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ΚΩ2ΤΗ ΠΑΛΑΜ.Α 

Χρ ι σ το ύ γ ε ν ν α  ! περίχαρα ή καμπάνα 
Κράζει, κ' ή μάννα 'ς τό παιδί, 

Τεϋχος 4ον 

Και τό παιδi Χ ρ ι σ το ύ γ ε ν  ν α! 'ς τη μάννα, 
Κι δ κόσμος δλος τραγουδεϊ. 

κ· ή νύχτα λ άμπει άπό τό μάγο άστέρι 
Όποϋ τους Μάγους όδηγεϊ, 

Τό έπουράνιο μυστικό τό ξέρει, 
Καi χαίρεται Όύρανός καi γη . 

.. .'Αλλ' ενα βογy ητό β γαίνει άπ' τη θύρα 
· Φτωχοϋ σπιτιοϋ ... Μέσ' 'ς την καρδιά

Μέ τρώει ... Ό β όy yος ερχεται άπ' τη χήρα,
Τη χήρα μέ τά όχτώ παιδιά. 
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ΕΤνε γυμνή, παντέρημη, κ· έκείνα 
πεινοΟν καi. τρέμουν τά φτωχά. 

Δε νοιώθ' ή μάννα τη δική της πε'ίνα, 
Ή πε'ίνα τους την ξεψυχα. 

Ό πόνος την καρδιά μου σκάφτει, ή λύ1tη 
Με δάκρυα την πλημμυρε'ί 

Καί πιά δε φτάνουν ώς τ' αύτιά μου οί χτύποι 
Τ ι'Ζ>ν Χριστουγέννων yιορτερο i. 

Έξαφνικές λαχτάρες με σπαράζουν, 
'Άλλη καμπάνα έδω άντηχε'ί, 

"Αχ ! αλλοι χτύποι της καρδιδ:ς μου κράζουν : 
Κλαίνε καi. δέρνονται ο[ φτωχοί! 

'Αρρώστια, γύμνια. όρφάνια, πε'ίνα, φτώχια· 
'Ώ ! σείς που σφίγγει ή συμφορά 

Σε σιδερένια άρπάyια καί σέ βρόχια, 
ΜοΟ παίρνετε κάθε χαρά ! 

θέλω νά φύγω ! πέρα 'ς αλλους τόπους, 
Στη νύχτα τη μοναχική, 

Μακρυά άπό τη βοη κι άπ' τους άνθρώπους, 
Γιατί εΤν' οί ανθρωποι κακοί ! 

Γιατi. 'ς την ωρα την εύλοyημένη 
ΌποΟ γεννιέται ενας Θεός, 

Ποιός ξέρει ! καταριέται καi. πεθαίνει 
rύρω μου όλόκληρος λαός. 

Γιατί ό Χριστός νά καίyωνται γυρεύει 
Γι' αύτόν καρδιές, οχι κεριά, 

Καί μέ σταυρους κανείς δέν τόν λατρεύει 
Καί γονατίσματα βαρειά. 

Γιατί λατρεύει τό Χριστό δποιος δίνει 
Γιά την πατρίδα τη ζωή, 

υοποιος τό γυμνωμένο κρυφοvτύvει 
Καί τό φτωχό τόν έλεεί. 

υοποιος την άδικία κεραυνώνει 
Καί άyνό τό μέτωπο κρατεί, 

Κ' εχει όδηyό την Καλοσύνη μόνη, 
Κ' εχει θεό την 'Αρετή ! 

Θέλω νά φύγω πέρα, 'ς αλλους τόπους, 
Σέ μιά &λλη yfj 1τονετική, 

Μακρυά άπ' τόν κόσμο αύτό κι ά1τ' τους άνθρώπους, 
Γιατί εΤν' οί ανθρωποι κακοί. 
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. Γιατ' εtν' δ κόσμος άπονη έρημια 
Πού μαρτυρεύουν οι ψτωχοι, 

Γιατl δεν εχω δύναμι καμμ[α 
Νά κάμω �ναν εότυχη 

Γιατl εtν' άνώψελη, δεν ξέρει ή λύρα 
Παρά νά γλυκοψαγουδfi, 

Γιατl δε δ[νει τ.[ποτε 'ς τη χήρα, 
Κι' δ ,τοιητης εtνε ,ταιδ[ ! 

(Τά μάτια της ψυχης μου, 1892) 
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Tov James S. Perkins 

Γε,ι. Γeαμματέως τής Θεοσ. 

Έr:αielαr; r: ώ,, Η. n. Λ.. 

C Η εοτυχ ία των εοpτων των 
Χριστουγέννων μπορεί να ε1-
σδύσr,ι σ· έκείνου την καρδιά, που 
εΙναι λυγισμένος άπο την τερά
στια θλίψι τ-:Ju κόσμου ; Τα Χpι-

! στούγεννα εΙναι μια ύπόμνησις
τής ά:πλης όμοpφιας και της οο

; pάνιι:::ς χορωδίας που παpαστέ-
1 κουν στη γέννησι της πνευματι
κής 6ασιλείας. Το Χριστουγεν
νιάτικο δράμα μπορεί να γίν�ι και 
δικό σου. Διότι, &κόμη στο πιο 
χαμηλο σκαλί σου, κάθε πάθος 
για το ύψηλότεpο γίνεται το γε
νέθλιο ενός cχστpου που άνατέλλει 
στον οδpανο του νοητικοu κόσμου 
και στέλνει στη διαμονή σου μια 
εογενικια δέσμη άπο φωτεινές 
σκέψεις. Στην έπίκλησί σου, θ' 
άναδυθοuν τpείς μάγοι που θα σου 
φέρουν τα δωpα του φωτισμοu. 

Ό πpωτος θα σου φέpη το δω
ρο της π ί σ τ ε ω ς. Με νέα 
σταθερότητα θα ήχουνε τέτοια 
λόγια : «Μείνε ήσυχος, οτι κι· 
αδτη ή σκια θα πεpάση. Το σκο-

J 
τάδι εpχεται με το γίιpισμα ενος 
τpoxou αιτίων, που έσυ τον θέ
τεις σε κίνησι. Και γυpνα δ τρο
χός ! Με το γύpισμά του θα έ· 
πακολουθήση χαρωπό φως. Να 
είσαι εογνώμων γι· αοτην την 
γνωσι, που σε πείθει ν· &ντέχης. 
• Αγκυpο6ολημένη στο Νόμο, ή

πίστις &ψηφα κάθε τρικυμία». 
Ό δεύτερος μάγος θά σου φέ

pη το δωpο της ά γ ά π η ς. 
«Ξέχασε τον εαυτό σου», θά σε 
συμ6ουλέψ'Υ). «Σκέψου τους cχλ
λους, που ή δυστυχία τους ξεπεp
να τη δική σοι: πολύ, καί χάσε 
τη σκέψι του εαυτου. Προσπάθη
σε ! Καί ή σκια της πνευματι
κής νύχτας θα σκοpπίση, σίγου
ρα, πptν χαpάξ'Υ] ή αδγή». 

'Έν:χ &κόμη άναγκαίο δωpο 
θα σου το φέpη δ τρίτος μάγος. 
Είναι το δωpο της δ p ά σ ε ω ς. 
«Στρέψε, θα σου πη, καί κύττα
ξε το σκοτάδι σου, το κενόν σου, 
με τέτοια δίψα γιά την πpαγμα
τικότ'Υ)τα και με τέτοια έντατικη 
θέλησι γιά γνωσι, ωστε νά γίνη 
μέσα στο μυστηpιωδες έpγαστή
pιο τής ψυχης σου μια τελετη έ· 
ξαγνισμοu, που &:φαιpεί τον πέπλο 
της πνευματικής &:πατηλότητος 
και άφυπνίζει το πνεuμα. 

Στον ταπεινό σταuλο του κα
τώτερου εαυτοu σου, θά εχη πέ
ση ενα καινούργιο φως. Θα μπο
pης ν' &:κους τις χαρμόσυνες καμ
πάνες των Χριστουγέννων καί μέσ' 
άπ' το χr...όνι θα 6λέπ'Υ)ς τις λαμ-
πάδες που φέρνουν το μήνυμά τους 
σε δσους μποpουν να διαοάσουν : 

«Γενητε\ ά:πλοί στην καρδιά 
καθως τα παιδιά, σοφά στους δρό
μους του Θεου. καί θά γνωρίσετε 
οτι δεν ύπάpχει μονάχα μια ήμέ
pα Χpιστουγέννων-ουτε ενα μο
νάχα Θείο Βρέφος-γιατί στην 
καρδιά σας έπίσης καί πpίν άπο 
κάθε χαραυγή, μπορεί να έπανα
ληφθη το θαυμα, νά γεννηθη δ 
Κύριος ήμων Χριστός». 



' 

Χριστουγεννιάτικο διήγημα όπό 
τήν Φραγκοκρατ(α στό Μωρηδ 

το ΛΑΟΥΤΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 

Τ ο Ο Ν. Κ Α Ρ Β Ο Υ Ν Η 

Στο παλάτι του πρίγκηπα Γυ
λιάμοu ά:ντηχουσαν 1) χαρούμενες 
φωνές καί το: τραγούδια των κα· 
λεσμένων. Ό πρίγκηπας εlχε 
γυρίσει ά:πο τήν πολιορκία της 
Μονομπασιας-το «σέτζιο» που 
6αστουσε δεκατρείς τώρα μηνες 
-καί ή γυναίκα του, 1) ντάμα
Καριντάνα, ά:πο το μαρκεζατο
το Λομ6αρδιανο του νησιου του
Νεγροπόντε, ηθέλησε νάνε αοτο:
το: Χριστούγενα πρωτάκουστα
σε χαρές μέσα στο πριγκηπατο.

Ό πρίγκηπας εlχε φθάσει ά:πο 
τον πόλεμο' της Μονομπάσιας μα· 
ζί με τον μεσσίρ Τζιφφρέ, το 6α· 
ρωνο της Καρύται'νας, τον ά:νη· 
ψιό τot,J. Καί δ μεσσίρ Τζιφφρές, 
εδρηκε στο παλάτι της Άνδρα· 
6ίδας την ώμορφη γυναίκα του, 
την Ίζαμπέλλα,την κόρη του με· 
γάλου Κύρη της 
'Αθήνας, του ξα
κοuστου l'ι;ιu'tδou 
Ντελαρος, που ΌΟ· 
ηθουσε καί αοτος 
στο σέτζιο της 
Μονομπασιας, δ
πως 6οηθούσανε 
τον πρίγκηπα και 
το: τρία το: Μαρ· 
κεζατα του Νεγ· 
ροπόντε καί 1) Βε· 
νετία μέ τίς δύο 
τις νά6ες καί ταλ
λα δύο το: κiτερ
γα πουχε στείλει. 

Ό πρίγκηπας είχε φέρει μαζί 
του ά:πο τον πόλεμο κ' ενα Ρω
μηόποuλο ά:ρχοντόπουλο, τον ά:
νηψιο του Σοφιανου, ά:πο τα 
πρωτα σπίτια του κάστρου που· 
μενε πιστο στη 6ασιλεία των 
Ρωμαίων κ' έγνώριζε για 6ασι
λέα τον Κυρ-Γιάννη Δουκα, τον 
Βατάτζη, που κραιτουσε την Νί
καια με τήν έλπίδα να διώξη 
μια μέρα τους Λατίνους ά:πο 
την πόλη του Κωνσταντίνου. 

SΗταν αοτο το ά:ρχοντόποuλο 
δ Λέων Σοφιανός. 'Ωραίο παλ· 
ληκάρι με πυκνο: κατάμαυpά 
μαλλιά, με μάτια που πετουσαν 
φλόγες, καλοδεμένο, λιγνο και 
ψηλό, λιγόλογο, Θέρμο πάν
τοτε ά:πο περήφανη τόλμη. Εlχε 
6γη μια μέρα ά:πο το κάστρο με 
κάμποσους Ρωμαίους γιο: να χτυ· 

πήσr,ι τους Φράγ· 
κους 6αρώνοuς. 
Περικυκλω μ έ ν ο 

ά:πο τους ι ππό
τες χτuπήθ η κ ε 
γενναία ως που 
τουμεινε στο χέ
ρι το μισο σπα· 
θί. Τον επια:σαν 
καί δ πρίγκηπας 
Γυλιάμος τον έ
κράτησε στη δική 
του τη φύλαξη, 
δπως έστεκε για 
τον ςίνηψιό του 
άρχοντα Σοφ ι α· 



214 ΙΛΙ:ΣΟ:Σ 

νοσ. Κι' δταν of 6αρωνοι 
κι. of fππότες και οι ώραίες 
άρχόντισσές των εχόρτασαν, πε
ρισσότερο άπο τη χαρα που 6ρέ
θηκαν μαζί τη 6ραδυά της με
γάλης γιορτης, παρα άπο το 
πλούσιο τραπέζι, δ πρίγκηπας 
Γυλιάμος είπε σ· ενα παιδόπου
λο να φωνάξη το νέο το Σοφιανδ 
στη συντροφιά τους. 

'Όταν μπηκε, κοντοστάθηκε 
για μια στιγμη κ' εχαιρέτησε 
εόγενικά, άλλα περήφανα. 
-Κόπιασε, καλό μου άρχοντό
πουλο-είπεν δ πρίγκηπας-να
κα:θήσ11ς μαζί μας. Ό γλυκός
μας άφέντης ό Χριστός, που σά

σήμερα: γεννήθηκε στη φάτνη,
θέλησε να σε πα:ρα:δώσ·Q στα χέ
ρια μου. Μη λυπασαι γι' α:ότό.
Ή καλοτυχίες κ' ή κακοτυχίες
των πολέμων εlνα:ι για τους εό
γενικους κα:ί τους άντρειωμένους
κ' εlσαι εσυ κα:ί τώνα καί ταλ
λο, καλό μου άρχοντόπουλο.

Ή ντάμα Ίζαμπέλλα:, ή κυρα 
της Καρύτα:ινα:ς, μόλις άντίκρυ
σε το Ρωμηόπουλο, άκουσε την 
κα:ρδια της να χτυπ� σαν το πο
δο6ολητο άκράτητου φα:ριου πο
λεμικου. 'Ήτανε πάρα πολυ νέα: 
-'ίσως μικρότερη άπο τό Λέ
οντα-ξανθη κα:ί δροσερη σαν 
τριαντάφυλλο νιό6γα:λτο στο πρώ
το φίλημα: του 'Απριλιάτικου η
λιου. Είχε πάρει το μεσσίρ Τζιφ
φρέ χωρίς να τον ά.γαπήσ11. Στα 
παλάτια: του Μεγάλου Κύρη του 
πατέρα της στην 'Αθήνα, είτε 
στη θή6α, μεγάλωνε, όρφα:νη 
άπό μητέρα, καί ώνειρευ6ταvε 
να πάρ11 ενα:ν ίππότη νέο, ά.τρό
μητο, που να την άγαπ� δπως 
ά.γαπc;υσα:v σι ιππότες των τρα
γουδιών. Στον πύργο της Καpύ-

ταινα:ς δ μεσσίρ Τζιφφρες της 
μιλουσε δλο για τη γενηά του 
την εόγενικη των Ντεμπρυγιερ, 
για τους φίλους του, τους άρχον
τες της Καμπανίας, για τα ΚΙΧ· 

στέλλα των κόντηδων Κα:μπανέ
σηδων κα:ί για τη 6ασιλικη την 
πολιτεία:, τό Παρίσι, δπου εCχε 
τό θρόνο του δ ρήγας των Φράγ
κων, δ αγιος Λουδο6ίκος. Κι' ή 
Ίζαμπέλλα: τάκουγεν δλ' �ότα 
σά. μισοκοιμισμένη καί ώvειρευό
τανε πάντα: εναv ώραίο ίππότη 
πc;υ θά. μπορουσε να την άγα:πή
σ11 περισσότερο καί ά.πό τα: κυ
νήγια των 6αρώνων της μακρυνης 
Καμπανίας και τα καστέλλια: των 
κόντηδων της Προ6έντζας καί τα 
6ασιλικα τα ξεφαντώματα του 
Πα:ρισιου. Κα:ί μόλις άντίκρυ
::�ε τό σκλα:6ωμένο rχπο τον 
πόλεμο της l\iονομπασιας άρχον
τόπουλο των Ρωμαίων, της εφά
νηκε πως δ ιππότης που επpόσμε
νε 6pισκόταν μπpοστα της ... 

Ό Λέων εκάθησε σ' ενα χα
μηλό σκαμνί, στην άκρη του τρα
πεζιου. 'Απα'Jτουσε εόγενικά, 
άλλα: άνόpεχτα: στίς ερωτήσεις 
της ντάμας Καριντάνας καί της 
κυρας του 6αpώνου τψ, Βελί γο
στης κα:ί των 6α:pώνων. Ό νι:ισς 
του ετρεχε πίσω στη Μοvομπα:
σιά. Τι νάλεγε δ θείος του δ άρ
χοντας Σcφια:νός, που επεσε ετσι 
κακότυχα: στα χέρια των Φράγ
κων ; 'Ένοιωθε δτι στο τραπέζι 
του πρίγκηπα: της 'Αχα·tα:ς ήταν 
ενα: ζωντανό λάφυρο κα:ί κάτω 
άπό τίς εόγενtκότητες των κυρά
δων κα:ί των 6α:pώνων εκαταλά-
6α:ι νε την εόχα:pίστησί τους για 
τη Χριστουγεννιάτικη τη χαρα 
νάχουν πια:σμένον εvα.ν Ρωμαίο 
ά.πό γενηα άρχοvτική. Τό αΙμα 
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του εκαιγε τα: μάγουλα καί τ 
αύτιά, ή καρδιά του σφιγγότανε 
και τα: μάτια του έθόλωσαν. Για: 
μια: στιγμη άντ[κρυσε τη ματια: 
της ντάμας Ίζαμπέλλας καρφω
μένη έπάνω του με μιαν άνέκ
φραστη συμπάθεια. 'Όλο το αίμα 
του μαζεύτηκε στην καρδιά του. 
Την είδε να: κατακοκκινίσ'Υ,) κι· 
έχαμήλωσε τή ματιά του. ., Αν 
ήτανε 6ολετο ν· άνοιγε ή γη να: 
τον κρύψη .. 

Ή νύχτα είχε προχωρήσει 
και τα: παιδόπουλα έκερνουσαν 
άδιάκοπα το γ λυκο κρασί που 
ε!χε φέρει τελευταία άπο τη 
Καμπανία δ μεσσίρ Θωμας, ονο
μαστός για: τη γεναιότητά του 
και στο σπαθί καί στο ποτήρι. 
Ό μεσσίρ Θωμας είχε κου6α
λήσει, έκτος άπο το κρασί, κ· ε
ναν τραγουδιστή, γιά να: καλο
καρδίζ'Υ,) τη συντροφιά του πρίγ
κηπα τίς ησυχες 6ραδυες του 
μαλακου χειμώνα της • Αχα·tας. 
Τον έκάλεσαν τώρα γιά νά τους 
τραγουδήσ'Υ,), Στρώθηκε κοντά 
στη γωνιά. οι 6αρωνοι άνοιξαν 
τριγύρω καί οι αρχόντισσες έμα
ζεύτηκαν κοντά στη φωτια: που 
έσπιθο6ολουσε χαρωπά, συδαυλι
σμένη άπο ενα παιδόπουλο. Ό 
Λέων έστpώθηκε,καί αύτός, σε 
6αθειά συλλογή, κοντά στον τρα
γουδιστή. 

Και άρχισε έκείνος νά τpαγου
δ� ενα τpαγουδι - γλυκο καί 
παράξενο τpαγουδι χριστιανικό. 
Κάθε χpόνο-ελεγε το τpαγουδι 
-τη 6pαδυά της παpαμονης των
Χριστουγέννων, εχουν οι άγγε
λοι σύναξη στη Βηθλεέμ. Μα
ζεύονται τριγύρω άπο τη φάτνη,
που δέχθηκε τον άφέντη του κό
σμου:έ

:_
ούτου και του άλλου και

of φτεpουγες των, καθώς άνα
δεύονται άπαλά, σκοpπανε στον 
κόσμο σάν κάποια γλυκειά μου
σική κ· ενας άγγελος-δ πρώ
τος που είχε κατε6η άπο τά ού
pάνια γιά νά 1δη να: γεννιέται δ 
6ασιληας του Κόσμου μέσα σ· ε
ναν σταυλο-ξεχωρίζει τότε άπο 
τους άλλους, ζυγιάζεται με &:
πλωτες τις δλόλευκες φτεpουγες 
του πάνω από τη φάτνη και παί
ζει στο λαουτο του εναν σκοπό 
τόσο μεθυστικό, που οποιος άν
θρωπος τύχ'Υ,J και τον άκούσ'Υ,) 
νοιώθει την ψυχή του ν· άνε6αί
V'Υ,) στην ε1pήνη των ούpανων. Κι' 
οποιος αύτη τη στιγμη ζητή
σ'f,) δ,τι ποθεί ή καρδιά του άπο 
τον αφέντη μας το Χριστό, δ 
πόθος του γίνεται. 

υοταν έσταμάτησε το γλυκό 
τpαγουδι, δλοι έμένανε σιωπη
λοί. 

-'Έχω ακουστά απο τον κύ
ρη μου-είπε σε λίγο δ μεσσίp 
Ρο6έpτος άπο τη 6αpωνία του 
Νίκλι-δτι το τpαγουδι αύτο εί
νε άληθινό. Άλλά μπορεί κανείς 
ν· άκούση το λαουτο του αγγέ
λου καί άν δε 6pεθη στη Βη
θλεεμ αύτη την &για 6pαδυά. 
Πρέπει ομως ναναι πολυ καθα
ρός, η νάχ'f,) κάμει κάποιο μεγά
λο καλό, η ... 

Ό μεσσίp Ρο6έpτος έσταμά
τησε συλλογισμένος. 

-·Ή τι άλλο, άpχοντά μου ;
ρώτησε δ πρίγκηπας. 

-·Ή ν· άγαπα πολύ.
Of 6αpωνοι έγέλασαν πλα

τειά, ζεσταμένοι άπο το γλυκό 
το κρασί. Ή άpχόντισσες, άλλες 
χαμογέλασαν, άλλες έκάpφωσαν 
τη ματιά τους στη φωτια: της γω
νιάς. Ή ντάμα Ίζαμπέλλα ετpε-
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με καθώς έχαμήλωνε τά μάτια 
της μόλις αvτίκρυσε τη ματιά 
τοο αρχοντόπουλου των Ρωμαί
ων στηλωμέvη επάνω της. 

Κα:ί ή νύχτα έπpοχωpουσε ε1-
pηνικα στόv ησυχο Χριστουγεν
νιάτικο ουρανό του ευλογημένου 
πpιγκηπάτου τής Άχα·ί·ας. Σιγα 
σιγά ή αρχόντισσες έφευγαν από 
τη συντροφιά· οί 6α:pωvοι άδεια
σαν τα τελευταία ποτήρια· δ 
πρίγκηπας Γυλιάμος εσηκώθηκε 
με τη ντάμα Καpιντάνα καί 6γή
κε, άκολουθωντας τά παιδόπου
λα που κpατουσαv δαδιά. Ή αρ
χόντισσα τής Καpύταιvας ε[χε 
6γή κι' αυτη χωρίς να τό κα:τα
λά6η δ Λέων που εlχε τα μάτια 
του καρφωμένα επίμονα στη φω
τια καί 6ρισκόταvε σε παράξενη 
ταραχή. 'Όταν εκύττα:ξε τριγύ
ρω του, απομέvαvε στη μεγάλη 
τη σάλα μόνον δ τpαγοuδιστης, 
κοιμισμένος πιά πάνω σε μιά 
πpο6ειά, δίπλα στη γωνιά, δύο
τρία παιδόπουλα που σηκώναν 
τό τραπέζι καί τά σκαμνιά καί 
δuό ίππότες του Τέμπλου με τους 
παράξενους κοντους χιτώνες ποΟ
χαν στό μέρος της καρδιάς καί 
στη ράχη κεντημένον εναv κόκ
-κινο σταυρό. Σ' αυτών τη φύλαξη 
εlχε παραδώσει δ Γυλιάμος τόν 
ευγενικό τό σκλά6ο του. Καί αύ
τοί τόν έκάλεσαν με πολλη καλω
σύνη νά κα:τεοη μαζί τους στο 
«σπιτάλι» του Τέμπλου που ή
ταν τόσο κοντά στό παλάτι του 
πρίγΥ.ηπα. κα:ί δπου θάμεvε δσο 
vά τελε ιώσ"Ώ δ πόλεμος, η vιi παρ
θη πίσω από· τό θείο του με ά
ξια γι' αυτόν ξαγορά. 

'Όταν έ6γηκα:ν άπό τό �αλάτι 
στό δρόμο τόν πλακόστρωτο, δ
που &ντιλαλουσα.v, μέσα στr1 σι-

ωπη της νυχτός, τά σπηρούvια 
κάποιου 6αpώνοu που εlχε πια 
χαθη με τους ά:vθpώποuς του πί
σω από την πρώτη γωνιά, δ Λέ
ων ανάσανε 6α:θειά. 'Ήτανε συν
νεφιασμένος δ ούpανός, άλλ' fι 
νυχτιά ήταν ησυχη καί δέν ε

μοια:ζε γιά χειμωνιάτικη. Σε λί
γο οί δύο ίππότες του Τέμπλου 
σταμάτησαν μτ.ροστ.± στή 6α:ρεια 
δρύϊνη πόρτα τοϋ «σπι ταλιοσ�. 
Χ τύπησχν κα:ί κχποιος τους άνοι
ξε. �Ητα Ι κι' εκείνος ίππότης 
του Τέμπλου. 'Άλλος ενας μέ τόν 
rδιο σταυροφόρο χιτώνα, κρα
τώντας ενα λυχνάρι που έκάπνι
ζε αποπνικτικά, τους εδειξε α
μίλητος τό δρόμο πρός τά δωμά
τιά τους. Τόν Λέοντα τόν ά:φηκαν 
σ' ενα δωμάτιο μικρό δπου έκου
φόκα:ιε &:κόμη στη γωνιά κχποιο 
κούτσουpο. 

'Όταν εμεινε μόνος, έκάθησε 
στό κρε66άτι του καί, με τό κε
:ράλι στίς παλάμες καί τσυς άγ
κωνες του στα γ6-ια:τά του, συλ
λογιζότανε τη, Μον�μπα:σιά, τό
σπιτι του, τον πολεμο, τούς 
Φράγκους που κpατοϋσαν τον 
Μωρέα:, τον ι3ασιλέα: των Ρωμαί
ων που ήταν διωγμένος από τr1ν 
Πόλη, την Πι:(τημένη άπό τους 
Λατίνους. Καί μέσα σ' δλ' α.υτά 
επεpνοΟσε f; μοpφη τής νέας ξαν
θής αρχόντισσας που τόν έκυτ
τουσε μέ τόση τρυφεprι συμπά
(Jεια στη σάλα τη μεγάλη του 
δείπνου. Κάτι τόν εσπρωξε νά 
σηκωθ'Ω. Βγήκε ά:wό τό δωμάτιο. 
'Ένα. λυχνάρι έφωτουσε μιά σάλα 
γυμνή. lιά σκάλα πέτρινη r1ταν 
στην άκρη της. l\lηχα.νικά δ Λέ
ων κα:τέ6ηκε. Βρέθηκε μπροστά 
σέ μιχν αυλή. Μια εκκλησία: έ
μα.υpολογουσε στό σκοτάδ:, σε 
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μικρην άπόστα.ση. Ή πόρτα. της 
ήταν μισάνοιχτη κα.ί έφέyγιζε. 
Έπpοχώρησε κα.ί μπήκε, ένψ 
ή καρδιά του χτυπουσε τρελλά. 

Ήταν fJ καινούργια. έκκλησία. 
του 'Αγίου Ία.κώ6ου, πολύ μι
κp6τερη της 'Αγίας Σοφίας που 
ήταν ή κα.θεδρικη των Φράγκων 
της 'Ανδρα6ίδας. Την ε!χε κτί
σει ό Γυλιάμος κ' είχε θάψει στη 
μέση τον πατέρα. του tc Γοδε
φpϊδο, πρώτο πρίγκηπα της Ά
χα.·tας, κα.ί στά δεξιά του, τον 
.χοελφό του, Γοδεφρϊδο κι' αυτον, 
που ήταν δ άφέντης του Μωρέως 
πρίν άπ' αυτον. 'Αριστερά είχε 
άψήσει τόπο γιά ν' άναπαυθ� 
καί αυτός, δταν θα τον έκαλουσε 
δ Θεός. 

Στεκόταν δ Λέων στη μέση της 
έκκλησιας, δταν άκουσε άξαφνχ 
κάποιο 6ημα. άλαφpό άπο μια 
σκοτεινη πλευρά. Δυο κανδηλες 
έκα.(γαν μπροστά στο 6ωμο καί 
στο τρεμάμενο το φως τους έφά
νηκε ή άpχόντισσα Ίζχμπέλλα, 
της Κα.ρύτα.ινα.ς ή κυρά. Του φά
νηκε δτι ώνειρευότανε κ' έφερε 
τα χέρια του στα μάτια του. 

-'Άρχοντά μου-άκουσε μια 
γλυκύτατη φωνη που καταστά
λαζε σαν τiι δροσιά στα φύλλα 
της καρδιάς του-άpχοντά μου, 
ελα μαζί μου να σου δείξω το 
δρόμο για το λιμάνι του κάστρου 
της Γλα.ρέντζας. Βιάσου νά φτά
σης έκεί πρίν να ξημερώση. Ή 
στράτες είνε έρημες καί θα 6pής 
στο λιμάνι κα.ρά6ι Γενο6έζικο 
για τα νησιά .... 

Ό Λέων έτρεμε σύγκορμος. 
Μέσα. του έπάλα.ι6ε δ πόθος τής 
φυγής με κάτι που τον κpατουσε 
μαγεμμένο κοντά στην ώρα.ία 
την άρχόντισσα την ξανθή, που 

δεν ελογάpια'Έ την τιμή της 
καί τη ζω·ή της για να τον 6οη
θήση να φύηι. 

'Εγονάτισε κα.ί τf/ς αρπαξε τα 
χέρια καί κόλλησε τά χείλη του 
στα λεπτότατα τα δάχτυλά της. 
'Εκείνη τη στ:γμη μιά μελωδία 
ουράνια έγέμισε τiιν έρημη την 
έκκλησία, τίς ψυχές τους, τον 
κόσμο' τον ουρανό' τα πάντα. 
Ό, άγγελος της Βηθλεέμ έπαιζε 
το λαουτο του καί ή θεία ή μου
σικη ήτανε σαν ν' άνά6λυζε άπο 
την καρδιά τους. 

Τινάχτηκε ορθιος ξαφνικά. 
Έκείνη τον ώδήγησε άπο μιαν 
άλλη θύρα: στiι στράτα τiι σκο
τεινή που τρα.6ουσε κατά το λι
μάνι της Γλαpέντζα.ς. Πρί ν να 
χωpιστουν, έζητήσα.νε κάτι σιω
πηλά κα.ί οί δυο τους, άπο τον 
άφέντη το Χριστό. Ή ουράνια. 
μουσική του λαούτου έγλύκαινε 
πάντα. την ειpηνικη Χριστουγεν
νιάτικη νυχτιά. 

Κι' δταν αυτο τό άγγελικο 
λαουτο &κουσθ�, ποιος θυμάται 
πιά τους πολέμους, τους 6αρω
νους, τούς 6ασιληάδες, τον κό
σμ-:J καί τα 6άσανά του ; 

Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 
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.Σκέψεις γιά τό Νέοv w Ετος 

τοv Sιdney Α. Cook 

ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ. Ό ήμερο
δείκτης μας φέρνει πάλι μιά 
ευλογημένη ευκαιρία yιά ενα 
ξεκίνημα. Τόσα πολλά, μέ 
θλιψι μας, άφήκαμε άνεκ
πλήρωτα, τόσα πολλά, μέ 
θλιψι μας, έπράξαμε ! 

Άποκηρύττουμε δσα έκά
μαμε εναντίον της έσωτέρας 
μας κρίσεως καί άποφασί
ζουμε νά έκπληρώσουμε δσα 
παρελείψαμε, πού ε1ν0ι αξια. 

Εϋκολα πέρνουμε άποφά
σεις, τό 'ίδιο εϋκολα τίς ξεχ
νοΟμε, μέχρις στου ερθη πά
λι ή πρωτοχρονιά μαζί με την 
άνάyκη της άνανεώσεως. Πως 
νά έπιτελέσουμε τό ερyον 
μας ; Προσπαθήσετε ετσι: 
Πρωτα, πάρτε ενα σύνθημα 
πού ταιριάζει δχι σε μία η 
δύο συνήθειες, άλλά σε κάθε 
στι yμή. Δεύτερον, σκεφθητε 
στόν ένεστωτσ, κάτι νά κά
μετε τώρα, δχι κάτι νά φορ
τωθητε yιά τό μέλλον. Προ-

σπαθηστε νά πητε : οικοδο
μώ! 

Σκεφθητε δλοκληρωτικά και 
συγκεντρώσετε τiς σκέψεις 
σας πάνω σ' αυτό : οικοδο
μώ! Ef μαι δ οικοδόμος. Δεν

!θά οίκοδομήσω κάτι πού ο{ 
'5:λλοι νά μποροΟν νά τό κα
ταστρέψουν η πού έyώ δ 'ίδιος! 
θά ηθελα νά καταστρέψω. ΟΗ 
κοδομω μόνον δ,τι θά μπο-: 
ροΟσα νά διατηρήσω στούςί 
αλλους-καί στόν 'ίδιο τόν 
έαυτό μου. 'Ό,τι πράττω πρός 
αλλους καi ή συμπεριφορά 
μου πρέπει νά ε1vαι έποικο
δομητικά. 'Ό,τι λέyω yιά 
τούς αλλους πρέπει νά ε1vαι 
έποικοδομητικης ποιότητος. 
Έκεινα τά πράγματα πού θά 
θά ε1ναι έπόμεvο νά τά με
ταβάλω δεν συντελοΟν στην 
οtκοδόμησι καί θά τ' άποφύ
yω. Δεν θά τά διανοηθώ καν, 
γιατί έyώ ε1μαι ενας ο!κοδό
μος. Στό 1957 έyώ ο!κο
δομω ! 
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ΧΡΙ ΣΤΟΥ Γ. ΘΗΒΑΙΟΥ 

1 

Τό θεολοyικόν πρόβλημα έν 
τfi:μεταφυσικfi καί τfi καθόλου 
φιλοσοφ(ςχ άποτελεϊ πράγματι 
τό σπουδαιότερον καί θεμελιω
δέστερον της άνθρωπίνης σκέ
ψεως, διότι έκ της τοιαύτης η 
τοιαύτης άπαντήσεως έπ' αύτου 
η πίστεως περί αύτου προσδιο
ρίζεται δ άνθρώπινος βίος καί 
δικαιολογείται συyκεκρ ι μ έ ν η 
συμπεριφορά κατά την κοινωνι
κην συμβί<,;>σιν. Τό θεολοyικόν 
πρόβλημα άναλυόμενον είς τά 
έπί μέρους ζητήματα, θέτc.ι τά 
έξης έπί μέρους προβλήματα: 

α) ύπάρχει θεός; 
β) τίς ή φύσις του θεου; 
y) τίς ή σχέσις θεου καί ύλι

κου κόσμου;
δ) τίς ή σχέσις θεου καί 

πνευματικου κόσμου ; 
Περαιτέρω τό θεολοyικόν πρό

βλημα άποτελεϊ την ούσιασ-::ικην 
προϋπόθεσιν, ητις δικαιολοyεϊ 
καί έπιβάλλει ώρισμένον τρόπον 
ζωης του άνθρώπου καί θεμελιοί 
ώρισμένην ήθικήν. Οϋτω έκ της 
θέσεως ην θά λάβη δ πνευματι
κός ανθρωπος έπί των έπί μέρους 
θεολοyικων ζητημάτων είνε ύπο
χρεωμένος νά ρυθμ(σn τήν κοι
νωνικην του δρασιν. Βεβαίως δ 
ανθρωπος είναι έλεύθερος νά 
δώση οϊαν ύπαyορεύει εtς αύ
τόν δ πνευματικός του έξοπλι
σμός άπάντησιν, άλλ' άφ' ης δώ
σn τήν άπάντησιν ταύτην όφεί-

λει νά συvαyάyn, τόσον έπί 
του φιλοσοφικου πεδίου, δσον 
καί έπί του πεδίου της ήθικης, 
άπάσας τάς λοyικάς αύτfiς συ
νεπε(ας. 'Οφείλει νά δώσn τήν 
συνεπη άπάντησιν έπί των έπο
μένων ήθικων προβλημάτων : 

α) ϋπαρξις έλευθέρας η ού 
βουλήσεως: 

β) ϋπαρξις μεταθανατίου εύ
θύνης η ού; 

y) ήθικός η άνήθικος β1ος;
Ή άδρομερής αϋτη άντιμετώ

πισις. του θεολοyικου προβλή
ματος καθιστ� έμφανές, δτι ή 
περί αύτό ένασχόλησις δέν ε{
ναι ματαία ένασχόλησις, άλλ' 
έπιβεβλημένος πνευματικός προ
σανατολισμός παντός διανοου
μένου 

ΙΙ 

Ή άπλη άναyνώρισις της ύ
πάρξεως πρώτης άρχης καθ' έαυ
τήν δέν διαφωτίζει τό μέγα του
το πρόβλημα. Δ' δ περί τήν ε
ρευναν αύτου καί τόν καθορι
σμόν των σχετικων ζητημάτον 
έστράφη τό άνθρώπινον πνευμα 
πάντοτε καί συνεχως καί τάς 
περί αύτων ίδέας ένέκλεισεν εί
τε είς φιλοσοφικάς θεωρίας είτε 
εtς θρησκευτικάς διδασκαλίας. 
Βεβαίως έκάστη τούτων οι.ίτε 
πλήρης είναι, οι.ίτε καί λοyικως 
συνεπής. Ή άνύψωσις είς τάς 
κορυφάς του πνευματικου 'Ο
λύμπου, ενθα έδράζεται τό θε
ολοyικόν πρόβλημα, ε{ναι μοι-
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ΧΡΙΣΤΟΣ Γ. ΘΗΒΑΙΟΣ 

* 

• Εyε11t1ήθη εlς Ίστιαtα., 
Ευβοίας το 1901. Διδάκτωρ 
της Νομικής τοiί πα11επιστη
μ{οv • Αθ'711ών καί σvγγρα
φεiιι: ποΑ.Α.ώ., Νομικώ'>' Ερ
γω11, μeταξiι τώ>' όποlω .. το 
τρlτομο'>' «Ώaρί roiί διΗαιώ- · 

ματος της -νομής• καi το 
« 0 Ελλη11• ΚΟ'Ι' yεωρyικο,, δl
κα1011». Άι,αμιχθιιl, elς τη11 
πολ�τική11, έξελέyη τό πρώ· 
το11 βοvλεvτης Εύβοία.ς το 
1946. Δ ιετέλεσεv ιιlσ'7yηιης 
εlς πολλά κι,φάλαια τοiί ά11α· 
θεωρη{}έ.,τος .Σv11τάyματος
καί ειδικώς εlς τά π•ρί έπι· 
σήμοv yλώσσης, περί Θρη
σκεlας καί 'ΕΗκλησlας, πε· 
ρί δημοσlοv δικαίου τώv 
'Ελλ�ι,ων, περι. δημοσlω11
vπαλλήλω11 κ.λ.π. Το 1953 
αι,έλαβe τη11 διοlκησt'Ι' τοiί 
ΙΚΑ. Εlς τάς έκΑ.οyάς τίjς 
19 Φεβρ. 1956 έξεΑ.έyη
βοvλεvτης • Αθηι,ώ.,, καί ηδη 
εl11αι Ύ ποvργό, Οlκοvομι• 
κώ11. 'Επιδίδεται iπιτvχώς
εlς φιλοσοφικά, μιιλέτας καί 
διακρlι,ετα, διά τη'Ι' φωτει
ι,ότητα καί διαvyεια11 τώv 
κρlσεώ11 τοv, καιέχει. δέ έπl� 
λεκτο" θέσιν μεταξiι τών 
πνεvματικώ11 κvκΑ.ωv. 

: ....................... ........ . 

ραϊον νά καθιστα άσαφη τά 
σχετικά ζητήματα καί νά προ
καλfi σύyχυσιν. 

·όσαι θρησκεϊαι, τόσαι καί δι
δασκαλία:, δσοι φιλόσοφοι καί 
-ποιηταί, τόσαι καί θεωρίαι. 

� Ερyον δμως της συστηματι
κης φιλοσοφίας είναι ή μεθοδική 
κατάταξις των διδασκαλιων καl 
θεωριων τbύτων είc δμοειδεϊς 
η συyyενεϊς κατηγορίας. Καρ· 
πός της τοιαύτης συστηματικης 
κατατάξεως είναι ή έν χρήσει 
δρολοyία πανθεΊσμός η πανενθε-

Ίσμός. Οί δροι ουτοι δέν άντι
προσωπεύουν τήν θεωρίαν η δι
δασκαλίαν ώρισμένου φιλοσό
φου η ώρισμένης θρησκείας, ά
-ποτελοϋν κριτήρια κατατάξεως 
αύτων. 

Ή άκριβής δθεν yνωσις των 
έννοιων τοϋ πανθε ισμοϋ η πα
νενθεϊσμοϋ άποτελεϊ άναyκαίαν 
καί άπαραί τη τον -προϋπόθεσι ν 
-παντός σοβαρως άσχολουμένου 
μέ τό θεολοyικόν -πρόβλημα καί 
την φιλοσοφίαν καθόλου. Μόνον 
ό εχων σαφη συ�είδ'lσιν των έJ· 
νοιων τούτων και της διαφορας 
αύτων δύναται νά κρισολοyήση 
καί άξιολοyήσn τάς συy�εκρι
μένας έκάστου φιλοσόφου η θρη· 
σκεύματος διδασκ�λίας. ..

1) Πανθεϊσμός η Πανθε ια. 
Οϋτω καλεϊται τό φιλοσοφι-1 

κόν δόγμα. καθ' ο θεός καί κό- \ σμος ταύτίζονται· τό -παν είναι�θεός, εν τ ό π α ν. Ό δρος ό· 
φείλεται είς τόν Toland δστις 
πρωτος έχρησιμο-ποίησε τόν δ
ρον Pantheist είς τό ερyον του 
Socinianism truly stated (1705), 
καί είς τόν άντί-παλόν του Fay, 
δστις έχρησιμοn:οίησε κατά τό 
1709 τόν δρον Pantheism (Eu· 
cken)· 

I2) Πανενθεϊσμός. Οϋτω καλεϊ
ται τό φιλοσοφικόν δόγμα, καθ' \
δ δ θεός καl δ κόσμος δέν ταύ
τίζονται, είναι άντιθέτως ά-π' \ 
άλλήλων διακεκριμένοι, άλλ' δ- \ μως τ ό π α ν ε ί ν α ι έ ν τ c;:> 
θ ε �- Ό δρος ουτος όφείλεται 
είς τόν Kraιιse, δστις έχρησιμο
ποίησεν αύτόν είς τό ερyον του 
System deι· Γl1i]osopliie (1828).

Ill 
Πανθεϊσμός 

θεμελιωδες δίδαγμα τωv -παν-
, θείστικων διδασκαλιων ι:ίναι, 

δτι τό παν ;;ίναι θεός. Ή -περί 
τούτου δμως ά,τίληψις των καθ' 
εκαστα θεωριων διαφέρει καl 
έντεϋθεν αί -πανθεϊοtικαί θεω
ρίαι ύπό τήν εποψιν τrιύτην δια
κρίνονται ώς άκολούθως: 

1) Άκοσμικός Πανθεϊσμός. Πλεϊ
σται -πανθεϊστικαί διδασκαλίαι 
ά-ποδέχονται, δτι έκ της ένια[ας 
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δημιουοyίας θεός- Κόσμος μό
νον δ θεός εtναι ττραyμ.:χτικότης. 
δ κόσμος δέν ύψίσταται κατ' 
ούσ[αν ώς tδιαι τέρα ϋτταρξις. 
·ο,τι καλουμεν κόσμον καί έμ·
11:ειρικως διαττιστουμεν ώς κό
σμον εtναι άττλαί έμψανίσεις η
άττόρροιαι (Manifestations · Ema·
nations) της θείας ούσίας. Ή
τοιαύτη φιλοσοφική θεώρησις,
καθ' ην ή ττραyματικότης τοττο
θετειται έττί της θεότητος, ώδή
yησε είς την έξειδ[κευσιν του
,τανθεϊσμου εtς ττνευματοκρατι
κόν καί άναλόyως του ττροβαλ·
λομένοu ψυχολοyικου στοιχείου
εtς βουλησιαρχικόν, ώς δ του

ι 'Εγέλου. Μεγάλως ομως συμβάλ
λει ή τοιαύτη ττανθεϊστικη άν
τίληψις εtς την δημιουργίαν μυ
στικων bιαθέσεωv- οϋτω ό Spi
noza αtσθάνεται έαυτόν έν μέ
θη έκ της έν έαuτ<';> τταρουqίας

!

του θείου. Ό άντίκτυττος της 
τοιαύτης ψυχικfiς διαθέσεως εύ
ρ[σκεται εtς τόν Rilke, οστις
έμττνεόμεvος άττό τόv ττανθεϊσμόν
ψάλλει:

Ιέ 6ρlσκw σ' δλα αυτά τά 
[πράyματα 

που τ' όyαπQ καί ταχw 
σαν όδέλφια [ Πανθεϊστικην έττίσης έyκρύ

τττουν διδασκαλίαν καί οί στίχοι 
του Γκαιτε: 
Arwνla στό μικρό καl στό μεyάλο 
δρςi ή φύσις καl τό άνθρώπινο 

[πνείίμα 
καl τά δύο όνταύyεια ε Ϊναι 
dιπό φQς τ' δσ6εστο έκεϊ πάνw 
πού άόρατο μέ τό φέyyος τόν 

Ικόσμο yεμfζει. 
2> Παyκοομικοc; η φυοιοκρα

τικοc; nαvθι:ίομόc;. Οδτος κατ' 
άντίστροψον φοράν τοττοθετει 
την ττραyματικότητα είς την ύ
λικήv δημιουργίαν. Ό ώρyανω· 
μένος φυσικός κόσμος εtναι δ 

' θεός. Πέραν της φύσεως δεν 
ύπάρχει τίττοτε αλλο. Κύριος 
έκττρόσωττος της ·tοιαύτης θεω
ρήσεως του κόσμου κατά την 
σύyχρονον έποχην ητο ό Χαικελ, 
οί ύλοζωϊσταί καί άρχαιότερον 
οί στωϊκοί. 

Χαρακτηριστικη ύττό την εττο
ψιν ταίηην εtναι ή περικοττή της 
Μτταyκαβάτ - Γκιτά (Ε. 14-15) 
(μεταψρ. Τιμ. Βρατσάνου): 
<c'O Θεός δέν ε Τναι της δράσης 

[ή αlτlα 
οϋτε τQν άνθρώπwν, οϋτε καl τQν 

[ερywν του 
οϋτε της όπόλαψης τοίί καρποϋ 

της όρyης, 
δλα αυτά τά κάνει μόνη της η 

[φύσις)). 
3) Ή τοιαύτη θεμελιώδης συ

σχέτισις θεου καί Κόσμου άγει 
κατά λοyικην άκολουθίαν εtς τό:ς 
έξης ττεραιτέρω συνεττείας καί 
δοξασίας: 

α) έψ· οσον δ θεός καί δ Κό
σμος ε1ναι εν καί τό αύτό, κατ' 
άνάyκην δ Πανθεϊσμός εύρίσκε
ται άντιμέτωττος των δυαρχικων 
θεωριων, καθ' ας ύψίστανται 
δύο άρχαί άίδιοι, δ θεός καί δ 
Κόσμος, τό ττνευμα καί ή ϋλη. 
Κατά τήν ττανθεϊστικην διδασκα
λίαν τό τταν ε1ναι δμοούσιον καί 
άττοτελει κολοσσιαίαν πυραμίδα, 
ης ή μέν βάσις είναι ή τταχυλή 
ϋλη, ή δέ κορυψη ή άραιοτάτη 
ϋλη, δ θεός, τό ττνευμα. Ή τταy
κόσμιος έξέλιξις συντελειται 
διό: μεταβάσεως του δντος άττό 
ττυκνοτέραν είς άραιοτέραν ϋλην. 
(θεοσοφία). 

β )Τό: φυσικό: φαινόμενα, μέ-,ρος της θείας ούσίας δντα, κα
τευθύνονται ττανσόφως καί ύπό 

1
1 

τό κράτος ιης θείας δυνάμεως. 
Συνεπως δ κόσμος (θεός καί φύ
σις) κινειται αtτιοκρατικως (μη
χανικως)· μάλιστα δέ, κατά την 
διδασκαλίαν τοί) Sch,varz, δ θε
ός καί δ σύμττας κόσμος δέν εΊ
ναι τι άττηρτισμένον καί τελει
ωμένον, άλλά τι διαρκώς έξελισ
σόμενον κατά στάδια. Την αττο· 
ψιν ταύτην έκψράζει ποιητικώ
τατα δ Morgenstern. <-'Ο θεός 
δέν ε1ναι κάτι τό τέλειον καί 
άττηρτισμένον, τταλεύει καί μοχ
θει διά τόν σκοπόν της δλοκλη
ρώσεώς του». Κορυψουται δέ ή 
αποψις αϋτη είς τό γνωστόν λό
γιον «Ά νάyκα καί θεοί ττείθον
ται». 

y) Περαιτέρω ό Πανθεϊσμός
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Ι
άρνείται κατά λογικήν συνέ
-πειαν τήν έλευθερίαν της Βου
λήσεως. Ό άνθρωπος εtναι μέ
τοχος της θείας ούσίας· πως εί
ναι δυνατόν ή ένανθρωπισμένη 
θεία ούσία νά κινείται έναντίον 
της λοιπης φύσεως, έπίσης θείας 
ούσίας, η του θεου. 

Περαιτέρω συνέπεια της άρνή
σεως της έλευθερίας της βουλή
σεως είναι ή άρνησις της ηθικης 
του άνθρώπου καί της μετά θά
νατον αύτου κρίσεως. Ό άνθρω
-πος, μέτοχος της θείας ούσίας, 
δρ� ύπό τήν έπίδρασιν ταύτην 
καί αί έκ ταύτης πράξεις του 
τοποθετουν αύτόν είς τήν κλί
μακα της παγκοσμίου έξελίξεως 
μηχανικως. Οϋτω δέ είναι νοη
τή ή κρατουσα ηθική. 

δ) Ή άθανασία της ψυχης ύπό 
τήν εννοιαν της μετά θάνατον 
διατηρήσεως της συνει3ήσεως 
της άτομικης προσωπικότητος 
είναι άσυμβίβαστος μέ τήν εν
νοιαν του Πανθεϊσμου. Ό θνή
σκων άνθρωΉος μετάγεται είς 
μίαν άλλην κλίμακα της παγκο
σμίου δημιουργίας μηχανικως 
καί κατ' έξέλιξιν οίονεί άπορρο
ψώμενος. 

IV 

Κριτική τοϋ Πανθεϊσμοϋ 
Αί άνωτέρω διαπιστωθε"ισαι 

έπί μέρους διδασκαλίαι του Παν
θεϊσμου εύρίσκονται είς άντίθε
σιν προς τά δεδομένα της συγ
χρόνου έπιστήμης καί της έμπει
ρίας καί είναι ένίοτε λοyικως 
άντιφατικαί. 

1) Ή διδασκομένn ένότης θε
ου καί κόσμου καθιστ� περι τ
τήν τήν εννοιαν αύτου, διότι 
θεός μ1i εχων αύτοτέλ�ιαν εναν
τι της Δημιουργίας δεν είναι 
θεός, άλλ' άπλως μέρος της 
Δημιουργίας. Άφ' ης ό Πανθεϊ
σμός έπιχειρεΊ νά διαστείλn τον 
Θεόν εναντι του κόσμου άνα
τρέπει έαυτόν. 

Του κόσμου θεωρουμένου ύπό 
τό πρΊσμα των διδασκαλιων του 
άκοσμικου Πανθεϊσμου, καθ' δν 
μόνον τό πνευμα πράγματι ύφί
σταται, ένζ) ή ϋλη είναι -εκφαν-

σις του πνεύματος, παραμένει 
άνεξήγητος ή δημιουργία της ϋ
λης. θεωρουμένου δέ ύπό το 
πρ"ισμα του ψυσιοκρατικου Παν
θεϊσμου, καθ' δν μόνον δ ύλικός 
κόσμος ύπάρχει, παραμένει άνε
ξήyητον πως έyεvvήθη τό πνευ
μα. Είναι δέ διαπιστωμένρν δτι 
τό πνευμα καί ή ϋλη είναι έτε
ροειδη, καθ' δσον τό πρωτον ύ
πάρχει έν χρόν� μόνον καί δύ
ναται νά προϋπάρχn αύτου, ένω 
ή ϋλη μόνον έν χρόv�. τόπ� και 
χροvοχώρ� δύναται νά ύπάρχn. 

3) 'Εάν ό κόσμος είναι άπορ
ροή της θ1:,.ίας ούσίας, τότε παν 
τό έπί γης συμβαΊνον φέρει έν 
έαυτζ) τήv θείαν Ούσίαν. Τουτο 
δμως δεχόμενοι καθιστωμεν τον 
θεόν ύπεύθυνον δλων των έπί 
της γης κακων, δπερ άνατρέπει 
των παvαγαθότητα αύτου, καi δ
λων των yεννQμένων τεράτων, δ
περ άνατρέπει τήν παντοδυνα
μίαν του. 

4) Ή άναyκαία ύπαyωyή τοϋ
αίωνίου γίγνεσθαι, κατά τον 
Γιανθεϊσμόν, ύπό τον μηχανι
σμόν της αίτιότητος αίρει τήν 
έν φύσει σκοπιμότητα. 'Αλλά 
σήμερον είναι άναμφισβήτητος 
ή διαπίστωσις της σκοπιμότη
τος ού μόνον είς τον χωρον των 
ψυχολογικων καί βιολοyικω� 
φαινομένων άλλά καί είς τά 
πλαίσια της πυρηνικης φυσικης 
μετά τον νόμον του Heisem
berg ττερί άπροσδιοριστίας πι
θανολοyεΊται. Ή σύγχρονος έπι
στήμη καί φιλοσοφία. έξαιρέσει 
του κύκλου της Βιέννης SL"h
lick, Reichenbanck, Caι-napis), έ
ξηyεί τά φαινόμενα τελολογικως. 
Οϋτως ή ττανθείστική διδασ!\α
λία διαψεύδεται καί καταρρέει 
ύττό τά κτυπήματα των συγ
χρόνων φυσικων έπιστημων. 

5) Ό Πανθεϊσμός άποκλείει
τήν έλευθερίαν της άνθρωττίνης 
βουλήσεως. Άλλ' οϋτω αίρεται 
ή ηθική εύθύνη του άνθρώπου 
καί έν ζωfi καί μετά θάνατον. 
Διότι τήν εύθύνην των πράξεών 
του φέρει ή έν ήμίν θεία ούσία. 
Ή άποδοχή μεταθανατίου κρί
σεως θά ηγΕν είς τήν άτοπον 
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έκδοχήν δτι δ θεός θά καταδι
κάζn έαυτόν άμαρτάνοντα μετά 
θάνατον. 

Ή άνατρο,τή δμως της θέσεως 
εlς τήν μέλλουσαν κρίσιν, άνα
τρέ,τει τήν ήθικήν τοϋ κόσμου. 
τούτου, διότι ή ελ�ειψις ,τροσω
,τικης άθανάτου ψυχης καί ευθύ
νης καθιστα τόν άνθρω,τον εν 
φυσικόν στοιχείον είς τήν άτέρ
μονα tεραρχίαν της άνελίξεως 
καί έξομοιοί αύτόν ,τρός άπλην 
φυσικήν δύναμιν. 

Παρά τάς άντιφάσεις καί συγ
χύσεις, ας έμφανίζει δ Πανθεϊ
σμός, εσχε πολλούς όπαδούς με
ταξύ των φιλοσόφων καί ,τοιη
των. Οί μέν φιλόσοφοι ρέπουν, 
εtτε διότι ά,τό ψυχοσυνθέσεως 
ά,τοδίδουν μείζονα σημασίαν είς 
τάς άντικειμενικάς άξίας παρά 
είς τήν ,τροσω,τικότητά των καί 
ενεκα τούτου εχουν εντονον τό 
αίσθημα της έξαρτήσεως ά,τό 
την πρώτην άρχήν, είτε διότι υ
περισχύει ,ταρ' αύτοίς μυστική 
διάθεσις ώθοϋσα αυτούς είς τήν 
διάλυσιν της ίδίας των ,τροσω
,τικότητος καί τήν άπορρόφησ[ν 
της ά,τό rήν πρώτην άρχήν. Οί 
καλλι τέχναι έξ έτέρου αίσθημα
τικως έρευνωντες τό θέμα καί 
άδιαψοροϋντες διά τήν άκρί
βειαν των έκφράσεων, άναζητοϋν 
τήν είς την άρμονίαν της υλικης 
δημιουργίας των παρουσίαν τοϋ 
eεοϋ. 

V 

Πανενθεϊσμός 
θεμελιωδες δίδαγμα αύτοϋ 

είναι ή πλήρης διαστολή θεοϋ 
καί κόσμου. Πρόκειται περί αύ· 
τοτελων καί διακεκριμένων υ
πάρξεων. Αί έ,τί μέρους συνέ
,τειαι της διδασκαλίας ταύτης 
είναι αί άκόλουθοι : 

1. Ο θεός είναι ,τνεϋμα, άί
διον, ,ταντοδύναμον, ,τροϋ,τάρ
χον της ϋλης, ένc;_'> αϋτη εχει ώ
ρισμένην έν χρόνy δημιουργίαν. 

2. Ό κόσμος δέν είναι τμημα
της θείας ουσίας, άλλ' ερyον 
αύτοϋ. Ό κόσμος δέ διακρίνεται 
είς πνευματικόν καί υλικόν. 

Καί ή άνθρωπίνη ψυχή δέν εί-

ναι τμημα της θείας ουσίας, 
εΙναι πνευματικόν κατασκεύα
σμα. «Λαβών χοϋν άπό της γης 
καί ένεφύσησεν είς τό πρόσω
πον πνοήν ζωης καί έyένετο αν· 
θρωπος είς ψυχήν ζωσαν». 

0 Οταν δέ ή Γένεσις λέγει, δτι 
δ άνθρωπος έπλάσθη κατ' εί
κόνα καί δμοίωσιν τοϋ θεου, 
δέν λέγει δτι έπλάσθη έκ της 
ουσίας τοϋ θεοϋ, άλλ' έκ τοϋ 
μηδενός . Ώς δέ παρατηρεί έπί 
τοϋ σημείου αύτοϋ δ Δαμασκη
νός «τό μέν κατ' είκόνα δηλοί 
τήν αύτεξούσιον (δηλ. τήν πνευ
ματικήν φύσιν, έν άντιθέσει 
,τρός τήν ϋλην), τό δέ καθ' δ
μοίωσιν τήν της άρετης κατά 
τό .δυνατόν δμοίωσιν». 'Επίσης 
Κλήμης δ 'Αλεξανδρεύς (Στρω
ματείς Β. 19) «τό κατ' είκόνα και 
δμοί�σιν ού τό κατά τό σωμα 
μηνύεται. ού yάρ θέμις θνητόν 
άθανάτy έξομοιοϋσθαι, άλλ' ή 
κατά νοϋν καί λοyισμόν». 

3. Ή άνθρω,τίνη ψυχή κατά
θείαν ,ταραχώρησιν είναι έλευ
θέρα καί αυτεξούσιος. Έντεϋ
θεν δ ανθρωπος φέρει άπάσας 
τάς εύθύνας των πράξεών του. 
'Ως πνευματική φύσις ή ψυχή 
μετά θάνατον, υ,τοδηλοϋντα διά· 
λυσιν τοϋ υλικοϋ σαρκίου, έ,τι
ζfi μετά συνειδήσεως της ίδίας 
της ,τροσωπικότnτος καί δέν ά
,τορροψαται υπό τοϋ θείου, ώς 
διάφορος έκείνου κατ' ούσίαv
Ώς διακεκριμένη δέ καί αυτε
ξούσιος ούσία είναι υπεύθυνος 
εναντι τοϋ θεοϋ καί υπόκειται 
είς τήν τιμωρίαν αύτοϋ. 

4. Παρά τήν αύτοτέλειαν τοϋ
θεοϋ καί τοϋ κόσμου, υφίσταται 
άληθής έ,το,ττεία τοϋ πρώτου 
έ,τ' αύτοϋ, ητις έκδηλοϋται διά 
της θείας Προνοίας. 'Ως δέ δρ[
ζει ταύτην δ ίερός Δαμασκη· 
νός «πρόνοια τοίνυν έστίν ή έκ 
θεοϋ είς τά δντα γενομένη επι
μέλεια. καί πάλιν πρόνοια εσrι 
βούλησις θεοϋ, δι' ην πάντα τά 
δντα τήν ,τρόσφορον διεξαyω
yήν λαμβάνει». Διά της θείας 
Προνοίας δέν ένοϋται· δ θεός 
κατ' ούσίαν μετά των ερyων 
αύτοϋ, άλλά τείνει ώς ,τατηρ 



224 ΙΛΙΣ ΟΣ 

χεϊρα βοηθείας. Ό άνθρωπος αυ
τεξούσιος καί κύριος της τύχης 
του δύναται νά άποδεχθfi η νά 
άποκρούσn την θείαν χάριν καί 
συνδρομήν. Την τοιαύτην σχέ
σι ν έκφράζει δ 'Απόστολος Παϋ
λος, δταν λέγει πρός τούς Ά
θηναίούς (Πραξ. ΙΖ' 28) «έν αυτc;> 
yάρ ζωμεν καί κινούμεθα καί 
έσμέν». Τό αυτό δέ έπαναλαμ
βάνει καί δ ίερός Αυyουστϊνος 
λέγων «On111ia sunt in Deo et 
tamen ipse Deus omn,um locus 
nonest» (Τά πάντα έν τc;> θεi;> εί
σί καί δμως δ θεός δέν είναι τό
πος των πάντων). 

'Ολόκληρος ή δημιουργία, άπό 
της νεκρας ϋλης μέχρι των άυ
λων πνευμάτων, κινεϊται μέσα 
είς τά πλαίσια τοϋ θείου σχε
δίου. 

5) Ή άνέλιξις της δημιουργίας
κατά τόν πανενθεϊσμόν, ίδίς,τ τόν 
χριστιανικόν, κινεϊται ύπό την 
έπίδρασιν τό μέν των άναλλοι
ώτων φυσικων νόμων (αίτιοκρα-

τία), οϋς δ θεός εθηκεν έπί τ�ς 
δημιουργίας, τό δέ ύπο της 
θείας προνοίας, ητις κατ' οίκο
νομίαν παρεμβαίνει καί έπενερ
yεϊ είς βελτίωσιν καί ύποβοή
θησιν της τοιαύτης έξελίξεως 
(τελολογία). 

Ή συνδρομή της αίτιοκρατί
ας καί της τελολο yίας έν τfi 
διακυβερνήσει τοϋ κόσμου άπο
τελεϊ δίδαγμα ου μόνον της προ
σωπικης ήμων έμπειρίας, άλλά 
καί της συγχρόνου έπιστήμης 
καί φιλοσοφίας. 'Εκ της συν
δρομης καί άλληλεπιδράσεως 
της αίτιότητος καί της σκοπιμό
τητος έξηyεϊται τό θαϋμα, άλλά 
καί τά τέρατα έν τfi φύσει. 

Μεταξύ των πανενθεϊστων δυ
νάμεθα νά κατατάξωμεν τόν 
Σκωτον Έριyένην, τόν Νικό
λαον Κουζανον, τόν Καμπανελ
λα, Μαλεμβράyχιον, Φέχτερ, Φί-
χτε, Λόκε, Βούντ, Παϋλσεν, υΟϋ
κεν κ.λ.π. 
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ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΟΓΚΙ 

'Από τό περιοδικό του Πανεπι
στημίου της Yoga Vedanda 
ύπό τήν π ρ ο  ε δ ρ ε [ α του 

S\:VAMIJI SIVA ANDA 

υΕνας νέος μαθητης ·ρώτη
σε τόν Σουάμιτζη αν θά μη:ο
ροΟσε νά τηρήση άη:όλυτη σι
ωη:η την έη:όμενη ήμέρα. Ό 
Σουάμιτζη άη:άντησε: «Μη 
σωη:αίνεις τελείως στην Άσ
ράμ (Σχολη). Άπόψευyε μόνο 
νά συζητας η:ολυ. Μίλα λί
γο.» 

Ό Σουάμιτζη μας διδά
σκει δτιlyιά νά τάξη κανείς νά 
τηρήση άη:όλυτη σιωη:ή, τό 
η:ράττει μόνον δταν άη:οκτή
ση τόν ελεyχο στό ορyανο 
τοΟ λόγου. 

Ό Σουάμιτζη, καθώς εΤναι 
γνωστό, συνι.στα τήν μέση δ
δό σέ δλα τά ζητήματα. Καi 

ή μέση δδός εΤναι ή δυσκο -
λώτερη. Ό καθένας μη:ορεϊ

\ 
νά φθάση στό ενα η τό αλ
λο ακρον κάθε ζητήματος, 
άλλά τό η:ιό δύσκολο εΤναι 
νά κρατηθη στή μέση όδό. 
Αύτό άη:αιτεί μεγαλύτερο 
αύτοέλεyχο, η:αρά ή η:λήρης 
άη:οψυyη ένός ώρισμένου 
η:ράyματος. Καί δ Σουάμιτζη 
ζητάει άη:ό τους μαθητάς του 
νά έφαρμόζουν την «μέση 
δδό». 

Ό Σουάμιτζη έη:ίσης ύη:ο
στηρίζει δτι στην 'Ασράμ ή 
η:ιό ένδιαφέρουσα Σαντχάνα 
( ασκησις) εΤναι ή ύη:ηρεσία. 
'Όχι η:ώς δεν η:ρέττει νά έφαρ-

Siddhasana Padmasana Svastikasana 

Τρεις άπό τiς άναρίθμητες στάσεις των Γιόγκι πρός �ιευ
κόλυνσιν της άναπνοης. Ή μεσαία είναι ή οtκεία στασις 

του Βούδδα. 

•
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μόζη κανείς αλλες Σαντχάνα 
-άλλά νά τίς θεωρεί: βοηθη
τικές yιά την ύπηρεσία. Αί
μέθοδοι του Διαλοyισμου,
της Πραναyιάμ (Γιόγκα της
άναπνοης) κτλ. εΤναι άναy
καιες yιά νά δώσουν στόν
άσκούμενο δύναμι yιά περισ
σότερο άποτελεσματικη ύπη·
ρεσία. Δεν πρέπει δμως μ'
αύτές τίς άσκήσεις ν' άπο
βλέπη κανείς σε θέσι άνώτερη
άπό έ1<είνην πού έξασφαλίζει
ή ύττηρεσία. Άποτελουν μέ
ρος της ύττηρεσίας. Ή ύπη·
ρεσία εΤναι ό σκοπός-ο[ διά
φορες Σαντχάνα τά μέσα.

Μή βλάπτης άλλους. 
'Ένα άντεπιστέλλον μέλος 

της Σχολης εγραψε του Σου
άμιτζη νά του στείλη μιά [δι
α(τερη Μάντρα (τυπο διαλο
yισμου ). Ό Σουάμιτζη εδωσε 
έντολη στό yραφεί:ο νά στεί
λουν την Μάντρα. 'Όταν, δ
μως, εφεραν τό γραμμα yιά 
νά τό ύπογράψη, δ Σουάμι
τζη διάβασε την Μάντρα, καί 
εΤδε δτι άπέβλεπε στην κα
ταστροφη έχθρων. «Νομίζω, 
εΤ πε πώς δεν πρέπει νά τη 
στείλουμε», καί ε[δοποίησε 
τό γρ&φεί:ο νά την κρατήση. 

'Έτσι δ Σουάμιτζη έδίδαξε 
δτι δέν πρέπει νά χρησιμο
ποιη κανείς την Μάντρα yιά 
νά βλάψη αλλον. 

·ο Φακιρισμός δέν όδηΊ(εί
ατή λύτρωσι.

Ή κόμησσα Μάγιο, έπι
σκέπτρια της ' Ασράμ, θέλησε 
νά μάθη άπό τόν Σουάμιτζη 
την τεχνικη του φακιρισμου 
καi συγκεκριμένα πCJς μπο-

ρη κανείς ν' άνασηκώση άπό 
τό εδαφος τό κορμί του άλύ
yιστο. Ό Σουάμιτζη άπάντη
σε άμέσως : «Αύτό τό σήκω
μα δεν μπορεί: νά σας δώση 
τη λύτρωσι. Μην καταφεύγε
τε στόν φακιρισμό. 'Επανα
λαμβάνετε τό δνομα του Κυ
ρίου». Ή κόμησσα Μάγιο 
έξήyησε δτι ενας άπό τούς 
φίλους της ηθελε την πληρο
φορία. Ό Σουάμιτζη εΤπε: 
«Πέστε του vά έφαρμόζη την 
Πραναyιάμ καί νά τρώη έλα
φpά. 'Αλλά τί χρησιμότητα 
εχει τό άλύyιστο σή�ωμα; 
Μαζεύει περιέρyους γύρω 
σας. Δέν συντελεί: σε τίποτε 
τό καλό. Δεν σας δδηyει 
στη λύτρωσι». 

'Όχι μόνον τό σήκωμα άπό 
τό εδαφος, μά καί δλα τά 
αλλα έντυπωσιακά φερσίμα
τα καταδικάζονται άπό τόν 
Σουάμιτζη σάν έμπόδια στην 
πνευματικη άτραπό, καί συ
νιστa: στούς μαθητάς του νά 
μη δελεάζωνται, οϋτε νά τά 
έκτελουν δημοσίςχ. 

Τ ά πράΊ(ματα τοϋ κόσμου 
είναι άπατηλά. 

'Όταν ό Σουάμιτζη πήγαι
νε στό Σατσj:γκ, ή κόμησσα 
Μάγιο τόν συνάντησε στό 
δρόμο καί εΤπε: «Μόλις, πε
ράσαμε άπό την κρεμαστη 
γέφυρα. Τι όμορφη πού εΤναι 
καί δλα τά μέρη τριγύρω». 
«Καί τi άπατηλά», πρόσθεσε 
άμέσως ό Σουάμιτζη, θέλον
τας νά ύποσημειώση δτι εΤναι 
μάταιο νά ψάχνη κανείς yιά 
χαρές σε δμορφες σκηνές καί 
πράγματα του κόσμου, ποι.ί 
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δλα τους εΤναι βραχύζωα 
και άττατηλά. 
Φιλοσοφία της ζωής. 

Κατά την διάρκεια μιας 
διδασκαλίας του, δ Σοuά
μιτζη εΤττε: «Τό. νόημα της 
ζωης εΤναι νά ύττηρετης, νά 

ίνης, νά σuyχωρης, νά έλέy 
χης τό νοΟ, νά τταλεύης yιά 

ελειοττοίησι. Ζωη σημαίνει ν' 
άyαττδ:ς τά ττάντα, \.ά κάνης 
"λλους εύτυχεϊς, νά συμμε
ρίζεσαι τοΟ αλλοu τά κτήμα
τα. Ζωη σημαίνει εύyένεια, 
άyνότητα' γενναιότητα». υγ. 
στερα άττό λίγη σιωττή, δ 
Σο4άμιτζη ττρόσθεσε: «"Αν 
τά κάμης αύτά δλα, θά κερ
δίσης ε(ρήνη καi άθανασία !» 
Ό Θεός διαβλέπει τίς 

άνθρώπινες σκέψεις. 
Ό Σοuάμιτζη ττερνοΟσε 

έμ ττρός άττό ενα κτίριο, 
δταν τταρετήρησε δτι ή ττόρτα 
τοΟ σττιτιοΟ εΤχε μιά ε(δικη 
κουρτίνα, μέσον της δποίας 
οί ανθρωττοι μέσα στό σττίτι 
μττοροΟσαν νά βλέτrοuν τούς 
άνθρώττοuς πού ττερνοΟσαv 
άπ' εξω, ένω οι ανθρωττοι 
άπ' εξω δεν μποροΟσαν νά 
lδοΟν τούς άνθρώποuς μέσα 
στό σπίτι. Καi εΤπε δ Σοuά
μιτζη: «Αύτοi μας βλέπουν, 
ένω έμεϊς δεν μττοροΟμε νά 
τούς [δοΟμε. Τό '(διο καi δ 
θεός μπορεϊ νά βλέπη τiς 
σκέψεις τοΟ άνθρώποu, ένω ό 
ανθρωπος δεν μττορεϊ νά (δη 
τό θεό». 
Ή Έπιστήμη είναι άγνοια. 

Ο κ. Χάνς εΤχε άναψέρει, 
σέ μιά δμιλ(α του, τη Γιόγκα 
σάν «έπιστήμη». Ό Σοuάμι-

τζη τόν εύχαρίστησε καί εΤττε: 
«Ή Γιόγκα εΤναι ή έπιστήμη / 
των έπιστημων. Λαμβάνει ύπ' 1οΨει της καί τίς τρεϊς κατα-ι
στάσεις - έyρήyορσι, ονειρο,

! καί ϋπνο. Ή έπιστήμη βασίζε
ται μόνον στήν ττεϊρα τηςέyρη· 
yόρσεως. οι άνακαλύψεις της! 
έπιστήμης έλέyχονται ττολλά· � 
κις άνακριβεϊς άπό μεταyενέ-1 
στερεςάνακαλύψεις.0{ έττιστή, 
μονες συχνά λέγουν σήμερα Ι
καi άντιλέyοuν αϋριο. Τ ά εύ- ι

ρήματά τους δέν εχοuν διαρ-ι κη άξία. Ή έττιστήμη εΤναι 
άγνοια». 

Ή τεχνική της άγάπης 

Ό Σοuάμιτζη άποσπα έρ
yασία άπό αλλοuς με την 
άyάττη καi την ένθάpρuνσι, ο
χι με παρατηρήσεις καί άπει
λές, δπως γίνεται στiς έττι
χειρήσεις. υοτι ή ττολιτικη 
τοΟ Σοuάμιτζη εΤναι ή σωστη 
άποδεικνύεται άπό τό γεγο
νός δτι ανθρωποι μι'!. μικρά 
προσόντα η iκανότητες ερ
χονται στην 'Ασράμ καί μέ
σα σέ σύντομο χρονικό διά
στημα λάμττουν σάν διαμάν
τια σε δισψόροuς τομεϊς. 
Στην Άσράμ yιά κάθε τέχνη 
η έπιστήμη δ Σοuάμιτζη σπά
νια δίνει λεπτομερείς δδηyίες 
κσί τό πιό θαυμαστό πραyμα 
εΤναι δτι σττοuδασταί μελε
τοΟν τίς πιό περίπλοκες τεχ
νικές. 

Μήν προσκολλάσθε σέ 
τίποτε. 

Ό Σοuάμιτζη γύρισε στό 
σπίτι του ϋστερ' άπό την έρ
yασία στό yραψεϊο. Στό δρό
μο άντάμωσε τόν Σοuντα-
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νάντα, ο οποίος έρχόταν μέ 
ενα κύπελλο στό χέρι. 

«Παίρνεις τό φαyτjτό σου 
σ' αt.:,τό τό κύπελλο μόνον;», 
ρώτησε ό Σουάμιτζη. 

«Μάλιστα, Σουάμιτζη», ά· 
πάντησε δ Σουντανάντα. 

«Πολύ καλά κάνεις» παρε
τήρησε δ Σουάμιτζη (γιατί ε
να κύπελλο δείχνει άπλότη
τα), άλλά, πρόσθί::σε, θά μπο
ρουσε καμμιά φορά νά τό 
παίρνης καί σέ πιατο» ('ίσως 
yιά νά άποφύyη την προσκόλ
λησι στό κύπελλο!). 

'Απόσπασις-Προσήλωσις. 
Ό Καλιανάντα τόν ρώτη

σε : «Σουάμιτζη, εχετε γρά
ψει πάνω άπό διακόσια βι
βλία. Τά διδάγματά σας εί
ναι τόσο πολλά, ωστε τά χά
νω και δεν ξέρω ποιό είναι 
καλύτερά ν' άκολουθήσω. 
Μπορείτε νά με βοηθήσετε ;» 

Ό Σουάμιτζη είπε : 
«'Απόσπασις- Προσήλωσις». 

Ό Καλιανάντα ρώτησε: 
«Τιtτοτε αλλο, Σουάμιτζη;» 
Καί δ Σουάμιτζη ειπε : 

1 r 
« Τι ποτε αλλο. Ά πόσπασις 

J-προσήλωσις. Αύτό περιέχει
δλά τά διδάγματα. Τά δια-
κόσια βιβλία πού εyραψα δεν 
είναι παρά σχόλια πάνω σ' 
αύτό. 'Απόσπασε τό νου άπό 

J 
σκέψεις των άντικειμένων. 
'Απόσπασε τό νου άπό κάθε 
ύπερβολικη τάσι, άπό την άν
τικειμενικη yνωσι, άπό την 
εννοια της δυάδος. «Άπό
σπασις»-ή λέξις αύτη μο
νάχη της συνοψίζει την ούσία 
δλων των γραφών καί δλων 
των Σαντχάνα. «Προσήλω
σις»-εΤναι ή λέξις πού έξη-

yεί, άλλά καί διευκολύνει 
την «άπόσπασι». Προσήλωσε 
τό νου στόν Κύριο. Προσήλω
σε τό νου «εlς Αύτόν». Προ-

\ σήλωσε τό νου στην ύποκει
μενικη yνωσι, την μη-δυαδι
κη συναίσθησι. Στην έξέλιξι 
αύτης της προσηλώσεως, συν
τελείται ή άπόσπασις. Ή ά
πόσπασις του νου άπό άντι
κειμενικές τάσεις δεν εtvαι 
δυνατη δίχως προσήλωσι του 
νου σέ θεία συνείδησι η αυ
τογνωσία. «'Απόσπασις» καί 
«Προσήλωσις» μοιάζουν μέ 
τίς δύο όψεις ένός νομίσμα
τος· δπου ύπάρχει ή μία ύφί
σταται καί ή αλλη. 

«Ή Κάρμα, ή Βάκτι, ή Ρά
yια, ή Γνάνα καί αλλες Γιόγ
κα δεν είναι παρά ποικίλες 
μορφές της μοvαδικης διαδι
κασίας του «Άποσπάσου
Προσηλώσου». Είναι βοηθοί 
στήν διευκόλυνσι αύτης της 
μοναδικης μεθόδου. Ό συνη
θισμένος ανθρωπος προσηλώ
νει τό νου του στην έρyασία 
κ' ετσι τό έλευθερώνει άπό 
τό δόλωμα των άντικειμένων. 
Τ ό 'ίδιο καί ό άσκητης της 
Βάκτι κρατάει τό νου του 
προσηλωμένο στην έπανάλη· 
ψι του όνόματος του Κυρίου 
καί στην έφαρμοyη της εύλα
βείας, έλευθερώνοντάς το ε
τσι άπό τίς έyκόσμιες σκέ
ψεις. Τό 'ίδιο καί οί άσκηταί 
σέ αλλα ε'ίδη Γιόyκας προ
σηλώνουν τό νου ό καθένας 
στό εΤδος της ασκήσεως καί 
τό άποσπουv άπό τίς α!σθη
σιακές σκέψεις. Ή έφαpμοyη 
της Σαντχάνα τελικά δδηyεϊ 
στην προσήλωσι στόν Κύριο 
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η Αύτόν κι αύτό εΊναι τό ά
ποκορύψωμα ολων των Γιόγ
κα. Τώρα, έννοήσατε ;» 

Ό Καλιανάντα εΊ πε : 
«Μάλιστα, Σου άμι τζη». 

Άγάπα λίγο, άλλά άγάπα 

έπί πολύ. 
.,.Ηταν μιά γυναίκα που yιά 

λίγον καιρό διατηροϋσε κα
λές σχέσεις μέ την Άσράμ. 
'Αργότερα οί σχέσεις εσπα
σαν. Καi δ Σουάμιτζη παρε
τήρησε : «Τέτοια εΊναι ή φύ
σις τοϋ κόσμου. οι ανθρωποι 
άyαποϋν δ εvας τόν αλλον 
γιά μερικόν καιρό. 'Ύστερα 
ερχεται ή προστριβή. Δεν εΊ-

Η ναι καλό αύτό. Άyαπθ:τε λί
υ γο, άλλά άyαπθ:τε έπi πολύ». 

- Ό Σουάμιτζη πρόσθεσε :
«Μόνον ενας 'Άγιος μπορεί
ν' άyαπθ: δλους καί yιά πάν
τα».
Καθημερινή ρουτίνα.

Ό Σουάμιτζη εΤναι πολυ 
τακτικός στίς ωρες του. Στίς 
9 τό πρωί βρίσκεται στό γρα
φείο καί στίς 6.30 τό άπό
γευμα στήν α'ίθουσα. ΕΤναι 
ταχύτατος στην έρyασία του. 
Γράφει πολυ γρήγορα. Δια
βάζει τίς έφημερίδες που ε
χουν αρθρα κλπ. πολυ γρή
γορα. Σέ ολα του ε[vαι τα
χυς καί εχει άπό τους αλ
λους την 'ίδια άπαίτησι. 

Σχετικά μέ τη δίαιτα λέει: 
«Ό καθένας θά επρεπε νά 
έκπαιδεύση τόν έαυτό του 
νά δέχεται οποια τροφή τοϋ 
τυχαίνει. 'Ακόμη 1<αί πέτρες 
θά επρε'ί,(ε νά μπορfj κανείς 
νά χωvεύη. υοταν ενας ζfj 
μόνον μέ γάλα, δεν θά μπο-

ρη άρyότερα νά πάρη αλλο 
εΤδος τροφfjς. Έyώ τρώγω 
άπό δλα, άλλά κατά διαστή
ματα νηστεύω. Αύτη εΤναι ή 
μέθοδός μου !» 

Τά γένεια, δ Σουάμιτζη τά 
θεωρεί άκάθαρτη συνήθεια. 
'Ένας σπουδαστης που δια
τηροϋσε μακριά γενειάδα, 
ενα πρωί παρουσιάσθηκε ξυ
ρισμένος. Ό Σουάμιτζη τοϋ 
πρόσφερε φυστίκια καί εΤπε: 
«Τ ώ ρ α φ α ί ν ε σ α ι καθα
ρός». 

θεωρεί τόν χρόνο πολύτι
μο καί δεν τοϋ άρέσει νά1 τόν
χαιρετοϋν ο{ έπισκέπται μέ 
ύποκλίσεις. 

Καί δ '(διος άποφεύyει νά 
σπαταλθ: τόν χρόνο των αλ
λων. Στη συνάθροισι, αν και 
φθάνει κατάκοπος άπό τίς 
περιπατητικές συζητήσεις, έν
νοεί ν' άρχtσn την όμιλία του 
άμέσως μόλις καθήση στήν 
εδρα καί θέλει έκείνη τη στιγ
μή άκριβως νά εχει τελειώσει 
στό γραμμόφωνο ή προσευχη 
η τό ασμα. Πρίν άπό τη συν
άθροισι δ άρμόδιος πρέπει, 
σύμφωνα μέ τίς όδηyίες τοϋ 
Σουάμιτζη, νά εχη κάμη την 
έπιλοyη των δίσκων, νά εχn 
άλλάξει τίς βελόνες, κανονί
σει τό γραμμόφωνο κλπ. 
ωστε , ά μην παρατηρηθfj 
καμμιά χασμωδία. Σ' αύτους 
που πρόκειται νά διαβάσουν 
άπό την Μπαyκοβάντ η την 
Ραμαγιάνα, συνιστθ: νά εΤναι 
προετοιμασμένοι, εχοντας α

φαιρέσει την θήκη, στην δποία 
συνήθως κλείνονται αύτά τά 
βιβλία, καί νά εχουν σημάδι 
στη σελίδα που θά διαβά-
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σουν, ωστε νά μη ψάχνουν 
τήν τελευταία στιγμή. 

Καθημερινώς δ Σουάμιτζη 
εξοκολουθεί την Γιόγκα της 
Συνθέσεως. 'Ανταποκρίνεται 
στά διάφορα θέματα της ρου
τίνας, στην ώρισμένη ωρα, 
χωρίς νά παραλείπη τίποτε, 
δση καί νάναι ή εργασία fι δ 
άριθμός των _επισκεπτών. Τά
ξις, άκρίβεια, ταχύτης, προ
σεκτικη διατήρησις άρθρων, 
άσμάτων κλπ. ϋχι εξαντλητι
κη δίαιτα, ξύρισμα, προετοι
μασία στό καθηκον, ϋχι σπα
τάλη τοΟ χρόνου των άλλων 
καί εψαρμοyη της Γιόγκα της 
Συνθέσεως, αυτά είναι τά 
κύρια σημεία της επιστήμης 
τοΟ Σιβανάντα. 
Έσwτερικά κακά. 

Μιά δμάδα άπό τό Νότο 
εψθασε yιά προσκύνημα στην 

'Ασράμ. Ό Σουάμιτζη τους 
ρώτησε: «Τί εγκαταλείψατε 

· σάν σημάδι της επισκέψεώς
σας στό Μπενάρες;». (Διότι
είναι εθιμο I που επικρατεί ά
κόμη, νά εγκαταλείπουν κά
τι δσοι επισκέπτονται τό
Μπενάρες. Κάνουν, συνήθως,
τάξιμο νά μη χρησιμοποιοΟν
κάτι σ' δλη τους τή ζωη η
μόνον επί ενα χρόνο). 'Ένας
επισκέπτης άπάντησε δτι πα
ραιτήθηκε άπό κάποιο φαγη
τό. Τότε δ Σουάμιτζ:η είπε:
«Τί χρησιμεύει νά εyκατα
λείπη κανείς τέτο,α πράγμα
τα; Έyκαταλείψατε την όρ-
yή. Δέν είναι σπουδαίο νά
παραιτηται κανείς άπό εξω
τερικά πράγματα. Τά εσωτε
τερικά ελαττώματα πρέπει νά:
εyκαταλείψη».

Είς τό σ ύ μ β ο λ ο ν ύφίσταται ττάντοτε, κατά τό μάλ
λον καί ηττον εύδιακρίτως καί εύθέως, μιά σuμττύκνωσις, μιά ά
ποκάλuψις του άττ�=ίροu. Τό άττειρον έκδηλώνεται στό ττcττερα
σμένον yιά νά καταστfi δρατόν. Τό σύμτταν εΤναι ενα εύρύ σύμ
βολον του θεου, δττως δ οίκος ττού δ άνθρωττος άνεyείρει είναι 
μόνον μιά ύλοττοίησις της σκέψεώς του, ταυτοχρόνως ττραyμα
τικός καί συμβολικός. 

ΚΑΡΛΑ·Υ·Λ 

Τό νά ζfi κανείς μόνον, δέν άρκεΊ ... Τούτη τήν έττοχή, ττού ή 
βία, ντυμένη καί μέ πλαστότητα, εlναι, τταρά φύσιν, καθισμένη 
στό θρόνο του κόσμου, έττιμένω στην ττεποίθησί μου δτι ή άλή
θεια, ή άyάττη, ή άνεττιθετικότης, ή ττραότης καί ή καλωσύνη 
τταραμένοuν οί ύττέρτατες άξίες. 

Σ' αύτές άνήκει ό κόσμος, φθάνει ενας έτταρκής άριθμός ά
τόμωv νά καταστουν ίκανοί νά σκέτττωνται καί νά ζοΟν άyvά 
δυνατά καί σταθερά, σκέψεις άyάττης καί άλήθειας, άνεττιθετικό� 
τητος καί ττραότητος. 

ΑΛΜΠΕΡ ΣΒΑ·ι·τrep 
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Ο.ΙΛΙΣΟΣ 
Πνευματικόν κέντρον 

της ά ρ χ α ι ό τ η τ ο ς 

Ό περίφημος ποταμος των 
αρχαίων 'Αθηνών Ίλισος άπο 
των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
της σήμερον δεν έπαυσε να μνη
μονεύεται άπο τους 
συγγραφείς ώς μετα
φορικη εΖκών, έκτά
κτως ζωηρα καί ίδι
αίτερα 6αρυσήμαντη. 
Πράγματι δ μικρος 
την κοίτην ποταμός 
αυτός, πνευματωμέ
νος άπο την αρχαίαν 
θρησκευτικην μυστη
ριακην παράδοσ ι ν, 
μετουσίωσεν ε1ς το 
ονομά του έξαιρετι
Κ'Υ/Υ άκτινο6ολίαν -
την άνυπέρ6λη τ ο ν 
πνευματικότητα των 
'Αθηνών - καί ε ι ς 
τας οχθας του έξετυ
λίχθη κατα την άρ
χ αιότητα σπουδα ί α 
έορτα.στικη καί μυ
σταγωγικη κίνησις. 

6ολία άνεπτύχθ"Ώ κατα τρόπον 
συγκεκριμένον, καθώς έπίσης 
καί αf μεγάλαι θρησκευτικαί καt 
μυστηριακαί τελετουργίαι ηντλ η

σαν εκτακτον αίγ
λην άπο το ώραίον 
καί έξαίρετον τοπίον 
του Ίλισου, &πο το 
έκεί είδυλλιακον πε
ρι6άλλον, το δποί
ον ή τέχνη του Πλά .. 
τωνος κατώρθωσε να 
έμφανίση με τόσην 
λιτότητα. 

Af οχθαι αυτα.ί 
έξετείνοντο οχι είς 15-
λον τον ρουν του πο
ταμου, άλλα σχεδον 
αποκλειστικώς ε ι ς 
την λοφώδη περιο
χήν, ή δποία εκτείνε
ται άπο το Στάδιον , 
εως την δδον της 
'Αναπαύσεως καί ή : 
δποία ώνομάζετο " - / 
γρα η "Αγραι. 

Έσημείωσε τ η ν 
έπιτυχίαν αυτήν, οχι 
μόνον κατα μεταφο
ρικην εννοιαν' άλλα 
καί κατα κυριολεξίαν. 
'Όντως είς τας οχ
θας του 'Ιλισου ή 
πνευματικη άκτινο- Ό Σωκράτης 

Ε1ς την μικραν α.υ
την εκτα.σιν, το ώρα.ί
ον α.υτο τοπίον, ηρέσ
κοντο να διατρί6ουν 
αf Ίλισιάδες Μου
σαι, 'των δποίων δ
πηρχεν fερον και βω
μός.� Έδω ανεπαύ-
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ετο άπο τον μανιώδη δpόμον 
του δ άνεμος Βορέας κα:ί ίδων 
κάτοτε την ώpα:ία:ν κόρην τοσ 
Έpεχθέως, την άνήpπα:σεν. Έ
πίσης έδω ύψώνοντο άλλα: πεpι
κα:λλη κτίρια:, τά δποία: ήσα:ν 
άφιεpωμένα: ε1ς θεούς κα:ί ήpωα:ς. 
'Εκ τούτων τά σπουδαιότερα: 
ήσα:ν, έκτος τοσ ίεpοσ των 'lλι
σιάδων Μουσων, το δποίον δ 
llλά.των δνομάζει «Μουσείον» 
δ να:ος τοσ 'Ιλισοσ, δπου έλα:
τpεύετο δ Ίλισος ώς ήpως, δ 
δποίος πα:pιστά.νετα:ι προσωποποι
ημένος μέ μοpφην νεα:νίου ε1ς 
το δυτικον άέτωμα: του Πα:pθε
νωνος, εχων πλησίον του μία:ι 
νύμφην, πιθα:νως την Κα:λλιρόην. 
<Qσα:ύτως ε1ς το περί τον ' p
δηττον κέντρον ήτο τό ίεpον 
τ ο σ Έλικωνίου Ποσειδωνος 
φέρον την δνομα:σία:ν α:uτην 
διότι δ εκεί λόφος ώνομά.ζετο 
τότε Έλικών. Παρέκει ύψώνον
το δ να:ος της Δ ήμ ητpα:ς κα:ί 
τf ς Κόρης ( ή Περσεφόνης) κα:ί 
δ να:ος του Τpιπτολέμου. Είς 
την πεpιοχην α:uτην κα:τά τον 
μήνα: 'Ανθεστηpιωνα. (μεταξύ 
Φεοpουα:pίου κα:ί Μα:pτίου) έτε
λοσντο τά μικρά 'Ελευσίνια: Μυ
στήρια:, τά καλούμενα: «έγ 'Ά
γpα:ις» η «προς ή κα.τ' 'Ά γpα:ν». 
Τα.στα. ήσα:ν παρεμφερή προς τά 
Μεγά.λα: Έλευσί νια J\f υστήpια:, 
διά τά δποία: μόνα, ή ' θηνα:ϊ
κη πομπr1 μετέοα:ινεν άπο τάς 
'Αθήνας εlς την 'Ελευσίνα:. 

, Το τοπίr.,ν α:uτο τοσ Ίλισου 

·ljτo πολύδενδpον κα:ί ποτιζόμε
νον άπό τον ποταμόν ήτο δια: -
μοpφωμένον εlς μα:γευτικώτα:τοΥ
πεpίπα:τον. Φα:ίνετα:ι δτι εlς την
ά·ι..μη της f; πεpιοχη είχε θηρά
ματα: κα:ί δι α:uτο ελαοε τό ονο-

μα: " γpα:ι (κυνήγια:) κα:ί ενα:ς 
να:ός ήτο άφιεpωμένος εlς την 
'Αρτέμιδα: την Άγpοτέpα:ν, δη
λ'Χδη ε1ς την θεάν τοσ κυνη
γίου. Ε1ς τον να.ον τουτον κα:τά 
τον μήνα: Βοηδpομιωνα: (Σεπτέμ
οpιον} έτελείτο ή «' γpοτέpα: 
θ·uσία:» είς άνα:μνησιν της ίστο
pικης μά.χης του l\'Ια:pαθωνος. 

Είς την πεpιοχην α:uτην ύπηp
χεν επί πλέον ίεpόν της 'Αφρο
δίτης της «εν Κήποις», δια:κο
σμημένον μέ άγαλμα: τοσ y λύ
πτου 'Αλκαμένους, επιφα:νους 
μαθητου του Φειδίου. crπηpχεν ά
κόμη κα:ί δη επί του Άpδηττοσ 
να:ός της Ί ύχης, κτισθείς ύπο 
Ήpώδου του Άττικοσ. 

'Αλλά τά ίεpά α:uτά κτίσματα:, 
τά ώκοδομημένα το ενα: κατό
πιν του άλλου είς τάς σχθα:ς τοσ 
'Ιλισου, πα:p' δλον τό πλήθος 
των, δέν ήσα.ν ίκα:νά νά πpοc�δώ
σουν ε1ς τόν ποτα.μον την πεpι
ληπτικην εννοια:ν του ψοpέως 
της μεγάλης πνευματικότητος 
των Άθηνων. 'Απέκτησε την 
εννοιαν τα:ύτην μόνον, δτα:ν τά 
περί α:uτόν τοπία επνευμα.τώθη
σα:ν άπό υψηλά νοήματα καί 
άθα:ν6:τους ίδέα:ς καί διεποτίσθη
σαν άπο · συyκεκpιμένην διδα
σκα.λία:ν της ' θηνα:ϊκrjς σοφίας. 
Πpά.yματι ε1ς την άπέν::χντι οχ
θην του Ίλισου, έκε"Ε δπου είναι 
ή δδός Λυκείου, εκειτο ή llεpι
π;-τητικη, Σχο,λrι ,τοσ 'Αpι.�το
τελους,1 το Λυκειον του, οπου 
έδίδ::χξε τά εως σήμερον θαυμα:
ζόμενα μεyά.λα εpyα του. Δεξιά 
του Σταδίου κα.ί έπί της άpιστε
ρας σχθης του λόφου 'Αpδηττοσ 
ώpκίζοντο τον 11λιαστικόν δpκον 
οί 'Αθηναίοι δικα.στα.ί, οί άπο
τελοσντες την Ήλιαίαν. Οϋτως 
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εις το παρόχθιον αύτο τοπίον 
συνετελέσθη έπί μερικούς αιώ
νας άψόyως ενα δυσχερέστατον 
έργον, δποΊον εΙναι ή άπονομrι 
τής δικαιοσύνης μεταξύ των άν
θρώπων. Ή έκλοyή τοίί τοπίου 
τούτου, ίκανοίί να έμπνέ11 τούς
ήλιαστας ε1ς τήν θείαν άποστο
λήν των, όπήρξεν οντως έπιτυ
χής. Άξιομνημόνευτον είναι κα.ί 
το άνευρεθέ'ν προσφάτως πιχρα 
τήν yέφυρα:ν τοίί Σταδίου ίερον 
τοσ ηρωος ή θεοίί Πα.yκράτους, 
δ δποΊον έδωκε το ονομά του 
εις τήν δμώνυμον συνοικίαν. 

' λλα το θαυμασιώτερον έξ 
δλων των χαρακτηριστικών τής 
παριλισίου περιοχής εΙνα.ι ή 
έκλοyή, τήν δποίαν εκαμε, κατα 
τον Πλάτωνα, δ μεγάλος φιλό
σοφος Σωκράτης, δια να συνο
μιλήση έκε-τ μέ τον μαθητήν του 
ΦαΊδρον περί έρωτος κα.ί ώρα.ι· 
ότητος «ενθα, κατά τον Λουκια
νόν, δ Σωκράτης κα.θεζόμε'λΟς 
Φα.ίδρου τε τοσ Μυρρι νουσίου 
κατειρωνεύετο κα.ί τοίί Λυσίου 
τοίί Κεφάλου λόγον διήλεyχε 
καί τας Μούσας έκάλει ηξειν». 
'Αλλ' 1δού πως συγκεκριμένως 
ό θε-τος Πλάτων είς τον άνω πε
ρίψημον διάλοyόν του, περιγρά
φει το τοπίον τοστο τής θαυμασί
ας σκηνογρα.φί::,.ς τοσ «Φα.ίδρου». 

Σωκράτης. Νά yείρωμε δωθε 
άπό τό δρόμο καt νά παμε κα
τά τόν 'Ιλισό. Κι έκεί θά καθί
σωμε δπου θέλομε, μέ τήν ήσυ
χία μας. 

Φαίδρος. Σέ καλnν ωρα, κα
θώς φαίνεται, ετυχα νά είμαι 
κι έyώ ξυπόλυτος. Γιατί έσύ δά 
είσαι πάντα. Τό καλύτερο λοι
πόν yιά μας είναι νά παμε κα
θώς πάει τό νεράκι, yιά νά δρο
σίζωμε καt τά πόδια μας. Καί 
σ' αύτήν μάλιστα τήν έποχή 
του χρόνου καί σ' αύτήν τήν 
lJρα της ήμέρας δέν είναι δu-

σάρεστο. 
ΣΩ. 'Εμπρός λοιπόν καί 1ωί

ταξε κιόλας που θά καθίσωμε. 
ΦΑΙ. Βλέπεις λοιπόν έκείνη 

τήν πανύψηλη πλατάνα; 
ΣΩ. Καt τί; 
ΦΑΙ. 'Εκεί είναι καί ίσκιος καt 

έλαφρό άεράκι καί χλόη καί νά 
καθίσωμε η, αν θέλωμε, νά yεί
ρωμε καταyης. 

ΣΩ. 'Εμπρός λοιπόν. 
ΦΑ 1. Γιά πές μου, Σωκράτη, 

άπό τόν 'Ιλισό άπό έδω κάπου 
δέν λένε πώς αρπαξε δ Βορέας 
τήν 'Ωρείθυια; 

ΣΩ. �Ετσι λένε. 
ΦΑΙ. 'Άραγε άπ' έδω λοιπόν; 

Είναι δά καί τό νεράκι γεμάτο 
χάρη κι δλοκάθαρο καί διάφανο 
καί λές πώς είναι καμωμένο yιά 
νά παίζουν πλάϊ του παρθέ\ιες. 

Σ.Ω. Όχι άπ' έδω, άλλ' άπ' 
έκεί κάτω, δύο περίπου η rρία 
στάδια άπ' έδω, έκεί δπου περ
ναμε τό ποτάμι yιά νά παμε 
στό ίερό της u Αyρας, έκεί κά
που εΙναι καί κάποιος βωμός 
του Βορέα. 

ΦΑΙ. Δέv τόν εχω καλά στό 
νου μου. 'Ωστόσο πές μου, μά 
τό Δία, Σωκράτη, έσύ πιστεύεις 
πώς είναι άληθινό αύτό τό μυ
θολόγημα; 

Ό Σωκράτης, άφου εδωκε τήν 
άπάντηση yιά τό μυθολόγημα, 
συνεχίζει: Μά τήν UΗρα, ομορ
φο μέρος. Καt ή πλατάνα αύτή 
έδω εχει πυκνό δλόyυρα τόν 
ίσκιο κοί είναι ψηλή, καί της 
λυyαριας τό ϋψος καί δ ίσκιος 
είναι πανώρια, καt καθώς είναι 
στήν άκμήν τ' άνθου της γεμί
ζει τόν τόπο μ εύωδιά· ή πηyή 
πάλιν δλη χάρη άναβρύζει έδω 
κάτω άπό τήν πλατάνα κατά
κρυο νερό, πού τό νοιώθεις κι 
δλας στά πόδια. Καί φαίνεται 
άπό τά άyάλματα καt τίς κόρες, 
πώς είναι τόπος ίερός, άφιερω
μένος σέ κάποιες Νύμφες καt 
στόν Άχελωο. Κι' αν άκόμα θέ
λης τό άεράκι του τόπου αύτου 
είναι τόσο καλόδεχτο καί εύ
φραίνει πολύ. Καt καλοκαιρινό, 
δπως είναι, καί έλαφρό, συνο
δι:ύει άπαλά τό τραγούδι των 
τζι τζικιων. Μά τήν πιό πολλή 
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χάρη την εχει ή χλόη, πού πάει 
τόσον άπαλά πρός τά πάνω καί 
ι:Ιναι τόσο πλούσια, πού αν ξα
πλωθης κάτω, θά εχnς θαυμά
σιο προσκέφαλο. Κι ετσι,άyαπη
τέ Φαϊδρε, εyινες άριστος ξε
ναγός μου. 

ΦΑ 1. Μά έσύ, θαυμάσιε Σω
κράτη, φαίνετσι πώς είσαι άλ
λόκοτος άνθρωπος. Γιατί άκρι
βως, δπως Λές, μοιάζεις ώσάν 
ξενοχωρίτης πού τόν δδηyουνε 
καί δχι σάν ντόπιος. Τόσο σπά
νια βγαίνεις άπό την πόλη yιά 
νά πας πέρα άπό τά σύνορα 
της χώρας σου. Άλλά οϋτε καν 
πέρα άπό τά τείχη, μου φαί
νεται, πώς βyηκες ποτέ. 

ΣΩ. Καταλαβέ με, καλέ μου 
φίλε. θέλω,βλέπεις, δλο καί κάτι 
νά μαθαίνω. Καί νά σου είπω, 
τά χωράφια καί τά δένδρα δεν 
μέ διδάσκουν τίποτε, μά οί άν
θρωποι πού είναι μέσα στην 
πόλη. Έσύ δμως τώρα μου φαί
νFται πώς εύρηκες τό φάρμα
κο yιά νά με κάνnς νά βyω. 
Γιατί δπως τά πεινασμένα ζων
τανά τά πανε δπου θέλουν, άρ
κεϊ νά τούς �ουνανε μπροστά 
τους κανένα χλωρό κλαδί η κα
νένα καρπό, ετσι καί έσύ έμέ
να, κρατώντας μπροστά μου τό 
βιβλίο μέ τούς λόyους, φαίνεται 
πώς θά με φέρnς yύρω σ' δλη 
την Ά ττικη καί δπου άλλου θέ.::
λzις. Γιά την ώρα δμως, άφου
εφθασα εως έδω, έyώ λέω νά 
ξαπλωθώ έδω χάμω, σύ πάλιν 
ίδές ποιά σιάση σέ βολεύει κα
λύτερα yιά τό διάβασμα, διά
λεξέ την καί διάβαζε. (Κατά με
τάφρασι ν του καθηyητου του 
Πανεπιστημίου Άθηνων κ. 1. θε
οδωρακοπούλουι (1 i

Ή θεσπεσία. α.υτη τοπσθεσία. 
εχει πλέον έντοπισθη σα.φως ε1ς 
την παρό: τη-ι εκκλησίαν της 

' Άγίας Φωτεινης περιοχήν. Καί 
σήμερον &κόμη, μολονότι αυτη 
εδοκίμασε πολλό:ς ά:λλοιώσεις, 
διατηρεί μεγάλο μέρος από την 
&ρχ.χίαν μα.γ�ίαν και α'ίγλψ τ,�ς.

Ή περιοχη, λοιπόν, της Α
γρας, ε1δυλλιχκή, fστορική, θρη-

σκευτικ·ή, μυσταγωγικ·ή, διδα
κτική, φιλοσοφικη καί εμπνεύ
στρια μεγάλων εργων, κατώpθω
σε νό: δώσ11 ε1ς τον άρδεύοντα 
αυτην ποταμόν Ίλισ6ν, την πε
ριληπτικην εννοιαν του κέντρου 
τοΟ μεγάλου πνευματικοΟ κόσμου 
των Άθηνων. Καί ύπό την εν
νο�αν αυτην έχpησιμοποι·ήθη ε1ς 
δλους τους αίωνας άπο τσυς συγ
γραφείς δλων των έθνων. Και 

( 1 ) Ό καθη-..;ηηΊς ,Ι. , Θ�οδ,ωρα
κόπουλος προσtJ·ετει και τ ακολου
{}α περί τοϋ Ίλισοϋ : Σέ κανέναν 
αλλον διάλογο τοϋ Πλάτωνος ό τό
πος δεν εχει τόση σημασία δση στό 
«Φαϊδρο», γιατί τό , δρο?ερό , π:'ε�
μα τοϋ τόπου διαπνεει ολο το .:Sισ.
λογο. Ό πλατωνικός λόγος εΙναι 
σύμφυτος ιιέ τόν τόπο καί {}αρρείς 
δτι φυτριό�1ει κι αυτός ά.,-τό τό χώ
μα, μαζί μέ ;ήν αλλ

"} 
βλ�στηση_ ,οϋ

:}ροσεροϋ τοπιου, που μεσα στο λι
οπύρι τού καλοκαιριού καί καταμε
σήμερα ά\'απαύει τό Σωκράτη ,ωί. 
τόν εφηβο, αυτούς πού σ.φησ'!-'' τ,Ίν 
πνιγηρότητα της 'Αθήνας και ηρ
{J-αν εδώ νά διαβάσουνε τό λόγο 
τού Λυσία καί ν' άνοίξουν διάλογο. 
Ί-Ι ενtJ·ουσιαστική διά{}εση πού 
προκαλεί στούς δύο επισκέπτες τό 
ομορφο καί ελεύ{}ερο τοπίο τού 
'Ιλισού, ή μυστηριακή σχεδόν συγ
κίνηση πού τούς φέρνει τό ίερό των 

υμφών και τού Πανός, τήν ωρα 
ιιάλιστα τοϋ μεσημcριού, εlναι 
�ράγματα άσυνt'1{Ι·ιστα γιά τούς 
πλατωνικούς διαλόγους. Ό Πλrίτων 
τά γεγονότα αυτά τά ύπογραμμίζει 
άπαλά μέ τή,, τέχνη του, γιά ,,ά δεί
ξη άκριβώς, δτι πρόκειται γιά μιά 
εξαίρεση άπό τόν κάπως «πεζό» 
τρόπο της ζωης τού Σωκράτη. Τό 
εξαίρετο αυτό τοπ ίο άνταποκρ ίνε
ται καί σέ κάποιο ίδιαίτερο γνώ
ρισμα τοϋ πλατωνικού Σωκράτη, 
στή {}εϊκή μανία, σ' αυτήν πού 
εΙναι άντί{Ι·ετη μέ τή γνωστή λογι
κότητά του καί πού φανερώ{Ι·ηκε 
βέβαια πολλές φορές στούς προηγού
μενους διαλόγους, τώρα δμως {}ά 
ά.,-τοκαλυφ{Ι'ft σέ δλη της τήν πλη
ρότητα. 



ΙΛΙΣΟΣ 235 

πολυ εύστόχως ένεπνεύσθησαν 
of εκδόται τοσ περιδικοσ τούτου, 
τ:τλοφορήσαντες αύτο με το ονο
μα τοσ μικροσ μεν εlς έκτασιν, 
αλΗ μεγάλου εlς- ύψηλά νοήμα-
τα ποταμοσ τούτου. 

Προσφάτως ακόμη δ έπιφανης 
Γάλλος κριτtκος κ. Ρομπέρ 
Κέμπ, αφοσ ανέφερε τον Ίλισον 
ώς μεγάλο πνευματικον κέντρον 
της αρχαιότητος, έ!;έφρασε ζω
ηράν την Ολίψιν του διά την έ
ξαφάνισίν τf)υ. 'Αλλ' δ Γάλλος 
κριτικος δεν έχει βεβαίως πλή
ρες δίκαιον. Πράγματι έμειναν 
άκόμη άθικτα μερικα τμήματα 
τοσ ποταμοσ. Ή παρατήρησίς 
του αύτη μας δίνει τώρα την 
αφορμην να διατυπώσωμεν μερι
κάς σκέψεις επί τοϋ θέματος 
αύτοσ. 'Ήδη, ώς ελέχθη ανωτέ
ρω, ενετοπίσθη ή τοποθεσία 
δπου έξειλίχθη δ πλατωνικος δι
άλογος τοϋ Σωκράτους μετα τοσ 
Φαίδρου Κατά τον διάλογον ύ
πηρχεν έκεί καί fερον τοσ Πανός. 

Τοϋτο έχει ταυτισθη με lσχυ
ρον βράχον, δεξια :της 'Αγίας 
Φωτεινής, διά τον ερχόμενον 
απο την γέφυpαν της 'Αναπαύ
σεως. Ό Σωκράτης, άνυπόδητος 
επέρασε το ποτάμι, διότι ή γέ
φυρα αύτη, ανύπαρκτος ε1ς την 
αρχαιότητα, έκτίσθη κατά. το 
1853 (πληροφορίαι τοϋ Έδμόν
δου 'Αμποσ ε1ς την «Σύγχpονον 
'Ελλάδα»). Καί απ' έκεί οι δύο 
συνομιληταί έφθασαν ε[ς το fερον 
τοσ Πανός. Παρά. την διά6pωσιν, 
την δποίαν δπέστη ή λαξευμένη ε
πιφάνεια τοϋ 6ράχου, αναγνωρίζε
ται καί σήμερον έπ' αύτης, ε1ς 
το δεξιον μέρος της, 'fJ μορφη 
του Πανος ε1ς στάσιν 6αδίσμα
τ9ς. Με το δεξιό του χέρι κρατεί 

την σύριγγα εμπρος είς το στηθος 
του, ένω με τό αριστερο χέρι 
κρατεί προς τον ώμον του την 
ποιμενικην ρά6δον. Ξένοι καί δι
κοί μας αρχαιολόγοι κατέληξαν 
ε1ς τό άσφαλέ:ς συμπέρασμα δτι 
'fJ τοποθεσία α.ύτη είναι δ fερος 
χώρος του Πανός, των Νυμ::ρων 
και τοϋ � Αχελώου, δπου έγινεν δ 
ύποτιθέμενος ύπο του Πλάτωνος 
διάλογος. Παρέκει ύπηpχεν ή 
περίφημος πηγη Καλλιpόη. Πρέ
πει δ χώρος α.ύτός, οχι νά 
διαφυλαχθ"Ώ, αλλά. κα.ί να δια
μοpφωθ'Ώ, δπως ητο ε1ς την 
αρχαιότητα. Σκιά, αεράκι, χλόη, 
πλατάνια, ιερόν τοσ Πανός, 
έπιγpαφη αναμνηστικη τοσ πλα
τωνικοϋ δια.λόγου, δπως ή πλάξ 
του 'Αρείου Πάγου δια. τον 
Άπόστολον Παυλον, ίοου ενα. 
πλαίσιον, θαυμάσια άναπαραστα.
τικον της αρχαίας έποχης καί 
τοϋ πλατωνικοσ κόσμου. 

Όμιλοϋντες γενικώτερον θά 
·ήδυνάμεθα νά. είπωμεν δτι ή
έξαισία. παpιλίσιος περιοχη της
'Άγρας, διαpρυθμιζομένη σήμε
ρον, πρέπει να δια.φυλαχθ'Ώ κατα
το μέγιστον μέρος της ώς σπου
δαίος &pχαιολογικος χώρος. Σή
μερον, ύπο την πίεσιν των άνα.γ
κων ο1κισμοϋ των 'Αθηναίων, δ 
έκεί λόφος, είς την κοpυφην τοσ 
δποίου ύψώνοντο τον παpελθόντοc 
οc1ωνα. γpοcφικος ανεμόμυλος, κιν
δυνεύει να καταστpαψ'Ώ- Θά ήταν 
μεγάλο κpίμοc άν κατεστρέφετο 
δριστικως κα.ί δλοτελως ή fστο
pικη αύτη πεpιοχη των 

O Αθη
νών, ή διαποτισμένη, κατά την 
δμολογία.ν των συγγραφέων δ
λων των έθνων καί δλων των 
α1ώνων, άπο ύπέpοχον πνευμα
τικότητα.. ΑΛ. ΤΖΑΖΟΠΟΥ ΛΟΣ
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Αί έλπίδες καί οί κίνδυνοι 

του Π ν ε υ μ ατ I Ο μ Ο U 

___ Ιί8 ____ ιιιιl ____ _ 

Του ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 

Διά νά μελετήσωμεν τόν πνεu
ματισμόν καί τάς άποκρύφους 
λεγομένας έπιστήμας, πρέπει νά 
εχωμεν ώρισμένα εφόδια: προς 
τοϋτο. Πρέπει νά γνωρίζωμεν 
τάς στοιχειώδεις γ'ιώσεις της 
Κοσμοθεωρίας έκείνης, απο της 
δποία:ς άπορρέει ή γνώσις της 
συστάσεως των Κόσμων, της συ
στάσεως της ανθρωπίνης ψυχης, 
της πορείας κα:ί έξελίξεως α:ύτης. 

'Έστω ήμίν ώς απαρχή της 
έπιδόσεως αύτης ή γνώσις, δτι 
9ρος καί κανών άπαράοατος είναι 
δπως ή άσάλευτος ηθική κατά
στασις, νοητικη άρτιότης καί 
ένέργεια ή πνευματική είναι τό 
ερεισμα έκεί νου, δστις έπιθυμεί 
ν' άποδυθ'Ώ ε1ς τοιαύτας μελέτας, 
ε1ς τοιαύτας τολμηράς ένεργείας. 

Τό πελώριον σύμβολον της 
Σφιγγός, τό δποίον προβάλλει 
έπιβλητικόν προ της ε1σόδου των 
πυραμίδων, δπου έδιδάσκετο iJ 

θεία: �οφία των Α1γuπτίων, υ
πενθυμίζει ε1ς δσους θέλουν νά 
κρούσουν την θύραν του άλλου 
Κόσμου, δτι πρέπει νά εχ11 εκ
δηλώσει τό πνευμα των τάς f
κα.νότητα.ς καί τάς δυνάμεις πού 
περικλείει τό l\Ιέγα κα:ί σιγηλόν 
Σύμβολον του τελεί ου Μύστου, 
του ίκανοϋ νά έκπορθήσ11 τά μυ-

στικά του ούρανου. 
Οίιτος πρέπει πλήρως νά εχ·� 

έκδηλώσ11 α.ρτίαν γνωστικην ί
κανότητα καί ένέργειαν σκέ
ψεως,οούλησι ν ακα.τάβλ ητον, τόλ
μην αφθα:στον καί σιγήν, ήτοι 
α:ύτοσυγκέντρωσιν, κατά την δ

ποίαν θά άντιμετωπίσ11 τό δέος 
της μονώσεως, άπό την δποίαν 
θά ακούσ11 μόνον την φωνην της 
σιγης, άσφα.λους δδηγου ε1ς την 
λεωφόρον τής α.ύτομονώσεως, ε1ς 
τό μυστήριον του μεγάλου εργου 
της τελειώσεως. 

Μέ τοια:ύτ:χς ίκα.νότr;τα:ς έφω
δια.σμένος δ έρευνητης του ύπερ
rέρα.ν, θά φθάσ11 άσφα.λως ε1ς 
τό τέρμα. του σκοπου του. 

Διά νά έπιληφθ'Ώ 15μως του 
τοιούτου εργου δ έρεuνητής,πρέ
πει νά μεταμορφώσ·Ω τάς σκέ
ψεις του κα.ί δια.νοητικως. Προς 
τουτο, θέλομεν έκθέσει ώρισμί
νας άπόψεις Κοσμοθεωρίας Φυ
σιοκρατικής, κα. ά την δποίαν 
τό παν έκπνευματουται, διότι τό 
παν rροέρχεται από τό χάος καί 
μεταβάλλεται ε1ς συγκεκριμένον 
μορφικόν εrναι. Τό παν προέρ
χεται έκ του σκότους καί οα.ίνει 
προς τό φως- τό παν, άνtiρωποι 
κα.ί Θεοί, δια.γράφουν tΎ)V αύτην 
τροχ ιάν, προερχόμενοι έκ της 
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&τελείας καί φθάνουν την τε
λειότητα. Τα κατωτέρω αποτε
λοσν άπλας νύξεις, α.ι δποίαι 
εrναι δυνατον να κατευθύνουν 
τήν ερευναν προς την μελέτην 
της αρχαίας σοφίας, ή δποία με 
τας άκτί νας της θα φωτίσ"Ω τον 
δρόμον της πραγματικης μονώ
σεως. Έλπίζομεν, δτι αι νύξεις 
α.υτα.ί θα αφυπνίσουν τους ληθαρ
γουντα.ς, θα φωτίσουν τούς ε1-
λικρινείς κα.ί σταθερούς ερευνη
τας καί θα δδηγήσουν τούς πο
θουντας καί διψωντας την άλή
θειαν ε1ς την άστείρευτον πη
γην της πραγματικότητος καί 
του φωτός.θείος Νους διέπει τούς 
κόσμους. Ό θείος ουτος Νους 
είνα.ι Κοσμοποιος ούσία, με την 
δποίαν ταύτίί,εται 11 δύναμις ε
κείνη, ητις το παν μετουσιώνει 
ε1ς Έγω εκδηλοον προοδευ
τικως νοημοσύνην καί συνείδη
σιν. Ε1ς την ουσίαν αύτην ενυ
πάρχει, ώς Νόμος στα.θερος ά
να.λλοίωτος, α.1ώνιος ρυθμιστης 
τoiJ παντός, προς τον δποίον 
πρέπει να προσαρμόζωνται τα 
οντα κα.! τα πράγμα.τα. της φύ
σεως, δια να: εκτυλίσσουν τας 
λα.νθctνούσα.ς δυνάμεις των καί 
συντελέσουν οϋτως ε1ς την πα.γ
χόσμιον Άρμονίαν. Τον Μέγι
στον τοΟτον Νόμον ή άνθρωπί
νη ατέλεια. χα.ρα.κτηρί ει ώς ε
ρωτα καί 'Αγάπην. 

Ό άνθρωπος, ύπο το υλικόν 
του περ{6λημα, τό δποίον αε
νάως άνανεουτα.ι, δια.τηρεί την 
δια.νοητικήν εκείνην ι κα.νότητα, 
δηλ. τό άφθα.ρτον εyώ του, τήν 
σuνείδησίν του εκείνην, ητις τοσ 
επιτρέπει να yνωρίση τον εαυτόν 
του κα.ί το Σύμπαν. 

Το Σύμπαν επίσης, καίτοι κατ' 

επίφα.σιν φαίνεται αει μετα6αλ
λόμενον, εν τούτοις διατηρείται 
ε1ς μίαν ενότητα.. Χάρις ε1ς την 
ύπερτάτην Μονάδιχ, ε1ς τήν δ
ποίαν εμφωλεύει 1J πλαστική, 
μορφοποιητικη καί συνεκτικη 
Δύναμις, ή ώθοΟσα. κάθε ον ε1ς 
άτέρμονα εξέλιξιν κα.ί τελειότη
τα., ελκει κάθε μορφην κα.ί συ• 
νείδησιν εlς τον κύκλον της Θεία.ς 
'Αρμονίας. Οϋτω μεταμορφώνει 
πάσαν μορφην εlς έστίαν άρμο
νίιχς κα.ί φωτός, δηλ. εlς ελευ
θέρα:ν συνεί δ1tσιν. 

Οι &:ρχα.ίοι Μυστα:ι κα:ί πολ
λι:ιί σοφοί την Μονάδα: ετα:ύτισα.ν 
με την εννοιχν του Θεοσ, με τον 
« ουν>: τοΟ Άναξαγόρου. 

Είς την φύσιν τά π±ντα: εξελίσ
σονται κα.ί τείνουν προς άνω tέ
ρα.ν καί κρείττονα κατάστασιν. 
Τα ΠCΧ'Jτα. μετα:μορφοΟντα:ι κα:ί 
τελειοποιουντα.ι. 'Από του 6ά
θους της άούσσου, ή ζωη ανυ
ψοΟτα.ι, συγκεχυμένη, &:όριστος, 
&:τελης κατ' αρχάς, εμψυχοΟσα. 
άπειρα.ρίθμους μορφάς, επί μαλ
λον καί μαλλον τελειοτέρα.ς. Τέ- 1
λος, ε1ς τήν ά:νθρωπίνην μορφήν 

1 ή ζωη εκδηλουτα:ι κα.τα τρόπον 
εντονον, δτε την δνομάζομεν ψυ-_ 
χήν, κύρια γνωρίσματα. τ� 

\ποια.ς εf,α.ι ή συνείδησις, δ λό-
γος. ή 6ούλησις, τό συναίσθημα,

/ ήτοι ή εν αύτ'Ώ Κίνησις, Ζωη καί 
Ένέργεια, λειτουρyοΟσα:ι ώς πρω
τοyενης όμος, 

Δtχφορα φιλοσοφικά καί θρη
σκευτικα συστήματα κηρύσσουν, 
δτι ή ψυχη εfναι &θάνατος καί 
την δοξα:σία:ν α:υτη'J τήν μεταδί
δουν ώς δόγμα:. Τό δόγμα: δμως

\ 
ούδέποτε ίκανοποιεί την ώριμον 
καί έλευθέρα.ν σκέψιν, ητις άξισί 
κάποιαν α1τιολόyησιν πειστικήν. 
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fόνον τά φυσιοκρατικά καί εν 
ταυτφ πνευματόδοξα συστήματα 
fκανοποιοϋν την έλευθέpαν σκέ
ψι ν ε1ς τό ζήτημα της άθανασίας 
της ψυχης. 

'Ανωτέρω έκάμαμεν νϋξιν πεpι 
Μονάδος, ώς ουσίας Κοσμογονι
κης καί μορφοποιητικης. 'Ήδη 
δμως γνωpίζομεν, δτι δπάpχουν 
μοpφαί, δπάpχει τό πληθος. ΑΕ 
μοpψχί I αι δποπί πτουσαι ε1ς τάς 
άνθpωπίνας α1σθήσεις, συνίσταν
ται άπό ί.ίλην και ζωήν, άλλά σε 
κάθε μορφήν ενυπάρχει fι Μο
νάς. Αύτη συνθέτει τη'ι ουσίαν 
της ί.ίλης, ητις είναι μοpιακ� και 
εχει ώς νόμους της &ϊδίους, διό
τι καί fι ίδία εfναι &:·tδιος και 
άναρχος καί α1ώνιος, τους νόμους 
της κινήσεως καί της ζωής. Τους 
νόμους τούτους τους εξεδήλωσεν 
ένεpγως, δτε fι Μονάς η Νοϋς άγ
κάλιασε τήν άτομικήν ουσίαν η 
τό πλήθος, κατά τους άpχαίους 
"Ελληνας. 'Έδωσε την μορφήν, 
ε1ς την δποίαν συνεχώς έπιδp� 
διά τοϋ Νόμου της ενεργείας, τήν 
γονιμοποιεί, ί'να τάς λανθανού
σας εν αυτ'Ώ δυνάμεις έκδηλώσ'Υ,) 
πλήρως και ένεpγως. 

Ή άνθpωπίνη προσωπικότης 
όνομάζεται καί μικρόκοσμος, ά
ποτελουμένη άπό τάς ουσίας, αί'
τιvες συνίJέτουν τόv μακpόκοσμοv, 
τήv φύσιν δλόκληpοv. 'Απόρροια 
οίισα τοϋ μακpοκόσμου, περιέχει 
δυνάμει δλας τάς ίκανότητας καί 
τους νόμους που περικλείει δ μα
κρόκοσμος δηλ•. i) φύσις δλόκλη
pος. Πως τάς 

1

ίκανότητας καί 
τους νόμους του θά έκδηλώσ'Υ,) έ
νεpγως δ άνθρωπος; 'Αγκαλιά
ζωv και λατpεύωv τό παν. Ή λα
τρεία αυτή, ή άδολος και ε1λι
κpιvής, θά τοϋ σ:ποκαλύψl) τους 

όμους καί τους Σκοπους τοϋ 
Παντός. Έvωτισθητε της άποκα
λύψεως αυτης πάντες οΕ ποθοίίν
τες τήv άλήθειαν, οί άτενίζοvτες 
προς μ ί α v ψυχικήν λύτpωσιv. 

Προς τ ο υ ς σκοπούς, κ α ί 
τους νόμους τούτους πρέπει vά 
πpοσαpμοσθ'Ώ δλοκληpωτικά και 
ν' άφομοιωθ'Ώ προς αυτήν δ άν
θρωπος. Οί.ίτω πpάττων, θά είσέλ
θ'Υ,Ι ε1ς τον κύκλον της παγκο
σμίου άpμονίας, fι δποία διά της 
άκτιvοοόλου επιδράσεώς της θά 
τον βοηθήσ11 νά. εκδηλώσr,ι, να 
εκτυλίξr,ι δλας έκείνας τάς ίκανό
τητας καί δυνάμεις, τάς δποίας fι 
ψυχή περικλείει ε1ς σπεpματι
κήν κατάστασιν. 

Τάς δυνάμεις αυτάς πpοώpι
σται νά άναπτίιξη και κpαταιώ
σr,ι ώς αυθύπαpκτος,αυτόνομος κα:ί 
αυτεξουσία fι ψυχή,διά των 1δίων 
αγώνων καί εpι ων' ενσαpκουμένη 
ε1ς άνθpωπίνας μορφάς και άνεp
χομένη δ:ά των άλλεπαλλήλων 
βιώσεων, άπό οαθμίδος ε1ς βα
θμίδα, θά φθάσr,ι ε1ς πλήρη ελευ
θεpίαv, ε1ς την τελειότητα, της 
δποίας γνωρίσματα ασφαλη εlναι 
-ίJ α:1ωνία γαλήνη και 1; α:1σθητι
κή ίκανότης δι' ής θά γνωpίσr,ι 
την α1τίαν δλων των φαινομένων 
της ζωης. 

Μετά τάς ώς άνω νύξεις μιας 
Κοσμοθεωρίας, που εξέθεσα συ
νοπτικώς, ·ή δποία δμως δικαιο
λογεί την πpοέλευσιν κα:ι τό &
θάνατον, τό :χ'tδιο•ι τr;ς ψυχτjς, 
λόγφ της συστάσεώς της από αϊ
δίους ούσία:ς κατά τρόπον ίκανc
ποιοϋντα τόv κα:θ�.φόν λόγον, θά 
δώσω τον λόγον ε1ς ενα διάσημον 
καί σοφόν πνευμα:τολόγον, δ δ
πο ίος πραγματεύεται κατά τρό
πον λεπτομεpr. τήν ποpείο. ν κα:ί 
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την έξέλιξιν της ψυχής. Ό σο
φος ουτος συγγpαφεuς εΙνα.ι δ
Leon Denis. Καίτοι άτομικώς
δια.τηρώ έπιφυλάξεις τινας δια
τα κατωτέρω, έν τούτοι; τά οσα:
πpα:γμα:τεύετα:ι τόσον γλα:φυpως,
εlνα:ι ικανά να δια.φωτίσουν κα:ί
να 6οηθήσουν θετικα τους άσχο· 
λουμένους με τον πνευμα.τισμον
γενικώς. 

* 

* * 

«Ή ψυχη εχει Μο περιβλήμα-
τα. : το μεν εφήμεpον' το γήϊνον
σώμα., 5pγα.νον πάλης καί δοκι
μασίας κα.ί το δποίον κα.τα:λύε
τα:ι κα.ι αποσυντίθεται μετα θά
vατον· το δε μόνιμον καί διηνε
κές (πεpίπνευμα) το δποίον προ
άγεται καί αποκα.θαίpεται με α:ύ
τήν. 

Ό,έπί γειος 6ίος εr ναι σχολείον.
μέσον άγωγης κα:ί τελειοποιή ·
σεως δια τής έpγα.σία:ς, της ι,1-ελέ
ης κα:ί τής όούνης. Ουτε ευτυ
ία:, ουτε δυστυχία. α:1ώνιος ύ
άpχει. Ή &μοι6η η τιμωρία:

συνίστανται, ε1ς την επέκτασιν
την έλάττωσιν των πνευματι

κών μας δυνάμεων, του πεδίου
τών άντιλήψεών μας, ητις πpο·
κύπτει έκ τής κα:λης η κακής
χρήσεως που έκάμαμε του α:ύτε
ξουσίου ήμων κα:ί των κλίσεων
η τάσεων, τας δποία:ς έντος ή
μων άνεπτύξαμεν. ι Έλευθέpα: καί ύπεύθυνος ή
φυχΥ/ φέρει έντος α:υτης τον νό
μον των τυχών της. Αυτή ή
ή ιδία: παρασκευάζει εις το πα:·
p.όν, τας αγα:λλιάσειςη ταςθλίψεις
του μέλλοντος. Ή παpουσα: ζωή,
ίνε ή κληρονομία: των ύπάpξεων
ου μαςεχουν δοθή κα:ί ή πpο-κα:
α:pχτικη συνθήκη α:ύτών πο� θά
λθουν. 

Το πνεσμα: φωτίζεται, μεγα
λύνεται είς δια:νοητι-κας κα:ί ·lι
θικας δυνάμεις, κα:τα τον λόγον
της πορείας που lχει δια:νυθη
κα:ί της ώθήσεως που εχει δοθf/
ε1ς τά.ς πράξεις του προς το άγα:·
θον και το άληθές. Στενή αλλη-1
λεγγύη ενώνει τά Πνεύματα:, τα\

\δποία: εl ναι rδια: κα.τα την άp
χήν, -και το τέλος, διάφορα: δε 
μόνον κα:τα τήν πpόσκα:ιpον κα:ι\ 
μετα:6α:τικήν α:ύτG>ν κα:τάστα:σι Υ, \
τα μεν ε1ς έλευθέpα:ν κα:τάστα:- , 
σι Υ α;yα το άπειρον, τα δε πεpι- \ 
6ε6λημένα: φθα:pτον περίβλημα, !
άλλα μετα6α:ίνοντα: εναλλάξ &πο 
μιας καταστάσεως ε1ς άλλην. Κα:ί 
δ θάνατος δεν είναι τίποτε άλ
λο, πα:pά μονάχα: ανάπαυλα: με
τα:ξu δύο επιγείων ύπάpξεων.
Πάντα: τά πνεύματα: εl ναι αδελ
φά, καθότι πpοέpχοντα:ι εκ του
Θεου, του κοινου πατρός των
καί αποτελουν μίαν άπέpα.ντον
ο1-κογένεια:ν. 

Συνεχής επικοινωνία: καί στα-\ 
θεpα.ί σχέσεις συνδέουν τους νε- \ 
κpούς προς τούς ζώντας. Τα\
πνεύματα: τάσσονται εις τον άπει
ρον κα:τάλογον τής πυκνότητας
του pοώδοtJς σώματός των' ή δ
ποία: τυγχάνει σχετική πpός τον
6αθμον της προόδου κα:ί του έ
ξαγνισμου των. Ή θέσις των δ
pίζεται ύπο νόμων έπα.κpιοών'
οι δε νόμοι αυτοί σχετίζονται
ώς πpός τον ήθικον κόσμον, α
ναλόγως προς τrιν λε ι τουpγία:ν
ην εκπληpουν έν τ'Ώ φυσιΧ'Ώ τά
ξει οί νόμοι τής ελξ�ως καί της
6αpύτητος. 

Ή δικαιοσύνη βασιλεύει εις
τον κύκλον εκείνον, δπως ή ισοp·
pοπία κυpιαpχεί ε1ς τήν ύλικήν
τάξιν. 
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Κα.ί τα. μεν ενοχα. κα.ί πονηρά. 
πνεύμα.τα. περιοάλλοντα.ι ύπό πα.
χεία.ς ροώδους άτμοσφα.ίρα.ς, ή 
δποία. παρασύρει α.οτά. προς τούς 
ύποδεεστέρους κόσμους, δπου δ
φείλουν νά. ενσα.ρκωθοϋν, διd: ν' 
ά.ποοάλουν τd:ς ατελεία.ς των. 
Ή δε ενάρετος ψυχή, ή δποία. 
εχει λεπτον κα.ί α.1θέριον τό πε
ρί πνευμά της, μετέχει των συ
ν:ιισθήσεων της πνευμα.τικης ζω
ής κα.ί ύψουτα.ι προς τούς εοδα:ί
μονα:ς κόσμους, δπου i ί.ίλη μι
κρότερον εχει κράτος κα.ί δπου 
βασιλεύουν ή άρμονία. κα.ί δ ολ
οος. Ή ψυχη εντός της ύπερτά
της κα.ί τελείας ζωης της, συ
νεργάζεται μετά. του Θεου, συ
νεργεί εις τόy σχηματισμόν των 
πνευμάτων των κόσμων, διευθύ
νει τd:ς εξελίξεις α.οτων' επι τη
ρεί την πρόοδον των άνθρωπί
νων γενεών, α:ί δποία.ι είναι ά
νd: τό σύμπα.ν εγκα.τεσπα.ρμένα:ι 
κα.ί έπα.γρυπνεί διd: την πλήρω- -
σιν των α.1ωνίων νόμων. 

Τό άγα.θόν είνα.ι δ ϋπα:τος νό
μος του Σύμπαντος καί δ σΧοπός 
της έξελίξεως των οντων. 

Το κακόν δεν εχει 1δία.ν υπα.ρ
ξιν, άλλ είναι μόνον άποτέλε
σμα. άντιθέσεως. 

Τό κακόν ε ίνα. ι 1/ ύποδεεστέρα. 
κα.τάστα.σις, τό μετα.οα.τικόν ση
μείον, διd: του δποίου διέρχον
ται πάντα τά οντα. είς την άνι
ουσα.ν α.οτων στα.διοδρομία.ν προς 
κα.λλιτέρα.ν κα.τάστα.σιν. 

Έπειδη ή άγωγη της ψυχής 
ε ίνα. ι α.ύτός δ ίδιος δ σκοπός του 
οίου, είναι &νά.γκη νd: συνοψί
σωμεν με όλίγα.ς λέξεις τούς κα
νόνας της : 

'Ανάγκη είναι νά κα.τα.στέλ
λωμεν τd:ς ευτελείς &:νά.γκα.ς κα.ί 

τά.ς δλικάς δρέξεις, νά. δημιουρ
γουμεν δε δι' ήμας τούς ιδίους &:
νά.γκα.ς δια.νοητικά.ς κα.ί δψηλάς. 

d: παλα.ίωμεν, νd: άγωνιζώμεθα. 
κα.ί νd: πάσχω μεν έν άνά.γκ'Υ,), δ
πεp της προόδου των άνθρώπων 
καί των κόσμων. d: μυωμεν τούς 
δμοίους μας εις τd:ς λα.μπρότη
τα.ς του Άληθους καί του Κα.-
λου. 

d: &:γαπωμεν τrιν &λήθειαν 
κα.ί την δικαιοσύνην καί νd: ει
μεθα. προς δλους ελεήμονες, προ
σηνείς καί έπιεικείς- 1δού που 
εγκειτα.ι τό άπόρρητον τfις εύ
δαιμανίας έν τφ μέλλοντι, 1δού 
ποίον είναι τό Καθηκον. 

Κανων γε �ικός είναι δ τ ι 
παν 15,τι δπά.pχει, προϋπήρχε 
(λα.νθά.νο·ι) κα.ί εξεδηλώθη, διότι 
τό μη δπά.ρχο� δεν έκδηλουται. 

Άλλ' επέστη ή ωpα., κα.θ' ην 
cd: διδάγματα του Ι. Χριστου δέ-' 
ον νά συμπλ ηρωθωσι έρpωμενέ
στερον, κατά την δποία.ν τό σκο
πίμως επιρριφθεν επικάλυμμα. έ
πί τινων μερών της διδασκαλίας 
δέο-ι νά άρθη, κα.τd: την δποία.ν ή 
έπιστήμη κα.ί fι θρησκεία. δεν -ή
δυνήθησα.ν νά συνεννοηθουν μέχρι 
τουδε, διότι, έκά.στης αύτων έπε
ξηγούσης τd: πράγμα.τα κα.τd: τi ν 
Ζδία.ν α.ύτης άποκλειστικην επο
ψιν έπήρχετο άμοιοα.ία. δια.μάχη. 

'Έπρεπε κάτι άλλο νά συμ
πληρώση τό διαχωρίζον α.ύτd:ς 
κενόν· επρεπε κά.τι διάμεσ9ν νd: 
τάς προσεγγίση· α.υτό τό διάμε
σον είνα.ι 1ι γνώσις των νόμων, οί 
δποίοι διέπουy τον ήθικόν κόσμον, 
δπως -ί; γνώσις των σχέσεων α.ύ
των προς τόν ενσώμα.τον κόσμον, 
νόμων επίσης άμετα.ολήτων δπως 
εκεrνοι οί δποίοι διέπουν την κί
νησι 'I τω•ι αστέρων κα.ί την U-
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πα.ρξιν τω·ι όντων, των σχέσεων 
αύτων βε6α.ιωθεισων διιχ της εμ-

. πειρία.ς, εγένετο νέον φως : ή 
πίστις άπετάθη προς το λογικόν, 
το λογικον δεν ευρε κάτι παρά
λογον εν τ'fj πίστει και ετσι δ υλι
σμός ήττή!Jη. 

'Αλλ' ' ' . . , , sι Jπα.ρχοuν, εν τοuτοις, u·
πως καί εις κάθε άλλο πράγμα, 
άνθρωποι οι δποίοι υστεροuν, μέ
χρις δτοu παρασuρθουν δπο τής 
γενικής κινήσεως προς τά πρόσω 
ή δποία κατα.σuντρί6ει δσοuς άν
θίσταντα.ι. 

Κάποια. ήθικη αναμόρφωσις 
συντελείται ·iJδη που καλλιεργεί 
τά πνεύματα. ΕΙνα.ι ευκολον •ιcι 
προ'ίδη κανείς τας συνεπείας 
της μεταμορφώσεως αύ'της, fι δ
ποία θα επιφέρη εις τας κοινωνι
κάς σχέσεις αναποφεύκτοuς με
τα6ολάς, εις τάς δποίας ούδείς 
θά δuνηθr, νά αντισταθη, διότι 
τυγχάνει νά ευρίσκωνται α.ίιται 
εις τάς 6οuλάς του 'Υψίστου, κα
θότι απορρέουν εκ του νόμου της 
προόδου, 11 δποία. πρόοδος καί 
α.ύτr είνα.ι νόμος του Θεοσ ώς 
της κοσμοποιου δυνάμεως. Ή 
θρησκεία: λέγει : Πιστεύετε κα.ί 
θά εννr:ιήσ,ητε· ή δε επιστήμη : 
'Εννοήσατε καί θά πιστεύσετε. 
Το διανοητικον φώς ε!ναι πάν
τα. ήλεκτρικον πυρ τής φύσεως 
προς χρησιν της 6οuλήσεως: φω
τίζει εκείνους οί δποίοι γνωρί
ζουν νά χρησιμοποιήσου� αύτό, 
κατακαίει δε αύτους of δποτοι 
κάμνοuν κατάχρησιν αύτοσ. 

'Αφήσατε εις την θρησκείαν 
τά μuστήριά της· μη εγγίζετε 
το κάλυμμα της 'Ίσιδος ! Μη 
ανακοινώνετε τά μυστήρια. της 
Έλεuσίνος, ενθυμούμενοι τάς κα
τάρας του Χάμ. 

'Ανά π.χσαν εποχrιν ακτίνες 
τr,ς αληθείας έλαμψαν επί τής ιiν
θρωπότητος· κάθε θρησκεία μετέ
λαβε της αληθείας, άλλά τά πάθη 
καί τά υλικά συμφέροντα. γρήγορα. 
κα.τεκάλιιψαν καί παρεμόρφωσαν 
τάς διδα.σκα.λίας εκείνα.ς- δ δο
γματισμός, ή θρησκεuτικrι κατα
πίεσις η αf παντοίαι καταχρή
σεις εpριψα.ν τον άνθρωπον εις 
την αδιαψ:ψία:ν κα:ί τον σκεπτι· 
κισμόν. Ό υλισμος διεδόθη παν
τα.χοu, εκφα:uλίζων τους χαρα
κτηρα.ς καί διαστρέφων τάς συ
νειδήσεις. 

'Αλλ' fι φωνη των πνευμάτων, 
ή φωνη των τεθνεώτων ήκούσθη : 
ή αλήθεια άνέτειλε καί πάλιν εκ 
της σκιάς, άψαιοτέρα καί λαμ
προτέρα δπως ποτέ άλλοτε. 

Ή φωνη εΙπε : 'Απόθανε διά 
νά άναγεννηθης, ιiναγεννήθητι 
διά νά μεγαλuνθής, διά νά υψω
θης διά της πάλης καί των βασά
νων. Ναί ! δ θάνατος δεν μcχς εμ· 
πνέει πλέον τρόμον, διότι όπι
σθεν αύτου 6λέπομεν την ιiνά
στασιν. 'Έτσι εγεννήθη δ Πνευ
ματισμός. Πειραματικη επιστήμη 
συγχρόνως καί φιλοσοφία. καί ή
θικη τuγχάνων, δ πνεuματισμος 
προσάγει εις ήμcχς γενικην αντί
ληψιν περί κόσμου καί ζωής, έ
ρειδομένην έπί του δρθqσ λόγου 
καί της μελέτης των γεγονότων 
καί των α1τιων, αντίληψιν εύρu
τέραν δλων δσων προηγήθησαν 
αύτοσ.

Ό Πνευματισμός φωτίζει το 
παρελθόν,ρίπτει φως έπί τό>ν αρ· 
χαίω·ι πνευματιστικών δογμάτων 
κα.ί συνδέει συστήματα κατ' έπί
φασιν αντιφάσκοντα. Χαράσσει 
νέας δδούς εις την ανθρωπότητα. 
Μuων α.ύτην εις τά μυστήρια της 
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μελλούσης ζωης κα:t του ό:οpάτου 
κόσμου, δεικνύει ε1ς α:υτην την 
ό:ληθη θέσιν της ε1ς τό σύμπαν : 
γνωp(ζει εις α:ύτην την διττην 
φύσιν της, σωμα:τικην καί πνευ
ματικην και ό:νο(γει έμπρός της 
ά:χανείς δpίζοντας. 

Έξ δλων των συστημάτων, εί
ναι τό μόνον τό δποίον χορηγεί, 
την εξ ό:ντικειμένου ό:πόδειξιν της 
επιβιώσεως του δντος καί όποδει
κνύει τα μέσα: του ό:νταποκpίνε
σθαι με έκείνους τους δποίους κα:
τα:χpηστικως δνομάζαμε τεθνεω
τας. Δι, α:υτου δυνάμεθα να συν
δια:λεγώμεθα ό:κ6μη προς οσους 
ήγαπήσα:μεν επt της γης καί τους 
δποίους ένομίζαμε δια παντός ό:
πολωλότα:ς : δυνάμεθα: να λαμ
βάνωμεν ό:πό αυτους διδάγματα 
κα:t νουθεσίας. Τα μέσα: δε τα:υτα: 
της έπικοινωνία:ς, μας μα:νθάνει 
πως yα τ' άποκτήσωμεν δια της 
ό:σκήσεως. 

Ό πνευματισμός ό:ποκαλύπτει 
ε1ς ήμας τον ήθικόν νόμον, χα
ράσσει τα ίχνη τr;ς δια:γωγης ή
μων καί τείνει να πλησιάση με
ταξύ των τους ό:νθρώπους δια της 
ό:δελφοποιήσεως, της ό:λληλεγ
γύης καί της κοινότητος των 6λέ
ψεωv. 

, Αποδεικνύει ε1ς πάντα:ς σκο
πον περισσότερον άντάξιον κα:ί 
όψηλοv ό:πο έκείνο� προς τον 
δποίοv ετειvε πρότερον ή άνθρω
πότης. Συνα:ποκομίζει νέον αί
σθημα της προσευχης, ό:νάγκην 
του ό:γα:παv, έpγάζεσθαι κα:ί πά
σχει ν όπερ των άλλων καί του 
εξευγενίζειv την διάνοιάν μας 
καί τ-ljv καpδίαν. Ή διδασκαλία 
των Πνευμάτων γεννηθείσα: περί 
τα μέσα: του παρόντος α1ωνος, 
διεδό&η ε1ς δλόκληpοv την έπι-

φάνειαv της σφαίρας. Πολλαι 
προλήψεις, συμφέροντα καt πλά· 
vα:ι, έπι6pαδύvουv ό:κόμη την πο
pεί:ι:ν αύτης. Άλλα δύναται να 
πεpιμένr,ι τις, ε1ς α:υτηv ό:νήκει τό 
μέλλον. Είναι 1σχυpά, όπομονητι
κή, άνεκτικη κα:t σέ6ετα:ι την 
6ούλησ:v του ό:vθpώπου. Τείνει 
προς την πpόοδον κα:ί ζη δια της 
έπιστήμ ης καί της έλευθερία:ς. 
Είναι ό:φιλοκεpδης κα:� δεν φιλο
δοξεί τίποτε άλλο, παpi να κα:
τα:στήση τους ό:νθpώπους περισ
σότερον ευτυχείς κα:ί γα 6ελτιώ
ση αυτούς. 

Παρέχει ε1ς ολους tην γαλή
νην, την πεποίθησιν, την σταθε
ρότητα κα:τα την δοκιμα:σίαν. 
Πολλαί θpησκείαι, πολλαί φιλο
σοφίαι ό:vτιπαpηλθον δια των αι
ώνων, ό:λλ' ουδέποτε f, άνθpω
πότης ένωτίσθη τόσον ίσχυpαι; 
παροτρύνσεις προς το αγαθόν, 
ουδέποτε εγνώρισε λογικωτέpαν 
διδασκαλία� καί περισσότερον 
παpήγοpοv καί ήθικοποιόv. Χά
ρις εlς αυτηv δ χρόνος των ό:6ε-
6αίων πόθων καί των χορίστων 
έλπίδωv παpηλθε. Δεν πρόκει
ται πλέον περί μύθων πλασσομέ
νων όπο δεισιδαιμόνων δοξασι
ων· αυτή ή 1δία ή πραγματικό
της ό:ποκαλύπτεται, πpοοάλλει ή 
ό:ρpενωπός 6ε6αίωσις των ψυχωv, 
αf δποίαι εγκατέλειψαν την γην 
καί έπικοιvωvουv ό:κόμη μεθ' 
ήμωv. 

Jικήτpιαι του θανάτου Υπταν
ται μέσα ε1ς το φως, όπεpάνω 
του κόσμου τούτου, τον δποίοv 
ό:κολουθουv καί καθοδηγουν δια 
μέσου των αlωνίων αύτου μετα
μορφώσεων. 

Καταυγαζόμεvοι ό:πό αυτας 
καί γνωρίζοντες τα καθήκοντα 
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και τον προορισμον μας, προχω
ροΟμεν με θάρρος ε1ς την χαρα
χθείσαν δδ6ν. Ή ϋπαρξις μετέ6α
λεν οψιν. Δεν ετναι πλέον δ στε
νός, ζοφερος καί μεμονωμένος 
κύκλος, τον δποίον οί πλείστοι 
των ά:νθρώπων ένόμισqν δτι 6λέ
πουν. Δι • ή μας ευρύνεται δ κύ
κλος αυτος τόσον' ωστε να πε
ριλαμ6άνη και το παρελθον και 
το μέλλον, τα δποία συνδέει προς 
το παρόν, δια νΊχποτελέσουν ένό
τητα μόνιμον και άδιάλυτον. Τί
ποτε δεν χάνεται. Ή ζωη μεταλ
λάσσει άπλως και μόνον μορ:ι;άς. 
Ό τάφος μας ξαναφέρνει προς 
το λίκνον, άλλα καί ά:πο του λί
κνου και ά:πο τοσ τάφου όψοσν
ται φωναί, αf δποίαι δμιλοσν εις 
ήμας περι ά:θανασίας. Αιωνιότης 
της ζωης, α1ώνιον άλληλένδετον 
των γενέσεων, δικαιοσύνη; ισό

της, άνοδος καί πρόοδος οι· 15-
λους, αυτα είνα: τά: στοιχεία της 
νέας πίστεως και τά: στοιχεία 
αυτά: οασίζονται έπί του οράχου 
της πειραματικής μεθόδου. 

Οί ά:ντίπαλοι του δόγματος 
τούτου δύνανται νά: φέρουν κάτι 
περισσότερον εις την άνθρωπό
τητα ; 

Δύνανται άσφαλέστερον νά: κα
ταπραόνουν τας ά:γωνίας της, νά: 
έξυγιάνουν τά: τραύματά της, νχ 
της παράσχουν γλυκυτέρας ελπί
δας καί μεγαλυτέρας οεοαιότη
τας ; Έαν δύνανται, άς δμιλή
σουν, άς προσαγάγουν ά:πόδειξιν 
των λεγομένων των. Άλλ' έαν 
επιμένουν, έπιτάσσοντες ε1ς αυτά: 
επιχειρήματα διαψευδόμενα όπδ 
των γεγονότων, έαν τίποτε άλλο 
δεν δυνηθοσν άντί αυτου νά: προ
σαγάγουν, παρα την κόλασιν και 
το μηδέν, δικαιούμεθα νά: ά:πο-

κρούσωμεν εντόνως τα άναθέμα
τα και τά: σοφίσματά των. 

'Έλθετε και πίετε έκ της ου
ρανίας αυτης πηγης πάντες σείς 
οί εόρισκόμενοι έν δούν"Ώ, πάντες 
οσοι διψάτε την άλήθειαν. Έξ 
αυτής της πηγης θά: ε1σρεύση 
εις τας ψυχάς σας νάμα, ά:ναψυ
χον και ζείδωρον. Ύπο της πη
γής αυτης, άφου ζωογονηθητε θα 
όπομείνετε φαιδρότεροι τους ά:
γωνας τοσ οίου, θά: μάθητε νά 
ζητε και άποθνήσκητε επαξίως. 

Παρατηρείτε με έπιμέλειαν καί 
πpοσοχην τά: φαινόμενα, επt των 
δποίων αf διδασκαλίαι α. 1:ιταί 
ερείδονται, άλλά: μη παίζετε έν 
ου παικτοίς. 'Αναλογισθητε cτι 
είναι σοοαpον το να δια:λέγεσθε 
με τους τεθνεωτας καί το νά: λαμ
βάνετε ά:πο α:υτους την λύσιν όψί
στων πpοολημάτων. Λά6ετε ύπ' 
οψιν, οτι τά: γεγονότα. α.υτα θά 
εξεγείρουν την μεγίστην ήf:Jικην 
επα.ν:ίστα:σιν ά:πο δσας ά:νέγpα.ψεν 
ή ι στοpία. κα.ί τα δποία γεγονότα. 
δια.νοί γουν εις ολους την &γνο
ουμένην πρότερον άποψιν των 
επερχομένων όπάpξεων. υΟ,τι σια 
χιλιάδας γενεων, δια την άπειρον 
πλειονότητα των ά:νθpώπων, δσοι 
προηγήθησαν ά:πο σας, ύπηρξεν 
άπλη όπόθεσις μόνον, δι' εσας ά
πο6α.ίνει βε6α.ιότης. 

Τοιούτου είδους ά:ποκάλυψις 
δικα.ιουτα.ι νά: τύχη καί της προ
σοχής σας, καί του σεοασμοσ σας. 
Χpησιμοποιε:τε αυτην με σύνεσιν 
έπ' ά:γαθιj> δια σα, καί τους δ
μοίους σας. 

Ύπο τοιαύτας συνθήκας τά 
όψηλα πνεύματα θά: παράσχουν 
εις σας ά:ντίληψιν· ά:λλ• έά:ν κά
μητε χρήσιν του πνευματισμου 
ματαιόσχολο,ι καί ουχί σπουδαί-
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α.v, μάθετε i5τι είναι δυvα.τοv v' 
ά:ποοr,τε &:vαπόψευΚτQΥ ερμαιοy 
των ψευδολόγων πνευμάτων καί 
θυμα των παγL�ω-ι Υ.αί του χλευ
α.σμc,υ των. 

Κ αί σύ, ώ φίλε μου, ώ &:δελ
φέ μου, ό όποίος εδέχθης τα.ς 
άληθείας α.υτα.ς εv τη καρδίr σου 
καί γνωρίζεις δληv τήν &:ξίαν 
τω·ι, yα. μου επιτpέψης μίαν τε
λευταία.ν επίκλησιv, μίαν δστάτην 
προτροπήν. 

Ένθυμου δτι δ βίος είναι βρα
χύς. Προσπάθησε κατα. την διάρ
κειάv του ν' &:ποκτήσ'Ώς δ,τι 
ήλθες να. ζητήσης ε1ς τοv κόσμον 
τουτον, δηλαδη την &:ληθη τελει
οποίησιν. Είθε το πvευματικον 
σου ΟΥ να. εξέλθη &:π' έδω καλλί
τεpον καί άγνότερον, παρα. δπως 
ε1σήλθε. Να. &:πέχης των παγίδων 
της σαρκός, στοχάσου δτι ή γη 
είν:χι πεδίον μάχης, δπου ή ϋλη 
καί αf α1σθήσεις άνευ τέλους ε
πιτίθενται κατα. τής ψυχης. Να. 
παλαίης μέ θάρρος κατα. των ευ
τελών παθών, να. παλαίης μέ το 
πνευμα καί την καρδίαν, vα. διοp-

θώvης τά ελαττώματά σου, νά 
πραυνη;; καί να. εξευγεvίζης τον 
χαρακτήρα σου, να. ενισχύης τήγ 
βούλησίv σου. Να. ύψωΟής διά 
τής σκέψεως επάνω &:πο τα.ς επι
γείους χυδαιότητας, &πλωσε ε1ς 
τον έο:υτον σου &:πόψεις φωτεινα.ς 
πpός τον γεματον αϊγλην ουραvόν. 

, Ένθυμου δτι παν το ύλικον 
είναι κο:ί εφήμεροv. Af γεvεαί 
παρέρχονται δπως τα. κύματα της 
θαλάσσης, τα. κράτη καταρρέουν, 
αυτοί οί ίδιοι οί κόσμοι χάνονται, 
� �λ t=' ' ' ' οι ,1 ιοι σuυvουν, τα παντα φευ-

γουν, τά πάντα έκλείπουν 'Αλ
λα. δύο τιν6., τα. δποία προέρχον
ται εκ του Θεου, μένουν &:μετά
ολητα, δπως δ θεός μένει ά:μετά
ολ η τος, δύο πράγματα; λάμ Π'?UV 

περισσότερον άπο κάθε λάμψι 'Ι 
ά:νθρωπίνης δόξης : fι Σοφία καί 
1) Άρετή. 'Απόκτησε αυτάς δια.
των ά:γώνω'ι σου καί δταν φθάσης
μέχρις αυτών, θα. ά:vαοης όπερά
yω παντος προσκ:ι:ίρου καί πcφο
δικου, δια. v' ά:πολαύσης δ,τι εί
ναι α1ώνιοv».

ΙΩ. ΒΑΣΙΛΗΣ 

Τ,ό βιβλiον τ_ης φύ�εως εί_ναι άρκετό� yιά έκείνον δ δττοίοςyνωριζ_ει ττω,ς ν,α δι<;Χβαζει. Τ� βι�λ[α μο;1ον νά μας βοηθήσουνμ�ορουν,, yια ν� φθα�ου�ε σε μι': θε,ωρια. Γϊ αύτό ή έκλοyή
,:ων βι�λιων ττρ�πει να yινεται ,αν;Χλοyως της νοημοσύνης τουαναyνωστου. Το μεyάλο μυστικο ειναι νά γνωρίζει κανείς νά
�ά�ει όρθή διάκριση. Τότε μπορεί νά διδαχθη καί άττό τό ττιό ασημαντο βιβλίο. 'Αλλά μόνη ή άνάyνωσις δέν άρκεί. 'Απαιτείται βαθειά μελέτη καί διαλογισμός. 
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ΤΙ άπέθανεν 

ό Μότσαρτ; 
Του ίατροϋ Ν. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Ή έρώτησις αυτη τcάντοτε 
άπησχόλησε τούς φίλους της 
μουσικης καί τούς διανοουμέ
νους έν γένει. 

'Από μίαν ένδιαφέρουσαν έρ
yασίαν τοϋ Δρος Β. Juhn στα
)(υολοyοϋμεν μερικάς ένδιαφε
ρούσας σχετικάς πληροφορίας 
καί συμπεράσματα. Ό Δρ. Janos 
Bokay είς έρyασίαν του δημο
σιευθεισαν τω 1906 εtς Ούyyρι
κόν περιοδικόν διατείνεται οτι 
ή άσθένεια τοϋ Μότσαρτ ητο 
ρευματική πολυαρθριτις έπιπλα
κεισα ύπό ένδοκαρδίτιδος. Έν 
τούτοις αύτό δέν φαίνεται πι
θανόν διότι, πρωτον, δ Μότσαρτ 
καί ή οίκοyένειά του, άπό τάς 
εtκόνας των τουλάχιστον, δέν 
φαίνονται νά ησαν άσθενικης 
tδιοσυyκρασίας καί δεύτερον 
έάν δ Μότσαρτ ητο άσθενικός 
καί ρευι,.ιατοπαθής δέν θά ήδύ
νατο νά άνθέξn είς τόν νομα
δικόν βίον τόν όποιον άπό νε
αρωτάτης ήλικίας διηyε, περι
φερόμενος ύπό τάς σκληράς 
ταξειδιωτικάς συνθήκας της έ
ποχης έκείνης άνά τάς διαφό
ρους μεyάλας πόλ�cις της Εύρώ
πης. 

• Αλλη γνώμη ή δποία διετυ·
πώθη ητο οτι δ μεγάλος μου
σουργός επασχεν άπό φυματί
ωσιν. Ή άλήθεια εΙναι δτι κατά 
τό 1762 δ tατρός της κομήσσης 
Von Zinzenborf διεπίσιωσεν είς 
τάς κνήμας του μικρου \ι\'ο!feι·\ 
{ύποκοριστικόν του \\Τ o\fgang) 
εν έξάνθημα ιό όποιον κατά 
τήν περιypαφήν φαίνεται δτι 
ηιο όζωδες έρύθημα. Κατά τάς 
σήμερον δμως κρατούσας άντι-

λήψεις τό όζωδες έρύθημα θεω
ρειται άλλερyική φυματική έκ
δήλωσις μόνον 50-60 ο)ο πρό 
της έφηβικης ήλικίας ένω εtς τά 
ύπόλοιπα 40-50 όφείλεται εtς 
μόλυνσιν δι' άλλων μικροβίων, 
αύτό δέ φαίνεται δτι συνέβαι
νεν είς τόν Μότσαρτ, διότι εκτο
τε ούδέν αλλο έπεισόδιον σχε
τικόν μέ τήν φυματίωσιν τcα· 
ρουσίασεν. 

Καί ηδη ας προσπαθήσωμεν 
νά συντάξωμεν τό νοσολοyικόν 
δελτίον τοϋ Μότσαρτ. Έκ τοϋ 
κληρονομικου του yνωρίζομεν 
δτι δ πατήρ του Λεοπόλδος 
άπέθανεν είς ήλικίαν 70 περί
που έτων, πιθανως άπό θρόμ
βωσιν της στεφανιαίας άρτηρί
ας της καρδίας. Ή μήτηρ του 
άπέθσ:νεν είς Παρισίους 57 
έτων, άπό καρδιακόν νόσημα, 
συμφώνως πρός τό πιστοποιητι
κόν θανάτου. Πέντε άδελφαί του 
άπfθανον είς βpεφικήν ήλικίαν, 
άλλ' 6χι άπό φυματιώδη μηνιy
yίτιδα, δπως έλέχθη άπό μερι
κούς, άλλά πιθανώτατα άπό ύπο
σι τισμόν, διότι δπως yνωρίζομεν 
άπό μίαν έπιστολήν του Μό
τσαρτ προς τόν πατfρα του (18 
'Ιουνίου 1783) είς τήν οίκοyένει
άν του ύπηρχεν ή πρόληψις δτι 
τά βρέφη άναπτύσσονται καλύ
τερον τρεφόμενα μέ νερό καί 
6χι μέ γάλα. Παρά τοϋτο ή 
άδελφή του Μαρία-Άννα άπέ
θανεν είς ήλικίαν 80 έτων. 

'Όσον άφορα τό άτομικόν ά
vαμνηστικόν του Μοτσαρτ εχο
μεν τά έξης: Εiς ήλικίαν 6 έτων 
επαθε βαρυτάτην όστρακιάν, είς 
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ήλικίa,, 9 έτων τυφοειδη, 20 έτων 
εύψλοyίαν καί 23 έτων, τc;'> 1781, 
πνευμονίαν. υοταν άπό ιου 1791 
δ Μότσαρτ ηρχισε νά άδιαθε
τn σχεδόν συνεχως, έyεννήθη
σαν ύπόνοιαι δτι δ άντίπαλός 
του Salieri τόν έδηλητηρίασεν, 
έπί τι δέ διάστημα καί δ ίδιος 
δ Μότσαρτ τό έπίστευσεν. 

Δυστυχως φαίνεται δτι αύτο
εδηλητηριάζετο. Καί τουτο διότι 
τό πιθανώτερον συμπέρασμα 
είς τό δποϊον φθάνει κανείς εί
ναι δτι δλα τά άνωτερω μνη
μονευθέντα νοσήματα άφήνουν 
παθήσεις των νεφρων μέ βλα
βεράν σύν τc;'> χρόν(i) άπήχησιν 
καί έπί της καρδίας. Δημιουρ
yουν κυρίως χρονίαν διάμεσον 
νεφρίτιδα άπολήyουσαν, δταν 
δέν διαyνωσθη έyκαίρως καί δέν 
yίνουν έyκαίρως τά δέοντα, είς 
ούραιμίαν καί ούραιμικόν κωμα. 

Καί την έποχήν του Μότσαρτ 
ουτε ή διάyνωσις ητο δυνατόν 
νά yίvn έyκαίρως, οϋτε συνεπως 
καί προληπτική τις μέριμνα. 
Οϋτε ή χρονία διάμεσος νεφρϊ
τις ητο καλως yνωστή, διότι πε
ριεyράφη ύπό του Bright μόλις 
τω 1827, οϋτε ύτιηρχον καί αί σχε
τικαί έρyαστηριακαί έξετάσεις. 

Καί βλέπομεν οϋτω τόν Μό
τσαρτ είς τά τελευταϊα χρό
νια της ζωης του έμφανίζοντα 
ίσχυροτάτας κεφαλαλ yίας, δύσ
πνοιαν, έπιληπτοειδεϊς παροξυ
σμούς, οίδήματα των ποδων 
κλπ., δηλ. μίαν πλήρη εικονα 
ούραιμίας μετά φαινομένων καρ
διακης άνεπαρκείας καί δυνά
μεθα βασίμως νά συμπεράνω
μεν δτι δ θάνατός του έπηλθεν 
άπό ούραιμικόν κωμα. 

Ν, ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

θά συστήσω ίδιαίτερα στούς πρ�σβύτερC?_υς άπό σας: Μή 
προσπαθεϊτε νά έμποδίσετε τόν τροπο του σκέπτεσθαι τ�ς 
νεωτέρας yενεας. Κάθε yενεά προχωρεϊ περισσότερο άπό την 
περασμένη yενεά στό δρόμο πρός τήν άληθεια. Έμεϊς οί πρε
σβύτεροι δέν κατέχομε τήν άλήθεια Μόνο τή μελεταμε. Καί 
οί νεώτεροι εχουν τό προνόμιο νά yίνωνται εύκολώτερα κάτο
χοι άληθειων, πού έμεϊς τίς εχομεν άνακαλύψει επει τα άπό 
άyωνες, ψυχική όδύνη καί πνευματική άyωνία. 

* 

.jc * 

Τοποθετήσατε τό ίδανικό σας οσο ψηλότερα μπορεϊτε. Άλ-

\ 
λά μήν έπιβάλλετε τό ίδανικό σας στόν άδελψό σας, του δποίου 
ή άνάπτυξις πιθανόν είναι τελείως διαφορc=τική άπό τή δική 
σας. Μάθετε νά άσκεϊτε τήν άνοχή, πού βοηθεϊ κάθε άνθρωπο, 
σέ δποιοδήποτε σημεϊο της έξελίξεως καί αν εύρίσκεται. 

ΑΝΝΑ ΜΠΕΖΑΝΤ 

Μrι ζiϊς στό μέλλον, οϋτε στόc νεκρά πpάνματα τοu παρελ
θόντος. Καλύτερα, νόc ζiϊς στό άμεσο παρόν κατανοώντας 8τι 
είσαι τ� άποτέλεσ�α τ�u ,τι�pελθόν�ος }tαί 8τι _μ_? τίς τ,ωpινές
σοu πpαςεις μποpεις να ελενχης το αupιον και ετσι ν' αποβης 
Κ_ύpιος τοu χp_όνοu, Κύριος της εςελίςεως, καί, έπομένως, Κύριος 
της τελειοποιησεως. 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 
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ΜοΟ φαίνεται δτι ενα άπό 
τά δυσκολώτερα προβλήματα 
που εχομε v· άντιμετωπί
σωμε εΤναι πως νά έπιψέρου
με στόν έαυτό μας μιά θεμε
λιώδη άλλαγή. Φρονώ δτι 
καθένας που εχει σοβαρό έν
διαψέρον όψείλει ν' άντιμε
τωπίση αύτό τό πρόβλημα. 

ΟΜΑΔΙΚΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΣ 

ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΡΗΝΗ 

Πρέπει ν' άντιληψθοΟμε, πρω
τίστως, πως ό άνθρώπινος 
νους εΤναι δυνατόν νά έπιψέ
ρη αύτήν τήν έπανάστασι, 
που δέν θά εΤναι μιά προ
σαρμογη σέ κ�τι νέο, δέν θά 
εΤναι μιά άπλη άναμόρψωσις, 
άλλά μιά άλλαγή ριζική. 
Καί εΤναι, νομίζω, άνάyκη νά 
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σuμβάλη τό άτομον-έννοω 
όχι ενα άτομον ξεχωριστό, 
άλλά τόν καθέναν-σ' αύτην 
την έπανάστασι, αν θέλουμε 
νά φέρουμε εvαν καινούργιο 
κόσμο χωρίς άνταyωνισμό 
καί χωρίς μίσος, εναν κόσμο 
μέ άyάπη. 

Γι' αύτό τό θέμα σκοπεύω 
άπόψε νά μιλήσω καί έπειδη 
εΤναι ενα θέμα πολύπλοκο 
έλ πίζω πώς θά εχετε την ύ
πο μονη νά άκούσετε μέ βα
θειά προσοχη. Προτείνω νά 
μη περιορίζεσθε στό νά ά
κοΟτε άπλως τίς λέξεις, άλ
λά μέσ(i> των λέξεων νά προ
χωρητε στό βάθος τοΟ έαu
τοΟ σας καί νά πειραματι
σθητε μέ τόν έαuτό σας yιά 
τό πως εΤναι δυνατόν νά φέ
ρετε μέσα σας αύτην την έ-
πανάστασι. .,

Τόν κόσμο, τόν εχομε διαι
ρέσει σέ διάφορες θρησκείες, 
διάφορες αίρέσεις, διάφορες 
φιλοσοφίες, διαφόρους πολι
τισμούς. Καί σέ κάθε χώρα 
ύπάρχοuν διαφορετικές κυ
βερνήσεις. Ή κάθε μιά δια
κηρύττει δτι προσπαθεί νά 
έδραιώση την είρήνη, άλλά 
άσuνα[σθητα έρyάζεται yιά 
τόν πόλεμο. 'Η πραγματικότης 
εΤναι δτι χρειαζόμαστε ε(ρή
νη στόν κόσμο καί δμως τό 
κάθε τι πού κάνουμε προκα
λεί πιφισσότερη σύyχuσι, ά
ταξία, άθλιότητα. Καί δ,τι 
συμβαίνει στόν έξωτερικό t<ό
σμο, τό ϊδιο συμβαίνει καί 
μέσα μας, δποu παλεύουν άν
τ[θετες έπιθuμ[ες, άντίθετες 
τάσεις, άντίπαλοι σκοποί καί 
(δεώδη καί ποικίλες έκδηλώ-

σεις, δλες άντίθετες πρός άλ
λήλας. Αύτό �Τναι yεyονός, 
πού τό διαπιστώνουμε καθη
μερινως. Καί βλέπουμε δτι 
ο[ διάφορεςέπιθuμίες καί τά 1-
δεώδn φέρουν διαρκησύyκρου
σι καί καταπίεσι.Φαινομενικά 
άyωνιζόμοστε yιά μιά άρμο
νία ,άλλά στην πραγματικότη
τα προκαλοΟμε περισσότερη 
σύyχυσι καί λιyώτερη ήμεμία. 
Ό καθένας μας άκολουθεί 
μιά (διαίτερη θρησκεία, μιά 
lδιαίτερη α'ίρεσι, εvαν ιδιαί
τερο τρόπο ζωης καί άπό 
δλα αύτά δέν προκύπτει ήρε
μία, άλλά διαρκης κατάπτω
σις. Βλέποντας αύτην τήν 
σύyχuσι καί την άντίθεσι 
πού έξελ[σσονται έξωτερικά 
καί όντας ένήμεροι δτι τό 'ίδιο 
συμβαίνει καί έσωτερικά, δι
ερωτώμεθα πως εΤναι δυνα
τόν νά έπέλθη ήόλοκληρωτική 
άλλαyή. Διότι, μποροΟμε νά 
βελτιώσουμε ενα τμημα τοΟ 
νοΟ μας, θά πρόκειται ομως 
yιά ενα μόνον τμημα· καί 
μπορεί άκόμη αύτό τό τμη
μα νά δεσπόση στά ύπόλοι
πα, άλλά θά τελη ε(ς διαρκη 
άντίθεσιν πρός δλο τό εΤναι 
μας. Αύτό άκριβως μας συμ
βαίνει: 'Ένα τμημα τοΟ έαu
τοΟ μας προσπαθεί νά έπι
δράση βελ τιωτικως καί νά 
δεσπόση στό ύπόλοι πο, ύπάρ
χει, έπομένως, ή άντίθεσις. 
ΕΤναι δυνατόν νά φέρωμε 
άλλαyη καθολικη καί όχι 
τμηματική ; 

Δέν γνωρίζω έάν, κατ' άρ
χήν, συλλαμβάνουμε τό πρό
βλημα, προ:yμα πού θεωρω 
ούσιωδες, καί πρωταρχικό. 
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Τό έρώτημα είναι αν μπο
ροΟμε νά έπιφέρωμε πλήρη, 
καθολική, δλοκληρωτικη άλ
λαyή, χωρίς άντίθεσι, χωρίς 
ενα τμημα τοΟ νοΟ νά μάχε
ται κατά τοΟ &λλου. 

'Ένα μέρος τοΟ έαυτοΟ 
μας, τό δποϊον άποκαλοΟμε 
ύψηλότερο, συνήθως, άyωνί
ζεται νά δεσπόση έπί τοΟ 
κατωτέρου. Αύτό Ί:ό ύψηλό
τερο άποτελεϊ �να τμημα τοΟ 
έαυτοΟ μας, είναι ενα τμημα 
τοΟ πεδίου τοΟ νοΟ, ένω εΤ
ναι καί τό άντικείμενο της 
έκβάσεως τοΟ άγωνος. Συνε
πώς, αύτό πού όνομάζομε 
ύψnλότερο περικλείει την 
τφοUπόθεσι της συγκρούσεως. 
'Έχοντας συνείδησι της φύ
σεως της σκέψεως, ή δποία 
είναι άντιφατική, ή δποία δι
χάζεται καί δεν είναι ποτέ 
καθολική, έρωτώ έάν είναι 
δυνατόν, yιά μένα η καί yιά 
σας, νά μεταβληθοΟμε δλι
κως, χωρίς νά ύπάρχη ενα 
μέρος πού έπιδρα στό &λλο. 
Νομίζω δτι είναι δυνατόν, 
έό:ν δώσωμε όλική προσοχή, 
διότι ούδέποτε δίδομε δλικη 
προσοχή, δίδομε μόνον ενα 
μέρος προσοχης, έμποδιζόμε
νοι άπό άντιδράσεις καί πι
έσεις των κοινωνικών άντιλή
ψεων καί τοΟ περιβάλλοντος. 
'Ή δίδομε προσοχη άπό έν
διαφέρον νά φθάσωμε σέ 
ενα ώρισμένο άποτέλεσμα. 
Ή προσοχή μας τότε είναι 
διηρημένη, δεν είναι ποτέ ό
λική, θά μποροΟσε νά ύπάρ 
ξn δλικη προσοχη δταν δέν 
διασπαται άπό την προσδοκία 
ένός άποτελέσματος η άπό 

την έπιτέλεσι ένός lδεώδους. 
'Όταν δ νοΟς είναι ικανός 
νά δώση πλήρη προσοχη στό 
·πρόβλημα της άλλayης,τότε ή
άλλαyή έπέρχεται έντός μας.

Νομίζουμε δτι πρέπει νά
εχωμε !δεώδη, πού θά μας
βοηθήσουv πρός την άλλαyή,
σάν μιά μορφη ελξεως. 'Αλ
λά, κατ' έμέ, τά lδεώδη εΤ
ναι άφαίρεσις άπό την πρα
γματι-κ:ότητα, εΤναι προβολή
τοΟ άντιθέτου άπό δ,τι εϊμα
στε. 'Ελπίζουμε δτι τείνοντας
πρός τά lδε4)δη θά έπιτύχου
με την ριζικη άλλαyή, άλλά
ή διαρκής προσπάθεια, μέ
πειθαρχία, ελεyχο καί πάλη,
δέν φέρνει παρά διαρκη σύγ
κρουσι. Ή ριζικη άλλαγη έ
πέρχεται δταν δέν ύπάρχη
προσπάθεια. 'Ενόσω θά ύ
πάρχη τάσις πρός ενα
lδεωδες, ή φυσικη άντίδρασις
πού γεννιέται σέ κάθε βημα
έμποδίζει την πλήρη προσοχή.
'Ένα &τομον πού άληθινά
ένδιαφέρεται yιά άλλοyη τοΟ
έαυτοΟ του, δεν μπορεϊ νά
εχη ιδεώδη, διότι τά !δεώδη
εΤναι άφαίρεσις, άπομάκρυν
σις άπό τό πραγματικό εΤ
ναι. Ένόσcp ό νοΟς άψαι
ρεϊται καt διχάζεται μεταξύ
τοΟ όντος καί τοΟ δέοντος,
δεν ύπάρχει ή πλήρης προ
σοχή.

Ή πλήρης προσοχη συμ
βαίνει σ' αιjτό πού όνομάζο
με άyάπη. Ή άyάπη δέν εΤ
ναι άποτέλεσμα έπιβολης 1-
δεώδους,οϋτε έλέyχου η προ
σπαθείας. Είναι ή άληθινή,
ή πλήρης προσοχη σέ κάτι,
(ωρίς νά ύπάρχη καμμιά
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άντίθεσις άπό συσσωρευμένο 
παρελθόν. 

"Ας τό θέσωμε διαφορετι
κά: Αύτό πού προσπαθουμε 
νά έπιτύχωμε είναι μιά άλ
λαyη διά του χρόνου. 

Νομίζουμε δτι ό χρόνος 
θά μας δώση εύκαιρίας βαθ
μιαίας άλλαyης έντός μας. 
Αύτό σημαίνει δτι, δπως ε
χομε ώρισμένες φιλοδοξίες, 
ετσι εχομε καί ώρισμένα ίδε
ώδη, τά όποΊα μας έπιτρέ
πουν νά άναβάλλουμε την 
άλλαyή, τήν όλοκληρωτική 
καί αμεση. UΕνα παράδειγμα: 
ΕΤμαι βίαιος καi εχω τό ιδε
ώδες της μη-βίας. Νομίζω 
δτι εχοντας αύτό τό ίδεώδες, 
μέ τόν καιρό θά τό έπιτελέ
σω. Αύτό, κατ' έμέ, είναι 
ψυyή, άφαίρεσις άπό τό yε
yονός δτι εΤμαι βίαιος. 

UΩστε, δύναμαι νά δώσω 
προσοχή στό δλον πρόβλημα 
χωρίς διάσπασιν καί άψαίρε
σιν; Δύναμαι νά προσεyyίσω 
τό πρόβλημα τελείως άνανε
ωμένος; ΕΤναι άλήθεια η δχι 
δτι κινούμεθα άπό τό γνω
στόν πρός τό γνωστόν; Τότε 
δέν έπέρχεται ή πραγματική 
άλλαyή. Ή διαδικασία του 
χρόνου, την όποίαν εισάyου· 
με στό θέμα της άλλαyης, 
βασίζεται στόν συλλογισμό 
πού δέχονται δλοι oi θρη
σκευτικοί διδάσκαλοι καί ο
λα τά ίερά βιβλία: ΕΤμαι αύ
τό καί πρέπει νά yίνω έκεΊνο. 
Ή άλλαyη πρέπει νά έπέλ
θη μέσφ του χρόνου καί μέ 
σύστημα, πειθαρχία, ελεyχο 
του έαυτου. Ή διαδικασία 
δμως εΤναι τελείως έσψαλμέ-

νη, διότι μέ κάθε μορφη άν
τιδράσεως, πειθαρχίας, έξα
ναyκασμου δέν προχωρώ 
πρός την άλλαyή, άλλά μένω 
στό πεδίον του yνωστου. Σέ 
κάθε διαδικασία πού. βασίζε
ται στόν χρόνο, πού ξεκινθ: 
άπό τό χθες, περνθ: άπό τό 
σήμερα καί τείνει πρός τό 
αϋριο, σέ μιά τέτοια πορεία 
δεν ύπάρχει ριζική μεταβολή. 

'Ώστε τό πρόβλημα εΤναι
καί έλ πίζω δτι προσέχετε καί 
πειραματίζεσθε - έάν δύνα
ται ό νους νά ψθάση σ' ενα 
τέλος, δίχως έξαναyκασμό, 
δίχως καμμιά μορψη πειθαρ
χίας, ωστε νά κατανοήση τόν 
έαυτό του πλήρως καί αύτη 
ή κατανόησις ν' άποβη ή ά
ληθινη έπανάστασις. 

Στό κάτω-κάτω, ή 'Αλή
θεια η ό θεός η δ,τι δνομα 
καί αν δώσουμε, είναι κάτι 
τελείως αyνωστο. ΜπορεΊ νά 
όραματίζεσθε, νά ύποθέτετε, 
νά πλάθετε ιδέες, νά πι
στεύετε αύτό η έκεΊνο, άλλά 
ή φύσις του εΤναι τελείως α
yνωστη, ωστε ό νους πρέπει νά 
φθάση σ' αύτόν άπηλλαyμέ
νος άπό κάθε φορτίο του πα
ρελθόντος, του yνωστου. Τό 
γνωστόν εΤναι τό'Εyώ,πού δη
μιουyεΊ τq προβλήματα καί 
διαιρεΊται.'Εάν άληθινά άν:τ:ι
μετωπίζομε τό πρόβλημα της 
ριζικης άλλαyης,της θεμελιώ
δουςάλλαyηςτου άνθρωπίνου 
νου, πρέπει νά σκεφτόμαστε 
χωρίς δρους, άπομακρυνόμε
νοι άπό τό γνωστόν. 'Όπως 
συμβαίνει μέ την άyάπη, ή ό
ποία ερχεται τελείως αyνωστη 
καί δχι σάν κάτι πού έδοκιμά-
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σαμε χθές καί έξακολουθοΟμε 
σήμερα καl προχωροΟμε πρός 
τό αϋριο, άλλά εΤναι κάτι έν
τελCJς νέο. 

_ 
Λοιπόν, δ νοΟς, δ δποϊος 

είναι τό άποτέλεσμα τοΟ yνω
στοΟ, τό άποτέλεσμα τοΟ 
χρόνου, αιώνων συσσωρεύ
σεων, δ νοΟς αύτός δέν θά 
μπορέση ποτέ νά φέρη την 
ριζικη άλλαyή. Μπορεϊ μό
νον νά έπιφέρη ώρισμένες άλ
λαyές στόν κύκλο του yνω
στοΟ. Ριζικη άλλαyη μπορεϊ 
νά έπέλθη δταν αύτός δ νοΟς 
πεθάνη. 'Όταν άπαλλαyη 
άπό κάθε τί γνωστό, δταν 
παύση νά ύπάρχη τό Έyώ. 

Δέν πρόκειται yιά καμμιά 
φιλοσοφ(α πού μεταδ(δεται 
μέ διδασκαλ(α. ΕΤναι ενα β(
ωμα πού πρέπει νά τό ζήση, 
ήμέρα μέ την ήμέρα, έκεϊνος 
πού εΤναι σοβαρός έρευνητης 
καί δέν περιορίζεται στην έ
πανάληψι φράσεων δ(χως νό
ημα. 

Μου έστάλησαν άρκετές έ
ρωτήσεις καί θ' άπαντήσω σέ 
μερικές, γιατί δέν ε1ναι δυνα
τόν ν' άπαντήσω σέ δλες. 'Ε
άν δέν ύπάρξη άπάντησις σέ 
μιά ε!δικη έρώτησι, παρακα
λω νά μέ συγχωρήσετε. Έπ(
σης, έπιθυμω νά τον(σω δτι 
κυριολεκτικά δέν ά π α ν τ ω 
στίς έρωτήσεις, άλλά έπιθυ
μω δλοι μαζί νά έξετάσωμε 
κάθε πρόβλημα, γιατί εΤναι 
δικό σας πρόβλημα καί πρέ
πει σεϊς νά προσπαθήσετε νά 
βρητε τήν άπάντησι. 

Έ ρ ώ τ η σ ι ς : Μέ ποιόν τρό
πο μπορεί ή αύτεπlyνωσις νά 
συντελέση στήν έπlλυσι πολλών 

πιεστικών προβλημάτιJν τοϋ κό• 
σμου, δπως π.χ. ή πείνα ; 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ : Ό κό
σμος, μέ δλες τις διαιρέσεις, 
μέ δλα τά ψεύδη, τό μϊσος 
καί τήν διαφθορά, δέν ε1ναι 
άποτέλεσμα των άνθρώπων ; 
Τά προβλήματα πού εχετε 
στη χώρα σας άσφαλως ε1ναι 
άποτέλεσμα καθενός άπό 
σας. ΕΤσθε έθνικισταί, διότι 
νομίζετε δτι συνταυτίζοντας 
τόν έαυτό σας πρός μιά χώ
ρα ξεχωρίζετε άπό &λλες χω
ρες. Ξεχωρίζετε τόν έαυτό 
σας ώς υΕλληνα, Χριστιανό, 
Καθολικόν η Βουδδιστή. Καί 
έπειδη τό ατομον εΤναι φιλό
δοξον, δημιουρyεϊ κοινωνία 
βασιζόμενη στήν άnόκτησι ά
yαθων. Γιά νά φέρωμε την 
τεράστια έπανάστασι, σεϊς 
καί έyώ πρέπει ν' άλλάξουμε, 
πρέπει νά γνωρίσουμε τόν 
έουτό μας. Δυστυχως, πι
στεύουμε οτι ή νομοθεσία η 
διάφορες μορφές έξαναyκα
σμου θά λύσουν τά προβλή
ματα. 'Αλλά, τό πρόβλημα 
του άτόμου ε1ναι καί τό πρό
βλημα του κόσμου καί yιά 
νά φθάσουμε στην θεμελιώδη 
άλλαyη πρέπει νά άντιλη
φθοΟμε τόν έαυτό μας πλή
ρως καί οχι μερικως. 

Τό yνωθι σαυτόν ε1ναι ή 
άπαρχή της σοφ(ας πού θά 
φέρη τό τέρμα των συγκρού
σεων. Ή αύτοyνωσlα δέν εΤ
ναι κάτι τό έξαιρετικό, κανέ
να θαυμα η κάτι πού θά τό 
διαβάσετε στά βιβλία. Βλέπε
τε τόν έαυτό σας, καθώς εΤ
σθε, στό κάτοπτρο των σχέ
σεών σας. Δεν μπορεϊ κανείς 
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νά ζη άπομονωμένος καί έ
νόσω σχετίζεσθε μέ τήν φύσι, 
μέ τούς άνθρώπους καί μέ 
τίς lδέες, μέσα άπό αύτόν τόν 
καθρέφτη μπορείτε νά lδητε 
τό σύνολον της ύπάρξεώς 
σας. 'Αλλά έάν καταδικάζε
τε δ,τι βλέπετε, τότε σταμα
τατε τήν κατανόησι καί τήν 
περαιτέρω ερευνα έκείνου 
πού βλέπετε. Πολλοί άπό 
μας συνηθίζουν νά συγκρί
νουν, νά κρίνουν καί νά κα
τακρίνουν η, άντιθέτως, νά 
δικαιολοyοΟν ο,τι βλέπουν. 
Έάν κατανοήσωμε δτι δέν 
πρέπει νά καταδικάζουμε, ή 
καταδίκη παύει. Τότε, μέσω 
της κατανοήσεως, της αύτο
yνωσίας, ό νοΟς - δχι μό
νον ή συνείδησις, άλλά όλό
κληρη ή συνειδητότης μας, 
πού εΤναι διηρημένη σέ συνει
δητό νοΟ καί ύποσυνείδητο-
τότε ό νοΟς είναι τελείως 
γαλήνιος καί εΤναι ίκανός 
yιά περαιτέρω ερευνα. 

'Ε ρ ώ τ η σ ι ς : 'Εάν ό άνθρω
πος δέν εχει φιλοδοξlες, πwς θά 
μπορέση νά ζήση σ' αύτόν τόν 
κόσμο του άντα'(wνισμοϋ ; 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ : Διερω: 
τωμαι yιατί εϊμαστε ,φιλόδο
ξοι. ΕΤσθε φιλόδοξοι σέ ολα 
τά πράγματα, στήν έρyασία, 
στό σχολείο, στό περιβάλλον 
σος, παντοΟ. Γιατί ; Γιατί ε
χομε πόθους, φιλοδοξίες ; 
Μήπως διότι άπό την παιδι
κή μας ήλικία εχομε ένθαρ
ρυνθεί στη φιλοδοξία η διότι 
χωρίς φιλοδοξία, χωρίς όρμη 
νά yίνωμε κάτι, τρέμουμε οτι 
δέν θά εϊμαστε τίποτε ; Έ άν 
δέν εχομε φιλοδοξίες, τί θά 

συμβη ; Δέν είσθε κανείς, δέν 
εΤσθε άνεyνωρισμένος, δέν ε
χετε έπιτυχίες, δέν εχετε ο· 
νεφα νά γίνετε μεγάλος. Βε
βαίως ζητε, άλλά αύτός ό 
τρόπος ζωης σας τρομάζει. 
'Ώστε δημιουργείτε κοινω
νία, δπου ή φιλοδοξία καί ό 
άνταyωνισμός ένθαρρύνονται 
καί οποιος δέν θά ηθελε νά 
εχη φιλοδοξίες φοβθ:ται τό 
γείτονά του. Δέν έννοω τήν 
φιλοδοξία κατά λέξιν,άλλά yε 
νικά κάθε έπιδίωξι. Ό ίερεύς 
πού εϋχεται νά yίνη έπ[c'κο
πος καί ό λαϊκός πού θέλει 
ν' άποκτήση πείρα, κΟρος, εΤ
ναι τό 'ίδιο φιλόδοξοι. 'Αμ
φότεροι θέλουν νά γίνουν 
κάτι στόν κόσμο. 

Έ ρ ώ τ η σ ι ς : Βλέποντας τό 
άποτέλεσμα της φιλοδοξlας, συμ
περαlνουμε δτι ό φιλόδοξος δέν 
εχει προφανώς ά'(άπη. Βλέποντας 
τήν πορεlα της έκδηλώσεως, τl 
πρέπει νά κάμουμε '(ιό ν' άπαλ
λα'(οϋμε ; 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ: Δέν μπο
ρώ ν' άπαντήσω έyώ yιά 
σας. Πρέπει νά τό βρητε yιά 
τόν έαυτό σας. Ή δυσκολία 
εyκειται στό οτι ζητοΟμε ά
σφάλεια, βεβαιότητα, έyyύη
σι, έπομένως ζοΟμε μέ φιλο
δοξία. Τέιοιοι ανθρωποι δέν 
ε[ναι σοβαροί, μολονότι θέ
τουν σοβαρά έρωτήματα. 

Έ ρ ώ τ η  σι ς : Ποιά είναι 
σωστή εννοια της άδελφότητος ' 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ : Νομίζω 
οτι εΤναι πολύ φανερό, δέν 
εΤναι ; 'Ένας ανθρωπος πού 
εΤναι έθνικιστής, δέν εΤναι 
άδελφικός. Καί ενας 1νθρω
πος πού άνήκει σέ αίρέσεις, 
εΤναι κομμουνιστής, σοσιαλι-
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στής, καπιταλιστής, δεν εΤ ναι 
άδελφικός, διότι ενας αν
θρωπος πού εΊναι άφοσιωμέ
νος σε ενα ιδεώδες' ενα σύ
στημα, μιά πίστι, προφανώς 
χωρίζεται άπό τούς αλλους 
άνθρώπους. Ό κόσμος εΤναι 
δικός μας, ε1ναι δικός σας, 
δχι δμως γιά νά ζουμε ώς 
υΕλληνες, η 'Αμερικανοί η 
Ρώσσοι, άλλά ώς άνθρώπινα 
οντα. 'Ξμείς, δμως, έχτίσα
με σύνορα έθνικc, οtκονομι
κά, πνευματικά. Καi ζώντας 
μέσα σ' αύτά τά σύνορα, μι
λουμε περί άδελφότητος, μι
λουμε περί άγάπης, περί εί
ρήνης καi περί Θεου. Γιά νά 
εχωμε άδελφότητα, πρέπει νά 
γκρεμίσουμε δλα τά φράγμα
τα καί ν' άρχίσn ό καθένας 
μας άπό τόν έαυτό του. 

Έ ρ ώ τ η σ ι ς : Πρέπει ν' ά
ποδlδουμε ιδιάζουσα σημασlα στά 
δνειρα ιϊ οχι ; 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ : Νομίζω 
δτι γιά ν' άπαντήσωμε σ' αύ
τό τό έρώτημα η μα:λλον γιά 
νά τό έρευνήσωμε, πρέπει νά 
έννοήσουμε την πορεία της 
qυνειδήσεώς μας. Ή συνείδη
σις εΤναι τό σύνολον του εΤ
ναι μας, άλλά εχει διαιρεθη 
ή συνείδησίς μας σε έκείνην 
πού τελεί έν έγρηγόρσει καί 
σ' έκείνην πού ε1ναι έν ϋπνcp. 
Πολλοί άπό μας ένδιαφέρον
ται γιά την έκπαίδευσι του 
συνειδητου νου.Κάθε αϊρεσις, 
κάθε σχολή, κάθε κοινωνία 
ένδιαφέρονται γιά την καλ
λιέργεια του συνειδητου νου. 
Ή κοινωνία στην όποίαν ά
νήκουμε ένδιαφέρεται γιά 
την άγωγη του συνειδητου 

νου ωστε νά γίνη το ατομον 
ενας ίκανός καί άποιελεσμα
τικός πολίτης, 'Εάν παρατη
ρήσετε τόν έαυτόν σας, θά 
διαπιστώσετε δτι ·όλόκληρη 
ή καθημερινή σας δραστηρι
ότης άφορα τόν συνειδητό 
νου, ένω ύπάρχει καί ή κρυμ
μένη συνείδησις yιά τήν 6-
πο ίαν ε'ίμαστε έντελως η με
ρικώς άπληροφόρητοι. 'Υπάρ
χει μιά σύγκρουσις μεταξύ 
του συvειδητου νου καί τοϋ 
άσυνειδήτου, διότι τό άσυ
νείδητον δεν είναι μόνον οι 
κρυμμένες τάσεις, άλλα καί 
οί φυλεκτικές έπιδράσεις, ή 
πείρα έκατονταετηρίδων άν
θρώπων. · Ωστε, δταν δ συ
νειδητός νοϋς κοιμα:ται, τό 
ύποσυνείδητον βρίσκει τήν 
εύκαιρία νά προβάλη τίς έπι
θυμίες του σε μορφη όνείρων. 
Αύτό συμβαίνει στούς πλεί· 
στους άπό r1μας, η δχι; Διό
τι ό νους δλη την ήμέρα εΤ
ναι άπησχολημένος με τίς 
δικές του τάσεις καί έπιδιώ
ξεις, ωστε δεν εχει καιρό καί 
ήρεμία νά δεχθη τίς νύξεις 
τοϋ ύn:οσυνειδήτου. Τώρα, ά
νακύπτει τό πρόβλημα πως θά 
έρμηνεύσουμε τά ονειρα. 'Έ
χετε ψυχολόγους, οί όποίοι 
έξηγοϋν τά όνειρα κατά την 
δική τους άρέσκειαν, κατά 
τίς συνθηκες των η κατά τiς 
γνώσεις των καί τούς περιο-

ρισμούς των. 'Επομένως, σείς 
πού όvειρεύεσθε, έξαρτασθε 
άπό την έρμηvεία ένός αλλου. 
'Ώστε, τό πρόβλημα δεν είναι 
πως νά έρμηvεύσετε τά όνει
ρα, άλλά τcως νά μην όνει
ρεύεσθε διόλου. Μη γελατε. 
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Μην τό άπορρίπτετε άμέσως. 
'Ένας νους 'fIOU άδιάκοπα εΤ
ναι δραστήριος, τόσον κατά 
την ήμέρα έν έyρηyόρσει, δ
σον καί κατά τόν ϋπνο, ενας 
τέτοιος νους δεν μπορεϊ νά 
εΤναι δημιουργικός. Μόνον 
δταν δ νους εΤvαι τελείως 
γαλήνιος, σιωπηλός, χωρίς έ
ξαναyκασμό, άλλά yεματος 
κατανόησι, ενας νους χωρίς 
κίνησι, τότε ύπάρχει δυνατό
της yιά νά ελθη μιά νέα 
κατάστασις. Μπορεί δ συνει
δητός νους νά εlναι σε τέτοια 
στενη έπαφη με τό ύποσυνεί
δητον, δλον τόν καιρό καί ό
χι μόνον τη νύχτα, ωστε νά 
μην τελft σε κατάστασι διαι
ρέσεως, όπότε καί μόνον ύ
πάρχει ή ανάγκη των όνεί
ρων; 'Όταν εΤπα δτι εΤναι 
δυνατόν νά μην όνειρεύεται 
διόλου, αύτό έννοουσα : Νά 
εΤναι δ νους σε τέτοια κατά
στασι έπαψης με τό ύποσυνεί
δητον, ωστε νά μην ύπάρχr� 
ανάγκη όνείρων, έπομένως 
καi έρμηνε[ας των. Νομίζω 
δτι εΤvαι δυνατόν. 'Όταν ό 
νους, δ συνειδητός, εΤναι έ
νήμερος δλων των κινήσεων 
της ύπάρξ�ώς του κατά τό 
διάστημα της ήμέρας, δηλα-

δη εtvαι ένήμερος των κινή
τρων, των τάσεων, των προ
λήψεων, των περιορισμών, 
των δογμάτων κσi πίστεωy, 
θά εΙναι έλεύθερος καi δταν 
πηγαίνει yιά ϋπνο δεν θά ε
χη ανάγκη όνείρων. Γι' αύτό 
είναι σημαντικό νά εχn κα
νείς έπίyνωσι του σκέπτε
σθαι, των ελατηρίων του, 
των ψιλοδοξιων, των όρμων, 
των ζηλοτυπιών, όχι νά τά 
παραμερίζn, αλλά νά τά κα
τανοft. Τότε μόνον, δταν δ 
νους εχει κατανοήσει την ϋ
παρξί του, είναι ένήμερος 
των κινήτρων του, δταν εΙ
ναι ενας τελείως ησυχος νους, 
τότε μπορεί νά yίvri έλεύθε
θερος από την ύποτέλειά 
του καί μόνον ενας τέτοιος 
νους είναι θρησκευτικός νους 
καi τότε ενας τέτοιος νους 
είναι ίκανός νά δεχθft αύτό 
πού εϊναι αληθινό. Ό νους 
πού αναζητεϊ την άλήθεια, 
δεν θά την εϋρη ποτέ. 'Όταν 
ό νους είναι τελείως ηρεμος, 
χωρίς καμμιά κίνησι, χωρίς 
καμμιά έπιθυ μία, τότε μόνον 
ενας τέτοιος νους εϊvαι ίκα
νός νά δεχθft τό απροσμέ
τρητο. 
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Γιά τήν έλευθερlα 
Γιά τήν άγάπη 
Γιά τiς θρησκείες 
Γιά τό Γνwθι σαυτόν 
Γιά τήν Κύπρο κ. 8 

Ό μεγάλος 'Ινδός φιλόσοφος 
Κρισναμουρτι, κατά τήν διάρ
κειαν της παραμονης του στήν 
'Αθήνα, έδέχθη τούς δημοσιο
γράφους, μεταξύ των δποίων 
καί συντάκτην του «IΛ!ΣΟ{» 
καί άπήντησε σέ σειράν έρωτή
σεων. Ή έξαιρετικά ένδιαφέ
ρουσα συνέντευξις-τηι; δποίας 
δ «ΙΛΙΣΟΣ» παρουσιάζει τό ά
νέκδοτο πλfiρες κε[μενον-εχει 
ώς άκολούθως: 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Μπορε'ίτε νά 
μας συνοψίσετε τίς θεωρίες 
σας; 

ΚΡ!ΣΝΑΜΟΥΡΤ!: Καλύτερα 
νά μου θέσετε έρωτήσεις συγ
κεκριμένες. 

ΕΡ. Στό παρελθόν, τό δνομά 
σας ε1χε συνδεθη μέ τήν θεο
σοφική Έταιρία. Ποιά εΤναι ή 
διαφορά των θεωριων σας άπό 
τήν θεοσοφία; 

ΚΡΙΣ. Τό πλε'ίστον tων πί
στεων καί θεωριων βασίζονται 
σέ αύθεντlες. Ν Εχουν σωτηρες, 
διδασκάλους, δόγματα πού δε
σμεύουν τό πνευμα. υ Ο, τι λέγω 
έyώ δέν στηρίζεται σέ καμμιά 

/
αύθεντία. Κηρύτ rω τήν άπόλυ
τη καί δλοκληρωτ,κ-ή έλευθερία 
άπό κάθε αύθεντία. θέλετε, φυ
σικά, νά είσθε έλεύθεροι πο-
λιτικά, γιατί νά μήν είσθε καί 

πνει.:ματικά καί θρησκευτικά; 
ΕΡ. Ποιά είναι ή στάσις σας 

άπέναντι στόν Χριστιανισμό; 
ΚΡ!Σ. Ή ίδια πού είναι ά

πέναντι σέ δλες τίς θρησκε'ίε.ς. 
'Ολόκληρος δ κόσμος τείνει νά 
έλέyχη τόν άνθρώπινο νου. υο

λες οί θεωρίες καί δοξασίες, εί
τε πρόκειται πΕpί κομμάτων η 
θρησκευτικων όρyανώσεων, αύ
τό κάνουν. Έπομένως, τό ζήτη
μα δέν είναι πως ό περιορισμός 
του νου θά yίvn μέ καλύτερο 
τρόπο, άλλά πως θ' άπαλλάξωμε 
τό νού άπό κάθε περιορισμό καί 
ύποτέλεια, ωστε νά βλέπn τήν 
πραγματικότητα, δχι άπό τό 
πρ'ίσμα των περιορισμων, άλλά 
άμεσα. 

ΕΡ. Πως μπορε'ί νά έπιτευχθfi 
αύτό; 

ΚΡΙΣ. Πρίν άπό δλα, πρέπει 
νά αίσθανeουμε μιά τέτοια άνάy
κη. Πρέπει νά συμβfi στόν πνευ
ματικό τομέα δ,τι συμβαίνει και 
στόν πολιτικό. Ά ντιλαμβανό
μεθα π. χ. δτι τό εθνος πρέπει 
νά είναι έλεύθερο, ϋση.ρα έρ
yαζόμεθα πρός αύτήν τήν κα
τεύθυνσι. 

ΕΡ. Δέν γίνεται, τότε, όρyά
νωσις; 

ΚΡ ι Σ. Κάθε όρyάνωσις καί κά
θε σύστημα δημιουρyε'ί περιορι-
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σμούς, uoτav έyκαταστήσουμε 
μεταξύ μας ενα σύστημα, άπο
βαίνουμε σκλάβοι του. Είναι δι
αφορετικό τό νά έρyασθουμε 
άπό κοινου, χωρίς αύθεντία. 

ΕΡ. Στήν πολιτική καί γενικά 
στήν πρακτική ζωή, δέν είναι 
άπαραίτητες οί όρyανώσεις; 

ΚΡΙΣ. Βεβαίως. Στόν πνευμα
τικό καί ήθικό τομέα, δχι. Οί όρ
yανώσεις στρεβλώνουν τήν ίκα
νότητα του άνθρώπου νά βλέπn 
τά πράγματα καθώς είναι. Οί 
όρyανώσεις δημιουρyουν έξάρ
τησι καί προκατάληψι, εναντι 
των δποίων παρέχουν άσφάλεια 
άπό τόν φόβο. Πάρτε τίς έκκλη
σίι;.ς. Βασίζονται γενικά στόν 
φόβο. θέλω νά είμαι όρyανωμέ
νος yιά νά είμαι άσφαλισμένος 
δτι κατέχω την άλήθεια. 'Αλλά 
yιά νά έλευθερωθω άπό τόν φό
βο, δέν θά προσφύγω οϋτε σέ 
όρyαvώσεις, οϋτε σέ βιβλία\ Με 
τά βιβλία δέν κάνω τίποτε άλλο 
παρά νά συγκρίνω τόν έαυτό μου 
έάν συμφωνη μέ τίς άπόψεις του 
Φρόϋδ π.χ. ένω έκι;.ίνο πού χρειά
ζομαι είναι τό «Γνωθι σαύτόν >, 
yιά νά μελετήσω τόν έαυτό μου 
καί νά τόν άτενίσω, οχι έπί τfi 
βάσει διαφόρων σχεδιαγραμμά
των, άλλά δπως είναι πραγμα
τικά. 

ΕΡ. Δέν πιστεύετε στήν χρη
σιμότητα των όρyανώσεων yιά 
τήν διάδοσι των tδεωv ; 

ΚΡΙΣ. Οί όρyανώσεις δέν μπο
,ρουν νά έπιβάλουν τίς ίδέες. Α-
1 σφαλως ό Χριστός κατείχε τήν 
; 'Αλήθεια, τήv έπέβαλαν δμως 
'οί όρyανώσεις της έκκλησίας; 

Ό Χριστός είπε δτι δ φόνος ά
παyορεύεται, άλλά πότε η άπα
yόρευσις έτηρήθη μέσον των όρ
yανώσεων; 

ΕΡ. Ποιά θρησκεία είναι πλη
σ:έστερα στίς ίδέες σαc ; 

ΚΡ I Σ. Καμμιά. 'Όλες έλέyχουν 
1 τό πνευμα. Δέν έννοω δτι οί
/θρησκείες δέν περιέχουν άλή-
θεια. Τό σύστημα δμως είναι 

: περιοριστικό yιά τήν άλήθεια. 
1 Λέγω δτι ό άνθρωπος πρέπFL νά 
ί είναι έλεύθερος άπό κάθε κα
; λουπι. 

ΕΡ. θεωρείτε τήν ϋπαρξιν της 
θρησκείας άναyκαία ; 

ΚΡΙΣ. Τί έννοείτε λέγοντας 
θρησκεία ; Άπό τήν παιδική 
μας ήλικία ύποβαλλόμεθα σέ. 
μιά πίστι. Ή πίστις παράγει 
πείρα. πού μου δίνει τήν αίσθη
σι δτι βρηκα τήν άλήθεια. 'Αλλά 
δέν είναι ή άλήθεια γιατί ή άλή
θεια δέν είναι δική μου η δική σας 
δπως συμβαίνει μέ τίς πίστεις. 
Γιά νά βρω τήν άλή�εια, πρέπει

!

' 
νά είμαι έλεύθερος άπό δλες τίς 
περιοριστικές πίστεις, έλεύθερος 
άπό κάθε ύποβολήν. Σήμερα εί
μεθα δλοι ύποτελείς. Ή μητέρα 
άνατρέφει τό παιδί της σύμφω
να μέ ώρισμένους περιορισμούς. 
'Εάν ύπηρχε έλευθερία άπό κά
θε έπίδρασι καί άπό τήν κληρο
νομικότητα, άλλοιώτικη θά ηταν 
ή μορφή της κοινωνίας. 

ΕΡ. Ή άπόλυτος έλευθερία 1 
περιλαμβάνει καί τούς νόμους 
του Κράτ-ους: 

ΚΡΙΣ. nως είναι δυνατόν, κύ
ριι;., όδηyώντας ενα δχημα νά ι 
παρ::χβω τήν διαταyή «βαδίζετε 
δεξιά». Γιά νά νομίσω δτι είμαι 
έλεύθερος; 

ΕΡ. Τί είναι άyάπη; 
ΚΡΙΣ. Πρωτα θά επρεπε νά 

έξετάσωμε πως λειτουρyι;,ί ή 
σκέψις μας. Οί. σκέψεις μας βα
σίζονται σέ παλαιότερα δεδο
μένα. Ή σκέψις πού άκολουθεί 
άχνάρια δέν είναι δημιουργική. 
Ή ά ρ ν η τ ι κ ή σκέψις είναι 
δημιουργική. Τώρα, ας προχω
ρήσοιιμε : Τί είναι άyάπη; Ποιά 
είναι άληθινή καί ποιά ψεύτικη. 
Ή άyάπη, συνήθως, στlς άνθρώ
πι νεc, κοινωνίες, στr,ρίζεται στήν 
προσκόλλησι, έπομένως κ α l 
<j>'τήν έξάρτησι. Ή άyάπη είναι\ 
γ.ψάτη περιορισμούς. 'Υπάρχει 
τό αίσθημα της κτητικότητος, 
άπό τό δποίον δέν είναι άπη
λαyμΙΞvη οϋτε ή μητρική άyάπη. 
'Αγάπη άληθινή είναι έκείνη πού 
περιγράφεται άπό τόν 'Απόστο
λο Παυλο. 

«Ή άyάπη ού ζητεί τά έαυ
της ... ή άyάπη μακροθυμεί, χρη
στεύεται. ή άyάπη ού ζηλοί, ού 
π αροξύνεται ... > 
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'Αλλά ας άψήσωμε τόν θετικό 
τρόπο του σκέπτεσθαι, τό «ά
κολουθω τόν Χριστό ti τόν Βούδ
δα�. ν Ας έρωτήσουμε άρνητικά: 
Εtναι άyάπη δταν ύπάρχη ύπο
λοyισμός, προσκόλλησις. έξάρ
τησις; 'Εάν δ άνθρωπος έλευ
θερωθη άπό τήν προσκόλλησι, 
τότε θά yίνη σά\l τό λουλουδι 
πού μοσκοβολάει, δίνει τό άρω
μά του, χωρίς νά ζητάει τίπο
τε. Μέ μιά τέτοια άyάπη, θά 
άλλαζε ή κοινωνία μας. Αύτή 
θά ηταν έπανάστασις καί δχι 
οί αλλες. Δέν θέλετε μιά δια
φορετική κοινωνία; 

ΕΡ. Άψου εtσθε ύπέρ της ά
πολύτου έλευθccρίας, γιατί άνα
ζητειτε όπαδούς, έπομένως 
σκλά6ους: 

ΚΡΙΣ. 'Εάν μέ άκολουθήσετε, 
θά γίνετε σκλάβοι μου, γιατί θά 
μέ άναyνωοίσετε σάν αύθεντία. 
'Αλλά f.έν ζητω αύτό. Δέν ζη
τω νά μέ άκολουθήσn κανείς 
καί νά πιστέψη δ,τι λέyω, έπει
δή έyώ τό λέγω. Τότε δέν γίνε
ται τιποτε. Ζητω μόνον νά σκε
φθητε πάνω σ' αύτά πού λέγω 
καί ν' άνακαλύψετε μόνος σας 
τήν άλήθεια. 

ΕΡ. Ή ένδοσκόπησις πως πρέ-

\

πει ν' άρχίσn ; 
ΚΡΙΣ. Εtναι πολύ άπλό. Ή 

κοινωνία, οί σχέσεις μου μέ 
τούς άλλους άνθρώπους εtναι 
καθρέφτης δπου μπορω νά tδω 
τόν έαυτό μου. Δέν σας σuνι
στω νά καταφύγετε σέ βιβλία, 
οΟτε στά άπόκρυφα. 'Ένα βι
βλίο δέν διδάσκει τήν αύτο
yνωσlα. 

ΕΡ. Σεις γιατί έκδίδετε βι
βλία; 

ΚΡΙΣ. Μόνον yιά νά παρακι
νήσω τούς άνθρώπους στήν έ
λευθερία, δχι στό δόγμα. Γιατί 
νά διαβάσετε ενα βιβλίο, δταν 
εχετε δλeν τόν θησαυρό μέσα 
σας; Γιατi νά τρέχετε σέ θη
σαυρούς εξω ; 'Αρκεί: νά άπο
φασίσετε τήν άπόκτησι του 
Γνωθι σαυτόν ... 

ΕΡ. Σε'iς δέν ύπέστητε έπι
δράσεις ; 

ΚΡΙΣ. Βεβαίως. 'Υπέστην έπι-

δράσεις άπό τήν μητέρα μου 
καί άπό τήν παιδαyωyό μου. 
'Αλλά ημουν φύσις όνειροπό
λος καί άπό πολύ νωρίς οί ξένες 
έπιδράσεις εβyαιναν άπό τό 
άλλο αύτί. ν Αρχισα τήν ψυχι
κήν έπανάστασι άπό 25 έτων. 
uοταν yίvn έσωτερική έπανά
στασις, τότε μπορεί: ν' άλλάξn 
δ κόσμος. Έάν γινόταν ή ψύχι
κή έπανάστασις, προβλήματα δ
πως του Σουέζ, της Κύπρου, 
των Ίνδιων, της πείνας κλπ., 
δέν θά ύπηρχαν. Τά δημιουρ
γεί: ή κοινωνία γιατί είναι ψεύ
τικη. Ή ψυχική έπανάστασις θά 
καταρyήσn δλες τίς άντιθέσεις 
της κοινωνίας. Ψυχική έπανά
στασις σημαίνει δχι φιλοδοξία, 
δχι προσαρμογή στήν tδιοκτη
σία, δχι θρησκευτική διαίρεσις, 
δχι έπιδίωξις ίσχύος η πλούτου, 
δχι ύποτέλεια κανενός είδους. 

ΕΡ. WΕχετε βρη τέτοιους όπα
δούς; 

ΚΡΙΣ. Σεις! 'Εφαρμόστε τα ! 
ΕΡ. Δέν νομίζετε δτι εΤναι 

ούτοπία; 
ΚΡΙΣ. Ή άρχή πρέπει νά yίvn 

άπό τό έσωτερικόν κάθε άτό
μου. 

ΕΡ. Πως ζητε ; 
ΚΡΙΣ. Ό πατέρας μου ηταν 

πολύ φτωχός. Έyώ δέν εχω καμ
μιά περιουσία. Δέν εχω χρή
ματα, δέν εχω σπίτι ούδαμου. 
Καμμιά ίδιοκτησία. Μου είχαν 
χαρίσει ενα κτημα yιά τίc συγ
κεντρώσεις του παλαιου «Τά
γματος του 'Αστέρος». Τό ξα
νάδωσα. Μέ . προσκαλουν σέ 
διάφορες χωρες νά μιλήσω καί 
μέ φιλοξενουν. 

ΕΡ. Διαβάσατε σήμερα στίς 
έψημερίδες δτι στήν Κύπρο έ· 
κρέμασαν τρεις νεαρούς u Ελ
ληνες πατριωτες ; Τί αίσθάνε
σθε ; 

ΚΡΙΣ. 'Αποτροπιασμό. Εtμαι 
έναντίον κάθε θανατώσεως, ά
κόμη καί του ζώου yιά τήν προ
μήθεια τροφης ... 

ΕΡ. θα θέλατε νά τραβήξοu
μΕ μιά φωτογραφία σας ; 

ΚΡΙΣ. Παρακαλω, δχι ! Ή μορ
φή μο,u ?έν, εχει σημασία. Μόνον το τι λεyω ... 
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''Αρχαιόφιλος 

'Ό μ ι λ ο ς 
7

Ε κ δ ρο μ ων

Ύπό τόν ώς άνφ τίτλο,• δρq. άπό 
30 έτών περίπου στην πρωτεύουσα 
μία Όργά,•ωσις μέ πολύπλευρη δρα
στηριότητα. Στούς κόλπους της περι
λαμβάνει τούς πρωτοπόρους της 
εκδρομικης κινήσεως στη χώρα μας. 
'Όταν ή ορειβασία, ή συχνή μeτά
βασις στό iίπαι{}-ρον, τά &αλασσό
λουτρα καί τά ήλιόλουτρα κατά 
τόν χειμώνα ε{}-εωρουντο την έπο
χην εκείνην, άπό τούς πολλούς, ώς 
εκκεντρικότητες, μία όμάς γνησίων 
φυσιολατρών, μέλη της όποίας zίναι 
καί. ίδρυταί του c'Αρχαιοφίλου,. 
εθεμελίωναν πρό του 1900 την 
άρχην της εκδρομικης κινήσεως, ή 
ή όποία τόσον εντονα εκδηλώνεται 
σήμερα. Άλλά ό «'Αρχαιόφιλος uο

μιλος> δέν εlναι ενα άπλό εκδρο
μικό σωματείο. Μαζί μέ την έκδρο
μικ11 άγωγή, τίς όρειβασίες, την 
ψυχαγωγία, στούς σκοπούς του πε
ριλαμβανει τ11ν έ.,,:ίσκεψι καί πρό 
παντός την έρμηνεία της άξίας "tών 
ναών, βωμών καί. μνημείων της 'Αρ
χαίας 'Ελλάδος. 

Ό «'Αρχαιόφιλος 0Ομιλος», εχει 
μία τριλογία: «Φύσις, Άλή{}-εια, 
Άν{}-ρωπισμός». 'Η τριλογία αύτη 
εtναι τό κιιταστάλιιγμα μιας όλο
κληρωμένης κοσμο{}-εωρίας, ή όποία 
έκτί{}-εται καί. άναπτύσσεται στούς 
κύκλους του .:'Αρχαιοφίλου». Ή είς 
άνώτερον έ.,,:ίπεδον εργασία αϋτη 
καλλιεργεί άτμόσφαιρα άδελφικης 
φιλίας καί. εγκαρδιότητος μεταξύ 
τών μελών κσ t τών άκολου&ούντων 
τίς εκδρομές του «Άρχαιοφίλου» 
καί. άσκεί άφομοιωτικ11 δύναμι σέ 
δσους προσέρχονται στί.ς συγκεν
τρ<δσεις του. Οί. όμιληταί. του εl
ναι διακεκριμένοι επιστήμονες καί. 
γνωστοί. λογοτέχναι. Κά{}-ε πνευμα
τικός άν{}-ρωπος {}-ά ιιίσ{}-αν{η] άνε
σι, χαρά καί. ί.κανοποίησι, παρακο
λου&ισντας τίς εκδρομί.ς καί. τίς 
συγκεντρώσεις τού «Άρχσιοφίλου 
'Ομίλου 'Εκδρομών". 

Ό κύκλος του •:Ιλισού,. εχει δι
απιστώσει την σημιισίσ καί. η1v ά-

'Ενόσω άyαποGμε, ύπηρετοG
με. 'Ενόσω, μας άyαποGν οί αλ
λοι, θό: ελεyα δτι είμαστε άπα
ραLτητοι. 

Η .. Stevenson 

V Εχομε τό ενδοξο προνόμιο 
vrr ζοGμε, νό: γνωρίζουμε, νό: έ
vερyοGμε, νό: άκοGμε, νό: παρα
τηροGμε, v' άyαποGμε. Ν άτε
νίζουμε τόν γαλάζιο θερινό ού
ρανό, νό: άπολαμβάνουμε τόν 
ηλιο καθώς ηρεμα βυθίζεται στον 
δρίζοντα. Βλέπουμε τούς κό
σμους νό: σπινθηροβολοGν στον 
ούρανό, μυριάδες άναρίθμη1ες, 
σύ καί έyώ έδω ... 

Μ. Marro,v 

Ν' άyαπα κανείς καί νό: κερδί
ζn εΊναι τό αριστο πράγμα, v' 
άyαπα καί νό: χάνn είναι άκό-
μη άνώτερο. 

ViTiJ\. Thackeray 

Ή ψλοy�ρα του άπείρου άδι
άκοπα ήχεϊ και δ ηχος της είναι 
άyάπη. uοταν ή άyάπη ύπερβαί
νει δλα τό: δρια, φθάνει στήν 
άλήθεια. Πόσο μακρυά τό αρω
μά της άπλώνεταιl Δέν εχει τέ
λος, τLποτε δέν έμποδίζει τό 
δρόμο της. Ή μελωδία της είναι 
λαμπρή σό:ν ενα έκατομμύριο 
ηλιοι. Μέ τίποτε δέ συγκρίνον
ται οί τταλμοί της. 

Ραμπιτρανό:θ Ταγκόρ 

Δίχως Άyάττη δέν ύπάρχει ά
νάπτυξις, γιατί ή 'Α yάπη άνή
κει στή ζωή του πνεύματος, 
στον άληθιvό έαυτό. Χωρίς Ά
yάττη, μάταιη εΊναι κάθε ερευνα. 

Ν. Σρί Ράμ 

ποδοτικότητα της δράσεως του 
Άρχαιοφίλου 'Ομίλου εκδρομών. 
Γι' αύτό συνιστά στούς άναγνώστας 
του νά παρακολου&ουν τίς συγκεν
τρώσεις καί εκδρομές του «Άρχαι
οφίλου» διότι εχουν ,,ά ώφελη{}-οiίν 
σωματικώς καί πνευματικώς. 



το ΣΟΥ ΕΖ 
στόν 'Ά yιο Παύλο τοϋ Λονδίνου 

"Apθpci στc�uς 11Τά'ίμς τciu 'Ινδc�στάν,1 

τciu 1;. Ρατζαχc�παλαχάρι 

Σ' εvα. κήρυγμά του, στον κα.
θεδρικο να.ο του Άγ. Παύλου στο 
Λονδίνοv, δ Έφημέριος Κόλλινς 
ανεφέρθη στο ζήτημα. του Σουέζ. 

«Θα μπορούσα.με», ει πε, «v' 
αγοράσουμε ε1ρήνη στην έποχή 
'μα.ς με την χρijσι βίας η με την 
χρησι της ο1κονομικής 1σχύος η 
κα.t με κάθε άλλη απειλή. Άλ
λα το μίσος κα.t ή άπογοήτευσις 
που γεννfi. α.ύτή ή πολιτική θα 
φέρουνε στις μέλλουσες γενεές 
τρομερή έσοδεία. απελπισίας κα.t 
όργijς. Ή &να.βίωσις τής απηρ
χα.ιωμένης πολιτικής της κλαγ
γής των ξιφων μπορεί σε μερι
κους να. φαίνεται μέθοδος άποτε
λεσμα.τική για. διαπραγματεύσεις 
με ασθενέστερους ά;;,το μfi.ς, δπως 
δ συνταγματάρχης Να.σέρ, άλλα. 
βεβαίως δεν εlvα.ι δ δρόμος του 
ΧριστοG». 

·ο ηθικός νόμος
Προειδοποίησε, λοιπόν, α.υτος

δ αγαθος άνθρωπος τον βpετανι
κο λα.ό. Έκτος της ήθικης από
ψεως, ή δποία καταδικάζει την
χρησι δυνάμεως ένα.ντίr-ν ασθενε
στέρων, γενικα. ή δύναμις δεν εr
να:ι καλή πολιτική στις παγκό
σμιες δποθέσεις.

Κάθε τι που εlναι κακο απο
ήθικijς απόψεως, σύμφωνα. με τίς
διδασκαλίες των [ερωμένων δ
ποιουδήποτε εθνους, εrνα.ι έπί
σης κα:κο και απο την άποψι τής

διεθνcυς πολιτικής. Κα.ί τουτο 
συμβαίνει, έπειδή ή φυσική, κοι
νωνική κα.ί ήθική έξέλιξις του -
άνθρώπου ε!να:ι καθολική όργα:
νική διχδικα.σία:. Ή άγωγή, δ 
πολιτισμός, ή ήθικότης, ή θρη
σκευτικότης κα.t δλα. τα. απσδε
δεγμένα: αξιώματα. της ζωής είναι 
αποτελέσματα της μιας κα.ί :χλ
ληλένδετης πορείας της έξελί
ξεως. "Ο,τι έκήρυξαν ο[ σοφοί 
άvθρωποι, ε!τε άπεκλήθησαν &.
γιοι, προφήτες η άπλως σοφοί, 
δεν έφαρμόζετα.ι μονάχα σ· α.ύτήν 
την πιτσσυνοφωληα. που όνομ,ά
ζεται θρησκεία, αλλα. 1σχύει α
ναντίρρητα σε δλες τίς σφαίρες. 

'Όταν ενας παρα.κούΎ,J τους νό
μους της ήθικ6τητος, ή πείρα 
εχει αποδείξει' σε περιστάσεις 
τελείως οια.φορετικές, δτ: δδηγεί
ται στην καταστροφή. Ό κόσμος 
αναπτύχθηκε κα.ί εξελίχθηκε κά
τω άπο άνα.πόδραστους νόμους -
κα.θως κα.ί ο[ κρυστάλλινες μορ
φές άκολουΟουν τους μα.θημα.τι
κοuς νόμους. Εtτε τα άτομα., ε!τε 
ή δμάδα που κα:λείτα:ι κοινωνία: 
η ή έθνικη κοινότης, πρέπει ν' 
άκολουθουy τον ήθικο νόμο, με 
δποια:δήποτε ζημία: τους κα:ί δ
ση να φα.ί νετα.ι ή άμεση α:ύτα:
πάτη του κέρδους. 'Η προτροπη 
του νόμου μπορεί με ρητορικη 
και προπαγάνδα να. αποκρυβΊj Ι 

αλλά δ νόμος που κυβε�va. την 
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αιτία και το άποτ έλε1ψα ποτέ 
δεν θα άτον ήσr,ι 

Τό μ�νυμα της Γ,<ιτά 

'Έχομε έμπιστει-θη στο Κρά· 
τος δύναμι για: νά: έργάζετα.ι κα
τα της &οικίας- έκείνο το Κρ ά
τος που χρησιμοποιεί αύτrιν τ ην 
δύναμι για να κτuπήσr,ι τους ά
δύνατοuς και άνίκανοuς ν' άντt 
σταθουν, γράφει στην ίδια του 
τη μοίρα κατάπτωσι και πτωσι. 
ω &γιοι 6λέποuν έκείνο πcυ of 
πολιτικοί δεν πρ-:ιθuμοποιουνται 
η κουράζονται να 1δουν με μιας. 
οι προφήτες πληροφορουνται ά
πο το φωληασμένο στις μεγάλες 

καρδιές τους πνευμα του Θεου, 
έμπ'Ιέονται δπως λέμε. ένω οι

πολιτικοί και οικονομολόγοι δι
δάσκονται μόνον με σy.ληρη πεί
ρα, όποοαλλόμενοι σε άτίμωσι, 
ήττα και ξεπεσμό. "'Ας μην κα
ταδικάζουμε άνόητα τους έαu, 
τούς μας στη μοίρα του Σισύφοu 
άνεοάζοντας · άτέλειωτα τον λί
θο' που κάθε φορα μας ξεφεύ
γει και κυλάει χάμω, άλλα ας 
άποδc:χθοσμε την σοφία που οΕ 
πατέρες μας έκληροδότησαν σά:ν 
ήθικο νόμο κα.ι ας χτίσουμε σε 
προοδεuτικο καί ψηλό σχέδιο 
την εύτυχια μας. Ό Σρί Κρισνα 
ελεγε στον 'Αρτζeιύνα: 

υΟποιος παραβλέποντας τίς έντολες της Βεδας, 
κάνει σύμφωνα με τίς έπιθυμίες του καί μόνο 
οϋτε καί τή θεϊκιάν άyάπη άπολαμβάνει 
οϋτε ανεση, μά οϋτε καί τό δρόμο τ' ούρανου. � 
Γιά τό τί πρέπει νά yένει καί τί οχι, 
λεν οί θεολόyοι πώς στίς Βέδες ε1ν' yραμμένο· 
δταν λοιπόν μάθεις, δ,τι yμάφουνε οί Βέδες 
τότ& θά μη:ορεϊς νά κάνεις τό σωστό, σ' αύτόν τόν κόσμο 

Δεν είναι πολλά: τά: προολήμα
τα της σύγχρονης έπσχης που 
έμειναν &κάλυπτα άπδ το μεγά
λο αυτο παληό 6ι6λίο, την 
«Μπαγκα6αντ Γκιτά». Είναι άσύ
νετσ για: τους κuοερνητες λαων 
v'· άγγοοσν τον ήθικ-, νόμο. 

Πρίν 15 χρόνια 

οι μέλλο'Ιτες ιστορικοί θ' ά
ναφέροuν στα: θλιοερά τους χρο· 
νικά: δτι κατά: το ετος 1956 οί 
Κu6ερνήσεις της Δύσεως γύρισαν 
πίσω το ρολόγι της προόδου καί 
καλής θελήσεως με1αξυ των 
λα.ων της 'Ανατολής καί της Δύ
σεως. Θα: περάσr,ι καιρος για: νά: 
μπορέσουν τα εθνη της Μέσης 
'Ανατολής νά: 1δeιυν τους λαους 
της Δύσεως σά'Ι φίλους και νά 

(μετάφρ. Τ. Βρατσσ.νου) 

α.ισθάνωνται σιγουριά: στην σuν
τροψιά του$. 'Έπραξε άριστα δ 
'Εφημέριος Κόλλινς, που μίλη
σε ετσι. Ό 'Επίσκοπος Γουέστ
κοτ, πρίν 15 χρόνια, μίλησε με 
παρόμοιο τρόπο, δτα'Ι κατά: τηγ 
διάρκεια του τελευταίου πσλέμού, 
δ Γκάντι φυλακίσθηκε ά-ιτο τον 
Άντιοασιλέα των Ίνδιων. «Έ
ά:ν δ Άντι6ασιλευς κα.ί Κu6ερνή
της των Ίνοιων εχει να έπιτελέ
σ'Ώ κα.θήκοντα, εχω καθήκοντα. 
καί έγώ», είπε δ Μητροπολίτης 
των Ίνδιων. «Ό δρκος, τον δ
ποίον εδωσα δτα.ν έχειροτονήθΥ) ν 
επίσκοπος 

I 
με υποχρεώνει νά: 

σuμβοι,λεύω κα.ί νά προειδοποιώ 
τά:ς προσκαίροuς άρχάς, εστω 
κα:ί αν 1) σuμοοuλή μου εfναι γι' 
α.ύτους ένοχλητι κή�>. 



ΧΡΙΗΟΥ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

�σ Ρ φ κή Μ ύ η σι 

ΣΤΟΝ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ 

'Ιερός ποιητής, άσκητής, 
μύστης, μυσταyωyός, Ίερο· 
φάντης ... 

Τέτοιες λαμπάδες αναψε 
στό πνεQμα τοΟ 'Άyyελου 
ΣικελιανοΟ ή κριτική. Ό ποι
ητικός μας πατριάρχης, δ Πα
λαμδ:ς, τόν άνεyνώρισε ώς 
Ά πολλώ νιο λυράρη, «πού ά-

, δελφώνει τ' άρχαία μέ τά 
νέα». Κι αύτός δ τελευταίος 

.ί χαρακτηρισμός εΤναι ή πεμ-

πτουσία τοΟ ποιητικοΟ ερyου 
τοΟ ΣικελιανοΟ. Ό 'ίδιος δ 
Παλαμδ:_ς, «βλαστός πού φύ
τρωσε στό έλλαδικό χωμα», 
αισθάνεται μιά διαμάχη άνά-

1 μεσα στην έλληνική άρχαία 
κληρονομία καί τόν χριστι
ανισμό· μέ δλο τό «άχολόyη
μα της χριστιανης καμπά
νας», δεν ξεχνδ: πώς ή yη 
αύτή εχει θεό τόν 'Απόλλω
να· άλλά καί μ' δλο που φαν-
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τάζεται τόν 'Εσταυρωμένο 
σάν εναν 'Άδωνι, δέν παύει 
νά διερωταται αν ό φανερω
μός της άλήθειας θά βρεθη 
στόν 'Όλυμπο η τόν Γολyο
θθ:. Ό Σικελιανός, δμως, έ
πέτυχε τήν πλήρη, ένότητα, 
ξεσκεπάζοντας, μέ τοϋ στί
χου τό ρυθμό, κρυμμένες αλ
λοτε άλήθειες στά αδυτα των 
λαϊκων θρησκειων καi στίς 
άπόκρυφες κόγχες τοϋ μυστη· 
ριακοϋ έσωτερισμοϋ. Καi δ
ταν ξεκινοϋσε yιά την Πράξη, 
μέ τίς Δελφικές 'Εορτές, yιά 
«νά ξυπνήσουμε τή μεγάλη 
άπρόσωπη μνήμη της yης καί 
νά διατηρήσουμε τήν ιεραρ
χία καί τάξη κάττοιων α!ωνί· 
ων άξιων», καί δταν προχω
ροϋσε μέ τόν Λόγο, στό ποι
ητικό του ερyο, ενα είχε τά
ξει σκοπό: Νά ρίξη γέφυρα 
πάνω άπό τούς έλληνικούς 
α!ωνες καi νά κοινωνήση 
τούς άνθρώπους-τούς αξι
ους-μέ τήν άρχαία, τή"' α! 
ώνια, τη μοvαδικη άλήθεια, 
πού άλλάζει στό πέρασμα 
τοϋ χρόνου μορφές, άλλά δι
ατηρεϊ τόν ούσιαστικό της 
πυρηνα, 'ίδιον, άκέρηον. Γιά 
τόν Σικελιανό, δέν ύπηρχε 

Σφραγίδα τοϋ Σικελια,1οϋ 

στό c'Αντίδωρο> 

δίλημμα άνάμεσα στόν 'Ό
λυμπο καi τόν Γολyοθα, για
τί ή νέα θρησκεία, άπλως, 
έχάρισε στούς άνθρώπους, 
τους πολλούς, την άρχοία 
άπόκρυφη άλήθεια, πού ηταν 
yιά τούς λίγους μϋστες φU· 
λαyμένη. 

Φθέyξομαι οϊς θέμις έστf, θ�
ρας δ' έπfθεσθε βεβηλοις... είς 
θεός έν πόντεσσι, τf σοι δfχα 
ταίίτ' όνορείιw... ΕΪς έστ' αύτο
yενης, ένός εκνονα πόντο τέτυ
κται. ΕΪς έστ' αύτοτελης, αύτοίί 
δέ ύπό πόντο τελείται. 

('Ορφικά άποσπά.σματα) 

Γι' αύτό ό Σικελιανός δια
τηρεϊ τήν ένότητα καί την 
συνέχεια άπό τά βάθη των 
έλληνικων α1ώνων, 1300 χρό
νια πρό Χριστοϋ μέχρι την έ
ποχή μας. Γι' αύτόν είναι ά
θόνατοι οί θεοί της άρχαιό
τητος, άφοϋ τη μυστική τους 
άλήθεια τήν διαιωνίζουν αλ
λες μορφές, είναι ό «αρρη
τος παλμ.ός της αlωνιότητος». 
Καί στήν κηδεία τοϋ Παλαμa:, 
όραματίζεται νά δέχωνται 
τήν ψυχή του δχι μόνον ό 
Σολωμός καί ό Αίσχύλος, 
άλλά καi ό 'Ηράκλειτος, ά
κόμη πιό ψηλά ό Όρφέας καi 
ό 'ίδιος ό 'Ίακχος. 

Πιστεύει πώς ηρθε «ό 'Ιε
ρός Καιρός» yιά τη μεγάλη 
σύνδεσι, yιά τη μεγάλη άπο
κάλυψι πώς ή 'Άμπελος 
τοϋ Διονύσου καi τοϋ Ίησοϋ 
είναι μ ί α, ό 'ίδιος συμβο
λισμός, τό 'ίδιο φωτεινό α

στρο, ά:πό τά άρχαϊα μυστή
ρια λαμπερό τώρα σέ δλους 
τούς άνθρώπους. 

Καi δέ διστάζει, στούς δύο 
μεyαλυτέρους σταθμούς της 
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χριστιανικης λατρείας, Γέννη
σι καi Σταύρωσι, νά συμπλέ-

κη καί ν' άδελφώνη «τ' άρ
χαϊ:α με τά νέα». 

«Τόχα παιδί νεννιέται όπόψε, πόλι, νέο 
ό άπ' αlώνων Θεός ; » 

'Αλλ' ώ Μητέρα
νύχτα, μάταια στυλώνω τήν άκοή μου 
πlσω άπ' τό κλόμα αύτό, μήπως ς�δρόξω 
στ' αύτl μου βάβισμα σκυλιών μακρό σέ στόνη 
της Βηθλεέμ, .. 

«Παιδί νεννιέται άπόψε, όλήθεια, νέο, 
ό άπ' αίώνων Θεός ... 
Γλυκό μου βρέφος, Διόνuσέ μου καί Χριστέ μου ... » 

(Λυρικά Β'. Διόνυσος επί λίκ,,φ) 

• • • • • • • • • • • • • • • • 1 

'Ώ Πόσχα, 
πανσεβάσμιο Πόσχα ! 
.,.Ω 'Ίακχε ! 
'Απόλλωνα ! 

Ίησοϋ ! 

neις βρέφος δπλωσες τό χέρι στό σταφύλι ! 

neις άρμόνισες τή λύρα, άντρlτης, στή χορό 

(Πρόλογος στή Ζωή : ιόνυσος-Ίησοϋς) 

Ι 
Ό συνδυασμός της άρ

χαίας καi της νέας λατρείας 
άρχίζει άπό τά παιδικά χρό
νια τοΟ ποιητοΟ. Σε ήλικία 
19 χρονων ύποyράφει ενα 
ποίημά του με τό ψευδώνυμο 
«Δημήτριος Διόνυσος», yυιός 
τοΟ Διονύσου καί της Δήμη
τρας. Γιά τά παιδικά του 
χρόνια, στην πατρίδα του 
Λευκάδα, εχει γράψει τόν 
«'Ύμνο τοΟ μεγάλου νόστου», 
δπου άποκαλύπτει δτι ο{ ά
φέyyαρες νυχτιές, δταν πρω
τοδιάβαι νε στ' άμπέλια, σιω
πηλός καί βυθίζοντας τη σκέ
ψι του στόν εναστρο οrjρανό, 
τοΟ χάρισαν τόν «κρυφό άρ
ραβωνα της μοίρας του», τοΟ 
σφράγισαν δλην την μετέπει
τα πνευματική του πορεία. 

Ό σφραγιδόλι'6·ος τοϋ Μουσείου τοϋ 
Βερολίνου μέ τόv 'Ορφέα Έσταυ

ρωμένον, 
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Νυχτιές άφέ't'(αρες, θερμό πού μέ yεμiσατε αίμα, 
καl πλούσιο, μαντικό 

τό πνέμα μου στεριώσατε - άλύyιστο ενα ρέμα 
βαθύ, πολεμικό -

καl στήν ψυχή μου θρέψατε τούς στοχασμούς ώς θρέφει 
σέ θεlα κληματαριά 

ή άδρή άπονύχτερη δροσιά τσαμπιά τρανά σέ βρέφη, 
πανώρια καl βαριά ! 

Σ' αυτό τό ποίημά του, ό 
Σικελιανός προσωποποιεί τόν 
ουρανό, μέ τίς μυθολογικές 
όνομασίες των διάφορων ά
στερισμων, νοιώθει '\ιά τόν 
παρακολοuθη «μι� , γενιά 
θεών», πίνει «τό κρασί τό μυ
στικό καί μαΟρο», δηλαδη μυ-

είται στά μυστήρια τοΟ κό
σμου, σύμφωνα μέ τά τυπικά 
τοϋ ΌρψισμοΟ (νύχτα, ύπό 
τους ηχοuς της λύρας στόν 
μυστικό Διθύραμβο) καί άπο
κτα την yνωσι yιά την έξέλι
ξι της ζωης διά μέσου των 
μορψωv· εΤναι πιά λυτρωμέ
νος: 

Γιατl τό ξέρω πιό βαθιά κι άπ' τό πηχτόν όστρόψwς, 
κρυμένος σάν ί:ιετός, 

μέ περιμένει, έκεί πού πιά ό θείος άρχlζει ζόφος, 
ό π ρ w τ ο ς μ ο υ έ α υ τ ό ς. 

Σκηνές μυήσεως, σύμφω
να πλέον μέ τά διασωθέντα 
τυπικά, περιγράψει στόν 
«Πρόλογο στη Ζωη» καί στόν 
«Δελφικό Λόγο». Καί άφη
yείται δτι άξιώθηκε, ϋστερ' 
άπό νύχτες έξαyνισμοΟ καί 
μuστηριακοΟ «ώρyίοu», νά 
«φάyη άπό τό τύμπανο καινά 
πιη άπό τό κύμβαλο» καί νά 
δοκιμάση τόν κυκεώνα, τό 
ύδρόμελι που επιναν ο[ μu
ούμενοι, την δεκάτη ημέρα, 
σάν σύμβολο της yλuκύτη
τος που εμελλε νά διαδεχθη 
την ταραχη των δοκιμασιών. 

Ίερή Έλευσiνα 
ηπια στερνός τό άδρό πιοτό σου, 
καi ή ζωή πλημμύρησε βαθιά μου 
σ' ακρη άπαντοχή. 

'Ύστερ' άπ' τη μύησί του, 
εlσάyει καί την θεογονία καί 
τόv συμβολισμό των Όρψι-

κών στην ποίησί του-γιατί 
'(σαμ' έκεί, την πηyη των έλ
ληνικων μύθων, ή μύησίς του 
εψθασε. Στό «'Αντίδωρο», 
άπάνθισμα τοΟ ερyοu του, 
εlσάyει καί τά σχήματα τά 
συμβολικά: Μιά σφραγίδα, 
δποu συνδυάζονται τά όνό
ματα τοΟ Διονύσου καί τοΟ 
ΧριστοΟ, καί εναν σψραyιδό 
λιθο, δποu παριστάνεται ό
Όρψευς 'Εσταυρωμένος. 

Τ ό δεύτερο αυτό σύμβολο 
είναι σημαντικό. Τό πρωιό
τuπό του βρίσκεται στό άρ
χαιολοyικό Μουσείο τοΟ Βε
ρολίνου καί οί σπουδαστές 
δεν έσuμψώνησαν αν εfναι 
ερyον παλιοϋ ΓνωστικοΟ (δ
πως δέχεται ό Σικελιανός) 
η ερyον ΠρωτοχριστιανοΟ. 
ΕΤ ναι γνωστό πώς τά πρώτα 

\ χρόνια τοΟ ΧριστιανισμοΟ 
ο[ νεοπλατωνικοί προέβαλ-
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1 λαν τό άπόκρuψο περιεχόμε-
1 νο του Όρψισμοϋ, πού εί
' χε διαποτίσει και τά αλλα 
1 άρχαι α έλληνικά ι\'\υστήρια

-τά κηρύγματα yιά τόν 'Ένα
1 θεό, yιά τό προπατορικό ά-

μάρτημα, την διψυη σύστασι 
τοϋ άνθρώπου, τήν προσδο
κία μελλούσης ζωης καί, ά
κόμη, την διδασκαλία της 

\άyνότητος-yιά νά ύποστη
ρίξουν πώς δεν ύστεροϋσαν 
)οι μεμυημένοι της άρχαιότη
jτος άπό τους νεοψωτ[στους,
1στό βάθος των δοξασιων. 
:'Αλλά καί οί χριστιανοί, στην 
,έποχή των ρωμαϊκων κατα
'τρεyμων, επαιρναν συχνά τις 

Ορφικές παραστάσεις yιά 
,νά κρύψουν τή νέα Π ίστι, 
ιχωρίς νά αlσθάνωνται δτι 
; πέψτουν σέ βεβήλωσι, άφοϋ 
Ι τόση όμοιότητα είχαν τά δύο 
1 δόγματα. 'Έτσι έχρησιμοποι

ήθηκε ή 'Άμπελος του Όρ-
1 ψέα (μέ την μυστική προσθή-
1 κη των πρώτων χριστιανων, 

δτι ή νέα θρησκεία ε1ναι « ή 
άληθινή αμπελος»), ή λύρα 
τοϋ Όρψέα σάν σύμβολο 
είρήνης και άρμονίας· μά 
καί δ ϊδιος ό Όρψέας, που 
τόν έλάτρευαν στην Πέργα
μο ώς «βουκόλον», ζ(ι,)yραψί
στηκε στίς ρωμαϊκές κατακόμ
βες, μέ την κρυψή εννοια τοϋ 

1

1 

«Καλοϋ ποιμένος» της νέας 
θρησκείας. 

«-.-Ησαν χρήσιμες - καθώς 
γράψει δ καθηγητής Γκάθρι, 
τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Και
μπριτζ - αύτές οί προφυλά
ξεις έκεινον τόν καιρό, νά 
χρησιμοποιοϋν συμβολισμό 
που δέν θά έξένιζε τόν εlδω
λολατρικό κόσμο, άλλά καί 
που ή εννοιά του δέν θά ξέ
ψεuyε άπό έκείνους, δπου ά
πευθυνόταν άληθινά». 

Σ' αύτόν τόν αlνιyματικό, 
έν πάσn περιστώσει, σψραyι
δόλιθο (πού εΤvαι πάρα πο
λύ πιθανόν νά έχρησιμοποι
ήθηκε άπό χριστιανούς, για
τί ό Κλήμης • Αλεξανδρευς ά
ναψέρει δτι ύπηρχε τέτοια 
συνήθεια καί ό 'ίδιος συνι
στοCσε ώρισμένα σύμβολα, 
άνάμεσά τους καί την 'Ορφι
κή λύρα), άναyόμενο στόν 
3ο η 4ο αίωνα της έποχης 
μας, εικονίζεται ενας '5:νθρω
πος σταυρωμένος κάτω άπό 
τόν ούράνιο θόλο, που τόν 
άντι προσωπεύουν ή ήμισέλη
νος καί έψτά αστρα. Ό σψρα
yιδόλιθος εΤ ναι καμωμένος 
άπό αίματίτην καί συμβολί
ζει δτι δ Όρψέας, μετά τόν 
διαμελισμό του η την άνεξα
κρίβωτη ίστορικά σταύρωσί 
του, ξαναβρίσκεται δλόκλη
ρος, άναστα[vεται, yιά τά 
μάτια των μεμυημένων. Καί 
δ Σικελιανός ψάλλει: 

"Ω μυστικά κατορθωμένο σwμα 
σωμα της θuσlας, 
άντlδωρο αμετρων ψυχwν, 
'Εσταυρωμένε Βάκχε, 
C:ι τσακισμένη άπό τό βάρος τwν τσαμπιών 
άθάνατη κληματαριά! 
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Άρχανδρική μου ξανασάρκωση στόν 'ίσκιο! 
Άρχανδρική μου ξανασάρκωση στόν ηλιο! 
'Ελληνική μου ξανασάρκωση στήν πλάση!. .. 
Θά σέ φτάσω! Θά σέ φτάσω! 

(Πρόλογος στή Ζωή: Τό κατορ{}ωμένο σωμσ) 

Ό ποιητης λέει δτι αύτη 
ή στροφη «συμβολίζει πώς 
τό σωμα της Ποίησης, δσο 
κι' αν μεριάζεται, δεν κομ
ματιάζεται ούσιαστικά, άλ
λά ύπάρχει πάντα όλόκληρο 
μέσα σέ κάθε της κομμάτι». 
'Αλλά εΤναι φανερό πώς ό 
συμβολισμός εΤναι πολύ εύ
ρύτερος καί φθάνει μέχρι τήν 

\ 
«ό�οφ,αyία» τω� 'Ορφ�κωv_.που την συναντουμε και στο 
Μυστήριο της χριστιανικfjς 

\άyίας Κοινωνίας. 

Αύτή τή γνώμη, τή στηρίζει 
όλόκληρο τό ερyο τοΟ Σικε
λιανοΟ, οπου μπορεϊ νά πα
ρακολουθήσn κανείς, βημα μέ 
βfjμα, την 'Ορφική του μύησι. 

'Υπάρχει, πρωτα-πρωτα, 
ή Νύχτα, πού άπλώνει τό 
μυστηριακό σκοτάδι της. uo.

λες οί μυήσεις, νύχτα τελοΟν
ται, σά νά συμβολίζουν δτι 
ό βέβηλος όφείλει νά ξεκι νή
σn άπό τό σκοτάδι yιά νά ά
νεβft πρός τό φως. 

Μ' έμύησεν δ Όρφέας 
στή Νύχτα αύτήν όπό καιρούς, Βασlλισσά μου, 
δταν ή 'Αργώ, πού'χα μονάχος μου σταφνlσει, 
γεμάτη μ' ηρωες, δλο κ' έσκιζε τό κύμα, 
κι δλα ώς νά τ' αφηνε όπό πlσω άπό τήν πρύμνα ... 
Στήν πλώρα άνέβηκεν Αύτός καl, μέ τήν οψη 
σκωμένη στ' αστρα, μοναχός του άρχlνησε ετσι : 
«'Ένα λυχνάρι στά σκοτάδια μας ε Ϊν' δ ηλιος, 
καί μιά συμπόνια στήν έρμιά μας τό φεΥ'(άρι ... 
Μά ή μαύρη νύχτα στέλνει πλούσιο τό ελεός της ... 
ΤΙ, πότε β-.,άνει τήν ψυχή όπό τό κορμl μας 
στόν ϋπνο μέσα, σά σπαθί όπό τό φηκάρι, 
πότε σ' 6-.,ρύπνιες μυστικές μας κράζει άπάνω, 
νά μετρηθοΟμε μέ τήν αβυσσο ... Συντρόφοι, 
πρίν βγεϊ τό φως καί μές στά δlχτυά του μας κλεlσει 
αχ, κι ας προλάβουμε νά ίδοϋμε στά σκοτάδια, 
σ' ενα βλεφάρου άνοι-.,οσφάλισμα ... τι, όλl μας, 
μάτια δέν ε Ϊν' άκόμα αύτά, μόν' ε Ϊναι τρύπες 
μές στά κρανία μας, καί πιό πάνω άπ' δλα τ' αστρα 
εχει δ 'Απόλλωνας τίς ρlζες του βυθlσει ! ... 
Μόν' τάξετε δλη σας τή δύναμη στά σκότη, 
τl δ ηλιος φτάνει κα1 ψαρεύει τήν ψυχή Σας 
σέ δίχτυα δλόχρυσα, καί β-.,αlνει τό φε-.,-.,άρι 
καί σπαταλαπ μέσα σ' ονειρα τό νοϋ Σας. 
Μά Έσας δ νους Σας εχει ρlζες στόν 'Αθέρα, 
καί τα χρυσά τοϋ ήλιοϋ νά σπάσει δlχτυα πρέπει, 
κι' άπάνω όπ' τά ονειρα νά πιάσει τήν πη-.,ή του ! » 

Κατά τούς 'Ορφικούς, ή 
Νύχτα, θυγατέρα τοΟ 'Έρω
τcς καί μητέρα τοΟ ΟύρανοΟ, 

(Ό αίδαλοc στή,, Κρήτη) 

της Γης καί των 'Άστρων, 
εχει δύναμι εύερyετική καί 
μεταβιβάζει των θεων τίς 
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σκέψεις στους θνητούς. Γι' 
αύτό καί δ Σικελιανός την 
άποκαλεϊ «'Άγια Νύχτα» καί 
την θεωρεϊ «πρCηο σκαλ(» 
yιά την πνευματικη &νοδο. 

'Υπάρχουν, ϋστερα, τά 
τρ(α 'Ορφικά Σύμβολα : Τό 
'Άγιο Κλfjμα, τό Ίερό Στάχυ 
καί τό Μυστικό Ρόδο. 

Ό Σικελιανός τά έρμηνεύει 
ε.να-ε.να. Τό κλfjμα συμβο
λίζει τόν &νθρωπο σάν σάρ
κα καί πνεΟμα. 'Όπως τό 
κλfjμα «βυζα(νει τά σκοτάδια 
τfjς Γης καί πίνει άπ' τά ού
ράνια δρόσο» καί συνται
ριάζει στίς φλέβες του τό 
σκότος μέ τό φως, ε.τσι καί δ 
ανθρωπος, στη διφυfj του σύ
στασι, ε.χει τη δύναμι νά ά
ποβλέψη στην «'Άγια Μέθη», 
την πνευματικη λύτρωσι. Τό 
στάχυ δεν :ετvαι παρά τό 

σύ μβολο της άναyεννήσεως 
τfjς ζωfjς, που τό έχρησιμο
ποίησε καi δ ΊησοΟς. υΟσο 
yιά τό Ρόδο των Όρφικων, 
που ύπενθυμίζει τά Μυστή
ρια της 'Ίσιδος, δ ποιητής, 
στην τραyωδ(α «Ό Διθύραμ
βος το Ο Ρόδου» ,τό έπιφυλάσ
σει yιά έκε(νους τους άνθρώ
πους, που θά φθάσουν στην 
ψηλότερη μύησι, που εΤναι 
ή ειρήνη καί ή άyάπη πρός 
δλα τά οντα. Ό Σικελιανός 
δεν θέλει τους άνθρώπους νά 
δουλωθοΟν στης yfjς τη λά
σπη, άλλ' οϋτε νά ξεχάσουνε 
την τωρινή τους πατρ(δα. Τα
πεινοί, έλεύθεροι άπό φιλο
δοξ(α, φθασμένοι στη σύνθε
σι τοΟ κόσμου, νά ζοΟνε μέ
σα στόν κόσμο, παραyωyι
κο ί, ειρηνοποιοί. Καθώς ε.λε
yεν ό Όρφέας : 

«Φυλαχτείτε 
όπό του πλούσιου τό τραπέζι· τl αλλο 
πλατυ τραπέζι άπό της Γης δέν είναι. 
Kal μή χwρlστε άπό τη Γη, θαρρώντας 
ψηλότερα άπό τούτη νά καθlστε 
σέ θρόνο δόξας ψε:�τικης, τό θρόνο 
της Γης σάν εχετε · λο. Άλλ' δ,τι βγαlνει 
όπό τη Γη, στυλwστε το, εϊτ' άμπέλι, 
εί'τε δεντρl· κι' αν γέρνει, δώσετέ του 
καi τό 'ίδιο Σας ραβδl νά τό στεριώσει, 
τό ί'διο Σας δόρυ ... 'Έτσι πού, μιά J:έρα, 
ό "όρθιος Σκοπός νά λάμψει άπ' άκρη σ' δκρη 
της Γης, καl, άπέραντου βασlλειου σκηπτρο, 
τό Ρόδο νά 'χει κόθε λαός στό χέρι!» 

Γιά τόν «'Όρθιο Σκοπό», 
ό Σικελιανός καλεί σε διαρ
κfj άyωνα. «'Όλο ν' άθλεϊς!», 
διατάζει καί ό Όρφέας. 

Kai άκόμα ύπάρχει στην 
πο(ησι τοΟ ΣικελιανοΟ ή 'Ορ
φική, ή κρυφιόμυστη Σιγή. 
ΕΤ ναι ή «αιώνια Σι yή», ή «δ
λάνθιστη Σιωπή», ή «'Ηλύσια 
σιωπή», τραγουδημένη σε δ-

λους τους. τόνους, ή σιωπη 
«που ψανερώνει δλη τη δύ
ναμι τοΟ νοΟ καί ξεσκεπάζει 
τά άπόκρυφα μυστήρια τfjς 
καρδιας». 

Πέραν δμως άπό τά έξω
τερικά γνωρίσματα τοΟ Όρ
φισμοΟ, πού δλα άπαντιων
ται στην ποίησι τοΟ Σικελια
νοΟ, ύπάρχει, μεταπλασμένη 
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σε στίχους, δλη ή φιλοσοφία 
τοΟ «πατρός των μυσταyω
yων». 

"Αν καί στη «θεογονία» 
του διαλαλεϊ πώς μένει «έ· 
λεύτερος Βωμός», άπό δλα 
τά «αyια βρέφη» της μυθολο
γίας, ό Σικελιανός εΤvαι ενας 
'Ορφικός. 'Όχι μονάχα στην 
ποίησί του, μά καί στην κα
θημερινή του ζωή, τοΟ αρεσε 
νά έπαναλαμβάνη τό «Όρ-

, φαϊκόν όμοούσιον», την ένό
τητα των πάντων. Στόν «Δαί
δαλο στην Κρήτη» κηρύττει 
πως«ή yη κι ό ουρανός εΤ ν' ε
να πρδ:μα, καί ή yfj μπορεϊ 
νά σμίξει μέ τ' άστέρια κα
θώς βαθύ σμίγει χωράφι μέ 
χωράφι». Καί στόν «Διθύραμ
βο τοΟ Ρόδου» δεν δίνει ση
μασία ποιός άττό δλους τούς 
μαθητάς τοΟ 'Ορφέα θά μι
λήση, γιατί δλοι εϊvαι μιά 
ψυχη, δλοι εΤvαι ενα. Παρα
δέχεται άκόμη ό Σικελιανός 

τόν «μεγάλο Νόμο της 'Ανα
λογίας», πού έπαναλαμβά
νει στό πέρασμα των πολιτι
σμ&ν τίς 'ίδιες αlώνιες άρ
χές καί θυμίζει όχι μονάχα 
τόν 'Ορφέα, άλλά καί Έρμη 
τόv Τρισμέγιστο. 

'Ακολουθώντας τό «Όρ
φαϊκόν όμοούσ,ον», ένδύει 
μέ τόv λαμπρό τοΟ στίχου 
του χιτώνα την πίστι των 
'Ορφικών, πώς τό σώμα τοΟ 
άνθρώπου εΤναι φυλακη τοΟ 
άληθινοΟ έαυτοΟ του, τοΟ 
πνευματικοΟ, Ι:.κείνου πού ελ· 
1<ει άπό τόν Ουρανό την κα
ταγωγή του· καί πώς εχει ά
πάvω στην yη προορισμό νά 
έκπαιδευθη και νά ξαναyυρί
cτη νοσταλγός στη φωτεινη 
πηγή του, στό &φραστο "Εν. 

Νά πως μιλάει ό ποιητης 
yιά τό δράμα της Ι:.ξορίας 
της άνθρώπινης ψυχης πάνω 
στη yη : 

Τοίί μυρμηyκιοίί ποτέ δέ σκέφθηκες τή μοίρα; 
Πρωτονεννιέται μέ φτερά, μά ξάφνου πάλι
τά χάνει έτοίίτα τά φτερά καί μές στό χώμα 
κουφοδουλεύει, κι ούρανός τό χώμα του είναι. 

( α ίδαλος στ1Ί Κρ1Ίτη) 

«'Απ' τήν άρχήν ώς μέ τό τέλος ποιός μαντεύει 
πώς τό σκουλήκι ξαφνικά φτερά θά βyάλει; 
Έτσ' ή ψυχή τοίί κάθε άνθρώπου κρύβει άκέριο 
μέσα της Θεό, νά λυτρωθεί πλατιά πού πρέπει ... 

Στό «Κατορθωμένο σώμα» 
μιλάει yιά τόν «παλιyyενετι
κό καημό», yιά τη-. προσω
ρινη άνάπαυσι πού παίρνει 
ή ζωη στόν χαμό των μορ
φών, ώς νά ξαναyυρίση πάλι 
yιά τη νέα αθλησι. Στη «Δε
κάτη ΜοΟσα» μιλάει yιά τόν 
«μαγνήτη των ουράνιων» πού 

( ι-&ύραμβος τοϋ Ρόδου) 

τραβδ: τίς ψυχές καί στη 
«Διοτίμα» yιά τό «μυστικό 
πένταθλο» πού έχει νά διεκ
δικήσn ή ψυχή, μέ την κυριαρ
χία της πάνω στίς αlσθήσεις. 
Στόν «Χριστό στη Ρώμη» πιά, 
φθάνει στό «αρρητον» τοΟ 
Όρφισμοϋ, την ενωσι τοΟ 
μύστου με τό θεϊον. 
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Μεθύστε πιά 6πό μένανε κι όφηστε τό σταυρό μου. 
ΤΙ έγώ ε Τμ• όπάνw άπ' τό σταυρό κι άπάνw άπ' τά καρ-

[ φιά μου. 
σά μέγα κλημα τά τσαμπιά πόχει βαρειά κρεμάσει 
καl τό κρασl της πιό τρανί]ς θά σας ποτlσει Μέθης. 
Μέ μένα αν ένwθήκατε, κι δλον τόν κόσμο ένωστε ... 

'Όσο yιά τό δρόμο πρός 
τήν ύπερούσια λύτρωσι, δ 
ποιητής, δπως στό «Διθύραμ
βο το Ο Ρόδου», ετσι καί 'στό 
βασικό φιλοσοφικό του ερyο 
yιά τίς «Πέντε συνειδήσεις», 
δέ βρ(σκει αλλον άπό την 
Κ α λ ω σ ύ ν η , πού την 6-
νοματ(ζει Δεκάτη ΜοΟσα καί 
τήν ύμνεί μέ ενθεο πάθος. 

Δέν κάτεχα τ• όνομά σου, 
ώ Μούσα 
ξέχwρη στlς Μουσες, 
αγιος πύργος, 
μοναχή! 

Κι' ώ θάμα, 
&μοιαστο θάμα, 
ως τό πρι.,τόκουσα βαθιά! 

ΓιQτl δέν �ταν 
μιό πού σ' ί::κραζε καl σ' όνομό

[τιζε φwνή! 
Μά i:J, Καλwσύνη ! 
τ' ονο.μό σου 
έξύπνα όπό παντοΟ, 
σάν δταν στά νησιά του Aivαlou, 
άπ' τά μελτέμια πού φυσδνε 6-

ol καμπάνες, 
μέ τόν ονεμο, 
χτυπδνε μοναχές!. .. 

[κρότητα, 

Καί στό τελευταίο άπό τά 
άφιερωμένα της «' Αφροδίτης 
ούρανlας» τραγούδια του 
συνοψ(ζει τίς ήθικές άρχές. 
πού άκολουθώντας δ ανθρω
πος άδελφώνεται μέ τόν θά
νατο κ' εΤναι γαλήνια ετοι
μος yιά τό θείο ταξίδι. Εfναι 
ή βαθιά π(στι στη yη, οχι ή 
φυγή άπό τόν κόσμο· εΤναι 
ή νοσταλ yία, παράλληλα, καί 

οχι ή άφέλεια πώς έδω 
εΤναι ή άρχή καl τό τέλος της 
ζωης· εΤναι ή σοφή διάιφισι 
άνάμεσα στά έφήμερα καί τά 
&.φθαρτα· εΤναι ή προθυμία 
yιά ύπηρεσ(α· ε[ναι, τέλος, ή 
άπέραντη αισιοδοξία, άφοΟ 
«αν εΤν' ή μέρα βροχερή, 
σέρνει πιό πλούσιο φως, μά 
κι ό σεισμός βαθύτερη τη χτί
ση θεμελιώνει» ... 

'Αρματωμένος μέ τέτοια 
τrανοπλ(σ., μιά ήμέρα δ ποιη
τής ξεκίνησε άπό τήν 'Αθήνα 
yιά τήν 'Ελευσίνα, περνώντας 
άπό τήν 'Ιερά Όδό, τό με
γάλο «δρόμο της Ψυχης». 
Τ όν προσπερνοΟσαν βωδάμα
ξες γεμάτες θημeyνιές η ξΟλα 
καί άνθρώπινοι ϊσκιοι. Μά 
σά νά χάθηκε δλος δ κόσμος 
κι άπόμεινε μονάχα ή φύσις, 
θρονιάστηκε σέ μιά τrέτρα, 
σ,τήν ακρη τοΟ δρόμου ριζω
μένη καί σάν μέσα σέ φαντα
σία τrέρα άπό τά χρόνια, 
βλέπει τρείς ϊσκιοuς : εναν 
'Ατσίγγανο μέ δυό άλυσωμέ
νες άρκοΟδες. Καί πιό πολυ 
πρόσεχε την μεγάλη άρκοΟ
δα καί τήν εΤδε σάν σύμβολο 
μαρτυρικό δλου το Ο κόσμου, 
τωρινοΟ καί περασμένου, σύμ
βολο δλου τοΟ πανάρχαιου 
πόνου, το Ο κόσμου που δέν 
έπλήρωσε άκόμα τό φόρο της 
ψυχης καί βρίσκεται στόν 'Ά
δη. Σκλάβος κι αύτός τοΟ κό
σμου, ερριξε τη δραχμή του 
στό ντέφι ... 
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Μά wς, τέλος, 
ό Άτσlηανος ξεμάκρυνε, τραβώντας 
ξανά τίς δυό άρyοβάδιστες 6ρκοϋδες, 
καl χάθηκε στό μούχρωμα, ή καρδιά μου 
μέ σήκωσε νά ξαναπάρω πάλι 
τό δρόμον όπού τέλειωνε στά ρεlπια 
τοϋ Ίεροϋ της Ψυχης, στήν Έλευσlνα. 
κι' ή καρδιά μου, wς έβάδιζα, βοyκοϋσε: 
«Θά ρτει τάχα ποτέ, θέ νά ρτει ή wρα 
πού ή ψυχή της 6ρκούδας καl τοϋ Γύφτου, 
κ' ή ψυχή μου, πού Μυημένη τηνε κράζω. 
θά νιορτάσουν μαζl;» 

Κι' wς προχwροϋσα, 
κ' έβράδιαζε, ξανάνιωσα άπ' τήν ίδια 
πληyή, πού ή μοίρα μ' ανοιξε, τό σκότος 
νά μπαlνει όρμητικά μές στήν καρδιά μου, 
καθώς άπό ραyισματιάν αfφνlδια μπαlνει 
τό κύμα σέ καράβι πού όλοένα 
βουλιάζει ... Κι' δμwς τέτοια wς νά διψοϋσε 
πλημμύραν ή καρδιά μου, σά βυθlστη 
wς νά πνlyηκε 6κέρια στά σκοτάδια, 
σά βυθlστηκε άκέρια στά σκοτάδια, 
lνα μούρμουρο άπλώθη άπάνwθέ μου, 
ενα μούρμουρο, 

κι' εμοιαζ' ελεε': 
«Θά. ρτει ... tt 

'Έτσι, ό ποιητης άνc:νεώvει 
την πίστι των Όρψικων, πώς 
ενας ύπέρτατος νόμος «αyει 
τάς ψχάς ε[ς τό σωμα καί πά
λιν άπό τοΟ σώματος άνάyει, 
καί τοΟτο κύκλcp πολλάκις», 
δίνοντάς τους 'ίσές δυνατότη · 
τες νά τρέξουν στην έξέλιξί 
τους, άλλά ποτίζοντάς τις 
κάθε ψορα μέ τό νερό της 
Λήθης, yιά νά μην εύκολύ
νωνται, οϋτε καί νά δυσκο
λεύωνται άπό τό παληό ψορ-

τ[ο στην πορεία τους. 'Ανα
νεώνει την πίστι πώς ή ζωη 
εΤναι μονάχα μία, πού πρέ
πει ν' άδελψώνn δλα τά ϋν
τα, άψου δλοι δικαιοΟνται, 
σαν θά περνοΟνε στόν κύκλο 
των ταξιδιών τους νά κρα
τοΟν στό χέρι την τυπικη Όρ
ψικη ταυτότητα : 
< ΕΪμαι παιδί της Γης καί τοϋ ε
ναστρου Ούρανοϋ, 6λλά πατρlδα 
μου ε Τvαι ό Ουρανός». 

ΧΡ. Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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Έο:ν ανα:τρέξωμεν εις τήν έ
τuμολογία:ν του δροu «ελάττω
μα:» δια:πιστουμεν δτι έν α:ύτφ 
όπάρχει ή εννοια: της έλα:ττώσε
ως, της μειώσεως από κάτι. Ό 
άνθρωπος έπομένως που κα:�έ
χετα:ι από έλα:ττώμα:τα: (κα:ί μει
ονεκτήματα:) εχει χάσει κάτι που 
δ έστερημένος έλα:ττωμάτων άν
θρωπος κατέχει. 

Ποία: ή ποτα:ι εl να:ι α:ι απώ
λεια:ι α:ίιτα:ι; Κα:το: τί δηλ. πα
ρουσιάζεται πλοuσιώτερος δ 
πρωτα:pχ ικός ή ανηεννημένος 
άνθρωπος, ενα:ντι του σημεpινοσ 
κα:ί κοινοσ ανθρώπου; Έο:ν α
πα:ντήσωμεν ε1ς το:ς έρωτήσεις 
τα:ύτας, θα εχωμεν τον πλέον α
πόλυτον καί μετα:φuσικώτερον 
όρισμόν του έλαττώμα:τος. 

Έάν έξ:χιρέσωμεν τάς νεοτεύ
κτοuς πα:ρα:δόσεις, το:ς έπηpεα:
σμένα:ς από το:ς άπα:τηλας θεω. 
ρία:ς περί :<έξελίξεως» της έπι
στήμης, α:ι πα:λα:ιότερα:ι πα:ρα:δό
σεις π. χ. ή αρχαία: έλληνική, 
ή έ6ρα:ϊκή κ. ά. κά.μνοuν λόγον 
περί χρuσοσ γένους, περί παρα
δείσου δηλ. περί της 'Καταστά
σεως του πρωτα:ρχικοσ ανθρώπου 
του κεκτημένου δλ::r. τά θετα: δι
καιώματα: κα:ί πλα:σμένου κατ' 
ε1κόνα: κα:ί δμ?ίωσιν του Θε
Gt:ί. Ε1ς τήν πα:ρα:δεισιακην 
τα:ύτην κα:τάστα:σι ν δ " νθpω· 
πος-Πνεσμα:, μετετχε των θεί
ων ικανοτήτων κα:ί ώς έκ τού-

του εύρίσκετο είς άμε σον έπα: -
φην με to: του Πατρός του. 'Ο
λόκληρος ή Φύσις κα:ί ή Δη μιοup
γία ήτο ύποδεεστέρα: του κα:ί έπ· 
α:ύτης ησκει, δια: τοσ λό γου του, 
fιγεμονίαν. Ό άνθρωπο ς  ήτο δ 
έκπpόσωπος του Θεοσ έπί της 
Δημιουργίας κα:ί έκεί νη ω φε ιλε 
ύπα:κοην ε1ς τα κελεύσματά του, 
τά δποτα ήσαν κελεύσματα: του 
θείου Νόμου. 

Έμεσολά6ησεν ομως γεγονός 
μεγίστης σημασίας δια την δλην 
πι:ιρεία:ν του Παντός, τό δποίον 
αι παραδόσεις διαφοpοτρόπως 
έκθέτοuν, πλην επί του δποίοu 
δλα:ι σuμψωνοσν από σuμ6ολικης 
απόψεως: Είναι δ μσθος της 
Πτώσεως τοσ 'Ανθρώπου με απο
τέλεσμα: καί συνέπειαν την διά
χυσιν έντός της Δημιουργίας της 
αρχής τοσ Έγωϊσμοσ, της Έτε
ρότητος, της Διχονοία:ς, της Δι
αψορίσεως, της Πάλης. 

"Εκτοτε δ άνθρωπος παύει να: 
είναι «ανδρόγυνος», έπικρατετ 
δια:φόpισις μεταξύ Έγώ καί Σύ, 
μεταξύ 'Άρρενος καί Θήλεος κχί 
ή δπόστασίς του δια:σπαται. 'Ά
μεσον έπα:κολούθημα: εl να:ι έγ
κα:τάλειψις της πχpαδεισια:κης 
κατ:-.<:στiσεως, ή στέρησις των 
πρωταρχικών προνομίων καί ή 
απομάκρυνσις από της θείας Πη
γής. Τότε δημιουργείται κα:ί -ή 
ϋλη, ή στχθμητή ϋλη, δ δε άν
θρωπος, κχθίσταται άνθρωπος, 
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πεpιβαλλόμενος &λικόν περί6λη
μα. 'Από της μοιραίας εκείνης 
στιγμής, δλαι του αί δυνατότη
τες &φίστανται πεpιοpισμόν, μεί
ωσιν, έλάττωσιν καί γίνετα;ι δέ
σμιος, του μετα6λητου, της πο
σότητος,τής 6χρύτητος καί παύ
ει να ετναι &:θάνατος. 

Ε1ς την μειονεκτικην τα.ύτην 
κατάστα.σιν ε&pισκόμενος, δεν 
ΠαJει να δpα.μα;τίζεται τόγ «α
πολεσθέντα. πχpάδεισοv» καί 
επιζητεί πα.vτί τpόπφ την &:νά
κτησιv της ελευθερίας του. Αί 
πεpιοάλλουσαι δμως αυτόν δυ
νάμεις, δεν διάκεινται πλέον 
πάντοτε πpός αυτόν φιλικώς καί 
εχει συνεχώς να &:ντιπαλα.ίσ"Ώ \ έ
yα,yτίον των φυσικών νόμων, ε
ναντίον των αστρικών επηρειών 
του στερεώματος, εναντίον του 
Μοιραίου. 

Κχί, αν μεν ποδηγετούμενος 
από τας ευμενείς πpός αυτόν 
πνευμ:χτικας δυνάμεις, α.ί δποίαι 
δεν παύουν να τόν &ποστηpίζουν 
ε1ς τόv άγώνα του, επιτυγχάνει 
από καιpου ε1ς καιρόν να έξέp
χεταt νικητης καί νχ κατάγ"Ώ 
πεpιλάμπpους νίκας, άνα.κτά τό 
απολεσθέν βασιλικόν στέμμα καί 
α:νάγετα;ι πpός τας πεpιοχας της 
6ασιλείας του Θεου. Δυστυχώς 
δμως αί περιπτώσεις αυταί είνα.ι 
σπάνιαι, οί νικηταί δε του Μοι
ραίου, εί-ια.ι ελάχιστοι. Ό πε
ρισσότερος κόσμος σφαδάζει &πό 
τό πέλμα της αταξίας, της δι
χονοίας καί του εμφύτου ε1ς τόν 
&λικό•ι άνθpωπον εγωϊσμου. 

Έκ των ανωτέρω δυνάμεθα. 
τ

1
ώpα να συvαγάγωμεν τί ε ίvαι 

ελάττωμα. Ε[να;ι δλαι έκείνο:ι α.ί 
α:pvητι καί 1διότητες του ανθρώ
που, αί όποία;ι του &πέμειναv 

μετά την &πώλειαv των πpωταp
χ ικώv του δικαιωμάτων καί με
τά την λήθην περί tης ενδόξου 
του καταγωγής, αί δποίαι συμ
ποσουντα.ι ε1ς την λέξιν ΕΓΩ·Ι·
ΣΜΟΣ. 

Διότι ε1ς τό θεμελιώδες του
το ελάττωμα ανάγονται δλα τά 
άλλα ελαττώματα του ανθρώ
που. ΕΓΩ·Ι·ΣΜΟΣ, ομως, ΕΙ
ΝΑΙ ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΑΓΑΠΗΣ, α
γάπης πpός fιμας αυτούς, πpός 
τόv πλησίο1ι, πpός την Φύσιν, 
πpός τόv Κόσμον καί πpός αυ

τόν τόv Θεόv, έλλειψις δε αγά
πης είναι δλόκληpος ή σειρά 
των &τελειών, μειονεκτημάτων 
καί μικροτήτων με τάς δποίας 
χαρακτηρίζεται δ κοιvος άνθρω
πος. Διότι τί είναι μισαλλοδοξία, 

, τί εfναι &περοψίχ, τί είναι ε
λειψις &:νοχ·ίjς, fι επίκρισις των 
c.ηλων, ή δια.βολή, δ χωpισμος
των ανθρώπων ε1ς &:ντιμαχομέ
Ύα.ς μερίδας,· ή συvεχης καί λυσ
σαλέα προσπάθεια πpός επικpά
τησιν επί των αλλων διά παν
τός μέσου κα.ί πάσ"Ώ θυσίC1(, αν

μrι ελλειψις αγάπης πpός τόv
πλησίον κα.ί επι6ολη του πνεύ
ματος της χωpιστικότητος, ητο ι ·
του εγωϊσμου;

·-ε;κ των ανωτέρω συμπεpαίνο·
μεν δτι τα ελαττώματα. του αν
θρώπου δεν είνα.ι οντότητες συγ
κεκpιμέναι, δεν εχουv ουσιαστι
κην ύπόστασιν, &λλ' είναι τό δ,τι 
&πέμε ι νε μετά τόv συσκοτισμόv 
του πνεύματος, μετα την &πώ
λειαv της 'Αγάπης. 'Όπως τό 
σκότος δεν έχει ουσιαστικην ϋ
πχpξι v, &λλ' είναι στέρησις φω
τός, δπως -ίι άγνοια είναι στέρη
σις γνώσεως, ετσι καί τό ελάτ
τωμα, είναι άπλως καί μόνον 
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μείωσις εως εκμηδένισις της Ά
γάπης. 

Και τώρα πpο6άλλει αυτομά
τως ή ε pώτησις : Έαν πράγματι 
το ελάττωμα δεν δπάpχει καθ' έ
αυτό, είς τί συνίσταται ή «κα
ταπολέμησις των ελαττωμάτων» 
με την δποίαν κατατpί6ονται ο
λα τα «συστήματα» ήθικης; 

Ένω επιδιδόμενοt εlς την καλ
λιέpγειαν των θετικών χαρισμά
των καί καρπών της 'Αγάπης, δπο 
την πλατυτέpαv της εvνοιαν, 
δηλ. των θετικών 1διοτήτων της 
καλωσύνης προς σύμπασαν την 
φύσιν, της ευσπλαγχvίας, του 
καλοCί καί του ώpαίου, είς την 
&νάπτυξιν με μίαν λέξιν των ψυ
χικών μας ίδιοτήτων, εκτελου
μεν εpγον γόνιμον καί αποδοτι
κ6ν, εpγον θετικον καί συvτελε
στικοv είς την καθολικην πpόο
δον του Εlvαι μας. Διότι, οταv 
δ ψυχικος παράγων εκλεπτυνθΊj, 
και το πνείίμα ελευθεpουται των 
δεσμών που παρακωλύουν την 
εκδήλωσίν·του και το σωμα δγι
α.ίνει. υΟταν, άντιθέτως, ή ψυχι
κη δπόστασις κατατρύχεται δπο 
των παθών καl δονείται ατά
κτως, παρακωλύει την λειτουp
γίαν των πνευματικών μας lδιο
τήτων καί το σωμα-το «κάτο· 
πτpον της ψυχης»--φθίνει. 

Δια τοίίτο ή λέξις ΕΥΤΥΧΙΑ, 
5πως καί δ δpος ΓΝΩΣΙΣ, ε· 
χουν καταντήσει εννοιαι άκατα· 
νόητοι εlς τον άνθpωποv, παρ' 
δλας του δε τας κατακτήσεις 
και την φαινομενικην ευμάpειαν 
εlς fιν τον ηγαγεν δ μηχανικος 
πολιτισμός, οόδέποτε δπηpξε δυ
στυχέστεpος καl αδαέστεpος. 

Το εpγον δμως του Άνθpώ-

που δεν συνίσταται ε1ς το να 
διαπιστώνr,ι &πλως μίαν δυσμενή 
κατάστασιν καί να σταυpώνr,ι τά 
χέρια. 

Έλαυνόμεvος απο τα ψιχία 
της αγάπης και άπο τα tχνη της 
γνώσεως, δσα του απέμειναν, 
δποστηpιζόμενος δε άπο τας ψι
λανθpώπους δυνάμεις της πνευ
ματικής ιεραρχίας, προετοιμάζει 
τον έαυτόν του, καλλιεpγωv τας 
δπεpόχους δυναμικας 1διότητας 
τας αποppεούσας εκ της αpχi')ς 
της 'Αγάπης, καί αποφασίζει νά 
&vαλά6r,ι ενεpγοv δπηpεσία:ν πα· 
pα το πλευpοv του θείου Λόγου 
και μίαν ήμέpα:ν καθίσταται ερ
γάτης τοίί Κυρίου καί ώς πpα
γματικος ιππότης επωμίζεται το 
6αpυ καl διά τους πολλους «πα-
pάλογοv» εpγον της &νανήψεως 
του πνεύματος και;διαθεpμάνσεως 
της ψυχής της πασχούσης αvθpω
πότητος. Τά οπλα του, μολονότι 
κατ' ουδέν δμοιάζοντα προς ε
κείνα των ανθρώπων, εlναι πο
λυ δpαστικώτεpα καί άποτελε
σματικώτερα : εΙvαι ταίίτα δ Λό
γος καί ή αστείρευτος 'Αγάπη. 

Τίς περισσότερες φορές δ κό
σμος τον πεpιγελ� καί ε1ς αντάλ. 
λα:γμα τών θυσιών του τον διώκει, 
τον μαστιγώνει καl τον σταυρώ
νει. Άλλα τί τον ενδιαφέρει ή 
πpόσκαιρος''&ντίδpασις; Μήπως δ 
καλος·γεωpγος δεν γνωρίζει δτι 
δ σπειρόμενος σπόρος εΙναι &να
πόφευκτον να άποδώσr,ι τα άνθη 
καl τους καρπούς του κατα την 
εpχομένην άνοιξιν; 

Π. ΓΚΡΑΒΙΓΓΕΡ 
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Περσική άλλη'{ορία 
uΕνας έρωτευμένος κτυπα τήν πόρτα της άyαπημένης 

του καί μιά φωνή άκούyεται άπό μέσα, πού τόν έρωτα: 
«Ποιός είναι έκεΊ;»-«Είμαι Έyώ», άπαντα ό έρωτευμένος. 
Σκληρή δμως καί άπότομη του ερχεται ή άπάντηση: «Τό 
σπητι αύτό δέν θά στεyάση έμένα καί έσένα». Ή πόρτα 
ε'μεινε κλειστή καί ό διωγμένος έραστής τελικά εφθασε 
στό αyριο τό δάσος. Έκε'ϊ στή μοναξιά ένήστεψε, εκλαψε, 
προσευχήθηκε yιά πολύ καιρό καί πάλι ξαναγύρισε καί 
έκτύπησε τήν πόρτα. 

Ή φωνή καί πάλι ξαναρώτησε: «Ποιός είναι έκι:Ί;» 
«Είμαι 'Εσύ», άπήντησε δ έξαyνισμένος έραστής. Ή πόρ· 
τα άνοιξε στή στιγμή. Ό έραστής καί ή άyαπημένη βλέ
πονται στά μάτια ... 

* 

Άθάνατα Λόγια 
Ή ένδοσκόπηση ε1ναι ή ίερή σκαπάνη πού διανοίγει 

τον έσωτερικο δρόμο προς τήν άληθινή ζωή, τήν αίωνία, 
τήν ένιαlα, τήν έν πνεύματι καί άληθείQ ζωήν. 

( 
Νά εΤσαι στον κύκλο σου ηλιος πού v· άκτινοβολε'ϊ 

τ ήν άyάπη καί τή χαρά. 

1 
Δέν άρκε'ϊ νά ένερyε'ϊς. Πρέπει νά ξέρεις πως νά 

ένερyε'ϊς. 

( Μήν έκφράζεις γνώμη αν δέν έρωτηθε'ϊς. 

Πρίν μιλήσεις σκέψου καλά δτι έκεϊνο πού θά πε'ϊς 
θά έπηρεάσει τούς αλλους. 

* * *

Δέν ύπάρχει μεγαλύτερο εyκλημα 

\ δίζεις τήν πρόοδο μιας ψυχης. 'Επίσης
εΤναι ή σκληρότης προς τά παιδιά. 

άπο το νά έμπο
φοβερό εyκλημα 
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,'Ας βyοϋμε. έξω νά διδάξουμε 
Λένε οτι κάποτε δ u Αyιος Φραγκίσκος της Άσσίζης 

κατέβηκε, ενα άνοιξιάτικο άπόyεuμα, στήν έξώπορτα τοίι 
μοναστηριου του, καί άκουμπώντας τό χέρι του έπάνω 
στόν ώμο ένός νέου καλόγερου, του ε{πε: «'Αδελφέ μου, 
ας κατεβουμε κάτω στήν πόλη καi ας διδάξουμε». 

Ό σεβάσμιος διδάσκαλος καί δ νεαρός μοναχός έξε
κίνησαν πρός τήν πόλιν κουβεντιάζοντας, Στόν δρόμο συ
νάντησαν μερικούς χωρικούς, πού εσκαβαν τούς άyρούς 
τους, καί έσταμάτησαν καί τούς έρώ τη σαν yιά τίς καλ
λιέρyειές τους. Πάpα κάτω καποιοι αλλοι έyύριζαν άπό 
τά κτήματά τους, μέ τίς άξίνες καί τlς τσάπες τους φορ
τωμένες έπάνω σ' ενα γαϊδουράκι. Τούς έχαιρέτησαν κι 
αύτούς καί έβοήθησαν μάλιστα ενα μικρό κατσαρόμαλλο 
παιδάκι νά καθήση κι αύτό έπάνω στό yαϊδοuράι<ι. u Ενα 
σκυλί τούς έyαύyισε, ένω περνουσαν εξω άπό μιά πόρτα. 
Περιπλανήθηκαν σιούς δρόμους, ε{δαν καί κουβέντιασαν 
μέ νοικοκυρές πού γύριζαν άπό τήν άyορά μέ τά ψώνια 
τους. Διάβηκαν τήν πλατεία, πέρασαν άπό τά μαγαζιά, 
ξαναβyfjκαν στά περίχωρα, εlδαν κόττες πού έκακάριζαν, 
βώδια πού ησυχα ετρωyαν γρασίδι, παιδιά πού επαιζαν. 
u Ενας βοσκός έyύριζε : στό μαντρί τά πρόβατά του. Τά 
πουλιά πετουσαν πρός τίς φωλιές τους. Καί τήν (,.)ρα πού 
ό ηλιος βασίλευε, ξαναβρέθηκαν, ϋστερα άπό εναν μεγά
λο περίπατο, στήν έξώπορτα του μοναστηριου. Τότε ό νεα
ρός δόκιμος έρώτησε εκπληκτος: «Μά, πατέρα, πότε θά 
άρχίσουμε νά διδάσκουμε;». 

Ό σεβάσμιος διδάσκαλος έκ�τταξε μέ καλωσύνη μέσα 
στά μάτια τόν μαθητή του καί του εlπε: 

«u Ολη τήν (,.)ρα, παιδί μου, έδιδάσκαμε. Έκάναμε δι
δαχή τήν (,.)ρα πού περιπατούσαμε. Είδαμε-μας είδανε
προσέξανε τήν συμπεριφορά μας-καί ετσι έκάναμε τή 
διδαχή μας. Παιδί μου, δέν άξίζει καθόλου νά περιπατή
ση κανείς yιά νά πάη κάπου νά διδάξη, οταν διδάσκει την 
c.)ρα πού περιπατεί». 

Ά πό τό «Theosophist:.) 

275 



Η Θ�Ο�ΟΦΙΚΗ fTAl�IA 
fl" 1.:/\/\ΑΔΙ 

Γ Σεπτεμβρίου 56β' (3ος οροφος) Ά{Ηjνu.ι 

Άπό τή Σκοπιά τοϋ 

Προέδρου της Θ. Ε. 

θεοσοφία ίi αλλο τί ; 
Μοϋ ύπεβλήθη τελευταίως τό 

έρώτημα, έξ άψορμης ζητήματος 
πού προέκυψε σέ ενα άπό τά 
Τμήματα της 'Εταιρίας, έάν εlναι 
καλό, έπίσης δε καί συνταγμα
τικό, νά άναyνωρίζεται μιά Στοά 
πρός μελέτην είδικων θεμάτων, 
δπως της φιλοσοφίας τοϋ Πλά
τωνος, τοϋ Πνευματισμοϋ, της 
'Αστρολογίας η τοϋ Ροδοσταυ
ρισμοϋ. Φαίνεται πώς αύτό εχει 
γίνει μια η δυό φορές στό πα
ρελθόν. Για v· άπαντήσωμε στό 
έρώτημα, πρέπει νά έξcτάσωμε 
οχι έάν τό είδικό θέμα ετναι κα
λό η κακό - διότι δεν ύπάρχει 
στήν θεοσοφική Έταιρ[α έξου
σία ν' άποψασίση yιά αύτό, κά
θε Στοά καί κάθε μέλος δντας 
έλεύθεροι - άλλα έάν σε μια 
"Ι'έτοια πολιτική περιέχονται πε
ριπλοκές, άπό τίς δποίες όψεί
λουμε νά προστατεύσουμε τήν 
'Εταιρία. Μιά θεοσοψική Στοά 
ύψ(σταται ύποθίΞ τικως yιά τήν 
θεοσοφία. Έψόσον δμως ή θεο
σοφία ούδέποτε καθωρίσθη, yιά 
τόν λόγον δτι δποιοσδήποτε κα
θορισμός θά ηταν περιορισμός 
- -δρα καί τήν άπόφασι τοϋ Γε
νικοϋ Συμβουλίου-την έννοοϋ
με ώς τήν Σοφία καί τήν • Αλή
θεια στήν άκεραιότητά της, ά
yνότητα καί καθολικότητα. Κά
θε θεόσοφος, δυνάμει αύτοϋ
τοϋ προσδιορισμοϋ, ένδιαψέρε
ται yιά έκείνη τήν 'Αλήθεια πού 
ύφίσταται άνεξαρτήτως των 

διωρύγων κυκλοφορίας της1 καί 
περνα άπό κάθε διώρυγα,� οχι 
την 'Αλήθεια πού περιορίζεται 
καί μπορεί νά βρεθη άπό εναν 
ίδιαίτερο δρόμο - άκριβως δ
πως ή Άδελψότnς μας εlναι ή 
'Αδελφότης της Ά νθρωπότητος, 
δίχως κανέναν προσδιορισμό. 
Εlναι άληθινός θεόσοφος έκεί
νος πού ένδιαψέρεται yιά τήν Ά
λήθεια καθ'έαυτήν, τήν ένδότατη 
'Αλήθεια, πού εlναι άνεξάρτητη 
άπό κάθίΞ είκασία η κερδοσκο
πία καί οχι έκείνος πού άπλως 
φέρει τόν τίτλο τοϋ θεοσόψου. 

'Εφόσον ή θεία Σοφία ύπάρ
χει στη Φύσι καί δέν μπορεί νά 
εχη κανέναν τίτλο της έπινοή
σεώς μας, τό νά εlναι κανείς 
άληθως θεόσοφος σημαίνει νά 
μην εχη καμμιά έπιyραψή. Ταυ
τοχρόνως, εκαστον μέλος εlναι 
έλεύθερο ν' άκολουθη τήν γραμ
μή του, νά μελετα δ,τι τοϋ ά
ρέση η ν' άνακαλύπτη τήν θεο
σοφία μέ κάποιον άλλο τρόπο 
άπό τ11ν λεγόμενη μελέτη. Ό
μcίως, μιά Στοά μπορεί νά εχη 
τό δικό της πρόγραμμα, χωρίς 
οϋτε τό Τμημα, οϋτε ή διεθνής 
Έταιρία νά μποροϋν νά περιο
ρίσουν αύτην τήν έλευθερία της. 
Ή Στοά άποτελείται άπό εναν 
ά'ριθμό μελων καt μέ τήν συy
κατάθε σι αύτων των μcλων, εί
τε της πλειοψηφία:;, e· άποψα
σισθfi τί θά γίνεται στίς συνε
δριάσεις των διαφόρων στοων. 
'Εάν τό πρόγραμμα της πλειο
ψηφίας δεν ίκανοποιεί ώρισμένα 
μέλη, έκείνα μποροϋν νά σχη
ματίσουν 'Ομάδα yιά τούς δι
κούς των σκοπούς. Ή Στοά ή 
ίδια πρέπει νά εlναι ίκανή νά 
συνιστα τέτοια 'Ομάδα καί νά 
θεωρη τήν δραστηριότητά της 
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Θ Ε Ο Σ. Ε I ΔΗ Σ Ε I Σ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΘΕΌΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ 

Έλάβαμε από τήν «θεοσοφική 
όμάδα νέων της'Αρyεντιvης» τόν 
ακόλουθο χαιρετισμό : 

Σας χ.:χιρετοϋμε, στήν αρχή 
τοϋ εβδομου χρόνου ψυσικης 
ζωης της δμάδος μας. Έπιθυ
μοϋμε νά συνδεθοϋμε δι' αλλη
λογραφίας μέ νέουςu Ελληνες, μέ 
τό σκοπό v' ανταλλάξουμε ίδέες, 
δημοσιεύματα κλπ .. , Ας δεχθοϋν 
δλοι οί φίλοι στήν 'Ελλάδα θερ
μόν ασπασμό άπό τήν Ά ρyεv
τι νή νεότητα. 

'Απόλλων Μπαϊρακλιώτης, 
πρόεδρος. Γεώργιος Λιβράyκας, 
γραμματεύς. Άντα • Αλμπρεχτ, 
άντι πρόεδρος. 

Διεύθυνσις: Agrupacion Juve· 
nil Teosofica Argentina-Sarmι
ento 2748-Βιιeηοs Aires. Argen
tina. 

ώς μέρος της δραστηριότητος 
της Στοας. 'Αλλά εάν μιά Στοά 
δεθη κατά τήν συyκρότησί της 
μέ μιά ίδιαίτερη μεcλέτη, τότε 
μόνον δσοι αποδέχονται τήν Fί
δική γραμμή της θά μποροϋν νά 
προσχωροϋν. Καl μ' αύτόν τόν 
τρόπο,' σέ λίyον καιρό, θά έy
κατασταθη ενας αριθμός άπό 
διαμερίσματα μέ δ ι ά φ ο ρ α 
«-ισμός», χωρίς έπαψή μέ άλ
λα καl πού δέν Θά συμμ1:ρίζων
ται εναν κοινό σκοπό. 

UΟλη ή 'Εταιρία θά εσπαyε σέ 
,ωμι,.ατια, μεμονωμένες Στοές, 
κάθε μιά αποτελώντας ξεχωρι
στή διώρυγα yιά έκεϊνο πού θά 
'8εωρη ώς τήv πιό σημαντική ά
λήθεια. Ή 'Εταιρία θά παρου
σίαζε σύντομα φαινόμενο δμοιο 
.μέ των ποικίλων θρησκειων, πού 
είναι διασπασμένες σέ ενα ά
ριθμό δογμάτων καl τό καθένα 
πιστεύει δτι διαθέτει τό γνήσιο 
έλιξήριο της ζωης. 

Ν. ΣΡΙ-ΡΑΜ 
(The Theosophist, τεϋχος Νο

εμβρίου 1956) 

το ΓΕΝΙΚΟ Σ Υ  Μ Β Ο Υ  Λ Ι Ο 

ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Κατά τήν έβδομάδα από 25 
Δεκεμβρίου 1956-1 Ίανουαρ(ου 
1957 θά συνέλθn στό • Α ντυα,ρ 
ή δλομέλεια τοϋ Γενικου Συμ
βουλίου της θcοσοφικης 'Εται
ρίας. Ή συνεδρίασις έπρόκει το, 
κα:ά ';ό �ρόyραμμα, vά yίvn
στο Βαρανασι. 'Αλλά δ πρόε
δρος Ν. Σρl Ράμ προσεβλήθn 
από βρογχίτιδα καί οι γιατροί 
τοϋ συνέστησαν v' αποψύyn τό 
ψυχρό κλϊμα, tδίως αύτήν τήν 
έποχή, τοϋ Βάρανάσι. Ό πρόε
δρος άναπαύεται καί ή κατά
στασις της ύyείας του εχει πο
λύ βελ τιωθεΊ. 

Η ΡΟΥΚΜΙΝΙ ΝΤΕΒΙ 

Ό πρόεδρος τr,ς Ίvδικης δη
μοκρατίας απένειμε τό παρά
σημο «Πάδμα Βουσχάvα» στήv 
Σριμάτι Ρουκμίνι Ντέβι είς ά
ναyνώρισιν των μεγάλων ύπη
ρεσιων της στόν τομέα της Τέ
χνης καl της Κουλτούρας. Ή 
Ρουκμίνι Ντέβι έρyάσθηκε ά
κούραστα τά τελευταϊα χρόνια 
yιά τήν καλλιέργεια της Ίνδι
κης τέχνης καl αξίζcι τήν τι
μητ, κή διάκρισι. Είμαστε βέ
βαιοι δτι θά χαροϋν οί πολυά
ριθμοι θαυμασ tαl της προέδρου 
των Νέων θεοσόφων στήν 'Ελ
λάδα. 

ΒΑΡΑΝΑΣΙ 

Τό Μπενάρες, η ιερά πόλις 
των Ίνδιων, ξαναπηρε τό αρ
χαϊο της δνομα Βάρανάσι. Τό 
δνομα της πόλεως, δπως καί 
πολλά άλλα, είχε άλλαχτη από 
τούς • Α yyλους ύπα-λλήλους. Ή 
έπιστροφή στήν παράδοσι εyινε 
μέ τήν εύκαιρία τοϋ έορτασμοϋ 
των 2.500 έτων άπό τήν μετά
στασι τοϋ Βούδδα στήν κα'τά
στασι της Νιρβάνα. Τό πρωτο 
κήρυγμα τοϋ Βούδδα είχε yίνει 
στά κράσπεδα της πόλεως αύ
της, πού λεγόταν τότε Βάρανά
σι. «ΕΙμαι πολύ εύτυχής - έδή
λωσεν έπί τn εύκαιρίς,-ι: δ παγκό
σμιος πρόεδρος της θ.Ε. Σρί 
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Ράμ-yι' αυτήν την μετονομασία 
δπως πιστεύω δτι θά αtσθαν
θοϋν ευτυχεϊς καί δλοι οί φίλοι 
των παλαιων παραδόσεων των 
Ίνδιων. Κανένα άλλο μέρος στίς 
'Ινδίες δέν είναι τόσο στενά δε
μένο, δσο ή πόλις αυτή, μέ τό 
παρελθόν. 'Από δλες τίς 'Ινδίες 
φθάνουν κάθε χρόνο προσκυ
νητές, σέ δεκάδες χιλιάδων, με
ρικοt yιά νά πεθάνουν έκεϊ, ή 
μεγαλύτερη μαζα yιά νά λου
σθοϋν στά νερά τοϋ Γκαyκα, 
πού κι' αυτόν οί w Αyyλοι ύπάλ
ληλοι τόν είχαν όνομάσει 
Γάyyη». 

Η Θ.Ε. ΤΗΣ ιτ ΑΛΙΑΣ 

Τό 420 συνέδριο θ. Ε. 'Ιταλίας 
πού συνηλθε άπό 1-3 Σεπτεμ
βρίου, άνεκήρυξε τόν δόκτορα 
Γκιουζέππε Γκάσκο ίσόβιο επί
τιμο πρόεδρο της Έταιρίας, είς 
άναyνώρισιν των έξαιρετικων ύ
πηρεσιων του yιά τήν διάδοσι 
των θεοσοφικων άληθειων στην 
'Ιταλία. Ό δόκτωρ Γκάσκο ό 
όποϊος εχει γράψει πολλά βι
βλία μέ βαθύ θεοσοφικό περιε
χόμενο-γνωστός στους έλληνι
κούς κύκλους άπό την θερμή 
συνηγορία του yιά την έλευθε
ρία των Κυπρίων-άναyκάσθηκε 
ν' άποσυρθη της ένερyοϋ δρά
σεως yιά λόγους ήλικίας καί ύ
yείας. «Παραμένω δμως - μας 
γράφει σ' ενα μήνυμά του-στήν 
ένερyό έφεδρεία, διότι, δταν 
κανείς άyκαλιάση την Σοφία 
των διδασκάλων, δέν μπορεϊ 
πιά νά τήν έyκαταλείψη σέ δ
λες τίς έπερχόμενες ζωές του». 

Ό δρ. Γκάσκο, ύπέδειξε ώς 
διάδοχό του τόν δρα Ίωσηφ 
Φιλιππόνιο, ό όποϊος καί άνέ
λαβε τήν yεν. γραμματεία της 
έταιρίας. Ή εδρα της θ.Ε. πού 
ηταν στό Μοντοβί (περιοχή Του
ρίνου) άπεφασίσθη νά μεταφερ
θη στη Ρώμη, ή όποία, κατά 

τήν εκφρασι τοϋ δρος Γκqσκο, 
«σήμερα ψιλοξενεϊ δλες τtς 
θρησκευτικές καί πολιτικές π 1-
στεις ύ n ό τ ή ν σ κ ι  ά ν τ ο ϋ 
Βατι κ α ν ο ϋ  καί είναι άξία 
νά φιλοξενήσn έπίόης την Σοφία 
των Διδασκάλων, πού rι θ.Ε. 
εχει ώς άποστολη νά διαδώση». 

ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ 

ΑΝΝΑΣ ΜΠΕΖΑΝΤ 

Οί 'Ινδίες έώρτασαν, τήν Ίη 
'Οκτωβρίου, τήν έπέτειο' των 
γενεθλίων της w Αννας Μπέζαντ, 
της προέδρου της θ.Ε. άπό 1907 
-1933, ή όποία προσέφερε πολ
λές ύπηρεσίες στήν μορφωτική
άνάπτυξι καί πολιτική άνεξαρ
τησία των Ίνδιων. w-Εyιναν πολ
λές έορταστικές έκδηλώσεις
άπό τίς yυναικεϊες όρyανώσεις,
τούς προσκόπους καί τίς θεοσο
φικές στοές, ραδιοφωνικές όμι
λίες καί συμπόσια. Ό πρωθυ
πουργός των Ίνδιων Παντίτ Για
βαρχαρλάλ Νεχροϋ εστειλε τό
άκόλουθο μήνυμα:

«Στέλνω τούς χαιρετισμούς 
μου μέ τήν ευκαιρία των γενε
θλίων της Κας w Αννας' Μπέζαντ. 
Στήν σημερινή νεώτερη γενεά, 
μπορεϊ τό δνομά της νά είναι 
άπλως άκουστό η καί νά μήν 
είναι καν άκουστό. Στή γενεά 
μου, δμως, καί στήν παλαιότε
ρη, ή yυναϊκα αυτή ύπηρξε μιά 
τρομερή μορφή πού μας έπη
ρέασε δυνατά. Δέν ύπάρχει άμ
φιβολία δτι στάθηκε πολύ ση
μαντικός ό ρόλος της στήν πά
λη yιά τήν έλευθερία. Έξ άλ
λου, ηταν μιά άπό έκεϊνες τίς 
προσωπικότητες πού μας έπέ
στησαν τήν προσοχή στήν πνευ
ματική μας κληρονομία καί μας 
εκαμαν νά είμαστε yι' αυτην ύ
περήφανοι. Είναι δίκαιο νά έν
θυμούμεθα αυτήν τήν μεγάλη 
προσωπικότητα καί νά άποτίου
με φόρο τιμης στή μνήμη της». 
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οι Τ ΡΕ I Σ Σ Κ Ο Π Ο 1 

ΤΗΣ Θ. Ε ΤΑ I Ρ I Α Σ 

Ή Θει.,σC)φικrι ;Εταιρία εiναι 
πανκι.,σμία '1�ρyάνωσις, 11 δπ-,ία 
ίδρuθη είς Νέαν Ύ όρκην τrιν 
17 Νι.,εμβρίι.,u 1875 καi ώρνανώ
θη όtρyότερ-,v είς τας 'Ινδίας, 
με εδραν τό Adyar τfjς έπαρχίας 
Madras των Ίνδιων. 

Εiναι μία άδι.,yμάτιστι:>ς ενω
σις όtναζητητων τfίς 'Αληθείας, 
ΠC)U πρ-,ωθεϊ την όtδελφωσuνην 
καi πρC)σπαθεϊ να έ5uπηρετήσι;1 
την 'Ανθρωπότητα. Oi σκι.,π-,ί 
της είναι: 

1) Ό σχηματισμός πuρfjν-,ς
πανκι.,σμί-,u όtδελφότητι.,ς έν τfi 
όtνθρωπότητι, άνεu διακρίσεως 
φuλfis, πίστεως, τάςεως, yένι:>uς, 
χρώματ-,ς. 

2) Ή ένθάρρuνσις τfίς σuνκρι
τικης μελέτης των θρησκειων, 
τfjς φιλι.,σ-,φίας καi της έπιστή
μης. 

3) Ή μελέτη των όtνερμηνεu
των νόμων τfίς φύσεως καi των 
δuνάμεων π-,u εύρίσκ-,νται εiς 
λανθάνC)uσαν κατάστασιν έντός 
τcu όtνθρώπcu. 

Ή Θεcσcφικiι 'Εταιρία όtπcτε
λεϊται όtπό μέλη πcu τα ένώνει 
11 παραδ-,χiι των όtνωτέρω σκc
πων, 11 όtπδφασίς των να πρcω
θήσcuν την όtδελφωσuνην, να 
διαλuσcuν τ-,uς θρησκεuτικcuς, 
καi cicuσδιΊπcτε αλλcuς όtντα
νωνισμcuς, καi τα δπcϊα έπιθu
μC)UV να ένώσcuν 8λcuς τcuς όtν
θρώπ-,uς καλης θελήσεως, όtνε-
5αρτήτως των διαφcρων των 
ννωμων έκάστcu. 

'Ελευθερία Σκέψεως 
Έπειδrι 11 Θεcσcφικiι 'Εταιρία 

έπεςετάθη εuρuτατα είς 8λcν τι:>ν 
πcλιτισμένcν κδσμcν καi έπειδiι 
πιστci διαφδρων θρησκειων ενι
ναν μέλη της χωρίς να όtπcμα
κρuνθι:>uν όtπό τα δόyματα καi 
διδασκαλίας των θρησκειων εiς 
τας δπι:>ίας όtνήκcuν, κρίνεται 
καλόν να τcνισθfj 8τι cuδεμία 
διδασκαλία iΊ �νώμη όtπό δπC)ι
cνδήπcτε καi αν διδάσκεται η 
UΠC)στηρίζεται, δύναται να δε
σμεuσι;ι κατ' cuδένα τρόπcν ενα 
μέλcς_ τfίς 'Εταιρίας. Κ.6tθε μέ
λcς είναι έλεuθερ-,v να δεχθu η 
να όtπ-,ρρίψ1,1 -,iανδήπcτε διδα
σκαλίαν Ρι ννώμην. Ό μόνcς 8-
ρcς εiσδcχfίς μέλcuς είναι 11 έ
πιδcκιμασία των τριων σκcπων 
τfίς 'Εταιρίας. Κανείς δεν εχει 
τό δικαίωμα να έπιβάλ1,1 τας δι
δασκαλίας iΊ τας ννώμας τC)u 
είς τα μέλη. 

Τα μέλη τΘu Γενικcu Σuμ
βcuλίι:>u τfίς Θει:>σ. 'Εταιρίας 
θερμως σuνιστι:>uν εiς κάθε μέλC)ς 
τfίs Θει:>σC)φικfίs 'Εταιρίας να 
τηρu, να uπερασπίζ1,1 καi να έ
νερνu έπi τu βάσει των θεμελι
ωδων αuτων άρχων τfίς 'Εται
ρίας καi να έςασκu όtφόβως τι:> 
δικαίωμά τ-,u τfjς έλεuθερίας 
τfίς σκέψεως καi τfjς έλεuθερίας 
τfίs έκφράσεώς της, έντός των 
δρίων της άβρότητcς καί τcu 
σεβασμcu πρός τcuς αλλC)uς. 

Δίδετε, δίδετε, δίδετε έξακολουθητκως, διότι τό δίδειν ε{ναι ή 
αληθινή φύσις της αγάπης. Ή αγάπη δέν εχει αλλο νόημα. Δέν ζη
τει αντπόαδοσι, δέν ζητει εύyνωμοσύνη. Φθάνει νά σκορπίζεται ή 
αγάπη σέ κάθε διεύθυνσι καί νά κάνn εύτυχισμένους γύρω από τόν 
αyαπωντα. 

ΑΝΝΑ ΜΠΕΖΑΝΤ 



�Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ KAKQY,> 

Με αύτόν τον τίτλο, τά «ΝΗ» 
iδημοσίευσαν ενα χρον{jγράφη
μα του συνεργάτου των κ. Δημ. 
Ψαθα, σχετικά με το� φ:χνατι· 
σμό, πού εχε� παραμεληθεί άπό 
τούς μελετητές της άνθρώπινης 
ίστορίας. 

Ό ίστορικός ύλισμός--yράφει-
έξηyε'ϊ πολύ σωστά ίσως τά πε
ρισσότερα ίστορικά φαινόμΗα 
άλλά έπιμένει νά βλέπη σάν κι
νητήρια δύναμη δλων των με
γάλων yεyονότων τήν άνάπτυ
ξη των παραyωyικων μέσων. 
"Av ξεφυλλίσουμε. δμως, τήv 
άνθρώπινη ίστορία θά bοϋμt δτι 
οί φανατικώτεροι καί λυσσωδέ
στεροι πόλ,ψοι εχουν γίνει γύ
ρω άπό άσήμαντες θρησκευτι
κές διενέξεις. Στό Βυζάντιο, 
φέρ' είπε'ϊν, χιλιάδες άνθρωποt 
σφαyηκαν έξ άφορμης θρησκευ
τικων... καλαμπουριων. 

-'Ομοούσιος η δμοιούσιος : 
-'Ομοιούσιος ! 
-Όχι δμοούσιος: Σφάξτε 

τον! ... 

Κι' δσο σφαζόντουσαν - yιά 
ενα γιώτα !-τόσο λυσσοϋσαν 
καί έπεμεναν Θεοτόκος η Χρι
στοτόκος ; Καί δόστου σφάξι
μο, και άντισφάξιμο-οί θεοτο
κικοί τούς χριστοτοκικούς καί 
οϋτω καθ' έξης>. 

Ό κ. Ψαθάς, πολύ :.ωστά, 
γράφει εν συνεχεί(!- δτι ό φανατι
σμός αποθ Υ)pιώ·ιει τον άνθρωπο, 
γι· αύτό άληθινα πQλιτισμένη 

κοινωνία θά εΙναι -iJ αφανάτιστη, 
έκείνη πού θά εχη άποκηρύξει 
τrιν βία, τόσQ την δλικη δσο καί 
την πνευματική, δταν «κύριο μέ
σο διάδοσης των Ιδεών γίνη -iJ 
πειθώ». 

< ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ» 

Με το !διο θέμα, απο άλλο 
πρίσμα, άσχολήθηκε καί δ συγ
γραφευς κ. 'Άγγ. Τερζάκης, στο 
«Βημα», δ δποίος γράφει : 

'< Εύτυχισμένοι οί άνθρωποι 
πού κατορθώνουν στήν έποχή 
μας νά βρουν μιά πολιτική-κι' 
άκόμα καλλίτερα : μιάν ιδεο
λογική-τοποθέτηση. Λύνουν ε
τσι τό πρόβλημα της ψυχικης 
τους γαλήνης, ταχτοποιοϋν τούς 
λογαριασμούς τους μέ τόν εξω 
καί τόν μέσα κόσμο. Κάπως 
συνοπτικά, ε{v' ή άλήθεια: Όχι 
μέ τήν εννοια πώς βιάστηκαν, η 
πώς δέν έξονύχισαν τό ζήτη
μα. Μέ τήν εννοια πώς άποφά
σισαν, άπό μιά στιγμή καί πέ
ρα, νά παραμερίσουν, ν' άyνοή
σουν δλες τίς άντενδείξεις. Νά 
πιστέψουν Λευκή σάν περιστερι 
τήν άποψη πού άσπάστηκαν 
καί μαύρη σάν τόν κόρακα τήv 
άντίθtσή της> 

Αύτοί οί «ευχ:φιστημένοι» άν
θρωπο: εί,ιαι εκείyοι ΠΟΙJ αΠΟ· 
φεύγουν τον κόπο νά σκέφτον
ται Σ;�έφτεται γι' αυτούς κά
ποιος άλλος. 'Άν κάμη λάθος, 
θά τους το π-r, ... εν καιpψ. Καί 
�τσι έχει έπιβληθεί ενας ηθικος 
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lξανδpαποδισμός, με τρομερές 
συνέπειες. 

Η ΒΛΑΚΕΙΑ 

Ό γνωστός ποιητης καί τε-. 
χνοκριτικός κ. Ι. Μ. Πα·ιαγιωτό
ποuλος, σ· ενα άρθρο του γιά 
την «Εύφuολι;ιγία», πού ύπcστη
ρίζει δτι πέφτει σε παρακμή, 
γράφει καί τουτα τ' άξιόλογα : 

«Ή άνθρώπινη βλακεία περιο· 
ρίζεται. Σήμερα ύπάρχουν πολύ 
λιyώτεροι βλάκες παρά σ' δ· 
ποιαδήποτε άλλη έποχή. Καί δέ 
μιλω τή στιγμή τούτη yιά τούς 
παθολογικούς άνόητους, yιά 
τούς ήλίθιους, πού ή άποτελε· 
σματική καταπολέμηση των κλη· 
ρονομικων νοσημάτων τούς εχει 
τόσο έλαττώσει. Μιλω yιά κεί
νους τούς κάποτε συμπαθητι
κούς, κάποτε μόνο, άψελεϊς. 
Ή κοινή φράση «δ κόσμος έξύ· 
1η,ησε πιά:,) δέν ε1ναι ματαιολο· 
yία. Τά παιδιά, αύτά τά τρο
μερά παιδιά της έnοχης μας, 
yεvνιουνται πιό yερά, nιό εξυ
πνα καl πιό άπαιτητικά. Φυσι· 
κά, ή έλάττωση της οίκουμενι
κης βλακείας ε1ναι ενας τρομε
ρός δημόσιος κίν5υνος. Γιατί ή 
βλακεία είναι πειθαρχική· προ
σηλυτίζεται εϋκολα, ύπακούc:ι 
εϋκολα, γίνεται εϋκολα άνθρώ· 
πινος πολτός. Κι αύτόν τόν 
πολτό παίρνουν στά χέρια τους 
οί εξυπνοι καl τόν μεταπλά· 
θουν κατά τό κέφι τους καί κατά 
τήν ύστεροβουλία τους. "Αν οί 
βλάκες, σέ τουτον.. τόν κόσμο, 
λείψουν όλότελα, ή εύψυία θά 
ε1ναι μιά καταδικασμένη ύπό· 
θεση. Ποϋ θά στηριχθουν πιά 
τά κόμματ�, τά καθεστώτα, οί 
όρyανώσεις, δλες οί λοyης λο· 
yης nολ τοποιήσεις της άνθρώ· 
nι νης άξιοπρέπειας;» 

'' ν κα.ί πρόκειται γιά ενα 
δρα.μα. μακρuνό κα.ί μάλλον α·
σύλληπτο, είναι άλήθεια δτι δ 
κόσμος e· άλλα."ε άρδην, άπό 
τη στιγμη πού θά άρχιζε 1J πιο 
μεγάλη έπανάστασις, 1J έπανά-

στασις τής ψυχικής άπελεuθεpώ
σεως καί της αυτεπιγνώσεως ... 
ΚΑ ΥΣIΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 

Ό πρόεδρος της ελληνικής 'Ε
ταιρίας γιά την ϊδρuσι Κpεμα.
τοpίοu κα.θηγητης του πανεπι
στημίου • Αθηνών κ. · Θεοδωρί
δης, σε σuνέντεuξί του προς 1}
μερήσια εφημερίδα, κα.θώρισε 
την τα.κτικη πού θ' άκολοuθή
σοuν οί 'Έλληνες ι3παθοί της άπο
τεφρώσεως των πτωμάτων. 

«'Από τήν Κυβέρνησιν-είπε
ζητουμεν κατ· άρχήν τήν κατα· 
νόnσιν καί κατόπιν τήv άδειαν 
λει τουρyίας κρεματορίου. Ή ά
δεια αύτή θά ε1ναι ένιελως τυ
πική, δπως συμβαίνει καί εtς δ· 
λας τάς ξένας μεyαλοπόλεις, 
είς τάς δποίας παραχωρεϊται 
καί άπό τάς δημοτικάς άρχάς 
άκόμη. 

:>'Από τήν Δημαρχίαν ζητου
μεν νά μας παραχωρήση τόν 
λόφον Α' Νεκροταφείου προς 
ίδρυσιν τοϋ Κρεματορίου. Έ· 
προτείναμεν δπως τό προσωπι· 
κόν του νεκροταφείου άπορρο· 
ψηθη είς τό κρ.ψατόριοv καί άν
τί του τιμήματος τάφου,καταβάλ· 
λωνται εξοδα άποτεφρώσεως 
καί είσψορά διά τό τεψρυψυλά· 
κιον. 'Επίσης αί τεφροδόχοι ύ· 
δρίαι νά πωλουνται μόνον ύπό 
του Δήμου καί τό εσοδον έξ 
είδικου έvσήμου της καύσεως, 
vά περιέρχεται έπίσης είς τόν 
Δημοv. 

.� ... ήv Ίεράv Σύνοδοv θά πα
ρακαλέσωμεv νά μήν λάβη κατ' 
άρχήν θέσιν είς τό ύπό κρίσιν 
ζήτημα, άλλως νά μας δηλώση 
ρητως: δέχεται τήν προαιρετικήν 
άποτέψρωσιν ήμων η μας συvι
στα νά άσπασθωμεv τόν Προ
τεσταvτισμόν, δ δποϊος έπιτρέ· 
πει καί εύλοyεϊ τήν καυσιν; 

»Εύρισκόμεθα, έξ άλλου, είς
έπαψήν μέ τούς κρεματιστάς 
των ξένων άποστολωv πού βρί
σκονται είς τήν 'Ελλάδα, οί δ· 
ποίοι άποτελουν τά τρία τέ rαρ
τα τοϋ δλου άριθμου των έv 
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Έλ_λάδι ξένc.:>ν, κ�ί δέν θά δι
στασωμεν να τους ,τροτείνωμεν 
σύμ,τηξιν Έλληνοαμερικανικης η 
Έλληνοαyyλικης έταιρίας της 
καύσεως. Ή έταιρία αυτή θά 
φέρη τότε διά λοyαριασμόν της 
ά,τοτεφρωτικόν κλίβανον. Καί 
αν τό Πρωτοδικεϊον δέν έyκρί
νη τό καταστατικόν, τόν κλίβα
νον θά τόν φέρουν οί · ξένοι διά 
τάς ίδικάς των... άνάyκας! Κσί 
δ κλίβανος θά ίκανο,τοιήση καί 
τήν ίδικήν μας έ,τιθυμίαv». 

Ό κ. Θεοδωρίδης προσέθεσε 
δτι ελπίζει νά πρυτα.νεύση κα
τανόησις κα.ί νά άντιληcρθη 1) 
Έκκλησία. «τό μεγαλείον της 
καύσεως και την ά:Ολιότητα τοΟ 
ενταcριασμοΟ». 

ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ 'Ή ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ 

Ό σερ 'Ά ντονυ �Η ντεν-προ
τίθεται-καθως γράψουν τά άγ
γ λtκά φύλλα-νά επανα.cρέρη την 
θανα.τικη ποινή στην Άγγλία. α
πό τοΟ νέου ετους. 'Ίσως, γιά νά 
μη τον κατηγοροοv δτι άπαγχο
νίζει τους πα.τpιωτες στην Κύ
προ, ενω φείδεται των κακούρ
γων στο Ήνωμένο Βασίλειο. 
Πρόκειται να cρέρη στη Βουλή 
νομοσχέδιο περί δια.κοπής της 
άναστολης των εκτελέσεων. Ά
σcρα.λως, οί ύπέpμα.χοι της καταρ
γήσεως τής θα.να.τικης ποινής θά 
.,..ητήσουν οχι μόνο την συνέχι
σι της &:να.στολής, αλλά την κα
τάργησι της «εσχάτης των ποι
νών», την δποία.ν οί εκτελεστα.ί 
θεωροΟν ώς μέσον περιορισμοΟ 
της εγκληματικότητος. 

Κατά την θεοσοcρική αποψι, 
κανένα πρό6λημα. δέν είναι δυ
νατόν νά λυθη διά της εξα.cρα.νί
σεως τοΟ ανθρώπου που δημιουρ
γεί τό πρό6λημα. 

'Υπάρχει μια σχετικη ίστο
ρία: Μια φορά, ενας άπσ τους 

α.υτοκpάτορα.ς τοο Δελχί ρώτησε 
τους αυλικούς του νά τοΟ πσΟν, 
σ..ν αυτός, δ Αυτοκράτωρ, που 
είχε σ' εκείνους τους καιροuς α
πόλυτη εξουσία., η δ θεός ήταν 
μεγαλύτερος. 'Ένας από τους αυ
λικούς, που ήταν κα.ί ευσε6ής, 
αλλά κα.ί πονηρός, απήντησε δτι 
δ Θεός δέν μπορεί νά εξορίση κα
νέναν ύπήκοό Του από τό οα.σί
λειό Του· δ Αυτοκράτωρ μποροΟ
σε, γιατί δπηpχε α.φθο-ιη γη α
ζήτητη καί δέν εζητοΟντο θεω
ρήσεις για τά τα.ξίδια. 

Ό μοθος δηλσί δτι οί εκτελε
στα.ί ζητοΟνε νά cρα.νοσν ανώτεροι 
από τον Θεό ,,ου μόνο σ' αυτόν 
&.νήκει τό δικαίωμα της ζωής 
κα.ί τοΟ θανάτου ... 

ΙΣΟΒΙΑ ΔΕΣΜΑ 

Ένψ οί 'Άγγλοι σκέπτωντα.ι 
νά επαναφέρουν τήν θανατική 
ποινή, οί 'Ιταλοί πpοπα.γα.νδί
ζουν την κατάpγησι κα.ί τών 1-
σοοίων δεσμων. Μια δμiδα. δια
πρεπών νομικών μέ έπικεcραλης 
τό'Ι γερουσια.στη Τζιο6iνι Πέρσι
κο ζητοΟν τήν άντικατάστασι της 
ποι,ιης των ισοβίων δεσμών διά 
προσκαίρων δεσμωv τό πολu 30 
ετων. Έπικαλοσντα.ι δέ τό Σύν
ταγμα, τό δποίον είς τό 27 ον άρ
θρον τcυ λέγει, δτι δ νόμος πρέ
πει νά μήν &:ποβλέπη στην εκδί
κησι, αλλά στην ά.ναμόρcρωσι των 
εγκλημα.τιων. 

«Μ ποpεί λοιπόν, να 1σχυρισθη 
κανείς» λέγει δ κ. ΠέpσιΚ'J, «δτι 
δ καταδικασμένος ε1ς 1σό6ια δε
σμά επιθυμεί νά άναμορcρωθη, 
έφ' δσον τα μόνα δικαιώματα. που 
τοΟ άcρίνονται εί'ιαι νά τρώγ'Q, 
νά κοιματα.ι κα.ί νά &:ποθάνη;» 
Α Υ ίΟΜΑ ΤΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΕΙΣ 

Έδημοσιεύθη τελευταία στίς 
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εφημερίδες δτι σε μερικα σπίτια. 
της ίτα.λικης κωμοπόλεως Σόρ
νιε τα κρε6άτια. επα.ιρνα.ν φωτια 
χωρίς αιτία. φανερή κα.ί δτι το 
φαινόμενο άπεδόθη σε μα.γνητι
κο ρευστο της παιδίσκης 'Αμα
λίας Σιερχντι, μετα τ'Υ/V άπομά
κρύνσι τ·ης δποία.ς επα.ψα.ν of αυ
τόματοι εμπρησμοί. Έν σuνε
χείι;c, δ πρόεδρος της Μετα.ψu
χικης Έτα.ιρία.ς Άθηνων καθη
γητής Πανεπιστημίου κ. Π. Γιω
τόπουλος άνέφερε διάφορα. πα.
ρα.δεί γμα.τα. αυτομάτου άνα.φλέ
ξεως κα.ί δπεστήριξε τήν άποψι 
δτι πρόκειται περί έκδηλώσεων 
τοσ ψuχικοσ κόσμου. Τώρα., δ 
γνωστος ια.τρος της Θεσσα.λοyί
κης κα.ί συγγρα.φευς κ. 'Αργύ
ριος Κούζα.ς, προσφέρει, με μια 
επιστολή του στο «Βημα.» (19-
9) νέο δλικο &να.φερόμενο στα
Κuπρια.κα γεγονότα. :

«Είς την Κύπρον-yράφει-δ
ταν κατά την έπίθεσιν τοϋ άy
yλικοϋ στρατοϋ είς τό ορος Τρόο
δος ήνάφθησαν καί πυρκαϊαί δα
σών, διό: τρομοκράτησιν καί 
σύλληψιν των πατρtωτων, εξα
φνα είς την άντίθετον πλευρό:ν 
τοϋ ορους έξερράνη μεγάλη πυρ
καϊά άποτεφρώσασα έντός όλί
yου μεyίστην εκτασιν δασων. 
'Από τήν μέ ύπερφυσικήν ταχύ· 
τητα έπεκταθεϊσαν ταύτην πυρ
καϊό:ν έκάησαν 20 "Αyyλοι. Ή 
καταρτισθεϊσα άπό την τοπικην 
Κυβέρνησιν επιτροπή άπεφάνθη 
(«Βημα» 19-7-56) δτι ούδεμίαν 
άπ6δειξιν συνεκέντρωσεν επι
τρέπουσαν τό συμπέρασμα δτι 
Κύπριοι τρομοκράται εθεσαν 
πϋρ, ετι περισσότερον δέν ήδυ
νήθη νό: άποδείξn δτι ούδείς εί
ναι ύπεύθυνος της καταστρο
φης ταύτης». Ή μυστηριώδης 
αϋτη πυρκαϊά άναμφιβόλως εί
ναι αύτόματος άνάφλεξις, γενο
μένη 1Jπό τοϋ ψυχικοϋ κόσμου, 
δι' δν εyινε σκοπόν. υοτι ύπερ
φυσική ητο ή τοιαύτη πυρ'<αϊό: 

πιστοποιεϊτο:ι καί άπό τό: έξης : 
υοταν εyίνετο ή επίθεσις των 
στρατιωτών τοϋ Χάρντιyκ κατά 
των άνταρτων, εθεάθη μία φλό
γα εtς τόν ούρανόν ή δποία ·ε
βyηκε άπό την μονήν Κύκκου μέ 
κατεύθυνσιν πρός τήν άλλην 
πλευρό:ν τοϋ ορους Τρόοδος, δ
που ηvαψε ή μυστηριώδης πυρ
καϊά. Τό yεyονός δπερ διηyήθη 
εν 'Αλεξανδρείι;χ καταφυγών ε
κεί: αύτόπτης Κύπριος κληρικός 
εθεωρήθη ώς θαϋμα ενισ ,<ύσαν 
πολύ τούς Κυπρίους είς την πί
στιν διό: τόν άyωνα των, τόσ(f) 
μαλ'λον δέ δτι, κατά τό:ς ώς ά
νω βεβαιώσεις έκτύπησαν πρω
ται οι καμπάνες τοϋ μοναστη
ριοϋ, εtς δέ τούς σπεύσαντας 
» Α yyλους νό: ίδουν ποιός κτυπα 
τίς καμnάνες ενας ίερεύς είπε : 
«Είναι θέλημα τοϋ θεοϋ. Κάτι 
μεγάλο θό: yίνη». Καί εντός όλί
yου άνεφάνη είς τόν ούρανόν ή 
φλόγα, ητις ηναψε τήν τόσον 
στοιχίσασαν είς τούς » Αyyλους 
πυρκαϊάν». 

Ό κ. Κούζα.ς προσθέτει δτι 
κτύπο ι κα.ί κρότοι α.uτόμα.τοι, 
ε[να.ι, επίσης, συνήθη φαινόμενα 
της Μετα.ψuχικης, ή μελέτη της 
δποία.ς σε Ηλες χώρες εί να.ι συ
στημα.τι κα ώργα.νωμένη. 

«ΤΥΦΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ» 

Ό 'Α θ η ν α.ίο ς τ·ί'jς «Κα.θημε
ρινης» άνέφεpε τελευταίως ενα.ν 
συλλογισμό πνεuμα.τιστου δπερ 
του δυνα.του τ·ης δπάpξεως φαι
νομένων μή άντιληπτων εις τας 
πέντε αισθήσεις μας. 

«Παραδέχομαι, λέγει δ πνευ
ματιστής, δτι οί ίσχυρισμοί μας 
δτι έπικοινωνοϋμεν μέ δυνάμεις 
ύπερκοσμίους ήμπορεϊ νό: φαί
νωνται κατ' άρχήν άπίστευτοι. 
Άλλα, λέγει, ας ύποθέσωμεν 
δτι ενα ζευγάρι έκ yεvετης τυ
ψλων ναυαyεϊ είς μίαν ερημό· 
νησον. Ζη δπως ημπορεϊ καί ά
ποκτα τέ�να, τυφλά καί αύτά, 
καί έξ αύτων yεννωνται άλλα, 
τυφλά βέβαια, καί σέ λίyα χρό-
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νια ή νησος εχει εναν μικρόν 
πληθυσμόν έκ yενετης τυφλων. 

Αίφνης, μίαν ήμέραν, κάποιος 
άπό τούς τυφλούς κατοίκους· 
άνακτα τήν δρασιν, βλέπει, καi 
θέλει νά τό είπη δτι βλέπει καi 
νά περιyράΨn τό τi βλέπει. 
'Αλλά δέν εχει λέξεις διά νά 
έκφρασθη. Ή yλωσσα του, τό 
λεξιλόyιόν του, δπως καi των 
άλλων κατοίκων του νησιου, 
στερουνται λέξεων έκφραστι
κων της δράσεως, των χρωμά
των, του φωτός, διότι αύταί 
αί ίδιαι αί εννοιαι τούς είναι 
άγνωστοι! Διά νά είπη ενας τυ
φλός δτι �βλέπει», διά νά περι
yράψn δ άναβλέψας, δανείζεται, 
χρr;σιμοποιεΊ λέξεις πού άφο
ρουν τάς άλλας αίσθήσεις καί 
μένει άκατάληπτος άπό τούς 
άλλους, καi φαίνεται παρανοων 
καi παραπαίων. Αύτό συμβαίνει, 
μαζί σας καi μαζί μας... Ν Εχο
μεν άποκτήσει μίαν εκτην αί
σθησιν (είς έμβρυώδη, εστω, κα
τάστασιν) καί θέλομεν νά σας 
έξηyήσωμεν τί αίσθανόμεθα χά 
ρις είς αύτήν καί δεν τό έπι τυy
χάνομεν. rι· αύτό μας παίρνε
η. yιά τρελλούς, ένω είμεθα 
άπλως προνομιουχοι ... » 

Ό 'Α θ η να; ί ο  ς διεκήpυξε τήν 
6α:θυτάτην δυσπιστία:ν του προς 
κάθε τι πού ξεφεύγει απο τήν 
εμπειρία:, ώστόσο δέχθηκε δτι 
τό επιχείρημα είναι «αρκετά 
συζητήσιμον» κα:ί «φαί•ιεται πει
στικόν» 

J 
αν κα:ί οχι yιά τόν ί

διον ... 

ΤΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΑ» 

Ό αναγνώστης της «Κα:θημεpι
νης» απο τήν Τpίπολι Χ. Δημ. 
'Αθανασιάδης ύπενθυμίζει δτι ε1-
σηγητfις των πνευματιστικών πει
ραμάτων μέ: τά τρίποδα τραπεζά
κια: ύπηpξε δ καθηγητής αρχαιο
λογίας του πανεπιστημίου 'Αθη
νών 'Αλ. Ρα.γκα6ης, στά μέσα 
του 19ου α:1ωνος. 

«Ουτος, παραθερίζων στήν Κη-

φισιά καί έπικαλούμενος μιά νύ
χτα τά πνεύματα, ελαβε τήν ά
πάντησιν άπό τό τραπεζάκι, δτι 
δ βασιλεύς ΝΟθων θά έστέφετο 
αύτοκράτωρ της Κωνσταντ ι νου
πόλεως. Τό εύχάριστον αyyελμα 
ταχέως μετεδόθη είς τόν άνύπο
πτον βασιλέα με πεζόν έπ[τηδες 
σταλέντα είς τάς 'Αθήνας καί 
κατηυχαρίστησε τόν εϋπιστον 
καί άyαθόν ΝΟθωνα. Δεν έπέρα
σε δε πολύς καιρός καί ό βασι
λεύς άμείβων τό μήνυμα, έπλή
ρωσε τόν κρυφόν πόθον του πο
νηρου Φαναριώτη, με τόν διορι
σμόν του ώς ύπουρyου». 

'Όπερ, τά «πνεύμα.τα» είχαν 
παραλείψει νά πpοείπουν ... 

ΜΑΚΑΒΡΙΟ ΧΙΟΥΜΟΡ 

Σέ: καθημερινή εφημερίδα ε
δημοσιεύθη φωτογραφία πr:.ιύ ε
δειχνε τον τρόπο πα:νηγυpισμου 
μιας ποδοσφαιpικης νίκης η μαλ
λον τον τρόπο πού διάλεξαν με
ρικοί φίλαθλοι του Όλυμπια:κου 
γιά νά πανηγυρίσουν τήν νίκη 
της δμάδος τους πρίν απο τον 
&:γώνα της. 'Έφτ:α.σα.ν ενα. με
γάλο πα:νώ, δπου ζωγράφισαν 
μιά ... αγχόνη, &:πο τήν δποία:ν 
κρεμόταν ενας άνθρωπος. Καί 
ύπfιpχε 1; επιγραφή: «Σήμερον 
κpεμαται, δ 'Εθνικός» .'Εκτος &:πο 
την ασέβεια:, πού δείχνει ή χρη
σιμοποίησις εκκλησιαστικης φρά
σεως &:πο το δραμα του Χριστου, 
το χιr,υμορ ήτχν πολυ μακά6pιο. 
Καί δείχνει δτι δ σύγχρονος ά:
θλητισμός, α.·ι ύποτεθή δτι εξυ
γιαίνει το σώμα, πολύ ά:πέχει 
άπο τήν εξυγίανσι καί εξύψωσι 
καί του πνεύματος ... 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΚΟΛΑΣΙΣ 

Ό πρωτοπρεσούτερος του Κολ
λεγίου Άγ. 'Ιωάννου του Κα.ίμ
πpιτζ πα:νοσ. Μπέτζα.ντ, μιλών
τας προς τούς ε εpείς της πεpιφε-
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ρείας του, ειπε &tι � πατροπαρά
δοτη εΖκόνα του παραδείσου εlναι 
ενοχλητική, της δε κολάσεως 
προσ6λητική. οι φανταστικές πε
ριγραφές δεν ειναι πλέον αρεστές, 
ακόμη δε καί το καθαρτήριον πα
ραμερίζεται &πα-τους ι-ιεταρρuθμι
στάς, ετσι ώστε άρχίζει νά επι
κρατή μια συναισθηματικη απc,
ψις δτι δλοι δσοι πεθαίνουν πά
ραυτα πηγαίνουν σε κάποιον ου
ρανό. 

«Λύτη � τάσις, δμως, δδηγεί 
στην αντίληψι δτι δ Θεος εlναι 
τόσον ανεκτικός, μέχρι ήθικής 
αδιαφορίας. Και ·r, αθάνατη ιλ
πίδα: διαστρέφεται, ά:πο ήθικο 
και πνεuματικο ελατήριο, σε 
ναρκωτικό». 

Ό πανοσ. Μπέtζαντ κατέλη· 
ξε συνιστώντας στούς ίερείς να 
μην α.σχολοΟνται με την «πνεu
ματικη γεωγραφία και τοπογρα
φία». «Δεν υπάρχει, ειπε, λό
γος να υποθέσωμε δτι ξέρομε 
Ύtα την μετα θάνατον ζωην πε
ρισσcτερα α.πο δσα ενα σκοuλη
χι πάνω σ' ενα φυλλο ξέρει τί 
εlναι το πέταγμα στον α.έρα». 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Ό ΑΖδ. Πητερ Μάρσαλ, εφη
μέριος τής Γερουσίας των Ήν. 
Πολιτειών, συνέταξε μια ε1δικη 

προσευχή, στ1ιν δποίαν λέγει με
ταξύ άλλων; 

« ... Δεόμεθα υπέρ του λαου 
της , Αμερικής, τοσαύτην πρόο
δον έπί του υλικου πεδίου α.πο
κτήσαντος, ίΎα ηδη α.ποκτήσ"Ώ 
&:νάπτυξιν εΖς πνευματικην κατα
νόησιν. Διότι, ε6ελτιώσαμεν τά 
μέσα, &:λλ' ουχί τους σκοπούς. 
'Έχομεν καλύτερα μέσα προς με
τά6ασι ν κάπου, α.λλα δεν έχομεν 
καλυτέρους τόπους. Δυνάμεθα 
να εξοικονομωμεν περισσότερον 
καιρόν, α.λλά δεν κάμνομεν κα
λυτέραν χρήσιν του εξοιΜνομοu
μένου χρόνου. 

Έπικαλούμεθα την 6οήθειάν 
Σου ϊνα πράξωμεν κάτι περί των 
παγκοσμίων προβλημάτων: 

Του πρeιβλήματος του ψεύδους, 
το δποίον καλείται προπαγάνδα, 

Του προ6λήματος ,ής πλεονε
ξίας, -/; δποία καλείται αυτοσυν
τήρησις. 

Του προ6λήμα.τος τής α1σχρο- . 
κερδείας, � δποία καλείται κέρ
δος. 
Του προβλήματος της εξουσίας � 

δποία μεταμφιέζεται ε1ς ελευθε
ρία:ν. 

Του προ6λήματος τοσ πόθου, 
δ δποίος φέρει τήν μάσκαν της 
ά:γάπης ... 

Κύριε, επάκουσον fιμων ... » 
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 
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κ. Κ. Στεφανίδην, Χανιά. 'Ε
λήφθησαν. Σας εύχαριστουμεν 
καί σας συyχα[ρομεν διά τήν 
έyyραφήν 18 έν δλ(ι) συνδρομη
τών. κ Ρ. Βαμβακι.,ύσην, Κα
βάλαν. Ένεyράψαμεν τούς 11 
συνδρ. Έλάβομεν, εύχαριστου
μεν. κ. Εύδ. Μι.,uράδι.,yλι.,u, Θεσ
σαλι.,νί:κην, εύχαριστουμεν δι · δ
λα. Ή σκέψις σας περί χαράξε
ως τrίνακος ίσως έφαρμοσθfi κα
τά τό Νέον νΕτος. κ. Χρ. Πα
ρασ:κεuδπι.,uλι.,ν, Καλά μας. Εύ
χαρίστως σας άναθέτομεν τήν 
άντιπροσωτrείαν διά τήν Μεσση
νίαν καί σας εύχόμεθα έτrιτυχί
αν. κ. Καζακι.,ν, Ν. Σμύρνη. «Ή 
ϋλη του «Ίλισου»-μας γράφετε 
-είναι άσυνήθιστη. Είναι yεμα
το ψυχή καί τrνευμα. θά έτrιθυ
μουσα νά τό εχω κάθε έβδομά
δα». Νά έκδίδεται συχνότερα,
έτrί του παρόντος, δεν είναι δυ-

νατόν. 'Αλλά, ό «· Ιλισός« είναι 
περιοδικό πού βαστάει συνεχώς 
πνευματική συντροφιά. κ. Π. Κ.
Στρδβι.,λι.,ν, Κύπρcu. Ό Κρισνα
μουρτι είχε άναχωρήσει τrρίν 
λάβουμε τό γράμμα σας. Σας 
στείλαμε τό 3ον τευχος. κ. Π. 
Δ., ι\.εμεσδν. Τό νοιώθουμε, δλοι 
μας, πώς «οί Σταυροί σας» εί
ναι μεγάλοι καί βαρεις. Σας 
στέλνουμε τίς άδελφικές μας 
σκέψεις. 

κ. κ. Κ. Δήμαν, Μuτιλήνην, 
κ. Δ. Τιμδθει.,ν, Κδνιτσαν, Καν 
Ύβ. Ρημαντώνη, Καλλιθέα, Σ. 
Πατακόν, Θεσσαλι.,νί:κην, Β. 
Καραντίνc, Ν. Ύδρκην, Αλ. 
ι\.άππαν, Μπι.,uένι.,ς 'Άuρες, Ρ. 
Γ., ι\.εμεσιbν, Καν Μαρ. Κcu
σι.,uρέλη, Μίτσιy:καν, Α. 'Άτρι
σι.,ν, Φ. Θύμιcν, Νέα Ύδρκη. 
Έλάβαμε, εύχαριστουμε. 

'Εάν κανείς συνδρομητής δεν 
ελαβε τευχος του λήγοντος ε
τους 1956, τrαρακαλειται νά yρά
ΨΠ είς τήν διεύθυνσιν του «Ίλι
σου» yιά νά του σταλfi, τrρός 
συμπλήρωσιν της σειρας. 

·ο «ΙΑΙΣΟΣ» ευχεται είς τούς συνδρομητάς
καί άναγνώστας του ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ καί 

ΑΔΕΑΦΙΚΟ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ 
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,Ε π ι κ α ι ρ ό τη ς
Ήνωμ. Πcλιτείοcι της Ε'ύρώπης 
Κοcτοcρyοuντοcι ci πδλεμcι ; 
Κuπριοcχe>ν ζήτημα 
Ποcyχδσμιος Κuβέρνησις 
Πνεuμοcτιχrι Δημcχροcτίοc 

Σcuεζ (τe>) στe>ν 'Ay. Πocuλc 
Χρωμοc (τe>) τcu δέρμοcτcς 

R. Van Vloten
Νεστ. Λάσκαρι
VΕyyραψα της θ. Ε 
Dr. Κ. Mukerji 
Ν. Sri Ram 
Σ. Ρατζακοπαλαχάρι 
Όδ Κοσμοπούλου 

'Έρευνα 
'Aycpocϊocι μοcντείοcι xoci πνεuμοc-

τισμe>ς Ίω. Βασιλη 
'Αδροcτcς (δ) Πρcστόtτης Α. R. Thompsou 
'Ελπίδες χοcί χίνδuνcι τcu πνεu-

Ίπτόtμενcι δίσχcι 
μοcτισμcu Ίω. Βασιλη 

Leonard Soper 
Herbert Brean 
D. Kanga.

Μπρόtϊντu (ή) Μόtρφu 
Πuρcβοcσίοc (ή) πως έξηyεϊτοcι 
Ψuχοcνόtλuσις χοcί Θεcσcφίοc Dr. Λ. G. Vreede 

Φιλοσοφία 
'Άνθρωπος (δ). Κοcτοcyωyη-φuση-πεπρωμένc 
Κρισνοcμοuρτι: Σuνcμιλίες στrιν 

'Εκάλη 

. Sri Ram 

11 δμιλίες Ποcρνοcσcu 24 Σεπτεμβρίcu 1956 
)) )) 26 )) )) 

)) Η 30 )) )Ι 

11 Σuνέντεu;ις 
Μετοcφuσιχης προλεyδμενοc 

Πuθοtyδρειcς Βίος 
11 φιλcσcφίοc 

Ύyείοc σωμοcτιχrι κοcί ψuχικrι 

Τέχνη 

Π. ΚανελλοπούλQυ 
Ίω. Βασιλη 
Δημ. Ίωαννίδη 
Ν. Sri Ram 

'Αθόtνοcς (ή μετοcφuσιχrι άρνησις) Χρ. Ριζοπούλου 
Δcκιμοcσίοc (it) Έθνικόν θέατρον 
'Επιστpcφrι τcu όtνθρώπcu στό Θεe> Ν. Καζαντζάκη 
Ίστcρίοc της 0-Τέϊ Λευκαδ. Χέρν 
t\occuτc (τό> τcu 'Ayyέλcu Ν. Καρβούνη 
Ποcλοcμας (θεcσcφικές έπιδράσεις) Χρ. Ριζοπούλου 
Ποcποcντωνίcu <uπερβοcτικες όtνη-

Σικελιοcνcς (ή Όρφικrι 

Ποίησις 
'Ανοcμενδμενcς <δ> 

σuχίες> 
Μuησι) 

Α-ύτcς δ κδσμcς δεν σcu φτάνει: 
Βόtση (ή) κάθε μετοcφuσικης 
UΕν το παν 
Κατάστηθα προς στο βcuνό 
Νcιώθω πως εζησοc αλλcτες 
Νuχτοc τ�ν Χριστcuyέννων 
Σcφίοc-Δuνοcμη-'Ομcρφιά 

. Χλόη (ή) 

»

)) 

Σωτ. Σκίπη 
Κ. Παλαμα 
W. Whitman
Κ. Παλαμα 
Ντ. Γκόου 
Κ. Ούράνη 
Κ. Παλαμα 
Κ. Παλαμα 

vVal. Whitmon 
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94 
53 
65 
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172 
15 

236 
26 

149 
71 
75 

117 

38 
177 
185 
247 
255 
102 
41 

129 
56 

195 
49 

107 
30 

213 
5 

109 
261 
1 
\ 

37 
13 

205 
133 

84 

70 
209 
69 

204 



Ψuχiι <il> 
Βιογραφία 

Κ. Παλαμα 

Βούδα; <Γκαοuτόψα) 
Μότσαρτ <Βόλφνκανκ 'Αμεδαίος> 

» < Άπc τί άπέθανεν>
Μπλαβάτσκη ('Έλενα Πετpόβνα> 

Θρησκεία 
'Αδελφότης (ή) 
Γέννησις (η) τοu Χριστοu 
«Διδάσκαλος <δ> της Δικαιοσuνης1, 

Σάντρα Άyιάρ 
Άθ. Παλλαντίου 
Ν. Δασκαλοττούλου 
Άττάνθισμα 

Στά ίερά κείμενα 
Jan1es Perkins 

καί τc Τάνμα των 'Εσσαίων 
Μετενσάρκωσις (η) διδάσκεται στiι 

Βίβλο; 
Παν�ε'ί9μcς καί Πανενθε'ίσμcς 
Πόλι.μο; καί Εiρήνη 

Ν. Λούβαρι 

Ch. Lunz 
Χρ. Γ. θηβαlου 

(Στά ίερά κείμενα: 
Θεοσοφία 

Έλεuθερία σκέψεως 
Θεοσοφία η άλλο τί; 
Gεοσοφικiι (η) έταιρία 
Gεοσοφ. εiδήσεις 

Ν. Sri H.am 

Λεuκcs <δ> ι\ωτc,ς Κ. Μελισσαροττούλου 
Ψuχανάλuσις καί Θεοσοφία Dr Α. G. Vreede 

Διάφορα 
Άνάπη <il> 
'Αρχαιόφιλος (e>) ciμιλοs έκδρο-

άττάνθισμα

Σελίς 14 

'> 139 
> 157
< 245 
» 17

Q 33 
'j) 212

)) 97

> 153
)) 219
> 85 

:ι, 279
:ι, 276
)) 279
)) 277
)) 123
» 75

'> 258

. μ� )) �8 
"Ας βνοuμε εξω νόt διδάξοuμε ι, 275 
Γιόνχι <Μιόt nμέpα ζωης) 1, 225 
Γνωμικά 4, 25, 29, 32, 68, 74, 106, 148, 230. 244, 246,258, 279 
Διάβολος <δ> είναι άvανκαίος ; Τζιοβάνι Παττlνι 11 47 
Διαλεκτική (ή) στiιν τέχνη Π. Α. Μιχελη 11 203 
'Ελαττώματος (περί) Π. Γκράβιyyερ 1, 271 
Έπιστολαί 64, 128, 208, 286 
Gανατικiι (ή) ποινiι άπc τiιν ά-

ποψη τοu άποκpuφισμοu Will. Judge 
Θηβαίος Xp. βιογραφικά 
Ίλισe>ς <δ> πνεuματικcν κέντρον 

της άpχαιότητος Άλ. Τζαζοττούλου 
Κολοκuνθοu Εϋας Σολούνια 
Κολασμένος <δ> Βουδδιστική ίστορία 
Κpισναμοupτι Βιογραφικά 
Λονικiι <11> τοu θανάτοu Σαlξττηρ 
Μέλης < 'Αναμοpφωτικcs Σ-ύλλονοs> 
Νεότης (η) Κ. Μελισσαροττούλου 
Οiκοδομω ! Sidney Α. Cook 
"Ομηpος <δ> περί Άτλαντίδος Άντ. Φ. Χαλα 
wσποιοs νvωpίζει 
Περσική άλληνοpία 
Οpάνματα δύσκολα νόt νίνοuν 
Σpί Ρόtμ (e>) στην 'Αθήνα 
Σuvτανiι άλάνθαστη νιόt σuν-

Artb. Forster 

)) 

)) 

)) 

> 

)) 

> 

> 

165 
220 

231 
59 

148 
178 

83 
169 

96 
218 

45 
25 

274 
58 
56 

τήpηση παιδιών » 9� 
Φύλλα Χλόης 
Φως της 'Ασίας 
Χρονικά 

μΕτάφρ. Ν. Πpοεστοπούλου > 203 
κριτ. Α. Καραντώνη » 193 

Σελlς, 62, 125, 206, 280 
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'Ασφαλίζετε τά λf'ΗΜΑΗ αας 1 

καί έξυπηρετείτε τό ΣΥΜΦΕΡΟΝ σας 
7 

Ανοίξατε λογαριασμόν 

ΕΙΣ ΤΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΝ TPAOEZDN 
Κ Α 1 

ΤΑ ΤΑ Χ ΥΑΡΟ Μ I Κ Α ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ 

___ ,,�!Jχετε __ 
1

Α • Τόκον 1 Ο ο)ο άφορολόyητον 

s·-- • Ασφάλειαν 100 ο)ο 

Γ' Τά χρήματά σας οποτε τά θελήσετε 

. . .__I -----
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Μί 'Ένα 'Εκατομμύριο 
Δραχμές Μετρητά, 

δέν ύπόρχει 
ολuτο πρόβλημα! 

1.000,000 είναι ό ΜΕΓ ΑΣ λΑΧΝΟΣ - ΔΩΡΟΝ

ΤΟΥ λΑΧΕΙΟΥ ΣΥΝΤ ΑΚΤΩΝ 

Τιμη τεύχου; Δραχ. 7.50 
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