α,ι{),ρωπος και το εfω », το πε
ριοδ,κο,ι «Δελτίο11 'Αστέρος»
άπο τοϊί 1930 μέχρι τοϊί 1933,
αi «Όμ,λ(αι εlς Όχάϊ Καλι
φορ11ίας 1944». (« Θεοσοφικές
εκδόσεις», Ώατησίω11 204. Τηλ
872-454).

πολύ σημαντικό yιά τό &το
μον-δηλσδή yιά σας καί
yιά μένα-νά φθάση σέ μιά
θεμελιώδη έσωτερική άλλα·
yή, σέ μιά έκούσια έπανά
στασι, ή όποια ϋστερα θά
έξωτερικεuθfj.
Ή έξέτασις των προβλη·
μάτων πού ύττάρχοuν, δχι
σ' αύτήν τή
χώρα μόνον,
άλλά σέ δλον τόν κόσμο,
όδηyεϊ στήν άνάyκη τέτοιας
βσσικfjς άλλσyfjς, ή όποία
θά φέρη μιά τελείως διαφο·
ρετική θρησκευτική ένατένισι
της ζωης.
Σήμερα, ό κόσμος ε!ναι
χωρισμένος
σέ
διάφορες
έθνότητες, σέ διάφορες !δεο·
λοyίες, σέ διάφορες θρησκεϊ
ες, σέ διάφορες μορφές κουλ
τούρας. Δεν ύπάρχει μόνον
ή κομμοuνιστικη !δεολοyία
που διαιρεϊ τους άνθρώποuς,
άλλά καί ή θρησκευτική ιδε
ολογία. Γι' αύτό, μου φαίνε·
ται δτι, αν θέλωμε νά φθά
σωμε σέ ριζική άλλαyή, σέ
μιά διαφορετική κοινωνία και
σέ διαρκfj ειρήνη, εΤναι ού
σι6:Ιδες ν' άποκτήσωμε �να
έντελως άλλοιώτικο εΤδος
θρησκείας. Δεν έννοω δτι
πρέπει νά όρyανώσοuμε μιά
θρησκεία, άλλά δτι πρέπει
νά άποκτήσοuμε μιά έντε·
λως διαφορετικη θρησκεuτι
κην ένατένισι άπό την σημε·
ρινή, γιατί ή πραyματικη
θρησκεία εΤναι άνάyκη βα·
σικώτερη καί άπό τό ψωμί.
Μέ την λέςι θρησκεία δέν
έννοω την μετάβσσι στην έκ
κλησία καί τήν διακήρuξι
ώρισμένων ττίστεων καί δοy·
μάτων. Σήμερα είναι αύτό,
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άλλά μττορεί νά γίνη κάτι
τελείως άλλοιώτικο, μττορεί
νά γ(νη ή δλική άττελευθέρω
σις τοΟ νοΟ άττό τήν εύρεία
τταράδοσι έκατονταετηρ(δων,
διότι μόνον ενας έλεύθερος
νοΟς μττορεί νά βρη την άλή
θεια, την ττραγματικότητα,
αύτό ττου κείται ττέραν των
ττροβολων ένός νου ύττοτε
λοΟς. Συνεττως, θεωρω δτι ό
μή ύττοτελής νοΟς εΤναι δ
μόνος θρησκευτικός νους καί
ενας τέτοιος θρησκευτικός
νους εΤναι ικανός γιά την
θεμελι�::�δη έlπ:ανάστασι.
Ή ζωή ττου κάνομε, γύρω
άττό την έργασία μας καί τίς
( έλεύθερες c"5ρες μας, δδηγεί
σέ έττιφανειακές σχέσεις με
' ταξυ των άνθρώττων. Ε!ναι
1 μιά τεχνητη ζωή. 'Η βασική
άλλαγη έξαρτδ:ται άπό την
άντίληψι τοΟ τί εΤναι ό:ληθι
νό. Αύτό δεν εΤναι δυνατόν
νά τό έττιτύχωμε μέ την ττ(στι
σέ ενα δττοιοδήττοτε δόγμα
θρησκευτικό η σέ δttοιαδή
ττοτε ττνευματικη αυθεντία.
'Ξάν αlσθανώμαστε βαθειά
τήν άνάγκη τflς έττιγνώσεως
τοΟ άληθινου, νομίζω δτι κά
θε 1,ι2Ρ,Φ.η,__ ulς7τεως η δόγμα
τος μaς εΤναι έμττόδιο.
'Έχομε διαμορφωθεί άττό
μικροί vά ττιστεύωμε ώρισμέ
να ττράγματα, τόσο στή Δύ
σι, δσο καί στήν 'Ανατολή.
Πιστεύομε σέ ώρισμένες [δε
ολογίες καί σε άyτιλήψεις
ττου έδημιουργήσαμε
ττρός
lδ[αν χρησιν καί άσφάλειαν:
'Εάν εχω γεννηθεί στίς 'Ινδί
ες, άττό την τταιδική μου ήλι
κία έξετταιδεύθην σέ ώρισμέ
νη σφαίρα lδεων καί πιέσεων,

17g

&στε ό νους μου εΤναι ύττο
τελής.
Δεν εΤναι: Ό νοΟς
μου εΤναι ύττοτελής στό νά
ττιστεύn, δττως δ νους του
κομμουνιστοΟ εχει γίνει ύττο
τελης στό νά
μη πιστεύη.
'Ύστερα ά,τό αύτά, ττως εΤ
ναι δυνατόν νά εύρεθη τί εΤ
ναι άληθινό;
Πρέττει νά έλευθερωθη δ
νοΟς άττό την ττροηγουμένη
ύποτέλει.α. Αύτό εΤναι φανε
ρό. wΑν δ 'Ινδός άπλως έξα
κολουθεί νά έτταναλαμβάνη
ώρισμένες λέξεις καί νά έττι
τελη ώρισμένους τύττους λα
τρείας, διότι ετα;ι εχει διδα
χθη, δέν ύπάρχει συνείδησις
έλεύθερη καί χωρίς έλευθέ·
ρωσι τοΟ νοΟ άττό κάθε δρον
δέν μπορουμε νά βροΟμε τι
εΤναι άληθινό. Κατ' έμέ, αύ
τη εΤναι ή άληθινη λύσις.
Κατ' άρχήν, εΤναι ττολυ
σημαντικό, νά γίνωμε ένήμε
ροι της ύττοτελείας μας και
εΤναι δύσκολο έξαιρετικά ν'
άντιληφθfj κανείς
δτι εχει
γ(νει ύποτελης σε ώρισμένους
ττεριορισμούς! Συνήθως, ά1tό
την έττεξεργασία σε ώρισμέ
να έπίπεδα του νοΟ,
άπο
κτοΟμε την έντύττωσι τοΟ ττεs
ριορισμου καί άττομακρυνό
μαστε άπό ενα ττρότυττο, γιά
�ά άκολουθήσωμε ενα άλλο,
π. χ. έγκαταλείπομε τόν Χρι
στιανισμό γιά τόν Κομμου
νισμό, άφήνομε τόν Καθολι,
κισμό γιά κάποια άλλη έξ
'ίσου τυραννική όμάδα, νομί
ζοντας δτι έξελισσόμεθα καί
άνατττυσσόμεθα ττρός
την
ττραγματικότητα. Ένω, άν
τιθέτως, εΤναι μιά άπλη άλ
λαγή φυλακης.
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Τό σημαντικό εΤναι νά έλεu
θερωθft δ νους άπό κάθε ύπο
τέλειαν. Δεν εΤναι ζήτημα κα
λuτέρας ύποτελε[ας. Ή άπο
τ[ναξις πάσης ύποτελε[ας θά
ηταν μιά έπανάστασις, αύτή
ή έπανάστασις τήν δποίαν
άποκαλω θρησκεuτικήν.
'Εάν αύτό εΤναι σαφές
καί φρονώ δτι εΤναι- τό προ
βλημα τότε τίθεται ώς έξης :
Μπορεί δ νους νά άλλάξη
τελείως, μπορεί δ νους νά ά
παλλαyη άπό δλες τίς πί
στεις, νά έλεuθερωθη άπο
κάθε περιορισμόν, ωστε νά
μπορέση, τότε μόνον, νά βρη
τί εΤναι άλήθεια;
Έyώ δεν βλέπω πως εΤvαι
r
δυνατόν νά έπέλθη πλατειά
1
ι καί ριζική άλλαyή στόν κό1 σμο χωρίς τήν θεμελιώδη έπανάστασι έντός μας. 'Επανά
στασις άπλως οικονομική η
κοινωνική δεν εχει διόλου ση·
μασία. Δεν λύει τά προβλή
ματά μας, έπιφέρει μόνον
τεχνητές άλλαyές στήν έπιφά·
έπανα
\ νεια. Αί έξωτερικαί
.
στάσεις άπλως ετατοπ[ζοuν
t τό πρόβλημα. άτ' έμέ, ή λύ
σις του προβλήμάτος εyκειται μόνον στήν έντός μας
άληθινή θρησκεuτικήν έπανά
στασt, ή δποία, δμως, δεν
δύναται νά λάβη χώραν έάν
δ νους σuμμορφουται σέ πρό
τυπα προγενεστέρας ύποτε
λείας. 'Ενόσω ενας φέρεται
ώς Χριστιανός η ώς Ίνδοuϊ
στής δεν μπορεί νά yίνη θε
μελιώδης έπανάστασις μέ τήν
άληθινή θρησκευτική σημασία
της λέξεως. Τέτοια δμως έπα
νάστασι χρειαζόμαστε. Πρέ
πει δ νους ν' άπαλλαyη άπό

δλες τίς έπιδράσεις των πί
στεων καί δογμάτων, στά δ
ποία εϋκολα προσκολλδ:ται,
διότι δ νους ζητάει, κατά βά
θος, άσφάλεια.
Λοιπόν, δ νους-δ νους
σας, δ νους μου- πού άπό
τήν παιδικην ήλικία τόσο έ
πηρεάζεται καί έν συνεχείς,:
άπό δλην τήν κοινωνικήν όρ
yάνωσι, μπορεί ν' άπαλλαyη
άπό τήν υποτέλεια, χωρίς νά
πέση σέ καινούργια ύποτέ
λεια;
Τό πρόβλημα εΤναι περί
πλοκο. Διότι δεν πρόκειται
περί άΧλαyης μόνον της έπι
φανείας του νου η της συνει
δήσεως. Νους δεν εΤναι μό
νον ή άφuπνισμένη συνείδησις
πού άπασχολείται μέ τίς
κC(θημερινές δραστηριότητες,
άλλά ε1vαι άκόμη τά βαθειά
στρώματα του άσυνειδήτοu,
δπου εχουν κατακαθήσει έπι
δράσεις του παρελθόντος, της
παραδόσεως, των φυλετικών
ένστικτων. 'Όλα αύτά εΤναι
νους καί έάν δέν έλευθερωθη
καθολικά, τότε ή ερευνά μας
θά εΤναι περιωρισμένη, στενή,
άσήμαντη. Τό ν' άλλάξωμε
ώρισμένες πεποιθήσεις η κα
θημερινές συνήθειες δεν δίδει
την λύσιν του προβλήματος.
Πρέπει νά έπέλθη μεταμόρφω
σις στό σύνολο της συνειδή
σεως, όχι σέ ενα τμημα της,
άλλα σέ δλο τό σύστημα της
σκέψεως καi της υπάρξεώς
μας. Πως μπορεί νά yινη αύ
τό; Νά, τό πρόβλημα!
'Υπάρχει καμμιά (διαίτερη
τεχνική, καμμιά lδιαίτερη μέ
θοδος νά τήν άκολοuθήσωμε
yιά νά μας φέρη στήν άπο-
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λuτρωτικη αυτη έπανάστασι
μέσα στη συνείδησί μας ;
Βλέπουμε την άνάyκη της
άλλαyης. Συγχρόνως, βλέ
πουμε δτι πρέπει ν' άκολου
θήσουμε μιά τεχνική, μιά μέ
θοδο. 'Αλλά, ύπάρχει μέθο
δος; 'Ή μήπως ή άναζήτησις
μεθόδου δδηyεϊ τό νου μας
σε εναν &λλον περιορισμό ;
ΕΤναι, νομίζω, σημαντικό
ν' άvτιληφθουμε αν ύπάρχη
μέθοδος καί ποιά εΤναι.
Ζητουμε μιά μέθοδο, έπει
δη ζητουμε ενα άποτέλεσμα.
'Αλλά έκεϊνος δ δποϊος ζη
τεϊ τό άποτέλεσμα εΤναι ό
νους μου, που εΤναι ύποτε
λης καί άναyκαστικά θά δ
δηyή<ηΊ σε νέο περιορισμό.
Πρωτ' άπ' δλα, πρέπει νά
έρευνήσωμε γιατί ζητουμε
καί τί εΤν' αύτό που ζητου
με. 'Εάν πηγαίνουμε άπό δι
δασκάλου ε!ς διδάσκαλον,κά
θε διδάσκαλος θά προσφέρr,
μιά διαφορετικη μέθοδο πει
θαρχίας η διαλοyισμου καί
αύτό θά εΤναι άνόητο. Τό ση
μαντικό είναι, άσφαλως, οχι
ό διδάσκαλος καί τό προσφε
ρόμενον, άλλά τί σ ε ϊ ς ζη
τδ:τε. 'Ενόσω θέτετε τόν έαυ
τό σας στά χέρια ένός &λ
λου, άκολουθεϊτε κάποια αύ
θεντία καί πειθαρχία, έλέy
χετε τόν έαυτό σας, βρίσκε
τε αύτό που ζητδ:τε διότι τό
εχετε έκ των προτέρων ύπα
yορεύσει. Ή νέα μέθοδος
εΤναι μία νέα δοξασία, νέα
ύποταyή. ΝΕτσι, ό νους δέν
θά μπορέσr, ποτέ νά έλευθε
ρωθ ft καί ν' άντιληφθft τί
ε[vαι άληθινό.
Τ ό άντιλαμβάνεσθε αύτό
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τό πρδ:yμα, δτι μία δποιαδή
ποτε μέθοδος έμποδίζeι την
έλευθερlα ;
Καί τl πρέπει νά κάμr, ό
νους, δταν άντιληφθft δτι κά
θε μέθοδος, κάθε πίστις, κά
θε αύθεντία εΤναι έπιζήμια
στην ερευνα της άλήθειας ;
Άντιλαμβανόμεθα, δμως,
δτι άποδοχη μιδ:ς αύθεντίας,
δσονδήποτε σοφης καί ύπο
σχετικης, εΤναι έμπόδιο yιά
την άνακάλυψι της άλήθειας;
ΕΤναι πολυ δύσκολο yιά
τό νου ν' άπελευθερωθft άπό
κάθε περιορισμόν καί ύπάρ
χουν περιορισμοί έξωτερικοί,
δπως ή έκκλησία, ή κοινωνία,
ή αύθεντία, καθώς καί έσω
τερικοί, δπως έκεϊνοι που ε
πλασε καθένας, μέ την πεϊ
ρα, yιά τόν έαυτό του. 'Εάν
θέλετε νά σκεφθητε σοβαρά
πάνω σ' αύτό τό θέμα, μδ:λ
λον νά πειραματισθητε πόσο
ό νους περιπλέκεται στην αύ
θεντία, θά δητε πόσο δύσκο
λη ε [ναι ή άπαλλαyή του.
Καί χωρίς την άπαλλαyη δέν
θά βρft την πλήρη άλήθεια,
διότι έξαρτώμεθα άπό την
αύθεντία, ούσιαστικά έπειδη
ε'ίμαστε φοβισμένοι μήπως
μόνοι δέν έπιτύχουμε τό ά
ποτέλεσμα, ένQ yιά ν' άνα
καλύψο υμε τί κεϊται πέραν
δλων των έκκλησιων, δλων
των δογμάτων καί των πί
στεων, πρέπει νά ύπάρχn
πλήρης έλευθερία καί νά ε'ί
μεθα τελείως μ ό ν ο ι.
Μ πορεϊ ό νους νά έλευθε
ρώση έαυτόν άπό τόν φόβο
καί νά yίνη ίκ:ανός νά ένδο
σκοπήση έαυτόν τελείως μα
κριά άπό κάθε θρησκευτικη
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η κοινωνικη έπLδρασι ;
Έάν έπιθυμfj σοβαρά νά
φθάση στην άλήθεια, πρέπει
νά ε!ναι καθολικά έλεύθερος
ά,τό δλες τίς ύποταγές, θρη
σκείες, δόγματα, πιστεις, αύ
θεντLες που κάνουν τόν κα
θένα νά συμμορφώνεται. Καί
αύτό σημαLνει τό νά σταθfi
κανείς τελεLως μόνος. ΕΤναι
,τολυ τραχύ, δέν ε!ναι μιά
συνήθεια γιά κάθε πρωt της
Κυριακης που σας δδηγεί
εξω άπό την πόλι, σέ ήσυχία,
κάτω άπό ενα δέντρο. Ή μο
ναξιά γιά την όποLαν σας
όμιλ<7> δέν μπορεί νά διαψθεL
ρεται, πρέπει νά εΤναι άθ<7>α,
έλεύθερη άπό κάθε παράδο
σι, δόγμα η γνώμη, άπό κά
θε τί που λέει ενας άλλος.
υΕνας τέτοιος νοϋς, μόνος,
έλεύθερος, ησυχος, που ού
σιαστικά είναι χ�ρίς κίνησι
καί χωρίς άναζήτησι, αύτός
μπορεί νά νοιώ·ση τό άληθι
νό. Έάν δ νοϋς δέν μπορεί
νά μεLνη μόνος, έπειδη εΤναι
6παδός ένός ύποδείγματος,
τότε διατηρεί την άθλιότητα,
την σύγκρουσι καί την σύγ
χυσι στόν κόσμο.
Ή θρησκευτικη έπανάστα
σις περί της όποιας σας μί
λησα μπορεί νά ελθn μόνον
δταν ύπάρξη έλευθερια άπό
κάθε αύθεντία. Καί αύτό
μπορι:ί νά έπιτευχθfi μόνον
μέ τό Γν<7>θι σαύτόν. Δέν θά
έπέλθη με τό διάβασμα βι
βλίων η με την παρακολού
θησι κάποιου ψυχολογικοϋ
συστήματος, παρά μόνον με
την κατανόησι τοϋ έαυτοϋ
μου, κάθε κινήσεώς του, με
την ερευνα τ<7>ν σχέσεών του

πρός την κ0ινωνία, κα-uά την
διάρκεια τ<7>ν έξελισσομένων
γεγονότων, σ-ιίς πράξεις της
καθημερινης ζωfjς καi στις
σχέσεις μέ τους άλλους άν
θρώπους.
Τώρα έπιθυμ<7> ν' άπαν1:ή
σω σέ μερικά έρωτήματα πού
μοϋ έστάλησαν. 'Αλλά δέv
έπιθυμ<7> ν' άπαντήσω έγώ.
Μαζί με σας, πρέπει νά προσ
παθήσουμε ν' άντιληφθοϋμε
τό πρόβλημ_α.
Πολλοί άπό μας εχουν
προβλήματα καί προσπαθοϋν
νά βρρϋν μιά λύσι. Σέ κάθε
πρόβλημα, ε'ίτε άτομικό · είτε
κοινωνικό, άπαιτείται μιά
άπάντησις ικανοποιητική. Ό
νοϋς ένδιαφέρεται κυρLως γιά
τη· λύσι καί οχι γιά τό πρό
βλημα. 'Ώστε, ό νοϋς μας δι
χάζεται, διαθέτον.τάς ενα μό
νον μέρος του γιά 'την άνα
ζήτησι της λύσεως, άντί μέ
τό σύνολό του νά προσπαθή
ση νά κατανοήση τό πρόβλη
μα. Αύτό συνήθως συμβαLνει.
ΕΤναι δμως πολυ ούσι<7>δες,
δταν τίθενται σοβάρά έρω
τήματα ν' άσχολούμεθα με
αύτά έρευνητικά, χωρίς νά
περιμένωμε μιά άπάντησι.
Διότι ένόσω θέτωμε τέτοια
έρωτήματα, τόσο περισσότε
ρο δ νοϋς 6ξύνεται καί γLνε
ται περισσότερο ένήμερος.
'Όταν δέν περιμένωμε άπό
κανέναν άλλον νά μας δώση
άπάντησι, έπέρχεται ή έσω
τερικη άλλαγη καί δ νοϋς
μας, τότε, δλόκληρος καί δχι
διχασμένος, έπιλαμβάνεται
τοϋ προβλήματος. Έάν λοι
πόν ένδιαψερώμαστε γιά την
λύσι ένός προβλήματος, πρέ-
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πει νά κατανοήσωμε 1:ό πρό·
βλημα αύτό καθ' έαuτό και
δχι ν' άναζητοΟμε μιά άπάν·
τησι, που μπορεί νά ελθη καl
μπορεΊ νά μηy ελθrι.
Έ ρ ώ τ η σ ι ς : 'Ένα πρόβλημα
ε Τναι δυνατόν νά λυθη καi νά
παύση νά ύπ6ρχη, δταν 6ναλυθη
καi τεμα χισθη ί Μέ τήν 6ν6λυσι
εiς τό έπlπεδον της συνειδήσεως,
'Fό πρόβλημα θά σταματήση ;

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ : Ή έρώ·
τησις ε!ναι έάν ενα πρόβλη·
μα, μέ την άνάλuσ[ του, μπο·
ρεί νά έκλειψη. 'Αλλά τi εΤ·
ναι ενα πρόβλημα ;
Μην περιμένετε άπό μένα
άπάντησι. ΝΕχει σημασ[α δλοι
μαζi νά έξετάσωμε τί εΤναι
πρόβλημα. τι δημιουργεί τό
πρόβλημα.
'Έχομε άντιτιθέμενες έπι·
θuμίες. Έπιθuμω νά εΤμαι
πλούσιος. Γνωρ[ζω δμως δτι
yιά νά φθάσω στην άλήθεια
δ πλοΟ.τος εΤναι έμπόδιο.
'Υπάρχει μιά άντ[θεσις έπι·
θuμιων καί πραγματικότητος.
'Υπάρχουν πολλές άντιτιθέ
μενες έπιθυμ[ες, φιλοδοξ[ες,
βιώματα καί δημιουρyοΟν
άπό ενα πρόβλημα. Δύναται
δ νοΟς νά λύση την άντίθεσι,
οχι νά έπιβάλη την μιά έπί
της αλλης, άλλα yενικως να
έλευθερωθη άπό κάθε άντ[·
θεσιν; 'Αναλύοντας αύτό τό
πρόβλημα, μποροΟμε νά τό
λύσωμε ;
Γνωρίζω π χ. τήν αtτία τοΟ
μ[σους. Μέ αύτόν τόν τρόπο,
θα έξαφαν[σω τό μίσος ; 'Ή
μήπως πρέπει νά προσεγγίσω
τό πρόβλημα τελε[ως διαφο·
ρετικά; Μήπως πρέπει να y[.
νω ένήμερος δλης της πορε[·
ας πού 'άκολουθεί ή διαδικα·
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σ[α τοΟ μ[σους ;
τι προκαλεί τό μΊσος; Πολ·
λοί παράγοντες. Ό σωβινι·
σμός, οι οtwονομικοί λόγοι, ή
θρησκευτικη δια!ρεσις εΤναι
μερικές άπό τiQ.: αtτ[ες. Προ·
σέξετε, δμως. 'Όταν λέγω
yνωρ[ζω ποιες �Τναι οι α[·
τ[ες της βίας, τοΟ διχασμοΟ
κτλ. τί έννοω μέ την λέξι
«yνωρ[ζω»; Τό γνωρίζω με
την διανόησι μου η με δλο
τό εΤναι μου; Άντιλαμβάνο·
μαι τη διαφορά; θά πρέπε1
νά έννοήσωμε την διαφορά
μεταξυ τοΟ ν' άτεν[ζη κανείς
άπλως διανοητικά καί νά
αlσθάνεται με δλο τό εΤναι
του. 'Εάν ό νοΟς κατορθώ·
ση νά yίνη ένήμερος τοΟ σ U·
ν ό λ ο ύ τοΟ προβλήματος,
τότε κάνει την άπαρχη �της
άπαλλαyης του άπό τό πρό·
βλημα.
Δεν μπορεί ν' άντιληφθη
κανεiς ενα πρόβλημα :με δλο
τό είναι του δταν ύπάρχει
τό στοιχείο της κριτικης. ΕΤ·
ναι πολυ δύσκολο ν' άπαλ
λαyη κανείς άπό την κατά·
κρισι, άλλα yια ν' άντιλη·
φθη τό πρόβλημα δεν πρέπει
νά ύπάρχη κατάκρισις. 'Όχι
κρ[σις τοΟ προβλήματος, οχι
σύγκρισις αύτοΟ τοΟ προβλή
ματος μ' ενα αλλο πρόβλημα.
Δεν εχομε σuναίσθησι τοΟ
δτι δλοι μας δεν κάνομε τ[
ποτε αλλο άπό καταδ[κη καί
σύyκρισι. "Ας μη ζητήσωμε
να δικαιολοyηθοΟμε, άλλα
άπλως νά παρατηρήσωμε την
καθημερινη ζωή μας, καί θα
[δοΟμε δτι ποτέ δεν σκεφτό
μαστε χωρίς κρίσι, σύyκρισι,
έκτίμησι. Λέμε πάντοτε «αύ·
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τό τό βιβλίο δέν είναι σάν
τό αλλο καλό» η «αύτός ό
ανθρωπος είναι καλύτερος
άπό τόν αλλον» καί ύπάρχει
μιά συνεχης πορεία συγκρί
σεων, μέσω τών όποίων νο
μίζομε δτι κατανοουμε. 'Αλ
λά, κατανοοΟμε; 'Ή ή κατα
νόησις ερχεται μόνον δταν
πάψη κανείς νά συγκρίνη,
άλλά άπλώς καί άληθώς
προσέχη; 'Όταν εΤσθε όλο
κληρωτικός, δέν εχετε καιρό
νά συγκρίνετε, η εχετε; Τη
στιγμη πού συγκρίνετε, ή προ
σοχή σας εχει πάει κάπου άλ
λου. 'Όταν λέτε «αύτό τό ή
λιοβασίλεμμα δέν εΤναι τόσο
σάν τό χθεσινό ομορφο», δέν
βλέπετε άληθινά τό ήλιοβα
σιλεμμα, άλλά ό νους σας
εχει φύγει πρός τη μνήμη
του χθές. 'Ώστε, τό πρόβλη
μα εΤναι γιά τόν νου νά βρί' σκεται σέ μιά τέτοια κατά
στασι πού νά μην καταδικά
ζη, νά μην κρίνη, νά μην δι
. καιολογη νά μην παραβάλλη.
Τότε επέρχεται θεμελιώδης
άλλαγή.
Ό νους μας κατανοει τό
πρόβλημα δταν δέν επεμβαί
ν η ή σύγκρισις. Αύτό εΤναι
πολύ δύσκολο, διότι απο
την παιδικη μας ήλικία μα
θαίνουμε νά καταδικάζουμε,
νά συγκρίνουμε. θεωρειται
δτι μέσcp της συγκρίσεως
καί της κρίσεως μπορει νά
κατανοήσn κανείς ενα πρό
βλημα η εναν
ανθρωπο.
'Όταν δμως ό νους α!σθανθη
δτι δέν μπορει νά κατανοή
ση μέ αύτη τη μέθοδο, τότε
άπαλλάσσεται άπό την κρίσι
καί την σύγκρισι, άπαλλάσ-

σεται άπό δλες τίς έπιδρά
σεις της κοινωνίας. Άπαι
τειται μεγάλη εσωτερικη ενα
τένισις, άλλά ό νους άπο
φεύγει αύτην την άπαλλαγή,
διότι εΤναι εκ φύσεως φοβι
σμένος. Ό νους �άντοτε
επιζητει άσφάλεια. 'Όχι μό
νον άσφάλεια σ' αύτόν τόν
κόσμο, σέ κοινωνικην εύημε
ρία, άλλά άσφάλεια επίσης
σέ αλλον κόσμο πού τόν
άναζητουμε πνευματικά.
Ε'ίτε μας εΤναι εύχάριστο
ε'ίτε δχι, αύτό είναι πού
συμβαίνει. Ό νους επιμόνως
τείνει σε άσφάλεια, βεβαιό
τητα. Καί ενας νους πού ζη
τάει άσφάλεια δέν μπορει
ποτέ νά εΤναι ελεύθερος.
'Όλη μας ή θρησκευτικη καί
κοινωνικη όργάνωσις τείνει
σ' αύτη την α'ίσθησι της ά
σφαλείας. Ή προϋπόθεσις
της ελευθερίας εΤναι ή έπί
γνωσις της πραγματικότητος.
'Ακούσατε δ,τι σας ε1πα
καί τά έπιδοκιμάζετε η τά
άποδοκιμάζετε, τά δέχεσθε
η τά άπορρίπτετε. 'Αλλά δεν
πρόκειται νά θέσωμε νέες
Ιδέες στη θέσι τών παληών.
Έκεινο πού μέ ενδιαφέρει
εΤναι ή όλοκλήρωσις του
άνθρώπου. Την όλότητα του
έαυτου μας δεν μποροΟμε νά
την πλησιάσωμε μέσω !δεών.
Σας παρακαλώ, μην άποδέ
χεσθε, οϋτε
άπορρίπ:cετε.
Προσέξετε πως άντιδρα, πως
λειτουργει ό νους. Καθώς
άκουμε, μήπως συζητουμε ι,1έ
τόν έαυτό μας δ,τι ελέχθη,
έρμηνεύοντάς το με την δικη
μας γνώμη, γνωσι η !διοσυγ
κρασία, η μήπως άκουμε
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προσεκτικά δίχως καμμία αϊ
σθησι έρμηνείας δλως διόλου;
'Εάν τό προσέξωμε αύτό, θά
(δουμε δτι δταν υπάρχη ή
πλήρης παρακολούθησις, άρ
κεϊ αύτη νά φέρη μιά πραy
ματικη άλλαyή.
Νομίζομε συνήθως δτι ά
παιτεϊται μιά ώρισμένη προ
σπάθεια. 'Αλλά, προσπάθεια
πρός αύτην την κατεύθυνσι η
έκείνην πρός έπίτευξιν ένός
άποτελέσματος, δέν εΤναι
παρά μία πτώσις πάλι στη
σκλαβιά, σ' ενα υπόδειγμα.
Έκεϊνο πού εχει σημασία
εΤναι δχι περισσότερη πει
θαρχία, περισσότερος ελεy
χος, περισσότερη γνώσις, άλ
λά έπίyνωσις μέ τό σύνολο
του έαυτου μας χωρίς καμ
μιά αϊσθησι καταδίκης η έπι
δοκιμασίας.
Τότε θά παρατηρήσωμε δτι

26 Σεπτεμ6�ίου 1956
Δεύτ ερη όμιλία:

Φρονώ δτι ή έπικοινωνία
εΤναι πάντοτε δύσκολη, διότι
οί πλεϊστοι άπό μας χρησι
μοποιουμε, yιά. την συνεννόη
σι, λέξεις πού εχουν κάποια
ώρισμένη καί tδιαίτεpη-σημα
σία yιά τόν καθένα μας. Γιά
πολλούς άπό μας, ε!ναι πο
λυ δύσκολο νά προχωρήσωμε
πέραν των λέξεων καί νά αί
σθανθουμε την πλήρη εννοια,
ή όποια κεϊται πέραν των
λέξεων.
Αί λέξεις δέν εχουν μόνον
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δ νους είναι σάν ξανανειω
μένος καί γίνεται άπόλυτα
γαλήνιος. Γιά νά είναι δ
νους γαλήνιος άπαιτεϊται έ
ξαιρετικη ποσότης ένερyείος.
Όνους δέν μπορεϊ νά είναι
γαλήνιος χ ωρίς ένέρyεια,
άλλά δέν εΤναι ή ένέρyεια
πού καταναλίσκεται μέ σύy
κρουσι, κατάθλιψι η έπιβολη
η πού άποκταται μέ προσευχη καί ίκεσία, άλλά εΤναι ή
ένέρyεια της πλήρους -ττροχης. Κάθε κίνησι της σκέψεως
πρός δποιαδήποτε κατεύθυνσι εΤvαι σπατάλη ένερyείας
καί yιά νά εΤvαι ό νους τελείως ηρεμος εχει άνάyκη της
ένερyείας της άπολύτου προ
σοχης. Μόνον τότε, δταν ό
νους εΤναι τελείως έλεύθερος
άπό κάθε έξάρτησι, τότε θά
vοιώση τό άπροσμέτρητο.

Η ΥΠΟΤΕΛΗΣ ΣΚΕΨΙΣ
ΠΩΣ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗ '·
μιά λεκτικη εννοια καί ψυχο
λοyικη σημασία, άλλά περιέ
χουν τό υπόστρωμα της υπο
τελεlας, στην όποίαν υπόκει
ται ό νους μας. Ή υποτέλειά
μας έκδηλώνεται μέ τήν εν
νοια πού δίνουμε σέ κάθε
λέξι. Π.χ. ή λέξις «άy.:χπη» η
«θεός» εχει μιά tδιαίτερη yιά
καθέναν ψυσιολοyική, ψυχο
λογική σημασία καί εννοια.
Αί λέξεις μας έπηρεάζουν,
διότι εχομε διδαχθη νά τούς
άποδίδωμε μιά (δια(τερη ση-
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μασία καί έπιφανειακή εν
νοια. Φρονώ, λοιπόν, δτι θά
ηταν άσκοπη άτtώλεια χρό
νου έάν άπλως σταματούσα
με σέ ώρισμένες λέξεις. Γιά
νά προχωρήσωμε, δμως, πέ
ραν των λέξεων καί νά αl
σθανθοΟμε, έμείς yιά τόν
έαυτό μας, τήν πλήρη εννοια
των λέξεων, άπαιτείται lδιά
ζουσα προσοχή, που εΤναι
δύσκολο νά δοθft, διότι είμε
θα ίκανοποιημένοι άπό ώρι
σμένες λέξεις καί φράσεις καί
μας άρέσει νά τίς έπαναλαμ
βάνουμε τυπικά. Γι' αύτό, θά
ηταν χρήσιμο αν, άτrόψε, δ
καθένας άπό μας, άκούyον
τας δ,τι θά λεχθft, προχωρή
ση πέραν των λέξεων καί
φθάση κατ' εύθείαν στήν εν
νο ια των λέξεων.
'Άλλως τε, έκείνο που προ
σπσθοΟμε νά κάμωμε μέ τίς
δμιλίες αύτές δέν εΤναι νά
έκφράσωμε ώρισμένες lδέες,
εύχάριστες η δυσάρεστε�, άλ
λά, μαλλον, νά έπιδιώξουμε
νά συλλάβουμε, εt δυνατόν,
τήν κατάστασι ή δποία αι
σθανόμαστε δτι ύπάρχει πέ
ραν των λέξεων. Γι' αύτό,
αν πρόκειται ή άποψινή μας
συνάθροισις ν' άποβft χρήσι
μη, δέν χρειάζεται άπλη ά
κρόασ.ς, άλλά πλήρης προ
σοχή.
Ή κατανόησις έξαρταται
άπό τόν τρόπο άκροάσεως.
Καθώς άκοΟμε, συζητοΟμε μέ
τόν έαυτό μας αύτό που λέ
γεται, έρμηνεύοντάς το μέ
τήν δική του δ καθένας γνώ
μη, yνωσι καί tδιοσυyκρασία;
'Ή άκοΟμε μόνον προσεκτικά
δ[Χως καμμιά κίνησι προσαρ-

μοyης καi έρμηνείας ; Ύ πάρ
χουν δύο τρόποι άκροάσεως.
Μπορεί κανείς νά· παρακο
λουθfi τυπικά τίς λέξεις, να
βλέπn τη σημασία τους καt
ϋστερα νά φθάνη στην έξωτε
ρικη ενvοια της περιyραφης·
η ν' άκούη την περιγραφή,
την προφοpικη εκθεσι, κα-ί νά
την άκολουθη έσωτερικά, δη
λαδή νά 11οιώθη έκείνο πού
λέγεται σάν ενα βίωμα δικό
του. ΗΕχει μεγάλη σημασία
νά μπορεί κανείς νά πειρα
ματίζεται δ ίδιος καθώς ά
κροαται. Ή συγκέντρωσις
μας θά εχn άξία δταν δεν eΤ
ναι μιά συγκέντρωσις που ά
πλως άκροαται, άλλά που δ
καθένας μας σάν άτομο καί
δλοι δμοΟ προσπαθοΟμe νά
άντιληφθοΟμε τήν πραγματι
κότητα, τί eΤναι ή ζωή καί τι
κείται οπισθεν. Καί yιά νά
έξηyήσουμe σωστά ενα θέμα,
χρειάζεται οχι νά συyκρατοΟ
με ώρισμέveς λέξεις νά τίς
σκeφθοΟμε άρyότερα, άλλά
τώρα άμέσως. 'Εάν κρατατε
σημειώσεις, αί·τό θά σας βοη
θήση vά θυμηθητε ώρισμένες
λέξεις η φράσεις, άλλά δέν
θά εχη άξία
Προσπαθηστε, καλύτερα, δ
καθένας yιά τόν έαυτό του
νά βρfi τί εΤναι ή κίνησις του
σκέπτεσθαι. Έyώ δέν φρονώ
δτι ή σκέψις πρόκειται νά
λύση δποιοδήποτε άπό τά
προβλήματά μας. Μία σκέ
ψις, μπορεί νά εΤναι εύφυής,
λογική, έμβριθής, άλλά γενι
κά τό σκέπτεσθαι δέν θά λύση
ποτέ τά περίπλοκα προβλή
ματά μας.
Δεν ζητω νά παραδεχθητε
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αύτό, δη δέν λύονται τά
προ�λήματα μέ τη σκέψι, άλ·
λ<:χ νά έρεuνήσeτε τ[ εΤναι αύ·
10 που όνομάζομε σκέπτε·
σθαι.
Παρακαλι7>, έξετάσετε τόν
έαt:>τό σας, καΘώς δμιλ&.
Τι εΤναι σκέψις ; Σκέψις εΤναι
άπάντησις της μνήμης, η δχι;
Ή σκέψις εΤναι μιά σuνεχης
κ[νησις, μιά αν-ελησις άπό τό
περιεχόμενο τοΟ νοΟ-, άπό δ·
σ(Χ δ νοΟς εχeι διδαχθη. Καi
τ[ σuμβα[νει τότε ; Χωρίς νά
τό άντιληφθοΟμε, δ νοΟς δι·
χάζεται καi �να τμημα του
έρευνα τό άλλο γιά νά δώσn
μιά άπάντησι είτε άπό τήν
δική του πεϊρα, είτε άπό την
άποθηκεuμένη καt παραδε·
δεγμένη πεϊρα, των αλλων. Ή
προσπάθεια αύτή εΤναι τό
σκέπτεσθαι καίετσι φθάνοuμε
στtς σκέψεις που δέν εΤναι
παρά προβολή ένός έξηρτη·
μένοu νοΟ. Τά προβλήματά
μας δμως ε[ναι πολυ περ[
πλοκα καt άπαιτοΟν έντελως
διαφορετική άντιμετώπισι καί
δχι τήν συναισθηματική. Πρέ·
πει νά προχωρήσουμε πέραν
των σκέψεων, άφοΟ άντιλη·
φθοΟμε δτι ή λειτοuρy[α 'της
σκέψεως y[νεται πάνω σέ σχε·
διαγράμματα καt σέ πλα[σια
που έμεϊς οι ίδιοι η ή κοινω·
ν[α μας έπέβαλε. 'Ενόσω κι·
νούμεθα μέσα στά καθωρι·
σμένα πλαίσια, δλα τά προ·
βλήματα πού νομ[ζοuμε δτι
λύσαμε, μένουν τά '(δια.
Κατ' έμέ, εΤναι πολυ ση·
μαντικό, σεϊς καί έyώ, ώς Ο:·
τομα ξεχωριστά καt οχι ώς
δμιλος, νά έρεuνήσοuμε τόν
τρόπο το Ο σκέπτεσθαι.
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'Υπάρχει έλεuθερ[α στή
σκέψι η πάντα ύπάρχει ύπο·
τέλεια ;
"Αν έξετάσeτε τόν έαuτό
σας, θά δητε δτι δλη ή σκέ·
ψις εΤναι ύποτεταyμένη. Ό
νους, δ συνειδητός καί δ μη
συνειδητός, εΤναι τό προϊόν
τοΟ χρόνου, της μνήμης, εΤ
ναι τό κατακάθι αlώνων yνώ·
σεως καi τό σύνeλο της σu
νειδητότητος εΤναι τό σκέπτε
σθαι. Ή σκέψις, άσψαλως,
άναδύεται άπό τό όπόστρω·
μεχ '11ων ποικ[λων πολιτισμών,
της άμέτρητης πείρας, άτομι·
κης καθώς καt δμαδικης, αύ·
τό δέ τό ύπόστρωμα προδή·
λως εΤναι ύποκείμενο στην
ύποτέλεια. "Αν παρατηρή·
σοuμε τόν έαυτό μας,
θά
δοΟμε δτι ή
συνειδητότης
μας εΤναι ή εκφρασις πολλων
έπιδράσεων : τοΟ κλ[ματος,
της δ[αιτας, των διαφόρων
μορφών έξοuσ[ας, της κοινω·
ν[ας μέ τά «έπιβάλλεται» καί
«άπαyορεύεται», της θρησκεί·
ας στήν δπο[αν άνατραψήκα·
με, των βιβλίων που διαβά·
σαμε, των άντιδράσεων που
α[σθανθήκαμε. 'Όλες αύτές
ο{ έπιδράσεις
έπηρεάζοuν
καί δινουν μορφή στό νοΟ καί
άπό τό άπόθεμα αύτό ερχε
ται ή σκέψις. 'Ακόμη, ή σκέ·
ψις έπηρεάζεται άπό τίς έλ·
πίδες, τους φόβους, τίς έπι·
θυμίες που εχομε στή ζωή.
'Ώστε, αν πρόκειται νά y[·
νη μιά άληθινη θρησκεuτικη
έπανάστασις, πρέπει πρωτα
ν' άντιληφθοΟμε δτι όλόκλη·
ρο τό σκέπτεσθαι μας εΤναι
ύποτελές καί δέν ύπάρχει διέ
ξοδος πρός την έλευθερία,
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αν πρόκειται νά χρησιμο
ποιήσουμε την όδό μιας τέ
τοιας σκέψεως.
Τό πρόβλημα ε1vαι : Τό
σκέπτεσθαι, πού είναι τό ά
ποτέλεσμα της μνήμης καί δ·
λων των δεσμευτικων έπιδρά·
σεων, μπορεϊ νά λύσn τά προ
βλήματά μας ;
Έλπίζω δτι μέ προσέχετε,
διότι έάν δέν διαθέτετε την
πλήρη προσοχή σας, θά σας
διαφύγουν δσα λέγω. Φοβου
μαι, λοιπόν, δτι ή σκέψις δέν
είναι ποτέ δυνατόν, κανένα
είδος σκέψεως, νά εΤvαι έλεύ
θερη. Είναι πάντα περιωρι
σμένη. Καί yιά νά άνακαλύ·
ψουμε τί είναι πέραν της
σκέψεως, ή σκέψις πρέπει νά
φθάσr, σ' ενα τέρμα έπιδρά
σεων. 'Αλλά έρωταται αν ή
σκέψις. πού εΤναι ύποτετα
yμένη, πού εΤναι ο!κοδομη·
μένη άπό την κοινωνία, αν
αύτή ή σκέψις μπορεϊ νά φθά
σn στό άληθινό, τό αναρχο,
τό αχρονο, τό άπροσμέτρητο.
"Ας πουμε π.χ: πώς θέλω
ν' άνακαλύψω τί εΤναι ή ά
yάπη. θά σκεφθω πάνω σ'
αύτό ; θά διαβάσω βιβλία ;
'Ή θά έρευνήσω μόνος μου
μέσα στό βάθος του εΤναι
μου;
Πρέπει νά διαπιστώσω αν
ό νους μου εΤναι δεσμευμέ·
vος άπό την εννοια πού ή
κοινωνία δίνει στη λέξι άyά
πη η πού ή θρησκεία όνομά
ζει άyάπη, ένω εΤvαι κατα
στροφή θά πρέπει νά έλευ
θερώσω τόν έαυτό μου άπό
δλες τίς δεσμεύσεις, yιά νά
βρω άληθινά τί εΤναι άyάπη.
'Επίσης, yιά' νά βρω αν

ύπάρχη θεός η άλήθεια, ό
νους μου πρέπει νά εΤvαι έ
λεύθερος άπό δλες τις προκα
ταλήψεις, τίς πίστεις, μέ τiς
όποϊες εχει άνατραφη.Γιά ν'
άνακαλύψω τί εΤναι άληθινό
- πραγματικά άληθινό καί
δχι ή προβολη της έννοίας
πού yεννα ή περιωρισμένη
σκέψις - πρέπει νά παύσω
νά σκέπτωμαι. Έλπίζω δτι
κατανοεϊτε τί θέλω νά πω.
'Έχετε άναπτυχθft σέ ώρι
σμένες πίστεις, σέ ώρισμένα
!δανικά, σέ ώρισμένες διατυ
πώσεις καί έπομένως δέν
εΤvαι δυνατόν νά όδηyηθfjτε
κατ' εύθεϊαν στην πραγματι
κότητα. Γιά ν' άνακαλύψη
τό άληθινό, πού δέν θά είναι
προϊόν των παραδόσεων καί
πεποιθήσεων, πρέπει δ καθέ
νας νά έλευθερωθft άπό τίς
πίστεις του κaί νά εΤναι τε
λείως ηρεμος.
'Εφόσον άνήκουμε σέ μιά
κοινωνία καθωρισμένη, άνα
τρεφόμεθα έπί τft βάσει ώρι·
σμένης [δεολοyίας καί δο
γμάτων, παραδόσεων καί ά
yωyης, ή κοινωνία αύτη συ
vεχως ύποτάσσει τόν νου.Κά
θε κίνησις του νου νά έλευ
θερωθη εΤναι τό άποτέλεσμα
της ύποτελείας καί όδηyεϊ
σέ περαιτέρω ύποτέλεια. Ό
νους μπορεϊ νά έλευθερωθη
μονον δταν μείνn έ V τ ε λ ω ς
ηρεμος.
Μολονότι βαρύνεται άπό
τά προβλήματά του, ά
ναρίθμητες τάσεις, συγκρού
σεις, φιλοδοξίες, έάν - διά
μέσοι; της αύτεπιyνώσεως,
δι ά μέσου της ένδοσκοπήσε
ως, χωρίς άποδοχη η κατα-
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δίκη-6 νους φθάση ν'άντιλη·
cpθη την 'ίδια του λειτουρ
γία, τότε ερχeται μιά κατα
πληκτικη σιωπή, μιά ήσυχία
του νου, στην δποίαν δέν ύ
πάρχει κανενι!>ς εϊδους κίνη
σις. Μόνον'τότε δ νους εΤ·
ναι έλεύθερος, διότι δέν έπι
θυμεϊ πλέον τίποτε, δέν ζη
τεϊ πλέον,δέν άκολουθεϊ πλέ
ον ενα στόχο' ενα [δανικό'
πού εΤναι δλα προβολές του
ύποτελους νου.
Χωρίς μιά τέτοια πεϊρα,
χωρίς ενα τέτοιο βίωμα, ή
ζωη παραμένει πολύ έπιπό
λαιη καί θλιβερή.
ΕΤναι τόσο σοβαρό τό θέ
μα, ωστε δέν εχει σημασία
νά τό πιστεύετε η νά μη τό
πιστεύετε, άλλά v· άντιλη
φθητε την τροχιά της σκέψεώς
σας.
Τότε θά γίνn δ αvθρωπος
ίκανός γιά μιά άλλαγη δχι
βάσει ένός κοινωνικου σχεδί
ου η ώρισμένου δόγματος.
θά εΤναι άλλαγη ριζική. Καί
μόνον τότε θά εΤναι δυνατόν
ν' άλλάξrι καί ή έξωτερικη
μορψη της κοινωνίας.
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στίς δυό περιπτώσεις ύπάρ
χει έκεϊνος πού άναλύει καί
έκεϊνος πού άναλύεται. Ό
άναλυτης πάντα προσπαθεϊ
νά μεταψέρη στην έπιψάνεια
σκέψεις καί έπιθυμίες του ύ
ποσυνειδήτου, σύμφωνα μέ
τούς δικούςτου περιορισμούς.
'Ώστε ύπάρχει πάντοτε σύγ
κρισις μεταξύ άναλυτου καί
άναλυομένου. 'Επίσης δ άνα
λυτης πάντοτε προσπαθεϊ νά
έλέγξn, νά διαμορψώση έκεϊνο πού άντιλαμβάνεται καί
άναλύει. Τό ζήτημα δέν τίθε
ται αν δ άναλυτης εΤναι ίκα
νός γι' αύτην την έργασία,
άλλά αν ύπάρχει πάντοτε ή
διαίρεσις μεταξύ άναλυτου
καί άναλυομένου. 'Έτσι, δ
μως, εχομε διδαχθη νά πι
στεύουμε. Ή διαίρεσις ύπάρ
χει πραγματικά ; Ό άναλυ
της εΤναι καί αύτός τό άπο
τέλεσμα των σκέψεών μας, ω
στε δεν ύπάρχει ή διαίρεσις
όλοτελως. 'Έχει δημιουργηθεϊ
τεχνητώς. 'Εάν βλέπουμε κα
θαρά καί δχι με έπιψανειακη
άποδοχη δτι ό σκεπτόμενος
δεν ε[vαι χωρισμένος άπό τη
σκέψι, τότε δλη ή έvατένισις
'Ε ρ ώ τ η σ ι ς : Οί ψυχαναλυ
του προβλήματος άλλάζει.
ταl προσφέρουν μιά πανάκεια καi
ΕΤ ναι πολύ δύσκολο νά ψθ-:χ
διαβεβαιώνουν δτι άπλως μέ τό
γ' άνεβάσουμε στή συνεlδησι τήν
σουμε σ' αύτην την πεϊρα,
αίτlα μιας ένοχλήσεως, ή ένόχ
διότι ύπάρχει πάντα τό σκέ
λησις παύει. Αύτό δμως δέν είναι
πτεσθαι, οχι δμως πάντα καί
πάντα άληθινό. Τί πρέπει νά κό
ό σκεπτόμενος, 'Όταν δεν
μη κανεlς, δταν πα_ρ' δλη τή vνωσι
της α(τlας, δέν είναι ίκανός νά
σκέπτωμαι τίποτε, που εΤναι
έλευθερωθ� παντελώς;
ό σκεπτόμενος ; Ή βαθειά
ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ: Τό πρό μας έπιθυμία καί ή πεϊρα ε
βλημα αύτό περιλαμβάνει τόν χει δημιουργήσει τόν σκεπτο
άναλυτη καί τόν άναλυόμενο. μενο σάν κάτι ξεχωριστό άπό
Μπορεϊ νά μη πδ:τε σ' ενα τη σκέψι. θεωρουμε δτι τό
ψυχαναλυτή, άλλά νά άναλύ σκέπτεσθαι εΤναι κάτι τό πα
ετε τόν έαυτό σας μόνοι. Καί ροδικό, ένω ό σκεπτόμενος
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εΤναι μόνιμος. 'Εμείς μπορεί
νά τόν όνομάζουμε μόνιμον,
άνώτερον η δπως άλλοιως,
άλλά στήν πραγματικότητα
ύπάρχει μόνον τό σκέπτεσθαι.
Λοιπόν,· πως μποροΟμε νά
λύσουμε τό πρόβλημα χωρίς
τόν άναλυτή ; Έξηγω τό
πρόβλημα η μήπως τό περι
ττλέ κω ; Δέν εΤναι σαφές,
διότι άκοΟτε τίς λέξεις μου,
άλλά δέν πειραματ(ζεσθε, Ύ
πάρχει πολυ μεγάλη διαφορά
άνάμεσα στό νά εχn κανείς
εναν πόνο καί στην περιγραφη
τοΟ πόνου. ΦοβοΟμαι οτι αύ
τό συμβαίνει και τώρα. Ά
κοΟτε. μέ την έλπίδα νά συλ
λάβετε μιά άπάντησι, !::να
δρόμο γιά τήν λύσι των προ
βλημάτων σας. Ένω έάν νοι
ώσουμε δτι δέν ύπάρχει δ
χωρισμός μεταξυ σκεπτομέ
νου και σκέπτεσθαι, έπέρχε
ται τρομερη έπανάστασις στή
σκέψι μας. Μέ αυτό τό βίωμα
δτι ύπάρχει μόνο τό σκέπτε
σθαι καί δχι δ σκεπτόμενος
που έλέγχει τη σκέψι, τότε σταματδ: ή σύγκρουσις. Καί
ή σύγκρουσις εΤναι που δημι
ουργεί τό πρόβλημα. "Αν με
τακινήσουμε τήν σύγκρουσι,
δέν ύπάρχει πρόβλημα.
Έρώτr:�σις: ΤΙ πρόκειται νά συμ6η στόv κόσμο αν δλοι οί δνθρω
ποι τεlvouv σέ μιά έξύψωσι, ώστε
v' όπομοκρυvθοϋν όπό κόθε προ
σκόλλησι σέ δτομο ; Δέv θά
παύση π.χ. ή όyόπη που δημιουρ
yεϊται μέ τόv γόμο yίιρω άπό
τήv οίκοyέvεια, καί lδιαιτέρ..ις
στό παιδl;

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ : Δέν θέ
τει άραγε δ έρωτων μιό ύπο
θετική έρώτησι ; 'Υπάρχει ά
yάπη δταν ύπάρχη προσκόλ-

λησις; 'Ή μήπως ή προσκόλ·
λησις στηρίζεται στην άμοι
βα(ά iκανοποίησι, άμοιβα(α
ύποστήριξι. καί στήν άπομά
κρυνσι της μοναξιας, που
γι' αύτην !::νας ζητάει τοΟ
άλλου τή συντροφιά ; Φρονώ
δτι θά ηταν προτιμότερο νά
έρευνήσουμε αν ύπάρχη άyά
πη δταν ύπάρχη προσκόλ·.
λησις.
Διότι δταν τίθεται εσφαλ
μένο ερώτημα, έσφαλμένη θά
εtναι καi ή άπάντησις. Τό
σωστό ερώτημα θά ηταν: Ύ·
πάρχει άyάπη, δχι θεωρητικtΊ
άλλά πραγματική, δταν εΤναι
κανείς προσκολλημένος σέ κά
τι που κατέχει; Καi γιατί εf
μαστε προσκολλημένοι;
Ή προσκόλλησις ύπάρχει
καi δέν άφορα !::να πρόσωπο,
άλλά καί !δέες, την !οιο
κτησ(α, τά παιδιά κτλ. 'Εάν
μέ μεγάλη, βαθειά, έσωτερι
κη ένατένισι έξετάσωμε τό
θέμα, θά !δοΟμε τι θά συμβη
αν δέν ύπάρχουν προσκολλή
σεις. θά α!σθανώμαστε τόν
έαυτό μας σάν χαμένον. "Q.
στε, προσκολλώμεθα διότι μέ
σα μας α(σθανόμεθα δτι δέν
εϊμεθα πλήρεις, εχομε φόβο.
"Ας έξετάσωμε τώρα τι1>
ζήτημα τοΟ παιδιοΟ. Προη·
yουμένως ας !δοΟμε: 'Όλοι
μας ύφισtάμεθα έπιδράσεις.
Τό κλίμα που κατοικοΟμε, ή
τροφή που τρ&με,ή φιλολογία
που διαβάζομε, δ κινηματο
γράφος που βλέπουμε. πέρα
άπό δλα τα άλλα πράγματα
στην κοινωνία, διαρκως μας
έπηρεάζουν. Δέν έξετάζω -:χν
ή έπ(δρασις εΤναι καλη η κα
κή. Άπλως διαπιστώνω δτι
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ό,τάρχει έ,τtδρασις. Αύτό πού
λέμε καλό, μιά άλλη κοινω
νία θά τό ένόμιζε κακό. Ξέ
ρομε
_
δτι εϊμαστε έπηρεασμέ
νοι ά,τό τό κάθε τι ,τού βρί·
σκεται τριγύρω μας. ΕΤναι
δυνατόν νά έλευθερωθοΟμε
ά,τό αύτην την έ,τtδρασι;
Ύ,τάρχει ,τ. χ. σέ κάθε εθνος
ή έ,τίδρασις τοΟ πατριωτι
σμοΟ. Μην άρχίζετε νά όπε
ρασπtζετε τόν δικό σας έαυ
τό. Άπλως νά έξετάσετε. Ή
έπlδρασις όπάρχει σέ δλον
τόν κόσμο. Κάθε κυβέρνησις,
κάθε σχολείο έπηρεάζει τόν
,τολίτη νά σκέπτεται πάνω
σέ ώρισμένα σχέδια. Καi αύ
τό εΤναι μία αlτία τοΟ πο
λέμου, διότι οι άνθρωποι χω
ρtζονται άπό τούς άνθρώ
πους. Καί μποροΟμε έμείς
οί {διοι νά έλευθερωθοΟμε
άπό τίς έπιδράσεις; "Αν εί
μεθα έλεύθεροι, τότε μπο
ροΟμε νά βοηθήσουμε καί τό
παιδί νά γtνη έλεύθερο. Ή
,δυσκολία εγκειται στό δτι
χρειάζεται δυνατη έσωτερικη
προσπάθεια, άλλά καi δύνα
μις γιά ν' άντιμετωπίσουμε
εναν έξοστρακισμό.
"Ας πάρουμε ενα άλλο
παράδειγμα. Ό καθένας μας
εΤναι φιλόδοξος. Εfτε ζοΟμε
μέσα στην τύρβη τοΟ κόσμου
ε'(τε προσπαθοΟμε νά ζήσου
με θρησκευτικη ζωή, όπάρχει
πάντοτε ή φιλοδοξία. ΕΤναι
,τάντοτε καταστρεπτική, άλ
λά κοινωνικως την άποδεχό
μεθα. Διδάσκει έν τούτοις ή
θρησκεία δτι δ φιλόδοξος
άνθρωπος δέν μπορεί ,τοτέ
ν' άγαπδ:. 'Ενδιαφέρεται μό
νον γιά τόν έαυτό του καί
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yιdx tην έκτ{μησί του, άσχε
τα αν πρόκειται γιά έκτίμη·
σι έν όνόματι τοΟ ΘεοΟ, της
οlκογενεtας η άπλως τοΟ
έαυτοΟ του. Ή φιλοδοξtα
δεσπόζει σέ δλο τόν κόσμο.
ΜποροΟμε νά έλευθερωθοΟ
με ; Μπορείτε έσείς; Μην
λέτε δέν ετ μαι φιλόδοξος,
άλλα άπλως άμύνομαι, διότι
άλλοιως θά μέ πατήση ή κοι
νωνια. 'Εάν άντιληφθητε την
δλη τροχιά της φιλοδοξίας,
τότε ίσως άναθρέψετε τά παι
διά· σας έλεύθερα άπό κάθε
έπίδρασι.
'Ερώτησις: Είναι δυνατόν νά
ζήσr:, δ δνθρωnος χωρlς καμμlα
nροσκόλλησι;

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ: 'Αντί νά
θέτετε αύτό τό έρώτημα, για
τι δέν προσπαθείτε νά τό
άνακαλύψετε; 'Όχι, τό γιατί
εΤσθε προσκολλημένος
σέ
κάτι, διότι θά ητο έσφαλμέ
νος δρόμος, άλλά γιατί εΤσθε
προσκολλημένος. Ε{σθε προ
σκολλημένος στό δνομα, στην
1διοκτησία, στην πίστι, σέ ι
δανικά, σέ ενα σωρό 1φάγ
ματα. 'Αλλά πως μπορείτε
νά έλευθερωθητε χωρίς νά
γνωρίζετε δτι ε{σθε προσκολ
λημένος; Πρέπει νά άποκτή
σωμε πρωτα την έπtγνωσι
της προσκολλήσεως καί ϋστε
ρα την αlτία. 'Όχι την α[τία
μιας προσκολλήσεως, άλλά
yίά την προσκόλλησι αύτην
καθ' έαυτήν. ΕΤσθε προσκολ
λημένος διότι χωρίς αύτό τό
α'ίσθημα, ή ζωη φαίνεται τό
σο έλεεινή, τόσο όδυνηρή,
τόσο άδεια καt χωρίς άξια;
υΩσΊf ή προσκόλλησις ε1ναι
ενα ναρκωτικό, γιά νά μπο-
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ρουμε νά ζουμε σ' αύτόν τον
κόσμο χωρίς ποτέ νά έπιψέ
ρουμε μιά ριζική άλλαyή.
Γνωρίζοντας τόν βασικό
λόγο της προσκολλήσεως, ά
μέσως προσπαθειτε νά καλ
λιεργήσετε τήν άποκόλλησι
καί αύτό είναι ενα εϊδος ψu
yfjς.
Δεν χρειάζεται νά έρίζωμε
yιά τό τί πιστεύομε καί τί δεν
πιστεύομε. Αύτά δεν ε!ναι χα-

Ή τελευταία όμιλία
της 30 Σεπτεμβρίου:
κα6ώς

καί μιά

ρακτηριστικά ώρίμου άνδρός,
εϊvαι τεχνητά. Τό σημαντικό
εϊναι νά μελετήσωμε τήν αιτία. Τό κλειδί του δλου ζητή
ματος βρίσκεται μέσα μας.
Μολονότι τό εχ ομε, άρνούμε
θα νά τό χρησιμοποιήσωμε.
Προσπαθουμε νά ζητήσωμε
άπό κάποιον άλλον νά μας
άνοίξn τήν πόρτα νά ε(σέλθη
το ψως !

ΟΜΑΔΙΚΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΣ
ΚΟΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Ε I ΡΗ Ν Η

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΥΙ-4Ει-4ΤΕΥΞΙΣ

Στό προσεχές τευχος του

«ΙΛΙΣΟΥ»

--y,;;μείωσις: Οί όμιλίες του Κρισναμουρτι έστενοyρα
ψήθηκαν άττό τήν ύττηρεσία του Όρyανισμου Krishna1-nurti
"\Vritings Inc. Τό ττ λ η ρ ε ς κείμενο των δμιλιων, δττως ,
δημοσιεύονται στόv <'Ιλισό>, άττεδόθη άττό δικόν του πρα
κτικογράφο.
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Το u S i r EDWIN ARNOLD
<Μετάφρασις Τίμοu Βρατσάνοu)
ΊΌu ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

Ή ζωή και η διδασκαλία
τοΟ Γκαουτάμα Βούδα, η «Τό
φως της 'Ασίας» ε1ναι ε.να με
γάλο, πολύrττιχο έπικολυρικό
καί φιλοσοφικό ποίημα τοΟ
'Άγγλου ποιητή Σέρ ΝΕντ
yουϊν 'Άρνολντ πού ηκμασε
κατά τόν περα::rμένον αίωνα
καί θεωρεϊται ε.νας άπό τούς
καλλιτέρους 'Άγγλους ποιη
τάς. Ό 'Άρνολντ, ταξε(δεψε
πολύ στίς 'Ινδίες, γνώρισε τίς
έξωτικές αύτές χωρες, τή φύ
ση τους, τόν πανάρχαιο πολι
τισμό τους, την τέχνη τους,
τή φιλοσοφία τους καί πρό
παντός τή θρησκεία τους. 'Α
πό τή γνωριμία αύτ ή άνεπή
δησε τό μεγάλο του ποίημα
«Τό φως της 'Ασίας», πού yιά
πρώτη φορά μεταφράστηκε
στη yλωσσα μας, σ' έλεύθε
ρους στίχους, άπό τόν Τίμο
Βρατσάνο.
Μιά εισαγωγή άπό τό με
ταφραστή κι' ε.νας πρόλογ ος
τοΟ πο�τή, μaς παρέχουν
δλα τά στοιχεϊα yιά ν' άρχί-

σουμε τό διάβασμα τοΟ πα
ράξενου αύτοΟ έπικολυρικοΟ
συνθέματος δπου μaς ζωντα
νεύει δλο τό πνεΟμα καί τήν
άτμόσφαιρα, καθώς καί τή δι
δασκαλία τοΟ ΒουδισμοΟ.
Ή μετάφραση εΤναι άξιό
λογη καί ό έλεύθερσς στίχος
έπέτρεψε στόν κ. Βρατσάνο νά
της δώση την δμαλότητα καί
φυσικότητα, ωστε νά διαβά
ζεται εύχάριστα. Μέσα στην
ποιητική κενολογία της έπο
χης μας τό ερyο τοΟ 'Άρνολντ
φαντάζει σά μιά πλουσιωτάτη
πηγή αλήθειας καί όμορφιaς,
σάν παροχή ούσίας καί μα
γείας. Τ' ονειρο καί ή περι
γραφή καί ή σκέψη καί διδα
σκαλία, συμπλέκονται σέ ώ
ραϊες στροφές πού φτερουγί
ζουν γύρω άπό τη μορφή καί
τό βαθύ πνεΟμα τοΟ Βούδα.
'ΑκοΟστε μιά θαυμάσια
χρωματισμένη περιγραφή πού
μaς δίνει συμπλεyμένες ει
κόνες της Ίνδικης φύσεως
καί τέχνης :

Παρακάτω άττό τά χιόνια ηταν άττλωμένα
δάση σκοτεινά κ' έκεϊ μέσα καταρράχτες
λάμτταν πηδηχτοί και συyνεφοσκεττ·ασμένοι·
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παρακάτω φύτρωναν βαλανιδιές
καί πευκωνες, κι' άντηχοϋσε έκεϊ
τοϋ φασιανοϋ τό κράξιμο
τό οϋρλιασμα τοϋ Πάνθερα,
τό βέλασμα τ' άyριοπρόβατου πάνω στούς βράχους
κ' οί κραξιές των άητων πού στριφογύριζαν,
χαμηλότερα άκόμα ελαμπεν δ κάμπος
σάν πρ οσευχης χαλί σέ θεϊκων βωμων τά πόδια.
Έχτίσανε οί άρχι τέχτονες άπέναντι
τό υπέροχο έκεϊνο τό παλάτι
πάνω σέ πλάτωμα ψηλό.
Τό προφύλαξαν μέ πύργους 'καί τό τριyυρίσανε
καί μέ γαλαρίες καί μέ σκαλιστές κολωνες.
Άπ' τοϋ περιβολιοϋ καί της αυλfjς τά στριφογυριστά
μονοπάτια εφτανες ώς τή μέσα πόρτα
φτιαγμένη άπό ασπρο μάρμαρο μέ ρόζ νερά
καί μέ τ' άνωφλι άπό πέτρα δλοyάλαζη.
'Ήταν τό κατωφλι της άπό άλάβαστρο
κι' ηταν τά πορτόφυλλά της άπό σανταλόξυλο
οί κατρέφτες της ίστοριμένοι μέ ζωγραφική.
Περνώντας τό κατωφλι έσερyιάνιζες
γητεμένος, σέ υπέροχους προθάλαμους,
σέ κάμαρες δλόδροσες κι άνέβαινες
στίς μεγαλόπρεπες τίς σκάλες, πέρναγες
τίς γαλαρίες τίς καγκελωτές καί θαύμαζες
ζωyραφιστά....φατνώματα καί ραβδωτές κολωνες.
καί δροσοπηγές μέ δένδρα δπού σχηματίζανε
οί λωτοί καί οί νυμφαϊες· μέ συντριβάνια
καί χρυσόψαρα πού λάμπαν μεσ' τό κρύσταλλο
χρυσά, κόκκινα, γαλάζια. Σέ ήλιόλουστα
φωτερά κοιλώματα μεyαλόματα ζαρκάδια
τρώγανε άρyά-άρyά κορφολογώντας
τριαντάφυλλα άνθισμένα, καί πουλιά,
μέ τ' ουράνιου τόξου δλα τά χρώματα
άνάμεσα στίς φοινικές φτεροκοποϋσαν.
Πράσινα καί γκρίζα περιστέρια
χτίζαν τίς φωλιές τους μέ άσφάλεια
πάνω στά χρυσά γεισώματα·
τά παyώνια άπλώνανε
πάνω στη λαμπρή πλακόστρωση
τίς μακρυές δλόλαμπρες ούρές τους,
καί τρυyωνοσούρτες ασπροι σάν τό yάλα σεργιανούσανε
κ' ησυχα οί σπιτικές οί κουκουβάγιες
τόν περιπατό τους παρακολουθούσανε.
Κι' δλο αυτό τό ομορφο τοϋ ερωτα παλάτι
ητανε γιομάτο υπάκουους υπηρέτες
πού δλοι άξιαyάπητοι καί δλοι γλυκομίλητοι
φτάνανε άμέσως σ' δποιο κάλεσμα,
πρόθυμοι νά υπηρετοϋν, κι δ καθένας ητανε
καλότυχος γιατί εκανε αλλους νά ευτυχοϋνε
καί τοϋ μαγεμένου έτούτου παλατιοϋ
ητανε βασίλισσα ή Γιασοδάρα.

ΧΡΙΣΤΟΥ

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

8Υlεταφv6ιun

ΣΤΟΝ

Γ.

Ο μεγάλος
μας ποιητικός
[εράρχ η ς, ό
Παλαμας,έπ(
στευε πώς ό
ύπέρ τ α τ ο ς
σκοπός που
μπορεί νά φι
λοδοξήση ό
ποιητης εΤναι
ν' άνεβfj σ' έ
κεί νο τό σκα
λοπάτι τ fj ς
τέχνης, οπου
όδηyεί ενας
στίχος τ ο Ο
Γκαίτε : «Θέ
λουμε νά μας
δημιουρyήσε
τε κόσμο πέρα άπ'τόν κόσμο>>.
Σκοπός ύπέρτατος, άλλ' δχι
μοναδικός. Τό ευαγγελικό
«Έν τφ ο'(κφ τοΟ πατρός μου
πολλαi μοναi ε(σ(», τό δεχό
ταν καi στην ποιητική, &στε
νά μη στρέφεται κανένας ψό
γος στόν τεχν(τη, που θά
προτιμοΟσε ενα αλλο ρητό :
«θέλουμε νά μας δημιουργή
σετε . κόσμο μ έ σ α άπό τόν
κόσμο σας». Ό ποιητης που
άνεβαίνει στόν άμβωνα μέ
πετραχήλι η που ύψώνει ενα
δισκοπότηρο και θέλει νά yίνη δδηyός σι:. κάποια ουρα
νοβασία, κατά τόν Παλαμα,
εΤναι τό 'ίδιο όρθόδοξος μ'
έκείνον που άποφεύyει «τοΟ

χάους τ' άσύ
στατα καi τοΟ
σκοταδιοΟ τά
άμορφα»; πού
δεν άνεβα(νει
στά σύννεφα,
που προτιμάει
νά βαδ(ζησφυ
ρ(ζοντας η τό
πολυ νά κε
λαϊδάει σάν
ενα πουλί ά
νεβασμένο σε
χαμηλό, δέν
τρο.
'Αντ(θ ε τ α
φρονεί όΆθά
νας, ό νεώτε
ροςτfjς'Ακαδη
μαϊκfjς έπετηρ(δος, δτι εξω
άπό την καθαρή, την άyνή
καί άμόλευτη, τη λ υ ρ ι κ η
πο(ησι, δεν ύπάρχουν παρά
μόνον αιρέσεις. Καί με την
ίδιαν αυστηρότητα, μιλώντας
τό βράδυ της έπ(σημης ύπο
δοχης του στην 'Ακαδημία,
εκρινε τόσο έκείνους πού
«φοιτοΟν σέ ύποχρεωτικά συσ
σίτια πολιτικfjς σκοπιμότη
τος», οσο κ' έκείνους πού «ύ
περσιτίζονται θεληματικά σέ
φιλοσοφικά συμπόσια». Τούς
έκόλλησε, ,μάλιστα, την 'ίδ_:α
πινακίδα καταδίκης : «Έσω
τερικοi έχθροί της ποιήσεως».
Τό δικό του εμβλημα είναι
ή «αυστηρη ποιητικη νηστεία»,
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ι ή συντήρησι τοΟ ρυθμοΟ μόνον μέ τοΟ άνόθευτου λυρι
) σμοΟ την κοινωνία. Σέ μιά
άπό τίς παλαιότερες ποιη-

τικές συλλογές του, τ ό ν
«Ειρμό» εΤχε περιλάβει αυ
τό τό σάν προγραμματικό
ποίημα:

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΟΥ
Μ' δποια γλυκειά γαλήνη τήν έσπέρα
Νσνουρlζει τό yυιό της ή μητέρα,
Μ' δποια Βαθειά γαλήνη πρiν πλαyιάση
Προσεύχεται ό πιστός στό εικονοστάσι.
Μέ τήν ί'δια γαλήνη μέσα ως μέσα,
Χωρίς μεθύσι καi κομμένη άνέσα,
'Ήρεμα, ταπεινά, μακαρισμένα,
Ταιριάζω τά τραγούδια μου ενα-ενα.
Βαθειά μου σειέται κάποιο yλυκορlζι
Κ' αfσθάνομαι στό χέρι μου ν' άνθlζr;ι,
Ν' άνθlζr;ι ωσάν Βλαστάρι τόν 'Απρlλη,
Τό φτωχικό μου άμάραντο καντήλι.
Δέ θέλω δόξα. Μόνο σάν πεθάνω
"Ας χαράξουν σ' ενα μάρμαρο άπάνw:
«Τραγούδησε μέ άπλοίις σκοποίις καi τρόπους,
Γιά τούς καλοίις καί τοίις yεροίις άνθρώπους».

Καί στό «Πρωϊνό Ξεκίνημα» έπαναλαμβάνει τό ϊδιο

κήρυγμα της άπλότητος στην
ποίησί του :

Τήν όμορφιά μιας ησυχης κ' είρηνικης ζwης,
Που άνθεϊ σάν τό Βασιλικό καί τρέχει σά ρυάκι.
Που σά σπουρylτης κελα"ίδεϊ στήν ακρη της σκεπης
Καί σάν καπνός υψώνεται σπιτlσιος τό Βραδάκι-Αύτή τήν δμορφη ζωή, τήν ταπεινή ζωή.
Πwχει άΒασlλευτη χαρά κι' άyέραστη ε�ει νειότη,
Νά ψάλλω σάν κορυδαλός ζηλεύω μιάν αυγή
Προτου πεθάνη μέσα μου ή ψυχή του έπαρχιώτη !

Ό Ν. Λούβαρις εyραψε
yιά τόν Άθάνα: « Τάς έμπνεύσεις του άντλεϊ άπό τό
ηρεμον &λσος τοΟ ελληνος
Άπόλλωνος. Ή ποίησίς του
εΤναι yαληνιαία καί θελκτική,
ώς τά έλληνικά &λση κατά
τάς σεληνοφωτίστους νύκτας
του έαρινοΟ μας ουρανοΟ».
Ό 'Αθάνας δοξολοyεϊ τήν
έπαρχία. Οι &νθρωποι έκεϊ,
μπορεϊ νά φοροΟν σεyκοΟνες
καί καπότες, άλλά εχουv «λαyαpά α'ίματσ και εvστικτα»

και «ξάστερο λογισμό». Ή έ
παρχία καινουρyώνει τό αίμα
της φυλfjς, τροφοδοτεϊ τή σκέ
ψι με παρθένα κύτταρα, άνα
φτερώνει τήν ψυχή καί τονώ
νει τήν καρδιά. Στήν έπαρ
χία, «τό κάθε σπίτι θυμιατό
στην ϋπαιθρη έκκλησία». Οι
θημωνιές «μοιάζουν σάν &χραντοι βωμοί στήν έκκλησιά
τοΟ 'Απείρου». Τά έκκλησά
κια φτωχικά καί δμως «που
θενά πειό μυρωμένο δέν κα
πνίζει τό λιβάνι, πουθενά
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τό καντηλάκι δέ σπιθάει πειό
φωτεινό». Καί ή φύσις δλη μι
λάει yιά τό μεyαλεϊο τοΟ
θεοΟ. «Γράψουν σταυρούς
στόν ούρανό των πουρνα
ριών οι κλάδοι». Ή έπαρχία,
πηyη ύyείας σωματικης καi
ψυχικης...
Έ κεϊ ζοΟνε οί «καλοί» καί
«γεροί» άνθρωποι. ΖοΟνε τη
ζωή τους μέ ταπεινοφροσύ
νη. 'Αλύγιστοι. Δεμένοι μέ
τόν πατρικό τάφο άκόμα, προ
νομιακοί άπέναντι στόν άστό
πού σπάνια νοιώθει τό δεσμό
του μέ τη yfj. Τόσο δεμένοι,
πού ποθοΟνε ή ψυχή τους, ο
χι άθέρας, άλλά χωμα του
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χωριοΟ κι' αυτη νά yίνn. Έ
κεϊ ζοΟνε οί «γεροί>> άνθρω
ποι. Δεν παιδεύουνε τό νοΟ
τους, τρέχοντας «πίσω άπό
χίμαιρες λαμπρές». Γεύονται1
τίς χαρές της ζωης, χωρίς νά ·
τίς μεταμφιέζουν σε διανοη
τικές άyωνίες. Οι έξιδανικεύ
σεις καί οί μεταστάσεις των
ένστίκτων δεν εϊναι συμπτώ-'
ματα «yερων»
άνθρώπων, ί
κατά τόν Άθάνα. Γι' αύτό 1
καί στην τελευταία του συλ
λογή, την «Εύδοκ[α», έπαvα
λαμβάνει τό ποιητικό του
Πιστεύω, με τόν 'ίδιο φανατι
σμό:

Σοφlα μου είναι ή πεlρα της ζωης,
κι' ό ζωντανός παλμός του ά'ι'νου μου στήθους
του άνώνυμου ό παλμός είναι του πλήθους,
πού μέ μιας θεlας τή δύναμη έμπνοης
συνθέτει καί τοι)ς νόμους καί τούς μύθους !
Παιδl σου είμαι, λαέ μου, άπλό, πιστό,
δlχως ά'ι'Ί'ελοκρούσματα καί δlχως
ά'ι'ιάτρευτες άyκοΟσες ένδομύχως.
Στό πέρασμα του Χρόνου ας ξεχαστώ,
κι' ας έπιζήσr:ι μόνο ενας μου στlχος !

Δεν ύπάρχουvε, λοιπόν,
στην ποίησι τοΟ Άθάνα, οϋ
τε «άyκοΟσες ένδο μύχως», δ
πως λέει τίς έσώψυχες άyω
νίες, οϋτε «άyyελοκρούσμα
τα», οϋτε μεθύσια έyκεψαλι
κά, οϋτε συνταρακτικά έρω-

τήματα. Πλήρης άποχη άπόι,
κάθε μεταφυσική. Πιό πολύ,\
άρνησι της μεταψυσικης. Στόί
όκτ6στιχο άριθ. 293, στά
«Τραγούδια των βουνών» μδ:ς
λέει:

Δασκάλοι καί Ί'ραμματικοί καί διαβαζούμενοι δλοι,
περσότερα μαθαlνετε, λιγότερα VΟΊ'δτε !
Είναι ή ζωή μας δνοιξη κι' ό κόσμος περιβόλι :
χαρητε τ' δνθη, τούς καρπούς τίς ρlζες μή σΊ'αρλδτε !
'Όσα φανέρωσε δ Θεός-σκεφτητε λlΊ'ο αν σφάλω
δλα ε Τναι πιό όμορφότερα ν' άπ' τά κρυβόμενά του.
Αύτου βαθειά πού σκάβετε θά βρητε δlχως δλλο
οχι άναΊ'άλι της ζωης μόν' χνώτο του θανάτου...

Ό •Αθάνας απεναντι στη
Φύσι στέκεται μέ θαυμασμό.

Δεν σκέπτεται, δεν διερωτδ:
ται· μόνον δοξάζει τό θεό
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στίς θαυμαστές έκδηλώσεις
της παντοδυναμίας
του.
«Σκόρπια εΤναι ή δόξα τοΟ
θεοΟ στούςλόyyους καi. στούς
βράχους». 'Ανηφορίζει στά
ελατα καί τi.ς όξυες, δπου
τόσο κοντά εΤναι δ θεός, πού

μπορει νά κατεβη «δυό σκα
λιά» νά μιλήσουν. Γονατίζει
στην πέτρα καί εύχαριστεϊ
τόν Πλάστη πού τοΟ εδωσε
φως στό μάτι νά βλέπn και.
νά θαυμάζn. θαυμάζει:

Του σπόρου, λέω, τ' άβyάτισμα, του μερμηyκιου τήν τάξη,
των συννεφιών τά χρώματα, των λουλουδιών τά μύρα,
του σκοuληκιοΟ τό σάλιωμα πού ylνεται μετάξι.

Ό θαυμασμός του, εΤναι
τοΟ μικροΟ παιδιοΟ ό θαυμα·
σμός. ΕΤναι στην ποίησι τοΟ
Άθάνα σύμβολο ή παιδικη
ψυχή, πού εΙναι ακόμη αμό
λευτη από την ψυχρη yνωσι
καi. τά μάτια της βλέπουνε
δλόλαμπρο τό μεyαλειο τοΟ
κόσμου. Ό κόσμος διατηρει
δλη την όμορφάδα του, δταν
τόν κυτταζουνε δχι τοΟ έπι
στήμονα η τοΟ φιλόσοφου τά
μάτια, αλλά δύο μάτια παι
δικά. Καi. τραγουδάει στόν
«Εiρμό»:
'Άφησέ με ώραlα πλάση( Θάλασσα, ούρανέ καί yη,
Κόμποι, λlμνες, δρη, δάση,
"Ανθη, χλόη; πουλιά, πηyή)
"Αφησε νά σέ κuτάζη<', στραπόβροντα, βροχές,
Μπόρες, τρικuμlες, χαλάζι,
Χιονοθύελλες, καταχνιές)
'Άφησε, ή ψυχή μου πάντα
(Μαρyαρόφως αύyινό,
Ζαφειρένια έσύ γιρλάντα
Στόν ήλιόφωτο ούρaνό)
"Αφησε - (της νύχτας σκέπη
Θάμα φεyyαροβραδuου)
Ή ψυχή μου νά σέ βλέπει
Μέ τά μάτια ένός παιδιου!

Σε αλλα τραγούδια της 'ί·
διας συλλοyης, αναπολει λει
τουργίες, πού εΤχε ή τρυφερη
του νειότη χαρη στό μικρό
έκκλησάκι τοϋ χωριοΟ, καi.
λαχταράει πάλι νά ψευδίσn

άyνά, καθώς μικρός, τά λό
για των προσευχών. 'Από τό
φως πού αναζητάει ό «"Απι
στος ψαχουλιάρης», ό σοφός,
προτιμάει τό σκοταδάκι έκεϊ
νο της παιδικης ήλικίας, yια
τi. πιστεύει πώς όδηyεί ασφα
λέστερα στη μυστικη έπικοι
νωνία μέ τό θείον.
Καί στη συλλοyη «Εύδο
κία» εχει ενα περίφημο ποί
ημα yιά την συyκινητικη αν
ταπόκρισι πού βρίσκει «δ
Χριστούλης», καθώς τόν εί
κονίζουν στίς έκκλησίες, στην
ψυχn ένός μικροΟ παιδιοΟ!

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Πηyα χτές στήν έκκλησιά
κ' εφερα κεροδεσιά,
μ' άνασήκωσεν ή Νόνα
νά φιλήσω τήν είκόνα.
Φlλησα τήν Παναγιά
στή χρuση της τήν ποδιά,
καί μου y λύκανε τά χεlλια
σάμπως νά 'φαyα σταφύλια !
'Όπως πηyα ν' άσπαστω
ε Ϊδα τό μικρό Χριστό,
καί μου φάνηκε πώς κάτι
μου 'yνεφε μέ τό 'να μάτι.
Τόν ρωτώ : - «ΤΙ άyαπδς ;»
Μου 'πε : - φεύyοντα ό Παπάς,
θά 'ρθω στό περβόλι άπέξω
μ' δλα τά παιδιά νά παlξω !».

'Ένα ακόμη ώραιο συμβο·
λικό ποίημα yιά την αξία της
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,ταιδικης ψυχης, εΤναι δ «Γολ
γοθας», δπου διδάσκει δτι
δμοια με τόν απιστο καί δ
σοφός πιστός με την ύπερο
ψία του άδύνατο εΤναι νά
νοιώση τό θεϊον, δπου δδη
γεϊ άσψαλC>ς ή ταπεινοφρο
σύνη, συμβολισμενη στό μπου
σούλημα τοϋ μικροϋ παι
διοϋ.
"'Ηρθα καβάλα στό 8τι μου απι[στος,
•Ήρθα σοφός, πιστός μέ τό ραβδl,
ΧωρJς νά νοιώσω τή θυσlα σου.
Μά μπουσουλώντας σά μικρό παιδJ
Στό Γολyοθa σου δταν σκαρφά[λωσα
ε Τδα, Χριστέ, νά σώζης καί τούς
[δυό.
Ό Γυιός τοϋ Θεου τόν VΑνθρωπο
Κι' ό Γυιός του 'Ανθρώπου τό Θεό!

r•

'Άλλως τε, πιστεύει πώς
εΤναι μάταιη κάθε ερευνα γιά
,τερισσότερη γνωσι.
Δέν μπορείς τά μυστικά του
νά βρης τ' Ούρανου
δσο αν ψάξης έδw κάτου
μέ τό φQς τοϋ νου!

'Όσοι «σπανε τη συνήθεια»
κι' ανοίγουν μονοπάτια, σέ
παραμύθια με «yλυκειά καί
αδολη απάτη» όδηyοϋν καί
οχι στην άλήθεια, γιατί τοϋ
κόσμου ή σοφη οικονομία ε
χει φράξει τό δρόμο πρός την
άπόλυτη άλήθειιχ. "Αν μπο
ροϋσε ό ανθρωπος νά τη βρfi,
δεν θά εΤχε δ νοϋς αλλο
σκαλοπάτι, θά χανόταν ή εν
νοια τοϋ αyωνα καί τότε «θά
ξέμενε ή ζωη τοϋ ανθρώπου
ηλίθια». Γι' αύτό, στόν κό
σμο τοϋτον :
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Πολλά εχει ή Πlστη όνόματα.
κ' ή 'Αλήθεια παραyκόμια :
σωστό ε Ϊναι _αύτό που πlστεψες,
καi τ"αλλα εlναι δλα ψέμα.

Δεν εΤναι αλήθεια οτι δ
ανθρωπος διαλέγει την πίστι
του οχι με τό νοϋ, μά με την
καρδιά καί μένει άκλόνηtος
- συχνά και άκαταλόyιστος
- σ' έκεϊνο πού τόν iκανοποιεϊ;
Ή πεποίθησι τοϋ 'Αθάνα
yιά τό άσύλληπτο της ά,τόλυ
της άλήθειας δεν σημαίνει
δτι γλυτώνει καί δ 'ίδιος ά,τό
τά βασικά μεταψυσικά έρω
τήματα. Τί εϊναι δ &νθρω
πος ; Τι γίνεται μετά θάνα
τον ; 'Έχει ψυχη καί εϊναι ή
ψυχή του αθάνατη ; Τά θέτει
τά έρωτήματα, δίνει δμως τη
στερεότυπη απάντησι yιά τό
μάταιο της ερευνας καί της
άνησυχίας.
Σ �ό έρώτημα yιά τόν αν
θρωπο δίνει απάντησι ανάλο
γη με τόν έπικήδειο θρηνο.
Πάντα σκιας ασθενέστερα,
πάντα ονείρων άπατηλότε
ρα... Στό ποίημα «Ε'ίδωλα»
μιλάει yιά τη μοpφη τοϋ άν
θρώπου, πού την καθρεψτί
σανε πιστά της λίμνης τά vε
ρά καί άναρωτήθηκαν οί lτι
ές, δ αληθινός ανθρωπος ποι
ός ναναι άπό τούς δύο. Ή
απάντησις εϊvαι δτι ψεύτικος
εΤναι δ ανθρωπος καί αληθι
νός τό εϊδωλό του ... Στά
«Τραγούδια των βουνών» δί
νει τη σύνθεσι τοϋ ανθρώπου:

Ν' άπλώνεσαι κατάχαμα στό βουνοπλάyι τέντα,
ή μάνα yη στόν κόρφο της μαξούμι νά σέ σφίyyη,
νά σέ ποτίζουν βότανο ή ρίγανη κ' ή μέντα,
νά σέ άνεβαίνη, άνύπαρχτος σά νά 'σαι τό μερμήγκι.
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Νά διαλονιέσαι καί νά λές: Τ' ε Ϊμαι; χορτάρι; χοϋμα;
φωτιά; νερό; άνέρι; άνθός; δέντρο; πουλf; ζ ουλάπι;
Καί νό 'σαι αύτων πού άράδιασες μιά μπερδεμένη σοϋμα,
νά 'σαι άνθρωπάκι τοϋ Θεοϋ πού σπαρταράει νι' άνόπη!

'Απέναντι στό θάνατο κρα
τάει ό ποιητής ούδέτερη στά
σι. Ό ανθρωπος όφεlλει νά
συνηθίσει, άφοϋ αύτή ή μόνη
άλήθεια ίσχύει yιά τόν καθέ
να. ΕΤναι άδικο νά τόν θεω
ρη εχθρό. 'Αλλά καί ει ναι
βλαβερό νά τόν θεωρη φίλο,
γιατί χάνει τήν ϋρεξι της ζω
ης. Πρέπει νά τόν δέχεται μέ
άπάθεια σάν ενα φυσικό φαι
νόμενο. Δέ χρειάζεται καμ
μιά ψιλοσοφία. Νά ενα χαρι
τωμένο ποίημα άπό τήν «Ά
yάπη στόν 'Έ παχτο».
Τό τσάϊ άκούμπησες μέ λύπη
καί ρώτησες σινά. «Γιατl
Ό μαϋρος χάρος νά μή λεlπη
καί νάνε πειό νλυκειά ή ζωή;))
Τό σκαλτσουνόξυλο θά πάρω
καί θά σέ δεlρω νά μοϋ ίδης

Μέ τή ζωή καί μέ τό χάρο
πώς θέλεις νά φιλοσοφης !
Γλυκειά ή ζωή! ... Καί δέ χωράει
μέσ' στό μυαλό μας τό νιατl,
Μά - λlνη ζάχαρη στό τσάϊ;
καί λlνος χάρος στή ζωή - ;

Καί τί γίνεται μετά θάνα
τον; Δίνει ό 'Αθάνας τρεις
διαφορετικές, άλλά συνδυα
σμένες άπαντήσεις. Πρώτη !
άπάντησις: Πέρα άπό τη yήϊ
νη ζωή τοϋ άνθρώπου, ύπάρ- ·
χει τό Αlώvιο Τίποτε, άπό
τήν άποψι της σαρκικης προ
σωπικότητος. 'Αλλά, ό άν
θρωπος, πού άντιδρa: στην ι
δέα της έντελοϋς εξαφανίσεως, παρηyορετται στην παν
θεϊστικήν ίδέα της έπιβιώσε- .
ως μέσα στόν φυσικό κόσμο: ;

Δέν ξέρω αν θά 'μαι άνθόφυλλο, φτερό πουλιοϋ η σκουλήκι,
μά κάποιο αίώνιο κύτταρο ζωης θαρρώ μοϋ άνήκει,
κι' δσο θά ζη τό ζούμπερο, τό κρύο νερό η τό κρίνο
μέ τήν άνυπαρξlα μου θά ύπάρχω μές σ' έκείνο!

Δεύτερη άπάντησις:Ή lδέα
της έπιστροφης της άνθρώπι
νης ψυχης μέσα στήν καθολι
κή φύσι, σά μιά στάλα στόν
άπύθμενο ώκεανό, σά μιάν

άχτίδα στόν ηλιο, δεν ίκανο
ποιεϊ τόν ήθικό νόμο καί με
ταβάλλει τόν ανθρωπο σέ ζωο
κατώτερο:

"Αν δέν ξανάρχεται ή ψυχή κι άπό τόν 'Άδη κάτου
νά σερνιανlση, νά χαρη στά μέρη άποχει ζήσει,
τότες ό κόσμος πλάστηκε τσιφλίκι τοϋ θανάτου,
καί δέν άξlζει τή ζωή κανείς νά μερακλlση!
"Ας τήν άφήνη νά κυλδ σάν θολωμένο ρέμα,
κι ας βόσκη σάν τό πρόβατο μιά καί ψοφάει σάν κείνο...
ΤΙ μέ φελάει τ' άληθινό, τl μέ χαλάει τό ψέμα
αν, κλείνοντας τά μάτια μου, παντοτινά τά κλείνω;

Τρίτη άπάντησις: Δέν εΤναι
ανεκτός ό άμοραλισμός σάν
φυσικός νόμος.'Υπάρχουν δύο

κόσμοι, ό όρατός καί ό άόρα·
τος, ό φθαρτός καi ό άφθαρ
τος.
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Κάθε πού ανήκει στή φθορά

Στ' ούρανου ψηλά τούς θόλους
η στά τάρταρα της Γης;
Στούς αγγέλους; Στούς διαβόλους;
'Άσκοπα πού αναρριγεϊς...

ΕΤναι λοιπόν ή ψυχη αϋλη,
&φθαρτη καί αθάνατη. Ή ι
δέα περί αθανασίας της ψυ
χης κάνει τόν ανθρωπο νά
έντρυφq:, αλλά δέν έπιτρέπε
ται νά τοΟ φορτώνη μεταφυ
σικές ανησυχίες. ΕΤναι σκλη
ρός ό ποιητης σtη«Λuρική σά
τιρά» του :

Έκι;ϊvο πού εχει σημασία
εΤ ναι οχι νά ρωτδ:ς-yιατί
δέν πρόκειται άπάντησι νά
πάρης-άλλά νά πιστεόης,
αν μπορης, δσα πίστευαν ol
πατέρες, καί νά εχης βάλει
στη ζωη σου πυξίδα ώρισμέ
νες αρετές. Πρώτη άρετη εΤ
ναι ή κατανίκησις των παθών.
'Α ττό τά πρωτα χρόνια της '
ποιητικης του δημιουργίας.
ό 'Αθάνας (συλλοyή«Είρμός»)
κηρύττει τήν αvευ δρων α
γάπη:

της,ίJλης τή στολή φορδ...
Θά 'πρεπε νά 'σαι κι ορατή,
ψυχή μου, αν ησουνα θνητή.

'Όταν καταπιης τή φόλα
του θανάτου, δσα άγαπας
πlσw σου τ' άφήνης δλα,
κι' οϋτε ξέρεις που θά πας !
Θές δέ θές κουβaρνταλlκια,
τό κορμl σου, δυστυχη,
θά τό δώσης στά σκουλήκια...
Μά που δlνεις τήν ψυχή;

Τριγύρω μου εχw απέραντον τρικυμισμένον ώκεανό
έντός μου εχw αλλον ενα,
Πάθη καί μlση μ' εζwσaν, τά μάχομαι, τά ξεπερνw
καί δέ μισw κανένα !

Ή άyάπη πρέπει νά τυλί
yη ούρανό καί yfj, νά φτάνη
από τούς ανθρώπους στό
θεό,από tό θεό στούς ανθρώ
πους. ΕΤναι χαρακτηριστικό

δτι ενα ποίημα yιά την θεαν
θρώπινη αyάπη τό εyραψε
πάνω σέ μιά πολεμική έκ
στρατεία σέ τόπους «προαι
ώνιων έχθρων»

Καζάντι μου ε Ϊναι νά γνwρlζw τόπους
Καί θησαυρός μου νά μπορw νά είπw :
Πόσο αγαπw, Θεέ μου, τούς ανθρώπους !
Πόσο άγαπw, ανθρwποl μου, τό Θεό !

Ή άyάπη πρέπει νά δε
σπόζη, μαζί μέ την όμόνοια
καί την εύλάβεια, στη ζωη
των ανθρώπων. Νά δυό τετρά
στιχα από την «Άyάπη στόν
'Έπαχτο»:
"Ας είναι πάντα εύτυχισμένο
τό αγνό σπιτάκι μας, καλή.
Μέ τό καντήλι του αναμμένο
καί μέ άνθισμένη τήν αύλή.
"Ας είναι_ πάντα εύτυχισμένο
τό αγαπημένο μας χωριό.

Γερό, καθάριο, μονοιασμένο
κι' ολάνθιστο καί καρπερό.

'Ακόμη, ό αvθρωπος πρέ
πει νά εΤναι αρματωμένος
μέ απεριόριστη γαλήνη, σάν
σέ απαρτο κάστρο. Καμμιά
της μοίρας έπιδρομη νά μην
εΤvαι ίκανη νά τοΟ κλονίση
την αίσιοδοξία. Κάθε κακο τυχια, νά τήν 1<αλοδέχετα ι
σάν έκπαιδευτή της ψυχη ς
του. 'ΑκοΟστε:
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Η ΓΑΛΗΝΗ
Αύνεριvό εχει τ' αστρο μου άνατεlλη,
Άκοlμητος φυλάvει δ aνvελός μου
Γύρω μου δλα τά λούλουδα τ' Άπρlλη,
'Όλα τ' άηδόνια του Μανιου έvτός μου.
Χρυσάχτιδο της πlστης τό καντήλι
Καί της άνάπης ό πλουτος δικός μου.
Καλοπρόσδεχτο πάντα δ,τι κι' αν στεlλη
Ό Βασιληδς της άρμοvlας του κόσμου.
'Έτοιμος εΪμαι μεσ' στή μακαρία
Γαλήνη vά δεχτQ ώς άστροπελέκι
Τήν πειό τρανή, πού υπάρχει, δυστυχlα.
Τέτοια τ' άvθρώπου ή Μοίρα πάντα στέκει
Κ' ετοιμος θάειμαι-ας κακοθαvατlσωΠάλι νά ρθQ πειό δυστυχής νά ζήσω !

Μιά τέτnια yαλήνη της ψυ
χης εΤvαι τό πιό άτίμητο ά
yαθό yιά τόν ανθρωπο καi
δέ χρειάζεται νά ψάχνη yιά
καμμιά αλλη λύτρωσι. Μιά
τέτοια yαλήνη θεμελιώνεται
στην καρτερία καί στην άνι
διοτέλεια. Σέ αλλα τραγού
δια του, δ 'Αθάνας θέλει τόν
&νθρωπο ναναι δυνατός, ω
στε νά μπορεί νά στερηται
άyαθά άκόμη καί στην ακρη
τοϋ χεριοϋ του, νά μη ζητάει
στεφάνι yιά τίς θυσίες του,
νά πράττη τό άyαθόν χωρίς
προσδοκία άνταμοιβης καi νά
εύχαριστη τό Θεό τό 'ίδιο καί
yιά τά δωρα πού χαρίζει καi
yιά τίς στερήσεις πού κλη
ρώνει.
'Όταν ό αvθρωπος φθάση
σ'αύτή την ψυχικην έπεξερ 
yασία, ας άπολαμβάνη τη
ζωή, άπλα καί ησυχα, χωρiς
νά ρωτάει. θά τόν άyyίξη κι'
αυτόν κάποιος άπό τούς μα
καρισμούς. "Αν δμως έπι
μένη σέ μεταφυσικr.ς έρωτή
σεις, ε τότε, θ' άντιμετωπίση

την έπίπληξι τοϋ ποιητοϋ:
Νά θαυμάζης τά βελουδα
πού στολlζουvε τή φλούδα,
τό ροδάκινο πρίv φας,
εϊvαι πράμα πού τό νοιώθω.
'Όμως τόv βαθύ σου πόθο,
πού σέ κάνει vά ζητaς
νά νvωρlσης, τσού καl τσού,
τά κρυφά του κουκουτσιου,
οχι, δέν σου τόv ένκρlvω !
Συμβουλή καλή σου δlvω,
τό ροδάκινο αμα φας •
τό κουκούτσι vά πετaς !

Ό ποιητης πού άπευθύνει
τέτοιες σύμβουλες δέν εϊναι
κήρυκας κανενός στυyνοϋ ύλισμοϋ, δσο κι' αν άνεμίζει
σημαία του τη χαρά της ζωης,
άφοϋ σάρκινη ζωη μας έδό
θηκε. Άπλως, όρθώνει τό ά
νάστημά του yιά νά φράξη
την τραχειάν άνηφοριά πρός
την Μύησι της Σοφίας καi
κρούοντας τη λύρα του δεί
χνει μιάν αλλη Μύησι άπό
την στράτα της Άyάπης, της
Άπλότητος καί της Καλω
σύνης.
ΧΡ. Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΣ
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"8{ :1Jια.ι1εRτιRn
oτnv Ύ:έ;rvn
Tl.')u Π. Α. Μ I Χ Ε ι\. Η
Καθηy. του Πολυτεχνείου
Ό ι κα{),ηγητής της {)-εωρ ίας της
'Αρχιτεκτονικής στό Έ{),νικόν Με
τσόβειον Πολυτεχνείον έδημοσίευσε
στήν άγγλική μιά έξαιρι:τικώς έ ν
διαφέρουσα εργασία του, στά πλαί
σια των «Φιλοσοφικών συζητήσεων
των Ά{),ηνων:).
Στό πρώτο μέρος της μελέτης του
ό κ. Μιχελής τοπο{}ετεί τήν διαλε
κτική στό Λόγο καί τίς Είκαστικές
Τέχνες. 'Ενώ στά {)-εατρικά εργα
καί ιδιαίτερα τίς τραγωδίες ό διά
λογος εΙ\'αι 11 κυρία μορφή της δι
αλεκτικής, πού διασπάται δσο χρει
ά.ζεται γιά "ά κινη{)-η τό εργο καί
γά, άναπτυχ{},,j τό πά{}ος (καί i\δη
ύπάρχει σημαντική διαφορά άπό τή
διαλεκτική τού φιλοσοφικού στοχα
σμού), στά εργα της άρχιτεκτονικης
ό {)-εατ1Ίς εχει άπ�ναντί του μιά
όλοκληρωμέγη έργασία καί δέν μπο
ρεί, δπως στούς διαλόγους, ,,ά, τήν
παρακολου{)-ήση βήμα πρός βήμα.
Στό δεύτερο μέρος τής μελέτης,
άφού εχει άναπτυχθή 11 σημασία
τού «προσωπικού διαλόγου,>, ανά
μεσα στόν &εατ1i καί τό καλλιτεχ
νικό εργο, άναπτύσσεται δτι στά
μοντέρνα εργα χάνεται σχεδό" τε
λείως ό διάλογος καί φαί,1εται σάν
,,ά χρησιμοποιή ό τεχνίτης σύμβο
λα τελείως ιδιωτικά. Ί-Ι διαλεκτι
κ1i καταλύεται καί φ�ρνει τά εργα
της νέας τέχνης σέ κάποια όμοιό
τητα μέ τ�iν πρωτόγονη καί γεωμε
τρική τέχνη τής άρχαιότητος.
Τέλος, ό κ. Μιχελής ά,•αλύει πώς
έ,•εργούνε στ1'1ν τέχνη τά δύο ά.ντί
{}sτα, άλλά
καί
συνεργαζόμενα
στοιχεία, τό Άπολλώνειο καί τό
Διονυσιακό, πού ή σύγκρουσί τους
αποτελεί τ1'1 ν κινητήριο δύναμι της
πγευματικής καί καλλιτεχνικής δη
μιουργίας, εκφράζει δέ τ1iν αποψι
δτι τά εργα τής νέας τέχνης, παρά
τόν «άκαταλαβισμόJ> τους, τείνουν
νά έγκαταστήσουν μ ιά \'ια διαλε
κτικ1Ί έπαφή, δίνοντας τόν μύ{}ο
τού νέου άv&ρώποu.

203

Walt Whitman

ΦΥΛΛΑ ΧΛΟΗΣ
Έλλrινιχrι άπδδl.')σις
ΝΙΚΟΥ ΠΡΟΕΣΤΟΠΟΥι\.ΟΥ
Μια εξαιρετικη προσφορα στα
έλληνικα Γράμματα. άποτελεί ή
εκδοσις του ποιητικοu ερyου του
μεyχλου 'Αμερικα:νοu ρα:ψωδοu,
του Ο ύ ώ λ τ Ο ίι 't τ μ α: ν.
Ό Νί κ ο ς Πρ ο ε σ τ ό π ο υ 
λ ο ς, ποιητης διαλεχτος δ tδιος,
επέτυχε με μόχθο δύο χρόνων, νά
μεταφέpη στους έλληνικους φθόγ
γους τα δυνα:μικα τρα:yοόδια του
Οο·tτμαν, που σχι άδικαιολόyητα:
εχει χαρα:κτηρισθη ποιητικος γε
νάρχης της 'Αμερικής.
Κα:τα τον Σικελιανό, στήν ποί
ησι του Ού'tτμα:ν άντηχεί «δ το
νικος έκείνος φθόγγος πώχουνε τα
δάση δταν φουσκώνουνε σαν κu
μα: :χπό τον άνεμο την άνοιξη, την
ώρα πού σκορπίζουνε σα σύννεφα:
τη γύρη τους στον κόσμο, ό άνοι
χτος ώκεα:νός, η ο1 μυστικα ξε
χειλισμένοι ποταμοί». Στην έλ
ληνικη άπόδοσι δεν μεταφέρεται
άπλώς, άλλα «συνηχεί» εκείνος
δ φθόγγος.
lέσ:Χ στις 450 μεγάλες σελί
δες των «Φύλλων Χλόης» (Βι6λιοπωλείον της «Έστία:ς>)) περι
έχεται τό μεγαλύτερο μέρος του
ποιητικοu ερyου του Ούϊτμα:ν με
τους άρpενωπούς παλμους για τήν
Έλευθερία, την Δημοκρα:tία:, τήν
Άyάπη, την Άδελφότητα κα:ί το
μέγα: Μυστήριο της Ζωης. ΕΙνα:ι
ενα άπ6κτημα της έλληνικης φι
λολογίας, δπως φαίνεται άπό τα
δύο ποιήματα; που σαν ενα ελάχι
στο δείγμα, μεταφέρομε έδω:
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\.\ιΑLΤ \.\ιΗΙΤΜΑΝ

Μετάφρ. Ν. l1ΡΟΕΖΤΟΏΟΥΛQΥ

Ηουπε μιά μέρα ενα παιδάκι : ιιΤί 'ναι rι χλδη;)) κοuβα
λώντας μοu μιά bλάκερη αyκαλιά.
Τί μπδρεια ν' απαντήσω στό παιδάκι;· Σάματι ςέρω τί 'ναι
περσδτερο απ' α-υτδ ;
Βρίσκω πώς πρεπει νάναι της τάσης μοu ή σημαία, υφα
σμένη μ' έλπιδοφδρο πρασινο στημδνι.
Ε'ίτε βρίσκω πώς εiναι τό μαντήλι τοu Κuρίοu,
'Ένα αρωματισμένο δώρο κ' ενα iνθuμιο επίτηδες ρι
yμένο.
Ποu γράφει τοu κατδχοu τ' όνομα στiς άκρες μ' ενα
τρδπο, νιά νά τuχει νά τό iδοuμε, νά τραβήςει τit
ματια μας, καi νά εiποuμε : ιιΠοιανοu ;»
Εϊτε βρίσκω πώς ή χλδη ή ϊδια είναι παιδάκι, τό βuζα
σταροuδι bπωχει βyεί απ' τit βλάστηση.
Ε'ίτε βρίσκω πώς θέ ναναι κάποιος σuνδuασμδς,
Ποu σημαίνει : Φuτρώνω τό 'ίδιο χαi στά μικρά χαi στα
μεyάλα πλάτη της Ύ δρδyειας.
Κι αςαίνω τό 'ίδιο ανάμεσα σέ μαuροuς χαi λΕ;uχοuς,
Κι' αν είναι Κάνοuχ, Τοuχαχοε, Κονyχρέσμαν ε'ίτε
Κοuφ, 8μοια τοuς δίνω, χι' 8μοια δεχομαι απ'
α-υτοuς.
Καi σήμερα μοu φαίνεται ή ώραία χαi θρασεμένη χαίτη
των μνημάτων.
Μέ yλuκα θέ να σοu φερθώ, ω έσu σyοuρό χορτάρι,
Μπορεί χι' από παλληχαριωνε στήθια ν' αναβλuζεις,
Μπορεί σά μοuχει λάχει να τα yνώριζα να ταχα χι' αyαπήσει,
Μπορεί να βyαίνεις κι από yέροντες, μπορεί χι από
μικρά παιδιά παράκαιρα απ' της μάνας τοuς τδν χδρ
φον άρπαyμενα,
Καi να ποu b χδρφος είσαι των μανάδων.
'Η χλδη αuτit εiναι σχοuρα, σχοuρα πολu yιά ναναι από
λεuκό yερδντισσας :κεφάλι,
Πολu πιό σχοuρα απ' τά ςεθωριασμένα yένεια των yερδν
των.
Σκοuρα yιά ναχει βyεί από ο-υρανίσχοuς αχνοχδκκι
νοuς.
Μα νοιώθω χιδλας τδσες yλωσσες yuρω ποu μιλοuνε,
Καi νοιώθω πώς δέ βyαίνοuν απ' τ�uς ο-υρανίσχοuς χωρίς
λδyο.

ΙΛΙΣΟΣ
Θάθελα νά μπcpciΊσα νά ξηνήσω τά μισόλcνα αuτα πcu
ναι τpινupω στά νεχpά παλληχάρια χαί χcpίτσια,
Καί τά μισόλcνα τpινupω σέ νεpόντcuς χαί μανάδες, χαί
στά μιχpά παιδιά πcύ άπο τον χόpφc τcuς παpάχαι
pα άpπαχτiϊχαν.
1

Ti λέτε πώς ένίνηχαν ci νέpcντες χ' cί νειcί ;
Τί λέτε πώς νινiϊχαν cl νuναίχες, τά παιδιά;
Βpίσχcνται χάπcu χαλά καi ζωντανcί,
Το πιο μικρο βλαστάρι τ' άπcδείχνει πώς δέν uπάpχει
θάνατcς στ' άλήθεια,
Μά κι αν έστάθη θάνατcς πcτές, 'ίσα-'ίσα τράβηξε πιο
μπρος τrι ζωή, χαi δέν χαpτέpανε νιά νά τrι σταμα
τήσει,
Κ' επαψε τrι στινμrι πcύ ματαφάνηκε ζωή.
"Ολα τραβάνε έμπp1:>ς καi ξαναπλάθcuνται 8λα, τίπcτα
δέ χάνεται,
Κι' δ πεθαμος εΙν' άλλc άπ' 8,τι ένδμιζε καθένας, εΙναι
μιά τuχη κάλλια.

Καί τώρα, Κuριcι,
'Ένα λόνc θέ νά πω πcύ νά σας μείνει στη μνήμη καi
στο VC>\I
Σάν πόρισμα καi βάση κάθε μεταφuσιχiϊς.
( VΕτσι μιλάει στcύς σπcuδαστές ό νέp"ντας χαθηνητής,
ΠpC>ς το τέλ"ς τiϊς παpάδ"σής Ί'-'U, μέσ' στrιν ξέχειλη την
οt'ίθcuσα).
'Έχcντας μελετήσει χαi τ"ύς νέ"uς χαί τ"ύς αpχαί"uς,
χαi τά 'Ελληνιχά χαί τά Γερμανικά σuστήματα,
'Έχcντας μελετήσει καi διδάξει καί τον Κάντ καi τον
Φίχτε, χαi τον Σέλλινκ καi τον .,Ενκελ,
'Έχ"ντας έμφανίσει τα διδάνματα τ"iΊ Πλάτων'-'ς, καί το
Σωχράτη πιο μενάλ" απο τον Πλάτωνα,
Κ' εχ"ντας έμβαθuνει κ' έμφανίσει πιο μενάλ" άπ' το
Σωκράτη, τον θεί" τc�ν 'Ιησ"iΊν, άφ"iΊ χαιpο π"λύ τόν
έμελέτησα,
Βλέπω τώρα μέ τrι μνήμη, αυτά τά Έλλι1νικά καί τά
Γερμανικά σuστήματα,
Βλέπω 8λες τiς φιλ"σcφίες, καί βλέπω τίς χριστιανικές
έκκλησίες καί τά δόνματα,
Μά κάτωθε κι' άπ' το Σωκράτη βλέπω ξάστερα καi χάτω
θε άπ' το θείe> τον 'lησciΊ θωρώ '
Τrι θερμή τciΊ άνθρώπcu άνάπη νιά τον 8μcιcν τcu,
την αίώνιαν ελξη τcϋ φίλcu νιά το φίλc,
TciΊ άντρα χαί της νuναίκας ταιριασμένcu νάμ'-'u, των
παιδιών, των νcνιων,
Της πcλιτείας νιά πcλιτεία καί της χώρας νι'· άλλη χώρα.
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αύτό:ς οί θεαταί είς περίπτωσιν
άπροόπτων βροχων. 'Επίσης αί
Με την εύκαιρία τής αναστη Στοαl έχρησιμοποιουντο
διά
λώσεως τής Στοάς Άττάλου, έ τήν διδασκαλίαν φιλοσοφικων
δόθη στην «Καθημερινη>;' μ:ά θεωριων, διό: τάς συνεδριάσεις
ώραία περιγραφη απο τον αρχαι της Βουλης του 'Αρείου Πάyου,
ώς δικαστήρια, ώς Μουσεϊα με
όφιλο κ. Μ. Πα.ρασκευcc:"ιδη. Με τό:ς
τοιχογραφίας πού έστόλιζαν
ταφέρομε έδω ενα: μικρο εκλα:ϊ τούς τοίχους του έστεyασμέ
νου χώρου των καί διό: πολλούς
κευτικο απάσπα:σμα:
«Οί έπισκέπται της άναστη άλλους σκοπούς. Είς τό:ς Στοάς
προσθέτουν καl κα
λωθείσης Στοας θό: εχουν τήν ηρχισαν νό: άπο
του 4ου π. χ.
δυνατότητα, οχι μόνον νό: βλέ ταστήματα
αίωνος.
πουν νό: θαυμάζουν καί νό: με
λετουν τό:ς άρχαιότητας πού Η ΜΥΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ
άπεκάλυψαν οί 'Αμερικανοί άρ
Ό διαλεχτος λογοτέχνης κ.
χαιολόyοι, άλλα καί νό: κατα
νοήσουν τήν χρησιμότητα πού1 Γ. Φτέρης, σ' ενα. χρl)νικο του
εΙχον διά τούς άρχαίους αί στο «Βήμα», γιά νά δείξη πόση
Στοαί, αί στέyαι των δποίων αξία. εχει ή ανθρώπινη ζωή, που
έξησφάλιζον άλλοτε τήν άνά
πτυξιν της φιλοσοφίας καί της τόσο ε[ναι ξεπεσμένη στην έπο
κοινωνικης ζωης των κατοίκων χή μα:ς με τά έγκλήμα.τα: των
κάθε άστεως.
«ασημάντων αφορμών» καί με
Κατά τήν άρχαιότητα αί Στο τίς 6εντέτες, αναφέρει ενα: περί
αί ησαν οίκοδομαί πολύ μεyα
λυτέρας σημασίας καί άπό τό:ς φημο ίνδιj(.c; θρίίλο, δποu 6λέπει
κατοικίας άκόμη, διότι αδται κα.νένα:ς τί αξίζει γενικώτερα ή
έξυπηρετουσαν πολλαπλας ά ζωή. Νά δλόκληρη ή ώρα.ιότα.τη
νάyκας. 7 Ησαν κτίρια πάρα πο περικοπη τl)ίί χρονικοίί τl)u:
λύ πρακτικό: καί άπλούστατα,
κάτω άπό τό: όποϊα έττεριπά
«Ό Βούδδας έπηyε κάποτε
τουν οί άρχαιοι συζητουντες στήν ερημο, δπου εμεινε πολλά
δταν εβρεχεν, δταν εκαμνε κρύο χρόνια yιό: νό: πετύχη τή μεγά
καί κατά τούς καύσωνας του λη μύηση της μοναξιας καl νά
θέρους. Διό: τό κλιμα της 'Ελ πι:.ράσει ετσι στήν κατάσταση
λάδος καί διά τόν τρόπον της της νιρβάνας. Δηλαδή dέ μιό:
ζωης των άρχαίων πού ησαν ύπερκόσμια πνευματική άτμό
πλησιέστερον πρός τnν φύσιν, σφαιρα, δπου δ άνθρωπος συγ
αί Στοαί ησαν έκ των πλέον κεντρώνοντας τόν έαυτόν του
άπαραιτήτων οίκοδομων.
μέσα στήν άσάλευτη σιωπή,
Στοαί έκτίζοντο πλησίον θε μπορει νά πραyματοποιήση σι
άτρων διό: νό: καταφεύγουν είς yό:-σιyά άπόλυτη
άφαίρεση
Η ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΟΑ

ΙΛΙΣΟ}':
της ϋλης καί νά φτάσει ετσι
στήν έκμηδένιση, στόν πλήρη
λυτρωμό της ψυχης άπό τούς
δεσμούς πού δημιουρyουν οί
yήϊνες έπιθυμίες. � Ετσι εζησε
καιρό, δλοκληρωτικά άκίνητος,
χωρίς νά κοιτάζει τή yη, χωρίς
νά ύψίσταται οϋτε τήv όπτική
ύποβολή της, μέ τό άσυyκ[νητο
βλέμμα του βυθισμένο στό βάθος,
έκεϊ πού ή άνεξιχνίαστη άπε
ραντωσύνη των ούρανων κρύβει
τό μυστικό της αtωνιότητος. Τό
μπράτσο του επαθε άyκύλωση
καθώς στεκότανε άκαμπτο πάντα
καί τά χελιδόνια
παίρνοντάς
το yιά άποξηραμένο δενδρί
εχτιζαν την φωλιά τους μέσα
στή φουχτα του χεριου του
τήν 'Άνοιξη. v Επειτα εψευyαν
yιά μακρυνά μέρη. Καί γυρίζα
νε πάλι τήν • Ανοιξη. yιά νά
ξαναχτίσουν μέσα στήν άκί
νητη ψουχτα τή φωλιά τους.
'Αλλά ηρθε μιά χρονιά πού
δέν ξαναφάνηκαν τά χελιδόνια.
Ή v Ανοιξη yύρισε, οί ήμέρες
γλύκαναν, οί έβδομάδες περνου
σαν, δ άέρας γινότανε όλοένα
πιό ζεστός. �ομως τά μικρό:
φτερό: πού εψερναν κάθε τ6σο
σό:ν πειρασμό τό μήνυμα του
λησμονησμένου κόσμου, δέν έσά
λεψαν στόν δρίζοντα. Τό: άτά
ραχα μάτια του άσκητή έyέμι
σαν τώρα μ' άνησυχία. Κι' δταν
χάθηκε πιό: καί ή τελευταία έλ
πίδα του yυρισμου, τότε έκεϊ
νος πού ε!χε νικήσΕ-.ι μέσα του
κάθε yήϊνο πόθο, πού άδιαψο
ρουσε yιό: δλα, πού δέν τόν ά
πασχολουσε τίποτε, βλέποντας
πώς δέν θαρχότανε δύο διαβα
τάρικα ζεστό: πουλιά νό: ψωλιά
σουν καί νό: ζευγαρώσουν μέσα
στήν κρύα άπαλάμη του, σωρι
άστηκε κατάχαμα κι' άρχισε νό:
κλαίeι.
Γιατί εκλαιyε ό Βούδδας;
Γιατί εχασε καί τή στερνή
έπαψή του μέ τή ζωή. Αύτό: τό:
μικρά χελιδόνια πού εψταναν
κάθε v Ανοιξη άπό μακρυά, yιό:
ν' άποθέσουν τήν έρωτική, την
άναπαραyωyική
τρυψερότητά
τους μέσα στήν άναίσθητη έπι
δερμlδα ένός ξυλιασμένου χε-
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ριου, πού δέν ε!χε χαϊδέψει τί
ποτε, 11ού δέν έλαχταρουσε νό:
χαϊδέψει τίποτε, ητανε ή ίδια ή
ζωή σέ μιό: άπό τίς πρωτες
μορφές της. Κι' ή ζωή εtναι
άναντικατάστατη. u Ολοι φοβό
μαστε, δλοι πρέπει νά φοβόμα
στε, μή χαθεϊ. uΟλοι νό: ποναμε.
Κι' δλοι εχομε χρέος νό: τήν
ποναμε, yιατί άλλοιώτικα δέν
θαμαστε άνθρωποι. Τό θυμίζο
με σήμερα, πού ή άξία της στόν
τόπο μας φαίνεται τόσο ύποτι
μημένη».

''ΚΡΕΜΑΤΟΡΙΟΥΜ,,

Στον Δημο 'Αθ·φαίωv όπεβλή
θη αίτησις προς παραχώpησιν λο
φίσκου τοΟ Α' Νεκροταφείου
προκειμένου ν' άvεγεpθη έκεί
«Κpεματόριουμ». Ή αίτησις ό
πεβλήθη απο τον ύφηγητη τοΟ
llαvεπιστημίου κ. Δημ. θεοδωρί
δηv, δ δποίος είναι καί πρόεδρος
έλληvικης Έταιpίας όπαδωv της
καύσεως των vεκpωv, με χίλια
μέλη εως τώρα, δπως δ 'ίδισς
Ισχυρίζεται.
Ό κ. Θεοδωρίδης έδήλωσε σε
συνέντευξί του δτι fι Έταιρία έ
χει σκοπο την πpοα:ιρετικην απο
τέφpωσι των πτωμάτων, βάσει
δρου τής διαθήκης. Δεν έvδια:φέ
pεται καθόλου γιά τους φωvα
σκουvτας, που... προτιμοΟv τους
σκώληκας. 'Όσο γιά την πιθα.vηv
αvτίδρασι της Έκκλησίας,�δ κ.
Ίφηγητης έδήλωσε
«Ή 'Εκκλησία εχει μέν άντιρ
ρήσεις, άλλ' αν τίς έξετάσωμεν
θό: ίδωμεν δτι δέν είναι σοβαραί.
'Ισχυρίζεται, δτι ή καυσις των
νεκρων προσκρούει είς τό δδy
μα ! Είμεθα είς θέσιν δμως
νό: άποδείξ(.)μεν, δτι τοιουτον
δόyμα δέν ύπάρχει ! Ό Χριστός
δέν εδειξε ούδεμίαν προτίμησιν
οϋτε πρός τήν καυσιν, οϋτε πρός
τήν ταψήν. 'Επίσης ούδεμία Σύ
νοδος καθιέρωσεν ώς δδyμα
τήν ταψήν των πτωμάτων, ή ό-
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-ποία, ο-πως καi ή καυσις, είναι
εθιμον. Έπικαλεϊται άκόμη ή
'Εκκλησία, δτι ή καυσις προ·
σκρούει είς τό δόγμα της Άνα·
στάσεως των νεκρων. Άλλα μέ
τόν δρον (<'Ανάστασις� δέν έν·
νοουμεν τήν έπανασυναρμολό ·
yησιν των σαρκων, όστων και ..
έντοσθίων ! των
άναριθμήτων
πτωμάτων, άλλα τήν πνευματι
κήν τοιαύτην. Κατά ποίαν λοyι·
κήν, λοιπόν, θά άναστηθουν οί
ταφέντες καi δέν θά άναστη·
θουν οί ά-ποτεφρωθέντες ;' Αύ-ι:ο
δέν θά άποτελουσε Ρλασφημίαν
διά τούς μάρτυρας του Χρισιια·
νισμου, οί όποϊοι fκάησαν έπi
της -πυρας ; Αύτοi δέν θά άνα·
στηθουν : Καi έκεϊνοι πού κατε·
βροχθίσθησαν άπό άγρια θηρία,
άπό θαλάσσια κήτη καi σαρκο·
βόρα πτηνά καi εyιναν έντός ώ·
ρων . ' . κόπρος ! δέν θά άνα·
στηθουν; Ή μήπως θά πρέπει
νά ύποθέσωμεν-συνεχίζει ό κ.
θεοδωρίδης-διι διά τήν δημιουρ
yίαν του νέου αύτου ά·;θρώπου
της Δευτέρας Παρουσίας. ό Παν·
τοδύναμος Δημιουργός θά -πε·
ρισυλλέξn δ, (l εχει άπομείνει
άπό τούς άναρίθμητους τάφους;)
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

Θερμά εύχαριστούμε δσους μσ;ς
εγραψαν εύμενώς γιά τ11ν προσπα·
{)·ειά μας. 'Ιδιαιτέρως εύχαριστού·
με τούς κ. κ. Γεωρ. Κc:>νι.Sάρην,
κα{}ηγ. Πα,•ε.,,:ιστημίου 'Α{}η,•ίϋν,
'Αντών. Σι.Sέρην, ίατ(!όν, Σϋρον,
Μυτιλ1Ίνην,
Ζαφ.
ΓιαννέJ,ην,
Bαyy. Τσόχc:>ν, 'Αμαλιάδα, Ίω.
Ροuσσον, Πειραιά, Ίω. Παπα
σταθόποuλον, ίατρόν, Π. Φ6.ληρον.
'Επίσης ίδιαιτfρως εύχαριστούμε
τούς κ. κ. Κ. Κοuβαραν, (Βeλγι·
κό Κογκό), Στrιβ. Σμίθ (Καναδ&),
Φρ. Μπρuνέλ, (Γαλλία) καί τούς
διευ{)·υντάς των εφημερίδων «Έμ·
πρός» Κων)πόλεως, « Παρατηρητ1Ίς»
(<Χρόνος» Λεμεσού,
Λcυκωσίας,
(,Σουδανικrί. Τέα� Χαρmύμ καί δ-

λως tδιαιτέρως τόν κ. Στεφ. Μc:>u
σοuρη τού «Μαραθωνος» Βραζιλί
tι.ς γιά τό ένδιαφέρον των.
χ. χ. Ίω. Κωνσταντινίδην καί
'Αν. Ήλιόποuλc:>ν, Άλεξανδρc:,u
πολιν. Μά τή,, όμαδική άποστολή
18 συνδρομητών
καταλαμβάνετε
τή,• πρ<ίιτη {}έσι στούς σκαπανείς
τού πνευματικού μας εργου. Θερμά
εύχαριστούμε.
χ. Βλ. Βλασσόποuλον, 'Αλε
ξανδρc:>uπc:>λιν. Μας γράφετε: «Βε·
βαίως, ή ϋλη τού περιοδικού δέν
είναι άπό τά ά,•αγνώσματα έκείνα
τά όποία διαβάζει κανείς γιά νά
περάση τ11�· ωρα του καί νά άπα
σχολ1'ιση μέ έλuφρότητες κuί χωρίς
άνάγκη ,•ά κοπιάση, νά έργασθή
τό μυαλό του, ,•ά σκεφ{)ij, νά κρί
''ll, νά προσπα{),{ισυ νά έμβα{)-ύνη.
Κά6·ε άλλο. ΊΙ ύλη του είναι τό
σφικτό ζυμάρι, πού πρέπει ,•ά τό
πάρουν τά ψυχικά χέρια μας, νά
τό ζυμώσουν -:τολύ, μά πάρα πολύ,
γιά ,•ά μπορέση, στό τέλος νά μα
λακώση, νά πλασ&�. νά γί,'1] ό ευ·
πεπ.:ος καί άφομοιόJσιμος
άρτος
της π,•ευματικης
μας
τροφής».
Πραγματικά ό «'Ιλισός» παρέχει τά
μFσα ψυχικής κατεργασίας καί προ·
σπα{)·εί νά εlναι δσον τό δυνατόν
ιί>φέλιμος.
χ. Χρ. Κόχc:>ταν, Μελίσσια. Μας
γράφετε: «Ό (<'Ιλισός> είνcι ι ένα ά
νώτερον πνευματικά
περιοδικόν,
τού όποίου ό τόπος μας έστερείτο,
λυπούμαι μόνον διότι δέν εtναι
προσιτόν τοίς πάσι, έννοών δτι όλί·
γοι έ,•διαφέρονται διά τά π,•ευμα·
τικά ζητ�Ίματα.>. Προσπαθούμε νά
γίνη ό (<'Ιλισός» πράγματι περιο
δικό τω,• πνευματικιί)ν άν&ρώπων.
'Η μορφ1Ί του αυτή επελέγη άκρι•
βώc γιά νά είναι προσιτός «τοίς
πάσι», δηλ. ιίς π,ίντα «αίτούντα».
Καί είναι ίκανοποιητικό δτι οί
('αίτούντες» αύξrι,•ονται κα{)-ημερι·
νώς.
κ. Π. Γεωρyιά.Sην, ,,Σωτηρία��.
'Η λέξις dharma είναι Σανσκριτικ1Ί.
Έτυμολογικώς σ11μαί,,ει βάσιν η
στ�'ιριγιια. Στ11ν Ί,1δικ1Ί {)·εολογία
σημαίνει τό κα{),ηκον καί τήν έκ:
πλ1Ίρωσί του. Ή φιλοσοφική της
σημασία εlναι ταυτοχρόνως: Πίστις,
καθήκον, άξίωμα, τεταγμένη άπο
στολ11, προορισμός.
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··Αμιλλα. ·tyyραφης
Συνδρομητ�iν στόν 'ΊΛΙΣΟ,,
Οί φίλοι τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ>> που έκτιμοϋν την άποστολή
του, καλοϋντα_ι εtς &μιλλαν πρός αϋξησιν
τοϋ άριθuοϋ των συνbρομητων
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νά τά καταθέτετε στά ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ τών ΤΡΑΠΕΖΩΝ
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