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rεΩΡΓΙΟΣ 'Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

ΕΤΟΣ 

Τεuχος 170-.. 

Μέ το άνά χείρας tεuχος, δ ((ΙΛΙΣΟΣ» είσέρχεται είς το 5ον ετος; 
της tκδόσεώς τοu. 

· Έπι τέσσαρα ετη προσέφερε στους φLλοuς τοu κuριολεκτική1 

' ψ u χ α  γ ω γ ι α μέ τήν διαλεγμένη ϋλη τοu, ή δποLα tξuπηρετεί
τούς βασικούς τοu σκοπούς: διά μέσου της tρεύνης, της φιλοσοφLας: 
και ,ης τέχνης, τήν καλλιέργεια της tλεuθε_ρLας της σκέψεως, της ά
δελφωσύνης, της άνωτέρας tν γένει πνεuματικότητος. 

Εύχαριστεi δλοuς τούς φίλους τοu, μέ τήν βοήθεια των δποLων
διήνuσε σταθερά τά 4 ετη της πορε[ας τοu. 

Τούς ύπενθuμLζει δέ τξ> κ α θ η κ ο ν της περαιτέρω βελτιώσεως. 
του περιοδικοu, ή δποLα tξαρταται: 

α) άπό τήν π ρ ο π λ η ρ ω μ ή  ν, τό ταχύτερον δuνατον και όίνεu
ύπρμνήσεων, πού κοστLζοuν είς χρόνον και χρημα, των σuνδρομων
τοu τρέχοντος ετοuς. 

β) άπό τήν δ ι ά δ ο σ ι ν τοu �εριοδικοu είς ε ύ ρ u τ έ ρ ο u ς; 
κύκλους άνθρώπων μέ πνευματικά tνδιαφέροντα. Τό παρφν τεuχος,. 
μέ τήν περιληπτική ύπενθύμισι των περιεχομένων των 4 tτων, εΙναι 
)(ατάλληλον ίδιαιτέρως διά τήν άπόκτησιν νέων .σ u ν δ ρ ο  μ η  τ ω ν. 

'Ε ξ ο φ λ ή σ α τ ε, σας παρακαλοuμεν τήν σuνδρομήν σας, t ,./ τ ό ι;
'tOU Μ α  ρ τι O \). Καί εί' δυνατον \ tγγράψετε €ν α φ ί λ O ν σας ώς 
σuνδρομητήν. Θά συντελέσετε ετσι, τό 5ον ετος νά άποβη τό καλύτε
ρον δλων των προηγουμένων . 
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Τα Περιεχόμενα τωv 4 ετωv 

1956 Τεϋχος 1ον -

Πνευματική Δη 1οκρατία (�. Sri Ram)
θεοσοφικές έπι':>ράσεις στόν Παλαμα (Χρ. Ριζόπουλος) 
Ή ζωή της UΕλενας Μπλαβάτσκυ 
Ό Κρισναμοϋρτι στήν Έκάλη 
Πυθαγόρειος βίος (Ίω. Β:χσιλης) 
cΥπέρ της έλευ3ερίας τοϋ Κυrτριακοϋ Λαοϋ 

Τεϋχος 2ον 

Τό φαινόμενον της πυ;,οβασί-:χς (Καθηγητής Kanga)
co Κρισναμοϋρτι yιά τήν Είpήνη 
Ό Διδάσκαλος της Δι!(αιοσJνης καί σι 'Εσσαίοι (Ν. Λούβαρις) 
cΥπε,:>βατικές άvησυχίες στόν Ζαχ. Παπαντωνίου (Χρ. Ριζόπουλος) 
Ό άνθρωπος (Όμιλί-:χ Χ. Sri Ra1u στόν Παρνασσό) 
Τό ανθΌς του Λευκοϋ Λωτοϋ (Κ. Μελισσαρόπουλος) 

Τεϋχος 3ον 

Πυθαγόρειος Φιλοσοφία (Δημ. Ίωαννί5ης) 
Γκαουτάμα Βούδδας (Σάνrρα 'Α yιάρ) 
Ό Μότσαρτ (' Αθαν. Παλλάντιος) 
Άyοραίαι μαvτείαι και έπικίνδuνος Πvευ,.ιατισ,.ιός (Ίω. Βασιλης) 
Ό Κρισναμοϋ;ηι στόν Παρνασσό 
Με ταφυσική αρνησι σrόv Γ. 'Αβάνα (Χρ. Ριζόποuλος) 

Τεϋχος 4ον 

Τό Λ αοϋτο τοϋ Άyyέλού (Νικ. Καρβούνης) 
Πανθεϊσμός καί Πανενθεϊσμός (Χρ. θη;3αίος) 
Μιά J'ιμέρα μέ τούς Γιόγκι 
Ό 'Ιλισός, πνεu..ιαrικόν κέντρον τη:; Ά;Jχ::χι6τητο:; (Ά\. Τζαζόπουλος) 
Έλπt5ες καί κίνδυνοι τοϋ Πνευ,.ιατισ,.ιοϋ (Ίω. Βασιλης) 
Ή 'Ορφική Μύησι στόν Σικελι-:χyό (Χρ. Ριζόrτοuλος) 

1957 Τεϋχος 5ον 

. ο Σολωμός, ποιητής της π(σrεω;; (X'J. Ριζόπ�υλος) 
Η σφίyξ ειταuσε ν.1: σιyα (Ίω. Βασιλης) 

Τζιορντάνο Μπροuνο (' Α yλ. Ζάννοu 
Τρείς εύσεβείς έyωϊσταί (Κρισναμοuρτι) 
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f\1 '� CO{ Ροδόσταυ,:,οι"(k. Μελια.J:χρόπουλος)
0Εyχειρ(διον Πειθαρχ(:χς του Τάy,..ιατος των 'Εσσαίων 

,. 
J,, 

1 
{ 

Τεϋχος 6ον 

• · (){ ψιλόσοψ::η άλχημισταί (Δημ. Ίω:χννίδης)
�ο Μεψιστοψελης yιά τήν ο!κον::>μική κοίσ ι
Περί 'Αληθείας (Χρ. θηβα'ίος) 
Μεγαλόπρεπες ψJχές σέ μορ:plς τα:τειν5.'>ν άv3;,..::�:των (Ίω. 
� Αντίλαλοι της Βίβλου στόν Κάλβο (Χρ. Ριζόπουλος) 
�Εγχειρίδιον Πειθαρχίας 'Εσσαίων (συνέχεια) 

Τεϋχος 7ον 

Διακήρυξις Συνειδήσεως ('Άλu πεοτ Σβάιτσερ) 

Βα:ηλης) 

"'Αννα Φράνι<, σ::ιμβολον καταργήσεως ψJλετι'<ων δια;φίσεων 
Ό Κρισναμουρτι yιά τήν παιδεία 
<Η άvεξιθρησκεί:χ σrό Ρήy;χ Φεορα'ίο (Χρ. Ριζόπουλος) 
Βαθειες άλήθειες άτό σrό;.ια ά τλοι,ωυ άv3ρώrτσυ (Ίω Β:χ:rιλης) 

. �Ελευσίνια Μυστήρια (Κ. Μελισσ:χρόπουλος) 

Τεϋχος Sον 

.Νιι<. Καζαντζάκης, δ προφήτης της Πανελευ9ερίας (Xp. Ριζόπουλος) 
·'Αντών.ιος Άδριαν6πουλος \Γεν.)ι' οΊ::>ς έ.JJί μα3..::�ν, Έλληνική θaοσο

[ψία, Ύποθηκαι Βιωτικης) 
ι· �Απλότης καοδιας (Κρισναμουρτι) 
Ji1 <Η αrτοψις της Μετενσ:χpκώσεως (Κ. ΜελισJ:χpόπουλος) 
ι . 

οι άδελ,ψοί μα_ς τά ζωα (Ι\Ι. East1nan) 

ί
1 

· <Η καλωσ.;νη καί τά yνωσrικά έrτιτε·.;y,..ιατα του άν3ρώrτου ('lω. Β:χσι\ης)

(· ,, 1958 Τεϋχος 9ον

:Σπούτνικ καί Ε!οήνη (Ν. Sri Ranι)
τό πρόβλημα της ζωης σε. αλλους πλανητες (Δημ. Ίω:χννίδης)
-Οι άyωνες yιά τήν 'Ελευθερία (Ίω. Βασιλ ης)
Υπέρ καταργήσεως της ποινη; του θ:χvάτου (Κ. Δεσποτόπουλος)

·Η θεία Κωμωδία, ώς συμβ:>λικόν εrτος (Salv. Pitruz.ιela)
300 χρόνια θρησκευτικης έλευ9ε.οίας στήν 'Αμεpική (Χρ. Ριζόrτουλος)

Τεi>χος ·1οον 

..qι Κάβειροι (Δημ. Ίωαννίδης) 
·" Από τόν κόσμο των έντόμων (Μ. Aimi)
"Τά λυτρωτικά φτερά της άvθρώrτινης ψ-Jχης (Ίω. Β:χ:ιιλης)
τό κάλλος, στό. φως της θΞοσ::>ψίας (St. Tapp)
·«Γνωθι σ:χύτόνι> (Άρ. Σταυρίτσης)
�

J
i ζωή του �σλκοτ_τ

Τεϋχος 11ον 

Πληροψορι:χκό σημείωμα yιά τόν Κρισναμου,)τι (Κ. Μελισ3,:φ:111ουλός} 
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·λπό οσα λέγει δ Κρισναμοϋρτι (Άπάνθισμα)
Παραδοξολογίες η άδιάσειστες άλήθειες; (Ίω. Βασιλης)
Οί 'Ελευσίνιοι (Δημ. Ίωαννίδης)
·λνθρωποι σέ πορεία (J. Coats)
υ Καβάφης χωρίς πνευματοδοξ(α (Χρ. Ριζόπουλος) 

Τεϋχος 12ον 

co Χριστιανικός Μυστικισμός (R. Mehta) 
Σπυρίδων /''άγος, �να G:ριμο παιδί της γης (Ίω. Βασιλης) 
·ο Διόνυσος είς τήν Έλληνικήν παράδοσιν (Σπυρ. Νάγος)
Περί της έννο(ας του θεου (Κ. Μελισσαρόπουλος) 
Τά κοσμογονικά προβλήματα στόν Προβελέγγιο (Χρ. Ριζόπουλος) 
Οί 'Ορφικοί (Δημ. Ίωαννίδης)

1959 Τεϋχος 13ον 

Δημήτριος Γαλανός δ 'Αθηναίος καί αί μετCiφpάσεις του τC.ν Ίνδικω'Ι' 
(Όμιλία Κ. Μελισσαροπούλου οτόν Παρνασσό} 

"Η άρχή της Μετενσαρκώσεως (Δημ. Ίωαννίδης) 
"Η άδιάκοπη ερευνα (L. Axle)·) 
"Η θεά Άψρcδίτη (Σπυρ. Νάγος) 
Στοχασμοί μπροστά σ' �να λίκνο (Ίω. Βασιλης) 
4Φιλοδοξ(α καl ψόβος (Κρισναμοϋρτι) 

Τεuχρς 14ον 

Χάρτης καθηκόν,ων του άνθρώπου (F. Berυ1udes) 
θεοσοψtα καl σύγχρονη σκέψις (Νικ. Καρβούνης) 
Ή ενδον 'Ελευθερία (Π Sri Ram} 
·ο προσηλυiισμός στήν καλογηρική 
ΤΙΧ <'Αναστενάρια�> (θ. Παπακωνσταντ(νου) 
Ιlυροβι:χσ(α στό Νότιο Ε[ρηνικό (\V. :\1enard) 

Τεuχος 15ον 

Τό κλειδί της θεοσοφίας (Η. Ρ. Blaνatsk)·) 
Ποιός θά μας διδάξn τή σοφία; (Ν. Sri Ra1n} 
Έμπεδοκλης δ 'Ακραγαντίνος (Δημ. Ίωανν(δης) 
"Η άλλη πλευρά της Σελήνης (J. Perkins) 
Σωκρατική «Γνωσιςι> καί 'Αρετή (Κ. Κιτρινιάρης) 
Σιβυλλικοί ψίθυροι (Ίω. Βασιλfjς) , 

Τεϋχος 16ον 

Νίκος Καρβούνης (δ Γκαίτε ώς Μύστης, Τό μαγικό βιβλ(-:, τοΟ νεαροϊi 
['Ιππότη) 

Cί άτομικοl φιλόσοφοι (Δημ. Ίc.:ανν(δης} 
"Η άνθρώπινη άξιοπρέπεια ('Ιω. Βασιλης) 
Έξέλιξις fj 'Ανακύκλησις (Κ. Μελισσαρόπουλος) 
Τό μορφωτικόν έπ(πεδον τοΟ λαοΟ ('Αλ. Τζαζόπουλος) 
Αlώνια έρωτηματικά (Χρ. Ριζόπουλος) 
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ΠΑΝΑΓΙQΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥ ΛΟΥ 

• Ακαδημαϊκου 

Σε κατ ι φ τα ι ω ...

Δέν ε1ναι λάθος μοu αν την • Ατλαντtδα 
ή -γη κι· ή θάλασσα την καταπtνει, 
Δέν ε1ναι - κι• ας τό λέν-δική μοu εuθόνη 
αν χάνει κάθε σωτηptας έλπtδα 

στους πάγοuς δ Τιτανικός. Δεν εlδα 
�ιχ σειέται με το χέρι μοu ή Μεσσήνη. 
Μιχ μήτε ή Πομπηία δε με βαpόνει. 
Δε φταtω αν δοκιμάζεται ή Φλωptδα. 

Μιχ ναt, θιχ φταtω κ• έγώ. Με κάποιο βλέμμα 
θιχ λόπησα εναν άγνωστο ... Κι' clv αΙμα 
δεν εχυσα, σέ κάτι θlίχω φταLξει. 

�Ω, δε χωptζονται στη φόση ot εuθννες ... 
Σε κάτι αν φταLω-ναt, φταtω και που θιχ βρέξει 
και που χτυποuν συναγεpμον σειpηνες ... 

Κάρυστος, 4 Αύγοόστοu 1940 
(cΌ Κύκλος των Σοyνέτω�:., ΙΗ') 
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ΠΑΛΑΜΑ 

Το με yα μηνvμα

Της Πο:λιτε(ας τά στόματα ώς τάστέρια 
το μήνυμ,α το μέγα δια:λα:λουν- i 
στης Πο:λιτείας δαφνόκ:λαδα τά χέρια, 
καμπάνες και κανόνια έμας κα:λοϋν. 

Θερίστε τανθια άπο. τά κα:λοκαίρια, 
κ' ανθια καt οί μοίρες γύρω της γε:λοϋν,. 
στtς έκκ:λησιες άνάφτε τάγιοκέρια, 
τά μάτι,α της ω ! πώς φεγγοβο:λοϋν ! 

Τήν �αρτερεί ενας θρόνος νά καθήση, 
στην ερμη 'Ανατο:λή, στη μαύρη Δύση 
ν� ξανανθίσουν των, έθνών οί κρ(ν:Οι .. 

Γυρ(ζει άτάραχη, είναι, :λές, ή· Έ:λένη, 
φτάνει άπ' τη γη την ξεθεμε:λιωμένη, 
των Ήπc(ρων είναι 1ίΟ βιός .. 'Η .Ειρήνη. 

(«Τά Δεκατετράστιχα», 14) 
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«Είρήvη πασ ι» 

Στους ούpανούς, που σ εχοuν tξοpLσει 
-μακpuά άπδ τήν καταραμένη γη-
τά πάθη των άνθpώπων καt τά μLση,
ύψώνοuμε τά χέρια νοc;ταλγοL.

Καt κατεβαLνεις τά γαλήνια βpάδuα 
στ' άκύμαντα βuθLζοντας νερά 
καt φέγγεις στης κακLας μας τά σκοτάδια· 
ΆγLοu Πνεύματος περιστερά. 

Τριγύρω μας χεpοuβικά εύωδιάζοuν 
τά κpLνα μuστικοϋ Εύαγγελισμοϋ 
καt δλοι ol λαοl καl τά lθνη άναγαλλιάζοuν 
στό μήνuμα τοϋ &γιοu σο\) tpχομοϋ. 

Κι' άπάνοu άπδ τά κόχκινα ονειpά μας 
δ πέπλος σοu άνεμLζει γαλανός. 
Καl πνέει αϋpα δpοσιίiς στά μέτωπά μας 
που φλέγει τοu πολέμοu δ πupετός. 

Τά δειλινά, ώ Εtpήνη, μες στους χάμποuς 
σε βλέποuν μόνο οι δLχαιοι χι' οι άπλοί 
μέσα σε χpuσοσύννεφων θpιάμβοuς 
σ' δpαματLζονται χι' δΧοι ol tκλεκτοι. 

Ν' άpγοδιαβαiνεις, τ' &για μεσημέρια 
κάτω άπ' τlς άσημόφωτες tληες 
να i>ψώνονται lχεσιαι; περιστέρια 
στά πόδια σοu ot δεήσεις σιωπηλές. 
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ΙΛΙΣΟΣ 

Στήv κLvηση σέ βλέποuv τοϋ σπορέα 
.σαv ρLχvει το σιτάρι μες στή γη 
και μοιάζει το &γιο χέρι τοϋ ίερέα 

-. «ΕLρήvη νμίv» δταv μας εύλογεί. 

Κάμε το φω; τοϋ έλέοuς σοu v' άvατεLλει 
μέσα άπο τtς σφαγές και τούς καπνούς 
το θαϋμα έvος καιvοuργιοu αίώvιοu • ΑπρLλη 
Κι' ά,Jθίσει άπ' τωv κοκκάλωv τούς σωροuς. 

ΡLξε τα τείχη πού ή διχόνοια ύψώvει 
Κάμε οί τuφλοt φραγμοt vα γκρεμιστοϋv. 
Φαρμακωμένες οχεvτρες και οί φθόνοι 
κάτω άπ' τή φτέρνα σοu vα σuvθλιφ-vοu,v. 

Να μποϋv στtς θηκες της όργης τα ξίφη 
και τ' αρματα αχρηστα vα πεταχτοϋv 
τωv ορvιωv vα σκορπLσοuv τ' άγρια στίφη 
πού δείπνα πλοuσια, τώρα, τ& καλοϋv. 

Κι' έμπρος στο φω; σοu τοϋ ολεθροu οί τιταvες 
κεραuvωμέvοι πια vα σωριαστοϋv 
vα παίζοuvε χαρμόσuvα οί παιαvες 
στήv οίκοuμέvη θ(!_όρια v' άκοuστοϋv; 

Στησε στή γη παvτοτειvο βασίλειο 
vα ύψώvοvται τωv ϋμvωv τα Ηώσαvvα» 
στοv άβασίλεuτο της δόξας σοu ηλιο 
και τα εργά vα ώριμάζοuv τα τραvά. 

1 

Είρήvή στούς λαοuς ... Είρήvη πασι ... 
άvάψετε δλοι άvάσταqης κεριά. 
Φως ίλαρο vα λάμψει μες στήv πλάση 
κι' ηλιος άγάπης μέσα στήv καρδιά. 

Σέ μια 1tαγκόσμιαv δλοι άδελφωσύvη 
της vέας θρησκείας προσέλθετε οί πιστοί. 

. ΗΔόξα έv νψLστοις κι' έπι, γης Είρήvη ... » 
της Βασιλείας σοu εϊμαστε οί κλητοί. 

(«Προψητειες») 
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Γ. ΑΘΑΝΑ 

'ΑκαδημαίκοG 

Αίώνια Είρήνη 

Ξόπνιος και βλέπω δνε[ρατα κ' εΙνέ τα ωραία, ωραία! ! 
Τνλ[ξτε στό κοντάρι -π�ς τη γαλανή Σημαtα, 
Mou φράζει καt μακρότερα να βλέπω δε μ' άφήνει 
Στα α[ώνια· βάθη, άνέσπερη ποu άνάτειλεν εtρήνη! .. , 

Φλογέρες φκιάστε, σόντροφοι, των τονφεκιων τής κάνει; 
Στά αίμα.τοπότιστα βοννά να ξαναρθοuν ot Πανες. 
Φκιάστε τής λόγχες δλοι σας ρόκες και σκαλιστήρια 
Γνέμα ζητοuνε ol άργαλειοt κι' άνθοuς τα παραθόρια. 

Χώστε, ναντάκια, πέντε δργνες στόν αμμο την τορπ[λλα. 
Καt φέρνετέ μας τά χρνσa των Έσπερ[δων μηλα. 
'Αετο[ μας, άπ' τό ε[ρηνικό φωνάξτε άεροπλανο. 
«Δέ βλtπονμε πεια σόνορα. στη μα.όρη γη &πάνω!>> 

τΩ ήμέρα. μον άβασ[λεντη! ώ &μάραντη ανοιξή μον! 
Τρελλή &πό άγάπη κι' άπό φως σε π[στεψε ή ψνχή μο\) 
Κι' &πάνω στα σνντρ(μματα και στά κομμένα μέλη 
Σε τραγονδa δπως τό πονλt τόν ηλιο ποu άνατέλλει! 

(<Καιρός 'Πολέμου:.) 
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Σvyκρούσεις τοΟ αίωvος μας 

Ό δρόμος τη� Είρήνης, 

της Όμορφιας, καt της 'Αλήθειας 
1 

' 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ανοίγοντας 
τtς εφημερίδες δια.6άζομέ περι 

συγκρούσεων σε διάφορα. μέρη του 
κ6σμου - συγκρqύσεωv πολιτι· 
κών, οίκονομικώv, κοινωνικών. 
"Αν κα.ί δ δεύτερος πόλέμος ελη· 
ξε προ μ ετών, τέτοια. ε[vα.ι ή 
πολιτικη κα.ί ο1κονομικη &:να.τα.
ρα.χη στον κόσμο, ωστε εχομε 
δλοι μας εξοικειωθη με τον «ψυ
χρο πόλεμο», τον πόλεμο της εν
τάσεως, άλλοτε όξεία.ς κα.ί άλλο
τε χα.λα.ρας, άλλα πάντοτε &:τέ
λειωτης. 'Οποιοσδήποτε μελετά 
την κατάστασι μπορεί να πη δτι 
επέρχονται τρομερές πολιτικές 
μετ�6ολές. 

Πραγμα.τικχ δι
ακρίνονται σ τ ο ν 
κόσμο της σήμε
ρον &:ξιοσημείωτες 

, έξελίξεις.Ζουμε σε 
μια . εποχή, δπου 
'τα 'Ηνωμένα εθνη 
έπετέλεσα.v μερικα 
σημαντικα &:ποτε-

1. · λέσμ.ατα προς ώ- - ·
ρισμέν ε ς  κα.τευ

' θύνσεις, ε[ναι δ
. , _μως πραyμ;ι λυ
. . πηρόν, που πρέ-. 

,, 
�. 

πει να το δμολο· '-·'-----"'-'·-"--·""· 

,, 

Του Roh1t l\Iehta 
γεν. γραμματέως θ.Ε. 'Ινδίας 

yήσωμε, δτι δεν έσημείωσαν την• 
ίδια. επιτυχία προς δλες τίς �α
τΈυθύνσεις, μάλιστα: προς ώρι
σμένες φαίνεται δτι &:πέτυχαν 
φρικτά. 'Υπάρχει σχετικώς μια. 
ίστορία:, που &:ςίζει να έπαvαλη· 
cρθη, διότι δείχνει την κλίσι της. 
σκέψεως &:κόμη κα:ί μέσα σ' αυτο 
το μεγάλο σώμα:: 'Ένα. &:πο τα 
νεώτερα μέλη του Όργα:νισμου, 
έρωτα κάποιο παλαιότερο: «Τί ο
φείλω να κάμω έαv ύπάρξη σύγ
κρουσις μετα:ξυ δύο εθνών η χω
ρών;». Ή &:πάvτησις ύπηρξε: 
«Πολυ ευκολο, λησμόνγισε τηv, . 
μικρη χώρα». Νέα ερώτησις: 
«Καί τί θα πρέπει να κάμω έαν 

ή σύγκρουσις εί
ναι . μεταξυ δύο 
μεγάλων· δυνάμε
ων;». Ή &:πάντΥj• 
σις ύπηρξε: «Πά
λι πολυ ευκολο, 
λησμόνησε τα 'Η
νωμένα 'Έθν η » · 
Με άλλα λόγια,. 
ή Ίσχυς cραίνετα� 
να έξακολουθη &:� 
κόμη να κυ6ερνα 
τον κόσμο . 

Στη χώρα μας 
&:ντιμετωπί ζ ο μ ε 



Ι • 

. , 

ι.2 1.λ.ΙΣΟΣ , ' 

• j • 

σuνεχω; δξuνομένη ο1κονομιχη 
σύγκροuσι. Πάρ:χ πολλη φτώχει:χ 
χαί πάρα τ.ολλη ανάγκη εχοuν 
•μεγαλώσει το χάσμ:χ μετ:χξυ
πλούσιου καί φτωχοϋ. Γενιχ± δ
κόσμο; φ:χίνετ:χι μοιρ:χσμένο;; σέ
-χορτ::ίτες καί πεινασμένες χώρες.
τ,Ενα μέρο; του κόσμου εlν:χι ο1-
-;ιονομικα ελεύθερο, το άλλο εl
ν:χι σκλα6ωμένο καί απο τούτη
την ο1κονομικη αν:χταρ:χχη ξεπη·
δ::ίει ή κοινωνικη σύγχροujις. Έ;
cHλou υπ::ίρχει διάκρισις μεταξυ
λευκών κα! των εγχρώμων. Ή
-r.puλετικη σύγκρουσις στην • Αφpι
κη δεν τιμι:ί τον πολιτισμό μας.

Καίτοι δεν φ:χίνεται να μας ε
πηρεάζο"Jν άμεσα συyκρούσ�ις 
που εξελίσσονται σέ άλλα μέρη 
του κόσμου, εαy εμβαθύνωμε θα 
6pουμε δτι ή ρίζα δλων των σuγ
κpούσεω·ι 6ρίσκεται στην ψuχολο-
1ικη σύγκpοuσι εντος του ανθρώ
που, σ· δλο τον κόσμο. Έ:ιν ρί
ξωμε μια μ:χτια στίς ε-:ρημε,::ιίδες 
καί ϋστεpα γύρω μας- αy οχι 
-;ιαί μέσα μας- τί θα δοϋμε; Νε
ανικη εyκλ ηματικότητα, νεupικη 
κατάπτωσι, κάθε είοοuς διανοη
τικέ; καί σωμ:χτικέ;; &ταξίες
τέτοι:χ θα δουμε πα·ιτοίi. Γι:χτί 
·δμω; σέ τουτο τον α1ωνα. τής εκ
πλ ηκτικης επιστημονικής προό
δου y' άντιμετωπί,.η δ άνθρωπο;
τέτοιες 6:χθύρpιζες συγκρούσεις;
Όί προηγούμενες γενεές οuτε νχ
δνειpεuτουν θα μποpοϋσαν τα ΙΧΥ·
τικείμενα φυσικών άνέσεων που
δι:χθέτομε σήμερα; - καί αν του;
π:χpοuσία.ζα.ν εyα; κόσμο με τέτοι
.ε; &νέσεtς θα τον εθεω?οϋσαν
π:χpάδεισο.

Θα ηθελ:χ να επισύρω την προ· 
-σοχή σα; σε δύο θεμελιώδεις πα·

ρ::ίγοντες. • πο ελεί cίλλ6χοτ� 
πρι:ίγμα, &ψ' ένος νΊ &πολαμ, άνη , 
δ άνθρωπο; ελευθερία πολιτική, 
ο1κονομικη καί κοινωνική, &cp" 
έτέpου δέ ν± κατατρύχεται ιχπο 
τρομ:χκτικη α!σθφι &6ε6αι6τη
το;. Καί δποu ίιπ::ίρχει ά6εβαι6-
τη;, την π:χpαχολουθεί δ ψό�ος. 
Π:χρ::ίλληλα βαδίζουν ή ά6ε6αι6-
τη; κ:χί δ φό6ο;;, άλλα εκεί δπου 
υπ::ίρχει άληθινη ελευθερία δεν 
υπάρχει φό6ο;. 

Μια επισκόπΥ/σις του παρόντος 
κόσμου μι:ίς δίδει την εντύπωσι, 
πω; το άτομον απειλείται παyτου 
με καταστροφή. �'Jχνα δ:χκτυλο
δεικτοϋμε τον κομμουνισμό, νομί
ζοντ:χς �ω; δλοι οί άλλοι εrναι ε
λεύθεροι, άλλα ή δμαδοποίησις ' 
του ανθρωπίνου πνεύματος συν• 
τελείται παντοϋ με πολυ λεπτο 
-.;ρόπο. ΊΌ υποσυνείδητον πνεσ
μα σ:χς επΥ/ρεάζεται συνεχω; δια 
των διαφΥjμίσεων των εφημερί
δων, του ραδιοφώνου, της τηλεο
ράσεως, του κινηματογpά:pου -
καί κατ' οοσίαν μπορεί νχ λεχθη 
δτι το πνευμα σ:χς 6ομ6αpδίζεται 
τόσο συνεχώς, ωστε δεν εχετε 
καιpο να σκε:ρθητε για λογαρια
σμό σας. Το ανθρώπινο πνεΟμα 
λοιπον διαμορ:pώνεται σε καλού
πια. Καί παρ' δλον δτι απολαμ-
6::ίνομε τόσες φυσικές άνέσεις, 
σuντpιβόμεθα άπο τον φόβο. • Αν
τιμετωπίζομε αuτο το π:χράδρξς�: 
ε1ς πείσμα; δλων των παραγόντων 
εοΥ/μεpία; καί ανέσεως, νά μήν 
υπά;pχη εοτυχί:χ κχί να ζοΟμε σe 
α6ε6αι6τητα. Γιχτί; 

Διο:πιστοΟται στον παρόντα π,
λιτισμό μ:χς μια τpομακτικη ανά
πτυξις του πνεύματος - εr ναι, 
πραγμχτικά, ενχ;; πνευμα;τοκίν'f)· 

. 
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τος πολιτισμός. Παράπλευρα, αυ
ξάνουν καί οί βλέψεις τ ,σ άνθρώ
πο�, οί άνά�κες του. , • Αλλα έπι
διωκουμε παντοτε κατι περισσό
τερο άπο τον γεί -τ;ονά μας καί 
συχνα α1σθανόμεθα δυστυχείς, 
άκριοως δταν εlναι ευτυχης δ 
γείτονάς μας. Δεν μπορουμε να 
εχωμε αtσθημα ά11φαλε:ας Ην 
δεν είμεθα στο αυτο επίπεδο με 
τον γείτονα - στρογγυλο τραπε
ζιτικο λογαριασμό, σπί1ι:χ, αυτο
κίνητα, ραδιόφωνα καί άλλα χίλια 
δυο πράγματα. 'Έτσι συνθέτου
με μια κοινωνία κτητικότητος, 
οπου δ καθένας τείνει ν' άποκτή
ση κάτι δικό του καί επακολου
θεί ή σταθερη σύγκρουσις. Στήν 
άγορά, δπως" καί μεταξυ των ε
θνών, υπάρχει • δυσπιστία. Δεν 
μπορώ ν' άνεχθω την 1δέα να εί, 
μαι τίποτα, γι' αυτο πασχίζω να 
γίνω μέλος· μιας κοινω\'ίας 1σχυ
pας κτητικ6τητος, κόμματος, λέ
σχης, ωστε να φαίνωμαι δτι εl
μαι κάποιος. 

'Ένας άλλος παράγων συντε
λεστικος των σμγκρούσεων είναι, 
δτι δ άνθρωπος δεν άvεγνώpισε 
πω; το πνευμα εrναι μεν ίκ:χνο 
για: πολΗ πράγματα:, _υπάρχουν 
δμως καί μερι.ια: άλλα, δπου ε ί
να:ι άν:σχυρο. 'Ένα παράδειγμα 
με το χρήμα, ΠQU μ:χς επιτρέπει 
να: κάμωμε πάρα πολλά πράγμ:χ· 
τα, άλΗ είναι ανίκανο να: μας ά
γορχση αγάπη, συμπiθει:χ καί 
άλλες ιερ�ς για: τrιν κ:χpδια: 1δι6-
τητες. Τό ιδιο κα:ί τό ανθρώπινο 
πνευμ:χ εχει περιορισμούς: Τό IX'I· 
θρώπινο πνευμα μπορεί να Κl'ΙΥj· 
θή μονάχα στό "':οσοτικό έn.ί πε3ο, 
αλλά δεν μπορεί 'ICX: ΙΧ ιαμιχθή, 

' στο ποιοτικο επίπεδο των αξιti>'Ι 

�ής ζω·ης. Το πνευμα επετέλεσε. 
τόσες αξιοθαύμαστες επιτεύξεις,. 
δεν,μπορεί δμως νά φέpη την ευ
τυχία. Αυτο εlναι αοταπάτη. ·Η 
κρίσις, ή δποία μας μαστίζει ·εl
ναι πνευματική. Νομίζομε πως ή1 
ευτυχία συνίσταται στην άπόκτη·· 
σι πραγμάτων, άλλα ακόμη καL 
δταν άποκτήσωμε δλα εκείνα τά: 
πράγματα, που ποθουμε, θ' άνα
καλύψωμέ πως δεν είμεθα ευτυ
χείς. Ή-ευτυχία εΙναι άπιαστη,. 
ε[ναι δ ποιοτικος παράγων τής. 
συνειδήσεως �κάστου, ενώ το 
πνευμα δεν είναι ίκανο να μας: 
δώσrι την ποι':Jtικη αξία των 
πραγμάτων. Καί ή ποιότης υπε
ρέχει τής ποσότητος. 

Έάν ή κρίσις τής εποχής μας 
εlναι πνευμ:χτική, θα: πρέπει νοc. 

. φέρωμε στη ζωή μας εναν πνευ
ματικό προσανατολισμό. • Αλλά. 
τί έν ιοοίίμε λέγοντας «πνευματι
κό»;, Το π\ιευματικό στοιχείο 
πρέπει ν' άναζητηθή κάπου άλ
λου εξω- εί•ιαι μήπως σε κάποιχ 
μακρυνη περιοχή; Είναι τμήμα:.· 
τής ζωής τό πνευματικό στοιχείο,. 
χωρίς νά κείται κχτ' ά:νάγκην• 
στον δι:χλογισμ6, σ' ε ΙΧ ναό Υ/1 
νά εκ3ηλώνεται δια: μ�σου �νός 
διδασκάλου fι μιας τελετουργί,α:ς. 
"Λς μήν αυταπατώμεθα, δτι 
χρειάζεται νά παμε κάπου άλ
λου, μακρυα &:πο εκεί πού ειμε
Αα για να ορουμε τό πνευματικό, 
ε:pόσο; εί ιαι έ δ ω  κ:χί . τώ p α. 
Ή π•ιευμ:χτιχότης εόpίσκετα:ι ΟΧ-ι_ 
στό τί κάνουμε, αλλά στο πως 
ε-ιεργουμε. 'Εάν ·ή πνευματικό
της συνίστατο σ' αυτό πού κάνεl 
κχνείς, τ6τε θά ήτα; ευκολο νά. 
πουμε δτι πηγαίνοντας στην τά
δε τοποθεσία fι συμπερι:ρερόμενος, 

/ 

. � ι � , , 
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--χατ· αυτον τον τρόπο, δείχνοντας 
ευγένεια χλπ. μπορεί να είναι 
--χανείς πνευματικός. Ένω ή 
πνεuματιχότη; είναι μιά .... ωντανη 
•lδιότης, σάν την ομορφιά η το ά
:ρωμα εyος λοuλοuδιοϋ. Εfψ;ιι χά
τι άπιαστο, έπομξνω; ξεφεύγει
-κάθε δρισμό. Σ'Jλλαμ?άνεται μό
νον ά:πο ΕΧΞίνοu; που τσ έπιθu
μοϋν δλόψuχα. Δυσωχω; οέ, σu

·νηθίζομε ν:χ εrμεθα π:ί·1τοτε σ'
έπα:ρη με τη νεκρη άποψι και ή
.... ωvταψη μάς διαφεύγει. 

Καταστρώyοuμε τόσα σχέ3ια 
που Ύομί,.. ομε δτι θ:χ μάς φέρουν
την ευτυχία, ά:λλα στη στιγμη 
της καρπο:pορίας τωv σχεδίων 
αύτωv &.ναχαλύπτομε δτι ή ευτυ
χία μάς ξέφυγε - διότι εfyαι 
άπιαστη. Αυτό τό &.σύλληπτον 
μπορεί νά το 1δοϋμε σ' δλα τα 
έπίπεδα. Στο φuσικο πεδίον, εδ
ρίσκεται στα &.θωα μ:ίτια ένος 
παιδιοϋ: Πω; θα μπορούσαμε νi 
τ.>; έκ:ρράσοuμε; Είναι τόσο ά
σύλληπτο. Στ.>; θuμικοv πεδίον, 
κείται στην Καλωσύνη, άλλά ή 
Καλωσύvη σε τί κείται; Ε-:,ρίσκε
ται στη διαγωγή, στγι σuμπερι-

. φορα η τους καλου; τρόπους; 
Μπορεί νά πητε δτι εfναι ή 6:ί
σις της ι3ρθη; σχέσεως, άλλά �ι· 
αυτο είναι άσύλληπτο. Στο νοη· 
τικο πεδίον, μποροϋμε v:x 7γουμε 
δτι κείται στην Άλήθεια. Άλλα 
ή • Αλήθεια τί είναι; Σημαίνει νά 
λέμε α•jτά που θεωρουμε ά:ληθινά, 
να εrμεθα εντιμοι, η νi πρχτ-

-τουμε κάτι που το θεωρουμε όρ
θό; Είναι δλα αύτά και κάτι έπι
πλέον, ωσtε πάλι καταλήγουμε

-στο &.σύλληπτο. "Qστε ή Όμορ-
ψιά, ή Καλωσύνη και ή 'Αλήθεια

:περιέχουν αυτη την Ιδιότητα του

ά:σύλληπτοu, που εrναt σε δλες 
χο;νη στά τρία πεδ(α, και ποu 
χ:ινεις δεν μπορεί νά χαθορ(ση. 
Το ά:νθρώπινο πνΞϋμ:ι, δμως, έ
νοχλείται άπο αύτο το &.σύλλη
πτον, διότι θέλει πάντοτε νά κα
τέχη, ένω με το ά:σύλληπτον τοσ 
χαρακτήρος αύτων των παραγόν
των τοϋ διαφεύγει δ στόχος και 
α1σθάνεται οιάψεuσιν. 

<Η Ζωή, ή Όμορφιά, ή Άλή
θεια, ή Καλωσύvη εfναι στοιχεΊα 
δυναμικά, σέ κατάστασι σuνεχοϋς 
κινήσεως, ώστε την στιγμη που 
θέλετε να τά κατέχετε, μετακι
νουνται και σάς ξε:ρεύγοι.ν. Πνευ
ματικότης εlναι ή ενημερότης 
αυτη;; της Ιδιότητος, ή δπο!α κά
νει τον άνθρωπο να χάνη αύτο 
που έπtδtώκει νά σuλλά6η. ΙΙ νεu
ματικότη; εlναι ή κατανόη,ις της 
γοητείας αύτων των άσuλλήπτων 
ά:πόψεων και των πράξεων, που 
άπο αύτες άπορρέοuν, που εlναι 
πάντοτε ώρα!ες, διότι ή • Αλή
θεια, ή Όμορ:ρια και iJ Καλωσύ
νη θά εδρίσκωνται μέσα έκεΊ. • Α
παιτεί lνα πνεϋμα ευαίσθητο, οχι 
μελαγχολικό, που νά εlναι ένή
μερο του άσuλλήπτοu. 'Αναλύε
ται το νεκρό' τό ζωντανό δεν ά:
ναλύεται 'Η ρέουσ:ι 1διότη;; ένος 
ποταμου δεν μπορε! να συλληφθ� 
σ' lν:ι δοχείο, μόνο ώpισμένη πο
σότητα νεροϋ μπορείτε νά πιάσε
τε. Κρίνομε κ:χι κ:χτακρίνομε δ 
lν.:ι; τον αλλcν διά του πνεύμα
τος, άπό την στιγμή δε πού κρί
νομε κάτι ζωντ:χνό &νακύπτει &
κατανοησία κ:χι σύγκρουσις. •Ε¼ν 
κατανοούσαμε τό άσύλληπτο τ'9)ς 
ζωης, δεν θά ύπ9ίρχαν συγκρού
σεις, οδτε έκμετάλλευ-:,ιι;. θά με
τεχεφιζώμεθα τον καθένα καt τό 

ι·. 
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χαθετl με σε6ασμ6. Με δύναμι 
-:καl τρυφερότητα - δύναμι που 
·προστατεύει και αμύνετχι, τpυ:ρε
ιρότητα που κατανοεί και σέ6εται.

. .Σήμερα δμως θεωpοuμε την τρυ
φερότητα ώς εκδήλωσι δειλίας, 
·συναισθηματισμοσ και συγκινή·
·σεως, την δε δύναμι την εκλαμ
'6άνομε ώς αδιαλλαξία, σκληpότη
τα καί εκμετάλλευσι.

Πρέπει να. κατανοrΊσουμε δτι
,of συγκρούσεις της εποχης μας
πλάθονται απο τον νοσ και μ6νον
δια. μέσου της όpθης χρησιμοποι
ήσεως τοσ νοJ θα. λυθοσν ο: συγ
κρούσεις. ΦJσικα. θα χpειασθη
ενας νοσς ευαίσθητο; κχι οχι α1-
χμχλωτο; στ' αύλχκια τη; συ,ιη
·θείας ϊζαι της. προκαταλήψεω;,
ενας νους [κανος νά είναι σταθε
pα. ενήμερος στις ασύλληπτες ά-

. πόψεις τη; ζωη;. Στο άτομον που 
ιθα. εχη τέτοιο εύα(σθητο νοJ, ο· 

λες ο! πράξεις θα. ε[ναι ώραίες, 
διότι θα. εκδηλώνουν την εσωτε
ρικη όμορφια. της όπάpξεώ; του, 
και θά ε[ναι σα.ν το λουλούδι που 
ξεχύνει στον κόσμο το άρωμα 
μιας πρηματικα. πνευματικης 
ζωης. "Ε ια τέτοιο άτομο δεν ε
χει συγκρούσε�, αλλα. κα! στην 
παρουσία του θά λύωνται και of 
συγκρούσεις των λοιπων. Στο ά
ρωμα της ώpαίας πνεJματικης 
πpοσωπικ6τητος θα. ε[ναι εκδηλο 
το Καλό, το ΆληΟινο και το 'Q. 
pαίο σε δλες τις σκέψzις του, 
τίς σχέσεις του καί τίς πράξεις 
του. ''EJx τέτοιο πρ6σωπο θα 

. τελ η παντοτει να. σz., ειρήνη μi τον 
καθέναν καί με το καθετί, διότι 
δεν θ:χ κpίνη και δεν θα. κατακρί
VΥ), αλΗ θα. δείχνη πάντοτε εξυ
πνη .άνοχ� καί κατανόησι, ενή
μερος τη; αληθι-ιης; ψύσzω; δλ ων 
των γύpω του. 

* 

Γvωρ[ζω δτι δ κόσμος αύτός κuβερvίiται άπό 'Άπειρη Διάνοια. 
'Έχρειάζετο ".Απειρη Διάνοια γιά vά πλασθη καt χρειάζεται ·'Άπειρη 
,Διάνοια γιά vά διατηρηται στήv πορεια τοu. Τό καθετι πού μίiς περι
·βάλλει, τό καθετt πού ύπάpχει, άποδεικνύοuν δτι ύπάρχει οπισθεν μιά,
'Άπειρη Νομοθεσια. Ούδεtς δύναται vά τήv διαψεύση. Και ή λειτοuρ
-για της είναι μαθηματικης άκριβεLας.

/ 
Θωμίiς 'Έδδισον 

Πρόβλημα σκοταδιοu δεν ύφLσταται γιά τόν ανθρωπο πού άτενL
ζει τά αστρα. Χωρtς άμφιβολLα· τό σκοτάδι ύπάρχει, θεμελιώδες, δια
·περαστικό και άκαταν[κητο, πι..ήν άπό έκείνα τά σημεία, σάν τά κεφα

., λάκια της καρφLτσας, δποu σπιν6")ροβολοuνε τά αστρα. 'Αλλά τό πρό
,. · βλημα δέv &Ιναι γιc:τι ύπάρχει τόσο σκοτάδι, άλλά τι εΙvαι τό φως 

.tκείνο, πού τό. διαπερνίi τόσον άξιόλογα και γιατι εχομε μάτια νά 
,; ./ιvτικρύζο με τό φως και κcφδιέ� vά εύφραLνωνται στό άvτ[κρuσμά: 

"'tOU, 
Γ .. Σαντα ιuά:να 

·�··· ' 

' >  !. 

ι ί; 
• c. 
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ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤQ ΙΟΥ 

:,Απ ο λ ο y ία 

στα ζωα 

1 

Σάν άλαpγεύοuν άπό με γεμiiτοι τρόμο ol γάτοι 
θαρρώντας πού �1tανττιθηκαν με φοβεpο διαβάτη 
ας ηταν, θέ μοu, δuνατο νά βγοuνε άπ' την άπάτη . 

·ο ίσκιος πού τρέχει νά χαθεί παράμερα τοu δpόμοu
μέσ' στά βαθειά μεσάνuχτα πού πάω στο φτωχικό μοu
νά τοξεpε τl άνάξιος όποuμαι τέτοιον τpόμοu!

Με των προγόνων τοuς θά ζοuν τά θολωμένα φρένα 
καl τpέμοuνε τον ανθpωπο τά ζώα τ' άγαπημένα 
iσως κι' έγώ, σκληpο παιδ[, νά ταχα άδικημένα, 

Μά τώρα πού εχω μέσα μοu έλέοuς κι' άγάπης βρύση 
πολλών ψuχων τά κp[ματα μποpοuσε νά τά σβήσει 
στης γάτας το γοuναpικο το χάδι μοu ί'iν γλuσ.τpήσε.ι. 

Στη μοναξιά μας την lεpη καl τη βαθειά ήσuχ[α 
δταν έκε[νη άpγοπατεί στά μάταια τά βιβλ[α 
δεν εΙναι ή σιωπή μας νους, ό λόγος άνοησ[α; 

Βοuβη ή άφή, μά νόημα κι' ύπομονή γεμάτη 
χα'ίδεύοντcις τη ράχη τοu γupτή, άπαλή, χνουδάτη 
μιλεί τοu ζώοu γιά την φpιχτην άνθρώπινη άπάτη. 

�Ας ηταν ή άσημότερη ·κι' ή πιο κuνηγημένη 
στο κρύο! τη νύχτα! άπο στενο σοκάκι μαζεμένη 
άπο τlς δοuλες καl τlς γριες άναθεματισμ.ένη. 

'Απο το πετροβόλημα παιδιών φοβερισμένη 
γιά ζεστασιά! γιά .μ[λημα! γιά χάδι πεινασμένη 
αότή π:>ύ θciτανε γραφτο νά κάμω εότuχισμένη ! 

(cΤά θεία δωμα1>) 

ι.. 6-, 
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ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. ΙΩΑΝΝIΔΗ 

Ι 

Ε ΙΝΑΙ q κυριαρχοΟσα φυσιο
γνωμία της Έλεατικης 

Σχολης. Μαθητης τοϋ lδρυτοΟ 
f αύτης, τοΟ Ξενοφάνους; εδω· 

σε την προσωπικην αύτοΟ 
σφραyιδα εlς τό φιλοσοφικόν 
περιεχόμενον της Σχολης 
ταύτης. 

Γέννημα της 'Ελέας, της 
περιφήμου έν Λευκανίςχ της 
Κάτω 'Ιταλίας έλληνικης ά· 
ποικίας, τέκνον τοΟ 6ou πρός 
τόν 5ον αtωνα (540 - 470), 
έπροτίμησε την φιλοσοφίαν 
άπό την πολιτικήν, εlς την ό· 
ποίαν ήμποροΟσεν, αν ηθελε, 
νά έπιδοθη. Άποφασισrικην 
πρός τοΟτο ωθησιν ελαβε πα· 
ρά των Πυθάyορείων κύκλων 
μέ τούς όποιους εύρίσκετο έν 
έπαφfi. ·Παρ' αύτων ελαβεν, 
ώς λέγεται, προτροπην εlς 
«ήσυχίαν», δηλαδη πρός την 
φιλοσοφίαν. Ό ά1φάζων την 
έποχην έκείνην εlς την Κάτω 

� .'Ιταλίαν Πι,>θαyορισμός μεyά· 
λην ησκησεν έπ' αύτοΟ έπί· 1 
σης έπίδρασιν, ώς πρός την 
βιωτικην καt τάς φιλοσοφικάς 

, αύrοΟ tδέας. Παροιμιώδης 
,... 'ύπηρξεν ή άρετη τοΟ φιλοσό·
1 . 
.... 

• r 

1 
φΟU τούτου, ωστε ή ΕΚφρασις 
Παρμενίδειος βίος νά κατα· 
στη συνώνυμος πρός τόν. ένά
ρετον βίον. Διά τά κοινά της 
πατρίδος του ένδιεψέρθη άπό 
περιωπης. Φέρεται δέ καt ώς 
νομοθέτης αύτης. 

Ό ένάρετος ουτος φιλόσο· 
φος, καθώς φαίνεται, έδέχετο 
καt έμπνεύσεις έξ ύπερτέρων 
πv'ευματικων σφαιρων. ΤοΟτο 
άφίνει νά νοηθη καt εlς τό 
ποιητικόν του ερyον, τό «περl 
Φύσεως», δποu τοποθετετ ώς . 
όδηyόν του την «Δαίμονα», 
ή ·όποια τοΟ άποκαλύπτει τάς 
άληθε[ας της φύσεως. 

Άτυχως, έκ τοΟ ερyου του 
τούτου, εlς τό όποιον έξέθετε 
τάς φιΧοσοφικάς του lδέας, 
στίχοι μόνον διεσώθr,σ:χν. Ώς 
έκ τούτpυ, ε!ναι δυσχερης ή 
άνασύστασις της δλης φιλο· 
σοφίας του. 

'Εκ των στίχων τοΟ ερyου 
του πού περιηλθον μέχρις ή
μων καταφαίνεται ή προσπά· 
θεια τοΟ φιλοσόφου νά ξ�ω
ρίση τάς μορφάς της Φύσεως 
uπό τ-'ι αϊτια της_ Δημιουργί
ας και νά τονίση δτι αί μορ-

.. .. ί."" -· "· 
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ψαι εΤναι κάτι τό πρ6σκαιρον, 
i.νω τό διαρκως ύπάρχον εΤ
ναι α! Άρχαί. Τό «δντως δv», 
ώς τάς καaώ,:,ιζεν. 

Τ ό περί «Φύσεως» εργον 
αύτοΟ, ώς προκύπτει έκ των 
διασωθέντων στίχων, διηρεί
το ε(ς δύ:) μέρη: ε(ς τό «πρός 
άλήθειαv» κ:χί ε(ς τό «πρός 
δόξαν». Τυύτων προηγείτο 
τό προοίμιον, δπερ διεσώθη 
έν μέρει, ύrτέροχον ε(ς μεyά
λας καί ύ.pηλάς lδέας. 

* 
* * 

Καθώς έκ των διασωθέντων 
στίχων τοΟ εργου τοΟ φιλοσ6· 
φου δύναται νά συναχθη, ε(ς 
τό «πρός δόξαν» μέρος, δη
λαδη ε(ς τό μέρος έκείνο δ· 
που πραγματεύεται περί της 
κατ' αίσθησιν άνηλήψεως, 
θέτει δύο κοσμοποιους 'Αρ· 
χάς έπεχούσας την θέσιν 
στοιχε(ων άντιθέτων, όμοίων 
τοΟ άρρενος και τοΟ θήλεος. 
Τό αρρεν στοιχείον άπο<αλεί 
«δν», περl τοΟ όποίου γράψει 
άρκετά ε(ς τό ετερον μέρος 
τοΟ εργου του, εlς τό «πρός 
άλήθειαν», ώς θά rδωμεv, τό 
δέ θηλu καλεί «μη δν», δηλα· 
δη τό στοιχείον έκείνο που 
δέν εΤναι δν, που εΤναι διάψο· 
ρον το(} δντος, που εχει lδιό· 
τητας διαφόρους τοΟ αλλου 
στοιχείου, τοΟ δντος. Εtς τό 
ον άποδίδει τάς ιδιότητας 
τοΟ άραιοΟ, τοΟ φωτός και 
τοΟ πυρός, ε[ς δέ τό μη δν δί
δει [διότητας άντιθέτοuς, τάς 
lδιότητας τοΟ πuκνοΟ και τοΟ 
σκοτεινοΟ. Τό πρωτον θεωρεί 

ώς στοιχείον ένεργόν, τό δέ 
δεύτερον ώς πάσχον. Έκ τοΟ 
γάμου δ� των δύο τούτων 
στοιχε(ων, τοΟ άρρενος καl 
τοΟ θήλεος, τά όποία φέρει 
πρός άλλη λα ό ΜΕρως' προέρ
χονται τά. δντα, δηλαδη αl

μορφαl πασαι της Φύσεως. 
Al μορψαί εΤναι έκείναι πού 
ύrτ6κεινται ε(ς φθο,Jάν ώς 
μορφ::χ[, ένω α! συν ιστωσαι 
ταύτας Άρχαί, τά στοιχεία, 
εΤναι καl παραμένουν αψθαρ
τα καl αtώνια. 

Περl των Άρχων τούτων, 
των κοσμοποιων, έπραγμα· 
τεύετο λεπτομερως, καθώς 
φαίνεται, ε[ς τό Ι!τερον μέρος 
τοΟ εργου του, ε(ς τό «πρός 
άλήθειαν». Οι διασωθέντες 
δμω; στίχοι άφορωσι μόνον , 
την μίαν των 'Αρχων τούτων. 
Την παρ' αύτοΟ κληθείσαν 
«δν», την• αρρενα 'Αρχήν. Την 
Άρχην ταύτην περιγράψει ώς 
άγέννητον καl αναρχον, άφ' 
έαυτης προερχομένην, διότι, 
ώς λέγει, δέν εΤναι δυνατόν 
τό δν νά προηλθεν έκ της ά· 
νυπαρξ(ας, πρός δέ ώς Άρ· 

. χην αtωνίαν και &παυστον. 
«' Α γέννητον έόν και άνώλε· 
θρόν έστιν, οίίλον ι-.ιονογε·
νές τε καl άτερμές ήδ άτέλε· 
στον». Και ώς μη ουσι:χν διαι· 
ρετήν, άλλά άδια(ρετον, δη· 
λαδη συνεχη. «Ούδέ διαιρε· 
τόν έστι, έπεl παν εστιν, δμσι· 
ον». Και «ξuνεχές παν έστιν». 

Έκ της πeριγραψης ταότης 
της συνeχοΟς 'Αρχης της Φύ· 
σeως, άλλά και ύπό των 
«ττρός δόξαν» έκτeθέντων; 
σαψως καταφαίνεται � έπ(· 

Ι ' 
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�ρασις την όπο(αν ησκησεν 
έπι τοΌ φιλοσόφου τούτου ή 
Πυθαγόρειος κοσμοθεωρία. 
.. Ομο(αν έπίδρασιν πρός την 
-εις τούς άτομικούς φιλοσό-
-φους, τόν Λεύκιππον και Δη-
μόκριτον, άσκηθείσαν, ώς καί
,τρός τc ν Έ μ τrεδοκλέα.

Ή παρουσιαζομένη διαφο·
ρά μεταξύ τών, Πυθαγορείων
καt τών φιλοσόφων τούτων
έγκειται μόνον ε(ς την διά
ψορον όρολοyίαν. Οί Πυθαγό
ρειοι τάς δύο κοσμοποιούς
1Κα1 κοσμικάς ούσίας, τάς ό
·--ποίας έθεώρουν αύθυπάρ
κτους και αύτενερyούς, άπε-
1<άλοιιν Μονάδα καί Δυάδα,
έ.νώ ό Παρμενίδης μεταχειρί
,ζ_εται τούς δρους «ον» καί
«μη δν», ό Έμπεδοκλης «φι
λότητα καί νείκος» διά την
πρώτην καί «ριζώματα πάν
των» διά την δευτέραν. 01

, <>έ άτομικο! φιλόσοφοι άπε
�άλουν «άτομα» την Δυάδα 
-καί την Μονάδα «κενόν». 

Ή μόνη, ώς εϊπομεν, δια
-φορά ύφίσται αι ε{ς τούς χρη-
-σιμοποιουμένους δρους, ένώ 
�ς πρός την περιyραψην τών 
lδιοτήτων τών δύο· τούτων 
"Αρχών α1 άντιλήψεις πάντων 
τών

1 

προρρηθέντων είναι σχε
-δόν αι ϊδιαι. 

* 
* * 

'Άξια προσοχfjς καί σπου· 
<>fjς αμα είναι τά έν τι;> προ
,οιμ(φ του ρηθέντος «περί Φύ
σεως» ερyου του Παρμενίδου 
διαλαμβανόμενα: Εύρίσκετο, 
ώς yράφει, έπ1 αρματος συ
,ρομένου ύπό ίππων, τό δέ 

αρμι;χ ώδηyουσαν Κόραι του 
'Ηλίου. Τ ό αρμα προήρχετο 
άπό τάς χώρα;; της Νυκτός 
κα! κατηυθύνετο πρός τά δώ
ματα της Ή μέρας. Ε{ς τά δρια 
τά χωρίζοντα τάς δύο ταύ
τας περιοχάς ύπfjρχε πύλη, 
της όποιας τάς κλείδας έκρά
τ ει ή Δίκη. Tft μεσολαβήσει 
τών Κορών του 'Ηλίου ή Δί
κη ηνοιξε την πύλην και τό 
αρμα ε{σηλθεν ε{ς τάς χώρας 
του φωτός. 'Εκεί τόν ύποδέ
χεται πνευμα θεϊκόν, ή «�αί
μων», ή όποία του ύπσyορεύει 
τούς στίχους του ερyου του. 

4ιά την άλληyορίαν ταύτην 
δίδεται συνήθως ή έξήyησις 
δτι δ Παρμενίδης την χρησι
μοποιεί θέλων νά προσδώση 
ε{ς τό περιεχόμενον τών στί
χων του κυρος καί νά έμφανί
ση, αύτό ώς θείαν παράδοσιν. 
Τουτο δμως δέν ήμπορεί νά 
συμβιβασθη πρός την έyνω
σμένην μετριοφροσύνην του 
ένσρέτου Έλεάτου. 'Αλλου, 

, έπομένως, θά πρέπει νά άνα
ζητηθfi ή έρμηνε(α της άλλη
yορ(ας. 'Ίσως ε{ς τάς δεχομέ
νας παρ' αύτοQ έμπνεύσεις. 
'Ίσως αϋτη νά άναφέρεται εtς 
τόν τρόπον διά του όποιου 
'είναι δυνατόν ό θνητός νά 
yνωρίσn την έν τfi Φύσει 
πραγματικότητα. Πρέπει νά 
χειραyωyηθfi πρός τουτο ύπό 
δυνάμεων φωτεινών. Ύπό 
την προϋπόθεσιν δτι είναι δι' 
αύτό αξιος, πλήρως έξηyνι
σμένος, &στε νά του έπιτρα· 
πfi τό ποθούμενον ύπό της 
θείας δικαιοσύνης, της Δίκη<;, 
ώς δικαίωμα αύτου ψυσικόν. 
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Αϋτη θά του άνοίξη την θύ
ραν πρός τό ψως της άληθεί
ας διά νά δεχθfi τάς άποκα
λύψεις της Δαίμονος. ΤοΟτο 
ύπηρξεν άλλωστε και τό πα
ρά των Πυθαγορείων φρονού
μενον, δτι σοφός δέν δύναται 
ν' άποβfi παρά μόνον ό άγνός 
και δίκαιος, ό φύσει πορεuό
μενος άνθρωπος. 

ΝΙσως δμως ή έξήγησις της 
άλληγορίας νά δύναται ν' ά
ναζητηθfi και ε[ς την άντίλη
ψιν δτι, δταν έξαγνισθfi κατά 
τό ηθος και την νόησιν, δ 
θνητός άνθρωπος κταται ώς 
δικαίωμα ψuσικόν, άναγνω
ριζόμενον αότφ ύπό της θεί
ας δικαιοσύνης, της Δίκης, 
τόν ψωτισμόν αότοΟ ύπό έν-

* 

τόνου πνεuματικοΟ φωτός, τd. 
όποίον έδω ε(κον(ζοuν αι 'Η
λιάδες Κόραι. Tfi βοηθε((ίt δέ 
της Δαίμονος, ητις παριστά 
ένίσχuσιv. όπερτέραν, προά
γεται ε(ς άνωτέραν κατάστα
σι Ί( πνευματικήν. Εις φωτεινην 
και θείαν κατάστασιν. 

* 
* * 

Έκ των ώς άνωτέρω σuν
τό μως έκτεθέντων, καταψαί
νεται πόσον πνεuματόδοξοι 
ύπηρξαν αl (δέαι τοΟ σε
μνοΟ Έλεάτοu ψιλοσόψοu,. _ 
ουτινος δ βίος ητο καθ' δλα 
σuνεπης πρός τάς άρχάς τάc;. 
δποίας έπρέσβεuε. 

' 

Έπικαλοϋμαι γιά κάθε αvθρωπο, δποια καl vιivαι ή πtστις του,
,. 

σεβασμο προς την tλευθερtα της σuvειδήσεώς του. Ζητώ γιά κάθε &v
θρωπο, δποια και vίivαι ή λατρεtα τοu, το πολιτικώς ά:vεv6χλητοv γι& 
τά ζητήματα της πtστεώς τοu. 'Απαιτώ γιά κάθε άνθρωπο, δποιε� 
και vίivαι ol γνώμες τοu, το δικαtωμα vά l)fφpάζεται μέ σχέψι ίtvτιμη, 
δtχως vά διακuβεύωνται ή κοινωνική του θέσιc; καl δtχως vά διατα
ράσσεται ή οικογενειακή τοu γαλήνη. 

"Α νvu Μπέζωιτ. 

... 

\. 

Ι 
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>Αγάπη καi Έξοvσία
Διάλεξις στήν Διεθνη 'Έκθεσι Βpuξελλών 

ΠΟΤΕ, στην ίστορία: της άν

θρωπότητος δεν όπηρξε μια 
τόσο κατεπείγουσα: άνάγκη πνευ
ματικων κα:θο5ηγητων καί μιας 
αυξήσεως των άξιων, δσο στίς ήμέ
ρες μας. 'Έχομε επιτύχει άνα:ρί
t!μητα κα:τα:πληκτικα πράγματα, 
τόσο στον α;ιωνα: μας δσ? κα:ί 
,στον περασμένο α:ιωνα:, που συν
-τελουν στο να α:ύξάνη ή ανθρώ
πινη άνεσι. Κα:ί δμως, πραγμα 
παράξενο, φα:ί νετα:ι ,ναχωμε ξε
χάσει δτι ή άνεσί . μας αύτη θα
πρεπε να εξαρτηθη κυρίως άπο 
την πνευματικη μας σοφία καί 
την πειθαρχία μας. Αυτο οφείλε
ται στο δτι διόλου δεν αντιλαμ
βανόμαστε το γεγονός, δτι δ κό
·σμος κατα το παρόν, είναι γεμά
τος με εναν άέpα μολυσμένον ά
,πο μίσος κα:ί βία, άπο φόβο καί
,δολιότητα. 'Αληθινά, φαινόμαστε
,άπορροφημένοι στο να κατεργα:
, ζώμαστε με θέρμη την αμοιβαία
καταστροφή μας, οχι μονάχα: t'YJY
.άτομική, μα επίσης καί σ' δ,τι

. άφορα. τίς διεθνείς καί φυλετικές
· --σχέσεις.

'Απ' δλες τίς πνευματικές αξί
ες που μπορουμε να συλλάβωμε
·καί να εύχηθουμε για την εγκα
··θίδρυσί τους μεταξύ μ:χς, καμ
_μια δεν ε[ναι τόσο άναγκαία καί
.επιτακτικη δσο ή 'Αγάπη! Ή Ά
ϊάπη εΙν' εκείνη που δημι-

Του 'Ιάπωνος καθηyητοG φιλοσοφίας 
Ί. D. Sιιzuki 

ουργεί τη ζωή. Ή ζωη δει μπο
ρεί να επαρκέσrι στον έαυτό της 
χωρίς τήν 'Αγάπη. Ή σταθερή 
μο,υ ·πεποίθησ,ι εΙναι δτι ή πνιγε
ρη άτμόσφαιρα. του μίσους καί 
του φόβου αναπτύχθηκε γιατί ε
χομε κιr.τα:ργήσει το πνευμα της 
άγάπης, της καλωσύνης καί της 
παγκόσμιας αδελφότητος, που 
σημαίνει δτι ή πνιγερη αυτή ά
τμόσφαιρα προκύπτει άπο τήν μη 
κατα:νόησι της αλήθειας, πως ή 
σημερινη ανθρωπότητα: εΙνα:ι ενα: 
δίχτυ ευρείας καί πολύπλοκης 
άλλ ηλεξαρτήσεως. 

Ή ήθική άντίληψι του άτομι
κισμου με τα σημαντικά της πο
ρίσματα:, ε[να:ι, άσφα:λως, πολυ 
ώρα:ία:· άλλα πρέπει να. θυμώμα.-· 
στε δτι το άτομο είναι μή-ύπάρ
χον δτα:ν άπομο�ώνετα:ι άπο τ' 
άλλα άτομα καί χωρίζεται άπό 
τήν δμάδα στήν δποία:ν άνήκει, 
είτε βιολογική είναι τούτη, είτε 
πολιτικη η κ:χί κοσμολογική. 
Για να μιλήσωμc: μαθηματικά, δ 
άpιθμος 'Ένα. δεν μπορεί ποτέ 
νά παρα:μεί νη άπομονωμέvος' δεν 
μπορεί ποτέ νά είναι α:υτος δ 
ίδιος αν δεν εχει σχέσι με άλλους 
άριθμους που εΙναι άπειροι. Ή 
ϋπαρξι ένcς απομονωμένου άρι
θμου δεν μπορεί νά γίν·η άντιλη
πτή. Ήθικα καί πνευματικά αυτό 
σημαίνει δτι ή ϋπα:ρξι κάθε ατό-

/ 
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μου, ε'ίτε τοστο εχει συνείδησι 
τΏG γεγονότος, είτε οχι, εχει κά
ποια όι:ρειλη σέ μια διακλάδωση 
απείρως έκτέταμένη πραγματι
κών σχέσεων, ή δποία περιλαμ
βάνει δχι ι;ιονάχα τον καθένα αττ:ο 
μ.ας, αλλα καί τό κάθε τι που 
όπάpχει. Ό κόσμος εlναι μια με
γάλη ο1κογένεια καί δλοι έμείς 
είμαστε τα μέλη της. 

Δεν ξέρω τί σχέσι μπορεί νάχη 
ή Γεωγραφία με τη διάπλαση 
της ανθρώπινης σκέψεως- είναι 
πάντως γεγονός δτί στην 'Άπω 
Άνατολη είχε ά:ναπτυχθεί ενα 
σύστημα σκέψεως, στον εοδομο 
αlωνα, γνωστό απ' τ·η σχολ·η 
Keg·on της Φιλοσοφίας. Ηασί
ζεται τουτο στην 1δέα της αμοι
βαίας συγχωνεύσεως, διεισδύσε
ως, αλληλοσχέσεως, -� ό;μοιβαίου 
ξεφράγματος. 'Όταν όpθα κατα
γοοσμε τη φιλοσοφία αυτη της 
αλληλοσχέσεως, αρχίζει να πρα
γματοποιείται ή 'Αγάπη, γιατί 
αγαπαν εlναι τό ν' αναγνωρίζω
με τους άλλους καί να τους έκ
τιμοσμε σ' δλες τίς περιστάσεις 
της ζωης;. Το να κάνωμε στους 
άλλους δ,τι θα θέλαμε να κάνουν 
σε μας, είναι τό κλειδί της αγά
πης, κα.ί αυτό πηγάζει μέ φυσι
κότητα στην eκπλήpωσι των α·

μοιβαίων σχέσεων. Ή 1δέα της 
συμβιώσεως καί αμοιβαίας εκτι
μήσεως αποκλείει κάθε εννοια ε
ξουσίας γιατί ή εξουσία είναι κά
τι που εpχεται μέ τη βία προς 
τα μέσα στη δόμησι των έσω· 
τεpικων σχ;έσεων. Ή χpησι της 
εξουσίας γίνεται πάντα μέ μιαν 
αυθαίρετη κpίσι, άδικη, καί δε
σποτική. 

'Εκείνο που μας κpατα σήμε-

pα σέ ταpαχη δεν εlν' άλλο παρ� 
ή στραβη καί δπερβολικη βεβαί
ωσι της αντιλήψεω,ς τ·ης εξουσίας. 
εκείνων, που δεν μπόpεσάν να. 
δοσν μέσα στην αληθινή τους ι:ρύ
σι' καί' ώ'ς εκ τούτου' ε [ ναι ανί
κανοι να την χpησιμοποιήσουy, 
γιιi το καλό δλων. 

Ή 'Αγάπη δέν είναι ενα πρό
σταγμα που μας δίνεται από μιαy,, 
εξωτεpικη ενέργεια, γιατί αυτο,. 
θα προϋπέθετε την εννοια της έ· 
ξουσίας. Ό όπεpβολικος 'ατομικι
σμός είναι τό εδαι:ρος μέσα στο, 
δποίο τρέφεται καί αυξάνει fl, 
εννοια της εξουσίας, γιατί εΙναι. 
εγωκεvιτpικός, δηλα.δη βεβαιώνε
ται μέ επαpσι καί συχνα βίαια., 

δταν έκοηλώνεται καί πpοσπαθετ. 
να κυpιαpχήση πάνω στους άλ
λους. Άντωετα, ή 'Αγάπη ανα
πτύσσεται μέσα σέ σχέσεις αμσι
οαίας εξαρτήσεως καί πολυ απέ
χει από του να είναι εγωκεντpι
κη καί νιi. έκθειάζη τον εαυτό 
της. Ε ι' ένώ ή εξουσια, επιφανει
ακά 1σχυpη καί δpμητική, στη,; 
πραγματικότητα είναι αυτοδιαλυ
τική, ή 'Αγάπη μέσφ της αρνή
σεως του έαυτου της, είναι πάν
τα δημιουργική γιατί είναι ή ρί
ζα της όπάpξεως. 'Η 'Αγάπη δέ'f' 
εχει ανάγκη από εναν 1σχυpό ε
ξωτερικό παράγοντα για νιi εκ
δηλωθη· ή 'Αγάπη είναι Ζω-η_ 
καl ή ζωη είναι Άγάπη! 

'Όντας ή ζωη ενα δίχτυ απεί
ρως περίπλοκο αμοιβαίας σχέσε
ως, δέν μπορεί να είναι αυτη 1z,. 
ίδια άν δεν την διατηpη ή 'Α
γάπη. Θέλοντας ή 'Αγάπη να. 
δώση μοpφη στη ζωη έκι:ppάζεται_ 
μέ δλους τους τρόπους ,οσ είναι. 
Ή μοpι:ρη είναι κατ' ανάγκη,,.. 

. /. 
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Ί�τομική, και ή διανόησι εχει την 
τάσϊ να θεωρη τη μοpφη σαν μια 
τελικη πραγματικότητα. 'Απ' 
αότο &πορρέει ή &ντίληψι της έ
ξουσίας. 'Όταν ή διανόησι ξετυ· 
λίγεται &κολουθωντας τη δική 
της πορεία, την δηΆητηριασμένη 
&π' την έπιτυχία στο κερδοσκο· 
πικο πεδίο της &νθρώπινης ένερ· 
γητικότητος, ή έξουσία τότε τρέ· 
χει παράφορα προξενώντας κα· 
ταστροφες γύρω της. 

Ή 'Αγάπη εlναι μιά οεβαίω
σι · ε l ναι μιά βεβαίωσι δημιουρ
γική, ουδέποτε εlναι καταστpε· 
πτικη, ουτε έκμηδενίζει· γιατί, 
&ντίθετα στην έξουσία, αυτη &γ· 
καλιάζει τα πάντα καί "είναι γε· 
μάτη πραότητα. Ή 'Αγάπη δια· 
πεpα το &ντικείμενό της καί γίνε· 
ται ενα με αυτό, ένω ή έξουσία, 
οντα$ χαρακτηριστικά διχαστική, 
καταστρέφει κάθε αντικείμενο 
πού παpεμοάλλεται στο δρόμο 
της, η το κατακτά και με τη 
σειρά του το καθιστά σκλάβο της. 
Ή έξουσία χρησιμοποιεί την έπι· 
στήμη καt κάθε τι πού &ναφέpε· 
ται σ' αυτήν. 

Ένόσψ ή έπιστήμη παραμένει 
&ναλυτικη καί δεν ξεπερνά τη 
'μελsτη των &πείρ,ως διαφοροποι· 
ημένων μορφών και των ποσοτι· 
κών της μέτρων, ουδέποτε θά 
εlναι δημιουργική. uΟ,τι δημι· 
ουργικο εχει ε1ς το πνευμα της 
ερεύνης της, αυτο εμπνέεται &πο 
την &γάπη και δχι &πο την ε• 
ξουσία. Ιlραγμαtικα ή έξουσία 
&νήκει σε μιά τάξι ύποδεέστεpη 

4 &π'' την 'Αγάπη και την δημι· 
ουpγικότητα. 'Όtαν ή έξουσία 

� ιδιοποιείται την δημιουργικότη· 
τα, γίνεται δ πιο έπικίνδυνος πα· 

,·,..1 .� 

ράγων κάθε ε_ϊδου; πλάνης. 
'Όπως είπαμε, ή εννοια τ·7jς 

εξουσίας πηγάζει αναπόφευκτα. 
&πο μια διχαστιχ.η &ρμηνεία της 
πραγματικότητος.· 'Όταν δ «δυα
λισμος» δεν &ναγνωρίζει την πα
ρουσία μιας δλοκληpωτικης &ρ
χης πίσω &π' αυτόν, ή φυσική 
του τάσι γιά καταστροφη επιβε
βαιώνεtαι μ' εναν τρόπο αλλόκο
το καί παράνομο. Μποpουμε σ� 
αυτο νά Ηβωμε ενχ παράδειγμα. 
στη στiσι της Δύ:;εως &πέναντι. 
στη Φύσι. 

οι δυτικοί μιλουν γι:χ ,«κατά
κτησι» της, Φύσεως, καί ποτε για 
να γίνουν οι φιλικοί βοηθοί της. 
Άνεοαίνουν σ' ενα ύψηλο βουνr> 
καί δηλώνουν δτι τό κατέκτησαν. 
Κατώpθωσαν μ' έπιτυχία να pί
ψουν εναν τύπο βλήματος, καί. 
διακηρύττουν πώς εχουνε κατα
κτήσει τον αέρα. Γιατί νά μηγ 
εiπουν άπλούστατα δτι τώρα βρί
σκονται περισσότερο σε έπα:ρη 
με τη Φύσι; Δυ:;τυχως ή &ντίλη· 
ψι της εχθpότ.ητος εχει διαπερά
σει κάθε γωνιά τ·7jς γης, καί δ 
κόσμος δεν κάνει τίποτ' άλλο &π� 
το νά μιλη για «έλεγχο», «κα· 
τάκτησι», «περιορισμό» κ.λ. π. 

Ή εννοια 'της εξουσίας απο
κλείει την αίσθησι προσωπικότη
τος, αμοιοαιότητος, ευγνωμpaύ
νης καί κάθε είδους συμβιώσεως. 
Όποιαδήποτε ωφέλεια κι' α:ν 
μπορούσαμε να εχωμε &π' τηγ 
πρόοδο της επιστήμης, της συ· 
νεχους τεχνολογικής της βελτιώ · 
σεως καt της βιομηχανοποιήσεως, 
γενικά, δεν μας επιτρέπεται νά 
τά συμμεpισθουμε κατά τρόπο 
παγκόσμιο, γιατt ή εξουσία είναι. 
ίκανη να τα μονοπωλήση, �νtί. 

\ \ 
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ΥΙΧ τιΧ δια:μοιράση εξ ίσου στον 
"Κόσμο. 

ΊΙ εξουσία: ε r να:ι πάντα: αλα:ζο� 
·νικ η κα:ί αποκλειστική· ενω ή 'Α
γάπη εrνα:ι ή τα:πεινοcρpοσύνη,
και ή κα:τα:νόησι. Ή εξουσία: αν

τιπροσωπεύει την κα:τα:στροφή,
,ακόμα: κα:ί του έα:υτου της, έντε
λως αντίθετα: στην δημιουργικό
τητα: της 'Αγάπης. Ή Άγάπη 
-πεθαίνει κα:ί ξα:να:γεννιέτα:ι, ένω 
1ι εξουσία: σκοτώνει κα:ί έξα:cρα:νί
ζετα:ι. 

Μου cρα:ίνετα:ι πω;; είνα:ι ή Si
mone \Veil εκείνη π�υ χα:ρα:κτή
,Rισε την εξουσία: σιΧν μιχ δύνα:μι 
που μετα:τpέπει ενα: πρόσωπο 
<σε πραγμα:. ΘιΧ ήθελα: VIX χα:ρα:
"'ΚtΥjpίσω την 'Αγάπη, σαν μια δύ
να:μι που μεταμορφώνει ενα; ·πρα
j'μα; σε πρόσωπο. 

Έτσι ή 'Αγάπη θιΧ cρα:ινότα:ν 
ιριζικά αντίθετη προς την ε'ξουσία: 
κα:ί τόσο ή 'Αγάπη δσο κι' ή 
.εξουσία: θιΧ μποpοϋσα:ν VΙΧ θεω-
1ρηθοϋν σάν αμοιβα:ία: αποκλειστι
κές, κα.τιΧ τέτοιον τρόπο, ωστε 
-<Sπου θά ύπηρχε fι 'Αγάπη, δε θιΧ 
,μποροσσε ποτε νΙΧ εισχωρήση ή 
έξουσία:. Αυτο αληθεύει ως ενα: 
ι<ί>ρισμένο σημείc, · αλλιΧ στην 
.πρα:γματικότητα:, ή 'Αγάπη δεν 
·είναι αντίθετη στην εξουσία:. Ή
.. Αγάπη ανήκει σε μιΙΧ τάξι ύψη
λότερη απ' τr,ν εξουσία:, μά ή
-τελευτα:ία: τούτη νομίζει πως βρί
·σκετα:ι σε αντίΟεσι με την 'Αγά
πη. 'Αληθινά ή Άyάπη αγκα:λιά
.ζει τιΧ πάντα κα:ί είναι γεμάτη
συμπόνια:. Είνα:ι μιά δύνα:μι απεί
.ρως δημιουργική, γεμάτη αγαθά.

Ί-1 εξουσJα:, οντα:ς χωpιστικr1
-χα:ί ώς εκ τούτου ακα:μπτη, κα-
-:τ:α:στρεπτικη κι' εκμηδενιστική,

στρέφεται εναντίον τοσ έα�τοu 
της και καταστρέcρε-cαι, δταγ δεν 
βρίσκει τί νά κατακτi/ση. Αυτο 
δcρείλεται στη cρύσι της. 'Μήπως 
δεν το βλέπομε κα:θημερινως καί, 
· ειδικά σε ύποθέσεις διεθνείς; 'R
εξουσία εrνχι τυcρλη καί χάνει
πολυ που δεν βλέπει πως ή υπαρ:
ξί της εξαρτάται απο κάτι άλλο.

· 'Αρνείται ν' αντιληφθ·ij δτι μπο
ρεί να έπιβληθη μονάχα ιχv ένω
Οij με κάτι απείρως μεγαλύτερο
απ' αυτήν. Παραγνωρίζοντας τδ
γεγονός αυτό' βυθίζεται βα:θύτε
pα στον λάκκο της ίδιας της κα
ταστροcρης. Ό. καταρράκτης που
τυφλώνει ο μάτι θιΧ πρέπει VΙΧ
λείψη γιΙΧ νά μπορέση ·ή εξουσία
νά δη καθα:pά. Χωρίς αυτη την
έγχείρησι δλα θιΧ έξακολουθοϋν
ν� είναι ψεύτικα: γιά τη μυωπία
της εξουσίας.

'Ότα:ν δεν κα,ορΟώνει fr δρασι .,;
VΙΧ δη την πραγματικότητα, τ'έ-
τοια που είναι, δηλαδη στο άλη-
θινό της είναι, ενα νέφος φόβου
κα:ί ύποψίας &πλώνεται . πάνω σ'

. δλα: τιΧ πράγματα που τ,r1ν πλη
σιάζουν. Μη οντας ίκανη νΙΧ δη
την πραγματικότητα, τέτοια: που
είναι, τό μάτι θολώνει,. γίνεται
καχύποπτο γιΙΧ δ,τι αντιμετωπί
ζει καί έπ;θυμεί ΥΙΧ τό καταστρέ
ψη. 'Ετσι ή δυσπιστία κυριαρχεί,
κι' δταν αυτό συμβαίνει, δεν ό
πάρχουν εξηγήσεις που VΙΧ έλα
τώνουν την εντασι. Κάθε παρά-
ταξι εφευρίσκει κάθε είδους ψευ
τοεπιχεψi1μα:τα καί προφάσεις,
πpαγμα που στr,ν διεθνή πολιτικrι
παίρνει τό · ονομα διπλωματία.
'Ενόσφ δεν θά όπάρχη μεταξυ -'
των δύο αγάπη, αμοιβαία εμπι-
στοσύνη καί πνευμα: συ·μcριλιώσε- - ·,

1 
' 

. . •
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, �ς, δεν θα 6,ρεθη καμμια διπλω
ματία που θα μπορέση να θερα
πεύση το τέντωμα της καταστά
σεως που δημιουργήθηκε απ' την 
Ίδια τους τη δολοπλοκία. 

'Όσοι ετναι δηλητηριασμένοι 
άπ' την εξουσία, δεν βλέπουν 
-πώς αυτη τους κλείνει μέσα σ' 
εναν περιωρισμένο δρίζοντα. "Ε
-τσι ετναι δταν ή έξουσία συνεται-

1 t=ιίζεται με τη διανόησι καί τriν 
χρησιμοποιεί κάθε φο�ά που της 
ετναι βολετό. 

Ή 'Αγάπη δμως ύπερέχει, 
χάρι στη οιείσδυσί της μέσα στην 
-καρδιά του πραγματικου, πέρα 
·απ' τrιν στενότητα της δ�ανοήσε
-ως, γιατί είναι το άπειρο του έ
.αυτοσ της!

Χωρίς αγάπη είναι αδύνι;ιτον 
-νά διακρί νωμε το εκτεταμένο ύ
,ψάδι της συμβιώσεως που είναι
-το πραγματικό. Μποροuμε να το
1tοίίμε και αντιστρόφως: χωρίς
-να κατέχωμε το δραμα; του (Χ•
πειρου ύφαδιου της Πραγματικό
τητος, ουδέποτε θά μποpέσωμε
νά πειραματισθοuμε την 'Αγάπη
,στο αληθινό της μεγαλείο.

Ή 'Αγάπη έμπιστεύεται, εί
ναι πάντα βε6αιωτικη καί δλα: τ'
-αγκαλιάζει. Ή 'Αγάπη είναι ,
-ζωή, για τοΟτο είναι δημιουp-
.-γική. Κάθε' πραγμα που αγγί-

- :ζει, γεμίζει ζωη κα:ί ένέργεια για.
.ενα καινούργιο ξεπέταγμα. "()ταν
άγαπατε ενα ζωο, αναπτύσσεται
_με περισσότερη αντίληψι δταν
άγαπατε ενα φυτό' ανακαλύπτε
τε τίς ανάγκες του. Ή 'Αγάπη
-ουδέποτε είναι τυq;λή, γιατί ε[ναι

·� . � ....

μια παρακαταθήκη ατtείρου φω
τός. 

Ή εξουσία οντας τυφλη καί 
αυτοπεpιωpισμένη δεν μπορεί νά 
δη τrιν πραγματικότητα στο σύ
νολό της, καί για τουτο δ,τι βλέ
πει είναι μη πραγματικό· καί 
καθώς ή ίδια είναι ψεύτικη, κά
θε τι που αγγίζει γίνεται ψεύτι
κο. Ή εξουσία ευδοκιμεί μονάχα 
σ' εναν κόσμο ψεύτικο, κι' ετσι 
καταλήγει να είναι το σύμ6ολο 
της ανειλικρίνειας καί της ψευ
τιάς. 

"Ας εχωμε λοιπον συνείδησι 
τοσ γεγονότος, δτι προοδεύομε 
μόνον δταν εχωμε συvεpγασία, 
οντας ανοιχτοί, καί ξύπνιοι στην 
αλήθεια της έπικοινωνίας με κά
θε τι που ύπάpχει. 

'Ας πεθάνωμε στην εννοια της 
έξουσίας καί της κατακτ1ισεως 
καί ας αναστηθουμε στην αlώ
νια δημιουργικότητα της 'Αγά
πης, που αγκαλιάζει τα πάντα 
καί είν�ι δλη έπιείκεια. Καθύ>; 
ρέει ή Άγάτ.η, κάνοντάς μας να. 
διακpίνωμε την τ.ραγματικότητα, 
τέτοια; που είναι, μας κάνει έπί
σης να νοιώθωμε δτι, τόσο ατο
μικά,δσο καί δμαδικά, είμαστε 
ύπεύθυνοι για δ,τι συμβαίνει, κα
λο η κακό, μέσα στην ανθρώπι
νη κοινωνία. 

Θα πρέπει έν τούτοις ν' αγω
νισθουμε για τr; βελτίωσί μας καί 
νά σαpώσωμε δποιεσδ1

1
ποτε συν

θηκες, αντίθετες στην παγκό
σμια πρόοδο της ανθρώπινης εο
ημεpίας καί της Σοq;ία.ς. 

ίμοτάφρ. Κα1 ί ιας Φι:άyκου) 
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Νεχροv 
' 

στα παιδια 

,.., ' 

δλοv TOV κοσμοv 

Μ ΟΥ ΑΡΕΣΕ[ ή σv,•τροφιά
των παιδιc:ίJν ,•ά τοίις μιλιο 
κι άκόμη πιό πολύ ,,ά παί

ζω μαζί τους. Γιά μιά στιγμ11, ξε
χνώ πιος εlμαι φοβερά γέρος καί. 
πώς �χει περάσει πολύς, πάρα πο
λύς καιρός άπό τ11ν έποχ1Ί πού 11-
μου,, καί. γιο παιδί! Μά δταν κά{}ο
μαι ,•ά σάς γράψω, δέν μπορώ ,,ά 
ξεχασω η1,• ήλικία μου καί. τ11ν α
πόσταση πού μάς χωρίζει. 

Οί f1λικιωμέ,•οι εχου,• άκόμη τή 
συ,•11{)·εια ,•ά έμφανίζωνται σάν πο
λύ σοφοί, παρά τό δτι έλάχιστοι
εlναι έκεί,•οι πού πραγματικά δισ
{}έτου,, λίγη 'σοφία. Έγιο δέ,• άπο
φάσισα ciκόμη αν εlμαι σοφός 11 
οχι. Κάποτε, άκούο,1τας -uούς αλλους, 
αίσ{}ά,•ομαι πώς -&ά πρέπει ,•ά εΙ· 
μαι πολύς σοφός, καί. εξυπνος, χαί. 
σπουδαίος. •y στερα, βλέπο,•τας τόν 
έαυτό μου, αρχίζω ,,ά άμφιβάλλω. 
υοπως ;:αί. αν εχη τό πράγμα, έκεί
''Οι πού εl,•αι σοφοί. δε μιλοϋν γιά 
τ1i σοψία, τους :;αί. δέ φαίνονται νά 
εt,•αι α,•ωτερα οντα. 

Γιά ποιο πράγμα {Μ σας γράψω 
λοιπόν; "Αν είσαστε μαζί -μου, {)·ά 
η{}ελα πολύ ,•ά σάς μιλήσω γιά τον 
ομορφο κόσμο μας, γιά τά λουλού-

δια, γιά τά πουλιά, γιά τά ζώα, 
γιά τά αστρα, γιά τά βου,•ά καί. τά. 
παγόβου,•α χαί. γιά δλα τά αλλα. 
-&αυμάσιιι πράγματα, πού μiiς τρι
γυρίζου,• σ' αύτόν , τον κύσμο. ΥΕ
χουμε γύρω μας δλη αυτή τήν ο
μορφιά καί. δμως, έμείς πού είμα
στε ήλικιωμέ\οι, πολύ συχνά η)v 
ξεχ,•ουμε καί. χανόμαστε μέσα στά. 
γραφεία μας καί. φα,•ταζόμε-&α δτι.. 
κάνουμε κάποια πολύ σπουδαία έρ
γασία. 

'Ελπίζω πώς σεϊς -&ά είσ{)ε πι&
λογικοί. καί. {!·ά. ανοίξετε τά. μάτια. 
σας καί. τ' αυτιά σας σ' αυτή τήv 
όμορφιά της ζωης πού σας περιβάλ
λει. Μπορείτε ,•ά. α,•αγ,·ωρ(σετε τά.. 
λουλούδια με τά ό,•όματά τους καί.. 
τά πουλιά άπό τό κελάϊδημά τους; 
Πόσο εύκολο είναι νά γί,•ης φίλc-ς 
μέ δλα αυτά, αν τά πλησιάσης με 

1 τρυφερότητα καί. φιλία - με δλα.. 
αυτά καί μέ κά-&ε τι στή φύση! 

Θά πρέπει ,,ά. εχετε διαβάσει,.πολ
λά παραμύ-&ια καί. ίστορίες του πα
λιου, πολύ παλιου καιρου. Μά. ό 1 

'ίδιος δ κόσμος εΙ,1αι τό μεγαλύτερο
παραμύ-&ι καί. ή μεγαλύτερη ίστο
ρία περιπετειών από δσες γράφτη
καν ποτέ. Μόνο πού πρέπει ,•ά ε-

.: 
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_χ�ιιμ� μάτιq γιά νά βλέπουμε καί.
αυτια γιά νά ακούμε καί. ε,1α μυαλό 
άνόιχτό στή ζωή καί. στήν ομορφιά 

. τού κόσμΌυ. 
Οί. -ίΊλικιωμένοι άν,&ρωποι εχουν 

ενα περίεργο τρόπο νά βάζουν τόν 
έαυτό τους μέσα σέ ξ&χωριστά δια-

/ μερίσματα καί. σέ 'όμάδες. Κατα
σκευάζουν φραγμούς καί. ϋστερα 
νομίζουν πώς δλοι δσοι βρίσκονται 
εξω από τά δικά τους φράγματα 
εtναι ξένοι, πού πρέπει ,,ά τούς 
αντιππ,&οϋν. 'Υπάρχουν φραγμοί. 
,&ρησκευτικοί, κοινωνικής καταγω
γής, χρώματος, κομματικοί, ιωνικοί, 
φραγμοί. έπαρχιακοί, γλώσσσς, συ
,,η,&ειώ,1

1 φραγμοί. πλούτου καί. φτώ
χειας. 'Έτσι, οί ήλικιωμένοι άν
{}ρωποι, ζουν μέσα σέ φυλακές πού 

• eφτιαξαν οί ίδιοι.
Τελευταία έπισκέφτηκα τί.ς 'Ηνω

μένες Πολιτείες της Άμερικης, τόν
Καναδά καί τήν 'Αγγλία. Ήτα,1 

�να μακρι,•ό ταξίδι, στ11ν άλλη
πλευρά τού κόσμου. Βρηκα τά παι
διά εκεί ίδια μέ τά παιδιά έδώ καί
ετσι ε�κολα εγινα φίλος τους καί
κά{)ε φορά πού μου δι,1όταν ή ευ
καιρία επαιζα λίγο μαζί τους. Αυ
τό τό βρηκα πολύ πιό ένδιαφέρον
από πολλές άπό τί.ς συνομιλίες πού
εtχα μέ τούς ήλικιωμέ,•συς, πού
φαντάζονται πώς εΙ,,αι πολύ δια
φορετικοί.

* * *

Πρί,,, μερικοί,ς μηνες μου εγραψαν 
τά παιδιά της Ίαπωνίας καί μου 
ζήτησαν νά τc ύς στείλω εναν έλέ
φα,,τα. Τούς εστειλα εναν ιbραίον 
έλέφαντα άπό μέρους τών παιδιών 
τώ,1 Ί νδιGJν. Ό έλέφας αυτός η ταν 
άπό τή Μυζόρη και ταξίδεψε ως 
τήν Ίαπω,1ία μέ βαπόρι. uΟταν ε· 
φτασε στό Τόκιο, χιλιάδες καί χιλι
άδες παιδιά �τρεξαν νά τόν δου,1. 
Πολλά από ,ά παιδιά αυτά ,δέ,1 εΙ
χαν δεί έλέφαντα ποτέ τους. νΕτσι 
αυτός ό ευγε,,ικός έλέφας εγινε γι' 
αντά ενα σύμβολο 'των Ί:νδ L(AJV κα ί 
ενας δεσμός μεταξύ αυτών καί. των 
παιδιών τών Ί,1διών. νΕ,1οιωσα πολ-
λή ευτυχία, γιατί rι.ύτό τό δώρο 
μας εδωσε τόση χαρά σέ μερικά παι
διά της Ίαπωνίας καί. τά εκανε νά 

ι, ..... 
, . 

.. , . 

σκεφτούν τ·ή χώρα μας. 
vΕτσι πρέπει νά σκεφτόμαστε καί.. 

μείς τή δική τους χώρα καί. τίς 
πολλές αλλες χώρες τού κόσμου, καί 
,,ά {}·υμούμε{}α πώς παντού ύπάρ
χουν παιδιά σάν καί. σας, πού πη
γαίνουν σχολείd καί. παίζουν και 
κάποτε μαλώ,1ουν, μά πάντα φιλιώ
,·ονται καί πάλι. Μπορείτε νά δια
βάσετε γι' αυτές τίς χώρες στά βι
βλία σας καί. δταν μεγαλώσετε πολ
λοί άπό σας ,&ά τίς έπισκεφτητε. 
Πηγαί,1ετε έκεί σά φίλοι καί {}·ά 
βρητε φιλους πού ,&ά σας ύποδε 
χτου,1. 

Ξέρετε πιυς έδιϊ> στίς 'Ινδίες εί
χαμε ενα,1 πολύ μεγάλο α,•{}ρωπο ά
νάμεσά μας. Τόν ελεγαν Μαχάτμα. 
Γκάντι. 'Όμως έμείς συ,1η{}ίζαμε νά. 
τόν αποκαλούμε τρυφερά "Μπαπου
τζί ,., Ήταν άπλός γ,αί παιδικός σέ 
πολλά ζητήματα καL αγαπούσε τά 
παιδιά. Ήταν φίλcς δλων των αν
{}ρώπων καί δλοι οί άνθρωποι, χω
ρικοί. καL έργάτες, φτωχοί καί. πλού
σιοι, πήγαι,,αν σ· α�',τό,• καί εϋρι
σκαν μιά φιλική ύποδοχ1Ί. Ί{ταν 
φίλος οχι μόνο δλω,1 των ανθριδ
πω,1 τών Ίνδιω,•, αλλά καL δλωv 
των αν{}·ριί>πων στόν ύπύλοιπο κ6-
σμο. Μας δίδαξε νά μ11 μισουμε κα
νένα, ,,ά μή τσακωνόμαστε, άλλά 
νά παίζουμε μεταξύ μας καL ,,ά συ
νεργαζόμαστε στήν ύπηρεσία της 
Πατρίδας μας. Μας δίδαξε άκόμη 
,,ά μή φοβόμαστε τίποτα καL ,,ά 
α,1τικρύζουμε τόν κόσμο αισιόδοξοι 
καL γελαστοί. 

* * *

Καθιος γράφω σκέφτομαι τό,, τε
ράστιο στρατό των παιδιών δλου 
του κόσμου. 'Εξωτερικά διαφέρουν· 
μεταξύ τους κατά πολλούς τρόπους: 
'Μιλουν διαφορετικές γλώσσες, φο
ρούν διαφορετικά ρούχα καL δμως 
μοιάζου,1 τόσο πολύ. Υ Αν τά φέρετε 
τό ενα κοντά ατό ά:λλο, παίζουν η 
μαλώ,•ουν. Άλλ' ακόμη καL ΟΙ, καυ-
γάδες τους εΙναι ενα εΙδος παιχνι
διου. Δέ σκέφτονται τίς διαφορές 
μεταξύ τους, διαφορές τιiξεως, πά
στας, χρώματος η κοινωνtκης σει
ράς. ΕΙναι πιό σοφά από τούς πα
τέρες καL χίς μητέρες τους. Κα,&ιος: 

1 

' 
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1-1Έγαλώ,1ουν, δυστυχώς, ή φuσικ11
τους σοφία σι,χνά έξαφανίζεται εξ 

.,αtτίας της διδασκαλίας καί ττjς συμ
.περιφορδ.ς των μεγαλυτέρω,1

• 

Στό σχολείο μα{)αίνουν πολλά 
-πράγματα', πού ετναι β{βαια χρrι
σιμα, άλλα σιγά -σιγά ξεχνοϊίν ότι 

·τό σπουδαίο στή ζωή εtναι νά ε'ί
ι.ιε,&α ά.,,{)ρώπινοι καί καλοί καl r,:

·τοιμοι γιά παιχνιδια καl να κάνου
.1!,ιε τή ζωή πλουσιώτερη καl για μας
καl γιά τούς άλλους. Ζούμε σέ fναν
{)αuμάσιο κοσμο που ιίναι γιμάτος

·<>μορφιά καί γοητεια καl περιπέ
τεια. Διν ύπάρχΗ τέλος στις περι-
πιτιιες πού · μποροϊίμι ,,ά έχουμε,

,JJ.ν τlς ά,•αζητήσουμε μέ ανοικτά
μάτια. Εtναι τόσο πολλοί οί αν
{)ρωποι πού ζουν τη ζωrι τους μι
'Υλιιστά μάτια' Πού, μάλιστα, δια
μαρτύρονται όταν οί αλλοι κρατούν

,../ινοιχτά τα μάτια τους. Άνικανοι
·νά παίξουν οί. 'ίδιοι, δuσφορουν γιά
τά παιχ,•ίδιcί των αλλων.,

Τά ζωα εχουν ζω,•τανώτερα ε,1-

-στικτα ά.πό τούς ύ.ν{)ρd>πους. 'Αν
.,i,,ας αν-&ρωπος τά- πλησιάση εχον
τας στό ,•ου του πως νά τά σκοτώ
ση, τόν φοβού,•ται καl φεύγου,,.

'"Αλλά αν αίσθανεται ά.γάπη γιά τά

1 
ζωα, καταλαβαί,•ουν δτι -εtναι φί
λος καί δέν τόν φοβουνται. ,,Ά 
εtστε γεμάτοι φόβο, τότε ·καί. τό 1 
ζωο φοβάται καί Υεί,10 ?<αί. μπορεί � 
,•ά σας έπιτεθη προστατεύ9ντας τόν 
έαυτό του. Ό αν{)·ρωπος 'πο-ίι δέν 
φοβάται, σπάνια δέχεται επιΜσεις. \;

�Ισως τό δίδαγμα αύτό νσ, μπο
ρη νά έφαρμοστη καί. στά· αν{)ρώ-. 
πινα οντα. 'Λν συναντήσουμε το-ίις 
άλλους φιλικά, τότε καί. κείνοι γί
νονται φιλικοί. άπέ\Ιαν.τί μας. '.Αλλά. 
αν τούς φοβόμαστε η αν δείξουμε 
την ά,•τιπάθειά μας πρός τό πρό
σωπό τους, τότε μπορεί ,,ά' μας 
φερ{)ούν καί. κείνοι μέ τόν ίδιο τρό
πο. υολα α,,τά εtναι άπλές άλή
θεις, που ό κόσμος τίς ξέρει αιω,1ες 
τώρα. 'Αλλά, παρά 'ταύτα, ό κόό'μος
ξεχ,•α καί. οί κάτοικοι μιας χώρας 
μισοϋν καί. φο'βούνται τούς κατοι
κους μιας άλλης χώρας καί, επειδή 
φοβούνται, γίνονται κάποτε

1 
άρκετά • 

ά.νόητοι καί. κηρ-ί•χνουν τον πόλεμο
μεταξ'ύ τους. 

Τά παιδια {)•ά επρεπε ,,ά είναι σο- ' Ι' 
φώτερα. υΟμως εγώ fλπίζω πώς τ ά 
παιδιά πού {) :ι διαβασουν αύτό τ ο  
γράμμα ,&ά yι νουν πιό λογικά. 

JAWAHARLlιL NEHRU 

* 

Ένόσ½) θά περπατα στούς δρόμους εστω κι' ενα. παιδL, άβοήθητο 
�αl δυ�τυχισμένο, tνόσ½) _εστω κι' ενα παιδί θά προκαλη φόβο στη
·γειτονια του, τόσο τό καθηκον τό δικό σας καl τό δικό μου θά συν(- \
σταται στήν παροχή της βοηθεLας tκεLνης, πού αvτά τά παιδιά δικαι
οϋνται νά προσμένουν άπό τά χέρια μας. Μερικοl άπό μας αvτό τό 

, · νόημα δLνουνε στιή θρησκεLα. 
'Άννυ Μπέζαντ 
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ΑΝ κ' εχει περχσει πλέον δ
χειμώνας, τά χιόνι-χ δεν ελυ

ω_σα'ι �κ6μη �τίς κορυφές τ�v ��υ
,vωv. Ακαταπαυσtη 6ροχr; οερ
vει μονότονα τα παράθυρα _τοϋ 
πύργ0υ καί μέσ' από την κc.ι:πvο
δόχο της yωvι:χς, οπου κ-χι•ιε κχί 
τρίζουvε κάποια μεγάλα κού
τσουpχ, δ άγριος άνεμο; ούρλιχ-
ζ " ,; θ . ει· 'Jα.Υ πειvασμεvο εριο . 

,_AZεoatWVtl'i() πaeap,ιJ.f/. 
του Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΗ

Καθισμένος στην πολυθρόΥΟ'
του, δίπλχ στο τζάκ:, ό Ουγος,, 

ό αφέντης τοϋ πύργου, είναι βυ
θισμένος' σε βαθειά συλλογή. 'Ά
καρπα πέρασαν τα πενήντα του, 
τα χρόνια κι' δ Θεός δεν τοϋ ε
δωκε παιδί για νά κληροvομήσ1 
τον π{ιργο τ' άρματα καί τη δό
ξα της παλιας του της γεvηας. 
Ή κόρη του ή "Λνια είκοσιδύaι 
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χρονων, δέy είναι δ κληρονόμος 
1tού θά ταίριαζε σi τέτοια: γενη&.. 
Καποιος νέος αρχοντας άπό τούς 
κοντινώτερους τού; πύpγους η
και &πό τά μχκpυνώτερα τχ ρη
-yατα θά την ευλογηθή γυναίκα 
του πολύ γρήγορα κχί δ Ουγος, 
ό πλέον ξακουσtός μχρyρχβος του 
Τυρόλου, προς τά μέρη τής Βενε
τίας, θά κλείση μιά μέρα τχ μά
τια τΟ'J καί θά σοήση μ' αυτόν 
μιά μεγάλη γενηχ. Τον πύργο 
-του θά τον &:ρεντεύουν ξέ-ιοι αp
χοντες κχί τ' αρμχtχ του θά πε
ταχτr;υν.

Ι 

'Α ' (!λ ' ' ' 'ψ δπ u ες αυtες τις σκε εις 
μαpγρ&.βος μιά κχί μόνη αlσθανό
τχνε νά τ,υ σ:ρίγγη την κχρδιά:
1tω; θά πέση δ πύpγο; του σε
ξέ-ιχ χέρια. Ι'ια τ' οvομχ τής γε
νηiiς του δεν έσκοtίσtηκε ποτέ.
.Ε[χε μείνει άπό μικρός άφέν
της σtό γονικό του τό μικρό
"" 'λ 'Η ' .,., ή δ Όασι ειο. ταν κχι οεν txv ε-
κχοκtω χpονων, δtχν δ π::ιτέρας

δ ' Ρ "'' ' λ του, γερο- οοεpτο;, που σκ η-
,ρότεpο; κα:ί γεvvχιόtεpο; μαp
γpάοος, δέ:v έκρά:τησε τό βαρύ
-σπχθί σ' δλχ τχ ρηγάtα: τής
.Χρισtια:νωσύνη;, επεσεν άπό τό
-&λογό του κατά τό κυ'ιήγι των
αγριοκάτσικων σ' ενα κρε:μνό κχί
-yύρισε τό καλό τό φχpί &λχφια:
cμένο σtόν πύργο χωρίς τον &-

'
Ι.,:, ., , , , q;εvτη του. ι αυτο, κχτω σtην

κρύπτη του πύργου, πού είν.-χ.ι &-
1,ραδια:σμέvοι, σε πέtρα σκα:λισ1οί,
1tάνω από τούς τάφου; των, δλοι
-<Jί μχpγράβοι τής γενηα; του, μα
ζί μέ: τίς άξιες γυναίκες των
;μ ηtέρες πολεμιστφν ξακουσμένων
:μπροστά στο θρόνο του Κυρίου
-των Ούρα:νω·ι-δ τάφος του πα:
�έρα του δέ:ν υπάρχει.

. ' � ( 1 , ρ 

'0 /ουγος έκληρ�νόμησε τό,τε, 
μαζ! μέ: τον πύργ,ο κα:ί τά κα
στέλλια κα:ί ,τον τόπο, μιά βα:ρεια 
ίπποτικη υποχρέωση. 'Η μητέρα: 
του είχε πεθάνει πριν από τ9ν 
άντρα: της. Ό μικρότερος δ αδελ
φός του, Ροοέρτος κι' αυτός, δεν 
είχε ποτέ του δρεξη για τ' άρμα
τα: Κ!Χt δ πχτέρχς του τον είχε 
σtείλει στου; [ερωμένους πού ε
χουν τό μονα:σtηpι κctί τα κτήμα
τα: πέρ' από τα δuτικχ τα βουνά· 
κ' ετσι δ Ροοέρtος έγίνηκε πα:
πiiς, εμα:θε τή γλώσσα: της Ρώ
μης και από χρόνια: τώρχ κλει-

, � α δ ' ' σμενο; σ ενα. ωμα:tιο του πυρ-
γου διαβάζει, μιλα με τους άγί-' 
οος κχί τσα:γγροL!να. τα χαρτιά μέ:' 
τα φτερα της χήν,ας-καμώμα:τα. 
για τούς γυιούς ,;ώv τα.πειν�ν 
βχσά:λων κι' δχι για των μ::φγρά
βων τα βλα:σtά:ρια. 'Όλος ό κό
σμο; έπερίμεν� δτι δ νέο; μαρ
γρά:βος δ Ουyος, θά ξεπερνουσε 
σέ: δόξα: κχί σz τιμή τού; προ1γό
νους του. Πηρε γυναίκα: την 'κό
ρη ένός άρχονtα _άπό τούς πλα:
τειού; κχμπους της Ουγγα:ρίας
τή Βέρθα την κχστα:νή. Την εχα
σε πά-ιω στη γέvνχ της κόρης 
των της 'Άννας. 'Απο τότε 
-πανε ε1κοσιδύο χρόνια:-δ Ου
γος αποτραβήχτηκε δλότελχ &πο
τόν κόσμο. �ιγή Θα:να:τε(!)η τύλιξε
τον πύργο. Ουτε τα κόρνα των
μεγάλων κυνηγιών, ουτε τα τρα
γούδια: των τροβαδούρων, οδτε
τό χαρμόσυνο κλάγγισμα των &:ρ
μάτων, ουτε το άνήσυχο των ΚW'
τάφραχτων &λόγων το ποδοβολη
τ ο έζωντάνευαν πλέον τούς κοι
μισμένου; αντίλαλους της λιθό-
στρωτης μεγάλης αυλης, ουτε1
πολύχρωμα: χρυσοκέντητα φλάμ-

•. 
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-πουρα: άνέμιζα:ν πάνω άπο τη 
ιSα:ρεια σιδερόπορτα:, ουτε σtο 
-κοντάρι π�ράοyα:ινα:ν τχ παιδό
πουλα: που έτοιμάζοντα:ν γιά νά
,φορέσουν τήν &τσα:λένια: πανο
πλία:, οuτε ξένοι άρχοντες εφθά
-να.νε με λαμπρές συνοδείες γιά
-νά τους φιλέψη δ μα:ρyράβος, ο-
πως εσυνήθιζε δ Pooέpto; δ πα:
-τ:έρα.ς του.

Σκουριασμένα. εκρεμότανε στον
-τ:οίχο τά δοξασμένα. άπο άλλου;
άρματα: τής γενηα.; του. Ή μοο
χλα: ε[χε σκεπάσει τό λουρί τοΟ
προγονικοΟ του σκουτα:ριοΟ, που
στήν οψη του ξεθώpια:ζεν άπό
χρόνια: ή άρμα. των μα:ρyράβων
-τ:ης οίκογενεία:ς του-τρία. άyρι
.{)κάτσικα σε ,μιάν άσημένια 6ου
νοκορφή.

'Έτσι περνοΟσα:ν τά χρόνια. κα:ί
-τ:ά μαλλιά του είχαν άσπρίσει
πιά στους κροτάφους του, τά yέ
νεια του ήσα:ν ψα:ρά κα:ί τό κορμί
-cου είχε βαρύνει πολυ πάν.J.) σt'
άλογο, τόσο, που είχε τώρα: δυ6
-τρία: χρόνια: νά κα:θίση στη
σέλλα. Άηδίασε κα:ί μίσησε τον
kα:υτ6 του γιά τον τέτοιο ξεπε
σμό. Έζήλευε τον άδελφό του
-τ:ο Ροβέρτο, που δεν είχε χρέος
-κανένα δ ϊδιος σtη yενηi του,
&φοΟ ήταν &φένtης στο γονικό
τους α:ύtός δ μεγαλύτερος, κ' α:ί
σθα:νότα:νε μιάν άνείπωtη ντροπή,
που κρυβόταν σε σκληρότητα,
δταν ή κόρη του ή 'Άννα ταυ ζη
-τ:οΟσε νά της διηyηθη την ίστο
pία τιων προγόνων του μα.ρyρ:ί-
6ων, άφοΟ δ παtέpα:ς τη; δεν ε-
1pαφε με το δοξασμένο τους το
σπα:t:Η τή δική του την ίσtορία:.
Καί ή βαθειά κα.tαφρόνια προς
-τον έαυτq του εκόχλαζε κάποτε

σz &νεκδήλωtη λύσσα., δσο ενοιω
θε πω; τά χρόνια: περνοΟσαν κα:ί 
ζύγωνε δ κα:ιρος που δ Θεός θά 
τον έκαλοΟσε στο φριχτό του τό 
δικαστήριο γιά να δώση λόγο 
στους πpοyόνοuς του για δ,τι δεν 
εκανε σ' δλη του τή ζωή. Νεώτε
ρο; ελεyε: «Τήν άλλη την άνοιξη 
θα σηκώσω φουσάτα. καί θα κα:
τεβω κατά τή Σκλα:βουνία νά 
χτυπ·ήσω τους Βενετζιάνους που 
άπλώνοντα.ι σιyά-σιγά κα:τά ·τίς 
&κtές». ΈπερνοΟσεν δμω;, κα:t 
ή άλλη ή άνοιξη καί •νέος χειμω
να:ς, κα:ί καλοκα:ίρια: κα:ί χειμω
νε; πολλοί, κα:ί τ' άρμαtα μένα:ν 
κρεμα:σμένα σtόν τοίχο, το σπα:
θί πα:pαδομένο σtη σκουριά, μά
ιταια. πλέον ή βα:ρειά του αρμα
τωσιά, βοuοός δ πύργος rάντα:, 
κα:ί τό τέλος δλο κα:ί πιο κοντά ... 

'Έσκυψε καί εσυδαύλισε τη 
χόοολη. Έχτύπησε μs το σ:δερο 
τά πυρωμένα τά κούtσουρα κα:ί 
πέσαν άπο πάνω τους φολίδες 
φλoycpzς καί πληθος σπίθέ;; εκρο
τάλισαν ξα::ρνικά σtήν &πόλυtη 
της σάλας ήρεμία. Ό άνεμος 
ουpλιασε με νέα. μανία άπο τήν 
καπνοδόχο κι' ή βροχη ακούστη
κε δυνατώtεpη σtά κλειστα πα
ραθυρόφυλλα. 

'Εκείνη τη σtιγμη άνοιξε ή 
πόρτα: &θόρυοα. Ό άδελφ6ς του 
δ Ροβέρτος ό άβ6aς, έπρόβαλε 
άργά με τά χέρια κρ,υμμένα, κα
τά τη συνήθειά του, σtά: πλατειά: 
μανίκια: τοΟ ρ:-ίσου του σtα:upωμέ
να σtο στήθος του. Έπροχώρησε 
προς τό τζiκι κ' εσtpώθηκε 
μπροστα στη φωτιά, πάνω σε 
κάποια προ6ειά. 

"Ε . ,. , ,... , - χω, α;φzνtη CJ.Οεpφε μου, 
καλά μα:νtα.τα νά σοΟ πω-εκα:-

1 ! • 

,i 
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με με την ησυχη τή φωνή του, 
κυττάζοντας τον Ουγο κατάμ
ματα. 

Ό Ουγος τον αντικύτταξε α
διάφορα, χωρίς να: μιλήση. 

-Ή 6ίγλες μας εlδαν από
ψε, μόλις εσουpούπωσε, μεγάλη 
φωτια: στην κοpυφη που είναι 
κα:τα: τό μέpος του πύργου του 
γειτονικου. ΕΙναι τό σημάδι που 
προσμένουμε. 

Ό Ουγος εσήκωσε τα: μάτια: 
του από τή στάχτη της γωνιάς, 
δπου τα:' κρα:τουσε καρφωμένα 
κα:ί τα: στήλωσε στον αδελφό τl'Jυ 
ερωτηματικά. 

-Θα: φτάσανε στον πύργο τό
γειτονικό οι άνθρωποι του δουκα: 
της λωppαίνης η του φpέ-Πιέ
ρου του 'Ερημίτη. Ό Αυτοκρά
τορας δ Έppίκος τους εδωκε τό 
ελεύθερο να: καλέσουν τους ίππό
τες κα:ί τους άpχο-,ιτες κα:ί τους 
μα:pγpάοους του για: τον πόλεμο 
που θα: κινfισουνε προς τους Σα
ρcικηνους για: να: ελευΟεpώσουνz 
τον 'Άγιο Τάφο του Χpιστου. 
Τον περασμένο το μ ηνα: κατέβη
καν απο τά μέρη της Σα:ξωνίας. 
Φτάσανε τώρα: στά δικά μας. Ό 
άρχοντας Γουtδος τους εδέχτηκε 
καί θα: πηpε απο τα: χέρια: τους 
τον κόκκινο το στο:υpό που θα: 
ράψου·� στο μανδύα τους δσοι θά 
ξεκινfισουν. Αυτό φα:νεpιόνει γιά 
τους γειτόνους εμας ή μεγάλη 
φωτιά στην κοpυφfι. Αϋpιο θά 
ζητfισοuν νά τους ανοίξουμε κ' 
εμείς. 

Ό Ουγος εννόησε τώρα:. Είχε 
ξανακούσει γιά το μεγάλο αυτό 
ξεσήκωμα: της Χpιστια:νωσύνης, 
Ό φpέ-Πιέpος 6 'Ερημίτης, 
σταλμένος απο τον Πάπα: της 

Ρώμης σ' δλα: τα ρηγάτα, ε- · 
κανε θαύματα με το φλογε
ρό του τό κήρυγμα:. 'Όλοι οί 
πιο ξακουστοί ιππότες εlχα:ν 
ράψει στη στολή τους τον αίμα- · 
τόχpωμο τό σταυρό.' Ό ξα:κου
στος δ Τα:γκpέδος, δ κόντες ·της 
Φλάντpας, οί ευγενικοί άρχοντες 
του ρηγάτου της Έγγλιτέpας, 
δλQ το άνθο� των κα:6α:λλάpηδων 
τής Φpαγκιliς, ο[ άρχοντες απο
τ� μα:pκεζάτο του Μονφεpάτου, 
μα:pγpάβοι κα:ί πολεμάpχοι τω� 
Άλα:μάνων, από τά κα:στέλ�ια. 
του 6οpηά, τόσοι καί τόσοι 6α:
pωνοι του Αυτοκράτορα: Έppί
κου, έτοιμάζοντα:ν. νά ξεκινή-
σουν γιά τά μέρη της Συρίας, που· • '

τά κpα:τάν οί Σαρακηνοί. 'Όλ�
αυτά ταχε ακούσει απο μήνες. 
Κ' ήξερε δτι τά φουσάτα θάπpε
πε νά μαζευθουν γύρω απο τη 
μεγάλη την Πόλη των ·Ρωμαίω-;ι,, 
την Κωνσταντινούπολι, δπου βα
σιλεύει δ Άλέξης δ Βατάτζης� 
που λογάριαζαν νά κινήση κι"' 

αυτος τά φουσάτα του γιά τ 
δόξα του Κυρίου. 

'Αλλά τί ζητάν απ' αυτόν;. 
Γιατί θαpχότανε νά τον ·καλέ- ' 
σουν; Τ' άρματά του δεν κάν.ουν-
γιά πόλεμο καί -τό χειρότερο-· 
� ψυχfJ του δεν ζεσταίνεται πιά. 
'Αν δεν εκατέ6γ1κε &κόμη γιοc. 
νά ςαπλωθη γιά πάντα στο πλάγι.. 
των προγόνων του, κάτω, στην· 
ύγpη την κρύπτη του πύργου; fι, 
'ψυχή της γενηάς του εχει πεθά-
νει πιά στ' ανάξια: τά στήθη του. 

' 1

Πως ν' ανοίξη; Πως νά τους. , 
δεχθη; Τί να: τους πη; 'Ας πάνε. 'Ι

' 

στην ευχη του Κυρίου ... 
Ό Ροβέρτος δ αδελφός του, 

τον εκυττουσε αμίλητος καί κά-

,. 
. , 

1' '
... ,· 

... 
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: πως άνήσυχος. Ό Ουγος ·έσιω
πουσε, άναδαυλίζοντας μηχανικά 
μέ το συδασλι τη θράκα της γω· 
νιας. Και οίιρλιαζe; πάντα μέ μα· 
νία ή μπόρα μέσα στην καπνοδό· 
,χο και ή βροχη έτυραννουσε 
πάγτα τά fλειστά παραθυρόφυλ
λα .. , 

-Νά πω στο δομέστικο του
άρχοντικου σου νά έτοιμάση δ,τι 
πρέπει γιά νά φιλέψουμε τους 
μαντατοφόρου, του Αυτοκράτο
ρα 'Ερρίκου και του λεγκά:του 
της 'Αγίας Ρώμης; -ρώτησε δι
σ;-cακτικά δ ά66;χς. 

-'Όχι! -αποκρίθηκε ξερά δ 
Ουγος. 

/ '0 Ρο6έρτος ανατινάχτηκε σαν 
νά τον εrχε δαγκώσει όχιά. Έ
χλώμιασε_' ακούμπησε στeιν τοί
χο γιά νά μην πέση. Το στήθος 
του &:νε6οκατέ6αινε βιαστικά. 
Χονδρές στάλες fδρωτα έκύλησαν 
&:πο το σκουφο του στά μάγουλά 
-;ου καί στο στήθος του. 

-Οδγο -�παρακάλεσε- κα-..
λέ μου αφέντη ... καλέ μου αδελ
φέ ... Θά μας ζητήσουν νά τους 
ανοίξουμε γιά νά μας καλέσουν 
γιά το χρέος της αρματωμένης 
Χριστιανωσύνης. 

•ο Ουγος, σκαλίζοντας πάντα
τη στάχτη, δεν έλεγε τίποτε. 

-Ουγο, γιά τ' ονομα της γλυ
κειας ΙΊΙητέρας του Χριστου! συλ
λογίσου τον πατέρα μας -τους 
μαργρά6ους της γενηας μας. 1\1α; 
άκοσνε αύτη τη στιγμη &:πο τον 

:·-Παράδεισο, δπου πρέπει ν' &:να· 
··παύωνται γιατί ήταν πιστοί καί 
γενναίοι. 

Ό Ουγος έκάρφωσε τη ματιά 
του-μιά ματιά δίχως εκφραση 

;' 1tOU έλαμπύριζε σαν λίμνη άπο 
!, • 
·• . 

• 
\ 
... : . 

πίσσα- στον &:66α. Καί του εrπε. 
με μια παράξενη, παγερη ήσυ
χία στη φωνή του: 

-Γιατο νά τους θυμηθω έy(J),
κι' οχι κ' έσύ; 

Το πρόσωπο του Ρο6έρτου ε
κατακοκκίνισε. Τρέμοντας &:πο-
6αθύτατη ταραχή, του &:ποκρίθη-
κε βιαστικά: 

-Γιατί έγώ ... έγώ δεν ήμουν·
. δ κληρονόμος του πύργου του. 
πατέρα μας... Γιατί έγώ &πρό-
σφερα τη ζωή μου στο Θεο και 
στη δόξα του Κυρίου. μας του
Ί ησου ... Τά προγονικά μας τ'· 
άρματα ήτανε δικά σου. Έγώ ... 
Έγώ μπορώ νά ζώσω στη μέσ'Υb 
μου το σκοινί του ασκητή καί ν' 
&:κουλουθήσω τους πελεγρίνου� 
στον Τάφο του Κυρίου. Δεν εrναι. 
το ίδιο ... Έγω μπορώ νά κάμω" 
το δικό μου το χρέος... Το χρέο,;_ 
της γενηας μας μόνος έσυ μπο-
ρείς νά το πληρώσης. 

Ό Ουγος, ανακαθισμένος τώριχ.. 
στην παληά πολυθρόνα του, κυτ
τουσε -ησυχα τον τοίχο, δπου έ
κρεμόνταyg τ' άχρηστα πλέον άρ
ματα των μαργρά6ων. Σαν νά μι
λουσε με τον έαυτό του, είπε.. 
σιγανά: 

-Χρέος δεν εχουν of πεθαμέ
νοι ... 

-Καλέ μου αδελφέ - τον έ-
σταμάτησε δ Ρο6έρτος- κράτη· 
σε τά λόγια που κολάζουνε ... 
Ό Κύριος σ' εχει ζωντανο καl 
γερον ακόμα καί το χρέος μένει 
6αρύ. Θά πάγω στο κελλί μου να:. 
παρακαλέσω τον Κύριο του Έλέ
ους νά σε φωτίση και νά σώση τ-η, 
γενηά μας &:πδ τη φο6ερη τήν ... , 

Ό ΡοΌέρτος έκόπηκε απότομα, 
τρομαγμένος άπο τη λέξη που. 
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ε[χε φθάσει σtά χείλη του. 
-Τήν ατίμωση ... εσυμπλήρωσε

δ Ουγος με τόσο ησυχη κα.ί περι
γελαστική φωvή, που δ Ρο6έρ
τος &νχτρίχια.σε σύγκορμος. 

- Καληνύχτα, αφέντη μου -
εψιθύρισε- δ Θεος ας σου πα.ρα.· 
στχθή στή μεγάλη έτούτη στtγμή. 
Θυμήσου ... 

Έ6γηκΞ αργοπχτωντα.ς κ' ε
κλεισε τήν π5ρτα. α0όρυ6α.. Ό 
Όυγος, ξαπλωμένος πάντα. στήν 
1tα.ληά πολυθpόνχ, που ε[χε ξε
-κουρ::ίσει μπpοσ,ά στη φωτιά τό
σους μα.ργρά6ους σε χρόνια. αλ· 
:λοτινά, δτα.ν εγύριζα.ν άπό τους 
1tολέμους, κυττουσε τή μάταια. 
-πλέον πανοπλία., κρεμχσμξνη 
στον τοίχο κχί δ λογισμός του ή
ταν μια πύρινη κόλαση κάτω από 
-της μο,Jφής το'J τον πάγο.

Κα.ί δ άνεμος έμούγγριζε πέν
θ ιμα. μξσα. σtην καπνοδόχο, ξε
φυσωντα.ς κάπου-καπου τοσφ
ψες κα.πνοσ στή σάλα., κχί στά 
·κλειστά τα παραθυρόφυλλα. ή α
κα.τάπα.υτη 6ροχή r,σερνε το μο·
νότονο το σκοπό της ...

-Πατέρα. ...

* 
* * 

'Ακούστηκε εξα.φνα. στο πλάγι
του μιά γλυκειά, δροσερώτα.τη, 
σιγανή φωνή. 

'Έστρεψε αργά κα:ί ή ματιά 
του άντίκρυσε τήν κόρη του

1 
τήν 

'Άννχ. 'Γον εκύτταζε ανήσυχη
κάπως, αλλά τρυφερά. Ό Οuγος 
εχα.μήλωσε τή ματιά του. 

-Κάθισε, παιδί μου - της
είπε. 

Ή 'Άννα. έγονάτισ:: στα πόδια. 
της πολυθpόνα.; του κα.ί του είπε 

με μια 6αθειά, χα.ϊ3ευτικη εκψρα." 
ση: 

-Πατέρα., λογαριάζω δτι ιχυ
ριο, πρίν απο τό μεσημέρι, θα βρί
σκωντα.ι μπρος στήν τάφρο τοσ 
πύργου μα.ς οι κα.βα.λλάρηδες, που 
κα.λοσνε του; άρχοντες για να 
λυτρώσουν τον Τάφο του Κυρίου 
μχ; ... 

-Καλά! Καλά! Δεν εΙνε α.υτη
δουλειά δικ·ή σου- τήν εστα.μά
τησε δ Ουγος στενοχωρημένος. 

-'Όχι, αφέντη μου κα.λέ -α
ποκρίθηκε ή "Αννα. κα.ί έστυλώ
θηκε δλόρθη με μια ,περήφανη 
λάμψη στα ώρα.ία. της τα μά ια.. 
Τό χρέος μου είναι να πα.ρα.στα.
θω α.ίιριο στο πλευρό σου σαν κό
ρη σου αληθινή. Ή μητέρα. μου, 
που δεν τήν έγνώpισα, δεν ήτανε 
yρα.φτο να σε τιμήση ή ίδια. σ' 
αυτή τή μεγάλη στιγμη που θα 
δεχτή; τό μήνυμα. του Θεοσ. 
Χρέο; δικό μου είναι να τιμήσω 
του; ι;ια.ντα.τοφόρους σαν κυρά
τοσ πύργου ένός μα.ργράοου κα.ί 
να σου γεμίσω με τα χέρια. 
μου τό ποτήρι του κατευό
διου δτα.ν θα κα.6α.λλήσης για 
να φipης του; κα.οα.λλα.pξ
ους σου καί τα φουσσαtα. σου 
στή Χώpα. των Σαρα.κηνων με 
τήν ευλογία. του Κυρίου. 

-Αυτά σου είπε δ θείος σου

δ α66ας να μου θυμήσης;- την 
[ρώτησε δ Ουγος ψυχρά. 

-Ό θείος μου δεν μοσ είπε
τίποτε, κα.λέ μου αφέντη. 'Άλλοι 
μου μίλησαν απόψε, μόλις ή 6ί- ' 
γλες μας εΙδα.ν τή φωτιά στο άν
τικρυνο το 6ουνό. Κα.ί συμπάθη
σξ με αy σ' επίκρανα. χωρίς να τό 
θέλω. 

-'Άλλοι; Ποιοί άλλοι τολμχν . 

. . 

' 

' 

) 
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. -να μιλαν έδω μέσα: για τό χρέος 
ου; ... 

- ΆΗ φωνή τοσ Οϋγου ετρέμε.
- Ποcοί άλλοι;-άπάντησε 1J

__,, Αννα: με θα:ρρετη περηφάνέια:. 
Οί πατέρες σου οι μα:pγράοοι, &:· 
,φέντη μου καλέ. Μου φχνηκε 
1tως τους είδα: y' α:νεοαί YOUY α:πο 
·τη σκοτεινη τη σκάλα της κρύ
ϊtτη;;, δπου &:vαπαύοvται στην ε1-
ρήνη του Κ,υρίου.

Ό Ουγος ·εσηκώθηκε· &:-
--κούμπησε τα χέρια: . του στους
·ώμους της κόρης του, έχαμήλω
,σε τα μάτια του γιατί δεν μπο
i()ΟΟσε v· &:ντικρύση τό διάφωτο
Όλέμμα της δπου έφtεpοκοποίJσε
-ή ψυχή της' Υ.αί ειπε με 6αρειά,
Όpα:χvη φωνή:

--λf� τους μ:φγpάβους, τους 
·πατέρες μου, έχω έγιι) να λο
--γα:pιαστω. Πήγαινε, παιδί μου,
·να κοιμηθής κα:ί μt) σκοτ[ζεσα:ι
'για πpά rμα:τα: που δεν είνε για 
·τίς γυναίκες.,

llοτε δ Ούγος δεν είχε μ;λή
·σει τόσο . &:πόtομα: στην κόρη'
του, Ή 'Άν·ια: τόy έκ,ύττα:ξε φο
'6ισμένη, τά μάτια: της θόλωσαν,
c.εσμιξε άφωνα: τα λευκά της χέ·
-ρια: · καί βγηκε.

'Όταν δ γέρο-Μαθιός δ όπη
pέτης έμοηκε για να οάλη ξύλα:
-στη φωτιά καί να· ρωτήση τόν &:
·-φέντη του για τό δείπνο, δ Ου-
1ος τον έδιωξε γρήγορα: με την
προσταγή να μην τόν &:νησυχήση
·-κα:vένα:ς τή νύχτα:. 'Ύ σtερα: έκά·
ΙtJησε στ-Υj'Ι πα:ληα την πολυθρόνα:
μ� τ' αρμα:τα: των μαpγpάοωΥ
-κα:ί &:να:μέτpησε, χρόνο με χρόνο,
-τα πενήντα: τά. χρόνια της άσκο-
:.11:ης ζωής του .

... Τ[ποτε άλλο ... Άπόψ� νοιΆ 

ώθει σκληρά', δτι δλα τελειώνουν
πως τελειώνει 1J μεγάλη, 1J γεν
ναία των μα:pγpάοωΥ αύτου του 
τόπου σειρά. Καί δεν ήτανε να 
ξεκληρίση &:ντρίκια: με τό χαμό 
τ9σ τελευταίου μα:pγpάοου σε τί
μια: μάχη. Ό &:δελφός του, δ Ρο-
6έρτος καλά επήγε να τό πη: δ 
τελευταίος της γενηα.ς του θα · · 
σ:ρα:λουσε τη σειρά. με την φοοε· 
pώτεpη την &:τίμωση .... Να μην 
&:νοίξη τη σιδερόπορτα του πύρ
γου του, να μην προστάξη να 
κατεοάσουvε τό γεφύρι για να 
μπουν οί άρχοντες με τόν κόκ
κιvο τό σταυρό. 

Κα:ί τη θ_ανάσιμ η σιωπή της -
νυχτός έξέσχισε μόνο τό οογγη-, 
τό του &:νέμου μέσα στη·ι καπνο
δόχο κα:ί τό &:τελείωτο παράπονο 
της βροχής στα παραθυρόφυλλα 
τα σφαλιστά. 

-r 

'Οτα:ν ξημέρωσε, ή 6ροχ11 είχε 
στα:ματ11σει. 'Ένας ζωηρός 6οpη� 
ας έσάρωνε στον qύρα:νό σύννεφα 
σταχτιά. l:τόν πύργο δλοι είχα.ν 
κοιμηθή 6αθειά εκτός &:πό τρε:Ες: 
'0 Ουyος ·· έπάλευε σιωπηλά με 
την ψυχή του, κατάκλειστος στη 
σάλα., δπου είχε νυχτωθf;, α.διά
φορc;ς για δ,τι μποpουσε να συμ.-

. 6·7) τριγύρω του, ζώντα:νός πεθα
μένος, πνιγμένος &:πό &:νέκr.ρρα
στη περιφρόνηση προς τόν �α.υτό 
του. Ό Ρο6έpτος είχε μουδιάσει 
τα γόνατά του σε πολύωρη προ
σευχή. Ή 'Άννα, &:r.pόίί πέρα.σε 
τ11 νύχτα. στό δωμάτιό της σε 
μεγάλη &:νησυχία:, α.κούοντα:ς τη•ι 
καρδιά της να σφυροκο_πα, _ μόλις 
ξημέρωσε &:νέ6ηκε στο 6οpεινο 
τον πυργίσκο του κα:στελλιοσ κα:ί. 

'('1 • 
• . .. .ι 
> • < 
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αγνάντευε προς το &:ντικρυνο το 
6ουνό, δπου εfχε φανη την πε
ρασμένη 6ραδυά ή φωτιά που 
τόσα τους εrχε πη. 

Σε μια στιγμη τινάχθηκε με 
φό6ο μαζί και με &:κράτητη χα· 
ρά. Πίσω &:πο τον οχθο ένος δα
σωμένου δψώματος &:ρκετα σιμα 
στον πύργο, νάτοι οι καβαλλάρη· 
δες τοσ σταυροσ! 'Ένας - ενας 
ξεπροβάλλουν στο δρόμο και &:
νηφορίζουν γοργά. 'Ένα φλάμ
πουρο λευκο μ· εναν κόκκινο 
σταυρο &:νεμίζει στο .κοντάρι τοσ 
κα6αλλάρη που έpχεται πρώτος.
Τώρα &:κουεται καθαρα των &:λό
γων το ποδοβολητό. Σε λίγο θα 
σαλπίσουν για να ζητήσουν να 
κατεβασθοσν ή άλυσίδες του κρε
μαστ,σ γεφυριοσ και ·./ &:νοίξη ή 
σιδερόπορτα. 

Ή "Α ννα έκατέβηκε &:πο τον 
πυργίσκο τρέχοντας προς τη σά
λα, δπου εfχε περάσει τη νύχτα 
δ πατέρας τ-ψ;; δ �ργρά6ος. Στην 
πόρτα επεσε έπάνω στο θείο της 
τον &:6βα Ροβέρτο, που έμπαινε 
κι' αυτός. 

, Μέσα στη σάλα ήταν σχεδqν 
σκοτεινά. Τα παραθυρόφυλλα έ
μεναν πάντα κλειστα καί ή φω· 
τια του τζακιοσ, μισοσβησμένη 
κι· αυτή, μόλις φωτοσσε. Ό Ου
. γος, θρονιασμένος στην πολυθρό
να του, δεν εστρεψε να τους 1δη. 
Έσταμάτησαν τρομαγμένοι κι· 
οί δυο μπροστά του. 

.:.__φιάσανε, &:φέντη μου! Τί 
δρίζεις; - έρώτησε ή 'Άννα. ' 

Ό Οίιγος την έκύτταξε άτο
να, χωρίς να κινηθη. 

-Οίιγο, καλέ μου &:δελφέ ... -
εκαμε παρακλη�ικά, &:λλά, χωρίς 
ελπίδα δ Ροβέρτος. Ό Οίιyος 

τότε έτεντώθηκε δλόϊσιος στή..,. . 
πολυθρόνα . του. Τα μάτια του� 
&:στράψανε σατανικά. Τους ε�ει ... 
ξε τή θύρα με μια χειρονομί� 
πρόστακτικη και τους εrπε: 

-Μή με σκοτίζετε πιά. 'Όσσ,
εfμαι ζωντανος έδω μέσα, είμαι: 
δ &:φέντης. Έγω δρίζω έδω. Κα
νείς να μην ανοίξη τον ,πύργC>< 
μου σε κανέναν. 

Βγήκανε κι• οι δύο &:μίλητοι
,, 

χλωμοί, περισσότερο νεκροί πα
ρα ζωντανοί. Ό μαργρά6ος _έ
μαντάλωσε μοναχός του την πόρ
τα της σάλας &:πο μέσα. Ό &:6-
6ας έκύτταξε την &:νηψιά του_ 
Ή 'Άννα έσυγκλον:στηκε ά:πC>
κάποιον λυγμο για μια καί μόνη, 
στιγμή. "f στερα ώρθώθηκε σιγci. 
-σιγά σαν λαμπάδα, έσήκωσε
το κεφάλι της ή,ρεμα, έπροχώρη· 
σε προς τη μεγάλη τη σκάλα., 

κατέβηκε στο Ισόγειο,. δπου έ-' 
σωπαίναν μαζεμένοι οι άνθρωποι 
του πύργου, προσμένοντας τους 
δρισμους του &:φέντη των, κι' έ-
6άδισε προς τον τοίχο, δπου ή
ταν κρεμασμένο το μεγάλο κλει-· 
δί της σιδερόπορτας. Ό &:66ας; 
την ακολουθοDσε σαν τον ήσΚtC), 
της, 6ου6ός, σ�ν νάβ·λεπε ογειρο_ 

Ή 'Άννα ξεκρέμασε το κλειδί
,. 

βγηκε προς την αυλη τη λιθό
στρωτη, έδωκε το κλειδί σ' εναv 
&:πο τους δπηρέτες καί έπρόστα- . 
ξε με φωνη που πρώτη φορα την 
άκουαν οι άνθρωποι του μαργρά-
6όυ: 

-Να κατεβαστf/ άμέσως το
γεφύρι. οι κυνηγοί να. χαιρετί
σουν με τίς �άλπιγγες τους άρ
χοντες που μας έρχονται. 

Καί στάθηκε στην πόρτα του 
πύργου -τοσ πύργου κυρα. &:ρ- ' 

, -� 
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:;χοντικώτατη- προσμένοντας να 
-περάσουν οι κα6αλλάρηδες &πό 
-την μεγάλη την καμάρα της σι-
.,οερόπορτας. Ό θείος της δ Ρο
Όέρτος επεσε στα γόνατά του κ'
,tδόξασε τον Κύριο. οι δεκαπέντε
μαργρά6οι που ήταν οί &φέντες 
του nύηου πρίν &πό τον Οίιγο 
-δεν είχαν σήμεpα να ντρα.πουν
·γι' α.υτη την κορη που είχε &
-κούσει του καθάριου αϊματός της 
την προσταγή ... 

Στη σκοτεινη τής 
;μεγάλης σάλας του 
πύργου σιωπη δ Ου-
1ος εμενε σαν παγω· 
,μένος στην πολuθρ6-
-να. του. Ξ:χφνικα του
9άνηκε. πώς άκουσε
,στο κάτω πάτωμα &ν
-τρίκιες φωνzς καί 6ή
:ματα 6αρεια σιδερό
·ψραχτων πολεμιστων.
·Φωνές χαρωπές τώ
_ρα ξεχώριζαν.

1 

Μια &στpαπη πέ
ρα.σε &πο το νου του.
"Έννοιωσε δτι δεν ή
-ταν πλέον αυτος ό
-πυpγοδεσπ ό τ η ς ό
-μαpγpά6ος. 'Άλλοι
αποκριθήκαν στο κά
λεσμα: του χρέους ...
<Η καρδιά του έπά-
γωσε θανατερά.

νους του κα:τε6ασμένη έπuργώ
θηκε αντικρύ του, ακούμπησε 
τα δυό του τα χέρια στη λα:6η 
του μεγάλου του σπαθιου κα:1. 
τον έκύττα:ζε πίσω &πο την ατσα
λένια τη μάσκα που δεν είχε οψη
κι' εκφραση. 

Ό Ουγος τον έγνώpισε, αν καί 
μια μόνον φορα 6λέποuν οι αν•
θpωποι τον αλύγιστο, τον αμίλητο, 
τον α3υσώπητο αυτον έπισκέ-

Ή πόρτα άνοιξε
αθόρυβα:. '1Ενα:ς ψη
λός, κατάψpα:κτος ίπ
πότης μ;,;ηκε χωρίς
ν' άκοuσθη ή περ
πατησιά του. Ή πόp
-τα ξανάκλεισε μοναχ� 
της. Ό άγνωστο;;, με
-τ:η μάσκα του κpά- -Άνοϊχτε την σιδερόπορτα νό: κατεβασθη

τό yεφυpι. 
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πτη. Κα:ι τότε ξα:να:6pήκε με 
μιας την άκα.τά9εκτη της γενηας 
του πεpηφάνεια:. Χωp!ς ν' άνα:ση
κωθη, τον εχα:ιpέτισε μ' ελα:φpό
τα.τ6 κίνημα: του κεφα:λιου. 

--Κα:λως ώpίσα:τε- του είπε 
-γενναίε ίππότη ... 'Άν κα:ι γεν-
ναίο δε θά μποpουσε κανείς νιχ
σας πη άληθινά, για.τι σας εδό
θηκε νd: μετριέστε μα:ζί μας μ'
ενα: οπλο πού δεν τοχουμε ε
μείς ...

'Ακίνητος δ κα:τάφpακτος ίπ
π6της εσιωπουσε. 

-... 'Επεpιμένα:τε, μήπως, νά 
σηκωθώ γιά νά σας δεχτώ; Της 
σειράς μου οί άρχοντες άνα.ση
κώνοντα:ι μόνον γιά τούς δμοι
ούς των καί τούς κα:λύτεp_ούς 
των. ΆΕσείς... εσείς δουλεύετε 
άλλον άρχοντα:. 

'Αμίλητος, άλύγιστος, βαρύς 
άπόμενε δ κα.τάφpα:κτος ίππότης. 

'Ι 'λ 'ζ ' θ' -4-. • • σως ε πι α:τε πως α: 
σας εκα.νε την τιμ η του δεξί μα.
τος ή κυρά... 'Αλλά ξεχάσατε 
πώς μου την επήpα:τε εδω κα:ί ε1-_ 
κοσιδυο χρόνια:; 

Ή πεpιγελαστη φωνη του μα:p
γpά6ου τον εκα:νε τον ίδιο ν' ά
να:τpιχιάζ r

ι
· 'Αλλ' δ κα:τάφpα:

κτος ίππότης τον ει:ι 1:ιττα:ζε πίσω 
απο την άτσα:λένια: τη μάσκα: του, 
6οuβος και άκίνητος. 

-' Αλήθεια:, νά με συμπα:θατε; · ,-· 
πού σας κάνω νά περιμένετε� . 
Εϊσα:στε πάντα. 6ια:στικός, καθώς. 
λένε ... 

Ό Οδγος_ εσηκώθηκε άpγά� 
με την ακατάδεχτη άνεση ένος: 
άρχοντα: πού · είχε δεκαπέντε. 
μα.pγpά6ους στη γενηά του. Έ
πpοχώpησε προς τη θύρα: χωρίς: 
νά 6ιάζετα:ι. 'Ότα:ν εφθα:σε δίπλχ.. 
στο 6ου6ό, τον κα:τάφpα:χτο ιπ
πότη, του είπε μ' ευγενικιά στα
θερότητα:: 

ι Δ' - �- , , t=, i - εν ει να:ι υ.να:γκη να: τpα:υη-
ξετε; εμπρός. Ξέρω το δρόμο. Κ 
επειτα: -μη σας κα:κοφα:νη- ο[ 
μ�pγpά6οι της σειράς μου 6α:δί
ζουν πάντα: μπροστά 

, Α νοιξε τη θύρα:. Τράβηξε. 
προς τή σκάλα τη σκοτεινή, τγ 
σκαλισμένη μέσα. στον τοίχο του
πύpγοu, που •εκα:τέ6α:ινε πpός τήv
κpύπτη των τάφων... Πίσω του,. 
άκολουθουσε 6ου6ος κα:ί άλύγι-
στος δ κατάφpα:χτος ίππότης, ε
νώ άπο_ την κάτω τη σάλα: άν
τηχουσα:ν τά τραγούδια: της χα:-r 

pας τών ίπποτων, πού εγυpνου
σα:ν στους πύργους, μα:ντα:τοφό
pοι του πολέμου της Χpιστιq:νω:
σύνης γιά τον Τάφο του Χpιστου __ 
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πίστις 
' 

και tl ε ρο τελεστ ίες 

'Από τό βιβλίο «Στοχασμοl πάνω στη ζωή» 

ΜΕ1Α σ· ενα: μεγάλο περί-
6ολο, αναμεσα σέ: πολ

λα δέντρα, ήταν μια έκκλησία:. 
Κόσμος, λευκοί, καί μελα
ψοί, εμπαινα:ν σ' αυτfιν. Μέσα: 
ύπ·ηρχε περισσότερο φως άπ' δ,τι 
στίς Ευρωπαϊκές εκκλησίες, άλ
λα ή διαρpύθμισί της 'ήταν ίδι�. 
Ή τελετο1:pyία είχε &ρχίσει καί 
ήταν δλα σμορφα: 'Όταν τέλειω
σε, .πολυ λίγοι άπο τους μελα
ψους μίλησαν στους λευκούς, η 
λευκοί στους μελα:ψους καί δλοt 
πήρανε δ καθένας τό δρόμο του. 

Σέ: μιαν α.λλην ήπειρο, υπήρχε 
ενας ναός δπου εψαλα:ν εyα σαν
σκpιτtκο ϋμνο. Τελοσσαν το Πού-

, ζα, μιαy 'Ινδική ίεροτελεστία. Τό 
έκκλησίασμα: άνηκε σέ: μιαν άλ
λη μορφή πολιτισμοσ. Ή μελω
δία των σανσκριτικών λέξεων 
είναι πολυ διαπεραστική καί δυ, � 
νατr1. 'Έχει ενα παράξενο βάρος 
καί 6άθος. 

Μπορείτε να προσηλυτιστείτε 
άπό τr,ν μια πίστι στήν αλλη, 
'άπο τό ενα δόγμα στο άλλο, 
άλλα δέ:ν μπορείτε να πpοσηλυτι-

' στείτε στήy κατα:νόησι τ·ης πpα:-

\ 

γματικότητος. Ή πίστις δέ:ν εί
ναι πραγματικότης. Μπορείτε ν' 
άλλάξετε lδέα, ν' άλλάξετε γνώ
μη, άλλα ή άλήθεια, η δ Θεός, 
δεν είναι μιχ πεποίθησις. Είναι.. 
ενα: 6ίωμα: που δέ:ν βασίζεται σε 
καμμια πί:;τι, σέ: κανένα δόγμα:,. 

κα:ί σέ: κα:μμια προηγούμενη πεί
ρα:. 'Αν εχετε μια τ.είρα ποι,. 
γεννήθηκε άπό μια πίστι, ή πεί-

1 - .J, θ ' ρα σας ειναι ,1 πpοκα οpισμενη: 
άνταπόκpισις α:υτης της πίστεως. 
'Αν, άπροσδόκητα:, αυθόρμητα:�. 
εχετε μια πείρα: κα:ί κτίσετε την 
έπόμενη πε:pα: σα:ς πά:νω .σ' αυ
τήν, τότε ή πείρα: είναι ά:πλώς 
μια συνέχισις της μνr,μης 1ι δ
ποία: άποκρίνετα:ι στήν έπα:φήι 
μέ: το παρόν. Ή μνήμη είναι 
πά:ντα κά:τι τό νεκpο πού ζωντα
νεύει μόνον δταν ερθει σ· έπα:φη 
μέ: το ζωντα:·ιο παρόν. 

Ό προσηλυτισμός είναι μι� 
άλλαγή άπο τή μια πίστι, η άπο. 
το ενα: δόγμα σ' ενα: άλλο, άπό 
τήν μια ίεροτελεστία: σέ: �ιαν
άλλη πιο ίκα:νοποιητικη κι· ετσι.. 
δέ:ν άνοίγει τή θύρα: προς τήν, 
πpα:γματι.κότητα:. Ά πενα:ντία:ς, "1 
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!κCιΙνοποίησις ε[να.ι ενα. εμπόδιο
στην πραγματικότητα.. Κα.ί _δμως;
-ιχύτό είνα.ι εκείνο που προσπα.
,()ουν να κάνουν οί ώργα.νωμένε,;
ι()ρησκείες κχί οί θρησκευτικές
·δμάδες: :Να σας προσηλυτίσουν
-σ' ενα. περισσότεpο λογικό η λι-
-γώτερο λογικό δόγμα., σε μιχ
-δεισιδαιμονία. η ελπίδα.. Σχς
προσφέρουν ενα. καλύτερο κλου
-βί. Μπορεί να είναι η μπορεί να
-μην είναι άνετο, άνάλογα. με την
tδιο'συγκρα.σία. σα.ς, άλΗ δπωσ·
<3ήποτε είναι μια φυλακή.

Θp-ησχ.ευτικχ καί Π')λι τικ-χ, 
,στα δι-χφορα. επίπεδα. του πολι
-τισμου μας, α.ύτός δ προσηλυτι-
-σμός γίνεται σε κάθε στιγμη της
ζωής μας. Οί όργα.νώσεις, με
τους ήγέτες τους, ζουν κα.ί εχουν
την ϋπαρξί τους στο να κρατουν
τόν άνθρωπο στίς ιδεολογικές
·μορφές πο,:ι προσφέρουν, είτε
8ρησκευτικές είναι α.ύτές, είτε
ο1κονομικές. Σ' α.ύτό υπάρχει ά
μοι6α.ία. εκμετάλλευσις. Ή άλή
θεια. 6ρίσκεται εξω άπό κ-χθε υ·
πόδειγμα, εξω άπό κάθε φό6ο
-κα.ί ελπίδα.. 'Άν θέλετε ν' &:να.κα.
.λύψετε την f.ιπέρτα.τη εύτυχία
της άλήθειας, πρέπει ν' άπομα.
-κρυνθείτε άπό δλες τίς ίεροτε
.λεστίες κα.ί τα ·1δεολογικα υπο·
-δείγματα.

'Ο νους 6ρίσκει άσφάλεια καί 
<Jύνα.μι στα θρησκευτικα κα.ί στα 
πολιτικα καλούπια. κι' αύτό δί
-vει δύ'Ιαμι στίς δργα.νώσεις. 'Υ
πάρχουν πάντα εκείνοι- που είναι 
:ετοιμοι να θυσιαστουν κα.ί πάν- · 
. ' ' 'λ Α' τα υτ,:αρχουν νεοπροση υτοι. υ· 
τοί κρα.τc-υν στη ζωη τίς όργα.· 
νώσεις, με τίς επενδύσεις κα.ί τίς 
περιουσίες τους κα.ί ή δύναμις ' 

καί τό γόητρό των όργα.νώσεων: •, 
προσελκύουν εκείνου; που λα-; 
τρεύουν την επιτυχία. κα.ί τη σο
φία. α.ύτοσ του κόσμου. 'Όταν δ 
νους 6ρεί δτι τχ παληχ ·καλούπια.. 
δεν είναι πια ίκανοποιητικχ κχί 
δεν τον ζωογονουν, προσηλυτίζε
ται σε κάποιαν άλλη πιο παρή
γορη καί τονωτικη πίστι η δ6-
γμα. "Ωστε δ νους είναι τό π,,οι- · 
όν του περιοάλλοντος; που άναδη
μιουpγείτα.ι καί συντηpείτα.ι �πό 
εντυπώσεις καί συνταυτίσεις. Γι' 
αυτό δ νοDς γαντζώνεται σε κώ
δικες; συμπψιφορχς, υποδείγμχτα 
σκέψεω; καί οίJτω καθε;ης. Έ:ρ' 
δσον δ νοσς είναι τό άποτέλεσμα 
του παρελθόντος, ποτέ δεν μπο· 
ρεί ν' &:να.καλύψει την _άλήθεια. η 

' να επιτρέψει στην άλήθεια. να 
γεννηθεί. Με την προσκόλλησι 
στtς όργα.νώσεις, διώχνει την άνα.
ζήτησι για· τrιν άλήθειχ. 

' Ε ίνα.ι φανερό δτι οί ίεροτε).:ε. 
στίες προσφέρουν σ' δσους συμ
μετέχουν μιαν ώρα.ίΟG ατμόσφαι
ρα.. Κα.ί οί δμα.δικές κα.ί οί άτομι
κες ιεροτελεστίες γα.λ ηνεύουν τό 
νου. Προσφέρουν μια ζωτικη &ν
τίθεσι στην καθημερινή, μονότο
νη ζωή μας. 'Υπάρχει κάποι:ι; 
όμορφια κα.ί τάξι στίς ίεροτελε
στίες, άλλα κα.τα 6άθος δεν είναι 
παρα διεγερτικά. Κα.ί οπως συμ· 
. βαίνει με δλα τα διεγερτικά, 
γρ·ήγοpα. άμβλύνουν τον νου κα.ί 
την κα.ροιά. Οί ίεροτελεστίες 
γί νοντα.ι συνήθεια., γί νοντα.ι ά
νάγκη καί δεν μπορεί κανείς να 
κάνει χωρίς α.ύτές. Αοτη ή άνάγ
κη θεωρείται σαν μια πνευματι
κη άν.χνέωσι, συγκέντρωσι δυνά
μεως για την άντιμετώπισι :της 
ζωης; ενα.ς �6δομα.διαίος η καθη· 
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ι\ μερινος διαλογισμος κα:ι οϋτω κα
θεξης. 'Αλλ' αν κανείς κύtt:χ;ει 
--πιο προσεκtικα αύτη την κ:νφι, 

τ:χσtασι, αποκτουμε πετρα όρι· 
σμiνων πραγμάτων, αλλα αύτα 
εχουν προ6ληθεί αrto τόν έ:χυτό 
μας. 'Όσο κι' αν ετναι ικανοποι
ητική, αύτή ή πείρα είναι μια 
ψευ3αίσθη:;ις. 'Η πείρ:i της 
πραγματικ5τητο; δέν έρχεται με 
τήν έπαν-iληψι, με την εξ-χσκησι. 

-6λέπει οtι οι ιεροτελεστίες ε[ναι 
μια μ:χταιη επανάληψις ΠΙ)U 
1tροσ:ρέρει μια θάυμάσια κα:ί αξι
οπρεπή δια:ρυyη απο τηιι αύτό
γνωσι. ΧωRις αύτόyνωσι, ή δρα
σις εχει ΠΙ)λι, λίγη σημα'Jjα.. 

Ή επανάληψις των ψαλμών, 
-τ:ων λέξεων και των ψράσεων, 
αποκοιμ:ζει το νοσ, αν και ε[ναι 
άρκετχ διεγερτικη για κείνη την 
,ι, ,.,3 , , � 

� ωpα. -'· α.υtη τ,1ν κοιμισμενη κα-

Ή αλήθεια δέν είναι ενα; σκο
πος, ενχ αποτiλεσμ:χ, ενχ τέρμ:χ. 
Δέν μπορείτε να την πpοσκαλέ -
σετε, γιατt δεν είναι ενα πράγμα. 
του νου. 

Δίνε, δίνε, δίνε έξακολουθητικά, διότι ή προσφορά άποτελεί τήν 
άληθινή ουσία της αγάπης. Ή αγάπη δεν ζητάει τίποτε έκτός από τό 
δικαίωμα νά δίδεται. Ή · Αγάπη δεν ζηfάει τίποτε έκτός α1τό τό δικαί
ωμα ν' αναλίσκεται. Ή 'Αγάπη ·δεν ζητάει άνταπόδοσι, οϋτε ευγνω
μοσύνη. Δεν ζητάει αζιτοευχαρίστησι. Ζητάει μόνο νά της έπιτρέπεται 
vά σκορπίζεται πρός κάθε διεόθυνσι στό περιβάλλον του αγαπωντος, 
και vά κάvη δλους ευτυχείς. • Αλλά, καθώς οί καρδιές μας είναι σκλη
ρές καl. ίδιοτελείς, συχνά συγχέουμε τό χρυσάφι μέ τή · σκουριά, 
άφου άκόμη καl. τήν θρησκεία, τήν' εύγενέστερη καl. άγνότερη έκδή
λωσι, οί αvθρωποι συχνά τήv κατεβάζουν σέ χαμηλά έπίπεδα καl. 
μεταφέρουν τήv ίδιοτέλειά τους μέσα στό ίερό, μετατρέποντας τό 
ναό σέ παζάρι, δπου γίνονται συναλλαγές. 'Όπου δμως δέv ύπάρχει 
έλεόθfρη προσφορά, έκεί δεν ύπάρχει θέσις γιά τόν Θεό. 

-
ΑΝΝΙ ΜΠΕΖΑΝΤ 
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Τό 1959, ετος προόδου στήv 'Αμερική γιά τήv 
κατάργηση των φυλετικών διακρLσεωv 

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ. Εrναι δυνατόν 
νά προσβλέπη τις εtς τό ετος 1959 
ώς ίστορικήν καμπήν της π 
θείας καταργήσεως 
οίασδήποτε μορφης 
φυλετικων διακρί
σεων εναντι των 
σχεδόν 19.000.000 
, Αμερικα ν ω V Νέ
γρων. 

Δια της ψηφίσε
ως «άνευ προηyου
μένοu άριθμου πο
λιτειακων νόμων 
σχετικων μέ τά δι
καιώματα του πο
λίτου» ε[ς τάς βο
ρε(ους Πολιτ ε ί α ς  
καί της σημαντικης 
μεταβολης τακ τ ι
κτiς ώς πρός την 
κατάρyησιν των ψυ· 
λετικων διακρίσεων 
εtς τά σχολεϊα των 
νοτίων Πολιτειω v 
κατέστη σαφές δτι 
σημαντική πρόοδος 
έyένετο κατά τό 
διαρρευσαν ετος. 

Άπό τό Δελ1 ίο τη:; USIS 'Αθηνων 

ρυθμιζουσων κατά τρόπον δίκαιον 
τά διέποvτα την έρyατικήν νομοθε
σίαν ζητήματα είς τάς δύο μεyάλας 

Πολιτείας του Ό
χάϊο καί της Κα
λιφορνίας. Δι' αύ
των, άπαyορεύον
ται αί διακρίσεις 
ώς πρός την πρόσ
ληψιν έρyατοϋπαλ
λήλων ύπό των πά
σης φύσεως ιδιω
τ ικων έπιχειρήσεων 
καί την εναντι αύ
τωv πρόνοιαν βά
σει φυλετικων, θρη
σκευτικQν η άλλης 
φύσεως κριτηρίων
Οϋτω, άvαβιβάζ ε
ται ηδη είς 16 ό 
άριθμός των Πολι
τειων δπου ίσχύ
ουν τοιαυται δια
τάξεις. Είς έτέρας, 
δύο Πολιτείας Ισχύ
ει νομοθεσία κατα
δικάζουσα τάς φυ
λετικάς διακρίσεις 
έν γένει, μή προ
βλέπουσα δμως τήv 
έπιβολήν της έφαρ
μοyης των σχετι
κων διατάξεων. 

Είς τόν τομέα 
της παραyωyικ η ς 
άπασχολήσεως, έ
σημειώθη ίκανοποι-, 
ητική πρόοδος διά 
της ψηφίσεως αύ
στ ηρων διατάξεων 

Ό πρόεδρος Λί,1κολ,1

1 ό έλευ{}ε
ρωτής τιο\' σκλάβων (από τό 
μουσείο της Θ. Ε: οτό �Αντυαρ). 

Ή ισχύουσα είς_ 
'rάς προ α v α φ ε ρ
θείσας 16 βορεί
ους Πολιτείας νο-

ι· 
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μοθεσ(α προστατεύει τα δικαιώμα· 
τα πλέον του ήμίσεcς · του συνό· 
λου των έρyαζομένων της χώρας, 
ώς καί ποσοστου 30 ο)ο της μη 
άνηκούσης εtς την λευκην φυλην 
έρyατικης δυνάμεω_ς. 

'Ωσαύτως, κατά τό 1959 έλήφθη· 
σαν δραστικώτερα μέτρα άποβλέ· 
ποντα εtς τό νά τ�θη τέρμα εtς 
την τακτικήν των φυλετικων δια
κρίσεων, ητις ήκολουθειτο ύπό ίδι· 
ωτ ικων έπιχειρήσεων έρyαζομένων 
διά λοyαριασμόν τη� Όμοσπονδι· 
ακης Κυβερνήσεως. Αί κρατικαί 
συμβάσεις περιλαμβάνουν κατά κα· 
νόνα διάταξιν δι' ης ύποχρεουται 
δ έκάστοτε αναλαμβάνων έρyολα· 
β ικως η ύπερyολαβικc7:ς μίαν έργα· 
σίαν δπως μή προβαίνη είς διακρί· 
σεις έρyατοϋπαλλήλων λόyy φυλε· 
τικων, θρησκευτικων καί αλλων 
παρεμφερων κριτηρίων. 'Εντός δι
μήνου και μόνον, ώς αποτέλεσμα 
της ηύξημένης δραστηριότητός της 
κατά τό ληyον ετος, ή 'Επιτροπή 
κατώρθωσε νά πείση σχετικως έν
νέα οίκους των Νοτίων Πολιτειων 
καί αλλων περιφερειών δπως προσ· 
λάβουν Νέγρους διά πρώτην φο· 
ράν. Οίκοθεν νοειται δτι ούδεμία 
διάκρισις γίνεται διά τήν πρόσλη· 
ψιν καί έρyασίαν προσωπικου ύπη· 
ρετουντος είς τό αμερικανικόν Δη· 
μόσιον. 

'Εν τούτοις, ή σημαντικωτέρα 
πρόοδος είς τό δλον θέμα των πο· 
λιτικων δικαιωμάτων έσημειώθη 
είς τόν τομέα του οίκισμου. Αί 
διακρίσεις είς τόν τομέα τουτον 
απειέλεσαν εν έκ των πλέον δυο· 
yερων προβλημάτων, ίδίως δέ. είς 
ιάς βορειους περιοχάς αύτης, λό· 
yy της διαδόσεως της φήμης δτι 
αί αξίαι των οtκοπέδων πίπτουν 
δταν ύπάρχουν Νέγροι είς τήν πε· 
ριοχήν. 

Καταβάλλονται τεράστιαι προσ· 
πάθε�ι διά την μείωσιν των προ· 
καταλήψεων είς τό ανωτέρω θέμα. 
θρησκευτικαί όρyανώσεις καί δμά· 
δες πολιτών συνεργάζονται είς 
διαφόρους πόλεις της 'Αμερικης 
διά νά κατατοπίσουν τούς λευκούς 

, ίδιοκτήτας έπί των έσφαλμένων 
προσανατολισ,.ιων των. 'Επίσης, 

μ(α μεγάλη όρyάνωσις ίδρυθεισοc. 
εtς ανατολικάς πολιτείας έπί τ� 
σκοπy προαyωyης της συνοικήσε: 
ως λευκων και νέγρων έπεξέτει νε. 
την δρασιν της καί εις τάς μεσο
δυτικάς Πολιτείας. Μ(α ώραία χει
ρονομία έπί του προκειμένου ητο
ή των παστόρων του Πρίνστον, οϊ· 
τινες ήyόρασαν μετοχάς της έv
λόyy 'Οργανώσεως διά νά συμ
βάλ \συν είς τήν ύπόθεσιν της συ· 
νοικήσεως. 

Τό πραyμα αντιμετωπίζεται και. 
από νομοθετικης απόψεως. Πλει
σται δσαι Πολιτειαι έψήφισαν νό
μους απαyορεύονιας οίανδήποτε. 

_θρησκευτικήν η φυλετικην διάκρι· 
σιν κατά τήν στέyασιν α-::όμων είς� 
οίκήματα κατασκευασθέντα τfj α
ρωyfj του Δημοσίου. Ώρισμέναι 
μάλιστα Πολιτειαι έψήφισαν νό· 
μους άπαyορεύοντας τάς διακρί
σεις καί είς τά ίδιωτικά διαμερί
σματα. 

Ή σημαντικωτέρα έξέλιξις είς 
τό δλον πρόβλημα της καταργή
σεως των φυλετικων διακρίσεων έ· 
σημειώθη είς τόν τομέα της μικτης 
σχολικης έκπαι�εύσεως είς τάς Νο
τίους Πολι,είας. Ώς γνωστόν, 
έπτά Πολιιειαι της περιοχης αύτης_ 
των ΗΠΑ είχαν συμπήξει αρραγές. 
μέτωπον κατά της καταργήσεως 
των διακρίσεων είς τά δημοτικά
σχολεια. 'Εν τοί τ Jις, τόν Φεβρου-, 
άριον έπτά πόλεις είς τήν Πολιτεί· 
αν της Βιρyινίας, ή δποία ήyει-

. ται της σχετικης κινήσεως, έπέτρε· 
ψαν είς μικρόν αριθμόν παιδιων
νέyρων νά · φοιτήσουν όμου μετά: 
λευκων παιδιων. Τό αύτό συνέβη 
καί είς εν δημοτικόν της Φλωρί· 
δος. Σήμερον, μόνον πέντε ΝότιαL 
Πολιτειαι έπιμένουν νά διατηρουν 
απολύτως κεχωρισμένην δημοτικήν 
έκπαίδευσιν. Παράδειγμα της έπελ
θούσης άλλαyης ητο, αλλωστε, ή, 
έrrαναλειτουρyία του κεντρικου, 
yυμ,νασίου του Λήτλ Ρόκ είς τό 
'Άρκανσω. Ώς γνωστόν, τό σχο
λειον αύτό είχε ,ταύσει λειτουρ· 
yουν κατόπιν της άποφάσεως του· 
'Ανωτάτου Δικαστηρίου περί της. 
ύποχρεωτικης κοινης έκπαιδεύσεως 
λευκων καί νέγρων. Σήμερον δμως 
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.εις τό σχολείον τοΟτο φοιτοΟν 
λευκοί καί νέyροι ανευ έπεισοδ(
,ων. 'Απόδειξις της δμαλης λει
τουρy(ας τοΟ έν λόy� σχολε(ου 

·καt έτέρων άνΘ:λόyων σχολε(ων
εtναι καt δτι δ Τύπος των ΗΠΑ
.ελάχιστα περt αύτων άναφέρει
πλέ::>ν.

'Εν τούτοις, παρ' δλας τάς θε::χ
ματικάς αύτάς έξελ(ξεις, έσημειώ·
eησαν και ετεραι αί δποίαι δεν
στεροΟνται σημασ(ο:ς. Οϋτω, ή βο
_ρεία Πολιτε(α Μα(ην έψήφισε νό
μον άπαyορεύοντα τάς διακρί:,εις

·εις δημοσ(::>υς χώρους ψυχαγωγίας,
iνω τέσσ::χρες αλλαι Πολιτεϊαι ηϋ

, ξησαν τάς κυρώσεις των έναντ(ον
της έφ::χρμοyης διακρίσεων εις τόν
τομέα αύτόν. Σήμερον, ύπc:φχουν

,συνολικως 23 βόρειαι Πολιτειαι
μέ άν.χλοyον νομοθεσίαν.

Άνάλοyοι δμως τάσεις έξεδη
λώθησαν καί εις τόν Νότον, δ
,δποϊος ητο άνέκαθεν ύπέρ τω,
,φυλετικων διακρ(σεωv. Αί τά
σεις αυται έξεδηλώθησαν πρός δια

. φόρους καιευθύνσ.aις. Οϋτω, δ δι-
κηγορικός σJλλοyος μεyάλης πό
λε�ς έδέχθη καί νέyρους δικηyό
ρους ώς μέλη του, ένω ξενοδο

_-χεϊα εις πέντε αλλας μεyάλας πό
λεις δέχονται τώρα νά φιλοξενή-

σουν νέγρους. Είς την Άτλάνταν, .. 
πάλιν, κατηρyήθησαν αί φυλετικαί 
διακρ(σεις είς τάς δημοσ(ας βιβλι- ·· 
οθήκας, ·πραyμα τό δποϊον συμ
βαίνει καt είς 39 αλλας πόλεις τοΟ 
Νότου. 'Εξ αλλου, τόν παρελθόντα 
Μάϊον τό Ά νώτατον Δικαστήριο ν 
έκήρυξεν άντισυνταyματικόν, ν6- ' 
μον έyκριθέντα ύπό της Βουλης 
της Λουϊζιάνας, βάσει τοΟ δποίου. 
άπηyορεJοντο αί άθλητικαt έκδη
λώσεις είς τάς δποίας συμμετεϊχον 
λευκοί καί νέyροι. Είς πολλάς πό
λεις τοΟ Νότου κατηρyήθησαν αί 
διαι{ρ(σεις είς δ,τι άφορα τά άνα
παυτήρια, τά μπάρ, τάς αίθούσας 
άναμονης, ιού:; σιδηροδρομικούς 
σταθμούς κλπ. ΕΤναι, συνεπως, προ
φανές δτι ηρχισε νά τήκεται ό πά
γος. 

Ώς εtπε καί δ 'Υπουργός Δικαι
οσύνης των ΗΠΑ πρό μηνων, , 
«αί ΗΠΑ έπιτελοϋν σημαντικήν πρό- · 
οδον είς τόν τομέα ιων πολιτικων 
δικαιωμάτων. Παρ' δλας τάς άντι
ξοότητας, κάθε ετος τό δποϊον πα
ρέρχεται σημειοϊ εν βημα τφός τά 
έμπρός. Δέν θ� άρyήση ή ήμέ,::>α 
κα3' ην δλοι οί 'Αμερικανοί θά ά
πολαμβάνουν άπολύτου ίσότητος 
ύπό τόν νό,.ιον». 

'Υπάρχουν όκτώ άπαιτούμενα γιά μια ανετη ζωή: 
'Υγεία άρκετή γιά νά εlναι ή έργασLα εύχαρίστησις. 
Εύπορία άρχε.ή γιά τήν κάλυψι των άναγκών. 
Δύναμις άρκετή γιά, τήν καταπολέμησι καt ύπερνLκησι τ;';,ν δυσ

χερειών. 
'Αρετή άρκετή γιά νά έξομολογηται κανεlς τά άμαρτήματά του 

καl νά τά έγκαταλείπη. 
'Υπομονή άρκετή γιά νά μοχθη ).ΙC:tνεlς μέχρις δτου έπιτε4-έση 

κάτι καλό. 
Φιλανθρωπία άρκετή γιά ν' άναγνωρίζη κανείς καl κάτι χαλό 

στον γείτονά του. 
'Αγάπη άρκετή Ύtά νά είναι καν�lς ώφέλιμος στους άλλους. 
Πίστις άρκετή γιά την άπόκρουσι δλων των φόβων σχετικά με 

τό μέλλον. 
ΓΚΑΙΤΕ 

.. . 
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Ύπάpχοuν 'ίσως άνθpωπότητεc; 
και σ' aλλα μακpuνά άστέpια ... 

ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ μας δια
την επικοινωνίαν με τόυς 

πλανήτας ύπηρξαν μέχρι σήμερον 
θεαματικαί, &:λλ' ή Ρωσσικη ε
πιτυχία της εκτοξεύσεως πυραύ
λου ε1ς την Σελήνην καί ή πρόσ· 
φατο� αγγελία τοσ 'Αμερικανικου 
σχεδίου να κάμη το ·ίδιον επί της 
Άφροδίτης πρέπει να είναι πρά· 
γματα ανεπιθύμητα ε1ς. τους εκεί 

.. κατοίκους, εάν 'δmίpχουν τοιοσ
τοι. ΆΑκόμη καt το Ρωσσικον 
κατόρθωμα της αποστολής παρα· 
τηρητου δορυφόρου πέριξ της Σε· 
λήνης με την προοπτικην να' επα� 

: . κολουθήση , Άμερικανικός·11όιοσ- 1 

τqς, ίσως να δημιουργη τόσην 
σύγχυσιν, δσην δημιουργοσν εις 
ήμα\; οί ίπτάμενοι δίσκοι, διότι, 
εν' φ παραδεχώμεθα δτι ζωσαι 

, ύπάρξεις τοσ τύπου της γης δεν 
· ημπορουν νά ύπάρχουν είς την
:. Σελήνην, δεν είναι, εν τούτοις,
:�.-&:πίθανσν νά ύπάρχουν οντα με
'. διανόησιν, χρησιμοποιουντα λε-
t: πτό:-cερα 'σώματα.
\1 , Ήλεκτρομαγνητικα σήματα ε
[ ξαπεστάλησαν &:πο το Τζόντρελ 
ι:ιιπανκ τόσον προς την Σελήνην, 
Ίl:5σ9ν καί την Υ Α

φροδί τtιν,, &η'

ουδεμία σκέψις έγινε περί επικοι
νωνίας με πιθανους κατοεκους_ 
Τά μόνα σήματα που ήκούσθη
σαν ήσαν τά 1δικά μας, τα δποία,.. 
&:φ' ου προσέκρουσαν επί το!). 
ουρανίου σώματος, επαλινδρόμη-. 
σαν. 

Εις .τδ π�ριοδικόν «Ν ature»· 
της 19 Σεπτεμορίου 1959 δύι> 

επιστήμονες του Πανεπιστημίου, 
Κόρνελλ εφιστοσν τ'rjν ·προσοχην
επί του αντιθlτου ενδεχομέvου,, 
δτι κάτο1κοι άλλων πλανητων .. 
προηγμένοι τεχνολογικώς, είναι: 
πιθανον να &:ποστέλλούν νοήμονα 
'σήματα. Οί εν λόγφ επιστήμονες 
&:σχολουνται με άλλους πλανήτας 
άλλων συστημάτων εξω του ιδι
κοσ μας ήλιακοσ συστήματος. 
ε1ς &:ποστάσεις πέριξ των δέκα 
ετων φωτός. Μελετουν το μήκος. 
των 'κυμάτων της ακτινοοολίας: 
που θά εlσχωρουσε κα.λλίτερα.. 
εις την ατμόσφαιραν καί προτι
μουν τα ήλεκτρομαγνητικιi κύμα
τα, ιδίως τα των 21 έκαηστων
ήλεκτρομαγνητικης �κπομπης ύ
δρογόνου, ενα είδος «τυποποιημέ
νου πGΙΙγκοσμίως». <Υπολογίζουν 
ακόμη δτι καί αί δυνάμεις εκ-

... 
... 

'Από τό «Theosophical J ournal:., Λονδίνον 
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-πομπής, πού θα ήμποpούσα:μεν
να χpησιμοποιήσωμεν, θα εδιδα:ν
σ·ήμα:τα: από &:ποστάσεως δέκα: ε
τών φωτός, tΙΧ δποία: είνα:ι δυνα:
-τόν να συλληφθοσν μέ τό μέγα:
ήλεκτpομαγνητικόν τηλεσκόπιον
τό δποίον χα.τεσκεύα:σε τό Χη·
•JJ.είον 'Ερευνών του Να:υτικοσ
των Η.Π.Α., αν οχι με το μηχά
νημα. του 'l'ζόvτpελ lVJ πάvκ. 'Όσον
&:φοpα τήν φύσιν του μηγύμα:τος,
1tpοτεί νουν, διΙΧ τας πιθα:νωτέρα.ς
συvεπεία:ς, μικρόν &:pιθμόv δονή
σεων διΙΧ ΥΙΧ καθορίσουν εύκολώ-

, J , -τεροv τον τεχνητο του χα:pα:κτη-
ίρα. Πpο'3λέπουν επίσης επα:vάλη
ψιv παντός μηνύματος, &:λλα
εντός μιας περιόδου ή δποία. ύπο
λογίζετα:ι ε1ς ετη μάλλον, πα:pα
ε1ς οpα:χύτεpα. χpοvικ-χ διαστή
μα:τα., οα:σιζόμεvοι ε1ς τό εvδεχό-

δ δ' θ' 'λ β' 
, ·μεvοv, τι εν α: ε αμ ανετο α:·

1tάvτησις προ της παρελεύσεως 
•μιας δεκα:ετία:ς ( δ απαιτούμενος
χρόνος διΙΧ την μετα6ίοασι·ι του
φωτός η των ήλεκτp,ομχγvητι
κωv κυμάτων}. 'Ομοίως &:να:φέ
ροvται ήλια:κΙΧ συστήματα: -τα
όποια είναι πιθανόν ΥΙΧ εχουν κα:
ταλλήλους πλα:νήτα:ς καί τό αρ·
-θpov τελειώνει με μία:'/ εκκλησιv,
δτι α:ί συστάσεις α:ύτα.ί δεν πρέπει
vά &:ποpριφθοσv ώς άπλός επι
,στr;μονικός μσθος.

Οί θεόσοφοι ίσως να θεωpουν 
-lt:ρελη την 1δέα.ν της ύπάpξεως
.ένός άλλου πολιτισμοσ ε1ς τό
σύμπα:v, δ δποίος vά δμοιάζη με
-τον ιδικόν μα:ς, τόσον ε1ς την πε
ιριέργεια.ν περί τqσ δια:στήμα.τος,
<Sσov κα:( ε1ς τηt τεχνολογικηv
1tpόoδov. 'Ίσως πολλοί vά εvόμι·
ζαv δτι θά έχpησιμοποιοσντο λε-

1 

πτότεpα: μέσα: έπικοι vωνία:ς ώς 
λ.χ. της vοεpας τηλsπα:θείας. Τό 
κακόν ε"ίvαι δτι γνωρίζομεv τόσdv 
ι3λίγα περί α:ύτης, ωστε εlvαι εν
δεχόμενον νΙΧ φ:χvτcισθωμεv πρά
γματα: &:δύvα:τα. 'f πάpχουv αν· 
θpωποι οί δποίοι 1σχυpίζοντ.α.ι/5τι 
ήλθον ε1ς τηλεπα.θητικηv έπικοι_. 

vωvία:v με &λλους μα:κpυvούς κό
σμους. 'Αλλά ύπάpχει πράγματι 
κα:μμια πιθανότης δτι ·ή σκέψις 
ήμποpεί v3: &:κτινοοcλήση δια vά 
μετα::ρεpθη ε1ς δια.πλα.vητικάς &:πο
στάσεις και είς &:πωτάτους ξένους, 
άνευ αραιώσεως κάτω του δρίου 
της λήψεως; 'Επί τέλους, ϊσως 
α:ύτοί οί επιστήμονες νά εύpίσκων
τα:ι ε1ς τον ι3pθόν δρόμον. Κα:τα 
,}, , ,,}, ',δ 1 

τ,1ν α:ποκpυφιστικ,1ν πα:pα: οσιν,
κάτι, δπως τό ανθρώπινον σχημα, 
εΙvα:ι μαλλο\ι πα:γκόσμιοv κα.ί 
άλλα:ι &:νθpωπότητες, κ:χτά κά
ποιον τρόπον, πρέπει νά εύp(· 
σκωντα:ι ε1ς τον ίδιον'δpόμοv, δ
πως ήμείς, διΙΧ vά επιτύχουν τον 
έπιδιωκόμεvον σκοπόν. 'Από τήν 
ύλικήν πλευράν αί τεχνολογία:ι 
μόνον έπί των ύλικων ουσιών κα.ί 
των νόμων της φύσεως ήμποpουν 
ΥΙΧ στηριχθοσν και εχομεν έπιστη
μονικάς &:ποδείξεις δ'tι ε [ να:ι πο
λύ πα.ρόμοι:χι ε1ς άλλα: μέρη τοσ 
σύμπα:ντος. 

'Ίσως λοιπόν ΥΙΧ επpεπε τά 
ήλεκτpομαγνητικά τηλεσκόπιά 
μα:ς νά προσέχουν μήπως ·συλλά
βουν τοιqυτα: σήμα:τα:. Κα:ί δπως 
συμπεpα:ίνουν οί ι συγγpα:φείς: 
«Είναι δύσκολος ή εκτ(μησις της 
πιθα.νότητος τη;; επιτυχίας, αλλ, 
αν δεν έρευνήσωμεν ποτε, ή πιθα
νότης της επιτυχία:;; είναι μη-
δέν». 

' ι 
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Ή π ο μπή των Μ�γω� 
(άrτο τήν Φλω,:)εντιανήν τοιχοypαφιαν του Μπενέτσο 

ΓΊ<οζιώλη- ανω ά.)ισrερά, Πλήθων ό Γε:1ιστός) 

'Εκ της συλλογης τού Κα{)·ηγητοu Άγγ. Προκοπίου 

Ο ΠΛΗΘΩΝ Ο ΓΕΜΙΣΤΟΣ 

καi οί «Kpvtpoi M5=Xyo1» τοv Μvστρα 

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Αυτοκρατορία
, εΤχε τrιά yύρει προς τή δύση 
-της. Τά βαρβαρικά στίφη ησαν εξω
,άπό. τίς πόρτες της Βασιλευούσης.

Ό άέρας της Κωνσταντινουπό
λεως μύριζε άποσ.;νθεση, ή παρα
κμή εΙχε εισδύσει παντου. Ό μονι:;
_)(ος Ίωσήφ,�ό ΒρυέννLίος διάβασε, 

τοϋ Θεμ. Κοuτσομητοποόλοu 

μια μέρα, μπροστά στον Αυτοκρά
τορα 'Ιωάννη στο παλάτι των Βλα
χερνων εν.:ι: λόyο του, δπου ύπάρ
χουν οί φράσεις: 

«Πονηραί αί ήμέραι, των χρόνων 
τά τέλη, το yηρας του κόσμου, ή . 
έκθυμία του σύμπαντα:;... 'Ολόσω
μος ή πληγή, ή νόσος καθολική, 
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χαλεπόv τό τραΟμα, άπαραμύθητος 
ή συμφορά και παρακλήσεως πά· 
σης μείζων, παραvαλώθημεν, άπο· 
λώλαμεν, διαπεψωνήκαμεν και ώς 
τραυματίαι �δη και παράπληγες ή· 
μων αύτων εξω γεγόναμεν ... Κύ· 
κλι+> και πανταχόθεν ή τοΟ ΘεοΟ 
όργή άφικνε'ίται:.. 

Ή 'Ελληνική ψυχή έγκατέλειπε 
'!{ιά την Κωνσταντινούπολη ... 

ΠοΟ καλύτερα θά μποροΟσε νά 
στήση τό νέο της κάστρο: 

Κοντά στην άρχαία Σπάρτη. 
Πραγματικά, δ Μυστρας στάθηκε ή 
πρωτεύουσα της νέας προσπαθείας 
της Έλληνικης ψυχης. 

Καθώς άναψέρει τό «Χρονικόν 
τοΟ Μορέως:., δ Γουλιέλμος Βιλ
λαρδουίνος «εδρεν βουνίν πα�ξε· 
νον άπόκομμα εtς ορους, άπάνω 
της Λακεδαιμονίας κανένα μίλλιν 
πλέον. Διά τοΟ άρεσεν πολλά νά 
ποιήση δυναμάριν, ωρισεν άνω ε[ς 
τό βουνίν εκτισαν ε.να κάστρον 
κα! Μυζηθραν τ' ώνόμασαν, διότι 
τό εκραζαν οϋτως� 

'Αναγκάσθηκε ομως δ Γουλιέλ· 
μος Βιλλαρδουίνος, μετά τήν μάχη 
της Πελαγονίας, τό ψθινόπώρο τοΟ 
1258, οταν συνελήφθη άπό τόν Μι
χαήλ Παλαφλόγpν, νά ,έξαγοράση 

\ τήν έλευθερία του παραδίδοντας 
εις τόν αύτοκράτορα τά κάστρα 
της Μονεμβασίας, της Μεγάλης 
Μα-ίνης, τοΟ Γερακίου, καί «τό 
τρίτο κι' όμορφότερο, τοΟ Μυζη
θρα τό κάστρον�. 

Στό τέλος'τοΟ 1348 δ Δεσπότης 
Μανουήλ Κατακουζηνός βρισκόταν 
στην Πελοπόννησο. Άπό τό χρό
νον έκε'ίνον άρχίζει ή μεγάλη έπο
ΧΤJ τοΟ Μυοτρα καί τότε φτιάχτη
καν ο! θαυμάσιες τοιχογραφίες της 
Περιβλέπτου πού περιλαμβάνουν 
ύπερκόσμιες μορφές. 

Τόν Μανουήλ, πού εμεινε δεσπό· 
της 32 χρόνια, διαδέχθηκε, οταν 
πέθανε τό 1380, δ άδελψός του 
Δημ ήτριος, μετά τόν t:Jάνατο δε 
καί αύτοΟ τό 1384, δ Θεόδωρος 
Παλαιολόγος, γιός τοΟ tχύτοκρά· 
τορος Ίc...άννου καί άδελψός τοΟ 
αύτοκράτορος Μανουήλ. 

Ό θεόδc..::ρος εδειξε μεγάλο θάρ
ρος, fιρθε ώστόσο καί μιά στιγμή 

οπου έλύγισε. Μετά τ!ς · φοβερεc; · 
έπιδρομές των Τούρκων στην Πε· 
λοπόννησο στά 1387, 1388, καl 
1395, δ δεσπότης Θεόδωρος; άψοϋ: 
προσπάθησε νά έξασψαλίση τή συν· 
δρομή της Βενετίας, άπεφάσισε νά. 
έπικαλεσθη την βοήθεια των Ίω-

. αννιτων 'Ιπποτών, πουλώντας με
ρικά άπό τά πιό πολύτιμα κάστρα. 
κα! πτολίεθρα τοΟ δεσποτάτου του. 
Στό τέλος, κι' αύτόν τ_όν Μυστρα 
uοταν ομως πηyαν οί πληρεξού• 
σιοι τοΟ Τάγματος νά παραλάβουν
τό Μυστρα, δ πληθυσμός τούς ύ· . 
πεδέχθη μέ λιθοβολισμό. Ό Μυ
στρας ε{χε γίνει �δη άπό τότε τό 
κάστρο ,;ης έλληνικης ζωης. Τά: 
:γεγονότα· αύτά σημειώθηκαν τό 
14CO. Ε{χε άρχίσει νά πνέη άνεμος.. 
ήρωίκης άψροσύνης. 

Τό 140? πέθανε δ Θεόδωρος.. 
Παλαιολόγος χωρ!ς παιδιά καί τόν 
διεδέχθη δ γιός τοΟ άδελφοΟ του• 
αύτοκράτορος Μανουήλ, δ Θεόδω
ρος, δ δεύτερος δεσπότης τοΟ Μο
ρέωε;. Τό 1444 έγκατεστάθη στόv

Μυστρα δ Κωνσταντ'ίνος ώς δεσπό· 
της. Κατά την έποχή, έκείνη, ε.να 
άσrέρι πρώτου μεγέθους εΙχε ψα
νη στό πνευματικό στερέωμα, ενcχ. 
άστέρι μέ έκθαμβωτική λάμψι, άπ' 
αύτα· πού· εχουν τήν ξεχωριστή ίδι· 
ότητα νά δδηγοΟν τούς μάγους. 
καί Ινά φέρνουν τά βήματά τους.. 
στό μέρος οπου κάτι μεγάλο γεν· 
νιέται. Τό άστέρι αύτό σημάδεψε 
τόν Μυστρα. Στάθηκε πάνω σ' αύ
,;όν καί σπινθ11ροβόλησε μέ ολΤ}: 
την λάμψι του. "'Ηταν δ Γεώργιο'ς. 
Γεμιστός η Πλήθων ,τού άναζήτη
σε καταφύγιο στό Μυοτρα, οταv· 
οί διδασκαλίες του στην Κωνσrαν· 
τινούπολι προκάλεσαν τήν άντίδρα·· 
σι της έκκλησίας. 

Τόν Πλήθωνα δέν τόν έκαλοΟσε 
κανένας μέ τ' ονομά του. �ολοι, 
τόν ελεγαν «δ φιλόσοφος� καί θε· 
ωροΟσαν οτι κανένας άλλος δέv
μποροϋσε νά διεκδικήση την όνο
μασία αύτή. Ό Βησσαρίων, πού 
μαζί μέ τόν 'Ισίδωρο μητροπολίτη 
Μονεμβασίας καί άργότερα ΚιέβοL? 
καί άρχιεπίσκοπο της Ρωσίας, η
ταν δ πιό άγαπητός μαθητής τό� 
Πλήθωνος, ελεγε γι' αύτόν: 

.. 



fl 

r:: 

t, 

!, 

.� 

ΙΛΙΣΟΣ 49 

«ου μετά Πλάτωνα- έξηρήσθω
δέ 'λόγου 'Αριστοτέλης - σοφώτε
ρον ούκ εφυσεν ή 'Ελλάς». 

.,Ηταν γιός του Δημητρίου Γεμι
στοίJ πρωτονοτάριου της έκκλησί· 
ας της 'Αγίας τοίJ-θεοίJ Σοφίας, ή 
δε οικογένειά· του εtyε άναδειξει 
και αλλους άξιωματούχους της έκ
κλησίας. 

Πηγή'πληροφοριων γιά τόν Πλή
θωνα άποτελοίJν οι πολεμικές του 
Γεωpγίου Σχολάριου, δ δποίος 
μετά ΊήV αλωσι της Πόλης εγινε 
Πατριάρχης Γεννάδιος. Μαθητής 
στην άρχή του Πλήθωνος, τόν κτύ
πησε άργότερα. 

Κατά τόν Σχολάριο, δ Πλήθων 
νεαρός εφυγε άπό τήν Κωνσταν
τινούπολι καl πηγε στήν 'Αδρια
νούπολι, δπου εtς τήν αύλή 
του Σουλτάνου της η ταν /fνας 'Ι
ουδαίος όνόμαι ι Έλισσαίος, δ 
δποίος στό βάθος ηταν <ι:Έλληνι
στής» καl αύτός τόν έμύησε στά 
δόγματα του Ζωροάστρου καl τlς 
διδασκαλίες των 'Ελλήνων. 

'Υπολογίζεται δτι πfiyε στήν 
Άδριανούπολι τό 1380, σέ ήλικία 
20 χρόνων. Είκοσι ώς είκοσιπέντε 
χρόνια άρyότερα, τόν Έλισσαίο 
τόν εκαψαν ζωντανό, κατά πασαν 
πιθανότητα οί Δυτικοί, μέ τό πρό
σχημα δτι ηταν άφιερωμένος στή 
μαγεία. 

Τό 1390 γύρισε δ Πλήθων στήν 
Κωνσταντινούπολι καl συνδέθηκε 
μέ τόν Δημήτριο Κυδόνη καl τόν 
Μανουήλ Παλαιολόγο. Έδίδαξε 
γιά μερικά χρόνια σιήν Κωνσταντι
νούπολι καl δ Πατριάρχης, στά 
1405, πειράχτηκε άπό τήν στροφή 
του φιλοσόφου στό άρχαίο 'Ελλη
νικό πνείJμα καl tδιο.ίτερα στόν 
Πλάτωνα. 'Εγκατεστημένος στήν 
κοιλάδα του Εύρώτα, έφήρμοζε τό 
λακωνίζειν καl μιλοίJσε έπιyραμ
ματικά. 

UΟπως άκριβως καί δ Πλάτων, 
δέν θεωρ::,Gσε σωστό νά γράφη ε
'νας φιλόσοφος, παρά μόνον δ,τι 
ηταν άναγκαίο νά διευκολύνη τήν 
άπομνημόνευση καl τήν προφορική 
άπό γενεά σέ γενεά παράδοση 
των όύσιαστικων σκέψεων καl λό
γων. Ή πραγματεία του Πλήθωνος 

<ι:Περl ων 'Αριστο,;έλης προς Πλά
τωνα διαφέρετςχι» Έtναι Ιfνα πρότυ
τrο μνημοτεχνικης. Δέν ξεφεύγει 
άπό τήν άρχή δτι δ φιλόσοφος 
θέλει άκροατή καί οχι άναγνώστη. 
Στήν πρα-yματεία του αύτή, βάζει 
τόν Πλάτωνα παραπάνω άπό τόν 
Άριστοτέληι Γιά τόν Πλάτωνα 
καl τόν Πλήθωνα, δ θεός εΤναι ή 
αtτία των αtτίων, εtναι ή τιρουπόθε· 
σις δλων των «είδωV», δηλαδή δ
λων των ίδεων, δλων των αιωνίων 
πρωτοtύπων" δ χρόνος καl δσα 
συμβαίνουν στόν χρόνο εtναι άπλα 
είδωλα. Παίρνει θέσι γνήσια Πλα· 
τωνική, θεωρωντας τόν θεό ώς τήν 
προυπόθεσι δλων των εtδων καί 
αίτιων διαφωνωντας μέ τόν 'Αρι
στοτέλη, δ δποίος, <-άξιοί γίγνε
σθαι των γιγνς,μένων τινά καί αι
τίου χωρίς». 'Ισχυρίζεται, έν τού
τοις, δτι άξίζει νά διαβάζωμε τά 
βιβλία του 'Αριστοτέλη, άρκεί νά 
ξεχωρίζουμε τό χρήσιμο άπό τό 
αyρηστο. Πάνω σ' αύτά άπάντησε 
δ Γεώργιος Σχολάριος μέ ενα άπq 
τά πιό σημαντικά φιλοσοφικά βι
βλία του, προσπαθωντας ν:.1 δείξη 
δτι δ Πλήθων στίς κρίσεις του. γιά 
τόν 'Αριστοτέλη εtχε αδικο. Περι
έλαβε δέ καl ύπερβολές καl φρά
σεις ύβριστικές γιά τόν Πλήθωνα. 

«Αύτός δέ - ό Πλήθων - μηδέν 
ποτέ είς φιλοσοφίαν μέγα συγyρα· 
ψάμενος, νυν όψέ τάς περί ' Αριστο
τέλους ετεκε βλασφημίας» ... Άναγ
κάσθη..-ε δ Πλήθων νά έγκατα· 
λείψη τήν βασική του θέση άπέναν· 
τι του γρατrτοίJ λόγου καί νά γρά
ψη τό μεγάλο βιβλίο «Νόμων συγ
γραφή}). ΆφοίJ εtχε πεθάνει πιά δ 
Πλήθων · καί εtχε πέσει στά χέρια 
των Τούρκων ή Πόλις, δ Γεώργιος 
Σχολάριος ώς Πατριάρχης Γεννά
διος, παλαιός άκροατής του Πλή
θωνος, εδειξε τήν δύναμή του καί
γοντας τό βιβλί::, του Πλήθωνος, 
διότι τάχα έπιχειροίJσε νά άναστή
ση τούς άρχαίους θεούς. 

Ό Πλήθων γράφει εtς τό περί 
θεων κεφάλαιον της «Ν6μων συγ
γραφης». 

«θεέ, παγγενέτορ, πανυπέρτατε, . 
εξοχε, παμμέγιστε ΒασιλείJ, ϋψιστε, 
πανοικτίρμον, φ!λανθρωπότατε, μό-
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νε καί συ,.ιπαθέστατε ... ». 
Δέν χρησιμοποιουσε άrτό τούς 

άρχαίους μύθ:ιυr, παρά μόνον δ
σους ύπηρετου:,αν τήν άρετή. Χρη
σιμοποιουσε τούς άρχαίους θεούς 
καί ηρωες ώς ύλικό yιά ηθικές άλ· 
ληyορίες καί παραβολές, δπως δ 
Μέγας Βασίλειος εtς τήν πρα,yμα· 
τεία του «Πρός τούς νέους, δπως 
αν έξ έλλη ικων ώφέλοιντο λό· 
yωv» παρουσί-:χσε τόν 'Οδυσσέα ώς 
παράδειyμα άJετης. 

Ή «Νόμων συyyρ:χφή» περιελάμ· 
βανε τρία βιβ\ία, διεσώθησαν δέ 
μόνον άποσπάσματα. Γράψοντας 
«περί διαπορας των περί μεγίστων 
άνθρώποις δοξ'7>ν» δ Πλήθων άνα· 
φέρει τήν σ.;yχυση πού έπικρατεϊ 
στά ΠVcύματα των ανθpώl(ωV yιά 
τίς μέyιστες των ανθρώπών δοξα· 
σίες καί μας λένει δτι δ άνθρωπος 
άπό τήν φJση εΤν:χι πλασμένος νά 
ζη εύ5αιμόνως. Ώστόσ:ι, δ δρόμος 
,τού διαλέγει δ καθένας yιά τόν 
κοινό σκοπό, είναι δια:ψ::φετικός. 
"Αλλοι άναζητουν τήν εύτυχία 
σrήν ή5ονή, άλλοι στό χρημα, άλ· 
λοι στή δόξα, καί άλλοι στήν άρε
τή. 'Αλλά καί ή άρετή δέν εχει τό 
!διο νόημα yιά δλους. "Αλλοι vo·
μίζουν δτι yιά νά γίνουν ένάρετοι
-πρέπει νά αποψύyουv τή μάθηση
καί τίς σπουδές. "Αλλοι πιστεύ:Jυν
άντίθετα δτι ή μελέτη καί ή μά·
θηση προάyουν τήν άρετή. "Αλλοι
άναζητουν τήν αρετή είς τήν έσχά·
τη φτώχεια, άλλοι δέ τήν θεωροϋν
ασυμβίβαστη μέ τόν μέτριο πλοίJ
το.

Ή φιλοσοφία, yιά νά μας έξαyά· 
yη άπό αύτή τή μεγάλη σύγχυση, 
γράφει δ Πλήθων, πρέπει νά έξε· 
τάση «Τί ποτ' έστίν άνθρωπος καί 
τίς ποτέ ή φύσις τε αύτου κ6:i δύ· 
ναμίc: έστιν». Άναζητεϊ τήν μέθο· 
δο πού μπορεϊ νά μας δδηyήση 
στήν αλήθεια. ;ομολοyεϊ δέ δτι 
δέν εχε1 νά πη τίποτα περισσότερο 
άπ' δ,τι εΤπαν οί παλαιοί καί άνα
φέpει τόν Ζωροάστρη, τόν Μίνωα, 
τόν Λυκουρyο, τόν "Ιψιτο καί Νου
μα, τούς σοψούς των Βραχμάνων 
καί Ίνδων, τούς μάyους των Μή· 
δων, τούς Δωδωναίους ίερεϊς καί 
-πολλούς άλλους, τέλος δέ αναφέ·

ρει «'Επί δέ πασι τούτους Πu9α· 
yόραν τε καί Πλάτωνα�>. 

'Από τό δεύτερο βιβλίο δυστυ· 
χως δέν διεσώθησαν ι'ά δύο πλέον 
ένδιαψέροντα κεφάλαια «Περί άθα· 
νασίας ψυχης της άνθρωπίνης» καί 
«περί της παντός άϊδιότητος». Άλ· 
λά, άπό έπιστολή του Γενναδίου 
πρός τόν εξαρχο 'Ιωσήφ μαθαίνο· 
με δτι δ Πλήθων έδίδασκε τήν αί· 
ωνίαν μετεμψύχωσιν των άνθρώπων. 

'Από τό τρίτο βιβλίο διεσώθησαν 
έννέα κεφάλαια. Στό τελευταϊο, τό 
έπιyραψόμενον «έπινομίς», σέ συμ· 
πέρασμα γράψει: 

« ... τά περί της φύσεως ήμϊν της 
του ανθρώπου αποδεικνύται, ώς έκ 
δυοϊν δ yε άνθρωπος σύνθετος ε· 
σrιν εtδοϊν, του τε θηριώδους καί 
θνητου, του άθανάτου τε καί τοις 
θεοϊς συyyενους>>. Που βρίσκεται 

. λοιπόν ή εύ5αιμονία του άνθρώ· 
που; Ή εύδαιμονία, μας λέει δ 
Πλήθων, βρίσκεται σrήν έκτέλεση 
�ράξεων πού ανταποκρίνονται 
στή θεία του Φύση. «Έκ πράξεων 
τfi τrρός θεούς συyyενείςχ τrροση· 
κουσων τfi αποδόσει!». Ό Πλήθων 
ελαβε μέρος στίς συνόδους της 
Φερράρας καί της Φλωρεντίας, δ· 
που έξεδη λώθη ώς άνθε νωτικός. 

Γιά τόν Πλήθωvα καί τούς συ· 
νερyάrας του, αί, δύο σύνοδοι yιά 
τήν ενωση των έκκλησιων ησαν μέ
σον τrρός δημιουργίαν μιας άλλης 
Εύpωτrαϊκης τrνευματικnς ένώσεως. 
Τό τrρωιο βημα yιά τόν σχηματι· 
σμό ,μιας εόpύτ-ερης τrνευματικης 
άλληλεyyύης, ένός διεθνους μυ· 
στηριακου συνασπισμου μέ κέντρα 
συντονισμου καί άκτινοβολίας της 
Πλατωνικης σκέψεως σ' δλη τήν 
'Ιταλία. 

�οπως μαθαίνομε άπό πολεμικές 
του Γεωργίου Σχολάριου, πρό της 
λήξεως της πρωτοβουλίας από μέ· 
ρους των ψιλοσόψων του Μυστρα 
yιά τήν δημιουργία της Εύρωπαϊ· 
κης τrνευματικης ένώσεως, ή τrλα· 
τωνική σχολή του Μυστρα άποτε· 
λουσε μιά μυστική «φατρία», πού 
«συνωμοτουσε» yιά τήν διεθνη άνα· 
γέννηση των Έλληνικων μυστηρίων 
καί τήν έτrαvαψορά των δοξασιών 
του Πλάτωνος, του Πυθαyόρου, 
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-ταQ Ζωροάστρου και των Μάyών
-της Χαλδαίας και της τφοχριστια·
νικης άνατολης. Ή προσπάθεια
-των «Κρυψων Μάγων του Μυστρα»
-yιατι ετσι έλέyετο ή μυστική
.'έταιρία - έπιβε�άιώνεται άπό τά 
κείμενά τους και τις πράξεις τους. 
Σπουδαϊο στοιχεϊο άποτελεϊ μιά 

--τοιχογραφία των τριων μάγων, 
-πq) ζωγράφισε δ Μπενέτζο Γκο· 
ζιόλη στόν Φλωρεντινό παρεκκλή· 
-σιο των Μεδίκων, με θέμα Π\:Χpμένο 

-από τήν ένωτική σύνοδο τοΟ 1439
καί στήν δποία μας άποκαλύπτε·
-τ:αι ενα σύμβολο άπό τά μυσrήριά
·-τους καί διάφορες σπουδαϊες μορ·
,ψές, μεταξύ τωv δποίων ή τοΟ
Πλήθωνος, πού ηταν τότε 78 χρό

.ιων, τοϋ Βησσαρίωνος, με τό ρά
σο τοϋ Βασιλιανοϋ καλόyεροv,
πού διετήρησε ακόμα καί δταν s
-yινε καρδινάλιος του Βατικανοϋ,
-τ:οϋ 'Αρyυροπούλου, μαθητοΟ του
nλήθωνος, δ δποϊος μαζύ με τόν

-<,ύμανιστή Μαρσιλία Φιτσϊνο ώρyά·
νωσαν καί καθωδήyησαν τήν Πλα·
-τωνική 'Ακαδημία στή Φλωρεντία.

Τό σύμβολον, τό δποϊο μας α·
--ποκαλύπτει ή τοιχογραφία εΙναι
·--ιό σημεϊον αναγνωρίσεως των με·
λων της 'Εταιρίας του Μυστρα καί

.tv συνεχείQ των ύπολοίπων μελων
στήν Ευρώπη. Τό σημεϊον αναyνω
ρ(σεως άποτελεϊ μιά χειρονομία,
συνισταμένη είς τήν ενωση τοϋ με
,σαίου με τόν παράμεσ:, δάκτυλο.
'Ένας άπό τούς· αναπαρισταμένους
.εtς τήν τοιχογραφία, μέσα άπό τό
-πληθος πού ύποδέχεται τόν Πατρι
όρχη 'Ιωσήφ, σηκώνει τό χέρι του
καί κάνει τό συμβολικό σημειο
-της ένώσεως. Τό σημεϊο αυτό τό
,-απαντοϋμε καί είς τό μυστηριωδες
-σχημα της άνοικτης παλάμης έπί,
--ιοϋ στήθους των ίερωγ καί κοσμι-

' -κων προσώπων των πινάκων τοϋ 
Τκρέκο. 

'Εάν καί δ Γκρέκο, ηταν μέλος 
της έταιρίας των «κρυψων Μάγων» 
δεν εΤναι βέβαιον, διότι δ Παπι
-σμός έψρόντισε με έπιμέλεια νά 
..έξαψαν[ση κάθε στοιχεϊο. Είναι δ
μως βέβαιον δτι μετά τήν πτωσι 
-τ:οϋ Μυσrρα στά χέρια των Τούρ
:κων πολλοί άπό τούς μύστας κα· 

τέψυyαν στήν Κρήτη. Καί πιθανόν 
νά άνηκε καί δ πρόδρομος της 
Κρητικης ζωyραφικης Μιχαήλ Δα· 
μασκηνός σ' αυτήν τήν έταιρία. 

Ό αλλος από τούς πρωταyωνι
σιάς της σπουδαίας αυτης κινήσε
ως, δ Βησσαρίων, πού προσεχώρη
σε στόν καθολικισμό, εyινε καρδι
νάλιος καί παρουσιάσθηκε δύο φο
ρές σάν ύποψήφιος πάπας, με τήν 
έπιθυμία νά άρχηyεύπη σε μιά 
σταυροφορία yιά νά βοηθήση ι ήν 
έξαψανιζόμενη αυτοκρατορία τοϋ 
Έλληνισμοϋ, παρά τήν έπιφανη 
θέση του στή δυτική έκκλησία, πα
ραμένει στό βάθος της συνειδήσε
ώς του ενας ίεροψάντης των Έλ
ληνικων μυστηρίων τοϋ Μυστρα 
κι' ενας πιστός μαθητής τοϋ Πλή
θωνος. Ή έπιστολή πού εyραψε 
στά παιδιά τοϋ Πλήθωνος μετά 
τόν θάνατο τοϋ πατέρα τους, μας 
αποκαλύπτει τόν Βησσαρίωνα δ
παδό της δοξασίας της μετεμψυ· 
χώσεως, πού τήν καταδικάζει με 
φρίκη ή καθολική Έκκλr,σία. 
Γράψει στήν έν λόy� έπιστολή 
ό Βησσαρίων: «Ή ψυχή τοϋ Πλά· 
τωνος ξαναγυρίζει στή γη yιά νά 
λάβη τό σωμα τοϋ Γεμιστοϋ καί νά 
ξαναρχίση τή ζωή μαζί του». 

Φαίνεται λοιπόν, δτι ό Βησσαρί-' 
ων δεν εΤχε ξεχάσει τόν δρκο των 
Έλληνικων μυστηρίων του Μυστρα. 
Κι' εμεινε πιστός στόν Πλήθωνα, 
κάτω άπό τό ράσο τcΟ καρδιναλί
ου 

Στήν Δύση δ 'Αριστοτέλης ηταν 
γνωστός άπό ιίς μεταφράσεις καί 
τά σχόλια των 'Αράβων καί των 
'Εβραίων. Με τήν έρμηνεία τοϋ 'Α· 
βερρόη δ 'Αριστοτελισμός ώδηyοΟ· 
σε στόν ύλισ�ό καί όλόκληρη ή 
σχολαστική φιλοσοφία των Μεσαι
ωνικων πανεπιστημίων καί της 'Εκ
κλησίας είχε ποτιστη άπό τό πνεΟ
μα του. Ή κριτική τοϋ Πλήθωνος 
κατά των αβερροϊστων κτυποϋσε 
έμμέσως καί τόν σχολαστικισμό 
καί τό δογματισμό της 'Εκκλησίας. 

Αυτόζ είναι δ λόγος πού δ Γε
ώργιος Σχολ'άριος κατέιφινε τόν 
Πλήθωνcc, yιά ν:χ ύπερασπιστη τήν 
παράδοση του 'Αριστοτελισμο Ο 
στά γράμματα της έ'<κλησί-:χς. Άλ-

,; 
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λά ή άντεπίθεση δεν άνεχαίτισε τη 
διάδοση της Πλατωνικης Lδεαλι, 
στικης φιλοσοφίας στη Δύσι. Με 
τίς 'Ακαδημίες της Φλωρεντίας, 
της Ρώμης καί της Νεαπόλεως, δ 
,τλατωνισ!:,Ιός του Πλήθωνος άνενέ
ωσε τήν Lδεολοyία της δύσεως καί 
έξησψάλισε στόν ούμανισμό τόν 
θρίαμβο του ΙΕ' αLωνος, τόν θρί
αμβο της 'Α ναyεννήσεως. 

UΟπως άναψέρει ή έλληνικη Τε
κτονικη έyκυκλοπαιδεία, ή έταιρία 
των Μάyων του Μυστρα, εyινε, με· 
τά ά,τό λίyο, τμημα των Ροδο
σταύρων καί κατα τό:ς έρyασίας 
των σι Μάyοι έψορουσαν στολές 
δμοιες με την στολή των Ίεροεξε
ταστων. Συνδυάζοντας δλα αύτό: 
τά στοιχεια μπορουμε νό: συμπε
ράνωμε δτι, αύτό πού προσέφερε 
ή Εύρώπη στην 'Ελλάδα τόν πε-, 
ρασμένο αLωνα με τήν μορφή του 
Τεκτονισμου, δεν i'°Jταν κάτι νέσ, 
άλλά έκεινο πού δ Μυστρας . εΙχε 

\ 

* 

τψοσφέρει στην Εύρώπη �δη άπα ..,. 
τόν 15ον αtωνα. 

uΕνδεκα μηνες πρίν πέση ή· ,Βα
σιλεύουσα, δ Πλήθων πέθανε σ'τ:όv
Μυστρα. 'Αργότερα δ Πάμψώ..ο 
Μαλατέστα πιστός μαθητής τοί, 
Πλήθωνος καί μύστης των κρυ1>ων 
Μάyων, ώς άρχηyός των στρατιω-
τικων δυνάμεων της Βενετίας χτύ
πησε τούς Τούρκους στό Μωρηά. 
μπηκε στό Μυστρα, ξέθαψε τό: λεί:
ψανα του Πλήθωνος καί άψου τά 
τύλιξε σε σινδόνι τό: έπηyε στηv 
'Ιταλία, yιό: νό: τό: άποθέση στην ώ
ραία σαρκοψάyο, πού κείτεται εξω
άπό τό: τείχη της Μητροπόλεως 
του Ρίuινι. 

Ή 'Ιστορία δεν άκολούθησε τίς 
έλπίδες του μεyάλου Μάγου της_ 
Σπάρτης. 'Έμεινε δμως ή σκέψη 
του πολύτιμο φως yιά την Εύρω-
π αΊκή Άναyέννηση, πού τόν έδι- • 
καίωσε καί τόν άνεyνώρισε ώς κο
ρυψαιο διδάσ,<αλο. 

\ 

\ 

Ό Τσεκοuγκ έρώτησε αν ή έπιβαλλομένη συμπεριφορά των άν
θρώπων στη ζωη μπορεί vά διαη)1tωθη μέ μ L α λέξι μοναχά. και /,
Κομφοόκιος άπήντησε: «'Ίσως εΙναι ή λέξις ά μ ο ι β α ι ό τ η  ς. Μη� 
-πράττης στοuς άλλους αότο ποu δέν θέλεις νά πράττουν και οί άλ-
λοι σέ σένα». t· 

�. ,.) .:
, , ,,,.. 
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Διδασκάλου και Μαθητοσ 

Είπε δ μ(Χθητης στο Δάσκαλο: 
-Πως μπορώ να φθάσω στην

υπερα.ισθητη. ζωrι, ωστε να μπο
()έσω να βλέπω τον Θεο κα.ί Υ� 
1:ον άκούω να μιλά; 

'Ο Δάσκαλος άπήντησε: 
-'Όταν μπορέ1ης να ριχτής, 

:έστω καί για μια στιγμή, εκεί 
-που χα.νένα. πλάσμα. δεν κατοι
κεί, τότε θα άκούσης τί λέγει δ
,Θεός.

Μα. θ η τ ή ς: Εlνα.ι δ τόπος
.«οτος κοντα η πολυ μα.κρυά;
. Δ ά σ κ α. λ ο ς: Εlνα.ι μέσα. σου.
Κι' αν μπορέσης για λίγο να 
σ'tαματήσης άπο του να σκέπτε
•σαι καί να θέλης, τότε θα άκού
•σης τίς άνέκφpα.στες 'λέξεις του

'Απόσπασμα άπσ τό βιβλίο 
Tertιι1111 01 ganιnn του Ου'σπένσκu 

, ·Θεου. 

κες στίς εντυτ:ώσεις τGυ Αιωνίου 
Λόγου καί Πνεύματος, καί δταν 
ή ψυχή σου περιί πtαται κα:ί βρί
σκεται επάνω άπο δ,τι είναι 
πρόσκαιρο, οί εξωτερικές αισθή
σεις καί ή φαντασία: άδpανοσν, 
καί τότε ή α:1ωνία. άκοή, δpαc;ις 
καί ομιλία, θα σου άποκαλυφθοσν 
καί ετσι δ Θεος θα άκούη καl 
θα βλέπη οι' εσοσ, γιατί τότε θα . 
εlσαι το οpγα:νον τοσ Πνεύματός 
Του. Τότε δ Θεος Οα μιλά εντός 
σου καί θα ψιθυρίζη στο πνευμα: 
σου κα:ί το πνευμα σου θα άκούη 
την φωνήν του. Μακάpιqς θα εί
σαι λοιπόν, αν μποpής να παρα
μένεις ήρεμος καί να άπέχης άπδ 
του να σκέπτεσαι καί να επιθυ
μ ης καί αν μποpης να στα:μα
τήσης τον τροχο της φαντασίας 
καί των αlσθήσεων. Τότε θα γί
νης ίκανος καί άξιος οορανίας 
επικοινωνίας, γιατί αοτα που σε 
εμποδίζουν να δης καί να ακού
σης το Θεό, είναι ή ίδια σου α
κοη καί θέληση. 

' 

f 

. 1\1 α θ η τ ή ς: ΙΙως θα τον ά
-κοyσω να μιλά, δταν θα στέκω 
χωρίς σκέψη καί θέληση; 
· ,Δ ά σ' κ α λ ο ς: 'Όταν θα στέ

χης ήρεμος, χωρίς να σκέπτεσαι
·τον &αυτόν σου καί τίς επιθυμί
.ες σου, δταν ή διάνοια δσο καί ή
.(}έληση είναι ήρεμες και παθητι-

Ι. 
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ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΑΤΕ 

ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΤΟΥ ΑΝθΡΩΠΟΥ 

παρατηρώ δτι ή Θεοσοφική 'Ε
ταιρία εχει ώρισμένας άρχάς. 

l\1εταξυ των σκοπών της είναι δ 
σχηματισμός ·πυρηνος παγκοσμί
ου άδελφότητος, ή ενθάρρυνσις 
της συγκριτικής μελέτης των 
θρησκειών, καί � ερευνα των 
νόμων της Φύσεως. 

Έπί μακρόν ε1ς τό παρελθόν 
·είχομεν καταβάλει προσπάθειαν
προς δημιουργίαν μιας παγκο
σμίοι, άδελφότητος. 'Όλοι οι με
γάλοι προφηταr είπον δτι δ κό
σμος είναι εfς καί πρέπει να θεω
ρηται ώς μία ο1κογένεια. 'Αλλά
διατί δεν τό επέτυχαν ή Κοινω
νία των .Έθνων η τα 'Ηνωμένα
'

1Εθνη, οι μεγάλοι αυτοί όργανι-

' 

1 

ΌμιλLα τόu S. Radhakrίshnan 
'Αντιπροέδροu Ίνδικη� Δημοκρατίας: 

μετάψρ. Τ. Βλιάμου 

\ 

σμοί' σκοπός των δποίων είναι 1ι· 
δημιουργία της άδελφότητος; Δεψ 
είναι δυνατόν να δημιουργή�ωμεν
ήμείς παγκόσμιον άδελφότητα,, 
εκτός αν κατορθώσωμεν να μετα
Όάλωμεν την φύσιν του · άνθρώ-· 
που' εκτός αν εχωμεν τήν ίκανό
τηi:α να αlσθανθωμεν είς τόγ, 
σφυγμόν του είναι μας, δτι δλοι. 
μας άνήκομεν είς μίαν άνθρωπί
νης φυλήν, εκτός αν δυνηθωμεγ
νά &περπηδr1σωμεν τους δεσμους, 
των δμάί3ων μας κα:ί να άνα:γνωρί
σωμεν την προτεραιότητα τη 
άνθρωπίνης φυλης. 

Αυτή είναι μία εκ των μεγάλω'Ι' 
1δεων, τάς δποίας εχετε, ή ϊδρυ
σις μιας παγκοσμίου &δελφότη-

,, 
·'·
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""'' τος.' Και δpθως τονίζετε, δτι 
τοιαύitη αδελφότης δεν είναι δυ
νατή, α.ν δεν πpαγματοποιηθή 
πρότερον επί τοσ πεδίου τοσ vοσ 
�αί του πv�ύματος. 'Ομιλείτε πε
ρt συγκριτικής· μ;λέτης των θpη
σκειωv. Αυτο τοστο το όνομα Θε
οσοφία σημ�ίvει κατά γράμμα 
Σοφίαv του Θεοσ, η Θείαv Σο
φία·ι. Ή Θεολογία εlναι ή επι
στήμη· του Θεο·σ. Ή Θεοσοφία 
ε τ ναι ή σοφία ή δποία ανήκει εlς 
το θείον. Αυτήν την σημασίαν 
εχει ή Θεοσοφία. "Οταν σταθήτε 
όπισθεν μιας θρησκε' ας, θα ανα
καλύψετε δτι ή αυτογνωσία είναι 
ή ρίζα της θρησκειας εκείνης. 
Σταθήτε όπισθεν των qογμάτων, 
των ίεροtελεστιων, τω� τελετων 
καί δλαιν εκείνων των άλλων 
πραγμάτων, τα δποία διαιροσν 
τους ανθρώπους. Προσπαθήσατε 
να φθάσετε εlς την βάσιν τijς 
θρησκείας. Έμοαθύνετε την ενη
μερότητά σας. Αυ�ο ει ναι αυτο
γνωσία. Δι' αύτο 6πάρχει ή Θεο
σοφία. Διά νά δημιουργηθη κό
σμος ανθρωπίνης αδελφότητος, 
χρειάζεται εκαστον άτομον νά με
ταβλ ηθή εlς αναμορφωτήν συνερ
γάτην εlς την ανέγερσιν του με
γάλου αύτοσ οlκοδομήματος. 

1 
,, 
" 

Θέλετε νά ερευνήσετε τους νό

μους της Φύσεως. Οι νόμο: τής 
Φύσεως σας 6ποδεικνύουν δτι 6-
πάρχει κάτι οαθύτερογ από τον 
κόσμον του διαστήματος καί του 
χρόνου εlς το δποίοy ζrjτε. "Αν 
ανοίξετε τdυς δφθαλμους θα ανα
καλύψετε, δτι ε1ς τήν προοδευτι
κην αυτη, εκτύλιξιv του σύμπαν
τος απο τής ϋλης εlς τrιν ζωήν, 
από τijς ζωr,ς εlς τον ζω ι'κον 
YOUY, απο τογ ζωι·κογ YOUY είς 

τ·(Jν άνθρωπίνην διάνοιαν, άπό 
τrιv ανθρωπίνην διάνοιαν είς τογ 
Θεάνθpωπον, ε1ς τας πνευματικάς 
ψυχας 6πάρχει ετς νόμος δ 
δποίος διέπει δλόκληρον αυτό το 
σύμπαν. 

Τοστο αποτελεί τον πραγματι
κον σκοπόν τής αyθρωπίνης 6-
πάρξεως. "Αν δεv·αναγνωρίζετε 
την πyευματικήν αυτήν διάστασιν 
τής 6πάρξεώς σας θα σας είναι 
αδύνατον νά έργασθητε δια τήν 
μεγάλην αυτην αρχrιν. Ειτε πρό
κειται περί τής αδελφότητος η πε
ρί τής φύσεως, τα τοποθετείτε ε1ς 
τρείς διαφόρους σκοπούς, δλα. 
ομως καταλήγουν ε1ς το. αυτο 
συμπέρασμα, δτι δ άνθρωπος δεν
είναι ά:πλος πολίτης q:ύτοσ το� 
κόσμου, αλλ' δτι ανήκει ε1ς άλ
λον κ?σμ,ον. Τα πολιτίκά του δι
καιώματα εχουν, την. οάσιν των
επάνω εlς τον ουραvόν. 'Έχει τας 
ρίζας τ,ου εlς τον ουρανον καί τους 
πόδας του εlς την γήv. "Αν δεγ 
ήμπορουμεν να αvαγνωρίσωμεν
τον πνευματικόν αυτόν χαρακτη
ρα τής 6�άρξεώς μας, ή ζωή μας. 
ακρωτηριcίζεται,δεγ εκπληρουται. 
Δι' ενα πραγματικοv άνΟρώπινογ 
ον πρέπει να αναγνωρίσωμεν δτι 
έκτος τής νοητικής, φυσικης καί 
διανοητικής φύσεως αυτοσ, 6πάρ
χει ενας σπινθήρ πνεύματος εντός 
αυτοσ καί τον δποίον πρέπει νά 
ψυσήξωμεν δια να γίvη φλόγα:. 

'Όλοι οί λαοί αποολέπουγ 
προς τας θρησκείας δια μίαν αλ
λαγήν, από τον κόσμον τής φύσε
ως κα:ί τής ανάγκης ε1ς τον κό
σμον του πνεύματος καί τής ελευ
θερίας, καί τrιν έκτόπισιγ τής 
αμαθείας. οι Ζα:ϊνισταί μας λέ
γουν: «Ένν?ήσατε την Φύσιν ,του 
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έα.υτου σα.ς». Ό Βούδδα.ς μας 
λέγει: «l\Μθε τί δεν εlνα.ι δ εαυ
τός σου, το κάθε τι ε1ς το δποίον 
προσκολλχσθε δεν άνήκει ε1ς αυ

το που νομίζετε ώς πραγμα.τικον 
έα.υτόν». Οι Ίουδα.ίοι �ηρύττουν 
δτι «το πνευμα του '&νθρώπου 
εlνα.ι ,το κηρίον του Κυρίου». Ό 
Χριστος επιβε6α.ιοί δ.τι «ή Βα
σιλεία. τοσ Θεοσ εόρίσκεται εντος 
1jμων». Έκε ί ευρίσκεται δτα.ν 
ε1σχωρήσετε οπισθεν της φυσικής, 
νοητικής, δια.νοητικης σας θέσε
,ως, εκzτ θά &να.καλύψετε τήν ά
λήθειαν, τον σπινθήρα η το πνευ
μα. l ά τήν άναγνωpίσετε, νά τήν 
-τονώσετε, να την ενισχύσετε, νά
-την άφίσετε νά διαποτίση όλό-
-κλ ηpον το εινα.ι σας κα.ί νά γίνετε
.{!γα; δημιούργημα μεταμοpφ.ωμέ
νον .. Αύτος είναι δ σκοπος της
άνθpωπί νης ύπ&pζεως.

αΟλοι οι σκοποί χα.τα.λήγουν 
-τελικως ε1ς τουτο: 'Ότι δ άνθpω·
πος εχει άνάγκην άλλαγης, άλ
.λαγης άπο την άpχικήν του φύ ·
-σιν ε1ς την φύσιν της διαcρωτίσε-

ως. Αυτος είναι δ σκοπος της -.*·

θρησκείας. ι. 
Ή πα.ροσσα. ζωή δεν μ� επι� ,,"'f 

τρέπει νd: επα.ναπαυώμεθα. Όρ
μωμεν άπο το gνα. πpαγμα. ε1ς το_ ,χι 
άλλο. • Ακούομεν το pα:διοφωνον, 
πηγα.ί νομεν ε1ς τους κιvηματο
γpάφους, διαβάζομεν εφημερίδας 
άλλά ποτέ δεν εχομεν την δπο
μονην νά κα.θήσωμεν ησυχοι κα.ί 
νά ενδοσκοπήσωμεν τους έα.υτούς /
μα:ς. οι καλλίτεροι καρποί α:υτου 
τοσ κόσμου ε Ι ναι ή ί_κα.νότης νά 
κάθεσαι ήσυχος, νά σκέπτεσαι, 
νά άντανα.κλας, νά δια:6άζης. 

Μόνον gγα; πpαγμα: δπάpχει 
μ6νιμον ε1ς τον κόσμον αυτόν: 
Ή εκπλήρωσις της εσωτερικής .-' 
φύσεως του άνθpώπου διά της, � 
πάλης, του πόνου, του μόχθου 

•'

καί της πp:;σπαθείας. Αυτά είναι . 1 
� 

εκείνα. τά δποία; επιβάλλουν την 
πειθαpχίαν ε1ς το άνθpώπινον 
πνευμα, ε1ς τήν καpδίαν καί τiιν 
ψυχην τοσ άνθρώπου κα:ί αυτά 
τον άλλχζου ι. 

',. 

Ή αύθόρμητη δράση είναι το άποτέλεσμα μιας ίσωτερικης χά
. ριτος. Το νά ε1ναι κανεtς ίλεόθερος όδηγεί στην εύδαιμονια χωρtς 
ιάναζήτηση. 

•( 

, ' 

Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 

/ 
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Α ΝΘΡΩΠΙΝΑ δι<αιώματα .. , 'Ό
ταν διαβάζουμε, άκοΟμε η καί 

προφέ::>ουμε αύτές .τίς λέξεις, αί
,σθαιόμαστε μιά τόνωση, μια ένθάp 
pυνση, εvα συναίσθημα σιyου;:Ηας 
και έλπίδας. 

Τό εύχάριστο αύτό συναίqθημα, 
.αμα κυριαρχήση, διώχνει άrτό μέσα 
μας τόν έψιάλ τη τοΟ πλέyματος 
-της καταφρόνιας, πού σάν Κίοκη
μας ναρκώνει καί μας ύποβό:λλει
τήν tδέα, δτι μειονεκτοΟμε, δτι εί
μαστε οί άπω9ημένοι άνάμεσ::χ
-στούς αλλους, τούς δμ,οίους μας
,άνθρωπους στήν κοινωνία, δτι τέ
λος είμαστε οί άδικημένοι. Τό
συναίσθημα · αύτό, τό έλπιδοφόpο
καί τό αίσιόδοξο, εχει άι<όμη τήν
δύναμη νά μας έλευθερώνη άπό
-τόν φανταστικό κατατρεyuό τη; ά
δυσώπητης Μοίρας μας, στίς βου
λές τηc_ δποίας άδιαμαρτυρητα
ι<αl άπροφάσιστα όψείλουμ.ε δηθεν
νά ύποτασσώμεθα, μέχρι σημείου
ωστε να ά'1εuπολο0,.ιε, ν' άποτασ
σουμε κάθε δικαίωμα μας. 'Ετσι,

· παραλύει κάθε προσπάθεια yιά τή
βελτίωση τοΟ μέλλοντος μας

'Ανασηκώνεται, δμως, τό ήθικό
μας άνάστημα καί μέ: ύψηλό φρό
νημα θαρραλέα άτενίζουμε τήν
ζωή, δταν πιστευουμε ότι εχουμε
και μεις δικαιώματα σ' αύτόν
τόν κόσμο, στόν όποιο -ηρ9αμε
yυμνοl καί άδυναμοι.

Τέλος, δταν τό νόημα των δύο 
• -αύτων δυναι,ιικων λέξεων διαβρώ

.,;. οη τό νοΟ μας καί τήν καρδιά μας,
τότε νοιώθουμε μέσα μας να yι-

yαντώνεται ή αύτοπεποίθηση. Αί
σθανόμαστε τήν δύναμη της όντό
τητάς μας. Νοιώθουμε δτι είμαστε 
εvα ένσυνεί5ητο δυvαuικό Έyώ 
καί μεταβαλλόμαστε σέ ίσχυοούς 
καl σέ. δυναμικούς, ωστε να διεκ -
δικήσ:>υμε πιq μόνοι μας, μέ: τά 
χέρια μας, ά><όμη καί μέ: τα δόν
τια μας, σ::ι.ν τόν Κυναίyειρο, τά 
δικαιώ-.ιατά μας τά άνθρώπινα. 
'Αλλά, yια νά φθάσουμε στό ση
μειο αύτό τοΟ ήοωισμοΟ, πρέπει 
ν::ι. εχουι,ιε σαν κίνητρο μια ζωντα
νή πίστη στερεω.ιένη σrήν Γνώση. 
Καί ή Γνώση αύτή, yιά να είναι 
άληθινή, πρέττει να εΤναι θεμελιω
μένη σ' ενα νόμο Φυσικό πού νά 
έπιβάλλεται σάν άξία πραyματ ικ ή, . 
σαν άξία αtώvια καί άκατάλυτη. 

Ό νόι,ιος λοιπόν αύτός, ας τό 
yνωρίσουμε δλοι μας, είναι δ με
yάλος Νόμος της Δικαιοσύσης η 
ό Ύπέ:>τατος Νόμος της Άνάyκης, 
πού διακανονίζει τήν τροχιά της 
δλης Φ::ισεως καί χαράσσει τήν 
πορεία δλων των συνειδήσεων αύ
της Τόν νόμον τοϋτον ή Φιλοσοφία 
έκείνη που άσχολειται μέ: τόν 'Ε
σωτερικό Λόyο των λειτουρyιων 
δλων των φαινομένων της ΦJσεως,. 
θέλει να τόν όνομαζη Νόμο της 
Άναyνω;:ιίσεως. Γιατί, λέyει δτι, 
ή Φύση είναι έκείνη πού παρέχει, 
πού δίδει τά πάντα στόν άνθρωπο. 
Ό άνθρωπος όψείλει ν' άναyνωρί
ζη καl νά δέχεται τό διδόμενον. 

Τό πραyματικό, τό βαθύ, τό,έ
σωτερικό νόημα της Δικαιοσύνης 
άναλύεται έπιyραμματικώτατα στό 
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Πυθαγόρειο άξ(ωμα «Έκάστ� τό 
άνηκον». Τά δέ άνθρώπινα δικαιώ
ματα συμπυκνώνονται στήν εννοια 
του καθήκοντος, πού έπιβάλλει ν' 
άναyνωρίζουμε δλοι στόν καθένα 
τό δικαίωμα ν' άττ-ολαμβάνη δ,τι 
του άνήκει άπό τή Φύση. 

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τίς Φυσιο
κρατικές αύτέc δοξασίες, ή Δικαι
οσύνη καί τό δικαίωμα πού άπορ
ρέει άπό αύτήν, φωλιάζουν σάν 
νόι1ος δυναμικός, αναλλοίωτος, 
και άδυσώπητος, σάν Νόμος 'Α
νάγκης, μέσα στήν Δημιουρyικήν 
έκείνην ούσίαν από τήν δποίαν 
δλα τά δντα εχουν πλαστεϊ καί 
άπό τήν δποίαν άντλουν τήν δύ
ναμη καί τά μέσα της ύπό.ρξεώς 
των καί της συνεχίσεως της ζωη ς 
των. Τό άρχαϊο απόφθεγμα «άνάy
κα καί θεοί πείθονται» έρμηνεύεται 
όρθολοyιστικά, δτι καί οί θεοί, 
οί ύπέρτατες έκεϊνες συνειδήσεις, 
άκολουθουν τόν Νόμο της Δικαιο
σύνης, σάν Νόμο ανάγκης στή Φύ
ση. Ή άλήθεια αύτή αναιρεϊ τήν 
άντίληψη, δτι ή Φύση δημιουρyεϊ 
προνομιουχα δντα, Κυρίους καί 
Δεσπότας των άλλων. 

Στήν κλίμακα της ζωης ή αξιο
λόγηση των δντων ύπολοyίζεται 
ανάλογα μέ τήν δύναμη μέ τήν δ
ποία κάθε όντότης έκδηλώνει τούς 
Νόμους της, τίς 'Ιδιότητές της. 

Στίς χαμηλές βαθμίδες, οί νόμοι 
αύτοί βρίσκονται σέ λήθαργο η σέ 
λανθάνουσα κατάσταση. Στίς ύψη
λότερες έκδηλώνονται εντονα, έν
τονώτερα. Φανερώνεται, τέλος, μέ 
πληρότητα,• ή δποία χαρακτηρίζει 
πιά τό ένσυνείδητο 'Εγώ, δταν 
-ιουτο άyyίζη τήν ώριμότητα, δη
λαδή δταν εχη φθάσει τήν τελειό
τητα.

Γιά νά μπορέση, δμως, δ άν
θρωπος νά πατήση τό τελευταϊο 
σκαλοπάτι της Πνευματικότητος, 
νομίζω δτι, πρέπει ν' άκολουθήση 
πιστά, αλλά καί ένσυνείδητα, ώρι
σμένες αρχές, πού νά τόν κατευ
θύνουν σταθερά σέ προκαθωρισμέ
νο σημεί:ο Ίδεολοyικου προσανα
τολισμου. ΕΤναι τουτο απαραίτητο 
καί άναyκαϊο, κυρίως σήμερα μέσα 
στά ποικίλα καί αλληλοσυyκρουp-

μενα 'Ιδεολογικά ρεύματα, τά ύλι 
στικά,τά άyνωστικιστικά, τά έπιστη
μονικά, τά δογματικά, τά yιοματα: 
μονομέρεια καί φανατισμό. Ό δια
νοητής, δ έρευνητής άνθρωπος� 
έάν δέν εχη μέσα του χαράξει· ώρι
σμένες άρχές, πού θ' άκολουθήση, 
θά πάθη δ,τι άκριβως θά πάθη ό, 
θαλασσοπόρος έκεϊνος πού θά έ
πιχειοήση νά διαπλεύση τόν ψουρ-· _ 
τουνιασμένον ώκεανό μέ μιά βάρ
κα χωρίς τιμόνι καί χωρίς πυξίδα_ 

Στό σημεϊο αύτό πού φθάσαμε. 
εΤναι πολύ φυσικό, μέ τά δσα πά
ρα πάνω γράψω καί άπό τά δσα: 
μέχρι σήμερα εχω γράψει στόv 
«'Ιλισό», νά εχω προκαλέσει ενα: 
πολ� ένδιαψέροντα διάλογο. Σ' 
αύτόν διατυπώνονται απορίες, αν
τιρρήσεις μέ αίτήσεις συμπληρω
ματικών έξηyήσεcqν καί έρμηνειων 
στίς έnιστολές πού λαμβάνω άnό 
τούς αναγνώστες μου. 

θά ηθελα σήμερα ν' απαντήσω, 
σέ δλους γενικά. Κυρίως απαντω 
σ' έκείνους πού μου ζητουν νά 
τούς δώσω συμβουλές, τί νά δια
βάσουν καί τ ί εκαμα έyώ yιά νά 
μάθω ςι:ύτά πού γράψω. Μέ κάποια: 
μεταφορική άψήyηση, θά μου έπι
τρέψετε ν' αποκαλύψω δ,τι απήντη
σαν καί σέ μένα, δταν ζητουσα: 
καί έyώ περισσότερο ψώς, περισ
σότερες διασαφηνίσεις. θ' απαν
τήσω εύχαρίστως καί στόν φίλο 
μου άναyνώστη, πού μου γράψει 
τά έξης: 

<ΠόJς μπορούμε ,,ά βρούμε καί. 
μείς πού σέ διαβάζουμε μέ προσο
χή, τίς πηγές τιίJν άληftι,•ών, τώγ 
σωτηρίων αύτών άρχω,•; Μήπως: 
εχεις νά μας κάμης καμμιά ύπύδει
ξη, πού {}ά όδηγήση και μας, μπρο
στά ση)ν π1ίλη κα,•ενός παραδεί
σου η μπροστά στόν �ολυμπο της: 
Πα,•τογ,•�σιας; "· 

Ή απάντησή μου ε[ναι ενα βρον
τερό καί κατηyορηματικόν δ χ ι! 

Έκεϊνο πού πιστεύω δτι εΤναι 
άληθινό, αίσθάνομαι σάν έπιτακτι
κό χρέος μου νά σας τό πω ξάστε
ρα καί καθαρά. 

Τό μέτρο της άλήθειας καί οί 
αρχές πού [άρμόζουν στήν ψυσικο-

' 1 

ι;, 
Ι 

ι'' 

•,/ 
f 

1 

' 

,· 

., 

.r 

)
';. 

. ' .

. � 



.:, ""' • ,,. 1 
• 
·t

� ,, ., . . : . " 

. 1 • ι '. 
.. "" 

.•·;. ., ι . ΙΛΙΣΟΣ 
1 -

591 
;A;t�

... �. 
�- : ψυχοσύνθεση τοΟ κάθε στοχαστη,
1 'Πιστεύω 'Πώς 'Πρέπει ό καθένας μό

νος του νά τά 'Πλησιάση καl νά 
τά βρη, έρευνώντας άδ.ι-άκοπα με 
τόλμη, μέ είλικρίνεια καί μέ έλεύ
θερη σκέψη. uοταν κάποτε τά βρη, 
τά γνωρίση, τόy ικανοποιήσουν 
καί τά πιστεύση, τότε άβίαστtχ και 
έκούσια νά τά άκολουθήσn. Τότε 
μογάχα ύπό ίδίαν του ευθύνη νά τά 
έψαρμόqη. 

' Ό αλλος, ό σοφός η ό δυνατός, 
� ποτέ δεν πρέπει νά γίνεται τό κα-
•-·. λούπι, πάνω στό όποιο νά χύνου-... με τήν 'Ιδεολογική η τήν ηθική 

μας ιδιοσυστασία. 
Ό καθένας μας είναι μιά αυτε

ξούσια, αυτόνομη και άνεξάρτητη 
άτομικότητα. �Εχει ώρισμένη αφε
τηρία ύπαρξεως. �Εχει όδεύσει ώ
ρισμενη πορεία και ή ψυχή του εχει 
τήν δική της ήλικία καί έμπειρία. 
Τήν δι:χκρίνει ώρισμένη ώριμότης 
μέ άνάλοyη δυναμικότητα. Ί έλος, 
εχει ό · καθένας μας τό δικό του 
άτομικό χαρακτηρα. Ό καθένας 
μας θά συνεχίση μόνος του· τίς 
περιοδειες της ψυ)(ης του καί μό
νος του θά διαλέξη τό μονοπάτι 
του λυτρωμοΟ του� Πρέπει ό καθέ
νας μας νά τό πιστεύση δτι είναι 
μιά αυθύπαρκτη, αυτόνομη, αυτε
ξούσια όντότης, γιά νά αίσθανθη 
καί τlς ευθΟνες της ζωης, τlς ευθΟ
νες των πράξεών του. ΕΙ�aι καl 
έγώ ενας σάν καί σας. 'Ένας όδοι
πόρος της Ζωης. Κατηύθυνα τά βή
ματά μου πρός δλους τούς ίδεο
λQγικούς όρίζοντες καί · τούς συ
ναισθηματικούς κόσμους. Δοκίμασε 
ή ψυχή μου, με πολλές έναλλαγές, 
τίς πίκρες καί τίς χαρές, .τήν έλπί
δα καί τήν άπογοήτευση, τήν 

1 στοργή καl τήν έκτίμηση, αλλά-
�. καί τήν προστυχιά. Συχνά πλανή-
f · θηκα καί εσφα• α, αλλά καί πότε-

(
·- _ πότε γνώρισα μερικές αλήθειες,' · 

τiς δποiες άκολούθησα μονολιθι
κά. 

•• uολα αυτά μέ δίδαξαν, μ' έψω--
Γ δίασαy μέ κάποια έμπειρία, για νά 
Ί1. '. νοιώσω τελικά πως εχουν καταν-
Ιι · τήσει τήν κοινωνική ζωή των αν-
,: θρώπων, ή αyνοια, ή κακία, τίς 

' όποιες πρέπει νά πολεμα μέ δλες 

του τίς δυνάμεις κάθε. ανθρωπος. 
πού αyαπα τόν ανθρωπο. 

'Αλλά, δπως σεις μέ ρωτατε σή
μερα, ετσι καί έyώ ρωτουσα στα: 
πρωτα βήματα των, έρευνων μου, 
εναν σοφό ανθρωπο πού τοΟ χρω-
στω πολλά στή ζωή μου. · . 

Τόν ρώτησα μίά μέρα, μέ δόση; 
άπ�ρισκεψίας καί τόλμης: 

«Δέν μοΟ λές, αγαπητέ μου, απο 
ποΟ ξεκίνησες έσύ γιά νά ψθάσης. 
έκεϊ: πού εψθασες;�. 

Αυτός γέλασε τό καλοκάγαθο
γέλιο του καί μου άπάντησε: 

«� Ακου μιά ίστορία πού μοιάζεL 
σάν παραμύθι. 'Αλλά, yιά κεϊ:νοv 
πού μπορεί: νά έμβαθύνη, περιέχει. 
πολλές άλήθειες πού μπορεί: νά: 
βοηθήσουν καί σένα καί αλλους, 
πού θά ιό άκούσουν η θά τό δtΘ:
βάσουν. Γιατί δλοι μας τiοιός νω
ρίτερα καl ποιός ' αργότερα, άπό
κει θά περάσουμε η εχουμε περά
σέι. 'Άκου λοιπόν: 

'Αρχικά, ανάλογα μέ τίς δυνά
μεις μου, ξεκίνησα από τή Δύση. 
Έκει βασιλεύουν, τό σκοτάδι, ή: 
αταξία, τό ζωωδες εvστικτο. 
Αυτά γεννουν καί τρέψουν τή βία, 
τήν τυραννία, τόν 'Εγωισμό. Έδο
κίμασε γιά πολύ χρόνο ή ψυχή μου, 
τή μούχλα, τήν -πίκρα, τή ζωοκτό-
νο δουλεία της καταστάσεως έκεί
νης. Ή ά-ποκρουστική, ή ανυπόψο--;
ρη γεύση της δέν εψυγε ακόμη από
τήν μνήμη μου. Έκεϊ:, σάν κίνητρο
της ένερyητικότητας, μας -παρε
δρεύει τό ενστικτο, -πού δέν εχει. 
αλλο σκο-πό -παρά τόν κορεσμό, 
του. 'Εκείνη ομως ή περιωρισμένη 
δράση . μας βγάζει από τή νάρκη 
του λανθάνοντος καl μας σπρώχνει 
στήν κατάσταση της ένερyητικό
τητος. 
. Τό ερεβος είναι αρνησις. 'Αλλά: 
καί τούτη εχει τήν χρησιμότητά:· 
της στή Φύση. Γιατί ή αδράνεια, ή_ 
στασιμότητα, πού εΙναι τά χαρα
κτηριστικά της, μας κάνει να τήv-
αποστρεψόμαστε. Τέλος, μας διδά
σκει νά αποφεύγουμε τήν αποτελ-· 
μάτωση καί νά ποθήσουμε τή δρά
ση πού εΙναι κίνησις καί ζωή. 'Εγ
κατέλειψα δσο yρηyορώτερα μπό
ρεσα τά πεδία του χάcυς καl 'τοϋ, 
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,σκότους και πορεύθηκα κατά την 
:μεσημβρία. 

Έκεϊ καλλιερyεϊται καί άναπτύσ
σεται τό Συναίσθημα. 'Ισχυρό κί
·νητρο yιά τήν έξέλιξη των οντων.
Τοϋτο yεννα τις έπιθυμίες, τούς
πόθους, τούς ένθουσιασμούς καi
τόν ερωτα πού σφυροκοποϋν τό
,ψυχικό Έyώ, yιά νά τό άπαλύνουν,
νά τό ήμερώσουν και νά τό βοη
eήσουν νά ξεχάση τίς δοκιμασίες
ίου σκότους. Ταυτόχρονα τό yλυ
κό αύτό κίνητρο θερμαίνει, yιyαν
ίώνει την ψυχη καί τήν κάνει ίκα
νή νά φτερουyίση καί ν' άπομα
κρυνθij άπό την λάσπη της yfjς.
Ό πόθος, δ ένθουσιασμός, δ ερως

-είναι δυνάμεις λυτρωτικές της ψυ
χης. 'Αλλά παράπλευρα πάλιν σ'
αύτές έλλοχεύουν ή άστάθεια καί
οί παλινδρομήσεις, οί μεταπτώσεις,
τό άκόρεστο, ή άποyοήτευση yιά
τό άνεκπλήρωιο. �ολα αύτά δη
μιουρyοϋv άνώμαλες καταστάσεις

, σάν τά σκαμπανεβάσματα μιας
φουσκοθαλασσιας, πού δοκιμάζου

, με καί μεϊς μέσα στόν έσωτερικό
μας ώκεανό, τόν άναταρασσόμε
νον άπό τiς θύελλες των άπωθη
μένων καί των άνικανοποΙητων έ
νορμήσεών μας καί των άσίyα

, στων πόθων μας.
Οί αστατες αύτές καταστάσεις

φυyαδεύουν τη yαλήνη καί την ει
ρήνη της ψυχης καί θολώνουν τήν
κρίσι, τά τόσον άπαραίτητα στοι
χεϊα yιά την κατάκτηση της άλή
'8ειας.

Έδοκίμασα καί έκεί: χαρές καί
1τίκρες. 'Έφυyα χωρίς πλήρη ίκαvο
ποίηση. 'Απεκόμισα ομως πολύτι
μα έφόδια yιά νά κατευθυνθώ κα
τά τό Βορρα.

Έκεϊ εχει την έπικράτε(ά της ή
Νοησιαρχία. Έζήτησα ν' 'άκονίσω
ίΟ μυαλό μου yιά νά μπορέσω νά

'συλλάβω την πραyματικότητα, νά
yνωρίσω οσο μποροϋσα πιό κοντά
ίην άλήθεια. Έφόρτωσα τό νοητι
χό μου μέ παντοειδεϊς yνώσεις.
Μελέι ησα τά πορίσματα ολων έ
κείνων πού προηyήθηκαν στην ε
ρευνα. Όμολοyω, κουpάσθηκα πο
λύ, εως στου καταλάβω οτι ή πλά
-νη παρακολουθεϊ σάν τη σκιά τόν

. ' 

έρευνητή πού έπιχειρεϊ, μόνοδ μέ.
τήν νοητική του ίκανότητα, νά 1.,ρfj 
και νά κατακτήση την άλήθεια. Ή 
άβεβαιότητα, ή άμφιβολία και δ 
σκεπτικισμός άναστέλλουν τήν 
δρμή προς τά πρόσω, Ο! δδοιπο
ρίε:; τοϋ Βορρα μ' ένέπλησαν μέ 
πqλλές χρήσιμες καί άχρηστες 
y\/ώσεις. Έyνώρισα, ομως, έκεϊ 
δτι εχω σαν αvθρωπος δικαιώματα 
έπί της ζωης, έπί της προόδου, έπί 
του φωτισμοϋ μου. 'Έμαθα έκεϊ 
οτι ούδείς δύναται νά μου άρνηθfj 
η yά μου άφαιρέση, τά δικαιώμα
τα αύτά. Μόνον ή αyvοιά μου, ή 
πλάνη μου και οί άδυναμίες μου 
μ' έμποδίζουν νά τά διεκδικήσω. 
Πρέπει λοιπόν νά ξερριζώσω αύτές 
άπό μέσα μου yιά νά y(νω δ 'Ι
σχυρός. Καταyίνομαι άπό χρόνια 
πολλά σ' αύτήν την κατερyασία 
του έαυτοϋ μου. Δέν εΤναι καί τό
σο εϋκολη δουλειά. 'Απέκτησα δ
μως ενα σπουδαϊο στήρι yμα πού 
θά μέ ύποβαστάζη σrίς άτελείωτες 
δδοιπορίες τη::; ψυχης μου. �Ανrλη
σc.: νέες δυνάμεις, Έyκαrέλειψα τό 
Βορρα yιά νά στραφώ μέ τόλμη 
καί μέ αισιοδοξία κατά την 'Α να
τολή. 

Έκεϊ άντίκρυσα εvα διάχυτο ά
παλό φωτισμό πού σκορπάει ή 
χαραυyή πρiν άπό τήν άvατολή 
του 'Ηλίου. -Αύrό μέ βοήθησε νά 
διακρίνω εvα μονοπάτι πού όδη
yοϋσε σέ μιά κατάφωτη όροσειρά. 
Προχώρησα καί πάτησα τόν πρώτο 
λόφο. Έκεϊ τό σvορyικό χέρι ένός 
άyαθοϋ καί σοφοϋ yέροντα μέ 
σταμάτησε και μου εκαμε μέ πολ
λή εύyένεια τήν έξης έρώτηση: 

«Γνωρίζεις, αδελφέ μου άνθρωπε, 
ποϋ καταλήγει αυτό τό μονοπάτι 
καί τ( πρέπει να εχης σά,, έφόδια 
για ,,ά, μήν τό χάσης καί περιπλα
νη{}ης;». 

"Απάντησα: «Δέ,• γ,•ωρίζω. Μέ ύπο
βαστάζουν ομως οί αγαθές μου 
προθέσεις καί μέ όδηγεί ή Έλπίς. 
'Εκείνο πού ξέρω καλά εί,1αι, δτι 
οί όδοιπορίες μου κρατοϋν αίαη•ες 
πολλοίις, αναρίθμητους. Ήσαν πο
λύ έξα,•τλητικές. Βαρέθηκα πια τις 
περιπλα,•ήσεις στ,Ί γη. Μέσα μου 
μεγαλιύνει κάθε μέρα και περισσό-
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τερQ μιά δύναμη, που τήν λέ,•e οί 
άν&ρωnοι {)-έληση. Αύτή τώρα μέ 
σπρώχνει νά φύγω από δω κάτω. 
Θέλω καί ζητώ μιά νέα πατρίδα, 
που νά τήν πλημμυριζη τό φως της 
Ά γάπης, της Έλευi3ερίας, της Δι
καιο 1ύνης, της Γνώσεως, τοϋ άγνοίί 
'Έρωτα, τοϋ πραγματικοϊί». 

Σ' αυrά μου τά λόyια άrιάντήσε 
ετσι δ καλοκάyαθος αυrός κάτοι
κος των ψηλων βουνων: 

«ΕΙσαι είλικρινής. Τοϋτο μέ κά
νει ,,ά σ' έκτιιiω. ΊΙ είλικρίνεια καί 
ή στα-&ερή i3εληση θά σέ βοηi3ή
σουν στήν αναβαση της οροσειράς 
πού πάτησες. Στηρίζεσαι σε μιά 
βακτηρία ποί, εtναι από ξύλο αγρι
εληας. Καί δ κότινος, με τόν ο
ποίον οί αρχαίοι UΕλληνες εστε
φαν τούς νικητές, ηταν άπο τό ιδιο 
δένδρο. Τήν απέκτησες γιατί καί σ-ί, 
νίκησες τόν εαυτό σου. Άπέβαλες 
πολλ�ς άδυναμίες σου καί αρκετά 
έλαττό)ματα. �Ετσι ςαλάφρωσες τήν 
ψυχή σου από τό ανυπόφορο βάρος 
το,•ς. Τώρα, γιά ,•ά 7fQCχωρήσης α
ν.ετα, πριπει η απέρα,•τη καλωσύνη, 
ή σί,,•εσις καί δ όρ-&ός λόγος ,,ά ει 
,•αι οί. αχό)ριστοι συντροφQί σου. 
Πορεύου τr6ρα τήν πορεία της ψu
χης σου. Πiρα πά,•ω i3α: συναντή
σης μιά Πηγή μέ ζωοδόχο ,ερό. 
Νά δοκιμύ.σης τήν δροσιιί του. Καί 
α.μα ξεκουραστης, νά προχωρήσης 
{)-αρραλέα. 'Εκεί -&α συνα,•τ{1σης 
φοβερά εμπόδια. Σοϋ εύχομαι ,,ά 
τα έκπορi3ψη1c καί ,•ά συνεχίσης 
τό δρόμο σου. Τ ·τε φως άπλετο -&α 
λαuψη μπροστά οου. Πολλοί -&,•η
τοί δέν αντέχου,• στ·ή δύναuή του 
καί σταματούν έκεϊ. Τό φως αύτό 
είναι τό προπετασμα πού καλύπτει 
τα α.για τα)'' άγίων. Ε[ναι ή κατοι
κία των Τελείων. 'Αλλά γιά ,•ά 
φ&άσης CΥεΪ πρεπι,ι πρίν, να στεφα
,•ωf!"ί'jς μi, στεφά, ι πλεγμενο από 
κλώ,·01•ς σμυρτιάς _καί δάφνης. Σοϋ 
ε-iίχομαι ,,α το κατορ{}<όσης· καί ,,ά 
ι-,ιπης ικι,ί πού ύπά_ρχει φα)ς,,Γνώσις: ατεϊ.ειωτη μακαριοτητα. Ειναι και 

, τούτο �να ά:ιτο τα σ-τουδαιότερα 
άν-&ρωπινα δικαιόηατά σου. Κατά
κτησέ τα -&αρραλέα Οί εύχtς μου -
καί ή στοργή μου σi, συνοδεύουν�! 

Ευχαρίστησα θει_:>μά τόν άπροσ 

δόκητον αυτόν προστάτη μου, τόν 
δrrο'ίο δεν ξεχνω ποτέ, άλλά πάντα 
ζητω τήν καθοδήyησή του; καt 
προχώρησα μέ πολλήν αtσιοδοξία 
καί αυτοπεποίθηση. 

Πράyματι, επειτα άπό μιά δδοι-· 
πορία μακρυά καί έπίπονη, άνεκά
λυψα μιά Πηyή μέ κρυστάλλινο 
νεοό, πού την σκίαζαν δρϋες και 
λεϋκες. 

Κάθησα έκε'ί κοντά. Καθαρίστη
κα. �Ηπια άπό τό πεντακάθαρο 
νερό της Δροσιστηκε ή ψυχή μου. 
Άναyεννήθηκαν ο[ tδέες μου καl 
τά συναισθήματά μου. Τώρα νοιώ
\θω να πλημμυρίζη τήν καρδιά μου 
μιά καλωσύνη yιά ολους καί yιά 
ολα, καί δ Νοϋ,ς μου μέ ήρεμία 
καί διαύγεια κατορθώνει νά έξηyη:1 
ίκανοποιητικά yιά μένα τά φαινό· 
μενα της Ζωης, πού προβάλλουν 
μπροστά μου. 

'Έτσι νοιώθω σάν χρέος νά φω
νάξω τούς συνοδοιπορους μου έ
ρευνητές καί διανοητέ::;, να ελθουν·· 
νά δροσισθοϋν καί αυτοί στην πη-· 
yη πού συνάντησα στίς δ5οιπορίες. 
της ψJχης μ::>υ άν:χ τούς αίωνες. 

Καί ή πηyή αυrή δεν εΙναι αλλο 
τι παρά οί Φυσιοκρατικές δοξασί-· 
ες, πού τίς σκεπαζει καί τίς- φωι;ί-· · 
ζει τό φως της Εσωτερικης Φιλο· 
σοφίας. Μελέτησε, λοιπόν, καί σύ. 
τούς αρχαίους UΕλληνε:; συyyρα
ψε'ίς. Έκε'ί θά βρης πολλές άλή, 
θειες, πού θά σέ κάνοJν νά έκτ ι-

. μήσηq ,rήν δλη Φ6ση, τό Παν. :Α
yάπησέ Τήν μι: τίς αίσθήσεις σου
καί μέ τό πνεϋμα σου. Ή άyάπη 
αυτή θά σέ βοηθήση νά Την yνω-· 
ρ(σης, νά yνωρίσης τούς Νόμους 
Της καί τούς σκοπούς Της. 'Αφο
μοίωσε τόν έαυτό σe>υ πρός αυ
τούς 

Ή ΦJση δμως εχει καί τόν έσω
τεpι'<ό της Λόyο, πού y\ωρίζεται. 
μόνο μέ τό πνεϋ 1α καί σχι , μόνο 
με τίς αίσ3ήσεις Στη Γνώση αυτή, 
θά σέ βοηθήση ή λεyομένη Έσω
τε?L'<ή Φιλοσοφία. Μελέτησέ την. 
τχεις πολλά να ώqεληθης. 

'Ό,τι yνωρίσεις καί σέ ώψελήσει, 
νά τό μετάδ�σης καί στούς αλ
λους, yιά νά τούς βοηθήσης, δΊτως; 
έyώ_ βοήθησα έσένα. 
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Πίστεψε δέ, δτι δποιος προσπα
<θεϊ νά βοηθα τούς δμοίους του, 
;βοηθείται πολλαπλάσια άπό τίς 
vπέρτερες αύτοΟ συνειδήσεις. Οί 
,εύχές μου καί ή στορyή μου θά σέ 
παρακολουθοΟν πάντοτε. 

Στράφηκα μέ ζηλο καί σταθερό
τητα πρός την κατεύθυνση πού μου 
vπέ5ειξε δ μεyαλύτερος καί δ σο
φός πνευματικός 'Αδελφός μου. 
ΝΕβyαλα άπό τίς μελέτες μου ώ
ρισμ_ένα συμπεράσματα καί ακο
λούθησα ώρισμένες άρχές. Μερικές 
άπό τίς αρχές αύτές σκορπω πό
τε-πότε στίς φιλόξενες σελίδες 
του «Ίλισου», του σπάνιου αύτου 
βήματος της 'Ελεύθερης σκέψεως. 
aοσοι, λοιπόν, από σας θελήσετε 
νά τίς προσέξετε, μελετησατέ τις. 
'Ίσως σας βοηθήσουν στήν πορεία 
της ψυχης σας. ΕΤμαι πάντα πρό
·θυμος νά σας δώσω έξηyήσεις. Ά
κουτε, λοιπόν, καί σεϊς τώρα, δπως
καί έyώ άκουσα κάποτε.

Ή πρώτη καί βασική αρχή της
.Κοσμοθεωρίας αύτης είναι ή έξης:

Ή Φύσις εΤναι τό Παν. Αύτήν
ϊήν συνθέ1.ει τό Σύνολο των Ούσι
ων, μορφων καί συνειδήσεων, πού
:εχουν έκδηλωθη καί δρουν στό ά
πειρο. Ό άνθρωπος μέσα σ αύτόν
ϊόν Κόσμο, από τόν δποίον προ
ηλθε, αποτελεί μιάν αύτόνομη καί
-:ένσυvεί5ητη άτομικότητα, πού έξε
λίσσεται καί τελειουται μόνον δ
ϊαν προσαρμόζεται στους σκοπούς
της Φύσεως καί πορεύεται παράλ
ληλα μέ τούς νόμους της. Ταυτό
χρονα δμως μέ την έμφάνισή του
στή ζωή, δ άνθρωπος φέρει, σάν
-νόμο τής ύποστάσεώς του, τό δι
καίωμα ν' αvτλη άπό τό περιβάλ
λον του τά μέσα της συντηρήσεως
του όρyανισμου του καί τά μέσα
της πνευματικης του 'προόδου. Ή
αναyvώρισις, λοιπόν, από τούς
ανθρώπους μιας κοινωνίας δ,τι σέ
κάθε εναv άvήκει άπό την Φ::ιση,
συνιστα την εvvοια της Δι'<αιοσύ
νης. Ή κοινωνία, σάν θεσμός, εvα
.επρεπε νά εχη σκοπό. Νά έξασφα
λίζη τά έφόδια της ζωης, νά παρέ
')(η τά μέσα της μορφώσεως καί
της πνευματικης αναπτύξεως του
άvθρώπου. Τέλος δλοι νά φροντί-

ζουν yιά την εύδαιμονία του καθ' 
ένός καί δ κάθ' εvας νά φροντίζη 
yιά δλους. 

Ή φύσις μέ τόν Νόμο της Δικαι
οσύνης δίδει τά πάντα στούς πάν
τες. Ό άνθρωπος καλείται νά ά
ναyνωρίση δ,τι πάντες δικαιουνται 
νά λαμβάνουν άπό την Κοινή Μη
τέρα Φύση, της δποίας ή κα.')δtά 
είναι μόνο άyάπη καί μέ αύτήν 
περιβάλλει τά παιδιά της. Ό άν
θρωπος λοιπόν, οίασδήποτε κατα
στάσεως καί 0:ν είναι, μορφωμένος 
η άπαίδευτος, καλός η κακός, λευ
κός η εyχρωμος, πλούσιος η πέ
νης, εχει τό δικαίωμα νά περιμέ-
νη από τόν άλλον άνθρωπο, αyά
πη, στορyή καί οχι μίσος· ένδια
φέρον καί οχι περιφρόνηση η άδια
φορία. Κάθε ό.ντότης, πού ερχεται 
στόν κόσμο εχει τό δικαίQ;..ια νά 
της παοέχεται τροφή καί ένδυμα- " 
σία, yιά νά συντηρήση τόν όρyα
νισμό της, πού είναι τό μέσον της 
έf,ελίξεως της ψυχης. 'Έχει τό δι
καίωμα νά της παρέχωνται τά μέ
σα της μορφώσεως καί της πνευ
ματ ικης της αναπτύξε:υς. Ή κο ι
νωνία δέν πρέπει νά αvαyνωρίζη 
πένητες και απόκληρους. Ή ϋπαρ-
ξί� τους εΊναι τό είδεχθέστερο 
στίγμα της. Ή ϋπαρξις προνομιού
χων, μέ άφθονα τά μέσα τά οίκο
νομικά, εlναι ή μεγαλύτερη αδικία 
πού ανέχεται ή κοινωνία. Γιατί τό 
έπί πλέον, τό πέραν των αναyκων 
καθενός, είναι κατακράτησις καί 
ά,:,παyή από τούς ίσχυροτέρους, 
των αyαθωv πού ανήκουν στό σύ
νολο. 

Τό ίερώτεοο ανθρώπινο δικαίωμα 
είναι ή έλευθερία. Ή έλευθερία της 
Σκέψεως, ή έλευθερία του Λόyου 
καί ή έλευ9ερία τής Συνειδήσεως. 
Αύτός εlναι δ τρίπους, πού πάνω 
του στηρίζεται δ άνθρωπος, yιά ν' 
αvαδειχθη καί νά νοιώση δτι απο
τελε ί στη Φύση ενα ένσυνείδητο, 
αύτόνομο και ανεξάρτητο Έyώ. 

Οί λέξεις αύτές εΊναι ή αθάνατη 
τριλοyία, μέ την δύναμη και τό 
Φως της δποίας κάθε έρευνη-ιής θά 
yίνη ίκανός νά βρη την αληθεια, 
ακόμη και τόν λυτρωμό του. 

'Η μή άναyνώριση των τριων 
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αύτων άyαθων, έμποδίζει τό ξετύ
λιyμα των δυνάμεων τη::; ψυχfjς, 
γεννα καί τρέψει τήν πλάνη καί τή 
Δεσποτεία. Ή Δεσποτεία έπιβάλ
λει τή μονομέρεια, τό δόyμα, τή 

.,' 

δουλεία, πού έξουθενώνει τήν ά
i,ία έκείνη πού λέyεται «" Α νθρω
Ίtος». 

Έλευ8ε.Jία δμως δέν είναι συvώ
-vυμον της άσυδοσίας. Ή έλευθε
ρία εχει δρια. Καί τά δριά της εί · 
-ναι έκεϊνα, άπό τά δποϊα άρχίζει ή 
έλευθερία του αλλου. Τουτο συνι
.στα τήν εννοια του καθήκοντος, 
τό δποϊον μας έπιβάλλει ν' άνα
yνωρί�ουμε τά δικαιώματα της έ
λεύθερης ένέρyειας του άλλου 

'Εάν έπισκοπήσουμε τά άνθρώπι· 
να πράyματα, θ' άντικρύσουμε τό 
-χάος στίς σκέψεις καί τό σκοτάδι 
στά αtσθήματα των άνθρώπων. θά 
συναντήσουμε τήν άταξία καί τίς 
άντιθέσεις στις μεταξύ τους σχέ
σεις. Σέ κάθε μας βfjμα θά βλέ
Ίtουμε τήν προσπάθεια ν' άρπάζη 
ό ίσχυρότερος 'δ,τι άyαθό μπορεϊ 
από τόν πιό άδύνατο, ΤέJπεται ό 
δυνατός, δταν ύποδουλωνει καί έ
.ξουθενώνει τόν αλλον. Άποτέλε
·σμα ή μεταξύ των άδελφων άνθρώ·
Ίtων έχθρότης, ή πάλη, ό φόβος, τό
μϊσος, ή πενία, οί οtμωyές, ή ά
"Πελπισία, τό άγχος καί τό δέJς.
Αυτή εΤναι ή εtκόνα της σημερινης
-κοινωνίας των άνθρώπων. Κόλασις,
πού τίς φωτιές της τροφοδοτουν ό
�Εyωϊσμός, τό άνομο συμφέρον, ή
άπληστία, ή άρχομανία, ή παρα·
y\λώριση δλων των δικαιωμάτων
-πού εχει άπό τή Φύση δ άνθρωπος.

Ή παραπάνω είκόνα δέν είναι 
-φανταστική. Δυστυχώς, είναι αυτή
-πού συνθέτει τή ζωή των συyχρό-
-vων άν3ρώπων, πού δπως είναι φτια·
yμένη, δέν εχει οϋτε νόημα, οϋrε

. , σκοπό ύπάρξεως. Καί yιατί αυτό; 
Γιατί δ άνθρωπος δέν πορεύεται 
σϋμφωνα μέ τή Φύση καί τούς Νό· 
μους της. :Στό χέρι του είναι νά 
στρέψη τον ρου των πεπρωμένων 
του. Στό χέρι του είναι νά δημι
ουρyήση συνθfjκες βίου, πού νά του 
:χαρίζουν χαρές καί ανεση, πρόο· 
δο καί yηθοσύνη. Δικαίωμά του εί-

,-ναι νά ζητήση νά ρυθμίζουν τί� 

μεταξύ των άνθρώπων σχέσεις ή 
άyάπη, ή έλευθερία, ή δικαιοσύνη. 
'Άς συσπειρωθουν δλοι ot εμψρο· 
νες άνθρωποι yύρω άπό τήν θεϊκή 
αυτή τριλογία καί ας yίνη αυτή 

_πολιτικός τους άστέρας. "Ας yίνη 
πανανθρώπινη συνείδηση, δτι ή άν-
θρώπινη προσωπικότητα εχει δικαι
ώματα άναπ:χλλοτρ(ωτα καί άναφαί
ρετα. Ή συνείδηση αυτή ας μετου
σιωθη σέ Νόμους Κοινωνικούς, σέ 
Νομους Πολιτειακούς, πού νά 
προστατεύουν τά άνθρώπινα δικαι· 
ώματα. 

Ευτυχως, ή ουτοπία άρχίζει νά 
μεταβάλλεται σέ ευχάριστη πρα
γματικότητα. 

Οί δοκιμασίες του δευτέρου καί 
τό δέος του τρίτου πολέμου, ώδή
yησαν μερικά πνε.Jματα φωτεινά 
νά κινηθουν εντονα στά διεθνfj 
πεδία της άνθρωmστικης δραστη
ριότητας, ωστε σήμερα μπορουμε 
νά διαπιστώσουμε μέ χαρ::χ δτι δ
λα τά εθνη άναyνώρισαν καί ένί
σχυσαν τήν διεθνη όρyάνωση πού 
άσχολεϊται άπό δεκαετίας μέ τά 
'Ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα 
κατά τό πρωτο δεκαήμερο του 
Δεκεμβρίου, γιορτάστηκε σ' δλο 
τόν κόσμο ή ήμέρα των Δικαιωμά
των του 'Ανθρώπου. Τήν ήμέρα 
αυτή ας τήν θεωρή,σουμε σάν τήν 
χαραυγή πού προαναyyέλλει την 
άνατολή μιας νέας έποχης yιά τά 
πεπρωμένα του άν3ρώπου. 

Τώρα, ας ένώσουμε δλοι μας 
τίς ευχές μας καί τίς προσπάθειές 
μας, δπως σύντομα ή νομοθεσία 
κάθε κράτους προστατεύση τά άν
θρώπινα δικαιώματα. Τότε μόνο 
θά άλλάξη οψι ή άνθρωπότης. Ή 
κοινωνική άθλιότης θά μεταβληθη 
σέ είpήνη, σέ πρόοδο, σέ χαρά πού 
νοσταλ yεϊ καί τόσο εντονα θηρεύει 
δ σ:'Jyχρονος ανθρωπος . 

'Αλλά, δίκαιον ε{ναι καί χάριν 
της ίστορίας νά yίνη yνωστό, δτι 
στήν 'Αθήνα προηyήθηκε πρίν άπό 
18 χρόνια μιά όρyάνωση μέ τίτλο 
«'Ένωσις πρός διεκδίκησιν των άν
θρωπίνων δ..ι.καιωμάτων», ή όποία 
είχε ορyανο τό παράνομο yιά τήν 
έποχή έκείνη της ξένης κατοχης 
περιοδικό «Ό 'Ελληνικός Φοϊ-
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νιξ». Ή ίδια �Ενωση κυκλοψόοησε 
πέντε χιλιέδες άντίτυπα ένός. μι
κρου βιβλίου μέ τόν τίτλο ιιΤά δι
καιώματα του άν1Jρώπου καί οι 
φυσιοκρατικές τους βάσεις:ι>. Ή 
"Ενωσις αύτη εδρασε ετσι yιό: 
νά άναπτερώση τό ήθικό των 
συμπατριωτών μας πού εtχε άρχί
σει νά κάμπτεται άπό τ!ς στέρή· 
σεις καί ι ην παράταση της δου
λείας. Τό μικρό αύτό βιβλίο, πο1) 
περιέχει μεγάλες άλήθειες, μέ συγ
κινεί tδιαίτερα καl τό περιβάλ(Ι.ω 
πάντα μέ έξαιρετική στοργή. Μου 
φέρνει στη μνήμη μου τούς κινδύ
νους μέσα στούς δποίους έyράψε
το. Μου άναζωπυρώνει τόν ένθου
σιασμό της έποχης έκείνης. Μου 
ύπενθυμίζει τlς προσπάθειες πού 
κατεβλήθησαν άπό τούς πολλούς, 
yιό: νό: βοηθηθουν οι ύπόδουλοι 
κάτοικοι της χώρας αύτης, ή δποία 
λάτρευσε καl δίδαξε την έλευθερία 
καί τή Δικαιοσύνη, άλλά ποϋ τlς 
εΙχε χάσει, κρίμασι τlς οΙδε ποίων. 

Τό περιεχόμενο του βιβλίου έ
κείνου παρουσιάζει ένδιαψέρον καl 
εtναι πάντα έπίκαιρο, οσο τίς σκέ
ψεις καl τίς πράξεις των άνθρώ· 
πων δεν δδηyουν καί δεν έμπνέ
ουν οι δυό μεγάλες αότές ·θεές πού 
λυη:,ώνουν τόν ανθρωπο, ή Έλευ-

θερία καl ή Δικαιοσύνη. , ,;χ 
Μέ τά οσα σας άπασχόλησα σή

μερα θέλησα ν& θεμελιώσω τήν εν
νοιο. των 'Α νθρωπ(νων Δικαιωμάτων 
πάνω σέ βάσεις πού οϋτε δ ανθρω- : 
πος μέ τά σοψίσματά του καl τ!ς. 
άδυναμίες του, μά οϋτε κα! ο χρό� 
νος μέ τήν φθοροποιό του δύνα� 
μη, νά εtναι σέ θέση νό: τίς κλο
νίσουν. 

Ό φυσικός Νόμος, πού πάνω σ' 
αύτόν προσπάθησα νό: αίτιολοyή
σω καί νό: στερεώσω τό νόημα 
των 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εΙ
ναι αtώνιος, άληθινός, εtναι άκα-
τάλυτος. ' ' ' 

Κανένας θνητός δεν μπορεί νά 
τόν παραβη χωρίς θλιβερές γι' αύ
τόν συνέπειες, πού δεν είναι αλλο 
παρά οί δο'<ψασίες καl δ πόνος. 
πού δοκιμάζει δ παραβάτης του. 
Πάντοτε ας θυμόμαστε οτι: 

Κανένας άπό μας, οσο σοφός, 
οσο δυνατός καl νό: yίνη δεν μπορεί 
νό: καταστη ύπέρτερος της 'άληθεί-
α�. Κανένας μας δέ,ν μπορεί νά yί-
νη tσχυρότερος άπό ενα Νόμο της. 
Φύσεως. Σοφός καl εύδαίμων εt,ναt. 
έκείνος πού άyαπα καί άκολου3εί 

. ο,τι εtναι φυσικό, ο,τι εΙναι ά�η
θινό, ο,τι εΙναι θείον. 

,,. 

' 
, 

t 
., 

·,.

Για να φθάσωμε σε μια ζωή, ζωτική, φρέσκια, αύθόρμητ'η, πρω- ,·. 
τότυπη, ώστε να δδηγηθοϋμε σε μεταμόρφωση, σε κατάσταση διαρ- '-� 
κοϋς χαρaς, σε εκσταση πού τίποτε να μην μπορη ν' άπομακρόvη,uπάρ-
χει ενας δρόμος: Ή π-ροσπάθεια για την τελειοπο_ίησή μας στις λε
πτομέρειες. Ό χαρακτήρας μας διαμορφώνεται άπο την καθημεριv� 
ζωή, άπο τις άvτιδράσεις μας στα μικρά περιστατικά. 

Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 
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fgταυ�ου 

dύμβοlοv 
/ Χαί 1ί ιωταyωyή τής ftf άdτυως

ΑΠΟ μακροG οί άρχαιολόyοι
διεπίστωσαν δτι ό χριστιανι

σμός είς την έξωτερικήν λατρείαν 
ήρύσθη έκλεκτικως πολλά έκ των 
προγενεστέρων αύτοQ θρησκειων 
καί tδίως πολλά έκ των συμβόλων 
των. Οϋτω τό σχημα του σταυροG 
δέ ν άνήκει άποκλειστικως είς την 
χριστιανικήν συμβολικήν, άλλ' ά
παντα είς χρόνους πολύ προγενε
στέρους. "Ας παρατηρήσωμεν εύθύς 
έξ άρχης δτι προφανής κατάχρησις 
λέξεων επέφερε σύyf.υσιν, διότι 

,ύ1τό την προσηyορίαν «σταυρός» 
νοουνται ολως διάφορα σύμβολα: 
λ.χ. ό μετά λαβης σταυρός (Σχ. 1), 
ό έλληνικός (Σχ. 2), ό λατινικός 
(Σχ, 3), η σβάστικα η yαμμάδιον 
(Σχ. 4) και ό «ταυτόσχημος» (Σχ. 5). 

Εtς τούτους πρέπει νά προσθέ
σωμεν τόν χιαστόν (Σχ. 6), δστις 
έχρησιμοποιεΊτο παρά Ρωμαίοις 
ε tς την σταύρc..:σιν. Και τόν άναψέ
ρομεν τοσούτ� μαλλον δσον ό 
Λεκλέρκ, ό θαυμάσιος συντάκτης 
του «ΛεξικοG χριστιανικης άρχαιο
λοyίας» διατείνεται (Τόμ. 111, 2ον 
μέρος, σελ. 3048) δτι η πρώτη χρο· 
νολοyουμένη παράστασις χριστια· 
VLJ<OU σταυροG άπαντα έπί παλμυ
ρικης έπιyραψης του 134. Ό σταυ· 
ρός εχει την μορφήν χ, η δέ έπι· 
γραφή λέyει: «Είς ΈκεΊ:νον οδτι
νος τό ονομα εΙναι ευλοyημένον 
εις ι.ους αίωνας. Έποιήθη ύπό 
Σαλμόν υίοG Ι':έστι, υίοG Τσαίδα, 
υJoQ Βαράκ, πρός σωτηρίαν έαυτοG 
και των τέκνων του. Τόν μηνα Νι-

σάν του ετους 447». 
Μόνον δ έλληνικός και ό λατι-

νικό ς ήμποροGν νά εtκονίσουν ορ
yανον βασάνου, σύμφωνον πρός 
τάς ευαyyελικάς άψηyήσεις. 'Αμ
φότεροι δέ εΙναι προγενέστεροι 
του χριστιανισμοG. ΤρεΊς συyyρα
ψείς εκκλησιαστικοί, οί Σωζομε-

1 

+ tt
_..,......,; 

2 . 3 4, , 6 

νός, Σωκράτης καί Ρουφίνος, άψη-' 
yουνται μέ τάς ίδίας σχεδόν λέξεις 
την ύπό του Πατριάρχου Θεοφίλου 
έπί θεοδοσlου (379 - 395) κατα
στροψήν του ναοG του Σεράπιδος 
έν Άλεξανδρεί�. Ό πρc.:,rος λέyει: 
«ΒεβαιοGσιν δτι κατά τόν κατεδα
φισμόν του Σεραπείου εδρον χα
ραγμένους έπι των πετρων τινάς 
των λεγομένων ίερων χαρακτήρων 
όμοίων μέ τό σημείον του Σταυ
ροG. Ή παράστασις εκείνη έρμη
νευθείσα ύπό των είδότων την ση· 
μασίαν των χαρακτήρων 'τούτων 
(ίεροyλυψικων) σημαίνει μέλλουσαν 
ζωήν. Τουιο εδωκεν άψορμήν νά 
εκχριστιανίσουν πολλοί Έθνικοt, 
τόσον μαλλον δσον χρησμοί πα· 
λαιοί ελεyον οτι ό" ναός θά κατε
στρέψετο οταν τό γράμμα έκείνο 
θά εβλεπε τό φως». Είς την άψή
yησιν ταύτην ό Σωκράτης προσ
θέτει: «Οί Χριστιανοί, οϊτινες θεω-
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ρουν τόν Σταυ,:,όν ώς σημα του 
σωτηρίου 'Πάθους του Ίησου ένό
μισαν δτι άνΞUρQV τό σύμβολον 
·αύτων. Οι έξ Έθνικων δέ Χριστια·
νοi ελεyον δτι τουτο ητο τι κοι
.ιόν τι';'> τε Χρι:η<';'> καi τι';'> Σεράπι
δι, καίτοι άλη'3ως δ σταυρόσχη
μος ουτος χα:>ακτήρ είναι συμβο
λον δια1>6ρου παρ' έ'<ατέρ� έννοί
ας».

7 8 

Άνα1:pί\ε<1ον ε1ναι δτι οί Χρι
στιανοί τη; Αίy;πτο:; είχον δε χθη 
ώς σ.:.ιμβολον τόν μετά λαβης 
σταυρόν (Σχ. 1), δστις άπαντα μυ· 
ριάκις έπί των yραψικων μνημείων 
ίης αtyυπτια'<ης λαrρείας. 'Ότι έ· 
'Πεκράτησε τους 'Πρώτους αtωνας 
σύyχυσίς τις της θρησκευτικης 
συvειδή:;εως, 'Πολύ φυσική καi άν
()ρωπίνη, άποδεικνύει 'Περιερyοτά
τη έπιστολή του α6τοκράτορος 'Α
δριαν.:>G (76-138) 'Πρός τόν φίλον 
1<αi συyyενη του Σερβιανόν, ην 
ομως δ Μόμσεν θεωρει άπόκρυψοv. 
{Ι;Τήν Α'ίyυπτον ταύτην τήv δποίαν 
μοi έπήνεις τόσ.:>ν, τήν ευ,:,ον έ
λαψράν, αστατοv καi εύκόλως τα
ρασσομένην και εtς τήν έλαχίστην 
διάστασιν. Ένταυθα οί λατρεύον
-τες τόν Σέραπιν είναι οί Χριστια
.ιοί, οί δέ αύτοκαλούμεvοι έπίσκο-
1τοί των είναι οί 'Πιστοί εtς τόν 
Σέραπιν. Οϋτε άρχηyός της tου
δαϊκης συναyωyης ύπάρχει έδω, 
οϋτε Σαμαρείτης, δστις νά μή ε1-
ναι ά::ηρολόyος, !εροσκό'Πος, η 
τουλάχιστον άπατεών. Αύτός δ 
Πατριάρχης δσάκις ερχεται ε[ς 
Αίyυπτον άναyκάζεται ύπό των 
μεν νά: λατρεύη τόν Σέραπιν, ύπό 

δέ των άλλων τόν Χριστόν�>. 
Τήν σύyχ\,Jσιν αύτήv τεκμηριώ

νουν δύο χαλκα άyαλμάτια το'Ο 
Λούβρου. Τό εν (Σχ. 7) εΤναι θεός 
[ερατικης .α[yυπτιακης ψυσιοyνω-, , Ιί
[.!{ας, άλλα 'Πpοψανως έλληνικης 
τeχνοτpο'Πίας, τό δέ (Σχ. 8), άνά
θημα εtς σχημα [έ;.Jακος. Καi τά 
δύο φέρουν έπi κεψαλης σταυρόν 
έλληνικόν. Ή έξέλιξις της θεολο
yικης συστάσεως του Όσίριδος-
" Αρεως η Σεράπιδος τόν ά'Ποδει
κνύει άνάλοyον 'Πpός τόν Βάκχον 
-Διόvυσον, ουτι νος, άλλως τε,
ύπάρχει είκόνισμα, 'Παριστων αύτόv
έστεμμένον ύπό ταινίας ίερατι'<ης
μετά 'Πολλων κατά μηκος σταυ
'ρων (Εtκ. 9). Είς τό Λουβρον ύ
'Πάpχουν 'Πολλά [ταλοελληνικά άy
yεϊα έfri των δποίων αί 'Παραστά-

1 • 

σεις άναψέρονται εtς βακχικάς τε- •

λετου;:ιyίας. Ε[ς τά 'Πλειστα τού- ..
των άπαντα σαφής ό σταυρός. Είς
τό Ήρ'άκλε.ιον της 'Ιταλίας εύρέ
θησαν αοκτοι του μυ�τικοG δε ί
'Πνου των ίερων όρyίων έπί των 6-
'ΠΟίωv άπαντα συμβολικως δ σταυ
ρός. Ό Σαμσί Βούς υίός του Σαλ
μανασσάρ (882 π.Χ.) καi δ 'Ασούρ
Ναζίρ Χαβ::χλ βασιλεύς της 'Ασσυ
ρίας (930 π. Χ.) ψέοουv έπ,i του στή
θους σταυρόν έξαρτώμεvον από
ταινίας περί τόv λαιμόν (Είκ. 10).
Τά άνάyλυψα των εύρε�έντα είς

9 

Νινευη απόκεινται εtς τό Βρεττα· 
νικάν Μουσειον. Ά νάλοyα εόρέ
θησαν εις τάφους yαλατ ικούς καί 
ύπό του Σλημαν εις τήν Τρωάδα 

. \ 

Ί 

, ···:

,, 
� 



i-J•

.f,,. 

' 

' '

• ',r ''''(
•' 

{' ,. t 

ΙΛΙΣΟΣ 67 

10 

'(Εtκ. 11-12). Π:χρ:'χ τό Κάρνακ έπί 
-rινος μαyχίρ του 'Όρους της Δι
�qιοσύνης άπαντα άν:χyλuψος 
,σταυρός (Σχ. 13). 'Επίσης εύρέθη 
,σταυρός εtς την Κνωσσ:'Jν (Σχ. 14 
-και 17). Καί τά δ.J:) μνη.με'ία εΤναι 
-προϊστορικά. 

• 
11 12 

. 

. 
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13 

-�--------....-.--""!, _____ _,..,

14 

κ Αλλο σταυροειδές σύμβολον 
-:παyκόσμ.ιον εΙναι δ κ ε κ α μ μ έ

cD ς σ τ α υ ρ ό ς η y α μ μ ά-

··1··-.
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. . 
. .

. . 

L6 

15 

17 

Έλληνικόν αγγείον τοϋ. Βρε
ταννικοϋ Μουσείου 

Καλτσοδέτα τελετουργική κο
σμημένη με μαργαρι τάοια των 
Έρυi}ροδέρμων «Σάκ» Κάν(Τας. 

δ ι ο ν η σβάστικα* άπαντων έπi 
θρησκευτικών μνημείων της Μικρα
σίας, της 'f.λλάδος, των νήσων τοϋ 

* Σημ. Συντ. Ώρισμένοι σοφοt
ύποστηρίζουν δτι ή γέ,,εσις τοϋ αγ-
κυλωτοii σταυροϋ πρέπει ,,' αναζη
τηi}ϊi είς τή,• Ά τλαντίδα, ηΊν κα
ταπο,•τισi}εϊσαν ηπειρον περί. της 
όποίας όμιλεί ό Πλάτω,,. 

; , .
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Αlyαίου, της Κύπρου, της Ρόδου, 
της Γαλλίας, Άyyλίας, εtς την 
κοιλάδα του Δουνάβεως, τόν Καύ
κασοv, την Σκανδιvαυίαν, την Ίv
δικήν, τό Θιβέτ, την Σινικήν καί 
την Ίαπωνίαν. Εtς τάς χώρας ταύ
τας της 'Άπω Άνατολης εlναι καί 
τώρα άκόμη σύμβολον του Βουδ
δισμου ** συχνότατα άπαvτων χα
ραγμένος έπί του στήθους του 

Τά {}εωροίψε,•α ιίJς ί'χνη των πελ
μάτων του Γκαουτάμα Βοί,δδα. 

Βούδδα. 'Ότι .δέ εfχε Εεχθη τήv 
σβάστικα καί ό Χριστιανισμός 
μαρτυρεϊται έκ του γεγονότος δτι 
άπαντα εtς πολλάς νεκρικάς έπι
yραφάς των κατακομβών, εtς τοι
χοyραφίαν του τάφου του νεκρο
θάπτου Διογένους, είς την όποίαν 
φαίνεται καί ό έλληνικός σταυρός 
καί τό μονόγραμμα του Χριστου, 
δπως κοσμεϊ καί τήν έσθη1α του 
<1:Καλου ποιμένας» καί τόν χιτωνα 
του άyyέλου Γαβριήλ είς δύο τοι
χογραφίας χριστιανικάς δημοσιευ
θείσας ύπό του περιφήμου έξερευ
νητου των κατακομβων Ρόσσι. Είς 
την Κνωσσόν άπαντι';;σι σχήματα 
σταυρόσχημα. 

Ή όρθή έρμηνεία της γενέσεως 
των σχημάτων τούτων εΤναι 11 έ-,ης: 
Κατά τούς πρωτοyενε'i'ς χρόνους 
τό πυρ προυκαλειτο διά της ίσχυ-

ρας πρ0στριβης δύο τεμαχίων ξίJ: -ί 
λου: του καυλου Π ρ α μ ά V θ CX: 

και του ά ρ ά μ ι. Άρχικως tό ι
ερόν σκευος ητο ξύλον μαλακό� 
ρητινουχον, είς τό όποιον διά κο
πτερου πυρίτου λίθου ωρυσσον ό
πήν f\ βαθύ κοίλωμα, καί αυτό, 
ητο τό 'Αράμι, καί χοvδρου καυ
λου δστις προσετρίβετο ίσχυρως: 
πρός τουtο έντός του κοιλώματος. 
καί τουτο η10 ό Πραμάνθα. Ε[
κονίσθη δέ άρκετά πιστως το 
σκευος έν κατατομft, τft μόvn τότε. 
παραστατικft μεθόδ�, δπως τό βλέ
πομεν είς ο.ίyυπτιακά καί χαλδαϊ
κά άνάyλυφα καί είς τοιχοyράφί
ας διά του σχήματος ώς άνατε
τραμμένοv Τ, τό όποιον ώνομά
σθη σ τ α υ ρ ό ς διά την πρός 
τό yράuμα Ταυ όμοιότητα, τό ό
ποιον άλλως τε κο.ί εlναι τοιχο- � 
γραφική παράστασις της κεφαλης. .. 
του Ταύρου (Σχ. 1§). 

Βραδύτερον έπηνέχθη τελειοποί
ησίς τις του σκεύους_ Τό Άράμι 
άπετελέσθη άπό δύο ξύλα έyκάρ
σια περατούμενα κατά τά άκρα: 
εtς άγκιστρα διά των όποίων έστε
ρεώvετο καλως είς τό εδαφος. 
c.:στε ή προστριβή νά μή χάνη πο
λύ έκ της ένερyείας της έκ των-

** Σ1111. Συ,•τ. Ό αγκυλωτός σταυ
ρός παρά τοίς Ίνδοίς συμβολίζει.. 
τ1)\' αέναο,· περιστροφ11ν της γι'fΊς. 
έντός του 11λιακου κ11κλου, ,jτοι. 
τ11,• έ�άρτησιν της γηίνης tωης έ¼ 
του Ί-1). ιακου Λόγου. Καί περαιτέρω, 
συμβολίζει τόν τροχόν τf1ς είμαρμέ
,,ης καί η1ν α\'ακί•κλησιν της ζωης. 
διά μέσου τιi'>'' μορφιί>ν, τ1ιν κί,•η
σιν τciί τροχού τω,• γε,•,•{ισεω,, και. 
{}α,·άτω,•. Είς τό «Φιυς της 'Ασί
ας» τό όποίο,• εΙ,•αι ποιητικ11 βιο
γραφία του Βούδδα, άναψέρcντα� 
τά κάτω{) ι, rυς λεχ-()έντα ύπό τού 
μεμυημένου Άσίτα, μεταβάηος είς 
προσκί,,•ησιν του Βούδδα, ϋτε ητο 
είσfτι ,·εογ,•ίιν: 

«'Ώ, σέ λα τcε.' ω, διότι είσαι ό 
Πεψωτισμέ,•ος. Βλέπω τό ρόδι,•ο, 
rrιί>ς, τά ίεQά σ11μα τα, τά 32 άvιί>τε
ρα καί 80 κατώτερα, καί είς το. 
πέλμα σου τό άπe,τύπωμα της σβά.,
στικας». 

\ 
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;, 1 έκτοπισμων του Άράμι, ένω δ 
• Πραμάνθα τfi ένερyεία ίσως χορ
"'· .�ης τrε.,ηεστρέψετο εtς τήν κοιλό-

-τητα ώρυyμένην κατά τήν δια
•σταύρωσι ν των δύο στοιχείων του
'ΊΑράμι. Ή τελειοτέοα μορψή τοϋ
:Λραμι ετναι ή σβ�στικα, ητις έκ 

Κύπελλον τιίιν Σουσων του 35οι, 
αιωνος πρό Χριστού είς τό 

Μουσείον τού Λούβρου. 
-της λατρείας τοϋ τrφός ελαβε τόν 
-:χαρακτηρα ίεροϋ συ.ιβόλου. Ό 
Πραμάνθα έyένετο δ πατήρ, δ δέ 
'Αράμι ή μήτηρ, 1) δέ συνατrοτε
λουμένη έξ αύτων σβάστικα, συνε
βόλιζε, κατά ψυσικήν, της σκέψεως 
όλίσθησιν τήν <έτrερχομένην ζωήν». 
�Η είκών 16 μαρτυρεΊ τουτο εύ
yλώι τως Είς τrολλ.ά ξόανα, ητοι 
,ξύλινα άyc.λμάτια τrαριστάν::>ντα 
yυναΊκα, βλέrτομεν τήν σβάστικα 
:χαραyμένην είς τό ύτrοyάστριον. 
Τοιοϋτο ξόανον τrεριεΊχεν ή συλ
λογή αίyυπτια�ων άρχαιοτήτ'ων 
-του μακαρίτου 'Αλεξάνδρου · Ρά
οτοβι τς, ή τrεριελθοϋσα είς τό Έ
θνικόν μας 'Αρχαιολοyικόν Μου
·σείον.

Έντεϋθεν ώνομάσθη Τ α Q ρ ο ς
-τό yέννητικόν της γυναικός δρ
yανον καί δι' αύτό δταν δ Αίσχύ
λος όνομάζει τήν Ίψιyένειαν «ά
-ιαύρωτον τrαοθένον» δεν έννοεΊ
.:αyαμον», άλλά «κορασίδα .>.

Ώς τrρός τήν σ β ά σ τ .ι κ α, τό 

,.,. '.; ., . '
�.., -�-' 

Σβάστικα κ�ρυχfiείσα ϋπαi:ον· 
ήλιακον σύμβολον δι:i διατά
γματος της αυτοκρατείρας Βοϋ 
(\,Vu) τόν Ζ αίrονα μ. Χρ. εν. 
Σινικfi. (Έ,&ν. Μουσείον 'Ηνωμ. 

Πολιτειών της Άμερικης). 
σJμβολον τουτο ιοϋ · Χιτλερι
σμοϋ"'"'+ πιθανως έλήψθη έκ της

'• � Σηιι. Συντ. Μ[χρι της 12ης 
Μαρτίου 1933 - όποτε ό Χιντεμ
πουργκ σΛ•i{)εσε την άρχην είς τον 
Χι τλερ - ό άγκυλωτος σταυρός 
ητο άπλούν fμβλημα τού <εfl-νικο
σοσιαλιστικοϋ κόμματος». 'Ολίγον 
άργότερον εγινε σί,μβολον τοϋ <Τρί
του Ράίχ». Ό άγκυλωτος σταυρός 
είς τούς βορείους λαούς, ·ώς σύμ
βολον του Ίεροϋ, ·του Καλού καί, 
του Άγαfiοϋ, . έχρησιμοποιείτο ώς 
φυλακτόν. · Επιστεύετο έ.πίσης ότι 
·ητο άφιερωμέ,•ος είς τον Βόταν, τον
Δία της γερμανικιης μυfl-ολο.γιας,
καί, την σύζυγό,• του Χiρταν, την 1 
.{}εuν της Γεωργιας κα1 της Γονι
μότητος. 'Αλλά δ αγκυλωτός αύτός 
σταυρός, ητο · μέ τά · κεκαμμένα ά
κρα <κινουμενα» έξ άριστερών προς 
τά δεξιq., όπως οι· δείκταί του ώρci-
λογίου, ' η�ο . συνεπώς σ{ιμβολον 
λευκης μαγείας, ένώ', () άγκι,λωτός 
σταυρός τοίί Χίτλερ, άκολου{}ιίJν 
τήν εκ δεξιών' προς τ' αριστερά, 
'ι!fl-εωρή,&η σύ�ιβολον μαύρης μα
γείας καί, της ,tδέας του κακου. 



' ! ϊ. .. 

70 

1 1 

μονης των Βενεδικτ(νων του Λάϊμ· 
παχ, lίναντι της δπο(ας διέμενεν δ 
Χίτλερ ώς παιδ(ον, αyνωστον δέ 
διά τ(να λόγον μοναχός τις εΙχε 
χαράξει τό σύμβολον τοΟτο εις 
τήν είσοδον καi έπl του προσευ
χηταρ(ου. 'Η λέξις σ β ά σ τ ι κ α 
εΙναι tνδική, σανσκριτικης προε
λεύσεως, και μ(α των πολλών της 
σημασιών εΙναι «σημειον εόοίω
νον». Άπό του 35ου αtωνος π.Χ. 
δτε έμφαν(ζετα� εtς τό Έλάμ και 
τήν Σουμερικήν Μεσοποταμίαν δια
δίδεται εις τάς 'Ινδίας, τήν Μινωι
κήν Κρήτην και 'Ελλάδα, κατόπιν 
τήν Σικελ(αν και άνέρχεναι είς 
τήν Εόρώπην. Παράδοξον δμως 
δ11ι δέν εύρέθη άκόμη εις τήν Συ· 
ρltχν καί τήν Παλαιστίνην. ,Αί πα· 
ρατιθέμεναι ·εtκόνες: καθιστ60ν πε
ριτ,ήν τήν περαιτέρω άνάπτυξιν. 
Προκειμένου· δμως περί της άνευ
ρέσεως του συμβόλου εις τήν προ· 
-<ολομβικήν ! Άμερικήν, πρέπει νά 

ύπομνησθη δτι καi · δ μαίανδρος: 
και πολλά αλλα . κοσμητικά σχή- ·.. ' 
ματα του παλαιοΟ πολιτισμένοι,. 
κόσμου άνευρέθησαν είς τήν 'Αμε
ρικήν. Και παραστάσεις λιθολο� 
yικαι καί προ'ιστορικα(, δπως ή, 
'Ινδική, καθ' ην νεαρά μήτηρ yα- , 
λουχεϊ τό βρέφος της, 'Ακόμη έκ-� 
πληκτικώτερον: Όλ(yα τινά ετ'η-. 
πρό η μετά τόν Πτολεμαϊον1 εόερ
yέτην Α' της Αlyύπτου, ο! !ερεϊc;. 
των �ινκας έν Άμερικfi συνέρχονται 
καί προσθέτουν εν ετος τροπι'κόν 
κατά τετραετίαν των 365 ήμερων

., 

δπως ο! Αίyύπτιοι ίερεϊς τό κά· 
μνου ι ουνελθόντες εtς Κάνωτrον. 
Μετεδόθησαν ταΟτα διά επικοινω
νίας; 'Ή ή αότή διδάσκαλος φύσις 
και αί αόταί Του άνθρωπ�νοu νου 
άνάyκαι ένήρyησαν δμοίως εtς. 
τούς δύ::> κόσμους; Μυστήριον! 

Γ. /> ΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ 

'Άνθρωποι 
Γεννήματα μιας tπαφης, δημιουργήματα μιας σάρκινης μάζας, 
δεtγματα ένός γένο�ς. 7τ' *λλ�ζει συνεχώς γνωρισματα 
διν.όμαστε σup.βο'-ικες προσφορ·ες Θ'rο χρ!)\10 Π-Ον διαβαtν..ει άμετά:βλητος 
τοvι�ονιrαι; κάθε φορά, τήν τΊrι'Ι\'έινή μας κοιrrαγωγή, σuγκε>t"llοντάς μας; 

'Ακοuράσ't'ο:ι πεζοπό'ροι στό δρόμο τηf Μσ,ρας 
σu�ροφοι δια'λεχτοι στοϋ, πόνο� 'i:ην προσφορά 
τή δ.uναμη άψηφοuμε τοϋ μuα:λόi> 
πο11> φtpvει σιrό πλατu φω't'εινb μονοπάτι. 
Κι. η πο.ρ:εια ΠΟ't'ε δεν τελειώνει, 
φριχτοι σκeλετοι ξεθωρ1άζο.uμε mοϋ χρόνο� το διάβα. 
Δε νοιώ.σαμε ποτέ τή χαρά τώ-.ι γλάρων 
π' ά.�ηφοϋν τη δu-.ιατη καταιγtδα, 
δ�ν παλαlψαμε με τ' &..vέμοu τή λuσσα, 
δε pιχτήκαμε ιι· δρμη σ't' αφρισμένο κϋμα 
ετσι... 'δε νικησαμε ποτ.έ. 
Τις ,lντονες έπιθuμιες σκ9ρπtσαμε και κάθε φορά 
ξανci )(αι !iανd, δεχόμαατε τά �εσμά μας. 
και διαβαtνει δ χρόv-ος,. κι' δ πόθος κρ�ώνει 
και παLρνει την ταπεινή μορφή, τη μορφή. μας 
καt μοιάζει σ· iμ�ς και πεθαiνει μ.αζι μας. 

[μαζt τοu� 

ΤΑΣΟ:Σ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 
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ΚΑΡΥΛ ΤΣΕΣΜΑΝ 

ν ., 

Ό άνθρωπος που έπ! 12 χρό· 
νια περιμένει τον θάνατο επέτυ
χε &:κόμη μία: &:να:στολή, ένω τα 
πάντα: έψαίνοντο δτι είχαν τελει
ώσει γι' αύτόν. 

Ό Κάρυλ Τσέσμαν, κα:τά.διχης 
εις θά.να:τον δι' άπαγωγην καt 
6ίαν έπt γυναικων (ενοχή, την 
δποίαν ούδέποτε παρεδέχθη, μο· 
λονtουtο μετα την σύλληψί του 
έσταμά.τησαν αί έπιθέσεις του 
&:γνώστου άνθρώπου «με το κόκ
κινο φως») έπρόκειτο να έκτε· 
λεσθη το 1948, άλλα έπέtυχε 
διαδοχικώς &:ναστολην θανατώ
σεως στον θάλαμο. των άερίων. 
Το δραμα των άνα:στολων αύτων 
το δπογραμμίζουν μερικες ήμε
ρομηνίες: 

Στας 28 Φε6r,,ουα:ρίου 1952
του έδόθη &:ναatολη ένος μηνός. 

Στας 23 'Ιουνίου 1952 ή έκτέ
λεσις &:νεστάλη -cια τρ;ίς ήμέρες. 

Στας 12 Μαtου 1954 έδόθη ά
ναστολη δύο μόνον ήμερων. 

Στας 29 Ίουλtου 1954 ή έκ
τέλεσις άναστέλλεται για την έ· 
πομένη. 

Στας 12 Ίανουαρ.[ου 1955 ή 
άνασ·τολη ε[ναι πάλι διήμερος. 

'Έτσι, δ εγκάθειρκτος του πα· 
' σίγνωστου σ· δλον τον κόσμο 

Ή πολυ{)·ρό,·α των καταδίκων 
είς -θ·ά,•α τον εlς τόν -6:άλαμοv 
άερίων της φυλακής Σdν Κεν
τίν, δπου κρατείται ό Τσέσμαv 
(όλ•ω αριστερά). Εις τό,, ί}άλ.α
μο,,, διατηρείται πάντοτε μιά ε-

λαφρά όσμη αμμωνίας. 

«Κελλιου 2455». ζη μέσα στ.ην 
πιο ψο6ερη δοκιμασία, καθώς τ.:α:
λε.ύει ν· ιiπομακρύγη τον 6ία�.0> 
θάνατο. Λύτη την ψορα ή άΥ«
στολη είνα.ι δίμηνος. καt πιθανον 
ν· άπο6η &:ποψασιστικη οχι για; 
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τον, Τσέσμα:ν μόνον, αλλα κα:ί 
για τήν τύχη της θα:να:τικης ποι· 

Ύης. . . 
Ό κυοερ-ιήτης τηc;; πολιτεί�ς

της Κάλιφορνία:ς εδωσε τήν. &να-· 
,στολή οχι τόσο'γι� να .κα:τα:φύγη 
,δ κατάδικος σε νέα εvδικα: μέσα:, 
-δσο για να. μποpέση ή πολιτεία:
να συζ ητήση πάλι το θέμα: τής
Οα:νατι κής ποινης.

Ή κα:τά.pγησις τής θα:vα:τικ·ης 
-πσινης ενδέχετφ νά., α_ποφα:σισθη
-η τουλάχιστον να χοpηγηθη
χάρις, οι6τι θα Θεωpηθη ώς ε
-πα:pκες I το μα:pτύpιο της επί 12
ετη ανα:μοvης στήv θύρα: -:ου θα:
:λάμου των &ερίων.

Έν τψ μετα:ξυ ή δπάθεσις 'l'σέ
-σμα:v εχει γυρισθη εις τα:ινία:v 
κα:ί πpοοά.λλεται εις 43 κ•.νημα
τογpάφους της Κα:λιφοpνία:ς. 'Η 
ταινία: α:ϋτη καταλήγει με το έ
,ξης: ερώτημα: «Ποίον είναι το 
σοο'άp,ώτεpον εγκ�ημα:; Έκείνο 
δια το δποίον εfς άνθρωπος πpό
-κέι;tα:ι να κα:τα:δικΙχdθη εις θάνα:· 
τον η εκείνο το δποίον ,ή κοινω· 
νία_ διqπρά-tτει εναντίον' του αν
·ΘριG�ού. α:�του ;>>, ·· .

_,,ΘΑ ΚΟΠΟΥΝ.ΤΑ.,Χ-Ε-ΡΙ..Χ'' 
ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ ΟΤΑΝ ... ,, 

'ΙΌ θέμα: της θα:vα:τικης ποινής 
,άνεπτύχθr1 προσφάτως κα:ί στο Α' 
.Κα:κουpγιοδικετρν • Αθηνων, κα:
τα τήν διάρκειαν δίκης, δια δι
-πλου•ι φόνον <�δια λόγους τιμης». 
"Αγορεύωv δ Είσα:γγελευς κα:ί 
;ζητων τήν θα:να:τικrιν ποιν1,ν, δ
πεστήpιξεv δτι η ποινή α:ύτ1ι, 
·δτα:ν έδρα:ιωθη, θα άποτρέπη τα
-εγκλήματα:.

· -«Τά χέρια παντός δολοφόνου
,1,tόνον τότε, εΙπε, θα κοπουν, δταν

ι·�, 
" . \ �-* -ι 
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yvωρίζη δτι πλήττων / θά πληyη 
καί αύ-::ός καιρίώς ... ». 

Και ομως, σε χωpες κα:ί σε ε-_ 
ποχές, δπου οί δολοφόνοι έγνώ
ριζα:ν δτι θα τψωpηθουν &ντα:πο
δο1ικά, -δεν επαυσα:ν τά. εγκλήμα· 
τα. "Αντιθέτως, σε χωpες δποu 
ή θανατική ποιν.ή κατηpγήθη 
δεν εσημειώθη α:υξησις της εγ
κλ ημα:τι κότητος, ώς εκ της «ε· 
νημεpότητος» των δολοψόνων, 
δτι δεν θα θα:να:τωθουν . . .  

ΔΙΑΣΤΡΙ)(Η ΕΙΣΒΟΛΗ 
ΣΕ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΠΟΧΗ 

Κα:τα τον 2:οοιετικον επιστή
μονα: κ. 'Ά γκρεστ, καθηγητήν 
των φυσικομα:θημα:τικων, δια:στη
μόπλοιχ προερχόμενα: έξ άλλω'Ι. 
πλα:νητων επεσκέφθησαν τήν, Γη 
κχτα τό &πώτα:τον παρελθόν! 

Κατα τήν άποψίν του, ή. περι
γραφή τής κα:ταστpοφης των Σο-

. δόμων κα:ί Γομόpρων δεν θα πρέ
πει να διαφύγη της προσοχης 
του συγχρόνου ανθρώπου, δ δποί
ος είναι εξοικειωμένος μ� τά.ς 
ανακαλύψεις της πυρηνικης φυ
σικής. 

«Τό μήνυμα αύτό - συνεχίζει δ 
Ρωσος καθηyητής-έομηνευόμενον 
είς · συyχρονον yλωσσαν άvαψέρε ι 
bτι εΙχε yίνει σύστασις είς τούς 
ανθρώπους νά έyκαταλείψουν την 
περιοχήν δπου άνεμένέτο εκρηξις, 
και bπως μή παρατηρήσουν την 
εκρηξιν ταυτην. Πράyματι, δσοι 
δέν ύπηκουσαν είς την τελευταίαν
αύτήν διαταyήν έτυφλώθησαν η ά 
πέθαναν». 

Ό 'Αγκρεστ διατυπώνει� σχε· 
τικως t"fJV εικα:σίαν, δτι οί αστpο·' 
να:υτα:ι πpί ν εγκατα:λείψο�ν τήν 
Γην, έπροκάλεσαν εκρηξιν των 
εις &τομικr1ν καύσιμον ϋλην απο- . 
θεμάτων των,· άφου προηγουμέ-
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�··' νως είδοποίησα.ν τους πληθu-
Ρ.. · σμους της περιοχής να: άνα.χωρή-

:'1 1 

, θ 11 σουν εκεί εν. . 
t Προς ύποστήριξιν της θεωρίας 

j του δ Σο6ιετικός επιστήμwν επι-
i' καλείται την ϋn.cφξιν επί της ε-
J · πιφανε(α.ς της l'ης και δη είς την

�ρημον της Λι6ύης, ύελωδων άν
-τικειμένων, εντός των δποίων
ανεκα.λύ:ρθησα.ν ρα.διο ίσότοπα. α
λουμινίου. 'Όλα:ι αί προσπάθεια.ι
δια: την εξήγησιν της προελεύσε
ως τG)ν άντικειμένων α:υτων άπέ-
6η:;α.ν μέχρι τουδε μάτα.ια.ι κα.ί

�-

\ 

. δι' α.•Jτό δ κ. 'Α γκρεσt εκφράζzι
την γνώμην δτι τα: ανωτέρω άν
-τικείμενα. άποτελουν ίχνη προσ-

• γειώσεων διαστημοπλοίων, προ
ερχομένων εκ δια.φόρων κα.τοι
:κουμένων άστέρων.

οι Δυτικοί επιστήμονες δεν ά
-πέδωσα.ν σημα.σίαν είς αυτην την
.εκδοχ·ήν.

{)1 ΑΛΛΟΙ ΠΛΑΝΗΤ ΑΙ 

'Ανεξάρτητ� άπό τό «πcφα.
μύθι» αυτό' οί επιστήμονες εξε
τάζουν σο6αρα: τό θέμα της κα
τοικήσεως των άλλων πλανητών 
από λογικ� οντα. Τελεuτα.ίω,ς, 
,επιστήμονες από δλον τον κόσμο . 
.συνηντήθησα.ν στην Νίκαια για: 
να: εκφράσουν τίς γνώμες των ώς 
προς τό ποια:' μορφη θά εlχά.ν οί 
πιΟα.νοί κάτοικοι των άλλων κό

& σμων του Σύμ,πpι:ντος. 
Ί . Σχετικα: με τό συνέδριο• αυτό 
J .έγραψε στο «Βήμα» ό κ. Γεώργ.
,· l. Καραγιώργης, μεταςυ των άλ-
� λ θ .,. - λων, ,τα: άκό ου α: 

..'
·�· . .\ ..

. .

«Οί πρόγονοι του ανθρώπου ησαν 
ζωα, αρχικως tχθυοειδη, κατόπιν 
σαυροειδη, ϋστερα θηλαστικά. 'Αλ
λά μήπως θά �ταν αδύνατο yιά 
-;rήν ψύσι νά παράyη δι' έξελίξεως 

ενα εύ:pυές ον σάν τόν άνθρωπο, 
αλλά αrτό ψυτά; Μήπως αποκλεί
εται αϋριο στόν 'Άρη - καί ξε
ρομε πόσο μεγάλες έκτάσεις φυτων 
υπάρχουν έκεϊ-νά βρουμε ενα εύ· 
φυές ανθρωποειδές ον, πού ή σαρκα 
του να αrτοτεληιαι αrτο τήν όρyα
νική ϋλη πού α,τοτελουνται τά φυ
τα καί πού ο \.ες yενικως ο ί λει -
τουρyίsς του να εΤναι όπως των
φύtων; 

Σέ ενα πλανήτη με ανωτεοα ο ντα, 
orioυ δυν:χτόν να υπηρξε πολιτι 
σμός έπί έκατομμυρια χρόνια αντί 
yιά λίγες χιλιετηρίδες μόνο, ο-πως 
στή Γη, θα μπορουσαν κάλλιστα 
τα ανωτερα οντα να εχουν καταν
τήσει μόνο κεφαλή καί έyκέφαλος, 
ακίνητα, χωρίς σωμα καί μέλη, δη
λαδή νά εrναι μόνον νdυς, γιατί 
μέσα στά έκατομμύρια χρόνια του 
μεγάλου πο\ιιισμου των θά εχουν 
καtασκευάσει τόσο εξοχα μηχα
νήματα, πού θά έκτελουν. αύτά ό
λες τίς αναyκαϊες λειτου;,yίες, 
ετσι ή:ού στό τελο,ς νά ατρόφησαν 
καί νά έξαλείφθησαν πρωτα τα με 
λη καί αργότερα καί τό σωμα των 
ανωτέρων δντων πού κατεσκε.:ια
σαν τίς μηχανές αύτές. Οί μηχα
νές αύτές θά μη:ορουσαν νά γίνουν 
τόσο τέλειες μέσα σέ έκατομμύρια 
χρόνια πολιτισμου, πού νά εΤναι 
σέ θέσι νά αύτοδιατηρουνται έπ' 
αόριστον. 'Ένα βλ:έμμα γύρω μας· 
μας πείθει, δτι καί μέ τά ατελέ
στατα ακομη μηχανήματα του ση
μερί, νου πολιτισμου μας, πολιτι
σμου άκόμη στήν αύyή του μόλις, 
δέν έξασκουμε τά μέλη μας όσο 
βέ!3αια οί gστω σχετικως κοντινοί 
πρόγονοί μας. Τί θά yίνη στα μέ· 
λη αύτά; 'Όλο οί μηχανές θά α- , 
ιροφουν, μέσα σέ μιά έξέλιξι έκα 
τομμυρίων έτων, ετσι πού στό τέ
λος θά μείνη μόνο δ έyκέφαλος. 
Μήπως; λοιπόν, αποκλείεται να υ
πάρχουν τέτοιου είδους ανώτερα 
δντα είς τό Σύμπαν, 

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

Έπίσης δ ξένο; τύπος ·ήσχ.ο
λ ήθη τελευτα.ίω; με τό θέμα. τιί)ν 
άλλων πλχνητων καί ε1δικχ της 
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'Αφροδίτης, με την εόκαιρία του 
κατορθώματος δύο • Αμερικαν/ον 
επιστημόνων, οι δποίοι &:νυψώθη
σαν με την 6οήθεια &:εpοστάτου 
εlς ϋψος 80.000 ποδών (26.000 
μ. περίπου), ήτοι περί τό τέρμα 
της y'η(Ύης ατμοσφαίρας καί, ελαοαν σπουδαίες φωτογpαφιες. 

Οι παρατηρήσεις επί της Ά
φpοδί της οφείλονται ε1ς τον πλω
τάpχην του &:μεpικανικοΟ ναυ
τικοσ Μάλκομ Ρός, δ δποίος ή
ταν καί δ κυβερνήτης τοΟ &:εpο
στάτου, κα.ί τον φυσικόν Τσάpλς 
Μούρ. οι δύο τολμγ1pοί εpευνη
ταί &:πεyειώθησαν προ ολίγων 
μηνών &:πό τό Ράπιντ Σίτυ της 
Νοτ. Ντακότας, με τό ά:ερόστα
τόν τους, τοΟ δποίου δ ε1δικός 
θαλαμίσκος ήταν ά:πό λεπτόν ά:
λουμί νιον καί αότό καθ' εαυτό τό 
μπαλλόνι ά:πό πολυθυλαίνη, μία 
πλαστικη ϋλη πάχους μόλις δύο. 
χιλιοστών της ίντσας. 

Ή ϋπαρξις ύδpατμών είς την 
&:τμόσφαιραν του πλανήτου ,αό
τοΟ &:ποτελεί ενδειξιν δτι ενδεχε
ται νά όπάρχη ζωή. 'Όχι, δμως, 
καί τί ε!δους ζωης. Αότό είναι 
τό δεύτερο αίνιγμα που πρέπει 
νά επιλύσουν οι επιστήμονες. 
Πολλοί πιστεύουν, δτι ή θερμο
κρασία της επιφανείας της Ά
φροδίτης εrναι πολυ όψηλή, ω

στε νά μην όπχρχη ζωη, με την 
μορφη που εχει προσλάβει ε1ς 
τον δικόν μας πλανήτην. 
ΑΝΘΡQΠΟΣ ΚΑΙ ZQA 

Σ\ενα πολυ ενδιαφέρον άρθρο 
του στο «Βημα» (21 'Ιανουαρίου) 
δ διακεκριμένος παιδαγωγός καί 
διανοούμενος κ. Ε. Π. Παπα
νοΟτσος διαιρεί σε τρείς περιό
δους την έξέλιξι των σχέσεων 

του &:νθρώπου καί των ζώων; 
' 
., 

, Πρώτη περίοδος (μυριάδες ε-, , . 
των της πpο�στορίας): το ζωο με 
τη ρώμη καί τη σοφία του έμπνέ- · 
ει στον άνθρωπο δέος καί θαυμα
σμό. 

«Ζωόμορφες όπηρξαν οι πρώτες 
θεότητες το Ο &:νθρώπου: τοτεμι
σμός. 'fό τοτέμ ( δ ταΟρος, τr, 
φίδι, το γεράκι, δ τράγος,' δ πα-'
παyάλος κ.ο.κ.) είναι -ί) ριζα καt 
-1J &:λκή, το &:κατάλυτο θεϊκο 
στοιχείο που θεμελιώνει, &:σφα
λίζει καί ά:νανεώνει την &:ρχέyό-
νη κοινωνία (τη φυλη η την πα
τριά). Ό άνθρωπος το φοβαταc.. 
καί τό προσκυνάει· δταν το -ί)με
ρώνη, το συντηρεί κοντά του με. 
ε?,λάβεια. Δεν το σκοτώνει, ουτε. 
το τρώει, παρα μόνον δταν σε 
εσχατη &:νάyκη περιμένη τη σω
τηι)ία του &:π' αότη τη θεοφαyία. 
που vίνεται σύμφωνα με αόστη
ρους Ι τύπους, τελετουργικά. 'Υ
πάρχουν μεγάλοι, ιστορικοί πολι
τισμοί (παράδειγμα δ Α1yυπτια
κός) που δεν ξεπέρασαν τό στά
διο των ζωόμορφων θεών -.καt 

· δταν &:ποτολμοΟν νά τους δώσουΥ'
σωμα ά:νθρώπινο, το κεrράλι iξα
_κολουθεί να είναι κεφάλι ζώου.
Ή εpευνα εδειξε δτι &:κόμη καί.
σε πολυ μεταγενέστερα στάδι_α..
της ιστορίας εχομε στη λατρεία.
σαφή τά ίχνη τοΟ πανάρχ._αιου
τοτεμισμοο. Τί άλλο είναι δ Δίας
ταΟρος η κύκνος, ή κουκουβά-
για της 'Αθηνας, -1J 'Άρτεμις με.
τό έ:χάφι' τής, οι τραγοπόδαροι.
Σάτυροι των &:ρχαίων 'Ελλήνων;.
"Αλλωστε το ζώο έξακολουθει
νά όπάpχη ώς -σύμβολο καί στίς;
θρησκευτικές παραστάσεις τοΟ.
ΧριστιανισμοΟ (τά «θηρία» τωy,

'·· 
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f� ·� Έοαγγελιστων, το περιστέρι και 
δ ίχθύς της. πα.λαιοχριστιανικης 

.' τέχνης κ.ο.κ.). 
Δεύτερη τ.ερίοδος: το ζωο χά

νει τη μεταφυσικη σημασία του 
και γίνεται άπλως τροψή, δια.· 
σκέδαση, έργα.λείο τοσ ανθρώ· 
που. Σ' αυτη την περίοδο τα ζιΙ>α 
απησχόλησα.ν κα.ι τούς Πατέρες 
της Έκκλησία.ς. Αυτά, 6έ6α.ια, 

·, δεν πα.ράκουσα.ν την έντολη τοσ
Θεοσ, δεν επεσα.ν στο προπατο
ρικο άμάρτημα, οϋτε πλάστη· 
κα.ν δμως κατ· είκόνα κα.� δμοίω
ση τοσ Δημιουργου - γιατί εγι
ναν λοιπόν, κα.ί προπάντων τί e·
απογίνουν; Θα δπάρξ'1, κα.ί γ·ια 
τά: ζωα. μιά: «αποκατάσταση»' 
δπως και γι' α.υτον ακόμη το Δι:χ-
6ολο, Κ?:tά: τη θεωρία. του Ώρι
γένη; 

ΤρCτη περίοδος: ή σύγχρονη, 
με χα.ρα.κτηριστικο την θεωρία. 
της εξελίξεως των είδων, ή δποία. 
τοποθέτησε τον άνθρωπο ώι; βιο
λογικο ε!δος μέσα. στη ψυσικfι 
του οίκογένεια. Τά: ζωα. δεν ε!ναι 
θεοί, οϋτε κα.ί δουλοι, άλλα μα
κρυνΘί πρόγονοι. Ό Δαρ6ινισ.μος 
μπορεί να μην προκα.λη σfιμερα 
τόση 6ε6α.ιότητα, δση άλλοτε, 
πά.ντως εχει 6αθειά: επηρεάσει τη 
στάση του ανθρώπου απέναντι 
σ't$1 ζωα». 

Το παραπάνω άρθρο �γράψηκε 
i,1• αΠΟ αψορμη_ τα 100 χρόνcα αΠΟ. 
Ή� την. δημοσίευση του 6ι6λίου του 
'j' Δαρβίνου «Ή γένεσις των εί-
'; δων». 

"ι,ι ΔΙΚΗ TQN ΠΙΘΗΚQΝ,, 
·ΕπΕκαιρα, μπaι,ετ νά: πη κα

νείζ, ποeίχθηκε &π?.ι τον θία.σο 
το� «Έλληνικου ΑαϊκοCί θεά

,_ τρου.». το εργο ,ων • Αμερικανων 

συγγρα.ψέων Λωρενς καί Λη, με. 
�έμα τήν ο.Cκη στο Ντέύτον το!} 
Τενεσση, τον 'Ιούλιο του 1925. 
'Έγραψε σχετικώς στην «Έλευ
θερία δ κ. Μάριος Πλωρί'της: 

«Κάποιος δάσκαλος εΤπε στά μα
θητούδια πώς δ κόσμος δέν πλά-· 
στηκε σέ 7 μέρες (δπως λέει η. 
Β(βλος) άλλά σ' έκατομμύρια χρό
νια (δπως λέει ή 'Επιστήμη) καL 
πώς δ ανθρωπος δέν γεννήθηκε 
άπό μιά φουχτα πηλό (δπως λέει_ 
ή Γένεση), άλλά πώς εΤναι τό ά· 
ποτέλεσμα αμέτρητων έt,ελίξεων· 
καί μεταμορφώσεων (δπως λέγει ό,. 
Κάρολος Ντάρβιν). Αύτές, λοιπόν,. 
οί κοινότατες άλήθειες πού «τρέ
χουν. στούς δρόμους», προκάλε
σαν μέγα σάλο σ-ιή θρησκόληπτ11 
πολιτεία, δ' δάσκαλος θεωρήθηκε. 
έyκληματίας καθοσι�σεως καί πα
ραπέμφθηκε σέ δίκη «έπί προσβολf). 
της πίστεως»· καί «εtσαyωyfi και
νων δαιμονίων> ... Λαμπρή εύκαιρία 
yιά τούς φανατικούς, τούς δημα
γωγούς καί τούς έμπόρους του, 
δοyματισμου, που άκόνισαν τά. 
σπαθιά καί τίς yλωσσες τους «έναν
τίον των βεβήλων οί δποϊοι πτύ
ουν κατά του έξ άποκαλύψεως Λό
γου του Κυρίου». Ή δίκη, μάλιστα-: 
του Ντέυτον 'εκανε άκόμα μεyαλύ-

'τερο πάταγο, έπειδή τήν πολιτική.· 
άyωyη έκπροσώπησε ενας ίκανός_ 
χρισταμύντωρ (καί πολιτικάντης, 
'φυσι�ά), ένω την ύπεράσπιση τοί}, 
κατηγορουμένου , άνέλαβε I ενας_,
«δαιμόνιος» δικηγόρος «έλευθερό
φpων» καί άθεϊστής ... ». 

Αυτά:. τά:. ξεχασμένα.. πράγματα. 
ανέλα.6αν οί δύο συγγρα..φείς να. 
δπενθυμίσουν στους σημερινούς. 
θεα.τάς. ,'f πάρχ_ει δμως κα.ί. .. 
Η ΑΠΟΨΙΣ'ΤΩΝ ΠΙΘΗΚQΝ 

Την άποψι α.υτη εΗ3αμε σ· ενα. 
ξένο περtΘδικό, ανυπόγρα.ψη_, δυσ
τuχωι;. Ε!να.ι ενα. χαριτωμένο
ποcημα., δπου of πίθηκοι ΙΧΠΘ•- . 
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-κρούουν την «κατηγορία:» δτι ε- άνθρώπους. Νά το ποίημα: σε . � :χουν καμμιά συγγένεια: μ� τους . πρόχειρη μετάφρ�σι: · · r.:
' 1 

' ' Τρεις μαιμο05ες κάθονται στήν κοκκοφοινικιά 
καί σοβαρά μιλαν καί συ.ζητανε. / 1� 
Καί λέει στίς αλλες μια μαιμοΟ: «Τί ψέμμα 
έτοΟτο πάλι I Ο[ ανθρωποι να κακολοyανε .l 
ταχα πως εχουν έμας προγονικά 1 

Τί προσβολή yιά μας 1 • 

Μάιμουδος χωρισε ποτέ τή θηλυκιά του, 
'Ή άφ']σε τό μωρό του νησrικό; Καί y,φέμισΞ τήν 

[οι ω yένε'ά του; 
Καί εΙδε ποτέ κανείς καμμιά μαιμοϋ 
ν' άφήνη τό παιδί της yια τούς άyαπητικούς 
καί εναν μέ τόν άλλον νά τούς άλλαζη; 
'�μ τό άλλο πάλι ! ΕΙ δε ποτέ κανείς μαίμοΟ 
την κοκκοφοινικιά σέ φράχτη νά τήν κλείνη 
μήν ερθουν άλλοι και της φαν καcιμια καρJδα 
καί να προτιμάει καλλιο νά σαπίσουν 
παρά νά δώση σ' άλλους πού πεινοϋν; 
Μα κι' αν έyώ εΙχα τρελλαθη καί φράξει 
τό δεντρο yιά δικό μου, τί θα κάνατε; 
Δέν θα μέ κλέβατε άrτό τήν 'πει να· 
'Υπάρχουν κι' άλλα άνθρώπινα παράξενα: 
πού μια μαιμοϋ ποτέ δέν κάνει 
Γυρίζει νύχτα σκνίπα στό με9Jσι 
η μήπως άφαιptϊ άλλης μαίμοϋς ζωή 
μ,έ δπλο, ξυλο η μαχαίρι; 
'Όχι, άδέρφια μου, ό άνθρωπος δέν μπορει 
άrτό τούς πιθηκου� νά κατάγεται ! ... » . 

. ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΙΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 
Ή δποθετικη 7:χρουσία: μυσtη· 

ριω3ων δποορυχίων στον κ6λπο 
-τής ·Αργεντινής εγέννησ.ε την ά
πορία: πfi'>; ητο δυνατόν νά επι
κοινωνοσν με την οάσιν των � 
μεταξύ των, προς ληψιν δδηγι
•ων περί του πρακτέου, εφόσον 
κανένα: δποβρύχιο δεν μπορεί νά 
κάμη χρηc�ιν άσυρμάτου εν κα:· 
τα:δύσει, διότι τά ραδιοκύματα: 
·δεν μεταQίδονται μέσα: άπο το
ν�ρό.

Το πρόβλημα: εχει &πα.σχολή
·σει τlς μεγαλες fτα.ιρίες της • Α
μερικής «Τζένερα.λ Έλέκτρικ»,
«Γουεστινχάουζ» κα.l «Μπέλλ

'Τέλεφον», που ϊδρυσαν εν συ·

νεργα:σί� ενχ «6ιοηλεκτρονικο 
εργαστήριο» με σκοπο την έρευ
να: της επικοινωνίας διd: της σκέ
ψεως. 

Το μεγάλο πείρα.μα: εγινε τη�
α.ύγην της 25ης 'Ιουλίου του πχ· 
ρελθόντος ετους. 'Ήτο το πpωτΌν 
οΟυ εrδους του, άψου Οι' α:υτου 
επρόκειτο νά δια:πιστωθη κα:τd: 
πόσον οί σχετικ�ς επιτυχίες, του' 
εχαuν πραγματοποιηθη στην με-, 
τα:οίοα:σι της σκέψεως σε μεγάλες 
άποστάσεις θά επα:ληθεύοντο κα:ί 
μετα:ξυ ξηρας κα:ί δποορυχίου εν 
κα.τα:δύσει. 'Έτσι, ενα: μυστηριώ
δες άτομον επ�οιοάσθη του άτο-
μικοσ δποορ\,)χίου « α:υ'τίλος» 

\ , ' , 
δ ' και μεσα στομς τεσσερις σι ερε-
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νιους τοίχQυς τής άπομοvωμέvης 
άπό το λοιπό πλήρωμα καμπίνας 
του «ήλθε σε επαφή», δταv δ
«Ναυτίλος» ευρίσκετο εν καταδύ
σει στον • Α τλαvτικό 'Ωκεανό, με 
κάποιο άλλο, επίσης μυστηριώδες 
άτομο, που ευρίσκετο κλεισμένο 
στα εργαστήρια της «Γουεστιv
χάουζ» της πολιτείας Μέρυλαvτ. 
Ή άvτα:λλα.γη των γνωστών διε
θνών σημείων μετα.βιοάσεως της 
σκέψεως έκ μεγάλης άποστάσε
ως, ήτοι ενός τετραγώνου, ενός 
κύκλου, τριωv κυμα.τοειδωv γρα.μ
μωv, ένός στα.υρου κα.ί ενός άστέ
ρος, είχε επιτυχία.v, δπως διεπι
στώθη μετα την ληξιv του τα.ξι
δίου καί την σύγκρισιv των κα:τα
γραφέντωv εκατέρωθεν σημείων 
έπικοινωvίας- ήτο μία: έπιτυχία: 
περισσότερον του 700)0. 

Ο ΓΙΕΧΟΥΝΤΙ ΜΕΝΟΥΧΙΝ 

ΚΑΙ Η ΜΕΤΕJ\:ΣΑΡκςn:ιΣ 

'Ένας μουσικοκριτικός, που 
άκουσε τον Μενουχίν να παίζη 
σ' εvα κονσέρτο στο Σαν Ντιέγκο 
της Άμερικr,ς, είπε δτι με το 
παίξιμό του ή εξέδρα: εδιvε την 
έvτύπωσι εvος οωμου κα:ί εμοιαζε 
σαν να μετέδιδε θεία; λειτουργία, - με τον ρέοντα. λυρισμο μιας VO·
κτύρv του .Σοπεv η με τη σοοα.ρό·
τητα. μιας σονάτας του Μπάχ.

\ Αύτο δεν μας φαίνεται περίεργο, 
i� δταv σκεφθουp.ε πως βλέπει τη 
, ζωη δ Μενουχίν καί με ποιον 
;. \ τρόπο αντιμετωπίζει ΎJ μεyαλο
ϊ:' φυ·ί·α του το κα.θηκοv απέναντι 

της άvθρωπότητος. 
Ίσου τί εyρα.φε ή εφημερίς 

;. «Σαν ?\ ιους Π ικτ6ριαλ» τής 
. ι , Μελοούρνης της Αύστρα:λία.ς, που 
tίι. . μας δίνει μια ιδέα για την 
.,_ .. 

,·, 
......... 

πνευματικη φύσι των σκέψεών
του. Είναι μια συνέντευξις ποl)ο 
πήρε ό αvταποκριτης της εφημε
ρίδος άπό τον Μενουχίν. 

«Κα.μμια φορά, είπε δ Μενου
χίν, νομίζω πώς βρήκα: μια φιλο
σοφία: που με ίκα:νοποιεί τέλεια,. 

άλλα κατόπιν &να.καλύπτω πώς, 
πάλι δεν είνα.ι τέλεια: κα.ί δλη fι.
έργα:σία: της σκέψης μου καταρ
ρέει σαν τρα:πουλόχα.ρτα ... 

Τριγύρω μου vιι�θω δοvfισεις. 
l\lεpικες φορές νιώθω δονήσεις 
κάποιου προσώπου που ορίσκεται 
σε μεγάλη άρμοvία: με μένα., ενG) 
άλλα. πρόσωπα., που εrvαι εύχά· 
ριστα: κα:ί εχουv χάρι, με κάνουν, 
να φύγω μα.κpυά τους. 

Μ' ερωτάτε αν πιστεύω στη με
τεvσάρκωσι. lΊ1ου εκαμα.v πολλοι 
α:ύτη την εpώτησι ... l\ιlιά μέρα. κα
θόμουvα πλάϊ στον πα:τέpα. μc� 
κοvτα σε μιά λίμνη, κοιτάζοντας. 
τα yα.λαvα νερά. 'Ένιωθα πώς 
το κάθε τί που εβλεπα μcυ ήτα� 
vε γvωστο απο πολυ πριν και του
είπα: Πατέρα, μεpικες φορες ό
vειρεύομα.ι πράγματα, που εχουν 
συμβη προ πολλου, σ' lvα. περα
σμένο α.Ιώvα... 'Υπάρχουν τόσα. 
πολλά:, που μου είναι γνωστά

,. 

έvω ποτέ μου δεν ακουσα τί�ο
τα γι' α:ύτά, ουτε τά είδα., ουτε 
τά έδοκίμα.σα:. Φαίνεται vαχω. 
γεvvηθη με τη γvωσι α:ύτή. 'Ό
ταν ·ιjμουvα 8 χρονών ό δάσκα
λός μου μου είπε μιά μέρα δτι 
υπάρχουν τόσα πολλά πράγμα.τα. 
που μποpω νά διδάξω σ' αυτόν,. 
που δε θάπpεπε νά τον φωνάζω 
πια δcίσκαλο. Πως μπορουσα: να. 
ξέρω έγώ περι�ότερα απ' αυ
τόν, που ήτανε ενας ώριμος αν-
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==Ι ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ Ι== 
-Τά Γραφεία τοϋ ΙΛΙΣΟΥ, Δρα

γατσανιου 6 (Πλατ. Κλαυθμώ
vος), οροφος 6ος, εΙναι άνοικτά 
κάθε Δευτέρα καt Παρασκευή 11 
-12 π. μ. καt 6.30-7 .30 μ.μ.
Παρακαλοϋνται ol φιλοι τοϋ ΙΛΙ
ΣΟΥ νά έπισκέπτωνται έλευθέ
ρως τά Γραφεία.

-Οί συνδρομηται οί όποίοι άλ
Αάζουν η βλέπουν τήν διεύθυν
-σί ν των λανθασμένως η άνεπαρ-
-κώς άναγραφομένην, νά μας εί-
-δοπο.ιοuν, δια νά λαμβάν.:ιυν τά 
-έκδιδόμενα τεύχη χωρίς καθυστέ-
pησιν.

-Προηγούμενα τε.ύχη καt τόμοι
τοϋ ΙΛΙΣΟΥ πωλοuνται είς τσ.
Γραφεία μας (Δραγατσανιου 6)
κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 11-
12 και 6.30-7.30 καθώς και είς
τά Βιβλιοπωλεία 'Αθηνών: ιι'Έ
-σ·,lα» Ίω. Κολλάρου (Σταδίου
38), Μ. Βασιλείου (Σταδίου 40),
Χ. Κορνάρου (Σταδίου 34β), 'Εκ
δόσεις Γκοβόστ-η (Πεσμαζόyλου
9), Π. Πατσιλινάκου (Πανεπιστη
.μίου 47).

-Ύπενθυμlζομεν καt συνιστώ
μεν είς τοi.ις συνδρομητ-άς και
-άναγνώστας τοϋ ΙΛΙΣΟΥ την ά
Ύοράν τοϋ βιβλίου της Η. Ρ.
Blavatsky «Το Κλειδί της Θεο-

·δρχ;; καί μεγ:χλος δάσχ.:χλο;;;
Γιά μένα μιά απάντησι ύπχρχει

,σ' αύτ6. Ηρέπει Yi τ:χ αποδώσω
-στη μετενσάρκωσι. Προηγούμενε;;
δονήσεις, από προηγούμενους
6ίους, δονήσεις πού δυνάμωσαν,
ε:.ϋ; δτο:.ι εyιγαγ τό οργανο με τό
δποίο μπορώ νά τραγουδήσω τό
-τραγουδι τής ζωής. Γιατί λοπόν
-vά μην ε[μαι ταπεινός; Πάντοτε
μας ερχεται από τούς μακρυνούς
).6:ρους κάθε πρω'ί· εyα νέο τρα
γοοοι, πού ε[ναι ώ?αtότεpο από 
.:δ χθεσινό». 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

σοφίας». (Μετάφραση Μαρίκας 
Ίω. Σακελλαρίου-Κανδήλη, έκ 
τοϋ 'Α γγλικοϋ πρωτοτύπου). 

-Έξακολουθοϋν νά άναδημοσι
εύωνται άπο έφημερίδες και περι
οδικά δημοσιεύματα �ou ΙΛΙΣΟΥ, 
χωρtς νά άναφέρεται δτι άναδη
μοσι ύοντ-αι άπο τον ΙΛΙΣΟ. Το 
έγράψαμε και άλλοτε, το έπανα
λαμβάνομε και πάλι: Κάθε άναδη
μοσ(ευση άπο τον ΙΛΙΣΟ έπιτρέ
πεται, μας τιμα και μαι;; ευχαρι
στεί. Νομίζομε δμως δτι εΙναι 
έπιβεβλημένο νά άναφέρεται ή 
προέλευσή της. 

==Ι ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ,-, 
Γ. Παρ. Ένταϋθα. Εύχαριστου

με yιά δσα γράψετε yιά τόν ΙΛΙΣΟ 
καί yιά τίς προσπάθειές σας νά 
τόν διαδώσετε. Κ. Μανωλ., Ρό
δον. Νά μας γράψετε ττοια εΤναι 
τά τεύχη ττού σας λείπουν, ωστε 
νά σας τά στείλωμε'.Ι. Μ. Παπαρ., 
Ένταϋθα. Ή Θεοσοφι'<ή 'Εταιρία 
εγκατέλειψε ττρό ετους, λόy� ά
καταλληλότητος, τό κτίριον της 
δδου Γ' Σετττεμβρί:>υ. Συσrεyάζε
ται μέ τον ΙΛ/ ΣΟ, καθώς καί μέ. 
τόν Συν)σμό «Θεοσοψικαί 'Εκδό
σεις» ε!ς τήν δδόν Δραyαrσαν[::>υ 
6 (Πϊατ. Κλαυ9μωνος), ο,:>οψος 6ος. 
Νά ελθετε εύχα_::>ίατως στά Γρ:χψεια 
τίς ήμέρες και ω;:>ες ττού εΤναι ά·
νοικτά. Π. Άντ., Λευκωσίαν. Τό 
«Κλει)ί της θΞοσοφίας» μττορειτε 
νά τό ζr,τήσετε εtς τό Βιβλι:>ττω
λειον Στυλιανου σrή ΛεμΞσό. Στ. 
Παπαρ., Ένταϋθα. Δέν εΤναι πε
ρίεργο δτι δέ.ν ελάβατε τά δύο τε_:
λευταία τε6χη του ΙΛΙΣΟΥ, άψου
άλλάξατε διεύθυνση καί δέ.ν μας 
είδοποιήσατε.. Σας τά, ταχυ_?ρο
μοϋμε Ι�. Ανδρικ., Ενταυθα. 
Τό α::>θρον σας δέν εΤναι «yιά πέ
ταμα�. 'Απλως δέν ενεκρί3η ή δη
μοσίευσή του στον /ΛΙΣΟ. Πιθα- · 
νόν άλλο άρθρο σας νά κριθη κα
τάλληλο καί νά δημοσιευθη. Ό 
ΙΛΙΣΟΣ δέν κάνει κανενός εlδους 
πολιτική η τταραχώ_Jηση σχετικά 
μέ τήν επιλογή της ϋλης του . 
'Άγγ. Μεϊντ., Ζάκυνθον. «Κλειδl 
θεοσJψίας» και «Στοχασμοί» έ-
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ΙΛΙΣΟΣ 79 

<ιτάλησαν άπό 13)1)60. 

J3ιβλ[α και Περιοδικιl που λά
, βαμε 

'Ά γι θέρου «Λυρική Πορεία» 
{ποιήματα), Παύλου Μίχου «Στης, 
<άστραπης τή λάμψη» (ποιήματα), 
Δημ. Κάββουρα «Οιωνοί» (ποιήμα
-τα), Ξάνθου Λυσιώτη «'Ωδές του 
Νότου» (ποιήματα), Γερ. Γρηyόρη 
«Ή ξέσκεπη πολιτεία», (διηyήι.ιατα), 

Παρνασσός, 'Αρχιτεκτονική, δ 
Ζυγός, 'Επιθεώρηση Τέχνης, Ό 
Α[ών, Ό Κόσμος της Ψυχης, 
<Ο Φίλος των ζώων, 'Ηπειρωτική 
Έστία, Εύβοϊκός Λόγος, Κριτική, 
-θεοσοψικόν Δελτίον (Άθηναι-Ία
νουάριος 1960), Tbe Theosoplιist 
{Acl;yar), Le Lotιιs Bleu (Paris), 
·-rhe An1erican Theosophist (\i\Tl1e
alo11 - Ill\, The Canadian Theo
s,ophist (Toronto), J\Iain Cιιrrents
(Ν. York), Theosophy in Action
�England), Theosophica] Ν C\VS 

.ancl Ν otes (London), Tbeosophi
-cal H.evie"v (Varanasi),.ξ\.lba Spi
τituale (l�oma), Theosophy ίη

Ο 'ΊΛΙΖΟΖ,, 

'Έχει άνάγκην της συνδρομης 
σας: 

'Εμβάσατε έyκαίpως τήν συν
δρομήν του 1950. 

Μήν καθυστερειτε, παρακα
λουμεν, καί μας ύποβάλλετε είς 
κόπους καi δαπάνας ύπένθυμί
σεων. 

'Αλλά, θό: ύπάρχουν άσψαλως 
καi φίλοι σας, οί όποιοι 
εχουν άνάγκην τοu ΗIΛΙΣΟΥ». 

Έyyράψατέ τους συν5ρομητάς. 
, θά σας εύχα,:,ιστήσουν. Σας 

ε ύχαριστει καί δ «'Ιλισός» διό: 
1 ,)ν ένίσχυσίν του. 

Australia (Sydney), Theosophy ίη 
rew -Zealand (Auckland), The 

Link (Johannesburg), Dhariηa 
(Mexico). 

'Αντιπρόσωποι στίς έπαρχ[ες 
'Αντιπρόσωποι τοu ΙΛΙΣΟΥ είς 

τάς έπαρχ[ας είναι οί κάτωθι : 
Θεσ)νίκη: Εύδόκ. Μουράδογλου, 
Πάτραι: Λάμπης 'Αντωνόπουλος, 
Καλάμαι: ΉλLας Βενιόπουλος, 
Καβάλα: Ρένος Βαμβακούσης, 'Α
λεξανδρούπολις: Ίω. Κωνσταν
τινLδης, Μυτιλήνη: Γεώργ. Άλε
πουδέλης, Λάρισα: Εύθ. 'Ανάγνου, 
Σuρος: Στάθ. Σταθόπουλος, Κύ
προς: Άντ. Στυλιανοu (Ρ.Ο.Β. 
373, Li111assol). Σέρραι: Εύ. 'Ασπι
ώτης, Κάλυμνος: Δρ. Κωλλέτ
της, Χανιά: Σπ. Νικολαtδης, Ρό
δος: Γ. Παπανικήτας, Ν. Όρεστι
άς: Δ. Κακαγιας, ΧαλκLς: Άλ. 
Χαρισιάδης. 

Παρακαλοvμεν τούς φίλους τοu 
ΙΛΙΣΟΥ καl είς αλλας πόλεις νά 
ζητήσουν νά άναλάβουν την άντι
προσώπευσίν του. 

20 ο )ο Ε Κ Π Τ Ω Σ I Σ

Ή τιμή τοu κλασικοu εργου 
της Ε. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ: 

το Ν.ΛΕΙ.41 

ΤΗΖ θΕΟΕΟΦΙΑΖ 

ώρίσθη είc; Δραχ. 50. 
Είδικώς δι' δσους τό προμη

θευθοϋν μ έ χ ρ ι τ έ λ ο υ ς 'Α
π ρ ι λ ι ο υ, θά παραχωρηθfj 
εκπτωσις 200 )ο και τό εργον 
θά παραδLδεται η στέλλεται έ
λεύθερον ταχ. τελών άντL: 

ΜΟΝΟΝ ΔΡΑΧ. 40 
Συνιστώμεν είc; τους συν

δρομητάς )tαί άναγνώστας τοu 
ΗIΛΙΣΟΥ» νά προμηθευθούν 
τό λLαν ένδιαφέρον αύτό βι
βλLον. 



i 

' 

'·;� 
"'·J· ,-,ί� 

. ·\ ", .ι· /'' .,.. ... 
,t, 

Α 

\ 'ίq,_{/i� 
, 

Ι 
0

L
� 

t 

80 •' 

:-1' 

«θϊΟΣΟΦΙΗΑΙ ϊΗflΟΣϊΙΣ» ΣUΠ)ΣfΠΟΣ n. tν ) 

ΔpαγατσανLου 6, Δευτέρα και Παρασκευή 11-12 και 6,30-7,30, 

Η. Ρ. Bla atsky: Τό Κλειδί τ'71ς Θεοσοφίας .lρχ. 
(Μέχρι 'Απριλίου εκπτωσις 200)0) Τιμή εξωτερικοσ »

» Στή χώρα των Γαλάζιων Βουνών » 
Annie Besanl: Μελέτη cπί 1. ης Συνειδήσεως » 

» Προς τή•ι Μύησι ι » 
» l\fετεvσάρκωση » 
» Κάρμα » 

C. Leadbeater: οι Διδάσκαλοι καί ή 'Ατραπός » 
» Κεκρυμμέvη Ζωη εν τφ Τεκτοvισμφ »

Be ant· Leadbeateι-: Ό 'Αστρικός Κόσμος » 
C. Jinarajadasa: 'Απόκρυφος Έξέλιξις Άvθρωπό,ητος »
Ed. Aι-nold: Τό Φως τής 'Ασίας »
J. Van cleι- Leeιιvv: Θεοί εν εξοpί<:' »

Φως στην 'Α τpαπό »
J. Kr15}111annιrti: Στά πόδια του Διδασκάλου »

» Ή 'Α. τpαπόc; » 
» Τό Βασίλειον της Ευδαιμονίας • » 
» . Ή lI ηγη της Σοφίας » 
» Δελτίον Άσ-"έpος ετωv 1931, 1932, 1933 » 
» 12 'Ομιλίαι ε1ς Οχάι 1931 » 
» 10 Όμιλίαι είς Όχάι 19-±± » 

» �τοχασμοί πάνω στή ζωή μας » 
• vτ. Άδριαvοπούλου: Ό ''Αvθpωπος καί ή Ζωη » 

Τιμη εξωτεpικοσ »
Ίωχv. Βασιλή: Τό Σημειωματάριο ενός Μύστου » 

Τιμη cξωτεpικοσ »
Κ. λΙ:zλι7:;α?οποι1λοJ. Ό 'Ιησοσς, από την άποψ τ9υ Όp

[θολογισμcσ κ:χ.! του Μυστικισμου » 
» Ποοσ:.ύ,t_?ατικοί Φ�λ-5σο:ραι κχί Θεοσο:ρ:α » 
» Ό 1 ομή,ης (θέατρο 1δεωv » 

11 Ε.Ε>ΙΟΔ11 ΟΝ «ΙΛΙ�Ο�» Τόμοι 1956 -- 1959, εκαστd »
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"Α ΣΤΗ Ρ " 

ΑΝΟΗΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕt/ΟΔΟΙΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

* 
'Ιδρυθείσα ύπο της Έθνικης Τραπέζης 'Ε λ

λάδος ϊνα συμβάλ!J εtς την τουριστικην άξιο
ποίησι ν της Χώρας. 

ΑΚΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

Ξενοδοχείον πολυτελείας τύπου MOTEL 
200 κλινών 

Κέντρον πολυτελείας «ΑΣΤΕΡΙΑ» 
Πολυτελη αποδυτήρια θαλασσίων λουτρών 

ΡΟΔΟΣ 

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

«ΠΙΝΔΟΣ» Β' )} d7 )} 

«ΛΙΝΔΟΣ» Γ' )} 53 )} 

«ΕΛΑΦΟΣ» όρει νον Α' κατ. 44 )} 

«ΕΛΑΦΙΝΑ» )} Α' κατ. 71 )} 

ΚΕΡΚΥΡ Α 

Ξενοδοχείον «ΑΣΤΗΡ» Α' κατηy. 54 κλινών 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ (ΚΡΗΤΗΣ) 

1 

Ξενοδοχείον «ΑΣΤΗΡ» Α' κατηy. 74 κλινων ! 

'"''""'""""""'""'"-"ιΛ."ΙcΛ.-"-Λ.-"-ΙV'ι,"-"'"-""� �i 
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'Ήρχισεν ή πώλησις 
- ' ' 

των νεων yραμματιων 

ΤΟ'Ι ΕΟΝΙΚΟΊ ΛΑΧΕΙΟΥ 

Ή 51η 'Έκδοσις 

θα προσφέρτι είς τους άyοραστάς 

μεyίστας έλπίδας έπιτυχίας καi 

χ.α ρ ας 

* 

Τα 65 °)0

των ακαθαρίστων εισπράξεων 
:, / , ) ' 
ανηκοvν παντοτε ειs τovs 

' 
τvχεροvs 

c:o εvας στους δύο κερδίζει 

� ...... �-·· ................. ι 
Τιμη Τεόχονς Δραχ. 10.-
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