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yια τον 

Κρισvαμοvρτι 

· ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

Ό «ΙΛΙΣΟ!», yιά νά lκανοποιήση τό ζωηρό ένδιαφέ 
ρον μεyάλου μέρους των συνδρομητων του, τια_)ουσιάζει 
σ' αύτό. τό τεΟχος ενα έκτενές άπάνθισμα άπό τά παλαιό
τερα ερyα καί τίς όμιλίες τοΟ διασήμου σ'. δλον τόν κό
σμο ΊνδοΟ φιλοσόφου Κ ρ ι σ ν α  μ ο Ο ρ τ ι, ποu.-είναι · κα. 
στην 'Ελλάδα άρκετά yνωστός και άyαπητός. 

Γιά νά πάρουσιάση αύτό 1ό άπάνθισμα, ό «ΙΛΙΣΟΣ* 
παρακινήθηκε ιδιαίτερα καί' άπό τό λίαν άξιοσημείωuο σχό
λιο, πού εκαμε yιά τό ένδιαφέρον των 'Ελλήνων μελετητων 
τοΟ ΚρισναμοΟρτι ενας αλλος 'Ινδός φιλόσοφος, ό σεβάσμι
ος παyκοσμιος πρόεδρος της θεοσοφικfjς :Εταιρίας Ν. Σρ 
Ράμ. Τό σχόλιο αυτό περιέχεται σ' έπιστολή του, μέ χρονο
λοyία 18 Αύyούστου 1958 και άποτελΈϊται άπό αύτά τά λί-
_yα, .μά βαρυσήμαντα λόγια : 

((Ή &ποψις μου'. εΙναι δτι πασα • Αλήθεια δπουδήποτε δuνα.ττχι. 
ν& εύ,pεθη, εΙναι μέρος της Θεοσοφ[gις, και συνεπώς ή άλή&.εια 

είς τας διδασκαλ[ας τοϋ κ. Κpισναμοϋpτι δέον έπ[σης να θεω
pητοιι ώς Θε

,
οσοφια». 

' \ 
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Πληροφοριακο Σημείωμα 

yια τον ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Ό φιλόσοφος καl ποιητής Τζίν
τοu Κρισναμουρτι (Τζίντοu είναι 
τb οικογενειακό τοu δνομα) γεν
νήθηκε στίς 11 Mαtou 1893 στο 
Μανταναπάλ, πλησίον στήν πόλη 
Μαντράς των 'Ινδιών, άπό οικο
γένεια της τάξεως των Βραχμά
νων- ηταν τό δγδοο παιδί της 
γι' αύτό και πηρε τό δνομα Κρισ
ναμουρτι, γιατl 'Ινδική συνήθεια 
Εlναι τό δγδοο παιδί της οικογε
νείας νά παίρνη τό δνομα Κρισ
ναμουρτι, Π,)bς τιμήν του Θεου 
Κρισνα. 

Σέ ήλικία 12 έτών τον σuνήντη
<!ε ή π.:ιόεδρος της Θεοσοφικης 
·Εταιρίας Dr Anny Besant ή 
όποία - μέ τήν ένορατική διαί
σθηση πού· είχε - διέγνωσε τήν 
7tνεuματική δυναμικότητα του μι
κρου Κρι-σναμουρτι καί άνέλαβε
τήν έπιμΕλεια της άνατροφης καί
μορφώσεώς τοu. Ό Κρισναμούρτι
σύδέποτε εφαγε κρέας καί ούδέ-
7tοτε έδοκίμασε καπνό η οινοπνευ
ματώδη. ΕΙναι λιτοδίαιτος καί
διάγει πάντοτε μια άπλ·ίj και σ.
μεμπτη ζωή πραγματικού φιλο
σόφου.

Τό 1909 ό Κρισναμοupτι εγρα
φε ενα μικρό βιβλίο, μεγάλης ά
ξίαζ, πού εlχε παγκόσf.!,ια άπήχη
ση καί σημείωσε πολλ�ς έκδόσεις 
(δύο στά έλληνικά). Εlναι τό 
7tεpίφημ βιβλιαράκι ((Στά πόδια 
του Διδασκάλου», στο όποίο έκ
θέτει συνοπτικά τήν ήθική πλευρά 
των Θεοqοφικών διδασκαλιών 
7tού του εδωσε ό πνευματικός 
Διδάσκαλός τοu, σχετικά μέ τίς 

Του Κωστη Ν. Μελισσαροπούλου 

ά�<::τές, π:ιύ άπαι τοϋνται γιά τή 
Μύηση. Άργότ,;ρα εγραψε τήν 
((, Α;ραπό», ενα θαυμάσιο ποιητι
κό εργο. 

Ό Κρισναμουρτι ελαβε τή μόρ
φωση τοϋ Εύpωπαϊκου πολιτι
σμοϋ στην 'Αγγλία καl. ύπηpέτη
σε έθελοντικά σέ μιά ύγειονομική 
ίιπηρεσία στο δυτικό μέτωπο κα
τά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 
(1914-1918). 

Τό 1925 ό άγαπημένος τοu ά
δελφός Νιτuανάντα, μέ τόν όποίο 
μεγάλωσαν μαζί, πέΘανε στήν 
'Αμερική, uστεpα άτtό μακρά ά
σθένεια, κατά τήν όποία ό Κρισ
ναμούρτι βρισκόταν στο πλευρό 
τοu. Αύτό τού Π?οξένησε μιά με
γάλη θλίψη, άλλά συγχρόνως 
του προκάλεσε μιά άφύπνιση συ
νειδήσεως. 

Ή Dr ι-1nny Be-,ant ΙΞΙ-χε ίδpύ
στίς 11 'lανοuαρίοu 1911 τό 
((Τάγμα τοϋ 'Αστέρος έν τ'?i άνα
τολfj», μέ Ί.ό σκοπό νά παρασκεu
άση τά πνεύματα για τή διδασκα
λία και τό εργο τοϋ Κpισναμοup
τι, γιά τόν όποίον ή HeJant καί 
πολλά Μέλη τ·ης Θεοσοφικης 'Ε
ταιρίας έπίστεuαν δτι θά ηταν ό 
μελλοντικός ((Παγκόσμιος 'Εκ
παιδευτής». 

Τό 1927 ή Besant διεκήρuξε 
δτι ό 'Αστήρ άνέτειλε, δηλαδή 
δτι ό Κpισναμουpτι έπpαγματο
ποίησε τήν άπολύτρωσή τοu καί 
σ.ρχισε τό εpγο τοu σάν ένσάpκω
ση του Παγκοσμίου Έκπαιδεuτου. 

Μετά δύο χρόνια, στίς 3 Αύ
γούστοu 1929, ό Κρισναμουρτι, θε-
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cωρων δλες άνεξαιρέτως τlς πνευ
-ματικέ:ς όργανώσεις σάν έμπόδιο 
-γιά την κατανόηση της 'Αληθεtας 
καl έπιθυμων νά δια.λύση κάθε 
-παρεξήγηση σχετικά μέ: τό ατο
:μό του - τόν ώνόμαζαν Μεσσια,
-νέο Χριστό, κ.λ.�. - διέλυσε τό
•((Τάγμα τοu 'Αστέρος», τοu δποι
•ου ηταν άρχηγός, καθ� καl τούς
-δεσμούς του μέ: τη Θεοσοφικη
'Έταιρία * καl έξακολού9ησε νά 
-έκθέτη τtς άπόψεις του, χωρlς
-καμμιά αόθεντια, άπευθυνόμεvος
,προς δλους τούς άvθρώπους χω
,ρtς καμμιά διάκριση. Συγχρόνως
-παραιe<tήθηκε άπό κάθε προσωπική
-περιουσία.

'Έτσι, δ Κρισναμούρτι, χωρtς
;μαθητάς, χωρtς περιουσία, χωρtς
-δεσμούς μέ: καμμιά 'Οργάνωση η
'Έταιρtα, άπλός, λιτός, άνθρώπι
-νος, πραγματικός καλλιτέχνης
-της ζωης, ταξιδεύει σέ: δλο τόv
κόσμο, πηγαtvοντας δπου τόv κα
:λοuv δσοι έvδιαφέρονται γιά τή
.:διδασκαλLα του, κ' έκθέτει -ε'ίτε
,στtς πόλέις, σέ: δημόσιες α'ίθουσες,
-ε'ίτε \�ε κατασκηνώσεις σrό ϋπαι
•θρο, κάτω άπό τά δένδρα- τtς
,άπόψεις του γιά τή ζωή και τήv
-άλήθεια, πού τήν όvομάζει έπίσης
-πραγματικότητα, πληρότητα, ά-
-πελευθέρωση, θεό, σοφια η εύ-
-δαιμονια.

Στήν 'Ελλάδα εχει ελθει 4 φο
�ές:

1) Τον Δεκέμβριο τοu 1930, δ
--ταv εδωσε διάλεξη στό θέατρο

�'Ολύμπια», με θέμα (('Ο αvθρω
-πος και τό 'Εγώ».

2) Τόv 'Ιούνιο τοu 1933, οταv
-hργαvώθηκε μιά πενθήμερη συγ
"κέντρωση των φLλων του, 1-5
Ίουvtου, στό Καστρt της Κηφι

..σιας, δπου δ Κρισvαμοϋρτι εκαμε
-πέντε δμιλLες κάτω άπό τά πεu-

-:κα, και εδωσε έπtσης μιά διάλεξη,
-στtς 7 Ίουνtου, στό κινηματοθέ-

' 

* "Η Dr Α. Besant καί οί πε
-()ισσότεροι άπό τούς άρχη yούς της 
<Θεοσοφικης κινήσεως · ούόέποτε ε

..πα:uσαν νά πιστεύοu,• οτι ό Κρισνα
Jμοϋρτι εtναι ό .:Παγκόσμιος Έκ
::πα ιδευτής». 

ατρο «Πάλλαςη. 
3) Τόν Μάρτιο τοu 1954, δταν

εμεινε ύπό αύστηρό ίvκόγvιτο 
στήv 'Εκάλη καί εlχε έπt δύο έ
βδομάδες συvομιλtες μέ τούς έv
διαφερομέvους γιά τήv φιλοσο
φLα του σε τακτικές συναντήσεις 
της δμάδος. 

4) Τόv Σεπτέμβριο τοu 1956,
δταv εμειvε στην 'Αθήνα καl ε
δωσε τρείς διαλέξεις στόv 1iΠαρ
vασσόι>, 24-26--30 Σεπτεμβρίου 
καί μιά συνέντευξη στόv τuπο. 

Τά βιβλία τοu Κρισναμούρτι, 
με τtς μελέτες του η τίς όμιλLες 
του στις διάφορες χώρες τοu κό
σμου, άπό τότε πού παραιτήθηκε 
άπό κάθε περιουσία, έκδίδοvται 
μ' έπιμέλειαι τοu Όργανισμοu 
«Krishnamurti Writings, Inc " 
δ δποίος τοu παρέχει τά μέσα μιας 
πολύ σ·τοιχειώδους συντηρήσεως 
και της κινήσεώς του. 

Στά έλληvικά εχουν έκδοθη, 
έκτος άπό τά παλαιότερα εργα 
του ΗΣτά πόδια τοu Διδασκάλουη 
και Ηή 'Ατραπόςη, τά βιβλία 
«Τό Βασtλειον της Εύδαιμοvίαςη, 
(('Η πηγη της Σοφίας» «'Η διάλυ
σις του Τάγματος τοu 'Αστέροςη, 
«'Ο άνθρωπος καt τό Έγώη ( έ
ξηντλημέvοv). 'Επίσης εχει έκ
δοθη τό περιοδικό ΗΔελτίον 'Α
στέροςη άπό 'Ιουλίου 1930 μέχρι 
καt 1933, καθώς καt «Όμιλίαι 
είς Όχάϊ-1934». 'Από τά τελευ
ταία εργα και λεγόμενά του εχουv 
μεταφρασθη στά Έλληvι·.<ά, «10 
δμιλlες τοu 1944n και οί «Στοχα
σμοt πάνω στή ζωήη (1957). Πω
λούνται άπό τόν έκδοτικό Συνε
ταιρισμό ((Θεοσοφικέ:ς 'Εκδόσεις» 
και στά μεγάλα βιβλιοπωλεία 
των 'Αθηνών . 

'Όσο γιά τlς όμιλlες πού εκαμε 
σ·τηv 'Ελλάδα μεταπολεμικά, πε
ρίληψη των συνομιλιών της Έ
κάλης (1954) έδημοσlευσε ό «ΙΛΙ
ΣΟΣ» στό 1ov τεuχος τοu 1956, 
όλόκληρο δέ τό κείμενο των δμι
λιωv τοu 1956 έδημοσιεύθη στά 
τε�χη 3-4 τοu 1956 τοu «ΙΛΙ
ΣΟΥη. 

Στό παρόν τεuχος δημοσιεύε
ται άπάvθισμα των δμιλιων τοu 
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Κρισναμοϋρτι, άπο τά παλαιότερα 
εντuπα, πάνω στά βασικά θέματα 
της φιλοσοφίας του. 'Έτσι, οί 
άναγνώσται τοϋ ιιΙΛΙΣΟΥ» θά 
μπορέσουν νά ελθοuν σ' έπαφή . 
άπ' εύθείας με τον Διδάσκαλο, 
γιατt είναι πολύ δύσκολο νά σu
νοψίση όποιοσδήποτε άλλος τtς 
άπόψεις τοϋ Κρισναμοϋρτι, χω
ρtς τον κίνδυνο παρανοήσεως καl 
παρεξηγήσεως. Ό Κρισναμοϋρτι 
είναι ενα άπό τά φωτεινότερα 
πνεύματα της έποχης μας, ϊσως 
και κάθε έποχης. 'Έχει ίδιάζοuσα 
.εύαισθησία και έσωτερικότητq. 
Είναι ό ανθρωπος πού 6.ντίκρuσε 
τή ζωή καl τά προβλήματά της, 
με έντελώς καινούργιο τρόπο. Ή 
σκέψη του είναι άπλη, καθαρή, 
διαυγής. Δεν έλίσσεται μέσα σε 
θεωρίες. 'Αντιμετωπίζει το κάθε 
πρόβλημα καθαρά καl ξάστερα, 
χωρίς καμμιά προκατάληψη, χω
ρίς ετοιμο γνώμονα δεοντολογίας, 
χωρίς προσχηματισμένες ίδέες. 
Προσπαθεί νά δείξη στον άνθρω
πο δτι ή δυστυχία πού τον δέρ
νει προέρχεται άπο τά δεσμά πού 
ό ϊδιος έχάλκεuσε στον έαuτό του. 
Πρέπει, λοιπόν, ό ϊδιος νά άπαλ
λαγη άπ' α.:ιτά, καί δχι νά περι
μένη κάποιον αλλον γιά νά τον 
σώση. Βασική του άποψη είναι 
δτι ό ανθρωπος πρέπει νά στρα
φη προς τ& εσω καl νά άντικρύ
ση ,τον έαuτό του δπως πραγμα
τικά είναι καl δχι με τήν ψευ
δαίσθηση τοϋ δπως θά η θ ε λ ε νά 
είναι. 'Αντικρύζοντας το ιιδπως 
είναι», ύπάρχει έλπίδα νά δ�αλu
θη κάθε αύταπάτη καl νά βρεθη 
ή ρίζα τοϋ κακοϋ. Μόνον μέσα 
άπο τον έαυτό μάς μποροϋμε .νά 
εχοuμε μιά πλήρη προσέγγιση 
στή ζωή, μιά ώλοκληρωμένη άν
τίληψη της πραγματικότητος. Κά-

θε ξένη θεωρία είναι άχρηστη κcιt 
παραπλανητική. Καμμιά πολιτιχή, 
η κοινωνική έπανάσταση δεν μπο
ρεί νά μεταμορφώση τον άνθρω
πο. Μόνον ή πλήρης καl βcχθειιχ.. 
γνώση τοϋ έαuτοϋ του, τό πλη
ρες ιιΓνώθι σαύτόνη θά έπιφέρη, 
μιά βαθει� έσωτερική μετcχμόρ
φωση και θά άπελεuθερώση τό, 
άτομο άπό τά έγωκεντρικά του,. 
κίνητρα. Ή κοινωνίcχ θά άπcχλλcχ-yη, 
άπό τή βία• καl άπό τή σύγκροu-
ση, μόνον δταν τό άνθρώπινο ι'ί-
τομο άπελεuθερωθη άπό τήν έσω 
τερική του σύγκρουση κcxi άπό> 
τήν ίδέα της χωριστικότητος ποu. 
τον δεσμεύει. 

'Εκείνο πού άποτε.ι\εί τή διδcχ
σκαλία του δεν είναι ενα φιλοσο
φικό σύστημα (είναι τελείως άν-
τίθετος προς όποιαδήποτε συστη
ματοποιημένη μορφή σκέψεως καl 
προς όποιοδήποτε δογματισμό),. 
άλλά ή προσπάθεια νά βοηθήσηι 
τον καθένα νά ένεργήση μιά έσω-
τερική ιινοήμονα έπανάσταση» κcxL 
νύ. έλεuθερωθη άπό τήν άνεξέ
ταστη άποδοχή τών έκ παραδό
σεως πεποιθήσεων καl άξιων, vά:. 
άνακαλύψη καθένας μόνος τοu, 
πώς λειτουργεί ή νοημοσύνη κcxi. 
νά fιντιληφθη σαφώς ποιά είναι.· 
τά ψυχολογικα αϊτια πού τον (μ-: 
ποδίζουν νά κατανοήση τον έαu 
τό του και τ� ζωή, δηλαδη ν� άν-
τιληφθη τήν άλήθεια και κυρίως: 
νά τήν κατασ-τήση βίωμα. Και 
σάν κύριο έμπόδιο ύποδεικνύει: 
�ήν πλάνη τοϋ ιι'Εγώη, πού δια 
χωρίζει τό άνθρώπινο άτομο άπο
το σύνολο της ζωης, και έπομέ
νως έμποδίζει τήν πραγμcχτοποί
ηση της πληρότητος και της . ευ
δαιμονίας. 

' 

" 

.. 



. .j 

:,Απο 
ι �/ 

οσα λέyει ό 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

'Απάνθισμα:άπο τίς:παλαιότερες όμιλLες του 

·ο άνθρωπος :φυλακισμένος

σ· άναρίθμητοuς τ ο  ί χοuς

Βλέπετε τον άνθρωπο φυλακισμένον μέσα σέ άναρίθμητους τοί
:χcιυς, μέσα στους τοίχους της �θρησκείας, μέσα στους κοινωνικούς_, 
στους πολιτικους καί σtους εθνικους περιορισμούς, μέσα στους τοί
χους που δημιουργήθηκαν άπο τίς φιλοδοξίες, τίς 6λέψεις του, τους 
φ66οuς του, τίς ελπίδες του, την άσφάλειά του, τίς προλήψεις του, 

,. το μίσος καί την άyάπη του. Συγκρατείται μέσα; σ' αυτά τά δεσμά 
-χαl στίς ψυλακές, σφιγμένος μέσ<στους''ίχρωματιστους χάρτες των 

., 



182 ΙΛΙΣΟΣ 

' 

. . . 

εθνικων συνόρων, στους φυλετικους άντα.γωνισμούς, στους άγωνες τω 
τάξεων κα.ί στίς δια.κρίσεις της μορφώσεως. Βλέπετε τον άνθρωπ · 
σ' δλο τον κόσμο νά είναι φυλακισμένος, κλεισμένος μέσα. · στους πε 
pιοpισμούς, στους τοίχους που τους εχει δημιουργήσει δ ίδιος. Μέσ� 
άπ' α.ύτους τους το[χους, μέσα. άπ' α.ύτους τους φραγμούς, προσπα.θει.. 
νά εκφpάση δ,τι σκέπτεται κι' 15,τι α.1σθάνετα.ι, κα.ί μέσα. σ' α.ύτους. 
δρα με χα.pά κα.ί. με λυπη. 

Τον άνθρωπο που κα.τοpθώνέι να. εγκα.1.α.στήση άνετα. τον έα.υ 
τό του μέσα. στη φυλακή, τον λέμε επιτυχημένον, ενω τον άνθpωrtο, 
που τον τσακίζει ή φυλακή, τον λέμε χpεωκοπ·ημέvον. Μά κα.ί τ� 
δύο, κα.ί ή επιτυχία. κα.ί ή χρεωκοπία., tipίσκοντα.ι μέσα. στους τ_οί 
χους της φυλακης. • 

Ή άπολύτpωση, ή θειότης, μπορεί νά κα.τα.νοηθη κα.ί νά π·ρα.
γματοποιηΟη μονάχα. δτα.ν εχετε άφήσει τη φύλα.κή. Δεν μπορείτε: . 
μέσα στη ψυλα.κη νά καταλάβετε τη θειότητα.. Γι' α.ύτον το λόγο είyα.ι;, 
τελείως μά,α.ιο, είναι μιά μετα.φυσικη η φιλοσοφικη συζήτηση Υ� • 

καταγίνεστε με το τί είναι άπολύτpωση, τί είναι θειότης, τί ετνα.ι:. 
θεός. Γιατί εκείνο που μπορείτε νά δια.κpί νετε. τώρα σά θεό, αvα.γ 
κα.στικά θά είναι πεpιωρισμένο, άφοσ δ νους είναι περιωρισμένος. 
σκλαβωμένος. 

'Όταν λέτε «σκέπτομαι», εννοείτε δτι εχετε μεpικες κα.θωpι
σμένες ιδέες, γνωμες, δόγμα.τα. κα.ί πίστεις. Κα.ί δπως ενα. ζωο,- που
είναι δεμένο σ' ενα.ν πάσσαλο, στριφογυρίζει ώς έκεί που φτάνει το 
σχοινί του, ετσι περιφέρεστε κ' εσείς μέσα. στους πεpιοpισμους α.ύτωψ 
των γνωμων, των δογμάτων κα.ί των πίστεων. Άλλ' α.ύτο δεν ετνα. 

- σκέψη. Αυτά δεν ετνχι πα.pά άπλες αντιδράσεις στη σκλαβιά, στίς
πεποιθήσεις, στά δόγμα.τα., στίς πίστεις. Αοτες οί αντιδράσεις δημι
ουpγοσν μιά προσπάθεια., μιά σύγκρουση, κι α.ύτη τr; σύγκρουση τηy,
όνομάζετε σκέψη, ενω δεν ετνα.ι άλλο τίποτα άπο το νά περιφέρεστε:
δια.pκG)ς μέσα στους τοίχους της. φυλα.κης.

(Όμιλίαι είς ΟΧΑΊ', 1934) 

ΟΕ άνθρωποι, επειδη δε βρίσκουν πουθεyά την ·εοτυχία., περιφέ
ρονται απο το εyα. κλουβί στο άλλο, κ' έξα.κολουθοϋy νά υποφέρουν� 
Πρέπει δμως ν' άπαλλα.γοσν απ' δλα. τά κλουβιά τους. Κα.λες κ' εο
γενικες ψυχές, πα.pα.κινούμενες απο tήΥ επιθυμία. y' άνα.κουφίσουy τηγ, 
ανθρώπινη δυστυχία., κα.τα.γίνοντα.ι με τη φροντίδα. νά κάμουν πιο, 
έλκυστικες τίς αναρίθμητες φυλα.κες που υπάρχουν .. Νομίζουν πώς 
μέ το νά καλυτερεύουν τους δpους -της υπάρξεως, θά κάμουν τους, 
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&:νθρώπους καλύτερους καί πιο ευτυχισμένους. Λησ;.ιονουν πως εστ(.ι), 
καt μια ύποδειγματικη φυλακη είναι πάντοτε μια φυ'Ί..ακή. 

Δε θέλω να στολίσω τά παλια Υ) ου6ιά. Δε θέλω c.υτε ΚΙΧ\ι νά τα: 
καταστρέψω. Γιατί κι' αν &κόμη κατέστρεφα δλες ϊ ς παλιές φυλα
κές των &:νθρώπων, οί ανθρωποι θα δημιουργουσαν αλλες φ ;λακές· 
καί θά στόλιζαν ·τούς τdίχου; -τους. Ό κχθένας πρέπ.ι νά μάθη πως,, 
θα ελευθερωθη μονάχος του. Ό σκοπος μου είναι νά κάμω να. yεv
νηθή στους ανθρώπους ·ή επιθυμία πού θα. σπάση δλα τα. κλουβι&. 
καί να ξυπνήσω ιιέσα τους τη θέληση ν' ανακαλύψω·ι την άλήθεια� 
την αληθινή ευτυχία. Στην άναζήτησή τους, στή μεt.χφcρά τους απο, 
τη μια. φυλακη στην άλλη, οί ανθpωποι βασίζουν τη ζωή τους σε μιά. 
ελπίοα πού διαρκώς διαψεύδεται. ΊΙ ελπίδα είναι μ•ά r.poδoqia τής 

#αλήθεια;, γιατι κχθηλώvοντας τον άνθρωπο σε μιά άvαμονή του μέλ
λοντος, τον εξασθενίζει καί τοy απομακρύνει άπr; το παρ�ν. 

(Ό ' Α  νθρeυπος κc ί τό Έyω) 

Ό σύγχρονος πολιτισμός 
βασίζεται στην «συμμόρφωση» 

Σ Ά δλυ τcν κόσμο δ καθένας ζητα την ευτυχία πού cιοφκεί. Άλ
λα μια τέτοια ευτυχία δεν εΙναι δυνατον νά οpεθ η με κανενος εί
δους σύμμόρφωση. Ή συμμόρφ�ση, πού είναι μίμηση, άρχίζει α-n;ο 
την παιδικη fιλικία με την εκπαίδευση, με την επιβολή τής κοινωνίας 
καί των εξωτερικών περιστάσεων. :Μ' αυτον τον τρόπο κάνετε τις 
σκέψεις σας καί τά α1σθήματi σας ν' άντιστοιχουν στην_ κοιv-η γνώμη, 
καί νά εξυπηρειουν τις θρησκευτικές lδ::ες και τrιν πνευματικη αυ

,θεντία. 'Οποιαδήποτε θρησκεία η φιλοσοφία κι -ίν προσέξετε, θα: 
βρείτε μέσα σ' αυτη κάποια μέθοδο, πού σας δ:νεται γιά νά φτάσετε 
μ' αυτη στην πραγματοποίηση της άλήΟειας καί του θεου. Καί κά.
θε τί πού κάνετε δεν εΙναι άλλο τίπ�τα, παρά συμμόρφωση, μίμηση 
κ::ιί εκβ;ασμος των σκέψεων καί των α1σθημάτων σας προς το Ζδιαίτερο 
καλουπι αυτου του συστfιματος. l\f' αυτον τον τρόπο καταντ.ατε ενας 
τροχος μέσα σε κάποια κοινωνικr1 η Ορr;σκευτικη μηχανή. 'Όλο το 
κατασκεύασμα του σύγχρονου πολιτισμου βασίζεται δλοκληρωτικα: · 
πάνω στη συμμόρφωση καί στην προσαρμογη σε κανόνες, πού κα
θορίστηκαν από κάποιαν αυθεντία, είτε την αυθεντία της κοινής 
γyώμης, είτε τήν αυθεντία κiποιου πνευματικου διδασκάλου. 'Εκείνο 
που συμβαίνει με τη θρησκεία, την κοινωνία, τα. ιδανικά, το ίδιο 
συμβαίνει με την εκπαίδευση. Ή συνεχης συμμόρφωση έχει σα.ν α
ποτέλεσμα τον αποπνιγμο της &:τομικης σκέψειγς. 

(Δελτίον 'Αστέρος, 1932) 

'Όπου ύπάρχει προσαρμογή, μίμηση, παρακολούθηση [νος ύπο
δείγματος, εκεί πρέπει φυσικα νά ύπάρχη και έλλειψη δημιουρ-
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γαης ζωής. Καί μονάχα στrιν &:ληθινη οημιουργικη ζωη δπάρχει 1ι 
χαρα καί εκστασ-rι της ζώης. Με την καθημερινη προσαρμογή, με τη· 
συνεχη σύσπαση καί τη μίμηση, εχετε έμποδίσει την εκφραση της 
άληθινης δημιουργικής ζωης. 

'Υπάρχει μια συνεχης πίεση για συμμό.ρφωση με τίς κοινωνικές 
συνθηκες, με τη φιλολογία, με την έπικρατουσα γνώμη, με την α
πασχόληση για τα μέσα. της ζωης, καί μ' ενα. έκπαιδευτικο σύστημα., 
στο δποίο δ μύλος των έξετάσεων σας κάνει να γίνετε ενας δπηρέτης 
για ολη σας την lδπόλvιπη ζωή. 'Έχετε ενα άωρο λανθασμένες καί 
�λακώδεις συνήθειες καί παραδόσεις, με τίς δποίες συμμορφώνεστε 
συνεχώς κα:ί οί δποίες έμποδίζουν την &:πελευθzρωση της δημ,ιουρ· 
γικης ζωης. .. 

Ή συμμόρφωση δπάρχει με πολλές μορφές, κα:ί πρέπει να έχετε 
πολυ καθαρο κι άγρυπνο νου, για ν' ά:ντιληφ9είτε τίς λεπτές της 
απάτες. Με &:κουτε και κουνατε το κεφάλι σα:ς συμφωνώντας μα:ζί 
μου, &:�λα στίς πράξεις σας έπιμένετε στη συμμόρφωση ... 

(Δελτίον Άστέοος, 1933) 

�Ιδέες και Όρyανώνεις 

Το ένδιcι.φέρον γιά τίς 1δέες I δια cηρεrται με οργανώσεις, &:λλά 
<ιί οργανώσεις ξυπνοϋν άπλως ενα ένδιαφέρον &.πο τά εξω. Το έν
διαφέρον, ομως, που δεν γεννιέται ά.πο την ά.γάπη για την ά.λήθεια.
γι' αότη καί μόνη-, άλλα διεγείρεται ά.πο μια οργάνωση, δεν εχει 
άξίιχ. 

(Διάλυσις Τάγματος 'Αστέρος) 

"Αν χρησιμοποιείτε οργανώσεις yιά πνευμα:τικη πρόοδο, οεν 
προοδεύετε πνευματικά. Τίποτ� άλλο εξω ά.πο τον tα.υτό σας δεν 
μπορεί νά σας δδηyήση προς την πν'ευματικ6τητιχ. Οί οργανώσεις, 
-κατα τη γνώμη μου, είναι άπλως φυσικοί μηχιχνισμοί, που πρέπει 
κανε�ς νά χρησιμοποιη δπως χρησιμοποιεί ενα γραφείο ταξιδίων. 
Κα.μμιά οργάνωση δεν μπορεί νά φτάση τήν ά.λήθεια ΎJ να σας δδη-
1ήση προς την αλήθεια.. Ή αλήθεια. είναι μια έσωτερικη κα:τα.νόηση, 
μιά έσωτερικη πραγμάτωση, κάτι καθαρα. ατομικό. 

(Δελτίον 'Αστέρος, 1930) . 

Έναντίον της αυθεντίας 

'Αν θέλετε να έννοήσετε την άλήθεια, ν' άφήσzτε κχτά μέρος 
-κάθε προσωπολα.τρείιχ. Καί περιλαμβάνω 6έ6ιχια καί �ον tαυτό μου. 
Σας παρακιχλω να. μην παρfδέχεσθε το κάθε τι, γιατί το λέγω έγώ.

-ι.. .. . • 
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Δε.ν μπορεττε να ζήσετε με το να πα.ρα.δέχεσθε άπλως τα πάντα.. 
li> Μπορείτε να ζήσετε μόνο με προσωπικη χα.τα.νόηση κι έξα.κρίοωση.
t Εrνα:ι μάταιο να ζητάτε ν' &:να.πτuχθεϊτε με διδασκάλους, γιατί κα:
� νέν:χς διδάσκαλος δεν ετνα:ι δuνα:τον να πάρη τη θέση της άλήθεια.ς.
t <Η άλήθεια: ορίσκετα:ι μέσα στον εα.uτό σας, κα.ί τη στιγμη που την

-τοποθέτείτε εξω ά'!'' αυτόν,' χάνετε τη θετικη κα.ί δuνα:μικη Ιδιότητα:, 
που μόνον ή δική σας καρδια κι δ δικος σας δ νους μποpοίίν να 
-της δώσουν. "Αν θέλετε να γίνετε μα:θητα:ί, τότε νά γίνετε μα.θη-
-τα:ί της άλήθειας κα:ί κανενος άλλου, γιατί μ' α:υτο τον τρόπο δεν
ύποδοuλώνεστε σε κανένα: πρόσωπο.

"Αν θέλετε ν' &:να.πτuχθεϊτε, πρέπει να ορίσκεστε σε έπα.νά
-στα.σι ένα:ντίον της α:υθεντία.ς. Στη θέση της α.υθεντία.ς πρέπει να
-τοποθετήσετε την πείρα:, γιατί μόνον ετσι μπορείτε ν' ανα:κα:λύψετε
-την πραγματικότητα:, που ορίσκετα.ι μέσα. στον εαυτό σας.

(Δελτίον 'Αστέρος, 1930) 

:Μπορείτε να έπα.να.στα.τείτε ένα.'ιτίον τ·ης αυθεντίας, κα.ί δμως να
εξασκείτε τη δική σας αυθεντία. πάνω σε κάποιον αλλον. 'Επομένως, 
προσέξετε τον εα:uτό σας. Γίνετε υπεύθυνοι για τον εαυτό σα.ς. 'Α
νακαλύψετε μήπως έξα:σκείτε πνεuμα.τικη αυθεντία. με τίς ιδέες σας 
-κα:ί με τίς δργα:νώσεις σα:ς. Αυτο άποτελεί πνεuμα.τικη έκμετάλλεuση, 
που είναι το ίδιο με την οίκονομικη έκμετάλλεuση. 'Έπειτα, κοι
-τάξετε οίκονομικά, μήπως ή έργα:σία. σας 6α.σίζετα.ι σ' έγωϊστικο 
iνδια:φέρον. Μήπως εχετε κτητικες έπιθuμίες, μήπως είστε' δοίίλος 
τοίί χρήματος. 'Επίσης άνα:κα:λύψετε μήπως είστε σω6ιvιστής, μή
πως περιορίζεστε άπο κάποιο χρωμα: τοίί γεωγρα.φικοίί χάρτη. !Ια.
ρα.καλω να κατανοήσετε πώς δεν μπορείτε ν' άντιληφθείτε την άλή
θεια:, αν είστε υπα:νθρώπινος. 'Όλα: α:υτα τα πράγμα.τα. είναι υπα.'Ι
eρώπινα: κα:ί ω; που γα τ' &λλάξετε μsσα σας, δεν μπορείτε να πρα.
γματο'ποιήσετε τήν πληρότητα.. 'Ανακαλύψετε αν είστε έγωϊστής, 
.άσύνετος, φο6ισμένος, αν έργάζεστε για τό δικ� σας συμφέρον, ά.ν 
παροτρύνεστε για τη σωστή σχς διαγωγη άπο έξωτερικες περιστάσεις,· 
-κ' έλεuθερώσετε τον εαυτό σα:ς άπ' δλα. α.υτά. 

Μόνον αν &:λλάξετε ριζικά, αν σχηματίσετε διαφορετικό προσα
-yατολισμο σκέψεως, αν κάμετε μια 6α:σικη άλλα.γη στο νοίί σας, μό
νον τότε θα είναι δυνατόν νά: ορεϊτε τrιν. πληρότητα., Θα μπορέσετε 
να πραγματοποιήσετε την εκστα:ση τής ζωης. Για ν' άλλάξετε ριζικά, 
πρέπει να κάμετε μιά: σuνειδητη άρχή. Πρωτα:---πρωτχ νά γίνετε 
-τελείως υπεύθυνοι άπένα:ντι του εα:uτου σας. Να σκέπτεσθε σuνεχως 

.. -τt είναι έκείνο που ·κάνετε. Θ� μπcpέσετε να γνωρίσετε τη διχρκή 
·v ευτυχία., αν-κατανοώντας το νεκρό βάρος κα.ί την τυραννία. του 

.. ' 
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παρελθόντος- εχετε την lσχυρη Ίχπόφαση y' &:λλάξετε τον έαυτ5 
σας σ ή μ ε  ρ α. 

(Δελτίον 'Αστερος 1933) 

«Νέες αξίες» χωρiς αξία 

Τίς νέες &:ξίες οί άνθρωποι τίς παρουσιάζουν μεγαλοπρεπώς: 
σά:ν κάτι θεμελιωδες, σά:ν κάτι πρωτότυπο καί &:λ'Υjθινό. Γιά: μένα. 
δεν ειναι παρά: λεπτές μορφές ε,τιοολης καί δμοιομορφίας, πονηρέ 
μορ:pές μεταοολης. Καί αυτές οί νέες &:ξίες βοηθουν επιπόλαια στο
νά: φέρουν μιά: ψεύτικη μεταρρύθμιση, μ ά: ξεγελαστικη μεταμόprρω
ση, που την δνομάζετε &:λλαyrJ. 'Ετσι, μέσα &:π' αυτη τη σύγ
κρουση, που διαρκώς μεγαλώνει, δημιουpγουνται διαιρέσεις καί αί

ρέσεις. Κάθε νους δημιουργεί καί άπο μιά: νέα σειρά: άξιων, σύμφω
να μέ τίς δικές του αντιδράσεις στο περιβάλλον καί τότε &:ρχίζου,γ 
οί διαιρέσεις των ανθρώπων, τότε παρουσιάζονται οί ταξικές διακρί
σεις καί οί άγριοι αψ�αγωνισμοί μεταξυ των πίστεων, μεταξυ των 
δογμάτων. Καί μέσα &:πο την &:πέραντη αυτη σύγκρουση ξεφυ
τρώνουν οί εlδικοί κα:ί αυτονομάζονται μετα:ρρυθμισταί της θρησκεί
ας καί θεραπευταί των κοινωνικιί>y καί των οlκονομικων &:σθενειων. 
Με το νά: εlναι εlδικοί, είναι τόσο τυφλωμένοι απο την ε1δικότητ� 
τους, ωστε δεν κάνουν άλλο τίποτα, παp_p: y' αυξάνουν τη διαίρεση 
καί τον αγώνα. 

(Όμιλίαι είς ΟΧΑ IΊ 1934) 

Ή αλήθεια εΙναι άπλη 

Άπορω γιατί 1ι lδέα της αλήθειας_γά: φαίνεται τόσο περίπλοκη 
στο νου των περισσοτέρων ανθρώπων. Ή αλήθεια εlναι πραγματικά. 
'tj ουσία της &πλότητος. 

Ετναι πολυ δύσκολο νά: πλησιάση κανείς την αλήθεια. 'Αλλά. 
ενας νους αποφασιστικος καί μια θετικη καρδια με μεγάλη στοργή,, 
μπορουν νά: την αφομοιώσουν καί να φτάσουν σε διαρκή ηρεμία καL 
γαληνιότητα ύτ.άρξεως. 

'Όσο περισσό1ερο_ απολυτρώνεστε απο τίς πλάνες, τόσο αφο
βώτεροι γίνεστε. Τότε αποκτάτε την ίκανότητα να ειστε ελεύθερσc.. 
απο τα πάντα. Καί ζείτε διαρκώς στην κεντρικη πραγματικότη
τα, κι οχι στίς διάφορες εφαπτόμενες της πραγματικότητος. <Η. 
άλήθεια ετναι παντου, στό κάθε τί, σε κάθε τ.έτρα, σε κάθε φύλ
λο, σε κάθε πουλί, σε κάθε ανθρώπινο νου ·καί καρδιά, καί κανέ
να�; δεν κρατά τό κλειδί της. 

(Δελτίον 'Αστέρος 1930) 
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Κα:τα:λα:βα:fνω πολυ κα:λα την αδιαφορία: των 7.εpισσοτέpωΥ" 
ανθρώπων σχετικα με την αλήθεια:. ΆγνοοΟν κι α:ύτην ακόμη την 
ϋπα:pξή της. Είναι σαν φυλακισμένοι που γεννήθηκαν μέσα: στη φυ
λακή τους καί δεν ξέρουν πώς όπάρχει κάποια έξοδος, αλλα που 
όποφέρουν απ' αυτή τους τη φυλάκιση. Ή αλήθεια:, που εlνα:ι ή 
ζωή, δεν ανέχετ�ι κανένα περιορισμό. Για να την ανα:κα:λύψουμε 
πρέπει νά έλευθερωθοομε. Κα:ί για να έλευθερωθ.οΟμε πρέπει να μας 
πα:ρακι\/η;ή επιθυμία: να κατανοήσουμε, να βροσμε την α:ίτία: των· 
περιορισμών μας. Ή βεβαιότης στην δποία: φτάνουμε τότε, είνα:ι το 
αποτέλεσμα: της δι.κης μας πάλης, της δικής μα:ς κα:τ.χνο·ήσεως, της. 
δικης μα:ς αμφιβολίας. Τη βεβα:ι<$τήτα: α:υτη κα:νένα:ς άλλος δεν μπο
ρεί να μας τη δώσr;. Ή αμφιβολία: κα:ί ή επιθυμία: να βρεί κανείς 
την απόλυτη αλrιθει� είναι τα δυο έλα:τήρια: για δράση, που πρέπει. 
να ξυπνήσουν μέσα στους ανθρι�πους. 'Εκείνο που. τους πα:ρα:κινεί 
συνήθως είνα:ι δ φόβος κα:ί ή έλπίδα:, που γεννιοσvτα:ι απο τούς πε
ριορισμούς του κα:ί που τους σπρώχνουν να ζητ1ισουν παρηγοριές. 
Ή ανάγκη ν' ανα:κουφιστΌσν δεν τους αφ11νει ν' ανακαλύψουν τηγ, 
αλ1ιθεια:. 'Εκείνοι που πα:ρηγοροσvτα:ι κι αyα:·,ωυφίζοvτα:ι, δε βρη
κα:ν μ' α:υτο. την α:ίτία: των 6α:σάνων τους, δε βγηκα:ν �πο τη φυλα:-
κή. Βρηκα:ν μονάχα μια πα:ροδικη ανακούφιση, αλλάζοντας στάση. 
Να ζητάει κανείς να πα:ρηγορηθη ίσοδυνα:μεί με στα:σιμότrιτα:, με 
προδοσία: της αλήfJεια:ς. 

'Ότα:ν προσπα:θοομ� να πρ"α:γμα:τοποιήσουμε την αλήθεια:, την· 
τελικη ευδαιμονία:, πρέπει να έχουμε στο νοΟ μα:ς δτι το κίνητρο• 
δεν πρέπει να είνα:ι προσωπικ-r, ευχαρίστηση, ουτε πpο<5ω�ικr, από-· 
λα:υση, αλλα 1/ επιθυμία: να όπηρετήσουμε κα:ί γα βοηθήσουμε. 

Τότε μόνον μπορε.-ιτd να βρείτε την αλήθε�α:, μπορείτε νά.. 
'την απορροφήσετε κα:ί να γίνετε μέρος της αλήθειας, οτα:ν μάθετε. 
να είστε απρόσωποι-με τr,ν έννοια δτι χάνε-τε τον έα:υτό σας, τίς, 
προσωπικές σας απόψεις που είνq.ι μικρές - κα:ί ταυτίσετε τον· 
έαυτό σα:ς με την α:ίφνια: αλήθεια:. 

(Βασίλειον της εύδαιμονίας) 

Ό εγωί'σμος δεν επιτρέπεί την πραγματοποίηση της αλή
θειας. Γι' α:υτον το λ?,γο πρέπει ν' αποσπάσετε τη ρίζα τοο εγωί'
σμοο, δηλαδη την αίσθηση- του εγ-ι,>. -Για- να- το κ-α:τορθώσετε, 
πρέπει να παρακολουθείτε προσε;sτικα τον · έα:υτό σας. Πρέπει. 
ν' άποκτα-τε διαρκώς περισσότερη συνειδητότητα: τοσ έα:υτοΟ σας, 
των- σκέψεών σας κα:ί των πράξεών σας, κα:ί τό,τε θα σούσετε 

/ 
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-Όιγά-σιγ� κάθε αίσθηση του 
χότητος. 

μερικου, κάθε αίσθηση χωpιστι

(Όμιλίαι είς ΟΧΑΊ", 1934) 

·Ό χωριστός έαυτός, εμπόδιο

Δε θέλω τίποτε άλλο στη ζωή μου, πα:ρα να εχω την 
•1κα:νότητα: να χάνω την αίσθηση του χωpιστου εα:υτου. Γιατί τότε _
μποpω να λησμονω το εγω καί να ταυτίζωμαι με τον υπόλοιπο κό
σμο, με κάθε 6ασίλεΙ.D, cρυτικό, ζωϊκο κα:ί άνθpώπινο. Βρίσκομαι
-τότε πλησιέστερα προς την άλήθεια, πλησιέστερα προς την τελειό
τητα:. 'Εκείνο που άποτελεί εμπόδιο είναι δ χωpιστος εαυτός, το στέ
νεμα του εαυτου, fι διαίρεση που δημιουργεί fι πρόταξη του έαυτου.

Παρατηρήσατε ποτέ πως οί λίμνες καί τα ησυχα νερα, κάτω 
:χπο δλοκάθαρο ουρανό, άντικατοπτρίζουν κάθε μικρη σκιά, κάθε 
-πουλί που διαβαίνει, κάθε σύννεφο που το σπρώχνει 1ι ά.πα.λη αυρα:;
Ξαφνικα ερχεται κάποιο μικρο εντομο, ταράσσει την ηρεμία των νε
pων, κα:ί δ άντικατοπτρισμος χάνεται. 'Εκείνο το μικpΘ εντομο στην
έπιcράνεια. του νερου κα:ταστρέcρει δλη την ώρα:ιότητα του κόσμου, κ'
επειτα εξα:φα:νίζετα:ι, κα:ί ξαναγυρίζει fι ηρεμία:, fι γαλήνη, fι άπόλυ
-τ;η καθαρότης του άντικα:τοπτρισμου. Πρέπει να διώξετε έκείνο το
,μικρο εντομο, που χαλάει την πραγματικότητα. 'Εκείνο το ζωqφιο
-πρέπει να κα:ταστραφη άνηλεως. 'Εκείνο το ζωυφιο είναι δ ξεχω
ριστος εαυτός.

(Βασίλειον της ΕύSαιμονίας) 

Δεν είναι τίποτε στον κόσμο, που νά ευχαριστη, που νά ίκανο
ποιεί τους βαθύτερους πόθους σας, έκτος άπο την άθα:να:σία, άπο την 
:χΙJεύρεση της άλήθεια:ς. Άλλ' .χυτος που θα ήθελε ν' άναζητήση την 
πηγη της σοφ:ας, εκείνο το βασίλειο της ευδα:ιμονία:ς, δπου κατοικεί 
·ή άλήθεια, πρέπει πρίi)τα ,ιά μάθη να κα:ταστρέφη τον εαυτό. Πρέ
πει πρώτα να. μάθη να. έκτιμα κα:ί να. αισθάνεται το μεγαλείο της
&:ληθινης φιλίας, της cριλία:ς, που ερχετα:ι δτα:y νοιώσετε πως είστε
ενωμένος με δλα τα. πράγματα, δτα:ν δεν εχετε χωριστη υπόσταση
&:πο τους αλλους. 'Όταν στο κάθε τί τριγύρω σχς, πίσω άπο τα
πρόσκαιρα:, 6λέπετε το αίώνιο. 'Όταν κάθε λέξη, δτα:y κάθε πρόσω
πο, δταν κcίθε δια:βα.τικο σύννεφο, κι δλα. τα yήϊνα., άποκτήσουν
κα.ινοίιρyια εννοια., &:να.δώσουν� δια:φορετικο τρα.yουδι, δι�φορετικη
ευχαρίστηση, δια.φορετικη ευδαιμονία.. Τότε θα μπορέσετε να μπείτε
σ' έκείνο το 6ασίλει9 της εύδα:ιμονία.ς, δπου βρίσκεται fι δροσια. που
προέρχεται απο πολλές α.uρες. Γιατί δ εα:υτος και 1] άλ·ήθεια δεν
μπορουy νά υπάρξουν μαζί. Ή άτραπος του εα.υτου δδηyεί στη λύπη,
στον πόνο, στις φευγαλέες εκείνες χαρές, που τίς όνομαζουμε ζω·η

. ' 
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και τις νομ(ζουμε yιά πραγματικότητα, yιά κάτι μόνιμο καί σταθε

t ρό. Ένω ή αλήθεια δδηyεί στο 6α;σίλειο της εύδαιμονίας, γιατί έκεl

( ύπάρχει λήθη του-έα4ιτου, ή απόλυτη έκείνη ενότης καί μοναδικότης.
της ζωής, νοητικ'ης και συναισθηματικης, που σας κάνει νά αlσθά
νεστε καί νά σκέπτεστε δτι εfστε μέρος δλου του κόσμου. 

"Αν θέλετε να δημιουργήσετε, αν θέλετε νά σκεφθείτε 6αθειά,. 
&.ν θέλετε νά νιώσετε έντονα, πρέπει νά είστε αγιδιοτελείς, πρέπει. 
γ' αποκόψετε τον εαυτό σας απο τίς προσωπικές και στενές κλίσεις_ 
σας και αφοσιώσεις σας, απο κάθε τι που δεσμεύει. Τότε θά είστε.
fκανοl νά κρίνετε, τότε θά είστε fκανοί νά βλέπετε καί νά αlσθά
νεστε τά, πράγματα στίς σωστές τίς αναλογίες τους. 

(Πηγή της Σοφίας) 

Ή έξαψάνιση του Έyώ 

ΙΙρέπει · νά μάθετε νά θυσιάζετε τον εαυτό σας, τίς προτιμή
σεις σας, τίς προκαταλήψεις σας, τίς στενές έyωιστικες συμπάθειές. 
σας, τους κ6σμικους δεσμούς σας, yιά νά 6αδίσΞτε σ' αύτη τ-ην ατρα-
πο που φέρνει στην εύδαιμοyία. 

(Βασίλειον της Ευδαιμονίας) 

Ή ζωή, αύτη καθ' εαυτήν, δεν εχει σκοπό, δεν έχε'ι τέρμα. 
'Αλλ' ή ατομικη ίίπαρξr; έχει ενα σκοπό. Ι{ι αύτος είναι ή πρα
γματοποίηση του καθαpου Είναι, στο δποίο δεν ύπάρχει «εσύ» και 
«εγώ», στο δποίο δεν δπάρχει χωρισμος δποκειμένου καί αντικειμέ
νου, στο δποίο 'υπάρχει απόλυτη ενότης δπάρξεως. 

(Δελτίον 'Αστέρος 1930) 

'Όταν το εγώ εξαφανιστεί, δ άνθρωπο; φτάνει στην τελειότητα: 
καί γίνεται δμοιος μ' εναν Χριστό, μ' εναy Βού3δα, δηλ-χδη γίνεται.. 
πραγματικά ενας άνθρωπος. Ή λέξη «άνθρωπο;» πέρνει τότε την-
πραyμ-χτικη της σημασ'α. Ό άνθρωπος τότε εfναι το δν που δεν έχει.. 

· έyώ. Σ' �ύτον δλοι οί περιορισμοί κι όλες of ίδιότητες έχουν �ξαφα
νιστεί.

(Ό VΑνθρωτrος καί τό Έyώ) 

_ Τά ίδανικά έχουν γίνει μιά λεπτη μορφ{ι εyωίσμου. 'Όσο είστε: 
προσκολλημένοι στηy πλάνη τής συνεχίσεως του εyι.ί), πρέπει νά έ
χετε ενα lδανικο yιi νά συyκρατi) αύτο το έyώ. κ, επειδή το εγώ, 
σας είναι κ::ίτι ψεύτικο, καί το lδανικό,σας γίνεται ψεύτικο. 'Εξ αιτί
ας αυτής τής επιθυμίας τ·rις έξακολουθήσεως του εγώ, έyκαταστή--

.,._ σατε αύθεν:τ:ίες, σωτήρες, καί απ' αύτους δημιουργήσατε λατρείες 
προσευχές, θρησκευτικές αfρέσεις καί · σύμ6ολα πίστεως. Ή ίδέοc 
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σας yιά την ευτυχία στηρίζεται στη συνέχιση της δικης σα.ς όπάp
ξεως στην α.1ωνιότητ:χ. Σείς, σάν, άτομο, θέλετε νά διατηρήσετε το 
έyώ σα.ς α:ίώνια.. Φυσικi, δτα.ν προσκολλάστε σ' αυτο το έyώ, ό
πiρχει ψόβος, όπipχει προσκόλλησις, όπάpχει ή &yάπη έκείνη που 
-κάνει δι:χκp:σεις &νάμεσα στο ενα. κα.ί στο αλλο. 

(Δελτίον 'Αστέρος, 1931) 

·το .Αιώνιο είναι ή Ά λήθεια

"Ολοι ο! ψpό•ιιμοι άνθρωποι, δλeιι δσοι &vα.ζητουν τη y�ώση, 
πρέπει νά πα.pατηpουν τριγύρω τους κα.ί νά σκέπτωντα.ι βα.θειά. 'Όλα 
τά πpάyμχτα, ζωντανά η δχι, είναι πα.pοδικά. Τίποτα δεν είναι δι
αρκές, τίποτχ δεν είνχι σταθερό. 'Υπάρχει γέννηση και θάνχτος. 
'Γπάpχει έξόpμηση κα.ί &νχχαίτιση. 'Υπάρχει πόνος παpοδικος καί 
χαρά παροδική. 

Ύπάpχουv δυνατοί πόθοι, &νεκπλήpωτες έπιθυμίες, έπιθυμίες 
που δεν μποpοσν ποτέ νά [κα.νοποιηθοσν. Ί'πάpχει ενα.ς &πέpαντος 
αικεα·ιος μοναξιάς. Ά yάπες κχί εpωτες μχpα.ί νοντα.ι δπως το λεπτο
-κα.μωμένο λουλούδι μιας &πόμ::pη; κοιλiδα.;. Ύπχpχει &y:χλλίαση 
κα.τά τη yένιφη κα.ί λύπη κα.τ;ά τον θχια.τ;ο. Μιχ μέρα. μs δός?: εί-

' , ("ο, e , Ί'' , ζ , � ,, � , ). -v:χι σαν συννεφο οι:χοατικο. α. π?:ντ:χ, ωΊτα.v:χ ,1 οχι, υποκι:.ιντχι
στη φθορά η έξαφ:χvίζοvτα.ι. Τά πχ·ιτχ κχτεβα.:•ιου-ι στοv τάφο κα.ί 
μεταβάλλονται σέ σκόνη. 

'Όπου κι άν rcι.ρατηpήσουμε όπχpχει αυτο το χάος, αυτη 11 
μ::yάλ η ά.νησυχία., (Χ ΙJtΟ το κάτι που δ� Υ ε ί•ια.ι δυνα.τον νά ίκχνοποι
ηθfj. Κα.ί ό στοχα.στικο; νοσ;, που ζητεί τηι α!τ:χ tG)ι π1,?:γμχτων, 
πρέπει νά pωτα, πρέπει ν' &να.;ητfj, πplπει νά: έpευνi κ:χί νά βρ:σκη 
άν όπάpχει τ:ποτχ που ν.i εlνα.ι διαρκές τίποτ:χ που νά παρα.μένη, 
-τίποτα που ν' &ντέχη, κχποιος τόπο;; ά.ιαπχύσεως.

Δ�ν όπipχει, άραγε, κανένα. κα. τ;α.φύγιο, δπου νά: μπο?οσμε νά: 
ειμχστε ελεύθεροι &πο τ:ς έπιθ:.ιμ:ε; έκείνε; που εΙναι &,ιικχνοπο:
ητες, δπου ό νου; νά μποp·η ν:χ είνχι γ:χλήιιο;, ε:ρψικό;, ίσο;:;ροπη
μένος; Δ�ν όπχρχει, άραγε, κάποια. χ1ωvιότη;;, δπου τίποτα. δέ μετα.
βάλλετα', τίποτα δέν κχτ:χστpέr.ρετχι, τίποτα. δέν μπορεί νά: μχpαθη ; 
"'Ο ψpόνιμος νους σtοχάζετχι, παpα.τη?εί τριγύρω, βλέπει δλα αυτά 
-τά: μετχβλητα πράγμα.τα. κα.ί ρωτά: «Δ�ν όπχpχει τίποτχ που να δι
αρκή, που να είναι α.1ώνιο;». 

'Όσοι είναι συνετοί, δσΌι εχουν μεγάλη ήλικία-οχι &vχyκα.στι
κά σωμα.τικη ήλικία., ά.λλά την ήλικία. έκείνη που εpχετα.ι μέ την 
-πείρα., μέ πολλη θλίψη, μέ πολλου; πόνους, μέ πολλη χαpα κχί μέ
πολλές εκστάσεις- αυτοί μπeιpοσν νά: πουν, άν κάποτε εΙδα.ν έκείνη
-τηy όπτα.σία, δτι όπάpχει α1ωΊιότης, δτι δεν εΙνχι δυνατον να στα
�η yι αυτο καμμιά: &μφιβολία.

" 
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• Αλλα. τί είναι, λοιπον, αυτή ή οπτασία; Είναι ·ή αλήθεια.
! <Η άλήθεια είναι διαρκής, α1ώνια. Δ�ν εχει αρχή κχί δέν εχει τέ

).ος. Είναι αμετά.6λητη κι αθάνατη.
(Πηγή της Σοφίας) 

Έσυ και Έyώ, αρνησις της ζωης 

Ή ζωή - κ' εννοώ εκείνη τή ζωή, πού είναι άλήθειχ, στήν 
-δποία δέν υπάρχει διαίρεση, στήν δπο:α. δλοκληpώνοντα.ι τα. πάντα,
, )_ .}, δ ' ' ' .1.i: 

- ' ' δ ' .1. 
' απυ τ ,1ν πο:α τχ πχντχ �:;�αρτωνται, μ�σχ στην ποια ι:.νυπαpχουν 

' ' , .}, .J, ζ ' � )_ " ' ' ' ' 
l" , ---τα παντχ- αυτ ,1 ,1 ωη οι:.ν εχει σκοπο, γιχτι υ π  α p χ ε ι. \. εκει-

ΎΟ πού υ π  ά p χ ε ι, δέν μπορεί νά εχη σκοπό, γιατί περιέχει τά. 
πάντα. Σ' αυτο περιλαμ6άνεται καί δ χρόνος, καί δ χωpος, καί ή 
ατομική ίίπαpξη. Άλλ' ή ατομική ίίπχpξη, στήν δποία δέν πpαγμα
--τ:οποιήθηκε ακόμη ή δλότης, εχει σκοπό. Αυτος ό σκοπος είναι ή 
πραγματοποίηση τi)ς όλότητο;. Ή ατομικότης δέν αποτελεί τέρμα ή 
ίδια, γιατί ή ατομικότης είναι ατέλεια. Βαpύνεt':(;ι απο ελλειψη 
πληpότητο;, κ' έπομiνω; ή μεγέθυνση αυτης της άτομικότητος, σέ 
Cσ)3ήποτε μεγάλο 6χθμ6, θά. είνχι πάντοτε ατομικότης. 'Εκείνο 
πού είνα.ι ατελές δέν είνχι δυνχτον νά. γίνη τ�λειο μέ μεγέθυνση η 
πολλαπλασιασμό. Ό αληθινός, λοιπόν, σκοπος τη; αt'ομική; υπάρ
ξεω; είνχι ή πpαγμχτοποίηση της ένότητο; τω·ι πχνtω ι, αυτής τής

' 
.}, ' ' ΙΗ ' ' .J, " 0 , ' πραγμχτικοτητος στ ,1ν οπο:α uc.ν υπχρχει ,1 αισ ηση Ο:Ίtικειμ�-ιου 

-κχί υποκειμένου, ή α!σθηση του «lσύ» κχί τοσ «εγώ», στήι όποίχ 
-δέν υπχpχου,; αντιδρχσεις, αλλά. μόνον ·ή αισθηση του καθχ?οί:ί Είναι. 

(Δελτίον Άστέ?ος, 193�) 

.Συνειδητότης, τό πρωτο βημα 

Ή ζωή, αυτή ή α1ώιιχ πpχγμχτιχότης, υπαρχει μiσχ στα. πάν
--τ:χ. Δiν Ηναι κάτι ξεχωpιστο απο μχ;. Κχτοικει μiσχ σ,ον κχθένα, 
-πάντοτε, στην πληρότητά: της, κ' επομiνω; είναι μχτχιο νά. προσ-
-πχθή κανείς νά τήν αντιληψθή με τήν πλάνη της λατρεία;, της εξω-
--τερικης βοήθεια;, με δποι�3ήποτε θρησκευtικχ σ·Jσtήμχτχ η ώpγχ-
νωμένες ερευνες �ής αλήθεια;.

'Όταν ε!στε φυσικά δ εαυτό; σας, χωpίς προσποίηση, χωρίς υπε
pηφ�νεια πώς είστε κάτι εξχιρετι-κό, δταν δέν εχετε φό�ο, δτχν εί
στε πραγματικά άπαλλαγμέvοι άπο κάθε προσήλωση, κ' επομένως 
lιπόλυτα μονάχοι χωρίς να νιώθετε μοναξιά., τότε Οά. σας ελθη ή κα
--τανόηση της ζωής. 'Ότχν σεις, μέσχ στου; δπο:ους ή ζωή κατοικεί, 
στους όποίους 6ρίσκε-up:ι ή δλότη;, δέ ζητi.τε πιά την ίκανοποί ηση 
των άντιθέτων, θά πραγματοποιήσετε τήι πληρότητα. 

'Ανακαλύψετε αν υποφέρετε, κχθώ; κχί τον λόγο τη; λύπης 
1 σας. 'Ανακαλύψετε αν ορίσκεστε σέ χχρά η πόνο, αν φοοαστε κι αν 
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προσπαθείτε y' αποφύγετε τή μοναξιά. 'Όσο αποφεύγετε τή μοναξιά .• 
δε θα επιτύχετε ποτέ εκείνη τή μόνωση, που είναι ΠFαγματικη εκ
στασΥ), που 6p' σκεται πέρα απο τήΥ lδέα τής μοyαξιας. 

"Αν έχετε δΥ)μtουpγfισει μέσα σας άpμονία, μπορείτε να ζήσετε 
είpΥ)Υικα στον κ6σμο. Μέσα σας πρέπει y' αναζητήσετε την &:ρμονία,, 
καί μόνον έτσι θα οοηθή9ετε να δrjμιουpγηθή άp1.iονία στο_ν κόσμο. · 

Ν' &:ποκτήσ�τε. συνειδη,τότΥJτα: εκείνου που είστε στο παρόν, 
είναι το πρώτο που χρειάζεται, ή πpιί>τη πέτρα των θεμελίων της. 
δι:χρκοσς εκείΥΥ)ς καταστάσεως, που είναι ή πραγματοποίησΥ) της. 
ΠλΥ)pότΥ)τΟς. Να γνωρίσετε τοy �αυτό σας δπως είστε, με ολες τίς α
δυναμίες σας, με δλες τίς δυσκολίες σας, με τα πάθΥ) σας, με τογ 
φθόνο σας, με τίς σκ) Υ)p6τη,τές σας, είναι το πρώτο βήμα. 

Έπειδή είστε ·άπλΥ)στοι, δΥ)μιουpγείτε ανταγωνισμο μέσα στογ 
κόσμο, 6οΥ)θατε στή δημιουργία του χάους. Έπειδη έχετε πάθη, 
όπάρχει σκληρότης στον κόσμο. Έπειδη μισείτε κ:χί σας είναι άλ
λοι απεχθείς, όπάρχουν πόλεμοι. 'Επειδή είι;;τε προσκολλημένοι. 
στ' αποκτrιματά σας, όπάpχουy οί σω6ινισμοί καί οί φραγμοί τι:ί>y 
συνόρων. Μαζί μ' ολα αυτά με τίς ματαιοδοξίες σας, τίς επιθυμίες. • 
σα:ς, τίς απληστίες σας, θέλετε νχ πραγματοποιήσετε εκείνο που εί
ναι τό άνθος, ή τελείωση δλης τής ζωής κάθε πpοσπάΟειας. Προσπα
θήσετε πρώτα: γα γίνετε· ΕΥα κανονικο ανθριί>πινο ΟΥ, με κα.yοyικιχ. 
α1σθήματα, με κανονικές χαρές. Κατc..νοήσετε τίς θλίψεις σας κα:ί τίς 
χαρές σας. Κατανοήσετε πώς είστε φοβισμένοι καί πώς γι αύτο ζη
τατε παρηγοριά. Ότα:ν τό κα::ανοήσετε α:ύτό, θ' απορρίψετε τήν επι
θυμία της παρηγοpιας_ καί Οα ..συγκεντρώσετε τίς δυ#μεις σα.ς για ν 
απολλαγητε από τοy φόβο, αντί γα τον σκεπάζετε 6α.θειά μέσα σα.ς. 

(Δελτίον 'Αστέρος, 1932) 

'Επιθυμίες - δεσμό: 

Πρέπει κανείς να εχΥ) μεγάλη συγκέντρωση, πολλή περίσκεψη. 
για ν' αvα.κα.λύψη τί επιδιώκει ή επιθυμία.. Μπορείτε να πα.ραιτηθη
τε &Jπό ίς ενδυμασίες σα.ς, απο τό κάπνισμα., απο τήy κpεωφαγία, 
κα:ί τά λοιπά, αλλ' ή επιΟυμία μπορεί να προσκολλαται με πάθος σε 

·κάτι άλλο. Μόνο με τέλεια: απόσπασΥJ από τα πάντα, μ' απελευθέ
ρωση απο κάθε προσήλωση, χωρίς κανένα είδος qυμpιβασμοσ, μπο-
ρείτε να φτάσετε στήν τέλεια πραγματοποίηση της αλήθειας. Μπο
ρείτε να είστε ελεύθεροι από όλικές προσηλώσεις, ελεύθεροι &:πο τηγ
επιθυμία της ανέσεως. 'Αλλ' αν έχετε την επιθυμίιχ να βpητε ενα κα
ταφύγιο για να λυτρωθητε απο τον φόβο, να έχετε διανοητιχα τεμέ
νη στα δποία να καταφεύγετε, παρηγορητικές 1δέες στίς δποίες y�
ζητατε ανακούψιση, τότε δέy εlστε πpαγματικα αδέσμευτοι α'ΠQ
προσηλώσεις.

(Δελτίον 'Αστέρος, 193{)) 
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Ό άποχωρισμός yιά τόν δποίο μιλώ, δεν πρέπει νά μεταφρα
στή σάν εύχαρίστηση νά ζη κανείς κάτω από τίς συνθήκες στίς δ
ποίες 6ρίσκεται. Ό άνθρωπος που είνάι ευχαριστημένος άπό δλα, 
δεν διαφέρει ούσιαστικά άπο έκείνο'ι που θέλει ν' άλλάζη διαρκώς τίς 
έ'ξ.ωτερικες συνθψ,ες γιατί δεν 6ρίσκει πουθενά ήσυχία. Οϋτε δ ενας, 
οϋτε δ άλλος, είναι πραγματικά άποχωρισμένοι. Έςακολουθοσv 
νά. είναι σκλά6οι καί συνένοχοι στίς α1τίες που δημιουρyοϋν τον πο
λιτισμδ στον δποίο 6ρίσκονται. Συντελοσv σ' eι:0:ιτον τον πολιτισμό που 
δηλητηριάζει τον άνθρωπο. Έκείνος πο1:ι ε-:ρτασε στον πpαyματικο ά
ποχωρισμο εχει έλευθερωθη άπό την κα.τάστα.ση τή,;, σκλαβιάς, δη
λα.δη δεν είναι πιά σκλάβος στίς α1τ;ες που κάΟε στιyμη δημιουρ
yουν εναν πολιτισμο δεσμευttΥΟ yιά τους άνθρώπους. Κι ακριβώς 
γιατί άπελευθερώΟηκε, γιατί δε συντελεί πιά στη δημιουργία αύτcυ 
τοσ πολιτισμοσ, ανήκει στόν άληΟινο τ:ολιτισμό, που σκοτ:ός του είναι 
ή άτ:ελευθέρωση τοσ άνθρώπου. Β:6α.:ω; χpησιμσποιεί αύτον τον πο
λιtιjιιό γιά δ,τι εχει φυσικως άνuyκη yιά νά. ζήση, που είναι περιω
ρισμέ,ιο σtο ελάχιστο δυνατο δρισ καί δε συνοδεύεται άπο καμμιχ , 
πρ:;σωτ:ι .ιη έπιθυμία. 

(Ό 'Άνθρωrιος καί τό 'Εγώ) 

Ή θλίψη: αρωμα κατανοήσεως 

Προσκαλέσετε tYJ θλίψη στην καρδιά σας κα.ί μΥJ την αποφεύγε
τε, μη ι την άποpρίπτετε, έπειδή φο:3αστε τον πόνο της. Ιlως μπορεί
τε .να είστε ευτυχισμένοι, χωρίς tY) 'I κατανόηση τής θλίψεως; Πως 
μποpείτε vά εχε ιε συμπάθει-χ χωρί; νά εχουνε σταλάξει δάκρυα άπό 
τά μiτια σας; Πως μπορείτε νά δημιουργήσετε χαρα σtΥ;ν καρδιά. αλ
λων, αν δεν εχετε εκσταση μέσα στη δικ11 σας ; Πρέπει νά εχετε τά 
πάντα, καί ή θλίψη είναι τόσο εύyενική, δσο καί ή χαρχ. l\'lόνογ 
δτχν ντύσετε τγι θλίψη στά μα.Ορα γίνεται τρομψή. 

Ιlως μπορώ νά σάς διδάξω για. τη θλίψr,, άι δεν εχετε ύτ.οφέρει; 
'lΊ ωφελεί vά 1ιιλώ yιά τΥJν εύδ.χιμοvί..ι., α ι δεν [χετε καμμιά έπιθυμία: 
γι' α.ύτήν; Τί ωφελεί νά μιλώ γιά τη στοργή, αν -fι καρδιά σα 
δεν άντα.ποκρίνεται στγιν αγάπη; Δεν μοσ είνα.ι δυνα.τόv νά σας δώσ(.ι) 
να καταπιείτε κάποιο φάρμακο που να σας δώση την κατανόηση. 
Ή κάτανόηση έρχεται οταν εχετε την επιθυμία ,/ ανακαλύψετε, δ,τα.γ 
ύποφέρετε τ:ραyματικά, δταν αναζητάτε τ:ραyματικά, δτα'ι ορίσκετε 
σε νοήμονα επανάσταση εναντίον δλων δσα σας περιβάλλουν. 

Ή λύπη δίνει το άρωμα. τής κατανοήσεως. '0 καθένας στόγ 
κόσμο ζητα την άνεσή του, αντί να ζητα την κατανόηση. Είναι εϋ
κολο ν' αποκτήση χανείς άνεση, αλλ' αύτiι 1�ερνα σά σκιά. Ή κα.
τανόηση παραμ!νει, αλλ' ερχεται μονάχα. από τη λύπη καί τη μεyά.
λη πάλη. "Αν .δ καθένας ζητα την άνεση, α.ύτο συμοαίνει από ελλει
ψη κα.τα.νοήσεως της ζωής. Ή άνεση πάντοτε φέρνει στασιμότητοc_ 

. 
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''"Όταν fι λιμνου α. είνα.ι σκεπασμένη μέ πράσινη μούχλα., επει'3η εί
να:ι ησυχη, επ�tοη δε ψ.Jσουν άνεμοι νά κινήσουν τα νεpά, δέ θ' &ν
τικα.τοπτpίση τ:ηέ τό κα.θα.pο στερέωμα:. Κα.ί ό vοσς κα.ί i] κα.pδιά, 
πού είναι γεμχτοι άπό άνεση, πού εχουν κα.λα έγκα.τα.στα.θη μέσα. 
στην άνεση, δεν θ' άντικα.τοπτpίσουν κα.ί δεν θα φτάσουν ποτέ ι:γ' έ
κοίνη την κχτάστα.ση πού είνα.ι ευτυχία.. 

(Δελτί:>ν 'Αστέρος, 1932) 

Ό Πόλεμος 

Για.τί ύπάρχει πόλεμος; Έπειδη ύπάρχει μέσα. στο άτομο το 
αντίθετο τή; άy �τη;, τό μίσο;, i] πλεονεξία., ό φθόνο;, i] δ:ψα., των &-

' "Α - ' " 'ψ ' ' λ ' ' ποκτημα:των. ν σεις, σα:ν α.τομο, πα. ετε να. ειστε π εονεκτη;, α.ρ-
πχκτικ6ς, άποκλειστικος (κα.ί α.υτα είνα.ι εκείνα: πού θά έπρεπε νά. 
σκέπτεσθε, κt δχι τα μεταφυσικά:), τότε ό π6λεμος θα πάψη. "Αν 
έσείς, σαν άτομο, οέν ύποτα.χθήtε σ' α. 1:'Jτά:, τ6τε εσείς, σαν ατομο, 
αφαιρείτε άπο τη θλίψη πού ύπάpχει στον κ6σμο, άντί να προσθέτε
τε σ' αυτήν. Για.τί ύπάpχει i] πορνεία. ; 'Επειδή ύπάρχει πάθος στον 
κχθένα.. Έπ:σης ύπάρχει μεγάλη φτώχεια., έπειϊ5η ύπάpχει i) επιθυ
μίχ τω·ι αποκτημάτων. Για πολλούς α.ίωνες δ -ι.όλεμος, iJ πορνεία., iJ 
φτώχεια:, κα.ί τά άλλα. δειv.χ συνεχίζονται έ; α.:τία.; των ατόμων. 'Ά
τομα. δημιούργφα.ν α.υτον τον τερα.τώ3η πολιτισμό. Καθένα. άπ' α.υτα 
συνέβαλε γι' αυτόν τον πολιτισμ6, κχl Ο!Υ μπορείτε να τόy κα.τα.στρέ-
.,. ' ' ' 'Αλλ' δ' - ' ' ' ' 12 'λλ 'ψετε σε μιχ στιγμη. α. εν ειvα.ι α.να.γκη κχt να. σ·Jμυα. ετε σ 
αυτ6ν. 'Ότ7.'Ι σείς ο[ ίδωι άποκτήσετε tΥ)'Ι ήρεμία. του νου, δτα.ν γί
νετε κύpιοt των π7.θω•ι σα.ς, δτα.γ απελευθερωθείτε άπο τήy επιθυμία. 
των άποκτημά:των, τότε συντελείτε στον τερμα.τtσμο α.•:'Jτων των δει
νών. 

(Δελτί?ν Άστέ,?ος, 1930) 

Ό Άποκρυι:pισμος των φαινομένων 

Για τη μελέτη των άοράτων κ6σμων λέγω δτι δ άποκpυφισμος 
είνα.ι άπλως i) έξέτα.ση των φαινομένων στά ανώτερα. πεδία.. Τίποτα 
περισσότερο. Ο! κ6σμοι τούς δποίου; εξετάζει εί-ναι πάντοτε κ6σμοι 
των φαινομένων. 'Εάν νιώθετε α.υτον τον κ6σμο, νιώθετε επίσης κι 
δλους τούς άόpατους κόσμους. 

Με το να βλέπετε κάτι πού ε ί να.ι άόρα.το, δε γίνεστε ενα. δια.
φορετιχό άvθρώπινο ον. Με το να βλέπετε τ' αστρικά σώματα., δεν 
μεταβάλλεστε. Μπορείτε να προχωρήσετε στην &νώτα.τη μορφή της 
εκδηλώσεως, αλλα θά είνα.ι πάντοτε το ιδιο πραγμα: σε λεπτότερο 
6α.θμό. Μπορείτε ν' ανα.πτύξετc τη διόραση κα.l τη διακοή, άλλ' αν

δεν εχετε μέσα σα.ς το πνευμα τ·ης γ,α.θολικης σκέψεως καί τής &γ.ά
πης, καί την εξαίσια. εκείνη ίσοζύγιση α.υτων των -δυό, τότε ποιά άξία. 

) 
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χει fι ικανότης σας να βλέπετε κάτι που ε_lναι αόρατο ;
(ΔελτίJν Άστέ:�ος, 1930) 

195 

J Ο θάνατος: Μην άσχολησθε ... 

1 Γιχ να εξηγή1ω το θάνατο σ' ενα παιδί, θα μετχχειριζόμουν 
-την παρομοίωση ένος λουλουδιοσ. 'Όπως το λουλούδι μαραίνεται, έ-
-τσι μαραίνεται κι ενα. σωμα. ιΗν 6πάρχει τίποτα το φο6ερο μέσα. 
..σ'α:υτό. Είνχι ενα φυσικο γεγονος ή φυσικ·η εξέλιξη ένqς λουλου

� .:Οιοσ η ένος ο:νθρώπιιου πλάσμα.τος. Δεν υπάρχει τίποτχ πού νά 
f ·-προκα.ι.η τη φρίκη η τόν τρόμο σχετικα με τόν θάνατο. Ό θά-

-ν�τος εlναι φο6ερός μόνον δταν προσκολλαστε στήν εξωτερική μορ
(· sφή, που δεν εlναι παρά ή εκ-.ρραση της ζωης. Άλλ' αν ο:γα.πατε 
· ·την ίδι.α. τή ζωή, τότε ή εκψρχση αυτής τη; ζωή; δε σας υπο3ου
;: .λώνει.
, Εl•ιχι &νώ:ρελο να μ' ερωτατε τί θ'α σας συμβή ο,α.ν πεθάνετε. 
·: _ "Όταν 6άζετε αυτό τό ερώτημα.,. φα.νεριί>νετε οτι δiν ζητάτε τήν ο:
• .λfιθεια., αλλ' &πλω; τή·ι πχράτα.ση του εγώ. Δεν κχτχλα.6α.ί·ιετε δτι
1 1ι άπλη παράταση αοτης της α:υτχπάτη; δεν μπορεί ποτέ ν:χ φέpη 

-την πληρότητα. τη; κα.τα.νο ήσεω;, που βρίσι<.ετα.ι μο ι:χχα. στην πpα.
jμα.tΟΠ')' ηση του πα.pόντο;, μέσχ στο δποίο υπάρχει το παι. 'Όταν 

' οι&:ποκτήσετε τέλεια. συ ιει3ητότητα δλων σχ; των σχ.έψεωγ, των πpά
.. ξεων, των φχ-ιτασιων σας, κι δταν ξεπεpάσε:τε ολε; τίς ίδιότητες τ.ου 
,ανήκουν σ' αύτη την ξεχωpιστrι ο ιτότητα. Π')ΙJ σνομχζεται εγιί>, τό
-:τε φα.νερώνεται ή αλήθεια. 

Για· εν�ν άνθρωπο που πpαγμα.τοποιεί τήν &.λ-ίιθεια., τή ζωfι, 
ϋπάρχει &.θα.νασ:α., 'Όχι ή άπειpη.συ1έχισ η τοJ έχυτοσ του, που δεν 
.:είναι πχρα μιχ &.πα.τηλότης, &.λΗ τη; αλrιθεια.ς, της ζωης, πού εί
ναι αίώνια. 'Όσο περισσότερο μέ ιουμε προσκολλ ημiνοι στο μεpικ6, 

,-στό εγώ, στο «δικό μου» καί στο «δικό σου», τόσο περισσότερο πό
ΎΟ, λύπ·η κα.ί χάος δημιουpγοϋμε.(Η πρα.γμα.τοr:οίφη τη; &.λήθεcα.ς 

�εlναι ή εξασφχλιση της &.θανα.σία:ς, μ:σα. ..στή ι δποία δέ:ν υπάρχει 
'-·«εσυ» κα.ί «εγώ», &.λλα μόνον ή &γάπη εκείνη, που δέ: γνωρίζει 
.διάκpισ·η, πe.υ δε γνωρίζει τό μερικό, στην δποία δεν υπάρχει ύπο
:-κείμενο καί &.ντικείμενο. 

Λα:χ.ταpατε να συ-ιεχίστή ή &.πα:τr1λό�η; τοσ έα:υτοσ σα:ς, κ' ε
,. -πειδη δεν εί,στε 6έ6α.ιοι για τη συνέχισή τη;, υπάρχει δ φόβος του 

•θανάτου καί ή επι1:Jυμ1α ν' &να:κα.λύψετε τί συμβαίνει κiτόπιν.
,.. "'Άy ξαναγεννιέστε, ά.ν ε;χκολουθείτε νά υπχpχετε μ� τη μιά η με 

-τiJν άλλη μορφή. Είνχι ή λα:χτάρχ για την &.τομικη ϋπα.ρξη. Για
'.Jμένα.· �εν υπάρχει ουτε εκμη3ένιση, οίιτε εξακολούθηση της πλάνης
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της ατομικότητος. 'Υπάρχει μόνον αλήθεια, ζωή. Και ή κατανό-ησ 
αύτοίί τοίί πράγματος είναι αθανασία. 'Επομένως, είναι μάταιο ν(χ:..

ρωταπ τι θα συμβη μετα τόv θάνατο. 'Εκείνο που έχει αξία ετναι fι, 
πραγματοποίηση της αλήθειας τώρα. 'Αποκτήσατε επίγνωση τωy, 
σκέψεών σα.ς και των α.1σθημάτωv σας και των πράξεών σας. • Απο
βάλλετε κάθε εγωκεντρισμό και την αγάπη στην δποία; υπάρχει «εσυ»-

κα.ί «εγώ», «δικό μου» κα.ί «δικό σου». Στην πραγματοποίηση αύ
της τ·ης αγάπης, πού έχει πληρότητα., υπάρχει αθανασία. 
· 

(Δελτίον 'Αστέρος, 1931) 

Μετενσάρκωσις: Τί σημασία εχει; 

'Όσο περισσότερο ενδιαφέρεστε για τα μετά τό θχvα.το, τόσο λι
γώτερο ενδιαφέρεστε γιά τό παρόν. 'Όταν κατανοήσετε τη ζωή, θιk

εχετε νικήσει τό θ:r.vα.το. Τό γεγονός της μετενσαρκώσεως μπορεί vά:. 
εί 1,α.ι τ.ρα.γματικό μόνο για τόν άνθρωπο που εχει αποκτήσει γι' αύτο
συyειδητ-rι πείρα.. Δια.φορετικα. απομένει μιχ θεωρία.. Έκεί 1ιο που εχεc: 
σημασ:α. είναι τό τί κάνετε τώρα, καί οχι αν πιστεύετε στη μετεν
σάρκωση. 

(l.ελτίον 'Αστέρος, 1930) 

'Από τήν πα.ιαική σα.ς ·t1λικία σας τοvίζετα.ι -fι 1οέα. οτι είστε μιi 
ξεχwριστ·rι όντ6της. 'Απ' αύτrιν τ·ην πλάνη προκύπτει δ χωρισμός. 
τοίί «Οιχσίί σας» κα.ί «Οικου μου», οχι μGΥάχα στή σκέφη, α:λλα καί 
στο α.rσθημα., στην 1δέα τ·ης κα.τοχ·η;, στό κ::ί.θε τί. Άτ.:' α.ύτο πη· 
γ-χζει fι 1οέα. τ.:ως θά γίνετε στό μέλλον κάτι μεγάλο, πώς είστε κάτι:. 
στο · παρελθόν, μια. δια.pκης αντίθεση. Κι απ' αύτη τη χ ωpιστ-r; συ
νειδητότητα. πpοέpχοντα.ι fι πλεονε;ία., δ φθόνος, τό μίσος, fι αίσθηση 
της κτήσεως, ή φρr;ντίδα για τις ματαιότητες, οί φευγαλέες χαρές, οί. 
πpόσκχφες λύπε; κ' εύχα.pιστήσεις. 'Απ' α.,jτ1 πpοέpχεται ε ια; ανη· 
λεής, ανταγωνιστικός πολιτισμός, μέσα. στόν δποίον ι5 κ-α.θένα.ς ύ--
τ.άρχει για τόν έαυτό του, χωρίς καλοκαγαθία., χωρίς κα.λωσύvη. 
'ΆΒ":vχς κόσμος συγκρούσεως, δια.φθορας, α:ντα.γιι v:σμοσ, που δδηγεϊ 
στόv πόλεμο. 'Απ' α.ύτη τήv α!σθηση της χωpιστικ6τητο; τό εγώ,. 
γίνεται παντοδύναμο. 'λπ' α.ύτη τ-rι συvειδητότητα. τοίί χωρισμου, 

' δ 'ι:: "Ο ' ' ' 12 ' ' ' ' ι �γεννι�τα.ι φσuος. ταν υποφχει φοuος, υϊ.α )χει αμεσως κα. ,1.
επιθυμία. Vα ζητηθ·η πα.ρηγοpιά, αyτί νά ζητηθή Κ'7.ταvόηση, που, 
οια.λύει κά.θε φόβο. Γιατί ή παρηγοριά κατευνάζει τον εμ:ρυτο φόβο .. 
σα.ς μήπως χά.σετε την ξεχωριστή σας όντότητα.. 

'Ατ.ο τόν φόβο ζητατε παρηγοpι± στη λατρεία, στ-r/ι προσευχή 
στ-rιν &να.στύλωση ε1κόvωv, σε λειτουργίες, σε τελετές .. Αύτη ή πλά,
vη τοσ χωρισμοσ απασχολείται με τ-όv θάνατο, με τό τί θα συμ6-, 
στο μέλλοv, με τό & 11 θα μετεvσαρκωθητε, με τό.τί είστε στο πια.ρελ-
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όy. Μ' άλλους λόγους, τό πχρελθόν κχί τό μΗλον άpπάζουν στχ 
"Υύχια τους τον άνθρωπο που βρίσκετ:χι σi ψ6βο, που δε μπορεί πο
�ε , γα ΥΟtώ'jη το πχpόν. 

"Όλα α�τα τχ· πpο5λήμχτχ - γιατt γεννήθηκχ, τί θα συμβη 
�ετα θάνατο, -ί] έπι6ίωση τη; ψ:ιχη;, -ί] μετενσχpκωση, πως μπορώ 
-να γίνω κάτι περισσ6τερο, π[ί); μποpω y' άποκτήσω περισσότερες 
iιδιότητε; γιχ νχ βρω, τη,ι άλήθεια - δλχ α�tά γεννιουνται άπό τη 
sσυνειδητ6τητα του χωρισμου. 'Ότ:χν κατανοηθη κα:λα -ί] ιδέα πως -ί] 
2λ , θ , ο}. ή ζ ο}. 

' ' ' ' ' ' 
fμ; η εια, α:υτ,1 ωνταν,1 π;ηγματικ?tη;, υπχρχει στα πχντα: και 
-πάντοτε σ' δλη τη; την πληρότrιτα, τότε παύει να υπάρχη -ί] σκέ
<φη τη; π,,ο63ο:ι, -ί] πpο'jπχθεια ν.χ εtα5χλη κχνείς τό έγώ, που
είναι άπατηλό, σl κάτι διαρκ{;.

Θiλετε νχ συγκρατήσετε την ταΙJtότητi σας στην προσεχή 
ζωή, γιατί έλπ:ζετε πω; -ί] έπ6μενη ζωη θχ σiς προσψέρη νέες εύ
:καιpίες γιχ κατανόηση. Α11tό σrιμα:νει δτι δε ζείτε στο παρόν, 
.&λλ' &πλω; _άναοάλλετε την προσπχθεια άπό άγνοια η δκνηρία: . 

.,,Αν άτενίζετε τη ζωη οχι άπό την άποψη της συνεχίσεως 
του έγώ, που δεν είναι παρα μια πλάνη, άλλ' άπό την άποψη της 
άλήθειας, θα δείτε πως μπορείτε να κατανοήσετε τέλεια κάθε πείρα 
-στο παρόν. Κα:ί μια μόνον ενσάρκωση είναι άρκετη για ν' άντιλη-
-φθijτε δλη τη σημασία: της ζωης . 'Επομένως vα ζητε δλοκληρωτικα
-στο παρόν. "Αν δ νους σας μέν�ι διαρκώς στην άνα6ολή, στην άρ-
νηση της πάλης στο παρόν, δέ θα κατανοήσετε ποτέ. "Αν δμως ό
--νους σας πραγματικα έρευνα, άν ζητα την άλήθεια:, αν είναι εύ
.λύγιστος κ' ένεργητικός, τότε θα βρητε δτι δ χρόνος είναι μια πλά
νη, δτι τό σύνολο της υπάρξεως περιέχεται σ' ενά καί μόνο δευτερό
J..επτο βαθιας κατανοήσεως, κα:ί δτι δέ ψτάνει κανείς στην κατανόηση
,με τον χρόνο, άλλα με την εντα:ση της έπιθυμίας σας για να κατα
νοήσετε την πείρα στο παρόν. Λύτη -ί] γνώση, που είναι -ί] άρχη της
-aοψίας, πρέπει να βα:σίζeτα:ι πάνω στην κατανόηση δτι -ί] άλ ήθεια
,δε βρίσκεται εξω _άπό τον άνθρωπο. 'Ότι. τη στιγμη που θ' άπαλ
).αγη κανείς άπό την άνοησία: του, άπό την άrάπη των άπtJκτημά
των, άπό τον έγωϊσμό του, τη στιγμη έκείνη θα κατα.νοήση την 
-πληρότητά του στο παρόν. Ή γνώση δτι -ί] άλήθεια: βρίσκεται στο 1
--παρόν καί οχι στο μέλλον, δτι δεν υπάρχει κανένα ϋψιστο ον εξω 
.&:πό την πρα:γματιιι.ότητα, που βρίσκεται μέσα. στον άνθρωπο, καί 
.δτι ή πραγμα:τικό-τ;ης δε γνωρίζει χρόνο, διαιρέσεις, ενότητα καί 
:χωρισμό, α:ύτη -ί] γνώση είyαι -ί] άρχη της σοψία.ς. 

(Δελτίον 'Αστέρος, 1931) 
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Είτε υπάρχει συνέχιση της ατομικότητος μετα τον θάνατο,. 

είτε οχι, αυ,ο απο της απόψεώς μου δεν εχει σημασία. Μιλω, 
για την αθανασία, για την αίωνιότητα, που βρίσκεται πάντοτε μέ
σα στο παρόν, καί οχι για τ� συνέχιση της προσωπικής περιωρισμέ
νης συνειδήσεως. 'Εκείνος που διαpκως &:πασχολείται με την ίδέα-.. 
του θανάτου, είναι δ ίδιος μισοπεθαμένος. Έκείyος που διαρκως 
ρωτά τί είναι πιο πέρα &:πο τον θάνατο, εχει ήδη το ενα του π6δι. 
μέσα στον τάφο. Μcνάχα με την πληρότητα της ζωης μέσα στο, 
παpον θα βpητε την &:θανασία. Έκείνο που εχει σημασία δεν είναι. 
να 6ε6αιωθητε α,γ υπάρχει η δεν υπάρχει μετενσάρκωση, άλλα γα; 
πραγματοποιήσετε την εκσταση της &:θανασίας μέσα στο παρόν. 
'Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι ή εξέτασή του μετα θάνατον 
άλλα το γα ζij κανείς πλήρως ,και τελείως στο παρόν. 

(Δελτίον 'Αστέρος, 1933) 

Έπανάστασις. νοητική 

Δε νομίζετε οτι μια δραστικη επανάσταση στη ζωη του κάθε· 
&:τόμου είναι άναγκαία; 'ΊΙ μήπως είστε ευχαριστημένοι με τα πρά· 
γματα οπως είνcμ, με τις ίδέες σας για τ-ην πρόοδο καί τηy εξέλιξη; 
Μήπως είστε ευχαριστημένος με την επιθυμία σας να φτάσετε. 
κάπου, με τους πόθους σας καί τις κυμαινόμενες άπολαύσcις σα.ς;,. 
Τη στιγμη που &:ρχίζετε να σκέπτεστε, που πpαγματικα &:ρχίζετε να. 
αίσθά•ιεστε, θ' &:'ρχίση να σας καίη ή επιθυμία αυτής της δραστικής. 
άλλαγης, της δραστικής επαναστάσεως, του τελείως νέου προσανα
τολισμου της σκέψεως. 

Τί φέρνει τη δυσαρμονία στη ζωή μας.· Ή ελλειψη της κατα
νοήσεως του περιβάλλοντος, των πραγμάτων που μας περιτριγυρί
ζουν. 'Οταν &:ρχίζετε να ερευνατε και να καταλαβαίνετε το περιβάλ
λον, όλόκληpη την &:ξία καί τη σημασία του, χωρίς να πpοσπαθητε.. 
να μιμηθητε η να υποτα.χθ·ητε . η να προσαρμόσετε σ' α.υτο τον �αυ
τό σας, η ν' &:ποδράσετε άπ' αυτό, τότε άρχίζει να γεννιέται ή νοη-· 
μοσύνη, ή δποία. είναι δμοpφιά, άλήθειq, καί άγάπη. 

Σας λέγω οτι υπάρχει ενας τρόπος ζωής, στοv δποϊο παύει κάθε. , 
σύγκρουση. 'Ότι υπάρχει ενα.ς τρόπος να ζη κανείς αυθόρμητα, φυσι
κά, εκστατικά. Αυτο για μένα είναι ενα. γεγονος και οχι μια θεωρία •. 
Κα.ί θα επιθυμουσα να βοηθήσω εκείνους που είναι λυπημένοι, εκεί
νους που δε ζητουγ ενα. τέρμα, που προσπα.θουν γ' άνακα.λύψουν την 
αίτία της συγκρούσεως, εκείνους που δε ζητουν μια λύση, . γιατl δεy· 
υπάρχει καμμια λύση. Θα επιθυμουσα να ξυπνήσω μέσα τους εκείνη, 
τη νοημοσύνη, που με την κατανόηση δια.λύει την αίτία της συγ-· 
κρούσεως. 

'Αν μπορείτε να πλησιάσετε το περιβάλλον με φρεσκάδα καL 
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οχι φορτωμένοι με τή μνήμη τοο παρελθόντος, (πού δεν είναι άλλ9-
τίποτα. &πο μιά προσεκτική προσα.�μογή), αν εlστε αυτή ή νοημοσύ
νη, α.uτος ό νοΟς πού συνεχώς α.uτοα.να.νεώνετα.ι, πού δεν προσαρμό
ζεται, &λλ' αντικρύζει το κάθε τί με καινούργια. μά tια., (σάν τον ηλιο 
κάποιας δροσερής α.uyης, σάν τά άστρα της έσπέρα.ς), τότε σ' α.uτη 
τή φρεσκάδα., σ, α.uτο το ξύπνημα, ερχεται ή κατα.·ιόηση δλων των 
πραγμάτων. 'Γότ-ε σταματά τελείως ή σύγκρουση, γιατί vοημοσύν-η 
καί σύγκρουση δε μποροϋν νά ύπάρξουν μαζί. Σταμ �τα ή δυσχρμο
vία, δταν αρχίζει νά λειτουργεί ή νοημοσύνη σε δλη της τήv πλ:ηρό
τητα. 

Ό πλησίον μας: Ή ευτυχία 
(Όμιλίαι εtς CΧΑΊΊ 1934) 

'Όταν μπορέσετε νά λατρεύετε τον πλησ!ον σα;, τότε θά εχετε 
κατανοήσει τον σκοπο τη;; ζωής. Ί'ί σημα.( vει σε ποιο; θά δείξετε τή: 
στοργή σας καί τήν αφοσίωσή σας ; Ηοιά διαφορά έχει, αν θά είνetι 
ύπεράνθρωπο ον η ενας κοινος &νθρωπος ; 'Εκείνο πού λογαριάζε
ται εlνα.ι ή ίδια ή στοργή κα.ί ή αφοσίωση. 

Ίπά'ρχει ενα.ς κα.ί μόνος τρόπος γιά νά ζη κανzίς πραγματικά, 
κι αuτος είναι ν' ανοίγει τον έαυτ6 του σε κ:χθε δυνχ.τή έπαφή. 'Α
νάμεσα στους ανθρώπους καί οχι μακριά &πο τούς ανθρώπους πρέ
πει νά 6ρεθη ή αλήθεια καί ή ευτυχία. 

'Γο άτομο ε[ναι ζωντανος κλάδος τοΟ παγκόσμιου δένδρου. "Αν 
άποκοπεί απ' αυτό, θa. μα.ραθη καί θά έξαφαvι'Jτή. 

(Lελτίον Άστέ;:ιος, 1930) 
Άyάπη χωρiς ύπολοyισμους 

Κάθε τί στον κόσμο φωνάζει γιά συμπάθεια. Κάθε ξερο κλα
δί, κάθε μαραμένο φύλλο, κάθε λουλούδι, κάθε καρπός, κάθε αν
θρώπινο ον. Κι άv δε νιώθετε συμπάθεια γιά τίποτα, οϋτε γιά τr4 
ξερά κλαδιά, τότε θά εχετε νά ύποφέρετε, vά χύσετε πολλά δά
κρυα. 

Εlvαι παράλογο νά φαντάζεστε πώς μπορείτε νά 6οηθήσετε 
άλλους με το γα; πέφτετε στο δικό τους έπίπε3ο, άντί νά τους &νυ
ψώvετε στο δικό σα�. Για: γά 6οηθήσετε δσου;; 6ρίσκοvται σε θλίψη, 
δσους ύποφέρουν, δσους κρατιουvται σε σκληρά δεσμά, μή γίνεστε κ, 
έσείς στενοί, πεpιπλεγμένοι σε δόγματα, δουλοι του φόβου, φυλακι
σμένοι μέσα σε στεvους περιορισμούς. 'Απαλλαγείτε απ' α.uτα: τe4 
πράγματα, αν.θέλετε πραyματικά..νά 6οηθήσετε. Γιά νά βοηθήσετε 
αληθινά, πρέπει έσείς οί ίδιοι νά μήν εχετε άνάγκη &πο 6οήθεια. 

(t ελ τίον 'Αστέρος, 1931) 

Ό νοΟς είναι έκείνος που διαφθείρει τήν &:yάπη, κ' έλευθεpώνε
-iε τήv άγiπη; δταν κάμετε τέλειον το νου με τη νοημοσύνη. Γ·ιατί ή 

,. . 
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αγάπη δεν εχει μέσα της διακpίσεις, «έσυ» καί «εγώ», εχει πλήρότη- . 
-τα, δεν εξαρτάται άπό ·κάποιον άλλον για. την εκφραδή της, για. την 
.&νάπτυξfι της, γιά την ευτυχία της. Είνχι τό δποκείμενο καί τό άντι
-κείμενο του έαυτου της. Είναι ελευθερωμένη άπό άντιπάθειες καί 
ελξεις. Λύτη ή άγάπη πραγματοποιείται, οχι με την καταστολη των 
συγκινήσεων, αλλά μόνο με την κατανόηση. Με την ενταση της συ
νεχους κατανοήσεως, εξ�,φανίζετχι ή προσωπικότης. Μόνο ετσι μπορεί
-τε νά. χάσετε τους περιορισμούς, κι οχt με την καταστολή. 'Όσο δυ
νατότερες είναι οί συγκινήσεις σας, τόσο γρηγοpώτερα εξαφανίζεται 
Χάθε αίσθημα εγωισμου, ά.φfινοντας τή θέση του στην ά.γ,άπη. Αύ
τη ή άγάπη δεν περιέχει α1σθησιασμούς, ουτε συναισθηματικότητα. 
Α1σ0ησιασμός είναι ελξη κι ά.πόκρουση. Καί συναισθηματικότης 
είναι εξ,ύτερικη διέγερση. Αύτη ή άγάπη είναι πλήρης, είναι ή αί-
ωνιότης του έα.υτου της. " δ νους κα.:,tαναλωθεϊ ά.πό τ v κα διά 

· �Τότε καί μόνον επερχετχι ή π ηρης π αγμάτωση
της ζωης. Αύτr( 

ή ζωη είναι ευτυχία. Όχι ευτυχία σε ά.ντίθεση με
τη λύπη, οχι ή ευτυχία της συγκινfισεως στον &νώτα.το βαθμό, ά.λλά.
ή ευτυχία της πληρότητος, που δεν εχει τίς διακρίσεις του «εσυ» κα:ί
του «εγώ», που συντηρεϊταί ά.πό τον έα:υτό της, που είναι πέρα άπό
τό χρόνο, πέρα ά.πό τη γέννηση κι ά.πό τό θάνατο. Είναι εκείνη
ή άδιατάρα:κτη, ή εσωτερικη r'ιρεμία, που δια:ρκως αύτοα:vανεώνετα:ι.

(Δελ τ ί ')V 'Αστέρος, 1932) 

'Άv άγα:πατε κάποιον άληθιvά, μέσα: σ' α:ύτη .την άγά:πη δπάρ
χει ή ά.πελευθέρωση άπό την κατοχή. Κα:μμιά. 9ορά, σπάνια μας συμ
βαίνει yά. εχουμε α:ύτη την αίσθηση της ά.πέρα:ντης άγάπης, μέσα: 
στην δποία δεν δπάρχει ά.πόκτηση κχί κατοχή. Ή κα:τοχη υπάρχει 
δσ,ο όπάρχει ή·&νεπάρκεια:, ·ή ελλειψη εσωτερικου πλούτου. 

(Όμιλίαι είς ΟΧΑΊ', 1934) 
Ή Διαyωyη εχει σημασία 

Δε Οέλω νά. εχω πίστει; στίς δποίες δε μπορώ v' άvτα:ποκρίvω
μα:ι κα:ί άτίς δποίες δε μποριΊJ vά. δι�σω την ψυχή μου κα:ί την καρδιά 
μου κι δλόκληρη την ϋπχρξή μου. 

(Βασίλειον της Ευδαιμονίας) 

Διαγωγή είvα.ι ή μετάφραση σε δρά.ση εκείνων �ου δ κα.Οένα.ς 
εχει κα.τα:νοήσει κα.ί πραγματοποιήσει. Κανένας δεν κρίνεται &πό τό 
τί πιστεύει, από τrι φιλοσοφία. του, άλλ' &-n;ό τό τί εΙνα.ι, άπό τον 
τpόπο που φiρεται στους άλλους, άπό τον τρόπο της φιλίας του, άπό 
-τόv τρόπο της δια.γωγης του. 

(Δελτίον 'Αστέρος, 1930) 
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θες - Σήμερα: - Αϋριο 

Χωρις καμμιά προσήλωση στο παρελθόν, χωρίς κανένα πόθο για 
-τ:η δόξα του μέλλοντος, που α1χμαλωτίζουν τό νου καί τήν καρδιά 
1tολλων άνθρώπων, πρέπει νά ζητε μέσα σ' έκείνη τή στιγμή, σ' έ
"½είνο τό δευτερόλεπτο, στο δποίο όπάρχει δλόκληρη ·ή α.1ωνιότητα. 

Τό χθες πέθανε, δεν μπορείτε νά τό ανακαλέσετε. Ί έλειωσε γιά -
-πάντα.' Ί'ό μέλλον είναι άπλως τό παρόν, τό τώρα, στήν έκπλήρωσή 
-του. Ή έκπλήρωση του μέλλοντος έξαρταται από τόν τρόπο με τόν
-δποίο ζείτε τώρα, δχι άπό τ·ην ονειροπόληση τοσ μέλλοντος ..

(Δελτίον Άστέρον, 1931) 

κέψεις έπi της Ζωης 

Ό άνθpω1tος που ζεί, με πληρότητα στό παρόν εlναι ενα.ς κα.λ
:λιτέχνης τη_ς ζωης. 

'Όποιος είναι σοφός καί γεμάτος ζήλο στήν άναζήτησή του, θά 
διαπιστώσει πως δεν μπορεί νά γίνη κανένας συμβιβασμός με τήν α
λήθεια. 

Πρέπει νά παραμερίσετε τό κάθε τί, για νά βρήτε. Πρέπει ν' 
αμφιβάλλ�τε για τό κάθε τι, για ν' ανακαλύψετε. 

'Ένας τέλειος άνθρωπος δεν είναι μια Ιδιοτροπία. της φύσεως. 
Είναι τό άνθος της φύσεως. 

Πρέπει νά εχετε τό θάρρος για νά κ::ι.τα.στρέφετε, καί τό πνεΟμα 
για να. δημιουργείτε. 

Μην προσπαθείτε νά είστε όπεράνθpωποι, άλλα νά είστε τελεί
ως άνθρωποι. "Αν γνωρίζετε πως νά ζήτε, πως νά είστε σε τέλεια 
1σορροπία, σε άρμονία με τον έα.υτό σας, _τότε θα γνωρίσετε τό παν. 

'Ο άνθιρωπος που δε ζητα τίποτα άπό τά εξω, εχει κατασταλά
.ξει στην άγνή ϋπαρξη. Γίνετάι μια καθαρή εκφραση της ζωης. Όλα

! 6ύρινθος της άπατηλότητος δεν τόν κpατα πια φυλακισμένον. Είναι 
f .έλεύθερος. 

Ή άληθινη άρετή είναι αυθόρμητη, είναι ή έλλειψη κάθε 
-προσπάθειας. 'Όσο όπάρχει προσπάθεια γιά την αρετή, αυτό δεν είναι
ακόμη άρετή.

; Τί ξέρετε για. τήν ευτυχία, δταν δεν εχετε περιπατήσει στην 
� κοιλάδα της αθλιότητος ; Τί μπορείτε νά ξέρετε γιά τήν έλευθερία, 

δταν δεν εχετε διαμαρ,τυρηθεί μεγαλόφψνα έναντίον της δουλείας; ΊΊ 
μπορείτε νά ξέρετε για τήν άγάπη, δταν. δεν έποθήσατε εντονα ν' 
απαλλαγείτε από τη διαφθορά τής αγάπης ; 

"Αν κοιτάξετε μέσα στο νου καί στην κχρδιά σας, θά _δείτε-με 
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πόσο σεβασμό, με πόση λατρεία συμπεριφέρεστε προς εκείνους πcι, 
τους θεωρείτε πιο εξελιγμένους, καί με πόση κατα:φρόvησrι, με πόση 
άνυποληψία συμπεριφέρεστε προς τους τ?ιyύρω σας ή προς τους 
κατωτέρους σα:ς. Ποιά &:ξία εχει να λατρεύετε εvα άλλο εyω &:ν,ώτερό 
σας, αν δε δείχνετε σεο�σμο κι άyάπη yια ενα άλλο εyω Κα:tιίηεpD ' 
σας; 

'Όταν &:yαπατε μόνον εκείνους που σας &:yαπουv, τότε ή &:yάπή 
καταντά εμπόρευμα:. 

Ή &:λήθεια &:φήνει &:διάφορους τους &:νθρώπους, γιατί δεν γνωρί
ζουν δτι χωρίς αυτηv δεν μποροϋν να είναι ευτυχισμένοι. Ζητοϋv , 
την ευτυχία, bχι την &:λήθεια, καί γι αυτό ή εότυχία τους ξεφεύγει. 

Για κείvοv που &:vαζητα την &:λήθεια:, δ χρόνος είναι &:νύπαρκτος. 
Αυτοικαvοποίηση, αυταρέσκεια, ελλειψη &:ποφα:σιστικης προ

σπάθειας, κα:ί πάνω &:π' δλα ελλειψη εκστάσεως σε κάθε έπιQίωξη. 
αJτα είναι ή ούσ:α της μετριότητος. 

• 

Ή ζωη δεν εχει προβλήματα, παρα μονάχα δ δεσμευμένος άν-
θρωπος. 

Για να γνωρίσεις τη ζωή, πρέπει να όπάpχει ή τέλεια ά:ρμοvία. · 
vοϋ κα:ί καρδιάς μέσα σε έλευθερία:. 

· "Αν πρέπει να λα.τpεύεις κάποιον, λάτρευε τον άνθρωπο τοσ,.
&:ypoϋ. 

Άvα.κάλυψε τί είναι α:1ωvίως ώpαίο, κα:ί σάλε το δδr;γο στη 
σκέψη σου καί στην &:γάπη σου.

Ή &:ληθινη ά:πλότης δεν εί.vα.ι μια εσωτερικη πενία, άλλα. 
προέρχεται &:πο τον πλοϋτο της πείρα:ς. ,,

'α εvδια:φέρεσα:ι για τη ρίζα: της θλίψεως κα:ί οχι για την κραυ
γη τοϋ πόνου.

Ό &:πολυτρωμέvος δε ζεί ουτε στο μέλλον, ουτε στο παρελθόν, 
άλλα στο· παρόν που περιέχει δλοv τό χρόνο. 

Ή &:γάπη για τον αvθρωπο είvα.ι &:vώτερη &:πο τήv &:yάπη για. 
τα πρόσωπα. 

Κάθε δπα.δός είναι σαν εvα φύλλο που το παρασύρει δ άνεμος. 
'Όταν παύσει δ άνεμος, θα πέσει κάτω στη γη. 

Ή πρώτη ερώτηση που μοϋ κάνουν οί δημοσιογράφbι ε[vαι: 
«Πόσα μέλη εχετε ; Πόσους δπα.δους εχετε; 'Απο τον &:ριθμό τους: 
θα κρίνουμε α.v δσα. λέτε εlvαι &:ληΟιvα η οχι». Δεν ξέρω πόσοι ετvαι, 
ουτε μ' ενδιαφέρει αυτό. 'Όπως είπα, κι εvας μόνον αν όπάρχει άν
θρωπος που να εyιvε ελεύθερος, θα ήτα.v &:ρκετό. 

Μπορείτε να εχετε πολλη γνώση, οyκους γνώσεων. Άλλα α.v 
είστε &:vίκαvοι να α1σθάνεστε, ανίκανοι να ετστε. ευαίσθητοι, &:vίκ�voc.. 
να είστε ερωτευμένοι μ.ε τη ζωή, τότε τί &:ξία εχ ει α.υτη ή γνώση_;. 

Με το νά κατανοείτε λίγα. κι αυτά τα λίγα να τα βάζετε σε. 
πράξη, φτάνετε �την κορυφη. της κατανοήσεως. 

· ·,
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Τό κειμενο πού άκολουθεί συ
νετάγη κατόπιν σειρας συσκέψε
ων στο <<Θεοσοφικό Τάγμα Ύ
πηρεσ(ας» τοϋ Λονδ(νου, με συμ
μετοχή έκπροσώπων των κυριω
τέρων έταιριών Ζωοφιλων. Τό 
ΗΜανιφέστο δικαιωμάτων των 
Ζώων» ξεκινάει άπό τίς βασικες 
άντιλήψεις, δτι ή Ζωή εϊναι 
μ(α, παρά τίς διαφορες έκδηλώ
σεως, καt δτι ή εννοια τοϋ Κα
λοϋ. περιέχει τήν καλή μέταχει
ριση δλων των ζώντων ον
των. 

Ό δρος «ζώα» καλuπτει δλες 
τίς μορφες της αίσθητης ζωη�. 
Σκληρότης προς τά ζώα καθο
ριζεται δτι εϊναι πασα πραξις 
άνθρώπου προς ζώον, πού προ
καλεί στο ζώον πόνο φυσικό η
νοητικό, πού δεν είναι προς τό 
συμφέρον τοϋ ζώου, γιά τό 
όποίο πρόκειται. 

γορα, όπότε έπιτρέπεται τό, 
θανάτωμά τους. 
γ) Δεν κινδυνεuει ό ανθρωπος 
άπό λιμοκτονία. Στtς περιπτώ
σεις δπου καθίσταται άναγκαί
ος ό θάνατος τοϋ ζώου, πρέπει 
νά δίδεται- δσον τό δυνατόν κα
θαρά, γρήγορα και με τον λι
γώτερο πόνο. 

4. Μολονότι ύφίσταται σκληρό
της στήν πρωτόγονη φuσι, ό
ανθρωπος δεν· θ' άν:.λήση άπό
έκεί έπιχειρήματα γιά τό δι
κό του δικαίωμα σε σκληρότη-·
τα.

5. Ή δ�καιολογία της αύτοσυντη-_
ρήσεως, δεν έπιτρέπεται είμή
κατά τίς διατάξεις (α), (β) και
(δ) τοϋ αρθρου 3.

. 3. 'Όλα τά ζώα δικαιοϋνται νά 
ζοϋν σuμφωνα με τή φυσική 

6. Ό αν.θρωπος δεν εχει δικαίω-·
μα νά βασανιζη, νά άκρωτη-

. ριάζη και έν γένει νά έκθέτη,
σε πόνο τά ζώα, κάτω άπό ό
ποιεσδήποτε συνθηκες . 

τους τάσι, έφόσον : 
α) Δεν έπιτιθενται κατά της 
άνθρώπινης ζωης, όπότε ό αν-

-, θρωπος εχει τό δικαίωμα της 
αύτοαμuνης. 

.-

β) -Δεν πάσχουν άπό λοιμώδη 
νοσήματα, όπότε ό ανθρωπος 
εχει τό δικα(ωμcι νά ύπερασπι
ση τον έαυτό του. 
γ) 'Υ�οφέρουν και δεν είναι 
δυνατόν νά θεραπεuθοϋν- γρή-

·. . :
., "' � -'.' 

7. Ό δρος Ηπόνος» περιλαμβάνει.
τήν καταπάτησι της άξιοπρε--

-πείας των ζώων, ητοι τήν δια-·
στροφή της σειρας φυσικης.
άρετηϊτοϋ ζώου, καθώς καί.
τήν νοητική σκληρότητα.

8. Τά κuρια πεδια της άνθρωπο
ζωικης συνεργασιας πού ύ-·

, πάρχουν σήμ,ερα σχετιζον.ται. 
με : τροφή και γεωργία, ένδυ
μασια και έργοστάσια, ερευνα. 
και προαγωγή της έπιστήμης,. 
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μεταφορές, οίκιακή συντρο

φιά, ζωολογικοί κηποι, τσίρ

κα, άγρια σπόρ, άγωνες δρό

μου, κυνηγι, ίπποδρομLες, γου
ναρικα καt θυσLες τελετουργι
κές. 

Έ α ν  καt δ τ α  ν ή χρησις ζώ
ων για τοuς άνωτέρω σκο

ποuς καt για δσους δυνατόν 

να προστεθοϋν, τελεί είς άν

τίθεσι ν μέ τtς βασικές άρχές 
ποu καθορίζονται, δέν πρέπει 

να έπιτρέπεται,. 

:'.9. Έαν ό άνθρωπος δέχεται τή 

θεωρία δτι εχει κυριαρχLα έπt 

των ζώων, όφεLλει να τήν 
άσκη μέ την εννοια της άγα

θης προστασίας καt βοηθείας 
πρός την έξέλιξι καί ο χ ι μέ 
την εννοια της τυραννικης δε
.σποτείας. 

.,. 

10. Οί σκοποί της άνθρώπινης ά
νέσεως, άνακουφLσεως �αl

βελτιώσεως δέν είναι έπιτε
τραμμένον να δικαιολογοϋν τα

χρησιμοποιούμενα μέσα, δταν

τα μέσα αύτα συνεπάγωνται

σκληρότητα η πόνο στα ζώα.

11. Ή κατάχρησις είς βάρος των
ζώων εχει έπιβλαβη έπίδρασι

στόν άνθρώπινο χαρακτηρα,

συνεπώς ό σεβασμός της ζωης
των ζώων είναι άναπόσπαστο -
τμημα της κοινωνικης καί ήθι

κης άναπτύξεως τοϋ άνθρω

πίνου γένους.

12; Μέ κάθε προσπάθεια πρέπει 

καl οί εφηβοι καt τα παιδια 
να έκπαιδευθοϋν βάσει των ά

νωτέρω άρχων, -για την άν
θρώπινη μεταχείρισι των 
ζώων . 
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ΠΙ'ΟΣ ΤΟΝ ANfJPnπo 

'Από τ1'1ν Alba Spiι-itnale, Ριί�μη 

7Ω 'Άνθρωπε, άνώτερέ μα� άδελφέ, πού άπό τήν ϊδια σκάλα: 
άνεβαίνεις: εϊμαστε δλοι μας κόκκοι τοϋ μεγάλου Κόσμου, ποιος με
γάλος καt ποιος μικρός. 

Βραδύ καt δύσκι:�λο πάντα τό άνέβασμα. Μή μας δυναστεύης με 
σκληρότητα και μέ κόπους άδιάκοπους, πού νά μή μποροϋμε ποτέ να. 
σηκώσουμε τά κουι:ασμένα μάτια μας στ' άστέρια. 

Εϊθε τό αϊσfJημα τη� συγγενεlας καt της κοινης καταγωγης μας: 
νά σέ κάμη νά νοιώσης πώς κι έμείς αίσθανόμασtε τήν πείνα; τή δί
ψα, τον πόνο, τή θλίψι καt τόν χαμό ένός άγαπημένου δντος, δπως: 
καt σύ. 

'Άφισε ν' άπολαμβάνουμε, καθώς καt σύ, τtς άμέτρητες χαρες 
τοϋ φυσικοϋ κόσμου, τον άέρα, τον ηλιο, tά δροσερά ρυάκια, τά λι
βάδια καt τα δάση. 

Δός μας, σέ παρακαλοϋμε, τέτοιες συ,J3�κες πού νά λειτουρ
γοϋνε υγιεινά τά οργανά μας. Στα γηρατειά μας έπίτρεψέ μας νά δρέ
πουμε τήν άνταμοιβή για 1.ήν ήπιότητά μας καt τό ταπεινό πνεϋμα 
vπηρε:σlας πού σου δείξαμέ. Γλύτωσέ μας •άπο τήν άyωνlα τοϋ χω
ρισμοϋ άπό έκείνους πού έζήσαμε πάντα κοντά του.;, καί αν εϊμαστε 
κατάκοπα άπο τ·ή δουλιά καt τήν άρρώστια, δώσε μας εναν γρήγορο 
καt άνώδυνο θάνατο, καθώς Οα το ηθελες }<αl γιά τον cαυτό σου καl, 
για τούς προσφιλείς σου. 

Πρόθυμα μ:>ιραζόμαστε τα βάρη σου άρκ�ί νά εχομε η1)ν κατάλ
ληλη τροφή καt άνάrcαυσι, κι αίιτο γιά νά μποροϋμε νά ξαναγυρί
σουμε κάθε πρωί στην υπηρεσία μας μέ άνανεωμένη ρώμη. 

Μίλα μας καμμιά φορά, χάριζέ μας τή συντροφιά σου, καταλα
βαίνοντας δτι γιά νά μετέχουμε στ'lJ δική σου ζωή στερηθήκαμε τή
συντροφιά των δμοίων μας: 'Αλάφρωνε ετσι τρν πόνο της μcναξιας
μας. Ένθάρρυνέ μας να άναπτύσσουμε τελείως τίς ίκανότητές μας, 
διεύθυνέ μας μέ ύπομονή, για να μποροϋμε ν' άνεβαίνουμε ψηλότερα 
στή σκαλα της 'Εξελίξεως, καθώς και για σf-ια τό θέλεις. 

'Άκουσε τούτη τή σιωπηλή πρΌσtυχή μας σέ σcνα, 'Αδελφέ
'Άνθρωπε, πού άνεβαίνει άπό τά σκοτάδια των κελλιών μας, άπο τά. 
σκληρά χαλινάρια, από τά αδuτα έργαστήρια καί τόι όρυχεία, άπό, 
δλους τούς τόπους -rοϋ κόσμου, δπου συμμεpιζόμαστε τόν σ·tληρό σου

μόχθο για τήν ϋπαρξι. 
Εϊθε τά είιχαριστήρια καί οί ε.όλογίες των αμέτρητων μικρώ� 

και μεγάλων πλασμάτων της γης, της θάλασσας καί των αtθέρων� 
νά φτερουγίζουν στα δνειρά σου .-<αί νά σέ vποδεχ3οϋν τήν ώρα πού θά 
πατήσης τό .�αινούργιο σκαλοπάτι πού Θά σ� δδηγήση σ,ό ΑΓΝΩΣΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ. 

Σοϋ στέλνουμε τήν προσευχή μας έν όνόματι της ,Είισπλαχνίας� 
του Οϊκτου, της Είρήνη; καί της 'Αγάπης, τη; Δ,ικαιοσύνης καt της. 
Χρηστότητος. 

�θάρθη καιρός tτ::>ύ τό ψαyητό ά τό κρέας ζώων θά κατα5ικασθη,. 

ι οrrως έ�ε'ίς σή tε_):Χ καταSι <ά�ο:.J_1ε τήν άν3ρω;τοψαyία>>. 
ι 

ι; ΛΕΟΝΛΡΔΟΣ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣL 

· , ·t 
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Έίναι κανένας πού ζητάει γιά ναειδη τήν ψυχή ; 

Μά νά, κοιτiiχτε τή φιαξά σας, τή μορφή σας, τό άτομο, τήν 

ούσLα, τά ζωα, τά δένδρα, τά τρεχούμενα νερά, τούς 

βράχους καί τίς άμμουδιές. 

Τά πάντα κλειοϋνε μέσα τους πνευματικές χαρές κι άπέ τίς 

λευτερώνουν. 

Πως θαταν βολετό ποτέ γιά νά πεθαLνει καl νά κλεLνεται στόν 

τάφο τό πραγματικό ΚΟΒμι ; 

Τό πραγματικό σου κορμί καί κάθε άντρός είτε γυναίκας 

τό πραγματικό κορμί, 

Μ!ιριο προς μόριο θά ξεφύγει άπό των νεκροθάφτηδων τά 

χέρια καl θέ νά πάει στlς σφαίρες δπου έτάχτη, 

ΠαLρνοντας μαζύ του κι δ
J
τι έκέρδισ,v άπ:ι τή ylvvη:Jή τ)υ 

ώς τή θανή του. 

Τά στοιχειοθετημένα άπό τον τυπογράφο γράμματα δέν έκ

φράζουν τήν έντύπωση, τό νόημα καl τήν κύρια ύπόθεσή 

τους, 

Περσότερον άπ' δσον ή ούσία καί 'ή ζωή ένός άντρα είτε ή 

ούσLα καl ή ζωή μιας γυναικός έκφράζονται μέ τ) κορμί 

καl τήν ψυχή, 

Προτοϋ άπ' τό θάνατο, μά καl μετά άπ' τό θάνατσ. 

Κοιτiiχτε ! Τό κορμl κλεί μέσα του κι άποτελεί τό νόημα 

τό ίδιο. καί τήν κύρια ύπόθεση καl κλεLνει μέσα του 

κι άποτελεί τήν ίδια τήν ψυχή, 

'Όποιος καί νασαι, πόσο άσύγκριτο καί πόσ� θέϊον όπουναι 

τό κορμL σου, ή κάθε λεπτομέρεια τοϋ κορμιοϋ σου ! 

( «ΦJλλα Χλόης») Μετα'ρρ. Ν. ΠΡΟΕΣΤΟΠC)Υ ΛΟΣ 
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� το ΜΕΓ-ΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 

ΤΩΝ ΜΑΣΩΝΩΝ 
' 

' 

i. 
Τό &.κόλcυ{)·ο αρ{),ρο δημc9ιεύ{),η

-χε γιά πρώτη φcρά στην «Aι-kan· 
;sas Slate Gazette:., τήν 10η Μαtου 
1849 στό :περίεργο ϋφος της ε:πο
,ιης. Δέν χρειάζεται πρόλογο, ο5τε 
-<>χόλια. 

Κατά τήν έπίσκεψί μου τε\ευ
_-ταίως σέ μια γειτονική �όλι, κα· 
--�:έλυσα στό σπίτι του φίλου μου 
Έ-, με τόν όποιο μέ συνέ':>εε μα· 
-κριά καί στενή yνωρι:..ιία. Πρός με·
yάλην μου εκπληξιν, εΙδα τήv κυ
ρία του νά διαβάζη ενα Μασωνι1<ό
.εντυπον. Τήν ρώτησα τί ε1χε συ:,.ι
βη, ωστε δχι μόν.::,ν ν.:χ άvέχε ται
1έτοια aψημερ[S:>α στό σπίrι της,

� ά καί νά την διαβάζη τόσ.::,ν έμ
βριθ�ς. Διότι έyνώριζα δτι ή οί·

. κοyένεια του πατέpα της ησαν με
,. ταξύ 1ων πλέαν ζωηρων καί ψανα

τι '<ων άντι-μασώνων πού ύπηρ
..ξαν ποτέ στη Νέα Ύ όρκη. /Vloίi ά
τιήντησε δτι εΙχε άνακα\ύψει τό 
μεγάλο μυστικό της Μασωνίας καί, 
,άv μου άρεσε, θά μου άψηyε'ίτο 
πως εφθασε σ' αυτή την άνακάλυ
ψι. Την παρεκάλεσα νά προχωρή
ση. Καί νά τί μου- ε1 πε : 

εΙχε γίνει Μασωνος. Τό άπέδωσα 
στην έπι:>ρ::>ή σ.::,υ καί δεν χρειάζε
ται νά άvαψέ,Jω τί αίσ3ήμαω έδο-.
κί·..ιασα άπάvαντί σου καί του συ· 
ζύyου μου. Κατέληξο. στό συμπέ
ρασμα δτι όλ6κληρη ή οίκοyενει
ακη μου ευτυχία εφθασε στό τέλος. 
'Ωστόσο άπεψάσισα vά έξακολου-. 
θήσω, χωρίς νά μιλήσω, την τέ
λεια έ'<πλήpωσι των κα9ηκόvτων 
μου ώς συζυyου καί μητέ,)ας. Τρεις 
η τέσσαρες μηvες ά,)y.:,τε.)α, συνέ· 
βη ενα περισrατικό πού μ' εκαvε 
ν' άι-1φι�άλλω yι-:ι: τήv άκεραιότητα 
του συζύγου μου. 'Ήταν μί-:χ άπό 

«Λίγον καιρό μ1οτά τήν άvαχώρη· 
\ ,σί σου άπό έδω την τελιευταία ψο

ι ρά, εμαθα προς έξαιρετικήν μου
· .άποσβόλωσί, δτι ό σύζυγός μου Σκίτσο της τότε εποχης 

, -
. 

'Από τό Califoι-nia Fι-eeωason, Σάν Φρανσίσ.κο 

.. ' 

, ... φ--.;. -t. '.' 
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τίς παyερώτερες νύχιες του περα
σ,1ένου χειμώνα, δταν ό σι1ζυyός 
μου έπέστρεψε σέ ωρα πολύ πε
ρασμένη καί μου είπε: «Μάργκα
ρετ, μπορεϊς νά κάμης δίχως τό 
μάλλινο σάλι σου;». 'Απήντησα οτι 
μπορουσα. Μου έζήτησε τότε νά 
του τό φέρω, μαζί μέ μια κου
βέρια. Του τά εφερα καί ξανάφυyε 
αμέσως. Ή πρώτη μου σκέψις η
ταν νά τόν ακολουθήσω. �Ετρεξα 
στό παι:;άθυρ.J καί στό φως του 
φαναμ:>υ είδα εναν αλλον ανδρα, 
πού κρατουσε ενα καλάθι καί μέ
σα είχαν ριχιη τό σάλι καί ή κου
βέρτα. 'Απομακρύνθηκαν αμέσως. 
Ό σJζυyός μου y.Jρισε σέ μισή 
ωρα περίπου. Περί•.1.ενα οιι τό πρωt 
θά είχε έτοιμάσε: κάποια ίστορία 
yιά νά δικαιολοyήση τήν μυστη
ι:;ιώδη διαγωγή του. 'Αλλά δέν του 
απέσπασα οϋτε λέξι. 'Απεφάσισα 
νά εχω τά μάτια μου τέσσαρα μή
πως ανακαλύψω πουθενά τό σάλι 
μου, γιατί θά μπορουσα νά λύσω 
τό μυστήριο. Καί δέν πέpασε πο
λύς καιρός, μια μέρα στό δρόμο, 
πού ειSα μια yυναϊκα νά φορα τό 
σάλι μου! Μέ προσπέρασε βια
στικά. 

«Τήν αδιάντροπη!», σκέφθηκα 
έκνευι:;ισμένη καί τάχυνα τό βημα 
μου yιά νά τήν παρακολουθήσω. 
'Από δρόμο σέ δρόμο εφθασα σ' 
ενα διαμέρισμα, δπου τήν είδα νά 
βyάζη τό . σάλι καί νά στρώιε:αι 
στή δουλειά της. 'Από τήν ακό
ρεστη δίψα μου νά μ.άθω τό μυστι
κό της απιστίας του συζύγου μου, 
ε,.ιαθα τό δν::,μά της και τήν διε-J-

/ 

θυνσί της κι' εφυyα αμέσως yιά: 
έκεϊ. Δέν εfχε γίνει λάθος, διότι 
βρηκα έκεϊ καί τήν κουβέρτα μου. 
Τότε ομως ολο τό μυστικό ελαμψε. 
στα μάτια μου σά νά γράφηκε με 
ήλιαχτίδες στόν ούρctν6. Βρηκα έ.
κεϊ μια ήλικιωμένη χήρα στα τε
λευταϊα της, μέ τρία παι�ιά γύρω 
της, αδε\φάκια της κοπέλλας πού 
εΙχα πα,:>ακολουθήσει μέ τόση ύπο, 
ψία 'Από τήν έτοιμοθάνατη πηρα 
ενα μάθημα πού δέν τό είχα όνει
ρευθη σέ ολη τή φιλοσοφία μου, 
οταν μου αφηγήθηκε τήν ίστορία 
της έλημοσύνης πού είχε γίνει 
αφορμή τόσης δυστυχίας μου. «Δέν 
ξέρω, μου είπε, πως θά ζούσαμε, 
αν δέν είχαν τήν καλωσJνη ν' α
σχοληθουν μέ μας δύο κύριοι, πο& 
ηρθαν μιά νύχτα καί μας άφησαν 
ενα καλά3ι μέ πρ::ψή3ειες, μια: 
κουβέρτα, ενα σάλι καί πέντε δολ
λάρια. Μόλις αν::>ιξε ή πόρτα, εσ
πρωξαν μέσα τό καλάθι λέγοντας: 
«Δεχθητε καί μή ρωτατε». Κ' εφυ
yαν, πρίν προλάβουμε νά ρωτή-
σουμε ποιοί ησαν. Δεν γνωρίζω 
ποιοί ησαν, α\λά προσεύχομαι νά: 
τούς φυλάη ό θεός, αύτούς καt 
τούς δικούς των, μακρά από κάθε. 
θλϊψι». 

'Έφυγα από έκεϊνο τό σπίτι κα
λύτερη από ο,τι τό εΙχα έπισκεφθη». 

«Καλά, εΙπα, μά τό μεγάλο μυ
στι><ό της Μασωνίας, πού εΙπες: 
πώς θά μου ελεyες ;». 

Μου άπήντησε: «Εfναι αύτό: Κά
νε τό καλό καί μή μιλας γι' αύτό». 

( 
" 

1 1, 
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Ίω. Α. Βασι'λη 

Π αραδοξολοyίες 

η αδιάσειστες αλήθειες; 

;z: ΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ τά yραrττάιου 
:Ζ. νεωτέρου μας Φάουστ, yιά τόν 
όττο 'ίον σας εχω μιλήσει, παίρνω 
σήμερα μερικά άποσττάοματα άπό 
τίς κουβέντες της yνωστης μας 
κουκουβάγιας καί σας τίς παρου
σιάζω. 

Τίς κουβέντες αύτές άξίζει νά 
τίς προσέξουμε, η μαλλον, νομί
ζω, δτι πρέπει νά τίς μελετήσουμε 
με έμβρίθεια. Γιατί, αν κατορθώ
σουμε νά συλλάβουμε τό βαθύ τους 
νόημα, θά ττεισθουμε δτι δεν πρό
κειται yιά άσυνήθιστες rταραδοξο
λοy(ες, άλλά yιά ενα σοφό διάλο
yο, στον όποιον ξειυλίyονται καί 
άττοκαλύrττοντaι, με ίδιότυττο βέ
βαια τρόπο καί με αyνωστη σε 
μας μέθοδο, αίώνιες καί βαθειές 
άλήθειες. 

'Εάν θέλετε, άκαυστε τις : 
«Τά δσα ακουσα καί έξέθεσα 

σ�ίς πρC.τες σελίδες-yράφει ό 
νεώτερος μας Φάουστ, βασανίζουν 
τό μυαλό μου άπό πολλές τώρα 
ήμέρες. Ένω άντιλαμβάνομαι δτι 
πρόκει,ται yιά Εεωρίες πού rτε
ρικλείνουν άλήθειες καί εyουν λο
yικότητα πού ίκανοττοιεϊ τήν σκέ
ψι μου καί τήν ψυyή μου, έντού
τοις μου άψήνουν άκόμη μεyάλα 
κενά .. Τουτο δικαιολοyεϊται, διότι 
ησαν άπλες νύξεις καί οχι πλήρης 
άττοκάλυψις μιας Κοσμοθεωρίας, 
πού έάν εfχαν περισσότερα στοι
χεϊα της θά πλήρωναν ίσως δλα 
τά κενά καί θ' άτταντουσαν σε 
δλες τίς άττορίες πού εΤχα μέσα 

·Ι 

... 

μου. Καλόν εΤνε νά yκρεμίζη κα� 
νείς 1ίς σαθρές πεποιθήσεις καί. 
τίς ψεύτικες λατρεϊες, άλλά rτως. 
καί μέ τί αλλο νά τίς άντικαταστή
ση yιά νά μή βρεθη στό κενό; 

Ζήτησα ττερισσότεpΙΞς λεπτομέ
ρειες, περισσότερο ψ<'2ς. Ή άπάντη
σις δεν αρyησε νά μου δοθεϊ. Καt 
διαν ήρέμησα καί ε[λικρινά έrτό
θησα μεγαλύτερη δια:φώτισι, ακου
σα τήν σοφή κουκουβάγια νά μοG> 
μιλάει ετσι : 

«'Έχεις δίκαιο νά ζητας διευ
κρινήσεις yιά δσα συνοπτικά σοϋ· 
φανέρωσα. Έκτιμω τήν λειτουρ
γία της κρίσεώς σου καί σε 
συyχα(ρω yιατί δεν εyινες ενας. 
άπλός παθητικός δέκτης μιας άλ
λοτρ(ας σκέψεως. Σου εδωσα με
ρικές νύξεις μιας αyνωστης Κο
σμοθεωρίας, πού yιά πρώτη φορά 
άκοΟς. Σήμερα θά έrτανέλθω καt 
θά μιλήσω άναλυτικώτερα. 'Αλλά, 
ττρίν άrτό δλα, άrτάντησέ μου, παι
δί της yης καί θνητέ, στά έξης � 
«Κατάλαβες τί σημαίνουν οί χα
ρακτηρισμοί «άδούλωτη σκέψις καt 
χειραφετημένη συνείδησις»; 'Εάν 
να(, πρόσεξε νά μάθης τώρα δτι 
έκεϊνος, τό ττνευμα του όrτοίου, 
ετταυσε νά κυλιέται στό βουρκο 
των κατωτέρων ένστ(κτων καί rv 
σκέψις του δεν τέρπεται ττιά νά
εr;>rτn στά χαμηλά στρώματα με 
νωθρότητα καί με νωχέλεια, πως 
θά μττορέση ν' άrτοκτήση τίς δύο 
αύτές άνεκτίμητες ίκανότrjτες, δη
λαδή τήν _ έλευθερία της σκέψεως 
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καi τήν χειραφΞιησι της συνειδή
σε.ως του. 

Πάντως, yνώpιζε δτι μονάχα τό 
:κατόρθωμα τουιο, είναι ίκανό νά 
σου δώσn τά φτερά έκεϊνα yιά νά 
,τετύχης τόν λυτρωμό της ψυχης 
σου. 

'Αλλά, yι::χ τό έπίτευyμα τουτο, 
-τό μεyάλο καi τό δύσκολο, είναι 
<J,ταραίτητο ή ψυχή σου νά έκδη
λώση -riρωτα τόν νόμο έκεϊνο, πού 
οί πολλοί τόν ονομάζουν Έλευ-
13ερία, λίγοι δμως τήν ποθουν καί . 
-τήν σέβονται, ολίγιστοι δε τήν έκ· 
<ιηλώνουν καi τήν έψαpμόζουν στό 
βίο τους. 

Γιά νά τήν λαχταρήσουν δμως 
χαi νά τήν έ1>::χρμόσουν οί ανθρω
·ποι, πρέ-τει νά τήν γνωρίσουν
καλά, νά τήν έκτιμήσουν καί νά
άyαπ11σουν τά άyαθά της.

Θά σε βοηθήσω, λοιπόν, δσο 
μπορω, με έκεϊνα πού θά σου έκ
.θέσω, yιά νά συλλάβης τό β::χθύ 
-της ν6ημα, νά έκτιμήσης τήν άξία 
ϊης, καί νά τήν καλλιερyήσης .μέσα 
.σου. Πρέπει, δι1ως, πρωτα άιτ' δλα 
-vά πεισθης, πώς εχεις δικαίωμα
,χαί ύποχρέωσι συνάμα, νά τήν
:έψαρμόσης καί τήν διδάξης κατό
-πιν στούς δμοίους σ:Jυ με τόν
λόγο, με τό παράδειγμά σου καί
¼1Ε τά ερyα σου ..

Λοιπόν μάθε, qτι ή Έλευθερία 
-είναι θεμελιωτικός νόμος της Φύ
,σεως. Μάθε, δτι σ' αύτόν οφεί
λουν τήν έμψάνισι στό εΙναι τους 
,σί ούσίες της φύσεως άπό τίς δ· 
"ΠΟϊες προηλθαν δλες οί μορφές 
1<αi δλες οί συνειδήσεις του άπεί
ρου. Μή ξαφνιάζεσαι. "Ακουσε καί 
"Πρόσεχε. 

Ό νόμος τουτος, μεταψερόμε· 
-vος στόν ανθρωπο, χαρακτηρίζεται 
-σάν νόμος ήθικός. Γιατί αύτός εΙ·
.ιαι δ νόμος, πού πρέπει νά κανο· 
-vίζη τίς μεταξύ των άνθρώπων καί
-δλων των ένσυνειδήτων έyώ σχέ-
-σεις. Στήν βάσι δμως εΙναι μία
-καί ή αύτή λειτουργία. Είναι παν-
του καί πάντα δ ίδιος νόμος.

Ή διάκρισις πού κάνουμε, σε 
ψυσικό καί σε ήθικό, είναι συμβα
-τική καi τουτο yιά νά γίνεται πιό 
κατανοητός. 

Ή Έλευθε;:,ία εΙναι δ πρω;ος 
νόμος, πού έξεδήλωσε ή πρωτη 
ούσία της Φύσεως, δταν άτό τό 
χάος ηλθε στό «εΙναι». Θ:χ σου 
δώσω μίαν είκόνα του χάους, πού 
μονάχα κατά νοητή εκψρασι μπο
ρεϊ νά δια-ιυπωθη. Νά ψαντασθης τό 
χάος σάν μιά συμπαyη μαζα άιτό 
άνεκδήλωτες ούσίες, άσ6λληπτε ς 
καί ά3ιανόητες. 'Από τήν κατά
στα.:η έκείνη εyινε ή διαφοροποίη
σις των ούσιων χάρις στή δύναμι 
της ένορμήσεως, της νομοτελείας 
πού ώθησε σε κίνησι τήν άιομική 
ού:ιία yιά νά έλευθερωθη άιτό τήν 
άδράνεια του «δυνάμει εΙναι», ή 
όποία καί χαρ::χκτηρίζει τήν κατά
στασι του χάσυς. 

Τήν εννοια του χάους δεν μπορεϊ 
ή άνθρώπινη νοητική ίκανότης νά 
συλλάβη παρά μόνον με άψ::χιρε
τικούς συλλογισμούς. Ή άνθρώ
πινη ύπόστασις εΙναι κάτι τό πε· 
περασμένο. Συλλαμβάνει μόνο τήν 
παράστασι ένός πράyματος,πού εχει 
μορφή.' Αλλά, δπως είπαμε, τό yά:Jς 
είναι α.ιορψο, άνεκόήλωrο, λαν
θανον. 'Ε-rτομένως, άσ:.ιλληπτο νοη
τικως καi άιτροσδιόριστο ψ;:>αστι
κως. Πρόσεξε δμω::;, τό χάος δεν 
είναι ή άvυπαρξία, τό μή είναι, τό 
μηδέν. Είναι μία κατάστασις ύπαρ· 
κτή, άδιαψοροποίητη δμως, πού 
σπερματικά περικλείει δ,τι βλέπου
με σήμερα σάν κίνησι, ζωή, ένέρ
yεια, σάν μορφή καί σάν συνεί· 
δησι. 

Πρέπει άκόμη νά μάθης δτι ή 
μορφή καί ή συνείδησις δεν ηλθαν 
στό εΙναι άπό καμμιά έξωτερική 
δύναμι, οϋτε σε ενα χρονικό διά
στημα, πού τολμα νά καθορίση ή 
άψιλοσόψητη σκέψις μερικών άν
θρώπων. 'Όχι. "Ηλθαν στό ΕΙναι 
τους άψ' έαυτων, γιατί αυτές μό
νες τους εκλειναν μέσα τους τήν 
δύναμι του δημιουρyεϊν, του yί· 
yνεσθαι. 

Χρειάσθηκαν βέβαια αtωνες αίώ
νων, χρόνος άπροσδιόριστος yιά 
νιχ έκδηλωθη πρωτα δ νόμος της 
πρώτης ουσίας, πού λέγεται κίνη
σις καί μεϊς τήν ταυτίζομε μέ τό 
νόημα της λέξεως Έλευθερία. 

Ό νόμος τουτος, λοιπόν, ε Ιναι 
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. f3ασικός καl φωλιάζει λανθάνων 
ιμέσα σέ κάθε ούσία, σέ κάθε μορ· 
�ή, πιό εντονα δέ σέ κάθε συνεί
δησι, yιατί σέ τούτη διακρίνουμε 
-τό αύτόνομον, τp αύτεξούσιον. Τά
-rελευταϊα αύτά τά έκδηλώνει, βέ-
βαια, βαθμιαια καί ανάλογα μέ
-την ώριμότητα, ποό δίνει ή χpονι-
1<ή αφsτηρία της υπάρξεως του
1<άθε συνειδητου Έyώ, τό δποϊον
,συνάμα έκδηλώνει καί την αύτο
βουλίαν.

'Εάν ελειπε δ νόμος της Έ
λευθεpίας δέν θά ξεχώριζαν τά 
·πράyματα της Φύσεως σέ μορφές,
-σέ συνειδήσεις, σέ προσωπικότη-
-rες. Χωρίς τόν μεyάλο καί καθο-
λικό τουτο νόμο, δέν θά 'εϊχαμε
<0ϋτε έξέλιξι, οϋτε άλληλοεπίδρασΊ,
-οϋτε άρμονία. Γιατί, δπως είπαμε,
<θά ε\.ειπε άπό τή Φύσι ή διαφο·
pοποίησις. θά έπεκράτει ή απο
-τελμάτωσις καί ή σrειρότης. θά
:ελειπε ή γονιμοποίησις, ή κλιμά
κωσις, ή άξιοποίησις ή δυναμική
-κάθε συνειδητου έyώ, θά ελειπε τέ
λος ή ίεpάρχησις των πνευματικων
>ό:ξιων.

υΟλα δμως αύτά πού α,ωυς τή 
�ηιyμή τούτη τόσο συμπεπυκνω
-μένα, φίλε θνητέ, εΙναι ίσως δυ
,σκολοχώνευτα yιά σας. Χρειάζε
-ται προσοχή καί μελέτη, yιά νά τά 
"Παραδεχθητε σάν όρθά καί σάν αλη
\θινά. Μήν τά απορρίπτετε δμως 
lι priori. Έξετάσατέ τα. θά εχετε 
-νά ώφεληθητε. 

Τό βλέπω, σας ξενίζουν. Γιά κεί
νους, μάλισrα, πού ή σκέψις βρί
<1κεται αίχμάλωτη ακόμη σέ ώρι
,σμένες άφύσικες καί πεπλανημένες 
�οξασίες καί πεποιθήσεις, πού δη
μιούργησαν τά κηρύyματα ασόφων 
άνθρώπων, καί των δποίων ή σκέ
ψις δέν μπόρεσε νά: πετάξη πέρα 
άπό τό στενό yήϊνο περιβάλλον, 
:χρειάζεται στορyή καί υπομονετι
κή προσπάθεια, yιά νά έλευθερωθη 
ή σκέψις των από τόν λαβ�ρινθο,, 
-:ι:όν μαίανδρο των περιέρyων συλ
λήψεων, στόν όποιον τούς εχει 
,<Jπρώξει καί τούς /tχει καθηλώσει 
ή άτελής μόρφωσις, ή αδράνεια του 
-νου, τό δέος, τό κυρος της αύ9εν
"'l1ας η του θεοπνεύστου. 

Μόνον μέ τήν πειθώ καί μέ την 
αντιπαραβολή σαφων καί πειστι
κων· άληθειων θά μπορέσετε νά 
τούς ξυπνήσετε. Ό άνθρωπος, άντί 
νά εχη δλα τά yνωρίσματα του 
τελείου, ώς πιστεύουν, yεννήτορός 
του θεου, φέρει δλες τίς κηλίδες 
καί δλα τά στίyματα του Χάους, 
φέρει μαζί του δλες τίς άτέλειες 
ένός άκατερyάστου καί ατελους ον
τος. Πρέπει οί άνθρωποι νά κατα
λάβουν, δτι μέ άτροφικές καί 
νωθρές διάνοιες, πού σκέπτονται 
δπως αξιουν νά σκέπτωνται οί άλ
λοι, καί πιστεύουν δ,τι οί άλλοι 
τούς εΤπαν νά πιστεύουν, δδηyουν
ται σέ αδιέξοδο νοητικό, στήν πλά
νη καί στην στασιμότητα. 

Γιά κείνους πάλι πού τή νοητική 
τους ίκμάSα θολώνει καl ξεραίνει 
τό στενό καί πε.�ι:φιστικό δόyμα 
του, πίστευε καί μή έpεJνα, χρειά
ζεται σταθερή καί σοφή διαφώτισις, 
yιά νά :τεισθουν καί νά άνιιστρέ
ψ;,υν 'τήν έπιτακτική έκείνη αξίωσι 
μέ τούτη τήν ακαταμάχητη καl 
πειστική παρότρυνσι : 'Ερεύνα, γνώ
ρισε καί πίστευσε. 

Ή πίστις πού καλλ.ίεpyεϊ φανα
τισμό καί μονομέρεια κάθε είδους, 
είτε φιλοσοφικό, είτε θρησ,<ευτικό, 
είτε έπιστημονικό, στενεύει τόν 
δρίζοντα της σκέψεως του ανθρώ
που καί τόν έμποδίζει ετσι νά πλη
σιάση τήν αλήθεια καί νά yνωρίση 
τήν πραyματικόη1τα μέ τίς ίδιες 
τίς δυνάμεις της. 

Γι' αύτούς πάλι πού τό πνευμα 
τους μακάρια νανουρίζεται στό λί
μάνι της ατράνταχτης δοyματικης 
μισαλλοδοξασίας των, μή κοπιά
ζης μάrαια σύ νά τούς άφυπνίσης. 
Ό χρόνος, ή στορyή της Φύσεως, 
οί έξελικτικές της δυνάμεις, ή πεϊ
ρα των συνεχων καί αλληλοδιαδό
χων ένσαρκώσεων, ή διάψευσις καί 
ή άποyοήτευσις από τά αναμενό
μενα της πίστης των, κάποια στι
yμή, στόν άπειρο χρόνο, θά τούς 
αφυπνίσουν από τόν νοητικό τους 
λήθαργο καl θά αίσ3ανθουν καί 
έκεινJι τήν ανάyκη ν' άρχίσουν 
νά έρευνουν. 

Τότε πές τους καί σύ δτι υπάρ
χουν καί άλλα πεδία yνώσεως καί 
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όδήyησέ τους μέ στορyή νά στρα· 
ψουν πρός τά εκεΊ, yιά νά βρουν 
μία καινούργια πίστι θεμελιωμένη 
στην αλήθεια καi στό λόyο. 

Χρειάζεται, ομως, πρώτα νά 
πεισθουν οτι εχουν τό αναφαίρετο 
καi αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα 
νά ερευνοΟν καί νά σκέπτωνται 
ελεύθερα χωρίς ψραyμούς, χωρίς 
ορια καί ορους. Χωρίς φόβο καί 
χωρίς περιοριστικές έπιταyές. 

'Εκείνους πάλι πού γιατρεύτη
καν από την αρρώστεια της πνευ
ματ ικης νάρκης καi ψάχνουν τώρα 
νά βρουν κάτι, πού θά ίκανοποιή
ση τίς απορίες τους, κάτι πού θά 
πληρώσn τά κενά τους καi θά 
απαντήση στό αίτημά τους, δίδαξέ 
τους νά είναι εκλεκτικοί στις με
λέτες τους. Σύστησέ τους νά ψυ
λαχθοΟν από τον κίνδυνο της πο
λυμαθείας καi από τήν σαβούρα 
των παντοειδών ανθρωπίνων γνώ
σεων. Αύτά κουράζουν πολύ κι' 
εμποδίζουν την πτησι της σκέψεως 
πρός τά ύψηλά. Βέβαια τίποτε νά 
μην απορρίπτουν. Τά πάντα νά 
ερευνουν προσεκτικά, μέ αδούλω
τη ομως σκέψι καί μέ δύναμι κρί
σεως. Τούτους προσπάθησε νά 
τούς κάμης νά σκέπτωνται καί νά 
ενερyουν ελεύθερα καί νά αφο
μοιώνουν .έκεΊνα μόνον, πού μέ 
τή δική τους ερευνα καί κρίσι 
πίστευσαν αβίαστα καί ελεύθερα 
πώς είναι αληθινά. Σέ τούτους με
θοδικά μεταδίδεις τά οσα παρά
πάνω σου απεκάλυψα. Σύστησέ 
ιους νά τά μελετήσουν προσεκτι
κά yιά νά μπορέσουν νά τά αφο
μοιώσουν καί κατόπιν νά τά έφαρ
μόσουν σάν νόμους της ψU)Ιης 
των. 

Σέ σένα, φίλε θνητέ, πού έσπα
σες τά δεσμά ολων των προλήψε
ων καί ή σκέψις σου προσπαθεΊ νά 
πετάξη πέρα από τό yήϊνο περι
βάλλον, καί δέν ψοβασαι, αλλά 
ποθεις είλικρινά νά αντικρύσης 
την πραγματικότητα καί νά κατα
κ τήσης την αλήθεια, σου λέω τά 
έξης: Δέν σου μίλησα μέ αλληγο
ρίες καί μύθους, οπως εκαναν οί 
παλαιοί σοφοί δλων των χωρών, 
ολων των αίώνων. Βέβαια ό τρό-

πος έκεϊ:νος καί ή μέθοδος αδτ 
εχουν πολλήν σκοπιμότητα καl 
πολλά C::ψελήματα καi εΙναι κα

τάλληλη καi σπουδαία yιά τίς_ 
άωρες διάνοιες καί τίς ατελεΊς,_ 
ψυχές. �Εχει ομως καi ενα μειο
νέκτημα yιά τούς σύγχρονους έ
ρευνητές. Τό νοητικό τούτων εΙναt 
κεκορεσμένο από παντοειδεΊς γνώ
σεις καί αξιοΊ σαφήνεια καi καθα
ρότητα στη διατύπωσι των έννοιων. 
Οϋτε δέ αρέσκεται ό σημερινός-_ 
άνθρωπος στό ύπονοούμενο καL 
στό κρυφό. 

'Έχω σχηματίσει τή yνώμη δτt. 
συχνά ή παρανόησις της αλληγο
ρίας καί του μύθου εχει δημιουρ
γήσει σύyχυσι στό νοΟ των αν
θρώπων, οί όποΊοι ετσι σχημάτι
σαν είκό\.ες καί nεποιθήσεις αν
τίθετες έκείνων, πού ηθελε νά πε
ρικλείση σ' αύτά ό σοφός στοχα
στής καί συμβολιστής των. Λύτη 
ή παpανόησις παpατηρεΊται σε. 
πολλές θρησκεΊες, πού μεταδίδουν
στους πιστούς τc.:,ν τά αν,ίθετα έ
κείνων, πού οί ίδρυτές των έπί
στευαν, απεκάλυψαν καί έδίδαξαv-
μέ τόν μύθο, μέ τό σύμβολο καL 
μέ την αλληγορία. 

'Άλλωστε τό θέμα.πού συζηταμε 
είναι ό νόμος της 'Ελευθερίας και. 
πρέπει νά μιλήσωμε καθαρά καL 
ξάστεσα. 

�Επειτα, σέ παρακαλώ, yιατί δ
κάθε άνθρωπος, ό έτ,ιστήμων η μή, 
ό διανοούμενος η μή, ό ίερωμένος.. 
η ό λαϊκός, ό δημοκρατικός η ό. 
όλοκληρωτικός νά εχουν ολοι αύ
τοί τό δικαίωμα καί νά €έλcυν μά
λιστα νά έπιβάλλουν τiς ίδέες τους 
τίς δοξασίες τους καί τίς πεποιθή
σεις τους καi νά μην εχω καί έyώ 
τό δικαίωμα νά διατυπώσω καi νά 
έκθέσω μερικές απόψεις μου πουt 
νά εΤσθε έλεύθεροι νά τίς παραδε
χθητε σάν όρθές η καί νά Jίς ά
πορρίψετε σάν απαράδεκτες ; 'Εγώ 
μάλιστα άπλως σας συνιστώ να. 
τίς προσέξετε. Καi έάν σας ίκανο
ποιουν, άκολουθήσατέ τες. Πό
θος μου εΤναι νά σας βοηθήσ� 
νά θεμελιώσετε την εννοια της έ
λευθερίας στό μυαλό σας, σάν νό
μο της ούσίας του εΤναι σας για: 

... 
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-ονά μπορέσετε ετσι ν.:χ την έκτιμή
<1ετε καl νά την έκδηλώνετε μέ 
"'Πληρότητα καί άπόλυτα παντοϋ 
καl πάντοτε. Γιατί πιστε•jω πώς 

,.. ;μονάχα ετσι θά μπορέσετε νά μπη
-τε στόν ρουν της �ξελικτικης τρο
;<ιας των έλευθέρων συνειδήσεων 
χαί νά y(νετε άνάλοyοι αυτων. 
uολες δέ ο[ πράξεις σας καί οί έ

·νέρyειές σας, έάν τό θελήσετε
μπορεΊ: νά βαίνουν παράλληλα 
-π:ρός τόν παγκόσμιο νόμο της άρ
μονίας yιά νά κατορθώσετε νά συ
ναντήσετε, νά συνεpyασSητε καί νά 

-άποτελέσετε μέ αυτές τίς τέλειες
χαt έλεύθερες συνειδήσεις μιά κοι-
Ύωνία καί ν' άποκτήσετε την yνω
-cι καί την πραyματικη έλευθερία. 

Τώρα, άκουσε μερικές άπόψεις 
-ι:ων έλεύθερα σκεπτομένων σοψων: 

Έάν έπισκοπήσετε την Φ_;σι, δη
Ααδη τό σ::ινολο των έν ένερyείςχ
χαί δράσει ουσιων καί νόμων της 
<φύσεως, θά πεισθητε οτι οί ουσίες 
-της nαρουσιάζονται σέ διάφορες 
:εκφάνσεις. Οί άνSρωrιοι ολες αυτές 
-τίς κατατάσσουν σέ δ6ο μεy6:λες
κατηγορίες : των άψjχων λεγομέ-
νων nραyμάτων καί των <ΞμψJχων, 
η άλλοιως της νεκρας καί της έμ
βίου Φ_;σεως. 

'Αλλά οί μορφές των έμψjχων
,δντων της yης nού έλέyχετε μέ 
-τίς αtσθήσεις σας σ_;yκεινται καί

) συντηρουνται άrτό τά στοιχεϊα nού
άποτελουν καί την μορψη των ά
.ψJχων. 

'Υφίσταται λοιπό.ν στενη σχέ:ης, 
,συyyένεια καί άλληλεξάρτησις των 
'δύο τούτων κατηyοριων, nού συν
ιθέτουν την ένιαία εκψpασι του ά
-π:είρου. 

Ό χαρακτηρισμός δμως άrτό την 
-άν9ρώπινη έμπειρία της άψjχου φ.J
σεως ώς νεκρας, εΤναι, νομίζω, τό 
όλιyώτερον άτυχής. 

Γιατί ή nρώτη ουσία, ή άτομικη 
η μεριζομένη, nού ξέψυyε άrτό την 
κατάστασι του Χάους, μέ τη Μνα
μι της έλευ9ερ(ας, έκδηλώνει άψ' 

� .έαυτης έσ.:χεί καί συνεχως την κί
� νησι, ή δποία nάλι έρχομένη στό 

.εtν.:χι της μας δίδει τό ν�ημα της 
Ζωης. Ζωη χωρίς κίνησι εfναι κάτι 
τό άσύλληπτο, κάτι τό άδιανόητο. 

/ 
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Άλλα ή ουσία έκείνη, πού έκδηλώ
νει αυτούς τούς νόμους της κινή
σεως καl της ζωης, βλέπουμε nώς 
nεριβάλλεται μέ μορφή. Την μορψη 
αυτη της την δίδει ενας άλλος πα
ράγων του Είναι καί τοϋ Γίγνε
σθαι: Ή ύπερουσία, δ Λόyος, nού 
εχει σάν βασικό νόμο της την έ
νέρyεια καί συνέχει τό Παν. 

Ή μορψη nού συμβολίζεται σάν 
στιγμή, γραμμή, κύκλος (. - Ο) 
εfναι σJνθεσις των δύο ουσιων, 
της μεριζομένης καί της συνεχο
μένης, σύμφωνα μέ τίς θεωρίες των 
Όρψικων καί των Πυθαγορείων, 
τοϋ Πλάτωνος καί άλλων φιλοσό
φων. 

Κάθε μορψη άκτινοβολεΊ: άπό έ
νέρyεια καί μας δίδει την παρά
στασι του ύrτάρχειν, τοϋ ε[ναι. 

Κίνησις, ζωη καί ένέρyεια ύπάρ
χουν καί εfναι άλληλένδετα καί ά
χώριστα σέ κάθε ψυχικό καί ύλικό 
άrομο. Αυτοί οί τρεϊς Νόμοι δέν 
εχουν τίς ίδιες εννοιες καί ίδιότη
τες nού τούς δίνει ή έπιστημονικη 
έμπειρία των άνθρώnων. 

Τώρα, nρόσεξε σέ μιά άποκάλυ
ψι, nού θά σέ βοηθήση νά λύσης 
nολλά αίνίyματα τοϋ yίyνεσθαι. 

Την ύπερουσίαν, nού nλάθε ι τίς 
μορφές, κ' εχει ώς νόμο της την έ
νέρyεια καί συνέχει τό Παν, την 

· ώνόμασαν nολλά φιλοσοφικά συ- ι 

στήματα ΛΟΓΟΝ, ΕΡΩΤ Α, θΕΟΝ, 
nαyκόσι-1ιον ψυχήν. 

Ό ΛΟΓΟΣ τοϋτος κατά τρόπον 
μυστηριώδη καί άrτροσπέλαστον 
στόν άμύητο άνθρωπο συνεργάζε
ται μέ την nρώτη ουσία, την κα
τεργάζεται, την μετουσιώνει καL σέ 
μία δεδομένη στιyμη γίνεται ή μέ
ταστοιχείωσίς των σέ συνειδητό 
Έyώ. Γι' αυτό δίδαξαν μερικά φιλο
σ:Jφικά συστήματα οτι ή ψυχη εί
ναι άrτόρροια τοϋ θεοϋ. Ό Λόyος 

_ η δ θεός δέν βρίσκε..:αι εξω άπό 
τά nράyματα κι' άrτό τά οντα της 
Φ.Jσεως· βρίσκεται καί φωλιάζει 
μέσα: σ' αυτά. Πάντα έρyάζεται ά
οκνα συνεχως καί αίώνια, yιά νά 
nλάθη μορφές καί νά δημιουρyη 
σJνειδήσει,ς, οί όnοΊ:ες πάλι συνερ
γαζόμενες καί άλληλοεnηρεαζό
μενες άενάως έξελίσσονται, μετα. 

\ 

•



214 ΙΛΙΣΟΣ 

μορφώνονται, απολυτρώνονται καί 
ζουν έλεύθερες στον άπειρο χρόνο 
καί στον πέρα της Γης χωρο. 

Τό: οσα σου έξεθεσα δεν είναι ή 
πρώτη φορά, πού τα άκοίιει ανθρώ
πινο αυτί. Οί άρχαί:οι uΕλληνες 
σοφοί, άλλοι ξένοι καί πολλά μυ
στηριακό: συστήματα τό: εχουν δι
δάξει, άλλα μέ τή yλC.,σσα του 
συμβόλου καί της αλληγορίας. καί 
ετσι άrτό τούς πολλούς δεν γίνον
ται καταληπτά. Τό: οσα ομως από 
αυτα τό: ανεκτίμητα σώζον-rαι, οί 
σύγχρονοι Έλληνες εχουν rό 
χρέος νό: τό: μελε rοϋν μέ προσοχή 
καί μέ έμβρίθεια. Έτσι μόνον θα 
μάθουν οί πολλοί νό: έκτιμουν τό 
κοσμογονικό αίτιο, της καθαρης 
Χριστιανικης αποκαλύψεως, τόν 
Λόγο των Γνωστικων. Τοϋτος ό 
Λόγος βρίσκεται παντου καί πλη
ροί: τα πάντα, καί χωρίς αυτόν ου
δέν yέ),οvεν ο yέyονε. Βρίσκεται 
μέσα σέ ολες τίς μορφές καί σέ 
ο_λες τίς συνειδήσεις του άπείοου. 
Σήμερα σού μίλησα άvαλυτικώτε
ρα. �Ελπίζω νό: συνέλαβες τό νόη
μα των Κοσμοyονι><ων αίτίων πού 
σου άπεκάλυψα μέ σαφήνεια καί 
καθαρότητα. 

Εϊναι ακατανόητο νό: πιστε.:ιετε 
οτι ό Δημιουργός έyκατέλειψε τό: 
δημιουργήματά του μετά τήν δημι
ουργίαν των. Τώρα μπορεί:τε νό: 
καταλάβετε καθαρό: γιατί ολές οί 
συνειδήσεις καί οί η:ροσωπικότη
τες του σύμπαντος είναι μία ένι
αία έκδήλωσις του θεου. Γιατί κά
θε συνείδησις φέρει μέσα της τόν 
θεόν- Λόγον, ό όποιος είναι ό 
κοινός γεννήτωρ. Νό: πάλι λοιπόν, 
που στηρίζεται ό ίερός δεσμός 
πού συνδέει τό: ·πάντα καί τούς 
πάντας. Είναι δεσμός ουσιαστικός 

. καί οχι κάτι τό αφηρημένο, τό α
καθόριστο, τό άσύλληrιτο. 

Πιστεύσατέ καί προσέξατε σ' αυ
τόν τόν δεσμόν καί ετσι θό: θεμε
λιώσετε σέ στερεές βάσεις καί θό: 
αίτιολοyήσετε, γιατί μεταξύ των 
όμοίων σας πρέπει νό: έκδηλώνετε 
μόνον αγάπη, άδιαψορουντες έό:ν 
οί ομοιοί σας σας άyαπουν η σας 
-μισουν. 

Συμπέρασμα, λοιπόν, αδιάσειστο 

εΤναι οτι, έκεί:νος πού περιφρονεί, 
ύποτιμα, αδικεί:, βρίζει τόν ομοιοv 
του, στό πρόσωπο του περιφρονεί 
αδικεί:, ύποτιμα καί βρίζει τόν
θεό, πού tσχυρίζεται έν τούτοις 
οτι τόν άyαπα καί τόν λατρεύει. 

'Εχεις μέσq σου καί σύ, φίλε 
θνητέ, τήν κίνησι, τήν ζωη, ηΊν έ
νέρyεια, τόν θεό καί φέρεις σό:ν 
βασικό νόμο του εΤναι σού τόv 
νόμο της 'Ελευθερίας. Μετά άπ 
αυτό: τό: γενικό: ας ελθουμε τώρα 
να έξετάσουμε τόν νόμον τουτον 
στη ψύσι καί στον άνθρωπο. 

Τί εί�αι λοιπόν 'Ελευθερία; Σό:ν 
νόμος φυσικός, ή έλευθερία, εfναt 
ή δύναμις !':κείνη, -r:ού ένυπάρχει 
σέ κάθε άτομο ύλικό η ψυχικό καί 
ή όποία �θεί: τίς οί:σίες καί τά 
σώματα τά πλανηι ικά, οπως δια
γράψουν τήν έξελικτική τους πο
ρεία σέ τρόπο ωστε τό ενα σωμα: 
νό: μή μπαίνη στήν τpοχιά :ο� 
άλλου. 'Έτσι, κάθε πλανήτης εχει 
τήν αυτονομία του, τήν αυτοτέ
λεια του .. Ή έλευθέρα του κίνησις 
του έπιτρέπει νά έκτυλίσση τίς δυ
νάμεις του καί νά έπιδρα στίς μορ
φές καί στίς συνειδήσεις των άλλων 
σωμάτων. Τούτου συνέπεια είναι 
νά έπικρατη σ' ολο τό σύμπαν ό 
μεγάλος νόμος της άρμονίας, ό 
όττοί:ος κανονίζει, ωστε, μεταξύ 
ολων των . μορφων καί ολων τωv 
συνειδήσεων νά άσκεί:ται ενα ε!δος 
αγάπης η έρωτικης περιπτύξεως� 
πού γονιμοποιεί:, μετουσιωνει, με
ταμοψώνει, κά�ε ύλικό άτομο, 
κάθε μορφή καί τα βοηθα να έκ
δηλώνουν ολες τίς λανθάνουσες:. 
δυνάμεις καί ίκανότητές τους. 

Τό νόμον τουτον, έαν τόν μετα
φέρουμε στίς μεταξύ των ανθρώ
πων. σχέσεις, θα τόν χαρακτηρίσου
με σαν νόμο της ήθικης 'Ελευθε
ρίας καί ό όρισμός του πρέπει νά. 
εΙναι περίπου δ έξης: 

'Ελευθερία εΙναι ή δύναμις και 
τό δικαίωμα πού εχει δ ανθρωποc; 
να σκέπτεται, να βούλεται καί νά 
ένερyη οπως θέλει, χωρίς ομως να 
βλάπτη οϋτε τόν ίδιον τόν έαυτόν 
του, άλλα οϋτε καί τούς άλλους; 
Ή ατομική 'Ελευθερία ενα μόνοv 
εχει Φrαyμό. Σταματα έκεί:, που 

, 
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άρχ,ίζει ή έλευθερία του αλλου, 
yιά τουιο έπιβάλλεται δ σεβασμός 
της έλευθερίας των αλλων. Ή έ
λευθερία του λόγου καί της λα
τρείας εΤναι δικαίωμα κάθε άν-
.θρώπου. 

Ή 'Ελευθερία εΤναι δικαίωμα, 
1tού εχει δώσει ή φύσις σέ κάθε 
'Πνοή, δταν τούτη ηλθε στό εΤναι 
της. Ή 'Ελευθερία εΤναι yιά τόν 
άνθρωπο δ,τι δ άέρας, δ ηλιος 
καί τό νερό yιά τό φυτό. 

Χωρίς έλευθερία καμμία πρόοδο 
καί καμμιά έξέλιξι δεν μπορεί: νά 
έπιτύχη δ άνθρωπος. 'Αλλά πρό
σεξε: Κάθε. άνθρωπος, πρωια
'Πρωτα πρέπει νά έλευθερώση τόν 
ίδιο τόν έαυτόν του. Πι'Ζς θά τό 
έπιιύχη ; Έάν άnαλλαyη άnό κάθε 
έλάττωμά του, άδυναμία του καί 
κάθε πάθος του. 

'Εάν άπαλλαyη άπό τίς άντιψυ
σικές tδέες, άπό την πλάνη του, 
άπό τούς κακούς διαλογισμούς, 
τίς ψεύτικες λατρειες. 

'Εάν έλευθερωθη άπό κάθε πρό
ληψ ι καί προκατάληψι έπιστημο
νική, κοινωνική, θρησκευτική. Πρέ
πει τέλος νά έλευθερωθη άπό 
τόν έyωϊσμό του πού δεν τόν 
άψίvει' νά έκτιμήση οϋιε ιί άξίζει 
δ ίδιος, οΟτε τί άξίζουν οί άλλοι. 
Ό έyωϊσμός εΤναι τό προπέτα
σμα μαύρου καnνοΟ πού σκοτί
ζει τόν πνευματικόν δρίζοντα 
του άνθρώπου, ώστε καί έάν 
άντικρύση την άλήθεια νά μην 
μπορη νά την διακρίνη καί νά 

την ξεχωρίση καθαρά. 
Πρέπει νά nετάξη μακρυά του 

τό βάρος καί τό κϋρος της αι;θεν
τίας καί του οίουδήποτε άλαθή
του. Πρέπει νά άπαλλαyη άπό τό 
θυμο, την όρyή καί ιόν ψόβο, πού 
του παραλύουν τίς ψυχικές καί τίς 
σωματικές του δυνάμεις. 

�Ετσι ή σκέψις του, άδούλωτη 
καί έλεύθερη θά μπορη νά άντι
κρύση καί νά yνωρίση την άλή
θε ια, την πραγματικότητα. 

Τότε ή άλήθεια θά φωτίση καί 
θά μεταμορφώση δλο τό γνωστικό 
του περιεχόμενο, ττού συνθέτει 
μαζύ μέ τόν συναισθηματικό κό
σμο την συνείδησί του. Ή άδού-

λωτη σκέψις του θά χειραφειήση, 
τή συνείδησί του καί θά την ποδη
yετήση νά παρα:>εχθη ο,τι ε Τναι 
άληθινό, δ,τι εΤνο.ι φυσικό, 0,ιι 
ε Τναι όρθό καί πρέπον . 

Τότε μόνον ή σκέψις του καί ή 
συνείδησίς του θά άκτινοβολουv 
άπό σοφία καί καλωσύνη δ
ταν θά εχουν σάν ερεισμα τόν νό
μον της έλευθερίας καί πάνω σ· 
αύτόν θά θεμελιC:.ση κάθε άνθρω
πος, πού ζητα ιόν λυτρωμό, τό, 
πνευματικό του οίκοδόμημα. Ή έ
λευθερία της σκiψεως καί η έλε:..>-
θερία της συνει5ήσεως εΙναι δι
καίωμα άναφαίρετο καί άνατταλ
λοτρίωτο κάθε άνθρώπου καί πρέ
πει τοϋτο νά εΤναι σεβαστό άπ� 
ολους. Τό δικαίωμα νά λατρεύη δ 
καθείς τό θειον σύμφωνα με τίς_ 
έσωτερικές του παροτρύνσεις πρέ.
πει νά εΤναι σεβασιό άπό θεούς:. 
καί άνθρώπους, ά')κει η λυτρωτική 
έκδήλωσις νά μή προσβάλλη την 
αίδώ, την φυσική τΊθική καί ιόν 
λόγο». 

Κατόπιν όλίyων στιyμων σιyηc; 
ή συ;.ιnαθής καί σοφή κουκουβά
για με ρώτησε : <<Φίλε θνηιέ, κα
τώρθωcες νά με παρακολουθήσηc; 
καί νά άττοτυπώσης ση1 μνήμη σου, 
τά οσα σcΟ έξέθεσα; 'Εάν ναί, 
τώρα προσnάθησε νά τά τακτο
ποιήσης στό μυαλό σου νά τά με
λετήσης καί επειια νά τά άφομοι
ώσης. Τό όμολοyω, εΤναι άποσπά
σματα άττό μιά κοσμοθεωρία πολi). 
συνοπτικά διατυπωμένα καί δύσκο
λα οί άνθρωποι θά τά παραδε
χθοQν άμέσως σάν όρθά. Καί τοΟ
το, γιατί άττό αίωνες πολλούς εχετε 
ποτισθη με θεωρίες, πού ύποτιμοϋν 
τίς ούσίες της φύσεως καί έκτιμοΟ:ν 
μόνον τό πνεϋμα, τό όποιον δπως 
σου άνέπτυξα, βyηκε καί αύτό, άπό 
τίς δύο πρωταρχικές ούσίες της_ 
φύσεως, με αύτές δέ μονάχα αύ
ξάνει καί μεγαλύνεται τοϋτο. Πόσον

δμως οί άνθρωποι μέ τίς άκατα
νόητες δοξασίες, τίς άπίθανες καί. 
τίς άγτιφυσικές συλλήψεις τους 
βλαοφημουν τά γενεσιουργά αί
τια της δλης φύσεως! 

Γιατί βλασφημία εΙναι νά έκτι
ματε καί λατρεύετε τό πνεϋμα και 
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-νά περιφρονείτε καί νά ύποτιματε
τήν ουσία, τήν όποίαν όνομάζετε

,uλη. Τό πνευμα είναι παράγωγο
των δύο ουσιών της φύσεως .. Τό
δλον της φύσεως, μορφή καί συνεί
οησις, πού αποτελουν τό παν, πρέ
,τει νά λατρεύη δ ανθρωπος έάν
θέλη νά αναγνωρίζεται σάν δίκαι
Ός καί σάν σοφός. Έπωψεληθητε
λοιπόν, ανθρωποι της yfjς, των δ
σων σας απεκάλυψα καί προσέξε
τε τίς απόψεις μου. Έάν ύπάρχη
-πνευματική ώριμότης καί αδούλω-
--τη σκέψις. τότε, στpαφητε πρός τά
�ημεία του yνωστικου προσανατο
λισμου; πού σας έπεσήμανα καί νά
είστε βέβαιοι δτι θά όδηyηθητε
έκεί, πού ύπάρχει καί βασιλευει ή
αλήθεια, ή γαλήνη, ή χαρά, τό ψώς
καί ή έλευ9ερία.

'Εκεί σέ. καλώ σέ, φίλη ψυχή,
καί δλα τά ωριμα παιδιά τής yfjς
yιατί έyώ έκεί ζω καί έρyάζομαι.

Καί ή φωνή έσίyησε. 
«Προσπάθησα, συνεχίζει ό νεώ

τερος Φάουστ, νά αναπολήσω τά 
δσα σοφά καί πρωτότι,ιπα ακουσα 
yιά νά τά τακτοποιήσω στό μυα
λό μου καί νά τά έπεξερyασθω. 
nολύ ψοβουμαι πώς μου ξέφυγαν 
-πολλά τά σημαντικά καί τά σπου· 
δαία. 

'Έχω μελετήσει τίς φυσιοκρατι
κές, τίς ύλιστικές, τtς tδεαλισιικέ.ς 
θεωρίες των αρχαίων καί των 
συγχρόνων μου.-' Αλλά τουτα πού 
άκουσα σήμερα, δέ.ν μοιάζουν κα
θόλου, μέ. δσα εχω διαβάσει. Τό 
μόνον πού μπορώ νά πω δτι τά 
-παραπάνω φαίνεται νά συνθέτουν
ενα ίδιότυπο σύστημα, πού μπορεί
νά τό χαρακτηρίσω σάν ψυσικο
-πνευματόδοξο. Πιστεύω δτι τουτο
θά μέ. βοηθήση νά λύσω δλες τίς
απορίες καί νά συμπληρώσω τά
κενά, πού μου εχουν άψίσει στό
νου μου οί μέχρι σήμερα μελέτες
καί γνώσεις μου. 'Από τώρα δια
κρίνω καί πισιεύω δτι θά βρω στή
νέα κοσμοθεωρία τήν φωτεινή λεω
φόρο, πού τέρμα της θά είναι ή
αλήθεια ή δποία θά μέ. λυτρώση
άπό τήν άyνωσία».

Φίλε αναγνώστη, σου δψείλω 
καί έyώ μιά έξομολόyησι. uοταν 

διάβασα καί έyώ yιά πρώτη φορά 
τίς παραπάνω θεωρίες, εμεινα κα
τάπληκτος. Δέ.ν σου αποκρύπτω, 
δτι μέσα μου ξέσπασε μία ήθική 
καί νοητική έπανάστασις. uοσο καί 
αν εΙναι συνοπτικά διατυπωμένες 
αυτές οι θεωρίες μου προξένησαν 
έντύπωσι, 1i δέ. σαφήνεια καί ή 
λογικότης των μέ. σαyήνευσαν. 
'Εκείνο πού μου εκαμε τήν μεγα
λύτερη έντύπωσι είναι δτι ώς yε
νεσιουpyά αίτια, παρουσιάζει 
δσα μέχρι σήμερα είναι παραδεκτά 
σάν αίτιατά, σάν παράγωγα. Άξι
ολοyεΊ δλες τίς ουσίες της φύσε
ως καί τίς τοποθετεί στήν ίδια 
ίσοτιμία. Τίς ανυψώνει δέ. στον 
ίδιο βαθμό έκτιμήσεως καί λατρεί
ας. ΕΊναι τό πιό άξιοθαύμαστο 
σημείο της θε:.:,ρίας αυτης, πού 
πρέπει νά τό προσέξουμε καί νά 
τό έκτιμήσουμε. Λυτρώνει τήν α
νήσυχη καί άπαιτητική σκέψι από 
του νά αποζηια το αi:τιο του πρώ
του δημιουpyικου αtτίου των μέ
χρι του5ε γνωστών κοσμοθεωριών, 
ποί: βασανίζει κάθε λογικευμένη 
καί έλε(ιθερη σκέψι, ή δποία αξιοί 
πάντοτε είομό καί συνέπεια. Καί 
τουτο yιατί ιό πρώτο αίτιο τό το
ποθετεί στήν κατάστασι του χά
ους, πού είναι άπροσπέλαστη στήν 
ανθρώπινη διανόησι. 'Αποκαλύπτει 
δτι σέ. δλες τίς ουσίες της φύσεως 
φωλιάζει ή νομοτέλεια, ή ένδελε
χεια, ή δποία τίς δδηyεί στήν συ
νειδητοπο[ησι, στή θεοποίησι. Με
γαλειώδης, δσο καί παρήγορη α
ποκάλυψις, πού μας προκαλεί θαυ
μασμό καί γεμίζει αtσιοδοξία, αυ
τοεκτίμησι, αυτοπεποίθησ1- και 
χαρά, τά μέχρι τουδε έξόριστα 
άπό τόν παράδεισο καί άποyοη
τευμένα παιδιά του 'Αδάμ καί της 
Ευας. 

'Όπως είπαμε, ή άποκάλυψις αυ
τή εΤναι πάρα πολύ συνοπτική μέ. 
συμπεπυκνωμένα νοήματα διαη.Jπω
μένη σέ. όλίyες μόνον yραμμές. θά 
επρεπε ίσως yιά νά yίνη εϋκολα 
καταληπτή, νά διατυπωθη άναλυ
τ ικώτερα. 'Αλλά ή συμπαθής κου
κ ουβάyια συνιστα τουτο: «οι σύγ
χρονοι 'Έλληνες yιά νά καταλά-· 
βουν αύτά πού φανέρωσα πρέπει 

... 
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"Vά μελετήσουν έμπεριστατωμένα 
,:ά κατάλοιπα των άρχαίων · Έλ· 
λήνων φιλοσόφων». 'Ακολούθησα 
-κάι έyώ άπό χρόνια αύτη τη συμ-

!: βουλη. "Αρχισα άπό τόν 'Ησίοδο, 
, .ένετpύψησα στά σωζόμενα τοΟ 

Όρψέως και τοΟ Πυθαyόρου, των 
!>ύο τούτων κολοσσων τοΟ πνεύ
ματος και πρώτων θεμελιωτων κά

'-θε φιλοσοφίας, καt κατέληξα στη 
:μελέτη των παλαιων και συγχρό
νων φιλοσόφων και μυστηριολό
yων. 

Όμολοyω δτ ι τα γραπτά τοΟ 
'\Ιεωτέρου μας Φάουστ έξηyοΟν θαυ
μάσια τά δσα μέ άλληyορίες δια
τυπώνουν εκεί:νοι καί ταυτόχρονα 

;_ συμπληρώνονται οί παραπάνω ά-
• -ποκαλύψεις άπό τά δσα οί yίyαν

,:ες έκεινοι τοΟ πνεύματος μας ά
•φησαν σαν άνεκτίμητη κληρονομία.

t �Αλλά, προσέξατε. Τί εfναι έκεί:νο, 
-πού μας τραβάει σέ μιά ώρισμένη 

� 'κοσμοθεωρία, σέ μιά ώρισμένη 
�' νοοτροπία; Πιστεύω δτι άνάλοyα 

μέ την ψυχοσύνθεσί μας, δηλαδη ., μέ τόν συναισθηματισμό μας η τη 
'i νοητική μας ώριμότητα, παραδεχό

μεθα σάν ορθές καt άσrcαζόμαστε 
ώρισμένες άπόψεις σάν νό. εχουμε 

• μέ αύτές κάποια πνευματική συy-
1 yένεια καt αίσθανόμαστε yιά αύτές 
� μιά ίδιαίτερη ροπή. 'Έπειτα, ψpο
.,, νω, οτι δλα τά συστήματα, φιλο-

σοφικά, θρησκευτικά, μυστηριακά 
. εΙναι άπότοκα_ της εμπνεύσεως η 

της άπgκαλύψεως. Οί φορεί:ς της 
-πρώτης, άνάλοyα μέ την ίκανότη
,:ά τους, διατυπώνουν ώρισμένες 
απόψεις, πού κατώρθωσαν να στο
χαστοΟν και να συλλάβουν. Οί ά
-ποκαλυπτα1 δμως μεταδίδουν φα
νερά η συμβολικά δσα τό θεί:ον, 
πού ποδηγετεί πάντοτε στοργικά 
τούς άνθρώπους, άποκαλύπτει δσα 
κρίνει σαν συντελεστικά της προό
δου των, άνάλοyα μέ τις συνθηκες 
τοΟ τόπου καί τοΟ χρόνου, την 

• ώριμόιητα η την άφομοιωτικην ίκα-

• 
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νότητα των άνθρώπων της γης. 
UΟλες ομως οί προσπάθειες και 
των μέν και των δέ, άποβλέπουν 
νά άφυπνίσουν άπό την νάρκη τά 
παιδιά της γης, νά τά διαφωτίσουν 
καί νά τούς άποκαλύψουν τελικά 
τόν τρόπο ιοΟ λυτρωμοΟ της ψυ
χης των. 

Μή τρομάζετε ομως καί μήν ά
ποψύyε τε νά μελετήσετε δσα μας 
διέσωσε δ νεώτερος Φάουστ. Μη 
φοβηθητε δτι θά σας γκρεμίσουν 
τό πνευματικό σας οίκοδόμημα η 
θά νοθεύσουν τό πιστεύω σας. 'Όχι. 

'Έχω την γνώμη οτ ι, άντίθετα, 
θά σας κάμουν νά τό θεμελιώσετε 
σέ πιό γερές βάσεις. θά πετύχετε 
ετσι νά λατρεύετε τό θειον μέ 
-πλήρη έπίyνωσι της ύπάρξεώς Του
καί οπως ΤοΟ πρέπεt. 

Έκεί:νοι πο<J θά σκανδαλισθοΟν 
και θά μείνουν μετέωροι στό κενό, 
εάν τά διαβάσουν, θά ε1ναι οί δει
λοί, οί στεί:ροι τόν νουν, οί φανα· 
τικοι καί οί άνερμάτιστοι ίδεολο· 
yικως. 'Αλλά, αύτά δέν είναι 
γραμμένα γι' αύτούς. 

uοσα δίδω στη δημοσιότητα, τά 
άφιερώνω άποκλειστικά στούς εί
λικρινεί:ς καί στους σταθερούς ε
ρευνητές πού, άδιάκοπα καί συνε
χως, ζητοΟν, παντοΟ καί πάντοτε 
καί ύπό οίανδήποτε διατύπωσι και 
μορφή, την πραyματικη άλήθεια. 

Την άλήθεια νά είσθε βέβαιοι, 
πώς θά την βρη μόν.Jν έκεί:νος, 
πού είλικρινά την ποθεί: καί την 
άναζητεί: θαρραλέα, μέ άδούλωτη 
σκέψι καί χειραφετημένη συνεί-
δησι. 

uοταν δ εύτυχης και τολμηρός 
ερευνητής, ώπλισμένος μέ τίς άπα
ραίτητες ίκανότητες συναντήση 
την άλήθεια, πρόθυμα θά τήν ά· 
σπασθη, θά τήν άyκαλιάση, άδια
φορώνιας άπό ποΟ, πως, άπό 
ποιόν και μέ ποιόν τρόπο ερχε
ται νά τοΟ φανερωθη ... 
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'Η Δ11μητρα μετά της ύ.κολουfΗας της 

οι ΕΑΕΥ�ΙΝΙΟΙ 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ και ή παράδο
σις θεωρετ τούς Έλευσι· 

νίους ώς τό ένδοξώτερον και 
σεβαστότερον 1ερατεϊον της 
άρχα(ας έποχfjς. Παράδοσις 
παναρχαία, την ,εύερyετικην 
αύτων διά τάς άνθρωπίνας 
ψuχάς δρδ:σιν άνάyει εις την 
προϊστορίαν της χώρας μας, 
παρά τόν Ύ μηττόν κατ' άρ· 
χάς και βραδύτερον εις τάς 
παρά τόν Ίλισσόν 'Άγρας 
και την Έλευσϊνα. ΤοΟτο και 

Του ΔημητρLοu Α. ΊωαννLδη 

εις τό χρονικόν της ΠάpοU' 
μερικώς ύποδηλοΟται. Τό ερ· 
yον των 'Ελευσινίων, τιμώμε
νον παρά πάσης της άρχαιό· 
τητος και διατελοΟν ύπό την 
προστασίαν της πολιτείας, 
δεν θά ητο ύπερβολικόν να 
λεχθfi δτι άπετέλεσεν έπι αι
ώνας τόν κυριώτερον άyωyόν· 
κοινωνίας των άyνων ψυχων 
μετά τοΟ θείου, τό κυριώτε--
ρον δρyανον της άνόδου-τ(;)v 
παρά τούτων βαθέως μυηθέν 
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των πρός τό φως τοΟ ούρα· 
νοΟ. 

Έπόπτα ι των άληθειων 
της φύσεως και τοΟ πνεύμα· 
τος αύτης έπετ�λουν, ώς έ
λέyετο, ψυχουρy(αν, lκανην 
να δώσn εις τό άyνόν άνθρώ· 
πινον π�εΟ.μα τα πτερά έκεϊ
να πού ήμποροΟν να τοΟ έξα
σφαλ(σουν την αίωνίαν ζωήν. 

«Είνα ι εύτυχης ό ανθρωπος 
δστ ις είδε τα μυστήρια ταΟ· 
τα. 'Όστις δμως μείνη άμύη· 
τος και άμέτοχος αύτων, δεν 
δύναται να εχn την αύτην τύ· 
χην μετά θάνατον με τούς με· 

_μυημένους», περ ιλαμβάνε ι · 
κάπου ό όμηρ ικός ϋμνος πρός
την θεάν Δήμητραν.

«Εύτυχης δστις άποθνήσκε ι 

άφοΟ είδεν έκεϊνα. Δ ιό,:ι
γνωρίζει τα τοΟ τέλους της
ζωης' άλλα και περί της άρ·
χης αύτης», λέγει ό Π ίνδαρος. 

«Τρισόλβιο ι ol ίδόvτε5

της Έλευσίνος άσχοληθέv
τες, περί των έν αύτοϊς «σε
μνων όρy ίων», (σεμνων ερ
yων), καθώς ώνομάζοντο, 
συμφωνοΟσιν ε[ς τό δτι ούδtν 
κατωρθώθη να yνωσθft περι 
τούτων, περί των εlς τα μυ
στήρια ταΟτα « λεγομένων »· 
καί « δρωμένων», λόycp της 
τηρηθείσης ύπό των μεμυημέ
νων σιyης. 

Περιηλθον, βεβαίως, μέχρις 
ήμων συμβολισμοί τ ινες η 
συμβολικα( τινες ρήσεις, έξ 
ων δμως δεν δύναντα ι πολλά 
νό: συναχθωσι, πολλQ δε μα:λ· 
λον νό: άνασυσταθft, εστω 
καί μερικως, τό περ ιεχόμενον 
των μυήσεων. Λέγεται π.χ. 
περί της 1ερα:_ς κίστης καί τοΟ 
περιεχομένου αύτης, δπερ έ-

τα μυστήρια ταΟτα, δ ιότι μο·
νον ουτοι θό: ζωσι μετά θάνα·
τον. Δια τούς αλλους τίποτε
δεν θα είνα ι έκεϊ εύχάρ ιστον»,
εyραφεν ό Σοφοκλης, δ ιερμ�
νεύών την πε?ί των μυστηρι · 
ων της Έλευσϊνος yνώμην 
της έποχης του. 

'Επίσης καί ό 'Ισοκράτης 
ελεyεν δτι θό: είναι αίσιόδο· 
ξο ι δια' τόν θάνατον καί δ ια
<tην μετά τοΟτον α[ωνίαν ζω· 
ήν, οσο ι διηλθον έκ των, μυ·
στηρίων έκε(νων : «π:ρ ι τ� 
της τοΟ βίου τελευτης,. και 
τοΟ σύμπαντος αίωνος r.ιδιους 
τάς έλπίδας εχουσ ι». 

Πάντες οι σοβαρως περι τό 
� περιεχόμενον των μυστηρ ίων 'Η μύησις τοϋ Τριπτολέμου 

ί. 
. 
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1τεδεικνύετο κατά τάς μuή
-σε ις, ητο.ι κώνου πεύκης, ώοΟ 
Ή:αί όψεως, πάντων έκ χρu
-σοΟ. 'Ή περί το'J «κuκεωνος», 
-δστις προσεψέρετο κατ' αύ-
-τάς. Ώς καί περί τοΟ λεyομέ-
yοu: «ένήστεuσα, επιον τόν
χuκεωvα· ελαβον έκ τfjς κί
στης .... » καί περί αλλων τι
νων, πλην δμως, ώς προείπο
μεν, έλάχιστα έκ τούτων δύ
νανται νά συναχθωσι. 

Σuyyραψεϊς σύγχρονοι των 
μεγάλων έκείνων μuστηοίων, 
•μυηθέντες είς αύτά καί_ήναy
κασμένοι νά όμιλήσωσι περί
τfjς Έλεuσϊνος, σιyωσιν έπί
το'J έσωτερικοΟ περι,εχομένου
αυτων. 'Έχομεν τά παρα
δείγματα τοΟ Παυσανίοu καί
τοΟ Πορψuρίου, συyyραψέων
οι όποϊοι έν τούτοις εζησαν
ούχί είς τούς χρόνους της
άκμfjς των μυστηρίων.

«Τά δε έντός τοΟ τείχους
τοΟ ίεροΟ μοί άπηyόρειJσε καί
τό όνειρον νά yράφω καί είς
έκείνοuς, οί όποϊοι δεν ελα
βον μέρος είς την τέλεσιν των
μυστηρίων, δι' ϋσα έμποδί
ζονται άπό την θεάν, είναι
ψανερόν, νομίζω, οτι δεν εί
ναι δυνατόν είς αύτούς νά
πληροψορωνται» ( Παυσανίοu
Α' -'Αττικά).

«' ΑφοΟ ώδηyήθημεν ένώ- · 
πιον τοΟ Ίεροψάντοu, ουτος 
μας άναyινώσκει είς εν 
πέτρωμα (λίθινον βιβλίον) 
πράγματα, τά όποϊα δεν πρέ
πει έπί ποινft θανάτου ν' ά
νακοινώσωμεν είς κανένα» 
{Πορφύριος). 

'Αντιθέτως είναι κοινώς 

γνωστά, με πολλάς λεπτομε
ρείας, τά τfjς πομπfjς άπ' 'Α
θηνών είς Έλευσϊνα, καθ' ην 
ή τελετη έτελεϊτο πανδήμως 
μέχρι των πυλών τοΟ ίεροΟ 
περιβόλου. ΤαΟτα ϋμως άψο
ρωσι τό έξωτερικόν μέρος, 
την πρόσοψιν των μυστηρίων. 

'Ομοίως είναι yνωστη ή άλ
ληyορία περί τfjς άρπαyfjς 
τfjς Κόρης έκ τfjς έλληνικfjς 
παραδόσεως, ίδίως δε έκ τοΟ 
ΌμηρικοΟ ϋμνοu πρός την 
θεάν Δήμητραν. Ή άλληyο
ρία αϋτη προφανώς άναψέρε
ται είς νόμους τfjς πνευματι
κfjς φύσεως καί την άνάyκην _ 
της ιδρύσεως των μυστηρίων. 
'Απηλλαγμένη κατά τό δυνα
τόν των άλλο ιώσεων, των 
π,Jοσθηκων καί των διαστρο
φων•τάς όποίας κατά καιρούς 
αϋτη ύπέστη, εχει ώς έξης, 
ώς νομίζομεν, έν yενικαϊς 
τουλάχιστον yραμμαϊς: 

Ή θεία κόρη τfjς μεγάλης 
θεας παραμένουσα είς τόν 
'Όλuμπον παροpμθ:ται ύπό 
τοΟ ερωτος καί κόπτει τόν 
νάρκισσον. ΤοΟτο δμως συνε
πάyε1αι την άρπαyην αύτfjς 
ύπό των δυνάμεων τοΟ 'Άδοu, 
την δέσμευσίν της ύπό των 
δυνάμεων τοΟ yηΊνοu περι
βάλλοντος. Διά την έπάνοδον 
αύτfjς εtς τόν ούρανόν συν
τρέχουν ή 'Ολυμπία Μήτηρ 
αύτfjς, ητις ιδρύει τά μυστή
ρια, διδάσκουσα είς τόν Τρι
πτόλεμον την καλλιέρyειαν 
1fjς yf,jς, άλλά καί ό θεϊος 
αύτfjς μνηστήρ,6Έλεuθερεύς 
Διόνυσος, δστις έπαναψέρει 

, • (Ί 
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ταύτην εις τα Δώματα τοΟ 
i 'Ολύμπου. 

* 
* * 

Πολλά περί των 'Ελευσι
νίων έyράφησαν και πολλά 
εχουν λεχθη. Ύπέρ αύτων, 
περι αύτων και κατ' αύτων. 
Πλην ή ούσία τούτων, ό έν
δότερος αύτων λόγος, παρα
μένει δι' ήμας αyνωστος, 
δι' οϋς λόγους άνωτέρω έ
κτίθεται. 'Υποτίθεται δτι ή 

- μύησις συνίστατο εις την ά
ναπαράστασιν τοΟ δράματος
της ςχpΊΈαyης της Κόρης ε(ς
τα έν "Α yραις, δπου έτελοΟν
το τα «έλάσσονα» και ε(ς τα
της έπανόδου αύτης ε(ς τόν
'Όλυμπον, εις τα «μεγάλα»
έν 'Ελευσίνι. ΤαΟτα δμως
μόνον ε(κάζονται. Πρόκειται
περι ύποθέσεων, ανευ βεβαι
ώσεως τινός. 'Έχει μάλιστα
συντεθη καί ενα κείμενον σχε
τικως, έπι τη βάσει προφα·
νως τοΟ ΌμηρικοΟ ϋμνου
πρός την θεάν Δήμητραν, πε
ρι τοΟ παιζομένου δηθεν έν
'Ά yραις δράματος, συyyρα
ψέως άyνώστου. ΕΤναι δμως
άξιοπρόσεκτοt ε(ς τό κείμε
νον τοΟτο έκφράσεις τινές,
δια τό όποίον ό αyνωστος
έκείνος συyyραφεύς τονίζει
νοήματά τινα της άλληyορί
ας. Οϋτω μεταξύ αλλων φέ
ρει την θεάν Δήμητραν έν τQ
Όλύμπφ συνιστωσαν ε(ς την
Κόρην να μή έξέλθn τοΟ σπη
λαίου, ε(ς τό όποίον διέμενε·,
μηδέ να έπιχειρήσn να συλλέ
ξn τα γοητευτικά ανθη της

,.,\ 

ι 

yης. Την Κόρην δέ θελyο
μένην όπό των δυνάμεων τοΟ> 
ερωτος καί λέyουσαν έν μο
νολόyφ: « Έπι τοΟ κυανου 
και πολυπτύχου πέπλου μο� � 
διαποικίλλω δι' έλεφαντίνης
βελ6ινης τάς άναριθμήτους
μορφάς των δντων καί παν
τός πράγματος. Άπεπεράτω
σα την 1στορίαν των θεων
Διεποίκιλα τό τρομερόν πο
λυκέψαλον και χιλιόχειρον
χάος. 'Εκ τούτων τά πάντα
προηλθον. 'Αλλά τίς παρήyα
yεν αύτά ; 'Ά ! ό πατήρ των 
θεων μο1 τό εΤπε: Τά παρήyα
yεν ό ερως. • ο ερως, ό άρ
χαιότερος και ό νεώτερος των 
θεων. Πηγή άνεξάντλητος
πάσης δημιουργίας, πάσης 
μεταμορφώσεως και πάσης 
χαρας. Ώ! μεγάλε θεί, 
μόνε αyνωστε, μόνε άόρατε 
των άθανάτων καί μόνε πε
ριπόθητε. 'Ήκουσα νά λέγουν 
είς τά 'Ολυμπιακά μυστήρια
δτ ι ό ερως εΤναι ό ώραιότερος 
των θεων. Παρεδρεύει έπί 
πτερωτοΟ αρματος ε(ς τούς 
έξελιyμούς των άθανάτωv 
και την μίξιν των πρωτίστων 
ούσιων. Αύτός &yει τούς θαρ
ραλέους εκ τοΟ βuθοΟ της θα
λάσσης εtς τάς κcρυφάς του, 
α(θέρος, τούς ηρωας ε(ς τήv 
άθανασίαν. Γιyvώσκει τά:
πάντα. Διέρχεται ώς τό άρ
χικόν πΟρ δι' δλων των κό
σμων, κρατεί τάς κλείδας τοΟi· 
ούρανοΟ καί της yης». 

'Η άλληyο,:,ία περι της i<α·
θόδου της Κόρης των 'Ελευ
σινίων έκ τοΟ 'Ολύμπου ε(� 
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την yην εχει σχολιασθη ποι
- 1<ιλοτρόπως μέ κριτήρια ώς 

.έπί τό πλεϊστον ύποκειμεvι
κά. Είναι ψυσικόν το'Jτο ά-

• ,ψοΟ άντικειμεvικη έρμηνεία εί
-vαι τόσον δύσκολον νά δοθfi.
.Μία συνήθης παρερμηνεία
.είναι οτι ή κάθοδος της Κό-
9ης εικονίζει την λεyομένην
·«πτωσιν» της τελείας ψυχης
.εtς την άνθρ<;ι)πίνην κατάστα
-<Ο'LV. Ή έρμηνεία δμως αϋτη
4:ρχεται είς άντίθεσιν πρός τάς
καθολικάς ένερyείας τοΟ παν
-τοδυνάμου νόμου της έξελί
,ξεως, οστις αyει τά πάντα,
μορφάς καί πνεΟμα, έκ τοΟ
-ό:τελεστέρου π,ρός τό τελειό-
-τερον. Άλλου λοιπόν θά ε-

-π:ρεπεν, ώς νομίζομεν, νά άνα-
ζητηθfi iJ έρμηνεία. Πιθανως

είς νόμους φύσεως πνευμα τι
κης. Καί έδω εyκειται ή δυ-
σχέρεια. 

< 

i- ... 

Τά. 'Ελευσίνια έλειτούρyη
σαν έπί. πολλούς αtC)νας. 'Α
πό της προίστορίας της χώ� 
ρας μας, κατά τούς ιστορι
κούς χρόνους αύτης, μέχρι 
καί των πρώτων χριστι-:τνι
κων αtώνων. Είδον ήμέρας 
ύψίστης δόξης καί μεγάλης 
άκμης. '.fπηλθον ομως καί οί 
χρόνοι της παρακμης διά νά . 
άποσβεσθωσιν έν συνεχεί� 
καί ταΟτα όμου μέ την πτωσιν 
της ολης έλληνικης θρησκεί
ας, ης άπετέλεσαν εν των έ- . 
ξοχωτέρων πνευματικών όρ-
yάνων. 

..... 

<< 1 Ε Ρ Α Ο Δ Ο'Σ » 

('Απόσπασμα) 

. 'Ήμουν 
περπ�τητής μον-αχικός στό δρόμο 
πού ξεκι νίi ά.πό τήν 'Αθήνα κ' εχει 
-σημάδι του ίερό τήν Έλεuσ(να.
Τί ηταν γιά μένα αότός ό δρόμος πάντα

σά δρόμος της Ψuχης. . .

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑ ΝΟΣ 

. .
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Χ< Π ι σ τ ε ύ ω » 

Ή 'Αγάπη μuνο βαστάζει δλα τά φορτία 
Μπορώ νά βαστάζω δλα τά φορτία 

Τιατί ή 'Αγάπη είναι το μέγα Φορτίο ! 

Ή 'Αγάπη σηκώνει το βάρος τ' ούρανοϋ 
Μπορώ νά σηκώνω το βάρος τ' ούρανοϋ 
Ή 'Αγάπη ύπομένει τά μαρτύρια της πuρας 
Μπορώ νά υπομένω τά μαρτ.ύρια της πuρας 

Γιατ:ί ή 'Αγάπη εΙναι ό Οuρανος καί ή Πuρά ! 

Ή 'Αγάτcη πισ1εύει στή ·Ζωή καί στο Θάνάτο 
Ή 'Αγάπη πιστεύει στο Θαϋμα 
Μπορώ νά πιστεύω στή Ζωή καί στο Θάνατο 
Μπορώ νά πιστεύω στο Θαϋμα 

:Γιατί ή 'Αγάπη είναι ή Ζωή καί ό Θάνατος 
:Γιατι ή _'Αγάπη είναι το Θαϋμα ! 

Ή �Αγάπη προσεύχεται κ' ένεργεί 
•π 'Αγάπη άγρuπνεί
Μπορώ νά προσεύχομαι καί νά ένεργώ 
Μπορώ ά άγρuπνώ 

:Γιατί ή 'Αγάπη είναι Προσεuχή και Πράξη ! 
.Γιατί ή 'Αγάπη είναι ή μuστική 'Αγρuπνία ! 

Ή 'Αγάπη κρατάει δλα τά χαμόγελα χι δλα τά δάκρuα 
Μπορώ νά. χαμογελώ χαί γά κλαίω δλα τά δάκρuα 

Τιατl. ή 'Αγάπη είναι ή Χαρούμενη-θλίψη! 

... 
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Ή 'Αγάπη δίνει τον 'Άρτο καί τον ΟΙνο 
'Εγγύηση γιά την Αίωνιότητα 
Μπορώ νά μεταλάβω τον 'Άρτο καί τον ΟΙνο 
'Εγγύηση γιά την Αίωνιότητα 

Γιατί ή 'Αγάπη εΙναι ό Μuστικος Δείπνος! 
Κ' ή Μεγ(iλη 'Υπόσχεση! 

Ή 'Αγάπη επλασε τον 'Άνθρωπο 
Ή 'Αγάπη έδώρησε το Φως 
Πιστευω στον 'Άνθρωπο 
Πιστεύω στην 'Αγάπη 

Γιατί ή 'Αγάπη είναι το Φως καί ή Δωρεά ! 
Γιατί ή 'Αγάπη εlναι ό 'Άνθρωπος! 

( « Ή ε;τοχ1Ί του ϋπνου 

καί της αγρύπνιας», 1930) 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΛΗ 

Δεν ξέρω τ' ονομά σου 

Δέν ξέρω τ' ονομά σοu. Εϊτε δμως Θεό, εϊτε Φύση, 
Νοϋ, Νόμο, Αίτία, εϊτε Ρuθμο τοϋ κόσμου 
σέ καλοϋνε, δέ ρωτώ νά μάθω. 
Ξέρω μονάχα καί βαθιά το νοιώθω 
πώς καμιά ποτέ 
δύναμη η σοφία δέ θα καταλύσει 
το Ναό σοu έντός μοu. 

Καl ξέρω άκόμα πώς αν με καλέσης 
κάποτε μπροστά σοu 
καl με ρωτήσης γιά τά κρίματά μοu, 
βαριά καl μύρια θά σοϋ πω πώς εϊταν 

- μά δεν τά θuμ&μαι.

Δεν τά θuμαμαι, γιατί πάντα' κι οσον 
καιρο πορεύτηκα στη Γης με τούς άνθρώποuς 
σε χώρες δποιες κι δποιοuς τόπους, 
κοντά σοu πάντα πάσκισα έγώ νάμαι. 

� , '

( "Συμφω,•ικά παράφωνα,.). 
/ 
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ΝΙΚ. ΒΟΚΟΒΙΤΣ 

Για την Ειρήνη 

Μετά τραγούδια μαι;, 
χαρούμενα βεγγαλικά στή Νύχτα, 
με τούς μελωδικούς σκοπούς της 'Αγάπης, 
σαι; καλούμε, 
γιοματοι έλπLδει; κι ονειpα l γιά τήν Είpήνη ! 

Με της ψυχηι; τά δράματα άπό φως, 
τήν όμοpφιά σαι; δείχνουμε του Κόσμου ! 
Νά τά λουλούδια άπ' της Χαpαι; τόν κόρφο! 
Νατα, 
της καλωσύνηι; τά γλυκά χαμόγελα γιά σαι;. 
Γιά σαι;, 
με τά λευκά μαντήλια, 
κάνομε σήματα ναpθε'ί τό πρώτο καλοκαίρι ! 
Θέλομε νά χοpτάσετε τήν πίκρα της καpδιαι; μαι;. 

Νά πιητε άπό τό πέτρινο ποτήρι μαι; τον ηλιο ! 
Έλατε άδέpφια, άδέpφια μου ! 
Κι οί δρόμοι εΙναι σπαpμένοι, 
με τούς άνθούς άπ' τό αlμα μας ! 
'Απ' τά παpάθυpά μας, 
σκοpπαμε τά τριαντάφυλλα της πεpισυλλογηc; 

(μας. 

Στήν άνοιχτή παλάμη σας λαφpοπατα ή Ζωή ! 
Κόφτε τούς κάβους πρώτοι έσείς , Καπεταναίοι, 
κι έλατε ! 
ΠpLμα φυσάει τό πέλαγο κι ή αύγή pοδοχαpάζει. 

Δόστε πανιά στούς πόθους μας κι άγέpα νά 
( σαλπάρουν, 

τώpα πού ή Γη νειpεύεται νά φτάσει τό φεγγάρι ! 
'Εκεί ψηλά, θά δείτε τό Θεό ! 

«<tι\ολοyική- Βραδυνή», 10.9.1958 
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ΠΡ ΑΓΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ 

ΙΣΤΟΡ.ΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΝΔΙΕΣ 

• 

ΣΗΜΕΡ Α θά σας διηyηθω μιά
ίστορία. Τή διάβάσα κάπου στά 

ψιλά yράμ:1ατα μιας έφημερίδας, 
έκεϊ πού δημοσιεύονται συνήθως 
τά μή συνταρακτικά καί' τά κάπως 
αδιάφορα yεyονότα. 

Ή ί:ηο,:�.ία αύτή yίνεται σέ μι1: 
από τίς βόρειες yωνιές των απέ
ραντων Ίνδιων. Εlναι ίσωρία έ:νός 
ανθρώπου πού αποτραβήχτηκε από 
τά έyκόσμια, σέ. μιά μονήρη άσκη
ση, πού θά τόν προετοίμαζε νά 
,ξαναyυ,:�ίση, οσο yίνεται ακέραιος 
καί πλήρης, ανάμεσα στά πλήθη 
των αSελφων του. ΕΙναι ή ίστορία 
του Σβάμι Καριομάτι, έ:νός άνδpα 
,τερίπου 45 έτων, πού ακριβως πά
νω στην πιό yόνιμη ώριuότητα της 
ζωης 1ου ύποβλήθηκε, ισως, στόν 
τραχύτερο αύτοκα ιαναyκασμό .. 

Γόνος μιας πατριαρχικης οίκο
yένειας, αίσθάνεται από νωρίς ί
διαίτεpη κλίση yιά τίς πνευ;.ιατι
κές ένασχολήσεις. ΦJση θεωρητική 
καί ρομαντική στά έφηβικά του 
:χρόνια, διακατέχεται από τή θεία 
διδασκαλία του Βούδδα. Για μιά 
σηyμή, καθώς λέyει 6 ίδιος, ε
νοιωσε πώς 6 προορισ,1ός του η
ταν ν' αφιερωθη στη διδαχή του 
Μποτισάτβα. Ά νηλαμβανόταν τόν 
κόσμο καί τη ζωή σάν μιά πλε
κτάνη απατηλων φαινομένων, πού 
δέν εκαναν τίποτ' ά\λο από του 
νά τρέφουν τά. πάθη του ανθρώπου 
καl τελικά νά τόν ύποδουλώνουν 
σ' αύτά. 

Τοϋ Κωστη Λ. Μεραvαίοu 

κι' α..'Jrός τη μεy.χλη άσκηση καί 
ού:.ηασιι·<ά ν' άπαρνηθη καί τόν 
κόσ,10 καί τόν έαυτό του. Δίπλα 
ομως σ' αύτή τή θρησκευ6μενη θέ
ώpηση της ζωης καί των προβλη
μάτων τη:; αίσaανόταν αrίθασJ καί 
δρμητικό τό ρευμα αύτης της ζωης 
κι' αντιλαμβανόταν, οσο περνουσε 
6 καιρός, πώς ή ζωή, εστω καί σάν 
φαινόμενο, δέν παJει ν' αποτελη 
πρα yμαηκότητα, καί πώς, ισως, 
ή μόνη σωσιή στάση απέναντί της 
είναι νά ζήσJψε στην αληθινή 
πληρότητά της. νά κατανοήσωμε 
την πληρότητά της αύrή, yιά νά 
μπορέσωμε ν' αντλήσωμε την εύ
δαιuονία πού περικλείνει. 

Στό πρωταρχικό θέλ yητρο της 
βουδδιστικης δι ,ασ.ωλίας, έρχόταν 
τώρα ν.:':ι: προστεθη ή yοητεία της 
yνώσης, της λοyικης, της έπιστη
μονικης yνώσης. 

Ό Καριομάτι ηξερε πώς πέρα 
από τήν πατρίδα του, σέ. μιά άλ
λη ηπει.,:>, σιην Εύ,:�ώπη, τό άν
θρώπινο πνευ_1α εΙχε διαyράψει μιά 
καταπληκτική πορεί-:χ καί πώς 6 
άν3ρωπος μ' εναν σyεδόν ήρωϊκό 
άyωνα, αποσπουσε, χιλΊετηρίδες 
τώρα, τά μυστικά από τόν φυσικό 
κόσμο οπου ζουσε, καί δημιουρ
yουσε θαυμαστά ερyα, 

Οίκονομικά ανεξάρτητος, άπο
ψασίζει, 6 ανατολίτης αύτός μέ τη 
βαθειά σοqiία, την δδοιπορία πρός 
τή Δύση. Δε·ωπέντε δλόκληρα 
χρόνια παρακολουθεί: έπιστημες. 

'Έπρεπε λοιπόν ν' αναδεχθη Δέν άποταμιεύει μόνο yνώσεις, άλ-

'Από τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ, 12.10.1958 

. . 
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λό: διαvοίyει lσάρ-1θμοι:,ς φωταγω· 
i' γους στό μυστήριο του φυσικου 

1<όσμου. Βλέπει πώς σέ κάθε τι που 
όπάρχει περικλείνεται καί ενας βα· 
�ύτε;:�ος λόγος καί πώς έκεινο ποι) 
-παρουσιάζεται σαν _ενα φαινόμενο 
;εΙναι ή άπλη έπιφάνεια ένός ά· 
προσμέτρητου βά!Jοuς. 

Καί σ' αύτό τό βάθος ύπάρχt'Ι. 
·τό κοινό ένωτικό σημείο που συν·
·δέει τά πάντα. Ό κόσμος δεν ά·
,τοτελει άνε�ήyητο yριφο. • Απαιτεί:
-μιό: βαθ,1ιαία πορεία άνάμε:1ά του,
-που δ τελικός; της σκοπός εΙναι ή
ιάνα'<άλυψη της ούσίας καί της ση·
-μασίας του. Καί ή εκφραση του
-τελικου αυτου σκοπου εfναι δ αν·
'tlρωπος. Τό άνθρώτιινο πνευμα, πού
:είναι τό ορyανο yι' αύτή τήν άνα·
κάλυψη, εΊναι ταυτόχρονα καί ή
-καιάληξή της. Γιατί δλα πρέπει
-vό: συσσωρεuβουν, πρέrιει να έντα·
:χ_θουν, πρέπει νά καταυyαστουν
,από τό φως του καινά άντανακλα·
<σθουν πάλι στό ίδιο πνευμα, δπου
ιθά yίνη ή έναρμόνι::τή τους, ή με·
γάλη συνταύτιση.

Α•1τό διαπιστώνει δ νέ')ς ακομη 
�Ινδός. 'Αλλά μαζί μέ τοί3το παρα· 
-τηρεί: πώς ή έπιστημονική μέθοδος,
ιάνιί να συyκλίνη πρός τό άνθρώ·
πινο πνευμα, άντί νά φωτίζη καί
Ύά φωτίζεται άπό τόν άνθρωπο,
«'>ιεξάyεται μέσα σέ μιά άτμόσφαι·
,ρα έξωανθρώπινης άπομόνωσης. Ή
γνώση καταντάει να yίνη ενα νοη·
-τικό παιχνίδι καί στις ψυχές των
ιάνθρώπων δέν παρατηρειτάι καμ·
,μιά μεταβολή καί πρό παντός
,καμμια διε:Jρυνση των δριζόντων
,:ους.

Οί ανθρωποι πού τώρα ζουν σέ 
-τεράστιες πολιτειες, πού κα�ημε·
ιρινά συνωθουνται κατά μυριάδες
ιστίς μεγάλες άρτηρίες τους, εΊναι
-περίεργα καl άκατανόητα οντα,
-που κυκ:λοφορουν σχεδόν σπα·
rσμωδικά κάτω άπό η;�ν πίεση τυ·
.φλων καl άδυσώπητων άναyκων.
Διαγκωνίζονται κα3ημερινα στή
ζωή τους, ε1ναι οί γείτονες της
::κάθε στιyμης κι' δμως τίποτα δεν
-τούς συvδέει. Περιφέρονται σάν
<lχyνωστοι μέσα σέ μιά άχανη ερη·
ιμο_ 'Αλλά αύτό δεν μπορεί νά

...,.,. 

εΙναι ·τuχαιο. Τίποτε άλλωστε δέν 
γίνεται τυχαια, πρέπει λοιπόν νά 
άναζητηθη καi. νά εύpεθη ή αιτία 
του. Για τουτο δμως χρειάζεται 
σκέψη καί πρό παντός �;:�ε�1η με· 
λέτη. vΕπειτα λοιπόν από δεκαπέν· 
η: χρόνια άπουσίας στήν πολυ· 
θόρυβη Εύρώπη, ό ξενηιεμένος 
ξαναyυpίζει στήν πατρί:>α του. Ώ· 
πλισμένος μέ γνώση καί καινούρ· 
yια σοφία, προσπαθεί: να βοηθήση 
τόν τόπο του, συμβάλλοντας στήν 
άνάπτυξη του πολιτισμοϋ του. Άλ· 
λά καί πάλι ή ίδια δι::χ,ι(σιωση. 
Πραyματοποιοϋνται πολιτιστικές 
πρόοδοι, άλλά τό άνθρώπινο πρό· 
βλημα πα_Jαμένει άκέραιο. 

WΕτσι λοιπόν, στό μεσοστράτι 
1 ης ζωης του, αποφασίζtι δ Σβάμι 
Καριομάτι τή μεγάλη του ασκη· 
ση. Ξεκινάει yιά τό μεγάλο δά· 
σος, διαλέγει μιά έρημική γωνιά, 
διαρρυθμίζει τα του βί ')U του καί 
κάθεται σιωπηλός, άναπολC-ντας τή 
γνώση του καί τήν έμπειρία του, 
καί προσπαθεί: νά δη ποιος -έπί τέ
λους είναι δ δρόμος που πρέπει 
νά πάρη δ άνθρωπος yιά να σωθη. 

Καί ένω ξαφνικά καθόταν καί 
στοχαζόταν δλ' αύτά, μια στιγμή, 
σαν αστραψιά, του γεννήθηκε τό 
μεγάλο έρώτημα : « Ξέ_Jω τόσα και 
τόσα yιά τόν κόσμο, μια τή φύση, 
yιά τά οντα πού ύπάρχουν. 'Αλλά 
τί ξέρω yια τόν έαυτό μου; Τί εΙ
μαι έyώ ;». Καί τότε μονJμιας νοιώ
θει να τόν πλημμυρίζη ή μεγάλη 
απορία καί αύτόματα αρχίζει νά 
τοποθετη τόν έαυτό του ανάμεσα 
στόν κόσμο. Ό κόσμος δμως ύ· 
πάρχει σαν σύνολο σκέψεων πού 
ξεκινοϋν από τόν ανθρώπινο έαυ· 
τό μας. Τό κέντρο του κατά συ· 
νέπεια εΙναι δ άνθρωπος. UΟλα 
ταλλα είναι δ διάκοσμός του. 'Έ· 
χουν λόcγο ύπάρξεως, έφ'_ δσον ύ· 
πάρχει δ άνθρωπος. Και τότε τί 
αντιπροσωπεύει ή ζωή του ανθρώ
που μέσα σ' αύτόν τόν κόσμο; 

Πως θά κριθη καί ποϋθε θά προσ
qιορισθη, πως θά άνακαλυφθη αύ· 
τός δ δεσμός; Μόνον αν άναμε· 
τρήσωμε κι' άναλοyισθουμε τις 
σχέσεις μας μέ τους άλλους αν· 
θρώπους. Νά λοιπόν που χρειάζΈ.-
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ται ή αύτοσυσπείρωση, ή συγκέν
τρωση στόν ίδιο μας τόν έαυτό, 
γιατί μοναχα ετσι θα συλλαβωμε 
τα νήματα ίιού μας συνδεουν μέ 
ό,τι ύττάρχει. Τί είμαστε; Μια ψου
χτα χωμα. Αύτό· τό χωμα όμως 
είναι μια δυνατότητα εύτυχίας. 
Την κραται-tε στην παλάμη μας, 
πρέπει ομως αύτη ή παλαμη ν' ά
νοιχτη και να δεχτη το ζωοποιό 
ψως του ηλιου. ·Αν τήν κρατήσω
με κλειστη, το χωμα θα νε,φωθη 
καί θα ψθαρη καί uαζί μ' αύτο θά 
σαπίση καί το χεr.ι μας Στή ζωή 
όμως ποι,ευόμαστε μέ σφιyμενες 
τίς yροθιες μας. Κι' άΨί για τή 
q;ιλική χειραψία, δοκιμαζόuαστε 
όλοενα άττο συyκρουσεις καί τήν 
ά,<αταvοησία Καί ή καρδιά μας 
καθε τόσο δέχεται τις βαθειές χα
ρακιές της q:ποyοητευσης Ποrε'Jό
μασ:ε ξενοι : άναμεσα στους όμοι
ους μας, ένω είμαστε άδελψοί 'Α
φήσα11ε όι-tως ττο rε άδέσμευτο αύ 
το rό άδελq;ι'<ό αίσθημα, πού ψτε
ροκοπάει ά;ιεληιJuένα μέσα μας, 
ζητων1ας τή ),, ευτεpιά του; Καθή
σα· .. ε ποτέ να συλλοyιστουμε τό τί 
άκριβως θε\ουμε; Προδώσi:χμε τα 
άvθρώτ ιvα ποωτεια μας, yιά εω

τιττοτενιο τ,ινα1<ιο q:ακης. Ζουμε 
yια να χορταίνωμ τήν έψήμερη 
πεϊνα μας, ένC1 ή ψJΧή μας λιyο
θυμαει ά•ιό τήν αJ'fε:ηη δίψα της. 

Καί τότε, μέ:Jα σ.ή cωτ,ή του έ- _ 

ρημικου δάσους του, δ Σβάμι Κ� 
ριομάτι άντίκρυσε τήν άνθρώπιντι 
άποκαλυψη. Ειδε τή ψοβερή συμβατ
τικοτητα οπου ζουν οί άνθρωποι. 
καί μαζί τήν άπέραντη δυστυχία:. 
τους, Είδε πc;;ς ποτέ δέν yνcφι
σαν τόν έαυτό τους κι' ετσι τό 
πρόδωσαν μαζί μέ τούς άλλους:. 
άνθρώπινους άδελψοί.ς. Κι' δ πό-· 
νος του ηταν βαθύς yιατi. ηταν· 
ό πόνος ολης της ,πλάσης. 

Ξεκίνησε λοιπόν άπό τήν έρημιά: 
του για τi.ς πολιτείες καί τό: χω
ρια των άvθρωπωv- τό βλέμμα· του, 
ψλοyισμενο άπό τήν άyάπη καL 
δακρυσμένο άπό τήν όδύνη άρ
χισε ν' άναζητα σέ κάθε συνα
παντημα τό άδελφικό βλέμμα. Τό· 
yί�ρευε άσ�αματητα �Ηξερε πώς: 
άπό τη στιγμή που θα τό συναν
τουσε, θάpχιζε ή μεταμόρψωση. ΚαL 
ηξερε πως θα τό βρη, γιατί οί ψυ- · 
χές, οσο κι' αν εrvαι ,καταθλιιιμfνες� 
τιεριμενουν. Γνωριζε πG.::ς όλοι θέ
λουν τήν άcνοσίωση καί τήν εμτιι
στη αψεση, yιαϊί τουτο είναι Τ\\ 
άρχή της εύ5αι•1ονίας Έκεινος ε{
χε γνωρίσει τόν έαυτό του, καl ύ
πηρετC,ντας τον ύπηρετουσε ολους. 
τούς άλλους. Ή μοϊρα του άνθρώ
που είναι ν' άνακαλίψη τήν άν
θρωπια του. Ό Σβά:1ι Καριομάτι:. 
άyαττουσε τούς άνθρώπους καl ήι 
διδαχή' καί ή ζώή του είv.:χι έκεϊνο, 
πού yυρεJεt καί ή δική μας ζωή. 

Πολλοt φοβοϋvται vά έμπιστευθοϋv στον έαυτό τους. Μεγάλα> 
λάθος ! 'Όσο βαθύτερα είσέρχεσθε στόv εαυτό σας, τόσο περισσότε
ρο πραγματικώτερα μπορείτε vά βασισθη:τε σ' αότόv. 

Annίe Besant 

. Mόvov ή άλήθεια κυριαρχεί στό τέλος .. Το ψέϋδΌς μπορεί v' άν.
θίσn πρόσκαιρα, άλλά είναι σάv το φuτδ ΠΟV εχει καποια ά:ρρώστιCΣ 
στή ρίζα του. Γρήγορα ή ρίζα σαπίζεL καl. τ:ό.τΕο αρχίζει vά μαραfv�ταl!. 
καl. τό δρατό μέρος τοϋ φuτοϋ ..• 

'Ινδικό ρητ.όι 
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Ot Πρωτοπόροι της 'Επιστήμης 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ 

ΣΤΗΝ - ΕΞΕΛΙΞΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

•, 

'Ένα έvδιαφέροv άρθρο τοϋ 1910 
τοϋ �αθηγητοϋ Alfred Russel Wallace

ΟΛΑ τα σφάλματα: εκείνων
που διεστρέβλωσα:ν το θέμα 

-:της εξελίξεως σε κάτι πού άποκα:
J..είτα:ι, κάκιστα:, Δ:χρβινισμος 
-προήλθαν από την δπόθzσιν δτι 
-ή ζωη είνε συνέπεια: οργα:νώσε-
<ως. ΊΌυτο είνε ακατανόητον. Ή
1-;ωή, δπως την ποι:ρα:δέχθηκε δ
Huxley είνε ή α1τία: κ:χί δχι ή
συνέπεια της οργανώσεως. llα-
1[Jα8εχθητε τη ζωή, καί ή δπόθε
-σις της εξελίξεως είyε επαρκής,
:χωρίς να χρειάζεται απαντήσεις.
Παραδεχθητε πρωτα: την οργά-

. -νωσι ώς πηγη καί α1τία: της
·1;ωης, κα:ί χάνεσθε σ· ενα: λα:βύ
. {Jινθο παραφροσύνης.

Νομίζω δτι δπάρχει αλάνθαστη 
4πόδειξις για την καθοδήγησι καί 
τον ελεγχο στη φυσικη σuσκευη 
-χάθε ζωντος πλάσματος. Σκεφθη
'"tε, προς στιγμήν, το ζ-ήτημα της 
�ια;τροφής. οι ανθρωποι των δια;
ψόρων φυλων τρώγουν διάφορες 
-τροφές. οι ανθρωποι της 1δία;ς 
φυλής μπορουy yά εφαρμόζουν 
οίαιτα; τόσο διαφορετικη καί ξε
χωριστη δσο είνε ή κιμωλία από 
το τυρί. • Αλλά σ· δλες τίς περιπτώ
σεις έχομε το ίδιο αποτέλεσμα. 
·CH τροφη μεταβάλλεται σε αίμα.

"' 'Τουτο εlνε αρκετά ενδιαφέρον, 

... �" · .. ' 

αρκετά αξιοθαύμαστο, &ρκετα 
εκπληκτικό· αλλά σημειώσατε τί 
επακολουθεί. 

Το αίμα αυτό, πού κυκλοφο
ρεί δια του σώματος, μετατρέπε
ται σ· ενα σημείο σε τρίχες καί 
σε αλλο σε νύχια. • Αλλου μετατρέ
πεται σz κόκκαλα. καί αλλeυ σε 
ίστούς καί καθ' δν χρόνον μετα
βάλλεται σε δέρμα, μεταβάλλε
ται επίσης σε νευρα. Γίνεται αμέ
σως το κόκκαλο του δακτύλου μου 
καί το μάτι της κεφαλής μου. 
Ό δλισμος χαλκεύει λέξεις, δπως 
ή έκκρισις, αλλά 1 καμμιά λέξις 
πού να σημαίνη ασυνείδητος καί 
τuχα:ία; ενέργεια:, δεν μπορεί yά 
εξηγήση το μυστήριο αυτό. Σκε
φθητε το αυτό ... 

Το α:ίμα στις φλέβες μας γίνε
ται σ· εyα σημείο εyα; νύχι του 
δακτύλου, μια σκλ ηρη κερατοει
δης ουσία: με μία: διακριτικη κα:ί 
ξεχωριστη επιφάνεια;, δφη κα:ί χα
ρακτήρα:. Καί γίνεται επίσης τρί
χωμα: του κεφαλιου μας. Πως 
α;υτο το ίδιο ρευστό, ασυνείδητα 
καί χωρίς διάνοια, εκτελεί δλα 
αυτά τα τόσο διαcρορετικα καί 

, θαυμάσια: καθήκοντα; Μη Αησμο· 
yείτε πως ή ενέργεια; α;υτη του 
α:ϊματος είναι ακατάπαυστη καί 
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συνεχίζεται μέχρι τη στιyμη του 
θανάτου. 

Το μυστηριώδες ιχύτο δypo που 
ονομάζεται ιχΙμιχ είναι το πιο πο
λυάσχολο πpαyμιχ στη yή αοτή. 
Αύτο δήμιουpyεί τά κέρατα: χαί 
τα δέρματα των ζώων, τά. πτερά 
κιχί τά ράμφη των πουλιών, τά 
λέπια_ κιχί τά κόκκα:λα των έρπε
των, τά πτερά καί τά μάτια των 
έντόμων, τους έyκεφάλους των 
ποιητών καί τούς μυς των έρyιχ
των. Αύτο ένεpyεί τη χώνευσι σε 
δλους μας, έπισκευάζει Ίχπολε
σθέντας ιστούς, &:ποκαθιστα τίς 
δυνάμεις μας, μας δημιουργεί 
καί μας &:ναδημιουpyεί κάθε ωpα 
της fιμέρας. 

Δεν είναι λοιπον παραφροσύνη 
δτdν λέμε οτι το αίμα μπορεί νά 
κάνη ολα α:οτά πού ε[ναι τόσο 
&:ξιοθιχύμιχστα. καί διάφορα πpά
yμιχτιχ μόνο του καί χωρίς συνεί
δηση, χωρίς . κιχθοδήyησι, ρέει 
στο άκρον ένος δακτύλου κιχί γί
νεται τυχαίως νύχι η &:νεβαίνει 
στο κρανίο καί κατα τύχψ 
γίνεται κόμη ; Είναι περισσότερο 
σύμφωνο με τη λοyικη αν ποσμε 
δτι το αΙμα κάνει αοτη τiιv έp
yασία μόνο του καί χωρίς πpό&�
σι να το κάμη η δτι κάθοδηγείται 
σοφα στον προορισμό του d:.πο 
μία συνειδητη διεύθυνσι ; Ποια 
θεωρία ε[ναι λοyικ�τεpη; 

Δεν μποpω νά καταλάβω πως 
· ενας vους με κpίσι κιχί χωρίς πpο
κατάλ ηψι, έντελως έvήμεpος τής
καταπλ ηκτικης αοτης ένεpyεί.ας,
μπορεί γά πείση τον εαυτό του
νά ·πιστεύση δτι δλη αοτη fι δ�α
δικιχσίιχ είναι ενα τυφλο καί d:ctυ
νείδητο συμβάν.

Μπορεί νά μη μας εfνε δυν�-

,• 
-·

τον νά πουμε πως yίνετα� ή κ:α
θοδήyησ, κιχί &:πο ποίες &:κpιβως; 
δυνάμεις, αλλά δι' δσο.υς εχου..,. 
μάτια δ�ά Υ<Χ ολέπΙ:JUV κα;ί νου συ
νειθισμένο νά &:ντανα.κλα, στα:

πλέον μικροσκοπ�κά κύτταρα, στο, 
αΙμα, σ' δλόκληpη τrι γη καL 
δια μέσου του &:στρrι.οο σύμπα
,τος - του ιδικου μ;ας; μι-κpου> 
σύμπαντος, δπως μποpουμε· να. 
το πουμε - δπάpχεc νοιfιμων καL 
συνειδητrι διεύθυνσις. με. μeά λέξc... 
ύπάpχει Νους. 

Πρέπει νά διευpύνο,με τ.ήν δpα
σί μας. Πpέπεσ να δουμε πεpισ.
σότεpα οντ.ιχ εις το σύμπα.ν έκτοι; 
&:πο fιμας τοvς ίδtους. 

'Οφείλομε, νομίζω, νά &:να-. 
γνωρίσωμε δτι μεταξύ του ανθρώ
που: καί του τελικου θεου ύπάp- · 
χει ενα σχεδον ά.πεερο πληθος 
οντων, 7tQ.1J eκ.τεJ.ουν καθήκοντα.. 
στο σύμπχν, που ε[ν�ι τόσο κα
θωpισμέn καί σημαντικά, δσο ε[
ναι έκείνα πού εχομε να εκτελέ
σωμε fιμεις επί τ.ης γης,. 

Φαντάζομα:ι δτ.1 τ.ο σύμπαν κιχ-
. τοικείτιχι· d:.πο πνεύματα - δηλιχ

δη &:πο οντα διανοητικά με δυνά
μεις κα.ί καθ-ήκον:tα., συyyενΎ) 
προς ·cα δικά μας. &.λλά πολι,-., 
μεγαλύτερα.. Νομίζω πως όπάp
χει μαι: βαθμιαία άνοδος &:πο τοy, 
άνθρωπο προς τ.ά άνω καί εμ
πρός, διά μέσω μιας. &:τελευτή
του σχεδ.ον λεγeωνος τέτοιων ον
τ.ων, προς τήν Πρώτην Αιτίαν,. 
περί τ.ης δποίιχς. μας εΙναι αδύ
να.το νά δμιλήσωμε. Δι' Αύτης. 
τ.ά &.τελείωτιχ α.ύτ.ά οντιχ ένεpyουΥ" 
κα.ί πpα.γμιχτρποιουν, αλλ' Αύτ"ΥΒ 
ή ίδια πιθανον . -νά μήν εχη πpα.
yμα.τικrι επα.φη με τrι γη μα.ς. 

Δεν έννοω δτι δ ελεyχος τω'!Ι' 
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σω'μάτωy μας ειyα;ι αοτόματος η 
δτι είναι φυσικη επέμβασις. Ό · 
ελεγχος δεσμείιετα;ι βεβαίως άπο 
Ύόμους ·που είνε άπόλυτοι καί 
αyα;μφισο·ήτητοι Οσοy εκεί\/Οι ΠΟΙJ 
διέπουν τον άνθρ_ωπο καί το σίιμ
παv αοτου. 'ΑσφαλίiΊς, ή επιτυ
χί·α τοίιτου εξαρτάται κατα μέγα 
μέρος άπο μας. 

Πιστείιω πω; επηρεαζόμαστε 
χωρίς σίιγκρουση κα:ί δ�ι δ χει
ρισμος των σωμάτων μας είναι 
τουλάχιστον τόσο δ{ισκολος οι' 
αοτους που εχουv άvαλάβει του
τοv, δσοv . ειvαι, άς πουμε, ή 
καλλιέργεια του πλαv1ιτου αοτου 
για μας. 

Ί'ώρα ερχόμαστε σ' εvα μεγά
λο ζήτημα. Ε�αι το ζήτημα 
του Σκοπου. 'Υπάρχει καθοδή 
γησις καί ελεγχος η είναι το κά
θε τι άποτέλεσμα της τίιχης; Εί
μαστε μεμονωμένοι στον κόσμο 
κ_αί άνευ σημασίας στο όπόλοιπο 
σίιμπαv ; 'Ή είμαστε εvα, «σε μια 
κλίμακα πλασμάτων», μια ίεραρ
χία όντων; 

Μπορείτε να εξετάσετε αι'ιτο 
το θέμα μέσα στ-r1 μεταφυσική 
άτραπό, η σαν άνθρωπος της ά
κρι6ους επιστήμγ1ς, με την παρα
τήρησι της φυσικής σφαίρας καί 
της άνταvακλάσεως επί των δρα
των καί άπτων άντικειμένων. Ή 
δική μου συμβολή, είναι συμβολή 
έπιστήμονος φυσιοδίφου, άνθρώ
που που μελετά το περιβάλλον 
του δια να ίογ, που εδρίσκεται. 
Καί το συμπέρασμα στο δποϊον 
καταλήγω είνε τουτο : "Οτι παν
του, οχι έσω κι' εκεί, άλλα παv
του, καί στίς ελάχιστες ενέργειες 
της φίισεως στίς δπο ίες εlσέδυ
-σεν ή άνθρωπίνη παρατήρησις, 

δπάρχει σκοπός καί συνεχής κα
θοδήγησις καί ελεγχος. 

Πιστείιω δτι όπάρχει σκοπός 
στην δημιουργία. Τον συναντώ 
πα:ντου δπου καί ;α στραφω. Δέy 
μπορG> να εξετάσ τήv μικρότ_ερ-q 
η την κοιvότερη ζωσα ϋπαρξι χω
ρίς να εϋρω στήριγμα στη λογική 
μου καί κατάπληξι ά:πό τό θαό
μα, άπό την ομορφιά, από τη δίι
vαμι καί τή σοφ:α τ·ης δημιουρ
γίας. 

''Εχετε εξετάσει ποτέ τά πτερα. 
του πουλιου ; ομίζω οτι ενα. 
πτερό είναι το άριστοίιργημα της. 
φίισεως. Κανείς στον κόσμο δεν· 
θα· μπορουσε να κάμη τέτοιο, 
πράγμα, ουτε καί κατ' · ελάχι
στον να δμοιάζη προς αοτό. Κά
ποιος είπε οτι ενα ·μόνο πτερο 
αποτελείται άπό περισσότερα &πο 
χίλια μέρη. Προσέξτε ενα πουλl 
οταν πετά επάνω από τη γη μέ
σα σ' ενα &vε οστρόβιλο κα.ί σκε
φθητε πόσο ελα.φρα είναι τα. 
πτερά .του. Καί τα πτερα αοτα. 
ει ναι στεγανα καί &διάβροχα., εί
ναι τό τελειότερο εvδυμα ΠΟl) 
μπορεί κανείς να ψαντα.σθη. Ί'ο 
εχετε ποτέ σκεφθη καί σ:'ίς α.οτό;. 

Ί'ό πιο &:ξιαγάπητο καί χαρι
τωμένο πράγμα: στον-κόσμο είναι. 
χωρίς ά:μφιβολία, τό πουλί. Ύπο
Οέτω δτι ολοι μα.ς τό εχομε αl
σθανθη αοτό. Κανείς οεv μπορεί 
να κυττάζγ1 καί τό μικρότεpe> 
πουλί να πετα' η να εξετάζ η τοc. 
θαυμάσια. πτερά του χωρίς να. 
νοιώση εντονο θαυμασμό. Είναι. 
πλάσματα εξα.ιpετικά. "Ολη λοι
πόν ή όμορφια είναι στα πτερά_ 

. Μα.δηστε εvα: πουλί κα.ί α�το 
που ήτανε τόσο τέλειο γί γεται α
μέσως τό ά:σχημότεpο κα.ί τό κω-
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μικωτερο πρχyμα : 'Ένα μικρο 
πουλάκι μας κάνzι να yελάσωμε. 
·Όταν δμως τα πτερά το·J μεyα
)ιώσουν, το ίδιο πουλί κά.yει τον
Shelley να yρά.φη μια αθά.να:τη
ωδή. Τέτοιο είναι το θαίίμα: των
πτερων. Καί πως yίνοντα:ι αυτά.;

Ή εξέλιξις μπορε-τ να εξηyή
ση πολλά, αλλα ή κατα:yωyη 
:ένος πτεροίί κα:ί ή ανά.πτυξίς του 
είyε πέραν της κατανοήσεώ; μας 
-κα:ί ασφαλώς πέραν κάθε τυχαίας
δυνα:τότητος Υα το επιτύχωμε.

Τα λέπια: στα πτερα του σκώ
pου δεν βρίσκουν εξήyησι στην ε
·ζέλιξι. 'Ανήκουν στην ομορφια
-καί ή ομορφια είyε πνευματικό
μυστήριο. 'Ακόμη κα:ί α:υτος δ
Ήux1ey κατεπλάyη απο την
δμορφια τοίί περιβάλλοντός του.
liόθεν προέρχεται ή · ομορφιά ;
Έ εξέλιξις δεν μπορε-τ να το εξη
ϊήση.

Έν τούτοις, ή εξέλιξις ε[νε μια 
ύyιης ύπόθεσις. Κά.θε νέα ανα
-κά.λυψις στη φύσι ενισχύει την 
2• .), ' ' ' 'θ 'Αλλ' ' ' ι.φχικ,1 αυτη υπο εσι. ο:υτη
είyε ή ύyιης καί τιμί.α εξέλιξις, ή 
δποία δεy εχει τίποτε Υα κάμη με 
τίς αρχές καί ακολουθε-τ μόνο με
ι;ικους κρίκους σε μια άλυσίδα: 
-που είνε αρκετα εμφανής. 'Όσο 
4ι' αυτη την άλυσσίδα ή εξέλιξις

δέy εχει τίποτε να πη.... 'Όσο 
περισσότερο σκέπτεται σ' dυτο δ 
άνθρωπος που μπορε-τ yα; πα:ρα;
τηρήση, τόσο περισσότερο θα 
φθά.ση να ίδη δτι δ όλισμος ε ίyε 
ή μεyα:λειτέρα ανοησία. Καί yρή
yορα νομίζω θα το καταλiβη. 
Στην αρχη είχε κ&ποια δικα:ιολο
yία:. 

Στίς αυταρχικές προλήψεις ή 
εξέλιξις ερριξε μια τρομα:κτικη 
βόμβα. 'Όσοι αίσθά.νθηκα:ν να

προσοάλλετα:ι ή &ντίληψίς τωy 
καί επα:θαy σύyχυσι, ωρμησαy στο 
συμπέρασμα δτι κατεστράφη ή 
θρησκεία, δτι μια μικρη άλυσίδα: 
λοyικης εξήγησε δλόκληρο το 
απέραντο σύμπαν, δτι ή προέλευ 
σις τοίί νοίί ήτανε στη λά.σπη κα ί 

'το τέλος του στη σκ6νη. Αυτη 
ήτανε μια γνώμη που δεy μπο
ροίίσε να βαστά.ξη. 

Ό ύλισμος πέθανε yια δλους 
δσους εχουν &ντίληψι. Ύπά.ρχουy 
νόμοι της φύσεως, &λλα είyε σκό
πιμοι. 'Όπου κα:ί να κυττά.ξωμε 
&;yτιμετωπί.ζομε τη δύναμι καί_ τη 
διάνοια. Το μέλλον θα είνε yεματο 
&:πο θαύματα, σεβασμο καί &πο 
μια ήρεμη πίστι αντάξια της θέσε
ώς μας στο σχέδιον των πραγμά
των. 

Ή άγάπη πάντοτε έξαναγκάζει σε άνταπόδοσι. 
Δάντης 

· Πολλοί &νθρωποι τοποθετο::,ν την άρετη περισσότερο στην μετά
νοια γιά τά σφάλματα καί οχι στην άποφυγή των. 

Λίχτεμπερyκ 

.. ,. :,"'!" 
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Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 

φιι,ιι, ΠΟ'Ι rNnPΙlO'IN τα (/)/ΛΙ

Οί. 'Αμερικανοί κυριεύ{)·ηκαν, τόν τελευταίο καιρό, μέ τ� «χόμπυ> 
-των τροπικών ψαριών, πού κατώρθωσαν νά τά μεταβάλλουν σε .. κατοι
κίδια. 'Υπολογίζεται οτι τό χόμπυ αύτό κατέχει τήν τρίτη σειρά στίς 
<Ηνωμένες Πολιτείες, άμέσως μετά τήν ερασιτεχνική φωτογραφία καί τήν 
συλλογή γραμματοσ11μων. Εϊκοσι έκατομμύρια οίκογένειες-δηλαδ11 στούς 
δύο Άμερικανcύς δ ενας-ζοϋν στά σπίτια τους μέ η)ν σιωπηλή συντρο
φιά των κατοίκων τοϋ ϋδατος. Για τά ενυδρεία τους ξοδεύουν περίπου 
-ενα δισεκατομμύριο δολλάρια ετησίως .. Προτιμοϋν τά μικρά ψάρια των
"Τροπικών, μερικά άπό τά δποία τιμώνται 100 δολλάρια τό κομμάτι. 'Από
μιςι. περιγραφή πού εδημοσιεύθη στήν «Epoca», παρελάβαμε τήν ανωτέρω
φωτογραφ(α. Παρουσιάζει δύο χαριτωμέ'να Γ ο ύ ρ α μ ι, πού εlναι ψάρια
τοϋ γλυκcϋ ,•εροϋ. Τό επιστημονικό τους ονομα εlναι «'Ακανθοπτερύγια
.έκ των λαβυρινθοβραγχίων της δμοιογενείας τc:ίη• δσφραινομενιδων:.. Κα{),ώς
,φαίνεται άπό τήν φωτογραφία, τό Γ ο ν ρ α_μ ι γνωρίζει τό φιλί Ι
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΗΗ ΗΙΝΗ:Ε/. 

ΑΝο,nποι ΣΕ ΠΟΡΕ ΙΑ 

-τΙΣ τελευταίες ήμέρες του 'Ο-
κτωβρίου, καθ' δδον προς 

το Advar, εμεινε λίyο στην 
Έλλάδα δ διε:θνης δμιλητης κ. 
John Coats, πρόεδρος του 
«Θεοσοφικου Τάγματος Ύ πηpε
σίας» της Ά.yyλίας καί της φι
λανθpωπικης δpyανώσεως «Win
gs of Friendship» (Φτερά Φι
λίας) , ή δποία εχε:ι άναπτύξει 
καί στον τόπο μας άyαθη δpασι. 

Ό κ. Κόατς, τδ βράδυ της 
Πέμπτης 23 'Οκτωβρίου, μίλη
σε στην κατάμεστη αίθουσα του 
«ΙΛΙΣΟΥ». Ή δμιλία του δεν ε
φεpε τίτλο, μπορεί δμως νά τιτλο
φοpηθη «"Λvθpωποι σε πορεία», 
yιατί το θέμα της ήταν αύτο α
κpιβως : Πως συμπεριφέρονται καί 
πως πρέπει νά συμπεpιφέpωνται 
οί άνθρ·ωποι στην πορεία yιά την 
κατάκτησι της αλήθειας καί την 
πνευματική τους εςέλιςι. Ό δ
μιλ ητης -ανέπτυξε το θέμα του 
στο πλαίσιο πλΎ_Jpοφοpιων yιά την 
ζωη της 'Έλενας Πετρό�νας 
Μπλαβάτσκυ. 

Εlναι καλό, εlπε, νά πέpνωμε 
ενα yνωστο πρόσωπο yιά νά 
συyκpίνωμε τον έαυτό μας καί νά 
σταθμίζουμε την επιρpοη που ε-

Διάλεξις τοϋ John Coats: 
· στά γραφεία τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ>)>

χει επάνω μας- άλλα, βέβαια, δέγ
πpέπει ποτέ νά εyκαταλεί πο.υμε 
τον έαυτό μας σε καμμιά αύθεν
τία. Νά μην άκολουθουμε αλλους 
νά μη στήνουμε κανέναν άνθpωπο
·σέ βάθρο. Jά τ.έρνουμε απο του ·
άνώτεpους ανθρώπους παpαδ�ί-:
yματα καί κατευθύνσεις, άλλά ν�
πεpπατουμε οί ίδιοι στο δρόμο,
μας καί νά άποκτουμε εμείς οΕ
ίδιοι συνείδησι του αληθινου. Αύ
το είναι το σωστό.

'·Ε�ωσε σr1μασία ιδιαίτερη οχ�
στο ειδος του σκοτ.ου μας, άλλα:.
στην ποιότητα του ενδιαφέρον
τός μας yι' αύτον τον σκοπό. El-·
πε : « Θά πρέπει νά οιεpωτώμε-
θα: 'Έχω ενα σκοπό: Ποιος εlναι
α.ύτος δ σκοπός; Καί εlμαι αδι'άλ
λα:κτος ; Ή απάντησις εlναι δύ
σκολη, yιατί δ άνθρωπος δεν συ
νηθίζει νά διερωτάται καν μ' αύ
τον τον τρόπο. Γνωρίζομε τι ε
χ ομε διαλέξει στη ζωή ; ,

» Μιά φορά, δ δόκ_τωp 'Άpαν�
τέηλ ρώτησε μιά δμάδα νέων
ποιον απο τους Διδασκάλους θέ-
λουν νά όπηpετήσουν. Έκείνο�
απήντησαν δτι δεν το εrχαν σκε
φθη. Καί δ , Αpαντέηλ δεν ί-κανο
ποιήθηκε, επειδη εφpόνει δτι άy,
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-και το πιθαvοv εrvαι να μή μπο- ξι, � δποία σημαίνει την πλήρη• 
ρέση κανείς να φτάση στα πόδια χpησιμοποίησι των ίκανοτήτων
τΌσ Διδασκάλου, εν τούτοις είναι μας, εϋκολα μπορεί να εκφuλι-
σημαντικο το να yνωpίζη ποσ 6α- σθη σε καθαpο εγωίσμό. Έπt πα
δίζει. Πρέπει να εχωμε ενα σκο- ραδείyματι, «εγώ είμαι μεγάλος,. 
πό, δικό μας σκοπό, όχι το σκο- οί άλλοι μικροί ». Μόνη δικαιο-
πο κάποιου άλλου. . λογία της αυτοεξελίξεως είναι fι., 
· » Γιατι εϊμεθα στην Θεοσοφι- διάθεσίς μας για την 6οήθεια τωv-

. κή 'Εταιρία: Για 'Υπηρεσία; Ά- άλλων, συνεπώς πρέπει να είναι 
δελφότητα; Γνωσί �Γιόγκα; Αυ- αχώριστα ενωμένη με την Ύπη
τοανάπτυξι; Καί τι ενvοουμε με pεσία. Μια φcρά, ενας βουδδιστής 
τους δpοuς αυτούς ; Πρόκειται μοναχός μοσ ελεyε : « οι μή καλ
για μια άπλη αλλαγή ά:πό την λιεργημένοι άνθρωποι ψέγουν· 
προηγούμενη κατάστασι; 'Υπάp- τους άλλους' οί μισοκαλλιεpγημέ-
χοuν πολλοί άνθρωποι που φεύ- νοι, ψέγουν τον εαυτό τους· οι ά-
γουν ά:πο μια θρησκεία κα!. πη- ληθινα καλλιεργημένοι, 6λέποuγ 
γαίvοuν σε άλλη, χωρίς y' ά:λλά- τα -ιtάντα απαθώς κα!. διακptνοuγι 
ζουν τρόπο ζωης. 'Έτσι, δεν εχει τι δέον γενέσθαι.» . 
καμμια σημασία καί το να ει- »·Αλλά κα!. 1r • Αδελφότης μπο-·
σέλθη κανείς στη Θεοσοφίκή Έ- . pεί να καταντ.ήση ενα άπλο στε-
ταιρία, άν δεν πρόκειται γιχ ά:λ- γνο αϊσθημα, τελείως ανωφελές, .. 
λαγή τι:ιόποu ζωής. έαν ά:τ.οuσιάζη ή γνώσις των• 

» 'Η 'l'πηpεσία μπορεί να ξη- σuνθ-rι)<ώΥ. Με την Γνωσι, fι, 'Α-·
ράνη το αυλάκι, άν εχη &:ποχω- δελφότης είναι μια πpαγματικό-
ριστη &:πο τή Σοφία. Κα!. ή της. Γενικά,· χρειάζεται σ' αυτα·. 
Γνωσις μπορεί να είναι παγερή, τα ιδεώδη ενας σuσχετισμqς, μιά 
άν δεν εμπνέεται ά:πο την 'Αγά- ισορροπία; Το καθένα χωριστά, 
πη. Μ ια φοpα ενας φίλος μου έ- α,y δεν, ισοζuγ�ζεται �ΠΟ τα άλ,λα,

·. πεσκέφΟη ενα εργαστfιpιο ιατpι- ά:
;t

ο6αιν:ι στε:ρο., Ολα μαζι ι-
κωv ερευνών κα!. είδε εναν τεχνί- ,,, .iroppoτ..o�v και δ;νοuν �τ�ν ά�-
τη να πpοσπαθη μ' ενα σφυρί να θpω�ο� :rιν ίκ�νοτητα να οιακρι
σπάση τα πόδια μιας γάτας .. :Η vη τι οεον γενεσθαι. 
γάτα ήταν ζωντανή κα!. ουτε κάν » Ή 'Άννu Μπέζαντ ελεγε πιJ>ς.
σε τεχνητή ά:ναισθησία. Ό τεχνί- εrναι ώραία ή συνήθεια των αν- · 
της ενδιαφερόταν να μάθη πόσες θρώπων να στήνουν στα πλαϊνά
σφυριές χρειάζονται για να σπά- των δρόμων τους χιλιομετρικους. 
ση τα πόδια της γάτας. Τον ρώ- δείκτες. 'Έτσι ξέρει κανείς που-
τησε δ φίλος μου έαν μ' αυτοv πηγαίνει κα!. τ!. δρόμο κάνει. Με-
τον τρόπο 6οηθη τους ά:νθpώποuς. ρικοί άνθρωποι, δμως, φθάνοuψ 
Καί ή ά:πάντησις ήταν: «Δεν qo- σ' ενα σημείο ά:νόητης σuνειδητό-
ηθω τους ά:νθpώποyς. "Αν προ- τ-rιτος, ωστε πέpvοuν τον δείκτψ 
σθέσω κ�ποια γνωσι στην ιατρι- κα!. τον στήνουν στη μέση του• 
-κή, θα πάρω 6αθμό». δρόμου. Είναι γεμάτοι ίκ::ινοποί-

» 'Όqο για την Αυτοανάπτu- ησι. « Βpηκαν την ά:λήθεια »
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Κάθονται στη μέση του δρόμου 
κα.ί προσκυνουν τον δείκτη. 'Έ
τσι, δεν μπορουν να προχωρή
σουν ... Δεν πρέπει να γίνεται το 
λάθος να τοποθετητα.ι δ στα.διο
δεί κτης στο μέσον του δρόμου. 
Ό δρόμος πρέπει να μένη άνοι
-κτ6ς ... : 

« Ή άλήθεια. είναι, συνέχισε, 
πως λίγα. πράγμα.τα. μπορουμε γα; 
-κάμωμε με τοy έα.υτό μας, δτα.y 
.είναι π ρ ά γ μ α. τ ι δ έα.υτός 
μας, κα.ί δμως είναι τόσο σημαν
τικά. "Ας διερωτηθουμε : Πως 
ζουμε ; Σαν σωμα. η σαν πνευμα. ; 
Τί έννοουμε, έπί παραδείγματι, 
με την λέξι «πεινώ ». Ποιος πει
να: Έyώ; 'Ή το σωμα. μου; Το 
σώμα. μας είναι εyα. μέσον, εyα. 
-οχημα.. Πρέπει να. το συντηρουμε
γα; το τρέψουμε, να το άνα.πα.ύου
με, να τΌ έξα.σκουμε, άλλα α. υ -
τ q δεν είναι «έ μ ε Ί ς ». Είναι
κάτι πρόσκαιρο, ένω ή πραγματι
κή μας ταυτότης είναι μέρος του
α1ωνίου. Ή ζωή μας είναι μέρος
τijς Μιας Ζωής. Ή θέλησί μας
είναι μέρος τijς Μιας Θελήσεως.
<Ο νους μας είναι μέρος του Έ
vος Νου. Κα.ί δεν είναι άνάyκη
γα; παμε πουθεyα; μακρια για y' άν
τιληφθουμε την πραγματικότητα.,
την προσωπική μας άνυπαρξία
μέσα στην ϋπα.ρξι του 'Ενιαίου.
Ή φύσις μας, διδάσκει δτι δεν έ
παναλα.μβάνει τον έα.υτό της. Κα
νένα. φύλλο δεν μοιάζει με άλλο,
-ουτε κα.ί οί άνθρωποι. Γι' αυτο
πρέπει να το άποφασί.σωμε δτι
δεν θα γίνωμε ποτε το άντίτυτο
ένος άλλου, άλλα όφείλομε v; ά
vα.πτύξουμε την άποκλειστικό
-τrιτα του έα.υτου μας.

«Φυσικά, είναι άνάγκη να έ-

πα.να.λαμβάνουμ� άλλους, άφο5 
δμως α.υτο που θα έπα.να.λά6οtι
με το κάμουμε δικό μας κι' &γα.
λάβουμε την ευθύνη του. 'Έτσι, 
θα διευκολύνουμε την έξέλιξί μας, 
χωρίς να την έμποδίζουμε, με τίς 
σχεδιασμένες σκέψεις μας. Θυμη
θητε τί ελεγε δ Κρίσνα.τζη: «Σκε
πάζετε την άλ ήθεια. μου με τα 
λόγια. σας». 

» 'Όταν ζ ij κανείς με το πνευ
μα., τότε δεν φοβάται για τίποτε. 
Γνωρίζει τα αιτια τijς τα.ρα.χijς 
κα.ί δεν μπορεΊ α.υτη να τον έπη
ρεάση. 'Υπάρχει σε πολλα πα.ι
δικα παραμύθια. που μιλουy δια 
νεράϊδες και. για δράκους, ή πα
ράδοσις δτι αν ξέρη κανείς το 
όνομα. τής νεράϊδα.ς η του δρά
κου, δεν μπορει να τον βλάψου.ν. 
Είναι μια παιδικη έκδοχη της ά
λήθι;ιας, δτι δεν έχει γα;. φοβηθij 
κανείς, δτα.v γνωρίζη την ουσία. 
των πραγμάτων. Γιατί, δπως πει
να το σωμα, έτσι και. φοβατα.ι 
μόνον το σωμα.. Τό πνευμα δεν 
φο6ατα.ι και. δεν παθαίνει τίποτε. 
"Ας πηγαίνουμε, λοιπόν, μπρο
στά, άντιμέτωποι στίς στενοχώ
ριες, άκάλυnτοι, δίχως να τα.ρα.
χθουμε. Μια θλιψις εχει κάποια. 
ώφελιμότητα.. "Ας την άντιμετω
πίζουμε με το ενδιαφέρον να δε
χθουμε την διδαχή τrις». 

Τελειώνοντας, δ δμιλrιτης άνέ
φερε την ευχη του Ν. Σρι. Ραμ 
στίς χριστουγεννιάτικες κάρτες 
του περασμένου χρόνου : «Να δί
νουμε τον έα.υτό μας σε συνεχή 
κα.ί άνεπιφύλα.κτη άyάπη προς 
δλα. τα οvτα. που έγνωρίσα.με πο-
τέ, κα.ί να ευχώμεθα. έyκάρδια γιι:ι 
το παντοτεινο καλό τους». 

J·· , 
, . 
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ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ 

το ΘΕΟΣΟΦΙΚΟ ΤΑΓΜΑ 

ΥΠ ΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Tou Γεωpγ. Βλιάμοu 

ΕΦΕΤΟΣ συvεπληρώθησαv 50
χρόνια άπό την ϊδρυσι του 

Θεοσοφικου Τάγματος 'l'πηρεσί
ας, πού προχωρεί σε πολλές χώ
ρες για «να έλαφρώση λίγο τό 
6αρύ Κάρμα του κόσμου», καθώς 
λέγεται στο «Φως έπί τ1ς άτρα
που». 

Τό Τάγμα ίδρύθη τό 1908 
άπό την 'Άvvu Μπέζαvτ κα.ί άπο
τελεί μια ·εμπρακτη έκδήλωσι της 
παγκόσμιας άδελφότ·φος ώς vί
μου της φύσεως. Κυρίως έvδια-.ρέ
ρετGtι για την 6οήθειχ προς τα 
θύματα: του πολέμου κ-χί των 
διωγμωv, άλλα διχτηρεί έπίσΥ/ς 
δπηρεσiες για την 6uήθεια προς 
τό παιδί, τον άΡ,ρωστο, τον τυφλό 
συνάνθρωπο καί προς τα ζωα. 
Γιά τούς σκοπούς αυτούς τό 
Τάγμα συνεργάζεται με συγγενείς 
οργανώσεις, κχθώς την Έτχιρ:α 
προστασίας των ζώων, τον 'Ερυ
θρό Σ·α: ιρό, την Έ�τιτροπη 6οη
θεία:ς προσφύγων κ. α.

Στην 'Ελλάδα. -ή δρα:στηριότΥ]ς 
του Θεοσοφικου Τάγματος Ύπη
ρεσίχς έξεδΥ]λώθη άποκλειστικά, 
άλλά κα.ί έvτχτικά, μέ την βοή
θεια προς" τούς πρόσ:ρυγες άπό 
διάφορες χώρες της άvα:τολικi)ς 
Ευρώπης. Θεόσοφοι της ήπειρω
τικης Ε:ιρώπης κα:ί τf;ς Ά γγ λία:ς 
υίοθέτησαv, τό 195-!, τό στρα
τόπεδον προσφύγων Κολοκυv-

... .. . 

Μιχρή πρόσφυξ μα{},αί,·ει οίκοκυ-

ρική στήν «Π.:ιμμακάριστο» 

θους, με τον άπrl>τερο σκοπό να 
τούς βοηθήσουν ώστε ν' άποκχ
τα:στχθουν τό τχχύτεροv στην η: 
ληvικη κοινω'Ιία., σ:χν έvεργα καί 
ά-τcοδοτικ-χ μ{λη της. Ύπηρχα:v
τότε στο στρατόπεδον αυτό περί 
τα 270 ατομχ κ:χί τού; παρεσχέ
θη πράγμχτι μεyάλη 6οήθεια κα.ί 
άν:χκούφισις. 

'Όταν τό κυι.ια τω•ι προσφύ
γων της Ο :ιγγρικης τραγωδίας. 
κατiκλυσε την ΕJpώπη, οί ΕJ
p:.ύπαίοι θsόσοφοι έστράφησα:v,, 
προς α:•Jtο�ς κχί άvχγκα:στικα 
ά'Ιέστειλα:v την 6οήθεια προς τηv 
Κολοκυνθου. Τότε άνΩ.αβα:v την 
συνέχισι της υίοθεσίχς του στρα
τοτ�;έδου θεόσοφοι των ΉνωμένωΥ' 
Πολιτειών της 'Αμερικ·ης καί το(}, 
Κχvχδα, δπο την προεδρίαv το!}, 
κ. Alexander Logofet τής Ούά-
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-..σιγκτων, ό δποίος εδειξε μεγάλη 
,ορα.στηριότητχ. 

�ολλοί τω,ν υίοθετ,ηθέντω� έ}
-χχτελειψχν το στρα.τQπεδο. Ιαι-
-αιτέρα. προσοχη εδόθη στα πχι-
··οιά. c<:λλχ εμχθα.ν τέχνη κχί &λ
"λχ ένισχύθηκχν για να σπουδά
-σου·ι. Μετ,:;ύ των είνχι κχί 30 ·
·κοριτσ:χκιχ, τχ δποία, με την συy
:δρομη της Radda Barnεn, της
·>θχυμχσ!α.ς Σουηδικής ι3ργα.νώσε
ως «Σώσχτε τχ πχιδι&», της δ
-ποία.ς &ντιπpόσωπος σtήΥ Έλ
J.άδcι; είναι ή Κcι; Greta Zetter
]und, έχουν τοποθετηθη στ6 ιι>·
ιf)ΧίΟΥ οικοτροφείοΥ «llχμμχκ:χ-

,..,

ριστος» της Νέα.ς Μάκρης, το δ
ποίον διευθύνει με μητρικη στορ
γη ή άδελφη Μχρίνα. Κουμάντου, 
Τα κοριτσάκιχ α.οτα ζουν εκεί 
ευτυχισμένα. κα.ί &να.τρέφονται σε 
περιοάλλον ήθικσν κα.ί ύγιεινόν. 

Κχτα τους θεριvους μηvες έ
στΗησχv κχι -::α άγόρια. των 
προσφύγων στις κα.τα.σκψώσεις 
Ν έα.ς Μάκρης της « Πχμμα.καρί-
στου», δα.πάvα.ις των Κα.vα.δωv 
θεοσ6φωv. 

'Όλη αοτη. ή δρασις διεξάγε
ται στην Έλλάδα. &πσ έπιτροπη 
&μφοτέρωv των φύλων. 

δίψα της 'Αλήθειας 

Μιά φορά ενας νέος πηγε σ' εvα Διδάσ..<αλο της Σοφιας καt 
'ζήτησε νά τοϋ διδάξη την 'Αλήθεια. Ό Διδάσκαλος έκούνησε τό κεφά
λι του καί τοϋ είπε, δτι γιά νά μπορέση νά μάθη τήν 'Αλήθει.α, πρέ
·-πει πρώτα άπ' δλα νά τό θέλη με δλο του τό είναι. Ό νέος τόν διε
βεβαιωσε, δτι πραγματικά τέτοια είναι ή φλογερή του έπιθυμια. 

Τό-.ε δ Διδάσκαλος τόν έπηρε μαζί του στον ίερό ποταμό για 
-νά λουσθοϋν. 'Αλλά έκεί πού κολυμποϋσαν, πιάνει ό Διδάσκαλος τόν 
'Uποψήφιο της 'Αλήθειας μαθητή άπ' τά μαλλιά, τοϋ βουτάει τό κεφά
::λι στό νερό καί τό κρατάει ετσι βυθισμένο ενα όλόκληρο λεπτό της 
-ωρας. Κι' δταν πέρ�σε τό λεπτό τόν αφησε νά βγάλη τό κεφάλι του
-εξω και ν' άναπνεύση βαθειά. Καt τότc τόν ρώτησε :

« - 'Όταν είχες τό κεφάλι μέσα στό νερό, τt έπιθυμοϋσες ;» 
<< - Ν' άvαπνεύσω.» 
« - "Ε, τότε, φίλε-άπήντησε ό Διδάσκαλος-δταν ή άγ.άπη σου 

·γιά την 'Αλήθεια γινη τόση ω.στε κι' δταν &:κόμη τό· κεφάλι σου εlναι
:μέσα στό νερό, ή έπιθυμια σοu γιά τη γνώση τη� 'Αλήθειας/ νά εlναι 
;μεγαλύτερη άπό την έπιθυμία της άναπνοης, τότε νά ξανάρθης γιά νά 
..σε πάρω μαθητή, γιατί μόνον τότε θά μπορέσης νά νιώσης την 'Αλή-
/4θεια». 

· 



, --:. . 
... ' , _;.. (

Η· ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΣ 

ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ 
'Από τό βιβλίο του Herman Reuner · 

«Οί έπτά πέπλοι της όρχο11μένης θεiiς» 

1ΞΚΑΣΤΟ . ον σ: δλ6κλr;ρη τή
δημιουργία: κα:ί άνα:λ6γω;

·-τοΟ βχθμοJ της έξελίξει1; του
:έχει 1δια:ίτε?ο yιώμο·ιi περί Κα:-
-λοΟ κχί Κακου. Άπο του δρυκτου
·μέχρι του σοφοί:ί η 'Λ γίου όπάρ
·χει μία: δια?οχική έξέλιξις άπο
1:ον άπόλυτο έyωίσμο στην άπ6λυ
·τη , αυτοθυσία:. Κάθε βα:θμίδχ
·στην κλίμ χκα τ 7jς έξελίξεω; είναι
«καλή» yιά δσους βρίσκοντχι
στην ίδιχ βχθμίδα:, δσον ·κι' &ν
·φα:ί νετα:ι «κακη» σέ δσους δρί
·σκοντα:ι σέ αλλες 6αθμί3ε;. Του
το σημαίνει δτι δέν αρκεί εvα:ς
}',όνον &ποκλειστικος rιθικος yνώ
ψ.ων, άλλά χpειάζετχι σειρά δλ6-
--κληρη διασtάσεω•ι ήθικ·ης. l'ιά
�να: όρυκτον είναι όpθο να άφο
�μοιώηι ε ια: αλλο δρυκτό. Για ενα:
·ψυτον είναι όpθο να άποστέλλη
·τίς ρίζες του στrιν περιοχή ένας
,άλλου φυτου καί έτσί να τό κα
τα:δικχζ η σέ άσιτία:. Για ενα. ζωον
είναι θεμι το� να κχταβροχθίζη εyα:
<άλλον ζωον η κι' ενα:ν άνΟρωπον.
Για ενα:ν αyριιο -είναι φυσικο να
16χσανίζη τους έχθρ_ούς του. Για
τον �νθρωπο που έχει κάτ.ως ά
vεπτυyμένα: α:lσθήμα:τα: είνα:ι όρθο
-yά προξενήση δυστυχία: σέ άλλοv

yιχ νχ προστχτεύση τον έαυτ6
του. Για τον άνώτερο διχνοούμενο
δμω; είyα:ι όpθσ νά yνωρίζη, δτι
rι ζημία που προξενεί σέ αλλους
είνdι ζημία: που κάνει στον έα.υ
τό του. Κα:ί για τον σοφο η τον
'Άγιο είνχι πpοτιμότερο να σκο
τ�θ 7; ,δ ίδι?ς, παρά να �,ωτώση
τον επιτιθεμενον ένα.ντιον του.
'Εάν α:υτi, τα τόσον άκρως δια:
φορετικ:χ ο ιτα, έ ιερ rοjσαν κατ'
αλλον τρόπο, θα διέπρα:ττα:ν σ,ράλ
μα καί κακό.

Τίποτε δέν 1Jπάpχει σέ δλη τή -
δημιουργία:,- που να είναι πεpιτ
τ::\ν. Τα πά ιτα: έχρησιμοποι·ήθη
σαν για την έξέλι;ι της ζωης.
Έαν έλλειπε ενα σκουλήκι η ενα:

- έντομο, ίσω; δ άνθρωπος οέν θα:
όπηρχz. Καθ' 6μοιον τρόπο __ ό
σοφος η δ 'Άγιος δέν Οά είχαν
έξελιχθ 7j, έd.ν δ κοινος ανθρωπος,
μέ tά α:iσθήματά του κα:ί τον
τρόπο της σκiψεώς του δέν περ
νουσε τα: στάδια της άσελyεία:ς,
του μίσους, του φθόνου, τοΟ πά
Θους, της άyάπης καί τ'ljς άρω
γης. 'Όλα αυτά τα: στάδια είναι
άπαραίτητα, δλα: έχουν λόγον
όπχρξεως, μαζί μέ τους ηθικούς
των γνώμονας, άκρι6ως' δπως ετ-

. \ 
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ναι, καί πρέπει να: τα: καταvοή
σωμε ετσι δπως ακριβώς είναι. 

Κάθε γvώμω•ι ηθικής είναι 
εvας πεpιορισμος για: εvα σχετι
κώς αvώτεpοv ον καί συγχρόνως 
είναι εvα lδειί>δες για: εvα σχετι
κώς κατώτερο ον. Τον έπόμεvοv 
ηθικοv γνώμονα, δ δποίος είναι 
ανώτερος απο το 1δεώδες, δεν 
μπορεί κανείς να: τον αvτιληφθή. 
Έv τούτοις είναι κρυμμένος έv
τός μας καί θα: έμφαvισθή κά
ποτε σαν ανωτέρα δράσις στον 
έξωτεpικό κόσμο. 

Πρέπει να: σημειωθή δτι οί λέ
ξεις «αvώτεροv» καί «κατώτεpοv» 
δέγ εχουν διόλου την εvvοια τής 
αρετης και της άμαρτίας, του 
ήθικου καί του μη ήθικου, τίποτε 
πού θα: εκαvε εναv να: ύπεpψρα
vεύεται ή να α1σχύvεται. Καθένας 
εχει τη θέσι του στο σχέδιο των 
πραγμάτων καί κάνει αpιοώς δ' τι 
έξυπηρετεί καλύτερα την έξέλιξι. 
Κάθε αvώτεpοv O'I εξειλίχθη άπο 
τό κατώτερο ον και κάθε κατώ
τερο θά έξελιχθή σε ανώτερο. 

l'ιιχ εvα ον κατωτέρας διαστά
σεως τα: κατώτερα πράγματα; είναι 
καλα: και εύvοουv την αvάπτυξί 
του. Γιιχ εvα ον άνωτέρας δια
στάσεως τα; καλα: πράγματα είναι 
δpθά καί εύvοουv την αvάπτυξί 
του. 'Έκαστο·ι ον εχει δικ6 του 
διαμετρικό έπίπεδο καί δικόν του 

διαμετρικό γνώμονα ήθικής και 
δ�v μποp�ί να εχη τίποτε άλλο, 
τοσο καλο. 

Ή α;υτη πράξις μπορεί να είναι. 
καλη για εγα; κατώτέρο ον κα;l 
κακη γιιχ ενα ανώτερο ον. Για: 
την τίγρη ή γιιχ τον άγριο 1j
πράξις του φόνου μπ,ρεί νά τοσ. 
δώση πείρα μεγάλης εκτάσεως� 
αλλιχ ή lδία πράξις είναι εκ δια
μέτρου αντίθετος των απόψεωy, 
ενός σοφοσ. 

Έκείvο πού δνομάζομε άμάp
τημα είναι καλό γιά τον αμαθή 
άμαpτωλό κα;ί είναι κα;κο για; ε
κείνον πού στέκεται ψηλότερα. 
'Ό,τι είναι καλό γιά τον σοφό, εί
ναι κακό γιιχ τόv άγριο, διότι. 
δεν μπορεί νιχ τό εννοήση. 

Τοιουτοτρόπως βλέπομε την
άπόλυτη σχετικότητα; του Καλοί> 
καί του Κακου. Ή σχετικότης: 
αυτη βρίσκει την πληρέστερη 
εκφρα.σί της στην παλιά σανσκρι
τική λέξι «Dl1arma». Οί σοφοl 
η 'Άγιοι κατώρθωσα;γ vά φθάσουν
σ' εvα. ύψηλό ήθικο επίπεδο. "Ας 
μη ζητείται τό ίδιο επίπεδο απb
δσους αναγκαστικώς βρίσκονται. 
σε κ�τώτεpο βαθμό έξελ(ξεως. 
Ή μεγίστη 'Ανοχη πρέπει v� εί
ναι το εμ6λημα του σοφοσ κα;ί 
του 'Αγίου. 

(Μετάφρασις Γ. Βλ ιάμου) 

Ή αότοσυγκράτησις εΙναι ή ρLζα δλωy των άρετων. 

Σμά'ίλς 

Ό καταρράχτης τραγουδάει: «Τραγουδώ δταν βρLσκω την lλευ
θερLα μου». 

Ράμπιτρανάθ Ταγκόρ 

•. 
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Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Ο Κ ,)Α Β Α Φ Η Σ 

χ ωρlς πvεvματοδοξία 

Του ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

λ λ ΑΣ ένδιαφέρει τό πρόσωπο; - Αυτός ό άπόyονος παλιας 
l v \ οlκοyενείας τοΟ Φαναρίου καί μέλος της ύψηλης 'Αλε-
ξανδρινης άριάτοκρατίας, μας είναι γνωστός άπό περιγραφές 
λαμπρης άκμης κ�ι δραματικοΟ. �επεσμοΟ: Γυιός μεyαλοα
στ{;)ν πού ξόδευαν δσα κι αν κέρδιζαν, άναθρεμμένος στήν· 
'Αyyλία, στήν·έποχή του άπό τούς κομψότερους νέους, ύπο
χωρεr άπό τίς περιστάσεις στή βιοπάλη καt καταλήγει έκεϊ-

,\ 
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νος ό σχεδόν κακοντυμένος γέρος μέ τό έλαφρά κυρτωμένο. 
σωμα, πού πφνάει άρyά τούς κεντρικούς δρόμους, μέ τα 
χέρια στίς τσέπες η χειροvοuωντας, χαζεύοντας, μορφάζον
τας καί συχνά συζητώντας μέ τόν έαυτό του ... 'Έπειτα ξεμο
ναχιάζεται στό σπίτι του, μέσα σ' ενα δωμάτιο θαμπά φωτι
σμένο άπό ενα μόνον κερί, ξεκοι<κίζοντας τελετουργικά ενα 
κομπολόγι, ετσι πού ο:λλο,ι τόν είδαν σαν καλόyη;:>ο κι αλ- . 
λοι σάν ενα μεφιστοφελικό άvτίτυπο, κουpασμένον, άλλα 
πάντα είρωνικόν ... Συμπίπτουν στίς περιγραφές των ό Τιμος 
Μαλάνος, πού εζη J"ε ά )Κετά κοντά του, καί ό Νικος Καζαν
τζάκης, πού τόν έyνώ::>ισε άπλώς. «Ό νους πάει-εyραψε ό 
πρωτος- -στους έπ,τήδειους πολιτικούς πού έραδιούρyησαν 
στην Αύλη του Βυζαντίου καί κάποτε στίς φτιασιδ:.:>μένες 
yρηές των σαλονιω ν». Κατά τόν Καζαντζάκη, «θά επρεπε να 
.είχε yεvvηθη τόν 15ον αtώvα στη Φλωρεντία, καρδινάλιος, 
μυστικbσύμβουλος του Πάπα, έκτακτος άπεσταλμένος ·στό 
παλάτι το:3 Δ6yη στη Βavετία, νά διαπ:::>αyματεύεται τίς πιό 
σατανικές καί πολύπλ)κες καί. σκqνδαλώδεις ύποθέσεις», 
έκείνη ή άμαρτωλή ψυχή, «βαμμένη στολισμένη yραια» ... 
Αύτά φθάνουν. 

Μάς ένδιαφέρει ή ζωή τω; - θά εφθανε μια λέξις: 
'Έκλυτη. 'Αλλά εχaι έρμηνευθη τό ερyο του-εtδικά ή Έλλη
νολατρεία τ:::>υ καί ή έπιμονή του σέ θέματα του 3ου καί 4ου 
μ. Χ. α ώνος, δταv εyινz ή μεy�λη άπόπειρα νά έπαναφερθfj 
ή άρχαία έλληνικη θρησκεία-σαν μιά φ u y ή. άπό τήν χρι
στιανικη έποχή, πού έστηλίτευε τόν έκτός νόμου, πλέον, έρω
-τισμό του. Συνεπώς μας ένδιαφέρει ή ζωή του, αν είναι να 
φωτίση τό ερyο του, δχι πιό πέρα. Τό πλsισrοv των κριτικών 
εχοuν δεχθfj, δτι τό ισrορικό κλιμα του ποιητ-οϋ όφείλετ,αι 
στήν ύποσυvείδητη άντίδρασί του έvάvτια στ.ό συναίσθημα 
μειονεκτικότητος πού του προκαλουσε ή τρεχούμενη ήθική· 
yι' αύτό ό ποιητης λυτρώνεται ζωντας μέ τή φαντασία του 
στην άρχαία έλληνική έποχή καί αισθάνεται σά δικόν τω 1όν 
άyωνα yιά την έπαναφορά των έθνικων θεων. 'Ένας δμως 
άπό τούς τελευταίοJς μελετητές του, ό 'Αλεξανδρινός κ. 
Στρατης Τσίρκας, μέ τό όyκωδες εpyo του «Ό Καβάφης καί 
ή έποχή του», προσπαθει νά τόν άπαλλάξη άπό τό μεγαλύ
τερο μέρος του φορτίου, ύποστηρίζοντας, πώς δχι αύτός, μα 
ό άδελφός του Παυλος είχε ζήσει άχαλίνωτη νεότητα καί δ · 
Κωνσταντινος Καβάφης «ιδιοποιήθηκε» τίς διαδόσεις yιςτ τό 
βίο του άδελφου του, «τή στιγμή πού καταλαβαίνει, πώς ή 
φήμη μιας σκαvδαλώδικης νεότητας μπορεΤ νά έξυπηρετήση 
τα ήδονικά του ποιήματα». 'Υποστηρίζει άκόμή, δτι ή δ;:>αμα
τική πάλη του ποιητου, 'καθώς έκφράζεται στό «' Ο μ v ύ ε ι », 
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-άφορα μαλλον την προσπάθειά του νά κόψη ... τό πιοτό! ... 
.. Όσο yιά την α{σθησιακη διαστροφη τοΟ ποιητοΟ, δέν την 
-άρνεϊται σ' εναν περιωρισμένο βαθμό, άλλά καί δέν δέχεται, 
"Πώς ή έποχη τοΟ Καβάφη έyνώρισε μιά «κοινωνία συντηρη
-τικων έμπόρων» κι εναν «άστικό κόσμο αύστηρων ήθων», 
-&στε νά βρεθη'σέ άντίθεσι ό ποιητης καί νά ύποστη ελεyχο 
-κοινωνικό, άκόμη λιyώτε_ρο νά πάθη σύμπλεγμα πού ν' άπο-
τυπωθη μετημφιεσμένο, · κατά τίς ψuχαναλυτικές έρμηνεϊες,
στό ερyο του. Κα! αναφέρει ποιστατικά έλευθερίας των
:ήθων καί άμοραλισμοΟ, άλλά εΤναι τόσο ξεμοναχιασμένα
1tού δέν έπιτρέπουν πολύ τολμηρές γενικεύσεις· αλλως τε,
,δέν πρέπει νά ξεχνοΟμε, οτι άκόμη καί στην έποχη τοΟ Πλά
τωνος ύπηρξε τιμητης ό 'Αριστοτέλης ... 'Ώστε εΤναι μαλλον
-βέβαιον, ό μυκτηρισμός τοΟ ποιητοΟ yιά κάθε «καθεστηκυϊα»
-τάξι τρεφόταν άπό τά σκοτεινά βάθη τοΟ υποσυνειδήτου
ϊοu· κα! εΤναι μαλλον βέβαιον, οτι ή σύγκρουσις ποιητοΟ καί
.έποχης εΤναι κλειδί yιά την ερμηνεία τοσ «κρυπτο-παyαvι
-σμοΟ» του. 'Αλλά yι' αύτό τό θέμα, στην &ρα του θά έπε
;κταθοΟμε, οταν φθάσουμε στά έπίμαχ-χ μέρη τοΟ ερyοu του. 
• 

Τό Ερyο του μας ένδιαψέρει δλο; - 'Όχι. Μόνον και 
:ε ι δ ι κ ά έκε-vα τά μέρη, πού χωροΟν στά πλαίσια της 
-έρευνάς μας yιά την Μ ε τ α φ u σ ι κ η σ τ η ν Έ λ λ η-
-v ι κ η Λ ο y ο τ ε  χ ν ί α'. Κι ας άρχίσοuμε άπό την ερεuνα
ϊων αντιλήψεων τοΟ ποιητοJ yιά την κο::ψοθεω?ία. Καθώς
:έλεyεν ενας θεολόγος των μέσων χρόνων, «δεϊ yάρ ά.πό ΘεοΟ
-:καί της περί τούτου θρησκείας αρξασθαι, ο καί τft φύσει
ϊψιώτερον καί ήμϊν {δίως πάντων άπλως περισποuδαστό
ϊατον».

-'Ο Καβάφης y-πηρξ.ε, σ' ολη ,;η ζωή του, ξένος πρός την 
,τνεuμqτοδοξία. 'Από τά Πf,Ζίωτα του ποιήματα, τά άποκηρu
-yμένα yιά λόγους μόνον τεχνικούς, εβλεπε τη yη σάν «σφαϊ
�α σκοτεινή, ψυχρά καί δολία», πού εΤναι «τέμενος λύπης»,, 
ΎLά νά φθάση στά ώριμώτερα ερyα του νά περιyράφη την 
-«αθλια άνθρωπότητα» σάν «παίγνιον της μοίρας», νά χτu-
1τιέται άπό «τοΟ θανάτου την παντοτεινη την συμφοράν» καί
-vά έκμηδενίζεται <<ε{ς τό μεγάλο Τίποτε». 

1. Σχετικές μελέτες στά προηγούμενα τεύχη τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ», 1956,
1\fάρτιος: «Θεοσοφικές επιδράσεις στόν Παλαμά», Ίουλιος: «'Υπερβατι
.-,ιές άνησυχίι:.ς στόν Παπαντωνίου», 'Οκτώβριος: «Μεταφυσι-ιη αρνησι 
..στόν Γ. Ά-&άΎα», Δ'εκέμβρως: '-ι:Η Όρ'ιrική Μύησι στόν Σικελιανό». 1957, 
Μάρτιος: «Ποιητής της Πιστεως ό Σολωμός», 'Ιούνιος: «'Αντίλαλοι της 
:Βίβλου στον Κάλβq», Σεπτέμβριος: «Ή άνε;ι-&ρησκεία στό Ρήγα Φεραίο», 
.Δεκέμβριος: «Νίκος Καζαντζάκης, προφήτης της Πανελευ&ερίας» . 
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υΕνας κλασικός όρισμός yιά την Πίστι εχει δοθfj άπό τόv-. 
άτκιστολο Παϋλο2

: «'Έστι δέ πίστις ελπιζομένων ύπόστα
σις, πραγμάτων ελεyχος ού βλεπομένων». 'Απουσιάζει όλό
τελα τέτοια πίστις άπό τόν Καβάφη, καί άπό τη ζωή του και. 
άπό τό ερyο του. 'Όσοι τόν γνώρισαν άπό κοντά μας άφη
yοϋνται, δτι δεν πίστευε σέ ύπερψυσικές δυνάμεις • καί έκι
νεΤτο στά σύνορα του μηδενισμοD καί τfjς πίστεως, χωρίς νά: 
ύπάρξη ποτέ απόλυτα πιστός η ά.πόλυτα μηδενιστής•. ·κ

ίδέα του θεου άναδυόταν 'ήαροδικά άπό τά βάθη του έαυ_
τοD του κ αί .τόν βασάνιζε, αλλά «δεν τόν κυρίευε απόλυτα»� 

Ή ανυπαρξία πίστεως έκδηλώνεται καί στη ζωη καί στο
ερyο του μέ τόν φόβο τ_οϋ θάνάτου. Δεν είναι άπλως ό «βα
ρυκάρδιος» μπροστά στην ύλικη φθορά, κ,αθώς ψάλλει ό Δα
βίδ, δπως μπορετ νά είναι λίyο-πολύ κάθε· ανθρωπος δταv 
άναλοyίζεται, δτι μιά μέρα η μαλλον μιά στιyμη θ' άψήση τΎt 
ζώή· άλλα είναι ό ανθρωπος πού «τρέμει κυριολεκτικά» καL 
ψανερά εκφράζει αύτόν�τόν παθολογικό του πια φόβο".· 'Ώστε,,. 

δεν ύποψέρει τη συντροφιά ήλικιωμένων yύρω του,- γιατί τοί}. 
θυμίζουν τη δική του περι;χσμένη ήλικία καί την άναμονη του· 
ψυχρου επισκέπτη", οϋτε ύποψέρει νά μιλουν yιά πεθαμέ-
νους καί κάποι-:χ φορά πού μάζευαν συνεισφορές yιά την κη
δεία ένός ψτωχου ποιητοD, προ:1ποιετται, δτι δεν άκούει και 
δεν δίνει τίποτε. "ΕΦθασε νά yίνη προληπτικός και v' άπο
κρούοη πpότασι ν' ό:σψαλισθfj σέ μια. εταιρία πού θ' άπο
κτοΟσε την πεplο 1σ:α του μετά τόν θάνατό του, δίνοντάς τού, 
δσο ζοϋσε ενα άξιόλbyο ποσόν τό  χρόνο, άπό ψόβο μήπως: 
άπό τό «μελέτημα» του θανάτου πεθάνη νωρίτερα! 

Βλέπουμε την άπέχθεια πρός την προχωι:,ηuένη ήλικία 1<αί: 
τόν τρόμο yιά τό θάνατο στό ερyο του. Τίς «Ψυχές των yε-
ρόντωv», πού είναι κουρασμένες άπό τη ζωη και δμως τρέ- · 
μουν μην τη· χάσουν, τίς παρουσιάζει αθλιες, φτωχές, .κωμι
κοτραγικές. Σ τό «'Ένας γέρος» μιλάει yιά την αθλια κατα
φρόνια των yερατειων καί yιά τ1ς παραλείψεις ήδονικων άπο
λαύσεωv. Φρίττει στά «Κεριά», πού συμβολίζουν τά σ�υ
σμένα τίς περασμένες μέρες και τ' άναμμένα άκόμη δσες μέ
νουν, γιατί «τί yρήyορα πού ή σκοτειvη yραμμη μακραίνει, τί 
γρήγορα π.ού τά σβυστά κεριά πληθαίνουν. Και μξ τό πέρα
σμα περίπου 15 έτων, στη «Μελαγχολία τόυ 'Ιάσωνος Κλε
άνδρου», άπελπ·σ,1ένα κραυγάζει δτι νοιώθει σάν «πληyiJι 

2. Πρός 'Εβραίους, ΙΑ' 1.
3. Στρ. Τσίρκα : «'Ο Καβuqης καί ή εποχή του», σ. 219.
_4. Μάν{}. Κρίσπη: -=Κ Π. Καβάφης,., σ. 36.
5. Τίμου Μαλάνου : «'Ο ποιητής Καβάφης», 'Αλεξάνδρεια, σ. 51�
6. Γιάγκου Πιερίδη : «Ό Καβάφης», σ. 27.

..... 
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-άπό φρικτό μαχαίρι» τό yήρασμα και δέν εχει «έyκαρτέρησι
1<αμμιά». 'Ί::-νας π ι σ τ ό ς, πού μας δί'Ιlει τήν τυπική εικόνα
του δ Παλλάδιος στή �<Λαυσιακή ιστορtα», δέν είναι πανικό·
βλητος στά πρόθυρα τοΟ θανάτου, άλλά χαρο6μενος και πρό·
Θυμος ταξιδιώτης, «χρηστft τρεφόμενος έλπίδι, βραχυτέρας
τάς εμπροσθεν-τC>ν όπίσω δρC>ν, ήμέρας». Ό Καβάφης, μια
,στωϊκή έyκαρτέρησι μπροστά στό θάνατο την έσυμβόλισε
στό ώραιότατο «Άπολίπειν ό θεός Άντώνιον», μά δέν τήν
iζησε. Μ' δλο πού συχνά φαντάσθηκε «χριστιανικά τά τέλη�
-της ζωfjς του και πράγματι, μετά την Μετάληψι, έμειδίασε
1τρός δλους, άμέσως επειτα, χωρίς θάρρος καί καρτερία, πα
ραδόθηκε σέ .Θ.ρfjνο'.

Ή έπαφή του μέ τη θρησκεία ηταν τέλεια τυπική, έξωτερι·
;κή, έπιφανειακή. 'Από τά πιό πρόχειρα βιβλία, δίπλα στό «Ψη·
τοπωλείον της βασιλίσσης Πεντώκ» τοΟ Άνατόλ Φράνς, οι

.-έπισκέπτες του εβλεπαν πάντα ενα άντίτυπο της Παλαιας
' Διαθήκης. Ποτέ του δμως δέ θά μποροΟσε νά πfj, δτι ή Βίβλος 

.-έστάθηκε yι' αύτόν, κατά τόν Προφήτη, «λ6χνος τοίς ποσί μου, 
-νόμος μου καί φως ταίς τρίβοις μου». Ή ζωή του δλη δόθη· 
.κε στη ζωη της σάρκας, πού δοξάζεται καί στό ερyο του 
,στά σώματα ώραίων έφήβων. Καί την έκκλησία την εβλεπε 
χρήσιμη μόνον yιά τό σωμα του, yιά τήν διαδικασία της 
ταφfjς. 'Έτσι, δείχνοντας δ6ο κτίρια πού ύψώνονταν στη yει· 
τονιά του, τό νοσοκομείο της Έλληνικfjς κοινότητος καί την 
έκκλησία τοΟ Άyίου Σάββα, ελεyε: «'Έχω κοντά μου δ,τι 
-μοΟ χρειάζεται». Είναι φανερό τί έννοοΟσε μ' αύτόν τό συ· 

· ,σχετισμό. Είχε δ,τι χρειαζόταν στό σωμα του. Τό «φαινόμε· 
-vον» τοΟ έαυτοΟ του κι όχι τό «πραyμα καθ' έαυτό». 

\· 

Βέβαια, εyραψε μιά ψορά9 πώς κλίνει «ύπέρ της συχνο· 
τέρας παρουσίας των ιερέων άνάμεσά μας», yιατί «σέ πολ· 
λά ταραγμένα σπίτια ή παρουσία των φέρνει κάτι άπό την 
11:αρηyορητική Έκκλησία», μά ό 'ίδιος δέν είχε τόσο τακτικές 
σχέσεις μέ τήν Έκκλησία· τά π'ρωτα χρόνια έκκλησιαζόταν 
,σπάνια, χωρίς νά παραλείπη, βέβαια, τήν παρακολο6θησι 
-της πιφιφορας τοΟ Έπιταφίου, ένφ άρyότερα πήγαινε στ ην
.έκκλησία πιό συχνά, συζητείται δμως αν αύτό μπορfj νά θεω
ρηθfj σάν «έρωτοτροπία» μέ την έκκλησία, καθώς ύποστηρί·
χθηκε 0

• Μή ξεχνοΟμε πώς εyραψε σ' ενα ποίημά του yιά τόν
κοινωνικά σκόπιμο έκκλησιασμό, σάν άνώδυνη πραξι εύθυ·
γραμμίσεως. Τίποτε άπό τό ερyο του δέν άποδεικν6ει πώς
ό περιοδικός έκκλησιασμός του ηταν καταψυyη στην άτμό·

-
' 

------

7. Ι. Μ. Παναγιωτοπούλου, «Τά πρόσωπα καt τά 'κείμsνα», Δ σ. 2.
8. Τ. Μαλάνου, «Καβάφης» 1957, σ. 56 .
.9. Μαλάνου, εν{}. άνωτ.
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σφαιρα, πού τάχα «έταίριαζε μέ την κλειστή ψυχή του καL 
τά παράνομα μυστικώ: της»•'. 

Παλαιότερα, μεταξύ 1896 καί 1899, εyραψε τό άποκηρu
yμένο ποίημά του «Ή Τράπεζα τοΟ Μέλλοντος», δπου ελεyε 
δτι «πολύ όλίyα συναλλάγματα» θά βyάλη στην Τράπεζα 
αύτη yιά νά κάμη άσφαλfj τη δύσκολη ζωή του, γιατί φοβα
ται «μη στ11ν πρώτη κρίσι έξαφνικά τάς πληρωμάς της στα
ματήσn»- Τό ποίημα αύτό φαίνεται επηρεασμένο άπό τό ούτο
πιστικό μυθιστόρημα τοΟ Σάμουελ Μπάτλερ «Πουθενά»� 
δπου ol εκκλησίες παρομοιάζονται μέ τράπεζες, πού· εκδί
δουν συναλλαγματικές επί της μελλούσης ζωfjς. Καί πολύ 
σωστά έρμηνεύθηκε τό ποίημα εκεϊνο 11 σάν άμφιβολία τοΟ 
ποιητοΟ yιά τη σταθερότητα της άσφάλειας, πού παρέχει ή 
εκκλησία, μέ τίς μετά θάνατον προσδοκίες, yιά την ταραγμέ
νη επίγεια ζωή. "Αν προσέξουμε, μάλιστα, τό συμπέρασμα 
τοΟ Μπάτλερ, δτι άκόμη καί σάν αύταπάτη ή θρησκεία εχει 
μεγάλη παρηyορητικη άξία, θά δοΟμε καλύτερα την ταυτό-
τητα των άντιλήψεών του μέ τη yvώμη τοΟ Καβάφη περί εκ
κλησιασμοΟ καί τό βαθύτερο νόημά της yιά «τά πολλά» σπί
τια κι δχι τό δικό του. 

Ό 'ίδιος, την παρηγοριά την ζητοΟσε σέ ώρισμένα πεδία 
τfjς μεταφυσικfjς καί ή συζήτησις yιδ: την μ ε τ ε μ ψ ύ χ ω -
σ ι τοΟ ηταν θέμα προσφιλέστατο, δέν εyινε δμως ή ελαχί
στη μετουσίωσις στό ερyο του οϋτε τfjς [δέας αύτfjς, οϋτε 
καν τfjς επίσημης χριστιανικfjς δοyματικfjς yιά την μέλλουσα 
ζωη καί άνάστασι. 'Έδειχνε ενδιαφέρον yιά τούς τ ύ π ο u ς 
καί τίς εξωτερικές εκδηλώσεις· μπορεϊ νά μην ηταν μονάχα 
yιά τό λαμπρό θέαμα, άλλά νά μαρτυι:;ο5σε κάποια διάθεσι 
μυστικισμοί}, ώστόσο δέν ύπάρχει πουθενά στό ερyο του κα
νένα άποδεικτικό στοιχεϊο yιά τό δεύτερο. Δέν ύπάρχει καμ
μιά πνευματική, ψuχικη επικοινωνία. υΟταν εΤναι νά χρεια
σθfj «φάρμακα νάρκης τοΟ άλ youς» - δπως στη «Μελαγχο
λία τοΟ Ίάσωνος Κλεάνδρου» - δέν καταφεύγει στη θρη
σκεία. «Τά φάρμακά σου φέρε - λέγει - Τέχνη τfjς Ποιή
σεως, πού κάμνουμε, yιά λίyο, νά μη νοιώθεται ή πληγή». Καt 
πολύ σωστά εγράφη, πώς τό σύμπαν τοΟ Καβάφη «εχει δύο 
μόνο διαστάσεις, τοΟ λείπει τό μεταφυσικό βάθος, δηλ. ή τρί
τη διάσταση, ή θρησκευτική» 12• 

'Έλεγε καθαρά : «Δέν εΤμαι Χριστιανός, άλλά λυποΟμαι 
yι' αύτό», μέ την εννοια, άσφαλως, δτι δεν μποροΟσε νά βρfί 
τη λύτρωση. Δέν εχει καμμιά σημασία αν 6 πολύς κόσμος,, 

10. Μαλάνου, .:Καβάφης=- εκδ. 1943, σ. 55 καί έπ.
11. Σ. Τσίρκα, .:'Ο Καβάφης:., σ. 242.
12. Ε. Παπαν<'ύτσου, .:Παλαμάς, Καβάφης, Σικελιανός», σ. 83.

' 
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πού φέρνεται έντελως έπιφανειακά: μέ τη θρησκεία, δέv 
νοιώθει κανένα μειωτικό συναίσθημα καί, άντίθετα, βαυκαλί
ζεται yιά: τόν «χριστιανισμό» του ... Ό Καβάφης ηταν αύστη
ρός μέχρι σκληρότητος και θά: τόν δοΟμε νά: πλήττη τό πλη
θος yιά: τόν τρόπο πού πιστεύει και λατρεύει. Γ άλι, τό δτι ό 
Καβάφης δέν ε_νοιωθε Χριστιανός και μαλλον έκδηλωνόταv 
ύπέρ τοΟ «παyανισμοΟ»'", δέν άλλάζει τό συμπέρασμα, άφο} 
iι προσκόλλησις του στόν θρησκευτικό 'Εθνισμό ηταν μονάχα
μιά: φ υ y η άπό τόν χριστιανικό πολιτισμό, πού τόν κατα· 
πίεζε έξ α{τίας της έρωτικfiς του «άνορθοδοξίας» καί τόν 
έξώρyιζε μέ την ύποκρισία του. Ό Καβάφης οϋτε και σ iv 
:rταyανιστης ύπηρξε ποτέ μεταφυσικός. 

Τόv είπαν Στωϊκό, τόν είπαν 'Επικούρειο. Τί-ποτs άπ� 
αύτά. 'Οπαδός ηταν τοΟ Άριστίππου, τοΟ ίδρυτοΟ της Κυρη
ναϊκfiς σχολης, πού έδίδασκε : «Περιφρονείτε τά: πάντα, δο
κιμάζετε τά: πάντα, παντοΟ άναζητδ:τε την ήδονή». 'Ένας 
ήδονοθήρας, αύτό ηταν. Μας τό λέγει και ό ιδιος. Ή ήδονή 
και μάλιστα <1 ώς την f,θελε», ηταν «χαι:ά: και μί'ρο της ζωης» 
του. Και τόσο πολύ άτένισε την όμορφιά - των φθαρτών 
σωμάτων την όμορφιά - πού ηταν «πλήρης ή cρασίς του»
Στόν «Εύρίωνος Τάφο» δέν θρηνεί yιά: τόν θάvατο τοΟ νέου 
φιλοσόψοι,ι και ρήτορας σά:ν άνθρώπου πνευματικοο· «χάσα
μεν τό πιό τίμιο - την μορφή του, πού ητανε μιά: άπολλώ
νια όπτασία» ... 

"Αν δμως ό:πουσιάζη· όλότελα άπό τόν Καβάφη ή μετα
φυσική, λαμπυρίζει κάποια φtλοσοφικη διάθεσις, {διαίτερα 
στά: ποιήματά του yιά: τόν άρχαίο θεόσοφο 'Απολλώνιο τόv 
Τυανέα. Είχε διαβάσει τόν Φιλόοτρατο, πού περιγράφοντας. 
την έκπληκτικη ζωη τοΟ φιλοσόφου έκείνου άναφέρει, δτι 
πριν-άπό την μυστηριώδη έξαφάνισί του άπό τό δικαστήριο 
πού τόν έδίκαζε, στην άπολοyία του προσέθεσε τόν 130 στί
χο άπό την 10η ραψωδία της ''Ιλιάδας : «θεοί μέν yά:ρ μελ
λόντων, ανθρωποι δέ yιyvομένων, σοψοί δέ προσιόντων αι

σθάνονται». Καί άπέδωσε αύτό τό έπεισόδιο ποιητικά : 
Οί άνθρωποι γνωρίζουν τά γινόμενα. 
Τά μέλλοντα γνωρίζουν οί Θεοί, 
πλήρεις καί μόνοι κάτοχοι πάντων των φώτων. 
'Εκ των μελλόντων οί σοφοί τά προσερχόμενα 
άντιλαμβάνονται. Ή άκοή 

αύτών κάποτε έν ωραις σοβαρών σπουδών 
ταράττεται. Ή μυστική βοή 
τούς ερχεται των πλησιαζόντων γεγονότων. 
Καt τήν προσέχουν εύλαβs,ίς. 'Ενώ είς τήν όδόν 
εξω, ούδεν άκούοuν οί λαοί. 

------

13. Τσίρκα, «Καβάφης», σ. 475 .
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Έδω ό ποιητης ύψώνει ενα άσύλληπτο παραπέτασμα 
ό:νάμεσα στούς λίγους μεμυημένους, πού εχουν τό θεϊον δω-· 
ρον- της διαισθήσεως, καί στό βέβηλο πληθος. Ό ποιητης καί 
άλλοΟ («υΟσο μπορεϊς») έκφράζει την άποστροφή του πρός τό 
Ήληθος. 

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις τ·ή ζωή σοu δπως τήν θέλεις, 
. τοvτο προσπάθησε τούλάχιστον 

δσο μπορείς : μήν τήν έ!;εuτελίζεις 
.μές στην πολλή σuνάφεια τον κόσμον, 
μές στές πολλέι;; κινήσεις κι όμιλίες. 

Μήν την έξεuτελίζεις πιαίνοντάς την, 
γuρίζοντας σuχνα κ' έκθέτοντάς την 
στων σχέσεων και των σuναναστροφων 
την καθημερινήν άνοησία, 
ώς πού να γίνει σα μια ξένη φορτική. 

'Όλα αυτά δέν θυμίζουν τόν άφορισμό «Τάς λεωφόρους 
ιμη βαδίζειv» τοΟ Πυθα)iόρα ; 

Πάλι άπό τό βιβλίο του Φιλοστράτου παίρνει ενα έπει
.σόδιο, δταν ό 'Απολλώνιος μιλοΟσε σ' ενα νεόπλουτο yιό: 
νό: τοΟ πη, δτι τό πολυτελές σπίτι πού εχτιζε δέν τοJ άνηκε, 
-άλλό: μαλλον έκεϊνος άνηκε στό. σπίτι, μέ αλλα λόγια χάνει
-την άληθινή του ύπόστασι δποιος δένεται μέ τό: ύλικά άyαθά.
"'Όσο yιό: τόν φιλόσοφο, θά προτιμοϋσε εvα ναό μικρό μέ
αyαλμα χρυσελεφάντινο, άπό ενα ναό μεyαλοπρεπ� μέ αyαλ
μα ψεύτικο, κεραμιδένιο :

Για τήν ά.ρμόζοuσα παίδεuσι κι άγωγή 
ό 'Απολλώνιος όμιλοϋσε μ' εναν 
νέον πού εκτιζε πολuτελη 
<Jίκίαν έν Ρόδψ. «Έ ώ δέ ές ίερόν»' 
�ίπεν ό Τuανεύς στό τέλος «παρελθών)) 
-πολλψ αν ηδιον έν αύτψ μικρψ 
οντι άγαλμα έλέφαντός τε κάl χρuσοv 
ίδοιμι η έν μεγάλψ κεραμεοϋν τε καl φαvλον». 
Τό «κεραμεοϋν» )(αl «φαvλον»· τό σιχαμερό : 
πού κιόλας μερικούς (χωρlι;; προπόνησι άρκετή) 
άγυρτικως έξαπατα. Τό κεραμεοϋν καί φαvλον. 

Τό κλειδί τοΟ ίδιαίτεροu ένδιαφέροντος τοΟ ποιητοΟ yιό: 
τόν 'Απολλώνιο μας τό δίνει τό « Ε ί y ε ' Ε τ ε  λ ε ύ τ α », 
Ήού είναι σχόλιο στην μυστηριώδη έξαφάνισι τοΟ Διδασκά� 

' L 
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λου ά:πό τό δικαστήριο και, κατά τtς διαδ5σεις, δεν πέθανε, 
-άλλά άνελήψθη στό άρχαϊο ιερό της Δικτύννης στην Κρήτη,
.κ' εκαμε ύπερψυσικη έμφάνισι στά Τύανα.

« 'Ίσως δεν ηλθεν ό καιρός νά tπιστρέψει 

γιά νά φανέρωθn στον κόσμο πάλι.

η μεταμορφωμένος, ϊσως, μεταξύ μας 
γuρLζει άγνώριστος. - Μά θά ξαναφανερωθεί 

ώς ητα:vε, διδάσκοντας τά όρθά· και τότε βέβαια 

θά tπαναφέρει τήν λατρεLα των θεών μας, 
και τες καλαίσθητες ελληνικές μας τελετές». 

'Έτσι έρέμβαζε - μας λέγει ό ποιητής - ενας έθνικός, 
:μετά τό διάβασμα τοΟ βιβλίου τοΟ Φιλοστράτου «Τά ές τόν 
Τυανέα Άπολλώ.νιον», ενας έθνικός ό όποϊος «στό ψανερόν 
.εκανε τόν Χριστιανό κι αύτός κ' έκκλησιάζονταν», yιατt βα
•σίλευε ό «γέρων 'Ιουστϊνος» και ή θεοσεβης 'Αλεξάνδρεια 
·«άθλίους ειδωλολάτρας άποστρέψονταν».

Αύτόν τόν «ρεμβασμό» τόν τοποθετεϊ ό ποιητης στόν 
•6ον αιωνα. «Γέρων 'Ιουστϊνος» εΤναι άσφαλως ό Βυζαντινός
-αύτοκράτωρ 'Ιουστϊνος ό Α', πού άνέβηκε στό θρόνο της
Κωνσταντινουπόλεως (518 μ.Χ.) σέ ήλικ(α 68 έτων. Ό «ρεμ-
1βάζων έθνικός»., ενας άπό τούς «πολύ λίγους πού εΤχαν μεί
νει», είναι τό προσωπεϊο τοΟ ποιητοΟ.

Μιά τέτοια προσδοκία ένός έθνικοΟ θά στεκόταν λογικά;
'Ή έποχη τοΟ 'Ιουστίνου έθεμελίωσε την λαμπρότερη βυζαν·
-τινη δυν,αστεία και γνώρισε την μεγαλύτερη άκμη τοΟ Χρι·
,στιανισμοΟ. Πως ενας έθνικός θά περίμενε την έπαναψορά
-της άρχαίας θρησκείας ; Καί θ' άνέθετε τέτοιο ερyο στη θαυ
·ματουρyία τοΟ Τυανέως ; Ό 'Απολλώνιος εχει χαρακτηρισθη
«τυπικώτατος έκπρόσωπος τοΟ θρησκευτικοΟ και ψιλοσοφι·
κοΟ συyκρητισμοΟ των περί τόν Χριστόν χρόνων»", ένός συ·
στήματος πού διδάσκει την όρθη άντ(ληψι yιά τά δόγματα
έπιδιώκοντας την πέρ' άπό τις έξωτe-ρικές διαφορές άνάδειξι
-της έσωτερικης ένότητος κ' έπομένως την συνύπαρξι των
,Θρησκειων, ωστε πραγματικά εύσεβης νά είναι έκεϊνος πού
εύλαβεϊται δλων των λαων τούς θεούς καt είναι ετοιμος νά
μυηθη σέ δλα τά Μυστήρια μέ την πεποίθησι της κοινης ού·
σίας. Ό '(διος ό 'Απολλώνιος, δπως παλαιότερα -ό Πυθαyό·
,ρας, έπεχε(ρησε «περιοδεϊες» άπαραίτητες yιά την πνευμα·
τική του όλοκλήρωσι και μυήθηκε,στά Μυστήρια τά έλληνικά,
-τά αιγυπτιακά και τά ινδικά. "Αν λοιπόν έπίστευε ό έθνικός

14. Ε. Π. Φωτιάδη, «'Απολλώ,•ιος» Έγκυκλ. Ήλίου, Γ' σ, 287.
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τοΟ 6ου αίωνος, δτι ό 'Απολλώνιος έδίδασκε «τά όρθά», θά: 
ηταν ατοπο νά τόν φαντάζεται έπανερχόμενον στη ζωή, σε. 
μιά μεταyενέστερη έποχή, πού λοyικά θ' άπαιτοΟσε μεyαλύ
τερη έξέλιξι στά της θείας σοφίας, yιά_ νά καταρyήση τόν 
Χριστιανισμό καί νά έπαναφέρη την άρχα(α λατρεία, ν' άσχο
ληθη δηλαδή με την έξωτερική μορφή, «τες καλαίσθητες τε
λετές». Ό 'Ιουλιανός ό Παραβάτης επεσε στην πλάνη νά: 
έπιδιώξη την μηχανική έπαναφορά της άρχαίας λατρείας,, 

πού εμοιαζε με προσπάθεια ζωοyονήσεως πτώματος, yιατί 
δεν διέκρινε την έ σ ω  τ ε ρ ι κ ή άναβίωσι καί συνέχεια
τοϋ ΈλληνισμοΟ στόν Χριστιανισμό, δεν εβλεπε πώς � νέα
θρησκεία ηταν ε.να δ:λμα yιά την άνθρωπότητα, άφοΟ έκήρυτ
τε φανερά την ϋπαρξι τοΟ Ένός θεοΟ, τοΟ «μυστικοΟ» των 
άρχαίων μυστηρίων πού απεκαλύπτετο στους μυουμένους
κεκλεισμένων των θυρών. Ό 'Απολλώνιος, ό όποιος θεωρή
θηκε «ως τι θεών καί άνθρώπων μέσον», δεv θά επεφτε σε 
τέτοια βαρειά πλάνη ... 

'Εάν δμως δεχθοΟμε τόν «ρεμβασμό» σάν Καβαφικόν
,.,. 

τότε έκτός από την δοσμένη ερμηνεία του, ερμηνεύονται και 
τά ποιήματά του yύρω από τόν 'Ιουλιανό, ό όποιος πραγμα
τικά έπεχείρησε νά έπαναφέρη την αρχαία λατρεία, μέ κά
ποιον δμως έκλεκτισμό. Ό βιοypάφος τοΟ Άπολλωνίου, ό 
Φλάβιος Φιλόστρατος, εδωσε τό ερyο του στόν 3ον α(ώνα,, 
δχι σε μεyάλη άπόοτασι άπό την απόπειρα του 'ΙουλιανοΟ. 
'Επομένως μπορεί: νά ύτrοστηριχθη, δτι � αναφορά στόν 
'Απολλώνιο - τόν «ύπερ πάντα τάν τfi yfi καί αyχοΟ θεών», 
τόν άνώτερο δηλαδή άπό τούς κοινούς θνητούς καί σχεδόν 
θεό - ηταν ή στερνή ελπίδα ενός πού άποyοητεύθηκε άπό 
την άποτυχία του 'ΙουλιανοΟ. Με τέτοια ερμηνεία, τά ποιή
ματα yιά τόν 'Ιουλιανό, παρά τά έξωτερικά τους δεδομένα, 
δεν είναι άπάρνησις τοΟ παyανισμοΟ η προσχώρησις στόν 
χριστιανισμό, αλλά .ή εκφρασις της άποyοητεύσεως yιά τό
ερyο τοΟ ήyέτου καί, πιό πέρ' άκόμη, μιά καυστική πολεμική 
yιά τά ηθη τοΟ όχλου παvτοJ καί πάντοτε. 

"Ας τά δοΟμε δμως τά ποιήματα αύτά. 
Τ ό « Ο ύ κ ε y ν ω ς » είναι άπλη χρονοyραφία σε 

στίχους, πού θέλει νά θυμίση τόν λοyοπαικτικό διαξιφισμό 
τοΟ ΊουλιανοΟ με τούς έπισκόπους, σχετικά μ' ε.να βιβλίο. 
τοΟ Άπολλιναρίου της Λαοδικείας ένάντια στόν Λουκιανό-

Γιά τες θρησκεuτικές μαι;; δοξασίες --
ό κοϋφος Ίοuλιαvός εlπε «' Αvέγvωv, εγvωv, 
κατέγvωv». Τάχατες μας έκμηδέvισε 
με 1;0 «κατέγvωv» τοu, ό γελοιωδέστατος. 

' .;
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Τ Ετοιες ξuπνάδες δμως πέpασι δεν εχοuνε σ' έμας 
τ ούς Χριστιανούς. «' Ανέγνως, άλλ' ούκ εγνως· εί γάp 

[εγνως, 
ούκ αν κατέγνως» άπαντήσαμεν άμέσως. 
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Τά προσβλητικά έπίθετα δίδονται άπό τούς χριστιανούς. 
«ΚοΟφος» καί «yελοιc.::δέστατος». Στό «Ό 'Ιουλιανός, όρων 
όλιyωρίαν» είναι οι 'Έλληνες πού άντιδροΟν. 01 παλαιοί 
θεοt εχουν άποκατασταθfj, άλλά οι έθνικοί δείχνουν άδιαφο
ρία καt άναyκάζεται ό Ίουλιανός νά άπευθύvη,στόν άρχιε
ρέα Θεόφιλο την r μομφή περί όλιyωρίας. 01 παροτρύνσεις 
του δεν φέρνουν άποτέλεσμα, yιατί : 

Οί φtλοι τοu δέν ησαν Χpιστιανοt· 
αύτό ηταν θετικόν. Μά δεν μποpοϋσαν κιόλας 
νά παtζοuν σάν κι αύτόνα (τόν Χpιστtανομαθημένο) 
μέ σύστημα καινούριας έκκλησtας, 
άστείον και στήν σύλληψι καί στήν έφαρμογή. 
'Έλληνες ησαν έπί τέλους. Μηδέν άγαν, Αϋγοuστε. 

'Εδω έμφανίζεται ό 'Ιουλιανός' νά μάχεται στό κενόν,. 
άφοΟ ol 'Έλληνες, ol έθνικοί, οι μόνοι φί�οι του, δεν μπο
ροΟσαν νά τόν άκολουθήσουν παρά μόνον σ' εναν άyωνα ξε
κάθαρο yιά την άρχαία θρησκεία καt δχι σε νόθsς προσπά
θειες. Ή άποξένωσίς του άπό τίς μαζες ύποyραμμίζεται 
ώμότερα στό «Ό 'Ιουλιανός καί ol Άντιοχεϊς», πού είναι 
έμπνευσμένο άπό τό άνέκδοτο, κατά τό όποϊον ο1 :Αντιοχεϊς 
μιλοΟσαν συνθηματικά, λέyοντας, δτι «τό Χϊ ούδεν ήδίκησε 
την πόλιν, ουδε τό Κάππα» καί έννοωντας τόν Χριστό καί τόν 
προκάτοχο τοΟ 'ΙουλιανοΟ στό θρόνο, Κωνστάντιο, πού δεν 
έμπόδισαν την 'Αντιόχεια νά ζfj στη διαφθορά. Γιατί λοιπόν 
νά άκολουθήσουν τόν Ίου λιανό, πού, έκτός της όρέξεώς του-
νά κάμη άπό την παλιά θρησκεία ενα κραμα, ζητοΟσε καθάρ-· 
σεις ψυχfjς καί αλλες πουριτανικές αύστηρότητες ; 

'Ήτανε δυνατόν ποτέ ν' άπαρνηθοϋν 
τήν εμορφή τοuς διαβtωσι· τήν ποικιλία 
των καθημερινών τοuς διασκεδάσεων· τό λαμπp,ό τοuς 
θέατρον δποu μία ενωσις έγένονταν της Τέχνης 
μέ τες έρωτικές της σάρκας τάσεις ! 

'Ανήθικοι μέχρι τινός - καί πιθανόν μέχρι πολλοϋ -
ησαν. 'Αλλ' εlχαν τήν ίκανοποίησι' πού ό βίος τοuς 
ηταν ό π ε p ι λ ά λ η τ ο ς βίος της 'Αντιοχείας, 
ό ένήδονος, ό άπόλuτα καλαίσθητος. 
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Νά τ' άρνηθοϋν αότά, γιά νά προσέξοuν κιόλας τι ; 

Τες περt των ψεuδων θεών άερολογLες τοu, 
τες άνιαρες περιαuτολογLες· 
τήν παιδαριώδη τοu θεατροφοβLα· 
τήν αχαρι σεμνοτuφLα τοu· τά γελοία τοu γένεια. 

7 Α βέβαια προτιμούσανε το Χί, 
α βέβαια προτιμούσανε το Κάππα· έκατο φορές. 

Μέ τό «Ό 'Ιουλιανός έν Νικομηδείφ> γίνεται άναδρομη 
•στην έποχη που ό 'Ιουλιανός, νέος 20 έτC>ν, έκδηλώνεται
άπροφύλαχτα υπέρ τC>ν άρχαίων θεC>ν, έπισκέπτεται τους
-ναους τC>ν έθνικC>ν καl κάνει συχνές παρέες μέ τους 'Έλλη·
-vας φιλοσόφους, &στε τόν υποψιάζέται ό αύτοκράτωρ. Καί
τότε

Ό Ίοuλιανος πηγαLνει πάλιν άναγνώστης 

στήν έκκλησLα της ΝικομηδεLας, 
οποu μεγαλοφώνως και μετ' εόλαβεLας 

πολλης τες Ίερες Γραφες διαβάζει 
και τή χριστιανική τοu εύσέβεια δ λαος θαuμάζει. 

Δέν υπάρχει έδC> καμμια κριτικη καl φαίνεται πώς ό 
ποιητής, άποφεύyοντας να κατηyορήση τόν 'Ιουλιανό yιά 
την «δήλωσι μετανοίας» του, μέ τη σιωπή του άφήνει νά  
τονισθη μόνον ή έπιπολαιότης τοΟ λαοΟ,. που τέτοιος εΤναι 
&στε νά μεταχειρίζωνται οι δυνατοί μέ τέτοιον τρόπο 1,ό 
πνεΟμα, γιατί ξέρουν πώς ό λαός θα !)αυμάση ... 

Στό «Εtς τα περίχωρα της 'Αντιοχείας», γραμμένο άπό 
τόν ποιητη λίγο πρό τοΟ θανάτου του, τό θέμα εΤναι i) φωτιά 
που εκαψε τό ναό τοΟ 'Απόλλωνος «και αύτό τό &yαλμα κα
τέφλεξε>>. Στην Δάφνη, προαστιο της 'Αντιοχείας, εΤχαν με
"'tαφερθη τα όστθ: τοΟ Ά yίου Βαβύλα yιά νά πάψουν τά δρ· 
για της νεολαίας της Ά ντ ιοχείας, εδρας τοΟ μάρτυρος έπι · 
σκόπου. Ό 'Ιουλιανός διέταξε να έκταφοΟν τά λείψανα καl 
νά μεταφερθοΟν άλλοΟ, διότι επρεπε νά καθαριστη τό τέμενος 
τοΟ Ά πόλλωνος, που ε!χε μολυνθfj άπό τη γειτονιά τοΟ νεκροΟ 
καl δέν μποpοΟσε νά έκδοθη χρησμός yιά τόν πόλεμο τοΟ Ίου
λιανοΟ στην Περσία. ΆφηyοΟνται οι Χριστιανοί της έποχης : 

Το πήραμε, το πήγαμε, τό &γιο λεLψανον άλλοϋ. 
Το πήραμε, τό πήγαμε έν άγάπn κ' έν τιμfj. 
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Κι ωραία τώόντι πρόκοψε 1tό τέμενος. 
Δεν άργησε καθόλοu, και φωτιά 
μεγάλη κόρωσε : μιά φοβερή φωτιά : 
και κάηκε και τό τέμενος κι δ 'Απόλλων. 

Στάχτη τό εϊδωλο· γιά σάρωμα, μέ τά σκοuπlδια. 

'Έσκασε δ Ίοuλιανός και διέδοσε -
τl αλλο θά εκαμνε � πώς ή φωτιά ηταν βαλτή 
άπό τούς Χριστιανούς έμiiς. "Ας πάει νά λέει. 
Δεν άποδεlχθηκε· ας πάει νά λέει. 
Τό ούσιώδες είναι πού εσκασε. 

25� 

Ή φωτιά, φυσικά, ηταν αυτό που τό λένε δολιοφθορά. 
αν και ό θεοδώρητος, πο@J διασώζει τό χρονικό, βεβαιώνει, 
δτι «μη κατ' έπιβουλην άνθρωπείαν, άλλά κατά θείαν μfjνιν 
ένσκfjψαι τ� νε� ουράνιον πΟρ». Ό Καβάφης παρουσιάζει 
την άvτίδρασι τοΟ ΊουλιανοΟ, άλλά δχι άκέρηα, yιατί ό αυ
τοκράτορας διέψευσε έκτός άπό την προέλευσι της φωτιδ:ς 
καl τό δτι είχε καfj ό 'Απόλλων. Τό αyαλμά του μόνον ... Ό 
θεός είχε φύyει καί τό ηξερε ό 'Ιουλιανός, yιατί σάν εμπαινε. 
στό ναό άντελήφθη ενα «νεΟμα» τcυ. Ό ποιητης δέν μιλάει 
yι' αυτό. Γιατί τάχα ; Δέν θά ηταν μιά καλη ευκαιρία yιά.
σαρκασμό, αν είχε τέτοια πρόθεσι ; 

Ό ΤιμοςΜαλάνος, ό παλαιότερος Καβαφιστής, νομίζει 
δτι ό άμαρτωλός «σέ δλα του τά θρησκευτικά ποιήματα
κλίνει ύπέρ τοΟ ΧριστιανισμοΟ άπό μιά προσδοκία άφέσεως». 
Καί άποδίδει ίδιαίτερη σημασία στό δτι τό έντελως τελευ
ταϊο του ποίημα, τό «Είς τά περίχωρα της 'Αντιοχείας», γρά
φηκε δταν ό Καβάφης ηταν πολυ σιμά στό θάνατο καί θά ε-

. νοιωθε την ψυχικη άνάyκη yιά στενώτερη προ'J'έyyιση μέ την
θρησκεία τοJ 'Εσταυρωμένου, ωστε ξέσπασε σέ σαρκασμό 
πρός τόν Άπο:1τάτη". Άλ:λά, δέν ύπάρχει σαρκασμός. 'Υπάρ
χει μόνον ό φανατισμός των χριστιανών της έποχης, που μι
λοΟν σέ πρωτο πρόσωπο καί σέ χο, δρό τόνο. Οϋτε και ύ
πάρχε ι, αν έι:;μηνευθοΟν σωστά τά θρησκευτικά του ποιήμα
τα, «κλίσις» ύπέρ τοΟ Χριστιαν_ισμοΟ. 'Υπάρχει μιά αίθέρια 
είρωνία, μέ τό νά ύμνεϊται ή τελετουργία, τό θέαμα, καί νά 
μυκτηρίζεται τό βάθος, ή ζωή, που δέν ηταν διόλου «κατά 
Χρ.ιστόν». 

. . {'ι- • 

«Στην 'Εκκλησία», ό Καβάφης λέyει καθαρά τί τοΟ κάνει 
έντύπωσι άπό τόν Χριστιανισμό: 

15. Μαλά,•ου, «Κ. Π. Καβάφης» 1957, σ. 379 .
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Τήv έκκλησίαv άγαπω - τά έξαπτέρυγά της,' 
τ' άσήμια των σκευών, τά κηροπήγιά της, 
τά φώτα, τές είκόvες της, τόv αμβωvά 1:ης. 

)._ } . . ' ; 
/ 

Ή μεγαλοπρέπεια των τελετων δονεί τίς έξωτερικές του 
αίσθήσεις (θυμιάματα yιά την δσφρησι, λαμ:rτρά αμφια. yιά 
την δρασι καί λειτωρyικές συμφωνίες yιά την άκοτι) 
καί δεν συγκινεί την ψυ χ ή  του. Άπλως, ό ν ο Ο ς του 
«πιαίνει σέ τιμές μεγάλες της φυλfjς μας, τόν ενδοξό μας -
Βυζαντισμό». Αίσθάνεται σάν ενα μόριο τοΟ έλλη:νικοΟ ε

·$νους καί δχι σάν πνεΟμα. 'Υπάρχει ύπερηφάνεια, δέν ύπάρ
χει μυστικισμός. Ή έκκλησία δεν άyyίζει τόν Καβάφη α ν
·'8 ρ ω π ο· ένδιαφέρει τόν π ο λ ί τ η.

'Εξ αλλου, πουθενά δεν θέληqε νά δη άληθινή, βαθειά, 
-άναμορφωτικη έπίδpασι τοJ Χρισrιανισμαϋ στόν ανθρωπο.
Ο� χριστιανοί το'J Καβάφη στην κοψικη διαyωy,1 τως δεν

'-διαφέρουν σέ τίποτε άπό τούς έθνικούς.
Ό Κ λ ε ί τ ο ς ( «Ή άρρώστεια τοJ Κλείτου» ), ό Άλε-. 

-ξανδ;:,ινός νέος των 23 έτων, πού πzθαίνc:ι άπό την έπιδη-·
μία, είναι Χριστιανός. 'Αλλά τί ε'ίδους;

Τόv ηυρε ό πυρετό; .έξ-αvτλη·μtvο κιόλας ήθικως 
άπ' τόv καυμό ποu ό έταίρος του, εvας νέος ήθοποιός, 
επαυσε vά τόv άγαπα καl vά τόv θέλει. 

Κι ό Ίά ν θ η ς  'Α ν τ ω ν ί ο υ  («Των 'Εβραίων») έπ(
-σης είναι Χριστιανός. Π,Jο;3αίν:ι σ� π:χιηyυJικη δήλωσι, 
.έyκαταλείπει yιά πάντα «τόν ώ,'Jαίο και σκληρόν �λληνι
σμό μέ τ ·ην κυρίαρχη προ::τήλωσι σέ τέλεια καuωμένα καί 
·φθαρτά ασπρα μέλψ>, yιά νά ζήση· σύμφωνα μέ τη νέα θρη
--σκεία.

'Όμως δέv εμειvε τοιοi5τος διόλου. 
Ό Ήδονισμ9ς κ' ή Τέχνη της 'Αλεξανδρείας 
ά.φοσιωμέvο τους παιδl τόv εΙχαv. 

Και ό Μ·ύ ρ η ς; 'Ήταν κι αύτός Χριστιανός. («Μύ
φης- 'Αλεξάνδρεια τοΟ· 340 μ. Χ»). 'Όταν ή πα,Jέα του _ε
·καμε μιά φορά σπονδη στόν 'Απόλλωνα, εστρεψε τό βλέμ
μα :του άλλου. 'Άλλη φο,Jά, πού είπαν νά τόν πά,οοJν στό
..Σεράπιον, δυσαρεστήθηκε.

Μά ζοϋσεv ά.πολότως σάv κ' έμας. 
'Απ' δλους μας πιο εκδοτος στές ήδοvές-

,, 
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σκορπώντας άφειδως τό χρημα του στές διασκεδάσεις. 
Γιά τήν ύπόληψ ι τοϋ κόσμου ξένοιαστος, 
ρLχvοντα πρόθυ μα σέ νύχτιες ρήξεις στές δ.tiούς 
δταν έτύχα�νε ή παρέά μας 
νά συναντήσει άvτLθετη παρέα. 
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Πέρ' άπό τ' ατομα, ετσι ζοJσαν καί όλόκληροι λαοί. 
()1 Άντιοχεϊς έπικάριζαν τόν 'Ιουλιανό, λέyοντας πώς «προ
-τιμούσανε τό Χϊ». Ό Χριστιανισμός τους δεν εΙχε άvακό
ψει τόν «περιλάλητο» βίο τους, τόν «μέχρι πολλοΟ βα
'8μοJ» άνήθικο ... 

Σε δύο μόνον περιπτώσεις παρουσιάζει ό Καβάφης τόν 
Χριστιανισμό νά έπιδρa:, άλλά σέ έτοιμοθάνατους. Στό 
,<<Ί y ν. α τ ί ο υ τ ά φ ο ς» κα1 στό «Μ α v ο υ  ή λ Κ ο μ ν η
ν ό ς». Τό πρωτο έχει yιά θέμα εναν 'Αλεξανδρινό νέο, 
-που δέκα μηνες πρ1ν πεθάνη, αφησε τίς άπολαύ.::1εις μιας 6ρ-
-γιαστικης ζωης, εyιvε άναyνώστης κα1 πέθανε «μές · στην
-γαλήνη και μες στην άσφάλεια το1J ΧριστοΟ>>. Στό δεύτερο
.εΙvαι ό Βυζαντικός α6το.φάτω?, πού, άφοΟ πέρασε όλόκλη·
.ρη ζωή· άδιάφοpος yιά την θρησκεία, μι: άπλη τυποr-.ατρεία
κα1 ουσιαστική ήξ>::�νοθηρεία, αλλως τε καί αιρετικός εvεκα
-της κλίσεώς του στην άστρολοyία, έπείσθηκε νά ύπΟ)'pάψη;
-πάνω στη νεκρική του κλίνη, άποκήρυξι τοΟ έαυτοΟ του, καί
νά ζητήση νά yίvη καλόyηρος. Ό Καβάφης βyάζει άπό τό 1-
,στορικό αύτό περιστατικό ενα πλατύτερο yνωμικό:

Εύτυχισμένοι δλοι πού πιστΈύουν, 
καί σάν τον βασιλέα κύρ Μανουήλ τελειώνουν 
ντυμένοι μες στήν πLστι των σεμνότατα . 

• 

ΕΙvαι άμφίβολο αν άκόμη κι. αύτά τά ποιήματα μπορεϊ 
νά στηρίξουν «κλίσι» τοΟ ποιητοΟ στόv Χριστιανισμό, αν ά
-ιτοτελοΟν δηλαδή συνηyο,:>ία πρός την θρησκεία, δταν κατορ· 
tJώνει vά συμφιλιώνεται με τούς άνθρώπους μόνο την ωρα 
πού τό πετσί τους παραδίδεται στόν πανικό τοΟ νά yίνη 
«σκωλήκων βρωμα» κι δταν ol νεοσύλλεκτοι «πνευματικοί 
όπλϊται τοΟ ούρανίου ήyεμόvος» εΙvαι άvίκανοι πιά νά προ· 
cφέρουν καμμιά ύ�;rηρεσία. Βέβαια, άπό καθαρά άτομικη α
-ποψι, εΤναι σημαντικό νά α[σθανθη ενας έτοιμοθάνατος τήν 
·πνευματική yαλήvη, κάτι σάν μο,:>φίνη της ψuχης, καί είναι,

/ πραyματικά, εύτυχισμένοι δσοι μποJεϊ νά εχουv, εστω-μόνοv
τά τέλη των χριστιανά, .. Καί ό Καβάφης μπο,:>εϊ, δπως 
όποστηρίχθηκε '" νά ζητοΟσε «στά τέλη της ζωης του» τή λύ-

. 16. Μ. Κρίσπη, «Καβάφης», σ. 38. 

\ 
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τρωση στόν χριστιανισμό καί, άπό ύποκειμενωμό, νά μην .ε
ψεyε στίς συνομιλίες του έκείνους «πού κάνουν τά μύρια οσ<i 
καί στό τέλος πεθαίνουν με τό σταυρό στα χέρια», άλλά: 
τοΟτο δεν άνατρ�χει σε δλη την ποίησί του yι-ά vά της δώση1 
χριστιανικη άπόκλισι. Καί έ-y πάση περιπτώσει, ή έκ1λοyη θέ
μc:τος άπο τόν 'Ιουλιανό yιά τό προθανάτιο ποίημά του δεν·. 
εχει, οϋτε κι αύτή, καμμιά σχέσι με την τότε ψυχική του κα
τάστασι, άφοΟ ή κλίσις τοΟ ποιητοΟ στόν 'Ιουλιανό εΤναι πά-
ρα πολύ παλιά. 

Τ ό πρωτο ποίημα με θέμα τόν Ίου λιανό τό εyραψε σε· 
ήλικία 23 έτων, με τόν τίτλο «Μνήμη», έπηρεασμένος άπό τό
δραμαιrικό ποίημα τοΟ Κλ Ραyκαβfj yιά τόν Παραβάτη. ΕΤ- · 
ναι τό «Ί ω ν  ι κ ό ν», πού έyράφη μετά 25 χρόνια, στην πρώτη: 
μορφή του. Ποιά ψuχικη άνάyκη μποροΟσε νά παρακινήση; 
τόν Καβάφη των 23 έτων ν' άσχοληθfj με τόν 'Ιουλιανό ; 'Όχι 
βέβαια τό ρϊyος του θανάτου. Στην «Μνήμη» τοΟ 1886 μιλάει 
σάν τόν Όρειβάσιο, μ' έθνικη πίστι : «ΕΤν' οι θεοί άθάνατοι». 
Στό «Ίωνικόν» τοΟ 1911, αν καί μεσfjλιξ πλέον, 48,έτων, δια
τηρεϊ την ϊδια πίστι: «Διόλου δεν πέθαναν οι θεοί». Μετά 12· 
άκόμη χρόνια ξαναπιάνει τό θέμα τοΟ ΊουλιανοΟ. Μήπως θά: 
ύποστηριχθfj, πώς .εστω άπό τότε, σε ήλικία 60 έτων, άρχίζει 
ή «μετάνοια» νά μετουσιώνεται στην ποίησί του ; Πως θό:: 
ηταν δυνατόν ! Τό:: ποιήματα των 10 τελευταίων χρόνων της· 
ζωης του, έκτός πού σ' αύτά τιεpιλαμβάνεται ό λοιδωρικώ� 
τατος «Μύρης», ξεχειλίζουν άπό την όρμη yιά την «αyονη καί 
άποδοκιμασμένη άyάπη». οι νέοι της Σιδωνος άψηφοΟν τούς 
«τό:: ψαιό:: ψοροϋντας»-τούς ιερεϊς- καί οι Άλεξανδρινοι. 
κάνουν ερωτα «χωρίς άστείαν 0:tδώ yιό:: την μορφη της άπο
λαύσεως». Καπηλειά, χαμαιτυπεϊα, καφενεϊα και ϋποπτες' 
κάμαρες εΤναι τό:: π/\αίσια άρκετων άπ' τό:: ποιήματα της έ
ποχης αύτης. Είναι 68 έτων-δύο χρόνια πρίν πεθάνη-δταν 
άναζητεϊ ενα άπόσταyμα «Κατά: τες συνταyες άρχαίων Έλ
ληνοσύρων μάyων» yιό:: νό:: ξαναyίνη 23 έτων, εστω yιό:: μιό::· 
μέρα, καί νό:: ξανανοιώση έκείνη την άyάπη. "Άρα, τοποθετη
μένα μέσα σ' αύτό:: τό:: πλαίσια καί τό:: ποιήματα yιό:: τόν 'Ιου
λιανό, δεν μπορεϊ νό:: θεωρηθοΟν σό::ν έκδηλώσεις ψυχικης· 
ά:λλαyης. 

Ό Καβάφης δεν μποροΟσε νό:: σαρκάση τόν Ίούλιανό άπό, 
χριστιανική σκοπιά:. 'Έχοντας μελετήσει την βυζαντινην ιστο-· 
ρία, πρέπει νό:: είχε άνακαλύψει κάποια συyyένεια ανάμεσά: 
του και στόν 'Ιουλιανό. Τί ηταν έκεϊνο πού εκαμε -cόν έλλη
νολάτρη qύτοκράτορα νό:: άποστατήση άη:ό τόν χριστιανι
σμό; Κατά: βάθος ηταν χριστιανός, άφοΟ δταν άvέβη�ε στό- · 
θρόνο κατήρyησε την πολυτέλεια των άνακτόρων κ' ξδιωξε: 
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τη στρατιά των εύvούχων, μαyείρων καί οt:νοχόων, καί μέ τό 
σύστημά του έπεδίωκε ήθικώτερη ζωή. Άπλfj ρομαντική διά
θεσις πρός την άρχαία θρησκεία, έξ αtτίας της άyάπης του 
yιά την έλληνικη φιλοσοφία, θά είχε σβήσει, αν ol αρχοντες 
καί ό λαός της έποχfjς του �σαν π ρ ά ξ ε ι χριστιανοί. 'Αλλά 
τί εβλεπε yύρώ του ; Ό άδελφός του είχε άποκεφαλισθfj άπό
τόν «χριστιανό» αύτοκράτορα Κωνστάντιο, πού είχε προηyου
μένως καθαρ_ίσει δλο του τό σόϊ άπό άρχομανία· ol κοινοι 
χριστιανοί, ξένοι καί αθικτοι άπό την «καινή έντολή» τοΟ Να
ζωραίου, μισοΟσαν ol μεν τούς δέ καί αlμοδοτοCσαν τ1ς δο
γματικές εριδες μέ άyωνες έξοντωτικούς. Μήπως καί ό έλλη
vολάτρης ποιητής δεν εβλεπε γύρω του μιά ύποκριτική κοινω
νία νά σκεπάζη μέ τόν μανδύα τοΟ χριστιανισμοΟ και μέ αλ
λα «ήχηρά παρόμοια» την άνηθικότητα, την φαυλότητα, την 
σεμνοτυφία, την ύποκρισία; Και yιά τούς δυό στάθηκε ή 'ίδια 
άφετηρtα. 

Νά έπικρίνη ό Καβάφης τόv 'Ιουλιανό yιά την άποτυχία
του, αύτό, βέβαια, στηρίζεται στην δλη ύφη της ζωfjς καί τοΟ 
ερyου του. Καί πάλι ομως ή άντίθεσις του Καβάφη δεν είναι 
στενά προσωπική, άλλά εχει περιεχόμενο εύρύ κοινωνικό. 
Μιά τυχόν έπιτυχία τοΟ 'ΙουλιανοΟ, τε�ματίζοντας τόν σκυ
θρωπό καλοyηρισμό, θά όδηyοΟσε σέ μιά εtλικρινέστερη συμ
περιφορά, τέτοια πού μόνον τ' άρχαϊα πλαίσια θά μποροΟσε 
νά έyyυηθοΟ�ν· 'Αλλά νομίζω λάθος νά σμικραίνωνται 
τά α(σθήματα τοΟ ποιητοΟ τόσο άπελπιστικά στό έyώ του, 
πού ένδεχομένως θά yλύτωνε άπό τό κατηyQρω των πουριτα
νωv ύποκριτων. Ό Καβάφης έπλάτυνε την προσωπική του έ
μπειρία κ' έyκαταλείποντας τό έδώλιο κατηyορουμένου επια
σε στό χέρι φραyyέλιο. Μόνον έπιφανειακη έξέτασις των ποιη
μάτων του συyχωρεϊ τό συμπέρασμα πώς είναι «έναντίον» 
τοΟ ΊουλιανοΟ ένω είναι έναντίον ένός όλόκληρου κ ό σ μ ο υ. 

Πρέπει v' άναζητήση κανείς τό ε ι δ ι κ ό βάρος καθενός 
ποιήματος, χωρίς νά σταματa: στό πρόσωπο πού δέχεται τίς 
έπιφανειακές έπικρίσεις. Μπορεϊ νά λέyει «κοΟφο» καί «yε
λοιωδέστατο» τόν 'Ιουλιανό, μέ τό στόμα των Χριστιανων 
της έποχης· μπορεϊ νά χαρακτηρίζει «άστεϊα» καί «παιδαριώ
δη» τά σχέδιά του· μπορεϊ άκόμη vά παρουσιάζει ένοχλητ -
κά ώς καί τά yένεια του· πέρα δμως άπό τόν 'Ιουλιανό και τό
προσωπικό του δραμα νά τόν πολεμοΟν κι άπό τά δύο στρατό
πεδα, ύπάρχει ό κόσμος πού δέχεται τά καίρια πλήyματα μέ 
τά φαρμακερά βέλη. Είναι ό κόσμος πού «θαυμάζει>> τόν 'Ιου
λιανό «άvανήψαντα» καί χαίρει yιά την άπό χριστιανικη πλευ
ρά· μίμησι των δηλώσεων μετανοίας πού ζητοΟσαν αλλοτε ο[ 

· έθνικοt άπό τούς χριστιανούς· είναι ό κόσμος πού άνέχεται
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καt δεν μάχεται· ό κ6σμος, που προσαρμόζεται, χωρίς ν.:χ με-. 
-ταμορφώνεται, που «προτιμ'i τό Χ'ι», άλλα δεν έφ:φμόζεΊ τί
ϊΤοτε άπό τό ,πνεΟμα τοJ Χριάτιανισμοϋ κ' έξ<:Χκολ0υθεϊ την 
ζωή του βολικά καί μέσα στά πλαίσια τfjς νέας- θρησκείας, 
ετσι που νά μην έμφανίζεται· στην πρδ:ξι διαφορά άνάμεσα 
στην άρχαϊα έλευθεριότητα καί την νέαν αύστηρότητα. Σέ
νέα βαρέλια, τό 'ίδιο κρασί. '-' 

Ό σαρκασμός τοΟ ποιητοϋ αιθέριος διαφαίνεται στην 
«Μεyάλη συνοδεία έξ ιερέων καί λαίκων_», που περνδ: άπ' 
τους δρόμους της 'Αντιοχείας yιά νά έορτασθfj ή κατάρyησις 
των θρηακευ"ζικων διαταyμάτων τοϋ Ίουλιανοϋ άπό τόΎ διά
δοχό το!J 

Λυτρώθηκε το κράτος έπl τέλους· 
Ό μιαρότατος, ό άποτρόπαιος 
'Ιουλιανός δέv. βασιλεύει πιά. 
Ύπέρ του εύσεβεστάτου Ίοβιαvου εύχηθώμεν. 

ΠpοσκυνοCJν τόν, Σταυρό, «την δ6να'μιν, την σωτηρίαν 
τfjς οικουμένης», που δεν είναι δμως δ6ναμις 1κανη νά τους 
μεταβάλη τρόπο ζωfjς, Δίνουν τόν άyωνα κατά των έ'θνικων 
άπό 'μιά δοyματικη μισαλλοδοξία κα1 άπο:pαίνονται: 

Μακράν ήμωv, μακράν ήμώv vά μένουν πάντα 
( δσοv τήv πλάνη τους δέv άπαρvουvται). · 

Είναι αύτά τό: '(δια πλήθη που θά συναντηθοϋν, δταν 
σκοτεινιάση, με τους «πλανωμένους» στόν '(διο τρόπο ζωfjς, 
τόν «περιλάλητο» βίο τfjς Ά ντιοχείας, τό\Ι «ένήδονο καί άπό
λuτα καλαίσθητο» ... 

Στην έπιφάνεια είναι ή ηττα τοΟ 'ΙουλιανοΟ. Στό βάθος 
εΤναι ή ηττα τοϋ ΧριστιανισμοΟ. 

Ό πικρότατος _σαρκασμός ξεφε6yοντας άπό τά στενό: 
Θρησκευτικά πλαίσια πλαταίνει κ ! έπεκτείνεται σ' δλη την 
κοινωνικη ζωη με τό περιεκτικώτατο ποίημά του «'Από την 
Σχολην τοΟ περιων6μου ψιλοσόψοu». Πρόκειτάι yιά τόν νεο
πλατωνικό 'Αμμώνιο Σακκδ:, που είχε 1δρ6σει θεοσοψικη 
έκλεκτικ'η σχολη με τη ψιλοδοξία νά συνενώση την άλήθεια
κάθε θρησκεuτικοϋ συστήματος σε μιά παyκόσμια πίστι. 'Από 
την σχολή του πέρασε ό νέος τ_οΟ ποιήματος, που ένσαρκώνει 
εναν όλόκληρο κόσμο : 

'Έμεινε μαθητής του 'ΑμμωvLου Σακκα δυό χρόνια. 
άλλά βαρέθηκε και τήv φιλοσο·φια και τον Σακκα 
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'Κατόπι μπηκε στα πολιτικά. 
Μα τα· παραίτησεν. �Ηταν ό 'Έπαρχος μωρός· 
κι οι πέριξ τοu ξόανα έπίσημα και σοβαροφανη · 
τρισβάρβαρα τα έλληνικά των, οί αθλιοι · 

Την περι-iργειάν τοu εϊλκuσε 
:κομμάτ' ή 'Εκκλησία· να βαπτισθεί 
καινά περάσει Χριστιανός. Μά γρήγορα 
την γνώμη τοu αλλα�ε. Θά κάκιωνε άσφαλως 
-μέ τους γονείς τοu, έπιδεικτικά έθνικοός: 
:και θά τοϋ ιπαuαν-πραγμα φρικτόν-
-εuθuς τά λίαν γενναία δοσίματα.

''Έπρεπεν δμως και νά κάμει κάτι. 'Έγινε ό θαμών 
-των διεφθαρμένων οϊκων της 'Αλεξαν.δρείας,
-κάθε κρuφοϋ καταγωγίοu κραιπάλης .

.. Η τόχη τοϋ έφάν' είς τοϋτο εuμενής· 
τον εδωσε μορφην είς ακρον εuειδη· 
:Και χαίρονταν την θείαν δωρεάν. 

·Τοuλάχιστον γιά δέκα χρόνια άκόμη
-ή καλλονή τοu θά διαρκοϋσεν. 'Έπειτα
·ισως έκ νέοu στον Σακκα θά πήγαινε.
Κι αν τψ μεταξu άπέθνηΡ'Κεν ό γέρος,
·πήγαινε σ' αλλοu φιλοσόφοu η σοφιστοϋ·
·πάντοτε βρίσκεται κατάλλη).ος κανείς.

'Ή τέλος, δuνατον και στά πολιτικά
νά έπέστρεφεν-άξιεπαίνως ένθuμοόμενος
τες οίκογενεια'Ι<ές τοu παραδόσεις,
το χρέος προς τήν πατρίδα, κι αλλα ήχηρά παρόμοια.
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Τό ποίημα μιλάει άφ' έαυτοΟ. Καί βέβάια πηδάει τους 
αιωνες-«έμετς ο! μυημένοι γνωρίζουμε yιά ποιόνα έyράφη
,σαν ο! στlχοι», καθώς λέει στό «Τέμεθος Άντιοχεύς»-φθά
-vοντας στην έποχή μας. Ό άνώνυμος ηρως τοΟ 3ου μ.Χ. 
αlωνος ζfj άνάμεσά μας σέ χιλιάδες άντίτυπα. Καί τά «ήχη
�ά παρόμοια» εΤναι δλα τά κεφαλόσκαλα της ζωης, πνευμα
-τικά, πολιτικά, έθνικ.ά, κοινωνικά, που τ' άνεβαίνουν ανθρω
ϊtοι μέ ώραϊες lδ?ες, άλλά χωρίς, κανένα β ι ω μ α. Σκληρός, 
όμείλικτος, άδυσώπητος ό Ποιητής, που δέν πιστεύει σέ τί
-ποτε, τυλίγει μέ τό κατηyορω του εναν όλόκληρο κόσμο πού 
�Τναι άμφίβολο αν πιστεϋη σέ κάτι ... 
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Yau "-an-Shan : 'Ή διδασκαλία τcϋ Βούδδα οτό δάσος 

Βοvδδιστικη ζωyραφικη 

ΥΣΤΕΡΑ άπό πε ι:,δεία στίς 'Η
νωμένες Πολιτεϊες, τήν Γαλ

λία, Βέ \ yι :,, Γ ερμανί:χ, Αύστρία, 
Έλβετία,Jlορτοyα\ία, Ίσπανία καί 
Ίτ.χλί:χ, εp9ασε καί στήν 'Αθήνα ή 
γνωστή Κιν±ζα ζωyράpJς Ί\Iade-
1noise 1-= Yau ,,-an - Shan καί 
έξέ9εσε (30 Σεττε .ιβρί :,υ - 15 Ό
κτωβρί Jυ) τά ε:,yα της στον «Παρ
νασσό», μέ ά.31,ετή έπιτυχία. 

Μέ τήν πρώτη ματιά στον κατά
λογο της έκθέσεως εβλεπε ανείς 
νά έφαρμόζεται ή κινεζική άντί\.η
ψις της παραδόσεως, «κάθε ποίημα 
εΊναι ζωγραφική καί κάθε ζωγρα
φική είναι ποίημα». υΕνα μεγάλο 
μέρος άπό τά ερyα της δεσποινί
δος Yau vVan-Shan είναι άλη
θινά ποιήματα, μάλιστα ποιήματα 
φιλοσοφημένα. Εfναι χαρα'<τηρι
στικοί οί τίτλοι : «"Ας εlναι ή σο
φία μας σάν τά ψηλά βουνά», «"Ας 
μή βρεθουμε περπατωντας σ' έπι
κίνδυνα μονοπάτια», «Ή ζωή μου 
εlναι μόνον ενα κυμα στόν 'Ω
κεανό:>, «Χωρίς τόν χειμωνα πως 
μποροGμε ν' άπολαύσουμε τό εξο
χο άρωμα» (πρόκειται yιά τά λου
λούδια της μυyδαλιας), «Άντιμε-

'Έκθεσις στον ιιΠαρνασσό» 
της δίδος Yau Wan-Sban 

τωπίζοντας ό ανθpωπος τό βουνό
μετράει τή δύναuί του», «Κάτω άπ� 
αύτά τά χόρτα εΙναι θαμμένοι σο-

' φοί της ά:,χαιότητος,>, «Στό τρε
χούμενο νερό κά9ε κυι1α εΙναι 
V;Ξ)» κλπ. 

Ή δεσποινίς Yan "\Van - Shan� 
παpουσίασε πολλά τοπεϊα, μέ λε
πτή γραμμή, μέ κάποια φαινομενι
κή όμίχλη, άλλά δυνατό έσωτερι
κό φως, ίδίως άπό τήν περι :,χή της. 
'Ινδίας καί του Θιβέτ. Άλλα έπί
σης παρουσίασε έν5ιαφέροντα ερ
yα, ο:του χρησιμοποιεϊ ιήν ΒουS
δισιι,ή ί3ε::>λοyίι:χ Zen ώς πηy% 
έμπνε Jσεως. 

«Πισrε:ιω - λέγει - οτι ή τέχνη 
δεν άπευθJνεωι σrήν κοινή yνω
σι, μά σιή νόησι. Σάν yίνη τό ο
ραμα μιας νοητικης καρδιας, ή Τέ
χνη έκφράζει τό κάλλος στή μετα
φυσική του αποψι καί τότε, περ
νωντας τήν κοινή εννοια, τό κάλ-
λος συναντα τήν άλήθεια. υΕνα νέ
φος, ενα ρυάκι, μπορεϊ νά μας δ
δηyήσn στήν ύπέρτατη άλήθεια. 
υΕνα δένδρο, μιά πηγή, ενα βουνό
μας παρασύρει σέ βαθυ καί άπώτε
ρο διαλοyι::ιμό. Ή αίωνιότης και 
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-τό άναλλο[ωτο του νεpου καί του 
βουνου ξεπεpνοϋν την άνθρώπι νη 
;'δύναμι. Γιά νά rφοσεyy[::rη κανείς 
την άλήθεια, πρέπει ν' άποσπασθη 
.ιάπό δλα. Τί εΤναι αυτή ή απόσπα
σις; Σκεψθητε : υΕνας καθρέφτης 
Ί<ρεμασμένος μέσςχ στην καρδιά 
σας κ:χi ψηλά τό ψεyyάρι. Ή α· 
-yριόχηνα πετάει, δ ϊσκιος της περ·
-νάει χωρίς ν' αψήση 'ίχνος, καί τό
ψεyyάρι διασχίζει τόν ουρανό χω·
ρίς ν' αψήσn οϋτε κ' εκεϊνο ί
)(VΟς ... ».

Θέλει νά πη δτι μέ την απόσπα
-σι από κάθε εγκόσμια αϊσθησι, ε
λευθερώνεται κανείς από τό Έyώ 
Ί<αί γίνεται [κανός νά πλησιάση 
τφός τό θεϊον 'Από την άποψι 
,αυτή εΤναι χαρακτηριστικός ενας 
11ίνακάς της μέ τόν τίτλο «Προ
σευχή». ΕΤναι ενα επιβλητικό το
πεϊο, μέσα στό δποϊο δ προσευ· 
)(όμενος, στην κορυφή ένός χαμη· 
λου λόψου, χάνεται σχεδόν μέσα 
,στόν άπειρο χωρο ... 'Επίσης εΙναι 
χαρακτηριστικοί οί πίνακες «"Ας 
.ε1ναι τό μυαλό μου άδειο σάν τό 
Μπαμποϋ» καί «Ή καρδι:χ του σο
{!>ου εΤναι άδεια». Μέσα άπό τό 
-αδειο μπαμπου θά μπορέσn δ αν·
θρωπος νό: ψυσήξη τούς γλυκούς
.:όνους ένός τραyουδιου καί μό·
'VOV δταν η καρδιά του ανθρώπου
.εΙναι άδεια - μέ την εννοια'πού

εχει δώσει δ Βούδδας, άδεια άπό 
ενα Έyώ η κάθε τι της φύσεως του 
Έyώ - εΙναι ίκανή νό: δεχθη μιό: 
ανώτερη πνοή, νό: yνωρίση τή σο
φία ... 

Μερικό: άπό τά ερyα της εΙναι 
καθαρό: «ίστορικό:» καί θυμίζc,υν 
περιστατικά της διδασκαλίας του 
Βούδδα, δπως ή «Διδασκαλία στό 
δάσος». 

«Θό: σας διδάξω την 'Αλήθεια»
εΙπε μιό: μέρα δ Βούδδας στούς 
μαθητές του, πού ησαν συναθροι
σμένοι στόν ϊσκιο ένός δένδρου. 
Καί ύψώνοντας τό χέρι του πρός 
τό δένδρο, εκοψε ενα ψύλλο καί 
τό εξέταζε μέ προσοχή καί περι
συλλογή, ωρα πολλή, σιωπηλός ... 

υΩσπου, εχασαν την ύπομονή 
τους οί μαθηταί. «Διδάσκαλε, εί
παν, ύποσχέθηκες νό: μας διδάξης 
την 'Αλήθεια ... ». 

Καί δ Βούδδας άπήντησε : «Αυ
τό άκριβως προσπαθω νό: κάμω ... 
Κυττά.ξετε, δμως yύρω σας : 'Υ
πάρχουν τόσα δάση ... τόσα δένδρα 
μέσα στά δάση ... καί σέ κάθε δέν-
δρο τόσα φύλλα ... ». 

Τότε κατάλαβαν τό νόημα των 
λόγων του καί της συμπεριψορας 
του : Μ ό ν ο ς του δ κάθε άνθρω· 
πος μπορεϊ καί όψείλει - καί δεν 
γίνεται άλλοιως - νό: κατακτήση 
την 'Αλήθεια ... 

Φθινοτtωρινο 
' 

σονεττο 
Προσηλωμένη πιά σκuφτή καί η φύση 
στήν &για της τήν προσφορά, τοϋ Δώροu, 
τή σιωπηλή φωνή ποu θά τήν μuήσει 
ζητάει στόν έρχομό τοϋ Φθινοπώροu. 

Δοσμένη μεσ' στήν προσμονή τ' άγνώροu 
ίέρεια, τό βωμό θά πρωταχνίσει 
λιβανωτό, τ' άνθοϋ τοϋ λεuχοφόροu 
της γλuκομεσποuλιας, τή μuροβρuση. 

Μuσταγωγων εύχή, σάν ηχος φθάνει 
χρuσοντuμένων, άρχοντες πλατάνοι, 
ποu φέρνοuν της Κuρας τό ξάνθεμά της. 

Τ' άηοχαφέτισμα, χρuσάνθ�μά της. 
στ' άστροπελέκι ποu κινάει τή στάνη 
.ξαναφορεί η καρδιά τά πένθιμά της. 

Π. ΧΑ ΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
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Χρίστος Γ. Θηβαίος 

< .. .,.. 
.. .  ,, 

Σπανιωτάτη είναι )1 δλοκλήpωσις της άνθpω
πίνης προσωπικότητος διά της πλήρους άναπτύ
ξεωc; των ψυχικών καl πνευματικών δυνάμεων-, 
μέ τάς δποίας εχει προικίσει τόν άνθρωπον ό
Μέγας τοϋ Σύμπαντος Δημιουργός. Αύτης της; 
ώλοκληρωμένης προσωπικότητος τόν τύπον έ
βλέπομεν είς τήν δpiiσιν καl τήν ζωήν έν γένει. 
τοϋ άειμνήστου Χρίστου Θηβαίου, δλοι δσοι ηύ
τυχήσαμεν νά τόν γνωρίσωμεν, νά παρακολου
θήσωμεν έκ τοϋ σύνεγγυς καl νά θαυμάσωμεν
τό «εpγονη του, της τελευταίας μάλιστα είκοσα
ετίας. Ό ϊδιος άνέβαινε μέ καταπληκτικήν εύκο
λίαν τάς βαθμίδας της κλίμακος της tδικης του, 
της άτομικης τελειοποιήσεωc;, ένψ συγχρόνως 
έσκόρπιζε γύρω του πλούσια τά δωρήματα της 

πνευματικης καl ήθικης άκτινοβολlας των άρετών του. Διδαχή καl 
ύπόδειγμα δ βίος του. 

Έγεννήθη είς τήν Ίστιαίαν της Εύβοlας τό 1901. Τά πρώτα γράμ
ματα έδιδάχUη είς τό Δημοτικόν καl τό Έλληνικόν Σχολείον 'Ιστι
αίας, τά έγκύκλια μαθήματα είς τό Γυμνάσιον Χαλκίδος καί έν συνε
χεί� έσπούδασεν είς τό Πανεπιστήμιον 'Αθηνών. 'Έλαβε πτυχίον· 
Νομικης τό 1923 καi μετ' όλlγα ετη καl διδακτορικόν δίπλωμα μέ τόν· 
βαθμόν «άριστα>>. 1924: δικηγόρος παρά τψ πρωτοδικεlψ Χαλκίδος, 
1927 παρά τψ Πρωτοδικείψ 'Αθηνών, 19ΊS παρά τψ Έφετείψ, 1933 
παp' 'Αρείψ Πάγψ καί τψ Συμβουλίψ 'Επικρατείας. Βουλευτής Εύ
βοίας τό 1946. Καί πάλιν βουλευτής τό 1951. Διοικητής τοϋ ΙΚΑ. 
1953-54. 'Ύπουpγός των Οικονομικών καί Βουλευτής 'Αθηνώ 11 1956-58. 

Ή έ:-<πλητικ� αύτή σταδιοδρομία, ποv άποδεικνύει άκα·tαπόνητον
δραστηριότητα, δεν τόν ήμπόδισε καθόλου νά «εύδοκιμήσηη καl είc; 
άλλους τομείς τοϋ Έθνικοϋ βίου. Ό αρτιος έπιστημ.ονικός καταρτι
σμός του εχει θαυμαστήν δημιουpγι:-<ήν πληρότητα, ποv τήν μαρτυ
ροϋν τό πληθος των είδικών έργασιών-μελετών του, αί δποίαι έδη
μοσιεύθησαν είς συγγράμματα η περιοδικά η άνεπτύχθησαν ώς είση
γήσεις του είς τάς �οινοβουλευτικάς έπιτροπάς της Δ' 'Αναθεωρητι
κης Βουλης. 'Αλλά καί τά φιλοσοφικά μελετήματά του * εΙναι άξιό
λογα, μαρτυpοϋντα πλήρη γνώσιν της παλαιοτέρας καί της συγχρό-· 
νου φιλοσοφίας. Έξ αλλου τά έ11.ληνικά Γράμματα καl ή έκπηγάζου
σα έξ αύτών άνθpωπιστική καλλιέργεια ησ'αν τό «πάθοςη του. Διεκpl
νετο δέ καί διά τήν βαθείαν θρησκευτικότητά του καl τήν άκλόνητον
πίστιν του προς τάς άληθείας της χριστιανικης διδασκαλίας. 

Τό έλληνοχριστιανικόν πνεϋμα εύρηκε τήν πληρεστέραν εκφρασιν
καί έφαρμογήν του είς τήν ζωήν καl τήν δpiiσιν τοϋ Χρίστου Θη
βαίου. Ή μνήμη της προσωπικότητός του θά διδάσκη καl θά παρα
δει γμιιτίζη. 

Κ. Σ. ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗΣ 

* Ό άεί·..ινηστος Χρίστος Θηβαίος ύπηρξε και συνεργάτης του «IΛΙ
ΣΟΥ», οπου έδημοσίευσε δύο λίαν άξιολόyοu.; έρyασίcι:ς του: «Πανθεϊ
σμός και Πωενθεϊσμός» (Δεκέ_!βpιος 1955) καί «Πε, ί Ά \η:Έίας, φαιν.:r 
μενα και πραγματικότης» ('Ιούνιος 1957). 
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ΑΠΟ ΒΑΤΡΑΧΟΥΣ; 

'Όχι άπό πιθήκους, άλλά από 
βατράχους κατα:γόμεθα:, όποστη
ρίζει δ CJaude Edelmann, σε 
μια ανασκόπησι των παλαιοτέρων 
ερευνών των 6ιολόγων J. Lang
lois κα:ί J. Pellegrin. Κατά τα 
νεώτερα. οzοομένα της επιστήμης, 
λέγει, πρίν από !80 έκατομ
μύρια χρόνια, μερικές λίμνες τής 
'Αφρικής ξεράθψα'Ι, Όάζοντας 
μπροστά σε δίλημμα έπι6ιώσεως 
τα ψχρια. Τότε, μιά μικρή μερί
.δα: ψα:ριων, πού εlχα:ν άπό πρίν 
δοκιμάσει νά Βγαίνουν στίς οχθες 
των λιμνών καί ν' αyα:πyέουν τό 
οξυγόνο του αέρος, μπόρεσαν νά 
επιζήσουν καί να δώσουν γέν
vησι σε μια νέα: μορφή οντων : τα 
6ατρα:χοειδη. 

Ή ζωή ξεκινοΟσε για την κα:
τάκτησι των ήπείρων ! 'Ώφειλε 
ν' ακολουθήση μια φανταστική 
περιπέτεια:, από τά ψάρια: στα 
έρπετα (δια μέσου των 6ατραχοει
δων) ι &:πό τά έpπετά στα θηλα
στικα κα:ί &:πό τα θηλα:στικα στον 
ανθpωπο !. 

Ένω, δμως, αρχιζε αυτή ή α
δάμαστη πορεία προς τήv πρόοδο, 
τό εlδος των 6ατρ_αχηειδων-μο
λονότι πέρα:σα:ν 180 έκατομμύρια 
χρόνια:- έμεινε α:lχμάλωτο τοΟ 
μετα.6ατικοσ σταδίου, δπως φάνη-

κε για πρώτη φορά., στα μισά tO'J 
δρόμου μετα.ξυ ψ:χριων καί έρπε
των, μετα.ξυ νεροο καί γης, 

Γι' αυτό, όποση;ρ:ζουν οί βιο
λόγοι, όπάρχουν σrιμερα. δύο ε'ίδη 
βατράχων, τοΟ νεpοΟ καί τή; στz
ριας, σα να μήν αποφ:χσιπ 
γι, α:υτους Jι φύσις &κόμη το δ, ι-

' θ ' 
' 

στικο κα εστως ... 
Ό· Ede]ιηann Οl'ιει, επί tΏ 

ευκ,χιρίqι, μερικέ; ενδιαφέρουσες 
πληροφορ:ες για τούς τόσο μα
κρυνου; «προγόνους» μα:ς, 

Στο Κα:μερουν όπάρχει δ βά
τραχος «Ράνα» η Γολιάθ, με το 
&:θλητικό &:νάστημα των ίΟ έκα
τοστων τοΟ μέτρου. Λέγεται κα.ί. 
«βάτραχος ταΟρος», διότι μυκά
ται. Ζυγίζει περί τό ενα κιλό και. 
τό δέρμα. του είναι σαν του κpο
κοδείλου τρα.χ ύ. 

Βασιληας δμως των βατράχων 
' δ "Α 

' 
ει ναι « γκουα. » τής νοτίου 
'Αμερικής. Τόσο έλαστικό εlναι 
τό στομiχι του, ώστε χωράει 
5-6 ζωντανά ποντίκια. 'Αλλα
καί τά συνηθισμένα. 6α.τράχ ια;
δεν είναι λιγώτερο αδηφάγα.. Εί
ναι ίκ(.(;να να καταβροχθίσουν ή
μερησίως τροφή τετραπλάσια; τοσ.
δικοΟ τους ογκου.
' 'Εάν ή γκαμήλα. εχη στήν καμ
πούρα. της μια μικρη δεξα.μεν'Υj'
νεροΟ, γιά νχ· μη πεθάνη από δί-
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ψα στην ερημο, δ βάτραχος εχει 
.εναν δλόκληρο όyρο θώρχκχ στο 
·κορμί του, που το εμποδίζει νά
,ξεραθη. Είναι μικρές άποθηκου
.λες που επικοινωνουν, 22 τον ά
ριθμό 1 Δια.θέτουν κχί άλλο μέσον
κατά της εξατμίσεως : άλλ&ζο,υν
χρωμχ, ωστε νά μειώνετχι ή ε
πίδρασις της ζέστης ! ...

Οί βάτραχοι είναι τά μόνα ον
τα που μπορουν νά τραγουδήσουν 
μέσα στο νερό : είναι εγγαστρί
μυθοι. Καί άνάλοyα με το είδος 
τους, κοάζουν, μυκωνται, βρυ
χώνται, γαυyίζουν, πιπίζουν, &
κόμη καί νιχουρίζουν καί σφυρί
ζουν. , Αλλά, μόνον οί άρσενικοί. 
,οι βατραχίνες εχουν κχταδικασθη 
-νά είναι άφωνες καί μόνο ν' &-
-χουνε τις αισθηματικές σερενάτες
των αρσενικών, καθώς και νά 'πα
!)ακολουθουν τις σκληρές των
-συγκρούσεις, διότι άναλογουν
σε εκατο βατράχους μόνον 15 βα
τραχίνες. οι πλεονάζοντες πρέ-
1tει νά πέσουν επί του πεδίου της
μάχης ... Συχνά, 'άπο την δμα
δικη επίθεσι των- &ρρένων, όπο-

κύπτουν και οί βατραχίνες. 
Ή γονιμοποίησις είναι εξωτε

ρική. Ό άρσενικός σπερμα.τώνει 
τά ωάρια., άcρου εξέλθουν άπο την 
θηλυκιά. Κα.ί εδω οί 6άτρα.χοι α
ποδεικνύουν δτι είναι ενδιάμεσον 
είδος : λιγώτερο γόνιμοι από τά 
ψάρια., περισσότερο &πο τά ερπε
τά. Περί�ου 6-10 χιλιάδες αυ
γά. Ό βάτραχος τα.υρος φθάνει 
τlς 20 χιλιάδες. Το γαμήλιο ρχν
τεβου εινα:ι ή μόνη στιγμη' κοι
νωνικ·ϊjς ζωης των βατράχων. Κα
τόπιν, ζουν ατομικά. , Ακόμη κα.ί 
το ζευyος χωρίζει την επομένη. 
'Όσο yιά τ' αυγά, τά φροντίζουν 
εκ περιτροπής η τά αφήνουν στην 
τύχη. Ό ευρωπα.ίος «ρινόδερμος» 
περιμένει 10-20 ήμέpες, νά αρ
χίσουν νά κινουντα.ι τά εμβρυα., 
Τότε, δ κύριος αυτος �νοίyει το 
στόμα του, καί τά κχταπίνει. Δεν 
τά στέλνει δμως στο στομάχι του 
αλλά σ' ενα σχκκουλάκι, στο λα
ρύγγι του, γιά ασφάλεια! ."Υστε
ρα απο δέκα. ακόμη ήμέρες, θά τά 
εξεμέση, γιά νά τά εξαπολύση 
στη ζωή ... 

ΑΙ « ΔΟΚΙΜΑΙ » 

Έπρόκειτο &πο της 31 ης Ό
κτωβρίου καί γιά ενα ετος ν' α
ναστα.λουν αί δοκιμα.ι θερμοπυρη
νικιi>ν δπλων, όπο τον δρο δτι θά 
άρχιζαν από την ήμερομηνία αυ

τη διαπραγματεύσεις γιά την μό
νιμη &παγόρευσι των δοκιμων κα.ι 
την διεθνώς ελεγχομένη &τομικη 
παρα:yωγη γιά ειρηνικους σκο
πους ... , Αλλά, ή συμφωνία ε
ματα:ιώθη, διότι, σtην σχετικη 
&μερικανικη πρότασι ή Ρωσσία 
απήντησε με &ντιπρότασι γιά δ
ριστική, ευθυς & μ έ σ ω ς, &πα:-
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γόρευσι των &τομικων δπλων εν 
γένει. 

Ή εξέλιξις της ύποθέσεως αύ
-της απεγοήτευσε δσους εσπευσαν 
να χαροσν. Μπορε'ί, 6έ6αια, να 
�'Υ/Υ εφεργε αποτέλεσμα τ�λικο ή 
.&ναστολη των δοκιμών, μα θα ή
-ταν ενα « 6ημα », που ή κοινη 
γνώμη εσκέφθη ετι dα ήταν δυ
νατο γα κάμουν οί « μεγάλοι » κυ
βερνητα ι τοσ κόσμου. Ένω, τους 
ζητείται να κάμουν μεμιάς ενα 
τεράστιο « αλμα » .... 

Έν τφ μεταξύ, συγγραφείς, 
αρθρογράφοι και σκιτσογράφοι 
-καθώς προκύπτει &:πο το δη
:�οσfευόμενο σε διπλανη στήλη
σχέδιο- δεν παύουν να προβάλ
λουν την φρίκη ένος νέου πολέμου
με &τομ_ικα δπλα .... 
ΙΠΤΆΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 

Ή , Αμερικανικrι Άεροπορία 
&:νεκοίνωσε δτι, επί 1.270 ττερι
πτώσεων εμφανίσεως ίπταμένων 
δίσκων, που ερευνήθηκαν κατα 
τους τeλευταίους 13 μήνες μέχρι 
τοσ παρελθόντοςΊουλίου τα 840[ ο
εξ αυτών διεπιστώθη δτι ήσαν φυ· 
σικα φαινόμενα, πτηνά, άντικεί
μενα άστεί'σμωv, κατασκευασθέν
τα ύπο άνθρώπων-. Για τίς ύπόλοι· 
πες περιπτώσεις δεν ύπηρχον ε
παρκή στοιχεία για εκτεταμένη 
&νάλυσι καί μόνον εlς 2ο)ο το 
συμπέρασμα ήταν δτι επρόκειτο 
περί «άντικειμένωv άγνώστου 
προελεύσεως». 

Έν πάσΎ,J περιπτώσει εις την 
,αγακοί γωσι 1tpοστίθεται δτι «ού
δεγ στοιχε'ίογ ύπάρχει το δποίον 
να δικαιολογη τον 1σχυρισμοv 
·καθ' θν εlς τας περιπτώσεις αύ·
τας επρόκειτο περί έπισκεπτωv
.εξ άλλων πλανητών η ιπταμένων

.. ' ' 

δίσκων, ώς κοινώς άπο.καλοσνται». 
Παρ' δλ' αυτά, δ διάσημος ψυ
χολόγος και φιλόσοq;ιος Κάρλ 
Γιούγκ, ήλικίας 83 ετων, που ζή 
τώρα στην Ζυρίχη, υποστηρίζει 
σε αρθρο του δτι «κάτι βλέπουν» 
οί άνθρωποι καί το νά διερωτών
ται αν είναι έξωγη·tνης προελεύ
σεως «είναι όπωσδήποτε ν6μι
μον ». Προσωπικώς, δεν συμμερί
ζεται τ·ην άποψι, αλλά καί &δu-

•
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να.τεί να την άποppίφη. Έαν ή 
έξωyήϊνΥ) προέλευσις έπεβεβαιώ
vετο, λέγει, τοίί τοθα συνεπήyετο 
τήν ϋπα.pξι-δια.πλανητικής δια.vοί
α;ς και τεχνικής άνωτέpα.ς της 
δικής μας. Τί θα έπακολουθοίίσε; 

« UΟπως αλλοτε ή Πάξ Μπριτάν
νικα έτερμάτισε τάς εριδας των 
άψρικανικων φυλών, ό κόσμος μας 
θά ήμπορουσε νά τυλίξη τό σιδη
ρουν παραπέτασμα καί νά τό χρη
σιμοποιήση ώς « παλιοσιδερικά », 
μαζί μέ τά έκατομ_μύρια τόννων των 
τηλεβόλων, των πολεμικών σκα
φών καί των πολεμεψοδίων'». 
Ο ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΣΜΟΣ 

Ή 'εγκύκλιος τοίί Σεβ. Μητρο
πολίτου l\Ιυτιλήνης κ. Ία.κώοου 
κα; tά. του πvευμα.τισμοίί (κύττα.ςε 
«ΙΛΙ�ΟΝ» Αυγούστου έ.ε.) πpοε
κά:λεσε ζωηpο ένοιαφέpον στον 
άθψα.ϊκ6 τίίπο. 

Ό yνωστος ια.τpος κ. Β. Τσι
νούχ.α.ς, συyypα.:ρεύς τοίί β[βλίου 
«Δέν ύπά:pχει θά:να.τος», έτ6νισε 
σέ σχετικη έπιστ'Jλή του δτι ό 
&γιος l\Ιυτιλήνης έλησμ6νησε τα 
κά:τωθι τρία yεyοv6τα. : 

α) 'Ότι κατά τήν διά.Jκειαν της 
Α' Οίκουμενικης Συνόδου άrτεβίω
σαν οί 'Επίσκοποι Χρύσανθος καί 
Μουσώνιος. 'Όταν έτελείωσαν αί 
ερyασίαι της Συνόδου καί ύτεyρά
ψησαν τά πρακτικά, ή Σύνοδος με
τέβη εν σώματι είς τόν κοινόν τά· 
φΟV των ανω 'Επισκόπων καί ΕΚα
με τήν κάτωθι προσψώνησιν: «" Α
yιοι Παιέρες, ετελειώσαμεν τό ερ· 
yov μας πολεμουντες τούς εχθρούς 
του Κυρίου. 'Εάν τό ερyον μας εί
ναι άρεσrόν τy Κυρί�, παρακα· 
λουμεν νά μας τό yνωρίσεrε θέ
τοντες τήν ύποyραψήν σας είς τά 
πρακτικά». Ό τόμος μέ τά πρακτι
κά ετέθη είς τό μνημεϊον, ό τά
φος έσψραyίσθη, ετέθη φ;>ουρά, ή 
δέ Σύνοδος επανηλθεν είς τήν εκ
κλησίαν καί εκαμεν όλονύκτιον 
άyρυπνίαν καί προσευχήν. Τήν έ-

πομένην μετέβησαν πάλιν εν σώ
ματι οί Άρχιερεις, άrτεσφράyισαν-. 
τόν τάφον καί είς τόν τόμον των
Πρακτικών κάτωθι των ύποyραψωv 
των 'Επισκόπων εύρέθησαν τά έξης � 
«Ήμεις Χρύσανθος καί Μουσώνιος 
μέλη της Αης καί �yίας Οίκουμε
νικης Συνόδου, μολονότι σήμεροv
δέν εχομεν σάρκινον σώμα, ύπο
yράψομεν ίδιοχείpως τάς άrτοψά
σεις της». Κάτωθι δέ των ανω λέ
ξεων ησαν αί ύποyραφαί των. Τό 
άνωτέρω yεyονός εθεωρήθη τότε 
ώς θρίαμβος της 'Ορθοδοξίας καί 
τό βεβαιουν δύο συyyραψεις: ]ον} 
Ό εκ Καισαρίας Γρηγόριος, οοτι
νος τά ερyα δημοσιεύει ό Lipon1an 
καί 2ον) Ό Νικηφόρος είς τό 8ον 
βιβλίον του, κεφ. 23ον, άμψότεpοL 
άναψερόμενοι ύπό του Λεόν Ντε
νίς, είς τό βιβλίον του «Χριστιανι
σι1ός καί πνευματισ,1ός» σελ. 322. 

β) 'Ότι ό Πάπας u Α yιος Λέων ε · 
yραψεν ύπόμνημα πρός τόν Πατρι
άρχην Κωνσταντινουπόλεως Φλα· 
βιανόν κατά της αίρέσεως του Νε
σ,.rορί::>υ, φοβούμενος δέ μήπως πε
ριέπεσεν είς λάθος ηνοιξε τόν τά
φον του Άyίου Πέτρου, κατέθεσε 
τό χειρόyραψόν του, έσψράyισε 
τόν τάφον καί έπί 4 ήμέρας εμεινε 
εν προσευχfi καί νηστείςχ, ζητών· 
τήν yνώμην του 'Αποστόλου έπί 
των ύrτ' αύτου yραψέντων. Τήν τε
τάρι ην ή μέραν εrτεψάνη είς αύτόν 
κατ' οναρ ό 'Απόστολος καί του, 
είπεν: «άνέyνων καί διώρθωσα». 

'Όντως δέ οταν τήν έπομένην ή
νοίχθη ό τάφ:>ς του, εύρέθησαν δ ι
ορθώσεις είς τό χειρόyραφον. 

Τά άνωτέ9ω άναψέρει δ συyyρα
φε•)ς Σωψ,Jόνιος είς τό κεφ.CΧLVΙΙ 
του βιβλίου του, άναψερόμενος ύπό
του Λεόν Ντενίς είς τό ανω βιβλί
ον του. 

y) uοτι ό UΑyιος Σπυρίδων, έπί
σκοπος τότε, συνοδευόμενος ύπό Ι 
κόσμου πολλ'ου, μετέβη είς τόν 
τάφον της θυyατρός του καί της έζή
τησε ττληροψορίας που είχε κρύψει 
τά χρυσαφικά της χήρας, ή οπο(α 
τά έζήτει άλλα δέν τά άνεύρισκε. 

Αύτό άναφέpεται καί είς τό τρο
πάριον του Άyί0υ. 

'ι 
. ' � 
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Ο κ. ΑΓΓ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

Έντελως αντίθετες απόψεις 
διετύπωσε δ γνωστότατος πρόε
δρος της 'Εταιρίας Ψυχικών Έ
pευνιί>ν κ. 'Άγγελος Τανάγρας, 
δ δποιος δεν παραδέχεται δλως 
διόλου την δυνατότητα έπικοινω· 
νίας με το υπερπέραν, αρνείται 
δz καθολοκληpίαν κ-χί κατά οχ· 
σιν τον πνευματισμό. 

« Τά φαινόμενα - είπε - πού 
παράyονται δηθεν α;τό τά πνεϊ>μα
τα, παράyονται καί αιτό άιτλα μέν
τιουμ χωρίς πνεύματα. 'Έπειτα οί 
πληροφορίες περί αιτόντων προσώ
πων όψείλονται είς τήν τηλεπάθει
αν, ένω οί πληροφορίες περί έρει
πίων, ίερων είκόνων, έπικειμένων 
θανάτevν κλπ. όψsίλονται στήν διό
ρασιv. Ή ξενοyλωσσία έξηyεϊται 
μέ τήν rcαντοyνωσίαν τοΟ ύποσυ
νειδήτου των μένιι)υμ καί τά δη-· 
θεν στοιχειωμένα σπίτια, οί κρότοι 
καί ζημίες όφεί\ονται είς ψυχικήν 
έκπομπήν άτόμου κλονισμένης ψυ
χονευρι'κης ίσορροπία;. . Γενικως, 
τά «πνεύματα» των πνευματιστων 
λένε μόνον δ,τι είναι yνωστό. 

»Βέ'3αια, είναι yοητε'Jτική ή θεω
ρία της έπικοινωνίας μέ τό 'Υπερ
πέραν. Τί ώψελεϊ, δμως : Τίποτε 
δεν αποδεικνύεται, τίποτε δέν ξέ
ρομε. Τί ξέ9ομε: Μόνον τήν αλή
θειαν, πού μας αιτεκάλυψεν ή ρα
διενέpyεια. 'Ότι δέv ύπάρχει ϋλη, 
αλλά μόνον ένέpyεια. Μία μεyά
λη, δηλαδή, δημιουρyική δύναμις». 

«Κάθε άνθρωπος, λέyει, είναι ενα 
μέρος αύτης της δημιουρyικητ; έ
νερyείας κ' εχει δλες τίς ίδιότητές 
της. �Εχει, δηλαδή, τήν παντοyνω
σ(αν πού την έμποδίζουν δμως νά 
έκδηλωθη τά ύλικά δεσι-Lά της, τό 
σωμα. "Οταν κοιμώμαστε μειώνον
ται αί αtσθήσεις καί τό ύποσυνεί
δητον, ή ψυχή, τείνει νά έλευ3ερω
θη. 'Εκδηλώνει τότε τήν παντοyνω
σ(α της μέ ώρισμενα συμβολικά 
ονειρα πού «βyαίνουν αληθινά». 
Τό φαινόμενον αύτό μποροΟμε νά 
τό προκαλέσωμε στά μέντισυμ μέ 

... .

' . .. . 

τεχνητά μέσα, τόν τεχνητόν ϋπνον, 
τόν ύπνωτισμόν δηλαδή. 

»Τά μέντιοuμ είναι ανώμαλα ά
τομα, τά δποϊα εύρίσκονται σέ 
διαρκη ύπερδιέyερσιν. 'Απ' δ,n 
yνωρίζcμε, μέ τ.όν ύπνωτισμόν τοΟ 
μέντιουμ, τήν μείωσιν δηλαδή των 
αtσθήσεών του καί τήν απελευθέρω· 
σιν τοΟ ύποσυνειδήτου, δημιουρ
yοΟντα: ώρισμένα φαινόμενα: Ή 
Τηλεπάθεια, ή ι:iιόρασις, ή Ψυχο
μετρία, ή Τηλεκινησία». 
Η ΨΥΧΟΒΟΛΙΑ 

Καί δ κ. Τανάγp-χς κατέληξε: 
«Ή μεταβίβασις της σκέψεως ό

ψείλεται στήν Τηλεπάθεια. 'Υπάρ
χουν δμως καί ίσχυρότερα μέν
τιουμ. Ζωντανές ακτϊvες Ραϊντyκεν 
δπως οί ραβδοσκόποι. Αύτά μπο
ροΟν νά προ'ίδουν ακόμη καί τόν 
θάνατον. 'Η ίκανότης αύτή ε!ναι ή 
Διόρασις. Μερικά μέντιουμ εχουν 
τήν ίκανότητα ν� ανακαλύπτουν 
ενα άτομον ά;τό τά αντικείμενα 
πού εχει έyyίσει. Αύτό έξηyεϊται 
μέ τόν ψυχομετρικόν έμποτισμόν, 
άιτό τό αποτύπωμα δηλαδή της ψυ
χης στό άντι-κείμεν:�ν. Ή Τηλεκι
νησία, πάλιν, αποδίSεται στήν Ψυ
χοβολία τοΟ μέντιοψ, δηλαδή_ 
στήν ψυχοβολική έκπομπή τοΟ σώ
ματος πού έκπέμπουν ώρισμένοι 
άνθρωποι καί ή δποία τείνει νά με
ταβληθη έψήμερα σέ ϋλην. (Ση
μειωτέον, οτι ή Ψυχοβολία στό 
έξωτερικόν είναι yνωστή ώς θεω
ρία Τανάγρα). Ή Ψυχοβολία δια
κρίνεται εtς διαφόρους βαθμούς 
συμπυκνώσεως, τό αποτέλεσμα δέ 
της συμπυκνώσεως όνομάζεται έκ
τόπλασμα». 

Ο κ. ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ

Γιά το ιδιο θέμ-χ εγpαψε και 
δ κ. Σπυpο; Μελάς («'Εστία» 
29. 9. ·58) ενα δροσερό, δπως
πάvτα, χpονογpάφημ-χ. 'Αφου έ
τόνιζε δτι σήμερα καν�ίς πιά δεν
άΌνείται τ-χ πνzυ·.ιατιστικά φαινό
μ�να, ανέφερε δ�ι «οί πνευματι·
σταί της Μυτιλήνης εχουν καθη·· 
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μεριγή έπα.φή με δυο πεθα.μέγους 
,άπο καιρό, εγα;γ Π7.Πα, που κάγει 
μάλιστα. κ' έποικοδομητικα κη· 
ρύγμα.τα., τα δποία. μα.γγητοφώ
γησα:γ· κ' εγα γιατρό, που κάγει 
διαγγώσεις κα.ί δίγει συγτα.γέ:ς κ' 
εχει μεγάλες έπιτυχίες ... » κα.θω; 
λέγε. Κα.τα τήγ γγώμη του , Ακα.
δημα.ϊκοσ, οί πγε ;μα.τιστα.ί της 
Μυτιλήγης παρεξηγουγ τογ πγευ
μα.τισμό: 

«Γι' αύτο λοιπον-καταλήyει
·άν θέλn ό αyιος Μυτιλήνης νά yε
λοιοποιήσn δσους παρεξηyουν, έ
χει, τον πνευματισμό, θά πρέπει
μαλλον ν' αφήση κατά μέρος τον
Σατανα καl νά κουβεντιάση, κα
νένα βράδυ, μέ τόν ... κ. Βενιζέλο !
Άπ' αύτον θ' ακούσn αστειότατα
πράγματα. περί του τρόπου, κατά
τον όποιον έκυβερνατο, στά 1951
-52 ή δόλια 'Ελλάς, μέ τάς συμ
βουλάς του ... Πέρσου σοψου 'Αζάρ
.η του αειμνήστου 'Ελευθερίου Βε
νιζέλου. Διότι αύτων τά πνεύματα
συνεβουλεύετο ό αείμνηστος Πλα
στήρας, ώς πρωθυπουργός, παρα
συρόμενος από την πίστιν-η μαλ
λον την εύπιστία του-στον πνευ
ματισμό. Καί εΤναι νά πληρώνης
την θέσι σου, δταν ακους από ιόν
κ. Βενιζέλο νά περιyράψn τάς συνε-

. δριάσεις αύτάς, δταν μιά-δυο φο
ρές ύποχρεώθηκε, θέλοντας καί μη
ν' ακολουθήσn, ώς 'Αντιπρόεδρος
της Κυβερνήσεως, τον πρωθυπουρ
γό του ... » 

Δυστυχώς, πολυ χειρότερα. «&
στειότα.τχ πράγματα», αγ κα:ί 
οχι έπί κρατικοσ έπιπέδου, συγε
χίζογται κα:ί σήμερα: έγ μέσα:ις 
, Αθήγα:ις &πο τους πα.ρεξηγητας 
του πγευμα:τισμου. 

«το (ΡΑΣΟ ΔΕΝ ΚΑΝΕ! ΤΟΝ 

�ΠΑΠΑ» 

Στογ 1τα:λικο τυπο εγιγε τε
λευταίως εύρυς λόγος για τους 
-«ποδήρεις χιτώγας» τώγ ίερέωγ

καί όπεστηρίχθη &πο πολλους έ
πlστολογράφους δτι είγα.ι καιρος 
γα τροποποιηθή ή περιβολή του 
κλήρου κα.ί γα άπλοποιηθη, δπως 
εχει γίγει σε πολλές χώρες. "Εγα:ς 
&πο τους ιερείς όποστηρίζει, δτι 
άσχετα. με τήγ άπλοποίησι που 
είγαι έπι6ε6λημέγη κα.ί μάλιστα. 
εχει πολυ καθυστερήσει, εr-ιβάλ
λεται γα; κα.θορισθη διαφορετικο 
ράσο γιο: το καλοκαίρι, διότι το 
μ�υρο χρώμα. τώγ ράσωγ έπα.υξά
γει τ·η ζέστη. 

«Διερωτώμαι-γράφει - γιατί 
οί &ξιωμα:τικοί, οί πυροσ6έσται 
κ::-ι.ί γεγικα δσοι φέρουγ στολ·ή, 
το κ::-ι.λοκα.ίρι φορουγ ρ,υχα έλα:
φρύτερα. κα:ί αγοικτόχρωμα, γα; 
μή μπορουγ δε μόγογ οί ιερείς γα
φορέσουγ ράσχ άσπρα.; Μήπως 
άσπρα δέ:γ φορεί δ "Α γιος Πα:
τήp ; 'Άσπρη στολή δέ:γ φορουγ 
κα.ί οί ίερα:πόστολοι; Το ζήτημα: 
α:ύτο δέ:γ σχετίζεται με τά δό
γματα. τής Έκκλησία:ς. Γιατί, 
τέλος πάγτωγ, οί ίερείς τώγ πό
λεωγ γα φορουγ μα:υρα: κα:ί να 6-
ποφέρουγ, έγψ οι συγάδελφοί τωγ 
τώγ ίερα:ποστολώγ γα φορουv το: 
&γα:παυτικα άσπρα ράσα: ; Μή
πως, έμας τους Ί τα:λους ίερείς 
μας έγέγγησε ή.... μαύρη κ6ττα 
καί μας μεταχειρίζογτα:ι ετσι ; 
Είγα:ι κα:ιρος ή Ρώμη-γα συγχρο
γισθη». 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ 

Στήγ 'Ιταλία, δ δρ rκιουζέπ
πε Γκάσκο έδημοσίευσε στήγ 
«Alba Spirituale» άγοικτη έπι
στολ η προς τους όπουργους Πα:ι· 
δεία:ς κα.l Ύγιειγης, καθώς καί 
στους 6ουλευτας και έκπα:ιδευτι
κους εγ γέγει, επί του Νομοθ. 

ι 
,.,_. 
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Διατάγματος τ·i)ς 28 Σεπτεμ6ρί
οu 1958 για την εκπα:ιδεuτικη 
μετα:ρρύθμισι. Δεν εlναι έκείνη, 
τονίζει, την δποία: επερίμενε 1ι 
κοινη γνώμη. Κα:ί &:να:φέρει τίς 
κuριώτερες έλλείψεως : 

1) Πα:ραλείπετα:ι το μάθημα
της 'ϊ y ι ε ι ν η ς στά σχολε-τα: 
-ςης μέσης εκπαιδεύσεως κ-χί ετσι 
πα:ρα:τεί νετα:ι δ σχεδον yεvικος 
«όyιειvομικος άναλφα:βητισμός». 

2) Θα επρεπε να προστεθη μά
θημα: π α: y κ ο σ μ ί ο u δ ι κ α ί
ο u, 6α:σισμένο στον «χάρτη των 
δικαιωμάτων του &:νθρώποu» καί 
στην ίστορία: του ΟΗΕ. 

3) Άντί του μα:θήμα:τος των
θρησκευτικών, που &:ποτελε-τται, 
για τα μαθήματα: τ·i)ς ά:ν!J-)τέpας 
κα:ί ανωτάτης εκπαιδεύσεω;, απο 
την ίστορία των δογμάτων, την 
τελeτοuρyία: των καθολικών καί 
την κατηχητική, θα έπρεπε να
είσα:χθη σuyκριτικη μελέτη των 
θρησκευμάτων άπο ίστορικης καί 
ήθικοπλα:στικης απόψεως, yιά 
να καλλιεργε-ττα:ι 1ι ανοχη κα:ί 1ι 
άμοιοχία: κα:τα:νόησις. 

Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Σύμφωνα με αριθμους που άνε
κοί νωσα'Ι αί l\lεγάλαι Στοαί των 
Ήνωμένων Πολιτειών, δ 'fεκτο
νισμος όπερέ6η τα 4 έκατομμύpι-χ 
μελών, που σημαίνει δτι καλύ
πτει πο:1οστο\ι 5ο)ο του άρρενος 
πληθuσμου· :Η Νέα: 'Υόρκη &:ρι
θμε-τ τον μεγαλύτερον άριθμό τε
κτόνων, που εφθασzν σε 306.285 
την 1 η Ί ανοuα:ρίοu 195 7. Άκο
λοu θετ τό ΌχάίΌ με 281. 763 μέ
λη, 1ι Πενσuλ6άνια με 257.062, 
τό Ίλλινόϊς με 248.845. Στις άλ
λες πολιτε"tες δ &:ριθμός είνα:ι κά-

τω των 200 χιλιάδων, ανάλογος,. 
6έβαια, με τον πληθυσμό. Άπό 
&:πόψεως ποσοστου του άρρενος 
πληθuσμου, πρώτη έρχεται 1ι πο
λιτεία l\lχίην με 101 μέλη επί χι
λίων άvopωy κατοίκω•ι, 1ι πολι
τεία; Βέρμοντ με 99, τό Κάνσας 
με 95, 1ι Ίν3ιάνχ με 81, τό 'Ό
ρεγκον με 79 και 1ι 'Οκλαχόμα: 
με 76. Άπό άπόψεως στοών, πά
λι έρχεται πρώτη ,1] πολιτεία Ν έ
ας 'Υόρκης με 1072 στοάς καί ά
κολοuθουν Τέξας 959, Καλιφόρ
νια 677, Όχάϊο 66.t, ΙΙεvσuλβά
νια 589, 'Ινδιάνα 5-:!6 κ.ο.κ. Συ
νολικά, στίς 'Ηνωμένες Πολιτε-τες 
όπάpχοuν 15. 765 �τοαί με -1.074_ 
381 μέλη, εκ των δποίων 38.4:06 
προσετέθησαν κατα τον προηγού
μενο χρόνο της &:ποyραψi)ς. 

Η KAKOKAirIA 

Κατά τον Αίδ. Α. 'Άμποτ, ε
ψημέριο της Σαίν-Τζούντ στο 
Σάοuθση της Άγγλίας, καθώς&:
να:φέρει 1ι εφημερ:δα Portsmontl1 
EYen · ng Ν e,vs, δεν εύθύ�ονταl 
για την κακοκαιρία ουτε αί ατο
μικα;ί εκρήξεις, ουτε αί κηλίδες 
τcυ 1]λίοu, άλλα «οί άνθρωποι, 
ε1δικG)ς ενεκχ της σuμπεριφορας: 
τωv κατά τηy Κυριακή άργία». 

ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΔΙΨ Α 

'Επιστολ·η 6ρετανvου &:ναγνώ
στοu στ·ην ε:ρημερίδα People � 
«Έiν &:ληθεύη δτι όπάρχει όπερ
παραγωγη σιταριου στον κόσμο, 
Ύιχτί αί &ρμόδια:ι κu6ερνήσεις δεγ· 
επωφελουντχι, ωστε να παρα
σκευάσουν άφθονο καί φτηνό ου·t
σκυ και να τό μοιράζουν στα νο- • 
σοκομε-τα καί τους σuντα:ξιού.
χ οuς ; » 

Θα ήτ-χν, 6έ6αια, &πλούστερο. 
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-νά μοιρασθή το σιτάρι χωρις επε
ξεργασία, yιά νιχ ίκανοποιήση την 
πε ίν α τόσων φτωχών περιοχών 

- του κόσμου, αντί γιά την δ ί ψ α
-των �ρεταννων συνταξιούχων.

-, ΑλΗ, Ο« έπεφτε ή τιμ η στη
διεθνή σιταyορά.

Η ΕΥΤΥΧΙΑ

Ρώτησαν τον διάσημο κοινω
·-νιολόγο Μπέρτραντ Ράσσελ «για
--τί δέν ύπάρχουν ευτυχισμένοι &:ν

·�ρωποι στον &:τομικόν α1ωνα
:μας ; » καί &:πήντησε :

«Τα ζωα είναι εύτυχισμένα οταν
:δέν πονουν καί οταν εχουν αρκετό

,-φαγητό. Μέ τόν ανθρωπο τό: πρά
γματα, είναι πολύ διαφορετικά. UΟ

·ϊαν νοιώση ευτυχισμένος, θα διε
_ρωτηθη : γιατί τάχα συμβαίνει αύ
·τό ένω. οί πεοισσότεe>οι γνωστοί
·.καί φίλοι του εΤναι δυστυχι
--σμένοι; ».

Πραγματικά, δέν μπορεί νιχ α1-
--σθάνεται κανείς ε•Jτυχισμένος ε
·γωϊστικi, παρά μόνον εκείνος
-που είναι πλησιέστερα προς το

· · ζωο. Ό άνθρωπος ευτυχεί μέσα
--στο σύνολο. Διαφορετικά, θιi θυ
:μηθουμε τον Παλαμα, που &:πα
,ριθμουσε σ' ενα &:πο τά περίφημα
δεκατετράστιχά του τίι;: άθλιες και
-σκληρές συνθήκες ζωής του λα
()ίί, τελειών0ντας :

<ι. Ντρέπομαι yιό: τη ζέστα μου 
καί yιό: την άνθρωπιά μου ... » 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

Τα yραψεϊα μας 
Ό � )ΛΙΣΟΣ » �γκατεστά{}η · σέ 

,•1:.α γραφεία. Παρακαλοϋμε τούς 
συ,•δρομητας καί φίλους ,,ά ση
μειωσουν τήν διι:.ύ{}υνσι · 

Λεωφόρcς 'Ακαδημίας αe. 63 ( γω
νία Χαρ. Τρικούπη ) οροφος 2ος, 
γραφέίον αρι{)_ 12. 

Καί τούς περιμ�νουμε στlς ώρες, 
που τα γραφεία {}ά ειναι άνοικτά. 
Έπι τοϋ παρόντος : 

Δευτiρα 11-12 ·π.μ. 
Τρίτη 6-7 μ.μ. 
Παρασκευη 11-12 καί 6-7 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Τά 30 χρόνια ·τοϋ Άρχαιοφίλου 
Όμιλου 'J<;κδρομών. 

ΊΙ Φωνη της Σιγης. Μετσφρασις 
Τ. Βρατσάνου. 

Ζ. Ι. �ίedg,�ιood. 'Ο ·Διαλογισμός ./. 
γιά τοι',ς άρχάριους. Μεταφρ. Τ.
Βρατσάνου. ' · 

vΕφης Μπούμη-�Πλεκτρου Μπού
μη: 'Ανάκτορο στο βυΟο-χριστια
νικα οδοφράγματα. (Θ�ατρο). 

Γι:.ωργ. Κατσαναβάκη. Πορεία στό 
φως (Ποιήμάτα). 

Παν. Βλαχοπούλου. r{νεσις, πλοϋ
τος, κινήσεις {)αλασσης. 

Βασ. Τσινούκα : Θεραπεία 6.ρτη
( ι 1 ιης ·υπερτάσεως, κλπ. 
Κωστη Μαιστράλη .  Λωτοί (Ποι11-
ματα), 

Σοϋλα Λιβεριάδου: Προβλήιιατιι 
{) ρησκευτικης φιλοσοφίας. 

Το 

ea 

12ον τεvχος του 
κvκλοφορήσ1J 

«ΙΛΙ:ΣΟΥ» 
,.., κανονικως 

' > \ εντος ,., τοv \ μηνος Δεκεμβρίου 
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ΕΚΛΕΚΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

: 1) «ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣη (ΠατησLων 204)

1 
1 

. ; 

1 

Annie Besant: Πρός τήν Μ;ησιν , 
» Μελέτη έπί τη:; συνειδήσεως
» - Μετενσάρκωση
» Κά,::>μα

C. Leaclbeater: 0[ Δι5:χ::τ.�αλ.οι καί ή Άτρ:χιτός
» Κεκρυμμένη ζωή έv τ� Τε'<τονισ,1�
» 'Αρχαία Μυστήρια καί Τεκτονισμός

C. Jinarajadasa: Άπόκρυ;pος έξέλιξις Άν3,::>ωπότητος
Η. Ρ. Blavatsky: Στή χώρα των γαλάζιων Βουνών
J. Krishnamnrti: Ή Άτραιτός
Ed. Arnold: Τό φως της 'Ασίας
Ή Μπαyκα!3άντ-Γκιτά
Ή φωνή της σιyης
vVetlg\vood: 'Ο Δι�λοyισμός yιά τούς α,')χάριους
Τιμ. Βρατσάνου: Τό θε')σοφικό εμβλημα

δ;:,χ. 10 
» 25
» 15 
» 15 
)) 30
» 30
» 100

)) 40
)) 10 
)) 8 
)) 35 
)) 35 
)) 20 
)) 10 
)) 5 

2) ΒΙΒΛΙΑ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ (Π. Χατζηπέτpος, Αίόλοu 19)

Τό Βασίλειον της Εύδαιμονίας δρχ. 15 
Ή πηyή της Σοφίας » 10
Ή διάλυσις τοϋ Τάγματος του 'Αστέρος » 5
Δελτίον Άστέ;:,ος, 1930 καί 1931, εκαστον ετος » 25 

» » 1932 καί 1933, » » » 15 
12 Όμιλίαι εtς Όχιiχϊ-1934 '- » 15 
1 Ο » » » -1944 » 20
Στοχασμοί πάν_ω στή ζωή » 5J

3) ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Γραφεία «ΙΛΙΣΟΥη, ΆκαδημLας 63)
Κωστη Μελισσαροποόλοu :
Ό Ίησοϋς, από αιτοψη όρθολοyισ,.ιοϋ καί μωrικισ,.ι.:>υ 
Προσωκρατικοί QΕλληνες φιλόσ.:>φ;JL κ�ί θε;Jο-J;pί.:χ 
Ό κομ'ήτης-θέατρον ίδεων 
« 'Α yνώστ� θε�» 

Μετάφρ. Κrishnamurti: Στά πόδια του Διδασκάλου 
» Φως στήν 'Ατραπό
» Περικλέους Έπιιάφι::>ς-Διακή,::>υ�ι:; ανθρω

πίνων δικαιωμάτων
Άντ. Άνδριανοπούλου: Ό άνθρωπος καί ή ζωή 
Λάμπη Λούκου: QΗλιος στή νύχτα 

» Δωθε άιτ' τόν παρά9εισο
« ΙΛΙΣΟΣ» 
Τόμοι 1955, 1957, έτησία συνδρομή 1958, εκασ.r.0ς 

r 

, .. 

,.. 

» 20
» 20
» 10
'> 5 
)) 5 

» 10

» 10
δρχ. 30
δρχ. 12
» 20

)) 30
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ 

Εύρίσκετε δτι ό «ΙΛΙΣΟΣ» επιτελεί άξίαν λόγου 
πνευματικην προσπάθειαν; 

ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ� έό:v μέχρι τοΟδε τον 
άyοράζετε κατό: τευχος. 

1_..ΕΜΒΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ ΣΑΣ ΔΙΑ ΤΟ 1958

εάν, τυχόν, την καθυστερητε. 

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ διό: 
να: τους φέρετε πλησιέστερα προς αύτην την 
άκτίνα πνευματικοΟ φωτός. 

* 

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο ΜΑ Ι 1958 
Βασική συνδρομή δρχ. 30.
Συνδρομή φιλίας δρχ. 50.
Έξωτερικου δολ(,.άρια �--

ι; • ι 

ΕΜΒΆΣΜΑ Τ Α
α) Ταχυδρομικώς : Κωστ·ην Μελι-:Jσαρόπουλον 

Γραφεία «ΙΛΙΣΟΥ», 'Ακαδημίας 63 
β) Μέσ'!) Τραπέζης: Έθνικήν Τράπεζαν, Κεντρικόν. 

* 

ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
Παρακαλοϋνται οί· συνδρομηταί, οί όποίοι λαμβάνουν τον 
«ΙΛΙΣΟΝ» μέ έσφαλμένως άναγεγραμμένην τήν διεύθυνσίν των, 
·η δέν λαμβάνουν διόλου, δπως μας γνωρίζουν άμέσως τήν
άκριβη των διεύθυνσιν, δια να μή σημειουνται άπώλειαι των
άποστελλομένων τευχών.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ και τόμοι πωλούνται είς τα Γραφεία 
του «ΙΛΙΣΟΥ» (' Ακαδημίας 63) κατά τάς κεκανονισμένας 
ώρας, καθώς και είς τα Βιβλιοπωλεία 'Αθηνών «Έστία» Ίω. 
Κολλάρου (Σταδίου 38), Μ. Βασιλείου (Σταδίου 40) . Χ. Κορ
νάρου (Σταδίου 34 β ), «Προμηθεύς» (Σταδίου 41 ), «'Εκδόσεις 
Γκοβόστη» (Πεσμαζόγλου 9), Π. Πατσιλινάκου (Πανεπιστη
μίου 47). 

ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΝ ΑΠΟΚΤΗΜΑ 
'Ένας τόμος «ΙΛΙΣΟΥ» έτους 1956 μέ 288 σελίδες η ενας τό
μος «ΙΛΙΣΟΥ» eτους 1957 με 372 σελίδες εΙναι το ώραιότερον 
άπόκτημα διά κάθε μορφωμένον ανθρωπον. 'Έκαστος τόμος 
δρχ. 30. 

r 

.. ' "' 

( . 



ΊΙΙΙΙΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΗΜΕΡΑΣ ΙΙ 111111 
1 \ 

ο ·'

ΚΑ/\Λ ΓΤΕΧ ΝΙ ΚΗ 

\U< 

ιΑ' 

ΕΚΔΌΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
:η. 

ο 

Κ Α Γ ΠΕΡΙΟΔΙΙ<ΩΝ 

1 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ 11 1 Λ I Σ Ο Σ 11 

'> 

111111���� ��-��������-���--��-�--111111 
111111-------------ΙΙΙΙΙΙ 



Ί'ά 81 •1, τού σuνbλοu τών clσnράξcών τοu ιnιστρι
φοντοι clς τήν κοινι.ινlαν. 

Πληθος τuχερuν κάθε χρόνο tξασφαλlζοuν τό μtλ
λον τους Ή ζι.ιή τους όλλάζει. AI οlκοytνιιαl τouc; 
καl τά παιδιά τους ζούν καλλιτtραc; ήμtρας. 

Χιλιάδες 6ιοπολαιοτuν έχουν τήν οuντήρηοlν τι.ιν 
δλον τόν χρόνον άnό τήν τηράμηνον tρyαοlαν τι.ιν 
clς τό λαχιίον. 

Mtyo μtρος tκ τuν clσnρόξιι.ιν τοϋ Aaxclou nη
yσlνιι ιlς τόν Άθλητισμόν ('Επιτροπή 'Ολυμπιακών 
Άyώνuν) διό τό νtο� μtya Όλuμrf\αιtόν Στάδιον 
κοl ot δσσ παιδιά τού λαού όξίζcι νά τύχουν ιόρu• 
τtρι.ιν οπουδuν clς τά tξuτιρικόν ('Ίδρυμα Κρα• 
τιιιι:Uν ΎnοτροφιΥν). 

Μtyιοτον μtροc; tκ τuν ιlοπρόξιι.ιν nηyαlνιι tnl• 
σης, μt τό κtρδη • Σπiτια, clς τήν κτηματαyοράν 
τuν 'Αθηνuν <Τrχνικοl, Έρyολό6οι, tρyόται οlκοδο· 
μuν κλπ.), ώς κοl ιlς πλήθος άλλο tλιubtρu·, tnαν· 
ycλματιuν, δπι.ις Συμδολαιοyρόφους, Αικηyόροuς, 
Κολλιτtχνας, λιθογράφους, 'Εμπόρους χάρτου "λn. 

Mtyα μtρος τού nροiόντος τού λαχιlοu nιριtρχcτοι 
εlc; τό Αημόοιον, τό όποίον, nλήν της όμtσου φορο• 
λοylας τού Aaxclou, clσηράττιι tκατομμύρια tκ τοiί 
φbροu μιτσδι6άσιι.ις τuν Σηιτιuν - Κερδών clς τούς 
Τυχερούς νtοuς Ιδιοκτήτος τι.ιν. 'Ο φόρος μιταδι· 
δόοιι.ις κλπ. εΤναι 13 'Ι,. 

ο 

Τιμή τεύχους Δραχ. 10 

·•
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