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Η yισε
ΠΥΡΙΝΗ βούλα σψρά
τό μέτωπό του, άπό

τά πρωτα χρόνια της θητείας
του στην πνευματικήν ύπη
ρεσία του κόσμου : Προφή
της ...
'Όταν, τό καλοκαίρι του
1927, έδημοσίευσε την «' Ασκη
τική» του-αύτό τό θεμελια
κό ψιλοσοψικό του κήρυγμα,
πού τό άνέλυσε ϋστερα σέ
σταγόνες μέσα στά θεατρικά
εργα καί τά μυθιστορήματα
δέχθηκε βίαιες έ πιθέσεις άπό
δλους τούς δογματικούς : Ή
'Εκκλησία της 'Ελλάδος τόν
εθεσε ύπό κατηyορίαν, yιά
• πρώτη ψορά, όχι μόνο yιά
ύπονόμευσι «της όρθοδόξου
χριστιανικης ή μων πίστεως»,
άλλά καi yενικώτερα yιά αρ
νησι «πάσης θρησκείας», έν(!J,
άπό τ' άριστερά, ό Κ. Βάρ
ναλης τόν άποκαλοϋσε «επι
τήδειο κατασκευαστη είδώ
λων» καί ό Β. Ρώτας τόν
ελεyε ε[ρωνικά «Προψήτη».
Λίγα χρόνια, δμως, πρωτύ
τερα, δταν ή «'Ασκητική»
άκόμα ηταν χειρόγραφα καί
διαβαζόταν σέ στενό κύκλο,
ό Καζαντζάκης ελαβε τόν τί
τλο του Προφήτη, yιά πρώτη
φορά, άπό άψοσιωμένους πι
στούς, πού προσ.δοκουσαν
άπό τή σπίθα της ψυχης του
κάποιο καινούριο ψως. 'Αφη
γείται, σχετικά, ό Ε.Π. Παπα
νουτσος τή συνάντησί του, τό
φθινόπωρο του 1924, στό
Βερολίνο, μ' εναν κύκλο άπό
Γερμανούς, Πολωνούς καi
Ρώσσους, τόν ϊδιον έκείνο
κύκλο άπό δπου έπήyασε ή
«' Ασκητική» yιά νά έκψράση

την ψυχικη άyωνία μιας
ίδεολοyίας π έ ρ α άπ' τόν
κομμουνισμό

«· Από τόν τρόπο-γράφει-πού
αρχισαν δλοι νά μιλοίίν γιά τόν
Κρητικό συγγρα_φέα:, κατάλα6α �τ(
τόν τιμοίίσαν σαν, ανθρwπο
�ερ
.
,
άπό τά κοινά μετρα. Σαν ενα
είδος σοφοίί μαζl καl Π ρ ο φ ή
τ η. "Ετσι περίπου θά μιλοίίν ο!
πιστοί της Θεοσοφίας γιά τό με
γάλο δάσκαλό τους Κρισναμοίίρτι».

Άπήχησι δμοια προκάλε
σε τό κήρυγμά του καί στην
'Αθήνα, δταν έδημοσιεύθηκε
τό δοκίμιό του."Εχομε, σχετι
κά,' τήν εyκυρη μαρτυρία της
Γαλάτειας τέως Καζαντζά
κη, ασχετα αν yράψηΚΈ πρόσ
ψατα, πάνω στό κορύφωμα
της ψήμης του τότε συζύγου
της. yιά νά τόν σπιλώση μέ
μέσα διόλου καθαρά καί εύ
'Αναφέροντας την
πρεπη.
πρώτη αψιξι του Ίνδου ψιλο
σόψου στην 'Ελλάδα, γράψει
yιά τόν Καζαντζάκη :

«'Όπwς τότε μέ τόν Κρισνα
μοίίρτι, ετσι ... ξεσηκώθηκαν πάλι
πληθος θαυμάστρι-ες, μπορεί οί
Ί'διες, καί τόν περ1κύκλwσαν1>.

Τούτη ή άπό δυό σημεία
καί δμως ταυτόσημη σύγκρι
σις του Καζαντζάκη μέ τόν
Κρισναμουρτι, εστω καί άπό
τήν όπτική yωνία των έξωτε
ρικων έκδηλώσεων, μπορεί
νά εΤναι άπλη σύμπτωσις.
Μολοντουτο, ύπάρχει μιά
κατά βάθος συγγένεια άνά
μεσά τους, yιατί, καθώς ό
Κρισναμουρτι, ετσι καί ό συy
yραψεύς της «Άσκητικης»
εΤναι ενας τρομερός έπανα
στάτης έπί του διανοητικου
πεδίου, προψήτης νέας θρη·
σκείας-αν μέ τόν. δρο θρη-

•
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· σκεία έννοοΟμε τρόπο τοΟ
, σκέπτεσθαι-θρησκείας θεμε
' λιωμένης στην πιό άπίστευτα
άπόλυτη
έλευθερία, · σ_την
άπαλλαyη άπό. κάθε δέσϊ1ευ
σι, άπο κάθε φόβο, άπό κά
θε έλπίδα. Μιας τέτοιας θρη
σκείας, άπρόσιτης στούς τα
πεινούς ποί\ ζητοΟν άσφά
λεια στά κοινωνικά δόγματα
γι' αύτόν τόν κόσμο καί στά
θρησκευτικά yιά τόν άλλον'
μιας θρησκείας άριστοκρατι
κης, των δυνατων πνευμά
των, των ίκανων νά λυτρω
ιθοΟν άπό τά δεσμά των
πίστεων yιά τά προανθρώ·
πινα, τά yήίνα καί τά ύπερ·
βατικά, ωστε ν' άποκαταστή
σουν στό νοΟ τους την άπό
λυτη γαλήνη καί νά έπικοι·
νωνήσουν μέ την 'Αλήθεια·
, μίας τέτοιας θρησκείας, φυ
σικά άπρόσωπης και άσχετης
μέ τίς ιστορικές παραδόσεις,
θρησκείας πού ένθυμίζει σέ
πολλά τόν ΚρισναμοΟρτι
βέβαια καί τόν Νίτσε-ηταν
Προφήτης.
θά μποροΟσε νά όνομα·
σθη Προφήτης τοΟ λυτρωμοΟ
άπο κάθε -iτρωτόyονο φόβο,
πού τόν άνακαλύπτουμε στά
θεμέλια δλων των άρχαίων
θρησκειωV' άπό κάθε προyο
νικη παράδοσι, πού δημιουρ
yετ δεσμά μνήμης· άπό κάθε
κοινωνικό φράχτη, δπως οί
Ιδέες περί συμπεριφορας μέ-·
σι:χ στόν άνθρώ:ττινο αύλόyυ
ρο · άπό κάθε ε'ίδους προσ·
κόλλησι πού τυποποιετ τό
πνεΟμα καί τό μετάβάλλει
σέ εύτελές βιομηχανικό προ
ϊόν· ά-rτό κάθε ύπολοyισμό

ένταΟθα καί ύπερπέραν, πού
περιορίζει τη σκέψι· τέλος,
τοΟ λυτρωμοΟ άπό κάθε έπί
κτητη lδιότητα τοΟ νοΟ, μετά
την ύλικη έπένδυσί του, πού
τόν έμποδίζει νά έπικοι νωνή
ση μέ την άρχέyονη καί αlώ
νια ούσία της κατι;χyωyης
του : Προφήτης της Π α ν ε
λ ε υ θ ε ρ ί α ς.
,ι. ,ι.
.*

Φύσις βαθειά θρησκευτική,
άλλά και άνικανοποίητη άπό
παν καθεστώς, ματώθηκε στίς
άναζητήσεις σπό πολύ νωρίς.
«'Από τή νεότητά μου-'(ράφει
στόν πρόλογο του «Τελευταlου
Πειρασμου»-ή πρωταρχική 6γwνlα μου, άπό δπου πήγαζαν δλες
μου ol χαρές κι δλες μου ο] πl
κρες, εί'ταν τούτη: ή άκατάπαυτη,
6νήλεη πάλη 6νάμεσα στό πνέμα
καί στή σάρκα. Μέσα μου παμπά
λαιες 6νθρώπινες καί προανθρώ
πινες σκοτεινές δυνάμεις του Πο
νηρου· μέσα μου παμπάλαιες άν
θρώπινες καi προανθρώπινες φω
τερές δυνάμεις τοΟ Θεου· κι ή
ψυχή μου εί'ταν ή παλαlστρα δπου
ol δύο iΌυτοι στρατοί χτυπιούν
ταν κι εσμιγαν».

Καί στην «'Αναφορά στόν
Γκρέκο» .γυρίζει πιό πίσω
άκόμη, στά παιδικά χρόνια,
δταν προτιμοΟσε νά παίζη
δλομόναχος καί ν' άποψεύyη
τ' άλλα τά παιδιά, yιά ναναι
δοσμένος άποκλειστικά στόν
· έσωτεμικό · κόσμο πού ξεπε
τοϋσε τά πρωτα μπουμπού
κια τοΟ μυστικισμοϋ. WΕφη·
βος πιά, μέσα σέ άτμόσφαιρα
. ;πλημμυρισμένη άπό τίς πρω·
τες σαρκικές άνατριχίλες,
άφηνε vά τόν περιyελοϋν αύ
τόν καί την παι;-έα του ο{
kοπέλλες, πού δεν γύριζαν
οϋτε νά τίς κοιτάξουν, άπορ·
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ροφημένοι απο τη συξήτησι
αν εfναι ή ψυχη άθάνατη ..
Εϋyλωττο yιά τίς πνευμα·
τικές προσκολλήσεις έκείνης
της περιόδου είναι τό ψευδώ·
νυμο ,:τού έχρησιμοποίησε yιά
τό λογοτεχνικό του πρωτό
λειο :
Κ ά ρ μ α Ν ι ρ β α·
μ η. ΕΤνσι φανερό, πώς μόνο
ή , προτεραιότης του' χρονο
γράφου Πέτρου. 'Αποστολίδη
έμπόδισε τόν Καζαντζάκη νά
χρησιμοποιήση χωρίς παρα
φθορά τό ϊδιο επίθετο Ν ι p·
β ά ν α, ωστε νά δείξη την
πνευματική του τάσ.ι μέ δύο
λέξεις τυπίκές των θρησκευ
τικων δqyμάτων της άνατο ·
λης. Ή σανσκριτικη λέξις
Κάρμα (κατά τό λεξικό :
π ρ a ξ ι ς) είναι ή σπονδυλι
κη στήλη της Ζωροαστρικης
καί της 'Ινδικης φιλοσοφίας,
σημαίνοντας δτι ό ανθρωπος,
μέ διαδοχικές γεννήσεις, συν
δέει μιά άλυσίδα άπό άποτε
λέσματα περασμένων αtτιQν
καί αίτίες μελλόντων άποτε
λεσμάτων, ωσπου νά έλευθε
ρώση την ψυχή του άπό κάθε
έπιθυμία ύλικης προσωπικό
τητος καί νά κατακτήση τη
Νιρβάνα της ύπερκόσμιας μα
καριότητος.
Στό λυρικό του πεζογρά
φημα «'Όψις καί κρίνο»
(1906), ό Καζαντζάκης δίνει
τό ήμερολόyιο ενός ζωyρά·
ψου κυλισμένου στη λαγνεία
καi. την άκολασία, πού «τά
ψτερά της ψυχης του κα'ίyοv
ται στό καμίνι των πόθων»,
πού καταντάει νά πη πώς τό
yυναίκειο κορμί είναι τό &yιο
βημα της μόνης άληθινης

θρησκείας, ώστόσο άκούει
μέσα του μιά ψωνη πού του
έμπνέει την «άηδία των φL·
λιων καί των yονίμων λαγό
νων» καί τόν καλεί νά στήση
στά συντρίμμια της Πανδή
μου τό αyαλμα της Ούράνιας
'Αφροδίτης. Νοιώθει τότε πώς
ύπάρχει ενας έσωτερικός
εαυτός του' πού ερχεται
«άπό καλύτερ')υς κόσμους»,
φορτώθηκε στη ζωη άναμνή
σεις, δάκρυα καί πόθους,
εΤναι ενας παραστρατισμένος
ύπvοβάτης μέσα στόν κόσμο
της χονδροειδους ϋλης καί
προχωρεί άνάμεσά του «μέ
την άyιάτρευτη νοσταλγία
των αστρων». Νοιώθει πώς
είναι ενας 'Αδάμ, διωγμένος
βιχσιληας, άπό κάποια αλλη
πατρίδα· καί κλαίει «τό άπελ·
. πισμένο καί δλόπικρο · κλά
ψιμο των όρφανων κι έξορι
σμένων». Καί άπευθύνεται
πρός την έρωμένη του :
«Βαθειό: μέσα μου κυριαρχεί
καί κλαίΗ ή Νοσταλγία μιας
άλλης όμορφήτερης Πατρίδας. .
Πάνω άπό τήν άyάπη κι άπό τή
χαρά της ζωης κι άπό τήν έπι
στήμη κι άττό τή δόξα καί πάνω
άττό τ' άστρα, νοιώθω ΙΞίνε έκεί
νο ττού ζητω. Μή μοϋ κρατείς
στήν άyκαλιά σου δεμένα τά
φτερά μου .. Είσαι ενας ίσκιος
μ'όνο κι �να χαμόγελο μόνο στό
μεγάλο ταξίδι της ψυχης μου .
Mn μέ κρατας δεμενο. Τό αίνι
γμα οέν είνε στίς Λαγόνες Σου
κρυμένο. μηδέ στά μεγάλα Σου
μά1ια Καί τα χερια Σου είνε
μικρά κι άδύνατα καί δεν άyκα·
λιάζουν δλη μου τήν ψυχή. Πά
νω άττό τ' άστρα ενας μαγνήτης,
στέκεται καί μέ σέρνει. Καt το
κορμί μου ολο φρίσσει μαyνητι
σ:μένο άπό τή Μεγάλη Νοστ αλ ·
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yια και τόν Μεγάλο Πόθο
(Μεyαλο Πόθο και Μεγάλη
Νοσταλγια όνομάζει τήν κατά•
στασι της Νιρβάνα, «δπου τά
κάλλη ε1νε αίώνια και δ ϋπνος
γλυκύς κ• ή άσάλευτη ή ήδονή
της Νύχτας δε\/ φαρμακώνεται
άπό τήν πίκρα της αύyης»)
Κάποιος άπό τ' άστρα μέ σέρ·
νει. Μή μέ κρατας δεμένο. Πάνω
άπό τήν άyάπη κι άπό τή χαρά
τ ης ζωης ε1νε έκεινο πού ζητω�

Σ' αύτην την περίοδο τ·ης
ζωης του Καζαντζάκη, πού
ένοιωθε «ενα φθινόπωρο νά
βαραίνη την καρδιά .ου» (κι
ας ήταν μόλις 21 έτων !) , ή
στάσις του-άπέναντι στη ζωη
ηταν άρνητική. Κι δ θάνα·
τος, σάν πορθμεύς πέραν άπό
τη χώρα της άπατηλότη�ος,
άσκουσε πάνω του άκατανί·
κητη γοητεία. Τόν άποκαλου
σε Μεγάλο Παρήγορο, άδελ
φό της 'Αγάπης, αlώνια 'Ηρε
μία, αlώνια Νύχτα, άκόμη
«αlώνιο σάπημα των κοκκά
λων καί των έλπίδων καί των
σκέψεων». 'Ένα κρανίο άδεια
νό, τό θεωρουσε σάν «τό λα
yνότερο στολίδι» yιά έρωτι
κά κρεββάτια. Καί λένε πώς
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άναζητουσε την ποιητικη εμ
πνευσι ξαπλωμένος στό πά
τωμα του δωματίου του, μέ
δυό κεριά άνάμένα, στό κε
φάλι καί στά πόδια του !
Σ' αύτην την περίοδο πρέ
πει ν' άναζητηθη ή καταyω
yη δλων των άρνητικων της
ύλικης ζωης στοιχείων στά
κατοπινά ερyα του, εως δτου
yνωρίση τόν Ζορμπδ: καί
διδαχθη την άyάπη πρός την
εντονη ζωή.
Στην «Άσκητικη» τοποθε
τει τίς πέντε αισθήσεις στά
«κατώγια» του άνθρώπου.
Στόν «Νικηφόρο Φωκδ:» τίς
άποκαλει «yουρνες του κορ
μιου», δπου βουλιάζει δ αν
θρωπος σά χοιρος
Στόv
«Προμηθέ'α Πυρφόρο» συμβο
λίζει τό παραστράτισμα του
πνεύμάτος άπό τόv πειρα
σμό της ϋλης, μέ τούς άκό·
λουθους στίχους στην έμφά
νισι της Πανδώρας, πού σά
νά ερχεται νά παιξη τόν ρό
λο των Δοκιμαστών στά Αl
yυπτιακά Μυστήρια :

Κ ορμi της νuναικός; χνουδάτο θάμα,
. πολύ, ψuχανεμiζοuμαι, μεyάλη
ή yλύκα πού μπορείς καί θές νά δώσεις!
Τή δύναμή μας σύ, τήν περηφάνεια
καl τό θυμό μπορείς, χαμοyελώντας,
νά νaληνέψεις, κι ανερνο νά σβήσεις
τόν κεραυνό στ.ά νιοπλασμένα στήθη.
Δέ θέλω!
Μήν άπλώσεις, όδερφέ μου,
τό χέρι σου στό σCιμα της έπάνw·
παylδα τοϋ. Θεοϋ, καl 'θά μας πιάσει !
·Τούς '{ ιούς τοϋ κεραuνοϋ φοβήθη
καi στέλνει τώρα αύτή τή σάρκα ό Δiας,
νά κάμουμε παιδιά της άρεσκειδς τ.οu·
σκλάβους!
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'Αργότερα ηρθε ή σύνθεσις,
μέ την καταvόησι της δυαδι
κfjς ύποστάσεως τοΟ άνθρώ
που. Ναί, ε'fναι ό ανθρωπος
ενα «πήλιvo yένος» καθώς .
λέει στόν «Κωvσταvτϊ να Πα
λοιολόyο», άλλά έχει ζωντα
νέψει άπό τό «δ:yιο άστροπε
λέκι», καθώς λέει στόν «Προ
μηθέα Δεσμώτη». Καi σάν ή
ψυχή, άπό τό άφθονο φαγο
πότι yίνη «δλη κρέας», . δέν
μπορεϊ νά δfj μπροστά της
«τό μέyα όνειρο», τόv θεό·
τότε κυλάει στη "λάσπη. Άλ
λά, πάλι, τό κορμί, αύτό τό
«όχημα» τοΟ πνεύματος, εχει
κι αύτό τiς θεμιτές άπαιτή
σεις του. Λέει ό Ζορμπο:ς :
«'Έχει καί τό κορμί ψυχή, λυ
πήσου το Δόσ' του να φάει,
1

άφεντικό. Αύτό 'ναι τό yαί·
δουράκι μας. "Αν δέν τό ταί
σεις, θά σέ παρατήσει μεσό·
στρατα».
«Άyωνία μεyάλη - λέει
στόν πρόλογο τοΟ «Μεγάλου
ΠειρασμοΟ». ΆyαποΟσα τό
σωμα μου, καί δέν ηθελα νά
χαθεϊ· άyαποΟσα την ψυχή
μου, καi δέν ηθελα νά ξεnέ·
σει· μάχουμουν νά φιλιώσω
τίς δυό αύτές άντίδρομες κο·
σμοyονικές δυνάμεις, νά νιώ
σουν πώς δέν ε'f ναι όχτροί,
είναι συνεργάτες, καi νά χα·
ροΟν, νά χαρω κι έyώ μαζί
τοΙ,Jς, την άρμονία».
Στόν «Νικηφόρο
Φωκa:»
άκούyεται καί της σάρκας ή
σ:.;νηyορία:

Μή μ έ άποπαίρνης πιά, κι 'Αρχάηελος δέν είμαι
χωρίς καρδιά, χωρίς νεφρά, χωρίς λαχτάρα·
δνθρwπος ε Τμαι έγώ ζεστός, ψυχή καί κρέα ς,
κι εΪναι γεμάτη λάσπη κι αί'ματα ή καρδιά μου!

νά'χα τά ψαινόμενα, όχι την
ούσία, κι όχι δλα τά ψαινό
μενα, μά μονάχα τά ψαινόμε
να της ϋλης, βλέπει τη ζωή
σάν εvα παιγνίδι, «μιά παρά·
σταση πο� δίνουν oi πέντε
ενοιωθα bλο και πιό καθαρα
θεατρίνοι τοΟ κορμιοΟ μας».
δυό δρόμοι πηγαίνουν στό θεό·
'Αντί νά yυρεύει τό άδύνατο,
ό δρόμος δ στρωτός τοϋ άνθρώι τόν περιορισμό τοΟ
δέχετα
ετ
που-φτανεις στο θεό παν ρ
άνθρώπου «μέσα στόν· ίερό
μενος. παιδιωμενος, ξουρισμενος. χοpτατος καί μυρίζεις κραπερίβολο των πέντε αlσθή
?,ί κι δ δρόμος ό ά�ηψορ�ς �οϋ · σεων». 'Αλλά ή Καρδια δέ
,
,
,
αyιου- φτανεις στο θεο ενα
κουρέλι, μιά φουχτα κόκκαλα . βολευεται σε τοσο στενα
δρια. θέλει νά τά σπάση.
καί τρίχες καί μυριζεις άπλυσια
καί λιβανι.>
Ναί, είναι ό ανθρωπος «ενα
Στην «' Ασκητικη» ύπάρχει άσκl, γιομάτο σάρκα και κόκ
πλήρης διάλογος, άνάμεσα καλα, αίμα, νερό καί δάκριιο,
Νου καi Καρδιο:ς. Ό ΝοΟς, έπιθυμίες κι όράματα», άλλά
περιωρισμένος νά βλέπη μο- ή Καρδιά είναι ενος χορός
υΟμοια συνήyορlα άκούyεται καί στόν «Φτωχούλη τοΟ
θεοΟ», άπό τό στόμα τοΟ
βιοyράψου τοΟ Άyίου Φραyκίσκου, του Φράτε Λεόνε:
« u Οσο ζοϋσα μέ το Φραγκίσκο
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των πέντε α!σθήσεων καί συ
νάμα «ενας άντίχορος άπάρ
νησης των αtσθήσεων». Ζη
τά.ει την ούσία, τό Πως, τό
Γιατί, τό ΠοQ.
Ή σύνθεσις των συyκρου
ομένων δυνάμεων βρίσ·κεται
στην εντονη ζωή. Γιά νά συμ
ψιλιωθοΟν � σάρκα και ή ψυ
χή-λέει στόν · «Ζορμπα»
πρέπει ή σάρκα νά yεμίση ψυ
χη κι ή ψυχη νά yεμίση σάρ\ κα· πού θά πη νά εχη ό αν
: θρωπος τέλεια ό:σκησι των
, α!σθήσεων, ταυτόχρονα δμως
ν' άξιοποιη την άνωτερότητά
· του στό ζωίκό. βασίλειο, μέ
έπιδόσεις ύπεράνω τοΟ έyώ.
'Έισι, βλέπει την ύλικη
μο,ρφη της ζωης σάν στίβο
άyωνος τοΟ πνεύματος yιά
την κατάκτησι συνειδήσεως
της φύσεώς του καί την προε
τοιμασία της άνοδικης του
πορείας.
Ό άyώνας, ή στράτευσις,
yιά την άφύπνισι καί έyρή
yο·ρσι τοΟ πνευματικοΟ άν
θρώτrου είν' ενα άπό τά με
γάλα, τά βασικά συνθήματα
τοΟ Καζαντζάκη.
Ξεκίνημα εΤναι ή άπόκτη
σις όράσεως, γιατί «εΤναι τυ
φλός δποιος βλέπει μονάχα
τόν κόσμο τόν όρατό». 'Ύ στε
ρα εΤναι ή προσήλωσις των
έσωτεpικων όψθαλμων στό
άνώτατο χρέος τοΟ άνθρώ
που, πού ε[ναι ή χρησιμοποί
ησις τοΟ πνεύματος σάν ε!
δος ζύμης yιά την πνευμα- '
τοποίησι της ϋλης, yιά την
έξύψωσι της σάρκας. 'Έρχε
ται, κατόπιν, ό άyώνας yιά
τη συμψιλίωσι των δυό κο-
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σμοyονικων δυνάμεων. Οϋτε
άρνησις τοΟ πνεύματος, οϋτε
άρνησις της ϋλης.
Σέ ήλικία 24 έτων έδημο·
σίευσε στό <<Νουμα» τίς
«Στrασμένες ψυχές» (1909),
όνομάζοντας ετσι τούς νέ
ους, πού πέρνουν τη ζωη
έπιπόλαια, ταπεινά, στενά,
πρόστυχα,
χωρίς κανένα
φτερούγισμα; καμμιά φιλο
δοξία, κανένα δνειρο εύyενι
κό, έκτός άτrό τό !δανικό νά
βγάζουν τό ψωμί τους-«φρι
χτό !δανικό yιά ενα νέο»,
έγραψε-χωρίς ύποψία τοΟ
τί σημαίνει άνθρωπος καί τί
ερχεται νά κάμη. 'Επρόκειτο
νά yράψη άκόμη δυό ρομάν
τσα. Τό τελευταϊο της τρι
λογίας θά ηταν «Ό θεάν
θρωπος», ητοι ό άνθρωπος
πού εκαμε την άνακάλυψι
τοΟ έαυτοΟ · του, γιατί, κα
θώς θά πη άρyότερα στόν
«Τελευταϊο Πειρασμό», κάθε
άνθρωπος είναι θεάνθρωπος,
σάρκα καί πνεΟμα.
Ό θεάνθρωπος θά ξέρει νά
γεμίζει τό ποτήρι του σέ
δλους τούς κρουνούς της
ζωης, άλλά καί νά συyκρατεϊ
όλύμπια τό διονυσιακό ξέ
σπασμα των παθων. Ό θεάν
θρωπος θά εχει τόν (δανικό
τρόπο συμπεριφορας
«Πιό άρμονικά, πιό ηρεμα κι άρι
στοκρατικά, πιό όλύμπια-ενραφε
-πρέπει ν' άντικρύζωμε τή Ζωή.
Μπροστά. της, μήτε νονυκλισίες
σκλάβων κι άνήμπορων, μήτε άκα
ταδεκτοσύνη 6παισιοδόξων καί
άσκητάδων, μήτε λύσσα εύνούχων
καί σατύρων. Μήτε · νά σποϋμε
6νlκανοι, μήτε νά χορεύουμε ξε
σ·τήθωτοι καί μεθυσμένοι. 'Ωραία
καi σεμνά νά περπατοϋμε».
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για τηv ο!κοyένεια, άκόμη
καί yιά τή γυναίκα μόνον.
Γιατ.ί, καθώς λέει στό «Φτω
χούλη τοΟ θεοΟ», · τό «μεyά·
Πώς νά μπορέσει ποτέ ό αν λο μυστικό» εΤναι πώς άκό
θρωπος νά ύμνήσει, χωρίς κραυ μη «καί στό πιό χαμηλό σκα
γή, τήν όμορφιά της yης ; Πότε λοπάτι της άyάπης νά νική
θ' όνοlξουμε τά μότια μας καί νά
δουμε τό λουλούδι, τό χώμα, τό σεις, άνοίyεις τό δρόμο πού
νερό, τή γυναίκα; Νά δουμε σέ πάει στό θεό», τό δρόμο
τό σώμα μας ποίι εyινε έπlτηδες πού ή σάρκα μετουσιώνεται
yιά τόν κόσμο; Νά δουμε τόν σέ πνεΟμα 'Όχι τό τ ί, πα
κόσμο ποίι εyινε έπlτηδες yιά τό
ρά τό π ω ς βαραίνει, λέει
σώμα μας, καί νά πουμε μ' εύyνω
στην «'Ισπανία», Βαραίνει ή
μοσύνη : «Μου όρέσεις !ι>;
Κατά τόν Καζαντζάκη, δι άyωνιστικη. έπίδοσις, ή έξαρ
καιοΟται ό ανθρωπος, «στη σις. Τόσο πού εfχε πλάσει
μικρη άστραπη πού ζεί», νά εναν όλότερα διαψορετικό
yευθη τόν κόσμο, άψοο, αλ· Παράδεισο άπό τόν έπίσημο
λως τε, ό Δημιουργός έκρινε καί μιά διαψορετικη Κόλαση
Στόν Παρόδεισό του θά έμ·
τα έργα του «καλά λίαν»
Ή άσκητική του εΤναι άyώ· παιναv οί «ζεστοί» καί στ.ην
νας έyκόσμιος. «Μείνετε πι Κόλαση οί «κρύοι», ένάρετοι
στοί στη ζωή», καθώς έλεγε η κακοΟρyοι. Μάλιστα, θά
καί ό προσφιλής του ψιλοσο γκρεμίζονταν στόν πάτο της ·
ψος Μπέοξον. 'Αρκεί νά όδη Κόλασης οί κρύοι ένάρετοι.
yείται ό ανθρωπος άπό μία Γιατί μόνο μέ άyωνα, μέ
πίστι, μιά μεταρσιωτικη πί· άyωνα έντονο καί διαpι<η θά
στι, έξυψωτικη πάνω άπό τίς έπιτελεσθη τό άνώτατο χρέος
τάσεις τοΟ έyώ, · άπό μιά
Μόνο μέ άyωνα τό πνεΟμα
ά y α π η, κι άς μην εf ναι θ' άποψυλακισθη άπό τή �όρ
άyάπη yιά τό θεό κατ' εύ κο μόνο μέ άyωνα τό πνεΟ
θείαν, άς είναι yιά χαμηλό· , μα θ' άναστηθη άπό τό σταυ
τερες lδέες τοΟ κόσμου, άς ρο της σάρκας. 'Όπως λέει
ποΟμε yιά την πατρίδα, η στην τραγωδία «Χριστός» :
θά άναζητάει μέχρι τά τε
λευταία έργα του αύτόν τόν
πλήρη ανθρωπο. Στην «Ίσπα·
νία» του θά yράψη :

Σταυρός ύψώνεται, τό σώμα σας, ώ Μύστες,
κι όπάνw του πονάει τό Πνέμα σταυρωμένο·
κι ή πλάση όλάκερη-ούρανός καί yη καί θόλασσα
ε Τναι σταυρός σάν τό κορμl, καί σταυρωμένος ·
πονάει ό Θεός καί μές στό φώς βογκάει : Βοήθεια!
Ψηλά τίς κεφαλές τινάξετε, συντρόφοι,
καί παlχτε σά φτερά τα χέρια του σταυροΟ σας
μέ τήν ό'(άπη, μέ. τόν πόνο, μέ τό θάνατο
δουλευτε τό βαρίι .κορμί νά vfνει πνέμα.
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Γι' αύτό και δ θεός του
Καζαντζάκη εΤναι άyωνι
στής.-Δέν εΤναι δ έκτός κό
σμου α[ΌθητοΟ Δημιουργός,
που άσχολεϊται μέ τά τε
φτέρια των άνθρώπινων πε
πραγμένων. Είναι ό έκδηλω
μένος μέσα στόν κόσμο Θε-

i.
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ός, πρό πάντων δ έκδηλωμέ
νος μέσα στόν &νθρωπο �έν ·
ει ναι ενα καταφύγιο των
κουρασμένων καί των δειλών.
Γι' αύτο καί τό Πιστεύω του
Καζαντζάκη-καθώς τό διε
τύπωσε στην «Άσκητική»
άγωνιστικό πρόγραμμα εtναι·

1. n ι σ τ ύ ω σ' ενα Θεό, 6κρlτα, διyενη, στρατευόμενο, πάσ-·
χοντα, μεγαλοδύναμο, οχι παντοδύναμο, πολεμιστή στ' άκρό
τατα σύνορα, στρατηγό, aύτοκράτορα σέ δλες τίς φωτεινές δυ
νάμεις, τlς δρατές καl τlς άόρατες
2 n ι σ τ ε ύ ω στ' 6ναρlθμητα, έφήμερα προσωπεία πού πηρε
δ Θεός στούς αίwνες καί ξεκρlνω, πlσω 6nό τήν αnαυτη ροή
Του, τήν άκατάλυτη ένότητα.
3. n ι σ τ ε ύ ω στόν δyρυnνο, βαρύν άywνα Του, πού δαμάζει
καl καρπfζει τήν Uλη - τή ζωοδόχα"πηyή φυτwν, ζώων κι άνθρώπων.

4. n ι σ τ ε ύ ω στήν καρδιά τοϋ άνθρώπου, τό χωματένιο αλώνι,
δπου μέρα καl νύχτα παλαfβει δ Άκρlτας μέ τό Θάνατο.
5 Β ο ή θ ε ι α! Κράζεις, Κύριε. Βοήθεια! Κράζεις, Κύριε, κι άκούι.ι.
6. Μέ σ α μ ο υ ο! προyόνοι κι άποyόνοι κ' ol ράτσες δλες κι
δλη ή Γης, άκοϋμε μέ τρόμο, μέ χαρά, τήν κραυγή Σου.
7. Μα κ ά ρ ι ο ι δσοι· όκοϋν καί χύνονται νά Σέ λυτρώσουν, Κύ
ριε, καί λέν: Έyώ καi Σύ μονάχα ύnάρχουμε.
8 Μα κ ά ρ ι ο ι δοοι Σέ λύτρωσαν, σμlyουν μαζl Σου, Κύριε,
κaί λέν : Έyώ καί Σύ εi'μαστε ενα.
9. Κ α ί τ ρ ι σ μ α κ ά ρ ι ο ι δσοι κρατ οϋν καί δέ. λuyοϋν, άπάνω
στούς wμους τους, τό μέγα, έ:ξαlσιο, άποτρόπαιο μυστικό:
ΚΑΙ

το

ΕΝΑ ΤΟΥΤΟ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ !

Κυριεύεται κανείς άπό
δ έ ο ς, άντικρύ σ' αύτόν τόν
Έννεάλοyο, πού εΤναι γραμ
μένος μέ σταλαματιές α[μα,
στην &γρια πνευματικη άναρ
ρίχησι !
Τί εϊμαστε έμ�ϊς οί &νθρω
ποι, πού ζηταμε νά φθάσου
με στη θύρα τοΟ 'Απόλυτου;
Ε'ίμαστε, οπως ελεγε δ
Ζορμπάς, «σκουληκάκια μι-

κρα μικρά» έπάνω σ' /;να
φυλλαράκι-τη Γη - τοϋ γι
γάντιου δέντρου, πού εΤναι
τό Σύμπαν. Οί πιό ατρομοι
έρευνηταί φθάνουν ως την
άκρη του ψύλλου.

«Nal, ναl-yράφει στήν ιιΆσκη
τική1>. Δέν ε Τμaι τlποτa. 'Ένας
ψι.ισφορισμός άχνός άπάνω στήν
ογρή πεδιάδα, ενα αθλιο πραμa
πού γελάει κι ά yαπάει, φι.ινάζει
καί φι.ιτάει, μιά ωρa, δuό ώρες,
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κι ίlστερα τό στόμα του φ.ράζει
μέ χώματα. "Αλλη άπόκρισι ο!
σκοτεινές δυνάμεις' δέ δlνουν».

θυμίζει ή περικοπη αύτη
τούς στίχους του Χάϊνε :
Καl ρωτοϋμε και ρω rω,
ώσπου μέ μια φοϋχτα χώμα
να μδ:ς κλεισουνε τό στομα.
Είν' άπαντησις αύτο ,

«'Όψις καί Κρίv.ο», εyραψε: « v Αρχιζα νά νοιώθω βαθειά
πώς είμαι κι έyώ εvα μέρος
άπ' δλο αύτό τό δάσος, εvας
κορμός πού σκέ�τεται καί περ
πατεί καί βyάvει κλάδους καί
ρίχνει φύλλα καί πεθαίνει... Για
τί νάμαστεν αίωνΊοι , Γιατί τό
σον έyωισιαί, Σάν μερικά εντο
μα γεννηθήκαμε για νά φιλήσου
με καί να πεθάνομε Ή σκόvη
μας σκορπισμενη χάμου θά θρέ
ψει καί θα γενεί στοιχείο τοϋ
δενδρου καί τοϋ βράχου καί τοϋ
πουλιοϋ που τραyουδεί καί τοϋ
ρυακιοϋ που κλαίει Ή σκέψη
μας άπαράΛλαχτα θα γίνει στοι
χειό της σκεψης των άλλων yενεωV'-'
_
\ \1
Ή ψυσιολατρεία του εJvΦ;;,
' ,ff
κι αύτη πανθειστική.

'Αλλά, καθώς έδίδαξε τόν
Καζαντζάκη δ Μπέρξον, μπο
ρεί νά είναι άδύνατη ή yνω
σις της άλήθειας, άλλά δίνει
ή Μεταψυσικη κάποιο κλειδί
καί οί έρευvηταί έλπίζουν σέ
κάποια άμυδρη δψι της πρα
γματικότητος, μέ μέσον τη
διαίσθησι. "Ε.:κτη Δύναμη η
« .. Χαμήλωσε δ ούρανός, ψι
Καρδιά, την άποκαλεί δ Κα
λοβρεχει, μυριζςι ή γης. Οί λε
ζαντζάκης. Είναι ή δύναμις
μονιες στά πc::ριβόλια άνθισαν,
μακριά ενας κοϋκος λάλησε Γε
πού προχωρεί πέρ' άπό τά
Λοϋν δλα τα φύλλα, y ί ν η κ ε
δρια των αισθήσεων, πέρ' άπό
δ θ ε ό ς β ρ ο χ ή καί βρεχει
τίς δυνατότητες του ύποτα
στόν κόσμο Τι γλύκα είναι έτου·
yμένου νου, καί άνακαλύπτει
τη θεε μου, τί εύτυχία 1 »
�
τόν·σκοπό της ζωης πέρ' άπό
(«'Ο Φτωχουλης τοϋ Θεοϋ»)
τά έφήμερα σκιρτήματά της.
«. Τρίτη της Λαμπρης, τώρα
Μέ μιά τροι1ερη ασκησι της τελεψ� ή λειτουργιά Γλυκιά μέ
Καρδιας του, ό Καζαντζάκης ρα, ηΛιος ψιχαλιζει, μύρισαν οί
λεμονανθοί, μπουμπουκιάζουν τα
έδωσε την κοσμοθεωρητικη
δεντρα, άνασταίνονται τά. χόρ
σύνθεσι του «Πιστεύω» ταυ
τα,
ά ν ε β α ί ν ε ι _ δ Χ ρ ι
σ τ ό ς άπό καθε σβωλαράκι
Δέν κάνει διακρισι θεοϋ
'χώμα,>.
καί κόσμου. Είναι εvας μονι
(«Ό Χριστός ξαναστυυρωνεται»)
; στής. "Εν τό παν Ή θρησκεία
<, •• 'Αλήθεια, αύτός θdναι δ του είναι ενας μυστικιστικός θεός, τό κεντημενο μέ άνθούς,
καί ποιητικός πανθεισμός.
πουλια, άνθρώπους παραπέτα
σμα δεν είναι δ κόσμσς έτοϋτο<,
'Από τά
πρωτα · χρόνια,
τό φόρεμα του, δπως μια φορα
άπό -τά πρωτα λογοτεχνικά θαροϋσα, είναι α -ύ τ ό ς
δ
ψτερουyίσματ-α τόν έyοήτευε ί δ ι οr ς, μορφη κι ούσία είναι
ενα»
ή θεωρία των άρχαίων Έλεα
των ψιλοσόψων, των ψιλοσό
(«Άνσ.φορα στον Γκρεκο)))
ψων της 'Αναγεννήσεως καί
Γι' αύτό καί κράζει άδελ
φό κάθε πλάσμα στόν κόσμο,
των συγχρόνων θεοσοψιστων,
πού συναντώνται στην κοσμι· σ' δποιο κι αν άνήκη βασί
κη ένότητα του δημιουρyου λειο. Άδελψοί ή μυγδαλιά,
Λόγου. Στό πρώτο ερyο του , άδελψός δ λύκος, άδελψά τά
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ττουλιά. 'Αδελφοί δχι μονάχα
τοΟ άνθρώττου, άλλά καί τοΟ
θεοΟ. θε'(κη καταyωyη καί
ούσία άναyνωρίζει σέ κάθε
ττλάσμα.
«Φυτά, ζα, d(vθρωποι-yραφει
στην «'Ασκητική»-είναι τα σκα
λοπάτια, πού δ'ημιουρyα δ θεός,
yιά να πατήση κα� ν'. άνεβη».
Καί στην «·' Αναψορα στόν Γκρε
κο». << u Ενα σπειρί σιτάρι, ενα
σκουλήκι, ενα μερμήγκι, θυμαται
ξαφνικά τη θεικιά καταyωyή
του, κυριέβεται άπό ενθεη μα
νία καί θελει ν άνεβει άπό σκ.α
λοπατι σέ σκαλοπάτι καί ν' άy
yίξει τό θεό»

'Απρόσωπος ε[ναι ό θεός
τοΟ Καζαντζάκη. Τά όνόμα
τα στενεύουν την εννοια τοΟ
'Απόλυτου. Τοϋ δίνουν ο[
άνθρωποι όνόματα yιά νά
τόν κάτεβάσουν στίς α[σθή
σεις τους καί νά τόν δέσουν
σέ λέξεις. Τό «τετραττέρατο
γένος των άνθρώπων»-κα
θώς λέει στά «Σόδομα καί
Γόμορρα» - έξευτελίζει τόν
θεό, τόν μικραίνει, τόν κάνει
«τοϋ μττοyιοϋ του» καi τοϋ
δίνει άκόμη καi ίδιότητες βο
λικές yιά τους άνθρώπους :
εύσπλαyχνία,
άγαθότητα,
σuyχώρησϊ. Γιά νά ξεφεύ
γουν ο[ ανθρωποι άπό τό δι
κό τους χρέος καi άπό τίς
δικές τους εύθύνες. Ένω δ
θεός τοϋ Καζαντζάκη, έκτός
ττου εΤvαι ή Πνοη μιας δι::φ
κοϋς δημιουργίας, μέσα στη
φύσι-δύναμις καθοδική-εί
ναι ταυτόχρονα καi άνοδικη
δύναμις-ή τάσις της έπιyνώ
σεως μέσα στόν ανθρωπο καί
της σωτηρίας τοϋ θεοϋ. 'Όχι
θεός σωτηρ άνθρώπων, άλλά
ανθρωπος qωτηρ τοϋ θεοϋ.
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Λέει δ Προμηθέας : «Νοϋ,
μην ξεχνας θεός καί συ πώς
εΤσαι !».
'Όχι yιά τη σωτηρία τοϋ
άνθρώττου-άφοϋ δ άνθρω
πος εΤναι ενα έφήμερο προ
σωπεϊο-άλλά yιά τη σωτη
ρία τοϋ θεοϋ παλεύουν άδιά·
κοπα στό «χ(ι.)ματένιο άλώνι»
δ 'Ακρίτας μέ τό θάνατο:
Αύτό τό άρθρο τοΟ έννεαλό
yου φαίνεται ν' άπηχη την
άλληyορία τοϋ Εύαyyελιστοϋ
'Ιωάννου : «'Έρχεται ωρα
κ α i ν Ον έστίν, δτε οί νε
κροί άκούσονται της φωνης
τοΟ υίοϋ τοϋ θεοϋ καi οί
άκούσαντες ζήσονται». Δέν
έπρόκειτο, φυσικά, για τους
μέσα στά μνήματα νεκρούς,
άλλά τους μέσα στά σ ώ μ α
τ α, που θά ζήσουν, άπό τή
στιyμη ττου θ' άκούσουν την
φωνη τοϋ θεοϋ. Καi πότε ;
Καi ν Ον! 'Ανά πασαν στι
γμήν. Ό άyώνας συνεχίζεται.
Ό θεός φωνάζει βοήθεια.
Νικάει τό θάνατο, αύτός ττου
θ' άκούση.
Τότε - καθώς λέει στην
«'Ασκητική»-θ' άνθίση ενα
μικρό λουλούδι πάνω στό λί
ττασμα της σάρκας. 'Όσοι δί
νόνται στόν άyωνα yιά τη
λύτρωσι τοϋ άνώτερου έαυ
τοϋ τους, εΤναι πραγματικά
μακάριοι, γιατί αύτους καμ
μιά κοσμικη άντιξοότητα δεν
τους έyyίζει.
Τό ττρωτο βfjμα εΤναι νά
,
· συνειδητοττοιήση δ άνθρωπος
την ϋπαρξι της θείας σπίθας
μέσα του. Δεύτερο βημα εΤ
ναι ή συνταύτισις . Τό σχετι
κό άρθρο τοϋ Πιστεύω τοϋ
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Καζαντζάκη έvθυμίζει τη χα
ριτωμένη άλληyορία του Πέρ
ση ποιητή Ζελαλεντίν - Ρου
μί. «Μιά ημέρα -λέει-εvας
Πιστός χτύπησε τή θύρα της
Λατρευτης καί μιά φωνή άπό
μέσα τόν ρώτησε : «Ποιός
εΤvαι ;». Ό Πιστός άποκρί
θηκε «έyώ» Τότε του είπε ή
φωνη άπο μέσα : «Δεν εχει
θέσι yιά τούς δυό μας», καί
ή θύρα έμεινε κλειστή. Ό Πι
στός έπfjyε στήν ερημο, νή
στεψε, έπειτα ξαναγύρισε,

χτύπησε τη θύρα «Γfοιός εΤ
vαι ;» ξαναρώτησε ή φωνή.
Καί δ Πιστός άποκρίθηκε :
«'Εσύ είσαι» Καί αvοιξε ή
θύρα». Ή άλληyορία αύτη
έκφράζει τήν διδασκαλία των
Σουφί της Περσίας yιά τό
μυσταγωγικό ταξίδι της άν
θρώπιvης ψυχης μέχρι νά μήv
ξεχωρίζη άπό :rόv θεό. Μα
κάριοι δσοι σμίξουv με τό
θεϊον. 'Όσοι έ π ι σ τ ρ έ
ψ ο υ v, καθ(i)ς λεει στήv τρα
γωδία «Χριστός» :

'Όσοι εχουν μάτια, δέν μπορουν νά δουν τήν οψη του'
νά τόν άκούσουν δέν μποροίίν τ' αύτιά, κι δ πήλινος
δ νους συντρlμμια yίνεται, αχ! νά τόν χι.,ρέσει.
Θά 'ρθει δ Παράκλητος ν' άηiξει τήν κ α ρ δ ι ά σας
καί θά σας yνέψει : «Πάμε!». Κι ώς μαζi του άμiλητοι
θά δδεύετε στό σπiτι τοίί Πατέ ρα, ξάφνου
ι 1
στή μν ήμη δ πηy� μό ς σ ά ν υ ρ ι σ μ ό ς θ' άστρόψει !

Αύτή ή έ π ι σ τ ρ ο φ ή πα
ρουσιάζεται στό Πιστεύω-. .:rου
1 Καζαντζάκη σάν ά v υ π ά ρ·
ξ ί α. Καί ή άνυπαρξία εΤvαι
άπό την αποψι της προσωπι
κότητας Πιστεύει δ συγγρα
φεύς τf\ς «'Ασκητικης» δτι ή
έπιβίωσις της προσωπικότη
τος δεν εΤναι παρά μία άπό
τίς αύταπάτες, πού έπλασε δ
'ίδιος δ αvθρωπος yιά την
άσφάλειά του άπο τό φόβο,
· αύτόν _τον γενεσιουργό τόσων
θεωv καί τόσων πλαάματικων
, κόσμων. 'Όσο ύπάρχει ή προ·
σωπικότης, εϊμαστε άκόμη μα
κρια άπό τήν 'Αλήθι:ια, γιατί
ή προσωπικότης είναι δεμένη
μέ τήv ιδιοτέλεια, μάλιστα μ�
τήν πιό τοκογλυφική ιδιοτέ
λεια. Είναι vά περιμέvη κα
νείς «πολύ μισθόν» καί yιά
μηδαμrvή προσπάθεια.

<eθεοκατερyαρε 1 - λεει στον
«Τcλευταίο Πειρασμό» - πού
άνοιξε ή ψυχη σου σαράφικο,
καθεσαι στό κατωφλι, βουτας
το χερι στή σακκουλα, έλεεϊς το
φτωχο, δανείζεις τό θεό, κρα·
τας καταστιχο,- καί - yράφεις-
τόσες πFνταρές εδωσα έλεημο·
σύνη σ rόν τάδε τήν τάδε ήμε
ρα, τήν τάδε ωρα· καί παραy·
yελνεις να σοϋ βαλουν στό κι
βούρι σου τό καταστιχο, να τό
άνοιξεις μπροστα στό θεό, να
κάμετε λοyαριασμό, να είσπρά
ξεις τ' άθανα rα μιλιούνια»

Ή άνώτατη μορφή της άyι- \
ωσύvης-λέει στόv «Φτωχού- Ι
λη»-εΤvαι vά παραιτηθfj κα
νείς δχι μόνον άπό τά έπί
yεια, μά καί άπ<'� τά έπουρά
vια άyαθά «Μήτε Παράδει- '
σο, μήτε 'Αθανασία. Τίποτα,
τίποτα, τίποτα!». Γιατί τέ
τοιες προσδοκίες, συνυφασμέ-, ;
vες με την προσωπικη αϊσθη- Ι
σι, έμποδίζουv τό «μυστικό /

!.
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γάμο» άνθρώπου καί θεοΟ,
, τήν ενωσι μέ -τό 'Ένα, συνε·
πως τήν έξαψάνισι κάθε άλ
. λης μορφης καί κάθε. άλλης
αισθήσεως.
«Ό 'Ένας-λέει στό «Βού· .
δα» του-χωριπτηκε κι εyινε
Ζωή καί θάνατος ΠροτοΟ νά
yεννηθοΟμε ηταν 'Ένας. ,'Άμα
θά ξαναylνη
πεθάνουμε,
vΕνας. Μπαίνουμε έμείς στή
μέση καί τόν έμποδlζουμε.
'Έκλειψη ΘεοΟ, αύτό εlvαι ή
Ζωή». Μιά εκλειψη, άπό τόν
ϊσκιο της σάρκας.
Λοιπόν, τό «έξαισιο καί
άποτρόπαιο μυστικό» εΤναι ή
έξαφάνισις τοΟ έyώ. 'Εξαίσιο
yιά τούς λυτρωμένους άπο
τήν άπατηλότητα της προσω
πικότητος, άποτρόπαιο για
τούς σκλάβους. Ή άν 1 Jπαρ·
ξία καί του 'Ενός σημαίνει
τήν μετουσίωσί του στό Παν.
Τό τιποτα καί τά πάντα εΤναι
ενα, λέει άλλου. Καί δποιος
ζητάει τό τίποτα, ζητάει τά
πάντα Ή πανύψιστη αύτή
κορυφή εΤναι ή άνυπαρξlα τοΟ
έyώ· δέν ύπάρχει έκεί ή α'ί·
σθησις τοΟ χωριστοΟ· ή σπίθα
χωνεύτηκε μέσα στό καμίνι
της ψωτιας· ή σταγόνα πvιyη·
κε μέσα στόν ώκεαvό...

** .

Τό μέγα τοΟτο άνέβασμα
τοΟ άνθρώπου· θέλει έλευθε
ρια. Την έντολή της έλευθε
ριας διvουν μέ τό στόμα τοΟ
Καζαντζάκη κc,χί ό Προι1ηθέ·
ας καί ό Βούδδας καί 6 Χρι·
στός. ΕΤναι τό ε V α σύν·
θημα πού άστράψτει σ' δλο
τό ερyο του. 'Απεριόριστη καi
διαρκής έλευθερια, πού vά

σ.πάη μέ τό ΗΟχι της δλα τά
προαιώνια καί πολύμορφα
δεσμά.
«Ν' άρνιέσαι δ,τι εχεις κά·
θε μέρα ! Ή άνώτατη άρετή
δεν εΤvαι νασαι λεύτε·ρος, μά
νά μάχεσαι yιά λευτεριά»
διδάσκει στην «'Ασκητική».
Ό άyώνας yιά τήν έλευθερια
νά μ!)ν εΤναι μέσον, μά αύτο
σκοπός. Γιατί, καθως τόν
eδιδαξε ό; Μπέρξον, σάν ή
έλευθερια σταματήση, άκόμη
καί yιά. νά ξαποστάση, ρί·
χνει τό σπέρμα εξεων, πού
θά την πνίξοι,ν, αν δέν άνα
νεώνεται μέ σταθερη καί
άπαυτη προσπάθεια. Τό να·
ναι κανείς έλεύθερος δέν εΤ
vαι ενα τέρμα, άλλά συνεχης
πορεια, δύσκολη, καταπονη
τική, μ' αύ.τήν δμως έξαyο·
ράζεται τό ϋψιστο προνόμιο
καί έξουδετερώνεται ό κίν
άποκρυσταλλώσεως
δυνος
καί θανάτου.
Τό άλλο μεγάλο σύνθημα
εΤvαι ή α ύ τ ο ε λ ε υ θ έ
ρ ω σ ι ς. ΕΤναι προυπόθεσις
yιά την έλευθερία ή μοναξιά,
ή έρημιά, τεκμήριο των δυνα
τών. Τόν Προμηθέα μονάχα
ενας μπορεί νά τόν σώση :
6 Προμηθέας! Κάθε βοήθεια
τοΟ άνθρώπου εξω άπό την
καρδιά του, σημαιvει ύπο·
ταγή.
Στην καρδιά τοΟ άνθρώ
πόυ-λέει ό Θησέας στόν
«ΚοΟρο» -ύπάρχει ό σπόρος
' της έλευθερίας. 'Αλλά, πρέ·
πει νά τοΟ άψαιρεθοΟν δλα
τά δεσμά, πού ϋψαναν ό Φό·
βος καί ή Έλπlδα. 'Όλα τά
δεσμά...
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«Γιους τοΟ φόβου» άποκα
λεϊ τούς θεούς («Σόδομα καi
Γόμορρα»). Μαζί μέ τίς έκ
δηλώσεις της ζωης, πού ξε
χωρίζουν τη Δημιουργία άπό
τό Χάος, όνομάζει καί τούς
θεούς ενα «φανταχτερό περ
δικοπάνι» πού σκεπάζει την
δρασι τοΟ άνθρώπου πρός τό
Πραγματικό («Βούδας»). θρη
σκεία, ήθική, πατρίδα είναι
φράχτες <<πού ασκοσε yύρά
του ό κακομοίρης ό φοβη- ·
τσιάρης ό ανθρωπος yιά νά
κουτσοπορέψει άσφαλισμένα
τη ζωούλα του («Ζορμπδ:ς»),
Είναι οί ταπεινές ψυχές, άπό
τρόμο ν' άντικρύσουν την άλ·
ληλουχία ζωης καί θανάτου,
πού σφαλνοΟν τά μάτια, ζών
τας μιάν άπόλυτα ζωώδη
ζωή, η «ρίχνουν κεντημένο, μέ
yιούς, πατρίδες, ερωτες, χρυ
σάφι, περδικοπάνι, νά κρύ
βουν της αβυσσος τό άχόρ·
ταyο σκουλήκι» («Προμηθέας
πυρφόρος»). Ή προyονικη
�Ω,
τοϋ
Μά
καί
καί

παράδοσις, τά προνόμια καi
ή ιδιοκτησία έπίσης είναι άλυ
σίδες («Ρουσ(α» ). Γενικά, κυ
κλώνεται άπό λοyης λοyης
δεσμά ό ανθρωπος. Στό κα. τώφλι τοΟ νοΟ του συμπλέ
κονται οί (δέες των προγό
νων καi έπηρεάζουν την nο
ρεί α του («'Ασκητική>>). Καi
έκιός άπό τίς έκδηλώσεις τοΟ
Φόβου, σέ δλες τίς κοινωνι
κές καί ίδεολοyικές συσσω
ματώσεις, πού άπαλλάσσουν
τόν ο:νθρωπο άπό τόν πανικό
της μοναξιδ:ς, ύπάρχουν καi
οί έκδηλώσεις της Έλπ(δας,
έξασφαλίσεις έναντίον τοΟ
προσωπικοΟ άφανισμοΟ. Μέ
σα σ' αύτές τίς περιπεπλεyμέ
vες άλυσίδες, ό άνθρώπινος
νους άδυνατεϊ νά έρευνήση
την 'Αλήθεια : καί νά έλευθε·
ρωθfj. Αύτά τά δεσμά είναι,
πιά, βιωτικη άνάyκη yιά τό
πληθος. Δεν νιώθουν τά δε·
σμά, γιατί δέν κινοΟνται.

πόσο βολικά μπορεϊ ή ψυχή τοϋ άνθρώπου
ταπεινοϋ μέ τήν άνά'ι'κη νά φιλιώσει!
δέ χωράει ή τρανή ψυχή, στενός ό κόσμος,
δέ βολεύεται, πλαντάει κι όρχίζει ά'ι'ώνα,
θά χαθεϊ, ι<αi θά χαθεϊ, μά δέν τή νοιάζει !
(«'Ιουλιανός Παραβάτης»)

'Αλλά ή 'Ανάγκη δέν ύπάρ
χει «παρά yιά ταπεινές η
άνήμπcρες ψυχές («ΚοΟρος» ).
Οί δυνατοί στη θέσι της
'Ανάγκης 1- βάζουν τη δικιά
τους Βούλησι. Σπάζουν τά
κάγκελα της 'Ανάγκης, δέν
θολώνει τό μάτι τους καμμιά
προκαθωρισμένη (δέα,
καί
προχωροΟν. Κι αύτοί, δμως,
κάποια
ύποτάσσονται σέ

δρια. Είναι iκανοί νά λυτρω
θοΟν άπό «τίς μικρές εyνιες,
χαρές κ' έλπ(δες» καi νά ά!
σθανθοΟν στά στήθη τους
ν' άνοίyουνε φτερά («Χρι·
στός» ), άλλά δέν άντέχουν
στην άπόλυτη έλευθερία κάL
άντί νά μείνουν δεμένοι στη
λάσπη του έyώ η νά έyyί·
σουν. τό χάος, σταματοΟν
στά μισά του δρ1μου, σέ ενα
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«περιωρισμένο άλώνι», καί
δροΟν έκεί ώφέλιμα yιά την
άνθρώπινη κοινότητα («'Ανα
φορά στόν Γκρέκο»). ΕΙ ναι ή
προσιτή σέ άpκΗους άνθρώ
πους σχετική άνωτερότης καi
έξύψωσις.
Σέ διάφορους τόνους έπα
:Vαλαμβάνει αύτό τό κήρυγμα
; ό Καζαντζάκης. Λύτρωσις θά
πη δέσμευσις σέ κάτι ά:νώτε
ρο Τά δεσμά τοΟ εθνους εΤ
ναι λυτρωτικά άπέναντι στά
δεσμά τοΟ άτόμου κάi τά δε
σμά της άνθρωπότητος λυ
τρώνουν άπό τά δεσμά της
ράτσας («'Ασκητική») «'Ελευ
θερία θά πη νά vικας τό ενα
πάθος, ύπακούοντας σ' άλλο
πάθος άνώτερο. 'Όσο πιό
ψηλά στέκεται ό άφέντης, τό
σο καi πιό μακραίνει τό σκοι
νί της σκλαβιας, πηδοΟμε
τότε καί παίζουμε σέ πολυ
πλατύχωρο άλώνι καi πεθαί
νουμε χωρίς νά · βροΟμε ..τήν
άκρα του, κι αύτό τό λέμε
έλευτερία» («Ζορμπας»).'Ανε
ξάρτητα τοΟ τί λατρεύει κα
νείς, εχει άνάyκη άπό μιά
πίστι, γιατί ή πίστις '«μετα
μορφώνι:ι τή ζωή καί μετου
σιώνει τίς πράξεις καί τους
στοχασμούς μας σέ άπόλυτη
άπλότητα» («Ρουσία»). «Γιά
νά χαροΟμε εντονα την έφή
μερη στιγμή μας, ενας μονά
χα τρόπος ύπηρξε καί θά
ύπάρχει πάντα, γιατί αύτός
έπιστρατεύει κι ύποτάζει δλες
,μας τiς δυνάμεις: νά ύποτα
ζόμαστε σέ ενα ρυθμό άνώ
τερό μας. Μονάχα ετσι μπο
ρεί νά πάρει ή ζωή . τοΟ άν·
Βρώπου εύyένεια κ' ένότηι"α
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καl νά_ ξεπεράσει ή εύyένειά
του τά πνιχτικα σύνορα τοΟ
άτόμου («'Ισπανία»). Ή άλη
θινά έλευθερία: «νά μπης
στό ζυγό τοΟ Θεου, θέλω νc:
πω της άρμονίας» («Άναψο
ρά στόν Γκρέκο»).
Τέτοιου εϊδουι- έλευθερία,
yιά τήν άπλοποίησι των προ
βλημάτων καi τόν έξευyεvι·
σμό της κοινωνίας, μέ δυνατή
εύρεία κατανάλωσι, ό Καζαν
τζάκης την ά ν ε χ ό τ α ν,
άλλά δεν την δ ε χ ό τ α ν.
Καθώς εΤπε καi ό Νίτσε, που
έπίσης πολυ έπηρέασε τόν
συyyρσψέα της <<'Ασκητικης»,
οί &νθρωποι άπό αlωνες δεν
κάνουν &λλο παρά να κρί
νουν καί νά άξιολοyοΟv, νά
είναι διαψορετικοί,
συνε
πώς νά είναι περιωρισμένοι,
πραyμα που φέρνει λύτρωσι,
άλλά καi πόνο. 'Αλλά, μεyα- 1
λοσύνη στόν &νθρωπο εΤναι \
δταν μπορη :<νά ψωνάζη στην
ερημο», νά μένη μόνος, �ά
είν' έλεύθερος άπό φόβο, ;
έπομένως νά τοΟ εΤναι περιτ
τή καθε συγκροτημένη lδέσ :
πού φέρνει άσψάλεια: νά ει
ναι γυμνωμένος άπό κάθε ,
γιατί
ενδυμα»'
«ετοιμο
δποιος εύρηκε τόν Θεό, δέν
μπορεί: νά τόν βρη άληθινά·
νά είν' έλεύθερος άπό κάθε
λέξι, yιστi στό θρόνο τοΟ 'Αό
ρατου μπορεί: νά πλησιάση
κανείς «μονάχα μέ βαθειά
Σ;ιyή». Ό Καζαντζάκης έκή
ρυττε τήν χωρίς δρια έλευθε
ρία, κι ας εΤναι τούτη ή έλευ
θερία «φωτιά στην κεφαλή
σου» («Προμηθέας πυρφό
ρος»), κι άς εΤναι τό φαρμά·
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κι της ούρας τοΟ σκορπιοΟ,
πού θά σέ φάη («Σόδομα καί
Γόμορρα»). Λύτη ή έλευθερία
είναι «ή άληθινη άρχοντιά
της ψυχης», αύτό τό άνυπό
τακτο «'Όχι» εΤvαι «άρσεvι
κός λόγος».

'Υπάρχει στόν «Προμηθέα»
ενας χαρακτηριστικός δι<;χλο
γος μέ τόν 'Επιμηθέα, πού
δοξάζει την αρνησι των κα
ταστάσεων σάν την δημιοt:-Jρ
γό δύναμι της προόδου.

'Επ ι μ ηθ έα ς:
'Έλα, παιδιά νά κόμοuμεν ο! δuό μας
πρανά καί καλοπόταyα , κι ό κόσμος
στή φούχτα τοϋ Θεοίί νά yαληνέψει !
Πρ ο μ ηθ έα ς:
Σwστό , όδερφέ, τά λές, 'σοζuνιασμένα·
μά αν σέ ακοuyε ή ψυχή ή μεyόλη, όκόμα
θά σούρνοuνταν στή λάσπη σά σκουλή κι ,
χwρίς έλπlδα φτέροuyας ποτέ της
μά yιά φτερά yεννήθηκεν ό κόσμος !

'Ακόμη πιό χαρακτηριστικό
εΤvαι τό άνέκδοτο τοΟ Πώλ
Λουί Κουριέ, πού τό άναφέρει
στόν-«Τόντα Ράμπα». 'Όταν
ό θεός, λέει, ηθελε νά χτίση
τόν κόσμο, οί «συντηρητικοί»
αγγελοι τοΟ φώναζαν κλαί·
γοvτας: «Κύριε, μην κατα
στρέψnς τό Χάος!». Μά ό
Θεός δέν ακουσε τούς συν
τηρητικούς καi προχώρησε
στη Δημιουργία, καθώς κι ό
κόσμος δέν άκούει τούς συν
τηρητικούς καί προχωρεϊ
στην Έξέλιξι...
«Χαίρουμαι-εyραφε στήν �·ι
σπανία»-νά βλέπω τή νέα γε
νεά νά καταφρονάει τίς παληές
άξίες καί νά έφευρlσκει νέες.
Χαίρουμαι, γιατί ετσι νοιώθω
χεροπιαστά τή δρασκελιά πού
εκαμε ή ζωή άπό τή μιά νιότη,
τή δική μου, ίσια μέ τήν αλλη,
τήν τωρινή ... Μου άρέσει 6 yορ·
yός ρυθμός, δέν άνέχουμαι τό
σίγουρο άξεδιάλυτο σάλεμα, θά
•θελα πρίν νά πεθάνω νά δω νά

κάνει ή ζωή δσο τό μπορετό πε
ρισσότερη πορεία,>.

* **

Προφήτης της συνεχοΟς
πορείας, της δημιουργικης
άρνήσεως, της άπεριόριστης
έλευθερίας, ηταv ό Καζαν
τζάκης. «"Αν καθήσης έδω
τοΟ εΤπαν πρίν άπό 30 χρό
VLC( στη Ρωοία - καί διαδώ
σης αύτές τίς lδέες σου, μπο
ρεϊ κςχί νά σέ κρεμάσουν».
Καί μόλις γύρισε στην 'Αθή
να, γιά τί ς 'ίδιες Ιδέες τόν
έκάλεσε ό Άνακριτης καί δ
'Ιεροεξεταστής ! ΤοΟ στοίχιζε
αύτη ή ένοχλητικη γ -ι ά
δ λ ο υ ς τούς δογματικούς
έλευθερ[α· μά έκεϊνος προχω
ροΟσε τό δρόμο του, ζυμώ
νοντας μέ τό αΙμα του, τό
μεγάλο, τό φοβερό lδαν\κό
της Π α ν ε λ ε υ θ ε ρ ι α ς.
ΧΡ. Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
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μετα μιαν γενεαν
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

πού έστα.μάτησα.ν α.ί έχθροπραξί:χι του Β' Παγκο
A lIOσμίουΊΌΤΕ
Πολέμου, εμεσολάβησαν πολιτικά: γεγονότα. όφίστης κα.ί

ζωτικfις δια: τrιν Άνθρωπότητα. σημασίας. 'Ήτοι :
1) Κα.θιερώθησαν δύο ιδεολογικως, καί ε1ς άκρον ά:ντίθετοι,
μεγάλοι πι:;λιτικοί κόσμοι. Κα.ί
2) Έγκα.τεστάθη μόνιμος ά:πειλη κατά: της επιβιώσεως τοΟ
άνθρώποu κα.ί τοΟ πολιτισμου του.
Το τρ:χγικον εlναι δτι όπάρχει μεταξύ των δύο ά:ντιπάλων πολι·
τικων κόσμων, τόση μεγάλη οuσπιστία., ωστε : Άφ' ένος μέν, και αν
άκ6μη μέχρι τινος προσεγγίζ ουν σε κάποιαν σuμφωνίαν, δια: τά:
μεγάλα. κα.ί ουσιώδη ζητήματα, των δποίων ή λύσις άφορ� την
αποκατάστασιν κάποιας ειρήνης, ή, τουλάχιστον, την μείωσιν του εκ
της συγκρούσεως τρόμου, νά: μη μπορι:;υv νά: καταλήγουν ε1ς τελικην
σuμφωvία.ν. Άφ' ετέρου δέ, ά:σχολου•ιτ-Χι εντατικώς, με τούς &ρμο
δίοu; επιστήμονας πού δια.Βέτοuν, δια: την 1σορρ6πησιν των δυνά
μεών των, με την δλοέν τελειοποίησιν της εκ της διασπάσεως του
ά:τόμοu ά:σuλλήπτοu έκρηκτικης δυνάμεως, και με την άν:χκάλuφιν
κα.ί δλοέν τελειοποίησιν νεωτέρων καταστρεπτικών οπλων κα.ί μέ
σων, χημικών, βιολογικών κα.ί μετεωρολογικών, τ ά: δ π ο ία.
ε χ Ο U Υ ώ ς σ Κ Ο Π Ο ν Υ ά: ε ζ α φ α. Υ ί σ Ο U Υ τ η ν Π α Υ·
τ ο ς ε ί δ ο u ς ζ ω ή ν.
Άτuχως, δμως, κα.ί 1ι ισορρόπησις των δυνάμεων, μοιραίως
δδηγεί ε1ς την σύγκροuσιν.
�έ εκπληξιν κα.ί άγωνία.ν παρακολουθεί ή 'Ανθρωπότης την
έξέλιξιν πού πήραν α.ί σχέσεις των Συμμάχων Κρατών, τά: δποία.
ωμοσα.ν καί επέτυχαν την σuντριβην του Να.ζισμου καί του ΦασισμοΟ,
προς τον σκοπον δπως άνατείλ'Ώ ή ήμέρ� της έλεuθέρα.ς συνειδή
σεως: του Άνθpώποu ...
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'Ελπίζει πάντοτε ή ,Α,ιθρωτ.6της, δτι ο! λόγφ θέσεως καί
lσχύος εχοvιες στά χέρια των τας τύχας της, θά &ναμετρήσουν κά
ποτε με καθα.pάν συvείδησιν την έκμηδενιστικην ά6υσσον, ε1ς την
δποία.ν, -με την ήλεκτpισμένην πολιτικην α τμ οσφχίpα.ν, ακόμη
καί &θελά των- κι1ιδ υνεύουν να κατ7.κpημνίσουν τούς Λαούς, καί
την κάθε εϊδους ζωήν. Καί δτι θά εϋpουν τόν τρ6πον νά αποτρέψουν
την αvεπα.νόρθωτον καταστpοφήν.
, Αλλά, από 12 δλόκληpα χρόνια τώρα, αν καί εγινα.ν πλείστα
δσα Συνέδρια, Διασκέψεις, Συσκέψεις, καί διεξήχθησαν έπίπ,vοι
συζητήσεις έπί διαφόρων έπιπέδων. 'Άν κα.ί οί έκατέρωθεν πολι
τικοί ένεφανίσθησαν κα.τα καιρούς μέ πρόσωπα. κατσουφιασμένα κ,;ι.ί
πρόσωπα χαμογελαστά, καί μέ &φθόνους ύποσχέσεις κα.ί δια6ε15αιώ
σεις ε1pηνοφιλίας κα.ί ε1ρηνικης συνυπάρξεως, ή ύπ6θεσις τfις ε1ρή
νης δέν επpοχώpησεν ουτε κατα εν 6ημα.
Άντιθέτως απεδείχθη cτι οί τέως Σύμμαχοι δέν μτ.ορι,υν-καί
δέν θά μποpέσου•ι ποτέ-νά είίpουν την άκρη του σχοι νιου, &πό τrιν
δποίαν θά πρέπει νά πιασθουν για νά ογ,υν απο τό σκοτχδι του λα
6υρίνθου, τό δποίον τ:χλαιπωpεί καί έκ•ιευρζει τr;•ι 'Α•ιθpωπ6τητα,
καί να δδηγηθουν ε1ς την q;ωτεινη•ι λεωφόpον της Ε1ρήνrι.;.
. Καί cπως α πο μερικά χρόνι:χ εχου·ι τα πράγμχτα, έπάνω άπό
τα κεφiλια δλων των λαίί:ιν κα.ί δλων τύ)ν ζωϊκίί:ιν πλασμάτων της
Γη·tνης Σ φ:-ιίρχς, ε[·ιαι χαpχγμένχι μέ κεφαλαί:χ πύρινα γράμματα,
καί ε1ς δλα.ς τας γλώσσας, αί λέξεις: «Η ZQH ΕΝ ΚΙΝ.ΗΝΩ».

*

� *
Δέν είναι μόνον α.ί, σχετικώς πρόσφατοι, 1οεολογικαί διαφοpαl
πού χωρίζουν έπικινδύνως τον Κόσμι;ν. Εlνα.ι καί δ άκρα.τος 'Εθνι
σμός, α.ί Έθνικαί ολέψεις καί τά ακόρεστα 'Εθνικά συμφέpοντ,;ι., τα
δποία από πολλούς α.1ίί:ινας τcν χωρίζου•ι, πειο 6αθεια καί πειό έπι
κίνδυνα.
υΟλων των ανθρώπων πού ά•ιήκουν στα διάφορα 'Έθνη, άπό μι
κpα παιδιά μέχρι του γήρα.τ6ς των, γαλ6:χ•ιίζονται διαρκώς τα μυαλά
_των, από την Οlκογέν�ια.ν, τό Σχολείον, τό 'Έντυπον καί τr;ν Όμι
λίαν, δια. να. δημιουpγηθουv καί νά χα.λυοδωθουν : 'Εθνικός φ:χνα.
τισμός, Έθνικη ευθιξία, 'Εθνικά ίδεώδη καί 'Εθνικά μεγαλεία. Καί
ετσι, συνεργούντων τίί:ιν Έθνικίί:ιν συμφερ6ντων καί τών ΌΙ�θνικίί:ιν
15ουλιμιίί:ιν, παρασύρονται κάθε τόσον οί Λαοί ε1ς διαδοχικούς πο
λέμους.
Τί στοιχί�ουν δμως ε1ς τ·ην Άνθρωπ6τητα οί π6λεμοι, οί lποίοι
μέ την ένα.λλασσομένην τύχην tων, συvτελουv ε1ς την άλληλοδια.δ6χως άκμην καί παpα.κμην των Έθνίί:ιν, κα.ί ε1ς την προσωpινην άλ
λαγην συνόρων καί όνομασιίί:ιν Κpα.τίί:ιν, έπί του Γεωγραφικου Χάρ
του cμως μόνον-δι6τι ή Μήτηρ δλωv Γή, δέν άλλάζει ε1ς τίποτε,
άλλα π,;ι.pχμένει πάντοτε ή ϊδια στοργικη 1ητέρα, δι, δλα τά πλά
σμχτχ της Φύσεως
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Χωρίς νά ανατρέξωμε'Ι εις παλαιοτέρου; πολέμους, θά άνα.φέ
pωμεν μερικά στοιχεία. απσ τόν απολογισμον του Β' Πα.γκοσμίι;υ
Πολέμου, δ δποίος αποτελετ στα.θμόν ε1ς την fστορί:χν των πολέμων.
'Αποτελεί στα.θμόν, διότι, από τότε, οί πόλεμοι συνόρων εγινα.ν πό
λεμοι δλοκληρωτικοί, κα.ί δεν γίνεται διάκρισις νηπίων η γυναικών,
γερόντων, άσθενων, η αναπήρων, οϋτε κα.ί εpγω'Ι πολιτισμοu. Θάνα
τος, ολεθρος καί καταστροφή, σκορπίζονται άδια.κpίτως και δμα
δικως. Ό πόλεμος αυτός κατά τό τέλος του άιτετέλεσε καί τήν αφε
τηpίαν τοσ πλήρως έξο'Ιτωτικοίί ατομικοίί πολέμου.
Τά ένδια.φέροντα κα.ί δια.φωτιστικά στοιχεία τοίί άπολογισμ')ίί
τοίί R' Παγκοσμίου Πολέ i-,Lου, έχουν ώς έξης :
Έκινητοπcιήθησαν: $J2 έκατομμύρια ανδρών.
Νεκροί καί τραυματίαι: �Ο έκα.τομμύpια ανδρών.
Νεκροί έκ τ:ιίί αμάχου πληθυσμοίί : 2.700.000 ψυχω'ι.
Άπ.ύλέσθΎραν: 1394 πολεμικά σκάφη.
Άπώλειαι άλλων σκα.φων χωpr,τικότητος: 31.0�1.000 τόννων.
Καταστpοφα.ί άπό 6ομ6αρδ,σμούς άπο άέρος κχι έδάφους:
Άνυπολόγιστοι !
Δαπάναι ε1ς χρήμα: 1 τρισεκατομμύpιον καί 385 δισεκατομ
μύρια. δολλάρια..
"Αν ύπολογίσ'Ώ κ:χνείς τας εις χρήμα. μόνον δ:χπάνας τοίί R'
Παγκοσμίου Πολέμου, διαιpων το πr;,σον των δ:χπανων πού έπρα
γματοποιήθησαν με τα 2 1)2 δισεκατομμύρια πού είναι δ πληl:ιυ
σμος της Γής, θά 6p� δτι α'ια.λογοίίν άπσ G00 περί που δολλάpια στόν
κάθε ενα κάτοικον δλοκλήρου της Γής !
Δηλα�η έδ:χπα.νήθη 1λιγγιωδες ποσόν, .δι' αίμα, πόνον, ταλαι
πωpία.ν, ολεθρον καί κατ:χστροφήν. Κ-Χί έο:χπα.νήθη άδίκως καί έγ
κληματικώς, με ψευδείς δπ('\σχέσεις καt δτ.οκριτικάς δια6ε6αιώσεις,
δτι πρόκειται περί ύπερτάτου άγώνος ύπεp της έλευθεpία.ς. Διότι ή
μεταπολεμική τ.ραγματικότης άπέδειξεν δτ, κηλιδώθηκε καί ντpο
πιάσθηκε &:κόμη περισσότερον ή εννοια καί ή σημ,χσία. της ίεpάς
λέξεως «ΕΛΕϊΘΕΡΙΑ».
Ένψ, έάν το ποσον αυτό διετίθετο εις εργα καί σκοπους κοινω
νικής ωφελείας, δλοι οί άνθρωποι θά έτρωγαν-κατά το κοινώς λε
γόμενον-«με χρυσά κουτάλια.».
'Εάν δ Β' Ηα.γκόσμιος Πόλεμος εσημείωσε στα.θμον εις τrιν
ίστορ(αν των πολέμων, ενας νεώτερος παγκόσμιος δλοκληρωτικδς
πόλεμος, με τά σύγχρονα πολεμικα μέσ:χ, θά σημάν'Ώ τr1ν Δευτέp:χν
Παpουσία.ν.
'Ακόμη καί αν δποθέσωμεν δτι θά συμφωνήσουν ο[ αντίπαλοι
πολιτικοί κόψοι εις τον ελεγχον των πυρηνικών δπλων, η και ε1ς
την άχρήστευσίν των, καί πάλιν, έάν γίν'Ώ κάποτε ενας καινούργιος
παγκόσμιος δλοκληρωτικος πόλεμος, πάλιν θά κινδυνεύσ'Ώ να. έξα.φα
νισθ'Ώ δ 'Άνθρωπος καί δ πολιτισμός του. Διότι μιά καί εφθασεν δ
'Άνθρωπος νά ανακαλύ'-Jι'Ώ τά σημερινά πλήρως έξοντωτικά πολεμικά
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δπλα καί μέσα, δεν εχει καμμία σημασία 1ι άπαγόρευσις καί 1ι ·
άχρήστευσις αύτων. Αίιριο-ι θά άνακαλύψ11 τελειότερα καί πο'λυ
ίσχυροτέρας εκρηκτικής δυνάμεως δπλα, καί με το πρόσχημα της
εθνικής άνάγκης θά εντείν"Ώ &:κόμη τάς πpοσπ:Χθείας του, εως δτου
φθάσΊϊ με καμμια δοκιμή μόνον να εκτοξεύσ"Ώ τό·ι Πλανήτην μας πέ
ραν της τpοχιας του καί να τόν διαλύσ"Ώ.
Καί θά χpησιμοποιηθοσν άδιστάκτως τα οίαδήποτε δπλα, εαν
φθχσωμεν είς πόλεμον. Περί αύτου δεν επιτρέπεται καμμία άμφι6ο
λία, δπως μας διδάσκει 1; παλαιά καί πρόσφατος ίστοpία, δπως θά.
επι6-χλ"Ώ ·ίj άνά.γκη επικρατήσεως.
Τελευταίως ώγκώθησα.ν αί διεθνείς άνησυχίαι, άπό τας δοκιμας
πυpη-ιικων οπλων καί την διαοpωτικήν των ζωίκων κυττχpων pαδιε
νεpγόν τέφpαν που σκορπίζουν, χιλιάδες μίλια μακρυά άπό τους
τόπους δπου γίνονται αί δοκιμαί αύταί. Δια.δηλώσεις, διαμαpτυpίαι
καί άθpόα ψηφίσματα ύπε6λήθησαν, διά την διακοπήν των άπαισίων
αύτων δοκιμών. Τας δια.μαρτυρίας δε καί τα ψηφίσματα των άτομι
κων επιστημόνων καί των διαφόρων όpγα.νώσεων, ηκολούθησε καί
ψήφισμα της κάτω ΒQυλης των 'Ινδιω'Ι, δια την άπαγόpευσιν των
πυρηνικών δοκιμών.
Έζαίpετοι ε[ναι αί πpωτο6ουλίαι :χύταί, άλλα δε•ι ε[-ιαι άποτε
λεσμα.τικαί. Διότι παpα τάς διαμαρτυρίας, τας διαδηλώσεις καί τα
ψηφίσματα, αί πυpηνικαί δοκιμαί, άτυχως, συνεχίζονται. ''Ισως δταν
όγκωθουν ουσιωδώς αί διαμαpτυpίαι καί τά ψηφίσματα, άναγκάσουν
τά κατασκευάζοντα πυρηνικά δπλα Μεγάλα Κpχτη, νά κ:χμουν καμ
μιά εντυπωσιακή χειρονομία, για νά διαλύσουν πpοσωpινως τάς άνη
συχίας.
'Εκείνο δμως το δποίον κατά κύριον λόγον ενδιαφέρει ε[ναι
νά εξευρεθ'Ώ πρακτικός καί εφαρμόσιμος τρόπος διά την &:ποκατά
στασιν παγίας ά-ιά τον Κόσμον ε1pήνης.
�
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Μετά τό-ι Β' Παγκόσμ:ον Πό),εμον, ζήτημα έμπεδώ?εως πα
γίας παγκοσμίQυ ε1pήνης, εθεσεν δμας διανc,Qυμένων Άνθpωπιστων,
των καλουμένων Φεδεpαλιστων. ''Ιδpυσαy Φεδεpαλιστικάς 'Οργανώ
σεις, αί δποίαι ταχέως εξηπλώΟησαν ε1ς δλα τά Φιλελεύθερα Κράτη
καί μία τούτων ώpγανώθη ε1ς tY)'I Έλλ-χδα : ε1ς ΜυτιλήηJν. Αί Φε·
δεpαλιστικα:ί 'Οργανώσεις πεpιλαμ6άνου-ι, είτε ώς μέλη, είτε ώς
δποστηpικτάς, άpκετάς διεθνους φήμης πpQσωπ κότητας, κ-χί &:γωνί
ζονται ν:i πείσουν τά Κράτη μέλη tQQ Όpγανισμοσ των Ήνωμένω•;
ΈΟνίίJν, δπως άναθεωpήσQUV τόι Καταστα:τικο'ι Χάρτη•; τω·ι 'Ηνω
μένων ΈΟνων, προς τον σκοπόν δπως τρc.ποποιηθοσν ώρισμέναι δι,χ
τάξεις, καί θεσπισθου•ι αλλαι' ο:[ δποίαι θα διευκολύνουν τ·rιν &πα
γόpευσι'/ των πολέμω ι καί τον σχηματισμόν Όμοσπ6νδου Πα:γκο·
σμίου Κυ6ερνήσεως.
Ό Καταστατικός Χάρτης τω•ι 'Ηνωμένων ΈΟνων, δπογ.pαφείς
ε1ς τάς 26 'Ιουvί-:;υ 1945, επpεπε VΙΧ &-ιzΟεωpηθ'Ώ κα:τα τή•ι σύνοδον
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τοϋ Ο.Η.Ε. τοϋ παρελθόντος ετους 1956. Κατά την άνα.θεώρησιν
δμως, θά ετίθεντο ζητήματα ένοχλητικα δια τα Μεγάλα. κα.l Μι
κρα Έθνικα Κράτη, δπως είναι ή κατάργησις τοϋ περιφήμου ΒΕΤΟ,
και ή θέσπισις διατάξεων αί δποίαι κατα κiποιcν τρόπον θα θίγουν
τα κυριαρχικα δικαιώματα των Κρατων. Γι' αυτό ή πλειοψηφία. των
Κρατών μελων τοϋ 0.Η.Ε., δεν ζυγώνει εlς την τροποποίησιν του
Καταστα.τικοϋ. 'Αλλα κα.ί αν άποφα.σισθ'fl ή τροποποίησις, εlναι
βέβαιον δτι δεν θά έπιτραπ'fl να θιγουν τα άρθρα πού ένδιαφέρουν
τα Μεγάλα Κράτη, η να θεσπισθουν δια.τάξεις θίγουσαι τά κυριαρχικα
δικαιώματα των Κρα.των.
'Επομένως, ολαι αί φιλότιμοι προσπάθειαι των παγκοσμίων
Φεδεραλιστων, αί δποίαι μέχρι τινός προωθ-fιθησαν πρός την κατεύ
θυνσιν αυτήν, τελικώς εlναι καταδικασμέναι να αποτύχουν.
Αυτό δμως δεν σημαίνει δτι πρέπει να άπελπισθωμεν, η να δέ
σωμεν τα χέρια μας έγκαταλείποντες κάθε πpοσπάθειαν 'Αντιθέ
τως, αυτό πρέπει να μάς πείσ'Ώ δτι όφείλομεν να λάοωμεν υπ' οψει
τας κρα.t(.,ύσας συνθήκας, καί τr1ν υφισταμένην νοοτροπίαν. Κα.ί να
μη ζητάμε τ.ην έπιτυχίαν του επιδιωκομένου σκοπου, με μέσα τα
δπ,ία δεν είναι του -παρόντος. 'Αλλα νά στραφωμεν πρός άλλην κα
τεύθυνσιν, 6ραδυτέρου μεν ρυθμοϋ, αλλ' ασφαλους δια τόν σκοπόν.
Να αναγνωρίσωμεν, δτι ή lδική μας γενεα ματαιοπονεί έπι
διώκι:ιυσα άμεσον καί πρό πάντων εlλικρινη συνεννόησιν, για ενα
τόσο μεγάλο ζήτημα., δπως είναι τό ζήτημα της αποκαταστάσεως
παγίας παγκοσμίου εlρήνης καί π:χγκοσμίου Κυβερνήσεως.
'Όχι διότι δεν υπάρχουν αί δυνατότητες, αλλα διότι ειμεθα
απαράσκευοι. Εlναι 6έf3αιον δτι δλοι 1)μείς, οί άνθρωποι της γενεάς
μας, είμεθα ποτισμένοι εως τά κόκκαλα, είμεθα. δηλητηριασμένοι
από 'Εθνικόν φα.να.τισμόν.
Τα 'Έθνη δε είς τα όποία δ καθένας μα.ς ανήκει, άλληλοϋπο6λέπονται, αλληλοκατασκοπεύονται κ-χί έπι6ουλεύονται τό ε•ι 'Έθνος
τό άλλο. Ίπό τας πραγματικας αυτάς συνθήκας, εlνα.ι πολύ φυσικόν
νά υπάρχ·Ω μεταξύ των 'Εθνικών Κρατών, καί κατ' έπέ;<τα.σιν μεταξύ
των δύο πι:ιλιτικών κόσμων, τόσον 6α.θειά ανειλικρίνεια. καί ακόμη
πιο 6α.θειά δυσπιστία., ω-:�τε νά μη μπορουν να συμφωνήσουν στά
μεγάλα ζητήματα, η καί αν συμφωνήσουν σε κάτι κα.ί υπογράψουν
πρωτόκολλα. κα.ί συνθήκας, νά μή έμπνέ'Ώ καμμιά έμπιστοσύνη ή
συμφωνία των. διότι δεν δεσμεύονται εlλικρινd: καί πραγματικά.
Ευκολώτα.τα κα.ί με έλαφράν την συνείδησιν, εις πρώτην εύκα.ιρίαν
αθετουν τας συμφωνίας των, κα.ί τά πρωτόκολλα. καί α.ί συνθηκα.ι,
«πάνε περίπατο».
Αυτοί είναι οί αντικειμενικοί λόγοι, διά τούς όποίους εις την
γενεάν μας δεν μπορεί νά ευδοκιμήσ'Ω κα.μμία. προσπάθεια., διά την
αποκατάστασιν πχγία.ς ε1ρήνης.
Δια να πραγμα.τοποtηθi,j δ σκοπός διά παγία.ν είρήνην, με ορα.
δύν εστω, αλλ' ασφαλή ρυθμόν, χρειάζεται απαραιτήτως προπα.ρχ-
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σκευη τωv λα:ωv.
Ή γεvεi μα:ς δεν εΙvαι παpεσκευασμέ'Ιrι.
'Ανάγκη να στpα:φωμεν πpος τjι'Ι κα:τεύθυ'Ισι'Ι της πpοπαpα·
σκευής της νέας, της διαδόχου μας γεvεας, δια να βάλωμε'Ι γεpα
τα θεμέλια: του ο1κοδομήματος της παγίας ε1pή'Ιης.
Κα:ί Hv ή γε'Ιεά μας επιτύχϊJ ε1ς τη'Ι πpοσπάθειάν της, να
πpοπαpα:σκευάσϊJ κ:χτ:χλλήλως την διάδοχον γενεά'Ι, θα εχr,1 επιτε
λέοη είς το άκέpα:ιον, Κ!Χί κατχ θετικά'/ τpόΠΟ'Ι το καθηκον της, ύπεp
τής «ΠΑΙΊΑΣ ΠΑl'ΚΟΣΜΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ».
Δια την προπα:ρασκευην της νέας γενεας,, ενδείκνυται οπως
α;[ προσπάθεια:ι στραφουν κα:τ' άρχην τ.ρος την Έκπαίδευσιν : Ί'ην
Στοιχειώδη κα.ί Μέσην Έκπα.ίδευσιν, με την καθιέpωσιν δια τα: 'Εκ
παιδευτήρια: δλων τώ'Ι Χωpώ•ι, δμοιομόρφο:; Έκπα.ιδευτικου συστfι
μα:τος κα.ί δμοιομόρφου Έκπα.ιδευτικης ϋλης.
Δια την εφαρμογην δμοιομόρφου διεθνους 'Εκπαιδεύσεως, είναι
απcφα.ίτητος ενα.ς ε1δικος Διεθνης Όpγ?:νισμός, πα.ρο: τψ Όργανι·
σμψ των 'Ηνωμένων 'Εθνών.
Δια την σύστασιν παρα τψ Ο.Η.Ε., του ε1δικοσ Όργα'lισμου
διεθνους 'Εκπαιδεύσεως, &:ρκεί ή προσθήκη μιας καί μόνης διατά
ξεως ε1ς τον 1σχύοντα Καταστατικον Χάρτην των 'Ηνωμένων 'Εθνών.
Έάν τά 'Ηνωμένα 'Εθvη συγκατα:τεθουν ε1ς την προσθfικην της δια.
τάξεως αύτης, τότε περιττεύει και ή αναθεώρησις καί ή τροποποίη
σις του ύφισταμέ'Ιι:;υ Κα.τα:στατικοσ.
Ή προσθήκη διατάξεως ε1ς τον Καταστα.τικον Χάρτην των
Η. Ε., περί ιδρύσεως παρά τψ O.Η.Ε., «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙ
ΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΙ'ΓΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ», ουτε κυ·
pια:pχικά δικαιώματα των Κρατών θίγει, ουτε το Βέτο καταργεί.
'Επομένως καί οί Ήγέται των δύο πολιτικών κόσμων, καί οί εν
γένει Κυβεpvηται των Κρατών μελών τώ'Ι Ή'Ιωμένω·ι 'Εθνών, εάν
πράγματι επιθυμοϊί'Ι-όπως κάθε τόσο δηλώνουν κα. ί tπως &ναμφι·
σβητήτως επιθυμουν ολοι οί Λαοί της Γής-τηv εξεύpεσιν θετικοσ
κα.ί πρακτικου τρόπου, δ δποίος θα δδηγήσϊJ ε1ς την &:ποκατάστασιν
παγίας ε1ρήvης, θά αποδείξουν την καλην κα:ί ε1λικpινη θέλησίν των,
αποδεχ6με'Ιοι την προσθήκηv ε1ς τον Καταστα:τικον Χάρτην τώ'Ι
'Ηνωμένων 'Εθνών, της &:να:φερθείσης διατάξεως, της δποίας &πώτε
ρος σκοπος είναι ή παρά τ'Ώ νέr:r- γενεff. δημιουργία κα1. ώpίμ:ανσις
-1δεών καί σκέψεω'Ι διά παγία.ν ε1ρήνψ.
'ΙΌ εργον κα1. ή &:ποστολη του Όργα'Ιισμου Ιl,;ι.γκοσμίου Παι
δείας και Πpοσεγγίσεως των Λαών, δ δ π ο ίο ς θ ά π p έ π ε ι
ν ά & ν α ;: τ ύ ξ ii δ ρ α σ ι ν, & ν ε ξ α ρ τ ·ή τ ω ς τ η ς δ ρ ά
σ_ε ω ς τ η ς U Ν Ε S C Ο, θά &φορr τr/'Ι δημιουργίαν &μέσου
πνευματικής επαφής, καί συγχρόνου ψυχικής προσεγγίσεως, μετσξυ
των 'Εθνών. Καί εφόσον κα:τηργήθησαν αί αποστάσεις καί επυκνώ
θησαν αί συγκοινωvίαι κα.ί αί επαφαί μεταξύ των λαών, θά πρέπει
νά καθιερώσ"Q προοδευτικώς ύποχρεωτικην ένιαίαν γλώσσαν, διά νά
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δύνανται οι λαοί οιασδήποτε Χώρας ια. συνεννοου'ιται ευκολα μεταξύ
των, και διά νά γίν"Ώ δυνατον οπως, τα προς χρήσιν των 'Εκπαιδευ
τηρίων δλων των Χωρων 6ι6λία, εκτυπώνωνται εις τήν γλώσσαν πού
θα. καθιερωθr,j.
Af &ρμοδιότητες καί αf δικαιοδοσJαι τ�υ Όργανισμου, α[ δποίαι
θά καθορισθοσν &πο τον Κανονισμον του Όργανισμου, θά πρέπει νά
συνίστανται
α) Εις τήν ρύθμισιν δμοιομόρφου Σχολικής Παιδείας, δt' ολα
τά Κρατικα. καί τά '!?ιωτικά 'Εκπαιδευτήρια Δημοτικrjς καί Μέσης
'Εκπαιδεύσεως των Κρατών μελων, η καί μή εισέτι μελων τοσ
0.Η.Ε., αλλ' άποδεχομένων τήν σύστασιν καί λειτουρyίαν του
Παγκοσμίου Όργανισμου Παιδείας κα:ί Πρ,;σεγγίσεως των Λαων. Καί
6) �ις τrιν δLά διαφόρων προσφόρων μέσων άνάπτυξιν παρά
το!ς λαοίς τ, ν πλεονεκτημάτων τής άνθρωπίνης άλληλεγγύης καί
συναδελφώσεως.
'[διαιτέρα προσοχή πρέπει νά. δοθr,j εις τά 'Αναγνωστικά 6ι6λία, και τά 6ι6λία 'Ιστορίας που θα χρησιμοποιηθc-σν εις τα. 'Εκ
παιδευτήρια. Τά 6ι6λία αύτά θά πρέπει νά συγγράφ:uνται κατά τρό
ΠΟ'Ι μή θίyοντα κανεν 'Έθνος.
Ή Ίστορία δεν μπορεί, οϋτε επιτρέπεται να αλλοιωθr,j. Τά πο·
λεμικα γεγονότα, δμως, των 'Εθνών θα πρέπει 'Ια άναγράφωνται άν
τικειμενικως, χωρίς νd:. χρωματίζωνται καί νά εξυμνουνται πολεμικά.
επη. Να χρωματίζωντuι καί να. τονίζωνται αί &πώλειαι, α.f κατα
στροcραί, ή άπόγνωσις, οί θρ ή'ιοι καί ο[ δδυρμοί τώ·ι πολέμων. Καί
γενικως οί πόλεμοι να παριστάνωνται ώς άξιοθρήνητα γεγονότα άν-ή
κοντα εlς τr ν ίστορίαν του προατόμικου άνθρώπου, τά δποία κατα
δικάζει ή συνείδησις του συγχρόνου μεταατομικου άνθρώπου.
Εις δε τά 'Αναγνωστικά 6ι6λία να κυριαρχr,j πνευμ:χ άνθρωπt·
σμου, το δποίον νά. καλλιεργηται καταλλήλως.
Έαν με τr1ν συγκατάθεσιν των Ήν<!)μένων 'Εθνών ίδρυθr,j καί
άρχίσ"Ώ νά λειτουργr,j δ «Παγκ_6σμιος 'Οργανισμός Παιδείας καί
Ιlροσεγγίσεως τώ'Ι λαων», ώ; πρωτα εύεργετήμ:χτ:χ θά. εχωμεν τα
ξij;
1) Σταθερά'� χ:χλάρωσιν τής πι:ιλιτικης εντάσεως.
2) Όριστικον τερμα:τισμον του ψυχρου πολέμου. Καί
3) Διακι:ιπήν των πυρηνικων δοκιμων, κα:ί άδίστακτον μείωσιν·
τώ'Ι πολεμικών έξοπλισμων.
'Οπότε, άπο τάς ο1κονομί:χς που θά πραγματοποιηθουν εlς τάς
lλιγγιώδεις δα:πχνας που γίνονται σήμερον δι' εξοπλισμούς, ενα: με•
γάλο ποσοστόν, θά πρέπει να. δια:τ,ίθεται διά τήν διοργάνωσιν κάθε
ετος κατά τας εποχάς των σχολικώ·ι διακοπων, άμοι6α:ίων εκδρομων
των μαθητων της Μέση; 'Εκπα:ιδεύσεως κ:χι των σπουδαστών των
'Ανωτάτων Σχολω'ι, μετά του διδχσκι:ιντος προσωπικοσ δλων των
Χωρών, εναλλάξ. Με αύτο'Ι τον τρόπον, τά σήμερον δαπανώμενα
άστρονομικα. ποσά, δια. τήν έξασφχλισιν δλοεν μεγαλυτέρου δλέθρου
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κα.ί καταστp?:pής, θχ δχπχνωνται -καί δχι δλχ-3:χ την έξασφχ- ·
λισιν άλληλογνωριμiα:ς, καί διά την σύσ:ριγl;ιν ειρηιικ,:i)ι σχέσεων,
μεταξύ των πολιτών που εχουν α ριον σειράν ν:χ κυβερνήσουν τον
Κόσμον.
Με τrιν επιτυχή εκπλήρωσι•ι της ά:ποστολης ·του «Παγκοσμίου
Όργα:νισμου Παιδείας καί Π ροσεγγίσεω' των α:ων», ϋστερα από
20 εως 30 χρόνια, Οά ξεπροβάλΊ,J μιά αποτοξινωμένη �ΕΑ ΓΕΝΕΑ,
τελείως διαφορετική ά:πό τήν 1δικ11ν μας.
'Η νέχ γενεά θά εχΊ,J νά αντιμετωπίσΊ,J καί α:ύτή τά προβλήματα
πο' δεν βpίσκ?υι την λύσι ν των σήμεp:χ.. ''Ητοι :
α:) Τάς άλυσσιδωτάς καί ά:τελειώτους εθνικάς διαφοράς καί
εθνικά; βουλιμίας χί δποίαι, δπως Οά μάθΊ,J άπό την Ίστορία:ν, κατά
κα:νόν'Υ. δδηγοϋν εις τον πόλεμον' διά νά ευ ρουν μία:ν εντελώς προσω
pινη·ι λύσιν, περιέχουσαν άφθονα τά σπέρματα διά την επανάληψιν
τής ρήξεως. Καί
β) Τάς 1δεολογικάς καί κοινωνικάς διαφορά; των δύο πολιτικών κόσμων, με τά σ υ σ τ ή μ α: τ ά τ ω ν - Κ ε φ α λ α: ι ο κ ρ α τ ι κ ό ν κ α: ί τ ό λ ε γ ό μ ε ν ο ν Κ:μ μ ο υ 1iι σ τ ι-.
κ ό ν-τ ά δπ ο ί α: δ ε ν είν α ι γ ε ν ι κ ώ ς α ρ ε σ τ ά .
'Ίσως εως τότε νά εχουν άμ6λυνθr,j, αί λόγψ των άνωτέρω ά:καν
θωδωι προβλημάτων πολιτικ'Χί δξύτητες. Παγίcι. παγκόσμιος ε1ρήνη
δμως δεν θi εχΊ,J �ποκ-χτχστα:θr,j. Διότι fι παγία: πα:γκ6σμιο' ε1ρήνη
προυποθέτει την δι:χμ6ρφωσιν ν έ α ς τ ά; ξ ε ω ς π ρ α: γ μ ά τ ιι> ν
κ α ί σ υ σ τ η μ ά τ ω ν, τ ά δ π ο ί α ν ά είν α ι γ ε ν ι κ ώ ς
ά: ρ ε σ τ ά , · καί σύμφωνα με τάς ά:παιτήσεις της νέας μεταατομι
κης εποχής. ,
Ειρηνική συνύπαρξις, των δύο 1δεολογικως ά:ντιθέτω•ι πολιτικών
κόσμων, δεν νοείται. Διότι δ πειρασμός της διεισδύσεως δεν θά
λείπΊ,J καί άπό τούς, δJο πολιτικούς κόσμους
Πάντως, 1] νέα γενεά, καθιι.); θά είναι παρεσκευασμένη, θά
είναι εις θέσιν νά εξετάσ·Ω δλtι.: αυτά τά ζητήματα με νηψχ.λιότητα:,
με ρεαλισμόν καί με ά:γαθάς κχί ειλικρινείς δια.θέσεις, διότι θά εχΊ,J
εξανεμισθή δ Ίiθ ιικός ψχνατισμός, καί δ πυκνος πέπλος τ·ης σημε
ρινrjς δυσπιστίας θά εη1 πχρχχωρrισει τήν θ:'Jιν του ε1ς ά:λληλοκα
ταν6ησιν. Θχ προχωρήσrι σταθερά καί άποφχσιστικά, ε1ς την δρθην
εκτίμησιν τG)•J παρχγόντων καί συνθηκών, αί δποίαι συντελουν ε1ς
τήν τ�αιπωρίαν καί κακοδ::ι:ιμονίαν τοίί 'Ανθρώπου. Καί δεν θά δυ
σκολευθr,j νά εί.ίρΊ,J ε1ρηνικrιν διέξοδον, pυθμίζουσαν τ·ην πλέον ενοε
δειγμένην τά;ι•ι πραγμάτων καί σι:στημiτων.
'Ήδη εχοuν συντελεσθ 7) f:αυμασταί πρόοδοι εις ολcυς το' ς το
μείς. Στην εποχ·ή μας δ ' νθρωπσς κατέκτησε τούς Α1θέρα:ς. Κατήρ
γφε τάς ά:ποστάσεις. Ήμπορεί τήν 'ίδια στιγμή νά. επικοινωνr,j με
bλας τά.ς 'Ηπείρους κcι.ί δλcι.ς τά.ς θαλάσσας. ' νεκάλυψε τήν διά
σπcι.σι •ι του &τόμου. 'Εξαπέλυσε δορυφόρους κ:χί ετοιμάζει σχέδιον
διαστημοπλοίων, με τά δποία θά. επιχειρήσ Ί,J ταξείδιον ε1ς άλλους
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πλανήτ'Χς ! Μετας σημεpινας τεχνικά.ς προόδους, δ Κόσμvς στέ
νεψε πολύ. Τόσον ωστε ημποpεί αδίστχκτα νά. λεχθt) οτι δλος δ
Κόσμ-,ς σήμερα, μπορεί νχ κυ6ε.pνηθ1) εύκολώτε:pα από ο ,τι εκυ!5εp
νατο μιά. Έπχpχία ένος Κpάτο•Jς προ 1000 ετών. 'Επομένως σήμε·
pov υπάρχουν ολαι αί δυνοιτότητε:ς, εις το να διαμοpφωθ'Ώ δλη ·1,
'Ανθρωπότης εις ενα μεγάλ,; "�θνος, το όποίον νά μή απε::λήτ:χι
άπο κανένα, και ν ά κ α τ α p γ η θ ο υ ν αυτομάτως οί πόλεμοι.
Χάρις δε ε1ς τό γόνιμο μυ:χλο του συγχρόνου 'Ανθρώπου, αί
δυνατότητες θα άνα.πτυχθουν πολύ περισσότερον, εις τρόπον ωστε
δια τήν νέαν γε:νεάν νά εl να.ι κάτι το πολύ ά:πλοϋν, νά συγχωνε:ύσ11
ολχ τα 'Έθνη εις εν, μεκοινά ιδανικά, κοινας επιδιώξεις, κχι κοινά
συμφέpοντsι. πα.•ια.νθpώπινον 'Έθνος, το δποίον να μή εχ11 αντίπαλον,
άντα.γωνιστήν άλλο 'Έθνος. 'Όπως επι�άλλει κα.ί ή νέα. εποχή. Ή
έπανα.στ:χτική μεταα.τομικrι έποχή, ε1ς τήν δποίχν πλησίστιοι ε1σήλ
θομε:ν, καί εις τήν δποίαν όφείλομεν �α πpοσχpμοσθώμεν.
Καί δτχν επιτευχθ'Ώ ή προσέγγισις τώ•ι Έθνων, μέχρι του ση·
με!ου να άποτελέσουν δλα, εν πλήρως εξησφαλισμένον 'Έθνος,
τ ό τ ε Υ. α ί μ ό ν ο ν τ ό τ e: , θά είνχι δυνχτόν να εγκαθι
δpυΟ'Ώ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ Κl'ΒΕΡΝΗΣΙΣ, ή δποία νι:ι. άπι,λαμ6άν11 τfις
γενικής έκτιμήσε:ως, καί νά χαίpΊ) γε:νικr,ς εμπιστοσύνης. 'Επομένως
νά. εlνα: βιώσιμος και ίκχνή νά εξqσφ:χλίσΊ) ά:πολύτως ΙΙΑΙΊΑΝ
ΚΑΙ ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΊΌ� 11ΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΕΙΡΗΝΗΝ, μετά. συναφή
εύεpγετήμχτα δια τον -r�:pοσωpινον φιλοξενούμενον τοϋ πλανήτου μ:χς,
τον 'Άνθρωπον, οίασδήποτε φυλής καί ο[ουδήπο cε πρώην 'Έθνους.
'Αρκεί ή γενεά μας να συγκpχτήσΥ,J τήν πολιτικήν κχτάστχσιν
ε1ς ϋφεσιν, και νά. κάμΊ) το μόνον θετικόν κχί pεαλιστικον καθήκον
της δια τήν Ειpήνην, το δποίον συ·ιίστχτχι εις τήν πpοπαpασκευήν
τής έπεpχομέ,ιης γενεάς.
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'

άνθρώ·που
ενος άπλοϋ
π·ροσευχή
'
.,
'
)(10 την πυρη νικη δύναμη
Θεέ μου,
μας φόβισε πολύ ή πuρηνιkή ένέρνεισ,
περπαταμε μόνοι
στούς δροσερούς δρόμους,
μέ τίς άκaκlες
κσί σκεφτόμαστε τρομανμένοι τό ατομον,
όδοιποροϋμε · ζεuναρr..ιμένοι
ατή 'tλύκο της νuχτιας
στούς δρόμους μέ τίς κερασιές
κσί σκεφτόμαστε φοβισμένοι
τό ούράνιον,
ενα στοιχεϊο πού σκοτώνει τή ζωή
καl τήν άνάπη,
πού μαρσlνει τά λουλούδια, τόν ανθρωπο,
τόν ερωτσ.
Θεέ μου,
ΕΊ'μσστε σάν τά τρομανμένα σποuρνlτια
σάν τά φοβισμένα παιδιά
έμεϊς οί άπλοϊ ανθρωποι
του αlώνα της προόδου
καi της πανανθρώπινης εύτuχίας !
Τή 'tii μας αύτή τήy καρπερή
πού τόν χ-ε:ιμwνα μας χαρίζει τή δροσιά,
τή '{λύκο των πορτοκαλιών ,
τό καλοκαϊρι τό καρπερό λιοπύρι,
τίς εύωδιαστές μυρουδιές
των περιβολιών,
λέ. ν πώς θά τήν κάνουν στάχτη
μ μιά '{ροθιά πuρηνενέρνειας
μέ μιά φούχτα ύδρονονική δύναμη
μ' ενα μικρό ποσό διασπασμένου άτόμοu,
μά, Θεέ μου,
έσύ πού ε ίσοι ή δύναμη, τό φως, ή πηνή,
ή κάθε ένέρ'{εια,
φύλαξέ μας άπ' αύτά τά σκοτεινά σημεϊα
φωτίζοντας τούς σκουριασμένους έπιστήμονες,
τούς σκοτισμένους άρχη'{ούς μας.
Έμεϊς οί αγθρwποι οί άπλοϊ δέν θέλουμε
νά_ πεθόνοuμε φριχτά,
.,
•
αυτή η ζωή ε fναι 'tλuκειά
μέ τίς 6νριαχλαδιές, τά φιλιά
καί _τόν καθημερινό μόχθο,
τούτη ή ζωή εfναι μενάλη, Θεέ μου,
μέ τα έλάτια, τούς κέδρους
καί τά ώραϊα λευκάνθεμο,
ε Ϊναι άμαρτία
νά σκορπίσουμε τόση όμορφιά
μέ μιά φούχτα διαβολική δύναμη,
μ' ενα πuραχτωμένο ποσό σατανικης άπανθρωπιας
μέ μιά νροθιά
καταραμένο πυρηνικό φως.
(«Βραδυνή", 910 57)
ΠΑΝΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ.

ΖΌ-/!
Χρισrοvyεvvιάτικες

σκέψεις

wov JOY MILLS (Dιscovery, Wheallon)

llO ΟΛΑ τά σύμβολα τijς
A
fστοpίας των Χριστουγέν
νων, σαν τον 'Αστέρα ομοpφο στrιν

Η6σο κο•ιτά κείνται τό θαυμα μέ
τη σοφία ! Στό παγκόσμιο σχέ
διο των πραγμάτων μιά ψιλrι
ά.πλότητά του κανένα δεν είναι. κλωστη ένώνει τrιν άπλη σοφία
Μιά ησυχη τpυ:ρεpότητα, μιά του πα.ιδιου με την σο:ρrι άπλό
άκτινο6όλα ομορφιά έφώτιζε τr1 ·1 τητα. των α1ώνων.
ποpφυpη νύχτα, κα�ως δ 'Αστ·ήp,
Κ:χτά τr1 ν θεοσο'fικη άντίλη
σύμ6ολο φωτός, «προήγε τούς ψι, κάθε άνθρωπος στrj ν εσώτε
σr;,φούς ε1ς τούς πόδας του τεχθέ•ι ρη ϋπαpξί του είναι μιά άντανά
τος Βασιλέως».
κλασις του Δημιουpγου του, ενα
Ποιος δεν ενοιωσε κάποιο ήρε λαμπεpο άστέpι, πού άνατέλλει
μο 6pάδι, καθώς το δειλινο καί δύει πολλές φορές πάνω στη
μετα6άλλεται σε λ υ κ ό φ ω ς γήϊνη ζωη σε ρυθμό γ•ιωστο ώς
καί το λ υ κ ό φ ω ς σ6ήνει μετενσάρκωσις κα.ί σε δπα.κοη
στη νύχτα, το θαυμάσιο αίσθημα στό ν6μο τής 1σοppοπία.ς, γ•ιω
ν' ά.ντικpύση τό πpωτο λαμπεpο στόν ώς κάρμ:χ. 'Ενδεχομένως,
άστέpι στά ούpάνια ψηλά ; 'Επί δτα.ν 'fθάση σε ύψηλrι λα.μπpότη
γενεές δλόκλΥιpι:ς, τά παιδάκια τ χ, άπαλλαγμέ•ιο άπό πpοσκόλ
ψελλίζουν την πίστι τους πpός λησι σε τ.:εpιωpισμένη ά.νθpώπινη
τό απίστευτο, πpός τη δύναμι προσωτ.:ικότητα, παίρνει τrι θέσι
του «πρώτου άστρου» νά πpα του στά οϊ,ράνια «γιά νά μrι φύγη
γματοποιήση την εύχή τους... πλέον». Κ-χί οσοι έπετέλεσαν αύ
'Ανανεώνεται πάντα τό θαυμα τόν τό·ι προορισμό ά.ποτελουν τr1
καί μας ένθυμίζει, καθώς ξανα δόξα του πνεuματικου μας ούpα
δια6άζουμε την ίστοpία των Χρι νο'J· είναι ο[ Κύpιcι των μεγά
στουγέννων, πως δπάpχει ενας λων &pησκειων καί με τη λαμ
στενός δεσμός ά.νάμεσα στην καρ 'πpότητά τους φωτίζουν τό θρόνο
διά του παιδιου πού παpατηpεί του Θεου.
Ή ελευσις του Χριστιανισμοσ,
τόν νυχτεpινον ούpανο καί τής
καpδιας τω•ι σοφών πού χάραξαν λοιπόν, δεν σημαίνει μοναχά τrιν
πρίν δεκαενιά α.ιωνες τrιν ποpeοία γέννησι ϊ:Ου [στοpικου καί παγ
·τους με την πορεία. ενός ά.στέpος. κόσμιου Χpιστου, αλλά είναι κι'
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ενα. θαυμάσιο σύμ6ολο γιά τήν
γέννησι μέσα. στόν καθένα του
«πνεύματος Χριστου», τήν άνα.·
τολή του αστέρος της θείας ύπο·
στάσεως κάθε &,ιθρώπου, δρα.της
μέσα. στα σκοτχ�ια κάθε προσω
πικής ζωης. Ό απόστολος Παυ
λος είπεν δτι «εγεννήθη έν Χρι·
στψ». Ό Χριστός αυτής της αν
τιλήψεως είναι μέσχ στόν καθέ
να. μας, κυοφορείται στή μονα·
ξιά, καί -ίj γέννησίς μας στόν κό
σμο τσυ φωτός καί τσσ αέρος εί.
ναι τό άνοιγμα τ'Jυ λουλουδιου
της ψuχης-�νός άστρινου λου
λι:ιυ διου άπλης όμορr.ριας. 'Όσο
αμυδρό καί ναναι αυτό το άνοι
γμα, δίνει διέξοδο μέσα. στό
έσώτερσν δωμα. της ύπάρξεώς μας
στό άσθενέ:ς αστρι:ιr.ρω; πού δλο
μεγαλώνει κα.ί λαμπρα.ίνει, στό
φως της α1ώ-ιιας μας μοναδικ6τητος.
'Από τούς Ευαγγελιστάς, δ
Ματθαίος καί δ Λου:ι.ας μας ά
φηγουνται τήν ίστορία της γεν
νήσεως του Ίησσυ καί είνχι έν
διαr.ρέρουσα. -ίj σύγκρισις των πε
ριγρα.r.ρων τους. Ό Λουκάς μας
μιλiει γιά τούς ποιμένας, πού
τούς περιέλουσε δ άγγελος Κυ
ρίου μέ: φως, κα.ί τρόμαξαν.
... Καί ποιμένες ησαν έν τfi χώ
ρq. τfi αύτfi άyραυλ'?υντε5 καί
φυλάσσοντες φυλακας της νυ
κτός έπί τήν ποίμνην αύτων· καί
ίδού άyyελος Κυρίου έπέστη αύ
τοίς καί δόξα Κυρίου περιέλαμ
ψεν αύτούς, καί έφοβήθησαν φό
βον μέyαν· καί εtπεν αύτοίς ό
άyyελος· μή φοβείσθε· ίδού yάρ
Έύαyyελίζομαι ύμίν χαράν με
γάλην, ητις εσται παντί τ4:ι λα�.
δτι έτέχθη ύμίν σήμερον σω
τήρ...
Ή αφήγησις του 1α.τθα.ίου
&να.φέρεται στου; σοφούς, τούς
«Μάγους», πού έκίvησα.ν από τήν

άν:ι.τολή-σύμ6ολο πάντα του
r.ρωτός-γιά νά φθάσουν στήν τα
πεινή φάτνη.
.. .'Ιδού μάγοι άπό άνατολων
παρεyένοντο είς 'Ιεροσόλυμα λέ
yοντες· που έστίν δ τεχθείς βα
σιλεύς των 'Ιουδαίων; είδομεν
yάρ αύτου τόν άστέρα έν τfi
άνατολfi καί ηλθομεν προσκυvη
σαι αύτ4:ι... καί ίδού ό άστήρ δv
εΤδοv έν τfi άvατολfi προηyεv
αύτούς, εως έλθώv εστη έπάvω
οδ ην τό παιδίον· ίδόvτες δέ τόv
άστέρα έχάρησαv χαράν μεγά
λην σφόδρα...

οι

ποιμένες άντιπροσωπεύουν
εκείνους πού δέ:ν διέκριναν ακό
μη τήν αλήθεια. της έσώτερης
ύπάρξεώς των, τήν r.ρύσι της άν
θρωπί νης θειότητος καί τήν ελευ
σι της συνειδητότητος Χριστου,
είχαν δμως συνείδησι του εκτυ
φλωτικου φωτός. Στους σοφούς,
πού άντελα.μβάνο-ιτο κα.ί κα.τα.
νοουσα �' καί στα σ.κοτάοια. της νύ
χτας έρευνουσαν γιά τη·ι αυγινή
Ηήθεια., τό φως έγινε αστέρι,
ενα.ς φάρος στή νύχτα..
Έδω μας δίδεται καί τό μά
θημα του σκοταδιου, γιατί στή
σκr.;τειVYJ νύχτα τfις ψυχής μονά
χα. μαθαίνουμε νά διακρίνουμε
τό άστρινο φέγγος της όμορφιας
κα.ί της αλήθειας. 'Αλλά γ ι α.,
,
τ ι, ,J..,1 ν υ, χ τ α. ; "Η νυχτα.
πεφτει γιά νά πυκνώση μέ: χίλισυς
τρόπους έπάνω μας τούς πέπλους
της άγνοίας. για: να: σκr;ρπίση
δμίχλη ψό6ου μίσους, να: σκοτει
νιάση τούς 'ίσκιους της μονα
ξιάς... Για.τί λοιπόν 1J νύχτα. ;
Κάθε εlκοσιτέσσαpες ωρες δίνει
τήν �πάντ�σι -iι ifύσις, κ�θως το
λυκοφως α.ποκαλυπτει την «πο
λιτεία. του Θεου», κα.θως -iι νύ
χτ?.: άποκαλύπτεt τά άστρα. Για
τί μόνον το σκοτάδ� κηfύtτει
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τ·ην πρ,.γμχτικότητα του φωτός
τη νύχτα μονάχα είμαστε 6έ6αιοι πως όπάρχουνε τα άστρχ.
Το άπι:;κορύφωμα της ιστορίας
της γεννήσεως τδ δίδει δ Ίωάν
νης:

... και τό φως έv τfi σκοτ[ς_χ φαί
νει... "'Ην τό φως τό άληθινόν,
δ φωτίζει η:άντα ανθρωη:ον έρ
χόμενον είς τόν κόσμον ...

Σε δποιο στάδιο κι' αν 6ρι
σκόμαστε, το δράμα. των Χρι
στουγέννων είναι ενα. δράμα. δπου
μπορεί εκα.στος να συμμετάσχη.
Πόσες φορές δεν άφήσα.με, άτε
νίζοντας το 'Αστέρι ένος όψη
λοσ 1δανικου, να. μας κατα.θλίψη
το σκοτάδι της άμφιβολίας ; Πό
σο συχνα δεν επιζητήσαμε ευτυ
χία στην Ίεpουσα.λημ τής προ
σωπικότητος, άντί στrιν Βηθλεέμ
τc,Ο Πνεύματος ; Κα.ί πόσες φο
ρές δεν είπαμε πω; δέ'Ι όπάpχει
Σωτήρη
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χωpος μέσα. στr1v καθημερινή
μα.ς δραστηριότητα για τήν συ
νεiδησι πvευματικωv θεμάτωv,
άντί v' άποσυpθουμε στο σπήλαιο
της καρδιάς καl να παρουσιά
σουμε το παιδίοv, τον 'Εμμα
νουήλ, την εlpήνην ήμίv, το σύμ6ολο της θειότητός μας ; Το μυ
στήριο τωv Χριστουγέvνωv άπο
καλύπτεται στον καθένα μας, κα
θώς σταθμίζουμε αυτά τά πρά
γματα στlς καρδιές μας οπως
επpαξε ή Μαρία, διότι μόνον σε
Μαρίες-ψυχές, με την άγvότη
τα. στηv καρδιά, γεννιέται τό
'Αθάνατο Πνευμα.. 'Έτσ: ας 6α.
δίζουμε--:χδ:άφοpο α.v σκεπάζουv
τη νύχτ:ι: τά σκοτάδια. της μοvα
ξιας-με το μήvυμα. -cGn Χpιστου
γέννωv, με το φως τι:;υ 'Αστέ
ρος...
Ι κ ί πη

Τό σπόρο της λατρείας

Σου ...

Τό σπόρο της λατρείας σου, Χριστέ μου, π.Jιός σπορέας
φύτεψε κι άyριολούλουδ::χ σέ χρ:Sνια άρχαϊα στη Γη μο υ
άνθοβολήσαν; Ό 'Άδ:uνις, ή !{όρη, ό Προμηθέας ;
Πρίν εύωδιάσης, μυστικέ Κρϊνε καί λυτρωτή μου ;
Σε ποταμούς καί κρύα νερά, σέ περιγιάλια yαλανά,
πού λούζονταν ο1 Σάτυροι, ο1 Νύμφες, οί Alyιπανες,
ενας λαός άρμονικός σέ βάφτισε, Χριστέ, ξανά
καi σέ τροπάρια καi ψαλμούς άλλάξαν οί παιάνες.

Κ� εyινε ή Φύση ή Έλληνικη άπέραντη έκκληοιά σου,
κάθε βουνό της, βράχος της, πλαyιά της παρεκκλήσι.
Τό άηδόνι, δ σπϊνος, ώσαννά ! τονίζουν στ' όνομά σο υ
τό πεΟκο, ή δάφνη, δ πλάτανος, ή έλιά, τό κυπαρίσσι.
(�Προμηθέας»)

Φι.ιτο vραφfα της vrϊς άπό ϋ.jιος 35.400 μέτρι.ιν

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ Ε I ΔΕ
ΤΟΝ "ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ,,
'Από ϋψος 36.000 μέτρι.ιν, μέσα σέ άερόστατο, δ
'Αμερικανός έπfατρος Ντέηβιντ Σίμμονς περιέvρα
ψε τό μεvαλειωδες θέαμα του στερεώματος
Άτrό τό περιοδικόν V I ST Ο
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. (Άντατrόκρισις:.
Ό τrρωτος άνθρωπος τrού έτrλn·
σίασε στό Διάστημα είναι ό
έτrίατρος του άμερικανικου στρα
του Ντέηβιντ Σίμμονς, 35 έτων,
εyyαμος καl πατέρας 4 τέκνων.
Μετά τήν έτrιστροφή του, εyινε
στό στrίτι του ή έξης χαριτωμέ
νη σκηνή. Διηyεϊτο στά παιδιά
του, τrού ησαν άτrλr,ροφόρητα
yιά τό έξαιρετικό αύτό yεyονός:
«'Υπάρχει ενας άνθρωπος τrού
πέταξε ψηλά άτrό τή Γη, τrολύ
ψηλά, εφθασε στό Διάστημα,
εμεινε έκεϊ σχεδόν δύο ημέρες
καl εβλετrε τrώς ή Γη μας είναι
στροyyυλή, yύρω του εβλετrε
άστέρια νά τρέχουνF. σά φίδια
η νά καίνωvται. Βρέθηκε κοντύ
τερα στόν Παράδεισο, τrαρά στη

του Μιλάνου

Γη. 'Ύστερα κατέβηκε yιά νά
άyκαλιάση τά παιδάκια του».
«Μτrαμτrάκα-τrετάχθηκε τό μι
κρότερο-έyώ τόν ξέρω αύτόν
τόv τύτrο. Είναι ό βαρώνος Μυν
χάουζεν !».
Ό Σίμμονς καl ή yυναϊκα του
δέ μπόρεσαν νά κραιήσουν τά
yέλια. Έτrενέβη δμως ό Ντόναλδ,
ενδεκα έτων, καί εΤτrε στό άδελ
φάκι του: «Μά, δέν διαβάζεις
έφημερίδα, Πήτ ; Αύτ6ς ό άνθρω
πος είναι ό ν τ ά ν τ υ (μτrαμ
τrάκας) μας ! >.
Πραγματικά, ό Σίμμονς άνέ
βηκε σέ ϋψος 35.400 μέτρων κι'
εμεινε 32 ώρες συνέχεια στόν
θάλαμο έvός yιyάντιου άερό
στατου, άτrοδεικνύοντας ετσι
πώς «μτrορουν άνθρώτrινα δντα
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νά ζήσουν άσφαλως στό έξωτε
ρικό διάστημα>. Μέ αυτά τά
λόyια άνήyyειλε tήv τολμηρή
έπιτυχlα δ
συνταγματάρχης
Τζών Στάππ, όρyανωτής της
«'Επιχειρήσεως: 'Άνθρωπος Δια
στήματος,>, πού είχε σκοπό νά
μελετήση τίς προϋποθέσεις yιά
τήν μεταφορά οχι σκυλιων, άλλά
άνθρώπων άπό
άστροσκάφη
του μέλλοντος. Ή έπιχείρησις
πραγματοποιήθηκε άπό μιά β:χσι
στό Κρόσμπυ της Μιννcσότας.
Ό Σίμμονς φόρεσε-του φόρε
σαν δηλαδή-τό είδικό χονδροει
δές σκάφανδρο του διαστήμα
τος καί κλείσθηκε στήν ύπό ώρι
σμένην άτμοσφαιρικήν πίεσιν
καμπίνα του άεροστάτου. -;Ήταν
ενας θάλαμος άπό άλουμίνιο
2.5Χ1 μέτρα δπου μποροΟσε μέ
δυσκολία _νά καθήση. Στά πόδια
του 25 κιλά ξηροΟ πάyου yιά
τήν διατήρησι σταθερης ύyρα
σίας. Μπροστά του δεκάδες μα
νομέτρων καί άλλων όρyάνων
καί δύο· ραδιοπομποί. Μοχλοί
yιά τό πέταγμα σαβούρας καί
yιά τήν κατανομή του άέρος.
'Ένα κουτί μέ χάπια συμπαμί
νης yιά τήν κατανίκησι του
ϋπνου.
Ό Σίμμονς εp.εινε δέκα ώρες
άκίνητος μέσα στήν < κάψουλα>>
yιά νά έyκλιματισθη στό άσυνή
θιστο σύστημα άναπνοης μέ βάσι
κραμα διαστήματος. Ή δοκιμή
έπέτυχε. Οί άνδρες φούσκωσαν
μέ ηλιον τό άερόστατο, διαμέ
τρου 60 μέτρων, καί τό έλευ
θέρωσαv.
Σύντομα εφθασε στήν τ ρ ?
π ό σ φ α ι ρ α, δr.�λαδή στις
πρωτες δέκα χιλιάδες μέτρα καί
μπηκε στήν στρατόσφαιρα, δπου
κατέρριψε τό ρεκόρ του 1932,
του ΈλβετοΟ έπιστήμονος Αϋ
yουστου Πικκάρ (16.770 μέτρα)
ενα θαΟμα της έποχης.
Η «έπιχείρησις» είχε άρχίσει
μέ τήν άνατολή του ήλίου. Κατά
τό μεσημέρι, οί άνδρες του
«'ΑεροϊατρικοΟ κέντρου':) έπί του
έδάφους, άκουσαν τή φωνή_του
Σίμμονς, nού είχε φθάσFι στίς
25 χιλιάδες μέτρα: «Βλέnω τή
Γη στρογγυλή ! Μnορω νά δια-

:1ω

κρίνω τήν κυρτότητα!>
Άnό τόν ένθουσιασμό, ζητοΟ
σαν άnό τόν έξερευνητή της
στρατοσφαίρας διάφορες λεπτο
μέρειες χωρίς έπιστημονικό έν·
διαφέρον, χρήσιμες ώστόσο yιά
τήν έλάττωσι του νευρικοί) έρε
θισμοΟ του. 'Αλλά δ Σ(μμονς
θυμήθηκε τήν άποστολή του κι'
άρχισε νά σημειώνη άριθμούς.
Στίς 15 30 άνήyyειλε δτt είχε
φθάσει στίς 29 χιλιάδες μέτρα
καί εΤχε ξεπcράσει τό nροηyού
μενο pcκόρ yιά άερόστατα κάθε
τύπου, nού τό είχεν έπιτύχει δ
συνάδελφός του Τζόσεφ Κίττιy
κερ, nρίν λίγους μηνες. Ή άναy
yελία nάλι έρέθισε τούς nειρα
ματιστές του �έντρου.
«Άλλό, Ντέηβι. r-τόν ρώτησε
δ συνταγματάρχης Στάππ τί
βλέπεις άπό 30 χιλιάδες μέτρα
καί πάνω;>.
Ό Σίμμονς είχε όπτικό nεδίο
τριακοσίων χιλιομέτρων στό
άμερικανικό εδαφος. Έπαιρνε
συνεχως φωτογραφίες. 'Όταν
εφθασε στίς 32 χιλιάδcς μέτρα
ξέσπασε δ ένθουσιασμός του :
, Μου φαίνεται πώς είμαι στον
παράδεισο. Τ' άστέρια δέν λαμ
πυρίζουν, άλλα Φ λ έ y ο ν τ α ι.
Μοιάζουν σά μάτια θηρίων. Δεν
διακρίνω μαρμαρυγή η τρεμού
λιασμα, άλλά ενα φέγγος ζωη
ρότατο,>.
Σ' δλη τήν περιοχή, οί άξιω
ματικοί των άεροδρομίων στούς
πύργους έλέyχου παρακολου
θουσαν μέ τίς δυνατές ραδιο
φωνικές έyκαταστάσεις κι' ας
μήν είχαν σχέσι μέ τήν «'Επι
χείρησι: • Ανθρωπος Διαστήμα
τος>. Ο Σίμμον έσυνέχισc: «Ται
νίες φωτός χρώματος βιολέττας
σκίζουν τόν ούρανό, πού είναι
σκουρος, άλλά μέ λαμπρές άν
ταύyειες δπως ή θάλασσα μέ
σεληνόφως. Είναι άπερίyραπτη
ή όμορφιά του. Στίς 20 χιλιάδες
μ�τρα δ ουρανός ηταν άκόμα
άχνοyάλανος, ϋστερα εyινε λε
πτός σκουρος εως μπλέ-μαρέν
καί τώρα μαΟρσς με έ vαλλαyές
άντανακλάσεων καί σκοταδιοΟ >.
»Προετοιμάζομαι νά περάσω
τή νύχτα. Έξακολbυθω νά βλέ-
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τιω θαύματα: u Ενα έξαίσιο βό
ρειο σέλας. Προστιαθω νά φωτο·
yραφήσω. Κάνει κρύο. Στην καμ
τιίνα ή θερμοκρασία επεσε στους
δύο βαθμούς τιάνω άτιό τό μη
δέν->.
Άτιό τό εδαφος τόν όδηyου
σαν τιότε ετιρετιε νά τιαίρνη καί
τιόσα χάτιια συμτιαμίνης. Στό
εδαφος εκαναν άτιλως βάρδιες
uΟλη τήν νύχτα ό Σίμμονς εδι
νε τιληροφορίες, έπί τιλέον των
τιαρατηρήσεων τιού έσημείωνε
μέ τά δρyανα. Τό τιρωί άνεβηκε
στίς 35.400 μέτρα. Τότε του εδω
σαν διαταγή vά κατέβη. Δέκα
χιλιάδες μέτρα χαμηλότερα βρέ
θηκε τιάνω άτιό θύελλα καί είδε
τούς κεραυνούς νά τιέφτουν.
.:Είναι αλησμόνητο)>, είτιε.
'Εξακολουθώντας νά κατέρχε
ται, τιλησίασε στή yη, ό ούρα
νός καθάρισε, φάνηκαν τιοτάμια
καί χωριά, ϋστερα δρόμοι καί
δέντρα. uοταν εφθασε στό εδα
φος, τόν εβyαλαν άπό τήν καμ
τιίνα χλωμό, άλλα yελαστόν.
Στόν δημοσιογράφο μιας τοτιι-

κης έφημερίδος έτόνισε τήν τιιό
ζωηρή του έντύτιωσι άτιό τό τα
ξίοι του τιρός τό διάστημα: τά
αστέρια στά σύνορα της 'στρατόσφαιρας δέν
έλαμτιύριζαν,
•
άλλα έφλέyοντο...
Ό Σίμμονς
τιαρεδόθη στίς
έξε τάσεις αϊματος καί άλλες
του Κέντρου βιολογίας του δια
στήματος, τιού είναι διευθυντής
του. Ά.εβηκε τιάλι στόν άέρα,
τή φορά αύτή δμως σέ άερο
τιλάνο καί σέ άπόστασι 400 χι
λιομέτρων άτιό τό σημείο της
καθόδου του συνi�ντησε τόν συν
ταγματάρχη Στάτιτι. Μιά θερμή
χc:ιραψία
«Διαταγάς, συνταyματάρχα !».
«Μία μόνη: ϋτινος 24 ώρες» .
Πρίν δμως τιέση στό κρεββάτι
επρετιε ν' άφηyηθη στόν Πήτ
καί τόν Ντόναλδ καί τ' άλλα
τιαιδιά του δυό λόγια άπό τήν
θαυμάσια περιπέτεια τοΟ πρώ
του ανθρώπου του διαστήματος..�

Lιιciano Ferrari

ΑΠΟ ΤΟΝ «ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ»
υοσα βουνά κι αν άνεβητε'
άπ' τίς κορφές τους θ' άyναντεΟτε αλλες κορφές
ψηλότερες, μιάν άλλη πλάση ξελογιάστρα·
καί στην κορφη σά ψτάστε την κατάψηλη,
πάλε θά καταλάβετε πώς βρίσκεστε
σάν πρωτα κάτω άπ' ολα τ' αστρα.
Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

ΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΣ

Τ

ΗΣ ΑΡΕΤΗΣ τόν δρ6μον, κατά
τόν Ήσlοδον, ο: άθάνατοι
θεοl έχάραξαν μακρόν καi
άπ6τομον καl τραχύν ...
Τόν δρ6μον αύτ-όν έβόδισεν είς
δλην τήν ζωήν του ό 'Αντώνιος
Γ. 'Αδριανόπουλος, πιστεύοντας
δτι έν άρχij ην ή Πραξις .. Κάθε
διδασκαλ!α καταvτa κενή περιε
χομένου χωρlς τό προσωπικό πα·
ράδειyμα. 'Έγινε ό πυρσοφ6ρος
μιας πνευματικης ζωης. 'Αλλά δέν
εκανε κήρυγμα. Έκανε βίωμα.
ΟΙ λόγοι του, αί πράξεις του καl
ή έν γένει συμπεριφορά του άπε
δεlκνιιαν τήν άρμονlα μεταξύ
έσωτερικοΟ καί έξωτερικοΟ κό
σμου.
Γεννήθηκε στό Ναύπλιο, στίς 17
Ίανουαρlου 1876. Τό μόνο ά yόρι
πού έπέζησε στήν οίκοyένεια
του πατέρα του. 'Ένα εφθανε
yιά νά τήν έξυψώση.
'Έδειξε άπό πολύ μικρό; έπl
δοσι στά γράμματα. Πηyε στό
σχολείο πρίν συμπληρώση τά 6
χρόνια καί πηδοΟσε τόξεις, wστε
σέ ήλικlα 10 έτC>ν είχε τελειώσει

τό Σχολαρχείο καί μπηκε στό Γυ
μνάσιο. 'Αλλά δταν έτελεfωσε τό
σχολικόν ετος, ενοιωσε πώς δέν
είχε προοδεύσει άρκετά καl βα
θμολόγησε ό 'ίδιος τόν έαυτό
του, δτι επρεπε νά μεlνι:� στήν
Ί'δια τόξι ! ΤοΟ κάκου ό καθηγη
τής ηθελε νά τόν προβιβάση,
διότι τόν εκρινε ίκανόν, μάλιστα
σέ σύyκρισι μέ άλλους μαθητός
αύτός έπέμενε σταθερά νά πα
ρακολουθήση-ξανά άπό τήν άρχή
τά μαθήματα τi-iς πρώτης τάξεως
Καί ύπεχώρησε ό καθηγητής, σκε
πτόμενος δτι ό περlερyος μαθη·
τής του ηταν όπωσδήποτε νεώτε
ρος δλων καl δέν θά εβλαπτε
νά χάση ενα χρόνο. Θά έθεμε
λlωνε καλύτερα τάς σπουδός του.
Αύτό τό περιστατικόν έφανέ
ρωσε νωρiς τόν χαρακτηρα τοΟ
Άγτωνlου Άδριανοπούλου. 'Ήθε
λε νά έρyάζεται yιά τήν αύτο
βελ τlωσl του. Νά ylνεται «κρεlσ
σων έαυτοΟ».
�Ηταν 15 χρονών δταν έτελεlω
σε μέ άριστα τό Γυμνάσιο καl
ηλθε στήν 'Αθήνα νά σπουδόση.

306

ΙΛΙΣΟΣ

'Όλοι νόμιζαν πώς θά γίνη φιλό
λογος. Στίς τελευταίες τάξεις του
Γυμνασίου κατέπλησσε τούς κα
θηyητάς του μέ τίς φιλολογικές
καί φιλοσοφικές συζητήσεις. Μά
διάλεξε τίς θετικές έπιστημες
καi είσηλθε στό Πολυτεχνείο.
Πηρε τό δίπλwι-�α τοϋ πολιτικοϋ
μηχανικοϋ σέ ηλικία 20 έτCιν.
�Ηταν τότε όδύνατος καί φιλά
σθενος. 'Έλεyε πώς δέν ύπηρχε
άσθένεια πού νά μή τήν πέρασε ..
'Έτσι βyηκε στή ζωή νά παλαfψη.
'Ένα χρόνο αρyότερα διορί
σθηκε στό ύπουρyείο Έθνικης Οί
κονομlας. Έρyάσθηκε κυρίως στήν
ϋπαιθρο. Χαρτογραφήσεις δασCιν,
κατασκευή δρόμων, τοποyραφικές
μετρήσεις. Τό ερyον του έκεfνης
της περιόδου «Τά δάση της Κε
φ9λληνlας» ε Τναι μοναδικό στό
ε Ιδος του. Ή έπαφή μέ τήν Φύσι
δυνάμωσε τό σCιμα του καί τήν
ψυχή του. 'Άφησε τόν έαυτό του
στήν αyκαλιά της κι' έκεlνη του
εδwσε ύyεlα καi ρώμη. 'Από έκεl
νη τήν έποχή της ζwης μέσα
στή Φύσι χρονολοyοϋνται τά έν
διαφέροντά του yιά __ τά προβλή 
ματα τοϋ κόσμου, τά ψηλά καί τά
μεyάλα. Έκτ_ός από τήν φιλολο
γική κατάρτισι, ή yνCισις τCιν φυ
σικCιν καί τCιν μαθηματικCιν στά
θηκαν πολύτιμα έφόδια.
Μετά ενα-δύο χρόνια έyνώρι
σε τόν Σπυρlδwνα Νάyο, τόν με
γάλο διανοητή καί φιλοσοφημένο
ανθρwπο. Αύτή ή yνwριμlα στά
θηκε αποφασιστική yιά τήν ζωή
του, τήν έξέλιξl του, τήν ανοδό
του. Μαζί έπλη:,ίασαν περισσότε
ρο τήv φύσι. Ρlχνονταν στή θά
λασσα
χειμωνιάτικα,
επαιρναν
συχνά τό λουτρό τους σέ γάρyα
ρες πηγές, yύριζαν λαγκαδιές κι'
ανέβαιναν βουνά. Άπό τούς πλα
τύτερους δρlζοντας πού αντlκρυ
ζαν ηθελαν κάτι νά μεταδώσουν
καί στούς αλλους. Δέν εκρυψαν
τόν λύχνον ύπό τό μόδιον, οϋτε
έθαψαν τό τάλαντον μέσα στή
yfj. Έρyάστηκαν μέ κάθε μέσον,
μέ διαλέξεις, μέ δημοσιεύματα,
μέ δημιουρylα φιλοσοφικCιν έρyα
στηρlwν καi δμlλwν, yιά τήν πνευ
ματική λάξευσι τCιν ανθρώπων.
'Άρχισαν ακρεwφαyική
δίαιτα.

Μαζί μέ τόν ίδεολόyο κοινι.,νι
στή Πλάτωνα Δρακούλη ί'δρυσαν
τόν Σύλλογο «'Αθηνa Ύγιεlα».
Τά βιβλlα τοϋ Άδριανοπούλου
«Συνθηκαι τοϋ βlου», «Λουτρά,
αερόλουτρα, ήλιόλουτρα» καί «Τό
κάπνισμα» μπορεί νά θεwροϋνται
τώρα ξεπερασμένα,
μg έκεlνη
τήν έποχή (1906-1912> ήσαν ήχη
ρά σαλπίσματα πρός τόν ανθρw
πο, πού τόν έκαλοϋσαν νά έπι
στρέψη στήν μητέρα φύσι γιά μιά
ύγιεινή καi πνευματική ζωή, καl,
φυσικά, εκαμαν έντύπwσι μέ τόν
πρωτοποριακό τους τόνο.
'Εν τQ μεταξύ ένυμφεύθη, -όπέ
κτησε τέκνα, Ί(ιά νά έκπληρώση
τό φυσικό του χρέος καl νά δώση
τήν λαμπάδα της ζwης πιό πέρα.
�Ηταν αφιερωμένος στήν οfκοyέ
νειά του, χωρίς νά χαλαρώνη τό
έπιστημονικό ι<αi πνευματικό του
ερyον, -χωρίς νά παραμελη τά
ύπηρεσιακά του καθήκοντα. �Ηταν
αξιοθαύμαστος.
Μετά τήν όπόσπασι διαφόρων
αρμοδιοτήτων άπό τό ύπουρyείον
Έθνικης Οίκονομlας, ό Άδριανό
πουλος μετετάyη είς τό νεο'ίδρυ
θ�ν ύπουρyείον Γεωργίας. 'Εκεί
εlχε νά πολεμήση μέ τήν αδρά
νεια, τόν έywΊ'σμό καί τήν κακlα
ακόμη. Kal ολα αύτά, διότι πά
σχιζε νά φυσήξη νέα πνοή στίς
δημόσιες ύπηρεσlες,
ανεπηρέα
στος από συμφέροντα καί παρεμ
βάσεις, δοσμένος αποκλειστικά
στήν ίδέα τοϋ Συνόλου. Ρώτησαν
κάποτε τόν ύπουρyό Γεwρylας:
«Γιατί δ Άδριανόπουλος συναντa
τόση αντlδρασι στό ερyο του ;1>.
Ή απάντησις του ύπουρyοϋ �ταν
χαρακτηριστική: «Διότι, αποτελεί
δυσμενη δρον συyκρlοεwς».
Τό 1914 μετέβη στή Βιέννη κατ'
έντολήν της κυβερνήσεως πρός
μετεκπαίδευσιν στά δασικά θέ
ματα. 'Έμεινε δύο χρόνια. Μετά
τήν έπιστροφή του έρyάσθηκε
γιά τήν διάσwσι καί τήν ανάπτυξι
τοϋ δασικοϋ πλούτου της Έλλά
δος: αναδασώσεις τCιν βουνCιν,
περιορισμός της αfyοβοσκης, δι ευθετήσεις χειμάρρων κλπ.
Τό 1926 έξελέyη καθηγητής της
'Ανωτάτης Γεwπονικης Σχολης. Τά
«Γεωργική
του
συyyράμματά
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ύδραυλική» καi «'Αρδεύσεις» εΪ
ναι πολύτιμα έφόδια των φοιτη
τών yιά τήν μόρφwσl τους. Προσ
πάθησε νά διaδώση ενα πρwτό
τυπο καi όποδοτικό σύστημα άρ
δεύσεwν, wστε _ τόν καιρό της
όνομβρlας νά μή θρηνουν ol ηa
ρaywyoi τήν άπώλειa του μόχθου
τwν. Στήν Άνwτ6τη Γεwπονική
Σχολή ύπηρέτησε μέχρι του 1946,
όπότε κατελήφθη όπό τό δριον
ήλικlας καl 6πεσύρθη άπό τήν
δημόσια ύπηρεσlα. 01 φοιτηταl
του δέν ξεχνουν τό πατρικό του
ένδιαφέρον γι' aύτούς, οϋτε τόν
όνθρwπισμό του. Kal τά φwτα του
έξακολουθουν νά φwτlζουν πάν
τοτε τούς νέους γεwπόνους.
'Έκτοτε όφιερώθηκε όλοκληρw
τικά πλέον στlς προσφιλείς του
πνευματικές άσχολlες. Μελετη
τής της άρχalας έλληνικης φιλο
σοφlας καl ίδlwς των Μυστηρlwν,
εφθασε στlς πηγές της 'Αλήθειας
Αίσθ6νθηκε άπό πολυ νwρlς τήν
άν6yκη νά ένώση τήν προσπά
θειά του στήν όνοικοδόμησι του
πνευματικου «ναου της άρετης1>
καl μέ συμμετοχή του έλάμπρυνε
τlς όρyανώσεις, πού μεταλαμπα
δεύουν στόν τόπο μας τά φωτα
της άρχαlας σοφlας, μέσα σέ
άτμόσφαιρα άπόλυτης έλευθερiας
σκέψεwς καl σεβασμού. 'Από του
1904 έμυήθη στόν Τεκτονισμό καί
fφθασε στά ί!nατα όξιώματα, άνα
y νwρισμένος ώς σοφός διδάσκα
λος καl ύποδειγματικός άδελφός
καί φlλος. 'Επlσης πολύ ένwρiς
ε Ϊχεν άναμιχθη είς τήν θε:οσοφι
κήν κlνησιν, ώς μέλος άρχικως της
Θεοσοφικης Έταιρlας της Γαλλlας
καl άκολούθwς της Θεοσοφικης
Έταιρlας έν Έλλάδι, lδρύσας τQ
1938 τήν στοάν «'Ορφεύς':), ή
όποlα έπl σειράν έτwν, ύπό τήν
προεδρlαν του, ήσχολείτο όπο
κλειστικως μέ τήν μελέ:την της
άρχαlας έλληνικης φιλοσοφlας.
Άπεχώρησε τω 1952 διά λόγους
t,yεlaς.
Κατά τήν περίοδο μετά τόν β'
πόλεμο, πού χαρακτηρίζεται άπό
τήν άποκορύφwσι του πνευματι
κου του έργου, έξέ:δwσε δύο πε
ρισπούδαστα βιβλία: «ΤΙ εΪναι
Τεκτονισμός» καl «Ό 8νθρwπος
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καl ή ζwή». Έπlσης άφηκε ενα
όνέ:κδοτο ερyον, μέ τόν τlτλο
«ΟΙ 'Έλληνες φιλόσοφοι».
Ό 'Αδριaνόπουλος κηρύττει δτι
εχει yfνει όξιοθρήνητη ή ζwή του
όνθρώπου έξ alτfaς του ίδfου καl
δτι στό χέρι του εϊναι νά κατα
κτήση τήν εύδαιμονfα, διά προσ
αρμοyης πρός τήν κοσμική τάξι,
τελειοποιήσεwς του έσwτερικου
άνθρώπου, άρμονlας alσθήσεwν
καl πνεύματος, ύ yεlac; σwμaτικης
καl ψυχικης, πού δημιουρyουν τό
συναlσθημα της άνέσεwς, της γη
θοσύνης, της μακαριότητος.
«Μa�άριος καί εύδαlμwν-yρά
φει-είναι έκεϊνος πού βαδlζει
τόν όληθfi δρόμον της ζwης, άπο
στρέφwν τό πρόσωπόν του άπό
τάς έφημέρους άπολαύσεις καί τά
νομι ζόμενο άyαθά, πέραν των
άναyκων του καl του μέτρου ...
'Ακόμη περισσότερον εύτυχής ε Τ
ναι έκείνος δστις εχει πάντοτε·
κατά νουν δτι ή ίJπαρξlς μας δέν
περιορίζεται μόνον είς τήν πα
ρουσαν ζwήν, δτι εί'μεθα 8ντα
προwρισμένα νά ζήσwμεν άπεl
ρwς εlς τόν 8πειρον χρόνον καl
δτι πραγματικά όyαθά ε Ϊναι έκεί
να τά όποία άποκομίζομεν μα ζl
μας είς τήν πέραν του τάφου
πνευματικήν ζwήν. Άκό�ι, εύτυχέ
στερος καl μακάριος είναι έκεί
νος δστις κατώρθwσε ν' άναπτύ
ξη είς τήν ψυχήν του ώς νόμους
τήν άyαθότητα, τήν όyάπην πρός
παν ον, τήν δικαιοσύνην καl τήν
λατρεlαν του άληθους, του καλου
κal του ώραlου».
'Έζησε ετσι εύτυχής καί μακά
ριος ό 'Αντώνιος r. Άδριανόπου
λος. Ή ώραfα ψυχή του πέταξε
σέ κόσμους φ:.ιτεινότε:ρους.
Ό «'Ιλισός�>, γιά νά δώση στούς
φlλους του μιά αμυδρή' έντύπωσι
του πνευματικου ερyου του Άδρι
ανοπούλου, περιλαμβάνει σ• αύτό
τό τευχος δύο όναδημοσιεύσεις
8ρθρwν καl μελετών του άπό τό
�Θεοσοφικόν Δελτfον» καl τόν
τεκτονικό «Πυθαγόρα», έπlσης δέ
δημοσιεύει-άπό τά χειρόγραφα
πού παρεχώρησε ή κόρη του Κα
Καλυψώ Παναyιώτου-μlα άνέκ
δοτη όμιλlα του σέ φιλοσοφικό
έρyαστήριο .
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ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕ
Φ I ΛΟΣΟΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡ I Ο
εσσί μα·

Την cρpάσιν αυτήν, ητις cρα.ίνε
ται νά είνα.ι άpχαιότατον ρητόν,
&να.φέρει δ Πίνδαρος ε1ς τον Β'
έπίνικον των Πuθιονικων έπί τ'fl
νίκ"Ώ του Τυράννου των Συρακου
σών Ίέpωνος, νικητου άpματο
δpομιων. Ό 'Ιέρων έκοσμείτο
ύπα αρετών, ας δμως ήσχuνεν ή
ύπέpμετpος αυτου φιλαρχία καί
πλεονεξία, δι' ων ήγετο ε1ς κα
κάς πpάξεις 6οηθούμενος καί απο
τό πλήθος των κολάκων, οϊτινες
τον περιεστοίχιζον. Μεταξύ των
έγκωμίων δ Πίνδαρος πα.pεμ6ά.λ
λει πλήθος ηθικών ύποθηκων εν
τψ επινίκφ τούτφ καί προτρέ
πει τόν 1σχυpόν τύpαννον, ύπεν
θuμίζων με πολλην τέχνην τον
Ραδά.μανθu•ι, δστις δια της δι
καίας καί ένα.pέτοu διακu6εpνή
σεώς του, έχpίσθη ύπό του Θεου
Διός κpιτης ε1ς τον 'Ά15ην μα.ζί
με τον Μίνωα καί τον Α17.κόν.
Ή ανωτέρω ρήσις σημαίνει
«Γίνου οlος είσαι αφου μά(-J·Ως
τουτο» καί είνχι συναφης πpός
τό δελφικόν ·ρητόν «Γνωθι σα.υ
τόν», με την διαφοpάν δτι δεν
περιορίζεται ώς αυτό, ε1ς τό «μά
θε οίος εfσαι», αλλά προτρέπει
τον άνθpωπον νά εκδηλώσ"Ώ ενερ
γώς χυτό, το δποίον εύρίσκεται

εντός α.υτοΟ έ·ι λα.νθανούσ"Ώ ΚΙΧ·
τ:χστά.σει. Τό ρητόν εχει 6:χθu
τά.την σημασία•ι καί χρήζει άν:χ
λύσεως.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι : Είναι έκείνη,
ην αποδίδει είς αυτό δ Πίνδαρος
ε1ς τούς έγ συνεχεί� στίχ,;;υς του
επινίκοu, δηλαδη να είσαι ε1λι
κpινής, νά μrι ύποκpίνεσαι, νά
φαίνεσ:χι αυτός πού είσάι ε1ς τηγ
πραγματικότητα. Ό άνθρωπος
δεν γνωρίζει τον χαρακτήρα του
διότι δεν τον εχει μελετήσει, δεν
γνωρίζει τάς Ιδιότητάς του, ουτε
τα ελαττ�ψατά του, οϋτε τάς ελ
λείψεις του, διότι εξ έγωϊσμου
δεν &να.γνωρίζει ε1ς τον έαuτόν
του τοι:χΟτα μειονεκτήματα. Ή
Φύσις μας έπpοίκισε με την 1δι
ότητα της έπιζr;τήσεως του καλ
λιτέροu, με την τά.σιν να γίνω
μεν «κρείσσονες έαuτων». Άλλ'
fιμείς φροντίζομεν νά cραινώμεθα
κα.λλίτεpοι άπό τούς άλλους. Τό
ουσιώδες καί ώφέλιμον δμως δεγ
εfνα.ι νά: ψ:ι.ίνεται κανείς ενάρε
τος, άλλά: νά είναι τοιοΟτο;, οίιτε
να κpύπτ'Ω τά ελαττώματά. του
ύπό τήν μάσκα.ν της ύποκρισί:χς,
άλλά νά: μrιν εχ·Q τοια.υτα, η
εάν εχ·f, νά φροντίζ"Ώ νά τά διορ
θών"Ώ. 'lΌυτο επιτυγχάνεται μό
νον δια της ειλικρινείας άπέν:χν
τι έα.υτου καί των άλλων, δΊότι
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δστις οέ:ν παραδέχεται, δτι εχει
&τελείας άπc;κλείεται καί να τας
θεραπεύσ1). Ό άνθρωπος δμως
δεν ζ'Ώ τογ παρό 1τα μόνον βίον,
άλλ' υπάρχει στην αίωνιότητα·
καί εφ' δσον δέ:ν φροντίζει να
καλλι τερεύ'Ώ τάς ελλείψεις του,
τίθεται εναντίον του εξελικτικου
Νόμου της Φύσεως, είναι κατα
δικασμένος νά εχ'Ώ αύτάς μέχρις
δτου τάς άπο6άλ'Ώ δια των δ-:ι
κιμασιιi>ν, ας μοιραίως θα υφί
σταται κατα τας διαδοχικας εν
σαρκώσεις του. Ό :χνθρωπ-:ις δεν
άρκεί δμως να είναι ε1λικpινης
καί άγαθος ε1ς τας πράξεις του,
άλλα πρέπει να εχ'Ώ καί άγν6τη
τα σκέψεων τοιαύτην ώστε, δπως
λέγει δ Μ. 'Αντωνίνος (Γ' 4)
«και εθιστέον έαυτον μόνα φαν
τάζεσθαι, περί ων εί τις άφνω
έπανέροιτc; τί νυν διανι;;'Ώ, μετα
παρρησίας παραχρήμα αν απο
κρί ναιο, δτι το καί το» κ.λ.π.
'Επίσης δεν πρι.πει νά κάμνr,ι κα
νείς συμ6ι6ασμούς προς την συν
είδησίν του, το·ι χαρακτήρα καί
τας πεποιθήσεις του, άλλα να
είναι ι:χι-ι;ιγης καί συνεπης προς
τον εαυτόν του.
ΕΡΜΗ ΕΙΑ 11 : Αϋtη είναι
ή τι;υ Στωϊκου φιλοσόφeιυ Παναι
τίου (180-110 π. Χ.) δστις λέ
γει δτι «παρ' έκάσ:cου δέον να
άπαιτωμεν, 5πως πpαγματοποι'Ώ
το εν αύτφ 1δανικον συμφώνως
προς την άτομικην αύτου προδιά
θεσιν)>. Ό 'Αχιλλεύς, λέγει,
πρέπει να είναι πλήρως 'Αχιλ
λεύς καί δ 'Οδυσσεύς είς τέλειον
6αθμον 'Οδυσσεύς». 'Αλλά fι ίά
σις αϋτη δια την άνάπτυξιν τι;υ
άτομικου χαρακτηροςείναι εσφαλ
μένη· διότι, εαν δ άνθρωπος εχ1)
κακας η καί εγκληματικάς πρη1

διαθέσεις, ας ΟU 1Jατον δ ίδιος ΥΖ
κρίν1) ώς άρεtάς, θi επρεπε κατά
την άρχrιν του Παναιτίου νά
'
' τuν
). υπερτα' '
ε'ξωθ'ησr,ι ταυτας
εις
τον 6αθμόν. Ε1ς την εξέλιξιν του
συστήματός του δ Πχνα:ίτιος "διορ
θώνει κάπως την ελαττωματικην
αύτην άποψιν της άρχης του, λέ
γων δτι ό άνθρωπος δέ:ν δύναται
'/(Χ θέσr,ι ώς σκοπον του 6ίου του
το τέλειον 1ί3ανικ6ν, διότι τουτο
δεν είναι εφικτον υπ' αύτου,
άλλά πρέπει να τείJJ'Ώ ε1ς την
εξέλιξιν των φυσικών αύτου προ
διαθέσεων, ας δέχεται αγαθάς.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ lll : Τί ε!να: δ
άνθρωπος ; Ζωον λογικον νοσ καί
επιστήμης δεκτικό 1, δπως ελε
γον οί 'Αρχαίοι 'Έλληνες φιλό
σοφοι. Δηλ. λογικον ον, με: σκέ
ψιν, θέλησιν καί ελευθερία·�,. Εί
μεθα δμως πραγματικως τοιοσ
τοι ; Χρησιμοποιουμεν την λογι
κr1 ν και κρι τικήν μας ίκαν6τητα
εν παντί ; Δρωμεν καί δμιλουμεν
συνειδητως άφοσ προηγουμένως
εσκέφθημεν κανονικώς 6άσει δρ
θων δεδομένων ; Καί άπεφάσισεν
fι συνείδησις την εκτέλεσιν τοσ
πορίσματος της σκέψεως ; Και
κάf.ιε άντίληψίς μας προέρχετα:
&:πο σκέψεις ας εκάμαμεν χωρίς
προκαταλήψεις ; 'Ή μήπως άπε
δέχθημεν άσυζητητί--φευδείς ίδέας
και ενεργουμεν βάσει προλήψεων
καί δεισιδαιμονιών ; Έφ' δσον
fι Φύσις μ&ς ωpισε νά ζωμεν επί
του πλανήτου τούτου, συμφέρον
πiντων θά ήτο νά διατελωμεν εν
ε1ρήν1) καί άρμονί(f μεταξύ μας
καί ώς Κράτη καί ώς άτομα:.
'Αντ' αύτοσ δμως οί πόλεμοι, το
μίσος, το ψεσδος, τά δποία μα
στίζουν τήν άνθρωπότηη:, άπο
δεικνύουν, οτι ουδόλως χρησιμο1
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ποιουμεν τα:ς λογικάς μας · ίδιό
τητα:ς. Πρέπει λοιποv, σύμφωyα:
με το ρητόν, το δποίον άvαλύο
μεv, να: πρα:γμα:τοποιήσωμεν κα:ί
την 1διότητα του λογικεύεσθαι,
�ν εχομεν εκ φύσεως καί να: μη
α:φήvωμεν τάς ζωτικα:ς αυτάς δυ·
vάμεις άχpησιμοποιήτους, διότι
ετσι άποvεκpώvοvται. Ή Φύσις
ζr,ί διcφκως μετατpέπουσα: κα1
εξελίσσουσα τα: πάντα:, εvψ δ ά.ν
UFωπος διάγει εν pα:στών11 μία:v
ζωηv ά.γοvον κα:ί vεκpάv, ένψ θα:
επpεπε να: έπωφελητα:ι κάθε ωpα:ς
του οίου του δια: να: εξελίσσ\) κα:ί
ιχ'ια:πτύσσ11 τάς 1διότητα:ς α:υτου.
'Ο άνθρωπος είvα:ι μία: ζωί'κή
μορφή, ύποκειμένη ε1ς τους νό
μους της Φύσεως. Το· pητοv πpο
ύποθέτει, δτ.ι οuτος εξέφυγε της
τροχιάς τ,;υ κα:ί δι - α:υτο τον
προτρέπει να: έπα:vέλθ·Ω εντος α:υ
της κα:ί να: επανεύpl) τον έαυτόv
του. Διότι, μrJ πpα:γμα:τοποιωv
αυτό, δι' θ εχει πpοοpισθη, δεν
είvα:ι τίποτε το άληθιvοv πλέον.
Δια των κοινωνικών συνθηκών,
ας έθεσπίσαμεv, έτέθημεv . άντι
μέτωποι προς' τiιv ίδία:ν fιμωv
Φύσιv κα:ί η άντιμα:χό [J.εθα προς
α:υτήv, την διχστpέφομεν καί
άποκτωμεν πάθη, η vικώμεθα:
ύπ' α:υτης. 'Αλλ' έπειδη δεν θέ
) ομεv να: φα:ν"Ώ τουτο κα:ί εlς τους
α:λλους, ώς άντιτιθέμενον είς τας
κοιvωνικας άντιλ·ήψεις, φοροί.iμε11
την μάσκα:v του ύποκpιτου κα:ί
γινόμεθα Φαρισαίοι η Ταpτουφοι,
δμοιάζοντες με τους κεκοvια:μέ
νους τάφους του �υαγγελίου, οι
όποίοι άπ' εξω είναι άσβεστω
μέvοι κα:ί φαίvονται ώρα:ίοι, μέσα:
δε είναι γεμάτοι άπο δστά καί
ακαθα:pσία:ς.
Ό Φαρισαίος ε[γα:ι δ ύποκρι-

τής, δ πλήρης πα:θωv κα:ί ελατ
τωμάτων, δ δποίο; θέλει να έμφα:
vίζετα:ι ώς έφαpμόζωv πιστως τογ
νόμον. Ό δε Τα:pτουφος είναι ό
νικηθείς άπο την Φύσιν του άν
θρωπος, δστις δμως θέλει να: φαί
νεται ώς αυστηρός τηρητης τωγ
κοινων ι κων συvUηκων. 'Άν ή.θελε
κανείς ν' άλληγοpήσ·r,ι την ήθικηv
κα:τάστα:σι v της άvθρωπότητος,
θα επpεπε να: ε1κοvίσ11 ενα: Τα:ρ
τουφον δίδοντα την χείρα: είς εvα:
Φαpισα:ίον.
Πρέπει δμως να παύσΥ,J fι ύπο
κpισία, v' άντι}tpύσωμεν τήν πρα
γματικότητα: με άνοικτα μάτια:,
γα πα:pα:δεχθωμεv, δτι αί κοινω
νικα:ί συνθηκαι είναι άντίθετοι
προς τήν φύσιν του ανθρώπου,
κα:ί α:υτα:ς v' άλλάξωμεν, άντί νιi
έπιζητουμεν v' &:λλοιώσωμεv τους
Νόμους της Φύσεως. Ή ζωη
είναι κάτι α:υθύποφκτοv, άtδιοv,
ελεύθερον, άποτελεί κάτι άσ υμ6ί6α:στοv με δσα εχει κα:Οιερώσει
δ &.τελης νους του άνθpώπου. Δεγ
δέχεται α:υτη περιορισμούς, εμ
πόδια: κα:ί προσχήματα:. Ό δια:p-,
κης άγων ον διεξάγομεv ivα:vτίov
των άρχων α:υτων της ζωης,
άπλως συντρίβει τάς δυνάμεις
μα:ς κα:ί εμποδίζει τήν έξέλιξίv
μας. Ζητουμεv την άλήθειαv, δεν
δυνάμεθα: δμως ν' άντικpύσωμεv
α:υτην με τό ψευδος επί των χει
λέωv. Οί &νθpω1tοι, εκ παρανοή
σεως των φυσικών λειτουργιών,
άvέπτυξα:ν εvα: τεχνητον σύστημα
ζωης που τους άπεμάκpυvεν άπο
τήν τροχισ.ν της φυσικης των εξε
λίξεω; καί κρατεί αυτους μέσα
ε1ς εvα λαβύρινθοv, άπρ τον
δποίοv δεν δύνανται vά εξέλ
θουν, ύφιστάμενοι συνεχώς δοκι
μασίας λόγφ Ji)ς πα:ρεκτροπης
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των άπό τrιν φυσικήν των κα.τά
στα.σ:ν. Πρέπει συνεπώς νά 6γr;υ
με άπό τόν λα.6ύριν0ον α.ύιό•J της
τεχνητής κι.χί ψεύτικης ζωης κα.t
νά ε1σέλθωμεν ε1ς τrιν πρα.γμα.τι
κήν, την άληθινr1ν εύΟείαν δδόν
τiις ζωης. Γlρός τουτο πρέπει νά
εννοήσωμεν πρώτον τί είνα.ι δ
φυσικός άνθρωπος κα.ί ε1ς την με·
λέτην τούτου πολυ επιμέ�μεν.
Ουτος είναι άνεπιτήδευτος, δεν
φορεί τrιν προσωπίδα τής σο6α
ροφανεία.ς, είναι άνυπόκριτος κα1.
ε1λικρινής κα.ί πρός τους άλλους
κα.ί πρός έαυτό·J, φιλαλήθης,
&:πλους, λιτός, άφελής. Διότι
α.ύτα.ί είνα.ι α.ί Ιδιότητες με τάς
δποία.ς μαζ επροίκισεν -ίJ Φύσις·,
άλλ' fιμείς τ�ς διεστρέψα.μεν. Ό
φυσικός άνθρωπος κα.τά πρώτον
λόγον δια.μορφώνει τόν χα.ρα.κτη
ρα. του κα.1. καλλιεργεί τάς πνευ
μα.τικάς του άνάγκα.ς, .χλλά συγ
χρόνως θεραπεύει οχι μόνον τάς
πνευμα.τικάς τσυ άνάγκας, άλλά
κα.1. τάς .,...ωίκάς τοιαύτας, μη
επιζητων νά κοσμήσ'Ώ έαυτό•J με
ψιμύθια. κα.ί τεχνητά κοσμήματα,
αλλά νά είνα.ι κόσμιος καί ώραίος
κα.τά την ψυχήν. Έμ6α.θύνcντες
ακόμη ε1ς τrιν σημασίαν του ρη·
του, θά έννciήσωμεν, οτι εκείνο
τό δποίον είμεf-Ια πραγματικά
ει•Jα.ι το εσωτερικόν, ούσια.στικόν
Είναι μας, δπερ δε, είναι άποτέ
λεσμα. των ζωίκων λειτσυργιων
τοϋ όργα.•1ισμου μας, ώς πιστεύει
δ υλισμός. Αύτην την έσωτερικrιν
ύ πόστα.σιν, τήν δποίαν δεν γνω
ρίζομεν, πρέπει νά μελετήσωμεν
κα.ί οτα.ν εννοήσωμεν την φύσιν
κα1. τόν προορισμόν της, θά δ..,
νηθωμεν νά πρα.γματοποιήσωμεν
κα1. τόν σκοπον της ζωης μας.
Ή άνθρωπίνη ψυχη εχει λα.νθα.-
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νούσας 1διότητας και ουνάμεις.
'f πηρξα.ν άνθρωποι επί τής γης
που έκαλλιέργησα.ν κα1. εφήρμο·
σα.ν αύτάς, ώς δ Μωυσής, δ Πυ
θαγόρας καί αλλcι. Αύτάς tάς
δυνάμεις δ κόσμος χαρακτηρίζει
ώς ύπερφυσικάς, ένφ είναι ψυσι
κα1. τοιαυται, αϊτινες ομως πρέ
πει ν,ά δια.γνωσθουν και καλλιερ·
γηθουν. «Θεοί έστε» λέγει ό
Δαυίδ καί δ 'Ιησους, δηλ. οτι
πάς άνθρωπος εχει τ'ΥjΥ ίκανότη
τιχ νά γίνϊι Θεος σύν τ'Υ,) έξελίξει.
Άλλ' οχι μόνον δέν φpοντί
ζόμεν νά προαχθωμεν ε1ς τrιν
κατάστασιν του Θεου, άλλ' &πο6:6αζόμεθα ε1ς αύτην του κτή
νους. Οί πλείστοι των ανθρώπων
δεν γνωρίζου•1 κα.ν διατί ζουν,
διατί 6ασανίζονται κα.ί άπορουν
πως δεν εχουν την δύναμιν ν:χ
αύτοκτονήσουν διά νά γ λυτώ:,ουν
από τά Όάσανα της ζωής. Τά εν·
στικτα. τής αύτοσυντηρήσεως καί
τής έπε.κτάσεως της ζωής (διαιω
νίσεως του είδους) εχουν μεγί
στην σημασίαν διά τάς ζωίκάς
μορφάς, καί δι:χ τουτο θά !πρεπε
νά τά μελετήσωμεν διά νά εννοή
σωμεν οϋτω την σκοπιμότητα.
τής ζωής, τrιν εννοιαν αύτης κα.1.
τrιν ούσίαν του θεου ..
Δεν είμεθα μόνον ζωικά δντα,
άλλά κάτι πολυ ύψηλο κα1. με·
γάλο, διότι εχομεν την 1διότητ'Χ.
του συνε�δητου όντος, είμεtια ή
«συνείδησις τής Φύσεως». 'Ότα.ν
ομως «γνώσωμεν έαυτους» θά
άντιληφθωμεν, οτι δεν έγίναμεν
,ιχκόμη εκείνο, cπερ κυρίως είμε
Οα, μία α1ωνία ϋπαρξις, -ίJ δποία.
ωθείται δπο τής φύσεως προς
την τελειοποίησιν. Ό ανώτερος
άνθρωπος γεννατα.ι διά τής .,...ητή
σεω;; έα.υτου, διά τής δποία.ς φθά-
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νει ε1ς την :χ·;τοyνωσία.ν, δι' αυ
τής δε σ.ποκτ� τό κριτήριον του
σ.yαθου καί του κακο-. Τουτο
ΕΊ κειτ:χι είς την συμ:ρωνίαν του
ά:νθρώπι:;υ προς τα εσώτερα βάθη
της 1δία:ς α:υτου φύσεως, προς τον
εν ήμίν «δαίμονα:» των Στωι
κών, οστις είναι ά:πόσπασμα του
Θεου.
·rό «yένοιο»"' κ:χτ' αυτήν τήν
εκ'δοχήν, σημαίνει «yί νε 1:Jείος»
διότι τοιουτος είσ:χι κα.τ&. 6:χθος,
αλλα πρέπει να μελετήσΊJς πρώ
τα. τον εαυτόν σου' νχ μάθ li ς
ποία. είν:χι fι σύστασις, ή ουσία
της ψυχής σου, τας Ιδιότητας καί
δυ ιατότητας αυτης, να κα.λλιερ
yήσΊJς αυτ:χς, ε1ς τρόπον ωστε ν:χ
ενεpy'Ώς συμφώνως προς τόy εν
r;μίν Λόγον.
ΊΌιουτοtρόπω; παρα.σκευ:χζε
τα.ι δ άνθρωπος οχι μόνον δι:χ
τήν παp-ο:iσc(ν ζωήν, άλΗ καί
'διά τ+ι ν «α1ωνίαν ζωήν», δπου
δεν χωρουν επιτηδεύσεις κχί ύπο
κρισία:ι
�Ο Πλάτων λέγει, δτι !\ποιος
θέλει νά ζ·fι σ'Ώ μετ± Θεων πρέπει
από την πα:ρουσ::ι.ν ζωην νχ yίνΊJ
άξιος προς τουτι:;. Δεν δυ ι:χμεθ:χ
y' άποσπασθωμεν ΙΧΠΟ τή Ι επί
δρασιν τ·i)ς ϋλης κχί τη- rη;,
εαν δεν επιτύχωμεν tYJ 'I μετα:
μόρφωσιν του έχυτου μας Τουτο
δμως 'δύναται νά πρ:χyματοπr;tη·
θ'Ώ μόνον, εάν τχυτισθωμεν προς
τον φυσικόν νόμον κχί εναρμ.ο·
νίσωμεν :ην ζωήν μας προς αJ-

τόν. 'Η τελεία. αϋτη ενα.J,1μ6νισις
εχει ώς άπr;τiλεσμα: τ+ιν εκδή
λωσι ν των άyνώστων από τους
πολλούς, άλλα τεραστίων 'δυνά
μεων καί ίκαψ,τήτων τη- άνθρω
πίνης ψυχής, α[ δποίαι αποτε
λουν χνεκτίμητον θησα.υρόν κρυμ
μένον ε1ς τα βάθη του Είναι
μας. Κάθε ψυχη r.ου εφθασεν ε1ς
την !):ΙJtογνωσίαν και εyνώρισε
τσ.ς δυνάμεις τας δποίας κρύπτει
μέσα της, που εyνώρισεν εντος
αυτής δλην την ώρα.ιότητα, το
μεγαλείον καί την δόξαν της
συνειδητής ψυχης, δύναται να
καλλιερyήσΊJ καί εκδηλώσΥ,i τάς
δυνάμεις αύτ&ς και να καταστtι
κατ' αύτόν τον τρόπον, τέλειον
πνευμα., σοφόν, φωτεινόν, 1σχυ
ρόν καί ελεύθερον εν τ� Φύσει.
Ή ψυχη α.ϋτη δεν υπόκειται εις
τας συνθήκ7.ς του περιβάλλοντος
τrις Γης καί οία.δήποτε περίστα
σις δεν δύ,ι:χτ:χι νά κλονίσr,ι την
yαλήνην κ:χί την εύδ:χψονίαν,
την δποία'Ι α:1σθάνεται.
Τό Δελψικόν ρητόν αποτελεί
σψπλήρωμ-χ της ρήσεω; του
Ιlινδ::t?ΟU, κχί 'δt' αύt':JΟ δ Θεός
του Φωτ6ς προτρέπει δλους τους
α νθ r; ώπους να γνωρίσουν τον έα.υ
τ6ν τr,υς, την θεία'/ κατα.yωyήν
των, τον σΚ':JΠόν τον δποίον εχουν
ε1ς την ζωή•ι, νi επιτύχουν τον
σκοπόν αύτό ι κ:χί νi κχτ-χστ?Jν
θείοι.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΟΣΟΦΙΑ
την λέξιν Θεοσο·
Ε ΑΝσοφίαΜΕέννοουμεν
τ η ν π ε

ρ ί τ ά. θ ε ί α γ ν ω σ ι ν , τό
περιεχόμενον αυτης ήτο γνωστόν
εlς τους <Έλληνας πολλάς εκα
τονταετηρίδας προ της άφετηρία:ς
της καθ' fιμας χρονολογίας. 'Εάν
δε λάβωμεν ύπ' οψει δτι ύπο
τους Έλληνικους περί Θεων μύ
θους έκρύπτοντο άλήθειαι, ε1ς
το βάθος των δπ,;ίων μόνον οί
τελείως μεμυημένοι ήδύναντο νά.
φθάσουν, τότε fι Θεοσοφία ήνθει
έν 'Ελλάδι χιλιετηρίδχς τινά.ς
�ρο της χρονολογικής ταύτης ά
φετηρία.ς. Κατά. την γνώμην μας,
οί περί Θεων μυθοι των Έλλf1 νων δεν ήσαν άποκύημα της φαν
τασίας ά:φελων άνθρώπων, ζ_η
τούντων διά. τούτω,, νά. ερμηνεύ
σουν κατά. πρωτόγονον τρόπον
τά. φυσικi φαινόμενα, άλλ' άλλη
γορικη παράστασις ά:ληθειων έν
υπαρχουσων έν τr,j φύσει του
πνεύματος η λειτουργιων τής κα
θόλου, άλλά κα.ί τής άνθρωπίνης
ψυχης. Ίπηρξα'J δε άνέκαθεν εlς
τά.ς Έλληνικάς χώρας σοφοί αν·
δρες χα.ί γυναίκες, οϊτινες κατεί
χον τά.ς θείας τα:ύτας γνώσεις,
τά.ς δποίας μετέδιδον προς τους
ζητουντας νά. τά.ς μάθωσι εlς τά.ς
δργανώσεις έκείνας, τά.ς δποίας
Ι

ΑΠΟ το "Θ Ε Ο Σ Ο Φ I Κ Ο Ν
ΔΕΛΤΙΟΝ,. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1938

ι�νόμα:σαν «Μυστήρια». Τά πρό·
σωπα τα: jτα ο ί μεταγενέστεροι
φιλόσοφοι ώνόμα:σ.χν «θεοφιλείς»,
«έγγύς Θεων οlκουντα.ς», κλπ.
'Εάν, κατά τον Έδουάρδον
Συρέ, δ πολιτισμος εκάστης χ�>
ρας είνχι ή ά.ντα:ύγεια των Μυ
στηρίων, ατινα: έν αυτ'Q έλειτούρ
γησχν, τά. Έί,.ληνικά. Μυστήρ�α
ύπερείχ,;,ν δλωv των άλλων Μυ
στηρίων τωι Άνατολικων λα:ων,
διότι αί έκδηλώσεις αίιτα:ι του
πολι τισμου εφθα:σχν έν 'Ελλάδι
ε1ς άφθα:στον ϋψος. Κα:ί ου μόνον
τουτο. ' λλ' έκείνο, δπερ δια
κρίνει προ π-χντος τον Έλληνι
κόν πολιτισμσν άπο τούς άλλους,
είναι δτι οίιτος ε1ς τά.ς έκδηλώ
σεις'Ικα.ί της πολιτείας κα.ί της
θρησκείας κα:ί τής φιλοσοφί!:Ι.ς έν
σα:ρκώνει το ά:νθρωπιστι κον 1δε
ωδες, το δποί')y ούδένα άλλον
πολιτισμον χαρακτηρίζει, καί
ί δίcr, την εννοιαν της έλευθερία:ς.
Ή λειτουργία των Έλληνικων
Μυστηρίων δεν αφεώρα: μό-ιον την
μετάδοσιν των άληθε�ων περί
.τής ούσία:ς κα:ί της λειτουργίας
του Σύμπχντος κα.ί της τροχιάς
την δποίαν δια.γράφει παν ψυχι
κον ον, άλλά. καί την λύτρωσιν
των ψυχων διά. των λειτουργιφν
του πνευμα:τικου κόσμου, τά.ς
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δποίας παρέστησαν αλληγορικώς
εις τα:ς ε1κόvας της Έλληvικης
Μ υθολσγίας. Καί διά τουτο δεν
ύπάρχει 'Έλλην φιλόσοψος, ποι
ητrις
ρήτωρ, οστις νά έμνη
μόνευσε τω•ι Έλληvικω'ι ΜυστrΓ
ρίωv και δστις νά μiι ύπηvίχθη
το μέγα τουτο δώρον το πcφ::.:
σχεθέν ε1ς τους ανθρώπους ύπό
τής Δήμητρος, θεας των Μυστη
ρίων.
«Δήμητρος γάρ &:ψικομένης
ε1ς την χώραν fιμων, δτε επλα
νήθη, τής Κόρης άρπαχθείσης,
καί προς τους προγόνους τους
11μετέρους ε1)με'1ωc διατεθείσης
έκ των ευεργεσιών, ας ούχ' οlό-1
τ' αλλοις
τοίς μεμυημένοις
ακούειν, i<αί δούσης δωρεάς 15ιτ
τάς, αί'πεp μέγισται τυγχάνουσιν
ου σαι, τούς τε καρπούς, ο'ί του
μη θηριωδώς ζην ήμας αιτιοι
γεγόνασι, καί την τελετήν, ής οί
μετέχοντες περί τε της του β'ίου
τελευτής, καί τοό σύμπαντος αι
ώνος, ήδίους τάς ελπίδας εχου
σιν», είπεν δ ρήτωρ _'Ισοκράτης
ε1ς τον περί της πόλεως των
'Αθηνών «Παvηγυpικόv» του.
'Α τυχως δια: τ·ηv α-ιθpωπότη
τα τά l\1υστ-f1pια ε;<;λεισαv ύtt-? τό
κσμα τής αμαθεία.ς καί του σκό
το\ς καί ουδέν περί αύτωv ακρι
βές δυνάμεθα vά πληροψψηθώ·
μεν. Κα' διά τουτc σήμερον
προσπαθουμεv v' αποκτήσωμεv
«γνώσεις περί τα: θεία» διά τ11ς
μελέτης παντός 15, τι σώζεται έκ
των αρχαίων κειμένων καί πα.v·
τος δ,τι εχει περισωθη έκ των
αρχαίων παραδόσεων είς χώpας,
ε1ς ας έχουν κα.ταψύγει γνωσται
τιvές των αληθειω'ι. Οί δε έρευ
νητα:ί της 'Αληθείας δεν πρέπει

η
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νά παραλείψουν κανένα τρόπον,
δι' ου δύνανται νά ψθάσουv μέ
χρι των αληθειών τούτων. 'Έν
τοιοίίτοv μέσον είναι καί ή μελέ
τη της Έλληνικης Παραδόσεως.
.Ι!:1ς την παpωχημένην Έλληνι
κην αρχαιότητα οί γνωστα:ι των
άληθειων της Φύσεως ώvομά
σθησαν «Σοψι ί». Ό μέγας δμως
Πυθαγόρας ε fς εκ των επτά σο ·
ψων, εύpίσκωv την προσωνυμίαν
ταύτηv πολυ 6αρείcι:v, καθόσον
και δ ιιεyαλύτερος σοψος γνωρί
ζει πολυ δλιγώτεpα των δσων
εχει ανάγκην να: μάθr,ι, ώνόμασε
τους έpευνητάς της 'Αληθείας
«Φιλοσόφcυς» κα.ί εκτοτε έδόθη
δ χαρακτηρισμός ουτος είς τους
ζητουντας την αλήθειαν και έδη
μιουpγήθη δ δpος «Φιλοσοφία».
"Ολοι σχεδόν οί αρχικοί δrιμιουp
γοί τής Έλληvικ1,ς Φιλοσοψίας,
ΠυΟαγόρας, Θαλής, Δημόκpι tος,
Παρμενίδης, 'Ηράκλειτος, Έμ
πεδοκλijς, Πλάτων καί άλλοι
εlχοv μυηθ·η
είς τα: Μυστή
ρια τής 'Ανατολής
είχοv
σχέσεις προς τους ιερείς τω�;
Έλληvικω•ι Μυστηρίων. Τα: δε
συστήματα, ατιvα διετύπωσαν,
είχοv κοινην βάσιν, τήv διδασκα
λία.v των Μυστηρίων, κα.ί διά.
τουτο δλα τα συστήματα ταυτα,
δι' ενα προσεκτικόν πα.pα.τηρη
τήν, δεν διαψέρσυv πα.ρα μόνον
κατά τους 3pους κ:χί τα:ς λεπτο
μερείας κα:ί αποτελσυv εν έvιαίον
σύ•ιολον, δπερ δυνάμεθα να: δια
κρίνωμεv ώς «Έλληvικήv Φιλο
σοψίαν», ητις κα.ί αποτελεί τήv
π�παιδεία·ι δια: την ερευναv των
ένδοτέpωv λειτουργιών τής Φύ
σεως.

η
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Α Π Ο ΤΟΝ
Π Υ Θ Α Γ Ο Ρ Α, 1
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ · ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1923
ΝΕΞΕΤ ΑΣΤΟΝ βίον μή
Α ζην» ελε yεν δ Σωκρά·
της. Δη λαδή, αν δ άν
θρωπος εtναι ι δντως λογικόν
ζωον, δεν πρέπεΊ νά παρέρχεται
τόν βίον χωρίς νά έξετάσn, αν
οδτος εχn προορισμόν τινά καl
νά έπιδιώξn τήν πλήρωσιν του
προορισμου τούτου.
Οί τρόποι, καθ' οϋς δ άνθρω
πος δύναται νά διαyάyn τόν
βίον εtvαι βεβαίως άπειροι, άνα
λόyως της Lδιοσυyκρασίας του,
των άντιλήψεώv του, της κοινω
νικης αυτου καταστάσεως κλπ.,
πρό παντός δέ άναλόyως της
ήθικης του μορφώσεως. 'Υπάρ
χει δμως καl είδος τι βίου, τό
όποίον δύναται πας άνθρωπος
νά έψαρμόσn ι,ίς έαυτόν καl τό
δποίον άποτελεί τό ο: ρ ι σ τ ο v
πάντων, δηλαδή τό τελειότερον
παντός αλλου, ώς προσαρμοζό
μενον περισσότcpον πρός τήν
ανθρωπlνην φύσιν καί πρός τήν
ίδιότητα του άνθρώπου ώς λοyι
κου δντος, εχοντος έκ φύσεως
τήν ίκανότητα καl τήν ανάγκην
νά πολλαπλασ,άζn ·έπ· άπειρον
τάς ίδιότητας καί ένερyείας
αυτου.
Τό εtδος τουτο του βίου άπο
καθιστα είς τόν ανθρωπον τήν
αρίστην κατάστασιν, τήν δποίαν
οδτος δύναται νά εχn καl τήν
όποίαν ή άρχαία φιλοσοφία των
'Ελλήνων ώνόμασεν ε υ δ α ι
μ Ο V ί α V.
Διά τόν μcλετωντα βαθέως
τήν ζωήν ανθρωπον ή ευδαιμο
νία δέν συνίσταται είς τήν
ϋπαρξιν των λεγομένων έξωτε
ρικων άyαθων, πλούτου, χλιδης,
δόξης, δυνάμεως κλπ.- διότι ταυ
τα τφοσκαίρως 1έρπουσι τό
πνευμα του άνθρώπου, αλλ' είς

••

τήν άρlστην δι-:χθεσιν άπό άπό
ψεως αLσθηματικης, διανοητικης
καί σωματικης, είς τήν Lσορρο··
πlαν, τήν yαλήνην καl τήν ώς
ενεστι πληρεστέραν της ψυχης
ίκανοποίησιν, της δποίας εΤναι
δεκτικός δ ανθρωπος. Ή ευδαι
μονία εyκειται κυρίως ουχί είς
τήν άπόκτησιν των άyαθων,
άλΛ' είς τήν χρησιμοποίησιν αυ
των ύπό του άνθρώπου κατά
τρόπον, ώστε νά είναι καl νά
μένn πάντοτε άyαθός καί σοφός,
ίνα ζfi μέ ένδόμυχον διαρκη yα
λήνην καί ευχαρίστησιν.
Ή ευδαιμο.ία άναφέpεται εις
κατάστασιν του ανθρώπου δ λ ο
κ λ η ρ ω τ ι κ ω ς. Ό δέ ανθρω
πος δέν είναι μόνον ψυχή, αλλά
καί σωμα. Έξ άμψοτέρων τού
των συνίσταται καί είναι γνω
στή ή αλληλεπίδρασις, ητις ύψί
σταται μεταξύ ψυχης καί σώμα
τος. Είναι πλάνη λοιπόν νά
ίσχυρισθωμεν, δτι δύναταί τις
νά ευδαιμονfi ζων μεταξύ κοι·
νωνίας άyρίων, η δταν είναι
έστερημένος των πάντων καί
της προσωπικης αυτοθ έλευθε
ρίας άκόμη, η αν λόy� νόσων
η αλλων έξωτερικων αιτίων διά
Υn μονίμως βί.ον πλήρη όδυνων
καί στFpήσεων.
Άπαιτουνται λοιπόν διά τήν
ανθρωπlνην ευδαιμονίαν πολλά
στοιχεία, τά δποϊα συν-ιελουσιν
είς τήν τε-λ.ειοποίησιν του πνεύ
ματος καl του σώματος καί είς
τήν yνωσιν της άληθείας, ητις
'έπlσης είναι άπαραίτη τον στοι
χείον ευδαιμονίας. Τά στοιχεία
δέ ταυτα δύνανται ν.ά καθορι
σθωσιν ώς έξης:
Α' Όσον άψορ� τό σ ω μ α.
Ή !tλήρωσις δλων των άναyκων
του κατά τήν Lδίαν αυτου φύσιν
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καί ή διατήρησις αύτου έν ί•yι
είι;χ καί έύεξί ςχ .
Β' uοσον άφορ� τήν δ ι ά
ν ο ι α ν. Ή έyκύκλιος καί η
ήθική μόρφωσις, ωστε νά είναι
αϋτη ίκανή μετά λόyου καί εύ
ρυθμίας νά χρησιμο-ποιfi τά ύλι
κά άyαθά καί νά yνωρίζn τάς
αίτίας των φαινομένων καί τούς
νόμους. ύπό τούς 6-ποίους ταυτα
συντελουνται.
Γ' uοσον άφορ� τήν ψ υ χ ή ν.
Ή άρμονική
άνάπτυξις δλων
των φuσικων συναισθημάτων
καί της θελήσεως, είς τρόπον
ωστε διά της χρήσεως της δια
νοητ ικης δυνάμεως καί των ύλι
κων άyαθων νά δύναται δ άν
θρωπος νά έπιτύχn τήν κατά
στασιν έκείνην, ητις ά-ποτελει
τήν άληθη καί -πλήρη αίσθησιν
της ζωης, τήν πραyματικήν εύ
δσιμονίαν.
Έκ της άπό αίώvων έπικρα
τούσης κοινωνικης συγχύσεως
' δέν ύφίστανται οί έξωτερικοί
δροι, οίτινες θά ήδύναντο νά
βοηθήσουν πάντα άνθρω-ποv νά
φθάσn είς τήν τελειοποίησιν αύ
του καί τήν εύδαιμονίαν. Ούδείς
δύναται νά προσπελάσn τήν εύ
δαιμονίαν. Δύναται δμωc ν' ά-πο
κτήσn -πας τις τό δυνατόν μέ
τρον της κατ' άνθρωπον εύδαι
μονίας έάν άκολουθfi ώρισμέ
νας άρχάς ύ-παyορευομένας ύπό
της Βιωτ, κης καί έάν ύποβοηθη
τ,_-,;ι είς τουτο ύ-πό περιβάλλοντος
δημιουρyουμένου τfi συνδρομfi
καί άλλων άτόμων έπιδιωκόντων
τόv αύτόν σκοπόν, μετά των
6-ποίων ερχεται εtς σχέσεις άλ
ληλεyyύης. Τό -περιβάλλον δέ.
τουτο δύναται νά δημιουρyηθfi
μόνον έν τοις μυστηρίοις.

***

Μόνον ή άρετή καθιστ� τόν
βίον εύτυχη, εί-πον δλοι οί u Ελ
ληνες φιλόσοφοι άπό του 'Ησιό
δου καί του Πυθαγόρα μέχρι
των Στωϊκων καί των ΝΕο-πλα
τωνι:�ων.
Ή άσκησις της άρετης δέν
σημαίνει άσκησιν είς τήν σκλη-

ραyωyίαν, τήν νηστείαν, τήν
άθλιότητα. Άρ-κει είς τόν έ-πιθυ
μουντα νά ίσχυροποιήσn τήν
ψυχήν του, ωστε νά ύποφέρn
καί σκληραyωyίαν κα-ί -πτωχείαν,
αν δέν δύναται νά τήν άποφύyr�,
χωρίς νά παραβfi τάς ήθικάς άρ
χάς καί χωρίς νά χάσn τόν άτί
μητον πλουτον της ήθικης καί
άτομικης του έλευθερίας. Διά
νά φυλαχθfi άπό ταύτην δέν
χρεωστει νά ε-ίναι -πένης ώς δ
Σωκράτης, η νά κατοικfi είς οί
κίαν yυμνήν έπίπλων ώς δ 'Επί
κτητος· άρκεϊ νά -προετοιμάζεται,
αν ή τύχη τόν βάλn εις δμοίας
-περιστάσεις του Σωκράτους καί
του Έπικτήτου, νά -προκρίνn τήν
μεyαλοπρεπη -πενίαν, παρά νά
άμαυρώσn τό ήθικόν του, ωστε
νά πωλήσn τήν συνείδησίν του,
τήν τιμήν του, -τήν άνεξαρτησίαν
της γνώμης του κλ-π. διά νά
έλευθερωθfi ά-πό τήν -πενίαν. Ή
άρ,;τή συyχωρει είς τόν άνθρω
-πον δλας τάς άβλαβεις ήδονάς,
έάν δύναται νά τάς ά-πολαύσn,
χωρίς νά βλάΨn τινά καί χωρίς
νά τάc, πληρώσn μέ τήν χρυσην
έλευθερίαν του.
Ό άνθρωπος δέν bύναται νά
ζήσn τελείαν ζωήν, αν μή yεύη
ται δλων των άyαθων, τά όποια
η φύσις παρέχει είς τό -πνευμα,
ίνα τέρ-πηται έν τfi καθόλου αύ
του έξελίξει. 'Εάν ήκολουθουμεν
έν -παντί τάς ύ-παyορεύσεις της
Φύσεως, θά είμεθα εύδαίμονες.
Ή άπάθεια των Στωϊκων, ή
πλήρης άδιαφορία -πρός τήν χα
ράν καί -πρός τήν λύπην είναι
καί θεωρητικως άβάσιμοc, καί
-πρακτικως άνεφάρμοστος. Ή έκ
μηδένισις της χαρας στερει τήν
ζωήν- του κυριωτέρου θελyήτρου
της. Εύδαιμονία του -πνεύματος
δέν είναι δυνατόν νά νοηθfi άνευ
χαρας. Ή λύπη είναι δοκιμασία,
είς τήν 6-ποίαν μας ύποβάλ\ει δ
νόμος της φύσεως διά τάς ά-πέ
ναντι αύτου -παραβάσεις, ϊνα
μαc, έκ-παιδεύn. Ή ελΛειψις χα
ρας είς τήν ζωήν μας δέν -πρέπει
νά μας ά-ποyοητεύn, οϋτε πρέ-
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πει νά έξαρτωμεν τήν ycrλήvηv
τοΟ πνεύματός μας έξ αύτης,
άλλα μόνον νά μας διδάσκn τόν
τρόπον, δια τοΟ δποίου δυνάμε
θα ν' άποκτήσωμεν τά μέσα της
διαρκοΟς χαρας. Ή διαρκής γα·
λήνη καί έλευθερία τοΟ πνεύμα·
τος προϋποθέτουν αvάπτυξιν της
άντιλήψεως, μεγάλην εvτασιν
της θελήσεως καί έκπαίδευσιν
της ψυχης δια μέσου των δοκι·
μασιών.
***
Ούδείς δύναται νά μεyαλουρ·
yήση, αν μή βαπτισθfi εtς τό
θερμόy έκεϊνο φως, τό δποϊον
καλεϊται ένθουσιασμός, έφ' δσον
μάλιστα ουτος αποβλέπει είς
tδέας άνωτέρας τάξεως. Ό ίδεο·
λόγος ένθουσιασμός ένισχύει
τήν πνευματικήν ύyείαν.
Καί είς τά άτομα καί είς τούς
λαούς, δταν τό ίδ.:χνικόν έκλεί·
Ψn άπό τάς βλέψεις των, δλαι
αί ύποθέσεις των ακολουθοΟν
τήν πτωσιν τοΟ ίδανικοΟ. Άκο·
λουθεϊ ή διαφθορά, ή αποσύνθε·
σις, ή κατάρρευσις.
Ή έλάττωσις της ψυχικης
ένερyείας εΤναι πάθος, είναι νό·
σος τοΟ πνεύματος καί δύναται
νά παρασύρ(l πρός τόν ·ψυχικόν
θάνατο� Ή ύπερτάτη δυστυχία
δι' εν δν είναι ν' απελπισθfi
άπό τόν έαυτόν του. νά χάση
-ιήν πρός έαυτό πεποίθησιν.

***

«Εί βούλει αγαθός είναι, πρω·
τον πίση.υσον δτι κακός εί >.
ελεyεν δ 'Επίκτητος. υοστις,
δηλαδή, θέλει ν' άκολουθήσn τήν
δδόν της αρετης, νά τελειοποιή·
σn έαυτόν, ττρέπει νά λάβn ώς
αφετηρίαν τήν σκέψιν καί τήν
πεποίθησιν, δτι εΤναι ατελής
καί πλήρης έλαττωμάτων. Έάν
ττιστεύnς,
δτι αποτελεϊς τό
άκρον άωτον τη(, άνθρωπίνης
τελειότητος, θά μείνnς δπως
είσαι, αποκλείεις τήν ττρόοδον,
καταδικάζ_εις σεαυτόν είς στα·
σιμότητα, μέ μίαν λέξιν μωραί·
νεις, διότι δέν λαμβάνεις ύπ'
· οψει, δτι παντός ττρό:yματος

ύπάρχει άλλο τελειότερον.
'Εάν θέλnς νά καταστfiς αγα
θός, μή δι.στάζης πρό τταντός
εtς ττασαν περίστασιν τοΟ βίου
σου νά θέτnς ένδομύχως σεαυ·
τόν είς τήν.θέσιν τοΟ κατηyο·
ρουμένου. Μή ζητήσnς ποτέ νά
δίκαιολοyήσnς σεαυτόν δια ττο·
ταπών δικολαβίκων σοφισμά·
των. ΤοΟτο δέν είναι yενναϊον.
'Εάν εtλικρινως έφαρμόσnς τήν
συμβουλήν αύτήν, θά ιδnς. δτι
πάντοτε είς κάτι θά επταισες,
πάντοτε θά εχης κάτι νά διορ
θώσnς άπό τόν έαυτόν σου καί
θά γίνεσαι έκάστοτε τελειότε·
ρος, έάν αί παρατηρήσεις αυται
σέ διδά-:,κουν.
Ή μεταβολή αϋτη δέν είναι
τόσον εϋκολος. Διά τοΟτο «ή
δδός πρός τ�ν αρετήν εlναι κα·
τά πρώτον άνάντης καί τρα·
χεϊαJ. Αί παλαιαί σου εξεις καί
αντιλήψεις σέ σύρουν πρός τήν
πρώτην σου κατάστασιν. Δημι·
ουρyεϊται έν σοί μία ττάλη των
παλαιών στοιχείων πρός τάς
νέας τάσεις, πάλη τρομερας έπι
κρατήσεως. "Αν θέλnς δμως νά
βαδίσnς έμπρός, μή στρέψης
όττίσω. Ή σύζυγος τοΟ Λώτ φεύ·
yουσα από τά Σόδομα καί Γόμο
ρα, κατά τήν έβρ αϊκην παράδο·
σιν, δ 'Ορφεύς σύρων έκ τοΟ
αδου την ψιJχην της Εύριδίκη_ς,
κατά την έλληνικήν παράδοσιν,
παριστάνουν την είκόνα τοΟ
ττνεύματος, έντός τοΟ όποίου
διεξάy.;ται ή ττάλη αϋτη. Καί οί
δύο δμως ήττήθησα-ν, διότι
έστρό:φησαν όπίσω πρός τάς
tδέας τοΟ χάους. 'Εάν έξεδή
λουν την άπαιτουμένην έπιμο·
νήν καί θέλησιν, θά ένίκων.

***

Ή διαρκής έyρήy.:φσις της
συνειδήσεω:;, ή πρ:Jσοχή καί ή
συνεχής άσκησις έντείνουν τήν
θέλησιν καί κ:χθιστωσιν αύτήν
ακατάβλητον. Έν τfi ασκήσει
της θελήσεώς σου έρyάζου με·
θοδικως, έφαρμόζων αύτήν δια·
δοχικως έκ των μικρών εt:; τά
μεγάλα. Η έξοικείωσις της σκέ·
ψεως πρός τήν κατάστασιν, τήν
όποίαν ποθοΟμεν νά αποκτήσω·
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μεν, έντείνει τήν θέλησιν καl
βοηθεϊ αύτήν, ωστε νά έπιτύχη
τό ποθούμενον.

διά δικολαβικων . έπιχειρημάτων,
διότι άπατ�ς τότε σεαυτόν.
uοταν έλλείπn άπό τόν ανθρω
πον ή εύθύτης καί ή πρός έαυ
**�
τόν είλικρίνεια, ή ψυχική του
Ή ϋπαρξις σωματικης, διανοη
ύπόστασις όμοιάζει μέ κίβδηλον
τικης καί ψυχικης •'Jyιείας εlναι
νόμισμα
έσΗρημένqν πάσης
απαραίτητος προυπόθεσις διά
έσωτερικης αξία<,.
τήν καλλιέρyειαν των λανθα·
νουσων δυνάμεων καl τήν τε
Άπόφευyε νά λέynς η νά
λειοποίησιν του άνθρώπου. Με.
πράττnς ού μόνον δ,τι 'δύναται
ταξύ σώματος καί ψυχης ύπάρ·
νά βλάΨn τινά, άλλά καί δ,τι
χει τοιαύτη σύνδεσις καί άλλη
δύναται νά τόν έξερεθίσr1,
λεπίδραοις, ωοτε άναποτρέπτως
Εσο πάντοτε πραος καί ψύ
1i καλή η κακή '<ατάστασις του
χρσιμος. Ή ψυχική ταραχή. ή
ένόι; δέν δύναται η νά έπιφέρn
όρyή, δ ερεθισμός των νεύρων
άνάλοyα άποτελέσματα έπί των
βλάπτου ν πρό παντός σέ τόν
αλλων. 'Επιτυγχάνονται τά άρι ίδιον, διότι σου συσκοτίζουν τόν
στα των αποτελεσμάτων μόνον
νουν, διαταράσσουν τήν ψυχι
διά της άρμονικης αναπτύξεως
κήν σου lσορροπίαν, την γαλή·
των τριων τούτων στοιχείων
νην του πνεύματός σου.
της ανθρωπίνης ύποστάσεως.
Τά περιστατικά του μίου πα
Ή αταραξία, ή γαλήνη του
ρουσιάζουν κατά τό πλεϊστον
πνεύματος καί της συνειδήσεως,
σύνθετο;, περίπλοκον οψιν· εύρι
ή συναίσθησις , �ι; έκπληρώσεως
σκόμε θα δέ πάντοτε είς δυσκο
του καθήκοντος;, 1 ελλειψις έξαρ
λίαν νά δίδωμεν είς τά ζητήμα
τήσεως άπό της θελήσεως καί
τ-::ι: μας άπόλυτον λύσιν. Διαρ·,
της γνώμης τω, άλλων, ή διαρ
κως τιθέμεθα πρό διλημμάτων,
κής φαιδρότης, ή άνάμνησις της
όπότε ύποχρέωσις ήμων είναι
ύψηλης πνευι-'ατικης μας κατα
νά πράττωμεν τό μή χεϊρον.
yωyης, ή αποφυγή όρyης καί
Μηδέποτε μεταχειρίσθητι τήν
έρεθισι-ιου κατά των άλλων, ή
βίαν, ητις άνατρέπει πάντοτε
ελλειψις άνυπομονησίας διά τήν
απόκτησιν οίουδήποτε πράγμα τήν ίσορροπίαν των δυνάμεων,
αϊιινες κινουσι τόν κόσμον. Μό·
τος, ή yαλην,αία, ηρεμος προσ·
νον δπλον πρός διάδοσιν της
παθεια πρός
αύτοβελτίωσιν,
άληθείας, πρός αναyνώρισιν της
είναι μέσα πρός α3ιά'<οπον δια
τήρησιν της ψυχικης ύyιείας καί δικαιοσύνης καί πρός έπίτευξιν
της προόδου εοτω ό διαφωτι
της ίσορροπίας του πνε.ύματος.
σμός των συνειδήσεων διά του
Ή διαρκής φαιδρότ•ης, ή ευθυ
μος ζωή, προδίδουν φυσικήν λοyικου καί της πειθους. 'Εναν
ύyιείαν, έν συνδυασμQ πρός τήν τίον της βίας των άλλων άντι
τάσσετε πάντοτε τήν διαμαρτυ
ήθικήv ίσορροπίαν.
ρίαν διά του λόγου καί της πα
*
""
*
θη τικης άντιστάσεως.
Σκέπτου πάντοτε κατά τοιου·
'Εν τέλει ό σοφός δέν ζητεϊ
τον τρόπον, ωστε αν τις αίφνι·
μόνον νά χρησιμοποιn τόν βίον
δίως σέ έρωτiισn <τί σκέπτε
καλως, αλλά καί δέν διστάζει,
σαι;>, νά δύνασαι νά του τό
είππς. Διότι δέν άρκεϊ νά μή αν χρεία καλέσn, νά έyκαταλεί
προβαίνωμεν είς πράξεις, δ,ά Ψn έπίσης καλως κα l άξιοπρε
τάς όποίας νά έντρεπώμεθα, πως τόν βίον. Έπιζητων νά ε1ναι
πάντοτι:. συνε.πής πρός έαυτόν
αλλά νά μή απασχολουν καί
καί πρός τάς άρχάς του είς πα
τόν νουν μας σκέψεις έπαί·
σαν περίστασιν του βίου, δέν
σχυντοι.
φοβεϊται καί νά αποθάνn ακόμη,
Έσο είλικρινής πρός σεαυτόν.
ϊνα μείνη συνεπής πρός έαυτόν ·
Μή ζήτει νά δικαιολοyΒς ένδο
μύχως τάς κακάς σου πράξεις καί πιστός είς τό καθηκον.
Ν

3rρισvαμοvρτι
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',g'icuo το vέο του 6ιfJ.,.7ίο *
«.Ετσχασμοι ωάvω στn Jωn»

vo τό ϋψωμα, τά δυό σπίτια δέν
ΟΥΡΑΝΟΣ ηταν όλάνοι
τά χώριζε μεyά•,η άπόστασις.
χτος καί δλοκάθαρος. Οϋ
Ή άσχήμισ καί ή όμορφιά άγγι
τε ενα άπό τά μεγάλα
ζαν ή μιά τήν άλλη.
πουλιά μέ τίς πλατειές ψτερου
yες, πού πετουν μi:. τόσην άνεσι
Ή άπλότης της καρδιας εχει
άπό κοιλάδα σέ κοιλc:δα, δέν
φαινόταν στόν ούρανό, οϋτε κάν πολύ μεγαλύτερη σημασία άπό
τήν άπλότητα των λίγων άπο·
ενα περαστικό σύννεφο. Τά δi:.ν
κτημάτων. Τό νά είναι κανείς
τρα ηταν άκίνητα καί οί καμπυ
λωτές πτυyές των λόφων ηταν εύχαριστημένος μέ ελάχιστα
πλούσιες σέ σκιά. Τό άνήσυχο πράγματα είναι σχετικώς εϋκο
έλάφι, yεματο περιέργεια, μας λο Τό ν' άπαρνηθεί κανε.ίς τήν
άνεσι, η νά κόψει τό κάπνισιια,
παρατηρουσε προσεκτικά καί
η άλλες συνήθειες. δέν είναι
ξαφνικά πετάχτηκε μακρυά κα
άπόδειξις δτι ύπαρχει άπλότης
θώς πλησιάσαμε. Κάτω άπό ενα
καρδιας Τό vά φοράει Ι\ανείς
θάμνο, τό 'ίδιο χρωμα μέ τή yη,
ενα τρίχινο σάκκο, μέσα σ' εναν
βρισκόταν άκίνητος ενας μεyα
κόσμ9 πού δίvει δλη του τήν
λος βάτραχος μέ λαμπερά μά
τια. Κατά τη δύσι, τά βουνα προσοχή στά ρουχα, στίς άνέ
διαγράφονταν πολύ καθαρά οτήν σεις καί στίς _!)ιασκεδάσεις, δεν
άνταύyεια του f\λιου πού βασί δείχνει δτι ειναι κανείς ενα
ελεύθερο δν. Κάποτε ζουσe ενας
λευε. Κάτω, μακρυά, ηταν ενα
πού cίχε εyκαταλεί
άνθρωπος
μεγάλο σπίτι. Είχε μιά πισίνα
καί τα άyαθά
κ6σμο
τόν
ψει
καί μερικοί άνθρωποι κοΛυμπου·
του, άλλά πού τόν ετρωyαν οί
σαν μεσα σ' αύτήν. 'Ένας θαυ
επιθυμίε.ς καί τά πάθη του Είχε
μάσιος κηπος περιi:.βαλλε τό
τό ράσο του μοvαχου,
σπίτι. 'Ολόκληρη ή περιοχή ψαι- � φορέσει εyνώρισε τή
y-:χλήνη
δi:.v
άλλά
η
νόταν εϋπορη καί άπομονωμε41
του διαρ'<ως άναζη
καί ε!χε εκείνη τήν ίδιαίτερη Τά μάτιακαί
ό νους του ηταν
τουσαν
άτμόσψαιρα των πλουσίων. 'Ακό
κομμα τιασμέvος άπό τίς άμφι·
μα πιό πέοα, κοντά σ' ενα σ«ο·
λίες καί τίς ελπίδες του.
νισμένο δρόμο, ηταν ενα μικρό βο
έπιβάΛλετε στόν
'Εξωτερικά,
καλυβάκι μέσα σ' εναν ξερό
�αυτό σας τήν πειθάρχησι καi
άyρό. Ή φτώχεια, ή βρωμιά καί τήν άπάρνησι, σημειώνετε τήν
δ μόχθος φαινόντουσαν καθαρα,
σας, βημα ποός βημα
άκόμα κι' άπ' αύτή τήν άπόστα· πορεία
φθάσετε στό τε.ρμα. Με·
να
yιά
σι. Καθώς τά βλε.παμε άπό κεϊτρατε τήν πρόοδο της επ,τεύ
* Μόλις έχuΛοιrόσηπε v.u.ί πωλεί ξεώς σας σύμφωνα μέ τόν γνώ
μονα, με τό ύπόδειyμα της άρεται στά κεντρι;,.ά Βιf}λωπι,>λι ίιι
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της, πως έyκαταλείψατε τουτο
5 έκεϊνο,: πόση αύτοκυριαρχία
εχετε στη συμπι,ριφορά σας, πό
σο άνεκτικός καί εύyενής εΤσθε
καί οϋτω καθ' έξης. Έχετε μά
θει τήν τέχνη της αύτοσυyκεν·
τρώσεως καί άποσύρεσθε μέσα
σ· ενα δάσος, σ· ενα μοναστήρι
η σ· ενα σκοτεινό δωμάτιο yιά
νά διαλοyισθεϊτε. Περνατε τίς
μέρες σας μέ προσευχές καί
παρατηρητικότητα. 'Εξωτερικά
κάνετε τή ζωή σας άπλη καί
έλπίζετε δτι, μ' αύτήν τήν κα
λοζυγισμένη καί ύπολοyισμένη
τα1<τοποίησι, θά' φθάσετε σ' έκεί
νη τήv εύδαιμονία πού δέν εΤναι
αύτου του κόσμου.
'Αλλά μπορεί: νά φθάσει κα
νείς_ τήν πραγματικότητα μέ τόν
έξωτερικό ελεyχο καί τούς κα
νονισμούς; Μολονότι ή έξωτερι
κή άπλότης, ή παραμέρισις των
άνέσεων, εΤναι φανερό δτι είναι
άπαραίτητη, έν τούτοις εΤναι
δυνατόν αύτή ή χειρονομία νά
μας άνοίξει τή θύρα της πρα
γματικότητος;
'Όταν κανείς
άσχολεϊται μέ τίς άνέσεις καί
τήν έπιτυχία, δ νους καί ή καρ·
διά του είναι φορτωμένα καί
yιά νά ταξιδεύσει κανείς πρέπει
νά ύπάρχει έλευθερία. 'Αλλά
γιατί ένδιαφερόμαστε τόσο πο·
λύ yι' αύτή τήν έξωτερική χει
ρονομία; Γιατί μέ τόση θέρμη
άποφασίζουμε νά δώσουμε μιαν
έξωτερική εκφρασι στήν πρόθεσί
μας ; ΕΤναι δ φόβος της αύτα-

πάτης η του τί θά πεϊ κάποιος
άλλος; Γιατί Θέλουμε νά πεί
σουμε τον έαυτό μας yιά τήν
άκεραιότητά μας ; 'Όλο αύτό τό
πρόβλημα δέν βρίσκεται μέσα
στήν έπιθυμία νά ε.Ιμαστε άσφα
λεϊς, νά είμαστε πεπεισμένοι
yιά τήν σπουδαιότητά μας μέσα
σιό yίyνεσθαι;
Ή έπιθυμία νά είμαστε κάτι,
είναι ή άρχή των περιπλοκων.
Σπρωyμένοι άπό την διαρκως
αύξανομέvη έπιθυμία νά είμα
στε κάτι, έσωτερικά καt έξωτε
ρικά, συσσωρεύουμε η άπαρνού
μεθα, καλλιερyουμε η άρνούμε
θα. Βλέποντας δτι δ χρόνος κα
ταστρεφει τά πάντα, προσκολ
λούμεθα στο άχρονο. Αύτή ή
πάλη να γίνουμε κάτι, είτc θε
τικά είτε άρνητικά, διά της
προσκολλήσεως η άποσπάσεως,
ποτέ δέν μπορεί: νά πάψει μέ
μιά έξωτερική χειρονομία, πει
θάρχnσι η πρακιική έξάσκησι.
'Αλλά ή κατανόησις αύτης της
πάλης θά φέρει, φυσικά καί αύ
θόρμητα, την άπελευθέρωσι άπό
την έξωτερική καί την έσωτερι κή συσσώρευσι μέ δλες τίς
συγκρούσεις της. την πραyμα
τικότητα δέν μπορεϊτε νά την
φθάσετε διά της άποσπάσεως.
Δέν μπορεϊτε νά την έπιτύχετε
μέ κανένα μέσον. uΟλα τά μέσα
καί οί σκοποί είναι μιά μορφή
προσκολλήσεως καί πρέπει νά
παύσουν yιά νά ύπάρξει ή πρα·
yματικότης.

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

Γιατί βαθειά μου δόξασα
Γιατί βαθιά μου δ όξασα καί πίστεψα τη yfj
καί στη ψυyη δεν &πλωσα τά μυστικά ψτερά μου,
μά δλάκερον έρρ(ζωσα τό νοΟ μου στη σιyή,
v ά πού καί πάλι άναπηδθ: στη δίψα μου ή πηyή,
πηyη ζωfjς, χορευτικη πηyή, πηyη χαρά μου...
Γιατί ποτέ δε λόγιασα τό πότε καί τό πως,
μά έβύθισα τη σκέψη μου μέσα στην πθ:σαv ωρα,
σά μέσα της νά κρύβονταν ό άμέτρητος σκοπός,
νά τώρα πού, η καλοκαιριά τριy:.φα μο'J εϊτε μπόρα,
λάμπ' ή στιyμη δλοσrρόyyJλη στό voO μου σάν όπώρα,
βρέχει άπ' τά βάθη τ' ο:jραν.::,Q καί μέσα μσυ ό καρπός! ...
Γιατί δεν είπα: «έδω _ ή ζωη άρχίζει, έδω τελειώνει .. »,
μά «αν εΤν' ή μέρα βροχερή, σέρνει πιό πλούσιο ψως...
μά κι' δ σεισμός βαθύτερη τη χτίση θεμελιώνει,
τί δ ζωντανός παλμός της yfjς πόύ πλάθει είναι κρυφός ... ».
νά ποv, _δ,τι στάθη έφήμερο, σά σύyvεψο άναλιώνει,
νά που κι δ μέγας θάνατος μοΟ γίνηκε άδερψός ! ...
\tΛυρικά� Α')

1 ΑΣΠΡΟΙ ;�r ΜΑΥΡΟΙ
στίς ·Ηνωμένες Πολ ι τε ϊ ες
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ΙΤΛ ΡΟΚ: Πρωτεύουσα της
πολιτείας • Αρκανσω. Πλη
θυσμός 120.000, 'Υψόμετρο
291, 3 σιδηροδρομικές yραμμες, 34
yραμμέι., αύτοκινήτων, 32 άερο
πορικά δρομολόγια πρός 5 κα
τευθύνσεις ήμερησίως, 250 έκ
κλησίες, 8 τράπεζες, ύποκατά
στημα της δμοσπονδιακης έκδο
τικη<,. 5 ταμιευτήρια, άνεπτυyμέ
νη έλαφριά βιομηχανία. Εύρίσκε
ται σχεδόν στό μέσον της πολι
τείας καί στη <'ραχοκοκκαλιά·>
της συμπολιτείας. Μιά ησυχη
καί eύχάριστη πόλις, δπου φυ
τρώνουν βιολέττες καί νάρκισ·
σοι την ανοιξι, χρυσάνθει..α τό
φθινόπωρο. Λέvε yιά τό Λίτλ
Ρόκ: <ι.Δέν ύπάρχει ήσυχότερη
πόλις yιά τό Σαββατοκύριακο»
Προσοχή. Τιμωρεϊται μέ πρόσ
τιμο 5 δολλαρίων τό άσκόπως
περιπατεϊν. Τά 23 ο)ο των κα
τοίκων εΤναι νέγροι Τό Λίτλ
Ρόκ άyαπάει την ήσυχία. Κατά
τόν έμφύλιο πόλεμο παρεδόθη
άμαχητί στά Ένωτικά στρατεύ
ματα καί τά περιποιήθηκc. "Ολα
ησαν ησυχα πρίν άπό τόν κυ
βερνήτη Φώμπους. • Ασπροι καί
Μαυροι ζουσαν είρηνικά, πλάι
πλάι. Είρyάζοντο μαζί στίς βαμ
βακοφυτεϊες, έπέβαιναν στά ίδια
λεωφορεϊα, εστελναν τά παιδιά
τους στά ίδια σχολεϊα. Όχι
πώς ο πληθυσμός εύνοεϊ την
άνάμ�ι άσπρων και. μαύρω�
άλλα άφου τό λέει δ Νόμος...
Τό Λtτλ Ρόκ εΤναι μιά νομοτα
γής πόλις.
Καί ξαφνικα, τό δνομά της
εyινε σύμβολο της άνταρσίας

Ή νεολαία ύπερνικό
τόν φυλετικό διαχωρισμό
έναντίον ι ης κεντρικης κυβερνή
σεως, έσήκωσε τό μπαιράκι του
φυλετικου bιαχωρισμου, έπεχεί
ρησε νά άναβίώση την άτμό
σφαιρα του έμφυλίου πολέμου,
εκαμε τόν κόσμο νά μιλάη yι' .
αύτήν, έστΊyμάτισε τό πρόσωπα
rης Άμερικης
Τί συνεβη στό Λιτλ Ρόκ άκρι
βως; Συνοπτικά. Μιά άποτυχη
μένη άπόπειρα φασιστικων στοι·
χείων, στην δποία δέν άντεδρα
σε μόνον ή όμοσπονδιακή έξου
σία, μά καt ό 'ιδιος δ τοπικός
πληθυσμός, μέ έπικεφαλης τή1,
νεολαία Στό τέλος άπεδείχθη
δτι μπορεϊ νά διατηρουνται σέ
λανθάνουσα κατάστασι οί φυ
λετιl\ές διακρίσεις στίς νότιες
πολιτεϊες, άλλα δέν εχουν τή
δύναμι νά άναπτυχθουν μόλις
έκδηλωθουν δημοσίςχ. Οϋτε τό
Λίτλ Ρόκ άντιπροσωπεύει την
'Αμερική, μά οϋτε μιά δημαyω
yική μειοψηφία άντι προσωπεύει
τό Λίτλ Ρόκ
"Οταν τό Άνώτατον Δικαστή
ριον της Ούάσιyκων έξέδωσε
άπόφασι περί
συμφοιτήσεως
λευr<ων καί νεyρων στά άνώτc
ρα σχολεϊα, ό κυβερνήτης της
πολιτείας • Αρκανσω,
Όρβαλ
Φώμπους, άπεφάσισε νά έμποδί
ση τή συμφοίτησι στήν πολι
τι:ία του κ' εστειλ..ε την 'Εθνο
φρουρά νά φρουρήση τό άνώτε
ρο σχολεϊο του Λίτλ Ρόκ. -.-Ηταν
ενα ήλιόλουστο πρωίνό. "Ενας
άπό τούς συγκεντρωμένους πε
ριέρyους ρώτησε τόν άνθυπολο
χαyό της φρουρας: <Τί θά κά
μετε αν ελθουν οί νέγροι;:).-
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,·'Ιστορία!') η ταν ή άπάντησις.
Καί προσέθεσε, ύπό τίς έπιδοκι
μασίες των στρατιωτων καί tω'ν
πολιτων: <t' Αν καί θά προτιμου
σα, τέτοια μέρα, νά πάρώ τό
καλαμίδι μου κqί νά παω yιά
ψάρεμα 1 ».
Δεν ε1χε καμμιά δρεξι yιά
φασαρίες οϋτε δ στρατός Ύπή
κουε άπλως σέ διαταγές Έκεϊνο
τό πρωί κατέφθασε στό σχο
λεϊο καί άyέρωχα έπλησίασε
τούς -ένόπλους φρουρούς, μιά νε
αρή νέγρα, ή 'Ελισάβετ • Εκφορδ,
15 έτων, σωστό μουλαράκι πεί
σματος «Φύγε ' Μή πατήσης τό
nόδι σου στό σχολεϊο μας''>
της έφώναζαν μερικοί ταραχο
ποιοί
προχωρουσε
Έκειvη
uοταν άναyκάσθηκε νά yυρίση
nίσω, μεpικοί προσπάθησαν νά
τήν κι:χταδιωξουν, άλλά τήν
-προστάτευσε ή λ1::.υκή κυρία Λός
κα' τήν ώδήyησε άσφαλως στό
<,θά σας πνlξη
λεωφορεϊο
ή ντροπή yιά δσα κάνετε, τούς
έφώναξε. Τό πολύ σ' εξη μηνες
θά τελειώση αύτή ή άνόητη
ιστορία καί οί νεyροι θά πηγαί
νουν ησυχα στά σχολεϊα μαζί
σας»

Ό τοπικός τύπος προσπαθου
σε νά έρεθίση τόν κόσμο, με
μεγάλους τί-τλουc, «'Ολόκληρο
τό Λίτλ Ρόκ άποκρούει τήν είσο
δο νέγρων στό σχολεϊο' Ό κυ
βερνήτης Φώμπους άμύνεται τ.ων
δικαιωμάτων της πολιτείας I Ή
'Εθνοφρουρά προστατεύει τό
• Αρκαν σω 1».
Ο ίδιοc δ κυβερνήτης Φώμπους
εστειλε στόν Άιζενχάουερ ενα
έμπρηστικό τηλεγράφημα, πού
έφρόντισε να δημοσιευθη σε
πολλές νότιες πολιτεϊες <·'Η
κατάστασις άπό ωρας είc ωραν
καθίσταται έκρηκτική . συνεπεία
της σνεπιθυμήτου έπεμβάσεως
της
δμοσπονδιακης κυβερνή
σεως. 'Απεκδύομαι πασης εύθυ
νης διά τα συμβησομενα . >>
Οί τρομοκράται της ΚούΚλούξ-Κλάν έκαιγαν σταυρούς
τήν νύχτα μπροστά στα σπίτια
δημαρχων και δικαστων πού πί
στευαν δτι οί νόμοι πρέπει να
έφαρμόζωνται, ενα σχολεϊο στό
Νάσβιλ (Τέννεση) .δπου ε1χαν
γίνει δεκτοί νεyροι, τινάχθηκε
στόν άερα, αλλες βόμβες επε
σαν σέ αλλες πόλεις, φυσίyy,α
δυναμίτιδος πε-τάχθηκαν εξω άπό

Παραστατι!<jός χάρτης yιά τήν σημερινή δψι του προβλήμα
τος των νέγρων στις νότιες άμερικανικές Πολιτεϊες
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σπίτια νέyρων, πολλοί τραυμα
τίσθηκαν σέ συμπλοκές...
Ό 'Αϊζενχάουερ δέν έπενέβη
έντυπωσιακως, καθώς του συνι
στουσαν μερικές έφημερίδες,
παίρνοντας άπό τό χέρι δύο νε
yράκια νά τά δδηyήση δ ίδιος
στό σχολεϊο
του Λίτλ Ρόκ.
ν Εκαμε κάτι
θετtκώτερο. Άφου
ό Φώμπους του έδήλωσε δτι δσα
εκαμε τά εκαμε «πρός προστα
σίαν της τάξεως», άπεψάσισε
νά έξασφαλίση δ ίδιος τήν τήρη
σι της τάξεως, άλλά της «τάξεως
του νόμου�.Νά σ rείλη όμοσπον_δι
ακά στρατεύματα, έκινδύνευε νά
τά μπλέξη σέ ρηξι μέ τήν τοπι
κή 'Εθνοφρουρά. Τότε σκέφθηκε
κάτι εξυπνο : Ύπέyραψε τήν ύπ'
άριθ. 10730 άπόφασι, διά της
δποίας δλοι οί άνδρες της
Έθνοφpουρας
της πολιτείας
Αρκανσω έκαλουντο ύπό τά
δ"tλα στόν 'Ομοσπονδιακό στρα
τό! Ετσι, εθεσε τήν πολιτο:�,υ
λακή ύπό δμοσπονδιακή διοίκη
σι. 'Εν συνεχείςχ εστειλε άερο
πορικως τήν 10tη μεραρχία άλε
ξιπτωτιστων στό Λίτλ Ρόκ. Ό
κυβερνήτης Φώμπους ε.ύρέθη γυ
μνωμένος άπό κάθε δύναμι άντι
στάσεως. «Μέ επαυσαν, ε!πε
σάν τόν συμπατριώτη μας τό�
Μάκ Αρθουρ άλλοτε».
'Οκτώ G°>ρες μετά τήν ύποyρα
ψή της άποφάσεως άπό τόν
'Αϊζενχάουερ, Εφθασαν στό Λίτλ
Ρόκ τά πρωτα όχήμα:τ:α μέ τούς
άλεξιπτωτιστάς. • Ενα άπόσπα
σμα κατευθύνθηκε άμέσως στό
Κεντρικό
άνώτερο σχολεϊο.
'Ήταν μιά πολύ θλιβερή στιγμή.
Πρώτη φορά θά έχρησιμοποιουν
το στρατεύματα των ΗΠΑ σέ
φυλετική κρίσι του Νότου, μετά
τό τέλος του έμψυλίου πολέμου
καί τήν Άνασυyκρότησι. 7 Ηταν
άνάyκη, άλλιως θά έπικρατουσε
ή άναρχία.
Στίς 8.45 χτύπησε δ κώδων
του σχολείου. νΕψθασαν οί πρω
τοι νέγροι ψοιτηταί, συνοδευό
μενοι άπό ηλικιωμένους καί άπό
στρατιωτες. Μερικοί ταραχο
ποιοί, φερμένοι καί εξω άπό τήν
�όλι, δοκίμασαν νά τούς έμποΥ

Υ

Υ

δ[σουν. Οί άλεξι ..,.τωτισταί έπε
νέβησαν καί τούς εσπρωξαν.
• Εναν τόν ερριξαν χάμω. 'Ενός
άλλου, του άνοιξαν τή μύτη.
Μέ τ-ή λόγχη τούς άπώθησαν σέ
άπόστασι άπό τό σχολεϊο. Μια
δμάδα ταραχοποιων, u' �πικε
φαλης τόν άρχηyό άθλητικοG
σωματείου, έπέμεναν. «Διαλυθη
τε. !» τούς έψώναξε δ ταγματάρ
χης Τζέημς Μέyιερς, «άλλιως θα
σας διαλύσουμε έμεϊς!�. q'A yα
πητικέ των νέγρων,�, άκούσθη
κε μιά φωνή. «Ρωσσε!», μιά άλλη.
Μιά τρίτη: «Μπλοφάρουν ! Μην
κινηθητε καθόλου καί θά δητε
πού δέν θά κινηθουν !». Τότε, ό
ταγματάρχης Μέyιερς διέταξε
μιά διμοιρία μέ έφ' δπλου λόγ
χην νά προχωρήσουν. "Οταν οί
παλληκαράδες εΤδαν πώς οί
λόγχες έπλησίαζαν στά στήθη
τους. έσκόρπισαν πανικόβλητοι
καί χάθηκαν μέσα στό πληθος.
'Εν τζ) μεταξύ, πρίν μπουν
στην αίθουσα οί νέyροι, δ περι
ψι:pειακός στρατιωτικός διοικη
τής στοατηyός Γουωκερ άπό τό
Τέξας (δπου καί yιά τούς πιό
εϋπορους λέ νι δτ ι ((σκοτώνουν
μοναχοί τά φίδια τους») μίλησε
πρός τούς λευκούς μαθητάς:
«Δέν εχετε νά φοβηθητε σέ τί
ποτε τούς στρατιωτες μου.Δέν θά
έπέμβη κανείς στον έρχομό σας,
τήν άναχώρησί σας, τήν είρηνική
παρακολούθησι των μαθημάτων
σας... Μιά τελευταία λέξις yιά
τούς στρατιωτες μου. Βρίσκο\.·
ται έδω, έπε.ιδή διετάχθησαν νά
ελθουν έδω. Ε!ναι ώριμοι άν
δρες, καλά γυμνασμένοι, πολλοί
ε!ναι καί άπόμαχοι του πολέ
μου. Σάν στρατιωτες; εΤναι άπο
ψασισμ.ένοι νά ικτελέσουν τάς
διαταγάς».
Σέ λίyο μnηκαν στήν αίθουσα
έν�·έ.α νεyροι. Νε,φική σιyή έπε
κράτησε. Τό μάθ:,μα άρχισε. Τό
βράδι οί νέγροι άψηyήθηκαν στά
σπίτια τους δτι οί λευκοί τούς
ε!χαν ψερ�η ,καλά. Τό μεσημέρι,
δυο λευκοί, !νας φοιτητής καL
μιά φοιτήτρια, άρχηyοί τάξεως,
είδαν !να vεyράκι νά τρώη μο
ναχό του σέ μιά άκρη. Τό pώ-
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τησαv: <θα ηθελες νά ελθης
στό τραπέζι μας;>,. Τό παιδί
χαμογέλασε:' «Ναί, θά ηθελαb.
υΕνα άλλο vεyράκι εtπε: «Τα
άσπρα παιδιά εσπασαv τόv πά
yο. Μας μίλησαν πρωτοι». Οί
νεαροί φοιτηταί άπεδεικvύοντο
καλλ[τεροι πολϊται άπό τούς
ήλ ικιωμένους κατοίκους του
Λlτλ Ρόκ.
Άλλα και άπό τούς κατοί
κους του Λiτλ Ρόκ μόνον 10 ο)ο
ελαβαv μέρος στίς διαδηλώσεις.
Καί άπό αύτούς μόνον 3()0 άτο
μα εtχαv πάρει «ζεστά,> τήv
ύπόθεσι. Στην πραγματικότητα
μια μειοψηφία 300 άτόμωv διε
τάραξαν τήv � συχία των 120 000
κατοίκων καί έζημίωσαv τήν
'Αμερική, δίνοντας δπλα στην
προπαγάνδα των άνατολικων.
Μια μικρή μειοψηφία συvιη
ρουσε τήν εξαψι. Μια τέτοια
μειοψηφία προσπάθησε νά τρο
μοκρατήση άκόμη και τούς ίε
ρεϊς, πού μιλυυσαv στό κήρυ
γμά τους yιά τήv ίσότητα δλων
των άvbρώπωv μπροστά στό
Χριστό. Στόv αίδ. Όyδεν, δ
δποϊος συνώδευσε νέγρους στό
σχολεϊο, εyιναν άπειλητικά τη
λεφωνήματα. «nως αίσθάνεσθε,
αίδεσιμώτατε :», τόν ρώτησε
ενας τέτοιος άνανδρος τρομο
κράτης. < Πολύ καλά, ώς συνή
θως», άπήvτησε. Ό καλων, τότε
είπε: <<'Ελπίζω προτου νυχτώση
νά εtσθε νεκρός».
Έλά.χιστοι λευκοί φοιτηταί έy
κατέλε ιψαν τό σχολ�cϊο καί έκεϊ
νοι προσωριvως.
Βέβαια, δέv έλύθη ιό πρόβλη
μα. 'Υπάρχουν άκόμη πολιτεϊες
πού δέν δέχονται νέγρους στά
σχολεϊα των λευκων (Φλωρίδα,
Αλαμπάμα.- ,ι\ουιζιάνα Μισσι-
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σιπη, Τζιόρτζια, Νότιος Καρο
λίνα, Βιρτζίνια). Στήv Ούάσιy
�των τήv ίδια, μερικά σχσλεϊα
δπου έφηρμόσθη ή συμφοίτη σις,
κατήντησαv
σχολεία νεyρωv
άποκλειστικως, διότι εφυyαv σί
λευκοί. Στα ίδιωτικά, ή συμφοί
τησις άποκλείεται καί ή πολι
τεία άδυνατεϊ νά έπεμβη. • Αλ
λως τε, πολλοί άπό τούς κή�υ
κας της συμφσι τήσεως, τήv κη
ρύτ τουv, σάν γνήσιοι χριστια
νοί της έποχης : yιά τούς άλ
λους... Ά vεφέρθη τό δνομα του
δικαστου του 'Ανωτάτου Δικα
στηρίου Γουίλιαμ Μπρέvvαν, δτι
τά παιδιά του φοιτουν στό λύ
κειο της <<'Αyίας Καρδίας�, πού
δέν δέχετω νέγρους. 'Υποκρισία.
θά περάσουν πολλά χρόνια
yιά νά κατανικηθη τό πνευμα των
όπαδων του μή συyχρωτισμου,
πού μόνον ή δύναμις της κρατι
κης έξουσίας τούς κάνει σήμερα
πειθαρχικούς. 'Υπάρχει άκόμη
δρόμος μακρύς καί δύσκολος...
_
'Ωστόσο, στό Λiτλ Ρόκ-σύμ
φωvα μέ τηλεyράφι 1 μα του πρα
κτορείου Γιουνάίτεντ Πρες
άπόλυτη άρμονία άπσκατεστά
θη. Οί μαθηταί, λευκοί καl μαυ
ροι, δχι μόνον παρακολουθουν
μαζί- τά μαθήματα, άλλά καί
παίζουν μαζί στόν κηπο του
σχολείου. Ή κατάστασις είναι
--λέγει χαρακηιριστικά δ άντα
ποκριτής--τόσο είρηνική, ωση.
κανείς δέν θά ύποπτευόταν δτι
έκεϊ εyιναν οί γνωστές άπό τίς
έψημερίδες β[αιΕς σκηνές... Ή
νεολαία πρωτοπορεϊ στην κατα
δίκη του φυλ_,_ τικου διαχωρι
σμου...
ΟΔ. ΚΟΣΜΟΠΟΥ ΛΟΣ

Η

ΑΚΡΕΩΦΑΓΙΑ
Άπό τήν αποψι της ύyείας, ήθικης,
οίκονομίας κ α ί άποκρυφισμοϋ

Τ ΗΝτοϋ ΠΡΩΤΗ
έβδομάδα
Νοεμβρίου συνfjλθε

στή Βομβάη τό 15ον διεθνές
συνέδριο χορτοφάγων, μέ
συμμετοχη
άντιπροσώπων
άττό 30 χωρες.
ΕΤναι, λοιπόν, έπίκαιρο νά
προσέξουμε τά yεyονότα έπί
των δποίων στηρίζεται ή ύπό
θεσις της άκρεωφαyίας
Πνευματική άποψις

Ή 'Έλενά Πετρόβνα Μπλα
βάτσκυ, στό «Κλειδί της θεο
σοφίας» λέyει : «'Ένας μεγά
λος έπιστήμων άπέδειξε δτι
κάθε εΤδος ζωϊκοϋ ίστοϋ,
όπωσδήποτε καί άν μαyειρευ
θη τό κρέας, διατηρεί εισέτι
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τοΟ
ζώου. uοταν ή σάρκα των
ζώων άφομοιώνεται ώς τρο
φη άπό τόν αvθρωπο, τοϋ με
ταδίδει, φυσιολογικά, μερικά
_άπό τά χαρακτηριστικά τοΟ
ζώου άπό τό όποίον ποοέρ
χεται. Τοϋτο τό διδάσκει καί
τό ά1Jοδεικνύει στούς σπου
δαστάς της ή άπόκρυφος έπι
στήμη, ή όποία, έπί πλέον,
καταδεικνύει δτι τά άποτελέ
σματα · αύτης της «τραχύν
σεως» η «κτηνοποιήσεως» έπί
τοϋ άνθρώπου εΤναι βαρύτε
ρα άπό τήν σάρκα μεγαλυτέ
ρων ζώων, λιyώτερα άπό

Τοϋ D. BUXEY

(Βαρανάσι

Ί_ νδιCιν)

πουλιά, άκόμη λιyώτερα άπό
ψάρια καί &λλα ψυχρόαιμα
ζωα, καί έλάχιστα δλων δταν
τρώyη μόνον χορταρικά.
Ή Κυρία Μπλαβάτσκυ άνα
φέρει περαιτέρω δτι ή κρεω
φαyία δέν εΤναι εyκλημα,
«μόνον θά καθυστερήση λίyο
την πρόοδό του», διότι πολύ
μεγαλύτερη σημασία άπό τίς
καθαρώς σωματικές πράξεις
εχει yιά τόν ανθρωπο τό τί
σκέπτεται, αlσθάνεται καί
προωθεί πρός άνάπτυξι τό
νοΟ του. Τό νά είναι κανείς
χορτοφάyος φανατικός εΤναι
ή αλλη άκρότης.
Ύyιεινή αποψις
Πάλι στό «Κλειδί της θεο
σοφίας» λέyει: «Πιστεύομε
δτι πολλη άδιαθεσία καί ειδι
κά αύτη ή μεyάλη τάσις yιά
άδιαθεσία, πού κατήντησε
χαρακτηριστικό της έποχfjς
μας, όφείλεται εύρύτατα στην
κρεωφαyία καί ε!δικως σι ην
χρfjσι διατηρημένων κρεάτων.
'Αναφέρεται στά «Ούπανι
σάντ» δτι δταν σ' έκείνους
τούς παλαιούς καιρούς αρχι
σε ό κόσμος νά τρώyη κρέας,
δ άριθμός των yνωστων άσθε
νειων άνέβηκε άπό 3 σέ 72.
Ή ύyιεινή αποψις εΤναι yιά
μερικούς μεyαλυτέρας σημα-
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σίας άπό την ήθική, άλλά κι' τό πίtουρο, αύτό ιό πολύτι
δταv άκόμη έξετάζουμε την μο συστατικό, που άντικατε
κρεωψαγία σε ήθικό η άλλο στάθη μέ χημικά συνθετικά».
έπίπεδο θά εlναι σωστό νά Πρό έπτά έτων τό Βρετανι
δώσουμε την δέουσα προσο κόν Συμβούλιον Ίατρικων
χη στην αποψι · της ύγείας.
Έρευνων εfχε κηρυχθη κατά
Ή χορτοφαγία δεν εΤναι του ασπρου
ψωμιοϋ, τό
1<αθαυτό άπουσία τροψης άπό δποϊον άσπρίζει μ� χημικα
σάρκες. Περιλαμβάνει έπίσης συστατικά «γιά νά γίνη σάν
άρχάς γενικης τροψικης άνα κοκκαλόσκονη» καί έπεκρίθη
μορψώσεως. Φθάνει εως τά ή Βρετανικη κυβέρνησις, διότι
λιπάσματα καί άσχολεϊται με έπέτρεψε, εστω καί σέ μικρη
την ψυτικη κόπρο κλπ. Έν κλίμακα, την χρησι ασπρου
συvτομί(ί( μπορεϊ νΆ άvαψερθη ψωμιου, τό δποϊον κατά τα
δτι μιά ισορροπημένη δίαιτα λεγόμενα του Λόρδου Χάνκυ,
άπό σαλάτες καί φρουτα εΤνσι προωρισμένο νά προκα
εΤνάι ούσιώδης γιά μιά ύγιει λέση «λι yώτερα δόντια, πε
νη ζωή. Πολλοί δμως χορτο ρισσότερες στοματικές παθή
φάγοι στίς 'Ινδίες δεν τρώ σεις, εϋθρσυστα κόκκαλα, πε
γουν άρκετές ώμές τροφές, ρισσότερη δυσπεψία, περισσό
σαλάτες καί ψρουτα. Δυστυ τερες δερματικές παθήσεις,
χως, πλέον του ένός τρίτου περισσότερες άδιαθεσίες καί
της παραγωγης μας σέ χορ άντιβιοτικά, περισσότερες έγ
ταρικά καί καρπους κατα χειρήσεις, περισσότερα νοσο
στρέφονται διότι δεν εχομε κομεϊα καί ψυχιατρικές κλι·
στίς 'Ινδίες άποθηκες ψυγείων νικές, τέλος περισσότερους
η μέσα ταχείας μεταφορδ:ς. έργολάβους κηδειων».
_
Έξ αλλου, ό! γιατροί άπέ
Οί διορατικές ερευνες του
δειξαν δτι ή ασπρη ζάχαρη Ρουντολφ Στάϊνερ fφωτισαν
καί τό κοσκινισμένο ασπρο περισσοτερο τό γενικc\ θέμα.
ψωμί είναι ο! κύριοι έχθροί 'Επίσης δ Κ. Λεντμπητερ στό
του πολιτισμου. θά επρεπε βιβλίο του «Οί Διδάσκαλοι
νά προτιμοϋμε έπίσης τό άγυ καί ή 'Ατραπός» θεωρεϊ την
άλιστο ρύζι, παρά· τό γυαλι τέλεια ψυσικη ύγεία ώς την
σμένο. Δεν εΤναι μιά τροψικη πρώτη άπό τίς άπαραίτητες·
μονομανία, άλλά ζήτημα κα προϋποθέσεις πρός την Μαθη
κης διατροψης.
τεία. 'Αναφέρει δτι καί δ
Σε μιά πρόσφατη συζήτησι Βούδδας εΤχε πη δτι ή πρώτη
τοϋ Βρετανικοϋ Κοινοβου άπσίτησις γιά νά φθάση κα
λίου, οί Λόρδοι Χάνκυ, Ντώγ νείς στην Νιρβάνα εϊvαι ή ψυ- ·
κλας, Τήβιοτ καί Μπάλψουρ ,σική ύγεία.
έπετέθησαν κατά της ασπρης
φραντζόλας, την δποίαν άπε 'Ηθική άποψις
Στίς 'Ινδίες, άντίθετα μέ τό
κάλεσαν «ψραντζόλαΌοψατι
σμένη, γελοιογραφία ψωμιοϋ, τι γίνεται σέ &λλες χωρες,
έ κψυλισμένη·, στερημένη άπό δεν εχομε άνθρώπινες μεθό-
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δους σφαyης. ΕΤναι άληθινά
κρίμα δτι λείπουν απο τά
σφαγεία μέσα στιγμιαίας θα
νατώσεως, σάν τά έρyαλεία
πού χρησιμοποιοΟνται σέ αλ
λες χώρες. Τρώγοντας, λοι
πόν, κρέας συντελοΟμε στόν
βασανισμό τοΟ ζώου κατά
τήν διαδικασία της σφαyης
καί στίς φρικαλέες στιγμές
άyωνίας των ζώων κατά τήν
μεταφορά καί τόν περιορισμό
τους. Σέ αλλες χώρες οί ωμό
τητες εΤναι λιyώτερες καί
άπό τίς μισές δικές μας, ώστό
σο ύπάρχουν παντοΟ. Δέν
μποροΟμε νά τίς δικαιολογή
σουμε λέγοντας δτι εΤναι
άναπόφευκτες. Τό Κάρμα δέν
έπηρεάζεται άπό τέτοιες δι
καιολογίες. Τρώγοντας κρέας
δσο κσί νά λέμε δτι δέν μπο
ροΟμε νό κάμουμε άλλοιως,
συντελοΟμε στήν ϋπαρξι δλων
αύτων των ώμοτήτων. Ή Φύ
σις δέv προώρισε τόν ανθρω
πο ώς σαρκοφάγο, καθώς
άνσφέρουμε πιό κάτω, καί
δέν εΤναι καθόλου άναπ'όφευ
κτες αύτές οί ώμότητες.

Φυσική αποψις
'Εξετάζοντας τά δόντι-α
των σαρκοφάγων ζώων, βλέ
πουμε δτι οι κοπτηρες εΤναι
λίyο άνεπτυγμένοι, οί κυνό
δοντες προεξέχουν καί εΤναι
μυτεροί, οί τραπεζίτες έπίσης
εΤναι μυτεροί καί τοποθετημέ·
νοι ετσι ωστε νά διαχωρίζουν
τά νεΟρα. Τά παμφάγα ζώα,
δπως οί άρκοΟδες, εχουν κο
πτηρες άσυνήθως άνεπτυγμέ
νους, τούς κυνόδοντες δπως
τά σαρκοφάγα και τούς τρα
πεζίτες πλατείς και μέ δύο

μύτες. Τά χορτοφάγα ζώα
εχοuν τούς κοπτηρες δπως τά
παμφάγα, τούς κυνόδοντες
κολοβωμένους, τούς τραπε
ζίτες πλατεϊς καί ντυμένους
μέ σμάλτο στό πλ_άyια. Στά
καρποφάγα ζώα τά δόντιπ
εχουν τό ϊδιο ϋψος, οί κυνό
δοντες εΤναι λίγο προβεβλη·
μένοι, κωνικοί καί άμβλείς,
εχουν δύναμι καί δέν προο
ρίζονται γιά τήν σύλληψι της
λείας δπως οί κυνόδοντες των
σαρκοφάγων. 01 τραπεζίτες
εΤναι πλατείς, όχι μυτεροί
yιά νά βοηθοϋν τό μάσσημα
σαρκών, ντυμένοι μέ σμάλτο
γιά νά προφυλάσσωνται ά πό
τήν φθορά κατά τήν πλαγινή
τους κίνηιJΊ. Ή έξέτασις των
δοντιών τοΟ άνθρώπου αγει
στό συμπέρασμα δτι δέν μοι
άζουν μέ τά δόντια των σαρ
κοφάγων, των παμφάγων η
των χορτοφάγων, άλλά μοιά
ζουν άκριβως μέ τό δόντια
των καρποφόγων ζώων. Ή
Φύσις προώρισε τόν ανθρωπο
yιά δίαιτα φρούτων.
Στο '(διο συμτrέρασμα κα
ταλήγουμε μελετώντας τήν
άνοτςψία των διαφόρων ε{
δων. "Ας πάρουμε τόν πεπτι
κό σωληνα. Τά · εντερα τοΟ
άνθρώπου εΤνοι 10 εως 12 φο
ρές τό μηκος τοΟ σώματος,
μετρώντας άπό τό στόμα εως
τά 6ττlσθια, πού άκριβως εΤ
ναι ή άναλοyία τοΟ καρπο
φάγου ίώου, ένω τά εντερα
των χορτοφάγων ζώων ε[ναι
20-28 φορές τό μηκος τοΟ
σώματός των καί 3-5 φορές
των σαρκοφάγων. Ό στόμα
χος των σαρκοφάγων είναι
σφαιρικός, ένω των καρποφά-
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yων εΤναι μδ:λλον πλατυς καί
εχει συνέχεια πρός τόν δωδε
καδάκτυλον, που χρησιμεύει
ώς δεύτερος στόμαχος, των
δέ χορτοψάyων εΤναι ένιαϊος
καί περισσότερο έκτεταμένος
παρά των σαρκοφάγων. Ό
στόμαχος τοΟ άνθρώπου μοι
άζει άκριβως μέ των καρπο.
φάyων ζώων. 'Επίσης δλα τά
δρyανα των α!σθήσεων, δρά
σεως, άφης, όσφρήσεως κλπ.,
αν καί δέν εχομε έδω άρκετό
χώρο πρός άνάπτυξιν των
δμοιοτήτων, έπιβεβαιώνουν
τό δτι ή φύσις ουδέποτε προ
ώρισε τόν ανθρωπο yιά νό
τρώyη κρέας. Ό ανθρωπος θά
«βελτιώση» την έρyασ[α της
Φύσεως η θ' άλλάξη τό ερyον
τοΟ θεοΟ;
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τανικοΟ ύπουρyείου Γεωρ
γίας, έδήλωσε στό παγκόσμιο
συνέδριο διατροψης δτι «ή
χορτοψαyικη δίαιτα εΤναι
ίκανοποιητικη άπό θρεπτικης
άπόψεως καί συv,�μα μπορεϊ
νά έξασψαλίση σχεδόν την
αυτάρκεια».

Κοινωνική άποψις

Είναι περιττόν νά λεχθη
δτι ζώντας μέ άκρεωψαyική
δίαιτα θά σταματούσαμε την
έκμετάλλευσι των ζώων μέ
την τεχνητη yονιμοποίηαι και
την έκμετάλλευσι των σεξου
αλικών των συνηθειών κλπ.,
καί δέν θά παρεδίδαμε πλέον τους κατωτερους και μειονεκτοΟντας άδελψούς μας
στην ταπειvωτικη άσχολ[α
τοΟ χασάπη. Σε μερικές χω
Οίκονομική άποψις
ρες εχει άvαyνωρισθη δτι δ
'Ένα στρέμμα yης που τρέ χασάπης γίνεται ακαρδος
ψει εναν ανθρωπο μέ ζωϊκη καί άvαίσθητος, yι' αυτό δέv
τροφή, έάν χρησιμοποιηθη yιά τοΟ έπιτρέπεται νά μετάσχη
δημητριακά, φροΟτα, χορτα σέ δρκωτό δικαστήριο.
Ό &vθρωπος, καθώς καί
ρικά κλπ. τρέψει 20 ανθρώ
πους. Κάθε yεωρyός γνωρί τό καρποψάyο ζώον, δέv
ζει αυτό τό πόρισμα των στα άρέσκεται στην μυρωδιά των
τιστικών. 'Επομένως, ενας σψαyείων καί έξ ένστικτου
ανθρωπος που έπιμ$vει yιά έyκαθιστδ: τά σψαyεϊ α μα
ζωίκη τροφή, στερεϊ την τρο κριά άπό τίς πόλεις. Τό ξερ
ψη άπό αλλους 19 άνθρώ ρ[ζωμα των σψαyείωv θά εκα
πους. 4έ παλιές περιόδους νε τίς πόλεις καθαρώτερες
της ιστορίας, ή διατροφη τοΟ. καί όμορψότερες, τόσο yιά
αυξανομένου πληθυσμοΟ άν μδ:ς, δσο καί yιά τά παιδιά,
τιμετωπίζετο μέ την καλλιέρ πού εΤ ναι περισσότερο ευαί
yει� άδεσπότων γαιών. Σή σθητα καί εϋκολα έπηρεά
μερα, ή μεγάλη αϋξησις τοΟ ζeινται άπό t'Jυς κραδα
πληθυσμοΟ μπορεΊ ν' άντιμε σμούς, οί δποϊοι έκπέμποv
τωπισθη μόνον μέ την αϋξησι ται άπό τά σψαyεΊα.
Ή κατάρyησ,ς των σψα
της άποδόσεως των ηδη καλ
λιερyουμένων γαιών. Ό σFp yείων θά συvτελοΟσε στό άνέ
Τζών Σκόττ Ουάτσον, έπιστη βασμα τοΟ έπιπέδου ύyείας
μονικός σύμβουλος τοΟ βρε- τοΟ εθνους. Στόν πρώτο παy.
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<όσμιο πόλεμο, ή Δανία δέν
:1ποροΟσε νά εlσαyάyη τροφη
<αί άνσyκαστικως έσφαξε
�λα τά ζώα, μέ άποτέλεσμα
νά κατακτήση την πρωτοκα
θεδρία ώς χορτοφάγο εθνος.
οι στατιστικές ύyείας καi
ζωτικότητας ύπερέβησαν κά
θε δεδομένον καί έφθασαν
στό άνώτερο έπίπεδον της
Εύρώπης.
θά ηθελα ν' άναφέρω άκό
μη δτι τό 1932, ή Κοινωνία
των Έθνων κατήρτισε διεθνfj
έπιτροπη (μι: συμμετοχη άν-

ΒΙΚΤΩΡΟΣ

Ν

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΙΩΘΩ ΜΕΣΑ ΜΟΥ βαθειά
μιά ζωή μελλοντική Είμαι
σάν τό δάσος δπου τοχου
νε πολλές φορές κομμένο. Τά
χτυπήματα τά νέα είναι δυνα
τότερα άπό τό παλιά,
κάθε
φορά. Ξέρω πώς ύψώνουμαι κατά
τόν Ουρανό '<αi νιώθω πάν' άπό
τήν κεφαλή μου τή
λιακάδα
τήν καυτή. Βέβαια η γη μοϋ δlνει
τό ψωμl μου, μά έπάνωθέ μου λάμ
πει ό Ουρανός, άντικαθρεφτlζοντας κόσμους αyνωστους.
Έσεϊς λέτε πώς δέν είναι τl
ποτ' αλλο η -ψυχή άπό τ' άποτέ
�εσμα γήΊ'νη� αίτlας. Γιατl δμως
η ψυχη, μου ε Ιναι πάντα ζωντανή
δσο κι αν άρχlσανε νά λιγο
στεύουν ol δυνάμεις μου ol cουσι
κές ; Ό χειμώνας έθρονιάστηκε
στήν κεφαλή μου, δμως στέκει
άκόμα στήν καρδιά μοu η αίώνια
ανοιξη Καί δλα τοϋτα δw τά yε
ράματά μου, νιώθω ν' άνασαlνω
τή γλυκειά τήν ευωδιά άπ' τά

τιπροσώπων Μ. Βρετανίας,
Ήν. Πολιτειών, Γαλλίας,
Ρωσσίας, Σουηδίας κ.α.) στην
όποία άνέθεσε νά έρευνήση
καί ν' άναφέρη ποιά ε1ναι ή
έλάχιστη μερίδα κpέάτος που
άπαιτεϊται yιά την διατήρησι
της iκανότητος καi 1σχύος
ένός μαχίμου στρατιώτου. Ή
άπάντησις ύπηρξε: «Καμμιά».
Καi προσετέθη δτι δίαιτα
δημητριακών, φρούτων καi
κηπουρικών ε!ναι έπαρκης
yιά τέλεια ύyεία.

ΟΥΓΚΩ

ΘΑΝΑΤΟΣ
γιασεμιά, τούς μενεξέδες καίι τά
ρόδα, δπως δταν ημουν νέος ε' κο
σι χρονwν. Κι δσο προχωρώ, καί
στό τέλος μου ζυγώvω, τόσο κα
θαρώτερα άκούω όλόγυρά μου
συμφωνl ες, κ�σμ_ων δπου μέ: κα
λοϋν. Κι αυτο εlναι θαυμαστό δσο
καί άληθινό Φαlνεται πώς ε Ϊναι
αυταπάτη, κι δμως ε Ϊναι κάτι
έντελwς πραyματικό
κ,· δταν είναι πιά νά κατεβw
στό μ�ημα, θά μπορw νά πw
δπως εlπαν κι αλλοι: <Τέλειωσα
καί τουτησδά της ημέρας τή δου
λειά», δμως δέ θενα μπορw νά πw
πώς τελεlωσα κ-aί τή ζωή μου Ή
δουλειά της ημέρας μου θά ξαναρ
χlσει τ' αλλο τό πρωr, πού είναι
νάρθει.
'Όχι, δέν εΤν' τό μνημα δεν
τροσειρά κλειστή, μά ε Ϊν' όλάνοι
χτο λειβάδι. Θαμπώνει η σκοτει-·
νιά της νύχτας, πάντα δμως φέρ
νει τήν αίώνια τή λιακάδα.
Μετάψρ Τιμ. Τ Βρατσάνου
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ΜΙΛΟΥΜΕΝ
συχνά περί
«Άθ<!νασίας της ψυ ,<ης�,
χωρίς νά άvαλοyιζώμεθα
πόσον δύσκολον θέμα θίyομεν.
Διότι οϋτε τί είναι άθανασία
yνωρίζομεν, οϋτε τί εΤναι ψυχή.
Καί τά δύο μόνον τά ψανταζό
μεθα. Ούδαμως τά yνωρίζομεν.
'Αθανασία ίσον αιωνιότης ύπάρ
ξεως, δηλ. εννοια άσύλληπτος
διά τόν άνθρώπινοv νοϋν. Καί
ψυχή: Τί εΤvαι ψυχή; Δυνάμεθα,
άραγε, μέ τό κατώτερον νά συλ
λάβωμεν τό άνώτερον ; Μέ τήν
σκέψιν νά συλλάβωμεν τήν εν
νοιαν της ψυχης ,
Δύσκολα πράγματα, πολύ πιό
δύσκολα, έψ' δσον έκ πρώτης
δψεως φαίνονται. "Ας προσπα
θήσωμεν νά άπλουστεύσωμεν τό
θέμα. Ά ντί νά λέyωμεν «άθανα
σία της ψυχης», ας είπωμεν
«έπιβίωσις της άτομικότητος->.
• ισως ετσι εΤναι εύκολώτερον
νά τό άντιληφθωμεν και νά τό
μελετήσωμεν.
Ό άνθρωπος θνήσκει. Τό γε
γονός τοϋ θανάτου τοϋ ψυσικοϋ
σώματος μας ε1ναι-ψεϋ-πάρα
πολύ γνωστόν. 'Αλλά τί γίνεται
μέ τάς ψυχοδιανοητικάς ίδιότη
τας, αί όποϊαι, πέραν τοϋ ψυσι·
κοϋ σώματος, άποτελοϋν τήν
άτομικότητα έκάστου άνθρώ
που ; Δηλαδή μέ τά συναισθή
ματα, τάς έ"'Ίιθυμίας, τάς σκέ
ψεις, τήν βούλησιν, τήν αίσθη-

σιν της ύπάρξεως τοϋ Έyώ ώς
ξεχωριστοϋ δντος μέσα στό σύ
νόλον της φύσεως ; 'Όλα αύτά
χάνονται μέ τό γεγονός τοϋ
θανάτου καί της ψθορας τοϋ ψυ
σικοϋ σώματος η έξακολουθοϋν
νά ύπάρχουν καί μετά τήν φθο
ράν αύτοϋ;
Ό Γκαουτάμα Βούδδας, έρω
τηθείς έάν ύπάρχn έπιβίωσις τοϋ
Έyώ, ήρνήθη ν· άπαντήσn. «Ό
Μεγάλος "Αyιος, δέν ώμίλησε>>.
Καί δταν ό μαθητής του Ά νάντα,
τόν ήρώτησε τήν αίτίαν της σιω
πης του, είπεν: <,"Αν άπαντοϋσα
δτι ύπάρχει, θά έδικαίωνα έκεί
νους πού
πιστεύουν είς τήν
διαρκη ϋπαρξιν της ζωης. 'Ά'J
άπαντοϋσα δτι δέν ύπάρχει, θά
έδικαίωνα έκείνους πού πιστεύ
ουν είς τήν έκμηδένισιν>. Μ' άλ
λα λόγια κατηγορηματική άπάν
τησις είς τά μεταφυσικά προ
βλήματα δέν είναι σκόπιμον νά
δίδεται, διότι ώθεϊ είς παρεξη
γήσεις.
Δυνατόν πολλοί νά ψρονοϋν
δτι τά ψυχοbιανοητικά φαινό
μενα είναι άποκλειστικόν άπο
,τέλεσμα της λειτουργίας τοϋ
ψυσικοϋ σώματος. Αύττ1 εΤναι ή
μία άποψις, σεβαστή δπως καί
κάθε άλλη. Καθένας είναι έλεύ
θερος νά δέχεται τά συμπερά
σματα έκεϊνα, είς τά σποϊα αί
μελέται του καί ή σκέψις του
τόν εχουν δδηyήσει. • Αλλοι,
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δμως, την άποψιν αύτήν δέν τήν
δέχονται. Διότι προβ6:λλουν
πλήν άλλων θεωρητικων έπιχει
ρημάτων-δτι πλείστα γεγονότα
καί περιστατικά άποτελουντα
τήν όyκωδεστάτην βιβλιοyραφίαν
του Πνευματισμου, όδηyουν εtς
τό συμπέρασμα δτι αί ψυχοδια
νοητικαί έκδηλώσεις συνεχίζον
ται καί μετά τήν φθοράν του
φυσικου σώ,.ιατος, καί μετά τό
φαινόμενον του λεγομέν()υ θα
νάτου. Κατά τού rους, ή συγκε
κριμένη άτομικότης, ή όποlα
έξεδηλουτο είς τόν φυσικόν κό
σμον διά μέσου ένός συγκεκρι
μένου φυσικου σώματος, έξακο
λουθεί νά ύπάρχn καί μετά τήν
φθοράν του έν λόyc;_J φυσικου
σώματος. Αύτή είναι ή έπιβlω
σις της άτομικότητος.
Άλλά πρέπει νά έξετάσωμεν
τό ε"ίδος αύτης της έπιβιώσεως
καί - μοιραίως - τήν διάρκcΞιάν
της. • Ασχημος σκόπελος. 'Υπάρ
χει. άραγε, ή αίωνιότης είς αύ
τήν τήν έπιβίωσιν, δπως πολλοί
παραδέχονται: "Η ή έπιβlωσις
αύτή εχει κάποιαν διάρκειάν,
ενα γίγνεσθαι, μίαν έξέλιξιν;
"Ας έΕ,cΞτάσωμcν τό ζήτημα άμε
ρολήπτως καί μέ έλευθεραν
σκεψιν.
Αίωνιότης έπιβιώσεως. Δηλαδή
μία συντομωτάτη έν σχέσει
πρός τήν αίωνιότητα-χρονική
περίοδος έπιyείου ζωης, διερ
χομενη ώς σκιας δναρ καί δια
νυομένη ώς έπί τό πλείστον
άνευθύνως καί συμπτωματικως,
ή όποία δμως άποφασίζει διά
μίαν αίωνίαν κόλασιν η ενα
αίώνιον παράδεισον, κατά κρί
σιν ή όποία θά λάβn χώραν είς
μίαν ίστορικήν στιyμήν, μέ τεκ
μήρια τήν έν γένει έπίyειον
δρασιν, !,-ιολονότι άνεύθυνον καί
συμπτωματικήν ώς έπί 1ό πολύ
καί tδίως ώς πρός τnν μεγάλην
πλειονότητι"'( των άνθρώπων, οί
δποίοι θά καταδικασθουν διά
πράξεις η
παραλείψεις, τάς
όποίας έν πλήρει συγχύσει έξε
τέλεσαν καί των δποίων το
άξιόποινον πλειστάκις ήγνόουν.
Έν4'> άλλοι, κατά σκανδαλώδη
της τύχης εϋνοιαν, μόνον καί
μόνον διότι δέν έπέζησαν της

vη,τιακης ήλικίας, θ:ι: άπολα μβά
νουν των άγαθων του παραδεί
οου, μή προφθάσαντες• νά περι
πέσουν είς της άμαρτίας τούς
γαμψούς δνυχας. Μία άποψις καί
αύτή, τήν όποίαν άσπάζονται
έκατο 11μύρια άνθρώπων, σεβα
στή βεβαίως, άλλά μέ τόσον
άσθενη λογικά έπιχειρήματα,
ωστε νά δικαιολοyηται πασα
άμφιβολία.
Τρίτη άποψις: Αίωνιότης έπι
βιώσεως της άτομικότητος, ή
δποία δρ� καί έξελίσσεται χω
ρίς τό φυσικόν σωμα, άποκλει
στικως έντός της σφαίρας της
πνευματικης ζωης. 'Αλλά τότε,
πρός τί ή έπίyειος ζωή;
Καί
πόσον μηδαμινή καταντ� ή ση
μ::χσία της! Αί έπιθυμίαι καί τά
συναισθήματα, πού όφεlλονται
είς τήν ϋπαρξιν καί τήν κατά τήν
έπίyειον ζωήν λειτουρyίαν του
φυσικου σώματος, δέν θά άτρο
φήσουν σύν τ4'> χρόν".), κατόπιν
της φθορας καί έξαφανίσε ως
του φυσικου σώματος;
Καί άνευ αύτων, δέν θά άτρο
φήσουν έν συνεχείςχ αί σκέψεις,
καί αύτή αϋτη ή συναίσθησις
της άτομικης ύπάρξεως ώς ξε
χωριστης όντότητος έν τfi φύσει ;
Πως cίναι δυνατόν νά λειτουρ
yουν είς τό διηνεκές, μέ τάς
φευγαλέας έντυπώσεις της συν
τομωτάτης, άνευθύνου καί συγ
κεχυμένης έπιyείου ζωης;
Τετάρτη άποψις: Έπιβ•ωσις
της άτομικότητος, ή δποία δρ�
καί έξελίσσεται μετά φυσικο υ
σώματος, άλλά πέραν της yηί
νης σφαίρας, είς άλλα ούράνια
σώματα. Τότε, δμως, δια1ί δχι
καί έπί της Γης;
Οϋτω φθάνομεν είς την τελευ
ταίαν άποψιν, των διαδοχικων
ένσαρκώσεων έπί της Γης, δη
λαδή της Μετενσαρκώσεως, ή
δποία άποτελεί εκφρασιν του
θεμελιώδους Νόμου της Περιο
δικότητας
η
ΆνακυκλήσcΞως,
λαμβάνουσα χώραν κατά τό
μακροχρόνιον στάδιον της έξε
λίξεως μέσc;_J άνθρωπίνων μορ
φων.
Τό νά θεωρωμεν τήν ίδέαν της
Μετενσαρκώσεως - καί έπομέ
νως της προϋπάρξεως - ώς έξω-
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φpενικήv καί άπαράδεκτον, όφεί
λεται εtς τάς προκαταλήψε.ις,
αί δπο'ιαι εχουν δημιουρyηθη
άπό τάς διαχύτους υλι στικάς
άντιλήψεις.
Ή άποψις της Μετενσαρκώ·
σεως, τήν δποίαν εχουν άσπα
σθη φιλόσοφοι δλκης, είναι ή
μόνη ή δποία μας δίδει λογικήν
έξήyησίν είς δλα άνεξαιρέτως
τά έκ της έξετάσεως του θέμα
τος της έπιβιώσεως ι ης άτομι
κότητος προκύπτοντα προβλήμα
τα καί άποκαθιστ� τήν εννοιαν
της δικαιοσύνης καί της τάξεως
έν τfi άνθρωπίνη ζωfi, αί δπο'ιαι,
χωρίς τήν Μετενσάρκωσιν, δια
σαλεύονται έκ θεμελίων.
Πράγματι, πως θά έξηyήσω
μεν, χωρίς τήν προυπαρξιν, τήν
τεραστίαν διαφοράν πού παρου
σιάζουν οί άνθρωποι είς δλας
έν yένι:ι τάς ψυχοδιανοητικάς
των tδιότητας, ένct> άφ' έτέρου
τά φυσικά σώμα rά των λειτουρ
yουν δμοιοτύπως; Πως δ ενας
εχει ζωώδη αίσθήματα, ένct> δ
άλλος λεπτά καί έξε.υyενισμέ
να; Πως δ ενας εχει άσθενε
στάτην τή II διάνοιαν, ένct> δ
άλλος παρουσιάζει καταπληκτι:.
κήν εύφυίαν; Πως δ ενας εχει
κακουρyα ενστικτα, έVct> δ άλλος
είναι άyνός καί άνίκανος νά
κάμn κακόν; Πως δ ενας εχει
τόσον έλαστικrιν τήν συνείδη
σιν. ένct> δ άλλος είναι άδαμάν
τινος χαρακτήρ; Πως έξηyουν
ται αύταί αί τεράστιαι διαφο
ραί, πού παρουσιάζουν οί άν
θρωποι είς τήν ήθικήν καί πνευ
ματικήν των άνάπτυξιν, ένct> φυ
σιολοyικως είναι τόσον δμοιοι;
Πως άλλως δύνανται νά έξηyη
θουν αύταί αί κολοσσιαίαι δια
φοραί, έάν μή είς τήν διαφορε
τικήν ήλικίαν των ψυχων; Ή
θεωρία της κληρονοι1ικότητος, f)
ή fJεωρία της έπιδράσεως του
περιβάλλοντος, δεν άρκουν. Δέν
λέγω δτι δεν εχουν έπίδρασιν
-καί σημαντικήν-άλλά δεν άρ
κουν, διjτι υπάρχουν περιπτώ
σεις, πού αποδεικνύουν, άναντιρ
ρήτως τήν άνεπάρκειάν των.
Καί πως θά έξηyηθουν αί εμφυ
τοι καλλιτεχνικαί ίδιοσυyκρα-
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σίαι η αί tδιοφυίαι καί τά (tπαι
διά-θαύματα,>, έάν δχι διά της
Μετενσαρκώσεως; Δεν εΤναι,
λοιπόν, ή κληρονομικότης καί
τό περιβάλλον, πού διαμορφώ
νουν τόν ενα είς εκφυλον η έy
κληματίαν, καί τόν άλλον είς
μεyαλοφυα η αyιον. Είναι ή δια
φορά ψυχοπνευματικης ήλικιας,
είναι ή διαφορά βαθμου έξελί
ξεως, είναι ή διαφορά άριθμου
ένσαρκώσεων, έν συνδυασμct>
πρός τήν άξιοττοίησίν των.
Άλλ' ας έξηyήσωμεν άναλυτι
κώτερον τόν τρόπον λε ιτουρ
yίας της Μετενσαρκώσεως. Καί
πρός άρσιν πάσης παρεξηγή
σεως, ας yίνη σαφής ή διάκρισις
μεταξύ Μετενσαρκώσ1cως καί
Μετεμψυχώσεως. Μετcμψύχωσις
συνήθως 611ομάζεται ή θεωρία,
κατά την δττοίαν ή άνθρωπίνη
ψυχή, μετά θάνατον, φυλακίζε
ιαι ένίοτε είς σωμα ζώου. Μία
τοιαύτη αντίληψις είναι άπαρά
δcκτος διά τήν άποψιν της Με
τενσαρκώσεως, άρνουμένης ενα
τοιουτον τεράσιιον πρός τά
δπισθεν αλμα της έξελίξεως,
όπισθοδρομούσης άπό του άν
θρωπίνου σταδίου έκ νέου είς
τό ζωϊκόν. Διότι ή έξέλιξις προ
χωρε'ι προοδευτικώς, άπό των
άτελεστέρων μορφων πρός τάς
τελειοτέρας.
Κατά τήν άποψιν της Μειεν
σαρκώσεως, δ άνθρωπος είναι
ενα δν πολυσύνθετον, καί συνε
πώς είναι χονδροειδής ή δια[ρε
σίς του είς υλικόν σωμα καί είς
άϋλον ψυχήν. Τό ύλικόν σωμα
είναι δ έξωτερικώτερος φορεύς
της συνειδήσεως. 'Όταν διά του
θανάτου άποβληθfi, n ζωή συνε
χίζεται με έξωτερικώτερον φο
ρέα η περίβλημα τό λεγόμενον
άστρικόν σωμα, τό δπο'ιον είναι
1Ί εδpα των έπιθυμιων. των συγ
κινήσεων καί των συναισθημά
των. Συνεπως, τό άνθρώπινον
δν έξακολου&ε'ι κατά κ-:.�:ποιον
τρόπον, καί μετά θάνατον νά
έπιθυμfi, καί νά συναισθάνεται.
Καί έφ' δσον αί έπιθυμίαι καί
'1:ά συναισθήματα άναφέρονται
είς λει :ουρyίας του υλικου σώ
ματος, είναι προφανές δτι, πα-
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ραμένου_σαι άνικανοποίητοι. δη
μιουρyουν δυσάρε.στον κατά
στασιν, παρατεινομένην μέχρι
της φθορας καί διαλύσεως καl
του άστρικου σώματος. Τουτο
άποτελεϊ ενα δε.ύτερον θάνατον.
Ι<αί τότε ή συνείδησις-ή ψυχή
συνεχίζει τήν ζωήν της, μέ έξω
τερικώτε ρον φορέα τό νοητικόν
σωμα, εδραν των σκέψεων, των
Τό
άπηλλαyμένων επιθυμίας.
νοητικόν σωμα έπεξερyάζεται
τήν πεϊραν τήν άποκομισθεϊσαν
έκ της διανυθείσης έπιyείου
ζωης. Μέχρις στου καl τό νοητι
κόν σωμα η περίβλημα φθαρfi
καl άποθάνn
Τοιουτοτρόπως ή δρασις είς
ϊόν φυσικόν κόσμον τελειώνει
μέ τήν φθοράν του φυσικου σώ
ματος. Ή συναισθηματική ζωή
τελειώνει άρyότερον μέ
τήν
φθοράν του άστρικου σώματος.
Καl ή διανοητική ζωή τελειώνει
μέ τήν φθοράν του νοητικου
σώματος.
Τότε, ή συνεί5ησις της άτομι
κότητος, άπηλλαyμένη καl των
τριων φορεωv της έπtyείου έν
σαρκώσεώς της, άφομοιώνει τήν
έκ ταύτης άποκομισθεϊσαν καl
έπεξερyασθε'ίσαν πΕ'ίραν,
καl
τοιουτοτρόπως έπιτελε'ί είς τήν
έξέλιξίν της ενα μικρόν η μεyα
λύτερον βημα, άναλόyως της
ποσότητος καl ποιότητος της
έκ της έπιyείου ζωης άποκομι
σθείσης καί άψομοιωθείσης πεί
ρας.
Δηλαδή ή έπl της Γης ένσάρ
κωσις χρησιμεύει διά τήν έξέλι
ξιν τηςδπισθεν τηςέμφανιζομένης
προσωπικότητος ύποκρυπτομέ
νης άτομικότητος η ψυχης.
'Ακολούθως, ή άτομικότης θά
περιβληθfi έκ νέου διαδοχικως
ενα νέον περίβλημα έκ νοητι
κης ϋλης, ενα νέον περίβλημα έξ
άστρικης ϋλης, ενα νέον περί
βλημα έκ φυσικης ϋλης, καl τοι
ουτοτρόπως yενναται ενας ν�ος
ανθρωπος, περικλείων την ίδ[αν
παλαιάν ψυχήν. Ή βαθυτέρα ψυ
χοσύνθεσίς του. δ εμφυτος χα
ρακτήρ του, που είναι άνεπηρέα
στος άπό τήν μόρφωσιν κα.ί τάς
συνθήκας της ζωης, είναι άπο-

τέλεσμα της έπεξε.ρyασίας του
παρελθόντος, δηλαδή των προ
γενεστέρων ένσαρκώσεων της
ψυχης, άλλα αί σκέψεις, αί έπι
θυμίαι καί τά συναισθήματα εί
ναι χάρτης αyραφος. καί θά δια
μορφωθουν άπό τάς περιστάσεις
της νέας ένσαρκώσεως.
Μία νέα ήμέρα άνατέλλει, της
δποίας ή παιδική ηλικία είναι
τό πρωϊνόν, ή ωριμος είναι ή
μεσημβρία, καl �Ί γεροντική ιί
έσπέρα. θά έπακολουθήσn ή
άναπαυτική νύ1μα του λεγομέ
νου θανάτου καl μία νέα ήμέρα
καί πάλιν θά άνατείλn.
Καl οϋτω, μέσ(ϊ) άλλεπαλλή
λων έπί της Γης ένσαρκώσεων,
άκολουθε'ί ή διά τούτων έξελισ
σομένη άτομικότης-ή ψυχή-τήv
έξελικτικήν της πορείαν πρός
τόν προορισμόν της, νά άποβr,
θε'ίον ΝΟν, δηλαδή νά πραyμα
τοποιήσn
μίαν
κατάστασιν
'Ελευθερίας, Εύδαιμονίας , καί
Άληθε ίας, άσυλλήπτων διά τήν
σημερινήν περι�ρισμένην άνθρω
πίνην άντίληψιν.
'Ώστε ή άτομικότης - οπως
τόσον παραστατικως γράφει ή
Μπλαβάτσκυ-σάν ενας ήθοποιός
παίρνει διάφορες προσωπικότη
τες, παίζει πολλους ρόλους στό
θέατρο της ζωης, χωρίς βεβαίως
οί ρόλοι που έκάστοτε ύποδύε
ται ν' άποτελουν τό 'Εγώ του
ήθοποιου. Κάθε βίος είναι καί
μία θεατρικ1Ί παράστασις, που
yιά
μιά
παίζεται
μόνον
βραδυά. Ό ήθοποιός άρχ[ζει
άπό μικρους ρόλους κομπάρσου,
ρόλους στρατιώτου η άκολού
θου. Έπειτα ύποδύεται τόν
� Αριελ καί τόν Πούκ. Έπειτα
παίζει τόν Μάκβεθ καί τόν Σάϋ
λωκ. 'Ακολούθως τόν Ρωμα'ίο,
τόν Αμλετ, τόν Βασιλέα Λήρ.
Καί έyκαταλείπει τnν σκηνήν
άφου παίξει καί τόν ρόλο του
μάγου Πρόσπερ.
Έτσι, οπως ή μέλισσα άπό
κάθε λουλούδι, συλλέγει ή ψυ
χή άπό κάθε yηινην προσωπικό
τητα, έντός της δποίας ένσαρ
κουται, τό νέκταρ άπό τάς πνευ
ματικάς ίκανότητας που άνα
π-cύσσονται, καί τό άφομοιώνει
Ν
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εtς ενα σύνολον.
Νά διερωτηθωμεν διατί δέν έν
θυμούμεθα τάς προγενεστέρας
μας ένσαρκώσεις; Μήπως έvθυ
μεϊται κανείς τά γεγονότα του
α' ετους της ζω.ης του; Τουτο,
δμως, δέν σημαίνει δτι δέv τό
διήνυσεν. 'Αλλά καί άλλα ση·
μαντικά ;ycyονότα του βίου συμ
βαίνει νά κοιμωνται εtς τά βάθη
της μνήμης. Δέν επεται δτι δέν
ύπάρχουν. Πλήν τούτων δμως,
άλλος ε1ναι- δ λόγος διά τόν
δποϊον δέν ύπάρχει μνήuη. Ποίος
θά επρεπε νά ένθυμηται; Ή μνή
μη ε1ναι λειτουργία του νοητι
κου σώματος, μεταβιβαζομέvη
διά του έyκεφάλου είς τήν συ·
νεlδησιν του φυσικου σώματος.
'Αλλά δπως τό φυσικόν σωμα,
οϋτω καί τό νοητικόν, διά του
δποίου λειτουρyεϊ ή σκέψις, ή
μνήμη καί αί άλλο.ι vοητικαί
ένέρyειαι, ε1ναι-δπως είπομεv
-νέον, καινουρyές, δι' έκάστην
ένσάρκωσι v. Κατά συνέπειαν
μνήμη γεγονότων προγενεστέ
ρας ένσαρκώσεως δέν είναι δυ
νατόν vά ύπάρχη. 'Υπάρχει δμως
ή έπίδρασις των γεγονότων έπί
της Ψυχης. ή δποία άφομοιώνει
τήν έκ των γεγονότων πεϊραv,
μετουσιουμένην είς διάπλασιν
χαρακτηρος, F ίς έμφύτους τά
σεις, είς αύθορμήτους Έλξεις καί
άποστροφάς.
uΩστε ή μνήμη, λογικόν ε1ναι
νά μή ύπάρχn, έκτός έάν, μολο·
νότι ύφίσταται τό φυσικόν σω·
μα, ή συνείδησις κατορθώσn νά
ελθn είς έπαφήν μέ τά έσώτατα
βάθη της ψυχης. έκεϊ δπου ύπάρ
χει ζωσα δλόκληρος ή ίστορία
του παρελθόντος. Άλλ' αύτή ε1ναι μία σπανιωτάτη περίπtω·
σις.
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Ύπό τό φως της Μετενσαρ
κώσεως τό φοβερόv πρόβλημα
τοϋ θανάτου προσλαμβάνει μίαν
τελείως διαφορετικήν δψιv. Δέν
ύπάρχει πλέον θάνατος, ύπό τήv
συνήθη του εvνοιαν, δέv ύπαρχει
τέρμα της ζωης, άλλά μία αίω·
νία άvαvέωσίς της έπάνω στή
Γη, μία συνεχής καί άδιάκοπος
έξέλιξις της ψυχης. Ό φόβος
του θανάτου έξαφανίζεται, πα·
ραχωρων τήν θέσιν του εις μίαν
χαρωπήν ένατένισιν του αίω·
νίου μέλλοντος, είς μίαν χαρω·
πήν, άλλά, σοβαράν, έvερyητι
κήν καί yόνιμον άvτιμετώπισιν
της ζωης, πού ε1ναι τό σχολείον
της ψυχης. Κcχμμία προσπάθεια
διά τήv 'Αλήθειαν, τήν Δικαιο
σύνην καί τόν Ά νθρωπισμόv δέν
χάνεται, διότι μετουσιώνεται είς
έξευyεvισμόν της ψυχης. Καμμία
θυσία, ύπέρ σκοπου γενναίου
καί ύψηλου,. δέv ετνάι ματαία
καί άσκοπος, διότι δικαιώνεται
είς τόν πνευματικόν κόσμον. Ό
άνθρωπος δρ� έλεύθερος, διότι
άπελευθερουται άπό τόν φόβον
του θανάτου, άπό τόν φόβον του
έκμηδεvισμου καί της άνυπαρ
ξίας.
Ή Μcτεvσάρκωσις δεν είναι
δυνατόν. νά κατανοηθfi καθ' δλην
αύτης τήν εκτασιv καί τό βάθος,
άνευ μακρας καί έπιπόνου μελέ
της. Ένταυθα έπεχειρήθη προσ
πάθεια άπλης σκιαyραΦήσεώς
της. Ό έπιθυμωv δύναται νά με
λετήσn έκτεταμένως τό θέμα,
έλεύθερος νά συvαyάyn τά ίδι
κά του σι:μπεράσματα. Ή έλευ
θερία της σκεψεως πρέπει νά
εΤvαι πάντοτε άπεριόριστος.
ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟnοΥ ΛΟΣ

Γ.

Τ ΣΟΥ Κ Α λ Α

ΑΖΩΤΟΝ
Στίς φλέβες μου μέσα, στά νεΟρα μου άπάνω,
ένα μόριο άζώτου κυλάει.
'Από ποΟ εχει κινήσει ; ΠοΟ πάει ; Ή άρχή του
σ' άναρίθμητων χανεται α!ώνων τά χάη.
Μά, σάν μαγεμένο /:.να κρύσταλλο, κρύβει
ε!κόνες πού πλέον άπ' τη γη εχουνε σβήσει :
,,....
φλόγες φωτίζουν έρέβη καί φθίνουνθύελλες ξεσπδ:νε κι άνοίyονται άβύσσοι.
'Έζησε μiσα σέ τέλματα ά{ώνες·
τό λίκνισαν ρόχθοι τεράστιων κυμάτων·
της ζωης μας τό πρώτο εΤχε σάλεμα νιώσει·
στίς φλέβες ύπηρξε γιγάντιων τεράτων.
Έπέρασε μέσα άπ' άρlφνητους δρόμους,
άλλάζοντας μύριες ζωές, καί κυλώντας,
στίς φλέβες τεράτων, στίς φλέβες άνθρώπων,
τό θάνατο έφήμερων δντων νικώντας.
Στiς φλέβες μου μέσα, στά νεΟρα μου άπάνω,
ενα μόριο άζώτου κυλάει.
Μά κάτι άπ' τίς πρίν ζωές του yιά μένα,
άνάμνηση αlώνων χαμένων, φυλάει.
Ό θάνατος δλα δεν ταχει σβησμένα.
Σαλεύουν έντός μου ζωές πού εχουν φύγει.
Μαζί μέ τό μόριο του άζώτου, σ' έμένα,
της Ζωης ή άνάμνηση όλόκληρης σμίγει.
Κι δtαν θό:ρθη δ καιρnς πού κι έyώ θά
άνώνυμη τέφρα καί χώμα στη Φύση,
ϊσως κάτι άπό μένα τό μόριο τοΟ άζώτου
στίς άλλες ζωές του yιά μνήμη κρατήση.
.'

(< Αναζήτηση»)

έnιστρέψω,

Ο ί ά δε λ φ ο ί μας, τ ά Ζώα
Πόσο άνθρώπινα είναι
Του ΜΑ.Χ EASTMA

Θ ΑΥ'ΜΑΖΩ
τά ζώα., άλλά
όφείλω νά εξομολογηθώ δτι

το πλείστον των κα.τορθωμάτω Ι,
που καθημερινά σχεδον τους
άποδίδοuν, τά θεωρώ σάν ιστο
ρίες μuθοειδείς η 11:ολυ α:1σθημα:
τικές. Έξ άλλου, δεν μου &:ρέ
σοuν νά εfνα:ι ύπερφuσικα τά
ζώα:· άντιθέτως, τά προτιμώ να
εlνα:ι φυσικά. Γι' α:ύτο δεν με
ενδιαφέρουν αφηγήσεις για περι
στα:τικα διανοητικής διακρίσεως
η ήθικου . ήρωϊσμου του. τάδε
σκύλου, η γάτας η ελέ q; α:ντος,
ενώ ενδια:φέ�eιμα.ι, κα:ί πολυ μά
λιστα., για εκείνα τα γενικα χα.
ρακτηριστικα των ζώων που εl
vαι παρόμοια: με τα δικά μας
κα:ί μας δίνουν κάποιο σu1ιαίσθη
μα της σuγγεvεία:ς δλόκληρης της
ζωης.
"Ας πάρουμε ώς παράδειγμα:
την προσφορα δώρων κα:ι τεκμη
ρίωΥ ερωτος. Σ1μφωνα: με τον

(Satuιday Review)

Έδοu:χρδο 'Άρμστρογκ, συγγρα
φέα: του «Πως ά:γα:ποσν τi που
λιά», ή άνΟρώπι νη σύνήί:Jzια: της
«εκφράσεως με λcuλούδια:» ά:πα:ν
τατα:ι σε μερικά ποuλια κα:ί εν
τομα. Ή ά:ρσεvικη ε μ π ί δ α
(εντομο δίπτερο έκ των τ,-νuστό
μων) τυλίγει το δωρο της, που
μπορεί να είναι ενα: ψίχουλο τρο
φής η ενα άνθοπέτα:λο' με μια
λεπτrι μετα:ξ.ένια: •μεμ6ράνη ύφα:
,ψένη με τά μπροστινά της πό
δια, κι' ϋστερci το προσφέρ ει
στην ώpα:ία: του. Τά ψα:ρώνια:,
λέγει δ καΟηγητης "Αρμστρογκ,
δτα:ν το θηλuκο εγκατα.στα.θη
στη φωλιά τους, της μεταφέρουν
άνθη. Ό γλάρος συλλέγει ενα:
κοχύλι η δρέπει ενα: θαλα:σσινο
γαρύφαλλο κα.ί το ά:ποΟέτει προ
τής γλα:ρίνας δταν κλωσσ:χει, με
τέτοια: φιλοφροσύνη πού εlναι
σαν να. της ψι�uρίζη : «Άγαπr μένη μου, δεν 6λέπεις πόσο &φω-
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άνθpώπινο εlναι ή διαίρεσις της ·
σιωμένος σου ειμαι ' ».
'Άλλα. πουλιά τόσο τ.ροσεγγί Μινωνίας σε κάστες η τάξεις,
ζουν τeιν άνθρωπο, ώστε γιά νά παρακολουθούμενες άπό ε1 δικά
έκφpάσουν τις α.1σθηματικές τους προνόμια., κα·τα.πίεσι, σκληρότη
συγκινήσεις μιλουν σε πα.ιδικό τα, ματαιοδοξία. καί σνομπισμό.
τόνο. Δεν μου αρέσει α.ύτό 1ό πο Κα.ί ομως αύτη ή κατάστασις
νηρό φέρσψο ουτε καί στά ζωα. πραγμάτων πcφα.τηpείτα.ι κα.ί
'Αλλά, καθώς άναφέρει δ έξέχων στους όρνιθω•ιες, οπου έπικpα.τεί
φυσικός Κόνρατ Λόpεντ�, συγ σαφης κοινωνικη ίερα.ρχία, μιά
γpα.φευς του «Δα.κτυλιδιου του «τάξις» που διατηρείται «διά
Β�σιλέως Σολομώντος», fι άpσε του ράμφους». J(άθε πουλερικ ό
νικrι κίσοα προσφέρει οσα. α1σθάνεται τ?·ι φόβο των άνωτέ
βρη μεζεδάκια στη θηλυκιά, ή ρων του καί άπαιτεί σεβασμό
όποία τά δέχεται με τίς παρα &:πο τούς κατωτέρους του Με
πονιάρικες κινήσεις καί φωνουλες κριτήρια. ίσχύος διατηpείτχι πάv
των βpεφων-πουλ:ω·ι. Καί οί τοτε 1/ τάξις α.ύτή. 'Εκείνο που
έρωτικοί ψίθυροι του ζευγαptου λογαριάζεται έπίσης είναι : δρα.
συνίστανται κυρίως σε παιδιάτι στηριότrις, τόλμη καί--πpό παν
τός-αυτοπεποίθησις.
κους ήχους.
Συνήθιζα νά πα.pακι:ιλουθω τά
'Ενα &:κόμη παράδειγμα τfις
δμοιότητος ζώων καί άνθρώπων Πt,σούνια. μου, .σάν 'Y/\.LOUν παιδί.
προσφέρει ή τελετη των άρpα.- Κάποιο ήΟελε νά άποσπάσή την
6ώνων. Έθεωpουσα πάντοτε την φυχολογικrι ύπεροχη έπί των άλ
μακρά μνηστεία. ώς αντιβιολ :,γι λων καί δ άντίζηλός του ωφειλε
κη συμφορά έπιβεβλημένη στον νά διαθέτη κάτι περισσότερο άπό
άνθρLΙJπο άπό τόν έαυτό τc υ χά φυσικό ήpωίσμό γιά νά τό έκτο
p ιν του πουpιτανικου ύπερπολιτι πίση. Κάί καθιι>ς συμβαίνει στους
σμου. Μαθαίνω ομως άπό τον κα &νθρώπους, α.ύτη ή ίερα.pχία του
Οηγητη "Αpμστρογκ δτι στους γοήτρου τείνει νά κοpυφωθη σε
κοκκινολχίμηθες ή παρατεταμένη · δικτατορία..
Μία. έπίσης ανθρώπινη άποψις
μνηστεία αποτελεί άκαμπτον κα
νόνα. 'Αρραβωνιάζονται κατά τά της κλίμακος γοήτρου σε μιά πα
τέλη .λεκεμ6ρίου η τον 'Ιανουά ροικία. άπο κ ί σ σ ε ς είναι δ
ριο, άλλ:χ δεν ζ�υγcφώνουν καί σνομπισμός που προκαλεί. Ό
δεν άρχίζουν νοικοκυριό παρά κα.θηγητης Λ.όρεντζ περιγράφει
κατά τά τέλη Μαρτίου. Σχεδόν πως ενας αρσενικός ύψηλης θέ
ολα τά πουλιά που ζευγαρώνουν σεως έρωτεύθηκε μιά θηλυκιά
lσοβίως, μνηστεύονται προηγου των κατωτέρων τάξεων καί έντός
μένως. Οί κ ί σ σ ε ς καί οί δύο ήμερων την «έμνηστεύθη δη
άγpιόχηνες μνηστεύονται την μοσίqα. Το γεγονός διεδόθη τα
πρώτη μετά τη γέννησί τf)υς χύτ-χτα.. Σε άλλες δύο ήμέρες
:χνοιξι, &.ν καί σε άμι:ρότεpα τά ολη ·ή παροικία. εμαθε δτι έκε(νη
είδη ή σεξουαλικη ώpιμότης έρ ή μικροuλα νεόπλουτη, που τi
χεται δώδεκα μήνες άργότερ:χ.
80 τοίς έκατον την πεpιφpονοΡ
'Ένα άλλο κοινωνικό εθιμο γε σα.ν,. εγινε τώρα. «σύζυγος του
νικά θεωρούμενο ώς μοναδικά ΙΙροέδpου» κα.ί δεν θά δεχόταν
1
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πλέον καμμιά άσχημη ματιά άπο
κανέναν. Καί έκεί νη συναισθάν
θηκε την και νούpγια κατάστασί
της καt την έξεμεταλλεύθη. «'Έ
χασε τελείως-θ-pηνεί δ Λόpεντζ
-την ευγενικη η εστω μπλαζε
άνοχή, που οφείλει μιά κ ί σ σ α
δψηλης τάξεως νά δείχνη στις
δποδεέστεpες. Δεν άφηνε ευκαι
p(α χωptς να ταπεινώνη τίς
πρώην άνώτεpές της. Γενικά, ή
συμπεpι<ροpά της ήταν χυδαία».
Ό συνδυασμος σαpκικου πά
θους καί λεπτου εpωτος έπίσης
θεωρείται ώς άνθpώπινο διακρι
τικό. Καί πάλι δπάpχουν πρά
γματα που δεν τα διδάσκι:;υν στα
σχολεία καί μπορεί να τα μά
�ουμε iπο τη ζούγκλα η τα 6ά
θη του ώκεανου.
Ό Λόpεντζ πεpιγpάφε: τον
γαμήλιο χοpο ένας ψαpιου, γνω
στου ώς «πολεμιστης τού Σιάμ».
Ή ιστορία άpχίζει δταν το άp
σενικο έρεθίζεται, οχι για εpω1α, άλλα για να χτίση τrι φω
λιά του καί ν' άποκτήση παιδιά
Πpωτα θα έτοιμάση τη φωλιά,
που είναι ενας μικpος σωpος
φυσαλλίοων, καί κατόπιν θα ψά
ξη για να βpή μητέρα των παι
διων του. 'Αρχίζει τότε να λαμ
πυpίζη με τα πιό μεγαλοπρεπή
χρώματα, που δταν πλησιάση ή
θηλuκια ίpιδίζουν περισσότερο.
Αίφνης 6pμα σαν βέλος πpός την
κατεύθuνσι της εκλεκτής του και
την τριγυρίζει, λαμπυρίζοντας.
�Εάν εκείνη άνταποκpίνεται, άp
χίζει επίσης να λαμπυρίζη, �Υ
και μετpιοπαθως, δείχνοντας μό
'ΡJV μεpικες ελαφρες γκρίζες λου
ρίδες σε σκουpο φόντο. Κτυπάει
τα πτερύγιά της και τον πλη
σιάζε�. 'Εκείνος, τρέμοντας, άπο
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ερεθισμό, κινεί τα πτερύγιά του
δ,;ο μπορεί περισσότερο και με
τακινετται πλαγίως για να γοη
τεύση τη θηλuκια με τα εκθαμ6ωτικα χρώματα I του πλευpου
του. Κατόπιν πλέει προς την κα
τεύθυνόι της φωλιας, με άπαλές,
χαριτωμένες, κυματιστες κινή
σεις, καλώντας την μέλλουσαν
συμβίαν να τόν άκολουθήση, πpα·
γμα που εκείνη πράττει δειλά,
καί ντροπαλά.
'Όταν φθάσουν άκρι6ως κάτω
άπό τη φωλιά, τότε άκολουθεί
ενα εpωτικο παιχνίδι, που μοιά
ζει στrι λεr.τη χάpι με μεΎουέ
το, άλλα στον γενικο pυθμο με
τον χοpο εκστάσεως μιας θρη
σκευτικής χοpευτpίας των νήσων
Μπαλί. . Κατα τη διάρκεια του
εpωτικου αυτcσ χοpου, σύμφωνα
με παλιό νόμο, δ άpσενικος πpέ·
πει πάντοτε να εκθέτη το θαυ
μάσιο πλευρό του στη σύντροφό
του, ή δποία πρέπει να μένη
σταθερά σε ορθη γωνία άπέναν
τί του. Πρέπει νά παρακολουθη
τίς κινήσεις του, εχοντcις το κε
φάλι της πάντα στραμμένο προς
αυτόν. Αυτος διαγράφει κύκλους,
δλοένα στενώτεpους, μέχρις στου
τα σώματά τους σμίξουν, ενφ τα
χρώματά τους γίνονται πιο λαμ
περά. Διδασκόμεθα δτι οι τρόποι
δλων των ψαpιων είναι εξ !σου.
παθητικοί δπως κάθε σάρκινου
πλάσματος.
'Ο καθηγητης Λόpεντζ μας
προειδοποιεί εναντίον της α1σθη
ματικης δποθέσεως δτι τα ζωα
εrναι ήθικα «καλύτερα» η «χει
ρότερα» άπο τον άνθρωπο. Τα
ήθικα κριτήρια:, λέγει, είναι
άσήμαντα εκεί δπου ή ζωη εlνιχ.ι
ενστικτώδης. Στο κεφάλαιο των
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σφαλμάτων τωv κατωτέρων &:δελ
φώv μας, έγyράφει τηv θλι6ερη
ιστορία έvος κύκvοu, που όπηρξε
τρuφερος σύζυγος, άλλά παρα
στράτισε ά;το τηv έπιμονη μιας
άποφασισμέvης θηλuκιας. οι κύ
κvοι ειvαι μονόγαμοι καί όποτί
θεται δτι μένουν πιστοί στη σύν
τροφό τους έφ' δροu ζωής. 1ιά
ήμέρα, ενας γέρω-κύκv,;ς εδιω
ξε με μαvία μιά θηλuκιά, Π'Jυ
έπλησίασε τη φωλιά καί του
εκανε προτάσεις, ένω ή σύζυγός
τ,;u ήταν μέσα. 'Αλλά, το ίδιο
6ράδu έθεάθη στrιv άλλη δχθη
της λίμvης vά σuv:χvτα τηv άδιάν
τροπη θηλuκιά καί. vά όπ'Jκύπτη
στη γοητεία της.
Ό καθηγητης' Λόρεvτζ βρί
σκει. σχεδοv σε δλα τά ζωχ αύτο
που άποκαλοσμε «άvθρώπιvες
άδuναμίες». 'Επί παραδείγματι,
δ άγαπημένος του σκύλος, δ 1\1πού
λη, ήταv ψευταράκος. Ό Μπού
λη ετρεχε πάvτοτε νά τοv όπο
δεχθη με άφοσίωσι στηv έξώθu
ρα τοσ κήπου, έπίσης ετρεχε
εξω. γιά vά γαuγίση ξέ_vοuς. Στά
γεράματά του έλαττώθηκε ή
δρασίς του και μιά ήμέpα που
φuσοσσε προς τηv άvτίθετη με
ρια δ αέρας, δεν ανεγνώρισε
τον κύριό του καί άρχισε vά γαu
γίζη άγpισ.. 'Ότχv έπλησίασε
άρκετά ώστε ν' ά.vαγvωρίση τό ·
· λά6ος του, σταμάτησε ά.πότομα
γιά ενα δευτερόλεπτο, ϋστερα
τον προσπέρασε, 6γηκε στο δρό
μο και όποκρίθηκε δτι γαuγίζει
τόv σκύλο ένός γείτοvα, που
δμως δεv ήταv έκεί ! Μ.ιτό, οέ6αια, ήταν ενα ά.θωο ψέμμα, πάν
τως δεν ήταv είλικρ'ίνεια.
...
Καί οι γάτες έπίσης εχοuv
έγωίσμό και προσέχοuv τrιv &.ξι-

οπρέπειά τους. Έάv τύχη ν±
γλuστρήσοuν στο παρκε καθώς
τρέχουν και πάροuv τούμπα, τις
6λέπετε vά έπιδίδωvται στrιν λε
πτομερή 'έξέτασι έvος ά.vτ.ικειμέ
νοu που βρίσκεται κοvτά έκετ
κο:ί όσφραίvοvται κάθε λεπτομέ
ρεια, σά:v αυτός vά ήταν &πο τrιγ
άρχη δ σκοπός τους.
«Πρώτα οί γuvαίκες και τά
παιδιά», είναι μιά έκδήλωσις
ίπποτισμοσ της &νθρώπινης φu
λης, αν και δεν τηρείται πάντο
τε. Στην κοινωvία των σκύλων
είναι ενα εvστικτο, στο δποίο
μπορεί vά 6ασισθη κα•ιείς ά.πο
λύτως. Τό πιο άγριο μαχητικο
σκυλί' αν και άσχολείται διαρ
κώς με το yα; προκαλη το σέ6ας
καί τοv τρόμο δλωv τωv άρσενι
κωv σκύλωv της γειτονιας, ποτε
δεν θά πειpάξη μιά σ'ί(ύλα η ενα
μικρο σκuλχκι. Έά:ν σuμ6η νά
του έπιτεθη καμμιά γεροντοκόρη
σκύλα, θά τά: χάση. Ή όπερη
φάνειά του τόν έμποδίζει νά φύ
γ'Υ), άλλα καί δεν καταδέχεται
να δώση μάχη. Στέκεται σε &.μη,
,,...
χαvια �,1 στριφογuριι,,ει, συγχυσμένος, σηκώνοντας πότε το ενσ.
πόδι καί πότε το άλλο' σαν τα
ραγμένος μαθητης σχολείου.
«Οrκτο στους 1j ττημέvοuς», εί
ναι μια αλλη όψηλη άρχη σuμ
περιφeιρας των πολιτισμένων άνπ:;u' εχει
τ;ι'�
θρωτ.ω-ι,
'
,.
,}, τ:pc;ε'λεuσι'
της απο τη•ι έποχη τω•ι πλανο
:,ίω I ίππeιτιj)y και έπεκράτησε
λίγοu; α:G)-ιες στrιν Ε·:ιρώπη,
ά).λά τείνει vά έκλείψη τώρα.
Στην κr.,ινωvία ομως των λύκω-ι
εfναι νό μι:.ις, που δεv μποροσν νά
τον παpα6οσv, εfναι «νόμcς φυσι
κός», Το rδιο ίσχύει και για
πολλά ά.γριοπούλια, καίτοι στο
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-κοτέτσι δ νόμος τηρείται μόνον
άπο τίς γα.λοποσλες Ό κα:θηγη
της Λόpεντζ περιγράφει την πά
λη μεταξύ δύο · γκρίζων λύκων
της 6ορείου 'Αμερικης κα.ί πως
δ άσθενέστερος, νοιώθοντας δτι
είναι χχμένος, στάθηκε άκίνητος
1<α:ί σήκωσε το κεφάλι του, ε1ς
• τρόπον ωστε ν' άφήση στη διάθε
σι τοσ ά.ντιπάλου το λαρύγγι του,
το σημείον ε1<λογης τfις πρωτογό
νου επιθέσεως. ΥΗτα.ν μιά κίνησις
παραδόσεως, είδος εκκλήσεως
στον οίκτο τοσ άντιπάλου, δ
δποϊος ετσι άφωπλίσθηκε. Το
θυμα., δσο στέκεται σ' α.υτη τη
στάσι, είναι σε άσφάλεια.
Το !διο ενστικτο μεγ.χλοψυ
χία:ς συνα.νταται καί σε πολλά
ε!δη σκύλων. Κα.ί τόσ? σημα.ντι1<ος παράγων είναι, στους 6ιοτι
κούς κανόνες μερικών πουλιών,
ωστε εχσυν ε1δικά σημα.τοδοτικά
δpγα:να. γιά νά τά χρησιμοπc ιουν
άπένα.ντι εχθρου. "Οταν ενα. γα
λόπουλο εξα.ντλήση δλχ τά μέσα
1<α:ί 6λέπει δτι. ήττατα.ι, ξα.τιλώνει
στο εδα:φος με τεντωμένο τό λαι
μό του. Ό νικητr1ς, αν κα.ί θά
ήθελε να. τό χτυπήση με τό ράμ
φος κα.ί τά νυχια, είναι ά.δύνα.τοv
πλέον vά συvεχίση τόν άγων.χ.
'Επίσης τό αίσθημα της lδιο
κιησία.ς, ή ευχαρίστησις στην
lδιοκτησία. κα.ί ή σθεναρά δτιερά
σπισις της 1διοκτησία.ς είναι έν
στικτο συναντώμενο εως τίς κα:-
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τώτερες 6α.θμίδες του ζωίκοσ 6α.
σιλείου. ''Ισως διακηρύττουν αυτό
το δικαίωμα. τά πουλιά, καθώς
κάθονται στην κορυφη έvος δέν
δρου κα.ί κελα:ϊδουν. «Έδω ε!να.ι
το δικό μου υποστατικό - μα
κριά οι παρείσακτοι ! ».
Μερικά ζωα. σημαδεύουν με
την 1διαίτερη οσμή τους τά σύ
νορα. του εδάφους των
Ό
1χvεύμωv (άσια:τικο παρα.ποτά
μιοv σα.ρκο6όρον ζωον εκ των
δακτυλοβατων) εχει ενα.v ε1δικό
αδένα. πού ξεχύνει στα.γονίδια.
γι· αυτόν τον σκοπό. 'Εάν σβή
σετε τά σημάδια. μ' ενα. υγρό
ϋφα.σμα, επιστρέφει κα.ί τά άvα
vεώνει. Ό δόκτωρ Ουtλλιαμ
Mάvv, διευθυντ-?ις του ζωολογικου
κήπου της Ουάσιγκτωv, μοσ άφη·
γήΟηκε πως δοκίμασε νά σμίξη
ενα: ζευγάρι λεοπαρδάλεων : Τίς
ετοποθέ,ησε σε κλω6ούς χωρι
σμένους με κιγκλιδώματα μέχρις
δτου κυριεύθησα.ν άπό ερωτα..
Ε1δικά δ λεόπαρδος εδειχvε με
γάλη λαχτάρα κα.ί λαγνεία. 'Όταν
δμως εδέχθηκε τη λεοπάρδαλι
στον κλω66 του, τό αίσθημα. της
1διοκτησίας επεκράτησε στον
ερωτα κα.ί τη λαγνεία, άνα:ψο
κοκκίvησε κα:ί μ' ενα. χτύπημα:
την άφη�ε ν�κρή.
'Όλα: α:οτά τά περιστατικά
μας δείχνουν τrιν δμοιότητα κα:ί
συγγένεια. ζώων κα.ί άνθρώπωv.
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Efπεν ό άμαρτωλός μέσα στη σκέψη του :
«Έδω εΤν' ή δίκη θεία, κ' ή καταδίκη.
Έδω yρήyορ' άρyά καί ή άνταπόδοση,
στης άμαρτtας τό γλυκασμό της άμαρτίaς ή φρtκη»,
ΕΤπεν ό άμαρτωλός μέσ' στην καρδιά του :
«Τά ξεπληρώνουμε δλα· κ' έδω κάτου,
καί τά μικρά καί τά μεγάλα χρέη,
κι δσα ό δαρμός μας ψιθυρίζει κι δσα δέ μας λέει».
ΕΤπεν ό άμαρτωλός μέσα στό δρόμο του:
«'Όποιος κι αν εΤναι, δποu μας πάει ό δρόμος,
καί προτοΟ φτάσουμε στό τέρμα, πως μας βρίσκει
δπου νά παμε, δπως κι αν παμε, ό νόμος,
ό φοβερός δ νόμος ! Πως νά κράξω τ' ονομά του !
Μας λογαριάζονται δλα, κ' έδω κάτου.
Κ' ε'ίμαστε κληρονόμοι, καθώς εϊμαστε
καί κληροδότες.
Μόνοι δεν εϊμαστε, δπως κι δπου ζήσουμε,
γύρω-μας, μέσα μας φυλαν, παραμονεύουν
οί καταδότες.
Κι αν σπρώχνωνται άλλοπρόσαλλα, πίσω η έμπρός, τά πάντα,
ό νόμος πάει νά τά καρφώση, ό 'ίδιος εΤναι πάντα».
ΕΤτι;εν δ άμαρτωλός μέσα σtά δάκρυά του :
«Καί τους κακους τους εΤδα σά δικούς μου,
κι άπ' τους δικούς μου, καί μακριά, σά νά ηταν ξένοι, στάθηκα,
κ' έκείνους που μ' άγάπησαν τους εΤδα σάν έχθρούς μου.
Φίλοι, δικοί μου, έχθροί, κακοί, τίποτε δέ μοΟ άφήσανε,
μήτε μου πηραν τίποτε. Τίποτε δέ μ' άλλάζει,
έκεϊνος εΤμαι πάντα που γεννήθηκα,
καί τους καρπούς μου θά τους καίη πάντα τό χαλάζι.
Μήτ' επεισα την απιστη ψυχή μου, οϋτ' ελπισa
στόν έρχομό, στό λυτρωμό, στό λόγο τοΟ Μεσσία.
Μά σά ν' άκούω νά μου φωνάζη κάποιος μέσα μου :
«Θαρθη μιά κρίση, μιά Δευτέρα Παρουσία».
Καί εΤπες άκόμα, άι-1αρτωλέ,
Τρισάθλια μου ψυχή, Μαyδαληνη Μαρία!
Στά χέρια με τοΟ άλάβαστρου λαχταριστη τά μΟρα,
στέκεις ώραία στην οψη σου μπρός στην κλεισμένη θύρα,
κι άκάθαρτη στ' άκάθαρτα τοΟ κόάμου ζfiς, πεθαtνεις,
μά στέκεσαι καί σά νά τόν προσμένης
έκεϊνον που δέ θό:ρθη : τό Σωτηρα. ·
(«Περάσματα
καί Χαιρετισμοί»)
'
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λοσοφία μιά λέξη, πού
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τικοΟ.
Ό σοφός μάλιστα θά ελε
εχει βαθότατη εννοια. Ή λέ yε «Νετί, Νετί», άκόμη καί
ξη αύτή είναι τό «Νετί», πού αν δ -ϊδιος δ Ίσβάρα (=έν-.
έπαναλαμβάνεται σάρκωσις τοΟ θεοΟ) έστέκετο
συνήθως
δυό φορές, άποτελουμένη άπό δρθιος έμπρός του νά τοΟ
δόο σανο;κριτικες λέξεις «νά άποκαλόψη τήν πραγματικό
Ιτί», που σημαίνουν «δέν εΙ τητα. Διότι κανένα μορφικόν
ναι ετσι». Ό,τιδήποτε θελή "Ον, δσονδήποτε μεγάλο καί
σετε νά διαβεβαιώσετε, στό ιερό, δεν μπορεί ν' άποκαλό
φιλοσοφικό καί μεταψυσικό ψη τήν πέραν πάσης μορψης
πεδίο, ό σοφός Βραχμάνος πραγματικότητα. Τό άνεκδή
θά σας άντιτείνη «Νετί, Νε λωτον δεν εΤναι δυνατόν νά
τί», «δέν εΙναι ετσι», με τήν έρμηνευθη διά τοΟ έκδηλωεννοια δτι η γνώσις των με θέντος. Κατά συνέπειαν, κάταψυσικων προβλημάτων δεν θε τί πού μποροΟμε νά έννοή
σουμε, εΙναι ή γνώσις Ιδιοτή
είναι άσψαλής.
"Αν μιά μεγάλη πνευματι των μόνον της πραγματικό
κή όντότης έρχόταν καί μας τητος καί δχι ή γνώσις αύτης
ελεγε δτι γνωρίζει τή φόση ταότης της πραγματικότη
της θεότητας καί μας περιέ τος.
Αύττ) η άδιαλλαξία τοΟ σο
γραψε τlς Ιδιότητες πού εχει,
ό 'Ινδός σοφός, που ποθεί φοΟ Βραχμάνος, πού δεν
τήν 'Αλήθεια, . θά άπαντοΟσε έποναπαόεται στά ,φαινόμε
«Νετί, Νετ[», «Δέν εΙναι' να, άλλά ζητα τό βάθος καί
ετσι», έννόώντας δτι αί Ιδιό τήν ούσία της πραγματικότη
τητες των φαινομένων άδυ τος έκείνης . που βρίσκεται
νdτοΟν νά μας δδηγήσουν πέραν άπό κάθε έκδήλωση,
εlς την ούσίαν τοΟ πραyμα- είναι αγνωστη στή φιλοσοφία
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της Δύσεως.
Έν τούτοις ό Πλάτων είς
τό «Συμπόσιον» διά τοΟ στό
ματος της ένορατικης Διοτί
μας, άπό την όποίαv ό Σω
κράτης έδιδάχθη τά έρωτικά,
μας έκφράζει την ύψηλότερη
άφηρημένη εννοια περί τοΟ
πραγματικοΟ, πού τό όνομά
ζει Κάλλο.ς
« u οστις είς τήν σπουδήν της
τέχνης της έρωτικης δδηyηθη
είς τοϋτο τό σημεϊον, θεώuενος
όρθως, τήν μίαν μετά τήν άλ
λην, τό:ς διαφόρους μορφό:ς τοϋ
ώραίου, δταν προχωρήσn πλέον
προς τό τέρμα της έρωτικης μυ
σταγωyίαc, θ' άντικρύσn έξαφνι
κό: ενα κάλλος, χάριν τοϋ δποίου
κατεβλήθησαν καί αί προηyού
μεναι ταλαιπωρίαι
δλαι, τό
δποϊον πρώτον μεν ύπαρχει αί
ώνιον καί δεν ύπόκειται οϋτc cίς
yένεσ-ιν οϋτε είς άφανισμόν, ου
τε είς αϋξησιν οϋτε είς έΛάττω
σιν, επειτα δεν ε1ναι ώραϊον
άπό μιας άπόψεως, άσχημον άπό
της άλλης, οϋτε ώραΊον σήμε
ρον, αϋριον δχι, οϋτε σχετικώς
με τοϋτο ώραϊον, σχετικώς μ·
έκεϊνο άσχημον, οϋτε έδω ώραϊ
ον, έκ.:.ϊ άσχημον, ώσό:ν νό: ητο
δια μερικούς ώραϊον, δι' άλλους
άσχημον Οϋτε άφ' έτερου θά
τοϋ παρουσιασθfj
τό ώραϊον
ύπό τήν μορφήν ένός προσώπου
η χειρών η άλλου τινός σωματι
κοϋ, καί οϋτε ύπό τήν μορφην
ένός λόyου η μιας έπιστή·.ιης l
οϋτε παντως ώς �παρχον είς
ενα διαφοpον ον, είς ενα εμψυ
χον π χ η είς ενα τοπιον η είς
τόν ούρανόν η είς άλλο τι· άλλ'
ώς κάη πού ύπαρχει μόνον του,
αύτοτελως, μέ τόν έαυτόν του,
ένιαϊον ε ς τήν μορφήν, αtώνιον,
δλα δε τ; άλλα τά ώραϊα μετέ
χουν έκείνου κατα τοιοϋτον τ
· ινα
τρόπον, ώστε με τήν yενεσιν καί
τόν άφανισμόν έκείνων. έκεϊνο
μήτε αϋξησιν μήτε έλάττωσιν
καμμίαν να ύφίσταται μήτε κα
νεναν άλλο έπηρεασμόν>>.
Καi περαιτέρω :

«Φαντάσου τώρ:χ, αν κανενός
έδ[δετο ή χάρις τό απόλυτον
κάλλος ν' άντικρύσn, άδολον, κα
θαρόν, άμιyες, 8χι άνακατωμε
νον μέ σάρκας yηίνας καί χρώ
ματα καί κάθε άλλην ματαιότη
τα θνητήν, άλλ' αν τό κάλλος τό
άπόλυτον ήδυνατο ν' άντικρύσn
είς τήν θείαν μοναδικότητα της
μορφης του I Α νά[,ιος, φαντα
ζεσαι, θό: ητον δ βίος ένός άν
θρώπου πού εχει τό βλέμμα του
προς τό: έκεϊ, καί έκεϊνο βλέπει
μέ τό δρyανον πού πρέπει, καί
μ' έκεϊνο εύρισκεται μαζί ; 'Η
Λησμονας δτι έδω, καί μόνον
έδω, θά εχn τό χάρισμα, βλέ
πων με δ,τι είναι δρατή τήν
ώραιότητα, ν.ά yεννi δχι φαντά
σματα άρετης, άφοϋ δεν ε1ναι
φάντασμα αύτό πού άyκαλιάζει,
άλλό: τήν άληθινην, άφοϋ τήν
άλήθειαν άyκαλιάζcι , Καί δταν
yεν νήσn, καί ά vαθρεψn άρε τήν
άληθινήν, έχει· ϊ ήν δυνατότητα
νό: yίνη των θέων.ό άγαπημενος
καί, δσον είναι θεμιτόν είς εναν
άνθρωπον, άθάνατος καί έκεϊ
νος,>

Τά θ:ιυμάσια α\)τά λόγια
τοΟ Πλάτωνος έκφράζουν την
ϊδια διδασκαλία μέ τά Upa
nisl1ads. Ό 'Ινδός σοφός ύπο
κλίνεται παντοτε μέ σεβασμό
έμπρός στίς διάφορες έκδη
λώσεις της πραγμρ-τικότητος,
ψιθυρίζοντας «Βραχμάν» ,άλλ'
άμέσως σκέπτεται «Νετί, Νε
τί» καί έξακολουθεϊ την άδιά
κοπη ερευνά του.
Μήπως ή διδασκαλία του
«Νετί» έννοεϊ δτι ή 'Αλήθεια
δέν εΤναι δυνατόν ποτέ νά
άνακαλυφθη, δτι ή καρδιά
τοΟ άνθρώπου δέν ει ναι δυ
νατόν ποτέ νά [Κ(!VΟΠΟ ιηθη;
Οί σοφοί ύπόσχονται την
Νιρβάνα, άλλά μας - λέγουν
δτι ή _Νιρβάνα δέν έπιτυyχά
νεται έκεϊ δπου ύπάρχει προ
σωή:ικόc:; θεός η προσωπικός
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πόθος. Οί πραγματικοί σο
φοί δεν σταματοΟν στην lδέα
ένός προσωπικοΟ θεοΟ, δσον
δήποτε μεγάλος καί αν εΤναι.
Γι' αύτό ή Βεδάντα τονίζει
δτι δ Ίσβάρσ, δ προσωπικός
θεός τοΟ έκδηλωθέντος σύμ
π_-ιντος, δέν εfναι παρά μία
έκδήλωσις. Πίσω άπό Αύτόν
ύπάρχει τό 'Απόλuτον. Καί δ
Βοuδδισμός άφήνει τελείως
κατά μέρος τό πρόβλημα της
φύσεως τοΟ θεοΟ, άκόμη καί
τό πρόβλημα της ύπάρξεως
τοΟ θεοΟ._ Διότι εlναι άπρό
σιτο. στην άντίληψη τοΟ άν
θρώποu. 'Ό,τι καί αν λεχθfj
yι' αύτό, ·«Νετί, Νετί», «Δέν
εΤναι ετσι».
Τό «Νετί, Νετί» εΤναι σκλη·
ρός λόγος, άλλά εΤναι άναy
καϊος, είναι τό μάθημα που
διδάσκει ή ζωή. Γυναϊκα καί
παιδιά, πλούτη καί δόξα, έρ
yασία καί yνωσις, φήμη καί
τιμαί, αύτά τά πράγματα αι
χμαλωτίζουν · τόν αvθρωπο
διαδοχικώς καί 'ίσως yιά μιά
ζωη νά φαίνωνται έξαίρετα.
'Αλλά δ πόνος καί ή πεϊρα,
αί άλλεπάλληλοι ένσαρκώ
σεις καί τό Κάρμα, διδάσκουν
τό μάθημα τοΟ «Νετί, Νετί».
ΉΑρyότερα €ρχεται τό στά
διον κατά τό δποϊον «Ό
ΓκοuροΟ (Διδάσκαλος) εlναι
δ Βράχμας, εΤvαι δ ΒισνοΟ,
εΤναι ό Μαχαvτέβα, εΤναι τό
'ίδιον τό Βραχμάν». 'Αλλά
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καί πόλιν ή ζωη διδάσκει τόν
σοφό νά ψιθυρίζη «Νετί, Νε
τί», μολονότι όφείλει στόν
Διδάσκαλόν του τά πάντα.
'Ανέρχεται όλοένα ύψηλότε
ρα, άπό έκδήλωση σέ έκδή
λωση, έν τούτοις διαρκώς
ψιθυρίζει «Νετί, Νετl».,
Μόνον δταν σταθη μόνος,
τελείως έλεύθερος άπό τό
κάθε τί, δταν δέ1ι περιμένει
τίποτε άπό κανέναν, οϋτε
καί άπό τόν 'ίδιον τόν θεόν,
τότε μόνον αρχίζει νά βλέπη
την άληθινη φύση τοΟ πρα
yματικοΟ.
Γι' αύτό καί τό «Φως στην
'Ατραπό» καταλήγει μέ τούς
άκολούθους τρεϊς τελευταl
ους κανόνες, που όδηyοΟν
έκεϊνον πού εφθασε στό κα
τώφλι της θεότητος :
«Κρατήσου σταθερά σ' έκείνο,
πού bεν εχει οϋτε ούσία, οϋτε
ϋπαρξη».
<<'Ακροασου μονάχα τή φωνή,
πού δέν έχει ηχο>>
<<Προσήλωσε τό βΛεμμα άπο·
κλειστικά σ' έκείνο, πού t!ναι
έπίσης άόρατο στίς έσωτι:ρικές,
καθώς καί στίς έξωτερικέ.ς αl·
σθήσεις»

Ή 'Αλήθεια. καί τό Φc3ς
προέρχονται έκ των ένδον,
διότι ό ανθρωπος καί ό θεός
άποτελοΟν ενα καί όχι δύο.
Ή έσωτερικη όδός, πού άρ
χίζει έκεϊ που τελειώνει· ή
έξωτερικη όδός, εlvαι έκεlνη
τοΟ «Νετί, Νετί».
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Τό Κράτος του
'
και οι θρη·σκείες
C

Τ

Ο ΚΡΑΤΟΣ του 'Ισραήλ
-άναφέρει ή Δήλωσις
'Α νεξαρτη σίας-θά έξα
σφαλίση πλήρη έλευθε.ρίαν είς
ολους τούς κατοίκους. Πλήρη
κοινωνική καί πολιτική ίσότητα
θά εχουν ολοι οί πολ'ίται άνε
ξαρτήτως θρησκείας, φυλης η
πίστεως. Τό κράτος θά παρά
σχη είς τούς πολίτας του τήν
εύχέρειαν νά λατρεύσουν τόν
θεόν είς τόν όποιον πιστεύουν
καί θά έξασφαλίση τήν άyιότη
τα καί ίερότητα ολων. των
Άyίων Τόπων καί Τόπων Λα
τρείας ολωv των θρησκειων>.
Ό άνώτατος όρyανισμός πού
διέπει καί ρυθμίζει τά θρησκευ
τικά ζητήματα είς · τό 'Ισραήλ
είναι τό Ύπουρyε'ίον θρησκευ
μάτων. Ή δρασις του ι,ίναι ποι
κίλη. 'Από τήν έπισκευήν συν
αyωyων, έκκλησιων καί τζα
μιών μέχρι τήν μισθοδοσίαν των
ραββίνων, ίερέων φί ίμάμηδων,
άπό τήν έπίλυσιν θρησκευτικων
διαφορων των διαφόρων κοινο
τήτων μέχρι τόν έφοδιασμόν
των μέ ίερά σκεύη, τά πάντα
περνουν άπό τό Ύπουρyε'ίον
θρησκευμάτων,οί ύπάλληλοι του
δποίου άνήκουν είς πολλάς θρη
σκείας.
. Ή έπίσημος θρησκευτική ήμ,έ
ρα άναπαύσεως εΊναι τό Σάβ
βατον. Έν τούτοις είδικό<; νόμος
προβλέπει οτι κάθε θρησκευτική
Κοινότης δύναται νά έορτάση
την ίδίαν ήμέραν άναπαύσεως.
Οϋτω οί Χριστιανοί άvαπαύον
ται τήν Κυριακήν καί ot Μου
σουλμανοι
τήν
Παρ:χσκευήν.
'Επίσης είδικός \ό,.tος άναyνωρί, ,

'Από τά « Νέα τοϋ 'Ισραήλ »
<δελτlον της c'ϊιπλ. αντιπρο�
πεlας τοϋ 'Ισραήλ στήν 'Αθήνα)

ζει τάς θρησκευτικάς έο.ρτάς
των διαφόρων κοινοτήτων ώς
έπισήμους ήμέρας άρyίας διά
τά μέλη της κοινότητος. Αλλος
νόμος δίδει είς τούς yονε'ίς πλή
ρη δικαιώματα νά έξασφαλί
σουv την θρησκευτικήν μόρφω
σιν των τέκνων των άναλόyως
μέ τήν πίστιν των.
Η

Ή 'Ισραηλιτική Κοινότης

Ή πλειοψηφία του ίσραηλιvου
λαου (1.667.445 έπί 1.872.000 τόν·
Δεκέμβριον 1956) άκολουθε'ί τό
ίσραηλιτικόv θρήσκευμα. Ή άνω
τάτη άρχή των Ί σραηλιτων εΊ
ναι τό Μέyα Ραββινατον, πού πε
ριλαμβάνει Ραββινικόν Συμβού
λιον καί δύο Μεγάλους Ραββί
νους.
'Επίσης ύπάρχουν 169 θρη
σκευτικά Συμβούλια καί 300·
θρησκευτικαί έπιτροπαί αί δπο'ί
αι ρυθμίζουν κατά τόπους τά
θρησκευτικά ζητήματα της πι,
ριφερείας των. 'Υπάρχουν είς τό,
Ί σραήλ 3000 συναyωyαί, άλλά
μόνον 345 ραββίνοι. Συμφώνως,
πρός τόν μωσαίκόν νόμον, δύναν
ται αί συναyωyαί vά λειτουρ
γήσουν καί άνευ ·ραββίvου.
Άπλως είς των μελων προίστα
ται της λειτο_υρyίας.
Ά ντιθέτως πρός τήν περί άνα
κωχης ,συμφωνίαν πού ύπεyράφη
μεταξύ Ισραήλ καί 'Ιορδανίας,
οί Ίσραηλ'ίται δεν δύνανται νά.
πpτ,σκυvήσουν τού:; πλέον 'Ιε
ρούς των Τόπους, ώς τό Τε'ίχος
των Δακρύων, τό Μνημα της
Ραχήλ, κ. α. Οί Τόποι αύτοί εύ
ρίσκονται είς. τό ύπό tορδανικόν
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ελεyχον τμημα της 'Ιερουσα
λήμ.
Μεταξύ της Ίσραηλιτικης Κοι
νότητος του 'Ισραήλ r,;tναι δύο
ίδιόμοpφοι αίρέσεις. Οί Κ α ρ α f τ α ι, οΙτινες δέv άναyνωρlζουν
τούς μεταβιβλικούς ραββινικούς
νόμους, άλλά βασανίζονται μό
νον εtς τά διδάγματα της Βί
βλου τά δποία καί τηρουν κατά
γράμμα. 'Υπάρχουν εtς τό Ίσ·
ραήλ περί τούς 1500 Καραίται,
οrτινες καί είναι έyκαη.στημένοι
εtς δύο χωρία.
'Ετέρα αίρεσις, εtναι οί Σ α
μ α ρ ε ί τ α ι, οϊτινες διατεί
νονται δτι εtναι οί μοναδικοί
άπόyονοι του διαλυθέντος τό
722 π.Χ Βασιλείου του 'Ισραήλ.
Πιστεvουν μόνον εtς τά πέντε
,φωτα βιβλία της Βίβλου {Πεν
τάτευχον) καί δέν άναyνωρίζουν
τά ύπόλοιπα πού είναι και με
ταγενέστερα. 'Υπάρχουν εtς τό
'Ισραήλ περί τούς 100 Σαμαρεί
ται οϊτινες κατοικουν δλοι είς
,ήν πόλιν Χολόν.
Ή Μουσουλμανική Κοινότης

Τό μεyαλύτερον μέρος του
Άραβικου πληθυσμου του Ίσ·
ραήλ είναι Μουσουλμανοι (140.
000 περίπου). Τό κράτος του Ίο·
ραήλ καί τό 'Υπουργείον θρη
σκευμάτων λαμβάνουν δραστή
ρια μέτρα ίνα ύποστηριχθη καί
τονωθη τό θρησκευτικό αϊσθη·
μα των μουσουλμάνων κατοί
κων του καί ίνα διευκολυνθουν
οδτοι είς τήν έκπλήρωσιν των
θρησκευτικων των καθηκόντων.
Οί Μουσουλμανοι θρησκευτι
κοί λειτουργοί πληρώνονται uπό
της ίσραηλινης κυβερνήσr,;ως. Ό
Ραδιοφωνικός Σταθμός του 'Ισ
ραήλ, δστις έκπέμπει άραβικά
προγράμματα 6 ώρας ήμερη
σίως, άφιερώνει είδικάς ώρας
διά θρησκευτικά μουσουλμανικά
προγράμματα, άναyνώσεις κεφα·
λαίων του Κορανίου, κτλ.
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Ή Χριστιανική Κοινότης

Οί 'Ισραηλινοί χριστιανοί εί
ναι περίπου 45.000, ώς έπί τό
πλείστον • Αραβες. Σχεδόν κάθε
χριστιανικόν δόγμα εχει τούς
άντιπροσώπους του r,;ίς τό Ίσ·
ραήλ καί οί χριστιανικοί τόποι
λατρείας ύπερβαίνουν τούς 160.
'Επί πλέον ύπάρχουν περί τά
50 χριστιανικά σχολε.ία καί
πολλαί δεκάδες χριστιανικων
ίδρυμάτων. Οί χριστιανοί κλη·
ρικοί ύπερβαίνουν τούς 1000 καί
συμπεριλαμβάνουν περίπου 150
μοναχούς ·καί 550 μοναχάς, πού
άνήκουν σέ 30 μοναστικά τ ά
yματα.
Τό Ύποuρyείον θρησκευμά
των του Ίσραήλ ελαβεν εtδικήν
μέριμναν ώστε οί Τόποι της λα·
τρείας καί οί u Αyιοι Τόποι των
χριστιανων νά διαφυλαχθουν
καί νά ι: tναι έ\εύθεροι καί εύ
πρόσιτοι είς τό εύρύ κοινόν.
Τό Άρχαιολοyικόν Τμημα της
Κυβερνήσεως άσχολείται μέ κά
θε θέμα πού άφορq: τήν διατή
ρησιν η τόν άνακαινισμόν των
αρχαίων έκl{λησιων η μονων.
Μεταξύ άλλων, ή χριστιανική
κοινότης του 'Ισραήλ περιλαμβάνει:
17.685 Έλληνοκαθολικούς.
14.336 Έλλη11ορθοδόξους.
5.188 Ρωμαιοκαθολικούς (Λατίνους).
2.470 Μαρωνίτας.
1.030 Άομενίους - Γρηγορια
νούς.
1.13,3 Άyyλικανούς, Πρεσβυτε
ριανούς καί Λουθηρι.ανούς.
· Οί ύπόλοιποι χριστιανοί είναι
Κόπται, Σύροι Ίακωβίται, Άσ
σύριοι-Χαλδαίοι, μέλη της Αί
θιοπικης 'Εκκλησίας, της Έκ
,κλησίας της Σκωτίας, Βαπτι
σταί καί άλλοι διάφοροι δια·
μαρτυρόμενοι.

Τοϋ αίδ. Ζάνου
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όρ8οδόξου Ιερέως εiς Ohio, U.S.A.

Α ΦΑΝΤΑΣΘΩΜΕΝ τήν
ζωήν μας σάν ενα στα
φύλι, άποτελούμενον άπό
yλυκες καί ξυνες ρόγες. Έvω με
χαρά τρώμε τίς γλυκές, yιά τίς
ξυνες δέν εχομε καθόλου διά
θεσιν.
Πως μποροϋμε νά γλυκάνουμε
τίς ξυνες ρόyες, πού εχει τό
σταφύλι της ζωης; Αύτό ε!ναι
τό ερώτημα της φιλοσοφίας.
Αί άπαντήσεις πού bίδονται
δεν συμφωνοϋν μcταξύ των yιά
τά φάρμακα πού προτείνουν.
'Έτσι τό πρόβλημα θά παραμεί
νn άνοικτό yιά μακρούς άκόμη
καιρούς.
Μήπως θά πρεπει νά σκάψου
με βαθύτερα στή ρίζα τοϋ κλή
ματος της ζωης μας, yιά νά
βροϋμε τό πως καί yιατί ύπάρ
χουv οί ξυνες ρόyeς; Φοβοϋμαι
μήπως τό πνευματικό μου σκα
λιστηρι δεν άντέχι:ι διά βαθειά
σκαψίματα.
,. Αν σας -πω δμως δτι τήν -πιό
άΛηθινή ά-πάντησι 1ήν εχει δώ
σει ή Μεταφυσική θεολογία,
ίσως νά νομίσετε δτι τό λέyω
διότι είμαι κληρικός. ΝΟχι, δέν
είναι yι' αύτό. άλλά yιατί τό
μαρτυρεί ή ζωή των άvθρώπων
πού εζησαν καί ζοϋνε τή Μυ�τη
ριακή ζωή της θρησκείας των.
'Αλλά -ποιας θρησκείας; Γιατί
ή θρησκεία, καθώς τή βλέπομε
στή" καθημερινή μας ζωή, εχει
τριών -ποιοτήτων yάλα. Α'. Τό
�v ε ρ ό y α λ ο,>. τό όποίον πε
ριέχει μόνον τούς τύπους τούς
δ-ποίους καί οί φαρισαίοι τηροϋ
σαv. Β'. Τό �Υ ά λ α�, τό δποίοv

περιέχει λίyη ούσία της θρη
σκείας και πολλή τυπολατρεlα.
Καί Γ'. Ή <'κ ρ έ μ α», πού πε
ριέχει 100 ο)ο τήν ούσlα της
θρησκξίας, πού έκδηλοϋται ώς
Άyάπη καί άνωτέρα πνευματι
κή Ζωή.
θά πρέπει νά λυπούμεθα δταν
βλέπουμε τούς πΕρισσοτέρους
άνθρώπους vά εχουν συνηθίσει
στό «ν ε ρ ό y α λ ο» της θρη·
σκεlας, φυλάyοντας μόνον ώρι
σμένους τύπους 1ης Έκκλη σίας
καί αύτό νά τό όvομάζουv «Χρι
στιανική ζωή», έν{ί:ι εχει .τόση
σχέσι μέ τήν ούσία τοϋ Χρι·
στιανισμοϋ, δσην εχει τό yυαλί
μέ τό διαμάντι.
Ποίος δέv θά παραδ�χθfi δτι
οί πόνοι καί οί στενοχώριες μας
γίνονται θηρία καί μας ξεσχί
ζουν τήν καρδιά, λόy� της άδια
φορίας πού δείχνουν οί άνθρω
ποι yιά τά βάσανά μας : Καί
δμως όνομαζόμεθα «Χριστιανοί,>!
Συχνά τήν άνθρώπινη καρδιά
τήν σιyοτρωνΕ κρυφοί καί φα
νεροί καυμοί, καί δ άνθρωπος
ζητάει λίyη άyάπη καί συμπό
νοια, yιά φάρμακο στόν πόνο
του, καί δέν βρίσκει. Γιά τοϋτο
δ καυμός του μεγαλώνει μέσα
στά στήθη του.
Τί μας ώφελοϋν αί έπιδείξεις
καί τά μεγαλεία, δταv ή καρδιά
μας μοιάζει με ξηρό πηγάδι, yε
ματο λάσπη κακίας, χωρίς διό
λου καθαρό νερό άyάπης καί
συμπόνοιας;
Ό πολιτισμός μας δέν κρίνεται
άπό τό τί φοροϋμε, η π:ισον
ώραία δμιλοϋμε, άλλά άπό τήν
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εύyέ.νεια των αίσθημάτων πού
δμιλοϋν την yλωσσα της άyά
πης καί συμπόνοιας.
Ή άδιαφορία ξηραίνει πολλές
άνθρώπινες καρδιές, έν� μπο
ροϋμε συχνά μ' ενα yλυκό
λόyο νό- παρηγορήσουμε. Μας
λείπει ή άyάπη καί ή συμπόνοια
πού γλυκαίνουν τίς ξυνες ρόyες
του σταφυλιοG της ζωης.
θά παρεξηyηθω, dρα yε, αν
πω δτι-δόξς_χ τ� θε�-τό πνευ
ματικόν περιεχόμενον της έπο
χiϊς μας δεν εΤvαι ή άyοvη θεο
λογική συζήτησις, άλλά ή με
λέτη τοG άνθρώπου, πού ζητεϊ
νά yνωρίσn καί βοηθήσn τόν
άνθρωπο, νά έξετάσn yιατί κά
νει αύτά πού κάνει, νά βυθομε
τρήση τήν έσωτερική του έλευ
θερlα καί τό μέγεθος της εύθύ
νης του, νά άνεύρn τόν άσφαλέ·
στερον δρόμον πρός την εύτυ
χίαν του;
Οί συyyραφεϊς πού διαβάζον
ται σήμερον εΤναι έκεϊνοι πού
καταπιάνονται με τά ένδοσκο·
"πικά προβλήματα του άτόμου.
Τέτοιοι εΤναι αύτοί πού παίρ
νουν τό βραβεϊοv Νόμπελ. Ό
κόσμος έyκατέλειψε τόv «Χαμέ
νον Παράδεισον» του Μίλτωνος
και την «θείαν κωμωδίαv» του
Δάντε. Ή έποχή μας δεν είναι
άπομακρυσμένη άπό τόν θεόν.
'Αλλά, δεν ένδιαφέρεται, δπως
άλλοτε, yιά τά μεταφυσικά προ
βλήματα της ψυχοσωτηριολο
yίας. 'Ενδιαφέρεται περισσότε
ρον yιά τόν άvθρωπον, άπό άπό·
ψεως έπιστημονικοG πραyματι·
σμοG. Αί φιλοσοφικαί μας ίδέαι
καί ή προηγμένη ήθική συνείδη
σις ζητουν περισσότερον τό ού-

σιαστικόν περιεχόμενον της θρη
σκείας. Πως θά βοηθήσωμεν τόν
ανθρωπον, αύτό εΤναι τό νόημα
της Καινης Διαθήκης.
Έπεlyουσα άνάyκη του άν
θρώπου εΤναι νά βοηθηθfi με συμ
πόνοια, δταν κάποιος καϋμός
του καίει τά στήθη. Ό πονεμέ·
νος άνθρωπος, άνάμεσα σε χι
λιάδες συνανθρώπους του, πα
ραμενε ι μόνος, σάν όρφανός καί
πικραμένος. Εχει άνάyκην βοη
θείας.
Τόν πικραμένον αύτόν άνθρω·
πον θά εΤχε στό voG του δ εύ
λοyημένος ποιητής μας Κωστης
Παλαμας, δταν εyραφε :
'Υπάρχουν κάτι δράματα
με σφραγισμένα χείλη
πού άyραφα κι' άμlλητα
τ' άφήνουν οί Αίσχύλοι.
Καί δ προεπανάστατικός Ρωσ
σος συγγραφεύς 'Αντώνιος Τσέ
χωφ, στό διήyημά του «Ό καϋ
μός» μας περιγράφει τόν πόνο
ένός πατέρα πού πέθανε τό παι
δί του καί κανείς δέv δείχνει
yι' αύτόν λίyn συμπόνοια καί
ένδιαφέρον, οϋτε καν yιά ν'
άκούσn τόν πόνο. Τότε δ δυστυ
χισμένος πατοέρας, πού εΤναι
άμαξας, καταφεύγει στό άλογό
του καί σ' αύτό με κλάμματα
λέει τόν πόνο του, άφου κανείς
άπό τούς άνθρώπους δέν θέλη
σε νά του δώσn την παρ:χμικρή
προσοχή.
Ή εμπρακτος έκδήλωσις συμ
πόνοιας καί άyάπης πρός τούς
πονεμένους καί πικραμένους της
ζωης είναι ενα άπό τά κύρια αί
τήματα της χριστιανικης θρη
σκείας καί πρέπει δλοι νά έρ
yασθωμεν ωστε νά yλυ11.αθ0Gν
οί ξυνες ρόyc:ς της ζωης.
Ν

Ή

κ αλω σύνη
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καί τα γvωστικα εηιτευvμ,ατα
'

.

του ,Ανθρώπου

Te>u ΙΩ. Α. ΒΑΣΙ�Η

·ΘΑ ΗΘΕΛΑ

ν' άνοίξω μια κα:κίες καί έλα:ττιόματα. Πολλές
κουβέντα στενών σχέσεων, άπό αυτές τίς. ε1κόνες θ± έπιθυ
μ' έκείνον ό δπcίος συμττωματι μο6σαμε να μη περνοΟσαν ποτέ
τήν φαντασία μας Για
κά θα διαοάση τούς στοχασμούς άπδ
. .
και τις σκε'ψεις που' θα
' ξε δ , πλ'ω- μερικές άλλες σηκώνουμε τήν π-χ
σω σήμερ-χ πάνω σε τουτο τό λάμη μα:ς γιά να τίς διώξουμε
χαρτί. Κι' άρχίζω ετσι:
γρήγορα άπό την μνήμη μας.
Φίλη ψυχή, όταν βρεθης μόνη 'Αλλων σταματάμε την προ6ολη
·σου, σε κατάστ(Ι.ση πού να μπο κάί άλλων τήν παρατείνουμε με
ρής νά συγκεντρωUης καt i,ιά μι ευχαρίστηση γιατί μας σαγηνεύ
λήσης ε1λικρι'ιι:χ με τ όν �αυτό ου �' μας τρα:οανε κοντά τους σαν
σου, πραγμ-χ οι..ι κα:ί τόσο είικο μαγνήτες.
λο, γύρισε τό κουμπί- των άνα
Πάνω στο ίδιο περίπου θέμα,
μνήσεών σου καί πρόβαλε στη εlχα, πρίν άπό χρόνια, ενα διά
φαντασία σου τά ήθικά καί τά λογο έγκαpδιότητ.ος μ' εναν άν
πνευματικά πορτραίτα: των άν θρωπο του δποίου τό πνευματικό
θρώπω·ι πού εχεις γνωρίσει στη καί ήθικό πορτραίτο θα έπιχει. pήσω κάποτε να σας παρουσιχσω,
ζωή σου.
'Όλων μα:ς ή πινακοθήκη α:υτη γιατί πιστεύω πως τό πορτραίτο
θό: είναι πλούσια σε τέτοιες ε1κό αυτό δεν έχει φωτr,σκιάσεις. Θα
νες. Αυτές, ή έκτίμησή μας τίς εlναι πλασμένο μόνο μ.έ φως,
lχει άξιολογήσει κα:ί f, προτίμη φως διανοητικό, φως πνευματικό,
σή μας, λόγψ ψυχικής μας συγ με άκτtνοβολίες καλωσύνης κ-χί
γένεια:ς, τίς εχει τοποθετήσει σε άγαΟότητος πού δύσκολα d:ντι
άνχλογη β .... θμίδχ καί σε άνάλο κpύζει κανείς στον κόσμο μας.
γα βχtιρα:.
Καί τουτο γιατί άpγα καί πού,
Θά εχουμε ασφαλως γνωρίσει πολύ σπάνια οι α1ωνες που πεp
ανθρώπους πολυμαθείς, έξυπνους, νοσν καλλιεpγουν καί κυοφοpουν
σοβαρούς, έπιπόλαιους η μέ ρη αυτά τά ωpιμα καί τέλεια παι
χη σκέψη,· τολμηρούς η δυναμι δια της γης. Καί έκείνος ήταν
κούς, ταπεινούς, δειλούς, καλούς ενα άπό αυτά.
καί άγαθούς, ευγενείς. Θά έχου
Τό θέμα μ-χς περιστρεφόταν
με γνωρίσει ατομικότητες ισχυ γύρω άπό τον άξονα: 'Ικχνότη
ρές η άδύνατες με προτερήματα τες� Καλωσύνη.
κα;ί ικα:νότητες, με άρετές η με
(<Ή ανθρώπινη όντότης, έλεγε
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-ό σοφός συνομιλητής μου, κλείνει
μέσα: της ίκανότητες καί δυνά
μεις που αν τίς 6:χλη . δ άνθρω-·
πος σέ ένέpγέια:, μπορετ να γνω
ρίση την πρ:χγμα,ικότητα κα:ί να
γίνη χειριστής μερικών φυσικών
νόμων. Μάλιστα μπορεί τα γνω
στικά του έπι τεύγμα:τα νά. τον
άνυψώσουν σέ πνευματικό μεγα
λείο. Μιά τέτοια πλατειά καί
δυνατή διάνοια κα:τα:πλ ήσσει, έμ
πνέει, μεταρσιώνει την φαντασία
των άλλων καί τi1 ν δδηγεί σέ
πεδία ά.6pατα κα:ί ά.πάτητα γιά
την σκέψη των πολλών ένώ γιά
την σκέψη εκείνης είν-χι, ενας
ευκολος καί συχνός περίπατος.
'Όταν δ άνθρωπος καλλιεργή
ση καί εκδηλώση την θελημα:τι
κότητά του, θά είναι σέ Ηέση νά
κάνη πράξη εκείνο που σκέπτε
ται καί έκείνο που πιστεύει.
Μπορεί νά δαμά:ση τό παν, νά
κάνη εκείνο που γιά του; άλλους
αγγίζει τrιν εν_νοια του θα.ύμα:
τος. Ό άνθρωπος αύτός επιοάλ
λεται, κυριαρχεί, τ;ρηκαλεί κά:1tοτε τό δέος.
Ό άνθρώπινος λόγος έπίσης
μέ την άpμονικότητά: του, τή'Ι
.z�:ειθώ, γοητεύει, παρασύρει, συγ
-κινεί, σπρώχνει στο καλό η στο
-κα:κό, δδηγεί στην άλήθεια η
στην πλάνη τους πολλούς.
'Όλα αύτά τά επιτεύγματα: δέν
μποpοσν παρά νά μας κάνουν νά
έκτιμήσουμε καί νά θαυμάσουμε
εκείνους που τά φθά•ιουν.
Άλλ' εκείνο που σαγηνεύει,
α1χμαλωτίζει καί μας ελκει σέ
μια πνευμα:τικη κα:ί 1δεολογικη
επιμιξία, σέ μιά ψυχικη ενωση,
είναι fι Καλωσύνη.
Ή καλωσύνη ε[ναι fι εκδήλω
ση της ψυχης που εχει μέσα της
ήθικό περιεχόμεγο κα:ί εξαγνι·

σμένη διάνοια.
Ή καλωσύνη είναι άπό τi
συναισθ·ήματα εκείνα τής ψυχης
που διακανονίζουν άρμονικά τίς
σχέσεις της μέ τίς άλλες ψυχές
τα:υτ6χpογα δε φανερώνει τον
πραγματικό 6α:θμό της εξελίξεως
άλλα καί της ώριμότητος κάθε
ψυχης. Ή πρα:γματικη καλωσύνη
δέν 6άζει δρια καί είναι καθολι
κή. Δεν περιοpίζετ-χι στους τοί
χους τcσ ο1κογενει-χκοσ η στά
δια:κpιτικσ. δp6σημα: ένός φιλικοϋ
πεpιβάλλογτος. Ή καλωσύνη δεν
σταμ-χτa σ' αύτά τά στενά ορια.
Τά ξεπερνά:, άπλώ·ιεται στο άπει
ρο γιά ν' άγκ-χλιάση τό παν, κά
θε μορφή, κάθε συνείδηση, είτε
, • νη απενχντι
, '
• μα:ς ε [ ναι κα: λ.,),,1
εκει
είτε κακή. "Αν φθάσουμε στο
σημειο αύτό καί κλείσουμε μέσα
μα( οχι μονάχα την άνθpώπινη
μοpφη, άλλά καί κάθε τι που
εχει πνοη καί ζωή, τότε μιά
μέρα θά κατορθώσουμε μέ την
άκτινα της σκέψεώς μας, νά
μποϋμε στον κύκλο της παγκό
σμιας άρμονίας.
'Αλλ' fι άπέpα•ιτη αύτη καλω
σύνη δταν εκδηλώνεται μέ τέτοια
ενταση, κpύ6ει μέσα της ενα με·
γάλο μυστικό που θά σέ ξαφνιά
ση οταν τ' άκούσης. Αύτό που
θά μάθης ώ; τόσο είναι μιά με
γάλη άλήθεια καί θά επρεπε κά
θε άνθρωπος που ποθεί νά φθάση
τά κράσπεδα: της σοφίας, νά την
άκολουθήση.
Λοιπόν fι καλωσύνη καί fι
άγάπη δδηγοϋν εκείνο·ι που την
εκδηλώνει δλοκληρωτικά, χωρίς
δρια: καί opouς, στο κ-χτωφλι της
άπέpαντης γνώσεως !
Για τοϋτο καί στίς κλειστές
εκείνες όpγανώσεις που ά·ιτλοσ,f
τίς άρχές τους άπό την έσωτεpιI
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κη φιλοσοφία., έκείνους πού ζη
τουν νά μπουν σ' α.ύτές τούς υπο
οάλλουν σέ α.ύστηρές δοκιμασίες
καί απα.ιτοj•ι πλήρη -rιθικό κα.ί
νοητικό κα.θα:ρμ6.
'Έτσι έξα.ρτοσν κα.ί συσχετί
ζουν την δυνατότητα τής απο
κτήσεως της Γνώσεως μέ τη•ι
προσήλωση κα.ί την προσα.ρμογη
στcν Φυσικc κα.ί στον ηθικό Νό
μον.
Ή ψυχη έπιτυγχάνει την ενω
σή της καί αφομοι<ίινετα.ι μ' εκεί
νο- πού αγαπά κα.ί κατορθώνει
έτσι νά το γνωρίση.
Ό μεγάλσς άνθρωπιστής κα.ί
δ ια.ισθητικός φιλόσοφος Βίκτωρ
Ουγκω έπιγρα.μμα.τικά κήρυξε
α.ύτη τήν άλήθεια. οι άνθρωποι
δμως δέν τήν πρόσεξαν, δέν την
μελέτησαν και ουτε τη•ι ακολού
θησαν. 'Έγραφε λοιπόν δ Βίκτωρ
Ουγκώ : «'Αγάπησες εν ον, το
κατέστησες διαφαvές».
Σ' α.ύτές τίς λίγες λέξεις περι
κλε ίετα.ι δλόκληpη θεωρία καί
&:ποκα:λύπτετα.ι δ τρόπος κα:ί τά
μέσα μέ τά δποία δ άνθρωπος
κατακτά τά γνωστικά επιτεύγμα
τα. κα.ί μέ τά δποία θά γίνη ίκα.. νός νά γνωpίση κα.ί νά λύση δλα:
τ:χ α.1vίγμα:τα. καί δλα. τά πpο6λήμα.τα της καθόλου ζωής.
Νά πω; κα.ί πc;υ φθάνει ή δύ
ναμη της άξίας εκείνης πού λέ
γεται άνθρωπος!
"Οτα•ι ή καλωσύ·ιη συμβαδίζη
κα.ί συζευχθη μέ την γνώση; τότε,
αντί του πόνc.u, ό άνθρωπος θά .
άπολα.ύση όλες τίς χαρές της
ζωής κα.ί θά α.1σθα.νθη τ�ν έα.υτό
του πραγματικά έλεύθεpο κα.ί
πcι.ντογνώστη.
Πολλοί προβάλλουν τον πόνο
κα.ί τίς ατομικές δοκιμασίες τους
καί απα.ιτουν άπο τούς άλλους

νά τούς προσέχουν κ_αί νά τούς:
ανακουφίζουν. 'Αλλ' εκείνος πού
έχει μέσα. ιου κα.λωσύνη, δια.κρί
νεται ταυτόχρονα. γιά ανωτερό
τητα., εύγένεια., εύαισθησία.. Τον
δικό μας πόνο πρέπει νά τον
κα.λύπτη το ενδιαφέρον μας γιά
τον πόνο του άλλου τον όποίο
πρέπει νά ,α1σθα.νόμαστε σάν δι
κό μα.ς πόνο. Νά πώς πρέπει vά
σκέπτεται κα.ί -νά α.1σθ:χνετα.ι δ
πpα.γματ� κά ανώτεpi:ις άνθρωπος.
l'ι, αυτόν τότε μπορουμε νά που
με πως στο κέντρο της ψι.ιχfις
του έχουν στήσει τον θρόνο τους
ή άyάπη καί -� κα.λωσύνη, κα.ί
στΎ/V περιφέρεια τής ψυχής δη
λαδη τον νου -f1γεμονεύει ή πp:ί(,·
γμα.τική εύγένεια..
Τά γνωστικά έπιτεύγμα.τα των
ανθρώπων, ή δύ•ια.μη του λόγου
τους .καί του θελημα.τικοσ τους,
πpοκα.λοσv τΎJV εκτίμησή μα.ς καί
τον θαυμασμό μαςΌ Ή καλωσύνη
τ?υς δμως καί ή γνώση τους μάς
συγκινοϋν και μάς αα.γηνεύουν.
Γιά μας ή εκτίμηση προς τούς
άλλους είναι πpοαιpετικη και θά
πρέπει νά είναι ανάλογη μέ τον
βαθμο ·της ικανότητος κιχί. πάντα.
θά είναι σχετική .
Ή κα.λωσύνη καί ή αγάπη
δμως προς τούς άλλους είναι γιά
μας υποχρεωτική. 'Όχι απο δεον
τολογία. η κατά πpοστσ.γήν ενός
υπερτάτου Όντος. 'Όχι. Άλλα
σάν νόμος του Είναι μα.ς πού φω. λιάζε� μέσα. μας λανθάνων, στά
τpίσβαθ7. της ψυχr;ς ·μας κα.ί δ
δποίος πρέπει νά έκδηλωθ·η ένεp·
γώς γιά νά μάς ένώση μέ την
παγκόσμια άρμeινία. 1 μέ το πάν 1
μέ τό•ι Θεό. Κα.ί τώρα., χωρίς νά
έμπλακουμε σέ θεολογικές συζη
τήσεις λέγω τουτο: 'Όπως κι' &ν
φαντάζεται δ κάaε �νθρωπος τον
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Θεό, εrτε σάν ουσία. διέποuσα καί
ζωογονουσ:χ τr;υς κόσμους, είτε
σάy υπέρτατη μορφοπr;ιό κα;ί πλα;
στικη δύναμη τωy κόσμων, ειτε
σά'Ι lσχυρη ενσυνείδητη καί ά.ν
θρωπομορφικη ά.τομικότητα, σε
ο-λες α;υτες τίς περιστάσεις κα.ί
σε Βλες τίς εκφάνσεις Του, δ άν
θρωπος ά.ποδίδει στο Θεο σάν
κύριο γνώρισμά Tr;u, την υπέρ
τατη καλωσύνη, τη 1 ά.πόλυτη
ά.γάπη Και μά τr;υς Θεους δεν
μπορεί νά ε!να.ι Νοητος διαφr;ρε·
τικά.
Ό Θεος πρέπει νά είνχι ολο
ιχγάπη, γιατί μόνο δ νόμος αυτός
είναι δημιοuργικος καί μόνον α;υ
τος &:πο το χάος. εφερε στο Είναι
κάθε μορφη κα.ί κάθε συνείδηση
και α;υτος δ νόμος θεοποιεί τίς
γήϊνες .συνειδήσεις.
'Έτσι πέτυχαν μερικά σοφχ
καί τέλεια πνεύμα.τα. τ'ι'jς γη; τrιν
ενωσή τους με το θείον, δηλ. διά
τής ιχγάπης, της ά:γνότrjτος κα.ί
τής γνώσεως.
Άλλ' δπως σου ά.πεκάλuψα.,
ή καλωσύνη εκδηλούμενη δλοκλη·
ρωτικά, θά μιiς έ 1ώση κα.ί με την
υπέρτατη σοφία, δταν την ποθή
σουμε, γιά νά ά.ποκτήσουμε καί
την ')(αθ' δλου γνώση.
• Αγάπη κα.ί Γνώση δτα.ν συναν
τηθουν στην ψυχrJ του ά.νθρώποu
τον &:νεοάζουν στην βαθμίδα. της
τξλειότητος. i· αυτο λοιπόν το
επίτευγμα πρέπει νά φθάσουν τά
παιδιά της γης γιά νά γίνουν ωρι·
μα καί νά ε!να;ι σέ θέση νά ά.τε
νίσουν γ) νά φθάσουν τον Ουρ:χνό».
Αότός, φίλε άναγyώστη, ε[yα;ι δ
παλαιος διι;ίλογr;ς που είχα μ'
εναν αγα;θο καί αοφο άνθρωπο.
, Άπο κάθε σοβαρη συζήτηση
εκείνος που δέν ά.ερολογεί, πρέ1

1
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πει νά βγάζη ενα συμπέρασμα;
κα.ί νά το εναποθηκεύη στη μνή
μη του. 'Έτσι θά αυξήση το ά.πό
θεμι:χ τής &:νθρώπινής του εμπει
ρία;, ή δποία θά τον βοηθήση κα
λύτερα. &:πό κάθε άλλη θεωρία γ)
γνώμη άλλω'Ι, νά χαpάζη μόνος
του τον δικό του δρόμο και τρό
πο γιά νi βρεθ η δσο τό δυ1ατο
πιο κσντά στην άλήθzια.
Έκτος αυτου, νομίζω πως δταν
τά πλάσμα.τα; που σκια;γρα;φουμε
σέ μιά 0Ξωpητικη κουβέντα, θέ
λουμε νά τά κατεοάσο με κα.ί νά
τά συγκρίνουμε με τους ανθρώ
πους Π'?U γνωρίσαμε κα.ί συνανα
στρεφόμαστε στην καθημερινή
μας ζωή, Οά δουμε πως τά περισ
σότερα; &:πο αυτά κινοσνται μόνο
στον κόσμο τοσ 1δεατοσ.
"Ως τόσο μπr;ρεί νά μας 6οr1θήσουν και εκείνα, δταν τά πά
ρουμε σάν πρότυπα και οταν
r,ροσπα.θήσουμε νά τά μιμηθr;υμε
καί νά τά φθάσουμε.
Τί λοιπον πα.ρα.τηρουμε στους
ά.νΟρώπους πι:Jυ συναντάμε στην
σύγχρονη κοινωνία ; Διόγκωση
νοητικη κα.ί ατροφία τοσ συναι
σθημα.τικου. Ό σημερινος άν
θρωπος εχει νοητικο περιεχό·
μενο πλουσιώτα.το, &:λλά πενιχρό
τατο ηθικό 'Έχει γνώσεις καί
ικανότητες, τοσ λείπει δμως ή
ά.γάπη γιά νά τίς καθοδηγήση
κα.ί νά τ ς κα.τευθ ύνη.
οι άποθηκες των αγαθών τής
γης ε[ναι γεμ-χtες, ως τόσο δ ση
μερινος άνθρωπος πεινά. Γιά νά
&:παλλαγή ά.πό τrιν φτώχεια κα
ταφεύγει στά λεγόμενα. μαζικά
συστrιματα, πα.p:χσύρεται ά.πο .με·
ρικά κοινωνιολογικά ρεύματα
που τον εξσuθενώνουν πνευματι
κά, κονιορτοποιοίίν την ψυχική
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του ά:τομικότητct καί τόν 6υθί
ζο-υν 'σε πολιτική, ο1κcνομική καί
1δεολογικΥJ πενία καί δουλεία.
Ή φ{ισις προσκαλεί τόν άνθρω
πο να γνωρίση τα μυστικά: της
καί να χαρη τα Οέλγητρά: της.
Ό ηλιος σκορπά παντου τό φως
καί τήν θερμότητά: του για να
τόν δδηγήση στον δρόμο της
ζωης, του 'Ερωτα, της χαράς.
Καί δ δύστυχος άνθρωπος αντί
να απολαύση αυτά: τα αγαθά:, κα
ταφεύγει κάτω ά.πό την γη να
χωθή στα σπλάχνα της, σάν
ασπάλακας, για να σωθη ά.πό τίς
σκοτεινές έπιστημcνικες δυνάμεις
των δμοίων_ του που σκορπουν
τόν θάνατο καί τόν ολεθρο. Γιατί ;
Διότι τό ι νου καί την θέληση του
ανθρώπου δεν φωτίζουν, δεν έπη
ρεά:ζουν, δεν δδηγουν ή καλωσύ
νη καί ή αγάπη.
Ό σοφό> έπιστήμονας της γης,
που δεν τρέφει μέσα: του καλωσύ
νη καί έλευθερία, θέτει δουλικώ
τατα; στην διάθεση των αρχόντων
των κρατών τόν νου του κα:ί την
δραστηριότητά: του. 'Όχι γιά να
6οηθήση την πρόοδο καί την
ζωη των ανθρώπων' αλλά: να έξυ
πηρετrισr; τό πνευμα του δλέθρου.
Γι' αυτό δ επιστήμονας, πρέ
πει να γίνη πρώτα; άνθρωπος, να
εχη ανεπτυγμένη συνείδηση κα:ί
μόνο αυτης τίς προσταγές δφείλει
να &κούη. Νά γίνη πρώτα επι
στήμων τής ζωης, νά: την γνωρί
ση, νά: την ά.γα.πήση, νά: την σε
οαστη ·καί τότε δεν θα την, έξο
λοθρεύη με τίς εφευρέσεις του
που αντί χαρά: καί άναΜύφιση
προκαλουν το δέος, την &γωνία
τ,;Q θνητου καί συχνα τίς κατά
ρες του.
Σείς λοιπον. που είσαστε σε

θέση κα;ί που μπορείτε με τον
λόγο και με την γραφίδα να οοη
θήσετε τον ά.δελψό μας fνθρωπο
ν' ανανήψη, νά: συνέλθη, μην
αμελείτε, μην δλιγωρείτε νά: τον
διδάσκετε κα;ί να τον πείσετε,
πώς α.ν θέλη νά χαρη την ζωη
πρέπει πρώτα-πρώτα να fιμε
ρώση, να ά:παλύνη την καρδιά
του. Να φροντίζη κάθε στιγμη
νά: δυναμώνr το κέντρο της ψυ
χής του με τό νέκταρ της καλω
σύνης για νά: μπορη τουτο νά: χα
λινα.γωγη τόν νου και την θέλη
σή του καί να τα ΚΙΧτευθύνη στον
προορισμό που εχουν αυτές οι
δυό μεγάλες δυνχμεις του ά:νθρώ
που. Με αυτές tί; δυνάμεις δ
ά•ιθρωrος θα γνωρίσr τcυς νό
μοι,ς της ζωης, με αυτές θα κα
τευΟύνη καί θά προσαρμόση δλες
του τίς ικανότητες, παράλληλα
με τούς νόμους εκείνους που δδη
γοον κάθε ίίπαρξη στό λιμάνι της
χαράς καί της γαλήνης. Τό λι
μάνι αότό πρέπει νά γνωρίζουμε
ολοι μας πώς προστατεύεται
πάντα ά.πο τίς τρικυμίες καί
τους σίφουνες της ζωης. Το λιμά
νι αότό δεν εlναι μακρυά: μας,
είναι μέσα μας. Τα δε άθραυστα
καί στέρια κpηπιδύψατα που το
ά.φίνουν ατάραχο καί ά.πχθές στην
λύσσα των κυμάτων, εΙναι fι κα
λωσύνη, ή ά.γά:πη καί ή γνώση.
Καί τώρα, φίλη ψυχή, &φοΟ
διά:οασες μερικους στοχασμούς
μου, δώσε στον έαυτό σου την
άπάντηση στο έρώτημά: μου:
Ποιάς ε1κόνας θα σταματήσης
για περισσότερο χρόνο στην φαν
τασ_ί α σου την υ;ρο6ολή ;
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΒΑΣΙλΗΣ

• 'φ ΩΣ Σ'ΓΗr

ιclΡώς σr:nv άr:ραωό)). ΊJ.1,ι1nvιun
άωόlfοσι. 3Cωσr:n 3Υlε.1ισσαροωού.1ου

ΑΤΡΑΙΙΟ»
ε!ναι δ τίτλος του μικροu
6ι6λίοu που κυκλοφόρησε τον
τελευταίο καιρό. Περιέχει πρά
γματα αξιόλογα παρμένα &πό την
Ίνδικη σοφία.
,Από οσα αξιοπρόσεκτα διάβα
σα σ' αύτό τό 6ι6λίο μου έκανε
εντύπωσι και ενα παράγγελμα :
«Πρόσεξε τις τρείς αλήθειες. Εί
ναι 1σοδύναμες». Και πάρα κάτω
είναι γραμμένο σέ σημείωσι, πού
την με:tαφέρω δλόκληρη :
«Ύπόρχουν τρείς όλήθειες, πού
ε Τναι άπόλυτες καί πού δέν μπο
ροΟν νά χαθοΟν. nιθανόν δμως
νά μένουν σιωπηλές, γιατ1 ή γλωσ
οα δέν μπορεί νά τlς έκφρόση.
1. Ή ψυχή του άνθρώπου είναι
όθόνατη καl τό μέλλον της εί
ναι τό μέλλον ένός πράγματος,
πού' ή όνάπτυξl του κα1 ή λαμ
πρότης του δέν εχουν δρια.
2. Ή άρχή πού δlνει τή ζωή κα
τοικεί μέσα μας κα1 εξω άπό μας.
ΙΞΤναι όθάνατη καl αlωνfως όγα
θοεργι'). Δέν μπορεί κανε1ς νά
τήν fδη η νά τήν όκούση η νά τήν
όσφρανθη.
Ό ανθρωπος δμως
πού ποθεί τήν κατανόησι, θά τήν
διακρlνη.
3. Κάθε ανθρωπος είvaι δ 'ίδιος
νομοθέτης του έαυτοΟ του, κατά
τρόπον όπόλυτο. Χορηγεί στόν
έαυτό του τή δόξα η τήv όση
μαντότητα. · ΕΤνaι δ ίδιος κριτής
της ζωfjς του, της όνταμοι6fjς καl
της τιμωρfας του.
Αύτές ol άλι')θειες, πού ε Tva,

τ9σο με'ι'άλες δσο ή ίδια ή ζωή,
ε Ιναι τόσον άπλές, δσον ή πιό
άπλη όνθρώπιvη σκέψη. Θρέψετε
μ' αύτές τούς πεινασμένους1>.

�

t �

Στη σημείωσι αύτή. καθώς
6λέποuμε, θίγονται τρία σπουδαία
ζητήματα, θεμελιώδη στον εσω
τερισμό : Για την δημιουργία, για
την ψvχή, για την ξεχωριστη
μοίρα τcυ κάθε άνθρώπου. Είναι
Οέματα που τα 6ρίσκουμε σέ
δλες τ ς εσωτερικές παραδόσεις,
αρχαίες η. νεώτερες, οσες τουλ:χ
χ ιστον έφθασαν σ' εμάς, έστω
καί αλλαγμένες. Γιατί άπό τον
έσωτερισμό, σάν 1δέες βασικές,
εχοuν μεταδοθη στην εξωτερικη
φιλοσοφία και σέ διάφορες θρη
σκείες.
'Όταν δμως μια 1δέα εσ�τερι·
χη ελθη πάρα έξω, εlναι πολύ
φυσικό να μεταδοθη αλλαγμένη.
Μα μερικές φορές μπορεί να φθά
ση να γίνη και αγνώριστη...
�
�
Ή αρχη που δίνει τη ζωή,
1έγει τό κείμενο, εύρίσκεται καί
μέσα μας και έξω από εμάς.
'l'πάρχει δηλαδη πανταχοσ, εκ
τείνεται στο Σύμπαν .. ΕΙναι άθά
νατη, λέγει. Ol 'Έλληνες φιλό
σοφοι ελεγαν πως σαν αθάνατη
είναι αύθύπαρκτη καί αίιτενερ-

..
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γός. Είναι «α1ωνίως άγαθοεpγή» ·
Αύτο το βλέπουμε άπο τά εργα
της. Εlναι πάντοτε άγαθά, που
άπο6λέπουνε πάντα στη ·,:ρόοδο.
Το κακο στον κόσμο, που φέρνει
την στασιμότητα, εlναι θέσει
καί οχι φύσει. Παρουσιάζεται
έκεί που τό φτιάχνει δ άνθρω
πος, σάν πηγαίνει άντίθετα στους
νόμους της αρχής αύτijς, "Ϊ/ δποία
«δίνει τη ζωή».
Δέν ήμπορουμε νά την άντιλη
φθουμε μέ τά α1σθητήρια που
ε!μεθα προικισμένοι εμείς οι άν
θρωποι. Καί πολύ σωστά. 'fά α1·
σθητήριά. μας εlναι ύλικά καί
μόνον δλικά πράγματα ήμπορουν
νά συλλά6ουν. Ένψ "Ϊ/ «αρχη»
αύτη δέν είναι ύλική, άλλα ε[�ναι ούσία, ύτ:όστασ(ς καΟολική,
ε[δος που δπάρχει. Καί σάν κα
θαρη ούσία δέν τrιν άντιλαμοα
νόμαστε, γιατί δέν εχουμε ορ·
γανα, &:νάλογα. Μετέχει καί στην
όλικη φύσι, άφου, καθώς λέγει
καί το κείμενο, κατοικεί και μέ
σχ μας καί βρίσκεται πανταχου.
Άλλα μέ τά α1σθητ·ήριά μας,
καθώς είπαμε, μόνον δλικά πρά·
γματα, σύνθετα, ήμπορουμε ν'
&:ντιληφθουμε καί νά μελετήσου
με. Αυτη δμως βρίσκεται εξω
&:πο τά δρια του έπιστητου του
κοινου &:νθρώπου.
Ή εσωτερικη φιλοσοφία δμως,
καθώς φαίνεται, την κατανοουσε,
την έρευνουσε καί την διέκρινε.
Καί ετσι &:πο την παράQοσι μπο
ρουμε να μάθουμε &:ρκετα πρά
γματα γι' αυτήν. Την &:ν�φέρουν
καί την περιγρiφουν πολλοί Πυ
θαγόρειοι καί ό Έμπ�δοκλijς, ό
Παρμ�νίδης καί άλλοι &:πο ,;ους
&:ρχι;ιίους, μά καί νεώτεροι, 1qίως
οί παλαιοί Ροδοστα1,.1ρίται. Κα-

θ(ι)ς zλεγε κάποιος &:π' αύτ,;,υς
του περασμένου α1ώνα γιά την
&ρχη αυτη :<οί έπιστήμονες Ί)πο
πτεύονται την ϋπαρξί της, ο[
ανόητοι την &:πορρίπτου•ι, οι δε
σοφοί την γνωρίζουν καί μελε
τουν τίς 1διότητές της».
�
' i<
Ή ψυχη τcυ άνθρώπου, συνε
χίζει το κείμενο, εlναι άθάνατη.
Μεγάλη άλfιθεια κι' αυτή. Εfνα.ι
&:θάνα.τη, γιατί είναι φτιαγμένη
άπο άθάνατες &:pχές, θείες άρχές.
Το δτι είναι άθάνατη το λένε
καί δλες οι θρηqκείες καί δλες
σχεδον οί φιλοσοφίες οι εξωτε
ρικές. 'Αλλά ποίχ είναι 1j ούσία.
της άθάνα.της ψυχής. Τί εlδος
είνχι. Ποίοι ε[ναι οί νόμοι της,
δέν μάς το λέγει κανείς. Οϋ,;ε
καί "Ϊ/ επιστήμη της ψυχολογίας
που εχει γιά &:ντ�κείμενο νά με
λετάη τίς ψυχικές εκδηλώσεις.
Άπο τον εσωτερισμο γιά το θέμα.
αύτό, γι' α.υτη την Ηήθεια, ήμ
πι:�ρουμε νά μάθουμε αρκετά.
'Αλλά πρέπει ό άνθρωπος αυτά
τα ζητήματα. νά τα εξετάζη χω
ρίς προκατάληψι. , Α.πο που εχει
τη•ι άρχή της fι ψυχή, ποίΟ δρό
μο εχει ν' άκολου6ήση καί ποίο
ε[ναι το μέλλον της. Είναι ζητή
ματα πού άπα.σχόλησχν κα.ί άπα
σχολeιυν τους πνευματικους άν
θρώπους. Ή Ίνδικrι σοφία μάς
λέγει εδω δτι το μέλλον της, "Ϊ/
άνάπτυξί της καί 1ι λαμπρότητα
ποι:, ήμποp�ί νά λά6η δέν εχεl
δρια. Μά ·ημπορου:Jε "Ϊ/ ψυχrι τό
καλλίτερο παιδί που εχει κάνεl
1ι Φύσις νά μένη εξω άπο εκείνο
τοv παντοδύναμq νόμο, την εξέ
λιξι ; Νόμο πανίσχυρο μέσα στον
άπέρχντο χρόνο. Νόμο πcυ μπο
ρεί ν' άνε64ση τους θαρραλέους
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&πο το 6uθο του ώκεανοϋ στά ψη
λότερα μ"έρη του α1 θέρος, καθώς
έλεγαν of 'Ελευσίνιοι.
-1<

*

&:πρόσωπο Φύσι λειτοuρyεr μη
χανικά, ενψ για τους &.vθρώπομς
λειτοuρyε-τ ελλογα:, άλλα καί μέ
δικαιοσύνη, κα:θως ελεγα:ν. Ή έλ
ληνικη παράδοσι ε6αλε εδω τίς
τρε-τς Μο-τρες, που μέ 6άσι το
άντιπεπονθος κανόνιζαν την εf
μαρμένη κάθέ άνθρώποu, κάθε
ψυχής.
*'
' *

-1<

Άλλα καί. ή τρίτη tΗήθεια,
πως δ κάθε άνθρωπος εlναι νο
μοθέτης του έαuτοϋ τού πως
αύτος δ ίδιος κανονίζει την, μοrρα
του, είναι πeιλu μεγάλη, σαν τίς
προηγούμενες.
Ό άνθρωπος εlναι μία μον&δα
πνεuματικη μέσα στη Φύσι. ΊΌ
1tνεuμα: t()u κάθε άνθρώποu εχει
την ιστορία του, που την γράφει
το ίδιο μέ τίς 1δέες του Κάί με
τα εργα του στίς διάφορες ζωές.
Καί θερίζει κάθε Cfopα δ,τι εχει
σπείρει.
Βλέπουμε κι' εδω το νόμο της
α1τιότητος_που είναι κα:θολικο;
μέσα στη Φύσι. Το {<&ντιπεπον
flος» καθώς το ηεyαν of Πυθα
γόρειοι σαν εφαρμόζεται στο άν
θρώπινο πνεuμα. Ό. νόμος της
α1τιότητι:.ις, που είναι ή σχέσις
α1τίοu προς άποτέλεσμα:, στην
Ι

Πολύτιμη πάντοτε ή Ίνδικη
σοφ_ία. θίγει τις πά νάρχαιες;
άλήθειες του εσωτερισμeu, που
πάντοτε και σέ δλοuς τοός τόπους
εtναι ο! ίδιες, αν καί διαφέρουν,
καθώς είναι φυσικό, στην διατύ
πωσι. Ή πραγματικότης μέσα:
στη Φύσι εtναι πάντοτε καί παν
τοζi ή ίδια, είτε το tιέλοuμε είτε
5χι. Ό εσωτερισμος μέ τον τρό
πο του εχει γνωρίσει πολλά άπδ
την πραγματικότητα. Αυτές of
γνώσεις εlναι ο[ μεγάλες &.λή
θειες. οι αίώνιες ά:λήθειες.

t

ΔΗΜΗΤΡ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΙΝΔΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤ Α
Διάλε ξε ! είπε ό Βισνού στόν Μπάλ : Δια.Jονή στην κό
λαση μέ συντροφιά πέντε σοφούc; cίvδρεc; η στόν πάpά
δεισο μαζί μέ nέvτε άμα&είc;.
Γρήγορα καί μέ χαρωπή· καρδιά διάλεξε ό Μπάλ !ίι! κό
λαση. Γιατί κόλαση σωστή είναι ό παράδεισοc; αναμεσα
στών άνόητωv τη φασαρία κ' είναι παράδεισοc; ή κόλαση
μέ τijc; σοφίαc; τό προζύμι.

*

Κόψε ολο τό δάσοc; κι' οχι μονάχα τό δέντρο· άπό τό
δάσοc; ερχεταί ό κίvδυνοc;. ·oτav· &ά εχηc; κόψει τό δά
σοc; όλόκληρο καί τίc; ρίζεc; του, τότε μονάχα &ά είσ·
iλεύ&εροc; άπό τό πά&οc;.
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το;��:α:�?;����ς �:��� β:��ι���u τ:� εδωσαν, με όtποτελεσμα cχι μόνον νά σταθεροποιηθ� ή εχδο
σις τοu περιοδιχοu, όtλλά χαί νά σημειώση βήματα προό
δοu: Έξεχίνησε τήv αvοιξι τοϋ 1956 με 61 σελίδες. 'Από
τά μέσα τοu πρώτοu ετοuς oi σελίδες εyιναν 80. Το πρώτο
τεuχος τοu δεuτέροu ετοuς ε"ίχε 96 σελίδες. 'ArιC) 288 σελίδες όtπετελέσθη δ πρωτος τόμος. Με 100 σελίδες έπί πλέον
χλείνει δ δεότερος.
Στe> διάστημα αυτό, μολονότ.ι όtvετιμήθησαv χαi τό
χαρτί χαί τά τuποyραφιχα, έπi πλέον δε εyιvαν εχταχτιχ
εξοδα yιά τήν χαλλιτεκvιχώτερη έμφάνισι τοu περιοδιχοu, .
ή σuvδρομή παρέμεινε όtμετάβλητη.
Έπιθuμία μχς εf ναι νά χρατήσωμε την σuνδρομή σε
χαμηλό έπίπεδο, ωστε νά διεuχολuvθη ή περαιτερω διάδοσις τοu περιοδιχοu, τό δποίον μεταδίδει ενα πvεuματιχe>
μήνuμα. Γιά v' όtντιμετωπισθοϋν δε Όi ηυξημέvες έχδο
τιχες δαπάνες, όtπεφασίσαμε τήv χαθιερωσι δ ό ο είδω,,
σuνδρομ��:
Η

6 ασ ι ή σ υ ν δρ ο μή
παραμένεικ δ ρ αχμάς 3 Ο

yιά vά μπορέσοuν oi φίλοι τοϋ ιιlι\ΙΣ<::>Υ11 νά αυξήσοuν
τόν όtριθμό των σuvδρομητων χαi yιά νά yίνοuν σuνδρομηταi ολοι οί σrίμερινοί όtvαyνωσται χατά τεϋχος. Παραλλήλως χαθορίζεται:

Συ ν δρ ο μ ή φιλία ς
πρός δρ αχμάς 50

yιά τους δuναμένοuς vά διαθεσοuν αυτό τό ποσόν, ωστε
νά στερεώσουν τόν ιιlι\ΙΣ<::>)), ενα περιοδιχό που δπωσδήποτε

είναι φθηνότερο άπό κάθε άλλο
καί δέν μ οιάζε ι μ � _ κ α νέ ν α

στό περιεχόμενο, διότι χαρίζει τροφή στη σχέψι χαi όtλ'ηθινή ψuχαyωyία μέ τό βαθότερc νόημα της λεξεως.
•ο ιιlι\ΙΣΟΣ)) δεν όtποτελεί έπιχείρησιν. Κάθε ένίσχυσις
τοϋ περιοδιχοϋ θά έπιστρέψη στου; φίλοuς τοu ίιπό μορφήν
περαιτέρώ βελτιώσεων. Έλπίζομεν 8τι οί· φίλοι τοϋ ιιlι\1ΣΟΥ)) θά ίιποβληθοϋv ευχαρίστως στην ζητοόμενη μιχρiι
θυσία, 1αυτοχρόνως δε θά έρyασθοϋν yιά τiιν διαδοσί τοu,

συνδρομ ς ς ν
α ά
ή
f
φι
λ
ό 1958 «συνδρ
ομ
ς
ητ
κας
τ»
'Άς yράψη
δ ενας αλλον εγα εστw καί μέ «Βασικήv συνδρομήν»
τΚά8ι:
ή ητ
, ά 'ι(ί ι:1
Αί συνδρομαl εΤναι όνάγκη νά
σταλοϋν έντός τοϋ 'Ιανουαρίου
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XPDNIKA
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ

Ό σrι μερινος άνθρωπος-γρά·
φει δ ΦώτΥ]ς Κόντnγλοu («'Ελευ
θερία» 3 Νοεμορ.) - &:σχολείται
με το δλικο σύμπαν καί προσπα•
θεί νά το έξερευ11ήσrι με τους τε
χνrιτοuς δορυφόρους και ξέχασε
τελείως τον κόσμο που_ 6ρίσκεται
μέσα του, το πνεuματικο σύμ
παν.

έν ύμ'ιν '>; , ·που νά νοιώση αύτή
ή βάρβαρη καί χοντρόκαρδη άν·
θρωπότητα, ,τού είναι κολλημέ·
ντ� στή λάσπη της ϋλης, έκε'ινα
τά άλλα τά λόγια του θεόyλωσ·
σου Παύλου, πού λέγει πώς οί
σαρκικοί άνθρωποι <<έσεβάσθη·
σαν . καί έλάτρεuαν τfi κτίσει,
παρά τόν κτ[σαντα->.

ΠΛΑΝΗΤΑΙ

Ό Ρωσσος καθ rι γητης Τίχωφ,
ε1ς δηλώσεις του προς τον ραδιο
φωνικο σταθμο της Μόσχας,
είπε :
-'Εμμένω εις την πεπQίθη
σί μου δtι δπάρχει ζωη ε1ς τους
άλλο..υς πλανήτας καί 1δίq: ε1ς τον
'Άρη.
Ό καθΥ] γΥ]τής Τίχωφ, δ δποίος
παρακολουθεί τον 'Άρη άπο
60ετ(ας, είναι πεπεισμένος δτι
δεν άπέχει δ καιρός που of σο6ιετικοί άστροναίίται Οά φέρουν
ε1ς την Γη τά πρωτα δείγματα:
της 6λαστήσεως είς τον 'Άρη.
. Καί φυσικά, άπέχει πολu δ
καιρος που fι 'Ιερά 'Εξέτασις
έτοίμα: ζε δεμάτια τά ξυλα γιά νά
κάψη τον Γαλιλαίο γιά την «αf
ρετική» άντίληψι δτι δεν ετνα:ι
fι Γη &:κίνητη και δεν κινοίίνται
γύρω της είιπειθως τ' άλλα:
&:στέρια ...

<<'Ο σημερινός άνθρωπος-yρά
φει-ζη ύλικά, μέ δλα τά ψεu. τοπνεuματικά πού καταγίνεται.
Γιά τουτο, μοναχά ή ϋλη τόν έν
διαφέρει, πού είναι κι' ή πιό θε
τική, μέ άλλα λόγια ή πιζ> χον·
τροειδής οψη του κόσμου, ή πιό
χεροπιαστή. Δέ μπορε'ι πιά νά
νοιώση τό πνευμα μέ τίς χον·
τρές αtσθήσεις του, καί δέν
νοιάζεται yι' αύτό καθόλου. Αύ·
τός, πού σφεντονίζει στό διά
στημα μέ μηχανές μπάλλες άπό
άλοuμίνι, αύτός πού εχει τό κε
φάλί του yεματο άριθμούς, βί
δες, έλατήρια καί τέτοια, που
νά καταλάβn τί κρύβεται πίσω
άπό τό ύλικό σύμπαν, που τό
νοιώθει μέ τίς αtσθήσεις , Που
νά μπορέση ν' άποyεuτη τόν
καρπό πού βρίσκεται κρυμμένος
μέσα στό φλουδι του κόσμου;
Αύτός θρέφεται μοναχά μέ τή
φλούδα, γιατί τούτη τή φλούδα
δλοένα έξιχνιάζει κ' έρευνα ή
ύλιστική έπιστήμη του. Που vά
νοιώση δ δuσ1uχής τά λόγια
του ΧριστοG πού λέγει «Ή βασι- ' ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χεία του θεοG έντός ύμων
Στο παγκόσμιο πνευματιστικό
έστιv->, η του Παύλου πού λέγει
«Ούκ οίδατe δτι ναός θεοG έστέ συνέδριο, που σuνηλθε τελευ·
καi τό Πνευμα του θεοG οίκε'ι ταίως στο Λονδτνον με σuμμετο·
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ΙΛΙΣΟΣ

ι

χην 500 άντιπροσώπων, άπό 17
χωρες, δ λόρδος Ντάουντιγκ, άρ
χηγός της άεροποpικης &μύνης
του ονδίνου κα:τα την περίοδο
1940-43, εκα:με μιά κατάθεσι
υπερ της πνευμα:τικης έπιβιώ·
σεως του σα:ρκικου άνθρώπου :

«Περισσοτέρας -άπό 20 φορας
-εΊπε-f)λθα είς έπαψην μέ. τά
πνεύματα πιλότων, πού έσκοτώ
θηκαν κατά την μάχην Μου
άψηyουντο πως εΤχαν καταρρι
ψθη τά άεροπλάvα των και άπό
τάς άψηyήσεις των συνηyα τά
συμπεράσματα έκείνα, πού μου
έπέτρεπαν νά δίδω τάς καταλ·
λήλους συιJ.βουλάς είς τά πλη
ρώματα των καταδιωκτικών.
UΕτσι μπόρεσα νά σώσω πολ·
λούς καί νά συντcλέσω είς την
τελικην νίκην».

Άτυχως, δ λόρδος Ντάουντιγκ,
δ δποίσς φέρει τόν 6αθμόν του
πτεράρχου, έμείωσε την αξία: tης
καταθέσεώς του, 15ταν έν συνε·
χεί� διετύπωσε την γνώμη δτι...
υπάρχουν μάγισσες καί δτι αοtες
στέλλουν τους ιπταμένους δί
σκους, που εκαμα:ν τα τελευταία:
ετη την εμφάνισίν των ε1ς τους
οορανούς.
ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ
Ό υπνωτισμός θα εΙναι τό θέ
μα τpιετους ερεύνης στην 'Αγ
γλία, προς εξα:κρί6ωσι ν των δυ
νατοτήτων καί των ά:ποτελεσμά
των του καί πρός κα:θορισμόν- των
κινδύιων του στα χέρια μη _ε1δι
κων. Σπουδασταί τής 1ατρικης
καί άλλοι εθελοντα:ί θά χρησψο·
ποιηθουν ώς ύπνωτισταί κ7.ί ώς
«τε ιρα:ματόζωα». Τό ί'δρυμα:
« άφφηλντ» έψήφισε έπιχορήγη
σιν 10.000 λιρων για την εpευ
να, την δποίαν θά διευθύνη δ
δ καθηγητης "Ει νσεκ, διευθυντης
του ψυχολογικου τμήματος του

πανεπιστημίου του Λονδίνου.
'Ήδη δ καθηγητrις πιστεύει δi:ι
δεν υπάρχει «ενδογενης δύναμις»
υπνωτισμου, έπομένως είναι με
γάλοι οί κίνδυνοι e5ταν χργ;σιμο
ποιουν τόν υπνωτισμό &τομα μrι
εντψά η ά:νεύθυνα. 'Εν τψ με
ταξύ, δμας 36 επιστημόνων ερ
γάζεται πυρετωδώς ε1ς τό εργα
στήριον του Σταδίου Λένιν της
Μόσχας για την χρησιμοποίησι
του ύπνωτισμου κα:ί αοθυπο6ολης
στόν άθλητισμό. Λέγεται δτι ηδη
εχει χρησιμοπσιηθrj δ υπνωτι
σμός σε χιονοδρόμους κα:ί άλλους
άθλητάς.
\\
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Στην Δυτικη Γερμανία τ:ολευ
τα:ίως εχει διαδοθη δ υπνωτι9μός ώς... παιγνίδι συναναστρο
φης. Άλλα δ όπνωtισμός δεν εί
ναι παιγνίδι. Καί τό διεπίστωσε
α:ργα δ πάpα:γγελιnδόχος "Rδγαρ
Φ.-πολυ άργά, δτα:ν ώδηγήθη
σtην cρυλακη !1Jς �νοχος φόνου.
Ε1ς κύκλο,; φίλων του υπνώτισε
μίαν νέαν και της εδωσε νά κα
τα6ροχθίση ενα λεμόνι, λέγοντάς
της 5tι 'fιταν γλυκύτα:i:ον μηλον.
Έν σύνεχεία της υπ{6α:λε . την
1δέαν δτι εΙιαι έξαιρετικη άκρο·
6άτις και εδpίσκετα.ι ενώπιον
κοινου, τό δποίον έπλήρωσε &κρι6ό είσιτήριο γ:ά να θαυμ&ση την
τέχνη της. Ί-Ι νέα, σάν «κινού
μενον» ό:νέ6ηκε σ' ενα τρα:πέ ι,
κατόπιν ανοιξε ενα πα:ράθ_υρο και
στάθηκε στό κάτωθεν α:οτου διά
ζωμ7. του τοίχου. Αίφνης &κού
σθηκε μιά σπ7.pα:κτικη κραυγή.
Ή νέα, ·ή δπι:,ία: εΙχε συμμορφω
θη με την δια:ταγη του υπνωτι
στου, δια:σκελίζοντ� το παρά
θυρο είχε τέσει ό:πό τον τρίτο
όροφο στο δρόμο κα:ί σκοτώθηκε.

ΙΛΙΣΟΣ

Ό έρασιτέχνης δπνωτιστης εlπε
οτι διατctγη πηδήματος δεν πε
ριελιχμeάνεtο στην θέλησί του,
που διε6ί6ασε πρός το μέντιουμ.
•Αλλά 'ίσως ή διαταγη νά έδόθη
ύποσυνειδήτως. Έν πάση περι
πτώσει έκρίθη ενοχος ανθρωπο
κτονίας έκ 6αρείας άμελείας και
αντιμ�τωπίζει καταδίκη ε1ς πεν
ταετη, τουλάχιστqν, φυλάκισιν
Μία άλλη δπόθεσις, σχετικη με
τον πνευματισμό, αναγράφεται
στον &γγλικο Τύπο. Ή Σέί'λας
Ντάργκαν έγκατέλειψε τον σύ
ζυγό της, έπειδη πολλές φορές
ει δε στον ϋπνο της οτι επιχει
ρουσε νά την στραγγαλίση. Κ&ί
προσέφυγε στά δικαστήρια γιά
νά π-χρη θιαζύγιο, χλλά δεν το
-r:έτυχε, διότι θιε.πιστώθη δτι τα
εφιαλτικά της ονειρα ήσαν άπο
τέλεσμα πνευματικης και ψυχι
κης έξάψεως άπο την παρακο
λούθησι πνευματιστικω\Ι συγκεν
τρώσεων.

ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Δι • ένάτην φοράν έντος εννέα
ετων ανεστάλη ή έκτέλεσις του
Κάρυλ Τσέσμαν. Καθώς εf'ναι
γνωστόν, έπρόκειτο νά εlσαχθη
στον θάλαμο._ των &:ερίων κατά
τα τέλη Δεκ·εμ6ρίου 1948, εγινε
δμως δεκτη fJ πρώτη α'ίτησις
άναστσλης τής έκτελέσεώς του.
"'Εκτοτε δ Τσέσμαν, με δtάφορα
έπιχειρrιματα κάθε φορά, επέτυ
χε έννέα με τrιν έφετειvή άνα
στολάς έκτελέσεως. Ή άπεγνω
σμένη προσπάθειά του νά κρατη
θη στη ζωή εχει συγκλονίσει
δλη την Άμερικrι καί μέγα μέ
ρος της πχγκοσμίου κσιvης γνώ
μης,_ διότι, έν τω μεταξύ, δ Τσέ
σμαν εγινε περι66ητι:ις συγγρα
φεύς. Δεν εμαθε μόνον νομικά
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ιJ-έσα στό κελλί του το πασί
γνωστο πλέον «Κελλί 2455»
γιά νά δπερασπίζεται τον �αυτό
του καλλίτερα άπό τον δικηγόρο
του, άλλά και συνέγραψε 6ι6λiα,
που εκαμαν πάταγο. Παρ' δλα
τα προληπτικά μέτρα, κατώρθω
νε νά 6γάζη άπο τΥ) φυλακrι τά
χειρόγραφά του καί νά φθάνουν
άσφαλως στά. χέρια του έχδότου
του. 'l'o άμερικανικοv δημόσισν 1
που «στεγάζει» καί διατρέφει
τον θανατοποινίτη, δεν ήρνήθη
να ε1σπράξη 4.000 δολλάρια, ώς
φόρο έπί των συγγραφικων δι
καιωμάτων του καταδίκου. Δεν
αποκλείεται προς χάριν του να
καταργηθή ή θανατικη ποινη ,}
νά του χορηγηθη έπ' άόρισi:ον
άναστολή, διότι δ Τσέσμαν εfναι
ενα. «πρόσωπό της έποχης�> \. οι
άμερικανικες έψημερίδές_ τονί
ζουν οτι δεν είναι πλέόν δ αλή
της του 1948. Το χαμίνι-γρά
φουν-εχει πεθάνει δριστικά. Ή
πάλη του μέσα άπο τ'ην φυλακ�,
ή &:γωνία του και αΕ ταλαιπω
ρίαι του εκαμαν τον Κάρυλ Τc1έ
σμαν ενα σωστον άνδρα, tον
δποίο'ν σέ6ονται &κόμη και οι δε
σμοφύλακές του, διότι &:ναγνω
ρίζουν την σημειωθείσαν πνευ
ματικήν καί ψυχικrιν άλλαγήν
του. Καί προ6άλλει το ερώτημα:
Μιά θ,ι;νατική έκτέλεσις δεν θ&
εlχε εμποδίσει αίιτήv τrιν συγκι
vητιΚΥ(J ανάvηψι καί σχεδόν 3:να
γέννησι;
ΜΕΤΕΝ�ΑΡΚΩΣΙ Σ

, Μιά νέα περίπτωσις Μπράίvτυ
Μάρφυ άvαφέρεται άπο την 'Αγ
γλία. Ό δπvωτιστης δεν είναι
ερασιτέχνης, δπως δ Άμερικανος
τραπεζίτης Μπερνστάίν, άλλά
άνεγνωρισμένος γιατρός, μέλος
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τr,ς Βpετα.νικης Ία:τpικης Έτα:ι
pίας. Ή ο1κοκυpά ΝοεμiJ Χένpυ,
34 έτων, εγγαμος καί μητέρα.
5 τέκνων, ύπε6λήθη σέ. πειραμα
τικές ύπνώσεις έπt ενα. χρόνο.
Μετεφέpθη- κατά την εκθεσι
του για:τpου-στόν 18ον α1ωνα:
καt είπε πώς λεγόταν τότε Κλά
pις Χέλλιεp, γε'JΥΥ/θηκε τό 1 80
στο Γκόλντεpς Γκp-ΥJ'Ι του Λονδί
νου, πέθανε τό 1912 κα:ί ένετα
φιάσθη στο Ούέστ Μπέpυ στον
ύπ' &pιθ. 207 τάφο. 'Αλλά, δέ.ν
6pέUηκε κα:μμιά λ ηξια.pχ ια:κη
πράξις η γεννήσεως η θανάτου
στά αρχεία: του Λονδίνου μ' α.ύτό
τό ονομα.. Έξ άλλου, δ ύπ' αριθ.
207 τάφος του κοιμητηρίου Ούέστ
Μπέpυ ανήκει σέ. άλλο άσχετο
_άτομο. Ή κυρία. Χένpυ όπισθο·
χώpησε ακόμ'Υ) παλαιότερα. κα.ί
αφrιγήι-Jηκε άλλη ζωή της, πού
άρχισε tό 1773 στο 'Ιρλανδικό
χωpιο Γκpένα.χ. Οί εpευνες ου
νεχίζοντα.ι από την 'Ια:τpικ-rι
'Εταιρία.. στήν δποία: ανεφέρθη
σαν τά αποτελέσματα: των πειρα
μάτων. Μέχρι στιγμής, fι αγγλι
κη «περίπτωσις» απέ tυχε' έξ
'ίσου μέ. την αμερικανική, ν' απο
δείξη δτι τό πα.pα.πέτα:σμα μετα
ξύ των μετενσαρκώσεων μπορεί
νά περασθη διά τοσ άπλου ύπνω
τισμου.
"ΚΑΚΟ ΜΑΤΙ,,
'U Γάλλος Ί\καδημα..ίκός 'Αν
τρέ. Μωpουά πιστεύει στήν δύν:χ
μι της ψυχ(ι6ολίας, κοινω; στο
«κακό μάτι». Ε1ς εν:χ άp!Jpoν
του γράφει :

«Μου φαίνεται πολύ όρθόν να
όμιλη. κανεϊς διά «κακό μάτι»,
διότι είναι μέσα άπό τά μάτια
πού μπορεί κανείς νά διακρίνη
τά μειονεκτήματα του χαρακτη
ρος πού κάνουν κακοδαίμονα

εναν άνδρα f\ μίαν γυναίκα.·
Ενα πρόσωπο φαίνεται Ι:Sλο εύ
τυχία, yεματο μίαν άκίνδυνον εύ
δαιμονίαν. � Εχει κανείς την τά
σιν νά πη: «Νά ενας άyαθού
λης, Κυττάξτε τον προσεκτικώ
τιφα, τό μάτι του στρέφεται
έλαφρά πρός τά κάτω η πρός
τά πλάγια τή στιγμή που γίνε
ται μία σοβαρά συζήτησις. Παρ'
ολες σας τίς προσπάθειες, δέν
μπορείτε να άντιμετωπίσετε τό
βλέμμα του ΓJροσοχή ι Ό άyα
θούλης αύτός εχει κακό μάτι.
•
υ Ενας αλλος
σας χαμοyελα,
σας φωνάζει «καλε μου φίλε»
μέ ενα ϋφος βιασύνης καί μέ
ενα τόνον σχεδόν τρυφερό�
'Αλλα καί αύτός δεν σας κυτ
τάζει ποτέ κατά πρόσωπον
Μοιάζει νά στυλώνη τό βλέμμα:
του είς κάποιο μυστηριώδες ση
μείον πέραν άπο σας. Ή άλή
θεια �τναι πώς κι' αύτός δέν σας
άyαπα, οτι οί έπιτυχίες σας, yιά
τίς δποίες σας συγχαίρει του
προκαλουν δ_υσφορίαν, οτι οί
άτυχίες σας. yιά τίς δποίες σας
προσφέρει την παρηγοριά του,
τόν ycμίζου.ι χαράν. Αύτός εί
ναι δ Λόyος διά τόν όποίον κυτ
τάζει κατ' αύτόν τόν τρόπον
πέραν άπό τό πρόσωπόν σας,
με μιάν έλπίδα πού βάζει μέσα:
εις την φωνήν του - ολα αύτά
κρύβουν τίς μελλοντικές σας δυ
στυχίες Φυλαχθητε άπ' αύτό τό
μάτι,>.
υ

Καί καταλήγει μέ. την έξης
συμβουλή
<<Γιά τόν σύζυγο, yιά την γυ
ναίκα, yιά τόν φίλο, yιά σύμ
βουλο, yια δικηγόρο, yιά δ,τιδή
ποτε τέλος πάντων έκλεξετε
καιά προτίμησιν τούς άνθρώπους_
πού άποπνεουν εύτυχίαν καί
πού φέρνουν· εύτυχίαν».

ΙΑΠΩΝΙΑ

Γυρίζοντας από gvα τα.ξίδι
στην 'Ιαπωνία:, δ -πρώην ύπουp
γός κ. Xp. Εόελπίδης (τοσ δποί
ου τό τελευταίο βιβλίο «Πολιτι
σμοi; κα.ί Πολιτισμοί» προσφά-

"Ι•
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τως ε6ρα6εύθη &πο τ fj V Έπιτρο
πη Κρατικων λογοτεχνικών 6ρα6είων) εδημοσίευσε τίς εντυπώ
σεις τσυ στην «'Ελευθερία». Στο
πρώτο σημείωμιχ (6 Όκτ.) γρά
φει γιά την θρησκεία: τώ 1 Ί:χ
πώνωv:
1

« Ο
Σιντοισμός, ή θρησκεία
πού άκολουθει ιό μεγαλύτερο
μερος του πληθυΌμοG άλλά και
πού σέβονται κ' οί περισσότεροι
Βουδδιστές, άνέπτυξε στήν καρ
διά των 'Ιαπώνων ενα βαθύ α'ί.
σθημα τήν άyάπη στό παρελ
θόν. ΕΙ ναι, κατά • τήν yνώμη του
Λευκάδιου Χέρν, αύτοG του Έλ
ληνοιρλανδοG μελετητή της ία
πωνικης ψυχfiς, τό βαθύτερο άπό
τά συναισθήματα της φ-.ιλης
Αύτό δίνει στήν ήθική ζωή του
w Εθνους τήν είδική της άπόχρω
ση. θυμουνται εύλαβικά τα δσα
οί πεθαμένοι εκα\ιαν yιά τούς
ζωντανούς Ζουν μέ τήν ένθύμι. ση και μέ τήν παρουσία τους.
Αίσθάνονται πώς τούς κρινουν,
τούς έπιδοκιμάζουν η τούς κα
τηyορουν. vΕτσι οί πρόγονοι με
τέχουν στή ζωή των άνθρώπων
πού άφιερώνουν στά πνεύματά
τους προσφορές και προσευ
χές
uοσο yιά τό θάρρος των 'Ια
πώνων, ετναι γνωστό άπό τούς
διαφόρους πολεμους καί φθάνει
στή σκληρότητα τόσο yιά τόν
έαυτό τους δσο και yιά τούς
άλλους. Οί «άεροπόροι της αύ
τοκτονίας >, «οί άνθρωποι -τορ
πίλλες �, άποτελοGν τήν καλύ
τερη άπόδειξη. Μά και ή διατή
ρηση του θεσμοί} του χαρακίρι,
yιά λόγους φιλοτιμίας πρό πάν
των, δείχνει πώς τό θάρρος δεν
λείπει άκόμα. άπό αύτόν τόν μι
κρόσωμο άλλά καί μεγαλόψυχο
λαό. Ή πίστις πώς ή ζωή έξα
κολουθεϊ μετά τό θάνατο, πώς δ
εντιμος θάνατος φέρνει την έκτί-,
μηση των ζωντανών καί δυνα
μώνει τήν άyάπη τους,"_εχει σάν
έπακόλουθο τήν περιφρόνηση σ'
αύτόν».:

'ΆΚΤΙΝΕ.Σ Ζ,,

Στο Πόρτο Σάv Τζιόρτζιc της
'Ιταλίας, κάποιος Μέμο Νάρντι
εχει καταπληκτικές 1δι6τητες,
δπως & 1αφέρει μιά άντα:πόκρι
σις : Περιπίπτει ε1ς εκστασιν κα:ί
εκτελεί διαγνώσεις κα:ί δη εξ
αποστάσεως, πού άφήνουν αν·αu
δους τους επιστήμονες. Γίνε-ιαι
δέ λόγος περί κάποιων «άκτίνων
Ζ». Κατά τον κ. Βασ. Τσινού
καν, ίατρόν-ελεγκτην του ΙΚΑ
καί συγγραφέα του 6ιβλίου «Δέν
δπάρχει θάνατος», δ Μέμο Νάρ
ντι ετναι, άπλούστατα, ενα μέ
ντιουμ διαγνωστικόν:
1

<Τά είς κατάστασιν ύπνώσεως_
διαγνωστικά μέντιουμ-γράφει
(«Βημα>> 3 Νοεμ.)-ε1ναι κάτι το
σύνηθες, διότι κατά την ϋπνω
σιν έπέρχεται δ προσωρινός
ά,τοχωρισμός της ψυχης άπό τό
σάρκινον σωμα, διότι δέ ή ψυχή
ετναι άνατομική όντόιης ξεχω
ριστή άπό τό σάρκινον σωμα
Κι'(ί διατηρεϊ δλας τάς έπl της
yης αίσθήσεις της 1<αl έπι πλέον
εχει τήν δυνατότητα νά μετακι
νηται άκαριαίως εις τάς πλέον
μακρινάς άποστάσεις και νά
βλέπη ,διά μέσου της ύλης και
νά ένερyη ώς ζωντανός άνθρω
πος. Συνεπώς, άκτiνες Ζ δέν
ύπάρχουν... >.).

ΜΑ ΥΡΙ I ΜΑ ΓΕΙΑ

'Εμπειρογνώμονες του Μου
σείου Καλών Τεχνών στο Παρίσι
άνέλαβαv ερευν:χ γιά τον 6ίο καt
πολιτεία του Gilles De Retz,
συντρόφου της Ζάν ντ' "Αρκ,
tνος άπο τους μεγαλυτέρους μα:
ζικους σφαγείς της ίστορίας.
'Ελπίζουν νά 6ρουν στά ερείπια.
του fιλικίας 500 ετών πύργοι)
της Tiffauges στο:χεία γιά ενα
&πο τα φρικιαστικώτερα επεισό
δια της γαλλικής ίστορίας-την
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σφα:γή 20 πα.ιδιων σε τελετές
μα:ύρης μαγείας. Στήν άρχή του
α:1ωνος ά. νεκα.λύψθη ενας σκελε
τός κα.ί πιστεύεται οτι κάποιο
από τά νεα:ρά θύμα.τα: είχε τα:φη
6ια:στικά, δτα:ν δ Δελφίνος διά
δοχος του γα.λλικσυ θρόνου επε
σκέφθη άπροόπτως τον πύργο.
Ό De Retz, μετά το μαρτύριο
της 'Ιωάννας, περιεφέρετο στήν
περιοχή επί κεφα:λης ενός δα.
πα:νrιροϋ θεα.τρικου συγκροτήμα
τος και επα.ιζε τήν ίστορία: της
«παρθένου της Όρλεάνης», δοξο
λογώ·ιτα.ς, φυσικά, 1δια:ίτερα. το.ν
έα:υτό του. Εfχε &νω των 460
ήθοποιων στήν ύπηρεσία: του. οι
θεα:τα.ί οχι μόνον δεν επλήρωνα:ν
ε1σι τήριο, άλλά κα.ί προσεκα:
λοΟντο μετά τήν π:::φάστα.σι σε
πλού (}ι? γεϊίμα.. Σύντομα. δ De
Retz κα:τεστρά :pη οικονομικώς.
Κα:ί τότε επεδόθη στήν αλχη
μεία., πιστεύ-:ιντα.ς δτι α.ν εϋρισκε
την «φιλοσοφική λίθο» θά μετέ6αλε τχ άγέ•ιη μέταλλα. ε1ς χρυ
σόν, κυριολεκτικώς. Πράκτορές
του, αρπχζα:ν πα.�διά καί τά
δδηγουσα:ν στον πύργο του, γιά
τ ίc: θυσίες, πού ενόμιζε άΨ.χγ
κα.ίες γιά τήν επιτυχία του σκο
που του ! Τελευταίως, δ πύργος
εχα:ρα.κτηρίσθη έθνικ6ν μνημείον
κα:ί επίκειτχι :ίι έρευνα. των μυ
στικών του...
t

ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
Ό &κα.δημα.ίκος κ Σπυρος
Μελάς, σ' ενα χρονογράφημά
του («'Ελευθερία:» 15 Σεπτ.) Κ7.
τά τοΟ κυνηγιοϊί των πουλιών,
καταλήγει :
· Ολα τα φαινομενα του Σuμ
παντος. ηλιος, σελήνη. άστρα
πές, κεραυνοι, σύννεφα,. φωτα
της αυyης, σκιες πού μετατοπί-

'
,·

ζονται, ατούς Βεδικούς μύθους
παροuσιαζονται μέ τή μορφή
πουλιων Ή Αίγυπτος λάτρευε
ενα πουλί, π6ύ καθάριζε τίς
δχθες του Νείλου άπό τά έρπε·
τ
. ά καί δ θεός πού εκρινε τίς
ψυχες, ειχε 1μφάλι yερακιου. Τά
παντα είναι φτερωτά στήν Περ
σία του Ζοροάστρη, δ Όρμούζ
καί δ 'Αριμάν, τά πνεύματα του
φωτός καί τα πνεύματα του σκό
τους, οί ίεροι ταυροι καί οί τε.
ρατώδεις δρά�ωντες. Καί μυριά
δες πουλια φτερουγίζουν στό
μαγικό δάσος της βραχμανικης
έποποιίας. Ό Μωάμεθ λέει στό
Κοράνι του: <Ρίξατε μιά ματιά
στά πουλιά που πετουν στόν ου
ρανό_; Ποιός άλλος άπό τό θεό
τά έξουσιάζει;
'Υπάρχουν σ'
αυτό σημεϊα, yιά κείνους πο.ύ
νοιώθουν,>. Καί δ Ίησους τά εφc
ρε παράδειyμα ατούς άνθρώ
ποuς-παράδειyμα έμπιστοσύνης
στόν ουράνιο πατέρα πού τά
τρέφει.
Τήν ωρα πού δ υ Α γιος Δάν
σταν, δ 'Ιρλανδός καλόγηρος
εκανε τήν προσευχή του, στό
άνοιyμα της σπηλιας του, μέ τά
χέρια κατα τόν ουρανο, εvας
μελισσουργός τόν πέρασε yιά
πέτρινο άγαλμα καί πηyε καί
yεννησε τό αυγό του μέσα στή
φούχτα του Καί δ καλόγερος δε
θελησε νά διαψεύση τήν έμπι
στοσύνη του άθώου πλ<,'χσματος·
εμεινε σάν έσταυρωμένος. στήν
άκινητη στασι του καί περίμενε
ως πού νά βyη τό πουλάκι άπό
τ' αυγό yιά να κατεβάση τά χε
ρια του Είναι πληθος τα ώραία
παραμύθια yιά τά πουλιά-πολύ
περισσότερα κι' άπό τα σκαyια
των κuνηyων, πού, πρό παντων
αυτό τόν καιρό, τα ρίχνουν κα
υοταν περνώ
τω ματωμενα
μπροστα άπό τους άνθρώπους,
πού τά κρατουν καί τα προτεί
νουν, ματσο ατούς διαβάτες,
σκεπτομαι, την παρακμή της
άyάπης και της συγκινήσεως
πού ενοιωθαν άλλοτε οί άνθρω
ποι για τα πουλια

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ
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Γίνετε καί σεί ς
«Συνδρομητής Φιλlος»
ΕΓΓΡΑΨΕΤΕ
Ο ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΝ ΕΝΑ

'Η εiσφcρά τΦU «Ιι\ΙΣΟΥ>)
στην πρΦσπαθεια της εiρηνης
μέ τrιν δημΦσίεuσι της •<Διαχη
ρuξεως Σuνειδήσεως11 τcu μεyά
· Αποστείλατε
λcu άνθρωπιστΦu 'Άλμπερτ Σβά1 'ίτσερ-ε{χε
μεyάλη άrιήχησι.
τήν συνδρομήν 1958
'Εχτ�:>ς τών άλλων, τ� κείμενον
τcu ιtlι\ΙΣΟΥ11 άνεδημοσιεuθη
έντός τοϋ Ίανουςιρίου άπl!;
την χαθημερινη έφημερίδα
της Χίοu ιιΧιαχ�ς ι\α.1)ς1, χαi
άrι.1) τι:�ν «Παρατηρητή,, της ι\ε
Βασικiι συνδρομή δρχ. 30.
μεσcu σέ .σuν.εχειες-ίσως χαί
Συvδρομ, φ1λίαc; δρχ. 50.
άπl!> άλλες έφημερίδες ποu δέν
Έξωτερικοϋ δολλάρια 2.μας έστά)η;αν-χαί έτσι εφθα
σε σέ πλατuτερα στρώματα ή
Ε ίναι ό μόνος τρόπος
εχχλησις yιά την χατάρyησι τών
πειραματων,
θερμοπuρηvιχών
χάρις στ1:>ν ιιlι\ΙΣΟ,,.
vά καταατήσετε σταθερώτερη
Καi άλλα δημcσιεuματα τοϋ
καί δυvατώτερη αύτήv τήv
ιιlι\ΙΣΟΥ11
οι.ναδημοσιεuοντ.αι
άκτίvά πvευματικοϋ φωτόc;.
άrtΦ έ φημερίδες χαί περιcδιχά,
ποu μερικά 8μως παραλείποuν
ν' άνι;χφέροuν την πηyή. 'Έχcμε
ΕΚΔ.ΟΣΕΙΣ BIBMnH
χαί άλλες φορές δηλώσει-χαί
Κρισναμcuρτι: Στοχασμοί (πα έπαναλαμβάνομε-i:�τι ή όcναδη
νω στή ζωή μας), δρχ. 50
μοσίεucιις uλης άπο τον ιιlι\ΙΣΟ11
Φώς στrιν 'Ατραπδ: (Μετάφρα είναι έλεuθερη, έφδσcν νίνεται
σις Κωστη Μελισσαροπούλου) με τοuς χανδνες της xαλfis πί
δρχ 10.
στ.εc.ις, δηλ. να ε{ναι ή άναδη
Α. Μπέζαντ (Μετάφρασις τιμ.
μοqίεuσις χωρίς περιχcπες χαί
Τ. Βρατσάνου) · Κάρμα, δρχ 15
ν' όcvαφερεται ή πηyή. 'Εν πάσΙJ
Παν. rιωτΦΠΦ�λΦU : Ή Με τα
8μως περιrιτώσει, ή yενομενη
ψυχική (ώς έπιστήμη και ώς φι· άπό διjtφcρα εντuπα άναδημc
λοσοφία), τεϋχος τρlτον, δρχ. 20
σίεuσις άρθρ.>ν μας, 8πως τοu
'lω. 'ΑρχιμανδρίτΦU: 'Επιθεω άρθροu τοϋ προέδρcu της Θ. Ε·
ρητής καt Διδάσκαλοι.
'Ινδιών Rol1it Mehta ιιΕiρήνη
πρωτQt στο VΦU των (Χ νθρώπων11,
ΠJΡΙΟΑΙΚΑ
V1dyarth
Έλάβαμε τά κάτωθι Περιοδικα τοu άρθρΦU τcϋ J. L
και 'Εφημερίδας: 'Αρχιτεκτονι ιι'Άνθρωrιc;: το μεyάλο έρώτη
κή, Καινούργια 'Εποχή, Ίστορια μχ>>, τcϋ αρθρcu γιά τrιν "Άννα
και Ζωή, Ό Κόσμος της Ψυχης,
'Επιστημονικά Χρο.νικά, 'Εφημε Φράνκ χ.ά. μαρτuρεί τ"' ένδ ια
ρίς των Ποιητών, Νεος Δσόμος, φέρΦν πcύ προκαλεί ή ϋλη τοϋ
Κρητική 'Εστία, Έλεύθcpη Θρά περιοδιχοϋ μας χαi σuντελεί
κη, Φωνή Αίyίου, Φιλοθεάτης, στην εuρ uτεpη διάδcσι ώρισμέ
Παρατηρητής-Κύπρου, Σουδανι · νων άrιδψε�ν έλεuθερίι;χς σχε
κά Νέα-Χαρτούμ, Έλληνισμός
Νεας 'Υόρκης, Οίκοyένεια-Μελ ψεως χαi πvεuματιχfis χαλλιερ
βούρνης..
yείι;χς.
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Ι ΛΙΣ Ο Σ

'Ελαβαμε την άκδλουθη έπι έyράψαμε, χωρίς
οτολή:
· άπάντησίν σας

νά λάβωμε
Άναμένομεν
δδηyίας σας Π. �Ανν. Βόλον, Δ.
Άγαπητε κύριε,
ημ. Χαλκίδα, Α. Στυλ , Στ. Σταυρ.,
Διαβάζοντας προηγούμενο τbύχη,
τοϋ ύπό τήν διεύ&υνσίν σας i.κδιδο Χρ Χριστ., Ρ Γαλ., Α. Άγκ. Κύ
προν. Έyράψαμεν, άναμένομεν
μένου περιοδικοϋ «ΙΛΙΣΟΣ», που,
ριίμαν
είχc τήν καλωσύνη νά συστήση καί άπαντήσεις. Ίω Κάλφ
'Ελήφθη συνδρομή. 'Απεστάλη
,,ά μοϋ δανειση ό άγαπητός μου
Κλαυδ Ζάκυν
Διευ&υντής κ. Κ. Λεονταριτης, κα σαν τά βιβλίq.
Άπηντήσαμεν άπό 13.11.
τάλαRα π· ο σ α ε χ α σ α ιιη ,'Jον
· Βασ Παπακ Καρλόβασι, δμοίως.
γνωρίζοντας την tκδοσιν του
ραγ. Καλλι&έαν. 'Ελήφθη
Μέ τήν παροϋσα μου δέ,1 {}έλω Χρ.
νά έγκωμιασω το κα{}ολα {}αυμησιο συνδρομή 1957. Καν Μαρ Κουσ
περιοδικό σας Θελω μόνο νά σας Μιτσιγκαν Λυπούμεθα διότι δεν
παρα..ιαλισω δια την rγγραφήν ιιο�. μας συναντήσατε_:είς 'Ελλάδα
ώς συνδροιιητοϋ σας καί την άπο
κτησιν των προηγουμένων cκδο{)έν
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
των τtυ,tών.
Τ
Ο Υ «ΙΛίΣΟΥ»
Σάς εύχαριστ<Ϊ> έκ των προτερων,
ΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
σάς άποστέλλω δ� το άντιτιμον των
συνδροιιών των έτων 1956 καί 1957
ΑΛΕΞΑ . ΡΟΥΠΟΛΙΣ
Ά>ιτ
Σάςεύχαριστω με έξαιρετική έκτίμησι
'Ηλιόπουλος
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΗΡΗΣ
ΒΟΛΟΣ Π �Αν,•ινος.
Ο.Τ Ε. Τήλου -Δωδc..ιάνησος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εύδ. ΜουράΉ άνωτέpω επιστολή άποδει
δογλου.
>tνuει ότι uπάpχει άκδμη πολυ
ΚΑΒΑΛΑ
Ρενος Βαμβακούσης
έδαφος νιά την διάδοσι τοu
ΚΛΛΑΜΑΙ
.Χρ
Παρασκcυόπουλος
«Ιι\ΙΣΟΥΗ, που σημαίνει πολiι
.έδαφος νια τrιν προσφορά πνευ
ΚΟΜΟΤΙΝΗ Χρ Πουγκακι<ύτης
ματικiiς βοηθε_ίας σέ άδελφοu?
ΜΥΤΙΛΗΝΗ Γ Άλεπουδέλλης
μας, φεpνοντας του� κοντ� σε
ΠΑΤΡΑΙ Λάμπης'Αντωνόπουλος
μ ιά σπίθα φωτος. Για τους ηδη
ΡΟΔΟΣ
'Ηλίας Χαρλαύτης
συνδpομητάς καί άναννώστας
τοu ιιlι\ΙΣΟΥ)) τίθεται τC) καeii
ΧΑ ΙΑ Κων Στεφανίδης.
κον να μιμηθοuν τC) παραδεινμα
ΧΑΛΚΙΣ : ημ. ημαρέλος ·
τοu κ. ι\εονταpίτη και νά κι
ΛΕΜΕΣΟΣ-Κύπρου
Άντ Στυνηθοuν στο περιβάλλον τους νιά
λιανοϋ
την έννpαφrι νέων συνδρομητων.
Κ. Στεφ Χανιά Συνεπληρώσα
τε 30 συνδρομητάς είς τόν <<IΛΙ
ΣΟΝ». Σας συyχαίρομεν. 'Εάν
δλοι έδειχναν τήν δραστηριότη
τά σας, δ «ΙΛΙΣΟΣ» θά έξεδί
δετο ττλουσιώτερος. Διόη, τό
έπαναλαμβάνομε, ό <<ΙΛΙΣΟΣ>>
δέ.ν είναι έπιχείρησις,
είνc:ι
πνευματική προσπάθεια Κάθε
ένίσχυσις του ΙΛΙΣΟ {» θά έττι
στρεφεται στούς άναyνώστας
του 1;πό μορφήν περαιτέρω βελ
τιώσεων. Ν Βοιν. Καβάλαν. Άπε
στείλατε δραχ. 200 χωρίς ν__ά
yράψcτε τί )(αλύπτουν. Σας

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤ Ι ΠΡΌΣΩΠΟΙ
ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΛΛΑΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Τόμοι 1956 καί
1957, ώς καί μεμονωμένα τεύχη είς
τα βιβλιοπωλcία · «ΕΣΤΙΑΣ,- Ι.
ΚΟΛΛΑΡΟΥ, Σταδίου 38, Μ. ΒΑ
ΣΙΛΕΙΟΥ Σταδίου 40, Χ ΚΟΡΝΛ
ΡΟΥ, Σταδίου 34β, «ΠΡΟΜΗ
ΘΕΥΣ» Σταδίου 41, «ΕΚ ΟΣΕΙΣ
ΓΚΟΒόΣΤΗ», Πεσμαζόγλου 9 καί
«Θεοσοφικές 'Εκδόσεις», Τιμ. Βρα
τσά,,ος, Πατησιων 204
Είς τάς έπαρχιας ό «ΙΛΙΣΟΣ»
κυκλοφορεί διά τοϋ Πρακτορείου
Ά{)ηναικού Τύπου.

(.

Ή ύyειο ε1νοι τό κλειδl τής εύτυχιος ... και το κλειδl τής ύyείος ε!νοι
ή μπύρα. Ή μπυρο οοϋ χοριζει δύναμη κοl ύyεlο. Ή μπύρα οέ κονει
νά ζής, νά yελάς, ν· άyοπάς ... να έρωτεύεοοι τήν ίδιο τή ζωή. Γιοτl
ή μπύρα ε!νοι ή τροφη, ό δημιουρyός τής μυϊκής δυνομεως, 6 χτΙ
οτης τοϋ έyκεφάλου κοl τού σωμστος. Ή χρυσαφένιο μέ τό ώροίο
της άρωμα μπύρα ea οέ ώφελήοη πολύ

ΠΙΝΕ ΥΓΕΙΑ-ΠΙΝΕ ΚΑθΕ ΜΕΡΑ ΦΙΞ/
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'Ιδρυθείσα ύπό της 'Εθνικής ίραπέζης 'Ελλάδος

καί �Αθηνών, ίνα συμβάλι:Ί είς τήν τουριστικήν
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άξιοποίησιν της Χώρας.
ΑΚΤΗ ΓΛ ΥΦΑΔΑΣ

Ξενοδοχείον πολυτελείας
κλινών
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τύπου MOTEL 200
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λουτρών

· �

Ρ
Ο Δ ΟΣ
---.

'Εκμετάλλευσις Κρατικών Ξενοδοχείων

«ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ» πολυτελείας 153 κλινών
«ΘΕΡΜΑΙ» _Α' κατηγορίας
»
166
«ΠΙΝΔΟΣ» Β'
»
34
»
· «ΛΙΝΔΟΣ» Γ'
»
3
»
5
«ΕΛΑΦΟΣ» όρεινόν Α' κατ . 44
»
«ΕΛΑΦΙΝΑ»
»
Α' κατ . 71
»
Κ Ε Ρ ΚΥΡΑ

Ξενοδοχείον «ΑΣΤΗΡ» Α' κατηγορίας 54 κλινών

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ (ΚΡΗΤΗΠ

Ξενοδοχείον «ΑΣΤΗΡ» Α' κατηγορίας 74 κλινών
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� Τό μεyαλύτι;;ρον, νεώτερον, ταχύτερον
� 'Ελι\ηνικόν ύπερωκεάνιον

1 ιι ,

�
�
�
�
• ��Α\fΠΗ!"ΗΣΕΩΣ �953
�
• 23.000 ΤΟΜΜΩΝ
�
�
• 1ΑΧΥΤΗΤΟΣ 21 ΜlλΙΩΗ
�
�
�
� ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ •
�
�
ΧΑΑΙΦΑΞ • �- ΥΟΡΚΗΣ
�
�
�
�
�
�
�

-�

rε...-ικΗ Α ΤΜΟΠΑΟΪΑ ΤΗΣ ΕλλΑΔΟΣ Α. Ε.

17 -19 ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ • ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ Τηλ. 470-271

�
�

ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
πένθη
«Σέ φωτεινότερους κόσμους'>

Σελίς

Γένοι' οίος έσσί μαθών
'Ελληνική Θεοσοφία
Ύποθηκαι Βιωτικης
ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ή Σφίγξ επαuσε να σιγα
Μεγαλδπpεπες ψuχές σέ μορφές ταπεινων
άνθpώπων
Βαθειές άλήθειες άπc στδμα άπλο'ίκοu άνθpώποu
Ή Καλωσuνη καί τα γνωστικά έπιτεuγματα τοίί
άνθpώποu
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝ. Tc c\νειpον της παγίας εipήνης
ΖΑΝΝΟΥ ΑΓΛΑΤΑ Τζιοpντανο Μπpοίίνο
ΖΙΝΑΡΑΓΙΑΝΤΑΣΑ ·ο �Ιεφιστοφελiiς για την e>iκov. κρίση
Tc Νόημα τοu Πάσχα
Νετί - Νετί
ΘΗΒΑΙΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΣ Περί 'Αληθείας
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μe>pφαί-Ίδιδτητες-Νδμοι
Tc Μαγικc παλάτι
Φιλδσοφcι 'Αλχημισταί
Ή 'Ινδική Σοφία
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ Έλεuθεpοφpοσuνη
"Ασπpοι καί Μαίίpοι στίς Ί-Ιν. Πcλιτεϊες
ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤ! Γιά την Παιδεία
·
Τpείς εύσεβεί� έγωϊσταί
Άπλδτης της καρδιάς
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ Ρcδδσταupοι
'Ελεuσίνια Μυστήρια
Ή "Αποψις τiiς Μετενσαρκώσεως
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΣ Ποιητής της Πίστεως, .:i ΣολωμC)ς
'Αντίλαλοι της Βίβλοu στ()ν Κάλβο
'Ανεξιθρησκεία στ() Ρήγα Φεpαίc
Καζαντζάκης Νίκος : δ Πpcφήτης
της Πανελεuθεpίας
ΣΒΑΤΤΣΕΡ ΑΛΜΠΕΡΤ Διακήpu!;ις Σuνειδήσεως για την
κατάπαuσι των θεpμοπupηνικων πειραμάτων
ΣΡΙ ΡΑΜ Όμοσπcνδία της Οίκοuμένι1ς
Άδελφδτης
'Απαντήσεις σ' έpωτήσεις
ΠΟΙΗΜΑΤΑ 'Αδελφοί μcu...
.Ηλέκτρας
'Άζωτον
Γ. Τσουκαλα
'Αλήθεια
\ιValt \,Vl.iitman
Άμαpτωλ()ς
Κ. Παλαμα
Γιατί βαθιά μcu δδ!;οcσα
� Α yy. Σικελιανου
«Δωδεκάλcγος τοu γuφτοu»
Κ. Παλαμα
Ζωα
\ιValt Wbitman ,
Κατακδμβες
Κ. Ν. Κωνσταντινίδη
Κηπcupι:>ς
Ραμπιτρανάθ Ταγκόρ
Σωτ. Σκίπη
Μακάριος δ 6δcιπδpcς
Μαupε Χριστέ...
Όρέσιη Λάσκου
Όpθpινα Τελέσματα
Πυθαγόρα Δρουσιώτη

))
))

»

»
>)

»
»
»
»

266
305

3()8

313
31 5
31
131
233

»
,.
»
>'
»

350
289
47
109
29
343
121
227
23
10'5
355
83
322
200
56
319
59
259
331
1
145
209

))

273

,>
»

»
»
»

»
»

»

»
»
»
»
»
»

»
»
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»
»
»
»
))

»
»
»
»
»
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»

177
97
26
170
63

336

142
342
321
304
143
195
258
199
119
226

3n

ΙΛΙΣΟΣ

ΠΟΙΗΜΑ ΤΑ

(ΣυνέχΕLα)

Πελεκάνο;
A1f. de l\Iusset
Σελίς 158
Πpοσεuχή ένc:ς άπλοu άνθpώποu νιά τήν
»
298
πupηνικη δuναμη
Πάνου Παναγιωτούνη
»
118
ιιΣκδpπια ποuλιά»
Ραμπιτρανάθ Ταγκόρ
»
301
Σωτ. Σκίπη
Τιb σπόρο τfις λατρείας Σοu
'>
22�
ιιΣταθμοί»
Άπ. Μαμμέλη
ν ita Ν ιιοva
Κ. Ουράνη
'>
58
.>
120
Φτερά
Κ. Παλαμα
»
230
ι<Φωνέ; τfις θάλασσαςη Λ. Πορφύρα
:>
Ψuχή
άπό την Μπαγκαβάδ Γκιτά
79
'>
337
l\lax Eastιnan
ΔΙΑΦΟΡΑ Οί 'Αδελφοί μας, τά Ζωα
Άκpεωι:pανία
D._ Bnxey
'>
326
»
196
Ή 'Αλήθεια ποu ε!ναι; 'Ιστορία τοϋ Βούδδα
Ό 'Άνθρωπος ποu είδε τιbν «Παpαδεισο» L. Ferrari »
302
,.
207
'Άνθρωπος : τιb μενάλο έpώτημα Ρ. L. Vidyartl1
»
"Αννα Φpάνκ
191
'Άρης : 'Αστρονομία καί έσωτ. φιλοσοφία Zirkoff
»
102
'Αρχαία έλληνική σοφία
άποφθέγματα
:>19-206
'Ατομική ένέpνεια στά χέρια τοj)
άνθpώποu Geoffrey Hodson
»
251
»
165
Βέδα καί Βίβλος Π. Ντόϋσσεν
»
77
Ό Γκάντι καί fι Μπανκαβάδ Γκιτά Λ. Φίσερ
»
Γραφική άπεικδνισις τfις Θεοσοφίας J. Perkίns
139
>
17
Τά 'Εννλεζδποuλα εχοuν άποpίες «Τρίμπιουv-.
Ένχειpίδιον Πειθαρχίας των Έσσαίων
68-160-247
Εipήνη πpωτα στιb νοu των άνθpώπων Rohίt l\leht;ι >
99
1 35
»
Ό · Εντισον θεδσοι:pος
95-271-365
Έπιστολαi
»
65
'Εσσαίων Κοινδτης
δόν Γκιουζέπε Ριτσιόνι
))
Γιά την Εύτuχία καi 'Ανάπη
ρητά
115
330
»
Θάνατος δέν ύπάpχει
Β. Ουγκώ
»
346
Θpησκεϊες στιb 'Ισραήλ
Κατάpνησις τfις θανατιχης ποινης

Άνακοίνωσις Συνδέσμου

Κινέζικες παροιμίες
ι\δνια μενάλων
Τά ι\οuλοuδια μιλοuν;
Μ. Jennings Scba"v
ι<Μανεμένος Αύλδς»
τοϋ Μότσαρτ
Μέντιοuμ καί Γιδνκι
«Theosophist»
Τί Πιστεuοuν στην 'Αφρική νιά την
Μετενσάpκωσι
Ε. G. Parrinder
Πpοέλεuση των πpανμάτων
Rigveda
Προφήτης
Kahlil G1bran
Σται:puλι τfις ζωfις Αίδ. Ζάνου Γουγουτα
Σuνομιλία ένιbς χελιδονιοu μ' ενα χελιδονδψαpο

�ολιβερ Λότζ

»

»

»
»
>>
»

81
250
246
144
267
203

»
»

»
»

116
169
231
348

»

87

20
Φίλοι ψεuτικοι καί άληθινοί λόγια τοϋ Βούδδα
»
>>
21
ι<Φίντο»
ίστορ[α ένός σκυλιοϋ
299
»
Χpιστοuνεννιάτικες σκέψεις
Joy Mil1s
»
113
Xpu:;ιbς χανδνας
κε:μενα ίερων βιβλίων
Χρονικά
89-172-268-359
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Τό μεyαλύτερον Έθνικόν πι-

,, στωτικόν ϊδρυμα της χώρας.
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Πλέον του αιώνος εiς τήν i
; ύπηρεσίαν τοϋ έθνους.
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Θεματοφύλαξ τ ης Λαϊκής

:) αποταμιεύσεως.
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Συμπαραστάτης είς πόσον δημιουρyικήν προσπάθειαν.

Σπίτια
Αύ το κίνητ α
'Ηλεκτρισμό
λεφτά

όλα αύτά
τα αnοκτατε με
ΕΝΑ λΑΧΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
'
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Ύ"ιμn τεύχους d'ρχ. 7.50

