


'ΈτΌζ 3ον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1958 Τ-ϋχος 12ον 

Ι Λ Ι Σ ο Σ 
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Διευθυντ·ής : ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 
r. Τρικούπη-'.ι-\,ωδηιιία 63. οροcrος β Γραcrειον 12 

ΑΝΑΙ<ΟΙΝωΣΙΣ 

Χάρις είς τήν Θερμi'ιν ύποστηριξιν των φίλων του, ό «ΙΛΙΣΟΣΗ 
·συμπληρώνcι δια τοϋ παpοντος τεύχουι; ΤΡΙΑ ΕΤΗ cκδοσεως, συνc
χώς βελτιούμ:νος. Έξεδοθη τόν Μάρτιον τοϋ 19)6 είς G4 μονον σε
λίδας καί μέ περιωpισμενην τυπογραφικήν έμφάνισιν, ένώ σήμερον
έκδίδεται σταθερώς είς 96 σελίδας, μc πολύχρωμον · έξώφυλλον καί
πλουσίαν έσωτερικήν διακόσμησιν, πρό παντων δ μέ συνεχώς άνεp
χομένην τ-�ν ποιοτικ,1ν σ·,αθμην της ϋλης του. · .. 

Κατα τήν διcψρεύσασαν τριε�Ίαν, μολονότι ηύξάνοντο αί έκδοτι
καί δαπάναι καί γ ε ν ι κ ώ ς λόγ(,} τοϋ τιμαρίθμου, άλλά καί c ί δ ι -
κ ώ ς λόγιι,; της βελτιωσεως τοϋ περιοδικοϋ, i::μεινεν άμεταβλη·,ος ή 
cτησία συνδρομή'ciς το ποσόν τών'30 ΔΡΑΧ. Ήδη, όμως, παρίσ·rα
ται ανάγκη μ ι κ p ii ς προσαpμογης, ·ή όποία δέν κσ:λύπτει είς τό 
,άκέραιον τά έκδοτικά εξοδα, άλλά ύπάρχει ·ή προσδοκία ότι τό άπο
μένον ελλειμμα θ& καλυφθjj διά, της α ;j ξ ή σ ε ω ς τοϋ άριθμοϋ των 
συνδρομητών. Ού,ω : 

Ή βασικη σvνδρομη .ώρίσθη 

δια ΤΟ 1959 εις ΔΡΑΧ. 40. 
'Επειδή δέ έπιθυμοϋμεν νά διευκολύνωμεν τήν αυξησιν τοϋ σ.ρι

Θμοϋ των σ·υνδρομητων, άπεφασίσαμεν νά παράσχωμεν 

δια την αvαvέωσιν καi ·εyyραφην νέων

σvvδρομητωv μέχρι 31 ης 'Ιαvοvαρίοv 

'Έκπτωσιv 25 ο )ο 
ητοι, όλως έξαιρετικώς, ή παλαιά συνδρομή των ΔΡΑΧ. 30, Θά έ;α
κο:λουθήσn ισχύουσα μcχρι τελους 'Ιανουαρίου 1959. 

Ή συνδρομή φιλίας παραμένει ή αύτή : ΔΡΑΧ. 50. 
'Επίσης άμετάβλητος ή συνδρομή έξωτερικοϋ : ΔΟΛΛ. 2. 

Π ροηyούμεvοι 
' ,.., 

τομοι τοv «ΙΛΙΣΟΥ»
Είναι τό καλ�τερο δώρο γιά κάθε μορφωμένον ανθpωπο 

Τόμος. 1956 Δραχ. ·30, Τόμοι 1957--1958 εκαστος Δρα χ. 40 
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'Έτος 3ον = ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1958 = Τευχος 12ον .. 

rΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ ΤΑ ΔΙΑΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

COMM. DOTT. G. FILIPPON/0 

� Η ΛΕΞΙΣ «άυyχώρησις» δύναται νά έρμηνευθη σέ ποικίλcr 

αισθήματα. Ή πλέον κοινη σημασία εΤναι, κυρίως� 
«λύτρωσις». 

Ποιός όφείλει νά συyχωρft ; 'Οφείλουμε νά συyχωροϋμε 
π ά ν  .. ε ς. Ή συγχώρησις είναι μιά άπό τις θεμελιώδεις
διδασκαλίες τοϋ Χριστοϋ· δικά Του εΤναι αύτά τά λόγια : 
«Ήκούσατε δτι έρρέθη, άyαπήσεις τόν πλησίον σου καί μισή
σεις τόν έχθρόν σου. 'Εγώ δέ_ λέγω ύμϊν, άyαπατε τούς 
έχθρούς ύμων, εύλοyεϊτε τούς καταρωμένους ύμας, καλως-

1 

ποιεϊτε τοις μιqοϋσιν ύμας καί, προσεύχεσθε ύπέρ των έπη-
ρεαζόντων ύμας και διωκόντων ύμας». (Ματθ. Ε' 43-44). 
Και άλλου : «Λέγει Κύριος· έάν συν πεινi?: ό έχθρός σου, 
ψώμιζε αύτόν, έάν διψi?:, πότιζε αύτόν. Μη νικω ύπό τοϋ κα-

•t 'Από τήν Alba Sρiritιiale, Ρώμη 
:ι-.
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-ι<::>J, άλλα νίκ:r έν τcp άyαθq> τό κακόν». (Ρωμ. ΙΒ' 20-21). _ 
Ή διδασκαλία αύτη εfναι πανάρχαια· φθάνει νό: σταχυQ· 

λοyf1σ Jυμε τά 'Ιερά Κείμενα δλωv των λαων,_ yίά νά τnν σ � 
vαvτήσουμε έκ-pρασμένη μέ πολύ παpεμψερfj λόγια. ., .... : 

Β ο υ  δ δ ι σ μ ό ς : Ούδέποτs τό μίσος σταματάει μέ τό 
μίσος. Τό μίσος σταματάει μέ την άyάπη, αjτός εfναι άρ·
χαίος κανόνας. 

� Ας ζοί3με ευτυχιάμέvα, χωρtς:νg; μισο.Ομε έκείνους πού 
μας μισοJν. Έv τcp μέσcp άvθpώπώv πού�μισοJν, ας μέvουμ.ε. 
i.λε .Jθc:ρ::>ι άπό τό μίσος. Ό ανθρωπος α� νικa: τό μί σος με 
-την άyάπη, τό κα'<ό μέ τό καλό, ας νικ:Χ την ψιλα.:ιyυ,::,ία μέ 
-την γενναιοδωρία, την ψευδολογία μέ την άλήθεια. 

Καλω άληθινόν βραχμάνα, έκείνον πού μην εχοντας δια· 
ϊtpάξ:ι άδίκημα ύποψέρει την μομψη καt την τιμωρία, πού άν. 
θίσταται μην προβάλλοντας άvτίσ-τασι. 

Λά ο - Τ σ έ :  Ή εύyένεια νά εfναι ή άπάντησί σου 
στην ϋβρι. 

Κ ο μ φ ο ύ κ ι ο ς: Ή μεγίστη άρετή : Μην πράττεις 
cτούς αλλους δ,τι δέν θά σοJ αρεσε νά πράξουν αλλοι σ έ  
,σένα. 

Ν' άνταμείβεις την προσβολη μέ δικαιοσύνη, ν' άπαντaς 
cιηό κακό μέ καλό. . . . 

Α ϊ y υ π_ τ ο ς  : Οϋτε νά έπιθυμfjς, οϋτε νά έπιζητfjς την' 
lκδίκησι, νά εfσαι πάντοτε ετοιμος πρός βοήθειαv τοΟ άδεϊ-

!·. • ,, \ 
φοΟ σου, άκόμη και μέ κίνδυνο της ζωfjς σου. � . 

' .• , . .

Τ ό αίσθημα της συγχωρήσεως, τοΟ δποίου δλοι ol ε{λι-
1<pινείς πνευματικρl ανθρ�ποι. άναyνωρί_ζ,ουy την β,αθ�ι�
άλήθε.ια, μας κqθιστa: σκε:ι;ττικούς, 'καθ_ώς κυττ�ζουι:ιε·'yi,, �b 
μας_!<αι διαπιστώνουμε πόσο λίyο εfνα\ κατανοητό και· &riό�. 

' • 
• 

• • • : 1 ,, �;p,, 
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cδεκτό άπό τους πολλούς, και σ' έκείνους πού αυτοχαρακτηρί
,ζονται εξυπνοι και συνετοί, πόσα μειδιάματα σκεπτικισμοΟ, 
•άι<,όμη και σvμπαθηηκης ,εlρωΊ(ίας προκαλεί.

;· 'Αλλ' ας άπομακρυνθοΟμε yιά λί_yα λεπτά άπό έκείνους
-π:ού ε!ναι - η πιστεύουν πώς ε!ναι ·-:-: πλήρεις της λεγομένης

_-::π:ρακτικfjς σοφίας· ας άνυψωθοΟμε πάνω άπό τους όρίζοντες
�ryς κάθε i)μέρας και αQ θυμηθpΟμε πώς οι διδασκαλίες τοΟ
-ΧριστοΟ δέν είναι τοΟ κόσμου τούτου τ έ τ ο ι  ο ς που ε!ναι.
�Ας θυμηθοΟμε πώς τό [δανικό μας εΤναι ή ελευσις της Βασι�
.λείας τοΟ θεοΟ έπt γης, έπ1 τοΟ όρατοΟ πεδίου, κ :χ:ί δτι δέν
"θά πρ,αyματοποιηθ.η ποτέ αυτή ή. ελευσις, έάν προ 1yουμένως
-<>έν έyκατασταθη σταθερά έ ν τ ό ς μ α ς ή Βασιλεία τοΟ
'<θεοΟ, έάν δέν έρμηνευθη σωστά στό ψι'Ζ>ς της Ψυχης μας, έάν
-:δέν άποβfj ενα πραyματί,κό γεγονός της ζωης μας, κάθε ήμέ
_.pα, κάθε λεπτό.

Ή έπίτευξις της αυτόματης συyyνφμης-φαίνεται σέ πολ-
: :λους ερyο πολυ τραχυ καί, σέ μερικές περιπτώσεις, τελείως

-ό:πρα.yματοποίητο. Και δμως δέν ε!ναι ή ύψιστη έπίτευξ 1 ς. Τό 
�;μεγαλύτερο έπίτεvyμα είναι ν' άναyνωρίση κανείς· τό άνυπό
•στατον της άνάyκης νά συyχωρήση, διότι δέν ύφίσταται πλέον 
-τό αϊοθ�μct της προσωπικης προp-βολης, δέν ύπάρχει τίποτε'
·γιά νά συyχωρηθη, διότι κατά κάποιο βαθμό εχει πραyματο
--ποιηθη ή ςrυνταύτισις μέ την '(δια τηγ Ψυ_χή του. Δέν ύπάρ
::χουν πιά προσβολές, και έκεϊνες. οι πράξεις που πρtν έθεω
�ροΟντο τέτοιες, άναyνωρίζονται σάν παραβάσεις τοΟ Νόμου
τη� 'Αγάπης, δηλαδη τ.οΟ νόμου της Ζωης. Τότε, άπέναντι σέ
�κεϊνον που εκαμε. αυτές τις παραβάσεις, δέν. νοιώθει μνησι
;κακία, άλλα ζωηρη καί βαθειά συμπάθεια, διότι γνωρίζει δτι
.:εθεσε σέ 1<ίνησι εναν άλά.θεuτο νόμο : τόν Νόμο της άνταπο
�όσεως, η Νόμο Αlτίας καί 'Αποτελέσματος, τόν Νόμο τοΟ
.Κάρμα.

_ n Ας .εΙναι σύνθημα yιιiχ δ,λους τους άνθρώπους : Συyχω
� ,ρεϊ:τε ! Συyχωρεϊν σημαίνει Άyαπαν. 

. ' 

·.':r � ·- .... , ι,: •• _._ ._ ·it; .. • 
\. 



ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 

Στον ξενωνα 
,.., 

της Βηθλεεμ 

Στήν παραστιά τοϋ φτωχικοϋ ξενώνα ακουμπημένη, 
σάν ή μεγάλη Δήμητρα π' ακούμπαε σκεφτική 
στήν Πέτρα τήν 'Αγέλαστη, ασάλευτη απομένει 
ή Μαριάμ, κι ό 'Ιωσήφ σκυμμένος, παρακεί, 

απ' τοϋ σπιτιοϋ τόν ανθρωπο τό λόγο περιμένει, 
τί ακόμα άπλώνει γύρα του γαλήνη μυστική ... 
Μ' από τή θύρα στέκοντας, αυτός κρατάει στημένη 
σάν τό γεράκι απάνω τους ματιά προσεχτική, 

κι δπως, τ' αχείλι σκώνοντας, μυρίζεται στ' αγέρι 
τή μυρουδιά τοϋ θηλυκοϋ τό ζωον άπό μακρά, 
λοξά κοιτι;,ντας στοϋ 'Ιωσήφ τή ζώνη τό κεμέρι, 
φτενό δπως εΙναι, μισοκλεί τά μάτια του μικρά ... 

Δισταχτικός, αργοπορεί, νά φέρει νά μή φέρει 
κανένα ξύλο στή φωτιά, τί ή νύχτα είναι πολλή, 
κι αποβραδίς τήν πλερωμή τηνε ζητάει στό χέρι. 
Μά, παίρνοντάς τη, πρόθυμα και τή μιλιά του λεί ... 

«Ποιοί 'ναι ρωτάει, ποϋθ' ερχονται; νά τοϋ τό ποϋν νά ξέρει ... >.,. 
Τώρα κρατοϋν τοϋ καθενός τ' αχνά_ρι, δπου πατεί. 
Τί λίγο φάνηκε καιρό στόν ουρανό εν' άστέρι 
π' ουδ' οί προφητες ξέρουνε μηδέ κανείς γιατί 

τρόμο σκορπάει στούς αρχοντες, κι ώς στό φεγγάρι οί σκύλες;; 
δπ' αλυχτiiνε αφρίζοντας σε άφύσικο σπασμό, 
άπ' των Ρωμαίων τά Ίερά κοιτώντας το οί Σιβύλες 
σπαράζουνε στqν Τρίποδα, νά ποϋνε ενα χρησμό ... 

«Τ' 'Ανθρώπου ό Γιός θά γεννηθεί, τρανός άπό τή Μοίρα
,.

, 
(ετσι τό λέω, πώς τό ·π�νε πολλοί περαστικοί), 
τι ό Μέγας; "Ηλιος εσκυψε και φίλησε τήν 'Ήρα», 
άπολογιέτα.ι άτάραχη μονάχα ή Δελφική ... 

(«Πάσχα των 'Ε.λλή,1ων,.) 
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ΚΑθΩΣ ΤΟΝ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕ Ο ΙΝΔΟΣ 

:ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ROHIT ΜΕΗΤΑ 

φορουν τό έξωτερικόν σχημα. 'Ό
ταν έμβαθύνετε καί ελθετε είς έ
παφήν μέ τό έσωτερικόν κέντρον, 
θά βρητε τήν βασικήν έκείνην ένό-

,:ιΙΣ έκείνον πού μελετα τάς θρη- τητα, ή όποία ύπάρχει πίσω άπό 
.:L σκε,_ίας κάμνει έντύπωσιν τό yε- δλας τάς θρησκείας του κόσμου. 
yονός δτι εtς_δλας ύπάρχουν δύο υΟταν οί άνθρωποι χάνουν τήν 
-άπόψεις. Ή μία αrτοψις εΤναι έπαψήν μέ .τήν μυστικιστικήν αύ-
-ή έξωτερική καί ή αλλη ή έσωτε- τήν αποψιν της θρησκείας, τόιε �
ρική. θρησκευτική των ζωή χάνει τήν

Ή έσωτερική αrτοψις εΙναι έκεί- ζωτικότητά της, καί τά σχήματα, 
Ύη πού περιέχει τόν μυστικισμόν. ή διαyωyη, οί θρησκευτικοί κανό-
Εtς τόν Ίνδουϊσμόν, έκείνο πού νες, γίνονται δλα μηχανικά. Κατ' 
:εΙνε γνωστόν ώς Βεντάντα (Ve- αύτόν τόν τρόπον δημιουρyουνται 
danta) εΙνε τό μυστικιστικόν μέ- αί θρησκευτικαί προλήψεις καί 
ιρος της θρησκείας αύτης. Ό Σου- εΙναι, έπομένως, ύψίστης σπουδαι-
.φισμός εΤνε ή μυστικιστική αποψις ότητος διά τόν ανθρωπον νά στρα-
του Ίσλαμισμου. 'Ομοίως εtς τόν φη πρός τό μυστικιστικόν κέντρον, 
Βουδδισμόν, έκείνο πού εΙναι yνω- τήν κα9διά της θρησκείας του, καί 
-στόν ώς Ζέν Βουδδισμός - ή α- νά πάρη άπ' έκεί τήν εμπνευσιν 
-ποψις έκείνη του Βουδδισμου ή ό- καi τήν ζωτικότητα.
ποία άνεπτύχθη είς τήν Κίναν καί Τί είνε Μuστικισμός; ,ήy Ίαπωνίαν - άrτοιελεί τόν μυ-
-στικισμόν του.· Τί εΙνε λοιπόν αύτός ό μυστι-

Έπιθυμω νά ύποστηρίξω δτι ύ- κισμός ; Ποία είνε τά βασικά του 
πάρχει έπίσης βαθειά μυστικιστική χαρακτηριστικά ; θά ελεyα δτι μυ-
-άποψις είς τόν Χριστιανισμόν, α-, στικισμός εlναι ή άπ' εύθείας άν-
-ποψις ή δποία πολλάκις δέν έν- τίληψις της πραγματικότητος, ή 
νοείται άρκετά, οϋτε καi προβάλ- άκάλυπτος άντίληψις της άληθείας. 
λεται αρκετά. Έδω δέν ύπάρχει κανείς πέπλος 

Εtς δλας τάς θρησκείας ύπάρ- μεταξύ ύποκειμένου καί άντικειμέ
:χουν ανομοιότητες, αλλ' αύταί α- νου, μεταξύ νοουντος καί νοουμέ

Άπό τό Theosoρby in Austra1ia, Σίδ,•εϋ 
' 
' 



278 ΙΛΙΣΟΣ 

νου. Μέ αλλας λέξεις, είς τόν μυ
στικισμόν ύπάρχει yνωσις διct της 
ζώσης ύπάρξεως καί δχι διά των 
ίδεων. Αί συνήθεις γνώσεις μας, 
διά τάς δποίας είμεθα τόσον ύπε
ρήφανοι, εΙναι γνώσεις διά των ί
δεων. Είναι αί γνώσεις περί των 
είκόνων, περί των είδώλων, περί 
των έννοιων καί, έπομένως, εΙνε 
μόνον εμμεσοι γνώσεις 
' Ό C. Jinarajadasa περιέγραψε 
πολύ ώραϊα τόν ρόλον των μυστι
κιστων καθ' δλους τούς αίωνας. 
Λέγει : «Ευτυχεϊς οί ανθρωποι, έψ' 
δσον δ κόσμος εχει πάντοτε μυ
στικιστάς, διότι οί μυστικισταί 
ε1ναι τά παιδιά έκεϊνα του θεου 
rιού δέν γνωρίζουν ηλικίαν, rιού 
φαyουδουν ιήν άνατολή του η
λίου μέσα στό σκοτάδι της νύ
χτας καί βλέπουν τό δραμα της 
άναλήψεως του άνθρώπου μέσα 
στήν τραγωδία της σταυρώσεως». 

Τό ύπέροχον δραμα της άναλή
ψεως του άνθρώrιου μέσα στήν 
τραγωδία της σταυρώσεως ε1νε ή 
ύπερτάτη συνεισφορά του Χριστια
νικqυ μυστικισμου. Είς τόν Χρι
στιανισμόν, μας έμφανίζεται ώς 

• συνύτιαρξις της άναλήψεως καί της
σταυρώσεως.

Ό Μυστικισμός, δπως ηδη ανέ
φερα, δέν ασχολεϊται τόσον μέ τά
έξωτερικά σχήματα, δσον μέ τά έ
σωτερικά, τήν rινευματικήν ζωήν
του ανθρώrιου. Αί Χριστιανικαί
Γρι:χψαί (Ματθ. ΚΓ' 25) λέγουν :
«Ουαί ύμϊν, yραμματεϊς καί Φα
ρισαϊοι ύποκριταί, δτι καθαρίζετε
τό εξωθεν του rιοτηρίου καί της
rιαροψtδος, εσωθεν δέ yέμουσιν έξ
άρπαyης καί άδικίας. Φαρισαϊε τυ
φλέ, καθάρισαν rιρωτον τό έντός
του rιοτηρίου καί της παροψίδος
ϊνα yένηται καί τό έκτος αυτων
καθαρόν».

Τό «καθάρισμα έντός» σημαίνει
τήν κάθαρσιν αύτου τούτου του
κινήτρου της διαyωyης καί τουτο
άκριβως ύποδεικνύεται είς τόν μυ
στικισμόν του Χριστου. Αυτή ή
κάθαρσις του κινήτρου εΙναι έκείνη
rιού δίδει είς τόν ανθρωrιον τήν
νοητικήν κατάστασιν rιού δέν rιε
ρισπαται, δέν διαιρεϊται, rιού μένει

ακεραία. Καί είς αύτήν την άκεραι
ότητα της ανθρωrιίνης συνε ιδήσε
ως, τήν ακεραιότητα της ύπάρξε
ως, διαρκως άναψέρεται δ μυστικι
σμός της ΧριστιανοσίJνης. 

Ή όρθή έ�λογή 
Ή πρωτίστη έντολή του Χριστοϋ-, 

εΙνε : «Άyαπήσεις Κύριον τόν 
θεόν σου έν ολn τfj καρδίς_χ σουι 
καί έν ολn τfj ψυχfj σου καί έν
δλn τfj διανοίς_χ σου. Αϋτη έστί 
ή rιρώτη καί μεγάλη έντολή»_ 
(Ματθ. ΚΒ' 37). 

Ή rιρώτη λοιπόν έ.ντολή ε f ναι 
ή άντίληψις μέ δλην τήν διάνοιαν. 
'Όχι μέ νουν άψηρημένον η διηρη
μένον, οϋτε μέ νουν ταραyμένον .. 
Ή ύπόδειξις πού μας δίδεται έδω 
εΙναι δτι δ rινευματικός ανθρωπος 
rιρέπει νά αντιληψθfl ιήν ζωήν μέ. 
δλόκληρον τήν ϋπαρξtν του. 

Νά άyαπας τόν θεόν μέ δλό
κληρον τό εfναι σου, αυτό εΙνε ή βά
σις του Χριστιανικου μυστικισμου. 
Άναψέρεται είς τάς Γραψάς : «Ου
δείς δύναται δυσί κυρίοις bουλsύ
ειv· η yάρ τόν ενα μισήσει η τόν 
ετεpον αγαπήσει η ένός άνθέξεταL 
καί του έτέρου καταφρονήσει. Ού 
δύνασθε δουλεύειν θεy καί μαμμω
να». (Ματθ. ΣΤ' 24). 

Αυιή εΙναι μιά rιολύ σαφής ύrιό
δειξις rιε9ί της άrιερισπάστου κατα
στάσεως του νου - δέν μrιορεϊς 
νά ύπηρετης τόν θεόν καί τόν 
Μαμμωνα. "Αν ύπηρετεϊς δύο κυ
ρίους, ύπόκεισαι είς rιερισrιασμόν 
καί είς τόν Χριστιανικόν μυστικι
σμόν μας ζητείται νά κάμωμε τήν 
όρθήν έκλοyήν. 

Ή όρθή έκλοyή εΙναι ή εναρξις 
της rιραyματικης rινευματικης 
ζωης. ΕΙναι ή ίδια ίδέα, πού εΙrιε 
δ Βούδδας είς Μrιενάρες rιρό 2500 
έτων, δταν εκαμε τό rιρωτον του 
κήρυγμα καί ώμίλησε διά τήν ευ
yενη όκταπλην άτραπόν ·της rιvευ
ματικης ζωης. 

Έδω rιρέrιει νά εχωμεν ύrι' δψει 
δτι δμιλουντες περί θεου ι<αί 
Μαμμωνα καί όρθης έκλοyης, δμι
λουμεν μέ τούς δρους των ψυσι
κων φαινομένων. Όμιλουμεν μέ. 
τούς δρους της ψυχολοyικης μας, 
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'Πείρας. Τό νά κάμης έκλοyήν με
ταξύ θεοϋ καί Μαμμωνα δέν ση
μαίνει δτι πρέπει νά έyκαταλείΨnς 
τόν κόσμον, νά παύσης νά κερδί
ζης, νά έyκαταλείψnς παν δ,τι ε
χεις. Εtνε εϋκολον νά έyκαταλεί
ψης τά πράγματα, άλλά εΤνε πολύ 
δύσκολο νά έyκαταλείψης τήν 
προσκόλλησιν τοϋ νοϋ. 

Τό ζήτημα εtναι τοϋτο : Μπο
ροϋμε σεϊς καί έyώ νά κάμcφε 
όρθήν έκλοyήν; Καί αν τό κατορ
θώσωμε ποία θά εΤνε αύτή ή έκ
λοyή ; καί κατά τίνα τρόπον τό 
κατορθώνει κανείς αύτό ; Έκεϊνος 
δ δποϊος άσχολeϊται με τό πρό
βλημα της όρθης έκλοyης πρέπει 
πρωτα νά ylνn έρευνητής. Πρέπει 
νά βρίσκεται είς κατάστασιν είλι
κρινοϋς καί σοβαρας έρεύνης. 

Τί έννοοϋμε πράγματι με τήν 
στάσιν τοϋ έρευνητοϋ; Ό Χριστια
νικός μυστικισμός είνε άπολύτως 
σαφής έπί τοϋ σημείου τούτου. 
«Μακάριοι οί πραεϊς, δτι αύτοί 
κληρονομήσουσι τήν γην· μακάριοι 
οί πε ινωντες καί διψci>ντες τήν δι· 
καιοσύνην, δτι 'αύτοί χορτασθή
σονται» (Ματθ. Ε' 5-6). 

Πρέπει νά ύπάρχn ή πεϊνα, ή δί
ψα, ή πραότης της καρδίας, πρέ
πει νά ύπάρχn ή ταπεινοφροσύνη 
τοϋ πνεύματος - τότε μόνον μας 
εΤνε δυνατόν νά κάμωμε τήν ερ, υ
ναν. 

Είς -ιόν αίωνα αύτόν πού ζοϋμε 
εχομε ν δυστυχως ξεχάσει τήν απο
ψιν αύτήν ι"ης ταπεινότητος, εχο
μ"ε ν ύπερβολικήν πεποί6ησιν. Ή έ
πιστήμη μας εδccσεν C:..ρισμένην 
ποσότητα πεποιθήσεως διά νά χει
ριζώμεθα τά ύλικά πράγματα της 
ζωης. 'Αλλά δίδομεν τήν έντύπccσιν 
νά αtοθανώμεθα δτι ή 'Επιστήμη αύ
τή μπορε ϊ νά μας μεταφέρη έπίσης 
ε tς ψυχολογικά βασίλεια. 'Η ύπερ
βολική π-Ξποίθησις εΙναι ενας άπό 
τούς μεyο;λειτέρους κινδύνους εtς 
τήν άτραπόν της πνευματικης πραγ-
ματοποιήσεως. 

Ή άτραπός τηι; άπαρνήσεως 

· Ή όρθή έκλοyή άπαιτεϊ αyρυ
πνον νουν καί οχι νουν όκνηρόν η
παθητικόν' διότι τοιουτος νους εί-

. _--., 

νε φανερόν δτι εΤναι άν[κανος νά 
έκλέξη. 

Χρειάζεται αyρυπνος καί ζωηρόc; 
νους, άλλά καί νους έλ�ύθερος. 
Αύτό άπαιτεϊται διά τούς σκοπούς 
-ιοϋ πνευματικοϋ ταξιδίου καί άπο
τελεϊ τήν πραyμα ικήν θέσιν του 
έρευνητοϋ. 

"Ενας άγρυπνος νους καί πρό 
παντός έλεύθερος άπό πασαν δέ
σμευσιν εΤνε είς t:ιέοι ν νά άντιλη
φθη τήν σημασία; καί τήν σποι
.δαιότητα τοϋ μυσ.ικισμοϋ. Δείχνει 
άσφαλως τήν άτραπόν της άπα,Jνή
σεως, τήν άτραπόν τιού τόσον ώ
ραϊα ύπέδειξεν ό ίδι:)ς ό Χριστός. 
Ή άτραπός αύτή δέν σημαίνει τήν 
άπάρνησιν των π:,;αyμάτων, άλλά 
τήν άπάρνησιν των έrιιθυμιων, τωv 
δεσμεύσεων, τι=;:.ν σJμφερόντων, τci>ν 
δεσμών, τοϋ νοϋ τοϋ ιδίου. 

Προσέξετε τήν πα,:αβολήν το] 
πλουσίου νέου πού_ έπηyε εtς τόν 
Χριστόν καί έρώτησε πC::ς θά είσέλ
θη εtς τήν αίωνίαv ζωήν. Ό Ίησοϋc; 

τοϋ είπε νά τηρη τας έντολάς. 
'Αλλ' δταν τοϋ παμτήρησεν δτι 
έτήρησε τάς έντολσς καί ζητοϋσε 
νά μάθη τ ί αλλο θά επρεπε νά κά
μη, δ Χριστός του είnεν: «'Ύπαγε 
πώλησον τά ύπάρχοντα καί δός 
πτωχοϊς καί δεϋρο άκολούθει μοι» 
(/ν1ατθ. 10'21) 

. Ι'\ς'χ πωλήσης δλα τά ύπάρχον-
τά σου, νά μήν εχεις καμμ[αν ύ
ποχρέωσιν, κανένα δεσμόν, κανένα 
συμς:έρον. Αύτήν τήν κατάστασιν 
της άπαλλαyης του νου άπό κάθε 
δέσμευσιν έζήτησεν ό Χριστός άπό 
τόν νέον. 

'Ένα άπό τά ώραιότερα χωρία 
της φιλολογίας του μυστικισμου 
του κόσμου είνε ή έnί του 'Όρουc; 
'Ομιλία δπου έλέχθη 

«"Οστις σέ ραπίσει έπί τήν δε
ξιάν σιαγόνα στρέψον αύτct) και 
τήν αλλην». (Ματθ. Ε' 39) 

Δυνατόν νά νομίζωμε δτι αύτό 
εΤναι κάτι πού κανένας κοινός αν
θρω:πος δεν μπορεϊ νά κάμη, δτι 
εΙναι κάτι άκατόρθωτον. �Αν καl 
διαβάζομε τήν έπί του 'Όρους 'Ομι
λία νομίζομε δτι δεν προορίζεται 
yιά μας, δτι προορίζεται για κά
ποιον πού εχει άπαρνηθη τόν κό-

\ 
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,σμον. 'Επιθυμώ νά τονίσω δτι κάθε 
yραμμ ή της 'Ομιλίας, κάθε όδηyία 
πού δίδει, είνε yιά τόν καθένα μας. 
Έφ' δσον ζουμε σιόν κόσμο καί 

•άσχολούμεθα μέ. τά καθήκοντα καί
τάς εργασίας μας, όπουδήποτε βρι
σκόμεθα, μπορουμε νά άκολουθή
σωμε τάς όδηyίας πού μας δίδει η

.επί του 'Όρους 'Ομιλία.
"Ας εχωμεν ύπ' δψιν μας δτι αυ

τή η ίδέα νά στρέψωμε την αλλη
,σιαγόνα είς ενα πού μας εpάπισε
την δεξιάν, πρέπει νά εννοηθη οχι
μέ. την επιφανειακήν εννοιάν της,
διότι μέ. την φυσικήν της εννοιαν

.είνε άδύνατον νά yίvn νοητή. Πρέ
πει νά νοηθη μέ. την μυστικιστικήν
της εννοιαν, άπό ψυχολοyικης ά
πόψεως, οχι τόσ:>y ώς πρός τόν 
τρόπον ι ης συμπεριφορας, δσον ώς 
πρός τό κίνητρον της ίδίας μας
διαyωyης. Μέ. αλλας λέξεις ό Χρι

,στός εδω μας εζήτησε νά καλλιερ
yήσωμεν ενα νουν κατά της άντι -
,στάσεως.
=π λειτουργία των ά.ντιθέσεων

'Ακόμη καί μιά έπιπολαία παρα
·-τήρησις των λειτουργιών του νου
·�ά μας πείση πως άντιμετωπίζομε
την ζωήν άπό την σκοπιά της άν
τιστάσεως. Δέ.ν βλέπομεν ποτέ τήν
ζωήν δπως είνε, την βλέπομεν μέ.

·τά γυαλιά της μνήμης - την βλέ-·
πομεν άπό την αποψιv της άντι
στάσεως. Ό νους πού δέ.Ί( εyει 
κέντρον άντιστάσεώς είνε ό νους 
πού έρευνα, πού βρίσκεται είς κα

·τάστασι ν άναζητήσεως. Πως θά 
μπορέσετε νά ξεκινήσετε yιά όποια-
δήποτε ερευνα, δταν εχετε είς τόν
νουν σας ενα κέντρον άντιστά

, σεως ; Μας λέγουν δτι πρέπει νά
,είμεθα πραγματικοί επιστήμονες.
"Ή πραγματική επιστημονική απο
•ψις είνε δτι δεν πρέπει νά παρα
-δεχώμεθα τίποτε στά τυφλά. Αυτό
,δμως είνε η μισή άλήθεια. Ή
,αλλη μισή είνε νά: μην άπορρίπτης
·τίποτε στά: τυφλά. Νους ό όποϊος
;δέ.ν δέχεται, οϋτε άπορρίπτει τίπο
-τε στά: τυφλά βρίσκεται είς κατά
στασιν έρεύνης - διότι δέ.ν ύπάρ
χουν κέντρα οίασδήποτε άνιιστά
..σεως.

Είνε μιά περίεργος ψυχολοyικη 
κατάστασις του άνθρώπου, κατά 
την όποίαν τό συναίσθημα του 
δεσμου, της κατοχηc;, y.εννα πάν
τοτε τόν φόβον της στερήσεως κα
τοχης καί εκ του φόβου αυτου δη
μιοvρyεϊται η άντίστασις. 

"Αν παρατηρήσετε τάς λειτουρ
γίας του νου θά ίδητε δτι άσχο
λεϊται .,μέ. μίαν ύrτόθεσιν, ύrτάpχε ι 
μία κίνησις πού δέ.ν σταματα. Είνε 
μία κίνησις μεταξύ δύο άντιθέσεων. 
Ό νους άντιλαμβάνεται τό κάθε τι 
διά της άποδοχης η της άρνήσεως, 
διά της άνοχης η της άποκρού
σεως, διά: της · παραδοχης η της 
άπορρίψεως. 

'Υπάρχουν οί δύο πόλοι του νου 
καί η νοητική ενέργεια κινεϊται 
μεταξύ των δύο αυτών πόλων. ΕΙ
νε ή λειτουργία των άντιθέσεων μέ. 
την όποίαν άrτασχολεϊται διαρκώς 
ό νους μας. 

Ή γνώσις του νου είνε λοιπόν 
γνώσις βάσει των δρων των άντι
θέσεων. "Αν θέλωμε νά εννοήσω
με τί είνε τό φως μέ. τούς δρους 
του νου, τότε έκεϊνο πού μπορου
με νά: πουμε εΙ νε δτι φως ε Ι νε η 
ελλειψις του σκότους. 'Ή τό σκό
τος, κατά τούς δρους του νου, 
είνε η ελλειψις του φωτός. 'Επο
μένως η άντίστασις προέρχε ται άrτό 
την προσκόλλησιν του νου είς τάς -
άντιθέσεις. 

Ή άντίστασις δημιουρyεϊται είτε 
εκ του κέντρου ά-τοδοχης είτε �κ 
του κέντρου άrτορρίψε ως, εξ άνο
χης τ\ εξ άρνήσεως, άrτό δικαίωσιν 
η άπό καταδίκην. Ό νους βλέπει 
τό κάθε τι μέ. τούς δρους της θέ
σεως καί άντιθέσεως καί μεταξύ 
των δύο αυτών κινεϊται συνεχώς. 
Αυτό είνε πού μπορουμε νά: όνο
μάσωμεν άέναον κίνησιν του νου. 

'Υπάρχει μέγα μυστήριον είς τήν 
σταύρωσιν του Χριστου. Ό Χρι
στός επί του σταυρου εyει δύο 
λησιάς εξ άριστερων καί ΕΚ δεξι
ών. Οίαδήποτε καί νά είναι η ίστο
ρική σημασία του είδικου αυτου έ• 
πεισοδίου, ύπάρχει είς τουτο μιά 
μυστικιστική εννοια. Οί δυό λησταί 
άντιπροσωπεύουν τά:ς δύο άντιθέ-
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,,σεις 1:ου νου καl δ Χριστός εις τό 
μέσον εΙναι ry κατάe-τασις έκείνη 
χατά τήν δποιαν δ νοCς εχει ύπερ
'βη τήν κ(νησιν των άντιθέσεων. 
�ο Χριqτός συμβολίζει τήν μεσαίαν 
,άτραπόν, τήν αtχμηράν άτρα-πόν 
"'Περί της δπο(ας δμιλουν οί Ίνδου
ϊσταί. ΕΙ ναι ή μέση δδός τών βουδ
διστων. Ή μέση αυτή δδός ύπερ
β,αίνει τήν λειτουρyίαν των άντιθέ
σεων των δποίων εΤναι συvεχως. 
οέσμιος δ νους. Συνεπως ό Χρι

·-στός καί ή σταύρωσις ΑυτοΟ συμ-
βολίζουν κάτι πού εΤναι πολύ ση
μανιικόν καί τουτο εΙναι ή κατά
στασις του νου δταν αί δυο άvτιθέ
σεις έξηψαvίσθησαv. Ό Χριστός δεί
χνει τήν μέσην άτραπόν διότι μόνον
διά της μέσης αυτης άτραποΟ μπο,

_ρεϊ κανείς νά κινηθη προς τήν πνευ
,ματικήν έπίτευξιν. Διά τόν λόγον

. αυτόν βρίσκετε εις τά Ευαγγέλια
{Μάρκ. 1'21) :«ΔεΟ;:>ο άκολούθει μοι

-αρας τόν σταυρόν σου».

.:Σταύρωσις τοϋ Νοϋ 

Πως θά σηκώσωμεν τόν σταυρον 
καί τί σημαίνει αυτό ; 'Εάν δ Χρι
στός έπί του Σταυρου συμβολίζει 
-τήν κίνη·σιν του νου πού βρίσκεται 

. -εις τό τέλος καί τόν νουν ύπερβαί
νοντα τάς άντιθέσεις, τότε τό σή-
κωμα του σταυρου σημαίνει άσφα
λως δτι σεις καί έyώ πρέπει νά 

-όποστωμεν τήν πεϊραν καθ' ην αί
,δύο άντιθέσεις έξαφανίζονται. Τό
-ζήτημα εΤναι πως θά τό κατορθώ
ση κανείς αυτό ; θά ελεyα δτι μό

·νον διά της άναζητήσεως των συμ
·-περασμάτων των δύο άvτιθέσεων
,μπορουμε νά ψ9άσωμεν είς τήv με
·-ιαψωσικήν πείραv.

Πάρετε δποιοδήποτε πρόβλημα 
'θέλετε. "Αν συμβουλευθητε τόν 
-νουν σας θά σας ύποδείξη τήν άτρα-
-πόν της έπιβεβαιώσεως η τήν άτρα-
·-πόν της άρνήσεως. 'Ερευνήσατε
πλήρως εις τάς δυό αυτάς άντιθέ

.σεις, συμπληρώσατε τό σύστημα της
σκέψεώς σας δσον άφορα τόσον
τήν έπιβεβαίωσιν, Sσον καl τήν αρ
νησιν' ένω έρευνατε καλά τάς δύο

,άντιθέσεις του νου σχετικάς μέ τό
--πρόβλημα πού άντιμετωπ[ζετε θά
,άντιληφθητε οτι δ νους είνε άνί-

κανος νά δώση δποιανδήποτε λύ
σιν είς τό πρόβλημα. Ή άτραπός 
της έπιβεβαιώσεως όδηyεϊ είς πε
ριrτλοκάς καί τό ίδιο κάμνει καί 
άτραπός της άρνήσεως. Αυτό θά 
τό βρη ό καθένας yιά τόν έαυτό 
του μέ δ,τι άφορα τά προβλήμα
τά του, τήν κατάστασίν του καί 
τάς δυσκολίας είς τάς δποίας εύ
ρ[σκεται. 

'Εάν έpευvήσετε τελείως τά συμ
περάσματα των άντιθέσεων θά άν
τιληψ3ητε οτι αί άντιθέσεις αυταl 
δεν σας δδηyουν πουθενά. 'Απ' 
έναντίας περιπλέκουν περισσότερον 
τήν κατάσιασιν. "Ωστε διά νά ά
νακαλύψωμεν τήν ματαιότητα των 
άvτιθέσεων, τήν ματαιότητα της 
άνοχης δσον καl της άρνήσεως, 
τήν ματαιότητα τη9 άποδοχης δσον 
καl της άπορρίψεώς, πρέπει πρά
γματι νά σταυρώσωμεv τόν νουν. 
Τήν στιγμήν πού θά δητε τήν μα
ταιότητα αί άντιθέσεις διαλύονται 
καί δταν συμβη αυτό -'ΠΟU θά στα
θη δ νους ; Που είνε ιό σκαμνί 
του νου; Μέ τήν διάλυσιν των άν
θέσεων, κάθε κίνησις του νοϋ κα
θίσταται άδύνατος καί αυτό είνε 
ή σταύρωσις τοϋ νοϋ . 

Εις εvα Βουδδικόν βιβλίον ύπάρ
χει ενα παράδειγμα τό δποϊον 
δείχνει τόν δρόμον είς τήν ύπερο
χήν του νοϋ. Φαίνεται δτι εvας 
όπαδός του Βού5δα προσήyyιζεν 
Αυτόν κρατων δύο δωρα στά χέρια 
του καl οταν ό Βούδδας τόν είδε 
νά πλησιάζη του είπε νά ιό 7Ιετά
ξη. Ό όπαδός πέταξε τό δωρο πού 
κρατουσε στό άριστερό του χέρι. 
Έπροχώρησε καl δ Βούδδας τοϋ 
λέγει πάλι «πέταξέ το» καl έπέτα
ξε τό δωρον άπό τό δεξί του χέρι. 
Έπροχώρησε άκόμη καί πάλι ό · 
Βούδδας του εΤπε «πέταξέ το». Τά 
βουδδιστικά βιβλία λέγουν οτι μό
νον οταν διά τρίτην φοράν έπέτα
ξεν δ όπαδός, του ηλθεν ή άληθι
νή διαφώτισις. Τ( ητο αυτό πού 
πέταξε yιά τρίτη φορά ; Είχε μό
,νον δύο δωρα, καl δταv τά πέτα
ξεv άμψότερα τl του εΤχεν άπομεί-
νει ; Έπέταξεν αυτήν ταύτην τήν 
ιδέαν του πετάγματος. Παραιτού
μεθα άπό κάτι η θυσιάζομε κάτι 

\ 
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άλλά, πολύ συχνά εχομε τό συ
ναίσθημα οτι προβαίνομεν είς θυ.σί
αν η παραίτησιν άπό κάτι. Έψ' οσον 
ύπάρχει αύτή ή συνείδησις, δέν ύ-
1tάρχει "Παραίτησις. Ό νους δέν 
εχει άνέλθει άκόμη έ1tί του σταυ
ροί}, διότι μ1tοpεϊ άκόμη νά κινη
ται μεταξύ των άντιθέσεων μέ τό 
ένδόμυχον αϊσθημα της "Παραιτή
σεως. 

Γι' αύτό αί Χρισιιανικαί Γραψαί 
λέγουν: «υΟταν ουν ποιης έλεημο
σύνην μή σαλ1tίσης εμ1tροσθέν σου 
ωσ1tερ οί ύποκριταί 1tοιουσιν ... μή 
yνώτω ή άριστερά σου τί 1tοιεϊ ή 
δεξιά σου (Ματθ. ΣΤ' 3-4). Τουτο 
σημαίνει οτι οταν κάνεις έλεημο
σύνηv, οταν 1tαραιτείσαι άπό κάτι 
καί θυσιάζης κάτι, δέ.ν πρέπει νά 
εχης συνείδησιν της 1tράξεώς σου. 
Τουτο 1tράyματι είνε τό άνώτατον 
είδος της σταυρώσεως. 

Νά 1tαραιτηθης ά1tό ιόν ψαρι
σαϊσμόν, αύτό είνε ό τελεις>τερος 
τρό1tος της σταυρώσεως του άν
θρωπίνου νου. 
Φαυλότης καt Φαρισαϊσμός 

Είvε ένδιαψέρουσα ή διαπίστω
σις οτι ένω ή Παλαιά Διαθήκη ά
σχολεϊται μέ τό ζήτημα της φαυ
λότητος, ή Καινή Διαθήκη άσχο
λεϊται μέ τό ζήτημα του φαρισαϊ
σμου. Φαυλότης καί φαρισαΊσμός 
είναι οί δύο 1tόλοι των άντιθέσε· 
ων του νου, καί έφ' οσον ό νους 
βρίσκεται είς τάς άντιθέσεις αύτάς 
συνεχίζει τήν 1tορείαν του καί δέν 
είναι έ1tί του σταυροί}, ή κατάστα
σις της σταυρώσεως δέν εχει φθά
σει. 

Ποία είναι ή κατάστασις του νου 
είς τόν όποίον εχει σταματήσει ή 
κίνησις των άντιθέσεων; Ή κατά
στασις αύτή δέν μπορεί νά 1tε9ι
yραφη ά1tό tόν νουν, παρά μέ τήν 
λέξιν «έκμηδένισις» (άνυπαρξία). 
Δια τόν νουν είναι έκμηδέΗσις δι
ότι ό νους δέν μ1tομϊ νά 1 ό κο:
ταλάβη. 

Πολλές φορές μελετηταί των 
θρησκειών της Δύσεως 1tεριέyρα
ψαν τάς άνατολικάς θρησκείας ώς 
άρνητικάς. Ά1tό μιας άπόψεως εί
νε άρνητικαί, διότι οί Ίνδουϊσιαί 
καί οί Βουδδισταί 1tιστεύουν οτι ή 

ύψίστη άλήθεια έκψράζεται δια τοί:Ρ 
νου μόνον μέ τούς ορους της έκ
μηδενίσεως. Γι' αύτό δταν ό 'Ινδός. 
φιλόσοφος άντιμετω1tίζει τό "Πρό
βλημα της φύσεως του θεου λέγει: 
«�Οχι αύτό, οχι αύτό» \Νετί-Νετί). 
Μόνον μέ τούς δρους της άρνήσε
ως μπορουσε νά περιyράψη τήv 
φύσιν του θεου. Ό νους δέν μ1tο
ρεϊ νά συλλάβη τήν κατάστασιν 
�κείνην κατά τήν όποίαν αί δυ& 
άντιθέσεις εχουν έξαφανισθη. ΕΤ
νε πράγματι μια κατάστασις έκμη
δενίσεως- η 1tρέπει ίσως νά πω 
οτι είναι ή κατάσrασις της "Πλή
ρους άπομονώσεως. 

Αύrή ή "Πλήρης άπομόνωσις η,. 
έ1<μηδένισις είναι ή κρίσιμος στ ι
yμή της σταυρώσεως. Ό νους ά-
1tεκδύεται των 1tάντων, καταντα 
πτωχός καί δέν εχει άντιθέσεις 
προς τάς δποίας νά στραφη. 
'Ανάστασις της ψυχης 

Ό Χριστός έπί του σταυροί} φέ
ρεται οτι εΙπεν «ΘεΞ μου, θεέ μου, 
ίνατί μέ έyκατέλι:-ιες» (Ματθ. ΚΖ 4:Ξ). 
Είνε δύσ1ωλο yι::χ μας νά έννοή
σωμε πως τέτοιες λέξεις μπc _;ουv 
νά προέρχωνται άπό τό; Χριστόν 
δ δποϊος είχε τήν ύψίστην πίστιν 
είς τόν θεόν. Πως μποι:ει νά ύπάρ· 
ξη κατάστασις έyκαταλείψεως ύ1tό 
του θεου; Έν τούτοις ή φράσις 
αύτή γίνεται νοητή μόνον μέ τούς 
ορους της 1tλήρους άπομονώσεως. 
Ό Χριστός συμβολίζει τήν σταύ
ρωσιν του άνθρωπίνου "Πνεύματος 
γιατί μόνον είς μίαν τέτοιαν σταύ
ρωσιν μπορεί δ άνθρώπινος νους νά 
δοκιμάση τήν κάθοδον της θεότη
τας είς αυτόν. Ή σταύρωσις του 
νου φθάνει είς τήν κρίσιμον έκεί
νην στιγμήν 1tού έκστομίζονται 
αί λέξεις «θεέ μου, θεs μου διατί 
μέ έyκατέλι1tες;». Ή κατάστασις 
αύτή της 1tλήροις άπομονώσεως 
εΤνε 1� πραγματική σταύρωσις. 

Δυστυχ�ς, ζουμε είς ενα αίωνq 
οπου δέν γνωρίζομε τ( ετvε άπο
μόνωσις καί ποίαν δύναμιν μπορεί: 
νά δώσn, Δέν yνωρίζομεν τό μεγα
λείον της σιω1tης του νου. Φοβού
·μεθα τόσον 1tολύ - οχι τόσον
άπό τάς έξωτεμκάς δυνάμεις; άλ
λα άπό μας τούς ίδ(ους - -rroύ δέν
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θέλομε νά με(νωμε μόνοι μέ τούς 
έαυτούς μας. 

θέλομε νά yεμ(ζωμε τήν απομό
νωσ(ν μας μέ πολ?-..ούς έρεθισμούς 
καί αισθήσεις καί γι' αύτό ποτέ 
δέν γνωρίζομε τόν έαυτό μας. Εtς 
τήν πραyματικήν αύτήν στα6ρωοιν 
του ανθρωπ(νου νου κατά τήν δ
πο(αν έξαφαv(ζονται αι δύο αντι
θέσεις, έξαψανίζεται καί' αύτη ή ι
δέα του ψαρισαϊσμου. Αύτό εΤνε τό 
μυστικόν της ψυσικης ζc,,Jης. Ή 
πνευματικη ζωη είνε μία φυσική 
ζωη καί οχι μία καλλιεργημένη, 
τεχνητη ζωή. 'Εάν είνε τεχνητή, 
εΤνε ή αρνης:ης της πνευματικότη
τος. 'Αλλά πως μπορουμε νά ζή
σωμε φυσικά, αν δέν yνωρίζωμΈ 
την ίδικήν μας φύσιν, την όποίαν 
θά: yνωρ(σωμε μόνο κατά τήν κρί
σιμον έκείνην στιγμήν της σταυ
ρώσεως; 

Μόνον δ άνθρωπος πού ένvοεϊ 
τήν ίδικήν του αρχικήν φύσιν, πού 
πέρασε τήν κατάστασιν της απομο
νώσεως, πού έπεκοινώνησε μέ την 
σιωπήν της ζωης, μπορεϊ νά έν
νοήση τήν αληθινήν σημασίαν των 
ώραίων έκείνων λόγων της έπί του 
'Όρους 'Ομιλίας': «Καταμάθετε τά: 
κρίνα του αyρου πως αύξάνει, ού 
ΚΟ'Πl� ούδέ νήθει· λέγω δε υμιν Οtι 
ούδέ Σολομών έν πάσrι τfi δόξrι αύ· 
του περιεβάλετο ώς εν τούτων» 
(Ματθ. ΣΤ' 28-29). 

Τό νά περάσrις τήν ζωήν μέ τέ
τοιο φυσικό τρόπο σημαίνει οτι 
δέν υπάρχουν αντιστάσεις. Μπο-

�ρουμε νά κινηθουμε μέ τήν ζωην 
δεχόμενοι δσα προσφέρει διά νά 
τήν κάνωμε απερίγραπτη χαρά, 
δπως κάνουν τά κρίνα στόν αγρό. 

Τά κρίνα στόν αγρό δέχονται 
τήν ζωην δπως τούς δίδεται αύτή. 
Παρομοίως σεις καί έyώ μπορουμε
νά δεχθουμε τή ζωή δπως /!ρχεται, 
φθάνει νά ξέρωμε τήν φύσιν μας. 
Ή φύσις αύτή μπορεϊ νά yίνrι κα
ταληπτή στη βαθειά σιωπή, στή, 
σταύρωσι της απομονώσεως καί 
τότε θά ελθη ή πραγματική ανά
στασις. 

'Ανάστασις είνε ή αντίληψις της 
πραyμαιικης μας φύσεως. Είνε ή 
σωστή αντίληψις, ή σωστή έκλοyή. 
'Όταν θά εΕρ:.υ τήν πραyματικήν 
μου φύσιν, θά έκλέyω σωστά, διότι 
ή έκλοyή μου θά: είνε σύμφωνος 
μέ τήν ίδικήν μου βασικήν φύσιν. 
Ή πραyματι><:η ανάστασις της ψυ
χής είνε δταν yνωρίσωμε τήν ίδι
κήν μας φύσιν κατά τήν κρίσιμον · 
ωραν της σταυρώσεως καί αύτό 
εlνε ή αντίληψις της θεότητος του 
ανθρώπου. 

Μπορω"λοιπόν νά'πω οτι ή ολη 
βάσις του Χριστιανικοί) μυστικι
σμου περιλαμβάνεται είς αύτήν 
τήν ώραίαν, τήν θαυμασίαν ψράσιν: 

«υοστις δέ ύψώσει έαυτόν ταπει
νωθήσεται καί οστις ταπεινώσει 
έαυτόν ύψωθήσεται. (Ματθ ΚΓ' 12). 
Ή εξαρσις στήν ωρα της ταπεινώ
σεως είνε :τραyματική ανάστασις
στήν ύπέρτατη ωρα της σταυρώσε
ως του ανθρώπου. Αύτή εlνε πρά
γματι ή ενοια της Άχράντου Συλ
λήψεως. Είς τόν νουν πού γίνεται 
άyνός, γεννιέται ή 'Αρχή του Χρι
στοί). Ή γέννησις του Χριστου είς 
τόν Παρθένον νουν είνε ή πραγμα
τική εξαρσις - ή ανάστασις του 
ανθρώπου. 

μετάφρ. Γ. Βλιάμου 
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ΠΑΓΚΟ ΣΜΙΟ Σ · ΚΡΙΣΙΣ 
Ό κόσμος είναι πάρα πολύ έπι

φανειακός. Χρειάζεται ;κατανόη
σις της ένότητος πού βρίσκεται 
Πάνω και Πίσω άπο τις διαφορές. 

-yΠΑΡΧΕΙ στον αποκρυ:ρισμό, 
κα.θιι)ς κα.ί σε μερικές αρ

χαίες φιλοσοφίες που ερεύνησαν
την φύσι της ζωής, της συνειδή
σεως κα.ί της υλης, ή αντίληψις,
δτι παν τό ό1τάρχον προηλΟε από
μια κοινη πηγή, από ενα. κεντρι
κο σημείο η 'Αρχή, κα.ί οτι τό
παν επιστρέφει σ' α.ύτη τη,, ιδια.
πηyη η κέντρο. Ιlαν δ,τι μπο
pουμε νά δουμε παντου κ�τε
σκευάσθη από υλη, ή δποία. δια.-

. φοροποιήθJΙκε από την κάτάστα.
σι που 6ρισκότα.ν στην πηγή, κα.ί
τό παν τελικα θα δια.λυθη σε
στοιχεία συστα.τικα που θα ξα.να.-·

· γίνουν fι 'Ενότης. Τό σύνολο του 
σύμπαντος, κα.θως κα.ί ή ζωη κα.ί
δλα. της τα φαινόμενα αποτελουν
μια εξάπλωσι, από εyα. σημείο 

. κα.θα.ρως όποκειμενικό' δια μέσου
6α.θμων α.ύξούσης αντικειμενικό

- τητος, προς μια εύρεία. . περιφέ-

ρεια. ο-που βρίσκονται οί όλικες 
μορφές σ' ολες τίς ποικιλίες των, 
όπάρχει δε καί ή αν�ίστροφη κί
νησις από την περιφέρεια. προς 
την < Ενότητα.. 

Αυτη ή άποψις, που είνα.ι πά
ρα. πολυ μετα.φυσικη καί ομως 
βοηθάει τόσο σε κα.τα.νόησι κα.ί 
δια.φώτισι, μπορεί να εΙνα.ι για 
μας άπλη όπόθεσις. �Αλλα αν 
είνα.ι αλήθεια., είνά'ι μια αλήθεια 
που δένει ολη τη Φύσι σ' ενα. σύ
νολο κα.ί δδηγεί τό νου, από τίς 
δια.φορές που μας πα.ρουσιάζοντα.ι 
κα.ί μας συγχέουν, μέσφ των λεω
φόρων που διέσχισαν, προς εκεί
νη την 'Ενότητα., που μπορουμε 
να την αποκτήσουμε σαν εμπει
ρία. προσωπική μα.ς, διότι ε[να.ι 
'Ενότης συνειδήσεως εξ ίσου δ
πως κα.ί υλης κα.ί ζωης. 

Ό κύκλος του νου εΙνα.ι δμοιος 
με τον κύκλο της Ζωης. '0 αν-

'Από_ τό The Theosophist, "Αντυαρ
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θρώπινος νοσς η συνείδησις, πέ
φτοντας άπο την πρωταρχικη ά
κsραιότητα σέ διάφορες καταστά
σεις υλικής υπάρξεως, περι-π:λέ
κεται δλοένα. και περισσότερο 
στην ϋλη, άλλα καθως άφυπνίζε
ται 6αθμιαία. στην ίδια του την 
πορεία κ,χί άντιλαμβάνεται τίς 
περιπλοκές δπου εχει περιαχθη, 
ελευθερώνεται καί ξανακερδίζει 
την ακεραιότητα.. 

Μπορουμε να δουμε μια άπει
κόvισι τής καταστάσεως αυτής 
στις έξελίξεις που ώδήyησαv στις 
σημερινές παγκόσμιες συνθήκες 
κα.ι στην κα.τεύθυνσι που πρέπει 
ν' άκολουθήσουμε αν θέλουμε να 
τίς έπανα.φέρουμε σε τάξι, ώστε 
να μπορέσουμε να έπωφεληθουμε 
άπο τις ανέσεις �α.ι να λυτpωθου
με άπο τίς περιπλοκές. Ή πτώ
σις τοσ νου σέ περιπλοκές, που 
προήλθαν άπο την δρασι του σε 
κα.τάστα.σι μη ένημερότητος, 
_ε ί να.ι μια: έξέλιξις μέσψ της δ
ποία.ς θα κερδίση την άληθιvή 
του έλευθερία.. 

Βλ�πουμε δτι άπο πολυν και
ρό, κα.ί ειδικα κα.τα τον παρόντα 
α1ωνα., σημειώνεται μια α.ίιξ ?υσα. 
τάσις τορ νου προς τον κόσμο 
της ϋλης- κα.ι το άποτέλεσμχ 
είναι, δτι γνωρίζουμε πολυ πε
ρισσότερα. πχρα ποτέ για την 
φύσι του, άλλα έπίσης α.1χμα.λω
τισθήκα.με σε μια κα:τάστασι που 

,. δημιουργήθηκε απο την ίδια τη 
φύσι των δραστηριοτήτων μας. 
Έτεί ναμε δλοένα καί περισσότε
ρο σ' ενα pεσμα άν�ικειμενικότη-

ο/ τος, οχι μόνο ώς 1):ρος τα δεδομέ
" να του έξωτερικοσ κόσμου, με 

• την 'Επιστήμη, άλλα έτείναμε έ
πίσης περισσότερο προς τις γύρω

.ι 

μας συνθήκες, που οι ίδιοι τις ε
δημιουρyήσα.με κα.ι σήμερα. απο
τελουv τον κόσμο μα.ς κα.θως είvα.ι. 

Ή κα.ταy-ωγη της νεώτερης 
'Επιστήμης άνάyεται, φυσικά, 
σε μα:κpιvη έποχη κα.ί για την 
άνάπτυξί της χρειάσθηκαν άyω
νες. 'Αλλά ή προοδευτική της 
πορεία. συvτελείται τώρα με τέ
τοια. ταχύτητα, ωστε κα.θημεpι
νrος κεpδίζει νέα στοιχεία η νέες 
1δέες για τη φύσι των πpαyμχ
των. Ή αϋξησις τής γνώσεως, 
που δεν παράγεται με άπλη άpι
θμητικη πρόσθεσι, άλλα μέ γεω
μετρική πρόοδο, βασίζεται έvτε
λως στην παρατήρησι των πρα
γμάτων καθώς ε[vα.ι κα:ί στην άν
τίληψι της σχέσεώς των. Ταυτό
χρονα. με τήν πρόοδο τής 'Επι
στήμης σαν κα.θcφας γνώσεως, 
συντελέσθησα.ν έπα.ναστα.τικες 
πρόοδοι στην τεχνολοyiα. Δίχως 
άμφι6ολία. είναι χα.ρακτηριστικο 
πως δεν υπάρχει στη Φύσι τίπο
τε που να μην εχη τις ίδια.ίτερές 
του ιδιότητες καί δεν υπάρχει 
στήν έr,ιστημονική yνωσι τίποτε 
που να μήν μπορεί να εχη κά
ποια εφαρμογή. Οί άνθρωποι 
π9υ ξεκίνησαν να: έpωτουν τή 
Φύσι, δεν το επpαξα.ν λοyα.ριά
ζοντα.ς κάποιο κέρδος. Δεν άνα.
ζ ητουσαν μέσα. για·την fκα.νοποίη
σι των φυσικών άναγκων τοσ άν
θpώπου. 'Άλλως τε πολλές άπο 
τίς άνάyκες του συγχρόνου άν
θρώπου γεννήθηκαν πολυ άpyό
τερα., μέ τήν έφα.pμοyη των άνα.--
καλύψεων. οι εφευρέσεις άκολού
θησαν δτα.ν η 'Επιστήμη άνοιξε 
το α.υ�άκι. Συνεπώς, κύριος παρά.:.. 
γων της προόδου υπήρξε δ έλεύ
θερος νους . 
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Μπορεί νά καταπλησσώμεθα 
.&πο το ποσο της γνώσεως που 
-συσσώρευσε ή Έπιστήμη καί νά
ιθα:uμάζοuμε μερικες &:πο τίς &:
. νακαλύψΞις της. "Οταν δμως
: εγκύψοuμε στη φύσι της πορείας
-γιά την σύyθεσι της σημερινής
επιστημονικής γyώσεως, θά εκ
πλα:γουμε &:πο τήν άπλ6τητά της.

.Δεν είναι παρά ή λειτουργία:
ένος ελεύθερου νου, καί αυtη ή

_,δι�δικασία εξελίσσεται μέσα στον
·καθένα μας. "Ολοι μας πα:pαtη
.ρουμε, σημειώνουμε διάφορα: πρά
-γμα:tα:, βλέπουμε τη σχέσι μέτα:
ξύ τωy, τή σχέσι του χρόνου, του
χώρου, τής αλληλεπιδράσεως.
-c/Οπως είναι δ νους fκανος νά
σuγκpα:τfι ε1κόνες, εlν' επίσης
ικα:νος νά τίς χειRίζεται καί νά
-συλλογίζεται. 'f π.4pχει επίσης
'ή fκα:νότης τής φαντασίας, τής
,οίκοδΌμ'Υjς με τά δπάρχοντα δλι
-κά. Καί εlναι πολυ άπλό. Ό ε
·πιστήμων, χρησιμοποιώντας αυ

-τες τίς μεθόδους, σuνεργαζόμε-
-vος με άλλους στο ίδιο πεδίον
-καί μ�τα:βιβάζοντας το έργο του
-στους επερχόμεyοuς; εθεμελίωσε
την βάσι του πολιτισμου μας.

Ό κόσμος δλόκληpος, το πλα:ί
-σιο της ζωής του ανθρώπου, τόσο
1-1-ετα:μοpφώθηκε, ωστε εά'Ι μετα
ψερότα:ν στο σήμερα ενα:ς άνθpω
_-�:�:.ο.ς που. εlχε . ζήσει στίς πα:λιες
,συνθήκες Θύσκολα: θ' &:νεγν.ώpιζε
τον κόσμο, γιατί δεν · υπήρχαν
τόχε of τόσες· συσκευές, ανέσεις
κ�ί εξαρτήματα, που γίνqντ�ι
-δλοένα: καί περισσό.τεpο ή χαpα:
κτηρισ�;ικη ε1κόνα: της ζωής μας.
.Αύτο που έφερε πραγματικά: τήν
μ�ταβολή ε_lνα:ι ή ελευθερία: πα:
ιf!�τηρήσεως, σκέψεως, κα:ί σuνεp-

γα:σίας σ' δλοuς τους νόμιμους 
τομείς. Τ �οτεθείσθω δτι παν 
δ, τι κατεσκεΙJάσθη χάθηκε. Με 
τήν ελευθερία:, μπορεί. νά ξα:-να:γί
νη το παν κα:ί πεpισσ6τέpο &:κό 
μη. Το χαpακτηριστικο καθε 
προόδου σ' δλοuς τους τ1ψείς, το 
χαρ,α:κτηριστικο τής έποχής μας 
είναι rι ελευθερία:. Ή Έr.ιστήμη 
αναπτύχθηκε λόyφ της ελευθερί
ας τής σκέψεως, &:πο την δποία: 
γεννήθηκαν δλες ο[ άλλες ελεuθε,
ρίες. Είτε στο πεδίο τη� πολιτι
κής, της ο1κονομικης ή κοινωνι-
κής 3pγα:νώσεως, στά ζητήματα: 
των θρησκευτικών πίστεων η τής . 
&:τομικfις συμπεριφοράς, &:κόμη 
καί στήν τέχνη, δ άνθρωπος έτει
νε πάντοτε προς την &:τομικην 
ελευθερία: κα:ί ή &:νάγκη της α
ναγνωρίζεται σήμερα: διαρκώς κα:ί 
περισσότερο. 

Θά μπορουσε νά: τεθrj το ερώ
τημα: : Καί ή φιλοσοφία: καί τά: 
συστήματα: του δλο ι..λ ηpωτισμου, 
που επίσης &:ποτελουνε χα:pq:κτη-, 
ριστικο της εποχής μας ; Ή εξή
γησις, αν εξετάσουμε τά: πράγμα
τα &:πο κοντά, εlναι, νομίζω, δτι 
ή πρόοδος πάντοτε . προκα:λε� 
πpοσtpιβη κα:ί επιτελείται με &:ν
τίστα:σι. 'Ένα: τα:χυ pε)μα: στο 
·ποτάμι προκαλεί' άντι� ρευμα:
στίς οχθες. Ή, άvτ(θεσις προς τήν
ελευθερία:, τά συστήματα που ε
ξα:ίpοuν το Κράτος επί ζημί� του
&:τ6μοu κα:ί ζητουν νά το χύσουν
σε δμοιόμοpφα: καλούπια;, νά

,, 
,το

καταργήσουν κα:ί νά του δπα:γ_ς,.
ρεύοuν, εlναι ή αντίδρασις 1tpoς
το κεντpικο ρευμα: πpο_όδο'u .καt
ΠΡ.οώpιστα:ι νά σαρωθη.

Ή .πα:pουσα: παγκόσμιος κρίσις
δέον ν' άποδοθη στο γεγονο� δτι,

•, , ,yf· ' .. : 

.: 
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ε την έλεύθεpη λειτουργία του 
-νου του, δ άνθρωπος &πέκτησε τη
.:Οιάθεσι δυνάμεων που μένουν
-κλεισμένες στr1 μήτρα της ϋλ ης.
. .Μπορεί νά τις χpησιμσ ποιήση
-στ_ήν συγκοινωνία, στην πα:ραγω· 
·-γή, στην δημιουργία · σuνθηκων 
·-τελείως διαφορετικων &πο τις πα·
.λιές, &λλά επίσης και γιά την
-καταστροφή. Έκάλuψε τη γη μ'
.ενα δίκτυο έπικοινωνιων διαφόρων
.:εlδων, ώστε δ κόσμος δεν εlναι
·πιi διηρημένος σε- διάφόpα μέρη.
Εlναι «ενας κόσμος» διαφόρων

-iθνοτήτων 1πολιτισμων, θpησκ!:ιων
-κα:ί συνθηκών, &λλά πολυ &πέχει
-γιχ νά εlναι «ενας» πραγματι-
κός. Εlναι ενας με τ·ην έννοια δτι
-κανένας λαος στον κόσμο δ�ν μπο·
,;ρεί νά· ζήση ξεμοναχιασμένος, δτι
.ιχοτο που σuμ6αί-νει σ· ενα μέρος
-του κόσμου επηρεάζει :co σύνο
),ον. Διαθέτσμε περισσότερες ευ-

. ·-κολίες, περισσότερες &-νέσειι;,άλλά
·-καί εχομε περισσότερες πιέσεις
παντος είδους ..

·:ΕχQμε κόσμο επικοινωνιών,
. .&;λλά ε.<,ομε επίσης κόσμο όργα
-vώσεως, δποu εlν:;ιι δuνατον νά

.;δ_οθουν κατευθύνσεις σε πολλους
.λα-ους ταu�οχρόν(Ι)ς -για κιν.ητο
-ποίησι και συνεργασία σε δρασι.
Κ,άθε διαφέρον, πολιτιχ.ό·, οίκονο·
μικό, ·lδεολQγικο ή άλλο,. μπσpεί
·νά π�γιωθη-γιά δρασι στην ευρύ
-τερη πιθα:νη κλίμακα:, Το άτομο

,εlνα:ι έλεύθερο &φ' �νός, &φ' έτέ
,,pου' δμως0

' έπηρέάζετα:ι, 'κινείtα:ι
-καί &ντιπροσωπεύεταc · &πο α:υτες
·-eί�:όργανώσεις δλοένα· κα:ί ·περισ·
-σότερο.

Ό κόσμος μας είναι επίσης κό
,-σμος αυξανομένης ·ταχύτητος κα:ί 
(Οuνα:γωνισμου. Δεν διεγειpόμεθα: 

(. / .. 

μόνον &πο τά γεγονότα: που μας 
μεταδίδονται τακτικά με τίς έφη· 
μερίδες καί το ραδιόφωνο, &λλά 
είμεθα: επίσης σε στα:θερη κίνησι 
διότι πά1ιτοτε υπάοχε _ έ 1ιπρ6ς 
μας κ·άτι που μας έλκ6ει. 'Υπάρ
χουν μέρη νά πάη κανείς, &π::ι
λα:ύσεις νά δοκιμάσή, πράγματα: 
ν' άποκτήση, τ6σες ευκαιρίες νά 
κερδίση. Συνεχώς ή κίνησις έπι
τα:χ6νετα:ι κα:ί μένει _λίγος κα:ιpος 
γιά-σκέψι, νά σuλλογισθη κανείς 
που πάει κα:ί γιατί. Δεν υπάρχει 
κr,cιpος νά γνωpισθουμε στενά με 
κάτι που συνα:ντουμε. Γλuστρα· 
με 1-άνω στΥJΥ επιφάνεια τω.Υ πpα:· 
γμάτων. "Ο.ταν . πετουμε μ· ενα: 
&εριοωθούμενο, πολυ λίγα: πρά
γματα: 6λέποuμε &π· δσα σuμ6αί
νουνε κάτω στη γη. Ταξιδεύοντας 
με αυτοκίνητο άντικpύζοuμε ευ· 
ρύτερη περιοχη κα:ί πάλι δμως 
6λέπουμε λιγώτεpα:, παρά αν 
περπατούσαμε χωρίς νά μας 6ιάr 
ζη -τίποτε. Ή ταχύτης μας κάνει 
έπιφα:νειακούg. Ή εξάπλωσις γί· 
νετα:ι εlς 6άρςις του 6άθους.Ό νους 
του &νθρώποu εlσεpχόμενος στο 
πεδίο της ϋλης δ.ιεσκορπίσθη 
παντου σ� .α:υτο το πεδιο, τι:ροέ-
6αλε παντου τίς &.κτίνες. του, αλ· 
λά- δεν εlσε-χώpησε , σε τίποτε-6α
θε�i. Δεν γνωρίζει την αληθινη 
αξία: των-πραγμάτων, την .σημα:· 
σία των δσων·ολέπει. Κα:ί έπειοη 
&-ντιδρα στά πράγματα: έπιφα:νεια:,

κ&, εlναι δυσαρεστημένος, νοιώ, 
θει &βειανος., κα:ί ζητάει τέρψεις 
κά.θε_-ε-Η3Θuς. . ... 
: Με πνεύματα: λοιπον προσδιω· 

ρισμένα · κατά διάφορους τρό
ποvς, επιφανειακά κα:ί υποκείμε
να: σε παντοειδείς πιέσεις, αντι
μετωπίζοuι,ι:ε την παγκόσμια κα-

\ 
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τάστασι, ή δποία: είναι περίπλοκη 
' .,., λ ' , 'δ 'ξ κcι:ι ουσκο η και επικιv υvη ε 

αίτίcι:ς των δυνάμεων πού εχομε 
στά χέρια: μα; σήμερα. Βcι:σιχά 
αντιμετωπίζουμε πpόολ ημcι: αv
θpωπίvης χατ,αvο-ήσεως κα:ί σχέ
σεων. Διότι δέv ύπάpχει τρόπο; 
vά έμποδισθη δ άνθρωπος νά. κεp
δίση γvιοσι από τίς δυνάμεις πού 
αvεκΗυψε καί εμαθε vά. χpησι
μοποιη. 'Άv αφεθη έλεύθεpος, 
θα τήv κεpδίση α:•Jτή τή yvωσι. 
Πρέπει δμως vά. μχθη πως, μέ 
αλλr;ιώτιΥ.η προσέγγιση προς τή 
ζω-ή, vά ζήση περισσότερο εξυ
π�α:. Κα:ί, κα:ταvοωvτα:ς δτι δ-vους 
μας έπηpεχζεται από τό πεpιοάλ
λοv κcι:ί τίς προπαγάνδες διαφό
ρων σκοπωv, να μποpέση vά ύ
ψωθη πάνω από αυτές καί v' &
,ιcααλύψη fι vά. αίσθα:vθη τήv οα

σικ·η ενότητα. του &νθpώrου. Ή 
συvχίσθησις της ενότητος α.υτης, 
πού ύπάpχει πάνω καί πίσω &πό 
τίς διαφορές, θά. δδηγ-ήση στον 
«εvα κόσμο» στήv &ληθι'ΙΥ) τΌυ 
εvvοιχ. Ή ενότης αυτή δέv ση
μαίνει κα:τ' &vάγκηv κατάpγησι 
των δια::ροpωv κcι:ί πέρασμα: των 
λα:ωv κάτω &πό δδοστpωτηpα: για. 
να πάρουν τή μοpψη vεκpης δμοι
ότητος καί &vωvυμότητος. Στο 
πολιτικό έπίπεδο, θά. πρέπει vά. 
ύπάpξη μι± 'Ομοσπονδία: Έθνωv 
πού vά. σέβεται τ�ς &τομικότητες, 
νά. δια: tηpη τήv ε1pηvη κα:ί vά. 
πpοάγη τή συνεργασία: για. ευτυ
χείς σκοπούς. Τά. Ήvωμέvα, 'Έ
θνη σχεδιάσθηκαν για. τέτοιο σκο-

πό. Άλλα. δεν θά. μπορέσουν να:

είναι ήvωμένα μέχρις δτου oc.

λαοί vά. έvωθουv μέ �μοιυαία χα
ταvόήσι καί μέ τήv εξα:ρσι το(} 
κοινου κα:λου πάνω &πό τά. Ιδιαί
τερα συμφέροντα. 

Καταλ·ήγουμε λοιπόν σ' αυτό � 
'Εκείνο πού εχει σήμερα &vάγκη
δ αvθpωπος πpωτ' απ' δλα είναι. 
νέα κατανόησις του εαυτου του,.. 

καί υστερα ή πpακτικη έφαpμογη 
της ειρήνης καί αδελφότητος. Ή 
Θεοσοφικη Έταιpία ύπάpχει για.. 
vά. πpοωθήση α:υτη την καταvόη
σι, vά. δείξη πως συνεστήθη δ 
άνθρωπος, δτι δλοι οί άνθρωποι 
είvα:ι εvα:, δτι ή ζωη μπορεί vά. 
γίvη ομορφη αν τήv ζήσουμε με 
γvωσι του σκοπου καί της σημα:
σία:ς της, πού έκδηλώvοvται σέ 
δλ-χ τά ζωvτα οvτα. Ό δρόμος 
της uvθpωπότητος στο μέλλον 
πρέπει να είvα:ι δρόμος προς την 
μεγαλύτερη δια:pκως &ν:χκάλυψι 
α:υτης τής σημασίας. "Αν κα:l 
μποpουμε vά. κάμουμε πολύ λίγα: 
πράγματα για. vά. λύσουμε την 
κpίσι μέ τόv έπηρεασμό των ση
μεpινίίJV η α:υρια:vωv γεγονότων, 
ώστόσο μποpουμε vά. ρίξουμε τά. 
θεμέλια: του μέλλοντος για μιά. 
καταvόησι πού θά. υοηθουσε τον' 
άνθρωπο vά. ζη τ-η ζω-ή του καλύ--
τεpα: κα:ί κα:τά. τρόπο ευεργετικό 
για. δλους τούς αλλους &vθpώ-
πους, &:vα:δεικvύοvτα:ς έκείvΌ που, 
είvα:ι κα:λό για. κα:θέvα:v κα:ι για. 
δλους. 

' 

\ ,; -1 • 
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Βρητε και ρο ...

Βρητε καιρό νά. έργάζεσθε, ε1ναι τό τιμημα της έπιτuχίας. 

Βρητε καιρό νά. σκέπτεσθε, είναι ή πηγή της δuνάμεως. 

Βρητε καιρό νά. διαβάζετε, είναι ή πηγή της σοφιας. 
. 

' 

Βρητε καιρό νά. παίζετε, είναι τό μυστικό της νεότητος. 

Βρητε καιρό νά. γε),,iiτε, είναι ή μοuσική της ψυχης. 

Βρητε καιρό νά. ε1σθε φι),,ικός, είναι δ δρόμος προς την εv-

τυ?(ία. 

Βρητε καιρό ν' άγαπiiτε καt νά. σας άγαποϋν, είναι τό πρό

νόμιο των ·eεων. 

ΒΡ.ητε καιρό νά. β),,έπετε τριγύρω σας, ή ήμέρα είναι πο),,u 

σύντομη γιά. τόν έγωιστή. 

Βρητε· καιρό ν� όνειρεύεσθε, είναι σά. νά. σπρώχνετε τό 

άρμα της ζωης σας πρός τ' αστρα ... 
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ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
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γ ΠΟΣΧΕΘΗΚΑ σ' ενα άπό τό:
αρθρα μου νό: σας παρουσιά

•Οω ενα σπάνιο πνε'Jματικό πορτραϊ
·το, π:>ύ δεν θό: εΤχε φωτοσκιάσεις,
-άλλό: θό: ηταν πλασμένο μόνο με
,φως. Με φ5'>ς κα\ωσύνης, με φως
διανοητικό, με φωq πνευματικό ...
Τηρω τόν λόyο μου, καί σήμε:ί>α
'θό: έπιχειρήσω νό: συνθέσω αυτό τό
δύσκολο εpyo.

"Ισως δεν γίνουν πιστευτό: οσα 
'θό: νράψω yιό: τήν μορφή τοϋ πορ
-τραίτου αυτου, γιατί δεν μας χωρί
ζουν παρά 25 χρόνια άπό τόν θά
νατό του. Τό χρονικό τουτο διά
,στημα, δεν νομί�ω οτι εΤναι άρκε
τό, ωστε ή προσωπικότης αύτή νό: 
:εχη ξε χασθη άπό οσους τήν έyνώ
ρισαv μόνον έπιφανειακό: καί ά
σπούδαστα. Τό μικρό διάστηuα 
δέν μας βοηθάει νό: έκτιμήσουμε 
τό άκριβές μέγεθος της εt,όνας, 
yιατί δέν θά εχουν λησ .. ωνηθη ου
-τε οί άτέλειες της έ•.ιφανίσεώς του, 
οϋτε ή φαινnuενι·,ή άσημότης του, 
{)ϋτε καί ή ελλειψις κοινωνι1<ων η 

.-α\λων πε:,yα-.ι.ηνc7.ν. Πολλοί από 
-οσους Sιαf3άσ.:,υν οσα γράφω, θά 
οιερωτηθσϋν : Τόσο μεγάλος καί 
-σοφός ηταv α.1τός δ άϊ[λός καί 
-μιφόσω•..ιος αν3ρωπος ;

Βέ'3αια, σε C.:.1ρισμέν:>υς κλει
,στούς 1<ύκλους, σ,;ούς δποί')υς κυ
-ρίως εSρασε, έκτι .ιήθηκε. 'Όχι ο
μως καί οσο επσεπε. Καί έκέι οί
"11:Εpισσότε,:>οι ξεyελάσ3ηι<αν. Δέν
�βλεπαν σοβαροφάνειά καί στόμφο,
·τίτλους σπουSων καί έπιστηιωνι1<ή
-τήβεννο. Ξέχασαν οί άφελεϊ.ς οτι
καί τό μαργαριτάρι σ' ενα πενι--φό
οστρα <0 κρύβεται καi πώς τό δια
-μάvτι μέσα στά κάρβουνα τ ό άνα-
--καλύτττουν.

Σας τό δηλώνω ομως καθαρά :
Πρόθεσίς μου με οσα θά γράψω
"δεν είyαι νά έξάοω τήν προσωπι·
κότητα έκείνη, οϋτε νά τήν έξι5α
νικεύσω. "Αλλωστε δέν εχει τέ
-τοιαν άνάyκη. Γιατί τέτοιας δλκης
,-άτομικότηιες φέ,:Jνουν μόνες μέσα
-τους τήν άξία καί τήν -ιιμή. Ό
,στέφανος της πνε·Jμαιικης των δό
�ας, πού τiς πε?ι�άλλει, εχει κερ
δηθη μονάχα μέ τούς α3λους καi 

--rούς ήρωϊσμούς των. 

Καi τό παλληκάρι αυτο τοϋ 
πνεύματος, δέν εχει άνάyκη άπό 
την άvαyνώρισι η άπό την εξa:pσι 
άπό μέρους των ά,τλων θνητων. 

Έό:ν έπιχ�ιρω τήν προβολή αύ· 
της της είκόvας, τό κάνω yιά μας 
καί yιά κείν:>υς πού θά μας διαδε
χθοϋv, yιά νά τήν σπουδάσουμε 
καί νά παραδειyματισθουι-ιε, νό: 
φpονηματ ισ8οϋμε. 

ΠιστεJω οτι α_.ια γίνουν γνωστές 
οί προσπάθειες 1<αί ή άλύyιστη 
θέλησις πού κατέβαλε καί τό θάρ
ρος πού έπέδειξε yιά νά άνέΒη 
τίς πνευμα:ι,ες κορυ�έ.ς της ζωης, 
δ αJημος έ,εϊvος θνητός, δέ.ν εΤ
ναι δυνατόν πα:Jά νό: μας συyκινή-

- σουν καί νά μας κάνουν νά θελή
σουuε νά τόν μψηθου:..ιε καi νό:
βαδίσουμε στά ίχνη του.

Ή ποοβολή τοϋ πνευματικοϋ
πορτραίτου του Σπυοίδωνος Νά
yου, γιατί περί αύτοϋ πρόκειται,
γίνεται μόνο yι:'χ τό καλό μας.
Πιστε 'Jω πώς τό παράδει yμά του
καi οί α�θαστοι ή':Jωϊσμοί του θά
μας έμπνεύσουv καi θό: μας ώθή
σουν σε μιό: άvώτεοη πνε-Jματι1<η
ζωή, οπως τήν εζησε έκεϊνος . .'Η
άκτινοβολία της καλ.ωσ-'-ινης του,
τό φ6;ς της σοφίας του καi ή ά
κούραστη δραστηριότης του θά
μας δείξουν τόν δρόμο, πού πρέ
πει καί μεις νά πάρου,..ιε.

"Ας ρίξ )U .ιε, ομως, πρωτα μιά
ματιά στό βι:,yραq:ι <ό του σημείω
μα. Έκεϊ θά ξεποοβάλουν άvά
yλυφες ή αω•..ιπτη θε\ηματι1<ότης
του καi ή ροπή, ή δίψα ή ά,<όρεστη
yιά τήν μάθησι.

Ό Σ-πυρίSων Νάyος yεΊ-νήθηκε
τ όν Αϋyουστο του 1858 σιό Κακου
ρι της' Αρκαδίας, άπ :> yo\ ε :ς ποιμi
νες, μέ έπαρ,<η Οι..ιως -περιουσιακό:
στοιχεϊα.

Έφοίτησε στό Δημοτικό σχο
λειό -ιης -yενέτειοάς του, καi εφθα
σε εως την Δ' τάξι. Δε,<απέvτε
χοονων -παιδί, δ πατέρας του τόν
εβαλε νά φυλάη τά _ πρόβατά τους,
σι'ίς πλαγιές τοϋ 'Αρτεμισίου. Έ
κει κοντό: στήν πα:,θέvα Φύσι, βύ
ζαξε τό yάλα της Μεγάλης μας
Μάνας, πού του εyινε 11 καλύτεοη
καi ή σοφώτερη παιδαyωyός. Στήν
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απεραντωσύνη ιου άyνου ύπαίθρου, 
τό μεyαλεϊcν καί ή γοητεία του 
'Απείρου νανούριζαν τήν σκέψι 
του καί γιγάντωναν τό φρόνημά 
του. Έκεϊ στό βουνό πού φέρει τό 
δνομα της θεας της Άyνότητος, 
τό είμαρμένον του Σπυρίδωνος 
Νάyου επλεκε τούς ίστούς της 
πνευματικης του σταδιοδρομίας. 
Οί Νύμφες καί οί Δρυάδες της nερι· 
οχης yαλουχ0υσαν καί κραταίωναν 
αύιό τό έξαιρετκό πνευμα, πού 
είχε φωλιάσει στό κορμί ένός τσο· 
πανόπουλου. 

Οί φεγγαρόλουστες βραδιές πού 
ασκουν τόση γοητεία στίς εύαί
σθητες ψυχές, ξυπνουσαν στην φαν
τασί:χ του μικρου Σπύρου κό
σμους άγνωστους, ίδέες καί πό
θους πού τόν καλουσαν κοντά 
τους. 'Έτσι, επειτα από δύο χρό
νια ποιμενικης άπασχόλησης, ανε
πήδησε άπό τό ενδον του ή στα
θερή έπιθυ,.ιία νά: έyκαταλείψη τό 
περιβάλλον αύτό καί νά ελθη στnν 
'Αθήνα yιά νά μά9η «πολλά» 
γράμματα. 'Αλλά, ελα πάλι πού 
μέ αύrή τήν βουκολική ζωή είχε αο
χίσει νά συνάπτη ιρ·Jφερούς δε
σμούς καί νά άνακαλύπτη άρκεrά 
θέλ yητρα ! Ό μονήρης βίος μέσα 
σ' ενα τέτοιο μαγευτικό περιβάλ
λον άσκουσε πολλή γοητεία στην 
μυστικοπαθη καί ρεμβώδη ίδιοσυy
κρασία του ι'!άyου. 

υΟταν βρισκόταν ξαπλωμένος 
στά πουρνάρια η σrά σκοινα, κον
τά σέ καμuία λαλέου:1α πηγή, 
δπως μου άφηyεϊτο, συχνά περι
ερχόταν σέ ψυχική κατάσιασι α
νείπωτης μακαριότητας. 

"Ακουε συνεχως ούράνιες μελω
δίες καί εβλεπε όπτασίες καί μορ
φές άπερίyραπτου ,κάλλου:;, πού 
από τότε του καλλιε,::,y::,υσαν τό 
άϊσθημα του καλου, της άνωτερό
τητας, της πραyματικης καί φυσι
κης εύyένειας. Έκεϊ διδάχθηχε τό 
Α-Β της άρμονίας, πού σάν νόμο 
της ψυχης του πάντα φρόντιζε σέ 
δλο τόν yήϊνο· βίο νά τόν κλείση 
μέσα του καί νά τόν έκδηλώνη 
πλέοια παντου καί πάντοτε. Στο
χασμοί καί ίδέες στροβιλίζονταν 
στό μυαλό του άπό ι ήν έποχή έκεί-

νη, πού τίς θυμόταν εντονα σέ. 
δλη την κατοπινή του ζωή. Κι� 
αύτές εyιναν οί δδηyήτριες στόv
μετέπειτα βίο του, γιατί ηταν δ
καλός δ σπόρος πού φύτρωσε

,. 

βλάστησε καί στόλισε πλούσια το
νοητικό του περιεχόμενο. 

Παρ' δλα δμως αύτά, ή έπιθυμίcχ. 
της φυyης άπό τήν ποιμενικiι ζω�\ 
κυριαρχουσε στη σκέψι του σάv 
προσταγή της Μοίρας, ή δποία τόν
προώριζε yιά κάτι τό άνώτερο,. 
yιά κάτι τ ό πνευματικό. 

Καί ένω δ πατέρας του Σ-:υρί
δωνος Νάyου εβλεπε στό πρόσω
πο του παιδιου του τόν μέλλοντα: 
άρχιτσέλιyκα της περιφερείας τους, 
λόγω της εύφυίας του καί της:. 
δραστηριότητάς του, ό δεκαεπτα
ετής Σπυρος του έδηλωνε μέ απο
φασιστικότητα δτι θέλει νά μάθη 
γράμματα καί yιά τουrο πρέπει να 
πάη στην 'Αθήνα. 

υΟπως ηταν φυσικό, ό πατέρας 
άντέSρασε μέ πεϊσμα, άλλά καί ό 
yιός του δέν ύποχωρου:1ε. Μιά μέ
ρα, χωρίς καμμιά οίκονομική ένί
σχυσι, εφυyε άπό τό παιcιι<ό του,, 
καί πηyε στην Τρίπολι yιά νά δου
λέψη, νά ζήση καί ν.:χ σπου5άση. 
'Αρχικά έρyάσθηκε σέ μιά ταβέρ
να. Οί δροι δμως τη:; έοyασίας 
δέν του έπέτρεπαν νά πάη στό 'Ελ
ληνικό σχολειό, πού ηταν δ σκο
πός του. Γιά τουιο ε1εινε στη δοι.r 
λειά έκείνη μέχρις στου έξ'Jt'<ον6-
μησε τά ναυλα yιά τήν 'Αθήνα. 
υοταν τό πέτυχε άνεχωρησε απ& 
την Τρίπολι. Φθάν::,ντας σιήν 'Α
θήνα προσελήφθη σ' ενα παντοπω
λεϊο. Μετά λίγες μέ::>ες παρουσι
άσθηκε σάν άyα9ός του άγγελος. 
ό τότε Νοuομηχανικός Άττικης, 
πελάτης τcυ καταστήuατος· έκτί
μησε την καλωσ.;ση καί τήν εύψυία: 
πού καθρεφτίζονταν στά 11εyάλα 
καί έκφραστικά μάτια του νέ::,υ, 
ύπαλλήλου, καί τήν άπροσποίητη 
πηγαία εύyένειά του, συγκινήθηκε 
κaί ζήτησε, σέ μι:χ κουβέντα π::,ί,, 
άνοιξε έπίτηδες μέ τό Σπυ::,ο, πε
ρισσότερες πληροφ::>ρίες άrτό τόν
ϊδιο. υοταν άκουσε τήν πο::,έλευσ[ 
του καί τόν άσίyαστ') πόθο του
νά μάθη γράμματα, εμεινε κατά:: 
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"Πληκτος καί τοϋ άπάντησε: «Καλά, 
�ά τά ξαναποϋμε». 

Τήν έπομένη τό\Ι κάλεσε στό 
αρχοντικό του και τοϋ είπε : «Με 
1:ήν δουλειά στό μπακάλικο δεν 
·eά μπορέσης νά μάθης yράμματα.
Σοϋ προτείνω νά ελθης στό σπίτι
μου, σάν φροντιστής, νά ψωνίζης
καί νά κάνης μικροδουλειές. θά
,:ρως, θά ντύνεσαι, θά εχης ενα
μηνιάτικο καί δ δάσκαλος πού
,τροyυμνάζει τά παιδιά μου θά σε
-π:ροχωρήση κι εσένα στά yράμματα.
Βλέπεις αυτή ιήν βιβλιοθήκη; θά
,τέρνης καl θά διαβάζης δ,τι θέ
λεις».

Ό Σπυρί&ων Νάyος δταν άκουσε 
-δλα αυτά, τοϋ φάνηκαν απίστευτα.
Κάρφωσε μόνον τό βλέμμα του
-<1τήν πλούσια βιβλιοθήκη καl εμει-
-νε άφωνος. Παρατηρωντας δτι οί
,τερισσόιεροι τόμοι f]σαν χρυσόδε
-τοι, παρετήοησε: «� Αμ τοϋ λόyου
σου δλο Ευ:χyyέλια εχεις». Καl
1:οϋτο yιατl χρυσόδετο βιβλίο είχε
δη μόνο τό Ευαyyέλιο της εκκλη
-σίας τοϋ χωριοί: του !

«Όχι ! δεν είναι Ευαyyέλια, 
άπάντησε χα.1οyελωντας δ οίκο
δεσπότης. Ε1ναι συyyράμματα των 
'Αρχαίων 'Ελλήνων καί άλλων σο
ψων». 

Τέλος, ή συμφωνία εκλεισε καί 
δ Νάyος επειτα από τρεις μέρες 

•α;,χισε νέα ζωή πατωντας ετσι τό
πρωτο σκαλοπάτι της πνευματικης
του καταρτίσεως καl ανόδου.

�Εμεινε εκε'ι τρία χρόνια. Ό φι
λότιμος καl ευσυνείδητος δάσκα
λος τόν προχώρησε μέχρι τοϋ ση
μείου νά είναι σε θέσι νά διαβάζη
:καl νά έρμηνεύη 'Ισοκράτη καί Ξε
νοφωντα. Ή βιβλιοθήκη ηιαν τό
:έντρύφημά του. Έκει περνοϋσε τίς
-π:εpισσ6τερες ώρες της ήμέρας.
Συχνά ξενυχτοϋσε διαβάζοντας
μέχρι καl τίς πρωϊνές ώρες. Με τά
·έφόδια πού απέκτησε βyηκε πιά
<Jtήν κοινωνία yιά νά κερδίζη μό
νος του τά μέσα της ζωης καί τήν
άνεξαρτησία του. 'Αφου πέρασε
άπό διάφορα επαyyέλματα, κατέ
ληξε νά y[νη ζαχαροπλάστης.

Τήν εποχή εκείνη φάνηκαν στον 
.:έρyατικό δρίζοντα οί Συντεχνίες. 

Άνεμ[χθηκε στήν ύποτυπώδη εκεί
νης της εποχης συνδικαλιστική κ[
νησι καl εξελέyη άντιπρόσωπος 
της συντεχνίας των Ζαχαροπλα
στων. Τήν ίδια έποχή συyκροτήθηκε 
και δ πρωτος Δημοκρατικός πυρή
νας με τούς Φλοyαtτη, Χοϊδα καί 
Γ. Φιλάρετο, δ όποιος εξέδιδε τό
τε τόν «Ριζοσπάσ-�:η», φορέα των 
Δημοκρατικων καί Σοσιαλιστικων 
άρχων στίς δποϊες εΙχε προσχωρή
σει καί δ φλοyερός καί ενθουσιώ
δης Νάyος. 

Ό Βασιλεύς Γεώρyιος δ Α' ανη
συχήσας από τίς κινήσεις εκεϊνες 
θέλησε νά yνωρίση τούς πρωτερ
yάιες τους καί τούς εκάλεσε στά 
'Ανάκτορα yιά νά τοϋ εκθέσουν 
τίς άπόψεις τους. Ό Σπυρίδων Νά
yος, με τό Προεδρειον των Συν
τεχνιων, περιβληθείς ρεδινyκόταν 
καί κυλινδρικόν πϊλον, -- δπως 
απαιτουσε ή α1λική ε3ι_1οτυπία,
παρουσιάσθηκε στον 'Άνακτα καl 
τοϋ ανέπτυξε τά αίτήματα τοϋ 
κλάδου του. 'Επίσης καί ή δμάδα 
των Δημοκρατ ι cων παρουσιάσθηκε 
καl εξέθεσε τό πρόyραμμα τοϋ. 
κόμματος. 

Ό φιλοπαίyμων εκεϊνος Βασι
λιας, στούς μεν ερyάτες εδήλωσε 
δτι είναι παρά τό πλευρόν τους 
καl νά τόν θεωροϋν σάν προστάτη 
τους, στούς δε Δημοκρατικούς 
εΤπε, δτι δταν θά yίνη Δημοκρατία, 
νά τόν εχουν ύπ' δψει τους yιά 
τόν πρωτο Πρόεδρο της Έλληνι
κης Πολιτείας! 

Ό Σπυρίδων Νάyος θαϊ,μαζε τlς 
αρχές της Γαλλικης 'Επαναστάσε
ως καl ή τριλοyία Έλευθερία-Ί
σύτης-' Αδελφότης, εyινε τό βίωμά 
του. Οίστρηλατημένος από τήν εκ
κολαπτομένη τότε κίνησι τοϋ Έ
ξελικτικοϋ σοσιαλισμοϋ, συνδέθη
κε με τόν δρωντα στό Λονδϊνο 
Πλάτωνα Δρακούλη. Τέλος, απε
φάσισε νά κατέβη σε αyώνα αφυ
πνίσεως καl εξεyέρσεως τοϋ αδι
κημένου ερyάτη. Τοϋ ερyάτη τήν 
άθλιότητα καl τήν κακομοιριά εΤ
χε καί δ 'ίδιος δοκιμάσει καl ηθελε 
νά τόν σπρώξη yιά νά ζητήση τά 
δικαιώματα πού εχει από τή ζωή 
καl πού τοϋ αρνοϋνται οί ερyοδό-
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τες καi ακομη αύτή ή ΠQλιτεία. · 
Έyκς:χταλείπ_ει τό:τε τό έπάyyελμα 
τοΟ ζαχαρQπλάστη καί γίνεται τυ
πς,yράψος. Συντάσσει, έκδίδ1;ι καί 
κυκλοψορέϊ μq\Ιος τοί,) τήν πρώτη 
στήν 'Ελλάδα σοσιαλιστική Έψη
μεοίδα, τό «Υ Αρδη:ν». 

Πρωτ.ερyάτης καί ρήτωρ της πρώ
της συyκε:νιρώσ1;ως στίς . στηλες 
τοΟ 'Ολυμπίου Διός Έρyατικης 
Πρωτομαyιας, καταξlιώκεται άπό 
την 'Α.στυνομία καί κατqσχεται τό 
ψύλλο του. Καταφεύγει στήν Κε
φαλλονιά. Συλλαμβάνεται, στη Ζά
κυνθο. 'Επεμβαίνουν τά φιλελεύθερα 
στοιχεϊςχ τοίi νηφQΟ καί άφήνεται 
έλεύθερος. 'Ε;κεϊ συνδξεται μέ τούς 
ριζοσπάστες καί μέ τούς_ προοδευ
τικb.ύς κύκλους, στομς δ:rτοίους ά, 
νηκαν καί οί 1 έκ:rονες, της Άyyλι
κης Στοας «' Αστήρ», στην δπο_ίαν 
είχαν μυηθfi- qί περφσότεροι Φιλι
κοί, τοQ 182•1. 

Ό Σπυρίδων Νά.yος δέν ηταν 
τότε τέκτr.:�ν, άλλά εΤχε. άρκετά με
λετήσει yιά τή;v προοδευτική καί 
μυστηριακή. έκείνη.έι;αιρία. Διέypα· 
ψε κdi ύπέδ,ειξ.ε ποιος πρέτψ νά .. 
εΤναι δ σκοπός καί ή. δρ,ασ1ς .των. 
Τεκτονικi;'>ν;μμστηρjφy., ΥΕ;,τσ�, προ
κάλεσ� ·τόy θq:υΙJg:σμό κqι_ τnν. έκ.
τίμησι τω}{, κ,α_λωy,,έκ!Ψ.ffiV ερ;γCΧJω,ν. 
τοΟ πνε.Jμα-φς: υΟτσ;ν. τt1,�ς. yμ
ρισε σμ'J�. 'Α§ήνα, ά![fψ,ιfφισ�,ν�ϊ
βρη· ,εV�- β_�qπρριστ,ικ,ό, έψ:xr.Y��!+ffi, 
ωστε,· πις� ά.π�ρισ,:ι:�_στ,Q� Υ.ι<ϊ τρ. 
ψωμί ν _q. έ:rιφοθiϊ �yφ_νώ:rφ�,σ�ίς, 
πνευματικές του ΕΡ!',Υ_yες κμί, έήι
διώξε\ς, 

Διωρ,ίσθηκε- τό;τε ύπάλλrιλρς τi4γ 
Τςχ;,ciJ�('gμείων .. '�θηyων., '!ϊκεί, ��
ρασέ · τα , περισσο;rερα . χ�ονι� ,τη9 
ζω�� του .. · τ0:rε, Π�Vρpεyθη_κε Kf(l, 
ά-τψκτησε ·· τ,pια, παι!>ιq. �.τό :;νε�, 
του 'έπάyyελμα.έpyά9θηκέ, yιά. τ,ή:v, 
άν6ψωσί τ60:κλάδου · του κα' έξε� 
λέyετο μέλος .τοΟ· Δ .. Συμβ.ουλίο:U 
τοΡ:Συλλόyού Δnμοσίων .'Υπαλλή,,, 
λών 1πi άρκε��- χρόν.ια. ΤΦ,.19.% 
πι;>?qε�,ήφ,Θη ,σ�Τρ�πε�ιτι)<ό:. :ιδρΙJ_:. 
μ� cπηy. Αθη:vα μ�; τό:v, βαθμ!_) .. του. 
Τμήμα1άρχομ. 'Α•ψοQ· πέρασέ, άπ�
τρι4i1'rι;χ έi.τά . έπ�yy.έλι+αια,. οrτω.ς 
με'δόσι θyμοσοΦ.�ς-- ελε,.γξ; τq, τι:.1. 
λεοταϊα χρόν,ια-τ,ης ζωης- του διy.)-, 

ρίσθηκε Διευθυντή.ς της Δημοτικης: · 
Βιβλιοθήκης Πειραιως, την δποία: 
διωρyάνωσε καί διεύθυνε κατά· 
τρqπο που έξυπηρετουσε πληρέ
στατα τό άναyνωστικδ κοινό της. 
yείιονος. 

Αύτή ηταν ή έπαyyελμα rική και 
κοινς.:>νική σταqιοδρομία κp:ί ή ί
δξολοyιι<ή πQρεία τοΟ 4πυρ(δωνος, 
'Νάyου μέχρι τοΟ θανάτου του. 

Ή ψιλοσοψική καί πνευμι:χτ.ικη, 
δρασις του δμως σημειώνεται εν· 
τονq; · άπό τδ 1897. Ή χρqνολοyία:. 
αύτή εΤναι άψ1;τηρία μιςχς νέας. 
στροψης πρός ώριqμένους προσανα
τολισμούς πνευματικων · κατακτήσε· 
ων. Σ' αύτές άνι:χδεικνύεται ηρως και 
ί:.πιτυyχάνξι μέ την άδάμαστη θε
ληματικότητά του την μεταμόρψω
σι του ίδεολοyικοΟ καί συναισθη
ματικοΟ του περιεχ,ομξνου,που πλαι: 
σι�νqνται τώρα μέ ψυχικές ίκανό
τήτες καί δυνάμεις πού χαρακτη
ρίζουν τούς πρρ:yματικρμς Μύστες; 
της ψ.ύσεως καί τοQ πγεί,μq;τος� 
προωρισμ,ένο.υς νά γίνουν ψυχουρ· 
yoi καί ταγοί άvθρώττ�ν. 

�Ετσι. δ Σ:πυρίq�ν Νξ.cyος άκ1ι-· 
νQβολεϊ τ�ρq:. καλ�qύ_νη �ι;αί σο
ψίq:, δ(19 μ _q;yν.ητες πού τρqβοϋγ· 
κοντά, του, δqq�ς ,τqθc,Ον άy,ω_τε,ρό· 
τητα καί yνωσι. Συσπειρώθη�ι:χV" 
εκτ.οτ� μ�;ρικοί. μαθ,ηι;έc:;; τQυ, yιά: 
ν(\;, yίγoyy,, οι. τφλt,-9�, άρr,6:rερι:χ,. 
πρ_ύ . ξμ�ι ν_qy_. ττάy,τ,qι � άψ9φ,ΡΜf ν,q ι. 

M'j cφτρΑς δ. 4;Πt,1ρ�9�ν., liα:YQ<;. 
ηταν Π�ςi/V,, σt κ�ε, κρ�νRV\Κή έ(κ,� 
. δι:ι��σι σ�ι;:ι.ικ,ή- ι-ι.�: τή'\1 , πρ,όρ9q, τοv
ά:,ιθ,ρι;9.τςισμό, τήν. ΦΥ91Ρf\.�φεια,, τήγ::, 
εqι;,υνs:ι,. τη\;: άΜΘ,,Ρ.\αι;, τήy.,,εv�αιμ,ρ.:. 

ν,ιά;_κς,;J,,.τή� ά:π�λε1:ιi:J'έρ,_φQ}' η>Q,,άΊ(, 
θΡ.�'1!-!, Υ�τσι μ� ,τήy δμq,δς_χ�τ�Υ,'. 
nιqτ�γ, το4 έμφp:;ν.ίζ§_ται,σι9�,«�JJλ7" 
,λοyο. Άβ\']V�-::-:; Ύy�ig;�,, πQ,y.ιεiy�� 
σκρ;ιιδ. την έψi:χ1::>μ9y;ή κι:;ι.i, διΗρ.ρ9ι. 
τηg άιφ�ω�yικης_ δί,q:ι•Ο:.Ci yί,g1,άγ
��φπιστ1�ι;p_Qς λόy.qυς. Σχ�,;_οφ,!ξf�ϊ. 
δρQη τρ,τε ι μίg:._ πρ;;ι)'μ,ι:χτ�!.§χ., K(!t .τό.,; 
βιβι,-..ίρ. «Qνε,υμgψι�w- Ίδρ,q�, 

Άπ??. τό 1�Q., π�R.ίJtRY. ο,·�uι�,ί,: 
δw,γ, l'jq:yqc:;_ κι:χθιξ@�νε; τi,ςj 

Κμp!Q:τ. 
κ�:ι.ι:κεs.·. έ1;<QΡ,Ρ.Ηέ.�.:_μ� όe,�β�_σ.ς�ς,,,U� · τα θ�?γ;:.r:qqgf).Q°IJJ:P�.1, μ�. τeχ, ά����; 
�ομι;ρσ;. ,κpί,, μt τ� .. ήλ�q�ρυ,τgq,ι σ_� 
οr-�,ς . τις: έτrqχές-- το� ξτου,ς1 .n�ΙJJι, 
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τότε θεωροϋντο σό:ν έπικίνδυνες 
έκκεντρικότητες. Γιό: τήν έκλαίκευ
σι αύτή της φυσικης ζωης δ μαθη· 
τής του 'Αδριανόπουλος έξέδωκε 
1οτε σχετικό σύγγραμμα. 

Βλέπουμε δτι δ Νάyος στον το
μέα τόν φυσιολατρΊκό, που σήμει:α 
εtvαι τό άyνότερb έντρύφημα της 
ζωντ'α\iης νεολαίας μας, στάθηκε 
πρωτοπόρος καί έyκαι\ιιαστής. 

Τήν ίδια έποχή μυέϊται στδν 
Τεκτονισμό μέ τους πιστους μαθη
τές του. 'Εκεί δ Σπυρίδων Νάyος 
άναδεικνύεται καί άναyνωρίζεται 
άπό δλους σό:ν γνήσιος έμπνευσμέ
νος- μύστης Δάσκαλος μέ σπάνια 
ηγετικά προσόντα. Ή ίκάνόtης 
του yιά τήν έ"Jμηνεία των συμβό
λ{!)V, ή γλυκύτης τΌG χα·ρακτήρος 
του, καt ο[ έμπνεύσμένες διδασκα
λίες του εδωκαν νέα ζωογόνο 
πνοή στΌυς τεκτοΊιικους κύκλ0υς, 
μερικοί των δποίων κάt σήμερα 
άκόμη πορεύονtαί σϋμφωvα· μέ-τίς 
ά%κτtμητες καί σοφές ύποθηkες 
του. 

"Οταν συνεστήθηκε η· Κοινωνιο
λογική 'Εταιρία άπό . τόν 'Αλέξαν
δρο Παπαναστασίου, τέκτονα, τόν 
Κ. Βαρβαρέσον καί άλλους σοσια
λιστές' που εtχd:ν περα:τώσeι τίς 
σπουδές τους στή Γερμανία, · ή 
δμό:ς τοί3 · No:you εδωσε καί .τότε τό 
«παρών» καί άτiέτέλεσε· τον. κορμό 
τηi; ,τρΌοδευτικης_ έκείνψ:; Όρyά
νώσεως,. που τό Έ-λληνικό·κοινό·τήν -
δέχθηκε· μέ' ένθοuσιασμό. 'Α τυχως, 
άrtό τήν· άρχή'ή tδεολοyική έκείνη 
'Οργάνωσις ετίαθέ πολιτική καί 
κtψμcχτική διάβρωσι"καί φuλλορρόή
σέ' άκαιρ�, άφοΟ σύνεκλόvισέ άρ
κετό: τους πbλιτικους κύκλους της· 
χώραζ μας. 

Κ'ατ'ό: τ_ό' 1915 δ Νάyος ,έyyράφε· 
ται στή Όθεοσοφικ-ή ,Τφφία- κei: -γί
νεται πρcιεδρ

.
ος·της ,Στο�ς «'Απόλ

..• λων». Τό!,τέρα9μά του άπώ έκεϊ ·η
. τtχν·σύντεη:.rε�,Καίτοι ετρεφε Β<!χυι:t�� 

σμ.ό yιά-τήν ίδρύτριά-τηc;; -"Ελ�Ί:ια Πε-
·τρόβνct- , Μπλcχβάτσκu,- ή · διάρθρω
σις κι:χί 'η· ελλειψις ' με-θοδ0λοyίας ·
κατάλληλης yιό: τό σύστημα έκεϊ
νο; .:που έν-τούτοις έφιλΌδσξησε -νά
ά"ΙΙαfiει-χθ·η δ · φΘpευς - της 'Αρχαίας
Σοφίάc:; .στη - Δύοι, δέ ν τόν ίκανΌ·

ποιοGσε. 
Αύτή ηταν σέ σύντομες καί γε

νικές γραμμές ή tδεολοyική έκδη
λωσις καt δραστηριότης του Νά
yου, στ-ή διαδρομή του μέσα άπό 
τtς διάφορες όρyανώσεις που εδρα
σαν τότε σέ ποικίλους κοινωνι
κους τομείς. Τό πέρασμά του άπό 
αύτές σκόοπιζε τήν άκτινοβολία 
της δuνατης του 11ροσωπικότητας. 
'Όσοι σuνερyάσaηκαν καί τόν 
γνώρισαν από κοντά, πάντοτε θu
μοϋνται μέ θαυμασμό τήν άνωτε
ρότητα του ηθους του, τήν άστεί
ρευτη καλωσυνη του, τίς άπέραντες 
yνωσεις του καί τή δύναμι της 
πάντοτε όρθης κρίt:εώς το.u. 

� Ας δοGμε δμως τώρα, ποιό 
ηταν τό Jδεολο'Ι ικ·ο· «τιιστεύω» 
του Σπυρίδωνος Ι' άyου. 

Ό άκάματbς αυτός και τολμηρός 
έρεuνητής_άτiό νωρίς στράφηκε στή 
μ-ε-λέτη των καταλοίπων των Άρ0 

χα[ων·'Ελλήνων ΦΊλοσόφων: Μέ τήν · 
μυστηριακή' του· κατάρτισϊ κατώρ
θc...)σε, δσοv- κανένας άπό του( συγ
χρόνους του η καί· τους 11ροyενε
σtέρους- του, νά' σiτΌυδάσή τήν 
yλωσσα, του συμβόλου και νό: το 
έ-i>μηνεύη τόσον έπιτuχως. ' Ετσι'· 
άiτοκαλύπτεt μέ 11ειστικ6tητα"' τό :c 

βαθυ· riρίεχόμενο κάθε άλλrjγόρf
άι:j.- Ή ·ίκανdτητά· του αϋι:ή τόν •βο:-

ή'θησε· νά· έρμηνέύη" με:· πΟ'λλήν 
έμβι:>'[θέία κ:α:ί'-εύΧ:έεεια·ττjν άρχα(α'
Έλλ ηνική καί ξενη ΜίJθόλb-yία; 
ύπό τό κάλυμι:,ια · τηt; δ11οία<; οί 
σ-ο·φ0ί συνθΈτε'ς· τη(; έρμηtικεχ εκ'λεϊ• _ 
σαν·έ�εϊ·· τό:·βάθέιά· νοημάtd:'1 τωv· 
δυνάμεων καt ·των vόι:ιωv· της'· κο� 
σμοyον[ας yιά νά τα προφtJλάξο1:ιv' 
ά'Πό τήν βε'βηλωσι'·η .καί· τήv''π'άραJ ' 
νόησι ά'Πό' τtς άδύνατες καt:· τίς" 
αώρες διάνοιές.- Μ(α· 1 συγκριτικη '. 
μελέτη · των·· _σώζο�ένων" Κ6όμοθεωJ 

ριων, τον- επέ·ισέ δτι δλες\n'ρόέρ
χον'rαν· άπό τήν · 'ίδία' 11ηγη.: Δια'--

. φ0ρο11οιοϋντο-·καi···-εττc:iιρναν ξε-χ_ωc
ρϊ-σtή διαk&πωσι καί·· μορφft,',ά\ίά
λοyc:i·· μέ• τον· χρόν\:)'' κάί 'την ί�ςα.::-,: 
νότητα·τοQ κάθε0φελbσ6φΌυ. · Πήγ�y 

- των διαφόρων κοσμοθ'ε�ρrων 110&·
διατuπώθηκ·αν· μέ•·τόν μωθο: κttί το
σύμβ0λσ, πίστευε ·οτι 'ησαν τά'πρ0-
ελληνικά Μυστήρια, άπό τα ·δτtdϊα

'\. 
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οί θεολόγοι ποιητές καl φιλόσο
φοι διδάχθηκαν καl άντλησαν τά 
στοιχεϊα της Κοσμοθεωρίας των, 
πού έδόθηκαν μειέπειτα στούς ί
στορικούς χρόνους καl διατυπώθη
καν στά φιλοσοφικά τους συγ
γράμματα. 

Σάν θεμελιωτές καί πρ�τοπό
ρους κάθε μυστηριακης yνωσεως 
καί κάθε φιλοσοφίας άνεyνώριζε 
τόν θεϊο 'Ορφέα καί τόν Μέγα 
Πυθαγόρα, των όποίων τά σωζό
μενα μελετοϋσε έμπερισιατωμένα 
καί συνεχώς έπί πολλά χρόνια. 
Τά μεταyενέστερά τους φιλοσοφικά 
συστήματα τά θεωροϋσε προερχό
μενα άπό δσα οί γίγαντες έκεϊνοι 
της Έλληνικης Συλλήψεως διατύ
πωσαν είτε συμβολικά είτε φανερά. 
Ή επίδρασις των 'Ορφικών καί των 
Πυθαγορείων θεωριών ύπηρξε στό 
πνευμα του Σπυρίδωνος Νάy-:>υ 
eετικά διαβρωτική. Μέ τήν βαθειά 
δέ στοχαστική του κρίσι καl μέ 
τήν εξαιρετική ίκανότητα νά είσδύη 
στό νόημα του συμβόλου, οχι 
μόνον πέτυχε νά συλλάβη τίς κο
σμογονικές καί ίδεολοyικές δοξα
σίες των δύο τούτων ύ, ερόχων 
Σοφων καl Μυσταyωyων, άλλά 
καl νά τίς έpμηνεJη καl ν!:ι. τlς 
αναλύη μέ σαφήνεια καί μέ πειστι
κότητα, ωστε νά προκαλουν τήν 
κατάπληξι καl τόν θαυμασμό των 
συγχρόνων έπιστημόνων καl των 
σοφών ερευνητών. 

Ό Σπυρίδων Νάyος μπορεί: νά 
είπωθη άδίσταχτα, δτι ζωντάνεψε 
τήν άρχαία 'Ελληνική σκέψι καί 
φιλοσοφία. 'Ανέσυρε άπό τά βάθη 
των αίώνων καl άπό τά άδυτα των 
άρχαίων Μυστηρίων άλήθειες, τίς 
άνασυνέθεσε καί παρουσίασε πλη
ρες φιλοσοφικό καl βιονομικό σύ
στημα μέ τό όποιο έξηyοϋσε δλα 
τά αίνίyματα της Ζωης καl του 
πνεύματος, άλλά καί ίκανοποιοϋσε 
τήν πιό άνήσυχη καl άπαιτητι
κή σύγχρονη σκέψι. Τlς άρχές του 
συστήματος εκείνου πρώτος αύτός 
έφάρμοζε μέ αύστηρότητι;χ σάν κα
νόνες του καθημερινου του βίου 
καl καλοϋσε τούς μαθητές του 
1<αί τούς άκροατές του νά τlς άκο
λουθήσουν. aο,τι πίστευε σάν όρθό 

καl σάν πρέπον, τό μετουσίωνε σέ 
πραξι μέ συνέπεια αύτόχρημα μο
νολιθική. Αύτή ηταν ή μεγαλύτε
ρή του άρετή. Ή μεταμορφωτική 
έπίδρασίς του στό ηθος καl στό 
πνεϋμα, δσων τόν άκολουθοϋσαν, 
ύπηρξε καταφανώς άπο rελεσματι
κή. Έκεϊνοι πού μαθήτευσαν στα
θερά κοντά του δέχονταν τlς άκτϊ
νες της ίδεολοyικης διαφωτίσεως, 
τίς άκτϊνες της ψυχουρyικης κα
τεργασίας τους, τlς άκτϊνες τlς λυ
τρωτικές yιά τό πνεϋμα τους. 

aολα αύτά τά άνεκτί�ητα, χάρι
ζαν, έφαρμοζόμενα, ηθος άνώτερο, 
σκέψι έλεύθερη, ίσορροπία καl γα
λήνη ψυχική. Ό Σπυρίδων Νάyος 
αν καl άναyνωρίζονταν σάν Διδά
σκαλος Μύστης, ούδέποτε 
ίσχυρίσ8ηκε, δτι παρουσίασε δικό 
του φιλοσοφικό σύστημα οϋτε καl 
δτι ϊδρυσε Σχολή. Φιλοδόξησε μό
νο νά φέρη στήν επιφάνεια τlς δο
ξασίες των ά,:�χαίων προγόνων μας 
καί προσεπά8ησε νά τίς καταστήση 
καταληπτές, προσιτές καi εφαρμό
σιμες άπό τούς σύγχρονους aΕλ
ληνες. Τόν συνέπαιρνε πάντοτε τό 
πάθος της άρχαιοφιλίας καl πολι
κός του άστήρ ηταν ή 'Αρχαϊα 
'Ελληνική σκέψις. 

Ό Σπυρδων Νάyος ύπηρξε μιά 
καθαρή 'Ελληνική ψυχοπνευματική 
ίδιοσυyκρασία μέ γνήσιες καί ά
yνές φυσιολατρικές έκδηλώσεις. 
Ή πίστις του σ' αύτό πού δίδασκε 
στούς κλειστούς καl στούς άvοι

κτούς κύκλους, δηλ. στόν Τεκτονι
σμό καί κυρίως στίς εκδρομικές 
συγκεντρώσεις στούς άρχαιολοyι
κούς χώρους, προκαλουσε τήν προ
σοχή καί τόν θαυμασμό των άκρο
ατών του. Πολλοί άπό αύτούς, δσοι 
ζήτησαν νά τόν πλησιάσουν κον
τύτερα, αtσθανόντουσαν τήν άκτι
νοβολία του καl τήν άyα8οποιό 
του έπίδρασι. 'Έτσι του εyιναν ά
χώριστοι φίλοι πού δεν τόν λη
σμονοQν ποτέ. Αύτοl καί τώρα ά
κόμη προσπα8οϋν νά πορεύωνται 
σύμφωνα μέ τlς σοφές ύποθηκες 
του. 

Τlς δοξασίες του καl τίς πεποι
θήσεις του τίς ε1χε θεμελιώσει στά 
στέρεα βάθρα της Έλληνικης φιλο-
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σοφίας, καί πάνω σ' αύτό: ϋψωσε 
τό tδεολοyικό, τό 'Ηθικό καί τό 
-πνευματικό του οtκοδόμημα. Πί
στευε άπόλυτα στό 'Ενιαίο της 
Φύσεως καί τό αtτιολοyουσε μέ 
-τίς άτράνταχτες αύτες άλήθειες:

«Ούσία, μορφή καl συνεLδησις,
,ελεγε, συνθέτουν την άρμονικη
έκφρασι της δλης φύσεως ποu ά
ποτελεί τό Παν. 'Από τό Παν
προέρχεται δ άνθρωπος. 'Από τlς
ούσίες τοϋ παντός σύγκειτι:ιι καt
ο0λο τό εΙναι του καt κλείνει μέ
σα του σέ λανθάνουσα κατάστασι
-δλο τό Παν. Γι αυτό λέγεται καί
μικpό)tοσμος. Μέ αύτές συντη
ρείται ή μορφή του καl τό ψυχι
κό του έγώ καl μέ αύτές έξελίσ
σεται, μεταμορφώνεται καt με
γενθύνεται τό πνευματικό του α.
τομο άπείρως στο α.πειρο χωρlς
τέλος. 'Όπως οί άριθμοί δεν εχουν
τέρμα, ετσι καl ή άτομικη ψυχή
δέν εχει τέρμα, εlναι άθάνατη καt
άενάως πολλαπλασιάζει τlς δυ
νάμεις ποu κρύβει μέσα της σέ
λανθάνουσα κατάστασι. Tl όφεLλει
λοιπόν ό εμφρων άνθρωπος; Λα
τρεία στο Παν. Ή λατρεLα δμως
αυτή εχει νόημα καί σκοπό τότε
μόνον δταν ό άνθρωπος γνωρίση
τοuς νhμους καl τοuς σκοποuς
της Φύσεως καt προσαρμόση δλες
τlς έκδηλώσεις του στοuς σκοποuς
:καί τοuς νόμους Της. Αύτή ε'ίναι
ή πρέπουσα κάl άληθινή λατρεία,
δηλαδη ή άpετή ΠCΙU πρέπει νά
πpοσφέρη στη Φύσι καί ν' άκο
λουθη ό α.νθρωπος. Καί μόνον ή
άρετή θά τον δδηγήση νά γνω
ι:,ίση άσφαλως την πλήρη καi. ώ
λοκληρωμένη άλήθεια. Ή άλή
eεια θά τον δδηγήση τότε νά
γνωρίση καl ν' άπολαύση δλες
τίς χαρές της ζωης, για τlς δποί
ες πλάστηκε κάθε ύπαρξις. 'Έτσι
δέ μόνον διώχνο11ται δ πόνος καί
οί δοκιμασίες ποu είναι καρπός
της ψευτιίiς, τοϋ σκότους καl της
άγνωσίας».

'Από που δμως ή προέλευσις του
Παντός καί ποιες ησαν οί Κοσμο
yονικές άρχές ; Σ' αύτό τό ση
μείο δ Νάyος πίστευε στίς 'Ορφι
κές θεωρίες περί χάους, πού έθεω-

ρείτο σό:ν κατάστασις, ή δποία 
περιέκλειε κάποτε σπερματικό: δ,τι 
σήμερα βλέπουμε σ:χν μορφή καί 
σό:ν συνείδησι. Άπό τό χάος προηλ
θαν στό εΤνα; τους άφ' έ::χυτων διό: 
του χρόνου καί του ΚοσμοyονικσίJ 
'Έρωτος οί δύο ούσίες, πού οί Πυ
θαyόρειJι τίς καθώριζαν σάν μερι
στή καί σάν συνεχόμενη. Οί δύο 
αύτες ούσίες διό: της μίξεως εφε
ραν στό εΤναι τό μορφικό άτο· 
μο, τό δποίον μετουσιώθηκε σε 
μιό: δεδομένη στιyμή σε συνειδητό 
άτομο. Αύτό άποτελεί καί τό βα
θύτερο μυστήοιο yιό: τόν άμύητο 
άνθρωπο. Τουτο τό πνευματικό ά
τομο διά μέσου των διαφόρων όρ
yανισμων της όντολοyικης κλίμα
κας έκτυλίσσει τίς λανθάνουσες 
δυνάμεις του, φθάνει στήν άνθρώ
πινη μορφή yιά νό: συνεχίση τήν 
έξέλιξί του καί τήν δράσι του σέ 
άνώτερη του άνθρώπου κατάστασι, 
τήν πνευματική. Στήν κα.τάστασι 
αύτή έπιτυyχάνεται ή τελείωσίς 
του καί άrτοκταται ή καθαρή Γνω
σις. 

Στό ε;:,yον ,του «Πνευματικαί 
Ίδέαι» περιyραφει πως 1i Γνωσις 
έκείνη μεταβιβάζεται στούς άyνούς 
καί σrούς καθαρούς, σιούς άξιους 
και τούς ίκανούς yιό: νό: συνεχί
σουν τήν πορεία της ψυχης των 
πέρα άrτό της yης τό περιβάλλον: 

«Τtς σχέσεις μεταξu των άν
θρώπων, ελεγε, πρέπει νά τlς 
διέπη ό ήθι.κός νόμος, δ όποίος εί
ναι συνώνυμος μέ τον φυσικό. 
'Ύψιστος δέ φ1Jσικός νόμος είναι 
δ νόμος της Άρμονίαι;, χωρίς τόν 
δποίον δέν θά ύπηρχε τάξις, πρόο
δος, έξέλιξιc,;. Τί είναι δμως άρμο
νία; 'Αρμονία είναι δ Νόμος δ 
όποίος διακανονίζει τίς μεταξu ού
σιων, μορφών καί συνειδήσεων 
σχέσεις προς τον σκοπόν της έξε
λίξεως των πάντων διά της άλλη
λεπιδράσεως, δηλαδή διά της ά
γάπης καί τοϋ ερωτος. 

:ο νόμος της άρμονίας είναι 
συμπύκνωσις των έννοιων ποu 
περικλείουν οί μαγικές λέξεις : 
'Αγάπη, 'Ελευθερία, Δικαιοσύνη». 

«Φίλει τον ανθρωπον, ελεγε, 
οχι άπό δεοντολογία η κατ' έπι-
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ταγή. Φιλει τον ανSρωπον άδια� συνώνυμος με τήν λέξι άναγνώ
φορωντας έαν αύτος σε άγαπq:, σε ρισις. Ό ανθρωπος δεν εlνάι· σε· 
μιση η σε περιφρονη. Στό πρό- θέσι να δώση τιποτα στον δμΌιό· 
σωπο. κάθε άνθρώπου να βλέπης του. Ή φύσις εΙναι έκεινη πού, 
έπαναλαμβανόμενη την ϊδια σου δινει στον ανθρωπο τον όpγάνισμο' 
ύπόστασι. Σεβάσου· πάντα οtονδή- και τtς ίκανότητες τtς αiσθ'ήσιcι--· 
ποτε ανθρωπο άγαθο η κακό, πε- κές καt τtς πνευμα>rικές μe τtς 
παιδευμένο η αξεστο, γιατt εlναι όποιες δικαιοϋται νά. πέρνη άπό
μία άξια της Φύσεως, πού έργά- τούς κόλπους Της δ,τι τοϋ άναγ
σθη;<ε έπt αiωνας πολλούς για να καιοί για τήν uπαρξι του, για τήν
συνθέση τήν, άνθρώπινη όντό- πρόοδό του καt τήν εύδαιμονια:. 
τητα·. Αύτή εχει λανθάνοντας του. Ή φύσις διαθέτει άφειδως; 
τούς Νόμους της 'Αρετης καt της , δλους τούς παράγοντες της ζωης; 
Σοφιας. Βοήθησέ·τον έσu με τήν για δλους. Ό ανθρωπο� στήριζό
άγάιπη σου καt το ένδιαφέρον σου μενος στή δύναμι τοϋ iσχυροτέ
γιά να τtς έκδηλώση εντονα. ρου άφαιρεί τα μέσα' καt στερεί 
Χτύπα καt καυτηριαζε πάντοτε τον δμοιό του άπο δλα έκείνα 
τήν κακια καt τήν άγνωσια-. 'Αλλά πού θα τοϋ έξησφάλιζαν ανετο 
σεβάσου τον ανθρωπσ, κάθε αν- βιο, εuκολη παιδεια, καt χωριι;. 
θρωπο, γιατt· καt τοϋτος μια μέρα· έμπόδια πρόοδο. 
προοριζεται να-γινη Θεια uπαρξις. Να εlσαι δίκαιος. Ν ·α πιστεύΥ'jι;{ 
Δείχνε πάντα άνεξiντλητη έπιει- δτι δλοι εχουμε σάv τέκνα της ϊ-· κεια καt άνοχή. Μήν οiκτειρεις δ'ιας μάνας τά ϊδια δικαιώματιχ: 
ποτέ τον σφάλλοντα. Μήν περι- καt τtς ϊδ'ιες υποχρεώσεις άπέ
φρονήσεις πο.τέ τον άμαρτήσαν- ναντι τοϋ συνόλο·υ. 
τα; γιατι και· σu εσφα:λες κ.αι Νά εlσαι δίκαιος, και άναγνώρι-· 
άμάρτησες πολλές φορές· στο βιο ζε σέ·κάθε. ανθρωπο δ,tι άνήκει'ι 
σου. Ot αλλοι δμως σε άνέχθη- σ' αύτον άπο τή μη·τtριt" Φύσι. 
κα.ν. Έά.ν ίιπηρξες αvστηρος πολύ, Κάθε· uπαρξίς· δικαιοϋται να εχή: 
κάπο-rει θα. τσ> μετανοήσης. 'Εάν- στή διάθεσι της δλά τα· μέσα της· 
εκρινες. μέ•. έπιε,(κεια, δέ:v θα με- π·ροόδου, τij'ς πt1ιδειας·. για· νι't μά-· 
ταμελ'ηθης-ΠΌτένΝά-βρίσκης πάν- θη καί αύτή τήν άλήθεια· και ν' 
τα, τήν-• δόναμ;ι,νά συγχωρης-έκεί- άποκτήσ·η τήν 'Ελευθερια ·την κσι:... 
νιw, πού. σε άδ\κησε. 'Αγάπα·. νω:vικη και· τt)ν πνευματική. Καμε 
κά:θe.π.νοή, κάθε συνειδησt ύπαν-· δ,τι μπορείς γιά-ν' άνανήψη· δ· &:::.., 
&ρώπινη; άvθρώπινη και ύπεραν- δελφός·σσυ ανθρωπος. Δ'ωσε χεί::. 
θρ·ώπι-vη, γιά.-νάrαtσθiχ.νθης--καt-σu ρα βοηθειας να β"j1η citτο'τ-ο:βόϋρκο
τις- περιπτύξεις και τήν• θέρμη της κατωτερότητας, Μην· προS<α'-'
της; π<ι-γκόσμιας- 'Α�άπης, Για να, Χεiς, μην ύπΟ'τιμας κανένα� πιί9τιι-. 
γ1νη"9 έλ:εύθερpς,. νά- ά.ναγνωρίζη-ι; να εlσαι· άνεκτικός. Χτόπιt τί� ά'V- · 
καυσ�όν, α:λλ-ον • το� δικα-ίωμα,νά,: θpώπινες άδ'υναμιες. Στ(yμάitι:ζc 
γίνη,και αύ-vός1έiλεύθeρος. Βοήθη-· το: πάθος. Κίίuτήριαζε" τήν άμαρ::., 
σε-.πάντοτε,ν' «ποΧαόσουν, και,οt• τία: 'Αλλά·ποτε· μη θίγεις- τ'ifΨ 
αΛλ'οι ,τή_ν οiκονομική·s ;ΥΙν,·κ�ι_νω- σ:ξί.οπρέtcεια· του άμαρτήσα.ντος� 
νική; :11ν--πν4:_υμαιηκή• Ελε�θερί�� Μη' πληγώνεις, μή φονεύει�;· 7!<Πt1. 
κc:u., να,. μπουν- στη�· τ'Ρ�?(tα• τσψ τον ciδελφό'σου · ανθρωπο�. ΗΕστω� 
Φνtιικοu ·ίlrόμον;• σ<tον·, Κ\νκλο- τ,Υj'ς.-, '*tιι,•·αν εWαι άμαpτ'ωλός; Δέν ξεύ.., 
Πάγκόσμιας 'Αρμον�ας: p'Εις .και σu και έγώ'•πόσες· φορ.έι;: 

ΝάΙε1σαι δίκαιο·,;;;. δηλα-δ'η· ά-;ια- σ't"ήv-πορεία της·φuχ_ηξ· μα-ς κ ιt'tα.· 
γνώρ�ζε και , σεβ'άσοu τα δtκαιώ-· τιι; άλλ'επάλ>..ηλες ένσαρ·κιbσε(ς μϊι'ς� 
ματα-ποu· εχεε κάθέ uπcφξι..ς, ή δέν νπήρξαμε έγκλημαιrtες, χα 
δποί�.εΙδε το _φως- τοi]ί. 'Ηλίου για ΚΌυpyοι; άμαρτωλοί.- ΗΟμως· ή • 
νά •άπολαμβ�:vη· .την ζωή,, νά·τrρο- στοργή των Δυνάμεων· της- ΦϋΌε'-, 
οδίa-όη.,χαι να έξελtσσετιtι πνευμcι- ως; τb· φως- το� ΗΗλ\ου κcιι; οι i 
τικά; Ή• λέξις δtκαιοσόνη; εΙναι φροντίδες >rώv·ά.νωτέpωv συ'llειδή'-• 
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σεwv μας βοήθησαν μ,t τtς δοκι
μασ�ες._ και τον πόνον νά μάθουμε 
καt ν' άκQ:λοuθοuμε το. καλο και 
τό. πρ�πον». 

Ό Νάyος ποτε σε κανένα, εστω 
καί αν του τό ζητουσε, δεν του ύπε
δείκνυε τήν πλάνη · του, δεν του 
ελεyε τό έλάττωμά του, τό σφάλ
μα του. Εtναι ενα σημείο που φα-. 
νερών.erαι μεγαλόπρεπη ή ευyέ� 
νεια και ή πραγματική λετττότης 
μιας άνώτερης ύπάρξεως. Τουτο 
τό δικαιολοyουσε ώς έξης: «Έάν 
σου πω τά σφάλμαtά σου, θά φα
νώ άνώτερός σου καί σύ θά.αt
σθανθης ενα αίσθημα κατωτερό:rη
τος άπέναντί μου, πράγμα πού δεν 
τό. θέλω. θέλω νά εtμαι ίσος πρός 
ίσον. Ή άξία εyκειται εtς τοGτο: μό 
νος του δ άνθρω.πος πρέττει νά ά
ναyνωρίση τό σφάλμα του καt νά. 
τό έπανορθώαη διά toG αυτοελέγ
χου και του θελημα-ι,ικοG του. 
Βέβαια, α$:. βοηθώ καί σε ποδηyε, 
τω με προσοχή διαφQροτρόπω.ς, 
χωρίς ποτε να σε κατεβάσ� άττ:ό 
τήν ��μίδα της άδελψικης ίσο·Η
μίας». 

Αστός ηταν δ καλός, δ ευyε.νι
κός, δ ανώτερος Σπυρtf>ων. Νάyο.ς. 
Τώρα. ας θίξουμε και. τό πνευμα
τικό Πί,σtεύω .· αυτοG του σοφ9G 
Μώστη. Ό. Νά;yος πίατε..υε δtι τό 
σ�νοt,.ο τω:v. έκδηλουμένων ουσιών, 
των μQρφφV .και τω):! συνειδήqεων 
δί,έ,:τξ.ται άτι<;> νόμους ποι) βοηθ9Gν·, 
στην έξέλιξι καt την τελειοποίησι. 
Οί νόμοι τουτοι βοηθουν την 
έκπ-νε..υμά;rωσ.ι, πάqτης μοι;>.φης,.κι;χί 
τήν εt.ς,τό , άπειρ0.ν. άτέρμονα -έξέ-. 
λιξ(. του,ς.,_ Τούς νόμοι,ις. τοι:ιτο\J.ςι, 
πι;>.sπει1 νά ,. yνωρJση,. δ .', άνθρwrτο,ς, . 
yιά νά y(νη σοφQ,ς καί. νά; πρ.ο.:, 
σQι@ί,.Ιι9!i7η ς>4ες. του. τίς,' έιςδ,111λ�οι;tς 
σ(ιι,ιg>(.\);ν�� με_,.,αυ1ούς. yιά; νά;.χίyη, 
έVC>J.Rf: qς, Ό έγάρε;ι:.ος κα�:,, δ ΌQ•;· 

φοι:;, βο1-1θ�ίτα.ι, καί,yί-νεται1, συ�ερ•.,
yά;ιςηq -τω\! ,άν��έρων .αu:τ:ε;1Ο. σv;νει�� 
δή

0
β�ων ,οί�:ιιοϊ.εc; σιινέστησαν, τήν 1, 

θε.ίά,, πνςl{μ�τ.ικ,ή. ίερςφ�(�;χ . σ;rήν , 
ΚΟΡ(!Φι:Jι ,της, δποία.ς,_βρις,χ.e.τ.αι .�Υ
πέρθεος � Αρχων, χειριστής των 
φυσικών καί των πνευματικών Νό
μων. Τουτον, σ' ενα δημοσίευμά 
του ατούς «Καιρούς» του Κανελλί-

δη, τόν άποκαλεί «Κάτοικον του, 
Σύμπαντος», διευθετουντα καί έ
ποπτεύοντα τήν τάξι του Παντός. 
«Ό λατρεύων τό Γιαν, ελεyε, · λα
τρεύει και τό μέρος. Έάν δ λα
τρεύων μόνον μίαν προσωπικότητα. 
δσον ίσχυρα καί άyαθη καί αν εt
ναι αυτή, ύποτιμα τό σύνολον». 

Λάτρευε τήν φύσι κ aί τό φως_ 
της. θαύμαζε, άyαπουσε καί σεβό
ταν κάθε συνειbητό έyώ πού εtναι 
καρπός της φύσεως. "Ηταν έραστής . 
της άλήθειας καί αυτήν άναζητοϋ
σ&· σ' δλον τόν έπίyειο βίο του, 
αυτήν άκολουθbυσε και αυτήν δί
δασκε. 

«Τόν ένάρετο καί τόν σοφό, ε
λεyε, ένισχύουν οι , δυνάμεις της. 
φύσεως για νά μπορη. νά έναρμο
ν(ζεται πρός τούς Νόμους της. 
αΟσους ποθοϋΊ, καί θηρεύουν τήv
άλήθεια, ή άλήθεια τούς ποδηγε
τεί καί τούς. φpτίζει. Ό Ουρανός .. 
τούς έμπνέει καί τούς δδηyεί για . 
νά�βΑοΟν τό δρόμο πού άγει στήν 
άληθινή πραyμαιικότητα. 

Λυτό εtναι τό. πνευματικό πι
στεύω. του ·Σπυρtδωνος Νάyου. 'Α
πλό,. σαφές,. καί ·σοφο, βγαλμένο 
άπό την πείρα των αίώνων, πού, 
άποκτα ή _ψυχή σάν yνωσι πολύτι
μη· άπό τις μακρυνες πορείες πού. 
εκαμε περνώντας άναρίθμητες- φΟ
ρ�ς · άπό τό, λtκνο ·εως τόν τάφο. 
Αύτός .δέ-εfναι δ μόν0ς τρόττ0ς μ� 
τόν δποϊον άποκταται ή ώριμρτης; 
Τα lSρ,ιμα ;παιδιά της- γης ετσι ξε
πληρών0ι:ιν τό χρέος τους καί.·τήv 
μόpφωσ.ί· τους έδω κάτω καί εtναι 
ε,;οψα ·πιά ν' άτενίι,ουν· τόν· Οόρα:--· · 
νό-.- Ό. πρό� ·τά ·άνω δρόμος εtναι� 
γι' αύτά· τώρ.α άνοικ:rός καί· έλ:εύ- · 
θεRος.-

Ή - άρετή, ή · άττέραν-τη' κcχλω-
σύνη, ή θεληματικό•ϊης · καί ή, Ό' 
σο.φίο::. τοΟ. Σ.nυρίδtο:νος. Νάyοw,. πι
στιεύω διη. τοG .δt'νου;ν , τό· :δι•καrωμαλ 
νά όνομασθη lSριμο παιδί ι ης Γηq� 
Ή Γιϊj, 1,καί-,δ, αΗλ,ιος,,_ τό:v ... έφωδία
σ,;ιi'ί στ,ορyικά, με,, δλα.,έκεϊ-:vα -τά-:. 
μέσ.α,. yιά νι;ι συν,εχ(ρ,η: τήν, πορεία,ί, 
καί την δρασι της . ψυχης_ τ9υ _ σε 
τέλειους καί φωτισμένους κόσμους. 

Τώρα άξίζει νά yίνη γνωστό καί. 
τό yήϊνο τέλος του. aΟταν τό 1933. 
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ϊό νημα της έπίyειας ζωης του ε-
1τρεπε νά κοπη και τουτο του είχε 
πρό εξη μηνων προαναyyελθεϊ, ό 
ό Σπυρίδων Νάyος τέλεσε την ή
μέρα έκείνη τό τελετουpyικό του 
καθηκον προς τις Δυνάμεις της 
Φύσεως. 'Έκαμε τό τελευταιο του 
θαλασσόλουτρο και οί άκτϊνες του 
πατέρα uΗλιου περιέβαλαν μέ την 
δύναμί τους ολο τό είναι ένός 
γνήσιου λάτρη τους. Αύτές οί άκτϊ
νες καϊνε κάθε τό τιτανικό και τό 
yήϊνο πού φέρει ό θνητός. 

Και oτav μετά μία ωρα τό μαυ
ρο πουλί του θανάτου επρεπε νά 
τόv πλησιάση, τόv ζύγωσε κι' αύτό 
μέ σεβασμό, μέ θαυμασμό και τοϋ
κοψε τό νημα της ζωης σέ μια 
σύντομη στιγμή, μέ εύ3ανασία ! 

Τότε ή άθανασία, πού ποθουσε 
ή ψυχή του άπό αίωνες πολλούς, 
τόν άyκάλιασε καί τόν περιέβαλε 
μέ τόν κότινον του πνευματικου 
ηpωα. 

Οί ύλακές του Κέpβερου δέν τόν 
ίpόμαξαν. Οϋτε ό u Αδης μπόρεσε 
νά τόν κρατήση. Γιατί σέ ολο του 
τό βίο είχε βγάλει εvα-ενα τά 
δόντια του τρικέφαλου και είχε 
κτυπήσει τά σκοτάδια του u Αδη. 

Ό Σπυρίδων Νάyος δέν χαρο
πάλαιψε, κοιμήθηκε ηρεμα! Είχε 
ηδη νικήσει τόν χάρο. Έκεινος 
πού ξεριζώνει τίς άδυvαμίες καί 
τό πάθος· έκεϊνος πού άκολουθεϊ 
την άρετή καί κτυπα την κακία, 
τήv ψευτιά καί κάθε δουλεία· έ
κεινος πού θηρεύει, ύπηρετει την 
αλήθεια καί λατρει.:,ει την έλευ9ε
ρία, τήv δικαιοσJνη, τό φως καί 
τρέψει στην καρδιά του άyάπη yιά 
δλους: αύτός, νικα την άτέλεια, 
-vικα την άμαρτία, νικα τόv u Αδη 
καί τά σκοτάδια του. 

Ό δρόμος του yιά τή φωτεινή 
λεωφόρο είναι έλε•Jθερος και άνοι
κτός. 

Σκεφτόμουνα οτι στά πλαίσια 
ένός άρθρου θά μπορουσα να 
.στριμώξω τά τόσα πολλά yνωρί-

σματα και νά περιγράψω λεπτομε
ρειακά ολη την δραστηριότητα μιας 
τόσο πληθωρικης προσωπικότη
τας μέ πολύπλευρη μόρφωσι καί 
μέ τόση έκτεταμένη άκτιyοβολία, 
σαν του άκάματου αύτου έρyάτη 
του πνεύματος, άλλά πολύ ψοβου
μαι, ψίλε άναyνώστη, οτι δέν πέ
τυχα νά ζωγραφίσω οπως η9ελα 
καί οπως επρεπε τό πνευματικό 
πορτραϊτο του Σπυρίδωνος Νάyου. 

Εύ ιύyησα, βέβαια, στό τωρινό 
μου πέρασμα άπό την γη, νά τόν 
συναντήσω, νά γίνω μαθητής του 
καί στενός συνεργάτης του στά 
τελευταϊα είκοσι χρόνια της ζωης 
του. 'Αλλά τί νά σας πω! Δέν εί
ναι τόσα εϋκολο πραyμα vά συλ
λαμβάνη κανείς καί νά περιyρά
ψη τά άστραπιαϊα φτερουγίσμα
τα του άετου! 

Καί ό Σπυ[Jίδων Νάyος ηταν 
ενας πνευματικός άετός, πού τώρα 
πιά σπαθίζει τούς αίθέρες σάν 
φωτεινό μετέωρο. 

ΠιστεJω πώς άrιό κεϊ οπου βρί
σκεται θά έκδηλώνη , έντονώτερα 
ο,τι έδω κάτω καλλιερyουσε και 
δίδασκε συνεχώς: τήν καλωσύvη 
καί την άλήθεια. 

Είμαι δέ βέβαιος, οτι οσJυς θά 
στρέψουν προς αύτόν στοργική 
την σκέψι τους, θά είναι πάντα ε
τbιμος νά τούς περιβάλη μέ τό 
χάδι της καλωσ.Jνης του καί vά 
τούς μεταδώση τό φως της σ:>ψίας 
του. 

Αύτό ηταv, φίλοι μου, τό πνευ
ματικό πορτραϊτο ένός ωριμου 
παιδιου της γης, οπως μπόρεσα 
νά παρουσιάσω yιά νά τό σrιου
δάσουμε ολοι μας. 

'Εάν θελήσουμε νά τό μελετή
σουι,ιε προσεκτικά, νά εϊμεθα βέ
βαιοι, οτι ή μελέτη αύτή θά μας 
προσκομίση άψάvταστα β::>ηθήuα
τα yιά την πνευματική μας τελειο
ποίησι και θά μας δείξη, σαν 
φωτεινό βέλος, τόv άσψαλη δρό
μο του ψυχικου μας λυτρωμου. 
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Ο -ΔΙΟΝΥΣΟΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ 

Η Π ΕΥΜ ΤΙΚΗ εννοια των θεου Διός καl της Ν ύμψης Σεμέ-
θεωv των άρχαίων ήμων λης. Ή Σεμέλη ήτο θuγάτη 

Προγόνων, ή πνεuματικη εννοια του κτίσαντος τάς Έπταπύλοuς 
πάσης θρησκείας, δεν είναι δuνα- Θήβας Κάδμοu. '0 Κάδμος, κα-
τόν νά ε1'.ιpίσκεται ε1ς τό περιε- τα τους σοφωτέροuς ερμηνεuτας 
χόμενον των τελετών καί των της ελληνικής παραδόσεως, εί
πανηγύρεωv, εις τας δποίας πρω- ναι τό σύμβολον του ήλιακου φω
τίστως ζητείται να θεραπεύηται τός, του έρχομένοu καί απ' ευθείας ή· λαικη φαντασία καί νά δημι-
οuργηται ή λαικη πίστις. καί διά των π)ανητων προς δη--

Αί μεγάλαι πνευματικαι εν- μιοuργίαν του ανθρωπίνου δργα-
vοιαι πάντοτε ύπάρχουσι κατά νισμοσ. Ό άριθμός των επτά πu-
πολυ θαυμαστόν τρόπον διατετu- λων των Θηοων, καθιστα κα:τά-
πωμέναι εις cά- άλληγορικάς ε1- δηλον την έξήγησιι ταύτην περt. κόνας τής μεγάλης 'Ελληνικής 
παραδόσεως καί των έν γένει Κάδμοu.
θρησκειιί>ν. 'Η πνευματική, κατ' Ή δημιουργία του ανθρω.πίνοι,-
ακολοuθίαν, εννοια: του θεου Διο- δργανισμού δεν είναι παρά απο-
νύσοu δεν δύναται παρά νά είναι τέλεσμα: συνεργασίας της ουσίας 
τοποθετημένη εlς την αλληγορί- της Γή; κα:ί του φωτός τοσ Ή-
αν της γεννήσεως αυτοσ κα:ί εις λίοu. 
τό εργο ·ι του έπί τής ανθρωπί- Ή Σεμέλη είιαι τό ψuχικόν
vης ψυχής. Ή αλληγορικη εvνοια ανθρώπινον πΗσμα, τό δποίον 
της γεννήσεως του Διονύσου κα:ί ερχεται ε1ς cρωτικάς σχέσεις προς 
τοσ εργοu του έπί της ανθρωτ:ί- τόν Θέόν του Ούρα:νου ·Δία, προς 
νης ψυχής, φρονώ, δτι περιέχει έ- τό θείον δηλα3η ουράνιον πρω--
κείνο, τό δποίον δύ•ιατα:ι νά κα· ταρχικόν πΟρ, εις τοσ δποίοu τηγ, 
τα:στήσ11 ενα ανθρωπον γνώστην 1σχι. ν δφείλονται πάσαι αί συγ
των λει�οuργιων τοΟ πνεύματος κροτήσεις, μετ:χβολα:t κα:ί μετα-
κα:ί δια τής άποκτωμiνης τα:ύτης μορφώσεις των κόσμων. 'Εκ της 
γνώσεως, ευτυχή έν · τφ έπιγεί<μ προς τον Θεό·ι Δ\α έπα:φής της. 
αυτοσ οί<μ. Σεμέλης προκύπτει ή προς αυτηv· 

Ό Διόνυσος κα:τα την ελληνι- μετάοοσι; θείοJ πυρός, έξ ής fι 
χην πα:ρά.δοσιν ·ητο τέκνον τοσ &παρχη τοσ έξελικτικοσ σταδίοtJ> 

'Από τον «Π υ{) αγόρα � τοϋ 1923 



,·� 

302 ΙΛΙΣΟ Σ 

τοσ άvθpώπου. Ε1ς τοστο το γε
γονος οφείλετχι ή πpοαγωγη κα.ί 
βελτίωσι; της άνθpωπίνης r.ρύσε-

, ..$-. "t: ., - ., , ως κα� ,1 ε., αυτη; εκποpευσις 
-των λειτουpγιωv της ελευθέρας
βουλήσεως, τής ελευθέρας δια
νοήσεω; κα.ί των· μχλλον άpμονι
-κων συναισθημάτων.

"Ας τονίσωμεν τ6 σημείον του
-το πεpισσότεpον. Εις την άλλη
γοpικην τ:χύ-ην ε1κόvα. ευρίσκε
ται ή εννοια, δτι δ Θεος Ζεύς,
δστι; �λθεν εις μίξιv προς την
νύμφην Σεμέλ ψ, προς την άv ·
θpωτ.ίvην δηλα.δη ψυχικηv υπ6-
στχσιv, δεν είναι τ.α.pά. αύτο του
το το θείον πυρ, το πληpοσν τους
μετ7..ςυ των ούpα.νίωv σωμχτων
χώpο:1;, εν οίς δεν ύπχpχει τ�
τχvικη ουσία., δηλαδή υλική. Έ
-κά.στη ά:κτίς τοσ πυpος τούτου
έpχομέvη εί; την γην, εpy_ετχι
μετ:ψοpφωμέvη. Τό ΠΞ?ιοχλλοv
τη; '(ης άvηκα.:ω; τη ι μ.ετχμ::ψ
ψώ ιει. Ή νύμφη �φέλη δzv άp
κειτ:χι ε:; τχς δχψιλείς τοσ ερω
μένου θεοσ περιπτύ;ει;, δlv ά:p
κείτ:χι 'ΙΧ εpχετα.ι OJtOς προ;
��την μετχμοpφωμέ•ιο;. Πχ?ο
τpύνετχ: κχί ζητεί τ.χ?' α:ιτοσ
ύπ6σχ_εσ�·ι, δtι θχ τη; δωpήσ11
δ,τι ά'Ι ηΟελε τοσ ζητ·ήσ11. Ό Θε
ός Ζεύ; υπόσχεται, καί εκείνη
ζητεί vά. εμ-pχvισθ'Ώ ουτος εvώ
τ.ιοv τη;, ώ; εμφχν:ζετχι προς
τήv σύζυγον αύτοσ θεά.v 'Ή?αν.
Ε:ς το σ ημείοv τοΟτο πχρουσι
άζετχι ή ε1κιJ)ν του ά:vησύχου κχί
φιλο36ξου ά·ιθpωπίνου πνεύμα.
το;, του ζητοJντο; τό πvευμχτι
κ6v φω; κα.ί την άλήθειχν, χωρίς
νά. έ;ετάσ11 πpοηγοψ:fvω; εάν
ή δια·ι�ησις 

, 
α�τοσ είν:χ.ι 

_
&vά.λο

γος κχ: ίκα.vη οπω; δεχθ"Q απο-

κα.λύψεις κχί μάθ] τά.ς λειτουρ
γίας τοσ πvευματικοσ φωτος κα;ί 
τους νόμους της ουσίας της φύ
σεως, ων το σύνολον έv τ'Ώ εκδη
λώσει των ά:τ.οτελεί την 'Αλή
θειχν. 

'Αείποτε δ άνθρωπος προς την 
1δία.v α.ύτοσ διχvόησιv, προς το 
ίδιον α.ύτοσ άτομον προσδίδει 
μείζονα. της πpαγμα.τικijς αξίαν. 
'Ο θεος Ζεύς, συvεπης προς δ,τι 
υπεσχέθη, εμφα.vίζεται προ τη; 
Σεμέλης με πλήρη την ούρα.νία.ν 
περιβολήv του. Μη δυναμένη δ
μως α.ϋτη νά. άvθέξ] προ τής &
πείρου λάμψεως του Οοpα.vίου 
πυpος κα.τα.κχίετα.ι όπο τούτου. 
Καί ε3ω βλέπομεv τ ηv άλλ ηγο
pικrιv εiκόvα., οτι οί θεοί άvε;α.ρ
τήτω; του άποτελέσμα.τος μιχς 

, � ., - ., , c, ι: τ.pχςεως αυτω ι, εφ οσον υπε-
σχέθησ:χv τα.ύτψ, τήι 1ι"\η?ουσι, 
κχτ' άvτίθεσιv τ.pος ήμας τους 
άνθρώπου;, οί'τιvες πάντοτε εύpί
σκ:ψ!:.Υ λόγους σι.ο;:ιμότητος ίΎα: 
μr, πληpοJμε·ι ο,τι όποσχόμεθα.. 
Ή oιx:pop± α.3tη είvα.ι δια. ,τον 
έpευνωντχ τηι ά:λiιθεια.ι ά:;ιοση
μz:ωτος. 

Ή κα.t:χκα.είσχ Σεμέλη εφεpεv 
ε•ι τ(/ yχσt?ί αJti,; τ6 άποτέλε
σr1-χ των έpωτικω ι τη; σχέσεων 
π.:;δ; τ::ιv θεό·ι Δ:;χ. 'Έ3ει τοστο 
νχ σωθ'Ώ. Ή έλθουσχ πpος τον 
ψυχικόν δ: ιθpωτ.οv άκτίς του ού
pαvίου πυρό; κχί γοvιμοποιηθεί
σχ εις εν εμοpυοv δεν επρεπε v± 
άitολεσθ'Ώ, διότι ή άκτις αϋτη θά 
άπετέλει εr.ρ ' έξ·η; τη ι 6ά.σι v 
μιας ·ιlχς π ιευμχτικi); δημιουρ
γίας. Σπεύ3ει, ώ; εκ τούτου, δ 
!:Jεος Ζεύς, &ποσπχ άπό τήv κχι
ομέvην Σεμέληv τό εν τ'Ώ γα.στρί 
αύτης εμβρυοv, διανοίγει τόv μη-



Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ είς τοιχογραφιαν τ�ς Π-:::μπ,1ϊας ώς «ένθρο
νισμένος 'Ήλιος-Θεός, μέ τάι; Δώδεκα Δυνάμεις του». 
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pον αuτου κα.ί τοποθετεί αύτο 
εκεί, προς πεpχιτέpω κυο:ρο
pίαν. 

Το εμβpυον τουτο είναι πλέον 
διττής φύσεως. Φέρει το σπέρμα. 
του ουρανίου θεου, άλλχ κα.ί ώς 
κληρονομικότητα τήν :.ρύσιν · της 
μητρός του. Το θείον εμβpυον 
άποτελειιί>νει τήν κυοφοpίαν του 
εν τφ μηpιϊ> του θεου Διος καί ε
κείθεν γεvνατχι, ώς εγεννήθη κα.ί 
ή θεά της Σο:.ρίας εκ της κεφαλr1ς 
του α.uτου πατρός. Ό εκ του μη
pοσ ;ου �εου Διος γεννηθείς εί
ναι ο Δι-,yυσος. 

Ή γέννησι; του Διονύσου κα.ί 
της Άθηνας άποτελουσιν εν τ'ζ/ 
διατυπωθείσr,ι έλλ ηνικ'ζ/ πα.pα.δό
σει τά πλέον άξιοσπούδαστχ μέ
ρη αυτής, διότι ταυτα άποκαλύ
πτουσι τά αίτια της δημιουργίας 
της άνθpωπΎης δια.-ιοήσεως κχί 
τους νόμους της αναπαραγωγής 
των 1δεων κα.ί της &πείρου διχι
ωνίσεω; αυτών. Ί\.ποτελουσι τήν 
εμφχν-ισι•ι τι'ί)ν π-ιευμα.τικών νό
μων, οl'τινες καθιστιί>σι το άτο
μικον πνευμα. αιώνιοι κα.ί άφθαρ
το) κα.ί πpοσδίδουσιν ε1ς αuτο 
τάς ελευθερίας, ίu,ι ε,<,ει άνά.γκην, 
ί'να άπpσσκόπτως βαί ΥΥ,) πpοα
γόμενον τήν διχνόησιν κχί το 
σ�νχίσθημα.. 'Αλλ' επί πλέον ή
γεννησις του Διονύσου φέρει ε1ς 
ήμας τήν εννοιαν των μέσων, δι' 
ων θά δυνηθ'Ώ ·ή άνΟpωπίνη ψυχ·η 
νά ελθr,ι ε1ς άδιάσπα.στον σύνδε
σιν προς τήν πpωτίστ ην ουσίαν, 
ην άλληγοpεί δ θεος Ζεύ;, εξ ης 
καί μόνης συJΙδέσεω; θχ επιτύχr,ι 
τή·ι μετχβολην της γηίνης α.·':ιτης 
φύσεω;, θ:χ &ποβά;.._ϊ) της φύσεως 
ταύτης τχ έλ.α.ττι_;ψ,:τχ κα.ί οϋτω 
θά εκδηλώσ·Q τήν πλήρη έλευθε-

ρίαν, ητις θά τ'ζ/ επιτpέψ11 την 
πτησιν προς τάς χώρας του φω
τός,, εν α[ς βασιλεύει ή πραγμα
τική χαρά, ή πpαγματικη ευδαι
μονία κα.ί ή πλήρης ευθυμία. 

'0 Διόνυσος γενόμενος εφη
βος, εξεδήλωσεν δλην την χαρά,, 
κα.ί τήν εuθυμίαν, άλλά προς. 
τούτοις καί κάποιαν άμεpιμνη
σίαν, τήν άμεpψνησίαν εκείνην� 
·ην εκδηλουμεν πάντες ήμείς ο[
ά·ιθpωποι, προκειμένου περί της
περαιτέρω πνευ�α.τικης ήμων τύ
χης. Τά γεγονότα. της ιiνθpωπί
νης ζωης μας εχουν φθείρει κα'
προσέτι μας κpατουν προσηλω
μένους προς α.uτά κατά τρόπον
ώστε νά λ -ησμονωμεν να. ερευνώ:
μεν διατί ε'Cμεθα άνθρωποι κα.t
τί να. ώς τοιουτοι σκοπον εχομε\Ι.
ΜΥ. μας άφf1νου,ι σο6cι;pώς ,/ &�
πα.σχολ-ηθωμεν καί μελετήσωμε'Ι'
τάς εκδηλι�σ:::ις των 1δεων, έξ ης,
μελέ.:ης θχ εοελτιώναμεν τήν φύ-
σιν Ύjμίi>ν κα.ί θά μετεμοpφώναμεγ,
αυτήν επί το τελειότεpον. ΊΙ ά
μεpιμνησ(α του Διονύσου προέρ
χεται εκ τψ: κλ-ηpονομικης1 φύ
σεως της μ ητp )ς του. Ευρισκό
μενος δμως ει τ'ζι καταστάσεc..
ταύτr,ι εδέχθη εξ άπίνης τήν ε
πίθεσιν έπτο: Τιτάνων, οϊτινε
καί τον εθανάτωσαν, διεμέλισαy
το σώμα αuτοσ' διεμοιpάσθησαγ,
τουτο μεταξύ των καί ελα6ον ε
καστος εν μέρος. Ό Οάνα.τος κα.t
διαμελισμος τ.ου Διονύσου υπό
τω'ι Τιτάνων ιiπέ6λεπεν έκ μέ
pο:>ς αuτι'ί)y ε1ς πλήpωσιν σκοπου.
Οί Τιτάνες, ιiφ' ένός,. θα ήμπόδι
ζαν τήν μετάδοσιν υπο του Διο
νύσου 1δεων κα.ί μέσων, ίκανώ'i
ίνα ιΜήσωσι τήν ανθpωπίνην ψυ
χήν προς την ελευθεpίαΎ. 'Αφ
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ετέρου, εy -τ'Ώ όποστάσει αυτου 
όπηρχε σπέρμα του ουρανίου πυ
ρός. Κατατρι�yοντες επομένως 
τας σάρκας του Διονύσου, θα ήδύ
ναντο δια του �νυπάρχοντος ε1ς 
τας σάρκας του ουρανίου πυρός 
να εμβολιάσωσι την φύσιν αυτών, 
δπως καταστ'Ώ ίσχυροτέρα ε1ς 
μέλλοντας πνευματικούς άyώνας. 
Βλέπομεν καί εδώ την ε1κόνα της 
προσπαθείας του άνοήτου πνεύ
ματος, του δι' εκτρόπων μέσων 
ζητουντος να καταστ'Ώ 1σχυpόν 
'>fαί λησμονουντος άξιοθρηνήτως, 
δτι δεν δύναται παρα δια της δ

δου, ην έχουν χαράξει ο[ μεγά
λοι νόμοι της φύσεως να συντε
λ ηται πάσα πρόοδος. Τον φόνον 
καί διαμελισμόν του Διονύσου 
παρα τών Τιτάνων άντιλαμβάνε
ται ή θεα της Σοφίας καί σπεύ
δει καί σώζει την καρδίαν αυτου. 
Σώζει, δηλαδή, τό μέρος εκείνο, 
επί. του δποίου εδρεύει κατα τούς 
αρχαίους σοφούς ή ψυχή, τό ορ
yανον εκείνο, τό δποίον πρώτον 
δίδει τήν εννοια.ν της όπάρξεως 
της κινήσεως ε1ς τους ζώντας ορ
γανισμούς. Την διασωθείσαν καp
δίαν προσκομίζει ή θεα--της Σο
φίας ε1ς τον πατέρα των Άθανά
των, δστις, κατ' εμ-r,ν yνι�μην, δεν 
εθλίβη δια τον θάνατον του Διο
νύσου. 'Αντιθέτως του παρεσχέ
θη ή ευκαιρία να αναyεννήσr;ι εν 
τ'Ώ φύσει αύτου εκ της διασω!-Jεί
σης καρδίας ενα νJ.ον &θάνατον 
Διόνυσον. Ή ε1κών της αλληγο
ρίας της αναyεννrισεως του Διο
νύσου όπό του πατρός των 'Αθα
νάτων αποτελεί εν από τα με.:_ 

γαλουρyήματα της διανοήσεως 
των αρχαίων ήμων προγόνων καί 
παρέχει πλήρη την εννοιαν του 

τρόπου της μεταμορφιί>σεως της 
ανθρωπίνης ψυχης καί της ε1σό
δου αύτης ε1ς την άθανασίαν. 
Ευτυχείς οί σπουδάσαντες τήv
έλληνικην παράδοσιν. Ευτυχείς. 
fσονται καί εκείνοι, οϊτινες θcc. 
μυηθωσιν ε1ς τα μεγάλα αύτης 
νοήματα. 

Τον φόνον του Διονύσου παρεμ-· 
φερώς πως εόpίσκομεν και e1ς αλ-
λας ανατολικας παραδόσεις. Την:
στιyμην ταύτην μου έρχεται ε1ς 
τον νουν να εξωτερικεύσω τό μέ-
pος εκείνον της εβραικης παρα.-
δόσεως, τό δποίον άναφέpεται ε1ς. 
τον φόνον του αρχιτέκτονος Χι-
ράμ, του &ναλαβόντος την κα-

τασκευην του ναου του πνεύμα-
τος επί της βασιλείας του Σολο- -
μωντος. Και δ Χιραμ εφονεύθη., 
ώς δ Διόνυσος. ' λλ' εφονεύΟη ου-
χί ύπό έπτα Τιτάνων, άλλ' όπCΡ 
τριών αμαθιί>ν ανθρώπων. Πρό
κειται περί της αυτης αλληγορι
κής έννοίας. Ή μετέπειτα του
θανάτου του Χιραμ αφήγησις α
ποδεικνύει τουτο. Ή διαφορα με-· 
ταξ,:, της παραδόσεως του φ-όνου, 
του Διονύσου καί του φόνου του,. 
Χιραμ ύπάρχει ε1ς την διατύπω
σιν των παραδόσεων. Ή έλληνι
κ-r, δμως είναι επικρα.τεστέρα; δι
ότι ε1ς την εννοιαν των έπτα Τι
τάνων απο.καλύπτει και τας σχέ
σεις αυτών πpός τας επί του κό
σμου τούτου επιδράσεις των ε
πτα πλανητών. 

Ό εκ νέου αναγεννηθείς ε,c 
της φύσεως του πατρός των 
'Αθανάτων Διό-νυσος είναι &φθαρ
:�;ος καί αθάνατος. ώς τοtουτος:
δε, λαμβάνει μέρος ε1ς την κατά: 
των Τιτάνων πάλην των Άθα
νάτων θεών καί αναδεικνύεται:. 

\ 
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11<οτ' εκείνων νικητής. Ό νέο; Δι
·-όνυσος δ�ν φ:ρει εν τη φύσει
αυτοϋ τ(ποτε πλέον το φ0α.pτόν

·κα.( διχ τουτο πα.pα.μένει εν Ό
λύμπψ κα.ί εκείθέν εξασκεί το
έρyον α.υτοϋ Π?Ος το ανθρώπινον
ιένος.

Ε 1ς τό σημείον τοϋτο θά σας
π::φα.κα.λέσω νά μοί επιτpέψητε
·νά κχμω μία.ν πχρέκοα.σιν. Α1-
-σθ::ίνομα.ι τη'Ι αν:ι.yκηι νά είπω
-oλiy x; λέζει; πε.,ί τής Τιτα.ιομα.-
-χία.;, περί ή; τόσχ &να.φέρει ή
Ηλ ηνικη πα.pάοοσις κχί εν τ1i δ
-πσί7-, κα.τ' ε.-ιέ, εyκλείοντα.ι ί.ί
ψστα.ι άλ ήθεια.ι.

. llρo τής 'l'ιτχνομα.χία.ς δ κ6-
·σμσς δι:κ:.ι5:ρν:χτο όπο της οα.σι
:λεία.ς τω'Ι Τιτ::ίνων. Το αθ::ίνα.τον
Ηλ"7 Ιl..<?Υ πιεJμα. μας εκληρο
δ 'τη ;:'ι, ο,ι ή βασιλεία: α:ίίτη ώ;
,αρχήν επί τοσ ανθρωπίνου κ-5-
cμου είχε τηι επιοοληγ κα.ί την
·6ία.ν, ώς δικα.ι,σύνην δέ το δίκα..
ον του ισχυροτέρου. Ό πνευμα.
-τικος κόσμος τη; γης εύρίσκετο
-δπο μία.ν αφόρητον δουλείαν. Ή
·πρόοδος α.ύτοϋ ητο προολημα.τι
"'ΚΥ/. '0 δ� δια.κανονισμός των σχέ
�εων τ�ν !J;ελων α:�τοϋ τελείως 
.ανισος. Ακομη κα.τεχουσα ή οα

•cηλεία. α.ϋτη τχς ωρα.ς του ούρα.
)ΙΟU, ήμ πόδιζε πασα.ν επα.φην 
"tοϋ πνεύματος της γης προς το 
πνεϋμα. του οορα.νοϋ. Κα.τά τη'ς 
6α.σιλεία.; των Τιτάνων τχύτης, 
ητις τ'5σον στερεω; εκpα.τοϋσε .. 
ε1ς πα.θητικ'5τητα. το · πνεϋμα. της 
-γ-ης, επολέμησα.ν οί 'Ολύμπιοι
'θεοί και την &νiτρεψα.ν. Τήν οα.
-σιλεία.,ι των Τιτάνων διεδέχθη ή
-οα:σιλεία τιί>ν • θα.νάτων, ήτις
7..α.ί διετύπωσε νέον σύστημα: δια-
7..υοερνfισεως του κόσμου_. Το yέον

, 'ζ' � 2. , συστημα ε ητησε νv. ι:.πανα.φεplf 
τον άνθρωπον έπί της φυσικ,ης 
του τροχι:χ;, από την δποία:ν εί
χεν απομα:κρυνθη, διότι τον εξώ
θησε προς τοϋτο ή οχσιλεία. των 
Τιτ::ίνων. 

Κα:τα τήν νέαν δια.κυοέρv-ησιv, 
εδει δ άνθρωπος ν:χ προ::ίyητα.ι 
πνευμα.τικω; κχί ν.:χ απσκαταστ'Ώ 
κοινωνικι'ϊ); συμφώνως προς τάς 
ύπα.yορεύσεις των νόμων τη; φύ
σεως, ο 'τινες καί αποτελοσσι 
την βάσιν της δημιουρyία.; της 
είμα.ρμέ ιη;, π::ίση; είμχρμένης 
κα.ί θεων κα.ί ανΟρu>πων. Ή. πέ
ρχν των δpίων τη; λειτουργίας 
των φJσικων νόμων ενέργεια κ.αί 
τοJ πνεύματο; κα.ί του ανθρώ
που απ,τελεί τχς κολα:σίμους 
πpά;εις, αϊτινες yεννωσι τάς 
δοκrμα.σία.;. 

'Από τ'5τε ενεφχν'σθη ή εινοια 
της δικαιοσύνη; κα.ί εξεδηλώθη 
δ σεοα:σμος προς το ανθρι�πινον 
δίκαιον. 'Από τότε εζεδηλώθη δ 
σεοα.σμός προ; την ελευθερία:ν 
τη; σκέψεως κα.ί δ σεβα:σμος προς 
την απόλυτον λειτουρyία:ν της 
συνειοήσεως του πνεύματός. 'Απο 
τ'5τε ηρ;α.το δ διακα.νονισμος των 
σχέσεων μετα:ξυ των &νΟρώπων 
κα:ί α.ί α:νθρώπινα:ι κοινωνία:ι ε
σχον την εμψχνισιν α:ύτων. Δυ
στυχως δμως οί άνθρωποι, φέρον
τες τά ελα.ττώμα.τα της τιτα:νικης 
α:ύτων ούσία.ς, δέν ήδυνήθησαν 

· νχ· προσα.να:τολισθι'ϊ)σι προς την
νέα:ν δημιουρyηθείσα.ν κα.τά-στα.
σιν κα.ί τά τιτα:yικα πάθη κα:ί α.u
θις εκράτησα:ν ε1ς τχς σχέσεις
α:ύτων. Ταστα. εξώθησα.ν το αν
θρώπινον γένος εξω της φυσικης
του τροχιας κα.ί διά τοστο εις τάς
σημερινάς κοινωνίας α.οτοϋ ολέπο-
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εν να κρα.τουν α.ι μέΟοδοι των 
"Τιτάνων. Τό φα.ιv6μεvοv τουtο 
-οεν είvα.ι ομως πραγματικ6v. Εl-
-να.ι φαινόμενον κα.t· επίφα.σιν κα.ί
-cοστο κατα.δηλοσται εκ τοίί οτι ή
ε.σωτερικη ώΟησις του ά:vθρώπου

·<tείνει είς ά:πελευθέρωσιv · α.ύτοσ
1 :έκ των τιταvικωv παθωv. Άλλ. 
. έκτος τούτου ο! δημιουργήσα.v'tες 
την νέαν δια.κυβέρνησιν θεοί, ε-
Όημιούργησα.ν κα.ί το εποπτικοv 
,σωμα. των μοιρωv, ας έθεσαν δπο 
·-την εποπτεία.v του θεοσ Έρμου,
-δστις συγκεντρώνει έv τϊj εξου
,σίCf- α.,jτου άπάσας τας 6ουλάς
·-των ά:θα.vάτωv. Αί Μοτρα.ι κλώ-
1.,a , , , .}, ι , 'VΟυσι και υφα.:Ίουσι τ ,1v ε μα.ρμε-
Ύ'Υ}Υ εκάστου, Όάσει των πα.ρα.βά
•σεωy ή μ_η των φυσικών νόμων. 
·"Ή ειμαρμένη εκάστου εθίζει ή
:μας διά τιi>v δημιουργουμένων
··πα.ρ' α.ύτijς δοκιμασιωv, v' ά:πυ
•στρεφώμεθα. δ, τι αποτελεί πρα
-ξιv κοΗσιμοv προς τους δμοίους
tu.ας. Το αvτιπεποvθός, περί ου
-c6ση έξεδηλώθη δπο των Πυθα.-
--γορείωv έκ tίμ φις, δ θείος ου-

- τος της ε'μα.ρμέvης εκάστου vό-
;μο;, ά:vα.γκαίω; θα μχς φέρ11 ε1ς

·-τό συναίσθημα να μη πράττω-
1μέν τι, δπερ αδικεί τον πλησ:ον
·μα.ς κ-χί ά:vαιρετ έv τψ προσώπφ
-ήμωv τήv λειτουργία.v των φυσι-
-κων νόμων. Εύτυχείς οι μυηθέv-
-τες είς τα.ύτηv την γvωσιν. Ευτυ-
_J(είς ο! κα.τα.vοουντες, δτι έv τω
κόσμφ τούτφ πρέπει να 6α.σι

.J..εύ11 ή ευτυχία. κα.ί ή χα.ρά. Οί
·κ-χτα.χpιίψεvοι έv τα.ίς κοιvωvία.ις
--των ά:vθρώπωv των πλεοvεκτη
:JΙ..Ι,άτων, δι' ων ή Jεία φύσις έ
προίκισεv α.ύτους προς τον σκο-
-:πον" νά προάγωσι το ά:vθρώπιvον
-γένος, είνα.ι ά:σθεvείς, είvα.ι δυ-

στυχείς. Ό 
ποvθ6τος θά 
δημιουργήσij 
σία.ς. 

νόμο; τοσ ά:νtιπε
εχ11 επ' α:ύτων vά 

σκληράς δοκιμα.-

Το οτι ή διακυβέρνησις των 
κόσμων δπο των αθανάτων Θεών. 
6, ,ι ' /1? ' α.σι v εχει τον σεοα.σμοv του αv-
θρι�που προς τους φυσικου; νό
μους κα.ί την εφαρμογηv α:ύτωv 
ε1ς τάς προς του; δμοίους α:υτοσ 
σχέσεις και την έκ μέρους τοσ 
ά:νθρώπου δημιουργίαν κοιvωvι
κωv νόμων επί τη 6άσε:ι τωv'λει
τουργούvτωv νόμων της φύσεως, 
τοστο κα:θίστα.τα.ι α.ύτο νόητον εκ 
της μελέτrις της θρησκείας των 
αρχαίων ήμι"ί>ν προγόνων, ηtις 
ά:πο άκρου ε1ς' άκρον διαπνέεται 
από πλήρη σε6α.σμον προς τους 
φυσικους κα.ί π;ευμα:τικους νό
μους. 

'Αλλ' ας επ-χνέλθωμεv είς το 
θέμα: ήμωv περί Διονύσου. 

'Ο Διόνυσος, &ν τϊi δια.κυ 3ερ
vήσει των πνευμα.τικων κόσμων 
κα.ί ανθρώπων δπο των 'Ολυμπί
ων Θεωv, εχει πχμμέγιστοv vά 
πληρώσ11 έργον, το ερ'γον νά δώ
σ11 ε1ς την ψυχην τοσ . κόσμου 
την ελευθερία:ν α.υτης. Πασα.ι, 
κατ' ακολουθίαν, α.ί σχέσεις α.ύ
του προς το ανθρώπινον γένος 
εχουν τοστο) τον σκοπόν. 

Την δο;-χσία.ν τα.ύτην περί Δι
ονύσου πρώτος εξε:δήλωσεν δ θεί
ος 'Ορφεύς. Τά ,'.ιπο τούτου δη
μιουργηθέντα κα.ί λειτουργr,σα.ν
τα αλλοτε μυστήρια. ώ; ά:vτικεί
μενον μυήσεως είχον την γέννη
σιν, τον φόνον, τήv ά:να:γέvνησιv, 
την επί της ά:νθρωπίvης ψυχης 
δρασιv του Διονύσου. 

Πασα.ι α.ί ε1ς τα μυστήρια. τα.σ
τα: μυηθείσα.ι ά:vθρώπινα.ι ψυχα:ί 

\ 



308 ΙΛΙΣΟΣ 

επρεπεν έν τ'Ώ ανεξελίξει αuτων' 
έν τη θείr γνώσει των μυστικών 
της πνευματικης φύσεως, νά α
κολουθήσουν τήν δδον του Διο
νύσου μέχρις αποθεώσεως αυτών. 
'Έπpέπε νά μάθουν τήν μυστικήν 
εννοιαν του χuμοD της σταψuλης 
διά νά παρασκευάσουν τά μέσα 
του έξαγνισμου καί της αποθε
ι�σειι:ς. Διόνυσος δ Ζαγρευς ήτο 
το αντικείμενον της λατρείας των 
Όpφικιi>ν φυσιολατρών. 

'Αλλά τον Διόνuσον εόρίσκο
μεν καί έν αυτ'Ώ τ'Ώ λε:τοuργία 
τιί>ν μυστηρίων της Έλευσίνος. 
Καί εκεί κατά πρώτον δ 'Ίακ
χος, δστις - ανταπεκρίνετο προς 
τήν εννοιαν τ?υ φονευθέντος Διο
νύσου όπο των επτά Τιτάνων, 
&:πετέλε: το &ντικείμενο,.ι της έ
pεύνης της πνευματικής φύσεως 
όπο τιί>ν μυστιί>ν της Έλευσίνος. 
Αί σχέσεις των ψυχών της l'fις 
προς το φως του ουρανοί) είχον 
&:ναλογίαν προς τήν όπόθεσιν 
του τέκνου του Διος καί τ·ης Σε
μέλης. Άλλ' εκείνο, δπερ απε
τέλει εν τr,j λειτουργίr τG)ν 'Ελευ
σινίων μυστηρίων, τα απόρρητον, 
ήσαν αί σχέσεις της Περσεφόνης 

·προς τον &φθαρτον καίαθάνα-
τον Διόνυ:Jον. Ό Διόνυσος καί ή
ΠερσεψSνη ερχονται εις ενωσιν
γάμου καί τουτο δίδει τη Περσε
φόνΊ,J το δικαίωμα νά έγκαταλεί
ψ·r,ι τον Οεον του "Αδου Άίδω
νέα. 'Εκ του γάμου της μετά
του 4ιονύσου ή κόρη της θεάς
Δήμητρος έλεuθερουται καί το
γεγονος τουτο δίδει τήν έπωνu
μίαν του 'Ελεuθzρέως ε1ς τον
Διόνuσον. Διόνυσος δ Έλεuθε
ρευς είναι το εμολημα της λα
τρείας παντος &:νθρώπου δuνη-

θέντος νά κατανοήσΊ,J τάς δοξα;.. 

σίας των 'lεροφαντων της Έλευ 
σίνος. 

Ό Διόνυσος εν τ'Ώ έλληνικfi 
παραδόσει φέρετσ;ι, δτι ελαοε καL 
&λλην σύζuγον έκτος της Περ
σΞφόνης. Γνωρίζεcε τήν ε1ς Κpή
την με-:άβασιν του Θησέως καL 
τον σκοπον αυτ ης. Ό Θησευ 
προωρίσθη όπο του βασιλέως τη 
Κρrιτης Μίνωος διά μέγαν &Ολον. 
Ή νίκη εν τώ αθλω τούτω του-· 
Θησέως θά α�ήλλα�σε βαρυτάτοu,, 
ε1ς ανΟρωπί νας όπάpξεις φόρου, 
τους 'Αθηναίους. Ύπεχρεώθη δ, 
Θησεύς ότο του Μί νωος νά ε1σέλ 
ΟΊJ ε1ς τον Λαούρινθον καί φο
νεύσΥ,J τον εκεί εύρισκόμ�νον Μι
νώταυρον. Το εργον του Θησέως 
άνευ της παρεμοάσεως τ·ί ς 'Αρι 
6:δνης ήτο πολυ δυσχερές. 'll 
πcφέμοασις δμως αυτ ijς διά της 
προς -:ον Θησέα χορηγήσεως του, 
μίτου επέφερε την νίκην, διότι.. 
δ Μινώταυρος έφονεύθη. Οί 'Α
θηναίοι απηλλάγησαν του οαρυ 
τάτου φόρου καί ό Θησευς έπι
στρέφων εις 'Αθήνας ελαοε μεθ,.. 

έαuτου τήν 'Λριάδνην. Τήν 'Λ
ριάδνην, ώς αναφέρει ·ή παράδο
σις, &φηκεν δ. Θησευς ε1ς την νη
σον 'ΑνSρον. Τουτο αντιλα.μοά 
νεται εκ των ουρανίων δωμά-
των του δ Διόνυσος. κατέρχεται.. 
καί λαμpάνει αυτήν ώς σύζυγον_ 
Πόσα δεν μας αποκαλύπτει ή υ
πόθεσις αϋτη. 

Ή φωτεινή ψυχή της 'Αριάδ
νης, γνωρίζουσα τά μέσα, κατέ
στησε τον Θησέα νικητήν. ΊΌ, 
εpγοι της 'Αριάδνης έκπληροι.. 
πάσα ψυχή φωτεινή· πάσα ψυχή, 
1jτις κα.τεvίκησε τά πάθη τη 
Τιτανικης φύσεως. Το εργον τη 
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"" ριάδνης ε[ναι ερyον, το δποί
,ον πρέπει νά πληρώσ11 πασα ψυ
ΧΥJ έν τφ κόσμφ τούτφ ϊνα δικαι
(.ι)θΎ,j της έκ του 'Άδου απελευθε
ρώσεώς της. Ό Διόνυσος ε[ναι 
δ αντιλήπτωρ του ερyου των ψυ
χων, των έξαyνισθεισων έκ των 
μολυσμάτων της κακίας, καί δ 
ψυσικο; ελευθερωτης αυτων. Τάς 
-rοιαύτας ψυχάς τάς έyκαθιστα 
ε1ς τάς Ούρανίας χώρας καί απο
-τελουν την ακολουθίαν αυτου. 

ύμφαι αποτελουν την ακολου
tJίαν του Διονύσου. , Αλλά, διά νά 
γίνουν α[ ψυχαί της yης vύμφα.ι 
καί αποτελέσουν την ακολουθίαν 
-του Διονύσου, εδει αυτα.ι νά απο-
6άλουν δλον τον ρύπον τGJV πα
t!ων, ατιyα κατακλύζουσι τάς ψu
χάς του κόσμου τούτου.

Σας έξέθηκα έν πλήρει ε1λικρι
νείο/- τάς περί Διονύσου αντιλή
ψεις μου, αϊτινες έσχΎ)ματίσθη
σαν έκ μακράς μελέτης της έλ
:ληνικης πα.ραδόσεως. Καί ήδη 
σας παρακαλω νά μοί έπιτρέψη
τε νά απευθύνω μίαν ε1λικρινη 

----

ευχην προς τους νεαρους 6λα.
στους της έλληνικης φυλης, δ
πως μετ' ένθέου ζήλου μελετή
σωσι την έλληνικην πα.ράδοσιν, 
αψήνοντες κατά μέρος τάς κρα
τούσας ύλιστικάς του σημερινοΟ 
περιοάλλοντος σκέψεις, αί'τινες 
τόσον πολυ φθείρουν την ψυχην 
του σημερινου ανθρώπου καί τον 
αποξενουσιy άπο τον φυσικον 
σκοπον αυτου. Ή μελέτη της 
Έλληνικης r;α.ραδόσεως ε[μα.ι 
βέ6αιος δτι θά τους δδηyήσ11 εις 
την σύλληψιν ένος νέου 1δα.νικου 
κόσμου, [κανου νά διαμορφώσr,ι 
ενα νεώτερον πολιτισμόν, ά:
yνότερον, φυσικώτερον καί θειό
τερον. Ό πολιτισμος ουτος, έάν 
έκδηλωθ'Q, ού μόνον θά δικαιώ
σ\Ι την Έλληνικην φυλην εις το'l 
προορισμον αυτης, άλλά καί θά 
φέρ\) ε1ς σύμπαντα τον κόσμον 
την ευτυχίαν καί την χαράν κα.ί, 
εις δόξαν του Έλληνικου Διονύ
σου, την εύθυμία.ν ε1ς δ:πα.ν το 
άνθρώπινον γένος. 



ΒΟΗθΗΣΤΕ ΊΑ ΠΑΙ-'ΔΙΑ 

ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥ'Ν Α'ΒΙΑΣΤΑ 

ΗΧωρίς τό ένδιαφέρον γιά τούς συνανθρώπους 

μας, καί είδικά αύτούς πού ύποφέρουν, ή ζωή 

ειναι δίχωc; καμμιά χαρά!» - άποφαίνεται ό 

μεγάλος καλλιτέχνης τοϋ κινηματογράφου 

.ΝΤΑΝΥ ΚΑΙΗ 

ΟΛΟΙ νομί�ουμε ότι ε'ιμαστε κα
λοι, μεγαλόψυχοι, )fνναιύδω

ροι. 'Αρκεί όιίως ,,α βρε{}η κάπcι
ος αλλc,ς. που {Jά εχη πραγιιατικά 
α1ιτσ τα προσόντα για ,,α μας απο
δειξη, ότι δεν � ίμαστι, τίποτε άλλο 
άπό μια φουσκα μεσ' τό ν�ρό ... Αυτό 
συ,•εβη καί σl, μι,να. 

Γυριζα απο το Λονδίνο ση1,• 
'Αμερικη τό 1953. Ξάπλωσα άνα
παυτικα στην πολυ{)·ρονα μου καί 

. σκ�φ{)ηκα δτι {)α σπολάμιJανα ί:.να 
άνι,το ταξίδι. Ξαφνικα κατι ,1εριερ
γοι {Jόρυβ,ι tφ{)ασαν στ' αύτία ·μου 
καί μού χάλασα,, την 1Ίσυχια μου. 
Μέσα σl, λιγα λεπτα, έμα{Jα ότι το 
ανετο ταξίδι μου ... ανεβλή{Jη δια 
τεχηκους λόγους. Το αεροπλάν<, 
1,ίχ1:, πά-&ει βλάβη καί /:τσι έπρεπε 
α,•αγκ�στικά να προσγειω{)ουμε 
στην Σάνον της 'Ιρλανδίας. Τότε 
μόνο, στο δρομο τοϊί γυρισμού, πρό
σϊξα δτι διπλα μου κα{Jότανε ενας 
πολυ συμπα01']τικος κύριος, μέ τό 
ονομα Μωρις Πατέ. Άπο κουβέν
τα σ, κcυβεντα, φ{)ασαμε καιι στά 
παιδιά. 'Όταν -ιού εtπσ., ότι λα-· 
τρεύω όλους τους μικρους διαβό
λους, τότε μού πρότει,ε νά μι, γρά-

ψη στην Ούνισ�φ, στ;�ν έταιρι
προστασίας σπορω,• και ορφανών· 
παιδιών. Χωρίς νά διστάσω, δι,χ{Jη
κα. Ό κ. Πατ� ηταν g,,α απο τα. 
�λ�ο,• ενι;ργα στελέχη της ιταιρίας. 
Τώρα, ϋστ1:.ρα απο τόσα χρόν'ια, ευ
χαριστώ τόν Θεό, 'για την βλάβη1 
πού επα{Jι, τό αεροπλανο μου, καί. 
είχα τι)ν τύχη ,,α γίνω μι,λος της 
οργανώσεως. 

Κατ' άρχα'ς, ή έταιρία ασχολείται 
για δλα τα άπορcι καί ορφυ,•ά παι
δάκια τού κόσμcυ. Το,'ις στέλνΗ. 
ρούχα, τροφiς, παιχνίδια, φαρμσκα,. 

' τα έπισκι,πτεται συχνά, εστω κι' άν· 
βρίσκωνται στην άλλη σκρη τού· 
κόσμου. Έν{Jοιισι::ίστηκα τόσο πολυ-· 
άπό' _τήν σ.φιλοκερδη ενέργεια των-· 
συναν-&ρώπων μου, που /:δωσα όλον 
τον έαυτό μου yια νά τους βοη{}ησω. 

Τότε για πρώτη φορά κατάλαβα.. 
πόσο άΛ•όητα εtχα φερ{)η τόσα χρό
νια. Να μπορης νά δίνης ηΊ χαρά. 
στα μικρά δυστυχισμένι� σ.γγελοιι
δια καί να τους τ·ήν στι,ρης τόσον-· 
καιρό ; Στην άρχ11, μ' επιασε άπο
γοήτευσι, βλέποντας τήν καλωσύν� 
α-ίιτω,•, τω; σν{}ρώ:�:ων, που σ�ήν
προσπσ·Οεια τους δεν εtχα,, κα,•ενα.. 
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συμφέρον, καμμιά ύστεροβουλία καί 
,δούλευαν, εκαναν κοπιαστικά ταξί
δια, μόνο καί μό,10 γιά νά δοϋν κά
ποιο χαμόγελο ν' αν{}ίζη στά πι
κραμένα χείλη ενός παιδιού, τό 
χρώμα της ύγείας στά χλωμά μά
γουλα, τόν ήχο ενός άγγελικού γέ
λιου. 

Ρίχτηκιχ μέ τά μούτρα στή δου
λειά. ΥΗ{}ελα νά προσφέρω κι' έγιο 
κάτι στά αδύνατα παιδάκια. Τ<ι'Jρα, 
�ως μπορείς ,,ά κάνης τά παιδιά νά 
γελάνε, χωρίς νά ξέρης τ1i μητρικ11 
τους γλώσσα; Τό γέλιο, τό χιούμορ, 
τό αστείο, δέν εχει ιδιαίτερη γλώσ
σα, ούτε ίδιαίτερη πατρίδα. 

Γιά νά κάνης τό παιδί ,,ά γελά
ση, πρέπει να γίνης κι' έσύ παιδί, 
πρεπει νά κάνης τόν καραγκιόζη, 
,,ά παίζης κυ,1ηγητό. Βέβαια γιά 
τήν ήλικία μου, αύτι't δλα τrl κόλ
πα ... bέν εί,1αι καί πολύ ξεκούρα
στα. 'Αρκεί δμως ενα γέλιο, ενα α
νοιχτόκαρδο παιδικό γ{,λιο καί εt
μαι ετοιμος νά ξαναρχίσω τά παι
γ,1ίδια. Τό παιγνίδι μπορεί νά γίνη 
μέ μία τρύπια αρβ1ίλα, μ' ενα αστείο 
καπέλλο, μέ μιά περίεργη κραυγή. 
Έάν ενα παιδάκι βάλη τά γέλια, 
τότε δλα τά παιδιά {}ά γελάσουν. 

έν μπορείτε νά φα,1τασ{}ητε, τί 
ύπέροχα πού αίσ{}άνομαι δnο·..ι παί
ζω μέ τά παιδάκια αυτά, πού δέν 
εχου,• τ ά  μέσα άλλης διασκεδάcεως. 
Βγάζω μαζί τους αναμνηστικές φω
τογραφίες καί τραβάω μικρές ται· 
νίες. Ποιός ξέρει ; ΥΙσως μιίι. μέρα 
ενα από τά απορα καί ορφανά αυτά 
παιδάκια γί,•ει ε,•δοξο αστέρι τού 
κινηματογράφnυ η της τηλεσράσε
ως. 'Εγώ πά,1τως {J,ά πρσσφέρω 
κά{}ε μέσο εάν καταλάβω δτι ύπάρ
χει σέ κάποιο άπ' αυτα, τό απαιτού
μενο ταλέντο. 

Πολλές φορές δτα ν q;εύγω από 

ε,•α μέρος, δλα τά παιοιά κά{}ονται 
προσεκτικά καί μου γράφουν εναν 
αποχαιρετιστήριο ι όγο. Ή καρδιr.ί. 
μου τότε πλημμυρίtει άπό είιτυχία. 

έν {ιπάρχει μεγαλύτερη αμοιβή_ 
γιά μέ,1α άπό τά τρυφερrί., εύχαρι· 
στ11ρια λογάκια, πού εί,1αι βγαλμέ
να κατ' ε1Η)είαν από τίς παιδικές 
καρδούλες τους. Τό καλ1,τερο δ<iΊρο 
γιά μένα εlναι τό γέλιο τους καί ό 
ά.πcχαιρετιστήριος λ6γος τους. 
«'Α,1τίο, καλέ μας φίι ε. Θά σέ {}υ
μόμαστε πά,•τα. Μάς FμαfJες νά γε· 
λα.με». 

Μή νομίζετε, f:μως, δτι ή μόνη 
μας δουλειά είν..ιι ή διασκέδασι 
των παιδιίί>ν. Φροντίζουμε νά εlναι 
γερά, ,,ά μή τούς ι είπη ή καλή τους 
τροφ�, τό ζεστό τους ρουχαλάκ� ή 
{}αλπωρή. Γιά τά � εγαλ {ιτερα, φρον
τίζουμε νσ. μορφω{}uϋ, ε, νά πα, ε cέ 
σχολεία, σύμφωνα μέ τίς προσωπι
κές κλίσεις τού κα{)ενός, νά γί,•ουν 
ύγια. καί. χρήσιμα στελέχη σηi,1 κοι
νωνία. Στήν αρχή, δταν οί διάφο
ρες φτωχές οίκογε, ειες πέρνα,•ε τά 
δέματά μας, αποι;;οίicαν γι' αυτούς 
,�;οίι ένδιεφέροντο γιά τή δυστυχία 
τcυς. «Ποιός νά ένδιαφέρεται;», ρω
τούσα,, μ' απορία, Καί δμως, δλο τό 
μυστικό της ευτυχίας στή ζωή, μιας 
ζωής μέ ύγιά, σφματικιος καί. ψυχι
κώς, οτελrχη, κρ1Ίβεται στό έ,1διαφέ
ρον. Στό ένδιαψέρον των δυ,1ατών 
γιά τοίις αδίι,•ατόυς, των γερών γιά 
τούς άρρώστους, τω,1 μεγάλω,1 γιά 
τά ,�;αιδιά, πού χρι,ιάζονται τό γέ
λιο, περισσότερο άπό τό γάλα r-αί 
τό κρέας. Χωρίς τό έ,•διαφέρον γιά 
τούς συνανfJ·ρώπους πού ύποφέρου,1, 
ή ζωή {}ά είναι χωρίς καμμιά 'ί.ϊια
νοποίησι Ύαί. χαρά. 'Ακούστε τήν 
συμβουλή τού γερο-Ντάνυ καί {}ά 

1εμίcετε ευτυχία. Εί,1αι τόσο άπλό!
0

_ 

DANIE ΚΑΥ 



Παντοv 
\ ' 

και παντοτε ... 

Παvτοϋ καί πάντοτε, ας ίστάμεθα στο πλευρό της άδελ

φότητος καί καλης θελήσεως καί έvαvτ[οv κάθε μορφης 

μίσους. 

Παvτοϋ καί πάντοτε, ας ίστάμεθα στο πλευρό της συμ

πόνοιας καl έvαvτίοv κάθε μορφης σκληρότητος. 

Παvτοϋ καί πάντοτε, ας ίστάμεθα στο πλευρό της δι

καιοσύνης καί έvαvτ[οv κάθε μορ.:ρης καταπιέσεως. 

Παvτοϋ καί πάντοτε, ας ίστάμεθα στο πλευρό της 

κατανοήσεως καί έvαvτίοv κάθε μορφηζ άγvοίας. 

Παvτοϋ καί πάντοτε, ας ίστάμεθα στο πλευρό της 

όμορφιας καί έvαvτίοv κάθε μορφης άσκήμιας. 

Παvτοϋ καί πάντοτε, ας ίστάμεθα στο πλευρό τηζ 

έμπιστοσύvης κα[ έvαvτ[οv κάθε μορφης άπελπισίας. 

G. S. Arundale 

•·
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ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

SlCε�i της ivvo.[aς το.υ r9εο.iJ-

π ΟΛΥ συχνα γίνεται λόγος
περί Θεου. Τον ανα.φέρου, οί 

άνθρωποι με αφελη επιπολα.ιότη
-τα., σαν να τους είναι αντικειμενι-
-κα γνώριμος κα.ι μάλιστα: του απο-
δίδουν διάφορε:; ιδιότητες : «Πα:
ιάyαθος, παντογνώστης, παντο
δύναμος, δίκαιος, ελεήμων».

'Αλλ' έχουν, άραγε, δλοι οί 
άνθρωποι μέσα. στη συνείδησή
-τους την !δια εννοια του περιε
χομένου της λέξεως «Θεός»; Ά
σφαλως δχι. Καθένας έχει τη
δική του. Κάθε άνθρωπος, ανε
ξαρτήτως θρησκείας, με δια.φο
ρετικο τρόπc αντιλαμβάνεται την
Jf.ννοια: του Θεου, την υπόσταση
και ουσία. της Θεότητος.

Και έχω τη γνώμη, δτι δεν
,είναι τόσο δια.φορεπκη iJ εννο:α
του Θεου απο θρησκεία σε θρη
σκεία, δσο είναι στην αντίληψη
εκείνων που ανήκουν στην 'ίδια
θρησκεία, δταν πρόκειται για άτο-

κΩΣΤΗ Ν. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

μα που βρίσκονται σε διαφορετι
κές βαθμίδες πνευμα:τικης εξελί
ξεως. 

Στην αντίληψη εκείνων που 
είναι πνευματικα ανώριμοι, δσο 
και αν ανήκουν σε τελείως διαφο
ρετικές θρησκείες, μπορουμε να 
πουμε δτι 1J έννοια του Θεου συμ
πίπτει περισσότερο, παρα στην 
αντίληψη δμοθρήσκων, που είναι 
δμως διαφορετικής πνευματικής 
άνα.πτύξεως, διαφορετικής βαθμί
δος εξελίξεως. 'Επίσης συμπίπτει 
ενίοτε iJ έννοια του Θεου ανάμε
σα στους μ υ σ τ ι κ ο υ ς των 
διαφόρων θρησκειών ή φιλοσοφι
κών σχολων. Έν τούτοις, ακόμη 
και ανάμεσα σ' αυτούς, θα είναι 
πολυ δύσκολο να βρεθουν δύο 
άνGρωποι που ν' αποδίδουν την 
ίδια ακριβως έννοια: στη λέξη 
«Θεός». Είναι ίσως ευκολώτερο 
να συμφωνήσουν οί αφιλοσόφητοι 
σε μια ανεξέταστη, &σαφή, δμι-
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χλώδη κα.ί άνθρωπομορφικη άντί
ληψη περί Θεου, αν κχί σ' α.uτη 
την περίπτωση-που είνα.ι κχί ή 
πιο συνηθισμένη-μέγα. γεννατα.ι 
ζή-:ημα. αν μπορη νά γίνη λόγος 
περί «έννοία.ς του Θεου». 

Ή ερευνα. γιά την εννοια. του 
Θεου έχει ν' άντιπαλα.ίση με 1-
δέες 6α.θειά ριζωμένες, άπο την 
παιδικη &κόμη ήλικία., που δ αν·

θρωπος τίς προσλαμβάνει άνεξέ
τα.στα., δπως τίς δίνει το περιβάλ
λον του, κχί τίς θεφρεί θεόπzμ· 
πτες κα.ί &κλόνητες. 

Δεν έχομε κα.μμιά πρόθεση νά 
τίς κλονίσωμε σε δποιον &γα.πα 
περισσότερο τον Ιlλάτωνα. άπο 
την 'Αλήθεια. Πως μπορουμε 
δμως νά κάνωμε μιά ερευνα, άν 
δεν θέσω με όπο άμφισβήτηση τη 
γνώση μας γιά το αντικείμενο 
της ερεύνης μα.ς ; "Αν δεν το ε
ξετάσω με θαρρετά κα.ί ελεύθερα. 
άπο κάθε δέσμευση το() πα.ρελ-. 
θόντος, άπο κάθε προγενέστερη 
1δέα. που έχομε σχηματίσει γι' 
αυτό, είτε &πο τίς προηγούμενες 
μελfτες μα.ς,- είτε-προ πάντων 
καί συνηθέστα.τα.-χπο τίς άνεξέ
ταστα. σχηματισμένες άντιλήψεις 
μας, που διεμορφώθησαν κάτω 
&-πο την ε-ι.ιρροή της γνώμης των 
άλλων καί ιδίως της. κοινής 
γνώμης, που . άκολουθουν οί

πολλοί; 
'Ελπίζω δτι οί ανα.γνωσται του 

«ΙΛΙΣΟf» εχουν το· πνευμα. ε
λεύθερο απο τίς δεσμεύσεις του 
παρελθόντος καί άπο τίς γνώμες 
των ·άλλων, · ελεύθερο άπο τυ
φλές πίστεις, κα.ί πρόθ,uμο · νά 
e-ξετάση κα.ί να, κρίνη αμερόληπτα. 
την κάθε Ζδέα κα-τά την άξία. της, 
·νά κραJήση δ,τι άξ[ζει νά :κρα.τη·

θη καί ν' &-πορρίψη ο,τι .άξίζε . , 
ν' άπορριφθη. Το κριτήριο πρέπει.,. 
νά είναι ή ελεύθερη σκέψη ή ά-· 
κόμη κα.ί ·ή οιαίσθηση, άλλά με 
γνώση δτι τό κριτήριο α.υτο όφί- · 
στα.ται επίσης τη μεταβολ η της . 
εξελίξεως' την επίδραση της ψυ- -
χοπνευμχτικης ώριμάνσεως. ·

'Άς μη παρερμηνευθουν, λοι-
π6ν, &πο κι;ι.νέναν δσα. γρά:φομε, 
άλλ' ας όποστοσν τον άπροκα
τάληπτο κα.ί άμερόληπτο ελεγχο-
της ελευθέρας κρίσεως των άνα· · 
γνωστών. 

Κατά τη μακρυνη πορεία της 
εξελίξεως της άνθρωπότητος, άνε
πτύχθησαν κα.ί διεδόθησαν πολλές 
καί διαφορετικές αντιλήψεις περL 
Θεοσ. Έν τούτοις, οί μυστικi - · 
ζοντε; ερευνητα.ί. κχθε εποχ η; 
είχαν πάντοτε μία δια.φορετικη · 
άvτίληψη άπο τον π;ευματικο 
σχλο. Άvτίληψη πνευμχτικη καί. 
πλατύτερη, την δποία οί πολλοί 
δεν ήταν δυνατον νά παρακολου
θήσουν. Μέσα στίς μυστικέ; σχο
λές κα.ί κiτ.ι) απο τον προσtατευ
τικο πέπλο της σ.ιγης των .Μυστη
ρίων ανc1.ζητουσαν τr1v άληθιvη 
εννοια του Θεου καί άνέπτυσαν · 
πλατύτερες άντιλήψεις, · που εκα
λύπτοντο κiτω άπο την 'ευγλωτ
τη σιγ.η των·συμβόλων καί τον· 
ποιητικο μσθο της άλληγορίας. 

Άλλ' άπο καιρο ,σε καιρό, ε
νας Μεγάλος ,Μύστης, ενας .Ηη-' 

' θινός. -Διδάσκαλος, ενας άπό. τους 
πρεσβύτερους Πους τοσ Θεου. ,ι 
εξήρχετο απο τά 6ά:θr1, των ίε-
ρων καί απεκάλυπτε (<από των . 
δωμάτων» δσα ήσα.ν αποκεκρυμ
μένα άπο κατα6ο�η κόσμου. 

. Πόσοι απο το λαό, πόσοι α1tο

τqυς πολλΘύς, πόσοι απο τους . 
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<1τεvης αντιλήψεως μορφωμένους, 
ήσαν σε θέση vά εννοήσουν δσα 
Αυτος ελεγε; 

Τά περισσότερα παρερμηνεύ
οντο, παρεμορφώvοντο, διεστρε-
6λώvον:ο, απο αυτους τους ϊδι
ους τους μα:θητάς των, δπως πο
λυ παραστατικά γράφει δ Κίπ
λι γκ στο θαυμάσιο ποίημά του 
«Ό Μαθητης», που δημοσιεύε
ται στην επόμενη σελίδα του πα
ρόντος τεύχους του «ΙΛΙΣΟΥ». 

'Απ' οcα, λοιπόν, εδίδασκε δ 
Μύστης, κατεσκευάζετο με τον 
καιρό, άπο τους μαθητάς του η 

. απο τους μαθητάς των μαθητ(ί)y 
του, μιά θρησκεία, μιά αί'ρεση, 
μιά σχολή. Κα:ί ό οχλος, δ ενθου
σιασμένος άτrο την προσωπικότη
τα του Διδασκάλου, παρεμόρφω
νε πιο πέρα, απο α.γyοια Κ'Χί τυ
φλο φανατισμό, τη διδασκαλία 
του Μύστου, πολλες cροpες ασχη
μονωvτας ε1ς βάρος της &γνής 
Ιδεολογίας του. Πως μπορεί νά 
γίvη σοβαρος λόγος περί εξετά
σεως τής ενvοίας τοΟ Θεου στήν 

·αντίληψη το Ο πνευματικου ο-

χλου;
'Αλλά σε κάθε εποχή, σε κά

θε θρησκεία καί σε κάθε αί'ρεση
·εμφανίζονται μυστικίζοντες ερευ

. vηταί καί αυτοί είναι που εpευνουν
. αποτελεσματικά γιά τήv εvvοια;
του Θεου.

Πλήv δμως,ή μυστικιστική Ρνω
'σις είναι οπως ή δr,μιουργική δύ
ναμις του καλλιτέχvου. Δεν· μετα

'δίδεται. Μόνον νά μιλάμε μπο
ρουμε γι' αυτήν. 

Ό σοφιστής Γοργίας · ηεγε 
·δτι ουδεν υπαρχει, αλλά καί ά.v'
'δπάρχη είναι α:κιχτανόητο στον
'ά ��ωπο. 'Αλλά ' καί αν είναι

t . ι --. 

κατανοητό, δεν μπορεί νά εξη
γηθή σε α.λλοv. «Ουδεν εστιv. Εί 
καί εστιν, ακατάληπτον άνθρώ
πψ. ΕΙ καί καταληπτόν, άλλά. 
τότε αvερμήvευτοv τψ πέλας»: 

Μπορουμε, λοιπόν, οχι νά κα
τανοήσωμε την άληθή ενvοια τοϋ 
Θεου, άλλά μόνον vά συζητήσω
με γύρω απ' αυτήν. υτή ή σ(.!
ζήτηση πιθανοv vά 6οηθήση με-
ρικους vά διαμορφώσουν άπόψεις. 
καί γνώμες, ίσως νά συvτελέση 
στό να διαλυθουν μερικες πΗ
vες, δηλαδή νά βγουν άπο τον· 
πvευματικο άyρο μερικά ζιζάνια, 
yιά νά μπορέση vά ξεπεταχθη το 
στάρι. Δεν μπορουμε vά κάvωμε 
το στάρι vά φυτρώση. Μπορουμε 
μόνον vά 6γάλωμε μερικά ζιζ'ά
vια' ι'ί>στε να διευκολύvωμε το 
στάρι vά φυτρώση. 

Για vά μελετήσωμε τήν εvvοια. 
του Θεου, θα άvατρέςωμε επι
τροχάδην στίς διάφορες θρησκεί
ες, συλλέγονται; αγκάθια καί 
ρόδα. 

Ποιά είναι, άραγε, ή εvvοια;. 
του Θεου στήv άvτίληψη των α
γρίων πρωτογόνων φυλών; 

Πολλά εχουv λεχθη περί φετι
χισμου, περί αvιμισμου, περί' ε
ξιλα'στηρίωv &νΟρωποθυσιων, πε
ρί λατρείας των πνευμάτων τιί.>v · 
προγόνων καί περί δι:χφόρων α
καταvοήτωv συμβόλων καί φετίχ, 

· στά δπο ία; dί ·, άγριοι πιστεύουν.
•'Εν τού·τοις σε μερικες φυλες α
γρίων, παρaηήλως προς τίς τα
πεινες _&:ντιλήφεις περί τής εvvοί- ·
α,ς του Θεου, υπάρχει ή ιδέα τ·ης
πίστεως σε· εvα μεγάλο "Ον, του
δποίου σύμβολον είναι δ Ουρα
νός, διότι ουδεv α.λλο μπορεί yά.
' ' ξ δ , , ,, ' ι: , υπαρ η μοιωμα · του, �το υπεp-·

\ 
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Ροόν_τγιαρ Κίπλιγκ 

c:o Μα θ η της 

'Όποιος εχει ένα Εύαγγέλιο 
Στους άνθρώπους νά κηρόξη, 

'Όσο κι' αν τό ύπηρετη πιστά 
Μέ τό νοϋ, μέ τό κορμί, μέ τήν καρδιά, 

Κάθε μέρα άν άνεβαίνη 
· Στόν πικρό τό Γολγοθii-

Θά τοϋ κάμη ό Μαθητής Του 
Μάταια κι' σπιαστα δλ' αύτά. 

'Όποιος εχει ενα Εύαγγέλιο 
Γιά τή διψασμένη γη

'Ή σέ άτσάλι τό χαράξη 
'Ή στήν πέτρα τό σκαλίση

Γιά νά μείνη στους αίώνες 
'Ό,τι κι' δπως τό εχει πη, 

Θά διαβάζη ό Μαθητήι; Του 
'Όπως κι' άν τοϋ κατεβη. 

Κι' ετσι θiiναι ό ΜαΘητής Του 
(Πρlν τά κόκκαλά του λυώσουν) 

Πού τή διδαχή θ' άλλάξη, 
Τήν Κληρονομίά σκορπώντ_ας 

Μέ σοφίσματα βαθιά-
Κι' αλλ' άντ' άλλων θά κηρόττη, 

Λέγοντας πώς κι' ό Διδάσκαλος 
'Όμοια θα.κανε δλ' αύτά. 

Καί θέ ναναι ό Μαθητής Του 
Στους άνθρώπους πού θά πη 

Σάν τί θαγραφε ό Διδάσκαλος-
"Αν βρισκόταν στή ζωή-

Τί άπό κείνα πού άλλοτε ειπε 
Θ' αλλαζε προσεχτικά. 

"Ολα τοϋτα ό Μαθητής Του 
Κι' αλλα τόσα θά τά είπη σοφά. 

'Όποιος εχει ενα Εύαγγέλιο 
Πού στόν Ούρανό όδηγεί, 

(Μαραγκός η Καμηλιέρης 
'Ή της Μάγιας όνειρόπαρτο παιδί) 

Χίλια, μόρια τό κορμί του 

! 
Θά τρυπήσουνε σπαθιά, 

Μά τοϋ Μαθητή του θαναι 
Ή πιό βαθειά κι' ή πιό πικρή λαβωματιά. 

μεταφρ. Ν. Καρβούνη 

ς �� 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟ� ΠΑ Υ ΛΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Af.>E/OY ΠΑΓΟΥ 

« ... ούκ έν χειροποιήτοις ναοίς κατοικεί ... >) 

(Πί,•αξ του Ρίχτερ στο γραφείο 
τcυ Δημάρχου Ά{}ηναίων) 

τατο αύτο θειοv "Ον, το «Με
γάλο ΙΙ vευμα», ουδεμία πpοσευχη 
φθάνει, ουδεμία θυσία προσφέ
ρεται. Πρόκειται, άραγε, περί 
πpωτογόvου λατρείας ·η μήπως 
μάλλον περί ώχpου λειψάνου με
γάλης διi5ασκαλίας του πχpελ
θόvtος, στην δπο:α ή έννοια της 
Θεότητος ·ητχν εξόχως όψηλή; 

Δ6ο τ6ποι λατpciας προήλθαν 
άπο την πολυ παλιά άpχαιότη
τα. Ή λατρεία του 'Ηλίου κ-χί ή 
λατρεία γενικως τής Φ6σεως. 

Ό 'Ήλιος, ή πηγη της ζω
ής, της θε.:ψ6τητος, του φωτ-5ς. 
Τί φυσικώτεpο άπο το vά λχτpευ
θη σαν Θε-5ς; Το·ι οpίσκουμε στίς 
&:pχαιες λατpειες, οχι μ6vov τη; 
• Ασίας καί τής Εύpώπης, άλλα
καί της ·Αμερικής, δπου οί 'Ίv-

.� 
,. 

(Πράξ. ΙΖ' 24) 

κας, στο Ιlεpου, ήσαν ο( «ηοι 
τοσ Ήλί ?U». Ό υΗλιος, με μοp
φη χpυσοσ δίσκου-, βρίσκεται_ 
σtού; vαο6; τους, πού τούς κα
τέσψοψαν γιά να κλέψουν το 
χρυσάφι τους οί 'Ισπανοί κατα
κτητχί. Ποιi ·ηταν δμως ή έννοια.. 
τ·η; θε6,ητο.; του Ήλίου; �Ηταν
δ 'Ήλιος Θεος η ήταν το δpατο
σ6μβολο της άοpάτου Θεότητος; 
'Ασφαλώς κχθε ήλιολάτpης δίνεl 
τη δική το J έ ΝΟtα στη θεότητα.. 
του 'Ηλίου. 0( Ί νδοί ουθίζοvται 
σtα νερά του Γκχγκα (Γάγγη} 
προ τής άνατολης, κα:ί δταv δ
'Ήλιος ά 1α:τέλλει,στpέφοvται προς. 
αστοv κχί άvχπέμπουν την �ξης 
προσευχή: «'Εσένα, 'Ήλιε, λα:
τpε6ω, τη 1 δόξα του &:κτιvοοόλου, 
Θεοσ. Ειθε το φως σου νά φω-



:�ns ΙΛΙΣΟΣ 

-τ[ζη τή διάvοιά μου!». Κα:ί έ
πειδη , εβαίώς το φως του δλικου 

·<Ηλίου δέν είναι δυνατον vx φω
-τίσΥ) τη διάνοια του άvθρώπου,
.είνχι φ:χνερον δτι δ "Ηλιος χpη
σιμοποιε-τα:ι έδω σiν σύμ:ίολο τϊjς
άοράτου Θεότητο;.

Έκτος &πο τη λχτρε!α: του 
·<Ηλίου, κχτά τήν &ρχαιότ-ητα &
ΎΞπτύχθη γεν κω; ή λατρεία της
Φύσεως. Ό Πχγα:νισμός, ή λα:
-τρεία: τiί>Υ Δρυίδων, . ή θρησκεία:
·των άpχα!ων Έλλήνωv, είναι
-κατ' ούσ(α;y λχτpεία; της ΦJσεως,

· που έκδηλώνετχι μέ διάφορες
·_μορφiς. Είναι τόση ή ομορφια
-της Έλληνικ·ϊjς-Μυθολογίας, ώστε
άν &ρχίσωμε να μιλ-χμε γι, α;υ
τrιν, δέ θα τελειυ)σωμε ευκολα.'
Ποιά έννοια είχα,ι ο[ &pχα.ιοι

,:μας πρόγονοι περί Θεου; 'Ασφα
.λως καθένας τη Όική του. "Αλ
). η έννοια. είχε δ Σωκράτης η δ
Ιlλάτων η δ Α1σχύλος καί α.λλη
,ο[ Βοιωτοί άyρόται η δ Δημος
-των 'Αθηναίων. 'Αλλοι θεωρου-
-σα.v την • Αθηνα σαν άνθpωπ6-
1,ιορφη Θεα καί α.λλόι σάν σύμβο- ·
.λο της Σοφίας η της <f γεία.ς η
της Έργα.σία.ς. Ή Έλληνιχη Μυ

\1θολογία. προσωποποιεr κάτα τον
. ·πιο bελκτικο καί ποιητικ? τρό
πο τίς δυνάμεις τής Φύσεως, δλι
κές κχί πνευματικές. οι μεμυη-

;·μέvοι καθόλου δέv εδυσκολεύον
-το, να &vευρίσκουy πίσω &πο τχ
-σύμβολα, τίς ηθικές καί πνευμα-
·τικές &λήθειες, που -τtεpικλείvουν.

Έyκατα:λείποyτα;ς τίς φυσικές 
•1:Jρησκειες, ερχόμεθα; σε τρεις με
·γάλες θρησκείε� της &ρχα:ιότη
·τος, που περιέχουν πολλή σοφία..
''frιν Ίνδουικη η Βραχμανική,
·:rηv Έορα:ικη καί την Ζωpοαστρι-

κή. οι θρησκείες αυτέ� λέγονται, 
καί «Έθνικαί», διότι κάθε μιά � 
τήν &χολουθεί εvα έθνος. Of. 'Ιν
δοί, οί Έοραίοι, · οί Πέρσα�. Κά
θε μια &π' αυτές, πχράλ.ληλα 
προς τη λαίκή της πλευρά, πε
ριέχει οαθύτατη φιλοσοφία και. 
παρουσιάζει την εννοια του Θεου 
κατά τρόπον δψηλως πνε·ψατικόν. 

Ό Βραχμανισμος είναι ή κατ' 
εξοχην παvενθεϊστική θρησκεία.. 
Ό Βράχμαν λέγει: «Έ3ημιούρ
γησχ τον κόσμον άπο εyα; μέρο� 
του έαυτου μου, καί πχραμέvω». 
<Όλες οί μορφzς είνα.ι εκδηλώ
σει; έvος μέρους της .δπάρξεώς 
του κχί φέρνουν την ευλογία της 
πχpουσία·ς του. 'Αλλά, ·μέσα καί 
πiρχν &πο δλες τίς μορφές, δ 
Βράχμαv, η το «Πα.pα.ορα:χμάv», 
π-χpαμέvε. α.1ώνιο;; κα:ί &μετάολη
τος. «Είμαι ή &ρχ·ή, το μέσον κ-χί 
το τέλος ολωv των οvτωv». Έ; 
άλλου, δλόκλ ηρος δ δταpκτος κό
σμ,ος δέν είνχι πα.ρα μια πλάνη, 
μια ΜΑΙΊΑ, εvα. οvέιροv. Είναι 
«το 6νειρον του Βράχμα.ν», δ δ
ποίος &πο:ελεί τη μονα:δικη 
Πρχγμaτικ6τητ-χ. Ε1ς Αυτοv τα 
πχντ:α. θά συγχωvευθουv δταν τε
λειώση ή «Ήμέρα. του Βράχμα.v» 
και ελθη ή «Μεγάλη Νύχτα» . 

Ή Έορα.ικη θρησκεία μας εί
ναι -γνωστότερη, γιατί συνδέεται 
μέ τον Χpιστια.νισμ5. Μας είναι, 
δηλα'δή, γνωσ c6 cεpη ή Πα.λα.ιά 
Διχθήκ-η, γιατί πολυ λίγα. πρά-· 
γμ:χτχ γνωρ:ζουμε γιά την Κα.6-
οάλα, το Ταλμούδ, το Ζοχάρ, 
που μέ τόση επιμέλεια τα μελε
τοQν οί μι;ψφωμένοι Ραοοίvοι. 

'"Η Παλαιά Διαθήκη &·ποτελεί
τα;ι &πο πολΗ οιολία, πι:ιυ μας 
παρουσιάζουν δια.φοpετικη μετα;-
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:ξύ τους. την ε1κ6ν.χ του Θεου.' 
:...ιτη Γένεση, δ Θεος περιπατετ 
:με την έσπερινη δρόσο στον Πα.-

άδεισο και είναι Θzος εθνικ?;ς 
-των Έορχ:ων, εκ3ικητικός. κα:ί

ηλ6τυπος, &πχιτωv · «οφθχλμόν
,.&ντι οφθα:λμου κχί οδόντα άν,τί
.�δ�ντος», «&γα.πωy τους &γα.
·πίbντα.ς καί μισων τΌυς μtσουν,
·τα.ς, μέχρι τρίτης και τετάρτης
(ενεας». Στους ψα.λμους ομως
<1υνα:ντουμε ύψηλη εννοια: της Θε

.Jτητος, την ίδέα: Θεου παγκο
·,σμίου και πα:ντχχηυ πχρόντος.

«Ποϋ πορευθω άπό τοϋ πν.εό
[ματός Σου 

και άπό τοϋ προσώπου Σου ποϋ 
[φόγω; 

Έάν άναβω είς τόν ούρανόν, 
[Σύ έκεί εί. 

·'Εάν καταβω· είς τόν 'Άδην, 
πάρει ... ». 

(Ψαλμος αυtδ, ΡΑΘ) 

Έ; άλλου ομως, εις τους ψαλ-
_ιους συνα:ντουμε την τρομερή ι

.:δέα.: «Και άνελr,iς πάντα:ς τους 
�λί6οντας την ψυχήν μου, οτι σος 
-<3ουλος είμί». 

Γιά τή θρησκεία: του Ζωροά
-στρου, δεν γνωρίζομε πολλά πρά-
1μα.τα. Ύ πάρχει σ' α.οτην ή 1δέα: 
-του άντιμα.χομένου Καλοσ .κχί
Rα:κου, που βρίσκονται σε αιώνια.
·πάλη, καθώς καί ή 1δέα του
Jlυρός, σάν συμ6όλου της Θεό
·τητος, 1δέα που &πα:νταται καί
-cτην Έλληνικη Μυθολογία., με
·-τον Προμηθέα:, τον 'Ή:ρχιστο κχί
-τους Μυστηρια.κους f α6είρους,
--καθώς καί στον Βραχμανισμό με
-τή μορφή του Θεου AGNI.

Μετά τίς 'Εθνικές θρησκείες της
'ρχαιότητος, στίς δποίες πρέπει

-νά προσθέσωμε τίς σχετικώς νε
ιώτερες του Κομφουκίου κα.ί του

Λάο -Τσέ, που είναι μαλλον κοι
νωνικο:ριλοσο:ρικαί διδα:σκα.λίαι 
πχpχ θρησκείαι, ερχόμεθα στίς 
λεγόμενες' πχγκ6σμιες θρησκείες, 
δηλα3η στο Βου33ισμ6, στο Χρι-. 
στιχνισμο κχί στον Ίσλαμισμ6. 

Ό Βουδδισμός διχιρείτχι σz 
Βόρειο κα.ί σz Νότιο. Στο Βό
ρειο Βουδδισμο ύπάρχει ή ιδέα 
του Θεου η του Οορανίου Βούδ
δα. Στο ότιο Βουδδισμό κάθε 
1δέα περί Θεου είναι άπορριπτέχ 
κα.ί ή λατρεία. άποδίδετα.ι στον 
τελειοποιηθέντχ άνθρωπο. 

Στο Χριστια.νισμο ή κεντρικη 
ίδέα. περί Θεου είναι ή του Οο
ρα.νίου Πατρός, του δποίου πάν
τες ειμεθα. τέκνα. Ό Θεός α.οστη
ρότ-ητος κα:ί δικχιοσ:ινης των Έ-
6ρα.ίων, κχθίστατχι Θεός μα.κρο· 
Ουμ(α.ς κχί συγγνώμης πα.ρά τοίς 
Χριστια.νοίς. Ε1ς δε. τήν Σχμα
ρείτιδα. δ Ίησους εδωσε τήν ύψη
λότερη εννοια., που είναι δυνατόν 
να συλλ-ηφθη περί Θεου: «Πνευμα. 
δ Θεος καί τους προσκυνουv1;α.ς 
α.οτόν εν πνεύματι κχί αληθείο/
δεί προσκυνείν». 

'Αλλες, ενδια.cρέρ�υσες τr1 με· 
λέτη μα.ς, περικοπές άπό την 
Κα.ινη Δια.θήκη e;ίνα:ι: 

«Θεόν c;υδ;ίς έώp.χκε πώποτε» 
('lω. Α-18). 

«' Εγώ κα.ί δ Πχτήρ μου ΕΥ 
εσμεν» ('Ιω. 1-30).

«Έγώ εν τψ Π�τρί μου καί ύ
μείς εν εμοί κ&:γώ εν ύμίν» (''Ιω. 
ΙΔ- 20). 

«Το πνευμα πάντα ερευνα κα:ί 
τα βiθη του Θεου» (Παύλου 
προς Κορινθ. Α'. Β-10). 

«Ουκ οιδα.τε. οτι ν�ος Θεου· 
εστέ κα.ί το πνευμα· του Θεου 

1 • 
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ο1κεί εν όμίν;» (προς ΚοpινΟ. Α'. 
Γ-16). 

«Πας δ άγαπων εκ τοσ Θεοσ 
γεγένvητα.ι καί γινώσκει τον Θε
όν. '0 μή άγαπων ουκ εγνω τον 
Θεόν, δτι δ Θεος άγά.πη εστίν» 
(Α' επιστ. 'Ιωάννου, Δ. 7 -R). 

Καί τέλος, τά άθά.νατα λόγια 
τοσ Άποστόλου των ΈΟνων άπο 
το tipά.χo τοσ 'Αρείου Πάγου: «Ό 
Θεός, δ ποιήσας τον κόσμον καί 
πάντα τά εν α;υτψ' ουτος ουραvοσ 
καί γής Κύριος όπά.ρχων, ουκ εν 
χειpοποιήτοις ναοίς κατοικεί, 
ουδe: όπο χειpων άνθρώπωv θε 
ραπεύεται προσδεόμενός τινος, 
αυτος διδους πασι ζωήν καί πνο
ήν κατά πάντα ... Έν αυτψ γάρ 
ζωμ�ν κα.ί κινούμεθα καί εσμέν». 

Έπιμεί ναμε περισσότ1::ρο στο 
Χριστιανισμό, οχι μόνον γιατί 
μας είναι γνώριμος, άλλά καί 
γιατί e,[ 1δέες αυτές, περί τής ου

σίας του Θεοσ είναι άφθαστες 
σε ώρα.ιότητα καί μεγαλείον. 

Στον 'Ισλαμισμό, δ Θεος είναι 
δ Δίκαιος καί 'Ελεήμων. 'Απλι�-

νει τήν ευλογία του σ, δλα τα ον�α:
Ύ πηρχ ε δτα.ν ακόμη δεν όπ·ηρχε: 
τίποτ.ε άλλο. Είναι το φως χω
ρίς σκοτάδι, ή ζωή χωρίς Οά.να-
τον, ή γνώση χωρίς άγνοια. 'Ό
πως είναι σήμερα θά παραμεί νr 
γιά πάντα.. 

Βλέπουμε δτι οί μυστικίζου
σες ιδέες δεν λείπουν άπό καμμιιi 
θρησκεία. Ό μυστικιστής άνευ 
ρίσκει τον Θεον «εν έαυτψ». Κα
τά τους μυστικιστά.ς, Θεος είvα:ι. 
ή ζωή τοϋ Σύμπαντος. Ή μία.. 
καί μοναδική. Ή ίδια που ζωο
γονεί κάθε ον, δσονδήποτε και 
άν είναι άδύvα.το, παιδικό, άνε
ξέλικτο. "Α 1

1 θέλωμε νά φθάσω
με το Θεό, θά τόν πλ ησιά.σωμε 
μέσα άπό τόν 'Εαυτό μας. Στά. 
μυχιαίτα:τα; της ύπά.ρξεώς μας, 
θά άναζητr;σωμεν καί θ' άνεύ
ρωμεν τον Θεόν. 'Αν δεν τόν· 
άνε(ιρωμεν εκεί, δεν θά τόν ά
νεύρωμεν πουθενά.. Έάν δμως:. 
&ντιληcρΟωμεv εvτος ήμων τό Α1-
ώvιον, δεν θά παύσωμεν νά το, 
tiλέπωμεν παvτοσ τριγύρω μας_ 

Ό Θεός-Παγκ6σμιον Πνεϋμα. 

Ε�όχως παραστατική είκώ,, τοϋ Ί ν τ ρ α, βεδικης {J·εότητος της πνε;υ
μστικης βροχης της ζωογο,•οϊ1σης τον Υόσμον. Κά{Ι·ε μία άπο τάς- τρίχσς 

της μοι;q;ης του ά,,τιοτοιχεϊ προς εν σκεπτόμενον άτομον. 

Ι 
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Ή άμεση γνώση του εvτος fιμωv 
Θεου, θά μας δώση τη δύναμη 
κα.ί τη χαρά της άγvης-καθα
ρης ζωης. Τότε δ Θεος πα.ύει vά 
ετvαι μια αφηρημένη θεολογικη 
εvvοια καί καθίσταται 6ίωμα. 
., Αvθρωπος--Φύση-Θεος καθί
στανται μια αδιάσπαστη έvό:cης. 
Είνα.ι το τέρμα της προσωπίκης 
ζωης καί ή αφετηρία της καθολι
κής, της παγκοσμίου, της Θείας. 
Είναι ή επάνοδος του Υίου στους 
κόλπους του Πατρός. «Έyω και 
δ Πατήρ μου εν εσμέv». 

'Λvετρέξαμε στίς θρησκείες 
και στη μυστικίζουσα φιλοσοφία. 
Καλό είναι νά δουμs τί λέει κα.ί 
-� ακαδημαϊκη φιλοσοφία, ή «θύ
ραθεν» φιλοσοφία.

Έξετάζουσα ή φιλοσοφία. τό 
θεολογικό πρόβλημα διεμ6pφω· 
σε πέντε μεγάλα συστίιματ�: Θει
σμ6ς, Δsισμός, Παvθεισμός, Παv
εvθεισμός, ' θεία. 

'Ο Θείσμός δέχεται, δτι δ Θε
ός sίναι προσωπικός καί ύπερ· 
κοσμικός, ύπάρχων εκτός τοσ κό
σμου, τον δποίον εδημιούpγησε 
κατά την ελευθέρα του θέληση 
·καί πάνω στον . δποίον συνεχως
επενεργεί, κυοερvώvτας τόν κα·
τα την ελεύθερη 6ούλησή του.

Ό Δασμός δέχεται επίσης, δτι
δ Θεό; είναι προσωπικός κα.ί ύ
περκοσμι-κός, δημιουργός του
κόσμου καί των φυσικω� νόμων,
στους όποίους δμως εχει αναθέ
σει τη λειτουργία τοσ σύμπαντος,
χωρίς δ ίδιος νά επεμ6αίνη.

Ό Πα.vΟεϊσμός ,δέχεται Θεόν
&πρόσωπον καί ενδοκοσμικόν.
Θεός καί κόσμος συμπίπτουν κα.ί
ταυτίζονται. Τό παν μετέχει της

Θεία.ς Ουσίας. Ό Θεός εν πασι. 
κα.ι τα πάντα. Θεός. Ή ύλικη · 
Φύση είναι ανάπτυξη της Ουσίας 
του Θεου. 

Ό Πανενθείσμός δέχεται Θε
όv ύπερκοσμικόν κα.l συγχρόνως 
ενδοκοσμικόν, Θεόν περιλαμ6ά
νοντα εν έαυτψ τον κόσμον, δια. 
τοσ δποίου εκδηλώνει ενα μέρος 
του Έαυτου του, χωρίς να εξαν
τληται εν τψ κόσμφ, ύπάρχw-t 

, \ � , - , περαν και υπερα.νω του συμπαν-
τος. Τά πάντα ζουν εν τώ Θεω, 
μετά τοσ Θεου, δια τοσ· Θεοσ. 
Θεός είναι ή τά ?άντα περιλαμ-
6άνουσα Θεία Συνείδηση. 

'Η 'Αθεία, εξ άλλου, αρνεί
ται την ϋπαρξη Θεοσ καί ύπερ
cρυσικων οντων. 'Ο κόσμος δε" 
εδημιουρyήθη ύπό ουδενός, διότι. 
ύπάρχει αιωνίως, αcρθάρτως· και 
ανευ προνοίας. Λειτουργεί σύμ
φωνα με τους φυσικους νόμους, ο[ 
δποίοι &cρ' έχυτων μηχανικώς 
διεμορcρώθησαν. 

Έξετάσαμεν επιτροχάδην τη,; 
έννοια του Θεοσ στίς διάφορες 
θρησκείες, στη μυστικίζουσα φι
λοσοφία. κ:χί στήν ακαδημαίκ'Υf 
φιλοσοφία. 

Καιρός να εξετάσωμε την εν
yοιχ του Θsοσ, οπως τηy αντιλχμ-
βάνεται κχί -ί; Θεοσοψικη σκέψη. 
Θα τήν εκθέσω, φυσικά, δπως δι
οχετεύεται από τη δική μου κα
τανόηση, χωρίς καμμια αξίωση, 
δτι ή δική μου κατανόηση είναι fι 
πληρέστερη. Καθέyας που εκθέ
τει μια αντίληψη, μοιραίως τη 
χρωματίζει με τη δική του προ
σωπικ6τητχ. Καί δταν προσπα
θεί να μεταδώση μια μεγάλη 
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διδασκαλία., μαιρα.ίω; της αψχι
ρεί ενα. μsρο; ταυ μεγα.λείοJ της 
-χα.ί της όμαp:ρ:iς της.

Ή Θεοση:::ι., λοιπ5ν, · δrω; 
�ιοχετεύεται απ:� τ·η διχή μο:J μι
-χρή κχτχ•ι'J φη, δ±v πα.ρα3iχε
τχι τήν ϋπ:χ:,ξ ΥJ πpοσωπικου, έ
;ξω..ιοσμ ΚΟυ Y.Xt ανθρωπόμορφου 
•Θεοϋ, πού δ±v εΙναι -δπως γρά
•φει ·ή Μ:πλα?:.ιtσΥ.υ στό «Κλειδί
·της Θεοσοφί:χ;»-- π:χρχ ή γιγάν
τια σκιά του ανθρώπου, κ:χι οχι
πάντχ στην ανώτ::ρη εκ:ρρασή
της. Πcφα3iχετχι μιχ πχγκόσμιχ
Θε,:χ ΑΡΧΗ, ρ:ζα τωγ δλω'Ι, από
τή Ι όποί:χ τχ πάντχ απoppsoUY
'ΧΟ:ί σ :η Ι όπα.α. τα πάντα θχ ου

θισ0οJy κ:χτα τό τέλο; του « 1"Ιε
γάλο·J Κ6κλου» της 'f πάρξεως.

ΛΛτή ή «Θεία ' ρχή» - καί
το «�_-οι Τ:ρμα.>?- νομίζω δτι
είναι δ Βρχχμαν η τό Παp:χβρα
χμαν της Βεντάντα, τα.υτόσrιμος
μέ τόν ΑΜΜΩΝ--Ρ Α των Α!γυ
'Π\tίων, μέ τό ΕΝ -ΣΟΦ της Καβ
υάλα, μέ τό ΤΑΟ του Λάο Τσέ.
Είναι του Θαλη τό ΥΔΩΡ, τοίί
"Α vαξιμά-νδρου τό ΑΩΕΙΡΟ Ν, του
"Αvαξιμένους ό ΑΙΙΡ, του Πυθα
γόρου 1ι lVIO J ΑΣ, του Ήρχκλεί
του τό ΑΕΙΖΩΟΝ ΠΥΡ, του Ξε
νοφάνους δ ΕΙΣ'ΘΕΟΣ , του Παρ
·μεν:δου τό ΕΝ ΟΝ, του Έμπεδο-

' ιιλέου; ή ΙΕΡΗ ΦΡΗΝ, του Δη
μοκρίτου τό ΠΛΗΡΕΣ, του 'Α._να
ξαγόρου ό ΝΟΥΣ. Είναι τό ΑΓ Α
ΘΟΝ του ΠΗ:τωνος, τό ΚΙΝΟΥΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟ J του 'Αριστοτέλους, 
τό ΠΥΡ των Στωίκων, τό ΠΡΩ
ΤΟΝ του Πλωτίνου, δ ΒΥΘΟΣ 
τιών Γνωστικών, δ ΘΕΙΟΣ Γ O
ΦΟΣ του. Διονυσ!ου Άρεοπχγί
του, δ ΠΑ'lΉΡ των Χριστιανών. 
Είναι του Έρί-γενα καί του 'Εκ-

κ:χρτ τό ϊΠΕΡΟΥΣΙΟΝ ΜΗΔΕ ,. 
τοίί �πινόζα ή ΟϊΣΙΑ, του Ί\..ά
ίμπνιτ; ή .ΜΟΝΑΣ, του Έ y.&λου 
ή ΙΔΕΑ, του Μπερξόν ή ΖΩΤΙ
ΚΗ Olη\fH, του Κρισναμοίίρτι ή 
ΑΛΗΘΕΙΑ η ή ΖΩΗ. 

'Όλες αύτ:; οί όνομασ!ες νο
μίζω δτι είvα.ι διαφορετικές εκ
φρχσεις της μιας Θείας ΑΡΧΗΣ,
διάφορες πpοσπάθειε; εκφράσεως 
η μχλλον συνοψίσεως σέ μια λέξη 
τi); εννο:α; του Θεου. 

Θεός, λοιπ'Jν, κατά τή Θεο'σο
φ:α, ειvαι ή μονα.δική, άπειρη, 
άναρχη κα� α1ωνία. Ο υ σ ί α.. Τ-· 
πχρχει εντός καί εκτός καί π&ραν 
του Σύμπαντος. Είναι δ μοναδι
κό; �ΟΜΟΣ ό δ:δων την ώθηση 
γιά την εκ3ήλωση τω;ι αlωνίων 
κχί αμετχβλr1τωv νόμων, ενω ό 
"ίδιο; ταραμένει στό πεδίον τδυ 
, Απολύτου, αποτελω,ι .την ΠΥJΥΎ}ι 
του Α 1 ω ν ί ο υ Γ ί γ ν ε σ θ αι. 
Είναι) δ Α1ώνιος ο1κοδόμος ενός 
αδι:χΥ.όπω; ε;ελισσομένου Σύμ
παντος. O1κοδόμος καί οχι Δrιμι
ουργός, διότι τό Σύμπαν δέν δη
μιουργείτχι,, αλλά α 'Ι α δ ύ ε
τ α ι ά:πό τήν 1δίαν του ουσίαν, 
δπω; γράφει ή Μπλαοάτσκυ. Ή 
δημιουργία. είναι τό εργον του 
α1ω/ου r ΟΜΟΥ τi)ς περιοδικότη
τος, δστις κατ± iήv αρχή ενός νέ
ου Κύκλου Ζωης εκπέμπει μια ε
νεργό δημιουργική δύναμη ---τό 
Λόγο-, ενG> ή μοναδιχή .ΑΡΧΗ
π:χραμένει πχντοτε άγνωστη κχί 
ακχτα.νόητη. «Έ3ημιούργησα τόv 
κόσμο μέ εν:χ μέρος του εαυτου 
μου, καί πχραμέvω». 'Όταν φθά
ση ή ωpα. της μεγάλης ύχτα.ς, δ 
Λόγος θχ πχύση να σκέπτεται 
καί να θέλ η την υπχρξη του �ύμ
παντος, Κ:Χl τότε το ΠΧ'/ θα επα;-. 
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,;έλθη στην ανεκδήλωτη ύπόστα:
•rση της Ύπάρξεως, την δποίαv δ 
-περιωρισμέvος ανθρώπινος νους 
,άvτιλαμ6άvεται σάv μηδέν καί α
νυπαρξία. Συνεπώς, δ Θεος της 
·'θεοσοφίας δεν εύρίσκεται στον
-<()ύραvό, στον Παράδεισο η σε δ-
-ποιοvδ·ήποτε χειροποίητο αό.
·«Πvευμα δ Θεος καt τους προσκυ
νουvτας ' αύτοv έv π vεύματι και
""'Α.ληθείq. δεί προσκυvείv». Εύρί-_
-σκεται παvταχου, σε κάθε μόριο
-του δpα:του καί αοράτου κόσμου,

'-καί περιλαμβάνει τά πάντα. «Έν 
αύτφ ζωμεv καί κιvούμεθα και 
-:εσμέv». Εlναι 1J ώθουσα προς 
,άέvαοv έξέλι;ιv Ζωή, 1J παvτο
-ούvαμη, πάνσοφη καί πάvταχου 
-παpουσα. δημιουργικη Πνοή.· Εί-
·-rαι 1J τά πάντα: συvέχουσα και
ζωογοvουσα Δύναμις. ΣυvεπίίJς,·
,δ Θεος ενοικεί κα:ί στον άvθρω-

πο. «Ο'ι:ι οίδα:τε οτι vαος Θεου 
έστέ καί το Πνευμ,α. τ.ου Θεοί.ί 
οικεί έv ύμίv;». Ό Έρμης δ Τρι
σμέγιστος λέγει: «Ό Όσιρις 
είναι στους Ουρανούς, άλλά · δ 
'Όσιρις ειvαι επίσης στά βάθη 
τής καρδιάς τιi>v άvθρώπωv. 'Ό
τα\( δ 'Όσιρις που βρίσκεται στην 
καρQιά του άvθρώπου, έvωθη με 
τον "·Οσιρι ΠΟΙJ βρίσκεται στους 
Ουρανούς, τότε δ άνθρωπος γίνε
ται Θι;ός, κα:ί δ ''Οσιρις, που η
�αν κομματιασμένος, ξαναγίνεται 
Εvας». 

Είθε δ κάθε άνθρωπος νά κα
τορθώση μιά μέρα vά αvακαλύ
ψη δ ίδιος την άληθη εvvοια τοσ 
Θεου. Θά καταστη τότε κάτι πε
ρισσότερο άπο άνθρωπος. 'Ίσως. 
vά καταστη τότε, κατά κά:ποιοy 
τρόπο, δ ίδιο·ς εvας Θεός. 

Ποτέ μή λέτε «αυτό είναι ετσι», παρά μονάχα «αότό μοϋ φι:ι[
-νεται ετσι». 

Τίμων 

'Ο Χριστιανισμός είναι καλός, μά οί Χριστιανοί είναι κακοί. 
Γκάντι

οι πολλοί ανθρ�ποι δέν προσεύχ�νται· μόνο ζητοϋν. Μπέρναρ Σ
ω

"":Η θρησκεία μο';> είναι η άγάπη μου γιά δλα τά εμψυχιι. 

Μπαλζακ



Ι 

Πέρα άπ' τό φως αν εΤναι φως &λλο ποιός ξέρει 
πέρα άπ' τό σκότος αλλο σκότος ποιός θυμa:ται 
τρέμει ή δροσοσταλιά των αστρων μέσ' στη φτέρη 
των ούρανίων χώρων πού ό Θεός κοιμαται. 

� Αναψε λύχνε μυστικέ, τό μεσημέρι 
δε θά σου πιεϊ τό φως, έλατε, περπατατε 
σιμά μου, πονεμένοι άνθρωποι, νέοι και γέροι, 
δσοι παρηyοριας ψωμί η κρασί πεινθ:τε. 

Μαζύ θά τριγυρίσουμε την οικουμένη 
ξυπόλυτοι, άλαφροί, κηρύττοντας άyάπη, 
καί με οση άyάπη μέσ' στό αfμα μας θά μένει 

Θά σμίyουμε σε μιά άyκαλιά λευκό κι' άράπη· 
τότε μπο,:>εϊ σ' Άνατολη μπορεί σε Δύση 
Πύλη Παράδεισος νά μας καλοσωρίσει ... 

ΙΙ 

Το πέρασμα του Χριστού 

Βοyκοϋσε ό βραδυκίνητος όδοστρωτήρας 
τραντάζοντας τά μισοκοιμισμένα σπίτια, 
σά μεσονύχτιος φάνταζεν όλετήρας 
πού εΤχε πατήσει πρίν άyρούς άραποσίτια· 

άλλά μέσα σ' αύτόν δεόταν ό Σωτήρας 
Κύριος Ήμων Χριστός κι' άμέτρητα σπουργίτια 
στά μαλλιά του χυτά, τιτίβιζαν της μοίρας 
τά μυστικά. Κι' αξαψνα άνοίξανε στά σπίτια 

τά παραθύρια των άνήσυχων άνθρώπων, 
πρόσωπα ρόδισαν μέσ' στά χαμόyελά τους, 
τίναξαν τά τριαντάφυλλα τά πέταλά τους 

πρός τόν Σωτήρα των άνθρώπων καί των τόπων 
μά ό Κύριος διάβηκε χλωμός καί δεν έστάθη· 
εκλαιεν άνήμπορος yιά τά θνητά μας πάθη ... 
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ΠΙ 

Παληα 'Εκκλησιά 

Ιlηγάδι έξιλασμοΟ, λοΟσμα ψυχης, άγίων 
λείψανα στις γωνιές, χαροποιέ.ς είκόνες 
μοναδική στιγμή δροσιθ:ς, των έπιyείων 
δικαίωση, Κυρίου Ναός, φλόγες οι αίωνες ! 

:Στίς χαραμάδες σου φυτρώνουν άνεμωνες 
βαθειά μέσ' άπ' τά εyκατα των ύποyείων 
ψυχων πού εύώδιασαν λυτρωτικοί οι άγωνες 
νά μή χυθεϊ πιά άνθρώπων αfμα η καί σφαyίων ! 

�ο γαμπρός ό νεκρός ό γέρο-Πατριάρχης 
ό μελαγχολικός κυρτός καντηλανάφτηc,, 
ό Παντοκράτορας περίβλεπτος Μονάρχης, 

-l> έπίτροπος yραμματοδάσκαλος η ράφτης, 
κι' ενα πουλί νά βλέπει έvq, σπόρους ραμφίζει, 
τόν Κόντογλου Βυζάντιο νά ζωγραφίζει ... 

ΧΙΙΙ 

c:H πείνα των όντων 

<Ι>αλακροκόρακες κι' &λλα πτερόεντα οvτα 
ράμφη πίκρας καί σκότος λύσσας μέσ' στά μάτια 
ψάχναν νά βρουν μέσ' στούς άφρούς κρέατος 

[νημάτια 
γιατί κι' αύτά πεινοΟν μαζύ μέ. τόν πεινωντα. 

:Στό μεταξύ σέ. κάμπους άσταχιων καιyόντα' 
ή σοδειά τοΟ θεοΟ καί πορφυρόχρυσα ατια 
μέ. lππεϊς καί μέ. άμαζόνες πού εζησαν σέ. άπόντα 
καιρόν, πετοΟσαν μέσ' άπ' τά τρελλά δεμάτια 

ρυθμούς άφρόντιστης χαρθ:ς σά νά γυρεύαν· 
μά νά ο1 φαλακροκόρακες καημοί θαλάσσης 
στίς στέγες σας χορούς άπελπισιθ:ς χορεύαν 

,ςενοδοχεϊα λαμπρά των λουψοπόλεών μας· 
&, μέ. πολύ ψωμί πρέπει νά κατευνάσεις 
Θεέ, τή σαρκοβόρα πείνα των λαων μας ! 

ΑΝΤΡΕΑ;ε ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 



ΝΟΥΒΕΛΛΑ ΤΟΥ HERMAN HESSE 

ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΝΟΜΠΕΛ 

Μετ6.ψραση Κατι,ας ·Φράγκου· 

ΊΌ δ,ομα ΣιΗαρτα <:ιΗ.ι ό συγγι;.αφιας στόν ιοιιορcrο γιό {νός; 
βραχμφος που μεγσ;ι.ωσε στη συ,•τροφισ τοϋ ΓκοβιΗα, ιη;ισης γι?υ·
έ,•ός σλ.λο11 βραχμά,1ος. Την παιδιΥή ήλικία διαδέχεται η ,cα,•ικη, ως.

που σ-ι·,•αντοϋuε τους δυο φίλους στη διασταυρωση τώ,, δυο δρόμων
της ζωης. 'Ο Γκοβιντσ tγι,•ι μα{)ητη ς τοϋ ΓΥαουταμα Βοίιδδα. Ό Σιν
ταρτα προτιμησΕ την εύκολη ζωη με τις ήδο,•ες της, χρυσάφι, 
ερωτες, εξουσία. Άπογοητευμενος, τα ιγκαταλείπΕ.L όλσ και καταφευ
Ύει ατ-ην καλύβα τοϋ ταπει,οίί βαρκαρη Βασουντεβα τον όποϊο,• καt. 
βοη{Ι-εϊ στο πιρασμα τώ,• προσκυ,•ητώ,• και ταξιδευτών απ' την σλ
λη με'ριά τοίί :ιιοταμοϋ. Ό φιλος του Βασου,•τεβα φτα,ει το φωτισμο �αL. 
φεύγει γιά το ,δασος, αφί,10,•τας το Σι,•ταρτα στή {Ιιση του, στή,, i5χ{Ι·η, 
τοϋ ποταμοϋ. Τά χρο,•ια πιρ,•ουν καί τα μαλλια clσπριζουν όλοε,,α, τό
σώμα του σκληραγωγείται και τσ ματι.σ. τόυ μερα με την ήμίρα άπο
κτοϋ,, τό φεγγοβολο lσωτερικό φιϊ:ις lκΕ.Lνου ποϋφτσσε στην άπελευ{Ι·έ-
ρωση. 

:.ro τιλευταίο κεφαλ,αιο της ,·οuβcλλ�� &φηγι�τάι_ την τελική συ,•ύντη
ση τών δυο παληώ,1 φίλων. Τό &,,αδ·ημοσιευούμι παρακάτω. 

Κάποια μέρα, δ Γκοβίντα πού 
τόν ,συνώδευαν μερικdί μονdχοί, 
εφτασε μπρός στους κήπους πόu ή 
αύλική Κdμάλα χάριζε . στούι; μα
θητές· :rou Γκ�ουτάμα καί διέκοψι; 
τήν δδοι�cψία του yιά νά ξέ�qυ
ραστη. Έκεϊ (;ί:κουσε νά μιλουν 
yιά κάποιο yέpb βαρκciφη τtόύ 
ζουσε μιά. μέρα · ·δρόμο ά'Πό .κεϊ, 
καί πού πολλοί τόν Θεω�.ουσgy α· 
γιο. Φεύγοντας,. δ

. 
f:-�οβί,ντ� d.ηp· 

φάσισε νά πάr:>η iό δρόμο πόυ δί� 
έσχιζε τό μέρός έκέϊνο; yιάτί ενι· 
ωθε τήν περιέρyέια . νά.δη, αύτp:'i 
τόν άνθρωπο. � Αν καί διαρκως ε{-

χε ζήσει μέ την τήρηση των κα-· 
νόνων, και χάρη στην προχωρημέ
νη ήλικία τοu και τήν ταπεινο-· 
ψρqσυνη τοy, τόv. ε{χαν σέ μεγάλη 
ύπόληψη οί -νεώ,τεροι μοναχοί, ή, 
άνηciυ-χ.(.q κι' ή άνό:γκη για ερευνα. 
συχΜ κέντριζαν τήν ψυχή του. 

Μ_Εφtασε στό ποτάμι καί r;αρα
κά\!iσ.ε. 1ό, γέpο-;βαρκάρη νά τό 
περάqη ciπ' τήν. ,άλλn 'μεριά. Βγαί
�οντψ; &τt' τή βάρκα του λέει. Ξέ
ρω πώς ησό"ύνα πά'(°τα καλός μέ.. 
τ_ούς ,.καλό-yερο\Jς. καί τούς προ
σ,�υνφqς και πώ� πέρασες πολλούς. 
άπ' τή μιάν δχθη στην αλλη. Μά. 



� 
1 

ι 

• i ι ). \ •, 

ΙΛΙΣΟΣ 327 

πές μου, βαρκάρη, εΤσαι καί σύ 
άπό κε(νους πού γυρεύουν τήv 
καλή άτραπό; 

Ό Σιvτάρτα πού τό γεροντι
κό του πρόσωπ0 χαμοyελουσε 
κάτω άπ' τή Φλόγα της ματιας 
του, άπαντα : 'Εσύ tσχυρίζεσαι 
πώς εΤσαι εvας άrτ' αυτούς, ώ Σε
βάσμιε, πού εχεις τό φορτ(ο των 
χρόνων καί πού ψορεϊς τό ράσο 
των μοναχωv του Γκαουτάμα; 

-ΕΤμαι άλήθεια yέρος-άποκρ(
νεται δ Γκοβlvτα-μά γιαυτό, δέv 
εrταψα τήv ερευνά μοu. Πολλές 
φορές νομ(ζω πώς εΤv' της μοίρας 
μου vά ψάχνω χωρίς ξεκούι:αση. 
Καί σύ έπίσης εχεις έρευvήσει· θέ
λεις νά μου πης λίγα λόγια, αν
θρωπε Σεβάσμιε; 

Ό Σιvτάρτα άπάvτησε : Τί 
μπορω έyώ vά σου πω, ώ άξιο
σέβαστε: ... Πώς έρευνας μέ τό πα
ραπάνω; Πώς έπειδή γυρεύεις, yι' 
αυτό δέ βρίσκεις; 

-Πως;
-Ψάχνοντας- έξακολούθησε δ

Σιvτάρτα-συμβαίνει ωστε τά μάτια 
μας vά βλέπουν μόνο τό άντικεί
μεvο που έπιδιώκομε. Γιαυτό, επει
δή δλα τ' αλλα εΤναι άπρόσιτα 
στά μάτια μας, έπειδή σκεπτόμα-' 
στε· μόνο έκείvη τήv έπίτευξη κι' 
εχομε προσηλωθη σ' αυτήν, αυτή 
μας κατέχει δλοκληρωιικά καί 
μας κάνει άδύνατη τήv άναζήτη
ση. Τό vά έρευvουμε, σημαίνει ενα 
σκοπό. Τό vά βρη κανείς εΤναι 
vαναι έλεύθερος, ναvαι άνοιχτός 
σέ δλα, νά μήv εχη κανένα προ
σδιορισμένο σκοπό. 'Εσύ, άξιοσέ
βαστε, έρευνας, είv' άλήθεια, μά 
τό άvτικείμεvο πού εχεις μποστά 
στά μάτια σου καί πού λογαριά
ζεις vά φτάσης, σ' έμ-ποδίζει ά
κριβως vά δης έκείvο πού βρίσκε
ται τόσο κοντά σου. 

-Δέ σέ καt>αλαβαίvω-είπε δ
Γκοβίντα -τi θέλεις νά nης; 

Καi δ Σιv:rqp'!:α έξακολούθηΘε: 
-Κάποτε, ώ ΆξιοΘέβe:σ'!:ε, -παvε

τώρα πολλά χρόνια, εφταΘες Κα
ποια μέρα μέχρι τiς οχθες '!:ΟU'!:ες. 
0Εvας α.νθρωπος κοψώτ,αν, καί σύ 
κάθησες πλάϊ του άyρυ-πνωντr:χς . 
...,Ω Γκοβίντο:! Δεν τόv γνωρίζεις 

έκεϊνο ιόν ανθρωπο; 
Ξαφνιασμένος καi σάν γοητευ

μένος δ καλόγερος έξέταζε τά: 
μάτια του βαρκάρη 

-Σιvτάρτα! εΙσ' έσύ; εΤπε με
τρεμάμενη φωνή, -οϋτε καi τώρα 
δέ θά σέ γνώριζα! "Ω Σιντάρτα, ή 
καρδιά μου μέ λαχτάρα σέ χαι
ρεια, ολο μου τό ε{ναι άναyαλ
λιάζει βλέποντάς σε! Μά πόσο 
αλλαξες, άyαπημένε ψίλε! Καί ε{
σαι βαρκάρης; Πως; 

Ό Σιντάρτα άρχισε vά yελα: 
ψιλικά. Να[, είμαι βαρκάρης 'Υ
πάρχουν ανθρωποι, Γκοβίντα. πού 
συχνά θέλουν v' άλλάζουν κατα
στάσεις, νά vτύνc.;νται μέ κάθε. 
είδους φο,:εσιά. ΕΙμαι κι' έyώ άπ' 
αυτούς, άyα,τητέ μου. Καλc'2ς ώι:ι
σες, Γκοβίντα. Κάθησε σήμερα στ:ό 
φτωχικό μου. 

Ό Γκοβίντα πέJασε τή βραδυά
στήv καλύβα καi άναπαύτηκε σrό 
κρεββάτι τοQ Βασ::>ιvτέβα. 'Αμέτρη
τες έρωτήσεις εκανε στόv παιδι
κό του σύντροφο, κι' έκεϊvος του 
διηγήθηκε πολλά πράμματα άπ' 
τή ζωή του. 

Τό ηρωί, ετοιμος yιά τό δρόμο
του δ Γκοβίντα του μίλησε μέ φω
νή πού ετρεμε έλαψρά : 

-Πρiv έξακολουθήσω τήv δδοι
πορία μου, έ'!lίτρεψέ μου, Σιvτάρ
τα, νά σ" έρωτήσω κάη άκόμα : 
'Έχεις καμμιά διδασκαλία η έπι
στήμη ,τού καθοδηyεϊ τίς πράξεις 
σου βοηθώντας σε vά ζης όρθά ; 

Ό Σιντάρτα άπάντησε: - Ξέ
ρεις πολύ καλά, ψίλε μου, πώς ο
ταν ημουv νέος καί πού ζούσαμε. 
μέ τούς άσκητές, άπέψευyα τίς δι
δασκαλίες καί τούς δασκάλους, ώς 
πού κατέληξα vά τούς γυρίσω τήγ 
πλάτη. Ή γνώμη μου δέv αλλαξε. 
'Από τότε ε{χεχ δασκάλους. Έ-πί 
πολύν καιρό μ' έδίδαξε μιά χαρι
τωμένη έταίρα· εvας εμπορος κα
θώς καi μερικό! -παϊκτες των ζα
ριών ύ,τηρξαv έπίσης δάσκαλο'[ 
μου. Κάποια μέρα, ενας ό;π' τούς 
]l'εριπλαvώμενους μςχθητές τοϋ 
Βούδδα, πηγαίνοντας σ' -�να ά'Π' -τά 
προσκυνήμα-τά του, μ' έφύλαξε ένω 
κοιμώμοuν στό δάσος· κι' αυτός, 
eιπίσης μ' έδίδαξε κάτι κ.εχi: τόν ευ-
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yνωμονω yι αυτό. 'Αλλά πάνω 
-άπ' ολα, σ' αυτό τό ποτάμι χρεω
στώ ολη σχεδόν τη γνώση μου καί
στόν προκάτοχό μου Βασουντέ;3α
εναν ανθρωπο έξόχως άπλό. "Οχι,
δέν ηταν ενας βαθύς μελετητής ό
Βασουντέβα, ηξερε μαλλον τ' άναy
-καϊα πράγματα ετσι σάν τόν Γκα-
-ουτάμα. -;Ήταν ενα τέλειο "Ον, ενας
=Αyιος!

Είπε τότε ό Γκοβίντα:- "'Ω Σιν
-τάρτα !, μου φαίνεται πώς εξα
κολουθεϊς νά σ' άρέσουν τ' άστεϊα. 
nώς δέν άκολούθησες δάσκαλο 
-κανένα, τό πιστεύω καί τό ξέρω. 
Μά, δέν εχεις βρεϊ, δέ λέω μιά δι
δασκαλία, άλλά καποιες ίδέες, κα
-.τοιες γνώσεις πού νά σ' άνήκουν 
.εντελώς, πάνω στίς όποϊες εχεις 
προσανατολίσει τη ζωή σου ; "Αν 
σου ηταν δυναιόν νά μου μιλή
σης yι' αυτά τά πράγματα, θακα
νες την ευτυχία μου. 

-Ναί, πολλές φορές μοϋρθαν
σκέψεις, γνώσεις. Γιά μιά ωρα η 
-καί μιά μέρα, τά άποτελέσματα της
γνώσεως έτάραζαν μέσ' στην ψυχή
μου οπως δονεϊται ή ζωή μέσ'
στην καρδιά. Βέβαια έπρόκειτο yιά
"ιδέες· πολύ πιό δύσκολο θά μου
ηταν νά σου τις μεταδώσω. 'Άκου
<ιε, καλέ μου Γκοβίντα, μιά άπ'
-τίς σκέψεις μου: Ή σοφία δέ μετα
δίδεται. Ή έπιστήμη, πού ό σοφός
προσπαθεϊ νά μεταδώση, πλησιάζει
πάντα στην άνοησία.

-θέλεις νά μέ yελάσης ; ρώτη
σε ό Γκοβίντα. 

-Μέ κανένα τρόπο. Σου λέω
έκεϊνο πού βρηκα. Μπορεϊ νά με
ταδοθη ή γνώση, μά δχι κι' ή σο
φία. Μπορεϊ νά τη βρη κανείς, νά 
-τη ζήση, νά την κάνη άτραπό· εί
ναι δυνατόν νά τη δεχθη ώς χάρι, 
νά κάνη θαύματα, μά ετσι νά την 
mj καί νά τή διδάξη, δχι, αυτό δέν 
ιμπορεϊ νά yίνη ! Αυτό πού σου 
λέω τώρα, τό ύποπτευόμουν άπό 
νέος, κι' αυτό μ' /!κανε νά άποφεύ
yω τούς δασκάλους. "Ακουσε, 
Γκοβίντα, αλλη μιά σκέψη πού ίσως 
ϊήν πάρης yιά κοροϊδία, yιά τρέλ
λα, μά πού στ' άλήθεια είναι πά
νω άπ' ολες τις σκέψεις πού είχα 
ποτέ. Νά τη : τό άντίθετο κάθε ά-

λήθειας εΙναι τόσο άληθινό σάν 
την ίδια την άλήθεια. θ:'χ στό έξη
yήσω: "Οταν μιά άλήθεια είναι έτε
ρόπλευρη, μπορεϊ μόνο νά έκφρα
στη μέ λόγια πού την περιέχουν. 
Έτερόπλευρο δέ εΙναι κάθε τι 
πού μπορεϊ νά τό σκεφθη κανείς 
και νά τό μεταφράση σέ λόγια· 
είναι μόνο μισό η μέρος, του λεί
πει τό "Ολο, ή 'Ενότητα. 

"Οταν ό θεϊος Γκαουτάμα στη 
διδασκαλία του μιλουσε yιά τόν 
κόσμο, άναyκαζόταν νά τόν χω
ρίση σέ Σανσάρα και σέ Νιρβάνα, 
σέ πλάνες καί σέ άλήθειες, σέ θλί
ψη καί σέ άπελευθέρωση. Δέν μπο
ρουσε νά κάνη άλλιως, είν' ό μό
νος τρόπος πού άκολουθεϊ ό δι
δάσκαλος πού διδάσκει. Μά ό κό
σμος καθ' έαυτόν, αυτό πού ύπάρ
χει μέσα μας κι' άπ' εξω, δέν εΙ
ναι ποτέ έτερόπλευρο. Ποτέ ενα άν
θρώπινο δν η μιά πράξη δέν εΤναι έν
τελως Σανσάοα η Νιρβάνα, οπως 
κι' ενας άνθρωπος δέν είναι ποτέ 
όλ6τελα ενας αyιος η ενας άμαρ
τωλός. Πολύ εϋκολα άμφιβάλλου
με· μά φυσι1<ά κλίνουμε στό νά πι
στέψουμε πώς ό χρόνος εΙναι κάτι 
τό πραγματικό. "'Ω, Γκοβίντα, ό 
χρόνος δέν είναι μιά πρ::�:yματικό
τηια, πάρα πολλές φορές τό ενιω
σα ! Κι' αν ό χρόνος δέν ύπάρχει, 
ή στιγμή πού φαίνεται νά μεσολα
βη άνάμεσα στόν κόσμο και στην 
πραγματικότητα, άνάμεσα στη θλί
ψη καί στην ευτυχία, στό καλό καί 
στό κακό, δέν εΤναι παρά μιά ψευ
δαίσθηση. 

-Πως ; ρώτησε ό Γκοβίντα, μέ
φωνή γεμάτη άπό άνησυχία. 

-Πρόσεξε, καλέ μου φίλε, α
κουσέ με ! Έyώ είμ' ενας άμαρτω
λός, καί σύ έπίσης, καί θά έξακο
λουθουμε νάμαστε τέτοιοι. θάρθη 
ομως μιά μέρα, πού θά yίνωμε 
Βράχμα, πού θά φτάσουμε τη Νιρ
βάνα, πού θά γίνουμε Βούδδας. 
Πρόσεξε άκόμα ! Αυτή ή «μιά μέ
ρα» είναι μιά άπατηλότητα, ενας 
τρόπος του λέγειν. Ό άμαρτωλός 
δεν προχωρεϊ πρός την κατάστα
ση του Βούδδα, δέν έξελίσσεται, 
άλλά τό πνευμα μας είναι ανίκα
νο νά παρουσιάση τά πράγματα 
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�ιαφορετικά. Ναί, ό Βούδδ ας του 
μέλλοντος ύπάρχει στό παρόν, εί
ναι μέσα στόν άμαρτωλό καi γιαυ
τό πρέπει νά σέβεσαι ηδη μέσα 
,σου τό Βούδδα έν τω yίyνεσθαι, 
τόν- άπόκρυφο άκόι:ια Βούδδα. Ό 
κόσμος, Γκοβίντα, δέν είναι κατι 
τό άτελές, η κατι πού βαίνει άρyά 
προς τήν τελειοποίηση· δχι, είναι 
τέλειος σέ όποιαδήποτε στιyμή ! 
�Η άμαρτία φέρνει μέσα της τή 
συyyνώμη, μέσα στο μικρό βρίσκε-
1:αι ό yέpος, κάθε νεογέννητο φέρ
νει μέσα του τό θάνατο, κάθε θνη
-ιός τήν αιώνια ζωή. Σέ κανένα 
ανθρώπινο δν δέ δόθηκε νά έμβα
θύνη μέ.χοι ποιό σημεϊο ό γείτονάς 
του (ό πλησίον του) εχει θριαμβεύ
σει στο δρόμο πού άκολουθεϊ: Ό 
Βούδδας προσδοκδ: μέσα στον 
κλέφτη καl στον παίχτη των ζα
pιων, καi στον Βράχμα προσδοκδ: 
ό ληστής. Μέ τό βαθύ διαλογισμό 
μπορεϊ ό ανθρωπος νά ξεφύyη άπ' 
τό χρόνο, νά θεωρήση σάν ταυτό
-χρονο παν ο ,τι ύπηρξε, ο,τι ύπάρ
χει καi θά είναι στο μέλλον· κι' 
έπειδή ολα ε1ναι τέλεια, ολα εί
ναι Βράχμα. Γιαυτό λέω r,ώς ο,τι 
εΤναι, εΙναι καλό' καi ολα μου 
είναι ομοια: ό θάνατος η ή ζωή, 
τό άμάρτημα η ή άyιωσJνη, ή 
φρονημιά η ή τρέλλα. 'Έτσι πρέ
πει ναναι ολα: μου ταιριάζει μόνο 
νά τά δέχωμαι, νά τ' άyαπω, νά 
τό: καταλαβαίνω μέ άyάπη. 'Έχω 
άμαρτήσει άπό άσέλ yεια, φιληδο
νία, ματαιοδοξία. καi μόνο άφου 
εζησα στήν -πιό αισχρή άπελπι
σlα, μπόρεσα νά -περιορίσω τiς ά
yωνίες καi τά πάθη μου· τρομερό 
-πόνο μου στοίχισε ν' άyαπή-πω 
,όν άληθινό κόσμο, νά μήν τόy 
μπερδέψω μ' εκεϊνον τό φανταστι
κό πού επιθυμουσα, οϋτε μέ τό 
ε1δος της ιελειότητος, πού -παρου
σίαζε τό πνευμα μου. vΕμαθα νά 
τον πέρνω τέτοιος πού είναι, νά 
τον άyαπω καi νά είμαι ενα μέ
ρος του. 

Αυτές, ω Γκοβίντα, ε1ναι μερι
κές άπ' τίς σκέψεις μου! 

Ό Σιντάρτα εσκυψε, πηρε μιά 
πέτρα καi ζυyίζοντάς τη μέ τό χέ
ρι είπε: 

-Μέ τόν καιρό, αυτή 11, πέ!ρα
θά yίνη χωμα, κι' άπ' αύτό το χωμα 
θά yεννηθη ενα φυτό, ενα ζωο η 
ενα άνθρώπινο δν. 'Έ λοιπόν! 'Άλ
λοτε άπλούστατα θά μιλουσα ε
τσι: αυτή ή πέτρα είναι μόνο μ ιό: 
πέτρα, ενα πρδ:yμα χωρίς άξία, 
άνήκει στον κόσμο της Μάyια· μά 
επειδή στον τροχό των μεταποιή
σεων μπορεϊ νά μετατραπη σ' ενα 
άνθρώπινο δν, σ' ενα πνευμα, 
πρέπει ν' άναyνωρίσω τήν άξία 
της. Πιθανόν σ' αλλες έποχές να
χα σκεφθη μ' αυτόν τον τρόπο. 
Σήμερα ομως θά πω : αυτή ή πέ
τρα είναι μιό: πέτρα, είναι επίσης 
θεός, κι' εΙναι έ-πίσης Βούδδας. 
'Όχι, έ-πειδή μιά πέτρα μπορεϊ νά 
μεταβληθη σέ τουτο η σέ κεϊνο 
τήν σέβομαι καi τήv άyαπω, μά 
έπειδή είναι ηbη ολα, άπό δω καi 
πολύν καιρό, άπό πάντα, τήν ά
yαπω δέ άκρ�βως γιατί εΙναι πέ
τρα, καi yιατi σάν -πέτρα -παρου
σιάζεται σήμερα μ-προστά μου. 
Οί σχισμάδες της καl οί τρυπου
λες της, τό χρωμα της τό κίτρινο 
καi τό yκρίζο, ή σκληρότητά της, 
ό ηχος πού ξεφε;yει άrτ' αυτήν 
οταν τήν κτυπω, τό ξερό η τό ύ
yρό της επιφάνειάς της, ολ' αυτά 
τό: πράγματα εχουν άξία καi εν
νοια στό: μάτια μου. Ύτιάρχουν 
πέτρες πού είναι στήν άφή σάν 
λάδι η σαπουνι, αλλες σάν φύλλα, 
αλλες σάν αμμος· καi κάθε μιά 
εχει τήν ειδικότητά της καί λέyει 
τό Οηι μέ τόν τρόπο της, κάθε 
μιά είναι Βράχμα, δντας σάν (μιά) 
πέτρα· καi άκριβως yι' αuτό μ' 
άpέσουν καi μου φαίνονται θαυμά
σιες καl άξιαλάτρευτες. 

Μό: άρκετά μίλησα. Κακό: χρη
σιμεύουν τά λόyια στή μυστηριώ
δη εννοια των πραγμάτων, πάνια 
παραμορφώνουν άπό λίγο ώς πο
λύ αυτό πού λέyεται, συχνά δέ 
yλυστράει μέσ' στήν όμιλία μιό: 
δόση διπροσωπίας η άνοησίας. Μό: 
κι' αυτό επίσης τό δέχουμαι πο
λύ 'καλό: καί δέ μέ δυσαρεστεϊ κα
θόλου. Ευχαρίστως συμφωνω πώς 
ή σοφία ένός άνθρώπου εχει κα
ποιο ϋφος τρέλλας στά μάτια με
ρικων πού τόν πλησιάζουν. 
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Ό Γκοβίντα άκουε σωπαίνον
τας. 

-Γιατί-ρώτησε με φων� τρε
μάμενη λίyες στιyμες κατοπιν
yιατί μου μίλησες ετσι yιά τήν 
πέτρα; 

-' Ασφαλώς ηταν δίχως πρόθε
ση, μά ίσως και yιατί νιώθω τόν 
έαυτό μου ένωμένο μ' αυτές, μ' 
αυτό τό ποτάμι, μ' αύτά τά πρά
yματα πού βλέπουμε καί πού ολα 
εχουν κάτι νά μας διδάξουν. Ναί, 
Γκοβίντα, είμαι ίκανός ν' άyαπή
σω μια πέτρα, ενα δέντρο, άκόμα 
κι' αύτό τό κομμάτι τή φλούδα. 
Είναι πράyματα καί νιώθω τόσο 
νά τ' άyαπω ! Μά είναι κάτι πού 
αίσθάνομαι τόν έαυτό μου άνίκα· 
νο ν' άyαπήσω : τά λόyια. Νά, yια· 
τί δε δίνω σημασία στίς διδασκα· 
λίες. Τούς λείπει τό μαλάκωμα, ή 
λευκότητα, τό χρωμα, ή μυρωδιά, 
ή yεύση. 'Ένα πράμμα μόνο εχουν: 
λόyια. 'Ίσως yι' αυτό έσύ δε φτά
νεις ποτε τήν είρήνη. "Ω, Γκοβίν
τα, χάνεσαι μέσα στό λαβύρινθο 
των φράσεων" ε ! λοιπόν, ξέρε, φί· 
λε μου, πώς είναι λόyια μόνο ολ' 
αυτά πού όνομάζουμε 'Απελευθέ· 
ρωση και 'Αρετή, Σανσάρα καί Νιρ· 
βάνα. Δεν ύπάρχει ή Νιρβάνα, ύ
πάρχει μόνο 1) λέξη «Νιρβάνα». 

Ό Γκοβίντα άπάντησε: - Μά, 
φίλε μου, ή Νιρβάνα δεν είναι μό
νο μια λέξη, ε1ναι επίσης και μια 
σκέψη. 

Και ό Σιντάρτα είπε :-Μια σκέ
ψη, ναί, τό παραδέχομαι. Άλλα 
σου έξομολοyουμαι, άyαπητέ μου, 
πώς άνάμεσα σ1 ή σκέψη καί στή 
λέξη δε βρίσκω μεyάλη διαφορά. 
Για νά πω τήν άλήθεια, δε δίνω 
περισσότερη σημασία στό ενα άπό 
τ' άλλο. Μεydλείτερη σημασία ε· 
χουν yιά μένα τα πράyματα. 

Έπί παραδείyματι, έδω, στις δ
χθες αύτου τοί) 'ΠΟταμόυ, ζουσε 
ενας άνθρωπος, δ προκάτοχός μου 
κι' ό δάσκαλός μου. "Ηταν ενας 
αyιος άνθρωπος, πού επί πολλά 
χρόνια πίστεψε μόνο σ' αυτό τό 
ποτάμι, καί σε τίποτ' άλλο. Τό 
ποτάμι του μιλουσε και ηταν ό 
δάσκαλός του, τόν έδίδαξε κάί τόν 
μόρφωσε : τό ποτάμι ηταν ό θέός 

του. Έτιί πολύν καιρό άyνόησε 
πG..ς επίσης ε1ναι θεϊοι οί άνεμοι. 
τα σ(,ννεψα, τό πουλί, 10 εντομ0., 
καί πC:.:ς ή yνώση τους εξισουτο 
μ' εκείνην του άξιοσέβαdτου ,το
ταμου, πώς μπορουν νά μας δtδά· 
ξουν σαν κι' έκεϊνο Κι' οταν ό· 
αyιος αυτος, πού ποτε δεν είχε. 
ενα δάσκαλο η ενα βιβλίο, εφUyε. 
yιά τό δάσος, τα ηξερε ολα, ηξερε. 
πιό πολύ άπό σένα κι' ά'Πό μένα, 
μόνο καί μόνο yιά τήν πίστη στό, 
ποτάμι του. 

Ό Γκοβίντα του λέει : - Μά ύ
πάρχει πραyματικότης, ύπάρχει ε1-
ναι σ' ολ' αύτά 'Πού εσύ όνομά· 
ζεις «πράyματα» ; Δε θά ηταν κα
θαρά μια άπατηλή είκόνα της Μά
yια, άπλες φαινομενικότητες Jαι 
σκιές ; Ή πέτρα σου, τό δέντρο 
σου, τό ποτάμι σου, είναι άληθι νά
πραyματ ικότητες ; 

-Οϋτε κι' αόιό με άπασχολεϊ�
άπάντησε ό Σι:ντάρτα-, λίyο εν
διαφέρει αν αυτά (Ο: πράyματα: 
ε1ναι μια φαινομενικότητα, άφου• 
τότε κι' εyώ δ ίδιος είμαι μια -φαι· 
νομενικότητα, κι' ετσι κι' εyώ εί
μαι σάν αυτά, κι' αυτά είναι σάv 
κι' εμένα. Είμαστε ίσοι, και γιαυτό 
τ' άyαπω καί τα σέβομαι. Έδω 
βρίσκεται ενα δίδαyμα yιά τό ό
πο ϊο ίσως θά yελάσης, ω Γκο-
βίντα, κι' αυτό είναι πώς ή άyάπη 
πρέπει νά δεσπόζη τά πάντα. Τό 
ν' άναλύσουμε τόν κόσμο, νά τόv 
εξηyήσουμε, νά τόν περιφρονήσου
με, ε1ναι πάντως δουλειά των μελε· 
τητων. 

Γιά μένα άξίζει περισσότερο τό ' 
ναναι κανείς ίκανός νά τόν άyα
πήση χωρίς νά τόν περιψρονήση, 
νά μή μισήσω αυτόν καί τόν έαυ
τό μου συyχρόνως, νά ένώσω 
στήν άyό:τιη μου, στό θαυμασμό
μου καί στό σεβασμό μου, ολα τά 
δντα της yης, χωρίς ν' άποκλείσω. 
καί τόν έαυτό μου. 

-Καταλαβαίνω, - είπε δ Γκο
βίντα.-Αυτό ομως είναι άιφιβως. 
εκεϊνο πού ό θεϊος ώνόμαζε δέ
σμευση. Έκεινσς διεκήρυτtε tήΨ 
άνοχή, τή φιλοστ-ορy[α, τήν ιύτ<ο· 
μοvή, τήν ευμένεια, μά δ)ζι • τ@σο 
την άyάτtη· μας άttαγόpευε δέ νά: . .,, 
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δεσμεύουμε ι ήν καρδιά μας σέ κά- φαίνεται μιά τρέλλα. Πολύ διαφο· θε τι τό γήϊνο. � ρετική ή διδασκαλία του θείου!, 
-Τό ξέρω- άπάντησε δ Σιντάρ· πειό καθαρή, πειό άyνή, πειό κα

τα μ' f!να χαμόγελο ποσλαμψε σάν ταληπτή, δέν εχει τίποια τό πα
χρυσάψι,-τό ξέρω, Γκοβίντα. Καί ράξενο, τό ύπερβολικό η τό γε· 
νά πού βρισκόμαστε τώρα σέ πλή· λοΊ:ο. Μά πόσο διαφορετικό απ· 
ρη σύγχυση ίδεών, σέ φιλονεικία τίς σκέψεις του μου φαίνεται τό 
πάνω σιά λόγια. Δέ θά μπορουσα ατομο του Σινιάρτα ! Χέρια, πό· 
νά τ' άρνηθω· δταν μιλώ γιά τήν δια, μάτια, μέτωπο, χαμόγελο, χαι
άyάπη είναι σέ αντίθεση, άντίθεση ρετισμός, άναπνοή καί βάδισμα, 
δμωςφαινομενική, μέ τά λόγια του τέτοια ποτέ δέ μο()λαχε νά δω σέ_ 
Γκαουτάμα. Γιαύτό δυσπιστω τόσο ανθρωπο κανένα άφ' δτου δ θειος. 
στά λόγια, αφου ξέρω πώς ενας τέ- μπηκε σιή Νιρβάνα. Ποτέ δέν μπ ό
τοιος ανταγωνισμός είναι καθαρή ρεσα νά πω yιά εναν άνθρωπο δ
αύταπάτη. Μέσα στήν ψυχή μου πως γι' αύτόν: Νά ενας "Αγιος ! 
ξέοω πώς τίποτα δέ μέ χωρίζει Καί δ Σιντάρτα είναι μοναδικός, 
απ' τόν Γκαουτάμα. Πως θά πω, ούδέποτε εΤδα ενα ον δμοιο μ' 
δτι ΈκεΊ:νος δέν είχε γνωρίσει τήν αύτόν. Πάντως ή διδασκαλία του 
'Αγάπη, ΈκεΊ:νος πού ηξερε τήν μοιάζει έκκεντι: ική καί τά λόγια. 
άδυναμία της άνθρώπινης φύσεως του καπως απερίσκεπτα, μά τό 
καί δμως εδωσε τήν αγάπη του βλέμμα του καί τά χέρια του, τό 
στήν ανθρωπότητα, σέ σημεϊο πού δέ�μα του καί τά μαλλιά του, δλα 
θυσιάστηκε γι' αύτήν σ' δλο τό πάνω του διαπνέονται από κείνην 
διάστημα της μακρυνης καί κοπι· τήν άyνότητα, έκείνη τή γλυκειά 
αστικης ύπάρξεώς του yιά νά τήν καί θεία γαλήνη, πού δέ μου δόθη· 
βοηθήση καί τή μορψώση ; 'Ακόμα κε ποτέ νά tδω απ' τό θάνατο του, 
καί σ' αύτόν, τό Διδάσκαλό σου ύπέρτατου Διδασκάλου μας). 
καί τό μεyαλείτερο άνάμε:Jα σ' δ- ΥΕτσι μέσ' στήν ψυχή του μιλου
λους τούς δασκάλους, τό «πρα- σε δ Γκοβίντα, ένω στην καρδιά. 
γμα» αξίζει περισJότερο άπ' τά του πάλευαν οί πιό αντιφατικές 
λόγια· δ τρόπος της ζωης του καί σκέψεις. "Αλλη μια φορά γύρισε.. 
των ε_')γων του εχει μεyαλείτερη κι' έχαιρέτησε βαθειά, έμψυχωμέ· 
βαρύτητα απ' τούς λόγους του, νος άπό αγάπη μπρός στόν άκίνη
μιά μόνη του χειρονομία εχει με- το Σιντάρτα πού παρέμενε καθι· 
γαλείτερη ύπεροχή αn' τίς ίδέες σμένος. 
του. Q(jτε στίς όμιλίες του, οϋτε - Σιντάρτα - του λέει, κι' ol
στή σκέψη του εyκειται τό μεγα· δυό ε'ίμαστε πιά γερόντοι. Πολύ λί. 
λειο του, αλλά στtς πράξεις του, γο πιθανό νά ξαναϊδωθουμε κάτω 
στή ζωή του! άπό ανθρώπινη μορφή.'Εξακριβώνω, 

'Επί πολλήν ωρα οί δυό αντρες φίλε μου αγαπημένε, πώς έσύ σu
σώπαtναν. 'Έπειτα, σκύβοντας νάντησες τήν είοηνη, κάί όμολογω, 
μπροστά στό φίλο του γιά νά τόν πώς έyώ δέν τήν εφταdα. Πέ'ς μου, 
αποχαιρειήση, δ Γκοβίντα μίλησε: ω 'Αξιοσέβαστε, ακόμα ε\Ια λόyο,, 

-Σ' εύχαριστω, Σι,τ:χρτα, πού μ' κατι πού νά μπορω νά πάρω μα·
' έμύησες σέ μερικές απ' τίς σκέψεις ζί μου, κάτι πού νά μπορω νά

σqυ. Τό πλείστο απ' αύτές εΙναι κάταλάβω! Δόσε μου δύναμι γιά 
κάπως παράδοξες καί μου ψαίνε- τό δρόμο πού εχω ακόμη νά κάVω. 
ται δύσκqλο νά τίς καταλάβω στό "Ώ Σινιάρτά! πολύ τραχύς καί 
σύνολό τους. "(yηως καί ναχη τό σκοτεινός εΙνάι συχνά δ δρόμος. 
πραγμα, σου είμα'ι εύγyώμων κι' μου. 
ε(jχομαι ο[ μέρες σου νάναι εύτυ· '0 Σιντάρτα σώπαινε κυττάζον-

• �ισμένες. (Μά άπό μέσα του ελεyε: τ'άς τον μέ τό γαλήνιο -χαμόγελό,
� Ανθρωπσς περί1φyος αύιός δ του Ό rκοβίντα, μέ τήν καρδι'ά
Σιντάρτα ! .Παράξενες tδέες οί δ� μάραμένη άπό άνηόυχία κα:ί θλίψη, 
'κές του ! Ή διδασκαλία του μου κάρφωνε άπά\ιω σ' αύτόν τά μάτια: 
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1:ου δπου γυάλιζε η άyωνία του 
πόνου, της άτέλειωτης καί μάταιης 
-€ρευνας. 

Κατάλαβε ό Σιντάρτα, καί τονί
ζοντας τό χαμόγελο στό πρόσω
πό του: 

-Σκύψε κοντά μου- του ψιθύ
ρισε στ' αύτί-Σκύψε άκόμα ! �Ε
τσι, άκόμα πειό κοντά! Πειό κοντά! 
Φίλησέ με στό μέτωπο, Γκοβίντα! 
Παραξενεμένος ό Γκοβίντα, νιώ
eοvτας νά έλκύεται άπ' τήν άyά
πη κι' ενα είδος προαίσθημα, ύπή
κουσε στην διαταγή. 'Έσκυψε πρός 
τό γέροντα καί αyyιξε τό μέτω
τιό του μέ τά χείλη. Ένω οί ίδέες 
του έξακολουθουσαν ναναι μπερ
δεμμένες στά παράξενα λόγια του 
Σιντάρτα, τό δέ πνευμα του άyω
νιζόταν yιά νά άφαιρέση τό χρό
νο, νά παραστήση στόν έαυτό του 
τή Νιρβάνα καί τή Σανσάρα σάν 
ενα, ένω η άπέραντη άyάπη καί ό 
σεβασμός πού ενιωθε yιά τό φίλο 
του πάλευαν άκόμα μ' αύτό τό 
είδος της περιφρονήσεως πού του 
ένέπνεαν τά λόγια του, ό Σιντάρ
τα έξαφανίστηκε άπ' τά βλέμματά 
του· στή θέση του προσώπου του 
.είδε αλλο, ενα πληθος, έκατοστές, 
χιλιάδες. Κυλουσαν σάν τούς κυ
ματισμούς του ποταμου, έξαφανί
ζονταν καί ξαναεμφανίζονταν συγ
χρόνως, έτροποποιουντο, άνανε
ώνονταν άκατάπαυτα, καί δλα ά
κολουθουσαν πρός τό Σιντάρτα. 
Είδε τή μούρη ένός ψαριου, ένός 
κυπρίνου, πού τ' άνοιχτό στόμα 
του καί τά γεμάτα θάνατο μάτια 
του μιλουσαν τόν άτέλειωτο πqνο 
της άyωνίας... Είδε τό κόκκινο 
καί yεματο ρυτϊδες πρόσωπο ένός 
νεογέννητου ετοιμου νά κλάψη .. 
Τό πρόσωπο ένός δολοφόνου πο ύ 
τό μαχαϊρι του μπηγόταν στίς 
σάρκες ένός άνθρώπου ... Είδε τήν 
'ίδια στιγμή πώς αύτός ό δολοφό
νος άλυσσοδεμένος χτυπιώταν 
μπροστά στό ίκρίωμα ένω ό δή
μιος τοϋκοβε τό κεφάλι μέ μιά 
μόνη τσεκουριά... Είδε σώματα 
άνδρων καί γυναικών γυμνά σέ 
καταστάσεις καί στους άyωνες 
του πειό άχαλίνωτου ερωτα ... ΕΤδε 

πτώματα ποϋταν πεσμένα χάμω 
ξερά, κρύα, κούφια... Είδε κεφά
λια ζώων, κροκοδείλων, έλεφάν
των, ταύρων, πουλιων ... Είδε θεούς: 
τόν Κρίσνα, τόν � Αyκνι. ΕΙδε δ
λα αύτό τά πρόσωπα J<L' δλα αύ· 
τά τά σώματα ένωμένα μεταξύ 
τους κατά χίλους τ,Jόπους, καί 
πώς τό καθένα άπ' αύτά ετρεχε 
στην βοήθεια του αλλου, άyαπων
τας το, μισώντας το, καταστρέ
φοντάς το, καί πάλι τεκνοποιων
τας' καί στό καθένα απ αυτα 
ζουσε η θέληση του νά πεθάνη, η 
συγκινητικά όδυνηρή όμολοyία 
yιά τό εϋθραυστό του, καί δμως 
κανένα δέν πέθαινε, παρά μετα
σχηματιζόταν, ξαναyεννιώταν πάν
τα κάτω άπό καινούργια φαινομε
νικότητα· καί μ' δλα ταυτα άνά
μεσα στην πρώιη καί στή δεύτερη 
μορφή δέν είσχωρουσε οϋτε τό 
πειό έλάχιστο διάστημα του χρό
νου ... Κι' δλες αύτές σέ μορφές, 
δλα αύτά τά πρόσωπα περνουσαν, 
τεκνοποιουσαν, επλεαν, μπερδεύ
ονταν" καί πάνω άπ' αύτά επλεε 
κατι τό λεπτότατο καί μή πρα
γματικό, δμ0ιο μ' ενα φύλλο άπό 
κρύσταλλο η άπό πάyο, ενα είδος 
δέρματος διαφανους, ύyρης μά
σκας' κι' αύτή η μάσκα χαμοyε
λουσε, αύτή ή μάσκα ηταν τό γε
λαστό πρόσωπο του Σιντάρτα, 
πού αύτός, ό Γκοβίντα, μόλις τό 
είχε άyyίξει μέ τά χείλη του. Κι' 
ετσι ό Γκοβίντα είχε είσχωρήσει 
στό χαμόγελο της μάσκας, στό 
χαμόγελο της ένότητας, στό ρευ· 
μα της διαδοχης, του ταυτόχρονου 
των χιλιάδων γεννήσεων καί θα· 
νάτων. Καί τό χαμόγελο του Σιν
τάρτα ηταν δμοιο μέ τό λεπτό 
έκεϊνο χαμόγελο, τό άπαραβ[α
στο στή γαλήνη του, τό άπονή-
ρευτο καί καπως άστειευόμενο: 
ηταν τό χαμόγελο των χίλιων 
μικρών ρυτίδων πού τόσες φορές 
ό 'ίδιος είχε θαυι-ιάσει μαζύ μέ τή 
χάρη του λόγου στόν Γκαουτάμα. 
�Ετσι χαμοyελουσαν, τωξερε κα• 
λά ό Γκοβίντα, τά τέλεια 'Όντα! 

'Έξω άπ' τό χρόνο, μη ξέρον-
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τας αν τό δραμά του διήρκεσε 
ενα δευτερόλεπτο η εναν α!ωνα, 
αν ύπηρχε στόν κόσμο ενας Σιν
τάρτα καί ενας Γκοβίντα, αν τό 
έyώ καί τ ό σύ ύπηρχαν· μέ τήν 
κάρδιά σάν διαπερασμένη μ' ενα 
θεϊο βέλος καί τήν ψυχή βουτη
γμένη σέ μιά άνείπωτη γοητεία, 
δ Γκ,οβίν;α εμε_ινf, �κόμα μι� 
στιyμη πανω στο αταραχο προ
σωπο του Σιντάρτα, θέατρο δλων 

μεταμορφώσεων, δλου του yίyνε
σθαι, οι.ου του είναι Σέ τίποτα 
δέν είχε άλλάξει τό πρόσωπο έ
κεϊνο άψου κρύψιηκαν οί άμέτρη
τες μικρές ρυτίδες του. Χαμοyε
λουσε γαλήνιο κι' άναλλοίωτο. 
μ' έκεϊνο τό υφος της άπλης κα
λωσύνης καί είρωνείας, μ' εκείνη. 
τήν ε!ρήνry πού τό εκανε δμοιο 
μέ τό πpοσωπο του τελείου "Ον-
τος! 

* 

Κάμε δ λ ο τό καλό πού μπορείς, 
μ' δλους τούς τ ρ ό π ο υ ς πού μπορείς, 
σ' δλους τούς τ ό π ο υ ς πού μπορείς, 
κι' δλο τόν κ α ι ρ ό πού μπορείς 
σ' δλους τούς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς πού μπορείς, 
κι δσο π ι ό π ο λ ύ πάντα μπο,:,είς. 

John \VesJe:γ 

Τά λόγια είναι βαρύτερα άπό τίς πέτρες. 
Άρμενι,.·ή ;ταροιμία 

Μή έν πολλοίς όλίγα λέγε, άλλ' έν όλίγοις πολλά. 

Ή 

Πu{)-αγόρας 

πίστη μου είναι αύτή : 
Εύτυχία είναι τό μ ό ν ο  άyαθό. 
Ό τόπος yιά τήν εύτυχία εΤν' έ δω. 
Ό χρόνος yιά τήν εύτυχία 'είναι τ ώρ α. 
Ό τρόπος νά εύτυχήσης είναι νά κάμης 
άλ λ ο υ ς  εύτυχείς. 

Robert lngersotl 



Ύ'aιι \\-an-Shan: 'Η γυ,•αϊκα της 

ακροnοταμ ι a ς 

,ι., • J' .. ; 
. .

'Από τό «Φως της 'Ασίας» 
Λ'Ιετfί_φρ. 1 Κα ρ β ο ύ ν η 

ΑΝΑΜΕΣΛ στά εργα πού πα
ρουσίασε στrι,• Ά{}ήνα ή Κινέζα 
ζωγράφος δίς Υaιι \Van-Shan 
(κύτταξε προηγούμε,•ο τεύχος ΙΛΙ-

, ΣΟΥ) ητα,1 κ' ενας μεγάλος πί,1α
κας έμπνευσμένος άπό τή διδασκα
λία τοi) Βούδδα γιά τό μοιραίο του 
{}ανάτου. Του πί,•ακος αύτοϋ τμήμα 
είναι 11 εικόνα πού τυπιύνουμε πα
ραπλεύρως καί πού παρουσιάζει μιά 
μορφή σιωπηλ 11, {)·λιμμέ,1η καί νι
κημενη. Ή γυνα ϊκα ςι, 1Ίτ11 κρα τα 
στο χερι της ε,1α κίιπελλο αδειανό. 
'Έκαμε μεγάλες πορείες, μήπως βρη 
λίγο σπόρο σιναπιού-αλλά από 
σπίτι πο1', δέ,, {}ά του είχε ποτέ πε
{}άνει κα,1ένας --'-- γιατί μέ τέτοιο 
σπόρο αν παρασκεύαζε ρόφημα ,'}ά 
γινόταν καλr1 τό παιbί της, {}ά ξα
·ναγυριζε στ11 ζω1'ι, γιατί ,•εκρό 1j
τα ,1 ...

Ό Βουδοας, πού οί δικοί το11, 
σάν 1jταν ακι1μη τό πλο·ι1σιο πριγ
,�ιπόπουλο, τόν κρατούσαν μέσα στο 
παλάτι κλεισμέ,101 μακριά απ' τήν 
πραγματικότητα της ζωής, καί σάν 
βγήκε πρι!ηη φορά στό βασίλειό 
του είχε. bο{)η διαταγή από τούς δι
κούς το1, ,,ά έξαφανισ{)·ουν από τό 
δρόμο του δλοι οί αρρωστοι, οί 
φτωχοί, οί σακάτηδες καί c ί γερα
σμένοι, ούτε καί νά γί νη κηδεία 
καμμιά η ,,ά καη πε{}αμένος, εφ{)·α-

• σ0t-κά-πο·τεΛ•ά ίδη, παρ' δλα αι'•τά,
τ11ν αλη{)·ινή δψι τοϋ κόσμου. Καt
βα{)·ειά πικρά{}ηκε ...

Εί,1αι στό δρόμο τοϋ φωτισμού
του, δταν συ,1αντάει τή γυναίκα,
πού πέ{}α,•ε τό παιδί της. Σ' αυτό
τό περιστατικό αναφέρεται και τό
απόσπασμα ποΊ', άκολου{)εϊ από τό
φημισμέ,10 εργο του ΝΑ γγλου ΠΝη
του Sir Ed\Yin Arnold «Τό φώς
της 'Ασίας,. :
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Χι' δταν έφθάσανε στην άκpοποταμιά, 
Κάποια γυναίκα-νέα μέ μ·άτια σάν πεpιστεpιου, 
Χλ�μμένη, μέ τ&. χcρια σηκωμένα παpακλητικά, 
Τόν έπpοσκόνησε μ' εόλάβεια κ' ετσι του είπε : 
--Ώ Κόpιε, Κόpιε, εlσαι έσύ πού έχτές 
Μου εδειξες τό ελεός σου έδω στην έpημιά, 
Μέσ' στlς συκιές, πού έζοϋσα μοναχή μέ τό μικρό παιδί μου. 
Μέσ' στά λοuλοόδια ένω έγupνουσε, κάποιο φείδι 
Τuλίχτηκε στό χέpι του κι' αότό έγελουσε 
Κ' επαιζε μέ τη γλώσσα τή διχαλωτή �αl τ' άνοιγμένο στόμα 
Τέτοιου κpόοu σόντpοφοu. Μχ σέ λιγάκι, άλλοίμονο ! 
'Έχλώμιασε, και σώπασε, κι' έγώ δέν ηξεpα γιατί 
.Σταμάτησε νά παίζη, καl τά χέρια του, λευκά, 
'Το στηθος μου τό άφηκαν. Κάποιος μου είπε : «Τό παιδί 
εϊνε φαρμακωμένο». Κάποιος άλλος : «Θά πεθάνηη . 
.Μά έγώ, πού δέν μποpοϋσα τό παιδάκι μου νά χάσω, 
.Μέ δάκpuα τούς ζητοϋσα γιατpικά, πού νά μποpουν νά ξαναφέpοu:-,, 
.Στα μάτια τ_οu τό φως. Τόσο μικpό ηταν τό σημάδι 
Άπ' τό φειδίσιο τό φιλί. .. πως νά πιστέψω 
Ιlως θαθεΑε κακό νά κάνη στο παιδί μου το γλυκό, 
Νά τό πειpάξη άπάνω στο παιχνίδι ; Κ1ποιος μου είπε 
-<1ΕΙνε ενας &γιος ανθpωπος άπάνω στο βουνό· 
.Νά τον, 'Εκείνος πού περνα μέ κίτρινο μανδόα· 
Ρώτα τον νά σου πη αν ύπάpχη γιατρικό 
Γιά τό μικρό σου τό π.αιδάκιη. Κ' f)λθα 
Όλότpεμη σ' Έσ.ένα, πού τό μέτωπό σου μοιάζει θείκ(>, 
κ· εκλαψα κ' έξεσκέπασα τό προσωπάκι του παιδιου μου, 
.Παρακαλώντας νά μου �ης πως νά τό γιάνω . 
. Κ' έσό, Μεγαλοδόναμε, δέν μέ άποπίjpες, 
.Μά έκότταξές τό μαϋ,)ο τό παιδί μου τρυφερά 
Χι' απλωσες πάνω του τό χέρι συμπονετικό. 
Τοϋ ξανασκέπασες τό η;ροσωπάκι κ' ετσι μου είπες 
-(1Είνε, άδελφοϋλα, κάτι πού μπ)pεί 
.Νά, γιάνη, πρώτα έσέ, και τό πα�δί σο� . 
. Μόνο αν μποpέσης νά μου φέpης δ,τι θά·σου πω . 
.Γιατί, δσοι τούς γιατρούς καλουν, φέρνουν σ' αύτούς 
'Ό,τι διορίσουν. Πήγαινε, λοιπόν, νά βpη,ς 
'Ένα λαγηνι σιναπόσποpο-κόττα μονάχα 
.Μήν πάpης άπό χiρι η άπό σπίτι, 
'Όπου, πατέρας, μάννα, κόρη, γuιός, δοϋλος, εχει πεθάνει. 
,Θανε καλό αν μποpέσής τέτοιο σιναπόσπορο νά βpηςη. 
'Έτσι, Κ-ύpιε, μοϋ μίλησες έχθές. 

' 
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Ό Κύριος τρυφερά 

Της χαμογέλασε καί-Ναί, καλή άδελφή μου,

"Ετσι έγώ σοϋ είπα., Μπόρεσες δμως νά βρης

Τό σιν.απόσπορο; , _
-"Αχ ! Πηγα, Κύριε, σφίγγοντας στο στηθQς;:

Τό δύστυχο μωρό, κρύο πιά, γυρεύοντας στήν κάθε μιά καλύβα,.

Κι' έδω στο λόγγο, καl πιο πcρα, προς τή χώρα : 
«Δόστt μου, ετσι καλό νά ίδητε, λίγο σπόρο σιναπιοϋ, 

·Ως ενα λαγηνάκι». 'Όσοι εϊχανε μοϋ έδίναν,

Γιατί φτωχός φτωχόνε συμπονεί.

Μά δταν ρωτοϋσα: «Μέσα στο κα'λό σας σπιτικό,

Μήν πέθανε καμμια φορά κανένας ;
"Αντρας, γυναίκα, δοϋλος η παιδί;» Μοϋ άποκρινόνταν,
«"Αχ, άδελφή μου ! Τ' εlνε τοϋτο πού ρωτας; Οί πεθαμένοι.
Δέν εχουν μετρημό, κ' οί ζωντανοί είναι λίγοιι>.

Κ' ετσι μ' ενα θλιμμένο εύχαριστω τούς γύριζα τό σπόρο,

Κι' άπό άλλους έζητοϋσα. Μά δλοι τους μοϋ λέγαν:

«Νά τό σινάπι, άλλά μας πέθανε �νας δοϋλος μας καλός»

«Νά τό σινάπι, μά εχω έγώ τον άνδρα πεθαμένο».

«Νά λίγο σπόρο σιναπιοϋ, μά εχει πεθάνει έκείνος

Πού είχε σπαρμένο τό χωράφι, πρlν νά φτάσn ό θερισμός.η 
'Ά, Κύριε, ενα καl μόνο σπίτι δέν έμπόρεσα νά βρω, 
Πού ναχε τό σινάπι, δίχως ναχη πεθαμένο. 
Γιά τοϋτο άφηκα τό παιδί μου, πού δέ θέλει πιά βυζί, 
Μήτε χαμογελα

1 
κάτω άπό τ' άγριοκλήματα, στο ρέμμα, 

Για νά Σέ βρω, τά πόδια Σου νά Σοϋ φιλήσω καί νrL Σ' άρωτήσω, 

Σαν ποϋ ναβρισκα σπόρο σιναπιοϋ δίχως τό Χάρο ν' απαν�ήσω 
"Αν τό παιδί μου δέν εχει πεθάνει άληθινά, 
'Όπως τό τρέμω, κι' δπως δλοι, δλοι μοϋ τώπαν». 

-Εuρηκεc;, άδελφή μου! είπεν ό Κύριοι;.
Γυρεύοντας δ, τι κανείς δέν βρίσκει-έκείνο τό πικρό

Τό βάλσαμο πού ίjθcλα νά σου δώσω: 'Ό,τι αγα.ποϋσες πιο =λ'
Κοιμωταν ψές στο στηθος σου νεκρό· μά ξέρεις τώρα

Πώς δλοc:; ό πλατύς ό κόσμος κλαιει μέ τό δικό σου τον καημό�
Κ' ή λύπη, μερασμένη σ' δλες τίς καρδιές,
Γιά κάθε μιά γλυκαίνεται καl λιγοστεύει.

'Ώ! τό αίμα μου δλο θαχυνα, νά σταματήση αν ηταν βολετό�
Τα δάκρυα τά δικά σου καl νά μοϋ κερδίση
Τό μυστικό, πού κρύβει αύτή ή κατάρα,
Πού κάνει τήν άγάπη τή γλυκειά μιάν άγωνία γιά μας
Καl στή θυσία τραβα πάνω άπό τανθια-
Σαν τά βουβά τά ζώα, πού τά τpαβοϋν προς τή σφαγή
Τον άνθρωπο πού όρίζει τά κοπάδια ...

Αύτe τό μυστικό γυρεύω έγώ· θάψε έσύ τό παιδί σου ... 
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Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Τα κοσμοyοvικα προβλήματα 

.ΣΤΟΝ Πf>ΟΒΕΛΕΓΓΙΟ 
ΤΟΥ ΧΡΙ ΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟV 

«Ή ?ρημικη βαλανιδιά» εΤν' ενα άπό τά ποιήματα της: 
τελευταίας περιόδου τοϋ 'Αριστομένη Προβελεyyίου, Π?ύ 
μοιάξει σάν αύτοπροσωποyραψία μυστική. Δεν την συντρο
φιάζει κανένα δένδρο, δέν εχει yειτόνους νά της στφοϋν τό 
φ&ς καί τόν- άέρα; μά οϋτε καί να της δώσουν βοήθεια. Μό
νη βασιλεύει, μόνη χαίρεται τόν �λιο, μόνη δέχεται τίς θύελ
λες, «όλομόναχη στη λαγκαδιά» ... 'Έτσι χαίρεται καί ό Προ
βελέyyιος μιά ενδοξη μοναξιά στά έλληνικά Γράμματα, όχι 

_μονάχα μέ την ιδιοτυπία του, σάν τ9ν Κάλβο, τόν Πα:παδια-

\ 
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μάντη καί τόν Καβqφη, άλλά ι<αί μέ την 'ίδια τη ζωή του, ποt} 
την πέρασε άrτοτραβηyμένος στη Σίφ:vο τι:;>.υ, μακριά s!χπ9 ά
,ξι�ματα πνευματικά πού τ' άρνήθηκε, �-ι άπό πολιτικςι πού τά 

· ϊtαpάτησ.ε, «λάθε βιωv»...
·'Η μο?φή του «σκιώδη�, μ-ΙΧ�ρυνή, έ�ώκοσμη, πφρικη

μαζί καί βιβλική». 1 «"ι--v0;ς λευκό.ς [ερ.αr.ι-ιs:ιaς . y.tρ.αι;, κc;ι.θ.Q:·
ρός σάν τό φως, άρχοντικός καί yλυκ�:ψίλητος, έρημ[της πού
δέν τά περιφρόνησε·τά έyκόσμια, άλλά άποταμ(ευσε τη yνώ·
ση τους». 2 «Ένας ιερεύς κάποιας θρησκείας άπόκοσμης η -
άπό τοJ Β�λα.σκέζ τ,ό eεϊο χρ�στηρα ζc,ηραφιqμένος» !, πού
:κυκλοφορο'Jσε μέσα στόν κόσμο ενα οραμα πρa:ο; &Uλο, ά-
ϊtαλ6. ...

Καί ή .ποίη:Jίς του μqιάζει μ' αύτή την. έρηι,μκη β.αλα:vιδιά,
ϊtού «μέσα στίς αyριες νύκτες, μξσ' στην έρημία, μονάχη πα
λεύει μέ την τρικυμiα, καί τά παλέματα την άντρειώνουν»,
ένC:, yύρω της βόσκουν «χαμόκλαδο;, λουλούδιςχ καί βοτά
νια» ... Ποίησις ύψηλή. «όέν �ίvqι g(ρ-θηματολόyος τις δημο·
σιοyραφ(α, μήτε χαΟνος .�ρωτι;,λοyία διά την Έλένην η την
Μαρίαν, την ξανθήν η την καατανήν»4, άλλά κάποιο παρά·
Θυρο η εστω κάποια. χαραμάδα «διά μέqου τC:,ν δποίων νά
συyκοινωv&μεν πρός τς.ι αστρφ>. Ύπάρ.χοl.)ν, βέβαια, καί ποι
ήματα α.(σθηματικά, καθφς ύπάρχουν �αί πατριωτικά, άλλά
«παραλλήλως πρός ο:.ύτά, δ Προβελέyyιος έκφράζει καί κάτι
αλλο : την φιλοσοφικην περ.1 τοΟ κόσμου άντ(ληψίν του, τό
σον συχνότερα δε καί προσωπικώτερ.g άπό τά αtσθήματα καί
τά συναισθήματά του, &στε vg μη διστ.gζη νά τόν όνομάση κα
νείς φιλόσοφο ποιητή» • καί μάλιστq vά δεχθη, οτι ή φιλοσο
φική διάθεσις είναι δ λόyος .ύπάρξ�.ως τ9Ο ολου ερyου του.

Ό Προβελέ yyιός δέν έμπνέ�ται άπ,ώ τό «δειλόν θνητόν
γένος». Ό ϊδιος εχει έξομολοyηθfj6 01 ι έσύναξε τά τρα
γούδια του «στην πλάση τη μεyάλη», σε στιγμές πού ελαμψε
στην καρδιά του μιάv άκτ(νά ·«άπό τά θεία κάλλη της έκεϊ
να»· τά έσύναξε «στης ζcpης τq έρημοπάτια», στίς κρυμμένες
άπό τ&v κοινC>ν άνθρώπων τά μάτια άτραπού<,,· τά έσύναξε
άκόμη άπό «τά τρίσβαθα στήθεια», δποJ δ ποιητής μονάχα,
σάν ψαρδ:ς μαρyαριταρι&v, ριψοκινδυνεύει .έρευνωντας τόν
έαυτό του. Εί-ναι:

1. Ά,1δρέα Κ;αραγτώ,•η. «'Αριστομέγης Πcοβελέγγιυς», .. Ελλ. Δημιουρ-
[γία»., 19.51, σ. 8!(). 

2. Μιχ. πΈρά,,{)η: <'Ο Πρυβελέγγιος:. εν,&, άν. σ. 849.
3. Ρώμου Φιλ{,ρα: «Πορτ:ρ.αίτο .. , εν-tJ•. άν σ. 844.
4. Κ. Παλαμά: «Πρώτα κριτικά», σ. 124
5. Κλ. Παρασ,<ου: «Ή πο(ησις τοϋ Προβι;λεγγίου>, Έλλ. Δημ. 1951, σ.861 ·
6. «Ά,•τί προλόγου>, Ποιήματα παλαιά καί νέα, σ. 3
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��ι� φωνή σε γήϊνα τραγούδια, 
Π�'τ�μι πού γλuκα λαλεί καl τρtχε�, 
βαθιά, βαθ,ιά κρuμμtνο σε λ:ιu,λού5ια. 

ΕΤναι τgαyούδια κάποτε .4τ.rόκpυψ.ι;χ:, μέ λόyια «άyραφα», 
� �ικ.Qvε<; �άναμεσα» στις γραμμές, μ.t fjxouς έσωτερικούς, 
-πρ.ο�_ρμ:,μένο:.Jς γι� λ(yςχ: μάτιg; καί yιά λίγες καρδιές ... 

_ 'Α�λq εΤν' έτ.rί.σης τρο:y.οόδ.ια-yεννήματα τοΟ πόνου, 
�'t.Ο\.Ι!Jί(.ι)σις της μξταφυσιιs:ης άyQνίqς. 

'Α γ(ι.)y(.ο;θηκε, 1<ι;χ:! ύπtψερε Ό δ �οιη,τής, γιατί ηθελε νά· 
,φg.(J.qη τίς πόρτες τοJ Άπε(ρου. «Ό · σο:pός-εyραψέ δ Πα
λqι,ιaG 1 ιφούει δλες τtς ττ ό ρ τ ε ς  τοΟ 'Απείρου. Στέκεται 
�«tρωτ.,ο; δ�ες τ(ς Σ φ ί y. y ε ς. Σ-τό πλά ί του !::νqς σ τ ρ α -
-ι; i 4) της δέy κqνει τίποτε· μόνο ύπ:rκού�ι· δέ ν εΤναι πιό 
-.tc_Q}'JΌ�.vc.i λυση τό μέγα 1φόβλημα της εύτυχίqς;». 'Αλλά τό 
:ip.ώ-ι:ημα τό δ ι έ  λ v σ ε  δ Βολταϊρι:>:;, δτο:ν ενα ξημέρι;,ψα 
�βΊ),ό'.ε τη λάμ-πα της άyρύπνιας τ_οι,.ι κςχί καλημέρισε, δυστυ
χιρμ§VΑς αύτός πού δέν εΤχε βρη τη λύσι τοΟ φιλοσοψικοΟ 
""Jiρgβλήματος, τόν γείτονά του τόv τσαyκ.άρη, ποv φρέσκος

·-i\ίltc,:.κός, ανςηy.ε τΔ μαγαζάκι του,. εύτυχισμένος π<>ύ δέν εΤ-
�Κ� 1=tΙοιο: προβλήματα. Δέν θ' άλλgζα, εΤπε, τη δική μου «δ_υ
�σ,:yχ:(α» μt τ)\ ξηκή σου την «ιa'ότvχία» 

Ό Πρεβελέyyι9ς ξέρει τη μοίρα του: 
'Ώ οuρανLα λαχτάρα, 
σύ πού φλογLζεις τά σ-ι-ήθη 
των ποιητψν ά�' την πρώτη 
στιγμή πού δ κόρμος γεννήθη ! � 

«at τήν άποδέχεται δχι μονάχα μέ καρτερία, άλλά καί μέ l-
11.'β'VΟ�ο.ίησι, γιατί ξέρει δτι «μέσ' στοJ κα11μο.Ο την ωρα» καί 
·•εη:Q� πόνου την άντάpα» ή καρδιά «τ' άνθη πετα τά
-π�έον μuροφόρα>). Ko:i άντιμετω-πίζει τόν πόνο μέ την ύπέρο-
.JQJ ψιλ9σοφία τqt) :

"()ργονε, �{>νε, οργονε, με νύχια σιδερένια 
"Ι:Ο στηl)ος μομ �αt &νοιγε βαθι�,' βαθιά πληγή. 
'Όργονε, πόνε! ή καρδιά κι' &ν εlν�ι χωμα:rένια, 
ε1ν' δμως άκά.τάστρεφτη ,και κc�ρ�ερή σάν γη!' 

·ο τιόνοι; εΤναι ενα μυστιi<ό κλειδί yιά κ:Sσμaυς, .άλλους,
--πιc) άλΊ]_θιγούι;. Efv' ενq καμίνι 1rού κdθα·ριζει την ψυχή. ΕΤ-
-ναι �·�φετΊ;jρία yιά την πνεuματικη έλευθερ(α. Σάν τη φωτο-
..σόvθεσi πού δίνει άπό τiς ήλιαχτ(δες τη ζωη στό πράσινο βα-
47ίλ,.ξι,ο� δίνει δ πφνος την ψuχικη β�άσcησι. Χειραyωyεϊ τόν·
..άνθρω1rο πρός ττ)ν άλήθεια.

7, "· Παλαμq; «'Η ποιητική μου», σ. 57. 

8. «'Ο προφήτης Ήλίας», Πο.ιήματα παλαιά καί νέα, σ. 35

�- .ίι:Φtλοσ.οφία του π.ύ,•.ου», iν. αν{}. σ. 54
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'Εμπρός μου τότε ανοίγονται αγνώστου κόσμου πλάτη, 
τοϋ πόνου ή ατέλειωτη καί στοιχειωμένη γη!. 
'Εκεί ό νοϋς έλεύθερος, όλόφωτο τό μάτι 
σε νέα.c; λούεται ζωης τή μυστική πηγή. 

Λύτη ή έρι-ιηνεία έπιβεβαιώνεται άπό τη σύγχρονη ψιλο� 
σοφικη σκέψι, που δέχεται τόν πόνο σάν «πνευματικη πηγή-'> 
σάν «έπίσκεψι τοΟ θεοΟ» στά ·ζωντανά όντα. 10 'Αλλά καl ε
ναρμονίζεται μέ την άρχαία Όρφικη διδασκαλία, κατά τήv-
όποία τό σ ώ μ α  βαρύνεται μέ την Τιτανική του προέλεuσι_ 
καί όφείλει ό ανθρωπος νά έκτίση πάνω στη yη την «πο�νάν
πενθεος», yιά νά καθαpθη άπό τό προπατορ_ικό μειονέκτημα-· 
της προελεύσεως καί όχι άπό κανένα άτομικό άμάρτημα. 11 

Συνεπώς, ή yήίνη ζωη δέν είναι ό τ ά φ ο ς  της . ψυχη<;.. 
καθώς ελεyαν «τινές» στην άρχαιότατη έποχη, λοyοπαι
κτώντας μαλλον μέ τό σ ώ μ α  καί τό σ η μ α  (ό σωρός λ(
θων πού εδειχvε τό μέρος τοΟ τάφου), οϋτε_ καί- ασκοπη φυ
λάκισις της ψυχης στην ε 1 ρ κ τ η  τοΟ σώματος, άλλά ενά 
σ χ O λ ε ϊ O καί μάλιστα μέ πολλές τάξειq 12 μέ σκοπό τήν· 
άνάδειξι καί την άνύψωσι της πνευματικης ούσίας, τοΟ μέσα-· 
στόν καθένα μας «δαίμονος» πρι:,- εθεσεν ό θεός, &στε «πρός
την έν ούρανQ ξυyyένειαν άπό yης ήμας α'ίρειν ώς δντας φυ
τόν ούκ εyyειον, άλλά ούράνιον».•• .'Έτσι ·αισθάνεται καl (>,-· 
ποιητής: 

Αίσθάνομαι πώς είμαι 
πολίτης τοϋ Παντός 
καί μιά φωνή καλεί με 
σε κόσμους θείου φωτός. 1• 

Τ ό θέμα αύτό -· της άποδημίας τοΟ άνθρώπου άtτό τόν· 
κόσμο τοΟ Παντός καί της βαθιας νοσταλ yίας του - τ-ό χει
ρίζεται ό Προβελέyyιος σ' ενα άπό τά πρώτα ερyα του, πο&
εyραψε σέ ήλικία 24 έτων: τό έπικό ποίημα «'Αδάμ και Εϋα-'>:.. 

ΆΉΑν κσί είναι γραμμένο σέ άδιάλλακτη καθαρεύουσα:· 
καί σέ τόνο αύρτηρά ρομαντ_ικό, δείχνει πνευματικη ώριμό
τητα καί ψιλοσοψικη έyκράτεια. Δίπλα·στην ποιητικη αδεια: 
της συνυπάρξεως φυτοφάyων λεόντων μέ τοίίς άμνοuς και. 
της διακοσμήσεως κάθε δχθης ποταμοΟ μέ χρυσάφι και πολu
τ ίμους λίθους «χύδην», ύπάρχει ό δυισμός της άθανασίας:: 
καί της ψθορας, της στορyης και του μίσους, τοΟ φωτός κα� 

· 10 Π Καηλλοπουλου ._'Ο Χι;ιστια,•ισμός και ή έπΩχ11 μας», σ. 167,.
11. \\ .. Gutb11e, pιof. U111 . <...a111b1Jdge. Oιphee et la relιgion ..

Grecquc, cd. Payot, p. 186
12 Πλατωνος <-Φαιδων", 87 «Έκάστην τόΊν ψυχόJν πολλά σώματα κσ.-· · ,

[τατ ι;ίfην>-
13. Πλάτω,•ος «Τιμαιος», 90,
14. «Ό ποιητ-ί1ς καί τό Πνεύμα», Νέα :Εστία Θ' 1931.
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-της σκια:ς. Ό ανθρωπος είναι και αυτός διφυής. «Πηyη των 
·πόθων τ' ούρανου και των καrαχθονίων>>. Ό θεός βλέπει
-δτι μέσα στην Εϋα άρχίζει νά φυτρώνη ή τάσις της έρεύ·
--vης, «αύτός ό ερως του Ύψιστου, ό πρός τό τέλειον παλ·
11ός>>, δυναμωμένος από καρδιά εύπαθfj κ' εύyενικιά. Βλέπει
-δτι ό c':ί:νθρωπ::>ε; θά χάση τά ούράνια φτερά και θά παραδοθfj
-στη μοϊρα του θανάτου, άλλά δέν αίσθάνεται, δτι είναι δί·

sJ(αιο νά έμπο5ίση την έκδήλω::rι της φ ύ σ ε  ω ς  του άνθρ'ώ·
-:που, την πρ::ις τό αyνωσrο διηνεκfj πτησι.

Οϋτως έγώ τόν επλασα· καί κατ' αuτοϋ αίτίαν 
δεν εχω· οuδέ λησμονώ, δτι σαρκό� μετέχει. 

Δέχεται ό θεός δτι τό πταΤσμα του άνθpώπου θά πηyά· 
..ση, καθώς έμφανίζεται νά του λέyη συνήγορος του ανθρώπου 
·ενας αyyελος, άπό τη γοητεία νά έοευνήση τά μυστήρια
-του κ::ισμου, yιά νά άρθη μέχρι τοJ 'Υψίστου, «ον μετ' άyά·
,της άκραιφνους 'καt θαυμασμου λατρεύει». Κι' αύτή ή ερευ·
·να, πού θ;:χ όδηyήση τόν ανθρωπο στην παρακοή - σάν yιά 1 

να συμβολίση δτι κανένα έμπ:Sδιο δέν άντέχει στη σωστή
-έπιθuμία yιά τήν αλήθεια - είναι μέσα στό θεΤο σχέδιο .
. Αύτή ή έκδοχη του ποιητου, ακρως άντίθετη πρός την ψυχρή
·«αί σκληρή άφήyησι της Γενέσεως, ένθυμίζει τόν Λάϊμπνιτζ,
·πού άπέβη ο θεωρητικός της θεοδικείας καί άπέδειξε, πώς
�έν εχουν δίκιο, δταν «θεούς βροτοί αίτιωνται», άλλά οϋτε
,και οι θεοί δταν αί-cιωντα ι τούς θνητούς, yιατ ί τ ό κ α κ ό ν,
-άπό μεταφυσική αποψι, σάν άτέλεια κάθε εϊδους, είναι «έκ
των ων ούκ ανευ» δρος της ύπάρξεως τοJ πεπερασμένου δν·
-τος. 15 Ό ποιητής άναπτύσσει καί τίς δύο πλευρές. Ή σύν·
<θεσ'ις του ανθρώπου θά τόν όδηyήση στην άναζήτησι της
Γνώσεως. Γιά νά. ύποyραμμίση την άξία της έλευθέρας έρεύ·
νης, ό ποιητής παρουσιάζει τόν θεό νά παρασκευάζη καί τίς

-άντικειμενικές προϋποθέσεις yιά τό «πταΤσμα». Διατάσσει
-τόν άρχάyyελο Γαβριήλ νά κατεβfj στά ιερά έδάφη της 'Εδέμ
7Καί νά πη στόν φύλακα αyyελο «νά μη κωλύση τό πνευμα
της κολάσεως έντός νά παρεισδύση» καί κατόπιν νά είδοποι·
·ήση τόν κάτοικο του παραδείσου, δτι τόν απειλεΤ έχθρός,
Ύuρίζοντας δέ νά σαλπίση «ϊνα άκουσθfi είς απασαν την κτί·
cσιν» ή εϊδησις, δτι θά yίνη ή μεγάλη πάλη των αίώνων :

Θέλω ή προαιώνιος και μυστική βουλή μου, 
καί τό άνεξερεuνητον καί κεκρυμμένον μέλλον 
νά λάμψουν πρό των όφθαλμών άπάντων των άγγέλων! 

·ετσι, «ούδέ εfς αyyε:λος έκ της φρουρα:ς της θείας»
{βρέθηκε στήν πύλη του Παραδείσου, δταν φάνηκε ό Σατανα:ς, 

15. Α. 1Venzl, pωf. Uηί,·. l\Iιιnich: Ι,' im1uoι-talite, ecl.�Pa_yot, lJ- 92
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και μπόρεqε νά εtσχωρήση στά θεrα έδάφη : 
Διότι οuτως δ Ιfατήρ τοu ο-ύρανοu κελεύει, 
δ διεξάγωv μυστικάς βοuλάς προαιωvtους, 
δστις tγγόθεv μέλλοντα άπώτατ' άvιχvεόει 

. . . 
,-• 

κ' είς φαιvομένωv συμφοράν κρόπτει σκοπούς άy[οuς. 

Είναι λοιπόν άπλό «φαινόμενον» ή συμφ.ο�ά .της mώ
σε�ς τοϋ πρωτοπλάστου, πού θά βαρύνη τούς άναρ{θμητους:: 
άποyόνους του, σάν «κατάρα» yιά έκείνους που ξεχνοΟv τήν� 
Σωκρατικη προειδοποίησι, δτι εrναι «άπάτης μεστή ή δLά τωv 
όμμάτων σκέψις», σάν εύλο,y{α yιά έκε{νους πού μποροϋν νά: 
χρησιμοποιοϋν την έσωτερικη ορασι. Έδω δ ποιητης ένθυμ{
ζει την άναφώνησι τοϋ: lεροϋ Αύyουστίνου yιά τό προπατο
ρικό άμάρτημα: Felix culr>a ! Εύτυχές σφάλμα; y.ιατί, δ,(ι.)-· 
yμένος δ ανθρωπος άπό εναy παράδεισο πνευματικης ά.ερ)Ι,[ας,. 

θά yίνη τό ττλασμα μέ την άθάνατη · σπίθα, θά άθλήση dτόv· 
άyωνα τοϋ καλοϋ κα( τοϋ κακοϋ, θά άποκτήση σ ty V ε (δ η
σ ι τοϋ έαυτοϋ του και θά έξαyνισθfj μέσ' άπό τό μ6χθο καt 
τίς θύελλες τfjς ζωης. 

Προχωρεί: λοιπόν δ Σατα-νθ:ς yιά την έκτέλεσι τοθ ρό-· 
λου του στό _θ ε Τ ο . σ χ έ δ ι ο - yιατ ι καί. δ 'ίδιος παραδέ
χεται, σαν πλησιάζει τούς πρωτόπλαστόυς, δτι χωρίς τήa 
θεία άνοχη «καί ανθ.ος εν άδυνατει νά σβέση ό δάκτυλός: 
του»-· ένω δ Γαβριηλ καθησυχάζει τούς άyyέλους � 

Μη δυσφορητε βλέποvτες τόv ,δαLμοvα vά χαίρn,· 
αίωvας αλγους ή στιγμή της ήδοvης θά φέρη. 
Μηδε λυπείσθε τόv 'Αδάμ, δv θέλει άπατήσει· 
τήv άποθέωσιv αότοu ή πτώσις θάγεvvήση. 

Βέβαια, τίμημα τοϋ ά.μαρτήματος θά είναι δ θάvατος
θά έξορισθη δ Άδάμ άπό την μαyικη χώρα, οπου «_ε[σέτι.
νέφος δέν ήπλώθη, ούδ' ακανθα συνερριζώθη έντός άνθέων� .. 
οπου δέν ύπάρχει ή ψθοrά καί «φύr,λα ξηρά δέν στροβιλ(
ζουν ρύακος ρειθρα άρyυρa». θά περιβληθη την «δερμ(.ιτι
νη», την σαρκικη στολή, συνεζευyμένος τft φθορξ( ... 

'Αλλά, μηδεLς, ω ?ί,γγελόι, vομιση ώς μεγάλην 
ποινήv διά τόv αvθρω_ποv τήv τοu θανάτου ζάληv. 
Ναί, δι' αότόv 9 θάνατος θά ε1vαι ή σκοτLα 
ή φέρουσα είι; τ' οόρα�οu τά φωτεινά χωρLα· 
είναι ή Πόλη ή dτ'ε9ή, δι' ης θά άvαβ<χLvη 
δ ανθρωπος ώσεl. θεός τοu Πλόlσ·του τ.!ι τεμένη· 
είvctι η· κλ�Ι.ς τΌu dόρtt\lou, ητις μυστικω-vάτη 
απ'ό· της uλης τά δε.σμά τό πvεuμα θ' όlπάλάτ,ηι ... 

Πλήv, άδελφΌL, φαιδρόvθηιτε ! τό πλασμα τό δποίο"' 
τοσοuτοv ήγαπήσαμεv, οόδεl.ς θά κάταστρέψη, . 
άλλ' αvω είς τόv οόραvόv φαιδρόv θά tπιστρέψn. 
μετά άγγέλωv άγγελος άrtό τω<i tπι.γεl.ωv. ι
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Γι' αύτό και δ ποιητης δοξολοyεϊ σέ πολλές εύκαιρίες τό 
δχημα της ψuχfjς σ' ενα τ_έτοιο ταξίδι, τό σωμα· καt τόν κό
σμο του, την ύλική ζωή. Στόν «Προφήτη 'Ηλία» άποκαλεϊ τό 
σωμα του άyιασμένο, yιατt αύτό τόν εκανε μέyαν και θεϊον, 
και μαζt μέ τό σωμα έμάντεuσε τοΟ θεοΟ τό μεyαλεϊο. Στό 
«Φως στό βουνό», άπό δλα τ' αστρα προτιμάει \<της yfjς τr\ 
χωματένια σφαϊρα», yιατt εΤναι ή μητέρα των όνείρων μας 
και δ τόπος της άyάπης κc;χι τοΟ πόνου μας, yιατι «μέ της yfjς: 
αύτfjς τό νοΟ καt τό μάτι» θωροΟμε τη μαyικη ττλάση. Στόv 
«Ποιητη και τό πνεΟμα», άντ(θετ' άπό την καλοyηρικη μισο
κοσμία, έκφράζει την άyάπη του πρός τη yfj μέ τα θέλγητρά 
της, πού τά χαίρεται σάν πρόσκαιρος διαβάτης τοΟ ύλικοΟ 
κόσμου, άλλά καt την εύyνωμοσύνη του συνάμα, γιατί άπό 
την όμορφιά της yfjς άνuψώνεται σέ κόσμους φωτεινούς. 

ΕΤναι φuσιολάrρης δ ΠροβελέyyΊος. Χαιρετίζει τόν ηλιο 
σ' δλη την τροχιά του. Της φύσεως τά κάλλη κάνουν την καρ
διά του νά ,πάλλη χαρούμενη. 'Ένα φρέσκο κλωνάρι, ενας 
θάμνος θuμαριοΟ, ενα πολύχρωμο λουλούδι, τοΟ χώματος ή 
φρεσκάδα άπ' τό πρωτοβρόχι, ή πορφύρα πού άπλώνει στόν 
ούρανό ενα ήλιοβασίλεμμα, ή · σπίθα ένός αση:ου, ή σιγαλιά 
ένός λαyκαδιοΟ, κάθε στιyμη στην άπέ?αντη φύσι, είναι καi 
μιά στιyμη εύτυχίας yιά τόν ανθρωπο, δταν δέν διαβαίνει τυ
φλός. Τό μάτι έΤναι yιά τόν ποιητη τό δρyανο τfjς συλλοyfjς 
εντυπώσεων yιά ψυχικη έπεξερyασία. «Μάτι», «όμμα», 
«βλέμμα», «όφθαλμός», «δρασις», «ματιά», καί κάθε λέξι 
πού άναφέρεται στά δύο φωτεινά παράθυρα της ψυχης, ά
ναφέρονται συχνότατα καί ύποδηλώνουν τόν όραματ ισμό σάν 
την προσφιλfj του μέθοδο έμπειρίας. 1

" Ή οι:ασις, αλλως τε.
είναι καt κατά την Πλατωνικη φιλοσοφία ή αtτία της πιό 
μεγάλης ώφελείας των άνθρώπων, yιατt μας έπιτρέπει νcc 
έρεuνοΟμε περί της φύσεως ϊοο σύμπαντος δλες τtς έκδηλώ
σεις τοΟ άστρικοΟ κόσμου, «έξ ων έπορισάμεθα φιλοσοφίας 
γένος, ου μιοϊζοvάyαθόν οϋτ' ηλθεν οϋτε ηξει ποτέ τ4'> θνη
τ4'> γένει δωρηθέν έκ θεων». 11 Αύτη ή φιλοσοφικη θεώρησις 
τοΟ άστρικοΟ κόσμου είναι κατά τόν Άναξαyόρα, αύτό πού
άξ(ζει στη ζωη καί δίνει στην ϋπαρξι την: ουσιώδη διαφορά 
άπό την μή-ϋπαρξι. Ό ανθρωπος πού εχει έρθει στη ζωή, 
εΤπε, δύναται «θεωρησαι τόν ούρανόν και την περί τόν δλον 
κόσμον τάξιν». 18 Τέτοια είναι τοΟ ματιοΟ ή άξία καί ό προ
ορισμός στην πeίησι τοΟ Προβελεyyίου. Δέν όδηyεϊ σέ μιά 

16. Γ. Θεμει η: .. π�οfεΗyγιος, Δι οσι,·;1ς κ. α », Βασ. Βιβλ. σ. 11.
17. Πλάτωνος «Τψα-ιος», 47. 
18. Ά ίστοτΟ.ους «Ή{}-. Νικομ. » Α. 4.
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φυσιολατρεία έξωτερική, άλλά άποβλέπει σέ μιά κοινωνία 
-τοΟ ύπερκόσμιου μυστηρίου. Ό ποιητής ώθεΊ τό βλέμμα του 
«έκεΊθεν της yλαυκfjς τοΟ π5ντου πλάτης, ενθα ούρανός καί 
κΟμα κλίνουσι πρός άσπασμόν», άλλά «μ' εκφpασιν άλyηδό
νος ύπερτά.της», έπειδη yνωρίζει, δτι τό «έκεΊθεν» θά παρα
-μείνη μυστηριώδες. Ή χαpαυyη είναι «τοΟ κόσμου εύφροσύ
Ύη>>, μά καί μυστήριο yιά τόν ποιητή, ποώ είναι διψασμένος 
yιά άναζήτησι καί εχει πλασθfj νά ποθfj «τά yαλάζια, άπέραν
τα πελάyη τ' ούRανοΟ». 

Καί σέ τί άποτελέσματα φθάνει στην άναζήτησι της άλήθει
-ας;Άλλοίμονο ! Ή τi:ηyη της ζωfjς--τό θεμελιακό έρώτημα της 
μεταφυσικfjς--ε Ι ν α  ι καί θα π, α ρ α μ ε  ί ν. η μυστήριο. 

Ε-, /ζ Ί ' ' ' ' λ' ιν η ωη. το μεγα μυστικο στην π ασι. 
'Ανθρώπου νοϋς, δεν εφθασεν, ούτε θα φθάση 
ν' άνακαλόψη τήν πρωτόγονη πηγή, 
πού τρέχει άστεtρευτη, θαυματουργή 
άπ' της αίωνιότητος τα σκότη, 

· άπ' της δημιουργίας τήν όρμη τήν πρώτη. 

Τόν πρώτο σπόρο της ζωης ποια χέρια
τόν εχουνε σκορπίσει μέσ' στ' άστέρια;
Μέσ' στοϋ Παντός τήν εκτασι τήν τόση,
μέσ' στόν άφάνταστο των κόσμων πληθυσμό,
ποια γη τόν εχει πρωτ.:ινοιώσει 
τόν &γιο της ζωης παλμό; 

(«'Η Ζωrι», Έμπρος στό cιπr.ιρον, σ. 9) 

Στόν «Αtώνιο όδοιπόρο» (Ποιήματα παλαιά καί νεα) δο
ξολοyεΊ την 'Επιστήμη, πού «μέ τοΟ Θωμθ: την βαθυτάτην 
ρfjσιν» λυτρώνει τους . άvθρώπους άπό πλάνες καί χίμαιpες 
-καί στρέφοντας ρωμαλέα. έρευνα πρός τη Φύσι «τόν θεόν 
έμβλέπει». Στην 'Επιστήμη, μάλιστα στην άστρονομ.ία, στη
ρίζει κάποιες έλπιδες, που τί; έκφράζει μέ μιά νυκτερινη 
προσλαλιά στ' άστέρια. 

Σείς είσθε ή πρώτη, φωτεινή πηγή 
έμπνεόσεων ύψηλων έπουρανίων. 
Μέ τήν άθάνατη λαμπάδα σας ή γη 
ωρμησε μυστηρίων. αίωνίων 
τα σκότη να φωτίση. Πλοηγοί 
σείς είσθε θεοπνι;όστων τολμηρών πνευμάτων 
μέσ' στόν ώκεανό τόσων θαυμάτων. 
Κι' αν ποτ' ό ανθρωπος μέσ' στούς αίωνας φθάση 
άπ' της Σφιγγός τ' άλάλητα τα χείλη 
τό μυστικό της Πλάσεως ν' άποσπάση, 
τόν θρίαμβό του είς έσας θα τόν όφεlλη. 

(�Τ' ύστερισ-., 'Εμπρός στο σπcιρο , σ 30). 

«'Εάν ποτέ ... ». Είναι μιά μηδαμινη ύπόθεσις, πού δεν θερ-
μαίνει την καρδιά τοΟ ποιητοΟ. Γιατί 
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Κι' αν ήμποροϋσεν δ θνητός ν' άνυψωθfj 
άπό τήν Ίαπεινή, μικρή μας γη, 
κ' έλεύθερος νά περιπλανηθη 
στων θαυμασίων αστρων τή μαρμαρυγή -
άπό τον Νότιο Σταυρό στον 'Αλταίρα, 
ό.πό τον Πολικό στή Λόρα 
κι' 4πό τόν Κάνωπο στό Σείριο -
και τούς σοφούς των έάν ηθελ' έρωτήσει 
γιά της Δημιουργίας τό μυστήριο, 
άλλοίμονο, κ' έκεί θέν' άπαντήση 
ό.μφιβολία καί εικασία. 

Κάθε σοφός κ' έκεί θέ νά δημιουργη 
τό Σύστημά του μέ δική του φαντασία, 
σάν τούς σοφούς έδώ στή γη. 
'Όσο κι' αν εlναι έκείνα τ' αστρα γιγαντένια, 
ιδια κ' έμας κ' έκείνα κυβερνα 
μιά μοίρα σιδερένια· 
εξω άπ' τή σφαίρα του κανένας δεν περνα. 

Μά καί της γης μας τό κατώφλι αν δρασκελίσης, 
τί τάχα έλπlζεις ν' άντικρόσης; 
'Άστρα μονάχα πέρα, γύρου, 
άτέλειωτα συμπλέγματα σφαιρών 
μέ τόν ιλιγγιώδη· ·rων χορόν 
καί Χάος Χάους, 'Άπειρον 'Απείρου. 

(«Κι' σΛ' ήμπορούσεν ό θ,•ητός», 'Εμπρός στό 
άπειρο,• σ. 21) 
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Μά κι' αν ό βαθυστόχαστος σοφός εφθανε στό τελευτατο 
-της Γνώσεως δριο, πάλι θά· στεκόταν άντικρύ στό 'Άyνω
στο, πού ό καθένας θά έπιχειροΟσε νά τό έρμηνεύση μέ την
δική του «άχαλίνωτη» φαντασία και τό σύστημά του λίyον
καιρό θά ένθουσίαζε τη yη, yιατι σέ λίyο θά τό yκρέμιζε
κάποιος αλλος. «Άyέρινα π:χλάτια» πού πέφτουν διαδοχικά
και «αχ, άνειρήνευτα μένουν τά στήθια>> μέσα σ' αύτόν τον
κυκεώνα.

Μια πίστις μένει καt θά μένη στον αίώνα : 
δ Δισταγ�ς. 

(«Τί ,,ά πιστεψω;», 'Εμπρός στο αιτει 
ρc-,• σ. 23) 

Στον «'Αδάμ και Εϋα» χαρακτηρίζει «μωρία» τήν άνα
ζήτησι της άρχικης σοφίας. Στο «Φύσις άyία», την φοβa:ται 
σάν κίνδυνο τρομερό άκόμη και παραφροσύνης. Τά άπηyο
ρευμένα yιά τον ανθρωπο μυστικ,ά είναι 'ίσως κρυμμένα άπό 
της Φύσεως τη φιλοστορyία. Ό θεός είναι «άναvτίβλεπτος 
μορφή». Οί ανθρωποι μποροΟν νά τόv δουν μόνο διά μέσου 
της Φύσεως. 

.. 
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Ή άπαράμιλλος 'Εδέμ, τοϋ ούρανοϋ ή σκέπη, 
ην στέφουν αστρα φωτεινά πληθόος άμuθήτοu, 
ή κτLσις άπασα, ίδού ή αφατος μορφή τοu, 
ην προωρLσθη τ' ομμα σας τό άσθενές νά βλέπη. 
Προς τί λοιπόν ·τήν θείαν τοu έμφάνισιν ζητείτε, 
ητις τό απειρον πληροί, πλησίον σας έδρεόει ; 
Είς των ζεφόρων την πνοήν τό πνεϋμα τοu κινείται 
και άγιον, φιλάνθρωπον τάς οψεις σας θωπεόει. 
Είς τοϋ ήλLοu τόν φανόν λανθάνων σας θερμαLνει, 
και ανω οί χρuσοί πuρσοί των γλυκερών άστέ·ρων 
είναι μuρίοι όφθαλμοί δι' ών σας βλέπει χαLρων, 
και ώς άκτίνας έφ' uμών φιλοστοργίαν ραLνει. 

, '). 

ι '

Δαρμένος άπό τη μεταφυσικη άyωνία, φθάνει μ εyκαρ
τέρησι στην έξωτερικη φυσιολατρεία. Του άpκεϊ νά χαίρεται 
τά θαυμάσια κάλλη του ψυσικου κόσμου, ν' άκούη τά κρυφο
μιλήματα του δάσους καί τοΟ μοναχικοΟ ρυακιου. "Αν είν' 
άθάνατη ή ψυχή μας, δέν θ' άρyήση ή ήμέρα πού θ' άνοιyοΟν> 
τά έκστατικά μας μάτια στόν κόσμο των μυστηρίων. 

'Αλλ' αν _μέ τό φθαρτό μας σώμα πάλι 
θά σβόση σάν λαμπάδα κ' ή ψuχή, 
γιατί τή στάλα τη ζωης μας τή φτωχή 
μέ μόχθων μάταιων νά τήν πικραίνω ζάλη; 
'Ώ κάλλιο άπό τό φως σοu καί την όμορφιά σοu 
ώραιότερα τά Πέρα νά Εημιοuργώ, 
παρά νά σοϋ ζητώ, θνητός έγώ, 
τ' άφάνταστα νά φανερώσης μυστικά σοu. 

(.-Φυσις άγια .. », Έμπρος στο απΗρο,•, σ. 17) 

Ό Ποιητης εχει ενα κοινωνικό «πιστεύω» yιά την ά
ληθινη yαλήνη του άνθρώπου, τη yαλήνη στό βάθος της ψυ
χης του, μεσ' άπό την καταπολέμησι των παθών. Καί την ά
ναπτύσσει στό ποίημά του «Που. ή yαλήνη;». 'Αλλά θρη
σκευτικό «πιστεύω» δέν εχει. Γνωρίζει την άξία τfις πίστεως .. 

Ή πίστις ! θεία δόναμις, πού έλεuθερώνει 
τό πνεϋμ' άπό τόν ·δαίμονα των δισταγμών 
και γαληνεύει καί ήμερώνει 
τοϋ στήθους τόν σuνταραγμόν. 

(«Σ' 1οlσ' ό :/Jεος μοι,», Εμπι;-ός στό σπειρον σ. 85) 

. �Ω πLστη, πού συνάζεις ενα ενα 
τά θρόμματα καθ' εύτuχίας έπί γης 
και μέ αύτά παλάτια κτίζεις μαγ�μένα 
κ' είς αλλον κόσμον νέα χαρά δημιουργείς ... 

(«Εί.ς τήν αδελφή,, της,, Ποιήματα παλαιά καί. ,1έα, σ. 272) 

'Αλλά θεωρεϊ την πίστι μιά «πλάνη άyαπητή» yιά τό
πληθος. Καί είναι δ ποιητής, έκεϊνος δ διdβάτης πού άφήνει_ 
έύλαβικά λίyα ανθη στην εικόνα άyίου, έξομολοyεϊται δμως.'

,.. 

δτι την δέχεται σάν «μιά ώραία tδέα», χρήσιμη yιά τόν αν--
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θρωπο, πού της ζωfjς τό σκληρό καt βαρύ χέρι εχει βυθ(σει. 
�σέ σκότος άπελπιστικό». 

Αuτ ος δεν εχει τή σοφLα 
νά \) ψ(.ι,)θεϊ προς τήν άλήθεια· 
σύ τ ού σταλά-ζεις είς τά στήθια 
τήν_ αδολή τοu τή λατρεια, 
την πλάνη την άγαπητή. 

Νςιi,, με στοργη καt με φροντLδα 
σύ την άλήθεια τού σκεπάζειι;. 
μιάν αλλη πιο γλuκειά τού τάζεις 
και πιο παρήγορη έλπί,δα, 
εξω άπ', τη σφαίρα μας αuτή. 

· («Έσρτη ύ,γίοu», Ποιr1ματα τταλαιά κσί νέα, σ. 25).
Καt ναι μέν έχει γράψει ευλαβικά ποιήματα yιά την· 

Χριστ ιανικη θρησκεία'", πού εψερε στόν κόσμο νέα [δανικά· 
-κα t τά «περίλαμπρα κάλλη» του δέν θ' άμαυρωθοΟν ποτέ. 
άπό την «έπιστήμη πού άμφιβάλλει», άλλά yιό: τό φαινόμενο· 
τfjς θρησκείας γενικά και yιά τούς «πιστοι)ς» ε[δικά κρατα 
στά χέρια του φραγγέλιο. Κτυ1τάει την όρyάνωσι της έκ- · 
tcλησίας, ύμνωντας σό:ν πνευματικη cδηyό την 'Επιστήμη. 

Δεν θέλεις σύ ύποκρισLαν, 
πομπάς δεήσεις καt λιβάνοuς! 
Δεν στέργεις σύ τήν όκνηρίαν, 
δεν θέλεις μύστας λαοπλάνους! 

(«AίdJ, ιος όδοι-rι:όρcς», Ποιήματα παλαια χαί ,εα, σ. 70). 
Π ιό άμείλικτσς είναι yιά τούς «πιστούς», σέ άντιπαρα- -

βολη μέ τόν εξω άπό πίστεις, άλλό: ένάρετο ανδρα. 

Μέσα στον κόσμον ησuχος διαβαLνει. 
'Όλοι τριγύρω αυτονομάζονται πιστοί 
καt φαίνονται στην πLστι των παραδομένοι, 
ΔοξολογLες, λειτοuργLες, λιβανωτοί. 
'Αλλά καί στις καρδιές κακία, 
ύποκρισία, μοχθηρLα κι' άδικία. 
"Εχοuν στο χείλη προσευχές, 
άλλά κατάρα στtς ψυχές. 
τά πάθη των ή πίστι δεν τά χαλινώνει, 
οί νόμοι της_ οί αγιοι δεν τά σuγκρατούν. 
Μισούν, φθονούν, σuκοφαντούν. 
Σκοτώνει ό νούς των, μά κ' ή γλώσσα των σκοτώνει. 

Μέσα σ' αuτο το\ί, κόσμο των υποκριτών, 
των παρανόμων καl. των άσεβων πιστών, 
εκείνος αδολος, άμόλuντος περνίi. 
πιστι οεν εχει, άλλ' οϋτε πάθη σκοτεινά" .. : 

(«Μέσα στό,, κόσμο», Εμπι;ός σ'ςο άπειρον σ. 59) 

19. «Είς το,, Γολγο�άν», Ποιr1ματα :τrαιαιά Υαί ,έα σ. 4.0, «Οί άtελφοl-.,.
«'Ιερουσαλήμ», «Οί δ-ιο �ρηοΗίες», Ποι11ματα σ. 21, 24, 27. " Οί δύο κό· · 
σμοι», Έμπι;ος οτό α:11ειι;ο,1

1 σ. 79. 



.... 

ΙΛΙΣΟΣ 

Τό 'ίδιο αμείλικτα αντάμειψε τή μισαλλοδοξία πού χτυπάει 
«αλλους μέ σταύρωμα, αλλους μέ πυρά, αλλους στό δεσμω 
τήριο»τούς σεπτούς ηρωες του έρευvητικου πνεύματος. ". 

Οϋτε καί ή χονδροειδής αντίληψις του πλήθους yιό: τόν 
-ούρανό βρίσκει έλεος. ,'Ο Ούραvός δέν εΤναι ή αίώ
νια καί φωτεινή χώρα, πού την ύπόσχονται στούς θνητούς
της yης «τά ψαιδρά της ψαντασίας δ:λματα». ΕΤν' ενας ά
πέραvτος χωρος αστρων άπό την 'ίδια ούσία της yης, κα-

·θώς έφάνηκε από τά συντρίuματα ενός αερολίθου, πρός τόν
,όποϊον απευθύνεται ό ποιητής, yιά νά διερμηνεύση δλη τήν

-πικρή αποyοήτευσι του _πληθους.
"Αχ, πόσα ίδεώδη, πόσους πόθους μας, 
οϊτινες μας ύψουν είς τά ούράνια, 
προς καλλιτέρων κόσμων άναζήτησιν 
συντρίβ' ή του μετάλλου σου άφάνεια! 

Δέν είσαι έξ ούσίας ούρανογενους, 
ώς οί θνητοί τά ανω άναπ'λcΊ.ττουσι· 
φευ, είσαι 'λίθος - πλην 'λαλείς σαφέστερον 
η των αίώνων ή σοφία καί ό νους. 

Οϋτω καί σύ μας 'λέγcις, δτι έκ πη'λου 
είσίν αί σφαίραι τ' ούρανοi> αί φωταυγείς, 
καί δτι άρχει άνά τ' αστρα πανταχού 
ό 'νόμος ό διέπων καi. τά έπί γης. 

( ,Είς άι,ροι- ιvον•, Ποιηιιατα παλαια· κrι ι η.α, σ. 63) 
'Έρχονται δμως στιγμές δπο:.J ό ψJχρός νους συγκρούε

ται μέ τή ζεστή καρδιά. Ό νοQς θά τραψη μέ τή λοyική, ή 
Ί(αpδιά μέ τό μυστήριο. Καί ό ποιητής, αφήνοντας τό χωρο της 
έπιστήμης, θα έπιστρεψη στη μεταφυσική νά θέση τα άyωνι-

. ώδη του έρωτήματα. 
Αύτά τά μαγικά μου ίνδά'λματα, 
τά έξωτικά μου π'λάσμα-rα, 
ύπάρχουν, ζουν σέ κάποιο μέρος τ' ούρανου; 
"Αν οχι, πως ό νους μου τ' άναπ'λcΊ.ττει, 

τά όνείροπο'λεί 

καi. μ' &γιο πάθος τά καλεί, 
τ' άναζητίi μ,;σ' στου Παντός τά πλάτη ; 
Ποιο·ς εχει μεσ' στα στήθη μου σταλάξει 
μια τέτοια άφάνταστη όμορφιά; 
Ποιο χέρι στήν καρδιά μου έχει χαράξει 
τήν άνιστόρητη, τή θεία ζωγραφιά; 

Μήπως σέ προαιώνιες ήμέρες 
ε,ζησα σ' α'λ'λον κόσμο, σ' άλλο άστέρι; 
'Από 'λαμπρότερες μήν ij'λθα σφαίρες 
καi. τήν ένθύμησί των εχω φέρει ; 

(«�Q βασιλcματσ�, Ειιπρος στο άπcιρο,,, σ. 1·) 

20. "Σαc; βλcπω γυρω μοΨ, 'Εμπρός στο ύπειρο,•, σ 67
...., 
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Αύτό τό έρώτημα, πού θυμίζει την Πλατωνική έξήyησι 
της «άναμνήσεως»" μένει άναπάντητο. Τό 'ίδιο άναπάντητο,..
μένει καί τό έρώτημα yιάΌ την ϋπαρξι &λλων κόσμων «ύπερ-
yήϊνων». · 

Καl πέρα άπό της γης τήν ακρη παρακεί, 
στο τέλος τοϋ Παντός 

σ' ώκεανό φωτός, 
ώσάν μιά χώρα βλέπω μυθική. 

. . . . . . . . . . .. 
'Υπάρχουν. έκεί κόσμοι πλέον ευτυχισμένοι 
άνώτεροι άπ' τον άνθρωπο της γης, 
σε ουράνιες δμορφιες έρώτευμένοι· 
στεφανωμένοι με τά ρόδα της αυγης; 

Καί ζοϋν άστένακτοι, καl άνώδυνοι καί πρίiοι, 
έλεύθεροι άπ' τούς πόνους μας καί τά δεινά, 
άνέγγικτοι άπ' τά πάθη μας τά σκοτεινά; 

χ' ή γαληνή ζωή των ρέει, 
σάν τόνος θείας άρμονlας, 
μέσ' στήν χαράν ίδανικών άφάτων, 
μεσ' στήν λατρεία των μεγ.άλων δραμάτων 

της πλάσεως της αίωνίας ; 

(«Χαρcϊζει,, Ποιήμ,ατα σ. 129) 

Ή άμφιβολία παραμένει. Παραμένει καί ή λαχτάρα, ή, 
πρdαιώνια. 'Όχι σάν άπλη άπορία, μά σάν α'(σθημα νόστου .. 
Μέ ύπέρτατο λυρισμό, άπευθύνεται στη Γη, πού αύτη τόν· 
εχει ποτίσει μέ τό μυστηριακό της πνεύμα, μέ τη νοσταλyία
αλλων κόσμων καταyωyης της ψυχης τοΟ άνθρώποu, γιατί: 
καί ή Γη ή 'ίδια άπό &λλους κόσμοJς προηλθε «Μάταιος ε
ρως» εΤναι τής Γης ή προσπάθεια νά φθάση τό ψωτοβόλο
αστρο. «ΤοΟ κάκου» καί ό &νθρωπος προ:Jπαθ.:ϊ ν' άyκαλιάση, 
τη χώρα των tδανικων. 

'Ώ μάννα Γη! 
κι' οί δυό μας εΊ:μεθα αίώνιοι νοσταλγοί! 
Πετίiς, γυρ.νίic;, γυρνώ κι' έγώ μαζί σου 
μέσα στά θαύματα της άστρικης άβύσσου. 
Κι' δταν καt σύ μιά μέρc,. θ' άποστάσης 
καί θά διαλυθης σε σύννεφο, σε άτμόν, 
τή σκόνη μου θά τή σκοσπLσης στάς έκτάσεις 
μέσα σε πλήθη ήλίων, πλήθη άστερισμών. 

(«'Ω Γη μητερα», Εμπρος στο απειρο,• σ. 13) 

Στό ποίημα πού ηδη άνεψέρθη. «Εtς άερόλιθον>?, οποψ 
μέ σαρκασμό ύποθtτει, οτι καί σ' έ)<εϊνο τό ·&στρο πρίν κατα
οτραφη έζοΟσαν &νθpωποι μέ τά 'ίδια «πομφολυγώδη καί έψή
μερα» ένδιαφέροντα σάν της Γης, οτι καί έκεϊ κυριαρχοΟσε 

21. Πλάτω,•οc «Φ�ιδων»', 72---73. «� ,•αγκη. που ήωiς ί,• προτiρφ τι\'ι.
χρόΗρ μι,ιιαiJηκε,•αι ά \''U\I α,•αίιιμ,•ησΥόμι,{}α, Τούτο δε. αδ1 1νατογ, εί μή η
π ν 1jμί,1 1j ψυχ1) πριν έ,, τι:ρδετ'ι:ρ άν-lJ ι;ωπί,•φ Έιδει_γενι,σ{},αι,.
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"ή «προπετης κακία» κ.αί δ άδικούμενος θνητός άν"ψωνε τά 
·δακρυσμένα μάτια του σέ κάποιον αλλον ουρανό,, έπηλθε μιά
σ(,yι:φουσις μέ ςχλλο αστρο καί τ_τεριyράφεται ή καταστροφή, 
7tοδ προφητεύεται καί yιά τη Γη. 

· · 

Και .τ�ν wκεανων ,ou και των πε�αγων 
τά ϋ.δατα έξώρμηgαν άφρtζοντα, 
κι· ώς μια δρόgοu διε]..όθησαν σταγών 
είς τον χαώδη τοi;) ώκεανpu δ_ρtζοντα. 

Ούδε ήκοόσθη των κατοίκων ή κραuγή 
κατά τον πάταγον τον καταχθόνιον. 
Μια στιγμή, και εργον προαιώνιοy 
έκάλuψ· αίωνLως λήθη και σιγή ! 

Έδω, στην άσύλληπτη άπεραντωσύνη των ουρανίων 
·χώρων καί στην τρομακτικη ψςχντασμαyορία των κοσμοyονι
'Ι<ων συγκρούσεων, συντρίβεται, έκμηδενίζεται δ ανθρωπος
μέ τίς προσφιλεJς του θεωρίες. Πρέπει μήπως νά ύποθέσου
·με, πώς έκεινα· τά λουλούδια, «άρμονικά καί τεχνικά πλε
γμένα», πού μας ύποσχέθηκε στην άρχη δ ποιητης άπό την·
ίμεyάλη πλάση, δέν �ίνqι παρά δ άδυσώπητος ύλισμός;

Είν' δ Αίθ�ρα_� �αι τό φω�, τά πρ.ωτογόνα ταίρια 
κι' άπό τό χρuσογάλανο φιλί τ,;,ν και τ' άγκάλιασμα 
στην έρημιά τρj; σόμπαντος �λαμψαν μόρια άσ,έρια 
κα.ι της ζωης έχόθη τ' �ναγάλλιασμα ; 

{«Το μέγα μυστικό,,�, Ποιrιματα. σ. 44) 
Μένει κα.ί πάλι άναπάντητο τό έρφτημα. ΕΤνqι μήπ�ς, ό 

7t α ν ε ν θ ε ϊ σ μ ό ς,. καθώς έκφράζεται στην περι yραφη τοΟ 
-άρχqyyέλqυ Γ αβριηλ ( «Άξ>"άμ καί Εϋα») πού δείχνει τη Φύσι
�:ν τόν χι �ωνα τοΟ θε9Q; 'Αλλά, ύπάρχει στό ϊξ>ιο ποίημι;χ
(α,σμα α') ενqς π α ν  θ ε ( κ ός χαιρετισμός πρός η) θείον.

Πλάστα, ούδαμοu έδρεόεις, 
φαεινός παντοu άστράπτεις, 
κ' εις τό φως δ έκτοξεόεις, 
την σκοτιαν uποθάπτεις 
μuστηριοu uψηλοu. 

'Υπάρχει και δ πανθ.1;ϊσrικώτατος «Βράχος τοΟ ώκεα· 
voO», δπου μέ αφθαστο λυρισμό περιγράφεται πως φυτρώνει 

· ενα λουλοΟδι yιά νά συμβολίση την ένότητα της ζωης. Ό
:βράχος ξυπνά?.ι άπό τόν «,:ψφιν,q ϋΊtνQ» του, έν;ώνεται μέ τό
άνώτερο βασίλειο των ψυτc;;:>ν και ενα «παράξενο τραγούδι�
uάντηχεϊ τη νύχτα μέσ',στη σιγαλιά:

Άπ' την άγάπη μοy ριγώ, 
ζεσταίνομαι άπ' τη στοργή μοu· 
έγώ είμαι σu και σu έγώ· 
έφότρωgε� στη δ�ναμή μι;ιu 
πού άπ' τά σκό;η έ�uτρώθη 
και μtσα σοu έφανεp.φθη .. 
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Είσ�ι το μάτι -ηοu θ�ρω 
αότον 't'OV- �όσμq 'tQY ώρ.�ίο, 
το φως αύτο -ι-ο καθ�ρ9 ! 
Είσαι -ι-ο σiτόμα πού άναπν.έω 
εΙσ�ι ή ζwντ�νi} 4λήθειι;ι 
πού είχα χρόνοuς μέσ' σ-ι-α στήθια. 

(«'Ο βράχι:,ς του Ώκεανοi):.1 Ποιήματα παλαιά. καί. νέα, σ .. 74) 
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Τό '(διq εvτQνος Π9'Vθ�ϊσμ.ός άν�βλύζει και άπ.ό ενα αλ
λο ποίημα, δποu ή έvότητα μ� τό παν εΤνο-ι κάτι σάν «έπι
σταθμία» πρ1ν άπό την άνάδειξι νέων μορφ�ν ϋστερ' άπό 
τό θάν0:το. Ό ποιητής, ενα βράδυ που ή 'Αθήνα εΤναι λου
σμένη σέ φως μενεξέδων, θέλει νά σβύση μέσα σ' αύτό τό 
0:Uλp φ&ς �α1 νά ταμτισθ'fj μέ την πολύμορφη μι tx ζωή. 

Ν' άναλuθω μέσ' σ::rή δημιοuργLα, 
στ' ά�οόραστα, � άθάνατα σ-ι-οιχεία, 
πού σμLγοuν καt φιλιοϋν-ι-' tρωtεuμένα 
καt -ι-ή ζωή γεννοuνε δλοένα! 

Ναt, ηθελα ή φόση ή .4γLα 1 
ν' άνοιξη σαν μη-ι-έρςr, ..-ήy 4γ):(άλη, 
να μέ δε�θη! καt μέσα �τή μαγεLα 
των κόσ�ν -ι-ης να μ� "(f:Vνήση π4.λιl 

Να, είμαι φως κ' tγώ στο φω; -ι-οϋ κόσμοu, 
ζωή κ' tγώ μ.έσ' στης ζωης -ι-ο κϋμα, 
να ζω αίιl,)νιοc; ! δ θ�ν.�τός μοu 
νέα ζωή νά ηνε σ' αλλο σχη.μpι ! 

(«'Από τό Ζάππειον:., Ποιήματα παλαιά κα.ί. νέα σ. 105) 

Τό πρόβλη�α τοJ (;):χνάrο'J- ή ςίλλη δ.μις τοD θεμελια
-κοΟ μεταφuσικοΟ έρωτήματος yιά την άρχη τfjς ζωfjς- εχει 
πολύ άποσχολήσει τόν ποιητη κ:χt σέ. qκόρπιq ΠΟ!ήματα καί 
σέ χωριστό κεφάλαιο, τοJ εoy,J'J το'J μ.έ τ :)V τίτλο « Νεκρο
λούλουδα». Ό θάναrο; εΤναι δ άχώ,)ιστ::>ς σ.JνοδJιπ:Sρος, 
1tJu φαρμακώνει τη ζω .1 των άνθ.;>φrτων. 

. ' 

Ί, 

Ποιος είν' αuτοc; δ άπαLσιο�, ξέν9�, 
πού στο τραπέζι -ι-ης ζωηc; μας τQ φα ,ιδρό, 
κάθετ' άθώρητος, σΚQ't'ειvιασμένοc; 
μ' ενα χαμόγελο πικρό ; 

Καt μέσ' στα π�νηγόρια, μέσ' στήν εύτuχία, 
μtg' qτης �γ4tcης τή χq.ρ� Την \!�ιερ-;\i-ι-η, 
εχ' ή ψuχή μας μια κρuφήν �νησuχια, 
ώσαν νά ςίtσθάνεται -ι-ο βάσ�;<ανQ τοu μάτι ; 

'Α,ι�4νω μ�ς σάν ϊσκιο,c; -ι-ρ.ιy�ρνίi, 
καt της ζιι>ηc; -ι-ον ηλι9 σuννεφιάζιει, 
ώσά..ν του γερακιοϋ τον 'ίσκιο πού περνίi 
Κ$Σt τ� -,τοyλ,ια -ι-οu κc�μποu τα ξ�φνι�ζει. 

(«ΠQιός εtν' αϊ,τό9, Έμπρος qτο άπειρον σ. 6�) 

..... _ 
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ΕΤναι Α ύ τ ό ς ! Ό αρχοντας της «χώρας τοΟ στενα
γμοΟ», πού δέν της άποδήμησε κανένας, y�ε'χ νά μας πη ... 
Αύτός, πού άyωνίζεται ό ανθρωπος νά τόν πολεμήση καί νά 
τόν νικήση μέ την πίστη. Τί άληθινά ύπάρχει; Ρωτάει ό ποι
ητης. 

'Ώ θεική παρηγοριά, στερνή θνητών έλπίδα, 
πού φέγγεις-στά τρισκόταδα 't'Οϋ πόνου πιό λαμπρή! 
ύπάρχεις τάχ' άληθινά, ω ούράνια μας πατρίδα; 
σέ γράφει μόνο έμπρός στό νοϋ λαχτάρα φλογερή; 

(,,Νr,Α.ρολcύλουδα , Ποιηματσ παλαιά Υαι ,1ί:α σ. 267) 

Ποιός θ' άπαντήση; 'Έρχεται στιyμη πού ό ποιητης θαυ
μάζει δλα τά πλάσματα των βουνών καί των δασων; πού 
δέν εχουν yιά τό μελλον άyωνία, «μάταια φαντάσματα δέv 
τά τρομάζουν». 

Κι' ό ανθρωπος; - 'Ώ πόσα πΑάττει 
επάνω στό στερνό κρεβάτι 
μέ τρομαγμένη φαντασία! 
Φοβείτ' ένώπιον τοϋ 'Αγνώστου. 
Σκότος άνυπαρξίας πότ' ανοίγει έμπρός του, 
καί πότ' έλπίζει στήν άθανασία. 

'Αθανασίαν όνειροπολεί. 
"Αχ, ή ζωή μας ειναι μία στάλα μόνον 
μέσα στ' άτελείωτα πελάγη των αίώνων. 
Ειναι μονάκριβο φιλί, 
πού ή μυριοπόθητη έρωμένη μας χαρίζει, 
ή 'Αθανασία. Μά τό φίλημά της 
τόν πόθο τοϋ θνnτοϋ φλογίζει, 
θέλει τήν έρωμένη νά κρατήση, 
στήν άγκαλιά του νά τήν σφίξη 
κ' αίώνια νά τήν κρατήση. 
Της ήδονης της ύπερτάτης 
διψα τ' άμβρόσιο ποτηρι νά στραγγίξη. 

'Όνειρο πλάνο, μάταιο μαρτύριο! 
'Όλα βυθίζονται 
δλ' άφανίζονται 
στό μέγα, σκοτεινό μυσ-rήριο. 

«Τ' οι;Ηο 10 ούρσ,οπλα,ο», Εμπι:;ός στο σπειρον ό. 11). 

Σ' ενα άπό τά πο�ήματα της ϊδιας συλλοyης (Πέτα, ψu
χη μου») έκφράζεται μέ πεποίθησι yιά την έπιστροφη της 
ψυχης «στην πρώτη πατρίδα». Δέν θά βυθισθη σέ σκοτ.άδι ά
νυπαρξίας, οϋτε θά πλανηθη σέ νεκρωμένες σψαιρες. Δέν έ
πλάσθηκε θνητή. 'Αλλά σ' ενα άπό τά πιό τελευταια του ποι
ήματα («Ό ποιητης καί τό ΠνεΟμα) πού εyραψε σέ ήλικία 81 
έτων, 5 χρόνια πρό τοΟ θανάτου του, ξαναγυρνώντας στην 
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άμφιβολία, δέχεται ώστόσο την ύψηλη άξία, yιά τόν ανθρω
πο και δλη την άνθρωπότητα, της ένδεχόμενης πλάνης. 

Κι' αν είν' ή φαντασία μοu άπατηλή 
κι' εϊδωλο άνόπαρκτο μου παριστάνει, 
κ' εlναι πλάνη ή πίστις, κ' ή λατρεία πλάνη, 
ποιά πλάνη άνθρώπινη εlναι πλέιν ύψηλή, 
πλέον ώραία, πλέον άγία, 
ποιά στή Γη φέρνει είρήνη, έλπίδα κ' εύλογία; 
Σ' αύτήν καl μόνο τή θεσπέσιαν είκόνα 
μέ ούράνια εκταση κλίνω τό γόνα! 

Ή «&λλη είκόνα», της άρνήσεως καί της άπιστίας, θά 
έβύθιζε τόν κόσμο σέ άπελπισία καί θά τοΟ γκρέμιζε τά βά
θρα της συνοχfjς. Γιατί τί &λλο ζητάει, κατά βάθος, ό &νθρω
πος άπό κάθε ίδεαλιστική του εξαρσι, παρά την έλπίδα yιά 
τό αϋριο καί την άσφάλεια yιά τό σήμερα; Καί μέ ποιόν &λλο 
τρόπο, χωρίς την προσκόλλησι σέ ίδανικά όράματα, μπορεί 
ή ζωή τοΟ άνθρώπου, πού φέρνει μέσα τού τή ζούγκλα άκό
μα, νά πάρη την πλήρη, την τέλεια μορφή; Γι' αύτό και ξανα
γυρίζει ταπεινά στό περίγυρο της yfjς, ϋστεο' άπό τά ύπερ
κόσμια μάταια δραματικά του φτερουγίσματα, ό Ποιηtής ... 

t '' 

. 

ΥΠΟ ΕΚΤΥΠΩΣΙΝ: ενα πολότιμο βιβλίο 

ΙΩ. Α. ΒΑΣΙΛΗ 

το ΣΗΜΕΙΩΜΑΤ ΑΡΙΟ 

ΕΝΟΣ ΜΥΣΤΟΥ 

ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΕ 

Οί έπιθuμουντες νά τό λάβοuν , νά άπεuθuνθοϋν είς τόν 
σuγγραφέα Ίω. Α. Βασιλην, Πλατεία Λuσικράτοuς 5 

'Αθ ή ν α ς

ΤιμιΊ έκάστου τόμου (ελευθέρα ταχ. τελων) ΔΡΑΧ. 35 

Διά τό έξωτερικόν ΔΟΛΛΑΡΙΑ 2 
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'Ο ,'Μ,•ατος του Όρφέως. 
Έρυ{}ρόuορφο" αγγι,ϊο, στο 

' Μου(fιοίον Βι,ρολι νου 

ΟΙ ΟΡΦΙΚΟΙ 

ΙΔΙΟΤrΠΟΣ ή &δελφότη; των
Όpφικωy έν συyκρίσει πpός τάς 

άδελφότητχ; των 'Ελευσινίων κ::ι::! 
των Κ:χοείρων. Αυται μεν άιεJ 
γvωστοσ [δρυτοσ καί ε1ς ιίι,?ισμi
νας Οέσε� έyκατεστημέν:χι, ε� 
τελεστήpια κχί νχού;, με ίί:ι�ηα
vωμiν:χ ίερ:χτεί:χ, έκείνη δε με 
ίδpυtην προσωπικότητα yνωσtήν, 
τον θείον 'Ορφέα, αλλά έν δια
σποp� διατελQυσχ, α JΚ')Jσ::ι:: τά 
ερyα της ε1ς 1διωτικάς οίκία;, · 
του; καλουμένου; «ίεpου; οί
κου;», εχουσ::ι::, αντί [ερέωι, τόy 
δρφιοτελεστήν. 

Ή έσωτερική αυτών παράδο
σις αΎεφzρετο ε1ς τον Ζηρέα 
(τον δίδονt::ι:: ζωήν) Διόνυσον, τόν 
Λύσιον Θεόν, τον λυτpωtήν. l\H 
τήν yεvεα�οyίχν του, με τά ερyχ 
του, με τά; μετ-χμορφώσzις του, 

Του ΔημητρLου Α. ΊωανvLδη 

' 

με το�; θpιάμοους αυτοσ. Τzκνον 
του Θεοσ Διός κ:χί 'Ολυμπία; κό
ρη;, τι); Περσεφόνη;, δ Ζχyρευς 
Διό,ιυσο;, έπιΊ:υγχάνε: με τάς με
τ:χμ')p:ριί>σzις του την ν: κην του 
Oxvxtoυ. Την αθ:χνασίαν του πνεύ
μ::ι::το; 1:QO εξαyνισθέντος μύστου. 

'Ε'- , 1ξ .ι ?ω πψιεσtpεφετο, c: uσων
δ ' θ ' ' .J. ' υy:χμε :χ να συναyαyωμεν, ,1 μυ-
ησις των ΌpφικG)ν. 

ΘpJλοι περιοχλλοJν τήν ενδο
ξον προσωπικότητχ του Όpφέω;. 
Φiρεται ώ; υ[ός του 01άyρου καί 
τη; μούση; Κχλλιόπης, προσθέ
τω; δε ώ; υίός του Θεοσ 'Απόλ
λω·ιος. «Καλλιόπης μεν καί 01ά
γρου, κ:χτ' έπίκλησιν δε 'Απόλ
λωνο;». 'Από τον μεγάλον π:χτέ
p::ι:: του ελ-χοε τήν χρυσην ·επτά-

.' r. 
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-:χορδον λύραν και παρα των Μοu-
-σων εδιδάχθη νά κρούη αύτην άρ-
-μονικως. Με τάς άρμονίας της
".λύρας του εξετέλεσε τους άθλους
-τ JU κατα την ά:ρ.γοναuτικη11 εκ
,στρατείαν : Την διάβασιν τής 'Αρ
Ύους δια των συμπληγάδων, την 
:έξουδετέρωσιν του δράκοντος της 
Κολχίδος, δστις εcρύλασσε τό χρυ
..σόμαλλον δέρας, πράγμα που ε
ϊtέτpεφεν ε1ς τους 'Αργονχύτας 
-να λάβουν αυτό, ώς καί άλλους 
-τινάς. Παίζων την λύρχν του άρ-
'μΟνικως, εξημέρωνε &γρια ζωα, 
:Οηλα.δη εξ�γν ζε καί εμύει ά:ν
�ρώπους, με τάς άρμονία.ς αύτάς 
.&:πέσπασε την Ευρυδ(κην εκ του 
αδου, της εδωσε την &:θα.νο:σίαν. 

Κατά τ·ην παράδοσιν ό Όρφευς, 
:Οιεμελίσθη ύπό των Μαινάδων. 
llρόκειται πφί ά:λληγορ:α.; - δ· 
-πως ά:λλ·ηγορίαι ει ναι καί οί προε-
-κτεθέντες περί αύτον θρυλοι -
άλλ ηγορίας παρεμφερους προς
-την του Διονύσου, διαμελισ'θέν
:rος παρά των Τιτάνων. Ό νεο
πλα:τωνικος Πρόκλος γράφει χα
wακτηριστικως περί του διαμελι
•σμου του Όρφέως : « Όρψευς ατε
:ι:ων Διο ιύσο'J τ::λετων ήγεμών
:tενόμενος, τα δμοια πχθείν λέ
γεται τφ σ:ρετέρφ Θεψ».

Έ; δσων εχομεν ύπ• οψιν, cρρο
-vου_μ,εν δτι δ Όpcρευς ύπ'ijρξε πρό-
ωπον ύπαρκτόν, ά:νηκοι ε1ς τους 

-προίστορικους χρόνους της χώ
;ρας μαζ, ζήσαν όλίγας γενεάς
:προ των τρωικών. Πατρίς αίιτοσ
.αναφέρονται τά Λίβηθρα τής llιε
ί()ίας, χώ,'ας κειμένης προς ά:να
-τολάς τ�σ Όλύμπου. 'Απεκαλεί
:rο δε Θρaξ,δ.ιότι,ώ;γνωστόν, κατά
την δμηριχ�ν καί την τφοομηρι
��Υ εποχην υπό τό ον.ο_μα; Θράκη

.. 

πεpιελαμβάνετο δλόκληρος ή νυν 
Θράκη, ή νότιος Μακεδονία, ητις 
τότε εκαλείτο Πιερία, καί ή Θεσ
σαλία.. 

Πρ6κειται περί εξεχούσης προ
σωπικότητος της προ ιστορικής 
ά:ρχα.ιότητος, ητις ϊδpυ πν εν 
Πιερ(qc πραγματικά μυστήρια, ε1ς 
τά δποία εμύει ά:νθρωπίνας ψu
χάς εlς τάς &:ληθείας της ΦιJσεως 
καί του πνεύματος αύτης. Φ:ρε-

, 2. ,}, θ �,.,_ Υ ' ται ως υ.ν,1p εο�ιοακτος, ητc.ι ως 
μ-r1 δεχθείς τάς γνώσεις αύτου 
παρ' ά:νθρώπου. Ό Ίάμβλιχος 
λέγει περί αύτου : «δτι δ '<Jρ:ρευς 
παρά της μητρός του . Καλ
λιόπης ελαβε την θείαν γν ?,σι ι» · 
«Ε::ιρε δε Όρφευς τά Διονύσου 
μυστήρια�>, γράφει ό 'Απολλόδω
ρος. Άλλαχου ά:νευρίσκομεν δτι 
ύπηρξεν δ πατηρ της θεογον' α; 
παρά τοίς "Ελλησι. Δηλαδή δτι 
πρωτος εδίδαξεν ε1ς τούς 'Έλλη
νας περί της γενέσεως των Θεω'ι. 

Ό Όρ:ρισμος ύπηρξε κίνησις 
εσωτερικής μορφής, ή δποία διήρ
κεσεν επί πολλους αlωιας, άπο 
της προ ιστορικής άρχαιότητος 
μέχρι καί των πρώτων μεταχρι
στιανικων χρόνων. Έ,ιεφανίσΟη 
έν Πιερίqc καί έλειτούργησεν ύπο 
τον θείον αύτοίί ίδρυτήν, ηκμασεν 
εκεί επί χρόνον μακρόν, διά να 
διαδοθή ά:ργότερον άπο των πpοί
στορικω ι άκόμη καιρων ε1ς δλό
κληρον την Μακεδονίαν, την κυ
ρίως Έλλχδα, Ιδίως &ν Άττικi,j, 
ε1ς την Πελοπόννησον καί τας 
νήσους, βραδύτερον δε ε1ς την 
Μικράν 'Ασίαν, την κάτω Ίταλί
ά.ν, δπού σπουδαίαν ησκησεν έτ.ί
δρασιν έπt των Πυθαγορείων, κ�ί 
τελευταίον εν. lγύπτφ, κατά 
τους 'Αλεξανδρινους χρόνους. 



. ' 
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Ε!; τους κα.τελθόyτα.ς κα.τα τους 
προ· στορικους χpό'Ιους ε1; τή'Ι 
'.\ ττικήy Όρφικους Πίερα:ς άποδί
δετχι ·ή ϊδρυσις των μυστηρίω·ν 
της Έλευσίvος, συγκεκριμένως 
ε1ς τό yένος τG)ν Ευμολπιδών, 
ώς Χα.ί προηγουμένως των μυ
στηρίων της Φλύας, πχρα τον 
Ύμηττόν (δπου σήμερον τό Κο

ρωπί), είς τό yέvος τG)ν Λυκcμη
δίi>ι. Έr'σης Όρ:ρικοί Θρα:κίδαι 
-ησα•ι 'ερα�:ιΧόν yένο; επιφανές
ε ς του; Δελ-.pούς.

Κατ± του; ίστοpικου; χρό ιους, 
τ� ι 6ον α1ωνα δ Όρcρισμός έν 
'Α.ττιχ."() λαμβάνει νέαν ώθησιν. 
Ευνοηθείς ύπό τοσ Πεισιστράτου 
ό:ρ ίστα:ται cιyασύ·ιτα.ξιν, θά -ίJδύνα
τό τις είπε Υ, υπό του Όνομα.
κpίτου, ανδρός φιλοσοφουντος. 
Οϋτο:; συνέλεξε οι6:φοpα κε:μενα. 
Όρ:ρικ,:iJv, περιλαμ:Η ιοvτα δοξα
σίας της όρφικ7jς 1δεολοyία;, ατι
να, κατά. -::ινα τρόπον, έχ.ωδικο
ποί ησε. «Δι'?νύσφ συνiθ ηκεν ορ
για», ώ; &να:ρέpεται. Τούτων διε
σώθησχν άποσπ:r.σματα. 

Πλ·ην ομως, ώ; νομίζομεν, άπό 
τψ: έποχης ταύτη:; άpχίζει και� 
πα.pα.κμη τ:1σ "Οpψσ,.ιου, ·ή δ
ποία ένετ6:θ -η κατα τούς Μακε
δονι-κους χρόνους, διά ν± κατα:
λήξη είς πλήρη κα.τά.πτωσι11 κα.
τ± τ·ην Άλεξα:v3ρινήν περίοδον. 

Έν τΏ άpχεyόνφ α:υτοσ μοp:ρΏ, 
ώς δυ•ι6 μεθα. να σ:; ιαγ:r.γωμεν, δ 
Όp:ρισμός ύπηρξε πεp:λα:μπρος 
φυσιολατρική καί πνεJμα.τ�δο;ο; 
εκδήλωσις. Ιlερί τοσ έ�ω-::ερικου 
ομως περιεχομέyου α:υτου ουδέν 
τό σα.:ρές εlνα:ι γΥωσtόν, έκτος 
τής περί Διονύσου του Ζα:yρέως 
ά).λ ηγορία:ς κα.ί συμβολικ,:ί.Jy τι
νω•ι. περί των 'Ορφικών ρήσεων. 

Καί έδϊίJ ετ· pήθ η α.;:,στηpχ σιγή� 
l\Ιία: σJμβολικη p 7)σις περ: α:υτώ\Ι' 
·ητο δτι, εορτάζοντες κα:τα τw
εα:pι ΥΊ)Υ 1σημεp 'α:y, ετέλουν τα «ώ
μοψάγ ιχ», δηλαδ·ΙJ &τι ετpωγο,;
ώμας τάς σάpκstς τοσ διονυσιακοί,,
ταύρου. "Οτι τό λεγόμενον ήτ').
συμοολισμός κα:τα.:ρα.ίνετα.ι έκ του,
yεγοvότο;, δτι οί Όρφικοί ήσα:ν
άκρεω:ράγοι.

Αί τελετχ των Όρφιχίi>ν «τα. 
οργια-» τούτων, ώ; ώνομάζοvτο,. 
δ-ηλαδη α:' μυστι.<α.ί αυτών έpγα:
σίαι, δεν έτελοσντο ε1ς να.ους η
εις τελεστήρια, ώς προελέχθη, 
κα.θώ; έγίνετο μέ τας των άλλων
μυστηριακών άδελ:ροτ·ήτων, άλλα.. 
ε(ς ίοιωτιχ,χς Ο κίας, «ίεpους ΟL
κους» καλ9υμένους, παρά τωγ
κα.τά τό;;τ:ους Όρφικων κοινοτή
των, των ό ιομstζομέ·ιων «θιάσων», 
με ίερtα τό'Ι όρ:ριοτελεστ-i ν η τον· 
κήρJκst. Ή άρχη τ r;ς συ ιη9ε' α.ς. 
ταύτη:; άνάyετα.ι πpοφα ιίi>:; ε1ς. 
τους πρώτους χρό-ιους της έμφα:
ν:?εω; ;οσ '�ρφισμοσ �α.ί δι;τrι:
ρ ηθ -η μεχρι τελους. Πρεπει δε να:. 
σημειωθη οτι κα.τά του; πpοιστο
pι.<ους χρόνους, οπω; :ι.α.ί ε1ς τα.. 
l\Ιυκηνα.ικά κα.ί τ± lVΙινωικ6:, 1g
λα.τρε:α. έν yένει δεν έγ(iιετο ε1ς 
ναού;, άλΗ είς 1οιωτικ± ίεσά. Τό, 
εθιμο·ι δε τοστο διετήpησα.ν ο[ 
Όρφικ'?ί διά πχ·ιτός. 

'Ως πpοελέχθη. έκ του Όρφι
κοσ εσωτεpισμου τίποτε σχεδο.,, 
δεν περιήλθε•; ε1ς τήv δ Υ)μοσιότη
τχ. Κα:τα μεν τη•ι έποχήΥ της ακ-· 
μης λόyφ της τηpηθείσης έχεμυ-
θία;, κα.τά δέ τ·η•ι πχρακμήν, πpο
φαyως, διότι δ εσωτερισμός της. 
'Ορφικής διδχσκα.λίας είχε πεpι
πiσ�ι είς λήθην και ήyyοείτο καt 
παρ� αυτών άκ6μη των κχλουι.ιέ-
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νων τότε Όρ:ρικιi'>'ι. 
Τουνα:ντ:ον άπό της εποχής 

-τοσ προα:να::ρερθέ·ιτος 'ΟΥομα:κρί-
-του, δηλα:3η άπό τοσ 6ου α::ωνος, 
<ι>ς κα:ί κα:τά τούς μετέπειτα: α:1ω
να:ς, πλείστα: δσχ έργα: Όρ:ρικων, 
tδίως κ:χτά τού; , Αλεξ:χνδρινούς 
-χρόνους, εlδον τό φω; τij; δημο-
-σιότητος, εξ ων ίκ:χ1ιχ άποσπά-
-σμ:χτα περιηλθοv μέχρις ήμ!i>v.
.Δοθέντος δμως, δτι τά ερyα τα:ίί
τα: εyράφησα:ν κ:χτά τούς χρ6-
-vους τής πχρα:κμη; του Όρφι-
-σμοϋ, περιέχουν ιδέα:; συyκρουο-
-μένα:ς προς άλλήλχ;. Τά διχσω-
�έντα άποσπχσμ:χτα δε Ι πεpιs
-χουν βεβα:ίω; πληροφορίας περί
-τοσ εσωτερικοϋ νοήματος τοσ συ-
,στήμχτος, άλλά θίγουν ζητήματ:χ
-της Όρφικης κοσμοθεωρίας. , Εν
"Πάσ-g περιπτώσει προς εξα:γωyηv
-συμπερα:σμάτων άπα:ιτείτα:ι κ:χί

.έδω, δπως προκειμένου κ:χί περί
-των Πυθαγορείων, κpιτικη καί
:iπιλοyη επιμελής.

Οϋτω προ της εμφανίσεως των 
-κόσμων οί Όρφικuί τοποθετοϋν
-τό «κοσμογοvικόν ωόν» διά νά
ξίκονίσουν τό δυνάμει Είνα.ι των
-κοσμικών οΌσιων. Ή είκων εlνα.ι
1:Sμολοyουμένως επιτυχής. 'Όπως
-το ώόν περιέχει την δυνάμει
-μορ,pήν, rjτις μετά την εκκόλα:-
-φιν αύτοσ θά παράσχη την εy ε-
-νεργεί� τοιαύτην, ουτω κα:ί ό κό-
σμος, το εν ενεργεί� Είναι των
-κοσμικών ουσιών, προέρχεται εκ
-της δυνάμει καταστάσεως αυτών.

Έκ τοσ κοσμοyονικοίί ώοϋ ε
λεγον δτι προηλθεν δ Φάνης κα:ί
·ή Νύξ. Δηλαδη δυο άρχα:ί, δυο
-ούσία:ι κοσμικα.ί έκ των δποίων
-συνίστανται τά πάντα., τόσον αί
ύλικαί μορφαί της Φύσεως, δσον
-:χ.aι το εν αύτΊί πνεσμα:. , Α ναλο-

γία δήλον δτι προς τά υπό των 
Πυθαγορείων εξαyyελθέντα, περί 
ένια:ίου των κ6σμων, οί'τινες ήp
χισα:ν νά έμφχνίζωνται απο εν 
κεντρικον σημείον, το όποίον α
πεκάλεσα:ν «έστία:ν» διά των «α
πείρων» κχί των «περα:ιιόιτJ)ν», 
δπω; ελεγεν δ Πυθαγόρειος Φι
λ6λα:ος, δηλα:3η διά τ·ijς Μονάδος 
κα:ί της , Αορίστου Δυάδος . 

Περί τη; ψυχής έ:ρρόνουν δτι 
εlνα:ι αθάνατο;, δτι εκ τijς ζωϊ
κης φύσεως πpοάyετα:ι εις την αν
θρωπ:νην, συνεχώς πάντοτε με
τενσωμα:τουμένη κχt δτι έκ της 
ανθρωπ:νης μορψης, διά της μυ
ήσεως, δύνατα.ι ν' απολυτρωθη. 
Ί-Ι ψυ ,<η κα.ί τό πνεϋμα, ελεyον 
ακόμη, δεν άποτελεί προνόμιον 
της γης, αλλά δτι πρέπει νά ανα
ζητηθη καί είς άλλους κόσμους. 

Ούτοι ήσα:ν, εν συντόμψ άνα:· 
σκοπήσει, οί 'Ορφικοί, αί lδέαι 
των, ή κί νησίς των, οί σκοποί 
α:ύτων. Π νευμα:τ6δοξοι έν λόγοι; 
κα:ί έν ερyοις. Ό Όρ:ρισμος ύ
πηρξεν ή αρχαιοτέρα έσωτερικη 
άδελφότ·ης, ητις ηκμα:σεν, ώς 
προελέχθη, 1δίως κατά την προϊ
στορικην εποχ·ην τ·ίjς χώρας μα.ς. 
, Αλλά π'°ριέπεσε προώρως ε1ς 
πα:ρα:κμήν, σχεδόν άπο των πρώ
των ίστορικων αίι;Jνων. Ό ίδρυτης 
αύτοίί ήτο μία: ύπέροχος προσω
πικότης, πνευμα:τικως ενδοξος 
κα:ί 1σ ,{ υρά, ή όποία μετέδωσε το 
φως της εσωτερικ·ίjς σοφίας ε1ς 
ανθρωπίνας ψυχάς, διά νά τάς . 
άνασύρη απο τά ερέβη τοσ σκό
τους κα:ί νά τάς αναβιβάση εις 
•ύψηλάς σψ::ι:ί,,ας πνευματικάς, δ-

12 λ' �, , -�, που uα:σι ευει ,1 αyαπη κα:ι ,1 ε-
λευθερία, δπου κρα:τοϋσα: τάξις
είναι ή δικαιοσύνη.
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Τό ιf)ραίο μυσταγωγικό αuτο ποίημα μας εστάλη 
μέ την σημείωσι πώς εlναι γραμμμένο ϋστερα από 
δσα στόν «ΙΛΙΣΟ> (τεύχος 11, σελ. 209) έδημο
σίευσε ό συ,•εργάτης μας Ίω. Βασιλης γιά τίς α
φηγ1Ίσεις "μιας κουκουβάγιας». 

' . 

μέ τά μάτια τά όλοστρόγγυλα,. 
ακίνητα ατενίζοντας τό απειρΟΙ,, 
δποιον άκούει ψίi}υρους ... 

Καί ή ψυχή μου εί,•αι μιά 
και τό ΧΟ(ψί μου Ε\'α 
χι' ό ,•οϋς τοϋ εγό), κι' δλα μαζύ 
μέσα στό ενα μου δεμένα. 
Καί οί Τιτάνες, καί οί Θεοι, 
καί οί ηρωες ώσά,• εμένα, 
χι' οί στέπες καί τά αντρα, κι' οί δρυμοί 
Χαί τά πελάγη σέ μένα κλεισμένα. 
Κι' δταν κλαiJ-μός, κι' στα,• δαρμός 
1 1 ι:ί.ναγάλιασμα i\ γλε,1τοκόπι, 
από τό 'Έ,1α καί στό αΕνα ό σκοπός 
γιά ολους σάς, cί.νiJ-ρώποι, στρατοκόποι. 
Καί δλα εlναι δπως τό πάν 
μέ {)εία σπίiJ,α μαγεμμένα 
από τό αΕν τό αΟν, ψυχή-κορμί 
άρμονία-{}·είο ,•όμο όλοσπαρμένα. 
Τότε ό ατσί γγα,•ος στη δοξαριά, καί βουβός 
στό σφυροκόπι ό μύστης· κι' αν σβυσμένα 
τά φώτα στούς πολλούς, εί,1αι γιά δλους ό ρυf}μός 
χι' άπ' τό δοξάρι, κι' απ' τό σφυρί καί ο.πό μένα. 
Κι' cί.φου δλ' ή ψυχή εί,•αι μόνο μιά, 
καί τό κορμί σέ δλα μόνο ενα, 
άλαλαγμοί γιά τούς τυφλούς καί ούρλιαχτά, 
κι' ό σιγηλός ρυ{)μός τ' έ,•ός γιά δλους καί yιά μένα! 

ΠΑ Υ ΛΟΣ ΜΙΧΟΣ 

«Μίαrή • Αλήθεια» 

Ποιητικ1i εμπ,•ευσι είχε καί ό συνδρομητ11ς μας κ. :.\Ιιχάλης Γρηγο,
ράκης (Νέα Χώρα, Χανιά) μετά τόν πίνακα "'Ο Αίόη•ιος Δείπνος» (90'\I' 
τεϋχcς). Μας γράφει δτι ε,•οιωσε βα{)ειά έντύπωσι από τή συγκέντρωσc. 
σ' ενα πνευματικό συμπόσιο των αρχηγών των ,ιJ,ρησκειών. Στό σχετικό, 
ποίημά του, εt,1αι ώραϊο τό τελευταίο τετράστιχο : 

:.\1ιά ή Άλή{)εια, μιά! ... 'aΟλοι τ'ο;uς aΕνας. 
Καί σέ καιρούς σταλμένcι διάφορους, 
Τόν μυστηριακό τόν ηχο μεταδωσαν 
Της μακρυνης ούράνιας σάλπιγγας! ... 

,. 

d 
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Χ:ΡΟΝΙΚ 
το ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΟΧΗΣΪ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Πολυάριθμα: άρθρα: γράφηκα:v 
στόv διεθvη τύπο για τά έπιτεύ
γμα:τα: τοσ lου iτους της vέα:ς 
έποχ·7jς, που αvοιξε γιά τηv αν
θρωπότητα:, της «έποχης τοσ .lια:
στήμα:τος». Ί δια:ιτέρως σημα:vτι
κό έκρίθ·η το επίτευγμα: τοσ τρί· 
του ρωσσικοσ Σπούτνικ, που με
τέφερε μηχάνημα: αυτομάτου με
τα:τροπης της θερμοκρα:σία.ς της 
έπιφα.vεία:ς του. Πόσοι συγγρα:-

φείς φα:vτα:στικω J μυθιστορημc:• 
τωv δέv είχα.v γράψει γιά έπιβα:
τικές κα.μπίvες σl διαστημόπλοια. 
θερμ:χιvόμεvες από τόv ήλιο ! Τώ
ρα: α:υτό εyιvε πρ:χγμα:τικότης. οι

δύο πρώτοι τεχvητοί δορυφόροι 
εrχα:v όλόκληρη τηv ήλεκτρική 
τους ενέργεια: σ Jσσωρευμέvη σέ 
μπα:τ:χρίες. 'ΑλΗ ενα.ς Σπούτνικ 
κολυμπάει σε ώκεα:vό ένεργεία.ς 
έκπεμπομέvης από τόv ήλιο κα.ί 
τ' αστέρια.! οι φα:ντα:στικοί &:
στροvα.Dτες χρησψοποιοDy α:οτrι 

Ό πvραυι ος :τού μεταιrέcει τό,• τε) ευταϊο cσρυcrόcο στι;έq-εται πεc ί τήν 
Γην c έ ύ:r όσ ταc ι l.CCO χμ. α:r ό τόν δορυcrόρο. 

(Οί έφημερίδες) 

- Πιάσε με, μαμα !
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τη γενναιόοωpη προσ:ροp:f. Τό 
ονειpο εγινε άλήθεια: Ό τρίτος 
..Σπούτ·ιικ μετέφερε ήμιαγωγά 
στοιχεία, που μετέτρεπαν την ε
νέργει:χ του ήλιακου φωτός σε 
ηλεκτρικο ρευμα. 

οι τεχνητοί δορυφόροι επέτρε
ψ:χν νά διχπισtωθη δτι 1ι πυκνό
της της άτμοσφαίρας σε υψος 
1--!Ο μιλίων είναι 5-10 φορές 
μεγαλύτερη άπό ο,τι ετ;ιστεύετο 
μέχρι τουδε, δηλαδη ή πυκνότης 
της είναι τp:α δεκ:fκις έκατομμυ
ριοσtά του γραμμcφίου κατ:i κυ
οικό μέτρο!... Ή πυκνότης ποι
κίλλει άνχλογα με "t ην ωpα της 
·ήμέρα� ή της νύκτα; καί τό
τ.λατος. 'Έ•ια νέο φασμ:χτόμε
τpο διεπίστωσε σε υψη 150 εως
600 μιλίων μεμονωμένα ατομα
οξυγόνου καί νιτρογόνου (τά δύο

, ' ..., ., , ) )-,' 1<υpια συστατικα του αερος . ""'ε 
τέτοια υψη άνεμένοντο μόνον 
διαπλανητικά &έρια. Φχίνεται 
δμως δτι ή άτμόσφαιpα της γ·ης 
εκτείνεται πολυ πέραν των μέχρι 
τουδε άντιλήψεων. 

'Επίσης νέο είναι τό γεγονός 
δτι σε διαστρικα υψη παρατηρεί
ται σημαντικη ποσότης υδρογό
νου. 

"'Οσο για τους μετεωρίτες προ
έκυψε δτι δ κίνδυνος «οομβαροι
σμου» των μελλοντικών διαστη
μοπλοίων είναι πολυ μικρότερος 
άπό τον δποθετικό. 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ 

'Όλες αυτές οί πληροφορίες 
μελετώνται άπό τους επιστήμο
νας εν οψει της άποστολης επαν
δρωμiνων δορυφόρων προς τη Σε
λήνη. 

Άπό δλα τα ουράνια σώματα, 
δ φυσικός δορυφόρος του πλανή-

του μας είναι δ πιο γνωστός. 
Ποιητα:ί και μυθιστοριογράφοι 
τη; άφιέρωσαν τόμο:,ς. '' Η γόνι
μη φ:χντα:σία: του Ίουλίου Βερν 
τ·ης εχει ήδη άποστείλει εξερευ
νητικη άποσtολή. Κα:ί οί άστρο
νόμοι εχουν εκδώσει χάρτην για 
τό μισό μέρος της επιφα:νεία.ς της 
--:ι:υtό που ολsπομε, με πλήρη 
όνοματολογία.. 'Αλλα τί ξέρουμε 
στην πραγματικότητα:; 'Ότι δεν 
εχει άτμόσ:ρχιρα, δτι ή βαρύτης 
είναι 6 φορές μικρότερη άπό της 
γης, δτι άπtχει άπό τη γη ... μό
λις 38-:1: χιλιχδε; χιλιόμετρα. Γιά 
να μ:fθουμε πψισσότεpα, πρέπει 
να πχμε. Και το ονειpο αυτό δεν 
είvα:ι πια τής δικαιοδοσίας των 
παιδιGJV, που «ζητουν τό φεγγά
ρι», άλλα τη; άρμοδιότητος των 
επιστημόνων. 
Το πpωtο πρόβλημα ϊίναι ή τα:χύ
τηςγια την εξοδο άπότην ελξι της 
γης. Ή ταχύτης αυτη πρέπει να 
είναι της τάξεως των 11 χιλιο
μέτρων κατα δευτερόλεπτο. οι 
πύραυλοι των δοpυφόpών εφθα
σαν την τpοχιακη ταχύτητα των 
8 χιλιομέτρων κατα δευτερόλε
πτον. Δlν χρειάζεται λοιπον πα:
pα ν' αύξηθ?ί ή ταχύτης αυτη 
κατα 3 χμ)δευτ. πού ετvαι εφι
κτο με την σημεpινη κατάστασι 
της τεχνικής. 

Φυσικχ, πριν από την άπο
στολ·η ανθρώπων, θα σtα:λουν μη
χα:νήμα:τα:. Οί μέχρι τώρα: προ
σπάθειες των' Αμερικανών &πέ�υ
χα:ν: ,'Η σειρα των Ρώσσων. Ί
πάρχει το «σχέδιο Μ:πούμερα:γκ» 
για τ·ην άποστολη πυραύλου σε 
ταξίδι 10 ήμερων, πού θα εκανε 
τό γυρο της Σελ·ήνης σε άπόστα:
σι 30.000 χμ. άπο την επιφά-

( . 
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟΥ ΤΟΥ Β· ΚΑΝΕΦΣΚΗ 

1) Κώνος τοϋ πυραύλου 2) Θάλαμοι έπιβατων 3) 'Ηλιακόν κά
οπτpον 4) 'Αέριον 5) Άπο9ηκαι καυσLμων 6) Πόδες προσγειώσεως 7)

Μηχαναl κινητωνJ πηδαλίων ... s) Μηχαναί �σταθεpiiς όδηγήσεως.
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vειά της κc,ι;ί (:Η επέστρε:ρε στη 
γη. Τπάρχει επί πλέοy το «σχέ
διο ....,Α ΦΑ» (�ελήvη, 'Αφροδίτη, 
'Άρης) του Γιούρι Κλεοτσέοιτς. 

«ΙΙροσωπικως τιστεύω, είπε 
δ πρόεδρος της 'Ακχδημίας 1α:
τρικ6Ίν επί,στημωy ηJς Μόσχα:ς 
λlπα:χουλερ, δτι θά ζήσω μέχρι 
τηc ήμέρας πού πρωτοι οι Σοοιε
τικοί άνθρωrοι θά τα:ξιδέψουy 
με οtχπλαvητικό σχά:ρος, θά ηθε
λα οέ πολύ να είμα:ι άyάμεσά 
τους» Τό ταξίδι στη σελήνη, 
προσέθεσε δ φυσικομαθηματικός 
Δομπροράβωφ, είv::ι:ι «θέμα του 
εγγυς μέλλοντος». 

ΑΕΝΑΟ� ΜΙΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Έ·ι τψ μεταξu, μιά ιέα θεω
ρία περί του σύμπα:yτος εξετέθη 
,στ·ηy Βα:σιλιχ·η Έτα:ιρία: του Λοy
δίyου άπό τον δια:πpεπη άστpονό
μο Φρεντ Χόυλ, χωρίς κίνδυνο 
καταδίκης του ε1ς .θάνατον επί 
τής τυράς! ,, ,υλοι καιροί ... 

Στο �ύμπχy, οπως τό βλέπει 
δ Χόuλ, δέν ύπάρχει ο ;τε άρχη 
ουτε τέλος: δεν ύφίσταται τοπι-. 
κό ή χρονικό οριο. 

«ΊΌ Σύμπαv, f.πως τό ολέπω 
εγώ, λέγει, είνcι.ι εyα άεικίνη-:ο 
Συντελείτcι.ι μία &έναος δημιουρ
γία. καί νέοι κόσμοι γεννωντα.ι 
άνά πασα:Υ στιγμήΥ». Αί πρωται 
λέξεις της «Γενέσεως κα.τά Χό� 
υλ» θα ήμπορουσ::ι:y νά είναι: 
«Έν άρχ1) ήν... τό υδρογόνον». 
'Από τό στοιχείο αυτό παρήχθη 
δ ούρα_νός καί ή γη. Στο στοι
χείο αυτό θά επιστρέψουν. 

Ή έρευνα. του δι::ι:στήμα.τος 
δυσχερα.ίνετα.ι σήμερα διότι κα:ί 
τό 1σχυρότερο τηλεσκόπιο εμπο
δίζεται άπο την &:τμόσφαιρα να. 

τροχωρήση σε βάθος. Ή ερευv� 
αύτη θά έξυπηρετηθη στο μέλ
λον άπό κα:τάλληλιχ οργαvα το
ποθετημένα στους τεχνητούς δο
ρυφόρους. "Αν κατιίψθωνε δ άv.
θρωπος νά προωθήση τηλεσκόiτιχ 
στο Διάστημα, τότε θα μποροσσε 
νά διακρίνη τί συμοαίνει κχί στους 
πλέον μακρυνους γαλαξίες. Θ� 
διεπίστωνε bχι μόνον γεγονότχ 
που συνέοησα;ν προ 1.000.000. 
000 ετι.ί)y, αλλά καί bσα; συνέr5η
σαν στάς εσχα:τιάς του �ύμτ.αν
τος προ 4.000.000.000 ετω1. 
Κα:ι τότε θά προχωροuσε πpός τη 
λύσι του α1ν[γμ,:χτος της δημιουρ
γίας του σύμπχyτος. 

ΑΝΤΙ- ΚΟΣΜΟΣ 

� �, , ' 2 , ....ιχεοον τα:υτοχpονχ, μια !λ.Κομη 
θεωρία. περί �ύμπαντος διετυπώ
θ η στην 'Αμερικη άπό τον δόκτο
ρα: '·Εvτουα;ρyτς, τοσ Πα.yεπιστη
μίου του 'Αρκάνσας. Ή γνώμη 
του είναι, δτι κάπου, στά οάθη 
τοσ Δια:στήμα:τος είναι δυνατόν 
yά ύφίσταται εyα:ς άλλος κόσμος 
δμοιάζων περιέργως με τον lδι
κόy μας, άλλά τελείως άντίθετος. 

' - 'Η ' 'θ "' 'ζ αυτου. υτο εσις οα:σι ετα.ι.. 
στίς άνα:καλ11ψεις των άντινετρο
νίων κα:ί άντιπρωτονίων. Κατ� 
τον κ. 'Εντουαρντς, οί άνακα:λύ
ψεις α.ύτες επιτρέπουν νά φαντα
σΟη κανείς την ϋπα.ρξι μιας ϋλης 
&:ντιτιθεμένης προς εκείνην που
yνωρίζομε, · δηλαδη άποτελου
μένης &:πό άτομα με &:ρvήτικόν 
φορτίον καί οχι θετικόν και πε
ριβαλλομένrης &:πό θετικά ηλϊ .. 
κτρόνια. Τό ιχθροισμα των ηλεκ- . 
τρονικωv φορτίων των δύο αύτωy, 
κόσμων θά εrvαι rσον προς τό, 
μηδέν. 

, 
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,Κα.τά., τί; σχ�τιΥ.ες εpε�ν�ς των
Ρωσων ετ.ιστημονων, που τις πε
ι::,ιέγρα.ψε δ Βλα.3. Κέλερ στό πε
ριοδιΥ.ό «Τέχνη Υ.α.ί Ζωή», α.ύτός 
δ «&ντίΥ.οσμος», ατ.οτελούμενο; 
άπό «αντι-ϋλην», τ.ρέπει νά. εί
vα.ι ατ.οτΞλεσμα μιας γιγατια.ίας 
Ύ.α.τα.στροφής που προηγήθη τής 
δημιουργία.; του 1οαοϋ μα.ς κ6-
-σμου. Ό «&ντίΥ.οσμος» κινείται
σέ αντίθετη κα.τεύθυνσι απά τον
«κόσμο». "Αν ποτέ πpοσήγγιζχν,
&όκλ ηpη ή ϋλ η θά. κα.τεστpέφετο
άπό μιά μεγάλη εΥ.pηξι.

·Ο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΜΙΘ»

Έν τι� μεταξύ, δ «Μεγάλος
Σμίθ», τό γιγαντιαίο τηλεσκόπιο
του αστεροσΥ.οπείου Πάλομαp,
-;του μπορεί νά φωτογραφίζη ου
ράνια σώματα απέχοντα 600 εκα
τομμύρια ετη φωτός (ενα. έτος φω
τ6ς )1 εκτα:σις που διασχίζει τό φως
<ϊ' ενα. χρόνο οηλ. 9Α5 τpισαα
τομμύpια χιλιόμετρα:} &πετύπωσε
ενα. νέο «χάρτη» του Ουpα'/Ου'
από τον δποίον πpοΥ.ύπτει οτι ή
έκτασις του δpατου Σύμπ:χντος
είναι οκταπλα.σία: τt,ς εως τώpα.
ύπολογιζομέ'ιης καί ·ή ·ήλικία. του
μπορεί νά. ύπολογισθή σε τέσσα.
ρα: δισαα.τομμύpια: ετη.
ΖΩΗ�«ΜΕΤΑ-ΑΝΘΡΩΠΙ Η»

Κατά τον διάσημο 'λμεpικα.νό
'Καθηγητή της Χημείας Μέλβυν
Κάλβυν, πρέπει νά δπάρχουν στο
δρα.το Σύμπαν 100.000.000 άλ
ι,οι πλανήτες με Χαλά ωpγα:νω
μένη ζωή, ζωή σε δλη τή γνω
στή κλίμα.�α �.πό πpοκυττ�ρ:κους
οργα.νισμους εως λογικα: ον-:α..
Κατά τον δόκτορα. Κάλβυν, δε
δομένου δτι ή ζωή του ανθρώ
οου στή γη δεν δπεpβαίνει το 

ενα. έΥ.α.tομμύpιο χρόνια., ενω το 
Σύμπαν εχει ζωήν -! δισεκατομ
μυρίων ετών, είναι πιθαVΟ'Ι ή 
ζωη σε άλλους πλανήτες νά εχη 
ανα:πτυχθή περισσότερο. l\I πο
ρεί δηλαδή νά δϊ.άpχη εκεί 
ζωή «μετά-ανθρώπινη», ά:πο ορ
γα.νισμους πολυ ανώτερους απ' 
τον άνθρωπο. 
ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΕΚΚΛ ΗΣΙΕ� 

Ή πρόοδος τής επιστήμης δέν 
επηρέασε τήν θρησκεία: - ϊσω; 
ουτε θά μποpέση νά τήν επηρεά
ση, αφου ή ά:ρχική α1τία: είναι 
απρόσιτη - επηρέασε δμω; ή 
πρόοδος τήν θρησκευτική αρχι
τε-χ.τονική. Στη Γερμανία. 1δίως 
κτίσθηκαν εκκλησίες, που πρέ
πει νά. σας πουν δτι είναι εΥ.κλη
σίες κα.ί πάλιν νά μή το πιστεύ
ετε αν δέy μπήτε μέσα:, γιατί 
στο εξωτερικό τους είναι οίκοδο
μ ή μα.τα. τελείως μοντέpϊα:, κυ
κλικά, τρίγωνα: κα.ί πολύγωνα:, 
στα, πιο ά:πίθ

;-'
να: σχέδι�. Οί α�

χιτεκτονες εκμετα:λλευονται τις 
δυνατότητες του μπετον κα:ί του 
ά:τσα:λιου γιά νά φωτίσουν τους 
νέους να.ους απο μεγάλους γυά
λινους τοίχους κα.ί θόλους. Σε με
ρικές περιπτώσεις, δ βωμος μοιά
ζει με σκηνή γύρω απο τήν δ
ποία: οί πιστοί πα.ρα:κολουθουν τή 
λειτουργία: σε αμφιθεα.τρικο χω
ρο. 'Η προτεσταντική εκκλησία 
στο Ντύρεν μοιάζει σάν ενα τε
ράστιο αντίσκηνο σε σχήμα έλ
ληνικου στα:υρου, με μεγάλα πα
ράθυρα σε πλαίσια &πο ελχφρό 
ξύλο. Ό ναος είναι πλημμυρι
σμένος &πο φως, ενω οί τ,ιστοί 
κάθονται σε σκαλοπάτια. στους 
βραχίονες του σταυρου. Ή εκκλη-

,. 
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c ί χ τ·ης Τριχδο; στο 'Αμpουργο 
(αρχιτέκτω'Ι Ρίμεpσμιτ} έπ:σης 
ε[νcι.ι δλ6γυρα: λουσμένη στο φως, 
χωρίς το παλιο _μυστικιστικο ή
μίφως. 'Όσο γιά το σχέδιο ... δήτε 
το, κ:χλύτεpα, στη φωτογραφία: 
του. 
Η ΝΕΑ ΗΘ!ΚΗ 

'λλλά δσο κα:ί νά προχωρή
σουν ο[ νεώτερες έπιστημονικες έ
πιτεύ;ει;, δεν θά. φθάση δ άν
θρωπος σ' έπ:χψη με το Άπ6-
1λυτο, κcι.θrJ.J; εγρα:φε σε μια τε
λευτ:χία: μελέτη του δ μεγάλος αν
θρωπιστής του α1ώνο; ''λλμπερτ 
�οiί'τσερ. Στ:ήν μελέτη του α:1τή 
εξετάζει τ6 πρόολημα: τής ήθι
κής γιά τον α'Ιί:Jρωπο του 2 ου 
αιώνος, τονίζει την α'Ιχγκη μιάς 
πλα:τειάς α:γiπη; που ν' αγκ:χ
λιάζη δλα: τά. οντα: κα:ί οχι 
μόνο•ι τους άvθρώπους. 

«Τό 'Απόλυτο - yράcμι-εΤναι 
τόσο άφηρημένο, στόν χαρακτηρα 
του, ,τού δέν μ,τορουμε vό: έπικοι· 
vωνήσωμε μαζί του. Δέν μ,τορου
με ετσι νό: θέJωμε τόν έαυτό μας 
στήν διάθεση της άπειρης καί ά
νεξερεύνητης δ1μιουρyικης θελ ή
σεως, πού είναι ή βάση ολης της 
ύπάρξεως, άφου δέν μ,τορουμε νό: 
καταν )ήσωμε τήν φJση της καί 
τ ίς 11r ο έ :;ι ι � της. Μπορουι--tε δ
μως νό: μπού�ε σέ 11νευuα�ική σχέ
ση μέ αjτήν, οταν vΊώσωμε τό 
μυστήριο της ζωης καί άφ:,σιώσω
με τόν έαυ:ό μας σέ ολα τό: ζων
τανό: δντα, ,τού εχο 1ε τήν ε J'<αι
ρία καί τήν δί,ν.:τuη νό: ύ,τηρετήσω
με. Ή r,θ�κή πού μας ύποχρεώνει 
μόνο ν.:ι: ένδιαφεοώμεθα καί νά με
ρι ινου.ιε yιό: το ;ς άν3ρώπους καί 
yιό: τήν κοινω, ί:χ, δέν μπσρεϊ, βέ
βαια, νό: εχη αύ:ό τό νόημα. Mc
vov ο,1ι εfναι καθολι'<ό καί μας 
ύποχ_οεώνει νά μερι·1ν:,υ1ε yιό: ο
λα τά οντα, μας φέ)Vει ' 11ραy,1α-

τι'<ά σέ σχέση μέ τό Σύμ11αν καί 
μέ τή θέ\ηση ,τού έκδηλώνεται σ· 
-χυτό». 

lΊ[εσ' απο το σεοα:σμο για. τη 
ζωή, λέγει, γι•ιόμα:στε ευλαβητι
κοί, εύλαοητικοί μ' εν:χ στοιχει
ώδες, 6α:θύ κα:ί ζωντ:χνο νόημα:. 
ΖΩΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

'Από τή Νέα 'Υόρκη μεταδίδεται 
οτι ή προθήκη μεyάλου καταστή
ματος στή λεc:.:φόρο Μάντισον ά
φιερώθη στους σκύλους. 

'Απλωμένα μέ:;α είς μίαν νε
ραϊδένιαν άιμόσφαιραν , yεμ,άτην 
άπό νιφάSας φωτός και χιονος, 
ύπάρχουν έκει είς μίαν έντυπωσι
ακήν άταξίαν, τό: δωρα της Πρω
τοχοονιας yιό: τούς σκύλους: με
ταξωτά καπέ\λα στολισμένα με 
φτερά καί στράςς, σμόκιν μέ μετα
ξωτό yιακα, γραβάτες, ,ταπιyιόν, 
yι\έ'<:Ο ασπpο μέ κου,..ι.11ιά χρυσα 
καί μαρy::χριταρένια, έπανωφόρια 
ά,τό βιζόν μέ τό,< άπό y:,ύνα άσ 
σορτί. 

Γιά τήν βραδυ:χ της Πρωτοχρο
νιας, τό έσωτεοικό σακκάκι άπό 
καμηλό, ντου,..ι.πλαρισμέvο μέ σκω
τσέζικο μεταξωτό καί μ11ιτζ άμα 
σαλονι::>υ άπό βελουδ::> φpαuπου
άζ μέ μττορντου,)α άπό βιζόν 
μττέζ. 

Γιά τό ... τσάϊ, τά θηλυκά σκυλά
κια θό: φορουv τόκ μέ βουαλέτ, 
στολισμένη uέ ζωηρόχρωμες αίyκ
ρέτες. Γ,ό: τόν yεναρyιάτικο περί
πατο είς τό Σέντραλ Γ'άρκ, οί 
χαϊδεuέvοι σκύλοι της Ι':έας Ύόρ· 
κης θά φορουν έπανc:.:φόρια ντούμπλ 
φάς uέ ι:ιφούς yιακά:>ες άστρα
κάν η ά:Sιάβροχα μέ ,τέτσινα κούμ
,τιά. /-\αί τό τελευταϊον εϋρημα 
yιά τίς μεγάλες βραδυές: τό άρω
μα της μόδας yιά σκύλους «σενίλ 
Νο 2,>. 

Φυσι '<ά, ,τρόκει ται ,τερί ύπερβο
λων, ,τού δέν θίγουν μόνο τό κοι
yό αίσθημα των φτωχων άνθρώ
πων, ά\λό: έπίσης καί τό κοιν<> 
αίσθ:-μ:χ τ&'.ν ... φτωχων σ<ύλων! 

Ο ΧΡΟ :CΓΡΑΦΟΣ. 
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===Ι ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ι== 
'Αγγελικήν Παπαγιαννοπούλου, 

'ψυχικό. Πcλύ ένδιαφέρον το 
·γράμμα σας γιά το -θέιια της θα,
νατικης ποινης Θά δημοσι1:.υ-θ'ή
-στο ίπόμ1:. νο τε uχος δλοκλ ηιιο.

Ι. Ν. Χατζιδάκην, Ν. Σμύρνη. 
-�π αποψίς σας για την 1:.νωσι δ
λων των -θρησκΗώ, γιά την 1:.ίρή
νη και εύημ1:.ρια τής ά,•-θρωποτη
-τος ε .ναι ενα ίδανι/Ο άπροσιτο,
δυστυχώς, ι\εν σηιια1,•ει, δτι πρί
:π1:.ι ν' άπ1:.λπιζ1:.τσι κα,είς 'Αλι-ωc
-τε και ξεχωιιιστα κα-θ1:. -θρηy�,ια δι
,δασκ1:.ι την είρηνη, άσχετα μ1:. το τί
κα,ει ό κλήρος. Τα βιβλια lλαβα-1 
,με. Εύχαριστοϋμε.

Κ. Κοσμ. Ν. 'Υόρκη. Εύχαρι-. 
•στe,ϋμ1:._ για την έγγραφ11 7 συν-·
·δρομητών

Ξ. Χατζησαρ. 'Αθήνας. Εύχαρι
στοϋμ1:. για τα καλά σας ) όγιι.ι.
J\ιlάς δι,1ουν -θσρρος

Νέα Βιβλία 
Εύελπίδη Λιβεριάδου: Πrοβλ·ι1-

ψατ.:.ι ·,&ρησκευτι/.τjC φιλοσcφ' ας. 
Στ. Μελισσινοϋ: Κυκνειο, Ά

σμα (1τοιι'ι ματσ\ 

'Έκθεσις ζωyραψικης -· 
χαρακτικης της Λουίζ ας 
Μοντεσάντου 

'Άνοιξε σ·τήν Galcι1e ιιΚΥΚΛΟΣ)) 
(Δραγατσανίου 8) και θά μεLνη 
άνοικτή μέχρι της 4ης 'Ιανουα
ρίου, εκθεσις ζωγραφικης και. 
χαρακηκης της καλλιτέχνιδος 
Λομίζας Μοντεσάντου, συ.νεpγά
τιδος τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ)), Οί είδικοi. 
έκφράζονται με πολύν ένθουσια
σμό γιά την έργασία της δ. Μον
τεσάντου, πού φέρνει στην Τέχνη 
ενα νέο άρωμα κσί φως. 

Τό:: Γραψεϊα 
του «ΙΛΙΣΟΥ»

Οί συνδρομηταl και φίλοι τοϋ 
«ΙΛΙΣΟΥ)) παρακαλοϋνται νά έπι
σκέπτωνται τακτικά τά γραφεία 
του, στίς ώρες πού είναι, έπί τοϋ 
παρόντος, άνοικτά : Λεωφόρος 'Α
καδημίας άρ. 63 (γωνία Χαρ. 
Τρικούπη) οροφος Ίος, Γραφείον 
άριθ. 12. ΔΕΥΤΕΡΑ 11-12, ΤΡΙ
ΤΗ 11-12 καί 6-7, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
11-12 και 6-7.
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13ΑΣΙΛΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ 'Ένα εγγραφον άπο τήν ίστο-
ρLα των άγώνων για τήν έλευθερία Σελίς 
Τά λυτρωτικ_ά φτερά της άνθρώπινης ψυχης » 
ΠαραδοξολογLες η άδιάσειστες άλήθειες 11 
Σπυρίδων Νάγος, ενα ώριμο παιδl της Γης » 

:ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ οι τεχνητοί δορυφόροι »
Οί Κάβειροι >> 
Οί ΈλευσLνιοι » 
Οι Όρφικοl » 

.ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ άπάνθισμα δμιλιών » 
.ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ Για τόν Κ?ισναμοϋρτι ·" 

Περl της έννοιας τοϋ Θεοϋ » 
.ΡΙΖ,ΟΠΟΥ ΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 300 χρόνια θρησχευτικης έ 

λευθερLας στήν 'Αμερική 11 

, 'Ο Καβάφης χωρlς -πνε',)ματοδοξία » 
Κοσμογονικά προβλήματα στον Προβελέγγιο » 

.ΣΡΙ Ρ ΑΜ Σπούτνικ καt Είρ11νη » 
Για τον Κρισναμοϋρτι 11 

'.Η σημερινή παγκόσμιος κρί,σις » 
.ΠΟΙΗΜΑ.ΤΑ Αίώνιος Δείπν:>ς ΤζόνJr ον » 

'Ανεβαίνοντας στον 'Όλυμπο 'Ayy. Σικελιαν.)υ 11 

'Άν�ρωπε !... 'Απ Μ::ηJ.έλη » 
'Άνω σχώμεν Ρ Φι\ύρα » 
Για την είρήνη Ν Β:><α;3ιτ.ς » 
ΓυναLκα της άκροποταμι1i; 
Δέν ξέρω τ' ονομi σ:ιυ ... 
�Εγκόσμια Μεταφυσική 
Ίερείς Ούίτ μαν 
.Μαθητής Ραντyιαρ ΚίΊλι ί« 
Μεσάνυχτα Σωτ. Σκίττη 

Ε· Αpν:,λ..δ 
Γεω:�y Δελη 

Ά ν ί):.J. Κ:χ:>:χντωνη 

.Μέσα στόν κόσμο Α ). Π. ο 1Ξ\sy ;ί:υ 
Μήπως; Γεωρy. Δροσίνη 
ΗΠιστεύω)) fv\ελι::rσ-=χνθης 
Ποια θέληση Θ.::ι:ί... Κ ΚαJ'J.:.:ηακ η 
Ρώτημα σ' ενα κλω11.:iρι . Τ. "Ay;J:x 
Στόν όίνθρωπο ίερός δ όίνθρωπος Κ Π:χλα;1α 
Στον ξενώνα της Βηθλεέμ 'Ayy. Σικελι:χν.Jυ 
Τοϋ σκύλου ή ούρα Ζαχ Πατταντωνι::>υ 
Φθινοπωρινό σ'ονέτπο Π Χ:χtζηα3:χν.:�:σι::>υ 
Ψυχή Ούίτμαν

ΔΙΑΦDΡΑ 'Αδελ·.ρ1τ-η; 
Αίώνιος. δείπνος 

.. ,.. 

F. Βι ιιιιel
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Χένρυ Στήηλ 'Όλκοττ, βιογραφία » 155
Χριστιανικός Μυστικισμός Rohit ::Ίfehta » 277
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t είναι τα κολοσιαία κέρδη :
� *];_ του Λαχείου Συντακτων *
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