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rεοl*ΠΟΣ Ά. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 

1 

Τεuχοι; 18ον-

'Από τό ιι'Ιδοu ό ανθρωποφ 

τοu ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ

, '() καινστόμος είναι ανθpωποζ του Θεου στελλόμενος κάθε τό-
.' σο απο τον Θεον μ' εντολην νά ξυπνα τ6ν Κόσμον' άπο τον λ·ήθαρ- · 
·., γον ε1ς τον δποίον συνηθεί νά πέφτη, νά τόνε πλένη &:πο τη νέκρα 
ι , τ_ης πεπαλαιωμένης στασιμότητός του, κχί νάν τόνε σπpώχνη εlς τιi 

rπεραιτέρω αξιοπρεπέστερα. 
. Νοήμων, ευσυνείδητος, θαρραλέος, ε1ς τήν παρουσία των στρα
, ·, 6ων της κcινωνίας δυσαρεστείται καί παρρησίίf κχτακρένει. Έπιπλητ

! 1t6μενος διά τουτο άπο τους άνοήτους καί &:π� τους πλάνους ερεθί
\�εται καί αποστομώνει. Στενοχωpούμενος, μεγαλώνει, χτυπα, θραύει. 
· ,Ο καινοτόμος εμφορείται &πο θείαν δργ-ή, καί δεν ύποχωpετ π:xpci
· ·?,lς την οονωτέpαν άyρία δύνχμη.
-" :. Παρουσιαζόμενος, είν' ετοιμος νά απ'Χντfιση δλα τά ενάντια.
, 'fα: 'μπό3ια, τά προσκόμματα που του yένουντχι άπο τους πλάνους,

ίναι αχυpχ pιμμένα εlς τη φωτιά του. Καί ρίχνεται απροφυλrχκτως 
. έΖ την πχλη κχτά της ΠΗνης, άποολέποντας ε1ς τες κοινωφελείς 
. ?ι,αινοτομίες τες δποίες επιδιώκει . 

... : Είναι άμέpιμνο;; καί τουτος διά τες Ιδιαίτερες ύποθέσεις του. 
·_({αί ε!νχι αυταπάpνητος, επειδη θυσιάζει τά συμ:ρέpοντά του δλα,
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καί τχ y λ·;κ·; tψΧ α.!σθήμχτχ τ1j; ψυχη; του, ε!ς τόν ενχρετο σκ6-.
π6 του. -

Πλiνοι φ ί λ τα.τ ο t) εlς την παρουσ:α του τοιούτου, γυρίζετε 
κχί σείς τχ δπίσθιi σας, ώς δ yάϊοαpος τα γυρίζει στην καuαιyίοιχ., 
-καί σιωπάτε, σιωπάτε. 'Επειοη τούτΥ) ή μόν'ή ταχτική, τ.ούτη η i
τρισυπόστατη σιωπή σα:ς, ημπορεί να σχς κχμη κάπως ν' άyθέξετε
στήν κατα:ιyίοχ του κα:ινοτόμου.

'Έως τώ,,α λίγον καιρό ή λέξη κ α ι ν ο τ ό μ ο ς  εσυνωνvμουσε � 
,, 1.ιε τη λέξη ά'Ι5σιος κχί δ κχινοτόμος έθεωρείτο ώς τοιουτος. Και δμως

-κχινοτόμος θά πη ά•ιθρωπος, κχί ανθρωπος θ± πη καινοτόμος.
'lΌ προσόν τοστο τ·ης καινοτομίας είναι έκείνο πού ούσιωοως

ξεχωpίζει τόν ανθρω.το άπό τ± χτή·ιη. Τήν κχινοτομ1α.ν εοαλε δ Θε,φ
δς ε1ς τόν χιθρωπο ώ; κ�?ιο ξ::χω,,ισcικ); τη; άνθρωπια; του. Εlς
δλα τ' αλλχ ζ•.ί)α: δ Θ�ός εθεσ:: yραμμsς :χ•ιυπiροχτες, &:πό τες ποίες
δεν ήμποροσν� να εβyουν::. Τα μουλiρια μας σήμερα: είναι δπο{α
ήτανε _κχί στ J'I κχιρό τοσ 'Α'ίά.μ κχί οί οiθρχκες τοσ Άο±μ ήταν
τότε όποίοι σήμερα οί έοικοί μας. Ό μόνος άνθρωπος έκχιvοτόμησε
πάν'cοτε -ι.ι' έ5ια.φόρεψε, έπειοή ή κα:ινοτομία. εlvαι στη φύση του •
ά.νθρώπου, ώ; ή στ·ασιμότης εlναι στή φύση των λοιπων αλλων
ζώων'.

'Η κχιvοτομία είναι προωρισμέΥΥ) άπό τον Θεόy εlς τον αy
<θpωποv, ώ; μiσοv τελειοποιήσεώς του· κα.ί ό καινοτόμος είναι δ
κα:τεξοχη'Ι ά·ιθpωπος τοσ Θεου.

l\Ιωροί ύπipμαχοι της στα.σιμ5τητος, φονεύσατε αν θέλετε τον ,,. ' 
-κα:ιvοτόμο'Ι' άλλά. vά. ξεύρετε δτι δ φόνος του καινοτόμου είναι ή
έyκ-χ.ιvίαση των &:pχω·ι του. Π::ιστικη διχ σχς άπόδειξη δ φόνο; του 
χαιvοτόμου Ίησου. 

1. Ό συγyρ:χψε;ς ύπεσημείωνε έ5ω δτι δεν είναι άκόλου9ος του
Δαρβίνου. 

' 
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Ti εtvαι ό ΑίρΈτικος 
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ΠΟΙΟΣ εΤναι αιρετικός; 'Η
,\' ι συνηθισμένη άπάντησις 

,σέ · μία τέτοια έρώτησι εί
-vαι: «Αύτός ό .αλλος». Καί 

�-ίηταν άσφαλως έκπληκτική 
{,,..· tt άναφώνησις τοJ μαθη· 
ί- τοΟ, δπως τό εϊπε μιά έφη· 

-μερίδα, δταν ε(ς έρώτησιν 
-r . ·q;οΟ·έξεταστοΟ, άπήντησε:
V «'Όλοι μας, κύριε». Αύτό 

τό παιδί νομίζω πώς πρέπει . 
-νά είχε θεοσοφικη ο(κοyενει-
-ακη άyωyή. Σοβαρά ,μιλων·
τc;τς μποροΟμε νά ποΟμε δτ ι
-αϊρεσις είναι μιά συνταγή.

1 ή όποια προβάλλεται, συνή
� <θως μέ άπολυτη ε(λικρίvεια, 
t�··· -άλλά καί ύποχρεrοτικά, καί
��i σημαίνει δτι ol αλλοι όφεί
'f c ·λουν νά δεχθοΟν μιά διδα
_-.,, · ,οκαλία, αλλως θά φέρουν την 
(,.' , .εύθύνη. 'Ο πρωτουργός της 

-α!ρέσεως, μη' άπόλυτα βέ· _ 
.J3αιος yιά τόν εαυτό του, 
χρειάζεται για στήριγμα την 

'· <1υμg>ωνία των άκροατων του. 
,-

Τοϋ SIDNEY RANSOM 

Ή φιλοσοφία δμως, ή ό· 
ποία είναι ό έρως της σοφίας, 
δεν έχει άνάyκη νά όδηyfj 
στη δημιουργία δογμάτων, 
άλλά πρέπει νά θεωρf'1ται σάν 
περιπέτεια: μιά έκστρατεία 
καί μιά προσπάθεια yιά την 
κατανόησι της τρεχούσης πί
στεως η δοξασίας καί κατό· 
πιν την έξεύρεσt καταλλήλων· 
λέξεων yιά την έπένδυσ( της, 
οϋτως &στε ή άνακάλυψις νά 
μ πopfj νά μεταδοθfj και σέ 
αλλον έρευνητη yιά νά συμ· 
μετάσχη καί αύτός σ' αύτή. 
«Τό κυνήγημα της α1ρέσεως» 
ι;τυνίσταται πραγματικά στην 
καταδίκη τfjς άνάκαλύψεC4ς 
ενός αλλου, πολλάκις χωρίς 
την πρέπουσα έξέτασι έκ μέ· 
ρους μας. Γιά νά μάθετε ποί· 
αν πεϊραν εχει ενας αλλος, 
ύττοτίθεται δτι εχετε την ί�α
νότητα νά άναyνωρίζετε τόν 
εαυτό σας σέ δλες τίς κατα
στάσεις και περιστάσεις. 

� Από τό The Ameιican Theosophist 
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'Όσοι έδημιοόρyησαν αlρέ· 
σεις σχεδόν πάντοτε καταδι-

, κάζουν: Ό Λοόθηρος άντι· 
παθοΟσε τόν 'Αριστοτέλη 
καί ό Τερτυλλιανός μιλοΟσε 
π'ερ! τοΟ «άθλίου 'Αριστοτέ· 
λη». Κα! ό 'Πλάτων δεν βρfj· 
κε τόν δρόμο τόν εϋκολο στη 
προβολη των συμπερασμά· 
των του! Τόν 'Άyιο θωμα Ά· 
κινατο, ό όποϊος θεωρεϊται 
τώρα αυθεντία άπό τούς Ρω· 
μαίους καθολικοός, δταν προ· 
ητοιμάζετο yιά την ι�ρωσόνη 
τόν 1 εβλεπαν με ϋποπτο μάτι 
yιά τίς ίδέες του. Μιά Παπι· 
κη έyκύκλιος συνιστα είς δλον 
τόν καθολικό κληρο νά θεω· 
ροΟν την διδασκαλία τοΟ Ά· 
κινάτου βάσιν της θεολογίας 
των. 'Ένας σοφιστης μπορεϊ 
φυσικά πάντοτε νά άναφεpθfj 
σ' έκεϊνα πού ό 'Ακινατος ε· 
λεyε cτά νειατα του! 

Έλληνικη ηταν ή άνακά· 
λυψις δτι ύπηρχε κατευθυντή· 
ριο χέρι πίσω άπό τό Παντο· 
δόναμο Σχέδιο (τό όποϊον ά· 
πεδείχθη πρωτα μαθηματικώς 
καί κατόπιν έπεβεβαιώθη δι' 
άπ' ευθείας προαισθήσεως) 
άλλά, δταν τό Σχέδιον αυτό 
επρεπε νά όνΦμασθfj καί νά 
περιyραφfj, αρχισε ό πόλεμος 
των φιλοσόφων. Πως αρχισε 
τό κάθε τί! Ποιό ηταν τό θέμα 
η τό κόριο χαρακτηριστικό 
τοΟ σόμπαντος τριγύρω μας; 
Μερικοί εfπαν δτι είναι «με· 
ταβολή» (η αυτό πού λέμε 
σήμερα έξέλιξι), αλλοι έτά· 
χθηκαν μέ την μονιμότητα καt 
την σταθερότητα. Οι Μανι· 
χαϊοι ένόμιζαν δτι τό σόμ· 

' ' 
παν μποροΟσε νά παραβλη- •, 
θfj μέ σπόyyον yεματον τρ6- ,. Α 
πες πού κολυμπα μέσα σ· ενα- . �;·Ι
τεράστιο, ώκεανό κα! δίδεL '• .• 

.ι •ι, συνεχώς δ,τι · λαμβάνει. ,. Ί ,ι:.

'Αλλά κα! ποιό ηταν τe> ,t' , . 
σχημα κα! ποιά ή ζωή; Ύ'- , ' 
πfjρχε άπόλυτο Σχημα; 'Εάν, � , 
ύπηρχε ποιά ητο ή λειτουρ-
yία της' ϋλης; Είναι ένδιαφέ· 
ρον νά σημειωθfj δτι yιά τόν- '. 

. 'Αριστοτέλη αl διάφοροι έπι· 
στημαι δέν ησαν διάφοροι μέ
θοδοι παρατηρήσεως, άλ λ ά::. 
διάφοροι τακτικαί yιά τήv ά
νεύρεσι της άλήθειας. Ό ά· 
σκητης λοιπόν φθάνει σε δια- ' 
φορετικό · συμπέρασμα, ας
ποΟμε, άπό τόν φιλόσοφο της; 
άyορας. 

'Όταν συζηταμε έάν κά· 
ποιο φυσικό άντικείμενο εi- . 
ναι μεyαλείτερο η μικρότερ(), 
άπό ενα αλλο, δεν βασιζόμε
θα μόνον στην παρατήρησι,,. 

άλλά δεχόμεθα κάποιο παρα· 
δεκτό μέτρον, δπως λ.χ. την-

, κορδέλλα τοΟ μέτρου η τόv 
yεωyρ'αφικό χάρτη. 'Αλλά ,.. 

προσπcrθωντας νά άποψασl· 
σωμε έπί δύο yραμμωv ένερ
yείας, ποιό μέτρο μπορεϊ νά: 
χρησιμοποιήσωμε; Ό Πλάτων 
είπε δτι ύπάρχει μέτρον Δι
καιοσύνης καί Σοφίας στό ό-
ποϊον μπορεϊ κανε!ς νά κατα
φύyη. Δεν εfναι όρατόν με 
τάς φυσικ_άς αtσθήσεις, άλλα
μαλλον διά τοΟ ΝοΟ. Αύτό 
η ταν αρνησις δτt ή 'Αλήθεια
μποροΟσε νά βρεθη μέ τά μέ· 

,. 

,J 

σα των αtσθήσεων, δπως ένό- . , 
μισαν οι θετικισταί άρyότε-

, �ρα. 'Υ.iτηρχε μια 'Αλήθεια ik 
,ι 

ι�· 
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. ,;'· -όποία ητο Κάλλος και 'Αyα'·' οιθότης συγχρόνως. Ό Πλάτων
άνεκ�λυψε δτι ύπfjρχε καcι 
-τι πέραν και έντός της παρaρ·
χομένης ροf]ς των άμέσων

.ί 
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·πρα-yμάτων. Γιά νά κάμωμε
,την έκλοyή μςχς, άψοο δοΟμε
-δλας τάς δυνατότητας και
--κατόπιν άποψασίσωμε yιά
,μία yραμμη ένεργείας, σημαί
·νει δτι βασιζόμεθα έπι τfjς
•ύπάρξεως ένός μέτρου χρη·.
στότητος τό δποϊον �χει την
ι�lκανότητα νά γίνεται άντίλη·
,ττόν άπό την ψυχή. 'Υπάρχει
ενα <<Εύαyyέλιον Χρηστότη
τος» τό δποϊον ε!ναι έπίσης
-.«'Επιστήμη της Χρηστότητος»
διά τfjς δποίας ή ψυχή, κατά
-τούς όπαδούς τοΟ Πλάτωνος,
,qlΠΟpεϊ νά λειτουρyήση σέ
τρία χωριστά έπίπεδα. Τό τι
:ε!ναι ή ψυχή, έδημιούρyησε,
ποικιλίαν όρθοδοξιων και
,<J"χετικων αιρέσεων.

Τά δόγματα· ώς τοιαΟτα,
�έν ε!ναι πρωταρχικfjς σημα·
σίας, άλλά τό προτέρημα πού
.:έχομε yιά νά κάμωμε μίαν έ·
σωτερικη έπιλοyη των προθέ
·σεών μας ε!ναι μεγίστης ση·
μασίας. Και κατά την παλ.;ιι
.σν έποχην της ιστορίας, δταν

· -τόσοι ανθρωποι ηryαν πρόθυ
·μοι νά κατ·αyyε[λουν τούς
γείτονάς των ώς αιρετικούς

· -(δχι καί πολύ παλαιάν έπο·
χην) ε!vαι ένδιάψερον νά θυ·
ψηθοΟμε δτι ή έλληνικη λέξις
-«αϊρεσις» σημαίνει άκριβέ·
,στερα μαλλον «έκλοyή». Αί·
ρεσις κατά· γράμμα σημαίνει
καποιον πού «κάνει την δική
-του έκλοyή». Αίρεσις. λφπόν

\ '

ε!ναι κάτι τό όποϊον προέκυ
ψε κατόπιν έκλογfjς. Και αν 
άκόμη εις τό μέλλον εχωμε 
λόγους νά τροποποιήσωμε τό 
σχfjμα της αιρέσεως, έν τού
τοις έάν κάθε τροποποίησις 
προfjλθεν άπό εντιμον έκλο· 
yή, ,τότε θά εχωμε άποκτήσει 
,τό πολύτιμο προτέρημα νά 
εϊμεθα αξιοι νά έκλέyωμε σω
στά. Έάν κάνωμε σωστη έκ· 
λοyή, μποροΟμε νά προβλέ· 
ψωμε μιά περίοδο μακαριότη· 
τος, yιατι δόθηκε ύπόσχεσις 
δτι «έάν ένερyοΟμε δίκαια 
θά μάθωμε τό δόγμα». 

'Ενέργεια κσι yνωσις μπο
ροΟν νά ε!ναι έντελως δμοια. 
Έάν ή άνθρωπότης ε!χε τη 
δυνατότητα νά έκλέyη, σωστά 
θά ε'(χαμε τόν χρυσοΟν Α(ω
να. Τά δόγματα θά ε!χαν άφ' 
έαυτων άξία, αν δ δογματι
κός παραμένη πιστός ε(ς τόν 
έαυτό του. 

Τροποποιωντας μιά φράσ� 
τοΟ Σαίξπηρ, μποροΟμε νά 
δηλώσωμε «τοΟτο ύπέρ πάvΌ 

των. Νά ε!σαι πιστός στό 
, (δικό σου άνθρώπινης κατα
σκευfjς δόγμα. Τότε πρέπει νά 
έπακολουθήση, δπως ή νύχτα 
την ήμέρα, δτι δέν μπορεϊς 
νά ε!σαι άνειλικρινης εlς τό 
Θόγμα η δοξασίαν ένός αλ- ' 
λου». Δέν ύπάρχουν αlρετι-

-κοί, δταν ol ανθρωποι ε!ναι
τίμιοι καί εlλικρινεϊς, λέγον
τες και πράττοντες έκεϊνο
πού πιστεύουν.

οι πιστοι τόσών έκκλησιων
έπαναλαμβάνουν την ϊδια , .
«παληά, παληά l στορία» και
δλες οι βιογραφίες , των άγι-

-
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ων έπιβεβαιοΟν δ,τι άκού'ει 
κανε!ς κάθε φορά rrou πηyαί· 
νει στην έκκλησία! Και· έν 
τούτοι_ς δ δυστυχης φίλος μας 
δέν μπορεϊ νά προσκολληθη 
σ' ενα ίδιαίτερο όρθόδοξο 
δόγμα. Δέν τό άμφισβητεϊ, 
οϋτε τ.ό άρνεϊται, άλ λά δέν 
μπορεϊ νά τό παραδεχθη. θά 
του έστοίχιζε πολυ αν τόν 
θεωρουσαν αlρετ ικό, η άθεο η 
άκόμη άyνωστικιστή. 'Αλλά 
δέν μπορεϊ έν τούτοις νά πι· 
στέψη. Καί δμως τ�υ εχουν πη 
έπανειλημμένως δτι αν δέν 
πιστέψη δέν θά μπορέση νά 
σωθη! Ποιό εΤναι τότε τό έμ
,τόδιο που βρίσκεται μεταξυ 
αύτου καί του θεου; Al έκ
κλησίαι του λέγουν δτι εΤvαι 
τό ΑΜΑΡΤΗΜΑ. Αύτό τό 
εΙπε καθαρά ό πρωθιερευς 
του Άy. Παύλου και έπανε· 
λήφθη στίς έκκλησίες κάθε ε'ί
δους. 'Άν εΤναι κανείς ,ταρα
-σκευασμένος νά παραδεχθη 
τό κυρος της Γραφης - τό 
δποϊον ενας τόσο δυνατός δια· 
νοούμενος σάν τόν Bacon 
διεκήρυξε δτι ητανΕc. ενας άπό 
τους κατάλληλους τρόπους 
yιά νά φθάση στην 'Αλήθεια 
-0ά εlναι !!.τοιμος νά ,ταρα·
δεχθη τά δύb κηρύγματα δτι
«ό θεός εΤναι Ά yάπη» καί «δ
δ:νθρωποc εyινε καθ' δμοί
ωσιν του Δημιουρyου».

'Ώστε αν αύτός ενας αν· 
θρω,τος άμαρτώλός εΤναι έκ 
της φύσεως του θεου, δ,τως 
κάθε άκτϊνα του ήλίου εΤναι 
έμφανG.'Jς έκ της φύσεως του 
ήλίου, τότε θά πρέπει νά ,τα
ραδεχθη καί δτι αύτός, δημι· 

ουρyηθεlς ά,τό τόν Θέόν, θά 1; : 
επρε,τε νά έκφpάζη την φύσιν �. ; � 
του θεου ή ό,τοία εΤναι Ά- · 
yάπη. Καί ετσι �ν ·τό άμάρ- , .,,. 
τημα εΤνάι τό μόνο έμ,τόδιο, 
που ύπάρχει, ή εννοια' του· · ·� .: 
άμαρτήματος θά εΤναι ή ελ: .. : · 
λειψις της ά,τολύτqυ άyάπης. 
Ό 'Άγιος Αύyουστϊνος ήσ,τά-
σθη κάποτε μιά αϊρεσι, καί-
τοι άpyότερα την άπαρνήθη-

. κε, ή αϊρεσις δέ αύτη η.ταν � 
συνταύτισις του άμαρτήματος
μέ την ϋλη. 'Αργότερα εΤδε 
δτι άφ' ου ό θεός κάμνει δλα 
τ.ά ,τράyματα τέλεια καί 1) · 
ϋλη ,τρέπει νά εχη την tέλεια
θέσι της είς τό θεϊον Σχέ· 
διον. 

·:εχει έπισήμως διακηρυχθη,
δτι «ή Μεγάλη Αϊρεσις εΤναι 
ή Αίρεσις του Διαχωρισμου»· 
-τό Σχϊσμα ,του άρνεϊται
την άδελφότητα του άνθρώ-'
,του. Μπορουμε νά τό έπεξερ
yασθουμε μέ χίλιους τρό
,τους - καί εχει γίνει αύτό

,. 

άλλά έκ'εϊνος που τό έπρα-·
yματοποίησε δέν μπορεϊ ,τοτέ
κατό,τι·ν «νά άμφιβάλλη η νά
άρνεϊται». '

Φυσικά ή Αϊρεσις δεν.άφορα. 
μόνο τη θρησκεία, άλλα κάθε. 
μέρος της ζωης. Σέ κά�ε πε
ρlπτ�σι μποpουμε νά δουμ&. 
τήν lστορϊα της όρθοδοξίαc; 
νά άκολουθηται άπό σειρά 
αlρέσεων, στην ίατρική, την 
άρχιτεκτονική, την yεφυρο� 
ποιία, την κρατικη διοίκησι

,. 

τά συστήματα οίκιακης θερ
μάνσεως - παντου τίς αύ
θεντικές καt βεβαιωμέν�ς όρ
θοδοξίες άκολούθησc_:χν αf . 

. � 



�ά ρέσtΊς κcι:1 μερικές άπό αύ
�- τ·ές έκρά-σησ1:1ν τά μονιμώτε-
1 �·ρ'α χαρακτηριστικά παραμε
Ί .. ρισθεlσης όρθοδοξίας. 

, .� '
1 
• •  'Έτσι σύμφωνα μέ τά ηθη
καl εθιμα έκεί.νο τό όποίον

, δέν ηταν όρθό χθές, ίσως
,,.. μπορει νά εΤναι 1σήμερα τό

·ίi'' σημειον της άνωτάτης κοινω
&,,. · νίας καt άρyότερα, ίσως, ά
·ϊ,,: ·'·· .ν·ακαλύψωμε δτι οι παλαιό
{( τεροι τρόποι ησαν έν τούτο!ς
ft: 'πολυ. σωστοί! 
-·/· Μέ αύτη, την κατάσταση,
'c� ·, '(σως νομίσωμε δτι θά κά
:�;_ ':'ωμε καλά νά σταματήσωμε
Ν;> 't(αt νά μη διακόψωμε τόν πε
•.i · ρ1στρεψόμενο τροχό καl νά 
�1, προτιμήσωμε νά καθήσω·με
ι:· κάτω ικανοποιημένοι 'άποφεύ
. � - yοντας την ένόχληση της
: �- :προσαρμοyης μας στίς τόσες
· { ,,αιρέρει'ς_! 'Απεναντίας δμως
:� ' .δσο καί νά φαίνεται άμετά
. ,. β.ληrος ό μικρός κύκλος ό
· · '_, όποιος περιλαμβάνει τάς δια-

. κοπάς αύτάς, ύπάρχει πάν·
τστε ενας πολυ μεyαλείτερος

. καί lσχυρότερος κύκλος που 
_όνομάζεται <{Α[ωνία Πρόο· 
οος». 'Επί πλέον ύπάρχει ενα

"> \ έσώτερον κέντρον μέσα στην
•:: . ψυχη τοΟ καθενός μας, τό ό·
· · ποιον yνωρίζει νά κατευθύνη
;:, � καl μπορει νά άντιληφθη την
ι-.. : άκριβη στιyμη ΠΟ!J ή ψυχή,
�- � δπως ό ναυτίλος, πρέπει νά
�(- i2:- άφίση «τό χαμηλότερο παρελ·
't�t �όν της που την άποκλείει
,it_ �πό τ_όν' ού,ρανό μέ τόν τε-
. tt ράστιο θόλο του». 
;',\,.� 'Όλα τά σχήματα της Τέ
'�'<f χνης καί της Ποιήσεως τεί·
· '-�'ϊ�ουν_ νά y(νουν πολυ τυπικά
, .. -i. 

• • 
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κα1 ακαμπτα και ό καλλιτέ
χνης ?ταν έρyάζεται μηχα
νικά καt yίνεται άπλως. μιμη·
της άντl νά έκψpάση την (δι
κή του φαντασία τότε άποδί
δει κάτι τό όποίον δεν εΤναι
πραyματικόν. «Ποίος εΤναι
αύτός», έρώτησε ό Δημοσθέ·
νης, «ό όποίος άπατα τό
Κράτος; Άσφαλως, ό ανθρω· 
πος ό όΤfοίος δέν λέyει τ�
σκέπτεται». 

'Όταν οι όπαδοί μιας αιρέ
σεως 'πληθύνωvται άρκετά,
yίνεται καποια έκκλησlα η
σχηματίζεται καποια όμάς,
ή όποια νομίζει δτι μόνη αύ
τη εΤναι κάτοχος τfjς Άλη··
θείας. Άλλ' άναποφεύκτως
άπό την τελευτ'α(α όμάδα ξέ
ψυτρώνει νέα συyκομιδη α1· 
ρετικων καί αύτη ή πορεία
θά συνεχισθη κατ' έπανάλη· 
ψιν μέχρις δτου άπομείνη:
ενας μόνον όπαδός - με ενc;χν
αλλον ϊσως αιρετικό. Άνα· 
φέρεται μιά ιστορία περί δύο,
ναυαyων, οι όποίοι άντήλλα·
ξαν άμοιβαίως χαρμόσυνους·
χαιρετισμ0υς και την ικανο
ποίησl τους, δτι ησq:ν ο! μό
νοι ανθρωποι yιά τους όποί·
ους ή σωτηρία ηταν άπόλυτα
έξησφαλισμένη, και ό εγάς
άπό τους· δύο ε!πε στό φίλο
του: «'Αλλά, έyώ δεν ε!μαι
βέβαιος yιά σένα». 

'Από τό τελευταίο αύτό
πρόσωπο δέν άπομένει τ(πο· 
τε αλλο έκτός της συνειδήσε
ως. Και αν αύτη τόν έyκα
ταλείψη, δεν θά ύπάρχη ι ί
ποτε αλλο άπό τό κενό της ·
μεyάλης 'Αβύσσου. Ποιο<; 
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'τότε εΤναι αιρετικός; 
.Στό «Χειμωνιάτικο παρα

,μόθι» τοΟ Σαίξπηρ ύπάρχουν 
-οι χαρακτηριστικο! αυτο!
-στίχοι:

«Αυτός πού άνάβει τη φω·
τιά εΤναι ό Αιρετικός, δχι αυ
τός πού καίγεται».

'Ένας αιρετικός δπως ό

σκεπτικιστής, σπανίως χρη·
-σιμοποιει την · δόνα μι της
-φαντασίας κα! ό Γιάν Χαίη
χαρακτηριστικά τόν βάζε_ι σ·
{να μυθιστόρημά του νά λέ
-γη: 

«'Ο σκεπτικιστής, στεροό
·μενος φαντασίας, δέν μπορει
νά φαντασθη δτ'ι ό Παντοδό
-νaμος εχει ,φαντασία».

Ύ,tηρχαν περισσότερες άπό 
,μιά δωδεκάδα άνεyνωρισμέ· 
-vων αιρέσεων κατά τούς πρώ
τους τρετς αtώνες της Χρι
<1τιανικης έποχης, μερικές τών 
όποίων μάλιστα δέν ήσχο· 
'λοΟντο μέ τίποτε άλλο περισ
-σότερο άπό ενα σημειο στί
,ξεως κα! εκτοτε κάθε αtών 
.εΤχε την άναλοyία του. -

' Ακόμη και . στούς θεοσο· 
,ψικοός μας κόκλους,1 ύπάρ
χουν μερικές διαφορές yνώ
ιμης, διαφορέι; ώς πρός τη 
ιμέΘοδο και τό Όχημα. Κα! tδί
,ως διαφορές ύπηρξαν δταν 
,τροσπαθήσαμε νά κατατάξω
:με η νά κάμωμε διαγράμματα 
1tών βασικών «πρώτων άρ
χ&ν)). Και εΤναι ώφέλιμο _νά 
ιένΘυμοόμεθα δη μερικά δια
γράμματα της Μ-πλαβάτσκυ 
66σκολα μποροΟν νά. έπιβε-

' ' . ι ,r 

· βqιωθοΟν εως δτου μπορέσω-1 · /· 1 με - νά δοΟμε αυτό πού εΤ&β·. ι',: 
έκείνη και τό εΤδε τόqο �α- .. ;_� 
θαρά. 

Ή «μετενσάρκωσις» δεν. 
i'jταν άπΛfj θεωρία της Μπλα-· 
βάτσκυ, διότι έyνώριζε τόσώ -
καθαρά δσο ol περισσότεροι · ·-, 
άπό μας γνωρίζομε δτι . 2+2 'Ι 
=4 (αν κα! έδώ άκόμη μοο -·: 
έλέχθη δτι θά ηταν περισ-- · f σότερον άποκρυφιστικό αν πώ ' ·;: 
7+7=-14). ;,J 

'Ίσως θά ηταν καλότερα i 

αν δέν σπεόδαμε τόσο εϋκολα 
σέ διαγράμματα, διότι άκόμη 
και ενας διαβήτης μπορει νά 
yίνη φοβερό έμπόδιο κα! τά 
σόνερyα της tχνοyραφίι;:χς δέν 
εΤναι iτλήρη χωρ!ς γομολά
στιχες. 

'Όταν μέ τη σκέψι του έ- , 
ρευνα κανε1ς τό άπειρον· τοΟ 
κόσμι;>υ της πραγματικότητος 
καί εχη ύπ' δψιν του τά περι
ωρισμένα μέσα πού καί ό πΜ
ον έξυπνος άπό μας διαθέτει 
yιά νά έκφράση τη Σοφία μέ 
οιονδήποτε παραδεκτόν σχη-
μα η πραξι, θυμαται την πρό-. · , 
σευχη τοΟ άρχαίου ψαρα της
Φοινίκης: «-,Ώ θεέ, πόσο με- '·
yάλη εΤναι ή θάλασσα σου 
και πόσο μικρη ή βάρκα μου». 

'.'.'.: θά μπορέσουμε λοιπόν νά 1 
ε'(μαστε άνεκtικοι και εϋ
σπλαχνοι μέ δλες τίς αιρέσεις 
δσο στενοκέφάλες καί σκλη· 
ρές νά εΤναι, δταν ένθυμοό· 
μεθα τό άχανές πίσω·άπό την '}; 
μικρη αίρεσι τοΟ άδελφοΟ . 

,,μας. 

. f 

'·. 



.ι , 
\. 

}+. 
-� Ι 

Ί 

.!!. 

.. 

. ' .  
; 

: •' 
,( Ίi: _,.

-f .'. ,'" , 

/ 

' ' 

·τι ,εχ ει ση μασια

Ν. SRI RAM 

1. 'Η· πρόοδο� ένοι; ·έκάστοu έξαρταται &πο αύτον τον
ϊδιον και δχι άπο κανένα .ήγέτην η άπο τήν .έπLτεuξι τηι; κα
ληι; τοu διαθέσεως. Λαμβάνει χώραν σόμφωνα με νόμοuι; 
τηι;, Φόσεωι;. Ή πρόοδοι; ε1ναι βέβαιη και άναπόφεuκτη. 

2. Ό καθένας μαι; .εχει νά κάμη -μακρu δρόμο. Το πό
σό στέκεται σ' ενα· ώρισμένο στάδ[ο εlναt μικρηι; σημασLαι; . 

3. Ό «Διδάσκαλοc;11··ε1ναι έν ταύτi;'> δ Τέλειοι; 'Άνθρω
ποι; σε μιά φuσική ένσάρκωσι και το 'Ιδεώδες της τελειο- ' 
ποιήσεως σε- καθενοι; άτόμοu τήν καρδιά. 'Όταν έπιτεληται 
κάποια πρόοδοι; προς τήν έπLτεuξι τοu Ίδεώδοuι;, άνεuρLσκε
ται δ Διδάσκαλοι; . 

4. Ή πρόοδός μαι; σuντελείται καλότερα δσο λιγώτε
pο σκεπτόμεθα γι' αύτήν και γιά τον έαuτό μάι;, και πpοσ
φέpοuμe το μείζον της ύπηρεσιαι; στοuι; αλλοuι; και στήν 
Ύπόθεσι τών Διδασκάλων- αύτο ε1ναι ή άνθ.ρώπινη ανοδοι; 
και εύτuχLα • 

. 5. Βοηθοuμε τοuι; αλλοuι; οχι ά.ναμιγνuόμενοι στή ζωή 
. τοuι; η έπιβάλλονται; τtι; ίδέει; μαι; σ' αύτοόι;, άλλά πάντοτε 
ένεpγώντας με πνεuμα σuμπαθεLαι; και σuνταuτισεωι; μαζL 
τοuς στά προβλήματα και τις χαρές τοuς. 

6. Πρέπει νά δοκιμάζωμε νά χpησιμοποιοuμε τήν κpL
σι μαι;, δσονδήπο-τιε περιωρισμένη και ά.τελη, σε ολα τά θέ
ματα, κ�ι νά εχοuμε το 'θάρρος νά ένεργοuμε σόμφωνα μ' 
αύτήν, δLνονται; και στοuι; αλλοuι; 'ίση έλεuθεpLα με πνεuμα 
ά.δελφότητοι;. 

7. 'Εκείνο ποu εχει σημασια είναι· το πνεϋμα .στο
δποίο ζοuμε τήν καθημερινή ζωή μαι; και άντιμετωπLζοuμε 
τήν κάθε λεπτομέρεια. Ή πάροuσα ζωή μαι; ε1ναι κατά μέ
γα μέρ.οι; προπαρασκεuή μελλοντικοϋ εργοu. 
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Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 

1 

Ό Πυθαγόρας, δ μαθηματικός φιλόσοφος, τον δποίον οί άνήκον
τες σέ σημεριγές μυστηριακές όργανώσεις άναφέρουν ώς ιιάρχαίο.,; 
ήμών φιλον και 'Αδελφόν», ηταν προφανώς μεμυημένος. Τό ένδια
φέρον του γιά τις μυστηριακές λατρείες και θρησκείες της έποχης 
του τον ώδήγησε νά μ.υηθη στά Αtγυπτιακα μυστήρια, στci σπήλαιο'ψ 
τοu Διός στην Κρήτη )ςαι στο Δελφικόν ίερόν. Έταξιδεψε πολύ
στην Αϊγυπτο, Χαλδαια, Φοινικη και εζησε άρκετα χρόνία στήν Ίτα
λια. 

Ό Πυθαγόρας έπιστευε στην άθανασια της άνθρώπινης ψυχης,. 

την παντοδυναμια τόu Θεοu, και την ίδέα της μεταναστεόσεωι;; της 
ψυχης σέ άλλα σώματα, περιπου δπως ή σόγχρονη Ίνδικη δοξασLα� 

Ot μαθηται του ύπεβάλλοντο σέ αύστηρη πειθαρχια. Κάθε βρά
δυ ωφειλαν να διερωτηθούν τι παρέβησαν η τι παρέλειψαν," έξ δσω-.. 
iι'>φει:λαν να πράξουν, κατά την διάρκεια της ήμέρας. Και κάθε πρωt 
διηρωτώντο τι πρέπει να πράξουν και πώς να έπανορθώσουν παραβά
σειι;; η παραλειψεις της προηγουμένης. Οί κανόνες της ζωης περιε
λήφθησαν στά περ(φημα «Χρυσίi επη» του. 

'Από τά σχόλια τοu Γάλλου συγγραφέως Fabre d' Olivet στιχ. 
«Χρυuίi επη», παραθέτουμε παραπλεόρως .ενα άπόσπασμ.α, �έ άπόδο
σι -rον Γ�ωργιου Βλιάμου. _ 
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ΑΠΟ ΤΑ "ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ,, 

ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ 

'Απο τά σχόλια τοϋ Fabre d' Olivet-

«ΟΣ.ΣΛ ΤΕ. ΔΑΙΜΟΝΙΗΣΙ ΤΥΧΑΙΣ ΒΡΟΤΟΙ ΑΛΓΕ ΕΧΟΥΣΙΝ 
ΩΝ ΑΝ ΜΟΙΡΑΝ ΕΧΙΙΣ ΠΡΑΩΣ ΦΕΡΕ ΜΗΔ' ΑΓΑΝΑΚΤΕ[ 
ΙΑΣΘΑΙ ΔΕ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΥΝΗ. ΩΔΕ ιΙ,Ε ΦΡΑΖΕΙΝ 
ΟΥ ΙΙΑΝΥ ΤΟ!Σ ΑΓΑ<::>ΟΙΣ ΤΟΥΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΟΙΡΑ ΔΙΔΩΣΙ» 
«Καί δσοrν άφορα τα κακά που έπιφiρει ·η Μοίρα ,•ά -τά κ_ρι,•ης, 
,,ά τά ύποφέρης καί νά τά ά.παλύνης όσι,ν μπορείς, καί ,•ά σκι,
πτεσαι πώς ή Μοίρα δεν δί,ει τά χειρότt:ρα ρτους p-γαθο,Ίς». 

1 Ό Πu{)αγόρας παρεδέχετο δ-ιΊο 
κί,,ητρα στίς άνtJ ρώπινες πράξειc· 
Τήν δύναμι της Βοuλήσεως καί 
τήν άνά-γκην της Είμαρμένης καί 

Ι ύπέβαλε καί τα δυο είς • ενα βtισι1'.Ο 
Νομο ονομαζόμενο,, ΠΡΟΝΟΙΑ, tκ 
του δποίου προήρχοντο κα'&' όμοιο,• 
τρόπον,: Τό πρώτο,, έκ των κινή
·τρων α-ί,των ητο έλεύθερο καί τό
δεύτερο α,1αγκάστικό - ούτως ώστε
δ αν{}ρωπος βρίσκεται μεταξύ δί ο
άντι{)έσεων, αδιάφορα, καλών η κα

·κων, αναλόγως με το Π(Ϊ)ς έννοεί να
κάνη χρησιν αύτων.

ι -·. 'Η Δύναμις της Βουλήσεως ένερ-
γειτ·αι έπί τc7J,, πραγμάτων πού {}ά 
γίνου,, η fπί τοϋ μέλλοντος. Ή δέ 

.: , Άνάγκη της Ειμαρμένης έπί των 
πραγμάτων ΠC'U εγινα'\1 η επί του 
:ιtαριμ{}όντος: Καί τό ενα τρέφη ά

. διακόπως τό άλλο, έπεξεργαζόμε,•α 
f •tά ύλικά τά όποία έπρομη{)εύ{}η' .•καν αμοιβαίως. Διότι, κατά τόν 

�αυμάσιον αύτόν φιλόσοφον,· το 
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μέλλον δημιοuργείται έκ τοu πα.: 
ρ�λθόντος, καί έκ τοu μέλλοντος: 
δημιοuργείται το παρελθόν, καL 
άπο τήν ενωσι ν των δύο. γεννιέ- . 
ται το πάντοτε ύπάρχον παρόν, 

ι από τό δποίον ελκουν ομοίως τι)ν 
καταγωγήν των. ΒαtJυ1άτη ίδiα τήv-
δποία υ'ίο&έτησαν οί Στωικοί. 'Έ
τσι κατά τό δόγμα αύτό, ή έλεu
θερLα έπικρατεί είς τό μέλλον, ή,1 

άνάγκη είς το παρελθον καί ή_ 
Πρόνοια είς το παρόν. Τίποτε απ' 
δ,tι συμβαί,1ει δέν γί,•εται τυχαία� 
αλλά διά της ένώσεως τοϋ βασικο& 
καί του Νόμου της Προνοίας μετά 
της άν{) ρωπί ν-ης Βουλι1σεως, 1Ί δ
ποία τόν άκολουθ·εί η τόν παραβαί
,,ει και ένεργεί έπί της ανάγκης_ 
Ή άρμονια μεταξύ Βοuλήσεως; 

· καί ΠρονοLας άποτελεί τό ΚΑ
Λ.ΟΝ. ·Έκ της άντιθέσεω,ς αύτωv
δημιοuργείται τό ΚΑΚΟΝ.

Στόν αν&ρωπο. έδό{}ησαν τρείι;:
δυνάμεις, αί δποίαι eχουν εφαρμο-
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τα ντα νά δια ,(ρί νη κατά τό μάλλον 
η ηττογ σωστά, πόση καλωσύση, πό
ση ύπεροχη καί πόση δικαιοσύνη· 
υπάρχουν στήν αισ{)ησι, στό αί
σθημα καί στ,'ι σ·..ιγκατά{)εσι, vά · 
διακρίνη κατά τό μαλλογ η ηττον 

· μi, δύναμι καί γν<uσι, τό Καλον· καί. 
τό Κακόν καί τέλος νά μή άπατα-

γην έπt έκάστης ,των 3 εtδικοτήτων 
της ίιπάρξι,ιίJς του, για νά κα{)οδη

·γηται κατά τό στάδιο πο1ί {)·' άκο
λου{)11ση επί της γης κ:χ ί αί τρείς 

"αύτές δυνάμεις 1; lναι δεσμευμένες
μέ τή Βούληση. 'Η πριίηη · μέ τό 
σι:iJμα του καί εlναι τό ενστικτο. 'Η 
.. δεύτερη μέ την Ψυχή του καί εtναι 
ή άρετή, καί ή τρίτη άνήκι,ι στή 
Διάνοια καί εtναι ή �πιστήμη η ή 
σοφία. οι τρείς αύτές δυνάμεις, ξέ-

ται είς ο,τι · εlναι πράγματι εύχαρί- , •
στησις η λύπη, άγάπη η μίσος', ά- 1 

λή{}εια η λάθος. 
. νες προς άλλήλας, παίQνουν τήν όνο
μασία αυτή μύνον μέ την καλή χρη

. σι αύτω,1 εκ μέ�ους της Βουλήσεως, 

. διότι μέ τήν κα«ή χρησι εκφuλί
'ζονται σέ κτηνωδία, κακία καί άμά-
{)ε�α. Τί, ένστικτο διακρίνει τό φu
·σικόγ καλόν η κακόν πού προέρχε-

. · ται άπό τ�)ν α'ίσ{\-ησι, ή άρετή πα
ραδέχεται τό ήθικό καλόν η κακόν 
πού ύπάρχει στό α'ίσθημα, ή επι

. στήμη κρίνει τό ά,γτιληπτόν καλόν 
η κακόν πού πηγάζει από τήν συγ
κατάθεσι. Σ�ήν αϊσθησι, τό καλόν 

·η τό κα�όν λέγεται εόχαρLστησις
· η πόνος, στό- αίσθημα, άγάπη η
μίσος καt στήν συγκατάθεση, ά-

- λήθεια η. λάθος. ΊΙ αίσθησις, τό 
αίσθημα καί ή συγκ:χτά{}εσις εγ
'κατεστημένα μέσα στό σώμα, μ�σα 
στήν ψυχή καί μέσα στό πνεϋμα 
άποτελοϋν μιά Τριάδα, ή δποία ά-

. ναπτυσσομένη μέ τήν εύνοια μιιiς 
σχετικής έγι>τητος άποτελεί τήγ άν
{}ρώπινη Τετράδα η τόν � Α ,,{) ρω
πον μέ η)ν άφηρημένη αποψι. Αί 

· τρείς κλίσεις πού αποτελοίίν αύτήν
· τήγ Τετράδα ένεργοϋν καί άντι
δροϋγ επ' άλλήλω,1 καί διαφωτίζο,1-
ται η συσκοτίζονται αμοιβαίως. Καί
ή Μο,άς ποίι τά συνδέει, δηλαδή δ

· 'Ά,•θρωπος, τελειοποιείται η δια
ψ&είρεται, άνάλογα μέ τίς τάσεις πού 

.εtχε γιά τήν συγχώ,•ευσι μέ τή Μονά
δα τοϋ Σύμπαντος η τοϋ διαχωρι
σμοϋ τcυ απ' αύ.τήν.Τά μέσα πού δια
{)ίτει αυτή ή Τριάς'γιά τή συγχωνευ-

. σι η rόν διαχωρισμό, γιά τ�)γ προσέγ
γισι η τήν άπομάκρυ,•σι απ' αύτήν, 
βρίσκονται μόγον στή Βούλησι, ή ό
ποία μέ τήν χρησι που κάνει, των 

,.iργαλείωγ πού της παρέχει τό σώμα, 
11 ψυχή καί δ νοϋς, γίνεται δρμέμ
φvτος i1 άγαίσ-&ητος, ενάρετος η

. άμαρτωλ11, σοφη· ί\ άμα{) ής, καί κα-

Πράγματι, αίσΟ,ανεται ,κά,•είς οτι: 

τό μεταφυσικόν δύγμα τό δποίον 
μόλις εν συντομί(!, εξέθεσα δέν βρί
σκεται που{tεγά τόσο καθαρά εξη
γηι,ιένο καί: γι' αύτο δεν χρειαζεται
νά• τό ύποστηρίξω μέ καμμιά άμεσο 
αύθεντία. Μόνο μέ τήν εφαρμογή 
t(JJV άρχων πού εκτίθενται στά Χρυ- ' 
σι:1 επη· καί τήν μακρά μελέτη . 
των οσωγ εγράφησαν άπό τούς Πυ
θαγορείους {)ά κατορθώση κανείς 
νά συλλάβη τό σύνολον. Έπειδη1 οί 
μαθηταί τοϋ φιλοσόψου τούτου, η-
σαν πολύ εχέμυθοι καί συχνά σκο
τεινοί, διά να έκτιμήση κανείς τάς 
γνώμας τοϋ διδασκάλου των είναι 
άνάγκη νά τάς διαφωτίση μέ εκεί-
νας τοϋ Πλάτωγος καί των Στωι· 
κώ,1, οί δποίοι τάς εφήρμοσαν καί 
τάς διέδωσαν χωρίς καμμιά επιφύ, 
λαξι . 

Ό αv&ρωπος οπως τόν περιέγρα· 
ψα, σύμφωνα μέ τάς ίδέας τοϋ Πυ
θαγόρα, εύρισκόμενος ύπό τήν ε
ξουσlα τηι; ·προνοίας μεταξύ τοϋ 1 
παρελθόντος καί τoii μέλλοντος, 
προικισμένος μέ ελεύ{}ερη βούλησι, 
μέ τήν όντότητά του, καί •φερόμενος 
π()ός την αρετή η η1ν κακία, μέ τή 
δική ·1ϊου ενέργεια, δ � Α ν{}ρωπος, 
λέγω, πρέπει νά ά,1τιλαμβάνεται 
τήν πηγή τωγ κακω,1 τά δποτα δο
κιμάζει άναγ?'αστικά, καί άντι V(X 
κατηγορη την ίδια αι',τή Πρόνοια, 
ή δποία διαθέτει τό καλόν καί τό 
κακόγ στον·καθένα κατ' αξίαν καί
ά,γαλύγως τω\/ προηγουμένω,1, πρά• 
ξεών του, πρέπει τόν έαυτόν τcv 
μόνον_ ,νά μέμφεται, εάν ύποφέρη, 
λόγφ των ά,·αποφεύκτων συνεπειών 
των σφαλμάτων τοϋ παρελ&όντος. 
Ό Πυ&αγόρας παρεδέχετο πολλάς· 
διαδοχικάς ύπάρξεις καί ισχυρίζετο 
ότι :ι:ό .παρόγ, τό δποt:ον μας πλήτ-
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' 
.,. ·τει, καί τό μέλλον το οποίον μας

άατειλεί, δέν εt,•αι παρά ή εκφρασις
11- τού παρελ-t!-όντος, τό όποίον ύπηρξεν 
VΊ εργον μας εις παρeλ-t1-ο-uσαν εποχήν. 
i,:_ Εt

πεν δτι τό μέγιστον μέρος τών 
}' αν&ρώπων έπιστ� εφόντων είς τήν 
,,'' ζωήν, χάνουν τήν μνήμην τών πα· , 
:- ρeλ-t!-ουσων ύπάρξεών των, ό.λλ' δτι 
' δσον άφ<'ρα αυτόν τpν 'ίδιον, χάρις

στήν ίδιαίτερη εύνοια των Θεών,
διετ{jρει τή,, μνήμην α1Ίτ{1ν. Έτσι
σύμφωνα μέ τό δύγμα του, ή μοι
ραtα αύτη 'Ανά� κη γιά τήν δποία 
παραπο,•ειται ό ά �{}ρωπος αδιάκο
πα, εχει δημιουργη{}η απ' αύτόν
τόν ϊδιον, μέ τή χρησι της βουλή
σεώς του. Περνά, εφ' δσο,, προχω
ρεί, τήν όδόν ποί, έχάρα�εν ό 'ίδιος
καί άνάλογα μέ η1ν τροποποίηση
πού εκαμι; μέ τό καλόν η μέ τό κα
κό,•, δηλαδή δπως εσπειcε, τάς ά
ρετάς η τάς κακίας του, {}α τήν 
ξαναβ(Jη όμαλώτερη'-i1 δυσκολώτερη, 
δτα:ν ερ{) ει ό καιcός νά τήν ξανα
περάση. 

\ 

Αύτι'1 εΙ,•αι τά δόγματα μέ τά
όποία ό Πυ{}αγnοας κα{}ιέρωσε ττιν
Ά,•άγκην της Είμαρμένης, χωρίς 
,,ά βλάψη η1 Δύναμι της Βουλήσε
ως καί αφησε στήν Πρί,νοια ηΊν
αύτοκρστορία έπί 'τοϋ Σύμπαντος, 
χωρίς ,•ά εt,,αι ύποχρεωμένος ,,ά
άποδι6ση σ' αύτήν είτε ηi,• προέλευ
ση τού κακοϋ, δπως αύτοί πού παρα
δέχονται μία μόνον άρχήν τών
πραγμάτω,•, ε'ίτε ,•ά δ<ί:ιση στό κα
κό,• απόλυτη ϋπαρξι, δπως εrείνοι 
πού παρα δέχο,•ται δύο άρχές. Σ' αύ
τό ήταν σύμφω,•ος μέ τό αρχαίσν
δόγμα, τό όποίον άκολού{}ησαν οί
χρησμοί τώ,• Θεώ,•. 

Ό Μάξιμους Τύριους εκαμε μία
π αγματεία επί της πcοελεύσεως τού
Κακοϋ σηiν δποία ίσχυρίζεται δτι
όταν έρωτή{)·ησαν τά προφητικά 
μαντεία επί τοϋ {}έματος, αύτοϋ, ά
πήντησαν μέ τίς κάτω{}ι δ1'10 γραμ
μές τού Όμ11ρου: «Μεμφόμε{}α τούς 
Θεο1\ς διά τά κακά μας, εν' φ ήμείς 
οί 'ί�ιοι: μέ τά σ:rά�μ�τά μrι.ς εϊμε·
-t!-α υπευ,'rυνοι δι αυτα». 

Οί Πυ{}αγόι;;ειοι, δπωσδήποτε,
δέν {)εωρούσαν τό,, πόνο, δηλαfή

, δ,τι 1;αλσ�πωcεϊ , τό σώμα καί, τόν
,&,νητον βιο,,, σα,, πραγματι.κο κα·

κό. Κακό ελεγαν μόνον διά τά ά
μαρτήματα, τά πά{}η καί τά σ.φ�,λ
ματα στά δποϊα ύποκύπτει ο αν
,0.ρωπος έκούσια. Κατά τή γνώμη
των, τά φυσικά καί ά.ναπόq:ευκτα 
κακά. διευκcην�ζόμενα μs τήν πα• 
ρουσία της ά.ρετης, {)·ά μπcροίίσαν 
,•ά μεταβλη{)·οϋν σέ ει'ιλογία ξεχω
ριστή κ αί αξιοζήλευτη. Τά τελευ
ταία αιΊτά κακά εξαρτώμενα απ� 
τ11ν ανάγκην, κατά τήν γνώμην 
τοϋ Λυσία, πρέπει ,•ά κρίνωντσι
γι' αύτό πού εt,•αι, δηλαδή νcί_ -Οε
ωροίίνται σάν αναπόφευκτη συ,•έ
πεια κάποιου σφάλματος, σάν τιμω·
ρία -i\ {}εραπεία καποιας κακίας η 
ελαττώματος, καί έπομένως πρέπει 
,•ά τά {ιπομένωμεν, καί ά.ντ ί νά ,τά 
αύξά,•ωμε μέ τήν ανυπομονησία μας
καί τήν όργ11 μας νά τά μετριάζω·
με μέ τήν έγκαρτέρησι καί τήν ύπο·
ταγή της Βουλ11σεως στήν κρίσι
της Προνοίας. υΟπως βλέπομε, δtν
απαγοcεύει τ1iν καταπράϋνσι αύτοiν
μέ νόμιμα μέσα, τουνα,,τίον επι{)·υ· 
μεί δ�.ως δ σοφός καταβάλη προσ· 
πά1Ί-εια ,•ά τά τερισπάση κατά
τό δυ,•ατόν καί ,•ά τά {)-εραπεύση.
nΕτσι ό φιλόσοφος δεν ί·πέ:τεσε
στην ύπερβολή γιά τ1iν όποία δι
καίως κατηγορούντο !'ί Στωϊ,οί. 
Θεωροϋσε τόν πόνο ώς κακόν, οχ·L 
γιατί ηταν της αυτής φύσεως μέ τό
ελάττωμα, ά.λλά γιατί λόγφ τ1ϊς φύ
σει6ς του ηταν κα&αρτικό τuϋ έ?..ατ
τ<l�ματος καί τό κα{)·ιστά α,•αγκαία
σ'Ι."•έπεια. Ό Πλάτω,, παραUχ{)·ηκε
αύη1ν ηiν ίδέα καί έξέ-Οεσε δλα τ&
συμπεράσματα μέ τή συν{1{}η του
εί•γλωττία. 

υΟσον αφοrα αυτά πού εΙ:τεν δ
Λυσία�, όπαδός πάντοτε τοϋ Πυ{}α
γόρα, δτι ό σο(fός δέν ύπόκειται
στά χειρότερα κακά, μπpcεϊ ,·ά γί
νη νcητόν δπως τό ά.ντελ1'ιφ{}η δ 
Ίεροκλης, μέ τρόπο άπλό καί φυσι· 
κό -i\ μέ τόν πλέu,• μυστηριιί:ιδη,
τρόπον, δπως έξέ{)·εσα. Ό σοφός 
δέν ύπόκειται πράγματι στά χειρό
τερα, γιατί δέν χειροτεcεύει μέ συγ
κι,•1Ίσεις έκεϊ,,α τά όποια τού έπι· 
βάλλει ή ανάγκη της Είμαρμένης
καί άνέχεται αύτά μέ έγκαρτέρησι 
καί τά rίναrουφίt,ει. Ζει ·εύτυχ11ς 
ακόμη καί μέσα στ11 δυστυχία, με 
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τή στα{)ερή έλπίδα δτι τά κακά 
αυτά δεν {Μ τόν ένοχλ{1σουν περισ
-σότερο σηϊ ζωή καL ει,,αι βέβαιος 
δτι ή {)εία ει',λcγία ή οποία προο
ρίζεται γιά τήν ά.ρεηΊ, τό,1 περιμέ
νει σέ μιά άλλη ζω11. 

Ό Ίεροκλης ά.φ' ου ά.πεκάλυψε 
τόν πρώτο αύτό τρόπο της εξηγr1-σεως τού περί ου ο λύγος στίχου,
{)ίγει έλαφρά τό δεύτερο στίχο καL 
λέγει ϋτι ή βούλησις του ά,,,{J-ρώπου 
μπορεί ,•ά cχη έπιρροΙ 1ν έπL της 
ΠρQνοίας, δταν ένεργεί σέ ψυχ11 
'iιψηλόφρονη καL ύποβοη{)·είται άπό 
-τό,, ουρανό καί λeιτοι•ργεί μαζύ 
-του. Αύτό ηταν μέρος του δόγμα-
τος τό ύποίον εδιδι.ί.σκετο στά μυ
-στ�Ίρια καί ά.πηγορεί,ετο νά ά.ποκα
λυφ{)η στοί,ς fJεβ1Ίλους. Κατά τό 
δόγμα αυτό, του οποίου ά.ρκετύ. 
ϊχνη rl,•αγ,1ωρίζονται στόν Πλάτωνα 
(Φαίοω,1 κ.λ.π.), ή βούλησις ιiJ{)·ου
μένη ά.πό ηiν Πίστιν μπόρεσε ,,ά 
ύποτάξη καί αυηΊν ηiν Ά,•rί.γκη,1

1 

'Ιά cπιβλ.ηΟη στ11 Φύσι καί νcι {)·αι•· 
ματουργ11ση. Έπά,1ω στ1Ί,• ά.ρχ1i 
αυη) είχ.ε στηριχΟη 11 μαγεία τι7Jν 
οπαbόΊν του Ζωροάστρου. uΟτα,1 ο 
Ίησους ώμ(λησε παραβολικά. δτι 
διά της Πίστεως μπορεί νά κι,1η
{)·ου,• ορη, μίλησε σ{,μφωνα μέ .ίς 
Θεοσοφικές παραδόσεις οί όποίες 
ητα,• γ,1ωστές σ' δλους τούς σοφούς. 

Ό Κομφούκιος είπεν δτι: «ή εύ
{)ύη)ς της καρδίας καL της πίστε
ως -&ριαμβεύει επί παντός εμποδί
ου». Ό Μένγκ Τσε εtπεν δτι «δλοι 
οί αν{}ρωποι μποροίί,1 ,•ά γί ,1ου,• 
ίσοι μέ τοί,ς σοφούς καί τούς 1jρωες 
τiίJ,, οποίων τά εΟ·νη ευλαβουνται 
ηiν μν{1μην. Ποτέ δέν λείπει ή Δύ
'Ι'αμις, 11 Βcί•λησις εtναι εκεί,•η πού 
λείπει. Φ-ΙJ·άνει νά {)·έλη κανείς καί 
-ΙJ·ά έπιτί,χη». 

Αί ίδέες αυτές τιον Κι,•έζων Θεο
σύφων βcίσκο,1ται στά σ·..ιγγράμ
ματα τών Ί,1διο,• (Κρισ,•ά, Μπαγκα
βuΨ;; Γκιτά) καL ακόμη καL μερικών 
Ευρωπαίων, οί όποιοι bέν ε:χα,• ά.ρ
-,,t:.τ�'J σοι:rία γιά. ,•ά γίνο1•ν μι:ιηταί, 

Ό.Μπέμ�εtπε,•: «'Όσο μι,γαλίιτερη 
.είναι 11 βούλησις, τόσο μεγαλύτερο 
-1;tναι, τό "Ον �αL τόσο �υ;νατόηεqα
.εμπ,·εεται. Βουλησις και ελευ'fi'ερια 
..είναι εν καί τό. αί1τό. Τό μαyικόν 

πού δημιουργεί κάτι έκ του ·μηδε-- •·. 
,,ός εtναι ή πηγή του φωτός». «'Η : · 
βούλησις πού προχωρεί ά.ποφασι
στικά εtνα,ι πί?τις. Δι�μορφC?''ετ;αι 
π,1ευματικα και καταβαλλει τα παν- .,. 
τα. Μ' αυτήν μιά ψυχή παίρνει τή 
δύναμι καL μεταφέρει τήν έπιρροήν 
της σέ ι,ιιά άλλη ψυχή και είσχωρε{ 
σηiν πιό ενδόμυχο 01,σία της. uοτα,1 

ενεργεί μέ τόν Θεόν μπορεί νά κα
ταρρί ψη βουνά, ,•ά σπάση βράχους, 
,,ά φέρη σύγχυσι οτLς συνωμοσίες 
των άσεβων καL ,,ά τούς δημιουρ
γr1ση ά.ναταραχr1 καί ά.πελπισία. 
Μπορεί νά κάμη δλα τά. {}α-ύματα, 
,,ά zξουσιάση τούς σύρα,1ούς, τή 
-ΙJ·άλασσα καί ,,ά δεσμεύση καί αυ-
τόν τόν {)·άνατον. 'Υποτάσσει τά 
πά,1τα. έ,1 ύπάρχει τίποτε πού νά 
μ1iν εξουσιάζεται έν ονόματι του
Αίωνίου. 'Η ψυχή ή οποία ενεργεί 
τά μεγάλα α1'•τά πράγματα, μίμείται 
τούς προφ11τας καί τούς άγίους, τόν 
Μωϋση, τό" Ί11σου,1 καί τούς Άπο- • 
στόλους. UΟλοι οί εκλεκτοί εχουν 
παρομοία δύναμι. Τό Κακόν έξαφα- ' 
νίζεται πρό αυτώ,1. Τίποτε δέν μπο 
ρεί ,,ά βλάψη εκείνον ε,1τός του Ο· 
ποίου διαμέ, ει ο Θεός». 

'Εκ τοiΊ δόγματος α�Ίτου εκκι
,•ου,1τες ώρισμέ,•οι Γ"ωστικοί της 
Άλε!Ξα,•δρινής Σχολής βεβαιουν δτι 
τό Κακόν ούδέποτε ε{) ιξε τούς 
πραγματικούς σοφούς, εάν πράγμα
τι 'iιπηρξα,• τοιούτοι άν{)·ρωποι. Διό
τι 1Ί �ρόνοι�, ει�ό,;� της {}εί�ς �ι
καιcσυνης, δε,• {}α αφι,1ε ποτε το,, 
d.{}ώον νά ύποφέρη καί νά τιμωρη
ται. Ό Β::ισίλειος, ό οποίος ητο 
από εκείνους πού παι;εδέχετο τ11ν 
πλατω,•ικ1i α ύτ 1'1 γ,•ιίJμη, επεκρί{}η αυστηρά άπό τούς όρ-ΙJ·οδύξους Χρι
στιανούς καί ε{}εωρ11{)-η αίρετικός. 
Του εφεραν ιί�ς παράδειγμα τούς 
Μάρτυρας καί ο Β::ισίλειος άπή,1τη:. 
σε,• δτι οί μάρτυρες δεν ησαν εν
τελώς ά.{}ιοt ι, γιατί δέν {ιπάnχει ά'1-
{),ρωπος χωρίς ελάττωμα, καί ό Θε
ός τιμωρεί αιιτούς ε'ίτε διά κακές 
tπι{}·υμίsς, σημερινά καί μυστικά 
άμαρτ ,'1ματα, η άμαρτ{1ματ::ι. πού 
διέπQα;ε 11 ψυz Ί σ� :"::Qοηγούμε,1 η 
ζω11 . 

('Απόδοσις Γ. Βλι · μουι 
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Της CLARA CODD

ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΝΟΥΝΕ τα χρό
νια: μας ή μνήμη φiρvεί πί

-:iω τό παρελθόν. Ι α:ί δλοι μας 
-τότε διακρίνουμε τόσα σφάλματα 

� -κα:ί σφαλερές κρίομς. 'Αμ' α.v 
:Οεν είχαμε διάπρ&ξει τά λάθη , 
q(υτά, ,δεν θά είχαμε μάθει πο
τέ τίποτε. ΊΙ Φύσις άπαντα σέ 
-:κάθε ενέργειά: μας μ' εvαv θαυ
μαστό τρόπο, που είναι μιά οια:
ψώτισις, εvα: δίδ�yμα. 

Στό κόσμο μου, δμως, το λε
-γόμεvοv «άμά:ρτημα» το αισθά:
vομαί σαν ελλειψι άvάπτύξεως. 

-<9 δρ Χά:
1

στιyrς στό μyΥiμειωδες
·συγyραμμα: του «Λε ,ικοv της 
Βίολου» λέγει qτι, πpα:yματι, ή 

1 1 
λέξις ά μ ά: ρ τη μ α, τόσο στήv 
Παλαιά δσο καί τήv 'Καινή Διχ

.: -θήκη, .στην έοpαική καί τήv έλ
' .ληvική y λωσσα, δέv έχει εποvεί
. διστη σημασία. Φανερώνει μαλ-

μικωv άvτιδράσεωv διδασκόμεθα 
σοφία καί εμπvευσι. Κα:ί είμεθα 
μεγαλωμένοι άνθρωποι, διqτι κά
μαμε πpά:ξεtς κα:ί μάθαμε τα ά
ποτελ�σματα. Φυσ,κά ενοχλού
μεθα συχνα διότι τα: άποτε
λέσμα τχ αυτά φέρνουν πόνο. 
'Αλλά ή 'Έλενα Πετpόβνα Μπλα
βά:τσκυ αποκχλοσσε τον πόνο 
«Διδάσκαλο, άcρυπvιστη της συ
νειδήσεως» 

'·Η Χpιστιαιική Γραφή δμιλεί 
ύπέpοχα yι' αυτό, ειδικά δ από
στολος Πασλος-που άμφιοάλλω. 
, ' ' ) ' ' , λ β' εα.ν ο πο ,υς κοσμος α.vτι αμ α- .vετα.ι οτι ατά γραπτά του ενυ
πάρχουν πολλές άπό τίς εσωτε
ρικές διϊ5α.σκαλίες της Μεγάλης 
'Αδελφότητος, άρα ήταν Μεμυη
μένος. 'Επί πα.ραδείyμα:τι, α.ς 
πpοσέξωμε αυτά τά λόγια άπό 
τr1ν Α' προς ΚοpινΟίους επιστολ1i: 

« Ώσrιερ yό:ρ έν τQ 'Αδάμ πάντες 
άιτοθνήσκου:;ιν, ουcω καί έν Χρι

. στQ πάντες ζωοποιηθήσονται». 

),οv ελλειψι επι :ηδειότητος όcρει
' 0:.ι- .λ

1

όμεvη σέ άγνοια. Καί ή Γκ ι τ ά 
.:: ..f ,δμιλεί yιά ελ�ειψι ίκα:vό-ςητος εv 
ϊ .... εκδηλώσει. Πνευματικά είμε0α 
,.:.· <tμαθείς καί άπεψοι, ι'ίι-:ηε παίp- Τελείως σαφή;, ή διάκρισις με� 
·.-, � -νουμε σφαλερές άπο-:ράσεις καί ταξυ του διχοατικοσ . άvθρώπου
i: . ' ..έτσι προκαλοσμε οδυνηρές' άvτι- καί του α1ώvιο:J � με τήv εντός 
_�: \ -δράσεις._ Δε·ι γίνεται 15 ; .ιω; δια:cρο- του πνευματική cρύσι. "Ας εξα-
·: ·,�ε-ςικα: και μέσψ αυτωv των καp- κολουθ11σωμε: '
�- · Άπο το Theosophgιn Iιelcιnt 

\ 

' 
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«'Εγένετο δ πρωτος ανθρωπος 
'"δάμ εις ψυχήν ζωσαν (άνθρώπινη 
ψυχή)' δ εσχατος , Αδάμ ε[ς πνεΟ· 
μα ζωοποιοΟν (με τόν θεό έντός). 
Άλλ' ού πρωτον τό πνευματικόν, 
ά\λά τό ψυχικόν, επειτα τό πνευ
ματικόν. Ό πρωτος ανθpωπος έκ 
της γης χοϊκός, δ δεύτερος αν
θρωπος δ Κύριος έξ ούρανου». 

Ή περικοπη α:υτη εξηγεί την 
ατομικοποίησι τοσ ανθρώπου από 
τό κατώτερο βασίλειο, την πο

. ρεία: προς την εκδήλωσι τοσ 
Θεοσ. Σ' αυτ'ήν ομως την ουρά-
νια: πορεία, τήν μα:κρυα μετα.νά
στευσι τοσ πνεύματος, όπάρ�ουν 
δύο μεγάλοι Διδάσκαλοι, 1J Χα:ρα 
κα:ί δ ΙΙόνος. Είναι σαν τον ηλιο 
καί τη βροχή, που βοηθουν τό 
φυτό ν' ανα:πτυχθή. 'Ίσως δε δι
δα:σκόμεθα: περισσότερα; από τον 
Πόνο. Ή :Μπέζα:ντ ελεyε οτι 
προθύμως θα παρητείτο από ο
λες τίς χαρές της, αλλα ουτε από 
μία λύπη της, διότι απ' αυτές 
εμα:θε τα περισσότερα:. 

Ό Νόμος τής Δράσεως κα:ί 
'Αντιδράσεως πολυ ι&ρα.ία. περι
γράφεται από τον Πασλο στήν 
προς Γα:λάτα.ς επιστολή του: «Ό 
γαρ π α ς ν ό μ ο ς εν ένl λό
yφ πληροστα:ι, εν τψ αyα:πήσ�ις 
τον πλησίον σου ώς σεα:υτόν». 
Κα.ί «ο γαρ εαν σπείρη άνθρω
πος, τοστο κα.ί θερίσει». 

1 -- • -" � 

· _Θεpισμ8ς ετνα.ι δ Διδάσκα.λqς,. 'ii '
ανταμοιοη στην ευποι'ία., δια πα-, ,.__
ροχ·ης μεγαλυτέρων δυνα.τοτήτωγ�
ε1ς δε τήν κα.κοποι'ί·α, περιορι
σμος κα.ί πόνος. Ετνα:ι yνωστιχ.

1 τα λόγια.: «"Ον γαρ &γα.πα Κύ
ριος παιδεύει». 'Η ορθή μετ&φρα.-·
σις εlνα:ι: «Αυτον τον δποίον α-·
γα.πα δ Κύριος, τον εξαγνίζει».
'Έτσι yι,άcρει (προς Γαλάτα.ς) δ
Πα.σλος:

«Τίς yάρ έστιν υί6ς ον ού παι
δεύει πατήρ; εί δέ χωρίς έστε παι
δείας .. , αρα νόθοι έστε καl ούχ 
υίοί. Ού πολλ� μαλλον ύποταγη
σόμεθα τ� Πατρl των πνευμάτωv
καi ζήσομεν; Οί μέν γάρ πρός 
όλίyας ήμέρας κατά τό δοκουv-
αύτοϊς έπαίδευον, δ δέ έπi τό συμ
φέρογ, είς τό μεταλαβεϊν της άyι
ότητος αύτου ... Διό τάς παρειμέ-

. νας χεϊρας καi τά παραλελυμένα 
γόνατα ανορθώσατε, καl τροχιάς_ 
όρθάς ποιήσατε τοις ποσiν ύμων, 
ϊνα μή τό χωλόν έκτραπfj, ίαθfj δε 
μαλλον». 

'Ολόκληρο οιολίp θα μποροuσε 
να γραφή ιπάνω σ' α.υτο τό θέμα.. 
ΊΌ συμπέρασμα είναι οτι τιχ. 
πάντα. εργάζονται δμοσ για το 
καλό, και οτι ποτs, μα ποτέ, δέγ, 
θα πρέπει να αφήνουμε τους εαυ
τούς μας να είναι θλιμμένοι, 
δύστροποι και απελπισμένοι. Ό 
ποιητης με τό 1Jρωϊκό πνεσμα. 
Ρόμπερτ l\ιΙπράουνιyκ εyρα.ψε: 

«Έκεϊνος πού δέν εστρεψε τά νωτα του ποτέ, 
βαδίζοντας μέ τό στηθος του μπροστά, 
Τδξερε πώς τά σύννεφα θά φέρουνε βροχή, 
Οϋτε άμφιβολία εΙχε πώς οί δίκαιοι ήττωνται 
καi θριαμβεύουν οί κακοί. 
'Όμως χρειάί,εται νά πέσουμε γιά ν' άνυψ.ωθουμε, 
Νά ήττηθοΟμε yιά νά πολεμαμε καλύτερα, 
Νά κοιμηθουμε yιά ν' άφυπνιqθοΟμε». 
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Ί-Ι περίφημη Ίνδικ11 'Ιστορία 
σέ μετάφραση Γ. Κοντοστάνου 

f . συμπυκ,•ωμένη γιά τόν «ΙΛΙΣΟ» 
από τόν Κ. Μελισσαρόπουλο 
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Π ΡΙΝ ΚΑΤΕΒΗ στή yη δ μεyά·
λος Βούδδ:χς, ζοίJσε στή χώρα 

των Μπιρβάχων δ εύyενής Βιράτα, 
πού τόν ώvόμ:χζαv «άστραπή του 
σπαθιοίJ}) γιατί η rαv ycvv.:xίoς πο· 
λεμιστής. Τό μέτωπό του ηταv φω
τεινό καί τά μάτια του όρ9άv.:>ι· 
χτα μπροστά στά προβλήuατα των 
άvθρώπωv. Ποτέ δέv ε{δαv τό χέρι 
του ν.:χ σφίyycται σέ γροθιά μέ 
κακία 1<αί ποτέ δέv τόv ακουσαv 
νά μιλάει θυμωμένα. Ύπηρετουσε 
πιστά τό β:χσιλιά, καί οι δουλοι 
του τόv ύπηρετουσαv μέ σεβ:χσ,..ιό. 

Άλλα εyιvε μιά έπανάσταση στή 
χώρα των Μπιρβάχων. Ό yυν.:χικά
δελφος του β:χσιλια πη,Jε μέ τό 
μέρος του τούς καλύτερους πολε· 
μισιές κ' επεισε τούς ίερείς ν.:χ του 
φέρουν το.Jς 1φ:>ύς έρωSιούς, πού 
ή κατοχή τους ηταv τό yνώ,:ησμα 
της έξουσίας. Ό Βασιλιάς εvιω:Jε 
τό θρόνο του νά κινδυνεύει. Διέ
ταξε ν.:χ χτυπουν ά:ιιάκοπα τά χάλ· 
κινα σ11μαvτρα 1 yιά νά μεζέψει 
τούς πολεμιστέ:; πού του εuεναv 
πιστοί. Άλλ' ηοθαν λίγοι. Ή κλο· 
πή των ίερων έρωδιωv εκα1ε τούς 
περισσ6τερους νά δειλιάσουν. Τό· 
τε δ βασιλιάς κατέφυyε στό Βιρά· 
τα, δ δποίος του εΤχε στείλει μή· 
νυμα άφοσιώσεως, και τόν παρεκά· 
λεσε ν' άvαλάβει τόν άyωνα έναν
τίον των στασιαστών. 

Ό Βιράτα δέχτηκε τήν έντολή, 
μάζεψε τά παιδιά του και τούς 
δούλους του, καί μαζί μέ τούς λί
γους πιστούς του βασιλια ξεκίνη· 
σε νά χτυπήσει τούς έπανασrάτες, 
πού ηταν ξέγνοιαστα στρατοπεδευ
μένοι άπ' τήν αλλη οχθη έvός πο· 
ταμου. Ό Βιράτα άττό μιά διάβασι 
του ποταμοί) πού μόνον αύτός γνώ
ριζε, πέρασε τή vjχτα εvαν-εvαν 
τούς πολεμιστές του, καί ένω οί έπα
ναστάτες κοιμόνταν ησυχοι στις 
σκηνές τους, δ Βιράrα μέ τούς δι· 
κούς του πέσανε πάνω τους ξαφνικά, 
μέσα στή νύχτα, βάζοντας φωτιά 
στις σκηνές καί τρομάζοντας μ' 
άναμένα δαδιά τά βουβάλια καί 
τούς έλέφαvrες, πο1'J μεγάλωναν 
τόν πανικό. 

Ό Βιράτα τράβηξε στή σκηνη 

του ά,:>χιεπαvασrάrη καί πρίν άκό� 
μη ξυπνήσουν ο[ άττοκοιμισμένοι, 
σ<ότωσε τέσσερις στό σκοτάδι 
της ν .:ιχτας. vΕπει rα στάθηκε στην 
είσοδο της σκηνης yιά νά έμπο· 
δί:Jει Vά μπει κανένας και V.:X Πά· , 
ρει τούς ίερ:>ύς έ)ω5ιούς, τό yvώ· 
ρισ,.ια τη:; έξσυσία;. Στό άναμετα· 
ξύ οί δικοί του εσφ:χξαν καί κατε
δίωξαν τούς άyουp::>ξυπνημένους 
έπαναστάτες. 

"Οταν ή ή1έρα άιλώ9ηκε καί 
βyηκε ματω:1έvος δ η\ιος, οί έπα
νασrάτες εΙχαν νικηθεί. Ό Βιράτα 
εκαvε σrό ποτά,.ιι τήν ίε )ή πλ•Jση, 
καθάρισε τά χέ_:>ια του άπ' τό αΙ· 
μα, καί προσεJχή3ηκε μπροστά στό 
φωτερό μάτι του θΞου, πού ε{ναι 
δ ηλιος. 'Έπειτα y.:ιρισε στή σκηνη 
του ά,)χιεπαναστάτη νά δει τά κα· 
τορθώματα της νύχτας. Ε{δε τό 
γυναικάδελφο του βασιλια καί δυό 
αλλους άπ' τούς φίλους του μέ 
σχι<1,1ένα τά κεφάλια, και τόν τέ· 
ταρτο πεσμένο μπρούμητα, μέ κρυ
μένο τό πρόσωπο. VΕσκυψε καί 
του γύρισε τό κεφάλι νά δεί ποιός 
ηταν. 'Αλλά σκοτείνιασαν τά μά
τια του. Άν:χyνώρισε σrό πρόσω
πα του σκοτω,.ιέν.:>υ τό μεyαλύ· 
τερό του άδελφό, πού τόν ε{χε 
σκοτώσει μέ τό ίδιο του τό χέρι 
στό σκοτάδι της v..:ιχτας, χωρίς 
νά ξέρει ποιός ηταν, γιατί βpι· 
σκάταν μέ τούς έπαναστάτες, χω· 
ρίς αύτός νά τό γνωρίζει. Τά 
μάτια του σκοτω;..ιένου τόν κοί
ταζαν όρθάνοιχτα, χωρίς βέβαια νά 
τόν βλέπουν, άκίνητα καί μαυρα. 
Ή άνάσα του Βιράτα εyινε μικρή 
-μικρή, καί δέν μπορουσε πιά νά
κοιτάξει τό πρόσωπο του σκοτω
μένου του ά:ιελφ::>U, γιατί εβλεπ�
τ' άκίνητα μάτια του νά τόν κοι
τάζουν μέ κατηγορία.

Καί ένω οί πολεμιστές του τόν 
ζητωκραjyαζαν φωνάζοντάς τον 
«άστραπή του σπ:χ3ιου}), δ Βιράτα 
κάθονταν σιωπ1λός καί συλλοyι· 
σμένος ... wΕπειτα πρόσταξε νά μα
ζέψ::,υν ξυλα yιά v.:c κάψ:>υν τά 
πτώματα των σκοτωμένων, κι' εβ:χ.
λε μόνος του τή φωτιά στα ξυλα. 
WΕπειτ.α οί δουλοι εζεψ:χν τόν πο-
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• ·..,αμό μέ γεφύρι και ξεκ.Lνησαν ολ οι
, ι,ιαζί, μέ τούς ιερούς έρωδιούς, για

-ι:ό γυρισμό.
f ·

uοταν δ Βιράτα εφτασε στή μέ
;:� ,ση .τοϋ yεφυριοϋ, σταμάτησε, καί 
:. -yιά πολλή ώρα κοίταζε τό νερό 
ι -πού ετρεχε κάτω άπό τό γεφύρι. 

,Έπειτα εβγαλε το σπαθί του καί 
-τό άφησε νά γλυσφήσει στά νερα
-τοΟ ποταμοϋ. 'Από ιlς δυό οχθες
-πέσανε· στό νερό δοΟλοι καί πολε-
μιστές, νά βγάλουν τό σπαθί τοΟ
.σρχηyοΟ, νομίζοντας πώς τοϋ yλύ-

στρησέ, κατά λάθος, άλλ' δ Βιράτα 
τούς εtπε αύστηρά ν' άrτοτραβη
χθοϋν, πέρασε τό γεφ6ρι μέ ζαρω
μένο τό μέτωπο, καί δέν ξαναμί· 
λησε σέ καvένα στίς μακρες ώρες 
της πορείας του γυ;:,ισμοϋ ... 

Ό βασιλιάς, δταν εtδε άπ' _τό 
παλατι του τό στρατό τοϋ Β ιράτα 
να πλησιαζει, βγηκε σέ πρσυπάντη
σή του, άyκάλιασε τόν Βιράτα και

τqΟ πρσσέφερε yιά δωρο �να πολυ
τελέστατο σπαθί, πού ηταν φυλα
γμένο έτττά φορές έτττακόσια χρό-

Στό σκοτάδι της νύχτας είχε σκοτώσει τό μεγαλύτερό του άδελφό, 
πού τά μάτια τcυ τόν κοίταζαν όρ-&ciνοιχτα ... 
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νια στό θησαυροφυλάκιο των βα
σιλιάδων των Μπιρβάχων. Δωρο 
ευγνωμοσύνης, καί σημάδι οτι θά 
i'jταν δ παντοτεινός άρχιστράτηyος 
των πολεμιστων του. 

'Αλλ' δ Βιράτα εσκυψε τό πρό
σωπο στη yη καί εΤπε: «" Αφησε, 
βασιλιά μου, τό σπαθί νά μείνει 
στό θησαυροφυλάκιο, γιατί εκαμα 
ορκο νά μην ξαναπιάσω πιά σπαθί, 
άπό τότε πού σκότωσα τόν άδελ· 
ψό μου τόν μονάκριβο, πού παίζα
με μαζί μέ τά χώματα». 

Σαστισμ�νος τόν κοίταξε δ βα· 
σιλιάς και του εΤπε: «Τότε, καί 
χωρίς σπαθί, ας εΤσαι δ άρχηyός 
των πολεμιστων μου και ηάρε τή 
ζώνη μου καί τό άλογό μου, yιά 
γνώρισμα της εξουσίας πού σου 
δίνω». 

Άλλ' δ Βιράτα εσκυψε άλλη μιά 
φορά τό πρόσωπό του στη yη, κι' 
άποκρίθηκε: 

«Ό 'Αθέατος μου εστειλε ενα 
σημάδι, πού ή καρδιά μου τό ενιω
σε. Σκότωσα τόν άδελψό μου, yιά 
νά μάθω οτι καθένας πού σκοτώνει 
εναν άνθρωπο, σκοτώνει τόν αδελ
φό του. Δεν μπορω νά εΤμαι άρ
χηyός στόν πόλεμο. "Οποιος παίρ
νει μέρος στην άμαρτία του φόνου, 
ε!ναι κι' δ ίδιος πεθαμένος. Δέ 
θέλω νά σκορπίζω φόβο καί προ
τιμω νά φάω τό ψωμί του ζητιά
νου, παρά νά κάμω τό αντίθετο 
άπό κεϊνο πού ενιωσα yιά σωστό. 
Ή ζωή ε!ναι πολύ μικρή μέσα 
στην α!ώνια αλλαγή. "Ας ζήσω τό 
μερδικό μου σαν δίκαιος άνθρω
πος». 

Τό πρόσωπο του βασιλια σκο· 
τείνιασε, καί μιά βουβή ήσυχία τρό· 
μου άπλώθηκε, γιατί ποτέ bέν είχε 
άκουστεϊ ενας πολεμιστής ν' άπο
κηρύσσει τόν πόλεμο, κ' ενας άρ
χοντας νά μή δέχεται τά δωρα 
πού του εδινε δ βασιλιάς του. 
Άλλ' δ βασιλιάς κοίταξε τούς ίε
ρούς ερωδιούς πού του εΤχε ξανα
φέρει δ Βιράτα, και εΙπε: 

«Σέ γνώρισα πάντοτε παλληκάρι 
μπροστά στούς έχθρούC", και τόν 
πιό δίκαιο άνάμεσα στούς Φίλους 
μου. ΆφοΟ εΙναι απαραίτητο νά 
σέ στερηθω στόν πόλεμο, δέν μπο-

ρεϊς νά μου λείψεις άπό την υπη
ρεσία μου. θά εΙσαι δ άνώτερος: '"" 
άπό τούς δικαστές, καl θά δικάζεις; 
στό παλάτι, yιά νά προστατεύεται 
ή άλήθεια καί νά φυλάγεται τό 
δίκαιο στη χώρα μου». 

'Έτσι δ Βιράτα εyινε δ ανώτα
τος δικαστής και δίκαζε άπ' τήv· 
ωρα πού εβyαινε δ ηλιος μέχρt. 
την ωρα πού βασίλευε. 'Αλλά ή, 
κρίση του εμοιαζε μέ ζυγαριά, 1tού 
άμφιταλαντεύεται πολλήν c,;ρα 
πριν δείξει τό σωστό βάρος. Ί-r. 
ματιά του εμπαινε καθαρή στην 
ψυχή τοίJ κατηγορουμένου, και ΠΟ· 
τέ δέν εβyαζε άπόψαση τήν ίδια: 
μέρα, γιατί άφηνε πάντα τό ψυχρό
διάστημα της νύχτας νά κρίνει. ΚαL 
οί δικοί του τόν άκουγαν νά βη
ματίζει την αυγή στήν ταράτσα 
του σπιτιοίJ, και -νά συλλοyίζεταL 
yιά τό δίκηο καί τό άδικο. Ι 

Και ττρίν άπαyyείλει τήν απ.όψα· 
σή του, βύθιζε τά χέρια κ αl τ ό, 
πρόσωπο στό κρυο νερό, yιά νdναι 
ή απόφασή του · καθαρή άn' τ11 
ζ::στη του nάθους. ΆφοίJ ανήyyελ
λε τήν άπόφασή του, ρωτουσε τόv
καταδικασμένον μήπως εσφαλε 
στην κρίση του. Και ποτέ κανένας_ 
δέ βρέθηκε νά παραπονεθεί:, κρί
νοντας άδικη την άπόφασή του. 
'Αλλ' οϋτε )ΙLά τό μεyαλύτερο
εyι<λημα δέν επέβαλε ποτέ ό Βι· 
ράτα καταδίκη σέ θάνατο. Οί πέ
τρες στό μέρος των εκτελέσεων, 
πού ηταν άλλοτε μαϋρες απ' το 
πηγμένο αΤμα των καταδικασμέ
νων, εΙχαν τώρα ξασπρίσει από τyt 
βροχή καί τόν ηλιο, κι' ομως τά 
έyκλήματα δεν εyιναν nερισσότερα 
από άλλοτε στή χώρα των Μπιρ
βάχων. Ή φήuη του σάν δίκαιου, 
ανθρώπου καί δικαστη μεγάλωνε, 
κι' δ κόσμος ξέχασε τό παλιό του 
ονομα «αστραπή του σπαθιοίJ» καί 
τώρα τόν ώνόμαζαν ολοι «πηyη 
της δικαιοσύνης». 

'Έξη χρόνια πέρασαν, οταν μιά
μέρα μερικοί χωριάτες εφεραν στό 
Βιράτα ενα νεαρό αyριο απ' τl) 
φυλή των Καζάρων, πού κατοικοϋ
σαν ψηλά στcύς βράχους των βοι.;-
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�;-,-νων. Τά πόδια του ηταν πληyωμέ
:.r.· -να άπ' τό μακρυ δρόμο, καί τά 
:i. -yερά του χέρια δεμένα. Τόν άν.:ι:y
. ';κασαν μέ τή βία να γονατίσει 
� ,,μπροστά στό διι<αστή, καί τόν κα-

. ·τηyόρησαν πώς δ κακός αύτός 
ιάyριάνθρωπος, έπεiδή ενας χωρια
νός τους άρνήθηκε νά του δώσει 
τήν κόρη του yιά yυναί:κα καί τήν 
:έδωσε σ' εναν εμπορο του κάμπου, 
.σκqτωσε τόν πατέρα καί τους τρεις 
-yιούς του, κι' άλλους έπτα άπό
·τους άνθρώπους του, που δδηyοQ
•ΟαV τό: ζωα στή βοσκή VΕτσι ενδε
κα ανθρωποι σκοτώθηκαν άπό τόν
.δεμένο _κακουρyο, που επρεπε τώ
pα νό: πληρώσει yιό: τό: κρίματά
'ίΟU. 

Ό Βφάτα ρώτησε τόν κατηyο
_ρούμενο. 

-Ε{ναι άλή9εια αύτά που λένε.;
- Ποιός ε{σαι σύ; Μήπως ε{σαι

><J βασιλιάς; 
-· 'Όχι, εfμαι δ Βιράτα, δ δου

:'λος του · καί δουλος του δικαίου, 
που φροντίζω νά τιμωρεί:ται τό 

-αδικο καί να χωρίζω τήν άλήθεια
.άπ' τό ψέμα.

Ό δεμένος σώπασε κάμποσην 
.ωρα. 'Έπειτα εfπε αύστημά: 

- Πως μπορεί:ς νά ξερεις ποιό
.:είναι άλήθεια καί ποιό εlναι ψέμα, 
από μακριά, άφΟU οσα ξέρεις τά 
.ξέρεις άπ' τά λόγια των άνθρώπων; 

Ό Βιράτα άποκρίθηκε: 
-Στά λόγια τους, ας άπαντή-

-σουν τά λόγια σου, yιό: νά μπορέ-
. -σω νό: καταλάβω τήν άλήθεια.

Ό δεμένος σήκωσε τους ώμους 
,μέ περιφρόνηση: 

- Δεν άπαvτ·ω σ' αύτούς. Πως
μπορεί:ς νό: ξέρεις τί εκαμα, άφΟU 
,i.yώ δ ίδιος δεν ξέρω τί κάνουν 
τά χέρια μου, οταν μέ κυριεύει 4 

,euμός; Καλά εκαμα σ' αύτόν που 
,πούλησε τήν κόρη του yιά χρήμα-
· τα καλά εκαμα στους yιούς του
·καί στους δούλους του. 'Ας μέ

. 1<αιηyορουν οσο θέλουν. Τους πε- .
pιφρονω κι' αύτούς, καί τή δική
σου άπόφαση. 

Ό φρουρός του δικαστηρίου σή· 
κωσε τό άyκαθωτό μπαστουνι του 
--vό: χτυπήσει τόν άσεβη ύβριστή, 
-σ.λλ' δ-Βιράτα καθησύχασε τό φpου-

.. 

ρό καί ξαναρώτησε ησυχα τόν, κα
τηγορούμενο. Αύτός ομως εσφιξε 1 
τά δόντια καί ε{πε· 

- Πως θέλεις νά ξέρης τήν άλή
θεια άπό τά λόγια των άλλωνων, 

Ό ηλιος ε{χε φτάσει στό μεσου
ράνημα: Ό Βιράτα θέλησε νά πάει 
σπίτι του καί νά βγάλει τήν άπό
φαση τήν αλλη μέρα, οπως τό συ
νήθιζε, άλλ' οί κατήγοροι διαμαρ
τυ,:>ήθηκαν. «'Αφέντη - ε{παν, έ
πτά μέοες ταξιδέψαμε yιά να σέ 
δουμε, κ' αλλες έπτά θέλουμε yιά 
νά ξαναγυρίσουμε στό χωριό μας. 
Δεν μπορουμε νά περιμένουμε, 
γιατί τό: ζωα θό: ψ::>φήσουν άπό
τιστα, καί τό χωράφι ζητάει τ' 
άλέτρι μας. 'Αφέντη, σέ ίκετεύ
ουμε, βγάλε τήν άπόφασή σου». 

Ό Βιοάτα ξανακάθησε συλλογι
σμένος. Ποτέ του δεν ε{χε τόσο 
δυσκολευτεί:, γιατί ποτέ δεν του 
ετυχε κατηγορούμενος να μή ζη
τάει χάρη καί νό: μήν ύπερασπίζε
ται τον έαυτό του. Συλλογιζόταν, 
και οί ίσκιοι μάκραιναν, οσο περ
νουσαν οί ώρες ... 

vΕπειτα σηκώθηκε, πηyε στη 
βρύση, επλυνε τό πρόσωπο καί τά 
χέρια του μέ κρυο νερό, καί εΙπε: 

«Είθε ή άπόφαση που θό: βγάλω 
νά εΤναι δίκαιη. aΕνδεκα ζωντα
νους εδιωξε άπ' τό ζεστό σωμα 
τους. aΕνα χρόνο χρειάζεται νά 
ώριμάσει ή ζωή του άνθρώπου 
στόν κόλπο της μάνας του. "Ας 
μείνει, λοιπόν, !{λεισμένος στό 
σκοτάδι της γης άπό ενα χρόνο 
yιά καθέναν πού σκότωσε. Κ' έπει
δή εκαμε νά τρέξει αΙμα ενδεκα 
φορές άπό σωμα άνθρώπου, ας μα
στι yωθεί: μέ τό βούρδουλα ενδεκα 
φορές τό χρόνο. 'Αλλά νά μήν 
πληρώσει μέ τή ζωή του, γιατί ή 
ζωή εfναι άπ' τους θεους δοσμένη, 
κι' δ ανθρωπος δεν εχει δικαίωμα 
νά έyyίξει τά θεί:α. Είθε ή άπόφα
ση που εβyαλα νά είναι δίκαιη!» 

�Επειτα γύρισε στόν καταδικα
σμένον: "Αν ύπάρχει λάθος στήν 
άπόφασή μου, τότε μπροστάστόν 
Αtώνιο νά κατηγορήσεις οχι έμέ
να, άλλά τή σιωπή σJυ. vΗθελcι. 
νά εΙμαι έπιεικής μαζί σου». Άλλ/ 
δ δεμένος φώναξε: 
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-Δέ μου χρειάζεται ή έπιείκειά
σου, άφου μου παίρνεις τή ζωή. 

-Δέ σου παίρνω τή ζωή.
-Μου παίρνεις τή ζωή, και μου

την παίρνεις μέ μεγαλύτερη σκλη· 
ρότητα άπό μας, πού μας όνομά
ζετε άγριους. Γιατί δέ μέ σκοτώ
νεις; Έyώ σκότωσα. � Ανθρωπο μέ 
άνθρωπο. 'Αλλά σύ δικάζεις νά μέ 
θά"ψουνε σάν ψοφίμι στό σκοτάδι 
της yης νά σαπίσω μέ τά χρόνια. 
Κι' αύτό γιατί ή καρδιά σου 
δειλιάζει μπροστά στό αΤμα. Αύ
θαιρεσία ε!ναι δ νόμος σου καί 
τυραννία ή άπόφασή σου. Σκότω
σέ με, άφου σκότωσα. 

-Έμέτρησα μέ δικαιοσύνη την
τιμωρία σου. 

-Έμέτρησες μέ δικαιοσύνη; 'Αλ
λά που εΤναι τό μέτρο σου, έσύ 
δικαστή, που εtναι τό μέτρο πού 
μετρας; Ποιός σέ εχει ποτέ χτυπή
σει μέ τό βούρδουλα, yιά νά ξέ
ρεις τί εtναι βουρδουλιά; Πως με
τρας τά χρόνια μέ τά δάχτυλα, σά 
να ηταν τό ίδιο οί ώρες στό φως 
της ήμέρας καί οί ώρες στό σκο· 
τάδι της yης; 'Έχεις καθήσει στή 
φυλακή, yιά νά ξέρεις πόσες φορές 
μου παίρνεις την άνοιξη άπ' τή 
ζωή μου; τιποτα δεν ξέρεις, καi 
καθόλου δίκαιος δεν εΙσαι γιατί 
μονάχα δποιος νοιώθει τη βουρ
δουλιά ξέρει τi θά πει, κι' δχι δ
ποιος τή διατάζει. 

Πάλι θέλησαν νά τόν χτυπήσουν 
οι φύλακες, άλλ' δ Βιράτα τους 
έμπόδισε καi ψιθύρισε: «Δέν μπο
ρω νά χαλάσω την άπόφαση πού 
βyηκε. Είθε νά ηταν δίκαιη)), 

'Αλλ' δταν άντίκρυσε τά μάτια 
του καταδικασμένου, που τόν κοι
τουσαν άκίνητα καi κακά, μιά ανα
τριχίλα πέρασε άπ' την καρδιά του, 
γιατί τά ενιωσε νά μοιάζουν μέ 
τά μάτια του σκοτωμένου του ά
δελφου ... 

Έκεϊνο τό βράδυ δ 1:ιράτα δέ 
μίλησε σέ άνθρωπο. Ή ματιά του 
καταδικασμένου του τρυπουσε την 
ψυχή σά φλογισμένο βέλος. Καi 
οι δικοί του τόν άκουγαν δλη 
νύχτα νά βηματίζει στην ταράτσα, 
ως που ή αύyή πρόβαλε κόκκινη 
μέσα άπό τlς φοινικιές. 

Στην Ιερή λίμνη πηρε δ Βιράτt% 
τό πρωϊνό του λουτρό, προσευχή
θηκε, καl γύρισε σπίτι. Φόρεσε τ6' 
κίτρινο-ίερατικό του φόρεμα, κι" 
άμίλητος πάντα, πηyε στό παλάτι. 
του βασιλια, κάί του εtπε: 

-Μέ διώρισες άνώτατο δικαστη.
'Εφτά χρόνια δικάζω, καi δεν ξέρω• 
αν εχω δικάσει δίκαια η άδικα. 
Χάρισέ μου ενα φεyyάρι ήσυχία, 
yιά ν' άκολουθήσω κάποιο δρόμο 
πρός τήν άλήθεια. Καi δός μου, 
τήν αδεια νά μή μιλήσω yc' αύτό 
τό δρόμο, οϋτε σέ σένα, οϋτε σε 
κανέναν αλλον. θέλω νά μήν αδι· 
κήσω κανέναν καi νά ζήσω χωρίς,. 
άμαρτία πάνω στή yη. 

Ό βασιλιάς απήντησε: Τό βασί
λειό μου θά είναι φτωχό άπό δι
καιοσύνη αύτό τό φεyyάρι, άλλό: 
δέ σέ ρωτω yιά τό δρόμο σου. Εί
θε νά σέ όδηyήσει πρός τήν 'Αλή
θεια. 

Ό Βιράτα γύρισε σπίτι του, φώ
ναξε τη yυναικα του καί τά παι
διά του καi τους εΙπε δτι δέ θά:. 
τόν ξαναδουν ενα όλόκληρο φεγ
γάρι καi νά μη τόν ρωτήσουν που, 
πάει. 'Έπειια εβyαλε τό κίτρινο, 
φόρεμα, προσευχήθηκε μπροστά: 
στό βωμό του θεου μέ τiς χίλιες:. 
μορφές, κι' εyραψε ενα γράμμα. 
'Όταν νύχτωσε εφσyε απ' τό σπίτιι 
καi πηyε εξω άπ' την πόλη, στό 
βράχο πού ηταν οί φυλακές. Χτύ
πησε την πόρτα του θυρωρου, ό,. 

όποιος σηκώθηκε άπ' την ψάθα: 
του καi ρώτησε ποιός τόν ζητάει. 

-Είμαι δ Βφάτα, δ άνώτατος,.
δικαστής. Θέλω νά δω τόν κατάδι
κο που φέρανε χτές. 

-ΕΊναι κλεισμένος στό βάθοq
,_ 

αφέντη, στό πιό χαμηλό διαμέρι
σμα, στό σκοτάδι. Θέλεις νά σε. 
δδηyήσω, αφέντη; 

-ΥΟχι, ξέρω τό διαμέρισμα. Δός_,
μου τό κλειδί, καi ήσύχασε. Το
πρωί θά βρεις τό κλειδί μπροστά 
στην πόρτα σου. Καl μην πεϊς σε 
κανέναν δτι μέ εΤδες. 

Ό θυρωρός εσκυψε μέ σεβασμό 
καi του εδωσε τό κλειδί κι' ενοc 
φανάρι, Ό Βιράτα άνοιξε τή μεγά
λη χάλκινη πόρτα, καi κατέβηκε.. 
στό βάθος της φυλακης. Υ Α νοιξe.. 
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τό κελλl τοΟ τελευτα(ου κατάδικου, 
κ' ερριξε τό ψ&ς τοΟ ψαναριου. 
Μιά άλυσσίδα άκούστηκε. 

-Μέ άναyνωρίζεις; •ρώτησε δ
Βιράτα. 

-Ναί, εtσαι έκείνος πού τόν
εβαλαν νά έξουσιάσει την τύχη 
μου. 

-Δέν έξουσιάζω κανέναν. Είμαι
δοΟλος τοΟ βασιλια καί της δικαι

' οσύνης, καl ηρθα νά την ύπηρετή-
σω. 

Φιλύ-:τοπτα τόν κοίταξε δ κατά
δικος. 

-τι ζητας από μένα;
-Σέ πλήγωσα μέ τά λόγια μου,

άλλά και σύ μέ πλήγωσες μέ τά 
δικά σου. Δέν ξέρω αν ηταν δίκαιη 
ή άπόψασή μου, αλλά τά λόγια σου 
εΙχαν μιάν αλήθεια. Δέν εΤναι σω
στό νά μετράει ι<ανείς μ' εvα μέ
τρο πού δέν τ ό ξέρει. 'Ήμουν ά
μαθος, καί θέλω νά μάθω. θέλω νά 
μάθω νά είμαι δίκαιος, καί νά 
μπω χωρίς αμαρτία στην αίώνια 
άλλαyή. θέλω νά μάθω σέ τl σέ 
καταδίκασα. θέλω νά γνωρίσω τό 
δάγκωμα ;του βούρδουλα πάνω 
στό ίδιο μου τό κορμί. θέλω νά 
μπω στη θέση σου, yιά ενα ψεy
yάρι, yιά νά μάθω τί είναι .αύτό 
πού λογάριασα yιά τιμωρία σου. 
�Ετσι θά μπορω νά βγάζω αποφά
σεις, πού νά γνωρίζω τό βάρος 
τους. Στό αναμεταξύ, έσύ θά εfσαι 
έλεύθερος. θά σοΟ δώσω τ ό κλειδί 
q:ης ψυλακης, πού θά σέ δδηyήσει 
καl πάλι στό φως της ημέρας, yιά 
ενα ψεyyάρι. 'Αλλά θά μου ύπο
σχεθείς πώς θά ξαναγυρίσεις. 'Ορ
κίσου μου στό θεό μέ τίς χίλιες 
μορφές καl την άσπλαχνη θεά της 
έκδίκησης, πού δέν αφήνει κανέναν 

, άτιμώρητον, πώς δέ θά μιλήσεις σέ 
κανέναν δλο αύτό τό ψεyyάρι. 
Κι' δταν τό ψεyyάρι τελειώσει, θά 
πας αύτό τό γράμμα στό βασιλιά, 
yιά νά μ' έλευθερώσουν, καl νά 
δικάζω μέ τό φως της γνώσεως. 
'Ορκίζεσαι νά τό κάμεις; 

-'Ορκίζομαι, εΤπε δ κατάδικος, 
Ί<' ετρεμε δλόκληρος. 

Ό Βιράτα ελυσε την άλυσσίδα 
κι' εβγαλε τΘ ροΟχο του yιά νά τ' 
άνταλλάξει μέ του κατάδικου. 'Έ-

πειτα του εδωσε ενα ψαλ(δι yιά 
νά τοΟ κόψει τά μαλλιά κal τά 
yένεια, ωστε νά μήν τόν άναyνω
ρίσει κανένας, δταν θά τόν χτυ
ποΟσαν μέ τόν βούρδουλα. Ό κα
τάδικος πηρε τό ψαλίδι, αλλά τό 
χέρι του ετρεμε: 

-'Αφέντη, δέν ανέχομαι νά ύπο
ψέρεις yιά μένα. 'Έχυσα ζεστό 
αίμα μέ τό χέρι μου. Δίκαιη ηταν 

ό Βιράτ:ι ανοιξε τό κελλί του τε

λευταίου κατάδικου ... 
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ή άπόφασή σου. 
-Ουτε σύ μπορεϊς νά τό έκτι

μήσεις, ουτε έyώ. 'Αλλά σέ λίγο 
eά καταλάβω. Πήγαινε τώρα, δπως 
όρκίστηκες, κι' δταν τελειώσcι τό 
φεγγάρι παρουσιάσου στό βασιλιά 
yιά νό: μ' έλευθερώσει. Τότε θά 
ξέρω. Πήγαινε! 

Ό φυλακισμένος εσκυψε καi φί
λησε τή yη κάτω άπ' τό: πόδια 
του Βιράτα. Βαρειό: εκλεισε ή πόρ
τα της φυλακης, καί τό σκοτάδι 
άπ�ώθηκε ... 

Την άλλη μέρα τό πρωί ώδηyη
ΙJαν τό Βιράτα, πού κανένας δεν 
τόν άναyνώρισε, στόν τόπο των 
έκτελέσεων. Όταν δ βοερός βούρ
δουλας επεσε στη ράχη του, δ Βι
ράτα ξεφώνησε. Έπειτα εσφιξε τά 
δόντια. Έπειτα δλα σκοτείνιασαν 
μπροστά του, ένω δ βούρδουλας 
άνεβοκατέβαινε στή ράχr; του. 

Συνηλθε ξαπλωμένος στό κελλί 
του. Ή πλάτη του πονουσε σά νά 
την άyyιζαν άναμμένα κάρβουνα. 
Ή yυναϊκα του θυρωροG εστεκε 
δίπλα του καί του επλενε τό μέ
τωπο. Στά μάτια της διάβασε τή 
συμπόνια. 

Τήν τρίτη μέρα ξαναγύρισε ή 
δύναμη της σκέψεως. Κ' ενιωθε 
τό πέρασμα των ώρων άπ' ιίς στα
λαγματιές πού πέφτανε άπ' τού:; 

τοίχους καί χωρίζανε τή μεγάλη 
σιωπή σέ πολλούς μικρούς χρό
-vους ... 

Τό σκοτάδι τον τριγύριζε, άλλά 
μέσα του ξυπνουσε ενα φως. Ποτέ 
ό νους του δεν ηταν τόσο καθαρός. 
Μακριά άπ' τόν έαυτό του, μέσα 
-στό σκοτάδι της φυλακης, ενιωθε
-πιό δυνατό: τή δύναμη του θεοG
.μέ τίς χίλιες μορφές, κ' εβλεπε
ϊόν έαυτό του νά περνάει άπ' αύ
τές τίς μορφές, χωρίς νά παραμέ
-vει σέ καμμιά, άπολυτρωμένος άπ'
τη δουλε(α της θέλησης, πεθαμένος
μέσα στη ζωή, καί ζωντανός μέσα
-στι\ θάνατο.

Δέκα-όχτώ μέρες χάρηκε δ Βι
ράτα τό θεϊκό μυστικό ναναι έ
λεύθερος άπό την έπιθυμία καί λυ
τρωμένος άπό , τή θέληση. 'Αλλά
τή δεκάτη-ένάτη νύχτα πετάχτη
κε τρομαγμένος. Μιό: yήϊνη σκέψη

του τρυπουσε τό μυαλό, σό:ν άναμ
μένο βελόνι. Ό φόβος δάyκασε 
τήν καρδιά του. 'Ά ν δ φυλακισμέ
νος άπιστο'Όσε στόν δρκο του και 
τόν ά:pηνε yιά πάντα Βαμμένον; Δεν 
μπορουσε πιό: νά σκεφθη τό θεό 
μέ τiς χίλιες μορφές, άλλά μόνο 
τόν έαυτό του. Καί τό: μάτια του 
διψοGσαν yιό: φως, τά 'Πόδια του 
.ζητουσαν γ:χ τρέξουν, ή σκέψη του 
πετουσε στη yυναϊκα του, στό σπί
τι του και στό: παιδιά του. Τώρα 
οί σταλαγματιές του νεροG άρyοG
σαν νά πέσουν άπ' τούς τbίχους. 
Ή σκέψη δτι δ κατάδικος μπο
ρ ουσε νά τόν λησμονήσει, και τό
τε θάπρεπε ν:χ σαπίσει στά ύπό
yεια της σιωπης, τόν εκανε νό: 
γυρίζει σό:ν άyρίμι άνάμεσα ατούς 
τοίχους του κελλιοG το'J. Καί τό: 
μαλλιά του άσπρισαν άπό τήν άyω
νία ... 

'Αλλά τήν είκοστή-ένάτη μέρα 
άκούστηκε θόρυβος εξω άπό τό 
κελλί της φυλακης, ή βαρειό: πόρτα 
άνοιξε, και χύθηκε μέσα τό γλυκό 
φως. Ό βασιλιό;ς στεκόταν δ 'ίδιος 
άπ' εξω, άyκάλιασε τό Βιράτα και 
του είπε: « Ή πράξη σου εΙναι ή με
yαλύιερη άπ' δσες εχουν μαθευτη 
άπ' τά βιβλία των πατέρων μας. 
'Έβγα εξω νά δεϊ δ λαός εναν 
δ(καιο». 

Ό Βιράτα προχώρησε σά με'3υσμέ
νος, καί χοειάστηκε νά τόν βοη
θήσουν οί δουλοι yιά νά μήν πέ
σει. Καί είπε: «Έσ.:ι, βασι\.ιά, μ' 
ώνόμασες δίκαιο. 'Αλλά έyώ τώρα 
ξέρω δτι καθένας πού δικάζει, ά
δικεΊ. 'Ακόμη βρίσκονται σ' αύτά 
τά κελλιά άνθρωποι πού ύποφέρουν 
άπό δικές μου άποφάσεις, καί μό
νον τώρα ξέρω τί ύποφέρουν. Βα
σιλιά, έλευθέρωσέ με άπό τό άξίω
μα του δικαστη, καί διωξε τό λαό 
άπ' τό πέρασμά μου, γιατί ντρέ
πομαι τούς έπαίνους του. Άφησέ 
με έλεύθερο, γιατί δεν μπορω νά 
κρίνω yιά τή δικαιοσύνη. Κανένας 
δεν μπορεΊ νά εΤναι δ κριτής του 
άλλου. 'Ανήκει στό θεό νά τιμω
ρεΊ, κι' οχι ατούς άνθρώπους. Έ
yώ, θέλω πιά νά ζήσω τή ζωή χω
ρίς άμαρτ(α:.. 

-"Ας είσαι οχr δικαστής, άλλά 
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,σύμβουλος, yιά νά μέ δδηyεϊ: στην 
ξ(pήνη �αί στόν πόλεμο, στούς 
(!)όρους καί στη διοίκηση. 

-Μή μοΟ δίνεις δύναμη, βασι
λιά, γιατί ή δύναμη δδηyεϊ: στη 

,δράση, και ποια δράση εΤναι · δί
καιη καί δέν άντιβαίνει στό πεπρω
-μένο; "Αν σέ συμβουλεύσω πόλε
�ο, θά σπείρω τό θάνατο, κι δ,τι 
-κι' αν πω φυτρώνει σέ πράξεις καί
κάθε πράξη γεννάει άλλες συνέ
-πει1;ς. Δίκαιος μπορεί: νά εΤναι μο
νάχα έκεϊ:νος πού δέν έπηρεάζει
την τύχη των άλλων καί πού ζει
μονάχος του. "Αφησέ με νά ζήσω
εtρηνικά στό σπίτι μου, θυσιάζον·
τας στούς θεούς, yιά νά μείνω
-καθαρός άπό τήv άμαρτία.

'Έτσι εyινε, κι' δ Βι;:,άτα γύρισε 
-σπίτι του έλεύθερος άrτό κάθε άξί
ωμα. ΡουφοΟσε τόν γλυκόν άέρα
τοΟ ηλιου, καί ή ψυχή του ηταν

·ελαφpά και χ::χροί,μ;νη, γιατί δέv
ένοχλοΟσε μ' έχθρική σκέψη καμ·
μιά άrτ' τίς χίλιες μορφές τοΟ άθέ·
-.ατου θεοΟ. Διάβαζε τά βιβλία
της σοφίας κι' άσκοΟσε τόν έαυτό
του στό στοχασμό, προσπαθώντας
-.ιό: μπάσει την Άyάπη στό πνεΟ
μα του. Κι' δλοι τόν ό.yαποΟσαν
-περισσότερο άπό ποτέ, καί ηταν
.-επιεικής καί φιλεύσrτλαχνος. Καί
δέν τόν ώνόμαζαν πιό., οϋτε «ά
,στραπή ιοΟ σπαθιοΟ», οϋτε «πηyή
της δικαιοσJνης», άλλά τόν ώνό
μαζαν «χωράφι της συμβουλης»,
γιατί πολλοί ερχονταν καί ζητοΟ
σαν τίς συμβουλές του. Κι' δ Βι
ράτα ενιωθε πώς εΤναι καλύτερα νά
συμβουλεύει, παρά νά διατάζει,
καλύτερα νά συμβιβάζει, παρά νά
δικάζει. Κι' δλόχαρος περνοΟσε
τό μες,ημέρι της ζωης του.

"Ετσι πέρασαν άλλα εξη χρόνια, 
κι' δλο πιό ηρεμη γινόταν ή διά
�εση τοΟ Βιρ&rα. ΤοΟ ηταν πιά ά
κατανόητη ή τόση άνησυχία των 

--άνθρώπων J<αί οί στενοχώριες τους 
yιά τίς μικροζηλοτυπίες τους, ένω 
μποροΟσαν νά χαίρονται την πλα
τειά ζωή καi τή yλυκειά εύτυχία, 

·νά ύπάρχουν καί ν' άναπνέουν. Δ!ν
.φθονο.Οσε κανέναν καί κανένας δέν
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τόν φθονοΟσε. Σάν ενα νησί της 
είρήνης στεκόταν τό σrτίτι του, 
χωρίς νά τό έyyίζουν οϋτε οί χεί
μαρροι τοΟ πάθους, οϋτε τό ποτάμι 
της έπιθυμίας. 

'Αλλ' ενα βράδυ πού δ Βιράια 
κοιμόταν άμέριμνος, ξύπνησε άπό 
άγριες φωνές καί εΤδε τούς yιούς 
του -..ιό: εχουν yονατισμένον ενα 
δοΟλο, νά τόν μαστιγώνουν μέ τό 
βούρδουλα, καί νά τρέχει τό αΤμα. 
Τά μάτια τοΟ δούλου, άνοιyμένα 
μέ τρόμο, κοιτοΟσαν άκίνητα. Γιά 
άλλη μιά φορά δ Βιράτα ξαναεϊ:δε 
σ' αύϊά, τά μάτια τοΟ σκοτωμένου 
του άδελψοΟ. Ρώτησε τούς yιούς 
του ιί συμβαίνει. 

Ό δοΟλος, πού ή δουλειά του 
ηταν νά βγάζει νερό άπ' τό πη
γάδι καί νά τό κουβαλάει στό 
σπίτι, τώρα τελευταϊ:α άρyοΟσε, 
προφασιζόμενος πώς κουραζόταν 
άπ' τή μεσημεριάτικη ζέστη. ΕΤχε 
πολλές φορές τιμωρηθεί: yιά την 
άρyοπο,:,ία του, καί χθές προσπά
θησε νά δραπετεύσει. Οί yιοί τοΟ 
Βιράτα τόν κυνήγησαν μέ τό άλο
γο, τόν επιασαν καi τόν εφεραν 
συρόμενο άπ' τή σέλλα τοΟ άλό
yου. Καί τώρα δ δραπέτης επρεπε 
νά τιμωρηθεί: yιά παράδειγμα καi 
των άλλων, πού παρακολουθοΟσαν 
δλοτρόyυρα, μέ πόδια πού τρέ
μανε. 

«Άφίστε τον - εΤπε δ Βιράτα 
στούς yιούς του - τιμωρήθηκε yιά 
τό λάθος του». Ό δοΟλος φίλησε 
τό χωμα μπροστά στά πόδια τοΟ 
Βιράτα. 'Αλλ' οί yιοί του κατέβα
σαν τά μοΟτρα. Ό Βιράτα βύθισε 
στό κρΟο νερό τά χέρια καί τό 
πρόσωπο, καί τότε άνανοήθηκε. 

. ΕΤχε ξαναyίνέι δικαστής, κι' εβyα
λε άπόψαση, έπηρεάζοντας μ' αύτό 
τή μοιρα ένός άνθρώπου. Καί yιά 
πρώτη φορά, επειτα άπό τόσον 
καιρό, τοΟ εφυyε ό ϋπνος. 

'Αλλά καθώς ξαyρυπνοΟσε, εΤδε 
άλλη μιά φορά μέ τή φαντασία 
του τά φοβισμένα μάτια τοΟ δού
λου, δμοια μέ τά μάτια τοΟ σκο
τωμένου του άδελφοΟ, καi έπίσης 
εΤδε άλλη μιά φορά τά όρyισμένα 
μάτια των παιδιων του. Τό αΤμα 
τοΟ δοvλου είχε. ύyράνει την αμ-

,. 
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μο του σπιτιοίJ του, δ βούρδουλας, 
ε!χε χαράξει ζωντανό σωμα, καί ή 
ντροπή δτι αύτό εyινε κάτω από 
τή στέyη 'του στιιτιοίJ του, τόν 
εκαιyε περισσότερο απ' τά χτυπή
ματα του βούρδουλα στήν πλάτη 
του, δταν ε!χε πάρει τή θέση του 
κατάδικου. ·;Ήταν αλήθεια πC::ς αύ
τή τή φορά δεν έπρόκειτο .παρά 
yιά /!.να δοΟλο ... 

Ό Βιράτα σηκώθηκε, 'αναψε /!.να 
δαδί καί cυ,.ιβουλεύτηκε τά βιβλία. 
�Εyραφαν yιά τή διαφορά πού ύ
πάρχει ανάμεσα στίς κοινωνικές 
τάξεις (στiς κάστες των Ίνδων), αλ
λά πουθενά δεν εyι:;αφαν πC:.,ς ύ
πάρχει διαφορά στό καθηκον της 
αyάπης καί της καλωσύνης. Τό δα
δί σβύστηκε κι' δ Βιράτα, μέσα στό 
σκοτάδι, ξαναβρέθηκε μέ τή φαν
τασία του στή σκοτεινή φυλακή 
του, έκεϊ πού ενιωσε πώς ή έλευ
θερία εΤνqι τό ίερώτερο δικαίωμα 
του άνθρώπου, καί πώς κανένας 
δεν έπιτρέπεται ν' άποστερήσ&ι τήν 
έλευθερία του αλλου. Κι' δμως, δ 
δοΟλος δεν εΤχε κανένα βημα της 
ζωης του ελεύθερο, κ' ηταν άλυσ
σοδεμένος στήν τύχη των αποφά
σεων του κυρίου του. 

Καi τότε δ Βιράτα κατάλαβε 
πόσο εσφαλε τόσον καιρό, νά θε
ωρεϊ δούλους άλλους ανθρώπους, 
σύμφωνα μ' /!.να νόμο πού ηταν άν
θρώπινος, κι' οχι δ νόμος του θεοί) 
μέ τίς χίλιες μορφές' κι' εύχαρί
στησε τό θεό ·πού του εδωσε τήν 
εύκαιρία νά ξυπνήσει άπ' τήν τυ· 
φλότητά του. 

Τήν αλλη μέρα, μετά τήν πρωϊνή 
προσευχή, ε!πε στους yιούς του: 
«'Από χρόνια τώρα μιά μονάχα 
φροντίδα συyκινεϊ τήν ψυχή μου, 
νά είμαι δίκαιος καi νά ζω πάνω 
στή yη χωρίς άμαρτία. 'Αλλά χθες 
τό αΤμα ένός ανθρώπου ετρεξε στό 
χωμα του σπιτιοΟ μου, καί θέλω 
νά έξιλεωθω yιά τήν άμαρτία πού 
εyινε κάτω απ' τόν ίσκιο της σιω
πης μου. Ό δοΟλος, πού yιά τόσο 
λίyο φταίξιμο τιμωρήθηκε τόσο 
σκληρά, άπ' αύτή τήν ωρα ας εχει 
τήν έλευθερία του, yιά νά μή πα
ρουσιασθη μπροστά στόν τελευταίο 
κριτή κατήγορος δικός σας καί 
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δικός μου». 
Άλλ' οι yιοί του στέκονταν ά

μίλητοι, κι' δ Βιράτα ενιωσε έ
χθρότητα σ' αύτή τή σιωπή. Τούc;. ; 
ζήτησε νά πουν τήν CΧ'J!Οψή τους. 
Τότε δ πιό μεγάλος απ' τούς yιούc;. 
του προχώρησε καi εΤπε: 

-Σ' Ι!.ναν πού έyκλημάτησε θέ
λεις νά χαρίσεις τήν έλευ3ερία; 
'Έχουμε πολλούς δούλους, καi δε. 
θά πείραζε αν λείψει Ι!.νας άπ' αύ-
τούς. 'Αλλά κάθε πράξη ένερ)'εϊ: :i 
μακριά, καί ε[ναι δεμένη στήν ά
λυσσίδα της αtτιότητος. "Αν αύτόν 
τόν άφήσεις έλεύθερο, πως θά: 
μπορέσεις νά κρατήσεις τούς άλ
λους, αν θελή'7ουν νά φύyουν κι� 
αύτοί; 

-"Αν Θελήσουν νά φύyουν άπ<> 
μένα, πρέπει νά τούς αφήσω. Δ€
Οέλω νά έπηρεάσω κανενός αν
θρώπου τή μο ϊρα. 
· -' Αλλά εσύ καταλύεις τό δί
καιο-εΙπε δ δεύτερος yιός του. •·
Οί δοΟλοι εlναι δικοί μας, δπως.
δική μας εΤναι καί ή yη, καί τό:
δF.νδρα της καi οί καρποί των
δένδρων της. Οί δοϋλοι σου εΤναι
δεμένοι μαζί σου, καi σύ δεμένος
μ' αύτούς. Ό δοΟλος δεν είναι
κύριος της ζωης του, άλλα ύπη
ρέτr:ς του κυρίου του.

- �οχι- εΤπε δ Βιράτα-· μο
νάχα /!.να δικαίωμα ύπάρχει, κι' 
αύτό είναι ή ζωή πού δόθηκε σι

κάθε ανθρωπο. ".Q.ς τώρα ημουν 
τυφλωμένος. 'Αλλά τώρα βλέπω
καθαρά. 'Ένας δίκαιος δεν πρέπει 
νά μεταβάλλει τούς ανθρώπους σέ 
ζωα. θέλω νά δώσω σ' δλους τήv 
έλευθερία τους, καi νά ζήσω πάνω-. 
στή yη χωρίς άμαρτία. 

Τότε ξαναπηρε τό λόyο δ μεγα
λύτερος yιός: 

-Καi ποιός θά ποτίσει τά χω
ράφια, yιά νά μήν ξεραθfι τό ρύζι; 
Ποιός θά δδηyήσει τά βουβάλιq_ 
στό χωράφι; Μήπως πρέπει νά γί
νουμε έμεϊς δοΟλοι; 'Εσύ δ ίδιος. 
δεν εχεις δουλέψει ποτέ μέ τά 
χέρια σου, καί ποτέ δέ yνιάστη'κες. 
πού ή ζωή σου κυλοΟσε μέ ξένη 
δουλειά. Κι' δμως, ύπάρχει ξένος 
ίδρώτας ςπήν ψάθα πού κοιμασαι� 
καί πάνω απ' τόν ϋπνο σου ξαyρυ-
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πνάει ή βεντάλια 't:ου δούλου. Και 
τώρα θέλεις νό: τους διώξεις ολους 
και νό: μήν κοπιάζει κανένας, πα· 
ρό: μόνον έμεϊς, τό: παιδιά σου; 
Μήπως πρέπει ν' άντικαταστήσου· 
με και τό: βουβάλια στό αροτρο; 
Γιατl καl σ' αυτό: ·ύπάρχει ή πνοή 
του θεου με τίς χίλιες μορφές. 
Μήν αyyίζεις, πατέ�α, τό: πράματα 
οπως εΙναι. 'Ακόμη και ή yη δεν 
άνοίyει μονάχη της. Πρέπει νό: τή 
βιάσουμε yιό: νό: βyουν οι καρποί 
άπό μέσα της. Ή βία ε{ναι νόμος 
καl• δεν μπορεί: νό: λείψει άπ' τόν 
κόσμο. 

_!• Αλλά έyώ θέλω. νό: μου λεί· 
ψει, θέλω νό: ζήσω χωρίς βία καί 
χωρίς αδικία. Γι' αυτό διατάζω ν' 

, άψήσετε έλεύθερους τους δούλους 
καί νό: δουλέψετε μόνοι σας yιό: 
ο,τι /!.χετε άνάyκη. 

- Έσυ ομως εΙπες qτι δε θέλεις
νό: yονατίσεις τή θέληση κανενός 
άνθρώπου. Δεν θέλεις νά διατάξεις 
τους δούλους. Έμας πως μας δια· 
τάζεις κι' έπεμβαίνεις στή ζωή μας; 

Ό Βιράτα δεν αποκρίθηκε. ΕΙδε 
τή ψλόyα της απληστίας στό: μά· 
τια των yιων του, καί φρίκη yέ· 
μισε τήν ψυχή του. ΥΕπειτα είπε 
ψιθυριστά: 

-Καλό: λέτε. Δεν θέλω νό: μετα·
χειριστω βία έναντ ίον σας. Πάρτε 
τό σπίτι καί την περιουσία μου. 
'Όποιος έξουσιάζει τους αλλους, 
τους αφαιρεί: τήν ελευθερία, αλλά 
πρό πάντων αψαιρεϊ την ελευθερία 
απ· την ίδια του τήν ψυχή. aοποι· 
ος θέλει νό: ζήσει χωρίς άμαρτία, 
δεν πρέπει νά εχει σπίη, δεν πρέ.· 
πει νά τρέφεται από τόν ξένο κό· 
-πο, δεν -πρέπει νά πίνει από τόν 
tδρώτα των αλλων, δέν πρέπει νά 
κρέμεται απ' την ήδονή της yu
ναίκας κι' απ' τήν τεμπελιά της 
χορτασιας. Μονάχα ο-ποιος ζεϊ 
μοναχός του καί με τήν έρyασία 
του, αυτός ζεϊ yιά τό θεό του. 

Κι' δ Βιράτα κλείστηκε στό δω· 
μάτιό του, χωρίς νά μιλήσει πιά σε 
κανέναν. Κι' οταν οί ίσκιοι επε· 
σαν τή γύχτα, πηρε ενά ραβδί, τό 
δίσκο του ζητιάνου, ενα τσεκούρι 
yιά δουλειά, μιό: χούφτα καρ-πους 
γιό: τροφή, εδεσε τό φόρεμά του-

,, ' 

πάνω άπ' τά yόνατα, κι' εyκατέ._ 
λειψε τό σπίτι του χωρίς νά μιλή
σει, χωρίς νό: χαιρετήσει τή yυναϊ
κα του καί τό: παιδιά του, χωρίς, 
νά ρίξει μιά ματιά στήν -περιουσία. 
του. aΟλη τή νύχτα -περ-πάτησε κι> 

εψτασε σ' ενα μέρος -που ή yfί 
δεν εΙχε yνωρίσει άκόμη αλέτρι. 
Έκεϊ ά-ποψάσισε νό: ψτιάσει μιό:. 
καλύβα καί νό: ζήσει έρημίτης, α· 
ψωσ,ιω�ένος , στό στοχασμό, και,
χι;uρις αμαρτια. 

ΥΕτσι εκαμε, καί ζουσε στην έρη· 
μιά, μξ τη συντροφιά των που
λιων, τρώyοντας τους καρπους 
τC::.ν δέντρων καί αyρια χόρτα, χω· 
ρίς καμμιό: άνθρώπινη φωνή νό:. 
μπαίνει στή ζωή του. Καί ησυχα 
κυλουσαν οί ήμέρες της ζωης του, 
οπως τό νερό στό ποτάμι ... 

αενας χρόνος καί πολλά ψεy
yάρια πέρασαν ετσι ειρηνικά, οταν· 
μιά μέρα ενας κυνηyός, ακολου· 
θώντας τά 'ίχνη ένός έλέψαντα εl
δε τό σεβάσμιο έρημίτη, τό διηyή· 
θηκε στή χώρα, καί ηρθαν -πολλοί. 
περίερyοι νό: τόν δουν από μα· 
κριά, ως -που ενας άπ' αυτους άνα
yνώρισε τό Βιράτα. Τό μήνυμα πέ· 
ταξε μακριά, κι' εψτασε στό βασι
λιά, -πού ξεκίνησε νά έπισκεψθεϊ 
τόν έρημίτη αυτόν που αφισε σπί
τι καί περιουσία yιά χάρη της με· 
yάλης δικαιοσύνης. 

-'Από χρόνια παρακολουθω το• 
δρόμο σου, πού σε δδηyεϊ στήv 
τελειότητα, καί ηρθα vά δω πως. 
ζεϊ ενας δίκαιος καί νά διδαχθώ. 
απ' αυτόν. 

Ό Βιράτα αποκρίθηκε: 
-=-Ξέμαθα νό: ζω με ανθρώπους. 

Ό έρημίτης μονάχα τόν έαυτό του-
μπορεί: νά διδάξει. Δεν ξέρω αν 
εΙναι σοψίςχ αύτό που κάνω. Δεν
ξέρω αν εΙναι εύτυχία αυτό πο& 
'αίσθάνομαι Δεν ξαίρω τίποτε yιά 
νά διδάξω. Ή σοφία του έρημίτη, 
ε1ναι διαφορετική από τή σοφία. 
του κόσμου. Ό νόμος του στοχα
σμοG εlναι διαφορ,ετικός από τό, 
νόμο της δράσης. 

-Μπορω νά ίκανοποιήσω καμ
μιά έπιθυμία σου η νά πω τίποτα
στους δικούς σου; 

-Τίποτα δεν είναι πιό: δικό μου
,,. 

,t • :·. 
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:βασιλιά, � τά πάντα έτrάνω στή γη. 
'Έχω λησμονήσει πώς μιά φορά 
-εΤχα κι' έyώ ενα σπίτι, yυνα'ίκα
καi παιδιά. Ό άπολυrρωμένος εχει
δλόκληρη τή ζωή Δεν έπιθψω τί
ποτα, παρά νά ζω χωρίς ά_1αρτία.

-Τότε σέ χαιρεrω, καi ν.:χ μέ
θυμασαι στούς στοχασμούς σου.

-θυμαμαι τό θεό, κι' ετσι καi
σένα καί δλους σέ τούτη τή γη,
πού εΤναι ενα κομμάτι άπό τό θεό.

Ό βασιλιάς εφυyε, καi πάλι τrέ
. -ρασαv πολλά φεyyάρια, χωρίς δ
.έρημίτης ν' άκούσει άνθρώπου φω
νή. 'Αλλά ή φήμη του Βιράτα σή
κωσε τά φτερά της καί πέταξε σάν
άσπρο γεράκι πάνω σ' δλόκληρη
τή χώρα, λέγοντας yιά κεϊνον πού 
άφησε σπίτι καί περιουσία, yιά ν.:χ
ζήσει τήν άληθινή ζωή. Καί οί άν
θρωποι του εδωσαν τό τέταρτο
,δνομα της άοετης, όνσμάζοντάς
τον «άστρο της μοναξιας».

Ή φήuη του Βιράτα δλο ξαπλω
νόταν. Κι' δταν κανένας άπ' τούς 
άνθρώπους ενιωθε την άδικία σriς 
πράξεις του καί τό άσκοπο στή 
ζωή του, έyκατέλειτrε κι' αύτός τό 
σπίτι του καί τούς δικόύς του καί 
πήγαινε στό δάσος πού ζουσε ό 
Βιράτα, νά φτιάξει μιά καλύβα 
καί νά ζήσει yιά τό θεό. �Ετσι 
σχηματίστηκε δλόκληρος συνοικι
σμός άπό έρημίτες, καί κανένας 
κυνηγός δέν περνουσε άπό κεϊ, 

' yιά νά μή διαταράξει μέ φόνο τήν 
ίερότητα του τόπου. 

Μιά ι,�έρα δ Βιράτα, περπατών
τας στο δάσος, βρηκε εναν άπό 
τούς έρημίτες τrε3αμένον. θέλησε 
νά έτοιμάσει ενα σωρό ξυλα yιά 
νά κάψει τό σωμα του άδελφοG 
του, άλλά δέν τόν βσηθουσαν οί 
δυνάμεις του καί τράβηξε μέχρι τό 
πιό yaιτονικό χωριό νά ζητήση 
βοήθεια. 

υοταν οί άνθρωποι εΤδαν τό «ά
στρο της μοναξιας» νά πε;:ιτrατάει 
στούς δρόμους του χωριοG, μαζεύ
τηκαν μέ σεβασμό κι' fjθελαν νά 
φιλήσουν τήν άκρη του φορέματός 
του. Ό Βιράτα περνουσε χαμοyε
λωντας κ' εύχαριστημένος, γιατί 

ενιω9ε πόσο μτrοRοG::,ε ν' άyατrά,ει 
δλους τούς άνθρώπους, άπό τότε 
πού δέν ηταν τrιά δεμένος μαζί 
τους. 

'Αλλά καθώς πε,Jνουσε άπ' τό τε
λευrαϊο χαμόσπιτο τοϋ χωριοG, 
εΤδε δυό μάτια yεματα μϊσος νά 
τόν κοιτουν παράξενα, καi φοβή
θηκε, γιατί θυμή9ηκε τ' άκίνητα 
κατήyορα μάιια του σκοτωμένου 
του ά5ελφου. 'Αλλq. πως η ταν δυ
νατόν νά είχε προκαλέσει τό μ'ί
σος άνθρώπων που δέ γνώριζε; r; Κάτι λά3ος θά εΤχε yίν2ι. J'Ίά
κάποιον άλλον θά τόν πέρασαν. 

Προχώ;Jησε στό χαμόσπιτο καί 
χιύπησε τήν πόρτα. 

-Τί θέλεις ά:ιό μένα; άκJυ.Jε
μιά θυμωμένη γυναικεία φωνή. 

-θά fjθελα νά σου δώσω τό
χαιρετισμό της είρήνης, ξένη yυ
ναϊκα- άποκρίθηκε ό Βιράτα
καί νά σέ ρωτήσω γιατί μέ κοιτά
ζεις θυμωμένα. Μήπως σου εχω 
κάuει κανένα κακό; 

:_ "Αν μου εχεις κάμει κακό; 
Τι-;τοτένια ττρ::χμαrα. 'Από yεμαrο 
πού ηrαν τό σπίτι μου, τό ά5εια
σες. υο,τι είχα πιό άy.:χπημένο, 
μου τό λήστεψες. Καί σκόρπισες 
στή ζωή μου τό θάνατο. Φευyα, 
νά μή βλέπω τό πρόσωπό σου. 

Ό Βιράrα σκέφθηκε πώς ή γυ
ναίκα αύτή εΤχε τρελλαθη. 

- Δέν είμαι αύτός πού νομίζε ις.
Ζω μακριά άπ' τούς άνθρώτrους 
καί δέν μπαίνω στή μοϊρα τους. 
Τό μάτι σου μέ παίρνει yιά άλλον. 

- Πολύ καλά σέ γνωρίζω. ΕΤσαι
δ Βιράτα, πού τόν όνομάζουν «ά
στρο της μοναξιας». �Ελα, λοιπόν, 
έπει1ή μέ ρωτας, καί κοίταξε τί 
μου εχεις κάμει. 

Τόν τράβηξε μέσα στό σπίτι, 
δτrο'J ξαπλωμένο σέ μι:χ ψάθα κοί
τονταν τό πτωμα ένός μικρου ά
yοριαG: 

- Τ · σκότωσες έσύ, πού σέ όνο
μάζουν αyιο. Νά, κοίταξε έδω, 
τόν άSειο ά,Jyαλειό. Έδω καθότα ι 
δ άντρας μου, δ καλύτερος ύφαν
τής του χωριοG. Οί μέρες μας κυ
λουσαν χαρούμενες καί τρία παιδιά 
ξύπνησε στήν κοιλιά μου. �οταν 
ξαφνι '{C( εμαθε yιά σένα πού αφη-

.. 
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σες σπίτι καί περιουσία � ιό: 
ν' άφοσιωθεϊς στό θΈό, καί τότε δ 
νους του θόλωσε. Μιά νύχτα ξύ-
1tνησα καί δέν τόν βρηκα σιό 
1tλάϊ μου. Είχε φύγει yιά τό δά
σος των εύλαβων, νά γίνει κι' αύ· 
τός έρημίτης. Σκεπ-τόμενος τό θεό

,. 

λησμόνησε έμας 1tού ζούσαμε άπ' 
..._τη δουλειά του. Φτώχεια επεσε 

στό Ο'Πίιι. Τό ψωμί ελειπε άπ' ιά 
'Παιδιά. Καί τό ενα μειά τό άλλο 
φεύγανε άπ' τόν κόσμο. Σήμερα 
'Πέθανε καί τό τελευταιο. ΕJσαι σύ 
'ΠΟύ τό σιtότωσeς, γιατί έσύ άπο
πλάνησες τόν άντρα μου. 'fί θά πεις 
γι' αύτό, ύπερήφανε, οταν θά σέ 
κατηγορήσω μπροστά στόν μεγά
λο κριτή; Γιά νά είσαι• σύ πιό 
κοντά στό θεό, τρία παιδιά μου 
πέθαναν. Ξεγέλασες τόν άντρα 
μου καί τόν εκαμες v' άφήσει τη 
δουλειά του, μέ 111v τρελλή tδέα 
1tώς μακριά άπ' τόν κόσμο είναι 
κοντήτερα στό θεό, παρά μέσα 
στη ζωντανή ζω11, 

Ό Βιράτα στεκόταν χλωμός καί 
μέ τρεμάμενα χείλη. 

- Δέν τό 11ξερα οτι εyινα άφορμή
νά σκονιάψουν άλλοι. Ένόμιζα 
πώς η�ουνα μόνος μου. 

-Που Είνο.ι, λοιπόν, ή σοφία
σου, σοφέ, ποίrδέν ξέρεις οτι κα· 
νένας δέν μποι:ει v' άποφύyει τό 
νόμο της άμαρτίας; Δέν είσαι, 
1tω:ρά ενας άyέρωχος, πού νομίζεις 
οτι έξουσιάζεις τίς πράξεις σου 
καί πώς μπορεις νά δίνεις μαθήμα· 
τα στούς άλλους. 

Ό Βιράτα εσκυψε μέ ταπείνωση: 
-Λές άλήθεια, yυναϊκα. Ό πό·

νος μας μαeαίνει περισσότερα άπ' 
δλα τά βιβλία των σοφών. t.έν 
ημουνα τατιεινος, οπως νόμιζα. 
"Ημουν ενας άyέρωχος. Τό εμαθα 
άπ' τόν 1tόνο σου, πού είναι τώρα 
κα� δικός μου. Άμάρτησα χωρίς 
νά τό ξέρω. Γιατί κι' αύτός πού 
δέν κάνει τίποτα, κάνει μιά πρά· 
ξη, κι' ό έρημίτης ζει κι' αύτός 
μέσα στόν κόσμο κι' έπηρεάζει κι' 
αύτός τή μοιρα των άνθρώπων. 
Συχώρεσέ με, yυναϊκα. θά γυρίσω 
άπ' τήν έρημιά, yιά νά γυρίσει κι· 
ό άντρας σου. 

"Αλλη μιά νύχτα πέρασε ό Βι-

.-

ράτα στήν καλύβα του, κι' tταν
ξημέρωσε, πηρε τό ραβδί του καt 
γύρισε στήν πολιτεία. Πηyε στο
βασιλιά κι' άγγιξε τήν άκρη τοί} 
φορέματός του, δείχνοντας μ' αύτό 
πώς θέλει νά τόν παρακαλέση yιά 
κάτι τί. 

-"Ας γίνει τό θέλημά σου- εί· 
πε δ Βασιλιάς. Τιμή μου νά βοη· 
θήσω ενα σοφό. 

-Μή μέ όνομάζεις σοφό, γιατί.
δ δρόμος μου δέν ηταν σωστός. 'Ή
θελα νά μήν άδικήσω τούς άνθρώ
πους καί νά μην πέσω σέ άμαρ
τία. Γιαυτό άπέφυyα κάθε δράση, 
άλλά δέν ηταν δυνατόν νά ξεφύ
γω άπ' τό δίχτυ, πού οί θεοί ε· 
χουν άπλώσει στούς άνθρώπους. 

-Π&:ς ηταν δυνατόν v' άδι- -
κήσης τούς άνθρώπους, άφου εφυ
yες μακριά άπ' αύτούς; Πως ηταν 
δυνατόν νά πέσεις σέ άμαρτία, 
άφου ζουσες μέ τό θεό. 

-Δέν άδίκησα μέ τή θ;έλησή μου.
θέλη,σα v' άποφύyω τήν άμαρτία, 
άλλά τό πόδι μας είναι άλυσσοδε
μένο στη γη, καί οί πράξεις μας 
στούς αίώνιους νόμους. 'Ακόμη 
καί ή άπραξία είναι μιά πράξη, 
καί δέν ηταν δυνατόν νά ξεφύγω 
άπ' τά μάτια του αίώνιου άδελφου, 
πού διαρκώς του κάνουμε καί καλό 
καί κακό, χωρίς νά τό θέλουμε. 
"Εχω άμαρτήσει επτά φορές, πού.· 
άρνήθηκα νά ύπηρετήσω τή ζωή. 
Φρόντισα μονάχα yιά τον έcχυτό 
μου:"ϊώρα θέλω νά ύπηρετήσω. 

-Δέ σε καταλαβαίνω, Βιράτα.,
Ποιά είναι ή έπιθυμία σου, νά ι ήv 
ίκανοποιήσω ... 

-θέλω v' άφοσιωθω στήν ύπη
ρεσία. Πλαναται οποιος νομίζει 
οτι είναι έλεύθερος. Μανάχα οποι· 
ος ύπηρετεϊ, οποιος άφιερώνεται 
σ' ενα ερyο κι' έρyάζεται γι' αύτό• 
με προθυμία, αύτός είναι έλεύθε·  
ρος. Μονάχα τό μέσον μιας πρά
ξης είναι δικό μας. Ή άρχή καί. 
τό τέλος, τά α'ίτια καί τ' άποτε
λέσματα, είναι των θεών. Έλευθέ
ρωσέ με άπό τή θέληση, γιατί κά
θε θέληση Είναι πλάνη. Μόνον ή 
ύπηρεσία είναι σοφία. 

-Δέ σέ καταλαβαίνω, Βιράτα.
θέλεις νά σ' έλευθερώσω, καί συy-
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χρόνως ζητας νά ύπηρετεϊς. ΕΙνcςι, 
λοιπόν, πιό έλεύθερος έκεϊνος 
πού ύπηρετεϊ, άrτό έκεϊνον πού δια

·τάζει: Δέν τό καταλαβαίνω.
-ΕΙναι καλό, βασιλιά μου, πού

οέν τό καταλαβαίνεις, yιατί αν τό
καταλάβαινεc,, πως θά μποροϋJες
-νά εΙσαι άκόμη βασιλιάς kαl vά
-bιατάζεις;

Τό πρόσωπο τοϋ βασιλια σκο
τείνιασε.

-'Έτσι, λοιπόν, πιστεϊ,εις πώς
.εκεϊνος πού έξουσιάζει είναι μι
κρότε,:>ος μπροστά στό θεό άπό
.-tκεινον πού ύπηρετεϊ;

-Κανένας δέν εΙναι οϋτε πιό
μικρός, οϋrε πιό μεyάλος, μπρο
-στά στό θεό.

-'Ώστε κάθε ύπηρεσία μοιάζει
μέ την άλλη καί καμμιά δέν εΙναι
�ικρότερη η μεγαλύτερη μπροσιά
-στό θεό καί στούς άνθρώπους ;
1 - Μπορε� βασιλιά μου, μερικά
πράματα νά φαίνονται μεγαλύτε
ρα μπροστά στούς άνθρώπους κι'
σ.λλα μικρότε,:>α μπροστά στό θεό,
κάθε ϋπηρεσία εΙναι ίδιας άξίας
μέ τήν άλλη.

Ό βασιλιάς κοίταξε σκοτεινά τό
Βιράτα. Ή ύπερηψάνεια έδάyκωσε
-την ψυχή του. Ή ματιά του εrτεσε
οτ' άσπρα μαλλιά τοϋ έρημίτη,
καί σκέφτηκε πώς δ Βιράτα θάρχι
-σε _vά τά χάνει άπό τά γεράματα.
Του εΙπε κοροϊδευτικά:

-θάσε\ες νά yίνεις έπισrάτης
τούς σκύλους μου;
Ό Βιράτα εσκυψε καl φίλησε τό

,:,οϋχο τοϋ βασιλια. 
Άπό κείνη την ήμέρα δ yέρον-

τας, πού είχε δοξασθη μέ τά τέσ
σερα όνόματα της άρετης, εyινε ' 
φύλακας σrά σκυλιά καί κατοικοϋσε 
μέ τούς ύπηρέτες στό κάτω διαμέ
ρισι-,1α τοϋ παλατιοϋ. οι yιοί του 
τό είχαν ντροπή καί δέν ηθελαν 
νά μαθευτη δτι δ έrτισrάτης των 
σκυλιων ηταν δ α\λοτε δοξασμένος 
πcqέρας τους. 

Ό Βιράτα έκτελοϋJε πιστά την 
ύπηpεσία του, επλενε τά σκυλιά, τά 
τάϊζε, τά καθάριζε. Οί σκύλοι τόv 
άyαποϋσαν- περισσότερα άrτό κάθε 
άλλον, καl ό Βιράτα ηταν πολύ 
εύχαpισrημένας yι' αύτό. 

'Όλες οι ιστορίες δέν μποροϋν 
νά εχουν δμορψο τέλος ... 

Τά χρόνια κυλοϋσαν χωρίς με
yάλα περιστατικά. Ό παλιός βα
σιλιάς πέθανε καί ηρθε καινούρ
γιος, πού δέ yνώριζε τό Βιράτα, 
καί μάλιστα μιά μέρα τόν χτύπη
σε μέ τό ραβδί του, έπειδή κά
ποι:>ς σκύλος τόν yccύyισε ... 

Καl δταν ό _Βιράτα πέ9ανε, κα
νένας δέ θυμήθηκε έκεϊvον πού άλ
λοτε εΙχε δοξασ9η μέ τά τέσσερα 
όν6ματα της άρετης. Τόν θάψανε 
στό λά<Κο μέ τά σκουπίδια, έκεϊ 
πού θάβαvε τούς δούλους Οί σκύ
λοι ού,:,λιάζανε δυ6 μέρες καί δυό 
νύχτες, εrτειτα ξέχασαν κι' αύτοi 
τόν Βιράτα, πού τό δνομά του δέν 
είναι γραμμένο στά χρονικά των 
ήyεμόνων καί δέν είναι σημειωμένο 
στά βιβλία των σοψων. 

Αύτή εΙναι ή ίστορία τοϋ Βιράτα. 
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ΠΑΡΧΕ! μιά περίεργη δμοι
ότης μεταξύ των άνακοινώ

σεω 11 τη; πνευματ:στικης κινήσε
(.ι)ς του 19ου αίωνος κα.t των 
-συ (χρόνων περί των ίπταμένων
δίσι.ων. Άπο τά μέσα του 19ου
-καt των μετέπ

,
ειτ� δεκα.ετηpίδ�ν, 

1ι ίtνευμα.τικη κινησις πpοσειλ
--κυσε την προσοχη διά τα πολ-

1. ,λα.πλχ μηνύματα. κα: τας διδα.
-σκαλίας. Το άποτέλεσμ-χ 6πηρξε 
� 1",λισtικός έκείνος αlών νά άν
-τιμετωπίση ποικιλία φαινομένων
προερχομένων άπό άοpάτους κό
,σμους. Τό &:νχμ:ρισ61ιτηtο αυτό
j'εγόνδς έπηpέασε τούς σκεπtο· .
J..Lένους άνθpώπους, αλλ' α.ί απο-

. 'καλύψεις αί δπ?ίαι προηλΟον
άπό τας π,ιευι,ιατισtικάς συγκεν
τρώ<Jεις έδ ημιούpγησχν διανοη
τική σύyχυ�ι, ίδιαιτέpως στους 
μελ_ τ1tας της απόκpυ:pης πλευ
_(;ας της ζω�;. 'Επpόβα.λε ή άνάγ� 
κη, διά μίαν ουσιω�εστέpαν δια
·ψώtισιν κα.ί φιλοσοφ:α.ν της κο
:.Ομικης τχξεως, ή δποία να κα.τα.
•στήση δυνα1r1 μίαν σύνθεσι τόσον 
-της άπόκpυφη; οσον κα.ί της άπο
-καθέδρας έπ.σtημονικης γνώσε-
<ι)ς, άλλά κα.ί των οάσεω ι των 

.,: οιαφόpων πίστεων τοίί άνθpώπου. 
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Τοϋ JAMES S. PERKINS . -> 

Τότε, στά .1870, συνέβη ενα 
γεγονός μεγάλη; σημασίας διά 
την σύγχpονον έποχήν μας, Δύο 
προσωπικότητες, γνωσtαί στους 
Θεοσόφου; ώ; «Διδάσκαλοι της 
Σοφία;», ανέλαοον νά συμμεpι
σθοίίν μετά τωy φωτεινών πνευ
μχτων τοίί κόσμου ώpισμένας α
πόψε ς της συγκεντpωθείσης σο
φίας των α.ίιί>ιων, περί της φύ
σεως τοίί σύμπαντ_ρς κχί της θέ
σεως του άνθpώπου εις αυτό. Ή 
γνώσις έξεtέθη διά πολλών μεσα· 
ζόντων, κυp:ως διά της δημοσι
εύσεως τG)ν τόμων της ΜΥΣΤΙ
ΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ της Μπλα
βάtσκυ. Τό εpyον τοίίτο περιέ
λαβε τrιν περιγραφή μιας κοσμο
γονίας καί · άνθρωπογονίας, εp
pιψε άπλετόν φως κατανο11σεως 
έπί της ενότητος της αληθείας, 
6πεγpάμμισε τόσον τάς άρχαίας 
οσον κα.ί tάς νεωτέρας θρησκείας, 
φιλοσοφίας, κα.ί έπιστ:ήμας καί 
συμπτωμα.τικιο; έταξινόμησε τά 
φα.ινόμεν:χ τοίί πνευματισμοίί. 

'Εμείς στόν 20όν αίωνα άντι
μετωπίζομε κα.ί πάλιν συν-�α:ρα
κτικά γεγονότα, τά δποία κατευ
θύ•ιουν τήν προσοχη τοίί κόσμου 
προς το βασίλειο τοίί άποκpυφι-

'Από τό The Am.erican Theosophist 
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σμοσ. Κατα τας &ρχας τοσ 
1950 ένεφα.νίσθη νέον κσμχ απο· 
καλύψεων από τό 6περπέρα.ν, και 
α.ύτη τη φοpα έλέχθη δτι προ· 
ηλθεν «έκείθεν τοσ· δια.στήμα.· 
τος». 'Όχι μόνον ε'ίχα.με νέα. από 
πολλα μέρη τοσ κόσμου περί το· 
πικων εμφανίσεων διαστημοπλοί
ων, α.λλα προφητεία.ι κα.ί πpοκη· 
ρύξεις εκδίδονται με α.υξουσαν 
σύγχυσιν 6πό δια.φόρων όργα.νώ· 
σεων «ίπτα.μένων δίσκων». 'Υ
πάρχουν περί τας 250 τοια.Οτα.ι 
όργα.νι�σεις ιως τώρα καt δ αpι· 
θμ6ς των α.ύξάνει, ή δε σχετικη 
κίνησις κα.υχατα.ι δτι κυκλοφορεί 
100 περιοδικά, έφημε:ρίδα.ς κα.ί 
δελτία.. Ιlολλα.ί από τ:χς δμά:δα.ς 
α.ύτας αποτελοσντα.ι από άτομα. 
που κα.ταοά:λλουν προσπάθεια.ν 
να ο1κειοποιηθοσν την αυθεντικό
τητα. της δια.πιστώσεως των ίπτα.· 
μένων αντικειμένων. Πολλοί με· 
λετητα.ί δίδουν σοοα.pάν προσο· 
χην είς ανακοινώσεις μετα.διδο
μένα.ς δήθεν ε1ς α.υτους 6πό ον
τοτήτων ποι, ερχοντα.ι από άλ
λους πλα.νήτας κα.ί ακόμη από 
άλλα. ήλιακα συστήματα! Αί λαμ· 
οα.νόμενα.ι διδα.σκα.λία.ι εχοuν συ· 
νήθως τό υφος έκπληκτικων κα.ί 
συνταρακτικών οεοα.ιώσεων' α.ί 
δποία.ι μεταδίδουν ε'ίτε δογμα.τι· 
κας δδηγία.ς απο απροσίτους πη· 
γάς, ε'ίτε έκτετα.μένα.ς εκφράσεις 
α.ί δπο ία.ι πα.ρα.τεί νουν τας έλ πί
δα.ς δια τό μέλλον τοσ ανθpώ· 
που, αλλ' επιμένουν δτι δια την 
πα.pουσα.ν σωτηρίαν απαιτείται 
«απόλυτος αποδοχη» κα.ί ένέργεια 
κα.τα τας προτεινομένας δδηγία.ς. 
•r πάpχει λοιπόν ώpισμένη ψευ
δολογία. ε1ς τάς δδηγία.ς α.ύτάς, ή
δποία. τας καθιστά 6π6πτους .

Ε[να.ι &νδια.φέpον να σημει:.ι>θη 
' δτι ε1ς τόν 19ον α.1ώνα:, δ t:tν & 

περιχαρακωμένο; 6λισμός εμενε:. 
αδια.ψιλονίκη,τος σ:ην άρνφί του,, 
περί συνεχεία.ς της ζωή; πέρα.'!' 

r C \ 2. τοσ τα.φου, αι πνευματιστικα.ι ι.�;· 

ποκα.λύψεις έτόνωσα:ν τάς α1σ�η
μα.τικάς τάσεις, 1δίως εκείνων οΕ: 
δποίοι δια.κα.ως έποθουσα.ν μία. ε
πικοινωνία. με τους αγαπημένου; 
των νεκρούς. l\lετά πά:ροδον έyός. 
α.1ωνος ,. με την προσοχη 1.οσ κό· 
σμου προσηλωμένη επί μιας νέα.ς 
κα.τα.κτήσεως τοσ διχστήμα.τος 
καί της υλης, α.ί αποκαλύψεις. 
περί των ίπτα.μένω·ι δίσκων αφο
ροσν κυρίως την δια:νόησιν, τηv 
αστροφυσική' την κοσμολογία., 
τας δvνα.τότητα.ς των πτήσεων • 
ε1ς τό διάστημα, τά πεδία της 
δυνάμεως κ. τ.λ. 

'Εν τψ μετα.ξυ διάφοροι μελε
τητα.ί ασχολουντα.ι με τη·ι εξέτα
σιν των πληροφοριών περί των 
ίπτα.μένων δίσκων 6πο τό φως 
των 1σχuουσων Θεοσοφικων αρ
χων κα:ί τής εγκύρου επιστημο· 
νικης γνώσεως. Τά φαινόμενα. 
των ίπταμένων δίσκων πpοοάλ-_ 
λουν ερωτήματα ώς πρός την
πα.ρατηpηθείσαν νοήμονα. επιτη
δειότητα χειρισμου καί την επί
τευξιν της απαιτουμένης ταχύτη
τος διά διαπλανητικας πτήσεις. 
Διά την επίτευξιν τοιούτων
ταχυτήτων η καί την αναγνώ
r,;ι :ην πα.rαt'Ι)pηθέντων φαινομέ
νων θά εχρειάζετο εξαϋλωσις 
των σωμάτων των τριων διαστά
σεων ε1ς σχήματα ανωτέρων διχ
στάσεων. 'Αντιστρόφως, οίοδή
ποτε διαστημόπλοιον τό δποί
ον 6ποτίθετα.ι δτι φθάνει ε1ς; 

την γειτνίασιν της γης, θά πρέ_ 
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1tει να δλοποιηθη &:ντικειμενι
' ιχ.ω·ς �πο την &:όpα:τον κα:τά-

f ι στα:σιν της τετάρτης διαστάσεως. 
Δεν πρέπει να πα:pα:6λέψωμε, εν 
τούτοις, δτι οfα:δήποτε εμφάνισις 
έκ της τετάρτης διαστάσεως, είτε 
έκ του πεpι6άλλοντος του ίδικου 
μα:ς.πλα:νήτου, είτε εκείνου άλλων 

' πλα:νητων, θά ητο &:να:γκα:στικως 
μία: φ α: ι ν ο μ ε ν ι κ η μόνον υλο-

, ποίησις. Ή γνώμη λοιπον δτι 
δλα: τά φαινόμενα: των διαστημο
πλοίων πpοέpχοντα.ι lκ του πεpι-
6άλλοντος της γης δεν είναι πα:· 
pάλογος υπόθεσις &:πο Οεσσοφι
κης &:πόψεως. 
- 'Υπάρχει σημαντικος ογκος
θεοσοφικων γνώσεων περί του
&:στpικοσ· κόσμου με την λεπτήν

- του ϋλην δια:χυνομένην &:ro το
φυσικόν μας πεδίον. 'Όλα: τά
φαινόμενα: τοσ κόσμου εκείνου
θεώμενα: έκ τοσ φυσικοίi πεδίου
φαίνονται &:πα:π1λά, είναι το δλι
κον της συστάσεως των όνείpων.
'Ένα: άτομον, το δποίον συγκεν
τρώνει &:pκετη πpοσοχη στο θέμα:
κα:ί κατα:6άλλει &:pκετ� προσπά
θεια:, ήμποpεί νά ελθη είς έπα:·

· φηv. με υλοποιήσεις έκ τοσ_ &:πο
κpύφου κόσμου. Άλλ' αv δεν εχη
&:pκετην &:ποκpυψιστικην έξάσκη
σιν, διά νά κpίνη την πρα:γμα:τι-

. κην φύσιν των υπερφυσικών φαι
νομένων, δεν θά έμποδίση τίποτε
την δημιουργίαν της ψευ3αισθή
σεως, χωp.ίς νά το υποπτευθη
κάν, λ.χ. την έπι6ί6ασιν επί ιπτα
μένου δίσκου, την μετίχφοpάν του
.είς- τον 'Άpην η είς τον πλα:νή·

1 την «Χ» η κα:ί είς άλλον Γάλα
, . ξία:ν &:κόμη, κα:ί την έπιστpοφην 

εις την γην με τr,ν &:κτινο6όλον 
',' · φευδαίσθησιν δτι εκα:με «κοσμι-
J,: ,_. 

κην πεpιοδείαν», ένφ δεν εγκα
τέλειψε ουτε στιγμην κα:θ' δλο� 
το διάστημα: την φυσικήν του 
θέσιν. 

Είναι &:νάγκη νά πpοσέχωμεν 
πάρα: πολυ τάς &:ντιλήψεις μας 
περί του &:ποκpύφοu κόσμου δ 
δποίος μας πεpι6άλλει, έαν θέ
λωμεν νά δια:κpί νωμεν τί ε ί να:ι 
σημα:ντικον κα:ί τί &:σήμα:ντον Ύ} 
&:κόμη-έξώφθα:λμος · νοθεία:. 

Είναι έμφανες δτι ή &:νθpωJtό· 
της ευρίσκεται εις τά πpωτα: μό
νον στ.άδια: της ένημεpότητος πεp!. 
τοσ πεpι6αλλοντος τοσ πλανήτου 
μα;ς κα:ί δτι υπάρχουν πολλά, πε
ρισσότερα: &:πο δσα περιλαμβά
νει ή φιλοσοφία κα:ί ή επιστήμη. 
'Αλλά έφ' δσον δ τόπος -καί '1 
θέσις &κάστου πράγματος εις το 
διάστημα:, &:πο το άτομον μέχρι 
του &:στέpος, ρυθμίζονται υπο 
παγκοσμίων &:pχων α:ί δποία:ι έκ
φpάζοντα:ι διά φυσικών νόμων, fι 
άπλη λογικη προστάζει δτι οϋτε 
οί. άνθρωποι, οϋτε τά οντα: ε!να:ι 
δυyα:τοy Υά κινηθουy εςω της ΚΟ·

σμικης τοποθεσίας των, έκτος 
αν ή δύναμις προ� τοιαύτην έ
νέpγεια:y δημιο.υpγείτα:ι υπο νομί
μου σχεδίου προς μίαν τοια:ύτην 
μετα:τόπισιν. 

Ή τοιαύτη &:ντίληψις μας, φέ
ρει ενώπιον τοσ ερωτήματος κα
τά πόσον δ άνθρωπος ήμποpεί ν� 
έλπίζη δτι θά πpα:γματοποιήση 
τά διαπλανητικά ταξίδια:. Ση
μα:ντικον ε ί να:ι α:ύτο που &:ναφέ
pουν α:1 «Έπιστολα:ί Μαχάτμα:» 
(έπιστολη 13) « ... το σωμα: του. 
&:νθpώπου είναι. σ�νδεδεμένον με. 
τον πλα:νήτην α:ύτον καί θά πα:
pα:μεί νη δια παντος μέσα εις α:ύ
τόν». :Μήπως ή 6ε6α:ίωσις α:ύτη. 
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υπονοεί δτι, καθόσον γνωρίζουν 
<;[ Διδά-::�κχλοι, δεν πρόκειτ-χι να 
πραγμχτοποtηθη μεταφορά &:ν
'θρώπων &:πο τον ενα πλ-χνήτην 
ε1ς 1ίΟΥ άλλον; 'Ίσω;. Διότι, π,:
ρατηρουμεν δτι ή πρόοδος της 
συνειδήσεως συvτελείται προς τα 
ενδον, πρ>.ις το οάθο; του κέντρου 
-του Είναι.

Ή δριζ6ντ:ος έπέκτ-χσις της δια
του &:έpο; φυ:,ικης περιπλανήσε
ως εlς το περαιτέρω διάστημα,
όλί γα θ:χ προσθέσ η εις το πχρον
1tεριοάλλον του ανθρώπου διά
τον άνω σι.οπ5ν, έκτος της τονώ
σεω� πού θα διί>, η εις την έξε
pεύνφιν του διαστήματος ;..pος

/ 

&::ρύπ ,ιισιν ανωτέρων ικανοτήτων 
τ 7)ς &:νθρωπί νης συνειδήσεως. Ή 
πρόοδος, δμω;, αυτου του είδουg 
&:πχιτεί δπω;; εκαστον άτομον &:-. 
νχλ&οη την ευθύνην της περαι-, 

'ξ λ'ξ ' δ θ' ;ι; τερω ε ε ι εω; του: τι α υ.να-
λ&οη νά πειθαρχήση τας επιθυ
μίας του κχί τον νουν του, καί 
θα καταοχλη προσπαθείας δια 
τήν &:νάπtυξιν πλήρους συνειδή-

. σεω; δια τήν παγκ6σ·μιον 'Αγά-
πην καί τον πα:γκ6σμιον Νόμον, 
πpίν δοκιμχση νά &:να.λιχβη τήν 
διεύθυνσιν μεγαλειτέρων δυνάμε
ων, α:ι δπο ίαι ε :ιρίσκοντα:ι λα:νθά
νοιισα:ι εις τή•ι φύσιν του. 

Ή ζωή δέν είναι εi>κολη γιά κανέναν μας. Πρέπει δμως νά �χοu
με άντοχη καt έμπιστοσύνη στόν έαuτό μας. Πρέπει νά πιστεύ•οuμε 
-πώς γιά κάτι εϊμαστε προικισμένοι και αύτb τό κάτι να τό έπιδιώ
κοuμε, δσο καt νά κοστLζη, άκόμη καt δταν τά πάντα φαLνεται νcι 
στpέφωνται έναντLον μας. 

Μαντάμ Κιουρί \ 
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Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤ Α 

ΘΑ ΦΑΝΕΙ πχράξενο δtι
σ' αυτό τον α.1ωνα., με τίς 

-χιλιάδες τους καλλιτέχνες του, 
τις έκα.το ιτάrε; τά καλλιτεχνικά 
-του μνημείχ κα:ί τά μεyα.λοπρε
"Πη του μουσεία. ζωyρχφικής, 
• πορουμε άκόμα. νά θέσουμε τό
-έρώτημα.: 'l'ί έννοεί κα.•ιείς πρα.
·γμα.τικά με τη λέξη «καλλιτεχνι
:κό»; Μά άκρι6ως στον α.1ωνα. μα.ς
πρέπει νά τεθεί τό έρώτημα:, yια:
·,:ί yεy,νότα. πρόσφατα που εχουν
�tα.ρα.χθεί μέσα. στον κόσμο των
:κα.λλιτεχνων κάνουν νά διστάζει
κανείς στο νά παραδεχτεί σάν

\ -�αλλιτεχνικό τό κάθε τί που κά
-νουν α.ύtοί οί ανΟρωποι. 

Πριν λί yα. χρόνια. είδα._, σέ: μιάν 
�κθεση στη Γερμα.·ιία., ενά κεφάλι 
-από μάρμαρο που προξένησε σ� 
,v.έ.να. μιά βα.θειά έντύπωση. Για.
�ί δεν είχε πα.ρ-χ ενα. μάτι· τό 

ισό του προσώπου ήταν φυσιο
.).οyικό, το άλλο μισό δμω; άπο
-zελοϋσε μια λεία. μαζα. άπ' τό σα-

ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Του C. J111arajadasa 

γώνι ώ; τό μέτωπο, σiν νά μην 
ήταν ποτέ: προωρισμένη ή πλευ
ρά α.ύtη ναχει ενα κοίλον κι' 
ε�α. _μάτι. �α.νένα. άνθρ�πrνο πα.;·
οι δε γεννηθηκε πc.τ, ετσι · κανε
να πρόσωπο άνθρώπου, πουλιοϋ 
η ζώου που ή φύση εχει γεννή
σει μέσα. στον έξελικτικό της μη-· 
χα.νισμό, ΟεΥ εοωσε ποτέ: t'Y)Y πα.
pα.μικpη άφορμη στον καλλιτέχνη 
γιά νά δημιουργήσει ενα. τέτοιο 
πρόσωπο. Το πρόσωπο α.ύτό δεν 
ήταν &πλως προπλα.σμένο στην 
ά ργιλλο fι στο γϋψο· δ δημιουρ
γός του είχε λάβει τον κόπο νά 
τό γλύψει πάνω · στο μάρμαρο! 
Κα.ί τό έπεδείκνυε σάν κάτι τό 
«καλλιτεχνικό». Μ& ήταν τέτοιο; 
Γιά μένα. ήταν ενα. τερα.τ_ούργη
μα.. 

Θυμαμα.ι έπίσης μιά ε1κόνα. που 
παρίστανε τη Νέα.-'f όρκη χαί 
που ceιyούραρε στην cδια: εκθεση, 
�πταν ενα. εργο «κυ6ιστικό» 1 μά 
δ πίν«κα.ς (tableau)' ήταν δ,τι 
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θα μποροσσα να έκτελέσω έγώ δ 
ίδιος, :2ν παίρνοντας είκοσι κάρτες 
της Νέας 'Υόρκης καί κό6οντας 
την κάθε μια σε κάθε είδους γω
νιακα σχήματα, τίς κολλοσσα πά
νω σ· ενα χαρτόνι ετσι δπως τύ
χαινε. Κι' αυτη έπίσης τή φο
ρά, το εργο παρουσιαζόταν απ· 
το δημιουργό του ώς «καλλιτε
χνικό». 

Εrναι περιττο να πολλαπλασι
άσω τα παραδείγματα. 'Όσοι ε
χουν ακολουθήσει την έξέλιξη 
της ζωγραφικής καί της γλυπτι
κής (καί σε μερικές περιπτώ
σεις, έπίσης, της αρχιτεκτονικής), 
θάχουν την ανάμνηση αντικειμέ
νων, τα δποία, παρουσιαζόμενα 
σαν «καλλιτεχνικά», τούς άψη 
σαν μιαν έντύπωση &:ποστροφης. 
Ό καλλιτέχνης συχνd: όνομάζει 
καλλιτεχνικο ενα πράγμα πού δ 
6έ6ηλος τ· όνομάζει ανόητο. Και 
σ· αυτές τίς περιπτώσεις μaς ετ
ναι αδύνατο νά παραδεχτοσμε 
σαν «καλλιτεχνικό», έκείνο πού δ 
καλλιτέχνης τ· όνομάζει ετσι. 
Ή οεοαίωση ποϋχουv κάνει μερι· 
κοί διευθυντές φρενοκομείων δτι 
πολλές απ· τίς δημιουργίες της 
κυοιστικης τέχνης θα μπορουσαν 
νd: παραλλ ηλισθοσν με σχέδια 
πού εχουν κάνει οι τρόφιμοί τους, 
γίνεται &:φορμη να διστάζουμε 
&:κόμη περισσότερο. Με άλλα λό
για, μποροσμε να σεβόμαστε και 
να θαυμάζουμε εναν καλλιτέχνη, 
μα δε μποροσμε &:ναγκαστικα νd: 
δεχόμαστε το κριτήριό του της 
«καλλιτεχνικής» ίδιότητας. 

Κάπ•Ηε ήταν αξίωμα δτι γιά
ναναι ενα αντικείμενο καλλιτεχνι
κο επρεπε ναναι καί ώραίο. 
$ Αλλα στο διάστημα της τελευ-

ταίας πενηνταετίας, οί καλλιτέ
χνες μας δοκίμασαν να μaς ογά
λουν &:π' αυτη την παράδοση
Ίσχ υρίζονται πως fι εννοια τοσ. 
ώραίου, ετσι καθώς την εχι;υν ο[ 
βέ6ηλοι, δεν εχει τίποτε το, κοι
νον με την «Τέχνη». :Μόνο δ καλ
λιτέχνης, λένε, ξέρει έκείνο πουι , 
ετναι καλλιτεχνικό, κι· δ βέβηλος 
πρέπει να συμμορφώνεται στίς α
ποφάσεις των καλλιτεχνών. Μερι
κοί δμως άπο μaς τούς 6ε6ήλου 
α1σθάνbνται, ΙΧΠΟ ενστικτο, πωι; 

' , , 1' i .,. , υπαρχει αυτοσ Κstτι τv •-rευτικο_ 
'Υπάρχει κ�που ενα &:ληθινο κρι-
τr1ριο έκείνου πού είναι «καλλι
τεχνικό». 

Μέσα στην ερευνά μας γι· αυ
το το κριτήριο πρέπει νά δυσπι
στ11σμε στίς προλήψεις. Τό εν
στικτο μaς κάνει ν· απορρίπτουμε 
δ,τι μaς είναι ξένο καί 1δια1-:εροc. 
δ,τι &ντιτίθεται στην παρά.δοσ'Υ/1 
μας. Αυτό εχει &:π.οδειχτεί σαψέ
στατα στην έξέλιξη της ευρωπαι
κης μουσικής. Κάθε οημα προς: 
τα έμπρός-ετσι δπως τό βλέπου
με σήμερα-θεωρήθηκε στην αρ
χή σαν μια καθαρή κακοφωνία 
οχι σd:ν οημα προς τά έμπρός,,, 

&:λλd: σ.ά μια όπισθοδρόμηση_ 
Ένίί> fι μουσική αναπτυσσόταν, 
&:π' τον Palestrina στον Bach 
&:π' τον Bacl1 στον Beethoven,. 

απ· τον Beethoven στον Wag
ner, πάντα όπηρχαν πρόσωπ� 
(καί μάλιστα πραγματογνώμονες. 
μουσικοί) πού κουνοσσαν το κε
φάλι μπροστα σ· έκείνο -πού τότ 
φαινόταν ενας παραλογισμός. Ή .. 
έχθρικότητα - ποϋδειξαν στoν
Wagner στην &:ρχη τής καρριέ
ρας του, γιατί είχε συλλάοει κι,.. 

έφαρμόσει μια κλίμακα &:πστe--

. t ,. 

t 

' ,, 
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' �pυμένη οχι άπο έπτα μα άπο, 
οεκατρείς νότες-ε!ν° άκόμα ενα 
επεισόδιο qτη σύγχρονη ίστορία. 

' .. Ακόμη και το ε1δικεuμένο αυτι 
:των ίδιων των μοuσικων χρειά
στηκε να έξασκrιθεί έκ νέου σε 
·μιαν άλλη μουσικη· κατανόηση

· -πρίy μπορέσει να δε�τεί ώς «καλ
λιτεχνικη» τη μοuσικη του Wag
--ner. Μα οί ντισονά:ντσες της μοu
σικης του δεν ε!ναι πια τέτοιες
-για κείνους που εμαθαy y' άπαy
τουy στίς ευρύτερες αυτές σuλ
:λ ήψεις της συμφωνίας.

Το 'ίδιο και το &νατολίτικο 
-α.υτί έπί πολυ καιρο δεν μπορεί
να κιχταλά:βει τί ε[ναι ή δuτικη
.άρμονία, γιατί εχει συνηθίσει

. <{Jtη μελωδία που δεν τη σuνο
<δεύοuν �ccords. 

Έξ άλλου πάλι, το δuτικο αυ
-:ι:ί εχ ει την εντύπωση πώς κατι 
έχει μείνει άτέλειωτο, σα yα «κρέ
μεται στον άέρα» δταy τελειώνει 
ενα ίνδικο τραγουδι, έπειδη δεν 
τελειώνει σε μια πλήρη σuγχορ
·cία. ·�Υπάρχουν στην Τέχνη πολ
:λοί τρόποι που τους κuττά:ζοuμε
J:Lε δυσπιστία στην άρχή, μα που 
:μας άρέσοuν καί μας γίνονται 
-πολύτιμοι, 5ταy δ ·α1σθητικος δρ
Ύανισμός μας εχει υποστε.ί μια
καινούργια έξά:σκηση

·.•

Κατα συνέπεια, δταν. δ καλλι
-τέχνης ξεκαθαρίζει ενα καινούρ
γιο εδαφος, καί παράγει εκείνο 
που φαίνεται σε μας σαν κάτι το 
,άνόητο, δε θα πεί πώς εμείς, οί 
:6έ6ηλοι, είμαστε στην άλήθεια 
κ�ί πώς δ καλλιτέχνης εχει άδι
κο. �αί δμως δείξαμε πώς δε 
μπορΘυμε yα παραδεχτουμε πά:y
'tα, σαν εyα άπόλuτο κριτήριο, 
την κρίση του καλλιτέχνη που 

.; •' ) 
' _ιι 

1 

ιιτ 

άφορα έκείνο που ε[ναι «καλλι
τεχνικό». Μπορεί ενας καλλιτέ
χνης να παραγά:γη πράγματα για 
τα δποία ενας άλλος καλλιτέ
χνης θάχει τη 6εβαιότητα πώς 
δεν _ε!ναι καθόλου καλλιτεχνικά:, 
αν καί μπορεί άπq ευγένεια να 
μη θέλει να το πη. Ό Mendel
sohn δεν είπε για την Ένά:τη 
Συμφωνία: «Δε μου χαρίζει καμ· 
μια ευχαρίστηση»; Μα ο,τι κι' 
αy μπορουy να σκέπτονται &μοι-
6αία για τα εργα τους οί καλλι
τέχνες, δλοι σκέπτονται το ίδιο 
δσον άφορα το γουστο του άμύη
του-δ δποίος άσφαλως δεν ξέ
ρει τί εΙναι «καλλιτεχνικο» ένόσω 
δεν υποκλίνεται μπροστα στίς 
διακηρύξεις τους . 

Γιαuτο λο.πόν, που θα 6ρουμε 
το κριτήριο της καλλιτεχνικής 
1δtότήτας; Δεν ξέρω αν θα το 
6ρουμε δλοι στηy ίοια θέση, μα 
θα πω που τώχω 6ρεί έγώ · δ 
ίδιος. 

Θεωρω σαν άξίωμα- δτι ή Τέ- . 
χνη, ώς «συγκεκριμενοποίηση» 
του υπέρτατου, ε!yαι άχώριστη. 
απ' δλα. τα μεγάλα κι, ευγενή 
πράγματα της ζωης. Μολονότι 
δεν ε!ναι μέσα στο ρόλο της 
Τέχνης να κηρύττει την ήθικη 
στους άνθρώποuς (που ε!ναι δοu
λεια της θρησκείας), δμως για 
μένα, ή Τέχyη κι' ή Θρησκεία 
εΙ�αι άχώριστες. Κατα τον tδιο 
τρόπο, ή Τέχνη καί ή Φιλοσοφία 
ε!ν' επίσης άχώριστες, κι' αίσθά:-. 
νομαι δτι παντου δποu.είναι πρα
γματικα ή Τέχνη εκεί υπάρχει κι' 
η 'Επιστήμη. Κατά συνέπεια, σε 
κάθε τι που άξίζει το έπίθετο 
«καλλιτεχνικο» δεν υπάρχει μό
ΥΟΥ ή Τέχνη, μα κα:ί ή Θρ-φκεία., 

. \ 

' 
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ή Έπιστήμη κι' ή Φιλοσοφία:. 
'Αν λοιπόν, μια δημιουργία: . 

που θεωρείται «κα:λλιτεχνικη» 
απομακρύνεται από κείνο που 
μοσ φαίνεται νανα:ι ή Άλήθεια: 
στ' άλλα: χωρίσματα: της ζωής 
πού ανέφερα:, α:υτη ή δημιουργία: 
για μένα: δεν είναι «καλλιτεχνι
κή». ΊΌ κριτήριό μου δεν είναι 
κατ' άνάyκη τό κριτήριο τω11 
άλλων, μα τοvλάχιστον εχω ενα: 
κριτήριο. Προφανώς, πρέπει νΙΧμαι 
ετοιμος να δεχθω ενα διαυγέ
στερο δραμα της 'Αλήθειας άπο 
κείνο πουνα:ι δικό μου σήμερα:. 
Μπορεί να χρειαστεί ν' άναθεω
ρήσω τό κριτήριό μου. Δεν πρέ
πει να ξεχνω πόσος καιρός μοσ 
χρειάστηκε για να εκτιμήσω το 
μουσικο χαρα:κτηρα: των συμφω
νιών του \Vagner, κι' άπο ποια· 
μεγάλη εξάσκηση είχε ανάγκη τ' 
αυτί μου-κι' ακόμα: εχει- για 
να παρακολουθήσω τούς περίπλο
κοtις συνδυασμους της ορχηστρι
κής μουσικής. 

Μα: για: ενα πραyμα: είμαι 
6έβαιος: δτι δσα περισσότερα: 
ξέρω πάνω στη Θρησκεία, στην 
'Επιστήμη καί στη Φιλοσοφία, 
πιο θαυμα:στο γίνεται για μένα 
κάθε κα:λλιτεχνικο αντικε(μενο. 

«Κάθε μεγάλη τέχνη είν' ενα 
εγκώμιο. Τέτοιος είν' δ δρισμος, 
τοσ Ruskin. ':Αν είναι άληθινος 
δ δρισμος αυτός, μπορουμε να: 
τον μεταφέρουμε και σ' άλλα πε-

δία καί να: πουμε: «Κάθε μεyά- •• 
λη Θρησκεία εrν· ενα εγκώμιο ... 
κάθε μεγάλη επιστήμη εlν' ενι;G; 
εγκώμιο, �άθε μεγάλη Φιλοσοφί"- - � 
είν' ενα εyκιίιμιο». 'Αλλα: εyκώ-' 
μιο τίνος; Έδω δ καθένας πρέ-· ·, 
πει ν' απαντήσει μόνος του στο, 
ερώτημα. Εέρω τι είv' ή άπάν-
τησή μου, δεν πρόκειται άλλω 
τε yιαυτην τώρα:. Μα: · δλα _ τα. 
πράγματα τ' άληθινα: μεγάλα.. 

- άντικείμενα, πράξεις, στοι
χεία, στο άτομό η στην δμάδα-· 
ε[ν' ενας επα:ινο; (μια δόξα). 

'Οταν τα: πράγματα εδω-κά
τω μπορουν να: προσ:ρερθοσν ώς 
δόξα στα πράγματα που ε[ ναc: 
πέραν κα:ί εκεί επάνω, τότε ε ί
ν α  ι κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ά. "Οτα:-, 
τα πράγματα της ϋλης φαίνονται.. 
ετοιμα: να πετάξουν πάνω σ' αό
ρc:τες φτεpουyες προς ενα: _ύψηλο
, Αρχέτυπο, τότε ε ί ν α:  ι κ α λ
λ ι τ ε χ ν ι κ ά. 'Όταν εκείνο που, 
παρουσ_ιάζεται στις α1σθήσει 
μας μας μιλεί οχί μονάχα για. 
τον 'Άνθρωπο, μ' ακόμα: καί για:. 
το Θεό, τότε ε ί ν α: ι κ α: λ λ �
τ ε_ χ ν ι κ ό. "Οταν στχ πράγμα-. 
τα η στα γεγονότα ή 'Αρχη απο
καλύπτει καί το Τέλος, τότε. 
ε l y α ι χα λ λ ι τ ε  χ V ι κ·ά. 

Για: τουτq, δτα:ν μια: ψυχr; 
γνωρίζει το δρόμο της Τέχνης., 
δλοι οί άλλοι δρόμοι εlν' επίση 
�ρόμοι της. 

(Μετάφρ. Κατίνας Φράγκου} 

Χαράξετε μιά εόθεία γραμμη άπο lμπρόc; σαc; μέχρι την aιωvιό .... 
�τα. 

Παστέρ 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΦΆΝΕΡΟ πώς δ
ήρεμος νους είναι το κλειδί

γι� την κq.τα.νόησι των προβλη·
μάτων της ζωης. 'Ένα τέτοιο
πνευμα. δίδει στο άτομον κα.θαρη
καί όρθrι άντίληψι περί πραγμά
τωv καί γεγονότων. Άντίθετα·, δ
ταραγμένος νους θολώνει α.υτο
που προσπαθεί ν' άν�ιληφΟη.
Εlνα.ι δε άπα.ραί τητος ή όρθη άν
τίλ ηψις περί του άντικειμένου
των πραγμiτων για μια όρθη 
κρίσι καί έκτίμrισι. Έφ' δσον δ.
παρατηρητης επεμβαίνει στο άν-
τικείμενον που προσπαθεί ν' ά.ν-
τιληφθη, ή άντικειμενικότης της
δράσεως καθίσταται άδύνατη. 
Af διαταρα.χαί του νου δημιουρ-
γουνται άπο τον παρα.τηρητη.για
να προστα.τεύqη το άτομικό του
·συμφέρον. Συνεπως, έκτος εαν

ι παύση δ παρατηρητης να γίνεται
f. διερμηνευς κα.ί άναλάβη τον ρό

i λο του μάρτυρος είς δλα. τα γε·

;
fr.._ 

γονότα., καθίσταται &:δύνατη. για
τον άνθρωπο ή όρθη κα.ί &:ντικει
μενικη &:ντίληψις. Ό παρατηρη·
της γίν.ετα.ι μάρτυς μόνον δια της
ένεργεtα.ς τοσ ήρέμου νου. • Αλλα ·

s,,,. � ... 
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Του Rohit Mel1ta

το ζήτημα είναι τουτο: Πως θα
φθάσωμε. στην ενέργεια. αυτη τοiJ.
ήρέμου νου; 'Εάν· δ ήρεμος νους.
καθιστα τον πα.ρα.τηρητη μάρτυ
ρα., μήπως τουτο σημαίνει πλήρη;,·
παθητικότητα της συνειδήσεως;. 
Καί μ11πως 1ι άντικειμενικη &:ντί
ληψις άπαιτεί παθητικότητα κα
τά την ενέργεια. της παρατηρή
σεως; Εlνα.ι πολυ φανερον δτι σ ..
εναν παΟητικο νου λείπει ή εννοια.
τfις ενημερότητος- καί πως είναι
δυνα.τον ν· &:ντιληφΟη δ νους�
δταν δεν είναι ενήμερος; Ό μάρ--·
τυ;, γιά να εκτελέση άποτελεσμα:-. 
τικά το εργον του, όψείλει να.. 
εlναι τελείως ενημερωμένος έ-πι
δλων των γεγονότων. '�λ�α έάν·,. 

καθώς παρατηρεί, παρα:δί'δετα:C;.,
σε ερμηνείες, τότε παύει νά είναι·
μάρτυς. Ή ενημερότης χωρίς 
ερμηνείες, !lναι ουσιώδης γιοο.
την &:ντικειμενικη άντίληψι πρα
γμάτων :καί γεγονότων. 

Ή jνημερότης συνοδεύεται συ
νήθως με ένόχλησι, ευχάριστη �
δυσάρεστη. • Αλλ' δ ήρεμος νους 
εχει την ένημερότη:cα χωρίς έν6-
χλησί. Περιττον να λεχθη δτι 6.

'Από τό The Indian Theosophist, Varanasi
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παθητικος νοσς δεν δοκιμάζει έ
νόχ λ ησιν, αλλα ενας τέτοιος νοσς 
στερείται ένημεpότητος. Εϋκολο 
ετναι να μrιν ένοχληται κανείς, 
δταν δεν ύπάpχει ένημεpότης. 
Να απομακpυνθοσμε απο ενα α· 
τυχες γεγονός, να προσπαθήσω· 
με να ξεφύγωμε, να κλείσωμε τα 
μάτια, είνχι πράγματι μια προσ
πάθεια προς- κατάπνιξιν της έ·ιο· 
χλήσεως_ που έδημιούpγησε ή έ- . 
-νημεpότης. • Αλλιχ τέτοια κατά
πνιξις, αντί να πpαγματοπσιήση 
ένα ήρεμο νοσ, δημιουργεί πεpισ
{;όtεpη εντασι στην ένόχλησι. 
Πως μπορεί κανείς να φθά.ση 
στην ένημεpότητα χωρίς ένόχλη· 
�ι; Ετναι έντελως φανεpδ δτι ή 
�ιαταpαχη ε1ς τον νοσ · δημιουp· 
1είται απο τας σχέσεις. 'Ένα 
πράγμα, ενα γεγονός, ενα πρό
σωπο, μια 1δέα, αρχίζει μία άλυσ
σίδα σχέσεων μέσα στο νοσ καί 
.κάθε μι� απο ; τας σχέσεις αυτας 
δημιουργεί διαταραχή, είτε ευ· 
χάpιστη, είτε δυσάρεστη. Αυτη 
λοιπον ή άλυσσίοα των σχέ
σεων ετναι · πράγματι ή έξήyη· 
σtς που δίοει δ νους σ' έκεί
'VΟ που σκέπτεται. Πολλάκις ή 
iξήγησις αυτ� δίδεται ασυναί
σθητα καί αυτο σημαίνει δτι' δεν 
είμεθα καν ένήμεpοι των σχέσε
ων που ελα6ον χώ�αν, το δε ση· 
μ;αντικο σημείο είναι τοίίτο: · Πως 
θα έλευθεpώσωμε το νο,σ απο την 
i(.λυσσίδα των σχέσεων για να 
φΘάσωμε στην ένέpγεια της κα-
1θαpας ένημεpότητος; Για . τον 
σκοπο αυτο συνιστάται δτι οφεί
.λpμι; να παpατηρήσωμε τον 1δι
.κόν μας νοσ. Ή δυσκολία δμως 
εγκειται στο δτι δταν αρχίζωμε · 
�α: παρατηροσμε την ένέργεια 

τοσ νοσ, αύτη ή ίδιιχ ή ένέp- ϊ
γεια σταματά καί δεν μένει τίπο- · 
τε προς πχpχ.τήpησιν. Ετναt άρα-
γε δυνατον να πχpατηpήσωμε 
το νοσ χωρίς να διακόψωμε την 
ένέpγεtά του; Συνήθως ή παpα
τήpφι τοσ νοσ μας συνtελείται 
μετα το γεγονός-οχι στο μέσον 
τοσ γεγονότος. Ουτω ένέργεια 
καί παρατήρησις ψχίνονται να 
εχουν αμοιβαία αποκλει'ότικότη 
τα . Μήπως μποpουν να εlν,αι 
ταυτόχρονα; 'Ίσ ι)ς οί κάτωθι λό-
γοι τοίί Dr J ung να μπορέσουν 
να μας βοηθήσουν να εννοήσωμε 
το ζήτημα αυτό: 

c:Ειτε εί'1αι ζήτηιια κατα\Ιοήσεως 
του συ"α"�ρώπου μας, είτε , αύτ?·
γ'1ωσιας, οφειλω και δια τας 
δύο αύτάς πι,ριπτώσtις '1ά άq,ίσω 
κατά μέρος δλες τίς {}εωρητικi.ς εί
κασίες. Έφ' δσο" αί lπιστημο'1ικαί 
Υ"ώσεις οχι μόν.ο" χαίρου" παγκο
σμίας έκτιμήσεως, άλλά καί άπο
τeλοϋ" για τό" σ{,γχρο\10\1 α\Ι&ρωπο 
τή" μό"η· δια'1οητική καί Π\Ιευμα
τική αύ{}ε"τια, εχ.ω" κατα"όησι" 
τοϋ άτομου ι,Ιμαι ύποχρεωμε'1ος "ά 
στραφώ μi. κλειστά μάτια πρός τή" 
[πιστημο\Ιική Υ"ώσι. Τοϋτο δε" ά
ποτι,λι:.ί {}υσία έλαφρ� ,τίi καρδίιι,, 
διότι ή έπιστηιιο\Ιική άποψις δέ" 
ημπορι,ί "ά άπελευ&ερω{}η τόσον 
εύκολα άπό τό συναισ{)ηιια της ευ
{)ύνης. Καί αν ό ψυχολόγος συμ
βαινη νά εΙναι ίατρος ό όποίος {}έ
λει οχι μόνον νά δια γνώση έπιστημο· 
,•ικώς τόν πελάτη του, άλλά καί ,,ά 
τόν έννοήση ώς άν{) ρωπο, άπειλεί· 
ται μi. σύγκρουσι κα{}ηκόντων με
ταξύ των δύο [κ διαμbτρου ά,1τι{}έ
των καί ύ.μοιβαίως άσυμβιβάστων 
άπόψεων, γ,•ώσεως άφ ένός, κατα
νοήσι,ως' άφ' έτbρου. Ή σύγκρουσις 
αύτ11 δ.έν εΙγαι δυνατόν νά λυ{}η 
κατ' άλλον τρόπον παρά μό,•ον δι' 
f,•ός εtδους διπλcϋ τρόπου σ'>6έψs
ως: ,,ά κάμνωμε τό έ:να χωρίς νά. 
άπομακρύ'1ωμε τό βλfμμα άπό τό 
αλλο». 
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·· Ε!ναι δλοφάνεpον δτι έδω δ
ϊ' · Dr Carl J ung συνιστα την ταυ
f· -τόχpονο ϋπαpξι της ένεpγείας καί 
1 -της παρατηρήσεως. Χρησιμοποιεί
i -τους δpους Γνωσις καί Κατανόη-

•σις γιά νά έπισημάνη την συνύ
·-πc:φξιν δυο ψ.αινομενικως αντιφα
-τικων Οέσεων. Έν φ tι γ.,ωσις
�ηλοί την θετικη κατάστασι τοσ
-νοσ, ή κατανόησις άπαιτεί την
αpνητικη έξέτασι. Κατά παpόμuιο
-:τρόπο ή ένέpγεια απαιτεί θετικό.·
�-τητα, ή παρατήρησις συνιστα α
·-πόλυτη άρνησι. -.. Το νά εχωμε
οσυνύπαpξι τοσ θετικοσ κα:ί τοσ
·ο:pνητικοσ ε!ναι σαν νά εχωμε έ
-νημεpότητα χωρίς έpμηνείες
r.ένημερότητα: χωρίς καμμιά ένό
:χλησι άπο την λειτουργία μιας ά
J..υσσίδας σχέσεων. Αυτο πεpιγpά·
:φει δ Dr J ιιηg «να κάμνωμε ενα
mpαyμα χωρίς νά χάνωμε απο τά
:μάτια μας το άλλο».

• Αλλά ή πpα:κτικη "'υτη δεν
' •μας είναι τόσον ξένη, δπως συ· 

νήθως φα:νταζόμεθα:. Στην άπλη 
.ζωή μας εχομε δοκιμάσει στι-
1μές δπου ή έvέpyει:χ καί ή πα
pατήpησις συνυπήρξαν. Ποφαδεί-
1ματος χάριν, δταν τpαyουδα ε
νq:ς μουσικός, είναι σyγχpόνως έ
νήμεpος περί τοσ όpyάνου ;sου 
·:cον συνοδεύει ή δταν μιά ,χcρεύ
τpια χορεύει είναι ένήμερη της
μουσικής ή δποία παίζεται η

,. ·τpαyουδείται η δταν ε'ίμεθα: ά:
.ποppοφημένοι ά:πο ενα ένδιαφέ
;�ον μυθιστόρημα εδρίσκομε δτι 
:καθω; πpοχωpοϋμε γρήγορα με 
τά έπεισόδια τοσ · διηγήματος 
1νωpίζομεν δλα τά προηγούμενα 
1εγονότα της ίστορία:ς - ή γνω
·σις τοσ παρελθόντος δεν προξενεί
-:καμμιά ά:πόσπασι άπο την κατα-

νόησι τοσ παρόντος. Σ· δλες αύ
τες τίς περιπτώσεις δπάpχει μιά 
ήρεμη ένr;μερότης, άκόμη καί 
δταν ή δpασις προχωρεί άνευ δια
κοπής. Στίς περιπτώσεις αυτές 
ή • έvημεpότης δίδει πpοοπτ.ικη 
της θέσεως ή δποία συμβολίζεται 
διά της δράσεως. • Αλλα το ζή· 
τημα είναι τοϋτο: Γιατί δεν εχο· 
με την ήρεμη αύτη ένημ{ρωσι σ· 
δλες τί_ς· πράξεις μας; Μια τέτοια . 
ένημέρωσις είναι δυνατη μόνον 

. σε κατάστασι άγνοσ έvδιαφέpοv· 
τος. Το άγvο ένδιαφέpον δεν εχει 
κανενος είδους κίνητρο. Δεν είναι 
μέσον προς άπόκτησιν κάποιου 
πράγματος- ουτε καν έπιτυχίας, 
είτε δλικης είναι, εϊτε πνευματι
κής, ώς άποκαλείται. Ε!vαι το 
ένδιαφέpον χωρίς έλατήριοv. Το 
κίνητρο είναι έκείvο που διατα:
pάσσει καί ανατρέπει την προ· 
σοχη με τους τοίχους της αντι
στάσεως που κτίζει μέσα στο 
νοσ. ΠG); είναι δυνατον νά είναι 
ποτέ ήρεμος δ νοσς δ δποίος πα· 
pαδίδεται στην ά:ντίστασι; Το 
πρόβλημα τοσ ήpέμου νοσ είναι, 
πράγματι, το πρόβλημα της α
φυπνίσεως του Ά γ•ιοσ έvδιαφέ
pοντος. Άλλα το Άyvo έvδιαφέ
pον δεν εlναι το. ένδιαφέpον γιά 
κάποιο πραγμα, εlναι μία κατά
στα:σις στrι δποί α δ νοσς εχει εν
ημερότητα χωρίς ά:ντίστα:σι. Στη 
δεύ.τεpη Στpοφη της Μπαγκαβαδ 
Γκιτά, στίχος 70 - ή κατάστα· 
σις αύτη περιγράφεται ώpαία: 

«'ΕκbΊ:νος είς τον όποΊ:ον δλες οί 
lπι{}uμίες εtσι:ρχονται όπως τά ,,ε
ρά είσέρχονται στην {)αλασσαν, ή 
όποια, αν καί blναι πά,1τοτε γεμάτη, 
παραμfνει άσυγκινητη, φ{}ά,1ει στην 
Γαλήνη, οχι [κι,ί,1ος ό όποίος άγ
καλιαζει τίς lπι{Jυμίι:.ς του»». 

·.ι1' 
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Ε[ναι φανεpον δτι ή l'κιτά ό
μιλεί πεp( ένημερότητος χωρίς 
ά.ντίστασι fJ ένόχλησι. Ό ·ρκεα
νος οϋτε ά.ποκpούει, οϋτε έλέyχει 
τους ποταμους που έκοάλλουν 
έντσς αυτοσ. Δέχεται δλους τόυς 
ποταμούς καί δμως παραμένει 
ά.συyκίνητος. Ό νοσς εις τον 
όποτον μπορεί νά χυθη ή ζωη 
χωρίς καμμια ά.ντίστασι εχει ά.πο
κτήσει την τ.είpα της βαθειας 
σιωπής. 'Ένας τέτοιος 'ιοσς γνω
ρίζει τ·ην κατάστασι τοσ 'Αyνοσ 
ένδιαφέpοντος. Εις τους «Στοχα
σμους πάνω στη ζωή» (δευτέρα 
σειρά} δ Κpισναμοσpτι μας δπο
δεικνύει εναν τρόπο yια την ά.9ύ
πνισι τοσ ένδιαφέpοντος. Λέγει: 

�"Οτα�· �πάρχc,ι cκ μέρ�υς σου
πα-θητικη tΛημεροτης και οχι '3ετι
κη προσπά{J-εια , ά εϋρης, τοτε στην 
{:,,•ημερότητα α1ιτη ερχεται ή ΧL νη
σις τοϋ ένδιαφεροντος». 

Ή παθητικη ένημεpότης δπο
δεικνύει την συνύτ.αρξι τοσ θετι
κοσ καί τοσ ά.pνητικοσ. Για νά 
έπιστρέψωμε στην παpομοίωσι 
της Γκιτά, το πλήρες της θαλάσ
σης έίναι δ θετικός της χαpα� 
κτήp, ά.λλά ή .ληψις των .δδάτων 
των ποταμών χωρίς την παpαμι
κpΥJ ένόχλησι δr.λοί κατάστασι 
ά.pνητική. Ό άγρυπνος νοσς που 
δεν κάμνει κpιτικη τοσ ά.ντικει
μένου το όποίον ζητεΤ. να ά.ντι
ληφθη, εχει μέσα του ά.μέτpητο 
6άθος σιωπης. 

Ό νοσς στην κατάστασι τοσ 
Άyνοσ ένδιαφέpοντος ε[ναι πρά
γματι μάρτυς σε δλα τα γεγονό
τα. Το fι.yνο ένδιαφέpον δεν καλ
λιεργείται-διότι έ'�είνο που καλ
λιεργείται eχει ενα κίνητρον . 
.,Οπως. λέγει δ Κpισναμοσpτι, ή 

. ' 

κίνησι_ς τοσ ένδιαφέp.ο �τος γεν
νάται μέσα σε νοσν ό όποίος εχε�. 
ένημεpότητα χωρίς ά.ντίστασι. 
Και μόνον δταν έξαφανίζονται οί. 
ά.ντιστάσεις τοσ νοσ έμφανίζεταr.,. 
το fι.yνο καί ζωντανό ένδιαφέpον. 
Καί yια να ά.ναφέpωμε πάλι τοv 
Κpισ-.αμοσpτι δ όποίος λέγει: 

, «Ν� εtσα� πα·&ητικά , αγρυπ,•ο,ς;cις τας συνη{)·εις ςιοu cινταποκρι
σεις. Άπλως νά τας γνωρίζης χωρίς; 
αΛ•τιστασι. Ν ά τάς βλεπης παftητι· 
κά, δπως βλέπεις ενα παιδί, χωρίς: 
την cύχαρίστησι η την αποκρουσι. 
της cξακριβωσεως. Αυτή ή πα{}ητι
κή cπαγρυπνησις εt,•αι ή έ9-ευ{}ε
ρία από την άμυνα, απο τό χλεισι-

' μο της πόρτας. Το \•α εlσαι τρωτός: 
σημαί,,ει ζωη καt το νά αποτραβιέ
άαι σημαίη,ι f!άΛ1ατον». 

Το &γνον, ένδιαφέpον δημιουρ
γείται δταν ό νοσς είναι τρωτός� 
δταν «δλαι αί έπιθυμίαι εισέρχον
ται, δπως τα νερά εις την θά
λασσαν». ΊΌ νά είσαι μάρτυς 
εις τας ά.νταποκpίσεις καί ά.ντι
δpάσεις σου σημαίνει δτι φθάνεr. 
ό νοσς την τρωτότητα. 'Αλλά θ� 
μποpοίί\ίJε νά τεθη το έρώτημα� 
δ άνθρωπος πρόκειται να είν:χr. 
μόνον μάρτυς, να μην εχη ποτέ:. 
δρασι; Πότε ά.ρχίζει ή δράσις, α1t 
ά.ρχίζει ποτέ, στην ζωΥJ ένος πο� 
είναι μάρτυς σε δλα τα γε,,yονό
τα, που εχει ένημεpότητα χωρίς. 
έρμψείες; Είναι φανερον δτι γιοc. 
να δpάσωμε πρέπει να εχωμε. 
δpθο σημείον έκκινήσεως. 'Ά γ, 
δpάσωμε χωρίς νιχ, προσέξωμε το, 
σημείον της έκκινήσεως ά.σφαλως. 
θά παραπλανηθοσμε, θά χασωμε. 
τον δρόμο εις τας περιπλοκιχς 
της ζωijς. 'Αλλά μόνος ό νόσς δ. ·' 
όποίος είναι τελείως ανοικτός. 
μπορεί νά γνωpίζη το δpθον ση-. 
μείον της έκκινήσεως οίασδήπο-
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e. καταστάσεως. Ά σφαλως δ &}�
vοικτος νοσς δεν πpο6άλλει καμ· 
μίαν αντίστασιν, εlναι τρωτος 
κdι έ;;ιομένως δέχεται τα νεpα 
της ζωής χωρίς την παραμικpάγ 
ένόχλησιv. 

Κατ• αύτον τον τρόπον, ίκα· 
γος 'για γα δράση οpθως είναι 
μόνον εκείνος δ δποίος εχει τόv 
νοσν ώς μάρτυρα:, άγpυπνον καί 
προσεκτικόν, αλλα κα:ί απαλλα· 
γμένον πα:ντος είδους ερμηνείας 
'είτε εύχάpιστης είτε δυσάρεστης. 
Αύτος είναι πράγματι ό ήρεμος 

vοσς, ίκαvος προς δρασιγ έξ lδίας. 
πρωτο6ουλίας-καί μόνον τέτοι� 
δρασις είναι οpΟη καί οχι δpασις. 
ές απομιμήσεως η πpοιόv ε1θι
σμέvης σκέψεως η αντίδρασις, 
προερχομένη από την αvτίστα:
σι τ�σ vοσ. Τό πpό6λημα τοσ. 
ηpέμου νοσ · εlναι πράγματι το-· 
πρό6λημα: της παΟητικής έπα:· 
γpυπvήσεως, κατά την δποία:v Ύ) 
άμυνα: κα:ί fι άvτίστα:σις τοσ vοί} 
εξαφανίζονται κα:ί αφί νουν τό'Ι 
νου άπολύτως άνοικτόν καί τpω
τ6v. 

. "Ο.ταν διψάη κανε[ς, εχει την lντόπωσι πώς μπορεί ν' άδειάση, 
δ'λόκ'ληρη θάλασσα: αότό εΙναι ή π [ στ ις. 

Και &tαν άρχ[ζη κανεt� να π[νη, δεν άδειά ζει παρα ενα - δuα,, 
nοτήρια μοναχά: αότό εlναι ή έ π ιστ ή μη, 

Άντ. Τσέχωψ 
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ΘΕΟΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΜΕΛΛΌΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩ 

ΠΟΙ ΔΕ ΙΊΓΝΟΜΕΝΩΝ ΣΟΦΟΙ ΔΕ 

ΠΡ ΟΣΙΟΝ Τ Ω Ν  ΑΙΣ Θ Α Ν ΟΝΤΑΙ 

Φιλόστρατος, τά ές τόν Τuα
νεα Άπολλώνιcιν, VID,7, 

οι άνθρωποι γνωρLζοuν τα γινόμενα. 
Τα μέλλοντα γνωρLζοuν οί θεοL, 
πλήρεις και μόνοι κάτοχοι πάντων των φώτων. 
Έκ των μελλόντων οι σοφοι τα προσερχόμενα 
άντιλαμβάνονται. Ή άκοή 

αuτων κάποτε lν ωραις σοβαρών σποuδων 
ταράττεται. 'Η μuστικη βοη' 
τοuς ερχεται των πλησιαζόντων γεγονότων. 
Και την προσέχουν εuλαβείς. Ένω είς την δδδν 
εξώ, οuδεν άκοόοuν οι λαοι. 
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ΟΙ Ε Π I Κ Ο I Ν Ω Ν I Ε Σ 

Μ Ε Τ Ο "Υ Π Ε Ρ Π Ε Ρ Α Ν,, 

ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ πάντοτε επε
ζήτησε τrιν επικοινωνίαν 

αυτου με το καλούμενον «υπερ
πέραν». Τον προσ�λκύει το ά- · 
γνωστον καί θέλει να πληροφο
ρηθη για την μεταθανάτια κα
τάστασι των ψυχων, για τις συν
θήκες του άλλου κόσμου, για 
το μέλλον. Τουτο είναι αίτημα, 
ημπορεί να πη κανείς, πάρα: 

; πολλων ανθρώπων, εάν, 6έβαια, 
εξαιρέσουμε τους ορθολογιστι
κους τύπους, τους εγκεφαλικούς, 
που οί περισσότεροι απ' αυτους 
δεν δέχονται ζωη μετα θάνατον. 

Τα κίνητρα που ώθουν στr1
ν 

επιζήτησι της επικοινωνίας αύ-
,, της είναι πολλα και ποικίλα. 

Άρχίζόυν απο πολυ χαμηλά, με 
σκοπο τα ύλικα ώφελήμα:τ�, και 
φθάνουν σε ανησυχίες καθαρα 

._, πνευματικές, φιλοσοφικές θα 
έλέγαμε. 

Για την μετα θάνατον ϋπαρξι 

'!' και για τον κόσμο των ψυχων, 
e" των πνευμάτων καθώς λέγουν, 
1 δπάρχει πανα:ρχαία και πα:γκο
., qμία παράδοσις υπο διάφορες 
1. ' εκδοχές, θρησκευτικές η φιλοσο-

φικές . ..,,Ολες οί'γνωστές θρησκεί
ες και πάντες σχεδον of φιλόσο-

'"• 

Tou ΔημητρLοu 'Α"λ. ΊωαvvLδη 

φοι δέχονται, κατα ενα: οίονδή
ποτε τρqπον, την lπιρίωσιν της. 
ψυχής του ανθρώπου μετα τοΥ' 
θάνατον. 'Υπάρχουν δμως συστ·ή-· 
ματα: η σχολές που δίδουν καL 
περιγραφές ακόμη για την μετc:ι 
τον θάνατον ζωη και για το πως. 
λειτουργεί δ κόσμος των πνευ
μάτων. Οί περιγραφές δμως πο&
δίδει κάθε σχολη εlναι διαφορε
τικές απο εκείνες που δίδουν οί. 
άλλες. "Ολα: αυτα εlναι έλκυς�τι
κα, 6έ6αια, για πολλους α'ιUρώ-
πους, που σχηματίζουν ετσι πί- . 
στεις, οί δποίες δεν είναι είικολο, 
να ελέγχωνται. 

* 
·' *

Για την φύσι του υπερπέραν., 

για το δποίον τόσα και τόσχ. 
εχουν λεχθη, υπάρχει και πηγr 
σοβαρά. Ή πηγη δε αυτη είναι.. 
εκείνη που ευρίσκουμε σε δλες. 
τίς εσωτερικές παραδόσεις της. 
αρχαιότητος: · Κα_ι ή συμφωνία:.. 
αυτη εί-ιαι ακρι6ως τό στοιχείο'!· 
εκείνο που προσδίδει 6αρύτητοc.. 
και κυρςις ε1ς το πεpιεχόμενο,..
της εσωτερικής παραδόσεως και 
επάνω στο θέμα αυτο που εξε
τάζουμε. 
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'Ας πάρουμε λοιπον την έσω
-τεpικη πα.ράδοσι της αpχα.ία.ς Έλ
:λάδοg, βγαλμένη απο την σοφία. 
-,:ίί)y να.ων, που είναι πλησιέ
<JτεpΥ) προς ήμας κα.ί την δποία: 
·ημποpουσε καλλίτερα απο κάθε
-άλλη 'Ιά έννοουμε:

'Ενα.ς σύγχρονος μύστΥJς, που
είχε μελετήσει βαθιά την έσωτε
!}tκη έλληνικη παράδοσι, ελεγεν
δτι, κατά τοϊις αρχαίους μύστα:ς,
δύο είναι οί χώρες στις δποίες
;(ατοικοσν οί ψυχές μετά τον θά
νατον. Ό "Αδης και δ Όλυμπος:
{)[ χωpες του σιιότους κα.ί οί
χGφες του r_aωτός. Κάθε ουσία.
-των κόσμων, κατά τους μύστα.ς
.εκείνους, που δεν. έξεδήλωσεν ή
"'ίδια φω;, κα.ί ετσι δεν εγινε α.υ
--τ:όφωτη, είναι αδης. Κα.ί" κάθε
ψυχή που δεν φέρει φως, έπειδη
δεν τό έξεδήλωσε, δεν ημπορεί
πχρά μετά τον θάνατον του όp
γανισμου της νά ελθΥ) έκεί δπου
ύπ:ipχει ή &να.λογία. της. Άφου
δεν εχει φως, θά ελθη σt'ΟΥ "Αδη.

Ποίοι δμως είναι έκείνοι των 
δποίων οί ψυχές δεν έξεδήλωσα.ν 
1tνευμχτικον φως, ώστε ή δυνα:
·μική τους κατάστα.σι; νά είναι
-τέτοια: που ή θέσι τους νά είναι
στον 'Άδη; Κα.ί άντίθετα., ποίοι
είναι έκείνοι, που ή ψυχή τους
εφω,;ίσθΥ)Κε πνευματικά, ι'ί>στε 1)
•θέσι του; νά είναι στον Όλυμπο;

Για το ζήτημα α.υτό, το τόσον 
1θεμελιωδες, δπάpχουν αρκετές 
μαρτυρίες που διερμriνεύουΎ, που 
lπεξηγουν, τr1ν άpχα.ία. πα:ράδο
-e�ι. 'Έτσι, δ Πλάτων στον «Φα:ί
�ωνα:» φέρει τον Σωκράτη να 
. λέγΥ), μαζί με άλλα:, λίγο πρίν 
του θανάτου του δτι, απο τά 
:πα.λΥ)ά χρόνια, έκείνοι που ίδρυ-

σα:ν τα μυστήρια., που δεν είvαt_ 
άνθρωποι τυχα:ϊοι, ελεγα:ν με 
τρόπο συμβολικο ΠΙJ)ς δ αμύητος. 
καί ατέλεστος πηγα.ί νει στον "Α
δrι, δποι,ι ημπορεί νά εύρίσκετα:-ι 

. κα:ί μέσα: στο βόροορο ακόμη, α-
νάλογα: με τίς πράξεις του' ενφ 
εκείνος, που έξα:γνίστηκε κα:ί ε
μυήθηκε βαθιά, θά κα:τοικfj μα
ζί με τους Θεούς. «Οί τάς τελε
τάς ήμίν 1ουτοι κα.τα:στήσα.ντες 
ου φα:υλοι τινες είναι, άλλά τφ 
οντι πάλαι α:1νί ττεσθα.ι δτι δς 
α.ν άμ{ιΥ)tος κχί άτέλεστος ε1ς , 
"Αδου άφίκηται, εν pορβόpφ 
κείσετα:ι, δ δε κεκα.θα.ρμένος τε 

. κα:ί τετελεσμένος έκείσε άφικό
μενος μετά Θ..εων ο1κήσει». 

'() ΌμΥJpικος πάλιν ϋμνος προς 
την θεάν Δf1μητpα.ν λέγει, οτι έ
χείνος που θα μείνη άμΗοχος 
τιί)ν μυστηρίων, δεν rιμποpεί νά 
εχΥ) την ίδιχ τύχη μετά τον θά
νατον με τούς μεμυ ημένους. Ό 
δε Σοφοκλής θεωρεί τpισολοίους 
έκεί νους που έμυήθησα.ν, διότι 
μόνον αυτοί θά ζουν μετά θάνα
τον, ένω γιά τους λοιπους τίπο
τε δεν θά είνχι ευχάριστο στην 
άλλη ζωή. 'Επίσης καί δ 'Ισο
κράτης λέγει πω; δσοι πέρασαν 
άπο τά μυστήρια: είναι αισιόδο
ξοι γιά τ+ιν μετά τον θάνατον 
ζωf1• 

'Α πο δλα. αυτά δίδεται, καθώς 
νομίζουμε, μία. ε1κόνα άρκετα 
σα:φης των δσων περιελάμβα.νεν 
ή έσωτεpικη παράδοσις γιά την 
μετά θάνατον κα.τάστα:σι των ψυ-' 

χων. Μόνον δσοι έξα.γνίσθησα.ν 
πραγματικά καί έμυήθησα_ν βα
θιά, ζουν έκεί πνευ_μα.τικr1ν ζωήν • 
ζωην α.1ωνία:γ, που ξεπέρασε τον
τροχο των γεννf1σεων. Μετά θε-
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ι6.>v· οίκουσιν. · Κα:t α:οτοι είναι οί 
όλίγοι, οί πολυ ολίγοι .. 

Γιατί, παρ• δσα: λέγομεν, ε[
να:ι. πολυ ούσκ')λο γιά τον άν-

. ·θρωπο ν· άποοά"-η «τον pύτtον 
των πχθων κα:ί των πpολf1ψεω'Ι», 
,ώσtε ν� ημποpέση νά άτενίση 
προς το φω;, προς την α:1ωνία:ν 
και χωρίς πάθη ζωήν. Ή ψυχη 
το� άνθpώπου προέρχεται άπο 
το σκότος, άπο το ζωω'5ες, δεν 

, .ε Ι ναι ΟΟ(ΙΙ:ΧVΟΚαtΗ3α:τη, ή ο οσία: 
-της εινάι σκοτεινή. 'Η μοίρα 

Ι!> ... 

-της δμως είναι ή τελειοποίησις, 
το φως: Ό δpόμος της εινα:ι άπο 
την Δύσι"στην • Ανατολή, δτχν δεν 
&ντιδp\i' δ ίδιος δ άνθρωπος στο 
-φυσικό ν�μο, π0υ φέρει τχ πάντα 
σε πρόοδο, σε άνέλιξι. Έμείς 
<δμως οί άνθρωποι με τους έγωϊ
σμού;, ι�α5, α�τη την, λεpνα:�α: ?·
δρα με τχ τοσα κεφα:λια, με τις 
-μικpότητές μας, u.s τίς φιλοδο
ξίες μα;, με τα συμφέροντά μας, 
με τίς τόσες κα:ί τόσες κχκίες μχς, 
.είνχι δύσκολο νά γ:νουμε Ήpα:
κλείς κα:ί νά έπιτελέσουμε α
'θλου; έναντίον του έαυτοίί μχς, 
τον δπο τον εύpίσκουμε χίλιους 
τρόπους γιά νά δικαιολογήσουμε. 
·Ήμποpετ να το έπιθυμουμε, άλ
_λd: πόσες φορές οί άδυνα:μίες μας
. μας φέρνουν πίσω. • Αποτελοίίν
άληθινο φράγμα, που δεν ημπο
_.ροίίμε νά δια:πεpάσόυμε!

Ζοίίμε έπίσης μs τίς προλή
ψεις μας, με 1δέες που πολλές 

\ροp� σχηματίσαμε χωρίς σκέψι, 
άβασάνισtα:, που δεν ημποpοίίμε 
·Ύ) δεν θέλουμε νά τίς μεταοάλ
_.λουμε, με ο,τι καί α•Ι άκού-
σουμε, με δ,τι καί αν μάθουμε. 
npολήψεις \ δογματικές, πpολή

·,φεις α:πο την έπιστήμη μα;, κοι-

νωνικές, φιλοσοφικές καί. τόσες 
άλλες. 'Άλλο φράγμα πάλι αυτό, 
άδια:πέpαστο ! 

Πως λοιπόν με δλες αυτές τίς 
άτέλειές μας θά ημποpέσουμ!t νά 
ατενίσουμε προς το q;ως; οι σχη
ματισμένες γνωμες μας, για νά 
το ποίίμε κάπως συμβολικά, ει
ναι βα:pειές σάν μέταλλα: '!':ου.δεν 
ημποpοίίμε νά τα άφαιρέσουμs 
άπο έπάνω μας, . να τίς κουνή
σουμε, να τίς συζητήσουμε, νά 
τίς ά-ποβάλλουμε, νά τίς κρίνου
με με θάρρος καί εlλικpίνεια:. οι

άδυνα:μίες μας πάλι, οί έγωισμοί 
μας, οί φιλοδοξίες μας, τά συμ
φέροντά μας, εινα:ι γιά μας ίεpα 
κα:ί άπα:pα:βία:σtα. 

Αυτ� εινα:ι τά εμπόδια: που θά 
επpεπε νά περάσουμε γιά νά άτε
νίσουμε τη•ι άλήθεια: κα:ί νά πpοσ
δοκωμεν έλευθεpίαν πνευματι
κήν. 

Κα:ί ετσι, κα:θι'ι>; βγαίνει α:πο 
α:υτά που άνα:φέpχμε στην άpχή, 
που είναι παρμένα: άπο την έaω-· 
τεpικη σο:ρία:, δτα:ν δ άνθρω_πος 
φθάνη μια ήμέpα στο τέλος . της 
ζωης του, ή ψυχή του άπομένει 
μ' α:ο�ες τίς &τέλειες, πάθη, προ
λήψεις κχί πλάνες λογης-λογης . 

· Αυτές παίρνει μαζί της, α:οτές
τίς 1δέες δια:τηpετ κα:ί μετά τον
θάνατοι. Γιατί τ.ως ημποpεί να
τίς μετα:βάλ η τότε πλέον άφοίί
επα:υσε νά ζη; Καί δτχν τής δο
θ )ίίV τ.:pιστάσεις κατάλληλες,
αυτές τ:; 1δέες θα μετα:δώση κα
τά τίς περίφημες «έπικοινωνίες»
πpος εκείνους που ζητοίίν να
μάθουν γιά την μεταθανάτια:
ζωή. Γι' αυτό, άπο δσα: πληpο
φοpούμεθα:, οί_ διάφορες «άνα:κοι-
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vώσεις» με δποιον τρόπο και αν\ 
πα.ίpνωντα.ι, είναι.τόσον ανθρωπο
κεντρικές, τό-σον χαμηλές. Γιά 
πράγμα.τα. και ζητfιμα.τα κοινά, 
ήθικολογίες τετριμμένες, φιλοσο
φία. πολυ εοθηνή .. 

'Εάν σταμα.τοόσα.ν δμως τά 
πράγμα.τα. εως εδώ θά·ήτα.νϊσως 
καλά. 'Αλλά ύπάpχουν και περι
πτώσεις, που δεν είναι ασυ-ιήθεις, 
που 1ι επικοινωνία. γίνεται, κα.
θως φαίνεται, με ψυχές κακές, 
πονηρές' ανθρώπων που εζ ησα.ν 
μέσα. στην κακία., στο εγκλημα., 
στην πανουργία., στο ψεσδος, 
στην πνευμα.τικη ακολασία., στην 
αpνησι. Αύτέ:ς οι ·ά:pνητικέ:ς ψυ, 
χές, που ά:ποτελοσν τό 6όpoopo 
τοσ 'Άδου, δπως λέγει δ Πλά
των, θά μεταδώσουν ε1ς τους ά:
φέλείς που ζητουν τίς επικοινω
νίες ·με τό ύπεpπέpα.ν, με τρόπο 
πραγματικά δια.βολικό, αρχές ή
θικης στην ά:pχή, (εχουμε τόσα. 
παραδείγματα.) ωστε να: κατακτή
σουν την εμπιστοσύνη τους και 
κατόπιν με πολλη τέχνη αρχί
ζουν νά τους 6ε6α.ιώνουν, δτι α.ύ
τοι η κα.ί δ κύκλος τους είναι οί 
«κλητοί» ε1ς τους δποίους θά με
τα.δοθη 1J ά:λήθεια. από τά πνεύ
μα.τα.. Χpησιμοποιουν μεγάλα. ό
νόμα.τα γιά νά δώσουν κυpος 
στις ά:να.κοινώσεις τους, αφου κά-

' θε ελεγχος της ταυτότητός των 
είναι αδύ\iατος. Τους λέγουν δτι 
δ ρόλος τους είναι μεγάλος, αν

θρωποσωτήριος. Κατόπιν αρχίζει 
1J μετάδοσις παραδόξων πληροφο
ριών γιά τό δπεpπέpα.ν, δδηγιων 
κα.τα.χθονίων, φιλοσοφικών 1δεων 
αμφι6όλου σοβαρότητος. Καί ετσι 
6λέπουμε ανθρώπους σο6αρούς, 
(δλα. α.ύτά είναι παρμένα άπο 

την πραγματικότητα.) με ήθος
,.

· 
επιστήμονας, φιλοσοφοσντα.ς, νχ. . ,._ ..πέφτουν θύμα.τα. α.ύτών των άνα.· 
κοινώσεων, νά ψχνα.τίζωνται κα.t 
τέλος νά γελοιοποιουνται. 

Έκτος άπο αύτά, υπάρχουν, ώ� 
λέγεται, και κίνδυνοι μεγαλύτε
ροι. Δεν γνωρίζουμε τους νόμους

α.ύτων των εr:ικοινωνιων, ά:λλά
,. \ άπό δσα 6λέπουμε σάν ά�οτελέ

σμα.τα πολλάκις γύρω μας, φαί-
νεται δτι θίγεται σο6α.pά τ); νευ-
pικο σύστημα. εκείνων' που κά· 
νουν τέτοιες επικοινωνίες. 'Έτσι;. 
από εδώ και πέρα. 'ανοίγει δ δρό-
μος γιά τά ψυχιατρεία. 'Ατυχώς,. 

ύπάpχ ουν τόσα. παpα.δεί γμα.τα. 
ά:νθpώπων που �ατέγινα.ν με τίς. 
επικοινωνίες α.ότές, που εχασα;γ 
την υγεία. τους καί στο τέλος και.. 
τη ζωή τους. 

* 
i' * 

Θά εp(!,)τήση δμως κα.yείς: Αό· 
τό είναι τό υπερπέραν; Τόσο χα
μηλό καί τόσον επικίνδυνο; Ποt; 
ευρίσκονται λοιπόν «οι μετά τώγ 
Θεων οlκοσντες» τοσ Πλάτωνος

., 

οι «τpισόλ6ιοι» του Σοφοκλέους;, 
Μά με α.ότούς, κατά την αρχαία. 
παpάδοσι, επικοινωνοQσαν τους: 
παλα.ιους καιρούς, πο6 λειτουp· 
γοσσαν μυστήρια πραγματικά

,. 

μόνον ο[ «κεκαθαpμένοι καί τετε
λεσμένοι». Τέτοιοι, δμως, κα.θως. 
φαίνεται δεν ύπάpχόυν στους και
ρούς μας ... 

* * i' 

Ό 'Άδης κα.ί δ 6όpβοpός τοι,, 
είναι εϋκολα. προσιτός, ά:λλά κ�l 
πολυμήχανος, αν κρίνουμε &πο 
δσα 6λέπουμε καί από δ'σα. ά:κοίί• 
με. Με κα.λη την πίστι και με-
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·�γνή τήν πρόθεσι, δταν δεν πρ6-
., · κειται, 6έ6αια, γιά έκουσία μαύρη 

fαγεία, άνθρωποι καλοt καt ά
γαθοί, καλοπροαίρετοι, ζητώντας 
τtς πνευματικες επικοινωνίες, εδ
ρίσκονται, χωρίς. νά: το θέλουν 
καt χωρίς να το καταλά6ουν, 
κυκλωμένοι μέσα σε ενχ πνευμα
τικο σύμπλεγμα, που δεν εlναι 
δυνατον να ελεγχθη. Συνεπέρνον
ται, δέχονται δογματικά: δ,τι 

�τους λέγουν, θεωρίες παράδοξες, 
προρρήσεις γιά το μέλλον που 
κατόπιν άποδεικvύονται σφαλε
ρές, φανατίζονται σε βαθμο ά
φάvτα:στο, γίνονται δύστροποι, 
εριστικοί, χάνουν την ·ήθικη βάσι 
που είχαν σαν άνθρωποι κ:χλοί 
πρίν έπιδοθοDν στίς πνευμα:τικες 
α:υτες περιπέτειες. Έπιμένουv, ε
πιμένουν για πράγματα παράλο
γα:, διακόπτουν τίς σχέcιεις τους 
μe παλαιούς τους συtιεργά.τ:χς, 
που προσπαθοοv κατά ενα; τρόπο 
να τους άνα:χα:ιτίσουv στον κα;τ·ή
φορο που εχουν πάp!Ξt, Γελοιο
ποιοuντα:ι στα μάτια των άλλων. 
Τό νευρικό τους σύστημα δοκι
μάζεται, έκvε·;ρίζονται, χάνουν 
τήv αυτοκυρι:χρχία τους. Φέρον
ται σαν δπνωτισμένοι, έτεροκίvη· 

τοι, με καμμια πρωτοοουλία, για. 
να καταλήξουν πολλάκις, καθώς 
είπαμε, σε νευρολογικες κλινικες 
με χαμένη την δγεία: τους κα:ί με 
τη ζωή σους σε κίνδυνο. 

* 

* *-

Οί έπικοινωνίες αυτες με το 
δπερπέρα:ν εlναι πραγματικά: πά
ρα: πολυ επικίνδυνες. Δεν ξέρου
με με ποίους έπικοινωνοDμε. Έ
κείνο δμως που πρέπει νά ξέρου
με είναι, δτι δ 'Άδης καί δ 6όρ-
6ορος τοD 'Άδού είναι, καθώς 
είπαμε, ευπρόσιτος κα:t πρqθυμος 
γιά έπικοινωvίες, καθώς μας εχει 
δείξει ή πείρα άπο τά τόσα: κα:t 
τόσα παραδείγματα που άκοDμε 
καί βλέπουμε τριγύρω μας. 

Χρειάζεται λοιπον προσοχη 
καί φρόνησις ώστε να μη 6ρεθr) 
κανείς μπλεγμένος, χωρίς vά το 
θέλη, σε τέτοιες πνωματικα ε
πικίνδυνες ά;:ασχολήσεις, άπο 
τίς δποίες εlvαι δύσκολο νά ξεμ
πλέξη, καί που καταλήγουν πάν
τοτε σε δργανικά άποτελέσματοc 
τόσον δυσάρεστα καί, το χειρότε
ρο, κχί σε πvευματικη έξουθέ
νωσι. 

Στή ζωή δεν προέχει τό κήΡ,υyμα, αλλά τό βίωμα. Μεταμορφω
θητε έσωτεpικά καί ϋστερα μπορειτε νά μιλήσετε έξωτερικά. 

ΚρισναμουρτΊ 

,. ·-

ι ",� ·\ 

. .,, -

f .< 



Ό παγκοσμιοι; χάρτης της θανιιτικης ποιvης 

-� 

' ,_, 

-,:}. 
�;i 

.jj 



. 
. 

t 

• 

Ι 
., "'t ... 

;.; 

. . 

,_,,...;, \' . 

131 

ΟΥ· ΦONEYlE/l • • • 

το ΑΙΕΒΝΕΖ ΖΕΙΙΙΙΙΝΑΡΙΟ 

ΤΗΖ DANTEIOY ΖΧΟΑΗΖ 

Η 'Ανωτάτη Σχολή Πολιτικων
Έπιστημων (Πάντειος) ώργά· 

-vωσε άπό 5-9 'Απριλίου !!να διε
Ενές σεμινάριο μέ θέμα τή θαναrική 
-ποινή, μέ δμιλητάς διαπρεπείς ξέ
νους κ�ί UΕλληνας νομικους κλπ. 
:έπιστήϊιdνας. Τό σεμι·νάριο έσημεί
<ωσε μεγάλη επιτυχία καl ΠρΟΞΚά· 
λεσε κολακευτικά σχόλια γιά τήν 
�Ελλάδα. 

Μεταξυ εκείνων που έκτος άπό 
-τίς γενικές εισηγήσεις τους πηραν
μέρος καί στίς πολυ ενδιαφέρουσες

·cυζητή:rεις, ηταν δ κοσμήτωρ καί
-τακτι'<ός καθηγητής της Νομικης
Σχολης του Πανεπιστημίου της
1Γενεύης 1<αί πρόεδρος του Άκυρω·
-τικου κ. Ζά1< Γκρςχβέν, δ τακτικός
καθηγητής τ�υ Πανεπιστημίου της
:Χαιδελβέργης κ. Πώλ Μπόνκελμαν

·<1--
0 nArKDZNIIQ.Z ΧΑΡΤΗΖ 

ΤΗΖ BANATIKHi;,. nDΙNHZ 

ΜΑΥΡΟ χρώμα: Χωραι πού δια
-τηροίiν τiιν {}-α,•ατική ποιv11, 

ΑΣΠΡΟ: Χωραι πού τήν, κατήρ-
γησαν. Α'ί 40 λευκαί χωραι κ&ίνται 
κυρίως είς ηΊν Νότιον Άμερι�η 
καί τiιν Δυτικην Ευρώπη. Στήν Β. 
Άμερική 9 πολιτείαι εχουν καταρ
Ύήσει ηΊν ποινή: Μίτσιγκαν, Ρόντ-

δ καθηγητής της 'Εγκληματολογί
ας στό Πανεπιστήμιο της Πενσυλ
βανίας τω.ν Η.Π.Α. καί πρόεδρος 
της Διεθνους Έyκληματολοyικης 
'Εταιρίας κ.. θόρστεν Σέλλιν, δ 
Γάλλq.ς 'Αρεοπαγίτης καί καθηγη
τής Συyκριτικο.υ Δικαίου κ. Μάρκ 
Άνσέλ, δ πρόεδρος του Διεθνους 
'Ινστιτούτου για τήν Ένοποίησι 
του Ίδιωτικου Δικαίου καί τ. πρό
εδρος του Ίταλικου Ακυρωτικου 
κ. 'Ερνέστο νΕουλα, δ τακτικός 
καθηγητής του Πανεπιστημίου της 
Τουλούζης κ. Ροζέ Μέρλ καί δ Βρε
τανός δικηγόρος κ. Κάλμερ. 

Μίλησαν καί πολλοί aΕλληνες_ 
επιστήμονες, ώς ο[ κ.κ. 'Αμ. 'Αλι
βιζατος, Γεωργάκης, Στασινόπου
λος, Τενεκίδης, Δεσποτόπουλος, Δ. 
Δροσόπουλος, Σωμερίτης, Μαλκά
.κης, Λ. Μακκας, Έγκολφόπουλος, 
Βεζανης, Θεοδωρόπουλος, Τζανα
κάκης κ. α. 

'Από τά πρακτικά που ετηρήθη· 
σαν εδημοσιεύθησαν περιλήψεις 
της κ. Γιολάντας Τερέντσιο στόν 
έβδομiχδιαίο «Ταχυδρόμο)), Καί άπό 
αυτές παραθέτουμε τά πιό χαρα
κτηριστικά άποσπάσματα. 

·Ερνέστο "Ε ουλα
τ. πpόεδpοc; Άκupωτικοϋ Ίτα
λ[αc; 

' '"Άϊλ�ντ, Βίσκονσιν, Μαίην, Μινε-
,. -σότα, Β. Ντακότα, Ντελαγουέρ, Χα-

. ιβάη καί Άλάqκα. 

«Σύμφωνα μέ τήν χριστιανική· ή
θική, ή εξαφάνιση ένός άνθρώπου, 
ή άφαίρεση άπό τόν πλησίον μας 
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του μεγαλύτερου άyαθοϋ, της ζω· 
ης, πού δ θεός του εδωσε, ε{ναι 
μιά κύρωση τέτοιας βαρύτητας, ω-
στε νά μην εΤναι δυνατόν νά θεω· 
ρηθη δτι περιλαμβάνεται στην δι· 
καιοδοσ(α ένός όρyάνου άνθρώ· 
πινης δικαιοσύνης. 

Έξ άλλου, εtναι σχεδόν περιττό 
νά υποyραμμίση κανείς την αυτο· 
νόητη καl σαφη άντίθεση της ποι· 
νης του θανάτου - ποι'J εtναι μιά 
β(αιη άφα(ρεση άνθρώπινης ζωης
πρός τούς σκοπούς της κοινωνικης 
διαπαιδαyωyήσεως καί άποκατα· 
στάσεως, πού εμπνέουν τά σωφρο· 
νιστικά συστήματα σ' δλες τίς 
σύγχρονες νομοθεσίες καί νομικές 
άντιλήψεις. Κάθε δυνατότητα δποι· 
ασδήποτε έπανορθώσεως άποκλεί· 
εται άπολύτως μέ τόν θάνατο, ά· 
κόμη καί σέ περίπτωση διαπιστω· 
μένης δικαστικης πλάνης, δπως 
fχει συμβη καί στό άπώτερο καί 
στό πρόσφατο παρελθόν». 

Πώλ Μπόνκελμαν 
καθηγ. πανεπιστ. Χαϊδελβέργης 

�υΕνας λόyος πού προβάλλεται 
υπέρ της θανατικης ποινης, εtναι 
δτι αυτή έξασφαλίζει μιά yιά πάν· 
τα την κοινωνία άπό εναν έπικίν· 
δυνο έyκληματία κι' δτι ή ισόβια 
κάθειρξη άπαιτει τεράστια εξοδα, 
πού μποροϋν νά έξοικονομηθοϋν 
μέ τήν εκτέλεσή του. 'Επί πλέον, 
μέ την κάθειρξη υπάρχει πάντοτε 
δ κίνδυνος ν' άποδράση δ έyκλη-, 
ματίας η πάντως νά yίνη έπικίν· 
δυνος yιά τό φυλακτικό προσωπικό 
της φυλακης η, τέλος, νά του δο· 
θη χάΡ.η, Σ(yοuρα οί τεχνικές προ· 
Οποθέσεις θά μποροϋσαν νά βρε· 
θουν yιά νά μήν υπάρχη κανείς 
κ(νδuνος, yιά την άσφάλεια δέ του 
προσωπικe,Q δέν εΙναι άνάyκη πα-' 
ρά ν' άναλοyισθοϋμε δτι καί τό 
προσωπικό αλλων ίδρυμάτων καί 
μάλιστα ψυχιατρείων διατρέχει πο· 
λύ μεγαλύτερο κίνδυν:>. Έξ αλ· 
λοu, άνεχόμαστε, χωρίς καμμιάν 
άντίρρηση, νά φυλάσσουν ανθρω· 
ποι άyρια ζωα πού κραταμε αι
χμάλωτα yιά ψυχαyωyία καί μόρ
φωση του λαοϋ κι' δμως τά θανα-

τηφόρα δυστυχήματα δέν εtvdt 
σπάνια:!\. 

θόρστεν Σέλλ�ν 
καθηγ. πανεπιστημ[οu Πενσuλβα
ν[ας ΗΠΑ 

«Στίς ΗΠΑ κι' αλλες χωρες ή ά
στuνομία κι' οί συναφεϊς όρyανώ
σεις εΙναι συνήθως υπέρ της θανα
τικης ποινης, επειδή πιστεύουν Ότι 
τά ορyανά της κινδυνεύουν περισ· 
σότερο αν καταρyηθη. 'Από τήν
άνάλuση υποβληθέντων στοιχείων
προέκυψε δτι καμμιά διαφορά δέν 
σημειώθηκε στόν άριθμό των φο· 
νευθέντων άστuνομικων. Χαρακτη
ριστικό εΙναι δτι σέ έρώτημα α\f' 
οί άστυνομίες των πολιτειών πο& 
έφαρμόζουν την ποινή του θανάτοl.)! 
πιστεύουν δτι αυτό προστατεύεt 
τά ορyανά τους, ή πλειοψηφία των
άστuνομιων άπήντησε καταφατικά, 
ενω άντί9ετα ή πλειοψηφία των ά· 
στuνομιων των πολιτειών, δπουι 
καταργήθηκε ή ποινή του θανάτου,. 

άπήντησε άρνητικά». 

Ζάν Γκραβεν 
πρόεδρος 'Ακuρωτικοϋ 'Ελβετία� 

«Ή έyκληματικότητα εtναι άναμ
φιβόλως ζήτημα ή1ων, yενικης η� 
θικης καί κοινωνικης καταστάσεως 
της χ.ώρας, παρά θέμα λαιμητόμο� 
κι' έκφοf-ι:,μου. 

ΝΕχομε συχνά έπαναλάβει καi: 
τονίσει δτι ή πρώτη φροντ(5α κι' ήι 
πιό έπείyοuσα εΙναι ή πρόληψη 
του έyκλήματος. Ό τρόπος της 
ζωης των άνθρώπων σ' ώρισμένεc; 

, χωρες κι' ή ς:έξηρωοπο[ηση» ϊω 
καταχρήσεων στόν τομέα της ά
πληστείας καί της βίας, της άπειθεί
ας καί του έρωτισμου, άποτελεί 
ενα σχΌλείο ευ,:>ύτατης διαδόσεωc; 
καi μεταδοτικότητας. Πρέπει λοt
πόν v' άρχίσωμε άπό κοινωνικά
καί vομο θεnκά μέτρα ευρύτατα
στό πεδίο της υyείας, υyιεινης, 
στεγάσεως, οίκοyενε[ας, σχολείου, 
δηλαδή άπό τόν άyωνα έναντ(ον
δλων των «έyκληματολόγων» συν
τελεστών. Ό πpαyματικός έχθρόc;; 
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-ι:ης κοινωνίο.ς, ττρlν άπό τον έyκλη
ιματία, εtναι ή ίδια ή κοινωνία: ττού 
δημιουργεί τους έyκληματ(ες. _Μή

- Ιξεχναμε ττώς <ικάθε κοινωνία εχει
-τους έyκληματίες ττJυ της άξίζουν».

· Ή δεύτερη φροντίδα ττρέπει νά
εtναι ή θεραπεία, · ή διόρθωση, ή 
.άναμόρφωση κι' έπανένταξη στήν
ι�ςοινωνία δλc,., ν έκείνων πού μπο-
1ροϋν κι' όψείλουν νά τήν λάβου�. 
uΟλα τά χρήσιμα μέσα πρέπει ν__α 
ιόρyανωθοϋν καί ν' άναπτυχθο�ν 
-yιά νά πάψουν οί άντικ<?ινωνι<ε?
-τάσεις μιας άπέραντης qμαδας που
;έyκληματεϊ μέσα στήν άνθρωπότη_-τ'α. uοσο καί νά στοιχίσουν αύτα 

. -ι:ά μέσα, δίχως αλλο εtναι λιyώτε-
t ιρο δαπανηρά �πό τό σύyJςρονο

ατασταλτικό σ.Jστημα καί τις τε
t d)άστιες ζημίες που προκαλοϋνται 

ιάπό τό εyκλημα.j) 

_Ι Ροζε Μερλ 
:καθήγ. πcινεπιστημLοu Τοuί.οόζης 

· !ff «Δεν μπ<?ρω νά σχημα;rίσ..u _μιά
ττραyματικα έπιστημονικη yνωμη, 
cαν πρέπει η δεν πρέπει νά διατη

'. · ρηθη ή ποινή τοϋ θανάτου. Παρ' 
; δλα αύτά εtμαι έ-νάντιος στήν θα
��- -vατική ποινή yιά αλλους λόγους, 
�. ·• κι' δ πρωτος εtναι συναισθηματι
' κός-παρ' δλο που ενας καθηyη
;_; ·τής τοϋ ποινικοϋ δικαίου δεν θα 
:{, ,,ε,τρεπε νά έπικαληται τον συναι
ι ct�ηματικό παράγοντα. 'Έχω παρευ
\ , ρεθη σε πάρα πολλές θανατικές 

:έκτελέσεις καί μοϋ ε{ναι άδύνατον 
νά ξεχάqω τό βλέμμα τοϋ άνθρώ-' -που πού ττρόκειται νά πεθάνη. Άρ
-νοϋμαι στο Κράτος τό _ δικαίω1;1α
:έπιβολης της θανατικης_ ποινη_ς.
··Ή ϋπαρξη της θανατικης ποινης

. στη νομοθεσία δηλητηριάζει δλη
·,ήν νομοθεσία. Μέ τί δμως e: άν
τικαταστήσουμε τή θανατική ποι
-vή; -Ή ίσόβιος κάθειρξη θά πρέπει

· -vά εtναι {σόβιος καί πολυ αύστηρή
καί νά μή μετατρέπεται σε κωμω-

.. �ί�, δπως συμβαίνει στή Γαλλία. 
�Η κοινή γνώμη yι:1: νά ίκανοττοιη
�Sη ττρέπει Γνά ξέρη πώς θά εtναι 
.έξασψαλισμένη με κάποιο τρόπο». 

Μαρκ Άνσελ 
Γάλλος • Αpεοπαγιτης και καθη
γητής 

' <ιΤό πρόβλημα ε{ναι πολυσυνθετο 
καί κάθε αλλο τταρά μόνο νομικό 
πρόβλημα. 'Η έξέλιξη της νομοθε
σίας καί τοϋ συyκριτικοϋ δικαίου 
(μέ i:ό δποϊο άσχολ<?ϋμαι ίδιαίτε_
ρα), μας διδάσκει δτι τ�ποτ� τ.9 
τελειωτικό δεν ύπάρχει έπ αυτου. 
Χωρες πού κατάργησαν τήν ττοινή 
τοϋ θανάτου, βλέττουμε νά έττανέρ
χωνται, κι' αλλες νά προβαίνουν 
τώρα στην κατάργηση. Ό ττοινικός 
νόμος θά πρέπει νά μπορη νά προ
στατεύη τό κράrος, τήν κοινωνία 
καί τό ατομο, άκόμη καί τό ενοχο 
ατοι-10. Τό κράτος εχει γίνει yιά 
τόν ανθρωττο κι' οχι δ ανθρωπος 
yιά τό κράτος. Ή θανατική ποινή 
προσβάλλει τήν άνθρώττι νη άξιο
πρέπεια. Κατά τήν παράδοση, κα
νείς δεν εχει χειραψίες με τόν δή
μιο. Λογικά, ή θανατική ποι,νή δεν
εχει πιά την θέση της, yιατι εtναι 
άντίθετη μέ τήν βάση της σωψρο
νιστικης πολιτικης. Έ�ιτακtικ�, 
ζηταμε τήν κατάργηση της �οινης 
τοϋ θανάτου. Ε{ναι άναμψισβητητο, 
δτι εχει ττιά δημιουρyηθη ενα διε
θνές ρεϋμα ύπέρ της καταργήσεως 
της θανατικης ποινηc;. 

'Αλλά αν θέλουμε να καταρyη
θη ή θα�ατική ποινή κι' αύτό νά 
yίνη παραδεκτό άπό δλη τήν κοι
νή γνώμη, πρέπει άναμψισβήτητα 
νά βροϋμε μιά ύποκατάστατη ποι
νήj) .. 

Δ. Βεζανης 
καθηγ. Δημοσtοu ΔικαLοu 

<ιΦοβοϋμαι δτι οί ποινικολόγοι 
λαμβάνουν ττολύ ύπ' οψη τους τόν 
έyκληματία. Έyώ άττοδίδω μεγα
λύτερη σημασία στά θύματα η σ' 
έκείνουc; ττού μποροϋν νά ττέσουν 
θύματα. 'Ανάμεσα στίς δυο κατη
γορίες, νομίζω δτι � συ�πάθειά 
μας πρέττει νά στραφη ττρος την 
ττλευρά των θυμάτων, ττού δεν πα
ρέβησαν τόν νόμο, τόν δποϊον πα
ρέβησαν οί έyκληματίες. Κι' έψ' 
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δσον τό άνθρώπινο γένος θά χρει
άζεται μιά εννομο τάξη yιά νά 
ζήση, νομίζω δτι δέν πρέπει ν' άρ
νηθουμε στήν πολιτεία τά μέσα 
yιά νά τήν έπιβάλλφ. 

Κ. Δεσποτόπουλος 
διδάκτωρ φι'λοσοφίαc; Δικαίοu 

«μΑν καταρyηθη ή άπαισία -
πρός τό �:ακό παρ�δειyμά;_ιση --;
έπιβολή της θανατικης ποινης υπο
του κράτους, ή τάση προς τό εγ· 
κλημα θά έξαλείψθη σιγά - σιy�. 
Σέ μιά περίοδο ήρεμίας ήθικης 
καί σέ μιά έποχή παντοδυναμίας 
του άνθρώπου, πού δια.θέτει τόσα 
μέσα ψυχοπλαστικά, ε{ναι άπαρά
δεκτο yιά τ.ό κράτος νά χρησιμο· 
ποιη πρωτόγονα μέσα». 

'Αμίλκας Άλιβιζατος 
καθηγ. τηι;; Θεο'λογίαc; πανεπιστη
μίοu 'Αθηνών 

«Ή θανατική ποινή ε{ναι κάτι 
άντίθετο πρός τίς άρχές της Όρ· 
θοδόξου 'Εκκλησίας. Κι' αν άκόμη 
εχει έyκριθη καί καθιερωθη διά νό· 
μου, ή θανατική ποινή δέν παύει 
νά ε{ναι μιά βίαιη άψαίρεση της 
ζωης του άνθρώπου. Ή προετοιμα· 
σία της έκτελέσεως, δπως γίνεται 
στίς διάφορες χωρες, άποδεικνύει 
σαφως δτι πρόκειται :περί μιας έ· 
λεεινης πράξεως κι' άπορρίπτεται ά· 
πό τήν 'Εκκλησία. Ή θανατική ποι· 
νή εΙναι άντίθετη πρός τόν θείο 
λόγο καί δέν μπορεί νά εχη καμ· 
μιά δικαιολόγηση άπό καμμιά α· 
ποψη). 

Ίω. Γεωργάκης 
καθηγητηc; ποινικοu Δικαίοu 

,. 

'· 

«Τά «νομικά έπιχειρήματΦ υπφ 
η κατά της ποινης του θανάτο� 
ε {ναι στήν ούσία διαμορψωμέν� 
πρίν άπό κάθε νομική έκτίμηση καί 
δεδομένα άπό τίς πιό φανατικές, 
ήθικές καί πολιτικές άντιλήψειc;. 
τοΟ άνθρώπου, μέ άποτέλεσμα τήv 
μονιμοποίηση μιας άyεψύρωτηc;. 
άσυνεννοησίας. Αύτό άκριβως τό
yεyονός εΙναι ένδεικτικό τηc; άνάy· 
κης nού υπάρχει νά _ προ,χωρήσου� 
πιά οί μελετητές του θεματος σ 
ενα θετικό εργο. Δηλαδή; τήν κα- " 
ταλληλότερη διαμόρφωση των μέ
τρων του ποινικοί) νόμου, παίρ
νοντας εστω καί ώς υπόθεση τήν 
έξάλειψη της θανατικης ποινης ά-
πό τόν ποινικό κώδικα. 

Στήν 'Ελλάδα ή ποινη του θ_?:
νάτου έψαρμόζεται άναyκαστικως. 
σέ μιά καί μόνη περίπτωση: την 
έσχάτη προδοσία κατά της πατρί- -
bος κι' δτι υπάρχουν ακόμη δυό, 
περιπτώσεις, δπου αφήνεται στην 
κρίση του δικαστηρίου ν' αποψα�
θη: δταν τ6 εyκλημα εΙναι tδιαιτε
ρως «εtδεχθές» κι' δταν δ έyκλη
ματίας κριθη έπικίνδυνος yιά τήv
δημόσια άσψάλεια. 'Αλλά οί προϋ
ποθέσεις του νόμου εΙναι άσαψείς. 
Ή ποινή του θανάτου δέν nρέπει. 
νά υπάρχ·η στόν ποινικό νόμο. 
αοταν ή πολιτεία αποψασίζη τήv' 
θανάτωση ένός άτόμου ώς μέτρο 
κοινωνίκης άμύνης, αύτη . ή θανά· 
τωση δέν μπορεί νά χαρακτηρισθfi� 
nοινή. Ό στρατιωτικός ποινικός, 
κώδικας θά μποροΟσε νά διατηρή· 
ση τήν θανατικη nοινή yιά άνώμα
λες περιόδους η κατάσταση άνάγ-· 
κης). 

'Όποιος δέν ε{ναι πνευ,..ιατικός εως τή σάρκα του, θά καταντήσηι 
σαρκικός εως τό πνευμα του. 

αΑyιος Αύyοuστίνος 
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�� 's;1θήvα 
· διδάd!fιεται 1 τηv 
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Περt τά τέλη 'Απριλίου ηλ{}ε
σ-ιήν Ά,0,ήνα, κατόπιν προσκλ11σε
ως κύκλου έ,1διαφερομένων γιά τήν 
'Ινδική φιλοσοq,ία, ό Σουάμι Γκα
,,ανάντα, πρόεδρος τοϋ κέντρου 
«Ραμακρίσνα Βεδά,1τα» τοϋ Λον
δί,1οu, ητοι της δργα,•ώσεως ή όποία 

� αποβλέπει στην διάl>οσι, στόν υ
τικό εύρωπαίκό Υόσμο, της φιλο
σοφίας της Βεl>άντα, κα{),ώς τήν έδί
δαξε καί την άνέπτυ!:�, ό Ραμα-
κρ(σνα, δ μεγάλος αύ"Fός μυστικι
στής και διδάσκαλος του ΙΘ αί-
ώνος. 

Ό Σουάμι Γκανανάντα εδωσε 4
δμιλίες, από 26 Άπριλίου-6 Μαtου, 
στη, α'ί{),ουσα της Άρχαιολογικης 
'Εταιρίας καί στόν c.Παρ,•ασσό»,

� π ού προεκάϊ,εσα'ΙΙ τό ζωηρό ένδια-

J .. _ 
φέρον τ ων προχωρημένων πνευμα-
τικω,• κύκλων τών Ά{),ηνών. Πρός 

t , χάριν των α,•αγ,•ωστών τοϋ ΙΛΙ· 

·f.'_ ΣΟΥ δημοσιεύομε σ' αύτό τό τεϋ-
ι χος - συν&ετική σύ,•οψι καί των 4 
.... 

Ι 
δμιλιών, προτ�σσοντας, δπως εγινε 

ξ καί στήν ·πρώτη όμιλία, τήν είσα-

ι. 
. γωγική εκ{}-εσι τοϋ Κα{},ηγητοϋ τοϋ 

.'

Πα,•επιστημίου Ά{),ηνών κ. Ν. Λού-
βαρί, για τήν 'Ινδική φιλοσοφία γε-

' νικά καί τήν Βεδάντα καί
σχολή Ραμακρίσ,•α ίδιαίτερα. 

181> 

!Ριlοdοφία τοv 
[Jaμalfι�[dva 

6idayωyrι 
του ΙfιαθηyητοiJ 
c:λJ. J2oύf α�ι 

Ουδείς, ίσως, κύκλος α•ιθρω
πίνου πολιτισμου εμφανίζεται� 
κατά την τρισχιλιετή έξέλιξιy,
της ίστορίας του, διαπνεόμενος τό-· 
σον 6α.θέως κ-χί καθωρισμένως ιχπ0, 
την θρησκείαν κα.ί άπό θρησκευ
τικόν βίωμα, δσον δ ινδικός πο
λιτισμός. • Ακόμη καί ή πολυσχι
δης καί πολυποίκιλος_ ίνδικη φι
λοσοφία παραμένει, ήδη από των
αρχαιοτάτων, των 6εδικων χρό, 
νων, αρρήκτως συνδεδεμένη προς 
την θρησκείαν καί προς θρησκευ
τικα οιώματα, εν αντιθέσει προς, 
την έλληνικην φιλοσοφίαν, ή δ
ποία, ενωρίς ήδη, απαλλάσ:,εται 
από την επίδρασιν της θρησκείας. 
κα.ί εξελίσσεται ε1ς αύτόνομον
σκέψιν καί αύτόνομον έπιστήμην. 

Τα προολήματα, 6ε6αίως, της; 

• ι 

• t 
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έλληνικης κ:χί της 1νδικης φιλοσο· 
φίας, εrν.χι, γενικώς ε1πείν, τά 
αίιτά, λ.χ. 'Αρχη και ο:,σία του 
Παντός, φύ,ις · της θzότητος, 
σχέσις του Έιος προς το Παν, 
δημιουργία του Κόσμου η &:ποp· 
pοη του Κόσμου έκ της οόσίας 
του θεου, φύσις του 'Ανθρώπου, 
οόσία καί &:θανασία της ψυχης, 
iλευ9εpία τη; 6ουλήσεω; και 
προορισμός τοb &:νθpώπου - καί 
&λ,).α πλείστα πp ,6λήμ:χτα ·τά 
,δποία εχουν κοινά ή 1νδικη καί 
Ηληνικη φιλοσοφία. Με μόνην, ή 
μαλλον μεγαλυτέραν διαφοράν, 
ή δποία προσπίπτει ε1ς του; ό· 
-φθαλμού;, δτι έ κ ε ί εrν:χι δλα
εν μ ε  γ α  λο γ p α φ ί Γf ε1ς ενα λα
ον πολυπληθέστατον, ένω ε1ς την
<Ελλάδα εrναι δλα έν μ ι  κ p  ο·

γ p α φ ί  Γf·

Ένω ή έλληνικη φιλοσοφ:α 
χρησιμοποιi,j ώς μέσον προς λύ
-σιν των προβλημάτων τούτων την 
λογικην νόησιν, τον αότόνομον 
λόγον, στρέφεται μονομεpω; ή 
ilνδικη προς την διαίσθησιν, την 
:ένόpασιν, την μυστικην ενωσιν, 
τον μυστικόν 6υθισμ6ν. Μία άλλη 
'διαφορά συνίσταται ε1ς τουτο: 
-δτι ή 1νδικη θρησκεία κα.ί φιλ?·
σQφία &:νάγει την ποικιλίαν των
'θεων και την ποικιλίαν των ον
των του α1σθητου κόσμου ε1ς τg
"'Εν, ε1ς το Α1ώνιον, ει·ς το Άπό
'λυτον, ε1ς το 'Απρόσιτον κατ'
αρχάς Θείον- το δποίον όπάp·
χει, αότο μόνον, προ των α1ώ
-νων, καί έκ του δποίου &:ναπτύσ
.σεται ή ποικιλία της πραγματι·
:κότητος, διά της έκκολάψεως των .
έν αότφ πυρήνων. Καί αότοί οί
6εοί, δεν εrναι τίποτε άλλο, ε1μη
τρόποι έμφανίσεως καί &:ποκαλύ-

ψεω; του Ένος τούτου θείου:. 
του Βpάχμ:χν. 'Ε'Ι ΈλΗδι, τού· 
ν:χντίον, το θείον έμφ:χνίζεται, 
ώζ έπt το πλείστον, ώς συνειδητός 
διακοσμητης του Παντός, το δ-. 
ποίον συνυπάρχει προ των α1ώνων 
έν χαώ3ει κχταστάσει. Ε1ς την 
'Ελλάδα, δ κόσμος δεν &:πορρέει 
έκ του θείου, ό π ά p χ' ε ι μαζί με 
το θείον. Καt έπομένω;, δεν εκ
χέεται δ κόσμο; έξ αύτeιCί, &:λλά 
όπάρχει μαζί με τον θεόν, δ δποί· 
ος διακο,μ::ί, δίδει μο,'ψήν, τάξιν 
καί νόμου; ε1ς το χαωδες τ_ουτο 
σύμπχν. Τέλος, δ θεός, το c'Εν 
τουτο, το Βpάχμχν εrναι &:γνώpι
στον. Καl συγκpινόμενον προς 
τον άνθρωπον εrναι το "Ον. <Ο 
&:πέραντο; 'Ωί(εανός, έκ του δ- • 
ποίου απορρέει, ιb; μηδαμινη 
σταγών, ή &:νθρωπίνη ψυχή, δια 
νά έπιστρέψη πάλιν ε1ς Αότόν. 

«Ποιός μπορεί - άναγινώσκομεν 
είς τήν Ρίγ Βiδα - νά πfi από 
ποίί κατάγεJαι ό κόσμος; uοποιος 
τόν εκαμε-η δέν τόν εκαμε - αfι
τός μόνον τό ξέρει η μήπως δέν 
τό ξέρει ούτε Αί:-;ός;» 

'Απάντησιν ε1ς το έρώτημα 
τουτο μπορουν να δώσουν-φpο· 
νουν οί 'Ινδοί - μόνον οί Σοφοί. 
Οί Βραχμανες. 'Όχι, δμως, -
δπως έν c Ελλάδι-δια της λογι
κής νοήσεως, &:λλά δια της ένώ· 
σεώς των με το θείον &:ντικεί
μενον. Δια της Ένώσεως με τον 
θεόν. Διά της ένοράσεως, δια 
της μυστικής θέας, δια της μυ
στικής συγχωνεύσεως, δια της 
ταυτfσεως της ψυχης μέ: την Θεί
αν Οόσίαν. 

Βεβαίως ή φιλοσοφία δεν ετναι 
μόνον νόησις. Διότι ή φιλοσοφία 
εrναι κάτι τι το σύνθετον. Ό φι
λόσοφος οχι μόνον πptπ6ι να εr-

� 
-.
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ν�ι ενας δυνατος διανοητής, δ 
,δποίος να εχη αγκαλιάσει δλην 

. :=ην σοφίαν του κόσμου τούτου 
:Οια να στηριχθη ,έπ' αύτης καί 
-να οlκοδομήση το φιλοσοφικόν 
·του οlκοδόμημα περί Θεου καί
�νθρώπΌu, περί της ουσίας του
-παντός, περί της ψυχfjς κ.λ. π.
αλλα πρέπει να εχη καί βαθεια
·θρησκευτικότητα, πρέπει να εχη
�ίαν έσωτεpικην ανάγκην προς

. το αίώνιον, προς το απέραντον. 
.. Αλλά, ένω είς τον ανθρωπον 
-της θρησκείας επικρατεί πεpισ
<:�ότεpον το θρησκευτικο_ν 6ίωμα,
είς τον φιλόσcιφον το σπουδα.ιότε
pον εlναι ή νόησις. Εlς τας Ίν
-δίας επικρατεί το ετεpον στοι
χείον της φιλοσοφίας, το θpη·
•σκευτικον βίωμα, το δποίr)ν χpω-
1-1-α-:ίζει δλην την διανόησιν, διότι 
το ''Εν τουτο εlναι το Άπόλuτον, 
τό 'Όντως "Ον, καί οι Θεοί εlναι 
άπλω;; όνόματα του • Απολύτου 
-τούτου. Ε[ναι ή πpι,>tη αpχη του 
Παντός, είναι το Βpάχμαν. Ή 
δευτέρα αρχη εlναι το Άτμάν 
(ας το είπωμεν Πνοή, Wuχή). Ή 
.&ληθης ευσέ6εια συνίσταται εlς 
-τουτο: είς την ενωσιν του Ά-
-τμάν μετα του Βράχμαν, εlς την
ένωσιν της ψυχής μετα του Θείου,
είς την συγχώνευσιν. Αυτο λέγε
ται Μυστικισμός. 'Αλλα όπάp
χοuν δύο εlδων Μυσ._τικισμοί. Ό
χpιστιανικος μ�στικισμος διασώ
ζει την ατομικότητα, ένω διά τον

., ίνδικον μυστικισμον ή ψυχή, ή 
. -<Sποία ε[ναι σταγων έν τφ ώκεα

νφ τούτφ, επιστρέφει δια της μυ
' ,σ.τικης θέας, διά της ένοpάσεως, 

-δια της εμ6αθύνσεως είς τον έαυ-
τόν μας, επιστρέφει εlς την θείαν

, ιουσίαν καί συγχωνεύεται, διαλύε-

Ι' 

.... "' ... , ..... 

ται με�· αυτής. Δι' αυτο όπάpχει 
μεγάλη διαφοpα μεταξυ π.χ. του 
ψευδο-'-Διονυσίου (βος-7 ος αί
ων) η τωv μυστικισtG>ν της δύσε· 
ως, καί του Σανκάpα (8ος αίών). 
Διά τον Ί νδον μυστικιστην ή ψυ· 
χη διαλύεται εντος του παντός, 
έντος του Θεου, εντος του Ένος 
καί Παντός. • Ενω διά τον χpιστι
ανικον μυστικισμόν-τουλάχιστον 
δι' ώρισμένας μορφάς αυτου-rι 
ψuχη διατηρεί την αυτοτέλειάν 
της. 

Θρησκεία εlναι ή συνάντησις 
του Θεου απο την ανθρωπίνην 
.ψυχήν, είς cιανδήποτε στιγμήν. 
'Όπου δεν όπάρχει αυτη ή συνάν
τησις, εκεί όπάpχοuν μόνον τύποι 
λατρείας. 

Όφείλομεν νά δμολογήσωμν 
,δτι άn.ο της απόψεω;; ταύτης 
. οι Ίνδοί εlναι ανώτεροι απο ήμας, 
δτι έκείνοι θρησκεύονται πρα
γματικά, δτι σuναντουν το θείον 
κατά τινα τρόπον. 

Εlς την ενωσιν αυτην της 
ψυχής μετα του θεου σuν_ίσταται 
δ λυτρωμός. Μόνον, δτι δ τρόπος · 
της ένώσεως εfναι διάφορος εlς 
τα διάφορα εξελικτικα στάδια 
των ινδικων θρησκειών. 

Ό πόθος της συναντήσεως με
τα του θείου εlναι έ-ιςείνο που 
λέγει δ ιεpος Αυγουστίνος: 

<Μας εκαμες νά τείνωμεν πρός Σέ 
καl εtναι άνήσυχος ή καρδιά μας,. 
εως ότου άναπαυ&η, Κ{,ριε, σέ Σέ
να� 

Ό ανθρωπος ζητεί το ϋψιστον 
'Αγαθόν, την εlpήνην της ψuχης, 
την εσωτερικην ελευθερίαν. Καί 
έφ' δσον δεν την εόpίσκει, εlναι 
ανήσυχος._ • Αλλα μετα6άλλεται 
άφ' ής στιγμής ένωθη μετα του 

'\ 
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θείου, αφ· ής στιyμη� εuρη το 
νόημα και τον σκοπον της ζωης. 

Ό θεος είναι ή δψίστη αξία 
του ανθρωπίνου 6ίου, δπερ την 
άξίαν της 'Επιστήμης και της 
Τέχνης. 

* 

* -1< 

Ή Βεδικη θρησκεία πραγμα
τοποιεί τον λυτρωμον δια του 
ασκητικου 6ίου καί των ερyων· ή 
Βραχμανικη θρησκεία, δια της 
γνώσεως καί της μυστικης · ενώ
σεως τής ψυχης μετα του θεου. 
Καί ή Ίνδουϊqτική, δια της αγά
πης Ίjέλος, το• Απόλυτον, δ Θεός, 
το Βρά.χμαν, αποκαλύπτεται ε,lς 
τον άνθρωπον καί οι· εlδικων α
πεσταλμένων του, προφητών, με
γάλων ψυσιοyνωμιων. "Ωστε, το 
θείον δεν είναι αJtpόσιτον, δ,ιότι,. 
έν τ'Ώ άγαθότητί του, αποκαλύ
πτεται εlς τους ανθρώπους, δια 
των απεσταλμένων του οί'τινες 
διδάσκουν τον τρόπον του λυτρω
μου. 

• Εντος του πλαισίου τούτου
κινείται ή θεολοyικη σκέψις 
του Ρ α μ ιχ κ ρ ί :; ν α, του δι
δασκάλου τσυ σημερινου δμιλ η·

του. Πάσα θρησκεία, είναι δι' 
αυτόν, μία δδος προς τον θεόν. 
Δεν δπά.ρχει έδω ή αποκλειστικό
της άλλων θρησκειών. Πιστεύει 
δτι 1tάσα θρησκεία δδηyεί στη 
σωτηρία. Τουτο απαντάται καί 
ε1ς την θεοκρασίαν γ) τον συyκρη
τισμον των χρόνων του Χριστια-
νισμου. 

• Αλλα καί οι Πατέρες της 'Εκ
κλησίας μας δέχονται καθολικην 
άποκά.λυψιν, δτι δ Θεος αποκα
λύπτεται εlς δλους τους λαους 
"Χαί gκαστος λαος εχει ενα σπό-

ρον απο το θείον. Ό Ίουστίνος,. Ί 
φιλόσοφος και μάρτυς κατα τα; 
μέσα τ,ου 2ου α1ωνος, ι3νομά.ζε.� 
αυτον τον Θεόν, που απεκαλύ
φθη ε1ς τους 'Έλληνας φιλοσό
φους, σ π ε ρ μ α τ ι κ ο ν Λ ό-: 
y ο ν, έν αντιθέσει προς τον 'Ό-
λ ο ·ν Λ ό y ο ν, δ δποίος απε
καλύφθη δtα του Χριστου. 

Πάσα θρησκεία είναι μία δδο 
προς τον Θεόν. Τα διχφορα. θρη· 
σκευτικα δόγματα, αι διάφοροι. 
θρησκευτικαί δμολοyίαι, έlναc.. 
διάφοροι δρόμοι προς τον 'Ένα, 
Θεόν. 

Α[ προφητικαί φυσιογνωμίαι. 
δλων των θρησκειών είναι λυ
χνίαι, δια των δποίων καταχέεται.. 
το φως του Θείου πνεύματος ε1 .. 
τας ψυχας των ανθρώπων. Είναι

,. 

δμως, φως ποικίλον καί κ:χτα 
·την εντασιν καί κατα την αίyλην
Μία τοιαύτη προφητικη φυσιο
γνωμία, κιχτα τον Ραμακρίσνα,
είναι καί δ Χριστός. Είναι και.
αυτος αποκάλυψις του Α1ωνίου.

'Έχομεν, λοιπόν, ένταυθα την
1δέαν καθολικής αποκαλύψεως,
δπως καί ε1ς τους 'Έλληνας Πα
τέρας, δπως κιχί κατα τους Έλ
ληνιστικους χρόνους. Ζητεί δ Ρα
μακρίσνα την έναρμόνισιν δλωv
των θρησκειών, τας δποίας θε
ωρεί ώς αποκαλύψεις του α1ωνίου.
'Αλλά., έν τοιαύτr,ι περιπτώσει, δ,
Χριστος παύει οι· αυτον να είναι
ή πλήρης καί τελεία αποκάλυψις.
του θεου, δπως είναι οι· ήμάς.

Όφείλομεν να δμολοyήσωμεν
την ευρύτητα του πνεύματος του, 
1νδικου, το δποίον δεν απορρί
πτει τα δόγματα των άλλων θρη· 
σκειων, διότι είναι ξένα, άλ�α. 
δέχεται δλας τας θρησκε[ας. Αο.-

', 
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'to είναι μία δύναμιι;. 'Αλλα είναι 
, καί μία άδuναμία, διότι δημιουρ

γεί πολλα κακα και κJΙονίζει έκ 
., 6άθρων το θpησκεuτικον κσρος. 

Ό Ραμακρίσνα κηρύττει: Πας 
άνθρωπος δφείλεί να διάγη βίον 
δίκαιον καί ένάρετον δια να κα
ταστη άξιος της ευλογίας της 
θείας Ιlρονοίας. Δέον δπως ικα
στος προσπαθη να άπεκδύεται 
τον παλαιον άνθρωπον- δια να 
δμιλήσω έν χριστιανικi,i έννοί(!,
καί να ένδυθη τον καινον άν
θρωπον, τον άνθρωπον τοσ φω
τός. Προϋπόθεσις, δμως, προς 
τοίίτο είναι ή 'Αγάπη, ή Συμ
πάθεια προς τους συνανθρώπους, 
ή άπαλλαγή άπο τον φανατισμον 
καί την μισαλλοδοξίαν, έν τi,i 
πεποιθήσΞι δτι κάθε θρησκεία ά
ποτελεί καί μίαν δδον προς την 
άλήθειαν καί την λύτρωσιν. Οϋ
τω δ σεβασμος της θρησκείας 
των άλλων άποτελεί στοιχειώδες 
καθηκον. 'Η άποκάλuψις ε!νάι 
πανταχοίί και πάντοτε ή αυτή. 

, Ό Ε!ς θεός, 6υθιζόμενος είς τον 
ώκεανον της Ζωης, άναδύεται 
άλλοτε καί άλλαχοσ ώς Κρίσνα, 
άλλαχοίί ώς Βαρούνα καί άλλα
χοίί ώς Χριστός. Af ένσαρκώσεις 
είναι έν σχέσει προς το Βράχμαν, 

δηλαδή το Θείον ''Εν, τον θείοy,
Λόγον, το 'Απόλυτον, ώς κύμα· 
τα προς τον ώκεανόν.Ι Οϋτω μέ
νει, και ώς προς το 6ασικον τοσ-
το σημείον, πιστος είς την ίνδι- · 
κήν παράδοσιν, δια την δποίaν 1, 
έννοια τοίί Θεοσ, ένσαρκουμένοu.·, 
προν σωτηρίαν των άνθρώπων,. 
άποτελεί κεφαλαιώδες δόγμα π(
στεως. 

Μόνον όπο την προϋπδθεσιν· · 
ταύτην εχομεν θρησκείαν καί ά
πο6αίνει ή θρησκευτικη πίστις. 
ένεργός- γίνεται έκδήλωσις της: 
άσιγήτοu δίψης της ψυχής προς. 
το Α!ώνιον. 'Απαλλάσσει τον άν
θρωπον άπο τας άντιφάσεις καL . 
την στενότητα τοCί κόσμου τού-· 
του και χαρίζει ε!ς αυτον την έ
σωτερικην έκεί νην έλευθερίiχν, fι · 
δποία είναι άνωτέρα παντος άγα· 
θοίί, διότι ε!ναι άφθαστος. (Αυτ&
λέγει δ Διδάσκαλος του σημερι
νοσ δμιλητοσ). Είς αυτα_ τα πλαί- · 
σια κινείται καί δ Γκανανάντα,. 
έκπροσωπων, κυρίως, την Βε
δάντα Γιόγκα, τον δρόμον τοσ-. 
λυτρωμοσ δια τοσ μuqτικοσ 6u.: 

θισμοίί ε!ς �ο θείον-καί πιστεύ- · 
ων δτι « δ θεος έντος ήμων� 
έστιν», δπως είπε καί δ Χριστός .. 

Γιά νά μας φέρουν λίyο δροσερό νερό, οί μεγάλες ψυχές εκαμαΨ 

άλυσσίδα άπό τά βάθη της αtωνιότητος, 
'Ανρί ντέ Μοντερλάν 

,;, 
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΤΗΣ ΒΕΔΑΝΤ Α 

ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΔΙΔΑΞΕΝ 

Ο ΡΑΜΑΚΡ ΙΣ ΝΑ 

. οι έπιστημες ι!δημιούpγησα:ν 
-τον σύγχρονο πολιτισμο με τίς
·,<ανέσεις κα:ί πολυτέλειές του, μας
::iδωσα:ν καλλίτερη δγιεία: κα:ί μέ
•σα: για να καταπολεμήσουμε τίς
ασθένειες κα:ί πα:pα:τεί νου με τη
ζωή, μας 6οήθησα:ν στην &νά
·πτυξη του έμ'Ιtοpίου κα:ί της 6ιο
�.,μηχα:νία:ς. 'Όμως, δεν κα:τώpθω-
. σα:ν να προσφέρουν οίιτε ήpεμία:
·-στη σκέψη, ουτs γαλήνη στην
·ψυχή. Γι' α:ύτο κι' δ κόσμος κα:
·τοικείτα:ι &πο τρία: δισεκάτομμύ
,ρια: δυστυχισμένων &νθpωπίνων,
·-οντων. Άπο της σκοπιάς α:ύτης
--πρέπει να ι!κτιμηθη ή &ξία: της
·"Ινδικης Ψυχολογίας κα:ί Φιλο·
σοφίας.

οι περισσότερες &πο τίς Δυ
·τικες σχολές ψυχολογίας ετνα:ι
άπλες σωματολογίες η φυσιολο
γικές ψυχολογίες, διότι ετνα:ι ψυ-
:χολογίες χωρίς ψυχή. Τό μεγα:·
.. λύτεpο μέρος της ψυχολογίας της
cυγχpόνου Ευρώπης, δεν είναι
στην κυριολεξία: πpα:γμα:τικη Ψ.υ-

:Χ ολογία:, δεδομένου δτι δεν πα:-

Σόνοψις των 4 ·όμιλιωv 

τοu ΣΟΥΑΜΙ ΓΚΑΝΑΝΑΝΤΑ 

ΣΟΥΑΜΙ ΓΚΑΝΑΝΑΝΤΑ 

pα:δέχετα:ι τr1v ϋπα:pξη της ψυχης .
'0 Σοπενχάουερ π. χ. λέγει: 
«Ή μελέτη της ψυχόλογία:ς ετνα:ι 
μάταιη, διότι δεν δπάpχει ψυχή». 
Γι' α:ύτο ή fΔυτικη1 ψυχολογία 
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μπορεί να επονομάζεται μόνον 
φυσιολογική - ψυχολογία. Ό 
Καθηγητης Hiraω Corson τοσ 
Πανεπιστημίου Cornell συνήθι
ζ; να την αποκαλή «σωματολο
για». 

Άντίθετα ή Ίνδικη ψυχολογία 
εlναι και απέραντος καί με οάθος. 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Καμμία Ινδική φιλοσοφικη 
σχολη δεν παραδέχεται οτι τό 
Σύμπαν έδημιουργήθη από τον 

· Θεόν «εκ το- μηδενός».
Κατά την Ίνδικη φιλοσοφία 

.το σύμπαν άνεπτύχθη από μία
πρωταρχικrι ύλη πού ονομάζεται 
�Ιlpακρίτι». Αύτή, εξελισσομένη 
εδωσε τό Σύμπαν καί τζJν α.ν
θρωπο. 

Χρειάσθηκε εκατομμύρια κι 
εκατομμύρια χρόνια γιά να γ-ίνη 
αύτη ή εξέλιξη καί ί.ίστερα άπό 
πολλά

--;--
πο,λλά εκατομμύρια χρό

�ια, «η,� νυκτχ της δημιουργίας»,
οπως λεγεται ·ή στιγμη αυτή, 
δ�όκ_ληρο τό 2:ύμπαy θά ξαναγυ
pιση στην πρωταρχικr; κατάστα· 
ση τής καταγωγής του. Θα παρα
μ;ίνη σ� αυτη την κατάσταση 
μεχρις οτου, «τό πρωί' τής δη
μιουργίας», τό Σύμπαν θά: προ-
6ληθi) ξανά άπό την αlθέρια κά-

' τάστασή του καί θα ξαναρχίση 
τον κύκλο τής εξελίξεώς του. Οί 

. ψυχές ολων των οργανισμών οσες 
δεν επέτυχαν τrιv λύτρωση, 
μπαίνουν σ' αυτη τη κατάσταση 
τή� «νύκτα� τής δημιουργίας»,
και παραμενουν εκεί μέχρι τό 
«πpωι της δημιουργίας», δπότε 
ξαναγεννιοΟνται σα.v μέλη δια
φόρων είδων αναλόγως τοσ 
«Κάρμα» των. Αύτό τό «Κάρμα.» 

Ί ,-:' 
f<:, .· .. 

λειτ-ουργεί (δp&) δια μέσου πολ
λών ζωών, μέχρις δτου ή ψυχ 
φθάση τον Θεό. 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ 

'Αξίζει να σ'Υ/μειωθή δτι ή έξέ-
λιξη των ε1δων άπό τά κατώτερα;. 
προς τα ανώτερα ήταν γνωστη, 
στους 'Ινδούς τουλάχιστον ιοοο,

χρόνια πpίv γενvηθ·η δ Δαρβίνος. 
'Επί πλέον δτι ή Βεδάντα πα
ραδέχεται πως εκείνο πού εξε
λίσσεται είναι ή ύλη ύπό την·
μορφη σώματος καί νου, οχ . 
δμως ή ψυχη η τό πvευμα, ποι) 
είναι «άνευ συνειδήσεως», που, 
ειναι άυλο, cΧ'Dθχpτο καί αναλ
λοίωτο καί που επομένως δ!ν 
μπορεί vά εξελίσσεται. Αυτό
που αληθινά εξελίσσεται κατα. 
την «εξέλιξη» είναι ή ύλ'Υ/ και 
εκ παραλλήλου προς α:ιτηv και 
ή εκδήλωση του πνεύματος η-.\
της ψυχής. 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Τά συστήματα τ·r,ς Ί νδικης: 
φιλοσοφίας, που οvομάζονταr,. 

ταρσάνας=μiσα δpάσεψς, μπο
ρουν vά διαιρεf:ιοσν σε τpείς δ
μάδες: α:) Νια:ία-Βαισέσικα, ο)\ 
Σάvκια: - Γιόγκα , καί γ) Βε
δάvτα:. 

'Η δμάδα Νιαία - Βαίσέσι;χ" 
άvαλύει τον κόσμο σε ε'Ι ιέα πρα
γματικότητες (2 γιά τό 'ποκει
μενικο μέρος, τίς επόμενες -± ώς: 
συστατικά δλων τών πραγμάτων, 
τοσ αίσθητοσ κόσμου που άvτι-

' Ή λiξις Γιόγκα προέρχ�.ται άπο.
τήν Σανσκριτικ11 λiξη.«Γιουγ-1,.-- ,τοι� 
{)ιι πη «ζυγός> 11 Ι:,ωσις (πρΒλ: 
σύ -ζυ γος) κ,αί στην άνωτάτ11 τηc; 
έριιφ,εία εl,1αι ή 1:νωσις μf τι. 
Θείο. 

," 
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-,στοιχοσν 9τtς τέσσερι� α1σθήσεις: 
�ραση, γεύση, δσφρηση, άφή, 

· καl συμπληρωματικά: Α1θέρα (ά
;ια.σα.), Χρ6νο (κάλα) και χωρο

"(ντίκ), οι δποίες στην δμάδα.
_Σάνκια. -- Γι6γκα. '7\εριορίζοντα.ι

· σε δύο (Πούρουσα. η Συνείδηση
·κα.l Πρα.κρίτι η Πρωτα.ρχικη "!
).η) κα.l πού καταλήγουν στη Βε

. δάντα. σε μία..

.Η ΒΕΔΑΝΤΑ

Ή Βεδάντα. είναι ή κοινη βά.
·-ση δια.φόρων Ί νδικων α.ίρέσεων.
. Είναι τό «πυρ» πού λυώνει τα
-διάφορα. μέταλλα κα.l τα συγχω
. νεύει σε ενα. μίγμα.. Ή ενότητα.
-,μέσα στην ποικιλία. καl παρά
·την ποικιλία., είναι τό α.1ώνιο θέ
:�μα τής Βεδά.ντα. Πρά.γμχτι_ άπο-
δεικνύει την βα.σικη έν6τητα δ

.λων των Ορησκειων _πού τlς άνα.
·γνωρίζει δλες σαν πολλούς δpό
:μους πρός την ίδια. αλήθεια. Πα
ifΙα.δέχ εται δλους τούς μεγάλους
11ροφητες, δι�α-:Jκάλους καl υίού;

·τοσ θεοσ, γιατί πιστεύει δτι δλοι
· τους είναι έκδηλώσεις μιας κο
, .:ρυφχίας θεότητας καl ένώ παρα.
-δέχεται δλες τίς θρησκείες καl

-.δεν άπορρίπτει κα;.ιμία, δεν τό
κά.μνει με σκο-πό προσηλυτιστι

. ;ιό. Βέ6αια προσηλυτίζει. 'Επι
. · διώκει δμως τόν προσηλυτισμό

τής καρδιάς, έπιδιώκει να ξεκα
·-θα.ρίση την σκέψη τοσ καθεν6ς,
-vά τόν 6οηθήση νά έκτιμήση ά
λ ηθινά την δική του θρησκεία καl
ταυτ6χpονα νά σέβεται την θρη-

κεία των άλλων. 
<Q σύγχρονος άνθρωπος θέλει 

-έλευθερία σκέψεως καl τήν ζ η
τε ί. Ή Ίνδικr1 Φιλοσοφία πού 
.dνα.πτύχθηκε πάνω σε μιά τέ-

τοια ελευθερία της σκέψεως πα� 
ρέχει 1σότιμη έλευθερί� σε δλους. 
έκείνους πού την θέλουν. "Ας. 
μη ξεχνοσμε, δτι δ Βούδδας, 
γέννημα θρέμμα Ίνδ6ς, έδίδασκe 
δ, τι έν6μιζε σωστό, άνεξάρτητα 
άπό τις Βέδες, τlς ίερες γραφες 
τής χώρας του, χωρίς νά έπικα- · 
λεσθή τό κσρος κάvενός. 

Έv τούτοις εζησε δγδόντα 
χρόνια και δεν τοσ πείραξαν ουτε 
μιά τρίχα τής κεφαλής του, ένω 
&ν ζοσσε εξω άπ' τlς 'Ινδίες, &ν 
δεν . τόν σκότωναν με λιθο6ολι
σμό, θά τόν εκαιγαν ζωvταv6 . 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΑ 

Ή Βεδάντα πιστεύει τό «Κά.ρ- ·. 
μα» η τόν νόμο «τής δράσεως 
καl άντιδράσεως», καl κα.τ' άκο
λουθίαν την συνέπειά. του: τόν 
vομο τής μετεμψυχώσεως. 

Αυτό πού καθορίζει την πα
ροuσα ζωη τοσ άνθpώπου εfναι 
ο[ έπιδιώξεις του, δ σκοπός πού 
είχε κα.τά τό παρελθόν καί εχει 
κατά τό παρόν, καί ή πα.ροσσα 
ζωη καθορίζει την μελλοντική 
του ζωή. 

'Εντούτοις ή θεωρία. τοσ «Κάρ
μα» δεν προϋποθέτει ουτε συνε
πάγεται τό προδεδικασμέvο, «τον 
προορισμό», άλλά δ άνθρωπος 
δφείλει vά θερίση κατά .τόν τρ6-
πο πού εσπειpε κα.l γι' αυτό πρέ
πει νά έκλέξη τό . πως θά σπείρη 
κατά τόν σωστό τρόπο. ctOλo τό 
μέλλον του 6ρίσκεται στά χέρια 
του. Ό ίδιος είναι δ άρχιτέκτων 
τής τύχης του. 

Ή θεωρία τοσ «Κάρμα» τaσ 
άπο�α:λύπτει την δυνατότητα 
μιι:χς καλύτερης ζωής καθώς έπί
σης καl μία ζωη «φωτίσεως» 

,' 
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: ι&κόμα. κα.ί προ του θανάτου. Κα.
-νονικως οι άνθρωποι μπορουν να 

' �εννιουντα.ι κα.ί να ξα.να.γεννιουν· 
-τα.ι σύμφωνα με τήν επιθυμία 
-τους. "Οταν . άποκτήσοuν τήν 
-πετρα καί μέσφ α.ύτης τήν Γνώ-

J -ση, κατανοοον το «παιγνίδι»

J -της _φύσεως �αί μπορ�Ο
ψ
ν ν' ά�ο-

,. ,φασισοuν να μετα.τρε οuν τοσο 
!· -την πορεία . της ζωης τους, δσο
j �α.� νι.χ, κ�θα

θ
ρ!σ�uν τό� νο,ο τοu

ό
ς 

·'J. απu τις επι uμιες και τους π ·
' . ιθοuς, ωσtε να μη γεννηθουν ξα-

. 
, 
.. 

νά. 
'Όσοι εχοuν ζήσει τη ζωή τοο 

-πνεύμα.τος &ψήνουν αύτη τη γή· 
ίΎη σφαίρα. κα.ί περνωντας μέσα. 

, -από τίς άτμοσφαιρικες καί ούρά
-νιες σφαίρες, φθάνουν στ-rιν τέ-
-ταρ�η, ·υστερα.. στην πέμπτη, με· 
τα στην εκτη καί τελικα στην 
:εοδομη σφαίρα 

'Εκεί λέγεται δτι παραμένουν 
ιμε εκλεπτυσμένο νοΟ σuνεχίζον· 
,α.ς την πορεία t'ouς προς τον 

�Θεό, μέχρι «την νύκτα της δη
::μιοuργίας», δπότε ελκονται κα.ί 
1tέφτοuν στους κόλπους τοΟ 
Ήράμχα.ν. Οί «πομφόλυγες» -που 
κάποτε άνεπήδησα.ν μέσα. άπ' 
το Βράμχα.ν δια.λύονται κι' έπι

·στρέφοuν σ' α.ύτό.
.ΑΙ 4 ΓΙΟΓΚΑ 

"Ενα. άξιοσημείωτο. χα.ρακτη· 
;ριστικο της Βεδάντα είναι δτι δί
δει στον κάθε άνα.ζητητ-rι την έ
J.εuθερία. να έκλέξη για την ε
φαρμογή των διδα.σκαλιων της 
,όν κατάλληλο, άνάλογα με την 
:Ζδιοσuγκρα.σία. του, δρόμο. 'Έτσι 
-έγεννήθΎJΚε μία. μεγάλη ποικιλία
":Πνεuματικων γυμνασμάτων που 

· ποροον νά υπαχθοσν σε ενα. η

' 

... .... \ 

περισσότερους δρόμους της Γιόγ
κα, ήτοι: Γιόγκα της 'Αφοσιώσε• 
ως, Γιόγκα τοΟ «Όρθως Πράτ
τειν>> , Γιόγκα της Γνώσεως, 
Γιόγκα τοΟ ΊΙ-'uχικου κα.ί ΦuGιιο
λογικου ελέγχου που λέγεται·καί 
Ράτζα Γιόγκα. 

Ή Βεδάντα δεν πιστεύει δτι 
γιά τρία διαφορετικα άτομα μπο· 
ρούν να ταιριάζουν ενδύματα των 
ιδίων διαστάσεων. Μία τέτοια. 
άποκλεισtικότης που συνεπάγε
ται ή διδασκαλία ένός μόνο ειδι
κου τύπου πνεuμα.τικων άσκήσε
ων &:να.στέλλει τήν άνάπτυξη κα.ί 
την εξέλιξη του πνεuμα.τικοΟ άνα.· 
σtήματος των άνθρώπων. · Τι ώ· 
φελεί, άλήθεια., νά φιλοξενήσωμε 
ενα άνθρωπο, που εχει άνάγκη 
τη φιλοξενία. μας, προσφέροντάς 
του την φιλοξεν!α. του Ιlροκρού
στη; 

Ή Βεδάντα λέει πω; δ κάθε 
άνθρωπος εχει τόν δικό του τρό
πο η δρόμο νά πλησιάση το 'f
πέρτα.το "Ον, τον Θεό, κα.ί α.ύτο 
εξαρτάται άπό την ψυχοσύνθεσή 
του κα.ί ένω δ νους δλων μα.ς εχεί 
τρείς 6α.σικες [κα.νόtητες (τ�ν 
ικανότητα. της σκέψεως, του α.1-

σθήμα.τος κα.ί της βουλήσεως) σε 
μερικους άνθρώποJς ή ίκα.νότης 
της σκέψεως υπερέχει των άλλων 
ικανοτήτων: σε άλλους υπερέχει 
τό αίσθημα:, σε άλλους πάλι υ· 
περέχει ή βούλησις. Ή Βεδάντα 
λοιπόν προτείνει τόν δρόμο της 
Γνώσzως που λέγεται «Γκνιάνα 
Γιόγκα.» γιά τον άνθρωπο που 
εχει τήν τάση να σκέπτεται κα.ί 
να δια.κρίνη μεταξυ του άληθινοσ 
κα.ί του άπα.π1λοο, δδηγεί στό 
συμπέρασμα · δτι πίσω άπο τον 
άνθρωπο καί τό Σύμπαν υπάρχε� . 

, .. ._ "l 
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ενα αίώνιο 6πέδαφος. 
Στον άνθρωπο με αίσθηματι· 

κες τάσεις πpοτείνει τον δρόμο 
της &:φοσιώσεως στον Θεό, που 
λέγεται « Μ πάκτι Γιόγκα» καί 
που συν τψ χρόνψ μετουσιώνει 
τα αίσθήματα του ερευνητου και 
τον πλημμυρίζει με &:γάπη για 
το Θεό κχί που με, τή Χάρη του 
μπορεί να &:ποκαλύψη καί τήν 
• Απρόσωπο Μορφή Του.

Για τον άνθρωπο στον δποίο
δπερισχύει ή βούλησις, συμ6ου·
λεύει τrιν «Κάρμα l'ιόγκα», τον
δρόμο της όρθης πράξεως, δηλα·
δη μια εργασία που γίνεται οχι
για 1διοτελείς σκοπούς, &:λλα με
το πνευμα του καθήκοντος προς
το Θείον 'Ιδεώδες καί την &:γά
πην προς πάντας. Να λάοωμε
δμως δπ' οψιν πώς κανείς δεν
&:ντιπροσωπεύει εvαν άποκλειστι·
κο τύπc> &:vθρώπου, &:λλα ε[ναι
μικτός, εχει δηλαδη &:νεπτυγμέ
νας κατα το μάλλον καί ήττοy
καί τας τρείς Εκανότητας του νου.

Ή τετάρτη Γιόγκα που λέγε·
ται «Ράτζα. Γιόγκα» η Βασιλικη
Γιόγκα, ε[ναι δρόμος ψυχολογι·
κος καί άποτείvεται σε κείνους
που εχουv τήν Εκανότητα να τον
άκολουθήσουν. Στην Ράτζα Γιόγ·
κα δ νους γυμνάζεται καί γίνεται
άντικείμενο μελέτης καί &:σκή·
σεως καί με μια σεφα ψυχολο
γικών γυμνασμ4_των πειθαρχείται
καί τότε μπορεί να διακρίνη δια
της &:μέσου εμπειρίας πώς δ άν
θρωπος καί το Σύμπαν άποτε
λουνται &:πο την ίδια «Ιlράνα»
που θα πη ενέργεια δπό την λε
πτοτέρα της μορφη καί άπό «Ά·
κάσα» που είναι ϋλη δπό την
λεπτοτέρ_α της μορφήν. Θα δη

επίσης πώς πέραν τ·ίjς «Ιlράνα» .. 
(ενέργεια} καί της «' Ακάσα» (5- · 
λ η) δπάρχει το «'Ά τμαν», ή Κα
θαρα Συνείδησις που διαπερν� 
τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα, ε[
ναι πάντα ά.γνή καί πάντα ελεύ
θερη. 

• Α vεξάρτητα άπό το φιλοσο
φικο σύστημα: άπό το δποίο ελ
κεται κανείς μπορεί να άποδέχε
ται τή γενικη μεθοδολογία, τ� 
σύστημα τής Ράτζα Γιόγκα, που, 
πρώτον ταξινομεί τήv προπαρα
σκευή των ηθικών άρετων και. 
κανόνων καί διασαφηνίζει ποιες. 
δυνάμεις άποκτa δ άσκούμενο 
με· αύτή, δεύτερον καθορίζει τηγ, 
άvάγκη μιaς άναπαυτικης και. 
σταθεράς στάσεως γι' αότας τα " 
πνευματικας &:σκήσεις, τόν συγ- � 
κεντρωμέvον στοχασμον καί τρί
τον εξηγεί το σύστημα των &:να·· 
πvευστικων &:σκήσεωv, το «Πρα
vαγιiμα» καί εκθέτει τα εύεργε
τικα άποτελέσματά του. Τέταρ· 
τον δίνει τήν μέθοδο του ελέγχου, 
καί της συγκεντρώσεως του νου, 
με μια σειρα άπό Ι πνευματι� 
γυμνάσματα που σκοπός τους 
ε[vαι να φέρουν τον άνθρωπο σε. 
μια «πέραν τ·ίjς συνειδήσεως» κα· 
τάσταση, σε μια «εκσταση» .. 
στο λεγόμενο <<Σαμάvτι». 

3 ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

Αύτη ή άνευ προηγουμένου ε
λευθερία καί άvοχη στη θρη· 
σκεία καί τή φιλοσοφία κατέληξε: 
σ· εvα πλοίίτο πνευματικής κλη· 
ρονομίας καί ποικιλία φιλοσοφι· 
κων διδασκαλιών. Τήν πλούσισc: 
αύτη κλ ηροvομία &:ντικαθRεφτί
ζουν οΕ τρείς όψεις της Βεδάντα-

Ό δ υ ϊ σ μ ό ς, δ σ χ ε τ ι-
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κ ο ς . μ η δ υ ϊ σ μ ο ς κα:ί δ 
,1 μ ο ν ι σ μ ό ς. 

i. · Ό δυϊστης λατρεύει τον Θεον ·
'f; σαν ενα 'Ον έξωκοσμικο που κυ
l Εερνα το σόμπαν, την Ιμψυχη
ι και την άψυχη δηλαδη φύση. 
j Θεός, ψυχη κχι σύμπαν ε1ς α1-
... ωνα: τον απαντα: όπηρξα:ν 1σο
\,, τίμως-._ και συγχρόνως (όπηρξαν 

και θα όπάpχουν α:1ωνίως). 
Ένω βρίσκεται στον ουρανό 

';.. Του, δ Θεος κυ5ερνα τον άνθρω
πο καί το σύμπαν μέ: τη θέληση 
καί με την δίχως τέλος δύναμή 

1 
του. Στό σύμπαν των δυ ι στων 
υπάρχουν κα:ί το καλο κα:ί το κα
κό, μερικοί άνθρωποι είναι έκ 
φύσεως κακοί, άλλοι ένάρετοι 
και αλλοι Ιχουν μέσα τους ταυ· 
τόχρονα. καί τό καλό κα:ί τό κα· 
κό. Κατ' α:υτους κάθε ψυχη εί
ναι χωρισμένη άπό τίς άλλες. 
Ό ουρα.νος είναι δ τόπος που 
κατοικεί δ Θεός, τόπος δπου δεν 
όπάρχει κανένα κακό, ουτε δυσ
τυχία καί άθλιότηt(Χ. 

Κατα τους δυίστας δ έπουράνιος 
Θεος πλησιάζει τον άνθρωπο κα.ί 
μπαίνει στην καρδιά του κι' έκεί 
δ άνθρωπος Τον συναισθάνεται. 

'Υψηλότερος τοσ δυϊσμου κα:ί 
σάν πνευματικη έμπειρία: κα:ί σαν 
φιλοσοφία που την περιβάλλει,· 
εcναι δ σχετικος Μή - �υϊσμός. 

Αυτός πιστεύει δτι το έπιστη
τόν, το σύμπαν που βλέπομε, 
προήλθε άπο τον Θεο καί δ Θεός 
\ 

·� • 6ρίσκεται μέσα σ' αυτό. - · 

. . �-

Στο σχετικο Μή-Δυϊσμό επο
μένως, δ θεος δεν είναι έξωκο
σμικός, άλλα. ένδοκοσμικός. 

Ό Μή-Δυϊστης με κατάλλη· 
/ 

λ η πνευμα:τικ·η άσκηση αντιλαμ
β :χνεται δτι στην πραγματικότη
τα ή ουσία: του είναι του είναι 
Θεία κα:ί οτι είναι ενα με το 
Βράχμαν. 'Ετσι αντιλαμβάνεται 
δτι τό «αυτό καθ' αυτό», που 
ε lνα:ι μέσα: του καί το «αυτό 
καθ' αυτό» του σύμπαντος δεν 
είναι δύο, άλλα ενα: κα:ί τό αυτό. 

Ό Μονισμος δμως . διδάσκει. 
δτι δ Θεός ευρίσκεται ήδη μέσα: 
στον άνθρωπο, δ δποίος δε·ι 
χρειάζεται πχρα ν' ανακαλύψη 
την 'Αλήθεια: αυτή, πνευματικα. 
άνελισσόμεvος, να την φτά.ση, 
με τό νιi όψωθη fJ ίδιος ώς αυ
τήν, όψι.ί>νοντα:ς τον νου του απο 
βάθρο σε βάθρο. 

'Επειδή δ Μονισμός δέ:ν θεω
ρεί τον Θεό των διαφόρων θρη
σκειών παρά σαν έκδήλωση τοσ 
ενός και του αυτοϋ Βpά.χμαv Υ/ 
τοσ Ά πόλυτου Βράχμαν, ·ή Βε
δάντα κηρύττει την άρμονία: των 
θρησκειών. Σύμφωνα μ' αύτη τη 
διδασκιχλία: δλες οί θρησκείες, 
δσο κι' ά.ν διαφέρουν, δέν είναι 
πα:ρα. δρόμοι πού δδηγουν προς 
τον Θεόν. 

Οί Ί νδίες είχαν τό προνόμιο 
να δώσουν στην μετα:βα:τικrι πε
ρίοδο τον Σρί Κρίσνα:, στην Βουδ
διστικη τον 'Ασόκα, στrιν Μου

σουλμα-ιικη τον 'Ακμπα.ρ και 
στην τελευταία: εκατονταετηρίδα: 
τον Σρί Ραμακρίσνα, που ολοι 
τους μετέδωσαν την ίδια διδα:χη, 
της άρμονία:ς α:υτης. Ό Σρί Ρα:
μα:κρίσνα: δμως είναι έκείνος που 
δεν εφήρμοσε μόνο τη θρησκεία. 
που Ιλαοε έκ γενετής, δηλαδη, 
τον 'Ι νδου ϊσμό ι &λλά κα.ί τόy, 
Χpιστιαν.ισμό κα:ί τον Ίσλαμι· 
σμό καί Ιφθα:σε καί πρακτικ� 

>.-:, ', ,;t�·ξ: 
ι· 
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στο σ�μπέpχσμα πως δλες οί 
θρησ�είες δ?ηγοσν στον Θεό. 
ΘΕΩΡΙΑ -ΠΡΑΞΗ 

Κ-χθε θρησ:-<εία μπορεί να χω
ρισθη σε δύο μέρη: την «Θεωρία» 
αφ' ένός κχί την «Πράξη» αφ' 
ετέρου. ΊΌ πρωτο μέρος εΙναι 
μία μελέτη απο τίς μυθολογίες 
1<αί του� κχνόνες της θρησκείας 
_μαζυ με την ψιλι:;σο:ρία της καί 
τους άνωtέρο�ς πνευματικι:;υς κα
νόνες της, ενω το πρακτικο μέ
ρος συνίσtατχι απο μία σ:ιρα 
προι:;δευτικων οr,μάτων που δδη
γοίiν τον μαθητή σιγά-- σιγά απο 
,στάδιο σε στάδιο ωσπου νχ πρα
γμα:τοποιήση τον Σκοπό. 

Στο πρακτικ? μέρος αυτό οί 
αρχαίοι Ίνδο-Άριχνοί διδάσκα
λοι εδωσαν τό δνομα της Γιόγκα. 
., Ετόνιζαν δτι ή «θεωρητικη» 
1νωσις της θρησκείας επpεπε νά 
συμοαδίζη με την «πpακτικη ε
,φαpμογr1» των πνευμα:τικων κα
νόνων καί ελεγαν πως δίχως αυ
-τό ή πνευματικη ζωη δεν είναι 
-δυνατόν νά επιτευχθη. 

Ό Σpί Ραμακpίσνα ελεγε: 
-«Ε1ς τό Ί νδικο 'Ημερολόγιο ά
ναφέρε:αι δτι σε μιά ώpισμένη
μέρα θά ορέξη, αλλά αν στίψετε
-τό ήμερολόγιο αυτό που το λέει
δεν θά μπορέσετε νά ογάλετε ου

-τε μιcί σταγόνα νερό». Πρέπει
-νcί εψαpμόση κανείς την ήθικη
πού διδάσκει ή θρησκεία yιcί νcί
άποκτήση την πραyματικη πνευ
ματικη ζωη καί τr1ν αληθινη α·
γάπη στο θεό.
ΤΑ 8 ΣΤ ΑΔΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΓΚΑ

Το περίφημο εγχειρίδιο της 
Γιόγκα που όνομάζεται Γιόγκα 
.Σούτρα ό:ρείλεται στον σοψόν 

Ιfατανζάλι δ δποίος ήτ9 σύγχρ,Ό
νος τοσ. Βούδδα (6.00 π, Χ.), .Σ' 
αυτό μιλα γιcί τα 8 στάδια· της ' 
Γιόγκα. 

Τά στάδια αυτά είναι: 
1) Γιάμα-νά μη ολάπτης, να

λες τήν αλήθεια, νά είσαι εγκρα-· 1 

τής, νά μη σφετερίζεσαι τίποτε 
καί νά μrι αποδέχεσαι δωpα. 

2) �ιάμα - καθαρότης, επάρ
κεια:, λιτότης, μελέτη καί δποτα
γη στον Θεόν. 
· 3) "Αζανα - 'Ωpισμένη ανα

παυ:τ:ικη στάσις. (Δεν εχει καμ
, μιά σχέσι με τίς ψυχοσωματικές 
ασκήσεις που οί δυτικοί όνομά· 
ζουν Γιόγκα). 

4) Πpαναγιάμα - 'Έλεγχος ..
της Πράνα (της Κοσμικής Ένεp· • 
γείας) δια των αναπνευστικων α- . 
σκήσεων, με δπόδειξη καί παρα
χολούθηση διδασκάλου. 

5) Πρατιαχάρα - Χαλιναγώ
γησι των α1σθήσεων. 

6) Νταράνα - Πpοσ1"άθεια
προσηλώσεως του νοσ σε ενα 
ώpισμέν? Θετο πρόσωπο η ση
μείο. ΙΙεpισυλλοyη των πνευμα
τικων δυνάμεων. 

7) Ν τιάνα - Λογιζομένη αυ
τοσυγκέντρωσις. 

8) Σαμάντι -'- Ή. «πέραν της ·
Συνειδήσεως» κατά�τασις η "Εκ
στασις. 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ . 

Ή τελικη πραγματικότης που 
ή Βεδάντα την όνομάζει Βράχ
μαν εχει δύο οψεις: 

1) Την «δπο δρους», δηλαδη
με κατηγορήματα δπως π-.χ. οτ

κτος, ευσπλαχνία, παντοδυναμία, 
παντογνωσία καί παμπαρουσία. 

2) Την «άνευ 'δρων», δηλαδη .,.
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-την πέραν πα.ντος κq.τηyοpήμα:-
-τος ·τQ όποίο εινα:ι δυνα:το νά

υλλάβη δ ανθρώπινος νους καί
1έπομένως πέραν του νου κα.ί τών
α:1σ0ήσεων, με άλλα.ς λέξεις &:σύλ
::ληπτη εξω πα.ντος στοχα.σμου
-και περιyραφης

Το δπο δρους Βράχμαν καλεί
-τα:ι 'Ίσβα:ρα. η Θεός, δ δημιουρ-

-,.· -yός, δ δια:τηρητης καί δια.λυτης
1 
, 

-του Σύμπαντος.
Το Βράχμα:ν άνευ κα:τηyοpη

;μάτων «δπερ6αίνει» το εyώ του 
·-«να:ζητητοσ, το lyώ του θηpευ
·-τοσ τής &:λ ηθεία.ς ·κα.ί επομένως
-δπερ6α.ί νει επίσης κα.ί το σύμ πα.ν,
--JJ κατανόησις του δποίου εξα.p-
"tάτα.ι &:πο το εγώ του. Είναι συ
-;ιεπως τόσο δύqκολο νά λα.τρεύη
-:κανείς το ' Ανώ�α.το Βράχμα.ν δσο
:κα.ί το νά 6λέπη χα.τάμα.τα. τον
ηλιο στ+ι μεσημεριάτικη έκτυφλω-
-τικη &:κτινο6ολία. του. Έν τού-
--τοις τον ηλιο μπορουμε κα.ί τον
�τενίζομε την ωpα. της &:να.τολης
:καί της δύσεwς.

:Έτσι κα.ί το «άνευ δρων»
J3pάχμαν, δτα.ν εlνα.ι περιτυλι-
1μsνο με τη «Γιόyκα.-l\Ιάyια.»,
�ηλΙχ.011 τά απατηλά κα.τηyοpή-

. ,μα.τά του, τότε ε l να.ι το δπο δ-
pους Βράχμα:ν, που μποpουμε 

1 . χα.ί &:τενίζqυμε, είναι δηλα.δη το 
--<<''Ισοα.ρα.» η δ προσωποποιημέ-
-,ιος Θεός. 

'0 'ΙνδJμϊσμος δποδει �νύει μία. 
-,σειρά μαθημάτων που 6οηθεί τον 
-καθ'. ενα. χιvpιστά κα.ί δλους μα.-
�ί. Ό &:pχά�ιος μπορεί νά χpη
�ιμοποιη ε1κ6,νες κα:ί δποκα.τά

� • -στα.τα. εlκόνω�, εχοντα.ς πάντα. ι 
-στο you του δτι δεν λατρεύει το 

-·
t 
,,

.εtδωλο σάν εί_δωλ_ο, αλλά δτ� το
,είδωλο του θυμίζΊ�ί, το 1δεωδες 

που αντιπροσωπεύει και υποκα.
θιστα. Αύτλ yί•ιετχι κα.ί θά yίνε
τα:ι μέχρις δτου φθάση το στάδιο 
κα.τά το δποίο εχει π·ιά λησμο
νήσει το είδωλο, δπότε κα.ί το 
lδεωδες &:ποκα.λύπτετα.ι μπρο·στά 
στά μάτια. της ψυχής τpυ. 'Αλλη 
βαθμίδα. στην προοδευτικη πο
ρεία. της λατρείας ε l ια.ι ·ή θεώ
ρηση του Θεου σάν του <�Ένόν
τος Πνεύμα.το;» (δr;λα.δη του 
συμφύτου σε δλα.) που διαποτίζει 
τον &:να.ζητητη κα:ί το σύμπαν. 

Το τελευταίο στάδιο εlνα.ι � 
θεώρηση του 'Απολύτου Βράχ
μχν δηλα:δη του πέραν του &:να.
ζ ηt'Υjtου κα.ί του σύμπαντος. Σ' 
α.ύτη τή μορφή του συyκεντpω· 
τικου στοχα.σμου δ &:να.ζητητής 
στοχάζεται τήν ταυτότηtα. του 
Έyώ του με το Ύ περ Έyώ. 

ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΒΕΔΑΝΤ Α 

Ή ρεδα.ντική ήθική είναι yερά 
θεμελιωμέ•ιη πάνω σtYJV ενότητα. 
τ,ης δπάρξ_εως, ενότητα. που δι
κα.ιολοyεί; τήν ϋπα.ρξη πα.yκό
σμια.ς ήθικης. 'Όταν εlμχι κα.λος · 
προς τον yείτονά μου σημαίνει 
δτι είμαι κα:λος προς τον. εαυτό 
μου, yια.τί το μέσα. μου 'Εγώ 
καί το 'Εγώ που 6ρίσκετα.ι μέσα. 
σ' εκείνον ε[να.ι τά ίδια. καί ταυ
τίζονται κα.ί τά δύο με το Βράχ
μα.ν. 

'Εφαρμογή της διδα.σκα.λία.ς 
ενότητας της δπάρξεως εδωσε 
κατά τρόπο &:ξιοθα.ύμα.στο δ Σpί 
Ρ α.μα.κρίσνα. μ' α.ύτά τά λόyια.: 
«�ά μή 6οηθης, νά δπηpετης. 
Νά μη 6οηθης, αλλά Υ<Χ δπηpε
της έν έπιyνώσει δτι δπηρετων
τα.ς τον άνθρωπο δπηρετείς το 
θείον που 6ρίσκετα.ι μέσα. σ» 
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αυτόν. 'l'rιν παρατήρηση α.υτη 
την εκα.νε &:ναφερόμενος στίς υ

πηρεσίες που προσφέρουν οί άν
θρωποι στους φτωχούς, τους �ρ
ρωστους τους, δυστυχισμένους. 

χουν &:νάγκη κα.ι που χρήζου'," 
βοηθείας. Πραγματικά χωρίς τη.,. 
πρακτική εφα.ρμογη τG>ν βεδαν
τικων διδαγμάτων δεν μποροσμε-_ 
νά στα.μα.τήσωμε τη δια.μάχη π(')υ. 

1 

χωρίζει το σημeρινο κόσμο-μία. 
σύγκρουση μετα.ξυ φυλων καί 
λα.ων, στους τομείς της β•.ομη
χανία.ς, τοσ εμπορίου κα.ί των οl
κονομικων, μετα.ξυ πνευμα.τικω 
κληρονομιών κα.ί πολιτισμών και 
ακόμη μετα.ξυ θρησκεία.ς"καί θρη
σκείας. 

Αυτο το μέγα. δίδαγμα. ένέ
πνeυσε στον Σουάμι Ηιβεκάνα.ντα 
να διατυπώση έκείνο ΠGU ώνό
μα.σε «Πρακτικη Βεδάντα». 

Ή Βεδάντα πρέπει νά εψα.p
μόζετα.ι στίς σχέσεις μας με δλο 
τον κόσμο στον δποίον συμπεpι
λα.μβάνοντα.ι κι· εκείνοι που ε-

Μια καθημερινη προσεvχη 

Ή παγκόσμια. &:γάπη που εμπνέει� Βεδάντα. &:ντικα.θρεφτίζεται: 
στην �πόμενη �μεpήσια πpοσευχη των Ί νδων: 

Υ Αμποτες ολοι άπ' τούς κινδύνους νά άπαλλαyουν 
Υ Αμποτες ολοι τί εΤναι τό καλό νά δουν 
Ν Αμποτες ολους σκέψεις εύyενικές νά δδηyουν 
Υ Αμποτες ολοι, οπου yης, μες στη χαρά νά ζουν, 
υΟλοι εύτυχισμένοι, θεέ μου, είθε νdναι 
Είθε ολοι άπό την άρρώστεια νά άπαλλαyουν 
Υ Αμποτες ολοι τί εΤναι τό καλό ν' άνιιληφθουν 
Είθε κανείς ραyιας της δυστυχίας νά μην είναι 
Μακάρι δίκαιος δ άμαρτωλός νά yίνη 
Ό δίκαιος την ήρεμία άμποτες νά βρη 
Ό ησυχος μακάρι έλεύθερος άπ' τά δεσμά νά μείνη 
Υ Αμποτες δ έλ,εύθερος στη λευτεριά τούς άλλους νά δδηyη 
Ό θεός μακάρι τούς λαούς νά ένώση 
Ό κυβερνήτης αμποτες νά κυβερνά τη yfj 
τό δρόμο τό σωστό άκολουθωντας 
Υ Αμποτες τό τί εΤναι τό καλ6, νά δη τό κάθε τι πού ύπάρχειι 
Εύτυχισμένοι είθε νdναι οί λαοί εύημερωντας. 
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'ΤΟ ΜΕΓ Α ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚ ΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΜΑΣ 

'Επιστήμη, 

('Εν 

Φιλοσοφία, Θρησκεία: 
C \ 

σύνολον αρμονικον 

ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ 
ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΆΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Την 7ην μ. μ. της Παρασκευης 4 'Ιουνίου. έδόθη ε!ς τά 'Ανάκτορα, Π<Χ· 
ροuσι� των μελων της Βασιλικης Ο!κοyενε[ας, ή προαναγγελθείσα διά
λεξις τοϋ Γερμανοϋ πυρηνικοϋ έπιι,τήμονος δόκτορος WERNER ΚARL HEISENBERG 
καθηyητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Μονάχου, μέ τόν τ[τλον «Γλωσσα καί 
πραγματικότης εlς την σuyχρονον Φυσικήν». Τόν Γερμανόν έπιστήμονα 
προσεφώνησεν ή Λ. Μ. ή Βασίλισσα Φρειδερίιιη ώς άκολούθως: 

Τό ένδιαφέρον μου διά τήν Φιλο· 
,,σοφία,• καί η)ν Έπιστήμην οφείλω 
,εις τό,, σύζυγόν μου. Αυτός μο'ίϊ 
ίιπέδειξε τόν δεσμόν ό όποίος ύπάρ
,:ει μεταξύ τc'ίϊ Θεου, των Άν{}ρώ
.πω,• καί του Σί•μπαντος. Χάρις εις 
-τήν κα{}οδήγησί,, του, τό π,•ευμα μου 
κατέστη όλονέν περισσότερον ανή
-συχον. Άνεκάλυπτα νέας tδέ�ς, τήν 
ψ,ίαν κατόπιν της άλλης, και ημην 
.λίαν ύπερήφανος διότι ελυα τά 
.π9οβλήμα_:εα yης' ζωης κα,ί τ�ύ {}!;. 
νατου, του συμπαντος και των πε· 

αν της ζωης, μέχρις στου εφερα 
·τάς {}εωρίας μου είς τό,, σύζυγόν
μου καί αυτός μέ ενα λεπτόν με�·
<\ίαμα εκίνει ηρέμως τήν κε'φαλήν
--χαί μέ κατηύ{}-υ,,ε εις τό νά σκεφ{}ω
=έκ ,•έου· κατ<Δρ{}ωσε οϋτω νά μέ
καταστ�1ση τόν ταπεινόν σπουδα
·<Jτήν ό όποίος εlμαι σήμερον.

"Έχω δανεισ{}η πολλάς από τάς
.tδέας καί εκφράσεις του εκ των

' -δύο όμιλιων τάς όποίας εκαμε εις
.-ά Πα,1επιση1μια των Ά{}ηνων καί
-της Θεσσαλονίκης. Έλπίζω οϋτω
-σήμερον ή κρίσις του νά ε!ναι ευ· 
.μενής.

Διά τουτο εν πλήρει ταπεινότητι
"?ιαί μόνον ώς ερευνών σπουδαστής
�ά επε{}ύμουν νά προβάλω τήν α-

ποψιν δτι ή σύγχρονος έπιστήμη 
καί είδικως ή Πυρηνική Φυσική πα· 
ρέχει είς τούς φιλοσόφους τήν δυ
νατότητά νά συντονίσουν τάς πρα
κτικάς επιστήμας, τήν φιλοσοφίαν 
καί τήν -θ-ρησκείαν εις ενα άρμονι
κόν δΑον. Ή {}εωρητική Πυρηνική 
Φυσική παρουσιάζει δύο εξέχοντα 
σημεία, δι' ων ή φιλοσοφία καί ή 
επιστήμη συνάπτονται καί επικα
λύπτονται. Τό ενα εtναι ή εξίσωσις 
ϋλης καί ενεργείας του Ά"ίνστάϊν 
καί τό δεύτερον εtναι ή αρχή της 
αβεβαιότητος του Χάϊζενμπεργκ. 

Τό πρώτον μας προσφέρει μίαν 
έρμηνsίαν της ύλικης πραγματικό· 
τητος δι' ένός συστήματQς έξισώσε
ων, αί. όποίαι κα{}ίστανται όλονέν 
περισσότερον έσωτερικαί καί μετα
δίδονται ετι δυσκολώτερον κα{}ώς 
είσχωρουμεν δλο καί βα{}ύτερον 
εις τήν μικροσκοπικήν σύστασιν 
της ϋλης. Καταλήγομεν οϋτω είς τό 
οτι ή μέχρι σήμερον είς δλους προ
σιτή αντικειμενική πείρα, ητις εtναι 
ό ακρογωνιαίος λί{}ος πάσης επι
στημονικής εξερευνήσεως, εξαρτά
ται πλέον εξ όλοκλήρου από τήν 
προσωπικήν έκάστου ί.κανότητα είς 
τόν χειρισμόν των μυστικών συμ
βόλων της σημερινής {}εωρητικη� 

' . 
. ' 
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φυσικηc. Ουτω η αντι>1ειμε,1ικότης 
της lπιστήμ ης, τόσον ζωτική μiχρι 
σήμερον διά τήν κοι,111ν αντίληψιν 
παντος {ρεu,1 11τοϊί, προσλαμβάνει 
πλέον τό χρώμα μιας ύποκειμενικό
τητος πηγαζουσης από την προσω
πικοτητα τοϊί έρειι,,ητοίι. 

'Η δευτέρα αρχή, ή αρχ1'1 της' 6-
βεβαιότητυς τοϋ Χαιζι,νμπεργ>1, κατ' 
έμέ ή σποuδαιοτι:ρα των ήμι,ρών 
μας, συνδcι,ι διά παντός τόν παρα
τηρητήν με τό παρατηρουμι,νο,,, ii 
τόν tρf-u,1ητην με τό σΛ1τι>1ιιμι,,10,1 

της έρεύ,,ης. Τοί'ιτο σημαινΗ τό ότι 
{αν δcν lπιflυμοϊίμι,Λ' ,,α συνδiσω-

. μι,,, αίωνιως καί ανhπιτυχώς τον 
fιιυτuν μας με μίαν ά,1τι;rε,ιμc, ι>1ήν 
ύλικ11ν ά-π:οψιν του )Ιόσμυu, όφι,ίλο
μ1:ν ,α παραδιχ{)ώμιν ότι μό,•ον 
ύποκι,ιμενικώς δυναμι:ίJα ,,ά Ύατσ
,,οήσωμεν, ,,ά γ,•ωρισωμf,ν ;rαί ,,ι'ι 
ζ11σωιιf,V το,, Θεον, το Συμπα,1 ;rαι 
τόν ΥΑνuρωπο,, τοϊίτο δι άπλώς 
διότι δεν ύπαρχΗ πλι,ον δυ,1ιιτότης 
να έξηγησωμεν ή ίρι uνησωμεν α,1τι
ηιμενικως οίοδη-π:οη lt; αύτων. 'Η 
αφηρηιιf-νη φυσις της ύληc, δGιρο,, 
τοϋ Άι,•στάιν, Ύαί ή άρρηκτος συ,1-
δι,σις τcϊί ίρευνητου πρός τ11ν πρα
γματιΎότητα, τόσο,, σαφής συ,11;.

πι,ια της άρχης τοϋ Χαίζι,,ιμπι,ργκ, 
άτονυϊίν τή,, από τοϋ 17ου αίιϋνος 
δυαδι;r11ν σ.\1 tιληψιν τοϋ σύμπαντι'ς 
καί δίδουν ι:.,,ότητα ι,ίς τό χάος. 
Ά,1τί τής μεγάλης συγχυσι,ως τω,, 
όλονιν περιπλcκυμiνω,1 προσπα{}Η
ών της σημερον τοϋ ,•α άντιστοιχι
σωμεν /,αυτούς πρός ί,να καflαρώς 
ύλιγόν σύμπαν, δυναμε{) α πλι,0,1 

νά φι,ρωμεν ταξιν ι;ίς τό χάος καί 
τήν σύγχυσι,1, εάν ι,ϊμε{)α αρκετά 
-&αρραλέοι ,,ά όμολογησωμι,,, δτι τό 
σύμπαν ι;lναι ύποκειμε,•ικόν, δυνά
με,•ον, {,, ηλευταί

<ι; 
ανα\ύσει "ά 

γι,,η α,,τιληπτον μονον υπcκι,ιμε
νικώς. 

Μοϋ φαι,1εται δτι ή σύγyρονος 
ι':πιστ,'jμη ιιαί ε1δικώς 11 {)·ι,ωρητικ11 
καί πυρηνικ11 φυσικη τι,ι,1ι,ι τόν δά
χτυλον πρός τόν Πλάτω,1α, τόν 
Πλωτίνο,1 καί τόν άπόκρυφον Χρι
στο,1. Αί {)ι,ωρίαι των μι,γάλων αύ
τών διδασκάλων λαμβά,1ουν ,•έον 
καί καταλη-ιτόν νόημα εΜύς ώς ή 
σποuδ11 της πυρη,•ικης φυσικης δια-. 

,1οίξη τούς όφ{) αλμο ύς μας είς τή 
υποκειμενικότητα τοϋ φυσικοϋ κό-
σμυu, δπου τό c'Ενιαίον» εχει α
ποδειχ{)η ώς u.λή{)εια καί δπου � 
δυαδικότης ι,Ι,1αι μόνον μία μοριriι 
•i μάλλον μία λειτουργία της Άλη-
Οείας.

Πιστι,ύω δτι έάν ή {)εωρητική. 
πυρη,•ιγή φυσιιή έδιδάσΎετο lντός 
της προοπτιιιης της αύταποκαλύ
πτοu αύτης αλη{}·ειας καί ύπεγραμ
μίζετο η ι,ίς τό βά{)ος ι'νυπάρχουσα. 
Έ,,ότης των πάντων, όρατών καi:, 
άοράτω,1, τότε άπασαι αί {1ψηλα' 
σ�ιαι >1αί αρεταί, αί όποίαι μας φέ
ρουν iκτός της πι,ριοριζούσης ί1μας. 
δυαδικης περί της ζωης απόψεως 
δύ,1ανται "ά γι,1ουν δε,,ταί οχι μό
,,ον ιυς fξοχοι α,,{) ρώπι,1οι ίδιότη
τες, αλλ' lπισης ώς διανοητικώς, 

,όρ{}αί Ύαί lnιστημuνικώς πλiον πα· 
ραδεκται. Κατ' α;rολου{)ιαν όλα τά.. • 
δuσαρf,στα χαρακτηριστιzά μας, 
ώς αί πλείσται των αρνητικών μας.. 
συγκι,1ήσ1;ω:,1 Ύαί πρα!:εω,•, &α ητο 
δυνατό,, νά ίξηγη{}οϋν ιυς προερχό
με,1α απο νοϋν προσανατολισμέ,•ο,a 

πρός διανοητικώς lσφαλμένην κα
τεύΟυνσι,1. 

Τά αρνητικά χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητός μας εtναι παρά
γωγα μιας δυαδικής {}·εωρίας της 
ζωης, όποu τό cέγό_ρ αποτελεί τό
κ{,,τρον τοϋ σύμπαντος καί εtνα 
χωρισμ{,,0,1 αφ' ι:.αυτοϋ διανοητι
κώς από τό,, Θεόν καί τόν 'Ά,1-
Ορωπο,•, lντός μιας d.π' αιώ,1ω 
ισχυούσης κοσμο1'Jεωρίας, ή όποια;, 
χωριζει τ11ν ύλην από τόν ,1οϋν, τόο
σώμα άπό τό π,•εϋμα, τόν Θεό 
άπό τόν ΥΑν{}ρωπο,,. 

Πιστε{,ω ότι αί απανη1σεις είς τά.. 
πλι,ϊστα των φιλοσοφίκων καί ψυ
χολογικω,1 προβλημάτων μας δύ,1α
ται ,,ά εύρε{Jουν lν τu έπ_ιγνώσει.. 
τοϋ ότι τά π(ί.ντα, όρατά καί αόρα
τα, εt,•αι f,,. 'Η lπίγ,1ωσις αϋτιι 
του ι, ιαιου, ώς fπιστημο,1ικης πλέ
ον τοπο{}ετ11σεως, καθιστά δλως 
προφανείς ι,ίς τούς �ιuνικούς καί: 
τούς απίστους τάς αξιας . καί τάς, 
αρι,τάς lκει,1ας αί όποίαι -&ά ήδύ
,,α,1το ,,ά το,1ώσcυ,1 είς τόν αν-&ρω-· 
πο,, τή,, αισ{}ησιν δτι εtναι μέρος;: 
ινός συ,,όλου. Ύπηρετώ,1 τό σύ,10-

.. 
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λον δ άν{}ρωπΌς ύπηρετεί εαυτόν. 
Δια νά. δημιουργήσωμεν μίαν κα

λυτέραν άν{)·ρωπίνην κοινωνίαν, ά-
' ρεταί ώς ή 'Αγάπη, ή αύτο{}υσία, 

ή άνιδιοτέλεια καί ή έξυπηρέτησις 
των άλλων, {}ά ητο δυνατόν να δι
δαχ{}οi)ν ώς τά κάλλιστα των μέσων 
διά. νά κατορ{}ώση δ αν{}ρωπος νά 
τοπο{) ετη{}η δρ{}ως ούχί μόνον ή{)·ι
κως, άλλα καί διανοητικως. Ή πυ
ρηνική φι:σική {)·ά ητο δυνατόν νά. 
καταστη οργανον μέσιρ τcv δποίο11 
άκόμη καί οί σπουδασταί της επι
στήμης {)·ά. ήσ{)·άνοντο την επι{)·υ
μίαν νά. γνωρίσουν καί νά τψιή
σουν την σκέψιν των άρχαίων Έλ
λ11,1ων ώς άποδεκτήν καί πρακτικήν 
δι' αυτούς εντός τοi) συγχρόνου 
αύτού κόσμου, εν&α ή λογική κυ
βερ,•ii παντοδύναμος καί προσπα
{}εϊ νά άποξενω{)•η της {)ρησκείας 
καί της φιλοσοφίας, ώς καί τιϊ�ν ε
νυπαρχουσών εις άμφοτέρας άξιών 
καί άρετώ,1. 

Έν τίj επιγνώσει της 'Ενότητος 
δ νους καί τά. συναισ{)-ήματά μας, 
ώς επί παραδείγματι ή πίστις, ατι
''α μέχρι σήμερον ησαν μεγαλειιό
δεις καί άφ' έαυτών κα{}ωρισμένοι 
σκοποί, {),ά, καταστου, πλέον οργα
να τά. δποία {}ά, δδηγουν την ζωήν 
μας εντός του νεοαποκαλυφ{}έντος 
άρμονικου συνόλου. 

'Ελπίζω οτι δέν {),ά. γεννη&η ή 
σκέψις οτι ύποστηρίζω τήν μελέτην 
των πρακτικών επιστημών εις βά
ρος τώ,1 άν{}ρωπιστικών. Τό νόημά 
μου ειvαι: Πιστεύω οτι ε,•υπάρχει μέ
γα πνε·ι•ματικόν μήνυμα εις τήν ά
τομικήν αύτήν εποχήν μας, οταν δέ 
τούτο γί,•η ο,•τως νοητόν καί διδα
χ{}η ύπ' αύτώ,1 τούτων των επιστη
μόνω,•, τότε δ αv{}ρωπος {}ά δύνα
ται άκόμη καί μέσιρ της πρακτικης 
επιστήμης, νά. άποκτήση συ,•είδησιν 
της π,,ει,ματικης του κληρο, ομίας 
καί άποστολης. 

Μου φαίνεται οτι κά{}ε σύγχρο,•ον 
σχολείον καί πανεπιστήμιον {}ά. εδει 
νά δια{}έτη ενα - αν επιτρέπεται ή 
εκφρασις - «κα{}ηγητήν συντονι
σμού». 'Έργον του {}ά, ητο νά. συσχε
τίζη ενώπιον τrί\ν σπουδαστών την 
\pιλολογίαν, την φιλοσοφίαν καί την 
πρακτικήν έπιστήμην μέ κατεύ{}υν-

σιν την {)·ε<ί�ρησιν του οuσιαστιrοϋ 
στοιχείου του «'Ενιαίου» τοϋ κό
σμου, ιός τουτο άπεκαλύφ{}η εις 
την σ{ιγχρονον πυρη, ικήν έπιστή
μην, άλλά. καί ώς κατενοήfJη, εδι
δάχ{}η καί /4εριεγράφη ύπό ό.v{}ρώ
πων οί δποίοι εζησαν πρό εκατον
ταετηρίδων· τούτων ή φιλοσοφία, η 
φιλολογία καί ή ήf�ική {)·ά χρησι
μεύσουν, ύπέρ ποτε, ώς οί κάλλι
στοι κα,•όνες διά τήν σύγχcο,•ον 
εκπαίδε11σιν καί διαμόρφωσ ιν τιί\ν 
χαρακτήρων μας. 

Μερικοί επιστήμονες δέν εμα{}οv 
ακόμη νά άρύωνται φιλοσοφικά 
συμπεράσματα άπό τάς ιδίας αύτών 
επιστημονικά.ς ερεύνας. 'Ελπίζω οτι 
ουτοι, ώς καί οί σύγχρονοι φιλόσο
φοι, {Μ συζητ11σουν κάποτε δμοϋ 
τά σημεία ενf}α τά δύο J1εδία της 
γνώσεως άλληλοεπικαλύπτονται. Πι
στεύω άκραδά,1τως οτι 011μεcον 8-
λοι οί σπουδασταί τής rr ιλοσοφίας 
πρέπει νά εχουν γνώσιν των βασι
κώ,1 στοιχείω.,• της πυρη,•ικ1ϊς φυσι
κής, αλλως {}ά ελf}η ήμέρα καf}' ην 
οί λόγοι των {!·ά προσπίπτουν εις 
ώτα ,μή άκουό,•των. 

Άφ' έτέρου · δεν {}ά επρεπε νά. ύ
πάρχουν νέοι φυσικοί έπιστ11μονες 
μή δια{}έτοντες φιλοσοφικάς γ,•ώσεις 
η μάλλον μή ήσκημένοι εις την φι
λοσοφικήν σκέψιν. Τοιουτοτρόπως 
ουτοι, άντί νά. εl,•αι άπλα οργανα 
σκέψεως {Μ καταστούν άρχιτέκτο
,,ες τής σκέψεως, άπλιί:Ις καί μό,,ον 
διότι {}ά γνωρίζόυν πώς νά άρύων
ται φιλοσοφικά συμπεράσματα άπό 
την έπιστημονικtιν των πείραν καL 
ερευ,•α,•. ' 

Έάν τότε αί άπαντήσεις εις τά 
πλείστα των φιλοσοφικό>ν καί ψυ
χολογικών προβλημάτων μας κατορ
f}ω{}η νά εύρε{}ουν ε,1 τfi έπιγ,•ώσει 
του οτι απαντα, ορατά καί άόρατα, 
εlναι εν, τότε δ Θεός, δ "ΑνΟρωπος 
καί τό Σύμπα,, fJά συ,•δε{}ουν πα
νηγυρικώς εις υΕν. Έν τοιαύτη 
περιπτ�ό?ει 'f}ά πρέπει, ,•ά, διδαχ{}q
μεν, να εκμα{}ωμεν rαι να κατανοη
σωμεν μίαν ύποκειμενικήν ά,,τίλη
ψι,1 τοϋ σύμ31j.αντος εις τρόπον ωστε 
νά λύσωμεν τά. φαινομενικά. προ
βλήματα τά. δπcία χωρίζουν τόν 
αν{}ρωπον άπό του αΛ1{}ρώπου, τά 
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Τλ ΝΕΑ RIB/JA 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ο ΑΕΙΡΟΟΣ 

Ίω. Π. Κουτσοχέpα 

ΜΕΤ Ατό «Δείπνο της Βη
θανίας>>, δ ποιητης 'Ιω

όννης Κουτσοχέρας χρησιμο· 
ποιεί την βιβλικη τεχνοτρο· 
πία του μέ θέμα την άνθρώ· 
1tινη δίψα τοΟ ύπερκόσμιου. 

Ό 'Ιορδάνης είναι τό πλαί
-σιο. Είναι δ ιερός ποταμός 
τοΟ ΧριστιανισμοΟ, καθώς δ 
Νείλος καί δ Γάyyης της 
θρησκείας των Αιγυπτίων 
καί των Ίνδων. «Φαίνετα,ι
λέyει δ ποιητής-ανωθεν όρι· 
σμός, ol βροχές, τ' άνεμοβρό· 
χια, ol πηγές, τά φρέατα, οι

αyριοι χείμαρροι καt οι ρύα· 

ε-&νη από των ε-&νων καί τήν δη
μιουργίαν από του Δημιουργου. 

'Εάν εζη σήμερον δ Πλάτων πι
στεύω δτι -&ά εtχεν εLπη: «δταν ο' 
φιλόσοφοι καταστοϋν επιστ11μονες 
καί οί επιστήμονες αύτου του Κό
�μο,, άποκτ{1σου,• τό πνεύμα καί 
-τήν δύναμιν τω,• Φιλοσόφων, δταν 
f1 επιστ11μη καί ή φιλοσοφία συνα,, 
τη{)ου,, επί τό αυτό καί παραμερι
�-&ουν αι κοιναί φ1iσεις αι άκολου
{)·ουσαι τήν μίαν κατ' αποκλεισμόν 
:της άλλης, τότε μό,•ον ή Γη μας 
αϋτη -&ά ιδη τό φως της ήμέρας>. 

κες, τά ποrάμια, ol λίμνες, 
κι' δλων των λοyιων οι θά· 
λασσες - πιότερο δμως τά 
ποτάμια - νά 1στορο0νε καί 
νά καθρεψτίζουνε τοΟ ούρα· 
νοΟ τά φανερώματα, τά δειλά 
κι' δμως έπίμονα της yfjς ρί· 
yη, των άνθρώπων 'τη yυμνη 
ψυχή, τά άψαλίδιστα, τά ά· 
κλάδευτά τους δνειρα» .. 

Καί ξεκινάει την άφήyησι 
της ιστορίας του άπό της με
γάλης δημιουργίας την έπο· 
χή, φθάνοντας μέχρι τόν Μω· 
ϋσfj καί τόν ΊησοΟ. Γιά νά 
δώση σέ νέους τόνους τό yνώ· 
ριμο καί άπό τόν «Δείπνο 
της Βηθανίας» κήρυγμα της 
άyάπης: 

ΕΙναι ή άγάπη «το ζων ϋδωp» 
μιας άστεLpευτης κρυστάλλινης 

[πηγης 
τ' ούpανοϋ τοϋ γαλανοϋ και της 
μέσαθέ μας γης-

το τρεχούμενο το γάργαρο νεpο 
άπο το αχpαντο και δpοσεpο 
της άμόλευτης ψυχης το άχεLλι, 
ποu δποιονε διψa τον ξεδιψa. 
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ϊ�(· '.Ε1ναι ή άγάπη <ιτο ζων δδωp>1
/, -πεντακάθαρης- πηγijς 
:, ιμιας pοδόχpοης χαpαuγijς. 
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'Αλλά, στό βάθος τοΟ λυ· 
ρισμοΟ τοΟ ποιητοΟ μένει ενα 
-κατακάθι άπό ανικανοποίητη
δίψα, ή διαπίστωσις δτι παρ' 
δλη την άπλότητα και τη φω
τεινότητα τοΟ λόγου τοΟ Να
,ζωραίου, μένουν οι &νθρωποι 
διψασμένοι πάντα «μέσα στό 
κόκλωμα και στό άνακόκλω· 
ιμα τοΟ χρόνου». 'Ίσως, δμως, 
σύτη ή &σβεστη δtψα νά εί
ναι μιά εuερyετικη δόvαμη 
γιάτην παvτοτεινη πορεία τοΟ 
-άνθρώπου πρός τη γνώση: 

:Σκληpος νόμος, Κόpιε, 

-της καλης και της κακης 
μοLpας τωv άvθpώπωv 
-εiναι πάντα vά διψαvε. 
•Όμως δLχως τήv καλή τωv πλα

[σμάτωv δLψα 
-θά έχαvόταvε το "γένος τωv άv-
-6pώπωv. 

'Υποψιαζόμαστε δτι ό ποι· 
ητης θά μας δώση σόντομα 
νέα λυρικά χρονικά αuτης 
-της α[ώ'νιας πορείας, της δι· 
ψασμένης πορείας «yιά τό 
�Οθο τό μεγάλο των άνθρώ· 
πων». 

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝ

ΘΡ ΩΠΟΥΣ 

·:Σπόρου ΚοκκLvη

'Από την Χαλκίδα μας ερ· 
χεται αύτη ή μετάγγισις έ· 
-παρχιώτ ι -κης πίκρας, που θυ· 
μ(ζει Καρυωτάκη. Έλεόθεροι 
στίχοι μέ άνθρώπινη ζεστα· 
σιά.· 'Ωραιότατος στην συμ· 

/ 

πυκνωμένη του λιτότητα εΤ
_ναι «Ό σόντροφός μου»: 
Ό σόvτpοφό� μοu εΙvαι μιά τpu

[φεpή άκακια 
μέ σγοupους καpποός. 
Ό 'σόvτpοφός μοu είναι εvα σιω

[πηλο puάκι 
μέ δροσερο χαμόγελο. 
Ό σόvτροφός μου εΙvαι εvα μα-

[λαματένιο σόvνεφο 
μ' άχτέvιστα μαλλιά. 
ΩΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
Ξάvθου Λuσιώτη 

Πατριωτικά ποιήματα τυ
πωμένα στη Λευκωσία, έμ
πνευσμένα άπό τόν πρόσφάτο 
άyωνα yιά την έλευθερία. 'Έ· 
να δείγμα άπό την «Κυπρια· 
κη ραψωδία», δπου διαφαίνε
ται άτί..ιχης μίμησις τοΟ Σολω
μοΟ: 

Της ΈλευtJεριας τό γάλα 
στάζει πάλι άπ' τι> βυζί -
μέσ' τοϋ χρόνου τήν κουφάλα 
ζij μι' �άνατη φυλή. 
Είς τα ματια των κοπέλλων 
λαμπυρίζει τά γλαρά, 
είς τά. στοματα τ<ί>ν νέων 
ασυγκράτητα βροντά, 

ΟΙΩΝΟΙ 

Δημήτρη Κάββουpα 

Συμπαθητικό ξεκίνημα ένός 
νέου. θέματα άντλημένα κυ
ρίως άπό τη φόσι, μέ μιά 
νοσταλ yικη άναδρομη σέ πα
ραδόσεις και θρόλους. Μερι
κές φορές ό 'στίχος εΤναι με
στωμένος καί ύτrοβλητικός 
(Στη ρίζα της τριανταφυλ· 
λιας ή γη καρδιοχτυπa:- ΤοΟ 
πλάτανου βαριόκορμη τριζο· 
βολa: ή ψυχή-Τ' ασαρκα χέ-

. ρια, οι καλαμιές - Τ' άπόκο
σμου μοναστηριοΟ πατω τά 
σκαλοπάτια, σάμπως νά 

' 1
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κρούω στά σύννεφα της ήσυ
χίας τlς πύλες). ΎμνΗ την 
όμορφιά τοΟ χωριοΟ κα/ ση· 
μαδεύει τη σκληρότητα της 
άστικης πολιτείας. 'Ωστόσο, 
πέρ' άπό τόν άπλό αύτό να· 

τουραλισμό, διαφαίνεται καt 
ενα βαθύτερο πνευματικό πε
ριεχόμενο, μέ πανθεϊστικη έ· 
πίδρασι. Είναι τό ποίημά του 

ή «Σ ταyόνα»: 

Μέ τό καθάριο μάτι μου πού δμοια ψυχή δέ βρ(σκεις 
μαντεύω μέσα άπ' τούς άνθούς, μόλις πού άχνοχαράζει. 

Κι' ή παγωνιά καl τό πρωt μέ πήζουν, κρουσταλλιάζω 
βαρα(νω καl μετά γλuστρω σ' ένός κλαριοϋ τ' άγκάθι. 

Γνωστή μου μοίρα. Πέρασα πηγές καl νερομάννες 
θάλασσες, λ(μνες καl νερά καl βάλτους. Κοσμοπάλη. 

Στερνά, μιά ξάστερη βραδuά, σέ κάποιο περιβόλι 

φ(λησα τlς τριανταφυλλιές - κρυφές μου άδερφοφίλες

κι' άπ' τη φωτιά τους λίγωσα καl δόθηκα στον ηλιο. 

Τώρα, καθάριο κρούσταλλο σέ μαγικό άνθοτόπι 

μέσα άπ' τά λούλουδα, θαρρώ, μοϋ ψιθuρ(ζει κάτι: 

Σάν θά γuρ(σεις καl θά πας, σταγόνα, κείθε πουρθες 
των ταξιδιών τά σύννεφα θά τάβρεις άραγμένα. 
Θάσαι ούρανός καl στάλα σου τοv κόσμου οί καταρράχτες. 

ΣΤΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ ΤΗ ΛΑΜΨΗ 
Παύλου Μ(χοu 

Ό ποιητης είναι ηδη yνω· 
στός στους άναyνώστας τοΟ 
«ΊλισοΟ» άπό προηγούμενες 
συνεργασίες του. Τώρα έπεί
σθη άπό φίλους νά έκδώση 
σέ συλλοyη μερικά άπό τά 
ποιήματα. 

Τά χαρακτηρίζει φυσιολα
τρεία καί πνευματοδοξία, 
πρQσήλωσι στην άρχαία 'Ελ
λάδα καί στην φιλοσοφική 
της κλr 1ρονομία, άλλά καί ε
vας σύγχρονος έσωτερισμός. 

'Υπάρχουν σrη συλλοyη 
στίχοι έμπνευσμένοι άπό την 
πορεία τοΟ άνθρώπου άνάμε
σα στό πληθος, άλλά καί άπό 
τη συναναστροφη μέ τούς λι· 
γοστούς, πού κατανοοΟν τόν 

συμβολισμό (τά «Α!νίyματα») 
καί «των πουr-..ιών τό yορyο
πέταμα μέ μάτι γνώσης ά
yναντεύουν». 

'Από τά ώραιότερά του τό 
άφιερωμένο στους τέκτονας 
των καθεδρικών ναών της Δύ
σεως («'Αναγέννηση»): 
Έβύθισαν στους οvρανούς 
τlς γοτθικές άκ(δες 
άνύποπτα, καί ό νοϋς, 
στό σκοτεινό Μεσα(ωνα, 
φωτ(στηκε μέ άχτtδες 
όλόλαμπρες· μακρα(ωνα 
καί ή μάθηση ώραίων Βuζαντίνων

,. 

άρχινεμένη άπό τη Γένεση 
itγινε διδαχή των Φλωρεντ(νων, 
καl 'Αναγέννηση. 

'Από τά Δεκαεξάστιχά του, 
ώραιότατα τά υπ' άριθ. 18, 
19, 29, yιά τόν μυστικισμό 
τους. 

ΧΡ. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΣ 

' . 

' 
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Δεν χάθηκε ή ελπίδα για τήν 
ε1ρήνη βε6αιώνει δ συνεργάτης 
του «Βήματος» κ. Γεώρy. Φ tέ· 

ρης: 

«Πως είναι δυνατόν νά βάλομε 
στό μυαλό μας τό ένδεχόμενο της 
ίδιας καταστροψης1 ασχετα με τό 

. αν αυτό δεν θαχει άποτέλεσμα
με τό αν φάνταζόμαστε δηλαδή 
1tώς δεν θαχει έπειδή ή πρόληψή 
της δεν έξαρταται άπό μας - μιας 
καταστροψης άσύλληπτα, άνυπολό
yιστα έκατοντα1tλασιασμένης, με 
τά τεχνικά μέσα πού διαθέτει σή· 
μερα ό πόλεμος; 'Αψου κι' ό νό· 
μος της ζούyκλας, μ' δλη την 1tα· 
νάρχαιη άναyνώρισή του στόν κό
σμο, 1tαύει νά ίσχύει μόλις τά ζώα 
νιώσουν 1tώς κινδυνεύουν ολα μα
ζί. Τό βεβαιώνει ό Κίπλιyκ. Ό 
κίνδυνος, δταν τόν χαρακτηρίζει ή 
ίδιότης του καθολικου, σ1tρώχνει 
καί τά θεριά της ζούyκλας πρός 
την ένότητα. Μόλις άρχίζει νά λι
γοστεύει, νά στερεύει ή κοινή πη
γή του νερου, σταματα άπότομα 
τό προαιώνιον 1tαχνίδι της ζωης 
καί του θανάτου, yίνεται είρήνη 
μονομιας και τότε βλέ1tετε τις τί
γρεις, βλέ1tετε τά λιοντάρια, τά 
βουβάλια, τά τσακάλια, τά έλάφια, 
ολα τά αyρια και τά ημερα, δλα 
τά δυνατά και τ' άδύνατα νά στέ
κονται άδερφωμένα, άλληλέyyυα 
1tλάϊ-1tλάϊ. Δεν θά φτάσαμε στήν 
ένότητα 1tού φτάνουν τά ζώα της 
ζούyκλας, κι' έμεΊς οί ανθρω1tοι, 
οί 1tολιτισμέVοι, οί άληθινά θαυ· 

15& 

μαστοί yιά τίς τόσες 'Προόδους: 
μας, 'ΠΟύ 1tεταμε, πού μιλαμε άπά· 
νου άπό τά βουνά κι' άπό τούς ώ
κεανούς, πού διαβάζομε τούς πλα
τωνικούς διαλόyους, πού yράφομε 
ποιήματα; θ:'χ φτάάομε. vισως μά
λιστα ναχομε φτάσει, οσο κι' αν 
μας τρομάζουν τά φαινόμενα, ο ί. 
άντιδράσεις της στιyμης. Πάντα 
οί ανθρωποι, λέει κάπου ό Ζώρζ 
Σορέλ, οταν πρόκειται νά περά· 
σουν σε μια καινούρyια ίστορική 
περίοδο, εχουν την καταθλιπτική;_ 
Εντύπωση πώς περπατουν στό σκο
τάδι.» 

Περιγράφει με εξαιρετική ε
νάργεια τή φρίκη του πολέμου" 
συνθέτοντας εναν εφιαλτικό πί
νακα. Καί στο τέλος θυμίζει το 
«Μικρό πεθαμένο κορίτσι», του, 
Ναζίμ Χικμέτ. 

-Ποιά είσαι μικρούλα;

Είμ' έyώ πού χτυπάω την πόρτα σας 
ολες τίς πόρτες, ολες τις πόρτες, 
δεν μπορε'ίτε νά μέ ίδητε 
yιατί οί νεκροί είν.χι άόρατοι. 
Πανε δέκα χρόνια 
πού πέθανα στη Χιροσίμα, 
άλλα μένω πάντα τό μι><ρό !<'ορι

[τσάκL 
των έφτά χρονών, 
yιατί τά νεκρά παιδιά δεν μεyαλώ

[vουν. 
Πρώτα άρπάξανε φωτιά τά μαλλιά

[μου, 
ϋστερα κάηκαν τά μάτια μου καί τά 

[χέρια μου, 
κι' εyινα μια χουψτίτσα στάχτη 
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Ό 'Αφρικανός Γκιοuλιβερ 

(σκίτσο τσϋ «Λό,•τον Νταίηλυ Ντισπάτς•} 

'ΠΟύ την πηρε δ άνεμος .. , 
Κι' αύτό τό κοριτσάκι της Χιρο

-σίμα, τό καμένο, «σάν ενα φ.Jλλο 
χαρτιοϋ», δεν ζητα τίποτ' άλλο, 
"'Παρά ν.:χ μη σκοτώνονται πιά τά 
παιδιά, νά μπορ:>ϋν νά παίζουν 
στίς πόρτες του; καί «vά τρωνε κα
ραμέλλες». 

�οχι, ή έλπίδα yιά την ε[ρήνη δέ 
χάθηκε, δέ μπορεί νά χαθεί, θά 
ηταν μιά πράξη άνήκο.;στης δειλί

-ας yιά τόν άνθρωπο. Καί στόν 
,άνθρωπο, [δίως τό σημερινό, πρέ-
1τει νάχομε έμπιστοσύνη». 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΥ ΤΟΤΗΤΩΝ 
Ήσuχία τώρα: επικρατεί στη 

Νότιο 'Αψρική, μετά τίς αίματη
ρες συγκρούσεις μεταξυ χιλιάδων 
μαύρων καί αστυνομίας. ΙΎωστη 
ή &:φοpμή: ή αντίστασις εναντίον 
του συστήματος μετακινήσεων 
-των μαύρων μόνον κατόπιν εφο-
-οια:σμου με ταυτότητες. Γνωστη
καί ή συνέχεια: Δύο πυροβολι
,σμοί ινος λευκου κατά του Πρω
-θυπουρyου της οτιοαφρικα:νικής

·<Ενώσzω; Χέντρικ Φέpβεpντ,
-τους δποίους ενας κληρικος εχα
ραχ.τήρισε σάν «αστραπη εξ ου

ρανου», σάν αποδοκιμασία του
-<θείου νόμου κατά των &:νθpω-
πίνων νόμων περί διακρίσεως

·των φυλων. Πολλοί δμω; φο-

βοονται δτι ή τωpινη ·ήσυχία δεν 
εΙναι παρά το προμήνυμα: θuέλ
λης. Καί συνιστουν μετpιοπ4-θεια: • 
στην πολιτικη έναντι των μαύ
ΡJJΥ, προτου νά ξεσπχση ή μαύ
ρη θύελλα. Καί ή 'Εκκλησία: έ
λαβε μέρος στην προσπάθεια χα
λαρώσεως των φυλετικών διακρί
σεων. 'Ά Υ δεν αποκηρuχθη 
Όλλα:νδικη μεταρpυθμιστικη έκ
κλ ησία. της Άφρικης, είπε δ 
Άyyλικανος αρχιεπίσκοπος στο 
Κέηπ Τάουν, ή Άyyλικανικη 
'Εκκλησία θ' &:ποχωpήση απο το 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Έκ�λη
σιων. 

ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ 

Μετά την εκτέλεσι του Τσέ
σμ-χν εδόθησαν στην δημοσιότη
τα διάφορα κείμενα που είχε α
φήσει μ' αυτη την πρόβλεψι. Σε 
μιά επιστολή του προς &:μεpικα
νικη εφημερίδα εyραφε καί τα 
ακόλουθα:, που είναι σιiν ενα: 
μήνυμα προς την κοινωνία, για 
να της αφυπνίση την συναίσθ'η
σι των ευθυνων της σχετικα με 
την εγκληματικότητα καί την 
θανατικη ποινή: 

«Λυ.τοϋμαι διά μ(:χν χαμένην τται-
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δικήν ήλικ(αν. Φαίνεται εtρωνικόν 
,;ό γεγονός δτι το μεyαλυτερον 
διάστημα των παιδικών μου χρό
νων έπέρασα εtς · ίδρυματα, πού 
εΙχον προορισμόν τους νά μέ βα· 
λουν �[ς τόν ίσιον δρόμον καί νά 
διορθωσουν τούς τρόπους μου. '/> • 
πέτυχον ε[ς τό νά τό κατορθώ
σουν και λυπουμαι δι' αυτο 'Απέ· 
τυχον εtc, το νά άνταποκριθω είς 
αυτήν τήν μεταχείpισιν Έν τού
τοις πιστεύω δτι καποιος θα ήδυ
νατο νά ελθη κοντά μου, κάποιος 
θά ήμπορουσε νά μέ πλησιαση 
δταν �μουν άκομη ενα σαuτισμέ 
νο και ζαλισμένο παιδί Το ιε ητο 
καιρός d:κοuη διά τήν προληψιv 
του έγκληματος καί τήν, ά'ίοκατά· 
στασιν Τά παιδια ήuπς,ρεϊ να π\η· 
σιάση κανείς καί να τα άλλάξη. 
Καί αυτό εΤναι τ:ο εpyov τό δποϊ
ον όφείλει νά έπιτελέση ή κοινω
νία. 

»Τωρα εχω φύγει '!'[λέον Οίαδή
ποτε τυχον χρησιμότης μου διά 
τήν κοινωνίαν έξεμηδενίσθη δια 
μιας πράξεως έκδικήσεως. Ή θα· 
νατική έκτελεσις δεν άποτελεϊ ποι 
νήν, Συχνά, κατα την διαρκειαν 
των τελευταίων αυτών έτων, άντε
λήφθην ότι 'ίnως ν' άποτελη μίαν 
ευλογίαν τό να τελειωση κανείς 
τόν βασανιστικόν αυτόν άyωνα 
καί τήν άπάνθρωπον αυτήν κατα· 
πόνησιν. Παρηκολούθησα τούς 
πτωχούς, τούς στερουμένους φ(λων, 
τούς πνευματικως πάσχοντας να 
δδηyουνται εtς τόν θάλαμον έκτε· 
λέσεως. Καθε φορά ενιωθα δτι η 
κοινωνία ξεyλυστρουσε άπό τήν 
αντιμετώπισιν της ευθύνης της, Αυ· 
τά ησαν τά σφάλματα του πολι· 
τισμου. 'Αντί νά διορθώνη τά σφάλ· 
ματα, ή Πολιτεία τά διαγράφει». 

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΝ ΣΥ ΜΠΑΝ 

Μία: δμάς 'Αμεpικα:νων καί 
Βpετα:νων έπιστημόνων ε[ναι της 
γνώμης δτι δλα τά στοιχεία: του 
Σύμπαντο.ς σχηματίζονται άπο 

' το θεpμο κeνtpo τωy «άποθνη· 
σκόντων» γιyαντιαίων έpυθpων 
άστέpων γ) άπο τί� έκpήξεις �ων 
-ιiστέpων αυτών. 

' 

Ή θεωρία α:υτη συνίσταταc 
στο δτι ώpισμένα: στοιχεία: «παpχ· 
γοvτα:ι» στον θερμό πυpηνα: τώv· 
άστέpων α:υτων ένω ετεpα στc t· 
χεία: «γεννώνται» άπό τίς έκρή
ξεις πού λαμβάνουν χιί>pα:ν δταν
οί έσωτεpικες θερμοκρασίες, ύπεp· 
οαίνουν τό κρίσιμο σημείο τω,; 
5 δισεκατομμυρίων βαθμGJν Κελ
σίου. 

Ή yέννησ ς των στοιχείω·ι •. 
συνεχίζει ή θεωρία, πιθανον νά. 
όφείλεται σε μία: κατεργασία, 
πού δια:ρκε ί η όλί yα. λεπτά ο πως 
στην περίπτωση των έκρή, εων -η 
χιλιάδες χρόνια στ'ς περιπτώσεις 
των άτομικων έκρ ήξεω Ι του εσ{ι)• 
τερικοΟ τω.ι. 

Καθώς τό κέντρο του γιγαντι
αίου έρυθροΟ άστ :ρος θερμα:ί νε
ται σε ύψηλότα:τες θερμοκρασίες. 
α:Ιφ ι�ίως έκpήγνυται κα:ί τό έ
ξωτεpικό έκτοξεύc:τα:ι σε τερά
στιες άποστάσει; με την άνα:πτυσ
σόμενη θεpμοπυpηνικη δράσηi 
ύπό μορφη άστρικής κόvεως. 

Άπό την κ6νι αυτήν γεννών
ται νέοι άστέρες. 

Οί διατυπώσα:ντsς την θεωρία: 
άστρονόμοι λέγουν δτι ενας άστέ
ρα:ς -σε κάθε Γαλαξία: «πεθαίνει»
κάθε 330 χρόνια:. Ό θάνατος αυ
τός ύπό μορφήν έκρήξεως καί δ, 
έπα:κόλcυθος σχηματισμός νέων, 
άστέρων καλουντα:ι Σουπερvοβα .. 
Ό άριθμός των Γαλαξιών στι> 
στερέωμα: ύπολογί�ετα:ι σε. άρκε
τες έκατ,,ντάδες χιλιάδες. Συνε
πώς εχουμε συνεχή γέννηση και 
θάνατο αστέρων. 'lΌ ά11;οτέλεσμα:: 
δεν ε[να:ι ουτε κέρδος ουτε άπώ
λεία διότι εχουμε ενα: δια:pκως 
έπεκτεινόμενο Σύμπαν. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 
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==Ι ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ι== 

rk. 
< λ',ι, ' 

Ό κ. Κωστης Μελισσαρόπουλος 
-εόχαριστεί τούς πολυ:tλη!ε�ς φι
"λους τού ΙΛΙΣΟΥ που του εστει
"λαν εόχετήρια διά τήν όνομαστι-

ψωμεν τήν άποστολήν του ΙΛ ΣΟΥ! 
εις τούς όλίyους έκείνους συνδρο- ' 
μητάς, οί δποϊοι-ένω εtσήλθομεν 
εις τό 1960 - καθυστερουv άκόμη ' , 
τήν συνδρομήν του 1959, κωφεύον
τες στίς τόσες ύπομνήσεις μας. 

·κήν έορτήν του και τούς παρα- Διόρθωσις·καλεί νά τόν συγχωρήσουν διότι 
δεν είχε τόν καιρό ν' άπαντήση 
σέ καθέναν μέ προσωπικόν εό
:χαριστήριον. 

Κ. Βασ., 'Ενταύθα, Ό ΙΛΙΣΟΣ 
δεν έχει εμμισθον ύπηρεσίαν ώστε 
να εΤναι καθημερινώς άvοικτα τα 
Γpαφεϊα του ΕΤναι ζήτημα έθελοv
τικης τφοσψορας ύπηρεσιων. '·Ιω. 
:Ρόδ., Θεσ)κ'!J, Εύχαριστουμεν δι� 
τάς ένερyείας πρός διαδοσι v του 
ΙΛΙΣΟΥ Έαν δλοι εκαναv τό ίδιο, 

<θά εΤχε βελτιωθη κατά πολύ ή έμ

Στο διήγημα τού Τσβάίχ «Τά μά
τια τού αίώνιου άδελφού», σελ. 110 
οτηλη α', στιχ. 26, του παρόντος 
τεύχους παρι)ειφί)η iνα ά λ λ ά, 
ώστε ,1ά άλλοιώνεται το νόημα. Τό 
γειμ1:.,,ο,, πρ{π1:.ι νά διορ{)ω{}η ώς 
fξης · «l\fπορ1:.ί, βασιλια μου, μερικά 
πραματα ,•ά- φαινο,1ται μεγαλύτερα· 
μπροστα ο;τους άν{) ρωπους _κι' άλλα 
μικροτερα, άλλά μπροστά στό Θεό, 
κα{)ε ύπηρ1:.σία εΙ,,αι tδιας άξίας 
μέ την αλλ.ψ. 

·Φάνισις του περιοδικοί} καί θα εΤ- ΜΗΝ ΑΜΕΛΗΤΕ !)(αν αύξηθη αί σελίδες του. Π. 
:Παν, 'Ενταύθα. Ό ΙΛΙΣΟΣ κατ' Πολλοί άπό τούς τ α κ τ ι κ ο ύ ς ,άρχήν δεν δημοσιεύει ποιήuατα και ά φ ω σ ι ω μ έ ν ο υ  ς συνδρο-.ιεων ποιητων. 'Εξαιρέσεις yίvονται μητάς τού «'Ιλισού» βραδύνουν δια ποιήματα πού παρουσιάζουν νά τακτοποιηθούν οικονομικώς. Jδι::χίτερον ένδιαφέpον. 'Α. Σωτ

;_
, • Ασφαλώς, είναι ιιφασα.ρια» νά

.Ρόδον. Σας άπεστείλαμεν τό τευ- σταλη μια έπιταγή 40 η 50 δρα
:χος τό δποϊον δεν έλάβατε διά χμών και ή ζωή μας παρασύρει 
-του τα.χ)μείου. Δεν μας όφείλετε στήν άναβολή. "Ας σκεφθούν, δ-

·τίποτε Κ. Άντ., Ίωάννινά. μως, οί καθυστερούντες τι κοστL--<t:Τό Κλειδί της θεοσοφίας, άπό ζει ή άμέλειά των στό περιοδικό: Ίης Μαίου άνετιμήθη εις δραχ. 50 σπατάλη χ ρ ό ν ο υ  κα.l χ ρ ή μ α:καί δια τό έξωτερικό εις 60. Μπο- τ O ς διά τάς ύπομνήσεις 1καl ψυ
.ρεϊτε νά στείλετε τό άντίτιμον χικην κούρα.σιν, ένώ πρέπει νά 
των βιβλίων πού θέλετε καί θα τά εϊμεθα άπό πάσης άπόψεως άπε-λάβετε άιτό τας «θεοσοφικάς 'Εκ- ρισπαστοι στήν έργασία τού πε-
,δόσεις» χωρίς άλλη έπιβά�υνση ριοδικού. 

· )

διά ταχ)κά. Σ. Βασ., Καλαμα.ς. 

\ 

_ , 1 , "Ό ΙΛΙΣΟΣ έκδίδεται κατά τρίμη- Μήν άμελητε περισσοτερο. Α-
νον, δηλαδή Μάρτιοv, Ίουvιοv, ποστειλα.τε χωρίς αλλην άναβο
Σεπτέμβριόv, Δεκέμβριον. Γ · Πα λήν τήν συνδρομήν τού 1960. ---παδ. Πειρα.ιίi., Έπαναλαμβάvο-
μεν ό,τι έyράψαμεν καί εις άλλον Βασική συνδρομή Δραχ. 40 
..ψίλον του ΙΛΙΣ,ΟΥ: Δέy εΤν�ι ?υνα-

η τόv vά δημοσιευωμεν δλα τα άρθρα 
1τού',λαβαίvουμε, εστ� καί αν-εΤvα,ι 
.iνδιαφέροντα. Φυσικον εΤναι να 
,τροηyουνται τά π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν 
lνδιαφέροντα η τά έπίκαιρα, κ_α
�ώς καί τα άρθρα των τακτικων 
-συνερyατων. Γ. Παπα.κ., Κέρκυ
�α.ν. Δεν πρέπει vά παραπονε-ίσθε. 
�Ήτο yενικόν τό μέτρον νά διακό-

Συνδρομή Φιλια.ς Δραχ. 50 
'Εμβάσματα: 

Κωστην Μελισσαρόπουλον 

Δρα.γατσα.νLου & , 
'Αθήνας. 

., 
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�ι ΜΕΤ�ΞΥ ΜΑΣ ι== 
-Τά Γραφεία τοϋ ΙΛΙΣΟΥ, Δρα

ΎατσανLοu 6 (Πλατ. Κλαυθμώ
νος), δpοφος 6ος, εlναι άνοικτά 
.κατά το καλο�αίρι μόνον κάθε 
.Παρασκεuή 1.1-12 π. μ. και 6.30 
� 7.30 μ.μ. 

-Ot σuνδρομηταt οί δποίοι άλ
:).,άζοuν η βλέποuν την διεuθuν
.σLν των λανθασμένως η άνεπαρ
.κώς άναγραφομένην, νά μiiς εί
-δοποιόϋν, διά. να λχμβάνοuν τα 
,έκδιδόμενα τεuχη χωρΊς καθuστέ
.ι�ησιν. 

-Προηγοuμενα τεuχη και τόμοι
-τοϋ ΙΛΙΣΟΥ πωλοϋνται είς τα
:Γραφεία μας μόνον κάθε Παρα
,σκεuή 11 -12 και 6.30-7 .30, κα
<θώς και είς τά. Βιβλιοπωλεία • Α
eηνών: «'ΕστLα» Ίω. Κολλάροu
(Σταδιοu 38), Μ. ΒασιλεLοu (Στα
-δLοu 40). Χ. Κορνάροu (ΣταδLοu
34β), 'Εκδόσεις Γκοβόστη (Πε
.σμαζόγλου 9), Π. Πατσιλινάκοu
(ΠανεπιστημLοu 47).

-ΎπενθuμLζομεν και σuνιστώ
μεν είς τους συνδρομητας και 
,άναγνώστας τοϋ ΙΛΙΣΟΥ τήν ά
γοραν τοϋ βιβλLοu της Η. Ρ. 
Blavatsky ιιΤό Κλειδt της Θεο
-σοφLας», καθώς και τό νεοεκδο
.eεν βιβλίον τοϋ C. Leadbeater 
.ιιΣ' έκεLνοuς ποu πενθοϋν». 

... Αντιπρόσωποι τοϋ ΙΛΙΣΟΥ στις 
έπαρχLες. 

Άλι,,ξ)πολις Ίω Κωνσταντινίδης. 
Δράμα : Παν. Μάρκου 
.Ζάκυνitος . �Αγγ. Μείντάνης 
,Θεσσαλονίκη : Εύδ. Μουράδογλου 

.. Καβάλα . Ρένος Βαμβακούσης 
.J(αλάμαι : 'Ηλίας Βενιόπουλος 
.Καλυμνος. Δρ. Κωλέττης 
'Λάρισα: Εύ&. Άνάγνου 
Μυτιλήνη: Γεώργ. Άλεπουδέλης 

.Ν. Όρεστιας: Δημ Κακαγιάς 
Πάτραι : Λάμπης' Ά ντωνόπουλος 
.Ρόδος: Γ. Παπανική·τας 
.Σέρραι : Ε11. Άσπιώτης 
.Σύρος Στά{}. Σταitόπουλος 
.Χαλκίς : Άλ. Χαρισιάδης 
.Χανιά: Εύάγγ . .Σκέντζος 
Κύπρος: Άντ. Στυλιανού 

Ή λuπη εΙναι μ L σ ή 
δταν τή μοιραζόμαστε 
Ή χαρα εlναι δ ι π λ i'j 
δταν τήν μοιραζόμαστε. 

Λοιπόν: 
Ό «tΛΙΣΟΣ» σiiς δίνει .χαρά 

και εύχαρLστησι . 
Διπλασιάστε την, γράφοντας δ 

ενας, άλλον ε ν  α ν  σuνδρομητή! 
'Ένας νέος, σuνδομητής είπε 

στον φίλο τοu: 
-Σ' εύχαριστώ! Βρi'jκα στον ιιΊ

λισο» κάτι ποu δεν υπάρχει άλ
λοϋ ποuθενά ... 

Πραγματικά, δ 11Ίλισος» δ ε V 
μ Ο L ά ζ ε L με κανένα αλλο περιο
δικό ... 

Προτείνετέ τον · στους φLλοuς 
σας. Εlναι πολλοl έκείνοι, που 
θά τον θεωρή·σουν σάν ιιάνακάλu
ψι» καί θά. σiiς εύχαριστήσοuν. 

Βασική σuνδρομή Δραχ. 40 

η 
Σuνδρομή Φιλίας Δραχ. 50 
Με τήν βοήθειά σας, δ ιιΊλισός)) 

μπορεί νά. γLνη πολu καλύτερος. 
'Εμβάσματα: 

Κωστi'jν Μελισσα,ρόπουλον 
Δραγατσανίοu 6 

'Α θ ή ν α ς  

Περιοδικά. 1τοu λάβαμε. 
Παρνασσός, 'Αρχιτεκτονική, δ 1 

Ζυγός, Έη:ιθεώρηση Τέχνης, Ό 
Αίών, Ό Κόσμος της Ψυχης, 
Ό Φίλος των ζώων, 'Ηπειρωτική 
'Εστία, Εύβοικός Λόγος, Κριτική, 
Τό Αϋριον, Σάλπισμα ύyείας, 
Μαραθών, The Theosophιst (A
dyar), Le Lotus Bleu (Parιs), 
Thc Aιnerιcan Theo�ophιst (Whe
alon - 111\, The Canadιan Theo
sophist (Toronto), 1o!a1n Cιιrrents 
(Ν. York), Theosophy ιη Actιon 
(England), Theosophιcal Ν ews 
and Ν otes (London), Theo-,ophi
cal Revιew (Varanasi),Alba Spi
ntιιale (Roma), Theosophy in 
Aιιstralia (Sydney), Theosophy in 
Ν e\v ..:_zealand (Α ιιckland), The 
Link (Johannesburg), Dharιna 
(Mexico), Malagan Theosophist, 
Teω,ophia (Argentina). 
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ΑΝDΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

* 

'Ιδρυθείσα ύπό της Έθνικης Τραπέζης 'Ελ
λάδος ϊνα συμβάλ!J είς την τουριστικην 6:ξιο
ποί ησιν της Χώρας. 

ΑΚΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

Ξενοδοχείον πολυτελείας τύπου MOTEL 
200 κλινων 

Κέντρον πολυτελείας «ΛξΤΕΡΙΑ»

Πολυτελη άποδυτήρια θαλασσίων λουτρων 

ΡΟΔΟΣ 
--

«ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ» πολυτελείας 153 κλινων 
«ΘΕΡΜΑΙ» Α' κατηγορίας 202 )) 

«ΠΙΝΔΟΣ» Β' }) 47 }) 

«ΛΙΝΔΟΣ» Γ' )) 53 }) 

«ΕΛΑΦΟΣ» όρει νόν Α' κατ. 44 }) 

«ΕΛΑΦΙΝΑ» )) Α' κατ. 71 }) 

ΚΕ Ρ ΚΥΡ Α 

Ξενοδοχείον «ΑΣΤΗΡ» Α' · κατηy. 54 κλινων 

J-:ΙΡΑΚΛΕΙΟΝ (ΚΡΗΤΗ_Σ) 

Ξενοδοχείον «ΑΣΤΗΡ» Α' κατηy. 74 κλινqν 

ι 

. �· 
,, _  

-"· 

( 

-41• 
. 

,,,. 

-; 



... ·-............. ·i
το 

ΕθΝ/Ι(ΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ 

προχωρει δια τα Μεyάλα Κέρδη 

Οί συνεχίζοντες άyορασται έτταυξάvουν τας 

έλττίδας των και πας νέος άyοραστης δύνα

ται v· άποκτήση τας αύτας πιθανότητας 

δια τα προσεχη κέρδη 

και τό Δ Ω ΡΟ Ν των 

Δραχ. 5.000.000 

Θ 

ΕzΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 

' ... ,, ..................... t 
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Μήνυμα έλπίδος καi yαλήvης 

Στtλλeτα, ••• τόν Ο!κον "Θ,οσοφ.καl 'Εκδόσ,,ς,, (Δρσ- t 

γατοανίου 6) είι; πάντα έπιθυμοϋντα, εναντι έμβάσματος ι 

j δpαχ. 10, ij •vηκαταβολijς, tλeύθ. ταχυδpομ.κών τeλών. 

f 

�;ν,�νvννννννrν\.rv\.!V'-ΙV\JV1JV1ιlν.'ιιv.ιινν,fV\JJVVV\IVVV, 

Τιμή Τεύχους Δραχ. 10.-


	Ilisos_Issue18_p002_R
	Ilisos_Issue18_p003_L
	Ilisos_Issue18_p004_R
	Ilisos_Issue18_p005_L
	Ilisos_Issue18_p006_R
	Ilisos_Issue18_p007_L
	Ilisos_Issue18_p008_R
	Ilisos_Issue18_p009_L
	Ilisos_Issue18_p010_R
	Ilisos_Issue18_p011_L
	Ilisos_Issue18_p012_R
	Ilisos_Issue18_p013_L
	Ilisos_Issue18_p014_R
	Ilisos_Issue18_p015_L
	Ilisos_Issue18_p016_R
	Ilisos_Issue18_p017_L
	Ilisos_Issue18_p018_R
	Ilisos_Issue18_p019_L
	Ilisos_Issue18_p020_R
	Ilisos_Issue18_p021_L
	Ilisos_Issue18_p022_R
	Ilisos_Issue18_p023_L
	Ilisos_Issue18_p024_R
	Ilisos_Issue18_p025_L
	Ilisos_Issue18_p026_R
	Ilisos_Issue18_p027_L
	Ilisos_Issue18_p028_R
	Ilisos_Issue18_p029_L
	Ilisos_Issue18_p030_R
	Ilisos_Issue18_p031_L
	Ilisos_Issue18_p032_R
	Ilisos_Issue18_p033_L
	Ilisos_Issue18_p034_R
	Ilisos_Issue18_p035_L
	Ilisos_Issue18_p036_R
	Ilisos_Issue18_p037_L
	Ilisos_Issue18_p038_R
	Ilisos_Issue18_p039_L
	Ilisos_Issue18_p040_R
	Ilisos_Issue18_p041_L
	Ilisos_Issue18_p042_R
	Ilisos_Issue18_p043_L
	Ilisos_Issue18_p044_R
	Ilisos_Issue18_p045_L
	Ilisos_Issue18_p046_R
	Ilisos_Issue18_p047_L
	Ilisos_Issue18_p048_R
	Ilisos_Issue18_p049_L
	Ilisos_Issue18_p050_R
	Ilisos_Issue18_p051_L
	Ilisos_Issue18_p052_R
	Ilisos_Issue18_p053_L
	Ilisos_Issue18_p054_R
	Ilisos_Issue18_p055_L
	Ilisos_Issue18_p056_R
	Ilisos_Issue18_p057_L
	Ilisos_Issue18_p058_R
	Ilisos_Issue18_p059_L
	Ilisos_Issue18_p060_R
	Ilisos_Issue18_p061_L
	Ilisos_Issue18_p062_R
	Ilisos_Issue18_p063_L
	Ilisos_Issue18_p064_R
	Ilisos_Issue18_p065_L
	Ilisos_Issue18_p066_R
	Ilisos_Issue18_p067_L
	Ilisos_Issue18_p068_R
	Ilisos_Issue18_p069_L
	Ilisos_Issue18_p070_R
	Ilisos_Issue18_p071_L
	Ilisos_Issue18_p072_R
	Ilisos_Issue18_p073_L
	Ilisos_Issue18_p074_R
	Ilisos_Issue18_p075_L
	Ilisos_Issue18_p076_R
	Ilisos_Issue18_p077_L
	Ilisos_Issue18_p078_R
	Ilisos_Issue18_p079_L
	Ilisos_Issue18_p080_R
	Ilisos_Issue18_p081_L
	Ilisos_Issue18_p082_R
	Ilisos_Issue18_p083_L
	Ilisos_Issue18_p084_R
	Ilisos_Issue18_p085_L



