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'Όταν ετρεμε ή Ζάκυνθος
άτrό «τό κανόνισμα τό τrολύ»
του ΜεσολοyyιοΟ, συνέθετεν
δ Διονύσιος Σολωμός τίς
στροφές
τοΟ
άθάνατες
«'Ύμνου ε!ς την Έλευθερίαν»·

Ι

καί βρέθηκε άρyότερα ύτrο
χρεωμένος ν' άτrολοyηθη yιά
τη δημοτική του yλωσσα, πού
είχε πειράξει τούς σοφολο
yιώτατους τοΟ καιροΟ, έκεί
νους τrού έδοyμάτιζαν οτι
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yιά νά ξαναζήση ή 'Ελλάδα τικά πλέον, «ό κατ' έξοχην
τό άρχαϊο κλέος ωψειλε νά χριστιανός ποιητής της νεω
ξαναμιλήση καί άρχαιοπρεπfj τέρας 'Ελλάδος, ό λάτρης
γλώσσα. Ό Σολωμός τούς του θείου καί της ψϋσεως, ώς
έξίσωσε με τούς ιούρκους: ερyου καί ταύτης τοϋ Θεοϋ».
«"Αν κανένας Σοψολοyιώτα Αυτός ό χαρακτηρισμός είναι
ατράνταχτα. τος κρώζη η κανένας Τ οϋρ θεμελιωμένος
ΕΤναι άλήθεια δτι στούς
κος βαβίζη, yιά με εΤναι
δμοιοι καί οί δύο». Καί yιά προλογικούς στοχασμούς του
νά προχωρήση στό νέο δρόμο yιά .τούς «'Ελεύθερους πο
του τό εθνος, επρεπε νά πα λιορκημένους», ό Σολωμός
τήση τά κεφάλια των Σοψο παρουσιάζει την θρησκεία
λοyιώτατων, άκριβως δπως σάν βοηθητικό μέσον, καθώς
είχε πατήσει καί τά κεψάλια καί την Ήθικη καί την Πολι
τά τούρκικα. 'Έκτοτε, στηρι τική, yιά την πληρότητα και
ζόμενοι στη βεβαίωσι τοϋ άνύψωσι της 'Ελευθερίας, ή
'ίδιου του Ποιητή, πώς δεν όποια περιέχει δλες τίς έκ
είχε στό νου του «πάρεf, δηλώσεις τοϋ Χρέους. Εlδι
έλευθερία καί yλωσσα», οί κώτερα τονίζει δτι «τό ου
σχολιασταί τnϋ Σολωμοϋ ερ σιαστικώτερο καί ύψηλότερο
ριξαν τό ψως της ερευνας περιεχόμενο της άληθινης
κυρίως στό καθαρά έ λ λ η - άνθρώπινης φύσης είναι ή
νι κ ό ερyο, πού είναι έμ Πατρίδα καί ή Πίστις».
πvευσμένο άπό την έθνική
Βλέ· πουμε αι;τήν τη συζυ
άνεξαρτησία καί την πνευμα γία νά έκδηλώνεται στίς στρο
τικήν άναyέννησι.
ψες του Έθνικοϋ ϋμνου. Ό
Λιyώτερο εχει ψωτισθη καί_ Ούρανός, «ετρεψ' &νθια καί
διαδοθη ενα '5:λλο μέρ.ος του καρπούς» yιά τούς ξένους
Σολωμικοϋ �ρyου, σημαντι κύριους της μητρικης yης των
κώτατο σε εκτασι καί βάθος, "Ελλήνων· δταν, δμως, εΤδε
πού περνάει τά έθνικά σύ την έπαναστατική τους όρμή
νορα, γιατί εΤναι π α ν α ν - (στροφή 17) yιά την άνάκτησι
θ ρ ώ π ι ν ο , άψοϋ ψάλλει της έλευ8ερίας, έστάθηκε στό
την αlώνια άyωνία τοϋ άν πλευρό τους. Καί δλος ό
θρώπου yιά τά ύπερβατικά, έθνικός άyώνας προχωρεϊ
τά μεταψυσικά.
Λιyώτερο με την &νωθεν συyκατάνευσι
yνωστό -:;-- καί χωρίς νά εχη καί βοήθεια. Τ ό δροσθ:το άέρι
άκόμη βαρύνει δίκαια στό της αυyης (στροφή 73) δεν
ζυγό της κριτικης - εΤναι τό ψυσθ: πλέον yιά «των ψευδό
θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ό μέρος της πιστων τό άστέρι», ψυσθ: yιά
ποιήσεως του Σολωμοϋ. Ό το Σταυρό. 'Όταν ή μάχη
Καιροψύλας, πού διέσωσε φούντωσε στο Μεσολόγγι
καί παρουσίασε πολλά άνέκ (στροφή 89) προϋπάντησε την
δοτα ποιήματα, γράψει πώς 'Ελευθερία ή Θρησκεία· λαμ
ό Σολωμός είναι, δικαιωμα- ποκοπώντας καί κινώντας τό
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δάκτυλο ανοιξε τόν ούρανό,
γιά νά φθάση στους άγωνι
στές ή θεία εύλογ(α. Τότε
1τιά ή 'Ελευθερία (στροφές
94-95) ,τεριβάλλεται μέ ού
ράνια λάμψι _καl δείχνει κα
θαρά πώς δέν εΤναι γήϊνο
1tλάσμα
w ΑΊ το φως πού σέ στολlζει,
σάν ήλlου φεννοΒολή,
καJ μακρόθεν σπινθηρlζει,
οέν εΤναι, όχι, άπό τήν yη·

Λάμψιν εχει δλη φλογώδη
χείλος, μέτωπο, όφθαλμός·
φως τό χέρι, φως τό πόδι,
κι' δλα γύρω σου εΤναι φως.

Άλλά, ύπάρχει στό εργο

τοΟ ΣολωμοΟ 1tλουσιώτατο
τό ά,τοκλειστικά καί καθαρά
θρησκευτικό μέρος. ΕΤναι ο(
'Ωδές γιά λειτουργία, οί
Ψαλμοί καί οί 'Ύμνοι καί
δλη ή σειρά των ποιημάτων
πού άρχ(ζουν άπό την κο
σμογονία καl τελειώνουν μέ
την «ϋστερη κρίση». Ή θρη
σκε(c: σάν άνεξάρτητη καί
άπόλυτη δύναμι δεσπόζει
στό εργο τοΟ ΣολωμοΟ. Στά
ιταλικά του σοννέτα (μετα
φρασμένα χωρίς δμοιοκατα
ληξ(ες ά,τό τόν Κ. Καιροφύ
λα) άναβλύζει ή πίστις στην
ϋπσρξι μιας άνώτερης δυνά
μεως, πού δημιουργία της
εΤναι δ κόσμος.

ΨΑ.λΜΟΣ
'Όλα μιλοϋν yιά τό Θεό. Μιλα ή γελαστή έμφόνισις
τοο φεyyαριοiί καί των άστρων·
μιλa τό δυνατό μούγκρισμα των καταιylδων,
μιλa της θάλασσας τό Βαθειό άνατρlχιασμα.
'Όταν δ ηλιος ξυπνa δλο τόν κόσμο,
μιλοΟν ol άμέτρητες φωνές του
καJ yιά τό Θεό λένε τόσα ώραία πράγματα,
δσα δέν μπορεί θνητό γόνιμο άχεϊλι.
Προχωρεί στό ερyο του καJ τήν ήμέρα φκιάνει
καί ζωηρές φλόγες σ' δλη τήν πλάση γύρω
άκτινοΒολεί ή εlκόνα της αlώνιας 'Ιδέας.
'Όλη ή δημιουρylα τό Θεό παρακαλεί κι' αίσθάνεται
άπό roO χορταριοΟ τό φυλλαράκι έ:ως τό ούράνιο ζαφείρι,
Μόνον τοϋ άνθρώπου άφωνος μένει δ νους ;

Την θρησεία, στό σοννέτο
με αύτόν τόν τίτλο, την πα
ρουσιάζει σάν δύναμι μεσο
λαβοΟσα άνάμεσα στόν άν
θρωπο καί τόν θεό. Ή προέ
λευσις της εΤναι θεία. 'Όσους

δεν την πιστεύουν, τούς περι
μένει «τό αlώνιο άστροπελέ
κι». Οί πιστοί καί οί εύλα
βείς άνακαλύπτουν μιά κλί
μακα άπό τη γη στόν ούρα
νό, βρίσκουν τη λύτρωσι :
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Ποιά είναι αύτή πο� αίσθάνομαι νά μου έ'{'(fζη
τήν καρδιά καί νά μου άναvαλλιάζη τίς αίσθήσεις;
ΕΪν' ή Θρησκεία, πού, μέσα στόν ώκεανό
της ζwης, ερχεται τή θνητή καρδιά μου ν' άνυψώση.

Μέ τή θρησκεία, έκτός άπό
τό μητρικό yάλα, τράφηκεν ό
Ποιητής άπό τά μικρά του
χρόνια καί δι':ν είναι παρά·
δοξο πώς τοΟ έσφράyισε ολη
την ψυχοσύνθεσι.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
'Άρχισε τή μόρφωσί του,
μέ θρησκευτικά βιβλία, δπως,
άλλως τε, δλα τά παιδιά της
έπqχης, καί έντρυφοΟσε στίς
ίστορίες της Άyίας Γραφης,
άποστήθιζε ψαλμούς, τούς
θρήνους τοΟ 'Ιερεμία καί
συμπονοΟσε μέ τόν 'Ιώβ yιά
τίς δοκιμασίες του. �έν περ·
νοΟσε ήμέρα πού νά μην άνοι
ξη τη Βίβλο. Έσύχναζε στην
γειτονική τους έκκλησία της
Παναγίας των Κομούτων καί
τίς Κυριακές, φορώντας ρά
σο, υπηρετοΟσε στό ίερό καί
διάβαζε τόν 'Απόστολο.
Μιά μέρα πού έyύριζε άπό
την έκκλησία στό σπίτι, βρη
κε μιά μεyάλη παρέα πού θέ
λησαν νά κάμουν έξυπνάδες.
'Ένας τόν ρώτησε ξαφνικά :
-ΠοΟ ησουν πρίν yεννη
θης;
-Μές στό νοΟ τοΟ ΘεοΟ !
'Απάντησε ό μικρός Διονυσά
κης καί ντρόπιασε τούς με·
yάλους καί γραμματισμένους.
QΔΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Γύρω στά 16-18 χρόνια
του συνθέτει την «'Ωδή yιά
πρώτη λειτουρyία», δηλαδη

yιά τήν ήμέρα πού ενας νέος
δέχεται yιά πρώτη φορά την
Άyία Μετάληψι. Είναι ή\
'Ωδή, πού άρyότερα την·
άπήyyειλε στόν Σπυρίδωνα
Τρικούπη καί πού μπορεί νά ,
λεχθη, δτι συνετέλεσε στην
μετέπειτα δημιουργία τοΟ έλ·
ληνικοΟ ερyου τοΟ Σολωμοο· .
yιατί ό Τρικούπης, μετά την
άπαyyελία, εμεινε άφωνος
καί σκεφτικός. Έξεμυστηρεύ·
θη : -;Ήσαν πιασμένες δλες οι
πρώτες θέσεις στόν ιταλικό
Παρνασσό, ένω ό Παρνασ
σός της 'Ελλάδος δέν clχε
τόν Δάντη του. Νά μιά εύ
καιρία yιά τόν Σολωμό. Δέν
ηξερε, δμως, την yλωσσα, οϋ
τε καν yιά νά μιλάη στό σπί
τι μέσα. 'Ύστερα άπό τόσα
χρόνια ξένης κατοχης, δχι
μονάχα οί άριστοκράτες, μά
καί ό λαός δλος μιλοΟσεν
ιταλικά. 'Αλλά ό Τρικούπης
τοΟ εδειξε τό δρόμο. «Ή1
yλωσσα, τοΟ εfπε, πού βυζά
ξατε μαζί μέ τό μητρικό yά
λσ είναι ή έλληνική. Δέν εχε
τε παρά νά την έπαναφέρετε
στη μνήμη σας κι' αν θέλετε,
θά σθ:ς βοηθήσω δσο μπορω.
Δέν πρόκειται yιά τή φιλολο
γική yλωσσα, την τόσο κο
πιαστική, οϋτε yιά την μακα
ρονίστικη, την τόσο yελοία,
άλλά yιά τή μητρική σας
yλωσσα, τή ζωντανή». Ή
συνομιλία αύτή εyινε στίς
άρχές τοΟ 1823, δταν ό Τρι
κούπης έπηyε στη Ζάκυνθο
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γιά ν' άποχαιρετήση τόν
λόρδο Γκίλφορδ. Τήν ϊδια
ήμέρα κιόλας εδωσε στόν
Σολωμό ενα άντίτυπο των
«Ώδων» του Χριστοπούλου
καί τtς έπόμενες ήμέρες στρώ
θηκαν μαζί στήν διδασκαλία
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της νέας έλληνικης. Δεν εΤχε
περάσει μιά έβδομάδα άπό
τήν πρώτη συνάντησι κσί δ
Σολωμός έξάφνιασε τόν Τρι
κούπη μέ τήν άπαyyελία του
πρώτου τραyουδιοΟ του στήν
έλλφ ική:

Τήν εϊδα τήν ξανθούλα, τήν ε Τδα δταν άρyά
Έκlνησε ή βαρκούλα νά πάη στήν ξενητειά..

Μερικές ήμέρες επειτα, άρ
χισε-καθώς εyραψε ό Τρι
κούπης στόν 'Ιάκωβο Πολ,υλδ:
-τόν 'Ύμνο πρός τήν Έλευ
θερ[αv.
Αύτή, λοιπόν, ή «'Ωδή yιά
πρώτη λειτουργία», πού έπέ
δρασεν εμμεσα στό πιό έλ
ληνικό έθνικό ποιητικό κείμε

νο, δείχνει · πόσο βαθειά είχε
ή θρησκεία ποτίσει τον νεαρό
Σολωμό. Τά άποσπάσματα
πού παρατίθενται είναι άπό
τήν μετάφρασι του Γ. Καλοσ
yούρου. Είναι. νομίζω, καλύ
τερη άπό αλλες, αν καί καμ
μιά δέν μπορεί νά φθάση τό
lταλικό πρωτότυπο

Τόν κόσμο ίδού τά μάτια μου κυττάζουν.
"'Ω πόσα έμπρός μου έξαlσια
οί πεr-ασμένοι αίwνες θαύματ' άραδιάζουν,
πού δλα μαζί τό πνεϋμα μου
σ' αφραστο ύψώνουν θαυμασμό !
Θαυματουρyά, τεράστια μεγαλεία,
είς τwν αίώνων τ' αφωτα
σκοτάδια ύμνολοvοϋν τή δύναμι τή θεlα
τοϋ Ύψlστου, πού σέ τρlσβαθην
αβυσσο στέκει άνεξερεύνητου Φωτός ..
Τ οϋ \,.'Uστηρ:ου τοϋ τρανοϋ νά λύση
στό λοyισμό τόν εκθαμβο
τόν άκατάληπτο θεσμό ποιός θά τολμήση ;
Στοϋ σϊίχου, Αύτόν, τά δλόχρυσα
φτερά θά ύμνολοvw, περιζωσμένον φw;.
Άλλ' άπό σκότη δλόπυκνα
ενα πέλαγο βλέπω δlχως σύνορα
nροσκύνησε καί σώπασε..

ΑΝ ΔΕΝ ΥΠι\ΡΧΗ ΘΕΩΣ,
ΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ;
Τό μυστηριο του κόσμου
εΤναι άκοτανόητο yιά τόν

Σολωμο νά λυθη μέ άρνησι.
'Όσο καί ναταν ή lποχή του
ποτισμενη άπο το κίνημα του
όρθολοyισμοΟ-κοι μάλιστα

6.
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τόν εΤχε στό · πολιτικό πεδίο
έπηρεάσει-δεν μποροϋσε νά
τόν ίκανοποιήση στό θρησκευ
τικό. Μιλώντας με τούς έπι, στήθιους φίλους του, άρyό
ι τερα. αντρας πιά. κατέληγε :
' Se non c' Dίο, che c' dunque ?-"Αν δεν υπάρχη θεός,
τί λοιπόν υπάρχει;
Στούς ξεμοναχιασμένους
στίχους των «'Ελεύθερων πο
λιορκημένων» άναζητεί έκμυ
στήρευσι των «θείων αίνιyμά
των», άλλά βλέπει «όλίyο
φως καί μακρυνό σέ μέγα
σκότος κι' ερμο». Καί άρyό
τερα, στά μυστηριακά του
yιά τόν 'Ορφέα δεν θά πάψη
νά εΤναι ενας άyωνιώδης
έρευνητης της
Άλήθεισς.
'Αλλά, δ Σολωμός δεν έρευνα
μέ την άξίνη τοΟ κατεδαφι·
στου. Με τό λυχνάρι τοΟ πι
στου προχωρεί.
'Όλη του ή ζωη εΤναι δια
ποτισμένη άπό εύλάβεια καί
άπό σεβασμό πρός την θρη
σκεία καί τίς έντολές της.

e

e

ΖΩΗ ΚΑΤ' ΑΡΕΤΗΝ
Τό ζην κατ' άρετην ηταν
τό πολικό του άστέρι. Ό Πο
λυλας άφηγείται : «Συμμα
θητης της μικρης του ήλικίας
τόν εΤδε νά κλάψη θερμά τόν
θάνατο ένός δμηλίκου του
καί νά φιλήση τό χέρι ένός,
αλλου, δ όποιος εΤχε πράξει
ενα εύερyέτημα· καί είς τοΟ
το έπροεικονίζετο ή μεγαλο
τοΟ άνδρός, δ
φροσύνη
όποίος είς δλη τη ζωή του
δεν εκλινε ποτέ την κεφαλην
εις αλλο άνθρώπινο ϋψος
εlμη της άρετης». Σ' ενα λό-

yo πού έξεφώνησε, φοιτητης
στην 'Ιταλία, πού έσώθηκε
σχεδίασμά του, εΤπε πρός
1
τούς συμμαθητάς του : «Μάθετε την έπιστήμη καί την
ά ρ ε τ η δίχως νά ύπερηφα
νεύεσθε· καί δεν θά υπερη
φανευθητε, αν άληθινά μάθε
τε την έπιστήμη καί την
ά ρ ε τ ή». Στά βαφτίσια τοΟ
Στέφανού Βούλτσου, μαζί μέ
τό δωρο του-ενα χρυσό ρο
λόyι-&φησε κι' ενα γράμμα,
πού θά τό διάβαζε σάν με
γάλωνε ό βαφτιστικός του.
ΤοΟ συνιστa σεβασμό στούς
γονείς, δσο θά προχωρη «στό
δρόμο της άρετης».
Κατά τόν Πολυλα, ηταν
φιλάνθρωπος, πολύ ταπεινός,
άyνός, καλός φίλος, έχθρός
των έπιδείξεων καί της υπο
κρισίας. 'Έζησε μιά «εύαyyε
λικη ζωή», ποτισμένη άπό
«άκατάπαυστη πηyη άyαθο
σύνης». Ό άδελφός του Δη
μήτριος Σολωμός άφηyήθηκε
δτι άyόραζε πουλιά σε κλου
βιά, yιά νά τά έλευθερώση,
φωνάζοντας :
«-Χαρητε, πουλάκια μου,
την έλευθερία πού σας χάρι
σε ό θεός !»
'Άδολη καί άνέφελη άyάπη
είχε καί μέ τά παιδιά. Ό
Καιροφύλας
ακουσε
δτι
εβyαινε στό δρόμο πάντα μέ
yεματες ζαχαρωτά τίς τσέ·
πες του, έμοίραζε στά παι
διά καί λάβαινε μέρος στά
παιγνίδια τους, σάν δμήλι
κος.
Άπό τά πρώτα χρόνια,
'ίσως υπό την έπίδρασι της \
θρησκείας, εβλεπε τόν κόσμο

ΙΛΙΣΟΣ

'με πολύ θολό μάτι. Στη «Γu
rναικα της Ζάκυνθος», ό 'Ιε
ρομόναχος, θέλοντας νά με
τρήση τούς δίκαιους, χρησιμοποιεϊ τό δεξί του χέρι καί
συλλογίζεται δ,;:ι δεν γνωρίζει
οϋτε πέντε κατά τη θεία
Γραψη δίκαιους, μά οϋτε
τέσσαρες, οϋτε τρεϊς· κι' δταν
εχει σηκώσει τά τρία του δά
χτυλα, σταματάει νά σκέ
ψτετοι καί κάνει τόν σταυρό
του. Καί έξακολουθεϊ

<,·Επειτα θέλοντας νά άριθμή
σω τούς άδικους, εχωσα τό ενα
χέρι μες στήν τσέπη του ράσου
μου καί τό άλλο άνάμεσα στό
ζωνάρι μου, yιατί έκατάλαβα,
άλλοίμονον ! πώς τά δάχτυλα
δέν έχρειαζόντανε δλότελα. Καί
δ νους μου έζαλίστηκε άπό τό
μεyάλον άριθμό. Καί ακουσα
ενα yέλοιο φοβερό μες στό πη-
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yάδι Ι\αί ε1δα
κέρατα».

προβαλμένα δύο

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ό Σολωμός βλέπει τόν
κόσμο yέματον κακία, άπά
τη, ψευτιά.
Δέν έχόρηκε ποτέ
μάτι άνθρώnου γιά τόν ηλιο.

Άπ� έκεϊ, πού λίγη άγάπη,
κ' είναι πλάνεμα πολύ...
(Ή φαρμακωμένη στόν "Αδη
Πικρή 'ναι ή φοβερώτατη
τοϋ κόσμου άνεμοζόλη
(Είς μοναχήν)
Σκληρότερος δ πόλεμος
πού στή ζωή τραβοϋμε .
Γιατί ή ζωή 'ναι μάχη·
πάντα δέν βλέπεις τ' αρματα
τά κρύβει προδοσιό.
(Νέα άποσπάσματα)

Τό Άκρωτηρι της Ζακύνθου, δπου δ Σολωμός καθισμενος
άκουyε τίς κανονιές του Μεσολοyyιου κι' εyραψε τόν
'"Υμνον είς τήν Έλευθερ[αν>

ΙΛΙΣΟΣ
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"Α, ναί φυλάξου, άγάπη μου, τοϋ κόσμου άπό τήν πλάνη.
όπού μέ λόγια δολερά τόσα κοράσια χάνει ...
Ποϋ πας μονάχη κι' ερημη, άθωα περιστεροϋλα;
Βρόχια πολλά σοϋ στένουνε ..
(Άνθούλα)
Κόσμε ψεύτη, τές κόρες τές μαϋρες
ζωντανές...
κατατρέχεις
δσο ε Ϊν'
\Ή φαρμακωμένη)
Καί τά κακά τοϋ ψεύτη
θυμούμενοι τοD κόσμο�
τές δυστυχlες μας, φως μου,
καί κάθε συμφορά,
άποσταμένοι ναϋτες
μακρυά ν' άναπαυθοϋμε...
(Πόθος)

Στό ποίημά του yιά τήν
Άνάληψι της Πανοy[ας περι
γράψει τή ζωή νά παραδέρνη
«μέσα στό παράπτωμα καί
τήν άστατη άρετή». Σέ γράμ
μα του πρός Ρώσσην γράψει
δτι «στή δυστυχισμένη τούτη
yfj, τόση λίyη βρίσκεται εύτυ
χία». Καί στήν μεyά('η 'Ωδή
y.ά τήν Καταστροφή της 'Ιε
ρουσαλήμ, πού τήν συνέθεσε
σέ ήλικία 17 έτωv, στήν Κρε
μόνα της 'Ιταλίας, περιγρά
ψει μιά πόλι παραδομένη
«στήν άyκαλιά των έλαττω
μάτων», της άμάθειας, της
σκληρότητος της μαλθακότη
τος, «καί άλλων πολλων τε
ράτων», ένω οί άρετές, διω
yμένες εξω άπό τά τείχη.
πλανωνται σκεπασμένες μέ
πέπλο πέν�ιμο...

ΠΙΚΡΑΜΕΝΗ

\

1
1

1

ZQH

Δεν ει ναι, λοιπόν, οί οί
κοyεvειακές δίκες πού σκυ
θρώπασαν τον όρίζοντα του
Σολωμου -;Ήταν άπό πολύ
νωρίς βυθισμένος σέ μιά σχε
δόν μόνιμη μελαγχολική κα
τάστασι, πού τήν έχειροτέ-

ρεψαv άπλως οί περιπέτειες.
Είναι μόλις 30 έτων, δ-cαν,
στά βαφτίσια τοϋ Βούλτσου,
γράψει στό συνοδευτικό του
ρολοyιου, πού χαρίζει : «Πά
ρε, πανέμορφο άyοράκι τοϋ
φίλου μου, τό μικρό τουτο
μηχάνημα πού μετρa: y.rά μας
τούς θνητούς τίς ωρες της
εύτυχίας καί της δυστυχίας ...
Έyώ δέν τό άyόρασα τώρα,
παρά είναι δέκα χρόνια πού
τό εχω άπάνω μου καί μέ
τρησε yιά μένα πάρα πολύ
λίγες χαρούμενες ωρες»...
. Είναι 27 χρονων, στή Ζά
κυνθο, «μόνος, κατάμονος
καί κατευχαριστημένος». Δέν
ειναι περισσότεροι άπό πέν
τε οί φίλοι πού συναναστρέ
φεται καί σπάει τή μόνωσί
του. Στά 33 χρόνια του, έπι
μένει : «Δέν ύπάρχει άμφιβο
λία, πώς δέ ζfj καλά κανείς
παρά μόνος». Στήν Κέρκυρα,
34 χρόνων, γράψει πώς κάνει
<\ζωή έρημίτη». 39 έτων, γρά
ψει: «Έyώ τή μοναξιά, δπου
ζω, δέ θ<'χ τήν άφήσω, πορά
μονάχα δταν άφήσω καί τή
ζωή». Ό }\ι\άvτζαρος, πού
εζησε κοντα του δσο κανέ
νας αλλος, γράψει : «ΕΤναι
γεννημένος νά ζη μακρυά άπό
τόν κόσμο καί σχεδόν μέ τόν
έαυτό του».

ΙΛΙΣΟΣ

Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ

Ή γαλήνη rjταν yιά τόν
Σολωμό μιά φυσικη άνάyκη,
yιατί δέν μποροΟσε ν' άνε
χθη οϋτε τόν θόρυβο των έθί
μων, οϋτε περισσότερο την
ταραχη των παθών. Τόν βλέ
πουμε, δταν πλησιάζει Πά
σχα, μιό έβδομάδα νωρίτε
ρα, ν' άποσι'φεται σ' ενα έξο
χικό yιά νά μην ένοχληται
άπό την λατρεία του κρότου
πρός τόν άναστάντσ Ίησουν.
Ή καταyωyή του καί τά μέ
σα του έπέτρεπαν την δη
μιουργία ένός περιθωρίου της
ζωης, μακρυά άπό τούς άν-

9

θρώπους, κοντά στη φύσι.
ΕΤχε πολλά έρημικά ση
μεία πού προτιμοΟσε. 'Ώρες
δλόκληρες παρακολουθοΟσε
τό τροyούδι των πουλι(�ν
καί τό θρόϊσμα των φύλλων,
σέ μιά ψυχική μεταρσίωσι.
Πόση δύναμι τέτοια τοπεϊα
ε1χαν yιό νά δέσουν την ψυχή τοΟ άvθρώπου με τή yή,
τό δείχνει στό σοννέτο του
yιά τήv Ζάκυνθο. 'Από τόν
πόθο τοΟ ρεμβασμοϋ βρίσκε
ται στην κορυφή του ΣκοποΟ
καί άντικρύζει ενα πνεΟμα
φερμένο άπό αλλον κόσμο :

ΡwτCι: «-Ποιός είσαι;». Λέει .-Είκόνα τέτοια
τριγύρw ύ,1άρχει άγροτικCιν χρ:.,μάτwν,
πού βλέπw ή φύση τί μπορεί νά κόμη.
«'Η φύση έδCι κάθε όμορφιά προσφέρει,
wστε νά λησμονCι κι' αύτά τά 'Ηλύσια,
τόσο μαγεύει ή όμορφιά τό βλέμμα».

Την όμορφιά του κόσμου
τούτου, ό Σολωμός τήv θεω
ρεϊ π ε ι ρ α σ μ ό πού, πιό
εϋκολα άπό τούς ασαρκους,
πλανδ: τούς άvθρώπους yια

νά ξεχάσουν τήν 6: λ λ η πα
τρίδα τους. 'Υπέροχοι σέ συμ
βολισμό άπό1φυφο στίχοι
ύπάρχουν στούς «'Ελεύθε
ρους πολιορκημένους» :

'Έστησ' ό 'Έρwτας χορό μέ τόν ξανθόν 'Απρίλη
κ' ή φύσις ηδρε τήν καλή καί τή γλυκειά της wρα,
καi μές τή σκιά, πού φούντwσε καί κλεί δροσιές καί μόσχους
άνόκουστος κελαϊδιστός καί λιποθυμισμένος.
Νερά καθάρια καί γλυκά, νερά χαριτwμένα,
χύνονται μές τήν αβυσσο τή μοσχοβολισμένη,
καl παίρνουνε τό μόσχο της, κι' άφήνουν τή δροσιά τους.
Μάγεμα ή φύσις κι' ονειρο στήν όμορφιά καί χάρι,
ή μαύρη πέτρα όλόχρυση καί τό ξερό χορτάρι·
μέ χίλιες βρύσες χύνεται, μέ χίλιες γλCισσες κραlνει·
'Όποιος πεθάνει σήμερα χlλιες φορές πεθαίνει.
Τρέμ' ή ψυχή καί ξα·:ποχδ γλυκά τόν έαυτό της.
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Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Έδω, καθώς δ 'ίδιος ό ποιη
της τό άποκαλύπτει, πολιορ
κημένη εΤναι ή ψυχη τοϋ άν
θρώπου. Ή ζωή, μέ τόν όρ
yασμό της, θέλει νά την κα
ταβάλη. Ό ανθρωπος εχει
νά παλαίψη μέ τόν πειρασμό
της Ολης, πού τόσο δυνατός
προβάλλει στήν ώραιότερη
έποχή, τnν ανοιξι. "Αν πεθά
νη μέ τό παράπονο, θά πεθαί
νη χίλιες φορές, πού θά πfj δέ
θά βρfj ποτέ τή λύτρωσι, δε:
μένος μέ τόν κόσμον αύτόν.
"Αν άντισταθfj, θά εχη νική
σει τό Πνεϋμα, ή 'Ιδέα, θά
εχη έπικρατήσει τό χρέος
πρός τό άθάνατο μέρος τοϋ
άνθρώπου. Τότε, κι� &ν τrε·

θάνη, άθάνάτος θαναι.
Σ τήν ώδή του «Είς Μονα
χήν», οί αyyελοι δίνουνε μέ
τούς ψαλμούς μιά σύyκρισι
των δύο κόσμων : τοΟ κόσμου
πού εχει κατανικήσει τά πά
θη του καί τοϋ κόσμου πού
συνταράζεται άπό
αυτα.
Φθάνει ό άντίλαλος της συγ
κρούσεως, δχι ή τρικυμία.

'Εκεί συμφορά, έδω εύτυχία
καί θρίαμβος.

ΓΑΛΗΝΗ

Τόν θρίαμβο της γαλήνης
τόν εχει δώσει δ Σολωμός
σ' ενα θεσπέσιο έπιγραμμα
τικό καί πολυσήμαντο τετρά
στιχο :
Δέν άκούεται οϋ'r' ενα κϋμα
είς τήν ερμη 6κροyιαλιό
λές κι' ή θάλασσα κοιμδται
μέσ' σ' της yης τήν άyκαλιά.

Ίδω, δεν εΤναι ενας άπλός
ζωγραφικός
πίνακας πού
έκψράζει την pπόλυτη γαλή
νη. Δέν εΤναι ενα άπλό διά
λειμμα άνάμεσα στη ρfjξι των
άνέμων και των κυμάτων καί
των φύλλων. ΕΤναι ενα τ έ ρμ α. Ή θάλασσα πρέπει νά
εΤναι ό κόσμος των συναι
σθημάτων, ό ψυχικός κόσμος,
πού δέρνεται άπό τούς ύλι- \
κούς άνέμους. Τό κλειδί μας \
το εχει δώσει ό Ποιητής. :
Στούς 'Ελεύθερους πολιορ
κημένους», δταν οί ηρωες
εχουν πάρει τήν άπόψασί
τους, μέσα στή «νυχτική γα
λήνη», λένε λόγια:

Γιό τήν αίωνιότητα, πού μόλις τό χωράει·
στό μάτια καί στό πρόσωπο φαίνοντ' ol στοχασμοί τους.
τούς λέει μεγάλα καί πολλά ή τρίσβαθη ψυχή τους.
Ά yάττη κ' ερωτας Καλοϋ τά σπλάχνα τους τινάζοuvΤό σπλάχνα τους κ' ή θ ά λ α σ σ α ποτέ δέν ήσuχάζ οuν·
yλuκειό κι' έλεύθερ' ή ψυχή 'σό �ό ' τανε βγαλμένη,
κι' ύψώναν μέ χαμόγελο τήν δψι τή φθαρμένη.

Σε επιστολή του πρός τόν

, άδελφικό του φίλο Τερτσέτη
1 χρησιμοποιεί yιά τίς «ενοχες

1 συνήθειες» τόν συμβολισμό
θ ά λ α σ σ α ς πού βράζει.
'Ακόμη ενα κλειδί μας δί-

νει στόν «Διάλογο». 'Εκεί
πού δ Φίλος τόν ρωτάει τί
τοϋ άρέσει περισσότερο «ή
ήσυχία της θάλασσας η ή
ταραχή», ό Ποιητης άπαντά·
ει : «ΜοΟ αρεσε πάντα ή γα-

.ί.
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λήνη, όπου άπλώνετοι κοθα· άδελψό του
ρώτατη· την έθεωρουσα 'σάν
< 'Όλες αύτές οί ταραχέ.ς του
την ε!κόνα του άνθρώπου, μυαλοΟ, πού δέ βλέπει πέρα άπό
δ-ττου άπομακραίνει άπό ταίς τόν κύκλο πού χάραξε τό ίδιο.
άφαιροΟν τήν πραγματική
άνησυχίαις του κόσμου, καί σου
δψι των πραγμάτων. Ά πόκτησε.
μέ ε[λικρίνεια ψανερώνει δσα τήν ήρεμία σου καί θά τά δης
εχει μέσα του».
δλα... "Αν άναζητας τή γαλήνη
Καθώς, λοιπόν, ή θάλασ εξω άπό τόν έαυτό σου καί άπό
του κάκου τήν άνα
σα δέν ήσυχάζει ποτέ, δ:λ τό δ ί κ ι ο.
ζητας. Πρέπει νά τήν άναζητή
λοτε όπό τό μαστίγωμα των σουμε πρός αύτή τήν κατεύθυν
άνέμων κι' αλλοτε άπό τό ση πολύ πρίν μας πάρουν τά
χάδι τους,
ετσι καί τά γεράματα>...
Έδω βλέπουμε δτι ό
σπλάχνα τοΟ άνθρώπου δέν
ήσυχάζουvε ποτέ άπό την Ποιητής (έκτός άπό τόν λε
πάλη άνάμεσα στίς δυό πτότατο σαρκασμό yιά δλους
συνηθισμένους
'Αψροδίτες· των ηρωων ή τους τόσο
«ψ�αρμένη οψι», στεψαvωμέ στην κοινωνία ήθικολόyους
νη μέ τό θείο χαμόγελο, συνταξιούχους της άμαρτίας)
μαρτυράει τη νίκη τους· μιά καθορίζει μέ σαφήνεια την
τέτοια νίκη μαρτυράει καί yαλήvει;σι, σάν δύναμι που
ή yαληνεμένη θάλασσα, στόν προέρχεται έ ξ ω τ ε ρ ι κ ά
κρυφό συμβολισμό της. Νίκη μέν άπό την έπιτέλεσι τοϋ
έπί των παθών, νίκη έπί τω·ι Δικαίου, έ σ ω τ ε ρ ι κ ά δέ
χαμηλοτέρων όρμων. Γαλήνη άπό την άναζήτησι. της άλη
ψυχικη καί πνευματική, άπό θινfjς οψεως των πραγμάτων,
της 'Αλήθειας. Ή γαλήνη
κοσμη.
στόν Σολωμό εΤναι ησυχη
συvείδησι καί φωτισμένος
ΔΙΚΙΟ - ΑΛΗΘΕΙΑ
' 'Αλλά, στόν Σολωμ6 ή νους.
Ό ερωτας πρός τό 'Αλη
γαλήνη δέν εΤναι άφηρημένη,
ράν τεχνικό
άποτέλεσμα θινό ειχε κυριέψει τόν Ποιη
,μυστικισμου. Πρέπει νά εχη τή άπό τά πρώτα του χρό
:περιεχόμενο ήθικό καί νά εΤ νια. «Σέ βεβαιώνω-του λέ
ivοι ή άρμοvία πρός δύο με γει ό Σοψολοyιώτατος-δτι
Ιγάλες
δυνάμεις : Δικαιοσυνη πολεμώ διά την ά λ ή θ ε ι α
1
καί 'Αλήθεια. Κι' αύτό τό καi οχι διά τίποτε δ:λλο».
άποτέλεσμα πρέπει νά ελθη «Τ ί μ ι α λόγια σοΟ έβyfjκαν
οχι μέ ψυyή του άνθρώπου σπό τό στόμα», τοΟ άπαντα.
άπό τά προβλήματά του, μά Στό βαψτιστήρι του εΤχε χα
μέ τήν τίμια άντιμετώπισί ρίσει δυό σιyyίλια, που τό
τους, με προσαρμογή έξωτε ενα εϊχε λατινικά την έπι
ρική ώς πρός την Δικαιοσύνη yραψή: «'Αλήθειαν άyαπω,
καί μέ ένδοσκόπησι ώς πρός άλήθειαν ποθώ». Ό Μάνtζα
την 'Αλήθεια. Στίς 20 'Ιουλί ρος μας δίνει μιά σκιαγρα
ου 1838 γράψει rφός τόν φία, δπου φαίνεται νά εχη
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y[νη βίωμα ή 'Αλήθεια καί
φυσική του λειτουργία, μετά
τήν ϋψιστη ψυχικη καλλιέρ
γεια. 'Όσο καί νά ύπερβάλη
άπό φtλικη άφοσίωσι, μδ:ς
προσφέρει μερικά πολύτιμα
στοιχεϊα yισ νά νοιώσουμε
εναν αyνωστο Σολωμό. εναν
μύστη. Γράψει :
ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
<,·Εχει όξύτατη κ.' δρμητική
δύναμι αίσθησης καί φαντασίας,
μέ την δποίαν καρφώνεται στη
μνήμη του τό άντικείμενο πού
άτενίζει, τό δποίο διαλύε καί
ξαvασυνθέτει άμέσως, μπαίνον
τας στην ούσία του καί συλλαμ
βάνοντας χ ω ρ ί ς νά τό άνα
ζητη,
τό
ά λ η θ ι ν ό.
πού
μπαίνει μέσα του φυσικό σέ
μορφή συνολικης ίδέας.
Χάρη σέ μιά ρυθμικο-αρμονι
κή κατάιττασι τοϋ νοϋ του, τό
ά λ η θ ι ν ό έκδηλώνεται σ' αύ·
τόν ξαφνικά κατά τη σύλληψι
μ� σημεία έντελως άνάλοyα μέ
τη φύσι τοϋ άντικειμένου πού
κοιτάζει. σάν μέρη πού συμπΛη·
ρώνουν τό δλον.
Γιά τόν Λόγο αι'Jτό, άντικείμε
νο καί λέξη καί ίδέα σχηματί
ζουν σ' αύτόν μιά τέλεια τριά
δα άρμονική, ταυτόχρονη καί
άδιαχώρι στη.
Είναι ίκανός .ιά διαισθάνεται
σ' δποιαδήποτε πιό ύψηλή πε
ριοχή της έπιστήμης καί μάλι
στα τόσο εύκολώτερα δσο λι
yώτερ.:χ στοιχεία εχει, καθώς
έπίσης καί σέ κάθε τέχνη, δποι.;
συλλαμβάνΗ στην έντέλεια κά
θε τι πού δημιουργεί τό άρι
στούρyημα, άναπλάσσοντας μέ
σα του καί ξεσκεπάζοντας μέ
τίς δικές του δυνάμεις οΛο έκεί
νο τό πραγματικό καί 1..ιυστικο
παθές πού μέσα ωυ κλΕίνει
Χάρη σέ μιά τελείως έσωτε
ρική συναισθηματική δραμrπι
κότητα είναι ίκανός νά β λ ε π η
τό ι..tέλΛΟVΗ.

'Όσοι μελετουν τόν σύyχρο-

νο Ίνδό φιλόσοφο Κρισνα·
μουρτι θ' άναyνωρ[σουν εϋ
κολα σ' αύτην την εlκόνα του
Σολωμου τόν ο:νθρωπο πού
λυτρώθr;κε άπό τό φορτίο
της δ ο σ μ έ ν η ς γνώσεως,
τόν έ σ ω τ ε ρ ι κ ά έλεύθε
ρον ανθρωπο. τόν ανθρωπο
πού είναι ίκανός νc'χ νοιώσn
τό ά π ρ ο σ μ έ τ ρ η τ ο.
Ό έπ[σης άδελψικός του
φίλος, ό 'Ιάκωβος Πολυλδ:ς,
στό\ όποϊο χρωστδ: ή 'Ελλά
δα την πρώτη εκδοσι των
άπάvτων του Ποιητου, στην
Ώδη πού εyραψε μετά τόν
θάνατό του περιέλαβε μερικά
τετράστιχα, πού εχουν σημα
σία
έξομολοyητική
καί ά π ο κ α λ u π τ ι κ ή:
Καί σύ μ' έμένα έχαlροσουν
τήν ποθητήν
άλήθ ε ια
καί σου άναβρύζαν δσματα
στά φλο){ισμένα στήθια,
τήν wρα άθανατlζοντας
στήν πρόσκαιρη ζωή
Θάρρος συχνά σου στάλαζα
στήν ταπεινήν άνδρειά σου
καί θ' άληθέψει, σοϋλε){α,
ό πόθος της καρδιaς σου !
Στή ){η πού πρώτη τδδειξε,
νά λάμψη τό Κ α λ ό !

Ποτισμένοc μέ τόση πίκρα
άπό τη ζωή, δέν είχε παρά
ενα σκοπό : την έπικράτησι
της Αλήθειας.
Καί ό Σολωμός έννοουσε
την ά π ό λ u τ η
'Αλήθεια.
Αύτης ηταν βασανισμέν ος
σταυροφόρος

ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ
Στη σειρά των ποιημάτων
του σέ θεματα θανάτου, κα
θώς καί στίς επιστολές του,
μας εχει δώσει την κοσμο-

ΙΛΙΣΟΣ

θεωρία ι ου : Ό κόσμος της
yης εΤναι κόσμος της άπατη
λότητος, τοΟ όνείρου, σέ
σύyκρισι μέ την έyρήyορσι σ'
εναν αλλο κόσμο άληθινό,
πατρίδα τοΟ . άyαθοΟ. Ό
προορισμός τοΟ άνθρώπου
πάνω στη yη εΤναι ν' άπο
κτήση συνείδησι της θείας
του καταyωyης καί νά νο
σταλyη τή δίκαιη κρίσι. Ξέ
ροντας δτι τό σώμα του εΤ
ναι φθαρτό, ν' άποβλέπη
στην έξέλιξι της άθάνατης ψυ
χης του.
Ό Πλόστης κατ' εlκόνα του
τόν ανθρωπο έποιοϋσε,
μέσ' στά κρυφlα της γνώσης του
τήν Κτlσι έμελετοϋσε
yιά νά 'ναι τοϋ λιγόζωου
όνθρώπου ή κατοικιό.
(Είς Μοναχήν)
Καί τ' dνθη όπ' τά δέντρα ...
ξεπέφτουν όνάμεσα
στά χόρτα τοϋ τόπου,
ώς πέφτει τοϋ όνθρώπου
τοϋ μούρου ή ζwή.
(Τά δύο άδέλφια)
Τώρα εtς τόν 'Άδη τρέχω
καi τό φθαρτό μου σωμα
κοlτεται εlς μαΟρο χωμα
ποκάτω εlς τό σωρό.
( 'Ερωτικόν)
«'Όνειρο κοντό yιά μένα
Νιότη, άyάπη καί ζωή·
δλα όνεlρατα στόν κόσμο
ναί καί δ θάνατος τά λυεί)).
(Φαρμακωμένη στόν u Αδη)
Στή θύρα τήν δλόχρυσ�
της Παντοδυναμlας,
πνεύματα μύρια παλαιά,
πνεύματα μύρια νέα,
σ' όκαρτεροϋν yιά νά σοϋ ποϋν
πώς αρyησες νά φτάσης.
(Είς τό θάνατο Αίμιλίας
Ροδοστάμου)

Παραδέχεται δμως δτι ό
θάνατος εΤναι «πάντα πι-
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κpός yιά καθένα». Μπορεί:,
εtπε σ' εναν έπικήδειο, νά
χτυπιέται ό ανθρωπος άπό
συμφορές, νά δέρνεται άπό
τή φτώχεια, νά παγώνει άπό
την έyκατάλειψι συyyενωv
καί φίλων, νά τόν εχουνε
σκύψει τά χρόνια· δταν φθά
νει στην ακρη
της ζωης,
πάντα παραπονιέται πώς
φεύyει... ΕΤναι, εΤπε, το εν
στικτο της φύσεως, πού όχι
μονάχα δέ βουβαίνεται τή
στιγμή έκείνη, μά δυναμώ·
νει, σάν δ &νθρωπος άναθυ
μιέται τόσα γλυκά πρόσωπα
πού άψήνει καί πόσους πό
θους εϊχε στή ζωή του ζυμώ
σει μέ τό είναι του. Τόν κυ :.
ριεύει ταραχή καί τρέμει ...
'Όλ' αί·τά τά άπέδωσε σ'
εναν άριστουρyηματικό στίχο
στόν τραyικώτατο «Λάμπρο»
του
Γλυκειά ή ζωή
καί δ θόνατος

μαυρίλα

Αύτά yιά δλον τόν κόσμο.
Φαίνεται πώς ό ϊδιος εΤχε
φθ1σει σ' έκεlνη την ψυχική
έξέλιξι, δπου ό θάνατος εχει
χάσει τό φάσyανό του. Νά
πάλι ενα κομμάτι άπό τήν
σκιαγραφία πού τοΟ εκαμε ό
Μαντζαρος:
, Είναι ετοιμος δποτεδήποτε
vά αίσθανθη τό θ ά ν α τ ο του
ζ ω ή του
κ ο ρ μ ι ο u σάν
π ν ε ύ μ α τ·ο ς,
μαντεύοντας
τόν ώραιο κόσμο πού τόv περι
μένει καί στόν όποιον συχνότα
τα στρέφει μυστικά τή σκεψι
καί τήν άyάπη, yιατί οί πιό βα
θειές διαισθήσtις του, πού τα
ράζουν τή φύσι του πνιΞύματός
του, είναι στήν αίωvιότητα καί
τό απειρο >.
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Καθώς προκύπτει άπό έπιστολές του, ό Σολωμός έπί
στευε στήν ϋπαρξι κόσμου
l πνευματικοΟ. Τόν ώνόμαζε
«βασίλειο της 'Αλήθειας καί
, της 'Αγάπης», δχι μονάχα
γιατί εΤναι ή 'Αλήθεια σέ
σύyκρισι μέ τή διαβατική
ζωή τοΟ -χονδροειδοΟς κό
σμου, άλλά καί γιατί οί
άσαρκοι άνθρωποι, διατηρών' τας τήν ταυτότητά τους,
άσκοΟν τήν 'Αγάπη, βοηθών
τας τούς yήϊνους «σέ δ,τι
πιό εύyενικό εχουμε».
1

Η ΣΑΠΦQ
Τήν άναζήτησι αύτης της
'_Αλήθειας, πού παρακολου-

θεί κάθε πνευματική άφύπνι
σι, τήν έκφράζουν στό ερyο
τοΟ ΣολωμοΟ δυό λαμπρ�
μορφές άπό τήν περιο χη της
έλληνικης ίστορίας καί τοΟ
μύθου : ή Σαπφώ καί ό 'Ορ
φεύς.
Ή ΜοΟσα της Λέσβου, πού
αύτοκτόνησε άπό τό άκρωτή
ριο Λευκάτας στή Λευκάδα,
yιά τήν έρωτική περιφρόνησι
θαλασσινοΟ
τοΟ ώραίου
Φάωνα, έμφαν[ζεται στόν
Ποιητή μιά νύχτα μυστικης
έπικοινωνίας μέ τίς μορφές
τοΟ άλλου κόσμου. 'Αλλά, ή
«θεία δυστυχισμένη» δέν εΤ
ναι ίκανη ν' άπαντήση στό
μεγάλο έρώτημα

- Ώιμένα !
Γέμισε ή '(η μυστήρια, πού οϋτε δ τόπος
άn' δπου έv ώ �ρθα Μν τά ξεδιαλύνει.

«Τώρα ποιός, πότε, θά μου ξεσκεπόση
έκεiνη τήν άλήθεια πού του κάκου
έ ζήτησα άπό πνεύματα καί σφαίρες ;11

Ο ΟΡΦΕΥΣ.

'Εκείνο πού ή Σαπφώ δέν
μπόρεσε νά τοΟ άποκαλύψη,
μήπως θά μποροΟσε νά τό
κάμη δώρο σ' αύτόν καί

στούς άνθρώπους ό 'Ορφεύς;
Πηγαίνει ό Ποιητής εως τή
θύρα τοΟ 'Άδη, σ' έκείνη τή
«σκοτεινή ειρκτή της νύχτας
καί της λήθης», yιά νά πα
ρακαλέση τόν 'Ορφέα :

Μαζl σου μ' εφερε ως έδc, τυραννικός δ πόθος
στά τρομερά λημέρια αύτά τi vΙνεται νά μάθω :
Τό 'Έρεβος κι' δ,η μυστικό εχει μαζi του έκείνο,
είς τό τρα'(ο�δι ας άνοιχθη πού ενας Θεός έμπνέει.
Τρέχα, καl στίς περiλυπες ψυχές μας τήν άλήθεια
vιά δώρο φέρε. Γ ιατi έσύ πολύ καλά vν ωρiζεις
πώς θεiα καί πρώτη στίς καρδιές Νύμφη ή 'Αλήθεια ε Τναι.

Ό Σολωμός, πού τόσο τοΟ
είναι προσφιλής ή
ίδέα
περί μελλούσης κρίσεως, την

«ϋστερη ωρα», καί τήν σκορ
πίζει σέ σειρά ποιημάτων
του, μαζί μέ τίς άρχαyyελι-
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κές σάλπιyyες της Γραφης
και που δεν ξεφεύγει άτrό τά
δογματικά θρια στην άνά
τrτυξι τC>ν θρησκευτικών ζη·
τημάτωv, δέν άμφιβάλλει yιά
την έτrιβίωσι _της άτrέθαvτης
ψυχης· αύτός προσωπικά δέν
άμφιβάλλει καί δέν ειvαι
αύτά τά άρχαϊκά του ποιή
ματα σέ άντίθεσι μέ την χρι
στιανική του tδεnλοyία. ΕΤ
ναι, δμως, δ Ποιητης καί
έκφράζει στό σήμερα την
άρχαία καί τrαvτοτειvή άν
θρώτrινη άyωvία. Γι' αύτό
καταφεύγει στόν 'Ορφέα καί
συμβολίζει αύτη την άyωνία,
που εΤvαι άτέλειωτη. Γιατί,
ένω στην πρώτη φάσι τοΟ
μεγάλου
αθλου, άκολου
θώντας οί ανθρωτrοι τόγ
'Ορφέα
που
τραγουδάει
καί δίνει -χαρμόσυνη οψι
σ' δλη _ την πλάση μοιά
ζουν σά γίγαντες, στην έτrό
μενη φάση κόβει την πορεία
τrρός τη Γνώση ή Μοίρα καί
οί&νθρωτrοι ξαvαβρ�κουν τη
μίκρότητά τους... Στην πρώτη
φάσι περιβάλλει τόν 'Ορφέα
δ φωτοστέφανος, στη δεύτερη
προετοιμάζεται τό καταστrά
ραyμά του. Μετά την άτrοτυ
χία τοΟ 'Ορφέα, ξαναγυρίζει
ή πλάση «στή λησμονιά τοΟ
έαυτοΟ της καί οί ανθρωτrοι
έτrίσης», λέει
ό Σ
• ολωμός.
ΕΤvαι μιά τrαληά tδέα, πού
την βρίσκουμε στόv Πλάτω
να καί άρyότερα θά τήv μορ
φοτrοιήση δ Παλαμας στό
συμβολικό «Τραγούδι των
βουνών». Άλλ' αν άτrέτυχε
τοΟ 'Ορφέα ή άτrοστολή, δέν
θά τrάψη νά έτrανaλαμβάvε-
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ται, γιατί πάντα θ' άντηχη τό
τραγούδι
τοΟ
μυσταyω
yοΟ, άτrό τά αίματωμένα κύ
ματα τοΟ 'Έβρου, ποτισμένο,
καθώς λέει δ Σολωμός, άτrό
την «τrροσφιλη στούς θε. ους
&φθαρτη πνοή».
Γιά τόν Ποιητή, δ ανθρω
τrος που διατηρεί τη νοσταλ
γία της «τrοθητης πατρίδας»
δεν εχει παρά ενα μονάχα
δρόμο :
Την 'Αγάπη. Ή
άyάτrη εΤναι θεία. Την έφύ
σηξε στούς άνθρώτrους δ
'ίδιος δ Πλάστης («'Όνειρο»).
Jlρέτrει vά εΤναι χωνεμένη μέ
τη ζωή.
Ά γόπα γιά νά ζήσης
ζησε γιά ν' άγαπδς.
(Έπι γράμματα)
Συχνά τά στήθια έκούρασα,
ποτέ τήν Καλwσύνη.
(Έλεύθ. Πολιορκημ.)

Η ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΠΛΟ

'Όταν άφιερώνει τη ζωή_
του κανείς «σ' άyνές άyά
τrες κι' αyιους στοχασμους»
(«Στό Ρόδο»), θά εχη κατα
κτήσει τόν άληθινό κόσμο.
Αύτην τήν βεβαιότητα τήv
παρέχει μέ �να ύτrοβλητικό
του δραμα, μέ την «Πετrλο
σκετrασμένη Μορφή». Efναι
ή έμφάνισι μιας θεϊκης μορ
φης, λίγο ϋστερ' άτrό · τό θά
νατο κρυφης καί άyvης του
φίλης, που παρέχει μέ την τr α
ρ ο υ σ ί α της τήv άτrάvτη
σι σέ κάθε άμφιβολία yιά την
ήθικη δικαίωσι στόν πνευμα
τικό κόσμο. Τό ποίημα αύτό
εΤναι άτrό τά ιταλικά καί θά
τrαρατεθοΟν άτrό τη μετάφρα
σι τοΟ καθηyητοΟ Ν. Τωμα
δάκ'i"] μερικά άποστrάσματα :
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Άπό ζwή λαχταριστό σ' αίθέρα μυστηρίου
εν' δνειρο μου πρόσφερε μορφή, πού, σκεπασμένη
κι' αν ηταν, φαlνονταν θεϊκιά σ' δλα της κι' ας στεκόταν
άκίνητη·
-Τ' άληθινοϋ του κόσμου, οι'ιράνιε ξένε,
πές μου αν έσώθη της καρδιας μου ή φίλη κι' ή κορwνα.
"Αν σώθηκεν ή φίλη μου, πές μου, yιατi αyιασμένα
στόματα πού εΊ'χανε πλαστη, νά λέν εχw άκουσμένα
πώς καi τό χιόνι εΤναι λερό στά μάτια τwν άyyέλwν.
Μέρες ήλιόλουστες, νυχτιές μακρυές δπού περάσαν,
τό ί'διο τήν αyνότητα yνwρlσαν του ερwτά μας.
Ποτέ δέν τ' δμαθε κανείς, ποτέ δέν θά τό μάθη.
Πηy' ηταν, μυστικά 'τρεξε, χwρiς ηχο κανένα.
Στή σκέψιν εΤχεν όμορφιά, στά αίσθήματα, στό λόyο,
στήν κfνησι, πού σύμφwνη ταιριάζαν μελwδιά
μέ τή μορφή· καi μέσ' σ' αύτή τήν τόση άφθονία
καθαρόν εβλεπες βυθό, καθώς έκ της θαλάσσης
τά καθαρά βαθύτατα νερά θwρείς τό βράχο
άκ1νητος νά ντύνεται μέ πράσινο χορτάρι...
...Κειά τή στιyμή ή Μορφή τραβδ τόν πέπλο της κι' έφάνη·
δόξα τήν έπερfζwνε, χαμόγελο της λάμπει.

•

Ή άποκάλυψι της Μοpφης
είναι ή πιό πειστικη άπάν
τησι yιά την άπο.yομη της
θείας δικαιοσύνης. 'Ύστερ'
άπό την ύπερβατικη ριyηλη
άτμοσψαιρα, πού εχει δημι
ουργήσει ό Ποιητης μέ . τό
δραμά του, πνέει μια τρυψε
ρή αορα, καθώς ή ούράνια
ξένη ψανερώνεται ποιά είναι.
Τό χαμόγελο πού
άνθίζει
στά χείλη της εχει μιά συy
κλονιστικη γαλήνη Ή «Πε/

πλοσκεπασμένη Μορψη» τοϋ
Σολωμου είναι σάν μιά έλ
ληνική ">'Ισις, πού σηκώνει ι1ό
νη της τόν πέπλο του μυστη
ρίου. Καθώς ύψώvει τόν πέ
πλο, είναι σά νά διώχνη τη
νύχτα μέ τά σκοτάδια καί
τά σκιάχτρα της- είναι σά
ν' άνατέλλη τό Σολωμικό
«της αυyης τό δροσάτο ϋστε
ρο άστέρι», πού λάμπει πάνω
άπό μιά όρθρινή 'Ανάστασι ...

ΧΡ. Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΣ

Τ ά JιΕ y y λ ε ζ ό που λ α
.,,

.,

,

εχουν αποριες.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΓΓ ΑΡΙ Α
ΚΑΙ Τ ΗΝ ΚΥΠΡΟ
Άπό τό
Είς τήν έ6δομαδιαlαν πολιτι
κήν έπιθεώρησιν του Λονδlνου
«Τρlμπιουν.ι> έδημοσιεύθη ή κα
τωτέρω χαρακτηριστική συνο
μιλfα μεταξυ ένός 'Ά"{'{λου πα
τρός καi του μικρου υίου του.
Τήν παραθέτομεν όλόκληρον
δνευ σχολlων.

-Ηα.τέρα, νομίζεις /:;τι εlμα:ι
πολυ μικρος δια
να συζητώ πολιτι
κά;
-'Όχι, Ρ6μπιν.
Δεν το νομίζω.
Άλλα γιατί ρω
τιχς ;
-'Άκουσε λοι
πόν. Χθές, εις τη·ι
τάξιν ακούσαμε μί
αν CΧΠΟ τις σχο
λικές ραδιοφωνι
κές εκπομπές. uο
τα.v τελείωσε άρ
χίσα.με να συζ·η
τιχμε μεταξύ μας
γι' αύτα που συμ6αίνουν εις το·ι
κόσμον.
- Ηολυ κα:λα
κάνατε, Ρόμπιν. Πές μου δμως
ποια είναι τα συμπερχσμα:τα,
ε1ς τα δποία καταλήξατε εσυ

TRIBUNE

Λονδlνου

και οι φίλοι σου ;
-Μα άκρι6ως γι' αύτο θέλω
να μιλήσω μαζί σου, πατέρα.
.lεv μποροίίμε να κατα.λά6ωμε
πολλα πράγματα &:πο αύτα που
συμ6αίvουv. Έπειδη δε έσυ
είσαι Συντηρητικός, δ Μπόσγουορ, δ Κόλλιερ
Μάϊνορ και δ Τέλ
φορvτ' οι συμμα.
θηταί μου, μοίί
είπαν να σε ρω
τήσω για να μιχς
εξηγήσης. Εlναι
άλήθεια δτι είς
την Βουδα:πέστηv
πολλα άπο τα παι
δια που πολέμη
σαν έvαντίοv των
ρωσσικωv τάνκς
ήσαν μαθητα.ι τοίί
σχολείου, δπως ε
μείς ;
-Είναι πράγ
μα τ ι' αλήθεια,
Ρόμπιv. Άλ λ α
ΠΙ)ια είναι ή ά.πο
ρία σου;
-Και γι' αύτα τα παιδιά, πα
τέρα, γράφουν ο1 εφημερίδες δτι
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είνα:ι ηρωες ;
- α.ί, πα:ιδί μου. Κα:ί πρέ
πει νά ξέρης δτι εlνα.ι πάντοτε
ηρωες δλοι εκείνοι of δποίοι πο
λεμουν διά την έλευθερία:ν της
πατρίδος των. Δέ:ν πιστεύεις κι'
εσύ το ιδιο, Ρόμπιν;
- α:ί, πατέρα:. 'Έτσι νομίζω
κι' εγώ. Άλλα πρίν λίγες έ6δο
μάδες δέ:ν ελεγα.ν δτι κα:ί ε1ς την
Κύπρον πολεμουν διά την έλευ
Θερία:ν της πατρίδος των ακόμη
κα:ί οι ·μα:θηταί του σχολείου ;
Γιατί δμως αυτούς δέ:ν τούς εί
παμε ποτέ, δτι είνα:ι ηρωες ; Αυτό
θέλω νά μου εξηγήσr,ις.
-Έδω,' Ρόμπιv, τά πράγμα
τα: είναι διαφορετικά. Ε1ς την
Κύπρον οι στρα:τιωται εναντίον
των δποίωv πολεμουν οι μα:θηταί
οε.•ι εfναι Ρωσοι, &:λλά Βρετανοί.
Κα:τάλα:6ες ; l'ι' α.υτό δέ:ν εlνα.ι
ηρωες. 'Έ-πειτα: ε1ς την Κύπρον,
Ρόμπιν, εμείς οι 'Άγγλοι εχομε
ώρισμένα συμφέροντα.. Κα:ί είναι
πάντα: δίκαιο δ, τι 6λέπεις σύμ
φωνα. μέ: το συμφέρον σου.
-Τά ξέρω αυτά, πατέρα..
'Αλλά εάν δποθέσωμε δτι τό
ίδιο συμφέρον εχει κα:ί ή Ρωσία
ε1ς την Οδγγα.ρία., τότε για:τί
οέ:ν εχει κα.ί α.υτη δίκαιο ;
-Ρόμπιν !
ομίζω δτι δέ:v
κα.τα.λα.6α.ίνεις τί
θέλω να
σου πω ...
-'Όχι, πατέρα.. Δέ:ν κα.τα.λα.6αίνω τίποτα. &:π' δσα. μου λές,.
'Αλλά μπορείς νά μου εξηγήσης..
τώρα κα.ί κά.τι άλλο ; Είναι σω
στό α.υτό πού είπε κάποια. ήμέ
ρα. δ δά.σκα.λός μα.ς, δτι δηλα.δη
τό χειρότερον πραγμα πού μπο
ρεί νά κάνη μία. χώρα., είνα.ι νά
στέλνη ε1ς την φυλα.κrιν πολλούς
&:vθpώπους χωρίς νά τούς οι-

κά.ζη;
-Είνχι σωστό, Ρ6μπιν.
-Κα.ί είναι &:λήθειχ δτι, of
Ρωσοt έκλεισαν ε1ς τήν φυλα.κην
πολλούς ανθρώπους χωρίς νά
τούς δικάσουν ;
-Πολύ φο6ουμ:χι, Ρόμπιν, δτι
αυτό πού λέ:ς συνέ6η πρά.γμα:τι
εις την Οδγγα:ρίαν. 'Ήθελα
δμως νά μά.θω τt σκέπτεσαι έσύ
κα:ί of φίλοι σου γι' α.υτό.
-Νομίζομε δτι είνα:ι αίσχος !
-Μπρά.60, Ρόμπιν ! Άλλα
γιχτί μέ: ρώτησες ; Τί δέ:ν κατα.
•
λα.6α.ίνεις ;
-Ό Μπόσγουορ μου είπεν δτι
ε1ς τήν Κένυα εχουμε 30.000
φυλακισμένους, οι δποίοι δέν
εχουν δικα.σθi. Εlνα.ι αλήθεια:
α.υτό, πατέρα. ;
- α.ί, Ρόμπιν. 'Αλλά αυτοί
είναι τρομοκράται Μάου- lάου.
-'Όλοι, πατέρα. ;
-Να.ί, παιδί μου. 'Έτσι νομίζω.
- 'Αλλα πως νομίζεις δτι
εlνα.ι τρομοκρά.τα:ι, &:φοϋ δέ:ν
έχουν δικα.σθη ;
-Ρόμπιν, πιστεύω δτι ή ·κου·
6εντούλα. μας είναι πρά.γμα:τι εν
διαφέρουσα, &:λλά οέ:ν μπορουμε
νά συνεχίσωμε. Ή ωρα: είνα.ι περασμένη καί πρέπει νά κοιμη
θης...
-llολύ κα.λά, πατέρα. • λλά
πρίν πά.ω εις το κρε66άτι μου,
θέλω νά σέ: ρωτήσω για κάτι
&:κόμα.. 'rποσχέθηκα. ε1ς 'τούς
φίλους μου νά σέ: ρωτrισω γιά
δλα δσα. δέ:ν κατα.λα.6α.ίνουμε.
Είνα.ι μήπως κα.κό, πιχτέρα:, να
&:νιχκατεύωνται είς τά πολιτικα
καί οι ιερείς ;
-Δέ:ν νομί�ω, Ρ6μπιν, δτι
εlναι κιχκό. 'Αλλα γιατί αυτrι ή
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ά:π�pία σου ;
-Γιατί οί Ρωσοι , είχαν φυ
λακίσει
τον καρδινάλιο της
Ουγγαρίας ; Δεν μου είναι εδ
κολο να. προφέρω το ονομά του,
άλλα. ξέρω δτι είναι καρδινάλιος
καί δτι έπειδη &νακατεύθηκε
ε1ς τrιν πολιτικην οί Ρωσοι τον
φυλάκισαν.
-Δεν έπρεπε να. τον φυλακί
σουν, παιδί μου. 'Ένας ίερευς
εχει τα. ίδια δικαιώματα με κάθε
άλλο πολίτη. Μπορεί επομένως
να μιλά για. πολιτικα. χωρίς να.
τον κλείνουν γι' αυτο είς τrιν
φuλακήv.
-Αυτό άκpιβως νομίζω κι'
έγώ, πατέρα.
-Είμαι ευχαριστημένος που
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σuμφωνουμε, έπί τέλους, Ρόμπιν.
-Τότε, πατέρα, γιατί έμείς
οί Βρετανοί έξωpίσαμε τον Μα
κάριο ; Δεν μίλησε κι' αυτος
για. πολιτικά ;
-Ρόμπιν, νομίζω δτι είyαι
πολυ άpγα τώρα για. νά. σuνεχί
σωμε την κοu6έντα μας. Πιες το
γάλα σου καί γρήγορα να. 1tάς
γιά ϋπνο.
-Καλά, πατέρα, · θα. πάω
και σ' ευχαριστώ για. δσα μου
είπες. Άλλιχ, ξέρεις κάτι ; Δεν
ε!μαι καθόλου 6έ6αιος για. το τ(
θα. πω αδpιο εlς τους σuμμαθη
τάς μου. Δεν εμαθα τίποτα το
σωστό γιά. να. τους έξηγήσω τίς
άποpίες τους... Καληνύχτα, πα
τέρα...

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ:
'Αγάπα τόν πλησίον.

'Όσα νεμεσείς τόν πλησίον, αύτ.ά μή ποlει,

ΠΕΡΙΑ ΝΔΡΟΣ Ο ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ:
Μή πlστευε χρόνy. Μυστήριον κρύπτε. 'Οφθαλμόν κράτει.
ΚΛΕΟΒΟΥ ΛΟΣ Ο ΕΥ ΑΓΟΡΑΣ ΛΙΝΔIΟΣ:
"Ο σύ μισεις, έ"τέρy μή ποιήσr;�ς.
ΧΙΛΩΝ Ο ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ:
Μή φθόνει θνητά. 'Ερημlι;� χρQ.
ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:
Άλκαϊον τόν φονέα τοϋ u!οϋ ύποχΈίριον λαβών, καί εχι.ιν έξουσlαν
τοΟ κολόσαι αύτόν, άφηκεν, είπών, δτι συγγνώμη τιμι.ιρlας αμεινοv- τό•
μέν yάρ, θηριώδους, τό δέ, ήμέρου φύσεως εστι σημείον.
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ΦΙΛΟΙ
Ψεύτικοι
κι' άληθινοί
Είπε ό Γκαουτάμα στόν Σιv
γκάλα, τον σπιτονοικοκύp'Υ) :
-Να θυμάσαι πως ύπάρχουνε
στον κόσμο άνθρωποι που δεί
χνουνε για φίλοι, μα είναι ψεύ
τικοι· ύπάρχουνε καί άλλοι που
είναι άλ'Υ)θινοί.
Αυτοί οί τέσσα.ρες είν' έχθpοί
μασκαρεμένοι σε φίλους : δ γα
λαντόμος, δ λογάς, δ μα.λαγάνας,
δ γλεντζές.
Αυτοί, δμως, οί τέσσα.ρες εί
ναι φίλοι άλ'Υ)θινοί : Ό ε1λικρι
νής 6οηθός, δ άμετά6λ'Υ) τος στην
ευ'Υ)μερία. σου κα.ί στην κακοτυ
χία. σου, δ καλός σύμ6ουλος, δ
άφοσιωμένος.
«Καί-ρώτ'Υ)σε δ Σινγκάλα.
πως θα τους άναγνωρίζω, ώ
'Αδελφέ ;»
-Ό γαλαντόμος θά σε κλέψ'Ώ
στα μαλακά. Σχεδιάζει, δί νον
τας λίγα, να κερδίσr; πολλά. οι
φιλικές του έκδ'Υ)λώσεις έμπνέον
ται &:πο φ66ο. 'Όταν άκολουθη
κάποιον, το πράττει μέ ύπολογι
σμο κέρδους.
Ό δεύτερος είνψ καλός για
λόγια μόνον. Πόσα ώρα.ί_α πρά
γματα εχει έπιτελέσει στο πα
ρελθόν ! Πόσα ύπόσχεται γιά το
μέλλον ! Χρ'Υ)σιμοποιεί άδεια.να:
λόγια καί δτα.ν χρειασθ·ης τiι
6οήθειcί του, &:νακα.λύπτει πως
�rνα.ι ενας φουκαράς, πcυ δέ·ι
μπορεί •ια: κcίμη τίποτε.

Ό μα.λαγάνας είναι ενοχος
κακών εργων, ποτέ καλών.
Μ η:ροστά σου, σε παινεύει. Πίσω
σου, σέ λούζει.
Καί δ γλεντζές ; Αυτός είναι
σύντροφός σου στο πιοτό. Σε πα
ρασύρει σε περιπλανήσεις τίς
νύχτες στους δρόμους. Τεμπε
λιάζει μαζί σου στα: παν'Υ)γύρια.
Είνα.ι μαζί σου στη χαρτοπαιξία..
Καί τώρα, Άδελφε Σινγκάλα.,
άκουσε καί για: τους τέσσαρες
τύπους τω·ι &:λ'Υ)θινα έγκαρδίων
φίλων.
Ό άλ'Υ)θινος 6ο'Υ)θός σε κεντάει
δτα:ν είσαι νωθρός. Προσέχει την
ιδιοκτησία σου δταν είναι &φρού
p'Υ)τη. Γίνεται το καταφύγιό σου
δτα:ν σε δέρ-ιουνε φό6οι. Στην
ωρα. της ά•ιάγκ'Υ)ς, σου δίνει τα:
διπλα: άπο δσα χρειάζεσαι.
Ό σταθερός φίλος, που δεν
άλλάζει &:νάλογα με την ευημε
ρία. σου rι την συμφορά, σου έμ
πιστεύεται τα: μυστικά του χαί
φυλάει τα διχά σου. 'Όταν σου
συμ6αίν'Υ) τα:ρα_χή, είναι στο
πλευρό σου. 'Ακόμη καί τη ζωή
του θα: έθυσίαζε για σένα.
Ό τρίτος, δ κα.λος σύμ6ουλος,
σε κρατάει ά:πο το κακό, σου
δείχνει τον ϊσιο δρόμο, σε πλη
ροφορεί κα.ί σε διδάσκει, σε δδη·
γεί προς άνώτερη ζωή.
Ό άλ'Υ)θι να: ά:φοσιωμένος δεν
χαίρεται με την άτυχία. σου, σέ
ύπερα:σπίζει ιiπέvα.ντι στους συ·
κοφάντες, εγκωμιάζει δσοuς μι·
λeιuνε κα.λα: για σένα.
'Από τό Tbe Theosopbica] Revie,v
"τοϋ \Taranasi 'Ινδιών

Οί κατώτεροιάδελφοί μας

ο ''ΦΙ Ντο
Ό δήμαρχος τής πόλεως Λού
κο, στήν περιφέρεια τη� Φλω
ρεν�(ας, έθεσε δπό :ην προστα
σία του τον «Πιστό», ενα άδέ
σποτο σχuλι πού � ίστορία του
συγκινεί τώρα δλη τήν 'Ιταλία.
'l'o 1943, δ Φίντο (χαθώ; λέ
γεται στά ίταλιχά: δ «Πιστος»)
ήταν 4 χρονων. 'Έδειχνε με το
πρωτο πώς ήταν ενα σκυλί πλη6είος, άλλά ήταν πολύ χαρωπός,
δ &.φεντικός του τδν άγαπι;υσε,
εlχε δυο παιδι:χ νά παίζη μαζί
τους, ενα δρόμο γιά νά τρέχη.
ενα πιιiτο γάλα το πpωt' δuό
φορες την fιμέρα τ' &.ποφάγια
με κανένα κόκκαλο άπο κρέας
καί δοuλει± τίποτε. Γιά κυνήγι
8εν ήταν γεννημένος, γιά: φύλα
κας δεν εlχε τίποτε το σπουδαίο
νά φuλάξη στο σπίτι του άφεντι
κου του. 'Έπρεπε, Βμως, νά κάνη
κάτι, γιά νά μήν είναι χαpαμο-
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Ή συγκινητική Ιστορία
ένός άδέσποτου σκύλου
φάης. Και &.πεφάσισε νά γίνη
τό... ξυπνητήρι της οίκογενείας.
Κάθε πpωt στίς τέσσαρες καί
μισή ξuπνοϋσε χαί, πpοσέχnντας
νά μη κάμη θόρu6ο καί ξυπνή
σουν τά μικρά παιδιά, πήγαινε
στο κpε66άτι του αφεντιχου του
καί του τpα6ουσε τά σκεπάσμα
α. "fστερα πήγαινε στήν έξώ
πι;ρτα καί περίμενε. 'Όταν δ
αφεντικός του, δ εργάτης Κάρλο
Σοριάνι, πήγαινε γιά το λεωφο
ρείο, τον σuvώδεuε με πηδήματα
χαρωπά καί κατεδίωκε γιά λίγο
το αύτοκίνητο, λαχανιάζοντας.
Ό Κάρλο Σοpιάνι, ενα 6ράδu
εlχε χάσει το τελευταίο λεωφο
pε!ο και &.πεφάσισε νά έπιστpέ ·
ψ� &:τ.ό τό Σάν Λορέντζο στο
Λούκο, μέ: τά πόδια, τέσσαρα
χιλιόμετρα. Πεpνώντας δίπλα σε
ενα χαντάκι' είδε το σκuλι και
τό μάζεψε. Ήταν μισοψόφιο ·
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Στο σπίτι το καθάρισε, το ζέ
στανε, το ζωντάνεψε. Τά παιδιά
επα:ιζα:ν μαζί του, άλλά δ Φίντο
ήθελε νά δείχνη την ευγνωμοσύνη
του στον σωτηρα: του κα:ί τον ζυ
πνοϋσε κάθε πρω·t, τον συνώδευε
στο λεωφορείο καί κάθε 6ράδυ
τον περίμενε στη στάσι τοσ λεω
φορείου, γιά νά γυρίσουvε στο
σπίτι μα:ζί. Είχα:ν χαρές κάθε
πρωt· κα:ί πιο πολυ .κάθε 6ρά.δυ.
'Αλλά., στίς 30 Δεκεμ6ρίου 1943
ή ευτυχία επηρε τέλος. Ό Κάρ
λο Σοριά.νι δεν επέστρεψε. Μερι
κές φορές, γιά νά γεΗση με το
σκυλί, τοσ κρv6ότα:γ πίσω &:πο
τά καθίσματα: καί δ Φίντο πη
δοϋσε πάνω στο λεωφορείο κα:ί
τον άνεκά.λυπτε. Αυτη τη φορά.,·
pμως, δ Κάρλο Σοριάνι δεν ήταν
κρυμμένος. Δεν θά επέστρεφε πο
τέ πιά, γιατί τον είχε πετύχει
μια 6όμ6α:. 1κοτώθηκε με άλλους
250 εργάτες.
Άπο την ήμέρα: εκείνη, δ Φίν
το τογ περιμένει ακούραστα:...
Κάθε 6ράδυ, στην ι.Ϊ>ρα: του, πη
γαίνει στο σταθμό, περιμένει να
κα:τεοοϋνε οι επιβάτες, δέχεται
&:διάφορα: τα χάδια τους, ϋστερα:
πηδά.ει στο λεωφορείο, ψάχνει
κα:ί κα:τε6α:ίνει, κυριεύεται άπο
μελαγχολία: κα:ί ξαπλώνει σε μιαν
άκρη της πλατείας. Δεν εχει πιά
ουτε σπίτι, γιατί τα πα:ιδια τοσ
άλλοτε άφεντικοσ του μένουν
στην Φλωρεντία: καί ή χ·ήpα ξε
νοπλένει. Ό Φίντο επί 13 χρό
νια:, δεν παρέλειψε ουτ' ενα: 6ρά
δυ να μην πάη για να περιμέv-Ω
το παληο άφεντικό του. Δεν εχει
πιά κανέναν, άλλα δλη ή πόλις
τον &:γα:πα κα:ί τον συντηρεί. Δεν
ανήκει σε κανέναν κα:ί ανήκει σε
δλους. Προσπάθησαν να τον πά-

ρουν σε άλλο σπίτ: καί &:ρνείτα:ι.
Κοιματα:ι κiτω &:πο το λεωφο
ρείο. Το πρωt πηγαίνει κα:ί ξυ
πνάει τον Λεόνε Νέντσιολι, τόν
χασάπη καί πίνει το γάλα του ..
Διατηρεί τrιν πα:ληα. συνήθεια: :
στtς τέσσα:ρες και μ'ιση άκρι6ως.
Γι' αυτό διάλεξε τον χασάπη,
επειδη ξυπνάει την ίδια ι.Ϊ>pα: τοσ
πα:ληοσ &:φεντικοσ του. 'Ύστερα
γυρίζει δλη την πόλι καί πέρ
νει το συσσίτιό του εκ περιτρο
πής. 'Αφcσ δεν &:νήκει σε κα
νέναν αποκλειστικά., θεωρείται
ά.δέσποτος. 'Αλλά, μια μέρα πού
δ μπόγιας προσπάθησε να τον
πιάση με την τσιμπίδα: του, τον
εμπόδισε δ Λεόνε Νέντσιολι.
«'Άφησε τον Φίντο ησυχο !»
«l\1α είναι ά.δέσποτος».
«Είναι τοσ Λούκα».
Το σκυλί εφυγε κα:ί κάπου
κρύφθ'ηκε. Το αλλο πρωί· μια
ζήτησε
επιτροπη
γuνα:ικιί)ν
να 1δi,j τον δήμαρχο Γκρα:τσιάνι.
Τοσ εζήτησε εγγυήσεις για το
μέλλον τοϋ Φίντο, για. την &:συ
λία · του. 'Ένα κοριτσάκι εfπε :
«Κύριε δήμαρχε, ενα: σκυλί σάν
τον Φίντο, για να το καλοσκε
φθοσμε, δεν εfνq.ι σκυλί». Ό
δήμαρχος εσυμφώνησε καί εξέ
δωσε δια:τα:γη να μrι πειράζη
κανείς από την δημοτικη φρουρα.
τον Φίντο, κι' ας μην πληρώνη
1
φόρο, κι ας μήν εχ"Q μετάλλια
στο λαιμό. Κα:ί επειδη οί νόμοι
δεν εχουν εξαιρέσεις κα:ί πρέπει
ΥtΧ 1σχυουν γιιχ δλ ους, με τη'Ι
δια:τα:γη τοσ δημάρχου τό ΛούΜ
εκηρύχθη ελευθέρα: ζώνη για δλα
&:δέσποτα: σκυλιά ! . . .

τ

'Από τό περιοδικό Visto,
Μιλάνου

Του ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Φαίνεται δτι στά πολύ πα ρό. Στό ερyο του «'Έργα καί
ληά χρόνια, πού άνήκουν ήμέραι» : Γιά τό «χρύσεον
στην προϊστορία της χώρας γένος».
μας, ύπηρξε μια έποχη χρυ'Όλοι δμως οί τότε ανθρω
ση. -.-Ηταν ή έποχη που οί ποι, στό γένος έκείνο άνη
Θεοί των 'Αρχαίων εύρί· καν; Βέβαια, οχι. Σ' αύτό
\σκοντο κοντά στούς άνθρώ· φαίνεται πώς άνηκαν, δπως
πους. Ή έποχη πού ό Πλά· πάντοτε, oi λίγοι, οί έκλε·
των, μιλώντας στόν «Φίλη· κτοί. Οί σ()φοί καί άyνοί. Τά
βο» yιά τούς παλαιοτέρους, παιδιά τοΟ ΘεοΟ.
των όποίων παρέθετε τiς γνώ
ΕΤχαν μάθει άπό τους
μες, ελεyε πώς ησαν καλύτε Θεούς τίς μεγάλες άλήθειες
ροι καί κατοικοΟσαν πιό yιά τη Φύσι, πού μόνο στους
κοντά στούς Θεούς. «Οί δε έκλεκτους δίνονται. Γιά την
παλαιοί κρείττονες ήμων καί ούσία της, τους νόμους της...
έyyύτερον θεών οtκοΟντες Καί yιά τό πνεΟμα της, πού
ταύτην την φήμην παρέδω εϊναι τό λαμπρότερο παιδί
της... ΕΤχαν μάθει yιά την
σαν... »
Ή παράδοσ:ς φύλαξε με· τύχη των άyίων καί σοφών,
ρικά όνόματα των άνδρων πού δεν τούς χωρεί πλέον ή
έκείνων καί ό θρΟλος λέει πατρίδα τους, ή Γη. Πού μοί
πολλά yιά τά ερyα τους καί ρα εχουν πλέον τόν Ούρανό...
τίς γνώμες τους. Λϊνος, 'Ορ Μά οί άλήθειες αύτες δεν
φεύς, Πάμφως, Μουσαίος, κάνει νά λέyωνται σε δλους.
Εϋμολπος... «Υίοί τοΟ ΘεοΟ Στtς νεώτερες ψυχές. Πρέπει
'Απόλλωνος» οί περισσότε νά κρύβωνται σάν τό χρυ
ροι, φωτισμένοι καί άyνοi σάφι καί τό διαμάντι, yιά νά
σάν τόν Πατέρα τους. Μου μη τίς λερώσουν έκείνοι που
σικοί, ποιηταί, άρyοναΟται... δεν θέλουν η δεν μποροΟν
Ό 'Ησίοδος μας μιλ6: yιά νά τίς καταλάβουν.
Καί οί σοφοί τίς εκρυψαν
τά γένη των άνθρώπων πού
εζησαν μιά φορά κι' ενα και- σε μέρος πού μόνον -,ρί αyιοι
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πού εχουν τήν φλόγα yιά νά
μάθουν, yιά νά άνέβουν πιό
ψηλά, θά τίς εϋρισκαν.
Τίς κρύψανε μέσα σ' ενα
φωτεινό καί ψηλό, πολύ ψη
λό παλάτι, καλά δμως κλει
σμένο καί φυλαyμένο, πού οί
πόρτες του μόνον στούς δι
καίους θ' -:χνοιyαν.
Μά ηρθαν ήμέρες κακές,
ήμέρες σκοτεινές ... Ό κατα
κλυσμός ... Τό «χρύσεον» γέ
νος τό διαδέχθηκε τό «άρyύ
ρεον». Καί έκεϊνο μέ τή σει
ρά του, εδωσε τη θέσι του σέ
αλλα «yένη» πιό χαμηλά.
Στό «χάλκεον», μας λέyει δ
'Ησίοδος, καί στό τέλος στό
«σιδήρεον» πού ζη καί βα
σιλεύει καί σήμερα.
Πρίν πέσει δμως ή βαρυ
χειμωνιά, πρίν τό «σιδήρεον
γένος» βασιλέψει μαζί μέ τίς
κακίες καί. τίς συμφορές,
έστάθηκαν μερικά παλληκά
ρια, «τό γένος των 'Ηρώων»
καθώς μας λέyει ό ποιητής,
πού κράτησε δ,τι μποροϋσε
νά κρατηθfj άπ' τή μαυρίλα,
άπ' τόν κατακλυσμό.
. Αύτά τά λαμπρά παλλη
κάρια, σάν τους πιό άyνούς
άπό τούς ίππότες τοϋ Με
σαίωνα, λίγοι, πολύ' λίγοι,
μάχονται έδω καί έκεϊ yιά
την άλήθεια καί τή δικαιο
σύνη. 'Από καιρό σέ καιρό,
άπό τόπο σέ τόπο... Μέ πί·
στι, μέ έλπίδα, μ' άyάπη...
*
* *
Τό θρυλικό έκεϊνο παλάτι,
μέ τούς άνεκτίμητους θησαυ
ρούς του, ύπάρχει άκόμη...
Κατά τους επειτα καιρους

δμως μερικά, πότε δ ενας
πότε ό άλλος, σαν τά μικρά
παιδιά, προσπάθησαν μ' άφέ·
λεια νά τό έρευνήσουν, άπ'
εξω, μέ τήν φαντασ(α τους !
Ή φαντασία δμως καί μάλι
στα των παιδιων δέν μπορεϊ
ν' άyyίξn οϋτε άπό μακρυά,
τήν πραγματικότητα. Καί
ετσι yεννηθήκανε, μέ τήν
φαντασία πάντοτε, ψεύτικες
ίδέες, προσθηκες,
πολλές
προσθfjκες, ύπερβολές, άφαι
ρέσεις yιά τό θησαυρό πού
ηταν έκεϊ μέσα τόσο καλά
κρυμμένος.
Στόν πολυ δμως κόσμο αύ
τά κάνουν έντίιπωσι. Προσέ
χει συνήθως σέ δ,τι δεν ειναι
άληθινό. Παίρνει εύχάριστα
τίς εϋκολες yνωμες πού δέν
θέλουν καi πολλη σκέψι και
τίς θεωρεϊ πώς ειναι άλή
θεια.
Κοντά δμως οτά μικρά
παιδιά, που ή άφέλειά τους
τους δίνει ενα έλαφρυντικό
yιά τίς yνωμες καί τά ερyα
τους, ύπάρχουν καί μερικοί
κακοί, κοντοί στό άνάστη
μα. Σάν των παιδιών. Αιjτοί
θελήσανε νά λερώσουν δ,τι
δέν καταλάβαιναν βλέποντας
τό φωτεινό παλάτι άπ' εξω.
«Μας yελδ:νε, δέν ύπάρχει
κεϊ μέσα τίποτε-εΤναι άδειο
-Κι' αν ύπάρχει, δέν μπο
ρεί νά εr ναι κανένας θησαυ
ρός. Πράμματα άνθρώπων
άπλοϊκων, 'άρρώστων. Δέν
βαρyιέσαι, Φαντασίες!».
*
* *
Τό φωτεινό παλάτι, καθώς
ε'('Παμε, ύπάρχει άκόμη, κλει-
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στό, κατάκλειστο. Ή πόρτα
του περιμένει τόν «δίκαιο»
πού θά ερθ!) μιά μέρα, κρα
τώντας τό χρυσό κλειδί, νά
τό άνο ίξn, νά μ τrfj μέσα, νά
δfj τούς θησαυρούς πού φύ
λαξε έκεί μέσα τό «χρύσεον
γένος». Μόνον αύτός μπο
ρεί νά τούς δη, νά τούς κα
ταλάβη, νά τούς θαυμάση.
Ν' άπολαύση την ώμορφιά
τους, τό λαμπρό φως τους,
τά ύπέροχα χρώματά τους,
τά θεϊκά τους άρώματα ...

* ,ι. *

Καί κάτι &λλο τώρα. θά

επρεπε νά τό εϊχαμε πfj άπ'
την άρχή. f/\ά δέν πειράζει.
Τό λέμε καί τώρα. 'Από πά
νω άπ' τη μεγάλη πόρτα στό
παλάτι ύπάρχει, άπό τά
χρόνια έ1<είνα, βαλμένη μιά
χρυσfj έπιyραφή, yιά νά μα
θαίνη δ διαβάτης τ' δνομά
του, τούλάχιστο.
Ή έπιyραφη _είναι δυό λέ
ξεις. 'Όσο καί αν έπέρασαν
τόσοι καί τόσοι καιροί, δια
βάζεται άκόμη καλά. Οί δυό
λέξεις εΤναι : «Έλληνικη Μυ
θολογία».
Δ. Ίwαννίδης

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
στήν καθημερινή ζωή
ΚΑΘΩΣ ΤΗΝ Δ I ΔΑ Σ Κ Ε 1
Ο ΝΙΛΑΚΑΝΤΑ ΣΡΙ ΡΑΜ

«'Η 'Αδελφότης εΤναι ή μόνη
σι.ιστή σχέσις, διότι ολοι συμ
μεριζόμεθα τήν μοναδική καl
ομοια ζωή)),
Νιλακάντα ΣΡΙ ΡΑΜ.

Μετάφρασι σε δρους τ1j'ς κα
θ rι μερινης θετικής δράσεως, σε
στα.θερη καί φυσικη συμπερι
φορά, των 6αθειών άληθειών της
'Αδελφότητος, κατάκτησι των
οικογενειακω-ι μας έστιων, των
φιλικω-ι μας κύκλων, των κοινο
τήτων μας, άλλα: καί των πό
λεών μας καί των λαών μας
ύπεp ένος άνιί>τεpου καί εότυχοσς
τρόπου ζωης, ωστε δ κόσμος δλό
κληpος νά. ζήση σά.ν μια. μεγάλη
άνl-lpώπινη οtκογέ·ιεια : αότη εΙ-

'ICGt iJ μεγάλη αποστολή, που ό
καθέ-ιας μας μπορεί νά. συμμεpι
σθi ανάλογα. με τrι:f-Jέσι καί τίς
δυνάμεις του.
Το ηθικο ιδεώδες της παγκο
σμίου αδελφότητος πρέπει νά
γίνϊι πpακτικη πραγματικότης
σ' α:ότον τον άτομικόν αιώνα:,
αν θέλουμε νά. γίνουν ή ε1pήνr1
καί ή έλευθεpία για. δλους τους
ανθρώπους γεγονός κα:ί να: μη
μένουν �να άπλό ονειpο !
ΙΙως δμως νά •ισιώσουμε α:ότr1
τήν άδελ:p ικη διάθεσι που κάνει
νά κατανοουμε, νά άγαποσμε, νά
συμπαθοσμε, νά 6οηθοσμε ; Ηως
νά δράσουμε γύρω μας γιά ν'
α•ιαπτύξουμε τέτοια στάσι στά
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παιδια από τη -ιεα.ρ·ή τους ·[ιλι
κία; Ηως να έτοιμά.σουμε πpο
κατα.6ολικα έκπαιδευτά.ς ; Ηιί>ς
να ξαπλώσουμε παντοΟ τριγύρω
μα.ς ενα. πνεϋμα αδελφικό
Ή Άδελφό�ης οε·ι είναι σά.ν
το ουρά.νιο τόξο, που περιέχει
δλες τίς αποχρώσεις, αλλα εκ
δηλώνει τrιν ενότητα τc,ϋ χρώμα.·
τος ; .λεν εlνα.ι μια άγνr1 σχέσι,
κα.τ1 έξοχην cριλικrι κι' έλεύ·
θερη;
Να τί μου ελεγε μιά. μέρα: δ
μεγάλος μας φίλος καί μεγάλος
αδελφός Σρί Ραμ πάνω σ' α.υτο
:ι:ο θέμα. Σε λίγες φράσεις συ
νώψισε με άπλα τρόπο μια. διδα:
σ�αλία ευκολη κα;ί για γα την
έννοήση δ καθένας κα:ί για. νά.
την &ποδεχθή:
«Ή Άδελφότης, μονα:δικη α
λήθεια τijς &:γνής δράσεως κα:l
της ήθικής 1 εlναι δυναμtκr1 πα:
ρόρμ ησις' που εκα.ε�τος θα τrιν
μετα:φpά.ση με τον τρόπο του καl
κατα τά. μέσα του.
» Ή &δελφικη στάσις συνίστα:·
τα;ι στrιν θεώρησι κάθε οντος
τ έ τ ο ι ο υ που ε l γ α. ι ' με
στοργή, κα.l σε προσφορα οοη
'θείας προς α:υτό με τρόπο οσο
μπορεί φυσικό, ανεπιτήδευτο κι'
ευγενικό, που απορρέει απο την
μη άναμονη δ-ποιασδήποτε αντα
ποδόσεως. Κανένας μα:ς δε•ι γνω
ρίζει τίς δυναμικότητες ενός άλ
λΩυ δντος, τίς ίκα.νότητες κα.ί
τίς αληθινές του ιδιότητες, ουτε
μέχρι ποια. ϋψη μ,ποpεί γ' άνεσή.
» Ή 'Αδελφότης μπορεί να
πρα:γμα.τοποι ηθη άποκα.λύπτον·
τα:ς το κρυμμένο σε κάθε cv άγα.·
θό, το ίερ6 του. Πρέπει να κα:·
ταλαοα.ίνουμε ενα.v &δελφο τ έ .
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τ ο ι ο•ι π ο ύ ε l ν α. ι . Ό
καθένας, μέσα. τσυ, είνα:ι πέραν
των περιορισμών οίουδήποτε
πpοσδιοpισμοσ.
»Μrι δεχώμεθα. ουτε δοξα.σία.ν,
ουτε ένέpγειαν, ουτε οpγά..νωσιν
που δεν άντα.ποκpί νοντα.ι στην
δοκιμασία (στο τεσι) της αδελ
φότητος.
» Ή 'Αδελφότης πρέπει νά.
γίνη. οχι μονά.χα. ενα.ς 6ποκειμε
νικος κανών, άλλα κα.l μια πάν
τοτε πα.ροϋσα. πραγματικότης, με
διαρκώς αυξα.νόμενον άριθμο &ν
δρων καί γυναικών πού να τους
καίει ό πόθος να την βάλουν σ'
έφχρμογη στή,ι 'ίδια: τη ζωή
τους.
»Ύπερά.νω ολων δ κόσμος εχει
άνά.γκη της 'Αδελφότητος, πρώτα
μέσα στην κα.ρδια των άνθρώ
πων, επειτα; στον έξωτεpικδ κό
σμο δι' άντανα.κλά.σεως καί εν
σωματώσεως των χωριστών λει
τουργιών της.
»Για τον έρευνητη της 'Αλή
θειας, ή 'Αδελφότης είναι ή λυ
δία λίθος. Πρέπει να εχη το
προ6ά.δισμα σε κά.θε δόγμα.
» Ό κόσμος πρέπει να οpγα
νωθή δλοκληρωτικα καί &ποτελε·
σματικα για την ειρήνη, την
ελευθερία, την συνεργασία, πού
είνα:ι πρακτικές εκδηλώσεις; τής
'Αδελφότητος.
» Ή 'Αδελφότης των λαω•ι
των έθνωv, των τάξεων, των cρύ
λων καl των ήλικιων πρέπει να
ε[ναι ό σταθερός μας σκοπός· θά.
σεοώμεθα: τlς φυσικές διακρί
σεις, αλλα θα τίς έναpμονίζωμε
για τον ατομικό κα.ί δμα:δικο εμ
πλουτισμό.
» Έκείvος πού θα δοθή στη•ι
ύπόθεσι τής 'Αδελφότητος θα
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θουν με τfι σειρά τους να ξυπνή
σουνε στους νέους τό αίσθημα της
άδελφότητος, να τους διαπλά
σουv ύπάρξεις κοι νωvικα ίσορρο
τ.ημένες, με την καλλιέργεια
νέας συμπεριφσρας και την με
ταμόρφωσι του πνεύματος των
τψ:,γραμμάτων. Ή εκπαίδευσις
πρέπει νά ευνο·ήση την άνάπτυξι
των κοινω•ιικωv άπόψεων κάθε
&τόμου καί τή δύvαμι αποκατα
στάσεως κχλυτέρωv άνθρωπίνων
σχέσεων τόσο μεταξύ των &τό
μων, δσο καί των δμάδων. Αυτο
εlναι ενα άπο τά θ εμελιώδη προ·
βλήματα τής έποχής μας.
Τέλος, για. τους έαυτσύς μας,
πρέπει νά άντιληφθοσμε δτι ή
'Αδελφότης δεν εlvαι για να την
έξαγγέλλουμε, άλλα νά την ζουμε,
δτι δεν είναι μιά διανοητικη δι
Δεν ύπάρχει περίστασι, δεν δασκαλία, που πέφτει στον κληρο
ύπά:ρχει τομεύς δπου νά μην μας μας, ά:λλά ή εκκλησι στίς 6α
• δίνεται ή ευκαιρία νά εκδηλώ θε ιές κι' & νεξάvτλητες πηγέι;
σουμε την ά.δελφότητα. Έαν της καρδιας καί τσσ νοσ των
δμως αυτό εfναι ά:ναγκαίο καί δντων.
επείγον, δεν είναι λιγώτeρο έπεί
'Έτσι, σιγά-σιγά θά έγκατα
γοv να ά:φυπνίσουμε και να άνα
σταθϊj
ίtνα καινούργιο κλίμα, μιά
πτύξουμε στά πcιιδια τό αΙσθημα
της ά:δελφότητος και συνεπώς νά νέα άτμόσφαιρα που θά έπιτρέ
προσανατολίσουμε τους έκπαιδευ ψουν v' άνθίσ"Q ενας πολιτισμως
τικους προς τό α!σθημα αυτό. νέος, άvθρώπιvος, χαρωτ.ός, &δελ
Πρέπει νά έπηρεάσωμε τους . φικός, φωτεινός ...
έκπαιδευτικους καί ίδιαίτερα
Francis BR U ΝΕΙ.,
έκεί νουι,; πού παρασκευάζουν τούς
αυριανούς δασκάλους για να μάΓtν. Γραμματεύς Θ. Ε. Γαλλίας
ά:νακαλύψη &περι6pιστr1 εμπνευσι
καί δύναμι.
» Ή έφαρμοyr1 τfις 'Αδελφό
τητος Ειά. μας ά:νοίξΎj τίς πύλες
τοσ Ούρανοϋ, θά μα; άποκ::ιλύψη
εκείνη την κατά:στασι της χά:pι
τος καί εσωτερικής χαρας πού
ερχεται μονάχη της τή•ι ίδια
στιγμή πού θά πάψουμε νά μέ
νουμε στην πλά:νη σκέψεως καί
δράσεως, cταν ά:νε6οσμε σε μιά
κατά:στασι πνευματικότητας.
» Ή ά:πελευθέρωσις των δυνά
μεων τής 'Αδελφότητος, ελευθέ
ρωσις άπό κάθε δόγμα, εlvαι
ά.ναγκαία γιά •ιά περάση rι 'Αν
θρωπότης ά:πό τή διάσπασι στήν
Ένότητα.
»Κάθε ον είν' ενα σπειρί άμ
μου στην ά:κτη της Αίωνιότητr.,ς».
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υΟωως το ένοιωσε ό 'fJ'vcYoς
t;z,ιόσο<pος
Ζιvαρα;pιαvt:άσα
"Οσες θρησκείες δπάρχουvε
στόv κόσμο και δσες ύπήρξαvε,
μεταδίδουν στόv άνθρωπο ενα
ταυτόσημο μήνυμα: δτι είναι
συνδεδεμένες μ' ενα · μεγάλο Σκο
πό, με μια κραταιr1 Θέλησι. �τις
μονοθεϊκες θρησκείες, αυτός δ
σκοπός κι' αυτη ή θέλησις εχουv
το δνομα θεός. Στη Βοuδδιστικη
θρησκέία άποκαλείται Νόμος. Σε
άλλες μορψες πνεuματικης σκέ
ψεως ονομάζεται 'Εξέλιξις,.' Αντί
στοιχη με την ονομασία του με
γάλου σκοπου η της θελήσεως,
είναι καt ή ονομασία του προο
ρισμοu του ά'Ιθpώπου.
•_g έπιδίωξις του α•ΛJρώπου,
στίς θρησκείες πού-χρησιμοποιουv
το δρο θεός, εΙναι «σωτηρία».
Στtς άλλες θρησκείες λέγεται
«λύτρωσις». 'Άσχετα με τη δια
ψορα των λέξεων, υπάρχει μέσα
σε δλες μία μοναδικη εννοια και
αυτη εΙναι δτι fι θέλησις του άν
θρώπου πρέπει να συνταυτισθη
με την μείζονα θέλησιν. 'Ο &.ν-

θρωπος πρέπει yά εκπαιοευθη
ωστε •/ άντιληψθη, δτι ή θέλη
σίς του 6αδίζει παράλληλα
προς μίαν θείαν θέλησίν. 'Όσο
περισσότερο καλλιεργείται το
άτομον καί δσο περισσότερο άνα
πτύσσεται ό πολιτισμός, γίνεται
πιο διαυγης ή αναγνώρισις αοτης
τής άνωτέρας θελήσεως ώς κρι
τηρίου της ζωης.
'Όλα δσα &:νακαλύπτ-:;υμε, είτε
εί·ιαι νόμοι της ψύσεως, γεγο
νότα τής επιστήμης η ομοpψιες
τ·i)ς τέχνης και της ψιλοσοψίας,
τείνουν σε τοuτο τό ενα συμπέ
ρασμα, δτι πάσα ή ζωη είναι
εκψρασις μιας ύπά:ρξεως, ά:ποκά
λυψις μιας θελήσεως. Μας 6οη
θάει νά γνωρίσουμε αυτό το εξό
χως ύψηλο γεγονός, μια μεγάλη
αλήθεια; που περιέχεται σε δλες
τίς θρησκείες του κόσμου, δτι
Θεός καί άνθρωπος κάνουν ενα, ι
οχι δύο. Αυτ?J το τεράστιο γεγο
·ιός, που εχει χαρακτηpισθη στίς
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'Ινδίες «μέγα μυστικό», μας απο
καλύπτεται &:πό μεγάλες προσω
πικότητες. 'Αποκαλύπτεται από
τον Χριστό, μέ: τ+ι ν κάθοδό Ταυ
στή γη, με τήν ένανθpώπισί Του.
Ή καθοδός Του καθιστά προσιτό
καί σαφές τό ένδόμυχο γεγονός,
δτι -ί; φύσις τοϋ ΘεοΟ είναι
έ •ι τ 6 ς μ7.ς καί οχι έκτό;.
'Όταν δ 'Απόστολο; Ιlα.ϋλος ελε
γε προς τούς ακροατάς του' δτι
τό θεμελιώδες γεγονός τοϋ Χρι
στιανισμοϋ εlναι «Ό Χριστος έν
όμlν, 1) έλπίς της δόξης», έξετέ
λει δοθεισαν έντολήν, διότι μό
νο·ι μέ: τ-rιν κατανόησι της 1διό
τητe,ς τοϋ Χριστοϋ μέσα στον
άνθρωπο θά μπορέσ� δ μαθητ�ς
νά φθάσ11 στον Διδάσκαλο.
Μιά μεγάλη προσωπικότης,
ενας αληθινός «Κυf3ερνήτης της
σωτηρίας μας», ερχεται νά ζήση
μεταξύ των ανθρώπων, γιά νχ
τούς διδάξη τό μυστήριον, δτι
θεός κ:χί άνθρωπος είν:χι ενα,
δχι δύο. Κατερχόμενος στο αν
θρώπινο έπίπεδο, ζή, όποφέρει,
στ:χυρώνετα.ι, πεθαίνει κ:χι ανα
σταίνεται έκ νεκpων. Με: τήν
ίστορία τής ζωης Του, π:χριστά
νει τό μυστ:κό δραμα κάθε ψυ
χης. ύτό είν:χι το πόρισμα τής
διδασκαλίας Του. Καθώς δ Χρι
στός έτάφη κ:χί ανέστη έκ νε
κρών, ετσι καί κάθε άνθρωπος
θά περάση από τον !διο κύκλc
συμοάντων-τόν θρίαμ6ο της Κυ
ριακης τιί>ν Β:χ'ί'ων, τήν Σταύρωσι
και τήν Άνάστασι. Καί επειδ-r1
δ Χριστός απέδειξε με: τον
'Εαυτό Του την άλή0ει:χ, διότι
διηλθε από τίς πύλες τοϋ θανά
του και έπέστρεψε νικητής, μπο
ροϋμε κι' έμεlς νά προσβλέπουμε
μ' εμπιστοσύνη, σαν ερθη 1) ωp'Χ

της πνευματαής πάλης, προς
την σταύρωσι καί τον θάνα:το
ακόμη, μ' εμπιστοσύνη προς τον
ίδιο θρίαμβο τοϋ Ένός.
τον άλ
ατά τον εναν
ΟΥ r
Κ
τρόπο,
δ θiνατος YJ ερχεται ) σε
δλους συνεχώς. '() θάνατος,
δμως, τ.ού μέ: τόσο τρόμο τον
συλλογιζόμαστε, εlνα.ι 1 μέγι
στη ευλογία.. Τον θάνατc., τον
κάνει τόσο τρομερό τό ανθρώ
π:νο στοιχείο πού εχομε ε1σαγά- ;
γει στήν αντίληψι τής ζωής. :
'Ά ν μπορούσαμε νά σκεφθοϋμε ,
σάν φυτά καί οένδρα, θά 6λέ- /
παμε ?τι δ_ θάνατο� είν,αι, το πιο
φυσικο πραγμα στην αιωνια μας ,)
ανάπτυξ:. Μηδά τρέμει τό δέν
τρο, δταν πλακώνει δ χειμώνας,
παύει κάθε ζωτικότης του καί
εισέρχεται σ' ενα είδος θανά
του; 'Απο την έποχή πού ήτανε
σπόρος, είχε περιοδικο θάνατο
τον χειμων,χ και ανάστ'Χ.σι την
άνοιξι. Μονάχα νά μπορούσαμε
νά έξισωθοϋμε με τήν φύσι, πού
τf ς λείπει ·ή αύτοσυνεί_δηqις,
καί αύτο πού καλοδμε <<θχνατ?>>
δεν θά εlχε πιά κ:χμμιά φοf3έρα
γιά μά.ς. "Αν επιτύχετε στήν
πνευματ:κr1 ζωή, θά 1δητε δτι
όπάρχει ενας καθημερινός τ.ε
θαμός, γιατί καλά εχου•ιε πή
πως -ίj ζωή δεν σημαίνει νά φυ·
τοζωή κανείς, αλλά «νά πεθαίνη
σε κάτι τό τελειότερο». 'Από
έδω ξεκινά τό μυστήρισ•ι δτι
δλοι πρέπει να. πεθάνουμε στήν
θνητrι φύσι. θα. σταυρωθουμε από
τόν �όσμο, αλλα. θά α:ν'Χστηθοϋμε
θριαμβευτικά κα.ί θά διαπιστώ
σουμε δ'tι Θεός καί άνθρωπος
κάνουν ενα καί οχι δύο.
Ι

'�πό τό περιοδικό Πi!>cover_y
του \:Vheaton Η.Π.Α.

_______Ι __________ _

Η Σ Φ I Γ:
ε:παυσε νά σιyά

Τοϋ Ίω. Α. Βασιλη

Ά ναντιρρήτως όφείλονται χά
ριτες 1tολλαί είς τούς συyyρα
φεις, οίτινες έμπνεόμενοι άπό
τάς άρ,<άς της Έσωτερικης Φι
λοσοφίας, έρευνουν μέ καρτε
ρίαν καί ύ'Πομονήν τάς κλειστάς
έκείνcτς σχολάς της άρχαιότη
τος, τά καί Μυστήρια άπ;)κα·
λούμενα. Οί άκάματοι ουτοι έρ
yάται του 'Πνεύματος προσπα
θουν νά μάθουν καί νά μας γνω
ρίσουν δχι μόνον την σύστασιν
καί την λειτουρyίαν των όρyα
νώσεων έκείνων, άλλ' άyωνίζον
ται νά έκπορθήσουν καί έκεινο,
δπερ ά1tετέλεσε τό ίερώτερον
των μυστικων των.
Μερικοί έξ αύτων φθάνουν με
χρι του άδύτου. Οί είλικρινεις
έπιστρέφουν έκειθεν καί δμολο·
yουν οτι συνέλαβαν άκατάλη·
πτόν τινα βόμβον, προερχόμενον
άπό την Σιγήν. πού έπικρατει
έκει. Οί άλλοι, προικισμένοι μέ
ίσχυράν ψα_ντασίαν, μας περι
γράψουν οχι άπλουν ψίθυρον,
άλλά ψλυάρους φωνάς, αί όποιαι
προβαίνουν είς τρομεράς καί
άποκαλύψεις.
συναρπαστικάς
'Έτσι γράφουν τόμους όyκώδεις
καί άναyράφουν λεπτομερείας
περί της λειτουρyίας καί των
σκοπων των Μυστηρίων.
Τό περ[ερyον δμως εΊναι, δτι
καί οί μέν καί οί δέ, είς τάς
πρώτας σελίδας των συγγραμ
μάτων των, σαψως διευκρινίζουν:
1) δτι διά την είσδοχήν είς τά
Μυστήρια έyίνετο αύστηρά έπι·
λο:yή ,των είς αύτά είσε ρχομέ-

νων, 2) δτι οί είσερχόμενοι ύπε·
βάλλοντα είς τρομεράς δοκιμα
σίας, διά νά έκτψηθfi ή νοημο·
σύνη των, τό θάροος, ή σταθε·
ρότης της άψοσιώσεώς των, 3)
δτι πρό της άποκαλ.ύψεως των
σκοπων των Μυστηρίων ύπεβάλ
λοντο οί, δόκιμοι είς τόν ορκον
της άπολύτου σιγης καί {χεμυ
θείας περί των δσων είδο1, καί
ηκουσαν, 4) οτι ή διδασκαλία του
περιεχομένου τωv δσων άπεκα
λύπτετο, ώς Κοσμοθεωρία των
Μυστηρίων, μετεδίδετο διά συμ
βόλων, άλληyορικων παραστά
σεων καί διά του προφορικου
μόνον λόγου.
Καί έρωτα τώρα ό άντικειμε
νικός μελετηι ής των yλαψυρων
αύτων συyyραφων, πόθεν ήρύ
σθησαν οί λαλίστατοι ουτοι
συyyραψεις-μυστηριολόyοι, τάς
πηyάς άπό τάς όποίας ηντλησαν
τά δσα διέσωσαν μέχρις ήμων
περί των δοκιμασιων, περί των
τελετουργικών μυήσεων καί των
μυστικων των όρyανώσεων αύ
των, άφου οί πραγματικοί μυ
σταί έτήρησαν τόν ορκον των
καί ούδέν yραπτόν κείμενον διε
σώθη: Διεσώθησαν βεβαίως με·
ρικά σύμβολα, τά όποια διά
τούς πολλούς είναι ά\αλα, άφω·
να καί άκατάληπτα σχήματα, η
καί περιyραψαί καί είκόνες των
πανδήμων η των καθαρτηρίων
τελετων καί θυσιων. 'Όλα δμως
αύτά δέν είναι άρκετά στοιχεια
διά νά γράφουν δσα γράφουν
οί διάφοροι Μυστηριολόyοι.
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Αύταl αί σκέψεις μου έyεννή
θησαν, δταν διά δευτέραν φο
ράν, επειτα άπό 30 χρόνια, έδιά
βασα έψέτος τό ερyον του δια
σήμου μυστηριολόyου του 18ου
αίωνος Ρ. Christian «Τά Μυστή
ρια τω,ι Πυραμίδων)). Καl είναι
γνωστόν δτι, οταν ξαναδιαβά
ζουμε ενα Ι!.ρyον, είτε λόyct) δια
θέσεως, είτε λόyct) ώριμότητος
άνακαλύπτομεν νέας πτυχάς καί
συλλαμβάνομεν νέας άπόψcις
του συyyραψέως. Όμολοyω, μου
εκαμεν έντύπωσιν ό τόνος καl
τό ϋψος ιης αύθεντίας καί της
κατηyορηματικότητος ώς καί ή
άνευ έπιφυλάξεώς τινος περιγρα
φή της τελετης της μυήσεως,
των δοκιμασιών καί ή έρμηνεία
των συμβόλων, τήν όποίαν καl
θά παραθέσω έν συνεχεί ςχ . Καί
τοGτο, διότι πιστεύω οτι καl οί
άμύητοι δύνανται νά ώψεληθοGν
έκ των άνακοινώσεων αύτων καί
νά ζητήσουν νά τά μελετήσουν
συστηματικώς. 'Ιδίως νά μελε
τήσουν κq:ί έψαρμόσουν τάς ήθι
κάς άρχάς πού άναπτύσσονται
έκει.
Δέν γνωρίζω έάν ό 1'. Cbristian
είχε μυηθη είς παλαιά η σύγ
χρονα Μυστήρια, ωσtε μέ τήν
μυστηριακήν του κατάρτισιν νά
'<ατορθώσn νά συλλέξn καί νά
συναρμολοyήσn άπό τάς νύξεις,
πού κάμνουν οί -προγενέστεροι
αύτοG καί άσχολούμενοι περί
τά μυστηριακά θέματα συyyρα
φεις Δστε νά καταστρώσn τελε
τάς μυήσεων καl νά τάς δημο
σιεύσn. Διότι, τόσον των αρ
χαίων Έλληνικων, οσον καί των
Αίyυπτιακων
Μυστηρίων δέν
εχομεν άσψαλεις καl θετικάς
πηyάς. Είναι γνωστόν οτι ούδέν
yρα-πτόν αψησαν οί παλαιοί
έκεινοι ΜGσται, καθότι έτήρη
σαν ά-πόλυτα τόν δοθέντα δρκον
της σιyης. ΕΊναι άληθές έπίσης,
οτι εχομεν περιyραψάς των τε
λετών της Έλευσινος ύ-πό των
λεyομένων ψcυδοορψικων, του
Άπολλοδώρου, του Πορψυρίου,
του Ίαμβλίχου καl των πολεμίων
των Μυστηρίων. Άλλά πάντα
ταGτα είναι πολύ μεταyενέστε-

ρα. 'Επίσης διεσώθησαν άνά
yλυψοι παραστάσεις καθαρτη
ρίων τελετών καl θυσιών -παν
δήμων. Καl αύτά τά σωζόμενα
εΤναι άρκετά δι' ενα εύψάντα·στον συγγραφέα, νά συνθέσn
τελετάς μυήσεων καί δοκιμα
σιών. Άλλα τό 'Ιερόν μυστικόν
των παραμένει ά-πόρθητον, άσύλ
λη-πτον διά τούς συγχρόνους
έτεροδόξους. 'Επίσης διά τά Αί
yυπτιακά δέν Ι!.χομcν γραπτά
κείμενα. • Αλλοι συyyραψεις συ
σχετίζουν τήν διδασκαλίαν των
Πυραμίδων μέ τά σωζόμενα του
Έρμου του Τρισμεyίστου. Έ-πl
του προκειμένου δέν γνωρίζω.
έάν ή Σψί yξ Ι!.λυσε τήν σιωπήν
της καί ηκουσε τάς άποκαλύψεις
της ό έν λόyct) συyyραψεύς.
'Ασχέτως δμως δλων αύτων -πι
στεύω δτι οί μυστηριολόyοι
-προσφέρουν μεγάλην ύ-πηρεσίαν
είς ήμας τούς συγχρόνους των.
'Εάν δέν εύρίσκοντο καί αύτοί
νά μας ύπενθυμίζουν δτι ύ!!ηρχε
κάποτε έπί της yης σοβαρά
π·,ιευματ ική έ-πίδοσις των άνθρώ
πων ολων των έποχων -πρός τόν
τομέα αύτό� ή λησμοσύνη, πού
είναι ή όλεθριωτέρα άδυναμίσ:
του άνθρώπου, θά είχε καλύΨn
μέ τόν βαρύν πέ-πλον της λήθης
μίαν δόξαν του πνεύματος, ενα
άνθρώπινον πνευματικόν έ-πίτευ
yμα, τό όποιον οχι μόνον άνύ
ψωσε τήν ψυχικήν καί -πνευματι
κήν στάθμην των χωρών, δπου
έλειτούρyησαν τά Μυστήρια,
άλλ' έθεμελίωσαν τάς βάσεις
ένός άκα ταλύτου πολιτισμοG,
στηριζομένου' είς -τήν τέχνην
καί τήν Φιλοσοψίαν, ύπό τήν
έπίδρασιν των δποίων οί σύγ
χρονοι άνθρωποι -προσ-παθοGν
νά αίσθανθοGν κάποιαν συyκί
νησιν, κάποιαν χαράν, μέ τήν
μελέτην του καί νά λύσουν τά
αίνίyματα καl τά προβλήματα
της ζωης, -πού άπασχολοGν τήν
άνήσυχον σκέψιν των.
Είς ολας τάς έ-ποχάς καl εις
διαφόρους χώρας, ή μητέρα μας
ή Γη άνατρέψει μέ στορyήν,
καλλιερyει καί άναδεικν6ει τά
ωριμα παιδιά της. Ποια δμως
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Ό ναός τ.:ϋ Άμενόφιδcς {μέ yλυπτάς άναπαραστάσεις μυήσεwν)
t:.ίναι αύτά . Είναι έκείνα πού
όνομάζουμt:. Ποιητάς, Όραματι
στάς, Προψήτας, Μυσταyωyούς.
Είς την ώρψότητά των συνετέ
λε -:,αν δ πόνος καί ή δc κιμασία.
• Η άνάμνησις τοϋ πόνου πού
έπροξένησεν , ίς τάς ψυχάς των
ή κακία των άνθρώπων. τά εκα
με ν' άποψασίσουν νά μή έκδη
λώνουν πλέον κακίαν έvαντίον
των άλλων άνθρώπων. 'Αντίθετα,
στην κακίαν έκείνων. προσφέ
ρουν άνcχήν καί άyάπην. Έψε
ξης εμαθαν νά βλέπουν είς τό
πρόσωπον τοϋ άλλου τόν ίδιον
τόν έαυτόν τους. 'Επίσης cίς
τήν ώριμότητά των συνετέλεσε
πολύ τό δάκρυ της είλικρινοϋς
μετανοίας, πού επλυνε καί έξά
λειψt:. τάς κηλίδας της άνομίας
των. Ή έξιλέωσίς των μέ τήν
έπανόρθωσιν τοϋ άδικήματος,
έπανέφεραν μέσα τους τήν yα
λήνην, ή όποία έπέβαλε σιyήν
εις τάς έψιαλτ,κάς τύψεις τοϋ
συνειδότος, πού είχαν δημιουρ
γήσει αί παραβάσ:,.ις τοϋ ψυσι
κοG Νόμου. Ή μητέρα μας φύ
σις, δέχεται τούς παραβάτας
των Νόμων της μέ στορyήν

στούς κόλ.πους της καί τούς
βοηθεί νά πορεύωνται παράλ
ληλα πρός αύτούς yιά νά άπο
λαμβάνουν διαρκως τάς θω
πείας, τάς εύλοyίαc, καί τάς χα
ράς της Ζωης Τώρα, ποία τά
yνωρισματα των παιδιων αύτων
της Γης; Ή άπέραντος καλω
σύνη καί ή άνευ δρίων άνοχή
καί έπιείκεια άδιακρίτως πρός
παντα άνθρωπον. Ή πραότηc,
,<αί ή γλυκύτης, πού είναι ή
ζωντανή εκψρασις της άρμο
νίας. ή όποία πλημμυρίζει τόν
έσωτερικόν των
κόσμον.
Ό
ερως πρός τήν άλήθειαν. Ή δίψα
τοϋ γνωναι. Ό πόθος του λυ
τρωμοG καί της 'Ελευθερίας. Ό
ήρωίσμός καί ή θυσία ύπέ.ρ των
πολλων. Ή προσπάθεια νά σπά
σουν τά στενά ορια του περι.
βάλλοντος της Γης καί νά άyκα
λιάσουν μέ τάς άκτϊνας της
ρωμαλεας των σκέψt:.ως τήν
άπεραντωσύνη των κόσμων yιά
νά γνωρίσουν τά μυστικά των
ν' άyαπήσουν τήν ζωήν των/
Αύτά είναι τά ωρψα παιδιά της
Γης. Αύταί είναι αί ήρωϊκαί
ψυχαί, πού μέ. τάς προσπαθείας
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των αύτό:ς προκαλοϋν τήν προ·
σοχήν καί τήν έκτίμησιν των
ύπερτέρων τοϋ άνθρώπου συνει·
δήσεων,. των έλευθέρων καί
φωτεινών, αί όποίαι συμμορ·
φούμεναι μέ τήν έπιταyήν τοϋ
παγκοσμίου Νόμου της άλλη·
λεyyύης καί άλληλοβοηθείας των
δντων αίσθάνονται ίερόν τό
χρέος νό: βοηθήσουν, νό: ένισχύ·
σουν καί νό: καθοδηγήσουν στορ·
yικό: τό:ς ώρίμους, τό:ς άyνό:ς
καί τό:ς ήρωϊκό:ς ψυχάς, πού
άτενίζουν πρός τό: ύψηλό: καί
άyωνίζονται ν' άνεβοϋν σέ άνω·
τέρας βαθμίδας της έξελίξεως.
ζητοϋσαι yνωσιν καί φως.
Κάθε ένατένισις πρός τό: άνω
καί κάθε άyνός πόθος προκα·
λοϋν fνα κραδασμόν στόν αtθέ·
ρα. Τοϋτον συλλαμβάνουν οί δέ·
κται των τελείων ύπάρξεων καί
ούδέποτε τόν άφίνοuν χωρίς
άπάντησιν. Ή στοχαστική καί
εύαίσθητη φύσις τοϋ Ποιητοϋ
δέχεται τό στοργικό χάδι της
Μούσης πού δυναμώνει τήν φαν·
τασίαν τού καί ετσι κατορθώνει
νό: συλλαμβάνn· καί νό: έκφράζn
μέ άρμονίαν καί ρυθμικό μέτρο
καταστάσεις καί πραyματικότη·
τας, πού σuyκινοϋν τούς λοιπούς
άνθρώπους, μή δυναμένους δμως
τούτους νό: τάς αίσθανθοϋν καί
νά τό:ς κατανοήσουν μέ τό:ς ίδι·
κάς των νοητικάς ίκανότητας.
Ή φαντασία είναι μία νοητική
ίκανότης πού συλλαμβάνει τήν
πραγματικότητα μέ τόν ίδικόν
της τρόπον καί πρέπει νό: είναι
σεβαστή καί νό: μή περιφρονf\ται.
Καί έκεϊνα άπό τά τέκνα της Γης.
πού δέν άρκοϋνται είς τό άπο
τέλεσμα τοϋ έρεθισμοϋ, πού
δέχονται αί αίσθήσεις των, yιά
νό: γνωρίσουν τόν έξωτερικόν
κόσμον καί πιστεύουν, δτι μπο·
ρεί μέ τά αίσθητήρια της ψυ
χης των νά δοϋν καί ν' άκού
σουν εκείνα, διά τά δπcία δέν
τούς πληροφοροϋν αί πέντε αί
σθήσεις, άπλώνοuν τάς ψυχικάς
των δυνάμεις πρός τό: εξω. yιό:
ν' άτενίσουν τήν πραγματικό
τητα, εί .ιαι οί ηρωες, οί ήμίθεοι.
Άκτϊνες φωτός περιβάλλουν
τότε τούς τολμηρούς καί τούς

άyίους καί άναδεικνύονται ουτοι
Όραματισταί καί Προφηται. Ή
θεωρία καί ή yνωσις μεταδιδο
μένη άπό τούς άλλους μας άνοί·
youν εύρείς όρίζοντας μαθή·
σεως καί πλουτίζουν τό νοητικό
μας περιεχόμενο. Άλλ' ή κατ'
αίσθ,ησιν yνωσις καί ή 11.αθαρό:
κάτοψις της πραγματικότητος
εχει yοητείαν καί πειθώ, διότι
γιyαντώνει τήν πεποίθησι ν έπί
τοϋ άλανθάστου της γνώσεως
καί έδραιώνει τήν Πίστιν. πού
είναι τό γνώρισμα των Όραμα
τιστων καί των Προφητών, καί
ή δποία πίστις είναι έκείνη, πού
τούς άναδεικύει δδηyούς καί δι·
δασκάλους της άνθρωπότητος.
ΥΟταν τό: παιδιά της Γης, της
ώς άνω κατηγορίας, αίσθανθοϋν
τό χρέος νό: έπι:>οθοϋν είς τήν
κατερyασίαν των ψυχων τi;,)ν
άδελφων των άνθρώπων καί νό:
-βοηθήσουν' συστηματικό: τήν δια·
φώτισιν, τόν φωτισμόν, τήν άπε·
λευθέρωσιν τούτων άπό τό σκό·
τος καί τήν ελξιν της γης, τότε
ζητοϋν τήν συνερyασίαν καί τήν
βοήθειαν τοϋ ούρανοϋ. Καί ό
ούρανός άσμένως δέχεται τήν
συνερyασίαν, διότι εχει τήν
πεποίθησιν είς τήν σύνεσιν, είς
τήν άκλόνητοv
θέλησίν των,
είς τήν σταθερότητα καί είς τήν
άyνότητα · των προθέσεών των,
διότι εχει δοκιμάσcι καί παρα
κολουθήσει τό:ς ήρωϊκάς τ ων
προσπαθείας, δχι μόνον κατq:
τήν παροϋσαν ζωήν. άλλό: καί
κατά τό:ς προγενεστέρας δια·
βιώσεις των. Τά περιβάλλει τότε
μέ δυνάμεις του καί τό φως Του
καταυγάζει τό πνεϋμα των καί
ή' άρμονία Του πλημμυρίζει τl'\ν
καρδίαν των. Διότι εyιναν άνά
λοyοι μέ τάς έλεuθέρας καί άνε·
ξαρτήτοuς διανοίας. Διότι τό
ψεϋδος καί ή κακία δέν μολύ·
νουν πλέον ου ·ε τόν νοϋν των,
οϋτε τήν καρδίαν των. Μετεμορ·
φώθησαν δλοκληρωτικό: καί έκ
δηλώνοuν μόνον άyάπην, yαλή
νην. γλυκύτητα, άλήθειαν. φως.
Τότε τούς άποκαλύπτΗ, μέ τό:
μέσα πού εχει άφθονα, ώλοκλη
ρωμένην Κοσμοθεωρίαν,
τήν
δποίαν δ άνθρώπινος νους, ώς
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κάτι τό ττεπερασμένον, άδυνατεϊ
μέ τά μέσα ττού διαθέτει νά
yνu.ψίσn μόνος του. Ή κοσμο
θεωρία αύτή, ή δττοία άποκαλύ
-πτει τήν άρχήν καί τόν σκοττόν
της ζωης, έξηyεϊ δλα τά φαινό
μενα καί ούδέν ττρόβλημα � αί
νιγμα τοG Εtναι τταραμένει άλυ
τον Πόθεν οί κόσμοι. Πόθεν ή
ψυχή. Ποία ή έξέλιξίς της μέσ<t>
των διαφόρων όρyαvισμων. Πως
αϋτη λυτροGται τοG yηίνου πε
ριβάλλοντος. Πως άττοθεουται.
Πως έπιτυyχάνεται ή συνc.ρyα
σία των άyνων άνθρώττων μέ τάς
ύττερτέρας αύτοG συνειδήσεις.
Διατί δ φυσικός Νόμος εtναι
ταύτόσημος τοG ήθικου Νόμου.
Καί διατί διά τήν ά-πόκτησιν της
Γνώσεως ττροατται τεϊται"έξαyνι
σμός καί σταθερά ήθική ττορεία.
'Όλαι αύταί αl. yνσώι:.ις άποκα
λύτττονται είς έκείνους, ττού άττο
καλουμεν Μυσταyωyούς καί οί
δττοϊοι ύττοβάλλονται ττρότερον
είς φρικτούς δρκους, δττως μή
-προβαίνουν είς τήν μετάδοσιν
των άληθειων αύτων, είμή είς
άνθρώττους άyνων καί σταθερών
ττροθέσεων, άττοκλειομένων των
άτόνων καί στείρων διανοιών
καί των νεκρών ψυχών. Οί Μυ
σταyωyοί οδτοι ττεριβάλΛονται
μέ ττνευματικάς έξουσία'ζ καί
γίνονται yνωσται καί χειρισταί
άττοκρύφων Νόμων της Φύσεως.
Οδτοι ίδρύουν τάς κλειστάς η
Έσωτερικάς Σχολάς καl δέχον
τα-ι εις αύτάς, κατό-πιν ττροσε ·
κτικης έττιλοyης, τούς έκλεκτούς
καί καθαρούς τόν νουν καί τάς
χείρας καί τούς μυουν είς τάς
'Αληθείας, πού κατέχουν, κατό
ττιν δοκιμασιών καί έπιβολης
του υΟρκου της Σιyης. Ή μέθο
δος. τήν δποίαν μεταχειρίζον
ται, άρχικως, Είναι ή διά της
όπτικης γλώσσης των συμβό
λων καί της άλληyορίας ττρο
βολή ώρισμένων κοσμοyονικων
άρχων καί μεταμορψωτικων άΛη·
θc.ιων. Οϋτω ττροψυλάττουν άπό
κάθε βεβήλωσιν καί κατάχρησιν
άπό τούς νεήλυδας καί τάς
άώρους 'ψυχάς τά κέντρα αύτά
του Φωτισμου καί της Λυτρώ·
σεως, -πού καλοGνται Μυστήρια.
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'Ο ούρανός της χώρας μας
ηύνόησε τήν ίδρυσιν καί Λει
τουρyίαν των Μυστηρίων είς
τήν 'Αρχαιότητα. Τά γνωστό
τερα έξ αύτων εtναι τά Μι
νωϊκά, τά Όρψικά, τά Καβείρια,
τά των Λυκομηδων, τοG Κινύρα
της Πάψου, τά 'Ελευσίνια, τ<':.c
Πυθαyόρflα. Είς αύτά έμυήθη
σαν δλοι οί Σοψοί καί οί Νομο·
θέται της 'Αρχαίας 'Ελλάδος
καί δ άφθαστος καί άπαράμιλ
λος πολιτισμός της όψείλεται
είς τήν έπίδρασιν των Μυστη
ρίων, των δποίων οί Ναοί καί τά
περίτεχνα Μνημεϊα των χαρί·
ζουν, άκόμη καί εtς τήν σημερι
νήν 'Ελλάδα, Αιyλην καί Δόξαν
ττνc.υματικήν, ή άνταύyεια των
δποίων εϊθε νά ψωτίσn καί τούς
συγχρόνους υ Ελληνας, τούς έκτι
μωντας καί ττοθοϋντας τήν Μυ
στηριακήν Γνώσιν. Είθε οδτοι
νά ζητήσουν καί νά μελετήσουν
ταύτην. Οί ΜGσται δέν έξέλιττον
άπό τήν έπιψάνειαν της Γης καί
ή Μυστηριακή δάς, ίσως άτο·
νος, ττάντως καί σήμερον φωτί
ζει άκόμη τήν Ά νθρωπότητα.
Καίτοι ή Μυστηριακή δάς κεϊ
ται χαμαί, έν τούτοις τό άμυ·
δρόν, άλλά μαρμαϊρον φως της
διατηρεϊται είσέτι είς κλειστάς
τινας 'Εταιρίας, μέ ττοικίλα όνό
ματα καί ύττό διαφόρους μορ
ψάς. Οί ζητοGντcς τάς εύρίσκουν
εύκόλως σήμερα. Καί είς τούς
κρούοντας τήν θύραν των αϋτη
ύποχωρεϊ μέ άρκετήv εύχέρειαν
σήμερον. Οί άνθρωποι άyαθων
προθέσεων καί έντίμων διαθέ
σεων c:tναι -πάντοτε εύπρόσδc
κτοι.
w Αλλη χώρα πού ηύνοήθη άπό
τόν Ούρανόν καί ηκμασαν είς
αύτήν άρτια Μυστήρια έπί πολ
λούς αίωνας 1:.ίναι ή άρχαία Αί
γυπτος. Πρώτη ίερά πόλις της
θεωρουνται αί θηβαι. 'Εκεί εδρα
σαν τά πρώτα Μυστήρια τά
άναδε ίξαντα τούς βαθεϊς Μαθη
καί 'Αστρονόμους,
ματικούς
τούς μεγάλους Νομοθέτας, τούς
Μύστας πάσης 'Αποκρύψου 'Επι
στήμης καί Έσωτερικης Σοφίας,
Εκcϊ κατά τήν παράδοσιν έμυή
θησαν δ θαλης, δ Εϋδοξος, δ \
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Σφίγξ τοίί Μουσεlου τοίί Καίρου
/

Πυθαyόρας. ό Πλάτων.
Έάν απωλέσθη ή διδασκαλία
καί τό έσωηρικόν περιεχόμενον
των Σχολών έκείνων. διεσώbησαν δμως τά μεyαλοπρεπη μνημzία, τά άντρα έκείνα της Σο:
φίας καί της Άρετης. δια νά
ύπενθυμίζουν είς τούς ι-ιε ταyενεστέρους άνθρώπους ποϋ δύναται νά φθάσπ ή θέλησις καθοδηyουμένη από τήν άyνότητα
των προθέσεων καί από τήν καθαρότητα τοϋ νοϋ.
Είς τό απέναντι τοϋ Καίρου
όροπέδιον τοϋ Γιζέχ έπί της άριστερας δχθης τοϋ ΝFίλου, έκ των
έπτά πυραμίδων διεσώθησαν
μάρτυρες ένός ένδόξου πνευματικοϋ παρελθόντος αί τρείς. Ή
μεyαλυτέρα έξ αύτων έκτίσθη
κατά τόν Ήρόδοτον ύπό τοϋ
Χέοπος. Είς όλίyην απόστασιν
ταύτης τιροβάλλει έπιβλη rικόν
καί μεyαλοπρεπές ενα ύψίστης
σημασίας κολοσσιαίον σύμβολοΊι
πού κατώρθωσε νά συλλάβπ καί
νά έμφανίσπ είς τούς πολλούς
ή Μυσταyωyημένη σκέψις των
Αίγυπτίων της έποχης έκείνης.
Τοϋτο τό ίερόν σύμβολον εΤναι

ή περιώνυμος Σφίyξ. Είναι λαξευμένη είς τόν έκ yρανίτου δyκον ένός όροπεδίου. Τό ϋψος
της εΤναι 75 πόδες. Τό μηκος
της 120 'Από της yαστρός μέχρι
τοϋ πώyωνος 50 πόδες καί άπό
τοϋ πώyωνος μέχρι της κορυψης 25, ή δέ π1οριψερεια της κεφαλης κατά μέτωπον 80 πόδες.
Είς τήν κορυφήν της κεφαλης
ύπάρχει κοίλωμα. τό όποίον θά
έχρησίμ<Ξυε διά συμβολικούς
στολισμούς.
Ό κολοσσιαίος αύτός μονόλιθος χρώματος ύπερύθρου, όρθούμενος έπί της άμμου παράyει
είς τήν φαντασίαν τοϋ τό πρωτον άτενίζοντος αύτό κατάπληξιν καί θαυμασμόν. Τό λίθινον
αύτό φάσμα φαίνεται ώς νά
προσέχπ καί νά έξετάζπ τόν ατενίζοντα αύτό έπισκέπτην. Νομίζει τις δτι τό φάσμα τοϋτο τταρατηρεί μετά περισκέψεως καί
βυθομετρεί τό ενδον έκείνου.
πού τό περιερyάζεται. Τό μέγα
ους του φαίνεται νά προσπαθn
νά συλλαμβάνπ ακόμη τόν θόρυβον τοϋ παρελθόντος καί τά
άνατολάς έστραμμένα
πρός

!.\]�()�
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Ή με'ι'άλη ΣφiΊ'ξ του Γιζέχ
βλέμματά του νά έ ιισκοπουν τό
μέλλον. Τό βλέμμα του ένέχει
κάτι τό ατενές καί έκστατικόν
,τού θέλ yει, μαγεύει καί ύπο
βάλλει τόν θεατήν. 'Όλη αύτή
ή όyκώδης, ή κολοσσιαία μορφή,
κατά τό ημισy άγαλμα καl κατά
τό ημισu βουνό εχει μίαν ίδιά
ζουσαν μεyαλο-πρέπειαν, έμ-πν�
ουσαν ούχl δέος, ό:λλά yαλήνην
καί έκφράζει μίαν σαyηνεύουσαν
γλυκύτητα καl μακαριότητα
Ή Σψlyξ ό:να-παρίσταται είς
τήν είσοδον δλων των Ναων.
Ε{vαι τ4;ι 5ντι ενα λίθινον συμ
βολικόν αίνιγμα, πρόλογος σιω
,τηλός, έ-πιβλητικός -προθάλαμος,
κλεlς μυστική της βαθείας fπι
στήμης της Μυσταγωγίας, πού
ά -πεκαλύπτετο είς τούς άyνούς
καί τούς τελείους της έποχης
έκείνης έντός των Πυραμίδων
Άλλ' ας τολμήσωμεν με τά δσα
διεσώθησαν περί της έννοίας
του μεγάλου τούτου συμβόλου
νά έπιχειρήσωμεν ·tήν έρμηνείαν
του. Ή Σψίyξ; της δποίας ή έτυμολοyία ε1ναι ,σψίyyω.>, έκφρά
ζει
την ίδέαν του συνδέειν, του
\
συνθέτειν. Καl τ4;ι δντι Fίς τήν

μορφήν, είς τό σχημα της Σφιy
yός συμπλέκονται καl ένουνται
κατά ενα τρόπον άρμονικόν
τέσσαpα σύμβολα. Κεφαλή yu·
ναικός, σωμα ταύρου, δνυχες
λεοντος καί πτέρυγες ό:ετου.
Καίτοι τό σύνολον -παριστq: φαν
ταστικήν φυσιοyνωμίαν έν τού
τοις κάθε ίyνος τερατωδίας έξα
φανίζετcχι αμι;χ τό -πνευμα του
παρατηι::,,1του θελήσn νά συλ
λάβn τό νόημα, πού εχει -περι·
κλείσει έκε'ί δ βαθυστόχαστος
συμβολιστής
Ή Κεφαλή της Γυναικός περι
βαλλομένη άπό καλύπτραν συμ
βολίζει τήν Διάνοιαν, τήν άyνήν,
τήν έλευθέραν καί άνεξ..:.:ρτητον,
τήν φθάσασαν είς τό νά έ-πο
-πηύn καί νά yνωρίζn τό παν,
τούτέστιν
"ά
εχn καταστη
Σοφή. Στηρίζεται έπί του κορ
μου Ταύρου, συμβολίζοντος την
yονιμοποιόν Δύναμιν της Ζωης
καί τό -παράyωyον αίτιον του
αίωνίου Κάλλους.
Οί δvυχες του Λέοντος είκο·
νίζουν την άκατάβλητον φυσι·
κην ίσχύν καί τό θάρρος, με τό
όποιον -πρέ-πει νά εχη -περιβλη-
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θ η ή έλευθέρα ψυχή, διά νά κα
τατροπώσn τήν άρνησιν και δια
λύσn τό ερεβος. Τέλος αί πτέρυ
γες του άετου συμβολίζουν τήν
δύναμιν της πτήσεως, τήν ίκανό
τητα ν' άvυψουται προς τά ύψη
λά πού πρέπει ν' άποκτήσn τό
πνευμα διά ν' άποψύyn τήν ελ
ξιν της Γης και τάς περιπτύξεις
του" Αδου.
Ή τοποθέτησις του ίερου τού
του συμβόλου πρό της είσόδου
των Ναων θά έσήμαινε δύο τινα.
'Ή τό διά τούτου είκονιζόμενον
πρέπει νά είναι ό φρουρός, ό
�ροστάτης, δ καθοδηyη1ής των
είς αυτά τελουμένων, η οί έκεϊ
φοιτωντες θά ήδύναvτο ν' άπο
κτήσουν τάς ίκανότητας καί τάς
δυνάμεις πού
συμβολίζει n
Σφίγξ, διά νά γίνουν έλεύθεροι,
σοφοί καί ισχυροί.
Και τώρα τήν ευθύνην των
δσων κατωτέρω θά περιyοάψω,
δέν θά τήν φέρω έyώ, άλλ' ό
Ρ. Chi-istian, δστις ίσχυρίζεται
δτι τά ήρύσθη άπό τά σωζόμενα
περί των Μυστηρίων των Πυρα
μίδων του Ίαμβλίχου και άλ
λων Μάγων. Τά δσα θ' άψηyηθω,
πιστεύω δτι δύνανται νά βοη
θήσουν έκείνους, οίτινες μετά
προσοχης καί έμβριθείας ηθελον
μελετήσn ταυτα και διά ιουτο
λαμβάνω τό θάρρος νά τά μετα
φέρω ένταυθα.
Ό 'Ιεροφάντης μετά δύο θε
σμοθετών
ώδήyει
τον προς
μύησιν προ της Σφιyyός και
του άπηύθυνε τήν έξης παραί
νεσιν:
«Συνήθιζε νά παρατηρfiς μέ
προσοχήν καί μέ άκρίβειαν. Νά
μετά δικαιοσύνης.
βούλεσαι
Μάθε νά τολμq:ς παν δ,τι ή συ
νείδησις τό έ πι τρέπει. Γνώριζε
νά σιyας έπί των σκοπών σου.
"Αν δέ'παρά τήν καρτερίαν σου
ή έπαύριον φαίνεται νά ε1ναι ή
συνέχεια των άyώνων της προ
τεραίας, πρόβαινε μέ σταθερό
τητα προς τον σκοπόν σου. Οί
φύλακες της Ίερας Κλειδός, της
κλειούσης τό
παρελθόν καί
διανοιyούσης τό μέλλον, θά θέ
σουν έπί του μετώπου σου έν
καιρQ τό Διάδημα τού ΣοψοG,

του Τ ρίς Ί σχυροG,.
Παρά τούς πόδας της Σφιy
yός ητο έντοιχισμένη όρειχάλ
κινος θύρα. Προ αυτης ώδηyεϊτο
δ δόκιμος μέ κεκαλυμμένους διά
μέλανος έπιδέσμου τούς όφθαλ
μούς ύποβασταζόμενος ύπό του
ένός των θεσμοθετών. Ό ετερος
τούτων έκράτει λυχνίαν. Ή θύρα
ήνοίyετο κατά τρόπον μυστη
συνθηματικfi
ριώδη,
αμςr: τfi
κρούσει του Ίεροψάντου. Ή εί
σοδος αϋτη ώδήyει δι' ένός λα
βυρινθώδους ύποyείου όρύyμα
τος είς τήν εναντι της Σψιyyός
Πυραμίδα, είς τά διαμερίσματα
της δποίας ητο άδύvατον νά
ψθάσ!l' τις άνευ πεπειραμένου
δδηyου. Μετά τήν είσοδον του
δοκίμου και των συνοδών του
πάλιν έκλείετο
έρμητικως ή
θύρα. Καί τώρα άρχεται ή πρώτη
δοκιμασία. Ό Δόκιμος ύποβα
σταζόμενος,
πάντοτε 11.ροχω
ρεϊ μέ βημα σημειωτόν, άλλ' αί
φνης τον σταματουν άπότομα
οί 9εσμοθέ.ται, κραυyάζοντες δτι
εύρίσκονται προ μιας άβύσσου,
ή όποία περικυκλώνει τον Ναόν
των Μυστηρίων προψυλάττουσα
αυτόν άπό τήν αυθάδη περιέρ
yειαν των βεβήλων. Διά νά συ
νεχίσωμεν τήν πορείαν πρέπει
νά καταβιβασθfi ή κρεμαστή γέ
φυρα διά της δποίας οί μυσται
μεταβαίνουν είς τήν Ιεράν Γην.
-< Μή κινηθfiς οϋτε κατά ενα
βημα. Μή καταβιβάσnς τόν έπί
δεσμον των όψθαλμων σου, διότι
θά καταπέσnς έντός του βαρά
θρου. 'Απόβαλε τόν φόβον καί
μάθε νά ύπα,ωύnς».
Οί παρακολουθουντες έψυχο
λόyουv τον δόκιμον. 'Εάν έπι τυ
χως άντεμετώπιζε τήν δοκιμα
σίαν του τρόμου, του ελεyον νά
προχωρήσn καί του άψ(lρουν τον
έπίδεσμον. Ουτος άντίιφυζε τότε
τερατώδεις μορψάς καί παλλό
μενον δρέπανον ύπέρ τήν κεφα
λήν του, συγχρόνως δέ ήκούετο
φωνή λέγουσα: <Ουαί. είς έκεϊ
νον, δστις θά διr:χταράξn τήν
ήσυχίαν των τεθνεώτων'>. 'Εάν
καί πάλιν δέν έδείκνυε λιποψυ
χίαν. έσυνεχίζετο ή ήθική πλεον
δοκιμασία, ητις συνίστατο είς
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�να κοnιωδες _ταξίδιον καί είς
τήv έξης δοκιμασίαν : Άφοϋ τqQ ,
εδιδον νά κρατfi !ivα λύχvον σuμ- ·
βολίζοvτα τό βλέμμα τοϋ θεοϋ,
δστις μας nαρακο-λοuθεϊ nαv
τοϋ, τοϋ άnηύ9uνον τήν κάτωθι
σuμβοuλήv καί πpραίvεσιν καί
τόν ώδήyοuν ,τρό μιας στενω
nοϋ σκοτεινης καί τόσον χαμη
λης, ώστε μόνον ερπων έnι των
' γονάτων
καί των χειρών θά ήδύ
νατο νά nροχωρήσn, <' U Ynαyε
θαρραλέως, τοϋ ελεyοv, δέν
εχεις νι'χ φοβηθfiς η τόν έαuτόν
σου, εtς την δοκιμασίαv της μο
νώσεως, Πρέnει νά στηριχθfiς
μόνον είς τάς lδικάς σου δυνά
μεις, Ή δδός αϋτη εΤvαι η είκών
τοϋ μνήματος ένιός τοϋ δnοίοu
nας θνητός θά κατακλιθfi τό
έσnέρας της yηίνης ζωης, διά
νά άφunνισθfi ελεύθερος είς τήν
αίωνlαv αύyήν της ζωης των
nνεuμάτωv. Ένίκησες nροηyοu
μένως τό φάσμα τοϋ θανάτου.
"Υnαyε τώρα νά άναμετρηθfiς
με τόν θάνατον καί νά θριαμ
βεύσnς τ�ν καταπλήξεων τοϋ
1άφοu >, Έάν δ δόκιμος έδίστα
ζε νά είσέλθn είς τήv όnήν, οί
θεσμοθέται τοϋ εδενον εκ νέου
τούς όφθαλμούς καί τόv άnέ
nι:μnον ώς δειλόν καί άνάξιον
v' άτενίσn τό φως τωv Μυστη·
ρίωv. 'Εάν άντιθέτως άnεφάσιζε
v' άρχίσn τήν νέαν του δοκιμα
σίαν, τοϋ ηϋχοντο καλό κατευό
διον. uοταν δέ δ δόκιμος είσήρ
χετο είς τήv έν είδει σωληνος
όn11v καί έnροχώρει, ήκούετο δ
δοϋnος της nλακός, nού εψρασσε
τήν είσοδον καί μία φωνή λέ
γουσα
«'Εvταϋθα άnόλλuνται οί μω
ροί, οί φιλοδοξοϋντες νά γίνουν
Σοφοί καί Ίσχvροί'>. Ό δόκιμος
έπροχώρει ερnων έντός τοϋ λα
βυρίνθου. δστιc άλλαχοϋ ητο κα
τωφερής καί άλλαχοϋ άνηφορικός
καί κατέληyεv είς σιδηράν κλί
μακα, ητις τόν ώδήyει nρό ένός
βαράθρου. Τό δέος της μονώ
σεως καί. της άμηχανίας λυγί
ζουν έδω τάς μή ήρωϊκάς ψu
χάς. Αίφνης διακρίνει μίαν σχι·
ομάδα, η τις τοϋ έnιτρέnει νά
διέλθn καί παρακάμψn τό σκο-
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τειvόν βάραθρον. Είσέρχεται είς
αύτήν κα:ί άναρριχαται είς μίαν
κλίμακα, ή δnοία τόν δδηyεϊ εlς
μικράν nλατεϊαν, δnou διακρίνει
καθίσματα, έnί. των δnοίωv
καί άναnαύεται εnειτα άnό τήν
nολύωρον καί άyωνιώδη nο
ρείαν. Ή έλnίς δτι nροσεyvίζει
τό τέρμα της δοκιμασίας τόν
ένθαρ!)ύνει. 'Αρχίζει νά διακρίvn
άμuδρόν τι φως, δnερ φωτίζει
μίαν εύρεϊαν δίοδον, τήν όnοίαν
καί άκολοuθεϊ θαρραλέως, διότι
αϋτη nροχωροϋσα διεuρύνεται
καί καταλήγει είς μίαν φωτει
νήν αίθοuσαv, τήv όnοίαν κο
σμοϋν 24 δμοιώματα Σψιyyός.
Τήν αίθοuσαv ταύτην χωρίζει
δρύφρακτον. Τοϋτο ύnοχωpεϊ
μετ' όλίyον καί δ δόκιμος ,τε
ριερyάζcται δλομόναχος τόν
διάκοσμόν της. Οί τοϊχοι είναι
κεκαλυμμένοι άnό τοιχογραφίας,
αϊτιvες nαριστάνοuν nρόσω,τα
καί σύμβολα μυστηριώδη, τά
δnοϊα προκαλοϋν τήν περιέρ
yειαν τοϋ δοκίμου καί διεγεί
ρουν τήν φαντασίαν. Έκεϊνο
δμως, nού nροκαλεϊ τήν nροσο
χ1Ίν του, είναι 22 nίνακες στηρι
ζόμενοι έnί όρειχαλκίνωv τριnό
δων, έnί των δnοίων εΤναι χαρα
γμένοι άριθμοί καί ίεροyλuφικαί
παραστάσεις. Ή αίθουσα άρω
ματίζεται μυστηριωδώς μέ μεθυ
στικά άρώματα. Τήv στιγμήν
εκείνην είσέρχεται μεyαλοπρε
nως σεβάσμιος παστοψόρος, δ
φύλαξ καί έρμηνευτής των Ίε
ρων Συμβόλων, δστις προσψω
νεϊ ώς έξης τόν ύποψήφιον μύ·
στην, τόν έnιτυχως άντιμετωnί
σαντα τάς δοκιμασίας μέχρις
έκεϊ : < Υίέ της Γης, ώς cu nα
ρέστης έν τy μέσ� ήμων. Διέ
φuyες τάς nαyίδας της άβύσσοu
καί άνεκάλuψες τήν δδόν των
σοφών. Όλίyοι ,τρίν σοϋ ύnερε
νίκησαν αύτήν τήν δοκψασίαv.
Οί άλλοι άnωλέσθησαv. Έnειδή
ή Μεγάλη Ίσις σέ προστατεύει,
θά σέ όδηyήσn ύyια καί σωον
πρό τοϋ άδύτοu, δnou ή άρετή
στεφανοϋται καί ή yvωσις ψωιί
ζει τούς τολμηρούς. Ό:;>είλω
δμως νά σοί είnω, δτι καί άλ
λοι κίνδυνοι σέ άναμένο�ν. θά
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σοl έξηyήσω δμως έδω ώρισμένα
σύμβολα. των δ,τοίων ή yνωσις
καθιστq: ατρωτον καί ήρωικόν
τόν έραστήν των μυστηρίων.
Έλθέ νά ίδnς μετ' έμου ,άς ίε
ράς είκόνας. • Ακουσον τούς λό
yους μου μέ nροσοχήν καί χά
ραξε αύτούς είς τήν μνήμην σου
υοταν έ,τανέλθπς ,μεταξύ των
άνθρώ,των, ,τρέnει νά διακρίνε
σαι άnό τούς λόγους σου καί
τάς πράξεις σου, δτι εyινες συ
νεργάτης των θεων. διότι έδέ
χθης τήν εύλοyίαν των καί ετυ
χzς της εύνοίας
των. • Ηδη
είσηλθες είς τά Μυστήρια έντός
των όποίων μόνον άκούι;ται εύ
κρινως ό άντίλαλος της φωνης
των, τό δέ φως των καταυγά
ζει τάς διανοιας των Μυστών'.
Ό δόκιμος παρατηρεί καί με
λετq: άλληλοδιαδόχωc, τούς 22
nίνακας μέ τά ιδιόρρυθμα σχε
διαγράμματα καl άκούει μετά
,τροσοχης τήν κάτωθι διδασκα
λίαν καl έρμηνείαν του Σεβα
σμίου Παστοφόρου.
Αύταt είναι αί σοβαρώτcραι
άποκαλύψεις. είς τάς δnοίας ,τρο
βαίνει περί των Μυστηρίων των
Πυραμίδων δ Ρ Clιristian

1

«'Η_ Έπιστήμ;Ι_!ης Βουλίqε.ως..
j άρχ1Ί πασης σοφιας καt .rιηyη πάσης
δι,νriμεως. περιλαμβι.ίνεται t'ις εί
κοσι καί δύο Μυστήρια rΊ ίερογλυ
φικούς συμβολισμούς, τιϋν όποίων
τό σχήμα καλύπτει μία1• εννοιαv,
τό σύνολον δέ τούτων συ1•ιστ17- μίάν
Διδασκαλίαν ιυλοκληρωμι'νην ,jτις
έντυπούται ε(ς ηΊν μνήμηγ διά ηjς
άντα't<>κρίσεως αύτων πρi,ς τά
γράμματα της ίερας γλιί>σσης καί
πρός τοίις άρι{}μούς οϊτινες ταυτί
ζονται πρός αύτr, τr'ι γράμματα.
'Έκαστον Γράμμα καί ί!καστος άρι1'}μός όπόταν τό βλέμμα τcί. παρα
τηρf} i\ ό λόγος τά προφέρη, έκ
φράζει μίαν πραγματικότητα τού
&είου Κόσμου. τού Νοερού Κόσμου
καί τοϋ Φυσικού Κόσμου. 'Έκαστον
ΜυστηριiίJδες σύμβολον κα{}ιστά.με
νον όρατόν καί ιί.πτi,ν bιιί. τινος έξ
αύτών τι7η, είκόνων, εlναι () τύπος
νόμου τινός της ά,-&ρωπίνης δρά-

σεως fl' σχέσει ;τQι'>ς τrίς ;τνευματικάς κuί ύλικάς διιvό.μεις, ό συνδυα
σμός των όποίων παρrί.γει τά φαι
νόμενα της ζωής.

Γραμμα Α - Άριθμός 1

Έκφριί.ζει ι\• τιρ Θείφ Κόσμφ
τi1 ν ι\{ιναμ ι ν τ;Ίν ιίπόλυτον, τό πε
ριczοv τό πάν κυ ί εξ 0\1 άποQρέουv
άπαντα τι'ι rχοντα μορφιΊν καί ύ:τό
στασιν :τριί.γμαrα καί δντα. Είς τόv
Κόσμον τ όν Νοε�όν ί!zομε1• τήν
Μ ovrίbα το ιποιχς;ίοv καί τιiν σύν
/}εσιν τιϊ,ν άρι fl·μιίJν, ijτοι · τiJΙ' Βο1ί
λησι ν. άρχαό1• στοιχείον τιiιν πρά
ξεων. Είς τόν Κόσμον τόl' φuσικόν
εχομεν τιΊν ιϊνΟ-Qωπον τόν ύπει�άνω
τι»ν ϊίλλι,JΙ' ιί.ναλιίγων οντων τε{)•ει
μένον, τόν κεχλημένον ν' ιί.νυψω{}fι
εις τrις όμοκ[·ντρους σφαίρας τοίί
άπολύτου διά της άενάου καί συνε
χο1•ς άναπτύξεως τι•>ν δυvιί.μειίη, του.
Τό μυστηριύJδες σί,μβολον 1 εικο
νίζεται ύπό τοϋ Μ ιίστου τύπου του
τελcίοu ciν& ι:ιι;J;τον τού κεκτημένου
πλiιρως τάς ψuσικάς χαί 1Ί-&ικάς
δυνάμεις το1•. Εικονίζεται όρ1Ί-ύς.
Τούτο δηλοί τήν στrίσιν της βουλ1Ί
σεως προβαι,•ούσης πρός δράσιν' ή
FσΟ-ής του εί.,•αι λευκι1, είκι;ιν της
άι:ιχικης -i\ της άνακτη&είσης δγνό
τητος.
�Οφις οι'ι!_Ιοβορος χρησιμεύει αύτφ
ιύς ζώνη· τούτο εlναt τό σύμβολον
της α1ωνιότητος. Τό μέτωπόv του
στρέφεται διά κί,κλοu χριισο,,· {ι
χρυσός δηλοί φως. Ό χύκλος έκ
ιrράζει τήν παγκόσμιον πcρίμετρον
έντός της όποίας περιφFρονται ολα
τά δημιουργήματα. Ί-1 δεξιά τού
Μιίστου κρατεί σκήπτι:ιο1• zρυσοϋν,
εμβλημrι εξουσίας. καί 'ύψούται
πρός τόν 01•ρανόν. σημείον rφέσεως
καί clvυψό>σεως πρός η'jν 'Επιστι'1μην. η'jν σοφίαν. τήν ί.σχ1Ίν. 'Η αρι
στερά εκτείνει τόν λιχαvόν πρός
τήν γην 'ίνα σημάνη οτι f1 cί.ποστολ1']
τού τελείοι• άν&ρόJπο11 είναι τό βα
σιλεύειν έπί τοϋ ύλι1ωύ Χ\Ισμοιι. Ή
διπλη ιιϋτη χειρονομία ι\κφρrί.ζει
Fπίσης. δτι iΊ ι'ιν{)·ρωτίνη βο{ιλησις
όφ;,ίλει ,.· άντανακλίf Fδώ κάτω
η'jν {}είαν βούλησιν πρiJς παραγωγήν
τοί• άγα{}οϊ• καί παρι·μπόbισιν τού
κακοίι."ΕμπροσΟ-εν rοϋΜύσrοιι έπί τι
νος κυβικής πέτρας, κείνται :τοτί1ριον
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ρομφαία καί πίγλσς, ν,\μιπμιι χρι•
σοiίν ί:ν τφ μέσφ τού ίιποίου εlναι
γεγλυμμένος σταυ()ός. Τiι ποτ,'ιιηοv
πημαίνε,ι άνάμι�ιν τf)ν π�6'ιυν τ,ίi)ν
συντεινοντων εις την ευδαιμονιαν
η τiιν κακοδαιμονίαν, άναλόγως τής
:τρός αύτά 1'}έσεως 11μιί1ν ιί)ς κυρίων
αύτών ii ι:1ς δούλων. Ή ρομφαία
είκονίζει πυμβολικιυς την {�ιλ ηπ ι\:,
τήν τrί προσκόμματα bιαπχίζοιισαν
πάλην, καί τrίς δοκιμσπίας τής όbt',
νης. Ό σίγλος, νόμισμα ι;J()ισμένης
αξίας, παριστQ- τοίις πραγματοπυιη6'έντας πόθ-ους, τά πιιμπεπληρωμένα
lργα, τό ποσόν της bιά τής έγκιιρ
τερfισεως κτηθ-είσ)Jς ίσχ{ιος καί τi11•
Ι\ραστηριότητα της βουλ1Ίσεως. Ό
σταυρός, σφραγίς τού άπείρου. οίι
τινος ό σίγλος φέρει τύ σημείο,·,
άναγγέλλει τi1ν μέλλουσαν rlν�',ψωσιν
αύτης της ίσχύος είς τάς πq,ιιίρας
τού άπείρου.
Μέμνησο, υίέ της Γης, δτι ο αν
θ-ρωπος όφείλει, ι;Jς ό f>εός, νά δρQ.
άενάως. Μηδέν βούλεσ&υι. μηδέν
πράττειν εlναι έπίσης όλέ{},ριον ιί)ς
τό βούλεσtJ,αι η πράττειν τ6 κακόν.
Τόν Μύστην πρέπει νά διακρίvη
στα{},ερά βούλησις καί εμπιστοσύνη
εις tό'\' έαυτόν του, άλλά καί α{ιται
πρέπει νιί διευθ-ύνωνται ύπό τού
λογικού καί της αγάπης πρός τιΊv
δ ικαι,οσ�νην δτε, -&ά τόν όδ1jγήσου�,
, τον επιδιωκομενον σκοπον και
εις
-&ά τόν προφυλάξουν άπό τούς κι ν
δύνους της πορείας της ψυχής ιlνά
τά πεδία της δράσειός τι1ς.

Μυστηριώδες σύμβολον 11
Γραμμα Βεϊνέθ .(8)-Άρ. 2
Ύποbηλοί εlς τόν 6'είον Κόσμον,
την έπίγνωσιν τοϋ ά.πολύτοιι οντος
τοϋ περιλαμβάγοντος το1',ς τρείς
· δρο1•ς πιiσ11ς έκδηλιδσεως· τό πα
ρελ{)-όv, τό ένεστιός, τό μFλλον. Έv
τφ νοερφ Κόσμο), την Δυάδα, άν
ταύγειαv τ,jς Μονάδος. Τιiν Έπιστι'ι 
μην, καταvόησιν τών όρατώv καί
, άοράτων. Έν τιp Φ1,σικιp Κόσμiί_1,
την γυ,•αίκα τ'iΊπον τοϊ> άν&ρι;)που.
συνενουμέvην αι,τφ πρός έκπλ11ρω
σιν τοϊ, Νόμου της διαιωνίσεως τού
γένους καί τού 1όμου τού �Ερωτος
δστις έξευγενίζει χαί άνυψώl'ει εις
σφαίρας άνωτέρας τόν άνθ-ρωπον.
Τό δεύτερον μ uστηριιίιδες σύμβο-
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λοv είκονίζεται διϊι γυνιιικ,'>ς κα1'tη
μέν11ς εις τi1v ούδόν του ναου της
'Ίσιδος, μεταξύ δί,σ κιονων. '() προς
δε;ιι'ι κίων εlνω έ(! υ(� (Ιός· τi, χριίJμα
τοίiτο bηλοί το ιί.ναγFννι;,μ ενον πνείί
μα καί τι'1ν ιrωπινην ι1.νύψωσίν τοι>
υπέρ τi1v ω.φ• 0 (lριστrρi,ς κιωv
είναι μίλας, Fικονίζει τ,1 σκότος του
χrιους. τi1ν κά&rιρ�ιν ωύ rίκα{J.ιίρ
του πνεύματος έ1•ti,ς τιυν δισμών της
ίίλης. "l l yιινι'ι στ{φΗιιι Ι\ιιι τιιιρας
φFρούσης iιιιισέληvοv καί περικαλύ
πτεται ύτi, π{:τλοu, οvτι νος αί πτυ
χαί ;τίπτοιισι �πί τοίί προσώπου ΤΙJς.
Φέ(!Η έ,,ί τοίί στι'1Ηοι 1ς τύν r1λιακiJν
σταυρον. �:τί bέ τιϊ1ν γονιί.των βι
βλω,• ύνοιχτιιv ίiπερ ίμιικαλύπτrι
ι)ιr'ι τnύ μιινδύοι•. Λύτi1 τί, Σιιμβο
λικόν σιινο1-ον π(_)οσωπο;τοιεί την
ιί.πόκρυφον Έπιστ{ιμην τι'ιν άvαμέ
νουσαν τύν ΜιΊστην είς την όδόν του
άδύτου της �Ισιδος, 'ίνα του άγακοι
,•ώσι, τά μυστ11ρια τής παγκοσμίου
Φύσεως. Ό fιλιακός σταυρός (rlνάλο
γος πρός τόν ίνδικόv I,ingmrιn) ση
μαίνει τι'1ν γονιμοποίησι ν της ύλης
διrί τοϋ πνεύματος καί την μετου
σίωσιv αί,της. Σ11μαίνει ό>σα{,τως,
ώς σφραγίς τού άπείρου, δτι πάσα
Έπιστ1Ίμη προέρχεται αvω6'ι;ν καί
δτι αυτη δέν εχει ορια ι:ις 11 πηγή
της. Ό πέπλος :τε(_)ικαλ-ίιπτων τήν
τιάραν έπί του προσιί1που, υποδηλοί
δτι ή άλί1θ-εια άποκρύπτεται άπό
τιί1ν βλεμμάτων της βεβήλου περιερ
γείας. Τό f1μικεκρυμμέ•:ον βιβλίον
δηλοί οτι τά μυστήρια δέv άποκα
λύπτονται η έν ττΊ μονιί>σει είς τόν σο
φόν τόν έv σιγu ( τόν νουν είς έαuτόν
συλλέγονται»· καί κρατουvτα κρατε
ριίις καί γαληνιαίως έαuτού.
Μέμνησο, Υίέ της Γης, δτι τό
πνεύμα φωτίζεται άναζητούν τόν
θεόν διά τα1v όφ&αλμών της Βο11λι'1πεως. Ό θεός είπε «Γενvη{)-�'ιτω
τύ Φώς» κιιί τό φώς �πλημμύρισε
τύ διάστημrι. Ό άv&ρωπος όφείλει
νά λέγη. Έκδηλω&ι'ιτω μοι fJ άλι'J
{}εια γένοιτό μοι τό ά.γα&όν>.
"Αν δέ ό ιίνθ-ρωπος κατέχη ύγιά
χαί στα&εράv βοίιλησιv, θ-ά ίδη τi1ν
Άλή&ειαν λάμπουσαν καί παρ' αύ
της όδηγοιΊμενος. θά έπι τ{•χυ τό πο
{)-ούμ�·νον.
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Μυστήριον 111 - Γραμμα
Γόμορ - • Αρ. 3

Δηλοί, ίν τιϊ1 Ό·είφ Κόιψι!_), τi1ν
ύπερτάτην Δύναμιν. τιiν αιωνίως �,,
ένεργι,,ίι�, ηΊν βλάστησιν τιίιν πριj_
ξeων τώ1• έκτης βουλ1\σιως riναφυο
μένων.
Μέμνησο, υίέ της Γης. οtι τiι
πιστεύflν είς τιΊ δίκαιον ίσοδυνιψ�ί
πρός τύ πορεϊιεσ&αι έν ι'ω:αιοσύνη ·
τό θέλΗν τύ άντί{)ετον, ίσοbυναιι εί
�ρi,_ς τιΊ παραδίδει,• FαυτιΊν είς ηΊν
απωλειαν.

Μυστήριον ΙV-Γραμμα
.Δινα"ϊν (.Δ) - Άρ. 4

Μέμνησο, υίέ της l'ής. [ίΤΙ οι'ιl\έν
ιί.ν{}ισταται είς τ�Ίν σηρράν /Jού
λησιν τιΊν ιίις μοχλiιν i!zουσαν την
· ύς ;ωί τού Ι',.ιγνιί1σιν τού ιi.λη,'Jο
καίου; '�ό μά�εσ1'J·�ι_διι1.•νcί. φ0rί. l1
?"
τις το περας της ευχης. ι-ι ναι κcιτι
t ό πλέον τού δικαιωματος, είναι ;ω
{),ηκον. Ό εν τφ cί.γiϋνι τοι'ιτιρ Ό·ριαμ
βFύων έ;,.,-τληροί τί1ν f;τίγειον άποστολ1Ίν του, ό δέ ύποκύπτων {,, τn
άφοσιι;ισει του, προσκτclται τί1ν ά [) α

νασίαν.

Μυστήριον V - Γραμμα
'Ένι <Ε> - •Αρ. 5

Μέμνησο, uίέ της Γης, [ίΤΙ πρίν
t ί'πης διcί. τινα ϋτι ι·ί,•αι ε1'ιτuχ1Ίς
iί bυστυχ>Ίς πρ�πει νά γνωρίζυς ;τώς
έχρησιμοποίησε τί1 ν -ΙΗλησίν του,
διότι πάς τις δημιουργεί τόν βίον
του κατά τiιν είκόνα τuιν εργων του.
Τό Δαιμόνιον τού Άγα-ιJ·οίί είναι
bfξιιί. σου, τύ δέ τού Κακού ιiριστt
ρά σου. 'Η φων1Ί των δέ1· rί.κο1ίετα ι
παρrί. μόνον ύ:τιι της σι>Ι'fιδϊι σει;>ς
σου. Σύλλεξον είς έαυτiJν ti>ν Νούν
σου καί ,'}ά_ σού αποκρι IJ·fi ί1 ψ,1ν1Ί
τής Συνειδ1\σειί>ς σου.

η

Μυστήρ1ον νι - Γραμμα
Οϋρ <U-Y) - Άρ. 6

\

Μ�μνησο ϋτι, παρά τιμ κοινιρ τι7ιν
άν{)·ρόJπων,τό -ιJέλγητρον τής κακίας
πι,:ιι1σελκύει μάλλον ίί 11 αύστηριί.
ιί1ραιότης της U.!_Ι ετ1;ς. Ί-Ι ιi.μφιτα
λάντευσις της γνώμης, �ν παντί πρcί.
· ιr,ηι:ρα της κακής
γματι. είναι δλε1'Jρ

:'κλογής. 'Εμπρός λοιπό,, i\ όπίσω
ιlλλά μ1Ί bίσταζε, καί γίνωσκε δτι
ι'iλυσις έξ rί.νt!·F<•>ν c·ίναι μάλλον
δυσί)ιιί.ρρηκτος ίί σιδηρά ϊίλυσις.

ι

Μυστήριον VΙΙ - Γραμμα
Ζάϊν - 'Αρ. 7

�Ι έμνησn ϋtι τίJ Κ(Η.ίτος τού κό
σμ 01, άν>Ίκει zίς τούς κατέχοντας
τί1ν κυριuρχίαν τού Πνεύματος, δηλ.
τό φιίις τ() φωτίζον τ<ί. μυστήρια τής
ζωής. Συντρίf\ων τα προσκόμματα.,
πυντρίβεις τούς έχ-ιJ·ρούς σου, αί δέ
,ύχαί σου 1�-ά πραγματοποιη-lJ,ούν σ.ν
προσέλ1'}υς πρός τό μέλλον μετά
{)ιί.ρ(!ους, ι:1πλισμένος μέ τ1iν έπίγνωσιν fπ( τό δίΧαιόν σου.

Μυστήριον

VIII - Γραμμα

'Ήλητα <Η> Άρ. θ

.Vlέμ νησο δτι νικcj_ν κα.ί bεσπόζι:.ιv
τύ1ν προβαλλομένων πρuσκομμύ.των,
,·ίναι μFρος τι μι\νον τής άν-lJ,ρωπί
νης ύποχρεώσι,,ως. 'Αλλά πρός συμ
πλ11ρωσι,• αίιτής δέον νrί. ίσοστα{)·μί
ση τις ι1.πάσας τάς �\' rνεργεί<ι, η
{)·�Jσας δυνάμεις. Πάσα δριί.(Jις π u
ριίγtι μίαν ιί.ντίδρασιν. Ή t.Ιούλησις
όφείλΗ νά προίδη τιΊν σύγχρουσιν
των ιί.ντι-lJ,έτων bυνάμ1:.ων, 'ίνα τιΊν
μετριι.ίσυ ίί έξουδετερι!1συ. Τό μέλ
λο,• rlμφιταλαντεύπαι μεταξί, τού
Άγα.Ο·ού καί τού Κακού. Πάσα bιά
νοιιι άγνοούσα τ�Ίν bιι'ι τ,jς ίσορρο
πίας έbρα.ίι,1σίν της όμοιάζει πρός
τi>ν ί]λιον Fίς έξιί.μβλωσιν.

Μυστήριον ΙΧ - Γραμμα
Θητα <Θ> - Άρ. 9

Μέμνησο δτι ί1 σύνι,,σις εlναι ύ
δπλισμός τού Σοφού. 'Η περίσκεψις
συ,•τελεί είς την άποφυγιΊν τιϊι1• σκο
π�λων i) τcί.η• cί.βύσσι,ιν καί βοηllψί
τ1'1ν προαίσθησιν της προσδοκίας.
Λιίμβιινι,, α.ύτ11ν ι:ις όδηγίJν είς
δλας τάς πράξεις 1ωί αύτάς τcί.ς fλα
χίστας. Ούbέν ιί.bιάφορον ένταύΟ·α.
\
χάλιξ /)υνατόν ν' άναποδογυρίσυ τίι
ι'.ί !_Ιμα -ί1γεμόνος. 1iμνησο αν ό λι\
γος εlνω ιlργυρος, 11 ΣιγιΊ δμως <ί
ναι χρυσός.

J

IΛISOS

Μυστήριον Χ - Γραμμα
Ίόρι <Ι> - Άρ. 1 Ο

Μiμνησο ίiτι ί'\ιιΊ. νιΊ. bιΊ1•ιηαι τις,
δ�ον νιΊ. { ),ί,λ11· 'ίνα ί');- i}iλt1 ηλε, σιnυργικιί1ς ;τ1_1iπι·ι νιΊ. τολιιrΊ· 'ίνα
έπιτυχιίΊς τολμι].. πρiπfι νλ Ύιγl'ι;J
σΚΊ] νrΊ. σιγιJ μί,χρι τής στιγμ1iς της
δριlσεως. Ιlρί1ς κτήσι1• τοΓ1 bικωι:1ματυς τοΓι κατiχ:-ιν τίιν 'Επιση'ι μην
καί τ1'1ν iσχ1Ίν πρέπFι νιί. τιΊ θFλ!]
τις στα-Ι}�·ριί1ς ίιπομiνω1• μcτ' άκα
μιίτου iγκαρτερι'ισι·ως. Κιιί 'ίνα ί')ια
κρατήσαι Fπί τών ιί.κροη'ιτι,1ν τ�iς
ζωής, ιΊν ίjt}ελ�·ς ιί.ιrιχl1'[ι ι·iς αύτrί.ς
πρέπει νιί. μιΗ�ις νc'ι έμβαt}1ίνnς- bι'
Fνός jiλfμματος, ι'iν�·υ σJiοτοί')ίνης.
Fiς τrί. μι,γαλύπρα βιΗ)·η.

Μυστήριον ΧΙ - Γραμμα
Κάϊτα <Κ> - •Αρ. 20

Μέμνησο οτι 'ίνα δύνασαι, /:Jioν
\ νά πισηύυς δτι bύνασαι. ΠριΊβαινε
μετ' εμπιστοσύνης. Τό έμπόbιυν εtναι
φιίσμα. 'Ίνα καταστfiς iσχυρός πρiπει νά έπιβάλλ!]ς σιγ�'1ν, rίς τrις άδυ
ναμίας τής καρδίας,
πρiπει νά
σπουδιίσυς τι'> χρέος δπι·ρ εtναι ύ
κανι,Jν τού όικαιι:1ματος καί νrί
άσκίjς -τ�iν δικαιοσύνην μιΊνον έξ
άγάπης πρός αί,ηΊ,•.

Μυστήριον ΧΙΙ - Γραμμα
λουζέν (λ) · Αρ. 30

, Μέμνησο οτι 11 άφυσίωσις είναι
νόμος ί}είος, ί;ν ούόείς {}' άποφύγ11·
ιiλλrΊ. μ1Ί άνιίμενέ ποτε ί\ άχαριστίαν
FΚ μiροιις τιίΊν rί.νθ-ρώπων. Έστω
λοιπιiν ή ψυχfJ σου έτοίμη πάντοτε
νά όιi>ση λόγον εiς τόν ΑtιίJνιον. 'Άν
ό κόσμος προσβrlλλ11 τi1ν έπίγι,ιον
ζω1Ίν σου, σiι μ1Ί ι'.ίrrι1•ε αύηΊν πρίν
ί\ παραδFχ&fiς μέ Fγκαρτέρησιν τ11ν
rlπόφασιν τα{ιτην τού θFού καί πρίν
συγχωρ1Ίσ11ς καί το ύς σκληρυτi
ρους τιίJν έχU·ριi1ν σου· διύτι ύ μ1i
συγχωρών έόιi, r.ιiτι,1 i}ϊι -ι.αταδικα
σt}fi, πέραν αύτής τής ι.ωής, εiς αiω
νίαν
· άπομόν<ι)ιτιν.

r\

Μυστήριον ΧΙΙΙ - Γραμμα
Ματαλόθ (Μ) - · Αρ. 40

Μiμνησο δτι τιΊ. επίγεια έπ' ιΊλί
γον όιαρκούσι, καt ()τι αί ιlν<:)τα-

τοι τιί1ν ήγ�·μονιιί11• δρεπανίζονται
ι:1ς τrί χιίρτα τιί1ν ri. ι,1ν. 'Η διι:ί.λυ-,
σις τυϊί ύλικού σου όργανισμού ι'J,ά'
γίνι1 Ί'Μττον ίί βρrίόυον ι,1ς τi1 ά1•α-1
flfΙ'!Jς. ΆλλιΊ. μi ι rr οβού ταύτην.:
bι6τι ό ΙΙ•ιlνατος /:Jέν rίναι παρά 11 ί
,,ί.ναγ�ννησι� �}ς ιΊλλην ζωj1v..:1-1
fπαναρροφι� απαuστως :ταν ο,τι, εκ ι
τού r.όλπου της έξελ{}όν. δέν έπνευματοπυι1Ί1'Ι'1]. Ί--1 riπό τιί1ν ύλικι,1ν 1
iνστίκτων άπελι,.υ{}έρωσις /:Jι' έκου
σίας προσχωρ1'ισεως της ψυχής μας 1
:τρός τούς νόμους τής παγκοσμίου j
Τrί.ξεως καί 'Αρμονίας συνιστq. έν
ί]μίν τi1 ν πλιlσιν δευτέρου ιiν1'J·ρι:1- \
που, τού Ούρανί ου, τού ά&α,•ιί.του
άνU•ριί)που ιiναπτυσσομiνου μέ δυ \
νιlμεις καί μiσα ποi, μπαγγίζουν
αί1τιρ οί Θεοί.

ι:-iΊ

Μυστήριον XIV - Γραμμα
Νάϊν (t,4) - Άρ. 50

Υίέ τής γης, δοκίμασον τάς δυνά
μεις σου, δχι 'ίνα όπισί�οχωρ1'ισtις
ί-'να�•τι τιί1ν fργων σου, άλλ' 'ίνα κα
ταστρέψ11ς τrί. προσκόμματ:.ι, δπως
τί1 ίίδωρ πίπτον κατιί σταγόνας,
φf}είρει τι'1ν σκληρύτητα τού βρrί.
χου.

Μ.uστήριον XV - Γραμμα
Ξιρών <Ι> 'Αρ. 60

Υίέ τής Γης, δστισό�'ρτοτε και ιιν
είσαι, iδέ τάς γηραιάς δρύς τάς πε
ριφρονούσας τόν κεραυνύν καί τάς
όποίας ύ r.εραυνός κατασuνέτριψεν
άφού τϊις έσεβάσ(}η έπί πλέο, τού
αίιίJνος. Μή έμπιστεύου ι,.ίς τι'ι,• σο
φίαν r.αί τ11ν 1σχύν σου, πι.ιρά τότε
μόνον ί\ταν ό Θεός ί}ά σοί έπιτρέ
Ψll νά rί.ποκτήσ11 ς ηΊν κλείδα τώ1•
μυστηριωδών συμβόλων, μέ τά οποία
χρησιμοποιούμfνα καταλλή λως καί
έν έπιγνιίJσΗ θά διευ{);:u,y.υς_ά.κιiΙΔ,η
'
καί αύτiιν την είμ,ιρ�ν σου.

Μυστήριον XVI - Γραμμα
Όλελάθ <Ο> - Άρ. 70

Μέμνησο δτι πcί.σαν rί.τυχή δοκι
μασία,• πρέπει νά τ11 ν άποδεχ{}·fiς μέ
έγκαρτέρησιν διότι αϋτη μας ετέθη
ύη:ό τής ύπιρτάτης Βουλ1'ισεως τού
Παντοδυνιί.μου. Τι'ι τέρμα της {J,ά
σημιί.νιι πρ,ίοόον
συντελεσ,'Jε, ίσα 1•.

ΙΛΙΣΟΣ
-ι'>ι' ί\ν ;ξFLς τ1Ίν αίι;1νιον ιlνταμοιf\ι1ν.
Ti1 πιί.σχειν είναι έργι1.ζεσtl-αι ;τρός
ιl,ταλλαγ11ν ιlπό της ίΊλης Ι\ιιΊ. νιΊ. ;τ�·
{)ι βλη{}fiς την άflαvα.-τίαν.

Μυστήριον XVII - Γράμμα
Πιλών <Π> - Άρ. 80
Μέμνη.-το δτι 1'Ί έλπίς είναι i1 ιll\ελ
φiJ της [1 ίστεως. Ά;τεκδ1Ί.-του τιΊ.
πιΗΙ-η καί τάς πλύ.νας 'ίνα σποιιδιl
σι�ς τιΊ. μ11.-ττtJ (Ηf/ της ιiλη1'rούς Σο
φίας καί 11 κλείς αύτίί1ν 1't·ά .-τοί
δο-/}ϊJ. Τιiτ� ιί.κτίς τού 1'rrίοι1 Φωτός
tM. Ίtκλάμψrι ύπό τού ιlποκρι',φου
Άδιίτου, 'ίνα Ι\ιαλύση τι'ι. σκότη τού
μέλλο,'Τός σου καί .-τοί δείξ11 τi1ν
ό/\όν της εύτυχίας. 'Ό,τι καί ι'lν σου
.πυμβfl, μ 11 συντ(Ι ίψι�ς τιί ίίν!}η της
έλ;τίl\nς. καί {}ά δρέψυς τοί•ς καρ
;τοί,ς της Πίστεως.

Μυστήριον XVIII - Γράμμα
Τσαδί <ΤΙ) - 'Αρ. 90

n

Μέμνησο δτι
περιφρονών τt)
αγνωστον .-τπεύδει riς τιΊν ιlπώλcιαv.
ΤrΊ. έχιJρικιί>ς διακείμενα πνει'1ματα.
iξεικονιζ6μενα bιίι τού λ1Ίκου, τόν
πcρικι•κλοiiσι δι' rνεδρών, τά δίc
δουλοπρεπή, τά διιΊ. τοί• κυνός εiκο
,,ιζόμενα, τιp
&ποκρι',πτουσι τάς
προδοσίας τ ων διά χαι.ιαιζ11λου κο
λακείας· καί τrι νω{}(Ι ίι πνcι',ματα,
τύ. ύπί1 fρποντος καρκίνου είκονι
ζόμενα, ι'rrι. δι{λ{)-ουν ανευ συγκιν)1σεως κατά τήν πτώσιν του. Παρα
τrιρει, !LΚ011�· καί γιγνωσΚF νά σιγq.ς.

Μυστήριον ΧΙΧ - Γράμμα
Ρασίθ (Ρ) - Άρ. 100
Μέμνησο δτι πάσα ει',τιιχία είναι
,1στατος, ακό ι • η καί αύτη ποίι φαί
νεται ή μάλλον σται't-ερά. 'Η άν1Ί
καρπός
ψωσις τής ψυχής είναι
τί,ν δποίον δiον νά έξυγιίγη αίΊtη
έκ τιί1ν &λληλοδιαδόχων δοκιμασιιί1ν
της. 'Έλπιζε έν τη όδύνη, άλλά δυ
σπίστει εν τf1 r11ημερί(/- Μιί.{}ε νά
γρηγορ flς bιότι κατά την στιγμί1ν
r)ν ιί.γνοείς, πι{)·ανόν ,·rΊ. στρσ.φfl δ
τροχός της 'JΊ',χης σου : Θά ιlνιιψω
(}f1ς τότε i\ {Μ καταρριφ{}f]ς παρϊι.
τής Σιrιγγός.

n

Μυστήριον ΧΧ - Γραμμα
Ιιχέν <Σ> - Άρ. 200
Μυστήριον ΧΧΙ - Σιγή
Γράμμά Quitolath (Q)- 300
ΜFμ ν11σο δτι τό φr'i1ς τιίιν Μ υστη
ρίων είναι bι',ναμις τρομερά, δπερ
ή q:ύσις παρέχει πρi1ς χρήσιν της
Ηουλήσεως ιrωτίζει τοί,ς γιγνιί)σκον- ·
τας νά τό διrυθι'Ι\•ιηιν, κεραυνοβολεί
bίc τούς άγνοοiiντnς η'11· iσχύν του •
ί1 τοί,ς κιιταχι,ωμfνους σι'1τοί1•

Μυστήριον ΧΧΙΙ - Γρδμμα
Τώτ <Τ> - Άρ. 400
Αύτι\ τό ί,π�ρτατον ιτιΊμβολυν της
Μαγείας εί1ωνιtεται διά στειrάνου έκ
ριΊbιι)\' χ�υσιίιν. περικλείοντος αστέ
ρα τε&ειμένον εiς κιίκλον πέριξ τού
όποίοι• κιιτατάσσοντιιι τέσσαρες κε
φαλu.ι άν!J-ριίιπου, ταί,ριη•, λέοντος,
καί άετοίι. Ε[ναι τι'1 σήμα δπερ φέ
ρει ό Μύστ'lς n ιί.νελ{)-1;1\' είς τόν
ιlνιί>τατον βα&μό,· της μυ{1σεως...
Μέμνησο υίέ της l'�ς, οτι τό κρά
τος τοί• Κόσμου άνήΧει είς τό Χρά
τος τού Φωτί�ς καί ϋτι τό Χράτος
τοί• Φωτός είναι ύ itρόνος ον ύ
Θεός προώρισε διά τi1ν άγιασ{}εϊ
σι.ιν βούλησιν. Ή εύτυχία είναι, διά
τόν Μ ύστην, ύ καρπός της γνιρσεως
τού riγα{}οίι καί τού Χηκού, άλλ' ό
Θεός όFV έπιτρέπει νά δρέπυ τις αυ
τόν τόν άφ{)-αρτον καρπόν παρά είς
τόν άν{}ρωπον τόν δεσπόζοντα έαυ
το1-, καί δυνrι.μενον οϋτω νά προσπε
λύσυ πρί1ς αι',τόν χωρίς νrί. τόν μο
λι',vυ.
Μετ ά τ11ν έριιηνείαν της σημασίας
τιίιν 22 τούτων συμβόλων δυνάμε-\}α
,•ά προβώμιν εις την σύν{}εσιν τής
μυi1σεως διcι τιί>ν έξης λέξεων:
Ή riν{)·ρωπίνη βοί•λησις (1) δια
<r ωτιζομFνη ύπό της Γνώσεως (2)
καί Fκδηλουμένη διά της Δράσεως
(3), δημιουργ�·ί την Πραγμάτωσιν (4)
ίσχύος τινος. της όποίας χράται η
καταχράται, κατά την καλi1ν
κα
κήν εμπνcυσιν (5), fν τιρ κύκλφ τφ
διαγεγραμμένφ παρά τιϊ�ν νόμων της
παγχοσμίο1• τιί.ξΗ•>ς. 'Αφού ύπερνι
κήσυ τi1ν Δοκιμασίαν (G), τ11ν έπι
βλη{}zϊσαν αύτfl ύπό της -\}είας Σο
φίαc. κτάται bιr'ι. της Νίκης της (7)
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τό εργσν ΟΠf(_) έbημ ιοιί ι_,γψJ.' κα i
άποκα{)-ισt<ίισα η']ν 'Ισορροπίαν της
(8), Fπί τού uξονος τi1ς �,,,,�:σΗ•Ις
(9), bεσπόζει τύΗ• ταλανπ ύση,1ν τi1ς
Μοίρας (10). ΊΙ �ιίναμις(ll)τού rl1•
{}ρι;1:τοu. έξαγιασ&Fίσα bιιΊ τί1ς (:)11σίας (12), ίjτις Fίνοι 11 ί,κοι•σιιι ιιι',
τού προσφορα iπί τοi• Β·ιισιαστηι_,ιuι,
της άφοσιι;�σεως -καί τοί, iξσγ,•ι
σμού flριαμβεύει τοί, Θανι1του. Ί [
δί-- Ο·ε ια LLΗ(.ψ<Ι()ψ(ι)(Jις του ιι:η (L\'LΙ
ψούσα ιι1'1τύν μΗrΊ Οιινατον ι ic; τr't
γαλ1Ίνια πFbία της ιί.�·νιί.οu Π(_Ιοο
δuυ, ιί.ντι τιί.σσι ι τί1ν Π(!αγιι ιηικοτητα
το1i ιΗrανύ.τοι• (1-t), :τν�ι·, ..ωτος προς
τύ αίι;1νιον ψ>·ί•δuς της ιlρνι'1σει,1c;
(15). Ό Ροί•ς το1i Χρόνου rί. νημ �
τριiται bιά τιϊ11• καταστροrrίί1ν , ιίλλιι
πiραν iκ,ί.σrης Κιηαστροιr ης (1(;)
βλ{πει τις ιί.ναφαινομ�1·ην ΤΙ]\' ιιι'•
γήν της 'Ελπίbος(lϊ) '1 τiι σκιοιιι,1ς
τίi1ν πrριπλαν1Ίσ�·ων (lH)
Ό ανl!·ρωπος �ποrrίrαλμιι] ,ί.,ωύ
στως ί;τι τιτι hωq>ιΊγ:ι, ί, b� ί\λιος
της �ύηιχίας (19) b�v ιί.νατέiJ,ει hι'
αύτύν Ι] ι>πισ{r.·ν τοiΊ τιί.qοι• μΗιι
την ιi.νανέωσιν (2U) τοίι ,'\,•τος uι',
τού ύιιό τοίι Η·ανιηο,, τού bωνοι
γοντος αiιτιτ) ri.vι•JTF(!<l\' τινι't σq f/Ι(HLI'

βοι1λ1Ίσ1·ως. ""ημοσι',νης
<)Ι_)ιίπεως.
Ιliϊ.σα βο1Ίλι1σις cί.φιfμι:νη ν,1 διfu
[) ι',νητω ύπi1 τιί1ν iνστίκτων τού σι;J
ματος είναι ιί.πάρνΙJσις της fλευ1'1·�
Qιuς κu ί ιί.φιι,ροίίτcι.ι ι ίς τόν Έξιλα
σμι'ιν (21) ηϊς πλcί.νης iΊ το1i σrrιί.λ1ω
τος
Πiί.σιι ιί.πεναντιιις βοιίλησις ένο11ιι ι νη Π(!i1ς τ,Ίν (-): i1ν Π(!ιΊς Ρκb1Ίλωσιν
της 'Λληfl·• ιαc; καί ιΊ.σκησιν της Δι
καιοσι'11•ιις ιιΗt;υι. rί.π ' 11i1τ1ϊς της
tωης τίις Ο· : ίας ίοχι'ιος �:r, τιϊ1ν Ι;ν
Τ<ιη• %Ηι Τ<i)ν Πt)αγμιJτων. (�)ς ιlντα
μοι Ι'Ι}\' (2:,!) u ίι:1,•ιον τι,11' ιίπcλf1ι{}-�
t)ιι»ιι i-νι•)\' fΤνει•ΙιfίΤ<•>ν»

Μετά την ώς άνω διδασκα
λία., ύπεβαλλετο έκ νεου είς
σκληρο1ερας δο1'.ψ.);σίας προς
τόν σκοπόν νά έξακριβωθfi ή
έτοιμότης ίου πνεύματος, ή έμ
πιστοσύνη είς τούς ίθύνοντας
τάς όρyανώσcις αύτάς τό θάρ
ρος καί i1 ίκανότης της κρίσεως
του f..Uουμένου. Με τα ϊ ήν περα
τωσιν των δοκιμασιών. του άπε
καλι,πτον τάς άληθείας ας έφύ-

Ά vάλματα τοϋ Μουσεlου Ι τοϋ Καϊ"ρου
(εlς τελετουp'{ι"<άς συμβολικός στάσεις)
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λαττον διά τούς άyνούς, τούς
νοήμονας και τούς τολμηρούς.
Ποίαι αί άλήθειαι ομως αδται;
Μόνον είκασίας δυνάμεθα νά
κάμωμεν κατόπιν των πορισμά
των έκ της συyκριτικης μελέτης
δλων των διασωθέντων περί Μυ
στηρίων πενιχρων καταλοίπων.
Πάντως ώς θετικόν συμπέρασμα
δυνάμεθα νά έξαyάyωμεν, δτι
αδται περιεστρέψοντο είς τό
Μέyα αίνιγμα της Προελεύσεως
των Κόσμων, της έμψανίσεως της
Ζωης, της συστάσεως της άτο
μικης ψυχης, της έξελίξεώς της
μέσ� των διαφόρων όρyανισμων
καί του τρόπου του λυτρωμου
της άπό τόν "Αδην καί της συ
νεχίσεωc, της ένερyου δράσεώς
της είς τόν έλεύθερον καί φω
τεινόν ύπέρ την yην Κόσμον.
'Οπωσδήποτε, μέ δσα έξεθέσα
μεν άνωτέρω, ό ττροσεκτικός με
λετητής δύναται νά ττροχωρήσn
ε� την ερευναν τοG κλάδου αύ
τοQ της Μυστηριολοyίας και

έάν αίσθάνεται ψυχικήν τινα ρο
ττήν ττρός τήν Έσωτερικήν Φιλο
σοψίαν καί έττιδοθfi σοβαρως,
θά λύσn ττολλά ττροβλήματα της
Ζωης. Τότε θά ττροβάλουν. πρό
των όμμάτων του εύρείς, φω
τεινοί όρίζοντες, πού οχι μόνον
θέλyουν καί ίκανοττοιοGν την
ττλέον άνήσυχον σκέψιν, αλλά
έδραιώνουν τήν ίσορρόττησιν καl
τήν yαλήνην της ψυχης του, την
όττοίαν ούδεμία άλλη έττίδοσις
Φιλοσοφική η Έττιστημονική εί
ναι ίκανή νά τοG την έξασψα
λίσn.
Μόνον ό έλεύθερος τόν νουν,
ό άyνός την καρδίαν, ό εχων
έπίyνωσιν των δικαιωμάτων του
έττι της Ζωης .καί της Προόδου,
ό τολμηρός, δύναται ν' άττοκτήσn
την καθαράν Γνωσιν καί νά δο
κιμάση τlς χαρές τίς άνείττωτες
μιας ύπερτέρας του άνθρώττου
καταστάσεως.

"Ανοιξε παραθύρια στήν ψυχή σου,
του κόσμου η δόξα νά τήν καλλωπlσr:ι·
yιατl 'στης μισαλλοδοξίας τή χαραματιά
πως θά μπορέσr:ι νά είσχωρήσr:ι ;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Άπό τή φωτιά της Ίερός 'Εξετάσεως
στό στερέωμα τ ών , Α θαν ά τ ων

Τ ΖΙΟΡΝΤ ΑΝΟ ΜπΡΟΥΝΟ
Ή ζωή του - ή φ ι λ ο σ ο φ ί α τ ο υ
Της ΑΓ ΛΑΤΑΣ
Ή κόκκινη φλόyα της φt.!_τιδς
πού έκαψε τόν Μπροϋνο, ήταν
ή ρόδινη χαραυyή της σημερι
νης σκέψεως στήν Εύρώπη.
Μ. Ηaι tbelenι)

�την ανθαγορά τής Ρώμης,
στίς 17 Φ$6pουαρίου 1600, έςε
τελείτο ενας φωτισμένος φιλόσο
φος, δ Τζιορντάνο Μπρουνο, «χω
ρίς ροην· αίματος», πχνω στr1
φωτια τής Ίερας 'Εξετχσεως.
'Έτσι ε1σήρχετο. στ-rιν άθανασία
ενας άθλr:της της 'Αλήθειας...
«'Όποιος γνωρίζει τ.ωςνά πεθχ
νη μέσ' στον α1ωνα πού ζεΙ, ζεί

ΖΑΝΝΟΥ

γιά πχντ:Χ σ δλους τούς αιώνες»
- 6 ιδιο; είχε πη.
l'εννήfιηκε σέ μιά άπλή, φτω
χική οiκοyένε:α, τό 1548. Ό
πατέρας του ήταν ενας χαρ�κτή
ρας αυστηρός, ψυχρός, δυνατός,
ό τύ;:r;ς του Στωίκοϊί. Ή μητέ
ρα του γλυκει:χ, τpυ'fεpή, fJρή
σκα, μέ πεp:ωρισμένη διανόησι.
Ή ;:�ό μεγχλη της έλπίδα ήταν
πιο; μιά μέρα δ άγαπημένος της
γυι6ς θά γινότ:-(ν μοναχός. Δύο
τύποι τόσο διαφορετικοί, έφεραν
στόν κόσμο ε·ια πνευμα φλογερό,
γεματο δύνα:ιι καί 6αθειά σκέψι
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"Ε·ιαv άνδρα που ποτέ του οεv
ταπεινώθηκε μπρός στό ψέμμα,
κα.ί που τά έμπvευσμέ•ια του λό
για σκορπούσαν, σ' άλλους φόβο
-τόv φόβο που δίνει πάντα. ή
άγνοια -καί σ' άλλου:; έλπίδα,
χαρά κι' έvθοuσιασμ6.
Τό μtκρ6 του χωριό, r; Νόλα,
ήτα.v κάποτε, στcv καιρό τώ•ι
Έτρούσκωv, μιά δυ·ιατrJ πόλις.
Στά πιο παλη&. χρόνια. είχε χτι
στεΊ ιχπ· τους 'Έλλ·ηvες αποίκους.
Μέσχ της ύπijρχε άκόμχ το πvευ
μα. του Ιlυθαγόρα. καί των �εο
πλα.τωvικωv φιλοσόφω·ι, κι' rιταv
ενα κέντρο τής 'Αρχαίας 'Ελλη
νικής σοφίας.
Καί τώp!Χ μέσχ στα έρείπιά
τr1 ς, γνήσιο παιδί της, 6 Φίλιπ
πος Μπρουνο ενσάρκωσε τό κα
θαρό της π·ιεϋμα. Τη 6αθεtά σχέ
ψι με το·ι φλογεpο 1ιρωϊσμό. Κά
τω άπ' το 1ιφαίστειο τοϋ Βεζού6ιου, κοιτώντας ψηλά τον μαυρο
του καπνό, καί κάτω, το σπιθο6όλημα τής θάλασσας, το ·ιέο
άγόpι σκεπτόταν τrι φιλοσοφία
τοϋ Πυθαγόρα., τοϋ Πλωτίνου,
του Ηορφυρίου, τοϋ Ίάμολιχου,
του ΙΙρόκλου, κι' 6ρα.ματιζόταν
τr σοφή 'ϊπα.τία, πι;,υ είχε ίδpύ
σει την περίφημη φιλοσοφική
σχολή της στήv 'Αλεξάνδρεια.,
στά τέλrι τοϋ τετάρτου α1ωνα.
, Αποολέπο·ιτας στ-ΥJ 'Ι ·ίι συχία.
κα.ί την περισυλλογή, τr, 6αθειά
σκέψι κι' ερευvα, πr1ρε τΊJ 'Ι !3:πό
φασι νά γίvη μοvχχ6ς.
"Οτα•ι εδωσε τόv ορκ,, τοϋ .λο
μιvικαvικοϋ Τάγματο; κχί f6ρεσε το ράσο τοϋ μοvαχοϋ, τοϋ
άλλα.ξα·ι τ • οvομά του Φίλtπτος
κα.ί τόv ώvόμχσα.ν Ίορδάνη.
'Ο Πα.τηp "Ανσελμος, που τeιv
άγαποϋσε σάv π-χιδί του, με Υ._'7.-

•

pά ε6λεπε τή•ι πρόοδο καί την
ά.γάπη του γιά τr1 μελέτη, αν
κα.ί ωρες-ωρες κουvουσε φο6ι
σμέ·ια το κεφάλι. Τον τάραζε ή
δuνατ·η σκέψι του μαθητή του,
τ' άvήσυχα έρωτήμα.τά του, καί
προσπαθουσε vά. χαλαρώση τον
δυνατό του πόθο για. την ερευvα..
Ό Τζιορvτάvο δεν άκουγε τόν
ενψ αοα.σκr,c
�'
λ'ο του. Σ κεπτοταν,
'
χνε, καί Ατrι νύχτα, μέσ' στο
στενό του κελλί, προσευχόταν νά
τοϋ ελθη λίγο φως, να φωτίση τά.
σχοτεινά του προ6λήματα....
Ό '. ριστοτέλης, δ άγαπημέ
·ιος τής Χριστιανικής Εκκλησίας,
με τrιν πίστη του στα καθωρι
σμένα δριχ του Κόσμου κq:ί στό
γεωκεντρικό σύστημα, εδινε μια
&νάπαυσι καί μια άσφάλεια σε
Βλες τίς κr,cθιερωμένες 1δέες.
:VH δ Μπροϋνο δεν συμφωvουσε
μχζί του. Ό 11υθα.γόρα.ς εlχε δι
δάξει πως ήταν δ ήλιος τό κέν
τρο του συστήματός μας, πως ή
γή ητα·ι ενας πλα•ιήτης που γύ
ριζε δλ6γυρά του κα.ί πως δεν
ύπά:ρχr;υ•ι στενα πεπερασμένα
ορια μέσα στό "Απειρο. 'Έτσι,
σάν ·ιέος Πυθαγόρειο:;, άκολού1:Ιησε τr διδασκα.) ία του Κο
πέρνικου.
Τότε, γεμάτος τρόμο, ό Πα
τrιρ "Ανσελμος του εlπε: «Παιδί
μου, ψάχνεις να γνωρίσης πάρα
πολλά. Είναι έπικί•ιS5υνα τ' ά.τέ
;λειωτα ερωτήματά σου, ή έπιθυ
μία σου νάσαι πιο σοφος απ' αυ
τά πού•ιαι γρsψμένα. Διά6α.ζε τη
�ύνοψί σου, λέγε τους ψαλμούς
σου στrι Λειτουργία. κι' άφησε
τό·ι Κοπέρνικο γα όνειρεύεται μο
·ηχός του... ».
'U Jlατηρ "Α•ισελμος προσπ:χ
Ηοϋσε ·ια του άλλάξη γνώμη. Τώ1
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ρα τελευταία, είχε γί'ιει πολυ
άνήσυχος, γιατί άρχισε νά ολέ
πη εχθρικές μα.τιες πά:νω στον
άγα.πημένο του μαθητή. Ό νεα.
ρος μοναχος είχε γράψει μιά σά
τιρα. με τον τίτλο· «Κι6ωτος του
Νωε» κι. εκεί, πίσω απο μιά
λεπτη αλληγορί:χ, κορόϊδεuε τr1ν
άγνοια και την τpuφrι τiις καλο
γερικής ζωής. Αυτο εθιξε τους
άλλους μοναχού ς και πολλοί πα.-.
ραπονέθηκαν στον 'Ηγούμενο, λέ
γοντάς του πιι>ς ό νεα.ρος απει
θάρχητος μοναχος πρέπει νά τι
μωρηθή και νά μάθη νά. σιωπά.
Σιγά σιγά ή λέξις «αίρετικος»
άρχισε μυστικά νά κuκλοφορή
μέσα. στο μοναστήρι. Κι' ε'ια. δει
λινό, τr1ν ώρα που δ Τζιcψιτά•ιο
ξαπλωμένος μονiχος στr1ν :χκρη
του περι6ολιοϋ στοχαζότα·ι, το·ι
επλφίασε κα.ί με κομμέ·ιη :ρωνrι
τοϋ είπε: «Τζιορντάνο, uίέ μου,
ενας κίνδυνος είναι κοντi σου. Οί
ανόητες κουβέντες σου γιά τrι
Γi) που γυρίζει, Χαί γιά τους
κατοίκους άλλων κόσμων, εξ;ω
απ - τον δικό μαϊ που δπως λές
όπάpχr.,υν σ. όίλλα αστρ:χ, φτάσα.•ι
στ' αυτιά του Ήγοuμένοu. Σέ
λένε �ίρετικό. Μά, δεν χαταλα.6αίνεις πω.; αν i/ l'ή γυpίζη δέν
μπορεί νά ύπάρχη το επάνω κ:χί
το κάτω; Και τότε που φα·ιτά
ζεσαι πώς μπορεί νάνα.ι ·ή Κό
λασι και ποϋ 6ρίσκοντα.ι οί χα
μένες ψuχες κι' of διά6ολοι οί
βυθισμένοι στο σκοτάδι, &φοϋ
μας λένε πώς είναι κάτω απ' τrι
Γη; Και που πήγε ό ευλογημέ
νος μας Διδάσκαλος δτα.ν &νέ6η
κε πάνω απ' τη Γη, δπως μας
λέγει -ή 'Αγία. Γραφή, κι' εφτα.σε
γεμ.χτος δόξα. στον Παράδεισο;
Πως μπορεί ν' &νέ6ηκε πάνω
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απο εναν κόσμο που στριφογυρί
ζει, καί ποιά κατεύ&uνσι μπορεί
·ιά π·ηρε ι άφου το «επάνω» δεν
ύπάρχει; Σωπα., -Jωπα., κι· αυ
τές είναι βλασψΥ)μίες, γιατί τότε,
χ•ι ήταν ετσι, -ή ίερή μας πίστι
δεν θατα.·ι δuνχτ·ή».
«"Οχι-απάντ·ησε με πάθος
οεν είναι ετσι ! Ή Γij γυρίζει
γύρω στον 'Ήλιο, δπως κχί τόσες
μυριάδες άλλοι κόσμοι . .lέ•ι ύπάρ
χει
πεπερασμέ'ιο στερέωμα.
'ϊπάρχει μονάχα ό απειρος χώ
ρος γεμάτος μ' εκατομμύρια. κό
σμους, κατοικημένους δπως κι· δ
δικός μας. Δεν ξέρ•:ψε που μπο
ρεί ·ιά ορίσκωνται δ Παράδεισος
κι' ή Κόλα:σι, μιi μέσα. στον άπέ
ραντο Χώρο ύπάρχει τόπος γιιi
τιi πάντα.. Το Σύμπαν είναι χπει
ρο, άχανές, εκτεταμένο μέσα
στον απεριόριστο Χώρο».
Τότε, δ Πα.τηρ 'Άνσελμος μί
λησε α·ιοιχτά:
«"Ακοuσέ με, Τζιοp•ιτάνο.
Πρόσεχε. Φο6ουμαι γιά σένα..
Θέλουν νά σε πιάσου•ι κι' άκουσα
πιΙ>ς ε•ια.ς αγγελιαφόρος π·ηγε
στη·, Ίεριi 'Εξέτασι στrι Νεάπο
λι, κι· ό ίεροεξετα.στης θαρθΊ,Ι
εδώ α.ϋριο».
Κι' ·ή φωνή του, που ετρεμεν,
εσουσε. Γιά μιά στιγμη το πρό
σωπο του Τζιορντάνο χλώμιχσε,
μιi τά χείλια. του σφίξα.ν καί
ε!πε: «Τί θαθελες νά κάμω, πα
τέρα μου ; Βέοαια δεν �αθελες να
πώ ψέμματα., ακόμα. χ αί για νά.
ξεφύγω τον τρόμο τής Ίερας
•Εξετάσεως».
«Φύγε, φύγε, πέτα. δσο όπά:ρ
χει κα.ιρος ακόμα.. �Ω, παιδί μου,
δεν μπορώ νά δω τιi πόδια σου
η τιi χέρια. σου νιi σπάζουν μέσα.
στον τροχό, το πρόσωπό σου πα.-
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ραμορφωμέvο απ' τόv πόνο. "Εχω
δεί, εχω δεί ... ».
Ί'-Υ/ νύχτα, τ-Υ1 ν ίl,ρα. που τό
μοναστf ρι ήταν 6υθισμένο στον
ϋπνο, ελυσε το σχοινί που ήταν
δεμένο στή μέση του, τό εδεσε
στά κχγκελα. του κελλιοϋ του,
γλύστρησε αθόρυ6α, κι' εφυγε.
Ή καρδιχ του πετc;ϋσε. Ήταν
έλεύθερος, έλεύθερος. Κι' γ ταν
καιρός. Τήν άλλη μέρα. φτάσα.ν
οί απεσταλμένοι της Ίεράς 'Εξε
τάσεως νά τον ·πάρουν στγι Νεά
πολι γιά νά τον ανακρίνουν. Δεν
τον 6ρηκαv, καί τότε τόν άφώρι
σα ι. Ταξίδευε, κρυφά τγι νύχτα,
καί τγιν fιμέρα κρυ6ότχv. Γιατί
έκείνη τ'ΥJΥ εποχή, πιο άκίνουνο
ήταν να.ναι κανείς φονιάς, παρά
νά.νcι.ι αίρετικός. Φτάνει ό φονιάς
νά πλήρωνε τήv 'Εκκλησία. κα.ί
νά έξα.σκοϋσε τίς θρησκευτικές
του όποχρεώσεις, καί τότε δλοι
κλεί•ιαν τά μάτια.. l\Ιά δλοι κα.ιρο
φυλακτ9ϋσαv v' άρπάξουν τον
άπιστο αίρετικό, που τολμοσσε
vά σηκώση το κεφάλι μπρος στήν
αυθεντία της Παπικής Ρώμης,
καί νά τοϋ δώσουν τ-Υιν πιο σκλη
ρη τιμωρία.
Τέλος, εφτχσε στο 6ουνο τc,ϋ
Ά γίου Βερνάρδου, στά σύνορα
της Ί ταλίας καί τi1ς Έλ6ετίας.
Καί πάνω σε μιά κορφή, τήv
ωρα που ό ·ίίλιος εδυε' κοιτcί)ν
τας μπροστi του τίς άνοιχτες πε
διάδες τfις Ί ταλίας, ετ.εσε στά
γόνc,τχ κι' ανοίγοντc.<ς τr1 v άγκα
λιά του, με φωνr, κομμένη άτ:'
τά δάκpυ,;ι,, είπεν: « �Ω Ιτα.λί,;ι,,
άγαπημένr1 μου, ώραία. Ί ταλία,
που σάν τον ΙΙρομΥιθέα. είσχι κι'
έσυ δεμένη, καί σάv κι' αυτον
ςεσχίζεσαι άπ' τό σχpκο6όρο γε
ράκι, έσυ τ.ου εφερες στcυς άν0

θρώπους το ζωντανό πϋp άπ' τη
φλογεp-Υ/ καρδιά της φύσεως ¾αί
τώρα: ποθείς τ-Υι λύτρωσ,... Ώ
Ίτ,;ι,λία ! ... Φε�γω απ' το ένσαρ
κωμένc; πνεσμα τοϋ κακοϋ, πΙJυ
οί άνθρωποι μέσχ απ' τον Χρι
στι,;ι,νισμό το δημιούργησχν... ».
:Έσ:_ριψε �π', τ-Υ1ν ά�λη,, μεριά
και μπηκε στην Ελ6ετια. Εφτcι.
σε στ'Υ/ Γενεύη. 'Εκεί είχε ζήσει
δ Καλ6ίνc;ς καί το πνεΟμ,;ι, του
κυρια:ρχουσε άκόμα. "Ολοι καλω·
σόρισαν τον ζωντανό νέο των
τριάντα χρόνων' που εφτα.σε &π'
τγι Ρώμη. καί που νόμ!ζαν πώς
ήθελε νά έλευθερωθή μονάχr( απ'
τον ζυγό τοϋ Καθολικισμου. Μά
το έλεύθερο πνευμα τοϋ l\lπρουνο
δεν ήθελε νά έλευθερωθη μονάχα
άπ' τον εvα. ζυγό. 'Ήθελε τ-YJ V ό
λοκληρωτικη ελευθερία τοϋ κάθε
�υyοσ.
Άλλοίμοvο ! . .
'Όπου
ύπχρχουν άνθρωποι με περιωρι
σμένο πνεϋμα, δ ζυγός πάντα.
ύπάρχει. "Αν δ Τζιορντάνο ελευ
θερώθηκε άπ' τον στενό Καθο
λικισμό, δεν ήθελε τώρα να
σκλα.6ωθη άπ' τόv στενό Προτε
σταντισμό. Σε λίγο είδε κα.ί πάλι
έχθρικά βλέμμα.τα δλόyυρά του.
Μήπως καί 'κεΊ είκοσιεπτά χρό
νια πρωτήτερα, δ Servetus, ό
μεγάλος Ίσπανος, θεολόγος κα.ί
ιατρός, δεν κάηκε ζωντανός &π'
τόv !διο τον Κα.λ6ίvο; Κι'δ Τζιορ
ντάνο εφυγε καί πάλι κρυφχ, πη
δώvτχς τη vύχτχ άτ.' τά τείχη
τής Γενεύης.
ιτ έρα.σε τά σύvc;ρχ τiις l'αλ
λίχς, κι. εφτχσε στη Λυών.
'Έμεινε πολυ λίγc;, Χι· έπειτα
πiyε στr1 ν Τουλού�η. �[ά ουτε
-11 'f ουλούζΥ1 fιταν τόπος γιά τον
'fζιορvτάνο. 'Εκει τριχντχέξη
χρ6vιχ αργότερα, ό Κα.π,,λιτάvος
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φιλόσοφος κχί ύεολόγος \'anini,
κάηκε σάν α[ρετικός, αφοu πρώτα.
του εκοψα.ν τrι γλώσσα. 'Έτσι
καί τώρα, δ Μπροuνο φεύγει καί
πάλι γιά νά φτάσr1 στ11ν ό1ιειρε
μένη του έλεύθερη πόλι, τc. Η:χ
ρίσι.
Τό ταξίδι του μέσα. στrι l'αλ
λία, τό περιγράφει μ · αυτά τά
λόγια, σ' ενα απ' τά 6ι6λία του :
«Οι llα:πικοί γuμνών:χνε τίς έκ
κλr1σίες των Ουγενότων (Διαμαρ·
τυρομένων). Οι Ουγενότοι λεη·
λατούσα:νε τά ίερά των Ηαπι
κων. Τό,α:ίμα: ερρεε στίς πόλεις
καί στrιν ϋπαιθρο. 'Ο φανατι
σμός επνιγε την αγάπη μέσ' στίς
οικογένειες καί τη φιλία: ανάμε·
σα: στους ανθρώπους. Οί Καθολι
κοί παπάδες, με κουδούνια καί
σ6υσμένες λ:φπάδες, αφορίζα:νε,
κ: οί Διαμαρτυρόμενοι αναθεμά
τιζαν τον φαρισαϊσμό καί τr1 •ι
ειδωλολατρεία».
Ήταν τό 1582 δταν εφτασε
στο Παρίσι. Ή Σοροόννη, τυλι
γμέvΥι κι, α:υτrι μέσα: στrιν παρά·
δοσι κα.ί τrι θρησκοληψία:, πολε
μουσε κάΗε καινούργια. σκέψι.
Μά +, Β�σιλικη Σχολr1 τής Γαλ
λίας, καλωσόριζε τό έπιστημο
vικό πνευμα, το νέο φως. Έ δω
όπfιρχε ενα. ευρύ πεδίο δράσεως
γιά τον περιπλανώμενο λάτρη
- 'Ελευθ'ερα.ς ....
της
:.;ητησε
,, κε'ψεως. Ζ'
'tYJ 'J άδεια νά διοάξ�Ί φιλοσοφία
σε δr1 μ6σιες 6μιλίε;. Ή α.ίτησί
του εγιvε δεκτή, κ:χί σε λίγο
πλήθος θ:χυμα.στων γέμιζε τη•ι
αίθουσα., μ:χγvητισμένο
· τc.ν
ζω'Jτα:νό νου κα.ί τr,ν λ'α.πολ:τά
vικΥι θέρμr, τrις 6μιλίας του. Tc
πιό στεγνό και δύσκολο {-)έμα τό
εκα.Υε έλκυστιΥ.ό Υ.α.ί εϋκολο. 'Ο
ίδιος 6 6α.σιλεύς, 6 'F,ρρίΥ.ο; c
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;-\ος, τόν κάλεσε 11ά μείνη στήν
λυλfι του.
Ιιά μέρα, γεμάτος χαρά, δ
οα.σ:λευς ανήγγειλε στόv αγαπη
μένο του ευνοούμενο δτι στό Πα
νεπιστήμιο, μιά εδρα τής Φιλο
σοφίας ήταν κενή, κα.ί δλοι του
εlπαν πώς κανένας δεν ήταν πιό
χξιος γιά vά την πάρη, άπ· αυ
τόν. Ή καρδιά του Τζιορvτάvο
χτύπησε δυνατά, αλλά σε λίγr,
τό πρόσωπό του σκοτι.ίνια.σε,
οτα.•ι 6 Έρρίκος του είπε, πώς
ενα:ς κα.θηγητης του l[αvεπιστη
μίου πρέπει vά έξασκη τά θρη·
σκευτικά του καθήκοντ-χ, γιά vά
είναι παράδειγμα στους μαθη
τές του, κα.ί πώς πρέπει vά. π-χ
pαΚ?λουθή τακτικά τη· Λειτουρ·
γία. Δεν μπορουσε vά π"i'ι ψέμμα
τα κι' αποφάσισε νά πή δλη
τrιν αλήθεια. �Ηταν εvα.ς άφωρι·
σμivος. Ή Έκκλφία. τό•ι είχε
διώξει.
«Δεν είσαι Κα:ύολικ6ς ; πετά
χθηκε 6 6ασιληάς. Είσαι αίpετι
Κα.λ6ινι
κ6ς ;
.\.ou!Jηp-xv6ς ;
στής ;»
«Δεν είμα.: τίποτε άπ' αυτά.
Εlμα.ι ενα.ς φιλόσοφος, ενα.; άν
θρωπος τής έπιστήμης, κ' 11 σκέ
ψι μου δεν δεσμεύεται &πc τί
ποτε».
'Ο 6ασιλr1 ιχς τc.ν αγα.πουσε.
ΛΙ" ολr1 τΥJ 'Ι cι.πογοήτευσι πού
ενο:ωσε, δεν μποροuσε νά μη
συγκιvηUij βλέποντα.; μπροστά
του τά. δυο λαμπερά μάτια, πού
άφοοα. τόv κοίταζα:ν κατάμμα.τα.
.λέ•ι του αρνήθηκε τr, θέσι' αλλά
ά.πο:ράσισε νά. τό11 οιορίση εκτα.
κτο καθηγητr, δίχως δρους, οη λ.
χωρίς 'ICI.ΨΧt αναγΥ.ασμέ•Jος ViX
εξα:σκή τά θρησκευτικά του κα
θήχο11τχ.. Φuσιχά, δεν ετ.pεπε νi
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μιλήσει ... αλλά δεν μποpουσε νά
κpατηθη. Καί 15ταν βρέθηκε ατό
δίλημμα νά δποκpιθή, σκεπάζον
τας τίς &:λήθειες που πίστευε η
νά ψύγη, προτίμησε τό δεύτερο.
Πηγε στην 'Αγγλία, εχοντας
ατά θυλάκιά του θεpμη σuστα:
τικη επιστολή του Έppίκου του
3ou για τον Γάλλο πpέσβu στην
Αυλη της Έλισάβετ, που κι'
εκείνη ήταν αψωpισμένη &:πό τόν
Πάπα.
Σε κάποια γιοpτη που εγινε
στην Όξψόpδη, ε[χα.ν ν,α:ζεuτεί
οί μεγαλύτεροι δια.νοούμενοι της
Άγγλία.ς κι' άρχισαν νά συζη
τουν για διάψοpα ψιλοσοψικά
θέματα. ΆΕκείαpχι σε νά δπο
στηpίζη τό αγαπημένο του θέμα.,
πάνω στο ερώτημα. : «Ή Γ·η γυ
ρίζει η δχι ; 'fπάρχου•ι κι' άλ
λοι,κόσμοι εξω απ' αυτήν;» Το
Πανεπιστήμιο ήταν με τίς 1δέες
του 'Αριστοτέλη κα.ί του Πτολε
μαίου : «Ή Γη δεν κινείται. Τό
Σύμπαν είναι πεπερασμένο καί
κινητό». Ό Μπpουνο ίιπεστήpιζε
τον Φιλόλα.ο καί τόν Κοπέρνικο:
«Ή Γ·η με τους κατοίκους της,
γυρίζει κα.ί κινείται μέσα στον
χωpο. Οί κόσμοι εfνα.ι αμέτρη
τοι, τό Σύμπαν δίχως τέλος. Ή
Ζωη ενσαρκώνεται πα.ντου μέσα.
σε μοpψές. 'Έτσι ή Ζωη είναι
Παγκόσμια. καί παντου δημιουργεί ζωντανά οντα. Αύτrι fι Ζωή,
Ύ) Παγκόσμια, YJ πα.νταχου πα.
pουσα, ή άπειρη, είναι τό llα.γ
κόσμιο "Ον, που οί άνθρωποι τό
ώνόμα.σα.ν Θεό. Παντου κατοικη
μένοι Κόσμοι, πα.ντου ζωντανά
πλάσμα.τα.. Ό θάνατος μονιχχα.
&:πι:ισuνθέτει τά σώμα.τα., δεν μπο-

pεί ν' αγγίξη τη Ζωή. 'Έτσι τό
σώμα. δεν εχει σημα.σlα. παρά μο
νάχα σαν ενα. όργανο για τή Ζωή,
μια Θεοποιημένη Ζωή, που
εfνα.ι γεμάτΎ) ευγένεια:, αγάπη,
fιpωϊσμό' αντάξια. νάναι ενα. τμη
μα. της Πα.γκόσμια.ς Θείας Ζωijς.
Ό φόβος, τό ψέμμα, ή ποταπό
της, α.ύτά είναι οί πpα.γμα.τικες
αppώστειες της ζωης. Ή ατιμία
εfνα.ι χειρότερη απ' τον θάνατο,
γιατί � &:τψία. κηλιδώνει τη
ζω·ή, ενφ δ θιχνατος θρυμματίζει
τη μοpψή».
Τα σοψά τής έποχης κεψάλια:
δεν μποpοϋσα•ι νά χωνέψουν την
αλήθεια:. «'Άί:ιεε, αίpετικέ, 6λά
σψημε ! », του φώ•ια.ξα.ν πολλοί.
Ή φήμη του ξεχύθηκε στην πόλι
σύντομα.. Στο δρόμο τον κύτταζα.-ι
κα.ί μουρμούριζα� : «δ άθεος !».
Φεύγει γιά την Γεpμα:νίι:ι.
Παντοϋ ή !δια κατακραυγή. Ή
λέξι «αίpετικ&ς» ήχουσε δλόγυ
pά του. Μόνον στην Βυτεμ6έpγη
οpηκε τέλεια δια:ψοpετικη ατμό
σcρα.ψχ. "Οπως εγpαψε σ' ενα
από τά οιολία: του : «Ή Βυτεμ
οέpγη είναι α.ί 'Αθήναι τής Γεp·
μανίας. Ή Άθηνα εrνaι ή μη
τέρα της». Έκει ορ·ηκε τrιν έλευ
θ!;;pία που ποθοϋσε γιά να δ:δά
σκη τη φιλοσοφία του. Κι' έγρα
ψε στοργικά λόγια: γεμάτα: εο
γνωμοσύνη γιά την πόλι αοτή,
που δεν τον ρώτησε κάν γιά τr,ν
πίστι του, καί τοϋ επέτρεψε νά
είναι ό ψίλος της σοφίας και νά
διδάξη ενχ καινούργιο σύστημα.
'Έμεινε εκεί δυό χρόνια. Μα
τότε, γιατί εcρ υγε ; Ί'ό περίεργο
είναι πως αυτό δεν τό γνωρίζομε.
Κανείς δεν ζέpει ποιος ήταν δ
λόγος που τον εκανε να έξακο
λουθήση την πεpιπλάνησί του.
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Ηροσκαλεσμ_ένος από τόν Βε
νετό αριστοκράτη Τζιο6άνι Μ-J
τσενίγο, πού του υπόσχεται απο
τελεσματική προστχσία., καί κυ
ρ:ευμένος άπο νοσταλγία., γυρί
'Έ: στήν '[ταλία, στο 1592.
Βρηκε αγάπη- κα.ί προστασία
στό παλάτι του Μοτσενίγο. Ό
νέος μαθητής του μέ χα.ρά άκου
γε τή φιλοσοφία. κι' δλες τίς
επιστημονικές γνώσεις πaύ τοϋ
δίδασκε δ σοφός του σάσκα.λος
γ:i δλα τα ζωτικcι ζητήμα.τα
πού τCJύς ενοιέφερα.ν, γιά τίς
θεωρίες τοϋ Κοπέρνικου, για
τούς αμέτρητους κόσμους, πού
κι' αυτοί θαχουν �ωr, κι' α'Ιθρώ
πι νες υπάρξεις, μέσα στό άτέ
λειωτο Σύμπαν.
Ό Ι προϋνο α.νεπτυσσε την
διδασκαλία. του για την σύστ-χσι
του :iνθριόπου:
«Ό ανθι:,ωπος σκέπτ. ται. κι'
έτσι συμμετέχει στή θεία Ουσία.,
πού είνα.ι ή Σκέψι, ό σπ6ρος της
Θεότητας πού 6ρίσκεται μέσα
του. Ό άνθρωπος α.1σθχνετα.ι, κι'
αυτό σημαίνει, θέλει. Κι'· έτσι
άντα.νακλα τή θεία. Θέλησι, η τό
Ιιvευμα, τό δημιουργικό θετικο
σtοιχείο Πύύ :iτομικοπι:ιιεί-αι
σχν ψυχή.
Ή ψυχr1 r.ού άγαπά τ αντι
κείμε·ιχ τώ ν αίσθfισεων δεσμεύε
ται μέ τό σώμα, άλλα f1 ψυχη
r.0 1'.ι αγαr.ά τr1 ν 'Ομορq;:ά, τήν
Καλωσύ•ιη, τr1 ν 'Αλήθεια., ένώ
νεται με τόν εσωτερικό της Θεό.'"
'Απ' τού:; ενδόμυχους r.όθους
της μπaρούμε v:i κατχλά6ωμε
' tΎι' θε:οτ7ιτα
'
εα.ν
. , υ'ψ'ωΊετα: προ:;
η έάν κατε6χί•ιει πρός τό κτή•ιος.
'Ανάμεσα στον άγγελο καί στό
ζώο, 1ι ψυχή πρέπε: ν± ο:αλέζΊj,
Έπειδiι δ νους r.aθεΙ τrι θεία

λάμψι, αποφεύγει τό κοινό κο
πάδι, άπομα.κpύνεται απ' τrιν κοι
νή γνώμη. "Αν ποθη τή θεϊκη
λαμπρότητα, τότε ρίχνεται μέσα
της καί προχωρεί προς τr1ν Έ•ιό
τητα., καί συyκεντρώvε.ται δσο
μπορεί περισσότερο στόν ίδιο
τον έαυτό του, τόσο πού νά μrιν
είνα.ι πιά δμοιος μέ τούς πολ
λούς, έπειδή ειναι οί πολλοί,
οϋτε καί νάνg;ι εχθρικός στους
τ;ολλούς, έπειδrι δεν ειναι δμοιοι
μ' αυτόν. 'Έτσι ό νους πού ΠΟ·
θεί το άνώτερο, πρώτα απ' δλα
παύει νά σκοτίζεται γιά τrιν
πλειονόηιτα., καί καταλα6αίνει
πιί>ς γ:ά νά πραyμα.τοπ-Jιήση το
φως, χρειάζετaμ .iναρίθμητος
μόχθος, καί πώς τό φως αυτο
6pίσκετα.: έκεί πού είνα.ι ή πρα.
γματικr1 Νοημοσύνη. Πρέπει νά
σκύψη μέσα στο 6α.θύτα.το μέρος
του έαυτοϋ του, 6λέποντα.ς πώς
ό θεος είν�: κοντά, είναι με τον
έcιυτ6 του κα.ί μέσα στόν εαυτό
του, πιο κοντά π:χρά δ tδιος
ό
έcιυτος με
τον εαυτό
του. Εί•ια.ι f1 Ψυχrι τής ψυχης, ή
Ζωr1 τijς ζωης, ή Ουσία της ου
σίας. Καί καταλαβαίνει τ.ώς δ,τι
μr.ορεΙ •ιά c'Yj, ψηλά, χαμηλά η
όλόγυpά του, τ' άστρα ε[ναι σώ
μχτ α, είναι δμο:α μ' α.υτiι τη
σφαί ρ:χ πού 6ρισκόμαστε, καί
πι;)ς ι1έσα τους δεν υπάρχει πε
ρισσ6τεpη ·η λιγότερη Θειότητα
άr.' αυτη r.ού ύr.άpχε: στrι δικιά
μ�ς σφαίρα, fι μέσα στόν έ:.ιυ
το μα;>:.
�lιλοϋ-Jε άνοιχτά, δίχως φό6ο,
�χο•ιτχς απόλυτη iμπιστοσύνη .
�Η ,.άθε r.ρωίΊ tY(I ωpχ πού ό
μχθητής του μιλουσε μέ tδ'Ι έξο
μολογητή του, ταυ τά ελεγε δλχ,
λέξ: τ.ρδς λέξι... 'Ένχ 6ράδtι_, δ
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Μπpουvο, ακcυμπησμέvος στίς κοιτάζουν, κατάχλωμο απ' τrιv
κολώνες του παλατιου, δίπλα στχ ταpαχ·ή, δεν μπόρεσε ν' αpθpώση
σκα.λοπά τια. πού βουτούσαvε τχ λέξι. «Άφηστε τό παιδί να φύ
vεpα της θάλασσας, κοιτώντας τ' γη, μουρμούρισε 1ι μελωοικrι
ασημένια κυματάκια πού γυάλι φωvrι του Τζιοpvτάvο Μπpουνο.
ζαν στο φως του φεγγα.pιου, ψι Καημένο αγόρι ! Δεν ξέρει τί
θύριζε με λαχτά�α : «ΙΙ6σο εκα.νε. Έγω έξομολογουμαι γι'
ώρα.ία είναι ή Ζω-ή, πόσο θαυ αυτό. Του ξεσκέπασα μια πτυχ+ι
μάσια. 1ι Φύσι ! Ώ Παγκόσμια απ' τον πέπλο πού σκεπάζει τη
Μητέρα ! 'Ήρεμη, γαλήνια, αλ μεγαλόπρεπη l\lητέpcι. απ' τα πα.ι
λάζοντας πάντα μέσα στr1v μή οιά της. Γιατί να τυpα.vvητε ενα
αλλα.1-ή. ΙΙως μποpουv να με βλα παιδί, την ωpα. πού λογαριάζετε
σφημήσουν, λέγοντάς μου να λα να σκοτώσετε εναv άνδρα ;»
τρέφω τίς ανόητες -:ρα.vτασίες
'Έξη χρόνια εμειvε μέσα. σ'
τους, ώ αιώ•ιια 'Ομορφιά;» Κι' ενα. σκοτειvό κελλί, πού ·ήτα.v πιο
άνοίγοντα.ς τήν αγκαλιά του είπε χαμηλά απ' τά νερά της θάλασ
καί πάλι : «' Απεριόριστο Σύμ σας. 'Έξη όλόκληp,c χρόνια μέσα
πα•ι ! Πως θα μπορουσα νχ ζή στη νύχτα, μέσ' στ�ν απόλυτη
σω χωρίς τrιν άδέσμευτη ελευθε ερημιά. Κι' επειτα, για χλλα
ρία σου ;» l\B ΨΥ-, εκεί κοvτα στή δυο χρόνια στίς φυλακές τ ης
σκοτεινή γωνια _;ιου vεpένιου δρό Ρώμης. Πρόωρα γερασμένος, με
μου, μια γόνδολα. εχει φτάσει. κάτασπρα μα.λλια καί σκυμμένο
. �ταμάτησε στr,v άκρη των σκα σώμα, αγωνιζόταν μπρος στους
λοπατιών. l\lαυpες μάσκες φω· δικχστές του, γιά τ+,ν 'Αλήθεια.
τίζοvτα.ι απ' το φεγγάρι κι' εv,cς του. Κάτι απ' την παληά του
μανδύας σβύvει τrι μελωδική, έκ δύvαμι καί μαχητικότητα ξύπvrι
στατικrι φωv-ή. Ήταν ή τελευταία σε καί πάλι. Κα.ί την τελευταία
ελεύθερη ματια πού δ Τζιοpντάvο μέρα της δίκης, &φου τον αvάγκα.
Μπpουvο είχε ρίξει -τr; λατρευ σα.v γονατιστός ν' ακούση την κα
τή του Φύσι. Ή Ίεp&. 'Εξέτασις ταδίκη του «θάνατος δίχως αί
τον είχε πιάσει στα ματωμένα μα», ό )Ι πpουvο σηκώθηκε όλόp
της vύχι,c...
θος κχί είπε με ήρεμο χαμό
Μέσα σε μια ύγp-ή, σκοτειvr; γελο : «Νομίζω 7ΗΊ>ς εσείς είπα.τε
φυλακή, πάνω σε κουρέλια, ενα αύτα τά λόγια με πιο πολυ
μισόγυμνο σωμα είναι ξαπλωμέ φόβο, απ' α.ύτόν πού νοιώθω
νο, με δεμένα τα ·πόδια καί τα έγω ακούγοντάς τα».' Κι' εφυγε
χέρια. Στο σκοτάδι ενcι. φοβι ατάραχος απ' τr,v α'ωουσα. του
σμένο πρόσωπο νέου άγοpιου τό Δικαστηρίου, με φηλα το κεφάλι
κοιτάζει, καί πίσω του μια καί φωτισμένο tό πρόσωπο.
�τίς lί Φεβpουα.pίου lϋUO,
σκληpη φω•ιrι αντηχεί : «'Έλα
'l'ζιοβάvι, αποκάλυψε τίς βλα όδηγ-ήθηκε στο Campo dei
σφημίες πού μάς εζομολογ-ήθη Fiori, πού ήταν γεμάτο απ' εvα.v
κες». Το αγόρι, •ιέος Ίούδα,ς, αλχλάζοvτα, φαvcι.τισμέvοv οχλb.
σαν ύπvωτισμέvο απ' τα λαμπε Του είχαν φορέσει pουχα ζωγρα
pα μάτια., πού μπρός του τό•ι φισμένα με διαβόλους, -:ρωτιές
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καί στα.υρeιύς, μά α.υτος προχω
ρουσε με την ηρεμη επιολητικιά
τeιυ άξιοπρέπειΙΧ, με λαμπερά μά
τια. κα.ί γα.λή,ιιο πρόσωπο. 'Γό'Ι
εί3εσα.'Ι στον πάσσαλο, κ' οί φλό
γες υφώθηκα.'Ι όλόγυρά του. Οϋτε
μια κραυγη δε . βγήκε απ' τά
σφιγμέ'Ιχ του χείλια., καt τό τφό
σωπό του ανάμεσα άπ' τίς φλό
γες φα.ι ·ιότ-Χν ηρεμο χ:χί περή
φανο, σα'Ι πάντα. ...
Ή -:ρωτιά εσουσε, κ' 1ι στάχτη
σκορπίσθηκε στΟ'Ι αέρα..
λJά ε�ησε δ σπόρσς τής 'Αλή
θειας που δίδαξει εκείνος, κα.ί
πέταξε πά'Ιω απ' σλον τον κόσμο.
Ή ' λήΘεια είναι μία. 'Ο
άνΟρωπος τrι'Ι ερευνά με διά
φορους τρόπους, ως που ·ιά φτά
ση στο Τέρμα., δπου 6 'Ήλιος
κα.Θαρος λάμπει. Γιατί δποιος
ακολουθεί τον ενα. δρόμο 'Ια μά
χεται τό•ι αλλο ; Γιατί δε'Ι ά.φή-

er;
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·ιει στι:ι·ι κά!Jε άνθρωπο, τrιν ελευ
θερία. /
· άκολουθήση τόν δικό
του ατσμικο δρόμο ; [Ία.τί δ α'Ι
!Jρώπι'Ιος έγωκε'Ιτpισμος νά πι
στεύη πώς μο'Ιάχα δ δικός του
6 ορόμος είναι 6 σωστός ; λlόνο
δτα.ν δ άνθρωπος σταθή κα.ί δiι
τον απέραντο πόνο που υπάρχει
6λόγυρά του, κα.ί θελήση νά κα
τχλά6η ποια είναι ή χ1τία του,
Ηά οή πώς είνχι α.ύτός δ ίδιος
6 εγωκεντρισμός του που προσ
πχθεί νά επι6άλη το•ι ..,έα.υτό του
πάνω στους άλλους. Κχί μό'ΙΟ
τότε, υπάρχει ή ελπίδα fι Άν
�Jρωπότης νά μπορέση νά προ
χωρ·ήση ελεύθερα. κι' ά6ίαστα
άπ' τό σκοτάδι τ·ης άγνοιας στο
φως τής αληθινής Γ·ιώσεως, που
είνχι τό οίωμχ τ·ης 'Αλήθειας.
ΑΓΛΑΪΑ ΖΑΝΝΟΥ

'Η όρθοδοξlα θριαμβεύει δταν καρδιά καί νοϋς παρακμάζουν· δταν
δμwς ή καρδιά κι' ό νοϋς άνέρχwνται στήν πληρότητά τους άnό τό
δρ,όμο της άμφιβολlας, δ έν θά σταθίj οϋτε όρθοδοξlα οϋτε αύθεντlα
οϋτε ή έλάχιστη καί μάταια πlστις σ' αύτήν η έκεlνην τήν προσwπι
πότητα. 'Η άμφιβολlα ε Τναι καθώς ή βροχή -πού ξεπλένει τή σκόνη
καi σας άφήνει βέβαιους νιά τά ούσιαστικά πράνματα. Τότε καί μόνον
θά νεννηθίj ή βεβαιότης καί θά μπορέσετε νά βρητε τό νερό πού
άληθινά ξεδιψάει τόν κόσμο.

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

J. KRISHNAMURTI

ΤΡΕΙΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ
ΕΓΩΪΣΤΑΙ
Τίς τpοάλλες, ήpf:ιαν νά μέ έπι·
σκεφθου'/ τpείς ευσε6είς έγωϊσταί.
Ό 1ψωτος ήταν ενας σα.ννυά�ι,
ένας άνθρωπος πcύ είχε άπαρνη
θη τόν κόσμο. '() δεύτερος fιτα'/
ενα.ς άνατολιστής πο�:.ι πίστωε
6αθειά στiι ν άδελφότr1 τα. Καί δ
τpίτος f, ταν ενας άφοσιωμένος
εργάτης μιας θαυμάσιας ουτο·
πίας. Ό καθένας άπό τούς τpείς
είχε μεγάλο �ήλο γιά τό εpγο
του κα.ί πεpιφpονουσε τή στάσι
καί τiι δpασι των &λλω•ι κα.ί δ
καθένας έστεpέωνε τΥj θέσι του
με τίς ίδιες του τίς πεποιθήσεις.
Ό καθένας άπ' αυτούς ήταν φλο
γερά πpοσκολλγίμένος στrι δική
του, 1διαίτερη μορφή πίστεως
καί δλοι τους ήτα.ν, κατά κά
ποιον παράξενο τρόπ?, άσπλα
χνοι. l\!οίί είπαν, Ιδιαιτέρως ό
ούτοπιστής, !::τι rιταν ετοιμeιι νά
άr.αp•ιηfJο:)ν rί νά θυσιάσουν τόν
έαυτό τους καί τούς ::ρίλcυς τους,
χ::ίpιν έκείν'Jυ πο•:ι έπίστευα.ν.
'Έi3ιν:χ·ι τi(Ι έ-ιτύπωσι ά·ιθpώπων
πr:,άων κα.ί μ=ι:λα.κων, 1ο:=ι:ίτερα ό
θι:χσώτης της αδελφότητος, αλλά
ύπi;pχε μί:χ σΥ.ληpότης τής καp·
οιας Κ:Χί YJ tδιάζουσα. εκείνη ελ
λειψις ά·ιεκτικότητος, πού χ:χpα
κτηpίζει εκείνου ς ϊ.cύ αiσθάνον
τ=ι:ι ανωτεpόη1 τ:χ. Ήταν οί έκλε
κτοί,
έpμ ηνευταi 'Ήξερα•;
κα.ί rίσχ·ι ρέ6χιeιι.
'Ο σαννυάζι είrcε, Υ..=ι:τά τή
ο:άρκεια μιάς σοβαρής συ�ητή
σεω;, ότ� τ.:?ιετσ�μαζ6τ�ν γιά

eι:

τήν επομενη ½,ωη του. Αυτή ή
ζωή, έδήλωσε, είχε πολύ λίγα:
πράγματα νά του πpοσφέprι' γιατί
είχε δ η στό 6άθος τους ολες τίς
πλάνες α.ύτου τe.ιυ κόσμ'Jυ καί
είχε εγκαταλείψει τά έγκόσμια.
'Ολόκληρη ή ζωή είν-χι μία δια.p·
κής κίνησις άπό τό παρελθόν,
μέσα άπό τό φευγαλέο πα.pόν,
πpός τό μέλλον. θά επpεπε νά
χpr,σιμοποιουμε τό παρόν, είπε,
γιά νά γίνουμε κ::ίτ: στό μέλλον.
Νά γίνουμε σοφοί, ουνα:τοί, πο
νετικοί. Καί τό παρόν κα:ί τό
μέλλο'Ι είναι r.αpοδικά, άλλά τό
αί.ιpιο είναι εκείνο πού ώριμάζει
τόν καρπό. 'Επέμενε οτι τό σή
μερα. δεν είναι παρά ενα σκαλο
πάτι καί δτι δ�ν θά επpεπε νά
πολυανησυχeιυμε η νά πολυφpοντίζουμε γι' αυτό. Θά επpεπε νά
εχουμε καθα.pό στο νου μας το
Ιδεώδες του αυpιο καί νά κά,
ι::,' .1
,
l'
νουμε τ� τχ..,ιοι �ε ::.πιτυχια - ε·
_
,
,
νικά, μολις και ανεχοτ-χν το τ.:χ.
pόν.
'Ο θι:χσώτ11 ς της αδελφότητος
ήτ':1.ν πιό διαβασμένος καί ή
γλώσσα τ?υ πιό ποιητική. Ήτ:χν
ε1;s:,.6; στiι χpησιμοπ/jίr1σι των
λέςεω'Ι καί ήτ:χ.ν έi;αιpετ:zχ γ λυ
κομ:λ ητος Κ':1.ί πειστικός. Καί
αύτός έr.ίσης είχε προετοιμάσει
γιά τον έαυτό του μιά ούpά.νια
cρωλιά στό μέλλον. Θά γινόταν
, -, ι
ι\,-, \ -.Λ ,..,,
I
κατι κι αυτc;. ·""'JtY1 ,1 ιοεα γεμιζε τi1 ν καp3ιά τeιυ κ::ι.ί είχε
συγκε'ιτpώσει tQ•Jς όπα.ί3ού::; του
Ι

/
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γι' αυτό τό μέλλον. 'Ο ί:tά:νατος,
είπε, είναι ενα. ώpαιΙJ πράγμα.,
γιατί μας φέρνει πιο κοντά
σ' έκείνη τr1ν ουρά:·Jια. φωλίτσα,
χάρι στην όποία 11 ζωή μας γί
νεται ύποφερτ11. σ' αυτόν τό·J ί:tλι·
6εpο κα.ί άσχημο κόσμο..
�Η ταν δλόψυχα υπέρ τή;; αλλα.
y-ίjς και έξωρα·tσεως τοσ κόσμου
καί έργαζότα.ν δλ6ψυχα. γιά τήν
άδελφότητα. των ανθpιί)πω ν. Θεω
ρeιυσε δτι ή φιλοδοξία, μέ τη
σκληρότητα καί τ11 διχφθοpά
που τη συνοδεύουν, ήταν άναπό
φευκτη σ' εναν κόσμο, στον 6ποίο
πρέπει νά γίνουν ιί>pισμένα πρά
γμα.τα.. Κ αί, δυστυχως, α. ν θέλη
κανείς νά προωθηθοϋν ώρισμένες
οργανωμένε;; εργασίες' θά πρέ
πει νά είνα: λίγο σκληρός. Τό εpγο
είναι σημαντικό, γ:α.τί 6οηθα
τ1,ν ανθρωπότητα. καί εr.οιr,;; το
αντικρούσει θά πρέπει νά πα.p:ι·
μεριστη, μέ καλό τρόπο, φυσι
κά. Ή οργάνωσις γι' :ιυτο ·το
εpγο εχει μεγίστη σημασία κα.ί
δεν πρέπει νά έμπΙJδιστή. «Κα.ί
άλλο: εχουν τό ο:κό του;; δρόμο'
είπε, αλλά δ δικός μας είναι ου·
σιώδης κα.ί δποιος r:αρεμοα.ίνει
δέ•1 είναι δικός μας».
Ό eι•:'ιτοπιστής fιτα.ν εν:χ r.:χ
ι οεολόγου κα.ί
pάξε·ιο κράμα.
πρα:κτ:κου ανθρώπου-. Ή Βί6λος
του δεν ήταν ή πα.ληά, αλλά μιά
νέα. Βί6λος. Ήτα.·1 φα.νερο πιΊ>;
πίστευε σ' αυτήν. 'Ήξερε ποιο
θάtα.'i tO CΧί.Οtέλεσμα. του μέλ
λοντος, γιατί τό νέο 6ι6λίο το
r.ροέλεγε. Τό ,;χέδι6 του ήτ:1.·1
νά δημιουpγή σύγχυσ:, ·J:ι. όργα·
νώνη κα.ί 'i:X έ-ι.τελij. Τό πc.φόν,
ειπε, εινα.ι σα.πιο, πρεπε: να κα.ταστραφή κα.ί άr:ό τά έρείτ.�α: νά
κτιστή τό κ,:ι.ι•1ούργιο. Τό τ.-χρόν
,..
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πρέπει νά. �Jυσιχστή, γιά το μέλ·
λον. Μόνον δ άνθρωπος του μέλ
λΟ'iτος εχει σημασία. κ:1.ί σχ: 6
άνθρωπος του π:1.ρόντο;.
«Ξέρουμε πώς νά. οημιουpγή·
σουμε αυτόν τόν μελλο·1τικό αν·
θpωπο», είπε, «μr:οpουμε νά δια.
πλάσουμε τΟ'i 'iΟυ κα.ί tYιV καp·
διά του. 'ΑλΗ πρέπει νά κα.τα
λά6ουμε τήν άpχ·ή, γ:ά νά κάνο υ
�ε κ�τι καλό: �:χ Ηυσιάσ�υμ� ::ον
εαυτο μας κα: αλλους για να όη·
μιουργήσουμε μιά •1έα χ-χτάστασι.
Καί θά σκοτώσοι,ιμε δποιον στα.·
θει -έμπόδ:ο στό δρόμο μας, γιατί
τά μέσα. οέν εχουν σημ:χσία. Ό
σκοπός άyιάζει κάθε μέσον».
1':ά τήν τελικrι είρήνη μπορεί
•1ά. χρησιμοποιηtl'Ώ -ι.άθε μορφή
6ίας. l'ιά τήν τελ:κή άτομικη
έλευθερία., ή τυpαν•Jίχ στο παρον
είναι ανα;,:όφευκτη. «"Οταν ιχου
με τrι ούν:.ι.μι στά χέρια μας»,
έδήλωσε, «θά χρησιμοποιήσουμε
κάθε μορφή εξαν:χγκασμου γιά
νά δημιουργήσουμε εν:.ι.ν και
ν(\ύργιο κόσμο, χωρίς ταξικές
διακρίσει;;, χωρίς ίεpείς. 'Από
κεντρική
την.
μας
αύτη
θέσι, ποτέ δέ•1 θά πα:pεκκλί νουμε.
Εϊμ:χστε καρφωμένοι έκει, άλλα
fι στρατηγικi; καί fι τακτική
μας θά Ηλάζουν άνάλογ:.ι. μέ τίς
μετα.6:χλλ6μενες συνθήκες. Σχεδιά�ουμε, όργα•1ώνουμε κχί δpοϋ·
με γιi νά καταστρέψουμε τόν ση·
μερινό άνθρωπο, χ-χρ:•1 του μελ
λοντικου άνθρώπου».
'() σαννυάζι, 6 (j:α'1ώτ11 ;; τη;
χοελφότητ-;ς Κ:.ι.ί 6 Ο'Jτοτ::στής,
δλοι ζr;υ•1 γ:ά τ6 ::ι.1:.ψ,;. y:i το
μέλλο·1. .Εν εί·Jχι cf:λ6δοςοι μέ
την συνήθη ε•ινοι:χ, δέν ζητουν
μεγάλες τ:μέ.;, πλούτη η i·ηγ·1ώ-
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pισt. 'Αλλi, είναι φιλόδοξοι,
κατ-χ εvα·ι πολύ πιο λεπτεπίλε
πτο τρόπο. 'Ο ο1τσπιστrις εχεt
συ·ιταυτιστεί μέ μιχ 6μάδα πού
πιστεύει οτι Θχ εχη τή ού·ιαμι
vi δώση ε·ια ·ιέο πpοσ:χv:χτολισμ6
στ6·ι κόσμο. '() θt:χσώτης τή; χ
δελ:ρ 6τητος :ρ ιλοδοξει •ιi εξαρθrj
καί 6 σα·ιvυάζι ·ιi :pθάσr1 'Jτ6 τέp
μ:χ του. "Ολοι α.σχολοϋντ:χι μέ τό
πώς νi γί•ιου·ι κάτι εκει·ιοι οί
ιδιοι, α:σχολ,:,υ·ιται μέ τrι οtκή
τους ΕΠtτυχία Χ:Χl τγ/ Οικ·ή τους
επέκτασt. .lέ·ι ι:σ.έπου·ι, 6τι 'X'JτYj
1, επtθυμί-χ είν:χt ·ίι α.ρ•ιησι; τi,ς
ειpΥ/'ΙΥ)ζ, τiι ς :χοελψ!ιτητος Κ'Χί
τi1ς bπερτάτης εϊ.ιτυχί:χ;.
Ή :ριλοοοξί-:ι., σέ χi.Ηε τη;
μοp:yή, γti τή•ι 6μάδ-:ι., γι::ι. τr1ν
α.τομιχrι σωτr1 pί-χ, Ί/ γιχ τrμ
π·ιευμ!:'ι.τtΧΊ/ επ:τευξt, εί·ηt ορi-

ΚΩΣΤΑ

σtς πού τήv α:να6άλουμε γιά το
μέλλο·ι. Ή επιθυμία τείνει πάντα
πρό; τ6 μέλλc;v. Ή επιθυμίcι. vά •
γί•ιουμε χάτι σημχί•ιε.ι άδpάνεια ι
στο παρόν. Το τ�ψα δμως εχει
μεγαλύτερη σημασία άπο το αυ• ι
pto. }lέσα στο τώρα βρίσκεται ή ι
-χιι•>'ιιότης, καί δταv κ-χτα νοήσου- 1
με το τώρα, ειμαστε ελεύθεροι
iτο τον χpό•ιο. Το «γίγνεσθαι»
είv:χι 11 συνέχισις του χρόνου, τής
λύπΊ1ς. Τό «γίγvεσθαι» δέv περιέ
χει τό «Εί•ιαι». Το «Είναι» 6pί
σκετ:χt πάντα στο παpό•ι, καί το
«Εί•ι-χι» είv-:ι.ι ή ά•ιώτεpη μοp:ρή
τrj; μεταμορφώσεως. Το «γίγvε
σΗ:χι» δέv εί•ιαι παρά τpοποποιη
μέ·ιη συ•ιέχισtς κ:χt -ίι pιζικrι μετ:zμ6ρ:ρωσtς �πάpχει μόνο στ6
π:χp6·ι, στό «Ι�ί·ιαι».

ΟΥΡΑΝΗ

VITA NUOVA
Δέ θέλω πιά παρά νά ζω
όπού θροϊ·ζει άνάλαφρα
μέσ' ενα κάμπο είρηνικό,
καί παπαροϋνες κόκκινες

ετσι δπwς ενα δέντρο,
σέ πρw'ίνό τοϋ Άπρlλη
vεμδτον φως vαλάζιο
καί ασπρο χαμομήλι.

Δέ θέλω πιά παρά νά ζω ετσι σάν ενα ρόδο,
rτού ανθισε κατάμονο μέσα σέ πρδο χειμώνα,
σ' ενα πεζούλι φτωχικό κι' ήλιόφwτο, πού νά 'χει
άσβεστwμένο τό τοlχwμα νά τοϋ κρατάει τό χωμα.
Θεέ μου! ασε με νά ζω σάν ενα άπό τά μύρια,
τ' άνώφελα τά εντομα πού άπό τό φως μεθδνε
καί τή ζωή τους στούς άνθούς άνάμεσα περνδνε·
μακρυά άπ' τόν κόσμο, μοναχό σ' ενα λευκό σπιτάκι:
καί νά 'χw μέσα στήν ψυχή των vέρwν τήν είρήνη
καί στήν καρδιά μου των φτwχων τήν ενθεη καλwσύνη.

Ι

Κwστη

Μελισσαροπούλου

ΟΙ ΡΟΔΟΣΤ Α ΥΡΟΙ
Ή ζwή καί ή φιλοσοφlα του
- μυθικοίί Ιππότου Ρ οζενκρόϋτς
L"

ξ'

•

"

ι.:ιις ε:η; ε·ργ1μεptοα; Y.7.t .;εριοοικά-- ίοίως τiι ; ' λμεριχ·fις γί•ιεται συχνά λ6γος περί Τ:χγμ7.
τός τινος «.Ι!οοοσταϊιρων», τ6
όποίον ϊ:αpουσιά�ετ:-.<t ιί)ς εzο·ι
παλαtά·ι κα.τα.γωγiιν μυστrιptα.
κήν. 'λλλά εί•ια.ι γεγονός οtι
τό άpχ:-.<ίον Τ:χγμ:-.< τι•J'Ι ' [ πποτώ•ι
Ροδοστα6pων, επ,χυσε•ι ύφtστ:χμε
νον ήδΊ1 α:πότου 18ου αίιίJνος ! λί
σήμερο,ν ύπάρχουσα.ι με τό·ι τί
τλον ,χυτόν όργα.•ιώσεις κατ7.χpω·ι
τα.ι μιaς παραδόσεως χ:χριν ε�
πίστων f1 ύστερο6ούλων.
'Ιδρυτής του ά:pχα.ίου Τάγμα.·
τος των Ροδοσταύρων, τό όποίον
ήτο έιαφία. μυστιΧή, φέρεται δ
μυθικός ίππότης Χριστιανός Ρο
ζε•ικpόϋτς, δστις κατά τό·ι θρυ
λο•ι εγε·;γήθη τό 1 �ίR μ. Χ. ετα,
• Ι,
�
ξι, οευσε•ι
εκ ερμα.νtα.ς εις τους
'λγίους Τόπους, tΥ(Ι 'λνατολiιν
κα.ί tΎ(Ι λιγυπτον, εμυήΘη παρά
τών pα.66ίνων της llα.λα.ιστίνης
καί τώ•ι 'Αράβων μυστικώ•ι φιλο
σόφων εις τάς αληθείας της Φύ
σεως κα.ί εις τάς :ΧΠΟΧpύψους επι
στήμας ( Κα.66άλα.ν, Θεοσr:ιφί αν,
Έρμr1 τισμόν,
'Αpιt!μοσοφία•ι,
'λστpολογία.ν, '.-\.λχΊ1 μεία.•ι), επι
στpέφα.ς σε εν Ευρώπϊι ϊορυσε
τό Τ:-ίγμα. τιi.>•ι 'Τπποτω·ι Ροοο
σταύρων.
"Ι

,

Κατ' χλλr1 •ι εκοοχή•ι, οί Ροοό
σταυpοι δεν απετέλουν ώρyα.•ιωμέ
νο'Ι Τάγμα., :χλλ' ώ·ιομάζον:τ:ο Ρο
δόστα.υροι Υ/ «'Αόρατοι 'λοελ-

fΟί», εχο•ιτες ι;>ς σημείον ανα
γνωρίσεως τ6 Ρό3ο·ι επί του
�τα.υροΟ, δσοι fισα'ι σοφοί περί
τάς α;;:οκρύφους επιστήμα.ς, κά
τοχοι πολλών έκ των μυστικών
τfις φύσεως Υ.α.ί τG>·ι φυσικών νό
μων, μεμυημέ·ιοι έργάτα.ι τijς
προόδου κα.ί
του τ.ολιτισμου,
ελευΗέpως σκεπτόμε•ιοι ερευνη
τα.ί, κα. -cά τi1 •ι τρομεpάν έκείνφ
εποχiι ·ι του πνευμ?.τtκου σκότους,
φωτιζομέ·ιcυ από τ·rι·ι α•ιτ-χύγεια.ν
τής πυράς, tΎJ'Ι 6ποία.•ι ηναπτεν
έκάστοτε 'Ϊι 'Ιερά 'Εξέτασις η
οία.οήποτε αλλη μισαλλοδοξία 1
καί τfις κα.τα.θλιπτικfις έπιοολ·ijς
τοΟ δ-:;γμα.τισμου τfις 'Εκκλη
σίας ι ·lι δποία άπrιγόpευε 'διά του
τροχου πάσαν ερευν?:ν. Τοιουτο
τρόπως, Ροδόσταυpοι ε!Jεωροϋντο
6 Ρογήρος Βάκων, δ Ηα.ράκελ
σος, 6 Μιχ?:Υ/λ λlάϊερ, ό Φραγ
κίσκος Βάκω·ι, 6 Ροβέρτος Φλούδ,
δ �ιγμοϋνοος Ρίχτερ, δ 'Ηλίας
"λσμολδ, καί άλλοι τηλαυγείς
αστέρες τ·iJς ά·ιθρωπί·ιης δtα.νοή
σεως.
.\.ογικώ-cερον ομως εί•ια.ι •ιά πα.
pαοεχθωμεν τi1ν ί.ίπαρξιν του ά:ρ
χα.ίου Τάγματος των Ροδοστα.ύ
ρων ι�; ώργανωμένου Τάγματος,
περιλαμ6ά•ιο:ιτ�ς εις τους κόλ
.
πους του τα. ελευθεpα., πεφωτι
σμένα καί
εμυημέ•ια πνεύμα.τα.,
τά δποία ά·ιεζήτου·ι «έλευθέρα.ν
πατpί ϊ5α» Χ:-.<ί «·ιέον ·ιόμ ον» κατά
τi(Ι σκοτεινi(Ι έκείνφ έποχi(Ι
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τής μισαλλοδοξίας, του φχ'ιατι
σμου καί των δεσμών της πνευ
ματιΥ.ής δουλείας, Ταυτα έλάμ0':Χ.'ΙΟν έ:ι τφ Ροδοστ':Χ.υpιΥ.ψ Τά
γμ7.τ:, τό δποίον άπετέλει σχο
λήν σοφίας, άνωτέp':Χ.ν μύησιν ε1ς
τά 6α.θύτερα μυστικά τfις φύ
σεως, μύησιν ητις παρείχετη ε1ς
τους όλί γους έΥ.λεΥ.τους έν σοφί�
κα.ί αρετ'Ώ τους (κανους ν:χ τ·ην
δεχθc;υν καί νά τήν αφομοιώσc;υν.
Τό ακpιοες περιεχόμενον τW'Ι Ρο
δοσηυpικων διδασκαλιών, τ.εpί
τής :ρύσεως καί τ-ης κοσμογc;νίας,
δεν ε/να: γ-ιωστόν. Τό Τάγμα
γjτο μυστικόν. Οί Ροδόσ-αυροι
έγνώpι�ον νά τηρουν, ώς ο( μα
f)ηταί του Πυθαγόpου, τους δρ
κους των. Δεν ir:εκάλυψαν τάς
διδασκαλίας των εlς τους ά:μυή
τους, ουτε τ:χς πολλάς γνώσεις
που είχc;ν έπί των άποκpύφων
επιστημών Υ.αί των νόμων τής
φύσεως. Καί αυτή 1) ϋπαpξις του
Ροδοσταυpικο::ϊ Τάγμ':Χ.:tος διετη
ρήθη έπJ. μακρά ετη μυστική.
Ή ϋπαρξις του Τάγματος των
Ρeιδοσταύpων έγνώσθη δημοσί�
διά τ-r,ς δημοσιεύσεως κατά τό
1614 της «Fama Fraternit;-ι
tis», απευθυνομένης πpός τούς
πεπαιδευμένους έν γένει κcιί
τούς f1γεμ όνα.ς της Ευρώπης.
Ή < Fama Frateι-nitatis» πε
ρΩ.α:.ι6άνει τr1 ·ι έκ r.αραδόσεως
άψήγησ:ν του 'ριστιανοϋ Ροζεν
κp6ϋτς, 'Jδpυτου του Τάγματος
το::ϊ Ροδίνου ΣταυpοΟ, των ταζι·
δίων του, τού θανάτc;υ, τ"71 ς τα
φ-r,ς κ:χί ά.νευpέσεω; τοΟ τά:ρ ου
τ�υ, γp�ψμένcι �εβαί�; με σΥ1 1 α
�
σιαν άλλrι γορικην κσ.: μυστικ-r;·ι.
Κ:χτό: τή•ι αφήγησιν ταύτr,ν,
δ Χριστιανό� Ροζε·ικpόϋτς έγεν
•ιήθ η εί; τr;ν Γερμχνί':Χ.ν τφ 1Ψϊ8
1

απο γονείς ευγενείς, αλλά πτω
χούς, Υ.α.ί ε1σηλθεν ε1ς μοναστή
ριον κ:χτά τά πρώτα ετη τής
ζωής του. Εlς νεαράν ήλιΥ.ίαν
έταξίδευσεν εlς Κύπρον καί Πα
λαιστί νην, 16ετης δέ. ήλθεν εlς
έπαφην με τους έν Άρα6ί� σο
φούς, οί δποίοι «τόν έδέχθ;rισαν
οχι ώς ξένον' άλλ, ώς τον προ
7:ολλου άναμενόμενον, τον προση
γόρευσαν με τό ονομά του, κα.ί
τού άπεκάλυψαν μυστικά του μο
ναστηρίου του, ωστε μεγάλως
έθαύμασε». 'Εξ 'Αραβίας έ-τ:αξί
δευσεν εις Αϊγυπτον καί ε1ς Φέζ,
δπου τψ αr.εκ:χλύφθησαν πc;λλά
μυστικά. 'Εκείθεν μετέ6η εlς
'Ισπανίαν, δπου προσέφερεν εlς
τους πεϊ.α.ιδευμένους τάς γνώσεις
του, πλην «δι' αυτούς ύπηρξεν
αφοpμη γέλωτος».
Έπέστρεψεν εις lΈpμανίαν,
δπου έκλέξα; 3 ά:δελφούς του Μο
ναστηrίου του, ϊδρυσε τη'ι 'Αδελ
φότητα των Ροδοσταύρων, iJ
δποία προωpίζετο νά άναμοpφώ
σ� την Ευρώπην. 'Αργότερον
ηυξr,ισε τον ά:pιθμόν των εlς 8
καί τούς ύπέ6αλεν ε1ς ώρισμέ
νους Υ.ανόνας. 'ΑΧολούΟως ο(
άδελφοί Ροδ6σταυpοι άπήλθον
άνά τόν κόσμον, διά ν:χ διοάξουν
ε1ς δσους εκρινχν αξίους τας Ρο
δοσταυρικάς άληθείας, δ οέ Χρι
στιανός Ροζενκpόϋτς, αποθανών,
ένεταφιάσθη μυστικως εlς τόν
οι' αυτόν πρ-οετοιμασμένον τά·
φον, δ δποίος παpέμεινεν άγνω
στο; καί είς αυτά άκόμη τά μέ
λΥ1 του τάγματος.
Μεταγενεστέρως, τυχαΙον γεγονυ;
,. αr.εκα
,
'λυψεν εις
' αΟΕ
'� λ φους
'
τfις «τρίτης τiξεως» την θύpα ν
τ?Ο τά'φου, έπί της όποίας ήτο
ανχγεγρcψμένον: «Μετά 120
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ετη θα εξέλθω». Έv μέσψ του
τάφου ύπηρχεν ά.κτινο6όλος αστήρ
και έπt 6ωμου ήτο ά.ναγεγρα:μ
μένον: «Τόν τάφον μου έποίησα
επιτομiιν του σ:;μπα:-ιτος». Τέλος
δημοσιεύεται ή απόφασις του
'Αρχηγου του Τάγματος, δπως
ή υπαρξις τής 'Αδελφότητος,
τηρηθεϊσα επί �υο ετη μυστική,
άποκαλuψθ'Ώ ήδr προς τον κόσμι::ιν
της Δύσεως, άπεuθuνομέvης πρι::ισ
κλήσεως, ε1ς 5 γλώσσας, «προς
τους πεπαιδεuμένι::ιuς τ·1ις Ευρώ
πης», ί'να γίνουν Μέλη του Τά
γματος των Ροδοστα:ύρων.
'lΌ έπ6με•ιc;'ι ετι::ις εξεδόθη δεύ
τερον εντuποv «Ή εξομολ6γησις
της Ροδοσταυρικr,ς 'Αδελφότητος
προς τ-=,υς σοφούς τής Ευρι�πr;ς».
Διαιpειται εις 14 κεφάλαια κα:ί
εκθέτει μίαν περίληψιv των σκc;- •
Π!J)Υ τiJς έταιρίας, με τ'Υ/'/ πληpc
-ψοpίαν δτι ή γ-ιωσις τω'ι μυστι
κών τiις φύσεως περιλαμ6άνεταt
εντος των διαφόpω'Ι Όο.θμων τ·fις
έταιpίας καί καλεί πά·ιτας οσους
επιθυμουν το ά.γαθσν τi ς ά.•ιθpω
πότητος vά προσέλθουν προς e1σ
δοχi1 -ι εις τ'ΥJ'Ι Άδελφότητα.
'Αντιγράψω εvα ενδtαcρέροv iπ6σπασμα από τr1 ν « Έξομολ6γη
σιν», το δποιοv κατα.δεικνύεt το
μεμυημένοv του αγνώστc;υ συγ
γραφέως τrις καί &ποτελεϊ, τρό
πον τινά, δικαιολογίαν δια τήν
δημοσίευσι•ι
«Διαοεοαtουμε•ι δτι ουδόλως
εκοι νοποιήσαμεν τά Μυστήpιά
μα.ς, καίτοι ταυτα. 6οουν διά 5
γλωσσών ε1ς τά ώτα του πλή
θου ς, καί τουτο διότι, άφ' ένος
μέν-ώς καλώς γνωpίζομεν-δέν
θα διασείσουν χονδροειδείς δια
νοίας, άφ' [τέpοu δέ, διότι ή
αξία: εκείνων τους δπcίοuς θα εί-

(il

σαγάγωμεν είς τiμ 'Αί3ελφότ-r1 τα
fJμιίΝ, δεν μετράται ί3:α τ·ης πε
pιεpγείας των, αλλα δtά του κα
νόνος ·ιtαί του τύϊοt.ι τω·ι &πι;κα:- .
λύφει�·ι μας. Χ.tλιά-κ:ς ας κραυγάσουν οί α•ιάξιc;ι. Χιλιάκtς ας
προσέλ(-Jουv οί ζητουντες. ·u
Θεος διέταξε τα ώτα μας νά μr1
ακούουv έξ αυτW'/ ουδέ-ια, πεptέ
οαλε δε ήμιiς οιά τώ'Ι VE,ffJN
το•J ϊvα εφ' ·Jιμω·ι οία.δήποτε
6ία απι::ι6-ζj ά.ί3ύνsιτc;ς. 'Έ,ιεκε'ι
τούτc;υ δεν ειμεθσ: πλέον όpατ-=, ί
παρ' &νθpωπί ·ιω·ι ι:ι :ρ ι-Jαλμωv,
εκτός ε?:'/ ελαοογ οίιτο: ούγαμt V,
ά.ρυσθέ•ιτες τsι·jτηv εκ ταυ αε
τοσ».
Τρίτο·, �υλλάί3:οv εί3ημι;;σιεύθr1
μετά εν ετος ε1ς �τρχσ6οσργο•ι,
επι γpαφόμεγον «'Ο χ·ημ:κός γά
μος του Χ.ριστισ:·ι-=,σ Ι:'ο�εvκp6ϋτς»,
με χpονολογίαν συγγραψης το
ετο; 14f>!"Ί κσ:ί με τήν σημείω
σιΊ :
«'.-\ τ.όκpυ :ρα κc 1 •ιc;πο ιούμε·ια
α;.οοάλλο'J'Ι τr1 •ι αξ(α•ι των Υ..:Χί
πράγματα 6ε6ηλούμενsι χ άνου·ι
τrιν χάpι·ι τι!J'Ι. Μrι θέσrις τους
μαργαpίτα; ε_μπpcσΘε·ι τώ•ι χοί
ρων, οστε τχ pόοχ εμπpοσΗε:'ι
τοϋ ο·ιου».
«Ηp6κειταt, iσy:ι.λιί)ς, περί ε·ι
δια�έ p ο·ιτ�; χειμένσυ, [στοpοΟν·
τος τr,ν μύη-:;�·ι τοϋ Χpιστι-χνοσ
Ροζε·ικpόϋτς εί; τχ �Jυστ·r,pια
του Ροδί·ιου Στ::ι.vpοϋ -!ι 6πcία
&pχίζει iτ.ό τr1 ν ά.φύπνισί-ι του
ε1ς τη-ι εσωτεptκrιv �ωrιν καί τε
λειώ-ιει με τον τελικόν του θρία.μ6ον καί την αvαγέ-ηησίν του ώς
Ίππότου τής χρυσής λίθου. Ό
Λεvτμπήτεp το χαρακτηρίζει ώς
το πεpιεpγότεpον έξ δλων των
Ροδοσταυρικων έγγράφων και
λέγει δτι &ξίζει να μελετηθή
Ι

Ι
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προσεκτικώς πρός πλήρη κατ:χ επί άγνωστον χρονικόν διάστημα
νόησιν τσϋ περιεχομένου του, 1ι 'Αδελr.ρ ότης η τό τάγμα των
διότ: ύπάpχουy ε1ς αυτό μερικά Ροδοσταύpω'ι, τό δποίον εδέχετο
τών βαθυτέρων μυστικG)Υ της ε1ς τούς κ6λπους του άνδρας διαπvευματικής άλχημείας.
κρινομένους επί σοφίq. καί ά:ρετϊj,
1'ά: τρία ταυτα r.ρυλλάi3ια, τά καί τούς εμύει ε1ς τά μυστήρια
δποί:χ μερικοί ά:πέδωσαν ε1ς τόν
ΊωάΥΥΥJ'Ι ΒαλεντίΥΟΥ , Ανδρέχν, τi1 ς φύσεως.
Τό τάγμα διε r.ρ ύλασσε την σο
δπαδόν του Παpα:κέλσου, επρο
κάλεσα:ν οαθείαν αισθησιν ά:νά r.ρία'Ι των ά:ρχαίων 'lυστηρίων,
τr ν Ευρώπη,, ι διεγείρα:ντα τΥJ'Ι την παράδοσιν του ά:πωλεσθέντος
περιέργεια:ν μεταξύ των μορφω καί ά:νευρισκομένου Λόγου, τόν
μένων &,ιδρων της εποχής. Πολ
λοί εγpα:φα:y &νοικτάς επιστο συμβολισμόν του pόδου επί τοQ
λάς, ζ ητου'Ιτες νά γίνου'Ι δεκτοί σταυρου, ύποδηλουντος την' γά
ε1ς τό τάγμα των ' δελr.ρ ων τc.υ πην, ή δποία γεννάται εκ τής
Ροδίνου �ταυpου. 'Άλλοι εδημο αυτοθυσίας, τη'ι παράδοσιν του
σίευον δ ια:τpιβάς εναντίο'Ι τής Μυστικου Δείπνου κχί τοΟ Ίερου
ά:γ'Ιώστου 'Αδελ r.ρ ότητος καl άλ
λοι τΥ/Υ ύπερησπίζοντο. Δέν ελ ποτηρίου, την εμπιστοσύνr1 ν ε/ς
λειψαν καί οί συνήθεις άπα:τεώ • την Έπιστήμην καί την μελέτην
νες, οί δποίοι διέδιδον δτι είναι τής r.ρύσεως, τον σεβασμόν πpός
Ροδόστα:υpοι δια: νά επιτυγχά την δικαιοσύνην και τφός την
νουν 1 διοτελείς σκοπού;.
έλευθερίαν cής σκέψεως καί τής
'Αλλά τόσον οί φίλοι, δσcν συνειδήσεως, την προσήλωσιν ε1ς
κα:ί οί πολέμιοι του Τάγμ::ηο;
των Ροδοστα:ύρων παρεδέχοντο την παράδοσι·ι του Ίπποτισμου.
τΥJΥ σοr.ρία:ν την δποίαy κατείχον
Οί Ίπτ.όται Ροδόσταυpοι ά:νε·
οί Ροδόσταυροι. Ό 'Α,ιδρέας μίχθησαν ε1ς τάς Στοάς των ελευ
Λιμπά6ιους, δ σφοδρότερος πο θέρων τεκτόνων, τούς δποίους
λέμιος του
Ροδοσταυρισμου,
γράφει . δτ:, καίτοι επικριτής, εποδηγέτουν είς την δδόν τής
συμ6ουλεύει πάντας ,,ά; ε1σέλθουν ά:ρετης και του καθήκοντος, και
ε1ς τό τάγμ:χ, διότι πολλά δύνα'ι μεταξύ των δποίων άνεζήτουν καί
ται εν αuτιΤ> ν&. μάί-Jουν, καl πολ έστρατολόγου'Ι τούς καταλλήλους
λrι ν νά αποκτήσουν σοr.ρία,,. Έξ διά tYJ'Ι Ροδοσταυpική•ι �Ιύησιν
άλλου οί ύrερασπισταί τG>'Ι Ρο
δο:ταύpω'ι �:_γρχr.ρι:;� 5τι <�άπαι ά:i3ελφού;. Ένταχθέντε; δέ ε1ς
, κα:. επιμε το'Ι Έλευθεpοτεκτο'ιισμό,,, ά:πε
τει τχι πολλη σπουοη
λης ερευ'ι:χ, κα:θι;)ς κχί προσωπι τέλεσαν !οιο'ι βα0μ6'ι, έν τφ
κή α:�τοθυσίχ, διά νά. άποκαλυ 6τ.οίφ διετηρήθη ενα μέpο; τίί)ν
φθουν εις τ:νχ τά ύτ:ερC::χτιΥ.&.
εi; τό Τάγμχ του Ροδί·ιου Σταυ
μυστικά».
ρου διi3ασ-ι..ομένων άλr1 &ωίJν.
Έξ δλιι)'I αυτrι)'I κατe<fαίνετα:
c τι, μυστικG>; δρώσα:, ύπήρχε ν
Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

3Υlnvύματα

/l!JO. ..
'Αδελφοί μου,
Κυττατε τούς 6νθρώπους στά μάτια,
Κυττατε τους κατάματα.
Κυττατε τά μάτια τwν παιδιών. Κυττατε τά μάτια των μανόδwν.
'Έχουνε κλάψει πολύ. Κλαίνε 6κ6μη.
Ό φόβος μέσα τους φwλιό ζει.
ΆκοΟνε yιά πόλεμο, αίσθόνονται στόν αερα ακομη τό μίσος.
Καί φόβος τά μάτια τους τά λαμπερά σκοτεινιάζει,
τά μάτια τά όθwα τwν παιδιών,
τά μάτια τά ιερά τwν μανάδων !
'Αδελφοl μου,
ΤΙ κάνετε έσείς ;
Κυττδτε στά μόηα τούς όνθρώπους ;
Μπορείτε νά τούς κυττaτε;
ΤΙ μέσα σας, τότε, συμβαlνει ;
Τά μάτια των όνθρώπwν είναι τά δικό σας τά μάτια, τό αίσθόνεσθε αύτό;
Αίaθάνεσθε, άρά yε, τήν παραμικρή εστw εύθύνη καί τύψη
Γιά τόν φόβο,
Γιά τό δάκρυ,
Γιά τήν άπελπισfα, πού ύπάρχει στά Μ ΤΙΑ

έκατομμυρΓwν άνθρώπwν;

Tf κάνετε λοιπόν, άδελφο( μου;
Α ίσθάνεσθε τή δική σας τήν τρομερή, τήν εύθύνη;
"Αν τήν αίσθανόσαστε,
θά ξέρατε τf πρέπει νά κάνετε !
Δέν θά ρwτούσατε!
Θά σκεπάζατε τό πρόσwπό σας άπό ντροπή !
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Μέσα 6πό τήν καρδιά τοϋ κάθε 6νθρώπου,
Πού δέν σκέπτεται σοβαρά yιά λοyαριασμό του,
Πού περιμένει κάποιος αλλος νά τοϋ πεϊ τl νά σκέπτεται,
Πού δέν αiσθάνεται τήν δική του τήν εύθύνη,
Γιά δ,τι συμβαlνει σήμερα στόν κόσμο,
Μέσα, λοιπόν, άπό τήν καρδιά τοϋ ασκεφτου 6νθρώπου,
Ξεκινάει τό ρέμμα τό μικρό,
Πού ένώνεται μέ τά αλλα όμοια τέτοια ρέμματο,
Koi σχημοτlζει τόν μεyάλο ώκεονό τοϋ μlσους καi της φρlκης,
Πού κατακλύζει σήμερα τήν 6νθρwπότητο.
'Αδελφοl μου,
Κυττδτε κατάματα τούς άνθρώπόυς !
'Όπου ύπάρχει πόνος καi δάκρυ
'Όπου ύπάρχει φόβος κοί φρlκη
Τήν εύθύνη τήν εχετε κοί σεϊς.
Μή ξεyελδτε τόν έουτό σας μέ τή σκέψιι
'Ότι ή εύθύνη μοιράζ ετσι,
Καί τό δικό σος τό μερίδιο ε Ϊναι έλάχιστο.
Κυττάζετε μέσα στήν καρδιά σος,
Καί βρητε τήν πηyή τοϋ ποταμοϋ.
Τότε,
Θά μπορείτε νά κυττδτε τούς 6νθρώπους στά μάτια,
Χwρίς νά χαμηλώνετε τά δικά σος 6πό ντροπή .
ΗΛΕΚΤΡΑ

Σημ. Συντάξεως «ΙΛΙΣΟΥ1>: Τύ άνωτiρω ποίημα μtτεδό{}η άπό τόν Κόσμο
τιον Άσάρκων, κατά τήν hιύ.ρκειαν πνευματιστικης συνεδριάσεως.

•

Τό όρος Θαβώρ είς τήν Παλαιστίνη. 'Έχει ϋψος!600 μ. έκ της
πεδιόδος Έσδρελόν. Έδw εyινεν ή Μεταμόρφωσις τοϋ· Ίησοϋ

Ή μεyόcλη όtνακόcλυψις
νοτίως της Ί ε ρ ι χ ο ϋ s

�Η "Κοινότης της Συμμαχίας,,
τ ώ ν ,Ε σ σ α ί ω ν
Τοϋ ίστορικοϋ συyyραφέως
αββα Δδν ΓΚΙΟΥΖΕΠΕ ΡΙΤΣΙΟΤΙ

Σuνεπληρώθη δεκαετία άφό
του, την άνοιξι του 1947, ά: v έ
κ τ η σ ε δ κόσμος τα 6αρυσή
μαvτα για τrιν fστορία του Χρι
στια:νισμου «Χειρόγραφα. της
Νεκρcχς θαλάσσης», καθώς ώvο
μάσθηκαv τα ευρήματα των σπη
λαίων του Κουμράν, 12 χιλιόμε
τρα νοτίως τής 'Ιεριχους.
Ε[vαι γνωστη ή ίστορία τής
τυχαίας ανακαλύψεως των χειρο
γράφων, μέσα σε μισοσπασμέvους

αμφορείς, άπο vεαpους Bεδou·t
vouς 6οσκούς, στη θέσι άκρι6ως
που άποκαλείται Χιρμπετ Κουμ
ραν (χαλάσμα-τα του Κουμράν).
Ή συστηματικrι άνασκαφη τής
περιοχ-ης απεκάλυψε δτι υπήρχε
εvα μεγάλο ο1κοδόμημα 37Χ30
μέτρων, άποτελ?ύμεvοv από μια
μεγάλη αίθουσα, μερικες μικρό
τερες καt δια.μερίσματα. λουτρών,
επίσης απεκάλυψε άλλα μικρα
διαμερίσματα στrιv πεpιοχη κι'
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ενα -ιεκροαφείο με χιλίους καί
πλέον τάφους, πού περιείχαν
σκελετούς μόνον άνδpων ένηλί
κων καί κανενός παιδιου. 'Από
τίς έπιγραφές των τάφων καί
άλλα εδpήματα προέκυψε δτι
ήταν έκεί έγκατεστημένη μία
άπό τίς φημισμένες θρησκευτικές
κοινότητες των Έσσαίω•ι, πού
έχρησιμοποιουσαν τά λουτρά γιά
τούς καθαρμούς των μυήσεων
καί την μεγάλη αίθουσα γιά τίς
τυπικές _έpγασίες τους.
Τά πιό πολύτιμα εδρήματα
των άνασκαφων είναι τά χειρό
γραφα : κεφάλαια δλόκληpα κα:ί
τμήματα. της Πα:λα:ιας διαθήκης,
στην έοpαϊκ·ή, τά άπόκpυφα.
«Ίωοηλαία» κα:ί το «οιολ_ίο του
'Ενώχ», καί άποσπάσμα;τα; στην
έλληνικr, των ευαγγελίων του
Μάρκου, 'Ιωάννου καί Πράξεων
των 'Αποστόλων. Δεν λείπουν
καί «οέ6ηλα» κείμενα;, δπως ενα.
άπροσοόκητο καί αρχαιότατο
άπόσπασμα: της «Άνδρομ:χχης»
του Ευριπίδου. Θεωρείται 6έ6αιον δτι δλα αυτά τα χειρόγpχ
φα κα:τετέθησα:ν στους άμφοpείς
καί χώθηκα•ι στά σπήλαια την
έποχη τής μεγάλης έξεγ,έpσεως
τής 'Ιουδαίας ένα:ντίον της Ρώ
μης (66-70 μ.Χ.) πού εληξε με
την καταστροφη της Ίερουσα;
Αημ. Ό Φλάβιος 'Ιώσηπος άνα
φέρει δτι σε δύσκολους κα�ι<ούς
εσυνήθιζαν νά. κρύβουν σε δπό
γειους χώρους τά πιό πολύτιμα
πράγματα:, γιά νά τα ξαναπά
ρουν δταν ξαναγύριζε 1ι γαλήνη.
υτη τrι συνήθεια: έτήρησαν κα:ί
τά μέλη της άδελφότητος τώ11
'Εσσαίων καί εκpυψαν οχι μόνον
τά. κείμενα της ' . γία; Γpχφης,
άλλα καί σπουδαιότχτα κείμενα

γιά τήν άδελφότητ:χ τους.
Τό πιο σημαντικό άνάμεσα
σ' αυτά τά τελευταία: είναι το
κείμενον του κανονισμου, βάσει
του δποίου έλειτο.1pγει -ί; κοινό
της των 'Εσσαίων, με το'/ τίτλο
«'Εγχειρίδιον πειθαρχίας». Εό·
ρέθηκαν έπίσης κείμενα: ίίμν�ν
πού έψάλλοντο κατά τίς μυη
σεις καί τίς άλλες τελετουργίες,
κα.θως καί ενα. κείμενον έπιγpα·
φόμενι)Υ/«Ή μάχη των υίων του
φωτος έναντίον των υ[ων του
σκότους».
Ποιοί ήσαν οί Έσσα·ίοι, στους
δποίους όφείλονται τά. σπουδαία
αυτά εδpήμα:τα., είναι γνωστόν
άπό τούς συγγραφείς του lου
αίωνος τής μεταχριστιανικής έπι:ι
χης, τον έθνικο Πλίνιο, τούς
ιουδαίους Φίλωνα 'Αλεξα:νδρέα
κα.ί Φλάοιον Ίώσηπον, καθως
καί τούς μεταγενέστερους, τον
νεοπλατωνικο Ποpφύpιο κα:ί τούς
χριστιανούς Ίππόλυτον κα:ί Ευ
;έβιον της Καισαρείας. Κα.μμιά.
νύξις δεν γίνεται στην Βίβλο
(Παλαιά κα:ί Καιν-η Διαθήκη}
γιά τούς Έσσα.ίους, οίιτε είναι
6ε6αιωμένη ή προέλeυσις του
όνόμα:τός τους. Είναι, δμως,
γνωστόν δτι άποτελουσαν μια.
άδελφότητα θpησκευτικου χα:pα
κτηpος, με 4.000 περίπου μέλη,
έγκα:τεστημένη σε διάφορα. μέρη
της Παλα.ιστί νης κα:ί κοντά στίς
ερημες δυτικές ακτές της Νε
κpας θαλάσσης.
«Δέν μένουν σέ μιά πόλι μονl
μως. Στά μέλη της άδελφότητος
πού εrχονται άπό άλλοϋ έπιτρέ
πεται νά. χρησιμοποι�ϋ� έλευθέ�
ρως τά σπlτια, σάν να ήσαν δικα
τους. Μπαlνουν σέ σπlτια προσώ
πων πού δέν τά εϊχαν Ιδη ποτέ
προηvοuμένως, σάν σέ σπlτια
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οlκειοτότων
προσώπων.
Ταξι
δεύουν δlχως άποσκευές δλως
διόλου. Μεταξύ τους δέν άγορά
ζουν, οϋτε καl πουλουν τlποτε,
γιατl ό καθένας παlρνει άπό τόν
άλλον δ,τι εχει άνάγκη κι' έκεί�
vος τό ί'διο...1> <CJ?λ. 'Ιώσηπος, 'Ιου
δαϊκός πόλεμος, β' τόμος, σ. 144).

Στην άδελφότητα. έπικpα.τουσε
άπόλuτη κοινοκτημοσύνη άyαθων,
καθώς άναφέpει (σ. 122) δ 'Ιώ
σηπος
«Περιφρονηταl του πλούτου, κα
τέχουν τά άγαθά των άπό κοινου
καi είναι άδύνατον νά εύρεθij
είς τήν άδελφότητά των κάποιος,
δ όποίος νά κατέχι:, περισσότερα
άπό αλλον. 'Όσοι είσέρχονται
στήν άδελφότητα έκχωρουν δλη
τήν περιουσlα τους, ώστε μετα�ύ
τους δέν ύπάρχει οϋτε η ταπεl
νωσις της άθλιότητος, οϋτε η
άλαζονεlα
του πλούτου, διότι
εχουν δλοι τους μlαν περιουσlαν)).

Αυτοί cί βασικοί κανόνες της
άπαλλοτpιώσεως των &: y αθων καί
της ύπακοης στην κοινότητα. θά
έμφανισθουν άpyότεpα στον κοι
vοβιακο χριστιανισμό.
Για νά yίνη κανείς δεκτος
στην άδελφότητα επpεπε να πε
pάση ενα ετος δοκιμασίας, μετα
το δποίον yινόταν καθαρτήριο
λουτρό. 'Ακολουθουσαν δύο χρό
νια μαθητείας καί τέλος yινότα.ν
ή έπίσημη τελετη της είσδοχ·7jς
καί ή δρκωμοσία. Ό κανονισμος
προβλέπει για την άνοδο σε ανώ
τερους οαθμσυς με κάθε λεπτομέ
ρεια.
Ή έργα.σία. που εκαναν ήτα.ν
κυρίως γεωργική, μποpοΟσα.ν
δμως να έξασκοΟν καί άλλα. έπα.γ
yέλματα, πλην τοο έμποpί')u '
,
διότι το θεωpσυσα.ν ώς πηyη
πλεονεξίας. 'Επίσης ήταν άπηyο
ρεuμένη 1ι κα.τα.σκεuη δπλων,
διότι πα.pακινουν στην βία, κα
θώς καί ή δουλεία., ώς πcφαβία.-
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σις του φυσικοΟ νόμου.
Μετα.ξυ των κιχνόνων ήταν ή
τήρησις σιγής, ή χρησιμοποίησις
ιχπλων ένδuμάτων, κυρίως λευ
κών, το να μr, φτύνουν έπί πα
pουσίqι. άλλων καί ουδέποτε προς
το δεξιο μέρος, νά τηpουν την
πιο απόλυτη άνάπαuσι κατα τα
Σάββατα., μέχρις &:ποφυγης &:κό
μη καί της έκπληpώσεως σωμα.τι
κων &:ναγκων, ή άπαyόpεuσις α.ί
ματηpων θυσιών (άντίθετα προς
τον Έβpαϊκο νόμο) κα.ί ή τήρησις
&:γα.μίας.
Οί Έσσα.ίοι έπίστευα.ν σε πpο
υπαpξι των ψυχωv, που δια.μένουν
στον αlθέpα. καί ελκύονται προς
τα σώμα.τα. με ώρισμένη διαδι
κασία, &:πο τα δποία πάλι έλευ
θεpώνονται �πως &:πο φuλακη
την ωpα του θανάτου.
Πίστευαν έπίσης στήν ί.ίπα.pξι
μιας περιπόθητης δια.μονής των
δικαίων, κάπου πέραν του ώκεα
νου t καί στην ί.ίπα.pξι ένος σπη
λαίου λα.σπεpοΟ καί βασανιστι
κοΟ, δπου θά πάνε οί άκάθαpτοι.
Την άδελφότητi τους την ώνόμα
ζαν «Κοινότητα. της Σuμμχχίας»
καί έννοσυσαν την συνθήκη με
ταξυ του Θεου καί του 'Αβpα.αμ
κα.ί των &:ποyόνων του. Σκοπος
της άδελφότητος ήταν 1ι πιστη
τήρησις της συμμα.χίας.
Ή μελέτη των χειρογράφων
των συνεχίζεται, καθώς γίνεται
τμηματικα 'fι &:νάyνωσις κα.ί δη
μοσίευσις. Δυστυχώς, πολλα εί
ναι κατεστραμμένα. 'Αλλα κα.ί
των λειψάνων ή διάσωσις αποτε
λεί ενα σπουδαίο yεyονος για
την μελέτη της ίστοpία.ς του χpι
στιανισμου.
Don Giuseppe Riccioti

1

Από τά «Χειρδνραφα
της Νεκρας θαλιχσσης))

,,,Ε '/χει ρίδιον Πειθαρχίας,,
τοϋ

Τάyματος

τών ,Εσσαίων
Τό πληρες

κείμενον

Μέ: σημειώσεις τοu καθ.Πανεπιστημίοu
Κολούμπια Τ Η Ε Ο D Ο R Η. G Α S Τ Ε R
Περί της αφιερώσεως
"Οστις έ,τιθυμεϊ νά είσέλθn
είς τήν κοινότητα όφείλει νά
έ,τωμισθn τάς ύ,τοχρεώσεις τοϋ
σεβασμοϋ θεοϋ καί άνθρώ,των,
τοϋ ζην κατά τόν κοινοτικόν κα
νόνα, τοϋ άναζητεϊν τόν θεόν,
τοϋ ,τράττειν δ,τι καλόν καί όρ
θόν κατά τήν κρίσιν Αύτοϋ, κα
θώς διέταξε μέσ� τοϋ Μωϋσέως
καί των ύ,τηρετων Του ,τροψη
των· ν' άyα,τq; ,ταν τό ,ταρ' Αύ
τοϋ έκλεyέν καί νά μισn ,ταν τό
ά,τορριφθέν' νά ϊσταται μακράν
,ταντός ,τονηροϋ καί νά συνέχε
ται ,τρός ,ταν ερyον άyαθόν' νά
ένερyji άληθως, όρθως καί δι
καίως έ,τί yης και νά μή ,τορεύε
ται ,τλέον είς τάς δδούς της
σκληρας καρδίας Ι καί των λά�
yνων όφθαλμων Ό ,ταντοιοτρό
,τως τό κακόν ,τράττων' νά συν
δεθji δι' άλύσεως
άμοιβαίας
άyά,της ,τρός ,τάντας τούς ,τρο
θύμους νά άντα,τοκριθοϋν είς
τούς νόμους τοϋ θεοϋ, νά είσ
έλθn είς τήν κοινότητα τοϋ
θεοϋ, νά ,τορευθji ένώ,τιόν Του
άμέμ,ττως συμφώνως ,τρός τάς
έντολάς Του· ν' άyα,τq; ,τάντας
τούς υίούς τοϋ φωτός 3, εκαστον
κατά τήν θέσιν του είς τήv κο,
νότητα τοϋ θεοϋ· νά μισn δέ
,τάντας τούς υίούς τοϋ σκότους,
ΕΚ(?:στον J.ν τι:;_'> μέτρ� της ένο
χης του, τήν δ,τοίαν έν τn έσχά-

τn κρίσει θέλει δ θεός άντα
,τοδώσn.
Οίτιvες δηλοϋν ,τροθυμίαν ,τρός
ύ,τηρεσίαν 1 της άληθείας τοϋ
θεοϋ όψείλουν νά ,τροσψέρουν
,τασαν τήν σκέψιν των, ,τασαν
τήν ίσχύν των και ,τασαν τήν
,τεριουσίαν των είς τήν κοινό
τητα τοίJ θeοϋ 4 ώστε δ νοϋς
των yά έξαyνισθn διά της άλη
θείας των άρχων Του, νά έλεyχθn ή ίσχύς των είς τούς τε1. Ίερεμ. Γ' 17.
2. 'Αρι{),μ. ΙΕ'. 39.
:\. Λουκά ΙΣΤ' 8, Ίωάν. ΙΒ'. 36
Έφεσ. Ε' 8, Ρωμ. Β' 19.
4. Οί αύτοί κανόνες ετί{),ιντο
καί κατά τi1ν έποχ1Ίν των πρώ
των χριστιανών.
5. Οί 11μcρολογισκοί ύπολογι
σμοί άπετέλουν μίαν των δια
κρίσεων μεταξύ
'Ιουδαίων
καί δ ιϊσταμέ,•ων φυλιί�ν , κα
{}ι;>ς καί μεταξύ 'Ιουδαίων
κrι.ί Σαμαρειτών.
6. Ή λέξις «άλή{),εια» χρησιμο
ποιείται είς τούς Παπύρους
της Ν εκράς Θαλάσσης μέ τήν
i!ννοιαν τοϋ Μωσαϊκού Νόμου
(Τορά).
ϊ. 'Η λέξις,, σημ αίνουσα τό bτι
βλαβές, ταυτίζεται μέ τό
πονηρόν,
Διάβολον.
τόν
Β' Κορι,1&. ΣΤ' 15.

ΙΛΙΣΟΣ
λείους δρόμους Του καί ή πε
ριουσία των νά διατεθfi κατά
τό σχέδιόν Του. Δέν πρέπει
οϋτε κατά εν βημα νά παρεκκλί
νουν των έντολων του θεοϋ κα
τά τόν προσδιορισθέντα χρόνον,
δέν πρέπει νά έπ,σπι:.ύσουν τάς
καταστατικάς προθεσμίας, ούδέ
νά έπιβραδύνουν τάς προδιαyε
yραμμένας έποχάς ''. Δέν πρέπει
νά παραμιφίσουν έκ των έντο
λων της θείας άληθείας" είτε
πρός τά δεξιά είτε πρός τ' άρι
στερά.
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Πcρί της μυήσεως
Περαιτερω, οί έπιθυμοϋντες νά
κατ�ταyοϋν είς τάς τάξεις της
κοινοτητος όφείλουν νά συνά
ψουν συνθήκη'ν παρουσία τοϋ
θεοϋ δπως ένερyοϋν κατά τάς
�ντολάς Του καί μή άπομακρύ
νωνται �ύτοϋ λόyy φόβου η
τρό f:1 ου η λόyy πειρασμοϋ δυ
ν�μενου νά ύποτάξn αύτούς _είς
την κυριαρχίαv τοϋ Βελίαλ •.
υ οταy συνάψου':'. τήν �υνθήκην,
. .
οι ιερεις και_ λευι ται απαγγέλ
λουν εύχήν πρός τόν θεόν της
σωτηρίας ύπέρ πάντων των
άξιουμένων νά γνωρίσουν τήν

Τό σημαντικώτερον δλwν τQν εύ; ημότ ..Jν είς τό σπήλα ον τοϋ
Κουμράν ε Τναι ό «Κανών» λειτουρyίας της Άcελφότητος τCιν
'Εσσαίων, τιτλοφcροjμενος < Έyχειρ'ί'ϊιον Πειθαρχία;,: 'Ιδού
αί δύο πρCιται στηλαι, yρ']μμέναι είς καθαράν Έβραϊκήν
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άλήθειάν Του, πάντες δέ οί συμ
βαλλόμενοι είς τό τέλος λέyουν
'Αμήν, άμήν 8•
Τότε οί ίερεϊς έπαναλαμβά
νουv τάς μεyαλοδώροyς πράξεις
του θεου, ώς άποκαλύπτονται
είς τά ερyα της ίσχύος Του καi
άπαyyέλλουν τά έλέη Του εναν
τι του 'Ισραήλ, έν4'> οί λευϊται
άπαyyέλλουν τάς άδικίας των
τέκνων του 'Ισραήλ καi πάσας
τάς ένόχους παραβάσεις καi τά
άμαρτήματα πού διέπραξαν ύπό
τήν κυριαρχίαν του Βελίαλ. Καi
πάντες οί μυούμενοι όφείλουν
νά έξομολοyηθουν λέyοντες:
Έπράξαμ�ν τά πονηρά, είμεθα
παραβάται, ήμαρτήσαμεν, διή
yομεν φαύλως, ήμεϊς καί πρό
ήμων οί πατέρες μας, άντιστρα·
τευθέντες πρός τήν άλήθειαν.
Δικαίως δ θεός άπήyyειλε τήν
κρίσιν Του έφ' ήμων καi των πα
τέρων μας ° . Άλλ" δ θεός άεi
έπιεικής, αίωνίως θά περιβάλλn
ήμας διά του έλέους Του.
Τότε οί ίερεϊς έπικαλουνται
εύλοyίαν έφ' δλων έκείνων οϊτι
νες κατέθεσαν τόν κληρον των
μετά του θεου 10 καi πορεύονται
τάς δδούς αύτων άμέμπτως, λέ
yοντες: Εύλοyήσαι σε Κύριος
μέ παν τό καλόν καi φυλάξαι σε
άπό του κακου καi φωτίσαι τήν
καρδίαν σου μέ φρόνησιν διά τά
πράyματα της ζωης καί χαρίσαι
σε yνωσιν των αίωνίων πρα
yμάτων καί έπάραι έπi σέ τήν
προστασίαν Του ϊνα άπολαύσnς
είρήνην 11•
Οί λευϊται, έξ άλλου, άπαy
yέλλουν άνάθεμα κατ' έκείνων
οίτινες προέβησαν είς συyκλή
ρωσιν μετά του Βελίαλ, λέyον
τες: 'Επικατάρατοι έστέ δι' δλα
τά φαυλα ερyα σας. Είθε δ
θεός νά σας μεταβάλn είς
άντικείμενα άποστpοφης διά
τούς διψωντάς έκδίκησιν καi νά
παραδώσn τό yένος σας είς ολε
θρον. 'Επικατάρατοι έστέ κ·αι
μακράν έλπίδος συyyνώμης. Σκό
τια τά ερyα σας, είς τόν ζόφον
της αίωνίου πυρας .;ίθε νά κα
ταδικασθητε 12• Είθε δ θεός νά
μήν άπαντήσn είς έπί1<λησίν

σας, οϋτε νά συyχωρήσn τάς
άνομίας σας. Είθε νά έκτείνn
τήν προστασίαν Του έπί των
έκδικουμένων ύμας.
Οί συνάπτοντες τήν συνθήκην
δέον νά λέyουν δμοίως μετά
τήν εύλοyίαν καί μετά τήν κα
τάραν, άμήν, άμήν.
Οί ίερεϊς καi οί λευϊται θά έξα
κολουθήσουν λέyοvτες: Άνά-
θεμα εστω κατά παντός δστις
ερχεται μέ τήν είδωλολατρείαν
είς τήν καρδίαν του καi εχει
θέσει τήν άνομίαν 1 ου ώς πέ
τραν σκανδάλου ένώπιόν του''
ωστε μετά ταυτα νά ά-ποβfi
έλαττωματικός, καθώς καί κατ'
έκείνου δστις άκούων τούς δρους
της συνθήκης λέyει ένδομύχως
δτι είθε νά ετναι καλή δι' αύτόν
ή εκβασις έν4'> θά έξακολουθfi
πορευόμενος είς τήν άκαμψίαν
της καρδίας του! Είτε ίκανο
ποιεϊ τά πάθη του είτε διψα ετι
διά τήν έκπλήρωσίν των, ας
έξαλειφθfi τό πνευμά του 1• καi
ας μή λάβn συyyνώμην. Ή όρyή
τοϋ θεου καί δ θυμός των κρι
τών Του ας άναλώσουν αύτόν
ώς είς τό πυρ μέχρι αίωνίας
έξαφανίσεως καί ας έφελκύσn ,
δλας τάς άράς τάς περιεχομέ
νας είς τήν παρουσαν συνθή
κην. Ό θεός θά τόν άποκόψn
άπό του μέσου των υίων του φω·
τός έξ αίτίας της είδωλολατρείας
του καί της άδικίας του. Ό θεός
θά τάξn τόν κληρον του μεταξύ
των διά παντός άναθεματισμέ
νων ! Καi πάντες οί yινόμενοι
δεκτοί είς την συνθήκην, θά λέ
yουν μετά έκάστην φpάσιν,
άμήν, άμήν.
8. Ή λέξις Άμ11ν προφερομένη
• δίς (11 Γένοιτο) ητο ή στερεό
τυπος επωδός εύχης. 'Αρι{)·_
Ε' 22, Δευτερ. ΚΖ'. 26.
9. Ψαλμ. ΡΕ' 6.
10. 'Η ίδέα αύτ11 ά,1απτύσσεται
είς Έφεσ. Α' 11, Ρωμ. Η'. 17.
Γαλάτ. Γ' 29.
11. Άρι&. ΣΤ' 22-27.
12. Μαρκ. Θ'. 43 Ματ&. ΙΗ' 9.
13. Ίεζεκ. Ζ' 19, Ι ' 3,7.
14. Δευτερον. ΚΘ' 19.

ΙΛΙΣΟΣ
Περi της έτησlας έπιθεwρήσεwς
Ή άκόλουθος διαδικασία θά
τηρηται καθ' εκαστον ετος ένόσ�
θά διατηρηται ή έξουσία του
Βελίαλ.
Οί ίερεΊς θά ύποβάλλωντα,
πρωτον εtς έπιθι;.ώρησιν κατά·
τάξιν, δ ε1ς μετά τόν αλλον,
άναλόyως της καταστάσεως του
πνεύματός των. Μετ' αύτούς, θά
έπιθεωρουνται δμοίως οί λευΊται
κα[, τρίτον, οί λαϊκοί'", ό ε1ς
μετά τον αλλον άνά χιλίους,
έκατόν, πεντήκοντα καί δέκα.
'Αντικειμενικός σκοπός εtναι
οπως εκαστος άνήρ είς τό
'Ισραήλ ένημερουται έπί της θέ·
σεώς του ι:ίς τήν κοινότητα του
θεου, άπό άπόψεως ίδανικων
είς τήν αίωνίαν κοινωνίαν'",
ωστε ούδείς νά εχn κατάταξιν
κατωτέραν της καταστάσεώς
του, οϋτε νά ε!ναι ανυψωμένος
ύπεράνω της πρηση�ούσης ε�
αύτόv θέσεως. Πάντες θά ε!ναι
μέλη κοινότητος βασιζομένης
έπί της αληθους άξίας καί έπί
του αίσθήματος της ταπεινο
φροσύνης, της άyαθοερyίας καί
της άμοιβαίας εύθύτητος-μέλη
κοινωνίας άληθως ήyιασμένης,
μέτοχοι αtωνίου κοινωνίας 17•
Περl των δποκλειομένwν
'Όστις άρνεΊται νά είσέλθn
είς τήν ίδεώδη _κοινωνίαν του
θεου καί έμμένει πορευόμενος •
έν τfi σκληρότητι της καρδίας
του,· δέν γίνεται δεκτός είς τήν
κοινότητα τ.αύτην της θείας αλη
θείας. Ένόσey ή ψυχή του έξε·
yείρεται κατά της πΗθαρχ[ας,
της άπορρεούσης έκ της yvώ·
σεως τ,ων όρθων του θεου κρί
σεων, δέν δεικνύει 'άληθη δύνα·
μιν βελτιώσεως του τρόπου
ζωης του .καί δέν εΊναι δυνατόν
ν' αριθμηθfi μετά των δικαίων.
Αί διανοητικαί, φυσικαί καί ύλι·
καί δυνάμεις τοιούτου άνθρώ·
που δέν πρέπει νά είσάyωνται
εtς τό ύλικόν της κοινότητος,
καθόσον οδτος τρυyα είς τον
βόρβορον της άσεβfίας '" καί
ύπάρχουν κηλίδες είς τήν μετά·
νοιάν του. Δέν είναι τίμιος, δια·
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τηρων τήν άκαμψ[αv της καρ
δίας του. 'Επί των άτραπών του
φωτός δέν βλέπει είμή σκότος.
Τοιουτος ανθρωπος δέν πρέπει
ν' άριθμηται μετά των αψόyωv.
Δεν δύναται νά καθαρισθfi δι'
όπλων τ εf\,ετων έξιλασμου, οϋτε
νά πλυθfi δι' οίουδή,τοτε .ϋδα·
τος λούσεως, οϋτε νά έξαyια
σθfi διά βυθίσεως είς λίμvας 5
,τοταμούς, οϋτε νά έξαyνισθn
δι' οίουδήποτε λουτρου. 'Ακάθαρ
τος εtναι καί ακάθαρτος μένει
ένόσ� άπορρίπτει τήν έξουσίαν
του θεου καί άρνεΊται τήν ,τει
θαρχίαν της κοινωνίας μετ' Αύ·
του. ΔιόΊL μόνον μέσ� πvευμα·
τικης άντιλήψεως της θείας άλ!)·
θείας δύνανται νά όρθοτομηθουν
αί δδοί του ανθρώπου. Μόνον
οϋτω δύνανται νά συyχωρηθουν
αί άνομίαι του καί νά ατενίσn
τό άληθές φως της ζωης. Μόνον
διά του άyίου πνεύματος δύνα
ται vά έπιτελέσn ενωσιν μέ τήν
αλήθειαν του θεου καί ν' α,το
πλυθουν ,τασαι αί ανομίαι του ·�·
Μόνον διά ,τνι,ύματος τα,τει
νοφροσύνης καί εύθύτητος δύvα·
ται τό άμάρτημά του νά συy
χωρηθfi. Μόνον διά της ύ1τοτα
yης της ψυχης του είς τάς δια
ταγάς του θεου δύναται ή σάρξ
του ν' αποβfi καθαρά. �όνο�
οϋτω δύναται νά ραντισθn δια
των ύδάτων της λούσεως. Μόνον
οϋτω δύναται νά έξαyιασθfi διά
των ύδάτων του έξαyνισμου.
Καί μόνον οϋτω δύναται νά εύ
θύνn τά βήματά του διά-νά πο
ρεύεται αμέμπτως διά μέσου
ολων των περιπετειων του πε·
15. Αύτ1Ί ητο ή καiJ-ιερωμένη τά
ξις προβαδίσματος ε!ς τούς
'Ιουδαίους.
16. Ή αδελφότης έτJ,ειόρει έαυτην
ιος μέρος της ίδεό)δους καί
αίωνίας συναγωγής τοϋ Θεοϋ
-τής 'Αοράτου 'Εκκλησίας.
17. Β' ΚοριvτJ,. Ε' 1.
18. Ώσηέ. Ι' 13.
19. Ματ{),. Γ' 11, Μαρκ. Α' 8,
Λουκ. Γ' 16, Ίωr1ν. Α' 33,
Πριίξ. Α' 5 κλπ.
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πρωμένου του είς ταc όδούς
του θεου καθ' δν τρόπον Έκc:ϊ
νος διέταξε, χωρίς νά στρέφn
οϋτε πρός τά δεξιά. οϋτε πρός
τ' άριστερά καί χωρίς νά ύπερ·
πηδ� καμμίαν λέξιν του θεου
Τότε πράγματι θά εΊvαι δεκτός
ενώπιον του θεού ώς εύάρe·
στος προσφορά είc, Αύτόν καί
τότε πράγματι θά yίvn είσδοχή
του είς τήν κοινότητα διά παν
τός.
Περί τCιν δύο πνευμάτων τοΟ όν
θρώπου
Τό παρόν προορίζεται διά τούς
προτιθεμενους να φερουν άλλους
είς ττ1ν έσωτέραν δρασιν 2" ώστε
νά έννοήσοι..ν καί νά διbάξουν
είς πάντας τούς υίούς του φω
τός τήν άληθη φύσιν των άν·
θρώπων, θίyοντες τήν ποικιλίαν
των ίδιοσυyκρασιων των μέ τά
χαρακτηριστικά των. θίyοντc.ς
τάς έv .. ρyείας των διά μεσου
γενεων καί θίyοντες τόν λόγον
ενεκα του όποίου τώρα τούς
έπισκέπτονται θλίψ .. ις η άπο
λαμβάνουν περιόδουc, εύημερίας
Πάν,α τά ύπάρχοντα καί τα
ύπάρξαντα προέρχονται έκ θεcυ
γνώσεως Πρίν η τά πράγματα
ελθουν είς ϋπαρξιν Αύτός ωρισε

τό σχέδιόν των. Καί δταν έξε
πλήρωσαν τόν δρισθέντα σκο
πόν, άπηλλάyησαν των καθη
κόντων των, βάσει του ένδόξου
Του σχεδίου Ούδέν δύνάται νά
μεταβληθfi. Είς χεϊρας του κεϊ
ται ή έξουσία πάντων. Ό θεός
ω συντηρεί είς τάς άνάyκας
των.
Ό θεός επλασε τόν άνθρω
πον ίνα κυβερνήσn τόν κόσμον
καί τόν έφωδίασε μέ δύο πνεύ
ματα ύπό τήν διεύθυνσιν των
δποίων θά πορεύεται μέχρι της
τελικης κρίσεως Είναι τά πνεύ
ματα της άληθc:ίας καί ττΊς δια
στροφης.
Ή προεΑευσις της άληθείας
κεϊται είς τήν Πηyήν του Φω
τός, της δε διαcτροφης είς τήν
Κρήνην του Σκότους Οί έφαρ
μόζοντες τήν δικαιοσύνην τε
λουν ύπό τήν κυριαρχίαν του
Πρίyκηπος των Φώτων καί πο
ρεύονται είς όδούς φωτός, έν�
20. Ί-i Έβραικη λεξις �-ίς τόν
Δα-,•ι�'ιλ (ΙΑ' Η:Ι. :15. ΙΗ' :1. 10)
Fχει (tΠο/\0011 «σιινιενΠς> r.αί
<συνετοί». Προφονώς. τiJ βι
!)λίυν προ(Ι)ρίt,f·το ΙΊιιΊ. το-iις
ΙΊιΙΊι.ισκιί.λους τϊ1ς 'λhελι:r ,ίτητος.

Κουμράν. 'Άποψις τοΟ κεντρικοΟ σημείου τCιν έρειπlων της
όρχαlας έyκαταστόσεως τCιν 'Εσσαίων

ΙΛΙΣΟΣ
οί έφαρμόζονreς τήν διαστρο
φήν eiναι ύπό τήν κυριαρχίαν
του Ά yyέλου του Σκότους καl
πορεύονται eίς δδC'ύς σκότους.
'Αλλά, έν τούτοις, μέσ� του
Άyyέλου του Σκότους " άκόμη
καl οί έφαρμόζοντeς δικαιοσύ·
νην εiναι δυναtόν νά ύποπέσουν
είς πλάνην. Πάντα τά άμαρτή
ματα καl αί άδικίαι των, δλα
τά άνομήματα καi αί παραβά
σεις είναι άποτέλεσμα της κυ·
ριαρχίας του, ή δποία καί θά
συνεχίζεται, κατά τάς άνeξε·
ρευνήτους βουλάς του θεου, μέ
χρι ιου καθορισθέντος χρόνου.
"Ολαι αί θλίψεις των άνθρώπων
καi δλαι αί στιyμαί ταλαιπω·
ρίας όφείλοντα, -είς τόν κακόν
αρχοντα των ύπάρξeων αύτων.
'Όλα τά πνεύματα πού είναι
άφωσιωμένα eίς αύτόν προκα
λ.ουν είς τούς υίούς του φωτός
προσκόμματα. 'Εν τούτοις, δ
θεός του 'Ισραήλ καl δ "Αyyε
λος ιης άληθείας Του 21 είναι
πάντοτε παρόντες διά νά βοη
θήσουν τούς υίούς του φωτός
Ό θεός επλασε τά πνεύματα
ταυτα του φωτός καl του σκό·
τους καl τά εκαμε βάσιν πάσης
πράξεως, κίνητρα πάσης ένερ·
yείας καί έλατήρια πάσης σκέ
ψεως. Άyαπα τό ενα μέχρις
αίωνιότητος καl άρέσκeται είς
τά ερyα του, άποστρέφεται τό
αλλο καl μισι,ϊ τάς μεθόδους
του μέχρι της συντελείας του
χρόνου.
Κατ' αύτόν τόν τpόπ<;>v τά
δύο πνεύματα ένερyουν εις τόv
κόσμον. Διά της κοινQνίας�μέ
21. Πιtrανιίις, α1Ίτ�Ί είναι 11 άληθ-ΊΊς
εννοια τής Πf{!LΚΟiΤής R' Κο·
ριν1'r,ιΙΛ" Η;
22. Ό Πfρi oi'i δ λίιγος 'Άγγελος
εlναι. πιlrανiίiς. ό Γαβρι11λ,
διότι nχι μόνΩν είναι ό Γιι.
βριήλ άποκαλυπτής της rί.λη
Ιrείαc: τοιι <:>�011-άπεκιίλυψε
τiJ Κορι.ίνιο1• είς τον Ί\1ωύ.
με{}-<i.λλιι είναι έπίσι1ς ό
συνα�'rλητής ηίιν πιιττϊ<Jν :ι.ατcί
την τελικJΊν μιίχην εναντίον
τιίιν όυν<ίμεων τοi• σκίιτους.
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τό τινευμα της άληθείας έπερ
χοvται αυτα τα άτιοτeλέσματα ·
ψω;rισμός. τη� καρδίας, του, άν_:
θρωπου, εμφανισις τιρο αυτου
εύθείαι; της δδου της δικαιοσύ
νης καl της άληθείας, φύτευσις
είς τήν καρδίαν του του φόβου
τιερl της
κρίσεως του θεου,
τατιει νοφροσύνης.
τινεύματος
ύτιομονης. άφθόνου συμτιαθείας,
διαρκους καλωσύνηc, φρονή
σΞως, νοήσεως, τινεύματος κα·
τανοήσΞως των ερyων του θΕΟU
καί έμτιιστοσύνηc, είς τό ελεος
Αύτου. τινεύματος γνώσεως διά
τιασαν τιραξιν. ζήλου διά δι·
καίαν διοίκησιν καθα yιασμένον
τινeυμα είς φύσιν έλεyχομένην,
άνεξάντλ.ηιο:; άyάτιη διά τούς
άκολουθουντας τήν άλήθειαν.
άyνός αύτοσεβσσμός δστις άτιο
στρέφεται κάθε ρύπον. μετριο·
φpοσύνη συζευyμενη μέ yενικήν

Κ ο υ μ ρ ά ν: Τμημα μεγάλου
λουτροΟ, άποκαλυφθέντος διά
των άνασκcφων. Έχρησίμευε
διά τόν τελετουρ'{ικόν καθαρ
κατά
μυήσεις
τάς
μόν
τών 'Εσσαίων

74

ΙΛΙΣΟΣ

σωφpοσύνην καί ίκανότης ωστε
ν' άποκρύπτn έντός αύτου τά
μυστικά πού εκαστος yνωρίζΕι 2�.
Τό επαθλον
δι δσους πο
ρεύονται την δδόν της άληθείας
είναι ύyεία καί εύεξία. μακρο
βιότης καί άπόλαυσις του σπέρ
ματός του μέ αίωνίαν εύλοyίαν
καί διαρκη χαράν είς την ζωήν,
στέφανος δόξης 2·1 καί έσθής τι
μης, έν μέσy διαρκους φωτός.
'Αλλά είς τό πνευμα της δια
σ τpοφης άνήκουν ή άπληστία, ή
ά μέλεια της εύποιίας, ή φαυλό
της καί ή άπάτη, ή ύπεpηφάνεια
καί ή άλαζονεία, ή πανουργία
καί δ δόλος, ή σκληρότης καί ή
άναισθησία, ή ερις καί ή άφρο
σύνη, ή επαρσις καί ή άσέλγεια,
ή άκολασία, ή βλασφημία, ή τυ
φλότης, κωφότης, τό σκληροτρά
χηλον καί ή ξήρανσις της καρ
δίας, είς τρόπον ωστε δ τοιου
τος άνθρωπος πορεύεται έξ όλο
κλήρου είς τάς δδούς του σκό
τους καί του πονηρου 25• Τό τί
μημα είς βάρος των άνθρώπων
αύτων, καταβαλλόμενοv
άπό
τούς άyyέλους του ολέθρου, εί
ναι πληθος θλίψεων, αίωνία
άπώλεια ύπό τήν ορyήν του
θεου αίώνιος τρόμος καί διαρ
κής ψόγος, ή τελικ1Ί έκμηδενισις
εiς τό Πυρ, ζόφος διά μέσου
των περιπετειών της ζωης είς
κάθε yενεάν. βαρεϊα οδύνη, πι
κρά κακοτυχία καί σκοτεινή κα
τάρρευσις καί έξαφάνισις άνευ
διασώσεως άναμνήσεως η έπι
βιώσεως.
Είς την έξουσίαν πάντων αύ
των των πραγμάτων έyεννήθη
σαν οί άνθρωποι καί είς αύτά
παραδίδονται οί άπόyονοί των
διά μέσου των γενεών. Διά μέ
σου αύτων των δδω� οφείλουν
οί άνθρωποι νά πορευθουν διότι
είς αύτάς τάς δύο κατηγορίας
διαιρουνται άναλόyως έκείνου
δπερ εκαστος κληρονομεϊ έξ
αύτων, διά μέσου της αίωνιό
τητος. Διότι δ θεός ωρισεν αύτά
τά δύο πράγματα διά νά ύπάρ
ξn τό αύτό μέτρον κρίσεως
κατά τούς έάχάτους καιρούς.
Μεταξύ των δύο κατηγοριών

εταξεν αίωνίαν έχθρότητα. Πρά
ξεις διαστpοφης είναι άπαίσιαι
διά την 'Αλήθειαν. έν(J δλαι αί
δδοί της 'Αληθείας εΤναι άπο
κρουστικαί είς την διαστpοφήν.
Καί ύπάρχει συνεχής άντιζηλία
μεταξύ των δύο καθεστώτων,
διότι άδυνατουν νά βαδίσουν έν
άρμονίς_χ. 'Εν τούτοις, δ θεός έν
τfi άπείρy σοφίς_χ Του ωρισεν
ενα τέλος είς την ϋπαρξιν της
διαστpοφης καί δταν έπιστfi δ
χρόνος της Κρίσεως θά την κα
ταστρέψn διά παντός. Τότε ή
άλήθεια θ' άναδυθfi θριαμβευτι
κή είς τόν κόσμον, μολονότι
τώρα καί μέχρι του χρόνοL' της
τελικης κρίσεως ρυπαίνεται διά
μέσου των δδων της φαυλότητος
λόyy της κυριαρχίας της δια
στροφης. Τότε, έπίσης, δ θεός
θά καθαρίσn δλας τάς πράξεις
των ανθρώπων είς τό χωνευτή
ριον της αληθείας Του καl θά
άποπλύνn τό οικοδόμημα του
άνθρώπου. καταατpέφων παν
πνευμα διαστpοφης έντός της
σαρκός του καl άπαλλάσσων
αύτύν διά του άyίου πνεύματος
άπό δλα τά άποτελέσματα της
φαυλότητος. θά ραντίση αύτόν,
έν είδει ύδάτων έξαyνισμου, μέ
τό πνευμα της άληθείας διά νά
τόν καθαρίσn άπό τούς ρύπους
του ψεύδους καί άπό τά μιά
σματα του πνεύματος της απά
της, ωστε οί άνθρωποι, yινόμε
νοι εύθεϊς, κατανοουντες την
εξοχον yνωσι ν καί διδασκαλίαν
των υίων του ούρανου καί άμεμ2:1. Ό 'Ιώσηπος αναφέρει, οτι οί
'Εσσαίοι ιbρκίζοντο νά μ1Ί
clποκαλύψουν τάς διδασκα
λίας των είς άμυ1Ίτους. .
2-!. Α' Πέτρου Ε' 4.
25. 'Όρα άπαρί{}μησιν τών κα
κών. Γαλάτ. Ε' 19, Α' Κυρινι'J·.
Ι�Τ' 9, Κολοσσ. Γ' 5, Ρωμ.
' 29. Ό Rendel Harris
αποδίδει τόν κατάλογον αυτόν
είς τά αναφερόμενα άμαρτίι
ματσ. κατά τ11ν 'Ημέραν τού
'Εξιλασμού. Αλλοι ύποστη
ρίζουν οτι ελiιφ{}ησαν από
τούς Στωϊκούς.
Ν
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πτοι εtς τάς δδούς αυτων, προι
κισθουν μέ τήν έσωτέραν δρα. σιν. Διότι δ θεός τούς έξέλι:ξεν
ώς μετόχους της αtωvίας διαθή
κης Του καί ίδική των θά εtναι
δλη ή θνητή δόξα 2''. Ή διαστρο
φή θά έκλείψn καί δλα τά ερyα
της άπάτης θά παραδοθουν .:.ίς
τήν έντροπήν.
'Έως τότε, τά πνεύ,.ιατα της
άληθeίας καί της διαστροφης θά
μάχωνται eίς τήν καρδίαν του
άνθρώπου. Οί άνθρωποι διέρ
χονται έξ άμφοτέρων των δδων
της σοφίας καί της μωρίας. 'Εάν
δ άνθρωπος ρίψ[l άλήθειαν eίς
τόν κληρον του, ένeρyeϊ δικαίως
καί μισεϊ τήν διαστροφήν. 'Εάν
ρίψn διαστροφήν, πράττει τά
φαυλα καί άποστρέφeται τήν
άλήθειαν. Διότι δ Θεός έμοίρασε
τούς κλήρους έξ 'ίσου μέχρι της
έσχατης ή μέρας δ1τότε τά πάντα
θά γίνουν καινά ' 7• Προβλέ1τει
τό ά1tοτέλεσμα των ερyων των
είς πασαν έποχήv του κόσμου
καί κατέστησε τούς άνθρώπους
κληρονόμους αύτων ωστe νά
δύνανται νά γνωρίζουν τό κα
λόν καί τό κακόν. 'Αλλά δταν
ελθn δ χρόνος της κρίσeu)ς, θά
καθορίσn τήν μοϊραν παντός
δντος άναλόyως πρός τό ποϊον
έκ των δύο 1τνευμάτων έπέλeξεν
ίνα άκολουθήσn.
Περί κοινωνικών σχέσεων

Ουτος είναι δ κανών διά τά
μέλη της κοινότnτος-ητοι δι'
έκείνους οί δ1tοϊοι διeκήρυξαν
τήν άπόφασίν των νά άποστρα
φουν άπό τό 1tονηρόν καί νά
προσχωρτ'ισουν είς δσα δ Θεός
έν τfi εύδοκία Του διέταξε.
Πρέπει νά 'μένουν μακράν ά1tό
τήν συναναστροφήν των άyρο�
κων.
Πρέ1tει νά άνήκουν eίς τήν
κοινότητα δχι μόνον bοyματι
κως, άλλά καί οίκονομικως.
Πρέπει νά παρέχουν τήν συν
δρομήν των πρός έφαρμοyήν
των άποφάσεων των υίων του
Ζαδώκ, των ίερέων οϊτινες δια
τηρουν τήν Διαθήκην καί της
πλειονοψηφίας της κοινότητος,
ή δποία έμμένει eίς αύη1ν. Δι'
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αύτης της ψ11φου δέον νά ρυ
θμίζωνται δλα τά ζητήματα δο
γματικά, οίκονομικά καί δικα
στικά.
'Οφείλουν είς πασαν άπασχό
λησίν των νά έφαρμόζουν τήν
άλήθειαν, τήν ταπeινοφροσύνην.
τήν δικαιοσύνην, τήν εύθύτητα,
τήν έλeημοσύνην καί κοσμιότητα
καί ούδεποτε νά πορeύωνται
κατά τήν σκληρότητα της καρ
δίας των η τούς όφθαλμούς των
η τόν ύποκείμενον είς 1τλάvην
νουν των. Παραλλήλως, όφεί
λουν νά άπορρίψουν τήν άκα
θαρσίαν της άνθρωπίνης φύσεως
καί eίδικως παν τό σκΛηροτρά
χηλον. Πρέπει νά έyκαθιδρύσουν
είς 'Ισραήλ στeρeάν βάσιν άλη
θeίας.
Πρέ1τει νά είνα, ήνωμένοι είς
άδιάσπαστον αλuσιν διά παντός.
Πρέπει νά έκτeίνουν τήν συγ
γνώμην πρός δλους τούς ίερεϊς
οϊτινες έλεuθέρως κατετάγησαν
είς τήν ύπόθεσιν της ίερωσύνης,
καί 1τρός δλους τούς λαίκούς
ο'ίτινeς επραξαν τό αύτό χάριν
της άληθeίας, καί δμοίως πρός
δλους έκείνοuς οί δποϊοι συνη
νώθησαν μετ' αύτων 28•
Πρέπει νά σuνερyάζωνται άπό
κοινου τόσον κατά τήν πάλην,
δσον καί κατά τήν εκβασιν
αύτης.
Πρέπει νά θεωρουν ώς προδό
τας δλοuς τούς παραβιάζοντας
τόν νόμον.
Περί των ύποχρεώσεων της ίερω
σύνης

'Ιδού δ τρόπος έφαρμοyης αύ
των των διατάξεων έ1tί δμαδι
κης βάσεως.
'Όστις γίνεται δε'<τό ς είς τήν
τuπικήν όρyάνωσιν (συμβούλιον)
της κοινότητος πρέπει νά 1τροέλ
θn είς συνθήκην παροuσίςχ 1τάν
των των έθeλοντων συναδέλφων
. 26. Ίωάν. ΙΒ' 43.
27. Ήσαια ΞΕ' 17.
28. Προφανιί>ς, νοούνται χαί οί
μ11 'Ιουδαίοι προσήλυτοι.
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ιcίς τήν ύπόθεσιν καί νά δεσμcΞυ
θf1 δι' δρκου'" νά τηρf1 δι' δλης
καρδίας καί ψυχης τάς έντολάς
του Νόμοιι του Μωϋσέως, ώς
οδτος δ Νόμος άπεκαλύφθη είς
τούς υίούς του Ζαδώκ-ητοι είς
τούς ίερείς, οϊτινες τηροGν τήν
Διαθήκην καί άκολουθοGν τήν
θέλησιν του θεοG-καί είς τήν
πλειοψηφίαν των συντρόφων του
οϊτινες έθελουσίως προσεχώρη
σαν είς τήν δδόν της άληθείας
του θεοG. ϊνα πορεύωνται κατά
τάς βοuλάς ΑότοG.
'Όστις οϋτω άφιερώνει τόν
έαυτόν του όφείλει νά μένn μα
κράν των άyροίκων, των πορευο
μένων τήν δδόν της φαυλότητας,
καθόσον τοιοGτοι άνθρωποι δέν
είναι δυνατόν ν' άριθμηθοGν είς
τήν Διαθήκην ένόσct) οόδέποτε
έτήρησαν οϋτε έμελέτησαν τάς
έντολάς του θεοG 'ίνα άνcΞύρουν
έκ ποίων μυστηριωδων σημείων
δυνατόν νά παρεπλανήθησαν.
ένi;:> είς τά άποκαλυφθέντα πρά
γματα ένήρyησαν χειραyωyού
μενοι άνωθεν. Οϋτω περιέπεσαν
είς τήν όρyήν του θεοG καί έπι
σύρουν τήν έκδίκησιν δι' δλα τά
περιεχόμενα είς τήν Διαθήκην
άναθέΗατα, ώστε' νά ύποστοGν
βαρεία\ κρίσιν καί νά έξολοθρευ2!). Ό Ίι;)πηπος ιlναφi()rι δτι οί
Έπσαίοι άπι'ψευγον τοί•ς δρ
%ους. 'll μόνη έξαιρεπις άφrι:)
ρα τί)ν ορ%ον %ατ(ί. τi1ν είπδο
χην fΪς την 'Αδελφότητα. Κα1'}-'
iίμοιον τρόπον π11νFβούλευεν ό
'Ιησού; τούς μα{}ητάς Του
(Μιιτ!), �- :1:1-:.17).
:1(). Δ?ν :'Τ(,>ό%Fιται Πt(>Ι διαμα(!•
τιιρίας εναντίον τού βαπτίσμα
τος. ιυς ύπετι'(}η, ιί.λλιί μάλλον
%ατι'ι rης ίδέας ίίτι .ff πράξις
της έμβαπτίσει,)ς εις τύ i,δωρ
ί')ιίναται ιί. φ' έ α υ τ 11 ς ν' ιί.πο
πλύνn ύ.ιιαρτήματα.

θοGν τελικως άνευ λειψάνων.
Οόδείς έπιτρέπεται νά είσέρ;(εται είς τό ϋδωρ ϊνα άποκτήσn
τήν άyνότητα των ίερων άνθρώ
πων '10 καθόσον δέν είναι δυνα 
τόν οί άνθρωποι νά έξαyνισθοGν
είμή μετανοοGντες διά τά πονη
ρά ερyα των. Ό θεός θεωρεί
μιαρούς πάντας τούς παραβαί
νοντας τόν λόγον Του. Οόδείς
έπιτρέπεται νά εχn συναναστρο
φήν μετά τοιούτων άνθρώπων
εϊτε είς έρyατικήν εϊτε είς έμ
πορικήν σχέσιν, ίνα μή ύττοσ τfi
δίωξιν. Μαλλον όφείλει νά ϊστα
ται μακράν των τοιούτων άνθρώ
πων yενικως, διότι ή Γραφή λέ·
yει: «'Από παντός ρήματος ά5ί
κtυ άποστήσn > (Έξοδος, ΚΓ' 7).
Οόδέν μελος της κοινότητος έπι·
τρέπεται νά έπηρεάζεται ύπό
της άποφάσεως τοιούτων άν
θρώπων είς ζητήματα δόγματος
η νόμου. Νά μή τρώyn η πίνn
έκ των άνηκόντων είς αότούς,
οϋτε παρ' αότων νά δέχεται τί
ποτε έξαιρέσει συναλλαyης με
τρητοίς. Πάντες οί μή συναριθ
μημένοι είς τήν Διαθήκην πρέ
πει νά κρατοGνται είς άπόστα
σιν, αότοί καί τά έαυτωνj κτή
ματα. Ό ίερός άνθρωπος δέν
πρέπει νά στηρίζεται έπί ερyων
ματαιότητας καί ματαιότης είναι
πάντα δσα εχουν οί τοιοGτοι
άνθρωποι οϊτlνες δέν άνεyνώρι
σαν τήν Διαθήκην,,,τοG θεοG. Ό
θεός θ' άπορρίψn έκτος του κό
σμου τούς λακτίζοντας τόν λό
γον Του. 'Ενώπιόν Του πάντα
τά ερyα είναι ώς ρυπαρά καί
τά άποκτήματά των θεωρουνται
ώς άκάθαρτα.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΕΙΣ το ΠΡΟΣΕΧΕΣ

ο

ΜΑΧΑΤΜΑ Γ ΚΑΝΤΙ
ΚΑ I Η - ΜΠΑΓΚΑΒΑΔ ΓΚΙΤΑ
Τό •θεικό τραyοuδι> των Ίνδων
καί ή ίδέα
ττ ε ρ ί ττ ο λ έ μ ο υ
Άπό τό βιβλfο τοϋ LOUIS FISCHER

'() Μαχάτμα Γκάντι, δ μεγά
λος &γιος τω•ι συγχρόνων Ί vδιωv
καί δλου του κόσμου, ήτχv θαυ
μαστης του Χριστου. ΤόΥ έγοή
τεύσαv τά λόγiα Του καί συχ'ιά
τά άyέφερε ...
<<Λέyω δέ ύμϊν μή άντιστηναι
τQ πονηρQ, άλλ' δστις σέ ραπfσει
έπί τήν δεξιάν σιαγόνα, στρέψον
αύτQ καl τήν αλλην ... Μακάριοι οί
πραεϊς... Μακάριοι έστέ δταν
όνειδlσωσιν όμaς καί διώξωσιν ...
Διαλλάyητι τQ όντιδfκ<ι> σου τα
χύ... Άφητε τοϊς άνθρώποις τά
παραπτώματα αύτwν... Μή θησαυ
ρlζετε υμϊν θησαυροίις έπl της
yης... δπου yάρ έ
στιν ό θησαυρός
ήμwν, έκεϊ εσται
καί ή καρδlα ύμwν».

Περισσότερο γο·
ητευμέvος ήταν με _
τό κήρυγμα. της
χριστιανικής θρη·
σκεία.ς γιά την
είρήvη. Του έvθύ
μιζε τrιv «l\Ιπα.·
γκα6άδ rκιτά»,
τό [ερό 6ι6λίο των
Ίνδωy, που με
ντροπή του ώμο·
λόγησε, δτι δεν
είχε δια6άσει μέ
χρις δτου εlσηλθε
στο δεύτερο χρόyο

τώ·ι ·ιομtκώy του σπουοίί)ν στο
.\.οvδίvο. Του έπροξέvησε τέτοια
εΥτύπωσι, ώστε δεν του εξαλεί
:pθΥjκε σ' δλη τr1 ζωή του.
«"Οταν με πλησ(άζει 11 άμ:ρι6ο
λίχ, δταν με κυττάζει Χατάματα
άτ.ογοήτευσις, δεν βλέπω στον
δρίζοντα α.λλΥ1 άκτίvα ελ πίδcς»,
εγραφε στην έ6δομχδιαία έφημε
ρίδ::ι του «Νέα ΊΥδίχ», στίς (j
..\.υγούστου 1925. «'Επιστρέφω
'
' C '
' 'Ι
ι, παγκα βα'..
στην
ο J'κιτα, και οριι
Χ
π
σ ω αpΥ/γορ χ σ' εν-χ στίχο της.
Κι' :χμέσως αρχίζω ν::χ μειοιώ
στό μέσον τ·7Jς r.ιό
καταθλ ι π τ ι Χ ή ς
στενοχώριας».

rι

Ή «λΙπαγχα
άδ
β l'κιτά» η «Θε
ϊκό τραγούδι» εί
ναι εvχ έξαιpετικό
ποίημα από 700
στροφές, στr1'Ι άρ
χα.ία �χvσκριτι· ·
κή, γιά την έπι· '
στήμη κα.ί την ·
πρακτικr1 της l'ιό· :
γκα.. 'Εγράφη με- '
τα.ξυ του 5ου κα.ί :
του 2ου αιωνος '
π.Χ. κα:ί εlvχι 1ι

78

ΊΛΙΣΟΣ

συζήτησις έπι του πεδίου της
μάχης μετα.ξυ τοΟ ηpωος α.υ
τ·ϊjς, Κρίσνα., δ δποίος λατρεύε
ται ώς Θεος στίς 'Ινδίες, καί του
'Αpζούνα., &:ρχηγου μιας παρατά
ξεως σ' εμφύλιο πόλεμο.
Πρ v ή μάχη της Κουρουξέτpα.
&:ρχίσει, δ Άρζούνα ζητάει &:πο
τον Κρίσνα. να δδηγήσ11 το αpμα
του στον &:νοικτο χώρο &:νάμεσα.
στους δυο ετοιμους νά συγκρου
σθουνε στρατούς, γιά vά ιδη με
ποιους θ&: πολεμήση. 'Όταν δ
Κρίσνα. ε/σακούει την παράκλησί
του, δ 'Αρζούνα &:ναγνωpίζει στίς
τάξεις tών έχθpών πολλους &:πο
τους συγγενείς του κα.ί πα.ληους
φίλους του. Χλωμιάζει στην ιδέα
πως θά σκοτώση πρόσωπα. &:γα
πητά π&pισσότεpο κι' χπό τη δι
κή του ζωή. Στrιv &:πελπισία του,
φωνάζει: «Δεν θά πολεμήσω!».
Τό ύπόλοιπο του βιβλίου είναι ή
&:πάvτησις του Κρίσνα. Δεν &:να.
φέρεται μονάχα. στο άμεσο πρό
βλημα. τοσ Άpζούvα., &:λλά πραf γματεύετα.� την δλη :;;ύσι του πο
)λέμου, το νόημα της ζωη καί
Jγιά τί, σκ�πους οφε(λει δ �vθp�
Jπος να μα.χεται παvω στη γη.
Στο τέλος της συνομιλίας, δ
Άρζούνα εχει &:λλάξει y1lώμη.
Είναι ετοιμος vά πολεμήση. Καί
&:pχίζει "ίι μάχη...
Γιά νά καταλάβουμε την rκι
τά, πρέπει πρώτα. νά εξετάσουμε
τί είναι καί τί δεν είναι.
Πρέπει νά λάβουμε ύπ' οψει
μας την τοποθέτησί της. 'Όταν
δ Ίησους ελεγε τά ύπέpοχα λό
για., που είναι γνωστά ώς 'Επί
του 'Όρους δμιλία., άπευθυνόταν
σε μιά δμάδα. &:φοσιωμένωv μα
θητών, σε μιά είpηvικη έποχή,
μακρυά από pηξι κα.ί σύγχυσι.

Καί τους δίδαξε το ϋψιστο ιδεώ
δες της μη βίας. Ή Γκιτά είναι
διαφορετική. Το πλαίσιό της
είναι πεδίον μάχης. Κα.ί δ Άp
ζούvα. δεν είναι &:φιερωμέvος κα
λόγηρος, &:λλά εκ γενετής κα.ί έξ
επαγγμμα.τος πολεμιστής. 'Αvτα.
ποκpίvετα.ι προς τον μεσαιωvικο
ίππότη τής χριστιαvωσύvης.
τη ε ναι ή pθόδοξη ρμηΑύ
. ί
δ
έ
vεία. της Γκιτά, άλλά γιά τον
Γκάντι ήταν &:ποκpουστική. Γι'
αυτό, δταv διάβα.σε το βιβλίο/
στο Λοvδίvοv, κατά το 1888-·
89 το εχα.ρα.κτήpισε σάν &λλη Ι
γοpία., στην δποία. το πεδίον τ·η;
μάχης είναι ή ψυχη κα.ί δ Άp
ζούvα., ή ύψηλότεpη ροπη το
&:vθρώπου γιά την πάλη κατ'
τοΟ κακου.
Ό Μαχάτμα. Γκάντι ijταv Κάpμα. γιόγκι. Σ' εvα σχόλιό του
γιά την Γκιτά, περιέγραψε τον
τέλειο Κάρμα γιόγκι : «Είναι δ
εύλα.βης που δεν ζηλοτυπεί για
τίποτε, που είναι πηγη οίκτου,
που στερείται έγωϊσμοσ, που
είναι άvιδιοτελής, που εχει το
ίδιο το κρύο κα.ί τη ζέστη, την
ευτυχία κα.ί την δυστύχία, που
πάντα συγχωρεί, που είναι πάν
τα ίκαvοποιημέvος, που πέρvει
σταθερές &:ποφάσεις, -τ:ου εχει
αφιερώσει voO κα.ί ψυχή στο Θεό,
που δεν τρομάζει άλλους, οίιτε
οί άλλοι τον τρομάζουν, που εί
ναι ελεύθερος &:πο την &:γαλλία.σι,
τή θλίψι κα.ί το φόβο' που είvα.ι
άγνός, που είναι στη δράσι εμ
πειpος, μά καί &:vετηρέα.στος &:πο
αυτήν, που παραιτείται κάθε
καpπου, κα.λοΟ
κακοΟ, που φέ
ρεται τό ίδιο σε φίλους κι'
εχθρούς, που είναι άθ-ικτος &:πο
την ύπόληψι
τη δυσμένεια,

!
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που οεγ φουσκώνει άπό έγκώμια.,
ουτε ζαρώνει δτα.ν τον κα.κολο
γουv, που άγα.πα τrι σιγη κα.ί
την μοναξιά' π_ου εχει λογικο
πειθαρχημένο. Τέτοια. ευλά6εια.
εr να.ι &συνεπης με τrιν ταυτό
χρονη ϋπαρξι 1σχυρων προσκολλήσεω'ι».
Ό Γκάντι τά συνώφιζε ολ?:
σε μιά λέξι : «' νεπιθυμία.».
Οί Μαχάτμα.ς είναι σπάνιοι.
Ή &νεπιθυμία ε[να.ι ενα ιοεG>οες,
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που λίγοι στίς Ίνδίες η όπο'υ
οήποτε Ηλοϋ το cρθάνου'Ι η καν
το έπιζητοϋν. 'Αλλά δ νεα.ρος
Ίνδός, δια.6άζοντα.ς τήν Μπαγ
κα6άδ Ι'κιτα πολλές φορές τον
μηνα, στο σπίτι η στο να.ό, γί
νεται ένήμερος των εντολών της
καί δυνατον να έμπνευσθη, στο
κατώφλι της ζωης, νά σταθμίση
το νόημά της. Ό Γκάντι, δίχως
άμφισολία' το επραττε· κι, αυτο
επηρέασε δλόκληρο τό μέλλι:�ν
του.

'f7lωo τiiv ((/JYlωapualJacJ cfuιτά,,

8Υlετά r;ραrπς 'τfμοv fJJ ρ α τ 6 άv ου
uοσα κάνουν νά λυπασαι δέν άξίζουνε τή λύπη
καί πολλά σοφά λές λόyια, μά δέ θλίβουντ' οί σοφοί
οϋτε yι' αύτούς πού πεθαίνουν οϋτε yιά τούς ζωντανούς.
Έποχή μιά δέν έστάθη πού νά μήν είμαστ' έμεις.
yώ καί σύ καί δλοι τουτοι, οί ραyιάδες κι άρχηyοί,
οϋτε θάρθει καμμιά μέρα δπού νά μήν μας εύρει·
πάντα είμαστε καί πά.τα δλοι θάμαστε αίώνια '
uοπως τουτο μας τό σώμα παίρνει τόσες ήλικίες
παιδική νεανική, yι;ροντική,
ετσι μέ τό θάνατό του ή ψυχή αλλο σώμα παίρνει
καί γιαυτό γέννηση, τάφος, δέν ταράζουν τό σοφό.
Κρύο, ζέστη, χαρά, λύπη, δλα τους περνουν κι:χί πανε·
γιαυτό μή στενοχωριέσαι μιά κ' αίώνια δέν είναι·
�Ετσι, δποιος 3έν τόν νοιάζει κι δλ' αύτά ίδια τά βλέπει
τά καλά καί τά κακά, ναν' άθάνατος του πρέπει !
Ή ματαιότητα δέν εΤν' άλήθεια
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μά κ' ή άλήθεια δέν είναι ματαιη,
κι οϋτ' αύτό πού δέν ύπάρχει
ύπαρκτό μπορεϊ νά yίνει.
Έτσι λέν αύτοί πού ξέρουν
κ' εχουν καί τά δυό έξετάσει.
Γνώριζε δτι έκεϊνος πού· δικός του είν' ό κόσμος
είναι άφθαρτος καί δτι τ' άφθαρτο ποτέ κανείς
δέν μπορεϊ πιά νά τό φθείρει.
Είπαν οί σοφοί φθαρτά είν' τά σώματα καί μόνο
ή ψυχή τους είναι άφθαρτη κι άμέτρητη
πού άνθρώπου νους δέ νιώθει
yιατί αύτή είν' άπεριόριστη.
Φθαρτά σώματα, λοιπόν, σήκω άπάνω καί πολέμα,
μιά κι ό νόμος του ξατρίyια τό προστάζει.
Καί έκεϊνος πού νομίζει πώς σκοτώνει τΊ ψυχή,
καί ό άλλος πού πιστεύει πώς σκοτώ,εται κι αύτή,
κ' οί δυό τίποτα δέν ξερουν.
yιατ' ή άφθαρτη ψυχή οϋτε ψθείρετ' οϋτε φθείρει.
Δέν yεννιέται, δέν πεθαίνει, οϋτε κ.χί ξαναyεννιέται,
μιά πού δέ yεννήθηκι: ποτέ.'
ΕΊν' άyένητη κι άρχαία καί-' παντοτεινή κ' αίώνια,
κι οϋτε ποτέ λιyοστεύει, οϋτε καί μπορεϊ ν' άλλάξει,
οϋτε αν σκοτωθη τό σωμα χάνεται κι αύτή μαζί του.
Την ψυχήν δποιος πιστεύει πώς είν' άφθαρτη κι αίώνια,
πώς ποτέ δέν έyεννήθη οϋτε κι' άλλαξε ποτέ,
πως μπορεϊ πιά νά νομίζει πώς αύτός θά τή σκοτώσει,
η πώς θά σταθη αίτία του χαμου μιανης ψυχης ;
'Όπως κάθε άνθρωπος άψίνει
τά φορέματα του τά παλιά
yιά νά πάρcι άλλα καινούρyια,
ετσι κ' ή ψυχή πετάι,.ι τά παλιά τά σώματά της
κι άλλα ντύνcται καινούρyια.
Τήν ψυχή σπαθί δέν κόβει, οϋτε καί φωτιά τήν καίει,
νερό δέν τ ή μαλακώνει, οϋτc την ξεραίνει άyέρας.
Γιαυτό τή λένε άκοφτη, άκαυτη κι άμαλάκωτη.
άμάραντη κι άχάλαστη κι όλουθε πώς περνάει,
άναρχη κι άμετάβλητn,
άόρατη, άνείπωτη, άπάθητη !
τέτια σάν ξέρεις τήν ψυχή δέν πρέπει νά λυπασαι.
Κι αν πιστεύεις δτι ε1ναι ή ψυχή ύποταyμένη
στόν αίώνιο τό νόμο, νά yεννιέται, νά πεθαίνει,
πάλι λύπη δέν σου πρέπει.
Καθετί όπού yεννιέται σίyουρα θέ vά πεθάνει,
δπως πάλι δ, τι πεθαίνει θενά ξαναyεvνηθη·
1
yιαυτό μή θρηνεϊς yιά δ,τι δέν μπορεϊς vά τ' άποψύyεις.

κατάρyη_σις της
θανατικής
ποινής
tH

Περιορlζει - δέν α ύ ξ ό ν ε ι
τήν έ '{ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ α
Ό < Σύνδεσμος πρός κaτάρ
'{ησιν της θανατικης ποινηςιι
έξέδωσε τήγ κότωθι άνaκοl
νωσιν:

«'Όλα tά έπιχειpήμχτχ των
ύποστηρικτω'ι της 0CGνα.τικης ποι
νής πέφτουν ωσάν πύργος ά.πο
τρα.πουλ6χα.ρτα;, οχι μέ θεωρίες,
ά.λλα μέ την ά.κχτ:χμάχητη δύ-ιαμη
τiί>;ι πρ:χγμά.tω'ι, που μας πχρου
_
...
οι στα;τιστtκες.
σια.1.,ουv
Στατtστικες
Οι παρχκάτω
προέpχο'ιται ά.πό Κράτη που κα
τάργησαν τr1 θαvα;τικγ ποινή κα;ί
γίvετχι σ' αυτές σύγκριση της
εγκληματικότητος σε εγκλήματα;
που τιμωροσσα.v άλλοτε με θα;
νατικη ποι•ιή, πρίv καί μετά τήv
κατάργηση.
1. Δυτικη Γεpμα.vίχ. -(Στοι
χεία; δοθέντα; ά.πο το δμόσποvδο
'ϊπουργείο .lικαιοσ:ινης της Βόv
νης). 1917-1937 ('Έτη πpίν
ά.πο τr1v κατάργηση της Θχv.
ποινής.) Δείκτης έγκλημ. 1,06.
1949-1953 ('Έτη μετά τrιv κα
τάργηση της θαvα.τικης ποινής)
δείκτης Ο ,8:d. Έλάττωση. τοσ
δείκτη εγκληματικότητος, μετά
τΎ/Υ κατάργηση, κατά το 1)4
περίπου.
2. 'Ιταλία. - (Στατιστικές
σταλμένες ά.πο την Ίταλικη πrε
σ6εία). Περίοδος 1943 - 1948
(Ή θανα.τικη ποιvη ξαvαφερ
μένη ά.πο το Μουσολίνι). Έγ
κληματικότης τετραπλάσια; περί
που &:πο την προηγούμενη πε-

ρίοοο, που οέv ύπηρχε θαvα.τtκή
ποιvrι. Περίοδος μετά το 1948
{ που κχταpγήθηκε πάλι fι θανα·
τικ11 ποινή με συντ:χγματικη διά
ταξη). Έπαvα.φορά της έγκλημα;
tικότητος στά έπίπεδα; τχ πριν
απο το 1943.
3. 'Ολλανδία. - 1 α;τάργηση
τής θανα;τικ·7)ς ποι νης χ πο το
1870. (Πρίν δέv υπήρχαν στατι·
στικές). Άπο το 1 11 εως το
1869 εγινα;v 270 καταδίκες σε
Οάvατο (4:-5 τό χρόνο). fετα το
1869, που δέvύπάρχει θαvατικη
ποιvη δέν γίνεται ουτε ενα έγ
κλημα; το χρόνο &:πο τά τιμω
ρούμεvα; στr1ν περίοδο 18111 69 μέ θαvατικη ποινή.
4. 'Ηνωμένες Πολιτείες 'Αμε
ρικής.-Μέσος δείκτης έγκλημα;
τικότητος γιά τά ετη 1928 εως
1949 κα.τά 100.000 κατοίκους
είναι : Σέ 17 Πολιτείες που
κατά.ργησαv τη θανατική ποινή:
2,9. Στίς ύπόλοιπες Πολιτείες
που δια.τηροσνε τη θανατική
ποινή 7,7. Δηλαδη είναι δ δεί
κτης εγκληματικότητος τρείς φο
ρές περίπου μεγαλύτερος στίς
Πολtτείες που διατηροσv τη θα
vατtκη ποινή.
5. Νορ6ηγία. - Σύμφωνα μέ
πληροφόpίες τοσ πρεσ6ευτοσ κ.
Hougen 1J θαvατικη ποιvη κα
ταργήθηκε στ11 Νορβηγία τό
1875, καί πρί•ι &:πο την έποχην
α.υτη δέv κρατούσανε λεπτομε·
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ρείς στατιστικές καί γιαυτο δεν
μποροϊίv να. δώσουν την έγκλημα
τικότητα σε φόνους καί άvαιρέ
σεις πρίν άπο την κατάργηση τής
θανατικής ποινής. Σήμερα ομως,
δπως είναι γνωστο σ' δλον τον
κόσμο, δεν γίνονται φόνοι στη
Νορ6ηyία, καί οι φυλακές που
κτίστηκαν για. τους έγκληματίες,
δταν όπηρχε fι θανατικrι ποινή,
τώρα εfvαι άδειες.
6. Άργεντινή.-Ή θανατική
ποινή καταργήθηκε το 1922. Μέσος δείκτης έγκλημα.τικότητος
σ' δλόκληρη τή Χώρα : Πρίv
άπο την κατάργηση (19041922 1 : 0,85. Μετα. την κατάρ
γηση (1923 καί έφεξης} : 0,73.
'Ελάττωση έγκληματικότητος σε
άνθρωποκτονίες 15 °/ο περίπου.
Ε1δικώτερα γιά τίς έπαρχίες
της 'Αργεντινής που εfναι σε
μισοάγρια κατάσταση δείκτης
σε άνθρωποκτονίες για. τα. ετη :

1914-1922 (πρίν άπο την κα
τάργηση} : 0,92. 1922 καί έφε
ξης (μετα. την κατάργηση} :
0,63. 'Ελάττωση της έγκλημα-.
τικότητος σε άνΟρωποκτονίες
μετά την κατάργηση της θανατικής ποινής κατά 33 "/0 περί
που.
7. Βέλγιο.-Πληροφορίες του
πρεσβευτοϊί κ. Beart : Άπο το
1865 δεν εγινε καμμια. έκτέλεση.
Μέσος δείκτης έγκληματικότη
τος των έτωv 1840-1865 : 4,5
Μέσος δείκτης 1866-1953 : 1.
έγκληματικότητος
'Ελάττωση
κατα. 76 "/ο περίπου, άπο τότε
που επαψαv νά γίνονται στο
Βέλγιο θανατικές εκτελέσεις.
Σε κανένα άπο τα. κράτη δπου
εχει καταργηθή ή θαvατικη ποιvη
δεν αίιξησε δ δείκτης έγκλημα
τικότητος»

•
Βλέπε τόν κόσμο ολόκληρο σ' ενα σπειρί της αμμοu,
Τόν ούρανό μέ τ' αστρα του σ' ενα α'(ριο λουλούδι,
Στήν άνοιχτή παλάμη σου τό 'Άπειρο ας χwρέση,
Καί τήν αίwνιότητα σέ μιά wρα μέσα ζησε !

"\Villiarn

< 'Ά vw σχωμεν τάς καρδίας !»
Κι' αν ή σκοτεινιά μας πνl'(ει,
Μές στό ζόφο τοϋ χειμώνα
Μuvδαλιδς λουλούδι άνοlγει ...

Α. Prys Jones

Blake

ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΤ Αι\ΙΑ : Σuντανματικrι κατcχύρωσις
ΑΓΓι\1 Α : Ή Καθcλικrι Πρcπανάνδα
ΑΜΕΡΙΚΗ : Παρέλασις τi:>u Τεκτcνισμcu

Τό άεροφύσημα τής έλευθε
ρίας της σκέψεως πνέει σε διά
φορες χωρες, στην έποχή μας,
φέρνοντας διαρκώς περισσότερο
σε6ασμό στην άξιοπρέπεια του
ανvρωπου,
εστω
κι• αν
,1 μισαλ , Lι '
�
"
..s,
λοδοί;ία δεν εχει έξαλειφθη.
Τον τελευταίο καιρό συνέπεσε
νά δια6άσω τρία κείμενα, άπό
τρείς διαφορετικές χωρες, πού
έναρμονίζονται στην μεγαλειώδη
πορεία της έλευθερίας της σκέ
ψεως. Καί νόμισα δτι θά ήσαν
ένδιαφέροντα γιά τούς άναγνώ
στας του «Ίλισου», σάν ένημέ
ρωσις γιά τό τί γίνεται άλλου
καί σάν παρότρυνσις γιά τό τί
θά επρεπε κι' έδω νά γίνη.
Τό πρωτο κείμενο είναι ενα
άρθρο ίταλικijς εφημερίδος γιά
τό Σύνταγμα tης νεαρας δημο
κρατίας της Ρώμης, είδικά γιά
τά άρθρα πού άφορουν τίς θρη
σκείες. Ή άρχαία πρωτεύου �α
πού άπελάμ6ανε τά 6ασανιστήρια
καί τον θάνατο των δμολογητων
της πίστεως στον Χριστό, τώρα
διακηρύττει την άνεξιθρησκεία.
Παρ' δλον δτι τά 99,6 °f0 των
Ίταλων είν::χ.ι καθι:ιλικοί, ή εκκλη
σία είναι χωρισμένη άπό τό Κρά
τος καί δεν παρέχεται καμμιά
ίδιαίτερη προστασία στον καθο
λικισμό, ουτε διώκονται οί άλ
λες θρησκείες η εμποδίζονται

στην προσπάθειά τους οχι μόνο
νά λειτουργουν, άλλά καί ν ά
άναπτύσσωνται.
Χαρακτηριστικό είναι τό .χρ- ·
θρον � του ίταλικοσ Συντάγμα
τος, τό δποίον-προσέξατε την
φρασεολογία-άναφέρει:
<,'Όλοι οί πολϊτaι είναι Ίσοι
ενaντι της Koιvwvlaς κal ενaντι
του Νόμου, ανευ διaκρlσεwς φύ
λου, φυλης, νλώσσης, θρησκεlaς,
πολιτικών φρονημότwν, άτομικων
κal κοινwνικων συνθηκών».
Μπορεί οί άνθρωποι νά μην
εχουν πάντοτε πλήρη συνε.ίδησιν
των διακηρυσσομένων άρχων,
άλλά καί τό δτι ά:πλως διακη
ρύσσονται αρχές τόσο φιλελεύθε
ρες καί ανθρωπιστικές-νομίζω,
στο μόνο έν Εύρώπ11 σύνταγμα
με τέτοιο περιεχόμενο-αποτελεί
ενα πολυ καλό 6ημα πνευματι
κής προόδου.
Άλλi, πιο ενδιαφέρον είναι
τό .άρθρον 19 του ίταλικου Συν
τάγματος:
«'Όλοι εχουν τό δικalwμa νά
άσκοίίν έλευθέρwς τήν θρησκευ
τικ ήν τwν πlστιν ύπό οίaνδήποτε
μορφήν, ώς 8τομa κa1 ώς μέλη όρ
vaνώσεwν, νά 6σκουν ίδιwτικως η
δημοσlwς τήν λaτρεlaν, ως κa1 νά
κόμνουν π ρ ο π a v ό ν δ a ν έν
τός των πλaισlwν των νόμwν κal
των χρηστών ήθων».
Καί προπαγάνδαν &:κόμη, δη
λαδrι προσηλυτισμόν, επιτρέπει
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· το σύνταγμα. τής 1τα.λtκής οημι:.
κpατίας ! El ναι μόνο•ι Ο,4° /ο
οί μiJ καθολικοί ε·ι τούτοις τους
παpέχετ:χι κάθε ελευθεpί:χ δpά
σεω;. Δέv μπορεί κανείς vά: μ·r,v
κάμη την ίiλι6εpη για τον τ6πο
μ:χς σύγκpισι, δπου επιτρέπεται
μέv vά: εκτυποGvτα.t Χα.ί vά: κυ
κλοφοpοϋ·ι περιοδικά: κα.ί 6ι6λία
τώv λεγομέ·ιωv «Μαρτύρων του
Ίεχω6α», αλλα αν τολμήσουν να
συνεδριάσ�υν οί όπαδοί τής :χί
ρέσεως αυτής, στα σπίτια τους,
ή αστυνομία. τι:.υς πιάνει ! Κ>:r.ί
αν τολμήσουν, τα :ρυλλάδια που
ελευθέρως κυκλοφοpοGv, vά: τα
τα.χυδρομήσουν δωρεάν σέ αλ
λους, για να τους προσελκύ.Jουv
το έvδιαφέpον, πάλι 1J αστυνο
μία τους πιά•ιει κα.ί τ:i δικαστή
ρια. τους δικάζουν!
Το δεύτερο κείμενο π·ιευμ:χτι
κης έλευθερία:ς, που εχω ύπ' δψει
μου, εί•ια.ι μια ρεκλάμα:, που δη
μοσιεύετα:ι στίς αγγλικές εφημε
pί δες κα:ί ιiπο6λέπει στi;ν προ·
πα.γάνδtσι του κα.θολικισμοϋ. Ή
'Αγγλία:, σαν κράτος, ανήκει
στον Προτεστα.ντισμ6, αλλά: έπι
τρέπει καί σέ κάίiε αλλ η θρη
σκεία: τiι ·ι ελεύθερη δράσι. Ή
έν λόγφ ρεκλάμα παριστάνει
εvα. κα.θολιΚΟ'Ι [ερέα σέ ωpα.
λειτουργίας. Κα.ί 1δου το κείμε
•ιοv τής δια:ψημίσεως :
Ι

Η ΑΛΗΘΕIΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
«Αύτή είναι ή είκόνα Ιερέως τε
λοϋντος λειτουρylαν. Μπορεί_ νά
σας φανη παράξενη, 6λλά είναι
τελεfwς οlκεfα σέ έκατομμύρια
�αθολικCιν
έν Ά yyλfι;ι, καθώς
ήταν οlκεfα στούς προyόνους μας
έπί χfλια ετη. Ή λειτουρyfα είναι
τό κέντρον της Καθολικης πl
στεwς. 'Άν θέλετε νά μόθετε

περί αυτης, η αλλwν σημεlwν της
Καθολικης διδασκαλlας:, τό Κέν
τρον Καθολικων
Πληροφοριων,
μετά χαρας, θά σας 6ποστεfλη
ενα φυλλάδιον δωρεάν. Δεκάδες
χιλιόδwν 6πήντησαν ηδη είς αύ
τήν τήν 6yyελfαν. ΚαθημερινCις
μας έκφράζουν τήν εύyνwμοσύνηv
τwν. Δυνατόν νά μήν προτlθεσθε
νά yfνετε ποτέ Καθολικός. 'Αλλά
καi πόλιν θά σας βοηθήσwμε».

•

Γ

Γs..

r

,,

j.·rr

The lruth about
ιhe Caιholic Churcl,
fhι1 Ιι α ι,,rιιιr, uf α prιtιι JllJιt'f Α{αιι
n.auιlr μ,Ιιαpι ιι,αιιιt tu ,•011 lt ι I p,r/«ιty
{αmιlιαrtοΜιl/ιtιnι (}!Cαtlιιι/ι,ι ιιι Eιιτ/tnttl
rιι ιι οιαι /,ιmι/ιαr ιο ull αιι; trlft'tstorι/or o�t,
α ιlιo1tΙOlfrlJtOIS

,well

The Mus ιs ιhc cenιre or ιhe Ctιholιc Fa,ιh.

ιιωe

you would lιkc Ιο know abouι ιl, or οιhα:

ι
1�1:.
:>ν�
.r;e

pοιnΙ) ο( C.ιιhol1c ιe.κhιnι, ιhe Οιιhοlκ: Enquιry
Cc:nιrc wιJI κΙ.ιdly )o(:nd you a rrcc: rourse or kaΠcιs Tc:ns αι:1Ι1οu\.όιrιds h.ινc: alrc:.ιdy rc:plιc:d Ιο ιtlese advc:rΙιStmc:ntt•
D:ιιl)· ιltey ιcll us or ιt1c.r v•ιιιude

Ηιό κάτω ύπάρχει ενα: κου
πόνι, που πρέπει vά τό· συμπλη
pώση δ ιivα:γ·ιώστης τής έφημε
ρίδος μέ την διεύθυvσί τQυ κ:χί
να το ταχυδρομήση στό Κέντρον
Καθολικών Πληροφοριών για να
του στείλουν τό φυλλάδιο. 'Αξί
ζει νά μετα:φέpουμε εδώ τό κεί
μενον :
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ
«ΠαρακαλCι 6ποστεfλατέ μου τό
φυλλάδιον έντός καλCις σφραγι
σμένου φακέλλου. Σας δlδw τό
όνοματεπώνυμόν μου, λαμβόνwν
ύπ' οψιν μου τήν έ )( )(ύησlν σας
δτι δέν θ' 6ποταθη είς έμέ ποτέ
κανεJς 6ντιπρόσwπός σας».
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Δέν χρειάζονται, νομίζω, σχό
λια. για τήν αξία. α.ύτοϋ τοϋ τεκμηρίου.
Κα.ί, τώρα., ας ελθουμε στο
τρίτον -κείμενον, τό πιό σπου
δαίο- Τα πpοηyούμενα. αφοροϋ
σα.ν θρησκείες ανεγνωρισμένες,
που δύ') εύρωπα.ϊκα κράτη πε
ριβάλλουν. μέ 1σότιμον ελευθε
ρία.ν. Τό τελευταίο κείμενο α:φο
ρii. τον Τ ε κ τ ο ν ι σ μ ό-τr1ν
οργάνωσι περί της δποία.ς τόση
συσκότισις επιχεφειτ:χι α:κα.τά
πα.υστ:ι εκ μέρους ..τω 1 μισα.λλο
δόξων κα.ί 'Yj δποία. εχει επιτύχει
τό άπόγεισν της ελευθέρας λει
τουργίας στίς 'Ηνωμένες Πολι
τείες τr;� 'Αμερικής.
Τό μεγάλο περιοδικό «Λ.άϊφ»
ά(ft έρωσε σέ ενα από τα τελευ
ταία. .τι:;υ τεύχη 10 πλούσια. ε1κο'
'
\
vοyρα.φημενες σελ'δ
ι ες, για. να.
ενημερώση τους &:να.γνώστες του
δσον α:φορii. τrιν κα.τα.yωyή κα.ί
τήν διδ:χσκαλία. τcιϋ Τεκτονισμοϋ,
ε1δικώτερα. δέ τrιν δράσι του
στην 'Αμερική.
Ή περιyρα.ψrι στεyάζεαι ΙJΠΟ
τον τίτλο :
Η ΑΡΧΑΙΑ �ΔΕΛΦΟΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΛ� ΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΚΜΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Να μερικές από τις πληpο:ρο
pίες του περιοοικοϋ για τον αμε
ρικ:χνικό Τεκτο·ι r σμό. που έχει
αποκτήσει μεyά)η έθνικη οόξα.
μέ τό νά πεpιλά6η στας Στοά;
του ώς αδελφους 13 προέδρου;
των 'Ηνωμένων JΙολιτειων από
τον Γεώργιο Ούάσιγκτων (πριίJ
τον) εως τον Χάρρυ Τρούμαν
(προτελευτα.Ιο).
Σέ κάθε δωδεκάδα. 'Αμερικ:χνών
ενηλίκων δ ενα.ς εί-ιαt Τέκτων,

�τοι υπ7ρχουν ε::ι • ολφ τέσσα.ρ,α.
εκα.τομμυρια τεκτονων: Διπλα.
σιοι άπό τους όπάρχ')νtες σέ
όλο·ι τeιν άλJ ο κόσμο. Τα έκα.
τομμύρια. :χυτά των , ι\μερικα.νι:ί>ν
Τεκτόνων αρέσκονται νά εργά
ζωντα.ι στας Στοάς τοϋ Τεκτονι
σμοϋ', του δποίου 6 πλήρης τί
τλος εί ν:ιι «' Αρχα.ιοι Έλε11Ηε
ροι κα.ί 'Ατ.οδεδεγμένοι Τέκτο
νες», ό δέ σκοπός εlνα.ι � καλ
λιέργεια τοϋ ήθικου 6ί')υ 6άσει
αιλ ηγοριων κα.ί συμ6όλων, μέ
τ.ίστιν προς Άνώτερον "Ον, απο
κ?:λούμενον συμ6ολικώς «l\lέyα.ς
'Αρχιτέκτων τοϋ �ύμπα.ντος»,
μέ !σον σε6:χσμό•ι προς πάσαν
θρησκείαν καί μέ απόλυτον σε
οα:σμόν t'Yjζ ελευθερίας της σκέ
ψεως, προς την δποία.ν εί να.ι
«δόγμα» τοϋ Τεκτονισμοϋ δτι i
οέν πρέπει νά r.α.ρεμβάλλετα.ι \.
κ :χ ν έ ν α. εμπόδιο.
Ό αμερικανικος
Τεκτονισμός-όπως δ Έλληνικος μέ τr;ν
ϊδρυσι τiις Φιλικής Έταιρία.ς
εχει τίς πατριωτικές του πα:ρα
ί3όσεις. Οί δpάσαντες κατα το
ίστ'Jρικο επεισόοιο τοϋ Τσχγιοσ,
που άπε. τέλεσε τό εναυσμ?: τής
έπανα.στάσεωc; ανεξα:ptΥjσίας τf;ς
Άμερικiις, i,σ'Χν Τέκτονες, μέλrι
τή; Στο-χ.:: «' \ γιος 'Ανδρέας»
τής Ηοστώνης:.
,,.1,ε""'ημερα ο α.μερικα.νικος
/
κτονισμός έκτος τiίς π•ιευματι- .
κ�ς τ�υ Ι)ρ�σεως, ε�pισκεται 1
,
πισω :Χϊ:Ο κ:χθε σοο:χpη φι):χν- '
θρωτ:ιz.r1 κίνr,σι, συ·ιτ:ηρεί πολυά-,
ριΑμ:χ V'JσοΥοιιε7?:, ±ν:χρρωτήρια.
έξοχές z::ιί 1-ιστt τοστα έpευνώ·ι ·
Στα Τεκτο,ιικα μkyxpx - κ:χί
ύπάρχουν σέ κ:χθε ;:6) ι, προς
έξυπηρέτφιν των ύπ�ρχουσων
έν ολφ lfi 00() �τοω•ι---δίδοντα:ι
�,,
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συχνά συναυλίες, διαλέξεις καί
εορτές με είσοδον καί εις μη
Τέκτονας, χωρίς άπολύτως κανείς
νά ένοχληται άπό αύτην την φα·
νερ-rι δραστηριότητα.
Είναι χαρακτηριστικό τό τί
γίνεται στην πόλι Λέξινγκτον
της πολιτείας Μίτσιγκαν. Σύνο
λον κατοίκων 2.500. Τό ενα τέ
ταρτον είναι Τέκτονες. 'Από
τους 39 καταστηματάρχας, οί 21
είναι μέλη Στοών. 'Από τους 15
διδασκάλους άνωτέρων σχολείων,
οι 7. Καί άπό τους 5 δημcτι
κους συμ6ούλους οί 2. Στο Λέ
ξινγκτον δ Τεκτονισμός είν:χι ενα
κομμάτι άπό τη ζωη της πόλεως.
Χωρίς τον Τεκτονισμό,
fι πόλις
.
θά ενοιωθε ενα μεγάλο κενό.
Μιά φορά τον χρόνο, ο[ Τέκτο
νες του Λέξινγκτcν-δπως καί
σε πολλές άλλες πόλεις έπαρ
χιακές-πηγαίνουν δμαδικά στην
έκκλησία.. Κχί δεν παραξενεύει
κανέναν, πολυ λιγώτερο δεν έρε
θίζει κα.ί δεν ξυπνά ίερό μένος,
το θέαμα παρελάσεως των Τε
κτόνων, που φοροσν ενα μέρος
μόνον άπο τά διακριτικά τής
1διότητος καl του 6αθμου των,
τά «περιζώματα» ...

Οι μη Τέκτονες γνωρίζουν
πcλυ καλά δτι έκετνοι που ά.νή
κου•ι στον Τεκτονισμό διατηροίίν
μιά άρχαία. παράδοσι, που δεν
εχει τίποτε τό έχθρικο γιό: την
θρησκεία καί την πατρίδα, ένφ
εχει μιά δπο6λητικη Μνα.μι
πνευματικής καί κοινωνικής καλ
λιεργείας. 'Έχουν οι 'Αμερικανοί
δποτάξει καί κα.τα.ργήσει τίς γε
λοίες (άλλοτε, τόσο τραγικές)
έκστρατείες έπl αίρέσε: ...
Δεν θά συμφωνήσετε, δτι πα.ρ'
ολα τά μα:υρα: σημάδια. που σκο
τεινιάζουν τον κόσμο, στην έπο
χή μας, δπάρχουνε καί σημάδια
:ρωτεινά;
ΟΔ. ΚΟΙΜΟΠΟΥΑΟΙ

ΜΙΑ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ

Συνομιλία ένός χελιδονιοϋ
.,
μ ενα χελιδονόψαρο ...
Άπό

τό

βιβλlο τοϋ OLIVER

LODGE

«Ή πραyματικότης τοϋ πνεuματικοϋ κόσμου»

'Ένα χελιδονόψαρο έκτύ
πησε δυνατά τά πτερύγιά του
καί εφθασεν ε(ς την παρα
λ(αν ένός κολπ(σκου, yιά νά
ζεσταθη στόν ηλιο. 'Εκεί κον
τά έπετοΟσε χαρούμενο κι'
�να χελιδόνι καί ηyyιζε τά
νερά με τά πτερά του. Τό
χελιδονόψαρο τό διέκρινεν
άμυδρ�ς σάν όπτασία καί
έσκέπτετο : «'Ώστε ύ πάρ
χουν καί αλλα οντα έκεί
πάνω ; Πάντοτε τό ύποπτευό
μην, άπό κάτι σκιές πού διέ
κρινα. Οί έλεύθεροι κολυμβη
ταί μας λέγουν κάτι τέτοια
πράγματα, άλλά μοΟ φαίνον
ται τόσον φανταστικά, ωστε
προτιμώ νά πατώ έπί στε
ρεοΟ έδάφους, δπου εχομεν
τούλάχιστον έξησφαλισμένην
την λάσπη καί την άμμον·
τά άλλα εΤναι φαντασιοπλη
ξίες».
Την ωραν έκείνην εφευyε
γρήγορα τό χελιδόνι καί tQ
ψάρι τοΟ εΤπε :
«Τί εtσαι
σύ ; 'Έχεις πτερύγια ψα
ριοΟ ;» Τό χελιδόνι άπήντη
σεν : «'Εμείς δεν κολυμβοΟ
με, πετοΟμε. Τό περιβάλλον
μας μοιάζει με τό δικό σας,
άλλ' εϊναι πολύ ώραιότερον,
1

έλαφρότερον καί εύτυχέστε
ρον. 'Έχομεν ώραία πτερά,
τά όποία έσείς δεν μπορείτε
οϋτε νά φαντασθητε, πετοΟ
μεν έπάνω άπό τή yfj καί
μποροΟμε νά διανύωμεν άπε
ράντους έκτάσεις. 'Ακόμη
καί ο[ έλεύθεροι κολυμβηταί
σας δεν εϊ ναι ί κανοί νά ξεύ
ρουν οϋτε τά μισά των δσων
εχουν νά μάθουν». Τό ψάρι
εμεινε πρός στιyμην κατά
πληκτον, άλλά κατόπιν άπήν
τησεν : «Αύτό εΤvαι πολύ
παράδοξον· δεν ε'ίχαμεν οϋτε
tδέαν περί της ύπάρξεώς
σας. Μερικοί άπό τούς [δι
κούς μας ισχυρίζονται δτι
εΤναι ίκανοί νά πετοΟν yιά
λίγη ωρα, όπότε διακρίνουν
άκαριαίως αλλας ύπάρξεις
άλλά ποιός πιστεύει τέτοια
παραμύθια ! Λένε, δτι δταν
εύρίσκωνται έκεί έπάνω, μπο
ροΟν νά βλέπουν μπροστά των
κατά τέτοιον τρόπον, ωστε
νά προλέγουν την διάβασιν
των σκοτεινών έκείνων σκα
φών, τά όποί α τόσον μας
ταράζουν. 'Αλλά πολλάκις
σφάλλουν. 'Εμείς έπιμένομεv
νά άπαyορευθη ή πτησις, δεν
θά έπιτρέψωμεν νά μας άπα-
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1
τουν .».
Τό χελιδόνι έτίναξεν όλί
yον τά πτερά του καί εΤ πε :
«Καλά κάνετε καί προφυλάτ
τεσθε άπό τήν άπάτην· άλλ'
ύπάρχουν 'ίσως πολλά ε'ίδη
άπάτης · εχετε λάβει τά μέ
τρα σας καί κατά της αύτα
πάτης ; Πολυ όλίyα ξέρειε
περί τοΟ μεγαλείου της Δη
μιουργίας». «Τά ξεύρετε δλα
έσεϊς;»-είπε τό ψάρι. «Σάν
τί μοιάζει ό κόσμος σας;».
«Δεν μπορώ νά σοΟ πω γιατί
δεν θά με καταλάβης» άπήν
τησε τό χελιδόνι - «μοιάζει
με τόν δικόν σας, άλλ' είναι
άσυyκρίτως ώραιότερος. Καί
σεϊς εχετε ώρσϊα πράγματα
έκεϊ κάτω, θαλάσσια δστρα
κα, ώραϊα πετράδια, άλλ'
έμεϊς εχομεν περισσότερα
δένδρα, ανθη, καρπούς, πε
τοΟμεν έπάνω άπό λαμπρά
βουνά, άπολαμβάνομεν τήν
βροχήν, τόν ηλιον, τά ούρά
νια τόξα καί την ψύσιν. Κτί
ζομεν τίς φωληές μας έπάνω
σε σιτοβολ6)νες καί σε 'Εκ
κλησίες... »
«Δεν καταλαβαίνω τίποτε
άπό αύτά»-εΤπε τό ψάρι
«τί θά πη έκκλησίες ;». «Αύτό
δέν τό καταλαβαίνω κι' έyώ»
· ε'ίπε τό χελιδόνι - «'ίσως άνή
κει εlς άνωτέρας σφαίρας».
«Πως σοιJ φαίνεται» -εΤ πε

Τό

κάθε τί ε Τναι ομορφο στή

ζwή τή θέσι του, άλλά
'Υπέρτατη άρiτή
έμπεριέχει τό ανθος
προσαρμοyη;.

τό ψάρι- «αύτό δεν είναι
εlς θέσιν νά δώση πληροφο
ρίας yιά τό δικό του περι
βάλλον καί θέλει νά φιλοσο
φη περί άνωτέρων σφαιρών!
'Όχι! 'Ολόκληρη ή ύπόθεσις
αύτη είναι_ άσάψεια καί άο
ριστία. Καλά θά κάνωμε νά
μη πιστεύωμε σa τίποτε αλ
λο, έκτός άπ' τόν δικό μας
κόσμο. 'Εάν έτολμοΟσα νά
πω στους αλλους δτι δσα
διηyοΟvται τά χελιδόνια πε
ριέχουν κάποια άλήθεια, θά
έyινόμουν
καταγέλαστο,
ωστε καλλίτερα νά σιωπώ)>.
Καί έκάθησε πάλιν μέσα στη
λάσπη. Τό περιστατικόν δμως
αύτό φαίνεται δτι δέν έπηyε
χαμένον. 'Από καιροΟ εlς και
ρόν τοΟ έξέφευyαν μερικά
λόγια yιατί δεν τοΟ ητο δυ
νατόν νά συyκρατηθη έντε
λως, πραyμα τό όποϊον προε
κάλει τήν περιφρόνησιν καί
τόν χλευασμόν των όμοίων
του. Άλλ' έκεϊνο ητο πρα
yματικως εύτυχέστερον, αν
καί εϋρισκε τόν έαυτόν του
άμαθέστερον άπό πρίv- έξη
κολούθει δε άκόμη ν' άπορη.
yιατί τό χελιδόνι δεν ήμπο
ρουσε νά τό διαψωτίση πε
ρισσότερον περί της φύσεως
τοΟ αλλου έκείνου κόσμου !
(Μετ. Κας Καλλ. Κουτσοyιάννη)
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ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ
Ό τακτικός χρονογράφος τfις
εφημερίδος <Βημα»
εκλεκτό;
δια·ιοούμενος κ. Ηασλος Ιlαλαιο
λόyος, οταv συνήλθε τό συvέδριο
τω•ι [εροκηρύκωv, εyρχψεν ΟΗ το
κήρυγμα, καUώς γίνεται σήμεp:χ,
δεv ά:vιαποκρί•ιεται στίς κοιvω
νικες αvάyκες, μά ουτε καί ύτ.η
ρετεί τά αληθ: vά συμφέpι;ντα
τfις εκκλφίας.

, 'Όσοι-εyραψε - παρακολου
θουν χωρίς θρησκοληψία τίς δμι
λίες των ίερωμένων, θά συμφω·
νήσουν δτι τραχύς, κενός καί
άγονος είναι δ λόγος πού μετα
δίδεται άπό τόν άμβωνα. Οί λί
γες έξαιnέσεις, δπου ύπάρχουν
δέν άλλάζουν τόν κανόνα. Πε
ριωρισμένος δ κύκλος των θεμά
των, στενό τό πνευuα στήν έρ
μηνεία του Εύαyyελίου. • Ελεy
χος, άπειλές, αύστηρότητες, ή
προβολή κάθε τόσο της κολά
σεως, άρνηση της χαρας, τό
δάχτυλο πού κουνιέται άπειλη·
τικά στούς άμαρτωλούς, ενα συ
νεχές «ούαί ύμίν>. Καμμιά κα
τανόηση των άδυναμιων. Σά νά
είναι οί άδυναμίες άνθρώπινη
έπινόηση, σά νά μή βρίσκωνται
μεσα στη φύση μας-μιά φύση
πού δέν είναι ερy, δικό μας
σά νά μη είναι τόσο δυνατές
στην άδυναμία τους, ωστε νά
λυγίζουν την άντίσταση καί νά
όδηyουν σέ κακές πράξεις.
Ή αδιάκοπη έπίκριση. Καί σε

-
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ιί τόνο! Ή λιπαρή ρητορική,
τά χοντρά λόγια, τά περίτεχνα
σχήματα Δέν μας μιλοϋν άπλα,
έyκάρδια, ζεστά, δπως θά μι
λουσε δ πονεμένος στόν πονε
μενο ό κουρασμένος στόν κου
ρασμένο Δέν εΤναι ό αδε\φός
πού ψάχνει νά βρfi τήν ψυχη σου·
κι' αν ή ψυχή είναι ψυχρή νά
τη θcρμάνn, αν εΤναι τραχειά ·
νά τήν άπαλύνη Δέν είναι δ συ·
νάνθρωπος πού ερχεται κοντά
σου yεματος αγαθότητα καί κα
Λωσύνη νά σου μεταyyίση ιό
περίσσευμα της καρδιας του.
ΕΤναι δ δμιΛητής πού πάει νά
κάνn τό ρήτορα. Παίρνει ϋφος,
μιλα δπως δέν θά μιλουσε στόν
καθημερινό του λόγο. αν έρχό·
ταν νά σου κάνη συντροφιά.>

' 'Ο χpοΨ;ypάφος ύτ.οστηρίζει
πιό κάτω δτι ή εκκλησία όφεί
λει, αν θέλ11 •ιά είν:χι συνzπrις
στό·ι ίορυτή της, νά yίν11 «πομ
τ.ό; πρ:χότηα.ς, ά:γ:χπη;, ειρήνη;,
σcιγyvώμης».
ΜΩΡΑ "ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ,.

Στόν άμερικαvικό τ6τ;ο άρχισε
μ:χ εκστpχτε::χκχτi τών i•ιαpιf1μήτω·ι «άοελφοτήτων» κ:χί «μυ
στιΥ.ώ·ι έτχφιών», πο� χωρίς •ιi
εχουv κ:χνέ•ι:χ π·ιευμχτικι:J r.εpιε
χόμε·ιο, άντίθετ:χ συ·ιτελοσv σΞ
φρικτές δ:αστρε6λώσει;. Τπάp
v
τκ
ίε
Χ?υ .. «μυσ ι, Ξ� έη:ψ ;» τ.r.,�
δεν εzουv ν :χπσκ:χλυφουv στα
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μέλη τους τίποτε, γιατί είναι γε
λοίες μιμήσεις, μολαταϋτα. έπι6άλλουν επικίνδυνες «δοκιμα
σίες», σωματικές κακοπ9ιήσε:ς,
έξευτελισμοίις με τη•ι έκτέλεσι
ώpισμένων άγγαpειων κα.ί το
χειρότερο άπο δλα, άπαγσpεύου'ι
ακόμη καί τrιν φιλικr, συνα•ια
στpοφη μέ... μη μέλη τi ς έται ρίας ! Καθως εγpαψαν οι εφη
μερίδες, αί'.ιτrι .,, διαστpοφγ εφθα
σε μέχΡ._ις αϊματος, διότι μ,ά
φοιτήτρια., μέλος κάποι:χς «αδελ
φότητος», ηί'.ιτοκτ6νησεν, επειδrι
' τη; α.πεκ
,
),ει'
αοεΛφη
;•λ1 •ιεωτεp:χ
'
,� σθη καί δεν εξελέγη μέλο; της
ιδίας όpγχνώσεως. �ύμφων:χ προς
τ6 καταστ:χτι-ι.6, τά μέλη όφεί
λου•ι να συνχ'ιαστpέφωντ:χι μό
··ιον μ�τχξύ των κατά τrι 'ι οιip
κεια τω'ι σπουδίi)•ι των, τούς .απα
γορεύεται δέ να συν,:ν:χστpέφων
ται πp6σωπ:χ εξω της «α:i3ελ'f ό•
τητος». Ή φοιτrιτpια
αί'.ιτrι
επpεπε 'Υ/ ·ιά έγκαταλείψη τr1ν
<(α:δελφότηιt:α» η ·ιά πzύση συ
'Ια'ια.στpεφομένη tΊ/'Ι άq,ελφή της.
Τ
' τ.λ'εον η'), ι0"
Ι\.Χι
ε'ξ'ελεξε την
· ι :χν
Αύσιν, την :χί'.ιτοκτονίχ, οιότι δέ·ι
ήθελε να έγκαταλείψη τrιν ήλι
θία·ι «αδελφότητα».
Ι

'

ΑΚΑΔΙ-ΙΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟ�

Είς έλαχίστους ήτz·ι γ•ιωστόν
δτι στίς άνασκαφές γι&. τr1 ν άπο·
κάλυψι των ερειπίων της 'Ακα
δημίας τοϋ 1Lλάτωνος, δηλ. στην
έπιτυχία των άvχσ-ι.αφων συνετέ
λεσεν �... μεταφυσική. 'Ιδού,
ομως,
τί εγpαψε σχετικά ό
'
0 η ν α το ς τής «Καθημεpι·
'ΙΎJζ» :

<,'Υπηρξαν γράφει, ό κ.Κώστας
Μπίρrις, φιλάνθρωποι εύερyέται
πού bιέθεσαν τόν πλουτον των
δι' ενα χρήσιμον είς τήν κοινω-

νίαν σκοπόν καί άλλοι μεyαλοί
δεάται. πού ήθέλησαν νά ύπηρε
τήσουν μίαν ύψηλήν ύ ,ιέρ του
• Εθνους ίδέαν. Ε_ίς τήν σειράν
των εύερyετων
των Άθηνων,
κατά χρονολοyικήν τάξιν, τε
ί\ευταιοι της δευτέρας αύτης
κατηγορίας ύπηρ"ξαν ό αρχιτέ
κτων Παναγιώτης Άρισ1όφpων
καί ή σύζυγός του 'Ιωάννα, Αί
yυπτιωται όμοyενεις, οί όποϊοι
τό 1929 απεφάσισαν νά διαθέ
σουν μέγα μέρος της περιου
σίας των διά τήν άποκάλυψιν
των έρειπίων της 'Ακαδημίας
του Πλάτωνος. "Εως τότε ή άι >
χαιολοyία αορίστως μόνον έyνώ·
ριζεν δτι έκεϊ, παρά τόν λόφον
του Κολωνου, είχε τήν Σχολήν
του ό κορυφαϊος των φιλοσόφων
της Έλληνικης
'Αρχαιότητος.
Ό Άρισ1όφρων δμως, άφου έμc·
λέτησεν έπί μακρόν τά κείμενα,
έν συσχετισμy πρός τ�Ίν τοπο
ypαφίαν της περιοχης. έπι9ανο·
λόyησε περισσότερον ιήν θέσιν
της, άλλά καί < cΙδε,> είς ενα
δνειρόν του, δπως έβcβαίωνε,
που άκριΒως εΊναι σκεπασμένα
τά έρείπιά της. Ό ίδιος έπί
σ ιευσεν απολύτως είς αύτό, αλ·
λοι δμως άπό τούς όποίους έζή
τησε προστασίαν των άνασκα
φων. πού έσκόπει, έμειδίασαν
καί έδίσιασαν Μέ τό δίκαιόν
των ίσως. Διότι, πως ητο δυνα
τόν νά βασίσουν έπισήμους ένερ·
yείας είς μεταφυσικούς λόγους;
Ήyόρασε, λοιπόν, μέ άπ' εύ
θείας συνcν·1οήσcις πρός τούς
ίδιοκτήτας, μερικά οίκόπεδα είς
τi1ν -θεσιν εκείνην, καί εύθύς άμέ
σως ή άνασκαφή των τόν έδι
καίωσε. Ή σκαπάνη άπεκά'λ.υψε
τά πρωτα μάρμαρα του· ίδρύ
ματος, άπό τό όποιον ελαμψεν
ή ύψηλοτέρα φιλοσοφία του άν·
θρωπίνου πνεύματος>.

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΑΝΑΓΡΑ

'Ο κ. 'Άγγελος Ταvάγp:χς, δ
γνωστός πρόεδρος τ·ης 'Εταιρίας
έ :ρέτος
Ψυχικω'Ι 'Ερευνών,
εiσηλθε στο 80ον ετος της ζωής
του, μιχς ζωής αφιερωμένης στην
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εpεuνα των λανΗα.νοuσών OU'Jά•
μεων τοϋ άνθpώποu. Τά συμπε
ράσματα των ερευνών του (;}4
χρόνια αδιάκοπης εργασίας} πε
ριέχονται στο τελευταίο τ-,υ 6ι6λίο, πr;ύ φέρει τόν τίτλο «Έπι
στημο•1ικ11 Δια.θήκη». 'Lδού ενα.
πολύ χχpακτηpιστικό άπ6σr:α
σμα:
< Σήμερον εχομεν εν θετικόν
δεδομένον τό δποϊον τίποτε δέν
δύναται νά κλονίση: 'Ότι ε ίμεθα
καl ήμεϊς μέρη άναπόσπαστα
του θείου καί, έ.πομενως, άνώ
λεθροι καί άθάνατοι δπως αύτό.
Διότι έάν έχανόμεθα μετά τόν
θάνατον, θά έχάνετο εν μει:,ος
του θείου, τό δποϊον θά μετ�πι
πτεν είc, τό σχετικόν καί θά
επρεπε τότε νά ζητήσωμεν άλ
λου τό άπόλυτον, τό < πρωτον
κινουν> του Σωκράτους, άνευ
του δποίου τίποτε δέν έξηvεϊται
είς τό Σύμπαν καl τάς λειτουρ
y[ας του καί νά με,αθέτωμεν
τήν ερευναν, εως ου τό ψθάσω
μεν. Αύτου του άπολύτου πρέ
πει άναyκαίως νά είμεθα καί
ήμεϊς μέρη. Μήπως άλλωστε δέν
εχομεν μέ ·τά φαινόμενα των
μέντιουμ τάς άποδείξεις δτι
ύπεράνθρωποι
ίδιότητες του
θείου ύπάρχουν έν λανθανούσn
καταστάσει έντός της ύποστά
σεώς μας; Μήπως bέν είμεθα οί
ίδιοι μυστήρια μέσα είς ενα κό
σμον μυστηρίων; 'Αφήνω τό βα1 σανισμένον αύτό σαρκίον, πι
στεύων άκραδάντως καί μόνον
είς τήν θρησκείαν της έπιστή
μης, οϊα διεμορψώθη μετά τήν
άνακάλυψιν της ραδιενερyείας
καί της διασπάσεως. του άτό
μου. Δηλαδή τήν ταχύτητα ϋλης
καί ένερyείας καί είς τήν πρα
γματικότητα τήν άνυπαρξlαν της
ϋλης με τό μέγα συμπέρασμα
της καταρρίψεως των ύλιστικων
θεωριων καί τήν πειραματικήν
άπόδειξιν της ύπάρξεως μιας
παντοδυνάμου καί πανσόψου δη·
μιουρyικης δυνάμεως, μή έχού
σης τίποτε τό άνθρώπιvον καί
1 άποιελούσης τό Σύμπαν καl
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δλας τάς μορψάς της ζωης, έμψύχους .και μή, ύπό μορφήν ήλε
κτρικης πυκνώσεως, πρωτονίων
καί ηλεκτρονίων>.

ΟΙ ΙΝΔΟΙ rιοrκι

�τΥ/V « Καθημεpινη» έδημο
σιεύθη ανταπόκρισις απο το Πα
ρίσι, δπου δ δ6κτωp , Σάpλ Λωμ
πpύ, κατόπιν μα.κpάς δια.μον'ijς
στίς 'Ινδίες, διεπίστωσε τίς κα
ταπληκτικές
ίκα.νότητες των
Γιόγκι. Οί τσαpλατ.χψ)ι φα.κίpα.ι
πού θάπτονται ζωντανοί, εξα.πα.
τουν το κοι•1όν. 'Αλλά φαίνεται
δτι οί πραγματικοί σοφοί των
Ίνδιων-δηλαδrι οί άνθρωποι
πού καλλιεpγουν εlς τr1ν μονα
ξιά το•J άσκητισμό κα.ί τάς μυ
στηριώδεις πράξεις τώ•J Γι6γκι
-είναι πράγμα.τοι [κc,Gνοί νά
επιοpα.δύ'JΟUV τον pυθμόν τής
ζωής των. Οί ι"'τpοί ήλεγξαγ
επιστημονικώς οτι οί αυθεντικοί
«γι6γκι» άσκουν εξα.ιρετικ11 κυ
ριαρχία επί τr;υ -:Jώματός των.
'Ο Γάλλος ίατρος δόκτωρ
Λωμπρύ ί3ιεπίστωσε, οιά τή.; τα.u
τοχpόνοu καταγραφής του -.τα.λ
μου, τής α·1απγοής καί δι' ήλε
κτροκαρi3ιογραφήματος, δτι μπο
ρουν γά ελέγξουν με καταπλη
κτικό τρόπο τό•J ρυθμό τής καρ
δίας καί της ά•ια.πγοής. �ε μιά
εξαιpετtΚ'Υ/ περίπτωσι ό ιατρός
παρετήr,ησε δτι � καρδία δεγ
ακούεται κατά την στηθοσκ6πησι καί δτι δ -:Jφυγμός είγαι
δυσδιάκριτος. Μόνον μία απει
ροελαχίστη δόνησις στο ήλεκτρο
καρδιογράφημα εμαρτύρει δτι ·ή
καρδία -:Jυνεσπατο ακόμη πολύ
ασθενώς. Οί ιατροί διεπίστωσαν
εξ άλλου ετι ο[ γιόγκι είναι ίκα
νοί νά συσπουν μεμονωμένως
ιbρισμένους μυς, πραγμα πού
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ενα.; <ψi1 μεμυημέvος» at,ι fιά καρα πού εχει άνάyκη, εστω καί
αν δέν έλ-πίζετε νά πάρετε -πίσω
χατώρΗω,ιε ποτέ.
. τά λεπτά σας.> 'Υπάρχει καί τό
Τέλος εξηκpι6ώΗη δτι οί γι6γ λαικόν ρητόν -πού λέγει : <,Κάμε
κι είν-χι ίκ-χ'ιοί ,/ «άν:ι.ppοφουν» τό καλό καί ρίχ' ,ο στό /ιαλό».
διά του όpθοσ εντέρου η διά τή; Έ-πίσης καί τό Κοράνι δμιλεί
ουρήθρας σημχντι'ΚΥ/ ποσ6τητα -περί φιλανθρωπίας, -παραyyέλ
λον είς τούς -πιστούς τόυ νά κά
υ3ατος κ-χί νά τrι 'ι αποβάλλουν μνουν < σεβά-π� δηλ καλωσύνες
κ-χτά οο·Jλησιν !
καί v' άπ οφεύyουν τό < χαρόμι»
δηλ. τήν άδικίαν•.

ΒΟΥΔΔΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ
'rπήpξε κ-χί συ·ιέχεια στίς
'Από τΥι ι στήλΥ1 άλληλογρ-χ·
φίχς άθην-χϊκης εφημερίδος διε επιστολές, άλλi πάνω στο ϊδιο
ξήχθΥι μια: μικρή διαμάχη γύρω' μοτί6ο.
ατό tY(I ύπεροχr, του Βουδοι ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗ�
σμοϋ η του Χριστιχ'ιισμου. Ό
Καθώς εγpαψε·ι δ χ. Μ. Ιlαpχ
πρώτος έπιστολογpά:ρος εγp:1.ψε :
<Ό Βουδδισμός ο-πως δλα τά σκευ-χ'ί'δης, πού ενδιαφέpεαι συ
στημχτιχά γιά τίς αρχαιολογικές
άνθρώ-πι να κατασκευάσματα
εχει βεβαίως άτελείας, εχει δμως
εpευνες, μέ τά.ς συνεχιζομένας
καί μερικά ύψηλά νοήματα, ιά ανασκαφά.ς του κχθηγητοΟ κ.
δποία δέν άπαντωνται σέ καμ
Ευαγγελίδ r; διεπιστώθη δτι πpό
μιά άλλη θρησκεία.
Λέγει λοι-πόν δ Βούδδας . Κάνε τοΟ 4ου π. Χ. α1ώνος δεν ύπήp·
τό καλόν δχι διότι θά άμειφθης,
χε στην Δωδώνη κανένα μνη
άΛΛά διότι είναι καλόν.
μειώδες
λιθόκτιστο κτίριον -ιιαί
Κάτι -παρόμοιον καμμία άλλη
συνεπώς
ο[
χρησμοί τής πεpιφή
θρησκεία δέν άναφέρει. Έ-πίσης
ή έντολή του Βούδδα οιά τόν μου δρυός της έδίδοντο εως τότε
μοναχικόν βίον είναι κατηγορη
άπό ίεpείς ( «ύποφήτας»), οί
ματική Είς τά μοναστήρια οί δτ.οίοι ήσαν εγκατεστημένοι σέ
άνθρωποι -πού έδιάλεξαν αύτήν
«ύπο
τήν ζωήν. δέν έπιτρέ-πεται νά πpωτογόνους κατο:κίαι;.
κατέχουν τίποτε άλλο παρά μό φητ-χι» αύτοί αν-χφέpονται από
νον τό ϋφασμα η:ού φοpανε,>.
τον 'Όμηρο στήv 'Ιλιάδα (Π 235)
Τοϋ εδόθη 1} άκόλουθος απάν ώς μή πλύνοντες τους πόδας των
τησις : 'Ότι κχί στα: Ευαγγηια καί ώς κοιμώμενοι καταγής
αναcρέpοντ,χι λόγια μέ ύψηλό ( «άνιπτ6ποδες. χαμαιεΟνχι» ). Ή
φήμη δμως τοΟ μαντείου κατά
< Καί αν άyαπατε τούς άyα τους χp6νι:.ιυ; που εζησεν δ 'Όμη·
pος ήτο τόσον μεγάλη, ωστε /Sχι
πωντας ύμας, ποία ύμίν χάρις
έστίν, Καί yάρ άμαρτωλοί
μόνον νά παρουσιάζη δ μέγας
άμαρτωλούς άyαπωσι... κλ-π. >> . ποιητής τόν 'Αχιλλέα απεuθύ
-πού
συμφωνεί
Καί άλλο.
νοντ,χ εύχήν προς τον Δία της
άκόμη καλύτερα : <Καί αν δα
.lωδώνης τόν «Πελασγικόν» &πο
νείζετε παρ' ών έλπίζετε άπο
λαβεϊν. ποία ύμίν χάμς έστί ; ...
τή·ι Τροίχν, άλλά καί νά άνα
Πλήν,
κλπ
άyαπατε τούς φέpη δ ίδιο; δτι κχί εις τσν
έχ θρc ύς ύμων καί δανείζετε
Όδυσσέχ είχε δσθή συμβουλή να:
παρ' ών ούκ έλπίζετε άπολα
άπευθυνθή στό μαντείον της Δω
ί
>
'Ό
έστί μεθερμηνευόμε
βε ν
δώνης γιά. νά. πληpοφοpηθη άπό
νον: Δανείζετε σέ κά-ποιο φου-

οι
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τή'Ι μ:χντικΥJ'Ι δpυ'Ι του ποία.'!
απόφα.σιν είχε πάρει δ Ζεύς διά
τrιν έπιστpοφήν του εις τήν
Ίθάκηv. (Όδυσσείας § 32ί :
«oφpcx θεοίο έκ δρυός ύψα6μοιο
Διός 6ουλήν έπCGκούση»).
Τό μαντείον τ-ϊ;ς Δωδώ'Ιης, τό
αpχ:χιότεpο τής 'Ελλάδος, εύpί
σκετο, καθώς εί'Ι:χι γvωστ6ν, ε1ς
1 απόστα:σιν 2U χιλιομέτpιΜ Ν.Δ.
των Ίωαννίνων, στ'.)ύς πp6ποδας
του οpους 'Ολύτσικας. Ό κχθη
γητής του
Πολυτεχ'Ιείου κ.
Εύα.γγελίδης επείσθη δτι 1J «ίεpα
οίκία:», πού έχpησιμr-ποιείτο για
τις τελετουργίες, έκτίσfiη ;ατi
το 400 π. Χ.

(.

ΨΥΧΟΘΕΡΑΙΊΕΙΑ

Κατά τον 1α.τpο'ι Χ:Χί σηγpα.
φέα: κ. Γεώργ. Τσουκα.ντάν, δ
Μελάμπους δ έκ Ιlύλου· ύπiιpξε,
1400 χρόνια προ Χpιστου, ό πpιi>
τος ψυχοσωματικός 1ατpός του
κόσμου. 'Ιδού τί έδήλωσε σε συ
νέντευξί του δ κ. Ί'σουκα:ντας :
«Μόλις είσήχθη στήν προίστο
ρική 'Ελλάδα ή λατρεία τοϋ
Διονύσου, εψερε yενικήν άνα
στάτωσι στά άτομα καl στήν
κοινωνία, δπως ητα11 φυσικό,
ώς νεόφαντη θρησκεία πού ητο.
Έξ αίτίας της λατρείας τοϋ Διο
νύσου, παρουσιάσθηκαν διάφο
ρες άνώμαλες ψυχικές έκδηλώ
σεις, όφειλόμενες στην θέσι η
'<αl την άντ[θεσι, πού έπfi ραν
οί άνβρωποι άπένα11τι στην θρη
σκεία είτε σάν άτομα ξεχωρι-_
στά, είτε σάν λαός, όμαδικά.
Παράδειγμα οί Βάκχες πού δέ
χθηκαν την λατρεία τοϋ Διονύ
σου καl οί Προιτίδες πού άντέ
δρασαν. Καl στlς δL'ό περιπτώ
σεις έμφαν[σθηκαν άντίστοιχες
ψυχονευρικές έκδηλώσεις. Ό Με
λάμπους, μέ τήν όξύνοιά του καί
τήν διεισδυτικότητά του, έμπfi
κε στόν μυχό της άνθρωπίνης
ψυχfiς καl κατενόησε πρωτος

1<άτι, πού σήμερα θεωρεϊται ή ...
τελευταία λέξις της Ίατρικfiς !
Δηλαδή ή άλληλεπίδρασι ψυ
χfiς καί σώμαιος σάν αίτιολο
yικός παράγοντας νοσηρων φαι
νομένων. Έτσι μέ τίς γνώσεις .
του αύτές ό Μελάμπους άπεμά
κρυνε κάθε ε11ιφανειακό στοι
χεϊο άπό τίς νοσηρές εκδηλώ
σεις, πού δημιουρyοϋσε στήν
ψυχή των άνθρώπων ή σύγκρου
σις των παθων καί, εμπαινε κατ'
εύθεϊαν στά μύχια της ψυ·
χολοy[ας τους, άποκαλύπτον·
τας τό πραγματικό αίτιο πού
προκαλοϋσε τά νοσηρά φαινό
μενα. Κατ' αύτόν τόν τρόπο
συνειδητοποιοϋσε στόν πάσχον·
τα τίς άπωθήσεις του, άμβλύ·
νοντας τίς ψυχονευρικέc; άντι
οράσεις καί άναι,ουψίζοντας τόv
άρρωστο άπό τό ψυχικό του
μαρτύριο. Τελικά έyιάτρευε κάθε
άσθcνη άψοϋ τοϋ εδινε - μόνο
καί μόνο yιά νά τόν ύποβάλn
καί ψάρι-ιακα της ίδικης του
εφευρέσεως>.

Δηλ:χδή, ό Μελάμπους ήταν
ε'Ια.ς... Φpόϋδ της έπr:-χής. Το
ψυχοθεpcχπευτήpι6 του ήταν έγ
κα.τεστημέvο στσ: Α1γ6σίJεvα. τής
)lεγ:χpίδος, δηλ. στό σημεpινό
llόpτo Γερμενό τω·, Β:λλίωv.
ΙΗ·ιω στα έpείπιά του εχει ,._τ:
σΟή 6υ�α:vτιvός •ια:6ς.
ΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΙ

, �ύμφωvα. με στχτιστιχα στοι
χεl:;ι; πού συ,ιεκέvτpωσεv δ ΟΗΕ
ό πί,ηθυσμός της γής κα.τα.νέμε
τ:χ: ά.πό θpησκευτ�κrι άποψι ώ;
ά.κολούθως :
Χριστιανοί όρθ.
Χριστ. καθολικοι
Διαμαρτυρόμενοι
Σύνολον Χριστ.
Έβραϊοι
Μω:χμεθανοί
Ζωροαστρικοί
Βουδδισταί

128.887.917\
470.352.9d4
204.566.009
804.305.860 /
11.866.620
416.570.028
140.000
150.310.000

<iι.. !.ι
. ::.�
'

.

"
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Ίνδουισταί
Κομφουκιανοί
Σιντοϊσταί
ΤαοΊσταί
Είδωλολάτραι
• Αθρησκοι

315.999.465
300.290.500
30.000.000
50.053.200
121.150.000
JQ§l.4L.3?:'l-

'H στατ:στικη ά/φ����itος
1956 καί ένθύμίζει την αμερι
κανίδα ποιήτρια 'Έλλα Χουηλερ,
του ελεγε:

:ιt
ι�,--

f 1, Πόσες θρησκε'ίες...
όσοι δρόμοι στραβοί
11Π
)'-i
ι' δ κόσμος διψα
.λ
--�°rιά λίyη καλωσύνη ! ...
. ,

\:_� '

1)

-- ο·.ι..τ·

:"\
· Q,:,

.lέ•ι ύπ.άρχει άμφιβολία δτι
καλωσύνη-εστω καί έλάχιστη
θα είναι μοιρασμένη σ' δλον τον
κόσμο, άσχετα με την θρησκεία
τους.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ
Μια έvέργε ια του συνταγμα
τάρχου Νασέp έπί πvευματικου
επιπέδου προεκάλεσε ανησυχίες
στο Βα,ικανό καί τίς άλλες ευ
ρωπαϊκές έκκλησίες: Πρόκειται
για την καθιέρωσι της... Πα
ρασκευ'ί)ς αργίας ε1ς την Αίγυ
πτο, ώς ύποχρεωτ:κης καί γιά
τους μη Μωαμεθανούς. 'Εβραίο:
δέv ύπάpχουv εκεί' ωστε v' αν
τιμετωπίζουν τό πρόβλημα της
αργίας έπί δι·ήμεpοv, γιά vά τη-,
ρουν καί τc δικό τους Σάββατο,
ύπάρχουv δμως πολλοί χριστ:α
vοί, οί δποίοι έvοχλουvται από
τr,v iοέα δτι θ± εχουv κλειστ±
τά μαγαζιά τους καί την ΙΙαρα
σκευr1 καί τr1 v Κυριακή. Οί χρι
στιανοί έπιχεφηματίαι διεμαp
τυρήθησαv καί, κατά τάς πληpο·
φορίας μερικω•ι έφημερίδων
που -:ραίvοvτ-:ι.ι μάλλον ύπερβολι
κές-απείλησ:χν δτι θά προτιμή
σουν vά φύγουν iπό τη•ι Α!γυ-

πτο, αv δέv αρθή � ύποχρεωτικη
άργία τής Παρασκευης. Τί vά
σκεφtιη κανείς πάνω σ' αυτην
την εϊδησι; 'Ότι οί Α1γύπτιοι
θεωpουν προσφορά ύπηρεσίας
στόv Μωάμεθ τον έξαναγκασμο
των χριστιανών νά συμμερίζων
τ:χι τrιν Μωχμεθανικη αργία η
δτι οί Ευρωπαίοι θεωρουν ώς
προσφορά στον Χριστό τr;v τυπικη
τήρησι της Κυριακής αργίχς ;
Μαλλώνουν κι' οί δυο μερίδες
για τόσο έπιφ:χνειακά ζητή
ματα...
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

Βιβλία καί Περι()δικά :
Έλάβομεν τά κάτωθι �ιβλί�:
Ίω. Κόντ()υ : «Λευκοί με μαυ
ρες ψυχές», Άθηvαι 1957.
Βασ. Φρόιyχ()υ: <<Γιά μιά δια
λεκτική rcερσονναλιστική άνθρω
rcολοyία >, Θεσσαλονίκη 1957.
'Επίσης τά περιοδικά: < Ραδά
μανθυς», «'Ιστορία καί Ζωή->,
<, Επιστημονικά Χρονικά», < Οίκο
yένεια->, Μελβούρνης καί , Ελ
ληνισμός Άμερικης».
Νέαι έκδόσεις :
'Εξεδόθησαν:
Α. Besant <Τό Κάρμα>, μετά
φρασις Γιμ. Βρατσάνου, Άθηναι
1957 δρχ 15.
Παν. Κανελλ()Π()Uλcυ : < Τ ό τ έ ·
λος του Ζαρατούστρα». Αθη
ναι 1956.
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ριστuύμεν. Φ. Κοtζ. 'Αθήνας. Κ.
Φρανκ. Πειραιά. Έλ<ίβομεν. εύ
χαριστούμεν.
'Ανοιδημι., σιεύσεις
Εύχαριστούμbν ολους τούς σuν
δρομητ<ίς μας. οί δποίοι εσπεuσαν
ν' άποστείλου1• την συνδρομ11ν των
διά τό 1957. Παρακαλούμεν δσους
δέν τήν r1.πFστειλαν rί.κόμη, ,•ά εχουν
ύπ' όψει των τi1ν ν � α ν bιεύ&υν
πιν :
Κωστiϊν Μελισσοιpδπι.,uλι.,ν
Έθνικην Τράπεζαν
·�eήνοις
'Όλως ίbιαιτέρως εύχαριστούμt·ν
τούς συνδρομητάς έκείνους, οί όποίοι
έξ ίδίας πρωτοβουλίας, άπέστειλαν
πρός ένίσχυσιν τού περιοδικού ηύ
ξημένην συνδρομrιν , οπως Α. Zotp.
100, Κ. Πp. 50, ι\. Ap. 50, Κ. Φp.
90. ι. Φp. 90, κ. Κι.,uβ. 121) δραχ.
Έπίσης εύχαριστοϋμεν ίδιαιτέρως
τούς μεριμνώντας διά τ1'1ν διάδοσιν
τού περιοδικού: τόν κ. Xp. Ποιν
κοικιώτην &ποστείλαντα 24 συνδρο
μάς διά τό 1957, τόν κ. Κ. Στε
φοtνίδην, ύ.ναβιβάσcιντα τάς συν
δρομάς Χανίων είς 24 καί την Καν
Έρμιδνην Ψωμα-Ποινοινιωτίδη
bιά ηΊν διαβίβασιν 15 σuνδρομιί>ν
όμογενιί>ν της 'Ολλανδίας καί τιίιν
Έλληνισt<ί:ιν I κα{)-ηγι�τιίη• τιί1ν Πανε
πιστημίων Leiden καί Utrecl1t Ι)ι-.
Kraιιs καί I)r_ Yan Ηοοπι.
Εύχαριστούιιεν επίσης τόν κ. Xp.
Χpιστ. Βεννόtζην διά τάς προ{�ύ
μους ;τροσπα{)-είας του πρός διάbο
σιν τuιι περιοδικού, κα{)-ιυς καί τόν
κ. 8. Χοtτζ. Κόt'ίpι.,ν δι' άποστο 
λιΊν συνδρuμιί:Jν 1956 κσ.ί 1957.
Ύπεν&υμίζομεν δτι 11 σuνl\ρομi ι
διϊι τό έξωτερικόν ;ταραμένει καί
κατrί. τό 1957 ή αύτη ητ<η Ι\ολλ 2
η ri.ντίστοιχον αλλο νόμισμα .
χ. Κ. Σοιβ. ι\ευκωσίοιν. Έγριί.
ψαμεν ίδισ.ιτέρως. Τεύχη έστιί.λη
σαν. Αίδεσ. Ζι. Γκι.,uνκ, 'Οχόtϊι.,.
Έλ11φ{)-η συνbρομ1'1 1957 καί συνερ
γασία. Π. Ίω. ι\ευκωσίοιν. Έγρά
ψαμεν. Συνι;ργασία έλιΊφΟ-η. Eu.
'Αστ. Ίσμοιnλίοt. Σάς στέλλομεν
τά τεύχη καί γράφομεν. Εύχαριστού
μεν. Ν. Ζι.,uμπ. Μι.,ντpεόtλ. Είιχα-

Ό < Παρατηρητής> της Λεμε
σου άνεδημοσίεuσεν έκ του 3ou
τεύχους του 1956 τό ά__ρθρον
περί της θανατικης ποινης έν
σχέσει μέ τόν Άποκρuφισμόν,
μνημονεύσας δτι έπρόκειτο περί
άναδημοσιεύσεως άπό τ6ν <,ΙΛΙ
ΣΟΝ >. Εύχαριστουμεν. 'Επί τfi
εύκαιpίQ δηλουμεν, δτι τά δημο
σιευόμενα ε.ίς τόν < ΙΛΙΣΟΝ> άρ
θρα εtναι έλεύθερα πρός άναδημοσίεuσιν μόνον
ύπό τούς
έξης στοιχειώδεις
δροuς τάξεως: ·α) Νά άναφέρεται ή πηyή,
β) ή άναδημοσίεuσις νά είναι κα
λόπιστος, ητοt άνευ περικοπων
καί στρ�;βλώσcων καί y) νά μας
άποστέλλεται τό σχε. τικόν φύλ
λον.
Γραμματόσημα
Μας γράφει άπό τό • Αντuαρ
Ίνδιων, δτι έπιθuμεί νά yνωρίσn
"Ελληνας νέους καί ν' άνταλ
λάξn γραμματόσημα δ 15ετής:
Η.. Sbantnυg-asιι11clara111
c)o Κ Ran1anatlιan
ΊΊ1e Theosophical Pιι\)\isbing
Hoυse
Adγar-ί\ladras 20
'-'οιιth India
'Επίσης ό φοιτων εtς τήν Άνω
τέραν Σχολήν Μπέζαντ του· Αν
τuαρ:
J). Paι·t\1asaratl1y
;\lanjer ΙΙοιιse
Ί'\Jeosophic.ι1 Soc1et)·
Ad\",H-Mndras
20
·
1 nclia

--
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• Εύρίσκετε δτι ό «ΙΛΙΣΟΣ» έπιτελεί άξίαν λόγου
πνευματικήν· προσπάθειαν ;
• ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ έάν
άγοράζετε κατά τεύχος.

μέχρι τούδε τόν

• ΕΜΒΑΣΔ-ΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ ΣΑΣ ΔΙΑ
έάν, τυχόν, τήν καθυστερείτε.

-

το

1957

• ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ διά
νά τούς φέρετε πλησιέστερα πρός αύτήν τήν
άκτίνα πνευματικού φωτός.
ΠΡΟΣΟΧΗ : 'Εμβάσματα διά τό
περιοδικόν δέον ν· άπευθύνwνται :
ΚΩΠΗΝ ΜΕΛΙΗΑΡΟΠΟΥΛΟΝ
ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
ΑΘΗ ΝΑr

• Ή συνδρομή διά τό 1957 παραμένει ά μ ε τ ά
β λ η τ ο ς ητοι Δρχ. 30,-(διά τό έξωτερικόν
δολλάρια 2.-) παρά τήν έν τQ μεταξύ αϋξησιν
δλων τών έκδοτικών έξόδων καί τήν αϋξησιν
τού άριθμού τών σελί3ων.
• ΔΙΑΔΩΣΑΤΕ ΤΟΝ «ΙΛΙΣΟΝ»

--

--
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81Βι\ΙC>ΠΩι\ΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Κu:κλοφορίας τοϊι «Ιι\ΙΣΟΥ» :
•ΕΣΤΙΛΣ':) Ι. ΚΟΛΛΛΙ.,ΟΥ, .Σταbίου :18, Μ. ΒΑΣΙΑΕΙΟΥ, Σταδίου
-1Ω Χ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ, Σταδίου 3-ίβ . .:ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ». Σταδίου ±1,
, ΕΚι\ΟΣΕΙΣ Ι'ΚΟΒΩ-.SΤΙΙ». Πω.ιrιi:.όγλου 9 Δ ΔΙ-ΙΜΙΙΤΡΑΚΟΥ.
�[ητ(_)ο:τύλfως :\.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟJ ΕΙΣ ΕΠΑΙ> ΧΙΑΣ:
V
ΘΕΣΣΑΛΟ 1ΙΚΙΙ. Λιίμ:πης Ί\ντωνύπουλοc,
Εύδόz. :Ιοι•ριίδογλο11,
ΠΑΤΡΑΙ. Χρ. Παρuσz,υιΊ;τουλnς ΚΑΑΑΜΑΙ, Ρένος Βαμβακού·
σης. ΚΑΒΑΛΑ. Χρίστος Παγzαχι<�της ΚΟΜΟΤΙΝΗ, Άντ. 'Ηλιό
ποιιλος, ΑΛΕΞΑΝ \ΡΟΥΠΟΛΙΣ Πολ. Χιωτrλλης. ΜΥΤΙΛΗΝΗ.
Κων. Στιιru.νίι'>ης. ΧΑΝΙΑ. '.\ντ Στυλιu.νοϋ ΛΕΜΕΣΟ-.S-ΚΥ
ΠΡΩΥ. Ζητοϋ1•τω ιiντιπροσι,1:τοι zιιί δι' ι'ίλλας πόλt:ις.

-
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ΕθΝΙΚ·Η· TPAUEZA [ΛΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΑθΗΝΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ: ΕΤΑIΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΡΧ. 223.190.100

Διοικητής : Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤ/ΜΑ: Α Θ Η Μ Α 1, Πλατ. Κοτζια
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β' '>
Σταδίου 38
ΥΠΟΚΑΤΑΙΤΗΜΑΤΑ Ε Μ. ΕλλΑΔ. 1:
ΑΘΗΝΩ Ν

•Αν<>Ρας
Ί::>δι,ϋ. 'Αθηνας
• Αpyεντινης
• Βtρανζέρι,u
• Γ· Σεπτεμβ� 1 ,u
• Εύριπίδι,u
• Θεμιστ<>κλέι,uς
• Καλαμιώτι,u
Κεραμεικ<>ϋ
Κ<>λωνακί<>u
!>tητρι,π6λεο:ς
Ί:>μι,νι,ία�
Παyκρατl<>u
Ί:>δ.:ιϋ Πατηι;ίων
Πειραιώς
Πι,λuκλ�ίτι,u
• Πρας ιτέλι,uς
Σuντάyμοιτι,ς
.:;Ιδι,ϋ 2;ι,φι,κλέ<>uς

..

0

ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ

Καλλιθέα
Ν. Ίωνία
Χαλάνδριι,ν

Κtάτcν

Ναύπακτ<>ς
Ναύπλι<>ν
Νιγρίτα
Ξάνθη
Ξuλ6καστρ<>ν

Κιλκlς
Κι,ζάνη
Κι,μ.:,τινι'ι
Κ6ρινθ<>ς
Κύθη�α
Κύμη
Κuπαρισc:.ία
Κως
λαyκαδας
λαμία
Λάρισα
λεβά�εια
Λεuκας
Μύρινα λύμνι,u
Μεyοιλ6π<>λις
Μsyαρα
Με::.ι,λ6yyιι,ν
Μεc:;σήνη
Μ<>ίροιιςΉροικλείι,u
Μύκι,νι,ς
Μuτιλήνη
Νάcυ�α

Ζχκuνθι,;
Ήράκλειι,ν
Ήyι,uμενίτc:.α

ΕΣΩΤΕΡΙΧΟΥ

Η.\ yι<>ς Νικ6λοι<>ς
•Αyρίνιι,ν
Αίyιι,ν
Αlδηψbς
Αlτωλικbν
• Αλε�ανδρ<>ύπ<>λις
'Αλιβέρι<>ν
'λλμuρbς
•Αμαλιάς
• Αμύνταιι,ν

Καβάλα
Καλάβρuτα
Καλάμαι
Κάλuμν<>ς
Καρδάμuλοι
Κα:,δlτσα
Κα(Cλ6βασι
Καρπενή:;ιι,ν
Καστ<>�ιά
Κατ-ε; ί �η
Κέρκuρα

'Αμφίκλεια
"Αμφισσα
"Ανδρ<>ς
"Αρyι,ς
'Αρyι,στ6λιι,ν
"Αρτα
'Αταλάντη
Βαθύ-Σάμι,u
Βέρρι,ια
Β6λ<>ς
Γαρyαλιάνι,ι
Γιαννιrσά
Γρεβενά
Γύθειι,ν
Δημητσάνα
Διδuμ6τειχ<>ν
Δράμα
"Η,εσσα
'Ελασσών

Θεσσχλι,νίκη
Θfiβαι
Θι1ρα
Ίει:,άπετρα
'Ιθάκη
Ίστιαία
'Ιτέα
'Ιωάννινα

Όρεστιάς
Παπάδι,ςΜuτιλήνης
Πάτραι
Πειραιεύς
Πλωμι;φιι,ν
ί16ρι,ς
Πι,ταμbς-Κuθήρων
Πρέβεζα.
Πτ<>λεμοιϊς
Πύλ<>ς
Πύρyι,ς
Ρέθuμνι,ν
Ρ6δι,ς
Σέρρχι
Σητεία
Σι,uφλί<>ν
Σπάρτη
Σϋρι,ς
Τρίν.αλ«
Τρίπι,λις
Φάρσαλα
Φλώρινα

•.

Χαλκlς
Χανιά
Χί<>ς

ΑΜΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΙΙ ΤΑΙ ΜΕΓΑλ ΥΤΕΡΑΙ ΚΩΜΟΠΟλΕΙΙ ΕλλΑΔ.ΟΙ
Ύπ�καταστrιματα έν τ� Έςωτερικ�
ΕΝ ΑΓΓλΙΑ: ΛΟΝΔΙΝ::>Ν.:.. 6, OLD JEWRY, Ε. C. 2
ΕΝ ΑIΓΥΠΤΩ . · ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - 24, Rue Cherif Pacha
KAIPON - 15, Rue .Talaat Harb Pacha
ΠΟΡΤ ΣΑfΔ - Rue Fuad ler
ΕΝ ΚΥΠΡΩ.: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΣvrrΕΝΕΙΣ

ATLA NTIC

ΒΑΝ Κ

ΟΡrΑΝΙΣΜΟΙ:

OF

NEW

YORK

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ\ 205. WfST 33rd STREET, NEW YURK
Υ Π Ο Κ Α ΤΑ Σ Τ Η Μ Α 139, WilllAM STREET
ΤΗΕ

SOUTH

AFRICAN

KENT.'f<Oι\J 'ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.
γΠ Ο Κ II ΤΑ ΣΤ Η Μ ί.':

ΒΑΝΚ OF

ATHENS

Ltd

116, MARSHAll STREET, JOHANNESBURG
EXCHANGE · .PLACE, CAPE TOWN

Νά διοκινδu.νεύετε

,,

τά �ρήματα τής tσοδεία ς σας σέ άμφίβολο δάνε.ια;

νά τά καταθέτετε ατά ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ τών ΤΡΑΠΕΖΩΝ
όπου έχετε:
καί τά ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΑ.Μ ΙΕΥΤ ΗΡΙΑ
•

'

1

•

. . '

• Τόκο 10% άφοροlόyητο
• 'Ασφάλεια .100%
• Τό χρήματά σας όποτε τά θ�λήσετε;
Ρ

7.50

