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ΜΑΡΤΙΟΣ 1959

ΓΕΟΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΛtΙ

Ί λ ι σ

ς

'Ιερό ποτάμι, άθάνατο στοϋ πένθοuς σοu τή χάρη,
στή θεοβάδιστη οχτη σοu τώρα αν ή δάφνη μόνη
της πράσινης πορφuρας σοu μακάβριο άπομεινάρι
σά · νεκροκέρια τ' ανανθα κλωνάρια της vψώνει,
ομως και μιά νεροστ:αλια τήν κοίτη σοu οσο ραίνει
και άντιφεγγίζει τις χρuσές των Προπuλαίων κολόνες
σά μές σέ δισκοπότηρο--χρ:υσό τρισάγιο άνcpα
κι άνέγγιχτο άπό των καιρών τό ρuπο θ' άπομένει,
νά κοινωνοϋν οί αίώνες
τό· έλληνικό τό θάμ:-t .

..

..
Είς το 4ov ':Ετος
1

Με τό ανα χείρας τεϋχος, ό ιιΊλι'σός» είp-έρχεται είς τό 4ον
έτος της έκδόσc:ώς του.
Ό ιι'Ιλισό;» - θά τό έπαναλάβωμεν άκόμη μιά φορά - δεν άπο
τελεί έπιχείρησιν. 'Έχει ώ; κανόνα την διάθεσιν τοϋ συνόλου των
έσόδων είς την βελτίω:ην τοϋ περιοδικοϋ, ήτοι την πλήρη άπόδοσιν
των χρημάτων είς τούς συνδρομητάς, μάλιστα δε ·περισσοτέρων, διότι
συντελοϋν κχί αί διαφημίσεις είς την καλυτέραν έμφ.iνισιν τοϋ πε
,ριοδικοϋ.
'Ύστερα άπό αύτά τά είλικρινij λόγια, οί φίλοι τοϋ ιι'Ιλισοϋη
άντιλαμβάνονται το κα�ijκον των :
Νά άνανεώσουν την συνδρομήν των διά το 1959, χωρίς νά μας
βάζουν είς κόποι,ς καί δαπάνας ύπομνήσεων.
Νά πλατύνουν τον κύκλο τοϋ �εριοδικοϋ. Κάθ,;:
,τρέπει νά έγγράψn αλλον εναν.

συνδρομητής

Προτείνετ'ε τον ((Ίλισ5)) είς τούς φίλου; σας. ΕΙναι πολλοί
έκείνοι, πού θά τον θεωρήσόυν σάν ((άνακάλυψιη καί θά σας εύχα
ριστήσουν.

Οί δροι συνδρομών �ιά το 1959 εί:vαι :
ΒΑΣΙΚΉ

ΣΥΝΔΡΟΜΉ ΔΡΑΧ. 40.-

η ΣΥΝΔΡΟΜΉ ΦΙΛΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

50.-

))

ΔΟΛΛΑΡΙΑ 2

Μπορείτε νά δ ι α λ έ ξ ε τ ε την συνδρομή πού θέλετε. 'Αλλά,
μή ν ά ν α β ά λ λ ε τ ε .

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ είς τήν διεύθυνσιν :
Κωστijν Μελισσαρόπουλον
'Ακαδημίας 63

καί ΜΟΝΟΝ δι' έπιταγijς, ταχυδρομικijς

'Αθήνας

η

τραπεζικijς.
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Σ , μ ε ρ α
Το Χθες είναι νεκρό. 'Υπηρέτησε το σκοπό του καί
πέρασε στήν ίστορία. Ή ζωή πού ζήσαμε χθες έπηρεά
ζει τήν σημερινή, άλλά ή σημερινή ζωή μας θά πρέπη
νά είναι πιο μεγάλη καί πιο π'λατειά άπο τή χθεσινή.
Ό ΦLλιπ Μπρούκς ελεγε, πώς ή μοναδική ύπηρε
σία πού το παρελθqν μπορεί νά προσφέρη στον α.ν
θρωπο έίναι vά τον βοηθήση νά προχωρήση στο μέλ
λον.
·Το Χθες εχει -,ι'ή θέσι του στή ζωή μας, άλλά δεν
μποροϋμε νά ζοϋμε στο Χθές. "Αν πέσουμε σέ τέτοιο·
λάθος, ό κό.σμος θά μας προσπεράση και θά μας ξεχάση.
Το Χθες στάθηκε μιά έτοιμασί� γιά το Σήμερα, ας
γίνη και το Σήμερα μιά έτοιμασία γιά τ!, Αυριο και ας
έπωφεληθοϋμε στον ύψιστο βαθμό.
Μιά Σανσκριτική διδασκαλLα λέγει: Πρόσεξε το
Σήμερα γιατί άποτελείται άπο ζωή, είναι ή καθαυτο
ζωή της ζωηι;. Στήν βραχεία πορεία του βρίσκονται
δλες οί άλήθειες κι δλες οί πραγματικότητες της ύπάρ
ξεώς μας : ή εύλογία της άναπτύξεως, ή �όξα της δρά
σεως, ή α'ίγλη της όμορφιας.
Τό. Χθες δεν εϊναι
'παρά δvείρο, το Αυριο δεν εϊναι
1
παρά δραμα. Το Σήμερα δμως, αν το ζήσουμε σωστά,
θά μεταβάλη κιiθε Χθές σε δνειρο εύτυχίιχς καl 'κάθε ·
Αυριο σε δραμα έλπίδος. Πρόσεχε λοιπον τήν σ η μ ε
ρ ι ν ή σου ήμέρα.

ι

ΑΠΟ ΤΑΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ "ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ,,

•

ΚΑΙ Α1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΩΝ 'ΊΝΔΙΚΩ�,ιr
ΤΟΥ ΚQΣΤΗ Ν. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Τό f ράδυ της 9ης Φεβρουαρίου έδό{}·η είc τή,, μεγάλη,, αί{}ουσαν
-του «Παρνασσού» ή /3η διαλc!;ις της πι,ρι!'δου 1958--59 του Φιλολο
Ύικού και 'Αρχαιολογικού τμηματcς, μι, όμιλητη,, τον έκ των μελιον
του Συλλογcυ και διευ{}υντήν τυίΊ < 'Ιλισού» κ .. Κωστην Μελισσαρό•
πουλο,,.
Τον όμιλητη,• παρου�ιασε,• ό πρόεδρος του Φιλολογι;ιο·ί3 τμήιιατος
του «Παρ,•ασσού» χ. Γ. Θ. Ζωρας, ;ια{}ηγητης τού Πανεπιστηιιιου
Ά{}η,,&,,.
'Η όμιλία του ;ι, Μελισσαροπουλοu, μc το έ,1διαφέρον {}•ειια: Δη
μήτριος Γαλqνος ό Ά{}ηναίος και αί μιταφράσεις του των «'Ινδι;ιών..,,
δημ<'σιευεται κατωτερω όλοκληρος

ο

Δημήτριος Γαλανός, του όποίου ή ευγενής μορφή κοσμεί την αί
θουσαν της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 'Λθηνων, έγεννήθη
,ε1ς τάς 'Αθήνας το 1760,' δευτερότοκος υίος του Παvτολέοντος l'αλα
-vοσ. Τά πρωτα γράμματα, μέχρις ήλικίας J.4 έτων, εδιδiχθη εις Ά
,fJήvας από τον Σχολάρχην Ίω. l\11πενιζέλοv. Κατόπιν έπηγε ε1ς το
Μεσολόγγι, δπου εμαθήτευσεν ε1ς τον Παναγιώτην Παλαμαν, και
,εκείθεν είς Πά τμοv, δπου διέμεινεv επί έξαετίαν, διδασκόμενος την
,-έλληνικ11ν φιλοσοφίαν από τον Δανιήλ.
Είς την Πά τμον ελαβε πpόσκλησιν από τον θείον του Γpηγόριοv,
J\.I ητροπολίτην Καισαρείας, πpωτόθpονον της εν Κωv)πόλει 'Ιερας Συ
Ύόδου, διά νά μεταβΊί εις Κωνσταντινούπολιv, δπου δ θείος του, εκτι
�μων οχι μόνον την μόpφωσίν του αλλά και το &ψογον ήθος του, του
.επpότεινε νά γ(vil κληρικός καί νά ακολουθήσ11 το επίζηλον, κατά
-την εποχήν εκείνην, , ίεpατικοv στάδιον. Άλλ' δ νεαρός Δημήτριος
απέρριψε την πpότασιv του θείου του Μητροπολίτου καί ε1ς ήλικίαν
·26 ετιi:)ν εφυγε διά την Καλκούταν των Ίνδιωv, δπου κατέλαβε θέσιν
ο1κοδιδασκάλου εlς την πλουσίαν οίκογένειαv του εξ Άνδpιανουπόλεως
Έλληνος εμπόρου Κωvστ. llανταζη. 'Εκεί, παραλλήλως προς την
.. εργασίαν του, συνέχισε τάς σπουδάς του, μελετών 'Αγγλικά, .Σαvσ
-κριτικά, καί άλλας ανατολικάς γλώσσας, ώς και ανατολικήv φιλοσο
φίαν.. Τοιουτοτρόπως γρήγορα απέκτησε την φήμην μεγάλου σοφου,
<δχι μόνον· μεταξυ τωγ συμπατpιωτωv του καί τG>ν πατέρων της μονής
1:οσ .Σιvα, αλλά και μεταξυ των 'Αγγλων, καθώς καί μεταξυ των
'.,,Ι vδων Βραχμάνων.
Ό. Δημ. Γαλανός, εξασφαλίσας από την εργασίαν τ.ου επαρκή
-τά μ-έσά λιτου βίου, εγκατέλειψε την Καλκούταν καί έγκατεστάθη
-ε1ς την ίεpάν πόλιν τG>ν Ίvδ�ωv, το Μπενάρες, το σημεpιvον Βαpανάσι. (ΊΙ πόλις Μπενάρες, δι' αποφάσεως της Ίvδικης Κυοεpvή�εως,
έλαβε προ τριετίας έκ νέου το αpχαίον 'Ινδικόν ονομά της, μετονο
μασθείσα είς «Βαpανάσι», επ' εύκαιpίli' του έοpτασμου των 2.500
iτων από τ·7jς κατά παράδοσιν ε1σόQΟU του Γκαουτάμα Βούδδα είς
1:ην κατάστασιν της ιρβάvα.). Έκεί ό Δημ. Γαλανός εμαθήτευσε
�ησίον των Βραχμάνων, οί όποίοι τον cμύησαν ε1ς την Ίνδικήν σο
φίαv.
�
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.Συνήθως ά-ιαγράφεται δτι δ Δημ. Γαλαvος έγινε Βρα:χμάv. ύτ •
βεβαίως είναι λάθος, διότι Βραχμάv κανείς δεν μπορεί νά γίvr,ι, άλλα;.
μόνον vά γεvvηθ"Ώ. Βραχμαvες είναι 1ι άvωτάτη τάξις, 1ι ίερατική,,
άπο τάς J τάξεις είς τάς δποίας είναι φυλετικώς διηρημένοι οί Ίvδοί_
Ό Δημ. Γαλανός, δ 'Αθηναίος, εγιvε, όχι Βραχμάv, άλλά δεκτος μετα
ξυ των Βραχμάνω 11 οί δποίοι έξετίμησαv το αμεμπτον ήθος του; τον
εvθεοv ζηλον του διά την μελέτην, την .άφοσίωσίv του είς την θεία
έπιστ·ήμην, ώστε τον κατέστησαν κοινωνον της μυστικής σοφίας των.
'Εζησε μαζί τους ..ιο χρόνια, θεωρούμενος άνηρ «θείος καί σο
φώτατος». Συγχρόνως διετήρει έπαφην δι' άλληλογραφίας με τους,
Σιναίτας μοναχούς, ώς δεικνύει 1ι προς τον άνεψιόν του Παντολέοντα..
γνωστη έπιστολή του. Και δεν έλησμόvησε την Πατρίδα:, ε1ς την δ
ποίeι:v έμελέtα, άλλά δεν έπέπρωτο νά έπα:vέλθη. ' πέθανεν fισύχως:.
ε1ς Μπενάρες, ε1ς fιλικίαν 72 ετών, την 3ην Μαιου 1833. Το σώμα:..
του ετάφη ε1ς τό 'Αγγλικοv vεκροτα:φείον, εiς δε τον τάφον τοΙΡ
εγράφη δπο φίλου του Β p, αχμαvος επίγραμμα, ε1ς το δποίον άποκα
λείται «Πλάτων τοσ αίωvος». ' πο την περιουσίαν του το ημισυ,,
άφηκε διά διαθήκης ε1ς τόv άvεψιόv του ΙΙαvτολέονtα: l'αλαvόv, το
δε ετεροv ημισυ, μαζl με τά οιολία του καί τά χειρόγραφά του, ε1ς,
την «κυριωτέραv Άκαδημίαν 'Αθηνών», θεωρηθείσης ώς τοιαύτης.
τοσ lΙαvεπιστημίου 'Αθηνών, ε1ς την αίθουσαv της Συγκλήτου του,
• δποίου είvα·ι άvηρτημέvη 1ι γvωστη προσωπογραφία:, με εvδυμα: Ινδι
κόν, τοσ Δημητρίου Γαλαvοσ, -:οσ '. θηνα.ίου, τοσ άγvοu φιλοσόφου,,
κα.ί σοφοσ Ί νδολόγου.
Ό Δημ. Γαλαvος κατα τό διάστημα των JO τελευταίων ετωψ
τ·ης ζωής του, κατά το δποίον διέμεινε μεταξυ των Βραχμάνων, με
τέφρασεv άπό τά Σανσκριτικά ε1ς την έλληvικηv γλώσσαν, ε1ς δπερκα
θαρεύουσαv, σχεδοv άρχαίαν, δλόκληροv σειράν σημα.vτικωv εpγωv της.
Ίvδικης φιλολογίας καί φιλοσοφίας. Έκ τώγ έργων αυτών, με την επι
μέλειαv τοσ Γεωργίου Κ. Τυπάλδου, 'Εφόρου της Δημοσίου κα.ί Πα-·
vεπιστημιακης Βιβλιοθήκης, έπιστασίq: Γ. ' ποστολίδου, Κοσμη
τοσ Βιβλιοφύλακος, εξεδόθησαν &:πο του 1845 μέχρι τοσ 1853,.
έπτά 6ι6λία, τά · μεν δύο πρώτα δαπάνr,ι 'Ιωάννου Δούμα, τά �ε δπό
λοιπα: πέντε δαπάνr,ι τοσ Έπιμελητοσ της έκδόσεως Γεωργίου Τυ
πάλδου. Τά 6ι6λία τα:στα:, δυσεύρετα σήμερον, εΙvαι τά έξης :.
1845. Πρόδρομος. (Συλλογη γvωμ.Ιικώv κα:ί ηθικών διδαγμάτων δια
φόρων π9ιητώv).
184 7. Βα.λα:6α.ράτα., η συvτομη της Μα:χα:6α.ράτα.ς, δπό τοσ Άμάρ�.
η 'Αμαρα.σάvδρα., μα.θητοσ τοσ σοφοσ Ζηνα:δάτα.
1848. Γιτά, η θεσπέσιοv μέλος (δπο τοσ σοφοσ Βεάσα}.
1850. Ρα.γγοσ-Βάvσα η γενεαλογία. του Ρα.γγοu (δπό Καλλιδάσα:).
1851. Ίτιχα.σα.σα.μουτσα.ία., τουτέστιν Άρχα.ιολογία:ς Συλλογή, ft
περί δια.λόγων κα.l μύθων έκ Μα.χα:6α.ράτα., τοσ φιλοσόσου Βεάσα: •.
1851. Χιτοπα:δάσσα. η Πάvστα: Τάντρα (πεντάτευχος) δπο του σο
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φου Βισνουσαρμανος, καί ΊΙ ιττακου Μυθολοyίαι νυκτεριναί,
μετα της όπο Συμεωvος ίαyίστρου του Σηθ μεταφράσεως της
πεντατεύχου, όπο τον τίτλοv «Στεφανίτης γ.αί 'Ιχνηλάτης».
1853. Δουρyα.
Τα βιβλία ταυτα προλόyίζοvται δια μακρών όπο του Έπιμελη
του της έκδ6σεως Γεωργίου Τυπάλδου (και όχι ύπο του μεταφραστοσ
Δημητρίου Γαλαvου, δπως, έσφαλμέvως, μερικοί άvαφέρουv). Μόνον αί
όπο το κείμενον έπεξηyηματικαί σημειώσεις άvήκουv εις τον Δημ.
Γαλανόν, α.ί δποίαι μας δίδουν πολλας καί πολυτίμους πληροφορίας.
περί της !vδικης φιλολογίας καί φιλοσοφίας, περί της Βραχμαvικγ;ς
Μυθολογίας καί θρησκείας.
Πλην των ώς άνωτέρω έκδοθέντωv έργων, τα ·λοιπα χειρόγραφα
του Δημ .. Γαλαvου (λεξικά, ώς καί μετάφρασις της «Βαyάθα-Που
ράνα») παραμένουν άνέκδοτα έv τ'Ώ Έθvικ'Ώ Βι6λιοθήκ�, περιμέvοv
τα καλυτέρους δια τcι Γράμματα χρόνους.
'Ως έκ της έξαvτλήσεως των έκδοθέντων βιβλίων, ίσως καί ώς έκ
της άρχαικης των γλώσσης, το έργον του Δημ. Γαλανου δεν είναι
εύρύτερον γνωστόν. 'Όλοι βεβαίως yvωρίζομεv δτι δ Δημ. Γαλανός, δ.
Άθηvαί�ς, μετέcρρασεv &:πο τα Σανσκριτικα η τα Ί νδίκα (απο του
«Βραχμαvικου» αναγράφουν αι έκδόσεις Γεωρy. Τυπάλδου) μίαν σει
ραv έργων Ί νδικής φιλολογίας καί θεοσοφίας. (Τον οροv «Θεοσοφία>�
μεταχειρίζεται δ Γεώρy. Τυπάλδος είς τους προλόγους του, τέταρτον
α!ωνος προ της,ίδρύσεως της Θεοσοcρικης 'Εταιρίας ύπο της Η. Ρ.
Blavatsky, δπως έπ&σης τον μετεχειρίζετο κατα τrιν ιδίαν έποχην
καί δ Θεόφιλος Καίρης). Μερικοί συyχίζουν τά μεταφρασμένα όπο
του Γαλαvου έργα με τας Βέδας, αί δποίαι 6ε6αίως εΙναι κατα πολυ
άρχαιότεραι τούτων. 'Αλλα ποίον είναι το περιεχόμενον των ερyωv
τα δποία μετέ cρρα:σεν δ Γαλανός, ολίγοι το γνωρίζουν. Έξαίρεσιν
άποτελεί � Γιτά, της δποίας μεταφράσεις άcρθονουν είς πολλας yλώσ
σας.
Το περιεχόμενον των εν λόyφ ερyων θά έκθέσωμεv συνοπτικώς
έv τοίς έπομένοις.

Πρόδρομος

\

Λογίζεται ώς ε!σα:yωyη είς τας αλλας έκδόσεις των μεταφράσε
ων του Δημ. Γαλαvου καί περιέχει συλλοyην απο yνωμικα καί ήθικα.
διδάγματα διαφόρων ποιητωv καί συγγραφέων. Το βιβλίον αποτελεί
ται απο 5 μέp.η.
α') Βατριχαρη Βασιλέως, ήθολοyίαι, yvωμολοyίαι καί άλληyορίαι.
β') Του !δίου, όποθηκαι rι περί ματαιότητος των του κόσμου.
γ') Πολιτικά, ο!κονομικα καί ήθικά, έκ διαφόρων πσιητωv.
δ') Σύνοψις γνωμικών καί ήθικωv του ή&ολόγου καί cριλοσ6cροι,
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Σουνακέα.
ε') Ζαγαννάθα Πανδιταράζα, άλληγορικά, παραδειγματικα και
-δμοιωματικά.
Ιlαραθέτομεν μίαν έπιλογήν εξ αυτων, διατηρουντες την γλωσ
σαν του Δημ. Γαλανοϊί.
- Ευχεpως μεν πείθεται δ άπλους και άμαθής- ευχερέστερον
δε ό ευμαθης καί πολυμαθής- τον δ' ολιγομαθη καί δοκησίσοφον,
ουδ' αυτος ό πάνσοφος Βραχμας καταπείσαι δύνατσ.ι.
- ΟΕ μεν μικρόφρονες διαφοραν λογίζονται του ο1κείου καί του
άλλοτ ρ ίου· οί δε μεγαλόφρονες πάντας τους έν y'fl ώς ο1κείους λογί
ονται.
- Ή μεν ζωη βραχυτελής εστιν, ιi)ς το μέγα κυμα· ή δ' ά y λα·tα
της νεότητος διαμένει έν ολίγα.ις ήμέρα.ις- δ δέ πλουτος άστατος, ώς
ή διάνοια· αί δ' ήδοναί πρόσκαιροι, ώς αί άστρα.παί έν ωρq. των ομ
βρων· άλλα καί ή περίττυξις ώραίωv γυvαικων ολιγοχρόνιός έστι ·
-προσκολλήσατε ουν τον νουν τtJ προς τον Θεον θεωρίq., ϊνα δια
πλεύσητε ασφαλως το φοβερον τέλαyος, τοϊίτον τον κόσμον.
- Ήδείαί ε1σιν αί άκτίνες της σελήνης" ·ήδείά έστιν ή των
σπουδαίων ανδρών δμιλία.· ήδείαί είσιν αί έν τοίς ποιήμασιν ά. ψηγ ή
σεις- ήδύ έστι το πρόσωπον της γυναικός, το περιρρεόμενον δάκρυ
σιν εκ θυμου πλαστοσ· πάντα έστίν ·ήδέα.· ουδέν δμως ε1σί ταυτα,
δταν ό νους νοήσ11 την ματαιότητα. α.�των.
- Ουτινος ή yυνη καθαρά έστιν, έπιδέξιος, ευπαθής, ήδέα βρώ
ματα. κα.τασκευάζουσα., ταπεινοφpονουσα, καί ο1κουρουσα, ουτος έστιν
ευδαίμων.
- Τον μεν πλουτον φύλαττε ε1ς α.πα.λλ ,χγ ηv του συμβάντος κα-κου· την δε γυναίκα διαφύλαξον δι' έyκα.ταλείψεως του πλούτου·
'
('ο>' ι:-'1
'
),ειψεως
� οι
ο:-,. � εγκα.τα
�
'
σεαυτον οε οιαφυ'λ α..,,ον
και' πλουτου
και' γυναικος
δ μοϊί.
- Κα.ί ό μα.νθάνων, καί ό διδάσκων, κα.ί δσοι φιλόλογοι, ουτοι
πάντες ου λέγονται σοφοί, αλλα σχολαστικοί· δστις δε ποιεί τά. δπερ
μανθάvει κα.ί διδάσκει, ουτος λέγεται σσφός.
- 'Όστις τους αyαθοποιοuντα.ς αyα.θοποιεί, τούτφ δποία αρε
τή,
επαινος; δστις δε τους κα.κοποιοϊίντας αγc1.&οποιεί, ουτος αyαθος
δπο τωv άγα.θων καλείται.

η

- 'Εκείνος βλέπει οpθG)ς, δς βλέπει την μεν αλλοτρία.ν γυναί
κα, ώς μητέρα, το δ' άλλότριον χpfιμα, ώ; βωλοv, τους δε λοιπους
άνθpώπους, ώς εαυτόν.
- Το μεν σωμά έστι πpόσκαιρον, ό δε πλουτος έφήμεpος, δ δε
θάνατο; άεί πλησίον· άpετηv άρ α κτάσθω δ άνθρωπος.
- Οϋτε ·ή μήτηρ, οϋτε δ πατ·ήρ, οϋτε δ άδελφός, οϋτε ό υίός
ή θυγάτηρ,
οί οικείοι, συμπορεύονται τφ θανόντι, αλλά. μόνα τά.
άγαθά. εργα.
Τίνος έστί μήτηρ; τίνος πατήρ; τίνος υίός; τίνος γυνή; εν

η

η
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ιαλλαις καί άλλαις yεννήσεσιν άλλοι καί άλλοι εσοντα.ι.
--'Έξω του ώρισμένου χρόνου ου Ονήσκει δ άνθρωπος έν πολέ1-'-4> φρικτψ κάν μυρία οέλη ελθωσι κα.τ' αυτου· έλθόντος δε του χpό·
νου, καί έν μάχ"Q μεθ' ένος παιδα.ρίου άπόλλυται.
- Κα.ί άποθα.νόντος τοσ άνθρώπου εlκών μένει έν yfι κα.ί μνήμΊ)
-τα έξης· το σύγγραμμα., θ 'συνέyρα.ψεν· ή λίμνη κα.ί το φρέα.ρ, α έποί·
-ησε· τα δένδρα, α εφύτευσε, κα.ί δ αyα.θος υ[ός, θν εyέννησε.
- Άπόφευyε την αμέλεια.ν, την φιλία.ν κα.κου άνθρώπου, την
ψευδολοyία.ν, την ζωοκτονίαν, την κυβεία.ν, την οlνοποσία.ν, κα.ί την
αλλοψία.ν γυναίκα..
-- Ουκ εστιν άλλο μα:ρα.ντικον του σώμα.τος, ώς ή μέριμνα., ουδ'
-άλλο θρεπτικόν, ώς ή μ1;τηρ, ουδ' άλλο ευφραντικόν, ώς 1) γυνή,
ουδ' άλλο κοσμητικόν, ώς ή μάθησις.
-- Καί δ γέρων κα.ί πολιος την τρίχα. συλλεyέτω μάθησιν· ου
γαρ τιματα.ι τοσουτον δ πολύπλουτος, δσοv ό πολυμαθής.
- Τί οφελος έξ εκείνης της μαθήσεως. η ουκ άποβλέπει_ ε1ς το
ίλα.ρόν, ε1ς το δίκαιον, καί εις το άτάρα.χον του νοός; ή γαρ μάθησις
άνευ άpετης, δμοία. έστί τfι του κόρα.κος άνάρθρφ κα:ί άσήμφ φωνfι.
-. Παρά μεν τοίς πυρολάτραις Βpα.χμασιν δ Θεός εστιv εν τψ
ασβέστφ πυρί, πα.ρα δε τοίς ευφpοσιν εν τ·ϊ,j κα.ρδίq: , πα.ρα δε τοίς
άφροσιν εν τfι ε1κόvι, πα.ρα δε τοίς θεόφροσι κα.ί θεολόyοις εν πα:vτί
τόπφ καί πράγματι.
· - Ουκ εστιν δμοία ή σο9ία. καί ή βασιλεία.· δ μεν γαρ οα.σιλεύς
=.v τfι 1δίq: χώρ q: μόνον τιμάται καί δοξάζεται, δ δε σοφος πα.ντα.χου.

Βαλαβαρά1rα. η συντομη της Μαχαβαράτα
Ό εκδότης Γεώργ. Τυπάλδος ε1ς τα τpολεγόμενα της Βαλαοα
ράτα αποδεικνύει δια μακρών δτι ·ή μετάφρασις του Δημ. L'α.λα:νου,
είνα.ι ή πρι;.�τη ·ή δποία εγένετο εις Ευpωπα.ικην γλώσσαν. 'Ακόμη
καί ή ϋπάρξις της Βαλα.βα.ράτα, του σημα:vτικου τούτου οιο,λίου της
Σανσκριτικής φιλολογίας, δια πρώτην φοpαν εγένετο yνωστη &πο τής
Ευρωπα.ικης 'Επιστήμης εκ της εκδόσεως κα:τ± το 1815 του «Προ
δρόμου» του Γαλα.νου. Διότι έvω ή JVlαχαβα.ράτα. (μεγάλη Βα.ράτα.)
ητο yνωστη ώς μέγα. Ί vοικοv επος, ή Βαλα.βαράτα: (μικpη Βαpάτα)
ήτο εντ$λι!>ς άγνωστη ε1ς τούς Ευρωπαίους φιλολόγους της εποχής
έκείνης, ακόμη καί εις τούς ειδικούς Ίvδολόyους.
'Όπως ή Έλληνικη φιλολογία εχει τα μεγαλόπνοα. εθν κα nοι
ήμα.τά της, την 'Ιλιάδα. κα.ί την Όδύσσεια.v, ετσι κα.ί ή Σανσκριτική
9ιλολοyία εχει τα άρχα.ιότα.τα επη της, την Ρα.μαι'άνα (-!8.000
στίχοι) καί την JVΙα.'χα.βαράτα. (200.000 στίχοι). Του yιyα.ντια.ίοu τού
του ερyοu επιτομή η άπάνθισμα είναι ή Βα.λα.βαράτα, σuνταχθείσα
11:ιθαvως κατα τον Α' π. Χ. αlωνα., &πο του 'Αμάρα η' Αμαρα.σάνδρα.,
μαθητου του σοφου Ζηνα.δάτα, ερyον αυθύπαρκτον, του δποίοu την
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γνωσιν δψείλομεν εlς τον Δημ. Γαλ:χvόv.
1
Το θέμα της Μαχαβαράτα, καί συνεπώς κ:χί της Βαλαβαράτα ,.
εfvαι δ πόλεμος (άλλωστε, πόλεμος σημαίνει fι λέξις βαράτα) δύο βα-σι
λικωv συγγεvικων οlκοyεvειωv, των Πανδο;δωv καί των Ι αουραβωy,
(καί οχι μιας ήλιοyενοσς καί μιας σεληvοyεvοσς οlκοyεvείας, δπω
γρά., ουv μερικοί). Ό πόλεμος αύτός τοπο&ετείται εlς τον 1. ον π.,; .
α1ωvα και συμβολίζει 'την αlωvίαν πάλην τοσ καλοσ και τοσ κακοσ. ·
με τελικηv v:κην των αγαθωv κατά των ποvηρων καί αδίκων. Το rδιο,
θέμα εχει καί ή Ραμαιάνα, αφηγουμέvη την vίκην τοσ Ράμα κατά το(}.
Ραβάνα, αρχηγοσ των ποvηρωv πνευμάτων. Ποιητης τής Μαχαβαρά
τα θεωρείται δ σοφος Βεάσ:χ, δπως της Ραμαιάν:χ δ Βαλμίκη. Δεν
αποκλείεται, δμως, νά αποτελοΟν ή l\1αχαβαρά.τ:χ καί ή Ραμαιάνα
συλλογάς δημώδους ποιήσεως διαφόρων ποιητων και εποχων, δπως.
πιθανολογείται καt διά τά Όμηρικά επη
Νά δώσ"Ώ κανείς ακριβη περίληψιv της Βαλ:χ6αράτα, του θαυμα
σίου τούτου Ίνδικοσ επους, το δποίον, εάν δεν εχ"Ώ τούς �00. 00U ,
στίχους της Μαχαβαράτα, δεν παύει vά εfναι λίαν εκτεταμένοv, άπο·
τελεί ματαίαν προσπάθειαv. 'Όπως εlς τά 'Ομηρικά επη, ετσι κ:χt
ε1ς την Βαλαβαράτα, με δλιyωτέραν βεβαίως ποιητικηv δμορφιά., �
αφήγησις μεταφέρεται απο τάς πράξεις των ανθρώπων ε1ς τάς πρά
ξεις των θεων, αναπτύσσεται εlς ποιητικάς ε1κόvας καt εlς ερωτικάς.
περιyραφάς, εlς rοιλοσοφικάς σκέψεις, ε1ς γενεαλογίας Θεων κ:χί ήρώ
ων, ε1ς θαυ_ματουρyάς επεμβάσεις δσίων Βραχμάνων καt διαφόρωV'
δαιμόνων. Θά δώσωμεν μόνον μίαν σύντομον περίληψιν της πάλης.
Πανδοίδων και Καοuραβων, ή δποία κατέληξεν εlς την yνωστήv μά.
χην της Κουρουξέτρα;.
'Αποθανών• βασtλεύς ε[χε δύο υίούς. Τον llανδοσ, δ δποίος.
εγέννησε 5 υίούς (Ιlανδο1δαι) καl τον τυψλον Δρυταράστρα, δστις.
εγέννησεν 100 υίούς (Καουραβαί). Ό Πανδοσ &πέθανε και τον διεδέ
χθη δ τυφλος αδελφός του. Οί βασιλόπ:χιδες δλοι ανετρά.φησαν μαζί,
αλλά οί Πανδο1δαι (Ί ουδιστίρα δ δίκαιος, Βήμα δ ανδρείος, 'Αρζούν�
δ πολεμιστής, Νακούλα δ ώρα!ος, Σαχαδέβα δ σοφός), ύπερετχον εlς
άρετάς καί πολεμικήν τέχνην. Τοστο εγέννησε τον φθόνον ε1ς τούς.
Καουρ:χβούς, eιί δποίοι κατώρθωσαν νά εξορίσουν τούς Ιlανδο1cο:;. Ό
Άρζούνο:, δ πολεμιστής, εκπροσωπών τούς 1Ιαvδο1δο:ς, ελο:βε μέρος.
εlς άγώνισμα τόξου, με επο:θλον τήν βασιλοπούλαν Δραουπαδή, ενί
ΚΎ]σε κο:ί την ενυμφεύθησαν συγχρόνως καl οί πέντε &:δελφοί, �ποκτή
σο:vτες εξ ο:ύτης πέντε υίούς, lκο:στος άπο lναν. οι Κ:χουραβο:ί, μή
ελπίζοντες vά νικήσουν ε1ς πόλεμον τούς Πανδοίδας, εκάλεσο:ν τον·
αρχηyόν τους Ίουδιστίρα εlς δολερον πο:ίγνιον με κύβους και το().
εκέρδισο:v δλον τον πλουτον κο:ί ακολούθως τήν βασιλείαν, ύπeχρεώ
θησο:ν δε οί Πο:vδο·tδαι νά διαμείνουν επί 12 ετη εξόριστοι ε1ς τήν·
ερημον. Έκετ εδιδάχθησαν &πο τούς ερημίτας δσίους, τούς «Γιόγκι>>
δπως εμάθα:με σήμερα vά τούς λέμε, τήν γνωσιν των !Sντων καl ενί-
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χησαν δαίμονας καί θεους με δπλα τα δποία ελαβεν δ , Αρζούνα άπα
τον θεον του πυρός. 1ετα την πάροδον των 12 ετών τ·ϊjς εξορία
έξετχζεται εΖς συμβούλιον των Πανδοίδων το πρόβλημα πολέμου ηι
ειρήνης. Ό άpχηyος των Πανδοϊδων δεν αyαπα τον π6λεμον, καL
μάλιστα εναντίον συyyενων. Ό Κρισνα (ό yδόη ενσαρκωσις τοσ.
Βίσνου) εξαίρει την ανδρείαν, δταν συμβαδίζει με την δικαιοσ�ην .,
καί προτείνει την συνδιαλλαyήν, προσφερόμενος να μετα.οr,j δ ίδιος,
ώς πρεσβευτης ειρήνης. • Αλλα δ αρχηyος των Κα.ουρα.βων είναι αμε
τάπειστος εις το μίσος κα.τα των Πα.νδοιδων. 'Ετσι δ πόλεμος καθί
σταται αναπόφευκτος. οι δύο στρατοί συναντώνται είς τας οχθα.ς της.
λίμνης Κουρουξέτρα. Ή μάχη διήρκεσε 18 ήμέρα.ς κα.ί περιyράφετα.
.λεπτομερώς, δπως εις την Ίλιάδα, με τας έκατέρωθεν απωλεία.ς κα.l
δια.κυμάνσεις του αyωνος, εις τον δποίον πρωτα.yω'ιιστεί δ Πα.νδοίδη
, Αρζούνα., ώς αλλος , Αχιλλεύς, κα.ί λαμβάνουν μέρος δα.(μονες κατέ
χοντες όπερφυσικας δυνάμεις. Χα.ρα.κτηριστϊκον είναι δτι εξα.πελύθη
σα.ν έκα.:τ:έρωθεν ύπερφυσικα μυστικα οπλα, προκα.λέσα.ντα λάμψιν,
μυρίων ήλίων, τα δποί'α πρόκειται να επιφέρουν τρομα.κτικd:ς κα.τα.
στροφχς. Τότε ομως επεμβαίνουν οί δσιοι Βρα.χμανες κα.ί �να.yκάζου'i
τους κυρίους των υπερφυσικών . βλημάτων να τα ανακαλέσουν, ώστε
να μη κα.τα.στρα.φr,j δ κόσμος. Τέλος ενίκησα.ν οί Πα.νδοίδα.ι, φονευ
θέντος εις μονομα.χία.ν του αρχηyου των Κα.ουρα.6ων Δουριοδά:να.. Όί
άρχηyος των Πα.νδοίδων, λυπούμενος δια τον Οάνα.τον τόσων βασιλέ
ων κα.ί γενναίων πολεμιστών, αποφασίζει να αποσυρθr,j εις την ερημον.
αλλα τον αποτρέπουν δλοι κα.ί τον �είΘουν να ανα.λά6] την βασιλεία.'/,
δια την ασ,<.ησιν της δποία.ς του δίδουν σοφας συμ6ουλάς. Έπα.κο
λουθεί αφήγησις του θανάτου δια.φόρωγ ήρώων κα.ί ή ανάβα.σίς των,
ε1ς τον ούρα.νόν.
Έyκα.τα.λείποντες την Βαλα.βα.ράτα., θα προτάξωμεν την Ρα.y-·
γου-Βάνσα., της Γιτα.

Pαyyou - Βάνσα

η

Έπιτομη της Ραμαϊάνα

'Όπως ή Βα.λα.βαράτα. θεωρείται επιτομη της Μα.χα.βα.ράτα., ετσι
καί ή Ραγγου - Βχνσα, μολονότι αύθύπαρκτος, θεωρείται έπιτομr�
της Ραμαϊάνα του Βαλμίκη. Ποιητής της φέρετάι δ Καλιδάσα, δστις
εζησε τΌν τελευταίον π. Χ. α1ωνα και εγραψεν έπικα ποιήματα και
τραγωδίας.
Ή Ραγγου-Βάνσα, αποτελουμένη απο 19 ραψωδίας, περιγρά
φει την γενεαλογίαν 29 βασιλέων, έ;c των δποίων 4 πρόγονοι κ-αί 24απόγονοι του Ράμα, πέριξ του δποίου περιστρέφεται 11 δλη διήγη
σις. Ό βασιλεuς Ράμα εlναι ή Ί η ενσάρκωσις του θεου Βισνου.
Ένεq_αρκώθη τr,j παρακλήσει των άλλων κατωτέρων θεών, δια να κα
ταπολεμήσ"!J τον Ρα6άνα, αρχηγον των πονηρών πνευμάτων (Ρασκά
σα), συλληφθείς εν γαστρί της 6άσιλίσσης μητρός του κατd: τρόπο
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-ύπεpφυσικόν. Ό Ράμcι ά:πό νεcιpας ήλικί'Χ.ς κ'Χ.τ'Χ.βάλλει yίyαντ'Χς κcιί
Ο'Χ.ίμ,,νcις, βοηθούμενος ύπό τών όσίων Βpcιχμάνων, λαμβάνει δε σύζυ1ον την γηγενή (yεννηθείσαν ά:πό την γη) Σ:τα. Ό πcιτήp του βcισιλευς
,Δ,χ,σσαpάτα μελετα να του πcιpcιδώσ'Ώ την βcισιλείcιν, ά:ποσυpόμενος δ
"διος ε1ς την εpη μον, άλλα δεσμευθείς ύπό δpκου νά έκτελέσ'Ώ έπιθυμί
αν μιας των συζύγων του, ά:νcιyκάζεται νά έξοpίσ'Ώ διά 14: ετη τον Ράα:, δ όποίος δέχετcιι εύχcιpίστως τη·ι έξοpίcιν, δια να μη γίν'Ώ δ πατήρ
του έπίοpκος. Ό Δα:σσcιpάτα άπό την λύπην του άποθνήσκει, ένθυμού
,μενος τους λόγους τοϋ άσκητου, του δποίου, κυνηγών κχτά τήν νεότη
τά του ε1ς τό δάσος, ετόξευσε κcιτα λάθος κχί ε::ρόνευσε τον υίόν. Ή
στοpία είναι πολυ συγκινητική καί ίστοpείτα:ι δια μχκpων ε1ς τήν
Ρcψχϊάνα. Τό νέο πχιδί ετήγχινε να φέpη νερό στους διφ::ισμένους
τυφλους εpημίτα:ς γονείς του, δτcιν ετοξεύθη κα:ί άτ.έθα:νε. 01 γονείς
.έκλχυσα:ν με συyκι ιητικά λόγια τό μοναδικό στήριγμά τους, κ'Χ.ί τό
τε δ τυφλός άσκητης είπε στον πα:τέpα: του Ράμα: «Και συ σε yε
pοντικη ήλικια, θα λάβης θάνατον εκ λύπης υίου».
Ό Ράμα: ε1ς τήν εpημον άποκpούει τον εpωτα της άοελφης του
Ρα:βάν-χ, πα:pαμένων πιστός ε1ς τήν σύ"υyόν του 1ιτα, καί κα:τα:βάλ
λει τους ένα:ντίον του κινηθέντα:ς δαίμονας. Τότε δ Ρα:βάνα:, μετα:
μοpφώσας φίλον του οα:ίμονα ε1ς χpυσην ελαφον, άpπάζει τήν �ιτα.
''Ό Ράμα εκστpα:τεύει ενχντίον του βοηθούμενος ύπό τG)ν πιθήκων,
καί μετα μακpας μάχα:ς τον φονεύει είι,, μονομαχία:ν, ή όποία: διήρκεσε
-3 ήμέpα:ς, άποκόφας με 10 πυpοε�δείς pομφα:ία:ς τας 10 κε::ραλας του
Ρα:οάνο:. 'Απελευθεpώσας την Σιτα την επα:ναφέpει άμωμον, επί
.αpματος φερομένου δια του α:1θέpος καί δδηγουμένου δια της δια:νοί
α:ς του Ράμα. Λ·ήξα:ντος δε του χpό'Ιου τ·ης εξοpίχς του, ά:ναλαμβά
-vcι τ+ιν βα:σιλεία:ν άπό τόν άδελφόν του Βο:pάτο: δστις την ήσκησεν
ιώς επίτροπός του, χωρίς να την επιοουλευθ'Ώ. Ή εύδαιμονία του νι
.κητου Ράμα: συμπληpουται δια τfις εγκυμοσύνης της συζύγου του
.Σιτα. 'Αλλά πριν καταστ·Ω πατήρ, λχμβάνει την σκληpαν άπόφχσιν να
-τήν εξοpίσ'Ώ ε1ς την εpημον, διότι, άν κα:ί άμωμος, είχε δυσφημισθ'Ώ,
iκ του λόγου δτι κατα τήν ά.pΠ'Χ'(f/Υ της οιέμεινεν ε/ς τοy οίκον του
Ραβάνα:.
Ή Σιτχ εγκαρτερεί, περιθάλπεται ε1ς την εpημον πα:τpικως άπό
-,;όν άσκητην Βχλμίκη καί γεννα διδύμους υίούς, ε1ς τούς δποίους ό
Βα:λμίΧη έοίοαξε ταc; Βέδο:ς Υ.αί τήν Ραμαϊάνα:. Wάλλοντες τήν Ρχ
;μα.ίΊχνα: οί μικροί βα.σιλόπαιοες εpημίται συγΥ.ι1ιουν τον Ράμα., δ όποί
ος τpοσφέpει την βασιλείαν ε1ς τον διδάσκαλόν του Βαλμίκη. Ουτος
5μως τήv άποκpούει καί "ητα. άπό τον Ράμcι. να &τ.οκα:ταστ·ήσ'Ώ την
.Σιτα. Ό Ράμα θέλει άντικειμενικήv άπόδειξιν της &θωότητός της,
τήν δποίαν ή Σιτα. δίδει δια του θχνάτου τ·ης κατερχομέvη εlς την
μητέpcι. της Γην.
Ή ποιητικη αύτή άψήγησις των περιπετειών του Ράμ::ι. διακο-σμείται με πολλα ένδιcι.φέpοντα έπεισόδια.
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Γ ι τ ό:
Ή Γιτα, η l\Ιπαγκαμπάντ - Γκιτά, εfνα:ι ενα &πό τά ύψιπε τέστερα: 6ι6λία: τ·η; πα:γκο::ιμίου φιλολογίας. Αποτελεr τ η-ι ίεραν 6ί 6λον των 'Ινδουιστών, η μαλλον το Εύα:γγέλιόν τους, έαν θελήσωμεν·
να πα:ρα:λληλίσωμεν προς την Πα:λ. Δια:θήκην τας Βέδας, των δποίωw
ή' Γιτα θεωρείται έπιτομή. Όρθως δ Γεώργ. Τυπάλδος (καί οχι δ.
Δημ. Γαλανός, δπως μερικοί αναφέρουν) τήν έπονομάζει «Θ<εσπέσιοψ
!έλος». 'Αλλοι την μεταφράζουν «'lΌ άσμα του Δεδοξασμένου, η τοσ.
Κυρίου, η του Ευλογημένου» η «Το θεικο τραyοσδι».
πάρχουν πλείσται μεταφράσεις της Μπαγκαμπάντ - Γκιτά ,,
αλλα είναι ζήτημα κατα πόσον αποδίδουν το &:κρι6ες κείμενον. 'R
πρώτη 'Α γγλικη εκδοσις έγένετο το 1785. Ό Δημ. Γαλανός, ε1ς το.
τέλος του χειρογράφου της μεταφράσεώς του σημει<�νει : « ''°Εδιδά
χθην τα.ύτην την Γιταν παρα του Κα:νδα.ρδάσα, τ'Ώ 12"Ω τ.ο.ϋ Ιοεμ6pίου κατα το t;(ωβ' ετος (1802), έν Κασσ'Ώ τ'Ώ πόλει των Βραχμά
νων». 'Ως έκ τούτου ή μετάφρα:σίς του θεωρείται ώς μία. έκ των,
μαλλον αύΟεντικών. Ό έκδότης Γ. Τυπάλδος γράφει: «�ο αοίδιμο
Γαλα.νό-ς, έννοων καλιί)ς τrιν αρχαία.ν Σανσκριτικην yλωσσαν, γνωρί
ζων έπίσης τα φιλοσοφικα συστήματα. κα:ί τας θεοσοφικας δοξασίας
των Ίνδων, κχί ων μεμυημένος είς τα μυστήρια καί τα� άγιαcπεία.ς.
α.υτω έδιδάχθη, δπερ έστί έμελέτησε κα.ί μετ' έπιστα:σίας · έξήγη
σε... ». Χαρακτηρίζει δε τήν lΊτα ώς «Θεοσοφικόν διάλογον μεταξύ,
του Κρισνα (8ης ένσα.ρκώσεως του Βισνου) κα:ί του 'Αρζο6να. (υίου,
του Πανδοσ), περιέχοντα έν συyόψει την φιλοσοφίαν κα.ί μυστ.ηριώδΥJ;
θεολογία.ν των αρχαίων Ίνδων».
Ή 'Άννυ Μπέζα:ντ, μεταφράσα.σα. καί α.ύτη την Γιτά,, γ,ράφεt:
είς τον πρόλογον της έ�δόσεως, δτι. το δίδαγμα: του βιβλίου είνα.ι δτι
δ πν:::υματικος άνθρωπος δεν είναι απαραίτητον νά γίν'Ω &:να:χωριητης;
δια να έπιτύχ-r,1 τήν ενωσίν του μ: τήν Θεία.ν Ζωήν. Ή ενωσtς α:ϋτη,
δύναται να πpα:γμα:τοποιηθ'Ώ κα.ί μέσα: ε1ς την τύρ6ην του κο.ινωνικου,
βίου, αφου τα έμπόδια: δια την ενωσιν δεν εόρίσκονται έκτος ήμων.
· αλλά εύρίσκοντα.ι έν ήμίν. Είν'αι δμω; απα.pα.ίτητον να σιγήσου-.,. τά.
πάθη, να κυρια.ρχηθουν αί α.1σθήσεις, να σταμα:τήσ-r,ι ή ελξι,ς κα.ί fi.
αποστροφη των καταστάσεων κα.ί των προσώπων, να κα:τα:στ'Ώ δ άν-·
θρωπος απα.θr1ς κα:ί αδιάφορος δια -τους καρπους των πρ:χξεώ,ν του ,,
καί τότε δύναται να έπιτευχθ'Ώ ή ένα:ρμόνι::ιίς του με το πα:λμ.ον τής
Θείας Ζωης κα:ί ή ενωσις με το Θείον.
Ή Γιτα Οεωρείται ώς ενα: έπεισόδιον της Μα:χαβι:φάτ.α κα:t
αποδίδεται ε1ς τον σοφον Βρα:χμάνα Βεάσα.. 'Ισως δμως κα.ί να έγρά
φη πολυ μετα.γενε::ιτέρως, πιθανώς κα.τα τους περί την γένvησι,y του.
· Ίησου α:ίωνας, περιέχει δε τrιν πεμπτουσία:ν της Βpα:χμ.α:νικής δcδα:
σκαλία:ς.
Ηοίον το πλαίσιον της Γιτα; Πρίν αρχίση ή γνωστ·ή μας &πα.
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Βα:λα:οα:ρ&τα: μάχη της Κο ρουξέτρα:, ό πολεμιστη; ' ρζούνα:,·
;βλέπων του; εις τα δύο στρατόπεδα: συγγενείς κα:ί φίλους, και άνα:
:λογιζόμενος -τά κακά τα δποία: θα πάθουν έκ της μάχης, κα:ταλαμ
:6άνετα:ι ύπο άθυμία:; κα:' άρνε-τα:ι να ,ολεμήσ11. Τότε δ Κρισνχ που
-ίνα:ι δ ά:ρμα:-ηλάτης του, του δμιλεί περί της έπιτ-ελέqεως του κα:
()·ήκοντο;, περ' της άθα:να:σία:ς της ψυχης κα:ι περί της οδσία:ς του
,. είου. Του έξηγεί δtι δ σκοπος τής ζωης είν:χι ή άπολύτρωσ�ς του
d:νθρώπου, ηtι; έπιτuγχάνετα:ι δια της άσκήσεως της πρα:κτικη' άρε·
-τής, 1ι δποία: γεννα. την άπάθεια:ν κα:ι δτα:ν άσκείtα:ι χωρίς δ άνθρω
τ.ος να άποολέπ11 εις τον κcφπόν των εργων του,' δδηγεί προς την
� ε ω ρ ί α: ν του θείου κα:ί ε1ς ε ν ω σ ι ν προς α:ύτό. Μόνον ετσι
-τερματίζοναι α:ί μετε ισαρκώσεις της άνθρωπίνης ψυχής εις διάφορα:
ώμα:τα.
'Αλλ' αpαγε, ·ή μ&χη της Κουpουξέτρα: είναι μόνον ή μάχη με
-τα:ξύ Πανδοιδων Μί Κα:ουρα:οων, η μή�ως είναι δ κα:θημερινος συ
"'.Ιειδησια:κός άγών, δ δ εξαγόμενος ε ς τό έσωτερικόν κάθε άνθρώπου
,μεταξύ των άγαθων κα:ί των κακών τάσει�ν του ;
Όμιλουντες δια την Γιτά, δεν είναι δυνατον να μη μεταr.ρέρω
,μεν--κα:τα ό:κριοη μετ&gψχσιν απο τό κείμενον του Δημ. Γαλα:νοσ
-τά θα:υμ&σια λόγια: του Κρισνα. προς τον 'Αρζούνα:, τα αναφερόμενα:
1ς την άθα:να:σίαν τής ψυχης (κεr.ρ. Β' πα:ράγρ. 11-30).
-την

«'Εσύ λuπασαι γιά δσα δέν ειναι αξια λuπης, καί λές σοφά λό
Ύια. 'Αλλ' ol σοφοί ούδέποτε λuποuνται, οϋτε γιά κεLνοuς πού πε
Ιiθαίνοuν, ούτε γιά κείνοuς πού ζοuν.
'Εγώ, έσu, και δt,οι αύτοί έδώ ol βασιλείς και ήγεμόνες λαών,
�έν ίιπηρξ
' ε καιρός πού δέν ίιπήρχαμε, ούτε θά ύπαρξη καιρός πού δέ
"θά ίιπάρχοuμε. 'Όλοι καί πάντοτε ίιπήρχαμε και πάντοτε θά ίιπάρ
".ΧΟυμε.
'Όπως ή ψuχη παραμένει ή ίδια στο σώμα τοu άνθρώποu καt
.κατά τήν παιδική ήλικία και κατά τήν νεότητα και κατά τά γερατειά,
,ετσι και μετά τό θάνατο αλλο σώμα παLρνει. 'Ώστε δ σοφός δέν τα
rράσσεται οϋτε μέ τή γέννηση, ούτε μέ τήν καταστροφή τοu σώματος.
"Οσα προξενούν στις ,αίσθήσεις άλλοτε ζέστη κι' άλλοτε· κρuο,
"λλοτε χαρά κι' αλλοτε λuπη, ερχονται και παρέρχονται. Γι' αύτό
,εlναι πρόσκαιρα. Νά έγκαpτ:ρης σ' αύτά. 'Όποιος άπ' αύτά δέν κάτα
-πονείται, άλλά μένει ό ϊδιος και στά καλά και στά κακά και άδιά
φορος, αύτός εtναι αξιος της άθανασLας.
Στά μάταια δέν ίιπάρχει άλήθεια. καί στήν αλήθεια δέν ίιπάρχει
ιμα.ταιότης. Τό ψέμα δέν γίνεται άλήθεια και τό άνuπαρκτο δέ γίνε
-τω. ίιπαρκτό. 'Έτσι λένε γι' α.ύτά έκείνοι πού τά γνωρίζοuν.
'Εκείνο -πού ζωογονεί τό κάθε τι, μάθε πώς δέ φθείρεται, κι•
αύτό τό αφθαρτο κανείς δέν μπορεί νά τό κατα.στρέψη. Μονάχα τά
σώματα καταστρέφονται και μόνον αύτά μπορούν νά πεθάνοuν. 'Αλλά
ή ψuχη είναι αίώνια, αφθςιρτη, απειρη, άκα.τάλuτη, άπεριόριστη.
uΟ-ποιος νομLζει πώς ή ψuχή μπορεί νά καταστρέψη η νά κατα
<στραφη, τίποτε δέ γνωρίζει. Γιατί ή ψuχή οϋτε καταστρέφει, οϋτε
::καταστρέφεται.
Ή ψuχή δέν γεννιέται, οϋτε πεθαLνει, οϋτε μεταβάλλεται, γ,ιατt
είναι απλαστη. 'Αγέννητη, αίώνια., άμετάβλητη, αναρχη, άναλλοίωτη.
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έ:ν καταστρέφεται 'ιSταν τό σώμα πεθαινει.
Γιατt οπως δ άνθρωπος, πετάει τά παλιά του pοϋχα για να φο
(f)έση άλλα καινQύpγια, ετσι και ή ψυχή έγκαταλείπει τά παλιά σώ
:,μ�τα, για νά πάpη άλλα νεώτερα.
Την ψυχη τό σπαθt δέ:ν τήν κόβει, ή φωτιά δέ:ν την καίει, τό
νερό δέ:ν την ύγpαινει, δ άέpας δεν την ξεpαινει.
'Αφοϋ, λοιπόν, ξέρεις πώς ή ψυχή είναι άπpόσβλητη, άμετάβλη
τη, άναρχη, άόpατη, άφθαρτη, δεν πρέπει νά λυπασαι.
'Αλλά καt άν άκόμη είχες τή,ν ίδέα πώς ή ψυχή γεννιέται καt
' 'lπεθαινει, πάλι καt τότε δέ: θάπpεπε νά λυπασαι.
Γιατί έκεινου πού γεννιέται, είναι βέβαιος δ θάνατος, καθώς κ'
-έκείνου πού πεθαίvει ή γέννηση. 'Ώστε δέ:ν πρέπει νά λυπασαι για
:κάτι πού είναι αναπόφευκτο.
Τά σώματα πού προέρχονται άπό την δλη, πάλι στην δλη δια
λύονται, δpατά μονάχα άνάμεσα στη γέννηση και στό θάνατο. Πως,
λοιπόν, μπορείς νά θpηνης γι' αύτά;
,
Την ίδέα της ψυχης άλλος τη δέχεται μ' άποpία, κι' άλλος μέ:
�αυμασμό. 'Άλλος έκπλήσσεται πού άκούει γι' αύτήν, κι' άλλος,
.άκούγονται; τίποτα δέ: νοιώθει.
Αύτή ή ψυχή; πού δεν μπορεί νά κατατpαφη καt είναι αtώνια,
-ύπάpχει σέ: ολα τά σώματα. Δεν μποpείι;, λοιπόν, νά λυπασαι για
-τό �άνατο των σωμάτων.η

Αυτα έδίδαξεν δ Κρισνα στον 'Αρζούνα.
'Επίσης θα αναφέρωμεν την περί ενανθρωπήσεως του θείου διδχ
·σ κχλίαν του Κρισ�α (κεcρ. Δ' πα:ράγρ. 5-10):
«Πολλές γεννήσεις και σένα καί μένα εχουν γίνει, τις δποίες
έγώ ολες γνωρίζω, οχι ομως και σύ.
Γιατι άν και είμαι άγέννητος, άμετάβλητος και κύριος των ·οντων,
-παίpνοντα<;; μέ: τη θέλησή μου ύλική μορφή,· γίνομαι άνθρωπος.
'Όταν λιγοστεύει ή δικαιοσύνη και περισσεύει ή άνομία, τότε έγώ
-ένσαpκώνομαι.
·
Γίνομαι άνθρωπος σέ: κάθε αίψνα, για νά προστατεύω τούς άγα- .
·θούς, νά έξολοθpεύω τούς κακούς, και νά σώζω τό νόμο.
'Όποιος πραγματικά γνωρίζει τη θεία μου γέννηση καί τά θεία
μου εpγα, αύτός, οταν έγκαταλείψη τό σώμα, δεν ξαναγεννιέται, άλ.λά μαζί μου ένώvεται.
Γιατι οσοι είναι άπαλλαγμένοι άπό έπιθυμία, φόβο και θυμό,
-δσοι έμένα σκέπτονται καί έλπίζουν σέ: μένα, οσοι μέ: τή γyώση καθα
�ίζονται· καί μέ: τήν έγκpάτεια, αύτοί είσέpχοντfΧ� στην ούσία μουη.

Θά αναφέρωμεν ακόμη μιαν περικοπf1ν, απο την δποίαν ένδέχε
-ται να ήντλησε τrιν εμπνευσίν του δ R. Kiρling, δ δποίος εζησεν
.είς τας 'Ινδίας, δια το Όχυμχσιον ποίημά του «If you can ... »
{κεφ. ΙΒ' παράγρ. 13-19):
. «'Όποιος είναι εύγενικος κχι Π?όθυμος προς δλα τα έμψυχα
,όντα, ευσπλαχνικος και ταπεινός, καί δεν εχει ύπερηφχνεια, καί μέ
-νεc δ ίδιος σε ατυχία και σε δυστυχία, κχί υπομονετικός.
'Όποιος είναι πάντοτε ευχάριστος, νηφάλιος, κύριος του έαυτου
-του καί με πεποίθηση σε μένα, αφοσιωμένος σε μένα στην· καρδιά·
-χαί στο νου, καί με λατρεύει, αοτος είναι δ αγαπημένος μου.
'Εκείνος που δεν ταράσσει τον κόσμο κχί ουτε τcφάσσεται απο
. ''
. \..r.ιι: •
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τον κόσμο, που είναι ά:παλλαγμένος ά:πο ήδονή, φθόνο, φό6ο και:
ταραχή του νου αυτος είναι δ ά:γαπημένος μου.
'Όποιος δεν εχει ερωτχ καt είναι καθαρός, πρόθυμος, &:διάφορος:
καt χωρίς λύτε�, δποιος καταφρονεί τα. τράγματα του κόσμου καL
έμένα: σέ6εται, α:οτος είναι δ ά:γα:πημένος μου.
.
υΟποιος ο τε χαίρεται, ο τε λυπαται, ο τε μισεί, ο τε έπιθυμεί ,.
καt σε τίποτα: δε λογαριάζει το κα:λο και το κακό, και έμέvα σέ εται, αυτος ειvαι ο αγαπημεvος μου.
'Όποιος είναι δ ίδιος σε έχθρο και σε φίλο, σε τιμες και σε κα
ταφρόνια:, στο κρυο Καt στη ζέστη, σε χαρα καt σε λύπη, και σε τί
τοτα δέν είναι προσκολλημένος, οποιος μένει δ ίδιος σε έπαινο και
σε κατηγορία:, σιωπά; καί είναι ευχάριστος στον καθένα:, ανέστιος κα
με σταθερο φρόνημα, καί μένα: λατρεύει, α:υτος είναι σε μένα ά:γα
πημένος».
,
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Ίτιχασα - σαμουτσαια, τουτέστιν
Άρχαιολοyίας Συλλοyη

η

περi διαλόγων και μύθων-

Το βιβλίον τουτο, με τον τριπηχυαίον τίτλον, είναι πληρες σο
φίας άλλα καί ευχάριστον ε1ς τήv ά:vάγνωσιv. • Αποτελεί έκλογηv χα
ριεστάτωv μύθων καt διcι:λόγων ήθικυυ περιεχομέv'ου, ε1λημμέvων έκ.
της l\ιlα:χα:6α:ράτα, ή δποία--οπως ήδη &ναφέρα.μεv- &ποτελείτα:e.
ά:πο 200.000 στίχους, ά:ποδιδομένη εlς τον σοφοv Βεάσα:.
Ό συγγραφευς η έρανιστής της Ίτιχα.σα;--σα:μου:σαία, &ποτε
λουμένης ά:πο 3.333 στίχους, είvχι άγνωστος. Ε1ς το προοίμιόν τοι,
έξαίρει τήv σοφία:v της l\ιlα:χα.6α:ράτα., ή δποία. έρμηvεύει κα:t υποκα
θιστά: πλήρως τας Βέδα.ς, καθώς κα:ί του ποιητcυ της Βεάσα., συμ6ουλεύοντος τήν ά:π-:ι:ρυγην του κα:κου κχt τήv έπιδίωξιv του ά:γαθοD,
ά:πο το στόμα του δποίου ρέει δ ά:γαθος λόγος, ώς μέλι
λυκυ έΥ..:.
του άνθους )ωτου. Κα. ένθυμούμεθα το 'Ομηρικόv «του κα.ί &πο
γλώσσης μέλιτος γλυκύεν ρέεv αΜή».
Ό άγνωστος συγγραφευς τfς 'Ιτιχα.σcι:-σαμουτσα:ία δνομάζει το
ίδιον αυτου εργοv «ά:νάξιοv ποίημα:», ένω δια τήν l\ιlα.χα.6α.ράτα. διε
ρωτaτα.ι ποία θα ήτο ή κατάστασις του κόσμου, τυφλου έξ &γνοία:ς
κα:ί σκότους, έαv δεν ύπηρχον α:ίιτα τα τρία, ή Μα.χα.βα:ράτα, δ 'Ήλι
ος καί ή Σελήνη;
Ή Ί τιχασα - σα:μουτσαία άποτελείτα.ι ά:πο 33 α:ύτοτελ η κε
φάλαια, η μαλλον ά:πο 32, διότι τό 31ov δεν προέρχετα:ι &πο τήγ·
Μ:χχαβ:ιράτα, περιέχον τον μυθον της ά:γελ-:χδος Βcι:χουλά, ή δποίΙΧ
επεσεv ε1ς οvυχας λέοντος καί κλαίουσα τον παρεκάλεσε να τήv &φή
ση να ά:ποχαιρετίσ"Q τσv μόσχον της, ύποσχομένη δτι θά έπα.νέλθ"Q δια.
να κατα.βροχθισθ'Ώ. Ό λέων, πειθόμενος ε1ς τους δρκους της τή
αφήνει vά φύηι. Ή Βαχουλα θηλάζει διά τελευταία:ν φοραν τον μό-
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σχον, τοΟ δίδει συγκινητικας συμοουλάς, άποχαιρετα τήν μητέρα
καί τας φίλας της &γελάδας, αί δποίαι ματαίως προσπαθούν να τήγ
άποτρέψουν άπό του να τηρήσr,ι την δπόσχεσίν της, τούς �μπιστεύεται.
τον μ6σχον της, επικαλουμένη επ' αύ.:όν την προστα;σίαν των θεω\Ι'
δλων, καί &πέρχεται ε1ς τον λέοντα, δια να μη παραο·Ω τον δοθέντα;
δρκον. Ό λέων συγκινείται, μετανοεί δια τας ζωοκτονίας του καL
άφήνει την Βαχουλα νd: επιστρέψr,ι ε1ς τον προσφιλή μόσχον της.
Ά ναφέρομεν τούς τίτλους μερικων εκ τG>ν κεφαλαίων του 6ι6λίου: Περί παραμυθίας, περί πεπρωμένου, περί εγκρατείας, περL
φιλοξενίας, περί ά�αλλαγης των του κόσμου δεινων, περί άρετης >
περί μαται6τητος των. του κόσμου, πε·ρί οίκήσεως μετ' άγαθων άν
δρων, περί άποχης κρεωφαγίας κλπ.

Γ I ΤΑ,
ι)

ΘΕΣΠΕΣΙΟΝ ΜΕΛΟΣ
Mll',\Φl'ΛlOLIH [Κ ΊΟ) DΡ\\ΜΛΝΙΚΟ'f

ΔUΜΠΤΡΙΟϊ ΓΛΛΜΟϊ, ΛθΒΝtΙΟϊ.
\{ rft ."'fflO /1 J'Οι..ιiι ι...ι κ:,1 .Taf ιr ψί•ι:ωι α J(η8t{(1(t1

Γ[ΩΡΙ ΙΟϊ Κ ΓϊΠΑΛΔΟ'f,
1·

\110�Τ0 ι\(.1Ο, δ.ΟΙΜΙΙΤΟ\'
lJιΙ/.Ιιcιι,ιJ./ιιχι;,(.

ΕΝ ΑθΒΝΑη;,
tSH

Φωτοτυπία της tκδόσεως 1848 της
«Μπαγκαβάδ Γηά:., κατά μι,τάφρασιν
Γαλανού.

/

Τό 6ι6λίον παρέχει ηθικοc
διδάγματα; προσφερόμενα ύπο
μορφην μύθων, ώς της άγελά
δος Βαχουλά, πcψχινέσεις καt
άποφθέyματα, ώς τα περιεχό
μενα ε1ς τον Πρόδρομον, καL
άπο6λέπει είς την άποφυγην
του κακου, ε1ζ την άσκησιν
της άρετης καί είς τήν λύτρω
σιν του θεόφρονος άνΟρώποι,
εκ των πραγμάτων του ματαί
ου κόσμου.
Μεταφέρομεν ώς δείγμα με
ρικας περικοπd:ς είς πρ6χειρονμετάφρασιν:
- Δεν άρμόζει σε άνθρωπο�
θvητόv vά λέγn: 'Όχι σήμε
ρον, άλλά αϋριοv. Χωρίς άλ
λο θά ελθn μια αϋριοv κατά.
τήv όποLαv έκείvος δεν θά u
πάρχn. Ό σώφρων ας κάμnι
σήμερον εκείνα τά όποία έπρό
κειτο vά γίνουν αϋριοv. Ό θά
νατος δεν περιμένει, εϊτε τ�
εργοv τοϋ άvθρώπΌυ έτελέσθη >
εϊτε δεν έτελέσθη.
- 'Όστις δεν ψέγει τά έλατ
τώματα των άλλων, άλλ' έπαι
vεί τάς άρετάς των, 'αύτός πο
ρεύεται είς τόv άτελεύτητο�
ούραvόv.
- Καθώς ή μέλισσα συλ
λέγει τό μέλι έκ πολλών και
διαφόρων άvθέωv, ετσι και
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φρόνιμος ανθρωπος συλλέγει τό έξαίρετον και τό αριστον έκ πολλών
'
σπουδαίων άνδρων και βιβλίων.

Επt πλiον θα: άνα:φέρωμεν ενα: μόνον μυθον του βιβλίου� (διότι
της άγελάοο; Βχχουλα: είναι πα:ρείσα:κτος) χα:' τουτον περιληπτικώς,
fyα: ές ονυχος δια:γνώσωμε'J τον λέοντα:.
Κάπ')ιΟ δηληtηp ω3ες φ[δ cδάγκασε ενα: παιδί κα:ί το άφησε
)Ιεκp�. "Ένα:; θ, ρευτη; επια:σε_ το φίδι κα:ί το έφερε στη μητέρα: του
-:πα:ι- ου, Π?οθuμοποιηθε'ς να: το σκοτι1σr,ι, για: το Χα:ΚΟ που εκα:με.
' λλ' ή μηtέρα: t'J} π..< 3 ο- είπε στο θηρευtη ν' άφfισ11 έλεύθε
ο το φ:οι, γ α: ct δ θά ια:i ' - το δzν πρόκειται να: έπα:να:φέρr,ι στη
,ζωη το πα:ι'5! τη;. Το , :δι- -Ηγει- δεν είνα:ι πα:ρα: το οργανον τής
,
' .... ,
,
'
'
,
' , '
- · '
-ε ί rαpμεvη- _χα:� οεν πρεπε κχvε ς να: κα:νr,ι κα:κο α:νtι κα:κου, α.2 λλα;
}LQVOY Κ7.λο. ·
Ό θηρευτη; δμω; επιμένει δtι πρέπει να: σκοtώσr,ι to φίδι. Τό
τε το φίδι του λέγει δτι οεν πτα:ίει α:ύtό, διότι έξετέλει πpοστχγην
-του Θα:νά tou.
"Ε?χεtα:ι δ Θάνχτο- κ:χ! Ηγει δτι δεν πtα::ε ο τε α:ύ":ός, άλλα:
δ χρό'ιο:;, διόtι τα: ·π:χνtα:, κινηtα: κα:' άκίνητχ, εις τον οίιpα:νον η
την γην, ύπόκειντα:ι ε1ς τον Χρόνον, δ δποίος είναι άναρχος κα:ί άtε
λεύτητος κα:ί πpωτα:ίτιος του πα:νtός.
Τότε ερχεtα:ι δ Χρόνος κα:ί λέγει: Ο τε έγώ, ουt'ε δ Θάνατος,
(Jυτε το φ:οι, ε!μεθα α:ιτιοι του θανάτου του πα:ιδιου. ' λλά τα: πε
-πpα:γμένα: έργα: του. Κα:ί πάντες εrμεθα: ύπεξούσιοι ε1ς το πεπρα:γμέ-vον έργον. Συνεπως, α:1tία: του θανάτου του πα:ιδιου είναι το rδιο το
παιδί, με τα: εpγα: το- προηγουμένου βίου του. Τα: άποtελέσμα:τα:
-των κα:λωy η κα:κων fργων ουδείς δύνα:tα:ι να: μετχτρέψr,ι.
'lΌιουτον το περιεχόμενον τής Ί tιχα:σα:--σα:μουτσα: ία:.
Χιτοnαδάσσα καl ΨιττακοΟ Μuθο-λοyίαι

νuκτερι ναί, ετι δε Στεφανίτης καl 'Ιχνηλάτης
Ή Χιtοπα:δάσσα: &:ποτελείτα:ι &:πο 5 βιβλία: κα:ί περιέχει ήθικο
πολ τικους μύθους, πλουτισμένους με πολλα: φιλοσοφικα: &:π.οφθέγμα:
τα:, ύπενθυμίζοντα:ς ε1ς ιορισμένα σημεία τους Αlσωπείους.
Συγγραφευς της άνα:φέρεται δ Βισνουσα:ρμάν, ζήσα:ς τον Ε' μ. Χ.
ι1.ϊ&ωνα:. Πιθα:νώtερον δμως είναι οτι άποtελεί συλλογην παλαιοτέρων
μύθων, τους δποίους αποδίδουν εlς τον σοφον Πιδπάίκα:, δστις έζησε
300 ετrι π. χ.
Έκ τιίJν μύθων τούτων, τους δποίους κατα: τον 6ον μ. Χ. α.1ωνα:
μετέφερεν δ βα:σιλευς Χοσρόης ε1ς την Περσίαν και οί δποίοι άκολού
θως διεδόθησα:ν, ύπο διαφόρους τίτλους, μετονομασίας και παραλ
λα:γά;, ε1ς δλ ην την Άσία:ν, ηντλησαν αί 'Άραβες και διεμόρφωσαν
την Χα:λιμχ κσ.ί τα:ς άλλα:ς &:ραβικας διηγήσεις. Ήντλησεν &:κόμη καί

..
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Βοκκάκιος ε1ς την Δεκαήμερον.
Προγενεστέρα κατά 700 έτη της μεταφpάσεω '" του Δημ. l'αλα
-νοσ ε[να;ι ή μετάφρασις τοσ έξ Άντιοχεία;ς 1ατpοσ, φιλοσόφου καί &ξι- ματούχου ε1ς το Βυζάντιον, ...,υμεωνος τοσ Σήθ, δ δποίος ήκμασεν
.iπί 6ασιλεία;ς 'Αν?pονίκου, ιJ:ιχ. Δούκα, Νικηφόρου κα;ί 'Αλεξίου ico- ν,νηνου, yνωστη όπο τον τίτλον «Στεψχν'της καί 'Ιχνηλάτης». Ή
ετάφpασις του ΣήΟ, εστεpημένη πολλών φιλοσοφικών άποψθr;:yμάτων,
,&;λλά πλουτισμένη με διαφόρους πpοσθrικας, άpχαιοελληvικάς καί χpι
-στιαv:κάς, μετεφpάσθη 'άpyότεpοv ε1ς την Λατιvικήν, εκδοθείσα το
1679 εις Βεpολίvοv.
. 'Ετέρα. έκδοσις εγένετο εις την Έλληvικηv εν ΒιέννΎ,J κα.τά το
] 783, όπο τον τίτλον «:Μυθολοyικόv, rJθικόv, πολιτικοv τοσ Πιλπάί
ος- Ίvδοσ φιλοσόφου, μετα.φpασθεv εκ της l'αλλικης».
'Ώστε 6λέπομεv μίαν ευpυτάτηv διάδοσιγ, με διαφόρους τίτλους
-κα.ί πολλάς παpαλλα.yάς.' Ό Δημ. Γα.λαvος, μας επαναφέρει ε1ς το
.:Σαvσκpιτικο� πpωτό'tίυποv της Χιτοπαδάσσα:, εκ του ποίου ομως μ€
-τέcρpασέ: μόνον τό Α' 6ιβλίοv, το δε όπ6λοιποv έξ Ί vδικοσ χειροypά
'ψου, μη πpοφθάσας yα συμπληpu)σΎ,J το δλοv κείμενον, εpyασΟείς μό
·vον επί των τpιωv πρώτων οι6λίωv. Ώς εκ τούτου δ Γ. Τυπάλδος εξέ
:δωσεν δμοσ με το μεταφpασθεv όπο τοσ l'α;λα;vοσ μέρος και την κατα
7 α1ωvα;ς άpχαιοτέpαν μετάφpασιv τοσ Συμεωνος μα.γίστpου τοσ Σήθ,
·όπο τον τίτλοv «Στεφα.vίτης καί 'Ιχνηλάτης», διαιpουμέvηv ε1ς 15
-κεφάλαια, τα δποία δ Σηθ όνομάζει «τμ11μα.τα.». Έκ της πα.pαοολης
-των δύο κειμένων 6λέπομεv τάς πολλας πα.pα.λλαyάς.
Η δε «Ψιττα.κοσ Νυκτεpινα.ί Μ.υΟολογίαι», είναι ευτράπελος
'διήγησις, δπως, γράφει εν άpχ'Υ,j το οι6λίοv, «ε1ς ήδεία.v δια.τριοήv των
,ιοημόvωv άvθpώπωv», με κύριον θέμα. την συζυyικήv άπιστία.v κα.ί
-τας ποvηpίας των γυvα.ικωv.
Ό εμποpος Μα.Μνα φεύy�ι ε1ς μα.κpον τα.ξίδιοv κα.ί ή σύζυγός
-του Πpα.οοα.6ατή μένει μόνη κα.ί άπαpηγόpητη. Την πλησιάζουν 9ό
.λια.ι γυναίκες καί της προτείνουν v± τ.αpηyοpηθr,j με άλλους άvδpα;ς,
.,&;πολα.μ6άvουσα τοσ κα.pποσ της έφημέpου νεότητος. Ή Πpα66α.οατη
-πείθεται νά παpα6r,j την συζυγικηv πίστιv κα.ί ετοιμάζεται γα πάΎ,J
.ε1ς- διασκέδασιv. Άλλά στο σπίτι όπάpχει μία; κίσσα καί ενα.ς ψιττα;
-κός. Ή κίσσα; της λέγει «Μήv πας. Είναι άνάpμοστο». Ή κυρία όp1ίζετα;ι και θέλει να: σκοτώσr,, τrιν κίσσα;ν, ή δποία πετάει και φεύ
-γει. Τότε δ ψιττακός, φοβούμενος μήπως πάθ11 τα ίδια, δείχνεται
-�ογηpότεpος. «Να.ί, της λέγει, να πας, δεν ε[να;ι άξιοπpεπες για μια
-τίμια γυναίκα, άλλα_ έστω. 'Αρκεί να ξέpΎ,Jς να τα καταφέpΎ,Jς. Να
:έχΎ,Jς την ετοιμότητα να άντιμετωπίζΎ,Jς τα άπpοσδόκητα. Να ξεφύ
γ Ύ,Jς, οπως ή l\fασοπα.οασιvή». Ή κυρία ζητάει να μάθ'Υ,ϊ τί είναι αυτη
-ή ίστοpία, δ Ψιττακος την διηγείται, ή ωpα περνάει καί ή Πpα6οαοα-τη κοιμάται φρόνιμα; ·στο σπίτι.
Τrιν άλλη 6pαδυα τά ίδια.. Ή κυρία ετοιμάζεται να οyη «yευσο,l;
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μένη ήδονης άvδpος άλλοτpίου». · <Q ψιττα:κος της λέγει. « r α πας ,. ·
άpκεί να ξέp·Ως να τα καταφέpl)ς δπως ή Ίασσοδεοή». Ή Πpα:οοα
βατη ζητάει να μάθ l) καί αύτην την ιστορία, κι' έτσι περνάει καί ή 5�
νύκτα:. Το ίδιο γίνεται καί τίς επόμενες" νύκτες, καί δ Wιττα:κος διη
γείται άλλεπάλληλες ίστοpίε:ς συζυγικής άπιστίας κα:ί διάφορες άλλες�
μέχρι τη επιστροφής του εμπόρου, δστις ευρίσκει- την γυναίκα τομ,
τιστηv, τουλάχιστον σωματικώς.
Το χειρόγραφον του Γαλανοϋ ίστοpεί 60 μόνοι νύκτας καί στα
ματα ε1 την 61ηv. 'Υπολογίζονται δτι λείπουν 12
13 νύκτες.
Βλέπετε δτι είναι το ίδιον σύστημα: της Χαλ ιμα. :ί\Η: ένδιαφέpου-,
σες διηγήσεις άνα άλλεται εκεί ή θανάτωσις της οδαλίσκης, έδω ',
εκτέλεσις της συζυγικ·7jς, άπιστίας. Καί δ άναγνώστης παpακολουθει:
τάς διηγήσεις.
Θά παραθέσωμεν μερικας εξ αύτων.
Ή σύζυγος ενός εμπόρου, όνόμα:τι Λαξμή, ώδηγήθη απο ϋποπτον
φίληv ε 1 ς ϋτοπτον ο1κίαν, δια να συναvτήσ-r,ι εραστήν. ' λλ' δ εpα
στης δεν φαίνεται, καί ή Λα:ξμή, «οιστpουμένη τψ έpωτι», στέλλει τη
καλην φίληv να της πpοσκομίσΥ,Ι τον πpωτον άνδρα που θα συvαντή
σ·Ω· Ή φίλη, χωρίς να το ξέpl), δδηγεί τον σύζυγόν της. 1όλις τον·
βλέπει ή . αξμή,τί κάνει; Τον πιάνει απο τα μαλλια και οά-ει τις.
φωνές: «'Εσύ, πονηρέ και δόλιε, μο- ελεγες πάντα πως μου ε[σαι.
πιστός. Τι�pα σε δοκίμασα καί σε γνώρισα:». Ό σύζυγος ε[δε κ' επα
θε να την καλοπιάσ-r,ι κα:ί νχ δικ::ι..ιολογηθ�.
'Άλλη ιστορία.
Στίς όχθες ενcς ποτα:μοϋ κ�τοικο-σε ενας πλούσιος γεωργός. 'If
γυναίκα του, που ήτα:ν ακόλαστη, πεpvο-σε με σάρκα τη νύκτα τό
ποτάμι καί πήγαινε στην απέναντι οχθη, δπου δίπλα στο Τα.ο του,
Θεοϋ Σίβα την περίμενε δ εραστής της. Το μαθαίνει δ σύ υγος, καί..
ενα βράδυ παpαφυλάει στήν απέν,αντι όχθη, για νά βεοα:ιωθr,j. Ή γυ
ναίκα του τον ολέπει χα; αντί να Π:Χ \) στον εραστή, γεμίζει μιά.
στάμνα vεpo απο τό ποτάμι και λούει το άγαλμα: τοσ Θεοϋ, επικα-
λουμένη την προστασία του γιά τον σύζυγόν της. Κα:' δ καίμένος &,
σύζυγο;, σάν οpεγμένη γάτα: γυρίζει στ;, σπίτι του, βέβαιο;; δτι έσυ
κοφάντησαν τη γυναίκα του.·
Ί'pίτη ιστορία:.
Ή Σpιδεοη απα:τοσσε ασύστολα: τον ανδpα της, κα:ί άvα:κα:λυ
φθείσα άπο τον πεθεpόν της, δ δποίος δμως δεν πpό -:ρ τασε νά 1δ1,i τό,.
πρόσωπον του εpαστοσ, διαμαρτύρεται δτι συκοφαντείται κα:ί δτι θα.:
άποδείξ 11 πα:νηγυpικιος την αθωότητά της. Ύπηpχε στ·ηv πόλι άγα:λ-
μα: θεοσ, κάτω απο τα πόδια: τοσ δποίου· δεν επέτρεπε δ θεος να πε-·
ράσ11 δποιος έλεγε ψέματα. Ή Σpιοεοη συνεννοείται μέ τον έpαστ-'
της κα:ί ενω την αλλη ήμέpα:,λουσμένη καί φέρουσα ά•ιθ η κα λίβα ·
vον, έπλησία:ζεv εις τον
αόv, δpμα δ εραστής, προσποιούμενος
τον τpελλόν, καί τ·ηv εναγκαλίζεται δημοσίq: .

η
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Ό κόσμος τον διι�χνει, ή Σριδε6ή δυσανασχετεί, ΑΟυεται έκ νέυ διά νά κα.θαρισθ'Ώ &:πο· τον έναyκαλισμον του τρελλου' και έπανεp
.:χομένη ε1ς τον rαον πpοσε(ιχεται: «�Ω Θεέ, έάν με ήyyισε άλλος
-κανείς, έκτος &:πο αύτον τον τpελλόν, νά μή &:ςιωθω νά περάσω κάτω
.&πο τά πόδια σου».
Θά πpοσθ�σωμεν και μίαν τετάpτην ίστορίαν, κατάλληλον και
-<Jι' ανηλίκους.
Μιά γυναίκα με δυο μικρά παιδιά, βαδίζουσα στο δάσος, συ
Ύαντα μιά τίyρι. Ή γυναίκα, χωρίς νά τά χάσr,ι λέει στα παιδιά : <<Νά
-πού μαλλώνατε καί θέλατε νά φάτε &:πο μιά τίyρι το καθένα. Μοι
rpασθητε τώρα αυτήν έδω, και ϋστερα 6pίσκουμε καί καμμιάν άλλη».
'ήν ακούει ή τίγρις, νομίζει δτι 6pίσκεται μπροστά στη Βεα.ypα.μα.pη
{δαίμονα. πού τρώει τις τίypεις), κα.ί το 6άζει στά πόδια.. Φεύyουσα.
·συνα.ντιχ ενα τσακάλι. Το τσακάλι την κοpοϊ�εύει κα.ί της λέει: «'Άμα.
-π'Ώς το ονομά μου δεν 'σε τpι�ει». Ή τίγρις τότε του ζητάει νά μείνr,ι
�μαζί της. Συνα.ντουν ·έκ νέου την γυναίκα., ή δποία. και πάλιν δεν τά
::χάνει. Προχωρεί θυμωμένη προς το τσακάλι κα.ί το λέγει : <�Ποvηpο
-τσακάλι, είπες πριν δτι θά μου φέρr,ις τpείς τίγρεις, κα.ί τώρα. μου
sψέpνεις μόνον μία;». Τ' ακούει ή τίγρις, κα.ί δπου φύγει - φύγει.

Δο υρyα
Τσ τελευταίον τουτο έκδοθεv 6ι6λίοv των Ί νδικων του Γαλα.νου
�ίνα.ι σύντομον κα.ί υμνεί τήν Θεάν Μα.χα.μα.ία η Δουpyα, ητις προσω
ποποιεί την &:ρχέyονον ϋληv, έκ της δποίας έyενvήθησα.ν θεοί κα.ί άv
·'θpωποι. Περιγράφει τούς &:yιίJvας της Θεάς προς τους Γίyα.ντα.ς κα.ί
'Τιτ�να.ς, οί δποίοι κατόπι έκα.τονταετους τ.ολέμου, εlχοv ·ιικήσει κα.ί
{ιποκαταστήσει τους Θεούς, συvτpιβέντες τελικώς ύπο της πολεμικη-ς
·θεας Δουρyα, ητις ενθυμίζει τήν Παλλάδα 'Αθηνά.
Ό Γεώpy. Τυπ4λδος &:να.φέρει το 6ι6λίοv Δουpyίi. ώς έπιτομήv
-της Μαρκα.νδαία - Πουpάνα., επους αποτελουμένου &:πο 100.000
<Jτίχους. ΊΌυτο ομως είναι αμφίβολον καί μαλλον πρόκειται, οχι πέ
,ρί επιτομής, αλλά περί επεισοδίου της Μαρκα.vδα.ί·α. η περί α.ύθυπάp
-κτου εpyου καί μάλιστα δ:ρχαιοτέpου της Μα.pκανδαία. - Πουpάνα.,
,άpχα.ιοτέρου &:κόμη κcχί της Μα.χα.βα.pάτα. κα.ί .Ρα.μα.ϊάνα.. · Ό ποιητής
-της Δουpyίi. είναι άγνωστος.
Ή αφήγησις του βιβλίου εχει ώς έξης : Ό βασιλευς Σουράτα,
Ύικηθείς κα.ί έξοpισθείς, συναντάται με τον Βα.ίσσέα Σαμμάδη, τον
,δποίον εχουν διώξει &:πο τήν ο1κία.v του ή σύζυγός του κα.ί τά τέκνα
-του. Συνομιλουν καί δια;πιστιί)νουν δτι, μολονότι εχουv ύποστη τόσα.
.-δεινά, έξα.κολουθουν vά &:γα.πουν τους ο1κείους_των καί νά ένδια.φέpων
·τα;ι διά τά έyκόσμια.. Ό δσιος Βασσίστα. τους εξηγεί δτι δπως τά
πετεινά, πεινασμένα τά ίδια., τοποθε�ουi,ι με το ράμφος την τpοφήν
,εις το στόμα των νεοσσών, ε·τσι κα.ί οί άνθρωποι α.ίσθάνοντα;ι φυσικήν-
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φιλοστοργίαν προς τά τέκνα των. Ή θεά Μαχαμαια η .lοuργα εΙvα�
ή α.1τία του ώκεαvου της άγvοίας των άνθ'ρώπωv, οί δποίοι παρασύ
ρονται ε1ς την δίνην των προσπαθειών διά τά εγκόσμια. Ή 1δία:
δμως θεά εζναι καί ή α1τία της απολυτρώσεως των ανθρώπων &:πο,.
την ματαίαν προσπάθειαν διά τά εγκόσμια.
Ό δσιος ονομάζει την θεάν Δοuργά «προαιώvιον ύπερτέραν σο-·
φίαν α1τίαν της λυτρώσεως καί των δεσμών του κόσμου, κuρίαν τω
:κυρίων του παντός» καί διηγείται εκτενώς τους &:γiί)να;ς της εναντίον
τωv γιγάντων καί των τιτάνων, τους δποίοuς κατανικά καί εξολοθρεύ
ει, ύμνοuμένη ύτ:ο των άλλων θεών.
Οί θεοί λέγουν δτι ή Δοuργά ε[να� «τροφος καί ολλέτειρα τοσ,
παντός, μεγάλη δύναμις των θεων άρχαία καί άπειρος καί αναλλοί
ωτος ϋλη, θεία καί ύπερτάτη σοφία, α.ίτία της άθανασίας». Wάλλοuγ·
εν χορψ : «Προσκύνησις τ'Ώ μεγάλ'Q καί &:γα.θ'Ώ Θε� · προσκύνησις &:ει
τ'Ώ άγλα� ''rλ11 ».
Ό βασιλευς καί δ Βαί'σσέα &:ποφα.σίζe,uν νά γίνουν &:σκηταί καί
να λατρεύουν την θεάν, ή δποία τελικώς παρουσιάζεται εις ο:υτους
καί τους ερωτά τί επιθuμουν νά τους χαρίσ11. Ό βασιλευς ζητεί &:νά
κτησιν της βασιλείας του, επί πλέον νά ε[ναι άσφα.λης βασιλευς καί
κατά την προσεχή ενσάρκωσίy του. Ό Βαί'σσέα ζητεί νά αποκτήσ11,
την γνώσιν των οντων, ή δποία άπομακρύνει κάθε ύπερηφάνειαν καt
κάθε προσπάθειαv διά τον μάταιοv κόσμον, παρέχουσα; την ά.θο:νασ(
αν. Ή Θεά πρα.γματοποιεί τας επιθυμίας &:μ:ροτέρων.
Τοιαύτη καί ή Δοuργά.
Έπεξετάθημεν ίσως ύπερ το δέον, αλλά δ 15γκος τiί)Υ βιβλίω1
είναι μεγάλος. 'lΌ έργον του Δημ. Γαλανου τεράστιοΥ' ουχί άδίκως.
έπωνομάσθη «Πλάτων του α1ωνος». Το ονομά του, το δποίον περι
ποιετ τιμήν ε1ς την Έλλάδα, εγένετο πα.γκοσμίως γνωστόν.
Τοιουτοτρόπως επαληθεύεται εκείνο το δποτον & 1,αγράφετα.c.
ε1ς τον «Πρόδρομον» : «Ό μεν βασιλευς εν τ'Ώ 1δί (!. χώρα. μόνον τι
μάται καί δοξά'..Έται, δ δε σοφος πα.ντα.χου».

*
"Αν διαθέτης yνωσι, αψησε και τους αλλοuς σ' αυτ)\
ν' άνάψοuν τό κεράκι τους.
I\Iargaret }'uller
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΙQΑΝΝΙΔΗ

Ή άρχή αϋτη άποτελει παναρ-χα(αν καί λίαν διαδεδομέvην γvω-'
σιv της έσωτερικης παραδόσεως,
ητις άπό των άρχαίων χρόνων
διέρρευσε πρός τήv φιλοσοψίαν καi
τάς θρησκείας. Οϋτω συναντωμεν
αυτήν ώς θεμελιώδη ψιλοσοψικην
ίδέαν των 'Ορφικών καί ις;',ν Πυθα
γορείων έν 'Ελλάδι καi ώς θρη
σκευτικήν δοξασίαν των 'Ινδικών
θρησκειών. «'Ότι παλαιός δ λόγος
'Ορφικός τε γάρ καί Πυθαγόρειος
δ πάλιν αγων τάς ψυχάς είς τό
σώμα καi πάλιν άπό του σώματος
άνάyωv· καί τουτο πολλάκις»,
γράψει δ νεοπλατωνικός Πρόκλος.
uοταν δμως άρχαi του έσωτερι
σμου διαρρέουσιν έκ των ναών καί
περιέρχωνται εtς γνώσιν άνθρώπων
μή καταλλήλων, μοιρα(ως ύψίστc;χν
ται άλλοιώσεις καί διαστροψάς.
Του κανόνος τούτου δέν διέφυγε
βεβα(ως οϋτε ή άρχη της μετεν
σαρκώσεως, ητ ις διεστράφη θεμε
λιωδώς, κυρ(ως 1διά της παρεμβο
λης της περί έπαvαψορας άντιλή
ψεως. Έν 'Ελλάδι τήν περί έπανα
ψορας yνώμην, δηλαδή την yνώμην
περί της έπανόδου της άνθρωπίνης
ψυχης · εtς τάξεις ζώων, διετύπωσε
Τίμαιος δ Λοκρός, δστις παρενόη
σε προφανώς τiς οΤδε πο(αν πα
ρεμψερη ίδέαν των Πυθαγορείων,
έκλαβών ταύτην ώς κανόνα. Παρά
τούτου παρεσύρθη καi δ Πλάτων
είς τόν «Τίμαιον», διατυπώσας ό
μοίαν yνώμην. Ό Τίμαιος δ Λο
κρός δμως, ώς γνωστόν, ύπηρξε
μέν Πυθαγόρειος, αλλά ουχί καi
βαθύς των Πυθαyορε(ων άρχων
,
γνώστης.
Ή άρχή της μετενσαρκώσεως
πιφιελθουσα είς γνώσιν άκαταλ
λήλων, έκτός της διαστροφης ην

•
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ύπέστη, εδωσε λα'1.ήν καi είς σκώμ
ματα παντός είδους, ατινα έκψέ
ρονται κυρίως παρ' δσων δέν έμ
βαθύνουν είς τά πράγματα η δεσ
μεύονται ύπό προλήψεων.

***

Κατά τήν έν λόγy άρχήν τό με
τενσαρκούμενον εΙvαι βεβαίως ή
άνθρωπίνη ψυχή, ητις, πρός άπόκτη
σιν της πείρας της άνθρωπίνης κα
ταστάσεως, μετεvσωματουται είς
σειράν άvθρωπίνων μορφών έπi.
χρόνον μακρpν, ωστε νά καταστfι
ωριμος καί πρόσφορος πρός περαι
τέρω, πέραν της άνθρωπίνης μορ
φης, άνέλιξιν. Μία ένσάρκωσις εΙvαι
άνεπαρκής πρός μόρψωσιν της ψυ
χης.
Τί είναι ή άνθρωπίνη ψυχή, ποία
είναι ή ουσία της, ποία ή προέλευ
σίς της, ή πορεία καi 1i τύχη της,
οϋτε ή έπιστήμη, οϋτε ή φιλοσο
φία δρίζουσιν.
Ό έσωτερισμός έξετάζει τό ζή
τημα βαθύτερον , καί παρέχει έπl
των άνωτέρω έπαρκεις πληροφορί
ας. 'Εξ δσων διετύπωσαν διάψοραι
Πυθαγόρειοι ώς καί Πλατωνικοί
καi Νεοπλατωνικοί έπηρεασμένοι.
καi ουτοι άπό τάς Πυθαγορείους
άρχάς, ή ψυχή εΙναι κάτι τό ουσι
αστικόν, προϊόν έξελίξεως των κο
σμικών άρχων, έξ ών τά πάντα�
«Πασα ψυχή μέση των άμερίστων
έστi καί των περί τά σώματα μερι
στων», ελεγεν ό προρρηθείς Πρό
κλος. Είναι μορφή δμως άπλη,
άτομική καί ουχί σύνθετος, ώς έκ
τούτου δέ άδιάσπαστος, άθάνατος,
καi αίωνία.
Κατά την έσωτερικήν άντίληψιν·
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ή ατομική ψυχή εΙναι μορφή αύθύ
-παρκτος και αύτενερyός, ώς αί πη·
yαί έξ ων αϋτη προέρχεται. Τό δτι
ή ψυχή εΙναι αθάνατος δέχονται
δλαι σχεδόν αί φιλοσοφίαι και πε·
ρί τούτου δοyματίζουσιν αί θρη·
-σκεϊαι.
Τό ούσιαστικόν τοϋτο άτομικόν
«εΙναι», ύπεϊκον είς τόν παντοδύνα
μον νόμον της i.ξελίξεως, διά της
-μακρας κλίμακος των ζωϊκων μο;:,·
φων, έκ των άτελεστέρων προς
τάς τελειοτέρας, έπί μακρόν με·
τενσωματούμενον έν έκάστn μορ·
φfi καί διαρκως έκδηλοϋν νέας δυ·
-vαμικότητας, μετά χρόνους λίαν
μακρούς φθάνει είς τήν άνθρωπίνην
μορφήν, δπου, λόy� της διαμορ·
φώσεώς της, δύναιαι νά έκδηλώνη
νόησιν και διανόησιν, δηλαδή πνευ·
ματικότητα. Καί έν τfi ανθρωπίνn
δέ μορφfi ύπόκειται είς μακρόν
κύκλον γεννήσεων, μέχρι τελειώσε·
<uς, ώς ,τροελέχθη, ϊνα διαyράψη
εντεϋθεν nεpίλαμπρον τροχιάν nρός
άπειρον πνευματικήν, θείαν, άνέλι·
ξιν.
'Η αποθέωσις δμως αϋτη τοϋ αν
θρωπίνου nνεύματος των ώρίμων
ψυχων μόνον διά της μυήσεως, ώς
-ελεyεν ό Πρόκλος, έπιτυyχάνεται:
<10ί παρ' Όρφεϊ τφ Διονύσ� καί τfi
Κόρη τελούμενοι εϋχονται τυχεϊν
κύκλου τ' αν ληξαι καί άναπνεϋσαι
1<ακότητος».
Έκ των ώς ανωτέρω έκτεθέν
των ,τροβάλλει εύλόyως ή έρώτη
σις, διατί, αφοϋ τά πράγματα πα
ρίστανται δτι εχουσιν οϋτως, δ
ανθρωπος δέν ένθυμεϊται τά περι·
στατικά έκ των προηγουμένων
αύτοϋ ύπάρξεων. Ή δοτέα έν προ·
κειμέν� απάντησις θά ηδύνατο νό:
.:εΙναι δτι: διότι ή μέν ψυχή ώς έκ
της φύσεως αύτης, καθώς προελέ
:χθη, είναι άθάνατος, ή δέ άνθρω
-πίνη προσωπικότης, τό άνθρώ'Πινον
-πνεϋμα, θνητόν. Αί σχηματισθεϊσαι
δηλαδή ίδέαι κατά τήν διάρκειαν
τοϋ βίου, ώς λέyουσι, μετά τόν
θάνατον, ελκονται είς τό κέντρον
-ι:ης ψυχης καί προστίθενται είς
αλλας παλαιοτέρας, αίτινες άπο
τελοϋσι τό καλούμενον ύποσυνεί-

δητον, ύπό τήν εύρεϊαν αύτου εν,
νοιαν. Τό ύποσυνείδητον δέ, ώς
γνωστόν, τυγχάνει κεχωρισμένον
τοϋ σχηματιζομένου περιεχομένου
της _δια�οίας κα,ί της συ,νειδήσεc:uς
κατα την μετεπειτα νεαν ζωην.
Ώς έκ τούτου δ άνθρωπος δεν έν
θυμεϊται τά περιστατικά των προη
γουμένων αύτοϋ ύπάρξεων. Τό θνη
τόν ανθρώπινον πνεϋμα, ώς ελεyον
οί άρχαιοι υΕλληνες, μετά τόν θά
νατον πίνει τό ϋδωρ της λήθης.
Είς τό βιβλί"Jν «Ό άνθρωπος και
ή ζωή» τοϋ 'Αντ 'Αδριανοπούλου
άνευρίσκομεν σχετικως τά έξης:
«'Εάν ό νους καί τό ψυχικόν
κέ,•τρον δέ,1 ήσαν κεχωρισμένα
άπ' άλλήλων είς 11μάς τούς ά,,.
{)·ριύπους, τότε {}ά άντελαμβανώ
με&α έξ άμέσου έποπτείας τί εί
με{!·α, ποία ή σύστασίς μας καί
τίς ή άφετηρία της ύπάρξεώς μας
καί {}ά έπFρίττευε τύτε ή σύστα
σις τού Δελιrικού Θεου: γ,1ω{),ι
σαυτόν».
υοσον δέ άφορα τήν εκτασιν του
ύποσυνειδήτου, περί τοϋ δποίου ά·
νωτέρω, έκ τοϋ αύτοϋ συγγράμ
ματος άρυόμεθα τά ώς επεται:
«'Ημείς έντσύ&α έξετάζομεν τό
ζήτημα τουτο τού ούτωσεί κα·
λουμένου ύποσυ,1ειδ1Ίτου πολύ
βα{)·ύτερον. Φρονούμεν δηλαδή,
δτι τό ύποσυνείδητον εtναι πε
ρισσότερον εκτεταμένον έν χρό
νφ παρά τό περιεχόμενον της πα·
ρούσης ζωης, διότι ύπερβαίνει τά
δρια της συ,•ειδητης πείρας των
αίσ{),ήσεών μας. Τό ύποσυνείδη 
τον έκτός των είς λ-�Ί,Ο·ην περιελ
{) όντων στοιχείω,1 της βρε φικης
Χαί παιδικης ήλικίας, περιλαμβά
νει καί αλλα στοιχεία προερχόμε
,,α άπ' εύ{)είας έκ του έσωτερι
κού «εt ναι» τού άτόμου, δηλαδή
δέν εlναι προϊόν παραστάσεων έκ
της παρούσης ζωης τοϋ άτόμου
η εσχη�ατισμένων ύπό τού νου
κρίσεων, η 6.ντιλήψεων, αλλ' εχει
τήν πηγήν του μέσα είς τό βά{)·ος
της προσωπικότητος, 6.ποτελούν
στοιχείον της άτομικότητος».
Ίδέαι έκ τοϋ περιεχομένου του
ύποσυνειδήτου σπανίως δύνανται
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-vά ελθωσιν είς τόν νουν. Τουναν-τιοv τό ,τεριεχόμενον τοϋτο δύνα-ται νά έ,τηρεάζη τό συναισθημςχτι;κόν του άνθρώ,του καl οϋτω ,ταρ';
-τηροϋμε ν είς άνθρώ,τους την έκδη
λωσιν «,τηyαLων», καθώς λέyομεν,
-αισθημάτων, καλωσ,ύνης καl cpιλο;
-σοφικήν άκομ:� δια�εσιν, ?<ωρις αι
.έκδηλώσεις αυται να ,τροερχωνται
.έκ της δια�οίας, ητις δύναται �ολ
.λάκις νά μη είναι καλλιερyημενη.
Τά φαινόμεν� ταϋτα, ,λέyομε
�, δτι
,
-όφείλονται εις ψυχικην ωριμοτητα
-του έκδηλοϋντος αύτά. Τά ,τερι-σται ικά. τά 6110ί α μας άφηyήθη ό
κ. 'Ιω. Βασιλης είς ,τροηyούμε�α
τεύχη του «Ί,λισοϋ:>,, (') διά το,ν
-«Χόντζα» καiτον <;_Μτιαρμ,τα �ημ�
τρη» των Γιαννιτσων ,τροφανως εις
,ψυχικήν ώριμότητα όφ�Lλονται. _
Τό ,ταράyyελμα, το,υ . Δελφικο�
Μαντείου «yνωθι σ αυτον» άναφε
,;ρεται εtς ιήν έ�ίτευξιν :τοιαύτη�
-πνευματικης τελειωσεως, την δποι
αν ένεφάνισαν μόνον έξέχουσαι
-ττνι:υματικαi, ,τροσ�,τικότη:rες, ώς
..είναι yνωστον έξ ιστορικων δεδο:
μένων. Ή έπίτευξις αϋτη άποτελει
,ήν λεyομένην «ένόρασιν», καθ'
ην ό νο9ς όρ_α, �ρός τό _ κέντρ�ν
της ψυχης κα! αρυετα,ι έκε�θεν yν�
σεις καi έκ της ιστοριας της ψυχης
αύτοϋ. Σχετικως, δ θείος Ίησοϋς
. ελεyεν : «Έyώ οίδα ,τόθεν ηλθον
καi ,του ύπάyω».
Ή ένόρασις δύναται ένίοτε καί
-τεχνητως νά έ,τιτυyχάνεται προσ
καίοως καi μερικως διά του λεyο
μένΌυ ύπνωτισμοϋ, δπου ύπάρχουν
,ταραδείyματα άναδρομης του ύ
-πνωτιζομένου είς βίους του ,τροσ
.φάτου παρελθόντος. Ό ύπνωτισμός,
δμως, δσ-τις τόσον έπιπολαίως καi
,άλλοτε, άλλά καi σήμερον έφαρμόζεται, λίαν έλαφρ� τη συνειδή
σει άποτελεί προσπάθειαν λίαν
.έπι�ίνδυνον καί έπιλήψιμον, διότι ό
ύπνωτίζων άναιρεί, ιήν έλευθέραν
διάθεσιν του ύπνωτιζομένου καl
οϋτω παραβιάζει την συνείδησιν
-αύτοϋ. Τοϋτο δμως άποτελεί ά�άρ-τημα κατά της Φύσεως, δηλαδή
--άναίρεσιν φυσικοϋ δικαιώματος,
δπερ συνεπάγεται εύθύνας πνευμα
,(1) Τεύχη 6ον καί 7ον

τικάς άyνώστου έκτάσεως, ώς πάν·
τα τά κατά της Φύσεως άμαρτήμα
τα. Ό φύσει πορευόμενος ηθικός
ανθρωπος πρέπει δθεν ν' άπέχη
τοιούτων προσπαθειων τόσον πνευ
ματικως έπικινδύνων.

** *

Έξ δσων έν συντόμ� έπi του
θέματος έ�ετέθησαy, έπαρ�ως κατα
φαίνεται δτι δ νομος της μετεν
σαρκώσεως της άνθρωπίνης ψυχης
άποτελεί μερικήν ,τερίπιωσιν, θ�
ήδύνατό τις εί,τείν,, του κ�θολικο;!
καi ,τανισχυρου νομου της έξελι
ξεως, τόν όποίον καi ή έπ�στήμη
εχει ώς άντικείμενον σ�:τουδ_ης �ίς
τάς ώρyανωμένας μορφας της Γης.
Ό νόμος της μετενσαρκώσεως
της άνθρω,τίνης ψυχης θά εδει, ώς
λέyουσι,_ νά �ρευ_νατ�ι καί έ� ';υ
σχετισμ� προς ,τον. VOί;!OV του, αν;
τιπεπονθότο(; τον ο,τοιον και οι
Πυθαγόρειοι, άλλα καi α\λα φυ
λοσοφικά συστήματα έσπούδαζον.
Ό νόμος του άντιπεπονθότος
(έκ του άντί-πάσχω, ,τάσχω άνα
λόyως των ,τραχθέντων) είναι ό
νόμος της αίτιότ_ψος, , ού ?(i μη
χανικως λειτουρyων, αλλα με
τά λόyου καi δικαιοσύνης, χει_ρι
ζόμενος ύrτό άρχης ,τνευματικης,
την όποίαν οί άρχαίοι "Ελληνε ς
άπεκάλουν Μοίρας.
Ή έφαρμοyή τ�ϋ νόyο� τούτ�υ
έν συνδυ::χσ.�ω μετα του νομου της
μετενσαρκώσεως έπi των άνθρωπί
νων ψυχων σκοπόν δέν εχει τόν
κολασ.�όν, άλλά τήν έπα::'όρθωσι::'
την έπαναφ::φάν της ψυχης έν τη
φυσικn αύτης όδ4'> πρός άνέλιξιν
καi,τρόοδον πνευματικήν.
* **

Διά της ένσυνειδήτου καl κατό
,τιν έρεύνης άποδοχης του νόμου
της μετενσαρκώσεως έν συνδυα
σμω ,τρός τόν του άντιπεπονθότος
έξηyοϋνται πλείστα δσα περιστα
τικά του βίου των άνθρώπων. 'Αν
θρώ,των άyαθων άτυχούντων η άν
τιστρόφως άνθρώπων μέ κακίας καi
έλαττώματα εύτυχούντων. Έδω
,τρέπει νά άναζητηθίj ή έπανορθω
τική έπέμβασις της άρχης των Μοι
ρων, ητις θέτει εlς τήν ψυχήν τάς
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δοκιμασίας η αναγνωρίζει κεκτη
μένα δικαιώματα εκ προηγουμένου
βίου.
"Η αποδοχη του νόμου της με·
τενσαρκώσεως εχει ώς συνέπειαν
και τήν συ ειδητην αναyνώρισιν
και έφαρμοyη του νομου της α
δε ψότη ος των ανθρώπων. Διότι,
ώς καί δ Βουδδισμός διδάσκει, δέν
yνωρίζομεν εάν δ άνθρωπος, τον

όποιον αδιαφόρως σή ερον συναν
τωμεν είς τη ζωή , προΟπηρξε:.
πρόσωπον προσφιλές αλλοτε, δια
τήν απώλε αν του δποίου βαθέω .
έπικράνθημεν.
υ νόμος της μετενσαρκώσεως.
εξηγεί:, ώς προείπομεν, πο λά, αλλά καί τη
καθολικην άyάπη
καλ ιερyεϊ: εtς τάς ψυχάς των άνr
θρώπων.

Λ. Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Α

Ά π σ ψ ε
, Απόψε, ή γη σου εlν' ομορφη-Θέ μου-ολη πέρα ως πέρα :
τό λόφο ρε(κια κόκκινα τόν εχουνε στολ(σει,
σά ν&ναι μιά παραμονή γλυκειας γιορτης, κι ή μέρα,
σάν άγαθό χαμόγελο κι έκε,(νη άργεί νά σβήσει.
Δεξιά, ζερβά στή μοναξιά τοϋ δρόμου οί λεϋκες μένουν
άκ(νητες στό λ(γο φως· δε σειέται ενα κλαδ( τους,
δεν_ τρέμει ουτ' ενα φύλλο τους- οπου κι αν δείς σωπα(νουΨ
και σά μιά δέηση βουβή, θαρρείς, είν' ή σιωπή τους.

Κάτω στά πλάγια· τοϋ βουνοϋ, ποu γέρνει. βυθ
. ισμένο
μέσα στοϋ νέου τή σκιά, μ�σ· στή θολή γαλήνη,
τό μακρινό τό βραδινό χωριό τ' άγαπημένο
σάν α.�λος τόπος γιά ψυχες πουν' &γιες εχει γ(νει
κι άπάνω έκεί δυό σύννεφα, λες κ' εlν' άσπροντυμένοι
'Άγγελοι, ποu με τ' άνοιχτά φτερά τους σταματησαν
κ' ηυρ-χν τή γη τόσ' ομ.ορφη και τόσο ευτυχισμένη,
ποu έμε(ναν και τόν Ουρανό γι' άπόψ' έλησμονησαν .••.
(�Μουσικες φωνες=-)

...
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(Η 'Αδιάκοπη 'Έρευνα
Του LO,VRY ΑΧΙ,Ε\"

Δ

ΕΝ εΥναι άνάyκη νό: έξ�y
yείλη κανεις μιό: νέα φι·
λοσοφία;- και μόνον αν κα
τορθώση νό: φωτίση μιό: φάσι
της άλήθειας, άρκεϊ τοΟτο νά
τόv· κάμη εύτυχισμένο. Και δ
lεροκήρυξ δέν έρμηvεύει δλό·
1 κληρο τό Εύαyytλιο, άλλα
πέρνει μ·όνον ενα θέμα κι αύ
τό άρκεϊ yιό: νά δδηyήση τούς
άκροατάς του ς;έ κάποι"α κα
λύτερη κατανόησι.
Ή ερευνα λοιπόν στην δ'
ποίαν όφείλει νό: έπιδίδεται
ενας νεόφυτος, καθώς άναζη
τεϊ τόν '�πολεσθέντα Λό
γον, τοΟ έπιβάλλει μιό: έρyα
σία, ή δποία δέν θά 1 προσφέρη
σ' αύτόν τίποτε &λλο άπό εύ
καιρίες yιά καλύτερη κατανό
ησι σέ μιά προσπάθεια, άλη··
θινά, άτέλειωτη.
Ό Έλευθεροτεκτονισ μ ό ς
δέν παρέχει ζακχαρόπηκτα
δισκία, οϋτέ κάψουλες, πρός
μετάδοσιν γνώσεων, οϋτε μπο·
ρεϊ νό: διατάξη yιά κανέναν
ανθρωπο «μεταβληθήτω» άπό
μιά κατάστασι σέ &λλη. Ή
προθυμία κάθε άνθρώπου νό:
ξεκινήση ψάχνοντας άπό την
έπιφάνεια πρός τό έσωτερικό
των πραγμάτων, αύτη και μό·

νον, εϊναι έλπιδοφόρο σημά··
δι yό: την πρόοδό του. 'Όταν·
γίνεται Διδάσκαλος, πιθανόν
νό: αίσθανθη άπορία, · καθώς
τοΟ λέγουν δτι τοΟ δίδουν ενα
«ύποκατάστατον»· αύτό ·εχει
την εννοια, δτι τοΟ βάζουν
στό: χέρια ενα έρyαλεϊο καί
μ' αύτό πρέπει νά προχωρήση,
στην έρyασία του.
Σ' ενα μικρό βιβλίο, «Ή
Σοφία τοΟ Ταλμούδ » τοΟ ραβ
βίνου Μπέν Μπόξερ, δ συγ
γραφεύς άναφέρει την περικο·
πή:
«Αυτό ποu μέσα σου τό άπο
στρέφεσαι, μην τό έπιβάλλεις σε
άλλους))_

Εϊναι ή συμβουλή, πού εδω
σε δ μέγας ραββϊνος Χιλέλ.
σ· ενα είδωλολάτρη, δ' δποϊος
f\θελε ν' άσπασθη τόν 'Ιουδα
ίσμό, βιαζόταν δμως καί έζή· τησε νά διδαχθfj τό περιεχό. μενο ιτης διδασκαλίας του l-.
στάμεγος μέ τό ενα πόδι. Ό ·
Χιλέλ, αν καί δέν ένθάρρυνε.
την άνυπομονησία, lκανοπο(
ησε την αϊτησι τοΟ άνθρώπου ,
έκείνου yιά συντομία καί.τοΟ
εδωσε την διδαχή, η δποία δύναται νά θεωρηθfj ώς ούσία ·
της θρησκείας έν γένει yιά
την ρύθι,ιισι των άνθρωπίνων ·

Άπό τό The Ν e, Age, Ούάσιγκτων
ι'
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σχέσεων.
Τό Λευϊτικόν λέγει «Άyα1tήσεις τόν πλησίον σου ώς
σεαυτόν». Αύτη ή διδαχή, ή
όποία συχνά άναφέρεται ώς
«ΧρυσοΟς Κανών», δεν πρέ
πει νά θεωρηθη ταυτόσημη,
άλλά σε άρνητικη μορφή, με
-την διατύπωσι τοΟ Χιλέλ, δι
ότι έκείνη έδόθη μόνον σάν
βοήθημα yιά την κατανόησι
τοΟ ΧρυσοΟ Κανόνος. Καθώς
είναι γνωστόν, ή ερευνα yιά
τόν 'Απολεσθέντα Λόγον άρ
χίζει με ύποκατάστατα, δηλα
-δη με όρισμούς σε κατώτερη
κλίμακα. Είναι τά βοηθητικά
·«έρyαλεία», πού άπαιτοΟνται
yιά την ερευνα. Ό ίδιος ό έ
ρευνητης θά δώση νόημα σ'
αύτό πού θά προκύψη άπό την
--ε.ρευνα.
οι παλαιοί άλχημιστα! προ·
, σπαθοΟσαν νά μεταλλάξουν
τά άyεvfj μέταλλα σε χρυσό.
Στην ούσία σκοπός της άλ·
χημείας ηταν ν' άνακαλύψη
τόν φιλοσοφικό λίθο, πού ύπε
τίθετο δτι είχε τέτοια δύναμη.
Στό φως της σημερινfjς yνώ·
σεως, μπορεί νά θεωρηθfj πώς
οι προσπάθειες ησαν μάταιες,
άσχέτως δμως τοΟ δτι ό τελι
κός σκοπός ηταν άνέφικτος,
τά μερικά άποτελέσματα της
έρεύνης άπέβησαν άνεκτιμή
του άξίας, ωστε δεν μπορεί
νά λεχθfj πώς οι προσπάθειες
πfjycτv όλότελα χαμένες.
'Όταν οι Ίππόται της
στροyyύλης τραπέζης τοΟ βα·
,σιλέως 'Αρθούρου ξεκίνησαν
-πρός άναζήτησιν τοΟ Άyίου
Ποτηρίου, μόνον ό σερ Γκά·

λαχαντ έπέτυχε νά συλλάβη
μιάν άκτίνα άπό τόν iερόν
κύλικα. 'Ελέyετο δτι μόνον
ατομον άναντιρρήτου άyνό·
τητος θά μποροΟσε νά καθήση
στην 'Επικίνδυνη 'Έδρα της
Στροyyύλης Τραπέζης-τιμη
και προνόμιο πού έπεφυλά·
χθησαν μόνον στόν σερ Γκά·
λαχαντ. οι λοιπο! lππόται
δεν μπόρεσαν οϋτε με μιά ριπη
όφθαλμοΟ νά ίδοΟν τό υΑyιον
Ποτήριον, διότι δεν συνεκέν
τρωναν τ1ς άπαιτούμενες προ·
ϋποθέσεις.
Ή Φιλοσοφία, ή πολυσή·
μαντη άyάπη της σοφίας, δεν
είναι συσσώρευσις γνώσεων.
οϋτε-ας μη φανfj παράξενο
σοφίας. Ή Φιλοσοφία εΤναι ή
άyάπη ενός ίδεώθους, πού
μπορεί νά μεταβληθfj στό ά·
ποτέλεσμα μιας έρεύνης. Έ
πειδη δμως ή ερευνα εΤναι
άπέραντη, τά εύρήματά μας
άποτελοΟν άπλfj προσέyyισι
στό ίδεωδες. Τέτοιας φύσεως
είναι καt ό Έλευθεροτεκτο·
νισμός, διότι ό έρευνητης ά·
yωνίζεται πάντοτε νά φθάση
ενα ίδεQιδες.
Τά μυστικά τοΟ Έλευθερο·
τεκτονισμοΟ πού περιέχονται
στ1ς τελετουργίες τοΟ τυπι·
κοΟ ερyου του είναι μυστικά,
πού μπρρεί ν' άφομοιωθοΟν
άπό κάθε νοήμονα ανθρωπο.
Περισσότερο δύσκολα είναι
τά πραγματικά μυστικά τοΟ
ΈλευθεροτεκτονισμοΟ, τα ό·
ποία ό έρευνητης όφείλει ν'
άνακαλύψη άφοΟ έξασφαλ[ση
άπό τό τελετουργικό ερyον
μέρος τόν άναyκαίον έξοπλι·

Ι Λ Ι Σ .Ο Σ
σμό. Αυτά τά μυστικά άπο·
καλύπτονται μόνον σ' έκεί
νους πού είναι πρόθυμοι νά
καταβάλουν τό άντίτιμο, δχι
σέ χρημα, άλλά _σε νοήμονα
προσπάθεια καί κατανόησι.
«... ζητεϊτε καί εύρήσετε.
Κρούετε καί άνοιyήσεται ύ·
μϊν». Αυτη την άpχη πρέπει
νά χρησιμοποιη ό έρε6νητης
έάν θέλη νά· έλπίζη νά προ
σεyyίση την άνακάλυψι τοϋ
'Απολεσθέντος Λόγου. ΕΤ ναι
παρότρ'υνσις και ύπόσχεσις.
Στόν «'Ανδρέα ντέλ Σάρ
το», ό Ρόμπερτ Μπράουνιyκ
συνοψίζει την φιλοσοφία τοϋ
tδεαλισμοϋ σ' αυτές τίς
yραμμες.:
"Αχ, ,ιά μποροϋσε δ άνθρωπος
νά πιάση κάτι παραπάνω
μέσα στη φούχτα του!
Κι δμωc; εiναι άπέραντος
δ ούρανός! ...

Τό άνθρώπινο πνεϋμα ζη
τάει πάντοτε κάτι τό συγκε
κριμένο και τό. συνοπτικό,
άντ1 τοϋ άφηρημένου καί τοϋ
δυσνόητου. Καθώς ό ύποψή
φιος τοϋ Ραββίνου Χιλέλ,
ετσι καί ό αtτων ζητάει μιά
διατϋ'πωσι · σέ λίγες λέξεις.
Κα1 yιά ν' άνταποκριθοϋν σ'
αυτη την οtκουμενικη άνθρώ·
πινη έπιθυμία, διδάσκαλοι
των διαφόρων θρησκειών προ·
σπάθησαν νάδώσουν σέ ά πλό
λεκτικό τούς θεμελιώδεις κα
νόνες συμπεριφορας, πού μπο
ροϋν νά κατανοηθοϋν εϋκολα.
Τό άποτέλεσμα της προσπα
θείας αυτης είναι ό Χρυσοϋς
Κανών, ητοι σύνοψις της κυρί
ας διδαχης των διαφόρων
θρησκειών τοϋ κόσμου. Μ·ιά

τέτοια συλ λοyη εκαμε ό Μιρ
ζά 'Αχμέτ Σοράμπ, Πέρσης:
διδάσκαλος, πού παρουσιάζει.
τ1ς θρησκεϊες διαφόρων λαων·
καί διαφόρων έποχων νά δι
δάσκουν πρακτικά την ϊδια
tδέα. Καί νά:
Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς: Ύ-
πάρχουν δύο κύριες έκφρά
σεις στην Καινη Διαθήκη. Ό
Ματθαϊος (Ζ' 12) άναφέρει:
«Πάντα συν οσα αν θέλητε:
ίνα ποιωσιν ύμϊν οι ανθρωποι ,..
οϋτω καί ύμεϊς ποιεϊτε αυ
τοϊς». Μέ έλαφpά διαφοpετι··
κό λεκτικό ή ϊδια ίδέα έκφρά
ζεται στόν Λουκα (ΣΤ' 31 )::
«Καθώς θέλετε ίνα ποιωσιν
ύμϊν οι ανθρωποι, καί ύμεϊς:
ποιεϊτε αυτοϊς όμοίως».
Κ ο μ φ ο υ κ ι α ν ι σ μ ό ς: 'Ο
lδρυτης αύτης της θρησκείας:
διετύπωσε τόν κανόνα άρνη
τικά: «'Ό,τι δέν έπιθυμεϊς νά:
πράξουν εtς έσέ, μη τό πρά
ξr,ς εις αλλους».
Ί ο υ δ α ί σ μ ό ς: «Καί .έ
δω ό Χρυσοϋς Κανών διατυ
πώνεται στην άρvητικη μορφή,
του καί μοιάζει μέ την προη
γούμενη διατύπωσι: «'Όσα
ουκ έττιθ· μεϊς νά πράξr, ό γεί
των σου εtς σέ, μη πράξr,ς
εtς αυτόν».
Ί v δ ο υ ί σ μ ό ς: «Ό άλη
θης κανών είναι νά πράττης
εtς τούς άλλους, σ·πως θά ε
πραττες διά τόν έαυτόν σου».
Β ο υ δ δ ι σ μ ό ς: «'Οφεί
λει κανείς νά ζητft χάριν των
άλλων την εύτυχίαν, την ό
ποίαν έπιθυμεϊ διά τόν έαυ
τόν του τόν 'ίδιον».
, Π α ρ σ ι σ μ ό ς, η Ζωρο,--
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-αστρισμός: «Πράττε δπως
:θέλεις νά σοΟ πράττουν».
'Ι σ λ α μ ι σ μ ό ς: 'Εδώ
.εΤναι διαφορετικη ή διατύπω
σις. «Μην έπιτρέπnς εις κα
νένα νά μεταχειρισθfi άδελ
ψόν, κατά τρόπον ό όποϊος
-δέν θά τοΟ ητο άρεστός».
Ζ α ϊ ν ι σ μ ό ς: «Στην εύ
τυχία και τόν πόνο, την χαρά
-και την θλϊψι, πρέπει νά βλέ
πουμε δλα τά πλάσματα, κα
θώς βλέπουμε τόν έαυτό μας».
Τ α ο ϊ σμό ς: «Βλέπε τό
κέρδος τοΟ πλησίον σου σάν
"δικό σου κέρδος, και την ά
ϊtώλεια τοΟ πλησίον σου σάν
:f>ική σου άπώλεια».
«Σ ι κ ι σ μ ό ς: «Καθώς θά
iκρινες τόν έαυτό σου, κρίνε
-τούς αλλους. nΕτσι θά yίνnς
,μέτοχος τοΟ οόραvοΟ».
Ό 'Άλμπερτ Πάϊκ, ό μεγά
λος Τέκτων μελετητής, προ
τείνει μιά έλαψρά άλλαyη λε
κτικοΟ και την προσθήκη της
-φράσεως «ύπό τάς tδίας συν
�κας». Ή άκόλουθη διατύ
ϊtωσις περιέχει και την άλλα
γη και την προσθήκη: «θά
πρέπει πάντοτε νά πράττουμε
,στους αλλους αύτό τό όποϊ
-ον, ύπό τάς Ιδίας περιστά·

σεις, θά ηύχόμεθα και θά έδι
καιούμεθα νά εύχώμεθα, νά
πράξουν οί αλλοι σ' έμας>>.
Τά δεσπόζοντα σημεϊα με
ρικών θρησκειών ψανερώνουν
τά κύρια χαρακτηριστικά των.
Του ΧριστιανισμοΟ εΤναι ή
άyάπη. Ό Κομφουκιανισμός ύ
ποyραμμίζει -την μετάνοια. Ό
'Ισλαμισμός εΤναι ή θρησκεία
της ύποταyης στην θέλησι τοΟ
θεοΟ. Ή ύπέρτατη tδέα τοΟ ,
'ΙουδαϊσμοΟ εΤναι ή δικαιοσύ·
νη. Ό Ίνδουϊσμός ύποστηρί
ζει την tδέα της θείας Πα
ρουσίας σέ δλη τη Φύσι. Ό
Βουδδισμός έξυψώνει την πα
ραίτησι. Ό Ζωροαστρισμός
έκφράζει ώς άνώτερη tδέα
την αγνότητα.
Σύμφωνα μέ τά λόγια τοΟ
'Άγγλου συγγραφέως Τζώρτζ
'Έλλιοτ:
'Αναπτυσσόμενη σκέψις όδηγεί
σε άναπτυσσόμενη άποκάλυψι.

Τά λόγια αύτά εΤναι ενδει
ξις yιά την πορεία τοΟ έρευ
νητοΟ, ό όποϊος άναζητεϊ τόν
'Απολεσθέντα Λόγον και έπι
θυμεϊ νά προσεyyίση τόν σκο
πό του. Πρόκειται yιά μιά ά
διάκοπη πορεία, yιά μιά ερευ
να διαρκώς άτέλειωτη.

'

./

...
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'Από τάς Έλληvικάς Μυστηριακάς Π:χρα3όσεις

Η ΘΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Του άειμvήστου ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΝΑΓΟΥ-Όμιλtα σ' iκδρομή του
'Αρχαιοφtλου Όμtλου.

Η

ιιΓέvvησις της 'Αφροδtτηςη
στα νερά της Κόπρου.

θεά του Κάλλους είναι μία από
τάς πλέον ζωηράς αλληyορι
κάς παραστάσεις της Έλληνικης
θρησκείας. 'Αναφέρεται εις yεyο
νότα της δημιουρyίας των μορψων
της φύσεως, της ανθρωπίνης ύπάρ
ξεως καί εις τάς λειτουρyίας του
δρωντος ύπεράνω ήμων πνεύματος.
uο,τι αναφέρεται εις τούς νόμους
τούτους της φύσεως θά τό διακρί
νωμεν ευθύς ώς έξετάσωμεν την
yενεαλοyίαν της.
Ή 'Αφροδίτη, κατά τάς παραδό
σεις των αρχαίων 'Ελλήνων, ητο
θυyάτηρ του Ούρανου καί της θα
λάσσης, του Ούρανου καί της 'Η
μέρας, του Κρόνου καί της Εύρυ
νόμης, του Διός καί της Διώνης.
'Επίσης έλέyετο, δτι πρ::>ηλθεν έ ξ
ώου περιστερας, πεσόντος έ ξ ούρα
νου είς την yηv.
Κατά την πρώτην έκδοχήν έyεv-,
νήθη έκ του αφρου της θαλάσσης,
δταν έρρίψθησαν έντός αύτης τά
αποκοπέντα ύπό της ψοβερας u Αρ
πηος του Κρόνου μόρια της ανδρό
τητος του Ούρανου. Εύ3ύς μετά
την yέννησίν της, πλέουσα έπί των
κυμάτων έντός όστράκου, εψθασε
τό πρώτον εις Κύθηρα καί επειτα
είς Κύπρον, δ που περιεποιουντο
αυτήν ώς τροφοί αί "'Ωραι.
Κατά τούς αρχαίους μύστας τά
αποκοπέντα μόρια της ανδρότητος
του Ούρανου συμβολίζουν σπερ
ματικόν τύπον, δ όποιος, μεταφε
ρόμενος διά της ουσίας του αίθέ
ρος εις την θάλασσαν, αποκτα έκεϊ
μορφήν. Ό Κρόνος εικονίζει τόν
Χρόνον καί ή "Αρπη τά διά του χρό
νου έμψανιζόμενα σπέρματα του

Άπόσπασμα από τό περίφημο
.iργο τοϋ Botticelli (Μουσείο,ν' Φλω
.-eεντίας).
'Από τόν «Πυfrαγόρα=-, Άπρ. 1930
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Ουρανου. Έπίστευον, δηλαδή, οτι
αί δυναμικαί ίδιότητες, αί προκα
λουσαι τήν σύστασιν των μορφών,
προέρχονται έκ των έττιδράσεων
του Ουρανου ττρός τήν Γην, καί
οτι αί έττιδράσεις αδται δίδουν
προς τήν ουσίαν της Γης, μέ τήν
βοήθειαν του φωτός της ήμέρας,
τον τόνον νά έ'lιεpyfi κατά τρόπον
συντελουντα είς τήν διάπλασίν της
καί είς τήν κατά μέρος όρyάνωσίν
της είς μορφάς.
Ή δημιουργική αϋτη έρyασία,
κατά τούς άρχαίους μύστας, έyένε
το τn βοηθείι;χ της ουσίας του αί
θέρος. Πως ομως, δέν yνωρίζομεν
σήμερον. "Ισως τά κατερχόμενα
έξ Ουρανου προς τήν Γην κύματα
του αίθέρος μίyνυνται μέ τά μή
συναποτελέσαντα άκόμη μορφάς
ύλικά άτομα. Έκ της μίξεως δέ
έπέρχεται ή συνεργασία των η αν
τουτο δέν γίνεται, τά έξ Ουρανου
κύματα έπιδοουν κατά τοιουτον
τρόπον έπί του ύπάρχονrος με,αξύ
των ύλικων άτόμων αίθέρος, ωστε
νά τον έξαναyκάζουν είς C::ρισμέ
νας ένερyείας, συντρεχούσας τήν
συyκρότησιν των μορφών.
Τά έξ Ουρανου προερχόμενα
κύματα εfναι διαφόρου έντάοεως.
Είναι άνάλοyα προς τήν θέσιν καt
τήν κίνησιν των διαφόρων σωμά
των του πλανητικου μας συστήμα
τος, τά όποια κινουνται συνεχώς.
Έπί πλέον ό αίθήρ, δ όποιος συν
δέει τά άτομα της ϋλης, δέν ένερ
yεϊ είς έκάστην μορφήν μέ τήν
ίδίαν εντασιν καί τον ίδιον τρόπον.
Διά τον λόγον αυτόν χωρίζεται
καί διακρίνεται ή είδικότης των
μορφών, δ άτομικός των τύπος, δ
διαιωνιζόμενος καί έξελισσόμενος
είς τήν φύσιν. Τον άτομικόν του
τον μορφικόν τύπον συμβολίζει ή
θεά του Κάλλους.
Ό συμβολιζόμενος ύττό της θε·
ας 'Αφροδίτης τύπος των μορφών
εΤναι έκεϊνο, τό δποϊον διακρίνο
μεν είς τούς διαιωνιστικούς πυρη·
νας καί είδικώτερον έκεϊνο, τό δ·
ποιον συνδέει τά ύλικά στοιχεϊα,
τά άποτελουντα αυτάς. Δέν εfναι
ομως τό πρωταρχικόν πυρ, τό άλ
ληyορούμμενον ύπό του θεου Δι·

ός, άλλά μία αττο τάς θαυμασιω
τέρας έμφανίσεις του.
'Ετέρα έμφάνισις του πρ"?ταρtι
κου πυρός εΤναι ή μετα των
ύλικων στοιχείων έτταφή του, έκ.
της δποίας ερχεται είς τό ε!ναt.
του τό ύλικόν πυρ, τό άλληyορού
μενον ύπό του θεου 'Ηφαίστου
συζύγου της θεας του Κάλλους.

***

Κατά τάς δοξασίας των άρχαίω
μυστών, ολαι αί άλλοιώσεις τωv-
μορφικων πλασμάτων καί οί μετα
σχηματισμοί των στοιχείων, τά δ·
ποια άποτελοCν αυτά, όφείλονταt.
κυρίως ε!ς τάς δύο διαφορετικάς,
άπό άπόψεως ένερyείας, έμφανίσεις.
του πρωταρχικου πυρός, τάς άλλη
yορουμένας ύπό των θεών Ήφαί
στο\.J καί 'Αφροδίτης. Τουτο δέ κα
ταφαίνεται, έάν προσέξωμεν τάς.
άλληyορίας των θεC.ν Διός, UΗρας,
'Ηφαίστου, "Αρεως, 'ΑφροδLτης καί
των τέκνων της "Ερωτος καί 'Αρ
μονίας.
Ή συνεργασία του θεου Διός,
πρωταρχικου πυρός, καt της θεας.
UΗρας, ύλικης ουσίας, εχει ώς α
ποτέλεσμα τό ύλικόν πυρ, τό
θεόν "Ηφαιστον καί τήν παραyο·
μένην κίνησιν, τον θεόν "Αρην.
'Ακολούθως ή συνεργασία της κι
νήσεως, του θεου "Αρεως καt του�
τύπου των μορφών, της θεας Ά·
φροδίτης, δημιουργεί: τά τέκνα τωv
"Ερωτα καί 'Αρμονίαν.
Τά δύο ταυτα τέκνα των θεων·
ερχονται είς τό εΤναί των έκ τηc;.
άδιαχωρίστου πλέον ένώσεως της.
κινήσεως καί του μορφικου τύπου,
η καλύτερον, έκ της ένερyείας τοί1•
τύπου των μορφών καt της κινήσε·
ως των ύλικων στοιχείων, των συν
τρεχόντων ε!ς τήν δημιουργίαν της .
δλικης μορφης.
Διά τήν έπίτευξιν των μεγάλων
τούτων άποτελεσμάτων της θεας-_
'Αφροδίτης καt του θεου "Αρεως_
τά μέγιστα ύποβοηθεϊ δ θεός uΗ
φαιστος διά της !σχύος του. Περι
βάλλει ά11φοτέρους τούς θεούς με
τό χρυσουν του δίκτυον, τό δποϊον
άλληyορεϊ, οτι μετά τήν έκδήλω-
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σιν του ύλικου ,τυρός ουSέnοτε θά χε ι ήν δημιουργίαν του τύπου τοϋ
έπέλθn χωρισμός μεταξύ του τύ- άνθρωπ(νου όρyανισμου. Διά της
άκτινος του φωτός τούτου ή (jΑ.)χή
1 nou των μορφών και της κινήσεως
των ύλικων στοιχε(ων. Άνηθέτως καιώρθωσε νά φέρn nερισσότερον
τα δύο· ταυτα άμοιβαίως θά έξε nρός τόν όρyανισμόν τάς δυνά
. λίσσωνται είς θειοτέρας ένερyείας μεις της, αί δnο'ίαι διεμόρψωσαν
καί θό: δημιουρyουν τελειοτέρουζ τά κέντρα της νοήσεως, τα συντε
κόσμους.
λέσαντα είς τήν διάπλασιν των
Τό: άνωτέρω εtκάζομεν καί έκ αίσθήσεων,
σωζομένου άποσnάσματος ϋμνου
Τώρα nοια εΙναι τά κυματα τοϋ
των 'Ορφικών nρός τήν θεάν του ουρανίου φωτός, τα δπο'ίc- εφερον
Κάλλους, δ δnοιος λέγει: «Πάντα τό δώρον τουτο nρός τήν. ψυχήν
yάρ έκ σέθεν έστ(ν, ύποζεύξαο δέ της Γης, διά νό: δυνηθfi νά έμψανίκόσμον καί κρατεις τρισσων Μοι , σn έαυτήν είς ηΊν άνθρωnίνην μορ
ρών, yέν,.,ας δέ nάντα, δσα τ' έν φήν, καί νά έξωτερικεύσn τάς θαυ
Ουραν� εστι καί έν yαίn nολυκάρ μασίας ίδιόι ητας του πλέον διανο-.
π�, έν πόντω τε, βυθι:;'> τε, σεμνή. ουμέ:νου οντος της φύσεως; Τουτο
δεν τό γνωρίζω. 'Εάν δμως συνδυ
βάκχοιο nάρεδρε» ( ).
. Καί δ Αίσχύλος εtς τάς «Δαναί άσωμεν τό: νοήματα της έpμηνευ
δας» του λέyει nερί της θεας του θείσης έv άρχfi γενεαλογίας, μέ τά
Κάλλους τά έξης: «Έρ� μεν άyνός νοήματα της παρούσης, άκόπώιε
Ουρανός τρωσαι χθόνα, ' Ερως δέ ρον θά κατανοήσωμεν τήν εννοιαν,
yαίαν λαμβάνειν γάμου τυχειν, τήν δnοίαν εχουν έnί της άνθρω
ομβρος f?' ά,τ' ευνάεντος ουpανου nίνης ύπάρξεως οί θεοί Αρης και
πεσών, εκυσε yα(αν· ή δέ τ(κτεται υΗφαιστος, ώς καί τήν εννοιαν της
βροτοις, μήλων τε βοσκάς καί βίον συνεργασίας των μετά της θεας
του Κάλλους. Ή τοιαύτη δέ κατα
Δημήτριον» ( 2).
Ή θεά του Κάλλους, κατ' αλ νόησις θό: μας nρoαyάyn nρός σα
λην πςχράδοσιν, προηλθεν έξ ώου φη διάyνωσιν του ρόλου, τόν δ
nεριστερας, nεσόντος έξ Ουρανου nοιον ύnοδύονται έπί της άνθρω
nίνης μορφης τά τέκνα της θεας
εις τήν Γην.
Κατά τους άρχα[')υς μύστας τό του Κάλλους καί τοϋ θεοϋ �Αρεως,
ώόν της nερ,στερας συμβολίζει ά δ νΕρως καί ή 'Αρμονία.
κτινα άyνου φωτός, ή δποία είσ
χωρήσασα είς τήν λειτουρy(αν της
ψυχης των οντων καί συνδυασ3εισα
Ή Άφροδίτη, κατά τήν Έλληνι
μέ τάς ίδικάς της δυνάμεις, έπέτυ- κήν nαράθοσιν, εΙναι καί θυyάτήρ
τοϋ θεοϋ Διός καί της Νύμφης
(1) «Διότι ολα άπό σl, προέρχο,•
Διώνης.
ται, ολον δf τόν κόσμον ύπήγαγες
Ή άλληyορία της nαραδόσεως
ύπό τον' ζυγόν σου �σαι κυρι ταύτης άναφέρεται είς τόν nνευμα
αρχος των τριώ-i• Μοιρω,•, έγίν,•ας δέ τικόν κόσμον, 9ιότι nεριyράφει τήν
ολα, καί όσα είναι εις τον ο-ι',ρανόν φύσιν των θεών καί τάς σχέσεις
καί εις την πολύκαρπο,, yη,•, καί εις των nρός τό:ς νύμψας ψυχάς της
την ,t}άλασσαν καί εις τόν βυf}όν,
Γης. Πρό παντός εικονίζει τό ερ
σεμνή πάρεδρε τοϋ Βακχου:..
yον τοϋ μεταμορφουμένου θεοϋ
(2) «Έπι,Ουμει μl,ν σ- ·-άΎ,•ός (κα τοϋ 'Ολύμπου Διός, τό άναψερόμε
fJ-αρός) αt{}ήρ ,,ά γονιμοποιήση τήν νον είς τάς προσπαθείας του, δnως
Γην, έπιfJ-υμίι:i bέ τήν Γη,, κατα δώσn πρός τήν ψυχήν της Γης τό
λαμβά,•ει νά τύχ11 γάμου. 'Όμβρος φως διά νό: έλευθερωθfi έκ τοϋ
σκό1 ους τοϋ υ �δου.
δέ από τοϋ έρ<ο,•τ ος Ούρα,1οϋ πε
σών κατέστησε τ�iν Γη,, καρποφό
Τοϋτο nροσεnάθουν νά κατανο
ρο,,. Α ϋτη bέ γεν,•{j. · εις τούς f}νη ήσουν καλώς οί Ελληνες μύσται.
τούς βοσκάς προβάτων καί βίον Διότι άνευ της γνώσεως των ύπό
της ήμητρος (σιτηρά):..
της γενεαλογίας ταύτης είκονιζοΥ

0

.'

ς

\

,._

.34

ΙΛΙΣΟΣ

μένων, κα:Jίσrαιο άSjv.χτος ή κα
τανόησις τη:; τύχης της άν3ρωπίνης
ψ'Jχης πέραν τοJ άνθρωπίνου κό
σμ-:>υ. Άλλ' ίν.χ ή καrανόησίς των
συντελεσθfi πλή"Jως εδει οί μύσται
-v.:x μάθουν πρ6τοον σαφως τήν δ
λην λειτουρyίαν της άνθρωτtίνης
ψJχης έπί του άvθρωπίνου ό ;:,yανι
-σμοϋ, και νά διακρίνουν τάς τά
•σεις και προσταθεί:χς της, δπως
:έλε'J9ερω9fi του άνθρωπίνου περι
J36:\λοντος.
Τήν πο:χy,1ατι<TJV σ1μασίαν των
είκονιζομένων ύ ιό τη:; θεα :; του •
.t<:άλλου:; έν τfi yενε.α\"Jyί� ταjτn
μαντειJομεν μόν )V. Δι :>τι δι :χ νά
κατανοήσn τις τήν ενν)ιάν των, θά
άπητειτο μαφ:'χ καί έ..ιπε;:ησ;:ατω
μένη μύησις, τήν όπ:,ί:χν θά επρε
τιε νά καθοδηyοϋν πεφωτισμένοι
�/ε:,οφάνται των άληθειων της Φ.;
σεως.
Τό tέ<VOV τοJ θεοϋ Διός και
ίης ΝιJμφης Διώνης εΙναι προωρι
σμένον νά κατανοηθfi μόνον ύπό
ίων άvθ,:,ώπων έκείνων, οί όποιοι
πJοσήyyισαν και διέγνωσαν τάς λει
ίουρyίας της πνεψατικης φjσεως
και τάς σχέσεις της πρός τόν διέ
τιοντα τούς κ Jσμους θεόν. Γνωρί
ζομεν δμως δλοι μας, δτι ή θεά
του Κάλλους εΙναι ή πρόγονος
ίου θεοϋ Διονύσου, εΙναι ή μήτηρ
της Νύμφης 'Αρμονίας, c υ ;ύyου του
Βασιλέως Κά3,.ιου, του είκονίζον
ίΟς έν τfi, Έλληνικfi παραδόσει τό
Φως του 'Ηλίου, συνεπεία του ό
ποίου ένερyει ό νοητικός άνθρώ
πινος κόσμος καί εύρίσκει ή ψ'Jχή
του φυ:ηκοϋ κόσμου τήν δδόν των
άτελευτήτων μεταμοpφώσεών της.
Ή θεά 'Αφροδίτη ήνωμένη μετά
του � Αρεως και περιβεβλημένη μετ'
αύτοϋ ύπό του χρυσοϋ δικτύου του
θεοϋ ΉφαίστοΙJ, οώ μόνον φανε
ρώνει τήν δημιουργίαν της πνευ
ματικης άτομικότητος, άλλά καί
τήν έσαεί άναλλοίωτον διατήρησίν
της είς τόν άπειρον κόσμον. Είκο
νίζει τό θε1έλιον, έπί .του δποίου
στηρίζονται αί μεταμορφώσεις του
πνεύματος είς τόν άπειpον χρόνον,
δυνάμει των δποίων καί ή νόησις

και η συναι :,3ηματι <ότης του έκ
τείν:,νται.
Τό τέκνον της θεας 'Αφροδίτης
και του θεοϋ �Αρεως, δ �Ερως, δ
έπί του πνευ,..ιατικοϋ έπιπέδου έ
νερyων, ά τοτελει τήν θαυ_1ασιωτέ
ραν είκόνα του άνε\ισσομέvου νο
ητι><οϋ κόσμου, του καθισταuένου
δλονέν θει Jτέοου, ά\λά και τό έ
ξασφαλί�ον μέσον της άνευ τέ:>μα
τος προό5ου του πνεύματος της
φ:Jσεως.
Ή θεά 'Αφροδίτη άτέηησε και
ά\λο Πε)ίλ:ΧlΠ,"J"JV tέ<VOV μετά του
θεοϋ του πνε 1ματο.; Έομοϋ, τόν
Έρ,.ιαφ:>ό5ιrον. Ή εννοια του Έρ
μαφρ"Jδί •ου βεβαί'.uς δεν εΤναι έκεί
νη, τήν δποί:χν διαφίν:ψεν είς
τάς άν:.υ,.ιάλους ένερyείας της ζωϊ
κης φ:Jσε:.υς, άλ..λ' άλλη, άvαφεοο
μέvη εί:; τάς έ1<S1λώσειc του προ
αχθέ ;τος άνθρωπίιου πvεjματος.
Ή σJy<ένrρωσις των ί3ιοτήτων
του ά,)pενος καί του θήλεος εtς
μίαν άν3ρω;τίvην, η πνευματικήν
πρ:ισωπι{ότητα, εΙναι ίσως ή ά
παρχή της άποθεώσεως.
'Ανέφερα τά περί της θεας του
Κάλλους μέ τήν πεττοίθησιν, δτι
ύπάρχουν ά\ήθειαι, τάς δπο(ας
πρέπει οί έλ..ευ3έJως σκε πτό ,.ι ενοι
ν.:χ έ,:>ευνήσουv. Ή δέ τοια ;τη ε
ρευνα, εχω τήν βεf3αιότητα, δτι θά
άποδώσn μέγιστα ώφελή•..ιατα. Ού
μόνον θά μας δημι-::υ_)yήσn τήν
σκέψιν ν' άιτονεί1ωμεv τήν προσή·
κουσαν εύλάβειαν πρός τούς y[
yαντας του ά.)χαί JU Έλληνικου
πνε·jματος, οί όποιοι εφεραν τό
σον έπιτυχως θεί:χς γνώσεις περί
φjσε ως καί πνε,jματος εtς τήν έπι
Φάνειαν της άvθρωπίνης σκέψεως,
άλλά καί θ:'χ μας ώθήοn νά χωρή
σωμεν είς τό έπίπεδον τής δι-ανοή
ςrεως των προγόνων μας.
Τά μεyαλουρyήuατα του άνθρω
πίνου πνε6ματος δεν πρέπει νά μας
άΦήνουν άσυyκινήτους, διότι αύτά
καί μόνα έξασφαλίζουν τήν πρόο
δον του πvεjματος ήμων καί μας
ώθοϋν είς τήν δδόν της γαλήνης
και της εύδαι·..ιονίας.

..

'

,

'.(

�,

(Υποθηκαι τοv Σπvρ. Nάyov

Ό άνθρωπος πρέπει να γνωρίσn τόν έαυτόν του καt τον
σκοπόν καt λόγον της ύπάρξεώς του.
Νά κατορθώσn νά άπαλλαγyj άπο τά πάθη και τά διά
φορα ολέθρια έγωιστικά έλαττώματα.
Νά γνωρ,ίσn νά σέβεται καt νά προσαρμοσθyj προς τούς
Θείους Νόμους της Φύσεως.
Νά διδαχθyj νά λατρεύn τήν Φύσιν και νά ζn σύμφωνα
'
προς ταύτη ν. '
Νά άντιληφθyj που και προς ποίους όρίζοντας κατευθύ
νουσιν οί Νόμοι της Φύσεως τό πνευμα του άνθρώπου.
Νά μάθn νά σέβεται και νά προστατεύn τήν κοινωνικήν
και πολιτικήν έλευθερίαν του άνθρώπου, καθώς καί τήν πλή
ρη έλευθερίαν του νου, της συνειδήσεωc; κ-χt της σκέψεως
του άνθρώπου.
Νά γνωρίσn τί ειναι άδελφότης των άνθρώπων, τι εί
ναι ίσότης και τί είναι έλευθερία καί ποία τά δρια ταύτης.
Νά σέβεται καt νά προστατ>εύn δλα τά δικαιώματα του
άνθρώπου
έπί της ζωης καί της προόδου του.
.
.

�

.

Νά σέβεται, νά έκτιμ�, νά άναγνωρίζn καί προστατεύη
τήν τιμίαν έργασίαν των χειρών καί του πνεύματος.

Νά διδαχθyj τήν άξίαν του άνθρωπίνου πνεύματος καί
τήν σχέσιν τούτου πρός τό Πνεuμα τό άπανταχου άνά τό
'Άπει,pον.
Νά διδαχθyj καί κατανοήσn τήν σπουδαιότητα της σχέ
σεως καί του ρόλου τον όποίον παίζει τό όργανικόν σώμα
διά τήν έξέλιξιν της ψυχηc;.
καί κατανοήσn τήν 'Αθανασίαν της ψuχης
Νά διδ αχθyj
·
καί τήν_ εννοιαν της ύπάρξι;ως του Θεου.
-�
Νά διδαχθyj ποίος είναι και πώς πρέπει νcχ· οίκο_δομηθft
ό Ναος του Πνεύματος έν τn ψuχyj του άνθρώποu.
Νά γνωρίσn τί είναι Ζωή και ποίος είναι ό σκοπός της
Ζωης έν τjj · Φύσει.
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Η ΠΑΛΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ
rNnlΙ ΚΑΙ Α'ΜΑΟΕΙΑ
ΤΟΥ F HAMMER

Ε

ΧΕΙ κατά κόρον λεχθη, οτι ή
yνωσις εΤναι δύναμις, άλλά πό
σοι λίγοι άντιλαμβάνονται τήν δύ
ναμι της άμαθείας!
Ή Γνωσις εΤναι δύναμις φωτεινή,
πού με όρθή χρησι άποβαίνει ίσχυ
ρό δπλο yιά τό φως καί τήν κατα·
νόησι στόν κόσμο. Ή 'Αμάθεια εΙ
ναι ενας σκοτεινός γίγαντας, πού
μπορεϊ σε μια �ρα νά καιαστρέψη
δ,τι αίωνες όλόκληροι εργάσθηκαν
yιά νά δημιουργήσουν καί να οί
κοδομήσουν. Βιβλία καί βιβλιοθη
κες έκάησαν άπό άδίστακτους άν
θρώπους, πού μόνος σκοπός των
ηταν νά κρατήσουν τήν yν&:σι μα
κρυά άπό τό λαό. tυστυχ&:ς, άκόμη
καl σήμερα, εχομε άνάμεσά μας
πολλούς, πού ή νοοτροπία τους
δεν εΤναι άλλοιώτικη άπό του Χα
λ ίψη 'Ομάρ, ό όποϊος, μιλ&:.ντας
y ιά τήν βιβλιοθήκη της 'Αλεξαν
δρείας, εΤπε
<Έά,, δέ,, :πε ριέχη παρσ. μό, 0,
1

1

8,τι καί τό Κορά,1 ιο,1 , τότε εt,1αι
;ιεριττή, καί σ' α1'ιτή τήν :περι·
πτωσι :πcέ:πει '\'ά καη. Έ ά,, .:περι
έχη κατ ι που δέν βρίσκεται οτό
Κοράν ιο,•, τότε 1:.ίναι Υακή, καί
σ' αf,τή τήν :π1;ριπτωσι πρέπει έ
πίσης ,,ά καη:..

Καί τί παράξενο' Οί άνθρωποι
θά ριχτουν σε μι:χχη, θά ύπομείνουν
κάθε μορφή βασανισμου, θά ύπο
στουν άκρωτηριασμούς, θά θυσιά·
σουν αύτή τή ζωή τους καί θα πε·
θάνουν σάν μάρτυρες yιά τήν τυ
Φλ ή nίστι, ενω δεν θα κάμουν τί
ποτε η, ελάχιστα ,yιά τήν yνωσι.
Καl δμως ό άνθρωπος, δσο ε Ιναι·
στήν άγνοια, δεν μπορε ϊ νά θεω·
pηθη ελεύθερος, διότι εΤναι δέσμι
ος των ίδιων του περιορισμων καί
στό ελεος εκείνων, πού θά τόν
b<μεταλλευθουν yιά τά συμφέρον
τ ά τους. Οϋτε καί μ,τορεϊ ενας αν-

θρωιtος άμαθής νά λυτρωθη πότε.,
γιατί ή άμάθεια γεννάει ολα τά:
άμαρτήματα Λυτρωτής του άνθρώ
που εΤναι ή Γ-1,ωσις.
Ή ίστορία του κόσμου εξαντλεϊ- .
ται στήν πάλη μεταξύ καλου καί.
κακcυ, μεταξύ γνώσεως καί λυτρω
μου άπό τή μία πλευρα, άμαθείας.
καί δεσμεύσεως άπό την άλλη
πλευρά. "Οσοι πολέμησαν νά άπο·
μακρύνουν τήv άνθρωπότητα άπό·
τά δεσμά της άμαθείας, άνταμεί
ψθηκαν μ' εναν Γολyοθα καί ύ
πηρξαν τα θύματα άνείπωτης ώμό·
τητος καί προσβολης Μπορεϊ νά
μη βασανίζωνται πλέον άνθρωποι.
στον τροχό, οϋτε νά ψυλακίζωνταt.
11.αί σπάνια νά διώκωνται άνοιχτά
yιά τίς yνωμες καί πίστεις των,
C::στόσο δεν καταργήθηκε αύτή ήι
σκληρότης, άλλά μεταφέρθηκε άπό
τό ψυσικόν στό νοητικόν πεδίον
Τήν εκφρασι τιμίων yνωμων καl
αίσθημάτων συμβαίνει να άκολου
θήση κοινωνικός εξοστρακισμός η�
άπώλεια θέσεως καθηyητου η ήyέτου Συχνά θεσπίζονται νόμο_ι καί.
διατάγματα πού άnαyορεύουν κά
θε εκδήλωσι η εκστόμισι σκέψεων,.
πού άποτελουν παι:;αλλαyή εκεί-·
νων πού εΤναι καθιερωμένες, πολι-
τικων η θρησκευτικών. Πρός δικαι·
ολοyίαν, ελέχθη δτι τά άνισόρροnα:
πνεύματα της έποχης εΤναι τά άπο
τελέσματα ιου άνισόρροπου κό
σμου. 'Όχι ομως' Τά σαλευμένα
nνεύματα1 έσάλεψαν τόν κόσμο.
Ό Ίησους μας εΤπε, οτι ή άλή··
eεια δύναται νά ελευθερώση τούς:
άνθρώπους 'Εφόσον δμως δλοι ot
άνθρωποι δεν ε{ναι εξίσου διαφω
τισμένοι, δεν εΤναι καί δλοι ο[
άνθρωποι εξίσου ελε6θεροι. Δυστυ
χ&:ς, κάθε μορφή του σκέπτεσθαt:.
κάνει πολλούς κύκλους νά κατσου-,
ψιάζουν, σάν νά fιταν μοιρα[α γιιr

'Από τό The Ν ew Age, Ούάσ�γ-.ι.των
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η λύτρωσι τοϋ άνθρώπου καί τήν
--πνευματική του άνάπτυξι. 'Αλλά,
�ό:ν ή θεότης δέν χρειαζόταν νά
•σκέπτεται δ άνθρωπος yιατl θό: τόν
:έπροίκιζε μέ την ίκανότητα νό: τό
ττράττη; 'Εάν έπρόκειτο νό: ζη μόνον
•φυσικά, yιατl θό: τόν έπροίκιζε μέ
-άντίληψι, δια(σθησι ·καί μέ λαχτάρα
-yιό: κάτι καλύτερο ;
Ή 'Αμάθεια εΤναι ή πρώτη κατά
-στασις της άνθρώπινης ψυχης, διό
τι ό ανθρωπος δέν έπλάσθηκε σο
φός η μιαρός, άλλό: άμαθης καί
• πλός, προικισμένος δμως μέ την
;ίκανότητα νό: μαθαίνη κα� νό: yίνη
-σοφός. 'Όλα τό: είδη της αύτο:ττά
·της καί παρανοήσεως σχειικό: μέ
·την άληθινή του. φ_ύσι ξεκινοϋν άπό
τό φυσικό του·. σωμα. "Οτ:αν τό
·πνεϋμα εΤναι σαβανωμένο μέ ϋλη,
�ύπόκειται σέ ττλάνη καί στην έ
,σφαλμένη ίδέα, πώς εΤναι yωρισμέ
-vο άπό τόν θεό, τούς συνανθρώπους
1<αί τό: αλλα πλάσματα. 'Εντούτοις,
-ό άνθρωπος, διαφορετικό: άπό τίς
κατώτερες μορφές ζωης, εΤναι
·προικισμέν.:>ς μέ έλεύθερη βούλησι
1<αί ή χρησιμοποίησις πού της κά
-vει προσδιορίζει τό πεπρωμένο του.
Δέν ύπάρχει δύναμι στήν τυφλη
1tίστι καί εΤναι σαθρη ή προσπά
εια νό: έπενδύεται ή πίqτις μέ ο.τι

δέν έπιβεβαιώνεται άπό την λογι
κή. Δέν άντ:ιλέyουμε στη δύναμι
της ττίστεως, δμως πίστ:ις δίχως
yνωσι μοιάζει μέ πίσ'τ:ι δίχως ερ
yα. ΕΙναι σό:ν νό: ττεριμένη κανείς
ή εύχη νό: πάρη τη θέσι τοϋ ερ
yου. Κανείς δέν ,θό: μποροϋσε νό:
περιμένη να κερδίση κάποιο σκο
ττό, μεyάλον η μικρόν, χωρίς αλ
λ.::ιν έξοπλισμό έκτός άπό πίστι.
Κανείς έχέφρων ανθρωπος δέν θά
έπιχειροϋσε, εστω καί. αν δ νόμος
τό έπέτρεπε, νά όδηyήση ενα αύ
τοκίνητο -fj νά πιλοτάρη ενα άερο
πλάνο δίχως καμμιό: ίδέα χειρισμοϋ.
Τό ξέρει, δτι δίχως έπιμελη προ
παρασκευή καί yνωσι, ή καταστρο
φή θά ηταν. άναπόφευκτη. Μόνον
στά πεδία της θεολογίας καί της
θρησκείας θεωρειται έπαρκής ή πί
στις.
Οί ανθρωποι διψοϋν yιά πρόσ
καιρη δύναμι, ενα δμως εΤδος δu- ·
νάμεως άξίζει ν' άποκτήση κανείς
καί άξίζει νό: τήν πη κα,αδική του:
ή yνωσις. Δέν άπονέμεται, σαν
τίς τιμές καί τούς τίτλους, άλλα
άποκταται μόνον μέ προσπάθεια
καί μέ τή βοήθεια των ίδιοτήτων
πού είναι δώρημα θειον. "Ατταξ
δμω'ς άποκτηθη, εΙναι για πάντα
δική μας, κληροδότημα έσαε ί.

Νά. εΤσαι δίκαιος εΤναι καθηκον. Νά εΤσαι άyαθός εΤναι ·
-6:ρετή.
Ρενάν

'Έξη τίμιους ύπηρέτες εχω
(Μου διδάσκουνε τό παν):
Τά όνόματά τους εΤναι: Τι, Γιατί,
Πότε, Πως και Που και Ποιός. ,

Κίπλιγκ

Εί βούλει &λυπον βίον ζην, τά μέλλοντα βαίνειν ώς ηδη
.συμβεβηκότα λοyίζου:
'Επίκτητος
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ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑ ΟΥ

Πέμπτο Εύαyyέλισ
Ό 'Αρματωμένος 'Έρωτας, θα ναpτει, θά ξανάpτει,
άπ' των άιτων τίς σόναξες κι' άπό των λιονταριών,
άπ' τήν πνοή, σά νικητής στρατός, πού πάει, του Μάpτηι
άπ' τήν καρδιά της ανοιξης καί των καλοκαιριών!
Θά νάpτει, στέρεο βάδισμα, έτοι'μασ(α του θpόνοu,
- θ' άχεί ή καρδιά μας μιάν άχώ γιά κόσμους μακpινοuς
κpuφό, βοuβό θά χuνεται τό πλήρωμα του χpόνοu,
θά ναpτει άπ' τούς βαθuτεpοuς πού βp(σκονται ούpανοuς !
Γλuκά θά φέγγει του παντός ή λάτρα, ή δόξα, ή τάξη.
Στά σπλάχνα θαχει δ ανθpωπος βαθιόνε τpανταγμό.
Όλόκαpδα θά νείpεται θά πάσχει νά πετάξει,
τήν άβuσσο κuττάζοντας με κpuφιο στεναγμό.
Καuμοι θά δίνοuν τά φτερά, πού πρώτα τά καpφώνα
Κι' αξαφνα άκέpιος θά βρεθεί, κεί π' ανθισαν με μιά
της πλάσης ολο ol νεραντζιές τό μυστικό νυμφώνα,
καί πεταλουδες γίνανε της κάμπιας -ιά κορμιά.
('Απόσπασμα)

...

Τοϋ 'Ιωάννου Α. Βασιλη

1 !ΓΑ να έπισκεφθω ενα άy�πη,
σπουδαϊο, πού τόν άνεβάζει στή
π μενο μου προσωπο, για να το βαθμίδα του συνερyάτου της ύπά
συyχαρω, πού εyινε μητέρα καi εφε της έκείνης Δυνάμεως, πού στή φύ
ρε στον κόσμο μιά ζωή, εναν ανθρω σι δημιουρyεϊ μορφές καi συνειδή
πο. Γεγονός, βέβαια, οχι pπάνιο. σεις ; Ναί, ή ττιό ίερή, ή πιό θεία:
'Αντίθετα, πολύ συχνό καί συνηθι συλλειτουρyία καi ή μόνη θετική,
σμένο, πού σημειωνεται καθημερι είναι ή σύλληψις, ή κυοφορία και.
νά, άπό τό1ε, πού στή yfj άνεφά ή γέννησις μιας ζωης άπό τόν αν-·
νηκε τό γένος τ&:ν βΡ.οτων. Γι' θρωπο της yfjς.
αύτό καi μιά yέννα δέν μας προ
Ναί, δ ανθρωπος γίνεται και
καλεί τήν έντύπωσι καi τήν συyκί αύτός δημιουργός. Φέρ\Ιει οτό εΙ
νησι, πού θά επρεπε.
ναι, κατά τρόπο μυστηριώδη yιά
•Αλήθεια, σκεφθήκαμε σοβαρά,
μας, εναν όρyανισμό, μιά μορφή,
σέ καμμιά μας διανοητική περισυλ σάν τή δική του.
Τήν μηχανική λειτουργία της,
λογή, τήν σπουδαιότητα ένός το
κετου;
συλλήψεως καi της κυοφορίας κα
Μια έρωτική μίξις δύο οντων τορθώνουμε ίσως νά τήν τταρακο
διαφορετικοϋ φύλου, πού προηyή λουθουμε καi ττερίττου νά τήν γνω
θηιςε, εχει σάν άποτελεσμα τήν δη ρίζουμε. 'Αλλά, ποιός κατc,.;ρθωσε.
μιουργία ένός'παραyωyου καί .φέρ-. να συλλάβη καi νά κατανοήση τη.
\Ιει στό είναι μία ϋπαρξι, πού βγαί διαιωνιστική δύναμι του μεγάλου,
νει άπό τά σπλάχνα της γυναίκας αύτου νόμου της άνατταραyωyης,
καi της · συνεχίσεως του είδους;
κατ' εtκόνα καί δμοίωσί τους.
Στο-χασθήκαμε ποτέ, δτι άπό Αύτό, βέβαια, παρατηρεϊται και
δλα τα έπιτεύyματα, τά διανοητι εtς τά ύπανθρώπινα οντα. Γιατί ή,
κά, τά πνευματικά, τά καλλιτεχνι 'φύσις είναι παντου ένιαία καί οί.
κά καi τά τεχνικά άκόμα, του άν νόμοι της είναι καθολικοί, χωρίς,
θρώπου, ποιό εΙναι έκείνο τό έξαίρεσι. Ποιός δμως γνώρισε τόν
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φορέα τοϋ νόμου τούτου; Έκψεύ
yει, δυστυχως, της yνωστικης ίκα
νότητος των πολλων, χωρίς τοϋτο
χαθόλου νά έμποδίζη τούς πολ
λούς νά yίνωνται έρyάτες καi έκτε
λεστές της ίερης αύτης μυσταyω
yίας της φύσεως.
Υlσως μιά βαθειά μελέτη της ά
yιωτάτης αύτης τελετουργίας θά
μας βοηθοϋσε νά πλησιάζαμε καί
στήν περίπτωσι αύτή τήν άλήθεια.
�ισως ή άλήθεια αύτή μας άποκα
λύψει, οτι καi ό ανθρωπος φέρνει
μέσα του κάτι άπό τό αίώνιο, τό
άvώλεθρο, τό άθάνατο, τό συνε
χές, τό δημιουργικό, τό θεϊκό, πού
τοϋ δίνει τή δυνατότητα νά διαιω
νίζη τή μορφή του καi νά ψέρνη
στό εΊναι όμοιώματά του.
Βέβαια, ό ανθρωπος δεν δίνει
τήν ψυχή. Ή ψυχή προέρχεται καί
συντίθεται άπό αλλες δυνάμεις καί
ούσίες της φύσεως. Δίνει ομως ό
ανθρωπος στήν ψυχή τό μέσο, τό
ορyανο, yιά νά προσαρμοσθη στό
yήϊνο περιβάλλον, yιά νά ένερyη,
νά έκτυλίσση καί έκδηλώvη ολες
-,ίς ίκανότητες, πού κρύβει μέσα
,ης σάν ξεχωριστή άτομική συνεί
δησις.
Ό ανθρωπος παρέχει στήν ψυχή
τiς αίσθήσεις, μέ τίς δποϊες θά δε
)(θη τiς παραστάσεις τοϋ περιβ�λ
λοντος, σέ συνεργασία δέ μέ αύ
τές θά σχηματίση τίς ίδέες, τίς
εννοιες καί ετσι θά άποκτήση τή
yνωσι. Μέ τό όρyανικό της μέσο
η ψυχή θά άναmύξη τiς αίσθησια
χές, τίς γνωστικές καί τίς πνευμα
τικές ίκανότητες. Θά παρουσιάση
ακόμη τό ίδιαίτερο γνώρισμα τοϋ
ανθρώπου, τόν Λόyο, μέ τόν δποϊο
διατυπώνει τίς σκέψεις του καί τά
συναισθήματά του. Θά αίσθανθη
μέσ� αύτοϋ τοϋ όρyανισμοϋ τίς
:χαρές καί τίς λύπες, πού κστερyά
ζονται τήν άνθρώπινη tμπειρία καί
-πού δδηyοϋν στή yνωσι, τοϋ πρα
yματικοϋ. Τέλος, θά τελέση δι' αύ
ϊοϋ τό μεyάλο νόμο τοϋ ερωτος,
ό δποίος ημερώνει, έξευyενίζει καί
λυτρώνει τήν ψυχή, οταν τοϋτος
τελεϊται ένσυνείδητα καί δεν στα
ματα μόνον στόν κορεσμό των
χατωτέρων όρμων.

Έάv έμβαθύνωμε στή μελέτη τοϋ
νόμου της διαιωνίσεως τοϋ είδους,
θά άνακαλύψουμε, οτι δίπλα του
παρεδρεύουν καί αλλοι φυσικοί νό
μοι. Λ. χ. δ νόμος της μητρότητος,
πού σέ συνάρτησι μέ αύτόν έκδη
λώνεται δ νόμος της άλληλεyyύης.
Καί νά, οταν κυοφορηται καί δια
πλάσσεται μέσα στά σπλάχνα της
μητέρας τό εμβρυο, τοϋτο συντη
ρειται μέ τήν άναπνοή καί τό αΙ
μα της μητέρας, ή δποία, μετά τόν
τοκετό, τό yαλουχεϊ καί τό άνα
τρέφει, μέχρις στου δυνηθη δ αν
θρωπος η καί τά κατώτερο: αύτοϋ
οντα νά βρίσκουν μόνα τους τά 1
μέσα καί τόν τρόπο της συντηρή
σεώς τους. ΥΑλλος νόμος, πού
καλλιερyεϊται και έκδηλώνεται, εr
ναι ό νόμος της άyάπης, πού, ύπό
τό κάλυμμα της στορyης, έμφανί
ζεται καί άναπτύσσεται άκόμη καί
στά άyριώτερα θηρία. ΥΕτσι ή φύ·
σις μέ τήν νομοτέλεια καί μέ τή
σοφία της, πού εχει στούς σκο
πούς της, καλλιερyεϊ μεθοδικά και
μέ υπομονή μέ τό ένστικτωδες αί
σθημα της στορyης τόν μεγάλο
νόμο της άyάπης. Έτοϋτος, κά
ποια στιγμή, θά κάμη νά σπάσουν
τά στενά ορια τοϋ φίλτρου πρός
τό παιδί η πρός τά συyyενικά πρό
σωπα yιά νά άπλωeη χωρίς δρια
καί διάκρισι στά άπέραντα πεδία
δλόκληρης της άνθρωπότητος
η λέyω... θά τραβήξη και πιό
πέρα άπ' αύτήν. Θά έπεκτείνη αύ
τήν τήν εύλοyία σέ κάθε πνοή ύ
πανθρώπινη καί ύπερανθρώπινη, σέ
κάθε μορφή, στό σύνολο των ον
των, στό Παν. Τότε πιά θά φθάση
ό ανθρωπος στό σημεϊο, πού τόy
προορίζει ή νομοτέλεια της άyίας.
μας Μάννας, θά μπη στόν κύκλο
της παγκόσμιας άρμονίας yιά νά
λυτρωθη καί yίνη ολβιος καi μά
καρ.

* **

Αύτές οί σκέψεις άναπηδοϋσαν
καί στροβιλίζονταν στό μυαλό μου
οσο παρατηροϋσα, μέ στοργή καί
μέ κάποιο σεβασμό πηyαϊο, τή νε
αρά μητέρα-λεχώ. Στην φαντασία
μου πέρασε σάν κινηματογραφική
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ταινία ή tερουργία, πού τέλεσε ά στωτος, πού έν τούτοις άναyνωρί
συνείδητα,_ βέβα_ια, ή γυναίκα αυτή ζεται σάν θεσμός οσιος,. εΤναι ή
-πάνω στο βωμό των θεμελιωτικων άδιανόητη θεωρία του δηθεν μονα
καl αιωνίων νόμων της φύσεως,
χικου βίου, δ όποιος προβάλλεται
δηλαδή στους Νόμους του VΕρωτος, σάν άνάyκη ένώσεως του άνθρώ
της άναπαραγωγης, της Διαιωνίσε που μετά του θείου! 'Αλλ' έyώ
ως, της στοργης καί της άρμονίας. φpονω δτι δσοι τον άκολουθουν
Καί σκεπτόμουν πόσο διαφορετική
δεν πιστεύουν στο θεό πού δημι
θά ηταν ή κατάστασις ή όργανική ούργησε τήν. φύσι, τήν ζωή καί
χαί η ηθική των άνθρώπων έάν η ιούς Νόμους της, Γιατί δέν θά ηρ
κοινωνία {φρόντιζε, η μητέρα καί χοντο αυτοί νά παραβαίνουν η νά
δ σύνευνός της νά εΤχαν πλήρη συ καταπατουν τούς νόμους της ζωης,
νείδησι του ύψίστου ρόλου, πού πού αυτός δ θεός έχάραξε Έρω
παίζουν στήν ίερή αυτή τελετουρ- τω δμως, εΤναι δυνατόν αυτοί οί
. γία σάν συνεογάτες στο μεγάλο μηδαμινοί νά γίνουν ύπέρτεροι της
εργο της Φύσεως' Σέ τί ϋψος έκ φύσεως καί H>U θεου, Οί μεyάλ:οι
τιμήσεως επρεπε νά άνεβάζη ή αυτοί ενοχοι άπέναντι του θεου,
κοινωνία τήν γυναικα πού γίνεται ας μή λησμονουν οτι δ άμείλικτος
μητέρα! Στο βιβλίο πού διάβαζα νόμος του αιτίου καί του αίτιατοtί
θά έπιβάλη μίαν ήμέρα σέ δλους
τίς άλλες «Ό tδιωτικός βίος των
άρχαίων 'Ελλήνων» άναφέρεται δτι, τούς περιφρονηιές της ζωης. τίς
οταν μία εγκυος περνουσε άπό τήν άναyκαιες κυρώσεις. �οχι, βέβαια,
άγορά, οί άνδρες έyείροντο καl τήν άπό έκδίκησι. 'Αλλά άπό στοργή,
χαφετουσαν μέ σεβασμό, εστώ καί για νά τούς διδάξη να πορευωνται
έάν ηταν άγνωστη η δποιασδήττοτε κατά φύσιν. Για νά μάθουν να άκο
κοινωνικης τάξεως.
λουθουν καί νά σέβωνται καί δχι
'Εάν έrιι:Jκοπήσουμε, ομως, τί σχε νά παραβαίνουν τούς αίώνιους Νό
τικά ·συμβαίνει στή · σημερινή μας μους της.
Πολύ φοβουμαι, δτι αυτοί οί έκ
κοινωνία, θά διαπιστώσουμε ,μιάν
άντίρροπη κατάστασι, ποίι yεννα τροχιασμένοι, άντί να σώσουν τήν
ψυχή τους, δπως ίσχυρίζονται, χά
θλιβερές σκέψεις.
. Έκει ολοι οί νόμοι πού παρα νουν τά λογικά τους, καταστρέ
-πάνω άναφέραμε, βεβηλώνονται καί φουν τήν ύyεία τους, άκολουθουν
εκτροπο καί άφύσικο βίο καί μιά
περιφρονουνται. Ό ερως εχει άντι
κατασταθη μόνον άπό τίς ηδονιστι μέρα άσφαλως θά χάσουν καί αυ
κές έπιδιώξεις, τίς όποιες σύρουν τήν τήν ψυχή τους.
Αυτές οί άντιφυσικές πράξεις
καί περιφέρουν στο.ύς δρόμους μέ
άναισχυντία, μέ θράσος καί χωρίς του άνθρώπου ύπαγορεύονται άπό
ντροπή οί σύγχρονοι πολιτισμένοι έμπνεύσεις του σκότους και της
νέοι. Ή μητρόι ης έξουδετερώνεται άρνήσεως, πού μάχονται τήν ίσορ
άπό τήν ηθελημένη στειρότητα yιά ροπία, τήν πρόοδο, τίς χαρές της
λόγους σκοπιμότητος, πού τήν ύπα ζωης, πού λυτρώνουν τον άνθρωπο
γορεύουν οί αθλιες συνθηκες, · οί δταν δ άνθρωπος άκολουθη τήν
κοινωνικές καί οί οίκονομικές, τίς . 'Αρετή, δηλqδή οτc;χν προσαρμόζε
όποιες έν τούτοις έμεις τίς δημι ται και άκολουθη τούς Νόμους της
' ουρyουμε καί έμεις τίς άνεχόμα θείας Δημιουργίας.
στε. Ό θειος νόμος της διαιωνίσε
ως του είδους καταπολεμειται άπό
"Ολες αυτές οί σκέψεις περνοC
τήν άyαμία, τήν τροφό της νευρα·
σθένειας καί των βασανιστικων ψu σαν άπ' τό μυαλό μου, οσο κύτ
χοπαθολοyικων νοσημάτων, πού ταζα τήν ύπερήφανη μητέρα-λεχώ.
δχι σπάνια δδηyουν σέ διανοητι Τέλος, άφου τήν συνεχάρηκα καί
τήν ευχήθηκα τρυφερά, ξεσκε
κές παρακρούσεις.
'Αλλά ή πιο θλιβερή έκδήλωσις πασα τον Μωσαικό κάλαθο, πού
του σr�μερινου κοινωνικου καθε- εΤχε τοποθετήσει προσωρινά τον
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καρπό της κοιλίας της καi άν
τίκρυσα ενα χαριτωμένο άyορά
κι.
Τότε αφισα τό συναισθηματικό
μου νά ξεχειλίσ:η καί του μίλησα
ετσι : «Καλως ηρθες κοντά μας, μι
κρέ καi νέε άδελψέ μου ανθρωπε.
Σέ περιβάλλω μέ δλη μου τή
στοργή. Σου εϋχομαι νά πληρώσης
χωρίς έμπόδια καi δυσκολίες τόν
προορισμό, πού ή Μοϊρα σου εχει
χαράξει. 'Αλλά, μάθε ενα μεγάλο
μυστικό. Ό ανθρωπος μέ ιή Γνωσι
καί μέ την tσχυρή του θέλησι μπο
ρε ϊ έδω κάτω στή Γη ν' άλλάξη τό
είμαρμένο του. Γιατί τουτο ό αν
θρωπος ό ίδιος τό ύψαίνει στίς διά
φορες διαβιώσεις του μέ τή δική
του δρασι. Σου εϋχομαι σταθερή
ύyεία, σου εϋχομαι ή χαρά νά εί
ναι παντοτινή σύντροφος της ζωης
σου. Τώρα ακου καί μερικές συμ
βουλές ένός άσπρομάλλη:
Ή καλωσύνη, ή φρόνησις καί ή
σωφροσύνη, ή άξιοπρέπεια καί ή
άνδροπρέπεια νά συνοδεύουν πάν
τα τούς διαλογισμούς σου, ιούς
λόγους σου καί τίς πράξεις σου.
Ποτέ ή όρyή, δ θυμός, ή λύπη, τό
πάθος νά μή ταράσσουν την γαλή
νη της ψυχης σου. Τήρησε πάν
τα τή σκέψι σου ηρεμη καί διαυ
yη. Κράτησε τό φρόνημά σου σέ
κάθε στιγμή άyέρωχο, ύψηλό.
Ή έλπίδα, ή αίσιοδοξία καi τό
θάρρος νά σέ στηρίζουν στίς πιό
δύσκολες στιγμές της άνθρώπι
νης ζωης σου. Ή ψύχραιμη σκέ
ψις καί ή θαρραλέα άποφασιστι
κότης έξουδετερώνουν τή φθορο
ποιό δύναμι της άμψιβολίας καί
του δισταyμου. �Εσο πάντοτε αψο
yος καί αφοβος yιά νά πράττης
πάντοτε τό πρέπον. Ή αύτοκυρι
αρχία νά εΙναι τό άδιάλειπτο μέ
λημά σου. aΟταν δλα τοίίια τς.c
έπιτύχης θά εΙσαι δ νικητής της
ζωης... Καί τώρα, ναχουμε καλό
ρώτημα, φίλη Ψυχή, δέν μας λές
άπό που μας ερχεσαι;».
Τδ βρέφος κουνουσε χέρια, πόδια
καί εβyαζε αναρθρες κραυγές. Σέ
μιά στιγμή τέντωσε τά δάκιυλά
του καi μέ τiς δυό παλάμες διέ
γραψε, την γνωστή έλληνική χειρο-

vομία, πού έκφράζει την περιψρό
νησι, τόν οΙκτο, καί την εστρεψε
πρός τό πρόσωπό μου...
Γέλασα μέ την καρδιά μου, άλ
λα ταυτόχρονα σκέφτηκα, dραyε
ή κίνησις αύτή εΙναι τυχαία η εχει
κάποια σκοπιμότητα; Βάλθηκα τό
τε νά έρμηνεύσω τή συμβολική έ
κείνη χειρονομία. Δεν ξέρω έάν συ
νέλαβα τό νόημά της. 'Αλλά φαν
τάζομαι πώς τό νεογέννητο βρέ
φος θά ηθελε μέ τή χειρονομία του
νά μου πη περίπου τά έξης: «Νά!
χαζέ θνητέ! Μέ έρωτας από ΠΟL)
ερχομαι. Δεν ρωτας καλύτερα τήv
άφεντιά σου άπό που ηρθες; aο,τι
θά σου απαντήση αύτή, αύτό θά.
εΙναι καί ή δική μου απάντησις.
Είμεθα τό ίδιο πραyμα. Στρατοκό
ποι της ζωης κι' οί δυό μας. 'Α
yνοουμε από που έρχόμαστε και.
που παμε. Σύ τράβηξες εως έδω
τό δρόμο της ζωης σου. θά τρα
βήξω '-<αί έyώ τόν δικό μου. M.v
θυμαμαι άπό που ερχομαι, οϋτε
ξαίρω που θά πάω. Ή φύσις πού
είναι ή πιό σιορyική τροφός μαt;_
καί ή πιό σοφή παιδαγωγός μας,
αφοίί ετσι τά εχει κανονίσει, ετσι
καί πρέπει νά yίνωνται. "Ας κυτ
τάξουμε καί οί δυό μας τό διάβα.
αύτό από τή yfj νά εΙναι αποδοτι
κό σέ καλωσύνη καi σέ yνωσι... ».
Τό μάθημα η:ού εη:αιρνα μέ συνέ
φερε καί μέ η:ροσyείωνε στήv
η:ραyματικότητα. 'Άρχισα τότε νά
στίβω τό μυαλό μου yιά νά βρω
μιά έξήyησι καί νά δώσω μόνος
μου στόν έαυτό μου την άη:άντησι
η:ού η:ερίμενα άπό τό νεοφερμένο
βρέφος.
Κατέφυγα τότε στη βιβλιοθήκη
της μνήμης μου. Κατέβασα τά κα
τάστιχα, στα δη:οϊα εχω καταχωρί
σει σέ διάφορα κεφάλαια, την έξ
αμέσου άντιλήψεως έμrτeιρία καi.
yνωσι μου, καθώς καί την συμη:ε
η:υκνωμένη yνωσι των αίώνων η:ου
έyνώρισα άη:ό τούς αλλους άν
θρώπους.

***

Στό τριη:λό έρώτημα: τί εΙμαι; πό
θεν ερχομαι: η:οΟ η:ηyαίνω; εχω ση
μειώσει τά έξης: Τί εΙμαι; 'Αη:άντη-
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σις.Μία ϋπαρξις πού αίcθάνομαι
καl συναισθάνόμαι, σκέπτομαι, κι
νοΟμαι καί ένερyω κατά βούλησιν.
Εfμαι μια ξεχωριστη συνείδησις,
'ΠΟύ εχω τό α'ίσθημα της διαψορο·
ποιήσεως από τό περιβάλλον. Άν
τλω τά μέσα της όυντηρήσεώς μου
από τόν yυρω μου κόσμο καί
προσπαθώ μέ τίς αtσθήσεις μου, μέ
τη σκέψι μου καί τίς ψυχικές μου
δυνάμεις νά γνωρίσω την 'Πpαyμα·
τικότητα, πού μέ τριγυρίζει, δηλαδη
νά συλλάβω την 'Αλήθεια καί νά
άποφεύyω την πλάνη.
Στα έρωτήματα. πόθεν ερχομαι;
που πηγαίνω, σημειώνω μέ κόκκι
νο μελάνι: ·Ωκεανός άyνοίας uο
ρα κεφαλαιον 'Αλλότριες γνώσεις
καί ά'Πόψεις.
Γύρισα μερι�ές σελίδες καί εφθα
σα στα κεφάλαια . Διάφορες κο
σμοθεωρίες - θρησκεϊες-Πνευμα·
τισμός - ,Αποκρυφισμός - θεοσο
φία -- Φιλόσοφοι -- Μυστηρια.
'Ε;άν θά σας' ανέφερα τίς σημει
ώσεις 'Πού εχω κρατήσει yιά κάθε
από τά ανωτέρω σαν κατά μέρος
γνώσεις, θά χρειαζόμαστε τόμους
'Πολλούς καί θά σας κούραζα. Στίς
'Πpωτες εξη ξεχωριστές κατηγορίες,
θεωρίες καί δΌξασίες, κυριαρχεϊ
ώς έπί τό πολύ τό δόyμα πού πάν
τα θέλει νά έπιβάλη· τίς απόψεις
του σαν αλάθητες. Τουτο ούδέποτε
μέ ίκανο'Ποίησε καί yιαυτό τό αν
τιπαρέρχομαι. Δεν εχω τίς ύπερ
φυσικές έκεϊνες ίκανότητες του
δραματιστου η του πεφωτισμένου
yιά νά διακρίνω τό ποσοστόν της
αλήθειας η της. πλάνης πού περιέ
χουν οί δογματικές ά'Πόψεις. θά
σιαματήσω στα κεφάλαια . Φιλόσο·
φοι - Μυστήρια.
Διαλέγω τούς ς,ιλοσόφους που
προτίt!?'>, yιατί οί θεωρίες τους μέ
ίκανΟ'τiοιουν: · Όρφεύς--+"Ιυθαyόρι:χς
-Πλάτων - - Έμπεδοκλης. 'Όλοι
αύτοί οχι μόνον παραδέχωcr.αυ:φι_
ψυχη σαν ξεχωριστή συνειδητη όν
τότητα, άλλα φθάνουν νά προσδι
ορίζουν την προέλευσί ·της καί την
σύνθεσί της, είτε αλληγορικά, είτε
φανερά.
Αύτοί οί κολοσσοί του πνεύμα·
τος tσχυρtζονται δτι ή ψυχη προ-
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έρχεται καί συντίθεται από τό αύ
τό καί τό ετερον, από τήν συνε
χη καί την μεριζομένη ούσία οί.
όποιες συνθέτουν την δλην ψυσιν.
· Τίς συνειδητικές της ίκανότητες_
τ1ς άναπτυσσει μέ αλλεπάλληλες:.
ένσωματώσεις σέ δ\αφορους όρyα
νισμούς της όντολοyικης κ'λ.ίμακος;_
yια να ψθαση μέχρι της ανθρώπι
νης μορφης Σ' αύτην έξελίσσεταt.
καί μεγεθύνεται Μέ αύτην άποκτα.
γνώσεις καί θέλησι, πού. τη βοη
θουν να yνωρίση την αλήθεια και.
ετσι νά συνεχίση τήν τελειο'Ποίησί.
της σέ αλλους κόσμους 'Περα άπο
τη Γη. 'Αλλά yια νά φθάση σ' αύ
τό τό σημεϊο της έντελείας, θά:
χρειασθη ή ψυχή νά yυρίση 'Πολλές,
φορέ-; στόν τροχό των γεννήσεων
καί των θανάτων.
,Α'Πό 'ΠΟU δμως ερχεται και 'ΠΟG,
'Πάει δ 'ανθpω'Πος; Σ' αύτό ίσως.
μας βοηθήσουν να καταλάβουμε.
κάπως, τά δσα 'Παpακατω θα σας.
αναφέρω. Καί ας άρχίσωμε CΧ]ΊΟ
μερικα άποφθέyματα η αξιώματα:
των αρχαίων μυσταyωyημένων σο
φών.
Σκο'Πός της φύσεως, λέyουν, εΙ
ναι ή δημιουργία συνειδήσεων,
ιων δέ συνειδήσεων _σκοπός ή,4
ά'Ποθέωσις. Τούτέστιν ή αιωνία γα
λήνη καί ή αίσθητικη αντίληψις,
δλων των αίτίων των φαινομένων· .
της φύσεως.
Ό τάφος έ;παναφέρει ήμας 'Πpός.
τό λίκνον. 'Αλλά καί ά'Πό τούτου•
καί από έκείνου ύψουνται φωναL
λαλουσαι ήμϊν ηερί αθανασίας,
δηλαδη 'Περί της' συνεχίσεως της;
ζωης ύ'Πό διαφόρους μορφάς.
Τό κυρος καί ή αύθεντία των·
σοφων, 'Πού έμνημόνευσα, 'Πρέπει,,.
νομίζω τούλάχιστον, νά μας κά
νουν νά ·προσέξουμε και να μελε
τήσουμε τίς απόψεις τους. Δέν ά
ξιω πίστι σέ δσα έκεϊνοι πίστευαν.
�Αλλά καί δέ,ν νομίζω δ1ι μερικοL
από τούς σύγχρονους έπιστήμο
νες, μπορουν νά διακηρύσσουν μέ...
τόσο στόμφο, δτι δ νόμος των έν
σαρκώσεων εΙναι μία θεωρητική;
αρλούμπα. �Ετσι οί έ'Πιστήμονες,
αύτης της δλκης γίνονται μισαλ-
λόδοξοι καί δογματικοί.
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'Εάν μελετήσουμε σοβαρά τή
tθεωρία των ένσαρκώσεων καί την
1<ατανοήσουμε, θά είμαστε σέ θέσι
-vά έξηyήσουμε πολλά άττό τά αί-vίyματα της ζωης, πού διαφcρετι-κά θά μένουν yιά μας αλυτα.
Έάν τις άττόψεις των φιλοσό
«φων, πού ανέφερα, συναρτήσουμε'
με δσα από ακριτομύθειες η άπό
,ψίθυρους, πού διεσώθηκαν, σάν
·προερχόμενα από τίς μυστηριακές
οόρyανώσεις της αρχαιότητος, θά
μπορέσουμε ίσως νά σχηματίσου
:με μtα ίδέα yιά τό που μεταβαίνει
rδ ανθρωπος δταν πεθα(νη.
Άπ' εξω από τή Λειβαδιά λει
-τουρyοϋσε στην αρχαιότητα τό
περίφημο Τροφώνειο μαντεΊο. 'Εάν
πήγαινε έκεΊ οίοσδήποτε κοινός
-ανθρωπος νά ζητήση μαντεία και
νά yνωρίση την μέλλουσ:ι: ζωή
,ου, δταν από έκεΊ εβyαινε, εχανε
-yιά πάντα τό γέλιο του. Καί του
το, yιατl σε είκόνες ζωντανές,
.:εβλεπε ποια θά εfναι ή μεταθανά
·τιος κατάστασίς του. Πολλοl αλ·
λαζαν τρόπο ζωης καί ζητουσαν
·να γίνουν πιό ήθικοί, πιό σοφοί.
Στην ίδια περιοχή άναβλύζουν
δύο πηγές. Άπό τή μία τρέχει τό
νερό της λήθης. 'Από αυτό επιναν
οί άτελεΊς ψυχές καί yι' αυτό δεν
•θυμουνται τίποτε, δταν ερχωνrαι
στη yη, οϋτε δταν φεύγουν yιά τό
υπερπέραν. Άπό την αλλη πηγή
:επιναν τό νερό της μνημοσύνης
οί τέλειες καί κεκαθαρμένες ψυχές.
�Ετουτες θυμόντουσαν δλα τά yε
yονότια -των διαφόρων διαβιώσεών
τους καί δεν έπανερχόντουσαν
πλέον στη Γη, ςχλλά κατοικουσαν
πιά σ rίς αtθεριακες χωρες του ου
ρανοίι. Βέβαια, αυτά εχουν μιά βα
θειά αλληγορική σημασία, πού έ
μεΊς οί αμύητοι δέν μπορουμε νά
την καταλάβουμε.
Τώρα ας δουμε τί μας διέσωσαν
μερικοί άπό τούς μεμυημένους,
-σχετικα με τό ερyο καί τούς σκο
nούς των μυστηρίων.
Ό Πίνδαρος λ.χ. λέγει τά έξης:
�Μανθάνειν έν μέν 19 ουραν9 τό
δρfuι, έν δε τfi Γfi τό άναμιμνήσκε
-σθαι. Μακάριος δ διά των μυστηρί
ων διελθών, οδτος yιyνώσκει την

αρχήν καί τόν σκοπόν της ζωης:..
Άλλα τί ησαν α:;rά τά μυστή
ρια; Κατά την γνώμη μερικων συγ
γραφέων, Μ:;στήρια ησαν ίερατικές
θεσμοθεσίες, τίς δποΊες ώρyάνω
σαν ήρωϊκές άyνες και σοφές ύ
πάρξεις. Μή α_Jκούμενες στην αν
θρώπινη έμπειρία τους, yιά νά έρ
μηνεύσουν τά αίνίyματα καί τά
φαινόμενα της καθόλου ζωης, ώδη
yήθηκαν νά έρευνήσουν καί νά
πεισθουν, δτι πέραν από τόν αν
θρωπο ύπάρχουν και δρουν τελει
ότερα οντα, πιό αγαθά, πιό σοφά
και πιό ίσχυρά από τόν άνθρωπο.
Τότε με εtλικρίνεια και θάρρος
αποταθήκανε σ' αυτά τά ύπέρτερά
τους οντα και ζήτησαν την συν
δρομή τους yιά νά yνωρ(σουν καί
τουτοι τήν με(ζονα 'Αλήθεια και
νά μάθουν τόν τρόπο καί τά μέσα
yιά νά ερθουν στην κατάστασι των
πρώτων. Ό ουρανός δέν έκώφευσε.
'Απάντησε καί δέχθηκε νά τούς ά
ποκαλύψη τά δσα ζητουσαν. 'Αλ
λά τούς εθεσαν δρους. ΥΕτσι εκλει
σαν μαζί τους μ(α ίερή συμφωνία.
Νά το jς φ:χνερώοο. ν ι-ιία ώλοκληρω·
μένη κοσμοθεωρία, την δποία δμως
κατόπιν δρκου νά μεταδ(δουν μό
νον σέ άyνούς και καλης θελήσε
ως άνθρώπους. ΥΕπρεπε δμως καί
τούτους νά ύποβάλουν σε φρικτούς
δρκους, δτι θά τηρήσουν σιyη
σχετικά με δσα θά ακουyαν η θά
εβλεπαν στις όρyανώσεις αυτές.
ΥΕτσι δλοι οί μυηθέντες σεβάστη
καν καί τήρησαν τούς δρκους τους.
Δεν άπεκάλυψαν τίποτε, yιά τουτο
τίποτε τό θετικό δεν εφθασε εως
έμας.
Κατ' άνάyκη λοιπόν γινότανε
αυστηρη έπιλοyη των εισερχομέ
νων, γιατί άποβλέπανε σε ενα όλι
yάριθμο καί έκλεκτικό κύκλο άν
θρώπων, ο'ί δποΊοι έμυουντο στίς
φυσικές καί στίς πνευματικές άλή
θειες.
ΈκεΊ φαίνεται, δπως λέγει δ Π(ν
δαρος, μάθαιναν την άρχη καl τό
τέλος της ζωης, δηλαδή γνώριζαν
τούς δυό πόλους μεταξύ των δποίων
περιστρέφεται ή άπληστ(α τοΟ εt
δέναι κάθε σοβαρου έρευνητου.
Μ' αυτόν τόν τρόπο ίκανοποιεΊτο
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ή δίψα της μαθήσεως καί yι yαντω
νόταν ή σι<έψι · καί τό φρόνημα έ
κε(νων, πού φ6ιτουσαν στά άντρα
έκείνα της άρχαίας σοφίας.
Σ' αύτές τίς yήι νες, αλλά ταύ·
το_χρονα καί · ού;:,άνιες όρyανώσεις,
οί εισερχόμενοι ευpισκαν ψυχική
ανακούφιση καί γαλήνη. Άπό έκεi
πέρασαν ο{ περισσότεροι ·σοφΟ\ της
αρχαίας Έλλάδqς, οί ποιητές, οι
τραγωδοί, ο{ συyyραφείς, οί καλ
λιτέχνες, οί νομοθέτες καί ο{ πο·
λιτικοί άνδρες. 'Όλοι αύτοί δέ, κα
τεργάστηκαν καί τεχ_νούρyησαν
ιόν 'Ελληνικό πολιτισμό, πο� εχει
σάν βάθρα αlώνια καί ακατάλυτα
τήν Φιλοσοφία καί τήν Τέχνη.
Τά κατάλοιπά τους καί τά ανε
κτίuητα έρείπιά τους συyκινουν
τίς ευαίσθητες ίδιοσυyκρασίες καί
διατηρουν μιά πνευματική ανταύ
γεια, πού φωτίζει ακόμη καί σήμε
ρα, σάν τόν ηλιο της χώρας μας,
τή σκέψι δλων έκείνων, πού ζηιουν
κάτι τό άνώτερο, τό ευyενικ'ό, τό
αλ:ηθιν6.
Ή ανθρωπότnς, μαζί μέ τή σιγή
τ&ν μυστηρίων απώλεσε καί τήν
έύλοyία του ούρανου. Ή κατα
στροφή των μυστηρίων γκρέμισε
καί την κλίμακα, πού ώδηyουσε
τίς ανθρώπινΈς ψυχές σιά δώματα
των άθανάτων. Αύτό εΙναι ή μεγα
λύτερη κατάρα yιά τους άνθρώ
πους, πού θέλουν νά στρέψουν τό
βλέμ�α 1ο�ς πρός τά αν,ώ, πρός
τά ύψηλά καί ν' αποφύγουν τίς
· περιπτύξεί,ς του u Αδου.
"'Αραyε δέν διατηρήθηκε καμμία
ακτίδα από τήν αρχαία εκείνη μυ
στηριακή λάμψι ;
'Εξ οσων γνωρίζω, λειτουρyουν
άκόμη καί σήμερα μερικές Μυστη
ριακές 'Οργανώσεις, οπως λ. χ. εΙ
ναι δ Τεκτονισμός, πού. διατήρησε
μέν τή μυστηριακή του δι�ρθρωσι,
άλλά στήν πραyματικότητα δέν
άπέμεινε, παρά μιά ήθοπλαdτική
'Εταιρία μέ προοδευτικές καί άν
θρωnιστικές έπιδιώξεις. Λειτουρyεί
άκόμη στίς Σκανδί,ναυΊκές χωρες
τό μυστηριακό σύστημα Ζβέντερ
μπουρyκ, η:ού ζηλότυπα φυλάει' τή
γνήσια καί καθαρή Χριστιανική μυ
στι'Κή διδασκαλία. Στήν 'Ανατολή
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έπίσης συJαντ� κανείς μεμονωμέ
νες μυστηριακές δμά!>ες. Στίς 'Ιν
δίες, ομως, άrτό, ώρισμένα δεδομέ
να, πού εχω, φαίνεται οτι λειτουρ
yουν πολυάριθμες όρyανώσεις μυ
στικου η:εριεχομ'ένου, η:ού καθοyη-
yουν άκόμη τήν θρησκευτική συ
νείδησι των ·λαων της άπέραντης:
έκείνης χώρας.
'Αλλά καί τό χωμα, πού η:α-
τουμε I εχει εjλοyηθη ιδια(τερι;χ · ά,τό,
τόν ουρανό. Έδω εδρασαν η:ολυά
ριθμα καί αρτια μυστήρια, μέσα:
στά όποια έπέτυχαν τόν ψυχικό
τους λυτρωμό η:ολλές άνθρώπινες;
ψυχές. Τώρα ομως μόνον συντρίμ
μια, έρείπια καί νεκρική σ yή συναν
τουμε έκεί οπου αλλοτε 1) ψων!]
των μυστων διεβίβαζε στους θνη
τούς, τά ρήματα των θεων, του,
έλληνικου 'Ολύμπου.
uοταν έπισι<έπτωμαι τόν Παρ
θενωνα, τήν 'Ελευσίνα, τήν 'Ολυμ
πία καί τους Δελφούς, στίς διανοητι--
κξς μου περισυλλογές, προσπαθω,
νά άντιληφθω μήπως πετάξη καμ
μιά σπίθα άπό τό μέρος, ,τού άλ
λοτε εκαιyε τό πυρ της Ίε ρης:
'Εστίας. Προσπαθω νά συλλά βω,
κανένα ψίθυρο, σαν άντίλαλο κά:-
η:οιας μύστιδος φωνης.
'Αντί αύτων, ουστυχως, τά αύ
τιά μου συλλαμβάνουν νά έπανα
λαμβάνεται σάν μακρυνή ήχώ τό
θλιβερό έκείνο μήνυμα, πού ακου
_σε καί. δ μεyά1'ος νοσταλyός της;
αρχαίας πν'ευματικης δοξςχς; δ τε
λευταίος uΕλληνας, δ αύτοκράτο
ρας 'Ιουλιανός ΤΑ άrτοvοητευτικό,.
μήνυμα εΙναι τό ίδιο: < είπατε τ�...
Βασιλfi χαuαί πέσε δαίδαλος αυλά.
ουκέτι Φοίβος εχει καλύβαν, ο'
μάντιδα δάφνην, ού παyάν λαλέκαί λάλο
�υσαν, άπέσβετο
υ5ωρ».
Τί.κρίμα ! Ποιας παρηyοριας καt
,τοιας έλπί':>οι:; στερήΒηκε δ αν
θρωποςl Τί ση:ουδαίες πηγές γνώ 
σεως καί πνευματικές ένισχύσεις:απώλεσε δ άyνός έρευνητής.
'Εάν η:ράyματι μάθαινε έκεi δ
θνητός, οπως λέγει δ Πίνδαρος,.
την αρχή καί τό τέλος της ζωης.
τότε άσφαλως μόνον έκεί θά μπο
ρούσαμε νά μάθωμε τί είμαστε.,
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-αrτο που έpχόμασrε καl που πα1ε.
�Αλλωστε, ή προτροπή yιά νό: τά
,μάθη αύτά ό άνθρωπος ηταν χα·
pαyμένη σrή μετώπη του Ναου
του Πυ9ίου 'Απόλλωνος. "Ηταν ,τό
-περίφημο «Γνώθι σαυrόν > του Χεί·
λωνος.
Ή συγκίνησις πού αισθάνθηκα
rό άντίκρυσμα μιας λεχους καi
kνός νεογέννητου βρέφους μέ πα·
ρεκίνησε στους στοχασμούς πού
<Χpά5ιασα σήμερα σ' αύrό τό χαp·
ϊί. �ισως μερικοί μέ ρωτήσουν yι:χ
ποιό σκοπό ιό εκαμα! Άπλού:πατα,
�έλω νά δείξω πώς ά;τό τά yεyονό
ϊα της κα9ημερινης μας ζωης μπο
ρουμε, μελετώντας τα προσεκτικά,
νά βy.:χζουμε σοβαρά σ.;,.ιπεJάσμα·
τα. �Ετσι θά πλουτίζουμε κα3ημεpι·
-vά την έμπειpία μας, την όποία θά
καταχωρουμε στό σημειωματάριο
ϊης μνήμης μας, yιά ν' άrτοκτήσου
με την έξ άμέσ.:>υ έποπτείας yνώσι,
-πού είναι πολύ προτιμότερη άrτό
--τiς θεωρίες καi τiς άrτόψεις, πού άναζητουμε στά μουχλιασι1ένα βι
βλία μιας νeκρης βιβλιοθή<ης. �Ε
-πειτα, δταν εχουμε άπορίες καi
αιτήuατα, πού δεν μας ίκανοποιουν
οί γνωστές πηγές γνώσεων, σάν
-ερευνητές μέ άSούλωτη σκέψι, θά
πρέrτει να στραφου,.ιε πρός κάθε
1<ατεύθυνσι σέ κάθε πηyή πού ισχυ
.;pίζεται δτι κατέχει μέJος της άλή·
•Sειας η όλόκληρη τήν άλή3aα. Τό

τελευταιο, β§'3:χια, εlναι λίyο δύσ
κολο άλλ' όπωσδήποτε έμεις θά
κρούσουμε την θόρ::χ καi θά ζητή
σουμε δ,τι ποθουμε. Κι' αύτόν τόν
τρόπο της Ε?ευνας, νομίζω δτι σας
τόν ε5ειξα μέ την άφήyησί μου.
Καi τελειώνοντας, έrτιτρέψετέ μου
νά συστήσω, σ' έσας πού μέ δια
βάζετε, εάν ποθητε ν' άrτοκτήσετε
μιά ζωντανή, ρωμαλέ::χ καί πλατειό:
yνώσι καi κρίσι, νά προτι:1ατε άrτό
τiς φλύ::χρες συyyρα�ές του συναν
θρώπου μας τήν προσεκτική μελέ
τη του ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΖΩΗΣ, πού οί σελίδες του ξεπρο
βάλλουν μπροστά μας, σέ κάθε
βηuα του καθημερινου μας βίου,
εντονες καi φωτεινές. Βεβαιωθητε
δέ δτι αύrές οί σελίδες είναι οί
πιό ειλικρινεϊς, οί πιό διαφανεις
καi οί πιό άrτοκαλυrττικές καi ποτέ
τους δεν ψε15ονται. 'Ενώ οί σyy
yραφεϊι;;, έ:χν δεν ψεύδωνται, έάν
δεν παp::χλοyίζωνται σάν ανθρωττοι
πού είναι, πολύ συχνά πλανώνται.
Σάν ύσrάτη παραίνεσι σας κά
ι,.νω ν.::χ σrτου5άζετε πάνrοτε τά φαι
νόμενα της φύσεως καί νά μελετατε
προσεκτικά μέ αύιοσυyκέντρωσι
τόν έ:χυτό σας. 'Ίσ.:uς μιά μέρα
θά καιασιητε ίκαν.:,ί νά 1 γνωρίσετε
την ά,:,χή καi τό τέ\ος της ζωης.
Καί τότε μόνο θά λάβετε τήν άrτάν
τησι στά μεyάλα έpωτή .ιατα : Τ (
είμαι, ά;τό που Ε,?ΧΟ�αι που πη·
yαίνω;

Μου ψαίνετq,ι πώς δέν θά μπ ορούσαμε νό: έπιδιώξουμε
-σ' αυτόν τόν κόσμο πιό τέλεια ε6τυχία άπό μιά θ:χυμάσια και
it<αpτερική άyάπη.
Μαίτερλιγκ
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· <ϊΗ Γλαύκα δίδαξε»
Β'
Mi: τά κρυ�έ,,α αί•τιά στου yάους
τούς ψίθυρους πρ σηλω�ιενα, ·
σc δποιον βλ 'πει οράματα

'Όπο άρμονία και ρυθμός
έμπνεύσεις καί πνεύματα,
στην άπεpαντωσ Jνη του φωτός,
άυλα, σκορπισμένα,
Σέ ώκεανων καΙ ήπείρων
άμέτρητα στρέμματα,
μέ άλέτρι και πλώρη
χιλιοδουλεμέν.:χ,
Μελέτες καί μνημεία ol ναοί,
άρμονίας ρυθμοί,
Κι' ol δοl)λευτές μαθηταί
του Πυθαyόρου η λιθοδόμοι,
άπ' του Χιράμ η του 'Ίσβαρα
μυστηριακό Ναό
ξεκινημένοι. Καί τότε άνοιχτοί
α[ώνων δρόμοι!
Κι' άφοΟ ή ψυχές μας
είναι μόνο μιά,
καί τά. κορμιά μας
μέ τό σύμπαν ενα,
ας μελωδουν στόν ποιητη
χίλιες φωνές.
ΕΤν' yιά ν' άνέβουν πιά στό φως
τά · φωτα τ' άναμμένα.
Κι' εΤναι Σοφία, εΤναι 'Ισχύς
καί εΤναι Κάλλος,
αύτό τό ενα α[ώνιο φως.
ΕΤναι των α[ώνων ό ρυθμός,
κι' εϊτε εΤναι σύμβολο
εϊτε -εΤναι ό άριθμός
δποιος σωστά τό νοιώθει
εΤναι ό �εyά�ος!
· ,

•

,:,

1

..

,
Βουδδιστικός θρύλος

Δ ιδακτικη ασέβεια
UΟταν ό ΤάνΊ<α, μέλος τfjς δυναστείας Τάνyκ, σταμάτη
σε στό Γεριντζί, έκρύωνε πολύ. Γι αύτό πfjρε άπό τό ναό
ενα ξύλι\Ιο αyαλμα τοϋ Βούδδα, αναψε φωτιά καl ζεστάθηκε_
Βλέποντάς τον ό νεωκόρος, πολύ έξαyριώθηκε καl τοΟ φώνα
ξε: «Πως έτόλμησες νά κάψης τόν Βούδδα μου;».
Ό Τάνκα αρχισε νά σκαλίζη τη στάχτη σά νάψαχνε yιά
κάτι και εΤπε: «θά συλλέξω τό ιερό σ α ρ ί ρ α ς άπό. την
καμμένη στάχτη». Καί εΤναι σαρίρας ενα εΤδος όρυκτοΟ όπο·
λείμμστος, πού μένει άτrό τό άνθρώπινο σωμα ϋότερα άπό
την άποτέφρωσι και θεωροΟν δτι τοΟτο άνταποκρίνεται στηv
άyιότητα τfjς ζωfjς.
«Πως», εΤπε ό νεωκόρος, «μπορείς νά συλλέξης σαρίρας
άπό ξύλινον Βούδδα;».
Τότε ό Τάνκα άντείπε: «ΆφοΟ δέν περιέχουν σαρίρας,.
μπορω νά πάρω καl το�ς αλλους δυό Βοϋδδες yιά τη φω·
τιά μou;Jt.
Λένε πώς ό νεωκόρος εχασε άρyότερα και τά δυό τα
μάτια του, έπειδη διαμαρτυρήθηκ� ένάντια σέ μιά άσέβεια- .
τοϋ Τάνκα φαινομενική, ένω τοΟ Βούδδα ή όρyη καθόλου δε
χτύπησε τόν αλλον ...

*
Την εύτυχίαν δέν την βλέπ_ομεν, άλλά την ένθυμούμεθα�
'Ιω. Συκοντρης

Ή εύχαρίστησις δέν εyκειται στόν μεγάλο πλοΟτο, άλ·
λά στίς λίyες άνάyκες.
Χρfjμα και χρόνος εr ναι τά βαρύτερα φορτία της ζωfjς;
καl άπό δλους τού-ς - θνητούς ob πιό άτυχείς εΤν' lκεϊνοι πού
διαθέτουν περισσότερο άπό δσον ξ_έρουν πως νά χρησιμο·
ποιήσουν.
Samuet John on

Διογένης ό Σινωπεύς έρωτηθείς, τl των θηρίων κάκιστα
δάκνει, εφη· των μέν άyρίων, συκοφάντης· των δέ ήμέρωv
κόλαξ.

.. ,
C. JINARAJADASA

Η -ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΙΣΜΟ ΚΑΙ

ΣΤΗ θΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ό 'Ιησοϋς ώς κα�ός ποιμην. ('Άγαλμα στο yώλλ ίδρuτών θρη
σκειών, στήν 11δρα της_, Θεdσοφικης 'Ετ�ιρ[ας, "Αντuαρ της 'Ινδ[ας) ..
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λυτερεύσεω; των ά'Ιθpωr.ίvων συy
&ηκώv είνχι r.:ίvτοτε ύπεpπλή
ρz�;. Πως συμ6χίνει να είναι οί
α ιθpωτ-οι δ η ,ημiνοι περί του
θεeισ, άλλi ήvωμένοι περί του
ά 1θ�ώπου;
χ
,
'
� ω_?�ς .>,1 α, :'αv
�η�ις V':l. καλ'υπτη τ.λήρως την ερωτησt, μπο
ρc:r v± σ'Υjμειωθi τό yεyov6ς, δτι
εv:χ όνειρο φτερουyζει πχvτα.χου
π:ίvω άτ-ό δλου; τούς άvθρώπους
-το Ο'ιειpο τfις Ιlχγκοσμίου 'Α
δελ :ρ6τητο;. �� κ:ίθε χώρα, οί
άριστοι των άι3pG)ν καί yυvαικωv
αρχζο·Jν vά κουρ:ίζωvται άπό τίς
δι:χχωριστικες γραμμές φυλής,
χp(�μχτο; κ:χί θρησκείας. Διερω
τιί>•ι cχι α.'ι δεν είναι δυvατοv για
δλ6κληρο το &,ιθρώπιvο γένος νά
ζουν σαν ±3ελφοί, σε πείσμχ των
δι:χφοpG)ν εθvικ:ιτητος, πίστεως
κα:ί ί3ιοσυγκρα:σία.ς. Διότι στη
ζω-r1 ύπχρχει μια μυστηριώ3ης
ροπή προς τ-r1v έvότητα και δεν
μποpοϋμε να ξεφύγουμε άπό
α•:.�τή την ώθησι, πού προσπαθεί
v± φipη την ποικιλία πρός τό
'Ένcι., να μzτα:τρέφη τ·ην διαφορα
σε 'Ενότητα.
Αυτή ·ίι ροπr1 πρός τήv έvότη
τχ ε[vχι άρμοδι6τη; τόσο τής ε
πιστήμη;, δσο Κ?:ί τής θρησκείας.
Ή επιστήμη μaς δείχνει τήv τάσι
'ι'ιά έvότητα. στό πα ι, δρυκτό,
φυτό, ζωο η άνθρώπιvο ον. Τά
πivτχ, άψυχα. κα:ί εμφυχα, τεί
νουν προς τον ί.ίφιστο τύπο πqύ
επέτυχε 1ι φυσική εξέλιξις καί
πού είv:χι δ άνθρωπος. Κάθε
στίγμα σκόνης ώθείται άπό τα
εvδοv για να πciφη νά ι�[ναι ί.ίλη
νεκρή κ?:ί άδρα.νής, yιά να yίvη
μ:ά �μέp::ι. μέρος ζωvταvοu κα.ί
κιvουμέvου πρωτοπλάσματος' του1

1

Ό συγ r:αφΞύς τοϋ
7tαρόν C :>; CΧ?θ ,):>U 'Ινδός
φιλόσο:ρος Ζινα?αγιαν
τάσ::ι.

Ι�λΙ χα.p::.α.τ:η,:ιπιχό τό yz
Ε γονό;, δτι σl κ7..qε yε'ιικΥJ
σηχi'Ιt?ωJι άιθpώπωι, ύπχρχει
πάντοτε όμο:ρωιία: οτχ'Ι fι συζ·ή
τησις στ:pέ :ρ zτχι γύρω &πό το τί
μπορεί να γί ι• η γι± τrι ι κα.λυτέ
pευσι της μο:ρα:ς του ανθρώπου,
ένω επχκ?λ?υ9ή διχ:ρωνίχ κχί
ψιλονεικ:χ οτχ·, 11 σu:ήcησις αΥ/4·
ψέρεται στην φύσι του Θεοσ. 2}z
-κάθε χώρα: εκ"3ηλώιzτχι ζήλος
για την κχτχ·ι:ιησι τοσ &vΗρώπιvου
προβλήματος' διότι 1ι φτώχειχ, 11
άσθένεια: κα:ί 1ι αμχθεια:, με τίς
έπακ6λουθε; άθλι:ιτηΗς, είναι
ίδιες σέ κi.θε χώρχ, &3ιciφopo άν
πρεσβεύει τίστι Χριστιχvική, Ίv
δουϊστικ·η η Βου?οιστιχi). Παvτοσ
ίδιο είναι τ6 πpόολημα: του άν
θρώπου, τί κι' αν ο! άνθρωποι εί
ναι άσrροι, μελαψο:, κίτρινοι,
μαυροι η ερυθροί. J'ι' αυτό οί
ναοί δεν είψχι γεμάτοι στίς λε:
τουργίες, άλλα οτχv γί '10 ιτα:ι δια:
λέξει; γι± το πρόβλημα τής κχ-

...
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.. ο το πρωτόπλασμα ωθείται γιά
-vά μετα6ληθη σε σπέρμα.τα κα'
-τά σπέρμα.τα νά δια.-:ρc.ροποιηο ν σε νεσρα, οστά, μυς και
.,άλλα. σπέρμα.τα.. "fστερα. ώθοσν
-τα.ι νά δια.μορφώσουν μονοκυττα.
.;ρικους κα.ί πολυκt.ιττα.ρικους ορ
γανισμούς, αυτοί δε οί οργανισμοί
,,ώθοσντα.ι για. νά εξελιχθοσν σε
διά :ρ ορα. είδη, εως στου τά &:σπόν
<δυλα μsτα�ληθουν σε σπονδυλω
- τ ά καί τά θηλα.στικα. γίνουν α.ν
t!ρωπος.
Παρόμοια. ώθησι προς τήν ένό
τητα μας δείχνει καί ή θρησκεία.·
-διότι ολες οί θρησκείες σuμφω
)Ιουνε σ' ενα πράγμα., οτι ή fι.-ι
sfJρώπινη φύσις πρέπει νά οοη tι η θη
·γιά νά μετα.τρέψη τον έαυτό της
,:χπο εκείνο πού είναι σέ κά:τι
-πλέον & ιθρώπινο, έπομένως πλη
,σιέστερο στο Θεοφα.νές. ΚάΗε θρη
-σκεία. προβάλλει κάποιο ειοος
,σωτηρίας γιά δλους τους οπα
δούς της, κα.ί προσπαθεί νά τούς
πχpοτρύνη προς α.)τή τή σωτη
οία..
ίνα.ι αλήΟεια, οτι ή τελική
�νότης, τήν όποία.ν προορίζει ή
.επιστήμη γιά ολα. τά πλάσμα.τα.
,απο του βακτηριδίου μέχρι τοσ
.ανθρώπου, είναι δ θάνατος, μιά
ένότης στήν ϋλη-μιά &:ναπό
φευκτη 'Αδελφότης Έ,ψηδενίσε
,ως. 'Απο το άλλο μέρος, ή ένότης την όποία.ν ή θρησκεία. όπό
σχετα.ι σε ολους εμάς είναι' ένό
της επιβιώσεως, μιά 'Αδελφότης
.,, Αθα.να.σία.ς. Είτε δμως ή επι-στήμη δείχει σάν τέρμα.· τον θά
,ια.το, ή ή tιρησκεία. την &:θα.να.σία.,
. dψφότερες δια.κηρύσσουν δτι ολα.
·:rά πράγμα.τα. ύποτάσσοντα.ι σ'
-lνα. νόμο. Είναι δ νομος τοσ··1ϊοι-

νου συμφέροντος καί του κοινου
πεπρωμένου, με άλλα. λόγια. ό
νόμος της 'Αδελφ6τητ_ο·-της
' δελφότητος του θανάτου γιά
τήν επιστήμη, κ:χί I της 'Αδελφό
τητος της αθανα.σ:α.ς γιά τήν
θρησκεία. -ά γιατί δ άνθρωπός,
&:φ6του εξελίχθηκε απο τήν κα
τά:στα.σι τοσ κτήνους, &:κολουθεί
πα.ντοτεινά, ενσυνείδητα ή ύπο
σuνείδη-;;α., τό bνειρο της 'Αδελ,
)...,
'
,
φο-;;ητος. �υχνα. πα.ρα.συρετα.ι,
γιατί δ μέσα. του εγω ισμος τογ
σπρώχνει σε άντιζηλία. κ-:χί αντ-:χ
γωνισμό, νά στριμώeη τον αδύ
νατο στον τοίχο. Πάντα ομως
μέσα στο'Ι άνθρωπο μένει μιά ε
σωτερικ·η φωνή που ψιθυρίζει,
οτι ενι'i) ή Ιδιοτέλεια κ-:χί δ άντα
γωνισμος ε ίνα.ι ό ,6μος του κτή
νους, ή 'Αδελφότης κ-:χί ή ΣJνερ
γα.σ:α. είναι δ νόμος τοσ άνθρώ ·
που.
"Ω; τά τώρα, οί &ιθρωποι
πραγματοποίησαν την 'Αδελφότη
τα. μόγον εν μέρει. Τουτο συμ
οαίνει συνήθως στους άνθρώπους
οταν απειλείται ή ϋπχρξίς τους
ώς δμάδος. 'Ό tα.ν ενα.ς λαός άν
τιμετωπίζει επίθ σι εχθpοσ καί
άπειλείται πόλεμος, παραμερί
ζονται οί διχχωριστικες γραμμές
άνάμεσα σε πλούσιους καί φτω
χούς, άνώτερες κχί κατώτερες
τάξεις, μορφωμένους καί άγρά:μ
ματους, χρήσιμους καί άχρηστους
πολίτες, καί δλοι οί ανθ'ρωποι
ζοσνε μιά 'Αδελφότητα. εν δπλοις.
'Όταν παρέλθει ό κίνδ'uνος τοσ
πολέμου, παύει συνήθως καί δ
δεσμος της 'Αδελφότητος .
Δεν είναι άνόμοιο αύ:tό που γί1' '
'
θ
' 'Ι''
νεται κχι με την pηρκ.εια. ην
Κuριιχκ'ή Ί μέσα στή•Γεκχλησία, οί
1

ε

'

,,

' .
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α-ιθρωποι εί-ια.ι ιiδελ::ροί. 'Αλλά
&:πέξω, τlς καθημερινές, είνιχι
επιχεψημα:τικ ί αντίζr;λοι, προσ
πα:θωντα:ς δ ενα:ς να τερ&ση τον
άλλον κα:ί y' άνέ6η τήν κλίμακα:
της ευημερίας πατώντας στ?ύς
ώμους των άλλων, πού είναι λι·
γώτερο καταρτισμένοι άπο αυτόν.
Βέ6α:ια., δ άπόστολος Πα.σλ?ς,
οτα:ν εξεκίνησε για το κήρυγμα:
�οσ Χριστια.νισμοσ, είπε πιι>ς δεν
ύπάρχει αΕλλην η 'Ιουδα.τος, δι
ότι ετ.ιθυμουσε να κάμη ενα. νέο
τύπο παγκόσμιου άδελφου' τον
6ποίο•ι εκάλεσε χριστιανό, άλ·
λα τ� 'Έ,,γον του εν μέρει μόνον
ύπηρςε επιτυχές. 'Ενόσω οί πρώ·
τοι χριστιχ ιοί ήσαν μειονότης

'Από τό χώλλ των θρησκειών
στο 'Άντuαρ: Τό άγαλμα τοu Ζω
ροά:στροu.

κα:ί έδιώκοντο, προσεκολλωνπ))
μεταξύ τους σά:-ι άδελφοί, άπe>
τότε δμως πού εyι•ια.ν ή πλειονό
της, επα.ψα.ν να είναι άδελφοί.
Χριστιανοί κα.τ' ονομα., yρήyοpι%.
εyινα.ν μισάδελφοι - ά-ντίζηλοι.
ύπο τ± όνόμα.τα. Βρετα.ννοσ κα.t
'Uλλα.νδοσ, Γερμα.νοσ κα.ί Γάλ
λου κλπ. 'Εκεί δπου έμφα.νιζό
τα:ν ή έθνικότης, έσπρωχνε στο
περιθώριο την 'Αδελφότητα., τηγ,
δημιουργημένη άπο την θρησκείιχ.
σαν χρέος των δμοδόξων. l\Iιoc
μόνον θρησκεία. επέτυχε να μετα.
pάλη πλήρως το α:ισΘημα. της ε
θνικότητος μεταξύ των όπα:δώγ,
της κα:ί αυτή είναι δ 1ωα:μεθα.
νισμός. Ε:τε δ όπα:δος τοσ Προ
φήτου εyεννή11ηκε στήν 'Αρα.6ία. ,. .
Τουρκία., Αίγυπτο, Ί νδία:, l'ι&6α, Ί'α:ρταρία ·η στο κέντρο της
'Αφρικής, τρώτη του κα.ί κύρια..
σκέψι εχει πώς είνα.ι λ1ωα.μεθα.
νός. Ά νάμεσα στους :\1ωαμεθα
νούς, δποιας φυλης ·η έθvικότητος�
τάξεως η αγωγής, δεν υπάρχει
φραyμος χρώματος, η θέσεως η,
τάξεως. Είναι άλήθεια πώς οί
μή Μωαμεθανοί θεωροΟνται ώς.
«καφίp», πού θά π·η άπιστος, κα
ταδικασμένος στην άπώλεια, άλ
λα δταν είναι κανείς l\Ιουσουλμά.
νος, όπαδος τ.οσ Προφήτου, εί1α.ι σίyουpος πως θά Όυνχ•ιτήσ
ά.ρελφότητα σε δποια χώρα καL
νά πά.η, δπου θρησκείχ τη; εί
ναι δ Ιωαμεθανισμ6ς.
Στον σύγχρονο κόσμο, lχεc.
σημειωθη μια νέα έπίτευξις 'Α
δελφότητος α.νάμεσα. σε άνθρώ
πους, Π?U δ Οεσμ6ς τους δεν εί
ναι ουτε ή κοινή έθνικ6της, 01:ίτε
ή κοινή θρησκεία.. Είναι δυνατδ-,
yιά: τά ά-τ.ο� Ψλ ένωθοσν σe..
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Στον κηπο των θρησκειών, σ,:ό 'Άντuαp:
Ό Χριστιανικό,; ναό,;

βάσι • Αδελrρότητος, χωρίς ή βά δελφότητος. Είναι YJ θεοσοqJtκη
·σις αυτη να τρέφεται απο την ·Εταιρία, ή δποία ίδρύθη στα
-κοινη έθνικότητα ; Ή απάν.τησις 1875 καί εχει έθνικ.χ τμήματα
.εrναι στην -παγκόσμια Προσκοπι· σε περισσότερες απο 50 χωρες.
κη 'ΟρyάΎωσι. Σ�έφτεται για Οί θεοσοφισταί δεν- συνδέονται
:εθνικότητα στα τζάμπορη ενας απο ένιαία διακήρυξι πίστεως,
Πρόσκοπος η μια 'Οδηγός ; Φθά έκτος απο την απόφασι ν· ανα.
-νει να είσαι .Πρόσκοπος, για να πτύξο,υν στην ανθρωπότητα εναν
:iχης δλό.yυρά σόυ αδελφους Προ πυρηνα Παγ,κόσμιας • Αδελφότη·
-σκόπους, που σε νιώθουν καί συ τος χωρίς διάκρισι φυλης, πίστε
νεργάζονται τίμια μαζί σου. Με ως, τάξως, γένους η χρώματος._
-τρόπους πολυ περισσότερο λαμ Δεδομένου δτι δπάρχουν Θεοσο
πρου� απο δσο αντιλαμβάνε�αι δ φισταί π.ου είναι Χριστιανοί, Ίν
πολυς κόσμος, ή Προσκοπικη κί δουϊσταί, Βουδδιστα.ί, Ζωροα
νησις ε[ναι ή πρακτικη έφαρμο στρινοί, �Ιωαμεθανοί, Ίουδα:ίοt,
γη στους νέους καί στα κορί κα:ί μερικοί έπίσης χωρίς διόλου
-τσια μιας αληθινής Παγκόσμιας 'θρησκεία:, δ δεσμος που τους
.,.Αδελφότητος.
ένώνει δεν είναι ενα: κοινο δόγμα:,
. ·rπάρχει καί μια άλλη όρyά αλλα ή αμοιβαία: ανοχrι προς χά
. νωσις, δπου εχει έπιτευχθη πα ριν της Άδελφότητος. Στα μεγά
pόμοιο πνεuμα Παγκόσμιας • Α- λα: Θεοσοφικα συνέδρια, συμβαί-

.
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νει ν' άντιπροσωτ.εύων-α:ι 20-30
εθνικότητες, κα:θως κα:ί δλα: τα
θρησκεύματα:. Κα:ί δμως δλοι α:ύ
το� οί αλλόφυλοι άνθρωποι
άσπροι, μελαψοί, κίτρινοι κα:t
μα:υροι-σμίyουν μέ φιλία κα;ί
τροσταθουν να κατανοήσουν την
την πολύμορφη φύσι του Θεου,
κα:ί τίς πολύμορφες άνάyκες του
άνθρώπου. Πρίν &πο λίγα χρό
νια:, οταν ή Θεοσοφικη Έτα:ιρία:
γιόρταζε μι&. έπέτειό της, συναν·
τήθηκχν στο διεθνές άρχηyε"ίο,
στο 'Άντυα:ρ, κοντα στο J\Jα:δρας
τής 'Ινδίας, περίπου 3.000 μέλη
άπο 35 χωρες. 'Επί μια έ6δομά
δα: εζησα:ν μα:ζί, είχα:ν κοινές
συγκεντρώσεις, κοινούς περιπά·
τους καί συζητήσεις yιά διάφορα
προ6λήμα:τα, κα:ί οχι μόνον δέν
ύπηρξε κανένα: αίσθημα: φυλετι- ,
κοσ, ταξικοί) η άλλου άνταyωνι
σμοσ, άλλα δ κχθένας ήτα:ν ευ
'Απο το χώλλ των θρησκειώφ
τυχισμένος πού ξεχνουσε τίς δια
στο 'Άντυαρ: 'Επιγραφή ποu ύ
χωριστικές γραμμές, για ν' άπο
μνεί τό Κοράνιον (έπειδή άπαγο
λα:ύση την ΙΙα:yκόσμια 'Αοελφό
ρεύει ή 'Ισλαμική θρησκεLα τή
τητχ.
άπεικόνισι του Μωάμεθ).
Ή Πα:yκόσμια: 'Αδελφότης εί-·
ναι μιcι πρακτικη κα:ί οχι άπλως χριστιανισμό. 'Άλλα το ιδιο ά
μια cι.1σθηματικ·η δυνατότης. 'Αλ κρι6ως λέγει κα:ί δ Μωα:μεθα:.ιός,
λά γι± να έπιτύχη χρειάζεται να δτι Προφήτης του Θεου, μετα·
πα:ρα:μερισθη κάθε είδοςάντα:yωνι yενέστερος του Χριστ.οσ, ήτα:ν δ,
σμου. Ή Παγκόσμια 'Αδελφότης Μωάμεθ, επομένως δλος δ κό
δεν είνα:ι δυνα:τη δσο διχτηρε-τ σμος πρέπει να yίνουν l\Ιωα:με
τc.α ή θρησκευτικη ζηλοτυπία. θα:νοί. Τούτη ή &ντιζηλία ώδή
.Σήμερα, δ χριστιανος πιστεύει yησε στους μεγάλους πολέμους
δτι ·ή έσχάτη κα:ί μεγίστη άπο των Σταυροφορtων, δπου- μυριά
κάλυψις του Θεοσ είνα:ι δ Χρι δες Χριστιανών κα:L lΊlωα:μεθα:νωΨ
στιχνισμός, επομένως δλος δ κό έσφάχτηκα:ν άμοι6α:ίως πρσς α.ό
σμος πρέπει να γίνουν χριστια ξα:ν τοσ Θεοσ. �Εcιν πρόκειται να.
νοί. Ίερα:πόστολοι κινοσνται άπο εyκα ιορυ η .κα:πσια: μερα: Ί�·λ
χώρα: σέ χώρα: της 'Ασίας καί Πα:yκόσμι-χ 'Αδελφότης, προϋπό
τ·7ίς 'Αφρικής για να προσηλυτί θεσις εΙνcι.ι ν,' &-1tομcι.κρυνθσυμε.
σοvν .cι.ύτές τίς δυο ·ηπείρους στον &:πο τον θρησκευτιy..ό σεκτα:ρισμό�
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lλISOS
Μπορεί να γίvη; l'ίvηχε κιό
λας. 'Εάν εyχς ταξιδιώτης επι
σκεφθη τό διεθνές άpχηγείο τής
τής Θεοσοφικής Έτα.ιpία:ς, Οά
συ 1ια:vτήση εvχ κτ·ί'jμχ 260 στρεμ
μάτων με πολλά κτίριχ σκορπι
σμένα: σ' εvα: μεγάλο πάρκο.
'Ανάμεσα: σ' αυτά τά κτίριχ, θά
βpή Χpιστια.vικη 'Εκκλησία, 'Ιv
δουί'στικό ναό, Βουδιστικό ίερό,
Ίουδα:ί'κη συναγωγή, Ζωpο:-.ιστpι
κο vα:ό κα:ί Μωα.μεθα.πχ.ό τέμε·
vος, δλες οί θρησκείε; τιμω1ιτχι
έξ ϊσου καί άπό δσου; ζοϋ·ι στ J'I
οlκο τής Θεοσοφικης 'Ετ:χιpίχς
κα:vέν:Χς δεν είvχι στε·ιd: κα.ί :ρ:χ,
,
'
,
....
vα:τικα ιzφοσιωμ::yο; στ·,,h1 v ο:κη
του θpησκείχ, ωστε vά κα.υ:ψpο·
vή τίς άλλες θpησκείε;. Κα.ί
πpα.γμχτικά είyα:ι δυ 1ιχτόv να
λα.τρεύη κανείς τόv · Θεό με τον
τρόπο πού τα:ιpιάζει σε καθενός
την καρδιά κα.ί τό νου, χωρίς να
κα:τα.φpονή, ουτε καί νά υίοΗετή
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άλλους τρόπου;, πού τούς θεωρεί:
ώ; οεισιδα::μονες ·η μη θεοφιλείς.
"Η'.3η λοιπ6ν, ο[ 1Ιpόσκοποι,
α:ί Ό3ηγοί κχί ή Θεοσοφικη Έ
τα:ιρία: εχουν σΑημα:τίσει στό 1
κόσμο ενα. δυνατό πυpηνα. Πα:
γκόσμιχς 'Αδελ:ρ Sτητcς. Ί'ό επέ
τυχαν με τήv έ;ύψωσι τής εθ ιι
κ6τητος ,αί τ'ί'(; Οpησκε:ία:ς. 'l"
πάpχουν πάντα: ιαi Υ/ έθνικότytς
κα:ί ή ( )· pησχε'α:, :iλΗ είναι ύπο
οεέστερες 't"ί'jς 'Α 3Ξλ :ρ ότητcς.
'Εδω, νομζω, cγχειτ:ι.ι ή λύ
σις πού ζητάει ο κ6σμος. 'Η
γήί'vη σ:ρ:χίpα: μχ; είν:-ι.ι κομμχ
τι:χσμ�νη σ� 'ΈΗ ιη _:ι.α.ί κα:��νχς
,
λα:τpωει τι.ν flατ:ι α: του. Οσο
(Η επικρχτ!ι τό αίσtΙ'fιμ:χ τοϋτο,
θα ύπ:ipι(ου ι r.6λψσι, κα.ί μαζί
'
'
με του; πολ'ψο·J; fJ':-ι. ι υ ιεχι'ζετα:ι
σημε:pι 1ιr1 έκμετiλλ.::υσις των μα:
ζωv άπό ·ϊς έπιzεφήσεις' με ά
ποτέλεσμχ νά σωpι±ζετα.ι φτώ
χεια. άπό τό ε•ι:χ μ±pο;, τεράστιος,
1

rι

Στον χηπο των θρησκειών, στό 'Άντυαρ:
Τό Βουδδιστιχό ίερόν.
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7tλουτος &:πο το άλλο. Καθώς ε
χουν σήμερα τα πράγματα, &:κό
μη καί δ μεγαλύτερος πολιτικος
"Yj θρησκευτικος ήγέτης αδυνατεί
να 6οηθήση, γιατί θα κατακριθή
&:πο έθνικη η θρησκευτικη πλευ
pά. Ή &:δυνα:μία: τοίί να σκεφθή
-κανείς απολύτως δίκαια όφείλε-τα:ι στίς παραδεδεγμένες 1δέες
:εθνικότητος καί θρησκείας. l\Ιπο·
ρεί κανείς να είναι πατριώτης
-κα:ί ν' &:γα:πα τον Θεό, καί δμως
να είναι &:τόλυτα: δίκαιος προς
τα άλλα εθνη καί τίς άλλες θρη·
σκείες ; Κα:ί πώ; θα φθάσουμε
σ' α:υτη την τέλεια δικαιοσύνη ;
Μπορουμε στη θέσι των πολλών
Πατρίδων να στήσουμε την ·, Α
δελφότητα ; Τότε, νόμίζω, θα
�ρουμε τη.ν διέξοδο &:πο τον πό
λεμο, καί δ χρυσους α:1ών θα

πάψη να μένη ον�ιρο καί θα γίνη
πραγματικ6 :r;;.
Μια ' δελφικη πατρίδα: για
δλο τον κόσμο - να το μεγάλο
ονειρο του μέλλοντος. Μιλώντας
καί σαν θεοσοφιστης καί σαν
Πρόσκοπος, νομίζω πώς ή λύσις
δλων μας των προ6λημάτων -
πολιτικών ο1κονομικων κα:ί κοι
νωνικών - 6ρίσκεται σε μια πί
στι, στο οτι δεν &:ρκεί να κηρύτ
τουμε την ' δελφ6τ-ητα: της ν
θρωπότητος, &:λλd: χρειάζεται να
προσφέρουμε κάθε αναγκαία θισία
για να την πραγματοποιήσουμε.
Γιατί περνάει μια τραγω�ία ή
ά:νθρώπινη φυλή μας. Είναι ή
τραγωδία: που περιέγραψε ενα:ς
εξυπνος 'Αμερικανος στου� ε
πόμενους στίχους :

'Εδώ εlναι η τραγωδLα της Φuλης μας :
οχι πώς εlν' οί άνθρωποι φτωχοί,
6:φοu δλοι ξέρουν 6:πό φτώχεια.
Οuτε πώς εlναι πονηροι,
6:φοu ποιος είναι τέλεια καλός.
Οuτε πώς είν' οί άνθρωποι 6:μαθείς,
6:φοu κανένας γιά σοφός δεν στέκει.
Άλλά, εlν' οί άνθρωποι 6:νάμεσά τους ξένοι) ...

}lδνον οί λίγοι έκείνοι που ε
'ζησαy το ονειρο της Παγκόσμιας
� Αδελφότητος, συλλαμβάνουν τού
τη τη μεγάλη τραγωδία των &:ν
-:ιρώ�ων - να ζουν σαν ξένοι.

Πόσον καιρό &:κ6μα θα διαpκέση
ή τραγωδία και , οί άνθρωποι θα
μιλοσν, &:ναφέροντας μόνον το
μισό ά:πο τους στίχους του Κί
πλιγκ;

'Ώ, η 'Ανατd'λή μένει 'Ανατολη καl Δύση
Κ.αl :δέν θά.σμLξοuνε ποτέ·
Μέ�ι την ώρα πού ούρανός καt γη
στην tfδρα τοu Θεοu · 6:ντικρu
Θά ρμLξοuνε γιά την στεpνη τήν ΚρLση.

Έ τρα;γωδία θα διαρκή εως
δτου μάθουν οί άyθρωποι να &:να·

η

Δύση

φέρουν και το άλλο μισό ι των
στίχφν του Κίπλιγκ:

,,

.,
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Μά δεν ύπάpχει 'Ανατολή, οuτε Δόση,
σύνορα δεν ύπάpχοuv, οuτε γένη καl φuλές,
σάv σμLξοuvε δuό αvτpες δuvατοι,
κι ας εχοuv άπ' τά πέρατα τοu κόσμοu ξεκινήσει.

Νομίζω, το μέλλον του κόσμου
έγκειται στα χέρια εκείνων των
ολίγων, που είναι αpκετα Ο U•
ν α τ ο ι για να ανυψώσουν τους
τενους πεptορισμους της φυλής

καί πίστεως καί χρώματος, καί
σαν· άλ ηθινοί Πρόσκοποι v' «άvα
καλύψουν τα 'ίχνη» προς την
Παγκ6σμια 'Αδελφότητα.

**

Κάθε ανθρωπος είναι ενα ον δύο κόσμων: του άσώματου
-κόσμου καl τοΟ ύλικοΟ κόσμου... καί θ' άποδειχθfj, δέν ξέρω
πότε καί πως, δτι ή άνθρώπινη ·ψυχη σ' αύτη τη ζω·η είναι
rμιά άδιάλυτη ενωσις μέ τά &υλα στοιχεϊα του πνευματικου
κόσμου, δτι έπιδρa:_ σ' έκεϊνον τόν κόσμο καί έπηρεάζεται έπί
σης άπό έκεϊνον τόν κόσμο, του όποίου δέν εχομε συνείδη
-σιν... Γεννησις, ζωή, θάνατος εΤναι μόνον καταστάσεις τfjς
ψυχfjς ... Συνεπώς, μόνον τό_ σωμα μας είναι φθαρτό, ή ού·
.σία του έαυτοΟ μας εΤναι αφθαρτη καί θά πρέπει νά πρου1 :fjρχε σ' έποχη πού τό σωμα μας δέν εΤχε ϋπαρξι.
ΚΑΝΤ
\"

.ΦΙΛΟΔΟ�ΙΑ
ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ
Ι

Όμιλία τοϋ Κρισναμοϋρτι
σέ σχολική σuγκέντρωσι, στο Βαρανάσι
\

Ό Κρισναμcϋρτι ει..σμε μιά cι:.ιρσ
όμιλιιί>ν σ' t,•α σχολείο της Ί,•διας,
στό Βαρα,άσι (Μπενάρες), στις ο
χθες τοϋ Γκάγγα (Γάγγη), σπευilυ
νόμενος σι, παιδιά, ύγόρια και Υcρί τσια σπο 9 μέχρι 20 lτιί>ν, Υαθως
και στους δασκάλους των.
Δημοσιεύουμε γιά τους σναγνωσ
τες τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ> την tβδομη dπο
τις όμιλίες αυτές, οί όποίι,ς lΕεΜ
{}ήσα ν Άγγλιστι σiο βιβλιο.

Ε

XQ μιλήσει και άλλοτε σχε
τικα με το cρ66ο. Εlναι πολυ,
σημcι.ντικο να μπορούσαμε να εί'
' �
μαστε ξ υπ:ιητοι, να εχουμε συνείδηση του cρόβου που μας κατέ
χει. Ξέρετε πως παρουσιάζεται ό
cρ66ος; Παpατηpοϋμε παντοϋ στον
κόσμο πόσον οί άνθρωποι ε[νcr.ι.
παpcr.μοpcρωμένοι καί διαστpε6λω-

,f
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· μέvοι στις ίδέες τους, στις πίστεις
"Av κοιτάξετε δλόγυρα στον
τους, στη δράση τους. Θάπρεπε, κόσμο, θά δητε φρικώδη κατασλοιπόv, vά καταπιαστουμε με τό τροφη καί ανθρώπινη αθλιότητα.
πρό6λημα του φό6ου από κάθε Δεν ξέρετε τίποτα γιά πολέμους
άποψη, και μάλιστΊχ άπό την ά- σ, αυτή τη χώρα, εκτός από κείποψη της εσωτερικής ψυχολογι- νο πού συμ6αίνει οταv μιά πολιτικης π:Ηης.
κη μερίς λά6ει τά δπλα. Μπορεί
'·Εχω εξηγήσει πώς δ φόβος vά δια6άζετε γιά πολέμους στην·
δ_ι-χσ-:ρέφει τό νου, πως ό φό6ος ίστορία, αλλά δεν ξέρετε την πραγ-·
γιά έξωτεpικη ασφάλεια καί έσω- ματικότητα αυτου του πράγματερικ11 εξασφάλιση διαστρέφει τη τος, δεν ξέρετε πως καταστρέφοv-σκέψη. Έλπίζω νά τώχεtε σκε- ται τελείως τά σπίτια, πώς υπάρφθη σήμερα λίγο περισσότερο, χουν οί τελειοποιημένες 6όμ6ες,,
γιατί βλέπετε πι1>ς 6σο περισσό- οί 6όμβες του υδρογόνου, που ο-cερο σκέπτεσΟε, τόσο ελευθερώ- τ-χv πέφτουν σ, ενα νησί τό κάνεσθε από κάθε εξάρτηση: Οί πα- νουν να εξαφανίζεται δλόκληρο.
λαιότεροι από σας άνθρωποι σtόv Ξέρετε τί σημαίνει αυτό; Όλόκόσμο δ�v εχουν δημιΟJργ·r;σ�ι κληρο τό νησί έ ξ α; τ μ ί ζ ε
μιά αξιοθαύμαστη κοινωνία. Οί τ α ι. Ιlλοία 6ομ6αρδίζονται καί
γονείς, οί ίερείς, οί διδάσκαλοι, καί εξανεμίζονται. 'Υπάρχει φρι
οί κυβερνήτες' οί υπουργοί' οί κώδης καταστροφη πού οφείλε 
πατέρες, δεν εχουν δημιουργήσει ται στη δήθεν τελειοποίηση. Καί
cvαv ώραίον κόσμον. 'Εδημιούρ- μέσα σ' αυτόν τον κόσμο εσείς
γησαν ε -ι αν άσχημο καί φο6ερό μεγαλώνετε. l\1ποpεί vά ζητε κακόσιιο, στον όποίοv ό καθένας λά δταv είσθε νέοι, vά περάσετε
καταπολεμα κάποιον άλλον, ή μιά μιά καλη εποχή, ευτυχισμένη.
·δμάδα χτυπάει την άλλη, μιά τά- •'Αλλά δταν μεγαλώσετε, αν δεν·
ξη κινείται εναντίον μιας άλλης, είσθε ξυπ.νητοί, με άγρυπνη πρόενα εθνος εναντίον άλλου εθνους, σοχή, θCG'' δημιουp'γfιτε πάντοτε
μιά ιδέα καταπολεμεί μιάv ά.λλη εναν κόσμο πάλης, φιλοδοξιών,
ίδέα, μιά πίστη αντιτίθεται σε 'έναν κόσμον δπου ό καθένας βρίμιάv άλλη πίστη. 'Ο κόσμος μέ- σκεται σε ανταγωνισμό με τον·
σα στον όποίοv εχετε ανατραφη άλλον, δπου υπάρχει αθλιότης,
είναι ενας κόσμος άσχ")μος, ενας πείνα, υπερπληΟυσμός καί αρκόσμος θλι6ερός. Οί μεγάλοι �η: ρώστεια;. 'Αν δεν είσθε άγρυπνοι_
. τουν vά σας καταπνίξουν με 1!ίς στίς σκέψεις σας καί στά αίσθή
ιδέες· τους, τίς πίστεις καί ·την -- μ-χτά σας, θα διαιωνίζετε αυτό
άσχήμια τους. Καί άv εσείς πάτε - ' τόv κόσμο, θά συνεχίζετε τό &
v' ακολουθrισετε τό δύσμορφο ό- , σχr;μο υπόδειγμα της ζωής.
πόδειγμα; των ήλικιωμέvων, ετσι
Δεν είναι, λοιπόν, ουσιώδες
δπως εχουv καταντήσει αυτό τον για σας, 'έ ι:ρ ' δσοv είσθε νέοι να
κόσμο, τότε γιά ποιο λόγο 'vά σκεφΟητε. πάνω σ" δλα αυτά, καί
μορφώνεσθε, γιά ποιο λόγο vά · όχι vά διδάσκεσΟε από κάποιον
άvόητο δάσκαλο γιά να περάσετε.
ζητε ;
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.<άποιες -ηλίθιε; εξετάσεις, άλλα κα:θένα:ς προσπα:θεί νά: ά έ6η ·
-vά: βοηθηθείτε άπο τόν κατάλλη · στην κορυφή. 'Έτσι δέν ειναι;
�λο δάσκαλο καί νά: σκεφθητε πά- <Όλοι θέλουν νά: γίνουν κάτι νω σ' δλα αυτά: τά: πράγματα:; Ή κu6ερνητες, υπουργοί διεuθuνταί.
-ζωη είναι θλίψη, θάyατος, άγά- " ν είναι υπάλληλοι θέλουν νά:
-πη, μίσος σκληρότης, άρρώστεια, γίνουν τμημχτάρχαι, αν είναι
πείνα. Πρέπει νά: σκεφθητε πάνω τμημα:τάρχαι θέλουν νά: γΎοuν
·σ' δλα: αυτά: τά: πράγματα. ά: κάτι πάρχ πάνω, κα:ί οϋτω καθ'
-γιατί αίσθάνομα;ι πω; είναι καλο · έξης - δ σuνεχης άγώνας να
·να σκεφθουμε μα:ζυ σ' αυτές τίς είναι κανείς κάτι. "Αν είμαι δάσ
"Πpωϊνές δμιλίες, ωστε εσείς -καί καλος, Οέλω νά: γίνω καθηγητής,
, έγω να μπορέσωμε να εΕερεuνή αν είμαι καΟηγητής, θέλω νά: γί
σωμε, να. μπορέσωμε να σκεφθου νω διευθυντής, κα:ί οϋτω καθ'
:με, να μπορέσωμε νά: έμ6αθύνωμε έξης. "Αν ε[σθε άσχημος, θέλετε
·α' α;υτα τα προ6λήμα:τα, ετσι ν:i γίνετε ώραίος, νά: εχετε περισ
ιtου να μπορητε μέ νοημοσύνη σότερο χρήμα, περισσότερες τοu
νάχετε μερικές 1δέες, κάποιο αί αλέττες, περισσότερα φορέματα,
·σθημα: πάνω σ' δλα αυτά, ετσι ξπίσημες στολές, καί άκόμη πε
που νά: μην εχετε άνάγκη, μεγα ρισσότερα, καί ακόμη περισσότε
:λώνοντα:ς, ά:πλως να παντρεύεσΟε, ρα. 'Όχι μόνον εξωτερικά - σπί
να γίνεσθε υπάλληλοι, καί ετσι τιrι, επιπλα, ρουχα, Ιδιοκτησία-
·νά: χάνετε τον έαuτ6 σας, δπως αλλά: κα:ί έπ,ίσης έσωτερικα. θέλε
·-τον ποταμο στην άμμο.
τε νά: είσθε κάτι, μολονότι περι<Ένα άπό τά: αίτια του φό6οu 6άλλετε η σκεπάζετε τη φιλοδο
ξίνaι ή φιλοδοξία. Δεν εlν' ετσι ; _ξία: α.υτη μέ tνα σωρο λέξεις. Δέν
-Έσείς δλοι εlσθε φιλόδοξοι. Δεν το εχετε παρατηρήσει αυτό; Το
.είσθε; Π οιά είναι ή φιλοδοξία εχετε, κα:ί νομίζετε πως είναι έν
σας; Νά: επιτύχετε σέ κάποιες έ τελιi>ς σωστό� δέν τό νομίζετε;
Όμίζετε �ω:;; ε[ναι τελείως φυσι
. ξετάσεις; Να γίνετε ενας γραμμακό,
δικαιολογημένο, ορθό.
τέας; · ά: γίνετε ενας κu6ερνήτης;
.,Ή, αν είσθε μικροί, νά: γίνετε μη
Τι· εκαμε στον κόσμο ή φιλοδο
:_χανικοί η νά: δδηγητε τίς άτμο ξία; Πόσο λίγοι σκέφθηκαν ποτέ
. μηχανές ανάμεσα; από τίς γέφu- πάνω σ' αυτό! 'Όταν κάποιος α
1,ρες; Είσθε δλοι φιλόδοξοι. Γιατί γωνίζεται νά: ξεπεpά'1η κάποιον
,εlσθε φιλόδοξοι; Αυτο τί σημα:ί άλλον κα:ί νά: σταθη στην κορu
νει;:ΊΌ σκεφθήκατε 'Ι'ζοτέ; 'Έχετε φη, δταν δ καθένας προσπαθη νά:
παρατηρήσει τους μεγάλους πόσο κα.τορθώση κάτι μεγάλο, νά: κερ
ψιλόδοξοι εlναι; Στην οlκογέ- δίση, εχετε βρεί καμμιά: φορά: τί
.. νειά σας δέν ακούσατε τον πατέ νιώθει στην καρδιά του; "Αν κοι
,ι,α; σας, τη μητέρα σας, το θείο τάξετε την καρδιά σα.ς δταν εr
σας νά: μιλουν γιά: μεγαλύτερο μι σθε φιλόδοξοι, δτα.ν αγωνίζεσθε·
' γινετε
,
,
αθο η γιιχ νά: πάρουν κάποια προ να.
κατι,
πνεuματικα; �,1 κο. εξέχουσα: θέση; Ό καθένας το σμικά, θά: 6ρητε δτι υπάρχει το
•θέλει αυτό. Στην κοι,ιωνία μα.ς δ σαράκι του;φόβοu μέσα. σ' αότήν.
\
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Ό φιλόδοξος ανθρωπος είναι δ
πειό φοΒισμένος ανθpωπος, γιατί·
τρομάζει νά είναι έκείνο που είναι
έπειδη σκέπτεται «αν εlμα:ι α.υτο
που είμαι, τότε δεν είμαι τίπο
τα:». Έπομέvως πρέπει νά είμαι
κάτι, νά γίνω, δ μηχανικός, δ.
μηχανοδηγός, δ αpχοντα.ς, δ δι
καστής, δ υπουργός. ,, ν το έξε
τάσετε α.υτο με προσοχή, αν προ
χωρήσετε πέρα απο το φραγμό
των λέξεων, πίσω από τον τοίχο
τω 11 1δεων, των δια.θέσεων καί cρι
λοδοξιων, θά tipήτε πώς υπάρχει
φόβος, γιατί δ άνΟpωπος φο6aτα.ι
νά είνχι έκείνο που είναι. Έπει
δη σκέπτεται πώς α.υτο που εlνα:ι,
είv,-ι τόσο &:σήμα.ντο, τqσο φτω
χό, τόσο ασχημο κά.ί εpημο, τόσο
άδειο, πο.υ λέει «Πρέπει νά κάμω
κάτι». Κα.ί είτε πορεύεται προς
έκείνc που όνομcί.ζει θεόν- πρά
γμα που είναι άπλως μιά άλλη
μοpcρη φιλοδοξίας -- έπειδή είναι
' φοβισμένος, είτε θέλει νά είναι
κάτι στον κόσμο. Και ετσι αυτό
που συμβαίνει εlνα.'ι ότι δ cρό6ος
αυτός σκεπάζεται, α:υτr; ή μονα
ξιά- ά.υτη ή έννοια. του έσφτε.pι
κοσ κε·ιbυ- απο τό δποίον είναι
πραγματικά τρομαγμένος - σκε
πάζεται. Ξεφεύγει άπ' αυτο και fι
φιλοδοξία μετατρέπεται σε συγκι- .
νήσεις, μέσφ των δποίων μπορεί
νά διχcρύγη άπ' α:ότό τό κενό πού
τον τρομάζει.
υτό, λοιπόν, που σ.υμ6.αίν.ει.
στον κόσμο είναι δτι δ καθένας
πολεμά κάποι'ον άλλον. Ό ενας
είναι μικρότερος ά:π'ό τον άλλον.
Δεν υπάρχει αγάπη, Όεν υπάρχει
έκτίμηση, δεν υπάρχει κρίση. Κά
θε άνθρωπος θέλει νά γίνη κάτι.
�Ενα.ς 6ουλευτης θέλει νά γ�η

Πρόεδρος του κοινο6ουλίου, νχ.
γίνη Πρωθυπουργός, κα.ί ουτω.
καθ' έξης, διαρκώς. 'ϊπάpχει δι'
,
ηνεκ,.,),1ς. μαχη, και ,1 κοινωνια μας;
εlνα.ι ενας συνεχής αγrl>να.ς ενός.
ανθρώπου ένα.ντίον κάποιου άλ
λου. Και αυτός δ άγώνας ονομά
ζεται φιλοδοξία. νά γίνω κάτι.
μεγάλοι σάς ένθαppύνουν νά το
κάνετε αυτό. Πρέπει vά εlσθε
κάτι, πρέπει νά πα,τpευτήτε μ
εναν nλούσιο σύζυγο
με μια
πλουσία γυναίκα, πρέπει νά εχε
τε καθώ; πρέπει φίλους.· Έτσι·.
ή παληά γενεά, έκείνοι που ε[να.l
μπερδεμένοι, έκείνοι που εχουν
ασχημη καρδιά, ' ροσπαθοQν να.
σάς κάμουν σάν αυτούς. Καί σείς.
έπίσης θέλετε νά γίνετε σαν αυ
τούς, γιατί βλέπετε την όπτικη
άπάτη δλων αυτών. 'Όταν έρχεται.
δ Διοικητής, ό καθένας υποκλίνε
τη γη γιά νά τοψ
τ7.ι βαθειά
υποδεχθή, του προσφέρει στεcρά-
νους, απαγγέλλει λόγους. ' ου α
ρέσουν αυτά τά τφάγματα, και
σάς έπίσης σας αρέσουν, γιατL
αlσθάνεσθε πώς είναι τιμη γιχ. .
σάς, γνωρίζετε τό θείο του τον·
υπάλληλό του καί ετσι θέλετε ν±'
ζεσταθητε καί σείς μέσα στηy..,
άκτίνα των φιλοδοιξων του και
των έπιτεύξεών του. Ευκολα., λοι
πόν, πιάνεσθε στο δίχτυ τής πα-
λιaς γενεάς, σ' εναν κόσμο που,
είναι άσχημος κα.ί τερατώδης
Μόνον αν προσέξετε πολύ, ιχν εί
ό"θε αγpύπνοι, αν έξετάζετε Όια.ρ:.
κως, αν δεν πα.ρα.δέχεσθε τό κά-
θε τί κα.l δεν φοβόσασθε, τότε δεν-,
θά πιασθijτε σ' αυτο κα.ί τότε θα.
δημιουργήσετε εναν διαcροpετικο,
κόσμο.
Νά γιατί είναι οόσιω�ες να:
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-μπορούσ!Χτε να βρητε τη σωστη
λίσ σα:ς σχ
α με ό έπ γ
Α
�
�;Χ
,f
γελμ!Χ σ!Χς. �:ρετε τ σημ!Χινει
·«χλ'σι-»; Κάτι πού θα σας άρέση
γα. τ? χ-:ίνετε, πού θα σας :χίνε
-τ:χι φυσικό. ,.• λλωστε, αυτό ει
γα:ι τό έργον της άγά πης, ενός
-σχολε:οu σ±ν α:1.,τ 5, να σας βοηθή·
,ση να μεγαλώσετε ανεξάρτητα:,
iτσι πού νά μην είσθε cρ λόδο;οι,
άλλα να βρίσκετε την άληθινή
σ:χς κλ' σ η. Ό cρ λόδοξος ά 1ιθρω
,τος δέν βpηκε ποτέ την άληθινή
το χλ'ση." ν την είχε βρη, πο
·τε δ ε θα ήτ:χν φιλόδοξος. Δεν εl
-ιαι έργον του δασχiλοu, του δι
·:εuθuντοσ, να σας βοηθήσουν να
:είσθε νόήμοvες-,ού σημαίνει νά
J.Ι,ην είσθε φοβισμένοι- ώστε νά
ιπορητs νά εκλέγετε, να μπορη'
-τε να:, β ρισκετε
τη' ι κλ'ιση σα:;, τον
'
-οικ_ό σ:χ; τρόπο ωης, τόν τρόπο
ν,i:: τον δποίον θηετε νά ζήσετε,
-τον τρόπο που θέλετε να κερδίσε
τε τη ζωή σας, νά βρητε τό έ
-πcίyγελμα που :προτιμχτε;
υτό
·σημαίνει πρ&γματι μια έπανcίστ:χΥ) στο σκέπτεσθαι, διότι στον χό
-σμο, δ άνθρωπος πού μπορεί νά
;μιλα, δ άνθρωπος που μπορεί να
-γρcίcρ η, που μπορεί νά κηρύττη,
;τού μπορεί νά κυβερνά, δ α:ν
•.θρωπος που έχει ενα: αυτοκίνητο,
()εωρειται πώ; κατέχει μια θα: v,α:σ' α: θέση. Καί δ άνθρωπος πο'
-σκάβει στον κήπο, εκείνος πού
:μαγειρεύει, πο' χτίζει ενα: σπίτι,
:είναι περιφρονημένος. 'Εχετε πα:
()ατηρήσει τί cι.ισθcίνεσθε σείς ο[
ίδιοι, πως βλέπετε τό χτίστη, τον
:άνθρωπο πού επιδιορθώνει τό
-δρόμο, τόν δδηγό ένός τα:ξί, πως
τον χuττcίζετε με &πό�uτη .περι
·.:-;ρόνηση; Γι-± σας ουτε κ&ν όπάρ-

χει. Ένω ταν βλέπετε εναν άν
θρωπο με κάποιο τ'τλο, εναν <_
πάλληλο, ενα:ν τp:χπs-ίτη η έμ
πορο, Ε'Ιαν ',οuργό, &.μέσω; . τον
σέβεσθε κα:' περι:ρρονsίτε τον έρ
γά.τη. "Αν ομω; πρα:γμ!Χτικά βρη
τε την άληθινή σ:χς κλίση, τότε
γχρεμ'ζετε ολα: α:υτά, γιατί τότε
θα μπορούσατε να είσθε ενας Χψ
ποuρός, εν:χς ζωyρά. cρ ος, για:τt τό
τε θά κάνατε κάτι πού πραγμα:τι�
χα άγα:πατε μ� ολο σα:ς τό είναι.
υτό δέν είν:χ
ιλοδοξ' α:, τό να
κά.νειε χ:ίτι θ!Χυμiσια:, πλήρω;, ά
ληθινά, σύμφωνα: μ' α:υτό πο' σκέ
πτεσ ε. Αυτό δεν ει ναι cρ ιλοδοξ' α:,
σ' α:υτό δέν όπάρχει φόβος. ΕΙναι
ομω; πολύ δ. σκολο, για:τι α:υτό
σημα:ίνsι πώ- δ δάσκαλος πρέπει
ν± δώση μsyάλη προσοχη για να
διδά;η χ:χθένα: &πό τά π!Χιδιά να
βρη· τί είν:χι [κανό να κάμη να
τό βοηθήση νά τό βρη, να τ βο
ηθήση να μην εlν:χι φοβισμένο,
άλλα νά εξετάζη, να έρευνα.
Μπορεί να γίνετε ενα:ς σuyγρα::ρέ
α:-, μπο.ρεί να γίνετε ενα:ς ποιη
τή;, μπορεί να γ Ίιετε ενα:; ζω
γράφος. Και αν τό άγα:πατε α' τό,
δέν εlσθε φιλόδοξος, γ α:τί σ' αυ
τό θέλε ε να αcρ οσιωθητε, ν± δη
μιοuργητε. Elναι κ&τι πο' άγα:
πχτε. Στην αγάπη δc.ν όπcίρχει
φιλοδοξια:.
'Έτσι, λοιπόν, δέν εlνχι ουσι
ωδες έcρ ' δσοy εlσθε νέοι, έcρ ' οσον
'β;,ίσκεσθε σ' ενα: τέτοιο μέρος, να
βοηθηθητε ώστε να ξuπνήση ή
,
.,,
νοημοσuνη
σα:ς, ετσι
που' να:' Ι:!ορητε φυσικά την κλίση σας; Τότε,
αν την ρητε, καί αν εlνα:ι κiτι
τό αληθινό, θά το αγαπήσετε σ'
δλη σα:ς τη·ζω'f/. Σ' αυτό δέν θα
όπά.ρχη φιλοδοξία:, οuτε αV't!Χyω-
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vισμός, δεν θcf όπάpχη 7::άλη, ο�
-τε θά καταπολεμη δ ενας τον
άλλον γιά θέση καί γιά γόητρο.
Καί τότε ίσως θά είσθε σε θέση
vά δημιουργήσετε ενα νέο κόσμο.
'Τότε, σ' αυτόν τόv κόσμον, δλες
οί &σχ·ήμιες της πάληας γενεάς
δεν θά όπάρχουv, οί πόλεμοί τους,
ί βλάβες τους, ο χωριστοί θεο'
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τους, τά τυπικά τους που δεν ση
μαίνουν απολύτως τίποτα, 1] διοί
κησή τους, 1] οία τους. Σε εvα μέ
ρος σάv αυτό, 1] ευθύνη του δασ
κiλου, κ!Χθώς καί 1) δική σ!Χς,
είν!Χι πολ' μεγάλη, γιατί μ π ο
Ρ ε ί τ ε νά δ ημ ουpγήσετε ενα
νtο κόσμο, μιά νέα πvευματικη
κχλλιέργεια, ενα νέο τρόπο ζωης.

ΕΙσθε επιμελής;
Έστείλατε την συνδρομήν

σας διά τόν

<ιlΛΙΣΟΝη τοϋ 1959;

Ναί;

-Σας εύχαριστοϋμεν!
Ή βοήθειά σας εϊναι πολύτιμος. Μας έπιτρέπετε νά βαδίζω
μεν άσφαλέστερα καί άποδοτικώτερα, έπ' ώφελεί� τοϋ συνόλου
-τ:ών συνδρομητών καί άναγνωστών τοϋ περιοδικοϋ.

'Όχι ακόμη;
Τότε, ;μην άμελτjτε περισσότερο !
Βασικη συνδρομη Δρχ. 40 η συνδρομη φιλίαι; Δρχ. 50Έξωτερικοϋ δολλάρια 2.

"Εμβάσματα είς την διεύθυνσιν:
Κω.στην Μελισσαρόπουλον
'Ακαδημίας 63

'Αθήνας

:καl ΜΟΝΟΝ δι' έπιταγτjς ταχυδρομικτjς

η τραπεζ ικτjς.

Είσαι επικριτής;
Δέν ηρθαν τά πράγματα δπως τά ηθελες, δπως τά λογά
ριαζες. Μην σπαταλας τό ήθιχό σου, κατηγορώντας τόν έαυτό
σου χαi. αίσθανόμενος δυστυχής. Τί μπορεί νά βγη μ' αότό;
"Εγινε δ,τι εγι�ε! Διορθώνεται μέ τίς έπιχρLσεις;
Προπάντων, δμως, μήν έπιχρίνης αλλον! 'Όταν έπιχρL
νης κάποιον-και αδιχο ναχη-ξέρεις τι χάνεις; Θωπεύεις τό
έ γ ώ σου, προσπαθώντας ύποσυνεLδητα νά αίσθανθης άνώ
τερος. ·:επι πλέον, με τό νά έπιχρίνης τους άλλους, τι κερ
δίζεις;

Στάσου χαl έξέτασε τους φιλοκατήγορους που γνω

ρίζεις. Δέν εlναι πολυ
χαί

έχεLνους, που

αλλους. Τί είδους

δημοφιλείς, δέν εlν' ετσι; 'Εξέτασε

δεν τους �χουσες ποτέ νά ψέγουν τους
ανθFωπας θά προτιμουσες νά γLνης; Βέ

βαια, σάν τούτους τους άγαθοvς. 'Απέκτησαν

τόν χαρακτή

ρα τους, άπλως με αότο-έλεγχο. Μπορείς, χαί σv!
'Αλλα, προσοχή! Έπl δέκα περιπτώσεων στίς έννέα αό
τό που όνομάζουν

άνοχη είναι μαλλον άπάθεια. Οί άπαθείς

ανθρωποι δέν χάνουν τόν κόπο νά ταχθουν οϋτε μέ�τη.,.. μιά,
ούτε μέ την άλλη άποψι, γιατί δεν εχουν γερές πεποιθή
σεις- αχομη χειρότερο, γιατί δεν μπορουν νά' χρLνουν. 'Η
άνοχη εΙναι άρετή, άλλά δεν είναι ή άνώτερη των άρετων...
Δεν εlναι άρετή, δταν άδυνατLζει τήν χριτιχη ικανότητα η
άδυνατLζει τό ενστιχτο που διαχρLνει τί εlναι σωστο και
δ[χ-χιο.
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Η ΧΙΛΙΟΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΉ
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ό 'Ιδρυτής καί Πρόεδρος τοϋ 'Αρχαιοφίλου
'Ομίλου 'Εκδρομών Ίω. Βασιλης
T1i,• Κυριακή 22 Μαρτιου l [. cπραγιιατοποι11·θη ή 100Uή cκδρομή
του Άρχαιοφιλου Όιιιλου, στα Καβειρια Θηβω,•. Οί εΥδρομι,ϊς επι,σκι,
φ{}ησαν τό Τελ�στήριον Υαί τα έρειπια των ,,αω,• των άρχαίων Κα
βι,ίρω,,, ακοιοσαν δε όμι, ιι,ς του προι,δρου του Άρχαιοφιλου κ. Ί.
Βασιλη γενικά περί τω,• σκοπώ,, του ΌμΟ ου, ,;:αί τσυ τακτιΥοίί συ
,,εργάτου μας y. Δηιι. Ίωα,1 , ίδη 1οίδικα πι,ρί τιυν Καβbιρων καί της
σψιασιας της ·Έαριγης Ίσηuερίας. Δψι0σιευομι, εν σu,•εχειq το ηίμε
νο της όμιλιας του κ. Ίω. Βασι�·η.
1

Τ

1

ΗΝ 11 ην Δεκεμβρίου 1927 έ
πραyματοποιείτο ή πρώτη έκ
δρομη του Τ. ·. Ο.-. Κ ·. στον
Ύμηττό. Σfιμερα, τήν 22αν Μαp·
τίου 1959, έκτελουμε στον τόπο
τουτο τrιν χιλιοστη έκδρομη του
. Άpχαιοφίλου, διαδόχου καί συνε
χιστου, ώς είναιyνωστόν, του Τ. ._
Ο.·. Ε. ·. 'Αλλά, καί 11 πρώτη
καί ή σημερινη συyκέντpωσίς μας

λαμ6άνουν χώραν, οπως άpμόζει,
σέ μέρη άyνά, σέ μέprι ίερά, δπως
άy νοι καί ιεροί είναι οί σκοποι
, διω.,εις
'ι:
και' οι' επι
μας.
'Ο 'fμηττος ήτο το ίερον 5ρος των 'Αθηνων, αυτο άλλωστε
σημαίνει καί 1ι ονομασία του. 'Έ
χει δέ καθαyιασθη άπο το πέρα
σμα του άρχαίου ελληνικου πνεύ
ματος, γιατί εκεί λειτούργησαν
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τα μυστήρια τωι Λυκομηδων, οί
δποίοι ϊδpυσ::ιν το πρωτον Έλευ
σίνιον τής 'Αττικής καί ά.νήγει
ραν πολλα ίερα καί οωμους τής
αρχα:ία:ς ελληνικής λατρείας.
Έσω πάλι, στο χωμα rιου πα
τουμε, κάποτε κάτοικο� τής ελ
ληνικής γής είχαν ά.·ιεγείρει το
τελεστήριο τουτο χαί ναου; γιά.
τη λειτουργία: των μυστηρίων των
Κα:6είρων.
Κα:ί οι δύο αυτές σπουQαίες
πνευματικές θεσμοθεσίες ά.πέβλε
πα:ν στον 'ίδιο σκοπό. Έ3έχοντο
στους κόλπους του; ά.νθρώπους
-καλής θελήσεως, άγνους καί ε
λευθέρους, οί δποίοι είχαν 6α.
ρεθή το ψευδος, είχαν περιφpο·
νήσει την κακία κα:ί το σκοτάδι
του 'Άδη, που γεύονται εδω κι:ί
τω οί θνητοί κάτοικοι τής γής.
οι ·ήρωϊκές αυτές ψυχές,που μπή
καν στά. Μυστήρια:, μία: μέρα: επα
νεστάτησα:ν ενάντιcί. του για ν'
-α:πα.λλαγουν απο τίς περιπτύξεις
του, ζητώντας το ψως της ά.λη
fJ'εία.ς, τή δροσιά.' τής αγάπης
-καί της Μλωσύνης, ζητώντας
-την 'Ελευθερία. κcιί την Δικα.ι,οσύνη. 'Όλα αυτά. τά. θεία επι
-τεύγμα.τα δ δεσμώτης τ·ίjς γης
άνθρωπος τά. επιτυγχάνει δλοκληωτικά. μόνο μέσα. στίς όpγα.νώσεις
αυτές, που όνομάζοντα.ι 1\1.υστή
f)lα.
'Αλλά. καί ή δική μα:ς όpγά
νωσις, καθώς σας είναι γνωστόν,
απο εκεί ελκει τήν καταγω
Ύή της. Οι ίδρυταί της ήσαν
-πιστοί καί αψωσιωμένοι έργάτες
-των συγχρόνων μυστηρίων. Έ;cε ίθεν ενεπνεύσθησα.ν τήν ί'δρυσι
αυτου του 'Ομίλου, πού, κι:ίτω
άπο τον πενιχpο τίτλο ενος εκ-

δρομικου σωματείου, στεγάζονται
αρχές κα:ί σκοποί, που φανερώ
νουν τη φωτεινή τους προέλευσι
κ-χί που εχουν την δύναμι να ώ
θουν τους ζηλωτάς του σε πνευ,
,
' α:νατα:σει;
ματικΞς
και' σε' υς:'ψη λ'ες
ά.να:ζητήσεις.
'Α κουστε, προσέξατε κα:ί εμ6α:
θύνατε στο νόημα των αρχών,
που εχουν χ:χρα:χθή σά.ν σκοποί
στο κ:χταστ-χτικο του 'Ομίλου:
1. Ή διοργάνωσις εκάστοτε
εκδρομών καί ή οι' αυτών διάδο
σ:ς κα:ί κα:λλιέργει-χ της προς την
ψύσιν ά.γάπης.
2. Ή ερευν::ι κ-χί ή έpμηνεία:
των ψυσικων νόμων καί ή ανά
πτυξις διά. διαλέξεων τής αξία:ς
τής εΧ των νόμων τούτων ασκου
μένης επιδράσεως, ητις, ώθουσα
το παν ε1ς ανέλιξιν, εξαγνίζει -:ην
ψύσιν του ά.νθριί>πι;ιυ, εξευγενίζει
τον χαpα:κτήpα του κ-χί ανυψώνει
τήν ηθικην κα.ί πνευματικήν του
ικα:νότητ-χ.
3. Ή κ-χθιέpωσις του εορτα.
σμου τής ενάρξεως των τεσσάρων
Ώpων του ειους διά π-χνηγυρι
κων τeλετων.
4. Ή επίσκεψις των αρχαιολο
γικών τόπων καί ή εξ'iιiησις της
ίστορικής καί μυστηριακής αυτών
σημασίας.
5. Ή καλλιέργεια. του συναι
σθήματος τής αγάπης κα:ί τής
εκτιμήσεως προς τά. μνημεία: κα:ί
τον πολιτισμον της Άρχα:ία:ς Έλ
δάδος, εξ ου εξεπ·ήγα:σε ·ή εννοια:
του αληθους ανθρωπισμου.
6. Ή μελέτη των ά.pχα:ίων συγ
γρα:ψέων προς κα:τα:νόησιν κα:ί ανα
οίωσιν του έλληνικου πνεύματος,
δπεp συνέλαβε το πρα:γματικσν
νόημχ τής ψυσιολα:τρείάς.
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• Απα:ύyα:σμα δλφν α:υτων ·των
. δ:νωτέρω είνq:ι ή τριλογία: μα:ς
ύσις - 'Αλήθεια: - Άvθρωπι
-cμός. 2::τίς τρείς α:ύτές fερες λέ
ξεις π.;ρικλείετα:ι, .πολυ 6έ6α:ια:
. -συ,..ι.πεπυκνωμένη, μία: ώλοκληρω
:μέvη Κοσμοθεωρία:, πού, εα:ν με
J.ετηθη σο6α:ρά, θά δώση στον
,σύγχρονο άνθρωπο την δυνα:τότη
·τα: vά 6ρ·ίj τον δρόμο, που θά τον
,δδηy ήση άσψχλως στην Πρόοδο,
,στη Χα:ρά καί σε άνώτεpη πνευ·
• α:τικη ζωή.
Κα:ί πράyμα:τι, τί υπάρχει πέ
ιρα:ν της Φ.;σεως; Στη λέξι Φύσις
-γιά μας περικλείεται ή εvvοια:
·της ούσία:ς, της μορφης, του συ
·νειδένα:ι. Ή μελέτη, λοιπόν, τG>ν
1J όμωv το�ς καί των έκδηλώσεώ,ι
·τους, θά μας κα:τα:στήση σοφους
·καί θά γνωρίσουμ
. ε την άλήθεια.
" άλήθεια: πάλι θά μας 6οη0rι ·
,ση νά γνωρίσουμε τον κό
•(!μο, που μας περιβάλλει Ή
ιάλfιθεια θά διώχvη την πλάνη,
-που παρακολουθεί πάντοτε την
<Lίνθρώπιvη άτέλειχ κα:ί μόνον ή
,άλ·ήθεια θά μας ίκα:vώση vά nρο
•σcφμοσθοσμε σ' α;,jτο το άπειρο,
·που μέσα: του κιvούμεθα κα:ί
, οσμε. Τέλος, ή άλήθεια: θά μας
,-άποκα:λύψ,η παν δ,τι άποτελεί
-το στοιχείον τοσ άvθρωπισμου,
•δηλ. δλους τους κανόνες κα:ί τους
-νόμους έκείνJυς, πού, τηρούμενοι,
ά δημιουργήσουν συνθήκες ένας
ι.6ίου προοδευτικοσ, έξελικτικου,
..άpμονικοσ κα:ί ολοιου.
Αυτά είναι τά θεωρητικά πλα:ί. -cια: που χάρα:ξα:ν οί ιδρυτές του
"'Ομίλου, yιά νά κιvητα:ι κα:ί νά
δρα μέσα: σ' αυτά ή νεώτερη πα:
,ιρα:φυάς α:ύτη των μυστηρίων. "Ας
ουμε δμως κατά πόσον ή μέχρι

τοσδε δρασις της όπηρξε παράλ
ληλη κα:ί σύμφωνη στους σκο
πούς κα:ί στίς πα:ρα:πάνω άρχές.
'Η στιyμη α:υτη είναι ή πιο κα
τάλληλη. Ό έορτα:σμος τϊί>v 1.000
μας έκδρομώ ί είναι ενας στα:θμος
σημα:vτικος κα:ί ίστοpικος στην
πορεία: του 'Ομίλου μα:ς. ,Είναι
μιά σκο.πιά, που έστησαν οι προ
σπάθειες 32 χρόνων δλων έκεί
vων, οί δποίοι συvεχως κα:ί μέ
έvθουσια:σμο έρyάσθηκα:v yιχ νά
φθάση δ 'Όμιλός μας εως την ση·
μεριvή μα:ς συyκέντρωσι. 'Απο
tηv σκοπιά α:υτή, λοιπόν, ας ά
τενίσουμε τον μα:κρυνο δρόμο, .που
δια:ν ύσα:με κα:ί άς σταθμίσουμε
τά έπιτεύyματα, που πρα:yματο
ποι·ήσα:με.
Καί το πρώτο έπίτευyμα είvχι
ότι δ 'Όμιλός μα:ς εδρα:σε κα:ί δρα
άπο του 1927 μέχρι σήμερα. Βέ
βαια: έχουμε τον έκδρομικο λrι 
θα:ρyο -:ης ξεvικη� κατοχης κα:ί
τοσ πολέμου. Άλλά καί κα:τά το
χρονικό έκείvο διάστημα: δ 'Όμι
λος έσημείωσε μιά εντοvη δρασι
στον έθvικο τομέα:, τον δ-τοίον δ
λοι γνωρίζετε άπο προηγούμενες
λογοδοσίες.
Με τίς 1.000 εκδρομές ώδη
yrισα:με τά μέλη κα:ί τους έπι
σκέπτες στά κυριι�τερα. μέρη
δλης της 'Ελλάδος, στη Θράκη,
.Μακεδονία:, 'Ηπειρο, Στερεά, Πε
λοπόννησο κα:ί στά νησιά. Στο
εξωτερικό δε έπισκεφθrικα:με τήν
Τουρκία:, Ίτα:λία:, Σερβία:, Αυ
στρία:, 'Ελβετία:; Γερμανία: κα:ί έ
φέτος την Γαλλία:. Είναι περιττό
να: τονίσω πόσο ευερyετικο είναι
yιά τον άνθρωπο, δτα:v κα:τορθώ
vη νά yvωρίζη τόπους, rι θη κα:1.
εθιμα:. 'Έτσι άποκομίζει πλοστο
1
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εντυπώσεων κseί γνώσεων. Έπι•
σκεφθήκαμε δλοuς τους ά:ρχα:ιc
λογικους χώρους του τόπου μα.ς.
Έκεί δέ, έπί των 6ωμων κα:ί
ίερων των τρογόνων μα:ς, με 373
δμιλίες ανεπτύξα.με, δσο ήτο δυ
νατόν, τr;ν ίστορικήν, ά:ρχα.ιολο
γικην κα.ί μιιστηριακην σημασία.
τους. ·Ετσι εμάθα.με ο! πολλοί νά:
εκτιμοuμε κα.ί νά: σε6ώμα.στε την
• Αρχα.ία.y Έλληνικη πα.ράδοσι,
που πρέπει yά: γίvη δδηγος δλων
των 1 εοελλήνων.
• Αλλ' εκείνο, που δίδει την
σ:ρρα:γίδα. των γνησίων κα:ί καθα:
pωΥ έλληνικων επιδιώξεων τοσ
Όμίλοu μα.ς, εlνα:ι δ έορτα:σμος
τ·ης ενάρξεως των τεσσάρων Ώ
ρων του 'Έτους, οί δποίες είνα:ι
οί μόνες φuσικες εορτές, που δ
εμφρων άνθρωπος επρεπε yά: τελη
κα:ί νχ τcι.νηγuρίζη. Την σημα:σί
α:ν τωy επιδράσεων επί τi)ς οργcι.
yικης μα:ς κα:ί τ·ίjς πνευματικής
μας φύσεως επcι.νειλημμένως ανε
πτύξα.με, ά:λλά: κcι.ί σήμερα: iλλος
ίκανος δμιλητης θά: ά:ναπτύξη.
Κατά: ευτυχή δε σuγκuρία:ν δ
έορτχσμος της 1.ΟΟΟης εκδρο
μής μας συμπίπτει με την r:νcι.ρ
ξι της εcι.pιΥής Ίσημερία.ς. Είθε
νά: εχη ή σύμπτωσις α.υτη σuμ6ο
λικη σημασία:. Είθε δ κύκλος μας
νά: δέχεται κcι.ί να cι.1σθάνεται
πάντοτε την ευλογία' που δίδει
στη μητέρcι. Γη το 'Έαρ με τα
χρώμα.τα. κcι.ί τά: μuρcι., δπως κcι.ί
δ 'Ομιλός μας με τη σειρά του
νά εlνcι.ι σε θέσι νά: σκορπά σε με
γάλη ά:κτίνα. κcι.ί ε1ς τον cι.1ω ιcι.
τον απαντα. το άρωμα: τής κα.λω
σύ·ιης, της ά:νωτερότητος, της
ά:δελ cροσύνης. Νά: σκορπά φως
.έλληνικο καί αlώ ιιες ά:λήθειες.
/

'Έτσι, μ • αυτην τη δρασι, θά: με
τα.6ληθη σε μιά: ασ6εστη 'Εστίιχ:..
που οί τροσερχόμενοι σ· α.υτηy
θά: λούοuν τίς ψυχές των στο φω
κα.ί στην &ρμ-ονία: μιας 'Ελ
ληνικης μuστηρια.κ·ίjς ά:ντα.ύγεια.ς.
Ό έορτα.σμος των 4 Ώρων του,
ετοuς κα:τα.τάσσει τον 'ΌμιλόΨ
μα.ς μετα.ξυ των Όργα.νώσεων ε
κείνων, που εμπνέοντα.ι κα.ί κα.θο
δηγοuντα.ι ά:πο την αρχαία έλλη
νικη μuστα:γωγικη σκέψι, νά: εί
σθε δε 6έ6α.ιοι δtι εκτιματα.ι 1δια:ί
τερα: ά:πο τά: σοφά: κα.ί ελεύθερα:
πνεύματα του πολιτισμένου κό
σμου.
Ά.πο τη σημερινή μας σκοπιιχ:.
μποροuμε νά: ποuμε, δτι οί άρχε
κα.ί οί σΥ.οποί, που χάραξαν οί
ίδρuτες του 'Ομίλου, δεν εμεινα.ν
νεκρο γράμμα στο κα.τcι.στcι.τικό
τοu · οχι. 'Έχουν πάρει πιά: μ-Jρψη
κcι.ί ζωντάνια καί το νόημά τους
εχει γίνει δδηγος στην πορεία
της ζωής του • Αρχαιοφίλοu, δ
δποίος, στους κόλπους του, ανα
τρέφει κα:ί φρονηματίζει με τά:
γνήσια ελληνικά: νάματα: της κα
θαράς φuσιολα.τρεία:ς τίς σύγχρο
νες έλληνικες ψu�ές.
Ό 'Όμιλός μας εζησε 32 χρό
vια καλλιεργώντας καί σΥ.οpπί
ζοντcι.ς ά:λήθειες cι.1ώνιες κcι.ί αθά
νατες. ΕΙμα.ι 6έ6αιος, δτι, δσο,
δπχρχοuν 'Έλληνες καί Άρχα.ιό
φιλοι καί πιστεύουν στίς παρα
πάνω ά:λήθειες, θά: ά:ντλη κα:ί δ,
'Όμιλός μας την ζωτικότητα: ά:πο,
αυτές, τίς cι.1ώνιες κα.ί τίς αθάνα
τες, ή δε διάρκειχ της δράσεώ
του κα:ί ή πορεία του θα βαί
νουν παράλληλες με αυτές, χωρί ·
χροvικο δριο, χωρίς τέρμα:, διδά
σκω•ι κα:ί καλλιεργων την αγά-
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--πη προς την Μ ητiρα: <Ι?ύσι, την
:λατρεία: προς την άλήθεια: κα:ί την
.&φοσίωι11ι προς τον άνθρωπισμό,
""Όλα: αυτά τά &για: συνθiτουν
·την θρησκεία: των σ.οφων κα:ί των
.ελευθiρων άνθρώπων της Γης,
1ια:τί εlνα:ι ή θρησκεία: του Λογι
-κου κα:ί του Πρiποντος.
Μόνον στη Φύσι, στην , λή
(f)εια: κχί στον Ά νθρωπισμο βρί
σκει δ κα:λλιεργημiνος κα:ί ελεύ
�ερος αyθρωπος την ίκα.νοποίησι
-των εσωτερικών του α:lτημάτων.
.Σ' αυτά βρίσκει τήν 1σορροπία:
-χα:ί την 6yεία: του όργανισμου
-..:ου κχί του πνεύματός του. Αυτά
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μόνον του χαρίζουν τήν γαλήνη
καί τήν χαρά' που του άρνουντα:ι
ή τύρβη, ή κοινωνική διάρθρωσις,
οί άλλες σύγχρονες φα.ντασ cικες
δοξασίές κα:ί οί διάφοροι άφύσι
κοι ιδεολογικοί προσα:να:τpλισμοί.
Ε!θε αυτά τά μεγάλα άγα.θά της
χαρας, της γαλήνης, μαζί με τίc;
άντα:ύγειες του Μυστηρια:κου Φω
τός, νά α:ίσθάνωντα:ι επί πολλά
ετη, δσοι άκολουθουν πιστά τον
άγα:πητ6 μα.ς , Αρχαιόφιλο κα:t
του δποίου, ας ευχηθουμε δλοι, ή
δρασις νά μή στα:μα:τήση ποτέ είς
τον α.1ωνα: τον απα:ντα., χωρίς δι
α.κοπή, χωρίς τiρμα.,- χωρίς τiλος.

*
,.Απο δσα μας γράφουν

«ΙΛΙΣΟΣ»
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με κανενα
1

δεν

άλλο

, Αγαπητέ κύριε διευθυντά,
Πόσες φορές ζητα κανείς κάτι ...
-.καί δέν τό βρίσκει· κι δμως έκεϊ
,τού δέν τό περιμένεις φανερωνεται
ίυχαϊα καί μοιραϊα μπορω νά πω
ή, ιϊσως, πρέπει να ελθη ή ωρα του
-vά φανερωθη.
Άπό καιρό διάβαζα διάφορα πε·
ριοδικά η άπλως τά ξεφύλλιζα καί
τά αφηνα κατόπιν. Δέν εβρισκα έ
κεϊνο πού θά μοϋ εδινε τό <'κάτι»
άλλο ... «κάτι» πού θά μοϋ άττάλυ
νε τήν ψυχή καί θά της εδινε κά·
-ποια πρc;χyματικα άνώτερη τροφή.
./1\ά καί νά μοϋ διαφωτίζη ώρισμένα
"Προβλήματα, πού σάν μεyαλα έρω·

μοιάζει

περιοδικό ...

τηματικά πρόβαλλαν στά μάτια
της ψυχης Πάντα συναντοϋσα χι
λιοειπωμένα σοφίσματα η άνοστες
ίστορίες.
Καί ως που κάποια μέρα μιά φί·
λη μου, σέ μιά κουβέντα μας καί
ζητωντας της νά μοϋ δανείση ενα
βιβλίο, μοϋ λεγ.ει ξαφνικά.
·- Είσαι γραμμένη στόν 'Ιλισό;
Τήν κύτταξα ξαφνιασμένη.·- Τί
ειναι δ 'Ιλισός;
-· Πως, δεν ξέρεις τόν 'Ιλισό;
- �οχι, της άτταντω.
- Μά τότε πρέπει νά σέ έyyρά·
ψω, νά σοϋ τόν στέλνουν.
- Μή βιάζεσαι καί τόσο ... τί εϊ·
δους ε!ναι; την ρωτω.

'.
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- "Α μα είναι κάτι, πού θα σέ
βοηθήσή σέ πολλα πράγματα...
πρέπει να έγγραφης.
- Τότε, αν μπορεϊς, δωσε μου
ενα-δυό τεύχη να δω πρωτα, περl
τίνος πρόκειται.
- Καλά, λοιπόν, την Τρίτη, πού
θα συναντηθουμε.
Πραγματικό: συναντηθήκαμε την
Τρίτη καl μου εδωσε το περιοδικό.
Γυρνωντας στο σπίτι μου εκανα
διαφόρους συλλογισμούς, πού μ'
εκαναν να αίσθάνωμαι μοναξια
καl σαν ναθελα ν' ακουμπήσω τη
ψυχή μου κάπου καί νό: ξεχάσω
τα προβλήματα πού μέ βασανιζαv.
Ξάπλωσα μέ την πρόθεσι να δια·
βάσω την έψημερίδα, δταv επεσαv
τα μάτια μου στο τραπεζάκι μου,
πού εΤχα αφήσει τον 'Ιλισό. Κάποια
περιέργεια - στη θύμησι της ψί·
λης μου- μ' εκανε ν' αφήσω την
έψημερίδα· καl μέ κάποια μπορω
να πω ακεφιά, πηρα τον 'Ιλισό-

κι αρχισα πρωτα να διαβάζω τlc;
έπικεφαλίδες. Διάλεξα τον Καζαν
τζάκη κ' επειτα αλλο... Καθώς προ
χωρουσα αρχισα να. συνέρχωμαt.
από την ακεφιά μου· καl έξακο·
λουθωντας τό διάβασμα, ενα αό
θόρμητο έπιψώνημα ηλθε στα χε(
λr, μου. 'Επί τέλους το βρη�α αύ
τό το s1:κάτι.) αλλp... Δίκαιο εΤχε ή
φίλη μου. Πραγματικά, δέν μοιάζει.
ό 'Ιλισός μέ κανένα αλλο περιο·
δικό. Jόση ηταv πλέον � χαρά μου,
πού... ξενύχτησα να τόν διαβάζω.
Καl την επομένη μόλις ηλθε μια
φίλη μου, να μάθη νέα μου, της ε·
δωσα να τόν διαβάση. Γιατl ενοι
ωθα πώς θα της εκανε καλό, οπωι::
εκανε καl σέ μένα. Καί πραγματικά
ετσι κ' εyινε.
Γι' αύτό θα σας παρακαλέσω να
μέ έyyράψετε συνδρομήτριά σας.
Μέ τούς αδελφικούς μου χαιρε- ·
Ζέττα Δούκα
τισμούς.
Ρεμούνδου 14, Ά{}--ϊjναι;.
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περιεχόμενα έκάστου τεύχουc;
Τεϋχος 1ον

Πνευματικη Δημοκρατία ( . Sri Ram)
θεοσοφικές έπιδράσεις στον Παλαμα (Χρ. fιζοπούλου)
Ή ζωη της UΕλ. Μπλαβάτσκυ
Ό Κρισναμουρτι στήν 'Εκάλη
Πυθαγόρειος βίος (Όμιλω 'Ιω. Βασιλη)
Ό uΟμηρος περί Άτλαντίδος (Άντ. Χαλά)
'Υπέρ της ελευθερίας του Κυπριακου ΛαοQ
Τεϋχος 2ον
Το φαινόμενον της πυροβασίας (Κα{J,ηγητοϋ Kanga)
Ψυχανάλυσις καl θεοσοφία (Dr. Vreede)
Ό Κρισναμουρτι για τήν Είρήνη
Ό Διδάσκαλός της Δικαιοσύνης καl ο[ Έσσαιοι (Ν. Λούβαρι)
'Υπερβατικές άνησυχίες στον Ζαχ. Παπαντωνίου (Χρ. Ριζοπούλού)
Ό άνθρωπος ('Ομιλία Ν. Sri Ram στόν Παρνασσό)

...
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Τό ανθος τοΟ Λευκοϋ ΛωτοΟ (Κ. Μsλισσαροπ�ύλου)
Τεϋχο� 3ον

Πυθαγόρειος Φιλοσοφία ( ημ. Ίωα,•νίδη)
Γκαουτάμα Βούδδας (Σάντρα Άγιάρ)
Μπράϊνιυ Μάρφυ (Heι-bert Bι-ean)
Ό Μότσαρτ (Ά{)-. Παλλαντίου)
Άyοραϊαι μαντεϊαι καί επικίνδυνος Πνευματισμός (Ίω. Βασιλη)
Ό Κρισναμοϋρτι στόν Παρνασσό
Με ταφυσική αρνησι στόν Γ. Άθάνα (Χρ. Ριζοπούλου)
Τεϋχοι; 4ον

Τό Λαοϋτο τοϋ 'Αγγέλου (Νικ. Καρβούνη)
Πανθεϊσμός καί Πανενθεϊσμός (Χρ. Θηβαίου)
Μιά ήμέρα με τούς Γιόγκι
Ό 'Ιλισός, πνευματικόν κέντρον της Άρχο.ιότητος ('.Αλ. Τζαζοπούλου)
'Ελπίδες καί κίνδυνοι τοϋ ΠνευματισμοΟ (Ίω. Βασιλη)
Ό Κρισναμοϋρτι στόν Παρνασσό
Ή 'Ορφική Μύησι στό Σικελιανό (Χρ. Ριζοπούλου)
Περί ελαττώματος (Π. Γκράβιγκερ)
ι
Τεϋχοι; 5ον

Ό Σολωμός, ποιητής της πίστεως (Χρ. Ριζοπcύλοu)
Ή αδελφότης στην καθημερινή ζωή ( . Sri Ram)
Ή σφίyξ επαυσε νά σιy� (Ίω. Βασιλη)
Τζ ιορντάνο Μπροϋνο (Άγλ. Ζάν,•ου)
Τρείς εύσεβεϊς έyωϊσταί (Κρισναμούρτι)
Ot Ροδόσταυροι (Κ. Μελισσαροπούλου)
Έyχειρίδιον Πειθαρχίας τοΟ Τάγματος των 'Εσσαίων
Ό Γκάντι καί ή Μπαyκαβάντ Γκιτά
Τεϋχοι; 6ον

Οί φιλόσοφοι αλχημισταί (Δημ. Ίωαν,•ίδη)
Ό Μεψιστοφελης yιά την οtκονομική κρίσι
Περί • Αληθείας (Χρ. Θηβαίου)
Μεγαλόπρεπες ψυχές σε μορφές ταπεινων ανθρώπων (Ίω. Βασιλη}
Ό 'Έντισον θεόσοφος
'Αντίλαλοι της Βίβλου στόν Κάλβο (Χρ. Ριζοπούλcυ)
Έyχειρίqιον Πειθαρχίας 'Εσσαίων (συνέχεια)
Βέδαι καί Βίβλος (Πάουλ Ντόϋσσεν)
Τεϋχος 7ον

Διακήρυξις Συνειδήσεως, τοΟ v Αλμπερτ Σβάϊτσερ
» Α ννα Φράνκ, σύμβολον καταργήσεως φυλετικων διακρίσεων
Ό Κρισναμοϋρτι yιά την παιδεία
Μέντιουμ καί Γιόyκι
Ή άνεξιθρησκεία στό Ρήyα Φερραϊο (Χρ. Ριζοπούλου)
Μορφές - 'Ιδιότητες - Νόμοι (Δημ. Ίωαννίδη)
Βαθειές αλήθειες άπό στόμα άπλοϊκοΟ ανθρώπου (Ίω. Βασιλη)
Ή ά:τομική ένέρyεια στά χέρια τοϋ άνθρώπου (Geof. Hoclson)
'Ελευσίνια Μυστήρια (Κ. Μελισσαροπούλου)
Τεϋχοι; 8ον

Νικ. Καζαντζάκης, δ προφήτης τ.ης Πανελευθερίας (Χρ. Ριζοπούλου)

ι...
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Τό ονειρον της Παγκοσμίου Είρήνης (Ά-&. Γεωργιάδη)
�Αντώνιος Άδριανόπουλος, (Γένοι' οΤος εσσί μαθών, Έλληνικη θεοσο
-..
[φία, Ύποθηκαι Βιωτικης)
•Απλότης καρδιας (Κρισ,•αμοϋρτι)
·Η άκρεωφαyία (D. Buxey)
Ή άποψις της Μετενσαρκώσεως (Κ. Μελισσαροπούλου)
Οί άδελφοί μας τό: ζωα (:\1. Eastman)
Νετί, Νετί (C. Jinarajadasa)
Ή καλωσύνη καί τό: γνωστικό: επιτεύγματα του άνθρώπου (Ίω. Βασιλη)
Ή Ίνδικη Σοφία ( ημ. Ίωαννίδη)

,.

Τεϋχος 9ον

�πούτνικ κcχ.ί Είρήνη (Ν. Si-i Ram)
Τό πρόβλημα της ζωης σέ άλλους πλανητες (Δημ. Ίωαννίδη)
Οί αγώνες yιό: την 'Ελευθερία (Ίω. Βασιλη)
<Η 'Ινδή πού εζησε δυό φορές (St. Lδnnestrand)
�Υπέρ καταργήσεως της ποινης του θανάτου (Κ. εσποτοπούλου)
�Η Θεία Κωμωδία, ώς συμβολικόν επος (Salv. Piti-uzzela)
·Η ανθρώπινη πλευρά στό βασίλειο των φυτών (lΊΙ. Ai111i)
Ό Αίώνιος Δεϊπνος (J. Ca]d,νell- Johnston)
<Οδός 'Αρμονίας ('Ομιλία J. Pei-kins στόν Παρνασσό)
300 χρόνια θρησ�ευτικης ελευθερίας σrήν 'Αμερική (Χρ. Ριζοπούλου)
Τεϋχος 10ον

Διατάραξις καί Γαλήνη (Helen Zabara)
Οί Κάβειροι (Δημ. Ίωα,•,•ίδη)
'Από τόν κόσμο των εντόμων (l\I. Ai111i)
Τό: λυτρωτικά φτερό: της ανθρώπινης ψυχης (Ίω. Βασιλη)
Τό κάλλος, στό φως της θεοσοφίας (St. Tapp)
<Η θανατική ποινή είς τό έδώλιον
<{Γνώθι σαυτό:ι> ('Αρ Σταυpίτση)
<Η ζωή του 'Όλκοττ
Τεϋχος 11ον

nληροφοριακό σημείωμα yιό: τόν Κρισναμουρτι (Κ. Μελισσαροπο-ύλου)
'Από δσα λέγει ό Κρισναμουρτι (Άπάν-α·ισμα)
.Μανιφέστο δικαιωμάτων των ζώων
Τό μεγάλο μυστικό των Μασώνων
Παραδοξολογίες η αδιάσειστες άλήθειες; (Ίω. Βασιλη)
Οί 'Ελευσίνιοι (Δημ. Ίωαννίδη)
"Άνθρωποι σέ πορεία ('Ομιλία J. Coats)
Ό Καβάφης χωρίς πνευματοδοξία (Χρ. Ριζοπούλου)
Τεϋχος 12ον

<Ο Χριστιανικός Μυστικισμός (R. Mehta)
Ή σημερινή παγκόσμιος κρίσις (Ν. Sri Ranι)
Σπυρίδων Νάyος, ενα ωριμο παιδί της Γης (Ίω. Βασιλη)
Ό Διόνυσος είς την Έλληνικην παράδοσιν (Σπυρ. Νάγου)
Περί της έννοίας του θεου (Κ. Μελισσαροπούλου)
Έyκόσμια Μεταφυσική ('Αντρέα Καραντώνη)
Σιντάρτα (Herman Hesse)
Τό: κοσμογονικό: προβλήματα στόν Προβελέyyιο (Χρ. Ριζοπο-ύλου)
01 'Ορφικοί (Δημ. Ίωαννίδη)

,

,..

"'Από δσα μας γράφουν

ΚΑΤΑ ΤΗΣ θΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
Φωνες άπό την άρχαιότητα
καl. την Γαλλ. Έπανάστασι
Άξιότιμε Ι�ύριε Διευθυντά,
Ά,1 έγνωσα είς τό εγκριτο,• περιο
-δικόν σας «'Ιλισός:. (τεύχος 10 τού
Αύγούστου 1958 σελ. 133-144 τάς
περt καταργ1'ισεως 11 διατηρ11σεως
-της {}ανατικης ποι,•ης δι' ώρισμένα
εγκλήματα γ,1ώμας ,1ομικων καί
-φιλολόγων, ας εδημοσιεύσατε, ύπό
τόν τίτλον «ή {}ανατική ποινή είς τό
έδώλιο,1».
Έπιτρέψατε καί είς έμέ, έκ της
μελέτης της ίστορίας να σας εκ
{}έσω τήν bημηγορίαν τού συνετού
πολιτικού Διοδότο-ι:, 1jν διασώζει ό
λόκληρον ό Θουκυδίδης (ΠΙ, 4248) εναντίον του δημαγωγού Ε:λέω
,•ος, <,στις «εν τη προτερςι. έκκλησί ςι.»
.έπει{}ε τόν δημο,1 τω,• Ά{}ηνων ,,ά
{}ανατώσουν τούς αποστάτας της
συμμαχίας τω,ν Μυτι�ην�ί�υς.
« ••• κολασατε δε αξιως του
τους τε καί τούς άλλους ξυμμά
χους παράδειγμα σαφές καταση1σατε, {J,ανάτιρ ζημιωσάμε,1ον τό
δέ γαρ ην γνωσι,1, ησσον τω,1
πολεμίων αμελΊ'1 σα,,τες τοίς ύμε
τέροις αύτιϋ,1 μαχείσ{}ε ξυμμά
χους».
Ό Ει,κράτους Διόδοτος παρελ{}ών
.έπί τό βημα «αντέλεγε μάλιστ,α μή
αποκτείναι Μυτιληνσίc-υς τοιάδε».
,(Θουκυδίδης ΠΙ, 41).
«'Εγώ δέ παρηλ{}ο,1 ούτε αντε
ρων περί Μυτιληναίων ούτε κα
τηγορ11σω,1. Ού γαρ περί της ε
κείνων αδικίας ήμί,• ό αγιί>ν, εί
σωφρονούμε,1, αλλά περί της 11μετέρας εύβουλίας, 1jν τε γάρ
αποφήνω πά,•υ αδικούντας αύ
τούς, ού διά τούτο καί αποκτεί
,•αι κελεύσω, εί μή ξυμφέρο,1 · ην
τε καί εχοντάς τε ξυγγνώμης, εα,•,
εί τη πόλει μή αγα{)όν φαίνοιτο,
,•ομίζω δέ περί τού μέλλοντος
ήμας μάλλον βουλεύεσ{}αι η τού
παρό,1τος... ».

Καί προχωριj'J τασσόμενος ύπέρ
της καταργr1 σεως της {)•ανατικης
ττοινης απολύτως, οχι μόνον δια τά
πόλιτικά, ά.λλά καί τά κοινά εγχλ{ι 
ματα. Καί έδω επικαλούμαι τ11ν
γνώμην τού Ροβεσπιέρου, πρίν απο
βfΙ δικτάτωρ-δ11μιος, έκ της 'ιστο
ρίας της Γαλλικής Έ{ },,οσυνελεύσε
ως, δταν συνεζητείτο είς αύτή,, τό
ζήτημα της {}εσπίσεως διά νόμου
της {)·ανατικης ί\ μή ποι,,ης. Τότε
ό Ροβεσπιέρος, κατά τήν περίο
δον της αναρχίας, ητις έγέννησε τόν
δεσποτισμόν τού c]ιιb των Ίακωβί
νω,,, αντέλεγεν δρ{)•ως διά των έξης
μεταξύ αλλω,•:
«'Ότα,, εφ{}ασεν ή ε'ίδησις είς
τας Ά{}{1νας δτι συμπολίται τι
νές κατεδικάσ{}ησα,, είς {}ά,1 ατο,1
είς τό 'Άργος, ό λαός των Ά{)·η
νων ετρεξεν είς τούς ,1αούς 'ίνα
προσευχη{}τj είς τούς {}εούς ωστε
,,ά απομακρύνη τούς Ά{}ηναίους
από σκέψεις τόσον σκληράς καί
απαν{}ρcί>πους. Καl έγώ δεν α
πευ{}ύνω δεήσεις είς τούς {)·εούς,
αλλ' εκλιπαριϋ τούς νομο{}έτας,
τά οργανα καί τούς έρμη,1ευτάς
των αιωνίων νόμω,1, ο'ίτινες έ
δό{}ησα,1 από τόν {}εό,1 είς τούς
d.ν{}ριί>πους, δια ,,ά εξαφανίσου,•
από τόν ,1ομικόν κώδικα τω,•
Γάλλω,• τα αίματηρά διατάγμα
τα, ατινα επιβάλλουν τόν δικα
στικόν φό,•oν-cω-nmanc1ent ces
111enrtres jιιridiqιιes- καί ατινα
καταδικάζc-νται οχι μόνο,, από
τά ,'j{),η μας, αλλά καί από τό
πολίτευμά μας. Διότι εκ φύσεως
ή ποιν11 τού {)·ανάτου εί\•αι αδι
κος καί δέν χρησιμεύει ώς χαλι
νός καί περιορισμός τω,1 εγκλη
μάτων. υΕνας ενηλιξ, ό όποίος
στραγγαλίζει ενα αδύνατο παιδί
τό όποίο,1 ατιμωρητί ήδύ,•ατο ν'
αφοπλίσ11 καί ,•ά τιμωρή ση, είς

•
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τC'ύς όq; θαλμούς σας κρίνεται ώς
ενα τέρας. aΕ,•αι� Υ;α�ηγ�ροί•με
νος καταδικασ{)-εις απο την ,κοι
,•ω,•ίαν της δποίας εμφανίζεται
εχ&ρός, εlναι βεβαίως άνίσχυρος,
διότι άπέ,•α,•τί της εl,•αι άσθενέ
στερος καί. αυτού τcύ παιδιού τό
οποίον στραγγαλίζεται άπό ενα
εφηβο,•. Αυτ1) εl,•αι ή φων1) τής
δικαιοσί•νης καί της λογικής, ή
όποία σας λέγει δτι οί άνθρωποι
διΧασταί, ποτέ δέν εl,•αι δυνατόν
1•ά εlναι βέβαιοι είς τάς κρίσεις
�ων,, διότι πλανώνται, ,ωσ;ε ν�
εκ�ωσου,,
καταδικαστικας εις θα
νατον άπcφάσεις καί. ,•ά εξουσι
οδοτήσουν η),, κοινω,•ίαν ,•ά τάς
εκτελέση. Καί. δταν άκόμη εχετε
την τελειcτέραν δικαστικήν δι
κονομίαν καί. δταν άκόι,,:,η δια
θέτετε δικαστάς μεγαλοφυείς συ
,•ετωτάτους καl μή ύποκειμενους
είς διαφ,Οορά,·, αυτοί δέν εlναι
δυνατόν ν' αποφύγουν τήν πλά
,,ην:.. (Γουλιέλμου Oneken, ή ε
ποχή της επα,•ασtάσεως της Αυ
τοκρατορίας καί τιi>ν πολέμων
της άνεξαρτησίας 17 9 - 1815,
τόμος Α' κεφ. ΧΙ. Πρώται επι
τυχίαι τού Ροβεσπιέρου 30 Μαt
ου 1791).
Ό Ροβεσπιέρος, ώς εlναι γ,•ω
στό,,, δέν ήδύνατο ,,ά προtδη δτι
μετά δύο fτη, ώς άπόλυτος Κ1Jριος
της Γαλλίας, επάγεται δ Oneken,
-&ά εσάρωνε πάσαν ελευ{)Έρίαν καί
παν άνθριίJπινον δικαίωμα καί. θά
άνύψωνεν ώς -&εσμόν τού κράτους
τόν νομικόν φόνον καί. τή,, δημοσί
αν σφαγή,,. (σελ. 491).
Οί αν-&ρωποι γενικώς, καί. οί κυ
βεργηται εlναι ανθ-ρωποι, πρέπει ν'
αποστρέφωνται την ποινή,, τού -Ο·α
,,άτου εξ άγάπης πρός τήν ανfJ-ρω
πότητα καί οχι εξ ευ,•οίας η σ.γά
πης πρός τόν εγκληματίαν, δστις
κατά �ήν 'Ιεράν Γραφήν ένδέχεται
καί. δύναται καί μετά τό εγκλημά
του ,,ά μετανο11σι1 ΙJ)ς δ ληστής επί.
τοίi σταυρού (Λcυκας 23, 40-43).
Πώς μετά «ευβουλίας άνευ όργης
καί. πάθ-ους=- διά νά επικαλεσ-Ο·ώ πά
λιν τόν Διόδοτον (Θουκυδίδης ΠΙ,

44, 1 καί 44, 1) σκεπτόμενος ά,,-&ρω�
πος (Κυβερν11της η Δικασηiς) πρέ
πει νά άποστρέφεται την ποι,•ήv
τού θανάτου, διότι τό ά,•επα,•όρ-&ω
τον αυτης, τρομάζει διά η)ν κατα
δίκην ένός ά&ώου η χρησίμου στρα
τηγού (οπως είς τ1)ν περίπτωσιν τοϋ
ά,•οσιουργήματος της τιμωρίας τών
στρατηγώ,• της ε,• Άργινούσαις
Ναυμαχίας, δπότε επειτα άπό όλί
γους μη,•ας οί διάδοχοι τω,• {)·α,•α
τω{),έντων στρατηγών επαθο,, την
περί εν Αιγός ποταμοίς πα,•ωλε{),ρί
αν καί 11 πόλις των Ά{),ηνω,• κατό
πιν παρεδό{)·η είς τόν ΛιΊσα,•δρον
καί ε:ιιειτα είς τι)ν Τυρα,•,•ίαν τισν
Τριάκο,•τα, (βλέπε Παπαρηγοπούλου.
'Ιστορία,, Έλληνικού �Εi:Ινους, τό
μος Α' σελ. 15-18, Πρόλογος S.
Νοεμβρίου 1885 καί σελ. 65 -664),
πολιτικού η άπλώς καί πολίτου i'ι
καί άποτροπαίου μετανοού,•τος Fγ
κληματίου, ιυς ετο,•ίσαμεν άνωτέρω.
είς τό παρά�ειγμα της 'Ιερας Γρα
φής τού ληστού. Άποστρεq,όμεΟ·α
τήν -Ο·ανατική,, ποιν1),, διότι ή ατέ
λεια της άν{)·ρωπίνης δικαιοσ1ίνης.
-ίjτις δέν εχει τήν δύναμι,•, ώς δ Θε
ός ,,ά εξετάζη τάς καρδίας τό>'' α,•
{),ρώπων, α'ίτινfς άποτελουν τό κέν
τρον των συναισθημάτων καί τό>Υ
διανοημάτω,• των άν,Ορώπω,•, έ,,δέ
χεται νά καταδικάση ά{)·ιίJους. Καί
επειδή ή ποινή της ισοβίου κα{)είρ
ξεως άσφαλίζει καί τήν κοινω,•ίαΥ
άπό τούς πρ11γματικούς έγκληματίας
καί τήν συ,•είδη.σιν των πολιτόιν
ηρεμον, ίδίq. δέ τ&,, δικαστών, ο'ίτι
,,ες δέν μεταβάλλονται είς δικαστι
κούς φο,•είς ά-&ώων τυχόν πολιτώ"
διά τυχόν εκτελέσεως της καταδικα
στικης των είς θ-άνατον άποφάσεως
βάσει τού πολιτικού δόγματος περί
χωρισμού τών εξουσιών τού Κρά
τους, συ,•έπεια τού όποίου εlναι τ()
δόγμα δτι δ δικαστής όφείλει νά
εκτελft καί τόν άδικο,•, κατ'ά τήv
συ,•είδησίν του, Νόμον.
'Αγγελική Παπαγιαννοποuλου
'Οδός Πασχαλιάς καί Χρυσαν-Ο·έμωv
Ψυχικόν
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Θεό

('Απο το τετράδιο του Μανώλη Κωλέττη,.
ποu βρέθηκε μετά τον θάνατό του)
Δεν εtν' ώραίος μοναχά Q οίιρανός,
δ ηλιος, το φεγγάρι καt τ' άστέρια.
Δεν είν' άγνο μονάχα τ' 'Άπειρο,
οι κόσμοι οί μακρυνοt στα αιθέρια.
Είναι κι ή Γη ή μάνα μας ώραLα !
Ή Γη, ποu πράσινη, πανώρια, γαλανή
χαμογελ� στης ανοιξης το χάδι.
Ή Γη, ποu γέννησε Θεούς,
απειρη σκέψη και ίδέα
·καt κρύβει άκόμη θησαυρούς,
πού, σαν φανft κι δ τελευταίος,
ενα πια θαχουν ονομα
'Άπειρο, Οίιρανοt ΚCfl Γη.
Ή ομορφη, ή μάνα Γη!
Ποu θά πάψη δ ανθρωπος
νά σκέφτεται καt νά μιλ�
και θά μιλουνε τά πουλιά
μονάχα και τά σερπετά,
θαναι άκόμη πι' ομορφη, άκόμη πιο ωραία.
Κι δταν θα πάψουν τά πουλιά
καt θά μιλήσουν τά κλαριά,
τά λούλουδα, τά δάση,
θαναι άκόμη πι' ομορφη, άκόμη πιο ώραLα •.
Καt σαν θά πάψουν τά λουλούδια
καt θά μιλήσουν οί βράχοι,
οί πέτρες, τ' αγρια γκρεμνά
μεσ' στο γλαυκο 'Άπειρο μονάχοι,
θαναι �κόμη πι' ομορφη, άκόμη πιο ώραία�
Κι δταν στο τέλος οί ψυχες
των λουλουδιών των βράχων,
άνθρώπων, δένδρων καί πουλιών
θά σμίξουνε άντάμα
δLχως κακLα, σκέψη η πόθο
σ' ενα οίιρανογεννημένο κραμα,
στο σμLξψ.ο, ποu στ' 'Άπειρο
ρυθμLζει ή άγάπη,
τότε δεν θαναι πιο ώρώα.
Τότε ή γη θά εΙναι ηλιος
κι δ ηλιοι; θαναι οίιρανος
κι δ οίιρανος θά εΙναι 'Άπειρο
το "Απειρο άγάπη !
Ή 'Αγάπη θαναι άνυπαρξLα καt ζωή!
Κι δλοι οί κόσμοι θε νά σμLξουν
σέ: μιάν αίώνια πνοή
στο αναρχο 'Εκείνο 'Ένα,
ποu δ άνθρώπινος Λαος
σταυροκοπιέται κι όνομάζει
' Ο ΘΕΟΣt
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ΤΟΥ PAUL SCHUBERT

περασμένο καλοκχίpι, τέ ζώων. Τέσσαpες ήμέpες σε βουνά
pασα ήμέpες αξέχαστες στους και κοιλάδες! Δεν μπορώ να πω
πρόποδες των βουνών Μπίγκ πω; ήταν αναπαυτικό, πcί.ντως ή
Χόpν. Και δ λόγος; Θα σας & αποστολή αότή με βοήθησε ν'
παντ·ήσω: Τα άλογα. Τ' &γαπω παλλαγω απο την πpόληψι του
τα 'ίδια και για τις χαpες που «καβαλάρη της Κυριακής», δ δ
τους οφείλω: τις διct.δpομες στα ποίος θεωρεί το άλογο σαν άτυ·
βουνά, στους καταppcί.κτες, στους χο σκλάβο. <Q Μάβερικ το θεω·
pεί σύντροφο, που πρέπει να τον
,·άπόκpημνους βράχους, στους
μεταχειpίζωνται με σεβασμο και
πέρα.ντους δpίζοντες.
'Ημουν αποφασισμένος να γνω· στοργή, αλλα δίχως ψευδαισθη·
pίσω καλύτερα τ' άλογα και μου σία. Χάρις σ' αότον έμαθα για
έτυχαν καλοί σύμβουλοι. Ό ενας πρώτη φορά δτι ή σχέσις &νθpώ·
λεγόταν Μcί.βερικ. �Ηταν ενας που - ϊππου εlνα.ι μια αδιάκοπη
γέρος κcί.ου-μπόϋ &πο τη εβcί.- αμιλλα εόcρυία; και θελήσεως,
. δα, που δέχθηκε νά λcί.βω μέ στην δποία καί δ ενας κcGί δ άλ
_ ρος σε μια μεγάλη συγκέντpωσι λος βρίσκουν εξαψετικη ε χαpί�
Περίληψις άπό τό Denveι' Ρο t
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στησι. Κα' μη νομίσετε πως δ
άνθρ ωπος &ναδεικvύεται πάντ:χ
νικητής.
Μετι;s τον Ιάοερικ, 't)ταν δ Τζό·
νu, ενας κα:βαλάρ. ης δίχως ταίρι
που κατοικεί στη l\Ιοντάνα. Άπο
αυτον έμαθα δτι οί άστικες 1δέες
μου για τους σταύλοuς καί τα
καταφύγια δεν 1σχύοuν καθόλου
για τα άλογα του Φαρ Ουέστ,
συνηθισμένα να ζουν έλεύθεpα.
Τον χειμωνα, τ' άλογα αυτα κα
λύπτονται άπο τρίχωμα πάχους
5 έκατοστων του μέτρου που τα
άπομονώνει τόσο τέλεια ωστε το
χιόνι μπορεί να μείνη 21 ώρες
στη ράχη τους δίχως να λuά>ση,
παρά την θερμοκρασία του σιίψα·
τός τους_. Το ψυχος -:1-0 βαθμων
6πο το μηδέν διόλου δεν τα έ
νοχλεί, άναζητουν τpοφη σκά
βοντχς με τίς δπλές τους 30 έκα·
τοστόμετρα χιονιοσ καί ζουνε
στο υπχιθpο άνετα, το 'ίδιο ΚΧ·
θως τα έλά :ρια.
Στα Βρχχώ3η δρη, το άλογο
δεν είναι πολυτέλεια, διασκ-έδα
_σις η παιχνίδι. Είναι άνάγκη. �π
τα-ι πάντα καί θα είναι πάντα.
Κανένα τζήπ δεν μπορεί ν' άκο
λουθήση το κοπάδι στ' απίθανα
μέρη δπου διαλέγει νά κρυφθη,
ωστ� να φθάση -::α χαμένα ϋψη
δπου ζοσvε το ελάφι, το άγριο
πρόοατο κχί ή άρκοσδχ.
Πρέπει - νά άναpριχηθητε έπί
μια δλόκληρη ήμέρα, · 1500 μέ
τρχ μόνον, σε στενά καί ανώμαλα
άκροβούνια:, δπότε, σας δρκίζο
μαι, θα έκτιμ1;σετε την θαυμα·
στη άντοχfι, την άφοοία κχί τήν
γαλήνια 6πομονη τοσ ϊπποu σας!
}1ια μηχανή, απο τη στιγμη που
θα ξεκινήση, αρχίζει να φθείρε·
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ται, ένω τα άλογα είναι πλάσμα
τα άπο σάρκα καί α [μα . μια λο
γική χρησις των 6πηρεσιων τους.
τα κάνει δυνατώτερα καί fκανώ
τερα, άναπτύσ11ει τή ρώμη 1ης.
άναπνοης τους καί των μυων τους ,.
τους δημιουργεί την δpμη καί τ"Ι}
σιγουριά, που είναι οάσεις τη
6γεία.ς.
'
λογα. κα.ί άνθρωποΊ γυρίζον
τας στο ο6υνό - προ πάντων σε.
βουνο που τους είναι άγνωστο άναπτύσσουν ολες τίς λεπτότητες
των α.1σθήσεών τους για να ση
μειώσουν τον τόπο που διασχί
ζουν, ωστε να ξα:ν.:χοροσν το δρό
μο τοσ γυpισμοσ. Of άνθρωποι.:
τα καταφέρνουν κχλά, τ' άλογα.
ακόμη καλύτερα.
«Μια ήμέpα., μοσ διηγείτο ενας.
ραντσέpης, μ' επια.σε ενα φθινο·
πωpινο μπουρίνι. Είχα μαζί μου,
δυο κυνι;γούς, ενα: ανδρόγυνο με
σαίας ·ήλικίας. Βρεθ·ήκαμε ψηλά.
στο οουνό' σε &πόστα.σι μιάμισης.
ωρχ;; άπο τοy καταυλισμό μας.
Ξαφνικά άρχίζει νά πέφτη χιό·
νι τόσο πυκνό' ωστε δεν βλέπαμε:.'
ουτε σε μισο μέτρο μπροστά μας.
Δεν είχα: μαζί 11ου πυξίδα, ουτε.
καί θα μου χρησίμευε πολυ σ
αυτο -::ο μέρος. Δεν μας εμενε
πα:ρα να έμπιστευθοσμε στ' άλο
γά μας για να γλυτι( σ )υμε.
» Στα μισά τοσ δρόμου από
τον κχταυλισμό, χωριζόταν δ,
δρόμος. Άπο τό ενα. μέρος ώδη·
γοσσε στο ράντσο, σε &:πόστασι.
55 χιλιομέτρων, άπο τό άλλο.
στον κυνηγετικο καταυλισμό μα.ς.
Φοβόμουν φθάνοντας στή διχ_άλα:.
τοσ δρόμου μήπως τ' άλογα..
στρίψουν άπο ενστικτο αριστερά •.
προς το ράντσο. Αυτό θα έσή,-

..
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μαινε μια δλόκληpη νύχτα εξω
στο κρύο καί φοβόμουν μήτως
-Jι γυναίκα δεν έπιζήση. l\Ιάταια
-συγκέντρων:χ την προσοχή μου
ιt!Χ να μη χάσω τ·η διχάλα καί
-να βεβαιωθώ δτι τ· άλογα πήραν
-το σωστο δρόμο . &:δύνατο ν.i δια-κρίνω το έλάχιστο ίχνος δρόμου
-η άλλο κανένα σημάδι για να
'5δηγηθω, γιατί ήσαν τα πάντα
ενα. &:πέραντο άσπρο σεντόνι.
�> Χύχτ�σε καί �ροχω�ο6σα.μ�
τα δλοσκοτεινα πανω σε παχυ
τpωμα χι'1νιου. Καί δμως ! Ί" ά
J..ογα. δεν έδίστασαν οδτε στιγμή.
Βρήκαν τη διχάλα. -- μη με pω
-τάτε πως - καί εστριψαv μόνα.
-τους δεξιi, καθώς εύχόμουν. ''Ο-ταν φθάσ:χμε στον κzταυλισμό,
πιστέψτε με, α1σθα.νόμουν γι· αύ
τα τά γενναία καί εξuπνα ζωα.
τόση εύγνωμοσύνη, που δεν μπο
�ουσα να την έκφράσω».
Τ' άλογα &:χουνε καλύτερα.
γ.αί βλέπουν καλύτερα άπ' τους
α'ιθpώπους. Σε πολλές πψιπτώεις εχουν καί π::ρισ�-5τερη εύ
�υκρισία. Τά κακα άλογα. σπανί
ζουν. Συν�θ�ς ε[ν::ι.ι γενναί�, μ�
-cuντροφικο ενστικτο, ίκανα για
6cιθεια &:φοσίωσι καί προικισμένα
με κάποιο αίσθημα άστεί'σμου.
�Εκδηλώνουν ντροπη καί στενο
χώρια δταν κάμουν καμμια &:νο
·ησία, συνδέονται μεταξύ τους με
•αχώριστους δεσμους καί συνά
πτουν δυνατές φιλίες με τους
σκύλους, τίς γάτες η τίς γίδες.
Συνδέεται κανείς μ' ενα άλογο,
iνω ποτέ δεν θα του συμ6η αύτο
μ· ε.ν� άψυχο &:ντικεί ενο, ε�τω
,
y,
-και το πιο γοητευτικο, δπως ενα
α.ύτqκίνητο σπορ η εν:χ ίστιοφόpο.
ΙΙρο δύο έτων εκαμα μ· ενα. :pίλο
μιά διχδpομη 80 χιλιομέτρων.

Δεν εfχα. το δικιS μου άλογο και
μου δάνεισε ενα. &:πο τα πουλάρια
του' ενα. θαυμάσιο ωο που το
ελεγε Μέκκα. Δεν είχα ίππεύσει
άλλοτε εγα ζωο με τέτοια σβελ
τάδα καί &.ντοχή. Τρέχαμε δλη
την ήμέp:χ χωρίς διακοπή, κα
λύπτοντας χιλιόμετρα καί χιλιό
μετρ:χ.
Κα:τα την πορεία της επιστρο
φής κυρίως έξετίμησα έκείγο το
άλογο. Πεpνουσχν οί ωρες καί το
ζωο εδειχνε την ίδια τακτικη τα
χύτητα,τrιν ίδια: κα:λη θέλησι, την
ίδια ορεξι να προχωρη. Ιlερνού·
σ:χμε ψηλές κοιλάδες πλαισιωμέ
νες &:πο μεγαλοπρεπείς γρανιτώ
δεις κορυφές, μέσ' &:πο μονοπά
τια μ-5λις χαραγμένα καί σχεδον
&:χρησιμοποί ητα. 'Όταν ενύχτωσε
τα έλάφια έσάλπιζαν με τη δια
περαστικη φωνή τους ... Είμαστε
εντεκα. ωρες στη σέλλα:. Ό κα
τ:χuλισμος μας έφάνηκε υπέροχος
καί ούδέποτε βραδυνο γευμα ύ
πηρξε τόσο γευστικό.
Δεν είμχι κάου - μπόϋ. Οδτε
κάv ίππεύς, δπως τον εννοοσν
στο Γοuόμιγκ. Όφείλω δμως να.
&.ποδώσω τιμη στο άλογο καί να.
έκφpάσω την εύγνωμοσύνη μου
γιά το ε[οος της ζωης που μας
εξασφαλίζουν, μιά ζωη που ξέ
ρω πως δεν θα χαθη, δσο υπάρ
χουν ψηλα βουνά για να προσελ- ,
κύουν τους &.νθpώπους μακρυα.
&:π· τίς πόλεις καί άλογα ρωμα
λέα y,i τους δδηγοσν εκεί, δπου
κυλανε κρυσταλλένια ποταμάκια,
δπου δ άνθρωπος γυμνώνεται &.πο
τη ματαιοδοξία του για να εκτι
μήση ό;πλως το δτι ε[yαι στον
κ-5σμο, άναπνέει βαθειά καί 6λέ
πει καθαρά.
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Α. Βασιλη
Κριτικό σημείωμα

ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

E

J�AI, �ε�ικά οιβ,λ�� π�ύ ,Χω:
pις ν ανηκουν σ ενα απο τα
-καθωpισμένα ε'ίδη του εντεχνου
).6γου η της σκέψης (πεζογpα·
φία., ποίηση, κριτική, φιλοσοφία
συστηματική, α1σθητικη κτλ.) εp·
χονται ξάφνου σιγαλά καί διακρι
τικά καί μας πέpνουν &:πο το χέ
ρι, σά φίλοι πού θέλουν νά μας
στηρίξουν η νά μας πουν κάτι τό
τό ανα.παρήγορο, τό δροσερό'
'
'
'
' '
'
-παυτικο. Αυτα τα , 12υιβλια, σε
-καμμιά περίπτωση δεν μας ενοχλουν, ουτε μας αν�στατώνουν.
"'Έχουν την ευγένεια των καλυτέ
pων προθέσεων καί τό ϋφος τό σι1α:λό, τό άπλο, το πολιτισμένο,
τό ϋφος εκείνο πού μόνο απο
1-1-ιά βαθύτερη ανθρωπιά πηγά.�
ζει. 'Ήρθαμε τώρα στή λέξη
πού θέλαμε: ανθρωπιά.. l\1όνο
άληθινοί «άνθρωποι» γράφουν τέ
-τοια. οιολία. 'Αληθινοί ανθpω-ποι, άτομα δηλαδή πού πή' ρα:ν τή ζωή απο την πιο τίμια,
,:
,
"
'
τ,�1ν πιο' α:ικη,
πιυ.l ουσια:στ
-την
1νή,. τήν πιο εσωτερικά «οιώσι
μη» πλευρά. της. Πού πηpα:ν καί

ζησα:ν καί νοιωσαν τή ζωή σα.
μια. «δοσμένη άνωθεν» αξία, η
σάν ενα: σύνολο αξιων, «δοσμένων
άνωθεν» κι' α:υτων, &:λλά πού τίς
αποκαλύπτουμε μέσα μας με τήν
πείρα: μα:;, καί πού τίς εγκολπω
νόμαστε τρυφερά., καί τίς καλλι
εpγουμε καί θέλουμε νά τίς μετα
δώσουμε καί στον διπλανό μας
γιατί βλέπουμε πω; μό·ιο με την
ανάπτυξη της ψυχικής ζωής, δη
λαδή της αρετής, μπορεί να. ζή
ση δ άνθρωπος άνετα πάνω σε
τούτη τή γή, καί νά δικα:ιώση τό
φανέpωμά του κάτω από τον ηλιο.
Θησαυρίζουμε στο νο::J καί στήν
ψυχής το δλικό, τη μαpψή, τήν
εμπειρία: των αξιων α:υτων. Καί
τότε, φυσικά., αβίαστα, οί αξίες
αυτές γίνονται λόγος, τύπος, εκ
φpα:ση-αναβλύζουν σε μορφές λό
γου, σκέψεων, εντυπώσεων απο
φθεγμάτων, σημειώσεω'ι, άτ.λα,
ουσιαστικά., άκοπα, «αφανώς» θά
λέγαμε, δπως αναβλύζει τό νερό
από τά εγκατα της γης-εκείνο
τό σιγαλό, το μετρημένο νερό,
πού δεν καλοt1αίνετα:ι, μά πού
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δροσερεύει αοια:κοπα: κα:ί κάνει
γόνιμο για σπορα κα:ί κα:ρποφο
ρία, το χώμα.
Στοχα:στήκαμε, η μαλλον αί
σθαvθήκαμε τα πα:ρα:πάνωι εξ α
φορμής ένος βιβλίου που εκτύπω
σε μόλις δ κ. 'Ιωάννης Βασιλης,
μέ τον τίτλο: «Το σημειωματά
ριο έvος μύστου». Στίς σελίοες
α:υτές, μέ τρότ.ο άπλό, επαγωγι
κό, άμεσο, χωρίς φιλολογία:, χω·
ρίς περίτεχνη διατύπωση, χωρίς
εκείνο το ανυπόφορο βάρος της
επιστΎjμοvικης τάχα κα:ί βαρύ
γοουτ ης «φιλοσοφικης δρολογί
ας», της δρολογία:; εΥ.είvης που
θέλει, σώνει κα:ί κα:λά, vά κάνη
καί να -;ταρου'σιάση τη φιλοσοφία:
σα μια βέβαιη επιστήμη, στίς σε
λίοες α:υτ,ές λοιπόν, συγκεντρώθη
κε ·ή πείρα ένος «μύστη». Έvος
μύστη της ζωής μέ πλούσιο εσω
τεpικο κόσμο, ψυχικο καί πνευ
ματικό, μέ κόσμο που βασίζεται
στη βεβαιότητα την εσωτεpικη
πως δπ6.pχει δ λεγόμενος «ήθικος
νόμος», καί πως δ νόμος αυτός,
ε[vαι δ μόνος, δ &:ληθιvα ανώτε
ρος τίτλος του ανθρώπου καί τ ου
&:vθpωπισμου του. Θρησκευτικο
θά λέγαμε το βιβλίο αυτό, με την
εvvοια: οχι τη δοyματικη fι την
εκκλησιαστική, &:λλα με την έν
νοια που ε[ναι θρησκευτικη ή
ήθικη της αληθινής φιλοσοφίας,
αρχαίας καί νεώτερης. Μέ την
έννοια του οδμαvισμου. , Αρχη
καί τέλος, οχι ή αφηρημένη γV�J
σ η, οχι ·ή λογικ·η τών πραγμά
των, ή δποιαδήποτε επιστημοvι
κη λογική, αλλά δ άνθρωπος.
«Στον &vθpωπον, ίερος ας είναι
δ άνθρωπος», λέει εvας στίχος
του Παλαμά. :\Γ αυτη την ίερό-

τητα: κα:ί μέ τα μέτρα: του προγο
νικου «μηδέν άγαν», είναι γραμ
μένο το ώρα:ίο α:υτο, κα:ί χρήσιμο
σαν ποτιστικο νερό, βιβλίο του κ.
Βα:σιλη. "Ενα ευγενικο μυστήριο
διαχέεται &:πο τίς σελίδες αυτές
Το μυστήριο που νοιώθει πως εί
vα:ι ή ζωή, δ ιδιος δ συγγραφεύς_
Μυστήριο δμως οχι &:γχωτικο
καί &:γωνιώδες, οχι μυστήριο
«γρίφος», α:λλα μυστήριο θ η σαυ
ρών &:νεξάντλητων, σπα:pμένων
παντου, καί μέσα μα:ς κα:ί γύρω
μας, κα:ί στον αlσθη το καί στογ
νοητο κόσμο, μυστήριο που δε
μας δεσμεύει κα:t δε μας τυ·
pαγvα μέσα στα στενα δρια του
&:τομικισμου μας, αλλά μας ά
τ.λώνει πα:ντου, μας δια:χέει,
μας ενώνει με δλες τίς ουσίες
του σύμπαντος, μας ενώνει με
κάτι το α:σύλληπτο καί το απέ
ραντο.
Ό κ. 'Ιωάννης Βα:σιλης, γιιi
να φτάση ως α:υτο το σημείο νοc
δέχεται ευφρόσυνα το «μυστή
ριο», διάβασε πολλά, πάρα πολ
λά. , Αλλ' α:υτα που διάβα:σε και
που το δλικό τους διαρθρώνει εσω
τεpικα το πλούσιο βιβλίο του, τα
σ τ ο χ ά σ τ η κ ε μ ε τ ην
ψυ χ ή τ ο υ. Και τά επαvα
προβάλλει μέσα απ' α:υτο το ζω
ογόνο βίωμα:. 'Έτσι το βιολί
του, γίνετα:ι κατά κάποιο τρόπο
καί «διδακτικό»' γιατί μας οίδεc.
πορτραίτα: των &pχαίωι φιλοσό
φων, κυρίως των προ-Σωκρατι
κών, καί 1δίως της Πυθαγορείου
μυστικής φιλοσοφίας καί &:pιθμο
λογία:ς, τ·ης llυθαyορείοu «σuμ
βολιστικης». :Ιε μεγάλη ευχέρεια.
κινείται δ κ. Βα:σιλ·ης σ' α:υτουι;
τους μυστηριcι.κους χώρους δποι,
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οί άριθμοί δεν εfναι άπλες καί
α :ρηρημένες μαθηματικές εννοιΈς,
αλλά οντα, αλλα ουσίες καί σύμ
βολα που προσδιορίζουν τό νόη
μα καί τή γ αρχιτεκτονική του κό
σμου. '0 �ναγνώστης θά εvτρu
ψήση σ' αυτές τίς σελίδες καί θα
μπεί μέ συγκεκριμένο τρόπο σ'
εναν κ�σμο κ_αινούpιων εννοιων
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1
�αί ύπ� νιγμω� καί ελξεων, σ
εναν κοσμο που θαμπά πολυ τόν
γνώριζε η, καί καθόλου. Καί δ"ε

βγαίνει ζημιωμένος ό αναγvώστης
απ' αυτή τή θαμπωτική γν�ρι
μία, οποια κι' αν είναι ή προσω
πική του στά.ση η αντίδραση προς,
αυτά που γνωρίζει.

Τιμή έκάστοu τόμου Δραχ. 35. (&ιά ·το έξωτερικό δολλάρια 2}
Στέλλεται έλεύθ. ταχ. τελώ.ν είς τούς έμβάζοντας τό άντLτιμο�
η έπι ταχ. άντικαταβολfi.
Διεύθυνσις συγγραφέως: Ίω. Α. Βασιλην, Πλατεία Λυσικρά
τους 5, 'Αθήνας.
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ΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ

Π. Α. Χ ΡΟ Ν Ο Π ΟΥΛΟΥ
ΚΡ /Τ/ΚΟ ΣΗΜΕ/ΩΜΑ
ΧΡ/ΣΤΟΥ Α. Ρ/ΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ή ο[κονομικη άyων[α· ή ά
γωνία της έλευθερ(άς, άτο
μικης καί έθνικης· ή [δεολοyι
κη άyωνία j κοινωνικη και
eρησκευτική· πρό πάντών δέ
ή Ιχyωνία του πολέμου--αύ
-τές εrναι οι« 'Αγωνίες», πού
συνθέτουν την καινούργια
ποιητικη συλλοyη του κ. Π.
Α. Χρονόπουλου, του yνω
στου μεταψραστου τG)ν Ρουμ
παγιάτ. Μας, δίνει άρκετά
συμπτώματα yιά την «νεύρω·.
ση της έποχης», αjτό τό κα
ταπιεστικό φαινόμενο, πού
συνέχει ατομα και λαούς όλό
�ληρους. Γενικά έμψαν[ζει
τόν ανθρωπο, κυριευμένον
άπό την ψυχοπαθολογία _της
άyων(ας, νά ύποχωρη μπρο
οτά σέ κάθε δράση κα1 νά
-είναι άνίκανος yιά κάθε πρά
�η, οϋτε καν έπιθυμία (μέ μο-

ναδικη έξαίρεση τόν άyωνι
στικό «Γρηyόρη Αύξεντίου»),
άλλά δεν δέχεcαι και τελείως
παθητικά την δεσποτεία της
ά,yωνίας, άψου παρεμβάλλει
την έλπίδα και τό δνειρο yιά
τη λύτρωση άττό τό παρόν
αyχος, μέσα σέ μιά αύριαν�
ζωη εlρηνικη και φιλελεύθε
ρη. Πιστεύει, ομως, περισσό
τερο στις φυσικές έξελίξεις
και λιyώτερο στην άνθρώπινη
πρωτοβουλία, πού την πνίγει
άτμόσψαιρα βαρειας άπαισιο
δοξίας:
.. «'Ανάστερη πορεία>> είναι,
κατά τόν ποιητή, ή I πορεια
του σύγχρονου άνθρώπου·
δέν την φωτίζει οϋτε ό χρι·
στιανικός πολιτισμός, οϋτε ό
νέος κομμουνιστικός θρησκεu·
τισμός.

Της Βηθλεέμ τ' άστέρι σά.ν άστροβολίδιa
γκρεμίστηκε στο σχότει,νο οuραvό.
Λuωσαv τοϋ Σποϋτνικ τά. φτερά,
ό Λοόνικ στροβιλίζεται στό χάος
κι ουτε λάδι στο λόχvο τοϋ φτωχοϋ
κι ουτε ψωμι γιά τ' ά,':>φαvοϋ τό δείπνο.
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θεωρεί ματαιοπονία την
-προσευχή· δέν θ' άκούση κα·
-νείς.•. Πάνω στη yη «δλοι οι
(θεοί στέκουν βοuβο/» καί τG:Jv
<άνθρώπων οι άδύναμες φωνές
·«χάνονται μέσ' στό άχανές».
.. Η άyωνίο τοΟ ποιητοΟ είναι
ή άyωνία της άνθρώπιvης μο
-wαξιας.

Ή άνθρώπινη άπομόνωση
στά ποικίλα δεσμά της «κα
θεστηκυίας τάξεως», πνεuμα·
τικης, πολιτικης, έθνιιcης, θρη
σκεuτικης και ψuχικης,. σuμ·
στά «Συρματο
βολ:ίζεται
πλέγματα», ενα άπό ,τά ώ·
ραιότερα ποιήματα της σuλ·
λοyης
1

1

Σuρμ cχτοπΆ.έγμcχτα, πολλά σuρματοπλέγματα
σέ τσιφλίκιcχ, σύνορcχ, στρατόπεδα·
·τόσcχ πολλά, πού γίνανε της γης
·μαρτuρικό στεφάνι.
'Τοϋ κάχου ρέβοuν στή σκοuριά τ' άγκάθια τοuς,
τοϋ κάκου πρασινιές κι άνθοl
-σά μαλακά Υ\1'1/CΧίκεια χέρια άπλώνονται
τή ντροπή της άσκήμιcχι; τοuς νά κρύψοuν.
'Έχουν οί φάμπρικες παραγωγή μεγάλη
κι ύπάρχει τόση ζήτηση!
.Σuρματοπλέγματα, παντοϋ σuρματοπλέγματα,
μέ στολίδι τους ψίχουλα άπ' άνθρώπινα κορμιά
και ξεφτίδια άπό κοuρέλια ματωμένα
σάν έρπετά τuλίγουν σώμα καl ψυχή.
Στά δίχτυα το\!Ις σπαράζει δ αγγελος τοϋ Λόγοu.
Κι>υλουριιχσμένα γύρω σ' tκκλησιές καί σέ σyολειά,
της Λευτεριiiς ξεσκίζουν τό χιτώνα.
Συρματοπλέγματα, πολλά σuρματοπλέγματα ...

Τά «Συρματοπλέγματα�
θυμίζουν άμυδρα τά Καβαψι·
1� <teΤείχψ>, άλλά δέν εχοuν
τη :δική τους λιτότητα. 'Εξ
αλλου, έδc, δέν εΤvαι τό χα·
,μηλόψωvο παράπονο yιά τ ό
',Κλείσιμο τοΟ άνθρώπ0>u έντός
.. τG:Jv τειχG:Jν «άνεπαισθήτως»
ικαί ή παθητικη έyκαρτέρηση·
-,άντίθετα, διαψαίνεται κάποια
-αlματη,ρη προσπάθεια άπΕ·
λεuθερώσεως, καί έπί πλέον
, · πάρχει σαψηνεια: Τά «Συρ
�ματοπλέyματα» δέν εΤναι ά
·τομικά σάν τά «Τείχη», εΤναι
..ό,μαδικά. πανανθρώπινα.
Θυμίζουν άκό_μη άπό τοΟ

Παλαμα την «· Ασάλευτ'η·
ζωή», τίς «'Αλυσίδες», tδιαί
τερc;χ στην εtκόνα της αlματη
ρης προσπάθειας yιά την έ
λεuθερία. 'Αλλά, έvCJ τά
«Σuρματοπλέyματα» ύπερτε
ροΟν σέ άντίσταση άπέναντι
στά «Τείχη», ύστεροΟν άπό
τίς «'Αλυσίδες» στη λύτρώ
ση, yιατί δ Παλαμας, μέ τούς
μυσταyωyικούς του λύχνους
(ελεος, βοήθεια, άyάπη) όδη
yεϊ τόν ανθρωπο εξω καί πά·
νω άπό τά έyκόσμια δεσμά.
«Χρuση κιθάρα ή άλυσίδα»...
'Από τά πολεμικά ποιήμα
τα, δ «Πιλότος», τό «Στρα-

'
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τιωτικό νεκροταφείο» καί τό
«Λείψανο» δίνουν άπλως την
είκόνα της φρίκης. Τά «Χελι·
δόνια» που ξαναγύρισαν στό
καμμένα χωριό δίνουν κο ί
την έλπίδα τοΟ αίώνιου ξα
ναyεννημοΟ, σάν προπομποί
της ζωfjς. 'Επίσης στην «Κό
ρη της Χιροσίμας» ύτrάρχει
τό μήνυμα της νέας ζωfjς,
πού έκεί τό δίνουν ol άνθι
σμένες κερασιες. «Σίφουνας
ηταν, πέρασε» ... Άλλα στη
«Σφαγή», τό μεγάλο περι
γραφικό ποίημα yιά τά Κα
λάβρυτα έπεμβαίνει καί τό
άνθρώπινο στοιχείο. Δίπλα
στό βωμό
γονατισμένη ή
Νατανε
καί στο
ν ά γίνη
και τοϋ

«μοίρα τοΟ 'άνθρώπου» προ
σ�ύχεται yιά την Είρήνη.
Μιά τέτοια προσευχη πε, ·
ριέχεται καί στην <<Πατρί-
δα». Τό ποίημα αύτό έκφρά·
ζει δλο τό σεβασμό. yιά τό,.
γενέθλιο χωμα και yιά τόv
έθνικό γεωγραφικό χωρο,.
πού τόν καθιέρωσε «τρομερη·,
πάνσεπτη πορεία». έλευθερί·
ας, άφήνει δμως τό άyωνιω
δες έρώτημα « ως πότε;» yιά·
tούς έθνικούς άντc:yωνισμου
.καί όνειρεύεται κάποια ή μέρα ,,.
που ol λαοί θ::χ ζήσουν άδελ·
φωμένοι χωρίς διακρίσεις·.
φυλfjς:

νά ξημέρωνε μιας νέας αuγης ημερα,
βοριά καt στο νοτιά, σ' ά.νατολή καt δύση,
ή προσευχή σεισμός κι ή δέηση φοβέρα
Μολώχ, τόσους βωμούς τοϋ μίσους νά γκρεμίσει.

Πάνω ά.πό τάφους καt σταυρούς τρανός ν' ά.νθlσει κρίνος
καιν' άπλωθη σ' ολη τή γη κι ως τ' οuρανοϋ τά πλάτια.
Αινος είρή.νης ν' ά.νεβeϊ ό παναιώνιο; θρ·ηνο;
καt νά στεγνώσουν των λαών τά δακρυσμένα μάτια.

Τά ορη μ' άμφια λευκά τριγύρω νά σταθοϋνε,
νά πctραστέκουν θάλασσες γαλάζιες στο γιορτάσι,
κρινόπεπΛες ά.κρογιαλιες σκυφτές νά Π?οσχυνο:::ίνε.
νά στριμωχτοϋν στήν τελετή λαμπαδοφόρα_ δάση.

Καί πέρ' άπ' τ' άκροοuρανα κι άπό τήν Οίκουμένη,
σάν σέ λαμπ,,όφωτο ναό καt δίχως τούς βeβήλους,
ολοι οί λαοί, σkληροί, δειλοί, μικροί �αί σκλαβω ένοι
νά ·ψάλλουν πανευφρόσυνο τό ιι' Αγαπiiτε άλλήλους•.

Γενικά, ol «Αγωνίες» είναι
ενα βιβλίο μέ δυνατό άνθρώ-

πι νο τόνο �αt μέ
ίδέες.

εύyενεϊ
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σσυν, άλλ' έπίσης νά έλπίζουν καί
νά άyαθοεpyουν. 'Εάν οί πληθυ
Ό διάσημος 'Άγγλος φιλόσο- · σμοί του κόσμου δυνηθουν άφ' ένός
νά [δουν καί νά συλλάβουν με την
φος Μπiρτρχν Ράσσελ,. στο βιβλίο
του «Κοινός νους καί πυρηνικός φαντασίαν των την κόλασιν, είς
την όποίαν θά τούς καταδικάση τό
πόλεμος» - πού διήγειρε διεθνή μϊσος καί ό φόβος ,καί άφ' έτέρου
. θόρυβο - απευθυνει επιτακτικη
τόν σχετικόν παράδεισον, τόν ό
ποιον με τι;χς νέας δυνατότητας
εκκλησι στους ανθρι.ί>που; να εl
ηuπορεϊ νά δημιουρyήση ή έλπίς
ρηνεύσουν:
καί η καλοβουλία, ή έκλοyή δεν
«Ό πλανήτης μας- τονίζει-δεν ήμ θά είναι δυσχερής καί τό αύτοβα·
πορεϊ νά έμμείνη είς τά σημερινά σανιζόμενον γένος μας θά ήδόνατο
φεpσί_.ιατά του. Ήμπορεϊ νά yίνη νά άπολαύση μίαν ζωήν χαρας, ό·
ττόλεμος, συνέπεια του όποίου θά μοίαν της όποίας ού5έποτε έyνώ
εrναι δτι θά έξολοθρευ9ουν δλοι ρισεν είς τό παρελθόν».
η σχεδόν δλοι. 'Εάν 9εν yίνη πό·
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
λεμος, ένδέχεται νά γίνουν έπιθέ
σεις κατά των ούρανίων σωμάτων
Σοβιετικός επιστήμων 1σχυρί
καί εrναι λίαν ένδεχόμενον τουτο
ζεται δτι συνεκέντρωσε «πλείστας
νά προκαλέση την διάσπασίν των.
Είναι δυνατόν ή Σελήνη νά διασπα· ενδείξεις», πού αποδεικνύουν δτι
σθη, νά κρημνισθη καί νά λυώση. Δη· όπηρξε πράγματι ij θρυλικη ή
λητηριασμένα τεμάχια ένδέχεται
νά καταπέσουν είς την Μόσχαν η πειρος 'Ατλαντίς.
Ό καθηγητης Σύρωφ, σε συ
την Ού:χσιyκτων η είς άθωοτέρας
περιοχάς. Τό μϊσος καί ή κατα· νέντευξί του προς συνεργάτην
στρεπτικότης, πού θά εχουν γίνει του ραδιοσταθμου της Μόσχας
1<οσμικαί, θά διασπείρουν την πα·
ροφροσύνην πέραν των σημερινών προσέθεσε δτι, καθώς προκύπτει
yηίνων όρίων της. 'Ελπίζω, αν καί καί από εργασίες άλλων Ρώσων
με πολλήν άμφιβολίαν, δτι μερικαί επιστημόνων, 1J Ά τλαντίς κατε
άστραπαί έχεφροσύνης 'ίσως νά ποντίσθη στον Ά τλαντικό προ
λάμψουν άκόμη είς 'τά πνεύματα
12.000 ετων, μάρτυρες δε τής
των πολιτικών άνδρων. Άλλ' ή
αϋξησις της δυνάμεως χωρίς φρό· μεγάλης αύτης καταστροφής ό
νησιν εrναι άπεριyράπτως τρομα· πήρξαν οΕ κάτοικοι των ακτών
κτική καί δεν ήμπορω νά κακίσω τής δυτικής Ευρώπης.
εκείνους οί όποϊοι περιπίπτουν είς
•απόyνωσιν.
"ΘΑΥΜΑΤΑ,,
Άλλ' ή απελπισία δεν είναι σύ·
Ή Έκκλησία της Άγγλίας
-vεσις. Οί ανθρωποι είναι ίκανοί ο·
::χι μόνον νά φοβουνται καί νό: μι· απησχολήθη με την θεραπεία
rΕΚΚΛΗΣΙΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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καταλάβουνε αυτοί οί κακόμοιροι,..
άφου οί ίεροκήρυκες πού τούς τόν-
κηρύξανε σταθήκανε οί πιό αίμο
βόροι φονιάδες, οί πιό καταχθόνιοt_
ύποκριτές, οί πιό λυσσασμένοι φι
λάργυροι, οί πιό αχόρταγοι αρπα·
yες, οί πιό άπονοι κακουρyοι, πού
είχανε κ' εχουνε και προσκυνανε.
μοναχά εναν θεό: τό χρυσάφι. Τ
είδους Χριστός ηθελε νά ζωyρα
φισθη μέσα στήν καρδιά αυτων των
άπλοϊκων ανθρώπων, άφου οί ζω
γράφοι πού τόν ζωyραφίσανε κ' οί
δασκάλοι πού τούς τόν διδάξανε.
ητανε του σκοινιου και. του παλου
κιοί:; Πως νά τόν αyαπήσουνε αυ
τόν τόν Χριστό, αυτόν τόν τερατό
μορφον θεό, πού τόν κάνανε οί
ψευτοχριστιανοί ενα με τόν σιχα
μερό Μαμμωνα, με τόν διάβολο,
με τόν έχθρό του Χριστου; uοπως
εfπα κι' άλλη φορά, οί «βάρβαροι»
πού θελήσαμε να τούς κάνουμε
χρψτιανούς έμεί:ς ol προκομμένοι,
θά έχουνε μέσα στή φαντασία τους
τόν διάβολο, οχι μαϋρον, δπως
τόν φανιαζόμαστε έμεί:ς, άλλά άσ
προν δπως είμαστε έμεις πού τού
τόν διδάξαμε, με τά έλεεινά καμώ·
ματά μας, στή θέση του Χριστου.
Καί πως μπορουσε νά yίνη άλ
λιως, άφου οί λεγόμενοι χριστια
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙ· νικοί λαοί είναι οί πιό συμφερον
τολόyοι της γης; Τόν Χριστό τόν
-ΜΟΣ
πήρανε σάν μάσκα για vά κρύβου
Ό κ. Φώτης Κόντογλου, έξε
νε άπό πίσω της τήν άληθινή οψι
τάζοντας σέ δύο άρθρα του την τους. Τόν χριστιανισμό τόν κάνανε
ανάπτυξι του •Ισλαμισμου στην πολιτική, αποικιοκρατία καί κάθε
κακοήθεια. Οί έταιρίες τους εΙναι
• Αφρική, μάλιστα μέ μεταστροφη ι συμμορίες πού βυζαίνουνε τό α!μα
απο τον Χριστιανισμό, 6ρίσκει των ντόπιων σαν τ!ς αρπυιες της
μυθολογίας, πού βυζαίνανε τό α!
πως ·ή πιο δυνατη α1τία είναι ή
παραμόρφωσις της ι.ριστιανικης μα του άν0ρώπου, άποκοιμίζοντάς
τον με γλυκό νανούρισμα. Αυτό
θρησκείας απο τους λεγόμενους τό γλυκό νανούρισμα εΙναι τό κή
χριστιανους της Ευρώπης. Καί ρυγμα της χριστιανικης θρησκείας.
άπό έμας τούς προκομμένους χρι
γράφει:
στιανούς. Οί ίεραπόστολοι πο&
«Ποιοl �ιδάξανε τόν χριστιανισμό τρυπώνουνε. μέσα στή ζούγκλα,
στούς διάφοpους «βάρβαρους:ι>- λα· μπορεί: πολλοί άπ' αυτούς νά εΙ
ούς της 'Ασίας, της 'Αφρικης καί ναι άληθινοί χριστιανοί, με συγκι
της Πολυνησίας; Τα ψευτοχριστια νητική αυταπάρνηση, μά ιιωρίς νά
νικα εθνη, πού χυμήξανε άπό τήν τό θέλουνε άνοlyουνε τον δρόμο
Ευρώπη καί πέσανε σαν λυσσασμέ yιά νά μποϋνε άπό πίσω τους σε.
να ορνια απάνω τους. Τί Χριστό να κείνη τή χώρα δλα τά κακά δαιδια της πίστεως καί τα δαιμόνια.
�Ιετα πενταετείς ερευνες, έτιτρο
πη δtωpισμένη έπο τους &:ρχιεπι
σκότους Καντέρμπουρυ καί 'Χ όρ
κης .ό:πεφά�θη δτι, αν καί συμ6αί
νουν φαινομενικώς θεραπευτικα
θαύματα, εν τούτοις, i) 6ελτίωσις
της υγείας ένος &:τόμου, δέν ήμ
πορεί να έκλrι φθη ώς σαφης εν
δειξις θεραπείας δια πνευι,.ατι
κων μέσων. Γίνονται έπιστη
μονικα πειράματα για να έξ:χκρι6ωθr; αν ύπάρχη σχέσις μ,ταξυ
θεραπείας δια της πίστεως καί
πραγματικής θεραπείας, &:λΗ ή
έπιτροπη εΙνα.ι της γνώμης δτι
χρήματα πολλα θα δατ.ανη θουν
χωρίς θετικο &ποτέλεστα. 'Όσο
για τα δαιμόνια, ή έπιτροπη προ·
,
'
,
,ι-:
,
τεινει
να' μην
γινωνται
εςορκισμοι,
έκτος αν δίδεται κάθε φορα συμ6ουλ η &:πο έτιτροπη ίερέων καί
ία.τρων, έπειδη ύτάρχει κίνδυνος
απο την κακη χρησι των έξορ
κισμων.
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μόνια ,τού εστειλε δ Χr::ιστός στήν
άyέλη των χοίρων, μ' αλλα λόγια:
ή άχορταyιά, ή ύτιοκρισία, ή άτιά
τη, ή άκολασία, ή σκληροκάρδια,
ή κάθε λοyης τιαλιανθρωπιά.
Νά, yια1ί δυσφημήθηκε δ χριστι
ανισμός, κ' οί ψυχές ,τού θά βρί
σκανε σ' αύτόν τήν αyάτιη καί κα
ταφύγιο άτιό τίς άδικίες κι' άπό
τίς κάθε λοyης άτιανθρωτιίες, είδα
νε μέ φρίκη τιώς έκεϊνοι πού θέλα
νε, τάχα, νά τόν κάνουνε χριστια
νόν, ητανε οί τιερισσότεροι θοχεϊα
ύποκρισίας, απάτης, φιλσρyυρίας,
ψευτιας, ητανε ή ίδια ή αδικία.
Γι' αύτό, αντί νά άyαπήσουνε τόν
Χριστό, τόν σιχαθήκανε, καί στρέ
ψανε τά μάτια τους στόν Μωχά·
με1».
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yιά νά τούς δοθ:)υνε τά βασίλεια
της yης, δηλαδή οί δόξες κ' οί άνα
τιαύσεις του κόσμου. Ένω ενας
δόκιμος ίερέας του Βούδδα τιού ζη
στή Λόντρα, νέος μαθητευόμενος
δεκατεσσάρων χρcνC,ν, ζη σέ με
yάλ η ασκηση καί οκληραyωyία,
κοιμαται χάμω, κ' εδc..σε δρκο νσ:
μ ήν εχη τίποτα δικό του καί νά

ΤΟΣΟΝ ΜΗΑΛΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟΝ ΜΙΚΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΔΔΙ
ΣΜΟ�

Ό κ. Κόντογλου &σχολείτα:ι
επίσης με την &:νάπτυξι του Βου3δισμaσ στην Ευρώ.τη. 'Γόν Βουδ
δισμό θεωρεί σ:χν «δα:ιμοvολα:
τpεία:». 'Γήν διάοοσί του, στην
Άγγλία: 1δια:ίτεpα:, τήν &.ποδίδει
στο δτι ή Χριστιανική θρησκεία:
είνα:ι «δλότελ� αγνωστη στους
περισσότερους χpιστιχvου;» κα:ί
στο δτι λείψανε απο τίς χpιστ•α:
νικές χωpες οί άξιοι διδάσκαλοι
κα:ί κληρικοί, του επpεπε, κα:τ:χ
τό Ευαγγέλιο, να είνχι «ποιήσχν
τες κα:ί διδάσκοντες». Γράφει:
«Οί ίερωμένοι τους είναι οι
ρισσότεροι «διδάσκαλοι πού δίδα
σκαν καί νόμο δεν κρατουσαν».
Ή ζωή τους είναι yεμάτη από
συμβιβασμούς μέ δλα τά κοσμικά
κακά, μέ τήν τιολιτική, μέ τό συμ
φέρον, μέ τίς διάφορες κοινωνικές
ψευτιές, μέ τόν σωβινισμό, μ' εναν
λόyο μέ τόν σατανα, «τόν άρχον
τα του αίωνος τούτου». Δεν αντι
στέκονται , στόν πειρασμό, ωστε
νά δώσουν τόν έαυτό τους σαν
τιαράδειyμα στό τιοίμνιό τους, αλ• λά τιέφτουνε καί τόν προσκυνουνε
«ίνα οί λίθοι αρτοι yένωνται» καί

11;

Έ,•ω ό ίί,,fJ·ι;ωπος μr τά κατορ
{),ύ'ψατα της επιστημης, E)L\E ήδη
ίκανός ,,ά κρούη τάς :π.ύλας τοϋ δι
αση'ιματος, στή μι κρή Γή, ό κό
σμος μας εξακολου{) εί ,•ά παραμέ
''η tJ,α,•ασίμως διηρημένος καί τά.
δυο στρατόπεδα, ύοις καί Ά,•ατο
λ11, εχου,, άπειλητικως έοτραμμένα τά.
,•ώτα πρός αλληλα,
(Σκίτσο τοϋ �Ιλλιγγcυωρ{)
στό� «Νταίηλυ Τέλεγκραφ:.).ι
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ΙΛΙ�ΟΣ
μήν πιάqη ποτέ χρήματα στά χέ
.ρια του'>.
Ό "KOJNQNJKOΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,,

Ό κα.θηγητης του Πανεπιστη
μίου 'Αθηνών κ. Ν. Λούβαρις,
έξετάζοντας σε ενα άρθρο του το
6έμα τής έπιδpάσεως του χpιστι
.α.νικου κηρύγματος στις κοινωνι
-κές έξελίξεις' που εχει έπα.νέλθει
τελευταία στην έπικαιρότητα σέ
διάφορες χώρες, γράφει:

<ιΔιά του κηρύγματος της αγάπης,
iJ όποία βλέπει δλους τούς ανθρώ
-πους ώς άδελφούς, ανεξαρτήτως
καταyωyης, φυλης καί θρησκε:Jμα·
τος, ελαβεν ό Κύριος θέσιν εναντι
-των κοινωνικών αντιθέσεων, εντός
-των δποίων έκινειτο καί εδρα. Τήν
αpσι ν αύτων έπεζήτησεν οχι δι'
.έπαναστάσεως, η δι' ώρyανωμένης
μερίμνης του συνόλου χάριν των
καθ' εκαστον, αλλά διά της ύπο
δείξεως του τρόπου κατά τόν δ
nο ιον μόνον εΊναι δυνατόν νά έξυ·
ψωθουν ψυχικως καί ήθικως τά μέ
λη πού αποτελουν τό σύνολον. Ή
βασιλεία του θεου ώς δρον της
,τραγματοποιήσεώς της επί της γης
άπαιτει τόν ψυχικόν καί ηθικόν λυ
τρωμόν του ατόμου. Πρός τουτο
;f>έν αρκουν τά προγράμματα καί ή
μεταβολή άπλως των εξωτερικών
συνθηκών του nεριβάλλοντος. Χρει
άζεται τό φως εκ των ενδον, ή
γέννησις του θεου εντός της άν
�ρωπίνης ψυχης. Τότε ή nίστις με 
ταβά'λ.λεται είς δρασιν, οπως συνέ
βη πάντοτε κατά τούς χρόνους της
άκμης της χριστιανικης εύσεβείας
άνά τούς αίωνας. Συνεπώς, ή όρθή
έρμηνεία του χριστιανισμου εΤναι,
δτι ουτε ή θρησκεία εΊναι ασυμβί·
βαστος nρός οίανδήποτε προσπά·
θειαν βελτιώσεως των κοινωνικών
δρων, ουτε ή δλη ζωή περιορίζεται
εί,ς τήν συμ μετοχήν του άνθρώπου
είς ,κοινωνικούς σκοπούς'>.
ZQH ΣΤΟΝ ΑΡΗ

Ό άστpονόμος κ. Κ. Χασάπης
σε συνέντευξίν του έξέφpασε την

άποψι δτι μόνο με διαπλανητικα
σκ:χ.φη, του θα φθάσουν στον
"Αpη-οτα:ν φθάσουν - θα λu
θουν τα πpο6λήματ:χ
που
συνδέονται μέ τον «εpυθρο πλα.νή
τη», διότι τα έπιστημονικα όργα
να., δσο καί αν τελειοποιηθουν
δεν θ± μπορέσουν να δώσουν
πειστικές άταντήσεις, καί συνέ
χισε:

<�Δέχομαι κατ' αρχήν δτι ύπάρ
χει ζωή εφ' δσον άπεδε[χθη ή nα
ρουσία βλαστήσεως. Περαιτέρω,
μόνον φιλοσοφικές σκέψεις εΊναι
δυνατόν νά κάνη καί δ άστρονό
μος, οπως κάθε ανθρωπος. Προσω
πικώς πιστεύω ο ι Εέν εΊναι δυνα
τόν ν' αποτελη ή ζωη άποκλειστι·
κόν προνόμιον της Γης, πολύ δέ
περισσότερον δέν πιστε6ω δτι ή
ζωή είς άλλα ουράνια σώματα
άναγκαστικως πρέπει νά εΤναι εν·
ιελως δμοία μέ τήν ίδικήν μας,
εντελώς yεωμορψική. Διότι καί έ
δώ ή ζωή προσαρμόζεται πρός
τάς έκασταχου καί κατά τάς δια
φόρους χρονικάς περιόδους κρα
τούσας συν�ήκας. Είναι δρος της
βιολογίας ή προσαρμογή των ον
των είς τάς άναλόyους συνθήκας
nεριβάλλοντος.
Δηλαδή πολλοί παράγοντες συ
νηyοροΟν είς τήν- αποψιν δτι δταν
δ ανθρωπος πατήση επl της επιφα
νείας του �Αρεως-μετά άπό όλί ·
γα ετη οπως πιστεύεται -θά βρη
ζωή, ή δποία δμως αyνωστον εΤ
ναι ποίαν μορφήν θά εχη. Καl δε·
δομένου δτι τίποτε δεν μπορεί: νά
άνακοινωθη, θά πρέπει οί πρωτοι
άστροναΟται-νά εΊναι ετοιμοι yιά
τό ενδεχόμενον νά τούς y[νη ύπο
δοχή άπό λογικά οντα... :&.

" ΝΕΚΥΟΜΑΝΤΕΙΑ ,,

Ό επιμελητης άpχαιοτήτων
Ή πείρου κ. Σ. Δάκαρης ένήργ·η
σε τελευταίως επιτυχείς άνασκα.
φας ε1ς την Θεσπρωτία, μέ άπο
τέλεσμχ ν' άποκαλυφθουν σημα:ν.
τικης εκτάσεως ερείπια τοσ «ν ε.
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-κ υ ο μ χ v τ ε ί ο υ » τοσ 'Αχέ
.ροντος κχί προzκυφχv σtοιχεϊχ
-πολύτιμχ γιά την γνωσι των μυ-στικωv πού άφοροϋσα.v τον tp6πo, μέ τον δποϊον επείθοvτο οί
άρχα.ϊοι δτι μποροΟσχv vά. ελ
•'θουv ε1ς επικοινωνία μέ τούς vε-κρούς των κχι να. ζηtήσουv προ·
<ρητειες η χρήσιμες πληροφορίες.
Σχετικά γράφει δ συνεργάτη;
-της «Καθημερινής» κ. Μ. llαρα
σκευχ·ι·οης:
«Τό μαντειον των νεκρων, τό ό
ποιον ά-\1.iσκαψεν ό κ. Δάκαpης,
,άναφέρεται είς τό 5::>ν βιβλίον της
'Ιστορίας του 'Ηροδότου (Ε 92) ώς
«vεκυομαντήϊον»
εύρισκόμενον
«ές Θεσπρωτούς έπ' Άχέ,::>ονrα
ποταμόν». Δι' αύτοϋ, δπως γράφει
ό πατήρ της 'Ιστορίας, εΤχεν έπι
κοινωνήσει ό τύραννος της Κορίν
-θου Περί-:χνδρος μέ τήv αποθανου·
σαν σ.Jζυyόν του Μέλωσαν, διά
νά μάθη που εΤχεν αποκρύψει ενας
ξένος κάτι πού ηθελε νά αποκτή
ση Ό 'Ηρόδοτος γράφει δτι ή
Μέλισσα παρουσιάσθη πράγματι
καί ώμίλησεν είς τούς ανθρώ
nους πού ε!χεν αποστείλει ό σύ·
-ζυγός της είς τό μαντειον των
νεκρών της Θεσπρωτίας («εφη ή
Μέλισσα έπιφανεισα»). Κατά,τήν
.έμφάνισίν της δμως ή νεκρά ήρνή
θη νά αποκαλύψη τό μυστικόν,
-πού της έζητοϋσε ό σύζυγός της,
διότι έξ αιτίας του, δπως έδήλωσεν
ή έπιφανεισα, παρέμενε μετά τόν
fJάνατόν της γυμνή καί ύπέφερεν
από τό δριμύ ψϋχος του "Αδου.
Τά ρίγη της, κατά τήν ίδίαν, ώ
φείλοντο εις τό γεγονός, δτι κατά
τήν ταφήν της δεν είχαν καη καί
τά ίμάτια, μέ τά όποια τήν είχε
θάψει ό Περίανδρος
Διά νά ίκανοποιήση τήν νεκράν
σύζυyόν του ό τύραννος της Κο
ρίνθου διέταξε νά συyκεντρωθουν
-άμξσως εtς τόν ναόν της "Ηρας
δλαι αί γυναίκες των Κορινθίων,
.αί όποίαι νομίζουσαι δτι πρόκει
·ται περί έορτης, εσπευσαν μέ τά
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ώραιότερα σrολί�ια των. 'Εκεί δ
μως οί δορυφόροι του Περιάνδρου
τάς ύπεχρέωσ:χν νά ξεyυμνωθουν.
Ό τύραννος, πού εΤχε κατορθώσει
νά θεωρηται ώς ενας από τούς 'Ε
πτά σοφωτέpους άνδρας της έπο
χης του, συνεκέντρωσε τότε δλα
τά ένδύματά των καί αφοQ τά εθε
σεν εtς «ορυyμα,> τά εκαυσε καί
απηύθυνε προσευχήν πρός τήν νε
κρp:ν. 'ΑφοQ μέ τόν τρόπον αύτόν
έξησφάλισεν άφθονα ένδύματα -εtς
τή ν γυναίκα του, εστειλε πάλιν
εtς τό «νεκυομαντεϊοv,> της Θεσ
πρωτίας ανθρώπους του πρός τούς
όπο[ους τό είδωλον της Μελίσσης
απεκάλυψε τό μυστικόν πού της έ
ζητρυσε ό σύζυγός της («εφρασε
τό είδωλον τό Μελίσσης ές τόν
κατέ3ηκε χωpον του ξείνου τήν
παρακαταθήκην»).
Ό κ. Δάκαρης απεκάλυψε τά έ
ρείπια του μαντεί::>υ των νεκρών
(«νεκυομαντε[ου») της Θεσπρωτίας
έπί ένός κωνικοϋ λόφου κειμένου
ύπεράνω καί πλησίον του χωρίου
Μεσοποτάμου. Ή κορυφή του λό
φου αύτοϋ κατέχε,;αι σήμερον
ύπό της έρειπωμέvης Μονης του
Άyίου 'Ιωάννου του Προδρόμου
καί του σημερινοϋ νεκροταφείου
του χωρίου.
"Οπως έξηκριβώθη ύπό του κ.
Δάκ.:φη, ή Μονή αύτή είχε κτισθη
έπί της αρχαί-:χς οίκοδομης του
3ου π.Χ. αίωνος του περιφήμου
«νεκυομαντείου» της Θεσπρωτικης
'Εφύρα-:;.
Πρό του ίεροϋ του «νεκυομαν
τείου» ύπάρχει σκοτεινός λαβύριν
θος μέ τρεις τοξωτάς είσόδους
κλειομένας μέ σιδηρας πύλας.
Κατά τήν yνώμην του διευθυντοϋ
των ανασκαφών, ό λαβυρινθοειδής
δρόμος εΤχε σκοπόν νά ύποβάλη
τήν έντύπωσιν της περιπλανήσεως
της ψυχης είς τά εyκατα της γης,
αί δέ σιδηραϊ πυλαι συμβολίζουν
τάς πύλας του "Αδου. Ό κ. Δά
καρης πιστε•Jει δτι ή ύπέρyειος αί
θουσα η�ο τό ίερόν της λατρευο
μένης θεότητος του 'Αϊδωνέως
καί της Περσεφόνης, ή δέ ύπόyει
ος αίθουσα τό δωμα του "Αδου,
Ή περιγραφή του σκοτεινοϋ λα-
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Rυ,Jίνθου, έντός του όττοίου θά πε
ριεττλανωντο οί ζητουντες νά έπι
κοινωνήσουν μέ. τούς νεκρούς, μας
έττιτρέττει νά άντιληφθωμεν ττως ύ
ττεβάλλετο είς τούς έττισκέτττας του
«νεκυομαντείου» της Θεσπρωτίας
ή ίδέα δτι πράγματι θά συναντου
σαν τά είδωλα ττού έζητουσαν και
δτι θά ηκουαν προφητικά και α
ποκαλυπτικά λόyια άπό τό στόμα
των».
Π ΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΚΟΠΕΙΑ

ΚΑΤΑ

Πε ρίληψις αντατ.οκpίσ εως από
την Βόννη, που
έοημοσι ε ύθη
στην «'Αποy ευματινη» τής 271-1959.
Ή "lpμyκαεντ Ρέμ ε p, ypαμ
μα:τευς του ύπο;ρy ε ίου Έξωτ ε pι
κων τής Όμοσπονοια:κ·ης Γ ε ρμα
νίας, κατεο:κάσθη ε 1ς τρι ετή φι
λάκισιν έπί πpοδοσί q. . Είχ ε πα
ραδώσει απόρρητα: εyypα:ρα στόν
Κάpλ Χέλ :ρμα:ν, δ δποίος ήτο έ
pα:στ-ής της, iλλά έν ε pyοϋσε διά
λοyα:pια:σμόν τ·ης 'Ανατολικής
Γ ε pμα:νία:ς.
Πριν αποφασίση να ύποκύψη
του έpαστοσ
της, έσκέφθη να συμβουλ ευθη κά
ποιον τ.ου κανένα: συμφέρον δεν
είχ ε πλέο'ι μέ τίς y-ήϊν ε ς ύποθέ-

η οχι στίς αξιώσεις

σε ις. Ή Ρέμ ε p -ljτo μέλος μια_
πν ευματιστικής λέσχης τής Κολω
νίας. UΕνα: «πνευμα:» λοιπόν, θα.
ήτο τό κα:τα:λληλότεpον μέσον νιi
έπιτύχη μίαν κα:λην συμ6ουλήνf
Καί ενα: βράδυ, ε :ρ θασε είς την
Κολωνία: κα:ί έκάθισε γύρω άπό
τό πν ε υματιστικό τραπέζι. Το
κλασικό τpα:r.εζάκι των πν ε υμα:
τιστικων συνεδριάσ ε ων έκτύπησε
τpίς, σημείον δτι τό πνευμα: -ljτo
πα:pόν κα:ί ή Ρέμ ε p συγκινημένη
ύπέβα:λ ε τr1 ν έpώτησίν της: «Θέλω
νά μάθω ά.ν δ φίλος μου Κάpλ
ένεpy ε ί μέ ά y α:θη πpόθεσι η με
κα:κη πίστι».
'Όπως έξ-ήyφ ε ε1ς τους δικα:
στάς της ή Ρέμ ε p, τό «πνευμα:»
που έκ±λ ε σε της άπάντησε r.τι δ
φίλος της ήτο ε1λικpινης καί τηv
αyα:πουσ ε.
)Ιέ f'συχη συνείοησι ϋστε p�
από την απά'ιtησιν α:ύτ-ήν, 11 Ρε
μεp έπέστpε ψ ε στην Βόννψ καί
συνέχισ ε την ύπηpεσία:ν της, τό
σον πpός τό κράτος δσον κα:ί πρός.
τόν Κάpλ, στόν δποίον παpέοωσε
αντίγραφα διαφόρων έyypάφων ,,.
δτου ά
:ρ ωτοypα:φίες κλπ. μέχρις
π εκα:λύ :ρ θη ή πpοοοσία της!...

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

..

.,
ΙΛΙΣΟΣ

.-===Ι

ΜΕΤΑΞΥ_ΜΑΣ

Ι==

'· • Τό �αρόν τευχος καθυστέρησε
νά κυκλοφορήση, λόγ½) της απα
σχολήσεως του τυπογραφειου με
τήν εκτακτον έργασι�ν των δημο
τικών έκλογών. Μας συγκινεί τό
ένδιαφέρον των συνδρομητών καi.
λοιπών αναγνωστών, πού περιμέ
νουν με αδημονίαν κάθε φοράν τό
νέον τεϋχος του Περιοδικου.

9-

νά μας γράψουν διά νά τούς τοc..
αποστείλωμεν έκ νέου δωρεάν.
• Οί συνδρομηταi. οί δποίοι άλ- ·
λάζουν διεύθυνσιν νά μας γνω
στοποιοίιν τήν νέαν διεύθυνσίν-
τους, ωστε νά λαμβάνουν άσφα-
λώς τά τεύχη του ΙΛΙΣΟΥ.

8 Τό προσεχες τευχος θά κυκλο
φορήση κανονικά έντός του 'Ιουνίου.

Ο Οί συνδρομηταί καί φίλοι τοϋ.
ΙΛΙΣΟΥ νά έπισκέπτωνται τακτι
κά τά Γραφεία του, 'Ακαδημίας.
63 (γωνία Χαρ. Τρικούπη) ορο
φος 2ος, Γραφ. άρ. 12, τά δποία
είναι άνοικτά κάθε Δευτέραν καί.
Παρασκευην 11-12 π.μ. καί 6-7 μ.μ.

8 Ό γνωστός κριτικός της συμ
πρωτευούσης κ. Γεώργ. Δέλιος
εγραψε στον διcυθυντήν τοίι «'1λισοίιη:

==Ι ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ι==

1

Φίλε χ.. Μελισσσρόπουλε,
Λαμβάνω τακτικά τό· 'ξσί ιτο
π,ιυματικο_ σσς ορ,α,ο /4αι ιο παρακολου{jώ μι ιδιαίτι_ο ',διαφέ 0,1•
ε, 1cαρέλcιψσ. cuκαιρία ,ά σημcι
ώοω την κάϋε φορσ και,ούργια
και βcλτιωμ ',,η εκδοσ11 του γαι ,α
σχοι- ιάσω το nεριcχομc,ο του άπό
την ίκπομπ11 τού Ρσδιοφωνικου
ΣταfJ μου Θισσαλο,•ίκης.
)

>

.

1

Μέ τις πολ cς cι',yαριστίcc;
και ,:α συγχαρήτ11ριcί. μου
Γ. ΔΕΛΙΟΣ

Ή κριτικη αύτη τοίι έκλεκτο�
έργάτου των Γραμμάτων μας ένι
σχύει ήθικά στο έργο μας.
8 Ή καλλιτεχνική μας συνεργά
τις Λουιζα Μο-ντεσάντου ελαβε
τό πρώτο βραβείο στον διαγωνι
σμό σχεδίου γιά μονόφυλλα τοίι
'ύργανισμοίι Τουρισμοv, πού θα
διαφημίσουν τήν χώρα μας στο
έξωτερικό. Τά συγχαρητήριά μας,
αδελφη Μοντεσάντου, έξ ονόμα
τος δλφν των φίλων τοίι «Ίλι
σοv, οί δποίοι απολαμβάνουν τα;· κτικά καί τά ώραία σας έξώφυλ
λα στο περιοδικό.
8 Οί συνδρομηταί οί δποίοι τυχόν
δεν ελαβαν τευχος από τά έκδο
θέντα πού τούς έταχυδρομήθησαν,

Δημοτικήν Βιβλιοθήκην, Χανιά.
'Α:τιcστ ί αuc,, 11ον καί l�ον τευ - •
;ιος
Χ. Όλυμ., Καβάλαν. Ί-1 συν-.
δροιιή «φι� ίας,, εlναι δρχ. 50 Συ
,•cπώς κρσ.τουμεν cίς διcίV,ισίν σσς,:
τάς ιnί πλtον στσλιισας δρχ. 30.
Εύ;ιαριστουιιcν γιά τα καλά σσς λό .ια
Ίω.Παυλ., Παναγιούδα Λέσβου,_
Τόμοι σας άπεστcί)ησα, χ.αί fΛ'εγρά-
φη CC Σας cύχαριστοiίuc γία τσ ,ω .
ι-cί σας λόγια Πραγuατι/4α, για :τιολ
λcύc; ό «'Ι ισος� εί'Vαι σαν μιά· ά:rτο·
κά υψις, δια τουτο πρt:τιcι καfJc.
συνδρομητηc; ,•σ cργάζιται προς οι
αοοσιν τού περιοδιχ.ου
Εύ. Σουσουρ., Κατερίνην. Έλσ, .
βομεν Σας εuχαριστουμεν.
Δ. Κακ., Ν. 'Ορεστιάδα. Έλσ .
βσμε τάς συ,,δρομας Υαι εύχσ ι
στουuc, Ή μισαλλcδοξία ειναι σρ
νησις της :ιη•ιυματιχ.ότητος και της:
ίλιυθερίαι:: Ύπάρχει, δυστυχώς, μc
γα'). cς σ,ιοταδισuος. Ό �ΙΛΙΣΟΣ»
:Τ'.:ροσπαi!·ε,ι ,,α cνfJαρρυ,•η τήν ίλευ
ϋ·cρια της σκέψεως, πού ε1ναι fJιιο
δικαίωμα �ού άνvρώπου
Σπ. Νικολ., Χανιά. Ευχαριστου
μεν δισ τας συνδρομας 25 συ,•δρο-
μητφ,. Έαν δλοι cπιδcί/4νυαν τη,
tδίαν δραστηριότητα, ό •ΙΛΙΣΟΣ'"'-

.
Ι
-&ά εlχεν
iκδοσι,•.

έξασq:αλίσει άρτιωτέρα,•

Α. Παρ., Κύπpον. Εύχαριστοϋμε,•
διά συνδρομάς. Ή κα-8-υστέρησις
διά τούς έν Κί1πρφ 01.ινδρομητάς
-ιiτο απολύτως δικαιολογημένη.
Π. Ζαχ., Κων)πολιν. Άπεστείλα
μέν τά αίτοιΊμενα τεύχη. Εύχαρι
,στοϋμε διά τό ενδιαφέρον σας πρός
τόv «ΙΛΙΣΟΝ "·
Εύ. 'Ασπ., Σέppας. Έλήφ{}η τό
ά,•τίτιμον τω,• 3 τόμων. Εύχαριστοϋ
. με,•.

;,.

' .

�

ΙΣΟΣ
Ώς πρός τ11ν έκδήλωσιν τω,• fJ-εοσό
φω,1 ύπέρ τίϊ.ιν ζόJω,•, ,•ομιζουμε δτι
δέ,• πρέπει ,,ά γί,•εται σ-ί,γχυσις. �υ
ηj&ως, 11 είρωνία ύποδέχεται κά{}ε
κί,•ησι,1 οίκτου πρός τά ζcυ&, σ' εναν
κόσμο τόσc άπάν{}ρωπο. Άλλά, τί
ποτε δέν αποκλείει, εκείνοι οί όποί
οι μετέχουν τιί>ν ζωοψίλω,• κιν1Ίοε
ω,11 ,•ά εΙ,1αι -θερμοί ύποστηρικταt
ταυτοχρόνως καί κιν1jσεων ά,•{}ρω
πιστικω,•.

'Αλέκ. Όpφ., Τανγκανίκα. Έ
λάβομεν τό τσέκ. ΕιΊχαριστοϋμεν.

Έλ. Λυκ., Ρόδον. Έλήφ{}η τό

Έpμ. Ψωμα. Utrecht, Όλλαν
δια. Έλάβομε,• έπιταγ1iν καί ε1Ίχα

Γp. Κολεφ. οίκισμον Παπάγου.

Xp. Σπαν. Stockton-Cal Έτα
χυδρομήσαμεν τά βιβλία πο-i, έζη
ηjσατε.

Γϊαν. Σιαν., 'Αθήνας. Δέν ξεχά
σαμε τήν απάντησιν πού έδό{}η τό
]955 έκ Λονδίνου στό διάβημά τής
Θ.Ε. ύπέρ της Κυπριακής έλευ-θερί
ας, ελπίζουμε δέ ,·ά έν-8-υμησ{}ε καί
σείς τήν ίδική,1 μας fί.νταπάντησιν.

Σας άπεστάλησα,• οί τόμοι 1956 καί
1958. Εύχαριστοίiμε,•.
Κ. Πετμ., Ν. York. Σας εύχα
ριστουμεν διά τήν έγγραφή,• σιι,•
δρομητώ,1. Ό «ΙΛΙΣΟΣ» χαίρει ίδι
αιτέρως δταν έγγράφω,•ται συ,•δρο
μηταί του 'Έλλη,•ες τοϋ έξ)κοϋ. Πε
ριμένουμε νά περάσετε άπό τά Γρα
φεία μας δταν εΗΙηε είς 'Ελλάδα.

ά,•τίτιμον των τόμω,•. Είιχαριστοϋ
μεν.

Διαβάσαμε μ' έ,•διαφέρον τό γράμ
μα σας. Μας ενισχύει στό εργnν μας
ή διαπίστωσις της προσοχής σ' αυτό
. άν{}ρώπων σά,• καί σας, π,•ευματικά
ά,1ήσυχω,1.

ριστούμεν -θερμώς.

Β. Γιουλ., · Brockton - Mass.

Βιβλία ποv έλάβαμε
_ Διον. Κουλεντιανοϋ: Τάδε εφη...
αζωραίος (ποιrι ματα).
Άντ. Δρούγκα: Κραυγές (ποιήματα)
>
"
Φ-θ·ινοπωρινή Συμφωνία (ποιήματα)
Έλ. Κωνσταντακάτου: Νόμισμα καί έργασία.
Περιοδικά ποv λάβαμε
'Αρχιτεκτονική, Ό Ζυγός. Έπι{}εώρηση Τέχνης, Ό Κόσμος της Ψυ
χης, Σάλπισμα Ύγειας, Ό Φίλος των ζιίJων, Τό Μυστήριον της Ζωής,
Φιλοτέλεια, Δρόμοι της Είρ1jνης, Πρωτότυπη Φιλολογική Έπι{}εώρηση,
Κρητική 'Εστία, Εύβοϊκός Λόγος, 'Ελληνισμός Άμερικης, Ί-Ι Οίκοyένεια
Αυστραλία), Έλεύ{}ερη Θράκη, Παρατηρητής (Κύπρου), Μαρα{}ώ,1 (Βραζι
λίας), The Theosoρhist (Adyar), The American Theosophist (Wheaί,on
Ill\, The Canadian Theosoρhist (Toronto), CJarte (Hruxelles), Le Lotus
Bleu (Paris), Alba Spirituale (Roma), Main Currents ( . York), The
Link (Johannesburg), Theosoρhy in Action (Holland), Theosophical
Ne,vs and Notes (London) The Theosophical Revie�· (Varanasi), The
.QSophy in Australia (Sydney), Theosophy in
· e�·-Zealand (Auc
k]and), Theosoph)· in Ireland (Belfast).

•
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Βιβλία πωλούμενα

r

είς τα. · ραφεΤα του «ΙΛΙΣΟΥ»
'ΑκαδημLας 63, Δευτέρα και Παρασκευή 11-12 και 6-7

C. Jinaraj dasa:
Annie Be ant:,
»
»
»
C. Leaμbeater:
»
Η. Ρ. BJavatsky·:

' π6κpυφος 'Εξέλιξις ' νθpωπ6τητος Δρχ.
»
Προς την Μύησιν
»
l\Ιελέτη έπί τής Συνειδήσεως
»
.Μετενσάρκωση
»
Κάρμα
»
Ο' Διδά:;κχλοι κχί ή Άτpχπος
»
Κεκpυμμένη Ζωή έν τφ Τεκτο ιισμφ
»
Στη χώ,:�α των Γαλάζιων Βου•ιών
»
Ή Φωνη τijς Σιγή;
Φω:: στην' -iτpχπο
»
»
Ed. Arnold:
Το Φως της ' σίας
»
W dg·,νood:
Ό Διαλοyισμος yιά άpχάpιους
»
J. Van der Leeιι,ν: Θεο' έν έξοpί�
»
Be ant-Leadbeater: '0 'Αστpικος Κόσμος
»
Tl1. Pascal:
Ή Θεοσοφία ε1ς όλίyα Κεφά.λαια
] . Krisl,naιn ιιrtί: Στά πόδια του Διδασκάλου (ιι Κ Πασσιαϊ,11) »
»
»
» » (μ: Κ. Μcλισσαροπουλου) »
»
»
»
'Η 'Ατpαπος
»
»
Τό Βχσ:λειο,ι τij; Ε:ιδαιμονίχς
»
»
'Η 11 ηyη τής Σοφίας
»
»
_'Η .lιάλυσις τοΟ Τάγματος 'Αστέρος
»
.lελτίον 'Αστέρος (Σεπτ. --- Δεκ. 1930 »
»
»
»
(ετους 1931)
»
»
»
»
»
(ετους 1932)
»
»
»
('Ιαν.-Αυy. 1933)
»
:.
»
12 Όμιλίχι 193 ±
»
»
10 'Ομιλίαι 19.J.J
»
»
Στοχασμοί πάνω στη ζωή μας
Ανϊ Άδpιανοπούλου: '0 'Ανθpωπος και ή Ζωη
-
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40:1&·
30•
10·
10,
50 ·
40·
1 520 ·
.101
30·
10
10·
5,
5, ·
5,
10··
10,,
15
1(),
5.
15..
15,.
15 ..
10·
15·
2050·
40•

ΙΛΙΣΟΣ

4

»
"""Ιωάν. Βασιλη:
Το �ημειωματάριο ένος l\lύστο
.Κ, :Vlελισσαροπούλου: Ό 'Ιησους, απο άποψη Όρθολσγισμοσ
[ καί 'ΙυστLκισμου .»
2�
»
Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι καί Θεοσοφ' α »
20
»
»
Ό Κομήτης (θέατρο ίδεων)
15
»
«Άγνώστφ Θεψ�
5
>>
Περικλέους Έπιτάφιος-Διακήρυξη αν[θρωπί νων δικαιωμάτων » »
10
»
ιμ. Βρατσάνου:
Το Θεοσο:ρικο "Εμβλημα
5
»
_Λάμπη Λούκου: '"Ήλιος στη νύχτα
10
»
«
Δα>Οε απ' τον Παρ::iδεισο
»
Χ!εριοδικον «ΙΛΙΣΟΣ» τόμος ετους 1956 (σελ. 2 )
30
»
»
»
»
»
40
19:ϊ (σελ. 372)
»
»
»
» 1958 (σελ. 368)
»
40
»
Σuνδρομη ετοuς 1959
»
η
συν5ρομη φιλίας ετοuς 1959
"Εμβάσματα δια ταχ. έπιταγης:
Κ. ΛΙελισσαρότ.ουλον, ' καδημίο:; 63, ' θήνας
))

�ο

:ο

ΒJΒΛΙ
(Ά ,1τιπρΩσωπεία
1)
2)
3)
4)
5)

Π Α. ΆποστολοπcuλΩς, Βερα ζ 'ρου 18, γ' οροφος)

Μυησις, Άν{}·ρωπι,η καί Ήλι .,ι...'
Άπό τήν ιανοια,, είς τήν �ιαίσ-ΙΊ-ησιν
Τά Προβληματα ,της Άν{),ρωπότητος
Ή έπανε φανισιc τοϋ Χριστοϋ
Έπιστολαl επί τοϋ Άποκρυφιστικού ια·
[λο ισμοίί

Δρχ
>
•
>

35
25
35
3f>

>

½5

εδεμ
>
,.
>
"

f

½δ
35
45
45
60'
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Α'ΡΧΙΤΕΙ(ΤΟΝ/Ι(Η
Ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ένδιαψέρει κάθε μορ
φωμένο ανθρωπο.
Περιέχει θέματα άρχιτεκτόνικά, πολεοδομι
κά, έσωτερικης διακοσμήσεως, άρχαιολο
yι κά.
ΕΙΝΑΙ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Άποκόψατε καl ταχυδρομήσατε σήμερα την
κάτωθεν έντολην έyyραψης σας:

Ι:. ___
-

620-459.
2-772,
3 _
Τ_η_λ_._16 _3_-_16 9 , 6 1
_Α Θ_·_ΝΗ _Α _Ι_(Κ_Δ_)_Κ_ρ_ι_εζ-ω�'τ_ο_υ_ _
- �-_

_ι

π ρό

(
-,

1

ς

Παρακαλώ
μέΧΙΤΕ
έγγράψητε
συνδρομητήν δι' εν ετος.
ΚΤΟΝΙΚΒ
όν ΑΡ
ό Περιοδικοπως
Τ
ΕΠΩ ΥΜΟ., ___---4-______________

ΟΝΟΜΑ _____________
ΕΠ ΓΓΕΛΜΑ_____________
ΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ______'----- ΤΗΛ,____
ΠΟΛΙΣ___ ________
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΙ-Ι ΔΡΧ 250
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Ή uvεlo εlνο, τό κλειδl τής εύτυχιος ... ι<οι τό κλειδί τής ύyεlος εlνοι
ή μπυρο. Ή μπυρο σσϋ χσριζει δύναμη κοl uyεio Ή μπύρα σέ κανε,
νό ζής, να yελός, ν· οyοπός ... να έρωτεuεσοι τήν ίδιο τή ζωή. Γιοτ!
ή μπiιρο εlνοι ή τροφή, ό δημιοvρyός τής μυϊκής δυνάμεως, ό χτΙστης τσϋ έyκεφόλσυ κοl τσϋ σώματος. Ή χρυσαφένιο μέ τό ώραΤο
της άρωμα μπύρο 86 σt ώφελήση πολύ.

ΠΙΝΕ ΥΓΕΙΑ-ΠΙΝΕ ΚΑθΕ ΜΕΡΑ ΦΙΞ/

'ΆΣΤΗ Ρ..
ΑΝDΗΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΙΙΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

*

Ίδρυθεισα ύττο της ΈθΗ1<ης Τρα-πέζης 'Ελλάδος ϊνα συμβαλn είς την τουριστιι<ην άξιο
rωίησιν της Χώρας

ΑΚΤΗ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
-------Ξενοδοχεϊον πολυτελείας τύ'Που /VlOTEL
•
200 κλιΊιών
Κέντρον πολυτελείας «ΑΣΤΕΡΙΑ»
Πολυτελη αποδυτήρια θαλασσίων λουτρών

.ΡΟ Δ ο·Σ
«ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ» πολυτελε ί ας 153 κλινών
202
«ΘΕΡΜΛΙ» Α' κατηyορίας
tJ7
«ΠΙΝΔΟΣ» Β'
))
))
))
53
))
«ΛΙΝΔΟΣ» Γ'
44
))
«ΕΛΑΦΟΣ» όρειvον Λ' κατ.
ί1
))
))
«ΕΛΑΦΙΝΑ»
Α' κατ.
))

ΚΕ Ρ ΚΥΡ Α
'Ξενοδοχεϊον «ΑΣΤΗΡ» Α' κατηy. 54 κλινών
ΗΡΑΚΛF !ΟΝ (ΚΡΗΤΗΣ)
}

Ξενοδοχεϊον «ΑΣΤΗΡ» Α' κατηy. 74 κλινών
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ΙΟΑΝΝ Ο Υ
ΜΕΝΟΥΝΟΥ
Τιμή τεύχο•)ς δρχ. iO.-

