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Ο ΣΟμέ έξετάζει
κανείς την παροΟσα παγκόσμια κατάστασι,
τίς ρήξεις της, τίς άπειλές καί τίς δυσχέρειες, τόσο

περισσότερο άγεται στό συμπέρασμα δτι ή μόνη λύσις, ή δποία
μπορεϊ νά καλύψη δλα τά προβλήματα τελείως, εΤναι ή
Όμοσπονδία δλων των Κρατών τοΟ κόσμου, μέ δύναμι νά
διατηρη την ειρήνη μεταξύ τους καί νά προλαμβάνη ενοπλη
έπtθεσι άπό δποιοδήποτε. Μιά τέτοια 'Ομοσπονδία, ψuσικά,
συνεπάγεται πλήρη άφοπλισμό των δμοσπόνδων μονάδων,
μεγάλων καί μικρών, με έξαίρεσι γιά κάθε κράτος έκείνων
των δυνάμεων που χρειάζονται γιά καθαρως έσωτερικους
σκοπούς. Πως θά έπετυγχάνετο ενα τέτοιο άποτέλεσμα, άψοΟ
τά 'Έθνη εΤναι πλήρως ώπλισμένα καί πολυ προσ1ωλλημένα
στην [δέα της κυριαρχικης τους δυνάμεως, αύτό εΤναι πρα
γματικά τό παρόν παγκόσμιο πρόβλημα. 'Υπάρχουν λαοί που
φρονοΟν-καί τό ϊδιο [σχύει γιά την πλειονότητα των έν
ένεργεις_χ πολιτικων κάθε μεμονωμένου Κράτους-δη τό Παγ
κόσμιο Κράτος η 'Ομοσπονδία εΤναι δνειρο μάταιο γιά τό
παρόν, δτι οί λαοί που άπαρτίζουν τά Κράτη δέν θά έδέ
χοντο μείωσι της έθνικης τους κυριαρχίας, προτοΟ νά βε
βαιωθοΟν δτι ή διεθνης άρχη θά μετεχειρίζετο τίς έθνικές
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μονάδες δίκαια καi άμερόληπτα. Δέν εΤνσι, έξ αλλου, άβά
σιμος δ φόβος δτι μιά 'Ομοσπονδία μπορεί: νά έξελίσσετο σέ
ενά όπερ-Κράτος, δπου λίγα Πf!Ιόσωπα θά επαιρναν στά
χέρια τους τά ήνία τοΟ έλέyχου. Αύτό τό πρόβλημα τοΟ
έλέyχου υφίσταται σέ πολλές δημοκρατίες, μολονότι στη θεω
ρία άπορρέει άπό τό λαό σά σύνολο κάθε έξουσία. 'Αλλά τό
πρόβλημα δέν εΤναι άδύνατο νά βρη μιά λοyικη καi πρα
κτικη λύσι. Ή 'Ομοσπονδία πού θά ίδρύετο θά είχε στην
άρχη περιωρισμένη έξουσία καi θά λειτουρyοΟσε yιά περιω
ρισμένους σκοπούς.
'Υπάρχουν βέβαια τά 'Ηνωμένα 'Έθνη. "Αν καi πολυ
άπέχουν, καθώς λειτουρyοΟν σήμερα, νά εΤvαι δρyανο παγ
κόσμιας είρήνης, καi δέν περιβάλλονται μέ την έμπιστοσύνη
δλων των λαωv τοΟ κόσμου, ώ.στόσο εΤναι ενα σωμα πού
περικλείει τό σπέρμα μιας Παγκόσμιας Κυβερνήσεως η Παγ
κόσμιας 'Ομοσπονδίας καi διατηρεί: ζωvταvη την ίδέα. Πε
ρισσότερο άττό μιά φορά μπόρεσε νά λύση δισφορές πού
εμοιαζαν μέ άπειλη μεγάλου πολέμου, καi πάντα προωθεί:
κάi ένθαρρύνει την παγκόσμια συνεργασία yιά οίκονομικη
καi κοινωvικη πρόοδο. Καi άκριβως έπειδη τά 'Ηνωμένα
'Έθνη άποτελοΟν ενα μεγάλο βημα πρός την όρθη κατεύ
καi έπειδη άποτελοΟν την
θυνσι yιά τόν κόσμο σάν σύνι.)λο,
:
έλπίδα yιά περαιτέρω βήματα πρός τά έμπρός, δ 'Αδελφός
Ζιναραyιαντάσα έξέφρασε την έπιθυμία του νά ύποστηρίζη
κάθε Στοά της θεοσοφικης 'Εταιρίας τούς σκοπούς του
Ο.Η.Ε., χωρίς αύτό νά σημαίνη δτι τά μέλη θαπρεπε νά
υποστηρίζουν κάθε άπόφασι των 'Ηνωμένων 'Εθνών yιά κάθε
ζήτημα. Μπορεί: κάθε πολίτης ένός Κράτους νά ύποστηρίζη
την yεvικη ίδέα της Κυβερνήσεως yιά τό Κρότος, χωρίς νά
συμψωνη μέ κάθε ένέρyεια μιας συγκεκριμένης κυβερνήσεως.
Ό 'Οργανισμός των 'Ηνωμένων Έθνων, μετά τό τέλος
τοΟ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, άπετέλεσε πρόοδο, σέ
σύyκρισι μέ την Κοινωνία των 'Εθνών, πού ύπηρξε εκβασις
τοΟ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, πρέπει δμως νά έπακο
λουθήσουν καi αλλα βήματα υπολογισμένα yιά νά ylvη πρα
γματικότης ή ίδέα τοΟ 'Ενός Κόσι,1ου.
Ό 'Αδελφός ΖιναΡ.αyιαντάσα εΤχε δίκιο λέγοντα� δτι
αν ύπάρ)(η σήμερα μιά όρyάνωσις σάν τά 'Ηνωμένα 'Έθνη,
πού, μολονότι άτελως, πάντως υποστηρίζουν τiς άρχές της
παγκόσμιας συνεργασίας καi της παγκόσμιας είρήνης, αύτό
εΤναι τό άποτέλεσμα των μεταβολών πού έπηλθαν στην άτμό
σφαιρα της σκέψεως μέ. την έρyασία καi των θεοσόφων, με
ταξύ των αλλων. Στόν σημερινό κόσμο υπάρχουν πολλοί
'5:νθρωποι πού άποδέχο\ιται την άρχη της άνθρώπιvης άδελ
φότητος, άδιακρίτως φυλης, χρώματος καi οϋτω καθ' έξης,
αν καί εΤναι άλήθεια πώς υπάρχουν έπίσης άντιδραστικές δυ

Εί-ρήνη πρώτα
στό νοϋ τών ·άνθρώπων
Τοϋ ROHIT ΜΕΗΤΑ
Προέδρου θ. Ε. ;Ίvδιων

Κ ΑΤΑ
την διάρκεια: των τε
λευταίων εξη μηνών προ

έκυψαν ώpισμέν:χ γεγονότα:, που
έθεσαν σε κίνδυνο την ε1pήνη του
κόσμου. Ή πα:pοσσα: διεθνης κα
τάστασις είναι πλήρης πολεμι
κών κινδύνων. Τα θεμέλια: του
Όpγα:νισμοσ 'Ηνωμένων Έθνων
-κλονίσθηκαν άπο τα γεγονότα:
στην Αίγυπτο, στην Ούγγα:pία:
κα:t στη Μέση Άνα:τολή. Θα
έπικpα:τήσοuν of σκοποt τοσ ΟΗΕ
� θα έπικpα:τήση ή διαίρεσις
τοσ κόσμου σε μπλοκ και -:Jτpα:
τιωτικους συνασπισμούς ; Έαν
αποτύχη δ ΟΗΕ, κα:θως κα:t ή
προηγηθείσα K.'f.E., θα δεσπό-

ση πάνω στόν κόσμο ή άπειλrι
πupηνικοσ πολέμου με τη μα:κά6pια: πpοοπτικη κα:τα:στpοφων σε
κολοσσιαία: κλίμα:κχ. Πως να
έξοpκισθη δ πόλεμος άπό τον
άνθpώπινο πολιτισμό ;
Μποpοσμε να φθάσουμε σ' α:ύ
τόν τόν σκοπό .(τον έξόpκισμο
του πολέμου) με διασκέψεις
άφοπλισμοσ καί με έλεγχο των
πυρηνικών έξοπλισμων ; Of δια:·
σκέψεις άφοπλισμοσ δπηpξα:ν
θλι6εpη άποτυχία στο παpελθον
κα:t δεν δπάpχει λόγος να έπι
τύχουν τώρα:, κάτω άπο τίς ίδιες
συνθήκες. 'Όταν σuνέpχωντα:ι σε
α:τμόσφα:ιpα: χωptς ρεαλισμό, δεν

νάμεις που ώθοΟν πρός την άντ(θετη κατεύθυνσι. Τό καθηκον
μας δεν περιορίζεται άπλως στην ύπερv(κησι αύτων των δυ
νάμεων σέ κάθε πεδίον, άλλά συνίσταται καί στην άνάληψι
έκ μέρους μας δραστήριας πρωτοπορ(ας πρός την κατεύ
θυνσι παγκόσμιας ένότητος, βασισμένης σέ ώρισμένα Lδεώδη,
ένότητος που δέν θά δρα με ζημ(α της άτομικης έλευθερίας.
'Έργον της θεοσοψικης 'Εταιρίας δέν ε1ναι νά έρyάζεται
ώ ς 6 ρ y ά ν ω σ ι ς στά έπίπεδα δπου άναλαμβάνονται
καί διεξάγονται oi πρακτικές άλλαyές, άλλά οί θεόσοψοι
ώ ς ά τ ο μ α εχουν χρέος νά έπωμ[ζωνται τέτοι:χ καθή
κοντα δπου μποροΟν. Καί δλοι όψείλομε νά άyωνιζόμαστε
yιά νά δημιουργήσουμε έκείνη την θεμελιώδη μεταβολη στην
συμπεριφορά των λαων, που θά καταστήση τίς έξωτερικές
άλλαyές δυνατές καί άσψαλεϊς.
Ν.

ΣΡΙ

ΡΑΜ
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μπορεί οί διαπραγματεύσεις νά
καταλήξουν σε τίποτε. 'Όταν οί
πολιτικοι μετέχουν σ· αυτές τις
διασκέψε,ς με νοητικές έπιφυλά
ξεις και lφόσον οί δμιλίες τους
δεν lκφράζουν τίς οαθύτερες σκέ
ψεις τους, οί συζητήσεις που
έπακολουθουν είναι γυμνωμένες
άπο κάθε ρεαλισμό. Είτε πρό
κειται για διασκέψεις «ανωτά
του έπιπέδου», είτε γιά κατώ
τερο επίπεδο ιεραρχίας, δεν
δπάρχει καμμία διαφορά.
Πρέπει νά θυμηθουμε δτι κα
νένα πρόολημα που θέτει ή ζωr1
δεν είναι δυνατον νά λυθη απο
τελεσματικά με άπομόνωσί του.
Ή ζωη αποτελεί ενα σύνολον,
του δποίου τά διάφορα μέρη,
δσο και ',:Χ διαψέρουν εξωτερικά,
είναι στενα συνδεδεμένα μεταζύ
τους. Έάν παραολέψουμε την
στενη σχέσι τους, κάθε προσπά._
θεια επιλύσεως ένος 1δια.ίτερου
προολήματος δεν κάνει τίποτε
άλλο παρα νά το μετατοπίζη.
Συχνά ευχαpιστούμεθα μέ την
μετατόπισι των προολημάτων.
Αυτο μας προκαλεί μιά στιγμιαία
άνακούφισι, άλλά δεν μας φέρ
νει εγγύτερα προς την λύσι.
Μ. αυτον τον τρόπο, εμπλεκό� μεθα σέ μιά ατέλειωτη &λυσίδα
συναφων προολημάτων και κα
θένα άπο τά προολήματα αυτά
μας ορίσκει περισσότερο κουρα
σμένους και ανίκανους να άντιμετωπισουμε τ,�1ν καταστασι.
Προς το παρόν, άπασχολού
μεθα στο νά μετατοπίσουμε τό
πρόολημα του πολέμου καί της
ειρήνης. Μας ίκανοποιεί νά τό
παραμερίσουμε iπο την πολιτικη
κλίμακα, πράγμα που μεταφέρει
τις συνθηκες του πολέμου στο ο1κονομικο επίπεδο, στον λεγόμενο

.

.

«ψυχρο πόλεμο»' που δεν αλλά
ζει στην ουσία τίποτε. ΊΌ πρό
ολημα μπορ.! νά μετατοπισθγj
και άπο το ο1κονομικο πεδίο στο
κοινωνικο μέ αποτέλεσμα την
πάλη των τάξεων καί τους φυλε
τικους άνταγωνισμους η άκόμ-η
νά μεταφερθη στο 1δεολογικο
επίπεδο για νά προκαλέση νέου
είδους «θρησκευτικούς πολ.έ
μους». Φαίνεται νά πιστεύουμε
πως δλα τά προολήματα διαφέ
ρουν τα μεν άπο τά δέ, καί πρέ
πει νά τά χειριζώμεθα ενα-ενα.
καί χωριστά. Δεν όπάρχει μεγα
λύτερο σφάλμα. Χειρωμος των
προολημάτων μεμονωμένως, εlναι
προστ:άθεια vά εξαφανίσουμε τά
συμπτι�ματα χωρίς νά θίξουμ.;
την α.1τία που τα προεκάλεσε.
Γιά νά καταλάοουμε τά προ
ολήματα του πολέμου καί της
ε1ρήνης στην αλη θινή τους σψι,
πρέπει νά εζετάσουμε τά προη
γούμενα που τά εγέννησαν. Καί
οχι μόνον τά ίστορικά προηγού
μενα, μά καί τα ψυχολογικά
προηγούμενα, διότι, σε τελευ
ταία άνάλυσι, δλα. τα προολή
ματα που αναφέρονται στον άν
θρωπο είναι προολήματα ψυχο
λογικά. Τείνουμε να καθιερώσου
με διακρίσεις άνάμεσα στα προ
ολήματα που άφορουν τα χτομα
καί στά προολήματα που άφο·
ρουν τους λαούς. Πρέπει ν· άντι
ληφθουμε δτι κανένα πρόολημα
δεν τίθετα: ποτέ σέ ά.φηρημένη
οντότητα. Κάθε άψηρημένη ον
τότης ετναι προοολή του &τό
μου, που πραγματοποιείται μέ
σκοπο την άμυνα ή την επίτευξι.
·Έτσι πίσω ά.πο τίς αφηρημένες
οντότητες, δπως το εθνος, ή αν
θρωπότης η ή φυλή, όπάρχει ή
συγκεκριμένη πραγματικότης τοϋ
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aτ6μου. Ή πραγματικη μελέτη
-τr;ς ανθρωπότητος, εχει λεχθη
.δτι είναι ή μελέτη του ανθρώπου,
συνεπώς το πρό6λη,μ.α του ατόμου
-είναι και το πρ66Χημα του κό
σμου.
Δεν είναι ύπερ6ολικό νά λε
χθ� δτι στην καταγωγη των με
γάλων προβλημάτων του πολέ
μ-ου ϊtαί της εlρήνης ανευρίσκον
ται of απογοητεύσεις του ανθρω
-πίνου ατόμου. Ό άνθρωπος, αl
σθανόμενος σέ μεγάλο κίνδυνο
-και
τελείως ανυπεράσπιστος
μπροστά στην δύναμι της τεχνι
-κης και τής επιστήμΥ)ς, προσ-παθετ νά άνακτήση την χαμένΥ)
-του σημασία συνασπιζ6μενος μέ
άλλα άτομα. 'Έχει υfοθετήσει
τη δύναμι του αριθμου καί της
τεχνικής. Μ' αυτόν τον τρόπο of
άπογοη�εύσεις του άνθρωπίνου
ατόμου μεγεθύνονται καί μετα
ι6άλλονται σε προ6λήματα εθνικά
-καί διεθνη. Έδω εγκεινται of
α1τίες του πολέμου. Κι' δμως τα
;τρο6λήμ:χτα, δταν τά αποδώσου1-1-ε σε αφηρημένες όντότητες απο
·κτουν όνόματα πομπώδη, «ύψη
.λαί άρχαι» καί «μεyάλαι 6πο
·θέσ,εις».
Γιατί αυτές cf απογοητεύ
σεις ; Είναι φανερό δτι α:ντιπρο
-σωπεύουν την άποτυχία τής ατο
,μικής θελήσεως στη σύγκpουσι
,μέ τtς εξωτερικές δυνάμεις που
ξεφεύγουν άπό τον ελεγχ6 της.
Ό άνθρωπος καταφεύγε: στην
-δμαδικη δράσι yιά ν' άντιμετω
πίση αυτές τίς εξωτερικές δυνά
μεις, άλλά το φάρμακο είναι
χειρότερc; άπο την άρρώστει:χ !
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Με την μέΗοδο της δμαδικης
οράσεως, λιγοστεύει ακόμη την
σημασία του, ενω πέφτει στην
εκμετάλλευσι των δυνατών, of
δπο!οι σχηματοποιουν τις σκέ
ψεις του καί την μοpφη του νοη
τικου του γιά νά προσαρμοσθουν
στο πλα(σιο της ιδεολογίας τους.
Δίνουν gνα ώραίο όνομα σ' αυ
την την επεξεργασία εκμεταλ
λεύσεως γιά νά κρύψουν τους
άθλιους σκοπούς τους. Περιττον
νά πρl)σθέσουμε δτι απο την εκ
μετάλλευ "Ιι αυτη πηγάζουν of
πολιτικές, οlκονομικές και κοι
νωνικές rήξεις, που στεφανώνουν
τους εμφύλιους καί διεθνείς πο·
λέμους.
Συνειδητά η ασυνείδητα, το
απογοητευμένο άτομο� ύποκινεί
τον εκμεταλλευτή. "Οταν κατα
νοήσουμε τίς απογοητεύσεις του
&:τόμου, θά αποκτήσουμε την δυ
νατότητα να γνωρίσουμε την δια
δικασία γεννήσεως των προ6λη
μάτωy πολέμου καί εlρήν-ης. Μιά
διακήρυξις της ΟΙΝΕΣΚΟ πολυ
σωστά αναφέρει δτι of πόλεμοι
αρχίζουνε στδ νου των άνθρώπων
και πρέπει εκεί νά τεθοσν τά θε
μέλια της εlρήνης. Οί ώργανω
μένες θρησκείες δεν κατώρθωσα'ν
δυστυχώς νά χειρισθουν cιυτο το
πιεστικο πρό6λημα τής άπογοη
τεύσεω; του ατόμου. Πρέπει
·/ &:ναλά6η τον &yων:χ "/Ί εκπαί
δευσις, 1j εκπαίδευσις με t'YJY
ευρεία εννοια του δpου καί οχι
με την περιωρισμένη εννοια της
διδασκαλίας στο σχολείο η στc,
κολλέγιο.
ROHIT

rEJ-ITΛ
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άπό τήν άποψι της 'Αστρονομίας
καί της Έσωτερικης Φιλοσοφίας

ΠΙΘΑΝΟr
πολλοί &:πο τους
άναγνωστες να γνωρίζουν

οτι, τη νύχτα της 6ης Σεπτεμ6ρίου
1956, δ πλανήτης 'Άρης εόρέθη
κε σε &:πόστα;σι περίπου 35 εκα
τομμυρίων μιλίων &:πο τη Γη μας,
που ήταν ή πλησιέστερη θέσι
του &:πο το 1924. 'Όμοια προ
σέγγισι δεν θα σημειωθη πριν
άπο το 1971.
Δεδομένου δτι δ 'Άρης χρει�
ζεται περίπου δύο χρόνια για
την στροφή του περί τον 'Ήλιο,
ενω ή Γη μόνον ενα χρόνο, το
διάλειμμα μεταξυ των συναντή
σεών τους θα ήταν κάτι παρα·
πάνω άπο δύο χρόνια. Και εάν
ο! τροχ ιες των δύο πλανητων
ήσαν άκριοως κυκλικές, με τον
'Ήλιο στο κέντρο τους, ή Γη
θα περνοσσε στην !δια πάντοτε
άκριβως &πόστ:χσι άπο τον 'Άρη.
'Αλλά, σύμφωνα με τις &νακα
λύψεις τοσ Κεπλέρου, οί πλανη
τες του ·ήλιακοσ μας συστήματος
στρέφονται περί τον 'Ήλιο ελ
λειπτικά. Αύτο σημαίνει οtι κά
θε πλανήτης lχει κατα την δί,α·
δρομη της τροχιάς του ενα ση
μείο που είναι πλησιέστερο στον
'Ήλιο (περιήλιον) κι' ενα. ση
μείο που είναι το πιο &πομακpυ
σμένο (άφήλιον). Μια γραμμη
συρμένη &:νάμεσα σ' αύτd: τα σΥ)·
μεϊα πού να περνά άπο τον 'Ήλιο,

Του BORIS DE ZIRKOFF
άπό τό περιοδικό Theosophia

καλείται μείζων άξων της τρο
χιάς τοσ πλανήτου. 'Όταν είναι
δυνα:τον να συρθη ευθεία γραμ. μη χπο τον 'Ήλιο δια της Γης
προς τον 'Άρη, δ πλανήτης 'Άρης
λέγεται οτι βρίσκεται ε1ς &ντί
θεσιν, διότι, καθώς παρατηρείται
&:πο τη Γη, φαίνεται στην άντί
θετη &πο τον 'Ήλιο κατεύθυνσι.
Είναι, λοιπόν, &ντιληπτον οτι ή
πιο εύνοϊκη &:ντίθεσις συμβαίνει
οταν δ 'Άρης φθάνη η προσεγ
γίζη το περιήλιον, σε &:πόστασι
129 εκατομμυρίων μιλίων &:πο
τον 'Ήλιο. Σε μια τέτοια &:ντί
θεσι, ή Γη βρίσκεται 94 εκατομ
μύρια; μίλια &:πο τον 'Ήλιο. Ή
διαφορα μεταξυ αύτων των δύο
άποστάσεων είναι 35 εκατομμύ
ρια μίλια. Έαν ή αντίθεσις συμ
βη οταν δ "Αρης είναι στο αφή
λιον, ή άπόστασις μεταξυ των
δύο πλανητων είναι περίπου 63
εκατομμύρια μίλια. Με οάσι τις
άντίστοιχες θέσεις του μείζονος
άξονος της τροχιάς τοσ 'Άρη
και του 'ίδιου της Ι'ης, ή πιο
εύνο�·κη άντίθεσις του 'Άρη συμ
βαίνει οταν ή Γη περνάη ά:νά
μεσα ά:πο τον 'Ήλιο και τον"Αρη
κατα τον Σεπτέμβριο, οπως συ
νέβη τον περασμένο χρόνο. Ή
Γη βρίσκεται τότε κοντα στην
Φθινοπωρινή της 'Ισημερία, ενω
δ " ρης προσεγγίζει, στη δική

ΙΛΙΣΟΣ
Ι')δΟ_

103

,ΑΡΙΝΗ 11ΗΜ[r'ΙΑ λΡΕ(Η

�
1

\ :..

•
1
Χ(ΙΜ ΗΛ10J I λJ ΙΟΗ
rH1 rιη'

1

�ιΡΪΝΟΝ -

-

�ΛΙΟΙΤΙ,tΙΟΗ

t),;:..i, -, ,- - - -

1

�,η,��--����οn

1 (λΡΙΝΗ

λΡ[Ωt

ΣΗΜΕΡΙ._
ΙtοΣ r11Σ

,.

Τό διάγραμμα αύτό του Άστεροσκοπcίου Γκρίφιθ (Λός v Αντζε
λες, Καλιφόρνια) δείχνει τίς τροχιές της Γης καί του w Αρη καί
τίς άντίστοιχες θέσεις τους, άπό του 1956 μέχρι του 1971. Οί
άποστάσεις Γης καί ν Αρη έκφράζονται σέ έκατομ. μιλίων.

τeιu τροχιά, τό Χειμερινο 'Ηλιο
στάσιο. 'Επομένως, στίς πιό ευ
νοϊκές άντιθέσεις, δ Βόρειος Πό
λος του 'Άρη άπομακρύνεtαι άπο
την Γη, κα.ί δ .Νότιος Πόλος του
τείνει να την πλησιάση.
Πλην των διαφόρων φαινομέ
νων που ύποτί!:Jετα.ι δτι πα.ρα.τη·
ρουντα.ι πάνω στον 'Άρη, τα
δποία βεβα.ιώνοuν μερικοί κα.ί
άλλοι άρνουντα.ι, τό πιο φα.νερό
φαινόμενον που συμβαίνει είναι
ή περιοδικη κα.ί βαθμιαία. έξα.·
φάνισις η «τη__ξις» των ύποτιθε
μένων πολικών πάγων στόν 'Άρη
κα.1. ή βαθμιαία. έπα.νεμφάνισίς

τους, σύμφωνα με την άλλα.γη
των έποχων στον πλανήτη.
Uοιός δεν διάβα.σε τά «Τα.ξί
δια του Γκιούλιβερ» του Ίωνχ·
θαν Σοu·ι·φτ, τό άπολαuστικό βι
βλίο για: μικρους καί μεγάλους,
που περιέχει σε μορφη φανταστι
κών άφηγήσεων τόσους θεωρη
τικους ύπαινιγμους γιά τά μυ
στήρια. της Φύσεως ! Έξεο6θη
τον 'Οκτώβριο του 1726. Στο
κεφάλαιο που άρχίζει με την
περιγρα.φη [νός «Τα.ξιδιου στη
Λα.πούτα», ύπάρχει ·ή άκόλοuθη
περικοπή:

r·
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'ίδιου του πλανήτη, στον δποίον
ό:νήκει.
• Από την πλευρά της Έσωτε
ρι'Ι<ής Φιλοσοφίας, δ 'Άρης εί
ναι ενας &:πο τούς επτά Ίερους
Πλαν.ητες Υ.αί ε[ναι επταπλους
στή σύστασί του, καθώς καί of
λοιποί πλανήτες. Ή σ cρ αιρα του
'Άρη που 6λέπουμε με τά φυσι
κά μάτια μας ε[ναι ή κατώτερη
σφαίρα τής πλανητικής &:λύσεως
του 'Άρη-Σφαίρα Δ. κατά την
θεοσοφικη δρολοyία - δηλ. ή
cρ υσικη σφαίρα αυτής της &:λύ
Οί δορυφόροι του 'Άρη έπίσης σεως, και ά:νταποκρίνεται επο
&:νε cρέροντο &:πο τον Βολταίρο μένως στη cρuσικη σφαίρα του
στο διήyημά του «Μικρομέyας». δικου μας πλανήτη. Ό 'Άρης
Αυτοι οί δύο δ ο ρ υ cρ ό ρ ο ι είναι ν ε ώ τ ε ρ ο ς &:πο τη
πραγματικά παρετηρήθησαν το Γή, δηλ. το σωμα του, ή cρυσικη
1877, άπο τον "Ασαπ Χάλλ στο σφαίρα του ε[ναι νεώτερη. Κατά
Ναυτικό 'Αστεροσκοπείο της Jην παρουσα έπ?χη 6ρίσκεται σε
Ούάσιyκτων. Ε[ναι τόσο μικροί κατάστασι, ή δποία εχει δνομα
καί τόσο κοντά στον πλανήτη σθή «ά cρ άνεια» &:πο παλαιους
ωστε μένουν &:θέατοι, έκτος με θεο9όcρους συγγραφείς. Δεν ε[ναι
μεγάλα τηλεσκόπια καί σε ευ δ καλύτερος δρισμος πού θά μπο
νοϊκό καιρό. Πως δ Ίωνάθαν ρουσε νά δοθη, αλλά έν μέρει
άποδίδει την κατάστασι κ-χί συνη
Σου·t cρτ ήξερε y ι' α.ύτούς ;
Ό έξώτερος δορυφόρος, πού θίστηκε ά:πο πολλούς σπουδα
ώνομάσθηκε Δήμος, εχει διάμε στάς. Σε κάποια &:ναλοyία, θά
τρο πέντε μιλίων καί στρέφεται μπορουσε νά λεχθή δτι το φυσι
γύρω &:πο τον "Αρη σε 30 ωρες κό σωμα του "Αρη 6ρίσκεται έ ν
(fι στροcρη του ιδιου του 'Άρη ϋ π ν φ ' αν καί αυτός δ δρισμος
περί τον άξονά του χρειάζεται έπίσης είναι μόνον έν μέρει σω
24 ωρες καί 37 λεπτά). Ό έσώ στός. 'Αφάνεια σημαίνει δτι το
τερος, δ Φόβος, εχει διάμετρο μέγιστον μέρος του πλήθους των
δέκα. μιλίων καί στρέφεται περί ζωϊκων dντοτήτων, πού έξελίσ
τον κεντρικό πλανήτη σε 7 ωρες σονται στην &λυσι σcραιριί>ν του
καί 3!) λεπτά μόνοv. 'Όταν πα 'Άρη, άφηκα.ν τη cρυσικη σφαίρα
ρατηρηθή απο την επιφάνεια του yιά νά μετα6ο::ϊν σε άνώτερες
'Άρη, δ Φό6ος &:νατέλλει ά:πο σφ-χίpες τής &λύσεως. Το κέν
τη Δύσι καί δύει στην 'Αναcολή. τροv του 6άροuς yιά την έξέλιξι
Κα.νείς άλλος γνωστός δορυφόρος στον 'Άρη δεν ε[ναι, τώρα, στη
στο ήλιχκσ σύστημχ δεν περι φυσική του σcρ:χίρα, ένω, ά:ντιθέ
στρέφεται σε διάστημα συντομώ τως το κέντρο του 6άρους στήν
τερο ά:πό την περιστροcρη του έξελικτικη πορεία .στην Γήϊνη
«Έn(σης άνεκάλυψα δύο μι
κρότερα αστέρια η δορυφόρους,
,τού στρέφονται ,τερί τόν wΑρη
καί τό ένδότατον άnεϊχε ά,τό τό
κέντρο του βασικου nλανήτη
άκριβως τρεϊς διαμέτρους του,
ένω τό άnώτατον ά,τεϊχε ,τέντε·
τό · ,τρωτο ,τεριστρέφεται σέ δέ
κα ώρες καί τό δεύτερο σέ εί
κοσιμία καί μισή, ώστε τά τε
τράγωνα των ,τεριοδικων χρόνων
τους ε1ναι τιολύ σχετικά μέ τούς
κύβους των άτιοστάσεών τους
ά,τό τό κέντρο του Αρη, ,τρα
yμα ,τού δείχνει οτι κι' αύτά κυ
βερνωνται ά,τό τόν ίδιο νόμο της
ελξεως ,τού ετιηρεάζει τά άλλα
ούράνια σώματα».
Ν
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ρίας. Τρείς κατηγορίας κυρίως:
Τους φιλοσόφους αλχημιστάς,
με τους δποίους καί θά ασχο
ληθωμεν, των δποίων αf έπιδιώ
ξεις ήσαν καθαρώς πνευματικαί·
έκείνους που παρεξηγοίίντες,
διά τον ενα η διά τον άλλον λό
γον, τον σκοπον τής έπιστήμης
τχύτης-διότι περί έπιστήμης
πνευματικής έπpόκειτο έν τ'Υ,) κυ
ρίως έννοίq. της λέξεως-έτρά
,..
πλανητιΚ'Υ/ αλυσι ε l ν α ι στή πησαν ε1ς ανα ητήσεις έπί της
φυσική σφαίρα, που δλοι μας κ:χ ϋλης, επί των υλικών δηλαδη
πρ:χγμ:χτων· καί τέλος τους άγύρ
τοικοίίμε.
τας,
οϊτινες ήθελ�μένως προσε
γεγονός
δτι
ή
φυσική
σφ:χί
Το
πάθησαν
νά ασκήσουν η προσε
ρα του 'Άρη εlναι σε αφάνεια
ποιουντο
δτι ήσκουν τήν τέχνην
δέ:ν σημαίνει δτι δέ:ν όπάρχει
της
υλικής
χpυσοποι·tας.
έκεί ζωή. Ουτε 6ρίσκετ.:χι σε
'Αποδίδοντες
δικαιοσύνην πρέ
φθορά η άποσύνθεσι. περισσότε
ρο απο δ,τι δεν συμ6αίνει στο πει νά: δμ?λογήσωμεν δτι of άλ
φυσικό μας σωμα, δταν κοιμό χημισταί της δευτέρας κατά τ'
μαστε τή νύχτα. Τπάρχουνε στον άνωτέρω κα.τηyοpία.ς, έπιδιώκον
'Άρη πολλές ζωτικές πορείες, αν τες μέσα ε1ς τά πρωτόγονα αύ
καί θάταν πολυ δύσκολο τώρα των έpγαστήρια τrιν παρ:χγωγήν
ν' αποδειχθουν έπιστημονικως. χρυσου, είτε έξ ένδια.φέροντος
Π.χ. υπάρχουνε στον 'Άρη, στή έπιστημονικοίί, είτε έξ ιδιοτε
φυσική του σφαίρα, μερικά οντα λείας, εθεσα.ν, ακουσίως αύτων,
που έξ__έμειναν δταν το κίίμα της τάς 6άσεις της μετέπειτα χημι
ζωης έγκατέλειψε κατά μέγα μέ κής έπιστήμης.
ρος τον πλανήτη, δτ:ιν αύτος πε
'Όσον άφορ� τους άγύρτας,
pιηλθε στήν αφάνεια. Αύτά τά τήν μάστιγα ταύτην τής ά.νθρω
οντα εlναι γνωστά στή Σχνσκρι π6τητος, οϊτι νες έμφ:χνίζονται
τική ώς «Σίστας», που θα πή ε1ς δλους τους τομείς τής κοινω
υπολείμματα η λείψχνα, ·καί •ιικής δραστηριότητος' κα.ί οι
προοpισμο εχουν νά διατηροίίν δποίοι ε1ς κάΗε χώραν κα.ί ε1ς
τους Σπόρους της Ζωής πάνω πάσαν έποχήν εχουν τήν έπιτη
στή σφαίρα ωσπου νά φθ:χση το δειότητα. νά ζουν έν ά.νέσει διά:
επόμενο κίίμα ζωης πάλι, νά 6pη των άπατων των μέσα. ε1ς τάς
σώματα ετοιμα γιά νά κατοική κοινωνίας, μέχρις δτου ά.ποκα
λυφθουν-έάν άποκαλυφθουνσουν of μονάδες.
ΠΟΛrΣ κόσμος δμιλεί συ·
νήθως διά τους αλχημιpτάς
συλλή6δην καί κάμνει κρiσεις πε
ρί αύτων συλλογικως,ώς έάν έπρό
κειτο περί ένος και μόνου προ·
σώπου. Ό τρόπος δμως ουτος
του σκέπτεσθαι δδηγεί ε1ς κρί
σεις αδίκους.
Τους αλχημιστάς θά ήδυνάμε
θα νά διακρίνωμεν ε1ς κατηγο-
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καί τιμωpηθοϋv, ουτοι έγ προ·
κειμένφ εολαψαν διττως. 'Αφ'
ένΟς μΕ:v διότι Εξηπάτeιυν τοUς
συνανθρώπους των διcι νά ά.πο
κομίσουν ύλικά οφέλη, &:φ' έτέ
pου δε διότι παρέσυραν είς άδι
κον κρίσιν των καλής προαιρέ
σεως άλχημιστων, άλλά το καί
σπουδαιότεpον καί των ιδεολό
γωv &:λχημιστωγ,. των φιλοσόφων.

* **

οι :ριλόσοφοι ι3:λχημισταί
ήσχολοϋντο με τηv ά-ιαζήτησι ν
της λεγομέ-ιης φιλοσοφικής λί
θου. Αϋτη είχε την Ιδιότητα, ώς
έπρέσοει1ογ' -ιά. μετατpέπΊ) τά.
άγενη μέταλλα ε1ς ευγενή, εις
άpγυρον κκί ε1ς χρυσόν. Ή άνεύ
pεσις της φιλοσοφικής λίθου καί
Υ) μεταστοιχείωσις των μετχλ
λων ε1ς χρυσόν ά.πετέλει το λε
γόμενον «μέγα εpγον» αυτων. Ή

Ή λύσις του προβλήματος
μεταστοιχειώσεως των με
τάλλων.
Το φιλοσοφικόν
θειον και μόλυβδος (ανω)
ελκονται άπό τόν χρυσόν
(ηλιον) και τόν αρyυρον (σε
λήνην) είς φιλοσοφικόν yά
μον έκ του όποίου πρέπει νά
προέλθn ή φιλοσοφική λίθος
(Ξυλογραφία τοϋ Χ\Τ αίι,>νος)

δ�ατύπωσις αϋτη περί του εpγου
των φιλοσόφων αλχημιστών είyαι
καθα.pως ά.λληγοpικη καί δεν
πρέπει vά. λαμβάνεται κατά. γράμ
μα. Είχον λάοει οί φιλόσο:ροι
έκείνοι ώς σύμβολα τά. ονόματα
πραγμάτων ύλικων, ώς είναι Υ)
λίθος, τά. μέταλλα., κ.ά. διά. νχ
ε1κονίσουν πράγματα φύσεως
πνευματικής, με τά. δποία ήσχο·
λοϋντο. Το εpγον αυτων το ά.πο
καλούμενον «μέγα», ώς συνάγε c
τ:κι άπο cσα εγpαψαν, ήτο φύ
σεως πνευματικής. Δι' θ καί οί
διάφοροι χημικοί επιστήμονες
οί άσχοληθέντες 6pαδύτεpον με
την μελέτην των κειμένων των
φιλοσόφων ά.λχημιστων, άπέτυ
χον, ώς νομίζομεν, έν τ'Ώ πpοσ
παΘεί� των νά. τά έpμηνεύσουν
ύπό τό πρίσμα των γνώσεων της
χημείας, διότι δέ:ν ήσαν ε1ς θέ
σιν ΥΧ συλλά6ουν το εσωτερικόν
νόημα των γpαφομένων.
Καί άλλα συστήματα εχουν
λ:Χ6ει ώς σύμ6ολα πράγματα ύλι
κά. δια να είκονίσουν επιδιώξεις
έπίσης πνευματικάς, δμοίας προς
"το μέγχ εpγον τGΝ άλχημιστων.
Σύμ6ολα τά. έpγαλεία τω-ι οίκο
δόμων, δια νά. συμ6ολισθ'Ώ rι
προσπάθεια ανεγέρσεως οικοδο
μής πνευματικοϋ περιεχομένου...
Ή τέχνη των φιλοσόφων ά.λ
χημιστων ώνομάζετο «ίεpά. καί
τιμία» διά. νά. καταδειχθ'Ώ Υ) άνω
τεpότης των πνευματικω� α�:ιτων
έπι διώξεων. Διά. της χpυσογόνου
αυτφν ουσίας, της λίθου των φι
λοσόφων, έπετυγχάνετο, ώς ελε
γοv, rι αιωνιότης του πνεύματος.
Δι' ο καί έλιξήpιον τ·ί)ς ζωης
ώ-ιομάζετο αϋτη. Το εpγον λοι
πeιν άυτων ήτο μέγα καί ά.νάλο
γον προς τάς επιδιώξεις παλαιο-
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τέρων Έταιριων περιεχομένου
εσωτερικοσ, εpyον πνευματικής
φύσεως πpος ανύψωσιν της ψυχής
πέpαν της ανθpωπίνης καταστά
σεως- πpος απαλλα.yην α.ύτης του
τpοχοσ των yεννήσέων. 'Έpyον.
ώς θα ελέyομεν, απολυτpωτικόν.
Af επιδιώξεις δμως α.υται πάν
τοτε καί πα.ντα.χου εκα.λύφθησαν
δια του σuμ6ολισμου κα.ί της αλ
ληyοpία.ς, διότι μόνον εlς τους
άyνους την κα.pδία.ν κα.ί τους ρω
μαλέους τον νουν δύνανται να
έμπιστεύωντα.ι.

* **
'Όσοι των φιλοσόφων άλχημι
στων εγpα.ψαν, εypα.ψα.ν άλληγο
pικως. Δυστuχως τα ερyα. των
δεν δύνανται να έpμηνεyθουν,
διότι αγνοείται ή κλεις προς
α:ποκpυπτογρχφησιν ιχύτων. Δυνά
μεθα: δμως εν yενικότη:cι να κpί
νωμεν πεpί της σπουδαιότητος
των έπιδιώ!;εων α.ύτων, α:ϊτινες,
ώς πpοείπομεν, ήσαν πpοσπά. θεια.ι απολυτpωτικα.ί του ανθρω
πίνου πνεύμα.τος.
Σu.,ιήθως συμ6ολισμος α.ύτων
ήτο ή «yη» κα:ί τα «εγκα.τα.» α.ύ
της. Είναι yνωστη ή σύντμησις
VITRIOL UM έκ των α:pχικων
γpα.μμάτων τοσ πα:pαγyέλματος :
«Vjsίta Interiora Terrae, Re
ctificando Invenies Occu] tιιm
Lapidern ve1·a111 Medicinarn».
(Έπισκέφθητι τα εyκατα της
γης κα.ί κα.θα:pιζόμενος θα α:να.
καλύψΎ,Jς την απόκpυφον λίθον,
πpα.γματικον φάpμα:κuν».
Έπίσης εlς το «Speculιιm Ma
jus» ανεupίσκομεν : «Εlς τα εγ
κατα. της yης έκ της οpυκτογόνοu
δυνάμέως κυοφοpουνται τα πνεύ
μα.τα. κα.ί τα σώμα.τα.. Κα.ί τ:χ
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μεν πνεύ μα. τα εινα.ι τέσσαpα,
ύδpάpyυpος, θείον, άpσενικον κα.ί.
α:μμωνιακον αλα.ς, τα δε σώματα
εξ, χρυσός, αpγυpος, χαλκός,
μόλυ6δος, κασσίτερος καί σίδη
Ρ?ς, Ό λευκος καί καθαpος
ύδpάpγυpος, ένούμενος μετα του
λευκοσ θείου, γεννq. έντος των
μετάλλων ουσίαν τινά, ητις τη
κομένη μετα6άλλεται εlς άpγυ
pον, μετα τοσ έpuθpου δε θείου
ένούμενος παράγει χρυσόν. Των
πράξεων τούτων ή μίμησις είναι
εpγον του αλχημιστου»
'Έργον τοσ φιλοσόφου άλχη
μιστοσ ήτο ή απομίμησις της
Φύσεως. «Ή αλχημεία δεν συν
θέτει, αλλα προκαλεί την έκδή
λωσιν ε1ς ένέργειαν έκείνο δπερ
υφίστατο μέν, άλλα έν λα.νθα.νού-

Τό ώόν των φιλοσόφων: Ό
φιλοσοφικός yάμος του θείου
καί του μολύβδου τελεϊται
είς τό ώόν των φιλοσόφων,
εντός του δποlου έξελίσσε
ται τό «μέγα ερyον'>. 'Απο
τέλεσμα εlναι ή φιλοσοφική
λίθος, ητις παριστάνεται διά
του νεοyεννήτου παιδίου
(Ξυλογραφία τοϋ XV αίωνος)

•
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σ'Ώ καταστάσει. 'Επομένως 1ι αλ
χημεία δμοιάζει μάλλl)ν προς
την 6οτανικην παρα προς την χη
μείαν. Ή αυξησις �νός φυτοσ η
ενός ζώου ε!ναι άλχημικη εργα
σία, συντελουμένη εν τφ αλχη
μικφ εργαστηρίφ της Φύσεως,
και εκτελείται ύπό τοσ μεγάλου
αλχημιστοσ της ενεργοσ δυνά
μεως αυτής». {Rosecroix et
AJchimistes par Fr. Hartnιann
-1920).
'Ωσαύτως δ μέγας Παράκελ
σος είς το ,:.tερίφημον εpγον του
«Ό θησαυρός τ(ί)v θησαυρών πάν
.ων των αλχημιστων» εν άρχtΙ
ί ράψει : « Ή Φύσις γεννq. το
δρυκτόν τοστq εν τοίς κόλποις
"tijς γης. ΟΕ φιλόσοφοι πολλά περί
αυτοσ εχουσι γράψει: .. »
Άλλα και ή ετυμολογία τη_ς
λέξεως αλχημεία εκεί ίσως άνα
ψέρεται. Ε!ναι αρα6ικη και ερ
μηνεύεται ύπό των πλείστων «ή
είιφοpος γη».
*

**

Ή Ηχημεία ήσκήθη κυρίως
κατα: τον Μεσαίωνα καί την
' ναγέννησιν. Φιλόσοφοι άλχη
μισται φήμης ήσαν δ Παράκελ
σος (Έλ6ετός, 1493-1541), δ
Raynιondus Lullus ('Ισπανός,
1235-1315) ζήσας εν Ιlαpι
σίοις (εγpαψεν «ή μεγάλη τέ
χνη», καί «ή κλείς»),δ Aι-noldus
Villanovanus διδά.σκαλοζ τσσ
πρσηγουμέ·ιου, γεννηθείς εν Γαλ
λίqι , ακμάσας τον 13ον α1ωνα,
δ Irenee Pl1ilaletl1e (Tl10111as
de Vogan) ζήσα; περί το
1600 κ. ά .
Ή φήμη αυτων μεταξύ εκεί
νων of δποίοι ήδυ•ιήθησαν να

τούς κατανοήσουν ύπηρξε μεγά
λη. Ό Παράκελσος λόγου χάριν
,άπεκαλείτο ύπο των μαθητων
του : «πρίγκηψ των 1ατρων, φιλόσοφος τοσ πυρός, τρισμέγιστος
τr;ς Έλ6ετίας, μεταρρυθμιστής
της αλχημιστικής φιλοσοφίας,
πιστός γραμματεύς εξ απορρήτων
της Φύσεως, διδάσκαλος τοσ ελι
ξηpίου της ζωης καί της λίθου
τών σοφων, μέγας μονάρχης των
χημικών μυστικών».
Ύπο των πολλών δμως, δπως
συνήθως συμ6αίνει, of φιλόσοφοι
άλχημισταί παpενοήθησαν, το
εpγον των εδυσφημίσθη, και αf
περί αυτών κρίσεις ύπηρξαν άδι
κοι. 'Ελήφθησαν τα: παρ' αύτων
γραφέντα κατα: γράμμα, ενφ fι
διατύπωσις των εpγων των ήtο
αλληγορική. Ένομίσθη δτι ουτοι
ήσχολ9σντο (πάντοτε δια: τούς
φιλοσόφους αλχημιστάς δμιλοσ
μεν) με την παρασκευην τοσ
ύλικοσ χρυσοσ, ενφ εν τi,ί πρα
γματικότητι αί επιδιώξεις αυ
τών ήσαν πνευματικαί. Ήσχο
λοίίvτο με τον χpυσον τοσ πνεύ
ματος, με την άποθέωσιν αυτοσ.
Όpθως δθεν δ Fr. Hartmann
ε1ς το προρpηθεν εpγ'JV του γρά
φει μεταξύ των άλλων : «Ή άλ
χημεία ε!ναι τέχνη καί πάσα τέ
χνη χρειάζεται τεχνίτην δστις
να την εξασκ'l,Ί, οϋτω καί ή θεία
αϋτη επιστήμη, ή τέχνη αυτή,
δεν δύναται να άσκήται παρά μό
νον ύπ' εκείνων οϊτινες κατέχουν
την άναγκαίαν θείαν δύναμιν να
την εξα.σκώσι».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

·

G. JINARAJADASA

·Ο ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΣ
Σ

'
)(10

'

,

'

,

την οικονομικη κρισι

ΤΟ δεύτερο μέρος του «Φάουστ», μέ τρόττο χιουμοριστικό, θίγει
δ Γκαίτε τό -πρόβλημα της -πίστεως, πού άπασχολεϊ -πάντα
τούς οίκονομολόyους κάθε χώρας καί έ-ποχης. Παρά τόν ελαφρό
τρό-πο -πού χειρίζεται τό θέμα, άξίζει νά παρακολουθήσωμε τό
δημιουργικό καλλιτεχνικό πνεGμα, διότι -περικλείει μιά βασική
άρχη της συναλλαyης στήν κοινωνία.
Ό Φάουστ είσάyεται στην αυλη ένός Αυτοκράτορα καί δ Μεφι
στοψελης πιάνει συζήτησι μέ τόν Αυτοκράτορα καί τούς αυλικούς
του. uΟλοι θρηνοGν yιά την οίκονομικ1Ί κρίσι. 'Όττως 1<αί σήμερα,
χρειάζονται ττερισσότερο χρυσάφι. Ό Μεφιστοψελης κάνει τότc.
μιά λαμπρη ύπόδειξι :
ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΑΗΣ

Έλλεlψεις θέ νά βρης σέ κάθε βημα,
παντοϋ λεlπει καl κάτι, έδCι τό χρημα.
Δέ βρlσκεται στό δρόμο, μά κι' ή γνώση
μπορεί τά πιό βαθειά νά ξετρυπώση.
Φλέβες βουνCιν, θεμέλια κάστρwν, τάφοι
κομμένο κρύβουν κι' ακοπο χρυσάφι.
Ποιός θά τό βρη; Ό Τρελλός θέ ν' άπαντήση:
'Όποιος στό πνεϋμα έξέχει καί στή φύση.
Σ' αυτά τά λόγια ερχεται ή άπόκρισι -πώς δσ-:τ λέγει είναι
ένδιαφέροντα, μά οχι έπίκαιρα:
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

Οί έλλεlψεις μας δέ σβηοϋνε μέ δ,τι φτάση.
ΤΙ χρησιμεύει αύτό τό κήρυγμά σου;
Τό αlώνιο «ΠCις» καί «Σάν» τοχw χορτάσει.
Μδς λεlπει χρημα ! "Ας τοβρης ή άφεντιά σου!
Καί τότε άνταπαντα ό Μεφιοτσφελης:
Θάβρw καί περισσό καί μέ εύκολlα,
μά τό εΟκολο δμwς εχει δυσκολlα.
Χρυσάφι ύπάρχει, ή τέχνη δλη μονάχα
είναι νά τοβρης. Ποιός τήν εχε.!. τάχα;
Σκεφθητε δά ! Σέ φρlκης αγριες ώρες,
πού άνθρώπινες πλημμύρες πνlγαν χCιρες
καί τόσον κόσμο, ολοι, αν κι' αθελά τwν,
έκρύβανε τά πιό πολύτιμά τwν.
Στά χρόνια τCιν Pwμalwv ετσι έκάναν,
τό ί'διο καl κατόπιν κι' ως τά τώρα.
Στης γης _μέσα στά βάθια ολα τά έβάναν,
μά ή γης ε Ιναι τοϋ Ρήγα γιά τήν wρα.
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'Εδω πρέπει νά σημειώσουμε πώς πίσω άπό την πρότασί�το�
.είναι ή ίδέα δτι κάθε συναλλαγή, πού_'δέν είναι άμεση άνταλλαyη
είδων, βασίζεται στην πίστι. 'Ένα χαρτονόμισμα είναι μιά βεβαί�
σις δτι μπορεϊ νά έπιτευχθη ή άξία του σ' έμπορεύματα. Στις
συνήθεις συναλλαγές, κανείς δέν σκοτίζεται νά πάη στά θησαυρο
φυλάκια της Τραπέζης της 'Αγγλίας η της Γαλλίας yιά νά tδη αν
ύπάρχει χρυσάφι σέ άντίκρυσμα τοϋ χαρτονομίσματος. Άρκεϊ δ
λόγος τοϋ ΝΕθνοuς. 'Επομένως, ύποστηρίζεται καί στο ερyο τοϋ
Γκαϊτε δτι, αν καταστη δυνατόν νά δεχθη δ λαός την ύποyραφή
τοϋ Αύτοκράτορα πού θά βεβαιώνη δτι εχει χρυσάφι κάτω άπό τή
yη, δέν επεται δτι, μιά ττού θά πιστέψη τά λεγόμενα τοϋ Αύτοκρά
τορα, δτι θά πάη νά σκάψη yιά νά ίδη τό χρυσάφι.
Ό Αύτοκράτορας, πού είναι λιγάκι μι:θυσμένος, ύττοyράφει ενα
χαρτί πού τοϋ παρουσιάζουν καί οϋτε τό θυμαται πιά. 'Αλλά, τό
χαρτί αύτό γρήγορα τό τυπώνουν καί τό πολλαπλασιάζουν, τό
έκδίδουν σάν «χρημα». 'Επέρχεται τότε πλήρης άλλαyή. Κυκλοφορεϊ
τό χρημα καί άντιμετωπίζεται ή οίκονομική κατάστασις. Ό ενας
άξιωματοϋχος μετά τόν άλλον διαπιστώνουν τό τέλος της οίκονο
μικης κρίσεως:
ΑΥλΑ Ρ Χ Η Ι

(μπαlνοντας βιαστικά)
Δέν πlστευα ποτέ, σ' αύτά τά μέρη
πώς είδηση σάν τούτη θ.:ιειχα φέρει,
πού μοναχό μέ άναγαλλιάζει
κι' έμπρός σου πιά μ' ένθουσιάζει ι
·q κάθε μας λογαριασμός
εiναι πιά, Ρήγα, έξωφλημέ'Ιος,
τς,ν τοκογλύφων ό στρατός
ε Ιναι κι' αύτός πιά πληρωμένος.
Άπ' τά μαρτύρια του 'Άδη εχω γλυτώσει,
στόν ούρανό χαρά δέ θάειναι τόση!
ΙΤΡΑΤΑΡΧΗΙ

(πού μπαlνει κι' αύτός βιαστικός)
Προκαταβλήθηκε ό μιστός,
μένει στή θέση του ό στρατός,
ό μισθοφόρος ξαναζη
κι' δ κάπηλος κι' oi νιές μαζl !
Ή άλλαyή έπηλθε μονάχα μέ τήν 5ιακήρυξι τοϋ Αύτοκράτορα,
πού τήν διαβάζει δ Καγκελάριος :
«Καθένας, πού θελήσει, ας τό γνωρlζη :
Κορώνες τό παρόν χlλιες άξίζει.
Γιά ένέχυρό του κείνται άσφαλισμένα
στή χώρα
του Ρηγός πλούτη
θαμμένα.
Ό θησαυρός εύτuς θά ξεθαφτη
καί κάλυμμα θά γlνη στό χαρτl».
Ό �ύτοκρ�τορας .ττού είχε_ ύποyράψει σάν η ταν μεθυσμένος,
,
δεν
θυμα�αι_ νάκ�με τετοιο ττραyμα. Ό θησαυροφύλακας τοϋ ύπεν,
8υμιζει τι ειχε yινει:
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Θυμήσου! Ό Ί'διος τόχεις ύποyράψει ·
τή νύχτα αύτή, πού δ Πάν �σουν στ' άστεϊα.
Ό Καyκελάρl)ς σlμωσε κοντά σου
μέ. μας καl σουειπε: «Δός στήν 'Αφεντιά σου
χαρά καl στό λαό τή σωτηρlα
έτούτη τή γιορτή μέ δυό πεννιές !»
Ύπόyραψες κι' ol μάγοι σου, πού λές,
έκάμανε χιλιάδες στό λεπτό
σάν τή δικιά σου εύτύς ύποyραφές.
Γιά νάΊ'δουν δλοι άμέσως τό καλό,
εύτύς σφραyiσαμε δλη τή σειρά.
TCJv δέκα, τCJv πενηντα κι' εκατό
χαρτιά εχομε ετοιμάσει μιά χαρά.
Δέ φανταζόστε, πόση άναyαλλιά
νοιώθει δ λαός. Ή πόλη σου, ή νεκρή
άπό τή μούχλα, τώρα ξαναζη
καi μέσα στή χαρά πιά κολυμπa.
Kai πρwτα τό ονομά σου εφερνε y λύκα,
ποτές δμως δέν τό'ίδαν μέ δση τώρα.
Τά γράμματα περσεύουν yιά τήν wρα
του 'Αλφαβήτου! Σωστό πιά «έν τούτ<t) νiκα>>
σέ τουτο τό χαρτl βρηκαν ξανά!
Ν

Εκττληκτος ό Αύτοκράτορας ρωτάει :
Kai yιά χρυσάφι ό κόσμος τό περνα;
Μ' αύτά μισθοδοτουν στρατό κι' Αύλή;
'Άν κι' άπορw, :_πολύ μ' εύχαριστεϊ.

Ή άττάντησις είναι πώς χρήματα βρίσκονται πιά παντου.

ΑΥλΑΡΧΗΣ
Πετάξαν πιά καί πως νά μαζευτουνε !
Γοργά, σάν άστραπή, κυκλοφορουνε.
Όλάειναι τά σαράφικα άνοιχτά,
άλλάζουν μέ χρυσάφι, τά χαρτιά,
μέ κάποια μόνον εκπτωση μικρή.
Στόν κάπηλα 6πό κεϊ καί · στόν ψωμa
καί στόν χασάπη τρέχουνε γοργά.
Θαρρείς ό μισός κόσμος στό φα'ϊ
εχει τό νου του. Κι' δ αλλος πιά ό μισός
μέ ρουχα πάει καινούργια κουνιστός.
Κόβει δ ψωμας κι' δ ράφτης δλο ράβει.
«Ζήτω του Ρήγα)) λέν, τό γλέντι άνάβει.
ΠαντοΟθε ψήνουν, βράζουν καί σουβλlζουν,
πιάτα, ποτήρια άκοΟς παντοΟ νά τρiζουν.

Σ' αύτό τό σηuεϊο έξηyεϊ στόν Αύτοκράτορα ό Φάουστ πώς
βρέθηκε νdναι θαμμένο τό χρυσάφι κάτω άπό τή yη Ε{ναι τό χρυ
σάφ� ττου χώθηκε, καθώς άνέφεpε στήν άρχή ό Μεφιστοφελης,
δταν εyιν1ο εtσβολή καί ό λαός θέλησε νά τό άσφαλίση 'Αλλά,
ε{ναι καί τό χρυσάφι μ1οσα στά όρυχεϊα

ΦΑΟΥΣΤ
Twv θησαυρwν σου τό aπειρο τό πληθος,
πού καρτεράει στης γης μέσα τό βύθος
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θαμμένο έδw στίς χwρες σου, δλο μένει
δχρηστο, Ρήγα. 'Η σκέψη ή πιό άσκημένη
δέν τό χωρεί. Μά κι' δσο κι' αν ίιψώση
κι' ή πλούσια φαντασlα τά φτερά της,
θά κουραστη, χωρίς νά τό σιμώση.
Μά πνείίμα, πού τή φύση στά εγκατά της
τή νοιώθει, μπορεί στό δπειρο νά δlνη
πάντα άπειρη κι' άκέρια έμπιστοσύνη.

'Ο Μεφιστοφελης προσθέιει, δτι αν άμφιβάλη κα�είς y�ά;, τήν
άξία του χαρτιοG, δέν εχει παρά νά σκάψη καί τότε �αβρη κυπε.λ�α
κι' άλυσίδες πού θά εχη δικαίωμα νά τά πουλήση σε δημοπρασια_.
'Αλλά, τό σημαντικό είναι δτι μιά πού ό λαός θά ύπν�τι:7θη
στήν πίστ-ι πώς ύπάρχει τό χρυσάφι καί θά έμπιστεύεται το λοyο
του Αύτοκράτορα, δεν πρόκειται νά ζητήση νά tδη τό χρυσάφι.
ΜΕΦΙ ΙΤΟΦΕλΗΙ
Χαρτάκι άντί χρυσάφι ε Ϊναι εύκολlα,
τl ξαlρεις, πόσο χρημα, φlλε μου!. εχεις.
Παζάρεμα πιά κι' άντάλλαγμα ε iναι άστεία,
κρασί καί νιές γλεντας, χωρίς νά τρέχης.
Θές μέταλλο, ό σαράφης εϊναι έμπρός σου
κι' αν λεlψη, σκάβεις κι' εχεις μοναχός σου.
Ποτήρια κι' άλυσίδες πλειστηριάζεις,
γιά τό χαρτί σου κάλu;1μα εύτύς εχεις
κι' έκειόν, πού τό άνεγέλα, τόν ντροπιάζεις.
Συνήθεια αν γlνη, σέ δλλο δέν προσέχεις.
Χαρτί πιά καί χρυσάφι έδw στή χώρα
τοίί Ρήγα θάειναι μπόλικα άπό τώρα.
Ή λύσις είναι ένδιαφέρουσα έπειδή ένθυμίζει τήν άρχή πού
περιέχουν διάφορα σχέδια της έποχης μας yιά τόν πολλαπλασια
σμό της πίστεως. Φυσικά έννοείται δτ, πρέπιι νά ύπάρχουν έμπο
ρεύματα, μά ή ψυχολογική σημασία του χρήματος δεν είναι τά
έμπορεύματα, άλλά ή πεποίθησι στήν πίστι... 'Εάν, έπομένως,
κάποια αύριανή ήμέρα, ό 'Οργανισμός των Έθνων παραχωρουσε
πίστωσι σέ κάθε 'Έθνος καί κάθε 'Έθνος έyνώριζε δτι πίσω άπό
αύτήν τήν πίστωσι ύπάρχει ή διάθεσις καλης δοσοληψίας του
κόσμου, δπως έκφράζεται άπό τόν 'Οργανισμό, τότε θά μπορουσε
νά σταθεροποιηθη ή οίκονομική κατάστασις. 'Από τό ενα μέρος δεν
θά ύπηρχαν διακυμάνσεις συναλλαγματικές, διότι ποικίλλει τό
ποσόν καλύμματος είς χρυσόν κάθε • Εθνους η διότι έπηρεάζεται
άπό καιρικές συνθηκες ή έσοδεία· άπό τό άλλο, θά έξυyιαίνετο ή
συναλλαγή, διότι θά επαυεν δ έμπορικός άνταyωνισμός. Κάθε »Εθνος
θ' άντελαμβάνετο δτι ή παραγωγή έμπορευμάτων πέραν του καθω
ρισμένου άπό τήν διεθνη πίστωσι δρίου, θά ηταν παραγωγή έμπο
ρευμάτων πού δ έ v χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι, συνε.πως ζημία yιά την
,ά λ η θ ι ν ή εύημερία του ΝΕθνους. Διότι, άληθινή εύημερία δημιουρ
γείται μόνον δταν ή ένέρyεια των πολιτων κάθε Έθνους χρησιμο
ποιεί�αι 6 ρ θ ά.
(Τό αρΟ·ρο ι.ιι'ηό �δημυσιεί,Η·η στό «Theosophist»
πρίν clπό τόν δεύτερο πόλεμο, τήν εποχή των οίκονο
μιχιίιν σχεδίων ηϊς Κοινωνίας τό>ν Έ-Ο·νuΊν. Οί στίχοι
τοϋ «Φrί.ουστ:ο είνι.ιι clπό τ11,• μετάφρασι τού Δ. Λάμψα).

Άπό τά Ίερά κ είμ ενα
τών μεγάλων θρησκειών

Χ ΡrΣΟΣ
κανόvας εχει χαρα
κτηρισθη ή έντολη « Ό συ
<

μισείς, ετέρψ μη ποιήσijς», που
φτάνει και μόνη της να. καταρ,;ί
ση ενιχν κώδικα διαγωγής των
ανθρώπων.
Αύτος δ χρυσος κανόνας, ΠQU
περιέχεται στ' άποφθέγμα;τα; τοίί
Κλεο6ούλου, εvος απο τους «επτα
σοφούς», είναι καί το ταυτόσημο
κήρυγμα; δλων των θρησκειών.
Καί δεν όπάρχει μόνον ή άπλη
ταυτότης τοίί κηρύγματος: ένιχν
τίον τοίί μίσους κα;ί ή έντολη τής
αγάπης, άλλα. χαί περιοριστικα.
ή ταυτότης τής διατυπώσεως τοίί
χρυσοίί κανόνα-το ιδιο ντύσιμο
στο ίδιο πνεϋμα;-δτι οφείλει δ
�νθρωπος να. δοκιμάζη τίς πρά
ξεις του, σα. σε λυδία; λίθο, πάνω
στον ίδιο τον εαυτό του. Το
απάνθισμα άπο τα. fερα. κείμενα;
των μεγάλων θρησκειών, που
άκολουθεί, άνήκει στη σειpα. τής
συγκριτικής μελέτης των θρη
σκειών, που άρχισεν απο το πρωτο
τεϋχος τοίί «Ίλισοϋ», σα.ν προσ
φορα. για. την καταπολέμησι της
μισιχλλοδοζία;ς καί την καλλιέρ
γεια; της άδελφοσύνης των άν
θρώπων.
Ο ΒΟΥ ΔΔΙΣΜΟΣ

Το κήρυγμα τοίί Βουδδισμοσ
εfνα:ι δτι δλοι of άνθρωποι είναι

δμοιοι. ΟΕ 1 άλλοι όποφέρουν, κα
θώς θα. ύπέφερες κιχί σύ, στην
ίδια: περίπtωσι. Έπομένως, δεν
πρέπει να. κάνης πράξεις που θα.
προξενοίίσα:ν σε άλλους ανθρώ
πους κακό. 'Όπως δεν θέλεις να.
ύποστής 6λά6η, μην προκιχλης
επίσης.
Ή «Δαμμιχπά.ντα»
{Όδος
� Αρετής}, που εlναι άνθολογία
CΧ'ίζοφθεγμά.των καί έντολων τοίί
Βούδ�α, λέει :
129. 'Όλοι τρlμουν προ τοίί
θανάτου. Κρίνε λοιπον άπο τον
εαυτόν σου κα:ί άπεχε άπδ φόνον
η πρόκλησιν φόνου.
130. Σε δλους είναι προσφι
λης ή ζωή. Κρίνε λοιπον άπο
τον εαυτόν σου καί άπεχε άπο
άφαίρεσίν της κατ&. δποιονδήπο
τε τρόπον α.πο άλλους.
132. 'Όστις επιθυμεί χα.ρα.ν
κα:ί δεν προσκρούει είς δλους τους
άλλους, που την επιθυμοίίν επί
σης, α;υτος μόνον θα. εϋρη χαράν.
Ο ΖΑ·Ι·ΝΙΣΜΟΣ

Ό Ζαϊνισμός, που είναι παρα
κλάδι τοίί 'Ι δουϊσμοίί καί ίδρύ
θη, καθώς καί δ Βουδδισμός,
ά:πο εναν πρίγκηπα;, δ δποίος
εγκατέλειψε την χλιδrι καί άσκή
τεψε, κηρύττει δτι εκα;στος οφεί
λει να. μετα.χειρίζε�αι δλα τα.
οντα δπως θα. ήθελε να. ·μεταχει11
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pίζωνται αύτόν τον ίδιον. Καί
άφοίί δλα τα ζωα δυσφοpοσν στον
πόνο, να μη σκοτώνη κανένα.
cH «Σούτpα Κpιτάνγκα», συλ
λογη εντολων του πpίγκηπος Μα
χα6tpα, μιλάει καθαpα για τον
«νόμο της αμοι6αιότη,ος». δ
δποίος πρέπει να καθοpίζη την
διαγωγη του ανθρώπου.
«Ό Άpχατ (σοφός) πρέπει να
ερευνά τα πάντα με φιλοσοφικό
τρόπο. 'Όλα τα οντα μισοσν τον
πόνο, έπομένως δεν πρέπει να
φονεύση κανένα. Ίδου ή πεμ
πτουσία της σοφίας : ούδέν φο
νεύειν. Αύτό είναι τό νόμιμον
συμπέρασμα από την άpχην της
&:μοι6αιότητος. Ουτε πρέπει να
6λάπτη ζωντα οντα, είτε κι
νοσνται είτε οχι, είτε εrναι ψη
λα η χαμηλα η πάνω στη γη.
Καί αυτη ή συμπεpιφοpα φέρνει
την ε1pήνη, που άποκαλείται
Νιp6άνα».
Ο ΙΟΥ ΔΑΤΣΜΟΣ

Ί'ό κριτήριο του έαυτου μας
τιθεται καί στην Παλαια Δια
θήκη.
Λ ε υ ϊ τ ι κ ό ν , ΙΘ' 18. Ούκ
εκδικάται σου ή χείp, καί ού μη
νιείς τοίς υίοίς του λαου σσυ,
καί άγαπήσεις τον πλησίον σου
ώς σαυτόν- εγω ε1μί Κύριος.
Ί' ω 6 ί τ, Δ' 14-15. Μισθός
παντός άνθpώπου, δς εα:ν εpγά
σηται παpα σοί, μη αύλισθήτω,
άλλ' άπόδος αύτφ παpαυτίκα,
και. Ην δουλεύσ'Ώς τφ Θεφ, άπο
δοθήσεταί σοι · πρόσεχε σεαυτφ
παιδίον, εν πάσι τοίς εpγοις σου
καί tσθι πεπαιδευμένος εν πάσ�
άναστpοφ'Ώ σου· καί δ μισείς, μη
δενι ποιήσΎ,/ς.

Ο Κ ΟΜΦΟΥΚΙΑΝΙΣΜΟΣ

Για τόv Κομφουκιανισμό. επί
σης, 6ασικός κανόνας συμπεpι
φοpας κάθε άνθpώπου είναι να
χαpάξη μια παράλληλο άπό τον
έαυτό του προς δλοuς τους άλ
λους.
περιέΊ'ό «Λουν Γιού»,
χει pητα του Κομψοuκίου, δ
δποίος άναφέp�αι ώς Κύριος
στίς διάφσpες συνομ:λίες.
« < Ο Τσε Κουγκ είπε : «'Ό,τι
δέν επιθυμω of άλλοι να .τpχτ·
τοuν σε μένα, δεν πρέπει να
πράττω κι' έγω στους άλλους».
Καί δ Κύριος είπε : «Τσέ, δεν
εφθασες ακόμη σ' αύτό».
»Καί δ Τσε Κουγκ είπε : «"Αν
φαντασθοuμε εναν άνθρωπο που
σκορπίζει εύεpγεσίες στο λαό καί
είνα: ικανός να 6οηθη τον καθέ
να, τί θα ελεγες γι' αυτόν ; Μπο
ρεί να κληθη εντελως ενάρετος ;».
c
Καί δ Κύριος είπε : « H γεν-
ναιοδωpία δεν είναι αρκετή. Δεν
θα ttpέπει να εχη καί τίς 1διό
τητες του σοψου ; co τελείως
ενάρετος άνθρωπος, δ επιθυμων
να άποκαταστήση τον έαυτό του,
επιζητεί v' αποκατα.στήση επί
σης τους άλλους καί δ επιθυμών
να μεγεθύνη τόv έαυτό του, επι
ζητεί επίσης να μεγεθύνη τους
άλλους.
>>'Ι'ό vά. ε[ναι κανείς ικανός να
κpίνη τους άλλους με τό τί είναι
εγγυς στους έα.υτούς μας-αυτό
μπορεί να όνομα.σθη τέχνη της
άpετης».
Ί'ό «Τσουν Γιούvγκ», 6ι6λίο
αποφθεγμ,άτωv του Κομφουκίου
γραμμένο από τον εγγονό του,
άναφέpει : «'Όταν δ άνθρωπος
εφαρμόζει .τίς αρχές της συνει
δητότητος καί της αμοι6αιότη-
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-τος, δεν είναι μακρυά άπο τον
-ήθ·ικο νόμο. 'Ό,τι δεν θέλεις νά
-σου κάμουν άλλοι, μην το κάνεις
σε άλλους».
Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Στον Χριστιανισμό, ή άρχ�
-της &μοι6αιότητος δεν περιορι
ζεται στην άρνησι του κακου,
αλλά έπεκτείνεται στη θετικη
παρόρμησι προς το καλό.
Κατά Μ α τ θ. Ζ' 12. fΗν, -τα ουν δσα αν θέλητε ϊνα ποιωσιν
υμίν οί άνθρωποι, οϋτω και υμείς
ποιείτε αότοίς' ουτος γάρ έστίν
-δ νόμος καί οί προφηται.
Ιθ' 19. 'Αγαπήσεις τον πλη·
σίον σου ώς σεαυτόν.
ΚΒ' 37-39. Άγαπήσεις Κύ
.,ριον τον Θεόν σου κλπ. αϋτη έστί
πρώτη καί μεγάλη έντολή. Δεu
-τέρα δε δμοία αότ-r,ί· άγαπήσεις
τον πλησίον σου ώς σεαuτόν· έν
-ταύταις ταίς δuσίν έντολαίς δλος
δ νόμο·ς καί οί προφηται κρέμαν
-ται.
Κατά Μα ρ κ ο ν. ΙΒ' 31.

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΥΤΥΧΙΑ

Κ«ί δευτέρα δμοία, αϋτη· άγα
πήσεις τον πλησίον σου ώς σεαu
τόν- μείζων τούτων άλλη έντολη
οόκ εστι.
Κατά Λο υ κ α ν . ΣΤ' 31.
Καί καθώς θέλετε ϊνα ποιωσιν
υμίν οί άνθρωποι, καί υμείς
ποιείτε αότοίς δμοίως.
Προς Ρ ω μ α ί ο u ς , Ι Γ'
8-9. Μηδενι μηδέν όφείλετε εl
μη το άγαπαν άλλήλοuς δ γάρ
άγαπων τον ετερον, νόμον πε
πλήρωκε. Το γάρ οό μοιχεύσεις,
οό φονεύσεις, οό κλέψεις, οόκ έπι
θuμήσεις, και εί τις ετέρα έντο
λή,έν τούτφ τφ λόγφ &:νακεφαλαι
ουται, έν τφ, &:γαπήσεις τον πλη
σίον σου ώς σεαuτόν.
Προς Γ α λ ά τ α ς , Ε' 14.
Ό γάρ πας νόμος έν ένί λόγφ
πληρουται, έν τφ, άγαπήσεις
τον πλησίον σου ώς σεαuτόν.
'Ι α κ ώ 6 ο u , Β' 8. Εί νό
μον τελείτε 6ασιλικον κατα την
γραφήν, άγαπήσεις τον πλησίον
σου ώς σεαuτόν, καλως ποιείτε.

ΚΑΙ

ΤΗΝ

Ή εύτυχία δέν εΙναι νά κάνης πάντοτε
'Vά θέλης πάντοτε αύτό πού κάνεις.

ΑΓΑΠΗ
δ, τι θέλεις. άλλά
Λ.

Τολστό'ί

Ποιός εΙδε ποτέ

ν'

άνθρωπο εύτυχισμένο νά πη: «άρκετά»;
Σαίν Σιμόν
Ή εύτυχία ε{ν' ενας θεός πού μ' αδειcχ χέρια προχωρε'ί
καί μέ σκυφτό τό βλέμμα του τόν κόσμο μας θωρε'ί.
Άνρi ντέ Ρcνιέ
Ή μεγαλύτερη εύτυχία του άνθρώπου είναι ή έλευθερία
άyαπάει.
Γεωργία Σάνδη

Η άyάπη καί ή άνταπόδοσι ποτέ δέν ταιριάζουν, Γι' αύτό, ή
τέχνη της εύτυχίας στήν άyάπη εΙναι νά δίνης τό παν, χωρίς
τ(πς>τε νά ζητας ..
Πώλ Μπουρζέ

'Ο Δρ. Ε. G. PARRINDER
τe>u Ποινεπιστημi�,u 'Ιμπανταν <Νιγηρίας)
μας πληρ�,φ�,ρεί :

,
Τί πιστευουν στήν 'Αφρική

yιά τήν Μετ ενσάρκωσι

Τ Οείθέμα.
τής Μετενσαρκώσεως
να.ι μεγάλου ενδιαφέρον

τος κα.ί θα μποροΟσε να χυθη νέο
φως πάνω σ' α.11το με την έξέτα.
σι των δοξα.σ:ων των 'Αφρικανι
κων λα.ων.
Ή 1δέα. τής μετενσαρκώσεως
εχει κάμει &ς τώρα. λίγη εντύ
πωσι στην Εuρωπα.ϊκη σκέψι,
έκτος απο τον Πλάτωνα. κα.ί τους
Νεοπλα.τωνικους
φιλοσόψους.
Στον περίφημο μσθο του στο τέ
λος της «Πολιτείας», δ Πλάτων
εδωσε ήθικη έpμηνεία. στην δο
ξασία. α.υτή, λέγοντας δτι οι μι
σοί κα.ί πλέον απο εκείνους που
έδιάλεξα.ν cχσχημα. τc μέλλον πε
πρωμένeι τους -ljλθα.ν απο τον ου
ρανό, έπειδη δεν ετχα.ν μάθει την
πειθα.ρχικη αξία τοσ πόνου.
Στον Χριστιανισμο λίγη θέ
σις όπήρχε για την δοξασία, αν
καί δ Ίουδα;ίος ίστορικος Ίώ
σηπος αναφέρει δτι μερικοί από
τους Φαρισαίους έπίστευαν δτι
((�ι ψυχες των καλων ε1σήρχοντο
σε άλλα σώματα.». Ό ογκος της
Ίουδαϊκής κα.ί Χριστιανικής
σκέψεως ήταν εναντίον της, γι'
αuτο κα.ί δεν ερρίζωσε ποτέ. Μό
νον κατα τους νεώτερους χρόvους
μερικeιί ποιηταί καί συγγραφείς
επηρεάσθηκαν.
Ή δοξασία; της επα.να.γεννή-

σεως είναι καλύτερα. γνωστή,
φυσικά, στίς Ίνδίες. Δεν ήταν
διαδεδομένη. καθως φαίνεται,
στην Βεδικη εποχή. Ό καθηγη
της Ραντακρίσνα.ν λέει δτι οί
'Άρειοι ελαοα'i όποθέσεις «απο.
τους α;υτόχθονα;ς, οί δποίοι έπί
στευαν δτι μετα το θάνατό τους
οί ψυχές τους θα ζοσσα.ν σε σώ
ματα ζώων>:.
Ή δοζασία αυτη εμφανίζεται
πλήρως στίς «Ουπα.νισαντ» καί
συνδέεται με την ήθικοτητα., 'Ένα.
πολυ γνωστο χωρίον ε1δοπόιεί
δτι «εκείνοι που ή διαγωγή τους
έδω εί iα.ι κα.λη θα φθάσουν γρή
γορα. σε καλη γέννησι, αλλα
εκείνοι που ή διαγωγή τους
όπηρξε κακη εδω, γρήγορα θα
φθάσουν σε κακη γέννησι, ίσως
κα.ί ώς σκυλιά».
Δεν είναι σκοπός μου να προ
χωρήσω περισσότερο στίς 'Ασια
τικες δοξασίες. Πρέπει δμως να
σημειώσω δτι δταν οί πρωτοι
Βουδδιστα.ί fεραπόστολ�ι πήγαν·
στην Κίνα, of πρακτικοί Κινέ·
ζοι στην αρχη διετύπωσαν αν·
τιρρήσεις για την δοξασία της
μετενσαρκώσεως, πρωτον διότι
φαινόταν απίθανη καί δεύτερον
διότι ήταν αντίθετη προς τη λα
τρεία των προγόνων. Την πα
ραδέχθηκαν αργότερα..
1

ΙΛΙ:ΣΟΣ
Μετα τίς πpοεισαγωγικες αύ
τες παρατηρήσεις, μποpουμε να
γυpίσωμε στήν • Αφρική. Έκεί
οιαπιστώνουμε δτι ή • Αφρικανι
κή σκέψις ε!ναι μεγάλη σύμμα
χος των Ίνοιων, διότι ή δοξασία
της μετενσ-χpκώσεως ε!ναι 6αθεια
pιζωμέ•ιη καί πλατεια δtαοεοο
μένη στην 'Αφρική.
'Ώς τώρα λίγα πράγματα εfναι
γνωστα για τίς • Αφpικανικες
πνευματικες iντιλήψεις. Δυστυ
χως, οεν δπάpχουν άpχαία φιλο
λογία, οίιτε γραφές. Κι' έκείνα
τα λίγα που ξέρουμε τα χpωστου
με σε πεpικοπες συγγpαμμάτωv
ανθρωπολόγων, of όποίοι κυρίως
ένοιεφέpοντο για άλλα θέματα.
Έλάχιστες σuγκpιτικες θpη
σκευτικες μελέτες εχουv γίνει
(καθώς άναφέpω καί στο 6ι6λίο
μου «· Αφpικανικη παραδοσιακή
�pησκεία»). Έξ άλλου, πρέπει
να τονισθη δτι of 'Αφρικανικές
δοξασίες εfναι σύγχρονες, οχι
πρωτόγονες. Τουτο σημαίνει
ϊtpωτe.ιν, δτι δεν ε!ναt άκατέp
γαστες, άλλα σuχνα περίπλοκες
καί λεπτές, δεύτερον δτι μιχς
εlναι γνωστες καθώς τηpοϋνται
-άπο τους σύγχρονους άνθpώπους
καί άγνοουμε . την καταγωγή
τους.
Ή 'Αφpικανικη δοξασία τής
-μετενσαρκώσεως παpοι,σιά� ει τα
άκόλοuθα χαρακτηριστικά
1. Στήν Άφpικανικη σκέψt ή
έπαναγέννησις εfναι καλό πρά
γμα. Θεωρείται καλο να ξαναγεν
νηθή κανείς σ' αύτον τον fιλιό
φωτο κόσμο, άντί νά μένη στον
κpύc καί σκοτεινό κόσμο των
σκιών.
2. Φαίνεται πως δεν δπάpχει
όριο στον άpιθμο των μετενσαp-
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κώσεων. Of περισσότερες, το κα
λίιτεpο.
3. Μικρή !θέα περί προόδου
δια της επαναγεννήσεως δπάp
χει. Δεν δπάpχει ή ήθικη έπι
ταγη του Πλάτωνος 'Υ) των Ούπα
νισάvτ. Οίιτε έπικpα.τεί ή άντί
ληψις του ξεπεσμου στο έπίπεοο
των ζώων.
4. ΟΕ 'Αφρικανοί πιστεύουν
στην μετεμψύχωσι (η μεταμόp
φωσι), δτι οηλ. μερικοί άνθρωποι
μπορεί να γίνουν ζωα. 'Αλλα αύ
τοί εfvαι γόητες η μάγοι πού
εχουν την έξουσία να έπιστρέ
ψοuν σε σώματα ζύ)ων. 'Ακόμη
μερικές φυλές μπορεί να γίνουν
λεοπαρδάλεις μετα τον θάνατό
τους. Ό πολύς κόσμος, δμως, πι
στεύει δτι αύτο δε γίνετ:χι ποτέ.
'Όλοι έλπίζουv δτι θα ξαναγεν
νηθουν σαν άνθρωποι στη γη.
5. Μεγάλη σημασία αποοίοε
ται στην οιαιώνισι ,;ου όνόμα
τος. 'Όταν γεννηθη ενα παιδί το
πηγαίνουν στον μάντη, δ όποίος
αποφαίνεται ποιος πρόγονος ξα
ναγεννήθηκε καί το παιδί παίρ
νει το 15vομά του.
6. Ή ο1κογένεια άνασυνοέε
ται καί δυνχμώνει με τήv επα
vαγέννησι. Ή άτεκνία θεωρείται
σάν μεγάλη συμφορά, διότι φρά
ζει το κανάλι της έπαvαγεννή
σεως· of μάγοι εfναι έπίφο6οt,
γιατί μπορεί νά προκαλέσουν
στειpότητχ.
7. Ποικίλες εκφράσεις χρησι
μοπ ο:ουνται για τiι•ι σημασία της
μετενσαρκώσεως. 'Αποκαλείται
«πpο6ολή του κλάδου», σά.•ι νέο
βλαστάρι, 'Υ) «παλινοpομικος κύ
κλος», καί χρησιμοποιείται 1j ει
κόνα ενός κλήματος, πού αναρ
ριχάται σ' ενα πάσσαλο καί κά-
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θε- φοpα ξαναφαίνεται.
Για την κα:τα:γωγη της Άφp�
κα:νικης δοξασίας δεν ξέρουμε τί·
ποτε. Είναι &:πίθα:νον να ήλθε
&:πο την Αίγυπτο, άφου οί Al·
γύπτιοι φαίνεται να ηξεpα:Υ πο·
λυ λίγα: για την δοξασία:. Έπί
σης δπάpχει λίγη σύγχρονη Ίν
δικη έπίδpα:σις στην Άφpικα:νι
κη θpησκευτικη σκέψι. Μήπως
πpοηλθε άπο την άpχα:ία: Ίνδία: ;
'Ή μήπως ή 'Ινδία: πηpε την δο'
' 2•
' ·
την 'Αφpικη ; 'Υπα:p
ξα:σια: �πu
χουν δμοιότητες με την 'Ινδικη
' α:, λλα:' υπα:pχουν και διαuo ξα:σια:,
φοpές.
Ποιο είναι το μέλλον της δο
ξασίας ; Στήν έποχή μας, δύο
μεγάλες άποστολικες θρησκείες
εχουν φθάσει στην τpοπικη
'Αφρική : το Ίσλαμ καί δ Χpι·
στια:νισμός. 'Υπολογίζεται οτι
είκοσι έκα.τομμύpια: 'Αφpικα:νων
εγι ναν Χριστιανοί κα.τ' όνομα.
Μπορεί να διαπιστώση κανείς
δύο πορείες έν έξελίξει. Ή μια
i

'

C

S,

'

'

είν:χι ό συγκpητισμος η άνάμι
ξις. Q! Χριστιανοί μποpοίίν &:κό
μη να άποκα:λοuν το παιδί τους.
,
- 'Η s::uευ-'
«επιστpε'Ψ α:ντα: πα:ππου».
τεpη είναι ή άπόppιψις. Σε μεpι
κες Μουσουλμα:νικες πεpιοχες της.
'Αφρικής, ή πα:λια δοξασία: της.
έξα:φα.νίσθηκε
έπα:να:γεννήσεως
σχεδοy τελείως, διότι εpχετα:ι σε
pηξι με τlς ίδέες της μελλούσης.
ζωής κα:l τοσ παραδείσου. Το.
ίδιο μπορεί να έπα:κολουθήση κα:ί
σε Χpιστια:νικες περιφέρειες.
'Επί τοσ παρόντος πολλοί
• Αφρικανοί έξα:κολουθοσν να κpα·
τοσν την πα:pαδοσια:κη δοξασία:.
Τους 6οηθάει να έξηγοuν τίς
όμοιότητες πα:ιδιων κα:ί γονέων.
Δυναμώνει τους δεσμους της ol·
κογεyεία:ς. Ή δοξασία: α.ύτή καί
ο! άλλες 'Αφpικα:νικες πνευματ:
κες &:ντιλήψεις είναι μεγάλης
σημασίας για την Άφpική, κα:t
χρειάζεται να κα:τα:νοηθοσν σε
κάθε προσπάθεια. για την πpο
σέγγισι των φυλων μας.

ΑΠΟ ΤΑ "ΣΚΟΡΠΙΑ ΠΟΥΛJΑ,, ΤΟΥ Ρ. ΤΑΓΚΟΡ

Τό μυστήριο της δημιουρyίας είναι σάν τό σκοτάδι της νύχτας
-είναι μεyάλο. Τό ά,τατηλό της yνώσης είναι σάν τήν όμ[χλη
της αύyης.
Αύτό ,τού είσαι έσύ ό ίδιος δέν τό βλέπεις· αύτό ,τού βλέ,τεις,
είναι ό ησκιος σου.
Ζω σέ μιά άδιάκο,τη εκπληξι· αύτό είναι ή ζωή.
Ό θεός ,τεριμένει νά ,τάρη άπάντησι yιά τά λουλούδια
μας στέλνει, δχι yιά τόν ηλιο καl yιά τή yη.

,τού

***

Ό θεός ,τροσμένει νά του δοθοϋν ,τίσω τά δικά του
λουλούδια ώς ,τροσφορά άπό τά χέρια των άνθρώπων.

τά.

ΟΡΕΣΤΗ

ΛΑΣΚΟΥ

ΜΑΥΡΕ ΧΡΙΣΤΕ ...
Μαϋρε Χριστέ, τοϋ τρισαπόμακρου Χαράρ,
που ή χείρ τοϋ Αlθtοπα ζωyράφου Σ' επλασεν
«Ε[κόνα του κι' δμο[ωσή του»,
μέ τίς δεήσεις σύσμιχτα των μαύρων Σου πιστών,
δέξου μαζυ καί τη θερμη τη δέηση
τοϋ ασπρου παρασίτου.

τι 'Εσύ, πιό άπλός, πιό πικραμένος άπ' τόν 'Άλλο,
θά νοιώσεις πλέρια τόν καUμό μου τό μεγάλο.

Μαϋρε Χριστέ, δέν Σοϋ τό κρύβω, είμαι κι' έyώ
ενας λευκός άμαρτωλός, που μέσα μου
βαραίνει ή μοίρα της φυλης μου.
Λαός οί άμαρτ[ι:ς με κυκλοζώνουνε,
κι' οι ε,·οχοι πόθοι μου κι' οι τύψεις μου χαρίσανε
τό αίμάτινο αyχος της ψυχης μου.
Κι' ερχομαι ίκέτης Σου, στη μαύρη καλωσύνη,
νά ζητιανέψω τη χαμένη μου γαλήνη.
Κάμε· ω ! μαϋρε Κύριε, μέσ' στό Είναι μου
τίς πολιτείες των ασπρων πειρασμών
θύελλα τροπικη νά τις σαρώσει.
Καt μέσ' άπ' τά κουφάρια κι' άπό tά χαλάσματ,α,
μιά παιδικη 'Αφρικάνικη ψυχη'
λωτός εύωδιασμένος νά φυτρώσει.
Άπό τή συλλογή «ΑΦΡΙΚΑ»

Τά φτερά πού σου χάρισαν τά ϋνειρα,
τά φτερά πού σέ πήγαιναν στά ϋψη,
τη χαρά σου την εκαναν εκσταση,
καί του άπείρου λαχτάρα τη θλίψη,
τά φτερά στό κορμί σου πού θρόνιασαν
του πουλιου την άνάλαψρη χάρη,
καί χαράξαν τό δρόμο σου, άγγέλισσα,
σ' ένός αγyελου άπάνου τό άχνάρι,
τά ψτερα πού τά πηρες καί πέταξες,
δμως οχι στά ούράνια, μά πάλι
πρός τη γη, γιατί έκείνη δ μαγνήτης μας
καί ή πατρίδα μας εΤναι ή μεγάλη,
τά φτερά πού ξανά στίς άyάπες σου
φτερωτό σου τραβαν τό μεθύσι,
καί σέ πανε πρός δσους δ ερωτας
άκριβούς εχει μέσα σου κλείσει,
τά φτερά πού σου χάρισαν τά οvειρα
στά ταξίδια τ', άφάνταστα του ϋπνου,τά ψτερq σέ ζουν πάντα, εΤναι σπλάχνα σου,
εΤν' οί ώραϊες σου τρεμουλες του ξύπνου,
τά φτερά, καρδιοχτύπια, δρμές αψραστες,
νοσταλγίες μυστικου παραδείσου,
μουσικά σου τά χέρια, τά μάτια σου
πλάνο ψως· τά φτερά ε[v' ή ψυχή σου.
«Περάσματα καί Χαιρετισμοί))
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ΧΡΙΣΤΟV

καθορισμός της έννοίας της
άληθείας ά,τοτελει τήν
άναyκαίαν άφετηρίαν δια τήν
έπιχειρουμένην ένταυθα ερευναν.
1) 'Αλήθεια έν κυριολεξlα. Ή
άλήθεια είναι εν σύνθειον 'φαι
νόμενον ύποκειμενικόν καί άντι
κειμενικόν. Είναι μέν ύποκc:ιμε νtκόν, διότι άναψέρεται είς τόν
κόσμον των ίδεων καί πεποιθή
σεων του άνθρώπου (ύποκείμε
νον). Είναι δέ άντικειμενικόν,
διότι τό περιεχόμενον των ίδεων
καί πεποιθήσεων τούτων άναψέ
ρεται είς τόv περί ήμας κόσμον
(άντικείμενον). Τουτο διαπιστων
δ Russel είς τήν μελέτην ,,τά
προβλήματα της φιλοσοφίας»
(σFλ. 117-118) διαβεβαιοι, δτι
cει καί ή άλήθεια καί ή ,τλάνη
είναι tδιότητες της πεποιθήσεως,
αδται δμως είναι ίδιότητες έξαρ
τώμεναι έκ των σχέσεων των
πεποιθήσεων πρός τά πράγματα.·
άλλ' ούχί δέ πρός έσωτερικάς
tδιότητας των πεποιθήσεων... ή
άλήθεια συνίσταται είς τύπον

Γ. ΘΗΒΑΙΟΥ
τινά άνταποκρίσεως μεταξύ
πεποιθήσεως καί yc.yονότος». Ή
τοιαύτη συσχέτισις της έσωτε
ρικης πεποιθήσεως μετά του
έξωτερικου κόσμου, άποτελε ι
δίδαyμα πάντων των περί τό
μεταψυσικόν τουτο πρόβλημα
ψιλοσοψούντων άπό του Καρτι:
σίου καί δια των Locke, Leibnitz,
Berkeley, Hurne μέχρι του Καν
τίου. Λίαν εύστόχως δθεν θέτει
τό πρόβλημα δ κατά τόν XVII
αίωνα ζ11σας φιλόσοφος Εύστά
χιος I)e Saint Paul (Sumιυa
Philosophia 1570-1609 μ.Χ.), δστις
διαπιστώνει, δτι ή άλήθεια είναι
�Confoω1itas intellectus cognos
centis curn Γe cognita» (ητοι ή
σύμπτωσις της διανοίας του
σκεπτομένου μετά του νοουμέ·
νου πράyματος).
Οϋτω τιθεμένης της έννοίας
της άληθείας τά συναπτόμενα
πρός αύ.τήν καί εtδικώτερον
έρευνητέα θέματα είναι τά έξης:
Α) Τ ό ύnοκειμενικόν στοιχείον
(Veritas ίι1 cognoscendo). Τό περί

�
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τό στοιχεϊcν τουτο πρόβλημα
άναλύεται περαιτέρω είς τά
έξης έπί "μέρο�ς θέματα :
α) Ή άνθρωπίνη διανόησις
καθ' έαuτήν εΤναι σταθερόν κρι
τήριον της άληθείας.
β) Ή άνθρωπίνη γνωστική ίκα
νότης δύναται νά συλλάβn απα
σαν τήν περί αύτήν πραγματι
κότητα, ητοι, δ, τι περί ήμας
ύπάρχει· δύναται νά μετατραπfi
διά μέσου του ι--ιηχανισμου της
άνθρωπίνης διανοήσεως είς ίδέας
καί παραστάσεις η ύφίσταται
καί πραγματικότης διαφεύγου
σα τήν yνωστικήν μας ίκανό
τητα.
y) Τά μέσα η αί όδοί της
γνώσεως. ατινα διαθέτει ή άν
θρωπίνη διανόησις είναι καθ'
έαuτά ίκανά νά μας δώσουν πι
σ rήν είκόνα της πραγματικότη
τος η άπλως σύμβολα ταύτης.
δ) Ό άνθρώπινος λόγος δύνα
ται νά έκφράσ[], δ,τι ή άνθρωπί
νη διανόησις δύναται νά συλ
λάβn.
Β) Ά ντικειμενικόv στοιχείον.
(Veritas in essendo vel existen tiae) Τουτο Έ!ναι έκεϊνο, δπερ
καλουμεν έξωτερικόv κόσμον,
περί ήμας πραγματικότητα καί
άποτελεϊ τό ούσιωδες περιεχό
μενον της άληθείας. Παρά τήν
έκ της προσωπικης μας έμπει
ρίας βεβαιότητα περί της ύπάρ
ξεως άντικειμενικου κόσμου ή
έρεuνωσα
φιλοσοφική σκέψις
καί το σημεϊον τουτο θέτει τό
ερώτημα:
'Υπάρχει πράγματι άντικειμε
νικός κόσμος άσχέτως πρός την
άνθρωπίνην διανόησιν η μήπως
αί έν τη διανοίςι ήμων περί τού
του παραστάσεις ε!ναι φαντά
σματα, άπλα ίνδάλματα του άν
θρωπίνοu πνεύματος;
2> Ή αλήθεια έv καταχρηστι
κij έvvo(ςi. Ό δρος άλήθεια χρη
σιμοποιεϊται δχι μόνον έν κυ
ριολεξίςι, άλλά πρός εκφρασιν
μόνον του άντικειμενικοG α,jτης
στοιχείου ητοι της πραγματικό
τητος. Λέyοντες άλήθειαν νοοG
μεν τό δντως ον, τήν yύρωθεν
καί πέραν ήμων πραγματικότητα.

ΙΙ
Ύποκειμενικόv στοιχείον της όλη
θε(ας (Veritas in cognoscen_do).
Ή όvθρι.>π(νη διανόησις ε Ιναι
σταθερόv. �ριτήριον της όλη
θε(ας;
Γνωρίζομεν απαντες, !) δη
τό δρyανον, δπερ δύναται νά
πΛηροψορήσn τήν συνείδησιν του
άνθρώπου (τό έyώ) τόσον περί
των έν ήμϊν συμβαινόντων, δσον
καί περί των έκτός ήμων ε!ναι
ή διανοητική λειτουργία της
ψuχης,
2) δτι ή διανόησις λειτουρ
γεί κατά καθωρισμένον μηχανι
σμόν ώς εΤναι τri. λογικά άξιώ
ματα της ταύτότητος καί άντι
θέσεως, της του τρίτου άποκλεί
σεως καί τού άποχρωντος λό
γου, τά ύπερβατικά στοιχεϊα,
ώς ή έποπτεία του χώρου καί
του χρόνου καί αί κατηyορίαι της
νοήσεως. Τόν μηχανισμόν του
τον της διανοήσεως μελειi ή
επιστήμη, ητις καλcϊται λογική
καί
3) δτι τό yνωστικόν ύλικόν
προσάγεται ε[ς τήν διανόησιν:
α) διά των αίσθητηρίων όρyά
νων,
β) δι' άμέσοu πνεuματικης έπι
κοινωνίας, ώς ή διόρασις, τηλε
πάθεια καί
YI διά θείας άποκαλύψεως.
Τά δι' ΟλωV ομως των όδων
τούτων καταψθάνοντα είς τήν
ήμετέραν διανόησιν μηνύματα
διά νά γίνουν κτήματα της συ
νειδήσεως ήμων, ητοι γνώριμα,
δέον διά μέσου του προειρημέ
νου λοyικοG μηχανισμοG νά προσ·
λάβουν τό λογικόν σχημα της
κρίσεως, σuλλοyισμοG, έννοίας
καί ίδέας καί παραστάσεως.
Αύτόδηλον είναι, δτι μηνύματα
του εξωθεν κόσμου μή δυνάμενα
νά λάβουν τό λογικόν τοGτο
σχημα ούδέ νά ύποβληθοGν είς
τόν προειρημένον λογικόν μηχα
νισμόv δέν δύνανται νά y[vouv
συνειδητά, παραμένουν μή γνώ
ριμα διά τήν άνθρωπίνην συνείδη
σιν. Κατά τοιοGτον τρόπον λει
τοuρyοGσα ή άνθρωπίνη διανόη
σις άποτελεϊ σταθερόν καί άσψα-
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λές κριτήριον της άληθείας ;
'Απάντησιν είς τό έρώτημα
άvαντίλεκτον δέν δυνάμεθα νά
δώσωμεν, ούδέ πλήρη νά προσά
yωμεν άτt_όδειξιν ύπέρ της κατα
ψατικης η άποψατικης άπαντή
σεως.
1) Καταφατική όπόντησις. Τοι
αύτην άπάν rησιν δίδουν τρείς
θεωρίαι.
α) Κατά τούς Ιδεαλιστάς η
ίδεοκρατικούς άνώτατον κριτή
ριον της άληθείας ε1ναι δ έπο
πτικός νους η δ καθαρός λόγος.
Ουτος έποπτεύει εύθέως καί άμέ
σως τήν ίδέαν του άπολύτως
δντος fiτοι του δντως δντος· κι
νείται δέ ουτος ύπέρ τήν δια
νόησιν καί έπικοινωνεί μετά της
ίδέας του άπολ.ύτοu ανεu διαμε
σολαβήσεως αλλης πνεuματικης
λειτουργίας. Έψ' δσον λοιπόν
εχομεν τήν έποπτείαν τοϋ δντως
δντος δυνάμεθα νά εχωμεν
άσψαλως καί τήν έποπτείαν των
έπί μέρους περιλαμβανομένων .
έν αύτc;'>. Ή έπιχειρηματολοyία
ομως αϋτη είναι αύθαίρετος,
διότι ούδαμως άποδεικνύεται
έάν εχωμεν η έάν δυνάμεθα νά
εχωμεν άμέσως έποπτείαν της
ίδέας τοϋ άπολύτοu.
β) Κατά τούς όπαδούς της
θεωρίας του κριτικοΟ δογματι
σμοΟ ή άνθρωπίνη
διανόησις
ετvαι ίκανή νά σuλλάβn τήν άλή
θειαν, διότι λειτοuρyεί κατά νό
μους λογικούς σuμψώνοuς μέ
τήν φύσιν της Λοyικης. 'Εάν λοι
πόν είναι βέβ ον, οτι ύπάρχει
γνωστική δύναμις, τότε καί οί
νόμοι αύτης αyοuν είς τήν κτη
σιν της άληθείας. 'Αρνούμενοι
τουτο άρνούμεθα τήν ϋπαρξιν
αύτης ταύτης της yνωστικης δυ
νάμεως. 'Αλλά καί ή, διδασκα
λία αϋτη δέν εtναι 'ΠΕιστικωτέρα
της πρώτης, διότι περιπίπτει είς
ψαυλον κύκλον fiτοι εtς τήν λη
ψιν του αίτοuμένοu, διότι τό ζη
τούμενον δέν ετvαι, οτι ή yνω
σις μας ετναι προϊόν των λοyι
κων νόμων, περί ου ούδείς δ
άντιλέyων, άλλ' έάν ή διανοητι
κή λειτουργία μέ τούς λογι
κούς της νόμους ετναι ίκανή νά
σuλλάβn τήν άλήθειαν.
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y) Τέλος ή θεωρία τοϋ έμπει
δέχεται, οτι
ε1ναι ίκανή ή διάνοια νά σuλ
λάβn τήν άλήθειαν λαμβάyοuσα
έπεξερyαζομένη καί έλέyχοuσα
τά δεδομένα της πείρας. Προφα
νές ομως ετvαι, οτι καί ή 'Πα·
ρουσα θεωρία δέν άποδεικνύει,
άλλ' άπεκδέχεται ώς δόγμα, δτι
ή διανόησις δύναται νά σuλλάβn
τ11v άλήθειαν.
2) 'Αποφατική άπόντησις.
Αί άρνούμεναι τήν ίκανότητα
της λοyικης νά σuλλάβn τήν
άλήθειαν θεωρίαι ε1ναι δύο.
α) ή σκεπτική θεωρlα κ.αθ' fιν
δέν ύπάρχει ούδέν άλάνθαστον
κριτήριον της άληθείας r<αί σuνε
πως ούδεμία άσψαλής yνωσις
άληθής η ψευδής δύναται νά
ύπάρξn. Άγεται δέ 1cίς τό συμ
πέρασμα τουτο έκ των άντιψά
σεων ώς έμψανίζοuν τά διάφορα
πορίσματα της Λοyικης. Ή τοι
αύτη δμως διδασκαλία ένέχει
τά στοιχεία της άνατροπης της,
διότι έάν ή διανόησις δέν δύνα
ται νά δώσn άληθη yνωσιν, τότε
καί ή θεωρία αϋτη λογική yνω
σις ουσα δέν δύναται νά. εtνctι
άληθής.
6) Ή μυστική θεωρlα διδάσκει,
δτι δέν δυνάμεθα διά της λοyι
κης νά εϋρωμεν τάς ύψίστας
άληθείας λ.χ. του θεοϋ. του
δντσς, του άyαθου κλπ., άλλά
μόνον διά μuστικων δυνάμεων,
ώς ή ένόρασις, διόρασις κλπ.
Χωρίς ν' άμψισβητήσωμεν την
yνωστικήν άξίαv των μuστικων
δυνάμεων, δέον νά παρατηρήσω
μεν, δτι αί δι' αύτων σuλλεyό
μεναι πληροψορίαι, ώς προείπο
μεν, διά νά γίνουν νοηταί δέον
νά διέλθουν διά του yνωστικου
μηχανισμου της άνθρωπίνης Λο
yικης καί νά γίνουν γνώριμοι
ένδuόμεναι τά καθιερωμένα λο
γικά σχήματα. 'Επομένως δεχό
μενοι τάς μuστικάς δδούς ώς
κριτήρια 'άληθείας σuyχέομεv
τάς πηyάς της γνώσεως μέ αύ
τήν τήν yνωστικήν λειτοuρyίαν.
Είς την παρατήρησίν μας ταύ
την, τουτο δύναται νά άντιτα
χθij ύπό των μuστικιστων, δτι
διά των μuστικων δδων yενναρικοΟ δοvματισμοΟ
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ται έν ήμίν άμεσος πίστις ύπέρ
λόγον άνευ συμμετοχης της ·δια
νοίας
ίκανοποιουσα τό περί
άληθείας αίτημα του άνθρωπί
νου ,τνεύματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
'Εκ της δλης άναπτύξεως προ
κύπτει ώς συμπέρασμα, -δτι δέν
δυνάμεθα νά εχωμεν πλήρη άπό
δειξιν, δτι ή άνθρωπίνη διανόη
σις δύναται νά χρησιμεύσn ώς
κριτήριον της άληθείας.
Άλλ' έάν δέν εχωμεν δμως
1τλήρcις άποδείξεις περί της
ίκανότητος της διανοήσεως νά
συλλάβn κατά τόν ίδιον αύτης
τρόπον τήν άλήθειαν, εχομεν
σημαντικάς ένδείξεις, δτι δύνα
ται νά εύρίσκεται είς μίαν συνε
χη ,ταρακολούeησιν ταύτης.
1) Κατ' άρχήν δέον νά σημειώ
σωμεν, δτι τό δρyανον, δπερ
διαθέτει δ άνθρω,τος διά την
κατάκτησιν της άληθείας είναι
κυρίως ή διανόησίς του. Έντευ
θεν άπορρέει μία ενδειξις ύπέρ
της ίκα.ότητός της στηριζομένη
είς την σκοπιμότητα της λει
ιουρyίας του όρyάνου τούτου.
Τό yεyονός, δτι τό δρyανον
τουτο έδημιουρyήθη · διά νά
φέρn τόν άνθρωπον είς έπικοι
νωνίαν μέ την ,τέραν
αύτου
τφαyματικότητα καί έπομένως
νά διαyνώσn
την
άλήθειαν,
εfναι πιθανόν, δτι έδημιουρyήθη
κατάλληλον καί ίκανόν. 'Εάν
άμφισβητήσωμεν τουτο, τότε άμ
φισβητουμεν καί αύτήν ταύτην
την άρνησιν, άφ' οδ καί αϋτη
εfναι ,τροϊόν της διανοίας.
2) Αί άλλε,τάλληλοι έφευρέ
σεις καί ή δι' αύτων κυριαρχία
των φυσικών νόμων καί μέσct>
αύτων έπίτευξις ώρισμενου έν
τfi φύσει εpyου, ώς ή πρόρλε
ψις φυσικών φαινομένων, ατινα
μετά μαθηματικης άληθείας έπα
κολουθοϋν, μαρτυρουν, δτι δύ
ν αται ή άνθρωπίνη διάνοια νά
,ταρακολουθfi την πραγματικό
τητα καί
3) Τά έκ των μυστικών δδων
καί της πίστεως ,τροκύπτοντα
-πορίσματα έπαληθεύονται διά

της λοyικης έρεύνης. Έπο!:ένως
έάν τά ,τρωτα cΤναι άληθη, κατ'
άνάyκην εfναι καί τά δεύτερα.

ΠΙ
Ή άνθρι.ι.1iνη vνι.ιστική Ικανό
της δύναται νά συλλόβr:t δπασαν
τήν εξι.ι
ταύτης
πραvματικό
τητα; Ή καταφατική άπάντη
σις είς τό έρώτημα τουτο ,τροϋ
,τοθέτει την άκριβη yνωσιν του
τί ύφίσταται εξω ήμων καί ποία
ή άκριβής φύσις αύτου. 'Αλλά,
τουτο άκριβως άyνοουμεν καί
τουτο ζητουμεν νά καθορίσωμεν
δι' δλης της έρεύνης ταύτης.
Πάντως έκ της πείρας καί των
γνώσεών μας εχομεν ένδείξεις,
δτι δ κόσμος είναι άπειρος κα ί
κολοσσιαίος καl ή σκεπτομένη
άνθρωπότης απειροελαχ[στη. Ή
σύγκρισις είναι έπί τοσουτον
συντριπτική διά την ανθρω,τίνην
πνευματικήν μεyαλαυχίαν, ώστε
νά μας έπιβάλλn ώς λογικήν έπι
ταyήν ν' αποδεχθωμεν ώς ,τιθd
νόν, δτι ένδεχομένως ή κατανόη
σις της εξω ήμων ,τραyματικό
τητος ύπερβαίνει τάς yνωστικάς
μας ίκανότητας. Τουτο μας έν
θυμίζει τό του Καρτεσίου «τό
έλάχιστον της γνώσεως, δπερ
κατέχομcν, μας κρύ,ττει την
θέαν του απείρου».
Ή πιθανότης αϋτη ένισχύεται
ετι ,τερισσότερον έκ των έπομέ
νων διαπιστώσεων.
1) Ώς άμέσως κατωτέρω θ' ά
να,ττύξωμεν είναι βέβαιον έκ
της ψυχολοyικης έπιστήμης, δτι
ύφίστανται κατά φύσιν αίσθητά
πράγματα, ατινα τά αίσθητήρια
ήμων δρyανα δέν δύνανται νά
συλλάβουν, διότι ταυτα εχουν
ενα κατώτατον καί ενα ανώτα
τον δριον αίσθαντικότητος. Γε
γονότα δθεν του έξωτερικου κό
σμου δρώντα ύπό καί ύπέρ τά
δρια ταυτα, καιτοι ύφιστάμενα,
δέν εfναι αίσθητά.
2) 'Εκ της ανθρωπίνης έμπει
ρίας yνωρίζομεν, δτι yεννωνται
έν ήμίν πεποιθήσεις, χωρίς αδ
ται νά είναι ,τροϊόντα της αν
θρωπίνηι; διανοήσεως καί χωρίς
αδται νά είναι κατ' ούσίαν νοη-
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τά. Πιστεύομεν είς τήν ϋπαρξιν
του θε.ου πρίν η σκεψθωμεν καν
περί αύτου καt χωρίς νά εχωμεν
ύπ' οψιν τάς περί της ύπάρξεως
του θεου μεταψυσικάς αποδεί
ξεις. Πιστεύομεν, διότι πιστεύο
μεν. Πιστεύομεν χώρtς νά κα
τανοωμεν τό πιστευόμενον. Ώς
εύστόχως παρατηρει δ Μέγας
Βασίλειος ('Επιστολή 234.2) «ή
με'ίς δ' έκ μέν των ένερyειων
yνωρlζομεν τόν θεόν ήμων, τf!
δέ ούσίc;ι αύτοu προσεyyίζειν
ούχ ύπισχνούμεθα». Κατά δέ τόν
Ίωάννην Δαμασκηνόν (" Εκδ.
όρθοδ. πιστ. Α. 12) «δτι μέν έστί
θεός, δηλον· τί δ' εστι κατ' ού
σ[αν καί φύσιν, άκατάληπτον
τουτο παντελώς καί άyνωστον >.
Προφανές εΤναι, οτι τό έπιχεί
ρημα τουτο ούδεμίαν εχει αξίαν
δια τούς μή πιστεύοντας εtς
την ϋπαρξιν του θεου. Δι' ήμας
δμως, οϊτινες πιστεύομεν είς
ταύτην, τό έπιχείρημα εχει σχε
τικήν άξίαν, διότι δια της πί
στεως εχομεν ώς αποδεδει yμέ
νον, διι ύπάρχει θεός καί έπο
μένως εχει ώρισμέvην φύσιν,
έν τούτοις ή αvθρωπίνη διανόη
σις δέν δύναται νά συλλάβn
ταύτην.
3) Ό άνθρωπος βιοι ώρισμέ
νας ψυχικάς καταστάσεις έκδη
λουμένας διά των διαφόρων
συναισθημάτων χαρας η λύπης,
λ.χ. δ άρμονικός ηχος, έπιδρωv
έπl τηc ψυχης μεταφράζεται
εtς α'ίσθημα χαρας η λύπης,
αλλ' ούδέν απολύτως λέγει είς
τήν άνθρωπίνην διάνοιαν. Τουτο
δμως άποδεικνύει, οτι έκτος
ήμων ύφίσταται μία πραγματι
κότης, ην δμως δέν δυνάμεθα
νά κατανοήσωμεν, διότι τά μη
νύματα ταυτα δέν δύνανται νά
ένδυθουν τά λογικά σχήματα
του yνωστικου μας μηχανισμου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Έκ της δλης έρεύνης προκύ
πτει ώς πιθανόν, οτι:
1) ή έπέκεινα πραγματικότης
δέν εΤναι δια τήν ανθρωπίνην
διάνοιαν γνώριμος εί μή μόνον,
έψ' δσον τά περί ι ης ύπάρξεως
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αύτης μηνύματα είτε εύθέως
ε.'ίτε δια μέσου των αισθητηρίων
· όρyάνων δύνανται νά περιβλη
θοuν τά λογικά σχήματα της_
άνθρωπ[νης διανοήσεως.
2) ύφίστανται ,τραyματικότη
τες μή δυνάμεναι νά ύποστουν
τόν λογικόν αύτόν μετασχημα
τισμόν καί ων δέν δυνάμεθα νά
εχωμεν οίανδήποτε yνωσιν καl
συνεπως έπl τούτων δέν δυνά
μεθα νά κατέχωμεν τήν αλή
θειαν.
Γιρός παρηyορ[αν δμως της
φ ιλοσοφούσης �<αί διανοουμένης
ανθρωπότητος πρέπει νά ύπο
yραμμίσωμεν, δτι ή άνοδος του
πνευματικου μας πολιτισμου
συντελεσθεισα είς βραχύ χρονι
κόν διάστη,.Jn., δσον εΤναι δ
,τροϊστορικός καί ίστορικός βίος
της άνθρωπότητος αποδεικνύει
μίαν αϋξουσαν ίκανότητα του
άνθρωπίνου ,τνεύματος νά εύρύ
νn τάς περί της ,τραyματίκότη
τος πληροφορίας του είτε δι'
αναπτύξεως της yνωστικης του
ίκανότητος ε'ίτε διά μηχανικfjς
μεγεθύνσεως της ,τραyματικό
τητος. Ή έξελικτική καί ανο
δική αϋτη πορεία του ανθρωπί
νου ,τνεύματος βεβαίως μας έy
yυαται ετι μεyαλυτέρας κατα
κτήσtις, αλλ' αυται κατ' άνάy
κην θά παραμείνουν έντός των
άσφυκτικων δρίων του μηχανι
σμοί) της ανθρωπίνης διανdητι
κης μηχανης.

Ι\:
Ή άνθρι.ιπfνη ννι.ιστική ίκaνό
της ώς aϋτη λειτουρΊ{εϊ, δύναται
νά μας δώσr;ι πιστήν είκόνα της
πραΊ{ματικότητος ί
Αί θυραι, δι' ων ή ανθρωπίνrι
ψυχή έπικοινωνε'ί μετά της πρα
γματικότητος, είναι αί πέντε αύ
τfjς αίσθήσεις (ορασις, άκοή, yευ
σις, αφή καί δσψρησις) καί αί δι:
αισθήσεις ώς ή ένόρασις, τηλε
πάθεια κ.λ.,τ. Διά των θυρων
αύτων φθάνουν μέχρι της ψυχfjς
ποικίλα μηνύματα της yύρωθεν
πραγματικότητος, ατινα δια μέ
σου της αtσθητικfjς λειτουργίας
μεταβάλλονται είς παραστάσεις
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{ε�κόνα5) των
άποστελλόντων
τα μηνυματα ταυτα άντικειμέ
·vων καl περαιτέρω διά της δια
νοητικης λειτουργίας είς έννοίας
καl συστηματικάς γνώσεις.
Έντευθεν yεννωνται τά έπί μέ
ρους ζητήματα: 1) αν αί παρα
στάσεις, ας ή άνθρωπίνη ψυχή
σχηματίζει !Ξνεκα του !ξωτερι
κου έρεθισμου άποτελουν φω·
τοyραφίαν του έρεθίζοντος άν
τικειμένου η σύμβολον, φαινό
μενον αύτου, 2) αν ή έπί τη βά
σει του συνόλου των γνώσεών
μας σχηματιζομένη είκών του
σύμπαντος τό λεγόμενον κο
σμοείδωλοv (Weltbild) άποτελει
τήν φωτοyραφίαν του σύμπαν
τος η άπλως σύνολον συμβό

λων;

Καl έρχόμεθα είς τήν ερευ
ναν του πρώτου ζητήματος. Διά
τήν έπί τούτου άπάντησιν πρέ
πει νά έκθέσωμεν τόν μηχανι
σμόν της
άνθρωπίνης αίσθή
σεως, ώς ταύτην εχει διαπιστώ
σει ή ψυχολογία.
α) αίσθημα
δράσεως. Τ' άντικείμενα του έξωτερικου κόσμου
είτε ώς αύτοτελεϊς πηyαί φω·
τός είτε έξ άντανακλάσεως έκ
,τέμπουν ήλεκτρομαyνητικά κύ
ματα έκ φωτονίων, ατινα δια
:χέοvται κυκλοτερώς. Ή κίνησις
ώς είπομεv, είναι κυματοειδής,
ητοι διά κραδασμών. Έφ' δσον
οί κραδασμοί του προσβάλλον
τος τόν όφθα,λμόν ήλεκτρομα
yνητικου κύματος κυμαίνονται
κατά δευτερόλεπτον μεταξύ 450
καί 800 δισεκατομμυρίων γίνον
ται άντιληπτοί παρά του άν
θρωπίνου έyκεφάλου καl παρά
παραστάσiις.
γουν
6πτικάς
'Ηλεκτρομαγνητικοί κραδασμοί
μεyαλυτέρας η μικροτέρας συ
χνότητος, καίτοι καί οδτοι πλήτ
τοντες τόν όφθαλμόν, παραμέ
νουν άπαρατήρητοι καί άνευ
άποτελέσματός τινος. Τήν ϋπαρ
ξιν τοιούτων ήλεκτρομαyνητι
κων κυμάτων ή έπιστήμη εχει
διαπιστώσει προσφάτως διά μη
χανικών μέσων ώς τό ραδιόφω
νον, ύπέρυθρος καl ύπε ριώδης
άκτινοβολία, άκτινες Rδntgen,
άκτινες α, β, y, κοσμικαί άκτι·

νες κλπ. Ή τοιαύτη δμως μηχα
νική διαπίστωσις οyδαμως έξαν
τλει τό θέμα, διότι ένδεχομέ·
νως δύνανται νά ύφίστανται καί
άλλαι άκτινοβολίαι.
·Ηδη ας περιορισθωμεν είς
τόν τρόπον σχηματισμου της
6πτικης εtκόνος της προκαλου
μένης διά των ήλεκτρομαyνητι
κων κυμάτων συχνότητος- 450800 δισεκατομμυρίων κατά 1 ". Ή
ολη διαδικασία του αίσθήματος
διαιρειται είς τρία στάδια.
Α) Μηχανικόν Στάδιον. Πηyή
φωτός έκπέμπει ήλεκτρομαyνη
τικά κύματα, ταυτα κι νουνται
κυματοειδως, διέρχονται διά της
κόρης, προσπίπτουν έπί του κρυ
σταλλώδου:; φακου του όφθαλ
μου, οστις είναι άuφίκυρτος καl
περαιτέρω διά του σκοτεινου
θαλάμου προσβάλλουν τόν άμ
φιβληιπροειδη χιτωνα. Ή δλη
αϋτη μηχανική διαδικασία λαμ
βάνει χώραν είς πασαν φωτο
yραφικήν μηχανήν.
Β) Φυσιολονι!(.όν στάδιον. Διά
της προσβολης του άμφιβλη
στροειδους
έπέρχεται χημι1<ή
μεταβολή της όφθαλμικης ,τορ
φύρας καί δι' αύτης έρεθισμός
του 6πτικου νεύρου, οστις φθά- .
νει είς τό έν tct) έyκεφάλ� κέν
τρον της δράσεως, δπερ κfιται
έπί της έσωτερικης πλευρας άμ
φοτέρων των
ίνιακων λοβων
του έyκεφάλου.
Γ) Ψυχικόν στάδιον. Ό είρη
μένος φυσιολογικός έρεθισμός
του 6πτικου κέντρου του έyκε
φάλου προκαλεί: τήν άνθρωπί
νην ψυχήν, ητις είς άπάντησιν
του έρεθισμου σχηματίζει μίαν
είκόνα, παράστασιν, ην ή άντί
ληψις συνδέει μετά του άντικει
μένου της φωτεινης πηyης, ητις
έξαπέστειλε τά ήλεκτρομαyνη
τικά κύματα. Ή τοιαύτη δμως
παράστασις είναι ερyον της άν
θρωπίνης ψυχης, εχει άνταπό
κρισιν πρός τό έξωτερικόν άντι
κεlμενον, άλλά δέν είναι φωτο
γραφία του.
Παρομοία είναι ή διαδικασία
του άκουστικου
αίσθήματος,
καθ' ην yίνοντα; άντιληπταί δο
νήσεις άέροc παλμικης συχνό-
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τητος άπό 16 εως 30.000 κατά
δευτερόλεπτον.
Έκ των άναπτυχθέντων νομί
ζομεν, δτι άποδεικνύεται πλή
ρως, δτι αί παραστάσεις ας
σχηματίζομεν διά μέσου των
αtσθητηρίων δεν άποτελουν φω
τοyραφ(ας των άντικειμένων,
άλλα σύμβολα αύτων. 'Εάν ή
άνθρωπίνη ψυχή άπέκτα τήν ίκα
νότητα νά ίδn τήν γύρωθεν πρα
γματικότητα οϊα πραyματικως
εtναι θά εβλεπε διαλυόμενον
τόν γνώριμον αύτης κόσμον ώς
δνειρον καί θά εύρίσκετο πρό
ένός άγνώστου μηχανισμου.

6) Παραστόσεις τηλεπαθητικαl,

η ένορατικαl.

Διά νά έρευνήσωμεν τήν άλή
θειαν προσλαμβανομένην διά
μέσου των μυστικων δδων yνώ·
σεων πρέπει- νά δεχθωμεν, δτι
αί περί αύτων μαρτυρίαι προέρ
χονται έκ μέρους προσώπων
άπολύτου τιμιότητος καl δια
νοητικης ύγείας, διό καταφεύ·
yομεν είς τά ίερά κείμενα.
Α) Μεταφέρομεν ένταυθα τήν
,τεριyραφήν του Μωϋσέως περί
της έπl του δρους Σινα θεοφα
νείας άπό τήν w Εξοδον, (Κ.18) «τό
δε δρος τό Σινα έκαπνίζετο
όλον διά τό καταβεβηκέναι έπ'
αuτ4'> τόν θεόν έν πυρί καl άνέ
βαινεν δ καπνός ώς καπνός κα
μίνου καl έξέστη πας δ λαός
σφόδρα, έγίνοντο δε αί φωναί
της σάλπιyγος προβαίνουσαι
tσχυρότεραι σφόδρα. Μωϋσης
έλάλε,, δ δε θεός άπεκρίνατο
αύτc:;'> φωνfi ... »
Β) 'Επίσης μεταφέρομεν έκ
του κατά Ματθαϊον \Ζ.16) Εύαy
γελίου τήν θεοφάνειαν κατά
τήν βάπτισιν του Ίησου· <,καl
ίδού άνεώχθησαν αύτ4'> οί ούρα
νοl καί εtδε τό πνευμα του
θεου καταβαϊνον ώσεl περιστε·
ράν καί έρχόμενον έπ' αύτόν
καl tδού φωνή έκ των ούρανων
λέγουσα· ουτος έστίν δ Υίός
μου δ άyαπητός. έν ζ> ηύδό
κησα',>.
Γ') Μεταφέρομεν ώσαύτως έν
ταυθα έκ των πράξεQV των
Άποστόλων (θ. 3) περιyραφήν
θeοφανείας κατά τήν πορeίαν
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του Ά'Ιtοστόλου Παύλου 1:.ίς Δα
μασκόν· < ενδε τ4'> πορεύεσθαι
έγένετο αύτόν έyyίζειν τfi Δα
μασκ4'> καί έξαίφνης περιέστρα
ψeν αύτόν φως άπό του ούρανου
καl πεσών έπl τήν γην ηκουσε
φωνήν λέyουσαν Σαούλ, Σαούλ
τί μέ διώκεις'; ε1πε δέ τις εί
κύριε ; δ δε Κύριος· είπεν· έγώ
είμί Ίησους, ον σύ διώκεις,>.
Καί είς τάς τρεις ταύτας πε
ριyραφάς όφειλομένας είς τήν
γραφίδα προσώπων, περί της
ήθικης καl διανοητικης άρτιότη
τος των δποίων ούδεμία δύναται
νά γίνn συζήτησις, βεβαιουται
ή παρουσία του θεου,
δμως
ούδείς βλέπει αύτόν, διότι ώς δ
ίδιος δ Μωϋσης (Έξοδος ΛΓ. 20)
βεβαιοϊ, δτι ηκουσF παρά του
ίδίου του θεου λέyοντος πρός
αύτόν «ού δυνήσn ίδεϊν μου τό
πρόσωπον, ού yάρ με ίδn άν
θρωπος τό πρόσωπόν μου καί
ζήσεται». Τουτο σnμαίνει, δτι
δεν δύνανται τά αίσθητήρια του
άνθρώπου νά συλλάβουν τό
θεϊον δραμα, ούδέ δ γνωστικός_
μηχανισμός μας νά ύπαγάy!1
αύτό είς τά καθιερωμένα λογικά
σχήματα. Ή παρουσία του θεου
γίνεται αίσθnτή eίς τόν άνθρω
πον μόνον διά μέσου έκτάκτων
ύλικων μεταβολών ίκανων νά
έπιδράσουν έπl των αίσθητη
ρίων όργάνων καl της άνθρωπί
νης διανοίας
Οϋτω καl άπό τfiς πλευρας
ταύτης καταλήγομεν 1:.ίς τό συμ
πέρασμα, δτι ή άνθρωπίνη διά
νοια δέν δύναται νά εχn άκριβη
είκόνα του δντως δντος, άλλα
μόνον συμβολικάς παραστάσεις
περί αύτου.
2) Έκ των μεχρι τουδε λeχθέν
ιων προφανής είναι ή άπάντη
σίς μας έπί του δευτέρου έρω
τήματος αν τό έκάστοτe σχημα
τιζόμενον κοσμοείδωλον άντα
ποκρίνεται πρός τήν πραγματι
κότητα, δτι δέν δύναται τουτο
ν' άνταποκρίνεται πρός ταύ
την:
α) διότι τουτο δημιουρνεϊται
έπί τn βάσει των έκ της αίσθή
σεως · παραστάσεων, συμβόλων
καί έκ των ίδεων ας διά της λο.
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yικης σχηματίζομεν καί
β) διότι αί περί της πραγμα
τικότητος γνώσεις ήμων είναι
τόσον ρe.υσταί, διαρκως μετα
βληταί καί έπί ύποεtέσεων καί
θεωριων, στηριζόμεναι καί έπο·
μένως τό έκάστοτε σχηματιζό
μενον κοσμοείδωλον είναι άπό·
δειξις των γνώσεων καί ύποθέ
σcων έκάστης έποχης, ούχί καί
άκριβής άπόδοσις της πραγμα
τικότητος. Δι' δ έκάστη έποχή
κατασκευάζει τό ίδικόν της κο·
σμοείδωλον διάφορον του προη
γουμένου η έπομένου χρονικως.

V

Ό άνθρώπινος

λό'{ος

δύναται

νά έκφράσr:ι δ,τι ή άνθρωπlνη δια
νόησις δύναται νά συλλάβr:ι ;
Ό άνθρώπινος λόyος έσχημά
τισε τόν λεκτικόν του θησαυρόν
έκ των κατ' αίσθησιν παραστά
σεων, ας ή άνθρωπίνη διάνοια
άπό των πρώτων αύτης βημά
των ηρχισε νά συyκεντρώνn.
Τουτον έπολλαπλασίασε δια
της διανοίας διά του σχηματι
σμου των άφηρημένων έννοιων.
'Αποτέλεσμα της τοιαύτης κατα
σκευης των έκφραστικων μέσων
του άνθρώπου είναι, δτι ταυτα
εχουν εν άνώτατον, άλλα Πε·
ριωρισμένον δριον έκφραστικης
δυνάμεως, δπερ έπίοης προσδιο
ρίζεται τό μέν έκ της κατ' αί
σθησιν έμπειρίας τό δέ έκ του
yνωοτικου ,-ιηχανισμου της άν
θρωπίνπς διανοίας. "Ενεκα τού·
του ύποβάλλομεv μοιραίως τάς
ίδέας καί τάς πεποιθήσεις μας
είς σχήματα άνθρωπομορφικ ά
Άλλ' ένc°;) μέχρι πρό όλίyου
χρόνου ή έκφραστική ίκανότης
του άνθρώπου έξυπηρέτει πλή
ρως τάς ίκανότητας της άνθρω
πίνης διανοήσεως, ηδη ή άνθρω
πtνη διανόησις τό μεν προύχώ
ρησcν e.ίς τήν βαθυτέραν κατα
νόησιν του c.ίναι, τό δε άπέκτη
σε συνείδησιν των ίδίων της yνω
στικων ίκανοτήτων. Τό χάσμα
τουτο μεταξυ της σημερινης
yνωστικης ίκανότητος του άν
θρώπου καί της έκφραοτικης του
δυνάμεως
έδημιούρyησε τήν
άνάyκην ν' άvαζητήσn ό έπιστή-

μων νέα μέσα έκφράσεως, νέαν
yλωσσαν. Τουτο διεκήρυ�ε προ
σφάτως ό Ei1;stein_ και πα_ρ'
ήμίν δ καθηyητης της Φυσικης
κ. Δημ. Χόνδρος είς αρθρον του
«ό άνθρωπομορφισμός είς τήν
έπιστήμην» («"Ηλιος» τόμος 20
σελ. 943). Οϋτω γράφει δ κ. Χόν
δρος : «ή εννοια της δυνάμεως
έδημιουρyήθη κατ' άρχάς έπί
του άτόμου. Ε{ναι κάτι που
αίσθωόμεθα μέσα μας κο.ί ζη
τουμεν κατόπιν νά τό προβάλ
λωμεν καί είς τά φυσικά φαινό
μενα. Τοιουτοτρόπως λέyομεν
συμφώνως προς την άνθρωπο
μορφικήν μας άvτίληψιν δτι δ
ηλιος άσκe.ί δύναμιν καί ελκει
τήν yην... Κατά τάς συγχρόνους
άντιλήψεις δυνάμεθα νά είπωμεν,
δτι ό ηλιος ώς έκ της παρουσίας
του δημιουργεί μίαν κατάστα
σιν, οϋτως ωστε νά προκαληται
ελξις, παράyεται δηλαδή πέριξ
αύτου πεδίον βαρύτητος. Πεδίον
είναι χωρος ήλλοιώμενος ώς έκ
της παρουσίας ένός φορέως ήλε
κτρικου η μαyνητικου φορτίου...
Με τόν εναρθρον λόγον δεν δυ
νάμεθα νά δώσωμεν σήμερον
πράγματι έπιστημονικήν περι
yραφήν, στηριζόμενοι είς τάς
άνθρωπομορφικάς
άντιλήψεις.
'Υπάρχει δμως καί ό μαθηματι
κός λογισμός δ όποιος δύναται
νά περιyράψn τόν κόσμον, άπηλ
λαyμένος άπό άνθρωπομορφι
κάς άντιλήψεις. Τά μαθηματικά
σύμβολα προσαρμόζονται πλή
ρως είς τήν έπιστημονικήν Πi·
ριyραφήν του κόσμου καί δύναν
ται νά έξηyήσουν τάς κινήσεις
των ούρανίων σωμάτων. Δεν
μπορουμεν δυστυχως νά έκψρά
σωμεν καl δια λόγου τάς έν
νοίας του μαθηματικου λοyι
σμου,>. Άλλ' δσον δήποτε καί αν
ό ανθρωπος διέσπασε τό φρά
γμα του άνθρωπίνου λόγου δεν
δύναται έν πάση περιπτώσει νά
διαπεράσn τό φράγμα του μη
χανισμου της άνθρωπίνης δια·
νοίας.

VI

Άντικειμενικόν στοιχείον της
άληθεlα ς ("\l eritas Existentiae).
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:fi π�ρί τό ύποκειμενικόν στοι σμος των ίδεων, ούχί ώς άνθρω
ιον της άληθείας γενομένη πίνων λοyικων σχημάτων, άλλ'
uνα άφωρμήθη άπό τήν προϋ ώς πνευματικων δυνάμεων. Πε
• 'θεσιν, οτι ύψίσταται έκτός ραιτέρω οί νεοπλατωνικοί συμ
t'-fιμφν πραyμαtικότης τις άνε πληρουντες τήν διδασκαλίαν
ξάρτητος του σκε'Ϊττομένου ον- ταύτην έδίδαξαν, οτι δ ώς ύλι
·, τέ>ς. υοτι ύφίσταται τό ον καθ' κός κόσμος έκλαμβανόμενος ύπό
έαυτό (Das Ding an sicb) ώς δέ του άνθρώπου είναι «άπορροή»
χ.ε'ται δ Κάντιος είς τήν Κριτι του νοηιοG κόσμου των ίδεων.
κήν του καθαροG λόγου.
Τήν αύτήν διδασκαλίαν άπεκ
'Ήδη πρός δλοκλήρωσιν της δέχεται καί δ έπίσκοπος Berke
έρΕύνης άναyκα'ιον εtναι ν' άπαν ley (1685-1753) είς τούς τρε'ις
τησωμε\! εtς τό έρώτημα αν αύτοG διαλόγους «μεταξύ του
-πρά-γματι ύψίσταται πραyματι- 'Ύλα καί του Φιλόνου έναντίον
, κφς έξ άντικειμένου κόσμος των σκεπτικιστων καί των
�άσχετος πρός τό:ς έν τn ψυχn άθέων». Κατ' αύτόν ή εννοια
ήμων παραστάσεις καί tδέας η του χώρου καί παντός, δπερ έν
, ο,τι πιστεύομεν ώς έξωτερικόν αύτc;> έμπεριέχεται θεωρε'ιται ώς
κό'σμον ε!ναι 'ίνδαλμα δημιουρ κάτι άδύνατον καί έπομέvως ή
yηθέν ύπό της διανοίας ήμων ; ϋλη είναι κάτι άνύπαρκτον. Ό
.Έό έρώτημα δέν ε!ναι ολως κόσμος εtναι ά θροισμα tδεων
σκαιόν, καθ' οσον ώς παρατηρε'ι έκπορευομένων άπό τόν θεόν.
δ Russel (Op. cit σελ. 18) δύνα Κατά δέ τόν Leibnitz (1646ται μετά λόγου ν' άμψισβητηθfi 1716) αί ίδέαι αδται είναι πνεύ
ή άντικειμενική πραγματικότης. ματα, μονάδες παρ' αύτοG κα
·χαρακτηριστική δέ ε!ναι έπί του λούμεναι.
σημείου τούτου ή άμφιβολία του
Πpός τήν διδασκαλίαν έν yέ
,ι<αρτεσίbυ (1596-1650), οστις νει ταύτην συμφωνουν μετά έπί
ά φιβάλλων εφθασεν έπί τfi βά μέρους παραλλαyων οί Ficbte,
σ ι του συλλοyισμοG του «Cogito
Scbe1ling, Hegel, Wundt, Scho
Ergo Sum»
(σκέπτομαι dρα penhauer.
2) Πρανματοκρατlα.
(Realisύπάρχω) νά θr.ωρήσn ώς άπολύ·
. τως βέβαιον μόνον, οτι έφ' οσον
mιιs). Κατά τάς άντιθέτους δι
σκέπτομαι, dρα ύπάρχει σκεπτό
δασκαλίας ύπάρχει έκτός της
μενόν τι δν καί έπί της έντεG διανοίας πραγματικός κόσμος,
άνεξάρτητος αύτης (Das Ding
θεν άποδείξεως νά οίκοδομήσn
an sich). 'Ως παρατηρε'ι δ Κάν
;ι:όν έξωτερικόν κόσμον.
. Ώς γενικόν δίδαγμα πάντως τιος είς τήν Κριτικήν του Καθα
'δύναται νά θεωρηθfi, οτι ούδείς ροG Λόγου Α)369, δ χωρος, δ
άμφισβητε'ι, οτι έκτός του σκε χρόνος καί τά έν τfi φύσει τε
πτομένου άνθρώπου ύπάρχει λούμενα εχουν ϋπαρξιν αύτοτε
καθ' έαυτήν πραγματικότης τις. λη καί άνεξάρτητον άπό τήν
'Εκε'ινο ομως περί τό δπο'ιον περί αύτων παράστασιν του
yενναται μεγίστη άμφισβήτησις σκεπτομένου άνθρώπου. Ό Κάν
.� είναι τί -όντως είναι ή πραγμα- τιος θεωρε'ι τήν τοιαύτην πρα
τικότης αϋτη. Περί τό μέyα του γματικότητα ύπερβατικήν, ώς
-·τό πρόβλημα έξηνέχθησαν ύπό άπρόσιτον εtς τήν άνθρωπίνην
�των φιλοσόφων διδασκαλίαι, αϊ διάνοιαν καί τάς αίσθήσεις. 'Ως
,t ηνες δύνανται νά καταταχθουν εύστόχως παρατηρε'ι δ Rιιssel
εtς δύο μεyάλας κατηγορίας ύπό (Op. c it. 12) «έκε'ινο τό δπο'ιον
τούς ορους ίδεοκρατία (ίdealίs βλέπομεν καί αίσθανόμεθα είναι
nι.us)-πρ�yματοκρατία (realis ·φαινόμενον μόνον, είς τό δπο'ιον
πιστεύομεν ώς τεκμήριον πρα
m.us).
'1> Ίδει κρατlα. (Idealisrnι1s). yματικότητός τινος εύρισκόμε
νον οπισθεν του φαινομένου
διδασκαλία αϋτη όφείλεται
άρχήν είς τόν Πλάτωνα, τούτου».
Αί φυσικαί έπιστημαι μας
ην τό οντως δν ε!ναι δ κό-
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άποδεικνύουν σήμερον, δτι ή
ϋλη άποτελεϊται άπό τά διάφο
ρα ήλεκτρόνια, ούδετερόνια, πο
ζιτρόνια ήλεκ τρομαyνητικης φύ
σεως, καί δτι ή ϋλη καl ένέρ
yεια δύνανται νά έναλλάσσων
ται. 'Αλλά, τί είναι πάντα ταυ
τα; � Αyνωστον έάν αύτά είναι
ή έσχάτη άνάλυσις της ϋλη�
έκδηλουνται δι' ώρισμένων φαι
νομένων, ατινα δ άνθρωπος με
λετ� καl χρησιμοποιεϊ πρός
έξυπηρέτησιν των ίδίων του σκο
πών. Πάντα ταυτα διά των άκτι·
νοβολιων των έπιδρουν έπl των
αίσθητηρίων όρyάνων του άν
θρώπου καl διά των έντευθεν
έρεθισμων yεννουν συμβολικάς
παραστάσεις, αϊτινες μαρτυρουν
μέν τήν ϋπαρξιν μιας εξωθεν
πραγματικότητος,
άλλα δέν
πληροφορουν ποία είναι άκρι
βής αύτων ή φύσις καl σύστασις.
Οϋτω δ ήμέτερος Β. Αίyηνίτης
εις άρθρον
του «ϋλη καl ένέρ
γεια» ( U Ηλιος τόμ. 22 σελ. 406)
γράφει «γενικώς ή πραγμα1ική
φύσις των φαινομένων του μι
κροκόσμου είναι άγνωστος. Καl
αύτοl οί μαθηματικοί τύποι δέν
μας άποκαλύπτουν τήν πραγμα
τικότητα. 'Αλλά καl αν εις αύ
τούς περιέχεταί τι σχετικόν
πρός αύτήν δέν είμεθα εις θέσιν
οGτι: νά τό άναyνώσωμεν οGτε
νά τό έννοήσωμεν... Ό ανθρω·
-πος δέν είναι βεβαίως δυνατόν
νά κα�ορίσn ποία ή πραγματι
κότης των φαινομένων δι' άμέ
σου έξετάσεως διά των αίσθή
σεων του έσωτερικοG των άτό·
μων καl των σωματίων. ώς
πράτη.ι διά τά μικροσκοπικά
φαινόμενα προσδίδων κατάλλη
λον όνομασίαν».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

'Εκ της δλης έρεύνης προκύ·
πτουν τά έξης συμπεράσματα:
1) Έκεϊνο, δπερ διδάσκει δ
Κάντιος εις τήν Κριτικήν τοσ Κα·
θαροG Λόγου «τί δύνανται νά
είναι τά καθ' έαυτά πράγματα
οϋτε γιγνώσκω οGτε χρειάζομαι
νά γνωρίζω, διότι άκριβως ού·
δαμως άλλως δύναται νά yνω·
σθii ύπ' έμοG πραγμά τι, είμή

μόνον ώς φαινόμενον».
2) Ό κόσμος των ίδεων κατά
των παραστάσεων, δν δημιουρ
yεϊ ή άνθρωπίνη ψυχή ώς σύμ·
βολα του πραγματικοG κόσμου,
.,_ίJρίσκονται είς συσχέτισιν πρός
αύτόν καί έπιτρέπουν είς αύτήν
νά τόν κατανοn, νά τόν παρα·
κολουθn καί νά τόν έξαναγκά·
ζn ϊνα έξυπηρε τη τούς ίδίους
του σκοπούς.
3) 'Εκ της τοιαύτης συσχετί
σεως των έν ήμϊν φαινομένων
καί της εκτός ήμων πραγματι
κότητος δημιουρyεϊται έκάστοτε
είς τήν άνθρωπίνην ψυχήν κοι
νώς βεβαιουμένη καί άποδεκτή
πεποίθησις, δτι ή έκτός αύτης
πραγματικότης εχει οϋτως η άλ
λως. Τουτο άποτελεϊ τήν άν·
θρωπίνην άλήθειαν.
Συνεπώς τό εργον της άλη
θείας συμπίπτον μέ τό εργον
της έπιστήμης « συνίστατ αι, ώς
:.ύστόχως παρατηρεϊ ό Emile
Boιιtraux(Science et religion dans
la philosophie contemporaine 1908
σελ. 354 καί έπ.), είς τό «νά ύπο·
καθιστ� είς πράγματα σύμβολα,
ατινα έκφpάζουν
ώρισμένην
αποψιν, άποψιν δυναμένην νά
έρμηνευθfi διά συσχετίσεων σχε
τικώς έπακριβων, νοησίμων καί
χρησίμων δι' δλους τούς άνθρώ.
πους».
4) Τέλος εάν υπάρχουν έν ζωfi
άλλαι πνευματικαί καταστάσεις
καθ' ας ό άνθρωπος λυόμενος
άπό τά δεσμά του yνωστικοG
του μηχανισμοG δύναται νά θεω·
pfi τό δντως δν ένώπιος ένωπί�
δέν δύναμαι νά γνωρίζω. Πι
στεύω δμως, δτι τό άνθρώπινον
πνευμα άπαλλασσόμενον του
άνθρωπίνου
σκηνώματος καί
έλεύθερον άνερχόμενον είς πνευ·
ματικωτέρους κόσμους άποκτα
μίαν
αϋξουσαν προσέγγισιν
πρός τό δντως ον. Τουτο δέ βε
βαιοϊ καί δ Άπόστολος Παυλος
(Κορινθ. Α ΙΓ 12) <,βλέπομεν γάρ
α ρ τ ι δι' έσόπτρου έν αίνίyματι,
τ ό τ ε δέ πρόσωπον πρός πρό
σωπον>.
ΧΡ.

Γ.
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-----8.11-------·Μεγαλόπρεπ ες

ψυχέ ς

σέ μορφές ταπεινων άνθρώπων
Του ΙΩ. Α. ΒΑΣΙΛΗ

Σ Ετουμιά•Αpχαιοφίλ
πολυήμερη εκδρομή
οu 'Ομίλου,

&νά την ΙΙελοπόννησο, είχε σχη
ματισθη ενας κύκλος φίλων καί
σuζητούσαμε το θέμα' πως σε
μεpικοuς ά:νθpώποuς ασήμαντης
καταγωγής καί, ιχς ποίίμε, εύτε
λοϋς επαγγέλματος, (ενφ κανένα
επάγγελμα δεν είναι πεpιφpο
νητέον), σuναντοίίμε ψuχες δuνα
τες με πλούσιο σuναισθηματικο
καί πνεuματικο κόσμο. Καί ά:ν·
τίθε1:α, σε ανθρώπους τuλιγμέ
νοuς με τηβέννους, με περγαμη
νές, με τίτλους σπουδών καί εύ·
γενείας, συχνά βλέπουμε εκδη
λώσεις ταπεινές, χαμηλές, στει
ρότητα νοητική, στεγνο καί άγο
νο σuναισθηματικο πεδίο.
Έpεuνουσε δ καθένας με τόν
δικό του τρόπο τά αίτια των
φαινομένων αύτων. 'Άλλοι εϋpι
σκαν ώς αιτία την μόρφωση, την
επίδραση του περιβάλλοντος, τον
τρόπο ανατροφής καί παιδαγω
γήσεως, τήν οργανική κατάστα
ση, την ύγεία, τήν θpησκεuτικ11
καί φιλοσοφικη θεώρηση. Ό
δποφαινόμενος, αύτά τα φαινόμε
να τα απέδιδε στήν ιστορία κάθε
φuχης, στην ήλικία της, στην ώ
ριμότητά της. Καί εφεpα τότε
δύο ζωντανα παραδείγματα για
νά στηρίξω τίς απόψεις μου, για
τί πιστεύω πως το παράδειγμα

επιδρά εντονώτεpα ά:πό κάθε θε
ωρία καί διδασκαλία.
Διηγήθηκα πως στα Γιαννιτσά
το 1912 καί το 1917 σuνήντησα
δύο άτομα με ελάχιστη μόρφω
ση, άλλα με μεγάλη ψuχικη αξι
οπρέπεια καί πνεuματικο μεγα
λείο. Τότε, στην εκδρομή, εfχε
εκδοθη το lo τείίχος του «Ίλι
σου» καί μεταξu τοίί κύκλου των
συζητητών ήσαν καί ίδpuτικχ
στελέχη τοίί λαμπpοίί τούτου πε
pιοδικοίί, τα δποία με παpώτpu
ναν να δημοσιεύσω την αφήγησή
μου εκείνη ώς πολu διδακτικη
καί διαφωτιστική.
Τό Πάσχα φέτος, πάλι σε μια
εκδρομή του 'Αpχαιοφίλοu, πέ
ρασα απο τά Γιαννιτσα κ.αί επε
χείρησα νά ξαναβρώ τά μέρη δποu
σuναντοίίσα τόν Μπάρμπα-Δη
μήτρη τόν μπαλωματη καί τόν
Χότζα-αότά ήσαν τά πρόσωπα
που εcρεpα ώς παράδειγμα-που
τώp!Χ πιά βρίσκονται στον άλλο
κόσμο. • Αλλά, τα Γιαννιτσά ε
χοuν άλλάξει οψη: οίιτε ή λί
μνη, οίιτε δ Χασνές, δ μεγάλος
πλάτανος που εσκίαζε τους θα
μώνες τοίί καφενείου, οϋτε το γε
φύρι που εfχε τή μπα:pάγκα του
δ Μπάρμπα-Δημήτρης, ύπάp
χοuν πιά. Έξέλιξις, πρόοδος,
κτίp:α σπουδαία, εcράμιλλα των
'Αθηναϊκών, καί αντί για καλ-
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ντερίμια, άσφαλτος. 'Έτσι έφρε να. μου :μλήση το χέρι και να με
σκάρισα τlς άναμνήσεις μου του παpακαλέση νά του δώσω μεpι
1912 και του 1917 καl σήμερα κους στρατιώτες να πάη στb .
μου δίδεται fι εόκαιρία να σας κτημα του, δπου εrχε χποθyjκες
τις άφηγηθω.
σιτηρών και. δλα τα δπάpχοντi
Μετα τη μάχη των Γιαννιτσών του, γιατί τον ε1δοποίησαν πώς
δ λόχσς μας δtετά.χθη να παρα ο[ χωpικοι. των πέριξ, οί Βούλ
μείνη, προσωρινά., φροuρα πόλε γαροι, άρχισαν τίς λεηλασίες και.
ως. Ό δποφαινόμενος ελαβε την · εβαλαν φωτια. στις &ποθήκες.
Του εδωσα πέντε στρατιώτες
έντολη να παραλά.βη το Τοuρκικο
Στρατιωτικο ΝοσοΚΙJμείο. 'Εκεί, να. τον συνοδεύσουν και &νεχώ
έκτος των ασθενών και τρcωμα ρησα για το Νοσοκομείο. Στο
τιων, είχαν περίορισθη 300 δρόμο δμως ·&ντίκpuσα τι.ς οpδες
Τοι,ρκαλβανοι στρατιώτες που αρ των Βουλγάρων .που είχαν λεη
νήθηκαν να. συνεχίσουν τον πό λατήσει μαγαζιd; κα.1. σπίτια, έ
λεμο πλάϊ στους Τούρκους, δταν φόpτωναν τη λεία τους στα. δπο
εμα:θαν πώς i) γενέτειρά. τους ζύγιά τους κι' έφευγαν &πο διά
έκηρύχθη ελεύθερη χώρα. Σαν φορες κατευθύνσεις. 'Έλαβα την
κάτοχος -τ.ης &λβανικης, έπηρα πpω:τοβουλία να. σταματήσω τό
τίς καταθέσεις τους με πολλη κακό. 'Έτρεξα με μερικους στρα
εόχέρεια και με ικανοποίηση γι' τιώτες στο γεφύρι που ήταν 1ι
αότούς. 'Αλλά, μαζί με τους ε!;οδος της πόλεως καί &νάγκασα
Τοuρκαλβανους &ντίκρuσα δύο σε τους άρπαγας να ξεφορτώσουν
βάσμιες μορφές, τον Μοuφτη καί τη λεία τους καί να φύγουν δπως
τον Χότζα των Γιαννιτσών. Έ ήρθαν. Σε λίγες ωpες σχηματί
τουτοι εΙχαν ελθει να έπισκε σθηκαν βουνα από τρόφιμα, κάθε
φθουν και να. νοσηλεύσουν τους είδους ο1κιακα σκεύη, προίκες
τραυματίας Τούρκους, άλλα. έ άθικτες και. σιτηρά. Έσκέφθηκα
κpατήθησαν ώς α1χμάλωτοι πο Πί7)ς θα ήταν δυνατον να επιστρα.
λέμου. 'Αφnυ έπείσθηκα, cτι δεν φοίίy δλα α.ότα τα &γα.θα. ε1ς τους
επpεπε να κρατηθοσν, τους άφη κατόχους. Ε1δοποίήσα τις δημο
σα ελευθέρους. Μου έζήτησαν να. τικές και θρησκευτικές άρχες
τους συνοδεύσω στο σπίτι τους της πόλεως και. μερικους πρού
για. &σφά.λεια. Τους σuνώδεuσα, χοντες για να τα παραδώσω και.
πράγματι, μέχρις εκεί. Τό &p να. φροντίσουν αότοι. πια να άπο
χοντικό τους ήτο. γεματο &πο γυ δοθουν κατα. τον δικαιότερο τρό
ναικόπαιδα τρομαγμένα. Τους πο. 'Εκείνη τη στιγμη βλέπω
καθησύχασα πώς δεν εχοuν να τον Χότζα έπιστpέφοντα πελιδνό
φοβηθοσν τίποτα, τώρα που &πο και. κάτωχρο. Κpατουσε στο χέρι
κατεστάθη i) τάξις. Έτοποθέτησα εν.χ κιοuπά.κι με τουρσιά. Δεί
στίς εξώπορτες λευκές σημαίες χνοντάς μου ·το, χωρίς να μπο
και έτοιχοκόλλησα δια.ταγη «'Α pέση να κpατήση τα δάκρυά του
παγορεύεται 1ι είσοδος &πο την μου λέγει: «Τσαους αφέντη, αό
στpατιωτικη αρχή>:. 'Όταν τους το μου απόμεινε, i) γη και. το
&ποχαιρετοΟσα:, δ Χότζας ήθελε πηγάδι. 'Έτσι τοθελε δ 'Αλλάχ.
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<Υποτάσσομαι στις αποφ4σεις του.
Λυπουμα.ι μόνον πcu μοΟ εφυγα.ν
μερικά δάκρυα. μπροστά σου. Ό
θεος και συ νά μου συγχωρέσετε
α.ύτη την ανθρώπινη αδυναμία.».
l'ια νά τον ενθαρρύνω τοϋ λέγω :
«Χότζα. μl)υ, 6λέπεις πόσο στάρι
:εχω εδώ. Νά πάρης 10 τσου6ά
.λια., για.τι πιθα.νον σε α.ύτο το
-σωρο νά είναι κα.ί απο το δικό
σου στάρι». "fψωσε τότε ά:γέρω
χα. το κεφάλι του κα.ί μου απήν
τησε με φωνη σταθερή: «Έμπεν
τέν-Ποτέ. Είνε ξένη περιουσία.,
δεν μπορώ νά πάρω ξένο πραγμα..
"Εάν το πάρω, ή ανομία. θά με
παρα.κολουθη σάν σκια ΚfΧί εδώ
κα.ί στον άλλο κόσμο. Τά μπρά
τσα. μου είναι γερά, εχω γη κα.ί
νερό, θα καλλιεργήσω τη γη καί
eJ μου αποδώση πάλι δσ:χ χρειά
ζομαι να ζήσω εγω κα.ί τα παι
διά μου». 'Έμεινα. εμ6ρόντητος
_μπρος στην ύπέpοχη α.ύτη άπάν
-τηση που φα.νέρωνε εντιμότητα.
-χα.ί ά:ξιοπpέπεια:, να εκδηλώνων1:α.ι δε χωρίς κα.μμια κάμψη τοϋ
ήθικου κα.ί χωρίς Θόλωση νοητι
κη σε στιγμές Ο1ΚΙ)ΥΟμικής εκμη·
δενίσεως.
Τον ατένισα: μέ: σε6ασμό καί
με τό 6λέμμα: μου εχάϊδευ:χ α.ύτη
τη μοpφη που ενσάp-κωνε τέτοια:
αγέρωχη ψυχή. Έπεχείpησα. καί
πάλι να τον πείσω να πά:ρη μερι
κά τρόφιμα: για να πεpάση τίς α
νήσυχες εκείνες μέρες. �Ητ:χ,, α
νένδοτος. Με απεχα:ιρέτησ:: με
εγκαρδιότητα. Χαι μοϋ είτ-ε τά
έξης αλησμόνητα: :
«Έyω είμαι έ >ια.ς ά:πλός Χότ
ζας κα.ί ύπηρετώ μιi θρησκεία:.
Ή πίστις μου δμως είναι άλλη.
Πιστεύω στη Ζωη κα:ί στον "Α.ν
θρωπο. Ή Ζωη εzει Νόμου;.
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Αύτοuς πρέπει να μά:θη δ άνθρω
πος και νά τους ακολουθη. Άλλα
δ άνθρωπος με τη φα.ντα.σία. του
πλάθει δικούς του Νόμους που
είναι αντίθετοι με τους Νόμους
της Ζωής, κα.ί, αντί χα.ρας, δοκι
μάζει λύπη. Άντί της Ε1pήνης
και τής ευτυχίας για Ι:Ιλους,
μπλέκει σε καυγάδες κα.ί χωρίς
να το θέλη, σε πολέμους. 'Όλα
δμως περνάνε κ:χι σ6ύνουν σαν
τα κύμα.τα. της θάλασσας. Μένει
πάντα. ι5 'Άνθρωπος κα.ί ή Ζωή.
Είσαι νέος, κύττα.ξε ,/ ά.γα.πή
σης τη Ζωη κα.ί τον 'Άνθρωπο.
Ή θρησκεία. σου να είναι ή Κα
λωσύνη κα.ί ή 'Αλήθεια. 'Από
μέσα: iπο την καρδιά μου σοϋ
ευχι:ιμα:ι να γυρίσης γερός στα
χώμα.τα. που γεννήθηκες».
'Έπεφτα: ά.πο κα:τάπληξι σε
κα:τάπληξ:. Κυριολεκτικα εμει να
με τό στόμα. ανο:κτό, γιατί οέv
ήξερα: τί νά θαυμάσω σ' αυτόν
τον άνθρωπο. Την δύναμη της
ψυχής του η τους στοχα.σμοuς
κα.ί τίς παραινέσεις ένος σοψ.ιυ.
'Έμεινα. σιωπηλός. Ό Χότζας
επήρε τό κι ουπάκι με τα τουρ
σιά, ετέvτωσε τό κορμί του κα.ί
με 6ημα: σταθερό εφυγε σάν
θpια:μ6ευτής. Πράγματι, είχε νι
κήσε: τον έα:υτό του σέ: μια από
τίς πιο δύσκολες στιγμές τής
ζωγ,ς του. Τό 6λέμμ:χ μου τ6ν
π:χρ:χκr,λουθοϋσε κ:χθως εφωγε.
Έκαμάρωνα: στό πρόσωπό του
την ανθρώπι'ΙΥι ύr.εpηφάνεια. κ:χί
άνωτ�ρότητχ.
Μέσα στό μυ:χλό μου στριφο
γύριζαν πολλά έρωτήμα:τα: κα:ί
απορίες. Σ' α:ύτο τό κορμί ποια
άρά: γε ψυχη vά. εlv:χι ενσαρκω
μένη : '.Ασφαλώς θχ εί'ια:ι ψυχη
μέ ίστι::,ρί:χ, π,;,u στ6 αμόνι του πό-
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νου κα.ί της δοκιμασίας εχει κα.
τεργα.σθη σκληρά κα.ί εχει άπο·
κτήση την πείρα.ν των α.Ζώνων,
την πείρα.ν της ζωης. 'Έμαθε να
δια.κρίνη το κα.λο άπο το κακό,
την άλήθεια. άπc την ψευτιά.
Ποιος ξέρει εαν κα.ί α.ότος δεν
όπηρξε στα διάφορα: περάσματα.
ά�ο τη γη κανένας κουρσάρος,
κανένας ληστής, κανένας &ρπα.·
yα.ς κα.ί εξοφλεί το χρέος του
άπένα.ντι στην Ειμαρμένη του
σήμερα. ; Δεν πιστεύω πως οί
θρησκευτικές πεποιθήσεις η οί
φιλeισοφικές δοξασίες ε[να.ι ικα
νές να δώσουν ενα.ν τύπο άyέρω
χο καί δυνα.το σε στιγμές μιας
συμφοράς σαν τον ηρωά μου.
Έyνώρισα. επιστήμονα. τον
δποίον άποκα.λοσσα.ν οι .χλλοι
σοφό, που εyρα.φε . κα.ί μιλοσσε
συχνα για την &θα.να.σία. τηζ ψυ
χης. 'Όταν δμως άpρώστησε,
προτοσ πεθάνει, εχα.σε το ήθικό
του, εχα.σε την άξι9πρέπειά του
κα.ί ιξελιπάρει τον για.τρο να
τον σώση, γιατί εκείνος ήταν δ
θεός του.
Ρωτοσσα. .τον εαυτό μου τί
ήταν α.ότο που εδιδε στον Χότζα.
τη δύναμη σέ στιγμές που άλλοι
θα εf*α.ν χάσει οχι μόνον την
άξιοπρέπειάν τους, άλλα κα.ί τίς
φρένες των &κόμη, ν' άντιμετω
πίζη την συμφορά με τέτοια. &τα
ραξία. κα.ί τέτοια. καθαρότητα.
σκέψεως ; Έδω χρειάζεται δύ
ναμη άκα.τάλυτη κα.ί ήyεμονική.
Ν d: άρχη οχι μόγο τοσ έα.υτοσ
του, άλλά κα.ί των περιστάσεωγ,
Χρειάζεται πεποίθηση άλύyι
στη, που μόνο άπο το 'Άδυτο
τοϋ Έyω να 6γα.ίνη ή προστα.yη
που τοϋ ελεγε: «Μείνε ήρεμος,
μείνε συνεπης �, δ, τι πιστεύεις

σ�ν άλ·ήΙ.Ιεια. κα.ί δίκαιο. Μη λυ
yίσης. Να ε!σciι όπερήφα.νος.
'Έλπιζε κα.ί με θάρρος άντιμε
τώπιζε κάθε άντιξοότητα.. Γιατί
δλα. περγΙ?ϋΥ σ' α.ότο τον κόσμο».
Αότα εfνα.ι δμως γνωρίσματα
ώpιμότητα.ς κα.ί πείρας που άπέ
κτησε ή ψυχη γυρίζοντας στο-;
εξελικτικο τροχο της ζωης στον
άπειρο χρόνο. Δεν μπορεί νοc
εΙναι άποκτήμα.τα μιας ζωης 50
η 80 χρόνων σέ μια διαβίωση.
'Όταγ, το 1917, σαν άντιπpό
σωπος των Τρα.πεζων, πηγα. μέ
εντολη της τό'tε Κυ6εpνήσεως
στα Για.ννιτσα για την συγκέν
τρωση των σιτηρων, εζήτησα. νοc
δω το Χότζα.. Δεν τον 6ρηκα..
Εfχε πεθάνει. Ό ΜΌυφτης δμως
ζοσσε καί μοσ είπε μερικα άπο
τη ζωη τοσ Χότζα., που εφώ
τισα.ν μερικα σημεία. της συνο
μιλίας που είχα. μ' α.ότον το
1912. «Αότος δεν ήταν κα.θα.pος
Μωαμεθανός. Ε[χε μητέρα Πεp·
οίδα., που εfχε δική της θρησκεία..
Φαίνεται κι' δ yυιός της ΠΟt)
ήξερε κα.λα τα πεpσικα καί εοιά
βα.ζε κάτι τέτοια. 6ι6λί(Χ θ' άκο
λουθοσσε τη θρησκεία. της μητέ·
pα.ς του στα κρυφά. τΗτα.ν δμως
κα.ί οί δυο καλοί άνθpωπ�ι και.
δεν ελεyα.ν ποτέ ψέμματα.».
Τώρα., άντί του Χότζα., γνώ
ρισα. ενα.ν άλλο τ ΠΟ 'τον Μ πάp
μπα.-Δημήτpη τον μπαλωματή.
·Η φυσιογνωμία. αότη εχει πολι}
ένδια.φέρον, με πολu πνευμcχτικο
περιεχόμενο, με πολλές άνησυ
χίες κα.ί με ψυχικό θάρρος. Όpα
ματιστης κα.ί α.ίρεσιάpχης για.
να 6οηθήση τους δμοδόξους του.
'Αλλ' ας σταματήσουμε ώς
εδώ την καu6έντα., για άλλη
φορά.
ΙΩ. ΒΑΣΙλΗΣ
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<<Διαρκής παρουσlα στό νου της
κaλης πλευράς τCιν πραyμότwν»

Γ ΙΑ'Άλ6α
την καταγωγη του Θωμά
'Έντισον ερίζουν δύο

χωρες: οί 'Ηνωμένες Πολιτείες
και το Μεξικό.
Κατα την άποψι των 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών, δ μεγάλος ευερ
γέτης της &νθρωπότητος γεννή
θηκε στο χωριο Μά'ίλαν τής πο
λιτείας Όχά'ίο, την ll η Φε6ρου
αρίου 1S347. Κατα την άποψι
του Μεξικου, γε11νήθηκε ενα χρό
νο άργότερα, την 18η Φε6ρουα
ρίου 1848, στο χωριο Σοι,ι.πρε
ρέτε τής πολιτείας Ζακατέκας.
Στον άριθμο 19 τής δδου Ίδαλ
γων είναι έντοιχισμένη έπιγρα
φή, που μνημονεύει το ίστορικο
αότο γεγονός. Έπι πλέον, of
Μεξικανοι προσεκόμισαν άλλες

ενδείξεις, δπως επιστολές συγ
γενών του 'Έντισον άναφερόμε
νες στις πρωτες έφευρέσεις του
καί σε προσωπικά του περιστα
τικά. Έπίσημα ληξιαρχικα χαρ
τια δεν υπάρχουν ουτε για την
μιά, ουτε για την άλλη άποψι,
άλλα Γι! Μεξικανοι έπικαλουνται
την μαρτυρία του παπά, δ δποίος
θυμήθηκε δτι είχε 6αφτίσει τον
'Έντισον και είχε συντάξει την
σχετικη πράξι στο 6ι6λίο τής
έκκλησίας, που άργότερα κάηκε.
Έπίσης έπ�κα.λουνται την 6ε
βαίωσι ένος 6ιογράφου, που άνα·
φέρει δτι δ 'Έντισον δεν μιλοΟσε
καθαρα άγγλικά Γεγονος εfναι
δτι δ tδιος δ 'Έντισον δεχόταν
την άμερικανικη υπηκοότητα καί

\
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ίσως άπό πολύ μικpός είχε μετα;6ή η μετα.φεpθη στήν 66pειο
Άμεpική, από τό Σομπpεpέτε,
πού είναι ενα: μικpό χωpιο με
ταλλείων χpυσου καί άpγύpου.
Γιά τήν διαλεύκα.νσι τής κατα
γωγής του 'Έντισον είχεν ενδια
φεpθή καί δ Ζιναpαγιαντάaα, άλ
λοτε πpόεδpος της θεοσοφικής
Έταιpίας, άπό το γεγονός δτι δ
μεγάλος εφευρέτης ήταν μέλος
τijς Έτα:ι pίας.
Ό 'Έντισον εlσήλθε στήν θεο
σοφική Έταιpία: δυόμιση χpόνια.
μετά την ί'δpυσί της. Ή Θ.Ε.
fδpύθη τήν 1 Ίη Νοεμ6pίου 1875
καί δ 'Έντισον δπέγpαψε τήν
α!τησι εlσδοχής του την 4η
Άπpιλίου 1878. Με την πpαξι
του α:ύτή άπεδείκνυε δτι ήταν
ενα πνευμα ελεύθερο καί φωτι
σμένο, οχι μόνον διότι παpεδέ
χθη πως πpέπει νά επικpατΥ)
στήν άνθpωπότητα ή αδελφο
σύνη χωpίς διάκpισι φυλής, πί
στεως, φύλου, τάξεως η χp.ώμα
τος, άλλά καί διότι εθετε σάν
σκοπ6 του τήν συγκpιτικη με
λέτη των θρησκειών, της φιλο
σοφίας καί τijς επιστήμης� προς
ά:νακάλυψιν της εσωτερικής ενό
τητος δλων α:ύτων των εκδηλώ
σεων, επίσης την εpευνα των
ά:νεpμηνεύτων νόμων της ψύσεω:
καί τciJν λανθανουσών μέσ:χ στόν
άνθρωπο δυν::ί f-'εων, πού μαpτυ ·
ρουν τrιν ϋπ:χρξι κόσμου πνευμα
τικου, μέσα κχί πέρ:χ &:π6 τήν
χονδρr;,εtδή ϋλη.
Ή Όήλωσις του 'Έντισον άπο
τελεί ενα &:πό τά κειμήλια τής
Θεοσοφικής '�τ:χιρία:ς καί φυ
λάσσεται στrιν γρ:χμμα:τεία του
'Ά·ιτυ:φ, εχει δε ιός έξης :

Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ίδρuθεϊσα τQ 1875 είς
τό αστυ της Νέας 'Υόρκης
'Αποδεχόμενος τήν ίδιότητα
του μέλους της άνωτέρω άνα·
φερομένης έταιρίας, ύπόσχομαι
διά της παρούσης νά τηρω ΑΠΟ·
ΛΥΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΌΤΗΤΑ σχετι
κώς μέ τά τυπικά αύτης, περι·
λαμβανομένων καί των άναζη
τήσεων καί πειραμάτων αύτης,
έξαιρέσει δσων ή δημοσίευσις
ηθελεν έπί,τραπη παρά του διευ
θύνοντος συμβουλίου, καi δίδω
ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΥ
διά τήν αύστηράν τήρησιν της
παρούσης συμφωνίας. Συνετάyη
είς Μένλο Πάρκ τήν τετάρτην
'Απριλίου 1878.
Θωμάς Α. 'Έντισον

Στά πρώτα χρόνια της λειτουρ
γίας της, εξ α1τίας του φανατι
σμου καί τής μισαλλοδοξίας, ή
Θεοσοφικη 'Εταιρία: περιέ6αλλe
μz μυστικότητ:χ τίς εργασίες της,
of δποίες, εξ άλλου, yιά λόyους
πpοt1υλάξεως, διεξήγοντο με ώpι
σμένες διαδικασίες. Ό fδρυτης
τής Έτα:ιρίας κ-χί πρωτο; πp6ε
δpός τΥ)ς, σuντχγμηχ,,χης 'Όλ
κοτ. σε μιά δμιλία: του τό 1879,
ελεγε:
«Ή 'Εταιρία εχει τ..ά μυστικά
της, πού δμως δέν βλάπτουν κα
νένα. Άποτελουμένη άπό άν
θρώπους σκορπισμένους στά
άκρα του κόσμου καί πού μιλοϋ
νε διάφορες yλωσσες, εχει τήν
ίδια μέ τούς Έλευθεροτέκτονες
άνάyκη yιά
ώρισμένα μέσα
άμοιβ:χίας έξακριβώσεως της
ταυτότητος σέ είδικές περιπτώ·
σεις. Πρόκειται yιά μερικά ση
μεϊα καί συνθήματα, τά δποϊα
κρατουνται μυστικά άπό τούς
ξένους καί συχνά μεταβάλλοv
ται •.

Τπ::ίρχει επίσης στά &:ρχεί:χ του "Α·ιτυ:χp α.ύτόyρ:χψος επιστο·
λη του 'Έ·ιτισο·ι προς τ6ν πρόε
δρο τ·ης Θ. Ε. e:1ς &πά•ιτησιν τi)ς
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αποστολής του διπλώματος μέ
λους. �ο 'Έντισον γράφει προς
τον συνταγματάρχη 'Όλκοτ :

Μένλο Πάρκ, 7 Όκτ. 1878
Άyαπητέ μου νΟλκοτ,
ν Ελαβα τήν έπιστολή σου της
Ίης τρ. Εύχαριστω yιά τό Δl1tλωμα. Τό έφύλαξα στό «τιμη
τικό κουτί�, δπου τοποθετώ δλες
τίς «άναyνωρlσεις άξίας». Πολυ
θά ηθελα μιά σι.ινάντησι μαζί
σου, άλλά ε1μαι τόσο φορτωμέ
νος καί ,τνι yμένος, ωστε άδυνα
τω νά ,τω δτι εχω καί τόν έλά
χιστο καιρό δικό μου. Έρyάζο
.μαι 18 ώρες τό 24ωρο καί άντι
μετω,τlζω ,τληθος έπιστημόνων,
-περιέργων κ.λ.,τ,, ,του μέ ζητουν,
<ι.)στε ή «άρyία» ,του μου yρά
-φεις άνήκει yιά μένα στό παρελ
θόν καί ,τολυ άμυδρή έλnίδα
εχω vά τήν ξαναγνωρίσω στό
μέλλον.
'Ωστόσο θά ,τροσ,ταθήσω καί
θά σέ είδοποιήσω, άλλά δεν
μ,τορω νά δρίσω χρόνο. θά μ'
εύχαριστουσε νά συναντήσω την
Κα Μ,τ. πρίν φύyη, άλλά ψοβου
μαι πώς δέν θά τό κατορθώσω.
Φιλικά
Θ. Α. 'Έντισον

Ή σ Νiντησις του "Εντισογ
μ� την Κυρία Μπλα6άτσκη δεν
εγινε, δι6τι ή fδρύτρια τής Θεο
σοφικής 'Εταιρίας μαζί με τόν
'Όλκοτ εφυγαν στις 17 Δεκεμ6ρίου 1878.
'Έκτοτε δ 'Έντισον άφοσιώ
θηκε ιχπl)κλειστικά στην ερευνα
τοσ εργαστηρΌυ του, πού ήταν
κι' α.ύτη μιά εργασία πρακτικά
θεοσQψική. 'Όταν, κατά τον εορ
τασμό της επετείου των γενε
θλίων του, τό 1924, τον ρώτη
σαν ποιά ήταν ή φιλοσl)ψία του
τής ζωής, ά.πήντησε
«'Εργασία, για τήν άπ6σπασι
άπό τη Φύσι των μυστικών της
καί την χρησψl)ποίησί τους
πρός τό αγαθόν του άνθρώπινου
γένους' Ο}αρκης παρουσία. στό
νου της καλύτερης πλευρας των
πραγμάτων».
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ΑΡΧΗ, δταν πρόκειται νά
δημιουργηθ'Q ενα σύμπαν,
δια μέσου της ά6ύσσου, ή δποία
χωρίζει διά παντος το Άνεκοή
λωτον 'Απόλυτον άπο εκείνο που
έδημιουργήθ"!J είς την ί.ίλ ην, εμ
φανίζεται ή Μία Ζωή. Έξ αυ
tης προέρχεται το φως, το δποί?Υ
λάμπει έπι και οια μέσου του
οιαστήματος και των «ό·δάτων»'
τα δποία οικειοποιείται χάριν
της δημιουργίας Του.
Έκ του Ένος τώρα γ!νονται
τρία και έμφανίζονται of οικοδό
μοι, οί Πλανητικοί λόγοι, τα
επτά πνεύματα προ του θρόνου
τ&Ο θεου. Ή λειτουργία της εξε
λίξεως του σύμπαντος fχει άρ
χίσει.
<Q δρος «σύμπαν» εlναι σχετι
κός, διότι δπάρχουν άναρίθμητα
σύμπαντα, ήλιακα συστήματα,
σχήματα έξελίξεως. 'Ίσως έδω
είς το ήλιακόν μας σύμπαν εφαρ
μόζεται το πλανητικον σύστημα,
το δποίον άπστελείται οχι μόνον.
ά:πο &ρατούς φυσικούς ν.όμους,
άλλα και άπο άeράτους σφαίρας
αf δποίαι, περι6άλλουσαι εκα
στον αυτών, εlναι συνδεδεμέναι
με εκαστον πλαν,ήτην δ ι, «&:λύ
σεων» σφαιρων.
Α� σφαίραι αυταί είναι of «δα
κτύλιοι στρό6ιλοι» του σχήμα
τος έν τφ δποίφ θά εκδηλωθ'Q ή

ΡΕ R Κ / Ν S
rώιο Η. Π λ.

άφυπνιστήριος και έξελικτήριος
δύναμις μυριάοων
σπινθήρων
ζωης διά μέσου της πείρας, έκ
της συνειδήσεως εις την ά:τομι
κην αυτοσυνείδησιν, εις την κο
σμικην διάνοιαν καί δύναμιν.
'Έκαστος των έπτά ο1κοδόμων
είναι φύλαξ καί επιστχτης, δδη
γος καί διδάσκαλος του τμήμα
τός του τής εξελίξεως, καθώς
πέριξ των επτά σ:ρα.ιρων εκάστης
&:λύσεως το κυμα της ζωης διέρ
χεται έπτάκις. Διά της διαδι
κασίας αυτης ή λανθάνουσα συ
·ιείδησις ά:φυπνίζεται ε1ς σχήμα
τα ζωης τά δποία άνελίσσονται
εις κύκλους διαρκώς βαθύτεροc
·εντος της πυκνης ί.ίλης καί κα
τόπιν ά:ποσύροντιχι ε1ς την άπέ
ραντον έλικοειδη πορείαν της
εξελίξεως, καθ' δν χρόνον αf
&:λύσεις των σφαιρών, κατα την
διάρκειαν των αιώνων αίθερο
ποιοϋνται περισσότερον καί εξευ
γενίζονται. Οί.ίτω εκάστη μονάς
συνειδήσεως η τμημα της Μιας
Ζωης κινείται
ά:καταπα:ύστως
προς την θεότητα.
Εlς το ήλιακ6ν μας σύμπαν
ύπάρχουν δέκα σχήματα εξελί
ξεως, εκαστον των δποίων άνα
πτύσσει επτα &:λύσεις, εκάστης
&:λύσεως άριθμούσης έπτά σφαί
ρας. Ό τροχος του νόμου κινεί
κuμα ζωης πέριξ εκάστης &:λύ-
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σεως επτάκις. Είς τό πρώτον
μέρος της ά:πεικονίσεως περιγρά
φονται τα δέκα αύτα Ζσχυpα ΚΟ·
σμήματα της τριάδος, τα κcσμι
κα συστήματα τα δποϊα παρά
γουν .ένα παγκόσμιον ώκεανόν
αθανασίας. Έξετάζοντες τό πpώ
-τον αύτό μέρος του σχεδίου, πα
pατηpοΟμεν συμβολιζόμεvοv τό
οίκοδόμημα τό ύπο6αστάζον τό
σύμπαν, τούς κίονας, τας δοκούς
ϊ<αί t'Y/V ά:ψϊδα να εpεί δωνται επί
ά:pχών καί νόμων, οι δποϊοι εί
ναι πανταχου καί · αΖωνίως ά:λη
θεϊς.
κίονες ί'στανταt δpθιοι
ι<αι ή διακόσμησις αύτών εlναι
εvδεικτικη του δτι ή πραγματι
κότης της τριάδος διαπεp� τα
πάντα.
ά:κpογωνιαίοι λίθ-,ι .
δπενθυμίζουν την ά:νθίζουσαν
ζωην δια μέσου των δέκα σχη
μάτων της εξελίξεως
κίονες
μετα της ά:ψίδος σχηματίζουν
τόν Πυλώνα εκ των κάτω πpός
τα άνω-Πυλώνα: πpός την α1ω
νιότητα. Ή κατακλείς του θόλου
της άψίδος διακηρύσσει διi των
γί..υπτικ ,,ν τών συμr.εpιπλεκομέ
νωv τριγώνων με άπαστpάπτον
σημεϊ-,ν ε1ς τό κέντρον, την μυ
στικήν κλείδα . δια πάσαν κατα
-vόησιν του παγκοσμίου σχήμα
τος :<'Όπως τά άνω οϋτω καί
τc'ι κάτω». 'Ακpι6ως δε δταν
συνδέσωμεν τα δύο αύτά, τα χνω
καί τα κάτω, &:πα:στpάπτει δ
σπινθrιp του παγκοσμίου πνεύ
ματος δια ·ια φωτίσr,ι τήν ά:φυ
πvι ομέv-ην συvείδησιν.
'Από του ύψηλοτέpου νιp6αvι
κου στρώματος μέχρι τών πυκv-:J
τέpωv κάτω κόσμων, άπό τώv
ά:κpcτάτων εξωτει,ικών ακpων
του σύμπαντος δια μέσου εκά
στου μορίου του διαστήματος, ή

οι

οι

οι

Μία Ζωη διαπεp� πάσαν ϋλην.
Ουτω, επί των εξωτερικών
κρασπέδων τc;υ σχεδίου ευρίσκον
ται αι μσpφαί του άρρενος καί
του θήλεος, έντός της περιπτύ
ξεως των δποίων περιέχονται fι
ά:ναπτυσσομένη ζωη και τα παγ
κό,σμια σχήματα. Αι συμ6ολικαί
αύταί μοpφαί δύνανται να εκλη
φθουν ώς τό πνευμα και fι
υλη, αι ά:pχαί του άρρενος καί
του θήλεος, τα ά:γγελικα καί
στοιχειώδη βασίλεια, δια μέσc;υ
της φύσεως.
Τό σχέδιον άπεικονίζει τα·
κρύσταλλα της γης συνηνωμένα
μετα του υδατος, του πυρός καί
του ά:έpος έντός κύκλου, δποδη
λουντα εμφαντικώς δτι ταυτα
άποτελουσι �ά τέσσαpα στοιχεία
έκ τών δποίων προέρχονται τα
άποκαλυπτόμενα βασίλεια της
ζωr,ς ·επί της γης ταύτης : των
φυτώ1ν, των ζώων καί των άνθpώ
πω� Έκ των πρωταρχικών άρ
χων της μούχλας καί της λειχη
νος, προέρχονται εν καιpφ, εφ'
δσον έπιτpέπουσι α[ περιστάσεις,
ή μυpιας των μορφών των φυ
τών αί δποϊ:ιι εξελίσσοvται άνα
τούς α1ωνας, φθάνουσαι την άπο
θέωσιν ε1ς τό τελειοποιημένον
άνθος καί τό μεγαλοπρεπές δέν
δρον του 6ασιλείου αύτου.
Ή συγκομιδη της άφυπνι
σθείσης τώρα συνειδήσεως δίδει
τούς σπόρους συνε(δήσεως εξε
λισσc μένη. προοδευτικώς
δια
του 6ασιλείου τrϊJν ζώων, τό
δποϊον εκτείνεται &:πό των κα-.
τωτάτων είδώv ε1ς τα 6άθη τfις
θαλάσσης καί της γης μέχρι των
μεγαλ01tpεπών καί 6ασιλικών
ζιiJων, τα δποία καθίστανται δίο
δοι της συ•ιειδ11σεως άγουσαι
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προς το ά.νθpώπινον 6ασίλειον.
'Ίσως πρέπει νά. σημειωθ'ζ/ ε1ς
το σχέδιον δτι μετα.ξυ των μι
κροσκοπικών μορφών α.1 δποται
χωρίζουν το φυτικον χπο το ζωϊ
κον 6ασίλειον, εμφανίζονται εν η
δυο ίχνη α1θεpικων πλασμάτων
αντιπροσωπευτικών της στοι
χειώδους ζωής, του pεύμ-χτος της
εξελίξεως το δποίον ά:νέpχεται
δια. τήζ ζωής των πτηνών ε1ς το
ά:yyελικον 6ασίλειον, το δποίον
συνήθως εrναι άόpατον ε1ς τον
άνθpωπον, άλλα. συνεχώς συνερ
γάζεται μετ' α.ύτου κα.θ' δλας
τά.ς ενεργείας του.
'Απο τά.ς επτα διόδους του
ζωϊκοσ 6ασιλείου, ή συνείδησις,
εξατομικευμένη πλέον, ανέρχε
ται ελικοειδώς δια των κύκλων
της μετενσαρκώσεως ε1ς τb άν
θpώπινον 6ασίλειον. ' νηρ καί
yυνη με άτομικά.ς δυνάμεις μνή
μης, λογικής καί πpο6λέψεως,
διδάσκονται δια της χα.pας καί
τοσ πόνου, δια του κα,α.ναyκα
σμοσ καί της ματαιώσεως, της
άποτυχίας καί τής έπιτυχία.ς, νά
συνεpyάζωνται εκουσίως ε1ς τήν
ο1κοδόμησιν κα.ί τήν όποστήpι
ξιν του σύμπαντος.
Διδάσκονται να καταστοΟν
εκούσιοι κίονες είς τον ναον τής
άδελφότητος της όπάpξεως. Δια
τής ώθούσης άνάyκης του μό
χθου, του πόνου καί τής ά:ντι
στάσεως, μανθάνουσι να άφυ
πνίζουν το κατευθυντήpιον φως
της εμφύτeιυ σοφίας καί νά. δέ
χωνται επί τέλου, με χαράν τ·ην
θεϊκην έπιχείpησιν. Διαβλέπουν
κα.θα.pώτεpα. παρά. ποτέ, κα.ί χpη·
σιμοποιουσι με α.uξουσα.ν ι κα.νό
τητα. κα.ί δεξιοτεχνίαν τας πα.y
κοσμίους άpχά.ς τής 'Ενότητος,
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τής Τάξεως, του Ρυθμου, του
'Ισοζυγίου, της 'Αρμονίας της
... ωης κα.ί της τελειότητας η τής:
διι:.;χετεύσεως της αρχετύπου θε
λήσεως ε1ς κάθε ενέpyεια.ν.
'Εκ του ρεύμα.τος τής άνθpω
πίνης έξελ(ξεως, 1J συνείδησις
του ανθρώπου καθίσταται έλευ
θέpα. δια. της ενσωματώσεως κα.ί.
τής διοχετεύσεως, άνευ έμπο
δίου παγκοσμίων άρχων. Ή α.ύ·
τοσυνείδησις διευρύνεται ε1ς
ύπεpσυνεί δησιν « δpοσοστα.λί δα
που yλυστpά μέσα στην αστpα.
φτεpr1 θάλασσα». 'Απελευθεpω
θεν οϋτω, το τελειοποιηθεν ον,
-Jινωμένον με κάθε μόριον ζωής,
κατοικεί εlς την α.lωνιότητα:.
Είναι το άνθος τής δημιουργίας,
συμ6ολικώς, πα.pιστάμενον ώς
ανα.πα.υόμενον έν γαλήν"Ώ έπί τcυ
ά•ιθους του λωτου, τοσ δποίου
το στέλεχος εχει τά.ς ρίζας του
ε1ς την λάσπην τής yής. Χωρίς
να κατα.6άλλ"Ώ πpοσπάθεια.ν,
εκτελεί το καθήκον του συvτη
pουν και όπι;στηpίζον το ο1κοδό
μημα τοσ σύμπαντος, χύνει άκα:
ταπαύστως τά. κοσμήματα. τής
επιτεύξεως εφ' δλης τής πεpιω
pισμένης ζωής κα.ί άνυψώνει το
κάρμα του κόσμου. Είναι δ σύν
δεσμος μέ: τους δλοκληpωθέντα.ς
άνθpώπους. Το άκτινο6όλον πεν
τάκτινον άστρον έπί της f,λια.κης
πλεξίδας, μαρτυρεί τrιν μετουσίω
σιν των yη'ί"νων δυνάμεων κα.ί.
τήν ενωσιν αυτών μετά. των δυ
νάμεω•ι των όπεpάνω κόσμων.
Είναι μία άντα.νάκλα.σις του
'Αστέρος τής ε1κό•ιος του Θεου,
φλόγα. τής νίκης, λάμπουσα. διαρ
κώς όιtεpάνω κα.ί πέριξ του τε
λείου άνθpώπου.
<Μετάφρ. Γ. Βλιάμου)

>Από

WALT WΗΙΤΜΑ!ν

τό « Τeαrονδι τοiί έαvτοiί μΟV'Ι>

'Όλες ol άλήθειες κορτεροϋνε μέσ' στά πράματα δλσ,
Δέ βιάζουνε μά κι' οϋτε άργοποροΟν τή γέννησή τους,
'Εμβρυουλκό δέ χρειάζονται,
Τό άσήμοντον είναι γιά μένανε μεγάλο σάν τό κάθε τι.
<ΤΙ ύ πόρχει πιό λιvότερο είτε πιότερον άπό τό avγιγμο ;>
Αοvική κοl θείο κηρύγματα δέν πεlθουνε ποτέ,
Τ ης' νύχτας ή δροσιά βυθό. πιό μέσο στήν ψυχή μου.
<Μονάχο έκείνο πού άποδεlχνετοι άπό μόνο του σ' αντρες κοi
σέ vυνοίκες, μόνο έκείνο είν' ετσι,
Μονάχο έκειό πού

δέν

άμφισβ,1τεί κανένας ανθρwπος ε ίν'

ετσι.)
Μιά στάλο κι' ενο τlποτο πού είναι άπό μέ τόν ίδιο, φτάνει
νά γοληνέψει μου τό νοϋ,
Πιστεύw πλέριο πώς τά όvρά σβώλιο της γ ης, μιά μέραν άγο
πητικοi θά vΙνουνε κοί λύχνοι,
Κοί πώς ή σάρκα ένός άντρός η μιας γυνοlκος ε Ϊνοι μιά
κορφή κ' ε Τνοι λουλούδι,
Κοί πώς όφεlλουνε άπέραντα ν' άξαίνουνε κοί νά πετοϋνε κλώ
νους σύμφωνο, μ' έδουτή τή διδαχήν ώσότου πιά νά vlνει
ποντοπλάστρα,
Κι' wσπου δλα πέρα-πέρα νά εύφραlνονται άπό μας, κ' έμείς
πάλι έπό κείνα.
Πιστεύw δτ' ενα φύλλο χλόης δέν είναι κάτι πιό μικρό άπ'
των άστεριwν τό μεροδούλι,
Κοί τό μυρμήyκι είναι δμοια τέλειο, κοί τής αμμου ενο σπει
ράκι καί τ' ούyό μιονοϋ σπουρylτη,
Κι' ό βάτραχος άτοlριαστο άριστούρyημο,
Κ' ή κρεμαστή βατομουριά θά μπόρειε νά στολlσει παλάτι
τ' ούρανοϋ,
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Kai τοϋ χεριοϋ μου δ πιό λιανός άρμός άκέρια τή μηχανική
τήν εχει μπαίννιο,
Κ' ή μηρυκαστική χαμόβλεπη άyελάδα ξεπερνάει τ' άyάλματα
δλα
Κι' δ ποντικός άκόμα εΪναι ενα θάμα πού φτάνει νά κλοftσέι
έκατομμύρια δύσπιστwν.

Ι

Θαρρw πώς θέ νά μπόρειο νά yυρiσw κοί νά ζήσw μέ τά ζwa,
ε Ϊναι τόσο ναλήνιο καί κλεισμένα στόν έ:αυτό τους,
Στέκw έτσιδά κοί τά κοιτάw ώρες δλόκληρες.
Δέ: χολοσκάνουνε καί δέ βορυyκομaνε νιά τή μοίρα τους,
Δέν ξοyρuπνανε νύχτες στό σκοτάδι χύνοντας δάκρυο νιά τά
κρlμοτά τους,
Δέ: μ' άηδιάζουνε μέ συζητήσεις yιά καθήκοντα άπέναντι τοϋ
Θεοϋ,
Δέν ε ϊνοι οϋτ' ενο τους δυσαρεστημένο, οϋτ' ενο τους δέ:ν
ε ίvaι βαρεμένο μέ τή μονlο της άπόχτησης,
Κανένα τους δέ νονατlζει μπροστά σέ αλλο, οϋτε κανaν δμοιο
του πού νδχε ζήσει έκατοντάδες χρόνιο πρlν,
Κανένα τους δέν είναι σεβαστό η δυστυχισμένο πουθενά της
... ης.
"Ετσι μοϋ δεlχνουν τή συννένειο πωχουνε
- μέ μένα, κοί τή
δέχομαι,
Μοϋ φέρνουνε τεκμήριο άπό τόν έaυτό μου, δεlχνο�νε καθαρά
πώς ταχουνε στήν κατοχή τους πλέριο.
ΕΪμοι περίερyος, ποδθε τόχουνε έκείνο τά τε;J<_μήριο,
Μή μοϋλοχε νά διάβηκα άπό κεί, κομμιά βολά, μυριάδες
χρόνιο πlσ.J, κι' άφρόντιστο τά σκόρπισα;
Τραβώντας τό λοιπόν έμπρός κοί σήμερα κοί πάντα,
Τρυyώντος κι' έμφονlζοντας δλοένο πιό πολλά, κοί μέ yορ
yάδο,
Κάθε λοyης κι' άτέλειwτο κι' δμοιος τους πάντα άνάμεσά τους,
Μέ: δίχwς νά κάτοφρονάw έκείνο όπού τlς θύμησες μοϋ φέρνουν τοϋ έουτοϋ μου,
Διολένοντος έδw ενα κάποιο πού ά'(οπάw, ποίρνw τή στράτα
σήμερα μαζύ του καί τό λοyιάζw νι' άδερφό.

'Από τή σvΗοyή «ΦiίΗα Χλόης))
Με-ι:άφρασις Ν. flΡΟΕΣΤΟΠΟΥ ΛΟΥ

Τά

λουλούδια -μιλοϋν;

Έπιστολ-iι στ11ν έφημερίδα Long
Island Star της . Ύόρκης, της
l\1aude Jennings Sba,v.

Η ΤΑΝ
μια πολυ ψυχpη οpα
δυά.. 'Ήμουν τόσο κουρα

σμένη σωματικα καt ψυχικά, που
ενοιωθα τέλεια κατάπτωσι. οι πε
λάτες του καταστήματος οπου ερ
γ::ίζομαι ήσαν παράξενοι καί
γκρινιάρηδες. 'Όλη τrιν ήμέpα
τα vευρα μου ε[χαν έpεθισθη.
Τίποτε δεν είχε πάει καλά..
'Έ,ιοιωθα χαρούμενη γιατί ήταν
ή ώρα εξη τό άπόγευμα καί θσ:
γύριζα σπίτι νά ξεκουpασθώ.
Σταμάτησα στο παντοπωλείο
τής γωνίας 'Ια ψωνίσω, καί δ
υπάλληλος εκατά.λαοε αμέσως τrιν
κακοκεφιά. μου. «Γpήy,;pα, κυ
ρία, είπε, θέλω κι' έγω vά πάω
σπίτι». Καθώς εφευγα α.πό τό
μαγαζί, α.vτελήφθη-ι μια. μοναδικη
ανθοδέσμη ναρκίσσων σ' ε'ια δο
χείο με νερό. Ήτα'Ι στpιμωγμέvα
ΚΟ'Ιτα σά 'Ια αίσθά.νοντο μονα-.
ξια. καί κρύο. )1ου φάνηκε σά να

λέγαν:
«Παpακιiλουμε, κυρία, πάρτε
μας μαζί σας». �Ηταv τόσο ομορ
φοι, μά καί τόσο άσχημα τοπο
θετημέν,;ι. Τους εογαλα α.πό το
δοχείο, έπλήρωσα κι' εφυγ:χ.
Καθώς έπpοχωpουσα στη σϋν
τομη άπόστασι προς τό σπίτι μου,
τό οημα μου ήταν ελαφρότερο
καί τό σκοτισμένο πνεϋμα μου
άρχισε να pοδίζη. Μπαίνοντας
στο δωμάτιό μου επpόσεξα τη
χρυσή λαμπρότητα των λουλου
διών. Τά τοποθέτησα τpυφερα
σ' εvα οάζ,;, μα μου φάνηκε πως
ελεγαv:
«Δεν είvαι αυτό τό σπίτι μας».
Δεν μποpουσα vά εξηγήσω
αυτό τό συναίσθημα, αλλά εvοιω
Ηα μια δυvατη παpόpμησι vά
πάω τά λουλούδια σε μια κατά
κοιτη γειτόνισσά μου στην άκρη
τοϋ διαδρόμου. Κα.θως έμπήκα
στο δωμάτιό της, με άτέvισε για
z·ια λεπτό, ϋστεpα είπε:
«Πως τό καταλά.οατε; 'Όλη
την 11 μέρα, με την ανά.μvησι,
περπατώ άνάμεσα στους vcψκίσ
σους τι;,υ κήπου, που είχα εδώ
και χρόνια».
Καθώς εθεσα τά λουλούδια.
στα τρεμάμενα χέρια της, είχα
τrιν σαφή έvτύπωσι πώς εκλιvαv
τα κεφάλια τους σ' επιδοκιμα·
σία, καί καθώς εφευγα μοσ φά
νηκε πως άκουγα τίς καμπανου
λες τους να χτυπουνε σ' ευχαρι
στίες.
Νοιώflοvτας μέσα μου μιά ζε- .
στασια καί άvεσι, λησμόνησα
δλες τίς αναποδιές τής ήμέρας
καί ξα.να εvοιωσα. την ό:ρμοvία
με τόv Θεό .
.Μ ιλουvε τα λουλούδια ; Ναί,
μιλοϋv. Έγι'ι> τ' άκουσα.

ΧΡΙΣΤΟΥ

ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ

Άντίλαλοι της Βίβλου

ΣΤΟΝ

Ε μέΝΝμεγάλο
μέτριο άνάστημα,
κεφάλι, μελα

χροινός καί πάντα στά όλό
μσυρα ντυμένος, μέ μάτια ζω
ηράκαί αύστηρά, μέ στηθος
πλατύ καί βαρύ βηματισμό, λι
yομίλητος, νευρικός, «αίμορ
ροδιακός» καί μισάνθρωπος
σχεδόν, δίχως κοινωνικές σχέ
σεις, δίχως φίλους, άσυμβί
βαστος καί ύπέροχος...
Τέτοια εlκόνα μας &φησαν
yιά τόν 'Ανδρέα Κάλβο οί
βιογράφοι του, βασισμένοι σέ
περιγραφές μαθητών του·
καί πρέπει, μέ τη φαντασία,
νό πλάσουμε τη μορφη τοΟ
ποιητοΟ των Ώ δ ώ ν, πού
σά νά εΤχε πάνω της άποτu
πωθη δλη ή τραχύτητα της
ζωης του κι' δλο τό ύψιπετές
τοΟ πνεύματός του. ΠροσC\)
ποyραφία τοΟ Κάλβου θ'έν
σώθηκε καμμιά ...

« w ισως είναι καλύτερα-yρά
φΕl δ καθηγητής του Πανοτιστη
μίου Άθηνων Γεώργιος Ζώρας,
δ βαθύτατος μελετητής τοΌ 'Ιο
νίου κύκνου-γιατί ετσι καί ή
μορφή του έξαϋλώνεται, ένώνε-

ΚΑΛΒΟ
ται σχεδόν μέ τήν εtκόνα της
προσωπικότητας,
πού βγαίνει
άπό τό ερyο του καί άπ' τή γε
μάτη πάντα ένθουσιασμό δρασι
του· μιά μορφή αύστηρή καί δί
καιη, σοβαρή κ' ένάρeτη, πού
σκορπίζει yύρω της, μέσα άπό
ενα βάθος πόνου καί όδύνης,
τίς πιό γλυκές άκτινες της άρε
της καί της ήθικης, της τέχ �ης
καl της φιλοπατρίας. Μιά μορ
φή πού άπ' τά αtθέριc.c ϋψη οπου
βρίσκεται, μας δείχνΞι τό δρόμο
πρός ενα άνώτερο ήθικό νόμο
καί μιά ψηλότερη κ' εύyενέστε
ρη ζωή,>.

Τό lδανικό, πού άνuψώνει
όλόλαμττρο «εις τό καθαρόν
τοΟ ούρανοΟ» yιά τούς άν
θρώπους ό ποιητης, εΤναι ή
'Αρετή. 'Ένα lδανικό πολυ
σήμαντο.
Στό μεγαλύτερο μέρος τQ_ν
'Ωδών του, δπου ύμνεϊ τόν
άyώνα yιά την έλληνικην έ
λεuθερία, ή Άρετη εΤναι ενα
ατρομον ΟΧΙ εlς την δου
λεία καί σέ δλα τά «άναί
σχυντα
φρονήματα»
πού
yεννα ή δουλεία.
Μέσα, δμως, στις γραμμές
των ήρώϊκών του στίχων εlσ-
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δύει καί τό πλατύτερο κήρυ
γμα της Άρετης, γιά σκο
πούς αlώνιους. Στό περιθώ
ριο του άγωνος έναντίον της
δουλείας, δίνει μιά ύψηλότε
ρη μάχη: του πνεύματος
έναντίον της ϋλης.
Ή ώδή του «Ι:tς Ψαρά»
άρχίζει μέ λυρική περιγροφη
της ζωης, μιας ζωης στερημέ
νης άπ'ό κάθε εξαρσι καί άνά
τασι. ΕΤναι ή ζωώδης ζωη
των άνθρώπων έκείνων, πού
τραγουδουν δτι «μιά ζωη την
εχουμε)> καί πρέπει νά δρέ
ψουν κόθε ήδονη, άκόμη καί
μέσα στά δεσμωτήρια. Γι'
αύτούς ή ζωη είναι τό ύπέρ
τατο άγαθό καί δέν πρέπει
σέ τίποτε νά ύποτάσσεται,
σέ τίποτε νά θυσιάζεται.
Πρέπει νά κυλάη σε έναλλαyη r,δo\C.v.
'Ερατεινή, '{ λuκεϊα,
Θu'{άτηρ Ύπερlονος,
Πόσον, ώ χρυσοβλέφαρος,
Πόσον δεκτή καί νόστιμη
Φέηεις ώ ήμέρα.
Έλεύθερcς η δοϋλ�ς
τι χρησιμ ::ύει αν είναι,
Μόνον ας ζήσι;� ό ανθρwπος,
1
Ότι είναι ή '{η παράδεισος,
Καί ή ζωή μlα.
Δεϋτε, έν ώ τά της Κύπριδος
Δάκτυλα μυρισμένα
Τάς χορδάς κολακεύwσι,
Καί ή τρυφερά κιθάρα
Τόν κόσμον θέλ'{fι·
Τρέξατε σείς ώ άμέριμνα
Πλήθη λawv- τόν μέ'{αν
Μελlφρονα άμφορέα
Τοϋ Βασσαρέwς άδρόξατε
Νέοι καί παρθένοι .
Μέ χιτwνα σιδώνιον
Μέ σάνδαλα χρυσόδετα
Χοροβaτοϋντες ψόλατε
'Ή τήν στροφήν τήν λέσβιον
�Η τέϊον μέλος.-

-Φθάνει τώρα τό κέρ9σμα,
Φθάνει ό χορός καί τ' όσμα·
Κάθε ήδονή τό μέτριον
'Εάν άvαπδ, ας προσφύ'{wμεν
Εlς χαράν αλλην.
Έδω ύπό τόν πολύφuλλον
Καί δροσερόν κεδρwνα
Έλδτε, ας άναπαύσwμεν
Τό κορμί μας καl ας εχwμεν
Τ' ανθη διά στρwμα.
'Ένα φιλl ... κ' εν αλλο...
'Έρωτα, τρέξε, έξόπλwσον
Αίώνια τά πτερό σου,
Σκέπασαν τό μυστήριον
Της έορτης σου.
Οϋτw, καθό ή ταχύπους
�ιρις λάμπει καί άβlαστος
Μέ τά ζεφύρια πνεύματα
Φεύ'{ει, δι' ήμδς άδιόκριτοι
Φεύvοuν ή ήμέραι.

Καί δταν όλοκληρώνεται ή
Έπικούρεια εtκόνα, όρμα ό
ποιητής. Άντιπαροβάλλει την
εtκόνα των ψ αρων, των «ά
μώμων Ψαρών δικαιοτάτων»,
δπου δεν ήχεϊ «καμμία κιθά
ρα φθοροποιός», δεν θορυ
βουν αί Μαινάδες, «οϋτ' ερω
τος παιγνίδια τόν νουν συy
χ ίζουν», άλλά «χίλια πολέ
μου χάλκεα όργανα βρον
τουν» καί διεξάγεται ενας
«δοιος άyωνας», πού ή Έ
λευθερ[α θά τόν στεφα νώση
μέ δύο στεφάνους, «εν' άπό
yήϊνσ φύλλα κι' αλλον άπ'
αστρα». Οί πρωτοι ύλιστικοί
στίχοι έξέφυγαν«άπό τά όδόν
τια του 'Άδου», εϊναι «στίχοι
'tΞ.ρινύων» καί έκφράζουν «ά
νο[σχυντα φρονήματα». 'Ύ
στερα, με δύο στροφές, ό
ποιητης κηρύττει, δτι μπορεϊ
νά yίνη παράδεισος ή γη,
άλλά μόνον δταν λατρεύων
ται εlλικρινως ή άρετη καί ή
έλευθερ[α· καί πόλι, δμως, ή
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ζωη αύτη δεν εΤναι αύτοσκο·
τcός. οι τυφλοί δεν βλέτcουν
τcέραν άτcό την ύλικη μορφη
των τcραyμάτων, ένω οί βλέ
τcοντες άντικρύζουν μιά ζωη
άλλη, πνευματική, αlώνια.
�Αν ή 6ρετή, κι· δ έλεύθερος
Νόμος ώς δyια χρήματα
Εlλικρινwς λατρεύονται,
Τότε καθό δ Παράδεισος
Δlδει ή yη ρόδα.
Ά λλ' ή ζωή καί τότε
Δέν είναι διά τόν Βλέποντα
'Άνθρωπον τούς άστέρας
"Αλλο παρά nροοlμιον
Άθανασlας.

Σ' αύτες τίς δύο στροφές
εΤναι πυκνωμένη δλη ή φιλο
σοφία τοΟ Κάλβου, τcού έν
θυμίζει την διδασκαλία της
Βίβλου:
( Είπον yάρ έν έαυτο'ίς λοyι
σάμενοι ουκ όρθως όλίyος έστί
καί λυπηρός δ βίος ήμων, καί
ουκ εστιν ίασις έν τελευτn άν
θρώ,του, καί ουκ έyνώυθη δ άνα
λύσας έξ u Αδου. uοτι αυτοσχε
δίως έyεννήθημεν καί μετά του
το έσόμεθα ώς ουχ' ύ,τάρξαν
τες· δτι καπνός ή πνοή έν ρισίν
ήμων, καί δ λόγος σττινθήρ έν
κινήσει καρδίας ήμων, ου σβε
σθέντος τέφρα άττοβήσεται τό
σωμα καί τό ττνεϋμα διαχυθήσε
ται ώς χαϋνος άήρ... Δεϋτε συν
καί άττολαύσωμεν των δντων ά
yαθων καί χρησώμεθα τfi κτίσει
ώς έν νεότητι σττουδαίως· οίνου
,τολυτελοϋς καί μύρων πλησθω
μεν, καί μή τταροδευσάτω ήμας
άνθος άέρος· στεψώμ1:θα ρόδων
κάλυξι ,τρίν η μαρανθηναι· μη
δείς rψων άμοιρος εστω της ή
μετέρας άyερωχίας.
ττανταχn
καταλl,τωμεν σύμβ:>λα της ευ
φροσύνης, δτι αϋτη ή μερίς ή·
μων καί δ κ:ληρος ουτος... Ταϋτα
έλpyίσαντο, καί έ,τλανήθησαν·
άττετύφλωσε_ yάρ αυτούς ή κακία
αυτών καί ουκ εyνωσαν μυστή
ρια θεοϋ, ουδέ μισθόν ηλ,τισαν
δσiότητος, ουδέ εκριναν γέρας
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ψυχών άμώμων. uοτι ό θεός ε
κτισε τόν άνθρω,τον έττ' άφθαρ
σίςχ καί εtκόνα της ίδίας tδιότη
τος έ,το(ησεν αυτόν�. (Σοφία Σο
λομώντος, κεφ. Β').

'Εκτός άτcό την όμοιότητα
της άρχιτεκτονικης, ή ώδη
τοΟ Κάλβου χρησιμοποιεί τόv
'ίδιο χαρακτηρισμό τοΟ «τυ
φλοΟ» yιά τούς προσηλωμέ
νους στην ύλικη ζωή, δπως
καί ή Βίβλος, τό 'ίδιο έπίθετο
του «όσίου» άyωνος ύπερ ά
ρετης, τό 'ίδιο έπίθετο των
«άμώμων» yιά τούς άyωνι
στάς καί έπιφυλάσσει έτcίσης
ενα 'yέρ::.ς, τόν άστερώδη
στέφανον.
'Εντελώς (διαίτερα έπιδί·
δεται ό Κάλβος στην κοσμο
θεωρία του, στην τρίτη ώδη
της Λύρας του (Ε(ς θάνα
τον), πού εΤναι ή μοναδικη
με καθαρώς φιλοσοφικό καί
μόνον παρεμπιπτόντως πα
τριωτικό περιεχόμενο, κατ'
άντίθεσιν μέ τίς αλλες 19 ώ
δές, τίς κυρίως πατριωτικές.
Μ' αύτην την ώδη ό Κάλβος
άπαντα σέ μεταφυσικά έρω
τήματα.
Τί εΤναι δ κόσμος: Είναι
ύλι�<:η εκφρασις μιας πvευμα
τικης ούσίας, ή δποία κείται
πέραν των σαρκικων μας αι
σθήσεων. Τί εΤναι ό -5:νθρω
πος; ΕΤναι τcλάσμα του δημιουρyου μέ δι πλη ύπόστασι,
σωματικη καί πνευματική. τι
είναι τό σώμα του άνθρώ
τcου; ΕΤναι ό φυσικός φορεύς,
τό έyκόσμιο οχη�α του πνεύ
ματος. Τί ει ναι τό πνεΟμα; ΕΤ
ναι ενας σπινθήρας της θείας
ούσίας. τι είναι ή ζωή; ΕΤ-
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ναι μιc δοκιμασία yιά την
ταλαιπωρία του σώματος καί
τόv έξευyεvισμό του πνεύμα
τος. Τί εΤvαι ό θάνατος; Γιά
τό φθαρτόν σωμα εΤvαι εvας
άvαπαυτήριος τάφος, yιά τό
αφθαρτο πvευμα είναι μιά
πύλη διαβάσεως άπό τόv κό
σμο της άπατηλότητος στόν
κόσμο της άλήθειας. Τί εΤvαι
ή άλήθεια ; ΕΤναι ή μυστικη
γvωσις, ή όποία όπλίζει τόν
αvθρωπο νά ύπερπηδα τtς
δυσκολίες της ζωης καί νά
φθάvη στό τέρμα της χαρού
μενος νικητής.
Ή θαυμάσια αύτη ώδη άρ
χίζει μέ μιά σκηνοθεσία ύπο
βλητική, σχεδόν άνατριχια
στική. Ό ποιητης εύρίσκεται
γονατισμένος στίς πλάκες έ
νός παλαιοτάτου χριστιανι
κου ναου. Πως εύρέθηκεν έ
κεί ; Διερωτ6:ται καί αύτός.
Δέv εχει την συναίσθησι της
σωματικης μεταβάσεως, έκεί
εύρίσκεται μέ την πνευματική
του lδιότητα.
'Όλην τήν Οίκουμένην
Σκεπάζουν σκοτεινά,
'Ήσυχα, πα'(ωμένα,
Τά μεγάλα πτερά
Της βαθεlας νύκτας.

'Όλα εΤναι σάν νεκρωμέ
να, σάν μαρμαρωμένα. Δέν
άποτολμ6: καμμιά κίνησι. Κά
που έκεί πρέπει νά κοιμωνται
«των άyίων τά λείψανα». Ύ
,τάρχουν καt τάφοι. Δεν πρέ
πει νά ταράξη «την ίεράv ά
νάπαυσιν των τεθνημένων».
Αϊφνης, ή σιωπη καί ή άκιvη
σία παραχωρουv τόν ρόλο
τους σ' εvαν λυσσασμένο α
νεμο, πού κτυπα μέ δρμη καί
άνοίyει τά παράθυρα του

ναου. Φαίνονται άπ' εξω τά
σύννεφα vά κινουνται καί τά
σχίζει ή σελήνη, ρίχνοντας
μιά δέσμη .ψυχρές άκτίvες έ
πάνω σ' ενα μνημα. 'Υπάρ
χουν έκεί σβυστά κεριά, �να
σβμστό λιβανιστήρι καί κό
λυβα.
�ο παντοδυναμώτατε!
ΤΙ ε Τναι; τl παθαlνω;
Όρθαί είς τήν κεφαλήν μου
Στέκονται ή τρlχες !... λεlπει
Ή άναπνοή μου!
'Ιδού, ή πλάκα σείεται ! ...
'Ιδού άπό τά χαρά'(ματα
Τοϋ μνήματος έκβαlνει
Λεπτή άναθυμlασις
Κ' έμπρός μου μένει.
Έπυκνώθη· λαμβάνει
ΜοRφήν άνθρωπικήν.
ΤΙ εΤσαι; είπέ μου; πλάσμα,
Φάντασμα τοϋ νοός μου
Τεταραγμένου;
'�Η ζωντανός ε Τσ' δνθρωπος
Καί κατοικεϊς τούς τάφους ;
Χαμογελάεις ; ... αν αφηκας
Τόν αδην... η ό ,παράδεισος
Είπέ μου αν σ' εχr;ι.

Μετά τό μειδίαμα αύτό
του ι',λοποιημέvου πvεύματος,
άκολουθεί ή
παρουσίασίς
του. Ε Τναι ή μ η τ έ ρ α του!
Ή πολυαγαπημένη μητέρα
του, των πρώτων του χρόνων
ή «σταθερά παρηγόρησις».
Ή μητέρα του, πού την έστε
ρήθηκε τόσο μικρός, άλλά
δέν την �ξέχ51σε, οϋτε κι•
έκείνη τόν έξέχασε, άφοϋ
καί στην δ�αθήκη της τόν
έθυμήθηκε, τόν «καλόν 'Αν
δρέαν» της. Ναι, τόν κυττά
ζουν τά μάτια της, πού τόν
εΤχαν βρέξει μέ γλυκά δά
κρυα. Του μιλ'Jυν τά χείλη
της, πού τόσες φορές «μέ τό
σην θερμοτάτην άyάπην», εΤ
χε φιλήσει... 'Αλλά, μάταια
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προσπαθεί νά την άyκαλιά
ση. Τόσο άνόμοια ε(ναι ή
φύσις τους ... ΕΤναι ή μητέρα
του, πού ηλθε yιά νά yίνη
μυσταγωγός καί ίεροφάντης
του, νά τόν δδηyήση σάν &λ
λη Βεατρ(κη τόν Δάντη στούς
μεταyήϊνους κόσμους καί νά
τόν μυήση στά μυστήρια της
ζωης καί τοΟ θανάτου.
Κλαίει δ ποιητής... Γιατί
εύρίσκεται μέσα στήν αyνοια.
"Άν εβρεξε τά μάτια του ή
άνέλ πιστη χαρά δτι εΤδε την
μητερα του, θά πρέπει νά
πραΟνη τό πάθος της καρ·
διδ:ς του· αν τόv κυριεύη ή
πίκρα, yιατ ί άφησε τή ζωή
κάτω άπό τόν ηλιο, θα πρέ·
πει να παρηyορηθη. Καί ας
μάθη την άληθινη κατάστασι.
ΤΙ κλαlεις; τ"ήν κατόστασιν
'Αγνοείς της ψυχης μου.
Καί εiς τοΟτο τό μνημα
Τό σQμα μου άναπαί•εται
'Από τους κόπους.
Ν9Ι, κόπος όνυπόφερτος
Είναι ή ζωή· ή έλπlδες,
ΟΙ φόβοι καί τοΟ κό;:ιμου
Ή χαραί καί τό μέλι
Σας βασr:�νlζουν.
Έδw ήμεϊς oi νεκροί
Παντοτινήν είρήνην
'Απολαιίσαμεν, αφοβοι
"Αλυποι,, δlχως ονειρα
'Έχομεν ϋπνον.
Σεϊς ο! δειλοί άχνlζετε
'Όταν τις ψιθυρίση
Τ' 8νομα τοΟ θανάτου·
'Αλλ' αφευκτον ό θόνατος,
'Άφ!::υκτος είναι
Mla καί μόνη είναι
Ή όδός, καί εiς τόν τάφον
Φέρνει εiς αύτήν ή άνάyκ η
Άμάχητον μέ χείρα
Ώσεί τούς ζwντας,
Τό πνευμα όπου μ' έμψί•χωνε
Του θεοΟ ητον φύ�ημα,
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Καί εiς τόν Θεόν άνέβη·
Γη τό κορμl μου, κ' επεσεν
Έδw εiς τόν λόκκον.

'Αλλά, ή μητέρα του πρέ
πει νά φύyη, γιατί «τό φέγ
γος χάνεται της σελήνης» καί
σέ λίγο θά ξημερώση. θά τόν
[δη καί πάλι ; Ναί, θά τόν
(δη, άλλά δταν άφήση κι' αύ
τός τήν πρόσκαιρη ζωή, «καί
τότε μόνον». θά τοΟ φανε·
ρώση δμως καί &λλα μυστι·
κά, «ε[ς τήν συvείδησίν του».
Ή συνείδησίς του φωτίζε·
ται άμέσως. 'Οπλίζεται μέ
τή ρομφαία της γνώσεως καί
διώχνει δλα τά σκιάχτρα πού
βασανίζουν τό πνεϋμα των
άνθρώπωv μέσα στή σάρκινη
φυλακή τους. Ή άθανασία
της ψυχης γίνεται συvείδη·
σίς του καί τόν λυτρώνει άπό
τόv τρόμο της ύλικης τελευτης.
Τώρα, τώρα τά χεlλη μου
Δύνανται νά φιλήσουν
Του θανάτου τά γόνατα·
Νά στέψω τό κρανlον του
Δύναμαι τώρα

Που ε Ϊναι τά ρόδα; φέρετε
Στεφάνους άμαρόντους·
Τήν λύραν δότε· υμνήσατε
Ό φοβερός έχθρός
'Έyινε q,I λος.
Ποίος ανθρwπος είς κίνδυνον
ΕΪναι ; τώρα όπου βλέπω
Τόν θάνατον μέ θάρρος,
Έyώ κρ::π.:ι τήν αyκυραν
1 ης σωτηρlας.

Ό θάνατος εχει παρει τίς
φυσικες του διαστάσεις. Του
άνήκουν τα φθαρτα σκηvώ·
ματ ο, άλλά δέν μπορεί vά
φθάση τό πνεϋμα μέ τ-'> φάσ
yαvον του. Καί δ ποιητής
ζηταει τριαvτάφυλλα yιά vά
στεφανώση το:} θαvατου τή
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νεκροκεφαλη καί προσφέρει
φiλημα σ' αύτόν τόν θυρωρό
της άληθινης ζωης. Του τό
όφείλει, διότι τό φώτισμα
στην άλήθεια τόν έφτέρωσε μέ
ύπέροχες δυνάμεις.
1 Ως

άπ' ενα βουνόν
Ό άετός είς αλλο
Πετάει, κ' έrώ τά δύσκολα
Κρημνό της άρετης
Οϋτw έπιβαfνw.

Στην ώδη «Εtς θάνατον»
ύτι:άρχει έκτεταμένη έπίδρα
σις της Βίβλου. «Κόπος άνυ
πόφερτος εΙναι ή ζωή». Ό
άπόστολος Παυλος ελεyε
πρός τούς Ρωμαίους : «Πα
σα ή κτίσις σuστενάζει καί
συνωδίνει». Καί οι χαρές καί
σι λύπες καί οι έλπίδες καί
οί φόβοι άνάμικτοι δηλητη
ριάζουν τη ζωη καί κρατουν
τόν ανθρωπο δέσμιο στην
πλάνη.
'Υπάρχει, βέβαια, ή ού
ράνια δύναμις, ή 'Αρετή.
'Αλλά τά περάσματά της εΤ
ναι «δύσκολα καί κρημνά».
Ύ πάρχει έδω ή άπήχησις των
άποφθεyμάτων του 'Ησιόδου
(«Της δ' άρετης ίδρωτα θεοί
προπάροιθεν εθηκαν, άθάνα
τοι · μακρός δέ καί δρθιος
καί τρηχύς» ), του Σιμωνίδου
(«'Έστι τις λόyος τό.v Άρε
τάν ναίειν δυσαμβάτοις έπί
πέτραις») άλλά καί του εύαy
yελιστου Ματθαίου («Στενή
ή πύλη καί τεθλιμμένη ή όδός
ήπάyουσα είς την ζωήν»).
Ό ανθρωπος άποκτα φτερά
καί πετα έπάνω άπό «τά
δύσκολα κρημνά της άρε
της», δταν φωτισθη άπό την
yνωσι.
Τότε χάνει ό θάνατος τη

φρίκη καί την άποκρουστικό
τη-cά του. 'Όχι μόνον διότι,
καθώς ελεyεν ό 'Ισοκράτης
«βροτοϊς απασι κατθανείν
όφείλεται», άλλά κυρίως διό
τι «τό σωμα ήμων ναός του
έν ήμϊν Άyίου Πνεύματος
έστίν «(Πρός Κορινθ. Α', κεφ.
ΣΤ. 19) καί έπειδη δεν εΤναι
δυνατόν σάρκες κσί αίμα νά
κληρονομήσουν την αlώvια
βασιλεία, πρέπει νά μεσολα
βήση ό θάνατος του ύλικου
σώματος. Καί «μακάριοι ο[
νεκροί οί έν Kupίct) άποθvή
σκοντες, ϊνα άνaπαύσωvται
έκ των κόπων των» (Άπο
κάλυψ. 'Ιω. ΙΔ' 13).
Ό ποιητης έπεκτείvει την
φιλοσοφία του στην ώδη
«Εtς τόν 'Ιερόν Λόχον», δπου
-:τλαyίως χειρίζεται τό θέμα
του θανάτου.
Άφ' οδ είς τοΟ πρώτου άνθρώποu
Τούς οφθαλμούς, ή πρόνοος
Φύσις τόν φόβον εχuσε,
Καί τάς χρuσδς έλπfδας,
Καί τήν ήμέραV'
'Επί τό μέrα πρόσωπον
Της rfiς πολuβοτάνοu,
Εύθύ; τό ουράνιον βλέμμα
Βαθuσκαφη έφανέρwσε
Μνήματα μύρια.
Πολλά μέν σκοτεινά·
Φέrrει έπ' όλlrα τό άστρον
Τό της άθανασfας
Τήν έκλοrήν έλεύθερον
Δίδει τό θείον.

''Ισως αύτές σι στροφές νά
εχουν την μεyαλύτερη φιλο
σοφικη συμπύκνωσι άπό δλες
τίς συyχορδίες της λύρας του
Κάλβου. Ό ποιητης άvατρέ
χει στην πρώτη έκδήλωσι του
Λόyου-«Γεννηθήτω φως!»
πού έλειτούρyησε σάν ενας
ύπερκόσμιος διακόπτης του
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χαώδους σκότους καί νομο
θέτησε την ούράνια τάξι, τήν
έναλλαyή καί άντίθεσι της ή
μέρας καί της νύκτας, τήν
μυστική πηγή κάθε θρησκευτι
κοΟ καί φιλοσοφικοΟ δυϊσμοΟ.
Τήν έναλλαyη τοΟ φόβου καί
της έλπίδας των πρώτων ά\-
θρώπων ώραιότατα ψάλλει ό
ΔαυΤδ:
«Καί έyενε το νύξ. Έν αύτn
διελεύσονται πάντα τά θηρία
τοϋ δρυμοί)· σκύμνοι ώρυόμενοι
τοϋ άρπάσαι καί ζητησαι παρά
τc";, Θεc";> βρώσιν αύτοϊς. Άνέτει
λεν δ ηλιος καί συνήχtJησαν καί
εtς τάς μάνδρας αύτων κοι τα
σθf.jσονται. Έξ ελεύσεται ανθρω
πος έπί τό ερyον αύτοϋ καί έπί
την έρyασίαv αύτοϋ εως έσπέ
ρας. Ώς έμεyαλύνθη τά ερyα
σου, Κύριε, πάντα έ,: σοψίςχ έ
ποίησας>. (Ψαλμοί 103.2).
Τώρα τίθεται τό έρώτημα:
Γιατί εϊναι «πρόνοος» ή Φύ
σις, μέ τό νά θέση τούς άν
θρώπους άντιμέτωπους στήν
έναλλαyή των άντιθέτων δυ
νάμεων καί αισθημάτων; Στό
έρώτημα αύτό εμεινε σιωπη
λός ενας άπό τούς δυνατούς
κριτικούς τοΟ Κάλβου καί
'ίσως κάθε άπάντησις νά εΤναι
παρακινδυνευμένη. 'Ωστόσο,
ας συyχωρηθη .ή ύπόθεσις, δτι
ό ανθρωπος, άνίκανος νά
συλλάβη άπόλυτες εννοιες,
διακρίνει, αίσθάνεται, κατα
νοεϊ καί έξελίσσεται μόνον
μέ τή βοήθεια τοΟ δυϊσμοΟ,
yι' αύτό ύπηρξε μιά π ρ ό
ν ο ι α ή σύστασις τοΟ κο
σμου, κατά τόν Πλούταρχο
(Περί 'Ίσιδος καί Όσίριδος)
«έξ έναντίων, ού μήν ισοσθε
νων δυνάμεων», άλλά μέ έπι
κράτησι «της βελτίονος». 'Εν
πάσrι περιπτώσει , ή Καλβική
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εκφρασις «πρόνοος φύσις» δι
καιολογείται άπό τήν χρι
στιανική όρολοyία. «Ούδέν
yάρ ά π ρ ο ν ό η τ ο ν, ούδέ
ήμελημένον παρά θεοΟ» ελε
yεν ό Μέγας Βασίλειος.
'Ένα δεύτερο συγκλονιστι
κό γεγονός yιά τούς πρώτους
άνθρώπους, πέραν άπό τήν
ένσλλαyή του φωτός καί τοΟ
σκότους, ητον ό θάνατος. Τό
«ούράνιον βλέμμα», ό ηλιος,
φανερώνει ατούς άνθρώπους
άναρίθμητα μνήματα. Αύτή
εΤναι ή άν[κητη μο'ίρα μας,
«δτι χοΟς έσμέν" ανθρωπος
ώσεί χόρτος αί ήμέραι αύτοΟ,
ώσεί ανθος τοΟ άyροΟ, οϋτως
έξανθήσει». (Ψαλμοί ΡΒ' 14
-15). 'Αλλά, ασχετα άπό
τήν μεταθανάτια πορεία της
ψυχης, εχει καί τό δνομα τοΟ
άνθρώπου τη δική του πο
ρεία, ενα δικό του εΤδος ά
θανασίας. Καί μιλουν yιά τήν
άξία του άyαθου όνόματος
καί οί δύο σοφοί της Π. Δια
θήκης. «Φρόντισο ν περί όνό
ματος, αύτό yάρ σοι διαμέ
νει η χίλιοι μεγάλοι θησαυροί
χρυσίου. Άyαθης ζωης άρι
θμός ήμερων καί άyαθόν δ
νομα εις αίωνα διαμένει»
λέει ό "Σειράχ (ΜΑ' 12-13).
Καί ό Σολομών (Δ' 19) λέει
yιά τούς άσεβεϊς: «Καί εσον
ται είς πτωμα ατιμον καί ϋ
βριν έν νεκροΊς δι' α[ωνος ...
καί ή μνήμη αύτων άπολεϊ
ται». Δικαίως, λοιπόν, ό Κάλ
βος άποδίδει ιδιαίτερη ση
μασία στην Δόξα, ή όποία
έμποδίζει τόν χρόνο, τόν
«φθονερό γέροντα», νά κα
λύψη μέ τά ρεύματα της λή
θης τίς έπιφανεϊς υπάρξεις
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καί μέ μιά τέτοια προσδοκία
τιμητικης έπιβιώσεως στη μνή
μη των άvθρώπωv «δίδει πτε
ρό.» καt διευκολύνει τούς άv
θρώπους v' άνεβουv τόv τρα
χύ καί δύσκολο δρόμο της
'Αρετης.
Τήν έκλοyήν έλεύθερον
Δlδει τό θείον.

Ό δημιουργός επλσσε τόv
αvθρωπον, άλλά δχι σ!:J.ν ενα
άθυρμα, πού vά τό κιvη κατά
την δική του άρέσκεια, ωστε
vά μην έπακολουθουv εύθύ
vες· του εδωσε έλευθερίαv
βουλήσεως καί έκλογης άvά
μεσα στό καλό καί τό κακό.
Καίrσ' αύτην την πίστι, ό
Κάλβος βασίζεται στην Γρα
φή. «Κύριος εκτισεv έκ γης
τόv άνθρωπον καί άφηκεv
αύτόv έν χειρί διαβουλίου
ούτοϋ». (Σειράχ, ΙΖ').
Ή έκλογή ε[v' έλεύθερη·
άλλ' δχι εϋκολη. Ό κοινός
άνθρωπος θά σκοvτάψη σέ
τόσες δυσκολίες καί άκόμη
σέ τόσες άπορίες γιό. την «ά
δικη» κατανομή τ;;')ν άνθρώ
πινωv πεπρωμένων: Στην ώ5η
«Ε!ς έλευθερίαν» έκφράζεται
αύτός ό κοινός άνθρωπος:
... διατί έάν έσπειρε
Παντοϋ είς τήν Οίκουμένην
Τήν χαράν καί τήν θλίψιν
Τοϋ έπουρανίου πατρός
Τό δίκαιον χέρι·
Διατί κ' έδw δπου μ' έρριψε
Είς τήν άέριον σφαϊραν,
Μίαν νά μήν εϋρω τρέχουσαν
Διά μέ, μόνην βρύσιν
Πα.:>ηγορlας ;

Καί άπαντα μεγαλόστομα
ό ποιητής, δτι δχι μιά καί
μονάχη μι«ρη βρυσουλα, άλ
λά ενας ολόκληρος θαυμά
σιος κατσρράκτης τρέχει θεια

vάμστα, πού φθάνουν yιά νά
δρο.:Jίσουv τόv άνθρωπο καί
νά τόν όπλίσουv άτρωτα σέ
κάθε της ζωης δοκιμασία :
Βρύσιν ;-Καί τά θαυμάσια
Τη; Άρεrης 6έναα
Νερά δέ.ν βλέπι.ι; Χύνονται
Ποταμη 5όν τρι yύρω μου,
Τήν yην σκεπςιζουν.

�Ω θνητοί, ποrισθητε·
'cάν τό θείον πlετε
Ρεϋμα, δ πόνος μέ δ:ικοuα
Τήν τράπεζαν, τό στρ.;,μα σας
ΜΑς βρέξι;ι τότε.
Μ Ας ελθι;ι τότε, ας ελθι;ι
Νά σας περικυκλώσι;ι
Μέ σκοτεινά, βρο νταϊα,
ΠεπυκνιJμένα σύννεφα
"Η δυστυχlα
Μία δύναμις ούράνιος
Είς τήν ψJχήν σας δlδει
Πτερα έλαφρά, καί ύψώνεται
Λαμπρόν τό μέrι.ιπόν σας
Ύπέρ τήν νύκτα.
'Από τά ολύμπια δώματα
Δροσερόν καταβαίνει
Χορό;, έλαfου φύσημα,
Καί σrεyν..Jνει τά δάκρυα·
Τόν ί'δριJτά σα;.
Έκεϊ δπου έπατήσαrε,
'Ιδού ol καρποί φυτρώνουν,
Καί τ' ανθη ίδού σκορnlζουσι
Τά κύματα εύrυχη
Της μυ;,:.ι5Ιας.

'Όταν περιyράφη την 'Αρε
τή σάν άσπίδα της ζωης.
υπενθυμίζει τόv Χρυσόστο
μο, πού έκήρυττε δτι «ή άρε
τή εf ναι ά δ έ σ π ο τ ο ν καί
παντός φόβου καί άvάyκης
έ λ ε ύ θ ε ρ ο ν». Ό θωρακι
σμένος μέ την 'Αρ::τή δέν
ει νσι δουλωμένος σ-:ε- καμμιά
άνάγκη, σέ κανένα φόβο, σέ
κανενα τύραννο 'Ακριβως
αύτό τό ρητόν του Χρυσο
στόμου φωτίζει τό κήρυγμα
τοϋ Κάλβου yιά την 'Αρετή,
πού περιέχει την &ρvησι της
δουλείσς σέ ξένο κατακτητή,
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άλλά καί την άρνησι της
δουλείας στόv αlώνιο δυνά
στη τοΟ άνθρώπου : την ϋλη.
Τό πρώτο στοιχεϊο της
Άρετης στην ποίησι τοΟ Κάλ
βου φωτίζεται άπό την λάμ
ψι των έλληνικων καρuοφι
λιων τοΟ 21. Τ ό δεύτερο
στοιχεϊο είναι β [ ω μ α. Εί
ναι η προσωπική του νίκη έπί
τοΟ πόνου.
Καί ποιός άνεμος δέν τόν
εδειρε στή ζωή ! Παιδί δέκα
χρονών, ή διάστασις των yο
νεων τόν άρπάζει άπό τη μη
τρικη άyκάλη καί τόν ρίχνει
στην ξενητιά. Ό πατέρας του
δέν μπορεϊ ν' άναπληρώση
τή θαλπωρή της ο[κοyένειας
καί της πατρίδας οϋτε μέ μιά
άνετη έκπαίδευσι καί άπό
την «θαυμασlαν νησον» ο[
προύχοντες άρνοΟντοι νά
-τόν βοηθήσουν μέ μιά μικρή
ύποτροφία. Ε'ίκοσι χρονών
χάνει �αί τόv πατi:ρα του καί
δλομόναχος ρίχνεται στη
βιοπάλη. Στη φτώχεια του
συμμαχοϋ'vε άρρώστιες. Ζη
τάει μιά σύvτροφ::> στη ζωή
του καί του πεθαίνει σ.:ιντο
μα. 'Ένα κοριτσάκι τους την
άκολοuθεϊ. Στην έλεύθερη
'Ελλάδα, πού είχε ύμνήσει
τό ξεσήκωμά της έvοντίον
«των δολιοφρόvων τυράν
νων»,
ενα καταψροvητικό
τεϊχος χωρίζει τόν ποιητή
άπό τόν άνθρωπο. Διδάσκει
στό Ίόνιον πανεπιστήμιον,
άλλά έyκαταλείπει τήν εδρα
του, γιατί δέν άvέχεται τή
σιωπή των μαθητών του, των
'ίδιων πού εξαλλα χειροκρο
τοϋσαν κάποιον αλλον. 'Αψί
νει τά πάτρια χώματο. yιά
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δεύτερη φορά, 'Έχει 1διωτικές
παραδόσεις, άλλά διώχνει
τούς άι-ιελεϊς καί άνεπιδέ
κτοuς, άκόμη κι' δταν στερη
ται τό ψωμί. Φτωχός, μισό
τυφλος,κυvηyημένος άπό δλες
τίς θλίψεις, δέχεται τό στερ
νό κτύπημα της μοίρας, «εις
ξένφ yην τόv τάφον». (*)
'Όλες αύτές τίς θύελλες τίς
έδάμασε στη ζωή του μέ την
ησυχn πνοη της Βίβλου· καί
μέ τό αστρο της έψώτισε τον
έσωτερικό του κόσμq. 'Έξω
ας μελανιάζουν οί ούραvοί ...
'Ένας άλλος κόσμος ύπάρ
χει καί τόν προβάλλει yιά
κάθε άθλητή της άρετης, κό
σμος ούτοκυρίαρχος...
Mla δύναμις ούρόνιος
Εlς τήν ψυχήν σας δlδει
Πτερά έλαφρό, καί ύψώνεται
Λαμπρόν τό μέτωπόν σας
'Υπέρ τήν νύκτα.

'Αλλά, στό λιμάνι της Βί(*) Ί -l 'Εταιρία πρύς ενίσχυσιν τιίιν
Επτανησιακών μελftίi}ν, έφαρμόζΩν
τας άπόφασι τοϋ Β' Πανιονίου Συ
νεδρίου γιr'ι. τi1ν μετω�ομιδi1 των ό
στιίιν τοϋ Καλβοu. άπύ τό όμιχλώ
δες χωριό τής βορείου 'Αγγλίας,
στ11ν τραγουδημ[ νη του ΖάΧυν{}-ο,
δπου «ί\ λαμπϊις 11 u ίιίι\•ιος βρέχει
την {�μέραν•. είχε συση'ισει, τi1ν ά
νοιξι τοϋ l!J,\9. σε δλ,1 τi1ν 'Ελλάδα
έπιτροπές �ρύ.νων. l\Ιοϋ είχε Υ.ύ.μει
τi1ν τιμ11 νά μέ όρίση μέλος μιά ς τ[_
tΩιας έ;τιτρΩπ1iς, πού ό πόλεμος Υ.αι
{1 κu.τ οχ11 τις άχρ11 στευσn.ν δλες.
(:)α ι πρεπε ν' άναΙ\ιιί,σοuν τό�ρα,
γιά να bot}ή, �πί τ1ολοuς. 11 bίκαιη
ιlνύ.πυ.υσι στiη• πηιητi1 πού έβρονtΩ·
φιί1νη σε u.ίιτές τις ;τιίντιι. έπίκαιρrς
\όuσιυχιϋς) στροφ[ ς ·
Δ.ιά
Τ11ν
Τι'ιν
Καί

νιΊ. {}�·ιι�λιιίJσΗι'
τυραννιΗν τιμάτι
:::::ταuρύν rίς tιlς :τόλtις σας
αίιτον ι >τολιμ1'ισατι
Eic τi1ν Ελλιίδυ..
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βλου εφθασε ν ο υ α y ό ς.
'Από τά μικρά τnυ χρόνια,
δεν είναι έξακριβωμένο αν
είχε δασκάλους ίερωμένους,
ϋπως ό Σολωμός, οϋτε, αν ή
δική του μητέρο πρόφθασε
νά τόν χειραyωyήση στό δρό
μο της θρησκείας. Είναι άν
rίθετα, βεβαιωμένο πώς, κα
θώς έξερριζώθηκε μικρό φυτό
άπό τόν τόπο του καί εύρέ
θηκε στην Ίταλ ία, παραμε
λημένος άπό τόv πατέρα του
επεσε .στην έπίδρασι τοϋ 6ρ·
θολοyισμοϋ της έποχης του.
'Όταν ό Σολωμός συνέθετε
τούς θρησκευτικούς ϋμvους
καί τίς ώδές σέ λειτουργίες,
ό �<άλβος εyραφε μιά «Ά πο
λοyία της αύτοκτοvίας» κοί,
αν είναι βάσιμη ή πληροφο
ρία άνωνύμου βιογράφου
του, «περιελθών είς άπόyνω
σιν ενεκα τοϋ θανάτου πεφι
λημένης ύπάρξεως, άπεπει
ράθη νά αύτοι<τονήση δι'
lσχυρας δόσεως 6πίου, άλλ'
έσώθη τfi έyκαίρy συνδρομfi
των φίλων». 'Ακριβώς, δμως,
επειτα άπό την έποχη αύτη
τοΟ κλονισμοϋ, ύψώνεται ό
Κάλβος των ήρωϊκων Ώδων,
ό κήρυξ της αισιοδοξίας, ό
κήρυξ της πίστεως. Ή «αy
κυρα της σωτηρίας», yιά τήν
όποία μας μιλάει στην ώδή
του «Εlς θάνατον», δέν εί
ναι &λλη άπό τό χριστιανι
κό σύμβολο. 'Ύστερα πρέπει
ν' άφοσιώθηκε στη μελέτη της
Γραφης-την μεγάλη πηyη
των έμπνεύσεών του - άφοΟ
εψθασε νά δημοσιοyραφη σέ
θεολογικά θέματα καί νά yί
νη μέλος θρησκευτικών σω
ματείων.
'Έφθασε λοιπόν

ναυαγός στό λιμάνι της χρι
στιαvικης πίστεως καί εΤναι
βίωμα οί στροφές των ώδων
του.
'Εκφραστική είναι ή διαφο ·
ρά άνάμεσα στά δύο κείμενα
yιά τόν θάνατο, την Ώδη καί
την «'Απολογία της αύτοκτο
νίας».
Ή «Άπολοyία» . εύρέθηκε
στο χαρτιά του καί ύποτ[θε
ται, δτι την εyραψε yιά νά
ύπεροσπιθη τό «άπονενοημέ
νον διάβημα»φίλουτου-yιατί
δχι καί την δική του άπόπει
ρα ;-κοί ύπό την έπίδρασι
της μεγάλης οίκονομικης στε
νοχώριας του, στά χρόνια
πρίν ψύyη άπό την· 'Ιταλία
(1818). Ύπεστήριζεν έκεί, δτι
ή έκούσια φυyη άπό τή ζωή
άποτελεί «χρησι ν ίεροϋ δι·
καίου», είναι γέννημα πνεύ
ματος «κσλως σκεπτομένου
κοί yνωρίζοντος νά έκλέyη
την καλλιτέραν λύσιν», lδιαι
τέρως δέ δικαιολογείται σέ
περιπτώσεις σωματικης δυσ
μορφίας η άνα-rτηρίας, κακο
τυχιών της πατρίδος, τύψεωv
συνειδήσεως καί παραδει
yματισμοϋ.
Γιά τόν δύσμορφο π.χ. πού
εΤναι ό περίyελως τοϋ περι
βάλλοντός του, αν τύχη νά
είναι εύαίσθητος καί προικι
σμένος «μέ νοημοσύνην ούχί
μετρίαν», δέν ύπάρχει αλλη
λύσις άπό την αύτοκτονία.
«Οϋτω θά έπανορθώση τό
σφάλμα της φειδωλης φύσεως
καί θά έπαvέλθη διά τοΟ έ
κουσίου θανάτου είς τούς
κόλπους της».
Καί γενικά yιά δλες τίς
περιπτώσεις άποκρούει, δτι
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δ αύτόχειρ είναι καταδικα
στέος άπό κοινωνική δ:ποψι,
διότι παραβα(vει την ύποχρέ·
ωσί το'J πρός τήv κοινωνία,
πρός την δποία «κάθε δ:νθρω
πος συνάπτει εν χρέος, τό ό
ποϊον συνίσταται εις τό vά
την ύπηρετft καί νά την
βοηθft».
Δέν πρόκειται v' άπο·
κρουσθοΟν έδω τά ύπέρ της
αύτοκτοvίας
έπιχειρήματα,
πού λεπτομερώς παρατάσ
σονται, άφοΟ τό δοκ{μιο τοΟ
Κάλβου, καθώς έχει κριθη
όμόφωνα, στερεϊται σοβαρό·
τητος θεολοyικης η κοιvω
vιολοyικης η ά:κόμη λοyοτε
χvικης. Άπλως, θά σημειωθη
ή τεράστια άπόστασις αύτης
της άπολοyίας άπό την φιλο·
σοφία των Ώδων. 'Όταν
εvας δύσμορφος η άνά'πηρος
παρουσιάζεται ώς «σφάλμα»
της φύσεως, ή δποία σέ δ:λ
λους δείχνεται φειδωλή καί
σέ άλλους σπάταλη χαρισμά
των, άyvοεϊται δλως διόλου
κάθε μεταφυσική θεωρί!=Χ yιά
τόν τρόπο της_ έπαvόδου των
ψυχών, πού μπορεϊ vά εΤvαι
δική τους, άπό κάποια άλλη
προβιωτή, εύθύνη, άλλα έπί·
σης μετατίθεται στην Ιδιοτρο
πία της φύσεως άκόμη καί ή
σαφής άνθρώπινη εύθύνη
κατά τούς βιολογικούς νό
μους της κληροvομικότητος.
Καί έν πάση περιπτώσει, ή
·άνθρώπιvη δημιουργία δέν
διαφέρει άπό την έρyασία
έvός άyyειοπλάστη, τοΟ ό
ποίου τά έσφαλμέvα δημιουρ
γήματα θραύονται yιά vά
έπαvέλθουv στην πηyή τους,
τό χώμα. Τέτοιες άντιλήψεις
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εΤ ναι έκ διαμέτρου άντίθετες
μέ την χριστιανική διδασκα
λία yιά τό βαθύτερο νόημα
της ζωης καί φυσικά είναι
τελείως άvτίθετες μέ τήν
τραγουδημένη στίς 'Ωδές πί·
στι οτι δ άνθρωπος δέν εϊ
vαι τό φθαρτό σώμα, πού
δμορφο η άσχημο εχει προο
ρισμό εναv δμοιο λάκκο'
άλλα τό θεϊοv πνεΟμα. Ό
Κάλβος των Ώδων δέν βλέ·
πει τόν θάνατο σάν εvα ύλι
κό yεyονός-αύτό είναι μιά
άσήμαvτη λεπτομέρεια στην
ούράvια ίστορία της ψvχης
-άλλα σάν εvα yεyοvός
πνευματικό, yιατί σημειώνει
τό πέρασμα τοΟ ένσαρκωμέ
νου πνεύματος άπό μιά δο
κιμασία.
Καί ή ψυχαί των άνόμων
Ώς αί'ματος σταvόνες
Πέφτουν 'σ τό ν αδην
Των όσίων τά πνεύματα
Ως άρνυρέα όμlχλη
Τά ύψηλά άναβα(νει,
Καί είς ποταμούς διαλύεται
Φωτός καί δόξης.
(Είς 'Α yαρηνούς)

/ Τό ϊδιο έχει άπορριφθη
στίς 'Ωδές ή θεωρία τοΟ κοι
νωvικοΟ χρέους, πού συνά
πτει ό άνθρωπος. 'Ένα μονά
χα χρέος έχει συνάψει : Νά
ζήση μέ τρόπο πού νά ύπηρε·
τήση τrιν άνοδική πνευματι
κή του έξέλιξι. Ή συνταύτι
σις της 'Αρετής μέ την Πα
τρίδα δέν μεταβάλλει τήν πί
στι τοΟ ποιητοΟ, δτι ό άνθρω
πος άκολ.ουθεϊ τόv προορι
σμό της άτομικης του ψυχης,
ή ύπηρεσία πρός τήν πατρί·
δα, καί μέχρι της θυσίας, εΤ
ναι, άκριβως, ενα στοιχεϊο
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της 'Αρετης και οχι σκοπcς
lδιαίτερος. Εϊvαι κάτι τ,αρε
πόμενο, καθώς καi τά αλλα
συστατικά της Άρετης. Ή. ά
yάπη, ή εύσέβεια, ή ύπομο
νή, ή έyκράτεια, ή άyαθη φή
μη, ή σεμνότης, ή διi<α�σύνη,
δλα αύτά, καθώς λέγουν οί
άπόστολοι Παϋλος (πρcς Φι
λιππησίους Δ' 8) καί ό Πέ
τρος (Β' έ-πιστ. Α' 3-7), εϊ
vαι σuνηρτημένοι καρποί της
γνώσ εως, ητοι της πίστεως.
Καi πιό πολύ εχει ά-πορρι
φθη στις 'Ωδές κό:θε λι-ποψυ
χία μπροστά στή ζωή. Ή «πι
κρά τύχη» νικήθηκε καi ό
ποιητής ύψώθηκε σέ -πνευμα
τι κά ϋψη, άκλόνητcς άπό ά
τυχίες καί χωρίς -παρά-πονο.
Έάν προβάλλεται ό θάνατος
σάν λύσις, είναι yιά νά στα
ματήση ή έ-πονείδιστη ζωη
της δουλείας καί δλων των
άνοισχύντων
φρονημάτων,
οχι cάν ό-πελ-πισία yιά την
στέρησι ύλικων άπολαύσεων
της ζωης η φυyομοχ(c.
Ά ντίθετο, τά δεινο-παθή
ματα της ζωης θεωροϋνται
άπό τόν ποιητή σάν φυσικά
περιστατικά στό δρόμο της
-ά λ ή θ ε ι α ς.
'Αλλοlμονον, άλλοlμονον,
'Όταν δ Θεός πέμψr:ι
Άκτϊναν άληθείας,
Καί μέ αύτήν τό στηθος σας
Ζωοποιήσr:ι
Εάν τις τό νουθέτημα
Θεϊον άκολουθήσr:ι,
Στόμα μαχαlρας, βάσανα,
Κλαύματα φυλακης
Τότε ας προσμένr:ι.

Ά) αρην0ύς)
Είναι, δμως, προνομιοΟ
χοι αύτοί ol δίκαιοι, γιατί
( Είς

γίνονται αξιοι τοΟ θεοΟ.
Ένω οί βαδίζοντες έπi της
cδοΟ το( ψ ε ύ δ ο υ ς, μπο
ρεί μεν ν' άπολαμβάνουν σ'
αύτη τη ζωή, άλλά «τιμω
ρίαν άληθινην καί μόνην, φρι
κτήν, οι μιαροί εχουσιν αλ
λην - την ενδειαν της γλυ
κείας γαλήνης των δικαίων»
(Εlς Χ ίον). ΕΤναι βέβαια,
μιά τιμωρία μεταφυσική, σάν
έξορία άπό τη Νιρβάνα των
'Ινδών, άλλά άντισταθμίζει
τό έyκόσμιο α'ίσθημα γαλή
νης των δικαίων, πού είναι
καθαρά φυσικό καi τόσο
σπουδαίο, άφοΟ φέρνει τη
συμφtλίωσι μέ τη ζωη καi μέ
τό θάνατο.
Αύτn τη συμφιλίωσι την
ε ζ η σ ε ό 'ίδιος ό ποιητης
καί λυτρώθηκε, πραyματο
ίτοtώντας τό Ιδανικό της
ΆρFτης, -πού εινοι, καθώς εί
πε ό Ρουσσώ, μιά «έμπόλε
μος κατάQτασις μέ τόν εαυ
τό μας». 'Όπλο του είχε την
διδασκαλία της Βίβλου.
Φαινομενικά-καθώς άπό
τό είδος των στίχων του
έχσρακτηρίσθηκε
Πινδαρι
κός- δείχνει νά έκφράζη
μθ:λλον την άρχαία έλληνικη
θρησκεία. Ή ήμέρα εΤνοι θυ
yάτηρ τοΟ Ύπερίονος, ή σε
λήνη ε'tναι ή τρίμορφος 'Εκά
τη, Μοϋσες, Χ-::χριτες καί Νη
ρηίδες -περνοϋν άπό τίς στρο
φές του, ό μέγας 'Όλυμπος
δεσπόζει καi οί χαρές των
άνθρώ-πων είναι «δώρα των
μακάρων 'Ολυμπίων». Συχνά
έπικαλείται «τούς άθανάτους
θεούς». 'Αλλά, πρόκειται yιά
«ποιητικόv εvδυμα». Καθώς
εΤπε ό Γ. Σωτηριάδης:

ΙΛΙΣΟΣ
«Ό εύσεβής, δ χριστιανικως
εύσεβής Κάλβος, εΙναι μεστός
συνάμα μιας άντιλήψεως δμηρι
κης θείας μεyαλειότητος· ήμπο
ρι: 'ί νά τό ίδητε είς τtοΛλάς στρο
φάς του Αύτό δμως καί δ ύ
ν α τ α ι καί π ρ ε π ε ι νά εί
ναι δ άληθως εύσεβής χριστια
νός. Διότι ή μή άρδευομέvη άπό
νάματα
δμηρικης θεολοyικης
έμπνεύσεως, · αίσχυλείου
καί
πινδαρικης καί πλατωνικης θεο
σοφίας Χριστιανική θεοσέβεια
κινδυνεύει πολύ εϋκολα νά μεί
νη ξηρά καί στε'ίρα».
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Έχθαlρουσιν οί Άθόνατοι
τήν ψυχήν, καl βροντάοuσιν
Έπl τάς κεφαλάς
Των άχαplστμν.

είναι βαθειά έnηρεασμένος
καί πάλι άπό τήν Βίβλο.
«Πρόσεχε σεαυτφ μή έ π ι
λ ά θ n Κυρίου τοΟ θεοΟ
σου», προειδοποιεί τούς ά
χαρίστους τό Δευτερονόμιον
(Η' 11-20). «Τίς γινώσκει τό
κρ.:χτος της ό ρ y η ς σου
καί τόν θ υ μ- ό ν σου έξαρι
Δέν παύει, λοιπόν, νά εί- · θμήσασθαι ;» ψάλλει ό Δαυίδ
ναι χριστιανός ό Κάλβος. Καί (Πθ' 11) καί
άναyyέλλει
ύμνεϊ τόν εν α θεόν:
ατούς ύπερηψάνους, δτι «Κύ
'Ένας Θεός καί μόνος
ριος, θεός των έκδικήσεων
'Αστρόητει όπό τόν ϋψ'Ιστοv
έπαρρησιάσετο» καί «άττό �πι
Θρόνον· κ αi των χειρQν του
τιμήσεώς του ψεύξονται, άπό
'Επισκοπεί τά αίώνια
"Απειρα ερ'(α.
ψωvης β ρ ο ν τ η ς του δει
λιάσουσι v». ,
Κρέμονται ύπό τούς πόδας του
Πόντο τά εθνη, ώς κρέμεται
Συνθέτει τίς ώδές του σέ
Βροχή ετι έναέριος
πολεμική έnοχή. ΤοΟ χρειά
Έν � κοιμωνται ο1 ανεμοι
ζεται ό σκληρός Ίεχωβα. οι
Της οίκουμένης.
αyyελοί του κρατοΟν ρομ
(Είς 'Αγαρηνούς)
ψαϊες. 'Αλλά ό · άyώνας yί
ΕΙναι ό θεός των Ψαλμών \ εται yιά τήν έλευθερία της
{ΡΓ'), ό «άναβαλλόμενος ψως έλληνικης πατρίδας καί yιά
ώς ίμότιον, έκτείνων τόν ού την θρησκεία τοΟ «yλυκυτά·
ρανόν ώσεί δέρριν, ό στεyά του τέκνου» της Νοζορέτ.
ζων έν ϋδασι τά ύnερ& α αύ Καί, πέραν_άnό τά άρχαϊκά
τοΟ, ό τιθείς νέφη n\v έnίβα τοπωνύμια,
ύπεpάνω των
σιν αύτοΟ... ».
θείων τοπίων τοΟ Όλύμnου,
Καί δταν ά1<όμη στρέψει ό 11οιητής δέν άyωνίζεται
τόν ϋμνον :rου στή «θαυμα- παρά νά στήση ενα Σινα καί
σία Ζάκυνθο» πού του έδωσε ενα 'Όρος των Έλαιων.
τήν πνοή, διότι
ΧΡ. Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟ�

ΕΝΑ

ΠΟΥΛΙ

ΘΡΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥ ΜΒΟΛΟ

'Η λαίκiι πίστις, δτι δ πελεκάνος, δταν δέν
{χει τί αλλο Υ(ί. δ<ίJση στά μικριί του, τά ταιζfι
μέ τήν κσρbιrί του, εl,•αι άβάσιμη έπιστημονι
Υ.ι71ς. Προηλ{)·ε ιί.πό τό γεγονός, δτι ό πελεκά
νuς, γιά νά ταίση τά μικρά ΤΩυ, έξεμεί σ.πό
τ1'1ν περίφημη λαιμοσακκούλα του ψάρια μισΩ
χωνεμένα, πιέζοΙ'τας τήν κοιλιά του μέ τ11,•
ιίκρη τού μακρυού ράμφους του. Τό αίμα πού
φαίνεται ,•ά βγαί,•η, προέρχεται άπό τά ψάρια,
Υ.fψματιοσμένα ά.πό τό κοφτερό ράμφος τού
περίεργου ι.ιύτού πουλιού. 'Ωστόσο, στό ποίημα
πού δημοσιεύεται παρακr.ίτω, ό Μυσσέ έκμε
ταλλεύεται μ' έπιτυχία την ρωμαντική όμορφιά
τού &ρύλου, δίνοντι.ίς του i!ναΥ ύψηλότερο
συμβΩλισμό
'Υπάρχει καί μία αλλη έΥ.bοχιi τού &ρύλοu,
κατά τήν όποία ό πελεκάνος. δταl' τά παιδιά
του πε&ά,•ουν, τά βρέχει μέ τό αlμα του καί
τούς ξαναδίνει τή ζωή. Κατrί. τούς τρείς τελι;υ
ταιους αίιίJνες τού Μεσαίωνος, ή χριστιανική
τέχνη παρουσίαζε συχνά εναν πελεκάνο στήν
Υ.ορυφή τού σταυρού, γιιί. νrί. συμβολίση τόl'
Σωτήρα ό όποίος bίνrι τό αίμα του γιά τή
σωτηρία τού άν{}·ρωπίνου γένους. Ό πελ.;κάνuς
bιατηρείται καί στά χρόνια μας ιuς σύμβολο,
σέ μυστt\(.Ηακές όργανιίισεις.

ο

Al.l'l{EI)

DE l\[USSET

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
απσ τη ιιΝuχτα τσυ Μάη»
Μετάφρ ασις: Η. "Α β ω ρ να

Δέν θά σέ κάμει τfποτα, πlστεψε ώ Ποιητή,
Μεγάλο μή αν δέν πόνεσες μιά λύπη δυνατή.
Μά γιά νά φτάσεις στ' δφταστα ή λαλιά σου

θ' άκουστεϊ.

Τό πειό Cιμορφα τραγούδια μας μιλοΟν γι' άπελπισιά·
κ αί ξέρω κάτι άθάνaτα πού άτόφιοι ε Τναι λυγμοf.
Τό μακρυνό ταξίδι του τελειώνει ό Πελεκδνος
Καί μέσα στό καλάμια του

γυρfζει

άποβραδfς.

Ι Λ Ι Σ Ο Σ
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Πεινοϋν κι' αύτόν κuττάζοντας φwνάζοuν
Κι'

άπάνwθε,

ώς

χuμάει

καί

στήν άκτή

πέφτει μέσα στά

νερά,

Τόν τρέχουνε ξ•.Jπlσ..ι του τά άχόρταστα μικρά.
Θαρρώντας πώς θ' άρπάξοuνε τό ψάρι μερασιά
Χαρούμενα

τά ράμφη ,ους στlς γοϋσες τους κινοϋν.

Kai κείνος

μ'

άργοκlνητο τό 8ημα

πάει

στό

8ράχο

Καί κρέμοuνται οί φτεροϋγες του τρα8ώντας τά παιδιά του.
Ψαρδς αύτός μελάγχολος κuττάει τόν ούρανό.
Στό δλάνοιχτο τό στηθος του σάν κύματα

χοντρά

Κυλάει τό αΤμ_α, πού οδικά του άνάσκαψε 8uθούς,
Γιατί

ηταν άδεια ή

θάλασσα

κι'

ερημη

ή

άκρογιαλιά.

Καί τώρα φέρνει δ άμοιρος τροφή γιά τά παιδιά του
Μονάχα τήν καρδιά του.
Σwπαlνοντας τεντώνεται στό 8ράχο καί μοιράζει
Στά παιδιά του
Τά πατρικά τά

σwθικά του.

Kai μέσ' στήν ύπερκόσμια τήν άγάπη του λικνlζει
Τή

λύπη

του

κuττάζοντας

Kai χύνεται στό

θάνατο

τό

αίμόφuρτό του

άναπάντεχη

στηθος

εύwχlα.

Κατάχαμα κλονlζεται μεθάει άπό ήδονή
Κι' άπό

avιa τρυφερότητα καί φρίκη στό χαμό.

Μά ξάφνου, δπwς κουράζεται

κι' δπwς σιγοπεθαiνει,

Φο8δται στήν άτέλειwτή του όδύνη μή λu'{lσου-ν
Τά πεινασμένα του παιδιά καί

ζwντανό τό

άφήσοuν

Τό πατρικό κορμl του κι' ύψώνεται κι' άνοlγει τά φτερά του
Χτυπώντας τήν καρδιά του.
Καί μιά κραuvή τήν πένθιμη τή νύχτα χαιρετlζει,
Που δ άχός της έρημώνει τίς άκτές άπό τά πουλιά
Τά θαλασσένια, που εφuγαν στόν ϋπνο φοβισμένα·

Κι' δ 8ραδuασμένος στέκεται δειλός δ στρατοκόπος
Κι' wς νοιώθει πώς τό θάνατο σι μώνει ή άκρογιαλιά,
Σταυροκοπιέται άμlλητος κι' ύψώνεται στό Θεό ..

ι,

'Απcι τciις «Παπuρcυ;
της Νεκpας 8αλiσσης»

Έyχειρίδιον Πειθαρχίας
τοϋ
Τά)(ματ ος
τών ,Εσσαίων
Τό

π

Περί της έξετάσεwς
μένwν1*)

πλήρες

κείμενον

μέ σημειώσεις του καθ. Πανεπιστημίου
ΚοΛούμπια ΊΊ1eοdοιΗ ι; ;:ι s t e r
τον

μυοu-

τέραν σειράν, ό εfς μετά. τόν
άλλον, κατά τόν βαθμόν της
άντιλήψεως καί δράσεως. Σκο
ΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ν' άποφα πός είναι δπως ί:καστον πρόσω
σισθπ είσδοχή ιΞίς την συν πον καθίσταται
ύποκείμενον
θήκην άνθρώπων προτιθε ποός τόν άνώτερόν του. Ή πνευ
μένων νά ένερyουν έψεξης βά·
ματική των στάσις καί ή διαγω
σει τ4'>ν ρηθέντων κανονισμών γή θά ύπόκεινται είς έπιθεώρη
καί νά συνασπίσουν έαυτούς σιν, έν τούτοις, άνά παν ετος,
κατη ,ορηματικώς μετά της ίε
τινές δέ θά προάyωνται κατά
ρας συναyωyης, δέον νά γίνε την πρόοδον αύτων είς την κα
ται ερευνα άναψορικώς πρός τό τανόησιν καί την άκεραιότητα
ηθος έκάστου είς τάς άνθρωπί
της διαyωyης των, ετεροι δέ θά
νας σχεσεις καί ώς πρός τήν , ύποβιβάζωνται ενεκα της δυσ
κατανόησιν καί συμμόρφωσιν
τροπίας των.
είς ζητήματα δοyματικr,ς. Ή
ερευνα άναλαμβάνεται δμου Περί κατα)"tελιwν καί φθόνου
ύπό των ίερέων οϊτινες εχουν
'Οσάκις εχn τις νά διατυπώσn
άναλάβει τήν τήρησιν της Δια
θήκης του θεου καί την .;.πίβλε κατηyορίαν έναντίον του πλη
σίον ιου. όψείλει νά τόν κατα
ψιν τηρήσεως των έντολών Του.
καί άπό πλειοψηψίαν λσ:ϊκών μηνύσn άψευδως, ταπεινώς καl
συμπαθως. Δέν πρέπει νά δμιλfi
οϊτιvες εχουν δμοίως άναλά,3ει
πρός αύτόν με:τά θυμου, έριστι
νά έπιστρέψ::>υν είς την Διαθή
κότητος η άλαζονείας η μέ οίαν
κην. u Εκαστος άνθρωπος τότε
δέον νά καταχωρη-ιαι είς ίδιαι- δήποτε κακήν ·διάθεσιν 1• Δέν
πρέπει νά τρέΦη μϊσος είς τήν
(... ) συνέχcισ έΧ τής σ:.:λ. 76 του καρδίαν του δι' αύτόν. 'Ό,αν
5ου τεύχους.
εχn κατηyορίαν τινα έναντίον
1. Ό Φίλων FγΧωμιιίζει τούς του, πρέπει νά τήν διατυπώσn
'Εcιcισίους bιιί τi1ν «χαρωπιΊν δταν καί δπου δεϊ καί δχι νά
ι/'JιοσυγΧρασίαν» των. 'Επίσης καταστfi ό ίδιος ενοχος ποινης
ί1 'Ιώσηπος λέγει δτι εlναι
διά ψθόνον. Περαιτέρω, ούδείς
έπιτρέπεται νά διατυπώνn κατη
ίΧανοί «νιί περιστέλλουν τ11ν
όργ1Ίν των, νι'1 χαλιναγι,1- yορίαν έναντίον του πλησίον
γου,• τά πιί-ι}η των... λειτουρ του δημοσίςχ , πλην οταν ετναι
γοί είρι'ινης:).
άποδεδειyμένη διά μαρτύρων.
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• ΙΛΙΣΟΣ
Περl κοινοτικών καθηκδντwν

Ή έπομένη διαδικασία πρέ.πει
ν' άκολουθηται άπο πάντα τά
μέλη της κοινότητος εtς τάς
σχέσειc, μεταξύ των, δπουδrιποτε
καί αν διαμένουν.
u Εκαστος όψεtλει νά ύπακούn
τον κατά βαθμον ά�ώτερόν του 2
εtς πάντα τά ζηττ'jματα έρyα
σ(ας η χρήματος. Γ\άντες ομως
οφείλουν νά γευματίζουν άπο
κοινου, νά προσεύχωνται άπο
κοινου καi νά συνεδριάζουν άπο
κοινου 3•
'Οπουδήποτε εύρίσκονται δέκα
άνδρες ' καταταγμένοι εις τήν
κοινότητα συμφώνως προς τούς
τύπους, δέν πρέπει ν' άποχωρί
ζεται αύτων ό ε!ς ίερεύς. Καθή·
μενοι έπί παρουσίq: του λαμβά
νουν εκαστος τήν άνήκουσαν είς
τον βαθμόν του θέσιν καί κατά
τήν ίδίαν τάξιν κάθηνται όσάκις
πρόκειται νά συνέλθουν είς συμ
βούλιον.
2. Τύ κείμενον έπί λέξει λέγει
δτι «ό μ ικρός νά ύπακούη τόν
μεγάλον», εtναι προφανές δμως
δτι πρόκειται περί διαφοράς
βα{}μού καί οχι 1Ίλικίας. Πάν
τως, ό Φίλων ύ.ναφέρει περί
τιον Έσσαίr•>ν δτι είς την συ·
ναγωγ11ν ό νεώτερος έκιί{}ητο
ύπό τόν πρεσβύτερον.
3. Τούτο βεβαιούται καί ύ.πύ τά
συγγράμματα τού Φίλωνος καί
τού Ιωσrιπου περί τiϋν Έσ·
σαίων.
4. έκα άτομα κατ έλάχιστον
άπ11 τουντο, κατά τόν Ίουδαϊκόν
νόμον , πρός σχηματισμόν συ·
ναγωγης. Οί 'Εσσαίοι έτ i1ρουν
τήν διάταξιν ταύτην.
5. uΟπως έσυνiι{}ιζαν οί Έσ·
σαίοι, 11 πριύτη πράξις είς τήν
«σ.γάπη,1 », κατά τούς πριίηους
χριστιαγικούς χρόνους, ητο 1i
εύλογία τού κυπέλλου. Ό
'Επίσκοπος, εαν ητο παριύ ν,
έξετέλει τό κα,&ηκον τούτο.
6. Α' Κοριν{)·. ΙΔ' 2 . Κατά
τήν «Άποστολικ11" Διδασκα
λίαν» χρέη έρμηνευτού έξετέ
λουν οί επίσκοποι.

'Όταν κάθηνται εtς τράπεζαν
προς συνεστίασιν η έτοιμάζον
ται νά πίουν οίν?ν, ό ίερεύς
πρώτον έκτείνει την χεϊρα του
είς έπίκλησιν εύλοyίας διά το
πρώτον τεμάχιον αρτου η τον
οΊνον�.
'Ομοίως όσάκις εύρίσκωνται
δέκα ανδρες συμφώνως προς
τούς τύπους καταταγμένοι εις
τήν κοινότητα, δέν πρέπει νά
άπουσιάζn άπο αύτούς δ δυνά
μενος νά έρμηνεύn τόν Νόμον 6
πρός αύτούς άνά πασαν ώραν
ήμέρας η νυκτός, διά τή ν άρμο
νικήν ρύθμισιν των άνθρωπ[νων
σχέσεών των.
Τά γενικά μέλη της κοινότη
τος οφείλουν νά άyρυπνουν κα
τά τό εν τρίτον των νυκτων
όλοκλήρου του ετουc,, άναyινώ
σκοντες βιβλία, μελετωντες τόν
Νόμον καί προσευχόμενοι άπό
κοινου.
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Περί τοϋ Γενικοϋ Συμβουλlοu

:ο

έπόμ�νος κανών άφορ� είς
τας δημοσιας συνεδριάσεις. Οί
ίερεις καιαλαμβάνουν τήν πρώ
την θέσιν. Οί πρεσβύτεροι ερ
χονται δεύτεροι. Οί λοιποί κα
τ�λαμβάν�υν θέσεις άναλόyως
των βαθμων των. Κατά τήν τάξιν αύτήν κάθηνται προκειμένου
η:ερl εκδόσεως δικαστικης κρί
σεως η η:ερί κοινου συμβουλίου
η οταν_ άνακύη:τη θέμα yενικου
ενδιαφεροντος.
Ό καθείς δύναται νά έκφέρn
τήν yνώμην του είς τό κοινόν
συμβούλιον. Ούδείς. ομως, έη:ι-

t

...

dt•.

Περ] ύποψηφίwν καί δοκίμwν

t;r:� Ι'

;_. ι/, ·i '.. '
J

τρέη:εται νά διακόη:τn τόν η:λη
σίον του δμιλοq_vτα η ν' άρχίζn
δμιλων η:ροτου
τελειώσn ,δ
η:ροηyούμενος 7• 'Επίσης δέν Έη:ι
τρέπεται νά όμιλfi τις η:ρό της
καθωρισμένης τάξεως αύτου.
'Έκαστος όμιλει μέ τήν σειράν
οταν κληθfi η:ρός τουτο.
,Εί5 δημοσ,ίας συνεδριάσεις,
01;δεις εη:ι Ύρεπεται νά όμιλfi εη:ί
θεματος μη σχετιζομένου μέ τήν
κοινότητα ώς σύνολον 8• 'Εάν δ
�η:όη:της" της άδελφότητος η
ετερος οστις δέν είναι του ίδίου
βαθμου μέ τόν εyείρcντα ζήτη
μά τι ενώπιον της κοινότητος,
εχn νά εϊπn τι η:ρός τήν κοινό
τητα, πρέπει νά εyερθfi καί νά
δηλώσn: �Εχω κάτι νό: είπω
πρός τήν δμάδα. Καί μόνον σταν
τ?υ τ,ό έπιτρέψουν, λαμβάνει
τον λοyον.
Έάν οίοσδήποτε κάτοικος του
Ί?οαήλ επιθυμfi νά είσέΑθn είς
την όρyάνωσιν της κοινότητος.
δ επόπτης της άδελψότητος εξε
τάζει τουτον ώς η:ρός τήν δια
νόησίν του καί τάς η:ράξεις του
καί, εάν εη:ιτύχn είς δοκιμασίαν,
τόν παροτρύνει είς τήν συνθή
κην ϊνα έη:ιστρέψ!] είς τήν άλή·

\1

'Ένας όπό τούς όμφορεϊς πού
παπύρους
περιείχαν τούς

7. Ό 'Ιώσηπος clναφ�ρει διά
τούς Έσσαίους δτι «ούτε {rό
ρυβος, οίίτι, ταραχιJ βεβηλιίι,•ουν
τόν οlκ.ον των. Καλού,• εκ.α
στον οπως μετάσχη τιίιν συζη
τήσεων μέ η1ν σειράν του».
οσα8. Κατά · τόν Ίι:)σηπον,
κ.ις ησαν συνη&ροισμ{νοι δέκ.α
'Εσσαίοι (δηλ. ή έλα χ ίστη
άπαρτία). ούδείς ώμίλει ων
δέν συνεφι,>νουν οί λοιπnί
έ,,ν��9. Ή χρησιμοποιουμ{νη 1οίς τιΊ
έβραϊκ.όν κείμενον λ{ξις είναι
άντί στοιχος μέ την έλλψ•ικ11ν
Έ π ί σ Χ ο π ο ς. Οϋτω δια·
φωτίζεται 11 ύ.ρχικ.11 μορφ11
τού λειτουργr1ματος, τό -όποίον
μετετρύ.πη άργότερnν είς ίε
ρατιΧόν.

ΙΛΙΣΟΣ
θειαν καί ά1tοστραφfi 1tασαν
φαυλότητα. Έ1tίσης του διδάt
σκει δλους τούς κανόνας της
κοινότητος.
Έν συνεχε(q:, � ύποψήφιος πα
ρουσιάζεται πρός την άδελφό
τητα καί τά μέλη ταύτης έρω
τωνται περί αύτου και της εtσ
δοχης του η της άπ ορρίψεώς
ιου, η δέ άπόφασις λαμβάνεται
διά ψηφοφορί.:cς.
Ούδείς ύποψήφιος, έν τούτοις,
γίνεται δεκτός είς την συνήθη
κατάστασιν άyνότητος της yε
νικης άδεί\ψότητος '" εlμη μετά
την συμ1tλήρωσιν ετους καί την
εyκρισιν της 1tνευματικης του
στάσc:ως καί έπιδόσεως. Έν
τούτιϊ> τ� μεταξύ δέv εχει μέ
ρος είς τό κοινόν ταμεϊον 11•
Άψου διέλθn εν πληρες ετος
έν μέσιϊ> της κοινότητος, τά μέ•
λη ταύ1ης έ1tαvεξετάζουv την
κατανόησίν του καί την συμμόρ•
φωσιν είς ζητήματα δοyματικης.
'Εάν τότε ψηφισθfi άπό τούς
ίερεϊς καί τήν ,1tλειοψηφίαv, των

10. Ό 'Ιιύσηπος άναφέρι:ι τ�σσαρας
κατηγορίας μεταξύ τίίJν 'Εσ
σαίων καί Ηγει έπίσης, δτι
ό ύποψήφιος δέν είσι'1ρχετο
είς τό «ίερόν ϋδωρ τοίί έξα
γνισμοίί» �ίμ,Ί μετά τιΊν έτψ
σίαν δοκιμασί.αν. 'Η «σuνή
{}ης γενικ ιi κατc.ί.στασις ιί.γνό
τητος» (κατά λέξιν, «άγνότης
�ϊίJν π?λλιϋν») ητο, προφαν6Ίς
ο κατωτ�ρος βα,'1-μος.
11. Έrτιβεβαιούται καί ή διάταξις
σ�τι1 �yερί τιϊ�ν Έσιταίων από
τον Ιωσηπον.
12. Ή «Άποστολικιi ιδασκαλία»
άποκλείει τούς νεοφύτους άπό
τό κοινόν δείπνον. Οϋτω συνέ
βαινε καί έπί 'Εσσαίων.

16:1

συμβεβλημένων δ1tως yίνn δε
κτός είς την άδεί\ψότητα, τότε
τόν καλουν νά κομίσn μεθ' έαυ
του 1tασαν τήν tδιοκτησίαν του
καί τά έρyαλεϊα του έπαyyέλ
ι-ιατός του, παραδίδονται δέ είς
τήν φρούρησιν του «έ1tιμελητου
των ερyων> της κοινότητος. Κα
ταγράφονται είς λοyαριασμόν,
δ δέ άρμόδιος δέν εχε ι τό δι
καίωμα νά δα1tανήσn έξ αύτων
διά τό γενικόν οφελος. Μό11ον
μετά την συμ1tλήρωσιν δευτέ
ρου ετους μεταξύ των μελων
της αδελφότητος άδύναται δ ύπο
ψήψιος νά yίνn δεκτός είς τό
κοινόβιον 12• uοταν συμ1tληρω
θii τό δεύτερον τουτο ετος δεον
νά ύ1tοβληθΒ είς 1tεραιτέρω έξε-

..
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Τό χειρόγραφον του Τάγματος
των
Έ σ σ α I w ν, κ α θ ώ ς
ηρχισε τό ξετύλι yμά του
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τασιν ύπό της yενικης άδελφό
τητος 19 καί έάν τότε ψηφισθfi
ώ� μέλος της κοινότητος, κατα
γράφεται εις την δέουσαν τά
ξιν, την όποίαν θά κατέχn μετα
ξυ των άδελφων του είς δλα τά
ζητήματα δοyματικης, δικαστι
κης διαδικασίας, βαθμου άyνότη
τος καl μερισμου των κοινών
άyαθων. • Εκτοτε ή γνώμη του
καί ή κρίσις ιου είναι είς την
διάθε.σιν της κοινότητος.
Περί ψευδοϋς, αφρονος καί βλα
σφήμου λό-.,ου
Οί έπόμενοι κανόνες δέον νά
άκολουθωνται κατά ι ήν έρμη
νείαν του νόμου- άναφορικως
προς τάς μορφάς του λόγου.
'Εάν ηθελεν εύρεθη είς την
κοινότητα άνήρ δστις ένσυνει
δήτως ψεύbεται άναφορικως μέ
την περιουσίαν (του), δέον νά
θεωρηθfi ώς έκτος της κατα
στάσεως άyνότητος της άπο
λαμβανομένης ύπό των μελών
της άδελφότητος καί τιμωρεϊται
διά περικοπης. του ένός τετάρ
του της μερίδος τροφης.
'Εάν τις άπαντήσn είς τον
πλησίον του περιφρονητικως η
όμιλήσn άποτόμως είς τρόπον
ωστε νά ύποσκάψn την βάσιν
της σuντpοφικότητος. ά πειθήσn
δέ καί εις τάς διαταγάς άνωτέ
ρου το�, τιμωρεϊται δι' εν ετος.
Έάν τις, i,μιλων περί πράγμα
τός τινος, άναφέρn τό ύπεράνω
13. Κατά τόν 'Ιώσηπον, δστις έπε
{}ύμει νά καταταγfi είς τούς
Έσσαίους, ώφειλε νά διέλ,&η
εν ετοςδοκιμης «έκτός» καί δύο
πλ{ιρη ετη «έγτός», μέ διαβά
{Ι•μ ισιν δοκιμασίας, 'ίνα κατα
στίj ύποκείμενος είς ψηφοφο
ρίαν είσδοχης. Δέν ύπάρχει
ούσιαστική αντίφασις μέ τό
κείμενον του έγχειριδίου.
14. Δευτερον. ΚΗ' 58. Α' 'Ιακc!�
βου ΒΌ 7
15. Είς τό σημείον αύτό ύπάρχει
μικρόν κε,•όν , προφανώς διότι
κατά τήν ύπαγόρευσιν του
κειμένου ό αντιγραφεύς δέν
α,•τελ{ι φ{}η λέξεις τινας.

δλων τιμώμενον Όνομα 1• η
έάν είς στιγμήν αίφνιδίας όρyης
η δι' άλλον προσωπικόν λόγον
ηθελε βλασφημήσει 15, άποβάλ
λεται διά παντός καί δέν έπι
στρέφει πλέον είς την άδελφό
τητα της κοινότητος.
Έάν τις όμιλήσn μέ όρyήv
έναντίον κληρικου έκ των έyyε
yραμμένων, τιμωρεϊται δι' εν
ετος, τίθεται έν άπομονώσει καί
θεωρεϊται έκτος της έπιφυλασ
σομένης είς τά μέλη της κοινό
τητος άyνότητος. 'Εάν ώμίλησεν
άνευ προθέσεως, ή ποινή περιο
ρίζεται μόνον είς εξ μηνας.
'Εάν τις δυσφημfi άδίκως τον
πλησίον του ι._αί πράτ τn τουτο
σκοπίμως τιμωρε ϊται μέ εν ετος
καί θεωρεϊται <<έκτός >.
Περί άπάτης

Έάν τις δμιλήσn προς τον
πλησίον του μέ δόλον η ένσυ
νειδήτως τον έξαπατήσn, τιμω
ρεϊται μέ εξ μηνας. Έάν δμως
τον άπατήσn άνευ προθέσεως
t-ιμωρεϊται μόνον μέ τρεις μη
νας.
Έάν τις έξαπατήσn την κοι
νότητα, προκαλών ζημίαν είς
tά οίκονοuικά της, ύποχρεουται
Είς έπανόρθωσιν της ζημίας. Έάν
παραλε.ίψn τουτο. τιμωρεϊται με.
60 ήμέρας.
Περί έκδικητικότητος

Έάν τις �ρέΦn φθόνον κατά
του πλησίον του άνευ νομίμου
αίτίας, τιμωρε.ϊται μέ εξ μηνας.
(Διόρθωσις ύπεράνω της yραμ
μης άναφέρει : εν ετος). το αύτό
ίσχύει καί διά πάντα δστις λαμ
βάνει προσωπικώς έκδίκησιν
κατά του πλησίον του άσχέτως
αίτίας.
Περί άκαθάρτου λό-.,ου

"Οστις παρακινεί: είς άκοσμον
όμιλίαν τιμωρεϊται μέ τρεις μfι
νας.

το τΕΛΟΣ
ΕΙΣ το ΠΡΟΣΕΧΕΣ
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'Από τό βιβλlο του Δρ. Πόοuλ Ντόϋσσεν
«Ή Μυστική διδασκαλlα της Βέδας»
(Μετόφρ καl σημειώσεις Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ)

Γ ΙΑπ α. τrιν ι Βσ αέ δν α.τ ς οί εlΟναιύ
1

e

δ,τι για τη Η ί 6 λ ο 1; Κα.ινη
Δια.θήκη· κα.ί ή αν:χλογία. α.ύτη
δεν ε[να.ι μόνον εξωτερικrι κα.ί
συμπτωματική, αλλα τέτοια., που
προχωρεί κατά πολυ μέσα. στο
6άθος κα.ί που 6α.σ(ζετα.ι σ' ενα.
γενικό, κseί στους δυο τομείς ε ι-,-
φα.νιζόμενο νόμο εξελίξεως τής
θρησκευτικής ζωής.
Κα.τα την πα.ιδικη ήλικία. των
λα.ων, ή Ηρησκεία. f:Jέτει εντοΧές
κα.ί απαγορεύσεις, κα.ί δίνει εμ
φα.σι σ' α.ύτες μέ �πόσχεσι &ντα.1. Ή «Βέδα>-\'ed::ι- ή < Ιερή
Γνωσι», είναι τό ίερό βι�λίο
των Ίνδων, ά11τίστοιχο τιρός
τή Βίβλο των Χριστιανων.
2. Οί <Ούτιανισάντς> - UJ)ani
shaι1 '?-(yιατί ύτιάρχουν ττολ
λές <cΟύτιανισάνη) η άλΛοι
ώτικα. ή < Bεvτάvτα,>-Vecla
ηta--(Τέλος της Βέδας) είναι
ενα μέρος της Βέδας, •τό
τελευταϊο της, ττού τιεριεχει
θεολογικές καί φιλοσοφικές
άτιόψεις yιά τήν ούσία των
τιραyμάτων.

μοισης κα.ί απειλ11 τιμωρία.ς
ετσι απευθύνεται στον εyωϊσμό
τον δποίο προϋποθέτει σαν τον
κύριο πυρfιν:χ του φυσικου ανθρώ
που, κ:χί πέρα. απ' τον δποίο δέν
προχωρεί.
�lία. ανώτερη 6:χθμίδ:χ τής θρη
σκευτικής συνειδήσεως επιτυγ
χάνεται μέ την αναγ•ιώpισι, οτι
δλες οί πράξεις που εχουν σαν
ελατήριό τους το φό6ο καί την
ελπίδα είναι χωρίς αξία. για τον
α.1ώνιο πpοοpισμο του ανθρώπου,
δτι τ6 υψιστο καθήκον τi,ς υπάρ
ξεως εγκειται οχι σέ μια ίκα.•ιο
ποίησι του �γωϊσμου, άλλα σέ
μιά τ.):ήpΥι Χ:χτάpγησί του, ">',αί
δτι -ί1 άληΗ:νή, θΞί:χ μας οντότης
φθάνει σ' α•'.Jτή μό·ιο μέ ιη διάρ
pηξι τfις iτ-:;μ:κ6τ1,τος, σαν ένος
πεpι κ:χλύ:.ιμ:χτο;.
Καί εκε:.ίνη μέ·ι -11 πχ:οικη
άποψι, τi1 ς δ:κzιώσεω;
τijς πρ�
_
_
ξεω; :χ·ιτιπpοσωr.ευ:::τ:χ: �τη Β ι6 λ ο μ� το Ν6μο τi1ς Π:χλαιας
.lια.θήκη; κα.ί ά·ιτισtοίχως στη
Β έ δ :χ μ' :χ•:ιτ6 τ.:,;;·J οί Ί νδοί
Ι
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θεολόγοι ονομάζουν Κ ά ρ μ α κ ά. ν τ α μ (μέρος του εργου), 3
ύπο το δποίο οvομα περιλαμβά
νουν δλη τη φιλολογία των
'Ύμνων καί των Βράχμανας, μέ
έξαίρεσι τα έδω καί κεί παρεμ
βεβλημένα μέρη του ειδους των
ο υ π α Υ ι σ ά V τ ς. Καί τα
δυό, 1ι Παλαια Διαθήκη καί
το Κ ά ρ μ α κ ά ν τ ά μ της
Β έ δ α ς, κηρύσσου'ι εvχ νόμο
καί προοιωνίζουν για τήv τήρησι
τούτου άμοιβή, γιά. την παρά
βα.σί του ποινή· καί αν 1J Ίνδικη
θεωρία εχει το· προτέρημα, δτι
μπορεί να μεταθέση την άvταπό
δοσι έν μέρει στον :χλλο κόσμο
κα.ί μ' α.υτο v' άποφύγή τη σύγ
κρουσι με την πείρα, πράγμα που
στiιv περιωρισμένη στον κόσμο
τουτο διδασκαλία της άνταποδό
σεως της Παλαιάς Δια.θήκης προ
ξενεί τόσες πολλές στενοχώριες,
ετσι είναι πάλι δ έξαιρετικος
χαρακτήρας της βιβλικής δικαιο
σύνης του Νόμου, δτι αυτή, λι
γώτερο παρα 1ι Ίνδική, καταλή
γει στο αυτο με τυπικα παραγ
γέλματα καί γι' αυτο θέτει με
γαλύτερη εμφασι σε μιαν ήθική,
«άvεπίληπτη» διαγωγή. Για τα
συμφέροντα της άνθρώπινης κοι·
·ιωvίας το προτέρημα α.υτο είναι
πολυ μεγά.λο· ·άλλα καθ' έαυτο
κα.ί για την ήθικη άξία της πρά
ξεως δεν δικαιολογεί καμμια
διαφορά, αν δ άνθρωπος μοχθη
στην ύπηρεσία φαvταστικων θεων
η στην ύπηρεσία των συνανθρώ
πων του : καί τα δυο είναι
Ι

3. «Κάρμακάνταμ» - Κarιυa
άκριβέ
kandam-σημαίνει
στερα τό μέρος του πcy
κόσμιου ερyου πού πρέπει
νά έπιτελέση ό άνθρωη:ος
πού άφορα τόν ανθρωπο.

:,

έφ δσον σ� αύτ<Χ σαν έσχατος
σκοπος προβάλλεται 1J ίδια του
ευημερία, εvα άπλα μέσο σ' αυ
τοv τον έγωϊστικο σκοπό, καί ώς.
έκ τούτου είναι, δπως αυτος δ
ιδιος, απο ήθικης άπόψεως χω
ρίς άξία καί κατακριτέα.
Ή δε άvαγvώρισις αυτη άvτα
vακλάτα.ι στην Καινη Διαθήκη
καί στίς Ο υ π α ν ι σ ά ν τ ς,
δταv αυτές διδάσκουν, 1ι μεν πρώ
τη την ελλειψι άξίας, 1ι δε δεύ
τερη το άξιοκατάκριτο μάλιστα.
δλωv, έπίσης καί των κα.λωv
πράξεων· καί ο[ δυο έξαρτουv
τη σωτηρία οχι απ' δποιαδήποιε
πράξι η παράλειψι, άλλ' άπο μια
πλήρη μεταλλαγη δλοκλήρου του
φυσικου άvθρώπου· καί οί δυο
θεωρουv την μεταλλαγη αυτη σά.
μια λύτρωσι άπ' τα δεσμα αυτής
δλης της ριζωμένης στον έγωϊ
σμο έμπειρικης πραγματικότη
τος.
'Αλλα γιατί έχουμε άνάγκ-η
λυτρώσεως άπ' αυτη την ϋπαρξι ;
Ι'ιατί αυτη είναι το κράτος της.
άμαρτίας, άπαvτάει 1ι Β ί β λ ο ς· yια.τί είναι το κράτο;
της πλάνης, άπαvτάει 1ι Β έ δ α.
Έκείv-η βλέπει την άπώλεια στο
βουλητικό, αυτη στο γνωστικο
μέρος του άνθρώπου · εκείν-η ζ-η
τάει μια μεταλλαγη της bελή
σεως, αυτή μια τέτοια τής γνώ
σεως. 1ε ποια πλευρα βρίσκεται
έδω 1J 'Αλήθεια ; 'Άν δ ανθρωπος.
ήταν μόνο θέλησις η μόνο γνω
σις, τότε θα ειχα.με y' άποφασί
σουμε άvαλόγως, για τη μια η
για την αλλ-η άvτίληψι. Άλλ'
άφου δμως δ άνθρωπος είναι
ενα. συγχρόνως βουλόμενο καί
γνωρίζον ον, γι' αυτο 1ι μεγά.λη
α.υτiι μεταβολ·ή, στην δποία βλέ-
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πουν τ11 σωτηρία ή Β ί 6 λ ο ς
και ή Β έ δ α, πρέπει να. συv
τελεσθή και στους δυο τομείς :
πρώτα, σύμφωνα με τη 6ι6λικη
άποψι, θά. μαλακώση την απολι
θωμένη στον φuσικο εγωϊσμο καρ
διά. κα. ί θα την ·κάνη ίκ-χν11 γιο:
πράξεις δικαιοσύνης, αγάπης καί
αύτα.π-χρνήσεως, καί ϋστερ-χ, μα
ζί μ' αύτο θ' αποκ-χλύψη μέσα
μας τη μεγάλη γνωσι των Ο υ
π -χ v ι σ ά. ν τ ς που προλαβαίνει
τη διδασκαλία του Κάντ, δτι
δλη α.ύτη -1, μέσα:στον χώρο, κατ'
άκολουθία πολλαπλή, κατ' ά.κο·
λουθία εγωϊστtΚ'Υ/ κοσμικ11 τάξι
βασίζεται μόνο σε μιά, σέ μaς
λόγω της ίκανότητος του vοητι
κου μας, έμφυτη πλάνη (maya)'
δτι αληθινο: ύπάρχει μόνο ενα.
α:ίώνιο, πέρα απο χωρο καί χρό
νο, πολλαπλότητα κα:ί γίγνεσθαι,
ύπέρτατο ον, το δποίο παρουσιά
ζεται σ' δλες τίς μορφές τής φύ
σεως, καί το όποίο εγώ, δλόκλη
ρος κι' αμέριστος, νοιώθω κα.ί
6ρίσκω στο εσωτερικό μου σά.v
τον ιδιο μου Έαυτο, σά.ν το
"Ατ μ α:ν .
Βεβαίως, ετσι, σύμcρω•ια με τ11ν
μεγάλη διδασκαλία του Σοπεν
χάουερ, ή θέλησι καί οχι ή διά
νοια αποτελεί τον πuρή•ια του
ανθρώπου, 6ε6αίως ετσ: θά μείνη
στον Χριστιανισμό τό προτέρημα,
δτι ή αξίωσί του για. μιαν ανα
γέvvησι τ_ής θελήσεως είναι ή
πραγματtκά κεντpικη καί ουσιώ
δης, αλλά. βεβαίως, αφου δ α.'Ι·
θρωπος είναι οχι μόνο Θέλησις,
αλλά συγχρόνως καί διάνοια,
ετσι βεβαίως-;, χpιστtανικη αυτη
αναγένvησι τfις θελήσεως θ:χ πα
ρουσιασθή απο τrιv άλλη της
πλευρά. σά.ν μιά. άναyέννησι τ·ης
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γνώσεως, δ;τως την διδάσκr:.υv οί
Ο ύ π α 'Ι ι σ ά ν τ ς. «'Αγάπα
τον πλησίο σου σα.ν τον έαυτό
σου», προτρέπει rι Β ί β λ ο ς·
αλλ' απο που προέρχεται -χύτη
ή αξίωσις, αφου εγω αισθάνομαι
τον έαυτό μου μόνο μέσα μου καί
οχι μέσα στον αλλο ; «Γt-χτί»,
προσθέτει διευκρινίζο•ιτας εδώ ή
Β έ ο α, �δ πλησίον σου, στην
άλ·ήθεια, ε[•ι-χι δ ιδιος 6 εαυτός
σου, κ-χί δ,τι σε χωρίζει απ' αύ·
τον εί ν-χι μόνο ξεγέλασμα».
'Όπως σ' α.ϊ.ιτην τrιv πε pί πτωσι,
το ϊδιο είναι καί σ' δλα τα. ση
μεία του συστήματος : Ή Και
'Ι'Υ/ .lιαΟήκη καί ι;ί Ούπα:νισάντς,
αυτά. τά. δυο ϋψιστα προϊόντα:
τής θρησκεuτtκης συ·ιειδήσεως
τοϋ ανθρώπου, πουθενά δεν στέ
κονται (αν δε•ι προσκολληθ·7ι ΚΙΧ·
νείς στη•ι εξωτερική τους οψι) σε
μιά.
άσυμβίβαστη
αvτίφασι,
άλλά. χρησιμεύουν κατά. τον
ώραιότερο τρόπο, το εvα γιά δια
σαψήvισι καί συμπλήρωσι του
άλλου.
'Ένα παράδειγμα: μπορε! νά.
δείξη, τί αξία. μπορεί να -κ.εpδίση
-1, διδασκαλί-χ των {) υ π α ν ι
σ ά 'Ι τ ς, γιά τη διαμόρφωσt τής
χριστιανικής μας συνειδήσεως.
Ό Χριστια.νισμος διδάσκει κα
τά. τό πvευμα:του, αν οχι πα.ντου
κατά. το γράμμα του, δτι δ αν·
θρωπος, σάν τέτοιος, είναι ίκα:·
νος μόνο γι' άμαρτωλές, δηλ.
εγωϊστικες ' πράξεις ([lpός Ρω4. «Γιατί ξερω, δτι δέν κατοι·
κεϊ μέσα μου (δηλ. στή σάρ ·
κα μου) άyαθό. έπειδή τό
νά θέλω βρίσκεται σέ μένα,
δέ βρίσκω δμως τό νά κάνω
τό καλό>.
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μα.ίοuς 7, 18) κα.ί δτι κάθε κα
λό, σύμφωνα, με το νά θέλουμε,
δπως κα.ί με το νά εκτελουμε,
μπορεί νά πpοέλθη μέσα. μας 6
μόνον απ' το Θεο (Προς Φιλιπ
πησίοuς 2,13). 'Όσο φα.νερά κι'
αν οpίσκετα.ι διατυπωμένη ή δι
δασκαλία. αυτή γιά καθέναν πού
έχει μάτια. νά ολέπη, α•ι οχι τόσο
5. « .. ,yιατί δ θεός είναι έκει
νος πού ένερyει μέσα σας
καί τό νά θέλετε καί τό νά
ένερyητε είναι κατά τ�ν εύ·
δοκία του».
6. «Συνεργισμός» είναι (κατά
τόν Μελάχθωνα), η μαζί μέ
τό θεό σύμπραξι του άν
θρώποu στίς καλές πράξεις
του, κατ' άντίθεσι πρός τό
«μονερyισμό», κατά τόν δ
ποιο κάθε καλή πραξι του
άνθρώπου προέρχεται άπό
μόνο τό θεό, χωρίς νά,σuμ
μετέχη σ' αύτήν δ άνθρω·
πος. Στήν τελευταία δηλ.
περίπτωσι δ άνθρωπος στε
ρειται ώς προς τίς καλές
πράξειc του άπό πραyματι·
κά δικιά του βούλησι, ή δέ
νομιζομένη σάν τι;.τοια είναι
βούλησι του θεου.
7. <,'Ο πρωτος άνθρωπος προ
έρχεται άπ' τή yη, είναι
χωμάτινος. δ δεύτερος ε{ναι
ό Κύριος, άπ' τόν ούρανό».
8. Μολονότι ή
κυριολεκτική
σημασία του «· Ατμαv»-at·
111an- εlναι
«Πνευμα> (ή
< πνοή,>. πρβλ «άτμός,> καί
τή yερμ Αέξι atn1en < άνα
πνέειν>, έν τούτοις τό • Ατ·
μα,ι είναι κάτι πιό πέρα
άπ' αύτό Δέν είναι ή κατά
τόν Χρtστιανισμό αύτοτε·
Αής «ψυχή» του άνθρ�που,
άσχετη μέ τό θεό, αν καί
έμφυσηι,ένη άπ' αύτον. άλλ'
ενα κομμάτι του θεου. πού
βρίσ,<εται μ ε σ α σ' δ λ α
τ ό.
π ρ ά y μ α ϊ α ε μ
ψ υ χα ε 'ί τ ε ά ψ υ χ α καί
πού άποτελει τό ύπερβατι
κο. συνειδητό ε'ιτε άσυνεί
δητο < Έyώ > τους.

στίς καθ' εκαστον ρήσεις, δσο
πεpι σσότεpο σ' δλο το σύστημα.
σάν τέτοιο, τόσο δύσκολο δμως
σ' δλες τίς εποχές κατέστη στήν
'Εκκλησία. νά εξοικειωθή μ' αυ·
τήν· πάντοτε ήξερε αυτή νά οpί
σκη κάποιον τρόπο προς το σu
νεpγισμο θ με τίς ατέλειές του
καί ν' αφίνη ανοιχτο κάnοιο πα
ραθυράκι στή σύμπpαξι του αν·
θpώποu, φανερά, γιατί αυτή, πί
σω απ' το μονεpγισμο 6 1 πού
απέδι δέ κiθε καλο στο Θεό,
έβλεπε νά στέκεται σά φοοεpο
φάντασμα. τή φρικιαστική ατο
πία του πpοκαθωpισμένοu.
Μολον::Sτι δ ΙJα.ϋλος πpοσπα.θεί
νά ταυτίση τον Θεο με τόν «πνεu·
ματικο άνθρωπο» (Α' Κοpινθ.
15, 47) 1, μολονότι επίσης δ
Κάντ επιζητάει χπ' αυτο νά εξη
γήση το θα.uμα.στο φαινόμενο τής
μέσα μας κατηγορηματικής προ
σταγής, οτι σ' αυτο δ άνθρω
πος σάν πpαγμα καθ' έαuτο οί
νει το νόμο στον άνθρωπο σάν
εμφά•ιισι ,-τί σημασία.' !:Ιμως, ε
χοuν οί δειλές καί ψηλαφητές
αυτές προσπάθειες απέναντι στή
μεγάλη, σε κάθε σελίδα των Ου
πανισάντς διαλάμποuσα βασική
άποψι τής Βε•ιτάντα., δτι δ Θεός,
δ όποίος μόνος ενεργεί μέσα μα.ς
κάθε καλό, είναι δχι δπως στήν
Παλαιά Διαθήκη ε•ιο:, σάν κά·
ποιος αλλος, απέναντί μ:χς [στά
μενο δν, αλλά πολύ περισσότερο
-χωpί; ολάοη τrΊς πλήρους άντι
θtσεώ; του απ' τό φθαρτό εμπει
ρικό μας Έγω (jiva}-τό ιοιο
μα.ς μεταφυσικό Έγώ, δ σε δ
λες τίς π�φα.πλα.·ιήσεις τ·rις 'Χ'ιθpώ
πινης φύσεως σε απόλυτη ίεpό
tΥιtα .-:αpαμένο·ιας α1ώνιος, &γι
ος, Οείο; μας '�αuτο;, - τό
"Ατμc1.ν, μα.ς 8 !
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Βέδες

·Η -προέλευση τών πραγμάτων
(Rigveda 10, 129)

1. 'Ανυπαρξία τότε δέν ύπfjρχε, οϋτε ϋπαρξι,
'Ατμόσφαιρα 'δεν ητανε, οϋτε ούρανός άπάνω.
Τόν κόσμο ποιός έσκέπαζε, ποιός μέσα του τόν εf χε;
ΠοΟ βρίσκονταν ή αβυσσο, κι' ή θάλασσα ποΟ ηταv;
2. Τότε δεν ηταν θάνατος, οϋτε άθανασία,
Ή νύχτα ηταv αyνωστη, ή μέρα δεν ψαιvόταv.
Άνάνεμα στην 'Απαρχή μόνο επνεε τό 'Ένα,
Κι' εξω άπ' αύτό δεν ητσvε, τότε, τίποτες αλλο.
3. 'Από σκοτάδι ητανε ό κόσμος σκεnασμένος,
Σάν αψωτος ώκεαvός, χαμένος μέσ' στη vύχτά·
Τότε, αύτό πού ητανε κρυμμένο στην καλύπτρα,
Γεννήθηκε άπ' τfjς άναλαμπfjς τή δύναμι, τό "1=:vα.
4. 'Από αύτό ξεπρόβαλε πιό πρωτο άπ' δλα τ' αλλα,
Σά σπόρος κάθε γνώσης μας ή Πάyκοσμη 'Αγάπη·
Τό ρίζωμα της ϋπαρξης μέσ' στην άνυπαρξία
Ψάξαν κοί βρfjκαv οί Σοψοί μέσ' στης κσρδιδ:ς τό χτύπο.
5. Κι' δτav ϋστερα βάλανε τό μέτρο νά μετρήσουν,
'Από κάτω τί ητσνε, τ[ άπό πάνω ηταv;
Τό σπόρο τόν έφέρνανε δυνάμεις π' άναδεύαν,
Κάτω ή αύθυπόσταση, ή διάταση άπό πάνω .
6. Άλλ' δμως ποιός κατώρθωσε νά ψάξη καί νά βρfj,
Ποιός ποτέ ακουσ' άπό ποΟ βyfjκ' ή Δημιουργία;
Κι' άκόμσ δωθε οί θεοί άπό αύτήvε βyηκαv !
Ποιός λοιπόν λέει άπό που έκεϊνοι εχουv ερθει;
7. Αύτός πού μόνος εκαμε τή θεία Δημιουργία,
Καί μέσ' στ· ούράνιο τό ψως σ' αύτήvε πού προσ ι3λέπει,
Αύτός δπου την εκαμε η δεν τήν εχει κάμει,
Αύτός τό ξέρει! η μήτ' αύτός νό μην τό ξέρει 'ίσως ;
ΜετάφρJση άn' τό Γερμανικό Κ. ΑΝfΩΝΙΑΔΗ

cov ΣΡΙ ΡΑΜ
'Ερώτησις: Ό σύζυyός �ου,
άποθανών πρό διετίας είς aυτο
κινητικόν δυστύχημα, ε Ϊναι εύτυ
χής;
'Απάντησις: Δέν ε[μαι διο
ρατικός, δύναμαι δμως νά
σας ε'ίπω δτι είναι εύτuχής.
'Ερώτησις: 'Αφοϊι δ_έν ε Τσθε
διορατικός, πως σας: είναι δυνα
τόν, νά κρίνετε περί τοίι βαθμοϊι
έξελίξεως των προσώπων πού
συναντδτε ;
'Απάντησις : ΤοΟτο μου
εΤναι δυνατόν, έν yενικαις
yραμμαϊς καί κατά τρόπον
άκριβη, διά της συμπαθείας
κοίτης διαισθήσεως.
Ή διόρασις ε·ίvαι άληθές
yεyονός, άλλά τοιαϊ,τη ώς
ύφίσταται κατά τό ήμέτερον
έξελικτικόν στάδιον, δέν εϊ
vαι άκριβής. Uναι άδύνατον
νά διαχωρίσn κανείς τό άντι
κειμενικόν πραyμα πού βλέ
πομεν -άπό τάς περί αύτοΟ
ύποκειμενικάς ιδέας καί αι
σθήματα. ΤοΟτο δέ άποτελει
πηyην συνεχών πλανών, όφεί
λομεν έπομένως νά ε'ίμεθα
λίαν καχύποπτοι ώς πρός τά
ψαινόμενα διοράσεως.
'Ερώτησις : nwς δυνάμεθα νά
άποκτήσωμεν τήν διαίσθησιν ;
'Απάντησις: Πρός άπόκτη
σιν της διαισθήσεως άπαι
τοΟνται δύο δροι :
-αισθητικότης
-ήρεμία.
Οί δύο αύτοί δροι πρέπει
νά ύπάρχουν ταυτοχρόνως,
περικλείουν δέ καί άλλας

[διότητας. Έπίπαραδείγματι
ή αίσθητικότης περικλείει την
άyνότητα, ή δέ ήρεμία τηv
είρήνην.

*

* *
'Ερώτησις : Τί φρονεϊτε περί
τοϊι Κρισναμοϊιρτι ;
Άπάντησις: Ό Κρισνα
μοΟρτι εϊvαι Μέγας 'i: κπαι
δευτής.
'Ερώτησις : Τό δτι ό Κρισνα
μοϊιρτι έyκατέλειψε τήν Θεοσο
φιι<ήν Έταιρίαν δέ.ν μαρτυρεϊ έκ
μέρους του στάσιν άyνωμοσύνης
καί ύπερηφανείας, καί κατά συνέ
πειαν πνευματικήν στασιμότητα η
καί πτCJσιν;
'Απάντησις :
Ποσως. Ό
ΚρισναμοΟρτι
έyκατέλειψε
την θεοσοψικην Έταιρίαv
διότι ητο έπιθυμητόν διά τό
μήνυμά του νά μη εχn έπι
κολλημένην καμμίαν έτικέτ
ταν : Ίνδοuϊστικόν η Βουδ
διστικόν η θεοσοψικόν κλπ.
Ό Κρισναμοϊιρτι
'Ερώτησις:
δέν διεκήρυξεν δτι αί θεοσοφικαί
διδασκαλlαι �σαν δηλητήριον ;
'Απάντησις : Προσωπικώς
δέν ελαβον γνώσιν τοιαύτης
δηλώσεως, ή όποία, διά νά
κριθfi, θά επρεπε νά έξετα
σθfi εις άκέραιον τό κείμενον
αύτης καίέν συναρτήσει πρός
τός σuνθήκας, αί όποιαι την
προεκάλεσαν. Πιθανώς έyέ
νετο πρός καταδίκην πάσης
έξωτερικης
αύθεντίας.
Ό
ΚρισναμοΟρτι εύλόyως έπι
μένει έπί της κατανοήσεως,
ή όποία χρειάζεται άνεξαρ-
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τησ(αν κρίσεως. Είναι δυνα
τόν νά λεχθfi διά πασαν πl
στιν, ά�όμη καi δι' άλήθειαv,
έρειδομένην δμως έπί της
έξωτερικfjς αύθεντίας, δτι
εΤναι δηλητήριον. Οϋτω εΤ
ναι θεμιτόν νά"λεχθfi : δ Χρι
στιανισμός εΤναι δηλητήριον,
δ Ίνδουϊσμός είναι δηλητή
ριον, ή θεοσοφία εΤvαι δηλη
τήριον καί, έξ ϊσου, ή διδα
σκαλία τοΟ ΚρισναμοΟρτι
εΤναι δηλητήριον.
'Ερώτησις: Δέν ύπάρχει άντlθε
σις μεταξύ τCιν διδασκαλιών τοο
ΚρισναμοΟρτι
καί έκεlνων τηζ .
Θεοσοφικης Έ:rαιρlας;

'Απάντησις : Ούδεμlα άν
τίθεσις ύφlσταται. Ή θέσις
της θεοσοφικfjς 'Εταιρίας
εΤναι συνθετική καί περιλαμ
βάνει πάσας τάς διδασκα
λίας, πάντων των έκπαιδευ
των, ε!ς δ,τι τό άληθές περιέ
χουν. 'Έκαστος έξ ήμων, εκα
στον ατομον δύναται νά
προσαyάyn ενα νέον φως ι
μίαν νέαv άλήθειαν η μlαν
, έαν αποψιν της άληθείας έν
τφ κόσμι:p.
Αύτή ή άλήθεια θά εΤναι
θεοσοφική.
Δύνασθε, μάλιστα, νά με
λzτατε καί νά συμβιβάζετε
τ-άς έπομένας διαφόρους πη·
yάς άληθεlας :
-Τόν Σρί Άουρομπίντο
Γκόζε, δστις παρουσιάζει
ε!ς τήν σύyχρονον έποχήν
τήν πατροπαράδ :>τον Ίνδουϊ
•στικήν πνευματικήν φιλοσο
φίαν.
-Τόν ΚρισναμοΟρτι, δστις
·άντιπροσωπεύει τήν ψυχολο
yίαν της διαισθήσεως καί τό
1

θεοσοφικόν βίωμα.
-Τήν θεοσοφικήν διδα
σκαλίαν, ητοι τήν έπιστήμην
τοΟ πνευματικοΟ.
θά εχετε, τότε, έπιτελέσει
κάτι τό εξοχον.
*
-� *
'Ερώτησις : ΠCις πρέπει νά δια
δώσωμεν τάς Θεοσοφικάς διδα
σκαλlας καl ν' αύξήσωμεν τόν άρι
θμόν των μελCιν Βστις παραμένει
έλάχιστος;

Άπάντησις : Ό κατά τό
μαλλοv η ηττον μεγάλος άρι
θμός μελών είναι δευτερεΟον
ζήτημα, καί δέν πρέπει. νά
κάμνωμεv
προσηλυτισμόν,
άναζητοΟντες πελατείαν, κα
θώς πράττει ε!ς τήν άyοράν
ενας πωλητής, έπαινων τό
έμπόρευμά του καί δυσφημων τό τοΟ yείτονός του.
Ό (δικός μας ρόλος είναι
κατά πρCηον νά δοκιμάσωμεν
νά ζήσωμεν τήν Θεοσοφlαν,
νά άποκτήσωμεν τήν άξίαν
παραδείγματος, καί κατό
πιν νά προσπαθήσωμεν δσον
καλύτερον δυνάμεθα νά κα
ταστήσωμεν ε(ς qσον τό
δυνατόν ει)ρύτερον άριθμόν
yνωστάς τάς άληθείας, αί
δποιαι, καθώς ήμεις πιστεύο
μεν, εΤναι ίκαναί νά βοηθή
σουν τήν άνθρωπότητα v• άκο
λουθήσn τάς δδους της ειρή
νης κcί της εύτυχίας. 'Ανήκει
ε(ς τό κοινόν νά τάς άποδε
χθfi η νά τάς άπορρίψn.
('Από τό περιοδικό «Ντάο Χόκ»
<Θεοσοφικαί Σπουδαl), ορyανον
της Θ. Ε. τοΟ Βιετ Νάμ,
είς
ΣαΊ'yκόν).

ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 'ΘΕΟΥ
Ό κορυφχίος λογοτέχνης κ.
Στρ. Μυριοήλης, σε μιά 3:πό τίς
Κυριχκάτικες σελίοες, πού δη
μοσ:εύει στην «'Ελευθερία», μι
λάει μέ πολύ όποολητικό λυρι
σμό γιά τc θρησκευτικό συνχί
σθημα πού δίνει � «δμορφιά τής
φυσικής πχρουσίας τι:;υ Δημιουρ
γου». Ό συγγρχφεύς της «Ζωής
εν τ&φψ» περιγράφει την άνοιξι
στη 1 'Αττική:
1

uολο αύτό τό θέαμα ηταν
καταπλη-<τικό καί μεγάλη σέ ε
κταση καί σέ βάθος ή όμορφιά
του, καί κανενας άνθρωπος δέν
θά μποροϋσε νά μας τό πη μέ
καμμ,ά τεχνη του, yιατi ηταν
μέσα στόν καταστόλιστο κάμπο
ό ίδιος ό θεός, πού περπατοϋσε
πάνω στό χαμομήλι. κι· αύτό μύ
ριζε κάτω άπό τά αyια πόδια
Του. Περπατοϋσε καί δημιουρ
yοϋσε καί cύλοyοϋσε.
Μονάχα ό Μεγάλος Μω�σ�ς
μπόρεσε να δέση μέσα στην α
πλησιαστη ποίηση της Κοσμογο
νίας του κάποιους ηχους. κάποια
χρώμαια κσί κάποιους ρυθμούς
άπό αύτά τά κατορθώματα του
θεοϋ Kαf:JE φορά πού άκούω
ετσι τό θεό νά περπατη πλάι
μου μi: ολη τή δόξα Του μόνο δ
Μωυσης μου τόν εξηy.Ξί με κι,ϊ
νεc τiς καταπληκτικες φράσεις
του. πού δε μεταyραφηκαν πιά
ποτές άπό άνθρώπι\-0 κοντύλι.

Ί-1 δέ γη ην άόρατος καί άκατα
[ σκεύαστος
καί σκότος έπάνω της άβύσσου.
Καί πνεϋμα Θεοϋ έπεφέρετο έπcί.νω
[ τοϋ ύδατος.
Καi είπεν ό Θεός. Γεννη{}1Ίτω φως.
[ Καί έγένετο φως!
Καί εlδεv ό Θεός τό φως οτι κα
[ λόν ...
θά ηταν μιά μέρα σάν καί
τούτη, μιά μέρα άνοιξιάτικη,
δταν ό θεός πρωτοδημιούρyησε
τά λουλούδια, τά δένδρα, τiς
παπαροϋνες καl τίς μηλιές.
Καί εlπεν ό Θεός. Βλαστησάτω ίι
[γη βοτίί,•ην χόρτου
σπείρον σπέρμα κατά γένος καί
[καf!·' όμοιότητα
καί ξύλον κάρπιμον ποιοϋν καρ
[πόν, ου τό σπέρμα
αύτοϋ έν αύτφ κατά γένος έπί
[της γης.
Καί είδtν ό Θcός οτι καλόν .
Kuί έγένετο έσπι:ρα καί έγένετο
[πρωί, fιμέρα Τρίτη.
Αύτό τό θαϋμα της Γε.έσΕως
yίνειαι κάθε χρόνο. Έτσι εyινε
καi φετος. Πάνω στά χαμομή
λια. καί άνάμεσα ατό άλικο χαλί
της παπαρούνας. βλέπεις σφρα
γισμένα τά βήματα του θεοϋ,
πού πέρασε σπέρνοντας τή ζωή
καί τήν κίνηση καί τά χρώματα.
Τό θαυμα εξακολουθεί νά γίνε
ται yύρω μας. Μας κυκλώνει καί
μας εξουθενώνει καί βοα. Άπό
τόν ίδιο βωλο τό χωμα φυτρώ
νουν δεκα λοyης λουλούδια. uο
λα άντλουν άπό τήν ίδια πηyή.
Καί είναι ενας βωλος χωμα ίσα-
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με μιά γροθιά. Καί τό καθένα
;3yάζεt διαφορετικό χρώμα, δια
φορετικό σχημα, διαφορετικό ά
ρωμα, άλλοιώτικη φυλλωσιά.
Κατά γένος καί καθ· δμοιότητα.
Ζουμε κυκλωμένοι άπό. τό θαG
μα, γεννηθήκαμε· μέσα στό θαG
μα, ή ϋπαρξή μας ε1ναι ενα πο
λύπλοκο, άκατανόητο θαυμα,καί
τό μόνο πού δεν πιστεύουμε
εtναι τό θαυμα...
ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

«Δεν πιστεύουμε στο θα:ϋμα:»..
Μά Ι)Uτε κ-χί το άρνούμεθα. Κάτι
χειρότερο-το
παραμερίζουμε
άπο την ψυχή μας.
'rπά:ρχει 1J 'Επιστήμη σήμερα
που μάχεται τrιν Ψυχή. Κα:ί μ'
α:ύτο το θέμα άσχολείται σ' επι
φυλλίδα του στο «Βήμα», δ γνω
στος στοχα:'Jτ'Υ)ς κ. l'εώργ. Φτέ
ρης, άπο άφορμrι μιά διάλεξι
στο l'α:λλικο Ίνστιτοϋτο γιά το·ι
Μπέρξον.
Ό Γα:λλοεορα:ίο; φιλόσcφος
έτόνιζε:
«Ή μηχανή δεν 6ά ξαναβρεί:
την άληθι,ή της διεύθυνση, οϋ1ε
θά προσφέρει τίς ύπηρεσίες της,
τίς άνάλοyες με τή δύναμή της,
έάν ή άνθρωπότης, ή σκυμμένη
άπό τη μηχανική πρός τή yf\,
δέν �ανασηκωθεί:, yιά νά ύψώ·
σει πάλι πρός τόν ούρανό τό
βλέμμα της>.

• Αλλά δ κ. Φτέρης δεν πι
στεύει πως μπορεί νά ξα:να:γυρίση
το ολέμμα της 11 άνθρωπότης
στον ούρα:νό.

<,Γιατί-ypαφει-δσο καί νdναι
δικαιολογημένη ή σημερινή σύγ
χυση, ϋστερα άπό τίς τόσες
άποτυχίες πού παρακολουθήσα
με τά τελευταια σαράντα χρό
νια, δσο δηλαδή κι' αν πάρομε
σά�· ενα άναμψισβήτητο γεγο
νός τό δτι δ άνθρωπος του εtκο
ΌτοG αίωνα ξεyελάστη άπό τόν
άνθρωπο του δέκατου ενατου,
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θά ηταν μιά έyκατάλειψη του
άνθρώπινου άyώνα-μέ τό πνεG
μα πού τόν άντιλαμβανόμαστε
σήμερα-νά χαλαρώσομε τήν
έπιστημονική θέληση καί νά ξα
ναyυρίσομε στό d:ντιορθολο
yικό<>.

Ό 19ος αιώνας, πού προώθη
σε τον όρθολογισμό καί τον έπι
στημονtκον έμπειρισμό, έκλόνισε
τi/ θρησκευτικη πίστη κα:ί μαζί
της τiι ν πίστη προς το άπόλυτο.
'Αλλά, 11 πίστη ορίσκετα:ι μέσχ.
στi1 ν καρδιά τοϋ ά·ιθρώπου καί
ζητάει κά:τι το πνευματικο, α:ίώ
•ιια: θά το ζητάει. Κα6ιος ελεγε δ
Μπέpξον, γιά νά lσοσκε).:ίση τον
προϋπολογισμό του άνάμεσα στη
μηχα:νικη πρόοδο ,αί τίς πνευ
ματικές άνάγκες, 6 σημερινος
άνθρωπος χρειάζεται ενα «συμ
πλήρωμα: ψυχης».
AOfJATEΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

'Αλλά, μήπως rι 'Επιστήμη
μπόρεσε νά. έκτοπίοη τήν πίστη
πως υπάρχουν γύρω μας άόρα:τες
ουνάμεις;
< Κάθε άλλο! ήμπορει κανείς
νά ψωνάξη-yράφει δ Ά θ η ν αι ο ς ,ης < Καθημερινης•' σ'
ενα άπό τά τελευταια Σημι:ιώ
ματά του. Αί <,πρόοδοι',) της έπι
στήμης εχουν άποδείξει άκριβως
τό άντίθετον, άψοG, αν ή έπι
στήμη δέν ήμπόρεσεv άκόμη νά
καταστήcη δρατάς, νά έμψα
νίση, μερικάς άπό τάς άοράτους
δυνάμεις, τάς «συνέλαβεν» δμως
καί τάς εθεσεν είς τήν ύπηρε
σίαν μας καί άπό �-άσυλλή
πτους» καί άτιθάσσους. τάς εκαμεν ύπηρετικάς καί κατοικι
δίους. Γυρίζομεν ενα κουμπί καί
άκουμε κάποιον πού τραyουδεϊ
είς τό Παρίσι ! Γυρίζομεν άλλο
καί δχι μόνον τόν άκουμεν, άλλά
καί τόν βλέπομεν ! Είναι δυνα
τόν νά ύποστηρίξωμεν, χωρίς
κίνδυνον γελοίου, δτι αύταί μό-
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νον ύπάρχουν άόρατοι γύρω
μας δυνάμεις, δσαι έδέχθη σαν
ν' άφήσουν εως σήμερα νά συλ
ληφθουν; κΟχι, βέβαια! Ποιος
ξεύρει πόσαι είναι άκόμη _ετοι
μοι ν' άποκαλυψθουν καί περι
μένουν άνυπόμονα γιά νά εϋρω
μεν τά κουμ!!ιά τους! 'Άς μή
πολυκοροϊδεύωμεν, λοιπόν, δ
σους τάς φοβουνται, άγνώστους,
η τάς προσδοκουν !»

ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

Πολύ έπίκαιρα έδημοσιεύ�η
στον &:θr1 ναϊκο Τύπο 1J καταπλη
κτική περίπτωσις ένος κατοίκου
της Χιλής, του Αιμιλίου Χ7..pά
ρα, δ δποίο;, συνεπείr αύτοκι
νητικου δυστυχήματος, ένω έτυ
φλώθη γιά τις συνηθισμένες στον
άνθρωπο &:ποστάσεις και δεν ολέ
πει τίποτα άπο δσα βλέπουν τά
κοι ιά μάτια, βλέπει έν τούτοις
τά πχντα στην άπίθανη &:πόστασι
των 30.000 μέτρων ! Και μάλι
στα βλέπει με διαύγεια πού δεν
εχουν γερά μάτια. Την πρώτη
έβδομάδα του Μα"ί"ου παρηκολού
θησε άγωνα ποδοσφαίρου, δ
δποίος διεξήγετο είς άπόστα.σιν
29 χιλισμέτρων καί περιέγρα
ψεν &:πc, του μικροφώνου, ένώ
πιο•ι πολυμελους έπιτροπης έπι
στημόνων, δλες τί:;; φάσεις του
ά1 ωνος. Μετά την ληξι του άγω
vος εγινε &;γτιπαραοολή της πε
ριγραφής του Χ7..pάρα με έκείνην
ένος συντάκτου του Ραδιοστα
θμου του Σαντιάγιο, δ δποίος
,ήτα.•ι μέσα στο γήπεδο. Το συμ
πέρασμα ήταν δ τυφλος Χαράρα
είχε 1δη πολλές λεπτομέρειες
πού δεν είχ7..ν ύποπέσει στην
άντίληψι του ε1δικου επί τόπου.
Ή περίπτωσις του Χαράρ:χ
γράφει μία έφημερίδα - εΙναι
πρωτοφανης στά έπιστημονικα

χρονικα «καί ένισχύει την κατα
καιρούς και ύπο έπιστημόνων
ύποστηριχθείσαv άποψιν δτι
έκτος των πέντε κλασσικών αί
σθήσεων-δράσεως, &:κοης, &:φης,
δσφρήσεως και γεύσεως-ύπάρ
χουν καί αλλαι ύπολανθάνουσαι,
ή μελέτη καί 1/ άνάπτυξις των
δποίων δύναται να άνυψώσr,ι τον
άνθρωπον είς κάτι πού θα δύνα·
τα,ι σχεδον να χαρακτηρισθη
�περφυσικο i ον».
Ή περίπτωσις είναι, &:σφα·
λως, καταπληκτική, οχι δμως
καί πρωτοφανής. Ό Σβέντεμ
ποργκ δεν είδε άπ? &:πόστασι
πολλών χιλιομέτρων την πυρ·
καϊα του σπιτιου του ;
ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ

'Ένα σχετικό-έπίσης κατα
πληκτικό-περιστατικο μετεδόθη
άπο τή Νέα Ύ'όρκη, δπου δ νέος
Όλλανδος μετανάστης Πέτερ
Χάρκοε έπιδεικνύει τίς τηλεπα·
�ητικές του ίκα.νότητες. Μπορεί
ν' &:πα.ριθμήσ_η τά κυριώτερα πε
ριστα.τικα π'όύ συνέβησαν σ' ενα
1τομο, φθάνει να ψαύση μερικα
προσωπικά
του &:ντικείμενα.
Έπίσης έσημείωσε έπιτυχίες καί
σέ προρρήσεις μελλόντων. Δεν
εΙχε πάντοτε τις 1δι6τητες αυ
τές. Τις άπέκτησε κατόπιν πτώ
σεώς του άπο ί.ίψους 15 μέτρων,
κα.τα την δποία έτραυματίσθηκε
στο κεφάλι !
Μέσα. στον άνθρωπο ύπάρχουν,
άναμφισβήτητα, λανθάνουσες δυ
νάμεις. Και δεν έλευθερώνοντα.ι
μόνον με τυχαία περιστατικά,
άλλα και με τον &:πο�ρυφισμό,
πcύ παραμερίζει τα δεσμα του
χονδροειδους ύλικου σώματος,
αύτου του φορέως -της Ηείας σπί θας ...
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ΥΠΝΩΤΙΣΜΟ�

Στις έφημερίδες

της

14ης

Ά πριλίου έδημοσιεύθη περίλ η

ψις άρθρου του προέδρου της
Βρετανικής έτ_αιρίας ί:χτρων
δπνωτιστων κ. Βαν Πέλτ, δ
δποίος ίσχυρίζεται δτι άτομον
μέσης πνευματικής αναπτύζεως
εrναι δυνατον να καταστή ίδιο
φυ"tα όπο την έπίδρασι του όπνω
τισμου. ' ναφέρει την περίπτωσι
όπνωτισμένου, δ δποίος έζωγρά
φισε πίνακα έντος �ξη ώρων,
ένψ δ πίναξ θα απήτει κανονι
κην εργασία 70 ώρων. 'Επίσης
αναφέρει δτι δ Ρωσσος συνθέ
της Ραχμάνινωφ έσημείωσε με
γάλη έπιτυχία με gyα κeιντσέρτο
που συνέθεσε ένψ εrχε δπνωτι
σθή απο τόν κ. Ντάχλ. 'Αλλά,
δεν παραλείπε, δ πρόεδρι:;; της
Βρετανικής έταιρίας να τονίση
δτι δ όπνωτισμος είναι μια ού
ναμι που δεν μπορεί ευκολα να
χρησιμοποιηθή καί συνοδεύεται
απο τεράστιους καί φο6ερους κιν
δύνους. Δεν όπάρχει ατιμωρησία
για έκείνους που θέλουν να έκ6ιάσουν την έξέλιξι του ανθρώ·
που ώς ψυχικής όντότητος...
'ΌΜΑΔΙΚt-1 ΠΡΟΣΕΥΧΗ,,

Ή μετ:χπολεμικη έποχη-γρά
φει δ κριτικος των ελληνικών
γραμμάτων κ. Ηέτρος Χάρης
v
χα_ρακτηρί εται απο τήν σύγ
κρουσι ανάμεσα σε φανατισμους
καί αδιαλλαξίες. 'Απόδειξις ωρι
μου ανθρώπου ε[ναι 1J σύνθεσις:
Φωνέc,, κραυγές, ψίθυροι, σιω
-πή,-κ' επειτα, ή σύνθεση στή
ζωή καί στην τέχvη. Τά ίδια
αυτά στοιχεί:α
προσφέρονται
και yιά τήν άλλη έκείνη σύνθε·
ση, -πού άπαιτεί: ή έποχή μας

17!ί

καί πού χρειάζεται κάθε συνεί
δηση yιά νά κρατήση σταθερή
τη στάση της μέσα στη θύελλα.
Κ_?υρ�στηκα ν' άκούω έyκώμια
της έΛευθερίας καί ίερούς δρ
κους. Μά δέν μ-πορεί:ς νά κάνης
οϋτε βημα πpός την έλευθερία,
αν δέν της εχης έξασφαλίσει
έντός σου χωρο κ' αν κάποτε
δέν την εχης ηρεμα, άφαvάτι
στα, γνωρίσει, yιά νά ξέρης
αν δύνασαι νά την κρατήσης μέ
σα σου. Πηγαίνει κανe.lς στό
θεό, αν δέν βρη τό δρόμο του
στην προσευχή καl στην περι
συλλογή: uο-ποιος δμως μπορεί:
νά σταθη μπροστά στό θεό,
εχει πρόσωπο νά δείξη καί ::1την
αυστηρή ματιά της έλευθε ρίας.

Ή συνθετικη r.ροσπάθεια, το·
νίζει δ κ. Χάρης, μπορεί ν�
γίνη καί πρέπει να γίνη «1J με
γάλη, 1J καθημερινή, 1J όμαδική
προσευχη των ανθρώπων του
καιροσ μας». Μια τέτοια σύνθε
σι θα έχάριζε στους ανθρώπους
τήν ε1ρήνη καί θα τους έλύτρωνε
απο τήν αγωνία. Κάτι παραπά
νω : Θα τους έχάριζε τήν ευη
μερία. 'Αλλά...
ΘΗΡΙΟΤΡΟΦΕΙΟΝ

.. .'Αλλά, καθώς έλεγε δ δρα
ματογράφος Φραvσουα ντε Κυ
ρέλ, δ άνθρωπος κλείνει μέqα στο
σωμα του σωστο θηριοτροφείο !
Καί σχολιάζει αύτον το'Ι δρισμο
δΆθ η ν α ίο ς:
Ό άνθρωπος είναι λίγο ά-π'
δλα τά πλάσματα του θεου,
άπό σκουλήκι εως θηρίον. Αυτό
εtναι μία βιολογική άλήθεια.
Τό άνθρώπινον σωμα περιέχει
δλα τά ζωα πού ένεφανίσθησαν
έπί της γης κατά τό διάστημα
της έξελίξεως: εΤναι σύνοψις
της Δημιουργίας. Κάθε. ζωντα
νόv πλάσμα περιέχει έν έαυτc";:>
τά αλλα πλάσματα πού -προη·
γήθησαν είς την κλίμακα της
έξελίξεως. και ό άνθρωπος τά
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περ ιέχει δλα : ΕΤναι καί φίδι
καί δρνεον καί κτηνος καί άγγε
λος, ε!ναι τά 'πάντα, κατέχει
δλας τάς κακίας, άλλά καί δλας
τάς άρετάς τη ς ζωης.
'Όταν δ άνθρωπος έκδηλώνη
αυτό του τό πολυσύνθετο μέσα
στην ο1κοyένεια, στο χωριό, στή
γειτονιά, δπου έπικpατουν συν
θήκες κάποιας ο1κειότητος καί
&:δελφότητος, πως να μην τό έκ
δr λώνη &:νάμεσχ στα εθνη' που
χωρίζονται &:πό εχθρότητες προ
αιώνια rιζωμένες, με μεγαλύτε
ρη καί άγpιώτερη όpμή ;
ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ

Καί δμως δ &νθpωπος εχει
yεννηθη yιά νά συνυπάρχη με
τους όμοίους του, με &:yάπη
ύπεστfιpιξε σε μια διάλεξί του
στον «Παρνασσό» ό &:καδημαϊκός
καί ποιητής κ. Γ. 'Αθανασιάδης
ό6α:ς. Έπpαyματεύ�ηκε τό θέμα
«Άyωyη του πολίτου» &:πό φι
λοσοφικη άποψι καί ύπεστήpιξε
δτι δ άνθρωπος εpχεται στη ζωη
οχι yιά νά. ύπάpξη, άλλά yιά νά
συνυπάpξΎ,J. 'Υπέχει συνεπώς έκ
γενετής τήν φuσικη άναyκαιότη-

τα της Κοινω·ιικότητος καί της
εντάξεώς του σε μια Κοινότητα
καί σε μιά Πολιτεία. Καί αυτή
11 Πολιτεία δεν «γεννάται νόμφ»
&:λλά ε[vαι φυσικό δημιούργη
μα, δπως ύπεστήpιξε πρώτος δ
'Αριστοτέλης, δοyματίσcι:ς δτι ή
κοινότης προϋπάρχει του &:τόμου
καί δτι «δ αvθpωπος έκτος της
Κοιvότητος παύει vά είναι άνθρω
πος καί γίνεται η Θεός η θη
ρίον». Έφ' δσον δ άνθρωπος yεν
ναται «Κοιvωvικόν ζώον» φυσικό
είναι νά εχη &:νάyκη κοινωνικής
καί πολιτικής &:yωyης yιά να
συvειδητοποιήση τά καθήκοντά
του καί τά δικαιώματά του μέσα
στην κοινωνία καί στην Πολ:τεία.
:<Φύσις, 'Έθνος, διδαχή» &:παι
τείται yιά νά πpαγματοποιηθή
δ 6ασικός αυτός σκοπός η;ς μορ
φώσεως του άνθpώποu ώς πολίτου.
Λοιπόν, μπορεί νά χλείvη μέ
σα τό θηρίον δ ανθpωπος, &:λλα
κλείνει καί τον Θεό. Καί μπορεί ,ι' &:νυψωθη ...
Ο

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

,'

Να διακ ινδυνεύετε
σε άμφιβολα δαν εια;
τά χρήματα τής; έσοδεια ς σας
?/
ν ά τα καταθέτετε στα ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ τών ΤΡΑΠΕΖΩΝ
κα i τα ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ δπου έχετε·

• Τόκο 10% άφορολόyητο
• 'Ασφάλει� 100% .. ,
• Τά χρήματά σας οnοτε τά θελήσετε;
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ε Η
'Αμφίκλειχ
"Αμφισσοι
'Αycρας
., Ανδ.:,ος
Ί:,δού 'Αβηνας
.,Αρyος
• Άρyεντινης
'Αρycατ6λιcν
• Βεροινζέροu
• Γ'Σειιτεμβρicu ., Αρτοι
'Ατοιλχντη
• Εύριιιίδcυ
, Θ�μισrcχλέcuς Βαθύ-Σάμου
, Κοιλοιμιώτcu
Βιίρρcιοι
Κεροιμεικcύ
Β6λcς
Κcλωνακίcu
Γοιρyοιλιάνοι
Μητρcιι6λε:.ις
Γιοιννιrσχ
"Ι:>μcνοίας
Γρεβενά
Ποιyκροιrίcu
Γuβειcν
"Οδού Ποιτη::ιίων
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Πcλuκλείrcυ Δημητσιχνοι
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'Οδού Σcιφcχλέcιuς ., f.δεσσα
ΠΡΟΑιΤΕIΩΗ
Έλχσσών
Κοιλλιθέα
Ν. Ίωνίοι
Ζχκuνθcς
Χοιλάνδριον
Ήράχλειcιν
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ήy�μενlrσοι
• Αyιcις Νιχ6λοιcις
Άyρίνιcιν
Θεσσαλcινίχη
ΑΤyιcιν
Θηβαι
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Κοιβάλοι
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Κχλiμοcι
Κχλuμν.:>ς
Κοι.:,δχμuλοι
Κοιρδίταοc
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Κοιριιενήσιcν
Κοισrcριά
Κοιτερίνη
Κέρκu;,οι
Κιάτον
Κιλκίς
Κcζόινη
kcμcτινή
Κ.:iρινθcς
Κuβηροι
Κuμη
Κuιιοιρισσίοι
Κως
λοιyχοιδας
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:Ξ.άνβη
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