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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ
Ή ηπειρός μας μπροστά στόν σημερινό κόσμο

Τελική δμιλία στό Εύρωπαϊκό Συνέδριο τοu 'Αμβούργου
Του Dι-. Ν. Laιφeι-t

yεν. γραμματέως της θ.Ε. Αύστρ ίας

Ο

ΤΑΝ κανείς &:νατpέχη στην
Ευpωπαϊκη ιστορία, βλέπει
σα.:ρως δτι έπί αlωνες iJ Ευρώπη
έδέστοζε του κόσμου τόσον ιο;
κέντρο έμποpίου δσον καί ώς πη
γη πνευμα.τικης έπιppοης. 'Όμως,
τα τελευταία: πενήντα. χρόνια. έ
πηλθε μεγάλη αλλαγή. Αί πρώ
ην Ευpωπα.ϊκα.ί &:ποικία:ι εγινα.ν
&:νεξάpτητα: κράτη. Αί Ήνωμένα:ι
Πολιτείαι, άλλοτε τέκνον της ευ
pωπαϊ�ής οίκογενείας, &:νεπτύ
χθησα:ν καί εγιναν μεγάλη δύνα
μις. Ή Ρωσσία άπέ6η πεδίον έ
νος μεγάλου πειράματος. Οί 'Α
νατολικc.ί λαοί είναι &νεξάpτητοι
κα:ί παράγοντες της παγκοσμίου
πολιτικης._Ποιά είναι λοιπόν, τώ
ρα iJ θέσις της Ευρώπης;

.

Για να εννο·ήσουμε που εύpι
σκόμεθα: τώpχ, θα πρέπει ν' &:να:
τpέξουμε καί να δουμε τί ύπηpξε
iJ Ευρώπη και ποιες είναι οί πη
γές του Ευpωπαϊκοσ πολιτισμοσ.
2;τά παληά χρόνια i] Έλλcί.ς, 1ι
Ρώμη καί -ίJ Περσία κάτι εδωσα:'t
δλες στήν ήπειρό μας. 'Απο τηv
Έλλάδα εφθασε 1J ρίζα της φιλο
σοφίας και κλασσικ·7jς σκέψεως.
καθώς καί οί βασικές μα.ς &:ντι
λήψεις περί τέχνης καί δημοκρα
τίας. Διά της Ρώμης έδιδαχθή
καμε τίς μεθόδους, τίς πρακτικές
μεθόδους δημοκρατικής κα:ί αυ
τοκρατορικής
διακυβερνήσεως,
καθώς καί iδέες σχετικά με
την λειτουργία του Κράτους. Ή
'Ανατολική μας έπαψη δια του,

'
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'Ιοuδ:χϊκοίί λ:χοίί και τής 'Εγγυς
Άνατολή;; μα; εψεpε τα στοιχεί:χ
τοίί μuστικισμοϋ και της θεοχριχ
τίι:ις. Τα διάφ::ψχ α:ύτό: σuστατι
κα ιχνεμίχθησχν μέ τ:ς ίδιότητες
της Χpιστια ιικης παραδόσεως
καί έπειτα: συνεχωvεύθησαy μέ
-την Τεuτονικη κληροvομίιχ, ή δ
ποία ε[v:χι εν:χ ατ.ό τα 1σχυρότερ:χ
στοιχεί:χ τη; Είιρωπ:χϊκης ζωής
καί έθίμωv. �τους μέσους α1ώvες
παρήχθη το ε1οικό ιiμiλγαμα,
που το ξέeουμΞ σήμερ:χ ώς Ε;:,
ρωπ:χϊκό Π')λιτισμ-5. Κ:χί πίσω ιχ
πό δλ:χ α•Jτα; ύπάρχει δ δεσμ6ς
μdς με τήv Άριανη Ίνδία, ή δ
ποία τ-:Sσο ένοιιχψέροv παρουσιά
ζει για δλες τ'ς Ε:,ρωπαϊκές χώ
ρες.
Ή Ρω'Jσί:χ κα: α[ Ήνωμέ·ι:χι
Πολιτε!α:ι οέν είν:χι σ:χν έμχς συγ
δεοεμέγαι με την Ί·ιοίιχ. Αί Ήγω
μέvαι Πι:.ιλιτεί:χι ε[yαι χώρ:χ χω·
ρίς π:χpελθόγ. 'Ατενίζει πρ?.ις το
μέλλοv. Οί μεταν:iσται που έγκcι·
τεστάθησαγ σ' ιχύτrι τή μεγ:iλη
χώρα αv-ί)κ:χν σε οιά :ρ ορες φυλές
κ:χί χώρες. 'Α πέ6λεπαν στο πα
ρόν καί τό μέλλον, οχι στο πιχρελ
θόv. Ή Ρωσσία έξ άλλου δεν εχει
κοινόν με μας ύπέοαφος παραδό
σεων με τους Τευτονικούς λαού;.
οι δικοί της δεσμοί είναι μάλ
λον με την Άσία και την Άνα·
τολ ή. Έπί πλέον ή κοινωνική
τάξις ή δποία άναδύετ:χι έκεί ιχ·
ποτελεί κάτι το καιγούργιο, με
μικρη η διόλου έπα:ρή προς την
Εύρωπαϊκη παράδοσι. Οί Μαγυα
ρικοί καί OJγγρικοί λαοί ήσχν 'Α
σιατική; προελεύσεως, τώρα δ
μως εΙνα:ι Ε:,ρωπ:χϊκοί. "()χι τό
σο ή Ρωσσία. uΟσο για τίς μέ
σες 'Ανατολαές χωρες, έπιτελοuν

\

εv:χ ταχύ αλμ:χ άπο τtς μεσαιωνι
κές συνθήκες προς τόν σύγχρονο
κόσμο. Είν:χι αλμα επικίνδυνο,
που ή Εύρώπη χρειάσθηκε γιο: να
τό κάμη πολλους ιχίωνε
ένε πολλοί πω; ή Εύρώπη
δεν ε[ν:χι πιά μεγάλη δύναμις.
Α:,τό είναι ιχληθινό, σε συσχετ
σμό με την Ρωσσίιχ καί τίς 'Η
νωμένες Πολιτείες, άλλα ε[ναι
έπίσης αληθινο δτι πολυ συχνο: ή
πνευματική έπιρροrι μιας μεγά
λη; χώρ:χς δεν φθάνει σtο ϋψι
στον σημείον της π:χρά δτα•ι τεί
νει προς τr/'ι πτώσι ή ύλικ·ή της
δύγ:χμις. Αυτό συνέ6η κ:χί με την
'Ελλάδα. Ή φιλ,,σο:pική και ε
πιστημονική τη; επίδρασις εφθιχ
σc: στο ιχπόγειον πολύ μετο: την
μετα�ί6:χσι τiις Π')λιτικής 1σχύος
τη; στη Ρώμη.
'Έχει λοιπον ή Εjρωπαϊκη -lι,
πειρος &κόμη κάποια: άποστολή•
ε!οικrι ιχποστολή, πvευματική;
Ε!μ:χι !5έ6:χιος πως εχει. Ή προ
σωπικότης τοίί άγθρώπου άνεπτύ
χθη πλούσια στΥJ 'Ι �:,ρι�πη και ή
προσωπικη φύσις εrναι μεγάλης
σημ:χσίας για τον άνθρωπο. Δέν
ε[γαι δυνα:τον νά πηδήσετε &πο
τ·ην άξεστη κ:χί καθυστερημένη
ϋπαρξι πρός τη συνειδητη χρήσι
της &τομικ6τητος, την πveυματι
κη εφηβεία. Μία διαυγης και κα
λα ώργαγωμένη προσωπικότης
ε[ν,χι άπα.ραίτητη βάσις πνευμα
τικής περιπετείας. Γι' α.ότδ ή
Ευρώπη μπορεί νά σuμ6άλη
στον κόσμο με την πλήρως ανε
πτυγμένη καί καλλιεργημένη
προσωπικ6τητα.
,. Αλλοι πολιτισμοί μπορεl ν'
αναουθοuγ αργότερα. - μέσφ της
Ρωσσίας !-:�ως, fι των Ήνωμέ-

ΙΛΙΣΟΣ
·νων Πολιτειών, α:Χ�.α Θύμερα. εί
-να.ι ή Εύρώπη γ.ιd: χην άνθρωπό-τητα. δ,τι ή τφοσωπικόχης για
·τό άτομο.
Ή άνθρωπόtης χρε.ιάςετα.t σι,
··νέχεια.
· σtό ξετύλιγμά τ�ς κα.ί οι
:Εορωπα.ίκοί λαοί μπορουν νά πα.ί
. ξουν το ρόλο τους προσφέροντας
-την 6άσι α.ύtης τ'f)ς ι;Jι:ινεχεία.ς
�μια πλήρως ·ανεπτυγμένη καi
·καλλιεργημένη προσωπικότητα..
Κατά τίς π:χλ'() ές δρ0λογίες,, δ
. Ευρωπα.ι κός πο):ιτισμός άνήκει
στην +η κα.ί την 5η όποφυλ'Υ) των
-� ρια:vων λαών, α.ί ·Ήνωμένα.ι
. Πολιτεια.ι
αι.ια.πτύ;οuν την 5η
-κα.ί 6 η όποφυλr,:-·:m: 4η κα:ί ή 5η
όποφυλη παρέχουν ενα. ούσιG)δε:ς
·στοιχεί_ο στην καθο)-ικη φi!ισι του
,ανθρώπου.
Έπί πλέον ή Ευρώπη είν' έ
·κείνη που άνεκάλυψε έκ νέου σtίς
.'Ινδικές φιλοσο-:ρίες, rην πνει:ιμα.τι
κη πηγr; των "'Αρια.νών φυλών.
. : Γερμανοί κα.ί οί ".Αγyλοι φιλό
σοφοι ήσ:χν έκείνοι π0� _μετέφρα.
σα.ν τίς Ο υ π α. ν ι σ ά ν τ μετα.
-γενέστεροι δε Ευpωπα.'ίQι a;που
·δα.στα. ί επεξεργάσθηκαν τίς μετα.
., φράσεις καί τίς δ.ιέδωσα:ν.
'Αλλά τί μπορουμε σfιμ,ερα. νd:
·κάμουμε έμείς σάν Ευρωπαίοι;
·Όφείλομε νά Οuμόμα:στε τ�ν όπό
• στασι του Ε�ρωπ:χίκοQ ΠΙ#λιτι
·σμοσ -τό πνευματικό βίωμα τ"ί'jς
προσωπικης ζωης; άγν'?)ς καί ε
' ξελικτικης, με 6α.θειές ρίζες Gtό
· παρελθόν, με τό βλέμμα. πρ.cις τό
::-μέλλον. 1τις 'Ηνωμένες ·.U{i)λ:ιτεί
. ες οι πα.ληές εθνικές παραδόσεις
, συγχωνεύθη;καv με κα.ινQύ_ργιες .
. "τr1ν Ευρώπη παραμένουν σαν
:πολιτιστικές ένότυτες, που έμ
:;.τλου.:rίςοuν τό σύνι:>λο.. �ήμεp:χ

ο�
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στην Ευρι�πη, μολqνότι τ.ορε�ό
μα.στε κα.θένα.ς χωριστά, δλοι μα
ζί δροΟμε σαν πλήρως άνεπτυ
γμένες ένότητες, για τό κα.λό του
σι,νόλc,υ.
Ό καθένας πρέπει ,,α αντιλη
φθη την άποστολή μας α.υτη κα.1.
νd: έπηρεάση τη σκέψι των άλ
λων. 'Αν καί διαφορετικοί ας εί
μεθα. συνδεδεμένοι προς άλλήλους,
δ·:α.τηpώντα.ς την διεισδυτικη κα.1.
κα.λλtεpγημένη προσωπικότητα. .
ΊΙ πα.ληα έποχή,,που μια χώ
ρα έπεδίωκε να κυρια.ρχήση επί
της Ευρώπης πα.ρηλθε. Πα.ντου
πα.ρα.τηpείται αφύπνισις προς τό
δικαίωμα. της α.ύτοδια.θέσεως. Κα
νένα. εθνος δεν μπορεί πια να δε
σπόση στην ήπειρο, έξ άλλου δεν
είμεθα. τόσο δuνα.τοί ι'bστε νd:
δεσπόσοuμε του κόσμου. 'Αλλά
cχουμε &κόμη κάποια. άξία. να
'δώσουμε στον κόσμο - ενα. στα
θεροποιημένο στοιχείο μετα.ξυ
του άτομικιστικου παρελθόντος
κα:ί του μεγάλου όργα.νικου συ
να.σπισμου του παρόντος, που
τεί.νει σ' ενα.ν ένοποιημένο κόσμο.
Κα.λούμεθα. · λοιπόν νd: δράσου
με σd:ν σταθερό, πνευματικό κέν
τρον' οίνογτα.ς εμφα:σι στην άξία.
της πλήρως άνεπτυγμένης προ
σωπικότητος, ή δποία δεν ανήκει
άποκλειστικd: ουτε στό πα.ρελΟόν,
οϋτε στό μέλλον, άλλα έχει ρίζες
στό παρελθόν, καί έλεύ�ερη κί
νησι προς νέα. πεδία. Αυτη ή ά
-ποστολη ειναι μεγάλη, κα.ί δσο
μιd: χώρα έχει κάποια. αποστολή,
θιχ ζη, δσο κα.ί ν' άλλάζη δ κό
σμο;.
Λοιπόν, κράτα ψηλα τό κεφ:ί.
λι, γηραια Ευρώπη!

.. .. .

,Α φ ι έ ρ ω μ α
Στό Νίκο Καρβοόνη
ποu του όφεLλω το μυσταγωγικό φως

Κι' αν σφράγισεν δ θάνατος τά φεγγοβόλα μάηα
Κι' ά:γκάλιασε ενα φέρετρο το ά:σκητικο κορμι
Ούτε της θάλασσας μπορουν κι' ούτε της γης ,irι πλάηα
Νά κλείσουν την ηταvικη ποu σέ δονοϋσε δρμή.
Tt ηταν δ λόγος σου χρυσίj χερουβικη ρομφαLα,
Μιας προφητόλαλης πηγrjς -i:o εύφραντικο 'Ωσαννά,
Κι' ή σκέψη σου λαμπάδιζε σάν νέου Προμηθέα
Το φως, που μιά λυτρωτικήν αύγη μας προμηνii.
Κι' ώς 'Αρχαγγελικά φτερά δονουσαν τοuς α{θέρες
Τά μυσηκά σου δράματα καθάρια φωτεινά,
Ποu αστραψαν και πυρπόλησαν καθώς 'Ιδέες-Μητέρες
Πλατωνικές της νειότη ς μας τά ώχpά τά δειλινά.
Κι' iiv σφράγισεν δ θάνατος τά φεγγοβόλα μάτια
Και δέχτηκε ενα φέρετρο το ά:σκητικο ,ιορμL,
Στο πέρασμά σου σκίρτησαν καρδιές ποu ησαν κομμάτια
και ξόπνησαν στά στήθη μας μιας νέας ζωης παλμοι.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. ΔΡΟΥΣΠ'ιΤΗΣ

ΠΠf:UfηfHlliO mn�mOΣUΠO
fflOΣ RZfHRΣ rou UIORΣliRΠOU

ΠΙΗΟΣ ΗRΡ90UΠΗΣ
ΠWΣ fBΩfΠf

Ο

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ --"Ενας
άyνός πνευ,.ιατικός "Ανθρωπος
· ;μέ ασβυστη δίψα yια τήv άλήθεια,
1τάντα πρόθυμος να βοηθήση τόν
-άνθρωπο νά άvαζητήση τόν εύyε-vεστεροv έ:χυτό του. Ή μόρφωσή
του ά,τεραντη. Ή έτοιμότης καί
τό χιοΟμορ καταπληκτικά. Ή λι
τότης του παροιμιωδης Ή εύyέ
·-vεια τοϋ χαρακτηpος του άνυπέρ
βλητη Προσείλκυε αύ9όρμητα ιήν
έ.μπιστοσύνη καί συyχρόνως ένέ
-ττνεs. τό σεβασμό. .,.Ηταν σέ θέση
νά δμιλήση έκ τοϋ προχείρου, κα
τά τρόπον πλήρη καί άριστουρyη
ματι'<ό, έπί παντός ·πvευματιkοϋ
·θεματος
Είς τήν θεοσοφικ.ήν Έταιρίαν
' .ένεyράφη τήν 9ην 'Ιουνίου 1923
καί άπεχώρησε τήν 17ην 'Απριλίου
1934, δια νά μή τήν χρωματίση
άριστεράv;, δπως έΙχε χαρακτηρι·
<Jθη δ ίδιος, έξ αtτ(ας της έλευθέ
pας έκφρά_σεως των lδεων του καί

....

τιιn fΠΟΗΗ fΠRϊ

του άyωvος ιόν όποιον είχε άvα
λάβει ·κατα τό διάστημα τοϋ μεσο
πολέμου έναvτίον τοϋ φασισμοϋ
καί του ναζισμοϋ, που ερριχvαν·
τήν καταστροφική τους σκια έπά
νω στήν ταλαιπωρημένη Εύρώπη.
Πολύ άρyότερα συνερyάστηκε μέ
τήν άριστεράv. Κατά τό διάστημα
της θητείας του είς τήν θεοσόφι
κήν Έταιρίαv (1923 - 1934) ή πνευ
ματικότης του ελαμψεν ώς φωτει
νόν μετέωρον καί έθέρμανεv ώς
στήλη πυρός.
Ό ΙΛΙΣΟΣ θά παρου:ηάση ενα
μικρό δεϊyμα άrτό τό δημιουρyικό
πνευματικό ερyο του της έποχης
έκείνης, χάριν των νεωτέρων έκ
των άναyνωστων του. Οί πρεσβύ
τεροι δέν είναι δυνατόν νά έλη
σμόνησαν τόν Διδάδκαλον.
Διά νά παρουσιάσωμε πληρέστε
ρα, άμι;ρόληπτα καί άvαyλυφα τήν
προσωπικότητά του και τίς ίδέες
του, θά παραθέσωμε μερικές δημο-

ΙΛΙΣΟ�
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σιευμένες κατά καιρούς άπαντήσεις
του της έ,τοχfjς έκείνης, σέ έρωτή
ματα πού το� ύ,τεβάλλοντο.

•*•

Έρώτ. Ποιό βρίσκετε ώς κύριο
χαρακτηριστικό της έποχfjς μας;

• Απάντ. Χαρακτηριστικό της έ
ποχης πού ζοίίμε εlναι ή μεταβα
τικότης. Μερικοl ίσχυρLζονται δτι
μεταβατική είναι κάθε έποχή.
• Αλλ' αuτό δεν είναι τόσο άληθι
νό. 'Υπάρχουν έποχαι με μια εκ
δηλη σταθερότητα. Παράδειγμα ό
ΜεσαLων. Σήμερον δμως εlναι εκ
δηλος ή ψηλάφησις πρός άνεύρε
σιν τοίί νέου.
Έρώτ. Αύτή ή ψηλάφησις ,τρός
,τοιά κατεύθυνση νομίζετε δτι στρέ
φεται;

•Απάντ. Πρός την κατεύθυνση
πού τε[νει να άνεύρη πνευματι
κότητα στή ζωή. ffΟταν πρόκειται
να συζητήσωμε για ζητήματα
πνευματικό:, δεν έπιτρέπεται νά
παρασυρώμεθα άπό μερικά θορυ•·βώδη φαινόμενα και νά νομtζω
με δτι αuτα χαρακτηρίζουν τούς
πόθους της άνθρωπότητος. Φυσι
κά, σήμερον, περισσότερον άπό
κάθε αλλην έποχήν, ό πόθος της
υλικης άνέσεως, της δικαιοτέρας
κατανομης των άγαθών, είναι πε
ρισσότερον εκδηλος. Τοίίτο δμως
δεν σημαtνει δτι οί άγώνες διά
τήν κατάκτησιν αuτών των πρα
γμάτων εlναι δ,τι έννοώ ψηλά
φησιν διά την άνακάλυψιν τοίί
νέου. Την ψηλάφησιν αuτην τήν
τοποθετώ εξω των πλαισιωv των
υλικών έπιδιώξεων, οι όποίαι, έ
νώ είναι χρησιμώταται, δεν νο
μ[ζω δτι χαρLζουν στόν άνθρωπο
την ψυχικη και πνευματικη ίσορ
ροπία π' άναζητίi.
Έρώr. Εόρ(σκετε θρησκευτικότη
τα στό λαό μας;

Άπάντ. Νομtζω δχι. Ή θρη
σκεLα στόν τόπο μας εlναι κάτι
έξωτερικό, έπιφανειακό. Εlναι υ
πόθεσις όμαδικης τελετης, εlναι
'Επιτάφιος, Σταυροπροσκύνησις.

όλονuκτ� εΓνcιι μ,& λcιτρε(
είδωλολατρικοu περιεχομένου. • Ο,
Χριστός δεν λατρεύεται άπό τό
κόσμον, δσον ή ιiγ[α Βαρβάρα. η•
ή ιiγLα ΜαρLνα. Οί &γιοι κα.l ο
πανα.γLες σχεδόν έξετόπιsιιν το•
Χριστό καt ή χριστιανικη θρη
σκεLα αν εuιαι τίποτε άλλο ,. πα
ρά ενα� έκχριστιανισμένος παγα
νισμός.
Έρώτ. Μήπως εΙναι κληρονομία.
άπό τήν άρ χαιό.τητα;

Άπάντ. 'Όχι. οι άρχαίοι τλ
ληνες εlχα.ν τά Παναθήναια., άλλά
και τά 'Ελευσίνια Μυστήρια, πού·
περιείχαν άπόλυτη πνευματικότη
τα, πού ήσαν Μυστήρια πραγμα-
τικά. ffΟσοι μετείχον των Μυστη
ρίων εlχαν άπόλυτη συνείδηση,
τοu τι εκαναν.
Έρώτ. Φαίνεται νά εχετε ,ταλαι
άν έξοικείωσιν με τούς ΠDιητάς.

'Απάντ: • Από παιδl έδιάβαζα.
ποίηση. Δεκάξη έτών εlχα διαβά
σει Οuγκώ, Βύρωνα, ΣέλλεU,
Καρντοίίτσι. 'Αργότερα έδιάβασα
Σαίξπηρ καl θυμίiμαι πόσο με
εlχεν έπηρεάσει ό Σπινόζα καl τό
δοκίμιον πνευματισμοu τοίί 'Αλάν
Καρδέκ. Ό Σ;-cινόζα μt εlχε κα
ταπλήξει. Τ.ό μόνο δμως ποu κα
τάφερα μέ δλα αuτά ήταν, στά
ε'ίκοσι μου χρόνια, να εχω ενα
χάος μέσα στό κεφάλι μου και
νά εlμαι βουτηγμένος στην πι�
παγερη άπιστLα. 'Αργότερα δοκL
μασα, γυρLζ_οντα� στή_ν έκκλησια,
νά βρω αuτό πού μ.οίί ελειπε, άλ
λά δέν ήταν παρά �ιά έπάνοδος .
βεβιασμένη, ενα ξεγέλασμα τοu
έαυτοίί μου. Σιγά-σιγά δμως αρ
χισε νά γLνεται ή έκκαθάριση μέ
σα. στη σκέψη μου, ή άφαLρεση,
κάθε περιττοίί, και σ' αύτο νομι
ζω πώς συνετέλεσε καl ή μακρό
χρονη έπαφή μου μέ τή φύση. Ά
πό μι)(ρό παιδl έγνώρισα τή θά
λασσα και τό βουνό καl τό ποτά
μι. Θυμίiμαι πόσο έπηρα συνεL
τών άναλογιών, βλέποντας τή
Μαύρη θάλασσα. Αότό τό θέα.μα_
τοu άπέραντοu πελάγους συνετέ λεσε ωστε νά ξεφύγω άπο. τήν άν--
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θρωποκεντρικη πλάνη. 'Όταν συ
νειδητοποLησα_ πόσο μικρός και ά
νήμπορος εΙναι ό άνθρωπος μπρο
στα στη φνση, ενοιωσα πώς εΙχα
κάμει ενα θετικό βημα προς στα
θερωτέραν σκέψιν.
Έρώτ. Πιστεύετε σέ μιά καλλι·
τέ�ευση της άνθρωπότητος;

'Απάντ. Πιστεύω, άλλ' δχι σε
δμαδικη καλλιτέρευση, μόνον σε
άτομική. Και εΙναι φυσικόν πώς
δταν τα άτομα γίνουν καλύτερα,
θα καλλιτερενση και τό σύνολον.
Θα ηθελα άκόμη να προσθέσω δτι
χρειάζεται να,καλλιτερεύση ή έκ
παLδευση. Τό πως, εΙνc.�ι άλλο ζή
τημα. Είναι ηδη κάτι, να συμφω
νοϋν δλοι δτι ή tκπαίδευση εlναι
κακή και θέλει άλλαγή. Ή έκ
παίδευση πρέπε� να προετοιμάζη
έλεόθερες συνειδησεις και. να καλ
λιεργη τήν έλευθερία της σκέψε
ως. Μόνον άπό έλεύθερους άν
θρώπους ποu θα εχουν μόνοι τους
συνείδηση τοϋ κοινωνικοϋ και
άν13ρώπινου χρέους των, μπορεί
να προκύψη πραγματικό καλό.
Έρώτ Πως προβαλλετε τόν έ·
αυτο σας μέσα στόν κόσμο;

'Απάντ. Δεν προβάλλω ποτε
τον έαυτό μου μέσα στή ζωή.
Προσπαθώ τό άντίθετο: Πως να
δεχθώ πιο σωστα και. καθαρα τήν
προβολή τοϋ κόσμου.
Έρώτ. Ύπηρξε έποχή πού σας
συνεβαινε τό αντίθετο;

Άπάντ. Και. βέβαια. Σαν μαθη
τής εΙχα κι' έγώ κακοστομαχιά
σει με τα δσα και. δπως προσφέ
ρονται στα σχολεία. 'Όποιο σύγ
γραμμα τύχαινε να διαβάσω, σχε
τικα με τα μεγάλα προβλήματα
της ζωης, με παρέσυρε. Τό γεγο
νός άύτό σε λίγο μ' εκανε άπιστο.
'Αφοϋ κάθε νέο άνάγνωσμα μοϋ
παροΙJσίαζε δ.αφορετική τήν άλή
θεια, εφθασα στό συμπέρασμα
πώς δεν ύπάρχει πουθενά, καί
άρνήθηκα τά πάντα. Ή άρνησή
μου αύτη ηταν άπλως μιά προ
βολή της άτομικης μου καταστά
σεως στόν κόσμο. Αύτός δ μηδε-
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νισμός εχει γιά άλλους καλά καί
γιά μερικοuς κακά άποτελέσμα
τα. Για μένα ή άρνηση στάθηκε
άρχη λυτρώσεως άπό τά διαβά
σματα και. τη σοφfα των βιβλί
ων. Με τον καιρό άρχισα να λυ
τρώνωμαι και. άπό τά ϊδια μοu
συμπεράσματα, νά έλέγχω καί
νά μή τouc; άφοσιώνωμαι τΙJφλά.
Με καινονργια πείfα τά έπεξερ
γαζόμουνα και. διαρκώς τά μετέ
βαλα. 'Άλλη άλήθεια γιά μένα
δεν ύπάρχει, παρά αύτ iJ ποu συλ
λαμβάνει ή διάνοια στην άκρότα
τη δυνατή της ενταση.
Έρώτ. uΩστε αϋ:>ιο θά μεταβλη·
θοϋν καί παλι τα συμπερασματά
σας καί ή σημερινή σας άλήθεια,

'Απάντ. 'Έχω τήν πείρα των
περασμένων. Αύτ� με διδάσκει
πώς δεν πρόκειται νά μείνω γιά
πάντα, δπου βρίσκομαι σ' _ενα
((τώρα». Θ' άλλάξω. Αύτό δμως
δέν με άνησυχεί, δπως δεν με ά
νησυχεί τό γεγονός δτι αi.ίριο θά
πεθάνω. Τό δέχομαι σάν κάτι
φυσικό κι' άναπόφευκτο. 'Απο
δέχομαι άδιάφορα τήν εννοια της
φθορας.
Έρώτ. Κάτω από τίς αλλαyές
σας ύπάρχει πάντα δ ίδιος πυρη·
νας πού κυβερνα;

'Απάντ. Ή άναζήτηση. Οί άλ
λαγες ένός άνθρώποΙJ με δημόσια.
ζωή σκανδαλίζουν )τον κόσμο και
τον κάνουν νά σκέπτεται ποια συ
νέπεια ύπάρχει στή ζωή του.
Αύτό λέγεται και γιά μένα. 'Α
παντώ, λοιπόν, πώς συνέπειά
μου είναι ή διαρκής άναζήτηση.
Μεγ,άλη δμωc; σημασLα εχει τό έ
ξης: "Αν ύπάρχη έντιμότης καί
είλικρίνεια στίς άλλαγες ένός άν
θρώπου. Για τίποτε άλλο δεν
μπορεί κανείς νά τόν μεμφθη.

Έρωτ Κάθε φορα είσθε πρόθυ
μος νά θυσιασθητε yια δ,τι πι·
στεuετε,

Άπάντ. Χωρίς άμφιβολLα. Δέν
τό
καταλαβαίνω διαφορετικά.
Τοϋτο είναι ποu με κάνει vά κα
ταδικάζω δσους άσφαλίζονται
στό θεωρείο και παρακολουθοϋν
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«άπο περιωπης�ι τη ζωή. Ό σω
στος ιiνθρωπος άνακατεύεται μέ
σα της, γίνεται παλμός της.

Έρώτ. Τό νά θυσισσθητε yιά
μιά &πόθεση πού πιστεύετε, δέν
είναι κάιι άπόλυτο;

. 'Απάντ. Δέν το άντιμετωπίζω
έτσι. Δέv καταλαβαίνω άπο θυ
σίες, χρέος, καθηκον, δλα αύτά
πού λέγονται μεγαλόστομα καί μέ
ύπερηφάνεια. 'Όλα αύτά τά θεω
ρώ σάν μιά φuσικη λειτουργία
της άνθρώπινης ζωης. Σάν συνεί
δηση μιας έργασίας πού εχομε

νά έκτq.έσωμε. Ό ήρωϊσμος δεν
ε1ναι αλλο τίποτε, παρα. ή σωστη
άντ(ληψη της άναλογ(ας τοϋ ά
τόμοu προ<;; το σύνολο. Μια
σωστη κοινωνικη λειτοuργ[α. 'Ό
ταν το ιiτομο καταλάβη δτι άπο
τελεί ενα κύτταρο τοϋ σuνόλοu,
δηλαδη της άνθρωπότητος, πε
θα [ νει γι' αύτήν, χωρis νά ύπε
ρηφανεuεται, δπφς δέv ύπερηφα
νεύονται τά κύτταρα τοϋ άνθρώ
πινοu όργανισμοϋ, πού καταστρέ
φονται γιά νά άνανεωθη το σύ
νολο.

Δείξετε μέ τη ζωή σας δτι θρησκεία δεν θά πη λέξεις, οδτε δνό
μα;α}ι αίpέσεις, άλλά σημαίν�ι πνευματική έπίτεuξι. Μονάχα έκείνοι
ποu εφθασαν στην πνεuματικοτητα μποpοϋν νά την μεταδώσουν σ'
άλλους και νά γίνουν διδάσκαλοι τοϋ άνθpώπινοu γένους. Μονάχα έκείνοι ε1ναι δυνάμεις φωτός.
Ραμακp{σνα
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Ο ΓΚΑΙΤΕ

ΩΣ ΜΥΣΤΗΣ
Μελέτη ποu πρωτοδιαβάσθηκε
σε φιλοσοφικό tργαστ�ριο των 'Αθηνών

Άναδημοσί'ευσις αrτό τόv «Πυ3αyόρα�>

Η

ΜΕΛΕΤΗ του βίου και
του ερyου των εύδοκί
μως έτrιτελεσάντων τόν α
θλον της ζωης των μεταξύ
των άνθρώτrων άτrοτελεϊ και
-αύτη μίαν εύλαβη έκδήλωοιν
ϊtpός την άέναον της άνθρω
ϊtότητος ζωήν. οι ανθρωτrοι
άναζητουν έξ ένστίκτου εtς
τάς τrνευματικάς των εύδοκί
μων μορφάς την βεβαίωσιν
τrάσης άνθρωτrίνης δυνατότη
τος. Βλέπει εκαστος εtς κάθε
ϊtpωτοτrόρον της τrνευματικης
άνελ[ξεως τόν ϊδιον τόν άνώ
τερον έαυτόν του, τόν "Αν-

θρωτrον τόν άντιτrροσωτrευi:ι
κόν, τόν ίκανόν νά έξελιχθη
τrρός την τελειότητα, τόν δι
καιουντα την άνθρωτrίνην θει
ότητα. Και ήτο ό Γκαίτε έκ
των μεγάλων, των γενναίων,
των εύyενων της άνθρωτrό
τητος τrρωτοτrόρων ε(ς τούς
φωτεινούς δρόμους του Πνεύ
ματος.
θά ήμτrορουσε νά εϊτrη κα.
νείς δι' αύτόν δ,τι ό ϊδιος ε
θεσεν είς τά χείλη του Χορου
του δευτέρου μέρους του «Φά
ουστ», κατά τό έπιθανάτιc>ν
ασμα διά τόν Εύφορίωνα.

.

<ι:Μάτι αετοϋ, τόv κόσμο νά κυττάζης,
Συμπάθεια είς κάθε της καρδιqς δρμη
... Τόσο ίσχυρα είχες έσυ χωρίσει
'Απ' των ανθρώπων τα η9η καί τους νομους
Κ' εδειξε, τέλος, ή ύψηλή σου ή Σκεψις
Τό τί άξιζε τό εύyενι1<ό σου θάρρος·
Τό ανώτατο θέλησες νά κερδίσης .. >

""'Καί έτrεχείρησε, τrράyματι,
νά κερδ[ση· τό άνώτατον. Μέ
τα μεγαλοδύναμα της ύψηλης
φαντασίας του τrτερά αtρό-

μενος ε(ς τά κρυστάλλινα ϋ
ψη του ττνευματικου ούρανου,
ήτένιζε μέ άθάμβωτον δμμα
τόν άνέστrερον του πνεύμα-

. .

,.'

ΙΛΙΣΟΣ
τος ηλιον, εβλεπεν εlς την
άληθινην σημασίαν του τόν
κόσμον τόν μορφικόν-ε(κόνα
καl όμοίωμα τοΟ πνεuματι
κοΟ κόσμου. 'Αλλά τι άλλο,
λοιπόν, εΤναι ό Μύστης;
Καl ιδού δτι έπροφέραμεν
την μεγάλην την λέξιν. Ό
Μύστης! Δι' δσοuς έχθαίροuν
την μεyαλήyορον μεrαψuσι
κήν, δι' δσοuς προτιμοΟν την
άπλην-άλλά πόσον θείαν!
άνθρωπίνην διάλεκτον, θά
ητο άσφαλως δυνατόν ν' άν
τικατασταθη ή λέξις Μύστης
διά της λέξεως "Ανθρωπος.
UΟλων άνεξαιρέτως των Μυ
στηρίων σκοπός μοναδικός
όπηρξεν δ έξανθρωπισμός
των θνητων, τό φύσημα πού
σκορπίζει την τέψραν κάτω
άπό την όπο(αν λανθάνει,
e[ς τ' αδuτα κάθε άνθρώποu
δ σπινθήρ, τόν όποίον δ φι·
λάνθρωπος Τιτάν εκλεψεν ά
πό τόν ούρανόν-τό φύσημα
πού κάμνει νά yιyαντωθη ε[ς
φλόγας φωτοβόλους δ κρυμ
μένος αύτός σπινθήρ, φλόγας
πού άναζητοΟν την έκ νέου έ
πάνοδόν των ε[ς την προαιω
νίαν έστ(αν τοΟ πρωταρχικοΟ,
τοΟ θείου 'Ολυμπίου πυρός.
* **
Ό Μύστης, δ κατορθώσας
ν' άτεν(ση της 'Απολύτου 'Α
ληθείας τό ψως, τό άντανα
κλα: εις κάθε πνευματικόν δη
μιούργημά του, περισσότερον
η όλιγώτερον, άμεσώτερον η
έμμεσώτερον-άλλά τό άντα
νακλα: μέ δλόκληρον τό εΤναι

του. Και θά ήμποροΟσε να έ
παναλάβη κανεις δι' αύτόv
τους έκστατικους λόγους του
ΠοιητοΟ πρός την έλεuθερ[αν::
� Α! τό φως που σε στολίζει
Σάν ήλίου φεyyοβολη
Καί μακρόθεν σπινθηρ(ζει
Δεν εΙναι, οχι, άπό τη -γη.
Λάμψιν εχει δλη φλογώδη
Χείλος, μέτωπο, όψθαλμός·
Φως τό χέρι, φως τό πόδι,
Κι' δλα γύρω σου εΙναι φως.

Την άντανάκλασιν τοΟ φωτός αύτοΟ θ' άναζη,ήσωμεν
κυρίως ε[ς δύο έξ δλων τ&v
ερyων toO Γκαίτε: ε[ς τόν
Will1eln1 l\Ieister και ε[ς τόν
Φάοιιστ. Ε[ς τό πρώτον λόγφ
τοΟ δλως ε[δικοΟ ένδιαφέ
ροντος, τό δποίον παρουσιά
ζει διά την βαθεϊαν ψuχολο·
y(o:v της άνθρωπ[νης φύσεως
και διά την στενωτέραν τοι,
σχέσιν πρός κάποιαν τελε·
τουρyίαν μυήσεως· ε[ς τό δεύ
τερον, διότι ε[ς τόν Φάοuστ
δ Γκαίτε άπέδωκε πληρέστε
ρον και καθολικώτερον τόν
έσώτατον έαuτόν του και ε[ς
αύτόν περιέλαβεν δλην την
μuστηριακην [δεολοy[αν του.
ένδύσας αύτην μέ άφθάρτοuς
πλαστικάς μορφάς.
"Ας ϊδωμεν πως δ Γκαίτε
έκθέτει τάς περ! μυήσεως άν·
τιλήψεις του ε[ς τό ερyον του
Wilhelm Meister. Περιγράψει
μίαν μuστικην ίtνωσιν σοφ&ν,
οι δποϊοι δέν έπιδιώκοuν ν'
αυξήσουν τόν άριθμόν τ&ν
μελων της (δ(ως, δσον νά προ·
σελκύσοuν έκείνοuς, οι δποt·
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οι θά ήμποροΟσαν νά ύπηρε·
τήσοuν την αtωνίαν άνθρω·
πότητα, έξελισσόμενοι οι ϊ·
διοι πρός μίαν άνθρωπίνην
τελειότητα. ΠαρακολοuθοΟν
κρυφίως τους -παρέχοντας τά
πνευματικά αύτά έχέyyuα και
τους προσλαμβάνουν ύπό δο·
κιμασίαν. Ώς δόκιμος προσ·
λαμβάνεται και δ ηρως τοΟ
ερyοu, δ vVilhelm Meister.
Καί δταν ή περίοδος της δο·
κιμασίας του λήγει και ol «Ά·
ποχωρηταί» - αύτη εΤναι ή
συμβολικη της άδελφότητος
έπωνυμία- άποφασίζοuν νά
τόν εtσδεχθοΟν δριστικως,
τοΟ λέγουν:
«Δυνάμεθα το·υ λοιπου νά σε θε
ωρήσωμεν ώς ενα εξ ήμων, με τό
σην άσφάλειαν, ωστε δεν θά ητο
δίκαιον εκ μέρους μας νά μή σε
μυήσωμεν βαθύτερα είς τά μυστή
ριά μας. "Οταν δ ανθρωπος είσέρ
χεται εtς τόν κόσμον, εΙναι καλόν
νά εχη καλην tδέαν περί έαυτου,
νά φιλοδοξη νά κατακτήση πολλά
πλεονεκτήματα καί νά δοκιμάση
όλίyον δλους τούς δρόμους. 'Αλ
λά μόλις ή άνάπτυξ[ς του φθάση
καποιον βαθμόν, του εΙναι χρήσι
μον νά μάθη ν' άπορροφαται μέσα
είς μίαν δλότητα, δπου, άφιερούμε
νος είς τό νά ζη δυ. τούς αλλοι1ς,
νά δύναται νά λησμονήση τόν έ
αυτόν του, είς μίαν δρασιν σύμ
φωνον πρός τό χρέος. Τότε καί
μόνον κατορθώνει νά yνωρίση τόν
έαυτόν του, διότι μόνη ή πράξις
μας επιτρέπει νά συyκρίνωμεν τόν
έαυτόν μας με τούς αλλους. »

Μετά την προσφώνησιν αύ
τήν, δ Wilhe]n1 ώθεϊται εις
ενα σκοτεινόν θάλαμον, άπό
τόν όποϊον άποτόμως φέρε
ται πρός τό φως. Κατέναντι
τοΟ άνατέλλοντος ήλίοu, ά·
φοΟ άκούση άπό άyνώστους
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φίλους διαφόρους συμβουλάς .,
δδηyεϊται ένώπιον ενός βω·
μοΟ, δπου τοΟ προσφέpεvαι
μία «διδακτικη έπιστολη>>
(Lehrbrίef) της δποίας tδου τό
κείμενον:
«Μακρά ή Τέχνη, βραχύς δ βίος ,.
ή κρίσις έπ[μοχθος, φευγαλέα ή εύ
καιρία. Τό δραν εΙναι εϋ,ωλον, τό,
σκέπτεσθαι δυσχερές, έπίπονος δ,.
συναρμονισμός των πράξεων καl
της σκέψεως. Πασα άπαρχή εΙναι.
δεσμευτική· δ ούδός εΙναι τόπος.
προσδοκίας. Τό παιδί εκπλήττεται,.
ή εντύπωσις τό κάμνει ν' άποφασί
ση, διδάσκεται παϊζον, τό σοβα
ρόν τό καταπονεϊ. Ή μίμησις μας.
εΙναι ει,ιφυτος, δεν εΤνε, δμως, εϋ
κολον νά κρίνωμεν τί είναι αξιον
μιμήσεως. Τό εξαίρετον σπανίως
· άνευρίσκεται, άκόμη σπανιώτερον
εκτιμαται. Μας έλκύει τό ϋψος, ο
χι αί βαθμϊδες· άτενίζοντες τήν κο
ρυψήν, άρεσκόμεθα νά βαδίζωμεv
είς τήν πεδιάδα. Μέρος μόνον της
Τέχνης είναι δυνατόν νά διδαχθη,
δ bε τεχνίτης άπαιτεϊ τήν Τέχνηv
δλόκληρον. Ό γνωρίζων τήν Τέ
χνην μόνον κατά τό ημισυ, παρα
πλανάται διαρκως καί δμιλεϊ πο
λύ' δ κατέχων τήν Τέχνην δλόκλη·
ρον σκέπτεται μόνον νά παραyά
yη καί δμιλεϊ σπανίως η άρyά.
Οί άτελεϊς τεχνϊται δεν εχουν μυ
στικά, άλλά καί καμμίαν δύναμιν'
ή δοξασία των είναι αρτος καλο
ψημένος, εϋyευστος καί χορταστι
κός διά τήν ήμέραν, άλλά τό ά
λευρον δεν σπείρεται καί ή σπορό:
δεν πρέπει ν' άλέθεται. οι λόγοι
είναι καλοί, άλλά δεν άνταποκρί
νονται πρός τό καλλίτερον, διότι
τό καλλίτερον δεν είναι δυνατόV'
ν' άποδοθη διά λόγων. Τό πνευμα,
διά του δποίου δρωμεν, ύπερβαίνει
τά πάντα εtς ϋψος. Μόνον τό
πνεϋμα κατανοεϊ τήν δρασιν καί
τήν άναπαριστα μετά τήν εκτέλε
σίν της. Ούδείς γνωρίζει τί πράττει,
δταν καλως ενερyεϊ, εχομεν, δμως,
πάντοτε συνείδησιν του κακοϋ. Έ
κεϊνος δ δποϊος ενερyεϊ μόνον διό:
σχημάτων εΙναι σχολαστικός, ύπο-
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κριτης η ανους. Οί ανaρωποι
-τοϋ είδους τούτου εΙναι πολυά
ρι3μοι καί, δταν εύρίσκωνται δμοϋ
είναι ε•)τυχεϊς. 'Η ψλυ:χ,.ιία τω�
<;7UΥΚρατεϊ τούς σπου3αστάς, ά\λ'
η σταθερά μετριότης των άνησυχεϊ
τούς καλλιτέρους έξ αύτων. Ή δι
δασκαλία τοϋ άληθοϋς καλλιτέ
-χν,ου άπο�αλύm�ι νό•�μα βαθ.:ι,
διοτι, έλλειψει λεξεων, δ,.ιιλοϋν αί
τιράξεις. Ό άληθης μαθητης διδά
σκεται νά χωρίζη τό άyνωστον ά
τιό τό γνωστόν καί προσεγγίζει
πρός τόν διδάσι<αλον1>.
Ό \\'ilheln1, μη δυνάμενος
νά έννοήση αυτην την τόσον
πυκνωμένην, άλλά καί δμι χλώδη διδασκαλίαν, ή όποία,
έν τούτοις, τόν κινεϊ εtς σκέ
ψεις, καί αtσθανόμενος τό
πνεΟμά του (.ι)ρψον διά νά
-δεχθη μίαν συμπλήρωσιν της
διδασκαλίας, την ζητεϊ. Τότε
πληροφορεϊται δτι δσα μέχρι
της στιyμης έκείνης εΤδε και
tjκουσεν εΤναι άπλως μία δο
κιμαστικη εtσαyωyή, την δ·
ποίαν, έν τούτοις, ol πλεϊ
στοι των μυουμένων έκλαμ
ιβάνουν ώς τό δλον. Και δ
\Vilhelιn, πλήρης άyανακτή
σεως, άναψωνεϊ:
«'Ώστε δλ' αύτά τά σεπτά σύμ
βολα, δλαι αύταί αί τόσον έντυ
τιωσιακαί έκφράσεις άποτελοϋν εν
-όπλοϋν παίγνιον. Μας δδηyουν μέ
τόσην έπισημότητα εtς τόπον έμ
τινέοντα τόν σεβασμόν, μας τρομά·
ζουν μέ τάς παραδοξοτέρας των
έμφανίσεων, μας έμπιστεύονται κυ
λίνδρους περιέχοντας μεyαληyό
ρους καί μυστηριώδεις φράσεις,
άπό_ τάς δπ�ίας, εΙναι άληθές, έν
νοουμεν πολυ όλίyα, καί, εtς τό
τέλος, μας άποκαλύτιτουν, δτι e.ί
μεθα άπλως μαθητευόμενοι, δτι
δέν �χομεν σχεδόν καθόλου προ
-χωρησει:..
Και ή μύησις τοΟ W:c.1.helm

συνεχίζεται βαθμιαίως. Δεν
θά ένδιατρίψωμεν περισσότε
ρον εtς τάς λεπτομερείας του
ένδιαψέροντος τούτου ερyου.

* **

Ό ποιητης άνευρε δλην την
δυναμικότητα διά την ώς μύ·
στου πραyματικοΟ έκδήλωσίν
του εtς τόν «Φάουστ», τό κατ'
έξοχην ερyον της μεγάλης
διανοίας του. Τό έργον αυτό
τό ένεπνεύσθη βαθμιαίως. Τό
πρωτόν του μέρος τό έτερμά
τισε κατά τό 1805, τό δέ δεύ
τερον έδημοσιεύθη μόνον κα
τά τό 1831, εν μόλις ετος πρό
τοΟ θανάτου του. Al πρωται
σκηναι τοΟ «Φάουστ», καίτοι
δέν διεψαίνετο άπό αυτάς ή
εκτασις και ή σημασία, την
δποίαν έπρόκειτο μεταγενε
στέρως νά προσλάβη τό ερ·
yον, έδημοσιεύθησαν καrά τό
1790. Τοιουτοτρόπως έπι μίαν
τεσοαρακονταετίαν και πλ�
ον δ Γκαϊτε (.ι)δευF. μόνος, μυ·
ούμενος και μυσταγωγός δ
'(διος, πρός την δλοκλήρωσιν
τfjς ώς μύστου όντότητός του.
υΗρπασε, διά τόν πλαστικόν
μΟθον, δ δποϊος θά ένεσάρ
κωνε τάς ύψηλοτέρας των
δεων μίαν λαϊκην παράδοσιν
της Γερμανίας, τόν θρΟλον
τοΟ δόκτορας Φάουστ, δ δποϊ·
ος εΤχε πωλήσει την ψυχήν
του εtς τόν Διάβολον διά νά
κατακτήση τό μυστικόν της
ζωfjς. Συνέθεσεν άπό τόν
θρΟλον αυτόν, άναχωνευθέντα
ε[ς την μαyικην τfjς φαντασί
ας του χοάνην, ενα δραμα
συμβολικόν, περιέχον ε[ς ίση,•

ι

ΙΛΙΣΟΣ
μοϊραν σκέψιν και αϊσθημα,
μεταφυσικην κα! ποίησιν. Είς
τόν δεύτερον Φάουστ, τό ερ
yον της πλήρους διανοητικης
ώριμότητος τοΟ ΠοιητοΟ, κυ
ριαρχεϊ πλέον ή άλληyορ!α.
ΤοΟ δράματος τά πρόσωπα
δεν ε!ναι πρόσωπα ζωντανά,
ύλικά. ΕΤναι μορφα! μυθολο
yικαί, πνεύματα της 'Ελληνι
κής μυθολογίας και των άρ
χαίων θρύλων, μάγοι των μέ
σων αίώνων. Είς τόν «Φά·
ουστ» ή μεyαλοφυία καταδει·
κνύει τό μάταιον των δοyμά·
των των αtσθητικων. Ή Άρι·
στοτέλειος ένότης δράσεως,
τόπου και χρόνου άyνοεϊται
έντελως. Ό Φάουστ κινείται
εtς τούς μέσους, τούς νεωτέ
ρους καί τούς μυθολογικούς
αίωνας άδιακρίτως, πρωθυ
στέρως, &νευ ούδεμιας χρονι
κης συνοχης. Ό μΟθος δέν
ε!ναι καθόλου ένιαϊος. Είναι
ό Φάουστ περιερyότατον ά·
μάλyαμα δραματικών έπεισο
δίων, ποιήσεως, εtρωνίας, φι·
λοσοφικων δοξασιών, έπι·
γραμμάτων άκόμη-πρό πάν
των καί ύπέρ πάντα, άλληyο
ριων. Ό Φάουστ ζη και κ.ινεϊ
ται εξω ύλικοΟ τόπου, εξω
χρόνου, εtς την αίωνιότητα
την πνευματικήν, διά την ό
ποίαν αί τρείς διαστάσεις εί·
ναι άνύπαρκτοι καί ό χρόνος
εννοια κενή. 'Αλλά πόση έσω
τέρα ένότης εtς την έξωτερι
κην αύτήν, την φαινομενικην
άκαταστασίαν! Ή ένότης αύ·
τη είναι ή τοΟ πνευματικοΟ
όντος, τοΟ μετά πάθους έπι
ζητοΟν cος φως, πάντοτε πλει-
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ότερον φως, τοΟ συναιοθανο
μένου και κατανοοΟντος δτ ι
εΙναι εν μέ τό Παν και πο
θοϋντος τόν έναρμονισμόν
του πρός την Φύσιν, δι'ά νά
δυνηθfj τοιουτοτρόπως νά
έπανέλθη ώς συνείδησις κα
θολική, είς την άρχέτυπον Έ
νάδα.
Και πόσον άριστοτεχνικως
άναπτύσσεται ή πρόοδος αύ·
τή, ή καθαρώς μυσταγωγική!
Ό Φάουστ, γέρων σοφός, σο·
φός κατά τόν άπεξηραμένον
τρόπον των άμυήτων, σοφός
κατάφcψτος γνώσεων, άλλ'
&μοιρος της μιας και μόνης
Γνώσεως, της 'Αληθείας, μο·
νολοyεϊ εtς την πρώτην σκη ·
νην τοΟ πρώτου μέρος του
δράματος:
«Έσπούδασα φιλοσοφίαν, άλλοί
μονον! νομικά, ίατρικήν, άκόμη,
καί σέ, ώ θλιβερό: θεολογία. Σας
έσπουδασα κατά βάθος, μέ θέρμην
καί μέ ύπομονήν· καί ίδού έyώ καί
πάλιν ενας πτωχός άμαθ1iς δπως και
πρίν. Μέ τιτλοφορουν, είν' άλήθεια,
διδάσκαλον καί δόκτορα καί, δέκα
χρόνια τώρα, φενακίζω τούς μαθη·
τάς μου. Καί τώρα έννοω πολύ κα
λό: δτι δέν μπορουμε τίποτε νά
yνωρίζωμεν... Καί αύτό μου καίεL
τό αίμα».

Εις μάτην ζητεϊ είς τάς ά
ποκρύφους γνώσεις του τήv
λύσιν των μυστηρίων της ζω
ης. Εtς μάτην ζητεί tην βοή·
θειαν τοΟ βιβλίου, τοΟ ίδιο·
γράψου, τοΟ Ν ο trada111ιιs.
Μάτην δίδει εtς τ' άόρατα
στοιχεία τά σημεία τοΟ μα-
κροκόσμου καί τοΟ Πνεύματος.
της γης. Τσϋτο έμφανίζεται
διά μίαν καί μόνην στιyμήv
διά νά έξαψανισθη εύθύς. '()
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�άοuστ - δ άψuπνιζόμενος
<i:νθρωπος- διψα νά έξισωθη
-rφός τόν θεόν. θέλει-κατά
-την εκψρασίν του - νά δύνα·
-ται νά κολuμβα έλεuθέρως ε[ς
τάς φλέβας της φύσεως, καί,
<>ημιοuρyός ό ίδιος, ν' άπο·
λαμβάνη την ζωην ένός θε·
οΟ.
Ή εψεσις αϋτη τοΟ Φάοuστ
-άνθρώποu εΤναι άπολύτως
-νόμιμος μέσα ε[ς τό Βασίλει·
()ν τοΟ 'Απολύτου, τοΟ Παν
-τός, δποu δ ανθρωπος εχει
-την δυνατότητα της τελειώ·
-σεως. Ό ανθρωπος δ άφuπνι·
ζόμενος ε[ς την σuνείδησιν
-τοΟ θείου έαuτοΟ του κατα·
νοεί πόσον ύπηρξεν ανθρω·
πος, δρέψας, παρά τήν άπα·
)'όρεuσιν τοΟ ζηλοτύrτοu θεοΟ
-της Παλαιας Διαθήκης, τόν
�αρπόν τοΟ δένδρου της Γνώ·
-σεως· καt κατανοεί άκόμη πό·
σον όπηρξε κατώτερος της
θείας αύτοΟ καταyωyης, διότι
δέν έξέτεινε έπαναστάτ ιδα
χείρα κατά τ&ν άπαyορεύ·
σεων θε&ν φθονερών διά νά
δρέψη καρπούς καt άπό τό
ξύλον της Ζωfjς, δπότε, κατά
-τόν δεσπότην της Βιβλικfjς
.,Εδέμ, θά καθίστατο άθάνα·
τος καl [σόθεος όν cότης πνεu·
ματική. 'Αλλά τό δένδρον της
Ζωfjς κείται πάντοτε έyyύς
τ&ν μυστών των πραyματι·
κων καt ή φωτισμένη διάνοια
δέν α[σθάνεται δισταγμούς
<>ιά νά άπλώση την χείρα
ϊτpός τούς όπερτ ίμοuς καρ·
ϊrούς του. Αύτην την προσπέ·
λασιν, την προσπάθειαν μαλ·
λον της προσπελάσεως αύτης,
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διακρίνει εις τόν Φάοuστ δ
έξετάζων τό δραμα άπό της
έσωτερικης του της άπόψεως.
Ή προσπάθεια εΤναι μακρά
και έναyώνιος. 'Άς άκούσQ·
μεν καl πάλιν την βαθέως άν
θρωτrίνην τοΟ Φάοuστ φωνήν:
«Καταμανθάνομεν να έκτιμωμεν
ο,τι ύψοϋται ύπε;:ιάνω των yηίνων,
ποθοϋμεν διακαως μίαν άποκάλυ
ψιν, ή δποία πουθενά άλλου δ εν
λάμπει με ψωτα:ιyειαν καθαρωτέ·
ραν καί ώpαιοτέραν άπό τήν Νέαν
Διαθήκην ... Έν άρχfj �ν δ Λόγος. -.

Έδ& ας σταματήσω ηδη!
Ποίος θά μέ στηρίξη διά τά
περαιτέρω; Πως νά έκτιμήσω
έπαρκως αύτην την λέξιν, ό
Λ 6 y ο ς! Πρέπει νά την με·
ταφράσω διαφορετικά έάν εύ
δοκήση τό πνεΟμα νά μέ φω·
τίση. ΕΤναι yραμμένον: Έ ν
ά ρ χ ft ό π fj ρ χ ε τό π ν ε Ο·
μα! Άλλ' εΤναι, αραyε τό
πνεΟμα έκείνο πού δημιουργεί
καl συντηρεί τό Παν; θά ε·
πρεπε νά ητο yραμμένον: Έ ν
άρχft ην ή δ ύ ν α μ ι ς! Καt
δμως κατι μοΟ λέγει δτι δέν
πρέπει νά σταματήσω έδ&.
Τό πνεΟμα μέ φωτίζει έπt
τέλους! Ή έμπνευσις κατα·
η:έμπεται έπάνω μου καl γρά·
φω παρηγορημένος: Έ ν ά ρ
Χ ft η ν ή η: ρ a ξ ι ς.
Μιά προσεκτικωτέρα μελέ·
τη της φράσεως αύτης θά
ήμποροΟσε νά διαψωτ(ση /:.·
παρκ&ς η:ερ! τοΟ τρόπου τuΟ
σκέπτεσθαι τοΟ μύστου η:οιη·
τοΟ. Ε[ς τόν κόσμον τόν πνε;υ
ματικόν δ Λόγος εtvαι δ,τι
καl ή Πραξις ε[ς τόν ψuσικόν
κόσμον: έκδήλωσις δημιουρ
γίας. Μόνον ή άτελης τ&ν έν-
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vοιων αυτ&ν κατανόησις ε
ικαμνε τταλ·αιοτέρους' έρευνη
-τάς των μυστηρίων του Παν-τός, πνευματικούς δδοιπόρους
ναζητουντας την Γνωσιν, νά
")(cJpίζouv την 'δημιουρyικότη·
·τα εtς πραξιν κοινην κα! εtς
-θεουρyίαν. Διά τόν άνθρωττον
τόν άληθινόν καμμία, άπολύ
τως καμμία, πραξις δέν εί
-vαι, δ$ν δύναται νά είναι,
-κοινη καί άσήμαντος. Πασα
1τραξις είναι του λόyου έκδή
λωσις ττιστη κα! τιμία - συ·
-vεπως συνεργασία πρός τήν
Δημιουργίαν.
Μέ την άyωνίαν αυτήν ό
-καταπεπονημένος άπό τάς κα
τά μέρος yνώσεις άνθρωπος,
.ό άνάζητων την πραyματι
·κήν, την καθολικην Γνωσιν,
·καλεί εtς έπικουρίαν του τό
-πνευμα της άρνήσεως - τόν
Μεφιστοφελfj - κα.ι παραδί
<>εται εις αυτό.
Ό Μεφιστοφελης δέν είναι
-ό πεπτωκώς άyyελος, δ έπα
ναστάτης έναντίον παντός
-φραyμου πού έμποδίζει την έ-ξίσωσιν πρός την θειότητα, ό
Έωσφόρος της Βιβλικης πα
ραδόσεως μέ τό ύπέροχον 5νομα, τό σημαίνον τόν φέ·
�οντα τό φως της νέας αυyfjς.
··ο Μεφιστοφελfjς είναι τό
,καi:ώτερον άρνητικόν πνεΟμα,
ή οϊησις καί ή άλαζονεία της
-πολυμαθείας, ή δποία άποτίει
-διά τfjς άρνητ ικfjς και μυκ cη.ριστικfjς άπιστίας της τό τί
.μημα της καταyωyfjς της. Εί
-vαι μιά κατω cέρα, άλλά χρή-σιμος έν ι .· ύτοις ιδιότης τοΟ
·nνεύματο:;. οι περισσοτεροι

των άνθρώπων άρχίζουν άπό
την χειραyώyησίν των έκ μέ
ρους τοΟ ΜεφιστοφελοΟς, διά
νά φθάσουν, τέλος, εtς την
yόνιμον,. την εξανθρωπιστι·
κην διανοητικην έπανάστάσιν.
Διέρχονται άπό τό στάδιον
τό έπίπονον ψυχικ&ς της άρ
νήσεως, της άπιστίας, διά νά
φθάσουν εις τόν βαθύτατον
άλλά ζωοyόνον πόνον της
θείας δυσαρεσκείας, πού προ·
έρχεται άπό την άφυπνιζομέ
νην συνείδησιν της άνθρώπί·
νης θειότητος, πού είναι αι
ώδϊνες της yεννήσεως τοΟ
πραyματικοΟ πνευματικοΟ άν
θρώπου. Οϋτω καί ό Φάουστ,
yεμδ:τος άπό πικράν περιφρό·
νησιν πρός την .ματαίαν πολυ·
μάθειάν του, πρός την έπι
στημονικην πανδαημοσύνην
tc?U, άvαζητεϊ διά του Μεψι
στοψελους ν' άψυπνιση εtς τά
βάθη του είναι του τήν yνω
σιν της Ζωfjς, την yνωσιν, q
όποία δέν άποταμιεύεται εις
τάς σοφάt; περyαμηνάς κdί
εις τά βιβλία των σοφων, άλλ'
είναι άπλως ή κατανόησις τοΟ
Παντός, της Ζωης. Και πρω
τον θΟμα της άναζητήσεώς
του ταύτης πίπτει ή Μαρ·
yαρίτα.
Τί είναι ή παρθενική, i)
ρωμαντική, ή παρέμβλητος
αυτη μορφή; Διάσημοι κριτικοί
θεωροΟν δτι τό έπεισόδιον
της Μαργαρίτας, τό όποϊον
ό Γκαίτε παρεμβάλλει εις τό
δραμα τοΟ δόκτορας Φά
ουστ είναι έντελως άσχετον
πρός αύτό--. τό χαρακτηρί
ζουν, μάλιστα, και τεχνικως
Ι
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άκόμη άσύνδετον πρός τόν δ
λον μΟθον. Άλλ, δ ποιητής.
δ δημιουργών κατά την ύπα
yόρευσιν της έκ των ενδον
φωνfjς τοΟ δαιμονίου του, ά
διαφορεί διά τούς κανόνας,
διά τάς παραδεδεyμένας με
θόδους, δι, δλα τά α(σθητικά
καί τεχνικά δεδομένα. Αύτά
εΤναι ύποyραμμαί καί βοηθή
ματα διά τάς μετριότητας. Ή
μεyαλοφυία, πού εΤναι άδέ
σμευτος Νους, δημιουργεί ά
βιάστως, θεσπίζουσα αύτη
πλέον νέους κανόνας διά του
δημιουρyήματός της. Διά τούς
έξετάζοντας τόν Φάουστ άπό
της μυστηριακfjς άπόψεως, ή
Μαργαρίτα εΤναι τό θυμικόν,
τό συναισθηματικόν μέρος τοΟ
άνθρώπου, τό άπλοΟν και ά
γνόν καί εύκολοαπάτητον, τό
δποίον μιαίνεται άπό την ά
λαζόνα διά τάς έπl μέρους
γνώσεις της διάνοιαν, τό δ
ποϊον φονεύεται δταν την διά
νοιαν ταύτην χειραyωyfj της
άρνήσεως και της άπιστίας
τό πνεΟμα, τό δποϊον, δμως,
δέν θνήσκει, άλλά μετουσιοΟ
ται, ε(ς άθάνατον ψυχήν, ά
φοΟ δ Νους καθαρθfj άπό την
άyάπην της ώραιότητος και
της άρμον{ας, της συμβολιζο
μένης άπό την ώραίαν 'r λέ
νην της Σπάρτης, την δποίαν
δ Φάουστ συναντα ε(ς τό δεύ
τερον μέρος τοΟ δράματος.
Διά νά φθάση, δμως, δ Φά
ουστ - "Ανθρωπος ε[ς τάς
δχθας ένός (δεατοΟ Εύρώτα,
διά νά άποκτήση την [σορρο
πίαν της Σκέψεως καl τοΟ Αι
σθήματος, όφzίλει νά διανύση

πολλάς έσωτερικάς περιοδε(
ας. 'Οφείλει νά παραστfj ε(<;
τόν άρρυθμον σάλαyον της.
Βαλπουρy{ας νυκτός - τόν
ασεμνον μεσονύκτιον χορόν
δλων συλλήβδην των κατω
τέρων θυμικών καί διανοητι
κών [διοτήτων των αιχμαλω
τισμένων άπό τό κράτος της.
ϋλης, εlς τά βραχώδη καt με
ταλλοφόρα βουνά ένός μυθο
λοyικοΟ ΤευτονικοΟ Χάαρτς.
'Οφείλει άκόμη νά περιπλ:r·
νηθfj ε{ς την μυστηριώδη αύ·
λην ένός μεσι.χιωνικοΟ Αύτο
κράτορος, δπου τό πνεΟμα
καταδυναστεύεται άπό τόν
θηριώδη των προλήψεων και
των δεισιδαιμονιών έσμόν,
όφείλει νά περάση άλώβητος
άπό δλα αύτά και νά άκούση
άπό στόματος τοΟ Μεψιστο
φελους, δτι, διά νά φθάση
ε{ς τόν άρμονικόν κόσμον του
ΚαλοΟ εν και μόνον μέσον
ύπάρχει: Α 1 Μ η τ έ ρ ε ς.
"Ας προσέξωμεν την σχετι·
κην στιχομυθ{αv Φάουστ και
ΜεψιστοψελοΟς, ε{ς την άρ·
χην τοΟ δευτέρου μέρους τοΟ
δράματος.

Μεφιστ. Σου άποκαλύπτω μετά
λύπης μου /fv άπό τα μεγάλα μυ
στήρια. 'Υπάρχουν θεαt πανίσχυροι,
έvθροvισμέvοι εtς τήv έρημίαv. Τρι
γύρω ιωv δέv ύπάρχει οϋτε δ χώ
ρος, άλλ' οϋτε δ )(ρόνος. Ταράσ
σεται κανείς κοί οταv δμιλη μόνον
δι' αύτάς. ΕΙναι α[ Μητέρες.
Φάουστ. Α[ Μητέρες!
Μεψιστ. Σέ τρομάζει ή λέξις αύ
τή;
Φάουστ. Α[ Μητέρες! Α[ Μητέ
ρες! Πόσον παράξsvα άvτηχεί!
Μεψιστ. Ι�αί ε!ναι. Αύταt εΙvαι
α[ θεαl ϊού ε!ναι αyνωστοι εtς έ·
σας τοί.ς θνητούς και Π'ού τονομά-
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των καί μόνον μας ε ναι δύσκο
λον νά τό προψερωμεν μεταξυ μας
Πρέπει ν' άνdζητηση κανείς την
κατοικ(p:ν των είς τα βαθη του κε
�09. 'Εσύ πτα(εις διότι εχομεν την
αναyκην των.
Ι

Φαουστ. Πόυ είγαι δ δρόμος_
Μεφιστ. Δρόι-Lος δέν ύ-rταρχει 'Υ
πάρχουν μονοπατια άπάιητα άκό
μη καί που δέν μπορεϊ κανεις να
τά παηΊση . ενας δρόμος προς το
άπροσ"tέλαστον, προς το άδιαπέ
ραστον .. Ε σαι έτοιμος; Δεν εΙναι
άνάyκη ,ά σπαση κανείς κλειδα
ριές, ουτε να βιαση πορτες· . θα
σπρω�θης προς τίς έρημιες �Εχεις
ίδέαν του κενου καί της ερημίας;

Πόσον άριστοτεχvικά ό φι
λόσοφος ποιητής ζωγραφίζει
τήν διάβασιν τfjς διανοίας ά·
πό τό κενόν τfjς άπολύτου ά·
πιοτίας πρός τάς Ίδέας--Μη
τέρας, -τά Πλατωνικά Άρχέ·
τυπα. 'Η προσπέλασις αυτή,
ή πρώτη έλλαμψις τοσ όραμα·
τισμοσ των Μητέρων, είναι ή
πραγματική άφετηρία μιας έ
λευθέρας πλέον bηuιουρyι
κfjς πνεuματικfjς ζωfjς. 'Ολό
κληρον τό δεύτερον μέρος τοσ
Φάουστ διαδραματίζεται είς
άνώτερον πεδίον νοητικόν,
μέοα είς μίαν άτμόσφι:χιpαν ό
νείρου. Φάσματα καί ιπ:νεύμα
τα καί μορφαί άλληyορικαί
εΤvαι τά πρόσωπά του. Έκεϊ
vοι, οι όποϊοι θ' άνεζήτουν
τεχνικόν είρμόν καί μυθοπλα
στικήν συνοχήν μεταξύ τοσ
. πρώτου δρά-ματος, τοσ τερ
ματιζομένου μέ τόν θάνατον
τfjς Μαργαρίτας καί τοσ δευ
τέρου, θά ώμο[αζον πρός τούς
έπιχειροDντας νά ύποτάξουν
είς κανόνας τεχνικούς καί δε·
σμά άνθρωπίνης λοyικης την
άναρχον κα! α!ωνίαν Ζωήν.

28!)

Πάντως, μετά τόν όραματι··
σμόν ·των 'Αρχετύπων - τ&ν
Μητέρων 'Ιδεών - ό Φάουστ·
φθάνει είς τήν Έλένην τfjς;
Σπάρτης, ό καθαρός πλέον
Νοσς συζεύyνυται μέ τηΨ
πνευματικήν tvvoιαv τοD κα
λοΟ, ή Σκέψις ίσοσταθμίζε
ται μέ τό αϊσθημα. 'Από
τόν yάμον αυτόν τόν μυστι
κόν yενναται ό Ευφορίων
τό πνευματικόν δημιούργημα
πού εΤναι τό προιόν τfjς συ
νεργασίας τοσ Έλευθέρου
πνευματικοσ άνθρώπου μέ.
την Αίωνίαν Δημιουργίαν.
Ό Φάουστ καί ή Έλένrp.
εΤναι, άπό μιας &λλης άπό
ψεως μυστηριακfjς, δ,τι ή ά-6 ρ ι σ τ ο ς δ υ ά ς των Πυ
θαγορείων, ό πρωτος και ά
ναyκαϊος διαφορισμός τfjς
Μονάδος τfjς πρωταρχικfjς, ό
άναyκαϊος διά την δημιουρ
γίαν -ενός κόσμου· ό Ευφορί
ων μετουσιώνει την άόριστοv·
αυτήν δyάδα είς τό τέλειον,..
τό ίσόπ,λευρον τρίγωνον, τό_
έμβλημα τουτο τό κοσμοyονι
κόν, άλλά καί του ένηρμοσμέ=
νου πρός την Μεγάλην Φύσιν
άνθρώπου τό έμβλημα.
«Ό ερως-λέyει ή. 'Ελένη- δια:
να καταστήση εύτυχεϊς τούς αν
θρώπους, ένώνει δ(ιο πρόσωπα. Δια:·
νά τελειωθη ή εύτυχία των είς θεί
αν εκ_στασιν, σχεδιαζεται τό αψρα-·
στον Τρία�>.

Είς τό τέλος-είς τόν έπί
λοyον - του δράματος, τό
πνευμα του Φάουστ, άπολυ·
τρωθέν τέλος άπό τόν Μεφι·
στοφελfj, διασχίζει κατ' άρ
χάς κάποιον ένδιάμεσον χ&-·
ρον του ούραvου, δπου κατοι-

.
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κοϋν μορφαί συμβολικσ(, άλ
λα των δπο(ων δ άρκετά δια·
φdνης συμβολισμός κσθορ(ζε·
ται άπό τά όνόμστσ τ6>ν Pa·

fer Extaticu�, Pater Profun
dus, Pater Seraphicus. Δια·
σχ(ζει κατόπιν μίαν σφιχ'ίρσν
άνωτέρσν, δτtου κστοικοΟν τ ά
τ έ κ ν α τ ου μ ε σ ο ν u κ τ ί ·
f>U κσ! ο{ νέοι αyγελοι κσι έ·
κείθεν, άφο5 πσρσδοθη δια·
-δοχικως πρός άyνισμόν ε(ς
τρείς γυναικείας σuμβολικάς
μοpφάς - την Μσγδαληνήν,
την Σσμσρε(τιδσ καί την Μα·
ρίαν την Αtyuπτίσν, έκ των
όποίων ή μ(σ ώνομάζετο αλ·
λοτε ε[ς την γην Μσργα,:,ίτσ
-δδηyείτσι τέλος ε[ς την κu
,ρ(σpχον των οόραν(;)ν Mater
Gloriosa - την π'Ι?ευμστικην
θειότητα τοΟ τελείου άνθρώ·
που. Και ή μορφη έκείνη, ή δ ·
,το(σ έπί γης ώνομάζετο Μαρ·
γσρίτσ, λέγει:
cΠεριτριyu ρισμένος άπό τόν εύ•
γενη των π νευμάτων χορόν, δ νεο·
ελθών μόλις άναyνωρ(ζει τόν έαυ·
τόν τ-οο· ελαβε μίαν άι;,ιuδράν ;fP;>·
αί.σθησιν της άνανεωμενης αuτης
ζωης καί εtναι η5η ομοιος 1tρός
ίήν άy{αν στρατιό:ν. Κύτταξε πω ς
άπολuτρώνεtαι άπό κό:θε γήϊνον
δεσμόν. Πως άπορρ(πτει τά παλαιό:
τοu τα ράχη. Καί πως άπό τό αL
'θέριον ενδυμα άναβλύ ζει ή nρώτη
ίης νεότητος άλκή. Έπιτρέψατέ
μοu νά τόν δδηγήσω καί να τόν
οιδάξω, διότι ή νέα ήμέρα τόν
θαμβώνει άκόμη».
Και ή Mater Gloriosa, ά
ϊtαντa μέ τάς λέξεις, σι δποί
αι τερματίζουν τό μέγα δρa
μσ:
w
c Ελα! ύψώθητι �ως εtς τάς άνω
τέρας σφαίρας! Μόλις αtσθανθη
-rην παρουσί-:ιν σοu, θα σε άκο-

..

λοuθήση».
Αύτη εΤνσι ή άξtα ένός μό
στοu πραyμστικοΟ, κάθαρσις
τοϋ άνθρωπ(νοu δράματος, τό,
δποίον συμβολίζει μέ τό πο
λυσυνθετον μεγαλείον του δ
Φάοuστ. Ό v,ικητής, δ τελει
ωθείς ανθρωπος έπσνεuρ(σκει
άγνην και πάλιν την προδο
θείσσν άλλοτε ψυχήν του, την
Μσργσρ{τσν της Γης, την α(
θερίαν μορφην τώρα τ6>ν
π σμφώtων ουρανίων- σψαι
ρ6>ν. Και α[σθάνετσι έν έκ
στάσει νά άπλώνεται ή άτο
μικτj του συνείδησις ε[ς την
άπεραντωσ6ν ην τοϋ Παντός,
νά ένοΟτα'ι μέ τό "Εν - Πcχν
ε[ς την προαιων(αν πηγην τοΟ
φωτός. Δέν ζητεί πλέον «πε
ρισσ·ότερον φ&ς». 'Εγένετο
δ ίδιος φ&ς.
*

*

*

Τοιαύτη ύπηρξε-ν � έξέλιξrς
τοϋ Γκαίτε ώς μύστοu άπό
τοΟ Wilhelm Meister μέχρι
τοΟ τελευταίο u μέρους τοϋ
Φάοuστ. Άντεμετώπισε την
Σφίγγα μεγαλωστt και εδωκε
κατά τόν τρόπον τ&ν πνεuμα
τικ6>ν ήρώων, την λύσιν τοΟ
μεVάλ< σu
σ[νίγμα-τος. 'Εάν
διά τόν κόσμον δλόκληρον
εΤναι δ ύψιπετης ποιητής, δ
βαθύς φιλόσοφος, τό γενικώ·
τερον πνεΟμσ, δ ύπέροχος
καλλιτέχνης, δι· ά τούς μεμυ
ημένοuς [δισιτέρως εΤν.αι δ
μέγας άδελφός μυσταγωγός.
ΕΤναι έκ τ&ν πρεσβυτέρων
της 'Ανθρωπόπητος Άδελ
ψ&ν. Τό ποιητικόν του i!ργοv
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'ττηρξε τοΟ yηίνου βίου του ό Εύφορίωνά του:
,μέγας αθλος · και παραμένει
«Νοιώθω κάποια φτερά νά ξεδι
ολυτιμοτάτη κληρονομία τCΙν πλώνωνται... Έκεϊ, έκεϊ θέλω νά
·,άνθρώττων. "Ας' εύλογήσωμεν πετάξω!».
-άττό βάθους ψυχης την ενδο·
,..ξον μνήμην τ·ου. -'Η τταρονσία
Και μακάριοι δσοι θά κα·
·της εύyενοΟς του μορψης ε[ς τορθώσουν νά ύψωθοΟν μέ τά
·-τόν συyκεκινημένον νοΟν μας . ττανελεύθερα, τ' άκατάβλητα
-�Τναι άρκετη διά νά μας κάμη τοΟ καθαροΟ Πνεύματος τττε
-ν' άνακράξωμεν, μαζυ μέ τόν ρά

. Ή όιγάπη μας διδάσκει δλε,ς,, τις,ά ρ,ε-.ές.

Λόπη- είνcr;ι γνώσις.

Πλούταρχος
Βύρων

Ή άρετή ε1νcr;ι έμπόλεμος χcr;'tcί.στcr;σις. Π?έπει νά πολεμοϋμε δι
cιpκως μέ τον _έcr;uτό μας.
Ζάv-Ζάκ Ροuσσ,ώ

•

•

'vΎ:rό /ίς αίώυας dτaιJf!.OJOoίε

τοv vεa�oz r �ππότ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝ

ΕΛΑΦΡΟΣ
βορηιχς κ-χτεοι:Δ'Ιει
&:πο τίς κορφές των 13ου'/W'Ι

�ή� �7.6? γισ.ς ϊ;ου τrι ·ι χωρίζουν
απο τι:,υς πλουσιοuς Υ.α:ί μ-χλ:ι.
κσυς κιfμπους τ·ίjς Λομτ.:!7.pδία:ς.
'Έν-χς ·ηλιος άχνος στον ξεΟωρια:
σμέ•ισ τον σύροινο δέ φτάνει για
γα κιfμη τα γυμνόφυλλcι. δέ'Ιδpα
της στενής κοιλάδας ν' άπλώ
σοu•ι ήσκιο στην παγωμένη τ·η

γ·ίj. �άι νcι.ρκ�μέιο μοιιf"ει το
μικρο τδ χωριο του ' γίσυ Μ�
χcι.ηλ με τις χιο·ιο:pορτωμένες τις
σκεπές. Κι, (7.'I έλειπαν κcιι οι.
καοα:λλ-χpέοι Κ'Χ! ο[ ψλαμποupιχ•
ρηδες και οι άλλοι &·ιf:Jρωποι του
κόντε Ροοέρτοu που γυρίζουνε,
ξένοιαστι:;ι πά•ιτα, στους λιθ6στρωτοuς άνώμαλ uς δρομάκου
τσο χωριοσ, of καλοι μποργκέζο�

,,,.
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-τοσ κό·ιτε: Θωμa της Σαοόγιας
'<θ&με:ναν μανταλωμένοι στά σπί
-τια τους, προσμένοντας την &νοι
ξη, Στην στενή, την κατάκλειστη
κοιλά.δα άσπpίζει παγωμένος ό
, μικe_ος ποταμός, στά πό3ια της
πλαγιας, δπου σκαρφαλώνει το
κάστρο τοσ χωpιοσ,
�· ενα πλάτωμα, λίγο πιο απά
νω απο τη'ι έκκλησία, έκε:τ που
άνηφοpίζε:ι προς κάποια σκαλο
πά.τια; το παλιο το λιθόστρωτο,
-μαζε:μέ•ιοι μερικοί ίππότε:ς καl
σε:pγέντε:ς τοσ κόντε: Ροοέρτου α
κοσνε: το γέρο παπα τοσ Ά γίου
Μιχαήλ. Εrχανε: ογη με τά γερά
κια του κα:στε:λλάνου οχι γιά κυ
νήγι-που να. φανη πο�λί �ε τέ:
,
,
τοια παγωνια; - αλλα για να
πε:ρά.σουν τήν ωρα γυμνάζοντας
τά κυνηγάρικα πουλιά. Ό πα
πάς τους έχαιρέτισε: καί τους έ· θύμησε: δτι ήταν παραμονή τής
μεγάλης χειμωνιάτικης γιορτής
της Χpιστιανωσύνης.
-Χίλιοι διακόσιοι έννηά χρό
νοι σωστοί κλείνουν απόψε: &πο
την ε:ύλογημένη την ήμέρα που ό
Κύριος της Δόξης έκαταδέχτηκε:
ναpθη στον κόσμο μας - ελε:γε:
σιγανά δ παπας, σά νά διάβαζε:
τά χαρτιά. του. Καl απόψε: αpχον-
τές μου, ανοίγουν τα. ούpάνια καί
δέχονται δλε:ς τίς ε:ύχες των &ν,f)pώπων που φο6οσνται τό Θε:ό
κι' &γαποσν τό γλυκο τόν αφέν
τη μας, τόν Ίησοσ.
«Καλά, πάτερ Μπονιφάτιε:. τόν
-σταματα δ ίππότης ό 'Αράρδος,
.άψυς δπως πάντα· αύτά τά ξέ
.ρουμε: πιά. Μπορείς νά μας πης
πότε: θ' &νοίξη τό διάσελο από
τά χιόνια, γιά νά δρασκελίσουμε:
τό 6ουνο πpός τη Λομπαρδία;
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"Ενα μiι να τώρ:ι. σωστό σαπίζου
με: σ' αύτό τό παλ·ηοχωpιό, &πο
κλε:ισμένοι απο τίς ακατάπαυτες
τίς χιονιές.
- Κι' δ κόντε: Ρο6έpτος είναι
καταστε:νοχωpημένος - έξακο
λούθησε: ό ιππότης Γαλτιέpος.
Πρέπει νά 6pe:θij στό Μορέα πpίν
από τη Μεγάλη Σαρακοστή, πρίν
κλείσουν οί δώδεκα μήνες απο
την ήμέpα που εφυγε:ν από τ·ην
'Ανδραβίδα δ πρίγκηπας ΙΌυλι
έλμος. 'Εσυμφώνησε:, ολέπε:ις με
τόν με:σσίρ Γοδε:φpε:ιδο που τον
αφηκε: οάϊλό του στό πpιγκηπατο,
yά, με:ίνη εκείνος πρίγκηπας κα;l
αφέντης τοσ τόπου, αν δε στε:ίλη,
πρίν νά κλε:ίση ό χρόνος, αφέντη
από τή δική του τή γενιά.
-Μά γιατί νά φύγη δ πρίγκη
πας, άpχοντά μου; Ό κόσμος εί
ναι κακός κα.ί πρέπει να. 6ρίσκε:
ται κανείς πά.ντα μπροστά για.
νά μlι χάση τό δίκηο του.
-Πως νά μην ε:ίχε: φύγει; Τοσ
εφθασαν μα:ντατα γ:ά τη θανή
τοσ αδε:λφοσ του, τοσ κόντε: τ·ϊjς
Καμπανίας. 'Έφυγε: αμέσως γιά
νά παpαλάοη την κληpονομιά
του. Καί τώρα στέλνει τόν &νη
ψιό του, τον κόντε: Ρο6έpτο, γιά
νά πα;pαλάοη απο το βάϊλό του
τό πpιγκηπατο. Είναι πλούσιο
πpιγκηπατο ή 'Αχα·ί·α καί πιό
6έ6αιο από τό pηγατο της Σαλο
νίκης.
-'Από μέρος μου- ε:ίπε: ό
Ουγος με τά μάτια τά φλογερά,
ίππότης απο τά μέρη της Φλάν
τpας - θά προτιμοσσα ναμαι ό
πρίγκηπας τοσ Μοpέως παρά δ
αύτοκpάτοpας 'Ερρίκος στήν
Κωνσταντινούπολη. 'Ήμουν έ
κε:ί, δταν τήν πατήσανε: τά Φpάγ-
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χικα ψουσσιχτα, έδω χαι πέντε
χρόνια. • Αλλ' ήμουν και στον
Μορέα. Καί σ.ν έμενα θcχχιχ έγω
σήμερα τη μπιχρονίιχ της Πάτρας
χι' οχι δ Γουλιέλμος δ • λαμιχ
νος. Τώρα, σ.ν δέ μέ κριχτ-ήση
χοντά του δ κόντε Ρο6έρτος, θα
χυττάξω να κάμω κιχμμια συμ
φωνία μέ τον Ριχϋμόνδο που εχει
τη μπαρονία τής Βελίγοστης,
άρχοντας φλαμπουριάρης με τέσ
σερα φέουδα. - Άμ-ήν, άρχον
τά μου- έκαμε δ γέρο παπας
για να πή κάτι τι, σ.ν και δλες
οί μπΙΧρονίες του Μ ορέως δεν ά
ξιζαν γι' αύτον δσο το ήσυχο α:ύ
το το κάστρο τοο ' γίου Μιχαηλ
στην :Ζρηνικη τrι Σα6όγια. '!:ώ
,
,
ρα:, μα:λιστα, που δ νεος δ κον
τες, δ Θωμιχς- ίδιος δ συχωρε
μένος δ παπποDς του δ 'Αμεδαί
ος που πέθανε στη Λευκωσία γυ
ρίζοyτας άπό τη σταυροφορία
προς τους 'Αγίους Τόπους-άλ
λαξε τό ψλάμπουρό του καί το
χανe χρυσο μ' εναν δλόμaυρο
άητό μ' ά.πλωτές τίς φτεροDγες
και το έστησεν ως κάτω στη
Τζένο6α, δλοι οί άνθρωπο( του
έκαλοπερνοDσαν, χωρίς πολέμους
καί ά.ρπαγές.
Οί ίππότες τοQ Κ?Υtε Ροοέρ
του παίζανε τώρα με τα γερά
κια:. Τέσσαρες τοD εlχε δώσει
τοD ανηψιοD του δ κόντες τής
Καμπανίας καί ε1κοσιδύο σερ
γέντες, δλους διαλεχτούς, κι' α
κόμcι.: τρία παιοόπουλα κrι.ί πλή
θος ύπηρέτες. "Επρεπε να πα
ρουσιασθή με δλη την τιμη τής
Καμπανίας στο πριγκηπιχτο του.
'Απο τους τέσσαρες ίππότες δ
'Όθων ήταν δ μικρότερος. Δεν
ήταν &:κόμη δεκαεπτα χpονωΥ

;tαί σ· ολο το ρηγατο τη Φρ�γ
χιας δεν ήταν fππότης νεώτερο
' Ουγος, δ Άράρδο , δ Γaλτι
έρος, ητιχνε λ(γο πειραγμένοι,.
γιατί δ κόντε Ρο6έρτος πήρε μα
νή του κι· αύτο το παιδί, αφου
το έντυσε ίππότη με τη 6ιχρειοc.
την άpμα:τωσιά. �Ηταν ενα παιδt
λιγομίλητο, που φαινότανε σαν
νά6λεπε ονειρα: ξυπνηtό. Παιδί
τής ξαδέλφης του, της ευκής.
που πέθανε στην πρώτη της γέν
να, το ανάθρεψε δ tδιος σαν δι
κό του παιδί, γιαtι δ πατέρας
του εfχε πεθάνει στους 'Αγίους
Τόπους άπο μαχαίρι Σαρακηνό
πρίν να γεννηθή δ 'Όθων. 'Όταν
εμαθe να μιλή, δ�ο μελετοσσε
μια τρισένδοξη σταυροφορία σtη
'Ιερουσαλήμ. 'Εκεί θα πολεμού
σε-ελεγε με τα παιδιάτικα τοc
λόγια tΟJ-ΟΠως άλλος fππότης
σταυροφόρος κανείς. Κιχ! έμεγά
λωσε μέσα σ· ενα ατελείωτο ο
yειρο, έπιδέξιος στα γεράκια, ξα
κουστος στο σπα:θί' ατράντaχ τος
πάνω στη σέλλα, ντροπαλός ,αν
κσρίτσι, με μεγάλη καρδιά, &:1ρ6μητη σαν τοD πατέρα: του, τρu
φερη σαν της μητέρaς του, τής
ευκής.
uΟταν δ κ6ντε Γουλιέλμος ε
οωκε στον κόντε Ροβέρτο τα
πρι6ελέγκια και τα παρα.δοτικοc
τοQ πριγκηπά:του τοD Μορέως,
γραμμένα σε μεγάλες περγαμη
νές με βαpειές βοDλλες, και τοι)
έπα.ράδοσε τό δεξι του το γάντι,
άφοD τοD έφόρεσε τό δαχτυλίδι.
τό χρυσό, μπpοστα σ· δλους του�;
6α.ρώνους του, για να δείξη κα.τι:ι
την εύγενικη συνήθεια, δτι του
παραχωρεί το πριγκηπατο, δ
'Όθων ήταν δλος ταραχή. .,Εν�

\

\

·'· ,....,_., ,,

"

ΙΛΙΣΟΣ

πρωt παρουσιάστηκε στο Ροβέρτο
καί �ον έπαρακάλεσε θερμα να
cον &ρματώση fππότη καl νά τον
πάρη μαζη του. 'Ήξερε πως δ
Μορέας ήταν Κ?ντ·ήτερα στους
Άγίους Τόπους, στην ι3νειρεμένη
·Ιερουσαλήμ.
-Πάρε με, καλέ μου άφέντη
-ετπε γονατιστος μπροστά στον
Ροοέρτο. Έσυ ήσουν γιά μένα
κύρης καί μάννα άπ' δταν έγνώ
ρισα τον κόσμο. Δόσε μου έσυ
τάρματα κ' ενα άλογο καl θά τι
μήσω τδνομά σου καί τδvομα
του γλυκου του πατέρcι. μου, που
6ρίσκεται τώρα στον Παράδεισο.
-Ετσαι πολυ νέος, καλέ άνη
ψιέ-του ελεγε δ κόντε Ροβέρτος.

Περίμενε άκόμα δυο τρία χρόνια...
-"Αν δεν μ' άρματώσης fπ- ,
πότη, καλέ μου άφέντη-του ετ
πεν δ 'Όθων-σου δρκίζομαι να:
σελλώσω μοναχός μου εν' άλογο
άπο τους στά6λους σου καl ν·
άρματωθω, γιά νά σας φτάσω,
πριν περάσετε την Καμπανία.

Οί ίππόται κ' οί cεργέ,•τες επαραμέρισαν γιά ,•ά διαβη ή κ�ρη
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Τό θέλεις έτσι νά γίνη κ:χί νά μη
μου φορέσης έσυ την άρμα.τωσιά
-χ:χί νά μην δεχτr,ς έσυ στα: χέρι:χ
QO:J το μεγ,Ηο τόν lρκο μου;
Ό κ6•ιτε Ροβέρτος είδε μέσχ
cτά μ::ίτια του "Όθωνος -6ση
ψλ6γ:χ, που δεν έτέμεινε πιi.
Κ:χί μιά Κυρ�ακη μετιi τη λει
τουργία, &· ου δ "Όθων ξ:χγpύ
πνησε στό παρεκκλήσι του κ:χ
•στελλιοσ του, τόν έσήκωσε άπο
την δλονύχτι:χ γονυκλισία του,
χτυπώντας του τόν ώμο με τό
'6αρυ σπαθί, τcη έ :ρίλr;σε, τόν
άρμiτωσε καί τον ώpκισε.
'Έτσι δ 'Όθων τόν άκολούθησε
-με τους άλλους τρείς r.χληους
ιπ πότες. υΟλη την Gηα που οί
άλλοι μιλουσα•ι γιά τίς μτ.αpονί
ες καί τά φέουδχ του Μορέως,
αοτός εr.αιζε με τό γερ::ίκι που
,-υγιάζονταν στό δεξί του το χέρι,
ένω δ νους του ετρεχε σάν ά:συγ
;φάτητο φαρί πολεμικό μακρυά,
πολυ μακρυά, στη μεγάλη τή•ι
'Ίερουσαλημ των παλιων των
νείρων του. Καt πιό πολυ κι' άπο
τόν κ6ντε Ρο6έρτο έστενοχωριό
ταν γιά τά χι6νια που κλείναν
-τ:ά διάσελα καί τους έκρατουσαν
φυλ:χκισμένους στον uΑ γιο Μι
χαήλ. Εύτυχως είχε τώρα μιάν
iβδομάδα που δεν έχιόνισε καί
μερικοί άνθρωπc.ι του κόντε της
Μωριέννας που εlχαν άνεσή ώς
-τ:ά μισά τοσ διάσελου κατά το
δρόμο της Λομπαροίο:ς, ελεγαν
χτές, Ι:Sτι σε καμμιά δεκαριά μέ
ι,ες, σ..ν δεν ερριχνε νέο χιόνι, θά
μπορουσαν τ' άλογα νά πατή
σουν τή σέλλα τοσ βουνοσ.
'Έξαφνα κάποιο περπάτημα έ
λα:ρρό στό λιθόστρωτο εκαμε
τους ίππ6τες καί τι:>υς σεργέντες

ο

να: στρέψουν. "Εν:χ κορ! τσι άνέ6αινε άπο το πΗτωμα 'iί; έχ
κλr;σ[ας. Θατ:χν ώ; δεκαέξη χρο
νών. 'Ήταν ώρα.ίο σαν άγγελος
κι' εύγεν�κο σαν ρηγοποολα. [
ίπτ.6τες χ' οί σεργέντες έπαρα.μέ
ρισαν βιαστικά γιά νά δια.6ή κι'
άναρωτιωνταν σ�ν ποια ναταν ή
κ6ρη αύτη που δεν την είχαν ά
κόμη ξαναϊδή, τέσσαρες τώρα έ6δομάaες, σ' α.ύτη τη μικpη πολι
τ:.ία τοσ 'Αγίου :\Ιιχαfιλ.
Ό 'Όθων ενοιωσε στο πρω-cο
τη; τό άντ:κρυσμα μιαν ανείπωτη,
γλυκεια ταραχή. Του φάνηκε
πω; μιά ούράνια μουσικη έγλύ
κα•ιε τό·ι άέρα καί τά πάντα τρι
γύρω άπό τήν άγνωστη κ6ρη κι'
έπλημμύρζε παντοκρατικά την
κχρδι::ί τcυ, που χτυπουσε τώρα
τρελλά μέσα στ:ί στήθη του.
'Έ·ιας κ6μπος τοσ εσ:ριγγε το λά
ρυγγα καί τά μάτια του είχαν
θολώσει. άταν αύτο ή εύτυχία
της άγάπης, που δεν την ε[χε
γνωρίσει ποτέ άπο τόν καιρό που
γε·ινήθηκε-δίχως μητέρα, δίχως
πατέρα, δίχως άδελφούς, χωρίς
αδελφοσλχ, χωρίς ενα φίλο τής
κοφδι-χς που νά τον νοιώθη, χω
ρtς να μιλοσν;. . Νάταν α.ύτη ή
κ6ρη πούχε όνειρευθη, που θά
τ·ης έμπιστεύοταν τον δρκο του
τόν ίπποτικό, καί δ:ρματωμένος
με τήν αγάπη της, καλύτερο: πο:
ρα με την ατσαλένια, τη 60:ρειά
του δ:ρμο:τωσιά, θα έγύριζε σ'
δλον τον κ6σμο κο:6αλλάρης άτρό
μητος για να ύπερασπίζη το δί
κηο καί να κ&μη γιά χάρη τη;
κυράς της καρδιάς του' ο' τι δεν
εκαμαν οί ίππ6τες, οι πιο ξακου
στοί;
<.Όλ' ο:ύτα διά6ηκαν με μιας,
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-uάν άστρα.πή, άπο το μαγεμένο
.:ο μυαλό του. Το γεράκι του έυγιαζόταν άνήσυχο πάνω στο
χέρι του που ετρεμε δυνατά.
'Ίσια-ισια έπρόλαοε νά χαιρε
τίση εύγενικα με 6αθύτατη υπό
κλιση την άγνωστη νέα, τη στι
γμη που περνουσε άπο το πΗγι
του. Έκείνη, εστρεψε γοργα το
πρόσωπό της προς τον 'Όθωνα·
στην οψη της χύθηκε μια τ:χρα.·
γμένη άπορία · γιά μιά μόνη στι·
γμη τά μάτια της καρcρώθηκ-χν
στά δικά του· έκοκκίνισε καί
τον αντιχαιρέτησε, με ανεπαί
σθητη κλίση του κεcρα.λιου - δ
'Όθων θά μπορουσε να δρκισθη
-πώς ολος της δ χαιρετισμος ήταν
μόνο t? χαμήλωμα των ολεcρά
ρω11 της - καί προσπέρασε. Σε
.λίγες στιγμές χάθηκε στη γωνιά
του ανηcροpικου στενου. Ό 'Ό
fJων ήταν ζαλισμένος απο μεθύσι
γλυκύτατο, σαν το μεθύσι της
ψυχής δτα.ν τύχη ν' ακούση καμ·
μιi φορά στα κατάβαθά της το
-τ:ραγοϋδι τιί>ν αγγέλων τ' ούpα
νου.
οι ιππότες κ' ο[ σεργέντες έ
cρώναξα.ν τον πα.πα-Μπονιcράτιο,
που ξανανέβαινε άπο την εκκλη
σιά του κατα το μέρος τους:
-Αϊ, πάτερ Μπονιcράτιε-του
εlπε δ Γαλτιέρος-τόσον καιρο
δεν μας τολεγες πώς εχετε κι'
,ώρα'ία κορίτσια. στο κάστρο σας;
'Ίσαμε σ·ήμερα: εϊδαμε μόνο τίς
χοντρογυνα'ίκες των μποργκέζων
σα:ς. Είδα.με τώρα ενα τριcι:ντcι:
cρυλλάκι μέσα στην παγωνιά, πού,
μα την πίστη μου, θαστεκε πεpί
-φημcι: μέσα στ' αρχοντικά της
Φλάντρcι:ς, της Καμπανίας κcι:ί
--rης llροοέντζας.
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-Ποια λέτε, άρχοντές μου;
ρώτησε μ' άπορίcι: δ πα.πας.
Οί σεργέντες γελουσαν πονη
ρά. Ό 'Οθων α.ίσθα:νότανε ενα
δρμητικο κυμα. cι:ί'ματος νάνεβαί
νη άπο την τρικυμισ:..ιένη του την
καρδιά καί νά του cρλογίζη τά
μάγουλ-χ. Πειραζόταν Κr,t.tάκα.ρδχ
γι:χ τον τρόπο με τον δπο'ίον έμι·
λουσαν για την άγνωστη κόρη οί
ιππότες κα.ί οί άλλοι της ακολου
θίας του κόν-�ε Ροοέρτου.
Άπο τον απάνω δρόμο ακού
στηκε άξαφνα κάποιο μονότονο
κουδούνισμα. κα.ί σε λίγο ξεπρό
οα.λε άπο τ·η γωνια δ δυστυχισμέ
νος ό Μcι:θιός, δ λεπρός. 'Όλοι
πα.ραμέρι�αν με κάπ ,ια κρυcρη
ανατριχίλα. l\1όνο δ πα.πας εμεινε
στη θέση του καί δτcι:ν δ λεπρος
διάοηκε σιμά του κάτι του είπε.
-'Άρχοντές μου-είπε σιγα
νά δ παπά Μπονιcράτιος αργοκου
νωντα:ς το κεφάλι- τώρα κα.τά
λαοα. γιά ποιο τριcι:ντcι:cρυλλάκι με
ρωτάτε. Τώρα. δα άποτρα.οηχτή
κα.τε στο διά6α. του Μα:θιου, του
�ω6ια.σμένου. 'Αλλά είναι κι' άλ
λη λώβα. χειρότερη άπο τη λώβα
του κορμιου... Ή νέα. που άνέοη
κε προ λίγης ωρα.ς δεν εlναι άπο
δω. Την είδε δ Μαθιός. Είνε άπο
το κάστρο του Σαμπερυ κ' είναι
ή μοναχοκόρη του δημίου του α
φέντη μα.ς, του κόντε Θωμά. 'Έρ
χεται έδω σε μιά της γρηά συγ
γένισσα.. Δεν είναι γιά νά την προ
σέξουν αρχον:όπουλα. Ό πατέ
ρας της-ό Θεος ας τόνε συμπα
θήση-εχει πάντοτε ύγρο το
κονισμένο πελέκι του άπο ανθρώ
πινο αίμα...
οι ιππότες κι' ο[ σεργέντες
άλλαξαν δμιλίχ. Σιγά - σιγά έ-
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τρά6ηξαv για: τόν πύργο του
καστελλάvου του Άγίου Μιχαήλ,
δπου εμεινε δ κόντε Ρο6έρτος με
τη συνοδεία του.
Ό VΟθων εμεινε πίσω, ά:φου
εδωκε το γεράκι του σ' ενα παι
δόπουλο. Έσίμωσε τον παπα.
-Εlσ:χι 6έ6αιος- που εΙπε,
χ' ετρεμε ή φωνή του- πώς αυ
τό το ευγενικώτ:χτο το κορίτσι
εΙναι rι κόρη του δημίου τής Σ:χ
βόγιας;
-'Άρχοντά μου, τrιν ξέρω ά
πο παιδί. 'Έρχεται κάπου-κά
που έδω. Δεν εΙναι σωστο yα τr,ν
κυττανε των αρχόντων τα παι
διά. Ό πατέρας της δεν εχει τηv
cίδειχ να 6γη ά:τό το κάστρο
του Σαμπερυ δίχως τη μαύρη τr1
μάσκχ. Γιχτι εvας δήμιος εfναι
πρόσωπο ντροπιασμένο.
Φείδι ψχρμακεpο εοχγκωσε
την κχpδια του 'Όθωνος. '1Ό χ[
μά του πάγωσε μέσα στίς φλέ6ες
του καί τα στήθη του του ψ:ίνη
κχν &:δειανα σαν νάχε νεκρώσει
την καρδιά του ή παγωνιά μιας
θεοσκότε:νης έρημιας. Ό πατ.ας
εfοε τόση απελπισία μέσα στη
ματιά του, ωστε τόν έ-:,υμτ.-Sνεσε
πατρικά.
-Καλέ μου άρχοντα - του
εlπε-δ Θεος να σ' ευλογfι στης
ζωής σου το δpόμc;. Μην ά:11 ίνης
τη λύπη, για ο, τι κχί νάνε, να
σου τρώη σαν το κακό τδ σκου
λήκι τ·ην καρδιά. <Όλος δ κό
σμος είναι για τους νέους κα:t
τους ευγενικους fτ.πότες καt rι
τιμές λένε πώς φέρνουν πλούσια
χαρά. 'Άν μου ήταν 6ολετό νά
διαοάσι.ο το μχγικο το 6ι6λίο που
εχουμε στην κρύπτη της εκκλη
σιάς μας, θά σουλεγα το μεγι:ί.λο

το μυστικο της χαρα .
'Αλλα δεν είναι για μένα τι>
διά6ασμά του.
-Το 6ι6λίο;- εκαμε κάπως
άνόρεχτα, ά:λΗ καί μέ ά:πορία b
'Όθων.
- "αί, χρυσέ μου ά:φέντη· είν'
ενα 6ι6λίο παληό, τ.ιο πα:ληό,
μπορεί κι' ά:πο τον κόσμο. VΕ
χουμε άκουστα πώς βρέθηκε μο
ν-�χό του έδω στον τόπο, κι' οταν
χτίστηκε ή έκκλησια το βάλανε
στην κρύπτη της. Δεν εχει γράμ
ματα χpιστια:νικα σαν αυτα πο&
δια6άζω στο Ευαγγέλιο και
στάλλα τα εκκλησιαστικά τά
χαρτιά. 'Έχει κάτι παράξενα ση·
μάδια:, ξεθωριασ;.ι.ένα, που κανείς
δέ μπόρεσε να τα ξεδιαλύνη. Λένε
πώς μόνον ενας άνθρωπος άγνός,
που νάχη δοκιμάσει την πιο με
γάλη χαρα fι μια πολυ μεγάλη λύ
πη, θα μποpουσε νά το δια6άση τη
νύχτα της χρονιάς που γεννιέται
δ Χpιστος κι' αvοίγουν ο! ουρα
νοι και κα:τε�αίνουν of άγγελοι
προς τη γη για τη μεγάλη χαρά.
'f σαν
'
" ',lιε...
• ,. α.
απο•
-y
Ό 'Όθων έχαμογέλασε λυπη
τερά. Δεν εcωκε σημασία στα.
λόγια τοίί γέρο - παπά. ΊΌΥ έ
χαιρeτισε κι' ά:νέβηκε σιγά-σιγά
προς το κάστρο. 'Από τη μεγάλη
τη σάλα τοσ 1σογείου άκούονταν
ή φωνές καt τά τραγούδια των
σεpγέντηδων. Ό καστελλανος ει
χε καλά κρχσιά τής Βουργουν
δίας στά κελλάρια: του κχt οί
σεpγέντες είχαν ορεξη άκαταδά
μαστη. Ό 'Όθων, μέ 6αpειά την
καρδιά, ανέ6ηκε στον ψηλότερο
τον πύργο και 6γηκε στr. βίγκλα
του κάστρου.
'Α ντικpυ πυργωνόντανε τά βοu-
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να που χωρίζουν τη Σα6όγια άπο 6ίγκλας, εγειρε τό κεφάλι καl τιi.
τα μέρη του Δελφινάτου, κατα δάκρυά του κύλησαν καυτερά άπb
τη νοτιά. •Αριστερά, ψηλότερ· τα φλογισμένα τά μάγουλά του··
&:κόμη και &:π· αυτά, ίίψωναν προς τον τοίχο του κάστpου...
προς τον θαμπον ουρανο τις μυ·
***
τερές των κορφες τα βουνα που
κρύβανε τη Λομπαρδία άπο τού
Πως ζωντάνεψε τη νύχτα τb
τη την κοιλάδα. Κάτασπρα ως μικρό τό χωριό, μόλις εσήμανε fr
τις χαμηλότερες τίς πλαγιές των, καμπάνα γιά τη Χριστουγεννιά
έκαναν να φαίνωνται σκοτεινό· τικη λειτουργία! Ό κόντε Ροτερα τα κοκκινοχώματα της κοι· 6έρτος, συντροφεμένος άπό τους
λάδας καl ή σταχτόμαυρες σκε· Επιπότες του και τους σεργέντες
πες των πύργων του κάστρου, καl τα παιδόπουλα καl τον κα
δπου το χιόνι δεν μπορουσε να στελλάνο του κόντε Θωμα, πή·
σταθη. Μια οαθεια ήσυχία σκέ γαινε στην εκκλησία. ΟΕ μπορ·
παζε τα πάντα καθώς το φως της yκέζοι με τα γιορτινά τους, ή
ήμέρας χαμήλωνε προς τό δειλι· κυράδες του κάστρου καl τά κο·
νό. Μόνο κάπου -κάπου εσχιζε ρίτσια τους, άδέξια καl φο6ισμέ·
τον ηp.εμο αγέρα το κρώξιμο ΚΟ• να μπροστά στους άρχοντες της
ρακιου που άναφτερούγιζε άπό Καμπανίας που τρα6ουσαν yιά.
τα γυμνά κλαδιά των δέντρων την • Ανατολή, είχαν στριμωχθη
της πλαγιάς.
yιά νά 1δοΟvε τους Εππότες. Τά
Ό 'Όθων α1σθανότο:νε τήν άγόρια, 6αστο0σα.v δαδιά Χαl
των σπιτιωv χορεύκαρδιά του παγωμένη. 'Όλος δ στουςc τοίχους
,<
'ι::
κόσμος του φαινόταν πως εχανε ανε οι ·,ι(�κιοι παρα.,,εvα.
Ό παπα-Μπονιφάτιος ε6αλε τα
κάθε νόημα. Ή 'Ιερουσαλήμ,
που είχε πάντα ονειρευθη, δεν δυνατά του yιά vα τιμήση τήν
τον τραβουσε πιά καl τρόμαζε έΧκλησία του Άyίου Μιχαήλ.
δταν θυμόταν τον δρκο που είχε • Αλλα είχε πάρει για βοηθους
δώσει τη στιγμη που δ θειός του στο χορό των παιδιών που έψελ
δ κόντε Ροβέρτος τον άρμάτωσε ναν τους ίίμvους κάποιους άσεβέ
Εππότη. Ή γλυκειά, ή παράξενη, στατους νέους με καλες φωνές. κι·
ή τόσο ευγενικιά μορφη του κο αυτοί, μη εχοντας καιρό κι· ορε·
ριτσιου που είχε 1οή γιά μιά στι· ξη yιά νά μάθουνε τα λατινικα για
γμη κάτω εκεί στο χωριό, χανό· χάρη του κόντε Ροβέρτου, τρα·
τανε τώρα μέσα σ· ενα σύννεφο γούδησαν, πάνω στους σεμvους
κόκκινο, σαν άπό άχνους που ά· τους σκοπους τής εκκλησίας, πα•
ναδίνει αίμα άνθρώπινο. 'Ένοιω· ληόλοyα, ραντισμένα με κρασί,
θε τρομαχτικά στα κατά6αθα της για τα κορίτσια τους. Ό κόντες
καρδιάς του, οτι ή θύρα τής άγά· κάτι ενοιωσε καl χαμογέλασε
πης που είχε άνοίξει γιά μιά γοp· διασκεδάζοντας. Ή γυναίκες,
γη στιγμη ξανάκλεισε γι· αυτόν κρύψανε τά πρόσωπα, σαν νάχα·
πάν\οτεινά. Καl καθώς ήταν ά νε πέσει σ· εκστατικη προσευχη
κουμπησμένος στο άνοιγμα της καl μερικοί μποργκέζοι ι. ήλικιω-
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μένοι μουpμ')ύpι-:1-:ιν κάτω άπο τα
-μου-:1τ:iκι-:χ τ-:ϊ:.ι; μεpικες φοοέpε;
-για τα ι.-:χλr, 6π-:χιδα. 'Αλλά, στο
τέλος, δλα τ.r,γ-:χν κ:ιλc:ί, κ-:χt δ
Κύριος της δ6ξης γεννήθηκε κ-:χί
στον"Αγιο :;\lιχ-:χηλ κ-:χτχ τήν έ;:ι
θυμία της κχpσια; του τ.ά.τεp
l\1 πονι:pά.τιου.
'0 λειτουpyίc1. έτελείωσε κι· 6
κ6ντες μέ την ακολουθίχ του ξχ
ναyύpισ-:χ•ι στόν πύργο του κ-:χ
στελλάνου. �ιyc:ί-σιγα τα πχτή
ματα έσούσανε στο λιθόστρωτο
του δp6μου. Ό π-:χπας με τούς
σ-:χ;φιστά.νους του έσιyύpισε την
έχκλησί-:χ, έμουpμούpισε μια τε
λευταία πpοσευχη καί 6yηκε κι'
αυτός, τpα6ωντιχς το σιδερένιο
φύλλο της τ.6pτχς πού σήκωσε
κλείνοντας μια μεγάλη παράξενη
6οη στην άδειχνη την έχκλησία.
Τότε μονάχα έκατάλχί3ε δ 'Όθων
τ.ώς εμεινε κλεισμέ•ιος έκεί μέσ,:,
γιατί άκουσε το μεγάλο κλειδί
να τpί,..η στην πχληα κλειδωνιά
κχί τα 6ήμ,:τ-:χ του πχπα καί
των σχκριστάνων ν± σ6ύ·ιουνε
μέ-:1α στηγ 6αθεια της νύχτας τη
σιωπή."Ε-ια μ6νο λυχνάρι εκαιγε
στίς πλάκες του πατώμ-χτος,
κο·ιτά στό βωμό. Στην άpχrι έ
σκέφθηκε να χτυπήση την πόρτα
1tpίν ν· απομ-χκpυ-ιθή δ παπας.
''rστεpα μετάνοιωσε. Καλύτερα
πού ήρθε ετσι να μείνη μοναχός
του στην άδεια την εκκλησιά..
Βυθισμένος σε πικρούς στοχα
σμούς, δεν εlχε νοιώσει δτι οί
Εππότες εlχαν φύγει. • Αποτpα6ηγμένος στην τ.ιο σκοτεινη της
iκκλησίας γω•ιιά, καταποντισμέ
νος στο κενο της χαρδιας του'
ουτε το�ς ϋμνους εlχε ακούσει,
()Utε τη χριστουγεννιάτικη λει-
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τουpγί-:χ. "' λλη μια φορά, έοω
καί λίγους μήνες, είχε ξ-:χγpυπνή
σει δλομόναχος μέσα σε μ:αν
εκκλησιά - τη νύχτα της π::φα
μονης τής ήμέρα.; πού τον cίpμά
τωσε ίπr.6τη δ θείος του. Ξεχ�ί
λιζε τότε ή κ:ιpοιά του άπο ά
φθαστη χ:ιpά κ-:χί θα:pροϋσε τ.ω;
τον πχράστεκ:ιν οί άγγελοι του
Κυρίου καί οί ψυχές των ίπποτών
της ο1κοyενεία:ς του - του πατέ
p-:χ του πρωτ-χ - πρώτα: - τ.ού
είχαν πέσει με το βαρύ σr.:χθί
στο χέρι, πιστοί στον δρκο τους.
Ί'ώp-:χ ...
Δοκίμα�; νά πρ?σευχηΗi( κ • έ
γονα, τισε. Ενα; πονος τοΟ εσφχ,� α,
ς, ,
Ν·αχε πεταςει
ξε την
, κχpc1ια...
πο μέ::ι-:χ τη; ω; και ή χθεσινή
του ή πίστις; �ηκώθηκε. Πrρε
άπο χάμω το λύχνο μηχανικά.
Δεξιά του είδε μιά πόρτα: χαμη
λή. Μήπως είναι κανένα κελλί
πού νά μποpουσε νά ξαπλωθη;
'Έ-:1υpε το μάνταλο κι' εσπρωξε.
Ή π6ρτα άγοιξε μέ τρίξιμο πού
αντιλάλησε σκληρά στην αοεια.νη
την έκκλησιά.. Ήταν ενα κελλl
θολωτό' κρύπτη σαν αύτες δπου
cρυλανε στα μοναστήρια τ' &για:
λείψανα. Στη μέση, πάνω σ' ενα
άναλόγιο σκαλιστό, αναπαυόταν
εν-χ μεγάλο, χονδρο 6ιολίο. Δί
πλα 6ρισκόταν μια λαμπάί3:::ι. ψη
λή.
Ό 'Όθων την άναψε απο τό
λύχνο. Το κελλί έcρωτίστηκε σ·
εναν τρόπο πού οί ησκιοι μαζεύ
ονταν προς :to θόλο κο:ί οί τοίχοι
φάνταζαν σαν να έκυμα:τουσαν.
Βαρύθυμος άνοιξε το 6ιβλίο καί
το κύτταξε εκστατικός. Δεν εlχε
γριχμμα:τα. Στίς σελίδες του ήταν
σκιές κχί κάποιχ πχράξενα σ-ι:ή-
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μα.τα. 'Όσο τά. κuττουσε κχνείς,
Προχωρεί προς τ·η·; δλάνοιχτη,
τόσο εμοια.ζα.ν σαν νά. ορισκόντα.· πύλη δ 'Όθων. Καί τή στιγμη•
νε σε μια. άτέλειωτη μεταμόρφω που πατεί τό διαμα•ιτένιο κατώ
φλι της, τό φως τ·ης χαpας τόν
ση.
-Αύτό Θάνε τό μαγικό ,ό οιολίσ συναρπάζει στη λαμπρό-τ;ητά του-,
που ελεγε τό μεσημέρι δ πά.τεp κα.ί άκούει άπό τά βάθη της ψu
Μ πονιφάτιος- εσκέφθηκε δ 'Ό χ·ης του τό μεγάλο, τό α1ώνιο
θων. Νά κρύοη αρά. γε τό μυστι ·μυστικό... Ξεχνώντας τόν έ,ωτό
κό που γιατρεύει τίς ψυχές, δπως του, μπήκε στην πολιτεία της με·
ελεγε; ...
γάλης χαρας...
Ή μχτιά. του κc.φφώθηκε στίς
**�
σελίδες του χωρίς ελπίδα ...
'Ύστερα άπό κάμποσες μέρες.
Κα.ί νά.! τό οιολίο άρχίζει νά
μεγα.λώνη, νά. μεγα.λώνη, νά. με τά. χιόνια λιγόστεψαν στά κορφο·
γα.λι�νη άκα.τά.πα.uτα..... 'Όρθιο οούνια καί τό διάσελο προς τή
τώρα γεμίζει δλο τό κελλί που Λομπαρδία μπορουσε νά πα.τηθή.
χά.νετα.ι πιά.. Άλλα. δεν ε[να.ι Ό κόντε Ροβέρτος τό διά.οηκε με
πλέον οιολίο. Είνε πύλη θει�ρα. την άκολοuθία του. Κα.οάλλα στ'·
τη, με διάπλατα φύλλα χpuσα. αλογό του, δ 'Όθων &yνά.ντεuε
Ε[ναι πύλη μιας μεγάλης, πα. πρός τίς δασωμένες πλαγιες ΠΟU·
νόμορφης πολιτεία.;, με θόλους χαμ·ήλωναν τώρα. κατά τους κάμ
που άσ,pα.ποοολουν καί πύργους πους και τίς θάλασσες. 'Αλλά.
σαν άπό φως. Καί άπό μέσα, δεν εολεπε ουτε τά. δάση, ουτε
γνώριμες μοpφες άγγελικές, δ,τ: τά. οοuνά, ουτε τ·η χαρούμενη
ώνειρεύτηκε μια. ψυχή άπό τον συντροφιά των κα6αλλάρηδων ·
καιρό που δπάpχει - δλες, δλες που ε[χαν λuτρωθ·η από τή σκλα
ζωντανές, χαρούμενες, του χα.μο· βιά του χιονιου. Ό ευχάριστος
γελουν. Τον καλουνε νά. μπη ψυχρός άνεμος των οοuνων τοi3,
στην πολιτεία που επόθησε με επύρωνε τό α[ μα. στά μάγουλα.
τόσο καημό. Σχρακηvοt δεν δπάρ Με τά μάτια του εκστατικά ε
χοuν εκεί μέσα. Είνε � Ίεροu· ολεπε πά.ντοτε την ουράνια. πολι
σαλήμ, άλλα. μια. 'Ιερουσαλήμ τεία που πά.τησε τό κατώφλι της
άσύγκpιτη, ομορφότερη άπό δ,τι μιά Χριστουγεννιάτικη νυχτιά ..
μποpσυσε κανείς νά φα.ντασθη Ή -καρδιά. του ζουσε τώρα εκεί
ζωή του εκuλουσε
στίς &γνότερες τής ψυχής του μέσα καί
στιγμές. Κα.ί - δεν είναι ψέμ στου τpαγοuδιου της τό ρυθμό.
μχ - � κόρη που είχε ίοή κάτω Κα.ί κανείς στον κόσμο, κανείς,.
εκεί, σε καποιο κά.στρο του 'Αγί δε μπορεί νά οοuοά.νη τό τραγου
δι τ·ης μεγάλης 'Ιερουσαλήμ μέ
ου Μιχαήλ, σ' εναν τόπο που
τον λέγανε Σα.οόγια., έδω καί μιά.ν σχ σε μιά ψυχή που δ πόνος τής
α.1ωνιότητα. γιομάτη τ.όνο, νά. την, χάρισε φτερουγες yιά νά φύγη·
άγγελος με φτερά., γλυκύτατη άπό τόν ψεύτικο τόν έαuτό της
κα.ί εύγενική, που τον κuττα μέσα κα.ί νά κινήση γιά τή μεyάλ
του Χρέους σταuροψορία..
στά μάτια με χαμόγελο.
1
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NlJ<. OY .
Αν νάι κρa-ιας κaλάι μπορης

το λογικό σοu, δτaν τρ1 γόp.ω σοu δλοι
αχοuν χaμένa κal σ' lσε
Αν νάι

της τaρaχης των ρ[χνοuν την a1τ1cz,
lμπισ.τεύεσaι μπορης

τον ί.δ.ιο τον έauτό σοu., οτaν ό κόσμος.
:iεν σε πιστεύει, κι' αν μπορjjς
νάι. τοu σχωρνας auτή τη δ_ucmισιtL<t,
::Νάι περιμένης, αν μπορης
δ[χως νάι χά:νης τήν, υπομονή σοu,
Κι' αν δλοι σε σuκοφav-ιοuν
νάι μή κaτcιδεχτης ποτέ το ψέμμ,ιi,
Κι' αν σε μισοuv, lσύ ποτέ
σε μίσος τaπεινο νά μην ξεπέσης,
Μά. νά. μή κcίνης τον καλο
η ·τον πολν σοφό στά λόγια.
·�Αν νά. όνειpεύεραι μπορjjς

* *

κal νάι μήν εΙσαι δοuλο; των όνε[ρων,
...Αν. νάι στοχ.άζεσαι μπορ.ης
δ[χως νά γ[vη ό στοχασμός σκοπό.ς cιo.u,
-Av ν' iντικρύζης σοu βαστα
το θριιχμβο κaι τη συφορ« παρόμοια,
:Κι' ομοια νάι φ.έρνεσαι σ' auτονς
τονς δuο τ.u,pανν.ικοuς άπατεφvες,
"Αν σοϋ βαστα ή ψuχη ν' άκοuς
δποιaν άλήθειa lσν εΙχες ειπωμένη,
αpαλλaγμένη _ά:π τον.ι; κακους
γι4 νiναι γιάι τονς &μναλοuς παγίδ<J,
,

.
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�Ή συν'frημμένα νά, θωp,ηι;
δσα σοu εχουν ρουφήξει τή ζωή σου,
:Καt πάλι νά ξαναρχινίiι;
νά χτLζηι; μ' έργαλεία πουναι φθαρμ.έν�.

* *

"Αν δσα άπόχτησει; μπορηι;
σ' ενα σωρό μαζύ νά τα μαζέψηι;,
:Και, δLχwι; ,φόβο, μονομιαι;
κορώνα η γράμματα; δλα νά τά πα·ίξηι;,.
:χαt νά. τά χάσης, 1'tαt άπ' άρ,χ-τjς
άτ pάv,
. ταχτοq, νά ξεκινήσης πάλι,
:καt νά μή βγάλης καt μιι..ι�
ποτέ, γι' α-ύτό τον, ξαφνικό χαμό σου,
ν
νεu
κ
διά
μπορηι;
α
p
·"Α
α· � � R
καt σπιλάχνα καt μυαλό καί δλα νά•σq1ίξης�
--Jα σε δουλέψουν ξαναρχης
κι' ας εΙναι-·d!� πολύν καιρό σωσμένα,
:
Καί νά κρατιέσαι πάντα όpθός
οταν δεν σwχει τLποτε άπομεLνει,
-παρά- μον&,Gα. ή θέληση,
κράζο�τας ο� δλ' α,uτά «Βαστίiτε!1>.

* *' *

"Αν με τά πλήθη νά μιλίic;.
_μποp,fjς, καt νά κρατίiς τήν άρετή αοu,
.
:::Μέ βασιληά.δες νά γupνίiς,
δLχωι; άπ' τούς ,μικρούς νά ξεμακρuνηι;,
�Άν μήτε cρLλοι, μήτ' έχθροl
μποpοuνε πιiι ποτε νά σε πειράξουν,
""Ολο• τόν κό. αμ:ο αν άγαπίiς,
μά καί πο-ε. πάρα- πολύ χα.νένα,
�Άν τοu θuμοu σ_ου τίς στιγμες
πού φαLνεται άδυσώπητη ή ψυχή σου,
μπορης ν' ιiφLσης νά διαβοuν,
την πρώτη ξαναβρίσκον,αι; γαλήνη,
Δική σου θ&ναι τότε ή Γη,
μ' όσα καί μ' δ,τι άπά.νω της κι' a.ν εχη,
κaτι
&κόμα.
πίΌ
πολu
.
"Αντρας άλ:ηθινός θα-σαι, πα�δL μο.�.
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ΟΙ Α ΤΟΜΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
Τοίί ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. Ι!!ΑΝΝΙΔΙ['

Ο

ΤΑΝ εις τάς άρχάς τοϋ
παρελθόντος αlωνος δ
'Άyyλος χημικός και φυσιο·
δίφης DaJton διετύπωσεν ώς
συμπέρασμα των κατά την έ·
ποχην έκείνην έπιστημονικων
κατακτήσεων, την άτομικην
αύτοϋ περi συστάσεως τfjς
ϋλης θεωρίαν, εις τό περίφη·
μόν του σύστημα περι Χημι·
κfjς Φιλοσοφίας, ή άρχαία ά·
τομικη περ1 ϋλης θεωρία των
'Ελλήνων «άτομικων φιλοσό·
φων» τοϋ 5ou π. Χ. αlωνος
ελαβε την πρώτην αύτfjς έπι
καιρότητα.
Νέαν έπίσης έπικαιρότητα
ελαβεν ή έν λόy<t) άρχαία θε
ωρία βραδύτερον, άπό των
άρχων τοΟ παρόντος αlωνος,
μέ τάς κατακτήσεις τfjς σuy·
χρόνου έπιστήμης εις τόν το·
μέα τfjς δομfjς των χημικών
άτόμων.
Οϋτω ή παγκόσμιος έπιστη·
μονικη σκέψις δικαίως έστρά·
φη και πάλιν πρός τό Άρ
χαϊον Έλληνικόν ΠνεΟμα,
διά νά άποτίση πρός αύτό
φόρον τιμfjς και θαυμασμόν,
δπως και εις τόσας αλλας
περιπτώσεις.

* **

θά επρεπεν δμως έδω νά
προταχθfj δτι, οϋτε εις την
πρώτην περίπτωσιν, οϋτε εις
την πρόσφατον, al κατακτή·
σεις τfjς έπιστήμης και al έξ

αύτων θεωρίαι ταυτ(ζονται
έ-ιτακριβως πρός την έξενε·
χθεϊσαν παρά των άρχαlων
άτομικων άνrίληψιν, ώς θά
ίδωμεν κατωτέρω. ΤοΟτο δέ
διότι ή διατυπωθείσα παρά
τοϋ προρρηθέντος DaJton καi
έπικρατήσασα έν τfi έπιστήμη
έπ1 ενα σχεδόν αl&να άτομι
κη θεωρία άφορα τά λεyό·
μενα «χημικά ατομα», σωμά·
τια ποικίλης μάζης, τά όποϊcr
δμως, ώς απεδείχθη κατόπιν,
δέν εΤναι ατομα, δηλαδη &
τμητα σωμάτια ϋλης ώς τfjς.
άpχαlας θεωρlας, άλλά συγ
κροτήματα σύνθετα έξ αλλων
μικροτέρων σωματίων, δια·
φόρων κατηyορι&ν μάζης,
βαρέων, μέσων και έλαφρ&ν.
τά όποϊα ύπό διαφόρους άνα
λοyίας και σχέσεις συyκρο
τοΟν τά άρχικ&ς άποκληθέν
τα ατομα, τά χημικά ατοι-ια.
δλων τ&ν yνωστ&ν στοιχεί
ων της ϋλης. 'Αλλά οϋτε και
πάντα τά σωμάτια πού συνι
στοΟν τά χημικά ατομα δύ·
νανται νά συyκριθ&σι πρός
τά ατομα, τούς «άτόμους»
τοΟ Λευκίππου και Δημοκρί·
του, διότι, ώς έλέχθη, ταΟτα
εΤναι διαφόρου μάζης. Έκ
τούτων τά έλαφρά, τfjς τάξε
ως τ&ν ήλεκτρονίων, ποζι
τρονίων και νιτρινίων, εΤναL
τά εχοντα την έλαχίστην μa:ζαν, ένω τά βαρέα, τfjς τάξε.-
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ως των πρωτονίων και νετρο·
νίων, την μεyίστην, 1850 πε
ρίπου φο_ράς μεyαλυτέραν τfjς
των έλαφρων, τά δέ μεσαϊα
ένδιαμέσους μqζας κειμένας
μεταξυ των έλαφρων και των
βαρέων.
Ή πλήρης άνασύστασις
της άρχαίας άτομικfjς θεω
ρίας, τrρός 0ύyκρισιν, δεν εΤ
ν<:rι τrολυ ευχερής. Και τοΟτb
διότι, των άtομικων φιλοσό·
φων, δπως συμβαίνει μέ δλους
τους προσωκρατικούς, ουδ�ν
τrληρες ερy9ν Εφθασε μέχρις
ήμων. 'Αποσπάσματα έκ τcbv
ερyων τοΟ Δημοκρίτου και
μόνον δροι τινες και εν άτrό
σπασμα τοΟ διδασκάλου' του,
τοΟ Λευκίπτrου, περί τοΟ δ·
ποίου κατωτέρω,
Ή κεντρικη άντίληψις των
έν λόyφ φιλοσόφων, έκ των
δποίων δ Δημόκριτος ύπό τι·
.· νων θεωρε·ϊται ώς Πυθαyό·
ρειος, ητο δτι i) _ϋλη δεν δύ·
ναται νά διαιρεθfj άτrεριορ(·
στως, άλλά μέχρις όρίου τι·
νός, πέραν τοΟ δτrοίου ή δια(·
ρεσις δεν είναι πλέον δυνατή.
Τά μη δεκτικά δέ ,:rεραιτέρω
μερισμοΟ άτrειροελάχισΊ;α σω·
μάτια της όλης άπεκάλεσαν
«άτόμους», ύπό την κυριολε·
ξίαν_ τfjς1 λέξεως. Έδέχοντο
δε δτι αl ύλικαt μορφαί συν·
τίθεvτ'αι έκ των άτόμων τού·
· των ύτrό διαφόρους, δι' εκα·
στον εΤδος μοpφης, · σχέσεις.
Άτrέδιδον έν άλλοις. λόyοις
εtς τά άτομα, άπειρα τό πλfj·
θος, την εννοιαν ουσίας κο·
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σμικης, φύσεως μεμερισμένης,
άσυνεχοΟς.
Τά άτομα έθ.εώρουν κεκτη
μένα τρεϊς βασικάς tδιότη·
τας: Την εκτασιν (ρυσμόν),
την κίνησιν (τροπην) και την
έκ ταύτης μεταβολην καί την
άμοιβαίαν μεταξύ των έπί·
δρασιν (διαθιyήν). Έδέχοντο
τά άτομα ώς είδος τrυκνfjς ου·
σίας, τά άτrεκάλοι.ιν δέ «να
στά», δηλαδη πυκνά, έν άντι·
θέb'ει τrρcς έτέραν κοσμικην
ουσίαν την δποίαν ώνόμαζον
«κενόνι», άνευ δηλαδη άτό·
μων, ουσίαν άραιάν, συνεχfj,
έντός της δποίας έκινο;:'ντο
τά άτομα. Ουσίαν έπίσης ύ·
παρκτην ώs τά άτομα « ... έ·
τεη δέ άτομα και κενόν»,
(πραγματικά δε τά άτομα
και τό κενόν), ώς ελεyεν δ
Δημόκριτος.
Τινες δέχονται, ώς προελέ·
χθη, δτι δ Δημόκριτος ύπfjf,·
ξε πυθαγόρειος. ΤοΟτυ τrαρ•
αλλων άμφισβη'τεϊται. Ή τrε
ρl δύο κοσμικων ουσιων δμως
άντ(ληψις αuτοΟ, 'ώς καί τοΟ
διδασκάλου τ:ου, τοΟ Λευκίτr·
τrου, σαφως καταδε·ικνύει δτι
άμφότεροι ησαν τουλάχιστον
έπηρεασμένοι άπό την πυθα·
yόρειον διδασκαλίαν περί δύο
κοσμικων ουσιων καί των θε
μελιωδων tδιοτήtων αυτων.
Συyκρίνοντες λοιπόν τάς
έν συντομί\Χ έκτεθείσας άντι·
λήψεις των δύο φιλοσόφων
πρός τάς συγχρόνους έπιστη·
μονικάς, έξάyσμεν τό συμτrέ·
ρασμα, δτι τά ατ.ο,μα αυτων-

'
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δέν είναι τά χημικά άτομα
επιστήμης, διότι τά τελεu
ταϊα ταΟτα δεν εΤναι ατοι1α,
άλλά σύνθετοι μορφα{, ώς
προε(πο;.ιεν.
'Απομένει άκόμη ή σύγκρι
σις των άτόμων των φιλοσό·
φων πρός τά διάφορα συστα
τικά των χrιμικων άτόμων,
πρός τά βαρέα, τά μεσαϊα η
τά έλαφ;:>:t σ::.:,μάτια. Πρός τά
βαρέα συστατικά, τά πρωτό·
νια η τά νετρόνια π. χ. η πpός
τά μεσόνιJ έκ των μεσαίων
δεν δύνανται πάλιν νά σuy
κριθ@σι διότι, βάσιμοι ύrτο
ψ(αι ύψίστανται δτι τά βαρέα
σωμάτια είναι σύνθετα και
ούχι άπλα. Πρός δέ, ώς έχει
άποδειχθη, τα μεσόνια δια
σπωνται εlς ήλεκτρόνια και
εις ετερα έλαφρά η μεσαϊα
σωμάτια. Ή πρός τά έλαφρά
συστατικά των χημικων άτό·
μωv σύy,φισι;, ώς δέχεται
τcχΟτα ή σύγχρονος έπιστημο·
νικη άντ(ληψις, θά ητο ίσως
μαλλον έπιτuχης. Διότι τά έ
λαφ;:>ά ταΟτα συστατικά, (δ(
.ως τό ήλεκτρόνιον, τό όποϊον
εχει καλύτερον των άλλων
μελετηθfj, θεω;:>εϊται έπι τοΟ
παρόντος τουλάχιστον ώς εν
των έλαχίστων σωματίων.
Πρός δε εχ,ει μαζαν καταλαμ
βάνουσαν εκτασιν, έν κινήσιι
εύp(σκεται περι τόν πυρfjνα
τοΟ χημικοΟ άτ6μοu και περι
τόν rδιον αύτοΟ άξονα καl
δημιοuρyεϊ περι έαυτό πεδίον,
τουτέστιν έπ(δρασιν ε(ς τά
πέριξ αύτοΟ σωμάτια. nΗτοι
κέκτηται τάς αύτάς περίπου
Ιδιότητας τάς άποδοθεϊσας

εlς τους «άτόμοuς», δηλαδη
ρυσμόν, τροπην και διαθιyην
(εκτασιν, κ(νησιν, έπίδρασιν).
Έπ1 τοΟ παρόντος λοιπόν
θά ήδύνατό τις νά δεχθfj δτι
ol «άτομοι» των άτομικων φι
λοσόφων εΤναι μαλλον τά έ
λαφρά συστατικά των χημι
κων άτόμων, τά ήλεκτρόνια
π.χ., έκτός αν βραδύτερον ή
έπιστήμη διαπιστώση δτι καl
ταΟτα εΤναι δεκτικά περαιτέ
ρω διαιρέσεως.
*

* *

Al φιλοσοφικαι δμως άντι
λήψεις των έν \όyφ άτομικων
φιλοσόφων, (δίως τοΟ Δημο·
κρ(του, που εΤναι όπωσδήπο·
τε περισσότερον yνωστα( έκ
των όλ(yων διασωθέντων ά
ποσπασμάτων αύτοΟ, περιω
ρίζοντο μόνον εlς την περι
των άτόμων θεωρ(αν των;
Άσφαλως δχι, ώς καταδει
κνύεται έκ των σωζομένων
lδ(ως έκ της φιλοσοφίας τοΟ
Δημοκρίτου, άλλά και έκ της
περι αύτο�:3 γνώμης των σuμ
πολιτων του τω ι 'Αβδήρων
τη ,. Θράκης, οίτινες ώνόμα
ζον τοΟτον «σοφ(ανJt- διά τάς
πολυσχιδείς και βαθε(ας αύ·
τοJ γνώσεις, διά τάς όπο(ας
και ό 'Αριστοτέλης ε-ιραψε
περt αύτοΟ δτι «εοικε περl
άπάντων φρονfjσαι» (φαίνεται
δτι ή::τχολήθη περt δλων).
Οϋτω άπό τό μοναδικόν ά·
πόσπασμα τοΟ Λεuκίπποu πλη·
ροψορούμεθα την διατ6πωσιν
της άρχης της α(τιότ'ητος, ή
όποία άπετέλεσε τό θεμέλιον
της έπιστήμης τόσον καιρόν
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1<α! tώρα άκόμη, αν και άμψι·
οβητεϊται σήμερον ύπό τινων
-νέων έπιστημονικC>ν θεωριC>ν.
<fOύδεν χρfjr.α μάτην yίyνε
--ται, άλλά πάντα έκ λόγου τε
1<αt ύπ' άνάyκης».
Ό Δημόκριτος πάλιν δια
τυπώνει τηy y νώμην του περ!
-της ψυχης καί της προελεύσε·
,ως αύτης, όρίζων αύτην ώς ού·
-οιαστικόν είναι, σφαιροειδές
πυρός ατομον, προϊόν δηλα·
-<>η άνελίξεως τοΟ άτόμου του.
Καί δτι ή ψυχη εΥναι έκείνη
πού παρέχει ε[ς τά ζC>α την
κίνησιν, δτι αϋτη εΥναι τό
--rτρώτως κινοΟν. 'Ότι i) ψυχη
.είναι τό κύριον μέρος της άν·
�ρωπίνης ύποστάσεως, τό
χρηζον μείζονος προσοχης
καt ψροντίδος, διότι είναι
u<
- άτι τό θεϊον. Έδίδασκε δέ
την προσπάθειαν έξuψώσεως
της ψυχης διά της βΕλτιώσε·
ως της ήθικης καταστάσεως
--τοϋ άvθρώπου. Ή εύδαιμο·
-vία εyκειται έν τft όρθft της
•ψυχης διαθέσει, έν τft «εύθυ·
μίn» (ευ, θυμός) καί έν τft
«εύεστQ», έν τη yαλήνn δη·
λαδη και τη εύσταθείι;χ.
'Εκτός τC>ν ήθικων αύτοΟ
όποθηκC>ν ό Δημόκριτος δι·
.εκρίνετο διά την θρησκευτικό·
1ητα αύτοΟ καί διά την πνευ
�ατοδοξιαν του.
'Αδίκως λοιπόν τόσον αύ·
-ιός δσον καί ό διδάσκαλός
του, ό Λεύκιππος έθεωρήθη·
cαν ύλισταί ψίλόσοφοι. Είς τό
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ατοπον τοΟτο περt αύτC>ν
συμπέρασμα δύναται τις νά
φθάση δταν μονομερC>ς έξε
τάζη τά διασωθέντα τC>ν
φιλοσόφων τούτων καί περιο·
ρίζεται εις την περί κοσμολο·
yίας θεωρίαν των, χωρ!ς νά
προχωρη καί νά έρευνα και
τάς περί της ψυχης αύτων
άντιλήψεις, τάς πνευματοδό
ξους και τάς περί ήθικης ι
δέας των. 'Από κοινοΟ ταΟτα
πάντα έξεταζόμενα δύνανται
νά παράσχωσι την ' είκόνα
μιας θεωρίας ώλοκληρωμένης
περί φύσεως καί όντων, ώς
κα! περί των σκοπων αύτων.
***
'Εν κατακλεϊδι δέον να' το
νισθη δτι καί διά τόν Δημό·
κριτον ισχύει δ,τι καί διά
τούς πλείστους των προσω·
κρατικων 'Ελλήνων φιλοσό·
φων, τούς έμπνευσθέντας τάς
γνώσεις καί τάς ιδέας των
έκ τοΟ έσωτερισμοΟ των Να
ων της άρχαίας Έλληνικης
Παραδόσεως. Δεν τυγχάνουν
ουτοι μονομερεϊς' άλλά του
ναντίον συσχετίζουν άπολύ
τως τό yνωστικόν πρός τό ή·
θικόν μέρος της φιλοσοφίας
των. Έδω βλέπει κανε:ίς την
μεγάλην δΊαφοpάν μεταξύ
της άρχαίας καί της συyχρό·
νου ψιλοσοφικης καί έπιστη
μονικης σκέψεως. Τό σημεϊον
δέ τοΟτο εΥναι, καθώς νομί
ζομεν, λίαν άξιοπρόσεκτον.
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Μπετόβεv

Ό Μπετόβεν άνετράψη ώς καθολικός,
λλά ποτέ
δέν μ(λησε γιά τά διάφορα χριστιανικά δόγματα. Τό
πνεϋμα του πετουσε πολύ ψηλότερα άπό τlς άνθρώπι
νες διαιρέσεις του Άπροσ(τοu. Σέ στιγμές σuγ�ινήσεως
έσuνήθιζε νά γράφη προσευχές, άπό τις δποιες ή έ,τό
μενη ε!ναι ή γνωστότερη:
Πvεϋμα τωv Πvευμάτωv, Σύ πού διέχυσες τόv 'Εαυτό
Σου δι� μέσου παντός του διαστήματος καl ,τοu άτέρμονος

1

χρόνου, και ύψώθηκες ψηλότεrα άπό δλα τά δρια τi'jς άγωvι
ζόμενης σκέψης, άπό τό χάος εταξες αtώνια τάξη. Πplv άπό
τηv ύπαρξη των κόσμων ύπijρχες, πptv άκόμη καl άπό τηv
θέσπι ση των συστημάτων cχνωθεv καl κάτωθεν. 'Υπijρχες
πplv ή γη σάv κuκνος στόv οόράvιο αtθέρα vά πλέη, πριν ή'
δημιουργός άγάπη σου νά τηv άvαδόση στην ύπαρξη, vά'"σε
ύμνij μ' εόγvωμοσuνη. Τ( σ' έκ(νησε νά έκδηλώση ς· τήv tσχύ
Σου καl τήv άπεριόριστη θειότητα; Τι λαμπερό φως διηύ
θυνε τηv 'Ισχu Σου; ΣοφLα πέρ' άπό κάθε μέτρο! Πως l.κδη
Αώθηκε γιά πρώτη φορά; 'Ώ, διεuθυvε τό νου μου1 'Ώ, σή
κωσέ με πάνω άπό τό θλιβερό τοϋτο βυθό! ...
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ΝΘΡΩΠΙΝΗ αξιοπρέπεια.. .' Αυ
τές οί δύο λέξεις, ο! yεμαrες
ξυyένεια καί · μεyαλεϊο, βρίσκονται
πολύ συχνά σrά χείλη η σrήν α
κρη της πέννας του ή9ι,ωλόyου,
του κοι ιωνι:>λόyσυ, κάθε πολιτι
κοί} 11 δικτάτορα, καθε λοyίου. Τή
συχνή προβολή αυτών των δύο λέ
,ξεων, τήν παρατηροϋμε κυρίώς στή
μεταπολεμική περίοδο.
»Ισως τοϋτο νά γίνεται άπό άν
τίδρασι στά δσα α3λια yενήκανε
εtς βάρος της άνθρώπινης αξιο
πρέπειας, δσο διαρκοϋσε ή κατά
ρα του πολέμου. Στό χρονικό ε·
κείνο διάστημα της αλληλοσφα
yης των άδελφων άνθρώπων, δπου
κυριαρχοϋσε δ παροξυσμός της μα
νίας του όλέθρου, δλες οί άξίες,
καλλιτεχνικές, ήθικές, πνευματικές
καί μαζί μ' αυτές δ ανθρωπος, κο.ιι
ορτο ποιοϋνται καί εξουθενώνονται
χωρίς λόyο καί χωρίς σκοπό. Για
τί; Διότι ή αyνοια, δ εyωϊσμός, τό
συμψέρον καί ή κακία θόλωσαν
τήν κρ{σι των έκατό άνθρώπων πού
κυβερνοϋσ� τά μεyάλα κράτη της
Γης. Τόσοι περίπου ησαν οί άλλό
φpονες ,πού ρυθμίζανε τά πεπρω
μένα μας. Κάτω άπό τήν δεσπο
τεία τους, οί θεωρούμενοι τότε σάν
πολιτισμένοι λαοt καί τά δηθεν
προοδευμένα εθνη, πετοϋσαν τήν
μάσκα του άνθρώπου yιά νά
--φορέσουν τό κράνος του κτήνους!
Τέλος, καί q:ύτή ή μεyάλη συμ-
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φορά πού βαραίνει κάθε τόσο τήν
άνθρωπότητα, πέρασε δπως περ
νοϋν οί εφιαλτικές στιyμές ένός
κακοί} όνείρου. Καί δ ανθρωπος
πού βουτήχτηκε σrή λάσπη της
κατωτεpότητος καί εβαψε τά χέρια
του μέ άδελφικό αΤμα, άρχίζει νά
άvανήπτη και νά μετανοη πικρά ..
Ή τραyική εκείνη δοκιμασία τόν
εκανε νά ξυπνήση καί νά ζητα τώ
ρα τήν κάθαρσι καί τό λυτρωμό.
'Αλλά καί τώρα δέν εΤναι άκόμη
ελεύθερος. Ετναι δοϋλος των tδίων
του άδυναμιων. Βέβαια, ερyάζεται
σκληρά καί ίδρωκοπα yιά νά άνα
στηλώση ο,τι μέ τά ίδια του τά
χέρια yκρέμισ.Ξ, σάν μαινόμενος
μέσα στην παραζάλη του.
Και τώρα φροντίζει μέ δραστη
ριότητα, διά μέσου των διεθνών
καί παyκοσμίων Όρyανώσεων πού
!δρύει, νά καλλιερyήση σάν συνεί
δησι, δτι επt τέλους, πρέπει οί αν
θρωποι νά συνεννοηθοϋν μεταξύ
τους, yιά νά δημιουρyήσουν ενα
τρόπο ζωης πού θά έπιτρέψη νά
άπολαμβάνουν καί οί �άτοικοι του
πλανήτου τούτου τά άyάθά τά α
φθονα καi τά πλούσια, πού τούς
χάρισε ή ·θεία Δημιουρyία.
Στρέφει τήν προσπάθεια του δ
σύyχρονος ανθρωπος yιά νά καθι
ερωθη μεταξύ των δμοίων του ή
άναyνώρισις ώρισμένων άξιων, cί
δπο ϊες νά μένουν ίερές καί σεβα
στές άπ' δλους τούς λαούς.
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Ή αναγνώρισις των ά�ιων �ύ1:ων έλπίζεται καί πιστευεται οτι
θά δημιουρyήση συνθηκες ένός βί·
ου ανεκτικοϋ, ένός βίου ηρεμου,
ένός βίου, τέλος πάντων, άνθρω·
πινοϋ. Ό πονεμένος άνθρωπος έ·
ξορκίζει άπεyνωσμένως τουζ πάν
τας, γιά νά πρυτανεύουν καί νά
καθοδηyοϋν τίς σκέψεις καί τίς
πράξεις των ανθρώπων, οχι πιά η
αγνοια καί ή κακότης, άλλά δ λό
γος, ή καλωσύνη καί -ιό πρέπον.
Ό μεταπολεμικός στοχαστής μο
χθεί καί αύτός γιά νά ρίψη ενα
σύνθημα πανανθρώπινο, νά ύψώση
ενα λάβαρο, γύρω άπό τό δποίο
νά συσπειρωθοϋν οί λαοί καί νά
δρκισθοϋν πίστι, σέ ώρισμένες ά·
ξίες που νά τίς άναyνωρίσουν, νά
τίς έκτιμοϋν καί νά τίς σεβαστοϋν
δλοι, άφοϋ μέχρι σήμερα ο[ άρχές
καί οί συνθηκες που καθώριζαν
τίς μεταξύ -τ:ους σχέσεις κατεπατή
θηκαν άτιό τις προηγούμενες, γε
νεές των άνθρώπων.
Δυστυχώς, τίς ρίζες τίς χαοτικές,
τά στοιχεία της άταξίας καί τίς δυ
νάμεις τcϋ σκότους που φέρει μέ·
σα του δ ανθρωπος άτιό καταyω
yης, δέν κατώρθωσαν ο[ τόσων αι
ώνων προσπάθειες των προηγου
μένων συνειδήσεων, νά τίς ξερριζώ
σουν η τουλάχιστον νά τίς μετα·
μορφώσουν σέ δυyάμεις τάξεως,
άρμον(ας, σέ στοιχεία φωτός.
ΕΙναι άλήθεια, δτι άπό τήν έπι·
φάνεια της γης πέρασαν διάφοροι
πολιτισμοι "Ησαν αύτοί σtαθμο ί
άνυψώσεως των άνθρώπων που πα·
ρουσιάςουν κcrτά- κι;χιρούς μια πρό
οδο. Τά κατά\ οιπα της διαβάσεώς
τους εΤναι τά μνημεία Τέχνης καl
τά ερyα του Πνεύματος. Τά πρωτα
συyκινοϋν κάθε εύο;(σθητη ίδιο·
συγκρασία, άκόμη καί σήμερα.
Γιατί ή γραμμή τους μας μεταφέ·
ρει και μας δδηyεί σέ σψαίρες
κάλλους και άρμονίας, των δποί. ων ή έπίδρασις έξευyενίζει τόν αν·
θρώπινο κόσμο. Τά δεύτερα μεταρ
σιώνουν τή σκέψι σέ πεδία άπ' δ
που άπλώνονται δρίζοντες φωτει
νοί. 'Εκεί ξεπροβάλλουν ή άλήθεια
καί ή Γνώσις, που καθοδηyοϋν καl
φωτίζουν τόν ανθρωπο της Γης.

'Αρμονία, Κάλλος, Σοφία, εTWtt
τρείς στηλες πάνω στίς δποίεc;.
πρέπει νά θεμελιώνη δ d\ιθρωπος_
τόν κόσμο του, τόν συναισθηματι
κό, τόν tδεολοyικό, τόν αtσθητικό.
δηλαδή δλα έκείνα τά στοιrεϊα::
που επρεπε νά συνθέτουν και να
έξωραίζουν την άνθρώπινη ζωή.
Παράγοντες καί συντελεστές κά·
θε πολιτισμοϋ, δμολοyείται "άνέ
καθεν δτι ησαν τά Μυστήρια, fa
Φιλοσοφία, ή θρησκεία καί ή Έ·
πιστήμη.
Οί δυο πρώτοι παράγοντες, ά
πηυθύνοντο καί άπευθύνονται σε.
περιωρισμένο κύκλο έκλεκτικότη
τος, δ δποίος δέν μπόρεσε νά εύρύ
νη τήν περίμετρό του, tδστε νά πε·
ριλάβη την μείζονα μερίδα της.
άνθρώπινης κοινωνίας yιά νά τήv
φωτίση, νά τήνήθικοποιηση και να
την ποόηyετήση στό flρέπον. Οί
δυό δεύτεροι, ή θρησκεία και ή
'Επιστήμη, δεν πέτυχαν νά έξημε
ρώσουν τά πρωτόγονα ενστικτcr
-τ;οϋ άνθρώπου, και νά άπαλύνουv
cην ψυχή του. Τό cού φονεύσεις•
καί «τό άyαπατε άλλήλους,• έπιτα
yαί κάθε θρησκείας, δεν εyιναν ol
κανόνες του �ίου των πιστών της.
Γιατί ο[ πιστοι δεν ένστερν(σθηκαv
και δεν πίστεψαν σ' αύτά τά παραγ
γέλματα. Καl τοϋτο γιατί ο[ φο
ρείς των θρησκειων, παρ' δτι ο(
ίδρυτές τους ύπηρξαν 'Ήρωες, Σο·
φοί1 'Οραματιστές, Προφητες, Φω
τισμένοι, και αλλοι ημίθεοι καt
θεοί, δέν έφρόντισαν νά γίνουν
άνάλοyοι των [δρυτων έκείνων. οι
φορείς αύτων, λέyω,,δεν πίστεψαν
στη δέσμη των άληθειων πού περι.
κλείνει κάθε θρησκεία και δέν φω·
τιστήκανε άτιό αύτές. Τά δέ ερyοc
τους και δ βίος τους εΙναι έκ δια
μέτρου άντίθετα πρός τούς λό·
yους, τά ερyα και τό παράδειyμ�
των 'Ιδρυτων τηc; κάθε θρησκείας.
'Όσο yιά τήν 'Επιστήμη, αύτη
άποβλέπει κυρίως στην άνάπτυξι
της yνωστικryς [κανόνητος τοΟ άν·
θρώπου, άφινοντας άτpοφικό τό
συναισθηματικό του κέντρο.
'Αλλά, έκεί δπου δέν όπάρχει
άρμονία και σύζευξις των δόο κέν
τρων της άνθρώπινης ψUχης, κατ•

,,

;1

\'
ι,
·/

":·

f

ϊ•

ΙΛΙΣΟΣ

άναιτόδραστον φυσικόν νόμον, θά
,ταρατηρεΊ:ται άνισορροnία, άταξία,
στειρότης κα! άnανθρωnιά. Μπρο
στά λοιπόν στήν άδυναμία των μέ
χρι σήμερα yνωστων nαι:1αyόντων
του nολιτισμου νά έξημεpC: σ-υv
τόν ανθρωπο, τουτος δ ταλαίπω
ρος προσπαθεΊ: τ':?ρα μόνος του v·
άξιC'λοyήση τήν ιδια του τήv ύπό
,στασι, άφ\)πνίζοντας καί συγκινών
τας τούς δμοίους ιου, yιά νά τους
κάνη να -�><τιμήσουν καί νά σεβα• στουν τόν ίδιο τόν έαυτό τους.
Άπό μόνος του καί μέ ιίς ίδιες
του τίς δLJνάμεις, πού ή δοκιμασία
καi δ nόνος του καλλιέργησαν καί
του τίς άνέπτυξαν σαν έμπειρία
καi yνωσι, άπεψάσισε νά καθιερώ·
ση κανόνες καί νομους βιωτικfjς
συναλλαyfjς, πού νά τούς άποδε
χθουν καί νά τούς άκολουθήσουν
δλοι οί ανθρω-ποι, y\ατί αύτοί οί
κανόνες ταιριάζουν στέ- άνθρώπινο
μέτρο. Υ Αλλωστε, τούς νόμους αύ
τούς, βγαλμένους άπό μέσα του,
τούς ύπαyορεύουν οί ίδιες όί άνάy
κες καί άποβλέτtουν πάλι σ' ενα
καθαρό άνθρώπινο σκοπό καί τέ
λος.
Ή άξία λοιπόν πού προβάλλε1.αι τώρα εντονα καί πού διαφαίνε
ται δτι γίνεται άnοδεκτή καί σε1βαστή άπό δλους, εΤναι ή άξία πού
λέγεται α ν θ ρ ω ,τ ο ς. Νά γιατί λοιπόν κόπτονται τώρα καί έπικα·
λουνται ιόσον συχνά οί ταyοί
των λαων, ιήν άνθρώπι)/η άξιοπρέ
,τεια, ιά άνθρώnινα δικάιώματα.
Άλλά ας δουμε τί qημαίνουν
αύτές οί δύο πρωτες μαyικές λέξεις. 1
'Αξιοπρέπεια, έτυμολοyικά σ·η·
μαίνει τήν έμπρέπουσα άξία Τ\Ού
όφείλουμε νά δίνουμε στη μορφή,.
ανθρωπος. Ό ανθρωnος λοιπόν ά
ναyνωρίζεται δτι εΤναι μία άξία.
Καί σαν άξία εχει μία τιμή άνυπο·
λόyιστη καi άσύyκριτη. Ό ανθρω
πος εΤναι μία όντότης πνευματική,
ενα ένσυνείδητο έyώ, πού άνέδει
ξαν οί ούσίες της φύσεως καί κα
τεργάστηκαν οί θειότ,φες δυνάμεις
ι ης. Αύτές συνέτρεξαν μέσα άπό
τούς αναρίθμητους αtωνες νά έμ
φΟVίσουν αύτήv την θαυμαστή ϋ-

..
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παρξι μέ μορφή, μέ: κ'άλλος καί με
συνείδηση. ΥΕτσι πρεπει τώρα νά
nαραδεχτουμε δτι δ ανθρωnος εΙ
ναι τό αριστούρyημα nού κυοφό
ρησε στα σnλάχνα της ή μητέρα
μας Γη.
ΕΙναι δ καρπός της δ άyαπητός,
πού ώρίμασε άnό τίς έρωτικές έπι
μιξίες της μέ τίς nιό θεΊ:ες δυνά
μεις του ούρανου. ΕΙναι ή δόξα
της Γης. Γιατί από τό χωμα της,
ενα ύλικό ατομο, ενας κόκκος αμ-·
μου μετουσιώθηκε, μέ τήν θέρμη
της στορyfjς καί μέ τίς φροντίδες
της άyίας μας Μάνας καί εyινε
Ψυχή καί άνεφάνηκε πνευμα, μέ.
δύναμι και μέ yνωσι. ΥΕτσι λοι,τόν
άπό αυτόν τόν κόΚ\<Ο της αμμου
ή Ζωή nέρασε από δλη τή ζωολο
γική κλίμακα yιά νά φθάση μια
μέρα στήν άνθρώπινη μορφή καί νά
y[νη δ ανθρωπος γνώστης των ού
σιων καί των νόμων της Μητέρας
του. Για νά άναδειχθfj τέλος ό
ισχυρός, δ χειριστής, δ δαι,1αστής
των δυνάμεων τόυ περιβάλλοντός
του.
'Ιδού αυτός δ ανθρωπος. ΥΟχι δ
αyνωστος, άλλα δ nολύ γνωστός
καί δ nολύ <περιφρονημένος ανθρωπος!
'Έπειτα άπό τά παραπάνω, έάν
τά θεωρήσετε όρθά καί άληθινά,
πιστεύω νά συμφωνήσουμε, δτι
nράyματι δ ανθρωπος εΙναι μία α
ξία, ,τού χρέος μας εΙναι νά τήν
έκτιμουμε, νά ιήν άyαπουμε καί
νό: τήν σεβόμαστε. Βέβαια, δέν ε·
yιναν δλοι οί ανθρωποι της 'γης
οί Ισχυροί, οί Δαμαστές, οί Σοφοί.
ΥΕyίναν μόνον όί όλίyοι,· οί πρω
τοπόροι της ζωfjς. Τουτο δμως
δεν ε-χ ει μεyάλη σημασία. Καi οί
αλλοι ', πού εχουν σέ λανθάνουσα
ακόμη κατάστασι tίς ίκανότητες
έκείνων, θά φθάσουν καί αυτοί έκεt
πού εχουν φθάσει οί -τφωτοι. Το
παγ βαίνει από τήν άτέλεια στήν
τελειότητα. Αύτός εΤναι δ νόμος δ
θεμελιωτικός της _Φύσεως. Τό ξε
τύλιγμα δηλαδή των λανθ�νουσων
δυνάμεων τ::>υ άνθρώnου, πού οί
'Επιστήμονες όνομάζουν νόμο της
έξελίξεως.
·
Παραπάνω εθιξα μια άρχή της
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άνθρωποyονίας, ή δποία {σως νά
ξενίση τους πολλούς. 'Ανέφερα τήν
προέλεuσι της άνθρωπίνης δντότη
τος ετσι δπως την παραδέχονται
μερικές άρχαίες δοξασίες, οί δποί
ες άπορρέουν άπό ώρισμένες κο
σμοθεωρίες άρχαίων λαων σάν
τόν 'Ινδικό, τόν _'Ιου5αϊκό καί τόν
Έλληνικό.
Στά κείμενα της Χριστιανικfjς
Όρθοδόξου έκκλησίας, ,τού άκο·
λουθεί την 'Ιουδαϊκή Κοσμοθεω
ρία, συνανταμε τό έξης άνθρωπο
yονικό άξίωμα: Ό θεός επλασε
έκ λίθων τά τέκνα του 'Αβραάμ.
Στην 'Ελληνική μυ3ολοyία άναφέ·
ρεται δτι δ Δευκαλίων καί ή Πύρ
ρα ερριχναν πίσω τους λίθους καί
άνεφύοντο άνθρωποι. Τέλος, στά
Ίνδικά κείμενα διεσώθη τό έξης:
Ενας κόκκος α·1μου ε!ναι τό αύ·
yό, άπό τό δποίον θά φτερουyίση
τό έλεύθερο πνευμα.
Βέβαια, τά άνωτέρω εΙναι διατυ
πώσεις άλληyορικές, πού χρειάζον·
ται άνάλυσι καί έ;:ιμηνεία, οι δποί
ες δμως δέν εΤναι καί τόσον εϋκο
λες καl δέν μπορουμε χωρίς κόπο
καl σπουδή νά συλλάβουμε τό βα
θύ τους νόημα. 'Αλλά τουτο δέν
σημαίνει δτι πρέπει νά τ' άπορρί
ψουμε σάν/ άπαράδεκτα, έπειδή δέν
τά κατανοουμε έμείς οί σύyχρο·
νοι. Αύτά τά πίστεψαν σοφοί καl
ήμιθεοι, πού βρισκόντουσαν πιό
κοντά στην 'Αλήθεια άπό μας. Τό
yεyονός αύτό καl μόνο πρέπει νά
1 μας κάνη, τουλάχιστον, νά προσέ
ξουμε καl νά τά μελετήσουμε.
uΟJτως εΙναι γνωστόν, δ ανθρω
πος ε!ναι μιά πεπερασμένη συνει·
δητή όντοτης, διαθέτουσα μέσα
γνώσεως, tίς αισθήσεις του, τό νο
ητικό του καl μεpικοl έκλεκτοl
την διαίσθησι. νΕτσι ή γνωστική ι
κανότης του εΤναι περιωρισμένης
έντάσεως. 'Αλλά τόν κατατρύχει ή
δίψα του ε[δέναι. Καl yιά νά yνω
ρίση την πραγματικότητα και την
' άλήθεια καταφεύγει σέ αλλες πη
γές γνώσεως. Αύτές εΙναι ή άρ
χαία παράδοσις καl ή άποκάλυψις,
πού αλλοι μέν τlς παραδέχονται
σάν άληθινές, αλλοι δέ τlς άπο
κρούουν σάν άπαράδεκτες, άνάλο0

yα μέ την έσωτερική τους ρο,τfι.
Ό ελεyχος δια τοG λοyικοϋ κα\
διά των α(σθητηρ(ων, ,τρέπει να
δμολοyήσουμε, εΤναι άνέψικτος
προκειμένου yιά δοξασίες δοyμα
τικfjς ύφfjς, δπως εtναι οί δοξασ(ες
ο{ προερχόμενες άπό την Άπο1<ά·
λυψι.
'Αλλά ας έπανέλθωμε στό θέμα
μας. ΕΙναι δ άνθρωπος μιά άξ(α
στη ψύσι. Είτε παραδεχθοΟμε δτι ή
προέλευσί του εχει σάν άφετηρία
τό ύλι�ό άτομο πού μετουσιώθηκε
σέ συνείδησι. Είτε παραδεχθ:>Gμε δτι
προfjλθε άπό την πνοη τοΟ θεοG
4ημιουρyου, δλοι μας, πιστεύω,
θά συμφωνήσουμε άβίαστα, δτι δ
ανθρωπος εΤναι μία άξ(α και μάλι·
στα ή μεγαλύτερη άξ(α στην έπι
φάνεια της yfjς, μέ άσύλληπτeς
καί άνυπολόyιστες ικανότητες. Καl
σάν άξ(α πού εfναι, σωστό και δί
καιο εΤναι νά την έκτι �οΟμε 'άνά
λοyα, νά την άyαποΟμε και νά
την σεβόμαστε. Γιατί, έάν δέν άyα
ποΟμε καl δέν σεβόμασcε τούς άλ
λους, θά κάνουμε τό ίδιο καl yιά
ιούς έαυτούς μας. Ή περιφρόνη
σις, ή ύποτ(μησις, δ φθόνος και τό
μίσος, μέ τlς είδεχθείς και ποταπές
έκδηλώ:,εις της διαβολfjς καl της
συκοφαντ[ας, σιρεψόμενες ένάντια
στην άτομικότητα πού λέyειαι άν
θρωπος, εtναι κάτι τό άδιανόητο,
κάτι πού προκαλεί βδελυγμία και
άποστροφή, πού κατεβάζει σ τη
βαθμίδα του ύπανθρώπου έκείνον
πού τάς έκδηλώνει.
UΟλα δμως αύτά τά εlf)εχθη και
καl τά άνισόρροπα, δέν στρέφονται
μόνον ένάντια στήν άνθρώπινη ά·
ξ(α, άλλά άντανακλουν και στην
'Υπεραξία, είτε την θέλετε Φύσι,
εiτε- την θέλετε θεό. (0( λέξεις τρο·
μάζουν μόνον τούς δειλούς και
προληπτικούς). Ό σοβαρός έρευ·.
νητης πρέπει νό. έμβαθύνει και νά
συλλαμβάνει τό βαθύ νόημα κάθε
λέξεως καί νά κατανοεί την ού·
σία της. 'Από αύτην λοιπόν την
ύπεραξ(α προfjλθε δ άνθρωπος,
σύγκειται άπό τtς ούσ[ες Της και
φέρει Ιίκδηλα τlς lδιότητε ς καl τά
γνωρίσματά Της.
'Αλλά, yιά ν' άποδώσουμε την
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έμττρέπουσα άξ(α στόν ανθρωπο,
,τρέπει πρωτα νά στραφουμε καl νά
μελετήσQ.υμε αύτόν τόν ανθρωπο.
·Έτσι, δταν τόν γνωρίσουμε καl
τόν έκτιμήσουμε, θά σεβασθουμε
,τρωτα τήν tδική μας άξlα καί θά
καλλιεργήσουμε μέσα μας τό α'ί
σθημα τό πραyμάτικό της άνθρώ
,τινης καταyωyης καt άξιοττρέπειας.
�ο ανθρωπος πού σέβεται τόν έαυ·
τό του θά σεβασθη και τούς α)..
λους. uΟταν θά έκτιμήση τόν 'ίδιο
τόν έαυτό του θά έκτι�ήση καί
-τούς αλλου:;.
Τό άrτόφθεyμα ((αψοyος καl αφο
βος1> 1 επρεπε νά ηταν τό εμβλημα
κάθε πραyματικου άνθρώπου. θ::χ
έπρεπε δ καθείς μας νά μήν ντρε
,τότανε ποτέ τόν {διο τόν έ:χυτό
του, μά οϋτε τούς άνθρώπους, ου
-τε τούς θεούς, οχι μόνον yιά τlς
1τράξεις του καί τtς έκδηλώσεις του,
.άλλά καί γιά τούς ττιό ένδeιμυχους
,τόθους του καί τούς πιό άrτόκρυ
φους διαλογισμούς του.
�Α ψ ο y ο ς! Ποιός μπορεΊ: νά
lσχυρισθη δτι εΤναι τόgο τέλειος,
ι'.ι'Jστε κανείς νά εΤναι σέ θέσι νά τόν
ψέξη; 'Αλλά έάν δέν εΤναι αψοyος
μέχρι σήμερα, εχει δμως τήν ίκα
νότητα καί τήν δυνατότητα νά yί
νη. Πως; 'Εάν μάθη τήν προέλευσί
-του καί πιστέψη στήν καταγωγή
-του. 'Εάν ένστερνισθη τήν 'Ιδέα δτι
εΤναι μία άξία στή Φύση καί ή με
γαλύτερη άξία τη'ς Γης. Σάν τέ
τοια θά πρέπει νά τήν τιμα. Καί
τουτο γιατί εχει μέσα του δ,τι πο
λυτιμότερο εχει ή Γη. �Εχει μέσα
του τήν δύναμι πού όνομάζουμε
·Θεό. Καί μ' αύτή τή δύναμι μπο
ρεΊ: νά yίνη αψοyος, έάν μέσα του
τήν καλλιερyήση καί τήν ποτίζη
καθημερινά μέ τό νάμα του πόθου
της τελειοποιήσεώς του.· 'Εάν πα
ρακολουθη, μέ τούς προβολεΊ:ς
-rου διαρκους έλέyχου, τίς σκέψεις
του, τούς λόγους του, τά αίσθή
ματά του, τίς πράξεις του. Σάν
ττολικό άστέρα, σάν πρότυπο καί
σάν ύπόδειyμα, ας εχει τά ώριμα
καί τά μεγάλα ,ταιδ,ά της γης. Καί
-αύτά yεννηθήκανε μέ έλαττώματα
καί μέ άδυναμίες. 'Αλλά, μέ τήν
ιθέλησί τους εyιναν αψοyοι, έλεύθε-
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ροι, Σοφοί καί, τέλος, /fyιναν φω
τεινές ύπάρξεις. Τό ύψηλό τταρά
δειyμα πάντα έμπνέει καί φρονη
ματίζει τόν ποθουντα άνωτερότη
τα.
'Ά Φ ο β ο ς! Ό ανθρωπος χάνει
την άξιοττρέπειά του, δταν δ φό
βος κυριαρχήση στη σκέψι του ·καί
τόν ύποδουλώση yιά νά του άμαυ
ρώση κάθε αλλη του α'ίyλη. Γι' αύ
τό νύχτα-μέρα, συνεχως, πρέπει
νά φροντίζει νά ξερριζώση άπό μέ
σα του τόν φόβο. Πως δμως τουτο
θά τό έπιτύχη; Μέ τή δύναμι της 1
γνώσεως. Πρέπει νά μάθη τί εΤναι
αύτός δ φόβος. Φόβος εΤναι τό
θλιβερό συναίσθημα, πού τό yεννα
μιά φανταστική η καί μιά πεπλα
νημένη tδέα, δτι ·πρόκειται νά χάση,
ενα κεκτημέν:> άyαθό. Ό φόβο·ς
συστέλλει καί παραλύει τίς ψυχι
κές δυνάμεις καί θολώνει τήν κρί
σι του άνθρώπου. Κυριολεκτικά τόν
κάνει νά χάνη τό · α'ίσΒημα της
πραγματικότητας. 'Αλλά, τά άyα
θά τά πραγματικά τά εχει δοσμέ
να ή φ6σις δταν μας εφερε στό εΤ
ναι μας. Κανένας άλλος δέν εχει
τό δικαίωμα νά μας τά άρνηθη η
νά μας τά άφαιρέση "Ας δουμε,
τώρα, τί εfναι αύιά τά άyαθά. 'Α
γαθά εΤναι δσα βοηeουν την έξέ
λιξι, την πρόοδο κάί συντελουν
στή φυσική χαρά καί στήν πρα
γματική εύδαιμονία του άvθρώπου.
Ό άνθρωπος, έκεΊ:νο πqύ φοβαται
περισσότερο εΙναι τό φαινόμενο
του θανάτου, ε'ίτε του tδίου, ε'ίτε
των ττροσφιλων του προσώπων.
'Αλλά, δ θάνατος εΙναι ενας γενι
κός καί βασικός φυσικός νόμος,
πού συντελεΊ: στήν έξέλιξι καί
στήν μεταμόρφωσι του ψυχικου
οντος του άνθρώπου. 'Από τήν μή
τρα στό μνημα, εΙναι ό κληρος δ
άπαράβατος yιά κάθε τι πού εχει
πνοή.
Τώρα, ας προσπαθr'1σουμε νά αί
τιολοyήσουμε μέ λίγα λόγια την
σκοπιμότητα καί την ώφελιμότητα
του θανάτου των όρyανισμων.
Ό όρyανισμός εΙναι τό μέσον
ένερyείας μέ τό όποιον έκδηλώνει
καί ττολλαπλασιάζει τίς δυνάμεις
της ή ψυχή. Μέσ9 · αύτου δέχεται
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τiς παραστάσεις καί τίς έπιδρά
σεις του περιβάλλοντος. Οταν έ
κε ίνος φθείρεται με τίς άρpώστειες
η με τόν 'ΧΡόνο καί γίνεται ετσι.
έμπόδιο στήν πρόοδο της ψυχης,
ή φύσις με τούς εύεργετικούς της
νόμους θέτει τέρμα στή συνεργασία
τήv προσωρινή γιά νά ένσωματω
θη ή ψυχή σ' ενα καινούργιο μέσο
ένεργείας γιά μιά νέα καi πιό εν
τονη δράση.
Νά λοιπόν, πως ή γνωσις των
νόμων της φ6σεως φυγαδεύει τόν
φόβο καί έλευθερώνει τόν άνθρω
πο άπό -::ήν έπαίσχυντη δουλεία
του.
νΕτσι, λοιπόν, με τό αίσθημα της
άνωτερότητος καί της άφοβ[ας θά
περιφρουρεί κάθε άνθρωπος, σάν
κόρη όφθαλμοϋ, ιήν άξιοπρέπειά
του καi θά μπορεί νά ζη σάν άψο
γος καί σαν άφοβος.
'Αλλά, επειτα άπό αύτά πού
μνημονεύσαμε, μας δημιουργουν
ται καί άλλα ίερά καθήκοντα.
Καi τό πιό δσιο καί τό πιό �ιο
yρέος εΙναι νά γνωρίσουμε, νά έκ
τιμήσουμε καί νά λατρε6σουμε έν
συνε(δητα τούς γονείς μας, δηλα
δή τήν ύπεραξ[α δπως τήν χαρα
κτηρίσαμε �αί τήν δπο[αν, είτε θέ
λετε νά τήν όνομάσουμε Φύσιν,
είτε Δημιουργό θεό.
Φυσική καί λογική συνέπεια τού
των εΙναι νά
,τροσαρμοσθουμε
στούς νόμους Της καt νά άκολου
θουμε τίς άρχές Της. 'Αλλά, θά με
ρωτήσετε, πως θά γνωρίσουμε αύ
τά τά δσια καί τά άγια;
Ό εlλικρινής, δ σταθερός πόθος
καί ή άδολη άyάπη εΙναι ο{ μεγα
λύτερε ς δυνάμεις πού κρύβει μέσα
του δ άνθρωπος. Έάν αύτές θέση
σε ένέρyεια, θά έπιτύχη τήν γνωσι
ή δποία θά τόν πλησιάση στήν ά
λ ήθεια. Ή άλήθεια θά τόν καθο
δηyη, θά τόν ποδηyετη, θά τόν
φωτ[ση. θά τόν ένισχύση παντοιο
τρόπως γιά νά άκολουθήση τούς
νόμους Της καt τίς άρχές Της. Ή
άλήθεια θά του έδραιώση τήν π(
στι, δτι εΙναι παιδί των ίσχυροτέ
ρων Δυνάμεων πού του παρέχουν
άφθονα δ,τι �χει άνάyκη yιά τήν
ϋτταρξή του καt τήν πρόοδό του
0
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τήν ύλικη καί την πνευματική.
θά μάθη νά σέβεται καί νά ά-yα
πα κάθε άνθρώπινη μορφή χωρi c;
διάκρισι ψυλης, γένους, χρώματος,
ήλικίας, κοινωvικης η πνευματικηc;
καταστάσεως. Γιατί κάθε άνθρω
πος εΙναι μιά άξ(α, άλλοτε μέ
λανθάνουσες καί άλλοτε μέ έκδε
δηλωμένες !κανότητες ήθικές καl
πνευματικές. θά συνηθ(ση ετσι νά
αίσθάνεται γιά κάθε άνθρωπο τόν
!ερό δεσμό -::ης άλληλεγyύης. Για
τί, ετσι θά μάθη δτι δλες ο! όντό
τητες της γης καί του σύμπαντος
εΙναι άδελφές ύπάρξεις. Ή κάθε
μία δέ άπ' αύτες εΙναι ενας κρίκος
άλύσσου πού τήν σχηματίζουν δ
λες οί όντότητες της φύσεως και
ή δποία περιβάλλει τήν καθόλου.
ζωή καί συνθέτει την εκφρασ[ της.
Τήν αλυσσον αύτή, τήν διατρέχει
μιά αlθεριακη άσύλληπτη άπό τtς
αlσθήσεις μας δύναμις, πού τραβci
δλους τούς κρίκους σ' !!να σκοπό
πού δέν εΙναι άλλο τι παρά ή Τέ
λειότης.
Αύτή ή ύπερδύναμις λοιπόν συ
νεχώς καταβάλλει φροντ(δες καt
έπt αlωνες πολλούς yιά νά κατα
στήση ιόν κάθε κρίκο εναν ύπε
ράνθρωπο, εναν lσχυρό, ενα δαμα
στή των ούσιων καt των νόμων της
Μεγάλης μας Τροφου. 'Αρκεί b
κάθε κρίκος νά μή θελήση νά σπά
ση τήν συνοχή της άλύσσου. Γιατl
τότε θά στερηθη των εύερyετικωv
έπιδράσεωv της παγκοσμ(ας άρμο
ν(ας ή δπο(α συνέχει τό Παν καt
ή δπο(α σπρώχνει κάθε κρίκο στον
προορισμό πού ή νομοτέλεια της.
φύσεως του εχει σχεδιάσει. Έάν
δμως σπάσει τήν συνο χη, θά yίνrι
άρνησις, δυσαρμονία, στασιμότης,
χάος.
Βέβαια, τό μεγάλο σχέδιο ποίι
εχει καταστρώσει δ 'Αρχιτέκτονας
του Σύμπαντος, δ θνητός δέν εtναι
σε θέσι νά τό σuλλάβη � καν νά
τό μαντεύση. 'Εκτός άπό έκείνους
τούς έκλεκτο6ς, στούς δποίους δ
ίδιος δ άρχιτέκτονας άποκαλύπτει.
'Αλλά τί νά άποκαλύψη; 'Ένα μι
κρό τμημα, άπειροελάχιστο τοϋ
σχεδίου, yιά νά τούς βοηθήση
νά άντιληφθουν και νά άποκαλύ-
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ψουν και αύτέ,ς ατούς άτελεϊς α- δδηyήσουν άσψαλως στό Μεyάλο
κόμα άνθρώπους, δτι στη φύση
Σκοπό.
υπάρχει σκοπός, ύπάρχει νς>μοτέ
Κατά-την γνώμη μου, αύτοι οί.
λεια.
Πως δμως θά φθάσουν οί αν κανόνες δλοι περ�λαμβάνονται μέ.·
, θρωποι αύτόν τόν σκοπό, αύτό τό σα στήν εννοια της λέξεως Ά ν
θ ρ ω π ι σ μ ό ς. Ό άνθρωπισμόι:;.
τέλος;
Πιστεύω δτι yιά τά έπιτύχουν πρέπει νά άποτελέση τό βάθρον
ένός πλήρους βιονομικοΟ συστή
τοΟτο εtναι ανάγκη· νά χαραχθοΟν
ματος, τό δποϊον θά άπέβαινε η,
μερικοι κανόνες, μερικές γραμμές
κατευθύνσεως, Γνώdεως καί Ήθι θρησκεία των στοχαστικών καί των·
κfjς τούς όπο{ους δ α�θρωπος νά έλευθέρων τό φρόνημα άνθρώπων.
άκολουθfj αύστηρά μέ ιερή προσή· · 'Αλλά, yιά τήν μεγάλη αύη'ι;
λωση χωρίς ποτέ νά παρεκλίνη άπό θρησκεία τοΟ άνθρωπισμοΟ, θά μι-
αύτές. Αύτές οί γραμμές θά τόν λήσουμε πλατύτερα αλλοτε.

Δεν άδικεϊ μονάχα έκεϊνος 'πού κάνει τό κακό, αλλά κ' έκεϊνος
πού δεν κάνει τό καλο.
Μάρκος Αυρήλιος

"Οτ'αν θυμώσης μέτρα ως τά δέκα, κι' δταν yίνης εξω ψρενωv' μέ-
τρα ως τά έκατό.
Τζέφφερσον
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Δοκιμη Φιλίας
/

Ό Γεώργιος Οόάσιγκτων ελεγε: ιιΉ άληθινή ΦιλLα εtν•
ενι:ι φυτό βρι:ιδεLας άνι:ιπτύξεως κι:ιι προτοϋ νά γLνη άξιο τοϋ
όνόμι:ιτοι; όφεL'λει νά ύποστη κι:ιt V:. άντιστη στtς δοκιμι:ισLες
της άντιξοό τητος1>. Ό Γεώργιος Ούάσιγκτων μιλοϋσε γιά
την άληθινη φιλtcχ-οχι τtς έπιφι:ινει�κες σχέσεις που σφε
τερtζοντι:ιι τ' ονομά της.
Ή Φιλtι:ι εlνι:ιι μιά πνεuμι:ιτικη κατάστι:ισις, δπρu ol διι:ιβι:ι
τικε:ς περιστάσεις, κι:ιλες η κι:ικές, δεν έπιφέροuνε κι:ινένι:ι ά
ποτέλεσμα. Εlνι:ιι ενι:ις δuσκολοεξή·{Τ)τος σuνδuι:ισμος θαuμι:ι
σμοϋ, άφοσιώσεως, συνδέσμου καt κι:ιτι:ινοήσεως - ενα εlδος
πνεuματικ:>ϋ μι:ιγνητισμοϋ ποu έλκuει μερικούς άνθρώποuς
άμοιβαίι:ι. 'Εάν εΙνι:ιι άληθινή, ι<οl δοκιμι:ισLες της άντιξοότη
τος1> την δuνι:ιμώνοuν, κάνουν τον φL'λο νά γLνεται περισ
σότερο φL'λος. Κι:ιl το νά εlναι κι:ινεlς φL'λος άποτελεί το
καλuτερο μέρος της.
Λοιπόν, μη _μετρίiς ποτε τους φL'λοuς σου- άλλά μέτρι:ι
τlς φιλtες σου. Σκέψου τους δεσμοuς ποu σε δένουν μ'
έκεtνοuς, ποu γι' ι:ιότοuι; θά ησοuν δλοπρόθuμος να κάμης
κάτι, ·ασχετα αν αuτοl θά μπcφοϋσαν ποτε νά κάμουν τLποτα
γιά σένα. Αότη εlνι:ιι ή δοκιμή της φιλtι:ις.
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ΤΑ μεταφυσικά 1δίως προ6λήμα:τα:, είναι πολυ πιο ευκολον
νά γίνωντα:ι έρωτήσεις-κα:ί νά διατυπώνωντο ι άπορία:ι, παρά νά δί�
δωντα:ι άπα:ντήσεις. Έν τούτοις,
κα:ί ή διατύπωσις ερωτημάτων,
δτα:ν όρθως τίθενται, είναι μια
ουσιώδης προώθησις διά την επεξεργα:σία:ν του προ6λήμα:τος, ε1ς
τό δπο ίο·ι άνα:φέροντα:ι.
·rπάρχουν μερικα:ί ερωτήσεις,.
α:ί δποία:ι εινα:ι πραγματικά 6α:σα:νιστικαί διά πολλους ερευνητάς των μετα:φυσικων προ6λημάτων .. Κα:ί μερικοί στα:μα:τουν άπελπισμένοι, προσκόπτοντα:ς σ'
άνα:πάντητα: ερωτήματα:.
. 'Έτσι, πολλοί από δσους άσχο-·
λουντα:ι με τα μεταφυσικά ερωτουν: Τό. ΠΙΧ'Ι εξελίσσεται. Αυτό
ετvα:ι φα:νερόν. 'Αλλά μαζί με'

τάς εξελισσομtνα:ς δλικάς μορφάς;
κα:ί cάς εξελισσομένα:ς ψυχοπνευμιχτικας όντότητα:ς, εξελίσσεται._
επίσης κα:ί τό Θείον; 'Ή πα:ρα:μέ�
νει σε στα:τικη τελειότητα:;
'Ένα: &λλο 6α:σα:νιστικόν ερώτημα: εινα:ι: Ή· άνUρωπίνη ψυχη·
εξελίσσεται, μέχρις δτου άποβij_
φωτεινόν κα:ί ελεύθερον πνευμα:.
'Από εκεί κα:ί πέρα, δμως, τί γίνετα:ι; Έξα:κόλουθεί επ' άπειρον·
νά εξελίσσεται; 'Ή παραμένει σε
στα.τικη τελειότητα:; 'Ή ένου1α:ι._
με :r:ην παγκόσμια: ψυχή, τον Λόγον του Σύμπαντος;
Κα:ί εάν α:ί άνθρώπινα:ι ψυχα:t
εΙνα:ι σπινθηρες, που εξεπέμψθησα:ν από την Θεία:ν Φλόγα: (δπως
διδάσκει ή θεοσοφία:), δια:τί το
' θείον κα:τι:.ψερίζετα:ι; Δια:τί το
· τέλειον · κα:θίστα:τα:ι ατελές; Δια:τ(
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-το πνευμ:ι

ένδύετ:ιι ϋλην; Πως
έξηγείτ:ιι α.ύτη ή πτώσις; Προς
-τί το &τελεύτητο τα.ξίδι τής έξε
λισσομένης &νθρωπίνης Ψ'υχης;
Δ<α.τηpεί αϋτη έπ' άπειρον την
αύτοτέλειάν της η οί σπινθήρες έ
-πανέρχοντ:ιι ε1ς την θείαν Φλό1α; Έπ:ινερχόμενοι την πλουτί
ζουν κ:ιί την τελειοποιουν η π:ι
ραμένει ή Θεία Φλόγα. άμετάολη
τη ε1ς την αlωνι6τητ:ι;
Το ύλtκον Σύμπαν ύπηρχε
πάντοτε καt θιχ ύπάρχη πάντοτε;
�Η έi3ημιουργήθη κάποτε έκ της
άvυπαρξίας ύλικου κ6-:ψου και θά
έ;-;;:ινέλθη κάr.οτε ε1ς τη·ι άνυ
π:ιρξί:ιν; Ε!ς τή·ι μί:ιν η τr:v άλ
λην περίπτωσιν, δ οπισθ� α.ύτου
ύφιστάμενος Λόγος έξελlσσετ:ιι
-και αύτός η π:ιρ:ιμένει αμετά6λητος; Δtιi τό Σύμπα.ν, διιi τό
-θείον, διιi την τελικην τύχην
τfις ανθpωπ[ νης ψυχης, ύπάρχει
�τελε,ύτητος έξέλtξις η ύπάρχει
α.να.κυκλησις;
'Ιi3ου μερικά οα.σα.νιστικα . κα.ί
άλυτα. έρωτήμ:ιτα, τ.ου άπειρες
φορές άκουσ:ι νά τίθεντ:ιι άπό δ
σσυς ασχολουντ:ιι μέ την μελέτη
,;ων μετα.fυσικων πpο6λημάτων.
*

* *

• Αλ�α μήπω; :,ί·�αι βασ�νιστ�-κα., κ:ιι άλυτ:ι, οιοτι κακως τι
�εντα.ι; Ζητχμε νά λύσωμεν διά
-της διανοί:ις rφο6λήματα. τά δ-ποία έκψεύγουν &πα τlς δυνατό-τητές της. Πω; είναι δυνα:τον δ
έκ γενετής τυφλος να αντιλη:pθη
-την δμ'ψ:pιά ένος ήλιοοα:σιλέμα:
τος, δσον ζωηρα και ά.ν του το
-περιγράψουν; Πως είναι δυνατόν
δ έκ γενετής στερούμενος δσ:pρή
σεως να αντιληφθή διά περιγρα.
ψής την μυρωδιά ένος ρόδου η

ένΟς κρίνου; Πως εlναι δuνcιτΟν
ενας κω�άλ:ιλος να ιχντιληφθή το
θέλγητρο μιας μουσική συναυ
λίας; Πως είναι δυνα.τον δ ι!νθρω
πος να άντιληψθή την ουσία: του
6γου του �ύμπαντος καί να
σχημα.τίση lδέ:χς κ:χί γνώμας δια
την ζωην και την έξέλιξιν του
θείου; Κατ· άνάγκην, ή άντίλη
ψις την δποίαν δύναται να σχη
μ:χτίση δ άνθρωπος έπάνω σε τέ
τοια μετα.ψ\jσικ± προ6λήματα.,
δέν μπορεί να είναι πλήρης. Θα
είναι ελλιπής, θα εfναι άσ:χψή;.
Έξ άλλου ή &ντίληψις την δποί
αν ένδέχετ:χι να σχημα.τίση, δεν
μπορεί νά είναι προϊον δια.νοη
τικής μόνον έπεξεργα.σία.ς. θcί
πρέπει vά είναι άπ6ρροια. και δι
αισθήσεως, ενοράσεως. Δηλαδή,
γνωσιολογικου δργάνου, το δποr
ον δεν είναι άκ6μη ανεπτυγμένον
ε1ς τον συνήθη ά.vθρωπο•ι.
'Εν τούτοις δέν δυνάμεθα να
θέσωμεν δρια. ε1ς την έλεuθέpαv
σκέψιν του άvθρώπου, δ δποίος
εχει πάντοτε τό ανα.φαίρετον δι
κ:::ι.ίωμ:ι νά έρευνά και νά σκέπτε
τ:ιι. Είvαι δμως πολυ πιο είικο
λον-δπως στην ιχρχη είπαμε-
νά δια.τυπώνη ερωτήσεις, παρά
νά δίδη ίκα.νοποιητικάς &παντή
σεις σε τέτοιου ε!δους μεταφυσι
κα προ6λήμ:χτα..
* **
Γενικώς παραδεκτή και πλέον
είιπεπτος εfνα.ι ή άποψις της άε
νάου εξελίξεως. Το Σύμπαν ύ
φίστα:ται άνέκαθεν και θά ύπάρ
χη ε1ς το διηνεκές. Τα ήλιακά
συστήματα δημιουργοΟνται και
καταστρέφονται, άλλ� το Σύμπαν
παραμένει. Ή &:νθρωπίvη ψυχή(
δημιούργημα των λειτοuργιώy
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τ·η, Φύσεως, ύφίστα.τα.ι μία.ν ά.νο τέρω έξ;έλιξιν ε1ς φωτεινοτέρους
οικην έξέλιξιν, έπι τελεί μία.ν έ κόσμους, άγνώστους κα:ί άσυλλή
ξελικτικην πορεία.ν. 'Εκκινήσα.σ,α. πτους σήμερον δι' ijμάς, ίσως
προ άμνη:ιονεύτων αιώνων, &πο είς άλλα.ς ούρα.νία.; σφα:ίρ�ς.
την άδια.φοροποίη:ον Ουσίαν, δι
***
ήλθε, κα.τά το άπώτερον πα.ρελ
()όν, δι' άτελεστέρων ύλικων μορ·
Πέρα:ν δμως της &πόψεως της
φων (όρυκτων, φυτικών, ζωϊκών), άενάου έξελίξεως, ύπάρχει χα:ί ij
συνεχώς προοδεύουσα. διά μετεν
άποψις της άνα:κυκλήσεως μυ
σαρκώσεων. Ε1ς το παρον στά στικής ένώσεως με τό Θείον, έκ
διον της έξελίξεώς της ένσα.ρκου του δποίου άπέρρε'Jσαν α.ί άνθρώ
τα.ι μόνον ε1ς άvθρωπίνους μορ πινοι ψυχα:ί, διά να ένωθουν έκ
φάς, προσδεδεμένη πάντοτε εις νέου πρhς α:ύτο κα:τά το τέρμα
τον τροχον τών γεννήσεων καί τ ς έξελίξεώς των. Ή άποψις α:ϋ
�
τG>ν θανάτων. Μετενσα.ρκουται τfι συμπίπτει προς την προηγου
αλληλοδιαδόχως εις διάφορα άν- μένην είς δ, τι άφορα την διαδρο
6ρώπινχ σώμχτα., ε1ς ποικίλα.ς φυ· μ ην της έξελίξ ως της ά.νθρωπί
;
:
,
λάς καί εις άμφότερα τά γένη, νης ψυχής, την
δποια:ν θεωρει
προσλ:ψοάνουσα. πείρα.ν έκ των συντελουμένην - ο}τως είπείν
συμβάντων των διάφόρων έπιγεί έπί του άνιόντος τόξου του κύ- '
'
.ων βίων. 'Η πείρα: α.ύτή, κα.τά κλου τ·ης α:να:κυκ
"'
λ'ησεως. 'Η οιατην μετα.ξυ δύο ένσαρκώσεων φορά των δύο απόψεων παρουσι
διαβίωσιν ε1ς πνευματικωτέρους άζεται ε1ς την α ετηρία:ν καί ε1ς
:ρ
-κόσμους, μετουσιου;�ι �ίς δια. το τέρμα της πορείας της εξελί
,
μόρ :ρ ωσιν του ,λεγομεyοu εμφυτου ξεως. Ή περί διαδρομής της έ
χα.ρα.κτ·ηρος κα.ί των πyευμα.τι ξελίξεως διά μετενσαpκώσεων ά
κων ιδιοτήτiuν της ψυχής. Ί'οιου ποψις συμπίπτει. Άντί της αε
-cοτρό,πως, ij έξελισσομένη άθάνα.· νάου δμως εξελίξεως, είς την Ά
τος άνθρωπίνη ψυχή, 1ι ψυχο να:κύκλησιν εχομεν έπαναφοράν
πνευματικη Ο'Jtότης, καθίσταται μετουσίωσιν ε1ς την παγκόσμιον
διαρκώς τελειοτέρα., πλέον έλευ Wυχή'Ι, εις την Αίωνίαν Φλόγα.,
θέρα., περισσότερον ύπεύθυ ιος, έκ της δποία.ς έξεπέμφθησα.ν οί
-περισσότερον φωτειyή, περισσό σπινθηρες που ά.ποτελουν τ:χς αν
τερον ένσυνείδητη της άληθους θρωπίνους ψυχάς. Ή ατομικη
'
1
,
λ� ψυχη συγχωνεύεται ε1ς τ·ην πα.γ
φύσεως της, περισσοτερον α.πη
λαγμένη άπο τάς δρμάς του ύλι κόσμιον Ψυχήν. Είναι ij ?.iποψις
κου σώμα.τος καί τά σκοτεινά πά. των Μυστικών περί μυστικής
-θ η . Τοιουτοτρόπως, ij άνθρωπίνη νώσεως προς το περούσιον Μη
φυχη καθίστα:τα:ι, μετα πάροδο 11 δέν ('Έκκαρτ)
τό Ά πόλυτον
-ατελευτήτων α.1ώνων, πνευμα: έ Μηδέν ('Ερίγενα.). ΕΙνα.ι ij διάλυ
.λεύθερον κα:ί φωτεινόν, δπως σις τοΟ ανθρωπίνου 'Εγώ ε1ς το
ύπηρξα:ν α:ί πρωtοπόροι ψυχα:ί μέγα Σύνολον, ij είσοδος ε1ς το
-των Μεγάλων Μυστών. Το πνευ
'ιρ. άνα., 1/ ενωσις της στα.γόνος
μα: θά έξα:κολουθήση την περα.ι- της ατομικής ύπάρξεως ε1ς τον
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Ώκεανον της καθολικijς Ζωijς.
Ή άποppόφησις εlς το Βpαχμάν.
Ή συγχώνευσις εlς το ΤΑΟ. Ή
έπανα:φοpιχ ε1ς τους κόλπους του
πατρός. «'Εγώ καί δ Πατήρ μου
εν έσμέν. Έξijλθον παριχ του πα
τρός, έλήλυθα ε1ς τον κόσμον,
πάλιν &φίημι τον κόσμον καί πο
ρεύομαι προς τον πατέρα».
*

**

:Μερικοί άπο τους πpοσωκpα
τικους 'Έλληνας φιλοσόφους- of
δποίοι έν τφ συνόλφ των 1διαιτέ
pως ήσχολήθησαν με το πρόβλη
μα της πρώτης αpχijς κα:! της &p
χijς των οντων - δποστηpίζουν
την άνα:κύκλησιν. Πpωτος δ • Α
ναξίμανδρος την έδlδαξε, �εωρων
ώς πpωτα:pχικην ουσίαν το άπει
ρον - στοιχείον cίμοpφον, cί
φθαpτον καί άθάνα:τον- απο το
δποίον τιχ πάντα προέρχονται,
δια να επανέλθουν εlς αυτο κατιχ
το τέλος της μοpφικijς των δπάp
ξεως. Ό Άναξιμένης έπίσης πα
ρεδέχετο πεpιοδικην δημιουργίαν
καί καταστpοφην των κόσμων.
ΊΌ lδιον καί δ Ήpάκλειτος, δ
σκοτ' ι ο; 'Εφέσιος. ΈΙ3ίδασκεν
δτι δ κόσμος εfναι α1ώνιος, γεν
νηθείς ό:πο το «&είζωον πυρ».
Άλλ' ε1ς το τέλος της κοσμικijς
περιόδου προώpισται να έπα:νέλθη
εlς την έκπύpωσιν, δια να σχη
ματισθη �νας νέος κόσμος, ε1ς ά
τελεύτητον έναλλαγην «χpησμο
σύνης και κόρου». Ώς τμήμα
του θείου πυρός έθεωpουσε την
άνθpωπίνην ψυχήν. Κατα την
γνώμην μεpικων καt of Όpφικοt
εοίδασκον την ανακύκλησιν. Άλ
λα: περί της διδασκαλίας των
Όp_φικων ούοέν δύναται μετα 6ε-

6αιότητο να λεχθη, οι6τι � • p
φικη διδασκαλία, ώς Μυστηριακή.
παρέμεινεν έν τφ συνόλφ της μυ
στική.

*
**

..Ας rδωμεν τώρα τί λέγει έπt
του θέματος ή Θεοσοφ(α. Ή Η.
Ρ. B}avatsky ε1ς «Το κλειδί της;
θεοσοφίας» (σελ, 97) γράφει:
c έν πιστεύουμε σέ δημιουργία,
άλλά σέ περιοδικές διαδοχικές έκδη
λώσεις τοϋ σύμπαντος, άπο την {:.
ποκειμε,•ική
στήν άν11ικειμενική
μορφή τού εΙναι, σέ κανονικά χρο·
νικά διαστήματα, πού κα{}ένα εχει
μιά άπέραντη διάρκεια». Καt πάρα
κάτω: ,"Οπως ό ηλιος άνατέλλει κά
-1}5 πρωί στον άντικειμενικό μας.
όρίζοντα, έQχόμενος άπό το ύποκει
μενικό διάστημα, πούναι γιά μας
στούς άντίποδες, ετσι καt το σί•μ·
παν ά,•αδύετ αι περιοδικά στο πε·
δ(ο της άντικειμενικότητας, προ·
ερχόμενο άπό τό πι>δίο της ύποκει·
άν
μενικότητας, ποίiναι
στούς
τίποδες τοϋ πριί1του. Αi,τος εt
,•αι ό cΚύκλος της Ζωής». Κι' δ
πως ό ηλιος βα :ηλεύει καt χά
νεται κάτω άπ' τον όρίζοντα, ετσι
καt τό σύμπαν έξαφανίζεται σέ κα·
,,ονικές περιόδηυς, δταν κατέβει ή,
.:Παγκόσμια Νύκτα». Ot Ίνδου'ί
στές όνομά�ανε αύτή τήν έναλλαγή
cΉμέρες καt Νύκτες τού Βράχμα•
η Manνantara καt Pralaya (διάλυ
σ1). Στή Δί•ση μπορούνε νά όνομα
σ&ούνε καλλίτερα: Παγκόσμιες 'Η
μέρες καt Νύκτες. Σέ μιά τέτοια.
νύκτα το "Ο λ ο εtναι μ έ σ α σ τ ό
UΟ λ ο. Κά'-f}ε άτομο eχει επιστρέψει
στήν δμοιογένεια».

.. Ας μοσ έπιτpαπη να αντιγρά
ψω και μεpικες σεφές, που συνο
ψίζουν τη θεοvr-ψκη &ποψη, από
το 6ιβλίο μου «Εlσαγωγη στη
θεοσοφία� κεφ. ΙΑ' «Ή οημι·
ουpγία του ήλιακου συστήματος»
(σελ. 126)·
«Καt •τώρα

γεννιέται -,;ό μεγάλ�

'

'

,
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έρώτημα· Τί {Μ γί,ει δταν τελειώ1 σουν οί εβδοιιες 'Αλυσίδες καt
των έπτα Συστημάτων Έξελίξeως;
•Απλούστατα, τό '}Jλιακό μαςΣύ
στημα {}ά, τερματίσει τήν ϋπαρξrι
του. Ό κόσμος αυτός, μ/; τόν όποί' ον ό 'Ηλιακός Λόγος έκφράζει ενα
,;μημα του Έαυτοϋ· του, {}ά, κατα
στραφη. Καt ό 'Ηλιακός Λόγος {}ά,
ξαναγυρίσει σέ α'νε;'Κδήλωτη κατό.
σταση 'Υπάρξεως. Πι{}ανώτατα {}ά.
ξαναρχίσει δημιουργώντας · fναν
και,1ούργιο κόσμο. Θά. μετενσαρκω
-θη σ' ένα ,•έο 'Ηλιακό Σύστημα,
τh όποίο μέ τ�i σειρά του κι' αύτο
-0-ά. καταστραφη. . Δημι<'υργία καt
κατάλυση μορφών, Έκδήλωση κl'
Ά,•εκδήλωτο, 'Ημέρα κrιt 'Νύχτα,
'Εκπνοή καt Εtσπνοή. Αυτή εtναι
ή λειτουργια, ή έκδήλωση της Ζω
ης τοϋ Λόγου. Κι' δπως ε-να 'Ηλια
κόΣύστημα, ετσι καt τό Σύμπαν.
"Οπως ό Ήλιακός Λόγοs, -fτσι καt
ό Κοσμικός Λογος. Έκπνέει καl δη
μιουργείται τό Σύμπαν. Είσπνέι,ι,
καt το Σύμπαν άπορροφαται στήν
σΛ'εκδ11λωτη κατάσταση».
+
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προβλήματα. της 1δίας α.ύτου δια.·
γωγης; Δηλαδή, πως πρέπει voc.
συμπεριφέρεται προς τους συvα.ν·
θρώπους του . .Με τά δόντια. καl
με τα νύχια., άπο tY/V άποψη του,
άτομικου συμφέροντος, 11 με κα.·
τα.νόηση κα.ί άyάπη, άπο την ά·
ποψη των &δελφικών σχέσεων με
τα.ξυ των άνθρώπων; Τουτσ εΙνα.ι
το ζωτικο πρόβλημα. που πρέπεl
τ ώ ρ α. να λύσωμεν, οχι το τί θCG.
γίνη στο τέρμα. της έξελίξεως.
Είτε εlς το διηvεκες συνεχίζειτα.ι ή εξέλιξις, είτε δια.δρα.μα.τί
ζετα.ι επι του άνιόντος τόξου της:
άνα.κυκλήσεως, δλίγον ένδια.φέ·
ρει δλους ήμας σήμερον κα.ί ουδε
μίαν πρα.κτικην αξίαν δύναται να;.
εχη. "Ας άφήσωμεν, λοιπόν, κα.·
τά μέρος την λύσιv των τοιαύτης
φύσεως μετα.ψυσικων προβλημάτων κα.ί ας καλλιεργήσωμεν αδελ
φικάς, δρθάς σχέσεις πρός τους. ,,.,
... ,,.
άλλους
άνθρώπους. Αύτη εΙνα.ι 11,·
Κα.ι το συμπέρασμα. ποίον;
πρα.γμα.τικη
εξέλι�ι; του ψυχο�
Έξέλιξις γ) Άvα.κύκλησις; Κα.τά
πνευμα.τικου
μα.ς
Είναι. Αύτο εί·
την τα.πειvήv μου γvώμηv ούδείς
να.ι
το
'έργον,
το
δποίον εχο·
υπάρχει λ'όγος να άσχο εϊτα.ι δ
μεν
·vά
εκπληρώσωμεν
κα.τά το,.
άνθρωπος με δλα α.ύτά τά άκα.v
πα.ρον
στάδιον
τηl;
εξελίξεως,.
θώδrι κα.ί άλυτα. μετα.φ:.ισικχ προ·
ολήμα.τα.. 'Ας . επα.vέλθωμεv είς κατά το δποίον είμεθα. προσδέτην γfιv, μετα.ξυ τωv άvθρώπωv. δεμένοι εις τον τροχον των μετεν
Είτε eξέλιξις, ει τε άvα.κύκλησις σαρκώσεων. Τό μέσον της πο
υπάρχει είς το άπώτεροv, διά ρείας μας ανήκει. 'Άγρυπνοι ας
τον σημεριvοv άvθρωποv, που μο· το προσέξωμεv κα.ί-άς εκτελέσω·
χθεί κα.ί πονά, ή μόνη πρα.γμα.·
τικότης είvα.ι τι;ι προολήμα.τα. μεν το κα.θηκον μα.ς. Ή άφετη·
που άvτιμετωπίζει καθημερινώς · ρία. κα.t· το τέρμα. ανήκουν είς:
στον πρα.κτικο βίο, κυρίως τά τους θεούς.
0
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ΚΑΛΙ ΓΙΟΥΓΚΑ
Στην ίγδι (ή �ιλοσο:p:α ύ;τάρχει ή άντίληψι; οτι δι:ι έχοντ.χι άλ.λrι,
λοuς ώρισμένοι ΚL'-<λοι έ;ελi;ε.ιJς, μ:ικρ.χί. χρονικαί. πε;_>ίοδοι εύμενους η
δuσμενοίίς έπιS.;�άσεως έπί της Γης κ:ιί τη; νοοτροπί:ι; τ:ίiν άν&ρώ;των,
καί. οτι ή έτοχη τήν όπο:αν τ..ίιρ:ι δι:η•ύομεν άποτελεί μίαν σκοτεινήν πε
eίοδον της t,ωij; της άνt}ρωτότητος. Κηά ηjν περίο5ον αύτήν, ή όποία
όνομάζεται Κ l λ ι Γ ι ο ύ γ κ a, καί. ή όπο:α η"]χισεν άπό της πτώσεως
τοϋ άρχα:ου έ\.ληνικου ποΊ.ηισμοίί, αί. δuνύ.μεις πού άντιδροίίν είς τό σχέ
διον της έ;ε\ί;εJJς ε!γ:ι1 π:i�μ πο\ύ ί:1χυρ.1ί. Ύ τlρχει μία χ,;ιρακτηριστικ.ή
ίστορία διi νά έξηγήση τήγ δι:ι:pGράγ μεταξύ της Κ:iλι Γιούγκα καί. μιάς
περιόδου εύτuχί ..ις καί εύηιιερίας, τήν δια'.J)οράν μεταξύ μιά; φ.uτεινης καί.
μιας σκοτεινή; περιόδου έξελίξεως.
κ LΠ()LΟς α ,•i:}ρωπος έπώλησεν είς ενα α\λον εν:ι μέρος τοϋ κτήιιατός
του, ενα τεμά;ι,:ι:>ν γης, μέ μερικά κτίρια έπ' αυτού. Ήτο τότε ή φωτεινή,
ή χρuση έιτοχή, πού προηγ,1 &η τη; τω;_>ινης ΙΟλι Γιούyκα.
UΟΊ.α εγιν.1ν όμαλώς. Τό κτηιια μετεβιβάσtJ·η εLς τόν άγοραστήν καί.
τό τίμημα επλη?ύ>&η έξ όλοκλ-i1 ροu.
�Επειτα ομως άπό μερικές ήμέρες, ό νέος ίδιοκτήτης επήγε καί. βρ ηκε
τόν πωλητή καί τοϋ είπε ότι μiσα είς εν.χ Jπό τά κτίρι:ι. άνε-<iλuψε κρ u μ
μένον εν.χ tl-η'J:ι�ρόν μεγ..ίλης άξίας, πολuτίμοuς λίi:}οuς καί χρυσόν, καί.
τόν παgεκάλεσε νά τόν παρ:ιλάβη, διότι-κα&ιi>ς εtπε- εtχε άγοράσει τό
γήπεδον καί. τά κτίρια, όχι ομως καί. τον i:}ησ:ιuρόν πού eύρέi:}η είς αύτά .
Ό πωλητής ήρνήtJ,η κατηγορηματικώς νά δεχ&η τόν προσφeρόμeνον
-&ησαuρόν. «Έ1tώλησα-εΙπε-τό κτήιια καί. κάtJε τι πού ητο έπ' αύτrιϋ.
Έάν βρήκες ενα {}ησαuρόν, σέ σuγχ.χ(ρ ω γιά τήν καλή σου τύχη. Τόν
-0-ησαuρό δέν τόν βρη (11 έγώ. Πι&:ινόν νά ητο μία άτuχία μου, άλλά βe
βαιότατ..ι δέν εχω z...ινένα δικαίωμα νά δεχ&.:;, τόν {)·ησαuρό, ώς ενα δω
.ρον έκ. μέρους σοu�.
Σuνε�ήτησαν πολλή ω ;_> α, αλλά δέν σuνe-p.ί,νησαν. Ό άγοραστής δέν
η&eλε νά κρατήση τόν &ησ:ιυρό, χ'αί ό πωλητής δέν έδέχeτο νά τόν πα
ραλάβη. Έν τέλει, σuνε:pώνησαν νά ά,•:ι�ά\οuv την συζήτησιν διά τήν
έπομένην ήμέραν.
Την νύχτα ϋμως έκ.είνην ό χρuσοϋς αίών ελη;e καί. uρzισe ή έποχή
της Κάλι Γιούγκα.
UΟtαν την έπομ2νην ή.ιfραν σuνηντή η-,:ιν οί. δuό αύτοί uν&ρωπ:>ι
δλα η σαν δι'J. ρορετικr.ί. Τό σκότος τη; νέ:ις έπ:ιχijς έ.ρ.ι. νeτο ϋτι e:χeν έπι
κα&ήσει έπί. τοϋ πνe ύμιιτός των.
«'Ο &ησαuρός-zΙπε ό πωλητής- βeβ:ι(ύtα�:ι άνήκει σέ μένα. Σοiί
έπώλησα μόνον τό γήπε�ον μέ τίι κτίρια, δέν σοiί έπώλησα τόν &ησ:ιuρό.
Πρέπει νά μοίί άποδύ>σης κά6·ε κινητόν πρσ.•ιμα πού eύ Ι?έ:J.η έκet».
«Τί εtναι αύτά πού λές;» άπήντησεν ό άλλος. «'Ότ:ιν μοiί έπci'>λη-
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.σες το κτ'ijμα, .δ'έν Ε/4αμε� Κ(Ιlμμ.ιά έπιφύλαξη, ούτε καμμιά ίξαίρεση. Ό θ η -σαυρΘς άνήκεt � μένα». ,
Αίιτύ ύ μ.ικρ.-u .ί.σ.ιιορία περιlχι:.ι τό πνεϋμα δύο εντελώς διαφορετικών
:πcρ.ιΘδων, δ·ύο δ.ια!l')J)ίl!!τ.ικών νοοτροπιών. UΟτι ζώμεν εις μίαν έποχήν, κα
-τ&. τ·i)ν δποGαν ,το ά111·fiιρώπινον πνεϋμα φαί ,εtαι περικυ'κλωμενον σπο ένα
-σκθi&νον ν.έφος,Ιέtναιι προφανές διά κά-{}ε ανfiρωπον πού εχι:.ι ματια. καt
. !(:}λb:rιΕ.ι.. 01 {}:,aσι;υράί. τοϋ πνι:.ύματος, που εις πλεον φωτεινα.ς περιόδους
iξι:.τι. μώντ ίς τό vπακρον, τώρα εχουν άπολέ.σ ει κάθε σξιαν. Διανύομι:.ν
·χ.1)ν σκοτεινην έποχήν, την περιοδον της «Καλι Γιουγκα�. 'Άς ευχη{}ώμεν
γρήγορα να έπανέλ{}- 'Ώ ή φωτεινη πι:.ριοδος της «χρυσης έποχης".

. \

Τα 7 ορθα ·των Βοvδδιστων
1 - ·κατά τους βουδδ�στάς, η έόγενής όδός πού όδηγεί σ' δλες τtς ιχ
ΙΡΕτές κιχi στ'(Ι λuτρωσι ιχπό τήν όδόνη εlναι :
<('0 ρ θ έ ς ιχ ν τ ι λ ή ψ ε ι ς :ι>-ιχπηλλ:tγμένες ιχπό δεισιδαιμον(α
�αι αύταπάτη.
. ιιΌ ρ θ JJ θ έ λ η σ ι ς »- uψηλοi σκοποι, άξιοι cνός γρηγοροϋν�ος ιχνθρώπου.
(('Ορ θ ή γ λ ω σ σ α» - εύγενής, είλικρι:,,ιής, ιχληθής.
tι'Ο ρ θ ή π ρ ii ξ ι ς»- .a�μπεριφορά είρηνική, τίιι,ια, καθαρή.
<(Ό ρ θ ά μ έ σ α u π άρ.ξ ε � ς» -ποu νά μη βλάπτουν κανέναν.
<ιΌ ρ θ η π ρ ο σ π ά θ c ι α » -ιχγωγή και αύτοέλεγχος.
(ΙΌ ρ θ ο _ς .σ τ D χ .α .σ ,μ,ό ._ς ,» -σκiψις στηριζόμενη στό νόημα.
"Ctijς ζι.>ης•
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ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ
ΕΠΙΠΕΔΟΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.
ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΥΨΩΘΗ

*

Ι

(ο αvαλφαβητισμος
ΑΛ. ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟ

Η

ΚΑΤΑ το έφικτόν βαθεία γνώ
σις της καταστάσεως της κοι
νωνίας, ώς καί των προβλημάτων
της, καί δή έ.-είvων τα δ'"iοία βελ·
τιώνουν αυτήν διά της I έπιτυχους
άντιμ"τωπίσεως των, άrτοτελεί ε�
των κυριωτέρων καθηκόντων παν
τός άνθρώπου και ιδιαιτέρως του
έπιθυμουντος νά 'ίδn μίαν κοινω·
νίαν καλλιτέραν της σημερινης καl
διατιθεμένου συνάμα νά ε[σφερn
τήν συμβολήν του πρός τόν σκο
πόν αύτόν. Οί.ίτω έκ των σοjχχρω·
τέρων προβλημάτων, &τινα έχει ν'
άντιμετωπίσn ή κοινωνία μας εΙναι
τό πρόβλημα της καταπολε 11ήσεως
του άναλφαβητισμοϋ καl της άνυ·
ψώσεως του μορφωτικοσ έπιπέ5ου
του λαοϋ μας. ·'Εμψανίζεται κατά
τα τελευταία ετη εις δλα τά Κρά·
τη ώς τό σπουδαιότερον, άλλά καl
,;ό βαρύτερον είς κοινωνικάς συ·
νεπεία,.
Άψ' ης ή Γαλλική Έπανάστα·

σις διε«ήρυξε, τό πρώτον αύτή, τό,.
δημοκρατι«όν t5εωδες της μορφώ
σεως παντων των μελi4ν της πο
λιτείας και υιοθέτησε τό περl του•
έ1<παιδευτι1<ου συστήματος εύρύτα1.ον πρόγραμμα, τό δποίον δ Γάλ
λος q:ιλόσοφος, μαθηματικός καt
διαπρεπής τέκτων Κοντορσέ πα
ρουσίασεν · ε!ς τήν Έθνοσυνέλευ
σιν κατά τρόπον ύπέροχον, ώς τό
άrτάνθισμα δλων σχεδόν των νεω
τέρων περt λαlκης έκπαιδεύσεως:
καt κοινωνιχης προνοίας άπαιτή
σεων και έπιδιώξεων καl του δπο(οι.,,
ή δλοκληρωτική πραγμάτωσις δέν
κατέστη οΟτε μέχρι της σήμερον
δυνατή, f\pχισε νά προβάλλεται 1'ι,
λαϊκή έκπαίδεuσις ώς δημοκρατική άπα.ίτησις χαt έπιδίωξις. 'Έκτο·
τε, άφ' �ς τό Σύνταγμα της πρώ
της Γαλλικης Δημοκρατίας τοΟ.
1791 δρισεν δτι ή έκπα(δεuσιc; εt
ναι κοινή και δημοσία δ( δλου'=
τούς τωλlιτας, καt nαρέχεται δω-
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'Από μιά γιορτή των σχολεί:.uν του Άναμορφω
τι·ωυ Συλλόγου <1:Μέλης�
φεάν, ηρχι;;�ε νά πε.Jιλαμβάνεται
..:εtς τους κατασrαrικο.:ις χάρτας δ
λών των πολιτισμένων κρατων διά
-ταξις, δι' ης θΕσrrίζεται δτι ή στοι
χειώδης έκπαί5ευσις εΙναι ύrrοχοε
•ωτική καί συγχρόνως καθιε;:ι:>υίαι
,·Sετική ύποχρέωσις του Κράτους
1rρός παροχήν το;ύτης δωρεάν. Έν
τft έξελίξει δέ των πολιτειών καί
των θεσμών που τςχς διέπουν, ί5ίς_χ
μετά τάς θυέλλας που ένέσκηψαν
,ύπό τήν μορφήν των δ.:>ο παγκο
σμίων πολέ:.ιων, ού3έποτε αλλοτε
-επιστεJθη τόσον πολυ ή σπουδαι
ότης καt ή δύναμις της έ'<παι5εύ
,σεως καί έζητήθη ή yενί'<ευ:σίς της
μετά τόσης έπιμονης άιrό τήν_ κοι
νήν yνώμην των λαών.
'Όντως ή μόρφωσις των άνθρώ
·πων καί ή άν.:�ψωσις του μορφω
τικου έπιπέδου των λαών κατέστη
·κατά τους χρόνου� αύ=ους πρό
βλημq; ύψ(στης σημασίας, άrrασχο
λουν �άrro του δεyτέρου ίδίς,χ παy
κοσμ�υ πολέμοιι, σοβαρώς τά
Κράτη καί γενικώς tήν κοινωνίαγ
των ανθρώπων. Είς , ι'ήν άνS:,ψωσιν
-,αυτήν άrrοβλέπουν τά Κράτη καθ1
-δτι εχουν άrrοκτή qει ηδη πλήρη
-.συνε[δησιν, δτι �ιά τήν έπιτέλεσιν

..

τ :,ί) στοιχειώδο:.Jς καί βασικοί)
π,:Jο:>ρι:,;_ίόυ των, ητοι της αύξή
σεως του έθνικου εισοδήματος, της
άνιιμετωπίσεως του διεθνους άν·
ταyωνι :,μου, της βελτιώσεως του
βι:)'('ικου έπιrrέ5ου του λαου των,
αμα δέ καί διά τήν αμυναν κατά
έσωτε,Jικων έχθρων καί την έξα
σφάλισιν έν ένί λόy(.{J της κοινω
νικης εύσταθεί:χς καί εύημερίας, έ
πιβάλλεται ν' άνυψωθft τό μορφω-.
τικόν έπίπεδον των μαζών, που
άπαρτ[ζουν τό Κρατος.
Πέ;:ιαν δμως του Κράτους, σή
μερον παγκοσμίως καί άνεπιφυ\ά
κτως άναyνω.:,ίζεται, δτι ή έκπαί
δευσις άrrοτeλει τόν πρώτιστον καί
κύρι"Jν παράγοντα' διά τήν ciνά
πτυξιν της προσωπικότητος έπί
του m5(:,u τόσον του άτομικου,
δσον καί του κοινωνικου, καθώς
καί δτι αϋτη εΙναι ούσιώδης δρος
, διά τήν εύημερίαν του άνθρώπου,
,την κοινωνι'<ήν πρόοδ9ν καί. τήν
έθνικήν άνάπτυξιν. ΕΤναι δέ προ
φανές δτι ή δημοκρατίο; θά εμενε
λέξις κενή, αν δ μέσος πολίτης
δέν έμάνθανε νά τήν άσκft. Ή συ
ναίσθησις του yεyον ',τος τούτου
έξώθησε τ:Ί: Κράτη του πολιτισμέ-

.
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νου κοσμου, άλλά και αύτά ακο
μη τάς καθυστερημένας χωρας,
αμα δέ καί τάς είς αύτάς λειτουρ
γούσας πάσης μορψης όρyανώσεις,
ν· άναλάβουν μέ πίστιν και έν
θουσιασμόν τόν άyωνα κατά του
άναλψαβητισμου και τήν βελτίω
σιν του μορψωτικου έπιπέδου του
λαου των. Ώρyάνωσαν πραyματι
κάς σταυροφορίας, ούδενός δέ κό
που καί ούδεμιας δαπάνης φείδον
ται προκειμένου νά έξασψαλίσουν
είς τούς πολίτας των δλα τά μέ
σα καί τάς δυνtχτότητας μιας άρ·
τιωτέρας καί πληρεστέρας μορφώ
σεως, διά της χρησιμοποιήσεως
των τελευταίων μεθόδων.
Τήν σπουδαιότητα του άyω\1ος
αύτου άνεyνώρισε καί ή Γενική
Συνέλευσις των 'Ηνωμένων Έθνων
είς τήν yενομένην παμψηφεί δεκτήν
παρ• αύτης Παyκόσμιον Διακήρυ·
ξιν των δικαιωμάτων του άνθρώ
που, οπου διατυποϋνται αί θεμελι
ώδεις άρχαί, έπί των δποίων ή
κοινωνία των έθνων ζητεί νά θε
μελιώση τάς μεταξύ του άνθρώπου
καί του Κράτους σχέσεις. Οϋτω,
διά του άρθρου 26 διακηρύσσει ώς
τό ϋψιστΘν των δικαιωμάτων του
άνθρώπου καί ώς πανανθρώ,τινον
άρχήν, οτι cπαν πρόσωπον εχει
δικαίωμα είς τήν έκπαίδευσιν). Ού
δέποτε άλλοτε, έν συμπεράσματι,
έπίστευσαν τόσον πολύ είς τήν
\ qπουδαιότητα καί τήν δύναμιν της
έκπαιδεύσεως και ούδέποτε άλλοτε
έζη:tήθη ή yενίκευσίς της μετά ,τό
σης έπιμονης άπό τήν κοινήν yνώ
μην των λαων.
Παρ' ήμϊν, ή �αταπολέμησις του
άναλψαβητισμου καί ή έξωσχολι·
κή έν γένει μόρφωσις του Έλλη
νικου λαου έrt ψανίζεται ώς εν έκ
των σοβαρωτερων πρόβλημάτων,
πού εχει ν' άντιμετωπίση τό Έλ
ληνικόν Κράτος και ή κοινωνία
ίδιαιτέρως. Λόy� δε του ύψηλου
ποσοστου των άναλψαβήτων καt
των ήμιαναλψαβήτων έν γένει, τό
πρόβλημα αύτό παρουσιάζεται μέ
ίδιαιτέραν όξύτητα. Γεγονός εΤναι
οτι άπό της συστάσεως του Έλ·
ληνικου Κράτους τό πρόβλημα της
καταπολεμήσεως του άναλψαβητι-

..

' ..•

'

σμοϋ καί άνυιpώσεως του μ,σpφG>τικου έπιπέδου δέν επαυσε νά εό,,
ρίσκεται είς τό προσκήνrο τη.i; έ.
πικαιρότητος. Άπό του 1834 δη
μοσιεύονται νόμοι καt άπό τ-οί»
1911 περιελήφθησαν καi.. εί.ς τό Σύν
ταγμα διατάξεις, πού έπιβάλλοuντό ύποχρεωτικόν της στοιχειώδους.
έκπαιδεύσεως καί τήν δωρεάν χο-.
ρήyησιν αύτης, είς έπ{μετρον καί.
κυpώσΕις κατά των γονέων. Υ
στερα άπό τόσους ν6μους και με·
τά τόσας δεκαετηρίδας, πού fσχυ
σαν οί νόμοι αύτοί μέ τάς αύ
σtηροτάτας μάλισ rα κυρώσεις κατά των γονέων, θά ητο λοytκόν
νά ύποθέσn κανείς δτι τό ποσο
στόν των άναλψαβήτων �ά εύρl
σκετο τούλάχιστον εις τό έπ(πεδον
πού εχουν οι πολιτισμένοι λαοί_
Καί ομως ή στυγνή πραγματικό
της έμΦανίζει τήν 'Ελλάδα μέ πο·
σοστόν των μή λαβόντων τήv σιrοι
χειώδη μόρψωσιν 40 ο)ο περiπου.
Οϋτως ot UΕλληνες, των δπο(ωΊ'
ο[ πρόγονοι έδ1δαξαν δτι κάθε
πολιτισμός καt κάθε πρόοδος βα
σίζεται έπί της συνεχους βελτιώ
σεως των πνευματικων ίδιοτήτων
του άνθρώπου, άπό τήν άποψιν αύ
τήν κατατάσσονται μεταξύ των κα
θυστερημένων χωρων. Ή συναίσθη
σις της πραγματικότητος αύτης-_
άπό καιρου είς καιρόν προκαλεί:
κάποιας άνησυχίας εί.ς τούς Lθύ·
νοντας κύκλους. Αδται δμως έξα·
τμίζονται μέ τήν δημοσ(ευσιν κά
ποιου νέου νόμου, μέ τήν αύτήv,
πάντοtt βάσιν, δηλαδή τό ύπο
χρεωτικόν της στοιχειώδους έκπαι
δεύσες.,ς, τήν δωρεάν παροχήν αύ
της, τήν τιμωρίαν των γονέών καl
μέ κύριον χαρακτηριστικόν τήy,
πλήρη άyνοιαν της έλληνικης πρα
γματικότητος. Κατά κανόνα δ νό
μος οσrος συνοδεύεται άπό κά
ποιαν πομπώδη εlσηyητικήy !tκθε
σιν, ή δποία εύαyyελ(ζεται την έ·
ξαφάνισιν του άναλψαβητισμοσ διά:
της έψαρμοyης του.
Τελευταίως και δή τό 1954 εΤδ&.
τό φως ενας νέος νόμος, δ δποϊ
ος έπιyράφεται cΠερt μέτρων πρός.
καταπολέμησιν του άναλψαβητι
σμο0) και δ δποίος βεβαιώνει δτιι.
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1

κάτr,ρτίσθη ύπό την πίεσιν- της θλι
βερας, άπό άπόψεως μορψω;τικης,
καταστάσεως. Δια τοΟ νόμου του
του έσκοπειτο, κατά tά έν τfi εί
ς,ηyητικfi του έκθέσει άναyραψό
μενα, κατ' άντίθεσιν πρός τούς
πρό αύτοΟ νόμους, ή «ριζικη:& κα
τςχπολέμησις τοΟ άναλψαβητισμοΟ.
:Συνεπληρώθησαν ηδη ·πεντε· άκρι
βως ετη, άψότου έδημοσιεύθη δ νό
μος αύτός. Δεν νομίζω δμως δτι
ύπάρχει κανείς δυνάμενος νά tσχ υ
ρισθfi, δτι οδτος άνταπεκρίθη είς
τούς έπιδιωχθέντας σκοπούς καί
δτι έπηλήθευσεν είς τάς προβλέ
ψεις του περί της ταχείας άποσβέ
σεως ·τοΟ άριθμοΟ των κάτω των
20 έτων νέων, των μη άποψοίτc.:ν
των δημοτικων σχολείων.
ΕΙναι πολ,ύ θλιβερά ή διαπίi:πω
σ ις αϋτη, δταν μάλιστα εχn κανείς
ύ π' δψιν του τί έπέτυχον έπί του
έπ ιπέδου της καταπολεμήσεως τοΟ ·
άναλψαβητισμοΟ καί της έκπαιδεύ
σεc..;>ς έν γένει των μαζων, καθυ
στερημέναι yωραι, μεταξύ των δ
πο ίων καί γειτονικαί πρός την 'Ελ
λάδα. Καi τό άκόμη θλιβερώτερον
ε Ιναι τοΟτο, δτι, αν οί πρό τοΟ
1 954 νόμοι άπέτυχον έν τfi έφαρ
μογfi, οί συντάκται των καί οί ύ
πε ύθυνοι διά την έψαρμογήν των
ε Ιχον τούλάχιστον μερικά έλαψρυν
τικά. Δέν εΙχον π. χ. ύπ' σψιν τόν
πιεστικόν χαρακτηρα, πού εχει σή. μερον διά κάθ'ε εθνος τό- μέγα τοΟ
το πρόJ3λημα καί δλως ,ιδιαιτέρως
διά την 'Ελλάδα, άλλά καί τό πό·
σον τό πρόβλημα τοΟτο συνδέεται
μέ την εύημερ[αν της Έλληνικης
Πατρίδος, οϋτε είχον την άντ[λη
ψιν δτι διά των νόμων των άντεμε
τώπιζον έθνικόν 1<ίνδυνον. Δεν συμ
βαίνει δμως τό ίδιον μέ τόν Ύομο
θέτην τοΟ άπό τοΟ 1954 ισχύοντος
νόμου. Αύτός παρουσιάζεται, δπως
προκύπτει έκ δημοσιεύματος του
'Υπουργείου καί της είσηyητικης
έκθέσεως, ,:τού συνοδεύει τόν νό
μον, εχων συνείδησιν δτι εύρίσκε
ται ύπό τήν πίεσιν της θλιβερας
καταστάσεως, μιας πρωτοψανους
άδιαψορίας ώς πρός τά προβλήμα
τα, τά σχετιζόμενα με τήν λαικήν
μόρψωσιν, δτι «εχει ένώπιόν του

!tνα τεράστιον έθνικόν πρόβλημα.:
τοΟ δποίου ή λύσις εΙναι έπείγου
σα καί άναyκαία καl δτι σήμερον,.
δτε ή ζωή άπέβη πολυσύνθετος,.
καί ή μηχανή τείνει νά κυριαρχή
σn πανταχου, άποτελει αότόχρη-,
μα έθνικόν κίνδυνον ή ϋπαρξις.
οιουδήποτε ποσοστοΟ άναλψαβή
των εtς την χώραν μας). Καί μά
λι στα, δ ιά νά μή vομισθfi δτι δ
νόμος του εΙναι καί αυτός εΙς έκ.
των άπό της συστασεως του Έλ
ληνικου Βασιλείου ίδοντων τό φως.
άνευ άποτελέσματος νόμων, ήσθάν
θη την άνάyκην νά τονίσn έν τfiι
είσηyητικfi του έκθΞσει τούς παρά
γοντας έκεί_νους, πού διακρίνουν
τό νομοθέτημά του άπό δλα τά
προηγούμενα, καθ' δτι έν4:> οδτοι
δεν ύπηρχον είς τούς πρό αύτου
ίσχύσαvτας νόμους, οί δποϊοι δια
τήν ελλειψιν αύτήν κατά τά έν τfι,
αύτfi είσηyητικfi έκθέσει άναyρα
ψόμενα, άπέτυχον είς τήν πραyμά
τωσιν τοΟ ταχθέντος παρ' αύτου
σκοποΟ, ύπηρχον δμως είς τόv
ίδικόν του. τους παράγοντας δε
αύτούς, τούς ούσιωδεστέρους έξ,
αύτων, τούτέστι τήν οίκονομικηv
βάσιν, τήν συμπαράστασιν της κοι
νης γνώμης καί τήν τελειοπpίησιv
των ·κυρώσεων, δ νομοθέτης θεω
ρων έξησψαλισμένους διά τοΟ νο
μοθετήματός του, προέβαινεν είς
έπαγyελίας ύπερβαινούσας τάς
των προκατόχων του.
Δέν ύπάρχει καμμία άμψιβολία,
δτι αν ύψίσταντο οί παράγοντες
αύτοί, ή συμπαράστασις τούτέστι
της κοινης γνώμης καί ή οίκονο
μικη βάσις, συνάμα δέ έψηρμόζον
το αί περί κυρώσεων διατάξεις, θά
έξεχώριζον πράγματι τό νέον νο
μοθέτημα άπό τά προηγούμενα
καί · θ' άπετέλουν συγχρόνως τά
σημεϊα της ύπεροχης του. Ή διαρ
ρεύσασα δμως άπό της ίσχύος του
νόμου πενταετία, κατεδειξε τήν ά
νυπαρξίαν καί των δύο παραγόν
των. 'Εάν είς τήν ελλειψιν αύτων
προσθέσω�εν καί τό γεγονός δτι
δ τελευταϊος νόμος είχε τό κύ
ριον μειονέκτημα των πρό αύτου
νόμων, ητοι τήν αγνοιαν της Έλ
ληνικης πραyματικότ�τος, δπως έ.
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�ήγησα τοϋτο είς άρθρα μου δημο
σιευθέντα είς τόν ήμερήσιον τύπον
άμα τfi έκδόσει τοϋ νόμου και ώς
κατεδείχθη τοϋτο άπό τήν διαρ
ρεόσασαν πενταετίαν, δέν εΤναι κα9όλου έκπληκτικόν τοϋ οτι τό μει
ονέκτημα αύτό καl ή άπουσ{α των
-δηθεν έξησψαλισμένων παραyόν
ίων εφερον και τόν νό ,.ιον αύτόν
είς τήν σειράν των προηγηθέντων
αιό τοϋ 1834 νόμων, άιtό τούς δ·
11ο{ους τόσην προσπάθειαν κατέ
βαλεν δ συντάκτης του δι::χ ν:1
τόν ξεχωpίσn.
Τό άνύτταρκτον της οικον.Jμικfj:;
βάσεως κατεδείχθη εύ9ύς ά1έσως
<iμα τη δημοσιεύσει τοϋ νέ:,υ νό
μου, τοϋ Κράτους άyνοήσ:χντος
τάς περl άντιμισ3ίας καθ' ι'.Sραν
<>ιατάξεις, τάς δπο{ας καθώρισε,
�πιβαλόν ώς έκ περισσου καl άνε·
-φαρμόστους ι'.Sρας έρyασίας καl
δέν συντρέχει λόγος ν.:ι ένδιατρ{Ψn
-τις έπ' αύτου. 'Αλλά καl ή ελλει
ψις της συμπαραστάσεως της κοι
vης γνώμης άνεyνωρίσθη κατά τόν
--πλέον κατηyορηματικόν τρόπον
.εtς δημοσίευμα τοϋ Ύπουρyε(ου,
-τό δποίον ε{δε τό φως μειά διε·
ίίαν άπό της Ισχύος τοϋ νόμου,
-καί δπου έκδη\οϋται καl ή δυσφο
pία αύτοϋ διά τήν συνεχιζο\.ιένην
-στάσιν άοιαφορίας της tδιωτικfjς
--πρωτοβουλίας ώς πρός τά προβλή�ατα τά σχετιζόμενα μέ τήν λαϊ·
-κήν μόρφωσιν.
'Από τό δημοσίευμα αύτό προ·
-κύπτει, δτι ο[ άpμόδιοι συνησθάν
•θησαν τήν σπουδαιότητα της συμ·
, --παραστάσεως της κοινfjς γνώμης
,ώς παράγοντος εtς τόν άyωνα
κατά τοϋ άναλφαβητισμοϋ καt ά·
-vεyνώρισαν τό yεyονός της άπου-σlας της. Δέν φαίνεται δμως νά
:εyινεν άντιληπτόν, αν καt διέρpευ·
-σεν δλόκληρος πενταετία, καl αύ·
,ό εΤναι τό λυπηρόν, οτι διά μόνης
ίfjς δημοσιεύσεως νόμου oChε cκα
-(:J{σταται πανελλήνιος δ άyών, δ
όποϊος άναλαμβάνεται, οϋτε δη
μιουργείται άτμόσφαιρα εύyεν.:>υς
άμίλλης καl yενικώτερον κλίμα
εύνοοϋν τήν καθολικότητα της
11αιδείας:&, δπως φα{vεται έκ της
ξ(σηγητικfjς έκθέσεως νά έτίστευε

δ νομοθέτης. Δέν fyινε m.ινειδητόν
δτι, διά νά τεθfi τέρμα εlς την έ,q
δλοκλήρους δε«αετηρ(δας bτιιφα•
τήσασαν, έν σχέσει μέ τό κεφαλαι
ώδες τουτο μορφωτικόν πρόβλημα,
άδιαφορίαν καl άδράνειαν (ψρασε· .
ολοyία της είσηyητικης έκθέσεως
και του δημοσιεύματος τοϋ ύποuρ
yε{ου), χρειάζεται κοπιώδης καt
καλώς ώρyανωμένη προσπάθεια
περl της δποί:χς δι::χ μαφων δι�λα·
βον εlς δημοσιεύματά μου εtς τόν
ή�εpήσι:,ν τύπον.
�Αν άποβλέψω;.ιεν καί ε!ς τόν
ά\λον έκεϊν.:>ν παράyQντα τάς κυ·
ρώσεις, αt δποίαι κατά την εtση
yητικήν εκθεσιν τοϋ \ιέJυ νόμου
σκιώ5εις και άνεπί'<αιρ::η οuσ;χι έ
τελει:,ποιήθησαν παρ' αύτου, θά
διαπιστώσωμεν δτι οϋτε κdν άιτό
πειρα έφ:χρμοyfjς αύτων έyένετο.
Καθυστερημέναι χωραι καl t5ίως
ή περιοχή της Ν. 'Αμερικης, ώθού
μεναι άιτό τήν φιλοδοξ(αv καt τήν
εύyεvfj ι'fμιλλαν νά καταλάβουν
θέσιν μεταξυ των πολιτισμένων
λαών, άνυψώνου:rαι τό πολιη·
στικόν έπίπεδόν των καl μέ αύ:ό
μαζί και τό βιοτικόν έπίπεδον τοϋ
λαοϋ των, άνέλαβ:,ν μέ πίστιν και
ένθουσιασμόν τόν άyωνα κατά τοϋ
άvαλφαβητισμου διά της χρησιμο·
ποιήσεως των τελευταίων μεθόδων,
διεκήρυξαν, δπως καt δ Ί)μέτε;,ος
νομοθέτης, δτι ή δrταρξις τοιούτων
ποσοστών άναλφαβήτων άιτοτελεί
έθνικόν κ{νδυνον. Δέν περιωρίσθη·
σαν δμως εtς τήν διακήρυξιν αύ·
τήν, άνέλαβσν, Κράτος καt κοινω
ν{α, μέ πίστιν και ένθουσιασμόν
άyωνα έπt έθνικοG έπιπέδου, ώρyά·
νωσαν άληθείς σταυροφορίας, διε
φώτισαν, συνεκίνησαν καt συνήyει·
ραν εlς μί-:χν �νωσιv κοινfjς προσ·
παθε{ας τήν κοινήν yνώμην. Έπέ·
τυyον δέ άrτοτελέσματα, εtς πλε(
στας περιπτώσεις, καταπληκτικά.
Διερωτάται κανείς, διατί καt οι
ά;>μόδιοι έν τη χώρι;χ μας δέν ή
κολούθησαν καt δέν έμιμήθησαν
τάς χώρας αύrάς ; Δέν έπιθυμω
εlς τό δημοσίευμά μου αύτό νά
άσχοληθω ε!δικώτερον μέ τόν νό
μον του 1954 «Περt καταπολεμή
σεως (ριζικfjς) τοG άνα?.φ:χβητι-
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,σμου καl τά της έφαρμοyης τουJ>,
ψε τό άρμόδιον υπουρyεϊον δια
:έφ' δσον περl πάντων αύτων είς τήν άδιαφορίαν της κοινης γνώ
-τό ωβιβλίον μου c'O . άyών κατά μης, δτι ούδέν, επραξαν οί υπεύθυ
-τόΟ άναλφαβητισμοΟ.Ι) καl έις 15 V.:>L τόυ άyωνd,ς ίνα διεγείρουν τό
-αοθρα μου δημοσιεJ9έντα εις τον ένδιαφέρον της κοινης yνώμ ης,
ήμερήσιον τύπον εypα.ψ::χ, έξ ων τά τήν συμπαράστασιν της όποίας ώς
δόο· πρόσφατά. Είς οοrά θά ευ,:)ι· πολύτιμον παράγοντα καl τά μέ
,σκέ τις τήv άπάντησιν εις τό έρώ- σ::χ πρός άπόκτησιν αύτης διά μα
-τημα αύrό.
κρών άvέπτυξα εις τό βιβλίον μου
Σκοπός τοΟ δημοσιεύματός μου <!'Ο άyών κατα, του άναλψαβητι-αύτοΟ, αλλως τε, εΤναι μία προσ- σμου>.,
Οϋτω, ώς τελικόν σJμπέρασμα ,
-πάθεια όπως δώσω έν πάσn δυν::χ-τfi συντομίςχ μίαν είκόνα της μή ή άρχή του ύποχρεωτικου τnς
lκαν.:�ποιητικης θέσεως, εlς τήν ό· στοιχειωδους έκπαιδεύσεως έξακο
λουθεϊ, δπως καί άπό της συστά
-πο(αν έυρ[σ,<εται πα;:>' ήuϊν τό τε
ράστιον αύrό έθνικόν καl κοινωνι σεως της Έλληνικης Πολιτείας, νά
κόν πρόf3λη·,ι :χ, τό όποϊ-Jν καιά άποτελrj δια'<.-Jσ,.ιητικόν σrοιχι·ϊον
της νομ.:�θε:1ί:χς καl του πολιτέύ
-παyκόσμιον άν::χyν�ρισιν δέν εΙ
·ναι αύJrηρως παιδαyωyικόν, άλλ' ματος, ένt;> ητο πλέον καιοός νά
έθνιl(ον, κοινωνικόν και οίκονομι- άποβfi εΤς των ά;φοyωνιαίων λίθωv
. 1<6ν, έν τfi πε1τοι9ήσει δ τι τοΟτο της έθvικης πολιτικης·
· Ή γνώσις καl ή συναίσθησις
οέν εΙν::χι ξένον προς τά ένSιαφέ
ροντα των άvαyνωστων του <!'lλι· της καταστάσεως ταύτης έπιβάλ
σου». Έν συvεχείς_χ θά τονίσω, δτι λει τήν σταθεράν άνάληψιν άyω
1<ατ' άδήριτον άναyκην της παρ' ή νος παρά της ίδιωτικης π,:>ωτο
μϊν πραγματικότητος, δπως έμφα βουλίας πρός άντιμετώπισιν τοu
-ν[ζεται ·αϋrη σήuεοον, τον άyωνα ύψίστου αύτοu κοινωνικοu 1τρο
βλήματος. Δεν πρέπει, άλλως τε,
δέον ν' άναλάβn ή ί':>ιωτική πρω
,νά λησμονωμεν τό γεγονός δτι ή
-τοβουλία και να παράσχn γεν
ναίαν η)ν συμβολήν της. Τό Κρά συμβολή της ίδιωτικης πρωτο
τος έξεδήλωσε πλέον η σαφώς τήν βουλίας είς τόν άγωνα άνυψώ
άδυναμίαν του νά άντιμετωπίσn σεως τοu μορφωτικοu έπιπέδου
τόν άναyvωρισμέν.ον παρ' αύrου τοu λαοu έξαίρεται είς πλείστα
έθνικόν αύτόν κίνδυνον. Αύτό τού δσα δημοσιεύματα ξένων χωρων,
λάχιστον προκύπτει άπό δημοσιευ δπου ό άγων οuτος διεξά yεται
,ματά του. ΤαΟτα διαπιστώνουν τήν έπl έθvικοu έπιπέδου με ά1tοτε
-πρωτοφανη, δπως τήν χαρακτηοί λέσματα ίκανοποιητικά.
Θέλομεv '�λλάδα άνταξίαv τοu
,ζουν, άδιαφορίαν της κοινης- yνώ
μης διά τά προβλήματα, τα σχετι όνόματός της, θέλομεν νά έκβλη·
ζόμενα μέ τήν λαικήν μόρφωσιν, θouv οί παράγοντες έκείvοι πού
ψέγουν τήν άδράνειαν της ί5ιωτι δημιουργοuν τήv κακοδαιμονίαν
κης πρωτοβουλίας, ή όποία, δπως των άνθρώπωv καl τοu τόπου
μας, θέλομεν νά έξασφαλίσωμεν
γράφουν, εχει τήν άξίωσιν να yί
-νουν δλα ά;τό τούς έκπαιδευτικούς δρους άνθρωπι νωτέρους -ύπάρ
ξέως είς '<άθε ανθρωπον.- Πως
1<αί άπό τό Κρατος.
Πράγματι χωρίς τήν συ;,ιπαρ:χ δμως θά πραγματοποιηθοuv αί
έπιθυμίαι μας αύταί, ol πόθοι
-στασιν της ίδιωτικης πρωτοβου
λίας, χωρίς τον συναyερμόν της μας αύτοί, αν ή κοινωνία,' εκα
1<οινης γνώμης, προβλή,ιατα τοιαυ- στο� έξ ήμων παρακολουθfϊ, κλει, της σπουδαιότητος, έθνικά, κοινω 1σμέvος είς τό δστρακον τοu έγω
-νικά δεν άντιμεrωπίζονται ριζικώς. ίσμqu του, άδραvωv, άπαθής καl
'Αν αύtό εΤναι άληθές, έξίσ.:>υ ά άδιάφορος, τήν , περιβάλλουσαv
ληθές εΤναι, καί τό εypαψα είς μα αύτόν οχι καl τόσον εύχάριστον
κρόν δημοσίευμά μου, είς άττάντη κατάστασιν ;
σιν της μομφης τήν 'όποιαν έξέπεμΈπι,3άλλεται είς ήuας πού θέ·
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λομε νά ζήσωμε είς μίαν κοι
νωνίαν καλλιτέραν της σημερινης,
ά σuλλάβωμεν τό πρόβλημα αύτό
είς ολην τήν εχ:τασιν καί τή βα
ρύτητά του, νά άποκτήσωμεν συ
νε(δησιν της όξuτάτης μορφfjς, ύπό
τήν δποίαν τουτο έμφανίζεται παρ'
ήμίν, καθώς καί τή σuναίσθησιν
της ταπεινης θέσεως, τή δποίαν
κατέχει εtς τόν τομέα αύτόν ή 'Ελ
λάς, ή άπόyονος ένός άνυπερβλή
τοu είς τά γράμματα καί τάς τέ
χνας πολιτισμοϋ, καί ά είσψέρω
μεν μετ' ένθοuσιασμοϋ τάς άτομι·
κάς μας δu άμεις είς τόν έθ ικόν
αύτόν άyωνα, άπό τόν δποίον
έξαρταται ή έξασφάλισις, είς εκα-

Ι
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στο άτομο , μέλος της κοινω (ας.
της δuνατότητος νά βελτι� -τοv
έαuτόν τοu, ητοι ν'άναπτύξη πλJi:
, προσωπικότητά του και
ρως την
τάς δεξιότητάς του, τόσον έπί τοϋ,
άτομικοϋ πεδίου δσον καί έπt τοϋ,
κοι ωνικοϋ καt περαιτέρω ή άνα
διορyάνωσις της κοι ων ας καί ή
δημιουργία μιας έας ζωης με εύ
ρuτέροuς δρ(ζοντας καl έν ταύτ�
ή άνύψωσις τοϋ βιωτικοϋ καί έκπο
λιτιστικοϋ έπιπέδοu τοϋ λαοΟ.
αύτή αϋτη δηλονότι ή εύημερ(α:
της κοινω ίας, έντός της δποίαc;
ά αστρεψόμεθα καί τό μέλλον τοίi
εθνοuς.

WALT WHITMAN

,.,
'
'
Το κριτηριο
της σοφιαs
Έδω εlναι τδ κριτήριο της σοφίας,
σοφία δεν εχει στά σκολειά τελειωτικά κριθεί,
•π σοφία δεν ήμπορεί νά μεταβιβασ�εί άπδ κειδν δπου τήν lχει,.
ο' εναν άλλον δπου δεν την εχει,
·u σοφία εlναι μέσα άπ' την ψuχή, δεν έπιδέχεται άπόδειξη ,.
εlναι μόνη της άπόδειξη,
'Εφαρμόζεται σ' δλοuς τους βαθμους και τ' άντικείμενα και τι�
ίδιότητες κι'· εlναι φχαριστημένη,
Εlν' ή βεβαίωση της πραγματικότητας κα,l της άθανασίας των
πραγμάτων κι' εlναι αυτή- ή λαμπράδα των πραγμάτων.
·Υπάρχει κάτι μέσα στδ κuμάτισμα της δψης των πραγμάτων,.
•
που τήνε κάνει ν' άναβλύζει άπ' τήν ψuχή.
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JOHN COATS
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ΙΑ ν· άπαντήση κανείς ίκανο·
ποιητικα σ· αυτο το ερώτημα
πρέπει πpωτα να ξεκ'.Ιιθαpίση τί
είδους ευτυχία ζητάει.
Κατα την συνήθη φρασεολο
γία του σημερινου κόσμου, ευτυ·
χία σημα'νει άτdόλαυσι καί ίκα·
νοποίησι. Αλλά, είτε πρόκειται
για το συνα:pπασ-:ικο ένδιαφέpον
του πνεύματος απο μια έpεθιστι
κη ίστοpία, είτε πρόκειται για
την ήδ,νη του σώματος άπο φα:·
γητό, ποτο η σέξ, είτε πpόκει:τ:�ι
για το συνα:ισΟημα:τικο yαpyάλη·
μα άπο τον κινηματογράφο, το
θέατρο η μερικές μορφές τέχνης,
δλοι μας ξέρουμε πώς αυτrι f;
μοp η της ίκανοποι1,σεως, αγ και
- εχει:ρτη θέσι τηc:, ποτέ δεν δrαp·
κει για πολύ. 'λνήκει στην φύσι
του χρόνου μαλλον, παpα του α1ωνίου. Καί αν θελrισουμε να έξε-
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τάσουμε τον εαυτό μας θα 6ρου
με, νομίζω, δτι 6αθεια μέσα στον
καθένα μας όπάpχει κάποια θεία:.
σπίθα: η ψυχη που φωvάζει άδιά
κοπα για μια βαθύτερη καί διαp·
κέστεpη ευτυχία:, κάτι που να ά
νήκη στην άΟανασία της ψυχης;
μάλλον, παpα στην διαβα:τικη φύ
σι του παρόντος έα:υτου μας. Και
έαν f; πληρότης της ευτυχίας εί
ναι άδύνατον να εύpεθη γ�p�_
μας, τί άλλο πρέπει να ζηταμε;
.Μια πιθχνη λύσι του πpο6.λήμα
τός μα:ς· δίδουν οί μεγάλοι διδά
σκαλοι του παρελθόντος.
Ή ευτυχία, λέγουν, είναι μια.
Υ.αί ΙΧΟια:ίpετη καί δεν μπορεί να.
φθάση σε πληρότητα δταν περι
έρχεται σε μια δμάδα r) άτομο
εiς οάpος τής ευτυχίας άλλων δ
μάδων η ατόμων. Ή ευτυχία:.
πp.οσήκει στό σύνολο των πpα-
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1μιίτων καt πρέπει έτσι νά γίνεται
α1σθητη μέσα στο πιο β�θu μέρος
του ενδομύχου έαυτου μας, που
εfyα:ι πλησιέστερα στον θεο καί
έπομένως άντιλα:μ6άνετα:ι στενώ·
-τερα; την πλήρη αλληλεξάρτησι
-των πάντων προς το δλον. Έπο·
p.ένω;;, οχι μ6νον όψείλr.,με νά ψi·
pωμε την ευτυχία: εκτος του έαυ·
τοϋ μας ενεργουντες εις τρ6πον
,(λ):Ηε: να μη σφετεριζώμε:θα: την
ευτυχία ένος άλλου μέι,ου; της
θεία:ς ζωής, άλλα και εισχωpουν
τες επίμονα: στα 6άθη του έαυτοϋ
μας ωσtε να εγκα:ταστήσωμε μέ
σα μας κάποια καtα:νόησι της ά
ληθοϋς μας φύσ::;ω;;.
Δια μέσου της fστορία:ς, καθω;;
έδιδα:χθήκcιμε, ύπηρξαν διάφοροι
μυστηριακαι σχολαt η &: σ ρ ά μ,
.δπως τίς άποκαλουν στην • Ανα·
τολή, που εfχαν σκοπο να ενθαρ·
ρύνουν τους μελεtητάς της ·αλή·
{Ιεια;; στην ερευνά τους. Ένε:θάρ·
,ρυνα:ν κάθε ερε:υνητη να κάμη
την δική του ι:ίν:ικάλυψι για δικό
του λογαριασμό. Μολοντουτο, rl•ι
καί άφηναν τον καθένα: ελεύθερο
ν· άκολουθήση το δρόμο του, ε
�ρινχν σκόπιμο νά μεταδώσουν
μερικά 6ασικ� δρόσημα σχετικά
μέ: την φύσr του ανθρώπου, ι:ίπορ·
ρέοντα άπο τίς πιο αρχαrες πα·
ρχδόσε:ις και πηγές φιλοσοφίας.
Και να τι λένε: γιά την φύσι του
ανθρώπου.
Ε1ς διακριτικην σ:νtίθε:σ� προς
την γενικά παραδεδεγμένη θρη
σκε:υtικη 1δέα, δτι δ άνθρωπος
ε χ e: ι ψυχή, of διοάσκαλοι αυ
τοί λένε: δtι δ άνθρωπος e: ! y α ι
ή ψυχη κα:t δτι χρησιμοπσιε:r ενα
σωμα κατα την διάρκεια ένος
,
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. βιου για να σ.ποκτηση με:σφ α:υ·

του τ.ε:ίρα, που διαφορετιχα θα:
ήτ�ν απρόσιτη. Περαιτέρω, 8τι
στο κράτος τij σκέψεως και τοσ
α1σθήμαtος δ άνθρωπος κατέχει,
δπως θα λέγαμε ετερα σώματα fι,
εν πάσ"Ώ περιπτώσει, μ έ σ α διά
των δποίων δέχεται ερεθισμους
κα� προσεγγίζει τίς σκέψεις καί
τά α:1σθήματα γύρω του. Διδ:ί
σχουν επίσης, δtι αύτχ τά σχή
ματα εκφράσεως ε!ναι εξ ίσου
πρχγματικi στο επ:πεδον συνει•
δητότητος δπου λειτουργοΟν δσο
καί οί φυσ�ιf,ες α1σθήσεις τοΟ ύλι·
κοϋ κόσμου. 'Όλα δμως εfναι
θνητ± στην άπο3εδεγμένη σημα·
σία της λέ;εως. Τό κ:ιθένα πεθαί
νει με τη σειρά του δταν σημάνη
ή καθωρισμένη ωρα .ου καί τό
καθένα εχει σημασία μονάχα για
μιά δεδομένη περίοδο χρόνου, ε
φ6σον ύπηρετε:r τίς ύπαγορεύσεις
τής έν3οtέρχς ζωής. 'Όtαν ή
ζω-η αύτη αποσύρεται, of μορ:pέ:ς
που μένουν εrναι ανωφελείς και
αποσυντίθενται, ενω δ πράγματι•
κος έαυτός �χει άπομυ;ήσει από
την καθε:μια τον χυμό τij; πεί
ρα;, που άπορ?οφiται και ο1κοοο•
με:ί την fκανότητα η χαρακ.ijρα
η 1διότητα μελλοντικών ήμερων,
δτα:ν ή ψυχή θά επιστρέψη να
ζήση ενα &κόμη καφάλαιο τής
μακρυας f σtορίας της άποδημί:χς
της άπό τον δικόν της κόσμο
στον δικόν μας. Και τοϋτο διότι
θεωρείται λογική υπόθεσις τδ
δτι, έαν τέρμα κα:ι σκοπός της
υπάρξεώς μας ε!ναι ή τελειοποίη·
σις και ή έκ νέου άποpρόφησις
άπό το θείον πνeϋμα, μία μόνη
ζωή δεν εtναι αρκετή ώ;; προπα·
ρα.σκευη γιά εyα;y τέτοιο προοικ
σμ6. Ό κ-5σμος δεν ε!•ια.ι πχρά
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·Όχολείο, στQ δποίον εμείς of μα.· . νωμε μεταξύ άναβά:του κα.ί έκά:.
θηται επιστρέφουμε άπο καιρου στου των ϊππων. Έπί παpα,δεί
εί'ς καιρον εως δτου δίδ�χθοQμε γματι, εύρίσκεσΟε σ' ενα πάpτυ•
δλα δσα το σχολείο τουτο μπορεί καί ή οικοδέσποινα σας προσφέ
να μας διδ_άξη για να' μετpηθουμε ρει ενα δεύτερο κομμάτι πολύ νό
στην πληρότητα του άναστήμα στιμης τούρτας, πού. άντελήφθη
τος του τελείου άνθpώπου.
δτι σας άρεσε· εχετε την ευκαι
Καθένας μας μοιάζει με άν ρία να πητε στον έαυτό σας,
�pωπο πού διαθέτει τpείς ί'ππους «ποιος θέλει αυτη τr,ν τούρτα, δ.,
ύπο τον ελεγχό του. 'Έναν νοη άναβά:της η δ ί'ππος ;». Ό άνα
θυμικο (η συ βά:της άντιλαμοά:νεται καλα δτι δ,
τικο ί'ππο, εν_αν
,
ναισθηματικο) και εναν φυσικό' ϊππος εφαγε άpκετά:. Ό ί'ππος:
πι;ιύ τρέχουν μαζί του, εξω άπο δμως, πού δεν νοιώθει άπο ήθι-
τον έλεγχό του, καθώς συμβαίνει κες άξίες, . επειδη τού άρεσε ή•
με τούς περισσοτέρους μας, άντί τουpτα, εγλυψε τα χείλη του καt
να είναι πειθήνιοι στην : θέλησί λέγει «θέλω κι' άλλη». Το ζήτη-
του. Ευτυχία για τον εντός μας μα. είναι, ποιος θά κεpδίcη. Το
έαυτ?η ιξαpταται άπο την εγκα· ίδιο συμβαίνει καί με τον νοητικο,
τά:στασι ελέγχου επί των fππων ί'ππο. 'Απολαμβά:νε: το τpέξιμο,
αυτων, ωστε να εκτελουν τίς ε'Ι· στα λειοά:δια του νου καί την·
τολές μας. Ό ϊππος του. σώματος βοσκη της ποικίλης χλόης, αλλά.
χpειά:ζετα.ι τη'Ι δέουσα τp:χρή, την διόλου δεν ενδιαφέρεται νά συγ
δέcυ:;α. άσκησι κα.ι την δέουσα κεντpωθη σε κά:τι πού . εσείς, δ
στέγη. Τότε δ ί'ππος , εργ�ζεται άληθινος εαυτός, χpειά:ζεσθε νά.
καλά:, ενψ τό ζωον πού όπεpτpέ σκεφθη. Μπορείτε νιχ επιστήσε
φεται καί ύποασκείται · ά1tοδει τε την προσοχή του για. λίγο ,.. κνύεται άpγα η γρήγορα βάρος αλλα γρήγορα πεοιστ.αται, ενφ· ,
για τον κάτοχό του. Ό ζωίκός ή, συγκέντρωσις σ' ενα άντικεί
έα.υτόc; μας πρέπει να εξετάζεται μενο η ενd άφηpημένο θέμα. εr
άντικειμενικά:, δπως δ ί'ππl')ς του ναι ευρύτατα σημαντικο γιιχ τrι·
� δποίου επιβαίνει κανείς καί ποτέ νοητικrι ζωή μας. Πολλοί άπc'>
δεν ταυτίζεται μαζί του, ουτε μας ε6pίσκονται στην θέσι του-·
ποτέ θεωρείται ώς ενα. ένια.ίο μα· άνθpώ,που, δ δπ,ίος εχοντας ενα.
ζί του. Ί'ό ίδιο καί με την νοητι· αξιόλογο μικροσκόπιο καί λίαν
κη κα.ί θυμικη φύσι. Είναι πλά εν3ια.φlpουσες εικόνες, αδυνατετ·
σματα όπο την κυβέpνησί μας καί να εξετά:ση δποιαδήποτε, .διότι.
δεν πρέπει ποτέ να τούς επιτpέ δεν μπqpεί να συντονίση το μη·
πωμε να δεσπόσουν επάνω μας, χcfνημα ικανοποιητικά:. 'Όταν δ
έαν θέλωμε να επ;τύχωμε την φακος εrναι τέλειος, μποpοϋμε γα;,.
άληθινη γαλήνη καί ε1pήνη πνεύ εχωμε την αρίστη εξέτασι μιας::
ματος καL καρδιάς, άνευ των ε1,ςόνο�. Ts ίδιο συμβαίνει καί με.
δποίων δεν. μπορεί να ύπάpξη την σκέψι μας. Έπειδη είμεθα.
άνίκανοι νά συγκεντpωθουμε πλή
6ιώσιμη ευτυχία.
Πρέπει να μά:θωμε να διακpί- ρως καί εξ δλοκλήpου προς τη-,
'Ί Ι •·
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εξεταζόμενη 1δέα, δεν μπορουμε
νι:ι έπιτύχωμε αύτο που θι:ι ήταν
Όυνατόν. Ή τραγωδία δε εγκει
ται στο δτι δεν είμεθα ένήμεροι
-του δτι αύτο συμ6αίνει, &στε
άξίες δευτέρ!Χς η καί τρίτης τά
ξεως έξαίροντχι λανθασμένα σε
-τιμητικές θέσεις.
aQστε, δταν κάποιος έρωτι:χ
«ποιος ζητάει την εύτυχία», το
ερώτημα εrνaι πολυ περισσότερο
απο δσο φαίνεται σοβαρό, διότι
-πιο πολλοί φωνάζουν γιι:ι εύτυχία
άπο δσους ε!ναι διατεθειμένοι v·
&:γωνισθουν γι· αύτήv. Δεν πέ
ψτει άπο τον ούρανό. Πρέπει να
'Κατακτηθή &πο τον άνθρωπο
-που &ναλαμ6άνει να τιθα.σσεύση
τους ϊππους τής φύσεώς του, κα:ί
να ζήση έφεξή; περισσότερο για

.
ι

το έντό του άληθινο ανθρώπινο,
κέντρο κα:ί λιγώτερο για το πρ6σ
�αιρο μέρο τής φύσεώ του. ί
ίπποι εχουν την δική τους φύσι
κ!Χί π±ντοτε θα θέλουν να έπι6ά
λουν τί θελήσεις του-. •r πάρ
χει λοιπον πάντοτε μια πάλη,
που την συνώψισε δ Άπόστολος
ΙΙασλος στην φράσι του, δτι δ
πόλεμος γίνεται «έν τοίς μέλεσιν
ήμων».
Δεν ύπάρχει, πάντως, κ!Χνείς δ
δποίος να μην είναι σε θέσι να
έπιτύχη την εύτυχία έαν την θέ
λη πραγματικά. Καί rσως δεν
ε!ναι &6άσιμο να λεχθή δτι ·ή
μελλοντικη εύτυχία: του κόσμου
θα έξα:ρτηθή &πο το κα:τα πόσον
οΕ άνθρωποι θα άντικρύζουν σο6αρώτερα τις α1ώνιες άρχές.

Ή όμορφιά της ζωης έν μέρει εγκειται στά μάτια πού την βλέ
,πουν.

Bovee
Τό βιβλίο δcv εΙναι κάτι πού σκέπτεται γιά σένα, &λλά κάτι πού
<CJέ κάνει νά σκ�πτεσαι.
McCo::;h
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Οί Θεσπtείς στiς Θερμοπύλες
Κάποιοι ξέρουν καί λένε μεγάλα λόγια
καί πράττουν τά μεγάλα.
�Υπάρχουν άλλοι πού ·δέν {)έλουν να είπουν κα,,ένα λόγο
μα ·τα με,γάλα πράττουν πάντ�. ·
Λbιψή γι' αύτούς έστά{)ης, ώ ίστορία·
μα οί Θι,σπιείς δέ νοιάζονται
κι' lπιγρriμματα δεν fllλoυ,,,
-ούδi; την ρικνοπρόσωπη γρια ύστεροφηι.ιια.
Χωρίς τυμπανο�ρουσίε,ς, στεφάνους ή τήν αίγλη
πού ξερουν κάποιοι πώς {)ά- ,τούς άκολοι,{)ε,� τ ήν κά{)ε πραξι
iπειδη /;χουν την καταγωγη πι,ρίβλεπτη, πλουσία
κι' αδιαφορούντες για τό τι {}-α είπουν οί άλλοι.
-κι' ουδέποτε, τούς άλλους έπιτιμουντες
-σά,, τά σπουδαία καί πρέποντα δi-,ν πράξουν,
{ιπάρχουν μερικοί πού πράττουν ό,τι
·κανείς δi-,ν τούς {πρόσταξε η {)έλησε η πού άποβλ{πι-,ι,
καλό η κακό κι' έ-tείνοι έξα-tολου{}ουν
σιωπώντες κι' άπλοί μέσ' την άπόq; ασί τόυς.
�Αλλ' οί οί Θεσπιείς δi-,ν ηταν κακοί ούδ' άπλως καλοί·
iνδομυχοι δδηγουντο στή &ιισια·
δ- έν :τηγ'αν σΝ,ν πανουργυι η σαν ε,'ίλωτες
καί πάντα ·μία φωνη τούς καλεί διαλαλώντας
1
πως ηταν η /;γιναν μα πάντα μ{νουν

-η ήμπορου
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τού άριστ1;ύ1;ιν ή πανοπλία καί ή οίισια ή άγα{)η,
(στις πύλι,.ς τού �όσμου οίκοδόμησαν τά πλειω αύτοί)
τω,• Έλληνων καί των λαών ή ελευflι,ρία.
Όι Θεσπιείς στίς Θtρμοπύλες
έτσι που πήγαν q;αίνεται νά ιγγιζουν
-τ ό μ{γιστο καί το �ύγι,νες·
γιατί αν εlχαν οί άλλοι αποφασίσbι
-η τους τό ι,'ίχα,•ε προστάξει άλλοι. πάλι,
αίιτοί εμειναν χωρίς κανείς νά τό άπαιτή ση
κι' ούοέ να τό παρακαλέση
σεμ,,οί κι' ώς άπαιτι,ί ή &υσία πλήρι,ις �
:Μιά πόλις μέσ' τό τιμαλφές.
Καί Θεσπιι,ύς κανείς προδότης
1 ] βασιληας η οπλίτης η τού π,•εύ�ιατος βλαστός ,
.α'ίφνης γλύπτης, σοφισiης, οίκοδόμος, ζωγράφος, {)ισπιωδος.
ΑΘΑΝ. Α13ΕΛΛΙΟΣ
(Άπο τήν «Ε�:Ίβοίκη Άν{}-ολογία»)
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Πολλούς εφερε σε άμηχcιν[cι ή
δήλωσ[ς μοu περl- της Φωντjς τοϋ
θεοϋ. Τ[ ητcιν; Τ[ ακοuσcι; ΕΙ
δcι κcινένcι πρόσωπο; Έαν οχι,
πω� ή Φωνή cιότή μετεβιβά.σθη
σε μένcι;
Για μένcι, Φωνή τοϋ θεοϋ, της
Σuνειδήσεως, της 'Αλήθειcις, η ή
'Εσωτερική Φωνή η ή ιιηρεμη
μικρή φωνοϋλ'cι», σημcι[νοuν ενcι
κcιl τό cιότό. Δεν εlδcι μορφή.
'Αλλα cιότό πού πρά.γμcιτι ακοu
σcι εμοιcιζε με Φωνή άπό μcικρuα
κcιl ομως τόσο κοντά.. Δεν έλά.
θεψcι, ητcιν σαν άνθρώπινη φω
νή, πού έπ[μονcι μιλοϋσε σε μέ
νcι. Ούτε όνειρεuόμουν τήν ωρcι
πού ακοuσcι τή Φωνή.
Τό cχκοuσμcι της Φωντjς ήκο
λοuθησε μια τρομερή πά..λη έντός
μοu. Ξά.φνοu άκοuσθηκε ή Φω
νή. 'Αφοuγκρά.σθηκcι, βεβcιιώθη
κcι πώς ητcιν Φωνή, κcιl ή πά.λη
στcιμά.τησε. Ήρέμησcι. 'Αποφά,
σισcι για τήν ήμέρcι κcιι τήν ωρcι
της νηστε[cις μοu. Μια χcιρα με
πλημμuρησε. τπτcιν μ��cιξu ττjι;
11ης κcιl 12ης τοϋ μεσονuκτ[οu.
Αίσθά.νθηκα φρεσκcιρισμένος κcιι
αρχισα να γράφω τό ση με[ωμα

.. . . ... .

πού πολλοl έδιά.βcισαν.
Θά μποροϋσα να δώσω π�ισ-
σότερcι στοιχεία γιά ιι:ό δτι ητα�
άληθινά Φωνή αότό πού ·ακοuσα.
καϊ οχι άντtλcιλος της έξημμένης
φcιντcισ[ας μου; Δεν εχω περισ
σότερcι στοιχεία γιά νά πε[σω
τόν σκεπτικιστή. Εlνcιι έλεόθε-·
ρος να λέγη δτι τcιν μια αότα
πά.τη η όνειρόπαpμα. και μπο
ρεί να ηταν. Δεν εχω άπόδειξι
για τό άντ[θετο. 'Εκείνο πού,
μπορώ νά πω εlναι -(Sτι κι' δλό
κληρος δ κόσμος να σταθτj ένάν
τιά. μοu, δεν θα μοϋ κλον[ση τήν
π[στι πώς δ,τι ακουσα ηταν ή ά
ληθινή Φωνή τοϋ Θεοu.
Πιστεόοuν μερικοι πφς δ Θεός
δ 'ίδιος δεν εlναι παρ& πλάσμα.
της φcιντασ[ας μα,;. 'Άν ετσι
συμβα[νει, τότε· τ[ποτε δεν εlναι
πραγματικό, τό παν άνήκει στή
φcιντασ[cι μcι,;. 'Αλλ& κι' ίtτσι,
ένόσ<ι> ή φαν-ccισ[α δ�σπόζει, έ
νεργω σuμφωνcι με τήν έπιταγή
της. Και τα άληθινώ-τερα πράγμα
τcι εlναι σχεηκά. Γιά μένcι ή Φω
νή ητανr άλ.ηθινώ�ερη άπό τήν·
Ίδιcι τήν δπαρξ[ μοu
Ό καθένας, αότός πού θtλει,
μπορεί ν' άκοόση τή Φωνή. ΕΙ-·
νcι.ι μέσcι στόν κcιθέναν. Δέν θέ-
λει πcιρcι προηγοόμενη και άπο
φασιστική προπαρcισκεuή για νιk
άκοuσθτj...
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ΑΙΩΝΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
'Αντρέα Καραντώνη: ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΑΕΤΩΜΑ

(ποιήματά)

κ�ι αλλες συλλοyες

Κριτική παροuσ(ασις άπό τw
ΧΡΙΣΤΟ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟ

Η

ΠΑΡΟΥΣΙΑ του 'Αντρέα
Καρσντώνη στά 'Ελληνι
κά γράμματα καλύπτει τήν τε
λευταία τριακονταετία, ξεκι·
νώντας άπό μιά δημιουργική
άνανέωσι της κριτικης, πού
έπεβλήθη εως καί τό άνώ·
τατο πνευματικό ίδρυμα, τήν
'Ακαδημία, μέ τήν βράβευσι
των «Φυqιοyνωμιων» του yιά
τούς κuριώτερους ποιη:ι:άς
και πεζογράφους. Άπό διε·
τ(ας έξέφpασε τόν δυναμικό
παλμό του καl στήν ποίησι.
Τό «Βίος καl άέτωμα>� είναι
τό δεύτερο ποιητικό του βι
βλίο, ενα ερyο μέ 'άδίστακτες _
άλήθειες, δοσμένες αλλοτε σέ
βαθύ μυστικισμό· καί αλλοτε
σέ σαρκασμόν άλύπητο:
Μοντέρνος ποιητής, εχει
σπάσει τά δεσμά της δμοίο·
καταληξ(ας, άναζητώντας μιά
μουσικότητα μονάχα, κι' δχι

......

....

πάντα. Προσπαθεϊ νά έπιδρά·
ση πολλές φορές μέ τόν λε
κτικό του πλουτο, δπου ή πιό
ποιητική δημοτική άyκαλια
σμένη μέ τήν κολλαρισμένη
καθαρεύουσα. έξασφαλίζουν
τό ϋφος πού άπαιτεϊται στη
δεδομένη στιγμή.
Τά μεγάλα και αtώνια έ- .
ρωcηματικά, πού είναι πολι·
τοyραφημένα στόν ποιητικό
χωρο, τρυπουν και του ποιψ
του τήν καρδιά και άναβλύ·
ζει ενα δλοκόκκινο αfμα. Φα(·
νεται .νά _εχη πεισθη yιά τήv
μηδαμινότητα των άνθρώπι
νων προσώπων σέ συσχετι
σμό μέ τήν κοσμική δημιουρ·
yία και έξέλιξι. Τό ποίημά:
του «Κορρές καί Βάγιας» ε!
ναι μιά σκληρη qάτιρα yιά
τά ό ν ό μ α τ α τω άνθρώ·
πων καί τό θράσος των έπι
yραφων. Καί στίς «Άποι-

'
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κ[ες» δραματ[ζεται κάποια
γωνιά τοΟ κ5σμοu, δποu ((τό
μεγαλείο τοΟ θεοΟ δέν εχει
νά πάθει τίποτε άπό τά ερyα
των άνθρώπων».
Στό ποίημα yιά τόν θάνα
το τοΟ Καζαντζάι<η, κάνει
διάκρισι άνάμεσα στην α(ω·
νιότητα της ύπάρξεως «στlς
κακοτοπιές τοΟ άπε[ρου» καt
τοΟ «ενός λεπτοΟ» διαβατι ·
κfjς ζωfjς σrόν κόσμο της φυ
σικfjς δρασης. 'Αλλά τινά ύ1τάρχη «πέρα άπ' τά δρια της
<Sρασης» ;
οι άνθρωποι προβάλλουν
τόν εαυτό τους, τlς άδυνα
μίες τους, τ!ς έλπίδες τους
στόν κόσμο των αtώνιων έρω·

τηματικων. Πλάθουν εικόνες.
μορφές, σχήματα, ζοΟν τ!ς
ιερές ιστορίες. uΟλοι άντι1φύζοuν τόν Κύριο «σέ &ρα
άνάyκης» ( «Ό Χριστός μέσα
στό καράβι»), και περιμένουν
νά μάθουν «τι τους έφερε άπό
τόν παράδεισο» η τ[ θά τους
δώση, άλλά λιγοστοί, έλάχι
στοι λαχταροΟν την άληθινη
πνευματικη π α ρ ο u σ ί α τοΟ
άνέκψραστου, μέσα τους !
'Ανάμεσά τους εΤναι δ ποι
ητής, πού συνθέτει τό «πι
στεύω» του μέ την άποκρυ
φιστικη σημασία τοΟ σταυ
ροΟ, σάν σχεδίου δημιουρyι
κης έκδηλώσεως τοΟ ύπερ
κόσμιου.

"Αστpα προσωπικά δεν εχει ό οvpανός μου
παρά τά καθημερινά της νύχτας άστρα
σπαρμένα με τήν άδιαφοptα των χεριών του Πλά:στη
άπο τότε άκινητοϋν σε σταυpοϋ σχημ.α
τά χέρια σου Δημιουργε κ' έμείς σε προσκυνι:iμε.

(«" Ανθρωπό:; τις:rι)

Στην «'Ημέρα της Λαμ·
πρης» συνδυάζει μυστικά την
άνάστασι τοΟ ΧριστοΟ μέ την
άδιάκοπη άναyέννησι της,φύ·
σης. Καl στην «'Αντικατά
σταση» περι γρ(.ιφει τόν θάνα
το σά μιά μυστηριώδη σήραγ-

γα, πού βyάζει τtς ύπάρξεις
σ' εναν άλλον ηλιο, στη βα·
θύτερή τους ύπόστασι, έλεύ
θερες άπό τά πρόσκαιρα στοι
χεία της θνητης προσωπικό
τητος.

Με τι θά με άντικαταστήσουν δυσκολεύομαι να το φανταστώ·
έγώ γεννήθηκα γιά μιά φορά μονά.χα
μιά καλαισθητική γεωμετρtα με προσδιώρισε
μιά άστρολογία δούλεψε γιά μένα
τά συστατικά της γης σ' ίδιαν άναλογtα πιά. δεν θά. σμίξοuν
γιά. νά πλαστεί το σώμα μου δπως είναι
αλλο δε θά ξαναβpεθοϋν μά.τ .α νά !;αναστείλουν
στά πράγματα το ίδιο βλέμμα-βλέμμα μου...
Ό κόσμος πέρασε γιά μιά φορά. άπ' τά. μάτια μου
-τέτοιος ποu έγώ τον κοιταξα και τον έρμήνεψα·
αν ξαναγίνει θαναι κόσμος αλλος

ι,
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1 ·γιά αλλeι -ματteι

μ' αλλη δ.ιαβάθμιση των δραμάτων
τηc; νύχτας και της μέρας
προ παντός της μέρας
δποιtις με ττ:ρόσεξε ':'αλά δε θά με ξαναβρεί
δποιο �μοντέλο κι _αν σταθεί μπροστά τοu ...

Γι' αυτό καt σαν ανθρωπος
--:ι:είνει στην δλοκλήρωσι τοΟ
,τροορισμοΟ του πάνω στη yfj,
-στην τέλεια yεΟσι της ζωης.
Προσεύχεται στόν Θεό νά μη
\β�έπη ,σάν άμαρτ(α την τρι·
:λοy(α «Φύση - 'Άνθρωπο
•Θεό», άλλά προορίζει yιά
-της yης τους άνθρώπους την
·τφοσευχη τούτη, μήπως πά·
ψουνε νά άποδ(δουν τέτοιες
,σκληρές [δέες στόν Δημι·
�υρyό...
'Αλλά της ζωf;jς ή yεΟσις
-είναι δλόπικρη. 'Ένα άπό τά
1τικρότερ_α σέ σαρκασμό πόιή
*1ατά του εΙναι «Οι περ(πα·
το( σας», δπου μιλάει yιά τά
ϊtαιfuά «που εuψραίνουν τά
·,τού rrot;Jλα τοΟ καπιταλισμοΟ
,καt άλ�α rπι.ο) θερμα(:νουν τά
·χέρια �rης ιφιλανθρωπικης χρι·
-στιαν@σώνης» στην δημοτικη
ιβρεψοδόχο των έκθέτων, έν�
·την yένντησι κάποιων αλλων
την «άναyyέλλουν κανονιές
{βοώντας στη Μεσόγειο» ...
Καί δέν ύπάρχει τίποτε αλ·
λο νά φωτ(ση τό δρόμο της
..ζωης, δπως οι ανθρωποι την
:έχουν καταντήσει, έκτός άπό
·την ά y ά π- η. Ή άyάπη εί
ναι καί ή μυστικη όδός yιά
-την ενωσι μέ τό θεϊο,, άφή·
·νοντας παράμερα δλα τά yνω·
σεολοyικά προβλήματα.
Πέρ' άπό :rη μεταψυσικη
4-θεώρησι τοΟ κόσ;μου,, που ά·

πλώνεται σ' δλη τη συλλοyη
ά φ α ν ω ς σάν ενα βίωμα,
έκεϊνο που κάνει τά νέα ποι·
ήματα τοΟ 'Αντρέα Καραν·
τώνη ρόπτρα που άνοίyουν
την καρδιά, είναι ενας διάχυ·
τος πηyαϊος άνθρωπισμός και
μιά λυρικη διάθεσι πρωτεί·
κή. Μπορεϊ νά πη · κανείς δτι
ό ποιητης είναι α υ τ ό ς , ή
δικιά του μορφή, ξεχωριστή,
ή δικιά του yλωσσα, ή δικιά
του μουσική, αλλοτε πειθαρ·
χημένη κι' αλλοτε αρρυθμη
κα! πεζή. σάν την άyων(α της
έποχης.
Ο ΔΕΙΠΝΟΣ ΤΗΣ ΒΗΘΑΝΙΑΣ
1. Π. Κοuτσοχέρα

Μερικά άπό τά βασικά κη·
ρύyματα τοΟ Ναζωραίου, κα
θώς καί κάποιες ήθικές άξί
ες τοΟ πανανθρώπινου χώρου,
σ' έλεύθερο λυρικό στίχο αυτός είναι ό «Δεϊπνος της
Βηθαν(ας», τό τελεuταϊο βι·
βλίο τοΟ διαλεχτοΟ μας ποι·
ητοΟ Γιάννη Κουτσοχέρα, που
είναι ενας ησυχος καί σιγα
νός φορεύς μιας ξεχωριστης
ευαισθησίας στην έλληνικη
ποίησι. 'Από τό βιβλίο του
αυτό ξεχύνεται μιά θαλπωρή,
ενα αρωμα, μιά πνοη τρυψε
ρότητος, μέ άπλα, μά τόσο
συγκλονιστικά, έκφραστικά
μέσα._
'Ακολοuθεϊ πιστά την Ευ-

ΙΛΙ:ΣΟ.Σ
αγγελικη

σκηνογραψ!α,

μά

και εlσψέρει τόν δικόν του
ψυχικό κόσμο σε πολλά ση
μεία, δπως στην παραίνεσι
γιά την ά γ ά π η, που την
άπλώνει πέρ• άπό τούς άν
θρώποuς, σε μιά φuσιολα
τρεία, και στην άγάπη των
ποuλιων καl των ζώων, σά
νά �uνδuάζη τόν Ίησοϋ με
τόν Α yιο Φραγκίσκο.
Οι φίλοι τοϋ ΙΛΙΣΟΥ δοκί
μασαν ηδη την όμορφιά των
σι ίχων αυτων, άπό τό άπό
σπασμα πού έδημοσιεύθη στό
140 τεϋχος. n Α ς μεταφέροu·
με ενα άκόμη μικρό άπό
σπασμα:
Το 'Άλφα καl το 'Ωμέγα
οι δυο τοντες μου έvτολές
τ5ς άγάπης προς τον Κόρι�,
της άγάπης προς τόv άνθρωπο.
Μονάχα μ' άγάπη θά γvωρLσουμε
τον έαυτόv μας,
το διπλανό,
το μακρινό μαςτοό�ους τούς μεγάλους μας
άγνωστους.
Το παρόν,
_
το παρελθόν,
το μέλλον.

Γιά την άyάπη και την ά·
ποκήρuξι κάθε βίας άναφέρε
ται στό έπεισόδιο του .δούλου
Μάλχου και άναλύει τό νόη·
μα της άφοπλιστικης έντολfjς
τοϋ Ίησοϋ, σέ συνδυασμό με
τό παλαιότερο κήρυγμά του
.:ηλθον βαλείν μάχαιραν».
Εfναι μιά πνευματικη κατερ·
γασία του θείου μέσα στόν
α:νθρωπο.
Το μαχαίρι-έσκέφτηκcι
σκοτώνει·
κ�· οχι το κορμl μονάχα,
μα και τήv ψυχή

του άνθρώπου·
κ' ύστερα σκοτώνεται
και στομώνει.
Και μονάχα δ Λόγος
άφθαρτο του νοu,
της καpδιciς άτσάλι.
Διαπερνάει την κατcιχνιcί,.
τ' αγρι� σκότη,
τις άπόθμεvες σπηλιές,
τά παρθένα δάση,
και την κόλcιση.
Και καρδLας tτάζει
και vεφροός·
θεραπεύει, άπολυτfb:Vει.

Σά νά θυμίζη ή άρχη αι}
των των στίχων την ι τ a.
πού βεβαιώνει δτι «τό σπαθι
δέν τρυπάει την ψυχή», άλλά:
έδω δ ποι η της μιλάει γιά τι
ήθικες συνέπειες της βίας ,.
πού τραυματίζουν καt τόν κό
σμο τόν ψυχικό, πέρ' άπό τό
φθαρτό κόσμο της ϋλης. Γιά: ·
νά uψώση σέ σύμβολο άγά
πης και στοργfjς τό λουλου
δένιο γυναικείο πρόσωπο.

r

ΚΡΑΥΓΕΣ

'Αντώνη Δροόγκα

Μ ιά συλλοyη ποιημάτων ά-·
φόρητης άπαισιοδοξίας κα .
ψυχικοί} κενοϋ. Γίνεται λόγος
γιά δνειρα πού κυλίστηκαν
σέ «απατα βαλτοτόπια», γιά'
uπόληψι πού εfναι «μηδαμιν�;
και σκουπίδι», γιά σώματcr
πού εχουν σαπίσει και «όσμί
ζουν» (!), yιά σκέψη «σακα
τεμένη», γιά σαπίλα πούι
.:προχωρα άσταμάτητα», κα
α:λλα παρόμοια. Ή λέξις:
«σκοuπίδιι;χ» και �σαπίλα»
σχεδόν σt κάθ-ε σελί0α. Μιά
περιπλάνησι χωρις διέξοδο.
Τυϋ lδί'ι,υ δεότερη 'συλλογή,
μέ τόν ή11λο, .:Φθινοπωρινfe ,

. ..
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Συμφωνία». Ή σιςηνοθεσία νος, πού μεταδίδεται άπό αύ·
<άλλάζει τελείως. 'Αλλά τό τη τη συλλογή, νέου έπίσης
,τνεΟμα παραμενει τό αύτό. ποιητοΟ. Στίχοι άρσενικοί,
· Ενω στlς «Κραυyέ.:» ήθελε . yεματ-οι ύyεία, πεποίθησι στη
νά «ψοφήση πεινασμένος» και ζωή, αν καί μέ ίίπερβολικη με
νά μείνη αταψος, νq τόν τρω· γαληγορία, πού άποτελεί μί·
--vε «μαΟρct κοράκια», στην μησι τοΟ 'ΑμερικανοΟ βάρδου
--«Φ_θινοπωρι ντ1 Συμψ ω ν ( α » Γουώλτ Χουίτμαν. Ό ποιητης
·προτιμά νά πεψτουν έπάνω ξεκι va: μέ παραλλαyη τοΟ
·του φΟλλcχ q:ιθινοττωpινά «ώ· συμβολισμοΟ τοΟ λωτοΟ. 'Ό
σότου νά τό σκεπάσουνε». πως τό Ιερό αύτό ψυτό, πού
··Θάνατος, όπωσδήποτε .. Καί τρεΦεται· άπό τη -λάσπη yιά
�δέν ύπάρχει οϋr' έδω rό πα ν' άνέβη στόν ηλιο, ετσι άνε
,ραμικρό φGJς. Μας τό λεει ό βαίν ι διά μεσου των πόνων
•στιχουργός:
καί ή ζωη, άλλα και τό τρά
«' Αστέοια δέ χωροΟνε στην yοΟδι, δύναμις λυτρωτική.
·ψυχή μου».
Μέσ' άη_ό δ\η τη συλλοyη
..ΛΩΤΟl
διακρίνεται σταθερη � πίστις
.:Κωστ.η Μαϊσ άλη
στόν ανθρωπο. 'Ένα δείγμα,
Τελείως διαψσρετικός ό τό· ή «Ά νάβαση»;
Άνεβαtvουμε στά ίκpιώματα πού φωταγωγεί ή 'Αγάπη.
Μιά πεptληψη φωτός ή ζωή μας - &.πό τήν μεγάλη φωταψtα των Αίώνων,
τή μουσική ίστοptα του αίσθητοϋ ...
. Ν' άδpάχvεις τήν αίωνιότητα σε περίληψη,
-αότό είναι ή μοίρα σου &.δελφέ μου.Ό οόpανός εΙναι δ πατέρας μας·
τά σύννεφα &δέλφια μας έτεpοθαλη·
-οί πλανητες όστα έκ των όστων μας,
αϋpιο θά κοιμασαι βαθειά, μ' ενα «ϊσως μπορεί))
κάτι σάν φως, θά καταυγάζει είς τούς αίωνας,
τον μεθεόρτιο ύπνο σου.
Σήμερα rjpθες γιά νά δοξάσεις τήν πpοσπα.
θεια νά τιναχτείς στις χαίτες των-κυμάτων,
νά συγκρουστείς με τήν τpικυμtα,γιά τι� 'Ιθάκες ..•
"ΤΑΔΕ ΕΦΗ... ΝΑ�ΩΡΑΙΟΣ
.Διονύση Κουλεντιανοϋ

ΕΤναι μιά συλλοyη άπό 20
·,τερίπου ποιήματα; που άψιε
.ρώνοντάι ((σ' δ"Ο'ους ττίστεύ··
,,συν στην παγκόσμια άδελφο·

σύνη χωρ1ς διάκριση φυλης,
θρησκείας, τάξεως η χρώμα·
τος ....:.. κα1 περισσότιφο ο' δ
σους άyωνίζονται μ'έ ε-ιρηνικά μέσα yιά την έπικράτηση
αότοΟ τοΟ πνεύματος άγάiτης

'
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και άνοχης».
Κυριαρχεί ενας ύψηλός lδε
αλισμός (έπηρεασμένος άπό
θεοσοφικά διαβάσματα), άλ·
λά όχι άνάλογη ποιητικη έπ(-

' .

•

δοσις. 'Από τα καλύτερα� εr....
ναι τό άψιF.pωμένο «Στόν ά
δελφό Μιχαήλ», που κλε(σττr
κε σε μοναστήρι άπό -ιά �εί
κοσί του χρόνια:

Καλόγερε πού χλείστηχες μέσα σέ μοναστήρι
γιά νά σέ τρων οί ψύλλοι
χαt μέ τά «Κύριε ' λέησον» και την σuχνη μετάνοια
άποζητας τά ούράνια.
Πόσο άδιχοσχοτώνεσαι δέν εμαθες ποτέ σοu.
Καt ποιος νά σοu τό πη;
Μέ τό Θεό ενα σμίξιμο ζήτησε μέσαθέ σον,
στη σκέψη την χρuφή.
Τήν πεθuμιά σοu κράτησε άπό τό χαλινάρι.
Tou πάθοuς οι χοuρσάροι
ας νιχηθοϋν άπ' τον σεμνό πειθαρχημένο νοϋ σοu,
Εικόνα τοu Θεοu σοu.
Δέν εΙν' δ τόπος πού Χριστό, καλόγερε σέ χάνει.
Δεν εlναι τό λιβάνι.
Δέν εΙναι ή άπάρνηση κάθε χαρας στήν πλάση.
Αύτό δέν θά σ' άγιάση.
Είναι τό στόμα τό κλειστό σέ δόλο χιιt σέ ψέμα,
ή ελλειψη θ.uμοϋ.
Εlναι ή άγάπη ζωντανή, μεγάλη γιά καθένα.
Νά ή πόρτα τ• ούρανοϋ.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝ
θΟΛΟΓΙΑ
Ήρ. Ν. 'Αποστολίδη

Ό γεραρός άνθολόγος της
ποιήσεώς μας-της τόσο ώ
ραίας, πράγματι - συνεχίζει
την προσφορά του με τά Συμ
πληρώματα, πού όλοκληρώ
νουv την εlκόνα τοΟ έλληνι
κοΟ στίχου σέ 250 χρόνια.

Αυτό τό «εργο ζωης», πού Ιf.
γινε ενα μέ τό δνομα τοΟ με
λετητοΟ των έλληνικων γραμ
μάτων εχει quνταχθη με την
'(δια έπιμέλεια και έκλεκτικό
τητα.
θά μεταφέρουμε ενα χαρα
κτηριστικό πο(ημα τοΟ Μ ι χ
Κ α τ σ α ρ ο Ο άπό την συλ
λοyη «Κατά Σαδδουκαίων»,.
τοΟ 1953.

Ή διαθήκη μου
'Αντισταθείτε
σαuτόν ποu χτίζει ενα μικρό σπιτάκι
Χαt λέει: uΚ α Λ ά ε {μ α L έ δ ω!Ι>-
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'Αντισταθείτε
σ' αύτόν ποu γόpισε πάλι στό σπίτι
καί λέει: <ιΔ ό ξα σοι 8 Ο ε ό ς!1>
• Αντισταθείτε
στόν περσικό τάπητα των πολυκατοικιών,
στόν κοντό &νθpωπο του γραφείου,
στην έταιpία <ιε ι σ α γ ω γ α ί - έ ξ α γ ω γ α ί)),
στήν κρατική έκπαLδευση,
στό φόρο
σέ μένα άκόμα ποu σας ίστορω.
'Αντισταθείτε
σ' αύτόν ποu χα ιpετάει &.π' τήν έξέδFα, ώρες &.τέλειωτες, τις παpε
[λάσεις,
στόν πρόεδρο του 'Εφετείου αντισταθείτε
στίς μουσικές, τά τοόμπανα και τις παράτες,
σ' δλα τ' ανώτερα συνέδρια ποu φλυαρούνε
π,ίνουν καφέδες σόνεδροι συμβουλατόροι
σ' αυτή τήν &γονη κυρία ποu μοιράζει
εντυπα ά.γίων, λίβανον και σμόρναν,
σέ μένα ακόμα ποu σας ίστορω.
'Αντισταθείτε πάλι σ' δλους αύτοuς ποu λέγονται μ ε γ ά λ ο ι .,
•' δλους ποu γράφουν λόγουc; γιά τήν έ π ο χ ή
δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα,
στίς κολακείες, τίς εύχές, τις τόσΈς ύποκλίσεις
ίιπό γp�φιάδες καί δειλt>uς γιά τό σοφό αρχηγό τους.
'Αντισταθείτε στις ύπηρεσlες των αλλοδαπών καt διαβατηρίων,
στις φοβερές σημαίες των κ·ρατων καί τη διπλωματία,
•τά έργοστάσια πολεμικών ύλων,
σ' αύτοuς ποu λένε λυρισμό τά ώραία λόγια,
. στα θοόρια,
στά γλυκερά τpαγοόδια μέ τούc; θρήνους,
Gτοuς θεατές,
στόν όίνεμο,
•• δλους τοuς· αδιάφορους και τοuς σοφους,
•τους όίλλους ποu κάνουνε τό φίλο σας,
ώς καί σέ μένα, σέ μένα άκόμα ποu σας ίστορω - αντισταθείτε!
-�
Τότε μπΌρεί βέβαιοι νά 1tεράσουμε πρός τήν Έλε1;1θερία.
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μιλήσο:.,y για τα Οιci:fγμ-χα, ΠΟ�
-τ:ου;; εδωσε ή ζωή. 'Β?υ μ::ρικά :
ιιΠpέπει νά άφιεpώνετε λίγο
)(pόνο γιά τούς συνανθpώποuς
σας. 'Ακόμη κι' αν πρόκειται γιά
κατι οχι σποuδαίο μήν τό άμε
:λητε. Στlς περιπτώσεις αύτες. ά
ξία εχει τό δτι κάνετε κάτι, οχι
γιά πληρωμή, άλλά γιά την άξια
της πράξεως. Μήν ξεχνίiτε δέ δτι
δέν ζητε σε δικό σας κόσμο. Στον
κόσμο αύτό ύπάpχοuν καl οί συ
νάνθpωποί σας».
ΑΛΜΠΕΡΤ ΣΒΑ'Ι'ΤΣΕΡ
<ιΣτην tποχή αύτή των παγκο· σμίων πολέμων καl τοϋ άτόμοu,
�ι άξLες μετεβλήθησαν. Μάθαμε
δτι ε'ίμαστε φιλοξενούμενοι της
ζωης, ταξιδιώτες άνάμεσα σε δύο
σταθμούς. ΠpδΠει ν' άνακαλύ
ψοuμε το αίσθημα της άσφαλcίας
,μέσα μας.
Στη διάρκεια της σύντομης ζω
ης μας πρέπει νά μοpφώσοuμε
�ική μας γνώμη γιά τη σχέσι
p.ας με τη ζωή στην δποία μετέ
χοuμε γιά τόσο σύντομο διάστη
μα. 'Αλλοιώς δεν μποpοϋμε νά
�ήσοuμε. Αότο σημαίνει, δπως
το νοιώθω tγώ, άπομάκpυνσι άπό
την ύλιστική άντίληψι τοϋ δε
:κά:τοu tνάτιιu αιώνα. Σημαίνει ά
<ρύπνισι τοϋ πνευματικοϋ κόσμου
-ri'jς tσωτεpικης ζωης, της θρη
σκείας. Δεν tvvoώ τη θρησκεία
cάν δόγμα η σάν tκκλησιά, άλλά
cάν ζωτικδ συναίσθημαη.
'
ΒΟΡΙΣ ΠΑΣΤΕΡΝΑΚ
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«'Όταν δ κόσμος φαίνεται με
γάλος καt πολύπλοκος, πρέπει νά
θuμόμαστε δτι τά μεγάλα ιδεώδη
τοϋ κόσμου άpχlζουν σε κάποιο
πεpιωpισμένο χώρο. 'Αμφιβάλ
λω, π. χ. αν οί άνθρωποι τοϋ
Μεσαίωνα ποu εχτιζαν τtς περί
φημες tλεύθεpες πόλεις της Γερ
μανίας, μποpοϋσαν νά μαντέψουν
τί σπουδαίο πpίiγμα εφτιαχναν.
'Απλούστατα εκαναν τη δουλειά
τους. Κι' δμως σήμερα εχουμε
ώς παραδείγματα τοuς θεσμοuς
της tλεύθεpης αύτοκυβέpνησης
γιά τήν lλεύθεpη δημοκρατία
μας. οι ανθpωποι αύτοt εδωσαν
παράδειγμα ποu tπέζησε των αύ
τοκpιιτόpων καl των δικτατόρων.
'Έτσι ή ίστοpία μίiς δείχνει δτι
οι στιγμες της άποθάppυνσης
μποpοϋν νά γίνουν στιγμες νέου
ξεκινήματος. wοταν tμπνεόμαστε
γιά νά μεγαλώσουμε τά παιδιά.
μας η κάνουμε τή δουλειά στο
μαγαζt καλύτερα άπ' δσο χρειά
ζεται, η κάνουμε τήν πόλι μας
ύπόδειγμα γιά τlς άλλες πόλεις,
τότε ή tπιppοή μας μεγαλώνει σt
εύpυνόμενους κύκλους. Γινόμα
στε σπουδαιότεροι άπο δσο νομί
ζουμε πώς εiμαστεη.
ΚΟΝΡΑΤ ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΡ
<ιΈμείς"' οί Κινέζοι εχουμε lνα
ρητό: ιι Αν κάποιος σπείpη πε
πόνια, θά θεpίση πεπόνια. · "'Αν
σπείpη φασόλια, θά θερίση φα
σόλια». Αότό tσχόει γιά τόν κα
θένα στη ζωή. Τό καλό φέρνει
τό καλό και τό κακό δδηyεί σ"ό
κακό.
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Εtν' άλήθεια πώς ό ηλιος λάμ
-πει tπι δικαLοuς και άδLκοuς, συ-χJά δε φαινεται δτι οι κακοι πε--tυχαLνοuν και εόημεροuν. 'Αλλά
-μποροuμε νά ποuμε με βεβαιότητα δτι στά άτομα δπως και στά
·κράτη των κακών εlναι πλάνη
.διότι ή ζωή διατηρεί συνεχώς βι
'βλLα γιά δλους μας.
Στο τέλος εϊμαστε δλοι το α
<θροισμα των πράξεών ι,ιαςη.

καν φύσεσι διείργηται μυρίαις .. »
-επιλέγει :

ΚΥΡΙΑ ΤΣΆΓΚ ΚΑ 1 -- ΣΕΚ

ΈΚΚΛΗΣΙΕΣ

Έ3ημοσιεύθη σε &:θ ηνα. ι κ -η
ψημεpίοα δτι :

ε-

1

«'Α ττοτροττιασμόν προεκάλεσFν
:εtς δλην τήν όρθοδοξίαν τό έξ Ίε
pοσολυμων τηλεyράψημα, καθ' ο δ
Οίκουμενικός Παφιάρχης, έπισκε
·φθείς το ,έ•.J.ενος του 'Ομάρ, εtσηλ
,tJεv εtς αύτό yυμνόπους καί προ
-σηυχήθη μετά ·των ίερέων του
Προφήτου·�.

Και δμως ύποτίθεται δ·cι τόσον
δ Πατρι.χρχης, δσον κα.ί οί ίε
,ρείς του Προφήτου προσηuχήθη
σαν προς τον ΕΝ· Θεόν...
·ΦΥΛΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

34.5

Είναι ένια.ία. ή ούσία. της αν·
·θρωπίνης ψυχής σε δλα τά γεω
γρα.ψίκα: μήκη . καί πλάτη - ε
·1ρα.ψε σε μιά ώραία επιστολή
·του προς την «Κα.θημερινη» δ
-κ. 'Αχιλλ. Χάραρις. 'Α-.ρου ύπεν
·θuμίζει τους λόγους του Μάρκου
Αύpηλίου «... δπόσrι 11 συγγένεια
«νΟρώποu ;ιρος παν το &:νθρώ
πειον γένος- ού γάρ αίματίου η
σπερματίου, αλλά νου κοινωνία...
Ό �κάστοu vοσς, θεος καί εκεί
θεν έρρύηκεν». Καί περαιτέρω :
�"Εν φως ήλίου, καν διείργηται
τΌίχοις, ορεσιν, άλλοις μυρίοις.
:Μία ουσία κοινή... Μία ψυχή,

«At t5εολοyίαι, κα,τασκευάσματα
του νοϋ, έν(οτε κατά τάς ύπαyο·
ρεύσεις του ύλικοϋ συμφέροντος,
διαφοροττοιοϋν συχνά τούς άνθρω
πους. οι ανθρωττοι, δμως, έπικοι·
νων::�ϋν κυ,,(ως μέ τό συναίσθημα
Τά συναισθήματα, αtωνια και ά
ναλλοίωτα κατα πανια χρόνον
καί τόπον, ένώνουν 1:ούς άνθρω
πους είς τήν β,χ:φεϊαν, εσιω, πο
ρε(αν 'των η:ρός τόν ά\ηθfι πολι·
τισμόν, τοϋ όττοίου κυριώτατον χα
ρακτηριστι1<όν γνώρισμα εfναι ό
άπόλυτος σεβασμός του άvθρωπί
νου όντος Καl ή βαθεϊα συνειδη
σις της ταυτότητοc- των άνίJρω-τί
νων σuναισθηματων καί της κοι·
νης άνθρωπίνης ψυχης,- εfναι ή μό
νη που ήμη:ορεϊ ν.:χ θέση έκποδων
πασαν προκατάληψιν καί καχυπο
ψίαν, ώς και τόν φόβον παντός
κινδύνου (μα:.Jρου, κιτρίνου κλ"t ).
«Ούκ ενι», διε,<ήpυξεν δ μεyας ά
πόστολος τqv έθνων, «άοσεν η
θηλυ, ούό{ ενι Ιου5αϊος η qΕλλην»
Ούκ ενι, άς έννοησωι,ιεν καλώς καί
ήμεϊς, λευκός η μαJ;:ιος η κίτρι ·
νος !!'�.

"ΜΑΚΡΥΝΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ,,

Αυτον τον μηνα έωρτάσθη σε
δλο-ι τον κόσμο ή 100ετηρίς της
εκδό-σεως του πολυκρότου 6ι6λίου
τοϋ Καρόλου Δαρβίνου «Περί
της καταγωγής των ε1δων», δπου
διετυπώθη ή θεωρία για: την κα
ταγωγη τοσ ανθρώπου &:πο τον
τ.ίθηκο. 'Απο ενα άρθρο του Ί τα
λοϋ έπιστήμονος κ. Άντρι&vο
Μ πουσάτι - Τρα6έρσο μεταφέ
ρομε έδω μερικές περικοπές :
«Ή yνώμη τοϋ Δαρβίνου -περί
των πιθήκων ώς άι,ιέσων προγόνων
μας εχει διαψευσθη άπό καιρό. Οί
πίθηκοι δμως παρουσιάζουν έξαι·
ρετικόν ένδιαφέρον δι' ήμας, καθ'
δσον άντιπροσωπεύουν μίαν όμά·
δα ζώων πού έξελ(σJεται παράλ
ληλα πρός τήν δμάδα έκείνην, ή
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«Μακpuvος έξάδελφος))

δττο{α κατέληξε στόν άνθρωττον.
Άττό μία ώρισμένη αποψι, οί πί
θηκοι εΙναι μακρυνοί μας έξάδελ·
φΟL.

'Υπάρχει μία ουσία, όνομαζομέ
νη ψενιτο-τιακαρβαμίνη, ή δποία
σέ ώρισμένους άνθρώπους προκα
λεί πολύ πικρή yείίσι, έν4'> σέ άλ
λους εΙναι έντελως άγευστος. Πε
ρί τά 80 ο)ο των άνθρώπων εΤναι
εύ:χίσθητοι σ' αυτή τήν ουσία. Τό
ποσοστόν αυτό ποικίλλει ώστόσο
άπό τήν μιά έθνική δμάδα στήν
άλλη: μόνον τά 63 ο)ο, παραδεί
γματος χάριν, των 'Αράβων εΤναι
ευαίσθητοι, έν4'> μεταξύ των νέ
γρων της Άφpικης μόνον τά 4 ο)ο
δέν αtσθάνονται αυτήν τήν yείίσι.
ΕΙναι άπολύτως έξηκριβωμένον δτι
ή ευαισθησία στήν φενιτοτιακαρ
βαμίνη εΙναι κληρονομική. Τά τέ
κνα των μή ευαισθήτων άτόμων
εΙναι έπίσης μή ευαίσθητα καί άν
τιστρόφως.
Πρό εικοσαετίας τρείς �Αyyλοι
βιολόγοι διεπ(στωσαν δτι μεταξύ
30 άνθρωττομόρφων πιθήκων, στούς
όποίους έδόθη φενιτο-τιακαρβα
μίνη, ώρισμένοι εδειξαν ευαισθη-

σίαν έν4'> άλλοι δχι, άκριβως δπωι;
καi οί άνθρωποι. Σήμερα δ Κιcr
ρέλλι έμελέτησε τήν συμπεριφορcc
538 ζώων στους ζωολοyικους κή
πους τοίί Τουρίνου, τοϋ Μιλάνου ,.
της Ρώμης, τοϋ Λονδίνου και άλ
λων ευρωπαϊκών πόλεων. Στους.
πιθήκους αυτούς έδόθη κατά πρω
τον εν τέταρτον κοινοϋ μήλου ..
τό δποίον κατεβροχθίσθη άττλή
στως καί κατόπιν εν δεύτερον τέ
ταρτον, περιέχον φενιτο-τιακαρ
βαμίνη. Ο! μή ευαίσθητοι πιθηκοι
κατεβρόχθισαν ευχαρίστως και τό
δεύτερο τεμά)(ιον τC'ϋ μήλου, ένφ
οί ευαίσθητοι έξεδήλωσαν τήν άη
δία καί τήν άποyοήτευσί των, ρ(
πτοντες μακράν τό μηλον των.
Στήν περίπτωσι δύο οtκοyενειων
ούpαyκοτάyκων καί μιας χιμπατζή
δων, κατέστη δυνατόν να άποδει
χθη δτι ή κληρονομικότης του χα
ρακτηρος αύτοίί άκολουθεί f!.νcx
σχημα καθ' δλα δμοιο πρός τό
των άνθρώπων, ώς πρός τό δτι τά
τέκνα των μή εύ::χισθή'Cων άτόμων
εΤναι έπίσης μή ευαίσθητα.
Τά συμπεράσματα αύ ά, εστω
και έάν έπαληθεύωνται ύττό άλλε
παλλήλων πειραμάτων, μικρή ση
μασία θά εΤχαν έάν έλαμβάν::>ντο
μεμονωμένως. Τό πολύ θά παρου
σίαζαν τήν διασκεδαστική σjμπτω
σι δτι ώρισμένοι πίθηκοι καl ώρι
σμένοι άνθρωποι κάνουν τούς Lδ[·
ους μορφασμούς δταν τούς δίδε
ται τό χημικό αυτό παρασκεύα·
σμα. 'Αντιθέτως, δμως, α[ ερευναι
αύταί εΙναι δυνατόν νά άποκτή
σουν μεγάλη σημασία έάν συνδυα
σθοΟν μέ άλλα στοιχεία, τά δπο"'ία
διαρκώς συyκεντροίίνται έττι των
yενετικων χαρακτηριστικών τοϋ
άνθρώπου και των μακρυνων τοι.,,
έξαδέλφων•.

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ

Εlς το Πανεπιστήμιον του Σι
κάγου δύο έπιστήμοvες άσχολοuν
ται με το μυστήριο των δνείρων.
χρησιμοποιοuντες ήλεκτρικού:; έγ
κεφχλογράφους κ-χt μικροσκοπι
κά ήλεκτρό3ια προσηλωμένα στις.
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Πρόχειρος ϋπνος τοϋ έργάτη

(γλυπτό του ίατρου-καλλιτέχνου των Πατρών Χρ. Τσάλτα)

. ολεφι:ιpίδες κα.ί την έπιοεpμίοα.
του κεφαλιου του κοιμωμένου.
Ή κατα.γpα.φη της έγκεφ:χλικης
δpα.στηpιότητος (γpα.φικη πα.pά
στα.σις των δνείpων) είνα.ι ή πρώ
τη οάσις της επιστήμης των ό·
νείpων.
Έχν δια.r.ρωτισθη το μυστήριο,
θα μποpέσωμε ίσως να έπωφελη
θουμε κα.ί &πο την διαvοητικη
δpα.στηpιότητα. χα.τα την διάρ
κεια. του ϋπvου, για κάποια πα
pαγωγικη μοpr.ρη έpγα.σία.ς.
Ό 'Άγγλος συγγpα.φεύς Ρομ
πεpτ Λούϊς �τή6ε1ισοv. ύπεστή
pιξε δτι δλη ·ή πλοκή των μυθι
<!Ηοpημάτωv του του πpοσεφέpετο
&πο 'τα οvειpά του.
Κα.ί δ περίφημος Γεpμαvος &σ
συpιολ6γος Χέpμα·ι Χα 1ις Χίλμ-

πpεχτ διηγείtο δ�ι, στο οvειpό
του, εvα.ς Βα.βυλώvιος ίεpεύς το ί},
εδωσε την κλείδα για yα άπο
κpυπτογpαr.ρήση τας &pχα.ία.ς έπι
γpeι:φάς, πού ήσα.v &κατα.vόητοι :
έξύπvησε &μέσως καί &πεκpυπτο
γpάφησε &μέσως τα κείμενα..
ΑΕ μέχρι τουδε εpευvα.ι &πέδω
σeι:ν τό έξης : Ό πρώτος .ϋπvος
είνα.ι βα.θύς κeι:ί πιθανόν χωρίς ο
νειpeι:. Ύπό κα.νονικας συvθήκeι:ς
ημποpεί να δια.pκέση επί μιάμιση
ωpα. Μετα &pχίζει τό πpωτο ο
νειpο συντόμου διαρκείας, κατιi
μέσον δpον δκτω λεπτών. Ό πλή
ρης νυκτερινός κύκλος συνεπά
γεται άκόμη τέσσeι:peι:ς «πράξεις»
με συνεχώς α.ύξανομένηv διάρ
κειαν, &πό 20 λεπτά ως 1 ωpα.
καί πού χωρίζονται με μεγάλα.
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:Οιαλείμμ:χτιχ.
• Αλλα τί εlκόνες κιyουντ:χι στην
δι&:νοιιχ όπισθεν των λογικών δι
εργασιών ; Πολλοι μα.θητα:ί του
-Φpόϋντ πιστεύουν δτι δ χειρότε
ρος έχθpός μ:χς αποτελείτ:χι ατ:ο
-το σύνολο α:ύτων των δυν:iμεων'
1tOU κινοσντα.ι ζοφερα ε1ς τα μύ
χια. μα.ς, έντευθεν των δpίων τής
συνειδήσεως.
ΤΥΦΛΗ ΟΡΑΣΙΣ

'Ένα. περίεpγι:J φαινόμενο ανε
qιέpθη στη Χιλή, δπου δ Α1μί
λιος Χα.ρ:ipα, τυφλωθείς κατόπιν
α;:ιτοκινητικου δυστυχήματος, α
πέκτησε άλλη δρα.σι, τ.ολύ δυνα·
τuηεpη !
Οί όφθα.λμολόyοι r,ί δποίο: έ
ξήτασα·ι τ?ν X:x:p:ipα &:πε:ράνθη
σαν δτι ή 6Η6rι την δποία.ν δπέ
στη το όπτικ-:\ν τ-:ιυ σύστημα εί
ναι pιζικη κα.ί &:•ιεπα.νόpθωτος.
·Αντιθέτως έξηκρ:6ώθη, κ:χ:τα τp� 1tον μη έπιi3εκτικον &:μφισ6ητή
σεως, δτι δ Χα.ράpα. απέκτησε ϋ
<1τεpα: &:πο τη·ι τύ :ρλωσί του την
!κα:νότητα: να 6λέτ:η εΖς &:πόστα·
σιν 30 κα.ί πλέον χιλιομέτρων 6πάpχοντα., με την α:ύτη μάλιστ,:
διαύγεια με την δποία: θα τα ε6λεπε ενα:ς παρατηρητης με απο
λύτως δyιείς όφθαλμους έαy α.ύτα
συνέ6αινον ε1ς έλα.χίστην &:πόστα:
σιν. Συγκεκριμένως δ Χα:pάpα:
1tαpηκολούθησεν ενα: ποοοσψχι, ρικδν &:yωνα:, δ δποίος διεξήγετο
ε1ς απ6στα.σιν 28.970 μέτρων,
περιέγραφε δε &:πό του μικpοφώ·
νου και ενώπιον πολυμελοΟς έπι,
τpοπης, πού &:πετελείτο &:πο έπι
στήμονα:ς, δλα; τάς φάσεις τοΟ
. &:yωνος !

Μετά την ληξι τοσ &γlΛνος ε γινε &:ντι1tαpα:6ολη τη δπο τοϋ
Χα.pάpα δοθείσης περιγραφής με
την μετα:δοθείσ,:γ δπο τοσ έχ του
σύνεγγυς παpα.χολουθοΟντος κ:χι
μεταδίδοντος το ματς ε1δικοϋ &:
θλητικοΟ συντάκτου τοΟ pαοιο
φωνικου σταθμοσ τοΟ .Σαντι:iγ χο.
Το συμπέρασμ:χ απο την &:ντιπα
pα6ολ η όr.�pξε οτι δ τυ:ρλος Xα
p:ipα εlχε loi1 r.ολΗς λεπτο�
pεία.ς α.ί 6ποία.ι δεν εlχαν δποπέ
σει στήν άντίλ r; φι τοΟ eίδικου !
'ΆΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ,,
Ό οιευθυντης των έpγα.στrιρίων
«Ρ α.i3ιο:ρυσικής κα.ι • Εpευvιi)ν του
Διαστήματος», του Π:χνεπιστη
μίου Κόpνελ δp Τ6μ:χς · Ι'κ?λ-ιτ
διετuτ.ωσε τrιν θεωρ(,:, στ: ή ζωη
έπί τής Γής πωα·ιδν •ια προήλθε
έκ τG>ν «±πορpιμμάτων», τά δ
ποί:χ ά :p i)κ:χν τ:χ;ιδιωτες τοΟ Δια
στήματος έπισκεφθέντες τον πλα
νήτη μας πρδ ένός έκατομμυpίου
έτω-ι.
Ε:ς μελέτην τοΟ δρος l'κόλντ,
πpο6λέπετα.ι δτι μετd: 50 - 100
ετη άνθρωποι άπό τη Γή πιθα
νον να έπισ..<εφθοον τούς πλανή
τας μακpυνων αστέρων και να α
φήσουν έπ' αύτων «:χπορpίμ
ματα».
Τα άποppίμματα τα.στα πιθα
νον να πεpιέχου·ι μικpό6ια, 6ιχ
κτηpίδια, 1ούς f/ άλλας κατωτέ
ρας μοpφάς ζωης, αf όποίαι όφι
στάμεναι τή•ι κατάλληλη έξέλιξι,
δεν αποκλείεται νά μετα6ληθοον,
μετά πα.pέλευσι ένος_ οισeκα:τομ
μυpίοu έτωy, σε λογικά δντα., δυ
νάμενα με τήν σειράν των νά τα
ξιοdι,σουν σε άλλους πλανήτες ...
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ
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Τά Γραφεία τοϋ ΙΛΙΣΟΥ, Δρα
γατσαν(οu 6 (Π�ατ. Κλαuθμώνος),
οροφος 6ος, ε ναι άνοικ'°ά, κάθε
Δεuτέρα και Παρασκεuή 11-12
π. μ. και 6,30-7,30 μ.μ, Παρακα
λοϋνται οι φ[λ9ι τοϋ ΙΛΙΣΟΥ νά
έπισκέπτωνται έλεuθέρως τά Γρα
φεία.
Οί σuνδρομηται οί δποίοι άλ
λάζοuν η βλέποuν τήν διεύθuν·σιν
των λανθασμένως η άνε:tαρκώς
άναγραφομένην, νά μας εtδοποι
οϋν� διά νά λαμβάνοuν τά έκδιδό
μενα τεύχη χωρις καθuστέρησιν.
Προηγούμενα τεύχη και τόμοι
τοϋ ΙΛΙΣΟΥ πωλοϋνται είς τά
Γραφεία μας (Δραγατσαν(ου 6)
κάθε Δεuτέρα και Παρασκεuή 1112 και 6,30-7,30 καθώς και είς
τά Βιβλιοπωλεία 'Αθηνών: «Έ
στ{α» Ίω. Κολ'λάρ,u (Σταδ(< u 38 ,
Μ. Βασιλείοu (i:ταδιοu 40), :Χ.
Κορνάροu (Σταδ[οu 34 β), 'Εκδό
σεις Γκοβόστη (Πεσμαζόγλοu 9),
Π. Πατσιλινάκοu (Πανεπιστημίοu
47), Προμηθε.u; (Σταδίοu 41).

Έκλεκται Έκδόσεις

Ό 'Εκδοτικός Οίκοι, «Κύκνοςη
έκuκλοφόρησε τό μέγα ίνδικό επος
«Μαχαμπαράταη, σε γλαφuρή με
τάφραση τοϋ φίλοu κ. Κωνστ.
Στεφανίδη. Τό δημοσιεuθέν προ
της κuκλοφορίας τοϋ βιβλ(οu είς
τό προηγούμενον τεϋχος τοϋ ΙΛΙ
ΣΟΥ άπόσπασμα είναι ενα μικρό
δείγμα της .έπιτuχοϋς άποδόσεως
τοϋ μεγαλόπνοοu εργοu.
Ή κ. Κλε<;�πάτρα Παπαδάκη
Πρ(φτη με τό βιβλίο της «Σκέ
ψεις-Κοuβέντες-Ίστορίεςη μας
παροuσιάζει μιά εuσuνείδητη έρ
γασία, ποu τήν χαρακτηρ(ζει ευ
γένεια, άνθρ<ο>πιά και άνώτερη άν
τ(ληψη της ζωijς.
Τό μuθιστόρημα τοϋ κ. Βασίλη
Μαριόλη «Δράκοι στον Παράδει
σοη εΙναι ενα εργο ώριμότητος,
γραμμένο σε ώραιότατη γλώσσα,
με ζωντανή περιγραφή χαρακτη
ριστικών τύπων, φιλοσοφικά έν
διαφέροντα
· και περ(φημες ίδέες.
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Βιβλία και Περιοδικά ποu λάβαμε_

Βασίλη Μαριόλη ((Δράκοι στόν·
Παράδεισο» (Μυθιστόρημα) 1959,
Sedιr (( 7Ασμα 'Ασμάτων» (μετάφρ.
Ύβόννης Ρr,μαντώνη) 1959, Γιάννη.ι
Γιαννακοπούλου «Του νου τα φτε-
ρουyίσματα καί της καρδιας παλ··
μοί» (Ποιήματα).
Διόρθωσις

Είς τό άρθρον Νικ. Καρβούνη,
((Ό Γκαϊτε ώς Μύστης» εtς την
σελ. 286 στήλη β' παρόντος τευ
χους, ή περίοδος «Έδω ας σταμα
τήσω» κ.λ.π., μέχρι «Έν άρχft ηv ή�
πραξις», άποτελεϊ συνέχειαν του,
κειμενου του Γκαϊτε.

===Ι ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΔενΙ===
νο
Άν. Κωστ., Ένταϋθα.

μίζομεν οτι έyράψαμεν μέ αλλην·
εννοιαν, άπό έκείνην την δποίαν·
καί σεις άναφερετε. θά εύχαριστη
θωμεν νά δεχθωμεν την έπίσκεψίv
σας εtς τα Γραφεϊα μας.
'Αλ. Χατζ., Κω. 'Ελήφθη έπιτα
yή. Έσταλησαν τα βιβλια πού έζη
τησατε.
Εuθ. 'Αν., Λάρισαν. Εύχαριστου
μεν διά την έyyραφήν 15 νέων συν
δρομητων. Γράφομε.ν ίδιαιτέρως..
Θ. 'Αστρ., Θεσ)κην. 'Ελήφθη,
αντίτιμον βιβλίων. 'Απεστάλη έκ.
νέου τό 15ον τευχος του ΙΛΙΣΟΥ.
Δ. Παπ., Θεσ)κην. Εύχαρίστως.
νά σςις άτείλωμε τα τει,χη πού σας_
λείπουν ώστε νά συμπληρώσετε.
καί νά βιβλιοδέσετε τούς τομους.
Φ. Κuπρ., Ρόδον. Εύχαριστου
μεν διά τήν έyyραφήν JO νέων
συvδρομητων. Γράφομεν ίδιαιτέρως.

• Απ' δσα μας γράφουν

' Άγ. Κατ., (Βογατσικόν). «Έδω.

στήν έρημιά πού βρίσκομαι, τό πε
ριοδικόν σας εΤναι πραγματική:
πνευματική τροφή καί εύχαρίστη
σις».
· 'Αν. Κωστ., (Άθijναι): «Τό πε
ρ,Οδ\κόν σας άποτελεΊ τιμήν διά
τά 'Ελληνικά γράμματα καί δικάί·
ως έr<φράζεται δ θαυμασμός των
άναγνωστων του διά τό περιεχό
μενόν του>.

-

:Ε I Σ ΔΊΣΚΙΑ
'Άδεια κυκλοφορίας Υ. Κ. Προνοίας ΦΑ 9694)59

Κατά: της ύπερχλωρυδρίας, yαστρίτιδος,
και ελκους στομάχου και δωδεκαδακτύλου.
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΟΝΤΑ
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 8 - ΑΘΗΝΑΙ

Μην άμελητε
Μερικοt άπο τού; τ α κ τ ι κ ο ύ ς καt ά φ ω σ ι ω μ έ
ν ο u ς σuνδρομητάς τοίί ΙΛΙΣΟΥ καθuστεροίίν τή συνδρο
μή τοuς. Ή πΌλuά:σχολη ζωή παρασύρει στήν άναβολη καt
ή άμέλεια είναι δικαιολογημένη.
'Αλλά:, μήν άμελητε περισσότερο! • Αποστείλατε, οσοι
καθυστερείτε, �ωρtς αλλη άναβολή, γιατί τεΛειώνει δ χρόνος,
τή συνδρομή τοϋ 1959.
Βασική συνδρομή δρχ. 40
η σuνδρ. ιιφιλίαςη ,, 50
Σuνδρ. lξωτεpικοίί δολ. 2
'Εμβάσματα:
Κ.

1 ελ ι σ σ χ ρ 6 π ο uλ σ ν
Δραγατσα\'ίGυ 6

ΑΘΙΙΝΑΣ

Π ε'ρ ι ε χ ό μεν α

,,

ETQVς

1959

ΙΒΑΣΙΛΗΣ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ Στοχασμοί μπροστά σ' ενα λLκνο Σελίς
»,
Ή χιλιοστή tκδρομή τοu 'Αρχαιοφίλου
»
Σιβυλλικοί ψLθυροι
»
Ή άνθρώπινη άξιοπρέπεια
.fΩΑΝΝΙΔΗΣ
Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ή άρχή της μετενσαρκώσεως »
'
»
'Εμ1tεδοκλης δ 'Ακραγαντίνος
»
Οί άτομικοί φιλόσοφοι
»
ιΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Πνευματικό μνημόσυνο
»
Θεοσοφία καί σύγχρονη σκέψις
»·
Ό Γκαίτε ώς Μύστης
»
Τό Μαγικό ΒιβλLο τοu νεαροu 'Ιππότη
»
Τό «"Αν» τοϋ Κίπλιγκ (μετάφρ)
»
}<:ΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ Συνέχεια της ζωης
»
ΦιλοδοξLα καί φόβος
.ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΔηtLήτριο; Γαλ-χνός ό Άθηναίος »
))
'Εξέλιξις καί 'Αγάπη
))
'Εξέλιξις η 'Ανακύκλησις
))
.ΜΠΛΑΒΑ1 ΣΚΥ ΕΛΕΝΑ' Τό κλειδί της Θcοσοφίας
))
.ΝΑΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ή θεά 'Αφροδίτη
))
Ύποθηκαι
))
.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ «ΆγωνLcς» (κριτική)"
))
Αίώνια tρω,ηματικά (κριι ιι<._ή)
))
.ΣΡΙ ΡΑΜ Ή ενδον tλευθερία
))
Ποιος θά μας διδάξη τή σοφLα;
))
ΙΊΟΙΗΜΑ1.Α ':Αν...
Ρ Κίπλιy,<
))
'Απόψε
Λ. ΠορφJρα
))
'Αφιέρωμα
Πυ3. Δρουσιώrη
))
Βασιλέμματα
'Αρ. Πρ::>βελεyyί::>υ
))
Γλαϋκα (ή) δίδαξε
Π. Μίχου
))
Ε'ίπαμε...
Ν. Τυπαλδου
))
Έμπεδοκλης
� Ay. θεοου
))
'Επιστροφή στο Θεό
Μ. Κωλέττη
))
Θεσπιείς (οί) στ:ίς Θερμοπύλες Άθαν. Ά3sλλ.ι::>υ
))
'Ιλισός
Γ. Δελη
)}
Κριτήριο (τό) της σοφίας
Γοώλτ Χούί1μαν
))
.Ν' άγαπατε,..
Ίω. Κουτσοχέρα
))
Παράκλησ� στο Θεό
Ν. Χ. Μτιουφίδη

• ι

39

65
227
30 9
23

197

304

277
104
281
292
302
222
58
4

101
317
177
31
35
82
337
132
188
302
26
274
149
47
108
200
75
335
1

330
100
195

352
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))
3
Πέμπτο Εuαγγέλιο
"Αyy. Σικελιανοϋ
))
128
Προσεuχη (ή) τοϋ ταπεινοϋ
Ζ. Παπαντωνίου
))
218,
Προφητεία
Τ. Δόξα
))
226Σώμα κcιι Ψυχη
Σ. Παυλέα
))
235,
wyψιστος θεός
Τζ. Μπροϋνο
))
27
L. Axley
ΔΙΑΦΟΡΑ 'Αδιάκοπη (ή) ερεuνcι
))
201
'Άλλη (ή) πλευρά της σελήνης
J. Perkins
�
76
'Άλογα (τά)
Ρ. hubert
))
1.50
'Αναστενάριcι (τά)
θ. Παπακωνσταντ(νου
))
109'
Δήμητρα (ή)
Μ. Τρουλλινοϋ
))
48,
Διδcικτικη άσέβειcι (βουδδιστικός θρϋλος)
))
146
'Έκκληση στους άνθρώπους
Τσ. Τσάιτλ\ν
))
135,
Εuρώπη, ενcι μεγάλο πρόβλημα
Β. \Όuters
))
323,
Έπτά (τά) δρθά τοϋ Βουδδισμοϋ
>>
119
Θά εχουμε είρήνη: πότε κcιt πως;:
Υν. Garmςey
>>
32�
Κάλι Γιοuγκα
>>
73Κcιτά της θcινcιτικης ποι νης
121
Κcιτάκτησις (ή) της πρcιγμcιτικότητος Van der Leeuw >>
>>
130
Κοσμικός (δ) χορός τοϋ Σίβα
F. Brunel
>>
253Μcιχcιμπαράτα
μετ. Κ. Στεψ::χν(δη
1>
219
ΜLα έργcιτικη ενωσις στο 190 cιίώνcι Β. Disraeli
324
Μορφωτικον (το) έπLπεδον τοϋ λαοϋ Άλ. Τζαζοπούλου >>
>>
236,
Μυστικά γης και οόρανοϋ
F. Goold
>>
123:
'Ομιλητής κcιt ά.κροcιτης
)Τ. Schultz
>>
49,
Παγκόσμιcι (ή) άδελφότης
C. Jinarajadaςa
3S
Πάλη (ή) ά.νάμεσcι σέ Γνωσι κcιι ά.μάθειcι F. Hammer >>
>>
308
Προσεuχη (ή) τοϋ Μπετόβεν
>>
14�
Προσηλuτισμος ( δ) στην κcιλογηρική
>>
241
Προσκuνητης (ό) Κcιμcινuτcι
C. Gjelleru p
>>
154:
ΠuροβcισLcι (ή) στο Νότιο Είρηνικο \V. l\lenard
>>
331
John Coats
Ποιος ζητάει την εότuχίcι
>>
Γκάντι
33S
Πως εφθcισε δ Θεος στη ζωή μου
«Σημειωμcιτάριο (το) ένος Μόστοu11 κριτική Α. Καραν·
>> , 79
[τώνη
167
>>
>> Ντ. Άποστολοπούλου >>
>>
>>
Σημασ[cι (ή) των θρησκειών σιrην • Ασ[cι
124>>
210
Σωκρcιτικη γνώσις κcιt ά.ρετή
Κ. Κιτρινιάρη
Σκέψεις
3-64-129-316
1>
Χάρτης (δ) των καθηκόντων τοϋ ά.νθpώποu
97
85-159-263-344,
Χρονικά
>>
27�
Ψηλά το κεφά��, Ευρώπη!
Ν. Laupert

. �·
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Καθ' έκάστην εκδοσι ν μοιράζει εις 432.000
τυχηρούς, άνα δέκατα yραμματίων,

Σvνολικα κέρδη
Δ ρ α χ. 89.408.80 0
ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ

*
Τα 65 °) 0
των ακαθαρίστων εισπράξεων
'
'
,
'
,
επιστρεφονται εις τovs τvχη povs
Το ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ σας διδει έλπίδας
καί δύναι1ιν δια τη� ζωην

ΔωΡΟΝ Δραχ. 5.000.000
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