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Σ' ϊnηι-ιnΙΗΗ fΠϊΤRΦΡRΣΗ 

ΤΙΙΣ ΠlRPIHRΣ Ι. ΣRΗϊΩΩRΡΙΟU - HRΠfil-lΩI-I 

Ό συνεταιρισμός ((Θεοσοφικαί �Εκδόσειςη έκυκλοφόpησε 
τάς άpχάς ΌκτωβpLου τό πασLγνωστο στήν διεθνη άποκpυ
φιστική φιλολογLα εpγον της; 'Έλενας Π. Μπλαβάτσκυ ιιΤό 
Κλειδί της ΘεοσοφLας», δπου νπό μορφήν έpωταποκpίσεων 
γίνεται κατά τό δυνατόν έκλαικευσις των θεοσοφικών άπό
ψεων πάνω στά κυpιώτεpα πνευματικά, θρησκευτικά, έπι
στημονικά, .μεταφυσικά κλπ. θέματα. 

Τό εpγον εχει μεταφpασθη 'άπό τήν πpοώpως έκλιποϋ
σαν καθnγήτpιαν ΜαpLκαν 1. ΣακελλαpLου - Κανδήλη, έκ 
τοϋ 'άγγλικοϋ πρωτοτύπου της τpLτης άναθεωpημένης έκδό
σεως τοϋ 1893. 

Δημοσιεύομε μερικά χαpακτηpιστικά άποσπάσμc.!τα τοϋ 
βιβλLου αύτοϋ, πού είναι άπαpαίτητο άπόκτημα γιά κάθε 
πνευμ�τικόν ανθpωπο μέ έpευνητικό καt άνήσυχο νοϋ. 

1 1 

'Ερώτηση.- Μπορείτε να μας εξηγήσετε τί είναι έ:κσταση; 
Άττάντηση.- Ό Πλωτϊνος μας εδωσε εναν όρισμ.ό της 

,:τραyματικης εκστασης: «άττολύτρωση του ττνεύματος άττ' την 
·ττεριωρισμένη συνειδητό1ητ� καί συγχώνευσή του μέ τό αττει·

. ρο».' ΕΤναι ή άνώτερη κατάσταση, στην όττοία εΤναι δυνατόν
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νά φτάσει κανείς. Δεν διαρκεί πολ-ύ, καt μόνον λίγοι, .μπο
ρουνε νά τη ζήσουν, ΕΤvαι τό ίδιο φαινόμενο μ' αύτό, που 
στις 'Ινδίες όνομάζουμε San1adhi καt που φτάνουνε ol Γιόγκι. 
Γιά νά τό καrορθώροuνε άσκουνε τόν όργαvισμό τους σε με
γάλη εγκράτεια άπό τροφη ιcα1 ποτό, κι' έξαγv(ζουνε τη δ ά
νοιά τους μ' άδιάκοπη προσπάθεια πνευματικης άνάτασης. 
Ή συγκέντρωση είναι μιά σιωπηλη προσευχή, η δπως την 
όρίζει ό Πλάτων εΤvαι : 

« �Ενθερμος πpοσανατολισμός τΌς ψyχης nρός τό θε'ίο, οχι yιά τήν αί
τηση κάποιου ίδιαίτερόυ άyαθοΟ, πραyμά που συ,.ιβciίνει' στίς συνηθισμέ
νες προσευχές, ά\.λό. yιά α-Jίό τό ίf>ιο τό Άy:χ3:>, τό ύπέρτατο και 
,ταyκόσμιο Άy:χθό, π:>υ εί•.Lα::Ηε κι' έcιεϊς εν:χ μέρος του, άpοΟ άπό τήν 
ίδια του τήν ούJί:χ πλαρ3ή·<α.Lε. Μειvε λοιπόν σιωπηλός μπρός στά 
θεϊα οvτα, μiχρις δω:.J δι:χλ·;σ:>υvε τά σJννεφ:χ, π::>ύ έμποδίζουνε τά 
μάτια σ::>υ, καί σέ κάJ:>υνε ί�αν.:> νj: δ:ϊς μέ τό φ&'>ς, πού ψεyyοβ::>λεϊ 
άπό τήν ϋπαpξή τους, ποι1 εΤναι τό πραγματικό άyαθό, κι' οχι αύτό 
πού σ' άρέσει». 

Αύτό τό φαινόμενο ό σοφός συγγραφέας του «Νεοπλατω
νισμοσ» Δρ Wilder περιγράψει, πώς μοιάζει με «πνευμο:τικη 
φωτογραφία». 

« ... Τό πνεJμα εΤναι ό σκοτεινός θάλαμος, οπου συγκεντρώνονται 
καί προσηλών:>νίαι τά yεy:>νότα, --π:α;,ελθόντα, τωρινά καί μέλλοντα. 
Ή διάνοια τά συνειδητοποιεϊ άρyότερα. Πέ;,α άπ' τό συνηθισμένο μας 
περιωρισμέν.:> κ::>σ,.ιο δέν ύπάρχει παρά μιά μονάχα μέρα, μιά μονάχα 
κατάσταση. Τό παρελθόν καl τό μέλλον βρίσκονται μέσα στό παρόν. 
(Ό θάνατος εΤναι ή τελευταία εκσταση πάνω στή yη). �Επειτα ή ψυχή 
έλευθερώνεται άπ' τή σκλαβιά του σώματος καί τό εύyενικώτερο μέρος 
-της ένώνεται μέ τήν άνώτερη φJση. Μ' αύτό τόν τρόπο συμμετέχει στή 
σοφία καί μαντική δJν:χ:.Lη τωι άvώίε?ων 5 /ίωVΡ. 

Ή πραyμαrικη θεοσοφία yιά τούς μυστικιστές εΤναι μιά 
-κατάσταση, πού ό 'Απολλώνιος ό Τυανεύς περιγράψει ετσι: 

«Μπορω νά δω τό παρόν καί τό μέλλον σάν μέσα σέ καθαρό κα
θρέφτη. Ό σ:>ψός δέν εχει άν::ι:yκη νά περιμένει τους άτμους της γης 
και τή μόλυνση του άy.Ξ;:>α yrά V.:X π;,::>βλέψΞι (τά yεyονότα). 0[ θεοί 
βλέπουν τό μέλλον. Οί κοινοί ανθρωποι τό παρ5ν. οι σοφοί αύτό πού 
πρόκειται νά yίν.:ι σl λ(yο: 

Ή θεοσοψία των σοφων, yιά την δποία μιλάει, δρ(ζεται 
μ' αύτη τη φράση: «Ή βασιλεία του θεου έντός ήμων έστίν». 

Έ?ώt.- "Ω·1tε λοιποy ή Θzο�Ο'f>:α. δεν ετvα.ι, δπως πιστεύουνε 
μερικοί, μια κα.ινούρyια. θεωρία; 

Άπάντ.- Μόνο άμαθεϊς πισrεύαuνε τέτοιο πρ5:yμα. ΕΙ
ναι άρχαία δσο κι' ό κόσμος, αν δχι με τ' δνομά της, δμως 
μέ τη διδασκαλία της καt την ή,θική της. ΕΤναι τό πιό πλατύ, 
τό πιό καθολικό άπ' δλα τά συστήματα. 
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ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑ ΤΣΚΥ 

(σκίτσο βάσει φωτοyρc:χφίας) 

·Έρώτ. - Πιστεύ.ετε στον πνευματισμό;
Άπάντ.- 'Άv,ψ.ι� τη λέ·ξη «πνευματισμός» έννοεϊτε τόν

--rρόπο, μέ τόν όποΙΘ έξηyοDνε ol πνευματιστές ώρισμένα ά-
-συνήθιστα ψ�ινόμενα, τότε άσψαλως δχι. 'Υποστηρίζουν δτι
,αύτές Ql έκδnλώσεις όψείλονται στά «πνεύματα» των νεκρων,
,συνήθως συyyενων πού έπιστρέψουνε στη yη yιά νά έπικοι
Ύωνήσουνε μέ τούς άyαπημένους τους. Σ' αύτό τό σημεϊο δια· 
.ψω'1ο0με ένιτελως. Σας βεβαιώνουμε, δτι τά πνεύματα των 
νεκρων δέν μποροΌνε νά yυρ(σουνε στη yη παρά μονάχα σέ 
-σπάνιες έξαιρετικές περιπτώσεις, ηα τίς . .όποϊ.ες θά μιλήσου
ιμε· άρyότερα. Μέ _ τούς άνθρ.ώπούς έπικοινωνοDνε μόνο μ'
ιύ π ο κ ε ι μ ε ν  ι κ ά μέσα. "Αν συμβ:::χίνουν ά ν τ ι κ ε ι μ ε·
uι ι κ έ ς παρουσίες όψε(λονται στό φάντασμα τοQ σώματος
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πού είχε ό νεκρός. "Ομως στόν ψυχικό, στόν πνευματικό. 
πνευματισμό, πιστεύουμε άπόλυτα. 

Έpώτ.- Άpνιέστε μήπως τά πνευματιστικά φαινόμενα:; 
' 

Άπάντ.- 'Όχι βέβαια, έκτός άπ' τ1ς περιπτώσεις συνει-
δητης άπάτης. 

Έpώτ.- Πως τά εξηγείτε τ6τε; 

Άπάντ.- Μέ πολλούς τρόπους. 01 αιτίες αυτων των· 
έμφανίσεων δέν είναι τόσο άπλές δσο θέλουνε νά ΠLQΊτεύουΨ 
οί πνευματιστές. Καί πρωτα άπ' δλα στ1ς «ύλοποιήσεις» συ· 
νήθως ό άπό μηχανης θεός εΤναι τό άστρικό σωμα τοΟ μέν
τιουμ η ένός άπ' τnύς παρισταμένους. Στό άστρικό σωμα έ
πίσης οφείλονται ο1 έκδηλώσεις τοΟ εϊδους Davenport, ή yρα
φη πάνω σέ πλάκα κ.ο.κ. 

Έpώτ.- Πολλές έπικοινωνίες μέ τά πνεύματα δείχνουνε οχι μό
ψ:, νοημοσύνη, ά:λλι:χ κι' ά:να:φέρουν πρά.yμχτα: άγνωστα: στο μέντιουμ,. 
κ-χί τού πολλές φορές δεν ύπάpχουνε στη συνειδητη σκέψη των έpευ-
νητων κ-χt των άλλων, πού είναι παρόντες στίς συγχεντρώσεις. 

Άπάντ.- Αυτό δέν εΤναι .άναyκαστικη άπόδε ξη, δτι 
.αυτη ή νοημοσύνη κι' ol αλλες γνώσεις άνήκουνε σέ «πνεύ· 
ματα», η προέρχονται άπό ασαρκες ψυχές. Είναι γνωστό,. 
πώς πολλοί ύπvοβάτες, δσο διαρκεϊ ό ϋπ'vος τους, γράφουνε. 
ποιήματα, συνθέτουνε μDLΌικη η λύvουvε μαθηματικά προ
βλήματα, χωρίς ποτέ νά εχουν άσχοληθεϊ μέ τη μουσικη η τά 
μαθηματικά. Μερικοί μάλιστα άπαvτοΟνε μ' έξυπνάδα σ' έ
ρωτήσεις πού γίνονται, μιλοΟνε yλωσσες π: Χ· λατινικά η έ
βραϊκά, πού άyνοοΟν έvtελως δταν είναι ξύπνιοι. Μήπως κι·· 
αυτά όφείλονται στά πνεύματα; 

Έpώτ.- Πως τχ εξηγείτε λcιπόν; 

Άπάντ.- Πρεσβεύουμε δcι μέσα σέ κάθε ανθρωπο ύ·· 
πάρχει ό θεϊος σπινθήρας, πουναι ϊδιος στην ουσία του μέ τό,, 
«παγκόσμιο πνεΟμα». Τό πνευματικό «έyώ» μας εΤναι πάν·· 
σοφο, άλλά δέν μπορεϊ νά έκδηλώσει τη σοφία του, γιατί έμ·
ποδίζεται άπ' τούς περιορισμούς της ϋλης, Τώρα, δσο περισ·· 
σότερο αυτά τά έμπόδια άδρανοΟνε, μ' αλλα λόγια δσο περισ-
σότερο παραλύει τό φυσικό σωμα κα1 χάνει την άτομική. του• 
αυτοτέλεια κι' ένερyητικότητα, (πραyμα δυνατό σέ βαθύ ϋπνο,. 
η σέ μεγάλη άρρώστεια), τόσο περισσότερο τό έσώτερο «'Ε· 
yώ» έκδηλώνεται στό φυσικό πεδίο. Αυτη εΤναι ή δική μας·έ-· 
ξήyηση yι' αυτά τά πραyματικ<7:ις θαυμαστά φαινόμενα, που, 
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-άνήκουγε σ' άνώτερα πεδία, καί στά δποία πιστοποιοΟμε ά
ναμφισβήτητη νοημοσύνη και yνQση. 'Όσον άφορα τώρα τά
-κατώτερης ποιότητας φαινόμενα, τις διάφορες κοινοτοπίες και
-φλυαρίες πού άποδίδονται στά «πνεύματd», θά μας χρειαζό·
-τανε πολύς χρόνος καί χωρος yιά νά δώσουμε τίς πιό σημαν·
τικες έξηyήσεις, πού κατέχουμε yι' αύτά. Έξ &λλου δεν μας
ένδιαφέρει νά έπηρεάσουμε και νά καταρρίψουμε τίς δοξασί
.ες των πνευματιστων η δποια αλλη πίστη. Τ ό βάρος της άπό·

· --δ�ιξης ας πέσει στούς ώμους αύτων πού πιστεύουνε qτά
ϊΤνεύμαtα. Κι' έκείνοι αλλωστε άπ' τούς, πιό άξιόλοyους
ϊΤνευματιστές; τούς πιό εξυπνους καί πιό μορφωμένους πού
.,εΤναι τέλεια βέβαιοι, πώς οι άνώτερη,ς μορφης έμψανίσεις ό·
ψείλονται σε ασαρκα πνεύματα, μό�οι τους δμολοyοΟνε, πώς
·«δλα» τά φαινόμενα δεν εχουνε yιά αίτια τ.ους τα πνεύματα.
Σιyά-οιyά, θά καταλάβουνε, άλήθεια, έν τ<';) μεταξύ έμείς δεν

,εχουμε τc δικαίωμα, οϋτε και την έπιθuμία νά τούς προσηλυ
-τ ίσουμε στiς άπόψεις μας. Κι' άκόμη λιyώτερο μ,άλιστα, ά
·-φοΟ δταν. πρόκειται yιά έμφανίσεις καθαρά ψ υ χ ι κ έ ς,
ϊΤ ν ε υ  μ α τ  ι κ έ ς, κι' έμείς πιστεύουμε. στην έπικοινωνία
,οΟ πνε·ύματ-ος ένός ζωντανοϋ άνθρώπου με . μιά ασαρκη προ·
σωπικότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις παραδεχόμαστε, δτι δεν
�ατεβαίνει τό πνεΟμα τοΟ νεκροΟ στη yη, άλλά άντίθετα τό
·-ττνεΟμα τοΟ ζωντανοΟ άνεβαίνει μέχρι τά yνήσια πνεύματα.
Στην πραyματικότητά τίποτε δεν άνεβαίνει και κατεβαίνει, μο
νάχα yίνεταΙι , μιά άλλαyη έσωτερικης κατάστασης στό μέντι

·ουμ. Τό σωμα του παραλύει με την ϋπνωση και τό πνευματικό
του,«Έyώ» έλεύθερο άπό τά δεσμά του, ξαναβρίσκεται στό ϊδιο

1 πεδίο με τ' ασαρκά πνεύματα. "Αν λοιπόν ύπάρχει πνι;υμα-: ·
τι'Κ'η ε;λξη άνάμεσα σε δύο άνθρώπους, μποροΟνε νά έ π ι κ ο ι-'

1 ' 

ν ω ν  ή σ ο υ ν  ε μεταξύ τους, δπως yίνε�αι συχνά στά δνει-:
ρα. Ή διαφορά άνάμεσα σε μιά φύση μεντιουμικη και σε μιά
·μη μεντιουμικη εΙναι αύτή: στό μέντιουμ ύπάρ.χει ή ικανότητα)
·τό έλευθερωμένο πνεΟμα του νά έπηρεάζει τά δρyανα τοΟ φυ· 1 
σικοΟ του σώματος καί νά τά ώθεί νά yράφουν, η νά μιλοΟνε
κατά βούληση. Τό «έyώ» χρησιμοποιεί ετσι τό σωμα και σάν
ιιμιά ήχώ τό κάνει νά έπαναλαμβάνει σ' άνθρώπινη yλωσσα,
,ίς ίδέες και σκέψεις της ασdρκης όντότητ.ας, καθώς και τις
--δικές του. Όρyανισμοι δμως πολύ θετικοί, διόλου δ ε  κ τ ι
·κ ο ί,. δεν μπ9ροΟνε νά δεχτοΟνε τέτ,qιες έπφροές., Γι' αύ�
τό τό λόyο, . παρ' δλο πού κάθε άνθρώπινο «έyώ» έπικοινωνεί ·
,,στόν ϋπνο μ' δσους άyαπημένους εχει νεκρούς, έξ α[τ(ας της
μη δ ε κ τ ι κ. 6 τ η τ ά ς του, δεν συyκρατεί στόν έyκέφαλο
-τοΟ σώματος· καμμιά άyάμνηση καθαρη δταν-ξυπνάει, πςχρcι
ιμcf>νο συyκεχυμένες όνειρικες παραστ.άσεις.'

i .'ir• .. , 
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Έpώτ.- Ή διδα:σκι:χλία: του Βούδδα: κι:χi. του Χpιστοσ δεν εχε� 
μέχρι τώρα: όpθα κα:τι:χvοηθεί; 

Άπάντ.- Άκριβως. Καί τό βουδδικό καί τό χριστιανικό
, Ευαγγέλιο κηρύχθηκαν μέ τόν Τδιο σκοπό. 01 δυό αυτοL 
, μεταρρυθμιστές ύπήρξανε θερμοί φιλάνθρωποι, πρακτικοί άλ·

τρουϊστές, πού ά ν α  μ φ ι σ β ή τ η τ α κ η ρ ύ ξ α ν  ε τόν πιό
ευyεν ικό, τόν πιό ύψηλό Σ ο σ ι  α λ ι σ μ ό, την τέλεια άπάρ
νηση τοΟ έyώ. «"Ας πέσουν έπάνω μου ο1 άμαρτ(ες δλου του• 
κόσμου, yιά νά μπορέσω ν' άνακουφίσω τη δυστυχία κα!.. 
τη θλίψη των άνθρώπων», λέει ό Βούδδας ... «Δέν θέλω v• 
άφήσω ν' άκουστεϊ οϋτε μιά φωνη πόνου, πού θά μποροΟσα· 
νά έμποδίσω», συνεχίζει ό Πρίyκηπας-άλήτης τυλιγμένος. 

\ μές στά κουρέλια του άπό τά άπορρίμματα των νεκροταφεί· 
ων. «'Έλθετε πρός με οί κοπιωντες και πεφορτισμένοι κάyώ 
άναπαύσω ύμθ:ς», είναι � πρόσκληση των φτωχων κι' άπό· 

/ κληρων άπό τόν «"Ανθρωπον τοΟ πόνου», πού δέν �ίχε «ποΟ 
1 την κεφαλην κλϊναι». Κι' οι δυό διδάσκουνε την άπεριόριστrι 

άyάπη των άνθρώπων, την ευσπλαχνία, τη συγγνώμη, τηv 
αυταπάρνηση καί τη συμπόνια yιά τίς μαζες, πού. άποκοιμίζει 
ή πλάνη. Κι' οι δυό περιφρονοΟνε έξίσου τά πλούτη καί δέv 
διακρίνουνε καμμιά διαφορά άνάμεσα στό «δικό μου» και 

1 «δικό σου». Χωρίς ν' άποκαλύπτουνε σ' δλους τά ιερά μυ
στήρια της μύησης, πρbσπαθοΟνε νά μεταδώσο�νε ατούς δυ· 
στυχισμένους, στούς χαμένους, ατούς βυθισμένους στην α·

γνοια καί πού ή ζωή τους είναι πολύ βαρύ φορτίο, κάποια έλ· 
πίδσ, κάποια διαίσθηση της άλήθειας, άρκετη νά τούς δίνει 
δύναμη στίς πολύ έπώδυνες, τίς πολύ βαρειές C::,ρες. Ό ύπερ
βολικός δμως ζηλος, έκείvων πού εyιναν άρyότερα όπαδοι 
τους, άφάνισε δ,τι καλό θέλησαν νά κάνουν. Τά λόγια τωv 
Διδασκάλων έρμηνεύτηκαν και κατανοήθηκαν λανθασμένα, 
κι' ίδού τώρα οι συνέπειες. 

παv; 

* 
* * 

Έpώτ.- Τί είνα:ι έκείνο πού κάθε cροpα δημιουpyε"C το σύμ--

Άπάντ.- Κανείς δέν τό δημιουργεί. Ή έπιστήμη θά 
μποροΟσε νά όνομάσει αυτη τη λειτουργία έ ξ έ λ ι ξ η. Οι

πρό τοΟ ΧριqτιανισμοΟ φιλόσοφοι και ο1 'Ανατολιστές τη λένε. 
έκπόρευση (enιanation). Έμεϊς, άποκρυφιστές και θεόσοφοι, τη 
θεωροΟμε μόνη παγκόσμια αίώνια Π ρ α y μ α τ  ι κ ό τ η  τ α, 
πού περιοδικά προβάλλει τόν έαυτό της στ' qπύθμενα βάθη 

. ' 
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τοΟ χώρου: Ή πpόβολη αύτη εΤναι τό άντικειμενικό ύλικό 
Ι σύμπαν, μιά έφήμερη πλάνη και τίποτε αλλο. Μονάχα τό αι-

ώνιο εΤναι πραγματικό. 
0Ερώτ.- Σαν να λέμε, σείς κι' έγαι είμαστε πλάνες; 

'Απάντ.- Οι έφήμερες προσώπικότητές μας, σήμερα αύ
τή, αϋριο ή αλλη, είναι πραγματικά μιά Πλάνη. θά όνομά
ζατε ποτέ πραγματικότητα τtς γρήγορες λάμψεις, πού άκτινο-· 
βολεί τό «βόρειον σέλας», δσο πραγματικές κι' αν ψαίν,ονται 
την &ρα που τtς βλέπετε; 'Όχι, βέβαια. Την αίτία πού δημι
οuρyΊ,ί, δταν είναι σταθερη κι' αlώνια,. θεωροΟμε μόνη Πρα
yμα:τικότητα. Τό άποτέλεσμα είναι μιά πρόσκαιρη άπατηλό
τητα. 

,ι. 

* * 

Έρώτ.- Τί εννοείτε δτι το ήλιακό . μας σύστ-r1.-1α είναι suί 
generis; 

Άπάντ.- Έννοω, δτι παρ' δλο πού δ βασικός νόμος κι' 
ή παγκόσμια έπίδραση των ψuσικων νόμων είναι όμοιόμορ·, 
φοι, τό ήλιακό μας σύστημα - δπως κάθε άλλο άνάλοyο σύ
στημα μέσα στά έκατομμύρια συστήματα το,Ο Κόσμου- ·κι' ή: 
γη μας άκόμη, εχει δικό του σχέδιο έκδηλώσεων, διαφορε
τικό άπό τ' άντίστοιχα σχέδια των αλλων. 'Όταν μιλοΟμε 
yίά τά, δντα, πού κάτοικοΟνε σ' · αλλοuς πλανητες, ψαντα-

. ζόμαστε πώς αν είναι ανθρωποι, δηλαδη σκεπτόμενες 'ύπάρ
ξεις, πρέπει νά μας- μοιάζουν. Οι ποιητές, ol ζωγράφοι, ο[

γλύπτες, μέ τη φαντασία τους πάντα, μας παριστάνοuνε καί · 
τούς άγyέλούς ,άκόμη σάν · έξιδανικεuμένοuς άνθρώποuς με 

• φτερά. Ύποστηρίζούμε πώς δλα αύτά είναι πλάνες και ψεu·
δαπάτeς. "Αν κι' ή yfj μας παρουσιάζει τέτοια ποικιλία στή,
χλωρίδα, την πανίδα καί τούς άνθρώποuς-άπό τό φύκι της
θάλασσας μέχρι τόν κέδρο τοΟ Λιβάνου, άπό τη μέδουσα μέ
χρι τόν έλέφαντα, κι' άπ1 τό Βοuσμανό και τό Νέyρο μέχρι
τό� 'Απόλλωνα τοΟ Belνedere, άρκεί ν' άλλάξοuν ol σuνθη·
κες στους πλανητες και στόν Κόσμο, yιά· νά δημιοuρyηθοΟνε
μιά έντελως δι'αφορετικη χλωρίδα, πανίδα κι' άνθρωπότητα.
01 'ίδιοι νόμοι, και. στό 'ίδιο μας τό πεδίο πού περιλαμβάνει
δλοuς τούς πλανητες, θά σχηματίσοuνε μί.__ά έντελως διαφο·
ρετικη δημιουργία· πραγμάτων καί δντων. Πόσο λοιπόν δια-

' φορετικη πρέπει· νά είναι ή έξωτερικη φύση σ' αλλα ήλιακά 
συστήματα- και πόσο είναι άνόητο νά κρίνουμε τούς αλλοuς 
κόσμους, τ' αλλα άστέρια,. και τούς αλλοuς άνθρώποuς έξ' 
lδίων 

1
μας... 

, 

., 
. 

.. �� .t 
. } • 

i. ·,<



ι .  • 

, ι 

184 ΙΛΙ:ΣΟΣ 

Έpώτ.-- Μέ τ.οιο τρόπο γενικα έξηγείτε το � όμο του Κάρμα; . 
Άπάντ.- θεωροϋμε τό Νόμο τοϋ Κάρμα σαν νόμο άνα

προσαρμοyης, πού τείνει πάντα v· άποκαθιστα την κλονισμένη 
(σορροπία στό φυςrικό κόσμο καί τη χαμένη άρμον(α στόν η
θικό κόσμο. Πρεσβεύουμε, δτι τό Κάρμα δέν ένερyεϊ πάντα 
μέ τόν '(διο αυτόν η έκείνον -φόπο. Ένερyεϊ δμως πάν-

1 
τα ετσι, ωστε ν' άποκαθιστα την άρμονία καί νά διατη
ρεί την ισορροπ(α, την άναyκαία yιά νά ύπάρχει τό Σύμπαν. 

Έρώτ.- Δόστε μου ενα παράδειγμ�, 
Άπάντ.- Φαντασθείτε ενα βάλτο. Μιά πέτρα πέφτει 

μέσα στό νερό και προκαλεί κύματα, πού ταράζουν την άκι
νησία του. Αυτά πηγαινοέρχονται, μέχρις δτου, σύμφωνα μέ 
τό νόμο πού οι φυσικοί όνομάζουνε νόμο διασκόρπισης της 
ένέρyειας, σταματήσουνε καί τό νερό ξαναβρεί την ηρεμία 
του. Κατά τόν '(διο τρόπο κάθε ένέρyεια, σέ όποιοδήποτε πε
δίο, προκαλεί διαταραχη της (σορροπίας στό σύμπαν. Οι

παλμικές δονήσεις πού. παράγονται, σμνεχίζουν την κ(νησή 
τους έμπρός καt πίσω έφ' δσον δροϋνε μέσα σέ περιωριπμένη 
εκταση, εως δτου άποκατασταθεί ή ισορροπία. Κι' άφοΟ κάθε 
τέτοια διαταραχη άρχiζει άπό κάποιο ιδιαίτερο σημείο, εΤναι 
φανερό πώς ή ισορροπία κι' ή άρμονία μπορdΟν νά άποκατα
σταθοΟνε, αν έπανέλθουν σ' α υ τ ό τ ό ϊ δ ι ο σ η μ ε ί ο 
δλες οι δυνάμεις πού εϊχανε. άπομα,φυνθεί άπ' έκεί'. Κι' αυτό 

\ 
σας άποδείχνει, δτι οι συνέπειες άπ' τtς πράξεις καί τtς σκέ
ψεις ένός άνθρώπου άντ ιδροΟνε πάνω σ 'ζ_ ό ν ϊ δ ι ο, «iJ.Lt-6-
σo ποσόν ένέρ_y§ιας. δσο κ1' έκεϊνο πού τίς εβαλε σέ κίvησr:ι-

Έρώτ.- Μα δέν βλέπω κχνέν�.ϊήθικσ τόνο σ'· αυτό το νόμο.· 
Είναι άπλούστατα δ- φυσικός νόμος δράσης κι' &ντίδρασης, σύμψ(.ι)να 
μέ τον δποίο οι δυο αυτές δυνάμεις εί,,α;ι ίσες κι' &ντίθετες. 

Άπάντ.- Αυτό πού μοΟ λέτε, δέν μοΟ φα(νεται οιόλου 
παράξενο. Οι Ευρωπαίοι εχουν βαθειά ριζωμένη μέσα τούς 
τήν άντίληψη, δτι τό δίκαιο καt τ' άδικο, τό καλό καt τό κα
κό, εΤναι ol αυθαίρετες άποφάσεις κάποιου κώδικα ι πο · δημι
ούργησαν οι άνθρωποι, η πού εχει έπιβάλει στην άνθ'ρωπότη
τα ενας προσωπικός θεός. Γιά τούς θεοσόφους «Καλό» .καt 
«Άρμον(α», «Κακό» κα( «Δυσαρμονία», εlναι συνώνυμα. 'Υ
ποστηρίζουμε άκόμη, δτι δλες οι όδύνες κι' δλα τά βάσανα 
εΙναι άποτελέσματα ελλειψης άρμονίας, κι' δτι Τι\ μόνη και φο- · 
βερη αlτία της διαταραχης της άρμον(ας εΙναι δ έyωϊσμός, σέ 
όποιαδήποτε μορ.φη κι' αν παρουσιάζετ'αι. Τό Κάρμα λοιπόγ 
άποδίδει σέ κάθε άνθρωπο τtς τ ω ρ ι ν,έ ς σ υ ν έ π ε ι ε ς 
άπ' τίς πράξεις του, χωρίς νά ένδιαψέρεται yιά τόν ή�ϊ1<ό τους 

,/ 
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. -χαρακτήρα. 'Εφ' οσον κάθε ανθρωπος θά λάβει τά άνταλλά
-γματα πού άξίζει, είναι φανερό,,οτι θά χρειασθει :νά πληρώ
<rει τούς πόνους πού ίiχει προκαλέσει, άκριβως οπως θά δρέ
ψεί μέ χαρά τούς καρπους κάθε εύτυχίας, κάθε άρμονίας, πού 
iχει συντελέσει στη δημιουργία της1

: 
• • 1 

• 

,!< "' 

Έρώτ.- Ό προσωπικός άνθρωπος είναι ύποχρεωμένος νά ύπο� 
ν,ένει τυφλά τ!ς καρμικες ποινές, που 6cφυνουν τό Έγώ;· 

Άπάντ.- 'Όχι άκριβως. Στην έτrίσημη στιyμη τοΟ θα
-vάτου, άκόμη καί τοΟ 'αlφνίδιου, κάθε ανθρωπος βλέπει νά 
ϊtεpνάει έμπρός του, ολη ή περαqμένη του ζωη και στις μι-

,1 1<pότερες λεπτομέρειες. Γιά μιά σύντομη στιyμη ή προσωπικό
-τητα γίνεται ενα μέ την άτομικότητα, τό πάνσοφο 'Εγώ. Εί
ναι άρ.κετη Όμως yιά νά δείξει στόν ανθρωπο δλη την άλυσ· 
σίδα άπό τις αtτίες, πού τίς συνέπειές τους δέχτηκε d' ολο 
-του τό βίο. Βλέπει τώρα και καταλαβαίνει τόν έαυτό του,·
δπως είναι, χωρίς κο,λακειες κι' αύταπάτες. Διαβάζει τη ζωή
του, σάν τό θ�τή, ,τού άyναντεόει τό στίβο, πού έyκαταλε'ί·
-πει. Αισθάνεται κ.αί γνωρίζει, οτι δίκαια ύπέφερε ολα τά βά-
<rανα, πού πέρασε.

1 ' 

'Ερώτ.- Αυτό συμβαίνει σ' ολους; 
-�

Άπάντ.- Σ� cλους, χωρίς έξαίρεση. Μας διδάσκουν δτι
-πολλοί καλοί και &γιοι &νθρωποι βλέπουν δχι μόνο τη ζωη πού
άφίνοuν, ά._λλά καί άρκετές προr,yούμενες, στίς όποιες δημι�
-οuρyήθηκαν οι αιτίες της τωρινfjς τους διαμόρφωσης στόv·
τελεuταιο αύτό ενσαρκο βίο. 'Αναγνωρίζουν τό .νόμο τοΟ Κάρ-
.μ� σ'δλη του τη μεyαλοπρέ,πεια καt τη δικαιοσύνη. 1

/ 

Έρώτ.- Γιατί δ άνθρ�πος νά ξαναγεννιέται τ6σες ψορές, ά
-ψοϋ δεν πρόκειται νά. έξασφαλίσει τη διαpκη ε1ρήνη; 

Άπάντ.- Γιατί δέν μπορετ νά φθάσει στόν τελικό του 
σκοπό, χωρίς την πειρα, π

1

ού τοΟ δίνει ή ένσάρ�ωση, κι' οι

-περισσότεροι 'αύτι;>ί πειραματισμοί του είναι θλίψη καί πόνος. 
-'Έτσι μποροΟμε νά διδαχθοΟμε. Ή ήδονή, ή χαρά, δέν μας 
·,μαθα(νουν τίποτε, είναι έφήμερες και στό τέλος συναντοΟμε
μόνο τόν κόρο. Κι' άκόμη ή άδιάκοπη άποτυχία' μας στην ικα
-vοποί7Jση των άναyκων τοΟ άνώτερου έαυτοΟ μας μέ κάποιο
μόνιμο τρόπο δείχνει καθαρά,· {Sτι οι· άνάyκες αύτές μόyο ατό

:--- .... 1' 
.. 
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δικό τους πεδίο, τό πνευματικό, θά συναντήσουνε την πλή
ρωση. 

* * *

Έpώτ.- Σύμφωνα μέ τήν άποψή σας� τί οφείλεται γενικα στηv, 
άνθρωr6τητα ; 

Άπάντ.- 'Απόλυτη άναγνώριση ίσων δικαιωμάτων καί. 
προνομίων yιά δλους, χωρίς διάκριση φυλης, χρώματος, κοι
νωνικfjς θέσης καί γέννησης. 

Έpώτ.- Και πότε θεωρείτε, δτι συμβαίνει παράλειψη αύτη-
τ·ης όφειλ ης ; ·· 

Άπάντ.- Κάθε φορά πού θίyουμε μ' ενα όποιοδήποτε 
τρόπο τά δικαιώματα ένός αλλου, άνθρώπου η εθνους. Κάθε 
φορά πού δέν δείχνουμε ατούς αλλους την '(δια καλωσύνη, τηv 
ίδια έκτίμηση, την ίδια μακροθυμία, η την ίδια δικαιοσύνη που, 
άπαιτοΟμε yιά τόν έαυτό μας. Τά σύγχρονα συστήματα πο
λιτικfjς βασίζονται έντελως στη λησμοσύνη αύτων των δι
καιωμάτων, και στην πιό βίαιη έφαρμογη τοΟ έθνικοΟ έγωϊ
σμοΟ. 

Έpώτ.- Άσχολεϊσθε μέ τήν πολιτική; 
Ι 

Άπάντ.- Σάν 'Εταιρία, �π@φεύyουμε μ' έπιμέλεια τηv 
πολιτική, yιά τούς έξης λόγους: τό νά έπιζητει κανεtς πολι
τικές μεταρρυθμίσ?ις, χωρtς νά εχει έπιτύχει την άναμόρφω
ση της άνθρώπινης φύσης, είναι σάν ν' άδειάζει τό καινούρ· 
γιο κρασ1 σέ παλιούς άσκούς. 'Οδηγήσετε τούς άνθρώπου<; 
νά νοιώσουνε και ν' άναyνωρίσουνε στό βάθος της καρδιας 
τους, ποιό είναι τό πραγματικό, τ' άληθινό τους καθfjκον 
πρός δλους, καί τότε κάθε παλιά κατάχρηση έξουσίας, κάθ� 
αδικος νόμος της έθνικfjς πολιτικfjς, πού βασίζr;ται στόν άν
θρώπινο έγωϊσμό, κοινωνικό η πολιτικό, θά έξαφανισθεϊ, 
μόνος του. Δέν είναι άνόητος ό κηπουρός, πού γιά v· άπαλ· 
λάξει τ· ανθη του άπό τά δηλητηριώδη ζιζάνια, τά κόβει μόνο 

. στην έπιφάνεια της yης και δέν τά ξερριζώνει; Ποτέ δέν θσ; 

\ 
έπιτύχετε μιά διαρκfj κοινωνικη μεταρρύθμιση, ένόσφ θά κυ· 
βερνοΟνε ο! '(διοι έyωϊστικοl ανθρωποι. 

***
Έpώτ.- Ποια ε[ναι τα καθήκοντα: του θε6σοφου προς τον έα:υ-

τό του ; 
Άπάντ.- Ό ελεyχος κι' ή κατάκτηση τοΟ ιςαu,τεροι> 
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άπ' τόν άνώτερο 'Εαυτό. Ή έσωτερικη ήθικη έξάyνιση, τό νά:
μη φοβθ:ται κανε!� κανένα, εξω άπό τό δικο;στήριο της δικfjς 
του συνείδησης. Νά μη κάνει ποτέ μισές δουλειές, αν δηλαδΤk, 
νομίζει πώς αυτό πού κάνει εΤναι όρθό, νά τό κάνει ε[λι
κρινά καt φανερά. "Αν νομίζει · πώς εΤναι κακό, vά μη τό
κάνει διόλpu. Καθfjκον κάθε θεόσοφου εΤναι νά έλαφρώνει τό-, 
φορτίο του, άκολουθωyτας τό σοφό' άπόφθεyμα τοΟ 'Επίκτη
του: 

«Μή' παρςτσύρεστε μακρυα άπό τό καθηκοv σας άπό καμμιά ήλί
θια γνώμη, πού μπορεϊ δ άvόήτος κοσμος, vά μορφώσει γιά σας. Τέτοιες, 
κρίσεις δεν έξαρτωνται άπό σας, γι' αύτό δεν πρέπει να σας άπασχο·-
λουvε». 

Έρώτ.- Τα ·6ι6λ_ία, που θεωρείτε τη διάδοσή τους τόσο ση-
μα1iτική, δεν μου φαίνονται να προσφέρουνε καμμια πρακτική οοή
θεια στη•ι ανθρωπότητα. Αυτό δεν έίναι πρακτική εκφραση αγάπης .. 

' 

Άπάντ.- 'Εμείς εχουμε διαφορετικη· γνώμη. Νομίζουμε •. 
δτι εvα καλό βιβλίο, πού προσφέρει tροφη στη σκέψη του. 
κόσμου, πού φωτίζει κι' ένισχύει,τά πνεύματα καt τούς δίνει 
τη δύναμη .νά σuλλάβοuνε τtς άλήθειες, πού διαισθάνονται_ 
κάπως άκαθόριστα, χωρίς νά μποροΟνε νά τtς διατυπώσουν . 
νομίζουμε, πώς ενα τέτοιο βιβλίο προσφέρει πραγματική, ου·· 
σιαστικη βοήθεια: 

Έρώτ.- ,Είναι ή ίση δικαιοσύνη 'για δλους κι' ή αγάπη γι&� 
δλα τα οντα το πιο δψηλο εμ6λημα της Θεοσοφίας; 

Άπάντ.� 'Όχι. 'Υπάρχει κι' ενα πολύ ύψηλότερο. 

Έριοτ.- Ποιό μπορεί να είναι; 

Άπάντ.-'- Τό νά δίνοuμε.στούς αλλόuς π ε ρ ι σ σ ό τ ε-· 
ρ α άπ' δ,τι στόν έ'αυτό μας: ή α υ τ α  π ά ρ ν η σ η. Αυτό. 
στάθηκε τό εμβλημα καt τό πιό χαρακτηριστικό γνώρισμα των 
πιό μεγάλων διδασκάλων της άνθρωπότητας: τοΟ Γκαουτά_μα 
Βούδδα ,στην 'Ιστορία καt τοΟ ΊησοΟ ΧριστοΟ στά Ευαyyέ�ια. 
Αυτή τους ή άρετη καt μόνη εφθασε yιά νά κερδίσουνε την-· 
α[ώνια ευλάβεια κι' ευγνωμοσύνη άπό γενεές άνθρώπων πού., 
γεννήθηκαν επειτα. 
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Όλόκληρο τό κείμενο της δμιλlας 

τοu Προέδρου της Θεοσ. Έταιρlας Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 

την 1 Σεπτεμβρίου στήν α'ίθουσα ΙΛΙΣΟΥ 

·•ο γνωστός καί άπό • άλλες έπισΥ..έψεις του στήν 'Ελλάδα 'Ιν
δός φιλόσοφος Ν. Σρί Ράμ, ηλ-6-ε καί πάλι περί τά τέλη Αύ
γούστου - άρχάς �επτεμβρίου στήν Ά{}ήνα, γιά νά έπισy.,eφ&η
τό 'Ελληνικό Τμημα της παγκοσμίου Θεοσοφικης 'Εταιρίας.
Μέ τήν εύκαιρία αύτή μίλησε στήν αί-Ι}ουσα του ΙΛΙΣΟΥ τό

.... : .� ', . 
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βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου σέ πυκνό άκροατήριο. Ή ομιλία 
του ολόκληρη, στε,•ογραφη{)ετσα, δημοσιεύεται έδω: 

1891-

θά �θελα νά ττω λίyα λόγια yιά τό ερyον της θεοσοψικης Έται
ρ ίας. Οί τρεϊς σκοττοί της* εΙναι yνωστbί καλά σ' δλους σας. 1 

Μονάχα δ 1τρωτος ττεριέχει κάτι, ττού μττορεϊ νά θεωρηθη σαν δο
ξασία, σαν ττίστη. Ό δεύτερος κι' δ τρίτος εΙναι ένδεικτικοί μονάχα μιας 
έττιθυμητης yραμμης �ράσεως. vΕτσι, άληθινά, δ μόνος σκοττός, ττού συν· 
δέει ολους μας εΙναι ή τταyκόσμια άδελψότητα των άνθρώττων χωρίς. 

-καμμιά άττό τίς άναψερόμενες διακρίσεις. Άντιλαμβανόμεθα, δμως, οτι
.δ σκοττός αύτός εΙναι ένδεικτικός yιά τήν ϋπαρξη ώρισμένης σοφίας,
ττού ή ίδέα της τταyκόσμιας άδελψότητος άττοτελεϊ μέρος της. Τήν τταy
κόσμια άδελψότητα θά ,τρέπει νά τήν ίδουμε σαν τή θεμελιώδη άλήθεια:
καί ξεκιν<'2ντας άττό αύτήν νά έρευνήσ::,υμε, νά άνακαλύψουμε τήν θεία:.
σοφία.

'Αλλά, θά έρωτηθη: Πως θά βρουμε τή σοφία; Ποιός θά μας δι· 
δάζη; 

, Μου ψαί\εται, ττώς αν ζήσουμε τόν όρθό τρόττο ζωης, αύτή ή σο
φία θά ελθη σέ μας μόνη, φυσικά, ε15κολα. Δέν θα χρειασθη καν νά κά
μουμε ττροσττάθεια καί ν' άντιληψθουμε, νά ττιστεύουμε κάτι ττού θά εΤ
νο:ι μια διαπίστωση άπό τά εξω. 

*' * *
1 

Κάθε στοά της θεοσοφικης 'Εταιρίας ε Τναι κι' ενα κέντρον της:, 
θε(ας,σοψίας. ΕΤναι κέντρον yιά τήν εκΦραση του -πνεύματος της σοφίας 
αύτης. Καί, έττομένως, yιά τήν διάδοση αύτου του :πνεύματος. Άλλ" 
αύτό ιό ττνευμα δέν είναι άψ' έαυrου τταρόν. Είναι ττολύ ττιθανόν νά: 
διαβάζουμε και νά διδο:σκώμεθα ττολλά ττράyματα καί νά συζητουμε 
μέσα στή στοά, ομως ν' άποτυyχάνουμε στήν έκπλήρωση του σκοποϋ, 
της (;)εοσοψικης Έtαιρίας. Κι' ομως εrν.:χι δυνατόν ,νά αίσθανθουμε μέ
σα μας τή φύση της σοφίας αύτης κι' ετσι νά κατανοήσουμε τή φύση 
ολων των ττραyμάτων, ίδιαίτερα της ζωης καί ό"λ.ων των φαινομένων της •. 
ν' άντιληψθουμε τά ττρ 'yματα ο 11 ω 1 ε Ι ν α ι, οχι δπως τά ψανταζό�
μαστε. 

Κατά τή δική μcυ yνώμη, ή βασική, ή ούσιαστική θεοσοψική άντί-
ληψις συνίσταται στό οτι: 

- ή Ζωή εΙναι μία.
- Είναι αίώνια.
- Ή ϋλη εΤναι μέσον.
- "Ολες οί μορ:pές εΙναι έκψράσεις της.
- Καί δτι αύτή ή Ζωή ερχεται άπό άττρόσιτα:.

,τνευματικά ϋψη καί ε1ναι ή Δύναμις ττού δημιου�yεϊ τίς διαδοχικές μορ
φές σ' έξελικτική πορεία, μέσ� των δποίων πραyματοττοιεϊται ή έσωτε
ρική δυνατότης. 

Διαnιστώνω, συνεττ&:ς, στόν ανθρωπο μια άνώτερη φύση. 
Αύτό, ισως νά μή τό άντιλαμβάνεται σ' δλη του τήν εκταση κα·· 

νείς. Σιyά-σιyά ομQς μ ορεϊ νά yίνη τό βάθρο της σκέψεώς μας. Καί. 

* Qί σκοποί της 0. Ε. εl,•αι: 1) Ό σχηματισμός πυρη,•ος παγκο
σμίου αδελφότητος στήν αΛ•{}ρωπuτητα χωρίς διάκριση φυλης, πίστεως; 
φύλου, τάξεως η χρώματος. 2) Ή έ,,{}άρρυνσις της συγκριτικης μελέτης:: 
των {}ρησκειω,•, της φιλοσοφίας καί της έπιστήμης. 3) Ή μελέτη των ά
,1eρμη,1ε{1των ,•όμων της φύσε(Ι)ς καί τω,• λαν{}α,•ουσων στόν α,•{}ρωπ� 
δυ,ιάμεω,•.1 

. . . 
' 



• 1 

:190 ΙΛΙΣΟΣ 

.ιά μας δώση τή δυνατότητα νά βλέπουμε μέσα άιτό τις καταστάσεις. 
Αύτή, σε άδρες γραμμές, εΙναι ή θεμελιώ5ης «θέσις� της άλήθειας. 

Και δεν εΙναι μιά άλήθεια θεωρητικης άξίας. Μας άψ:>ρα. »Εχει σ' δλοuς 
-μας πρακτική έφαρμογή. Χρησιμεύει στήν καθ"ημερινή ζωή.

'Αλλά τ.ί έννοουμε δταν χpησιμοποιου,.ιε τίς λέξεις αυτές; � Ας ρω
ϊήσουμε πρωτα τόν έ::χυτό μας, γιατί ζωή σημαίνει έμπειρία. uοταν ή 
ζωή φθάση στήν άνθρώπινη μορφή περιέχει τήν σι<έψη, πού ώς β::χση της 
�χει τή σuνειδητότητα. υΩσ[ε, τούτη τήν αλή9εια πρέπει νά κατανοή
σουμε πρωτα γιά νά γνωpίσJυ,.ιε τή φ.Jση της ζωης. 

»Επειτα, ή ζωή σημαίνει σχέ::ιεις διαφ:>,:>ων εί:'>:7:Jν. Ή ζωή σιίς εtδι
κες μορφές σημαίνει: γέννηση, άνάιττυξη, ε'<τα::ιη, θάν:χτο. Δηλα5η έγ
χλείει τό παν. 

Ή αλήθεια δλων αύrων δέν δ.:ιναται νά λεχθη δτι εΙναι θεωρητική. 
UΟποια και νά είναι ή κλίση κά3ε π;>οσώ;τοu, ένδιαφέρεται γιά τή ζωή 
χαi τήν πραγματοποίηση των δυνατοτήτων του. Έν5ια:pέ;,εται γιά τις 
,σχέσεις του μ' ά\λοuς αν3ρώποu:;. Ένδια:pέpεται γι:χ τά φ::χιν6μενα της 
--yεννήσεως, τfj:J άvαιττύξεως, του θ::χvάτου. 'Επομένως, τό θέμα αύτό δέ ν 
�ίναι είδικης φύσεως, αλλ' α:p:>ρα κά3ε αν3,:,ώrτιν,1 ϋτ::χ,:>ξη: Τό νά μά· 
-$η τήν αλήθεια καί νά έλ63ερ:u9η ά;τό προλήψΞις, δεισιδαιμ:>νl�ς, ψ:χν-
-ταστικούς φόβους καί μάταιες πpοσπά3ειες πp:>ς κά3ε διε.J9..>νση.

Ό άνθρώπινος νους ε Ι ν α  ι έλεύ9ε,:>:>ς. Δέν μπορεί: νά κινηθη χω
. ρiς έλεu9ερία. 'Αλλά κατά τήν αJκηση της έλευ3εpίας του μπ:>ρεϊ νά πάρη 
,.κακή καιεύθuνση· νά περιττλεχθfj' σέ. φ:χντα:,ίες· νά πιστε·Jη σε άιτlθανα 
·πράγματα· νά ζητάη τά απραγματοποίητα· νά τρομάζη ά'tό πράγματα
πού δέν συμβαίν;,uν ποτέ. Μ' άλλα λόyι::χ, μπορεί: ν.:χ δημι :>υpyήση με
-γάλη δυστυχία γιά τόν έ:χu[ό του. 'Επομένως, εΙν:χι κα\ό νά μπορη νά
βλέττη τά πράyιlατα στήν άληθινή τους 5ψη. Και ή όμρφιά της θΞοσ�
ψίας συνίσταται στό δτι βUνδu5:ζει τό μεταφu::ιικόν μετά του πρ:χκτικοu·
συνδυάζει τό ύποκειμ,ενικό, α)τό π:>ύ δ κα3έ\/ας εχει τήν έ_l1tει9(::χ του,
με τά γεγονότα της άντικειμενικης πραyμαιικότητος. 'Έτσι, δίνει σ' αύ
-τά τά γεγονότα εvα ν:>ηuα και μα:; έπιιρέπει ν' α1ιιληφ):>'J,l� τήν ά\η 
:θινή σημασία των διαφp;:,ων φ:χινομsνων.

* "' * 

'Υπάρχει όμορφιά στή Φ.Jση. 'Αλλά καί ύπάρχουν πολλοί ό:ν3ρω-
--rτοι, πού δεν την βλέπουν. Ή -ό;.ιορφι:χ αύτή πρέπει ν' άφυττνισθη στό 
νου των άνθρώπων. Κατά τόν 'ίδιο τρόπο, ή άΜ3ινή σημασία της ζωης 
καί δλα τά φ::χινόμενά της γίν:>νται άνΝληπτά δταν δ νους του άνθρώ· 
που είναι καθαρός καί 5χι συννεφιασ,.ιένος. Ό νου:; πρέπει νά καθαρι
στη άπό τίς λανθασμένες t5έες, άιτό τίς σφαλερές προσκολλήσεις. Μό
νον ενας τέτοιος νους μπορεί: ν' άντιληφ9η τήν άληθινή σημασία των 
-πραγμάτων. 

Έκεϊνο πού εχει σημασία είναι ν' άντιληφ3ουμε προς ποία κατεύ
Ιι 8υνση πρέπει νά προοδε·Jσου,.ιε. Γιά τόν συνηθισμένον ανθρωπο, δ θάνα

τος είναι κάτι τό τρομερό, πού μας τά παίρνει δλα. Κι' δμως, άπό τήν 
-αποψη της ζωη-:; - κι' 5χι της μορφης- δ θάνατος εΊναι μέσον άνα
νεώσεως. Ή άληθινή του σημασία εyκειται στό δτι εΊναι θάνατος του

·περασμένου καί γέννηση μιας νέας άpχης. Πόσοι ό:ν3ρωποι στόν κόσμο
τό νοιώθουνε αύτό;

"Ας ύποθέσουμε δτι μπορου�ε νά τό άντιληφθουμε. �Αν γινόταν 
·.αύτό, ή στάση μας άττέναντι στά παγκόσμια φαινόμενα θ' άλλαζε τε
λείως. uοσοι νοιώθουν τήν άληθινή σημασία του θανάτου, εΊναι έλεύθε

, ροι άπό τό φόβσ,, άλλά οί πολλοί τόν ιρέμουν ύπερβολικά.
Φυσικά, ό θάνατος σημαίνει χωρισμό άπ αυτούς πού μας άγαπουν.

}Γι' αύτό, παρ' δλο πού μιλουμε γιά ένότητα ζωης, μέ)(ρις δτου αύτή ή_

. ' 
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.:ένότητα μας y(νη πραγματικότητα, παραμένει μιά εννοια άφηρημένη 
και πραγματικότητα εΤναι δ χωρισμός. 

· 'Αλλά yιά τό φωτισμένο πνεϋμα, πού δέν πλάθει φαντασιοπληξίες,
ή ένότης εΤναι ή ·πραγματικότητα στόν κόσμο �αι εΤναι φανταστικό δει
νό δ χωρισμός. ''Αλλως τε, στή χώρα των σωμάτων, <τα σώματα �Τναι 
<Sλη τήν, ωρα χωρισμένα. Μέσα μας, δμως, χωρισμένοι είμαστε η ένωμε
νοι;. 'Από τή σκοπιά του νου μας, 'είμαστε χωρισμένοι Αλλ' άπό τή 
σκοπιά_ της ζωης μας, ίσως να μήν είμα:πε χωρισμένοι Τόν χωpισμό 
,:όν δημιουρyεΊ δ νους μας, διοτι bλοι μας χτίζουμε τείχη yύρω 
μας, συναθροίζοντας μέσα στα τείχη δ καθένας τά κτή·1αrα του, οχι μό
--vον άποκτήματα φυσι-<α, άλλα καί ίδέες, πρ:>σι<ολλήσεις κλπ Καί εΙναι 
-πολύ έττόμενο, δσο _τό πνεG,-!α μας θα εΊναι κτητικό, ό χωρισμός θα πα-
.-ραμένη ή πραγματικότητα. Μονον αν μπορούσαμε να έλευθε;:ιωθοϋμε

1 -ά,:τό τήν κτητικότι�τα, ίσ.:..)ς νά άλλάζα•1ε στάσ'] άrτέναντι στούς άνθρώ
-πουςΌ θά επρεπε ν' άντιληφθοϋμε, bτι ή ζωή εtναι κάτι διαφορετικό άπό 
·,:ή μορφή καί δτι δ σκ,οπος της ζωης μπορεΊ νά είναι διqφορετικός άrτό
-την αττοψη της μορφης.

' 
.r..1,_\ . 

.. f- ) 

�υχνά μιλοϋμε yιά την Άλή9εια Καί δέν ένν:>οϋ·1ε μο,ναχα τα συy
·κεκριμένα yεyον6τα, που μα<.; ;;ιναι yνω:;rά Ύπα:>χουν κι' α\λ-:χ y.:y.:>νό.τα,
.,σέ μας ά•τρόσιτα η αyνωστα, πού τα έρε.Jνα ή έπιστή..ιη. Ή φυσική Ά

. λήθεια πε::ιι�μβάνει δλα τα yεy:�νό._α δλα τα yεy.:>ν6τα τnς συνηθι
,σμένης ζωης δλα τα yεyονοτα της έrηστή_1ης· καί δλα τα yεyονότα

. ·,:fiς ψυχολογίας. Άλλά_ή 'Αλήθεια σημαίνέι κάrι έ π ί π λ έ ο ν. Μου
,ψαίνεται, δτι ή 'Αλήθεια στήν πλήρη της ενν.:>ι:χ, εΊναι ή.'Αλήθεια περ ί  
,ης Μ ι α ς ζωης, ή δπ:>ία ·πε::ιι·<λείει 1$ \ε; τίς ί">L:χί rε:>Ξς μο;:>:pΞς, μΞ τίς 
,όποΊες έκδηλώνεrαι. 'Όrαν q. υ·τ ή ή Άλή9r.ι:χ yίνη καrαν.:>ητή, δλα θ:'χ 
-�Ιν_φ κατανοητά. Διότι ε!ν.:χι ή άλήθεια yιά τήν φJσΊ της Ζωηι;

1 

"Ας διαιρέσου,..ιε τή ζωή _σέ πνεϋμα καi ϋλη. (Αυτή 1) διαίρεση yί
-vε,αι yια νά συνεννοηθοϋμε,, O)(L γιατί εΙναι πραγματική) Μποροϋμε 
λοιπόν νά ποϋ;1ε, δτι ή ζωή. πού «κυλ& άrτό άτρόσιτ.α ϋψη» - καί δέν 
:ε{ναι δική μου ή Ε'<φρ:χση αύ.rή, άλλα της ,Ελενας Πετρό;3να Μττλα
βατσκυ-είναι yε_..ιάrη πν;;Gί-,lα. Ή ά\ή3cια λ'Jιrτόν yια τό πνεJμα συνί-

. -σταται στό δτι είναι ή πηγή, το κεφ:χλόβp.J:η, δλων 'των φαινομένων . 
.Καi ή σπουδή του άrτό τή θcοσ.:>ψία, άκριβω;;, την διακρίνει άπό τiς 
.αλλες έπιστημες, διότι ή έπισrή1η μελετάει τά ycy.:>v:nα των μ:>ρ:p:7>ν, ' 
,,:ου σχεδίου, της πορείας του μ"νάχα. "Ολα δμω:; αjτά--μορφή, σχέδιο, 
ποpεία--έρευνωνται yιά ποιό λόy.:>; Γι:χ τήν διεοεJνησrι του σι<ο,:του της 
.ζωης, ή δrτοία είναι ιό κεντρικό yεyονός τη:; ύrτά,:>ξεως �Ό;του ύrτα'Jχε ι 

.. ζωή, υπάρχει. καi άνά:ιυση αυωϋ τοJ σκοποJ. Μέ τί τρ ·όrτο θα τόν προ
·-σεyyίσουμε; 'Αν δέν'έννοήσου,..ιε τή φJση της ζωης, της ζωης μέσα μας
·και στούς άλλους, δεν· θά εχου,..ιε μάθει παχχ εναν ά:>ι9μό ξηρ5)ν yεyο
-vότων, πού χάνουν ϋστερ' άrτό και"ό τό έν5ιαφε;,ον τους 'Αν δμως 1 
.ισιώσουμε διά μέσου της ύrτοκειμενι'<ης ζωη;; την άληθtνή της φ:Jση, τό
-τε θά νοιώσουμε ενα σίσ3ημα σχέσεω;; μέ τή ζωή, οχι μ::ινάχα μέ δλους
·τούς άνθρώπους, πασά με δλόκληρη τή ζωη:.....καί αυτός εΙναι δ άληθι
,vός κοσμοπολιτισμός.

Κοσμοπολιτισμός δέν σημαίνει νά ταξιδεJη κανείς �έ πολλές χω
;ρες καi νά μαζεύη ένθ.Jμιά, οϋτε νά μσ;θαίνη άλλες yλ(3σσες. Αυrά πι
-eανόν νά εΙναι καλά, πιθανόν οχι. Κοσμοπολιτισμος εΤναι κάτι έπi πλέ
ογ. Νά γίνετε π ο λ ί τ η ς  ;του βασιλείου της ,z c;.ϊη ς:' Ν'ά ·'βλέ,πετε τα
.σ.λλα άνθρώπινα . οντα σάν. άνθρώπιν� ονrα. �οχι σάν Άμερικανοuς,

\ 
.,_ 

'" ,. � ' . ' i,:' 



192 ΙΛΙΣΟΣ 

Ίνδονησίους η Γερμανούς. Πρέπει νά προσπαθήσουμε νά τούς δουμε δ
λους σάν άνθρώπινα οντα, στiς μορφές ποίι τούς άνήκουν καί νά δουμε 
ϋστερα -::ίς δυνατότητες πού εχουν, στή φύση τους. Τό έξωτερικό τωv 
άνθρώπων ε!ναι ή σφραγίδα του παρελθόντος Ό καeέvας εχει χυ
θεϊ σέ είδικό καλοϋπι. Σκέπτεσθε μέ είδικό τρόπο έπειδή γεννηθήκατε. 
'Έλληνες καί έyώ σκέπτομαι άλλιως έπειδή γεννήθηκα 'Ινδός, έπίσης. 
διότι έσεϊς ε!σθε Χριστιανοί καί έγώ, ας πουμε, άνήκω στήν Ίνδουϊστι
κή θρησκεία. Άν είχαμε yεννηθεϊ σέ άλλη χώρα, ίσως νά είμεθα Μου
σουλμανοι καί θά έσκεmόμαστε σάν Μουσουλμανοι. Ποιά ε!ναι δμως 1) 
σωστή άποψη; Ή άνθρώπινη ψυχή δέν εχει ψ υ λ ή. Δεν ε!ναι Ρωσσική, 
Κινεζική, Άμερικανική η ο,τι άλλο. nAv μπορούσαμε νά τό νοιώσουμε 
αύτό- αν ή σκέψη μας δεν έδεσπόζετο άπό τόν έθνισμό μας - τότε θά. 
βλέπαμε τό κάθε τι άντικειμενικά καί οχι μέ τά γυαλιά της θρησκείας. 
η της έθνότητος. 

Ύπάρχει, βέβαια, όμορφιά πραγματική στήν κάtJε θρησκεία. Άλλά 
οί άνθρωποι δεν συνηθίζουν νά παίρνουν μονάχα τό καλό, ύποχρεώνοv
ται νά τήν πάρουνιολη. Άv ομως ύ-ποθέσουμε, πώς είμασιε σέ θέση νά 
διακρίνουμε μεταξύ του άληθου, καί του μή άληθους, αν μπορούσαμε 
νά έκλέyουμε yιά τόv έαυτό μας καί νά είμαστε έλεύθεροι στήν κρίση 
μας, χcφίς νά τρομάζουμε, αν ύποθέσουμε δτι άνεπτύσσαμε αύτόν τόv· 
τρόπο του σκέπτεσθαι, τότε ή 'Αλήθεια, σ' δλη της τήν όμcρ�ιά, μας ά
νήκει. Ή όμορφιά του κόσμου άνήκει σέ δλους. Χρειάζεται ομως νά τήv 
αίσθανθουμε, γιατί ό καθένας μας ζη μέσα σ' ενα κέλυφος, πού ε!vαι 
γέννημα διαφόρων έπιδράσεων. nAv καταφέρναμε νά βyουμε άπ' αύτό 
τό κέλυφος καί νά προσεγγίσουμε κάθε άνθρωπο σάν άνθρώπινο ον, νά. 
ίδ9υμε κάθε βιβλίο καί κάθε tδέα κατά τήν άληθινή του άξία, θά βλέπα
με τί αίσθημα έλευθεpίας θά νοιώθαμε. Τότε, σας άνήκουν δλα τά: 
πλούτη του κόσμου! 

*** 

Μιλουμε σιJχνά yιά άδελφότητα. Άλλά ήι άδελφότητα δεν ε!ναι 
σ ,<έσις έπιφανειακή, ουτε περιωρισμένη, Σημαίνει συγγένεια κατά βά· 
θος. Ό κ. Κρισναμουρτι συχνά λέγει, δτι ε!ναι κανείς τέλειος δταν σχε
τίζεται χωρίς τήν αίσθησι δτι έπιδιώκει τίς σχέσεις. Μπορουμε νά προ
σθέσουμε, δτι τό νά σχετίζεται κανείς τέλεια συνίσταται στό νά εtναι 
τέλειος. 

Ποιός είναι λοιπόν ό σκοπός της ζωης; θά μπορούσαμε νά τό 
θέσουμε ετσι: Νά εχη κανείς τέλειες σχέσεις μέ τόν καθένα. Νά ε
χη τήν πιό όρθή, τήν πιό ομορψη στάση άπέναντι στόν καθένα. Νό: εχη 
στάση κατανοήσεωc, οχι έπιψανειακης, άλλά βαθειας κατανοήσεως. 

'Από ,μιά τέτοια κατανόηση - άπό καρδιά σέ καρδιά- γεννιέται ή 
άληθινή συνεργασία. Τότε κάνει κανείς δ,τι βοηθάει τόν αλλον. Καi δέv
σκέπτεται καν «έyώ βοηθάω1>

1 άλλά βοηθάΗ ψυσικά, αύθόρμητα; καθώς 
θq: βοηθουσε κανείς τή μητέρα του. Δημιουρyεϊται μιά φύσις άδελφική. 

UΟταν αύτό τό πνευμα ρυθμ(ζη τίς σχέσεις μας στή ζωή, τότε ή 
ζωή γίνεται πηγή βαθειας εύτυχίας. Γιατί βαθειά κατανόηση, εύαισθησία 
καί δραστηριό,της πηγάζουν άπό τή συνρ;ίσθηση της συyyενε(ας. 

Κάθε 01οά μέσα στή θεοσοφική 'Εταιρία πρέπει νά εχη άπόλυτη, 
οίκουμενικότητα. Νά διέπεται άπό άπόλυτη έλευθερία. Δεν -πρέπει νά: 
ύ-πάρχη τό αίσθημα <ιαύτό όφείλ(ι.) νά πιστεύω καί τό άλλο οχι'>. Ύ-πάρ
χουνε τόσες θαυμάσιες άλήθειες νά μάθουμε, άλλcι χρειάζεται νά εtμcχ.
στε έλεύθεροι. Ό καταναγκασμός δέν ψέβνει κατανόηση. 

-�
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Πρέπει νά ύπάρχη άτμόσφαιρα πνευματικότητος. Καί πνευματικό
της, σtή σωσΊή εννοια, δέν σημαίνει προσαρμογή σέ εtδικi> δόγμα, άλ
λά έσωτερική κατάσταση. Τότε θά μπορέσετε νά κατακτήσετε τήν Χά
ριτα, κατά τήν Χριστιανική δρολοyία. 

Ή θεοσοφία δέν σημαίνει αυτή η 'έκείνη τήν πίστη, δέν εΤναι πίστη_· 
Ε Τναι · τ ρ ό π ο ς ζ ω η ς. Ή μαλλον θά επρεπε νά εΤναι τρόπος ζω
ης μέ ήθική βασισμένη ρτήν άδελψότητα, τρόπος· ζωης που ν' άποβλέ
πη στους ϋψιστους σκοπούς, που εΙναι πραγματοποιήσιμοι yιά τον κα
θένα. 

θαυμάζουμε τά μεγάλα ερyα, κι' δμως δυνατότητες ύπάρχουν yιά 
τον καθtναν. Ή πρωτοτυπία δέν άνήκει μονάχα στον κόσμο των ευyε
νων πνευμάτων. Ή δυνατότης νά ε'ίμαστε έσωτερικά έλεύθεροι 'ύπάρyει 
στον καθένα Ή δυνατότης της ύπέρτατης ευτυχίας ύπάρχει σέ κάθε άν
θρώπινο δν. Γιατί λοιπόν νά μή πάρουμε τό σωστό δρόμο yιά νά τήν· 
φθάσουμε; 

Ό δρόμος δέν εtναι ή άψαίρεση άπό τον άληθινό σκοπό της ζωης,. 
άλλά ή προσπάθεια νά ζουμε άβλαβC.ς καί . ώραϊα. f'Ιά είμαστε άπλοί, 
οχι πολύπλοκοι. Ι''ά προσεyyίζουμε τόν, καθέναν ίσια καί οχι πλάγια. 

Μπορεί νά ύπάρξη κατάστασις πνεύματος, δπου καθένας νά βλέπη, 
τήν άλήθειcς, τή στιγμή που παρουσιάζεται. Κι' αυτό εΤναι πολύ πιό ση
μαντικό, παρά νά πιστεύη σέ μιά η δυό άλήθειες. Μιά η δυό άλήθειες 
δέν άρκουν. Πρέπει νά εχω αυτή τή ψί.ση, που θα μέ πλησιάση σέ ο λ η; 
τ ήν φλήθεια. Μ' άλλα λόγια, πρέπει νά εχω μιά φύση μέ άληθινή κα
τανόηση, 

Δέν ξαίρω τί σημαίνει άδελψότης. Δεν ξέρω π�ς συνετελέσθη το
κάθε τι στή φύση. Έχω άπλC::ς άyάπη. 'Υπόθεσε πG..ς εχεις μεγάλη άyά
πη, άνιδιοτελη άyάπη, προς ε\α πρόσc.ι,πο. 'Οταν ε{σαι κοντά του, βρί
σκεσαι σέ κατάσταση άρμονίας. Ή έπαψή είναι πλουτος. �Εχεις καλ�lι) 
θέληση. Αtσθάνεσαι ϋψιστα. 

Αυι ή εΤναι ή άyάπη που δί, ει συyyενική σχέση. 'Αλλά έμείς χω
ριζόμαστε άπό ιά τείχη πού μας έμποδίζουν ν' άπολαύσουμε αυτή τη, 
σχέση μέ κάθε άνθρώπινο ον. 

Ό άδελψός Ζιvαpαyιαντάσα συνήθιζε νά λέyη, άναφέροντας τήν 
έπιστολή ένός Μύστου, δτι στήν άδελψότητα δέν χωρεί συμβιβασμός. 

Τό κυμα της πνευματικης rφοόδου Εα. επρεπε νά δδηyη σέ διαρκη 
πνευματικότητα. Μποpεί \ά ζητε διανοητικ,ά, vά σκέπτεσθε διαφορετικά
-κι' αυτό εΙνaι εξυπνο-- άλλά δέν πρέπει νtίχ συγχέετε τή διανόηση με. 
τό πνευμα. Πνευματικότης εΤναι οχι ή άνάπτυξη, άλλά ή άπαλλαyή 
άπό κάθε ίδιοτέλέια καί έyωιστικό σκοπό. UΩστε ή πνευματική πρόΌδος: 
μπορεί νά στηριχθη μόνον σέ · έλέύθερες διάνοιες, έλεύθερες άπό κάθε 
εΤδος ίδιοτέλειας-αυτή ή διάν_οια εΤναι άληθινά έλεύθερη.' 

Μπορεί νq ύπάρξη μιά πολύ εξυπνη διάνοια, ίκανή νά λύνη τά 
δυσκολώτερα μαθηματικά προβλήματα, άλλά άνίκανη ν' άντιληψθη τήν· 
όμ9ρψιά του Σαίξπηρ η του Αίσχύλου, yιά τήν όποία χμιάζεται διά
νοια άλλου είδους. Χρειάζεται μυαλό άληθινό, διεισδυτικό.,( 

Καί σήμερα δλος δ κόσμος yρειάζεται μιά άλλοιώτικη προσαρμογή. 
Πρέπει νά yίνη άλλαyή, yιά νά δδηyηθη δ κόσμος σέ νέο πολιτισμό. 
Νέον, οχι διότι θά ύπάρχουνε νέα είδη μηχανC.ν η δυνάμεων,· άλλά νέον 
στήν _έσωτεptΚ'Τ) φί.ση του άνθpώπου καί στήν άτμόσψαιρα yύρω άπό κ�
θε άνθρώπινο ον. 

Ή διάνοια έδημιούρyησε τήν διάσταση μεταξυ πνεύματος καί ϋλης. 
ΕΤπα ,τρίν, δτι δέν ύπάρχει άληθινός χc.::ρισμός. UΟπου ύnάρχει ϋλη, tJ
nάρχει καί πνεGμα. Δέν ύπάρχει έκδήλωση nνεύματος χcφίς ϋλη. Τά 
χωρίζουμε μόνον yιά καλύτερη κατανόηση. Καί λέμε, δτι ϋλη εΤναι δ,τ:ι. 
παρατηρουμε καί πνευμα δ,τι άντιλαμβανόμεθα έσωτερικά. UΥλη, δηλα-
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Sή, ειναι κάτι τό α·Jτικειμενικό και τινε5μα κάη τό ύποκειμενικό. 
Ή διανοια τοϋ ανθρώπου εΤναι ανάμεσα στό τινεϋμα και τήν ϋλη. 

�οσο στρέ:pου,.ι.ε τιρός τά ενδον, αποκτοϋμε έ:.ι.πειρία τοϋ τί ύπάρχει βα· 
ιθύτερα. Μπορ::>Jμε λοιπόν να ακολου9ήσ::>υμε όποιον5ήποτε δρόμο, αλ· 
λά γιά νά δηωουργησ::>υμε νέα κατάσταση, νέ::>ν πολιrισμό οχι άrτλως 
μηχανικόν, πρ:πει νά συyχωνεύσ::>υμε τό πνεϋμα μέ τήν πράξη. Καί δέν 
iιπάρχει πνΞυμ:χτικότης, πού να μήν είναι πρακτική 

Ό πνευμ:χτικός άνθρωπος είναι ><αί τά δυ:>. και γαλήνιος και δη· 
μιουpyικός 

VAv λοιπόν ή 'Εταιρία μας πρόκειται νά παίξη ένα ζωτικό ρόλο 
1<αt νά μήν μεινη σάν τίς τοσες α\λε:; ό,Jγανω:,εις στον κόσμο, αν τιρό-
-κειται να κατα :ττri ο,::>γανον γιά τήν αν3ρωπινη ποοοδ::>, ο,::>yανον στά 
χερια πνευματικών δυνάμεων, τά μέ\η της πρέπει ν' ανιαν.::χκλοϋν αύτό 
τό νεο πνε5μα. �οχι τό έπίκαί,::>ο «πνεJ . .ι.α της έποχης» αλλά τό πιό 9-
μορφο τινεϋμα, πού φέJνει διαφορετική πρ::>σέyyιση σΞ δλους και σέ δλα. 

Μονον ετσι ή Έταιρί:χ θ' αrτοβη αληθινα χρήσι·.ι.η Ν' α:,χολησθε 
μέ βιβλί:χ, αυτό δεν θα φέ::>η κα·.ι.μιά δια-pορά 

-- Πρεπει νά εχετε εvα τροrτο ζωης 
-- Να φέρετε έλευ9ερία σέ δλους 
-- Να είσθε ένανιί::>ν όλων των προλήψεων. 
-Νά ζητε αληθιν:χ κοσμοπολιτικά

�Αν ή 'Εταιρία μπορη νό: δp,άση εrσι, τότε θά ξεχω;:,(ση 'Όχι κατά 
-τήν τε ρι•.ι.μενη εννοια, αλλά κατά την σωστή.

Για μια τετοια αλλαyή, χοέος εχει νά έ::,γαα3η κα3ε μέλος. Δέ ν 
�Τναι ζήτημα μόν::>ν όλίyων ήyετων Εχομε π::>λλούς τετοιους αρχη
γούς στον κόσ.,.ιο Ευ,<0λο είναι να ό5ηγίj κανεtς πλή9η. Δέν εχει παρά 
-νά δη τί θε\ει τό πλη9ος καί νά τό 1Jη δυνατά. ΜΕτσι ύπαοχουν άρχηγοί 
-πολλών πολιτικών κομμάτων, όπου \τα μέλη ακολουθοϋν τον αρχηγό 
καί ό αρχηγός άκολου3εϊ τά μελη. Δέν εΤν.::χι · χρήσιμοι τέτοι Jι ήγέτες 
-στή θεοσ::>φι-<ή Έταιρί-:ι Τά μέλη δέν ύπάρχουν γιά νά εΤναι πλακα 
ΎΡαμμοφωνου, πού νά έπαναλαμβάνη όσα λέyει ό <.μεγάλος αοχηγός�. 
Τότε θά ηταν • 'Εταιρία παπαyάλων Κα9ε μέ\ος εχει ώρισμενη άξία. 
�Ξχει ώρισμενη σημασία. Μπορεϊ να γίνη δ·Jναμις προόδου Μόνον ετσι 
.έκτιληρώνει τόν σκοπό του. Δέν πρέπει να πιστεύει σέ εναν ά;:,ιθμό τιρο· . 
.σώπων καί όταν κτυrτοϋν μιά νότα, ν.:ι τήν έrταναλαuβάνη. Δέν λέγω, 
<Ιιι μιά άλήθεια δέν μπορεί νά έκφρασ3η άrτό εναν α,λον. 'Άν εΤναι, 
-πράyματι, άλήθεια, αν τό αίσ3άνεται κανείς πραγματικά δτι εΤναι τότε θά 
-rό Εc<φραση μέ τόν δι1<ό του τροπο, θά θέ:,η τήν δική }_OU σφραyί5α. 

Ή ζωή είνctι πολίι εϋκολη γιά τον άδιάντροπο, τον παλληκαρά, 
-ιον κατεργάρη, τον ύβριστή, τον θρασύ και τον έλεεινό. 

Είναι δμωι; ή ζωή δύσκολη γιά τον μετριόφρονα, τον άγνό, τον 
cνιδιοτελη, ησ1;>χο, άκηλtδωτο και εύφuη. 

Dhamιnapacla 
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·παρ�κληση στο Θεο yια εναν

' ι 

μικρ9 καμποvρη

.Δε φάνηκεν, άλήθεια, (και νυχτώνει ... ), 
-σάν κάθε βpriδυ τέτοιαν ωpα, στο μπαλκόνι
.δε φάνηκε ό άντικpυνός μικpός
--π�υv,αι �αμπούpης και καχεκτικός.

:Είν' τά παpάθυpά του, ώστόσο, φωτισμένα, 
-και πίσω άπό τά τζάμια τά κλεισμένα
·- τcεpνοϋν άνήσυχες σκιές, μισοσβυσμένες, 
--αχ, κάμε,-Θεέ μου,- νά μήν ε1ναι δα�pυσμένεc; ... 

,:Έίν' τόσο �pεμος, Θε,έ μου, τόσο άπλός, 
:κι είν' ή ψυχή το� τόσο πονεμένη 

· ,-σάν βγαίνει στο μπαλκόνι μοναχός
:.�μόλις ή νύχτα tpθεί, σκοτεινιασμένη ... ·

"Τό μεσημέρι μένει ωpα πολλή 
--πίσω άπ' τις γρίλιες των κλειστών παpαθυpιων. 

1 ' 

:Και με τι προσοχή παpατηpεί, 
.. στο δpόμο,· τά παιχνίfuα των παιδιών ... 

. Αότόι; δεν πα:ίζει, κι οuτε Π(,)U 1ολμα · 
·νά κατεβη, νά τpέξη, στο στενό. 
:Κάποτε ποuτpεξε κι αυτός, ταλλα παιδιά 

..φύγαν και τον άφίσαν μοναχό ..• 

·'

,, 
. 

1 '
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Κι &tav ή μάννα τοu τοu λέει: <ίΓιατ[ καl σu

δέν πας vά πα[ξης δπω� ταλλ� τά παιδιά;�> 

<ιΒαρuέμαι1> άπαvτάει αύτος σιγά. 

Και τον περ'vοuvε γιά ίδιότροπο πολό. 

'Ύστερα, μελετάει το μάθημά του, 

δίχως βοήθεια, μόνος, δυνατά .... 

-Κι εlv' ή φωνή τοu σάν προμήνυμα θαvάτ�u.

ώς άvτηχεί, βραχνή, στή σκοτεινιά ... 

Μόλις βρσ.δuάσει, βγα[vει στο μπαλκόνι. 

Οϋτε διακρίνεται στο σκότος το πυκνό. 

Μιά όκαρίvα εΙv' ή συντροφιά τοu ή μόνη,. 

κι δλο ·σφuράει τόv ϊδιοvε σκοπό. 

'Απόψε δμως δέ φάνηκε. Και τρέμουν 

οι σκιές στο δωμάτιό του το κλειστ'ό ... 

'Ώ, πως φοβαμαι, πως φοβαμαι, Θεέ μον
,. 

μήv τοu συνέβη τίποτα κακό ... 

Eiv' ή ψυχή του πάντοτε θλιμέvη .. . 

Εlvαι καμποόρης και καχεκτικός .. . 

Κάμε τούλάχιστοvι Θεέ μου, ή πονεμένη, 

ψυχή τοu vαvαι ηρεμη διαρκώς ... 

Κι αν εΙναι vά πεθάvη, ας μή τό ξέρη .. �. 

Σέ μιά γλυκιά όπτασία ας βλέπη πώς 

στή γειτονιά τοu κάποιο μεσημέρι 

μέ ταλλα τά παιδιά παίζει κι αύτός ... 

' .... i• 
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Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

φιλόσοφος; 'Όχι μόνον φι·
λόσοφος, άλλά άκόμη 1τε-

11)tσσότερον: Μύστης. 
Πενιχραι α1 ,τερι των καθ' 

"-δλα δοξασιων του ,τληροφο· 
,ρίαι. 'Ολίγοι σχετικως στί· 
χοι, ά,τοq,τάσματα, ά1tό δύο 
-μεγάλα 1τοιητίκά του ερyα,
--τους «καθαρμους» και τό «1tε·
.ρί φύσεως», τά ό1tοϊα θεω·
Ό ,ροΟνται γνήσια, διεσώθησαν.
-οχι 1τολλαϊ αl 1τερι των _tδε·
,&ν του. εfδήσεις των δοξο·
Ύράφων. · 

Δύσκολον εργον ή άναgύ· 
-στασις όλοκλήρου τοΟ συστή'
,ματος αύτοϋ. Διά την ζωήν 
του ·και την δρασιν του ύ1tάρ· 
J(OUV. 1tληροφορίαι τινές. Ή 
·,τροσω1tικότης του' περιβάλ·
:λεται μέ θρΟλον, δπως δλων
·των θείων άνδρων.

' 

* * 

Ε'ις τόν · 'Ακράγαντα της 
.Σικελίr:χς έyεννήθη και εζησε 
-τ_όν περισσότερον χρόνον της 
ζωης του. Προσωπικότης της 
�Ελληνικηc; άρχι:χιότηrος τοϋ 

. 5ρu αtωνος (495-:--435). 
Δημοκρατικός τό φρόνημα, 

άνεμ(χθη .-ένερyως εις την πο· 
.λιτικην ζωην τοΟ .τόπου του, 

· <>ιεπόμενος -:'!Τάντοtε άπό τάς
ύψ�λcί°ς· tδ'έας ιτοΟ άνθρωπι�
σμοΟ και τοΟ ένδιαφέροντος
πρός τους όμοίους του� 1:Ξ:tρ·
γάσθη , χωρίς ματαιοδοξίαν

) 

' 
;. ··, ,1 

και ·άπε1τοιήθη ύψηλόν άξίω
μα της πολιτείας, τό ό1τοίον 
,τοϋ προσεφέρθη. 

,.. 

* * 

Ώς θερα1τευτης i<αί ,τροφή· 
της άηχφέρεται. Ίερατ ικαί 
ένέρyειαι τοϋ άποδίδονται 
ώς θεουργοΟ, που εδιδε την 
ζωην εις νεκρούς_, δηλαδη 
την αtωνίαν ζωην εις τους 
άγγ9υς 1:<αι κεκαθαρμένους 

' άπό τόν ρ'όπον των παθων 
καί άπό τάς προλήψεις. Πολ· 
λα1 c iπό τάς πράξεις του ά· 

·, ναφέρονται ώς. θαύματα, ώς 
ύπερφυσικά · έ,τιτέύy μ α τ  α .. 
'Αλλά τι ήμπορεϊ νά είναι · 
«θαΟμα» καl «ύπερφυσικόν» 
δι' ενα ανθρωπον, άφοΟ δλ� 
εύρίσκονται και δλα γίνονται· 
μέσα εις την Φύσιν; Μήπως 
ή άνθρωπίνη {:χyνοια δημι· 
ουργεϊ αύτους τους δρους; 

Έξ αύτων λοιπόν και έξ 
αλλων καταφαίνεται ή θεία 
προσωπικότης τοϋ '"Ακραyαν· 
τίνου σοφοΟ. 
· Έσωτερ_ικάς άρχάς βεβαί·
ως οϋτε ουτος έξωτέρίκευσε .

. Τουλάλιdτον ε(ς.τά σωζόμενα 
ςιύτου ούδ.έν άναφέρετqι. Τοϋ· 

- το άποτρλεί τόν κανόνα των
σοφων . .Δέν άρνεϊται ε(ς τους

. στίχους του την άξίαν της έμ·
πειρίας, οϋτε την1 ··συμβολην .
της άνθρωπίνης διανοίας εtς
την γνωσιν της πραγματικότη-

1 .
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τος, άλλα τάς πηyάς ταύτας 
εύρίσκει άνεπαρκείς. Δι' αύτό 
καταψεύyει, άφοΟ ήμποροΟ· 
σεν, είς την ΜοΟσαν και έξ 
αύτfjς λαμβάνει μείζονα γνω· 
σιν. 

* 

* * 

Πυθαγόρειος; Τά ιστορικά 
δεδομένα άνεπαρκfj. Α1 δια
σωθείσαι δμως φιλοσοψικαί 
του ίδέαι ήμποροΟν νά τόν 
κατατάξουν είς τούς Πυθαγο
ρείους η τουλάχιστον εlς τούς 
πολύ έπηρεασμένους άπό τάς 
πυθαγορείους άρχάς. Πάντως 
είς τά γραπτά του εδωσε 
άδράν την προσωπικήν του 
σψραyίδα. 

* 

* * 

Κα! ή κοσμοθεωρία του; 
Διεσώθησαν εύτυχως περ! αύ
τfjς ικανά. Βάσις της τά 
«στοιχεία» του, πού τά θF.ω· 
pεί «ριζώματα πάντων», δη· 
λαδη συστατικά δλων των 
μορφων. Τά στοιχεία του, αl

διάφοροι ποιότητες τfjς ούσί· 
ας τfjς Φύσεως, είναι άyέννη· 
τ::χ, αψθαρτα και αίώνισ, θεία, 
ώς τά άποκαλεί. Με διαφορε· 
τικάς ίδιότητας είς την κλι· 
μάκωσιν τελειότητος πού 'ά· 
ποδίδει είς αύτά. Τό άπλού· 
στερον, τό πρωτόyονον τό 
καλεί «yfjv», βαρείαν και 
σκληράν. Πέραν τούτου το· 
ποθετεί τό «ϋδωρ», σκοτεινόν 
κα! ψυχρόν. Είς άνωτέραν τά
ξιν θέτει τόν «άέρα», ρέοντα 
κα! διαψανfj. Ώς τό άνώτα
τον δε πάντων δέχεται τό 
«πυρ», θερμόν κα! λαμπρόν. 

Al μορψαl τfjς Φύσεως, 

· «τά δντα» εlναι σύνθετα ά
πό τά στοιχεία του, ή δε έξε
λικτικη κατάστασις έκάστη�
μορψfjς, ή ποιότης της 1 προσ
διορίζεται άπό τά ένεχόμενα:
ποσοστά των στοιχείων που,
την άποτελοΟν. Τά στοιχεία,.
ώς εϊπομεν, εΤναι άνώλεθρα,.
α1 μορφαl εΤναι έκείναι που,
ύπόκεινται είς διάλυσιν και
είς έκ νέου σύνθεσιν. Α1 μορ
ψαί δεν yεννωνται, άλλά μό·
νον άνάμιξις και έναλλαyη,
γίνεται των στοιχείων πρός..
παραyωyην αύτων: «Φύσιν
ούδενός έστι έόντων άλλα
μόνον μίξις τε διάλλαξις τε.
των μιyέντων έστί».

'Αλλά τί εΤναι έκείνο ποι),.
cυνθέτει καί άποσυνθέτει τcr 

στοιχεία είς μορψάς; Έδω &.
ψιλόσοψός μας τοποθετεί δύο
δυνάμεις, δύο ίδ.ιότητας: Την
ψιλότητα, δύναμιν ένωτικήν,.
συνθετικην και τό νείκος, δύ·
ναμιν άποχωρίζουσαν, άπο·
συνθετικήν. Τάς δυνάμεις:
ταύτας άποκαλεΤ έπ(σης, ώς.
τά στοιχεία, «θείας». Τά στοι·
χεία και α1 δυνάμεις αυται
κυβερνοΟν τόν_ κόσμον. Δεν
όνομάζει δμως και την ούσίαν
έξ ης έκπορεύονται α1 δυνά
μεις τfjς ψιλότητος και τοΟ νε(
κους. 'Αλλά ίδιότητες χωρ!<;
ούσιαστικόν ερεισμα δεν δύ
νανται νά νοηθοΟν. Παράλει·
ψις; 'Ή μαλλον άπώλεια των
σχετικων στίχων; Προψανω<;.
θά συμβαίνη τό δεύτερον, ά
ψοΟ, ώς προελέχθη, έλάχιστοι
σχετικως στίχοι των ερyων
το� διεσώθησαν μέχρις i)μων_

Ό Κόσμος προfjλθεν έ� 
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της άVυπαρξίας; Βεβαίως δχι. 
Ή κοσμογονία αρχετqι άπό 
τοΟ )(ωρισμοΟ και της μίξεως 
τ&ν στοιχείων χάρις εtς τάς 
δυνάμεις τοΟ νε(κους και της 
φιλότητος. t tς τό «σφαϊρον» 
του, δηλαδη εLς την προηyη
θεϊσαν της δημιουργίας κα-
τάστασιν, ύπηρχον τά στοι· 
χεϊα και αι δυνάμεις. 'Όχι 
δμως δια1,<εκριμέναι, άλλα εtς 
μη ένερyόν κατάστασιν, εtς 
κατάστασιν &ποιον. Μέσα εtς 
τόν σφαϊρον ουδέν στοιχεϊον 
ήμπορεϊ νά διακριθfj. Ό σφαϊ· 
ρος ε(ς δλα του τά μέρη είναι 
'(σQς καί απειρ,ος. Τουναντίον 
τό Σύμπαν εύρίσκεται εις δι· 
αρκη μεταβολήν. Ή φιλότης 
και τό νεϊκος διαρκως εύρί· 
σκονται έπί τQ ερyφ, συνθέ· 
τουσαι τά στοιχεϊα εtς μορ· 
φάς κα1 άκολούθως άποσυν· 
θέτουσαι, αυτας πρός πρό· 
οδον. 

Πνευματόδοξος η μηχανο
κράτης; 'Όχι μηχανοκράτης, 
άλλά φυσιολόγος καί πνευμα
τόδοξος. Εϋκολα έκεϊνος πού 
δέν έμβαθύνει η δέν θέλει να 
έξετάση τά πράγματα μέ τόν 
νοΟν έλεύθερον, δίδει χαρα
κτηρισμούς αδίκους; Άλλα ό 
σοφός μας παίρνει την yvωσιν 
άπό την ΜοΟσαν, _ καθώς εϊ
πομεν. Ήμπορεϊ λοιπόν νά 
μη εΤναι · πνευματόδοξος καί 
φυσιολόγος άφοΟ την yνωσιν 
του λαμβάνει άπό αυτάς τάς 
πηyάς; Άτυχως τό ερyον του 
δέν διεσώθη έν πληρότητι. 

' . 
,J. , .• 

' ι 

, 'Από οσα ομως εφθασαν μέ
χρις ήμων βλέπομεν δτι όμι
λεϊ διά τούς «δαίμονας», τάς 
ψυχάς. Τούτων,· ώς διδάσκει, 
ή πρόοδος γίνεται διά των 
μετενσωματώσεων άπό τάς 
άτελεστέρας εtς τάς τελειοτέ
ρας μορφάς των δντων. Δt" 
αυτό.σέβεται και τήν, πρό της. 
άνθρωπίνης μορφης, ζωήν. 

Την άνθρωπινην μορφην ' 
δέχεται ώς σταθμόν διά τηγ 
περαιτέρω άνέλιξιν τοΟ δαί
μονος, της ψυχfjς. 'Αλλά μέ 
προύποθέσεις: Της yνώσεως
καί της ήθικfjς τελειώσεως. 
Al άyνα1. ψυχαί, αι &ριμοι, 
έμφανίζονται εtς τόν κόσμον 
των άνθρώπων ώς μάντεις. 
καί θεραπευταί. Άπερχόμε· 
ναι δέ τοΟ κόσμου τούτου πα· 
ρακάθηντ�ι καί συνεστιάζον· 
ται μετά των 'Αθανάτων, ώς 
λέγει εις τούς «καθ�ρμούς». 

Δέν ήμπορεϊ κανείς, έμβα·· 
.θύνων' μέ έλευθέραν την σκέ
�ψιν εtς τά σωζόμενα τοΟ σο· 
φοΟ Άκραyαντίνου, νά μη αt
σθανθfj διά την άδράν αυτοΟ, 
προσωπικότητα θαuμασμόν, 
άλλά καί σέβας μέγα. Προσε
πάθησε καί αύτός, ώς πρα
yματίκ,ός Μύστης, νά μεταδώ· 
ση ο,τι ήδύνατο, δυνάμεις. 
γνώσεις καί άρχάς, εtς τόν ά
δελφόν του ανθρωπον διά να 
άνυψώση, δσον ητο. δυνατόν, 
την ψυχικην έκάστου , , στάΊ 
θμην. Αυτό είναι τό ερyον των, 

. μεγάλων της Φύσεω·ς τέκνων. 
Των ώρΙμων ψυχών της Γης. 
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Μεταγραφή σ' tλεύθερο 

στLχο ΑΓΙ ΘΕΡΟΥ 

'Όπως εί,•αι γγωστό, τώ,• έργων τοϋ μεγά ου 
... �ροσω><ρατι/.οϋ» φιλοσόφου, άποσπqσματα μόνο 
1-ιάς π�ρεδωΥαν διάφοροι συγγραφείς, ό ιογένης ό 
Ααέρτιος, ό Στοβαίος, ό Πλούταρχος, ό Πλάτων, ό 
Άριστοτελης καί. άλλοι. - Τ' άποσπάσματα αυτά 
-uυγκεντρω{}-ησαν άπο τούς φιλολόγους καί. άνήκουν 
ui- δυό έμμετρα έργα του, τό «Περί φύσεως» καί. τούς 
"'καθαρμούς». 

Το απόσπασμα πού δημοσιι,ί,ουμε κατά μεταγραφ1) 
,σ' ελεύθερο στίχο τοϋ ποιητη V Α γι Θέρου, είναι το 
ύπ' άρ. 1 τοϋ «Περί φύσεως». 

vΕκδοση Έλληνικη τών κειμένων τούτων δέν ύ
.πάρχει. vΑγγλοι δμως, Γερμανοί. καί. Γάλλοι φι 
.λόλογοι κι' ε,•ας uΕλληνας κα{}-ηγητης τοϋ Πανεπι· 
-στημίου τοϋ Παλέρμου, τον περασμένον αίώνα, τά 
::έχουν εκδιί:ισει καί. μεταφράσει,· ό τι,λευταίος μάλι
-στα tμμετρα. 

Σύ,,Παuσανία, τοϋ σοφοϋ τ' Άγχίστη γιέ, 

τ' αuτιά σοu τέντωσε, γιατι οί δuνάμεις 

πού σκόρπιες εΙναι στο κορμί μας γύρω 

και τά καλά και τά κακά, πού, ριζωμένα - μέσα τouc;, 

τ' ά:φρόντιδοu μας στοχασμοϋ την κόψη τη στομώνοuνε, 

μικρό μεράδι μόνο της ζωijc; κατέχοντα�, 

πού αuτό ζωη· δέν εΙναι, καt σέ θάνα't'ο 

γοργόνε καταδι�ασμένοι, σάν καπνός ·πεταν 

καt διασκορπίζονται. Καθένας τοuς κατέχει 

-ό,τι στο δρόμο πού γοργοδιαβαίνει τοi.Ιλαχε 

ν' ά:παντήσει καί, μέσ' στην ά:ναμελιά τοu, 

-ιπώς τά κατέχει ολα καuχιέται. 

'Τόσο πολu εΙναι δύσκολο γιά τούς ά:νθρώποuς 

νά ίδοϋνε μέ τά μάτια τοuς τά 1δια 

καt νάν τ' ά:κούσοuν με τ' αuτιά τοuς 

-και vά.v τά νιώσοuv με τό στοχασμό τοuς. 

,Εσύ λοιπόν, ά:φοϋ τό δρόμο_ σοu ώς τά 't'ώpα βpηκες, 

-όσα στο νοϋ σο•, βολετό εΙναι θάν τά μάθειc;. 
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Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ 

ΤΗΣ ΣΕΛ ΗΝΗΣ 

·Η ΣΕΛΗΝΗ, απομακρυσμένη
στο διάστημα 240.000 μί

:λια μόνον, είναι δ πλησιέστερος
-προς τη γη μας πλανήτης καί ή
άλλη πλευρά της ήταν ω; τώρα α-

1 ' :ι 'θ ' 'Ε 1tpοσιτη σι:; κα ε παpατηpησι. . ·
πί α1ωνες τ' ανθρώπινα 6λέμματα
-αντικpύζουν καί μελετcJίίν, τη μιά
·μονάχα πλευρά της σελήνης: '0
.λόγος του παράδοξου τούτου
φαινομένου είναι δτι ή πεpιστpο
·cρη της σελήνης γύρω απο τη γη,
καθώς _καί γύρω από τον δικόν
,ης άξονα, γίνεται προς την ίδια
κατεύθυνσι, απο δυσμων προς α
·νχτολάς, στην ίδια περίοδο χρόνου
ακρ,ι5ω;.

Καίτοι ή σελήνη κινείται σε 
·μιά σφιχτή τpοχια: περί 'τrιν γη,
�έν μοιάζει νά είναι συνδεδεμέ
νη σάν με: ακλόνήτη pά6δο. Συμ
·6αί νουν παpαλλαγέ:ς στrιν έ_λλει
πτική πορεία της, αποκλίσεις
,ανάλογες με: την άλλαγή έποχων

Τοσ J AMES S. PERKINS 

Με: σκίτσα του ιδίου 

νης. οι δε: μελέτες της έπιφα
νείας της γης καί της τpοχιας 

, της συ.νετέλεσαν σε: θεωρίες δχι 
μονάχα γιά 1iY)Y πpοέλευσι της 
σελήνης καί την κοσμολογικήν 
της ιστορία, μά 6οήθησαν καί 
γιά την έξήγησι πλατύτερων γε
γονότων στο ήλιακο σύστημα. 

"Τώρα που δ άνθρωπος φθάνει 
τη σελήνη με νέα οpγανα, πpο-
6λέπεται δτι μέσα σε δύο η τρία 
χρόνια*, pουκέττες έφω3ιασμένες 
με: φωτογpαφικέ:ς μηχανzς θά 
μπορέσουν νά κυκλώσουν την σε
λήνη. Ύπελογίσθη δτι έάν έπι
τευχθη όφηλη ακpί6εια πτήσεως 
των πυραύλων, θ', απαιτηΟη πο
ρεία 157 ώpων γιά ν:χ κάμη ενοc .. 
όχημα του διαστήματος τον γσpο 
της σελήνης καί νά έπιστpέφη 
στη γη. Είναι δυνατον ν' αοξηθη 
ή ταχύτη'ς .σε άλ�� στάδια. του 
ταξιδιοσ του πυραύλου, ωστε δ . 
γυpος περί την σελήνη νά συντε-

της γης, καθώς καί άλλες κινή- * Τό άρθρο αύτό έδημοσιεύθη
σεις, που καθιστοίίν έναλλακτικά στο τεϋχος Μαρτ(ου 1959 του 1)..-

1nencan Theosopbιst. Ή πρόβλεψις δpατο και. αόρατο ενα πρόσθετο έστηριζότα\Ι, φαίνεται, στά άμερι-
18 ο)ο της έπιφανείας της σελή- κανικά στοιχεία. 

) , 'Από τ.,ό The American Theo ophist 
1 

.. \,. \ .. 

,·. 
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λεσθή π-:;λυ ησυχα:. Ό πύρα:υλος 
θά μποροϋσε άπο τίς 15 7 ωρες 
τοϋ τχξιδιοϋ του τίς 50 νά τίς 
περάση πολυ κοντά στη σελήνη. 
Τί θ' άποκα:λύψουν οί πρώτες 
τηλεκπομπές κα:ί (άν επιστρέψουν 
σώα:) τά φίλμς γιά την άλλη 
πλευρά της σελήνης ; Πολλοί πι
στεύουv δτι ή κρυμμένη πλευρά 
δέν θά είνα:: άλλοιώτικη άπο την 
φα:νερή-κχt δτι θά βλέπα:με 
τους ιδιους κρα:τijρες κα:ί τίς ιδιες 
άχχνείς εκτάσεις σκόνης. 'Αλλά 
είναι δυνα:τον ν' άποκα:λυφθοϋν 
μερικα φχινόμενα:, που y' άνα
τρέψουν μιά η δυο στέρεες ίδέες 
γιά τη συγγένεια: της σελήνης μέ 
την γή. rf πορεί ν' άνοιχθοϋν και
νούρια: πεδία ερεύvης. Μερικές 
άστρονομικές δποθέσει; μπορεί 
y' ανατραποϋν καί να είσαχθοϋν 
νέοι προσανατολισμοί στην κο
σμ-:;λογικη σκέψι. Έπί παρα
δείγματι, μπορεί οί τι.αρχτη_ρή
σεις να ελθουν σ' ενίσχυσι της 
άχα:θιέρωτης lδέας, δτι ή σελήνη 
δέν είναι γέννημχ, άλΗ γ ο
ν ε υ ς της γης. 

Φαντασθ·ητε ή άλλη πλευρά 
της σελήνης νά είναι ά.παλή ! 

Οί τριάντα: ·η καί .. ερισσότερες 
χιλιάδες κρατήρω•ι που κα:λύ
πτουν τ·ην δρατη πλευρά της θά 
επρεπε νά εξηγηθοϋy εκ νέου. 
'Άλλως τε δέν ύπάρχει ω; τώρα: 
κχμμιά πειστικη εξήγησις τοϋ πώς 
εδημιουργήθηκαν. Μερικοί είναι 
ο:αμέτρου εκατοντάδων μιλίων, 
μέ πυργώματα: ϋψους δεκαεπτά 
χιλ:άοων ποσών-φυσικά φαιν6-
μενχ που άληθινά προκχλοϋν 
στα:μάτημα της ό:ναπνοης. Σχε
δον δλοι οί επιστήμονες συμφω
νοϋν δτι οί κρχτήρες α;υτοι εγι-

ναν δταν μετεωρίται η μεγαλύ
τερα: μετέωρα: και πλανητοειδή 
χτύπησαν την σελήνη, σ' εποχry 

' �  � , , � C'f , που ,1 επιφανεια: της ,1 ενα: με-
ρος της ήτα:ν μαλακή. 'Άλλη εκ
δοχη είναι δτι οί κρατήρες εχ,,υγ, 
ήφα:ιστειακη προέλευσι. Δέν ύ
πάρχει, δμως, καμμιά ενδειξις; 
λάοας κα:ί δ πυθμην των κρατή
ρων είναι χαμηλότερος άπδ τc, 
γύρω εδα:φος, εξ άλλου είνα:ι πά
ρα πολυ πλα:τείς, ωστε άπο
κλεί_εται νά σχημα:τίσθηκα:ν άπe> 
ήφα:ίστεια:. 'Υπάρχει μεγάλη δια
βάθμισις κρα:τήρων η «περιτειχι
σμένων πεδιάδων»' &πο τους με
γαλύτερους (Κλάοιους καί Γκ.ρι
μάλδι) που είναι περισσότερC>
εκτεταμένοι άπο την πολιτεία.. 
Μ�ίρυλαντ*, μέχρι τους μικρότε
ρους, που δύσκολα είναι δρα:τοl 
μέ το τηλεσκόπιο. Μερικοί είνα:ι 
τόσο πλα:τείς ωστε ή άπόστασις 
απο το κέντρο τοϋ δαπέδου εως 
τά τείχη κρύβεται άπο την σφα:ι
ρικη επι(fάνεια: της σελήνης. Τά 
δάπεδα: είνα:ι άκα:νόνιστα: κυκλι
κά. Πολλοί μεγάλοι κρατήρες πε
ριλχμοάνουν στό εσωτερικό τους 
άλλους μικρότερους. Αυτοί δεν· 
επιδέχονται άλλη εξήγησι άπδ 
την μετεωρcκη πpοέλευσι. Έπl 
παραδείγματι, ή «θάλασσα: Ιιη
))rίuη1», μιά μεγάλη κυκλικη πε-
διάδα kοντά στο οόρειο άκρο της / 
σελήνης, λέγεται δτι έδημιουρ· 
γήθηκε πιθανώς άπο την πτώσι. 
{νος πλα:ν.ητοειδοϋς, διαμέτρου 6(), 
μιλίων. 

Πα:ρα:τηρήσεις έπί γνωστών 

* Περίπου μιάμιση φορά τό έμ
βαδόν της Πελοποννήσου. 

ι' , 

' 
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μετεωρικών κρατήρων στην έπι
φάνεια; της γης φαίνεται να ένι
σχύοuν την μετεωρική θεωρία για 
τους κρατήρες της σελήνης. Ό 
πρώτος μετεωpικος κρατήρας της 
y·ϊjς, που ά:νεyνωpίσθη σαν τέτοι· 
ος, εΙναι δ κρατήρας Barrίnger 
στήν ερημο της 'Αριζόνα. Μοιά

ζει σαν ενα; πελώριο κύπελλο' 
600 πόδια; βάθος καί διάμετρο 
τρία τέταρτα μιλίου, τριγυρισμέ
νος μέσα: κι' εξω ά:πο ασβεστόλι
θους καί ά:μμόλιθους. Ή fιλικία; 
του όπολοyίζεται σε 50 χιλιάδες 
χρόνια. Ή ανάπτυξις της έναε
pίου φωτογραφήσεως στον Κανα;
δα εφεpε εις φως μια δωδεκάδα; 
κρατήρων πιθανής μετ�ωpικης 
προελεύσεως. Ό μεγαλύτερος, 
διαμέτρου 20 μιλίων, όπολογί
ζετα;ι δτι έδημιουpγήθηκε πpίν 
500 εκατομμύρια; χρόνια. 'Ένας 
αλλος, δ κρατήρας Deep Bay 
στο Σα:κα;τσεβάν, τελείως κυκλι-

κός, έκτάσεως εξη μιλίων, βάθους 
700 ποδων, θεωρείται ήλικίας 
τουλάχιστον έξηντα έκατομμυ· 
pίων έτων. ΟΕ μελέτες πάνω σ' 
αύτους τους κρατήρες ένίσχυσα;γ
την 1δέα, δτι πιθανως οί μετεωpl· 
κοί κρατήρες στην έ.ιιφάνεια; της 
γης εΙναι πολυ συνηθέστεροι ά:πο, 
δ, τι ένομιζότα:ν ως τώρα καί 'ίσως 
παρέχουν σαφή έξήγησι γιά την 
πpοέλευσι καί των κρατήρων της 
σελήνης. 'Όλοι οί μεγάλοι κρα
τήρες εΙναι προϊόντα έκpήξεων
Αύτοί που ερευνήθηκαν στη γ'Υ} 
αποδεικνύουν δτι ή yη έβάλλετο 
έπί μακρόν ά:πό μετέωρα;, ά:λλά: 
οί γνωστοί κρατήρες δεν εΙναι 
τόσο πολυάριθμοι ωστε νά όπο-

- στηριχθη δτι ό πλανήτης μας έ- ·
βομβαρδίσθηκε τόσο σκλ ηpά . δσο
fι σελήνη. Ή προσπάθεια να έξη
yηθη αύτη fι έκπληκτικη ά:vο·
μοιότης ώδήyησε στην ά:πίθα.νη_
1δέα;, δτι ό 6φ6αpδισμός της σε-
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J..1ινης ελα6ε χώραν σε μια σχετι
-κως σύντομη περίοδο, δταν ήταν 
ί"tδιαίτερα εκτεθειμένη εξ αιτίας 
-των τροχιακων σχέσεων μ-ε�αξυ 

γης, σελήνης και του λοιποσ ήλι
«κοίί συστήματος. 

01 κρατήρες τής · σελήνης δεν 
:-μπορεί yd; εξηyηθοσν τόσο ευκο
:-λα. Γιατί δ κρατήρας Τύχων, δια-
μέτρου 54 μιλίων, είναι το κέν

. τρον · ένος θεαματικοσ άκτινωτοσ 
συστήματος, που οί γραμμές του 

. άπλώνονται στην επιφάνεια τής 
<1ελήνης χωρίς να τίς διακόπτουν 
Όουνά, ώκεανικcι λίκνα η κρατή
ίρες, και οί γ.ραμμες αύτες είναι 
,6αθουλωτες καί οχι εξέχουσες_; 
:Είναι ά4ρατες δταν δ ήλιος δύη, 
,άλλα ξεχωρίζουν καθαρα δταν· εί
Ύαι πανσέληνος. Άπο·τί ειναι οί 
<άκτίνες αύτες που άνθεξαν πiνω 
,α;πο δύο δισεκατομμύρια χρόνια; 
'Ένα άλλο μεγάλο κέντρο είναι δ 
.κρατήρας Κοπέρνικος, ενα τερά
·στιο λεκανοπέδιο σχηματιζόμενο
,ά:7.tο την θάλασσα Imbrium προς
1'6ορρaν, τον. ώκεανο Procellaruιn
.προς άνατολcις κ�ι την θάλασσα
Ήubium προς νότον. «Ή σελήνη
πρέπει νάχη επιφάνεια σαν παyω
:μένη θάλασσα, και δείχνει μια
-που ξεπερνάει τη yή σε σκληρό-
τητα». είπε δ άστρονόμος Per

-cival Lo'-νell. Γι:χτί·δμως ή σε-.
J..ήνη σημαδέφτηκε τόσο 6αρειά,
--δταν τίποτα το παρόμοιο δεν συ-
-νέβη στη 'yή; Ή εξήγησις δτι ή
-γη _περιβάλλεται άπο προστατευ ·
τικη άτμόσφαιρα δέy μπορεί να
-αρκέση για το yεyονος δτι στη
·1ή υπάρχουν τόσοι λίγοι κρατή
.,ρες. Και αύτοι οί λίγοι εστω κρο:
·τηρες άποδεικνύουν δτι μεγάλοι
,μετεωρίτες σιχν αύτους που επλη-

ξαν τη σελήνη θα μ πορουσαν να 
χτυπήσουν καί τή γη. Καί δ πλα
νήτης 'Άρης γιατί δεν είναι ση

μαδεμένος άπο κρατήρες; Και 
γιατί. σχεδον δλοι οί κρ:χτήρες τής 
σελήνης εχουv σχηματισθή άπο 
σώματα που χτύπησαν τήν επι
φάνεια της σελήνης καθέτως; ύ
το είναι προφανές άπο τό κυκλι
κο σχέδιο των κρατήρων. Γιατί 
υπάρχουν τόσο λίγες μακρές σχι
'σμ&δες και 6αθειcι άνοιyμένα αυ

λάκια, που δείχνουν δτι τουλά
χιστον μερικcι άπο τα μετiωρα 
εφθα:σαv σε ψηλrι ταχύτητα σε 
χαμηλη τροχιcι στην επιφάνεια 
τής σελήν_ης; Οί μετεωρίτες πέ
φτουν στη yή συνήθως το άπόyευ
μα, παρα το πρωί. Κατcι το άπ6-
yευ,μα, ή yή φαίνεται προς τα 
πίσω τής διανυθεί�ης πορεία;ς 
της. Καί οί συνήθεις μετεωρίτες &
κολουθωντa:ς τη yή στην tδια 
πορεία, κάπου την προλa:βa:ίνουν 
με τα;χύτητα &πο ενδεκα ως σα
ράντα-ενα μίλια το δευτερόλε
πτο. Σε κa:μμιcι δμως περίπτωσι 
δεν μποροϋν να την χτυπήσουν 
καθέτως. <Η κατ' ευθείαν σύγ
κρουσις θα μπορουσε να yίνη άπο 
κάθε διεύθυνσι. 

Σο6αρη μελέτη των παράξε
νων συνθηκων τής σελήνης άγει 
άναπόφευκτα σε επανεξέτa:σι τli>ν 
θεωριων για την . ήλικία καί την 
προέλευσί της. Οί επιστήμ.ονeς 
yενικα υποστηρίζουν δτι ή σελή
νη είναι προϊον τής yf]_ς και δ_τι 
ή �ζα της άδειάστηκε &πο την 
σημερινη άβυσσο του Είρηνικου 
'Qκεα,ιοσ. Ό σερ Georges Dar
wiιι διετύπωσε αύτη την fδέ_α 
προ 60 περίπου ετli>ν και την έ
ξήτασαγ πολλοί άστρονόμοι προ-

. .
·' ! 
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σεκτικά, άΧΗ tην 6ρηκα.ν άστrι· 
ρικτη. Ή θεωρία · δμως επιμένει 
κα.ί σήμερα είναι παραδεδεγμένη. 
Βασίζεται στη; άναπόδεικτη άπο· 
ψι, δτι κάποιο μεγάλο σώμα συγ· 
κρούσθηκε' η προ"σήγγισε καί με· 
τετόπισε άπο την επιφάνεια τής 
γης μια μεγάλη ποσότητα ύλικου, 
που τινάχθηκε στο διάσ:ιημα. κα.ί 
άπετέλεσε δορυφόρο της γης. 'Η 
ήλικία. της γης εξισώνεται σχεδον 
με της σελήνης. Ή θεωρία της 
πα.λιρροιακης. εξελίξεως εξηγεί 
δτι το σύστημα γη-σελήνη εξε
λίχθηκε iπο ενα: μοναδικο ύγρο 
σωμα περιστρεφόμενο ταχύτατα 
περί τον άξονά του. Ή κίνησις 
αυτη προκάλεσε τεράστιες πα.λιρ
ροίακέ:ς δονήσεις, που σε συνδυα.· 
σμο με την έλκτικη δύνα.μι του .;,. 
λίου εφθασαν σε τέτοιες συνΟη
κες, ωστε τμήμα.τα του σώματος 
χωρίσθηκαν άπο το ύπόλο'ιπο καί 
γιά κάποιον άγνωστο λόγο ·εγινα.ν 
συμπαγή στο σώμα της σελήνης. 
• Αμφότερες οί θεωρίες αυτές θέ
λουν. την σελήνrι τέκνον τής γης
καί κατά προσέγγισιν τής αυτής
ήλικίας.

Θά καταπέσουν δλες αυτές οί 
εικασίες αν οί φωτογραφίες τής 
άλλης πλευρας της σελήνης μας 
άποκαλύψουν μαλακή επιφάνεια 
«σάν παγωμένη θάλα::;σα», κατά 
την εκφρασι του Lowell. Καί θά 
χρειασθή και'Ιc-ύpια άντιμετώπισις 
τώ,ν σχέσεων γη;- σελήνης. Το 
πρώτο ζή11ημα που θ' άντιμετω· 
πίσουν οί κοσμολόγοι, που τώρα 
φαίνεται νά μη ;tους άπασχολfι 
δλως διόλου, •είναι το άν ή σελή· 
νη είναι πρόγονος η γονευς της' 
γης. Προσφάτως παρετηρήθη 
στην επιφάνεια: της σελήνης αυ· 

' 
.... 

το π�υ φαίνεται σαν ήφαιστεια.κη, 
δραστηριότης. Καί αυτο ενεθάρ· 
ρυνε την επάνοδο μιας 1δέας που· 
άξίζει περισσότερη προσοχή. Δύι> .. 
Βρεταννοί επιστήμονες άπέδειξαν · 
με εργαστηριακά πειράματα.' σε. 
φιάλες δτι ώρισμένα δυσκολοεξή
γητα φαινόμενα: της σελήνης, δ· 
πως οί κρατήρες, θά μπορουσε. 
Ύά εξηγηθουν λογικοφανως με. 
την θεωρία των «δπων-φυσήμα.· 
τος», εάν • δηλαδη θεωρήσουμε. 
το•Jς κυκλικους κρατήρες σάν πε· 
λώpιες φυσαλίδες που εσκα.σα'/· 
στην κρούστα τής σελήνης τηy,, 
εποχή του οpασμου. Ή θεωρία:. 
αυτή θά ενισχυθη αγ κατάq_τη d:-· 
να.γκαίος ενας νέος πpοσανατολι
σμος σχετικα με το τι ήρθε πpω·· 
τα : ή γη η ή σελ1ινη ; Ή κο·
σμογονία είναι επιστήμη υποκεί
μενη σε: θεμελιώδεις άλλαγές._ 
Βάσει νέων δεδομένων, μπορεί νά:. 
φθ-χσουμε στο συμπέρασμα δτι 
ή σελήνη εlνα.ι μερικά δισεκα
τομμύρια ετη γηραιότερη τής ι 
γης. ΊΌ δτι ύπηpχε επί α1ωνες ώ;.. 
ζωηφόρος πλανήτης καί στάθηκε 
πρόγονος της. γης μπορεί ν' άπο· 
οή ή μόνη βάσιμη θεωρία, επί τr,ι· 
βάσει των νέων διαπιστωμένων·· 
στοιχείων. 

«Ή Μυστική Διδασκαλία,» τής� 
'
1Ελενα Πετρό�να :Μπλαοάτσκυ,, 
που εδημοσιεύθη 'στα 1888, πα.• 
pουσι:ίζει μια όπόθεσι της πρ,οε
λεύσεως καί της φύσεως τωγ· 
πλ-χνητων του ήλιακοσ συστήμα
τος, πλαισιωμένη σ' ενα σύνολ0-
μεταφυσικης. Ή l\ιΙπλα6άτσκυ-
ύπεστήριζε δτι ή σελήνη τελεί σε. 
στενώτεpη &.πο κάθε . άλλο άστpο
σχέσι προς τή γη. «Ό ηλιος»

,.. 

λέγει, «είναι δ δότης ζωης σ' δλα. 
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-το τλανητιχ.6 μας σύστημα, ενφ
-fι σελήνη είναι δ δότης ζωής στη
·σ φ α  ί ρ α μας κι' αυτο το η
.ξερα.v οί πα.λα.ιότερες φυλές». Οί
:iρχα.ίοι 'Άρειοι, ελεyε, εyνώρι-
ζα.ν δτι ή σελήνη ουδέποτε τινά-

·χθηκε :iπο τη yή. Κατο: τίς άλ
_ληyορίες τους, ή σελήνη πα.ρή
-_χθ η άτο ενα «δάρσιμο του δια
στήματος» (καθω; δέρνουν το

-γάλα. να: yί νη βούτυρο), δρος πού
. σημα.ί νει ενα.ν κύκλο χρόνου, ά
-κριοίί>ς δε εκείνον πού προηγήθη
-τη� ύπάρξεως της yης. 'Άλλα.

·f:Jεοσοψικο: ερyα πού άχ.ολούθησαν
-τη J δημοσίευσι της «Μυστικής

ιδασκ-χλίας» ερριψα.ν περισσό- . 
·-τερο φω,ς στη θεωρία. yιο: την
,ροέλευσι της yης. Ή θεοσοφικη
αποψις μπορεί ν' άποκ-;;ήση άξία

,αι; ·ή πλέον λοyικη εξήγησις ώρt
·-σμέ ιω•ι πραγμάτων πού ερχοντα.ι
-σε ψως με τίς δια πυραύλων ε

!ρευνες τής σελήνης, κα.θω; κα.ί
·-yια τη φύσι του δια.στήμ-χτος. Ή
·προσ:ρερθείσ:,; άπο την «Μυστικ·η
. .Διδασκαλία» ύπ6θεσις yια τήν
. σχέσι yης-σ�λήνης συνίσταται
-στο δτι εκαστος πλανήτης του ή
_.λια:κου συστήματος είναι ή δρα
--τ·η :ρυσικη, σφαίρα. μιας καθωρι-
-σμένης άλύσου η σειράς άορ&των
-σ:ρα.ιρων άποτελουμένων άπο δια-
φορετιχ.ων σταδίων άραιωμένης

-ϋλης, κα.ί δτι δταν ενας φυσικος
πλανήτης του ήλια.κου συστήμ-χ

·τος :ρθάση στο τέλος τής περιό
-οου ζωής. του, τερματίζεται καί
-δλη ·ή αλυσος καί μια: νέα. yεν-
·νιέτα.ι. Ή θεωρία. αυτή ύποστη
_ρίζει δτι ή σελήνη άνηκε σε μια
-πρότερη αλυσο, κα.ί, καθως εξέ-
-πνεε, ή ουσία. της μετε:ρέρθη σ'

�να νέο έστιαχο κiντρο εyκατε-

στημένο εκεί κοντά, με τίς κατα
κλυσμικές σύνθηκες πού ώ'5ήyη
σαν στο σχηματισμό της yης. 

Ή άκ6λουθη εΜ.χσία επιχειρεί, 
να: εξηyήση �ως ελαβε χώραν 
αυτη ή μεταφορά, αυτό πού θα 
μπορουσε να: όνομα.σθij μετεν
σάρκωσι τής σελήνης σε yij. 

Περιδιvού;.�εvος] στρόβιλος ττλη
σιαζει τόv ττλανητη σελήνη 

"Ας ύποθέσουμε πρώτα, δτι ή 
σελήνη ύπηρχε σαν ζωηφόρος 
πλχνήτης επί rcλέον άπό τέσσερα_ 
δισεκχτ :ψμύρια ετη, κινούμενη 
στήν τροχιά της γύρω απο ;ον
ηλιο, σάν μέλος τής ο1κοyενειας 
των πλ-χνητων του ήλιακΌΟ συ
στήματος. 'Έπειτα, δτι πριν δύο 
η τρία δισεκ�τομμύpια. ετη, εξ 
α1τίας κάποιου κοσμικοσ συμβάν
τος, μιά τεράστια. μαζα μορίων 
εξώσθ.ηκε από τόν ηλιο προς τη 
yειτονιο: του πλανήτου σελήνη. 
Αυτός δ περιστρεφόμενος στρόοι
λος μαyνητικων δυνάμεων και ύ
περθερμων μορίων, συλλέγοντας 
κοσμική σκόνη και μεγαλύτερα 
σώματα. ϋλης, εyκα.τέστφε ελ
κτικές δυνάμεις πού τόν εσυ�α·ι 
σε τροχιο: yύpω από τη σελήνη. 
'Απδ τΊς ε1κα:;ίες αυτές γεννιέται 
μια: ύπόθεσις, πού θα: εξηyοσσε 
μερικα πράγμα.τα. σήμερα. άνεξή-



j'ηtα καί άλλα, τcχ δποία ενδέχε
-ται να προκύψουν τό προσεχές 'Υ/ 
.:ό μεταπροσεχέ:ς ετος, Μν οί πα.
:ρα.τηρηταί άνακα.λύψοuν με κα.
-τάπλ ηξί τους δτι ή άλλη πλεuρα 
·της σελήνης είναι "λεία..

Ιlροβάλλοντα.ς τη σκέψι μας 
.&να.δpομικα σ' εκείνγ; την πpο
-κάτοχη της δικής μας επbχή, 
-6λέποuμε τη σελήνη να πpα.γμα.-
.:οποιη τη•ι μεγαλειώδη πορεία
.:ης περί τον ήλιο, κατοικούμενη
.άπό δλα τχ βασίλεια. της ζωής
-που δημιουργήθηκαν 'στην έξελι-
-κτικη διαδικασία.. Κα.ί τώρα άς
.δρα.μα.τισθοσμε μια βραδύτερη ε
-ποχή, μια περίοδο δποu .δλες οί
ζωές φαίνεται να πεθαίνουν κα.ί να.
:χάνωντα_ι. Στον δpίζοντα φάνηκε
•μια φλοyεprι σφαίρα που ypήyo
l-Pα μεγαλώνει. Είναι ενα.ς τρομα
·κτικός στρόβιλος φλεγομένων άε-
1 ίων που γεμίζουν τ�ν ουρανό με
·πύρινους χείμαρρους μήκους χι
::λιάδων μιλίων. 'Ισχυρές θύελλες
•μαyνητικων δυνάμεων μετε6λiίθη
-σα.ν σέ άτέλειωτα κοσμικd: πupο-
-τεχνήματα. που μεταβάλλουν τον
,{)υpα.νό σ' ενα. πολύχρωμο φλεyό
:μενο φάσμα., -μέ συνοδεία. εκρή
-ξεων μα.ζων άΕpίων καί κονιορ
·:ι:οσ. 'Ό στρό6ιλος άpχίζει να. κu
κλώνη τη σελήνη κα.ί μέ την
·πρώτη θυμοειδή επα.φη άφα.νίζει
·κάθε μορφη ζωης. Καθώς πλη
--σιι:ίζει αυτό τό σά6α.νο της θερ
,-μότητος καί πιέσεως, ή επιφά
·νεια. της σελήνης κονιορτοποιεί
·ται, οί κορυφές της καί το· υπέ
:δα.φός της· γίνονται· χείμαρροι

, . ( ' \ � , � , -σκονης, uypα. και α.εpω5η νεφη.
··Ή επιφάνεια της σελήνης άρχί

ει ν' αποσυντίθεται κα.t τεμάχια.
-:ιης ουσίας της να. ξεχύνωνται

1, 
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προς τον γειτνιάζοντα. στρόβιλο, 
συλλέγοντας εκεί υγροποιημένη 

· ϋλη. Στο_ μεταξύ, ή εκτεθειμένη
εσωτεpικη επιφάνεια. της σελήνης
λεπτύνεται γύρω άπό την δ_λη
σφαίρα καί υπόκειται σέ τερά
στιες ήφαιστειiχκές πιέσεις άπό
τό εσωτερικό τοσ πυρήνα. της. Οί
δυνάμεις αυτές εγγίζουν την ϋ
ψιστη εντασί τους κατα μηκος
της γραμμής ελξεως άπό τη σε
λήνη προς τον γειτονικό στρό
βιλο. Καθώ; ή σελrινrι εξα:κολοu
θ'εί να πεpιστρέψη την λuωμένη
κρούστα: τη;, σέ κiποιο σημείο
της yρα:μμ ης ελξεως οί συγκεν
τρωμένες εσωτερικές δuναμεις
εκρήγνυνται στην πρώτη κα.τα:
κλuσμικη εκpηξι για να τινάξουν
τrι σελ11νη άπό την τροχιά της
γύρω από τον ηλιο.

Ή έπιφανεια ,ης σελήνης άρχί
ζει v' άrcοσuντίθεται καί ή ούσία 
της νά τραβιέται άπό τόν ττρο-

σεyy[ζοντα στρόβιλον 

'Η πεpιστροφη της σελ11νης 
στα:μα:τάει καθώς γυρίζει τpελλά, 
ενω περαιτέρω εκρήξεις συνεχί
ζουν τον άποδεκα.τισμο τοσ πλα
νήτου. 'Έτσι τρεκλίζοντας άπο 
πλεupα σέ πλευρά, ή ερημωμένη 
σελήνη κρατιέται άπο το κέντρο 
των δυνάμεων ελξεως στα:θεpd: 
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Ό πυρην της σελήνης έκρήγνυται, τινάζοντάς την εξω άπό την τροχιά: 
της, καθώς δημιουργείται δ νέος πλανήτης 

προς τον vεοδημιουρyούμεvο 
πλανήτη. Ή σ�λf1vη δεν είναι 
πιχ εvας πλανήτης στρεφόμενος 
yύpω &πο τον ήλιο, άλλα εvας 
δορυφόρος τοσ νέου μέλους τής 
πλανητικής οίκοyεvείας. 

Ό νεογέννητος πλανήτης γη ε
yιvε τώρα μια σ'fJαίρα μαλακής 

, υλης. Μεγάλες έλισσόμενες μι:χζες 
μαγνητικής δυνάμεως συγκεντρώ
νουν νέφη κοvιορτοσ καί υπολείμ
ματα της επιφανείας της σελή
νης. · Ή, π�ριστροφη , της γης 
φθάνει βαθμιάία στη σημερινη 
τάξι της καί &vαπληρώνει τη σε-

, λήνη στην άλλοτε τροχιά' τ·ης. 
Πάλαιότερα, οταv συvέ6 σαν 

οι, πρώτες μεγάλες εκρήξεις στη 
σελ·ήvη, τινάχθηκαν εξω τερά
στιες περιοχες λυωμέvωv βράχων 
καί μεταλλευμάτων. Μερικες &πο 
αυτες τις τιταvικες μι:χζες, που 
δεν τρα6ήχθηκαν στη σφαίρα της 
γης, ξανάπεσαν πάνω στον λυω
μένο πυρήνα και εξεppάyης�αν, 
δημιουpyωvτας έτσι τους δpατους 
σήμερα κpατηpες. Έαv ή υπόθε
σις αυτη άvταποκρίvεται σε ο,τι 

' , 

πpαyματικα συνέβη, δεν θοc πρέ
πει να υπάρχουν κpατηpες στή'Ι" ' 
άλλη πλευρα της σελήνης. Τα υ
πολείμματα της σελήνης, δηλαδ'Υ'j' 
δ πυρήνας της, σημαvτικα μειω
μένος σε 1;1έγεθος, ετέθη σε κίνησι. 
επί πολυπλ6κου τpοχιι:χς, ή δποίσ;. 
περιέπλεξε τους μαθηματικούς. 
«Το κεφάλι δεν μοσ πόνεσe πο
τέ, παpα δταv μελετοσσα· τη σε
ληvιακη θεωρία», ελεyε δ σερ, 
Ίσαακ rεύτων. 

Κρατηρες σχηματιζόμενοι στην 
τηκομένη έττιψάνεια της σελήνης 

Ή σελήνη τώρα ετvα.ι ενα πα
γωμένο πτώμα:, μια σκιιχ συpό- ι 

. ·� 
, ... 

�-, � . ,, . , .. 
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μενη πίσω απο το νέο σω�α;, 
· στο ,δποΧο μξτα:γγίσθηκε 1/ ζωσα:' ' Κ 1 θ t.'.' t.'.' οuσια; της. α; ε υια:ιη Πfιpα:υια;-
σις του μνήμα:τός της απαιτεί 
προσοχή, για:τί μπορεί να εξα:,
πολύση στυγερές\ επιδράσεις γα 

' πλήξουν μια εγοχλητικη κα;ί α
πρόσεχτη ανθρωπότητα:. 

'Ε , � , ..,,'Ι πα:σr,ι υμως περιτ.τωσει, ,1 
εξερεύνησις τ·ης σελήη;ς με επι
τήδεια. διεuθuνόμενοuς · πupα:ύ
λοuς, που θα ,γupίζouy γύρω απσ 
την επιφάνειάν της, θα εΙνα:ι μια 
αpιστοupyημα:τικη επίτευξις του 
ανθρώπου, κα;ί θα αποδώση χρή
σιμες πληροφι:,pίες για την σημε
pινη κα:τάστα;σι του πεθάμένοu 
πλα:ν11τοu. 

.Μην άμελητ� 

'Η σεληγια:κη σψαίpα; εξ.;κό-· 
λουθεί την πορεία της στον' ου
pα;γσ τυλιγμένη στο μυστήριο των-, ' ., , 'πα:να:pχα:ιων α:πcρpητων-μuστι-
κων, που μπορεί εy μέρει γα απο
κα:λuφθουγ στίς προκείμενες σuν
α:pπα:στικές ήμέpες. Είνα:ι πέpα:ν
πάσης φαντασίας ήλικιωμένη. 
'Οκτώ δισεκα:τομμύpια; χρόνια fι· 
κα:ί παρα:πάνω πέpα;σα;ν απσ τον 
κα:ιρσ που γεννήθηκε. Κ�ί σ' δλη
την πορεία; των α1ώνων, οί μεγα
λύτερες ώρες τ.ου εζ ησε ήταν
ίσως στο ρόλο του πατέρα καί 
μητέρας, δταν εδινε την ουσία:. 
της για τον σχηματισμσ ένας 
νέου ήλιακου τέκνου, του παι
διου Γη. 

Μερικοl άπό τους τ α κ τ ι κ ούς καl ά φ ω σ ι  ω μ έ

ν ο υ ς  συνδρομητάς του ΙΛΙΣΟΥ καθυστερούν τή συνδρο
μή τους. Ή πολυάσχολη ζωή παρασύρει στήν · άναβολή καl 
ή άμέλεια εlναι δικαιολογημένη. 

'Αλλά, μήν άμελητε περισσότερο! 'ΑποστεLλατε, δσοι 

καθυστερείτε, χωρί� ι\ίλλη άναβολή, γιατί πλησιάζει νά 
τε?-ειώση δ χρόνος, τή συνδρομή του 1959. 

' ' 

• ! 

Βασική συνδρομή δρχ. 40 
η συνδρ. ιιφιλLας�i » 50 

Συνδρ. έξωτερικοu δολ. 2 

'Εμβάσματα: 

.. ,,,. ' 

Κ. Μ ε λ ι σ σ α p 6 π ο υ λ ο ν

Δραγατσανίου 6 

ΑΘΗ�ΑΣ 
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Το θέμχ είν:.ι.ι στενώτατα: σuν
ηρτημένον πρός τό γνωστ6-

τα:τον Δελφικόν Π::φχγγελμχ 
ΓΝΩθΙ ΣΑΥΤΟΝ, του δπο:οu 
τόσον μεγάλη γίνετχι χρήσις κχί; 
έν πολλοίς, κχτάχρησις., Έπι-
6άλλετα:ι λοιπον μία λεπτομερης 
δι.ερε 'νησις ,:ης προελεύσεως 
κα:t ,της ακρι6ους έννο::χς τη; Δελ- 1 

φικης Έντολης, &:ρου, δπως έλ
πίζω, θο: αποδειχθ'Ώ δτι της έντο
λ ης τ�ύτης εκψρα:σις κχt πρ:χ
γμχτοποίησις είν:.Gt ή Σωκρχ�ικη 
ζω-η καt διδ:χσΥ

!
χλία.

Ε:ς την σχετικην ερεuναν μχς 
διεuκολύνiι δ Ιlλούτα,:;χος, δ δποί
ος εlς τό κχτ' έξοχην μuστηρια:
-κο;ι σύγγρα:μμά του «Περί του ΕΙ 
έν Δελφοίς» αναφέρει δτι ε1ς τό 
ύπέρθuρον τοί,:ί .Ναου του 'Απ6λ
λωνος ε[χον γρχψη ε1ς θέσιν πε
pίοπτον ή λέξις ΕΙ κχt τό γνωμι-

κ 
' / 

τοϋ Κωνστ. ιτρινιαρη 

κ9ν Γ .ΩΘΙ ΣΑΥΊΌ Εί!(=εl
σα:ι, όπάρχεις}, γρχ:ρει δ Πλού, 
τχρχος, ανεψώνοuν of προσερχό
μενοι πιστοί δμνολογουντες τόν 
'Άχρονον κχι Αlώνιον κχί Πχντο
δύνα:μον-Πχνάγαθον Θεόν, την 
μ6νψ 'Αλήθεια:ν. Ό Θεος δέ, 
άμείοων τρόπον τινά την δια
φχινόμένην ανθ ρωπίνην · εφεσιν 
προς γνώσιν της αληθείας έν t"Ώ 
ζω'Ώ καt τφ κ6σμφ, απήντχ δια 
της προσταγής: Ι'ΝΩΘΙ ΣΑΥ
ΤΟΝ! Γνώpισε ε1ς τά 6ά0η του 
ΕΙΝ ΑΙ ·σοu την ουσία:γ της δπάρ
ξεώς σ9u, που ε[ν:χι τόσψ πλησί
ον ΜΟΥ, κχθώpισε σuγεπως τον 
σκοπόν της ζωης σου καί κανό
νισε σύμψωνα μi τον σκοπον του
τον το1ι 6ίον σου. Ήθικον λοιπον 
εlνχι τό νόημα, το 6αθύτερον νό
ημα της δπάρξεώς μας, &.φοu διά 
των ένεργειων μχς 1 τffiν πpάξεών 
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p:ας κυρίως εκφpαζόμεθα, παpου
-σιάζομεν δηλαδη τα.ς νοητικ�ς, 
-συνα,ισθηματικας και βουλ ητικάς
11ας ίκανότητας η δυνατότητας.

Ώς «γνωμικόν_» τό ΓΝΩΘΙ 
.ΣΑfΤΟΝ α11.0δίδεται είς τον εκ 
-.ων Έπ,τα. σοφων Χίλωνα τόν Λα

·-κεδαιμόνιον. Καί είναι βfβα.ια ολα
τα γνωμικά τής βιοτικής πείρας
προϊόντα., αλλd: τής πείρας, πού,
φωτι,σμένη απο τον θείον σπcνθή
ιf)α του Λόγου, μπο�εί να δδηγη·
'6Ύ,) από της πράξεως είς ϊην Οεω
pίαν, δηλα.δη να φιλοσο:ρήσr.ι.

Πpωτος δ Πλάτων ε1ς .τον 
-«Πpωταγόpαν» του δμιλών δια
τον τρόπον, με τον δποίον εφιλο•

-σόφουν οί- παλαι9ί, λέγει: «Οίιτος
,δ τρόπος ήv της φιλοσοφίας των
,τα.λαιων βραχυλογία. τις λα.κω·
νική».-Άινα.φέpει δε δ Πλάτων
·-καί τα όνόματ"α των «φιλοσόφως
J..ακωνιζόνtων» ώς εξής: «Τού
-των ήν κα.ί Θα.λης δ Μιλήσιος
-κα.t Πιττακός δ Μυτιληναίος κα.t
Βί�ς δ llpιψεύς κα.ί Σόλων δ

·fιμέτεpος καl Κλεόβουλος δ Λίν
<.ϊιος καί Μύσων δ Χ ηνευς κα.ί ε·
i5δομος εν τούτοις ελέγετο Λα.κε·

. -δαιμόνιος Χίλων».--Τό 
1
εν αpχ"Υ,) 

καί. («τούτων ήν κ α ί Θ:χλής» ... ) 
δεικνύει δτι κα.ί πολλοί άλλοι φι
J.οσόφως έλακώνιζον. Πράγμα.τι 
_μεγάλη• διαφωνία παρα τοίς πα· 
λαιοίς ώ; πpός τους Έπτά. Μό-
νον οί 4 (έκ των 7), δηλα.δη Θα
J.ης,· Βiας, Ηιττακός, Σόλων ύ-
1tάpχοuν ε1ς δλοuς τους κα.ταλό-
1οuς των Έπτά. Την θέσιν των 
-άλλων τριών καταλαμβάνουν διά·
ψοροι, οϋτω� ωστε οί 7 γίνονται
21: 'Όφειλόμεvον χρέος αποτί

.,ο<ιτες &.vαφέρομεν δλα: τα όνό-
1-1-ατα.: Θαλής, Βίας, Πίττα:κός,

�; ,. 

ί,( , Ι ,  •• 

Σόλων, Χίλων, Περίανδρος, Κλε
όβουλος, Μύσων, Λεώφαντος, Έ
πιμενί9ης, 'Αvάχαρσι , 'Αριστό
δημος, Πάμφυλος, Άκουσίλα.ος, 
Φερεκύδης, lluθαγόρας, Λασος ' 
Έρμιονεύς, Ά ναξα:γόρας, 'Ορ
φεύς, Λίνος, Έπίχαpμος. 

Τα γvωμικα. τιίJv Σοφών δεν 
ήσαν, δπως ειπομεν, της πείρας 
μόνον παραγγέλματα, αλλά καί 
τόσον ένδεικτικα τη; οαθuτέρας 
γνώσεως περί τής ουσίας καί του 
σκοπου τής ζωή�, ωστε δ ιδιος δ 
Θεός, δ 'Απόλλων, τα δέχεται, 
τα uίοθετεί ώς α ν α θ ή μ α τ α. 
καί' γίνονται· πλέον τi Δελφικά, 

. τα τής Πυθίας γράμματα, τά 
Δελφικα παραγγέλματα. Π ό σ α 
ήσαν; Πολλοί πίνακες Δελφικών 
παραγγελμάτων ύπήρχον κατd: 
,ην αρχαιότητα ... Δια τα αυτά 

* Ό Στqβαϊος διέσωσε δύο το.ι
ούτους. 1) «Σωσιάδου των 7 Σο
φων ύποθηκαι0> 0 nερι.χει 147 έκ 
των δποίων ή πρώτη, ώς δια να 
δηλωθfi δτι δ ίδιος δ θεός συνέτα· 
ξε τόν πίνακα «UΕπου θεω» - Ή 
προτελευταία «ύποθήκη» · - προ- . 
σέξατέ την -'· «Παϊς ών κόσμιος 
'ίσθι, ήβων έyκρατή;, μ.έ:Jος δίκαι
ος, πρεσβύτε,:Jος ευλοyος»-Καί ή 
τελευταία «Τελε.Jτα άλυπος». -
2) Ό πληρέστερος πίναξ Δελφικών
παραγγελμάτων ε1ναι (δ παρα·Στο
βαί(ι) έπίσης) «Δημητρίου του Φα
ληρεως των Έπτα Σοψων ά•rο
φθέyματα» - Εtς τοϋrον σημειώ- 1 

νονται κατά Σοψ:Jύς τά άrτοψθέ
yματα ώς έξης Κλεόβου\ος μέ 20
καί μέ πρωτον τό «Μέτρον άρι
στον»-Σόλων, 20, Μηδέν άyαν
Χίλων, 20, Γνωθι σαυτόν -θαλης,
20, Έyyύα, πάρα δ' άτα - - Πιττα
κός, Ί;3,, καιρόy_ yνωθι - Βίας, 17,

'Οί πλε'ίστοι κακοί - Περ(ανδρος,
18, Μελέτη τό παν. Ό 'Αριστοτέ
λης είς τήν · «Ρητοpικήν τέχνην:. 
του αποδίδει είς τόν Χίλωνα τό 
«Μηδέν άyαν:ι>. 
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-καl δια τ'"f/V ύπόληψιν ποU άπέ· 
λα.uον εις τον άρχα:ίον κόσμον, 
γράψει δ Δι6δωρος δ Σικελιώτης: 
«Των έν Δελφοίς άναθημάτων βελ
τίω (εισί) τα άποφΟέγματα ταD
τα. Αί μεν γαρ χρuσαί του Κροί
σου πλίνθο.ι καί τα άλλα: τα κα
τα.σκεuάσματα ήψχνίσθη καί με· 
γάλας άφοpμάς πα:pέσχε τοίς ά
σεβείν εις το ίερον έλομένοις, αί 
δε γνωμαι τον &πα.ντα χρόνον 
σώζeιv-α:ι έν τα:ί.,, των πεπα:ιδεu
μ: ιων ψιJχα:ίς τεθησαuρισμέναι 
κα:ί κάλλιστον εχοuσαι θησαupόν, 
προς 15 ι ο τε Φωκείς ουτε Γαλά
τcι.ι προσενεγκείν τάς χείρας 
σποuδάσειαν .. ». Έξ 15λων των 
άποψθεγμάτων δύο είχον λάβει 
πρώτα την τιμην της άν�γpαφης 
με χρυσά γράμματα εις τον πρό
yι:ι.ον τοσ Δελφικοσ Ίεpοσ, το 
«l'νωθι σα:uτον» καί το «.Μηδέν 
άγαν». - «Παγχάλεπον καί ου

(του) πχντός», όνομάζει το «Γνώ
θι σαuτον» δ Πλcί.των.-«Το Γνώ
θι σαuτον έν λόγοις ουδέν μέγα, 
εργφ δε .μόνος τοστ' έπίσταται 
Θεός», λέγεf δ Ευριπίδης ε1ς πε-

1 ρισωΟέν ιiπσσπασμα ·της άπολε-' 
σθείσης τραγωδίας του «'Ίων» 
(απ. 55--Nauck) - Παραδίδε
ται έπίσης (πcι.ρά Στοβαίφ ΧΧ, · 
13) �τι δ Χίλω� έρωτ�θε'ς τί χcι.
λεπωτ�τον: «το γιγνωσκειν έαu
τ6ν, εφη · πολλά γαρ όπο φιλα:u
τίας εκαστον (ε1ς) έχuτον προσ
τιθένα:ι»-' Απετέλεσεν, ώ; γνω
στόv, την βάσιν της Σωχ,pατικης 
φιλοσοφίας καί διερευνάται ι�ς 
προς την άξίαν καί την σημασί
αν του μέχρι σήμερον άπο 15λοuς 

* Καi οί Φωκεϊς καί οί Γαλά·
ται <έσύλησαν:., ώς γνωστόν, τό 
Δελφικόν 'Ιερόν. 

ι 

τους φιλοσοφουντα:ς. Ή προt
λεuσις λοιπον του «Γνώθι σαu-· 
τον» άτοδίδεται κατα την κοι
νην άντίληψιν ε1ς τα διδάγματα:. 
της βιοτικής πείρας, άλλα το γε
γονος δτι οί 7 Σοφοί ήσαν δλοι:.. 
«μεμuημένοι» καί 15τι κατ' έξο
χην μuστηριακον κέντρον με παγ
κόσμιον κυpος ήτο το ΔελφικοΨ 
Ίεpόν, μας 'έπιτρέπει να όποστη
ρίξωμεν δτι το «Γνωθι σαυτον»
ε ί να:ι μία μuστηρια.κ η &:λ ήθεια 
την δποίαν πρG>τοι οι 0Έλληνε 
μύσται προέβαλον ώς έπιταγη 
ε1ς τον βέοηλον κόσμον. Πρώτο 
οί' Δελφικοί μύσται έξέπεμψαν το
παράγγελμά τ�ν ώς κήρυγμα πο
λέμου κατά των προλήψεων και. 
των παθών, κήρυγμα παροuσια
ζόμενον ώς χpέος--χρέος ΛΟΓl
ΚΟ τ-προς την άκριβη γνωσιγ,
της ουσία; κα.ί του σκοποD τη 
ζωής του άνθρώποu. Καί πρώτοι:.. 
οί 'Έλληνες μεμuημένοι ερριψαν-
15λον το βάρος τώ·ι λόγων κα.L 
τώ•ι εργων των ε1ς την όπηρε-_ 
σία.ν του θεαpέστοu κα:ί θεοπνεύ
στοu πα:ραγγέλμάτος. Ό Ηί νδα 
pοςΊ δ Α1σχύλος, δ Σοφοκλής, δ,. 
Εύpιπ'δης, δ 'Αριστοφάνης,δ 'Α-· 
ριστείδης, δ Περικλής, δ Φειδίας,, 
ό �ωκpάτης, δλοι αυτοί επάλα:ι 
σα.ν κατά τωy προλ·qψεων και 
των παθGJν, έδίδαξαν χαr του 
άλλους, έδημιούργησα:ν πρότuπ� 
ζωής κα.ί θαuμαστοσ κάλλους και 
&pμονία.ς εργα. όπο το :ρGJς τη 
Δελφικ;ης εντολής, που κατηύγα.
ζε την ψυχήν των. 'r πο το φως. 
τουτο πcι:ρουσιάσθη το δικα!ως. 
&:ποκληθεν «Έλληνικον ΘαDμα.. 
τοσ Ε' π. Χ. α1ωνος», το θα.Dμ!J:. 
τ'ων 'Έργων, το θασμα τοσ Πνεύ
ματος κα.ί της Τέχ·ιης, που δέ,ρ 

,, 
" 
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.::ι:ίναι 6έ6αια - τίπ9τε 'άλλο, παρα 
-τό πρωτον δείγμα τοσ θαυμαστοσ 
:επιπέδου, ε1ς τό δποίον δύναται 

. Ύα άνέλΟΎ,J δ άνθρωπος ύπο τrιν 
θησίν της επιγινιί>σεως της οy

-σίας και τοσ σκοποσ της ζωής 
-του. ' 

Ό Ε' π. Χ. α1ών άποτε:λεί 6ε
'Όαίως εν σύνολον ζωής, σύνολον 
{νια:ίον καί αδιάσπαστον. "Αν 

,ξεχωρίζωμεν ώ; στοιχεία του τα 
-μεγάλα δμαδικα εργσ. - κατορ

·'θώματα, τα δημιουργήματα 1.ων
Καλων Τεχνων και τα καθαρώς

:λογικά--πνευματικα επιτεύγμα- -
-τα, Γράμματα - Φιλοσοφίαν, το

άμνομfν προς ευκολίαν μας, δια 
' -vα δυνηθωμεν δriλαδη να τα εξε

-τάσωμεν καί ',!α τα κρίνωμεν ε
_χοντες ύπ' οψιν μας αυτα καθ' 
,δλον τό 6άθος καί τό πλάτος 
-των. 'Όλα λοιπόν λαμπρα και 

·'8αυμαστα τα Ι συναποτzλουντα τό
--τέκνον της Δελφικής εντολης τον
Ε' π. Χ. α1ωνα. 'Αλλα. τό λαμ-
πρότερον καί θαυμαστότερον δη-
';μιούργημά του είναι 11 'Δ ττική

·(λεγομένη) Φιλοσοφία, που εθε
μελιώθη με την Σωκρατικrιν δι
δασκαλίαν, της δποίας κέντρον

-έρεύνης είναι, ώς γνωστόν, τα. αν·
:θρώπινα καί δ άνθρωπος, δηλαδή
Ύ/ φιλοσοφία του Πλάτωνος καί
.,. Αριστοτέλόυς.

Ή Άττική φιλοσοφία είναι τό
. άνθρς και ό καρπός μακράς καλ
_).ιεp'(είας 1οεων καί κηρυγμ-χτων
άναμορφωτικων τ_ης παλαιάς ζω
·ης. Οί λυρικοί ποιηταί, οί μεγά
.λοι τραγικοί, οί πολεμισταί που
-�υσιάζουν καί την ζωήν .ύπερ του
_lδανικου της ελευθερίας, οί μεγά
.λοι πολιτικοί, οί καλλιτέχναι που
· _μφανίζουν ε1ς άρμονικον συνδυ-

.. � .. . 
'• 

1 

ασμόν -την ουσίαν και την μορ
φήν _:___ δλοι προετοιμάζουν την 
δδον ε1ς την 'Α ττικr1ν φιλοσοφίαν. 

Ό Πίνδαρος, μέγας ποιητής 
καί 6αθυς μύστης, πραγμα-τικα. 

' 

Ό Σωκράτης 

«τψ Θεψ κεχαρ•σμένος», στηλι
τεύει τό παμμίσητον · ψευδος -
ουδέποτε θα 6ρέξΎ,J την γλώσσαν 

- του με τό δηλητήριον του ψεύ
δους-βδελύσσεται την δουλό
φρονα κολακείαν, τό δολερόν



' �· -ς • '\, 

214 ΙΛΙΣΟΣ 

αυτο ερπετόν - καυτηριάζει την 
ϋοριν κα:ί τον φθόνον ( δ θεος τα
πεινώνει τον άλα.ζόνα κα:ί όψώνει 

' ' ) 'Τ' 'θ 'θ τον ταπεινον - ο πα: ος, κα. ε 
πάθος, δεν είναι, πα:ρα δια:ταραχη 
τής ίσορροπίας τής ψυχής. Το πά
θος ζαλίζει δλους κα.ί τον σο
φον άκόμη tΌλ. VII, 55) «Αί δε 
φρενών ταρα:χαί παρέπλαγξα.ν 
καί σοφόν». 

'0 Αισχύλος επειτα., δ μέγας 
μη τυπικώς μεμυημένος μύστης: 

Ε1ς την Ό ρ έ σ τ ε ι α; ν άγω
vίζεται κατα τής άγρία;ς τυφλής 
έκδικήσεως, που την παρουσιά
ζει ώς κοινωνικ9ν πάθος-πρό
ληψιν. Ό χορος όποδέχεται με 

- άλλαλαγμους χα.ρας τον έκδικη
την Όρέστψ: Ήλθες έ'πι,έ
λους... έμπρός! «' Αντί πληγ·7jς
φονίας φονίαv πληyην τιvέτω·
δράσαvτι πα.θείν, τριγέρωv μυ
θος τάδε φωvεί»: Ή·φονικη πλη
yη μ' δμοια πληγη vά τιμωριέ
ται · vά πάθ 11 ο ποιος εκαμε κακό,
πανάρχαιος λόγος το προστάζει.
-'Αλλά αμέσως μετα την εκδί
κησιv δ ποιητης δια του Όρέ
στου τολμ� να θέσ11 όπο άμφισοή
τησι ν τον «παvάpχαιcν λόγον»:
δρά<Jαvτι Π!ΧθείΎ. Jlpίν άκόμη
φθάσουν α.ί 'Ερινύες, δ Όρέστης
εχει θέσει ήδη το δίλημμα: 'Ε
πρεπε η οέ � επρεπε να φονεύ
σω την μητέρα.; Καί δ χοpος
ξεχνάει την παvάρχα.ιαν πpοσ
τα.γηv κ!Χί δεν άπα.vτ� τώρα:
'Έ π ρ ε π ε! Εύχεται μόνον στον
'Ορέστη να εϋρ11 την «κάθαρ
σιν» του πάθους τ'Ώ &ρωγ'Ώ της
Θεότητος. 'Απο τής στιγμής
αυτής το ηθικον ο1κοδόμημα της
αρχαίας κοινωνίας κλονίζεται.

! Απο της στιγμής cϊυτης άν-

θρώπινα. είναι 'τα εργα τοσ άν
θρώπου· ή θεότης δεν είναι έκ
δικητική. Ή θεότης δεν κατατυ
ραννεί τον άνθρωπον, δια να 6ε.,. 

6αιώνετα;ι περί της όπεροχης της. 
άπέναντί του. 'Απο ,;ης στιγμής. 
αυτής δ άνθρωπος- δ 'Αθηναί-'· 
ος τοσ Ε' α.1ώνος-κατα;βιβάζει.. 
άπο τον τυρα.ννικον θρόνον της. 
την θεότητα., ή δποία; θεότης 
τον δδηyεί ήδη δια 1 της πράξεως.. 
εις την θεωρίαv, δια του παθή-
ματος εις την μάθησιν·' δρίζει.. 
δηλα.δη ή θεότης το πάθημα ώς 
άπα.ραί τητον προυπόθεσιν τής. 
μαθήσεως. - «Ζηνα. δέ τις προ--

, , ' λ 'ζ 'ξ' φρονως επιvικια κ α ων ·τευ εται:· 
φρενών το παν· τον φρονείν δδώ-· 
σαντα, τον πάθει μάθος θέντοc.: 
Κ\.Ιρίως εχειν ... », λέγει δ Α1σχύ
λος πάλιν στον 'Αγαμέμνονα;· (173 
--181). 'Εκείνος έφθασε στο μψι-
στο σημ-είον της φρονήσεως που
άναπέμπει έπινίκιον παιανα στον-· 
Δ(α;· γt!2t1 Αυτος έβα) ε τους -θνη
τους στο δρόμο της φρονήσεως.. 
καί ωpισε να εχ11 κσρος νόμου το 
γεγονος δτι ή μάθηcι; ά:ποκτα
ται ϋστερα απο παθήματα.», (τ� 
πάθος μάθος). Ό Προμηθευς έπί
σης δια.λαλεί χωρίς δισταγμό: 
«'Ήθελα κι' εφτα.ιξα. - Για vlk 
6οη0ήσω τους θνητους βρήκα έγω, 
πόνους καί πάΟια». Ό πόνος 
μου καί ή θυσία. μου εις την όπη
ρεσίαν του ά:νθρώπου. - Ό Προ
μ ηθεικος άνθρωπος τοσ Α1σχύ
λου-δ 'Αθηναtος δηλαqη του Ε'
αιώνος- δεν φοβαται πια τογ 
πόνον κα.ί τα παθήματα-αποφα
σίζει νά ά:vτιμετωπίσ"f,J τον κίνδυ
νον καί vά παλαίσ"Ω προς τάς δυσ
κολίας που του προβάλλει ή έξω
τερική - φυσικη αναγκαιότης. 



., 1',·' . ' 

ΙΛΙΣΟΣ 215 

ΚcΔ τολμ� νά πρά.ττr,ι κ�ί με την 
· σκ-έψιν του έξετάζει θεωρητικώς

-έ κ λ ο y ί ζ ε τ α ι-- δσα έπι-
1 1 χειpεί. 'Ο Περικλής ε1ς τον Θου

κυδίδειον Έπιτά.φιον λέγει: «Δια;
•φεpόντας κα;ί τόδε εχομεν, ωστε
τολμαν τε οι αυτοί μάλιστα; και

. περί ων έπιχΈιpήσομεν έκλοyίζε
σθαι»:- Διά της πράξεως δηλα·
δή είς την θεωpία;ν-διά του πα
θήματος-πράξεως εις την μά.θη
σιν - άpετήν. , Τέτοιου είδους
«μά.θησιν» είχεν ύπ' όψιν του δ
Σωκpά.τη χα.pα;κτηpίζων την ά
ρετήν ώς μά.θησιν, ώς «6ίωμα.»
δηλαδη άποppέον άπο τό πά.θος
- πάθος κα.ί έν συνεχείqι τό
μά.�ος - λόγον. Ή τόλμη α.υ
τή, ή περί την πpάξι•,ι καί τον
λόyισμόν τόλμη, ή τόλμη τής
έν ήμίν έρ,εύνης προς άνα.ζήτη
σιν τής άληθεία.ς διά του «Λό
γου» δημιουργεί τους θα.υμα·
στους τpα.yικοuς ηpωας-πpότυ·
πα. ζωης.

Ή 'Αντιγόνη φωνά.ζει ε1ς τον 
Κρέοντα. πpο6ά.λλουσα. τους ά
ypά.φους νόμους με τό αιώνιον 
κσpος, τους νόμους, τους δτtjοί
ους δ λογισμός της δδηyείτα.ι 
μέσον του παθήματος νά εϋρr,ι 
κα.ί νά τιμήσr,ι: 
-«Ουδείς οiδεν έξ στου φάνη» ...

Καί, δτα.ν δ Κρέων τής λέγει.
Πως τολμ�ς νά α.1σθάνεσαι καί
νά πράττr,ις άντίθετα. προς δλους
τους συμπολίτα.ς σου; δλοι τόν μι
σοσν τον Πολυνείκη, ή '\.ντιyόνη
6pοντοφωνεί:
-Ου συνέχθΕιν, άλλά συμφιλείν
εφυν.-Ωpοσέξατε εις το ε φ υ ν·
δ λογισμός, δ διά -tοσ yνωθι σα.υ
τόν, λογισμός, είνα.ι δ δημιουρ
γός του.

1 . ! 

-' Αλλά - δ άντιπροσωπευτικώ
τεpος ·τύπος του Πpομηθείκου 
ανθρώπου τοσ Ε' α.1ωνος είναι δ 
Τύραννος 01δί πους (του Σοφο
κλέους). Ζητεί νά εί.ίpl) τrιν αλή
θεια. Γνωθι σαυτόν, του φωνάζει 
ό Τειρεσίας. 'Αpνε'ίται ,νά το δε
χθfι ανεξετά.στως- Έκλ9γίζεται • 
έρευνά- 'Ανευρίσκει έν έα.υτιί> 
την &λήθεια.ν... καί πα.θα.ίνεί, 
αλλ� εχει την δύναμιν νά. ζήσ-q 
αύτο τό πά.θημα, διά της γνώσε
ως εφθα.σεν ε1ς την δύναμιν της 
κατά_ μέτωπον άντιμετωπίσεως 
τής πpαyματικότ ητος, δηλαδη 
ε1ς την άpετήν. Σκεφθfιτε τον 
·- τον 01δί ποδα.. Είναι από τους
συμπα.Οεστέpους τρα.γικους ηpω
α.ς. Είναι φονεύ;, ε[ναι α.ίμcμ�ί
κτης -έv τούτοις έπιτυγχά.νει ο
χι μόνον της 1δικης · του, άλλά.
κα.ί τ·7)ς ιδικης μας ψυχής τη-,.
οιά τοσ ελέου κά.θαρσιν.

--Λύτη λοιπόν ακpι6ως ή τ6λ-
. μη περί την πpάξιν έν συνδυα.

σμψ με τήν εφεσιν της γνώσεως 
κά.μνει τον άνθpωπον ίκανόν νά. 
άντιμετωπίζ11 με θάρρος την πpα-· 

. yματικότητα κα.ί νά έπιζητfι νά 
' ε1σδύσ11 ε1ς αυτήv κα.ί νά συλλά

β·r,ι τrιν · ούσία.ν της. Δημιουργεί 
δηλα.δή δ άνθρωπος τό περί τοί} 
δντος πpό�λημα, τουτέστιν tη'-1 
κυρίως φιλοσοφίαν. 

--Ίδου· πως ύπο τό ψώ,ς της 
Δελφικf;ς έντολης «Γνωθι σα.υ
τόν», τήν. δποίαν ύπηpετεί πι-
στως δ Σωκpά.της, δημιουpyείτα.ι 
ύπ' α.ύτοσ καί τελειοσται διά τοϊ} 
Πλάτωνος καί 'Αριστοτέλους 'ί)
'Α ττικη Φιλοσοφία. 'Αφοpματαl 
από τά ανθρώπινα. και τον άν
θpωπον κα.ί θεωpοσσα. αυτόν δχι 
ιι>ς αυτοτελές έyώ, αλλά ώς μο-
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vάδα μέσα. ε1ς την κοινότητα της 
οντολογικής πpα.yματικότητος ε
πεκτείνεται (fι Άτ. Φιλοσ.) δια 
-του Πλάτωνος καί 'Αριστοτέ
λους ε1ς την θεώpησιν του οντος,
•(ε1ς την κατα μέτωπον &:ντιμετώ
πφιν του οντολοyικου προβλή
ματος). 'Υψώνεται (δια των τρι
ών φιλοσόφων) μέχρι του νοητου
χόσμου' πο' δεν ε ί yα;ι εν τούτοις
άρνησις του αlσθητοίί, άλλα πη-
1η σταθερά, &:πο την δποίαν &:ν
-τλεί δ α1σ0ητος κόσμος την ένό-
-τητά του, το βαθύτερον νόημά
-του καί την ουσιαστικ·ήν του ϋ-
-παρξιν.

"Ας 'ίδωμεν τώρα εν λεπτομε
fiεί� πως δ Σωκράτης, δ ίδρυτγ/ς 
-της Α ττικης Φιλοσο:ρίας, δπη· 
pετεί την Δελφικην 'Εντολήν. 

Είναι yνωστον &:πο την Σω
κρατικην Άπολοyίαν δτι δ Χαι
ρεφων ·ηρώτησε τον Δελφικον Θε
,δy «τις σοφώτατος»-Καί δ Ά
πόλλων: «Σοφος Σο:ροκλης, σο._ 

ψώτερος Εοριπίδης, &:νδρων δ' &
-πάντων σοφώτατος Σωκράτης». 
Καί διηγείται δ 'ίδιος δ Σωκρά
της με το χαριτωμένο εκείνο ϋ
-φος του: «"Οτάν εμα:θα τον χρη· 
σμόν, πα:ραξενεύθηκα. Πως το 
.εΙπεν αυτο δ Θεός; Πρέπει βέ
οαια να ξέρη τί λέγει κχί να εχ-r,1 
,δίκιο. Άλλα τότε γιατί εlμα:ι σο
φός; Τίς ή εμη σοφία:; Έyώ δεν 
διστάζω να δια:κηρύττu>: «εν οίδα 
.δτι ουδέν οίδά». Μήπως αοτη ·ίι 
(5μολοyία της αγνοίας - το «ουκ 
.ε1δέναι»- μήπως αυτο εΙνα:ι ήδη 
μία σταθερα κά.ί &:να:μφισοήτητος 
ΎΥωσις, το θεμέλιον της πραyμα· 
-τικης yνιί>σεως, «Έπομένως,λέyει 
δ Σω�ράτης, ή πηyη τ·ης γνώσε
ως δπ&ρχει εν ήμίν αυτοίς-μέ-

σ� μας. "Ας εξετάσωμεν λοιπον 
την ϋπαρξίν μας, τον εαυτόν μας 
καί ετσι θα ελέyξωμεν κα:ί τον 
περί εμοίί Δελφικον χρησμ6ν, δ 
δποίος λέγει κα:θαρα ότι είμαι 
«σοφώτα:τος». Καί αρχίζει ή εξέ
τασις του βίου, της ουσίας του 
6ίου του έα:υτοσ του καί των άλ
λων. "Ό Πλάτων εyραψεν &:ρyό
τερα πως δ Σωκράτης &:πέδειξε 
τον &:νδρειότα:τον στρατηyον Λά
χητα &:yνοοϋντα τί εστιy ανδρεία, 
τον fερα.τικον Ευθύφρονα τt δσιό
της, τον ψρόνιμον νέον Χαρμίδην 
τί σωφροσύνη. - 'Αλλα ή ζωή 
μας δλη περί αύτα στρέφεται. Σο-

. φία, ανδρεία, σωφροσύνη, δικα:ι-
, , '12 - .$, "', οσυνη, ευσευειq: ... ειναι ,1 υυνα-

μις=--=iρετη της ·ζωης. Αυτην 
την &:ρετήν - την καθολικην 1 &:
ρετην (μόρια αυτης ή &:νδρε:ία, 

, λ ) ' , , σωψροσυνη κ. . π. , την ουσιαν 
δηλα:δrι της δπάρξεώς μα:ς μας 
δίδει την εντολ ην -vα «yνωρίσω
μεν» δ Δελφικος Θεος δια τής 
εξετάσεως του έα:υτου μα.ς, του 
οίου μας*. 

'Αν διά της εξετάσεως, της ε
ρεύνης, · &:ξιωθωμεν να 'Dθάσωμεν 
ε1ς την αληθη yνωσιν της ουσίας 
της δπάpξειί>ς μας, της &:ρετης 
μ:χς, της συνισταμένης τών ίδιο-· 
τ1των μας, που όνομάζομεν επί 
μερους αρετάς, αν πραyματοποι
ήσωμεν δηλαδη το «Γνωθι σα:υ
τόν», τότε μόνον με την yνωσιν 
αυtΎ/Υ ταυτίζεται το εl�αι μας, ι"IJ 

.. Γι' αυτό δ Σώκράτης άποκρούει 
ώς αχρηστον τόν άνεξέταστον βί
ον καί νά μ' άψήσετε νά ζήσω ύπ' 
αυτόν τόν δρον, ύπό τόν δρον δη
λαδή νά μή έξετάζω τόν βίον, δέν _ 
θά δεχθώ. Εiς τόν θεόν μαλλον 
θά ύπακούσω, οχι σέ σας, λέγει 
πρός τοC,ς 'Αθηναίους. 

,.. 
ι .,., 
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ϋπα:ρξίς μχς. Δι6τι δ τχυτισμός 
aοτός 'ι('Χί του συναισθημχτικου 
-καί του 6ουλητικου 'της ψυχής 
μας προς τό λογικόν, κα:t' αyάy
-κην θά δώσ � ε!-ς το τελευταίον 
-couτo την κυρια:ρχίαν, θά έπιτύ-
Χil δηλα:δη την απόλυτον ένότητα: 
-cοu.ψυχικου 6ίου, δηλαδή τοJ 
εΙναι μ:χς. -- "Εν είδος λοιπόν 
«καθαρμοσ» &71:0 τά 6ουλ ητικα 
-καί συναισθηματικά «δεσμά» εί
ναι ·ό Σωκρατικη γνωσις καί ή 
Δελφικη έντολή. - Διότι ή Σω
-κρα:τικη yνωσις -τό «εlδέναι»
δεν είνα:ι βέ6α:ιχ ή άπ6κτησις έ
νός έννοιολογικ?υ δρισμου κα:θο· 
ρίζοντος τά γνωρίσματ:χ �κ-χσt'Ιjς 
άρετης, άλλά ή έ-σωτερικη «ο1-
-κείφσίς» μας προς τάς άρετάς, 
1ι «6ίωσίς» των (τό αν γίνουν 
«βίωμά» μα:ς). - 'Ανδρείος δεν 
είναι α:ύτός που κατέχει τον δρι
σμόν τ·7jς α')δρεία:ς, . άλλά εκείνος 
ΠfU εν τΎ,j πράξει άποδεικνύεται 
yνώστ'ης της άρετης α:ύτης. -
'' Λλλως τε τό «ε1δένα:ι» καί προ 
-cοσ Σωκράτους έσήμα:ινεν ο1,ψΌ· 
ποίησιν (6ίωσιν) του yινωσκομέ
νου.- Ό 'Όμηρος χαρακτηρίζει 
τον λέοντα (Ίλ. Ω, 41) «άγρια 
εlδότα:» · θέλει νά ε1πΎ,j 6έ6αια δτι 
εμφορείται άπό αγριότητα:, δτι ή 
ούσία της δπάρξεώς του είνάι έξ 
δλοκλήρου ή αγριότης. 

Να πως φωτίζεται fι Σωκρατι
-κή διΒα.σκα:λία «ή αρετη είναι 
γνώσις» καί «ούδείς έκων κα· 
κός». -Την «yνωσιν» αύτην έπι
διώκει ε1ς cλον του τον 6ίον.
'0 Σωκράτης δμοιος με τριχyικον · 
ηpωα. (δεν μιχς ένθυμίζει τον Οι
δίποδα:;) άφ' ής στιγμής εφθα.� 
σεν είς τrιν έπίyνωσιν δτι δ αν· 
θωπος ζΊ) εlς την πεpιοχην της 

'. 

«δόξης» = «οlήσεως» (του νομί
ζειν - οίεσθα.ι), μ� ήpωικην α
ποφ:χσιστικ6τητα: εκ:χμε το πχν, 
διά νά φθάσrι εις την αληθινην 
yνωσιν, εις τό «γιyνώσκεrν»__:_«ει
δένα:ι», καί νά την ο1κειοποι'ΙjθΎ,j, 
νά την ζήσr;ι. Παρά τφ Σωκράτει 
ή θεωpητικη γνώσις ταυτίζεται 
με τον τρόπον ζωης. Ή λογικη 

' θεωρία: κα:ί ή ήθικ/1 πράξις συμ
φύονται ε1ς μία:ν αδιάσπα:στον έ
νότητα-Λόyος καί Βίος, ,νω· 
σις κα:ί άpετη συνάπτονται ε1ς 
δντολογικηy ταυτότητα:. - Αύτη 
είναι , ή μεγάλη «προσφοpά»
δπ·ηρεσία: του Δελφικου -πα:ρα:γ
yέλμα:τος ε1ς την ανθρωπότητα: 
Ή Σωκρα:τικη διδασκαλία: κα:ί fι 
συμπλfιpωσίς της διά του Πλά
τωνος καί 'Αριστοτέλους, που υ
μνησαν δλοι TYJV «άpετάν πολύ
μοχθον γένει 6pοτείφ ... » (Άpι
στοτέλ ης: "ϊμνος προς Έpμεία:ν). 
Ό Πλάτων εlς την Πολιτεία:ν του 
(611 C) παρομοιάζει την ψυχην 
του άνθpώπου (την ούσία.ν του 
είναι του) προς τον θα:λάσ
σιον δαίμονα. Γλα:υκον· έγεννή· 
η λαμπρός καί άκ,;ινοβόλος· 

εις τχ 6ά0η της Οα:λάσσης έπλη- , 
yώθη ε1ς τους βράχους, ελκη έ- · 
σχημα:τίσθησαν περί τό σωμα του, 
σστpεα: 'επεκόλλησα:ν... 'Αγωνί
ζεται νά απα:λλα.γΎ,j κα.ί να άκtί,· 
νο6ολήσr;ι κα:θα:pός κα.ί λαμπρός. 
-Οί «μυστικοί» άπό της έποχης
των Όpφικων έν Έλλά.δι διακη
ρύσσουν δτι μόyογ «οί μεμυημέ
νοι» (με την εννοια.ν δμως κεκα;
θα:pμένοι την ψυχην) μετα θεων
έν "Αδου ο1κήσουσιν».

Δικαίως λοιπόν δ Τιου6ενά.λης, 
δ γνωστός -Λατίνος σατιρικός, ε
ypα:φε δια τό ·«Γνωθι Σα:υτόy» 
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�e caelo de cendit» (άπδ τον
οuρανο κατέ6ηκε).

παντί καί πάντοτε κατευθύνσεως· 
της βουλήσεώ� μας εlς την. έκ
λογήν της άγαθης πράξεως, yt 
δποία μόνη . πραγματοποιεί έy, 
τφ ήθικφ κόσμφ την άρμονίαν
του νοητου καί του αίσθητου, της 
ουσίας καί τής μορ:ρης, δηλαδ 
του άπολύτου κάλλους. 

' τεδείχθη, νομίζω, πως παρα 
τφ Σωκράτει ταυτίζεται ή γνώσις 
καί ή άρετή, δταν δ έν ήμίν θεί
ος σπινθήρ, δ καθοδηγητικος 
ΛΟΓΟΣ μετουσιώνεται εlς την 
δύναμιν ( =-τη,ν άρετήν) της έν

Προφητεία 

Μιά μέρα θά μάθεις καϊ σύ ό 'ίδιος ποιός είσαι 
θά πάρεις τήν ψuχή σοu τρuφερά' στά χέρια σου
βά τήν πλύνεις ά:π' την ψεuτιά 
θά γεμLσεις τlς ρuτLδες της μέ μοσκολLβαvο 
καl θά τή γuρίσεις νά δεί κατάματα τό� ηλι�. 

Τότε θ' ά:κούσεις πως σέ λένε 
άπό που εΙσαι καl. τl θέc; 
ποιά είναι τ� φτερά πού φλετοuραvε μέσα σοu, 
τότε θά σταθείς πάνω σέ δuό τριαντάφuλλα 
πού θάχοuν δεμένα τά χέρια τοuς 
καl θά πείς θαρρετά 
'Αγάπη, πόσο ομορφη είσαι! 

Δέ μπορεί 
θάρθει ή ωρα πού θά χαμογελάσεις καl. σύ 
γuμνός μπρός στόν έαuτό σοu 

γυμνός μπρός στήν ά:λήθεια 
μπρός σ' δλο τόν κόσμο γuμvός. 

ΤΑΚΗΣ ΔΟΞΑΣ 
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ΑΛΛΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ 

'ΜΙΑ ΕΡ·ΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 

ΣΤΟΝ 1 9° Α I ΩΝ Α 

ΣΤΡΙΒΟΝΤΑΣ ανάμεσα άπό πολ
λά σκοτεινά σοκάκια, δ Μάϊκ 

κι' δ φίλος του, στό τέλος εστρι
ψαν μέσα σ' ενα στενό που κατέ
ληγε σε μιά τετράγωνη αυλή αρκε
τά ευρύχωρη, πού ηταν περιτριγυ
ρισμένη από ψηλά κτίρια που εμοι
αζαν με αποθηκες. Μπαίνοντας 
μέσα σ' kνα άπ' αύτά καί παίρνον
τας μιά θαμπή λάμπα rtoυ ηταν 
βαλμένη πάνω σε μιά πέτρα: ένός 
άδειου τζακιου, δ Ντέλβιν ώδήyη
σε τόν φίλο του μέσα άπό πολλά 
ακατοίκητα καί χωρίς επιπλα δω
μάτια, μέχρι πού ηλθε σε ενα χω
ρον, δπου ύπηρχαν μερικά σημά
δια κατοχης. 

«Έyώ πρέπει νά πηγαίνω», είπε 
δ Ντέλβιν, καί σύ πρέπει νά μείνης 
εδω μέχρις στου σε ζητήσουν. Τώ> 
ρα πρόσεξε, δ,τιδήποτε σου πουν 
νά κάμης, ύπάκουσε κι' δ,τιδήποτε 
δεΊς, νά είσαι φρόνιμος. «Νά», καί 

, βγάζοντας δ Ντέλβιν ενα φλασκί 
άπό την τσέπη του, τό κράτη�ε 
μπροστά στόν φίλο του, «τράβηξε 
μιά yερή ρουφηξιά, φίλε, δεν μπο
ρω νά στ' αφήσω, γιατί αν κι' ή 

-καρδιά σου πρέπει vcx εΙναι θερμή,
τό κεφάλι σου πρέπει νά είναι δρο
σ�ρό» καί λέyοντας αυτά εξαψα
νιστηκε.

Παρά την ζωογόνα ρουφηξιά, ή
καρδιά του Μάίκ Ράντλεϋ ετρεμε.
Ύπάρχουν μερικες στιγμές που τό
νευρικό σύστημα αψηψα κι' αύτό
τό οtνόπνευμα.

Ό Μάϊκ βρισκόταν στην παρα
μονή ένός μεγάλου κι' επίσημου
yεyονότος yύρω απ' τό δπο'ίο είχε
μαζευτε'ί και ψώληαζε ή φαντασία

, 1 
,, 

'Από τό μυθιστόρημα (SIBYL)

τoO ΒΕΝJΑΜΙΝ DISRAELI 

του. Συχνά σ' αύτή την φαντασία· 
είχε συλλάβει την σκηνή κcχι μέ ε
πιτυχία αντιμετώπιζε τους κινδύ
νους τη-:; καί τίς δοκιμασίες της. 

. Συχνά είχε την �υκαιρία νά yίνη 
τό δραμα πολλων καί θριαμβευ
τικών ρεμβασμών, αλλά ή αυστη
ρή παρουσία της πραyματικότη-
τας είχε διώξει δλη την φαν
τασία του καί δλο τό θάρρος; 
του. θυμήθηκε 1 ήν προειδοπΌίησL 
της Τζούλιας πού συχνά τόν είχε. 
αποτρέψει από τό επικείμενο αύ
τό διάβημα. Αυτήν την προειδο
ποίησι, που την είχε ακούσει μέ. 
τόση περιψρόνησι καί στην δποία 
φέρθηκε μέ τόση ελαφρότητα. 'Άρ
χισε νά σκέπτεται δτι οί yυναΊκες_ 
είχαν πάντοτε δίκιο καί ακόμη 
στοχάστηκε τήν δυνατότητα μιας. 
ύποχώρησης. Κύτταξε yύρω του. 
Ή λάμπα πού αχνόψεyyε μετά βί
ας εδειχνε σ' αδρές yραμμες τίς_ 
άκρες του σκοτεινου δωματίου . 
.,Ηταν ψηλό καί μέσα στό σκοτάδι 

1 
τό μάτι ηταν αδύνατο νά ψθάση 
μέχρι τό ταβάνι, που φαινόταν νά: 
τό διαπερνουν μερικά δοκάρια πού 
θαμποψαίνονταν μέσα στό σκοιάδι. 
Φαίνεται πώς δέν ύπηρχε κανένα 
παράθυρο, καί την πόρτα άπό την 
δποία είχαν μπη δεν μπορουσες 
εϋκολα νά την αναyνωρίσης. Μό
'λις που είχε σηκώσει τήν λάμπα δ 
Μάϊκ κι' επιθεωρουσε την κατάστα
σί του, δταν ενας ανεπαίσθητος θό
ρυβος τόν ξάφνιασε καί κυττάζον
τας yύρω του είδε σέ μικρή από
σταση δυό σιλουέττες κι' ηλπισε. 
πώς θdιαν ανθρώπινες. 

Κουκουλωμένοι στους μαύρους 

., 

,< 
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μανδύες καί φορώντας μαυ;:,ες μά
cκες, ενα κωνικό καπέλλο ιό ίδιο 
:χρώμα μεγάλωνε τό άρκειά μεγά
λο ϋψος τους, ό καθένας κρατου
,σε μιά δαδα. Δυό τρομεροί φύλα
κες στέκονταν σιωπηλοί. 

Ή θέα τους yέμισε φρίκη, ή άκι
νησία τους τρομοκράτησε τόν Μάϊκ. 
�Εμεινε (.ιέ_ τό στόμα άνοιχτό καί 
-την λάμπα στό τεντωμένο χέρι 
του. 

Στό τέλος, άνίκανος νά ύποφέρη 
περισσότερο τό έπιβλητ,κό μι.;στή
ριο, καί μαζεύοντας τό φυσικό 
Θάρρος του, φώναξε <ι:τί θέλετε;�>. 
0Ολα ηταν σιωπηλά. 

«'Εμπρός, έμ1Jpός», είπε πολύ ά
-vαστατωμένος ό Μάϊκ «Άψηστε τα 
αύτά. Είπα, πρέπει νά μιλήσετε�>. 

Οί σιλουέττες προχώρησαν, άπέ
θεσαν τά δαδιά τους έκεί: κοντά 
καί μετά ό καθένας τους εβαλε τό 
χέρι του έπάνω στόν ώμο του Μάϊκ. 

«�Οχι, μή, τίποτε άπ' αύιά», ιJπε 
ό Μάϊκ προσπαθώντας νά έλευ
θερωθη. 'Αλλά, παρά τά νέα πα
ρακάλια του μιά άπό τίς σιωπηλές 
μάσκες εδεσε τά χέρια του καί στη 
cτιyμή τά μάτι::χ του άβοήθητου 
φίλου του Ντέλβ�ν ησαν δεc-!ένα. 

Όδηyούμενος άπ' αύτούς τούς 
συνοδούς, φαινόταν στόν Μάϊκ 
-.τώς διέσχιζε άτέλειωια δωμάτια, η 
μαλλον yαλλαρίες, yιατί μιά φορά 
-τεντώνοντας τό χέρι του, ένώ ενας
άπ' αύτούς πού τόν πήγαιναν τόν
άφησε yιά λίyο, yιά ν' άνοίξη κά
ποια πόρτα, δ Μάϊκ άyyιξε ενα
τοιχο.

'Επί τέλους μιά άπό ιίς μάσκfς 
μLλησε καί είπε: «Σέ πέντε λεπτά 
θά παρουσιαστης μπροστά σrούς 
ΕΠΤΑ. Προετοιμάσου». 

'Εκείνη την στιyμή σηκώθηκε δ 
ηχος μακρυνών φωνών πού εψαλ
λαν μαζί καi βαθμηδόν γινόταν 
δυνατώτερος, καθώς δ Μάϊκ κι' οι 
μάσκες προχωρουσαν. 

'Ένας άπ' αύτούς τούς συνοδούς 
πού τόν ψύλαyαν είδοποιήθηκε πώς 
έπρεπε νά τόν βάλουν νά yονατίση 
κάιω καί δ Μάϊκ βρέθηκε νά ξε
κουράζεται πάνω σ' ενα μαξιλάρι, 
i.νώ τήν ίδια ωρα, μέ τά χέρια του 

-άκόμη δεμένα, του φάνηκε πώς τόν

άφησαν μόνο του. 
Οί φωνές γινόταν όλονέν καί 

δυιατώτερες· δ Μάϊκ μπορουσε νά 
ξεχωρίση τά λόyια καί τόν σκοπό 
του ϋμνου. 'Αντιλαμβανόταν δτι 
πολύς κόσμος εμπαινε στό διαμέ
ρισμα, μπορουσε νά διαιφίνη τό 
ρυ9μικό βημάτισμα κάποιας π<>μ· 
πης. Ή πομπή κινήθηκε yύρω στό 
δωμάτιο περισσότερο άπό μιά φορά 
μέ βημα άρyό καί τρομερό. Ξαφνι
κά ή κίνησις έκείνη επαυσε. �Εyινε 
σιyή yιά λίyα λεπτά. Στό τέλος 
μιά φωνή μίλησε: «Καταyyέλλω τόν 
Τζών Μπράϊαρς». 

«Γιατί�>; -είπε μιά άλλη. «Αύτός 
δίνει καί παίρνουν μόνο κομματιά
τικη δουλειά. Ό άντρας πού κάνει 
κομματιάτικη δουλειά είναι ενοχος 
λιyώτερο δικαιολογημένης συμπε
pιφορας άπό ενα μέθυσο. Τά χει
ρότερα πάθη της φύσεώς μας στρα
τολοyουνται στό νά ύποστηρίζουν 
την κατ' άποκοπήν έρyασίαν. Ή 
ψιλαρyυρία, ή άναξιοπρέπεια, ή 
πανουρyί::χ, ή ύποκρισία, διεγείρουν 
καi τpέ'j)ουν μ' αύτά rόν άξιολύ
πητο άνθρωπο πού έρyάζεται κομ
μαrιάτικο καί δχι μέ τήν ι.'.>ρα. 
υΕνας άνδρας πού κερδίζει μέ την 
κομματιάτικη έρyασία σαράντα 
σελλίνια την βδομάδα, ένώ τό συ
νηθισμένο βδομαδιάτικο δι' έρyα
σίαν ήμέρας είναι είκοσι, κλέβει 
τούς συντρόφους του έρyασLαν μι
ας βδομάδας, yι' αύτό καταyyέλ
λω τόν Τζών Μπράϊαpς». 

«Έyώ καταyyέλλω τούς Κλώτον 
καi Χίκς:ι>, εtπε μιά άλλη φωνή. 
<ι:Γιαιί;ι> - Αύτοί εβyαλαν άπό έ
πιστάτη τόν Γκρέyκορυ Ρέϊ, yιατί 
άνηκε στήν υΕνωσί μας. 

«'Αδελφοί, έyκρίνετε νά yίνη δέ
κα μέρες άπzρyία στούς Κλώτον 
καi Χίκςι>; 

«Έyκρίνομει> - φώναζαν πολλές 
φωνές. 

<ι:' Αριθμός 34, δωσε έντολές ασ
ριο νά σταματήσουν οι δουλειές 
στούς Κλώτον καί Χίκς μέχρι νε
ωτέρων έντολων». 

«' ΑδελφοL:t-ΕΙπε μιά' άλλη φω
νή. «Έyώ προτείνω την άποβολή 
άπό την υΕνωσί μας δποιουδήποιε 
μέλους πού θά μαθευτη πώς καυ-
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χιέται yιά την άνώιερη ίκανότητά 
του, είτε ώς πρός την ποσότητα η 
1:ήν ποιότητα της έρyασίας, πού 
μπορεϊ νά κάνη, ε'ίτε σέ δημόσια η 
ίδιωτική έταιρία. Τό έyκρίνετε;»� 
<Έyκρίνομε». 

«'Αδελφοί - εΤπε μιά · φωνή κά
ποιου πού φαίνεται νά προέδρευε
πριν προχωρήσουμε νά πάρουμε τό 
εtσόδημα άπό τίς διάφορες περιφέ
ρειες της 'Ενώσεώς μας, πληροφο
ρουμαι δτι εΤναι παρών ενας ξένος, 
δ όποιος παρακαλεί νά yίνη δε
κτός στην άδελφότητά μας. ΕΤστε 
δλοι ντυμένοι τό μυστηριακό έπί
σημο ενδυμα; Φορεϊτε δλοι τίς μυ
στικές μάσκες σας»; 

«"Ολοι».' 
«Τότε ας προσευχηθουμε». Καί 

εύθυς άμέσως ϋστερα άπό μιά κίνη
σι, πού σήμαινε πώς ολοι οί παρευ
ρισκόμενοι yονάτισαν, ή φωνή αύ
του πού προέδρευε άνέπεμψε μιά 
αύτοσχέδια προσευχή μέ δύναμη 
καί όμαλή εύyλωττία. Αύτήν την 
άκολούθησεν δ "Υμνος της Έρyα
σίας, καί στό τέλος του ϋμνου τά 
χέρια του νεόφυτου έλευθερώθηκαν 
κι' ϋστερα τά μάτια του λύθηκαν. 

Ό Μάϊκ βρέθηκε μέσα σ' εvα 
ψηλό κι' εύρύχωρο δωμάτιο Φωτι
σμένο μέ πολλά κεριά. Στους τοί
χους του κρέμονταν μαυρα πανιά, 
σ' ενα τραπέζι, σκεπασμένο μέ τό 
ίδιο ϋφασμα, καθόνταν έπτά αωμα 
μέ λευκά άμφια και ψορουσαν μά
σκες, δ Πρόεδρος πάνω σέ μιά ψη
λότερη εδρα. Πάνω άrτό τό τραπέ
ζι, σ' εvα βάθρο, ηταν ενας σκελε
τός δλόκληρος. 

Σέ κάθε πλευρά του σκελετου 
ηταν ενας αντρας μέ ςrτολή καί 
μάσκα και κρατουσε ενα yυμνό 
σπαθί καί στην κάθε πλευρά του 
Μάϊκ ηταν ενας άνδρας μέ την ί
δια φορεσιά, κρατωντας ενα πολε
μικό τσεκουρι. 

Πάνω στό η,απέζι i'jταν άνcιχτός 

δ 'Ιερός Τόμος καί σέ άπόστασι,_ 
τοποθετημένοι κατά τάξιν, σέ κάθε. 
πλευρά του δωματίου, ηταν μιά: 
σειρά ατομα μέ άσπρες στολές και 
ασπρες μάσκες κρατωντας δαδιά. 

«Μιχαήλ Ράντλεϋ»-εΤπε δ Πρό
εδρος, «δρκίζεσαι οίκειοθελως έ
νώπιον του Παντοδυνάμου θεου 
καί των παρόντων μι;χρτύρων, δτι 
θά έκτeλέσης μέ ζηλον καί προθυ
μίαν, καθόσον έναπόκειται είς έσέ. 
κάθε ερyον καί έντολήν τήν δποίαν 
ή πλειοψηφία των άδfλφων σου θά 
έπιβάλη είς σέ. διά την πρόοδον
της κοινης μας εύημερίας, της δ
ποίας αύτοί είναι οί μόνοι κριτα'ί, 
δπως εΤvαι ή τιμωρία των πλουτο
κρατων, ή τιμωρία των καταπι
εστικων καί τυραννικων κυρίων f1J 
ή καταστροφή δλων των μηχανων. 
έρyοστασίων η καταστημάτων, πού 
θά θεωρηθουν άπό μας άδιόρθωτοι; 
Τό όρκίζεσαι αύtό ένώπιον του-, 
Παντοδυνάμου θεου καί ένώπιοv
αύτων των μαρτύρων»; 

«Τό δρκίζομαι» - άπήντησε μιά
τρεμουλιαστή φωνή. 

«Τότε σήκω καί φίλησε αύτό τό, 
βιβλίο». 

Ό Μάίκ σηκώθηκε άρyά από 
την yονατιστή θέσι του, προχώρησε 
μέ τρεμάμενο βημα και σκύβοντας 
άyκάλιασε μέ σεβασμό τόν ανοι
χτό τόμο. 

'Αμέσως δλοι• εβyαλαν τίς μά
σκες τους. Ό Ντέλβιν προχώρησε.. 
καί παίρνοντας τόν Μάϊκ άπ' τό 
χέρι τόν ώδήyησε στόν Πρόεδρο. 
ό όποιος τόν ύποδέχθηκε προφέ
ροντας μερικούς μυστηριώδεις_ 
στίχους. 

Τόν σκέπασαν μέ μιά ρόμπα και 
του εδωσcχν μιά δαδα, καί μετά: 
τόν εβ:χλαν στην σειρ:χ μαζί με 
τούς συντρόφους του. 

'Έισι τελείωσε ή μύησις τοG, 
Μάϊκ Ράντλεϋ στήν ΕΡΓ Α ΤΙΚΗΝ 
ΕΝΩΣΙΝ. 

-f.ι'ετάj>ρ: Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ'Γ 
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�Απ6 δσα λέyει ό Κρισvαμοvρτι
Πάνω στό θέμα 

«Συνέχεια τηs ζωηs» 
'Ομιλία του 1955 στην Αύστραλία

(Μετάφρ. ΝΗβης Σκανδαλάκη) 

Ύ lIAJ>XE1 προσωπικη αθα.να
σίο:. μετά το θάνατο; 'f πάρχει 

συνέχιση του «Έγω>> με τη σuσ
·σιίψε:.ιση των εμπειριών, τω11 γνώ
σεων, των ίδιοτ·ήτων, των σχέσε
•ων; Συνεχίζεται δλο αύτο δταν
πεθαίνω; Κι' αν δεν συνεχίζεται,
τότε ποια εlναι ή αξία δλης αύ
-της τής δι:χδικασίας; "Αν ή καλ
λιέργεια: του χαρακτήρα., ·με τους
άγωνες t'Ju, τίς χαρές κ:χί 'τ!ς ·
.-αθλιότητες, φθάνει ό:πλω; σ' ενα:
·τέρμα με τό θάνατο, τότε τί ση-

, � ->ζ ' Κ ' '  Ζ .μασι:χ ε;,:ει 11 ωη; αι τωρα, ι.t;

εμ6αθίινοuμε σ' α.ύτ6. 'fό ζήτημα 
δεν είναι στο τι πιστεύω και 
τι πιστεύετε, γιατί οι δοξασίες 
δεν εχοuν κα.μμιά σχέση, με την 
ανακάλυψη της αλήΟειας. 'Ένα.ς 
νους πο χει πιαστεί στη δοξασία, 
είτε εlναι δοξασία στη μετενσάρ
κώση, είτε στο θε,, είναι ανίκα
νος ν' ανακα.λύψη και να ζήση 
την εμπειρία. αύτου που είναι ή 
αλήθεια.: Νομίζω δτι πρα.γμα.τι
κα εχει σημασία νά εννοήση κα
νείς τουτο-άν μπορε!τε v' ανε

χθijτε την επανάληψη - δτι έ-

/• 
',' 
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' ·πειδή δ νους διδάχθηκε γι' α:υτο 
t6ρίσκετα:ί κα:θωρισμένος &:πο την 
πίστη γ) την μή πίστη, δπως ετ
-vα:ι φα:νερο δτι συμ6α:ίνει στον 
-κόσμο. Ό κομμQUνιστής δεν πι-
·στεύει στην &:θα:να:σία:, λέγοντας
-δτι .αυτο ετνα:ι ενα:ς πα:ρα:λογι
·σμός, επειQ'ΥJ διδάχτηκε κι' 

. -κα:θωρισμένος &:πο την μή πίστη, 
r5ρίσκοντα:ς την πλήρωση του εαυ
του ··του μέσα: στο κράτος που 
-γι' α:υτον &:ποτeλεί τό μόνο &:γα:
ιθόν. 'Αλλοι πιστεύουν στο ύπερ
"Πέpα:ν κι' ελπίζουν σ' ενα: είδος 
ανάστασης η επα:νενσάρκωσης. 
_, Ετσι, δταv με ρωτατε «πιστεύ-
ετε καί σείς;», φο6ουμα:ι ότι το 
ζήτημα: δεν βρίσκεται διόλου σ' 
-αυτό. Κι' αν Οελrισετε να προσέ
ξετε, θα προσπα.θr,σουμε ν' &:να.
καλύψουμε την &:λήθεια του .
-πράγματος. Συνεχίζεται το «ε-
-yώ», δ προσωπικος «εαυτός μου»;
Ψί' είναι αυτο τό «εα.υτό_ι; __ μου»;
Διάφορες τάσεις, 1διότητ�ς χα
ρακτήρος, δοξασίες, 1J συσσώρευ
ση της γνώσης, 1J πείρα., 1/ μνή·. 
μη του πόνου, τής χα.ρας κα.ί 
του πάσχειν, ή αίσθηση της &:
γάπης μου, του μίσους μου�δλο 
ιχυτο εlνα.\ δ «εαυτός» μου αυ
-της της στιγμής, κα.ί δια.πιστώ-
-vοντας δτι α.υτος δ «εαυτος» έίνχι 
κάτι πολυ παροδικό, λέμε δτι πέ-. 

.,ρα. &:π' αυτο ύπάρχει -ίι μόνιμη 
ψυχή, κάτι που είvα.ι θεικό. 
Άλλ' αν α.υτο το κάτι είναι μό
--νιμο, αληθινό, θείο, 6ρίσκετα.ι 
πέρα ά:π' το' χρ.όνο κι, επο
μένως δεν σκ�πτετα.ι ,_με -?Ρ�υς
{!ανάτου η συνεχισης. Αν υπαρ
·χει·ή φυχr{, rι δποι-χδήποτε άλλη
•-δνομασία της δώσε.τε, είναι κάτι ·
πέρα &:π' .τό χρόνο καί σείς κι' 

� 
\ 

� .,:·' ' ' .

εγώ, δεν μπορουμε να κάνουμε 
σκέψεις πάνω σ' αυτό, γιατί τό 
σκέπτεσθαι είναι κα:θωρισμένο. 
Ή. σκέψη μας είναι το &:ποτέλε
σμα του χρόνου, επομένως δε! 
,είναι της δυνα:τ_ότητάς μας . να. 
σκεφθουμε γι' α:υτο που είναι πέ
ρα &:π' το χρόνο. "Ετσι, δλοι οί

φόβοι. μας ετναι τό προίον τqυ Ι
χρόν9υ, δεν ετναι; 

Καί πάλι, αυτό δεν είναι ζή
τημα: δικό μου γ) δικό σας. 'Εξε
τάζουμε, προσπ-χθωντα:ς ν' &:να
κα:λύψουμε αυτο που ύπάρχει στό 
τώρα.. Κα.ί πως γίνεται να δουμε 
α.υτο που ύπάρχει, δίχως να κά
νουμε να. ε1σχωρήση 1J δο�α:σία: 
σε κάτι που 'βρίσκεται στο περαν, 
κrχτι που δλοι το εχουμε ανάγκη, 
κ"άτι ύπερ-μόνιμο, μια οϋτως ε1-
τ.εί� πνευματική δ·ιτότητα: που 
είναι άχρονη; Θέλουμε να ξέρουμε 
σ.ν θα επιζησουμε κα:ί κάνουμε α:tι· 
την την ερώτηση κυρίως γιατί μας 
φο6ίζει δ θάνατος. Τί κάνουμε, 
λοιπόν- Προσπα.θουμε να εχουμε 
αΟα.να�ία εδω, στην ιδιοκτησία: · 
μας, δεν προσπα:θουμε; 'Όλη μας 
1J κοινωνία 6ασίζεται σ' αυτό. 
Ή 1διοκτησία είναι δική σας καί 
δική μου, για να μετα6ι15αστη 
στα παιδιrχ μας, κι, αυτο &:ποτε• 
λεί μια μορφή αθανασίας δια των 
itαιδιων μχς: 'Αναζητάμε την α
θανασία δια της φrιμης, δια: της 
επιτεύξεως, δια της επιτυχίας, 
μciς _είναι &:νχγκαία �� συνέ�ιση
του έαυτου μας, 1/ οιχως τελqς 
πλήρωση του εαυτου y-α;. Γνω
ρίζοντας δτι θα πεθα:νουμε, οτι 
δ θ&νχτος είναι &:ναπ6:ρευκτος, 
λέμε «-τί .ύπάρχει πέρα &:π' αυ
τό;». Χρειαζόμαστε μιαν εγγύηση 

' , ;ιι δτι ύπάρχει συνεχιση κι 1:.τσι πι-
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στεύουμε στο όπερ-πέραν, στην 
έπανενσι:iρ•ι.ωση, στην ανι:iστα:ση, 
σ' δ,τι δήποτε, γιd: y' αποφύγου· 

· με αυτή τήv εξαίρετη Υ.α:τι:iστα:ση 
_τ.ού τήν ονομάζουμε θι:ivα:το. Έ
φευρίσκουμε, αμέτρητες διαφυγές, 
γιατί κανείς μας δεν θέλει vα 
πεθι:iνη, κι' δλα: μας τα ερωτήμα
τα, πού αcρορουν τήv προσωπική 
αθανασία, τίθενται με τηv ελπίδα 
vα: εδρεθη εvα:ς τρόπος y' αποφύ
γουμε εκείνο πού cρο6όμ�στε. 
'Αλλα αv μπορέσουμε vα κχτα:
νοήσουμε το θι:ivα:το, δεν θα δ-

, ξ '/2 ' ' ""i θ' , παρ η cρουος κχι τοτε οι:.v α:να.-
ζ ητήσουμε τήv προσωπική αθα
νασία: ουτε εδώ, ουτε στο δπεp
πέρα:ν. Τότε ή δλη αντίληψή μας, 
το δλο συνοπτικο ολέμμα' μχς θα 
εχουv δποστεί μια πλήρη επανά
σταση. 'Έτσι, λοιπόν, ή δοξασία 
δεv εχει κα:μμια σχέση με τηv 
ανα:κι:iλυψη εκείνου πού. είναι ή 
αλήθεια, κα:ί τώρα: θα κυττάξου
με v' &vα:κα:λύψουμε τί είναι α· 
λήθει,:-ι; σχετικα με το θάνατο. Τί 
είναι θάνατος; Μπορεί Κ!Χvείς v' 
αποκτήση τηv εμπειρία του εvό
σφ ζεί; Μπορείτε σείς κι' έγω 
vα εχουμε τήν έμπειρία του θα
νάτου, οχι τή στιγμή πού με 
τήv αρρώστεια η τό δυστύχημα: 
έπέρχετα:ι το σταμάτημα: του δ
λου σκέπτεσθαι, αλλα ένόσψ εί
μαστε ζωντανοί, γεμάτοι ζωτι
κότητα:, διαύγειi κχί πλήρως εν
συνείδητοι; Μπορείτε σείς κι' ε
γω ν' &.vακα:λ�ψουμε τί σημαί
νει vci πεθάνουμε; Μπορουμε vα 
εισέλθουμε στήν κατοικία: :τ:ου 
θανάτου τη στιγμη πού είμαστε 
εδώ κα:θισμέ•ιοι θεωρώντας δλό-
κληρο το πρ�ολημα:; 

Τί σημαίνει πεθαίνω; Προφα:· 

vώς, σημαίνει δτι πεθαίνω σε κιχ- . 
θε τί που εχω ' συσσωρεύσει, σε. 
κι:iθε έμπειρία, σε κι:iθε μνήμη,. 

προσκόλληση. Πεθαίνω, σημαίνει.. 
παύω να είμαι ό έα.υτός μου, τb-
« Έγώ». Δεv είναι; Σημαίνει vιi. 
μην εχω την α.!σθηση της συγέ
χισης σαν «έα:υτος» με δλες το 
τίς μνήμες, τα πλήγματα:, τb
αίσθημά του της εκδίκησης, τηγ
έπιθυμία: του για πλήρωση κα.t 
αυξηση. Καί μποpεί δ έαυτος. Υ� 
γίνη δ πεψχματιζόμενος α.ύτης 
της στιγμής μέσα. στην δποία. ' 
δεν δπι:iρχει; Τότε μπορουμε σί
γουρα να εννοήσουμε τί είναc.. 
θι:iνατος. Ό νους είν"αι το γνω
στό, το αποτέλεσμα: του γνωστου, 
του γνωσ;τ:ου που είναι δλες 
οι εμπειρίες τii>ν ανα.μέτρητων· 
χθές, καί- μονάχα δτα.ν δ νους 
έλευθερώνεται απ' το γνωστό' α
ποτελώντας ετσι ενα κομμάτι του, 
άγνωστου, παύει δ φό6ος ,το'υ
θανάτου. Δεν υπάρχει, τότε, κα
θόλου θι:iνατος. Τότε δ νους δεν-
γυρεύει προσωπικη αθανασία. 
Τότε δπάρχει ή κατάσταση, τοϋ
αγνώστου, που εχει την δική της.., ' ξ Μ' , , � 2. λ' υπα:ρ η. _ α: για να τυ υ.να:κα: υ-
ψη κανείς αύτό, πρέπει δ νους 
να έλευθερωθη απ' το γνωστό. 
Μπορεί νάχετε αμέτρητες οοξα:-
σίες, πού σας χαρίζουν άνεση,. 
ενα: αίσθημα: 1 ασφαλείας, αλλιi. 
μέχρις δτου να δπι:iρξη απελευ
θέρωση απ' το γνωστό, δ φόβος. 
θα εξα.κολουθη να μας κα:τα:τρώ
γη. Γιατί εκείνο πού συνεχίζε-
ται δεν μπορεί να ετνο:ι δημιουρ
γικό. Μόνον α:uτο που εlναι ά
γνωστο εlνα:ι δημιουργ�κο και το-
άγνωστο αρχίζει vα δπι:iρχη μό- , 
ΥΟΥ δτα:y δ νουι; εινα:ι ελεύθερο 
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απ· την 1δέα: της συνέχισης τοσ 
γνωστοσ. Βλέπετε, 1J δυσκολία: 
για τους περισσοτέρους μα:ς εlνα:ι 
δτι χpεια:ζόμα:στε _ ενα: ε'ίδος συνέ
χισης κι' ετσι εφευpίσκουμε απα:
τηλες δοξασίες. Στο κάτω - κά
τω οί δοξασίες είναι άπλως εξη-, 
γήσεις κα:t μένουμε fκάνοποιημέ
νοι με τtς εξηγήσεις. 'Αλλα οί 
εξηγήσεις εχουν πολυ μικρή ση
μασία: εκ,ος απο εκείνον που εχει 
άνάγκη για μια μορφή ασφάλειας 
κα:l για ν' ανα:κα:λύψη δ νοσς, τι 
ε[να:ι αλήθεια:, χρειάζεται ν' αποι::
ρίψη δλες τlς εξηγήσεις, είτε, τ·7)ς 

εκκλησίας, εϊτε τω·ι 6ι6λίων η ε
κείνων που εχουν ανάγκη να πι
στεύουν. 

'Όταν δ νοσς είνχι ελεύθερος. 
απ' δλες τlς εξηγήσεις, ελεύθε
ρος απ' το γνωστό, θα 6pητε δτι 
το �γνωστο είναι δ θάνατος κα:l 
τότε δεν όπάpχει φό6ος, Αυτή "ή 
κατάσταση είναι δλοκληpωτικα. 
διαφορετική και δεν είναι μποpε
το να συλληφθη απο εναν νοσ που, 
6ρίσκεται καθωpισμένος μέσα στο 
γνωστό. 'Όταν δ νοσς ελευθερώ
νεται απ' το γνωστό, τότε όπάp
χει το άγνωστο. 

Καθώς δ πιστός ύπηρέτης βαδίζει π ίσω (;);Πό τόν αcμντικό του οτα� 
έκε'ίνος βαδίζει, και στέκεται πίσω του οταν έκε'ίνος στέκεται, ετσι καL 
κάθε εμψυχο ον εΤναι δεμένο μέ τίς άλυσίδες του Κάρμα. Τό Κάρμα: 
συντροφεύει τούς πάντας, παντου, πασα στιγμή ανάμεσα σέ δάση κ( 
ώκεανούς, πάνω απο τά ψηλότεpα βουνά προς τον παράδεισο του �,ν
δρα καί την κόλαση του Πατάλα. Δέν το αναχαιτίζει καμμιά δύν.:χμ ις_ 

A,•aclan Kalpa]ata 

'ι ._ .. •-
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Σωμα καi ψvχη 

·Όταν άκοϋτε τή νύχτα τόν ανεμ? νά. κλαίει άπ:::φηγ�?ητος,

μήν πείτε ανε_.1ος εlναι αύτό;, κι ας νιαουρίζει στα κατώφλια μας,

ας ούρλιάζει σά.ν σκυλί χωρίς άφεντικο μές στο σκοτάδι,

για να φοβόντ.:ιι τ' αλογα και τα κc.φάβια·

αν σiiς χαϊδεύcι το πρόσωπο και τα μαλλιά της ανοιξης ή αϋρα,

μήν πείτε ανοι;η είναι καl ή μέρα μiiς άγαπα.

-�οταν τα φύλλα όδ::>ιποροϋν, μήν π-::ίτε φύλλα εlναι καl πέφτουν,

φύλλα εΙναι κt αϋριο θα ξεραθοϋν.

Είναι οί ψυχές πού Κ?υώνουν δίχω; π::ιτρίδα

καί χτυποϋν τ.χ παράθυρά σας: 'Ήμα?τον, 'Ήμαρτον, 'Ήμαρτον

"Αν ύπάρχουν δισταχτικές βροχές,

αν ύπ.::ιρχουν π:,υλιά ν' αλλάζουν στ:όν ϋπνο τους πλευρο

ημαρτον, ημαρτον, ημαρτον !

'Όταν βλέπετε τlς πεταλοϋδες να έρωτ:εύονται,

μή λέτε πεταλοϋδες εlναι καl πετοϋν,

-έποχή τους είναι κι άγαπιόνται.

'Όταν τα πουλάκια σας μιλοϋν,

μήν πείτε πουλιά εlναι καί λαλοϋν,

πουλάκια εlναι κι ας λένε,

γιατί εΙναι ξενητεμένα αδέρφια πού τό σώμα τους γυρεύουν.

Μήν πείτε πώς δλα εΙναι μάταια, δπω; των μυρμηγκιών οί δρόμοι.

'Όταν άκοϋτε μια νύχτα χω?lς ταραχή νά. σα; χτυπάει τήν πόρτα,
' μην πείτε ξένος εΙναι καί θα περάσει,

πεpαστικος είναι και θα βαρεθεί.

Είναι τα ξενητεμένα σας/δέρφια, πού παpακαλοϋν.

(Ό κόσμος των ψαριών είναι κόσμος πού δέ θυμαται,

δέν εχει φαντ:ασία πάρα σιωπή στή μακρινή θέα τοϋ ηλιου).

Τα ξενητεμένα είναι άδέpφια μας καl τα ρολόγια τους ζητiiνε

vά τά κουρντίζουν το πpωt καl να μετpοϋν το Χρόνο!

(Ήρ. Ν. 'ΑποστολίSη: Συμπληρώματα 

στήν 'Α νθολοy[α) 

,· 



. ... ... , 

Ά:ιό τό,• έν Δελφοις Νc.\όν τού 'Α:ιύλλω,•ος 

ΣΙΒΥ ΛΛΙΚΟΙ ΨΙΘΥΡΟΙ 

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΙ καί οσοι τούς
άκολου9ήσανε σάν έrτισκέπτες, 

ΤΙανηyυρίσανε φέτος τή θερινή τρο
·πή του Ήλίaυ σrούς Δελφaύς.

'Ενσυνείδητοι προσκυνητές, φέ
_ρανε εύλαβικά τά βήματά τους,
ΤΙρωτα - πρωια στον Ίερό χωρο

·της Κασταλίας. Στον ίδιο δηλαδή
χωρο, πού στην άρχαιότητα έρ
-χόντουσαν yιά νά ύποβληθουν

--στούς κεκανονισμένους καθαρμούς
,δσοι έπιθυμουσαν νά ζητήσ.:>υν
μανrείαν.

Στούς ίδιους βράχους, στά ίδια
.ιχύτά σκαλιστά σκαλοπάτια καθί
.σαμε καί μεις. Μερικοί μάλι::πα
�ρασκελίσαμε τίς λαξεψένες πέ-

/ 

Ί' Π') Ι. Βλ�ΙλΗ 

τρες καί κατεβή <α_..ιε ση1ν 'Ιερή 
πηγή, πού άναβλύζει άπό χιλιάδες 
χρόνια καi ητιαμε άπό τό θεϊο 
πόμα πού εrτιναν καί οί πρόγονοί 
μας οί Προσέληνες, οί Πελασγοί, 
οί Ίλλυροί. 

Οί ρϊζες της καταyωyης μας φαί· 
νεται νά ζητουν τό 'ίδιJ νερό, yιά 
νά δροσισθουν. Ή συyyένεια του αί
ματος, πού δέν νο9εύτηκε όλότε\α 
άrτό τό βαρβαρικό σπόρο των δια
φόρων έπιδρομέων, άrτοζητάει τίς 
ίδιες φλέβες καί στρέφεται, σάν τό 
ήλιοτρόπιο σιόν 'Ήλιο, στίς πηγές 
άπ' orroυ καί έκεϊνοι άvτλουσαν 
Δύναμη, Ζωή, �Εμπνευση, Φως . 
Ε1ναι καί τό φαινόμενα τ ουτο 
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ακομα yνήσιο καί άδιάσειστο τε
κμήριο της συνέχειας της άθάνατης 
Φυλης μας. 

'Όταν μαζευτήκαμε δλοι, τότε δ 
πιο πολιος άπό δλους μας, ελαβε 
τόν λόγον. Ή φωνή του σιγαλή, 
ηρεμη, μά σταθερή, άκουyότανε 
σάν μακρυνός άντίλαλος βγαλμέ
νος άπό τά βάθη των- αίώνων. Κaί 
έκείνος μας μίλησε περίπου ετσι: 

«Σήμερα, φίλες ψυχές, θά δοκι
μάσουμε διάφορες εύχάριστες συγ
κινήσεις. Πρωτα θά άπολαύσουμε 
όπτικές ίκανοποιήσεις, πού μας 
προβάλλει τό άσυνήθιστο τοϋτο φυ
σικό πι:pιβάλλον, μέ τίς πελώριες 
αύτές πέτρες, τίς τόσον έπιβλητι
κές, πού άντί νά yεννοϋν ψυχικό 
δέος καί αyχος, μέ τόν πάντοτε 
έτοιμόρροπο βαρύ τους δyκο, άν
τίθετα, μέ τούς σπάνιους χρωματι
σμούς τους καί τίς περίεργες γραμ
μές τους, αίσθανόμαστε yαλήνεuα 
καί άyαλλίαση. 'Έπειτα ή ένατένι
ση των yύρω μας βουνων καί λό
φων, πού σάν άκcί·ιητοι φρουροί 
προστατεύουν τόν Δελφικό χώρο, 
μέ τίς πανύψηλες κορυφές τους, 
σάν βέλη φωτεινά, μας προτρέπει 
νά στρέψσυμε τά μάτια της ψυχης 
μας πρός τά ύψηλά, πρός τά ού
ράνια, yιά νά δεχθοϋμε άπό έκεί 
δπου οί πρόγονοί μας δεχόντου
σαν τήν εμπνευσι καί τήν άποκά-

, λυψι της 'Αληθεί(Χς. uοσοι άντι
κρύζουν αύτες τίς κορυφές άκοϋνε 
άπό μέσα τους, σάν μιά προστα
γή, νά σταματήσουν πιά νά ερ
πουν στά χαμηλά, στά yήϊνσ, στά 
ταπεινά. ΕΤναι ό τόπος τοϋτος 
κατάλληλος yιά διανοητική περι
συλλογή καί γιά ψυχική άνάτασι. 
Είναι φτιαγμένος yιά νά δοκιuά
ζη έδω δ θνητός τίς πιό ύψηλές 
πνευματικές άπολαύσεις. 

θα αίσθανaοϋμε έπίσης αφθονες 
ίστορικές συγκινήσεις καί θά άπο
κομίσουμε πολύτιuα διδάγματα. 
Κανένας άλλος χωρος της Γnς, 
δέν εΤδε τίς δόξες τίς πνευματικές, 
τίς 'f!ολιτικές έπιτυχίες, πού δέν 
τίς σβήνουν ποτέ, οϋτε δ χρόνος, 
μά οϋτε καί ή λησμοσύνη των άν
θρώπων. Ό στενόχωρο, τοϋτος 
τόπος των λίγων χιλιομέτρων, συ-

νεκέντρωσε κάποτε τό ένδtαφέρο 
δλων των λαων της άρχαίας 'Ελ
λάδος, άκόμη καί των αλλων ξέ
νων βαρβάρων. 

Ό σεβασμός καί ή εύλάβειct 
τοϋ τότε κόσμου τόν διεκόσμησε 
μέ πολλά καλλιτεχνικά μντψείcr 
καί τόν στόλισε μέ περισσότερα.
άπό 6.500 άyάλματα. Άπό τά έ
ρείπια καί τά έλάχιστα άνάλματα, 
τά δποία λησμόνησαν ν' άρπάξουν · 
οί Σύλλες καί οί Νέρωνες, θά δο
κιμάσουμε και έμείς σήμερα σπά· 
νιες καλλιτεχνικές συγκινήσεις. 

Κανένα αλλο μέρος της γης δεν• 
εΤχε κερδίσει τό αrσθημα της έμ
πιστοσύνης καί τnς άσφάλ&ιας, 
ωστε UΕλληνες καί ξένοι νά έμπι
στε6ωνται τήν φύλαξι των θησαυ
ρων τους στήν ίερότητά το_υ-. 

'Αλλά καί δ ά'λλος φωτοστέφα
νος, πού αίώνια θά σελαyίζη στό· 
Δελφικό στερέωμα και άπό τόν δ
ποίον θά γαλουχείται κάθε άνθρω
πιστική tδέα καί θά yιyαντοϋται 
κάθε άνθρωπιστική προσπάθεια,, 
στόν χωρο τοϋτον ελαuψε πρωτα, 
yιά νά φωτίση τόν ανθρωπο π')ι',-
θέλει ν::'χ λέγεται πο:ινcιατι κ ά αν
θρωπος κα! τόν δίδαξε νά ζήση 
μεταξύ των δμοίων του σάν εμ
φpον νοητιχόν ον και οχι σαν· 
αyρι:, θηpί'1. Έδω συνελήφ'Jη τό 
πρωτοv ή Ίδέ--χ της παy1<όσ· ιιας 
συνεργασίας. �Ελctβε μ'1pφή ή Ί> 

φικτυονία κα! έλειτούρyτ,σ� ν
θεσμός, δ δποίος καλλιέρ , τήν 
μεταξύ των λαων συνεννοr,σι, νιά 
νά αποφεύγουν ετσι τούς πολέ
μους, τίς καταστρ::>φt'<ές συνέπειές
τους καί,δλα τά δεινά τους, πού· 
ή γενιά μας δοκίμασε καί δοκιμά
ζει άκόμα. Οί ανθρωποι πού πο
θοϋν τήν παντοτεινή Εtρήvη μετα
ξύ των λαων, πρέπει νά ερχωνται 
έδω καί νό: ζητοϋν τήν εύλογία
τοϋ Δελφικοϋ ούρανοϋ και τήν· 
εμπνευσι, Yl<X V<X μάθ'1UV Vα σ'<έ
πτωνται, να συνεννσοΟνται μεταξύ 
τους καί νά ΠQλιτε·Jωνται μέ άν
θρωττιά καί ]..ιέ άνωτερότητα. 

'Εμείς 1\έ και σι uεταyενέστεροι 
δσοι θά ερχωνται έδω, 6ά φρονι
μα1[ζωνται άττό τόν θεσμό των-
Άμφικτυονιων, πού πρωτα lδω τό� 
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t'3εμελιώσανε οί άρχές του καθα· 
ιρου άνθρωπισμου. 

Ό άνθρωπισμός εΤναι θεσμός 
τιου ττρέπει νά yίνη ή θρησκεία 
κάθε λοyικου οντος, έάν τουτο 

.,θέλη νά λέγεται καί νά ζη σάν 
ττραyματικός εμψρών ανθρωπος. 

'Αλλά _ άκόμη • έδω σήμερα θά
-αtσθανθουμε, κα! ισως μερικοί συy·
Ί<λονισθουν, άπό τίς ττιό λεπτές 
1<αί τίς πιό δυνατές πνευματικές 
-συγκινήσει;. θά περάσουμε στι·
yμές καθαρης Έλληνικης ζωης.

Γι' αύτό, ας ττετάξουμε μακρυά
,από τό μυαλό μας τίς σκέψεις καί
-τίς φροντίδες ττου μας ταλαιπω·

_ρουν καθημερινά yιά τη σκληρή
βιοττάλη. 'Άς διώξουμε ολ ες τ!ς
.ένοχλητικες σκοτουρες της ζωης.
"Ας κατασι yάση μέσα μας κάθε

-αίσθημα κατωτερότητος, κάθε αί·
σθημα κακίας, ττου μας κρατάει
,στά χαμηλά καί μας ττροκαλεϊ ττό
νο καί λύπη. "Ας άφίσ�υμε νά ψτε·
pουyίση ή σκέψη μας, εστω καί
yιά λίγο, στους ττνευματικους έ·
χείνους όρίζοντες, άπό τους όποί
ους και οί πρόγονοί μας δεχόν·
τουσαν τήν εμπνευση του άνωτά·
-ιου. "Ας μελετήσουμε, χωρίς καμ·
.μιά προκατάληψι κα! με έλεύθερο
ψρ9νημα, τί ηταν έκεϊνο ,του εκανε
τόν'τόπο τουτο τόσον ίερό, τ6σο
δοξασμένο, τόσο μεστό μαγείας
καί μεγαλείου. Οί εύαίσθητες ίδιο
συyκρασίες, δταν ερχονται. έδω,
αίσθάνονται τίς πιό δυνατές συy
.κινήσεις.

Άλλά τό μέρος τουτο εχει τήν
Ιστορία του. 'Ιστορία μεγάλη, δο·
.ξασμένη καί ,τρλυ διδακτική.

"Ας ρίξουμε λοιπόν μι:ι: ματιά
cτά στοιχεϊα ,του μας διέσωσαν
-τά αρχαϊα κεί:.ιενα. Μερικά από
-αυτά-ας τό εχουμε ύπ' οψιν μας-
.,άναφέpονται στήν έποχη κατά τήν
όποίαν ό μυ3ος ηταν ό μόνος
τρόπο<s διατυπώσεως των θρησκευ·
τ.ικων των πεποιθήσεων. Με αύτόν
�ιατυπώνανε τότε τις δοξασίες
-τους καί με αυτόν άκόμη τοπο·
�ετουσαν σε χρονικά δρια τίς έν· 
τυπώσεις τους από τά φυσικά 

.q,αινόμενα ,του αντικρύζανε. 
Μην ξεχναμε δμως δτι ό μυθος, 

\ .. .. \ 

τό σύμβολον και ή α:¾ληyορία εΤ
ναι ή εtδική yλωσσα δλων των 
πρωτογόνων λαων (δηλαδή των μή 
έκψυλισμένων), ή όποία, yιά δσους 
τήν κατανσουν, ,τερικλείνει αλή· 
θειες, πιό ζωντανές καί πιό πειστι
κές άπό την ,τραyματικότητα. 

Τά σωζόμενα, λοιπόν, αναφέρουν 
δτι οί ττρωτΘι κάτοικοι του μέρους 
τούτ:ου ησαν δ Δευκαλίων καί ή 
Πύρα, οί όποιοι, yιά νά σωθουν 
από τόν κατακλυσμό, είχαν κατα
σκευάσει μιά κιβωτό, που επλεε έ,τί 
των υδάτων. υοταν τά ϋδατα αρ
χισαν νά ύττοχωρουν, ή κιβωτός 
nροσέκρουσε στην κορυφή του 
Παρνασqου. Τότε αποβιβαστήκανε 
έκεϊ οί δυό Νωε της έλληνικης πα· 
ραδόσεως, σωιοδευόμενοι από ενα 
έλάφι τό όποιον εψεραν μαζύ τους. 
Τώρα, ας μου έπιτρέψετε νά έπι· 
χειρήσω νά έρμηνεύJω αύτόν τό 
μυ9ο, δσο μ,τορω. 

Οί έπιστημες τ�ς γεωλογίας και 
της παλαιοντολογίας συμπεραίνουν 
δτι ή διαμόρψωσι του έδάψους της 
περιοχης τούτης εyινε πριν από 
είκοσι εως τριάντα χιλιάδες χρό
νια. Τότε ύπολοyίζουν δτι ύπεχώ· 
ρησαν τά θαλάσσια ϋδατα άπό τά 
μέρη τουτα. 'Επομένως ή ,τεριοχη 
αύτη τότε περίπου κατοικήθηκε 
άπό · άνθρώπους. "Ας δουμε τώρα 
τί εννοια εχει δ μυθος δταν λέγει 
δτι τό ζευyος των διασωθέντων 
από τόν κατακλυσμό εψερε μαζύ 
του τό έλάψι. Ή ελαψος εΙναι τό 
σύμβολο της θεας 'Αρτέμιδος, ή 
δποία άντιπροσωπεύει τήν άyν6τη· 
τα στήν Φύσι και είναι κυρίαρχος 
του φωτός fης Σελήνης. Ή άyνό· 
της κατά τους αρχαίους εΙναι ή 
δύναμις που εχ'ει μέσα της ή πλα· 
στικη δημιουρyικη ουσία, ή όποία 
ώθεϊ κάθε συνείδησι κο:ί κάθε μορ· 
ψή yιά νά άκολουθη τήν τροχιά 
του Φυσικοί} Νόμου. Οί ακτϊνες 
της Σελήνης εχουν τήν ίκανότητα 
νά έξαyνίζουν τίς έκτρεπόμενες 
από τόν φυσικό νόμο συνειδήσεις, 
δηλαδη νά τίς βοηθουν νά έπανευ· 
ρ ίσκουν τόν φυσικό και έξελικτι
κ όν ρουν. 

Οί απόγονοι του Δευκαλίωνος 
καί της Πύρας, δηλαδη οί πρc7ηοι 

Ι 

1 

! 
1 
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, ,.. .... , , :t κατοικοι του τοπου τουτου, c.;νο-
μάζοντο Προσέληνες. Ή προσωνυ
μία αύτή ιούς δόθηκε διότι απευ
θύνοντο πρός τη Σελήνη καί ζη
τουσαν την αyαθη της επίδρασι. 
'Από την όνομασία αύηi προηλθε 
ή όνομασία UΕλληνες, σί διάδοχοι 
ιων όποίων συνεχωνεόθησαν μέ 
τούς Πελασγούς, τούς Ίλλυρούς. 
ΥΕτσι οί τελευταϊοι μπαίνουν στην 
ίστορική περιοχή, μέ τά μνημεϊα 
τους καί μέ τίς άλλες πάμπολλες 
εκδηλώσεις τους, τίς όποϊες εμεϊς 
τώρα μπορουμε νά Ίίς ερευνουμε 
καί νά τίς μελετουμε. 

Καί τά πρωτα μνημεϊα τους εδω 
εfναι αυτές οί λαξευμένες πέτρες 
καί τά σκαλοπάτια αύτά, πάνω 
στά όποϊα καθόμαστε καί εμεϊς 
σήμερα. Μάθετε, λοιπόν, δτι ό 
χωρος τουτος εfναι χωρος ίερός. 
ΕΙναι δέ ίερός, γιατί ηταν τόπος 
λατρείας άπ' δπου οί πρωτοι κά
τοικοί του απευθύνονταν στίς δη
διουρyικές δυνάμεις της Φύσεως. 
Πίστευαν δτι τίς φυσικές δυνάμεις 
τίς εχειρίζονταν πνευματικές συνει· 
δήσεις άyνές, φωτεινές, ίσχυρές καί 
δίκαιες, πού γνώριζαν την Μείζο
να 'Αλήθεια. Γι' αύτές τίς συνειδή· 
σεις πίστευαν δτι αίσθάνονταν τό 
χρέος, δταν οί ανθρωτοι της Γης 
τίς έπικαλουνται, νά τούς βοη
θουν καί νά τούς προστατεύουν. 

Οί πρωτοι κάτοικοι καί οί ίδρυ
τές αύτης της λατρείας ησαν αν· 
θρωποι άyνοί, γιατί προσηρμόζον
το στούς νόμους της Φύσεως καί 
έρχόντουσαν σέ επαφή μέ τίς δυ· 
νάμεις καί τούς παράγοντες της 
ζωης. 

Ή Φύσις μόνον ατούς άyνούς 
φανερώνει τούς σκοπούς της καί 
τά μυστικά της. Οί άyνοί εμαθαν 
μέ λατρευτικές τελετές νά απευθύ
νουν πρωτα-τφωτα τήν εύyνωμο
σύνη τους στη μητέρα Φύσι, άπό 
τίς ούσίες της όποίας προέρχονται, 
συντηρουνται καί έξελίσσονται. Οί 
άyνοί μόνον γνωρίζουν την 'Αλή· 
θεια καί όδηyούμενοι από αύτήν 
διατύπωσαν μιά κοσμοθεωρία. Αύ
τή i'jταν τό μυστικό των άρχαίων 
έλληνικων Μυστηρίων. Έκεϊ, στό 
Υ Αδυτόν ιους, άποκαλυπτόταν δτι 

ή συνείδησι προέκυψε από τίς ού> 
σίες της Φύσεως καί δτι τό τέρμα: 
της δέν εlναι ή ανθρώπινη μορφή� 
Σονεχίζει την έξέλιξί της στο α:
πεφο, χωρίς τέρμα, σέ αλλες μορ
φές καί σέ άλλα έπίπεδα φυσικά 
υψηλότερα δμως της Γης. 

'Από την θέσι πού βρίσκονται 
οί τέλειες αύτές συνειδήσεις, άντιe
κρύζουν πιό κοντά τήν πραγματι
κότητα καί γνωρίζουν περισσότε
ρους νόμους της Φύσεως, δηλαδή 
κατέχουν την Μείζονα 'Αλήθεια. 

Μεταξύ των νόμων, πού δέ φθά
νει νά yνωρίση η ανθρώπινη νοη
τική ίκανότητα, εlναι καί ό νόμος. 
του αίτίου καί του αποτελέσματος, 
ή Νομοτέλεια, καί αλλοι πολλοL 
Ό κάτοχος αύτων των Νόμων 
μπορουσε νά ξέρη τά μέλλοντα: 
γενέσθαι, τόσον δσον άφορα τό 
άτομον, δσον καί εναν λαό, ενα. 
εθνος όλόκληρο. 

'Αλλά επρεπε μιά ανθρώπινη ϋ
παρξι άyνή νά ελθη σέ έπαψή μέ. 
τtς υπέρτερες έκεϊνες συνειδήσεις, 
yιά νά της μεταδώσουν τίς σκέ
ψεις τους καί νά περιyράψουν
κάθε ανθρώπου τό μέλλον, βάσει. 
του νόμου του αtτίου καί του άπο
ιελέσμαιος. 

Πάνω σ' αύτή τη yνωσι θεμε
λιώνεται ή ϊδρυσι καί ή λειτουρ
γία του περιψήμου και αρχαιοτά
του Χρηστηρίου των Δελψων. Ot 
άνθρώπινες αύτές ύπάρξεις, οί ίκα
νές νά δέχωνται τούς χρησμούς 
καί :ίς μαντεί'ες, επρεπε νά παρα
μένουν έπί ενα χρονικό διάστημα: 
παρθένες άyνές, και αύτέ.ς εfναι 
πού όνομάζονται Σίβυλλες καί 
Πυθίες. 

Ή πρώτη λοιπον άπό αύτέ.ς ό
ναμαζότανε Κασταλία, άπό την 
δποία πηρε τό δνομα και δ χωρος, 
τουτος, δπως άναψέρουνε μερικοt 
συyyραψεϊς. 

Κατά τά σωζόμενα περί Δελψων, 
ο[ υπέρτερες έκεϊνες Συνε.ιδήσεις, 
οί δποϊες εδειξαν μεγάλο ένδια
ψέρον yιά τήν ίδρυσι του Χρηστη
ρίου τούτου, i'jτav άρχικά ή θεά 
της Γης Δήμητρα, επειτα ή θέμις 
και δ Ποσειδων, καί τέλος δ θεός, 
'Απόλλων, πρός τιμήν του δποίοι> 
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άνηyέpθη καί δ περίφημος Γ''αός. 
Νlσως πολλοί θά �θελαν νά μέ 

έρωτησουν, τί εfναι τέλος πάντων 
αύτοί οι θεοί; Κατά τήν άντίλη
ψι τήν πνευματόδοξο των Έλλη
νων, οι θεοί δέν εfναι αλλο τι, 
παρά λυτι::ωμένες συνειδησεις, οί 
δπο ιες άνηκαν στήν τελευταία 
βαθμίδα της πνευματικης ίεραρ
χίας, πού συνθέτει τόν Όλυμπο. 
Μπορουμε νά πουμε πώς εfναι οί 
προσωπικοί Λόγοι των Γνωστικών, 
οί όποιοι διασώσανε τήν καθαρή 
Μυσταγωγική παράδοση του θείου 
Ίησου. Καl Έκεϊνος, άπό Υίός 
άνθρώπου, μέ τήν απειρο καλω
σύνη του, τή σοφία του, τό ένδια
φέρον καί τήν άyάπη του προς 
τόν α,θρωπο, μέ τούς ήρωϊσμούς 
του καί μέ τή θυσία του, άναδεί
χθηκε Υίός θεου, καί τέλος ά
ναyνωρίσθηκε σάν θεός-Λόγος. 
0[ άρχαϊοι υΕλληνες δέν έπίστε
ψαν ποτέ δτι αύτοί πού άναφέ
ρουμε ησαν οί θεοί της Δημιουρ
γίας. Δέν ηοαν έκεϊνοι ό Λόγος, 
ό θεός-Δημιουργός, δ πανταχου 
παρών καί τά πάντα πληρών της 
Χριστιανικης Κοσμογονίας. ΝΟχι. 
Σάν θεοί χαρακτηρίζονται οί τετε
λειωμένες συν&ιδήσεις, οί δποϊες 
άκολουθουν σταθερά τό Φυσικό 
Νόμο, έκδηλώνουν άλληλεyyύη, 
προστατεύουν, καθοδηyουν καί 
βοηθουν τόν ανθρωπο νά φθάση 
καί αύτόc, δπου καί έκεϊνες φθά
σανε. 

'Έτσι, μέ τήν αξιολόyησι της 
πνευματικης καί ήθικης ώριμότη
τός τους, οί έξελισσόμενες καί με
ταμορφούμενες συνειδήσεις κατε
τάγησαν στίς διάφορες βαθμίδες 
της πνευματικης ίεραρχίας, δπως 
περίπου μας διέσωσε καί ή 'Ιου
δαϊκή Παράδοση, τήν δποία υίοθέ
ι ησε καί παραδέχεται καί σήμερα 
ή Χριστιανική θρησκεία. Ή πνευ· 
ματική ίεραρyία λοιπόν της χρι
στιανικης παραδόσεως άναφέρει 
διάφορες κατηγορίες: Τά Χερου
βείμ, τά Σεραφείμ, 1ίς Δυνάμrι�, 
τούς θρόνους, τίς 'Εξουσίες, τούς 
Άρχαyyέλους, τούς Άyyέλους, 
τούς Ά yίους, τούς Όσίους. 

ΝΕτσι, λοιπόν, ή παιδαριώδης 

1. 

άντίληψις περί της είδωλολατρείας 
των άρχαίων 'Ελλήνων έλέyχ�ται 
άβάσιμη, άνυπόστατη καί μόνον 
σέ διάνοιες άτpοφικές καί σέ ψυ
χές βουτηγμένες στήν πρόληψι καί 
τό σκοτάδι μπορεϊ άκόμη νά βρί
σκη άπήχησι. 

Μιά συyκρητική μελέτη της Έλ
ληνικης παραδόσεως μέ τά δσα δι
εσώθησαν άπό τή γνήσια διδασκα
λία του Ίησου, θά μας πείση δτι 
ο[ άρχαϊοι υΕλληνες, οχι μόνον 
δέν ησαν ειδωλολάτρες, άλλά ησαν 
μέχρι μυελου όστέων πνευματόδο
ξοι καί Ίδεολάτρες. 

Ό Ίησοϋς προτρέπει, δπως βλέ
πουμε στά διασωθέντα Εύαyyέλια. 
νά γίνουν δλοι θεϊοι, μέ τό «θεοt 
έστε». 'Επομένως κό.θε άνθρωπος� 
έξαyνιζόμενος, μπ::,ρεϊ νά φθάση 
στήν βαθμίδα του θεοϋ, βοηθού
μενος άπό αύτούς τούτους τούς 
θεούς. 

'Όπως είπαμε, σrό μέρος τοϋτο 
οί έρχόμενοι, οχι μόνον ύπεβάλ
λοντο στους σωμαΊκούς καθαρ· 
μούς, άλλά καί στους ήθικούς και. 
τούς ίδεολοyικούς. Έδω οί παρ
θένες, οί Σίβυλλες καί οί Πυθίες, 
έρχόντουσαν οέ έπαφή, ακουyαv 
καί εβλεπαν τόν θεόν 'Απόλλωνα, 
τόν φιλάνθρωπο τοϋτο θεό, yιατt 
ησαν άyνές τόν νουν, άyνές τήν 
καρδίαν. 

'Αλλά μήπως καί δ Διδάσκαλος, 
της Ι''αζαρέτ δέν μας άπεκάλυψε 
τά ϊδιο;, τονίζοντας δτι μόνον οί 
καθαροί τήν καρδίαν θεόν οψον
ται; 

'Αλλά, φ(λοι μου, επειτα άπ' δσα 
έμάθαμε, νομίζω δτι έμεις οί σύγ
χρονοι υΕλληνες, εχουμε χρέος έ
πιτακ-τικό, δπως, μέ έλεύθερο φρό
νημα καί άδούλωτη σκέψι, μελε
ταμε τήν άρχαία παράδοσι, ή δποία 
εfναι ή μόνη ίκανή νά μας όδηyή
ση στά ίχνη τά πνευματικά, στις 
δόξες τίς αφθαστες των προyόνων-
μας. ' ' " 

, -
δ Γνωρισατε uμως και τουτο, 

έρχομός έδω, yιά νά ζητήσουν 
μαντείαν, τόσων σοφων, πολιτικων, 
μεγιστάνων της άρχαίας έποχης, ό 
σεβασμός καί η εύλάβεια μέ τήv 
δποία περιέβαλαν τό · Χρηστήριc 
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-τουrο, δέv είχε σαν κίνητρο την 
πίστι στό θαυμα. ΥΟχι. Οί ά.:>χαίοι
aΕλληνες ησαv λάτρεις του Λόyου
-καί έθήρευαν πάντα την Γνωσι. Ή
yvωσι φυyαδεύει τό θαυμα, ε1ναι
έχθρα άδυσώπητη της τυφλης πί
στεως.

Οί ίδρυτές των Χρηστηρίωv καί
των 'Ασκληπιείων άνηκαν σέ Μυ
σ rήρια, τα όπο ία έφύλαyαν για
τούς έ'<λεκτούς μία ώλοκληρωμένη
κοσμοθεωρία. Τα Χρηστήρια ησαν
γνήσιες παραφυάδες, των μυστικων
αύτων όρyανώσεων, άπ:ό τίς όποίες
διευθύvοντο καί έξηρτωντο.

Μέ τίς θεραπείες, λοιπόν, πού έ·
1τετύyχαναv καί μέ τα μαvτευόμε·
να, μέ τα όποία βοηθουσαv κάθε
<lχνθρωπο μεμυημένο η άμύητο, έ
πιβεβαίωναν τό άλάνθαστο, τό ά·
'ληθινό, τό άσφαλές του περιεχο·
.μένου της κοσμοθεωρίας των Μυ
-στηρίων.

Ή κοσμοθεωρία αύτή, δπως μας
την διέσωσαν σοφοί συγγραφείς
καί μεμυημέvοι της άρχαιότητος,
άπεκάλυπτε ώρισμέvους Νόμους 
Φυσικούς καί Πνευματικούς, τούς 
όποίους ό άνθρώπινος νους, σάv 
πεπερασμένος πού ε1ναι, μόνος
το_υ άδυνατεί να συλλά!3η καί να
yνωρίση.

Κάθε ούσία, κάθε μορφή, κάθε
.σι,νείδησις υπάρχει, κινείται, ένερ
yεί καί έξελίσσεται, βάσει ώρισμέ·
νων νόμων, αίωνίων καί άσαλεύ
των. Τούς νόμους λοιπόν αύτους
πρέπει να yνωρίζη έκειvος πού
'θέλει να yίvη σοφός καί να έξηyη
τα φαινόμενα της ζωης.

Υ Ας δουμε, λοιπόν, πιό άvαλυ
τικά, πάνω σέ ποιούς νόμους στη
pιζό�ανε /1 λειτουργία των Χρη· 
,στηριων.

Οί νόμοι αύτοί ησαν, δ μεγάλος
-καί βασικός νόμος της Φύσεως, ή
Νομοτέλεια, ό Νόμος του αίτίου
-καί τοϋ άποτελέσματος, ό Νόμος
του άvτιπεπονθότος καί ό νόμος
ό σοφός της Ειμαρμένης. Τώρα,
-ας έπιχειρήσουμε, δσο μας ε1ναι
δυνατό καί πολύ συνοπτικά, να
δώσουμε μιά έρμηνεία των νόμων
-τούτων.

Ή καρδία · της φύσεως, ελεyε 

άρχαίος σοφός, ε1ναι ή 'Αγάπη. 
Σκοπός, ή τελειοποίησι των συ
νειδήσεων πού ε!ναι τά παράγωγα 
των δυvά�εων της Φjσεως. Τέλος 
δέ, ή άπ:οθέωσις των άτομικων Έ· 
yώ. 'Υπάρχει λοιπόν σκοπός, υ· 
πάρχει τέλος στη Φ,jσι. Τό άντ[θε· 
το θα ηταν κάτι τό άδιανό· 
ητο, τό άπίθανο. Ή Δύναμις 
της Νομοτελείας φωλιάζει μέσα 
σέ κά3ε συνείδησι καί την ώ9ε ί 
πάντα στό δρόμο για την τελειό
τητα. Ή συνεί5ησι δμως, μέ τό αύ
τεξούςηο καί την αύτον::,μ[α πού 
εχει, μπορεί καί ν:χ έκτρέπεται της 
Φυσικης τροχιας. Τότε δμως ό ν6· 
μος του αtτ[:,υ καί του άποτελέ· 
σματος, μαζί μέ τόν σ:>φό νό
μο του άντιπεπονθότος, δημιουρ· 
yοϋν τίς δοκιμασίες καί τόν πόνο 
πού όδηyουv στη Γνωσι. Ή δέ 
Γνωσις έπαναφέρει τόν έκτρο· 
χιασθέvτα στόν έξελι·<τικό ρου 
των φυσικων νόμων, yιά νά τόν 
βάλη στόν δρόμο του λυτρωμου. 

Οί δύο τελευταίοι Νόμοι qυνι· 
σrοϋv την Είμαρμένη κάθε άνθρώ
που καί κάθε λαου, την όπο[α 
μόν:>ι τους υφα[vαυν, μέ τίς σκέ
ψεις τους, τούς λόyρυς τους, τίς 
πράξεις τους καί τίς ένέρyειές τους, 
τίς καλές η τίς κα'<έ:;, τίς φ'J::ηκές 
η ά:p.;σικες. 

Καί στό σημείο αύτό πάλι θα 
θυμηθου,.ιε τόν θείον Ίησ:>υ. aοταv 
'Εκείνος άπ:έτρεπε καί έπι τιμοϋσε 
αύστηρά τόν Πέτρο μέ τα έξης 
λόyια: «Βάλε την μάχαιραν είς 
την θήκην, διότι μάχαιραν εδωκας, 
μάχαιραν θα λάβΙ]ς», άπ:εκάλυπτε 
δτι έyνώριζε σάν θεός, τόν νόμον 
του άντιπεπονθότος, τόν νόμον 
του αίτίου καί του άποτελέσματος. 
Ή yνωσι τούτων άπ:οτελεσ,.ιατικα· 
ήθικοποιεί τόν θνητόν καί τόν ά
ποτρέπει άπό πολλές δοκιμασίες 
καί ψ'Jχικές βασάνους. 

Σ' αύτα λοιπόν τα υψηλά, τα 
υπερανθρώπινα, τα θεία, είχαν θε
μελιω8η τα τελούμενα άλλοτε 
έδω. Έδω δέν άκουyότανε τό 
«Έκας οί βέβηλοι». Κάθε θνητός 
μπορουσε να βρη άνακούφισι, πα
ρηγοριά, ένίσχυσι. Έδω ά,ωυyό
τανε εύκρινωc; ή στοργική ψω· 

'ιι Ι· 
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-vή των θεων. Τό Χρηστήριο 
τοΟτο �5ραίωνε στον άyνό άvθρω· 
'ΠΟ μία ελλοyο <rτίστι, ή δποία τον 
�οηθοΟσε ν' άντιμετωπίση μέ θάρ· 
ρος τlς περιπέτειες της ζωης, yιατl 
έδω έμάθαινε καl έπείθετο δ1ι ύ
,τάρχουν πνευματικοί προσrάτες 

,ισχυροί, σοφοί, άyαθοl καl δί:--αιοι, 
οί δποϊοι δεν άφίvουν τον αvθρω· 
,το μόνο του στlς άθλιότητες του 
"Αδου. 

'Όταν θά έπισκεφθοΟμε τά μνη· 
μεϊα καί τά ίερά, θά άvτικρύσουμε 
1.ό Γυμνάσιο, τό Στάδιο καl τό 
•Θ.§ατρο. Αύτά φανερώνουν δτι στόν
:χωρο τοΟτο γινόντουσαν πολυ·
πληθεϊς συγκεντρώσεις σέ ώρισμέ·
-vες έ'ποχές. οι έποχές αύτές ηταν
ή εvαρξις των ήλιοστασίων. Έώρ·
ταζαν έδω οί άρχαιqι τά ΠΥΘ!Α,
τά ΣΕΠΤΗΡ!Α, τά ΘΕΡΓΗΝ!Α καl
τά ΘΕΟΦΑΝΕ!Α. Κατά εύτυχη
.σύμπτωσι ε::ψτάζουμε καί μείς σή·
μερα την θερινή τρ::ιπή του 'Ηλίου,
πού νομίζω πώς άνrιστοιχεί στά
ό:ρχαία Σεπτήρια.

Ό "Ομιλός μας, δπως είναι 
-yνωστό, εχει καθιερώσει άπό
τριάντα δύο έτων τόν εορτασμό
-rης ένάρξεως των τεσσ:φων Ώρων .
,ου 'Έτους. Είναι οί μόνες φυσι·
κές εορτές πού επρεπε οί άνθρω
ποι νά πανηγυρίζουν μέ χαρά καί

. έν3ουσιασμό, έάν έyνώριζαv τή ση
μασία καί την άyαθοποιό έπίδρα·

--σι πού άσκεϊ δ 'Ήλισς κατά τίς
διάψορες "Ωρε:; του ε ιους πάνω
στούς όρyανισι-,ιούς καl στο πνεΟ·
μα των κατοί'<ωV της Γης.

Ή έπιστημονική έμπειρία κατώρ-
8ωσε νά διαπιστώση τlς έπιδρά· 
σεις των ούρανίων σωμάτων, κυ
ρίως του 'Ηλίου καί της Σελήνης, 

·-πάνω στό φυτικό βασίλειο, άλλά
καί στον άνθρώπινο όρyανισμό.
Οί άρχαϊοι δμως "Ελληνες έyνώρι·
ζαν καl είχαν συνείδησι πλήρη, δτι
-ό "Ηλιος ά'σκεί την πιο θετική έπί·
δρασι, οχι μόνον στην όρyαvική,

, άλλα καί στην πνευματική φύσι
του άνθρώπου. Γιά τουτο, μέ πάν·
δημες τελετές, πανηγύριζαν τlς ή
.μέρες των ήλιοστασίων. Έρχόν·
-τουσαν σέ έπαφή μέ τούς παρά·

·yοντες της ζωης καί ετσι άντλοΟ-

σαν σωματική εύρωστία καl πνευ
ματική ρώμη. Τά δύο τουτα άyαθά 
δέv τά ξεχώριζαν οί άρχαιοι, τά 
θεωροΟ:�αν άλληλένδετα. Γιά του· 
το άσκοΟσαν τό σωμα τους στό 
παρακάτω Γυμνάσιο. 'Επεδείκνυαν 
τήν άλκή τους στό Στάδιο καί πα· 
ρς:ιυσίαζαv την πνευματική τους 
εύ:pορία μέ τό Δραμα καl την 
Ποίησι στό θέατρο, πού σώζεται 
μέχρι σ.1μεpα. 

Μετά τά δσα σας μίλησc: έδω, 
θά πάρουμε σέ λίγο την λεγόμενη 
'Ιερά Όδ6, yίά νά έπισκε φθοΟμε 
εύλαβικά τά ίερά αύτά έρείπια, 
πού μιλαv τόσον εϋyλωττα yιά την 
άφθαστη δόξα του άρχαιατάτου 
ΈλληνικοΟ ττνεύματος. 'Αλλά yιά 
νά yνωρίσ_ι;.τε καl κάη, πού οί 
πολλοί δέν .10 άvαψέ?ουv, θά προ· 
σθέσω καl τοΟτο: 

Ή άφετηρία της Ίερας ΌδοΟ 
δέν είναι ή Κασταλία. Στην άρ· 
χαιότητα ηταv στήv σημερινή Μαυ· 
ροσουβάλα, δπου πηγάζει δ Βοιω
τικός Κηφισός. 'Εκεί, στούς πρ6· 
ποδες του Παpνα::1σου σώζονται 
τά έρείπια δ�ο άρχαίων ναων, της 
'Αρτέμιδος καl του 'Απόλλωνος. 
Στlς πηγές αύτές, οί έρχόμενοι 
άπό ξηρας πρΟσ'<UVητές, ύπεβάλ· 
λοντο στούς πρώτους κα9αρμούς, 
προσέφε:�σν τlς θυσίες τους καl 
κατόπιν ά_Jχιζαν την άνάβασι του 
Παρνασσ.)Ο, μέσ� της Ίε,οας Ό5ο0, 
yιά νά φ9άσJυv στό σημείο πού 
βρισκόμαστε καl μεί,ς σήμερα. 

Τώρα, έκεί στούς ά,οχαίους 
ναούς της 'Αρτέμιδος καl τοϋ Ά· 
π6λλωνος, κοντά στlς πηγές, οί 
Χριστιανοί έχουν άvεyείοει ενα 
ναό, τόν δποιο πως V.)μίζετε τόν 
όνομάζουν; «' Αyία Κα3άρα». 

'Έτσι ή μοίρα θέλησε, μέ την 
παρά5οσι, νά σω9η μέχοι σήuερα 
ή πραyμαtι'<ή ίστορική άψετηρία 
,της Ίερας Όδου. 

Σας έξέ9εσα τlς άπόψεις μου 
yιά τή λειτου;:,yία του θεσμοϋ 
των Χρηστηρίων. Σας άvέπτυξα 
τόν πραyματι<ό λόy:::> καί τό άλη· 
θινό νόημα πάνω στά δποία θεμε· 
λιώνεται ή ίερ6της τοϋ χώρου 
τούτου. Οί έπισκεπτόμενοι τά μέρη 
τοΟτα, έάν θέλουν νά μή θεωρουν-
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ται σάν κουφοι και σάν άyνώμο
νες, πρέπει νά προσέρχωνται μέ 
βαθύ σεβασμό και ευλάβεια, και 
δχι σάν βάρβαροι, σάν βέβηλοι, 
μέ σκώμματα καl είρωνική διάθεσι, 
πού προδίδουν άμάθεια καl κατω
τερότητα. 

Έδω κάποτε οί ψίθυροι της Σί
βυλλας μετεβίβαζαν ατούς άνθρώ
πους της γης τά ρήματα των άθα
νάτων, οί δποϊοι τόσον ένδιαφέ
ροντο yιά τήν πρόοδο καί τήν ευ· 
τυχία των άνθρώπων της γης. Οί 
ανθρωποι δμως περιφρόνησαν αυτό 
τό μεγάλο καί άyαθό έπίτευyμα 
της έπικοινωνίας με τούς θεούς. 
Οί ανθρωποι προτίμησαν άντί της 
άρετης, τό πάθος, άντί τiϊς άyνό
τητος, τήν άνομία, άντl της σοφίας, 
τήν άμάθεια, τή μονομέρεια, άντ ί 
της έλλόyου πίστεως, τίς διάφορες 
προλήψεις, τήν άδράνεια του νου, 
πού φέρνει τόν μαρασμό του πνεύ
ματος. 

Αυτή εΙναι ή πραγματική αίτία 
πού άπέσβετο τό λάλον ϋδωρ, ε
πεσε χαμαί ή δας των μυσιηρίων 
καί έσίyησε ή φωνή των θεων. 

'Εάν, φίλες ψι,χές, οί άπόψεις 
πού σας έξέθεσα καί οί δποϊες εr
ναι βγαλμένες άπό συμπεράσματα 
πολυετους μελέτης της Μυστηριο-
11,οyίας και της Έσωτερικης Φιλο· 

. σοφίας, σας ίκανοποιουv, προσέ
i,ατέ τις καί μελετήσατέ τις, ·έρευ
νήσατέ τις καί κατόπιν νά τίς έν
στερνισθητε. Έάv δχι, εχετε δλη 
τήν ευχέρεια νά σπουδάσετε τά 
δσα σχετικά εχουν yραφη, είτε 

δπό παλαιούς, είτε απο συγχρό
νους άμυήτους συyyραφεϊς, των
δποίων τό φανταστικό, τό άπίθανο. 
ή διάθεσις της διαστρεβλώσεως 
της άληθείας καί ή παντελής α· 
γνοια της έσωτερικης άλήθειας, 
ώδηyουσαν τήv γραφίδα τους
Τουτο εΙναι δικαίωμά σας. 

Έyώ μίαν ευχή εχω τώρα νά
κάνω yιά σας. Είθε ή έπίδρασL 
του Δελφικου περιβάλλοντος νά 
σας έμπνεύση τό πρέπον. Είθε νά: 
σας όδηyήση στό δρόμο των κα
θαρμών του ήθικου καί του ιδεο
λοyικου σας κόσμου, ωστε, έξαyνι
ζόμενοι, νά άκούσετε καί σεις μιά 
μέρα τούς Σιβυλλικούς Ψιθύρους 
καί νά δεχθητε τίς ευλογίες του 
ου;.,ανου. Είθε ή ευτυχία καί ή ύ· 
yεία νά σας συντροφεύουν πάν
τοτε καί νά ερχεσθε συχνά στο 
χωρο tουτο, yιά νά δοκιμάζετε 
τίς πιό ύψηλές πνευματικές άπο
λαύσεις πού μπορεί: νά πετύχrι 
πάνω στή yη δ θνητός ανθρωπος�. 

Τό πολυπληθές άκροατήριο πα
ρακολούθησε τήν δμιλία μέ άπό
λυτη σιγή και στά πρόσωπα δλωv
έζωyραφίζετο μιά ψυχική κατά
στασι πού φανέρωνε κατανυκτική 
προσήλωσι. Ό πολιός δμιλητής; 
πέτυχε, μέ δσα εΙπε, νά θίξη τίς 
λεπτότερες ψυχικές χορδές και νά 
άφυπνίση νοσταλ yίες yιά μ ιό: κα-
θαρή 'Ελληνική ζωή, ζωη μέ τίς 
χαρές της τlς φυσικές, μέ τις 
πνευματικές καί τις καλλιτεχνικές 
άπολαύσει ς της. 

Ή itρησκεία είναι ζ{1τημα ν.αρδιάς. έν ύπάρχει κανένας φυσικός λό
γος ,•ά εγκαταλείψη κανείς τή {},ρησκεία του. "Ολες οί -Ορησκcίες, θ.ν καί 
σέ πολλά διαιrέρουν, κηρύττουν δτι σ' αυτό τόν κόσμο μονάχα ή άλή-Οεια. 

έπιζη. 
Μαχάτμα ΓΧάντι 

' . ..,,. 



ζ'Υψιστος Θεος 

�ΑναζητοΟμε τόν θεό ατούς αlώνιους, άναλλοίωτους νόμους

της Φύσεως, πρός αύτούς στρέφοντας τό πνεΟμα μας cλο-

[σεβασμό_ 

Τόν άνaζητοΟμε στό φως τοΟ ηλιου. 

Κα1 σέ κάθε βλαστάρι ατούς κόλπους της Μητέρας Γης. 

Σέ κάθε άντανάκλαση της 'Υπάρξεώς Του 

Στό δραμα των άναρίθμητων αστρων πού λάμπουνε 

Στην άπροσμέτρητη ούράνια ζώνη. 

Καί ζοΟμε, αtσθανόμαστε, σκεφτόμαστε καί ύμνοΟμε. 

Άyαθόν τό, παν. 'Ένα τό παν, τό 'Υπέρτατο. 

ΤΖΙΟΡΝΤΑΝΟ ΜΠΡΟΥΝΟ-

' . .
. .

/ 



ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΥ 

Συνοπτική .εκθεσις 14 αρθρων στην 
έφημερίδα The Cbristian Science 
Monitor. (26 Ίαν.-14 Μαρτίου 1959) 

ΕΙ.:ΑΓQΓΗ 

ΤΟ . .ΗΕΘΝΕΣ Γεωψυσικόν 'Έ
τος (18 μηγων, ατό 'Ιουλίου 

1957-Δεκεμβpίου 1958) «δπηp· 
ξεν ·ή μχλλον αξιοσημείωτος ε1-
ρηγική δραστηριότης του &:νθρω
πίνcυ γένους, &:πό της 'Α•ιαγεννή
σεως καί τής 'Επανχστάσεως του 
Κοπεpνί-κου... Το ΔΓΕ δέν θα 
τελειώση ποτέ, τουλάχιστον πνευ
ματικως. Θά έξακολουθη καί θα 
προχωpη». 'Έτσι μίλησε δ δp. 
Ίωσ. Κχπλάν, πρόεδρος της α
μερικανικής επιτροπής καί δια
κεκpιμέ•ιος φυσικος του Πανεπι
στημίου του Λος 'Άντζελες, Κα
λιφόρνιας. οι επιστήμονες λέγουν 
δτι το ΔΓΕ έσημείωσε άνευ προ· 
-ηγουμέyου επιτυχία στή διεθνή

' ' 2 , , συνεpγα:σια κχι ι.γκαιyια;σε νεον
α:1ωνα: στις γεωφυσικές &:νχκαλύ
φεις. Περίπου 30.000 επιστήμο
νες καί τεχνικοί &:πο 66 εθνη έ
vώθηκχν σέ ε1pηνική πpοσ�άθεια
ν' άνα:κ!Χλύψουν περισσότερα: για
τό φυσικό πεpιοάλλον του &:νθpω·
πίyου γένους.

Οι εμπειρογνώμονες του ΔΓΕ
λέγουν δτι μερικές &:πό τίς νέες
γνώσεις εlνα:ι κχτχπληκτικές κχί

.{παyαστατι-κές. Τοποθετούμενες

Του F. Ε. GOOLD 

δμως πλάϊ στίς πληpοφr,pίες πού 
περιέχουν ή «l\fυστι�ή Διδα:σκχ
λία» καί αί «Έπιστολαί των ·Δι
δασκάλων», &:ποκτουν &:κόμη με
γαλύτερο ενδιαφέρον. "'Ολοι συ
vεφώνησχν πως ή πιό σήμαντική 
επίτευξις του ΔΓΕ ήταν ή ανα
κάλυψις του δp. Τζέημς Α. Βάν 
'Άλλεν (Πανεπιστήμιο τής Άϊό
βα) περί τής δπάpξεως λίχν εντό
νου &:κτινοοολίας σαν δακτυλίδι 
γύρω &:πό τή γή. Κανείς δεν έ
γνώpιζε πpίν τήν ϋπcφξί της. 
'Αρχίζει σ' απόσταση 250-300 
μιλίων, φθάνει τήν μείζονα εντχσι 
στα 10.000 μίλια στο διάστημα 
καί ϋστεpα χάνεται. Ε6pέθη δτι 
ή &:κτινοοολία 1.000 μίλια. πέ
ραν του 1σημεpινου ήταν χιλιάδες 
φορές πιό εντονη &:πο τίς κοσμι
κές ακτίνες. 'Επίσης, εδpέθη στο 
δι-χστημα μια 1σημεpινη «ηλε
κτpο-ώθησις» - μέρος μεγάλου 
ηλεκτpικου ρεύμα.τος άpκετων έ
κχτοντάδων χιλιάδων αμπέρ, πού 
ζώνει τή γή στον γεωμα-yνητικο 
1σημεpινό. Ή &:να.κάλυψις των 
δυο α.υτων μεγάλων δεξαμενων 
έντόyου &:κτιyοοολίας εξω &:πο 
τήν γ·ήϊνη &:τμόσφα.ιpχ μχς προ
μηθεύει εyα. &κόμη κλειδί για το 
πελώριο α.ίνιγμχ τωy κχθόλου 

ι-, • t' 
f 
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σχέσεω•ι ήλίου-γης. · Αυτές οι 
άκτινοβολικέ:ς ζωνες άποτελουν 
φυσικο φαινόμενο σ·· ευρεία; κλί
μακα. 

'Τ' � ' , , · ο υευτερο σημαντικωτερο ευ-
ρ·ημα ήταν ή ά:νακάλυψις δτι ·ή 
γ·η δέ:ν είναι δμαλη σ9αίpα, ά:λ
λά έχει ελαφρά τό σχήμα ά:χλα
διου, κυpτr, στο νότο καί οξεία 
στο βοpρα. Μετα:ξυ των αλλων, 
α:ύτο μεταβάλλει τίς ιδέες γιά τά 
υψη των πολικιί)ν θα.λα:σσωv. 

'Άλλα ξεχωριστά επιτεύγματα: 
ει ναι δτι Υ) πυχνότης της ά:τμο
σφα:ίρας της γής μπορεί νά είναι 
δεκ1κις μεγαλύτερη ά:πό δ,τι λο
γάριαζαν οι επιστήμονες καί δτι 
10.000 τόννοι λεπτοτάτων μικρο
μετεωριτων Αραύοντα:ι κ α. θ η
μ ε p ι ν ω ς στην ά:τμόσφαιρα. τής 
γης. ('Όρα. «Έπιστολάς των Δι
δασκάλων»).· 

Στη θάλασσα, ύπο -:ό 'Α τλα.ν
τικο «Γκολφ Στpήμ», οι ωκεανο
γράφοι άνεκάλυψα.ν ενα. ρευμα 
pάθους περίπου 9.000 ποδών 

• κινο6μενο νοτιοδυτικιί>ς, f1τοι ά ν
τ ί Ο ε τ α. προς τό «Ρευμα. του
Κόλπου», μέ: ταχύτητα. 8 μιλίων
την ήμέρα.. Διεπιστώθησαν δύο
&κόμη 6α0ειά ώκεάνεια ρεύματα.
Τό ενα, όνομασθέ:ν Ρευμα. του
Κρόμβελ, ά:πό κάτω καί ά:ντίθετα
προς το δυσμικο Ισημερινό ρευμα
του Ε1ρηνικου, 6αθύ 200 εως
1.000 πόδια., κυλάει πρός ά:νατο
λάς μέ: ταχύτητα 3.500 μιλίων.
Το Ρευμα ,Κpόμβ\,:λ λέγεται . δτι
κινεί 1.000 φορές περισσότερο
νερό ά:πό τον Μισσιcιπη. Τό αλλο
ρευμα τρέχει βόρεια του Είρηνι
κου 1σημεpι νου, μετα.φέροντzς τε
ράστιες ποσότητες νερου: 1,5
δισεκατομμύριο κυβικά πόδια vε-

Ί 
,' 

ρου στό δευτερόλεπτο. 
Στά ώκεάνεια: βά.Οη, σέ: 400,· 

πόδια' έπτά μίλια α.πο τάς νή
σους Μαριάνας, ά:νεκαλύψΟησαν--

, '° ' Σ ' � ' Ε' νεα. σουνα:. το νοτιουυτικο ιρη·· 
νικό, εvα βουνό εκτεί νετα.ι σε. 
1.000 μίλια κι' εχει 200 μίλια. 
πλάτος. 

Στην 'Αντα.ρκτικrι, οί επιστή-
μονες δpηκα:ν πάγο πάχους 14 .. 
000 ποδων (πλέον ά:πο 2· 1)2 μί
λια:) πράγμα τ.ου ά:παιτεί ά:να-
θεώρησι κατά 400 )ο των ύπολο
γισμων γιά τόν τ.άγο καί το χιόνc. 
του κόσμου. 'Ένα άλλο συμπέ
ρασμα ήταν δτι τά τελευταία 50· 
χρόνια εβρεξε η χιόνισε στηv
Ά νταρκτικη υιπλάσια. ά:πό δσο, 
στrιν 'Αρκτική, γεγονος πο υ δι
ευκολύνει τίς προσπάθειες προ
βλέψεως του καιροσ. 

. Οι Σο6ι:τικοί επισtrίμονες, πο� 
·ϊ;σα:ν εγκατεστημένοι J.00 μίλια.
δυτικά του Νοτίου πόλου, &:νέφε
ραν την ψυχρότερη θερμοκρασία:
πού εσημειώθη ποτέ: σtΥ) γη, 12-!
6αθμους Φαpενάϊτ δπο το μηδέν.

Τό τολμηρότερο δμως κατόρ-· 
θωμα δλοκλrιρου του ΔΓΕ ήτα 
ή ιδιωτικής πpωτοpουλίας διάσχι
σις του Νοτίου πόλου ά:πό Βρε
ταvικrι ά:ποστολrι μ' επικεφαλής, 
τον σέ:ρ Βί6ιαν Φούκς, μέ: την· 
pοήθεια του σέρ './!;ντμουντ Χίλ
λα.pυ. 'Εκαμα·ι παρατηρήσεις επι 
της βαρύτητος ά:νά κάθε 10 μίλια 
σχεδόν σ' δλη τr1ν παγωμένη ή
πειρο. 

Ό 'Ή λ ι ο ς: Ή τρομα:κτικη.1 
ενέργεια; που προμηθεύει ελεύθε
ρα καί εξακολουθητικά δ ηλιος, 
α.ύτη κάνει τον καιρό. 'Εάν ά:.θροί
σετε δλην την παpαγωγrι των η
λεκτρικών εργοστασίων των Η.ΙΙ� 
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.Α. συνεχω; έπί 100 χρόνια, πάλι 
δέν θά μπορέσετε νά φθάσετε την 
'νέpyειcι. που κυκλοφορεί στην 
άτμόσ:ραιpα:. Κχτά τό ΔΓ Ε πέν
-τε άλυ:ιίδες μετεωpολοyικων 
στχθμων άπό βοppα μέχρι v6του, 
έκ των όποίων τpεί; άπό πόλου 
ε1ς πόλον, κ.ρά.τησαν σημειώσει; 
1ιά την κυκλοφορία τ,σ άέpος. 
Πάνω άπο 1.0 Ο σταθμοί μετέ
σχον στό ΔΓΕ καί Ε'ΙΧ α:πο τά πιό 
σημαντικ± έπιτεύyμχτά. τους ή
ταν ·ή χχpτοypά.:ρφις μι:χ; όλό
κληpης έποχijς Άνταpκτικου κχι
pου. Τά μετεωρολογικά σχέδια 
της ψυχρής χύτης ήπείpου παί-

ουν σηι-,.cι.ί νοντα ρόλο στόν καιρό 
-του νοτίου ήμισψχιpίο'J καί του κό
σμου γενικώτεpα. Κατά την με
γ&.λ η ήλιcι.κή δραστηριότητα, 100 
σταθμοί έσημciωνα.ν συνεχώς τα
pα.τηpήσεις yιά τον ·ηλιο άνά δια
στήματα: 15 δευτεpιιλέπτων. Κα:ί, 
καθώς έλέχθη, ή ήλιcι.κ·η δpαστη
,ριότης είναι τόσο ταχεία: καί έν· 
τατιχ:ή, πού μπορεί νιi ξεφύγη 
κiτι πού νά εχη άληθιΨή σημα
σία σ' Ε'Ια διάλειμμα 5 λεπτω'Ι. 

Ώ κ ε α ν  r., ί: Έπ:χιχστχτικ:χ 
-σ�οιχ�ία, συ�κεντpώθηκ�'Ι σχετι: 
χα με τις θαλχσσες κχ, το πιο 
σημα'Ιτικό ήταν ή παp:χτήpησις 
-τ-ί)ς άκχτά.πχυστη; κινήσεως των 
ύδά.των τους. οι ώκεχνοypά.φοι 
"ζητοσν νά μάθουν πω; κυκλο
φοpοσν τά νερά καί γι' αυτό τό 
σκοτό κινήθηκαν 80 έρευνητικά 
-σκά.φη 25 έθνων. 'Έκχμαν τίς
προαναφερόμενες δύο καταπλη
·;,cτικές ά'ιακχλύψεις. 1) Το δυνχ
-τό pεσμχ νότια χ ά τ ω &το το
.Ρεσμα τοσ Κ6λπου, πού πpωτα
t!εωpουσcι.ν οί έπιστ·ήμονες δτι •
9θά.,ιει ώ; τ6 βυθο κχί 2) Τ6

• 

Ρευμα Κρόμβελ στόν Ε1ρηνικό, 
μια: μιχζα ϋοατος ρέοντος άνατο
λικά κάτω &πό τό ρέον δυτικά 
γνωστό 1σημεpινό σύστημα του 
Ε1pηνικου. 

Τά σο6ιετικά πλοία έσημείω
σχν το μεγαλύτερο ω; τώρα βά
θος 36.056 πόδια (6.7 μίλια) 
στίς Μαpιiνες. Ή μεγαλύτερη 
διαφορά ϋψους της γης έσημειώ
θηκε στη Ι'\ότιο 'Αμερική, δπου ή 
έπι:ρχνεια εφθασε άπό 25.000 
ύπό την θχλασσα σ' ενα βουνο 
ϋψους 23.0U0 ποδων-δηλαδη 
διαφορά 9 μιλίων καί σ' εκτασι 
100 μιλίων. 

Στόν ΝΑ Ε1pηνικό 6pέθηκε 
ενα άλλο οουνο 1.000 μίλια μα
κρύ καί 200 μίλια πλατύ. 'Ένα 
άκόμη, ϋφους 5.000 ποδων, 6pέ
θφ.ε στον 'Αpκτικον ωκεανό. Οε 
έπιστήμονες συνέλεζαν δείγματα: 
ένος μικpοσκοπικοσ ζώου, Ν ε ο
π ι λ ι ν ί ν α:, πού έθεωpείτο έ
ξα:φανισθέν προ 300 έκ:χτομμu
ρίων έτων. 

Σ ε ι σ μ ο ί: Οι έπισtήμονες 
52 έθνων σκορπισμένοι σε 325 
σταθμού; δλόγυρα στ·η γή βά.λ
θηκχν νά μετρήσουν τρία: κυρίως 
πράγματα: 1) Τό φλοιό της γης. 
'Άpχισ:χν άπο τίς 'Άνδεις στο 
Μίτσιγκαν εως τόν κεντρικό Ει

ρηνικό. 2) Ί'ό έσωτεpικ-1 τ·ης γης. 
Χρησιμοποίησαν δυ'ια:μίτη ·ι.αι με
λέτησαν τό έσωτεpικο της γης 
καί τίς κιv-ήσεις του. Βρήκαν δτι 
ή yή, δπως κα:ί ή θάλασσα, ύφί
στατα:ι άμπωτι καl παλίρροια 
άπο τή σταθεpη κίνησι· του ήλίου 
καί τής σελήνης, &λλά οχι τ6σο 
πολύ. Φουσκώνει καί μαζεύει 
το πολυ επτά εως οκτώ rvτσες. 
3) Τό π6.χος του π6.γου στην
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"'Ανταρκτική. 
Ί'ό αποτέλεσμα εlναι, δτι τώ

ρα οί επιστήμονες υποθέτουν 
πώς ή • Ανταρκτικη ήπειρος πι
tJανως δ έ ν εlναι μία χώρα, &:λ
λα μια σειρα νήσων καί &:ρχιπε: 
λάγων. Πιστεύουν δτι ή ήπει
pος εlναι διηρημένη σε &:νατολι
κη 'Α νταρκτικη κα:ί δuτικη •Αν
,αρκτική, χωρισμένες από μια 
τάφρο γεμισμένη με πάγο. Βρη
-κα:ν τον η:αχύτερο πάγο που εση-
1J.ειώθηκε ποτέ - 14.000 πόδια 
ή περίπου 2.6 μίλια-να εχη τ·η 
�άσι του 8.000 πόδια: κάτω &:πο 
,ην επιφάνεια: της θαλάσσης. 

Ό φλοιος της γης 6ρέθηκε λε-
1tτότερος κοντα στην άνατολικ+, 
-.Ισλανδία-μόλις τρία: μίλια (δρα 
«Μuστικ·η Διδασκαλία», ή δποία 
λέγει δτι ή &:νατολικη 'Ισλανδία 
εlναι λείψανο της Λεμοuρίας). 

Ί ο ν ό σ ψ α ι ρ α: Οί απο 
πόλου είς πόλον σταθμοί, στενα 
εγκατεστημένοι κα:τα μ·ηκος του 
105ou μεσημ�ρινου, εκαμαν δύο 
άξιόλσγες προόδους στη γνωσι 
,ης ιονοσcρα:ίρας της γης, που εί
ναι ή ψηλότερη &:τμόσ:ραιρα, ή
λεκτpικα φορτισμένη. Ή μία ή
,α:ν ενα στeνό, άλλα άσυνήθιστα 
1tuκνό στρώμα ήλεκτρονίων σε 
ϋψος 200-250 μιλίων. Καί ή 
δεύτερη, δτι οί ήλεκτρονικα cρορ
τισμέyες μάζες &:ερίων 50 η καί 
1tεpισσότερα: μίλια: πάνω &:πο τή 
γη φαίνεται να κινουyται έλικοει
δως, καθώς οί κυκλωνικές καται
γίδες της γης. Ποια μπορεί να 
ε[ναι ή σχέσις των δύο τούτων α
νακαλύψεων προς τίς ζώνες ά
-κτινοβολίας του δρ. 'Άλλεν, δεν 
είναι ακόμα: γνωστό, άλλα προ
ιφανως άποτελουν μέρος ενός πσ-

\ . 
.. • " � i!' "'" .... � � ' . - " 

λύπλοκοu μηχα:νισμου. 
Π α γ ε τ ω ν ε ς: Οί έμπειρο

γνώμονες λέγουν δτι ενα:ν καιρό 
οί π:χγετωνες έκχλυπταν πλέον 
των 300)0 τής γης. Τώρα πε
ριορίζονται στα 100)0. Ή μεγα
λύτερη μαζα: κ�λύπτει την 'Αν
τα:ρκτική με αξιόλογα. τμήματα 
τ'ης Γροιλανδία:ς, του 6όρεισu Κ:χ
ναδα, τής ΕΣΣΔ καί τής 'Αλά
σκ:χς. Παγετώνες υπάρχουν καί 
στον τροπικο άκόμα, σε μεγάλα: 
ϋψη τ·ης νοτίου' Αμερικής, 'Αφρι
κής καί Νέας Γσuϊνέας. Οί πα
ρατηρήσεις του ΔΓΕ, ιδι:χίτερ:χ 
στα 'Ιμαλiϊα, δείχνουν δτι οί 
π:χγετωνες περιορίζονται. 

Ά ν τ α ρ κ τ ι κ ή: Το κάρ-
6οuνο καί τ' άπολιθώμ:χτχ δεί-

' ..,, 'Α 
, , χνουν πως ,

1 
ντ:χρκτικη απε-

λάμ6:χνε γλυκό ζεστό κλϊμχ, ί
σως πρίν ενα δισεκχτομμύριο ετη. 
('Όρχ «Μυστική Διδασκχλία» ). 
• Απο τολΗς απόψεις, ή συμπε
ριφορά του πάγου είναι ενχ μυ
στήριο. Το διάγρ:χμμχ τής • Αν
τχρκτικής, καθω; φαίνεται στους
τρεχούμενους χάρτες, δεν είναι
σωστό. Ή «γη» l\lα:ίρη Μπipντ
είνχι 0 ά λ α: σ σ α:, παγωμένη
εως το βυθό, κ:χί τα 6οuνά, πρχ
γματικα είναι υποορύχια:, με ΚΟ· 

ρucρές πάνω &:πο τήν επιcράνειχ
τ·ϊjς θαλάσσης που έσχημάτιζαν
νησιά. 'Έ·ια:ς έπιστήμσνα:ς είπε:
«Έδω (δείχνοντας τους χάρτες)
εχομε μιχ δλσκαίνοuργη άνχκά
λuψι, π:�υ δείχνει χωpίς &:μφι6ο
λία:, δτι υπάρχει στην • Αντα:ρκτι
κη μεγάλος μχγνητικός παρά
γων, που δεν τόν υποψιαζόμα
στε». ('Όpχ «Μuστικη Διδα:σκχ
λία» ).

κ ο 
σ μ ι κ ε ς &: κ τ ί ν ε ς: 
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Στόν τομέα αύτον δεν εσημειώθη 
τίποτε το νέο, ά:λλcχ πολλα στοι· 
χ εία επεΒεβαίωσαν τίς παλαιότε· 
ρες θεωρίες. Κατcχ 900)0 οί στοι· 
χει�)δεις κοσμικές ά:κτlνες που 
βρέχουν κατά: την ά:νώτερη ατμό· 
σ:ραιρα της γής είναι πρωτόνια, 
οί πυρήνες των &τόμων ύδρογό· 
νου. Ί'cχ ύπόλοιπα είναι πυρήνες 
ήλίοu καί βαρuτέρων &τόμων. Διε· 
πιστώθη δτι ή εντασις τών κοσμι· 
κών ακτινοβολιών ύφίσταται με· 
γά λες αλλαγές μέ τον χρόνο, 
προκαλούμενες από ήλεκτpομα
γνητικcχ φαινόμενα, που κατά
γονται ά:πό τον ηλcο καί επίσης 
επηρεάζοu'ι τον διαπλανητικό 
χώρο. 

Γ ή ϊ ν ο ς μ α γ ν η τ ι σ μ 6 ς: 
«Σε κανένα από τα: μεγάλα έρω· 
τήματα γιά: τον γεωμαγνητισμό 
δέν δόθηκε ακόμη ά:πάντησις από 
τίς εpεuνες του ΔΙΈ», αν και 
πολυάριθμοι γεωμαγνητικοί στα· 
θμοί είχαν τοποθετηθεί σ' δλον 
τον κόσμο. 'Εξαιρετικής σημα· 
σίας ·ηταν ή ανακάλυψις του 
ΔΙΈ, δτι εξω από τη'Ι 1ονόσφαι• 
ρα ύπάρχοuν ευρύτατα πεδία εν· 
τα:τικης ά:κτινοβολίας. 

Β α ρ ύ τ η ς: Ή βαρύτης εί
ναι μιά: οφθαλμοφανής γεωφυσική 
κατάστασις. Καθορίζεται ώς α
μοιοιzία: ελξις ασκουμένη μετα:ξυ 

δ, , .ο', ' , uo σωμα:των ,1 και πεpισσοτε-
ρων της γής καί ενός δορυφόρου,, 
επί παραδείγματι. Το παν επt 
τijς yής ελκεται σταθερcχ προς 
το κέντρο της σφαίρας. 'Αλλά: 1ι 
ώθησις είναι ακανόνιστη, διό,.τι 
σημαντικός παράγων είναι ή α·

πόστασις. 
Μέχρι τοσ Δl'Ε δεν είχε κα

τασκεuασθη μηχάνημα για: αξι
όπιστες παρατηρήσεις στη θάλασ· 
σα. · Καί δμως ή θάλασσα καλύ· 
πτει τα: 710)0 του πλανήτσu μας. 
Μιά σημαντικη ανακάλυψις ήταν 
ενα. βοuνο σε ϋψος 5.000 ποδών 
ά:πο τον βuθο τοσ 'Αρκτικου ώ· 
κεανου. Ή βαρύτης έμελετήθη, 
ά:πό τρία σημεία., που ήσαν πε· 
ρισσότεpο πλεο �εκτικcχ στη θά· 
λασσα ά:πό χερσαίους στα.θμσυς 
,tαί στον πολικο πάγο 'Αρκτι· 
κής καί 'Ανταρκτικής. Ευρεία με
λέτrι εyινε και για: τα χλιαρα 
γήϊνα κύματα. Τα κύματα αυτα. 
είναι κινήσεις στον φλσιο τΥίς 
yής, παρόμοιες με τις χλιαρές 
κινήσεις στους ώκεανούς, μόνο 
πολυ μικρότερες. Ό φλο ιος τη, 
γης κινείται επάνω κα:ι κ άτω με. 
την ελξι της σελήνης και τοσ η· 
λιοu. �τή Χα6άη π.χ. το έδαφος 
&νuψώνετιzι και ύποχωpεί αρκε
τές ryτσες μέσα: σε μία ήμέρα:. 

Ή {rρησκεία πρέπει νά πραγματεύεται μονάχα τι'.ι. πράγματα ποίι άνή
κουν στό π,•ευματικό βασίλειο της αίωνιότητος, ;ωt μέ αίσ-fJ11ματα αύτό
φωτα, πού περιέχουν μέσι.ι τους τήν ύψηλή. άξία τους. 

Ταγκόg 

• 'ί-. ' 
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Άπό τήv θρυλική Νου6έλλα τοο Carlos Gjellerup 

Ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ ΚΑΜΑΝΥΤ Α 
(Βρα6είο Νόμπελ Φιλολοylας) 

Ό Καμανύτα, νέο κι· ομορφο 
παλληκάρι, είχε γέννη{}εί σε μια 
πολιτεία. της Νότιας �Ινδίας, ά1tο 
γονείς πλούσιους. Ό πατέρας 
του τοϋbωσε τη μόρφωσι που 
ταίριtJ.ζε για ενα νέο καλης οι
κογένειας. .'Εξασκή{}ηκε στην 
πάλη, στην ξι_φομαχία. Είχε ω

ραία φωνη κι· επαιζε τέλεια τη 
λύρα. Κατείχε τα μυστικα της 
μετρικης κι· εγραφε στίχους γε
μάτους α'ίσ{}ημ�. Σχεδίαζε και 
ζωγράφιζε {}αυμάσια. 'Έπαιζε με 
τέχνη το σκάκι, ερριχνε το τόξο, 
κι· ηταν επιδέξιος στα παιχνίδια 
της μπάλλας. 

Στην πρώτη του εξόρμησι για 
εμπόριο - άνταλλαγες προϊόν
των . σε διάφορες πολιτείες, οπου 
σε μια διάκλάδωσι του Γάγγη 
βρισκόταν Ί) ομορφη πόλι . Κο
ζάμπι - ενα άπόγεμα βρέ{}ηκε 
μ' ενα φίλο, σ· ενα μεγάλο δη· 
μόσιο κηπο, στίς ϋχ{}ες του πο· 
ταμQυ. Έκεί, μέσα σε πυκνα 
δέντρα., άνάμεσα άπο λιμνουλες 
με λωτούς, κι. άπο μαρμάρινα 
περίπτερα που τα στόλιζαν τα 
μυρωμένα γιασεμιά, επαιζαν με
ρικες κοπέλλες-διαλεγμένες άπο 

... !!ι J. " 
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Μετόφρ. Κατ. Φρόyκου 

τίς ομορφώτερες της πολιτείας
παιχνίδια �ρος τιμην της {}εας 

·του τόπου.
Μια άπ' αtτές, μt σπάνια ο

μορφιά, που τ· άν{}ισμένα της
νεια τα κι• ή άπαράμ,λλ η ευκι
νησία άγκάλιαζαν ολα τα μέλη
της, κα{}ώς επαιζε με δυο χρυσες
μπαλλί τσες, συνάντησε το βλέμ
μα τ:ου Καμανύτα' καί ταράχτη
κε, εχασε το ρυ{) μο του παιχνι
διου· ή μπάλλα επεσε άπ' τα χέ
ρια της.

Καί ό Καμανύτα που ·διηγεί·
ται στον ξένο την ίστορία του,
λέει:
. « ... ·Ακόμα καί σήμερα, ω

ξένε, δεν μπορώ να εξηγήσω πως
δεν' πέ-3ανα τη στιγμη εκείνη,
για v· άναστη{}ώ σ· εναν ο·υρα•
νο ευφροσύνης και ήδονης ! ».

'Μα ή μοίρα δεν είχε γράψει
να ζήσουν μαζί οι δυο αγαπη•
μένοι . . .

Ό πλουσιώτατος Καμανύτα
δοκίμασε ολες τίς άπολαύσεις της
ζωης. Άργότερα, ώς οικογενει
άρχης δεν ενιω{}ε καμμια χαρα
άνάμεσα στίς δυο γυναίκες του
που βρίσκονταν σε διαρκη σύγ-

\, 
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κρουσι -y ια την ύπεράσπισι των 
δικαιωμάτων. των παιδιών τους. 

Κουρασμένος καί αηδιασμέ
νος, τα εγκαταλείπει ολα καί ξε
κινά για την ερημο. 

Στίς μακρυνές του πορείες 
ενα βράδυ συναντή&ηκε με 
τον ασκητη Γκαουτάμα, τον γιο 
του Σάκυα, τον 'Άγιο ... , μα 
δεν μπόρεσε να τον καταλάβη. 

. . . . . . 
Καί είπε τότε ό Θείος: - Το 

να βρίσκεται κανείς χωρισμένος 
απο κείνον που αγαπά, είναι 
πόνος· το νά είναι ενωμένος μ• 
δποιον δεν αγαπά, είναι πόνος. 
<Όταν ειπώθηκε αύτό; για τουτο 
ειπώθηκε. 

-'Ώ, πόση αλήθεια! είπε ό 
Καμανύτα, με φωνη γεμάτη ·συγ
κίνησι. Πόσο βέβαιη καί βαθεια 
αλή{}εια ! • Απο ποιον προέρχε· 
ται, ω ξένε, τοίίτος ό αληθινος 
λόγος; 

- Τί σημασία εχει, προσκυνη
τή ; καθόλου δεν εχει σημασία 
άπο ποιον προέρχεται. Το ούσι· 
ώδες ε-ίναι να γνωρίσης καί νά 
νιώσης την αλήθεια του. 

- Μα πώς δε -&α την γνώρι
ζα καί πώς δεν θα την ενιωθα, 
αφου με λίγα λόγια περικλείει 
ολη την ατυχία της ζωης μου; 
"Αν δεν είχα πεια διαλέξει εναν 
Διδάσκαλο, δεν -&α διάλεγα κα· 
νέναν αλλον απ'αύτον που πρό
φερε τα λόγια τοίίτα. 

- 'Έχεις λοιπον εναν Διδά
σκαλο που στ· ονομά του βγη· 
κες για προσκύνημα; 

- Δεν βγηκα στ• ονομα κανε·
νός, ω σεβάσμιε! Γιατί νόμιζα πως 
μπορουσα να επιτύχω μόνος μου 
το σκοπό μου, κι δταν ξεκουρα-

,, 

ζόμουν κοντα σ· ενα χωριό, στη . 
ρίζα κάποιου δέντρου, η· σε κα
νένα πυκνο δάσος, παραδινόμουν 
στους βα-&ύτερους διαλογισμούς. 
Καί συλλογιζόμουν, ω προσκυ· 
νητή, πάνω σε ζητήματα σαν κι• 
αύτά : «Τί είναι ψυχή; Τί είν0 

ό κόσμος; Είναι ό κόσμος αιώ
νιος; Είναι αιώνια ή ψυχή ; Εί
ναι ό κόσμος αιώνιος κι• είναι 
πρόσκαιρη ή ψυχή;:. 'Ή ακόμα 
σαν ετουτα: «ΓLατl ό υπέρτατος 
Βράχμα δημιούργησε τον κόσμο 
τοϋτον; Κι' αν εlν' ό Βράχμα 
ύπέρτατος και τέλειος καί το βα
σίλειό του κα'θάρια εύφροσύνη, 
πώς εξηγείται, ό κόσμος που 
δημιουργή-&ηκε απ· αϋτον να 
είναι άτελης καί βουτηγμένος 
στον πόνο;» Κι' δcτο καί αν κα-

β, 
" β 

Ι 

ι � :) 'τι:ιτρι ομουν,ω σε ασμιε., σ αυτα
τα ερωτήματα, δεν μποροίίσα να 
βρω καμμιαν tκανοποιητικη λύ· 
σι. Κι· ολο μοίί παρουcτιάζονται 
καινούργιες αμφιβολίες καί. δεγ 
φαίνεται να πλησιάζω σ· εκείνον 
τον αντικειμενικο σκοπο για τον 
όποίον τόσοι εύγενείς εγκατα
λείπουν τίς ανέσεις του σπιτιοίί 
τους καί γυρίζουν τον κόσμο για 
προσκύνημα. 

- Με τον 'ίδιο τρόπο που
φεύγει ό όρίζοντας μπροστα σ• 
εκείνον ποο λέει : «Για να lδου
με αν σήμερα η αϋριο -&α μπο
ρέσω να φ{}άισω τον ορίζοντα!:) Ι 

ετσι διαφεύγει καί το αντικείμε• 
νο μπροστα σ· εκείνον που {}έ-
τει τέτοια ερωτήματα. 

Ό Καμανύτα σκεπτικος χαμή
. λωσε το κεφάλι, κι· ϋσ-r:ερα εξα
κολούθησε : 

Κάποια μέρα, · δταν ot 
σκιες των δέντρων. άρχισαν να 

r ζ' ... ,! 
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,άπλώνωνται; σ• ενα άνοιχ�ο μέ
.ρος τοϋ δάσους, βρέ{}ηκα μπροστα 
σε μια καλύβα. 0Εκεί ησαν με
-ρικοί ανδρες νέοι, ντυμFνοι στα 
ασπρα που ησαν απασχολημένοι, 

, ;.άλλοι ν• &ρμέγουν τίς αγελάδες, 
αλλοι να κόβουν ξϋλα, κι. αλλοι 
ακόμα γέμιζαν τους κουβάδες 
,στο ρυάκι. Μπροστα στην καλύ
,βα, κα{}ισμένος σε μια ψάθα,· 
ητάν ενας γερυβραχμάνος, ποv 
,χωρίς αμφιβολία {}ά, ητίχν εκεί
νος που δίδασκε στους νέους 
τους υμνους καί τα γνωμικά. 
Με χαιρέτησε φιλικά, καί παρ• 
·δλο· που ηταν κοντα το επόμενο
·.χωριό, καθώς με πληροφόρησε,
.με παρεκάλεσε να του;; συντρο
,φ1\ι,ω στο λιτό τους γεϋμα καί
να περάσω μαζί τους τη βραδυά.
Δέχτηκά ευχαριστώντας καί πρίν
πάω να κοιμη{}ώ ακουσα μερικα
καλα καί ανακουφιστικα λόγια.
'Όταν την επομένη μέρα ετοιμα
Ί;όμουν να συνFχί_σω το δρόμο
μου, με ρώτησε ο βραχμάνος :
«Ποιος εlναι δ δάσκαλός σου, ω
προσκυνητή, καί στ· ονομα τίνος
βγηκες απ• το σπίτι σου ; » Κι•
εγώ απάντησα με τα 'ίδια λόγια
που εlπα καί σε σένα. Τότε μοϋ
λέει δ βραχμάνος :
. - Πως θέλεις, ω προσκυνητή,
να φ{}άσης στο τέρμα, δταν βα
δίζεις μόνος σου σαν τον 'ρινQκε
ρο, αντί να βαδίσης σαν το σο
φον ελέφαντα με ενα κΌπάδι
που το οδηγεί ενας πεπειραμένος
οδηγός;» Και πρόφέροντας τη

' λέξι κοπάδι, κύτταξε με ευμένεια
τους νέους που τον τριγύριζαν 1 

ενώ λέγοντας όδηγόι;, φαινόταν 
σαν ίκ'ανοποιημένος &.πο, τον εαυ-

,. τό του. «Γιατί-εξακολούθησε 

._ .. ' 
' 
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-ο σκοπος εlναι πολυ ύψηλbς
.για την 'ίδια τη σκέψι, οσο βα
{}εια κι· αν είναι, καί δεν μπο
ρεί να τον φθάση κανείς χωρίς
οδηγό. 'Έτσι λένε οί Βέδες; στη
διδασκαλία τοϋ Svetake tus. 1'Ε
τσι, αγαπητέ, δπως εvας αν{}ρω
πος που τον βγάνουν άπ" τον
τόπο των gandharas με δεμένα
τα μάτια του καί τον αφήνουν
στην ερημο, δεν ξέρει σε ποια
κατεύθυνσι είν" ή Άνατολή,
οϋτε ό Βορράς, ουτε δ Νότος,
γιατί τον πηγαν με τα μάτια
δεμένά καί τον αφησαν εκεί. μα
δτσν κάποιος τοϋ βγάλη τον επί
δεσμο καί τοϋ πη : « • Απο δω μέ
νουν οί gandharas, πάρε αυτον
τbν δρόμο», Μι. φ{}άση, οντας
πεια καλα πληροφορημένος, ρω
τώντας απο χωριο σε χωριό, ως\' , - dh ., τον τοπο των gan aras, ετσ,
κι· εκείνος που εχει βρη εναν 
Διδάσκαλο εδώ κάτω, ξέρΗ πώς 
θα βρίσκεται στη γήϊνη ζωη ως 
που να λυτρωθη, καί τότε θα 

' βρη το δρόμο ' της ουράνιας πα·
τρίδας». Γρήγορα κατάλαβα πώς 
αυτος ο βραχμάνος ηθελε να με 
κάμη μαθητή του. Μα εκείνη ή 
άπλ ηστία του μοϋ ξύπνησέ τη 
δυσπιστία. 'Ωστόσο με ευχαρί
στησε πολυ εκείνο το σημείο &.π· 
τίς Βέδες καί το επανέλαβα παλ
. λες φορες στο δρόμο για να μην 
το ξεχάσω. Πάνω σ• αυτο θυμή
θηκα πώς άκουσα να μιλούν για 
τον Τέλειο: «"Ο Τέλειος δεν επι
θυμεί μαθητάς, άλλα οί μαθη
ταί επιθυμοϋν τον Τέλειο». Πό
σο διαφορετικος, σκέφθηκα, πρέ
πει να είναι δ Τέλ.ειως άπο τοϋ
τον τον βραχμάνο τοϋ δάσους!. 
Κι' ενιωσα μεγάλη'. επι-θ-υμία να
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συναντήσω εκείνον τον Διδά
σκαλο που δεν επι-&υμεί μα-&η
τάς. 

- Καί ποιος ήταν δ Διδά
σκαλος που ακουσες να μιλουν 
ηαυτόν ; πως όνομάζεται ; 

- Είναι, ω αδελφέ, δ ασκηtης
Γκαουτάμα, δ γιος του Σάκυα, 
που απαρνήθηκε την κληρονο
μία των Σάκυα. Κι" αύτος δ 
Διδάσκαλος δοξάζεται απ· ολους 
καί ολοι λένε: «Αύτος είναι δ 
Θείος, δ άγιος, δ σοφος, δ Δι
δάσκαλος θεών καί ανθρώπων, δ 
τέλειος, δ φωτισμένος! Γιαυτο, 
ύψηλε προσκυνητή, θέλω να ο· 
μολογήσω τη διδασκαλία του ... 

- Καί είδες εσυ καμμια φο
ρα, προσκυνητή, τον Διδάσκαλο; 
Καί {}α τον γνώριζες αν τον εβλε
πες; 

- ·Όχι, αδελφέ, δεν τον ε ί
δα τον Θείο, καί αν τον εβλεπα 
δεν θα τον γνώριζα. 

. . . . . . 

Καί δ Θείος ετσι μίλησε: 
- Ό τέλειος αδελφός, δ φω

τισμένος, εξέθεσε στο Βαρανάσι 
τίς βασικές αρχες της σωτήριας 
διδασκαλίας του που δέν μπο
ροϋν να της αντιταχ-θ·ουν ουtε 
ίερε ίς, ουτε {}εοί' ουτε δαί
μονες, μήτε κανένα ον στο Σύμ
μπαν. Είναι η αποκάλυψι των 
τεσσάρων ίερων αλ η{}ειων. Ποιες 
είν"αύτες οί 4 αλήθειες; CH [ε
ρη αλήθεια τοϋ πόνου, η ίερη 
αλήθεια της αίτίας τοϋ πόνου, 
ή ίερη αλή{}εια της εκμηδενίσεως 
τοϋ πόνου, η ίερη αλή{}εια του 
δρόμου που οδηγεί στην εκμη
δένισι του πόνου. Καί ποια εί
ναι, αδελφε, η ίερη αλήθεια του 
πόνου; Ή γέννησι είναι πόνος· 

η ηλικία είναι πόνος· ή αρρώ
στια εtναι πόνος δ -ι}άνατος εί
ναι πόνος· φροντίδες, καϋμοί, με
λαγχολία καί απελπισία, είναι. 
πόνοι. Το να είσαι χωρισμένος 
απο κείνον που αγαπάς, εtναι. 
πόνος· το να εtσαι ένωμένος με 
κείνον που δεν αγαπάς, εtναι. 
πόνος· το να μην αποκτάς εκεί
νο που επι{}υμείς, εtναι πόνος" 
με μια λέξι : ολες οί μορφες της 
προσκολλήσεως, εtναι πόνος. 

Ποια εtναι, &δελφe, ή ίερη α· 
λ ή{}εια της αί-�ί.ας τοϋ πόνου ; 
Εtναι αύτη ή ακόρεστη δίψα 
που μας αγει και μας φέρει απο 
ζωη σε ζωή, που συνοδεύεται με 
ηδονη καί πά{}ος, που κατεθύνε· 
τrtι γοργα εδώ κι· εκεί· η δ(ψα 
των απολαύσεων, ή δίψα τοϋ εί
ναι, η δίψα των φ{}αρτων πραγ· 
μάτων. Αύτή είναι, αδελφέ, η 
ίερή αλή{}εια της αιτίας ,οϋ πό· 
νου. 

Ποια εlναι, αδελφέ, ή [ερη α
λήθεια της εκμηδενίσεως του 
πόνου; Είναι ακριβώς ή πλήρης 
καί δλικη εκμηδένισι της δίψας 
αύτης, το εγκαταλείπειν, το πα•, 
ραι τε ίσθα ι, ή απαλλαγή, η σω
τηρία απ· αύτη τη δίψα. Τούτη 
εtναι, αδελφέ, ή ίερη αλή{}εια 
της εκμηδενίσεως του πόνου. 

Ποια είναι, αδελφέ, η ίερη ά
λή{}εια του δρόμου που δδηγεί 
στην εκμηδένισι του πόνου ; Αύ· 
το το ίερο μοrνοπά τι εχει όκ τω 
διακλαδώσεις, τίς έξης : όρ{}η 
γνωσι, όρθη απόφασι, σωστος 
λόγος, σωστα εργα, σωστη δια
γωγή, όρθη άνάτασι, όρθή σκέ
ψι, όρ{}ος διαλογισμός. Αϋτη εί
ναι, αδελφέ, η ίερη αλ ή{}εια τον 
δρόμου που οδηγεί στην εκμη-

., 
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Yau Wan-Shan : 'Η δLδασ'κσ.λίσ. τοσ Βούδδσ. οτό δάσος_

· δένισι τοϋ πόνου.
• Αφοϋ δ Διδάσκαλος ετοπο-&έ.·

-&ησε ετσι τους τέσσερις &κρογω•
Νια(ους λίθους, αρχισε να ύψώ·
νη ολο το ,οlκοδόμημα της διδα�
σκαλίας για να είναι μια εστία
κατοικήσιμη για τίς ίδέες καί τα
αίσ-&ήματα των μαθητών του.
Ή κάθε αρχη εξηγήθηκε κατα
τον 'ίδιο τρόπο που πελεκιέται
καί ίσώνει κάθε πέτρα της οίκο·
δομης· κι· επειτα κατα τον 'ίδιο
τρόπο που τοποθετείται ή μια

. πέτρα πάνω στην αλλη, ετσι αρ
χισε να -&έτη &ρχη επάνω σε αρ• 
χή, μεριμνώντας ωστε ολα να 
μποϋν καλα καί ολα να προσ
αρμοσ-&οϋν με ακρίβεια. Στην 
πλευρα τοϋ στύλου της σκέψεως 
τοϋ πόνου εβαλε τον στύλο της 
σκέψεως τοϋ φ-&αρτοϋ, κι. ενώ
νοντας 'αύτους τους δύο, 'εβαλε 
ν· ακουμπίση επάνω τους τη βα
{}εια σκέψι τοϋ επουσιώδους κά
θε φαινόμενικότητος. Μπαίνον· 
τας,.απ· αυτη τη στέρεη στοά, 
όδηγων1ας προσεκτικ� το μα-&η· 

'· . �, 
1 .\ 

·'

τή του, ανέβηκε καί κατέβηκε 
επανειλημμένως κάθε βαθμίδα 
της στερεωμένης κλίμακος των 
βασικών συμπερασμάτων του, 
φθάνοντας με σιγουρια στο τέλος. 

Καί, οπως ενας πεπειραμένος 
αρχιτέκτων, κτίζοντας μια πολυ· 
τελη οίκοδομη τοποθετεί ώραία 
αγάλματα σε κατάλληλες θέσεις 
καί κατα τέτοιον τρόπον ωστε, 
έκτος απο τον στολισμο να εκ• 
πληρώνουν καί την αποστολη 
τοϋ να ύποβαστάζουν, ετσι καί 

· ό Θείος, κατα τίς περιστάσεις,
χρησιμοποιοϋσε παραβολες εύχά
ριστες καί πνευματώδεις, αφοϋ 
συχνα μια παραβολη ξεκαθαρίζει 
την εννοια ένος βα-&ύτερουλόγου. 

Στο τέλος, εστεφάνωσε το ερ
γον με τον εύρύ καί λαμΠQΟ -&ό
λο καί είπε τα έξης : 

«·Η προσκόλλησι στα πράγ
ματα γεννα τον πόνο· ή μη 
προdκόλλησι τον εκμηδενίζει. 

)Καί ό μοναχος που δεν προ
σκολλαται σε τίποτε, απολαμβά
νει μιαν αδιατάρακτη γαλήνη η . 
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νιώθει φανερα. πως 4'ή σωτηρία 
μου εlναι ασάλευτη· τούτη είναι 
ή τελευταία γέννησι· δεν υπάρ· 
χει πεια τίποτ· αλλο για μένα». 

» Καί ό μοναχός που εφθασε ·
σ· αύτό, επέτυχε την υπέρτατη 
σοφία, γιατί ή υπέρτατη σοφία 
εγκειται στο να νικηθη κάθε 
πόνος ... 'Όποιος κατώρθωσε να 
την άφομοιώση βρηκε μιαν ελευ
θερία άλη,'}ινη καί άδιάφθορη, 
γιατί ψεύτικο είναι κάθε μάταιο 
καί φθαρτό, άληθινο δε είναL 
το πνευματικο καί άφθαρτο, δη
λαδiι το να έλευθερωθης άπο 
την απατηλότητα. 

> Κι' εκείνος που �ταν υπο
κείμενος στη γέννησι, στην ήλι
κία και στο θάνατό, κατανο· 
ώντας το μοιραίον τοϋ νόμου 
τούτου της Φύσεως, επέτυχε, με 
σκληρόν αγώνα, την σταθερότη
τα που είναι πέρα απο τη γέν
νησι, απο την ήλικία κι· απ· το 
θάνατο. Έκείνος που ηταν υπο
κείμενος στην αρρώστια, στο α
κάθαρτο, στην άμαρτία, επέτυχε 
την σφθαρτη βεβαιότητα, την 
καθαρη καί ίερή, οτι «ή σωτη
ρία είναι σ· εκείνον που εχει να 
σωθη· ή ζωη νική-θ-ηκε· το εργο 
εξεπληρώθη, δεν υπάρχει πεια 
τίποτα για μένα στον κόσμο». 

» 'Ένας τέτοιος μοναχός,ω προ
σκυνη;;ή, ονομάζεται «Τελει
ωτής», γιατί εχει τελειώσει πεια 
με τον πόνο. 'Ένας τέτοιος μο
ναχός, ω προσκυνητή, ονομάζε
ται «Σβύνων», γιατί εχει σβύσει 
την ψευδαίσ-θ-ησι τοϋ εγω καί τοϋ 
δικοϋ μου. 'Ένας τέτοιος μο· 
ναχος ονομάζεται «"Εκριζωτής», 
γιατί ξερρίζωσF τίς ρίζες απ• τη 
ζωίκη όρμη καί δεν πρόκειται 

πεια να ξαναγεννηθη .σε καt,-. 
νούργια ζωή. 

» 'Έναν τέτοιον μοναχο τοv
βλέπουν οί αν-θ-ρωποι καί οί θε
οί ενόσω δια τηρεί το σώμα του
αλλα μια φορα που θαχη διαλυ
θη το σώμα, δεν τον βλέπουν 
πεια μήτε οί αν-θ-ρωποι, μήτε οί 
θεοί. Κι" ή 'ίδια ή Φύσι δεν τοv
βλέπει· εθάμπωσε τα μάτια της. 
Φύσεως, ξέφυγε απ· την εξουσία 
τοϋ κακοϋ. Ξεπερνώντας το ρεϋ· 
μα τοϋ γ(γνεσ{}αι, εφ-θ-ασε στο 
νησί, στο μοναδικο νησί που εί
ναι πέρα άπο τiιν ήλικία κι· απο 
το {}άνατο ... : στο Νιρβάνα». 

"Όταν ετσι τελείωσε τrιν ομι
λία του δ Θείος καί την εκθεσ�. 
της διδασκαλίας του, ό προσκυ· 
νητης Καμανύτα εμεινε ωρα 
πολλη κα{}ισμένος, ακίνητος, κά
τω απ• τίς πειο αντί-θ-ετες καί· 
ανησυχαστικες σκέψεις ... 

. . . . . 

Τέλος, ο-rαν μπόρεσε να κυρι
αρχήση, στη φωνή του, ρώτησε 
πειο σιγανά : 

υολ· • ά β' • " - αυτ , σε αιJμιε, τ α·
κουσες απ" τα 'ίδια τα χείλη τοϋ· 
Θείου; 

Σ ' β ' \ πανια συμ αινει να χαμογε-
λοϋν οι Τέλειοι. Μα μπροστα σ•· 
αύτη την ερώτησι ενα έλα'φρο• 
χαμόγελο άνθισε στα χείλη τοϋ 
Θείου. 

-Άπ0 το 'ίδιο του το στ6μα,.
οrι, αδελφέ. 

• Ακούοντας αύτο δ προσκυνη
της Καμανύτα, ωρ{}ωσε το σώμα. 
του ζωηρά, γυάλισαν τα μάτια. 
του καί με φωνη γεμάτη πεπο(
θησι καί ζωντάνια εtπε : 

Τ, < ι .Ο. ! "Ηξ ο r - ο υπευετα ερα απο-
λυτα πως αϋτη δεν fjταν ή· αϋ-

, 
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:θ-εντι)(.η διδα.σκαλία ·τσύ Θείου, 
αλλα ή δικη σου, ή κακώς εννο• 
ουμένη ερμηνεία. 'Έτσι αδικα 
δεν λένε πώς ή διδασκαλία του 
Βουδδα εμψυχώνει στην αρχή, 
,εμψυχώνει στον μέσον, εμψυχώ• 
νει στο τέλος. Καί πώς θα μπο· 
qούσε να είπωθη παρόμοιο πρα· 
γμα για μια διδασκαλία που δεν 
μuς ύπόσχεται μιαν αίώνια ευ
�αιμον.ία, μέσα στην οποία ν" α -
πολο.μβάνη κανείς τίς μεγαλύτε-

"δ' ' "Ε λ ' ' ' λ' ρες η ονες; οιπον, σε ιγες 
βδομάδες θαχω καθήσει στα πό- ' 
δια τού Τελείου καί θα λάβω 

· απ• τα χείλη τόυ τη σωτήρια δι·
δασκαλία, σαν ενα μωρο που
παίρνεί τη γλυκεια τροφη απο
τα στήθη της μάννας του. Καί
συ επίσης θα είσαι παρών, όπό-'
τε πειά, καλα πληροφορημένος,
θα εγκαταλείψης αυτην τη σφα•
λερη κι αξιοθρήνητη ιδέα. • Αλ
λα βλέπω πώς το φως τού φεγ
γαριΩύ εχει φτάσει ως το-κατώ
φλι. Θ&ναι πολ υ προχωρηιιένη ή
νύχτα· δεν παμε να κοιμηθούμε;

.:_ 'Όπως θέλεις, αδελφέ, α
πάντησε με γλυκύτητα· ο Θείος.

"Οταν ό Θείος ξύπνησε, που
χάραζεν ή μέρα, είδε τον προσ
κυνητη Καμανύτα να τυλίγη βι
αστικος την ψάθα του, να κρε
μάη το κολοκύθι καί να ζητα
το τάσι που δεν εϋρισκε... Οί
κινήσεις του εδειχναν πώς είχε
μεγάλη βιασύνη.

•ο Θείος σηκώ{}ηκε καί τον
καλημέρισε:

-Άναχωρείς τόσο σύντομα,
αδελφέ;

-Χωρίς ,αμφιβολία, χωρίς αμ-,
φιβόλία, απάντησε ο Κ_αμανύτα
Ί: , , φ , " s.αναμμενος. - αντασου οτι ...

, .\. ., 

Μόλις είναι πιστευτό ... , σχεδον 
για γέλια ... Μα και τόσο -&αυ· 
μμσιο ! ... Πραγματικη ευτυχία 1 
Είναι λίγα λεπτα που ξύπνησα, 
καί καθώς μίλησα πολυ α,cοβρα
δύς, ενιωσα το στόμα μου πολυ 
στεγνό. Σηκώ&ηκα κι' ετρεξα 

' β , .,. , :, :, '-στη ρυσι, πουναι κατω απ τα
δέντρα, απ' την αλλη μεριά τού
δρόμου. Έκεί συνάντησμ μια
κοπέλλα ποϋπαιρνε νερό. Καί τί
νέο νομίζεις πώς ακουσα απ' το
στόμά της ; «Ό Τέλειος δεν εί
ναι στη Σαβάτι ! ».- Πού είναι
τότε; - <ι:Χθες εφθασε εδώ,
συνοδευόμενος απο 350 μονα·
χούς, καί τώρα βρίσκεται στο
αλσος των μάγγων, κοντ(f στην
πόλι» .Σεμιαν ιί}ρα, 'ίσως καί προ
τήτερα, θα τον εχω δεί. Κι' εγώ
που νόμιζα πφς επρεπε να πεζο
πορώ τέσσερις ακόμα βδομάδες! ..
Μα τί λέω, μια ωρα ; Μιση ωρα

'!Γ :, ' )\ ., \ \ , :, :, ε ιναι αρκετη αν ιιντι να παω απ
τους κεντρικqυς δρόμους μπορώ
να κόψω απ' τά δρομάκια καί τίς
αύλες ως τη Δυτικη πύλη ... Μό
λις το πιστεύω! Καίει το εδαφος·
κάτω &π' τα πόδια μου ! Χαίρε,
αδερ,φέ ! 'Ήσουν καλος για μένα
και δεν θά λείψω 'να σε πάρω
να δης τον Θείο· μα τώρα δεν
μπορώ να 'σταθώ οϋτε στιγ-
μή.

Καί ο προσκυνητης Καμανύτα
βγηκε ·εξω βιαστικα κι' αρχισε
να τρέχη μ' ολη την ταχύτητα
που μπορούσαν ν' αναπτύξουν
τά πόδια του .

• . . Μόλις ανοιξε ή Πύλη ε-
, σπευσε μ' ενα τρέξιμο εξωφρε
VLΚΟ στη διεύθυνσι που τού εί
χαν ύποδείξει. Πέταξ� χάμω δυο.
παιδάκιι;ι· σκόνταψε πάνω σε μια
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γυναικούλα καί της εσπασε το 
δοχείο που κρα τοϋσε στα χέρια 
της· κουτούλησε μ' εναν νερου-
λ, Μ' 'β , , , • α. α οι ρισιες που τον ακο-
λου&ουσαν επεφταν σε κουφα 

. αυτιά· τόσο ητά.ν ποτισμένος με 
τη σκέψι οτι πολύ, μα πολυ σύν
τομα, {}αβλεπε το Διδάσκαλο ! 

> Τί ευτυχία ! - μονολογοϋ
σε - Πόσες γεvεες πέρασαν χω -
ρίς να ζήση με αυτες εvας Βούδ
δας ! κι· απο τη γενεά που τον 
εχει σύγχρονό της, αχ, πόσο λί
γοι είν' εκείνοι που τον βλέ
πουν! .. Μα τώρα είμαι βέβαιος 
για την τύχη μου ! Πάντα φο· 
βώμουν μήπως στίς μεγάλες κι• 
επικίνδυνες πορείFς, ΚαΠΟιΟ θη· 
ρίο η λησtαί θα μουκλεβαν αυτη 
την ευτυχία· καί τώρα κανείς δεν 
μπο,ρεί να· μοϋ την κλέψη. 

Ένώ σκεπτόταν ολ' αυτα είχε 
μπεί σ· ενα στενό, πολυ στενο 
δρομάκι. Στον τρελλό του δρόμο 
δεν αντελήφ&η πώς μπ• την αλ
λη ακρη ετρεχε άκάθεκτη αντί
κρυ του μια αγελάδα, τρομαγμέ
νη για όποιαδήποτε αφορμή· ου
τε κατάλαβε πώς δυο α'ν-θ-ρωποι 
που προχωρούσαν μπροστά του 
είχαν μπεί φοβισμένοι σ· ενα 

'σπίτι, ενώ άλλοι εϋρ�σκαν κατα
φύγιο σ· εναν τοίχο που εξείχε· 
δεν ακουσε τίς φωνες μιας γυ
ναίκας που τον ειδοποιουσε για 
τον κίνδυνο, εν& ή ίδια έίχε α
νέβη πάνω σ' ενα πηγάδι· μόνο 
τον :τιύργο εβλεπε που ,;οϋ εδει
χνε το δρόμο. 
, Καί μονάχα οταv πεια ηταν 
αργα για να παραμερίση, είδε 
καταπάνω του τα καπνίζοντα 
ρουθούνια, τα ματωμένα μάτια 
καί το γιαλιστερό κέρατο πού, 

στιγμιαία τοϋ διαπέρασ� τΟ 
πλευρό! 

Μπήγοντας μια τρομερη κραυ
γή, επεσε πάνω στον τοίχο .. ·π
αγελάδα εξακολούθησε να τρέ
χη κι· εξαφανίστηκε απο μπρQ· 
στά τους 

Άμέσως ετρεξαν ανθρωποι να 
τον βοηθήσουν, αλλοι καί απο. 
περιέργεια. ·π γυναίκα που τον 
είχε ειδοποιήσει εφερε νερο για 
νά τοϋ πλύνουν την ,πληγή. 
Τουσχισαν το ράσο για να τοϋ 
δέσουν εναν επίδεσμο, μ ηπως 
σταματήση το αίμα που ετρεχε 
σαν βρύσι. 

Ό Καμανύτα μόλις είχε χά· 
σει τίς αισθήσεις του για μια 
στιγμή. Κατάλαβε ϋστερα πώς 
βρισκόταν μπροστα στο θάνατο·
μα ουτε αυτη ή ΠliΠΟίθησι, O'U·

'τε οί πόνοι της πλ η γης τον τρό
μαtαν τόσο οσο ό φόβος μήπως 
δεν προλάβει να δη τον Διδά· 
σκαλο. Με τρεμάμενη φωνη πα
ρακάλεσε αϋτους που ησαν γύρω 
του να τον φέρουν στο αλσος 
των μάγγων· για να τον δη. 

- Βλέπετε πόσο χρειάστηκε
να πεζοπορήσω, φίλοι μου· καί 
τώρα που πλησίαζα στο 'τέλος ... 
"Αχ, λυπηθητε με, πηγαίνετέ 
με να τον δω ! Μη σκεπτόσαστε 
τους πόνους μου, μη φοβώσαστε 
πώς δf θ' αντέξω. Δεν ,&α πε· 
{}άνω πρίν με, ακουμπήσετε σ�-α 
πόδια τοϋ Θείρυ· επειτα {}α πε
{}άνω ησυχος καί {}' αναστη{}ώ 
στη μακαριότητα ! 

Μερικοί ετρεξαν να βροϋν σα
νίδια κι' ενα στρώμα για να τον 
μεταφέρουν. Μια γυναίκα εφε· 
ρε ενα ποτο τονωτικό, καί ό 
Καμανύτα πηρε δυο 'κουταλιες 

.'·· ,, 
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απ' αύτό. Οί .άνδρες δεν κατώρ· 
ftωναν να συμφων11σουν ποιος 
-δρόμος ftάταν ο κοντήτερος που 
οδηγουσε έκεί που riταν ο Θείος. 
Ή ανάγκη η ταν .έπείγουσα γιατί 
ολοι εβλεπαν πώς ο προσκυνη
της βρισκόταν ιττά τελευταία 
του. 

�Nd, ερχονται μερικοι μαftη· 
ιιαί του Τι,λείου- !, φώναξε κά· 
ποιος δείχνοντας κατά το δρομά
κι. Αύτοί {}ά ξέρουν καλύτερα. 

Πράγματι, πλησίαζαν μερικοί 
μοναχοί του τάγματος, τυλιγμέ
νοι στα κίτρινα ράσα τους που 
άφηναν έλεtlftερο το &ριστερο 
μπράτσο και με το τάσι της έλε
ημοσJ)νης στο χέρι.Οι περισσότε· 
{)οι ησαν νέοι· αλλά προπορεύον· 
ταν δυο πρόσωπα σεβαστά : ενας 
ήλικιωμένος, με ϋφος σοβαρο 
καί λ(γο αύιττηρό, μι: διαπερα· 
στικο βλέμμα καί με γcνάκι, που 
τραβουσε ά{}ι,λα τi1ν προσοχή, 
καί ενας ανδρας μέσης ήλικίας, .
στ& χαρακτηριστικά του οποίου 
ελαμπε μια τόσο μεγάλη γλυκύ 
τητα που σχεδοv, τουδινε την 
't{κφρασι νέου· ενας δξυς παρα
τηρητης {}α μπορουσε ν· 'ανα
καλύψη στο φέρσιμο καί στίς 

. καπως όρμητικες κινήσεις του, 
κqftώς καί στη φλόγα του βλέμ
ματός του, τα άσβυστα χαρακτη
ριστικά τοϋ Ξατρ(α (πολεμιστη), 
ένω ή δυνατη ηρεμ(α του πιο 

. ηλικιωμέ,•ου πρόδιδε τον εκ γε• 
νετης βραχμάνο. ·Καί οί δύο εί
χαν υψηλο ανάστημα καί μεγα
λόπρFΠΟ υφος. 

"Ο 
• . • .ι., _a. ταν αυτοι dι μοναχοι εφvα-

σαν στην όμάδα πnυ είχε περι
κυκλώσει τον πληγωμένο, μερι
κες γλώσσες. πρό{}υμες εσπευσαν 

� \., \.., ι.\ ( 
,1 .J ; -· 

να τους πληροφορήσουν τα κα
{}έκαστα, 'κι· οτι fJσαν ετοιμοι 
μερικοί να μι,ταφέρουν τον προ· 
σκυνητη με ενα φορείο στο αλ-. 
σ;)ς που ηταν ο Βούδδας για. να 
ικανοποιήσουν την έπίμονη επι
{}υμία του. Τούς ρωτουσαν αν 
κανrίς απο τους νέους μοναχους 
{}ά η{)ι-.λε να τους δείξη το συν
τομώτερο δρόμο για να τον φέ
ρουν στον Τέλειο, 

- Ό Θείος,-&πάντησε ο ή
λικιωμένος με το αύσtηρο πρό
αωπο -δεν. είναι στο άλσος καί
ουτ-· εμείς δεν ξέρομε που βρί
σκεται. 

Σ0 αύτη την απά,ντησι tνα α
πελπισμένο αγκομαχητο 

1

ξέφυγε 
απ· το στηftος του πληγωμένου. 

- Μα τώρα, δξν μπορεί νά
είναι μακρυα από δώ,-πρόσθε
σε ο νεώτερος. Ό Θείος είπε 

' � - \ -στην κοινοτητα των μοναχαιν 
να προπορευ{}η καί εκείνος έξά
κολού{}ησε μόνος τον δρόμο του. 
• Ασφαλώς 1'tαχη αργοπορήσει καί
{}α πέραιτε τη νύχτα οπουδήπο
τε, 'ίσωc στα πρό1'tυρα. • Ακριβώς
παμε να τον βρουμε.

- "Αχ, να τον βρητε γρήγο
ρα! πρόφερε με κόπο ο Καμα
νύτα. 

- Καί να ξέραμε που είναι,
δεν ωφελεί αε τίποτε να μετα
φέρετε τον πληγωuένο-είπε ο 
αύστηρος μοναχός- γιατί τά 
τραντάγματα που ,% δοκίμαζε 
'στο φορείο, σύντομα itα χειρο
τέρευαν την κατάστασί του· καί 

' αν ακόμα {}α άντεχε στο δρόμο, 
ftαφτανε έτοιμοftάνατος, καί το 
πνευμα του δε {}άταν σε {}έσι 
να καταλάβη τα λόγια τοϋ Θεί
ου. Ένω, αν τώρα αμέσως τον 
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φροvτίση εvας πεπειραμένος χει
ρο�ργος, ίσως θα υπάρχη ελπίς 
να τον φέρη σε {}εσι που να 
μπορέση ν· ακούση τη διδασκα
λία τοϋ Θείου. 

Μα ό Καμανύτα ψι-θ-ύρισε α
νυπόμονα : - Δεν {}α προλάβω ... 
πεθα'νω... πηγαίνετέ με .. : να 
τον δω... να τον άγγίξω... να 
πε{}άνω εύτυχισμένος . πηγαί
νετέ με ... γρήγορα! 

Ό καλόγερος γύρισε καί είδε 
τους νεαρους αδελφους καί α
κουμπων ιας τα χέρια στον ώμο 
τους: - Ό αν-&ρωπος αύτός, 
τον Τέλειο τον παίρνει για ε'ί
δωλο, στην επαφή τοϋ οποίου 
συγχωροϋνται στον κα{}ένα οί 
αμαρτίες του. 

- Σαριπούτα, εχει εμπιστο
σύνη στον Τέλειο, αν καί τοϋ 
λείπει ή βα{}ι,,ια κατανόησι-ά
πάντησε ό αλλος μα{}ητής-κι• 
εσκυψε στον ετοιμο{Μνατο για 
να δη την κατάστασι των δυνά
μεcδν του. 'Ίσως θα μπορούσαμε 
να δοκιμάσωμε. Τον λυπαμαι 
τον καυμένο, καί νομίζω πώς 
τίποτα καλύτερο δεν {}α μπο
ρούσαμε να κάνω με γι. αύτον 
παρα να το επιχειρήσωμε. 

'Ένα βλέμμα εύγνωμοσύνης 
απ' τον πληγωμένο προσκυνητή, 
τον αντάμειψε για την επέμβα
σί του. 

- "Οπωc {}έλεις, • Α νάντα,
άπάντησε ό Σαριπούτα με κα
λωσύνη. 

Έκείνη τη στιγμη Fρχόταν 
άπ· τον 'ίδιο δρόμο άπ· οπου καί 
ό Καμανύτα είχε περάσει, ενας 
κεραμέας που σήκωνε στην πλά
τη του ενα πανέρι με κανάτια. 
"Οτrιν είδε τον προσκυνητη Κα-

μανύτα που μόλις τον είχαν το--. 
ποθετήσει στο φορεί:ο�οχι χω
ρίς να τοϋ προκαλέσουν φρικτους:. 
πόνους-, σταμάτησε τρομαγμέ
νος, τόσο άπότομα ωστε τα κα· 
νά τια συγκρούστηκαν κι. επεσαν
χάμω θρύψαλα. 

'Ώ θεοί ! Τί συνέβη εδώ πέ-
Α:, ' Υ c: :, β' ρα; υτοc ειναι ο ευσε ης προ-

σκυνητής που μουκανε την τιμη 
να διανυκτερεύι;η στο σπίτι μου· 
εκεί: πέρασε τη νύχτα με τη συν
τρο_φια ενος μοναχοϋ που είχε 

'το 'ίδιο ροϋχο μ' αύτους τους 
σεβάσμιους. 

- Ό μοναχοc εκεί:vος ηταν
ενας ήλικιωμένος με ψηλο ανά
στημα;:- ρώτησε ό Σαριπούτα. 

- Πράγματι, σεβάσμιε, καί
μάλιστα σοϋ εμοιαζε. 

Τότε κrιτάλαβαν οί μοναχοί 
πώς δεν ηταν ανάγκη να τον 
ζητοϋv, κι' οτι ό Διδάσκαλος 
.,. \ , - , ηταν στο σπιτι του κεραμεα, 
για ιί συχνά ελεγ αν για τον Σα
ριπούτα πώς ηταν «ό μα{}ητης 
που μοιάζει στο Διδάσκαλο:.. 

- Είναι δυνατόν,- είπε ό
Άνάντα, κuττάζοντας τον πλη -
γωμένο που είχε μείνει σχεδον 
χωρίc αισθήσεις άπ· τους �όνους 
καί δεν είχε άντιληφ{}εί: τον κε
ραμέα-, είναι δυνατόν; 'Έτσι, 
ό αν &ρωπος αυτος είχε την εύ
τυχία να περάση μια νύχτα όλό- . 
κληρη κοντά σ' Έκεϊ:νον που· 
τόσο λαχταροiΊσε να δη, χωρίς .. 
ουτε καν να το υποψιασθη ; 

-'Έτσι ενεργοϋν οί τρFλλοί-( 
είπε ό Σαριπούτα.-Άλλα παμε,_ 
τώρα μπορεί: να μεταψερθη. 

- Μια στιγμη-φwναξε ό
• Ανάντα.-Μοϋ φαίνεται πώς οι.

πόνοι τον εχουν εκμηδενίσει,

' 

. . ( , 

., . 
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Πράγματι, το χαμένο βλέμμα 
τοϋ Καμανύτα μο.ρτυροϋσε πως 
μόλις επαιρνε ε'ίδησ( για ο, τι 

'β 
, 

"Α 
, συνε αινε γυρω του. ρχισε να 

σκοτεινιάζη- δ κιίσμος μπροάτα 
στα μάτια του •.. "Άλλα το άπα
λο φως τοϋ αυγηνοϋ ουρανοϋ 
που εφεγγε πάνω απ' τους ψη· 
λους τοίχους εϊσχωροϋσε στη συ· 
νείδησί του καί χωρίς αμφιβολία 
λαχταροϋσε να δη, τον Γαλαξία 
που διασχίζει το νυκτερινο ου· 
ρανό. Κινήθηκαν τα χείλη του: 

- �ο _Γάγγης ... ψιθύρισε.
- Παραμιλεί - είπε ό Ά·

νάντα. 
Οί πιο κοντινοί που είχαν α

κούσει τά λόγια του, τα έρμή 
νευσαν κατ• αλλοv τρόπο. 

- Θέλει -να τον πανε στο
Γάγγη για να πλυθοϋν τα ά
μαρτήματά του στα ίερα νερά ... 
μα ό πατέρας Γάγγης είναι μα· 
κρυα απο δω, ποιος θα μπορέση 
να τον μεταφέρη &\ς εκεί-κά.τω; 

π "" ' Β 'δδ O u - ρωτα τον ου α, κι υ·
στε το Γάγγη ... ψιθύρισε ό Σα
ριπούτα, με τη σiηκαταβατική 
συμπόνια τοϋ σοφου μπροστα σ· 
εναν άφέλη που πέφτει άπ0 τη 
μια δεισιδαιμονία στην αλλη. 

Μα ευθυς τα 'μάτια τοϋ Κα· 
μανύτα ζωντάνεψαν με μια λάμ
ψη {}αυμαστή. </Ενα ευτυχισμέ-

1 νο χαμόγελο φώτισε το πρόσω· 
πό του. Το σώμα του δοκίμασε 
να δρ{}ωθη. Ό 0Ανάντα τον 
συνεκράτησε. 
· -Ό ουράνιος Γάγγης .•. ψι{}ύ
ρισε με ασ{}ενικη ά·λλα χαρούμε•
νη φωνή, κι. εδει ξε με το χέρι
του το κομμάτι τοϋ ουρανοϋ πά-

1 3 3 , 'λ ·ο , νω απ το κεφα ι του. - ου-
ράνιος Γάγγης ... ώρκισ{}ήκαμε 
,\ 

�- '\ 

, , , Β ζ' στα ναματα του. . α ιτι ... 
Το σώμα του ετρεμε, είχε το 

στόμα ματωμένο, καί ξεψύχησε 
στην άγκαλια τοϋ Άνάντα. 

Μιση ωρα άργό-τερα, δ Σαρι -
πούτα καί δ 'Α νάντα, συνοδευό-
μενοι άπο rους μοναχούς, εμ
παιναν στο σπίτι του κεραμέα. 
Χαιρέτησαν με σεβασμο τον Θείο
καί κάθησαν πλά"ί του. 

- Λοιπόν, άγαπητε Σαριπού
τα, - ρώτησε δ Θείος άφου τους 
χαιρέτησε φιλικά, � δεν συνέ
βησαν απρόόπτα στο μακρυ τα· 
ξίδι που εκ.�με ή κοινότης τών
μοναχών κάτω άπ' τη διεύθυνσή 
σου ; 'Ήσαν φρόνιμοι οί νεάροί ; 

-Είμαι ευτύχης που ·μπορώ
να σε πληροφορήσω, ίό Σεβάσμιε!, 
οτι τίποτα δεν ελει ψε, κι. δτι οι 
νέοι μοναχοί είναι γεμάτοι πίστι 
κι· ενθουσιασμό· μόνο που λα
χταροϋσαν να σε ϊδοϋν. Αϋ�α τα 
ευγενικα παληκάρια που γνωρί
ζουν το λόγο καί άκολουθοϋv 
πιστα τη διδασκαλία, τα εφερα 
να τα παρουσιάσω, φυσικά, στον 
Διδάσκαλο. 

Σ' αυτα τα λόγια σηκώ{}ηκαv 
τρείς νέοι μοναχοί κι' εχαιρέτη
σαν τον Θείο με τα χέρια ένω
μένα; Χαίρε, Θείε Βούδδα ! 

- Καλώς ώρίσατε - είπε ό
Θείος, καί με το χέρι τους εδει
ξε να κα{}ήσουν. 

- Καί ό Θείος - ρώτησF δ
Άνάντα-μετα τον μακρυ δρό
μο, εφθασε χ{}ές χωρίς κούρασι 
ουτε ατύχημα ; Καί πέρασε τη· 
νύχτα του εδώ ό Θείος ; 

-Ναί, άδελφέ. 'Έφθασα εδώ
μόλις αρχιζε να νυχτώνη, άρκε
τα κουρασμένος, χωρίς στο δρό. 
μο να μοϋ συμβη τίποτα, και 

' 
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:Πέρασα ησυχα τη νύχτα στη συν· 
τροφια ένος ελεύθερου προσκυ• 
νητη. 

- Τοϋ προσκυνητη αυτοϋ -
.διέκοψε ό Σαριπούτα-τοϋ·άφή
ρεσε τη ζωη μια &γελάδα στους 
-δρόμους της Rajagaha.

- Καί χωρίς καν να ύποψια-
σθη με ποιον πέρασε τη νύχτα, 
'ζητοϋσε αγωνιωδώς να τον φέ
ρουν στα πόδια τοϋ Θείου, -
πρόσθεσε ό • Α νάντα. 

-Και συνέχεια ζήτησε να τον
μεταφέρουν στο Γάγγη,-εtπε ό 
Σαριπούτα.

- Δεν είναι οπως το φαντά
"ζεσαι, άδελφε Σαριπούτα,-διώρ
-θ-ωσε ό Άνάντα-γιατί εννο-
-οίίσε τον ουράνιο Γά.γγη. Με

βλέμμα φωτεινο άναπολοϋσε ε
ναν ορκο, προσ{}έτοντας ενα ο

νομα 1υvαίκας: Βαζ( τι, νομ(ζω, 
καί την ίδια στιγμη ξεψύχησε. 

-'Άφησε τούτη τη ζωη μ• 
ενα ονομα γυναίκας-εtπε ό Σα
ριπούτα-Ποίί ναχη πάει τώρα;, .. 

-Ό προσκυνητης Καμανύτα,
ω μα-θ-ηταί, ηταν ενας ενθουσι
ώδης, που μποροϋσε να συγκρι
-θ-η μ• ενα αμυαλο παιδί. Σ' αυ
τον τον προσκυνητή, που γύρι
ζε τον κόσμο στο ονομά μου καί 
ηθελε να γνωρίση τη διδασκα
λία μου, τοϋ την εξέθεσα λεπτο
μερώς, άλλα δεν τον ευχαρίστη
σε. ·Η καρδιά του ζητοϋσε αϊώ · 
νια ευδαιμονία και ουράνιες εύ
φροσύνες. 



' . 

,>j.,; 1 ,, 
ι yr • ; 

(, ,.,. .. 

' 

• Απόσπασμ α 6πό τ�

Μ -Α χ· Α 'Μ Π Α , Α Τ Α 
Τό 6ρχαίο 'Ινδικ ό fπος έκδlδεται στά 'Ελληνικά 

'σέ μετάφραση Κω ν. Σ τε φ α_ν I δ, η 

Στό 13ον tε ϋχος tοϋ «ΙΛΙΣΟΥ», είς τό περί Δημητρίου 
Γαλανοϋ tοϋ Ά-θηναίου άρ{tρον, αναφερε ται στή σύ,•το-· 
μη περίληψη της Βαλαβαράτα (σε λ ΙΟ) οtι οί Κ α ου ρ α-
β α ί εκάλε σαν τόν αρχηγό των Π α ν  δ ο ι δ ω  ν Ίουδιστί
ρα «ι,tς δολερόν παίγνιον μέ κύβόυς• καi τοϋ εκέρ&ισαν 
όλον τόν πλοϋτο καi τή βασιλε ία. 'Η Βαλαβάράτα αφιε- . 
ρώνε ι ολίγες μόνον σε λίδε ς στό fπεισόδιο τοϋ δολερού-, 
παιγνιδιοϋ. Ή Μα χ α  μ π αρ ά τ σ. ομως, τ,ό γιγάντιο ' ;ν
δικό επος των 200.000 στίχων (της όποίας επιτομή ε tν ι 
ή Β α λ α  β αρ ά  τ α) περιγράφε ι τό δραματικό επεισόδιο 
δια μακρών. 

ΊΙ Μα χ α μπαρ ά t α, πού εχε ιαποκληitείκαί'Ιλ ιά
δ α των Ίνδων, πρόκε ιται νά· εκδο-θη στα έλληνικά σε 
μεtάφqαση τοϋ Κ, Κων. Στ�φανίδη, από τόν εκδοτικό 
οtκο Κ ΥΚΝΟΣ. Ό φίλος κ. Στε φανιδηc; μας απέιηε ιλε 
χάριν τοϋ ΙΛΙΣΟΥ tνα απόσπασμα της εργασίας του, το  
όποιον δ ημοσιε ύομε κατωτiρω για να τ'  απολαύσουν οί 
άναγνωστω μας, εν αναμονίi τfις κυκλοq-ορίας τοίί βιβλίου. 

Κ Ε Φ Α Α Α I Ο Ν 22 

Ή πρώτη alτla μιας όλόκληρης 
σειρας άπό τρόμερό γεγονότα, 
πού έμελλαν νό καταλήξουν qτήν 
άνελέητη, σφαγή, στό αlματοποτι
σμενο πεδlο μάχης της Κουρουξέ
τρα, καί πού ·άπετέλεσε τή ρίζα 
της άνεlπwτης.συμφορας, ήταν έ
να τυχερq παιγνlδι, στό δποίο πα
ρασύρθηκε δόλια ό Γιουντιστlρα, 

.\ ('/ουδιστlρα) άπό τό θείο των Ι<.w
ράβα (Καουραβwν), τόν Σακούνι, 
τόν κακό δαlμονα τοϋΝτουριοντά
να (Δουριοδάνα). Πώς δμως δ 

θεση στlς έπιθυμlες τους. "Αλλwς 
τε μιό φιλική πρόσκληση σέ ένα 
παιγνlδι ζαριών δέν μποροϋσε νό 
μή γlνει δεκτή, γιατί ή συνήθεια 
τοο καιροο έκεlνου τδ έπέβαλε 
σόν ζήτημα τιμης, έφόσον ol τύ
χες ήταν έξ Ί'σου μοιρασμένες. 
'Έτσι, χάρη στή μεγάλη του έπι
θυμlα νό διατηρήσει καλές σχέ
σεις μέ τούς Κwράβα, έσπειρε ,ό· 
φαρμακερό σπόρο τοο μlσους καl 
τοο θανάτου 

Ή Ιστορlα αύτή άποτελεί ένα 
παράδειγμα της ματαιότητας των 
προθέσεων τοΟ άνθρώπου, δσο 
κι' αν είναι άγαθές η σοφές, δJ 
ταν δέν έπεμβαlνει ή θεlα πρό
νοια. Κι' ή πιό σοφό παρμένη ά
πόφασή μας είναι άνήμπορη έ
νάντια στή μοlρα μας, κι' αν, άν
τlθετα, ή τελεuταlα αύτή θέλει 
νό μός φανεί εύνοι κή, κι' ol με
γαλύτερες κουταμάρες μας κατα
λήγουν σέ ωφελός μας. 

• προσεκτικός καl φρόνιμος Γιουντι-
$ στlρα δφησε νό παρασυρθεί στήν 
'f δπουλη αύτή παγlδα, ένw έπρεπε, 
1" σόν μυαλωμένος πού η ταν, νά 
[ - προβλέψει τlς όλέθριες συνέπειες;
1, Ή κυριώτερη αίτlα ήταν ή σταθε-. 

ρή άπόφασή του νό βρlσκεται σέ 
φιλικές σχέσεις μέ τό ξαδέλφια 
του καl νό μήν έρχεται σέ άντl-

•' 
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'Ενώ λοιπόν ό Νταρμαπούτρα 
φυλαγόταν σχολαστικό, άποφεύ
γοντας μέ κάθε θυσfα νά προκα
λέσει καl τή πιό μικρή παρεξήγη
ση, ό Ντουριοντόνα καfγονταν 
άπό ζήλεια γιά τήν εύτυχία τών 
./lαντάβα (Πανδοίδών), που ε1χε
διαπιστώσει δταν βρισκόταν στήν
,πρωτεύουσά τους γιό τή μεγάλη
γιορτή της- Ραγιασούγια, 'Εκεί ό
Ντουριοντάνα εΤδε πρwτόφανο
πλοϋτο, καl ή πολυτέλεια τοϋ πα,
λατιοο μέ τlς πελώριες αίθουσες,
τ1ς μεγαλοπρεπείς κρυστόλινες
πόρτες κα1 τά άμέτρητα έργα
τέχνης, τόν θάμπωσαν κυριολε
-κτικά. 'Ακόμα διαπfστwσε πόσο
.εύχαριστημένοι έδειχναν ο1 βασι
λιάδες πολλών χwρών γιά τή
συμμαχία τους μέ τους Παντάβα.
-ολα αύτό τοο προξενοοσαν ά-
-6άσταχτη θλfψη. 'Απορροφημένος
άπό τίς σκ.έψεις του αύτές, δέν
άκουσε τό Σακούνι πού στεκόταν
πλάΤ του κα1 τοϋ μιλοοσε.

- Γιατl άναστενάζεις, ρώτησε
ό Σακούνι, ποιές σκέψεις σέ βα
σανfζουν; 

- Ό Γιουντιστfρα, άπάντησε ό
Ντουριοντάνα, περιστοιχισμένος 
άπό τ· άδέρφια του, εΤναι σόν 
τόν "Ιντρα, τόν βασιλιά τών Θε
wν. Ε1δες καί σύ, πού μπροστά 
οτό μάτια των προσκαλεσμένων 
στό παλάτι του βασιλιάδων, σφάχ
τηκε .ό Σισουπάλα καl κανένας 
-άπ' αύτούς δέν ε1χε τό θάρρος
νό τόν βοηθήση η νό τόν έκδι
·κηθεί. Σόν τούς Β α ί σ r γ ι ο, πού
ζοΟν μέ τό έμπόριο, πούλησαν τή
τιμή τους μέ στολfδια κα1 πλούτη
κατά τό κέφι τοο Γιουντιστ/ρα.
Πώς θέλεις, λοιπόν, νά μή θλfβο
μαι βλέποντας δλα αύτά. Πο1ό ά
ξfα έχει ή ζwή;

- Ώ Ντουριοντάνα, εΤπε ό
Σακούνι, ο1 Παντάβα ε1ναι άδελ
φοf σου, δέν ε1ναι σwστό άπό μέ
ρους σου νά ζηλεύεις γιό τήν εύ
τυχfα τους. Τό κάτw κάτw δέν κά
νουν άλλο παρά νςι άπολαμβά
νουν τή νόμιμη κληρονομιά τους. 
Ή καλή τους τύχη τους βοήθησε 
v· άποκτήσουν άγαθά, χwρlς νά 

βλόψουν τους άλλους. Γιατl λοι• 
πόν τους ζηλεύεις ; Κατά ποιό 
τρόπο μπορεί ή εύτυχfα τους κι· 
ή δύναμή τους νt:Ι μικRάνει τό με
γαλείο σου; Τ' άδ�ρφια σου καl 
ol συγγενείς σου στέκονται πιστό 
στό πλευρό σου. Ό Ντρόνα, ό 
Άσβατάμα, κι· ό Κόρνα βρ/σκον
ται πλάί σου. Γιατl στενοχωριέσαι 
άφοϋ ό Μπfσμα, ό kρlπα, ό Ζα
γιαντράτα, ό Σομαντέβα κι' έγώ 
σέ ύnοστηρ/ζομε; Μέ τέτοια δύ
ναμη μπορείς νό κατακτήσεις δλο 
τόν κόσμο. Μήν άφlνεις λοιπόν 
τή θλlψη νό σέ βασανfζει. 

-ΤΩ Σακούνι, στέναξε ό Ντου
ριοντάνα, ε1ναι άλήθεια πώς πολ
λοl μέ ύποστηρfζουν. Γιατl λοιπόν 
νό μή κάνwμε πόλεμο καl νό διώ
ξωμε τους Παντάβα άπ' τήν Ίντρα
πράτα; 

-Όχι, τοϋ άποκρfθηκε ό Σακού
νι, αύτό δέ θάναι καl τόσο 
εϋκολο. Έγι;, ξα/ρw ένα τρόπο 
ιωl μπορώ νό διώξw τό Γιουντιστf
ρα άπ' τήν Ίντραπράτα χwρlς πό
λεμο. 

Τά μάτια τοϋ Ντουριοντόνα 
άστρόψανε άπό χαρά, μό εύθυς 
πόλι μελαγχόλησε, γιατl τό λό
για αίπό τοΟ φα/νονταν πολύ εύ
χόριστα γιό νάνοι άληθινό. 

-Μό πwc; εΤναι δυνατό, θείε,
ρώτησε δύσπιστα, νό νικήσwμε 
τους Παντόβα, χwρlς νό θυσιόσω
με οϋτε μιό ζwή ; Ποιό εΤναι τό 
σχέδιό σου; 

-Θό σοο πω άμέσwς, άπόντησε
ό Σακούνι. Ό Γιουντιστ/ρα άγαπα 
τό τυχερό παιγν/δια κι· Ιδιαfτερα 
τοο άρέσει τό παιγνfδι των ζα
ριών. Μά καθώς ε1ναι τfμιος δέν 
μπορεί νά ύποπτευθη τlς άπότες 
καl τlς κλεψιές που γνωρ/ζουν ο1 
έξυπνοι παίκτες σόν καί μένα. 
Θό τόν προσκαλέσωμε, λοιπόν, 
νό παίξει μαζύ μας καl φυσικό 
θό δεχθεί, σύμφωνα μέ τό έθι
μο των ξατρfγια (πολεμιστG'Jν). 
"Αμα έλθει, θό τόν άναλόβw 
έγώ. Ό Γιουντιστfρα θάναι άνf
σχυρος, σόν παιδf, στό χέρια μου. 
Θό τοΟ κερδfσω, λοιπόν, δλα του 
τ' άγαθό κι' αύτό άκόμq τό 6α-
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·σlλειό του, γιά λογαριασμό σού,
χwρlς νά χυθεΤ οϋτε μιά σταλα
ματιά αΤμα.

Κ Ε Φ Α Λ Α I Ο Ν 23 

Ή πρόσκληση 

'Ο Σακούνι κι· ό Ντουριοντάνα 
παρουσιάσθηκαν στό Ντριταρά
στρα. Ό Σακούνι αρχισε τή συ
ζήτηση.-·ο βασιλιά, εΤπε,ό Ντου
.ριοντάνα λυώνει άπό θλ(ψη καl 
,{]γwν(α, έσύ δμwς δέν προσέχεις 
τήν άβάσταχτη λύπη του. Γιατl 
δεί,χνεις τόση άδιαφορlα; Ό Ντρι
ταράστρα πού άyαποΟσε τρελλά 
τό γιό του άγκάλιασε τόν Ντου-
ριοντάνα καl· εΤπε. 

-Δέν βλέπω, παιδl μου, γιά ποιό
λσγο εΤσαι στενοχwρrψένος. η 
άλλο ύπάρχει πού νά έπιθvμείς; 
Ό κΦσμος Qλόκληρος εΤναι στά 
.πόδια σου, κι· άφοϋ μπορείς νά 
άπολαύσεις δλες τlς αρές σάν 
τούς 'ίδιους τους θεούς, γιατi λυώ
νεις-άπό θλlψη ; Διδάχτηκες τiς 
Βέδες, τήν τέχνη των δ_πλwν, κι· 
δλες τlς έπιστημες άπ τούς πιό 
-φημισμένους δασκάλους. Σάν πρω
τότοκος κληρονόμησες τό θρόνο.
Πές μου λοιπόν τl αλλο μπορεί νά
έπιθυμείς ,

-Πuτέρα, είπε ό Ντουριοντάνα, ·
δπwς καi κάθε αλλος πλούσιος,
�ϊτε φτωχός, τρώγω καi σκεπάζω
τή γύμνια μου, μά δέν φθάνει
,μόνο αύτό καi γιά τοϋτο βρlσκw
,άβάσταχτη τή ζwή. Κι' uστερα μί-, λησε γιά τά πλούτη καi τήν πολυ• 
τέλειd πού είχε δεί στήν πρωτεύ
ουσα των Παντάβα κι' όμολόγησε 
πώς τό θέαμα αύτό τόν πλήγωσε 
πιό σκληρά, παρά νά έχανε άκό
μα καl τό θρόνο του καi τ' άγαθό 
του καl συνέχισε. 
, -Χαρακτηριστικό τοϋ ξατρίγια 

, είναι νά μή τόν Ικανοποιεί ποτέ 
ή τύχη του, . δσο λαμπρή κι' αν 
είναι. Ό φόβος καi ή θλlψη ύπο
βιβόζουν τήν άξιοπρέπεια των 
6οσιλιόδwν, "Ολα μου τ' όγαθά κι· 
ol άπολαύσεις μοΟ φαίνονται βα- -
ρετά κι' άσήμαντα μπροστά σ' 
αύτά που είδα στό βασlλειο τοο 

't 
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Γιουντιοτlρα. Ώ βασιλιά, ol Παν
τάβα άνυψώθηκαν καl μείς ξεπέ
σαμε .. 

- Πολυαγαπημένο μου παιδl,
εΤπε ό Ντριταράστρα, είσαι ό 
πρεσβύτερος γιός της βασιλικής 
μου συζύγου καl κληρονόμος της 
δόξας καl τοϋ μεγαλεlου της ξα
κουστής μας ράτσας. Σβύσε λοι
πόν τό μίσος σου γιά τους Παν
τόβα, γιατl θλlψη καl θάνατο θά 
φέρη στούς συγγενεϊς καi φ(λους. 
Πως μπορείς νά μισείς τόν άκακο 

· κι· άγαθό Γιουντιοτlρα; Μήπως ή
δική του προκοπή δέν είναι, καl
δική μdς, κι' ol φίλοι μας δέν εί
ναι καl δικοl του φlλοι , ΕΤμαι βέ
βαιος πώς αύτός δέν αίσθάνεται
γιά μας οϋτε ζήλεια οϋτε μίσος.
Κι' έσu πού εΤσαι δμοιός του σέ
παλληκαριά καί λεβεντιά, γιατl νά
τόν ζηλεύεις,

Αότά είπε ό γέρο βασιλιάς,
γιατl παρ' δλο πού άγαποϋσε
πολυ τό γιό του, δέν δίσταζε νά
λέει πάντα έκείνο πού πlστευε
όρθό καί δίκαιο.

Στό Ντουριοντάνα δμwς, δέν
αρεσαν καθόλου ol συμβουλές τοΟ
πατέρα του καl γι' αύτό ή άπάν
τησή του κάθε άλλο rδειχνε παρά
σεβασμό.

- Ό ανθρwπος, είπε, πού δέν
έχει τό κοινό μυαλό καl έπιμένει
νά βυθίζεται σέ μελέτη1 είναι 
σάν μιά ξύλινη κουτάλα βουτηy
μένη μέσα ο' ενα γευστικό φαγη
τό, πού οϋτε γεύεται, οϋτε όφελεί -
ται άπ' αύτό. 'Έτσι καl σύ, ένω εί
σαι πολύ διαβασμένος καl Ικανός
στή διπλwματrα, δέν έχεις πρα
κτικό μυαλό,δπwς φαlνεται άπ' τlς.
συμβουλές πού μας δlνεις. Τά σο
φά λόγια είναι αλλο πράμα κι' ή,
διαχείρηση των ύποθέσεwν τοϋ
κράτους αλλο, έντελwς διαφορε
τικό, δπwς είττε ό Μπριχασπά-

, τι. Ή ύnομονή . κι' ή άνεκτικό
τητα εΤναι Ιδιότητες τοϋ κοινοϋ
άνθρώnου, μά δέν είναι άρετές
βασιλιάδων. Καθήκον τοϋ ξατρί
για εΤναι ή σταθερή άναζήτηση 
της νlκης.

'Έτσι μίλησε ό Ντουριοντά-
να, άνακατεύοντας διπλwματι-
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κά έπιχειρήματα μέ λαθεμέ
νες θεωρίες, προσπαθώντας νά 
παροιισιάσει τό χειρότερο σάν κα
λύτερο. "Υστερα πηρε τό λόγο ό 
Σακούνι, γιά νά άναπτύξει μέ ά
ναίδεια, τό άλάθητο, δπwς έλεγε, 
σχέδιό του, νά καλέσουν δηλαδή 
τό Γιουντιστlρα γιά έ':να παιχνlδι 
ζαριών, όπότε βεβαίωνε πώς θά 
τόν· έγδυνε άσφαλwς, χωρίς νά 
ύπάρχη άνάγκη νά καταφύγουν 
στά δπλα. Κι' 6 άχρείος καl πο
νηρός Σακούνι, κατάληξε λέγον
τας: - Στείλε νά καλέσεις τό. 
γιό της Κούνεη γιά έ':να παιχνlδι 
ζαριwν κι· αφησε τά ύπόλοιπα σέ 
μένα. Ό Ντουριον�rάνα τότε πρόσ
θεσε: 

- Ό Σακούνι θά παlξει γιά λο
γαριασμό μου καl θά κερδlσει γιά 
μένα τά 6γαθά των Παντάβα χw
ρlς πόλεμο, φτάνει μόνο νά δε
Χ�fJς νά καλέσης τό Γιουντιστlρα. 

Μά 6 Ντριταράστρα δέν πεlσθη
κε. - Αύτό πού μοΟ ζητατε, δέν 
μοϋ φαίνεται ήθικό. Πρέπει λοι
πόν νά ρwτήσwμε τό Βιντούρα, 
νά δοϋμε τl θά μας πεί. Μόνο 
αύτός μπορεί νά μας συμβουλέψει 
σωστά. Ό Ντουριοντάνα δμwς, 
γνwρlζοντας τήv ήθική άνwτερό
τητα τοϋ Βιντούρα, οϋτε ηθελε v· 
άκούση γιά τέτοιο πράμα κι' εΤπε 
στόν πατέρα του. 

- Καμμιά άνάγκη δέν έχομε νά
ζητήσwμε τή _γνώμη τοϋ Βιντού
ρα· αύτός θά μας άραδιάσει έ':να 
σωρό κουβέντες της συνηθισμέ
νης ήθικης, πού δέν θά μας βοη
θήσουν διόλου νά λόσwμε τό ζή
τημά μας. Ή πολιτική των βασι
λιάδων δέν πρέπει νά έnηρεάζε
ται όπό άνεύθυνες γνώμες καl 
όπό πολλά σαχλά ήθικά λόγια 
των λεγομένων σοφών. Άπ' τήν 
αλλη μεριά 6 Βιντούρα δέν μ' ά
γαnα καl κλlνει μαλλον μέ τό μέ
ρος των Παντάβα. "Ολα αύτά τά 
ξέρεις τόσο καλά δσο κι' έγώ. 

ΟΙ Παντάβα, ε Τ nε 6 Ντριταρά
στα, εΤναι πολύ Ισχυροί. Δέν πι
στεύω πώς θόναι φρόνιμο νά τούς 
άνταγwνισθοΟμε, γιατ1 τό παιχνlδι 
των κύβων θά προκαλέση τήν έχ
θρότητα, καί τά πάθη πού θά ά-

νάψει δέν θαχουν δρια. Δέν πρέ
πει λοιπόν νά τούς καλέσwμε. 

Μά 6 Ντουριοντάνα έπέμενε : 
-Ή φρόνιμη κα1 σοφή διπλwματlο
έπιβάλει v· όπαλαγεί κανεlς όπό
κάθε φόβο κα1 νά προφυλάξει τόν -
έαυτόν του μέ κάθε δυνατό τρό
πο. Τώρα πού είμαστε πιό Ισχυροl
όπ' αύτούς rτρέπει νά δώσwμε έ':νο
τέλος. Αύτή εΤναι σωστή γραμμή
πού όφεlλομε ν"άκολοιιθήσwμε.Μιά
εύκαιρlα που χάνεται μπορεί νά
μή ξαναπαρουσιασθεί. Τό κάτι.,.
κάτω δέν μπορεί νά μας κατηγο
ρήσει κανεlς πώς έμείς άνακαλύ
ψαμε τό παιχνlδι των κύβων, γιά
νά βλάψwμε τούς Παντάβα. Αύτό
εΤναι έ':να πανάρχdιο παιχνlδι,
πάντα άγαπητό στούς ξατρlγια,
κι' έφόσον θά μας βοηθήσει νό
έπιτύχwμε τό σκοπό μας χwρlς α1-
ματοχυσlα, ποΟ βλέπεις τό κακό ;

-'Αγαπητέ μου γιέ, άπάντησε 
6 Ντριταράστρα, εχw παραγερά
σει κι' ο1 ότέλειwτες κουβέντες μέ 
κ0uράζουν κα1 δέν μπορw νά τlς 
παρακολουθήσω. Κάνε δ,τι νομl
ζεις. Μά σοϋ λέω αλλη μιά φορά. 
πώς ή γραμμή πού όκολουθδς δέν 
μ' άρέσει. Κι' εΤμαι βέβαιος πώς 
άργά η γρήγορα θά μετανοιώσεις. 
·ομwς αύτή φαlvεται εΤναι ή μοl
ρα μας.

Ό Ντριταράστρα, μή μπορόντας 
νά άποτρέψη τό γιό του καl κου
ρασμένος όπ' τή πολύωρη dυζή
τηση, συγκατατέθηκε κα1 διέταξε 
νά χτισθεί μιά μεγάλη α7θουσα, 
πολυτελέστατη, γιά τό ·παιχνlδι. 
Ή όνησυχlα δμwς τόν έτρωγε κι' 
ηθελε νά συμβουλευθεί τό Βιν
τούρα. Τόν κάλεσε,λοιπόν, μυστικά, 
κι'άφοΟ τόνQκατατόπισετοΟ ζήτησε, 
τήν γνώμη του.-τΩ βασιλιά, εΤπε 
6 Βιντούρα, τό , παιχνlδι αύτό θσ
φέρει, χwρlς καμμιά άμφιβολlα, 
τήν καταστροφή της ράτσας μας, 
δημιουργώντας έ':να άγεφύρwτο 
κι' αοβυστο μlσος. 

Μά 6 Ντιταράστρα, πού εΤχε πιά 
δώσει τό λόγο του, εΤπε: 

-Τό παιχνlδι, άποφασlστηκε κι'
δν ή τύχη μας φανεί εύνοϊκή,δέν 
φοβοΟμαι διόλου,δν δμwς, άντlθε
τα, ή τύχη μας εΤναι ένάντια, τl 
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θά κάνομε ; Ή μοlρα πιά έχει 
τό λόγο κι' αύτή εΤναι παντοδύ
ναμη. Πήγαινέ: καl κάλεσε τό 
Γιουντιστlρα, άπό �μέρους μου. 'Ύ· 
στερα, άπ' τή διαταγ ή αύτή ό 
Βιντούρα ξεκlνησε yιά τήν Ίντρα
πράστρα. 

Ό άδύναμος κι'· άβουλος Ντρι
ταράστρα ύποχώρησε στήν έπιθυ
μlα τοο γιοϋ του, άπ' τή μεγάλη 
του στοργή σ'αύτόν, παρ'όλο πού 
ηξερε πώς έτσι τά πράγματα θά 
6άδιζανμοιραΤα nρός τόν δλεθρο. 

Κ Ε Φ Α Λ Α I Ο Ν 24

Τό π α ιχνlδ ι 

Στή θέα τοΟ Βιντούρα ό Γιουν
τιστlρα ρώτησε μέ άνησυχlα.-Για
τl φαlνεσαι τόσον λυπημένος; ΕΤ
ναι καλά δλοι ol συγγενείς μας 
στή Χαστιναπούρα, Ύγιαlνει ό 6α

σιλιάς κι' ol πρlγκηπες; 
Ό Βιντούρα, άφοΟ τ.όν καθη

σύχασε, τοϋ άνακοίνwσε τήν αί
τια της άποστολης του. 

-Στή Χαστιναπούρα, τοϋ εΤπε,
δλοι ύγιαlνοι.ιν Ήρθα νά σέ προσ
καλέσω, έκ μέρους τοϋ βασιλιά 
Ντριταράστρα, ναρθείς, γιά νά 
δείς τή νέα αίθουσα παιχνιδιών 
πού χτrσαμε καl πού μοιάζει πο
λύ μέ 1 ή δική σας. Ό βασιλιάς σέ 
προσκαλεί ναρθείς μέ τ· άδέλ
φια σου καl νά δεΤς τήν αίθουσα 
αύτή καl νά παfξης καμμιά παρτl
δα ζόρια. Μπορείτε νά φιλοξενη
θητε δσον καιρό θέλετε, κι' δστε
ρα νά γυρlσετε στήν πρωτεύου
σά σας. 

Ό Γιουντιστlρα δμwς, πρlν δε
χθεί τήν πρόσκληση, ηθελε νδχει 
τή γνώμη τοϋ Βινrούρα. 

-Τά τυχερά παιγνfδια, εΤπε,
δημιουpγοϋν καυγάδες άνάμεσα 
στούς ξατρlγια.'Ο μυαλωμένος άν
θρωπος πρέπει νά. τ' άποφεύγει,. 
δσο μπορεί. Ξέρεις πώς πάντα μ' 
άρέσει ν'· άκουλουθw τή συμβου
λή σου. Πές μου, λοιπόν, τ/ πρέ
πει νά κάνw; 

-Ό καθένας ξέρει, άπάντησε· 1
ό Βιντούρα, πώς τό παιχνlδι των 
_ζαριών γlνεται αίτlα πολλwν κα-

�/ .. .... 
/ι., 

κwν. "Εκανα δ,τι μποροΟσα γιά νά 
τούς κάνw ν' άλλάξουν γνώμη καl 
νά 6γάλουν αύτή τήν Ιδέα άπό 
τό μυαλό τους, μά ό 6ασιλιάς δέ 
μ' άκουσε καl μέ διέταξε νάρθω 
νά σας προσκαλέσω. Κάνετε δπwς 
άγαπατε. 

Παρά τό φανερό αύτό ύnαινιγμό 
ό Γιουντιστlρα πηγε μέ τ' άδέρφια 
του καl μέ άνάλογη άκολουθlα 
στή Χαστιναπούρα. 

Θά ρwτηθη : 'Γιατl ό φρόνιμος 
Γιουντιστlρα δέχθηκε τήν πρόσ
κληση ; Στήν έρώτηση αύτή μπο
ρετ νά δοθοϋν τρείς άπαντήσεις. 

Πολλές φορές ol άνθρωποι 
ρlχνονται συνειδητά στήν κατα
στροφή τους, εί?ε όπό λαγνεlα, 
είτε όπό τή σκέψη τοϋ εϋκολου 
κέρδους, η άκόμα κι' άπό κλlση 
στά μεθυστικά πιοτό. Ό Γιουντι
στfρα άγαποοσε τά τυχερά παι
χνlδια. 

"Εθιμο :των ξατρlγια ήταν καl 
ζήτημα τιμης νά μήν άρνοΟνται 
ποτέ μιά πρόσκληση γιά χαρτό
iιαιξlα. 

Τέλος, ό τρlτος λόγος ήταν 
πώς ό Γιουντιστlρα, συνεπής στήν 
ύπόσχεση πούχε δώσει όπ' τόν 
καιρό πού ό Βυάσα τόν εΤχε προ
ειδοποιήση γιά μελλοντικούς κιν
δύνους, δέν έπιθυμοϋσε νά δώσει 
άφορμή σέ δυσαρέσκειες η πα
ράπονα μέ άρνησή του, σέ πρόσ
κληση τοϋ Ντριταράστρα. ΟΙ λό- · 
γοι λοιπόν αύτοf, μά καl περισσό
τερο ή φυσική του κλfση στά τυ
χερά παιχνlδια, τόν έκαναν νά 
δεχτεί τή πρόσκληση καί νά πάε ι 
ατή Χάστιναπούρα. 

ΟΙ Παντά6α κι' ή άκολουθlα 
τους φιλοξενήθηκαν στό θαυμά
σιο παλάτι πού εΤχε διατεθεΤ γι' 
αύτούς. 

Ό Γιουντιστfρα κal τ' άδέρφια 
του ξεκουράστηκαν τή μέρα της 
άφlξεώς τους καl τήν άλλη τό 
πρwi πηγαν στήν αίθουσα τοΟ 
παιχνιδιοϋ. ΆφοΟ άνταλλάξανε 
τούς συνηθισμένους χαιρετισμούς, 
ό Σακούνι άνάγγειλε στό Γιουντι
στlρα πώς τά στρωσlδια γιά τό 
παιχνlδι των ζαριών, εΤχαν άπλω
θη καί τόv κάλεσε ν' άρχlσουν. 

1 '  
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«Ώ βασιλιά, άπάντησε, ό 
Γιουντιστίρο, τά τυχερά παιχνίδια 
εΤναι κακά κοl δόλια, γιατί σ' ούτά 
δέν πετυχοlνει κανείς, οϋτε μέ 
παλληκαριά, οϋτε μέ τήν άξίο του. 
Ό · Α σ I τ α, ό Ν τ ε β ά λ α, καl 
πολλοί δλλοι ρίσι (μεγάλοι σοφοl 
καl προφηται), πού γνώριζαν βa
θειά τά άνθρώπινα πάθη, διδά
σκουν πώς ό φρόνιμος δνθρwπος 
πρέπει ν' άποφεύγει τά παιχνίδια 
αύτά πού παρουσιάζουν πολλές 
εύκοιρίες γιά άπάτες. 01 ίδιοι 
εΤπον άκόμα πώς τό χρέος τοϋ 
sατρίγια εί'ναι ή κατάκτηση των 
αγαθών μέ τόν πόλεμο, κι' αύτά 
βέβαια τά γνωρίζεις». Μά καθώς 
έλεγε τά σοφά αύτά λόγιο, τό 
πάθος του γιά τή χαρτοπαιξία 
συγκρούονταν μέ τήν όρθή του 
κρfση. Στή συζήτηση μέ τό Σακού
νι μποροϋμε νά διοπιοτώσwμε τήν 
πάλη πού γινόταν μέσο τοι.,. 

Ό πονηρός Σοκούνι ένοιωσε 
μέ μιας πώς ό Γιουντιστfρα κατά 
βάθος έπ,θυuοϋσε μ' δλη του τή 
ψυχή νά παίξη καl μαντεύοντας 
τήν άδυνομία του είπε: 

- Τί κακό βρίσκεις στό παι·
χνίδι; Kol τl εΤναι στήν πραγματι
κότητα ή μάχη; Κι' άκόμο τl εΤνοι 
ή συζήτηση άνάμεσο σέ λόγιους 
γιά τήν έρμηνείa των Βεδων ; Ό 
μορφωμένος κερδίζει τή νfκη άπ' 
τόν άμαθη. Σέ κάθε περfπτwση ό 
καλύτερος vι�άει. Κάθε άγώνας 
ειvαι άκριβως μιά δοκιμή δυνάμε
ως η τέχνης. Αύτό εΤνοι, κaί τl
ποτο κακό δέν ύπόρχει. 'Όσο γιά 
τό άποτέλεσμα, δπwς σέ κάθε 
τομέα δραστηριότητος, δποιος έ
χει μεγαλύτερη πείρα νικδ τόν 
πρωτόπειρο, τό ίδιο γίνεται καί 
στό ποιχνlδι των ζαριών. "Αν τό 
παιχνίδι σέ φοβίζει, δέν εΤνοι ά
νάγκη νά πafξεις. "Αφησε δμwς 
κατά μέρος aύτές τίς κουβέντες, 
ποιό εΤνοι καλό καί ποιό δέν εί
ναι, ποιό είναι δfκηο κοl ποιό εί
ναι δδικο. 

-Θά πafξw, είπε ό Γιουντιστfι:,ο.
Ποιός θά ποfξη μαζύ μου; 

- Γιά τά στοιχήματα έγώ είμαι
ύπεύθυνος, είπε ό Ντουριοντάνα• 

μά τά ζάρια θά τά ρfχνει ό θείος 
μου ό Σακούνι. 

Ό Γιουντιστlρο θεwροϋσε βέ
βαιο πώς θά κέρδιζε τόν Ντουριο
ντάνα στό παιγνlδι, μά μέ τό Σο
κούνι τό πράγμα �ταν διαφορετι
κό, γιατί aύτός ηταν άνογνwρι
σμένος καλός ποlκτης. Γι' αύτό ό 
Γιουντιστίρο δίστασε κal είπε: Δέν 
είναι νομlζw συνηθισμένο νά 
πafζει κανεlς γιά λογαριασμό έ
νός άλλρυ. 

-"Α, βλέπω τώρα, είπε ό Σο
κούνι είρwνικά, πώς βρfσκεις δλ
λη πρόφαση. 

Ό Γιουντιστίρα θύμωσε μέ τήν 
παρατήρηση αύτή κοl χάνοντας 
τήν ψυχραιμία του είπε. 

-Καλά λοιπόν, θά. ποfξw μοζf
σου. Ή αΤθουσο ηταν γεμάτη. "Η
τον έκεί κι' ό Ντρόνα, ό Κρfπο, 
ό Μπfμα, ό Βιντούρο κι' ό Ντρι
ταρόστρο, πού γνώριζαν πώς τό 
παιχνfδι δέν θάχε καλό τέλος, 
καl άνήσυχοι ποροκολουθοΟσον 
έκείνο πού δέν μπόρεσαν vά προ
λάβουν. ·οσο γιά τούς δλλους 
πρfyκηπες, ούτοl έδειχναν μεγάλο 
ένδιαφέρον κι· ένθουσιοσμό γιά τό 
παιχνfδι. 

01 παίκτες έπαιξαν οτήν άρχή 
κοσμήματα, ϋστερο χρυσάφι κοl 
άσημι, έπειτα δρματο κι' άλογα. 
Ό Γιουντιστlρα έχανε συνεχώς κοl 
στον τά έχασε δλο, έπαιξε κι' έ
χασε τούς ύπηρέτες του, τους έ
λέφοντές του, τό στρατό του. Ή 
κάθε ζαριά τοο Σακούνι φοfνον
τον νά ύποκούει στή θέλησή 
του. 'Αγελάδες, πρόβατα, πόλεις, 
χωριά κι' ο1 κάτοικοf τους καl πολ
λά άλλα άγaθά, στοιχημοτfσθηκον 
κal χάθηκαν. Κι' δμwς, μεθυσμέ
νος όΓιουντιστfρα άπ'τό πάθος τοο 
ποιχνιδιοΟ κοί πικραμένος άπό τήν 
τρομερή άτυχfο του, δέν έλεγε 
νά σταματήσει. Έχασε τά στολf
δια των άδερφων του, άκόμο κοl 
τά δικό του, κι' aύτό τό ροΟχα πού 
φοροΟσον, καl δέν σταματοοσε. 

- "Εχεις τfποτε δλλο πού νό
μπορείς νά παfξης ; τόν ρώτησε 6 
Σοκούνι. 

-Θά ποfξw, είπε ό Γιουντιστfρα,
τόν ώροίο Νακούλα, αύτόs μοο 
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-όνήκει καl θά τόν στοιχηματlσω.
-"Α έτσι, ε1πε ό Σακούνι, τότε

θάμαστε εύχαριστημένοι νά κερ
-δlσωμε τόν πολυαγαπημένο σου
πρlγκηπα.

Kal λέγοντας τά λόγια αύτά ό 
Σακούνι έρριξε τούς κύβους καl 
κέρδισε ... 

Φρlκη κατέλα�ε δλους στή συν
άθροιση. 

-'Εδώ ε1ναι, ε1πε δ Γιουντιστl
ρα, δ άδερφός μου ΣαχQντέβα, 
ξακουστός γιά τή βαθιά του γνώ
ση σ' δλες τlς έπιστημες. 'Ίσως 
δέν ε1νcι σωστό νά τόν παlξω, 
μά θά τό κάνω. 

Ό Σακούνι έπαιξε καl κέρδισε 
πάλι ... Πονηρός δμως καθώς ήταν, 
φοβήθηκε μήπως δ Γιουντιστlρα 
-διακόψει τό παιχνίδι, καl γι' αύτό
πέταξε στό Γιουντιστlρα τ6 φαρ
μακερά αύτά λόγια. «Τ' άδέλφια
σου πού έπαιξες κι· έχασες ί'σα
rμε τώρα, ήσαν άπό άλλη μάνα.
Θά θελήσεις δμως νά παlξης τόν
Μπlμα καl τόν Άρτζούνα, πού
εΤστε 6πό τήν 'ίδια μάνα;» Ό
Γιουντιστlρα ήταν πιά τέλεια έξου
θενωμένος καl δ ατιμος ύπαινιγ
,μός πώς θεωροϋσε τά άπό άλλη μη
τέρα άδέρφια του λιγότερο άγαπη
τά, τόν έξερέθησε περισσότερο.

-Ώ άνόητε, τοο είπε, βλέπω
πώς θές νά σπεlρης ζιζάνια άνά
μεσά μας, γιά νά μας χωρlσεις, fι
δέν μπορέίς νά νοιώσεις μέ τήv
όθλια ζωή πού ζείς, τήν άγάπη
καl τή στοργή πού :μας συνδέει.
Στοιχηματlζω, λοιπόν, τόν Άρ
τζούνα, πού βγαlνει πάντα νικrι
τής σ· δλες τίς μάχες.

'Έτσι χάθηκε κι' δ Άρτζούνα.
Κι' ή άτυχlα ποίι συνεχιζόταν,
θόλωσε τέλειq τό λογικό τοϋ
Γιουντιστίρα.

- Ώ βασιλιά, ε1πε, νά καl ό
τελευταίος άδερΦός μου, δ άρχη
γός μας στlς μάχες, πού σκορnα
τόν τρόμο στlς καρδιές των έχ
θρών μας. Αύτός πού στή δύναμη
μόνο μέ τόν 'Ίντρα, τό Βασιλιά
των Θεών, μπορεί νά συγκριθη .
.Αύτός πού ποτέ δέν μπορεί ν' ά
νεχθη καl τήν παραμικρότερη ά
τιμlα καl πού δέν μπορεί νά τόν

ξεπεράση κανένας σέ γενναιότη
τα καl Ιπποτισμό. Στοιχηματίζω κι· 
αύτόν!! 

Ό Γιουντιστlρα έπαιξε κι έχασε 
καl τόν Μπlμα. 

- 'Υπάρχει τlποτε αλλο πού
νά μπορείς νά προσφέρης; ξα
ναρώτησε δ άχρείος Σακούνι. 
-Nal, ε1πε δ Γιουντιστίρα, μοΟ μέ
νει δ έαυτός μου, καl αύτόν θά
παlξω. 'Ά ν κερδίσης, θόμαι δοϋ
λος σου.

-Κύτταξε, λοιπόν, κερδlζω. Κα1
λέγοντας τά λόγια αύτά δ Σακού
"'• έρριξε τά ζάρια καl κέρδισε. 

0Υστερα σηκώθηκε, κι' άφοϋ έξε
φώνησε τά όνόματα των Παντά
βα μέ δυνατή φωνή, δήλωσε στή 
συνάθροιση πώς καί ol πέντε ε1χαν 
γlνει νόμιμα δοϋλοι του. 

Βουβοl άπό κατάθλιψη καr αγω
νlα ol πρίγκηπες παρακολουθοϋ
σαν τήν τραγωδlα πού παιζόταν 
μπροστά τους. Άσυγκlνητος δμως 
δ Σακούνι στράφηκε στόν Γrουν
τιστlρα καl ε1πε: 

- 'Υπάρχει άκόμα έ':να στολlδι
στήν κατοχή σου, κι' αν θέλεις, τό 
στοιχηματlζεις κι' αύτό, γιά νά 
έλευθερώσης τόν έαυτόν σου. Θέ
λεις νά έξακολουθήσης τό παι
χνΙδι,διακινδυνεύοντας τήν Ντρw
πάντη (Δραουπαδη); 

Τρέμοντας σύγκορμος, άπό ά
συγκράτητη μανlα καταστροφης, 
δ Γιουντιστίρα δέχθηκε, μά άπ' τή 
πλευρά των πιό ήλικιwμένων πρ γ
κήπwν ξέσπασε θόρυβος καί τα
ροχή, καl φωνές άκούσθηκαν δια
μαρτυρlας. Πολλοl δέν μπόρεσαν 
νά κρατήσουν τή συγκlνησή τους 
κα1 δάκρυσαν. "Αλλοι τρέμανε 
γιατl ποτέ τους δέν φανταζότανε 
v· άντικρύσουν τέτοια καταστρο
φή. 

fν1ά δ Ντουρrοντάνα, τ' άδέρφια 
του κι' δ Κόρνα, άλλάλαζαν άπό 
χαρά καl ένθουσιασμό. Κι' άπό τήν 
παρέα τους μόνο δ Βουγιούτσου 
έσκυψε τό κεφάλι άπό ντροπή καl 
θλίψη, κι' άναστέναξε βαθειά. 

Ό Σακούνr έρριξε τά ζάρια 
κραυγάζοντας. Κέρδισα ... Μέ μrας 
τότε δ ΝJόυριοντάνα στράφηκε 
στό Βιντούρα καl ε1πε: «Πήγαι-
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νε νό φέρης τή Ντρwπάντη, τήν 
πολυαγαπημένη αύζυγο των Παν
τάβα. 'Από δω κι' έμπρός πρέπει 
νό σκουπlζει κα1 νό καθαρlζη τό 
σπlτι μας. Φέρτην, λοιπόν, χwρlς 
όναβολή» 

Ό Βιντούρα δμwς δέν συγκρα
τήθηκε καί φώναξε: «Χwρlς άλλο 
f:χετε τρελαθεί, βαδlζετε πρός 
βέβαιη καταστροφή. Κρεμόσαστε 
τή στιγμή αύτή άπό μιό λεπτή 
κλωστή πάνω άπό f:va άπύθμενο 
γκρεμό κα1 δέν τόν βλέπετε, γιατl 
ή έπιτυχΙα σας f:χει μεθύσει κα1 
σας θόλωσε τό μυαλό». 0 Υστερα 
στράφηκε στή συνάθροιση καl 
εΤπε: 

- Ό Γιουντιστlρα δέν εΤχε τό
δικαlwμα νό στοιχηματlση τή 
Ντρwπάντη, μιό κι' εΤχε χάσει· 
πιό τήν έλευθερία του κα1 μαζί μ' 
αύτήν κι' δλα του τό δικαιώματα. 
Βλέπω πώς ή καταστροφή των 
Κwράβα εΤναι σlγουρη, γιοτ) .δέν 
πηραν στά σοβσρά τlς προειδο· 
ποιήσεις καl συμβουλές των φlλwν 
τους. 01 γιοl σου, Ντριταράστρα, 
βρlσκονται στό δρόμο τοϋ • Αδη. 

Ό Νrουριοντάνα θύμωσε μέ τό 
λόγια τοϋ Βιντούρα καl φώναξε 
στόν όρματηλάτη του τόν Πρατι
ακάμη. 

- Ό Βιντούρα μας ζηλεύει κα1
φοβαται τούς Παντάβα. Έσύ, που 
εΤσαι πιό δικός μας κι' άτρόμητος, 
σύρε άμέσwς καl φέρε ;rή Ντρw
πάντη. 
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Ό σπαραγμός καί ή θλfψη 

της Ντρωπόvτη 

Ό Πρwτιακάμη πηγε, καθώς εΤχε 
διαταχθιϊ άπ' τόν άφέντη του, στή 
Ντρwπ6ντη κα1 της εΤπε: 

- Ώ άξιοσέβαστη πριγκήπισα, 
μ _άθε πώς 6 Γιουντιστlρα παρασύρ
θηκε στό παιχνlδι των ζαριών κα1 
f:χασε δλα του τ' άγαθ6, στό τέ
λος f:παιξε κι' έχασε κα1 σένα ά
κόμη. Τώρα λοιπόν άνήκεις στό 
Ντουριοντάνα κα1 ήρθα μέ διατα
γή του νά σέ πάρω. Στό έξης θό 

ύπηρετης στό παλάτι του σόν· · 
σκλάβα. Ή ύπερήφανη Ντρωπόν
τη, ή σύζυγος τοϋ αύτσκράτορα, 
ξαφνιάστηκε άκούοντας τό τρο
μαχτικό αύτό μήνυμα. - Τ1 εΤναι 
αύτά που μοϋ λές Πρατιακάμη ;
τόν ρώτησε. ΕΤναι δυνατόν f:vac. 
πρlγκηπας νά παlξει σέ τυχερά• 
παιχνίδια τή γυναίκα του; Πως 6 
Γιουντιστlοα θό στοιχημάτιζε έμέ
να, όφοϋ εΤχε τόσα αλλα πράγ-
ματα νό παlξει ; - Μά άκριβwς έ-
πειδή έχασε δλα του τ' άγαθά, 
άπάντησε 6 Πρατιακάμη, κα1 δέν· 
τοϋ έμενε τlποτε αλλο, άναγ
κάσθηκε νά παlξει καl σένα. Ό 
Γιουντιστlρα τaχασε! δλα, κινητό< 
κι' άκlνητα. Έπειτα τ' άδέρφια 
του, τόν ίδιον τόν έαυτό του, κα1' 
τελικά κα1 σένα .. 

�Αν καl τό νέα ήταν τόσο πρw-
τάκουστα κι' άναπάντεχα, που νά• 
σπαράζουν τήν καρδιά κα1 νά σκο
τώνουν τήν Ψυχή, ή Ντρwπάντη 
γρήγορα ξαναβρηκε τή Ψυχραιμlα 
της καl μέ φωνή άγανακτισμένη, 
ένw τό μάτια της πετοϋσαν σπl
θες άπ' τήν όργή, εΤ.πε; 

- Γύρισε πlσw όρμαrηλάτη και
ρώτησε αύτόν που έπαιξε τό 
παιχνΙδι, ποιόν στοιχημάτισε πρώ
τα, τόν έαυτόν 1ου η τήν γυναί
κα του . Ρώτησέ τον μπροστά σέ·  
δλους. Φέρε μου τήν . άπάντησή,,,. 
του, κι' έπειτα μπορεΤς νά μέ πά
ρης. 

Ό Πρατιακάμη γύρισε nlσw; μπη
κε στήν αίθουσα τοϋ παιχνιδιαΟ, 
στράφηκε ατό Γιουντιστlρα καl το(} 
μετέδwσι:: τά λόγια της Ντρwπά-
ντη. 

Μά 6 Γιουντιστlρα, πνιγμένος 
ατόν ώκεανό της άπελπισlας του,. 
δέν άκουσε, κι' οϋτε άπάντησε 
Ό Ντουριοντάνα, χwρlς νά χάσει 
καιρό; διάταξε τόν Πρατιακάμι νό, 
φέρη τήν 7δια τήν Ντρwπάντη 
στήν α7θουσα, γιά νά ρωτήση τόν 
άνδρα της. 

Ό Πρατιακάμι πηγε πάλι στά 
διαμερlσματα της Ντρωπάντη κα� 
της εΤπε αύτή τή φορά μέ ταπει
νότητα - Ό Ντουρισντάνα σέ 
παρακαλεΤ νά fλθης στή συνά-

'· 
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·δροιση καl νά ρωτήσεις σύ ή ίδια
"Γόν άνδρα σου.

Μά ή Ντρωπάντη δέν πεlσθηκε. 
- 'Όχι, τοο .εΤπε, κάνε δ,τι σοο
,εΤπα καl φέρε μου τήν άπάντηση
τοο Γιουντιστlρα. Κι' ό Προτιοκάμι
γύρισε καl πάλι άπρακτος.

Λυσσασμένος ό Ντουριοντάνα 
-άπό θυμό, στράφηκε στόν άδερφό
του Ντουχσοσάνο κοl τοο εΤπε.
- Αύτός ό άνθρωπος εΤνοι δει

.λός. Φοlνεται πώς φοβάται τό
Μπlμα. Πήγαινε λοιπόν έσύ καl
,φέρε τή Ντρωπάντη, έστω καl
-σέρνοντάς της. Ό κακός Ντουχ
σοσάνο, μόλις πηρε τήν διαταγή,
�τρεξε χαρούμενος. Μπηκε άπό
τομο στό δωμάτιο της Ντρωπάν
τη κοl κραύγασε. - 'Έλα κοl μή
χασομεράς. Μάθε πώς τώρα εΤσοι
-στή δούλεψή μας. "Ασε τlς ντρο
πές, ώροlο κυρlο, κοl φρόντισε
νά μας φέρεσαι εύyενικά, άφοΟ
σέ κερδlσαμε. 'Έλα λοιπόν άμέ
·σως. Kol πάνω στήν άνυπομονησlα
του έκογε νά τήν τραβήξει μέ
τήν βlα. Ή Ποντσάλι (άλλο όνο
μα της Ντρωπάντη) σηκώθηκε
τρέμοντας κοl μέ καρδιά σποροy
-μένη άπ' τήν όδύνη άρχισε νά
τpέχη, ζητώντας καταφύγιο ατά
lδιοίτερο διομερlσματο της γυναί
κας τοϋ Ντριτοράστρο· ό Ντουχ
αοσάνο δμως έτρεξε πίσω της,
τήν δρποξε άπ' τά μαλιά καl τήν
έσυρε στήν ο7θουσο των πο.ιχνι- ·
διwν.

Μέ άληθινή φρiκη κοl άποτρο
nιασμό είμαστε ύποχρεωμένοι νά
περιyράψωμε τήν τραγική αυτή
-σκηνή, yιά ν' άντιληφθη ό άνα
yνώστης τό ήθικό κατάντημα των
γιων τοϋ Ντριτοράστρο καl τόν
Ί;επεσμό τους.

Νεκρική σιγή βοσlλεψε στήν
αίθουσα, τή στιγμή πού ό μοχθη
,ρός πρiyκηπος μπηκε θρισμβευ
τικά, σέρνοντας τή Ντρωπάντη.
.Αύτή δμως, συγκρατώντας τήν ό
δύνη της καl τήν άγανάκτησlν
της, στράφηκε ατούς γεροντότε
ρους καl εΤπε:

- Ώ σεβάσμιοι πρlyκηπες, πως
δεχθήκατε ούτό τό ποιχνrδι ; Kol
πως άφήσοτε τό βασιλιά σύζυγό

μου νά στοιχημοτlσει τή yυναΤκα 
του ; Πως έπιτρέψατε νά ποyίδευ
θεΤ ό βασιλιάς καl νά έξοποτηθεΤ 
όπό πονηρούς κοl δυνατούς ποΤ
κτες ; Kol πως, άφοϋ πιά έπαιξε 
κι' έχασε τήν έλευθερlα του, τόν 
άφlσοτε νά διακινδυνεύσει καl 
τή δική μου έλευθερlα; 'Έπειτα 
ϋψωσε τά χέρια σέ όγωνιώδη 1κε
σrα, σήκωσε τά δακρυσμένο μά
τια της, κοl μέ φωνή πού κοβόταν 
άπό λυγμούς ε Τ πε : 

- το έσείς δλοι, αν άγαπήσοτε
καl σεβαστήκατε τlς μητέρες πού 
σας γέννησαν κοl σας θήλασαν, 
αν. ητον γιά σας πολύτιμη ή τιμή 
της συζύγου η της άδερφης η της 
θυγατέρας, αν πιστεύετε στό θεό 
κοl στό Ντάρμο (κοθηκον), μή μ' 
έγκαταλεlψετε σ' αύτή τ.ήν άβά
στοχτη φplκη, πούνοι σκληρότερη 
κι' άπ' τόν πιό όδυνηρό θάνατο. 

Στή σπαραξικάρδιο αύτή έκκλη
ση, πού έμοιαζε μέ τήν κραυγή 
έλαφιοΟ θανάσιμα πληγωμένου, 
ο1 γεροντότεροι χαμήλωσαν τlς 
κεφαλές τους άπό ντροπή κοl 
θλlψη Ό Μπiμο δέν μπόρεσε πιά 
νά συγκροτηθη. Ή άγονάκτησή 
του 'έκδηλώθηκε μ' έ':νm άγριο 
βρυχηθμό λιονταριοϋ, πού τράν
ταξε τούς τοίχους της αίθουσας, 
κοl κοιτάζοντας τό Γιουντιστlρο 
εΤπε 

- Πόσο ξέπεσες, όδελφέ μου
Άκόμα κι' ο1 έπογγελμοτlες χαρ
τοπαίκτες δέν στοιχημοτlζουν τlς 
πόρνες πού ζοϋν μαζi τους, κοl 
σύ, χειρότερος άπ' ούτούς, · έπαι
ξες τήν άτlμητη σύζυγό σου. Τώ
ρα έγκοτολεiπεις τή θυγατέρα 
το Ο Ντρουπάντο στά , χ έριο των 
όχρεlων αύτwν κακούργων. 'Εγώ 
δέν μπορώ ν' άνεχθw αύτή τήν 
άφάντοστη τοπεiνωση. ΕΤ σαι ή 
alτlo τοϋ φρικτοϋ ούτοϋ έyκλήμο
τος. Kol ύψώνοντος τή φωνή κραύ
γασε. 'Αδερφέ μου Σοχ αντέβα, 
τρέξε φέρε φωτιά yιά νά κάψω 
ούτά τά όνόσια χέρια πούριχναν 
τά ζάρια. 

Ό Άρτζούνα προσπάθησε νά 
ήρεμήσει τό Μπlμο. - Πώς, του:. 
πε, μιλάς μ' ούτό τόν τρόπο; 
Ή συνομωσlα πού μηχονεύθηκαν 



.; 

262 ΙΛΙΣΟΣ 

ο1 έχθροί μας μπερδεύει καl μας 
στούς βρόχους της,σπρώχνωντάς 
μας νά άλληλοσκοτωθοϋμε. Δέν 
εΤναι, λοιπόν, σωστό νά παρασυρ
θοϋμε καί νά παγιδευθοϋμε άπ' 
αύτούς. Συγκρατήσου. · Ακ ούοντας 
τά ψύχραιμα αύτά λόγια τοϋ ά
δελφοϋ του ό Μπlμα συνηλθε καl 
συγκράτησε τήν όργή του. 

Ό Βικάρνα, ένας άπ' τούς γιούς 
τοϋ Ντριταράστρα, δέν μπόρεσε 
v· άνθέξη στό θέαμα της άγωνίας 
καί τοϋ σπαραγμοϋ της Παντσάλι, 
σηκώθηκε κοl εΤπε. 
- Ώ γενναίοι ξατρlγια, γιατl σω
πατε; Είμαι πολύ νέος, τό ξέρω,
μά ή άδικαιολόγη σιωπή σας μ·
άνογκάζει νά μιλήσω. Σας παρα
καλώ νά μ' άκούσετε. Ό Γιουντι
στfρα μπερδέφτηκε στό παιχνίδι
αύτό, πού εΤχε προσχεδιασθεί σ'
δλες τ ου τlς λεπτομέρειες. Πα
ρασύρθηκεκαl σrοιχημάτησε τή γυ
ναίκα του, χωρίς ν·αχει τό δικαr
ωμα γιατί αύτή δέν άνήκει μονά
χα σ· αύτόν. Τό στοίχημα, λοιπόν,
αύτό είναι ακυρο κα1 γιά τό λό
γο άκόμα πώς δταν τήν στοιχημά
τιζε είχε χάσει πιά τήν έλευθε
ρlα του καί μαζl μ' αύτή τά δικαι
ώματά του. Μά άκόμα ύπάρχει
κι' αλλος λόγος. Ή πρόταση γιό
τό στοlχημα έγινε άπό τό Σακού
νι κι' αύτό είναι όντίθετο μέ τούς
νόμους τοϋ παιχνιδιοϋ, πού όρl
ζουν πώς κανένας παίκτης δέν 
εχει τό δικαίωμα νά προτείνει στόν
αλλο τό άντικεfμενο πού αύτός
έπιθυμεϊ. "Αν λοιπόν έξετάσωμε
δλα αύτό τά πράγματα, πρέπει νό
παραδεχθοϋμε πώς ή Παντσάλι 
δέν κερδήθηκε νόμιμα καl όφεf
λομε νό τήν άφήσωμε έλεύθερη.
Αύτή είναι ή γνώμη μου.

Ή θαρραλέα έπέμβαση τοϋ Βι
κάρνα, μέ τή σοφία πού δίδει ό 
Θεός, φώτισε αiφνlδια τά πνεύμα
τα των συγκεντρωμένων πριγκή
πων καl πολλές φωνές έπιδοκιμα
σfας άκούσθηκαν. Κάποιος φώνα
ξε:«Ό νόμος τοϋ ντάρμα σώθηκε, 
ό νόμος της δικαιοσύνης θριάμ
βεψε».Μά τή στιγμή έκείνη σηκώ
θηκε ό Κόρνα καί είπε: ΤΩ Βι
κάρνα, ξεχνόντας πώς στή συγ-

κέντρωση αύτή βρlσκονται πολλο11
γεροντότεροι άπό σένα, πηρες τό 
λόγο γιά νό μας θυμήσης τό νό
μο καl τό δlκαιο. 'Αμαθής, καθώς 
είσαι, παρασύρθnκες. καί μέ τή 
νεανική σου όρμή έβρισες τήν οί
κογένεια πού σέ γέννησε, δπως 
ή φλόγα πού γεννιέται άπ' τό ά
ρανl (είδος ξύλου πού μέ τήν τρι
βή παράγει φωτιά) κατακαfει τήν 
ϋλη πού τήν δημιούργησε. Μοιά
ζεις σόν ένα τρελλό πουλf, πού 
καταστρέφει τήν ίδια του φωλιά. 
Άπ' τήν άρχή τοϋ παιχνιδιοϋ ό 
Γιουντιστlρα, πού ήταν έλεύθερος, 
διακινδύνεψε δλα δσα είχε, καl 
μέσα σ· αύτά, φυσικά, περιλαμβά
νεται κι· ή Ν rρwπάντη. Νόμιμα, 
λοιπόν, τήν κέρδισε ό Σακούνι 
Τfποτε αλλο δέν έχουμε νά ποϋμε 
πάνω στό ζήτημα αύτό. Μάλιστα 
καl τά ροϋχα πού φοροϋν ο1 Παν
τάβα άνήκοι:ν στό Σακούνι. Μπρός, 
λοιπόν, Ντουχσασάνα, πάρε τά 
ροϋχα τους, πάρε καl τή ρόμπα 
τrΊς Ντρωπάντη καl δώσε τα στό 
Σακούνι. 

Μόλις άκούσανε ol Παντάβα τά 
σκληρά λόγια τοϋ Κάρνα, νοιώ
θοντας πώς επρεπε νά ύποστοϋν 
δλες τ1ς δοκιμασίες τοο Ντάρμα, 
πέταξαν άπό πάνω τους τούς πο
λυτελείς μανδύες τους, άποδεr
χνοντας πώς ήταν έτοιμοι νά τη
ρήσουν τό λόγο τους. 

Ό Ντουχσασάνα, βλέποντας 
πώς ή Ντρωπάντη δέν έ':δειχνε 
διάθεση νά παραδώσει τό ροϋχα, 
της, τήν πλησfασε κι· έτοιμάστηκε 
νό της τό άφαφέσει. 'Απελπισμέ
νη άπό κάθε άνθρώπινη βοήθεια, 
μέ τήν άγwνlα της ύπέρτατης ά
πελπισlας, ή Ντρwπάντη έπικαλέ
σθηκε τή θεfα άντlληψη κσl βοή
θεια. ΤΩ Κύριε τοο κόσμου καl 
θεέ μου, πού πιστεύω κσl έμπι
στεύομαι, μή μ' έγκαταλεlψης στή 
σκληρn αύτή δοκιι.ιαοrα. Σύ είσαι 
ή μόνη μου καταφυγή. Προστάτε
ψέ με. Κα1 λέγοντας αύτά, έ':πεσε 
λιπόθυμη. Μά οϋτε αύτό συγκρά
τησε τόν άχρείο Ντουχσασάνα, 
πού άρχισε άναlσχυντα νά γδύνει 
τή Ντρωπάντη. Κα1 καθώς ο1 πο
νόψυχοι καl καλο1 ανθρwποι γύρι-

.· 
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Στας 4 "Οκτωβρίου 1957 ή 
Σοβιετική "1..:νωσις κατέπλησσε 
τον κόσμο μ� τήν εκτόξι:.υσι τοϋ 
πρώτου τεχν ητοϋ δορυφόρου τ'Ϊις 
Γής, τοϋ Σ π ο ύ τ ,, ι κ. 'Άκρι· 
βως μετα δύο χρόνια εθεσε εις 
τροχιάν, ιιεταξύ Γής καί Σελή
νης-, τον πρώτο «αύτόματο δια• 

ζαν άλλοϋ τά μάτια, γιά νά μήν 
άντικρύζουν τ6 άποκρουστικ6 θέ
αμα, έγινε τό θαϋμα. Μάταια 6 
Ντουχσασάνα πάλευε γιά νά τήν 
ξεγυμνώσει, γιατl καθώς της έ
βγαζε τ6 ένα ροϋχο, ένα αλλο 
ροοχο έμφανιζόταν καl κάλυπτε 
τ6 σωμα της. Σέ λlγο ένας μεγά
λος σωρός πολυτελέστατες ρό
μπες είχε μαζευτεί πλάϊ του, δσ
που ό Ντουχσασάνα βαρέθηκε καί 
κάθησε. Μπροστά στ6 θαϋμα αύ
τό δλοι έμειναν ξαφνιασμένοι. Κι' 
δσοι είχαν καρδιά, μέ δάκρυα εύ
χαρίστησαν τ6 Θεό. 

'Ο Μπίμα καl πάλι δέν κρατή
θηκε, καl μέ τρεμάμενα χείλη ξε
στόμισε, μέ βροντερή φωνή, τόν 
τρομερό δρκο : 

- Νά μήν άξιωθω ποτέ νά πα
τήσω τ6ν εύλογημένο τόπο των 
προγόνων μου, αν δέν ξεσκlσω μέ 
τά ίδια μου χέρια τό στηθος τοϋ 
αίσχροϋ καl ατιμου Ντουχσασάνα, 
κι' αν δέν πιω τ6 αΤμα της καρ
διδς τοϋ άνάξιου αύτοϋ άπογόνου 
της γεννιδς των Μπαράτα. 

Kal μές στή σιyαλιά της νύχταςά
κούστηκαν :ξαφνικά ούρλιάσματα 
τσακαλιων, κι' αλλες παράξενες 
κραυγές καl κροάσμοτα σαρκοβό
ρων πουλιων, προμηνύματα γιά 
μελλούμενες συμφορές . 

.. 

. ' 

πλανητικU στα·θ·μό», ητοι νέον 
τύπο τεχνητοϋ δορυφόρου, ό ό
ποίος εφθ-ασε στη Σελήνη, εφω
τογράφησε τό άόρατο ήμισφαί
ριό της, ξαναγύρισε στήν ατμό
σφαιρα της Γης καί μFτέδωσε 
τίς φωτογραφίες καί πλήθος άλ
λες πληροφορίες τεραστίου επι
στημονικυϋ εvδιαφέροντσι;, συν-
1:.χίζυντας τήν πορεία του. Ή 
σύμπτωσις τοϋ σοβιετικού αντοϋ 
επιτεύγματος με τi1ν επέτειο τοϋ 
πρώτου Σπούτνικ ηταν άσφαλως 
η{}ελημένη. Κrιί αύτό άποδει
κνύει δτι οί Σοβιfτικοί επιστήμο
νες 11σθάνοντο «σιγουρια» στο 
πείραμά τους. 

Κα{tώς είναι γνωστό, είχε 
προηγη{}εί ή εκτόξευσις δύο πυ
ραύλων, μι: προορισμό τήν Σ.ε
λήνη: Τοϋ Λοϋνικ Ι, ό · όποίος 
εκαμε περιφορr1ν γύρω από τη 
Σελήνη καί τοϋ Λούνικ ΙΙ, ό ό
πο ίος εq,θασε στή ΣFλ11νη. 

Τώρα γίνεται λόγος περί «ε
πικειμένης» άποστnλ ής άν{}ρώ
πων στό διάστημα, μί, επακόλου
,<tο απόπειρα άποβάσ�ω; στον 
"Αρη. 

Τα στάδια πού διέτρεξαν εως 
τώρα οί επιστήμονες για την κα
τάκτησι τοϋ διαση1ματοc είναι: 
Δορυφοροποίησις μιας μάζας εκ
τοξευθείσης από τήν Γη 
(Σπούτνικ), άπομάκρυνσις όρι· 
στικη ένος βλήματος άπό τήν 
γή'ίνη ελξι (Λούνικ Ι), εκτόξευσις 
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ΟΙ πρώτοι όστροναίίται : Τά δύο σκυλιά «Γεναlα» καl ιιΤολύπη)), μαζl 
μ' ενα λαyό, πού έταξlδεψαν στό διάστημα καl γύρισαν 

μέ σοβιετικόν πύραυλο. 

&ντικ,ιμένου άπό την Γη προς 
ενα αλλο ουράνιο σώμα (Λού
νικ IJ) καί 11έσις ένός πυραύλου 
είς τροχιαν μc.ταξυ Γης κuί Σε
λήνης (Λούνικ ΠΙ). Τα προσF· 
χη βήματα αναμένεται να εlναι: 
Ταξίδι ' αν1'tρώπου μέσα στον 
κώνο βαλλιστικού βλήι.ιατος, ά 
ποστολή του μέσα σ· ενα τεχνη• 
τό δορυφόρn της Γης, πτήσις πε
ρί την Σελήνη, τέλnς αφιtις στη 
Σελήνη, ϋιττερα στον· "Αρη καί 
στην Άφροδίτη. Άλλ0 &ραγ�., ,% 
πραγμ.χτοποιη1'tσϋν όλα αί,τιί;v Η 
ενας πυρηνικός πόλεμος {}ά επα 
ναφέρη τους άν,'1-ρώnnυς τηςΓης 
εις ήμιcιγρίrιν κατάστασιν; 

ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤ Α 

Πολλα γράφονται, επί τii ευ· 
καιρί� για το ενδεχόμενον της 
συναντήσεως διαπλανητικών ον-

των. Μερικοί υποστηρίζουν δτι 
� αλλη πλbυρα της Σελήνης 
κατnικείται καί Οπο εκεί ξεκι
νσϋν σί «ίπτάμενοι δίσκοι».Μπο· 
ρεϊ: νr'ι υπάρχuυν οντα σε cίλλους 

. πλανητεc ; Καί τι λογής οντα ; 
Καί σε ποωυς πλανητε:; Σε ο
λους η σε μερικούς; Σε πnιούς ε ί
ναι �υνατη rι ζωη καί σε ποιους 
οχι . 

ΌπωσδiιrcοτF, υπάρχουν μερι· 
κοι οί όπο ίnι είναι πεπF.ισμένοι. 
Π.χ. n στριιτηγοc Μακ "Αοt}ουρ 
πιστεύΗ, Οtι Κ(tθωc οι θεοι του 
Όλύμπου κατέβαιναν και πολε
μο'ί•σαν σ ro πλεύρο των θνητών' 
εtσι καί κατα την διάρκεια τοϋ 
Κnρεατικοϋ πολέμου ή «εξωγήϊ
νος» αεροπορία συνεργάσ{}ηκε 
καί με την άμερικανικη καt με 
την ρωσική. Με αλλα λόγια, καί 
στο διάστημα αντίπαλα μπλόκ.,, 

> 
ι 
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ΣΕλΗΝΗ ΚΑΙ ... 

ΠΡΟΠΑ ΤΟΡΙΚΟΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑ 

Διαβάζομεν εtς τας εφημερί
δας: 

ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ. 
Ποία etναι ή {tέσις των ά-vitρώπων 
της Σελήνης (έά.ν ύπαρχουν) εναν
τι τού Θeού ; Βαρύνονται η οχι ύ
πό τού προπατορικού άμαρτήματος; 

Αύτό τό έρώτημα άπασχοΚeϊ τόν 
δ,άσημον κα{)ολικόν Θεολόγον Ρα
ϋμόνtο Σπιαtσ1 εις αρθρον tου δη
μοσιευ-Ιtέν εtς τό άνι,πίσημον δημο
σιογραφικόν οργανον τού Βαtικα
νού «Όσσερβαιόρι ντελλά Νtομενι
κα,;. Ό πατήρ Ραϋμόντο άναλύε, 
ώς έξης τό {)έμα του : 

«Και εάν παραδsχitωμεν ότι εις 
τήν .Σeλήνην ύπάρχουν αν-!tρωποι 
όμοιοιμέ ήμας, δένγνωρίζομeν ποία 
εtναι ή πνeυματική των itέσις ε
ναντι της άμαρτίας καί της χάρι
τος, Τό προιτατορικόν άμαρτημα, 
έπηλ{)e τήν σtιγμήν κατά. τήν ό 
ποίαν ό 'Αδάμ εφαγε τόν άπηγο
ρευμένον καρπόν καί τοίίτο έκλη
ροδοτή{)η eίς ολας τάς έπομένας 
γενεάς. Ot άνitρωποι ομως οί κα
'r;οικούντες έπί της Γης καθαίρον
ται άπό τού άμαρtήμα�;ος τούtου 
διά tού μυστηριου τού βαπτίσματοι;, 
τό όπο'ίοv τελείται δλιγον μετά την 
γέννησίv των». 

Είναι ευτύχημα δτι το Βατι
κανον ελυσε δλα τα αλλα προ
βλήματα-κοινωνικά, ψυχολογι-

, δ , " , κα, συνει ησιακα-. ωστε τωρα 
να άπασχολε ί ται με το εα ν οί 
πι-θ-ανοί (μάλλον άπί-θ-ανοι) κά
τοι της Σελήνης βαρύνονται η 
3! ' , \ t 
υχι με το ..• προπατ9ρικον α-
μάρτημα!! 

ΣΤΟ ΝΑ ΥΠλΙΟΝ 

Ό μητροπολίτης 'Αργολίδος 
Χρυσόστομος εκλεισε τον ενο
eιακον ναον C Α γίοu Κωνσταντ(• 
νου στο Ναύπλιον, δταν άπελπ(-

. / 
,�· 
. . 1 � .. , 

σ&ηκG δτ� αί άρχαί {}' άπεμά
κρυναν εναν «κακόφημ:ον οίκον» 
εύρισκόμε,·ον είς άπόστασιν χι
λίων μέτρων. Κα-θ-ώς άνεγράφη 
στίς εφημερίδες,. 0 ΣFβασμιώτα
τος, μια Κυριακη (23 Αυγούστου) 
μετέβη στην εκκλησία καί : 

« etς κ ήρυγμά του έκάλεσe τό 
έκκλησιασμα νά μεταβη καί νά έκ
διώξη τά.ς ίeροδούλους .. εστω και 
διά λίitων», αλλως itά. εδιδe διατα
γην κλεισίματος τού ναού άπό της 
lης Σεπτεμβρίου. Φυσικα, ούδείς έ
σκέφitη να βιαιοπραγήση. · 

·-

Το εκκλησίασμα, προφανως, 
{}υμ.ήt}ηκε το Ευαγγέλιο .. 

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩλΟΥΣ 

Σχετικα με το -θ-έμα αυτό, ε

γραψε δ κ. Σπορίδης στο «"Ε
-θ-νος » τα κά τω{}ι : 

Νά μέ συγχωρη ό Μητροπολίτης 
:Αργολίδος, ό όποίος εκλsισe μίαν 
έκκλησίαν τού Χριστού διόη ,εtς ά
πόσ�ασιν ένόςχιλιομέτρuυ έλει τούρ
γει ενας ναός τη; πανδήμου Ά
φροδίτηc:. 'Αλλά φοβούμαι, οτι sύ
ρισκονται μακράν τού χριστιανικού 
πνεύματος οί 'ίδιοι καί πολύ μακρύά. 
ά.πό τόν γλυκύτrιτον Ναζωραϊον. 
Διόtι ό Ίησοϋς δέν ηλ{teν eίς τήν 
Γην διά. τούς δικαίους. Δέν ηλite 
/ωi τούς; ά γνούς. Δι� τ<?ύς, άμαρτ,ω
λούς ηλitε. Πρός αυτους απηυ-6-υν· 
{)η καί αύτούς προσeπάitησe και 
προσπα{}εϊ etς τούς αίωναc νά. σώ
ση! Θρησκεία τω v άμαρτωλών ει
ναι ό Χρισtιαν�σμόc, παρηγοριά ε
κΡίνων, πού δέν κατώρθωσαv νά 
εtναι άγνοί, πράοι καί ταπεινοί. Τί 
εκαναν, λοιπόν, ύπέρ υ.ύτωv ot κα
τά της άμαρτιας καί της κοντης 
φούστο.ς . κραυγάζοντeς tεράρχαι; 
Προσέφερον παραμυitίαν; Προσέφε
pον βοή&ειαν ψυχικήν; Βοή�eιαν 
ύλικήν· Προσeπάitησαν νά. tούς ε
παναφ�ρουν είς τόv δρ-!tόν δρόμον 
και άπέτυχαν; Τι επραξαν, τέλο'ς 
πάντων, ώς ποιuένeς και πνeυματι
-ηκοί f1γέτες άν{)ρώπων -!tνηtων, 
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πού εχουν τάς άδυναμίας των, τας 
κακίας των, τας ψυχtκάς, εστω άνα• 
πηρίας των; Ή {}ρησκεία τού Χρι
στού δέν εΙναι πόλεμος κατα τοϋ 
ξεμπρατσώματος: των θηλυκών καί 
των πορνείων. Ή {}ρησκεία τοϋ 
Χριστού 1;ίναι άγών υπέρ της βοη
θείας τοϋ πλησίον καί της ψ11χικης 
άνατάσεως τοϋ άμαρτωλοϋ. Καί άπό 
αύτης της πλευραc, τί εκαμαν οί 
κραυγάζοντες ιεράρχαι; 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

Διαβάζομε με μεγάλη απορία 
στίς εφημερίδες: 

ΘΕΣΣΑΛΟ ΙΚΗ. Τηλεγράφημα 
έκ Καρυων άναφέρει οτι κατά τήν 
τελευταίαν συνεδρίασιν της Ίερας 
Συνάξεωc άπεφασ(σ{}η ή άπα γό
ρευσις της χρησιμοποιήσεως ραδιο
q:ώνων εtς τό • Αγιον wΟρος. 

Δηλαδή, ύπηρχαν ραδιόφωνα 
καί άπηγορεύθη ή π ε ρ α ι τ έ
ρ ω χρησιμοποίησίς των η έ ζ η
τ ή θ η ή τοποθFτησις καί δεν 
έπετράπη: Πάντως, πολυ σωστα 
άπηγορεύ{}ησαν τα ραδιόφωνα, 
που θα εφερναν ρυθμ.ους απα
ράδεκτους στο ορος, υποτίθεται, 
της γαλήνης καί της περισυλλο
γης ... 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

• Αναδημοσιεύομεν ανευ σχο
λίων : 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τά cψευδοπα· 
νεπιστήμια�> τά όττοϊα δίδουν δι
πλώματα είς σπουδαστσς πού φοι· 
τοϋν είς αυτά .. δι' άλληλογραφίας, 
κάνουν «χρυσές δουλειές•, κερδί
ζοντα έκατομμύρια δολλαρίων! 

Τοϋτο άπεκάλυψε τό 'Αμερικυ.
κανικόν Ίνστιτοϋτον έκπαιδεύσεως 
είς δημοσιευ{}εϊσαν πρό ήμερων εκ
-ιtεσίν του εtς τήν όποίυ.ν άναφέ
ροντυ.ι καi τά έξης: 

Ύ πάρχουν 200 τέτοια cπσ. νεπι
στήμια • είς τάς Ήν. Πολιτείας τά 

όποία ύπολογίζεται οτι κερδίζουν 
750.000.000 δολλ.άρια έτησ(ω ! 

Μέ 100 δολλάρια ήμπορεϊτε νά 
άποκτήσετε ενα δίπλωμα τό όποϊοv 
{}ά σας δίδη πλέον τό δικαίωμα νά. 
γράφετε, κάτω άπό την ύπογριιφήν 
σας τά άρχικα «Δ. Θ. Μ.• δηλαδή. 
« ιδάκτωρ της Θεολογίας είς την 
Μεrαφυσικήν•! 

'Υπάρχουν διπλώματα Φυτολο
γίας, Χειρο,τρακτικης καί Βοτανι
κής 'Ιατρικής, ώς καί άλλα περισ
σότερον άπί{}ανα. 

Δέον , ά σημειω{}η οτι χιλιάδες 
, φοιτητών•, κυρίως ε!ς τήν Άσίαν 
καί τήν Άφρικήν, λαμβάνουν έτη
σίως τό «�ίπλωμά: , των άπό τά
«πα νεπιστημια» αυτα! 

"ΕΤΟΣ ΚΑΛΒΟΥ,, 

Θα εχ()με, λοιπόν, «ετος Κάλ
βου», προς τιμην τοϋ μεγάλου 
μας ΠοιητrΊ. Πολυ σωστό. Πως, 
ομως, {}ά έκδηλωθη ό θαυμα
σμός μας για το εργο του ; Θα 
γίνη μετακομιδη των όστων του
άπο την • Αγγλία στην Έλλά· 
δα. Κι' έμείς νομίζαμε οτι ό 
Κάλβος δεν τιμάται για το σκε
λετό του, άλλα για τίς Ι πνδυμα
τικες έκδηλώσεις του!! Μια κα
λαίσ,'tητη, δηλαδή, καί προ σι τη 
σε ολους εκδοση των ποιημάτων 
του νομίζαμε οτι θα ήταν πολυ 
πιο ενδεδειγμένη, παρα τό ένδια
φέρον για το σκελετό του. «Ά ν· 
δρων έπιφανων πασα γη τάφος» 
καί «" Αφετε τους νεκρους θά
πτειν τους εαυτών νεκρούς,,.'Αλ
λα ποιος τ· ακούει αϋτα τώρα ... 
Έκτος αν πάρουμε με στενη εν
νοια τους νοσταλγικους στίχους 
του Ποιητη: 

Μ Ας μή μοfί δώσυ ή μοίρά μου 
Είς ξένην γην τόν τάφον
ΕΙναι γλυκύς ό t}άνατος 
Μόνον δtαν κοιμώμet}α 

Εtς τήν πατρίδα. 
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==Ι ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ Ι== ===-1 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ι== 
-Τά Γραφεία τοiί ΙΛΓΣΟΥ με

τεφέρ,{}ησα,, Δραyατσα-νίοv 6 (Πλ. 
Ιfλαv,{J.f'ώ�ος), lfr!οιι;ος 6�ς. ΕΊ,,αι
α"Ιiοικια κα-{J.ε Δεvτερα και ΙΙα(!α
σκεvή 11-1 2 π. μ. και 6,30-7,30 
μ. μ. 

- Τό παρό" τεiίχος κα,{J.vστέρησε
1'ά κvκλοφορήση λόrιρ της άπα· 
σχολήσεως τοiί Τvπογραφεiοv μέ 
τή1• εκτύπωση τοiί βιβλίον « Τό 
Κλειδί της Θεοσοφlας- Τό · προ· 
σεχές τεiίχος ,{J.d κvκλοφορήση κα
t'Ο"ΙiιΚα l,-τός τοiί Δεκεμβρίοv. 

- ΟΕ σvνδρομηταί οΕ ι$ποίοι
άλλάζοvν διεύθv"Ιiσιν νά μίi.ς yνω
στοποιοiίν τή -νέα διεύ,{J.v-νσή τοvς, 
ωστε νά λαμβά-νοv'ΙΙ χωρίς κα,{},v
στέρηση τά τεύχη 

- ΟΕ σννδρομηταί καί φtλοι
τοiί ΙΔΙ ΣΟΥ δύνανται νά επ,σκέ
πτωνται τά Γeαφεία καί νά εκ
φράζοvν μέ κά,{},ε ελεv1J,ερία τις 

. άπόψεις τοvς σχετικά μέ τή δημο
σιεvόμενη ϋλη, 

'Ε ,τ;ειδή: οΕ εναπομείνα,.,τες 
τόμοι ΙΛΙΣΟΥ 1956 εΊναι όλί: 
ΎΟ•, εlδοποιοiί,.,ται · οΕ ενδιαφερόμε
νοι ,.,(ί φροντίσοv,., νά τοi,ς προμη-
8εv1J,οiίν, Π(!t'Ι' εξα'Ι'τλη,{},οiίν. Τιμή 
τ.όμον δρχ. 30 

Προηγούμε"Ιiα τεύχη καί · τό
μοι πωλοiί,,ται εlς τά Γραφεία 
τοiί ΙΛΙΣΟ Υ (Δραyατσα,.,ίον 6) 
κά,{},ε Δ�ντερα και Παρασκευή 11 · 
12 και 6,30 · 7,30 κα1J,ως καί 

εlς τά Βιβλιοπωλεία '.Α-θη-νώ,,: 
«Έστ: α» Ίω. Κολλάρου ( 1:ταδlον 
38), Μ. Βασιλείαν (Σ ταδlον 40), 
Χ. Κορνάρου (Σταδίοv 34β)' 
'Εκδόσεις Γκοβόστη ( Πεσμαζό
Ύλοv 9), Π. Πατσιλινάκον (Πα
"Ιitιπιιιτημίοv 4 7), Προμη-{J.εvς 
( Σταδlοv 41). 

t < . \

Γ. Βασ., Θεσ)κην. Νά μας γρά
ψετε ποια τευχη σας λειπουν, ωστε 
νά σίiς τά, σηlλωμεν, πρiν lξαν
τλη�οϋν. 'Οταν ο1 συνδρομηταί 
μας άλλάζουν διεύιtυνσιν πρι$πει 
νά μας eLδοποιοϋν, ώστε νά μετα
βάλωμεν τάς διευθυνσεις των. Κ. 
Παπακ., Πειραιδ. Ή. Θεοσοφική 
Έτσ ιρίu. καί ό Συν )σμός «Θrοσο
φι καί ΈκδόσΗς» συστεγάζονται μέ 
τόν «ΙΛΙΣΟΝ•, Δραγrι,τσσ·1ίου 6-
(Πλrιτ. Κλαυθμώνος), οροφος 6ος. 
'ΙΙ Θεvσοφική 'Εταιρία ανεχωρη
σl' πρός 8 μη, ων άπο το κτιριον 
της όδοϋ Γ' Σεπτeμ'βριου, δπου 
εtχf· σrι,γασθη μεταπολεμικιϊ1ς. Π .. 
Ροuσ., 'Αθήνας. Θά δεχθούμε εύ
χαρίστως την έπισκεψίν σας στά 
Γραφeια μας, n. Σοκ., Θεσ)κην • .  
Εύχαρι.σιο,)με γιά τά  καλά σας λο
για καί τις προnπά {) ει ές σας γιά ηΊ 
διό.δοση τοϋ •IΛΙΣΟΥ». 'Όλοι πρέ
πει νά φροντιζουν γιά τήν αύξηση 
των nυνδρομητών. Π Χριστ., Λεu
κωσfαν. 'Α ντιπροσωπος τοϋ «ΙΛΙ -
ΣΟΥ» στi1ν Κϋπρο ειναι τό Β,βλιο· 
πωλb ίον · Α ντ. ::Sτυλιανοϋ εtc Λε-' 
μΡ.σον, όπου μπορειτε ν' άγοράσετε
«Τό κλειδί ιης Θι,οσοφίσς• Ά, 
Σοκ., ΑΊ'γuπτον. «Το κλειδί της 
Θeοσοφιας» έσταλη Συνδ9ομή σάς 
1960 cκρατή{)η. 'Απο11έ •ουν είς 
πίστωσίν σας δρχ. 165. Β. Μιχ.,. 
ΑΊ'yυπτον. Άνσμένομeν επιστολην 
σας καί i:μβασμα. n. Μόρκ , Δρό
μαν. Τά βιβλία εστάλησαν. Κ.
Τζώρ., Πρέβεζαν. Τόμοι ιιΙΛΙΣΟΥ» 
1957 καί 1958 έστάλησαν, Σ. Φοuρν., 
'Αλεξ)πολιν. • Αιτεστείλαμ�ν πληρο· 
φορίας άπό 14)10)59. Γ. Ζιώy., Δρό
μαν. Σας έγράψαμeν κατ' επανά
ληψιν, χωρίς νά λιίβωμεν άπά ντη· 
σιν. Ρ. Βαμβ., Καβόλαν. Άπεστeί
λαμεν. 5 άντ.lτυπα «Το κλειδί της 
Θεοσοq;(αc ». Ίω. Κωνστ , 'Αλεξ)nο-· 
λιν. Άπεστειλαμεν 4 άντίτυπα «Τό 
κλειδί της Θεοσοφίας,. Δρ Κωλ.,. 
Κόλυμνον. 'Ελήφθη άντίτιμον βι
βλίων, εύχαριστοϋμεν. Μ. Καρδ,� 
Ν. Φιλαδέλφεια. Πολύ ενδιαφέρου· 
σeς ο'ί άπόψεις σας. Περάσετε κά
ποτε νά συζητήσουμε. 
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"Έi<λεκταl 'Εκδόσεις 

- Έν πρώτο,ς, •Τό '(λδιδί της
·ΘεοσοφCας•, τοϋ όπο(ου άποσπά
σματρ. δημοσιεύονται στό παρόν τeϋ·
χος, μεταφρασμένο άπο τήν αλη
σμόνητη κα&ηγήrρια της Φυσικης
Μαρίκα Ί. Σακeλλαρ(ον-Κανδήλη,
-έκδοση τοϋ .Συν )σμοϋ •Θεοσοφικαί 
'Εκδόσεις•.

- Σέ καλαίσθητη εκδοση τοϋ
•Δίφρου> ό γνωστός ποιητής καi. 
κριτικός κ 'Αντρέας Καραντώνης
εκυκλοφόρησε συλλογή ποιημάτων
«Βίος καί 'Αέτωμα>. Ό cΙΔΙΣΟΣ•
συγχι,.ίρeι τον εγκρ,το συγγραφέα
γιά τή σημαντική του προσφορά
στά Γράμματα καί θά δημοσιeύση
-στό προσεχές τeϋχος κριτικο σημεί-
-ωμα τοϋ κ. Χρ. Ριζοπούλου. 

- Ε!ναι γνωστή ή γιγάντια έρ-
-γασία των αδελφών Σπυρ. καί 
Κων, Βοβολ(νη, οί όιτοίοι μέ τόν 
πρώτον τόμον τοϋ ,Μeγαλου·'Ελ· 
ληνικοϋ Βιογραφικοϋ Λeξικοϋ•, πού 
αποτελεί μνημείο της ζωντανής 
�στορίας τοϋ τόπου μας, συνεχί
ζουν ενα έθνικόν εργον. 

-Αί έκδόσεις «Φαιστός» έκυκλο·
φόρησαν τό μυθιστόρήμα «πά �ω 
στό μεγάλο δρόμο• της κ. Ίου
λ(ας Δαβιίρα. Εtναι ί:να θαυμάσια 
-γραμμένο βιβλίο, πού περιγράφε, 
παραστατικά, μέ άπλοτητα, ζωΗά· 
-νια καί οξύτατη ψυχολογική παρα
τήρηση Βνα κομμάιι άληθινης ζω
ής. Ό «ΙΛΙΣΟΣ, σνγχα(ρeι τήν 
καλή του φίλη γιά την ώρα(α της 
-προσφορά στήν ελληνική φιλολογια. 

- Το βιβλίο της Διδι:ί> Σωτηριου
«Οί νεκροι περιμένουν• εtναι ενα 
κοινωνικό μυθιστόρημα,πού μας ξα
-ναφέρνει στή μνήμη τό Μικρασια 
τικό επος καί τήν προσφυγια. Δια
βάζεται μέ πολύ ένδιαφέρον. 

- Στή σειρά της •Βιβλιοθήκης 
της Σφιγγός,.ό φίλος συγγραφeύςΠ. 
Γκράβι γγερ, ύ.κούραστος εκδότης 
-έργων έσωτeρικης φ1λοσοφίας καί 
• Αποκρ.υφισμοϋ, έκυκλοφόρησe όγ
κώδeς εργον του , Τό 'Αλχημικόν 
Μέγα ·Εργον•. πού αποτελεί τόν 
Α' τόμον c'Εγχειριδίου Έρμηtικης 
Φιλοσοφ(ας». Ό τόμος κοσμείται μe
δΟ εικόνες, πολλ�ς εκτός κειμένου. 

'Ένοc Έλληνιχc Πιρ1cδ1χc 
τcϋ έξωτεριχcϋ όtνοcδημcα1εuε1 
αρθρcν όtπc τcν «Ιι\.ΙΣΟ•, χω
ρiς να όtνοcφέρη την πρcέλεuαή 
τcu. Εf>χοcριατcϋμε τc Περ1cδ1-
χc νια την έχτίμηαή τcu ατήν 
υλη τcϋ Ιι\.ΙΣΟΥ. Ένράψοcμε e
μως xoci αλλcτε,έποcνοcλοcμβάνc
με xoci πάλι : Κάθε όtναδημcα{.,; 
εuαη όtπc τcν Ιι\.ΙΣΟ εΤνοcι έ:πι
τρεπτή-χαί τιμητιχη νια μας-, 
f>πc τcν epcν eμως eτι θα όtνοc
φέρετοc� iι πpcέλεuσή της, 

'Από δσα μας γράφουν 

Ν.ΧαQισ. ( Χαλκlς): Ό ΙΛΙ
ΣΟΣ πρεπει να διαδο-θij εύρέως, 
διότι f1 ϋλη του είναι εξαιρετικη 
καί εύχάριστος προς ανάγνωσιν, 
κά-θ-ε δε νέον τεiiχος το εύρί
σκω καί πιο ενδιαφέρον άπο το 
προηγούμενον •.. 

Μ. Νικατσ. ('A{J,ij11αι): Σας 
ευχαριστώ διότι μοϋ εδώσατε 
την εύκαιρίαν να λάβω γνώσιγ 
τοϋ εργου σας, δια της αποστο
λης, ύπο τύπον δείγ11,ατος, τοϋ 
περιφήμσυ περιοδικού σας. Εlναι 
κάτι που ξεχωρίζει άπ" δλα τ" 
άλλα περιοδικα καί σας συγχαί· 
ρω δι" αύτό ... 

r. Παπαρισ-�. (Καβάλα):
Εις το σπίτι ένος έπιστη-θ-ίον 
φίλον μου. έδιάβασα αρκετά άπο 
το περιεχόμενον τοϋ περιοδικού 
«ΙΛΙ�ΟΣ». Όφείλω να όμολο
γ11σω δτι δσα διάβασα μοϋ επρο
ξένησαν μεγάλην εντύπωσιν καί, 
πιιττεvω δτι κάτι παρόμοιον ά· 
κριβώς μοϋ ελFLπε ... 

Α. Ζαvκ. {Θεσ}11lκη): Ό 
«ΙΛΙΣQΣ,, είναι για μένα χαρα 
πραγματικη καί ύψηλη πνευμα
τικη ικανοποίησις. Θαυμάζω καί 
συγκινοϋμαι βα-θ-ύτατα με το 
περιεχόμενόν του ..• 

. .. ι 

. 
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Βι6λlα καl Περιοδικά πού λό6αμε 

'Αντρέα Καραντώνη: «Βίος καt 
'Αέτωμα» (Ποιήματα) 1959, Η. Ν. 
'Αποστολίδη: «Συμπληρώματα στήν 
Άν{)ολογ(α» 1959, Ίουλίας Δαβά
ρα·: «Πάνω στό · μεγάλο δρόμο» 
(Μυ{)ιστόρημα) 1959, Άλκ. Γιαννο
πούλου·: «Ή Σαλαμάντρα» (Μυ
{)ιστόρημα) 1959, Διδώ Σωτηρίου: 
«Οί νεκρuί περιμένουν» (Μυ{)ιστό
ρημα), Εύαγ. Σαββοπούλου: «Χρι
στιανισμός κσl 'Εργασία• (Μελέτη), 
Θεοδ. Κιρκασίου: «Τά χειρόγραφα 
της Νεκρίiς Θαλάσσης» (Μελέτη), 
Κλeοπ. Παπuδάκη-Πρίφτη: «Σκέ
ψεις - Κουβέντες - Ίστορίeς• 1959, 
Θεανώ Παπάζογλου-Μάργαρη :«·Ε· 
να δάκρυ γιά τόν Μπάρμπα-Τζί
μη> (Διηγήuατα), Εύαγ. Ρόζου: 
•Η�λέμων» (l\Ιυ{)ιστόρημα) 1959,
.Στ. Μsλισσηνοίί : « Περσικά Ρουμ
παγιάτ» (Ποιήιιατα), Σπυρ. καl
Κων. Βοβολίνη: «Μέγα Έλληνικάν
Βιογραφ,κόν Λεξικόν•, Π. Γκράβιγ
γeρ: «Έγχειρ(διuν Έρμητικης Φι
λοσοφίας•, Α' Τόμος: «Τό Άλχημι•
κόν Μέγα •Εργον» 1959.

Παρνασσός, 'Αρχιτεκτονική, Ό 
Ζυγός, Έπι{)εώρηση Τέχνης, Ό 
κόσμος της Ψυχης, .Σάλπισμα 'Υ
γείας, Ό Φίλος των ζώων, Φιλο
τέ'λeια, Τό Μυστήριο της ζωης,. 
Δρόμοι της Είρήνης, 'Ενοριακά 
Χρονικά, Πρωτότυπη Φιλολογική 
Έπ,{)eώρηση, Κριτική (Θeσ)κης), 
Κρητική 'Εστία, ΉπειρωτικήΈστία

,.. 

Εύβο'ικός Λόγος, Έλληνισμος Ά
μερικης, Οtκογένεια Αύστραλίας, 
«Θεοσοφικόν Δελτίον» ('Α{)ηναι, 
.Σεπτέμβριος 1959), The Tbeoso-
phist (Adyar), Le Lotus bleu 
(Paris), Clarte (Bruxelles), The 
American Theosophi»t (Wheaton-
Ill), The Canadian Theosophist 
(Torondo), Main Currents (Ν. 
York), Theosoρhy iπ Action (En
glan,i), Theosophical News and 
Notes (London), The Tbeό»ophi
cal Review (Varanasi), Alba Spi
rituale (Roma), Theosophy in 
Australia (Sydney), Tbeosophy in 
New-Zealand (Auckland), Theoi,o- 
phy in Ireland (Dnblin), The 
Link (Johannesburg),Dharma (Me
xico), The Lotus (Philippines). 

ΝΈΟ VILAREN 

ΕΙΣ ΔΙΣΚΙΑ 

'Άδεια κυκλοφορίας Υ. Κ. Προνο(ας ΦΑ9694/59 

Κατd της vπειχλωQvδQlας, vαστιιlτιδος,. 

και έ'λκοvς στομάχου και δωδεκαδακτvλοv. 

νι ι c ο 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΟΝΤΑ 

ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 8 - ΑΘΗΝΑΙ 
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).( 200 κλιvων Ι( 
):( Κέντρον πολυτελείας ((ΑΣΤΕΡΙΑ» 1( 
).( Πολuτελη άποδυτήρια θαλασίων λουτρών )1 
).( χ ).( ΡΟ.ΔΟΣ )Ι 
χ --- χ 
):( «ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ» πολυτελείας 153 κλι νQ>ν J! 
).( «ΘΕΡΜΑΙ » Α' κατηγορίας 202 » ):( 
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"θ Ε O Σ Ο Φ I Κ Α I Ε Κ Δ Ο Σ Ε I Σ,, ΣΥ.Ν/ΣΜΟΣ Π. Ε. 
Δραyατσαvlου 6, Δευτέρα καl Παρασκευή 11-12 καl 6,30-7,30 

Η. Ρ. Blavatsky: Το Κλειδί της Θεοσοφ(ας Δρχ. 40-

Τιμη εξωτερικοϋ » 5(}
) Στη χώρα των Γαλάζιων· Βουνών » 20

Annίe Besan t : Μελέτη επί της Συνειδήσεως » 40·

» Προς την Μύησιν » 20
) Μετενσάρκωση » 10

» Κάρμα » 10-

C. Leadbeater: Οί Διδάσκαλοι καί ή Ά τραπος » 6(}
)) Κεκρυμμένη Ζωη εν τφ Τεκτονισμφ )) 50

Besant-Leadbeater: Ό • Αστρικος Κόσμος » 10

C. Jinarajadasa. • Απόκρυφος Έξέλιξις • Α v{}ρωπότητος » 50
Ed. Arnold: Τό Φως της 'Ασίας » 30

J. Van der Leeuw:: Θεοί εν εξορί� » 10-

Φως στην • Α τραπο » 10
J. Krishnamurti: Στα πόδια τοϋ Διδασκάλου » 10

». Ή 0Ατραπος » 10
» Το Βασίλειον της Ευδαιμονίας » 15
)) ·Η Πηγη της Σοφίας » 1&
» ΔελτίονΆστέρος 1931,32,33 εκαστον » 20 
)) 12 ·Ομιλίαι είς Όχάϊ 1934 » 20
» 10 •Ομιλίαι εις ΌχάC 1944 » 20
» Στοχασμοί πάνω στη ζωή μας » 50

Άντ.°Αδριανοπούλου: Ό 'Άν{}ρωπος καί ή Ζωη » 40
Τιμη εξωτερ1κοϋ » 50 

Ίωάν. Βασιλη: Το Σημειωματάριο ένος Μύστου » 40

Τιμη εξωτερικοϋ » 50-

Κ. Μελισσαροπούλου : ·ο Ίησοϋς, απο την αποψη τοϋ Όρ-

[{}ολογισμοϋ καί τοϋ Μυστικισμοϋ » 25 
:t Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι καίΘεοσοφία » 20-

-1 

:t ·ο Κομήτης ({}έατρο tδεών) ) 1& l 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΌΝ «ΙΛΙΣΟΣ» Τόμ�ι 1956, 1957, 1958. 
;-



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

Διευθυντής: ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛIΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Δραγατσανίου 6 (Πλατ. Κλαυθμwνος), δροφος 6ος 

* 

το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ 

Π Ρ ΟΤΕIΝΑΤ Ε ΤΟ rτovr ΦΙ Λ Ο ΥΣ ΣΑΙ 

El ΑΙ ΑΠΑL > ΑΙΤ ΗΊΌ 

ΓΙΑ ΚΑΘ� Π ΕΥΜΑΤΙΚΟ ΆΝΘΡΩΠΟ 

* 

Mr την έγγραφη νέων Συνδρcηιητών 

οί ελίδε τοϋ « ΙΛlΣΟΥ » {}α αϋξηθοϋν 

* 

Τομος 195G (σ λ 28 ) δρχ 30 
)) 1957 ( » 3ί2) )) 40 
)) 195 ( )) 368) » 40 

'.Cτησία συνδρομ11 δια το ετος 1959 δρχ 40 
11 συνδροιιη <<Φιλία » ετους l959 » 50 

ιc'ι το • · ξωτερικόν δολλ. 2 

• ποστείλατε την συνδρομήν σας δια ταχυδρομικης επιταγης,
&ναγράφοντες ευαναγνώστως το δνοματεπώνυμόν σας καί την 
πλήρη διεύθυνσίν σαc, και {}ά λαβcτε αμέσως τα τευχη 1J τους 
τό 1ιους που {}α ζητ11σ tf 

ΤΕΥΧΗ ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΠΕΛΛΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 



ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΟΛΟΙ το ΚΛΑΣΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 

·HELENA PETROVNA BLA V ATSK Υ

το ΚΑΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ 
ΜΕΤ ΑΦΡ ΑΣΗ : ΜΑΡΙΚΑΣ 1. ΣΑΚΕΛΛΑΡIΟΥ - ΚΑΝΔΗΛΗ 

εeεnο nειρoenn mnnnoAιruu 

το Hnf:101 

τ " r 

θfΟΣΟΦΙΑΣ 

mtlROPRIR RΠΟ 10 AΓfllRO 11Ρωtο1υ110 

Ι ΙΡΙ1Η AΠRBtsPμιncnH CHDOΣH lt931 

or.oroeιwRι ooσrcιr 

AQHf1A1 19�9. 

'Εμβάσματα διά ταχ)κης έπιταγης : 

Κ. Μ ε λ ι ο ο α ρ ό π ο υ λ ον,

Δραγατσανlου 6 

ΕΚΥΚλΟΦΟΡΗΣΕ 

ΑΡΧΕΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Τιμή Δρχ. 40 

ΈξwτερικοΟ 
Δρχ. 50 

'Αθήν ας 

«ΙΛΙΣΟΣ» Τιμή τεύχους Δρχ. 10 
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