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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Μιά φωνή:

'Εκείνες οί μέρες
μας ήταν κατα
στραμμένες γε 
μάτες έρείπια και
σπίτια πού κάπνι
ζαν.
'Άλλη φωνή: Καί σπίτια κεντημένα
άπό
τίς
σφαίρες.
Άλλη φωνή: Κι ή χώρα μας
ά ν α σ κ αμ μ έ ν η
άπό τούς δλμους
και τά κανόνια.
Άλλη φωνή: 'Ένα πλοίο κάτω
στό λιμάνι φώνα
ζε
πληγωμένο,
φώναζε συνέχεια

μέ τή σειρήνα
του, γιατί είχε
χαλάσει τό σύ
στημα της σ ιω
πης της.
"Άλλη φωνή: Καί ξεκοιλιάζον
ταν οί όνθρωποι
και τά βαγόνια μέ
τούς
πληγωμέ
νους πολεμιστές
τους.
'Άλλη φωνή: Καί τά μεταγωγι
κά πλοιάρια φλέ
γονταν κι όλλα έ
παιρναν τή νύχτα
καί τούς στρα
τιώτες δικούς μας

ΙΛΙΣΟΣ
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καi ξένους κι δλοι
φώναζαν με δλη
τη θερμότητα της ·Αλλη φωνή:
καρδιάς τους, μ'
δλη τους τη βου
βη κραυγή, θά
λασσα, θάλασσα,
θάλασσα.
·Αλλη φωνή:
"Αλλη φωνή: Πότε θό (δούμε
τη θάλασσα;
"Αλλη φωνή: Πότε θό Ιδούμε
τό όρισμένα τους
σημεία;
Άλλη φωνή: Τό σημεία της
σωτηρίας μας.
Άλλη φωνή: Πολλοi σκοτώθη
καν στους δρό
μους της καi κοι
μήθηκαν μ tνα
σταυρό καi μ tνα κράνος.
Άλλη φωνή: Όχήματα μαύρι
ζαν τό σκοτάδι
της σιγής τους
στους δρόμους
με άπανθρακωμένους
τούς
στρατιώτες.
"Αλλη φωνή: Κι ηταν οί νύχτες
άνοιξιάτι κες.
"Αλλη φωνή: Κι ηταν oi νύχτες
γεμάτες γύρη.
"Αλλη φωνή: Γεμάτα δάση καi
τήν γύρη τους
τήν κίτρινη.
"Αλλη φωνή: Κι ηταν μέσα στό
σ κ ο π ε υ τ ή ρ ια
σκοτωμένοι oi πι
στοi
άνθρωποι

·Αλλη φωνή:
"Αλλη φωνή:
"Αλλη φωνή:

"Αλλη φωνή:

"Αλλη φωνή:

'Άλλη φωνή:

1982

της
λευτεριάς
μας.
Κι ήταν ι'ι καρδιά
μας γεμάτη πόθο
γιό νό πάσχη, γιό
μιό διάβαση πρός
την έλευθερία.
Περίμενα τόν άρ
ραβων ιαστικό
μου.
Περίμενα τόν άν
τρο μου.
Περίμενα τό γιό
μου.
Περίμενα τόν άν
τρα μ tνα παιδi
στήν άγκαλιό καi
τό άλλο στό χέρι
μου κρατώντας
το.
Μό έκείνοι σκο
τώθηκαν στη μά
χη, ή πάνω στό
πολεμικά
μας
τραίνα η τό βαπόρια.
Παραπcνιόμουν
πώς δέν ηρθες
νά μέ Ιδείς δπως
σού έγραφα.
Παραπον ιόμουν
πώς σε περίμεναν oi πασχαλιες
στόν κηπο μας κι
οί λεύκες στό πο
τάμι καi έσύ γιό
θά
δε
πάντα
ρχόσουνα, δπως
μού είχες ύπο
σχεθεί καi την
ύπόσχεσή
σου

1982
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την καλή,
την
ύπόσχεσή
σου
έκείνη δεν κα
τόρθωσες άλίμο
νο νό τηρήσεις.
'Άλλη φωνή: Έγώ δεν είχα
κανένα σπίτι γι
αύτό έκρυψα τό
ντουφέκι
μου.
Πηγα έπειτα και
τό πηρα και πηγα
στό βουνό.

Άλλη φωνή: Κι έγώ σκοτιί.Ιθη
κα στό βουνό.
Άλλη φωνή: Κι έγώ πέθανα
άπό τέτανο.
Άλλη φωνή: Γιατί τ όρβυλλό
μου ηταν γεμάτο
κακουχία.
'Άλλη φωνή: Ή μητέρα με ζη
τάει διό μέσου
της έκπομπης τού

'Άλλη φωνή:
'Άλλη φωνή:

'Άλλη φωνή:

'Άλλη φωνή:

'Ερυθρού Σταυ
ρού.
Πέστε της πώς
σκοτώθηκα.
Πέστε της πώς
τάφηκα μέσα στό
τών
στομάχι
άγριμιών.
Πέστε της πώς
πέθανα άπό τέ
τανο.
Πέστε στή μητέ
ρα μας, στη γυ
ναίκα μας, στην
άρραβωνιαστικιά
μας πώς σκοτω
θήκαμε στόν πό
λεμο, πώς μας
κρέμασαν ol πο-·
λέμιοι της πατρί
δας,
γιατί
πι
στεύουμε στην
έλευθερία και τη
δικαιοσύνη της
πατρίδας.

5

6

ΙΛΙΣΟΣ

1982

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Κι είπεν ό Θεός ενα τεμάχιό
καί ή θερμότητα τοϋ ηλιου νό
μου άριθμός 1 νό κατοικήσει τη
ξυπνάει τη σιωπηλή τους κίνη
θάλασσα καί κατοίκησε τη θά
ση.
λασσα. Κι εfπεν ό Θεός, ενα
Κι εfπεν ό Θεός νό γίνουν
τεμάχιό μου άριθμός 2 νό κα
τεμάχιά του άριθμός 6 τό θα-·
τοικήσει τό διάφορα γένη τών
λασσινό κι δλα τό θηλαστικό
ψαριών καί κατοίκησεν ό Θεός
της νύχτας καί της ήμέρας έγι
τό διάφορα γένη τών ψαριών.
ναν κι ό κόσμος τών έντόμων
Κι είπεν ό Θεός, ενα τεμάχιό
εύθύς νό κάθονται σε μερικούς
τ.ύπους πάνω στους έλέφαντες
μου άριθμός 3 νά κατοικήσει τό
κι έκεi νό βρίσκουν τη συνέχεια
δέντρο καί τό δέντρο νό γίνει
της τροφής τους. Κι είπεν ό
δάση καί κατοίκησεν ό Θεός τό
Θεός ενα τεμάχιό μου άριθμός
δέντρα καi τό δάση κι έκεiνα
φώναξαν τό ψάρια νό βγοϋν έ
7 νό χίνει ό όντρας καi ή γυναί
ξω κι έγιναν τ' άμφίβια. Κι είπεν
κα μαζί κι' ϋστερα νό χωρι
ό Θεός- νό γίνουν τό πουλιά κι
στούν καί νό ζητοϋν ό καθένας
έγιναν τό πουλιά. Κι εfπεν ό
άπό τότε τό ταίρι τους, εύτυχιΘεός νό γίνει τό φίδι άριθμός 5 σμένοι δν ποτε τό βρίσκουν.
Καί καθόταν μέσα τοι.ις ό Νοϋς
γήινο καθαρό τεμάχιο κι έγιναν
ενα τεμάχιο γεμάτο φλόγα τοϋ
τό γένη τών φιδιών νό σέρνον
Θεοϋ μέσα στό εβδομο τό
ται στη γη χωρίς πόδια καi τό
θεϊκόν
άπόσπασμα. Μό αίσθάν
μάτια τους χωρίς νό τό στεγά
θηκε ό Θεός πόσο δηλητηρια
ζουν βλέφαρα, γιό νό βλέπουν
σμένος έγινεν ό χώρος τοϋ άν
διαρκώς, νό ντύνονται τη δύνα
θρώπου καi δηλητηριαζόταν ό
μη της χειμέριας νάρκης τους
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Θεός συνέχεια δηλητηριαζόταν
δηλητηριαζόταν στό όναπτυγ
μένο μέσα τους θεϊκό τεμάχιο,
δηλητηριαζόταν, δηλητηριαζό
τανε. Κι όμέσως έκανε την
έφεύρεση τού θανάτου γενική
και Ιδιαίτερα μόνον ό άνθρω
πος νό την έννοεί, πού δέν
ταν όκόμη άνθρωπος γιό την
άρπακτική και τη λαφυραγωγική
την πολεμική κι έπιθετική συνέ
χεια συμπεριφορά του. Γιό νό
μην δηλητηριάζομαι, νό μη δη
λητηριάζομαι, νό μη δηλητηριά
ζομαι, νό μη δηλητηριάζομαι,
είπεν ό Θεός όνακάλυψα τό θά
νατο, νό βρίσκω μέσα σ· αύτό
τό ύποθετικό χώρισμα μιόν
όνάπαυλα μέχρις δτου γίνει ό
σημερινός όνθρωποειδής άν-

η
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θρωπος κάποτε όληθινός όν
θρωπος, μέχρις δτου όνακαλύ
ψει κι αύτός τό φωτισμένο μέ
ρος της ψυχης του, γιό νό μην
πνίγομαι, είπεν ό Θεός έστω
και μ' /Ξνα καθημερινό μου άπό
σπασμα όπό τό όνθρώπινο δη
λητήριο, τό δηλητήριο, τό δη
λητήριο, μέ τό δηλητήριο νό
μην πνίγουμαι τού άνθρωποει
δούς όνθρώπου.
Γι' αύτό βρηκα την όνακάλυ
ψη τού θανάτου γιό νό έλευθε
ρώνομαι προσωρινό και νό μην
πνίγουμαι διαρκώς νό μην πνί

γουμαι άπό τού άνθρωποειδούς
άκόμη άνθρώπου τό δηλητήριο,
τό δηλητήριο, τό δηλητήριό
του.

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΟΣΟΦΙΑ
'Άδ. Δρχ. 180
Δεμ. Δρχ. 300
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Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Θύμιση Έορτινη
1

"Ε, λοιπόν, αυτες ol μέρες δεν πρόκειται νό χαθούν.
Νό σβήσουν μέσα στη χοάνη τού άσήμαντου χρόνου,
στό λαβύρινθο τών έποχών, που μάς ξεγελούν
με την αίσθηση τής μεταμόρφωσης κάθε τόσο.
Τό χρώματα, τό όρωμα στους κήπους καi τό δέντρα,
τό πουλιά, που μάς μαθαίνουν τη ζωή, τόν έρωτα, τό θάνατο.
Αύτες οί μέρες έχουν τό άνεπανάληπτο τής εύτυχίας,
την κρυφη κι άγέραστη χαρά τής νιότης,
τό άειπάρθενο ϋφος τής γλυκιάς άναμονής, τό γέλιο
φυλαγμένο ενα παιγνίδι άπ' τό χαμένο Παράδεισο.
Τό χάδι τής μητέρας στόν ϋπνο, τό ρίγος άπ' τ' άστρα
που έπεσε λιπόθυμο στό χιόνια τού 'Αραράτ, τη φωνη
τού πρώτου μάγου, που τ' άντίκρυσε ψηλό στό 'Άγιο Σπήλαιο,
τό φέγγος τής θάλασσας που άκινητεί, καθώς
έπάνω της περπατούσε χωρiς νό βουλιάζει 'Εκείνος...
'Έ, λοιπόν, αύτές οί μέρες δεν πρόκειται νό χαθούν.
Τό ύπαγορεύει αύτό ό Μεσσίας τού Χάϊντελ, ol ωραίοι ψαλμοi
τού Ρωμανού τού Μελωδού, τό έωθινό κι ol όρθροι
της Άγιας Σοφιάς, ή θεία κατάνυξη τού Βασιλείου τού Μεγάλου,
ή τρεμάμενη άπό δέος Ιερη φωνη τού Κοσμά τού Αlτωλού,
ή γλυκύτα, η ϋπαρξη της Κασσιανης, ό ϊσκιος τού Παπαδιαμάντη,
έτσι, καθώ,, προχωρεί νύχτα, γιό τό έκκλησάκι τού Άγίου Έλισσαίου...
Αύτές οί μέρες έχουν τό άνεπανάληπτο τής εύτυχίας.
Πού ψάχνεις άλλού νό τiς βρείς, πού σημειώνεις γραμμες
όσχετες ξένες, στόν ήμεροδείχτη της καρδιάς σου, έκεί
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έμειναν οί μέρες, οί νύχτες, οί ώρες που στόλισαν
τά μαλλιά σου με τήν πάχνη της παγωνιάς, τή χρυση βροχη
τού Γενάρη, που φιλούσε έρωτευμένος τiς πρώϊμες άμυγδαλιές
καί τραγουδούσε πόρτα στην πόρτα πρωτοχρονιάτικες μαντινάδες,
κρατώντας στό χέρι τό δεξί ενα γυάλινο ρόδι καi στ' άλλο
ενα κλωνάρι έ λ ι ά, γιά την Είρήνη όλάκερου τού κόσμου...
"Ε, λοιπόν, αύτές τίς μέρες, πές μου, ψυχή μοu,
πού νά τίς εϋρω πάλι, πού νά τίς γυρέψω μέσ' στό χάος
που με περιζώνει άπό παντού καί με πνίγει χρόνια τώρα.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ-ΒΟΥΡΛΕΚΗ

Σικελιανός
Σε πεντελήσιο μάρμαρο, τό λόγο.
μαστορικά καί θεία {χεις σκαλίσει.
Τεχνίτης νέος καί παναρχαίος,
στην 'Ελλάδα τού θρύλου έχεις στήσει
τη Δελφική σου ίδέα, σαν παντιέρα
που ξεδιπλώνει ήρωϊκά μέσ' στόν άγέρα.
Πλούσια χαρά στό μέτωπό σου στ_ράφτει.
Στά μάτια σου ό ηλιος άκουμπάει.
Τό γέλοιο σου βροντη μέθης κ· ύγείας
στό ξάστερο γαλάζιο κολυμπάει
της 'Αθήνας, πού λάτρεψε ή ψυχή σου
κ· ή δωρικη κολώνα - τό κορμί σου...
Της Άπικης τό έξαίσιο χρυσάφι,
σέ κούπες χρυσοπ<'φφυρες χυμένο,
της όμορφιάς προσκυνητης καί λάτρης
δέξου το στό κορ11ί τό διψασμένο,
κερασμένο άπό κόρες τού 'Ερεχθείου
περδικοστήθες, τού Φειδία τού Θείου!
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΠΕΛΑ

Νησιά άπό κρίνα
Νησιά άπό Κρίνα
άπάνεμα νησιά
φάροι πνευματικοί
στις ταραγμένες άνθρωποθάλασσες,.
'Ομφαλοί της γης
Σκάλα τοϋ 'Ιακώβ
γεφύρια πού ένώνουνε
Γη καί Ούρανό
τήν ούσία με τήν Ύπερουσία.
Μυρωμένοι οί κάτοικοί του
Κρίνα όλόλευκα
τό 'Άλας της Γης
θεματοφύλακες τ ης αίώνιας 'Αλήθειας.
Καλότυχοι οί ναυαγοί
στόν Κρινένιο βράχο σόν θό φθάσουν
δταν ή κλήση
σόν άστραπή περάσει στήν καρδιά τους
δταν οί μυστικές καμπάνες θό ήχήσουν.
Μαγνητικό πεδία στους πλανημένους
πού διψούν γιό τή Μία 'Αλήθεια,
άκίνητα, άναλλοίωτα σ' δλες τις έποχες
άντανακλοϋν τόν κόσμο τ' Ούρανοϋ
πάνω στή Γη,
κατεβάζουν τόν Ούρανό έδώ στή Γη
τ· 'Αστέρια μες τό Κρίνα
κι ένώνουν τόν άνθρωπο με τό Θεό.
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ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
�Άνοιξις καi Ν εια τα
Άνοιξις! Χορό Θεού.
"Ανοιξις στό πάντα! Καταπράσινα τό λειβάδια. 'Ολάνθιστοι οί κη
ποι. Μοσκομύριστα τό ρουμάνια. Όλόπυκνα τό δάση. Καταγάλανη
ή θάλασσα.
· Άσυνέφιαστος ό ούρανός. Μαγεία κι· όμορφιά. Τά πουλάκια στά
κλαδιά τιτιβίζουν όλημερίς. Τά παιδάκια χοροπηδούν. Τ άρνάκια
βελάζουν. "Ονειρο άπίστευτο. Εύλογία!
Καί τά 'νειάτα έχουν τήν άνοιξή τους. 'Ελπίζουν. 'Ονειρεύονται
όνείρατα μεγάλα. Σχεδιάζουν σχέδια ώραϊα, κατορθωτά.
Κυνηγούν καί τή χίμαιρα. Προσπαθούν νά πιάσουν καί τ· άπιαστα!
Νά καταφέρουν καί τ· άκατόρθωτα!
Είναι χαριτωμένα τά νειάτα. Εύλογημένα άπ' τό Θεό!
Τά μάτια λάμπουν. Τά χέρια έντείνονται. Ή σκέψις άκονίζεται !
Καβαλικεύουν τόν Πήγασο κι· όδεύουν στ· άπειρο!
Κοιτούν μπροστά. Πάντα μπροστά!
Παραδειγματίζονται άπ' τούς μεγάλους. Προσπαθούν .v· άποφύ
γουν τά. λάθη τους.
Θέλουν νά δημιουργήσουν κόσμο δικό τους. Τόν κόσμο της άνοι
ξης της Χαράς, της ζωντάνιας, της 'Αναγέννησης!
Τόν κόσμο της αύριον!
"Ας εύχηθούμε στά νειάτα νά τά δούμε νά πραγματοποιούν τά
όνειρά τους καί νά ένσαρκώνουν τίς έπιθυμίες καί τίς ώραϊες των
προσπάθειες.
"Ας τό εύχηθούμε μ· δλη μας τή καρδιά!

ΚΑΙΤΗ ΤΑΜΠΑΛΗ
Ζάκυνθος 12/5/1981

·
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ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΒΙΟΣ, ΑΝΕΛΙΞΙΣ
Ρωμύλου Βαμβακοπούλου
Μέρος 1ον

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ:
Αίσθάνομαι ύποχρεωμένος να διευκρινίσω εύθυς έξ άρχfις δτι,
στην πραγματική του ύπόσταση δ,τι ·χαρακτηρiζεται ώς «ΖΩΗ)) εl
ναι κάτι πολυ μεγαλύτερο άπ' δ,τι εlναι δυνατόν να νοηθή καi να
γνωσθή δι' ένός μόνον όργάνου (δπως π.χ. ό Νούς), καi να ση
μειώσω άκόμη δτι, οί δροι ΥΛΗ, ΨΥΧΗ, ΥΠΑΡΞΙΣ καί ΣΥΝΕΙΔΗ
ΣΙΣ, τους όποίους · συνήθως διαχωρiζουμε στη σκέψη μας, ώς
έκδηλώσεις άνεξάρτητες άλλήλων, εlναι δψεις τής μιας άδιαιρέτου
καί άσυλλήπτου « Μ ο v ά δ ο ς )) πού τfς περικλείει.
Οί μύσται μάλιστα δεν δύνανται v' άvτιληφθούν ΥΛΗΝ ή όποία
δεν εlναι «ζ ώ σ α )) , οϋτε να άντιληφθούν ΖΩΗ Ν, ή όποία δεν
εlναι « έ v σ υ v ε ί δ η τ ο ς )) , καθ' δσον ή συνείδησις τού
« Λ ό γ ο υ )) (τού δντως 'Όντος τών φιλοσόφων) εlναι παρούσα
άκόμη καί είς τό ήλεκτρόνιον, διέπουσα δλες τiς φάσεις τής πο
ρείας καί κατασκευής τών στοιχείων τής uλης. Τό αύτό άλη
θεύει καi μέ τίς έξελίξεις τi_ς όποίες θεωρούμε ώς χαρακτηριστι
κές τής Ζωής. Εlς �καστον στάδιον, άπό τού κατωτέρου μέ
χρι τού άνωτέρου, άπό τα βακτηρίδια μέχρι τους Άρχαγγέλους,
ό «Λόγος)) εlναι έπί τό fργον.
Kai μέ τή σύντομη αύτη εlσαγωγη θα εlσέλθωμεν εfς τό θέ
μα μας, δια να έξετάσωμεν κατα σειράν, καi κατ' άνάγκην έν
συντομία, τους ορους ΖΩΗ, ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΒΙΟΣ, ΑΝΕΛΙΞΙΣ.
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Τά οσα ομως θά άvαπτυχθούv εlvαι σκέψεις ύποκειμεvικες
καi δεν txouv τήv άξίωση vά γίνουν παραδεκτοί, καθ' οσοv
ή παρατήρηση καi ή λογική εlvαι μεν κοιvη δι' ολους, πλην
ομως ό συvδιασμός τώv πορισμάτων διά την έξαγωγήν τε
λειωτικού συμπεράσματος, ύποκειμεvικώς εfς κάθε αvθρω
ποv διαφέρει.
Καi κατά πρώτον, aς εϊδωμεv τi συνήθως νοείται με τ ό v ο ρ ο v
·«Ζ Ω Η)):
ΖΩΗ

'Αρχικώς, η εννοια της λέξεως «Ζωή» συνταυτιζόταν μέ την
εννοιαν της λέξεως «Βίος», μετά δέ τόν 'Όμηρον άπέβη ταυτόση
μος πρός την εννοιαν της λέξεως «Ύπαρξις». Εiς την σύγχρονον
γλώσσαν ή λέξις «Ζωή» χρησιμοποιείται μέ ποικίλες σημασίες,
άνάλογα μέ τις άποχρώσεις τών θρησκευτικών, έπιστημονικών,
φιλοσοφικών, άλλά και τών άποκρυφιστικών και έν γένει μεταφυ
σικών θεωριών.
Κατά την φυσιοκρατικήν και βιολογικην π.χ. άντίληψιν, ή Ζωη
είναι σύνολον φαινομένων, δπως ή έναλλαγή της ϋλης, ή έρεθι-.
στικότης, ή ίκανότης αύξήσεως, διατηρήσεως και άναπροσαρ
μογης κλπ., τά όποία προσιδιάζουν είς τά όντα μέ άνεπτυγμέ
νον κάπως όργανισμόν.
Όμιλούμεν έπίσης περί της ζωής τού άνθρώπου, της ζωής μιάς
κοινωνίας, άλλα και της ζωής ώρισμένων ίδεών και συστημά
των, λαμβάνοντες την ζωην ύπό ήθικήν και πνευματικην σημα
σίαν, ώς κάτι τό όποίον κείται ύπεράνω της άπλης βιολογικής
και άτομικης ύπάρξεως.
Ύπό την αίσθητικην μάλ1στα όργανικολογικήν σημασίαν, ό δρος
«Ζωή» νοείται ώς κάτι τό όποίον άντιτίθεται πρός την μηχανι
κότητα, κάτι τό όποίον ώς δημιουργικη δύναμις παρέχει μορ
φήν, όργάνωσιν και άξίαν εiς την όψυχον λεγομένην ϋλην.
Έάν δμως πέραν τών φυσικοχημικών βιολογικών δεδομένων
τά όποία ύπόκεινται εiς την ερευναν της θετικής έπιστήμης, έπιχει
ρήσουμε νά καθωρίσουμε τ η ν ά ρ χr1v ε ί ς τ η ν ό π ο ί α ν τ α ύ τ α
ό ν ά γ ο ν τ α ι , προβαίνουμε όναγκαστικά είς τόν όπό μεταφυσικής
άπόψεως καθορισμόν της ούσίας της άρχης τούτης, καθ' δσον όπό
την στιγμήν κατά την όποίαν είς τό πεδίον τών φυσικών έπιστη
μών κλονίζεται ό μηχανικός όρθολογισμός, αί περί «ΖΩΗΣ» όντιλή
ψεις λαμβάνουν νέον κατεύθυνσιν που τοποθετούν τήν «Ζωήν»
και τήν άνυψώvουν είς ύπερβατικήν τινά άρχήν, δπως είναι τοπο-
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θετημένη πχ ή λέξις «Ίδέα» τού Πλάτωνος, ή λέξις «Νούς» τού
'Αριστοτέλη.
Έξ όλλου, κατά την Χριστιανικην άντίληψιν ό δρας «Ζωή»
λαμβάνεται σημαίνων την αίώνιον πνευματικην ζωήν, πηγη της
όποίας είναι ό Θεός, δστις παραχωρεί είς τόν όνθρωπον, τόσον
την φυσικήν δσον καί την πνευματικην ζωήν, ώς δώρον της άπεί
ρου Αύτού άγαθότητος, καθ' δσον ό Θεός είναι αύτή αϋτη ή ΖΩΗ.
«έν αύτώ ην ή ζωή, και ή ζωη ην τό φώς τών άνθρώπων» λέγει ό
Εύαγγελιστής (κατά Ίωαν. 1-4).
'Ημείς, δυνάμεθα νομίζω νό εϊπωμεν δτι, «ΖΩΗ» είναι ή έκ
φρασις της ίδίας της πνοής τού δημιουργού "Οντος (τού δημιουρ
γού «Λόγου»), και δτι τό πάν «ζεί», η μάλλον « ζ ω ή ν » . π ε ρ ι κ λ ε ί ε ι π ά ν δ ,τι ύ π ά ρ χ ε ι .
Δυνάμεθα ϊσως νό εϊπωμεν, δτι «Ζωή·» καί «Ύπαρξις» είναι Κέ
ξεις ταυτόσιμοι, καθ' δσον «Ζωή» είναι τό συνεκτικόν έκείνο στοι
χείον της βασικής Ούσίας τού Παντός, πού καθιστά ενα πράγμα δ
ξιον νό διατηρείται είς την ϋπαρξιν, δηλ. τό καθιστά αίσθητό, άντι
ληπτό είς τός όλλας άντικειμενικός και ύποκειμενικός ούσίας, τών
όποίων άμοιβαίως δέχεται η έξαπολύει την έπίδρασιν.
Δέν θό ητο μάλιστα παράλογον νό ύποστηριχθιϊ έπίσης, δτι ή
βασικη Ούσία τού Παντός δέν μπορεί παρά νό είναι όχι μόνον
άπλώς «ζώσα» άλλά «αίώνια», καί ώς έκ τούτου «δφ"θαρτος», διότι
όλλως δέν θό ήδύναντο νό παραγάγη άvελλειπώς «ζωήν», δπως
αϋτη έμφανίζεται τόσον είς τό ύλικόν δσον καί είς τό ψυχικόν δτο
μον, ώς συνεκτικόν στοιχείον τού «είναι» των, μέ ίδίαν κίνησιν
πρός έκδήλωσιν τών ίδιοτήτων ··και τών δυνάμεων έκείνων αί
όποίοι προσδίδουν είς αύτό την ώθησιν πρός μίαν άέναον μεταβο
λην η μετάθεσιν, καί πρός την ίδιάζουσαν έξελικτικήν των πορείαν
έπί τού άνιόντος τόξου τού παγκς>σμίου « γ ί γ ν ε σ θ α ι » καί
«συμβαίνειν».
Παρά ταύτα, ή έσωτερική έννοια της «ΖΩΗΣ» είναι και παραμέ
νει τό όλυτον μυστήριον της δημιουργίας καθ' δλην αύτού την
έκτασιν.
«Μελετών δμως την Φύσιν, καί παρατηρών τό φαινόμενα» ό
όνθρωπος κατά την σύγκρισιν τών ζώντων όργανισμών πρός τούς
θεωρουμένους μη ζώντας, καθορίζει δεδομένα χαρακτηριστικό
της Ζωης έν σχέσει μέ τό Φυτά, τό Ζώα, καί μέ αύτόν τόν ιδιον.
Συγκρίνων μάλιστα ό όνθρωπος την πραγματικότητα είς τό Φυ
τικόν καί τό Ζωϊκόν Βασίλειον πρός έκείνην τού Βασιλείου τών
'Ορυκτών, παρατηρεί ώς βασικήν διαφορόν εν γεγονός τό
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όποίον δύναται κατ άρχήν νό χαρακτηρήση ώς ΕΞΕΛΙΞΙΝ, υπο
την
εννοιαν της άλλαγης της είκόνος τών ζώντων όργανισμών
·
έντός τού χρόνου (η ύπό όλλην εκφρασιν, έντός της ροής τού
γίγνεσθαι και συμβαίνειν).
Βεβαίως και είς τό Βασίλειον τών 'Ορυκτών (είς ενα λίθον
π.χ., τούς βράχους και τό πετρώματα) παρατηρούνται άλλαγαί μάλ
λον στατικοί, πού άποδίδονται είς φυσικούς παράγοντας, καιρικός
συνθήκας, η διαφόρους άλλος έπιδράσεις.
Είς τό Φυτό δμως και τό Ζώα, αί παρατηρούμεναι άλλαγαί άπο
δίδονται πολύ όλίγον και έν μέρει μόνον είς τός έξωτερικός
συνθήκας, διότι τόσον είς τό Φυτικόν δσον και είς τό Ζωϊκόν
Βασίλειον διαπιστώνονται ίδιότυποι τάσεις, τός όποίας ύπο
χρεούμεθα νό παραδεχθώμεν δτι ό δ η γ ο ύ ν τ ο ι έ κ τ ώ ν ε . σ ω , ώς και μορφωτικοί δυνάμεις πού προσδίδουν είς αύτό όχι
μόνον τις ίδιότητες τού είναι των, άλλό και την φοράν νό πραγ
ματοποιούν τόσον την έξωτερικήν μορφήν των, δσον και την
έσωτερικήν αύτών σύστασιν και συναρμογήν.
Τις· τάσεις αύτές, ώς δυνάμεις αύτοεκδηλώσεως και αύτομορ
φώσεως ό 'Αριστοτέλης εiχε άποκαλέσει «έντελέχειαν»· ό Goethe
τις όνομάζει «έγκεχαραγμένη μορφή ή όποία ζώσα έξελίσσεται».
Και έρχόμεθα ήδη είς τόν δρον:

ΕΞΕΛΙΞΙΣ
Πρόκειται περί της βαθμιαίας και συνεχούς μεταβολής ή όποία
έπέρχεται άφ' έαυτης είς τό όντα και τό συμβαίνοντα έν γένει έν
τός τού Σύμπαντος, μπαβολή κατά την όποίαν ή αύτοεκδήλωσις
και αύτομόρφωσις τών πραγμάτων και τών όργανισμών προχωρεί
έκ τού άπλού - άσυναρμόστου είς τό ποικίλως - συνηρμοσμένον,
και πρός είδικεύσεις μορφολογικές και λειτουργικές έντός μιας
προϊούσης διαφοροποιήσεως.
Οϋτω νοουμένη ή ίδέα της έξελίξεως είναι άντίθετος πρός την
ίδέαν της (κατά τήν, συμφώνως πρός την Π.Δ., διατυπουμένην
κοσμογονίαν) έφ' απαξ και έν ώρισμένω χρόνω έκ μέρους τού
Θεού συντελεσθείσης δημιουργίας τών διαφόρων όργανικών
όντων ύπό την αύτήν ώς αύτό παρουσιάζονται μορφήν.
Πάντως, ή ίδέα της 'Εξελίξεως προκύπτει αύτομάτως διό πάν
τα έπιστήμονα η φιλόσοφον ό όποίος δέν άρκείται είς τό νό θεω
ρη άπλώς καi νό περιγράφη ώς έχουν έν δεδομένη στιγμή τό ύπ'
αύτού έρευνώμενα όντα η φαινόμενα, άλλό ζητεί νό εϋρη τόν
τρόπον της γενέσεως και εί δυνατόν την αίτίαν της ύπάρξεώς των.
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Τό πρόβλημα βεβαίως της Δημιουργίας, fΊ της Άρχης της
Ζωής, διαφεύγει κατά βάθος την άντίληψιν της έπιστήμης, παρ' δ
λον δτι ύπάρχει πλήθος ύποθέσεων καi θεωριών, αl περισσότεροι
τών όποίων περιορίζονται όπλώς εlς την πιθανην προέλευσιν της
ζωης πάνω στη Γιi, ένώ ή «ΖΩΗ» δπως την άντιλαμβάνονται ol
Μύσται, δεν περιορίζεται μόνον στη Γη, άλλ' άγκαλιάζει τό Σύμπαν
και έκδηλώνεται διαφοροτρόπως.
Πρό τοϋ άλύτου λοιπόν μυστηρίου της Ζωης εύρισκόμενος ό
άνθρωπος, άναγκάζεται νά στηρίζεται άφ' ένός μεν έπi τών πει
ραματικών δεδομένων τών έπιστημονικών έρεονών, άφ' έτέ
ρου δε έπι φιλοσοφικών και μεταφυσικών προϋποθέσεων.
Τ ά π ε ι ρ α μ α τ I κ ά δ ε δ ο μ έ ν α με τά όποία άσχολοϋνται αl
διάφοροι έπιστημαι (δπως ή Πdλαιοντολογία, ή Φυσιολογία, ή Συγ
κριτικη Μορφολογία, ή Συγκριτικη 'Εμβρυολογία, ή Γενετική, ή
Βιογεωγραφία και άλλοι) προσφέρουν μεν πολλές άποδείξεις περi
τοϋ δτι αί σήμερον ζώσαι μορφαi έπi της γης, κυρίως τών φυτών
και τών ζώων, προέκυψαν διά βαθμιαίους άναπτύξεως άπό μορ
φάς άτελεστέρας, δεν καταλήγουν δμως είς τόν άκριβη όρισμόν
της ΖΩΗΣ. και δεν έξηγοϋν σαφώς τ ό αίτ ι ο ν αύτ η ς η τ ό ν
σ κ ο π ό ν α ύ τ,; ς . ούτε και δίδουν σαφη έξήγησιν τοϋ τρόπου της
έμφανίσεως τ ο ϋ ά ν θ ρ ώ π ο υ κ α ι τ ο ϋ π ρ οορ ι σ μ ού τ ο υ .
Θά άπαιτοϋσε χρόνον πολύν ή άνασκόπισης τών καθαρώς έπι
στημονικών έρευνών και παρατηρήσεων, και τών διαφόρων
θεωριών έπι τών όποίων στηρίζονται αί σύγχρονοι άντιλήψεις
περι ΖΩΗΣ και ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ.
Μας είναι δμως γνωστόν δτι ή Φ ι λ ο σ ο φ ι κ η Σ κ έ ψ ι ς
άνέκαθεν και άπό άρχαιοτάτων χρόνων ήσχολήθη με την έρευναν
και μελέτην τοϋ προβλήματος της ΖΩΗΣ. Την ίδέαν δε της ΕΞΕΛΙ
ΞΕΩΣ λαμβάνουσα ώς άρχήν, ή φιλοσοφία θεωρεί γενικώς τό
Σύμπαν ώς τι ένιαίον σύνολον, τό όποίον διά βαθμιαίων μεταβο
λών αί όποίαι άναπτύσσονται έν έαυτώ, έκτυλίσσει σειράν κατα
στάσεων και μορφών διαδεχομένων άλλήλας, έκ τών όποίων έκά
στη είναι άποτέλεσμα της προηγουμένης καi αίτία συγχρόνως της
έπομένης.
Και δεν είναι άπορον δτι άπό της άρχαιότητος μέχρι τών ήμε
ρών μας δλα τά μεγάλα πνεύματα, δσα ήσχολήθησαν με τό
πρόβλημα της Ζωής και της Δημιουργίας τοϋ Κόσμου έξελικτι
κην έφαντάσθησαν τήν γένεσιν αύτοϋ.
Την ΕΞΕΛΙΞΙΝ έθεσαν όντως ώς άρχην καi βάσιν της κοσμο
γονίας των ο ί • Ορφι κ οί και ό · Η σ ί ο δ ο ς. πρό πάντων δε ol
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'Έλληνες φιλόσοφοι και φυσιολόγοι τ η c, '1 ω ν ί α ς , ol όποϊοι έφαν
τάζοντο τόν κόσμον ώς όργανισμόν ζώντα και έμψυχον.
Ό ·Α ν α ξ ί μ α ν δ ρ ο ς π.χ. έφρόνει δτι «ol κόσμοι και τό έν αύ
τοϊς» έχουν ώς άρχήν τό «άπειρον» και έδίδασκε δτι «έξ ·άλλοει
δών ζώων έγεννήθη ό άνθρωπος», ένώ ό · Η ρ ά κ λ ε ι τ ο ς συλλαμ
βάνων την έννοιαν της άκαταπαύστου ροης και μεταβολης την διε
τύπωσε μέ τόν όρισμόν «τά πάντα ρεϊ».
Ό Π υ θ α γ ό ρ α ς μέ την σειράν του έθεώρησε τό Σύμπαν ώς
ενα όργανισμόν ό όποϊος έμψυχώνεται άπό μίαν μοναδικήν ψυχήν,
και διαπνέεται άπό μοναδικόν πνεϋμα.
'Εκείνος δμως ό όποϊος έπρόσεξε τό φαινόμενον της «Ζωης»
είναι ό Άρ ι σ τ ο τ έ λ η ς , ό όποϊος έξέλαβε ώς 'Αρχήν τήν «Ψυ
χήν», έπεκτείνας μάλιστα τό φαινόμενον της Ζωης πέραν τών φυ
σικών βιολογικών είδών και είς τό νοητικά, δι' δ και λέγει: «ένέρ
γεια τοϋ Νοϋ Ζωή» (Σημειωτέον έν προκειμένω δτι ό Νοϋς, συμ
φώνως πρός την διατύπωσιν της άρχαίας Έλληνικης φιλοσοφίας,
είναι ό 'Ύπατος Θεός).
ένώ ό Νεοπλατωνικός Π λ ω τ ί ν ο ς έπιβεβαίωσε άργότερον δτι:
«πόσα ζωή είναι κάποια νόησις, μία νόησις μέ διαφορετικές βαθμί
δες ένεργείας» σημειώνων έπι πλέον δτι, «ή έναργεστέρα νόησις
είναι συγχρόνως και πρώτη ΖΩΗ, και ένιαϊος πρώτος ΝΟΥΣ».
Δυστυχώς δμως καθ' δλον σχεδόν τόν Μεσαίωνα καί μέχρι
τών άρχών τοϋ 1 6ου αίώνος, ή θεϊστική κοσμοθεωρία ή είς τ ό
γ ε ω κ ε ν τ ρ ι κ ό ν σ ύ σ τ η μ α ,βασιζομένη, και ό θρησκευτικός
δογματισμός άνέστειλλον κάθε περί ΖΩΗΣ και ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ σοβα
ρόν έρευναν και μελέτην.
Παρά ταϋτα, κατά τόν 12ον α. ό "Α ρ α ψ φ ι λ ό σ ο φ ο ς
· Α β ε ρ ό η ς σχολιάζων τήv φιλοσοφίαν τοϋ 'Αριστοτέλους και
έρμηνεύων αύτήν ώς έμπνεομένον ύπό της ίδέας της συνεχοϋς
και κατ· άνάγκην έξελίξεως τοϋ Σύμπαντος, έρριπτε ηδη την
πρώτην πνευματικήν γέφυραν μεταξύ της άρχαιότητος και τών
μετέπειτα χρόνων· ένώ ό έκ Πολωνίας σ ο φ ό ς Κ ο π έ ρ ν ι κ ο ς
περισυλλέγων και συνδιάζων είς ένιαϊον τι σύνολον τά σχετικά
χωρία άπό τά έργα της άρχαίας φιλοσοφίας και έπιστήμης, έπα
νέφερε κατά τόν 16ον αίώνα είς φώς τό ήλ ι ο κ ε ν τρι κ ό ν
σ ύ σ τ η μ α , και παρ· δλον τόν φόβον τοϋ πιθανοϋ διωγμού του
έκ μέρους της Καθολικης 'Εκκλησίας έδημοσίευσε περίληψιν
τοϋ έργου τό 1 54 1 .
(ή συνολική μελέτη έδημοσιεύθη εύτυχώς δύο έτη άργότερον,
δτε έν τώ μεταξυ ό διάσημος σοφός είχεν άποθάνει, άλλέως θό
όδηγεϊτο άσφαλώς είς την πυράν).
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Ό Πάπας της Ρώμης Παυλος ό Ε' εiχε άπαγορεύση την άνά
γνωσιν του έργου του Κοπέρνικου ώς αίρετικου, άλλα τουτο δεν
ήμπόδισε τόν Γε ρ μ α ν ό ν Κέ π λ ε ρ νά διατυπώση όλίγες δεκαε
τίες άργότερον τούς περιφήμους νόμους του (οί όποίοι άποτελουν
μέχρι σήμερον τό θεμέλιον της πλανητικής άστρονομίας), ένώ πα
ράλληλα είς τήν Ίταλίαν ό · 1 ο ρ δ ά ν η ς Μ π ρ ο υ ν ο (ό όποίος κα
τεδικάσθη τό 1600 ύπό της Ίεράς 'Εξετάσεως είς τόν διά πυράς
θάνατον) μυηθείς είς τόν μυστικισμόν και έκλεκτικιστικόν Πλατω
νισμόν, έμελέτησε τις θεωρίες του Δημόκριτου, τών Πυθαγορίων,
και του Πλάτωνος, συνέλαβε δε και διεκήρυξε την ένότητα της
Ζωής του Σύμπαντος, ώς και τήν έννοιαν του άπείρου πλήθους
τών άστέρων έκ τών όποίων άποτελείται, και οί όποίοι έξελίσσον
ται, η έξειλίχθησαν είς πλανητικά συστήματα παρεμφερή πρός τό
ίδικόν μας.
Τέλος τόν 1 7ον αίώνα ό Γά λ λ ο ς φ ι λ ό σ ο φ ο ς Κα ρ τ έ σ ι ο ς
έπιβεβαιώνων την γνώμην δτι, οί πλανηται προηλθον έξελικτικώς
έκ του πρωταρχικου Χάους, συνέβαλλε έποικοδομητικά είς την φι
λελευθέραν άνάπτυξιν της σκέψεως τών μεταγενεστέρων, κυρίως
του Σπινόζα (16 32-16 77), του Λάϊμπνιτς (1646-1716), του Φίχτε
(1 762-1814), του Έγέλου (1770-183 1), του Σέλλιγκ (17751854), και αλλων, ένώ οί φυσιοδίφαι Λ α μ ά ρ κ ( 1 7 74- 1 82 9) ,
Κά ρ ο λ ο ς Δ α ρ β ί ν ο ς ( 1 80 9-1882) , Ντ ε Βρ ί ς ( 18481 9 3 5 ) κ.α., οί όποίοι έμελέτησαν την έσώτερη αίτία τών φαινο
μένων και της ύπάρξεως τών ποικίλων όντων, συνέλεξαν στοιχεία,
καί διετύπωσαν πλέον έλευθέρως τις θεωρίες των ώς πρός την
άλληλουχίαν τών μεταβολών με άρχην και μέθοδον την ίδέαν της
ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ.
Έξ δλων δμως τών φιλοσόφων, ό Έ ρ β έ ρ τ ο ς Σ π έ ν σ ε ρ
( 1 82 Ο - 1 9 Ο 3 ) εiναι έκείνος ό όποίος κατά τό τέλος του
19ου α. άνύψωσε την ίδέαν της έξελίξεως είς παγκόσμιον Νό-:
μον, είς μίαν μεγαλειώδη φιλοσοφικην σύνθεσιν, έπεκτείνας
μάλιστα την θεωρίαν της 'Εξελίξεως άπό την βιολογικην είς την
ψυχολογικην και κοινωνικην περιοχήν, ώς έπίσης και ε:ς έκεί
νην της ήθικης και της φιλοσοφίας.
Έάν αί περί 'Εξελίξεως άντιλήψεις τών διαφόρων έπιστημό
νων και φιλοσόφων δεν συμπίπτουν άπόλυτα μεταξύ των, τουτο
όφείλεται είς τό γεγονός δτι τά έξελικτικά φαινόμενα βαίνουν πολύ
βραδέως, και έκ τούτου δεν εiναι προσιτοί αί πειραματικοί είς τούς
διαφόρους τομείς πλήρεις άποδείξεις.
Πάντως, δσοι κατά την διάρκειαν του περασμένου αίώνος
ήσχολήθησαν σοβαρώς με τό πρόβλημα της Ζωής, συμφωνουν
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έπί της ίδέας της 'Εξελίξεως, άκόμη καί οί Ντετερμινισταί και οί
Ύ λισταί, μέ την διαφοράν δτι οί τελευταίοι έζήτουν την έξήγησιν
πάντων των φυσικών φαινομένων διά της παλαιός κλασικής μηχα
νικής ύπό τό άξίωμα και μόνον της «αίτιότητος», έθεώρουν δέ τό
Σύμπαν ώς μηχανισμόν τοϋ όποίου ή έξέλιξις θά ητο δυνατόν νά
καθορισθη μέ άκρίβειαv, έφ' δσον θά έγίνοντο γνωστοί δλαι αί
δυνάμεις της Φύσεως, και δλαι αί μορφαί και ίδιότητες της ένερ
γείας.
'Έχει δμως φθάσει ό άνθρωπος νά γνωρίση δλους τους νό
μους, δλας τάς όντότητας, και τάς μυστηριώδεις δυνάμεις που
τόν περιβάλλουν;
Βεβαίως όχι, και δεν κατώρθωσε ποτέ νά δώση μηχανικην μό
νον έξήγησιν είς δλα τά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένου καί
τοϋ έαυτοϋ του...
Ό 20ος αίών άνέτειλε συνοδευόμενος μέ άνακαλύψεις καί
θεωρίες αί όποίαι άνέτρεψαν τις ύλοκρατικές άντιλήψεις. Ή θεω
ρία της «σχετικότητας» τοϋ Άϊν σ τ άϊν , καί έκείνη των «κβάντα»
τοϋ Π λ ά ν κ , κατέρριψαν τό πλαίσιον τοϋ άπολύτου χώρου καί
χρόνου, ένώ ή διατύπωσις τοϋ νόμου της «άπροσδιοριστίας» τοϋ
Χάϊζ ε μ π ε ρ γ κ έπιβεβαίωσε την αποψιν δτι τά φυσικά φαινόμε
να, έν τω πλαισίψ τοϋ ύλικοϋ άτόμου, δέν ύπόκεινται μόνον είς
τόν νόμον της «αίτιότητος» άλλα και είς τόν νόμον της «πιθανότη
τας», άποδεκτοϋ γενομένου δτι ή Φ ύ σ ι ς π ρ ο β α ί ν ε ι ε ί ς
π ο ί α ν τ ι ν α έ κ λ ο γ η ν μεταξυ των διαφόρων δυνατοτήτων,
δ ρ ώ σ α κ α τ ά σ κ ο π ι μ ό τ η τ α.
Έπί πλέον, ή άρχη της «άπροσδιοριστίας», παρ' δλον δτι δ1ετυ
πώθει άρχικώς ώς νόμος είς τόν κόσμον των μικροφυσικών πα
ρατηρήσεων, άπεδείχθη ώς χρησιμοτάτη γέφυρα μεταξυ των
φυσικών έπιστημών και της φιλοσοφίας, διότι προσέφερε εύτυ
ΧiΊ άνάπτυξη των άπόψεων περί Έ λ ε υ θ έ ρ α ς Β ο υ λ ή σ ε ω ς ,
της όποίας αί έκδηλώσεις δέν προσδιορίζονται άναγκαστικώς
ύπό της φυσικής αίτιότητος τοϋ κόσμου των φαινομένων ά λ λ ά
ύ π ό τ ο ϋ κ ό σ μ ο υ τ ω ν ν ο ο υ μ έ ν ω ν.
Τούτο δέ έρχεται είς έπιβεβαίωσιν της ύπό των σοβαρών μελε
τητών έκφραζομένης γνώμης δτι ή 'Ε ξ έ λ ι ξ ι ς έχ ε ι εν α
σ κ ο π ό ν , εν τ έ λ ο ς·
έχει δηλαδή «τελεολογικόν» χαρακτηρα.
Είναι δέ γεγονός άναμφισβήτητον δτι ή Μήτηρ-Φύσις, ή όποία
άκούραστα άφανίζει, μετατρέπει, μεταβάλλει, άναπλάττει και δια
φυλάπει, έχ ε ι εν α κ α ί μ ό ν ο ν σ κ ο π ό ν: πώς τό πρωτόγονο
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θά έμπλουτισθη με έμπειρία καi γνώσεις διά νά προετοιμασθη νά
καταστη σκεύος ένός άνωτέρου όντος.
Οί σοφοί μάλιστα έλεγαν δτι σκοπός της Φύσεως είναι ή δη
μιουργία Συνειδήσεων καi τούτων ή άποθέωσις.
Διά τούτο καi μέσα στό αlώνιο «γίγνεσθαι καi συμβαίνειν» μέ
σα στην άλληλοδιαδοχικη σειρά τών συνθέσεων καi άποσυνθέ
σεων, τίποτε δεν είναι τυχαίο, τίποτε άπ' δ,τι έχει έλθει σε ϋπαρξι
δεν άπόλλυται, τίποτε δμως δεν μένει στάσιμο.
Τά πάντα άκολουθούν μίαν κυκλικην έναλλαγην καi μεταλλα
γην μέσα σε μιά σπειροειδή πορεία άνελίξεως της Ζωής πού δια
φοροποιείται άπό άπόψεως μορφής, λειτουργίας καi π_εριεχομένου
πορευομένη διαρκώς πρός μίαν έκδήλωσιν, άνάπτυξιν καi ώρίμαν
σιν μέσα σ· ενα άέναο «τώρα», πού είναι τό Φώς της άφθαρτης
καi αίωνίας Ζωής.
Σ' αύτό τό αίώνιο «Σήμερα» ή Ζωη ξανοίγεται μέσα άπό τόν ϊ
διο τόν έαυτόν της, άνθίζει καi έλευθερώνεται μ' ενα ξεδίπλω
μα δυνάμεων ά.πό έσωτερικη άναγκαιότητα διά νά πληρώση
τόν έσώτερο Λόγο της.
Άπό αύτην την έσωτερικήν των παρόρμησιν τά πάντα βαί
νουν πρός την έκπλήρωσιν της θείας σκοπιμότητος. 'Εκείνο δε τό
όποίον φαινομενικά παρουσιάζεται σάν στόχος στη φύση άποβαί
νει ενα μέσον πρός τόν έπιδιοκώμενον παρ· αύτης σκοπόν. Αύτην
δε την τάσιν καi την φορά της Φύσεως στiς προοδευτικές έκδη
λώσεις της καλούμε Έξέλιξιν, έντός τού πλαισίοu της όποίας δεν
ύπάρχει οϋτε καi ενα ήλεκτρόνιο πού νά μην όνειρεύεται, μεσ'
άπό τά σκοτεινά βάθη της ύπάρξεώς του, ν' άποβη ενας τέλειος
άντιπρόσωπος της θείας δυνάμεως την όποίαν έχει άποστολην νά
ύπηρετήση...
Έάν διά την έπιστήμην ύπάρχουν άκόμη ώρισμένες σκοτεινές
πτυχές στό μυστήριο της Ζωής καi της 'Εξελίξεως, ή άρχαία Σοφία
ρίπτει τρόπον τινά διαφωτιστικην καθοδήγησιν, παραθέτουσα σε
συνάρτησι με την έξέλιξη της μορφής την παράλληλη έξέλιξι της
ένοικούσης έv αύτη Θείας Ζωής της Πνευματικής Μονάδος πού
λέγεται ψυχη και Συνείδησις, διότι έάν είς την περιοχην της λεγο
μένης Ύλης, ή έπιστήμη άναγνωρίζει δτι ή έ ξ έ λ ι ξ ι ς ε ί ν α ι μ ί α
έ π α ν ε υ θ έτη σ ι ς , ή άρχαία Σοφία διαπιστώνει δτι είς τό έπίπε
δον τού άνθρωπίνου ΒΙΟΥ ή 'Εξέλιξις της Ζωής ε ί ν α ι ά π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ι ς κ α i ά ν ά π τ υ ξ ι ς Σ υ νει δ ή σ ε ω ς .
Σημειωτέον έν προκειμένω δτι, αύτό τό όποίον καθορίζεται ώς
«Συνείδησις» άποτελεί την εκφρασιν της Μιας 'Εκείνης 'Υπάρ
ξεως, ή όποία είναι συνάμα ή 'Ενέργεια καi ή Ζωή, ri Μορφη

1982

ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

21

καί ή 'Ύλη, καί δτι, ώς πρός τήν «Συνείδησιν», τό ολον εύρίσκε
ται είς τό έπί μέρους.
· Η περιεχομένη σ· ενα ήλεκτρόνιο συνείδησις είναι, οϋτως εί
πειν, ή άκωκή καρφίδος της «Συνειδήσεως»· έν τούτοις ή συνείδη
σις τοϋ ήλεκτρονίου είναι συνδεδεμένη με τήν δπειρον συνολικό
τητα της Ύπερτάτης Συνειδήσεως, πού είναι ό ΛΟΓΟΣ, τόν όποιον
τό ήλεκτρόνιον περιέχέι όλόκληρον, παρ' δλον δτι ol περιορισμοί
μας δεν μας έπιτρέπουν είμή νά βλέπομεν τόσον έξ αύτοϋ δσον
άποτελει τό έπιστημονικόν ήλεκτρόνιον.
Έπιχειροϋντες νά συλλάβωμεν διανοητικώς τόν τρόπον κατά
τόν όποιον ή συνείδησις έξελίσσεται άπελευθερουμένη, έν μέρει
μόνον άγώμεθα είς τήν κατανόησιν της «Συνειδήσεως». - Έάν
έννοούσαμε άκριβώς τί είναι «Συνείδησις» και κατανοούσαμε πλή
ρως πάντα τά περί «'Εξελίξεως» καί «'Ανελίξεως» προβλήματα, θά
εϊχωμεν τήν κλείδα διεισδύσεως είς τό μυστήριον της φύσεως τοϋ
Θεού.
Φρονώ πάντως δτι αί άποκαλύψεις της «Συνειδήσεως» εύρί
σκονται είς κάθε ύλικήν λεγομένην μονάδα, είς κάθε έμψυχον
μικρήν η μεγάλην μονάδα, καί είς κάθε μονάδα της έπί της κο
ρυφής τών βαθμίδων της έπί τοϋ πλανήτου μας έν έξελίξει καί
άνελίξει εύρισκομένης άνθρωπότητος.
Αύτήν τήν άπόκρυφον άλήθειαν έξέφραζε ό Βιολόγος της
σχολής τοϋ Mendel δταν έλεγε δτι: «ό Shakespear ύπηρχε ποτέ
ύπό μορφήν ένός μορίου πρωτοπλάσματος μικροτέρου άπό τήν
κεφαλήν μιας καρφίδος».
Καί διά νά κλείσω τό πρώτον αύτό μέρος τοϋ όρθρου όφείλω
νά προσθέσω δτι: «είς τό έπίπεδον τοϋ άνθρωπίνου ΒΙΟΥ ή 'Εξέ
λιξις είναι μία διαδικασία άπολυτρώσεως τών κεκρυμμένων ένερ
γειών τοϋ έσωτερικοϋ ΕΙΝΑΙ τοϋ άνθρώπου, κατά τήν άνελικτικήν
αύτοϋ πορείαν τήν όποίαν ο6τος, εϊτε έ κ ο υ σ ί ω ς η κ α ί ά κ ο υ σ ί ω ς ε ί ν α ι τ α γ μ έ ν ο ς ό π ω σ δ ή π ο τ ε ν ά ά κ ο λ ο υ θ η ».
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'Ένα πολύτιμο βιβλίο

ΕΚΛΟΓΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

άνθολογία άπό τις όμιλίες και τό βιβλία του
1926 - 1966

•••
'Επιλογή ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

•••
Ό φιλόσοφος της έσωτερικης
άπελευθερώσεως τοϋ άτόμου

•••
'Αποστέλλεται έλεύθ. ταχ. τελών
άντι δρχ. 1 50

•••
Ό Κρισναμούρτι ύποδεικνύει τι1ν όδό της 'Αλήθειας
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Μετάφραση Κωστή Μελισσαρόπουλου
34. Τόν χειμώνα έκείνον οί 'Αθηναίοι, άκολουθώντας τό παλιό εθιμο, εκαμαν
μέ δημόσια δαπάνη τι7ν ταφή τών πρώτων νεκρών τού πολέμου. Καί νά πώς γί
νεται ή ταφή: Πάνω σέ μιά έξέδρα έκθέτουν, πρίν άπό δυό μέρες, τά όατrι τών
νεκρών. Καί καθένας φέρνει στόν δικό του ο,τι θελήσει. Κι οταν {ρθει ή ώρα τής
κηδείας, άμάξια σέρνουν κυπαρισσένιες λάρνακες, μιά γιά κάθε φυλή. Καθενός τά
άστά ε/ναι μέσα στή λάρνακα τής φυλιϊς πού άνήκε. Κ' ενα στρωμένο άδειανό
φέρετρο γιά τούς άφανεί'ς, γιά κείνους πού δέ βρέθηκαν τά κουφάρια τους. 'Ακο
λουθούν τήν κηδεία οσοι θέλουν, καί ντόπιοι καί ξένοι. Έκεί πού θά γίνει ιj ταφι7
παρευρίσκονται καί γυναικες, συγγενεις τών νεκρών, πού θρηνούν πάνω στόν
τάφο. Τοποθετούν, λοιπόν, τίς λάρνακες στό δημόσιο νεκροταφειο. πού βρίσκεται
στό ώραιότερο προάστιο τών 'Αθηνών. Έκεί πάντοτε θάβουν τούς νεκρούς τών
πολέμων, έκτός άπ' οσους επεσαν στόν Μαραθώνα. 'Εκείνους τούς εθαψαν έπί
τόπου, γιατί εκριναν πώς ή άνδρεία τους ήταν ύπέροχη. Κι οταν τούς σκεπάσει τό
χώμα, ενας ανδρας, διαλεγμένος άπό τήν πολιτεία γιά τή γερή του κρίση καί γιά
τό κύρος πού {χει, λέγει τόν επαινο πού τούς πρέπει. Έπειτα φεύγουν. 'Έτσι γί
νεται ή ταφή. Κι οσο βάσταξε ό πόλεμος, οποτε συνέβαινε τό κακό, άκολουθού
σαν τό εθιμο. Γι αύτούς, λοιπόν, τούς πρώτους νεκρούς τού πολέμου, διάλεξαν
γιά όμιλητή τόν Περικλή, τόν γυιό τού Ξανθίππου. Καί σάν εφτασε ή ώρα, ό Πε
ρικλής προχώρησε άπ' τόν τάφο σ' ενα βήμα, ψηλό γιά v· άκούγεται οσο τό δυ
νατόν άπό περισσότερο πλήθος, κ' {λεγε περίπου αύτά:

35. Οί περισσότεροι άπ' δσους ως τώρα έχουν μιλήσει έδώ,
έπαινοϋν έκείνον πού καθιέρωσε, κοντό στ' όλλα έθιμα, κι αυτόν
τό λόγο. Γιατί βρίσκουν πώς είναι καλό ν' άπαγγέλεται στην ταφή
τών νεκρών τού πολέμου. Έγώ θό νόμιζα πώς είναι άρκετό σέ
άνθρώπους πού μέ έργα δείχτηκαν γενναίοι, μέ έργα νό έκφρά
ζονται και οί τιμές. 'Έργα σόν κι αύτό πού βλέπετε τώρα έδώ, πα
ρασκευασμένα μέ δημόσια φροντίδα, γύρω άπ' αύτόν τον τάφο.
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Καi όχι vό κινδυνεύουν vό γίνουν η vό μη γίνουν πιστευτές ol
άρετες τώv πολλών, άπό τό δv θό μιλήσει καλό η κακό εvας άν
θρωπος. Γιατi δεν είναι εύκολο vό μιλήσει κανένας σωστά, δταv
δύσκολα μπορεί vό πείσει τους άλλους πώς λέει την άλήθεια. Κι
αύτό, γιατi έκείvος που ξέρει καλό ό ίδιος τό πράγματα καi τ·
άκούει με συμπάθεια, μπορεί vό νομίσει πώς παρουσιάζονται κα
τώτερα άπ' δπως τό ξέρει καi τό θέλει. Κι δποιος πάλι δεν τό γνώ
ρισε, μπορεί vό νομίσει πώς μερικό λέγονται ύπερβολικά. Έπειδη
ζηλεύει δv άκούσει κάτι που ξεπερνάει τiς δικές του δυνάμεις. Για
τi οί έπαινοι που λέγονται γι άλλους, τόσο μόνον είναι άvεκτοί, δ
σο καθένας θεωρεί τόv έαυτό του δξιοv ό ίδιος vό κάμει κάτι άπό
κείνα που όκουσε vό παινεύονται. Για τό παραπανιστό ζηλεύει, καi
δεν τό πιστεύει. Άλλ'.άφού ol παλιοi παραδέχτηκαν πώς τό έθιμο
είναι καλό, πρέπει κ· έγώ τώρα vό τό κρατήσω καi vό προσπαθή
σω vό σάς Ικανοποιήσω δσο μπορώ.
36. 0· άρχίσω πρώτα άπό τους προγόνους. Δίκαιο γι αύτους
καi ταιριαστό είναι σέ μιό τέτοια περίσταση vό τους θυμόμαστε
καi vό τους 1 ιμδμε. Γιατi έζησαν οί ίδιοι πάντοτε, άπό γενεά σε γε
νεά, σ· αύτη τη χώρα. Καi μας την παράδωσαν ως τώρα έλεύθερη
μέ την άρετή τους. κ· έκείvοι είναι δξιοι για έπαινο, κι άκόμη πε
ρισσότερο οί πατέρες μας. Γιατi αύτοί, κοντό σ· έκείvα που βρή
καν, άπόκτησαv -:-όχι χωρiς κόπο- κι άφηκαv σε μας τους τωρι
vους δση έχουμε έξουσία. Κι δσο γιό τό παραπανιστά, αύτό πια τ·
αύξήσαμε έμείς οί ίδιοι, που βρισκόμαστε άκόμη στην ωριμη ήλι
κία. Καi φροντίσαμε για την πόλη μας, ώστε vό έχει σε δλα άπό
λυτη αύτάρκεια, καi γιό τόv πόλεμο, καi γιό την εlρήvη. Τό έργα
μας τό πολεμικά, που μ· αύτό άποκτήσαμε τό εvα καi τό δλλο, η
δv κάποτε έμείς οί ϊδιοι η oi πατέρες μας πρόθυμα άποκρούσαμε
εvαv βαρβαρικό η έλληvικό πόλεμο που μδς άπειλούσε, αύτό_ πιό
θό τ· άφήσω κατά μέρος. Γιατi δέ θέλω vό μακρηγορώ σ· άvθρώ
πους που τό ξέρουν. Θό δείξω, λοιπόν, πρώτα άπό ποιες άρχές ξε
κινήσαμε γιό vό φτάσουμε σ· αύτό έδώ, καi με ποιό πολίτευμα καi
μέ ποιους τρόπους ζωης έγιναν τό μεγάλα αύτό έργα. Ύστερα θό
έρθω στόv έπαινο τώv νεκρών. Γιατi νομίζω πώς σε μια τέτια
στιγμή, δέ θό ηταv όπρεπο vό είπωθούv αύτό τό πράγματα, καi
πώς θό κερδίσουν δλοι δσοι είναι έδώ μαζεμένοι, καi ντόπιοι καi
ξένοι, δv τ· άκούσουv προσεκτικά.
37. Τό πολίτευμα που έχουμε δέ γυρεύει vό πάρει τους νό
μους του άπό τους ξένους. Μάλλον έμείς είμαστε παράδειγμα γιό
τους όλλους, παρά vό γυρεύουμε vό τους μιμηθούμε. Τό όνομά
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του είναι Δημοκρατία, γιατί δέ στηρίζεται στους λίγους, άλλα
στους πολλούς. 'Όλοι είναι ϊσοι μπροστά στους νόμους, γιά τίς
iδιωτικές διαφορές τους. Κι στον βλέπουμε κάποιον νά εύδοκιμεί
σέ κάτι, του άναθέτουμε δημόσια άξιώματα, όχι γιατί άνήκει σε
όρισμένη τάξη, άλλα γιατί είναι ίκανός. Καί κανένας δεν έμποδίζε
ται νά κάμει κάτι καλό στην πόλη, αν άπό φτώχεια του λείπει ή
κοινωνική θέση. Δεν είναι μονάχα στή δημόσια ζωή πού ζουμε
έλεύθερα, άλλα καί στις καθημερινές μας άσχολίες δεν ύποβλέ
πουμε ό ενας τόν άλλον. Δέ θυμώνουμε μέ τόν διπλανό μας, αν
κάνει κάτι σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία του. Κι οϋτε δείχνουμε πώς
πειραχτήκαμε, πράγμα πού δέ ζημιώνει βέβαια τόν άλλον, άλλα
τόν στενοχωρεί. Κ' ένω στην iδιωτική μας ζωή δεν ένοχλεί ό ενας
τόν άλλον, στή δημόσια ζωή δεν παρανομουμε, κυρίως άπό αύτο
σεβασμό. Γιατί πειθαρχουμε στους έκάστοτε άρχοντές μας καί
στους νόμους. Καί μάλιστα σ' έκείνους πού εχουν γίνει γιά νά
προστατεύουν τούς άδικουμένους και σ' έκείνους πού -αν κι ά
γραφοι- φέρνουν ντροπή σ' οσους τούς παραβαίνουν.
38. Άλλα και γιά νά ξεκουραζόμαστε άπό τούς κόπους, φρον
τίσαμε νά έξασφαλίσουμε άφθονες άναπαύσεις στό πνευμα. Γιατί
κάνουμε άγωνες και θυσίες ολο τό χρόνο, κ' εχουμε περιποιημένο
σπίτια γιά τόν καθένα. Ή καθημερινή εύχαρίστηση άπ' αύτά, διώ
χνει τή στενοχώρια. Κ' έπειδή ή πόλη μας είναι μεγάλη, έρχονται
σ' αύτή τά πάντα άπ' ολο τόν κόσμο . .'Έτσι συμβαίνει νά χαιρόμα
στε τό ϊδιο τ' άγαθά των' άλλων άνθρώπων, οσο κι αύτά πού πα
ράγονται έδω.
39. Καί στις πολεμικές προπαρασκευές διαφέρουμε άπό τούς
άντιπάλους μας. Γιατί τήν πόλη μας τήν έχουμε έλεύθερη γιά ο
λους. Και δεν καταδιώκουμε ποτέ τούς ξένους, έμποδίζοντάς τους
νά μάθουν η νά δουν κάτι, μέ τήν πρόφαση πώς αν δεν τό κρύβα
με καί τώβλεπε κάποιος άπό τούς έχθρούς μας θά μπορουσε τάχα
νά ωφεληθεί άπ' αύτό. Γιατί έμείς πιστεύουμε λιγότερο στις προε
τοιμασίες καί στά τεχνάσματα, καί περισσότερο στην ψυχική δύ
ναμη πού πηγάζει άπό μός τούς ϊδιους τή στιγμή τής δράσεως.
Διαφέρουμε και στην έκπαίδευση. 'Εκείνοι άπό παιδιά γυμνάζονται
σάν άντρες, μέ κουραστικές άσκήσεις. 'Εμείς ζουμε μέ άνεση. Κι
ομως, άντιμετωπίζουμε τούς κινδύνους καλύτερα άπό τούς άλλους.
Και νά ή άπόδειξη: Οί Λακεδαιμόνιοι δεν έκστρατεύουν στή χώρα
μας μόνοι τους, άλλα μαζί μέ ολους τούς συμμάχους τους. Ένω
έμείς προσβάλλουμε τή χώρα των άλλων μόνοι μας. Καί τίς περισ
σότερες φορές νικουμε, χωρίς δυσκολία, σέ ξένη χώρα, άνθρώ- ·
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πους πού πολεμοϋν γιά νά σώσουν τά σπίτια τους. Kai κανένας ως
σήμερα δέν άντιμετώπισε συγκεντρωμένες τiς δυνάμι=:ις μας. Γιατί
φροντίζουμε ταυτόχρονcr καi γιά τό ναυτικό καi γιά την ξηρά,
στέλνοντας σέ πολλά μέρη συγχρόνως τό στρατό μας, πού άποτε
λείται άπό μας τούς ϊδιους. Κι αν κάπου συμβεί νά συμπλακούν μ'
ενα μέρος άπό τις δυνάμεις μας και νικήσουν μερικούς άπό μας,
καυχιοϋνται τάχα πώς μας απόκρουσαν δλους. 'Ενώ .αν νικηθούν,
λένε πώς νικήθηκαν άπ' δλους μας συγκεντρωμένους. Κι άκόμη
έμείς, μέ τό νά ζοϋμε μάλλον μέ ανεση, παρά μέ κουραστικές
ασκήσεις, και v· αντιμετωπίζουμε τούς κινδύνους μέ μια άνδρεία,
πού δε μας την έπιβάλλουν τόσο οί νόμοι, δσο ό τρόπος της ζωης
μας, έχουμε κι αύτό τό πλεονέκτημα: 'Ότι, ένώ δέν κουραζόμαστε
άπό πριν γιά τούς μελλοντικούς κινδύνους, δταν βρεθούμε μέσα σ'
αύτούς, δέ δειχνόμαστε λιγότερο τολμηροί, άπό κείνους πού μο
χθοϋν αδιάκοπα. 'Αξίζει να θαυμάζr-:ι κανένας την πόλη μας καi γι
αύτά, καi γι αλλα άκόμη.
40. Φιλοτεχνούμε μ' άπλότητα καi φιλοσοφούμε χωρίς μαλθα
κότητα*. Μετcχειριζόμαστε τόν πλούτο σαν εύκαιρία για να κά
νουμε έργα, κι όχι γιά νά ύπερηφανευόμαστε. Κακό να μην όμολο
γεί κανένας τη φτώχ'εια του, άλλά χειpότερο να μη την αποφεύγει
με την έργασία. 'Εμείς οί ϊδιοι εϊμαστε πού φροντίζουμε γιό τiς
ίδιωτικές μας ύποθέσεις καi γιά τά κοινά. Κ' ένώ καθένας μας κοι
τάζει τη δουλειά του, δε μας ξεφεύγει καi ή γνώση τών πολιτικών
ζητημάτων. Γιατί εϊμαστε οί μόνοι, πού δποιον δέν άνακατεύεται
καθόλου σ· αύτά, τόν θεωροϋμε όχι φιλήσυχο, άλλ' αχρηστο. Kai
οί μόνοι πού -εϊτε προτείνουμε οί ϊδιοι τi πρέπει να γίνει, εϊτε κρί
νουμε γι' αύτό- νομίζουμε πώς τα λόγια δε βλάπτουν τα έργα, άλ
λα πώς περισσότερο βλάπτει να μη φωτιστούμε πρώτα με τόν λό
γο, πριν αποφασίσουμε να ένεργήσόυμε. Γιατί και σ· αύτό ξεχωρί
ζουμε άπό τούς αλλους: 'Ότι ένώ εϊμαστε πολύ τολμηροί, συγχρό
νως σκεπτόμαστε πολύ καλά, πριν έπιχειρήσουμε κάτι. 'Ενώ στους
άλλους ή άγνοια γεννάει θρασύτητα και η· σκέψη δισταγμό. Και δί
καια θάπρεπε νά κριθοϋν πιό γενναιόψυχοι έκείνοι, πού αν καi ξέ
ρουν πολύ καλά καi τά εύχάριστα και τα δυσάρεστα, δμως δεν

* «Φιλοκαλούμέν τε γόρ μετ· εύτελείας καi φιλοσοφούμεν όνευ μαλακίας». Ό
Έλ. Βενιζέλος μεταφράζει: «Διότι εϊμεθα έρασταi τού ώραίου, άλλά καi φίλοι
συγχρόνως της όπλότητος, καi καλλιεργούμεν τό πνεύμά μας χωρίς θυσίαν τού
μας». Ό Ί. Κακριδής μεταφράζει: «Αγαπούμε το ωραίο και μένουμε
_ άνδρισμού
απλοί. Αγαπούμε τη θεωρία και δεν καταντούμε νωθροί».
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όπισθοχωρούν μπροστά στους κινδύνους. Kai σχετικά μέ τήν άρε
τή έχουμε άντίθετη γνώμη άπό τούς πολλούς. 'Αποκτούμε τούς
φίλους μας όχι μέ τiς εύεργεσίες πού μας κάνουν, άλλά μέ τiς
εύεργεσίες πού τούς κάνουμε. Kai εΤναι πιό σταθερός φίλος εκεί
νος πού εύεργετεί, γιατί προσέχει νά διατηρήσει τήν εύγνωμοσύ
νη πού τού όφείλεται, μέ τή συμπάθεια πού δείχνει σ· αυτόν πού
ευεργέτησε. Ένώ εκείνος πού ευεργετήθηκε εΤναι μάλλον άδιάφο
ρος, γιατί ξέρει πώς πρέπει νά φανεί καλός, όχι αίιθόρμητα, άλλά
σά νά εξοφλεί ενα χρέος. Μόνον έμείς κάνουμε ατούς άλλους 6φοβα τό καλό, όχι γιατί λογαριάζουμε τό συμφέρον μας, άλλ' όπό
πίστη στήν ελευθερία.
4 1. Άνακεφαλαιώνοντας, λέγω δτι ή πόλη μας, στό σύνολό
της, είναι σχολείο της · Ελλάδος, άλλά καi καθένας άπό μας θά
μπορούσε μέ τή μεγαλύτερη ευστροφία καi χάρη νά παρουσιάσει
τόν έαυτό του όλοκληρωμένον σέ κάθε εκδήλωση της ζωής. Αύτά
δέν είναι ύπερήφανα λόγια της στιγμής, άλλά πραγματική όλήθεια.
Αύτό τό φανερώνει ή δύναμη της πόλεως, πού άποκτήσαμε μ· αυ
τούς τούς τρόπους της ζωής. Γιατί όπό τiς σημερινές πόλεις, μονά
χα ή δική μας άποδεικνύεται τήν ώρα της δοκιμασίας όνώτερη όπό
τη φήμη της. Kai μονάχα αύτή δέν κάνει οϋτε τούς έχθρούς της ν·
άγανακτούν έναντίον της, τάχα πώς κακοπαθούν άπό τέτιους άν
θρώπους, οϋτε τούς ύπηκόους της νά παραπονούνται, τάχα πώς
κυβερνούνται άπό άνάξιους. Παρουσιάσαμε τή δύναμή μας μέ με
γάλες φανερές άποδείξεις κι όχι χωρίς μαρτυρίες. Γι αύτό θά μας
θαυμάζουν καi oi σύγχρονοι καi οί μεταγενέστερο;. Κι αύτό, χωρίς
καθόλου νά έχουμε άνάγκη όπό εναν 'Όμηρο γιό νά μας παινέσει,
οϋτε άπό κανέναν αλλον ποιητή, πού νό μας εύχαριστήσει γιό λίγο
μέ τούς στίχους του, άλλά πού ή όλήθεια θά βλάψει την ίδέα πού
θό σχηματιστεί όπ' αύτούς γιά τά έργα μας. Θό μας θαυμάζουν,
γιατί όναγκάσαμε κάθε θάλασσα καi κάθε στεριά ν· όνοίξουν δρό
μο στην τόλμη μας. Kai σέ κάθε τόπο στήσαμε όθάνατα μνημεία
καi γιό τό καλό καi γιό τό κακό πού μας έτυχαν. Γιό μιό τέτια πόλη
έπεσαν πολεμώντας γενναία αύτοi έδώ οί νεκροί, προβάλλοντας
τό δικαίωμα νό μή τή στερηθούν. Kai είναι φυσικό καθένας όπό
μας πού μείναμε νό θέλει νό ύποφέρει τό πάντα γιό χάρη της.
42. Γι αύτό κυρίως μίλησα λεπτομερώς γιό τήν πόλη μας. Για
τί ηθελα νό έξηγήσω πώς δέν όγωνιζόμαστε γιό ϊσης όξίας πράγ
ματα έμείς, κι δσοι δέν έχουν νό χάσουν τίποτα πού νό μοιάζει μ'
αύτό έδώ. Kai συγχρόνως, γιατί ηθελα νό φανερώσω μέ πραγμα
τικές όποδείξεις τόν έπαινο τών νεκρών γιά τούς όποίους μιλώ.
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Πραγματικά, έχω κιόλας πεί τό μεγαλύτερο μέρος άπό τόν έπαινο.
Γιατί ol άρετες αύτών έδώ και τών δμοιων μ' αύτους στόλισαν την
πόλη μ' έκείνα γιό τό όποία την ϋμνησα. Καi δε θό μπορούσε νό
φανεί ό λόγος άνάλογος με τό έργα τους γιό πολλους άπό τους
'Έλληνες, καθώς γι αύτους έδώ. Γιατί ό θάνατός τους φανερώνει
την άρετή τους, είτε άποκαλύπτοντάς την γιό πρώτη φορά, είτε
έπισφραγίζοντάς την. Γιατί και γιό κείνους που κατά τ' δλλα φάνη
καν κακοί, δίκαιο είναι νό λογαριάζεται περισσότερο άπό κάθε τι ή
άνδρεία πού έδειξαν πολεμώντας γιό την πατρίδα. Γιατί, σβήνον
τας τό κακό με τό καλό, ώφέλησαν την πόλη περισσότερο άπ' οσο
την έβλαψαν με την ίδιωτική τους ζωή. Άπ' αύτους ομως έδώ, ού
τε κανένας δείχτηκε ·μαλθακός προτιμώντας ν' άπολαύσει περισ
σότερο χρόνο τό πλούτη του, ούτε κανένας ζήτησε ν' άναβάλει τό
κακό έλπίζοντας νό ξεφύγει άπό τη φτώχεια του και νό γίνει πλού
σιος. Άλλά, θεωρώντας προτιμότερη άπ' ολα αύτό την τιμωρία
τών εχθρών, και συγχρόνως νομίζοντας πώς όπ' ολους τους κιν
δύνους αύτός ητaν ό ώραιότερος, προτίμησαν νό ριχτούν σ' αύ
τόν, χωρίς νά πάψουν νό έπιθυμούν και τό άλλα. Κι όνέθεσαν
στην έλπίδα την όβεβαιότητα γιό την έπιτυχία τους. Γιατί είχαν την
άξίωση ν' άντιμετωπίσουν με έργα τόν κίνδυνο που έβλεπαν τώρα
μπροστά τους, έχοντας πεποίθηση στόν ίδιο τόν έαυτό τους. Και
σόν βρέθηκαν μέσα στόν κίνδυνο, έκριναν ωραιότερο ν' άντιστα
θούν και νό πέσουν, παρό νό σωθούν ύποχωρώντας. νΕτσι όπέ
φυγαν τή ντροπή νό τους κατακρίνουν, κ· έδωσαν τό κορμιά τους
γιό τό έργο που άνέλαβαν. Και σε μιό σύντομη, κρίσιμη στιγμή,
όρισμένη όπ' τή μοίρα, έλευθερώθηκαν όπό τη ζωή, στό κορύφω
μα τού ένθουσιασμού κι όχι τού φόβου.
43. Αύτοι έδώ τέτιοι στάθηκαν, οπως ταίριαζε στην πόλη. κ·
έμείς οί άλλοι πρέπει ν· όξιώσουμε άπό τους έαυτούς μας νό μη
φανούμε λιγότερο τολμηροί μπροστά στους έχθρούς, οσο κι δν
εύχόμαστε νό φανούμε άσφαλέστεροι. Καi νό μην κρίνετε την
ώφέλεια μονάχα άπό τό λόγια. Γιατί θό μπορούσε κανένας νό μα
κρηγορήσει λέγοντας σε σάς, που τό ξέρετε πολυ καλά, πόσα
πλeονεκτήματα έχει ή όντίσταση στους έχθρούς. Άλλό νό βλέπετε
τή δύναμη της πόλεως κάθε μέρα πιό πολυ στό έργα της, καi νό
την άγαπότε σόν έραστές. Κι οταν τό νιώσετε πώς είναι μεγάλη,
σκεφθείτε πώς αύτό τ· άπόκτησαν άνθρωποι που τολμούσαν και
ηξεραν τό σωστό και είχαν φιλότιμο σόν έπρεπε νό ένεργήσουν.
Κι δν κάποτε, έπιχειρώντας κάτι, έτυχε ν' άποτύχουν, δεν έκριναν
σωστό νό στερήσουν την πόλη άπό την άρετή τους. Άλλ' έδωσαν
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σ· αύτή τήν ώραιότερη προσφορά. Γιατί θυσιάζοντας τό κορμιά
τους, δλοι μαζί για τό σύνολο, κέρδισαν καθένας για τόν έαυτe
του έπαινο άθάνατο..Και τάφο θαυμαστό, όχι τόσο έκεϊ πού κοί
τονται. δσο έκεϊ πού ή δόξα τους μένει άθάνατη και μνημονεύεται
αίώνια σέ κάθε εύκαιρία, είτε μέ λόγια, εϊτε μέ έργα. Γιατί τών
έξαιρετικών άνθρώπων τάφος εiναι ή γη όλάκαιρη*. Και δέν τούς
φανερώνει μονάχα ή έπιγραφή μιας στήλης στόν τόπο τους, άλλα
και στις ξένες χώρες, σέ καθενός τήν ψυχή, διατηρείται όγραφη ή
μνήμη, όχι τόσο γιά τό έργα τους, δσο για τό φρόνημά τους. Αύτούς τώρα έσεϊς πάρετε γιά παράδειγμα. Και κρίνοντας πώς εύτυ
χία εiναι ή έλευθερία, κ· έλευθερία εiναι ή δυνατή ψυχή**, μή δει
λιάζετε μπροστά ατούς πολεμικούς κινδύνους. Γιατί δέ θά ήταν
τόσο δίκαιο v· άψηφούν τή ζωή τους δσοι δυστυχούν και δέν έλ
πίζουν κανένα καλό, δσο έκεϊνοι πού κινδυνεύουν περισσότερο
άπό τήν άνατροπή τού τρόπου της ζωής τους. Και μάλιστα σάν
θαναι πάρα πολύ μεγάλη ή διαφορά, δν άποτύχουν. Γιατί στόν φι
λότιμον άνθρωπο περισσότερο πονάει ή έξασθένηση μέσα στή
μαλθακότητα. παρά ό θάνατος πού έρχεται δίχως νό τόν νιώσει,
μέσα στή δύναμη και στήν κοινήν έλπίδα.
44. Γι αύτό. τούς γονείς τούτων έδώ τών νεκρών, δσοι εiστε
παρόντες, δέ σάς κλαίω. Μάλλον θό προσπαθήσω νό σάς παρηγο
ρήσω. 'Όλοι σας ξέρετε πώς ή ζωή περνάει άνάμεσα σέ διάφορες
μεταβολές της τύχης. Άλλά καλότυχοι εiναι έκείνοι πού τούς έλα
χε ό τιμητικότερος θάνατος. δπως σ· αύτούς έδώ -ένώ σ· έσάς έ
λαχε λύπη-, καθώς κ' έκείνοι πού, δταν τελειώνει ή εύτυχία τους,
τελειώνει κuί ή ζωή τους. Τό ξtρω πώς εiναι δύσκολο νό σάς πεί
σω. Γιατί πολλές· φορές θό παίρνετε άφορμές νό τούς θυμάστε
στις εύτυχισμένες στιγμές τών άλλων, πού κ· έσείς άλλοτε τις χα
ρήκατε. Και λυπάται καθένας όχι για τ· άγαθό πού στερείται χωρίς
νά τό έχει δοκιμάσει. άλλά για κείνα πού τό χάνει άφού τά συνη
θίσει. Πρέπει δμως νό κάμετε ύπομονή μέ τήν έλπίδα v· άποκτή
σετε κι άλλα παιδιά. δσοι εiστε άκόμη σέ κατάλληλη ηλικία. Γιατί
τό παιδιά πού θά γεννηθούν θά κάμουν μερικούς νό ξεχάσουν
έκείνους πού δέν ύπάρχουν πιά στή ζωή. Και διπλά θό ωφελή
σουν τήν πόλη. Και γιατί δέ θά τήν άφήσουν νό έρημωθεί, και
γιατί θό τήν άσφαλίσουν. Γιατί δέν εiναι δυνατόν v· άποφασίζουν

• «Άνδρψν γόρ έπιφανών πόσα γη τάφος».
** «Τό εϋδαιμον τό έλεύθερον. τό δ' έλεύθερον τό εϋψυχον».
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γιά τά δημόσια πράγματα έξ ϊσου σωστά καi δίκαια δσοι δεν έ
χουν παιδιά καi δεν κινδυνεύουν νά τά χάσουν, δπως οί δλλοι που
έχουν. 'Όσοι πάλι είστε περασμένοι στά χρόνια, νά λογαριάζετε
γιά κέρδος πώς περάσατε εύτυχισμένοι τό μεγαλύτερο μέρος της
ζωής σας καi πώς λίγο σάς μένει άκόμη νά ζήσετε. Kai v· άνακου
φίζετε τόν πόνο σας μέ τη δόξα αύτών έδώ τών νεκρών. Γιατi μο
νάχα ή άγάπη τών τιμών δε γερνάει. Καi δεν εύχαριστεί τόσο πο
λυ τ· δχρηστα γερατειά τό κέρδος, καθώς λένε μερικοί, δσο οί τι
μές.
45. Γιά τούς γυιούς πάλι τών νεκρών, δσοι εfστε παρόντες, η
γιά τούς άδελφούς, βλέπω δύσκολο τόν άγώνα. Γιατί καθένας συ
νηθίζει νά έπαινεί έκείνον ποι) δεν ύπάρχει πιά στη ζωή. Κι δσο
ύπέροχη άρετη κι αν δείξετε, μόλις θά κατορθώσετε νά κριθείτε,
όχι δμοιοι, άλλα κάπως· κατώτεροι άπ' αύτούς. Γιατί άνάμεσα
στους ζωντανούς ύπάρχει ζηλοτυπία γιά τους άντιπάλους, ένώ oJ
νεκροί τιμοϋνται μέ εϋνοια. πού δεν έχει άνταγωνισμό. Κι δν πρέ
πει vά πώ κάτι καi γιά την άρετη τών γυναικών, έκείνων που τώρα
μένουν χήρες. μέ λίγα λόγια θά τά πώ δλα: Νά μη φανείτε κατώ
τερες άπό τη γυναικεία φύση, αύτό θά είναι γιά σάς μεγάλη δόξα.
Καi μάλιστα γιά κείνη, γιά την όποία θά γίνεται λιγότερος λόγος
άνάμεσα στους άντρες, εϊτε γιά την άρετή της, εϊτε γιά κατηγόρια
της.
46. Είπώθηκαν πιά μέ τόν λόγο μου, σύμφωνα μέ τό έθιμο, δ
σα είχα νά πώ πού ταιριάζουν. Kai με έργα στολίστηκαν οί νεκροί
πού κηδεύουμε. Kai τά παιδιά τους άνέλαβε όπ' έδώ καi πέρα νά
τ· άναθρέψει μ· έξοδά της ή πολιτεία, ως πού νά μεγαλώσουν.
'Έτσι όρίστηκε βραβείο σέ τέτιους άγώνες ενα ώφέλιμο στεφάνι
καi γι αύτούς έδώ καi γιά κείνους που άπόμειναν στη ζωή. Γιατί δ
που έχουν όριστεί τά πιό μεγάλα βραβεία γιά την όρετή, έκεί ζοϋν
καi οί πιό καλοί πολίτες. Kai τώρα, όφο_ϋ πάψει καθένας νά κλαίει
τόν δικό του. μπορείτε νά πηγαίνετε.
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<'Απόσπασμα όπό τό βιβλίο του «Στην 'Ατρα
πό της Αύτογνωσίο9»
'Όποιος βλέπει άσήμσντο τόν έσυτό του κοί δέν επιθυμεί
νό τόν βλέπουν άλλιώς οί 6λλοι, δέν {χει φόβο νά παγιδευ
θεί στήν σκληρή άτραπό τής αύτογνωσίας.

Έμείς ol όνθρωποι τόν συνάνθρω
πό μας τόν έχουμε σ· δλη τήν διαδρο
μή τού γήϊνου βίου μας τόσον άνάγκη.
Βρέφη τούς γονείς μας, παιδιά (στό
παιχνίδι) τά όλλο παιδιά, μεγάλοι στήν
άρρώστειο, στόν πόνο, στήν χαρά. Κι
δμως, περίεργο, οί όνθρωποι δέν μπο
ρούμε νά νοιώσουμε στ· όλήθειο, νά
πονέσουμε πραγματικά ό fνος τόν όλ
λο. Είμαστε κατ' ούσίο τυφλοί κοί κου
φοί, όλλόγλωσσοι κοί ξένοι μεταξύ
μας. Γιατί όρογε ούτή ή όσυννεννοη
σίο, ούτή ή βαβυλωνία πού μαστίζει τό
όνθρώπινο γένος;
Αύτός έδώ ό κόσμος πού ζούμε
όπομόνωσε τήν μιά ψυχή άπό τήν όλ
λη κοί τήν ίδιο άπό τόν έουτό της. Σού
έρχεται τρέλλο σάν προσπαθήσεις νά
συλλάβεις ούτό τό φαινόμενο της πλά
νης κοί της άπάτης πού μέσο του
πλέουμε κοί δέν μπορούμε νά 'τό
νοιώσουμε σάν τέτοιο κοί ν' όπολλο
γούμε.
Πρέπει νά σταματήσουμε κάποτε
τόν φρενήρη δρόμο πρός τό «τίποτε»,
, νά συγκεντρωθούμε στόν έουτό μας,

νά κάμψουμε τόν τράχηλό μας κοί μέ
άληθινή συντριβή νά άνολύσουμε τίς
πράξεις κοί τά καμώματά μας, νά δού
με πού βαδίζουμε. Νά δούμε κοί ν' όλ
λάξουμε πλεύση.
Πρέπει νά γνωρίσουμε καλά τόν
έουτό μας, γιατί ός μή ξεχνάμε πώς
χωρίς τήν γνώση τού έουτού μας τίπο
τε δέν μπορεί νά είναι ούσίο γνωστόν.
Δέν μπορεί βέβαιο κανείς νά Ισχυρι
σθεί δτι τό τέρμα της προσπάθειάς
μας είναι ό έουτός μας, μπορούμε δ
μως μέ βεβαιότητα νά πούμε δτι όπου
δήποτε θελήσουμε νά φθάσουμε θά
διέλθουμε άπό τόν έουτό μας κοί διά
μέσου τού έουτού μας άπό τόν πλη
σίον μας. Τίποτε δέν πρόκειται ούσίο
νά μός άποκολυφθεί, έσωθεν ιϊ έξω
θεν, αν δέν γνωρίσουμε καλά τόν έου
τό μας. Πρέπει λοιπόν ν· άνοζητήσου
με τόν πραγματικό έουτό μας, νά τόν
άνοζητήσουμε σωστά κοί νά τόν κατα
κτήσουμε.
Ό έουτός μας έχει πολλές, άνορίθ
μητες προβολές, έκδηλούμενες κοί όχι,
πού πρέπει νά τίς διακρίνουμε, νά τίς
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άπομονώσουμε, νά τiς έκμηδενίσουμε
καi διά μέσου αύτης της έκμηδένισης
νά άνωτεροποιηθούμε. Νά μιλή_σουμε
δηλαδή τελικά δλοι μας την rδια γλώσ
σα μας την μητρική πού άπολέσαμε,
μέ την κάθοδό μας στην ένσαρκη ζωή.
Δρόμοι ύπάρχουν πολλοί πρός άνα
ζήτηση τού έαυτού μας. Καθένας άπ'
αύτούς διατρέχεται κατά διάφορο τρό
πο. Κάποιος εΤπε: Φόρεσε μιά κελεμ
πία, βάλε κάτι τσουράπια καi έβγα. 'Ό
λα σιγά-σιγά, μετά θά άρχίσεις νά τά
βλέπεις καθαρά. Ό Φραγκίσκος της
Άσσίζης δέθηκε στην ούρά τού μου
λαριού, πού τόν έσυρε μέσα στό κε
φαλοχώρι, πρός συνετισμό. Ό 'Άγιος
Νεκτάριος άγκάθιαζε την σκέψη του,
καθώς τόν άγκάθιαζαν στην ζωή τά
γεγονότα. Ό 'Άγιος Αύγουστίνος ξεπή
γασε μέσα άπό τ�ν άμαρτία.
Γιά τόν καθένα μας ύπάρχει κάποιος
δρόμος, πού πρέπει δμως ν' άνακαλύ
ψουμ� καi νά καλύψουμε ό καθένας
μόνος, έγκαταλείποντας όριστικά κά
ποιους μέχρι τώρα άλλους, συνηθισμέ
νους καi γνωστούς.
Ή πορεία δέν εΤναι δύσκολη, δσο
καi νά δείχνετpι η καi νά εΤναι, κατά
περίπτωση, τέτοια στην πρώτη της
φάση, έφόσον ό άνθρωπος άπλοποιή
σει καi βάλλει μέ πίστη σ' �να σωστό
δρόμο, σέ κάποια τάξη τtς σκέψεις
του: Ti ζητούσε μέχρι σήμερα, πώς
συνήθιζε νά τό ζητά καi τi κέρδιζε
πράγματι όπ' αύτά πού ζητούσε; Τί άξι
ζε καi τί όχι: Ti ζητάει τώρα, γιατί καi
πόσο πρέπει νά ζητάει; Kai φυσικά
βρεί τόν δρόμο του σέ χρόνο καi τρό
πο γιά την νέα του πορεία. Πάντως,
κάθε μέσον, κάθε δρόμος έχει τiς κα
τακτήσεις του, μην περιμένουμε δμως
καi την πληρότητά του, πλην δν αύτός
πού διαλέξαμε είναι άκριβώς έκείνος
πού προσωπικά μάς έλειπε.
Πολλοί ένόμισαν καi νομίζουν την
μόνωση σάν πηγή δύναμης πρός άνύ
ψωση. Ή άπομόνωση καi ό άσκητι
σμός άποφεύγει βεβαίως την άρνητική
έπίδραση τών διαφόρων κατεστημέ-
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νων, έστω τυπικών, της κοινωνίας μέ
σα στην όποία ζούμε καi κάθε είδους
έρέθισμα πού παρασύρει. Ό άναχω
ρητής άπό τήν ζωή, έτσι πιά άπομονω
μένος, άσχολείται άπερίσπαστα μέ τήν
καταπολέμηση τών έσωτερικών του
έρεθισμάτων, βοηθούμενος άπό τόν ί
διο τόν πυρήνα της ψυχής του, μά, καi
κατά ryΞριόδους, κι άπό τόν κραδασμι
κό παλμό της αύρας ύπερκειμένων
πνευματικών όντοτήτων («άγιασμέ
νων>> κατά τήν θρησκευτική όρολογία),
πού κατ' έπίκληση η �λξη, κατά και
ρούς, συνδράμουν, άμβλύνοντας καi
γαληνεύοντας τόν πειρασμό πού έπρό
κειτο νά μάς λιποψυχήσει. Ό τρόπος
δμως αύτός, πέραν τού δτι κατά τήν έ
ναρξη της περισυλλογής πρός άνύψω
ση, ώς καi κατά διαστήματα μετά, εΤναι
πάντοτε έπωφελής καi ίσως άναγκαίος,
δυστυχώς, παρουσιάζει κάποιο κεφα
λαιώδες μειονέκτημα σάν έξακολουθη
τικά άσκείται, τό δτι δηλαδή εΤναι δύ
σκολο νά διατηρήσουμε αύτό τό νέο
έσωτερικό καθεστώς άβίαστα καi μό
νιμα, δν δεν είναι αύτός ό δρόμος πού
λίγο η πολύ μάς έλειπε. Βέβαια, τό
κέρδος ύπάρχει· καi σάν κάποτε άπο
μακρυνθούμε άπό τήν μόνωση, μένει
ή θερμουργός άνάμνηση μιάς λαμπά
δας πού άπολαύσαμε, μιά άνάμνηση
παραγωγική καi όπωσδήποτε θετικώς
ελκουσα καi έπενεργ;:�ύσα.
Ό Πλούταρχος γράφει πώς κά
ποιος φιλόσοφος είδε κάποιον νά τρέ
χει τρομαγμένος. Τόν σταμάτησε καi
τόν ρώτησε. Γιατί τρέχεις άνθρωπε,
άπό ποιόν θέλεις νά σωθείς; Κ' έκεί
νος τρέμοντας άπάντησε: Άπό κάποιον
πού θέλει νά μέ σπρώξει στό κακό.
Ντροπή σου, τού είπε τότε ό φιλόσο
φος, έκείνος έπρεπε νά φεύγει βλέ
ποντας έσένα κι όχι έσύ αύτόν.
Ή άμαρτία (πλάνη) είναι γεγονός δ
τι ύπάρχει, έφόσον ύπάρχουμε κ' έμείς
σέ τούτη τήν γη. Είμαστε άτελείς καi
πρέπει νά τό κατανοήσουμε αύτό κα
λά. 'Όσο μάλιστα πιό τέλειοι πιστεύου
με πώς είμαστε τόσο πιό άτελείς εrμα-
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στε. Ό Χριστός εiπε «ό όναμάρτητος
πρώτος τόν λίθον βολέτω». Έδωσε δέ
κι άλλα σημεία (Ό ταπεινών έαυτόν
ύψωθήσεται..., Μή κρίνετε..., 'Αγαπάτε
κα1 τούς έχθρούς ύμών... , Μακάριοι ol
καθαροί εfς τήν καρδίαν διότι αύτοί
θέλουσι fδεί τόν Θεόν... κ.λπ.) γιά νά
μάς βοηθήσει νά κρούσουμε τήν «θύ
ρα» κι αύτή νά μάς άνοιγεί.
«'Εάν εϊπωμεν δτι όμαρτίαν ούκ έ
χσμεν, έαυτούς πλανώμεν καί ή όλή
θεια ούκ έστιν έν ήμίν...». «Έάν είπω
μεν δτι ούχ ήμαρτήσαμεν, ψεύτην
ποιούμεν Αύτόν (τόν Θεό) καί ό λόγος
αύτού ούκ έστιν έν ήμίν» (Α' Καθολ.
'Επιστολή 'Ιωάννη - Α/8, 10).
'Όπως δμως κανένας δέν μπορεί νά
πεί πώς εiναι όναμάρτητος, έτσι πάλι
κανένας μας δέν μπορεί νά πεί πιό
όμάρτημα είναι βαρύτερο όπό τό άλλο
ιϊ ποιός εiναι λιγώτερο όμαρτωλός όπό
τόν άλλον. Συμπλέκονται τόσο πολύ οί
ρίζες καί ol έκδηλώσεις! ... Δέν πρέπει
λοιπόν νά έγκαταλειπόμαστε καί νά
όπογοητευόμαστε. Τό βέβαιο εiναι
πώς ποτέ δέν είναι όργά. Ίσως τό όρ
γά γιά τόν καθένα μας νά εiναι rrολύ
λιγώτερο άργά άrrό δ,τι πιστεύουμε.
"Ας άφήσουμε λοιrrόν τίς ζυγοσταθμί
σεις καί τίς χρονοσταθμίσεις, πού δέν
εiναι έργο μας, καί δς προχωρήσουμε
μέ ύπομονή, έrrιμονή καί καρτερικότη
τα. "Ας μήν άπελrrιζόμαστε δπου καί νά
βρισκόμαστε, δποιοι καί νά νομίζουμε
πώς είμαστε ιϊ καί εϊμαστε. Ή νίκη μάς
άνήκει δν έχουμε rrίστη στό έrrιδιωκό
μενο.
Δέν ύπάρχει άνθρωπος τόσο τέ
λειος καί τόσο δγιος πού νά μήν έζησε
καί πού νά μή βασανίστηκε κάrrοτε
όπό πειρασμούς καί ούτε, ίσως, μπο
ρούμε νά γλυτώσουμε έντελώς άπ'
αύτούς (έκτός δν είμαστε Βούδδες,
Κομφούκιοι, Μωάμεθ, 'Απόστολοι, 'Ά
γιοι, Σάτ Γκουρού κ.λπ.). Εiναι παγίδα
δμως καί πειρασμός ή σκέψη δτι πρέ
πει νά φθάσουμε τό τέλειο καί τό δτι
δέν προσπαθούμε εiναι όκριβώς ό λό
γος δτι δέν μπορούμε νά-φ(jάtfοQ.υμε σ'
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αύτό. "Ας μή τρομοκρατούμεθα, πάν
τως, μέ τήν σκέψη πού βρισκόμαστε
αύτή τήν στιγμή καί μέ τό πού θά πρέ
rrει τελικά νά φθάσουμε. "Ας μή πι
στεύουμε πάλι όδιερεύνητα rrώς χωνέ
ψαμε τίς rrαροτρύνσεις κι όλήθειες
πού άκούμε καί τίς νοιώθουμε. Τό δτι
μάς άγγίζουν, τό δτι τίς νοιώθουμε ση
μαίνει πολλά. 'Άλλο δμως ol σκέψεις
πού προέρχονται όπό τόν άνθρωπο
πού πονά, άπό τόν άνθρωπο πού τίς
πόνεσε κι άλλο έκείνες οί σκέψεις πού
βγαίνουν άπό τίς όλήθειες πού πόνε
σαν οί άλλοι. Ό πνευματικός δρόμος
της άνόδου εiναι τελικά προσωπικός.
Πρέπει ό ίδιος νά ζυμώσει τά πάντα, ό
ϊδιος νά βρεί τόν μίτον κι όπό κεί νά
ξεκινήσει. Τά άλλα δλα εiναι όπλώς μιά
βοήθεια. Τό κουβάρι καί τό σπαθί της
'Αριάδνης δέν ε1ναι αύτά πού σκότω
σαν τόν παμφάγο κι όδίστακτο Μινώ
ταυρο, άλλά ή θέληση, ή όποφασιστι
κότητα, ή πίστη στό άνώτερο Έγώ, ή
θυσία τού Θησέα. "Ας δούμε λοιπόν,
άς άπαρνηθούμε τά πάθη, δσα ύπάρ
χουν, καί σάν αύτά θά έχουν άρκετά
χτυπηθεί, τά πάντα θά τά νοιώθουμε
μέ μιά άλλη όψη, θά αίσθανόμασε πιό
άνάλαφροι κι ό δρόμος της πορείας
μας θά εiναι πιό φωτεινός καί βέβαιος.
"Αν εϊδαμε δπως λέμε, δν χωνέψα
με, ιϊ έστω νοιώσαμε τίς άλήθειες, δς
σταματήσουμε πιά τόν κατηφορικό
δρόμο τού «Έγώ» καί τών έγκοσμίων
κι δς κοιτάξουμε μέσα μας, δς κοιτά
ξουμε συνέχεια στό άδυτο μέσα μας
γιό νά δοϋμε πώς έφθάσαμε έδώ πού
βρισκόμαστε κι άπό έδώ πού φλεγό
μαστε γιά νά ξεφύγουμε. 'Όλοι μπο
ρούμε νά ύψωθοϋμε όν δοϋμε τήν μη
δαμινότητα, άναξιότητα, όμαρτωλότητα
αύτο'ύ πού θέλουμε ν' άπαλλαγοϋμε.
'Όλοι μπορούμε νά πορευθοϋμε φέρ
νοντας τόν σταυρό μας στήν πλάτη.
'Όσο βαρύς ιϊ έλαφρύς κι δν εiναι τού
καθενός μας ό σταυρός αύτός, ό άνη
φορικός δρόμος κι ό στενός δέν δια
τρέχεται μέ βιαστικούς κ' έπιπόλαιους
βηματισμούς («Στενή ή πύλη καi
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τεθλημένη η όδός η άπάγουσα είς την
ζωήν», ένώ «εύρύχωρος η όδός η
όπάγουσα είς την άπώλειαv» - Κατά
Ματθ. zi1 3-14).
· Η αύτογvωσία θέλει πάλη, άγώνα,
γιατί αύτογvωσία θά πεί γνωρίζω τάv
κατώτερο έαυτό μου, σκάπτω rόv έαυ
τό μου κι όπαλλάσουμε όπ' αύτόv. Δέv
είναι μόνον νά κάνουμε τυπικά έργα
άγαθά, έργα καλοσύνης, έργα άγάπης .
δπως θά λέγαμε. Πρέπει vά κοιτάμε
πρωτίστως vά άvυψώνουμε τόv έαυτό
μας. "Αν έχουμε λοιπόν την δύναμη vά
χτυπήσουμε αύτά τά όποία έχουμε καί
πιστεύουμε δτι χτυπώντας τα θά άvε
βοϋμε, δς τό κάνουμε τό γρηγορότερο,
άρκεί πίσω μας νά μην όφήvουμε ύπο
λείματα πού θά μάς έμποδίσουv νά
βροϋμε τόν δρόμο τόv σωστό, τόv
δρόμο πού τελικά όδηγεί στήv «θύρω>
καί στην όρθή κρούση της. Πρέπει νά
βαδίζουμε σιγά, έρευνητικά, σαρωτικά.
Πρέπει, φθάνοντας έκεί, τό σάρκινο
κάλυμά μας vά τό νοιώθουμε σάv όv
τικείμεvο καί τόv έσωτερικό μας κό
σμο σάv λαμπάδα πού η φωτεινότητά
της θά όνοίξει αύτόματα την δίοδο γιά
τήv «αίώvια ζωή» καί στόv διπλανό
μας τόv δρόμο γιά την δική του όίοδο.
Μέ πίστn στό Ι<Jινούργιο μας έργο,
στ:':- l;Jyo μας, δς συγκεν,οωθοϋμε, δς
άπομοvωθοϋμε σ· !Ξνα ησυχο μέρος κι
δς σκεφθούμε. Μετά, χωρίς vά τό κα- •
ταλάβει ό καθένας πώς, θά μιλά, όλλά
όχ• γιά v· όκούει αύτό πού λέει. Μιλδ
nιά μέ τόv έαυτό του κι άκούει τόv
έαυτό του κ' έχει συνείδηση τοϋ τί
λέει, έτσι όπορροφημένος δπως είναι
άπ' αύτό πού τόv όπασχολεί, πού τόv
πονά. Αiσθάvεται σάv νά μιλδ όχι αύ
τός, σάν να μιλά αύτό πού τόv
όπασχολεί, αύτό πού σιγά-σιγά γίνεται
διάφανο καί λαμπερό σάv κρύσταλλο.
... Μπορεί vά περπατάς καί vά μιλάς,
μπορεί vά κάθεσαι σέ μιά πολυθρόνα,
μπορεί vά είσαι γονατισμένος μπρός σ·
αύτή μέ τούς όγκώνες πάνω της καί τό
κεφάλι στά χέρια όκουμπισμέvο, μπο
ρεί έτσι, μπορεί κάπως όλλιώς. Καί βυ-
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θισμέvος δπως είσαι άποκτάς πληρό
τητα αύτοϋ πού σέ άπασχολεί. Κου
βεντιάζεις μ' αύτό σάv σέ μιά όντότη
τα πού δέν έχει, δέv μπορεί νά κρύψει
τίποτα, κουβεντιάζεις χωρίς vά σκέπτε
σαι πώς σ· άκοϋv άλλοι. μά η άλήθεια
μόνο. Δέv έχεις άνάγκη έκείνη τή στιγ
μή vά είσαι η vά μην είσαι. Έχεις
άνάγκη μόνο νά μιλάς. Κι αύτός είναι ό
έαυτός σου κι ό Θεός. Θά κλάψεις καί
. θά vτραπείς καί πάντα έτσι λίγο η πο
λύ θά συμβαίνει.
"Αν δέv κλάψεις, δέv ντραπείς γιά
τόv έαυτό σου στόv δρόμο πού χάρα
ξες, έάv δέv ίδρώσεις, δέv γνώρισες
τόv έαυτό σου, δσο καi τέλειος άκόμη
κι δν νομίζουν οί άλλοι πώς είσαι.
Αύτό δμως δέν θά πεί δτι πρέπει vά
διακατεχόμαστε άπό άγχος ένοχης. Ή
ένοχη είναι πολύ άδιερεύvητο γιά μάς
θέ,-Jα. 'Ένοχοι εϊμαστε δλοι έναντι τοϋ
έαυτοϋ μας κι άκόμη τοϋ έαυτοϋ τών
άλλων. Οί λέξεις οί γήϊvες δέv θά πρέ
πει νά μάς έvοχλοϋv μέχρις αύτό τό
σημείο. 'Όλες, λίγο η πολύ, άποτελοϋv
μιά μορφή διατύπωσης, μιά έγκόσμια
έκφραση. 'Από μιά εύρύτερη έννοια τό
κακό δέν είναι κάτι σαφώς προσδιορί
σιμο. Κάθετι είναι κακό, άτελές, άδύ. vατο, σέ σχέση μέ κάποιο σχετικό πού
βρίσκεται πιό κάτω. Τά πάντα είναι μιά
κλιμάκωση έπιτρεπτοϋ καί δυvατοϋ διά
τό αύτό έπίπεδο η άξιολογική κλιμάκω
ση διαφόρων έπιπέδωv. Τό καθετί
όvοματίζεται άπό την θέση στην όποία
βρίσκεται η άπό την θέση τήν όποία
nρbσδοκάς νά κατακτήσεις η άπό τό
έπίπεδο άπό τό όποίοv βλέπεται καί
συγκρίνεται. Έ κείνο μέσα στό όποίο
ζοϋμε γιά μάς είναι πραγματικό καί μέ
σα κεί προσπαθούμε vά διαχωρίσουμε
τίς έννοιες, δπως π.χ. καλό-κακό. Κάθε
έπίπεδο είναι πραγματικό μά κι όλι_γώ
τερο πραγματικό άπό κάθε όλλο πιό
πάνω άπ' αύτό, έφόσον φυσικά τό όλ
λο τό ζοϋμε. Κάθε έπίπεδο έχει τίς
γνώσεις του καί τίς �λξεις του. · Η συμ
περιφορά γενικά κάθε έπιπέδου είναι
όλιγώτερο καλή η κακή σέ συσχετισμό
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μέ κάποιο άλλο πιό πάνω η πιό κάτω
άπ' αύτό.
Ή όρμονία της δημιουργίας είναι ή
'Αγάπη. Κάθε άναζήτηση ατούς χώ
ρους της ϋλης, προσωποποιεί τήν θέ
ση, άποτελεί γεγονός άντιτιθέμενο στό
γενικώτερσ αύτό πλαίσιο, διάσπαση
της ένότητας, άσυγχώρητη διαρροή
τής έσωτερικής έν σπέρματι δύναμης,
άποτελεί έγκλωβισμό καί στασιμότητα.
Κατ' ούσίαν λοιπόν δεν ύπάρχει κακό
έν τη Δημιουργία. Τό κακό είναι πλα
σματικό άπαύγασμα τής διάθεσης πρός
δημιουργία έπί τού ύλικού τομέα, της
καθόδου πρός τήν ύλική περιπτωσιο
λογία καί τόν αύτερωτισμό, περισσό
τερη η λιγώτερη άπομάκρυνση όπό τό
άρχικό φώς, είναι μύκητας, άσθένεια
τού σκότους. Τό κακό είναι μιό πλάνη
πρός φώτιση, μιό πλάνη πρός συγχώ
ρεση. Κάθε ζωή έχει γεννηθεί πρίν
άπ' αύτήν καί γι' αύτή· κι δλοι μας σόν
άτομα καί σόν σύνολο ύφαίνουμε στό
ύφαντουργείο τής ζωής έ!να μεγαλειώ
δη καί άπέραντο τάπητα, πού ούτε κόν
τόν ύποψιαζόμαστε έτσι καθώς ό κα
θένας μας ρίχνει άτσαλα, δπως νομί
ζουμε, τίς βελονιές του. Αύτό είναι άλ
λωστε έ!να σημάδι άπό τό άσύλληπτο
μεγαλείο τού Θεού.
Ό άνθρωπος δεν έχει ποτέ τήν άξία
έκείνη πού δίδει ατόν έαυτό του, ούτε
μπορεί ύπεύθυνα αύτή νά άξιολογηθεί.
'Ό,τι μπορεί νό φαντασθεί πώς έχει
ύπέρτερο η έλάχιστο είναι, τουλάχι
στον συγκριτικά, μηδαμινό καί τιποτέ
νιο. Ό άνθρωπος έχει δμως μιό μυστι
κή άξfα πού δέν γνωρίζει, πού δέν
φαντάζεται, πού δέν τήν ύπολογίζει. Ή
άξfα αύτή ή άκατάλυτη τού άποκαλύ
πτεται κατά κάποιο τρόπο ή έκταση μέ
τήν ταπείνωση καί τήν άγάπη, μέ τήν
άδολη διάθεση, τήν έσωτερική άναγ
καιότητα νό συμπλέει μέ τούς γύρω
του καί τό γύρω τ�
. υ.
'Εμείς ol άνθρωποι ζητούμε τήν
βοήθεια άπό κάτι ύπέρτερο, ένώ πρέ
πει πρώτα έμείς νό εΓμαστε άξιοι νό
άπορροφήσουμε τήν βοήθεια αύτή. "Ε-
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νας μεγάλος Διδάσκαλος είπε: «... Μήν
όνησυχείς... Ή γνώση μας δέν θό πε
ράσει άπαρατήρητη άπό τόν άναζητη
τή. Είναι τό πιό πολύτιμο, δν καί πα
νάρχαιο, δώρο τού Θεού)) . Ή άνυπο
μονησία είναι πάντοτε άνασταλτικός
παράγοντας.
Πώς ό άνθρωπος θό είναι έλεύθε
ρος άλλιώς νό δεχθεί τό «άγνωστο))
πού βρίσκεται μεταξύ συνειδητού κι
άνεπίγνωστου, αν είναι δεμένος στό
γνωστό, δηλαδή μ· αύτό πού δέν είναι
τίποτε άλλο άπό άνάμνηση τού πρό
σκαιρου, φόβο, πλάνη κι άγνοια;
Ό Κύριος είπε «δστις θέλει όπίσω
μου έλθείν όπαρνησάσθω έαυτόν καί
άκολουθήτω μοι)) . Τό άπαρνούμαι τόν
έαυτό μου δέν είναι τόσο άπλό δσο
μπορεί κανένας βιαστικά νά νομίσει.
Γιά νό πείς πώς άπαρνείσαι κάτι, πρέ
πει πρωτίστως νό γνωρίσεις καλό αύτό
τό κάτι. 'Αλλιώς τί άπαρνείσαι; Πρέπει
λοιπόν πρώτα νό γνωρίσεις τόν έαυτό
σου γιό νά ·πείς δτι τόν άπαρνήθηκες.
Κι αν γνωρίσεις τόν έαυτό σου πάλι ό
δρόμος είναι μακρινός γιό νό άποδε
σμευτείς άπ' αύτόν. "Αν τό πετύχεις,
τότε θά ίσχύσει γιά σένα τό «ό άκο
λουθών έμοί ού μή περιπατήσει έν τιj
σκοτία)).
Ή άρχή τών κακών είναι ό πειρα
σμός «νά θεωρεί κανείς τόν έαυτό ~ου
άγνό κι άθώο συγκριτικό μέ τούς αλ
λους καί ν· αύτοθαυμάζεται, γιατί αύ
τός (ό πειρασμός) σκοτεινιάζει άδιαπέ
ραστα τόν έσωτερικό χώρο καi τήν
πορεία μας. "Ας μή αύτογελιόμαστε.
Στό μονοπάτι τής αύτογνωσίας κανέ
ναν δέν πρόκειται νό ξεγελάσουμε η
νό έξευμενίσουμε, σκεπτόμενοι η έρ
γαζόμενοι έτσι η άλλιώς. Στην ζωή αύ
τή ό καθένας μα� άνάλσγα μέ τούς
λογισμούς του καί την ούσία τών
πεπράγμένων του, ύπέρ η κατά τού
έαυτού του έργάζεται καί τόν έαυτό
του κατά πρώτον άδικεί.
Ό Πλάτων λέγει: Κάθε ψυχή, κατά
τήν κρίση ένώπιον τού ούράνιου Κρι
τή, έμφανίζει άποτυπωμένα τά γήινα
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έλαπώματά της μέ σημάδια άνεξfτηλα
(κατά συνέπεια ταϋτα προβάλλονται
αύτόματα). Ό δέ Ίησοϋς εΤπε: ...ό λό
γος δν έλάλησα έ κ ε i ν ο ς κρινεi...
'Εκείνος πού βλέπει μικρό τόν. έαυ
τό του καί δέν έπιθυμεi νά τόν βλέ
πουν όλλιώς ol δλλοι δέν έχει φόβο νό
παγιδευτεί στόν σκληρό δρόμο πού
λέγεται μέ μιό λέξη «αύτογνωσία» καί
μέσα στόν όποiο μπορεί νό εΤναι σί
γουρος πιό πώς πορεύεται. Πρέπει νό
έχουμε πάλι ύπόψη δτι πρέπει κάποτε
νό πλησιάσουμε διό της αύτογνωσίας
στην ταπείνωση πού προϋποθέτει δυ
νατότητα άδιάφορης · ένατένισης τών
γεγονότων, την άπόκτηση της άρετης
της σιωπής, πού εΤναι βασικό ή λησμο
νιά τοϋ έαυτοϋ μας, καί δι' αύτης στην
κατ' 'Απόστολο Παϋλο όγάπη. Διότι
έκεi πρέπει νό φθάσουμε τελικό διό
της άτραποϋ της αύτογνωσίας η κάπου
έκεi· καί διότι σόν φθάσουμε έκεi τό
καθετί έξω άπό μάς πού τυχόν δέν όγ
καλιάσαμε, τό καθετί πού τυχόν δέν
έρευνήσαμε στόν έσωτερικό μας χώρο
η δέν πετύχαμε την άπόλυτη, κατά τό
καθώς θό πρέπει, όπαλλαγή, θό έξα
τμισθεi άπό μόνο του, θό όποδυναμώ
σει, θά άπαλυνθεi, η καί θό άπορρο
φηθεi τόσο πού νό Ικανοποιεί οlονδή
ποτε καί σ· όποιονδήποτε χώρο εύρι
σκόμενο κριτή μας.
Μέ βάση την θεία πνοή πού ύπάρ
χει μέσα μας ·-ας τήν όνομάσουμε δη
μιουργική άγάπη τοϋ Θεοϋ- μάς δίνε
ται ή δυνατότητα νά ξεκινήσουμε τήν
μεγάλη πορεία πρώτα μέ τό «γνώθι σ·
αύτόν». Νό κάνουμε μιά βαθειό άνά
λυση, μιά σωστή άνατομία τού έαυτού
μας, της όποίας ή διαύγεια θό μάς φέ
ρει κοντά στόν δεύτερο έαυτό μας πού
είναι ό συνάνθρωπός μας, στήν «άγά
πη».
- Ό Ίωάννης ό Χρυσόστομος έλεγε:
Δέν κατάλαβες δτι είναι πρόσκαιρος
καί διαβατικός ό παριi;ν βίος; Δέν είσαι
έδώ έγκατεστημένος, άλλά διαβατάρης
κι όδοιπόρος. ..:Όταν μπεiς στό παν
δοχείο, πες μου, στολίζεις τό πανδο-
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χεiο; Όχι, άλλό τρώς καί πίνεις καi
βιάζεσαι νό βγεiς γιό νό συνεχfσης τό
ταξείδι σου. Ή πόλη (γιό τήν όποfα
όδεύεις) εfναι δνω. Τό παρόντα εfναι
όδός.
- Ό Έρμης ό Τρισμέγιστος εΤπε: Μα
κάριος εΤναι αύτός _τοϋ όποίου ol κακίες πεθαίνουν πρίν όπ' αύτόν.
- Ό "Άγιος Αύγουστίνος: Ό δρόμος
πού έπιλέγεις προσδιορίζει τό τέλος
σου.
- ΟΙ δέ Θρησκείες καί ol κατά καιρούς
Μύστες καί Διδάσκαλοι έχουν �να κοι
νό ούσιώδες σημείο, πού συνοψίζεται
σ· αύτήν τήν παραγγελία: «Έρχεσαι
άπό �να Θείον κόσμο καί μπορείς νό
έπιστρέψεις σ· αύτόν δν θέλεις. 'Υπάρ
χει σέ Σέ κάτι έφήμερο καί κάτι □Ιώ
νιο. Μή χρησιμοποιείς τό πρώτο, παρά
μόνο γιό νό άναπτύξης τό δεύτερον».
'Άς μή στεκόμαστε λοιπόν άδρανείς
η έμπαθείς η έγωϊστές. Κι δς μή λη
σμονούμε άκόμη δτι, δποιοι κι δν είμα
στε καi ντρεπόμαστε, δ,τι καί νό κάνα
με η δέν κάναμε, σόν θιγόμαστε, σόν
κολακεύουμε καί κολακευόμαστε, σόν
δέν νοιώσαμε τήν διάθεση νά κάνουμε
άπρόσωπα κάτι γιό τόν δγνωστο δίπλα
μας, δέν είμαστε τίποτε, παρά �ρμαιοι
άκόμη τού μικρού έαυτοϋ μας, ίσως δέ
καί τού Μινώταυρου έαυτού μας.
Στήν άγχωδη ΚΙ αύτοματοποιημένη
έποχή μας, πού ό άνθρωπος έχει όλ
λοτριώσει κατά κάποιο τρόπο κ' έκτα
ση τόν έαυτό του, τόν συνάνθρωπό
του, τόν πραγματικό του προορισμό,
πρέπ�ι vά ύπάρξει κάποιος Χρόνος Σταθμός, δσο πιό γρήγορα φυσικό γί
νεται, πού άπό μόνος του βυθιζόμενος
στίς σκέψεις καί πράξεις του, στό πα
ρελθόν του, μέ κάθε δυνατή λεπτομέ
ρεια, άπλά καί ημερα νό θεωρήσει καί
άποκαταστήσει τελεσίδικα τήν ίσορρο
πία του καί τίς διαταραγμένες σχέσεις
του μέ τόν όποιοδήποτε έαυτό του καί
τό περιβάλλον του, βέβαιος πώς έκεί
θό βρεί τήν πηγή της γαλήνης καί
θέωσής του.
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CH clστορία ύπό τό πρίσμα της έπιστήμης
καi της φιλοσοφίας
Τού κ. ΓΕΩΡΓ. Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ
ιι 'Επιτομή διάλεξης πού δόθηκε ατά Χανιά ατή σειρά τών
έκδηλώσεων τής 'Ιστορικής Λαογραφικής καί :4ρχαιολογι
κής 'Εταιρείας Κρήτης, 12-11-ΒΟιι.

'Όσο κι αν μακραίνει ή έννοια τής
'Ιστορίας στή γλώσσα τού Εύριnίδη,
δέν μπορεί κανεiς κάνοντας λόγο γιά
τήν Ί στορία ύπό όποιαδήποτε διάκρι
ση καί διάσταση, νό μή όναφερθεί στή
μεγαλώνυμη ρήση τού τραγικού ποιη
τή:
«Όλβιος δστις τής 'Ιστορίας
έσχε μάθησιν, μήτε πολιτών
έπί πημοσύνας, μήτ· ές όδίκους
πράξεις όρμών,
όλλ' όθανάτου καθορών φύσεως
κόσμου όγήρω, τiς τε συνέστη
καi δΠΙJ καί δπως».
Άλλωστε κάτω άπό τό γενικό χω
ράει τό μερικό. Κάτω άπό τό Καθολικό
τό είδικό. Κάτω όπό εύρύτερο τό στε
νότερο. Κάτω άπό τό γένος τό είδος.
Στή σημερινή μας έρευνα, σύμφω
να μέ τήν πρόταση έξαγγελίας της, έ
χομε νά έξετάσομε τά έξης:
Μέρος πρώτο: Ή έnιστήμη τής
'Ιστορίας, τά κίνητρά της, ή μεθολογία
της, ol στόχοι της, τό καταξιωτικό νόη
μά της.

Μέρος δεύτερο: Τά φιλοσοφικά
προβλήματα τής Ί στορίας.
Άλλ' άνάγκη ν' άπαντήσομε πρώτα
στά αύτονόητα έρωτήματα: Ti είναι
έπιστήμη; Τί είναι φιλοσοφία;
1. Έnιστήμη είναι ενα σύστημα
όμοειδών γνώσεων πού δένονται λογι
κά γύρω άnό καθορισμένο κεντρικό ό
ξονα.
2. Φιλοσοφία είναι άνώτατη περιο
χή τής γνώσης, ένορατικής καi προφη
τικής, ενα έiδος έnοnτείας τού σύμ
παντος, όρατού καί νοητού πού όνσδι
φεί τούς γενεσιουργούς λόγους τών
όντων καί φαινομένων, όνατρέχει στίς
πρώτες αiτίες καί όρχές, όναζητεί τήν
έντελέχεισ καί τούς ϋnατους σκοπούς
καί διατυπώνει ένιαία nεpi τού κόσμου
καi τού βίου θεωρία.
1. Καί τώρα λοιπόν ή Ιστορία ύnό
τό πρίσμα τής έnιστήμης, η ή έnιστήμη
τής 'Ιστορίας.
Ή 'Ιστορία άνήκει στην τάξη τών
πνευματικών έnιστημών μάλιστα δέ
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στήν κατηγορία τών έρμηνευτικών i\
έξηγητικών έπιστημών.
Δέν όνήκει στίς κανονικές i\ όξιολο
γικές έπιστημες γιατί δέν είναι σέ θέ
ση νά θεσπίσει κανόνες ρυθμιστικούς
τού μέλλοντος.
Σάν έρμηνευτική έπιστήμη ή Ιστορία
χρησιμοποιεί έμπειρικές μεθόδους έ
ρευνας.
'Αντικείμενο της Ιστορίας είναι ol
πράξεις τού όνθρώπου άπό τότε πού
ύπάρχουν γραπτά κείμενα i\ όνάλογες
μνημειακές μαρτυρίες.
· Η προγενεστέρα τών γραπτών μνη
μείων περίοδος όνήκει στήν προϊστο
ρία. Μ' αύτήν ένασχολείται ιtaί ή
έθνογραφία καί έθνολογία.
Άλλ' όχι δλες ol πράξεις. 'Αλλά
έκείνες πού όποτελούν πραγματώσεις
όξιών-αύτές ένδιαφέρουν τήν iστορία.
Καθώς δέ μιά όξία προϋποθέτει κοι
νή συγκατάνευση, ή πραγμάτωσή της
γίνεται μέσα στή λεωφόρο της κοινω
νίας. Πρόκειται έπομένως γιά 1!να κοι
νωνικόν γίγνεσθαι.
Άπό τίς όπόψεις τού κοινωνικού γί
γνεσθαι, όλλοι θεωρούν πρωταρχικής
σημασίας τήν πολιτική διαμόρφωση
καί προκρίνουν τήν πολιτική Ιστορία
σάν τόν γνησιότερο έκφραστή της
Ιστορικής νομοτέλειας, όλλοι προκρί
νουν τήν Ιστορία τού Πολιτισμού κάτω
άπό τήν όποία όξιολογείται καί ή Πολι
τική Ιστορία (Ιστορία τών κρατών, τών
πολέμων κ.λπ.).
Τού ύλικού αύτού, πού αύτό καθ'
έαυτό συγκροτεί τήν Ιστορία, καί πού
κατά συνεκδοχή όνομάζομε Ιστορία
καί 'fήν έπιστήμη πού όσχολείται μ·
αύτό, έπιζητού με:
α) νά τό γνωρίσομε μέ άκρίβεια
β) νά τό έρμηνεύσομε, άνάγοντάς
το εlς τά πρώτα αίτια
γ) νά τό άνασυνθέσομε μέ όλλη
λουχία χρονική καί τοπική, μέ κύριο δ
μως γνώμονα τήν έσωτερική σχέση
τών έπί μέρους γεγονότων.
Κίνητρα μας σ· αύτό είναι:
1) Ή έμφυτη ροπή γιά τή γνώση
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'Αριστοτέλης: «Φύσει τού εlδέναι
όρέγεται όνθρωπος)).
2) Ή αύτογνωσία τών λαών, 'Ιστο
ρική μνήμη, ή συντήρηση τού ήθους
των καί ή ροπή πρός όλληλογνωριμία
καί σύμπραξη πρός έπίτευξη της ένό
τητας, πού μαρμαίρει έπίσης σάν πα
νανθρώπινο αίτημα.
3) Ό αύτοφρονηματισμός γιά τήν
άποτελεσματ1κή άντιμετώπιση καί λύ
ση τών προβλημάτων τού παρόντος.
4) Ή πρόγνωση τού μέλλοντος, ά
ποψη τούτο τού προφητισμού πού έγ
καθεδρεύει στά μύχια της όνθρώπινης
ϋπαρξης.
Φυσικά καθώς πρυτανεύει στήν
'Ιστορία rΊ ρευστότητα τών ψυχολογι
κών δεδομένων, ol παραπάνω στόχοι
έλάχ1στα θεραπεύονται, Ιδίως εlς δ,τι
άφορά τό μέλλον.
Τά 'Ιστορικά γεγονότα έχουν στήν
ούσία καί τήν πλοκή των μοναδικότη
τα, είναι άτομικά καί όνεπανάληπτα,
δέν μπορεί έπομένως νά ληφθούν ώς
πρότυπα, πού θά έχουν έπανάληψη
στό μέλλον.
Φυσικά ύπάρχουν καί ol όντιφρο
νούντες (Vico, Comte, Hegel, Marx).
Μεθοδολογικά ή Ιστορία όσκεί τό
έργο της είς δύο στάδια:
1. Τό στάδιο της όνάλυσης, της εϋ
ρεσης δηλαδή τού ύλικού, της κάθαρ
σής του, τού έλέγχου της αύθεντικό
τητας καί όξ1οπιστίας του.
2. Τό στάδιο της σύνθεσης, της
άνασύνδεσης δηλ. τών στοιχείων εlς
ένιαίαν είκόνα, όχι δμως κατά τόν τύ
πο φωτογραφίας, όλλά εlκόνα-φορέα
π<1λλόμενης ζωής όποκαλυπτικης τών
συναρτήσεων, τών όλληλεπιδράσεων,
τών αίτίων καί τών όποτελεσμάτων.
Ό Ιστορικός δηλαδή δέν ήμπορεί
νά είναι ό τυπικός ΙΊ σχολαστικός συλ
λέκτης καί συγκολλητής όψύχων με
ρών, όλλά ό έμπνευσμένος έμψυχω
τής, Ικανός νά έμφυσήσει πνοήν ζωής,
ό έρμηνευτής καί Ιεροφάντης τών γε
γονότων.
Στό σημείον αύτό παρατηρούμε δτι
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πέραν όπό τήv έμπειρική μέθοδο τής
όvακάλυψης καί συγκέντρωσης τού
ύλικού, ό Ιστορικός αύτοπυροδοτεiται
άπό τίς πηγές τής έσωτερικής έμπνευ
σης, τής διαίσθησης καί τής ψυχολογι
κής συμπάθειας - δλα αύτό στοιχεία
τού ποιητικού λόγου. Ό Ιστορικός εί
ναι επομένως ποιητής στήv εύρύτερη·
καί αύθεvτικότερη σημασία τού δρου.
11. Φιλοσοφικό προβλήματα τής
Ίστορίας.
'Όπως σ· δλα τό πράγματα, έτσι καί
γιό τήv Ιστορία μπαίνει τό πρόβλημα
τώv πρώτων άρχώv.
Ποιό ή άφετηρία τής Ιστορίας, ποιό
ή κινητήρια δύναμή της, ποιό ή θέση
της άπέvαvτι' στή συμπαντική έξέλιξη,
ποιό ή vομοτέλειά της - ό σκοπός της.
Ύπεfκει σέ σκοπιμότητα η είναι
άπόρροια αύτοματισμού τυχαίων περι
στατικών;
Άκόμη, λειτουργεί κύκλος έπανάλη
ψης, ή λεγομένη άνακύκληση κατά τή
γνωστή ρήτρα «ή Ιστορία έπαναλαμβά
νεται)); Ή όδεύει κατ' εύθύγραμμη πο
ρεία πρός τήν αfωνιότητα; Ποιό όριακό
νόημα έκφρόζει;
Άλλο πρόβλημα είναι, έόν συντελε
στής καί σφυρηλάτης τής Ιστορίας εί
ναι τό δτομα - ol μεγάλες προσωπικό
τητες, η τό λαϊκό σύνολα.
Σέ μιό συνοπτική θεώρηση θό μπο
ρούσαμε νό δώσομε τίς έξης έναλλα
κτικές άπαvτήσεις:
1. 'Η Ιστορία είναι έκφραση τής δυ
ναμικής πού έγκαθεδρεύει στό όντα.
Τό πάντα ρεί, είπεv ό 'Ηράκλειτος.
2. Πνοή τής Ιστορίας είναι ή πνοή
τοϋ Θεοϋ πού κατευθύνει πρός τήν δι
καίωση τοϋ άvθρώπου καί τήν άπολύ
τρωση τώv πάντων (θεία Πρόνοια).
3. Ίστορία είναι τό πεδίον δπου
όποκαλύπτεται τό πνεϋμα στίς άδιόλε
πτες μεταβαθμίσεις του. Τό πvεϋμα η
λόγος ώς πρώτη όρχή. (Φίχτε, Σέλλιγκ,
'Έγελος, Lote, Hermann, Ranke, Win
delband, Rickert κ.δ.).
4) Ή Ιστορία είναι παρόγωγον τών
παραγωγικών σχέσεων καί τών πέριξ
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αύτών άvταγωνισμών, καταφάσεων,
όρνήσεων κ.λπ. (Marx, Engels).
Φυσικό σέ μιό όναλυτική έπισκόπη
ση τών όπαντητικών αύτών θέσεων
θό μπορούσαμε v' άνακαλύψομε κά
ποια συνάφεια, μεγαλύτερη η μικρότε
ρη, όνάμεσα στίς θέσεις, πού έκφρά
ζουν κατά ζεύγη η καrό σύvοkο
δεiγμα αύτό τής πορείας πρός τήν διό
τών όντιθέσεων έt ότητα.
'Επιβλητικό συγκροτημένη θεωρία
γύρω όπό τό φιλοσοφικό προβλήματα
τής ίστορίας είναι ή φερόμενη μέ τό ό
νομα 'Ιστοριοκρατία (λ. Historismus).
Πρόκειται γιό μιό έκδοχή τής ίστο
ρίας σόν αύτόνομης καί έπικυριαρχικής
λειτουργίας ζωής, στήν ροή τής όποίας
ώς παροδικό προϊόντα τής Ιστορικής
έξέλιξης έμφανίζονται ή θρησκεία, ή
ήθική, τό δίκαιον.
Ή όποψη αύτή έρχεται σέ όvτίθεση
μέ τόν 'Ορθολογισμό, οπως έπίσης καί
μέ τή φυσιοκρατία.
Ό 'Ορθολογισμός δέχεται οτι τό
πάντα έχουν πηγή τήν προνομιούχα
φύση τού άνθρώπινου λόγου.
· Η φυσιοκρατία, πηγή δέχεται τή
φύση, έπομένως γνώμονας καί τής
ίστορίας είναι ή κρατούσα στή φύση
αίτιότητα.
'Υπάρχει ομως καί μιό όλλη όnοψη,
ύψηλού κύρους, ή όποία χαράσσει το
μή στή θεώρηση τής Ιστορίας, τήν
όποία προκηρύσσει σόν έπιστήμη
όξιών, κατ' όντίθεση πρός τή γενικό
παραδεγμένη όποψη, γνωστή μας ήδη,
οτι ή Ιστορία είναι έρμηνευτική η έξη
γητική έπιστήμη.
Κατά τήν έννοιαν αύτή ή Ιστορία εί
ναι όμόλογος τής φιλοσοφίας, τής
όποίας άποτελεί μέρος. Είναι έπομέ
νως μαζί έρμηνευτική καί όξιολογική
έπιστήμη.
Θιασώτης τής θεωρίας αύτης· είναι
ό Rickert (1863-1936) γερμανός νεο
καvi.ιανός φιλόσοφος, διευθυντής τής
«Σχολής Βάδης)) ή «όξιολογικής Σχο
λής».
Αύθόρμητοv αίτημα προβάλλει τώ-
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ρο νά προκριθεί ποιά άπό δλες τiς αι
ρέσεις η σχολές η άπόψεις γύρω άπό
τά φιλοσοφικά προβλήματα τής Ιστο
ρίας είναι ή λυσιτελέστερη καi εύστο
χώτερη.
Άλλ' ή ύπογράμμιση αύτή δίδει
άκριβώς τό έναυσμα γιά τό άνοιγμα
τής καθιερωμένης συζήτησης ϋστερα
άπό κάθε άνακοίνωση.
Π ρiν παραδώσω δμως τό λόγο,
χρήσιμη κρίνω άκόμη μιά μ_ικρή συμ
βολή, νά κατονομάσω δηλαδή τούς
δύο πόλους νοήματος, γύρω άπό τούς
όποίους στρέφεται ή έρευνα τής Ιστο
ρίας.
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Ό ένας πόλος έκφράζεται στην
πρόταση: Νομοθετική μορφή τr,ς Ιστο
ρικής γνώσης - τό πρόβλημα τών
Ιστορικών νόμων. Ποιητικά αΓτια.
Ό άλλος στην πρόταση: Δυναμική
τελολογική έννοια τής Ιστορίας. Τελικά
αΓτια.
Ό άναγνώστης στοχαστής καλείται
τώρα νά συνεχίσει μόνος τό ταξίδι
στούς αlθέρες τών μεγάλων θεωρή
σεων, η νά διατυπώσεί άπό τiς στήλες
αύτές τiς άπορίες του, προκαλώντας
έτσι τόν έποικοδομητικό διάλογο.

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μ ΗΤΙΣ
Τό βιβλίον τής σοφίας
Β, fκδοση, άναθε4Α>ρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320
Πωλείται δεμένον δρχ. 300
Είς τα γραφεία τού ΙΛΙΣΟΥ
'Αποστείλατε ταχ/κην έπιταγην διά νά τό λάβετε τα
χυδρομικώς είς την διεύθυνσιν πού θά άναγράψετε
είς την έπιταγήν.
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ΟΒΙΔΙΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑ
Παν. Δ. "Αvαγvώστου
Ό 'Οβίδιος άνήκει στη μειο
νότητα έκείνη των λατίνων πού
έπηρεάσθησαν άπό τό πνεΟμα
τοΟ Πλάτωνα καi τοΟ Πυθαγό
ρα, οί όποιοι έδημιούργησαν
την άνθρωπιστική σχολή, πού
έπηρεάσθηκε άπό τά έλληνικά
νάματα.
Τό λεπτό αϊσθr;ιμα τοΟ άv-·
θρωπισμοΟ τό όποιο ηταν 6γνωστο στη λατινική φύση, εί
σέδησε στό ρωμαϊκό κράτος
καi έκαμε δυνατή τή σκηνή
έκείνη πού περιγράφουν οί Πλί
νιος καi Κικέρωνας, κατά την
όποία χιλιάδες θεατών στό άμ
φιθέατρο, ξεσηκώθηκαν άγανα
κτησμένοι καi μέ κατάρες κατά
τοΟ Πομπηίου, κλαίγοντες για
τn θέαμα τοΟ βασανισμοΟ με
γάλου πλήθους έλεφάντων.
Ό Κικέρωνας μάς λέγει δτι
«ό λαός αίσθάνθηκε τότε είδος
τι άλληλεγγύης πρός τά γιγάν
τια έκείνα εύγενη ζώα».

Ό 'Οβίδιος γεννήθηκε τό 43
π.Χ. καi άνηκε στην άνθρωπι
στική αύτή σχολή. Ήταν ό
ποιητής της έποχης του καi ό
έρμηνευτής της πυθαγόρειας
φιλοσοφίας. Σπούδασε στό πα
νεπιστήμιο τών 'Αθηνών δπου
καi έμαθε όριστα την 'Ελληνική
. γλώσσα. Τό σπουδαιότερο τών
ποιημάτων του είναι αί Με τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ι ς, γοητευτικώ
τατο έργο γεμάτο εύαισθησίας
καi ήμεροφροσύνης.
ΠλοΟτος φαντασίας διακρίνει
δλα τά ποιήματά του έκ τών
όποίων όξιο ίδιαίτερης προσο
χης είναι τό δέκατο πέμπτο βι
βλίο τών Με τ α μ ο ρ φ ώ σ εων
δπου ό ποιητής κατά θαυμάσιο
τρόπο περιγράφει τiς άκρεοφα
γικές άρχές τοΟ θείου Πυθαγό
ρα: «ΤοΟ ζώου τό πτώμα! Μή
μολύνης θνητέ τό αiμα σου μέ
την άποτρόπαια αύτή τροφή.
'Ιδού τά κλαριά των δένδρων
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κλίνοντα άπό τό βάρος τών
όπωρών. Ίδου τό κλημα μέ τά
έλκυστικά σταφύλια του. Ίδου
τά γλυκύτατα δώρα της ζωης.
Ίδου τροφή ούράνια και άναί
μακτη, σφαγείου ξένη. Δεν εί
σαι λύκος η πάνθηρας. Δεν εί
σαι τίγρη της 'Αρμενίας η λιον
τάρι που διψάει γιά αiμα. Δεν
είναι τάφος τά έντόσθιά σου.
Δεν είναι Κύκλωπας τό στομάχι
σου. 'Άφησε τό πτηνό νά
διασχίζη μέ άσφάλεια τόν άέρα,
τό λαγό νά πλανιέται στά χω
ράφια άφοβος καί τό ψάρι σέ
άδολη είρήνη μέσα στό πέλα
γος.
Πώς άρχισε δλος αύτός ό
φαύλος κύκλος της τραγωδίας
τού «σφάζειν καί τρώγειν;».
Στην άρχή βεβαίως δεν ύπηρχε
άλλα κάποιος τράγος που έφα
γε τά κλήματά μας, έτιμωρήθη
μέ σφαγή και προσφέρθηκε
θυσία στό Βάκχο. 'Ύστερα άπό
λίγο κρίθηκε και φαγώσιμη ή
σάρκα του, δπως τών άλλων
ζώων άργότερα.
Παράλογο είναι, άνθρωπε,
νά πιστεύης δτι όποιοσδήποτε
θεός στόv ούρανό νοιώθει εύ
χαρίστηση γιά τη σφαγή τών
άθώων. Πώς έχεις καρδιά νά

1982

τρυπάς τό λαιμό τού άρνιού τό
όποίο κραυγάζει σάν νά είν9ι
τό παιδί σου; Πώς κωφεύεις
στους πονεμένους γόους του;
Καί αν αύτό δεν σ· ένοχλεί, τί
μπορεί νά σ· έμποδίση ποτέ
άπό όποιοδήποτε άλλο κακούρ
γημα;
Ώ πάψε σέ καθικετεύω, πά
ψε άνθρωπε τρεφόμενος παρα
φύση καί δέξου τά δαψιλά δώ
ρα της Γης γιά τροφή σου».
Ό 'Οβίδιος άλλού ύμνεί τις
άρετές τών σύκων, τών καρυ
διών, τών φοινίκων, τών μή
λων, τών σταφυλιών, τών
έλαιών, τών κρεμμυδιών, τών
ρεπανιών, τού μελιού, τών αύ. γών καί τού τυριού. 'Αναφέρε
ται καί στη θεά Δήμητρα ή
όποία λατρευόνταν στην 'Ελευ
σίνα καί όλόκληρη την Άπική,
δπου οί πρός τιμή της τελετές
ησαν άναίμακτες. «Ή θεά Δή
μητρα άρέσκεται σέ άθώες
προσφορές. Φύγε, 'Ιερέα μέ τό
μαχαίρι σου καί άφησε τό άκα
κο βώδι νά καλλιεργεί τό χωρά
φι σου, νά χαίρεται καί νά σέ
πλοιtrίζει».
(Μεταμορφ. βιβλία 15 καί 7
664-682). Τά σχόλια είναι πε
ριπά.
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ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
'Ομιλία Καθηγητού 1. Κ. Αίλιανου εiς εκδρο
μήν Άρχαιοφίλου στη Μονή 'Αγάθωνας
Με βάση την έπίσημη στατιστική της 'Αποστολικής διακονίας
τοϋ 1976 κατά τόν Κοκκίνη στην 'Ελλάδα λειτουργούν 459
μοναστήρια, ησυχαστήρια και Σκήτες. Είς αύτά περιλαμβάνονται
78 τών Παλαιοημερολογιτών και 30 τών Καθολικών.
Είς τόν άριθμό αύτό δεν περιλαμβάνονται τά διαλελυμένα μο
ναστήρια. Είς τάς ώς όνω μονάς ύπηρετοϋν 4. 119 ορθόδοξοι μο
ναχοί 2 55 καθολικοί και 1.47 2 Παλαιοημερολογίτες.
Και είς μεν τήν 'Ηπειρωτική 'Ελλάδα έχομε: 20 μοναστήρια
στην 'Ήπειρο, 28 στη Θεσσαλία, 5 στη Θράκη και 76 στή Μακε
δονία έκ τών όποίων τά 32 εύρίσκονται είς τό 'Άγιον 'Όρος, είς
την Πελοπόννησο 109, είς τήν Στερεά 'Ελλάδα 78, Δωδεκάνησα
15 'Επτάνησα 30, Εϋβοια 13, Κρήτη 40, Κυκλάδες 17, Νησιά Αί
γαίου 28.
Και άφοϋ σάν ενα μικρό πρόλογο σάς άνέφερα τά άνωτέρω
θά μοϋ έπιτρέψετε νά άρχίσω με λίγα λόγια νά σάς πώ μερικά
όπό τά άξιολογότερα μοναστήρια της 'Ελλάδος και ας άρχίσουμε
όπό τό 'Άγιον Όρος πού είχα τήν τύχη νά έπισκεφθώ πολλες φο
ρές. Εlς τό 'Άγιον "Ορος ύπάρχουν 20 μονοί, κοινόβιοι 11 και Ιδιό
ρυθμοι 9.
Κοινόβιοι μονοί είναι αί άκόλουθοι: Διονυσίου, Κουλτουμον
σίου Ζωγράφου. Καρακάλου, Σίμωνος Πέτρας, 'Αγίου Παύλου, Ξε-
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νοφώντος, Γρηγορίου Έσφιγμένου, Ρωσικόν τό τοϋ Παντελεήμο
νος καi Κασταμονίτου. Ίδιόρυθμοι μονοί είναι:
Μεγίστης Λαύρας, Βατοπεδίου Ίβήρων, Χιλιανδρίου, Παντο
κράτορος, Ξηροποτάμου, Δοχειαρίου, Φιλοθέου καi Σταυpονικήτα,
ύπάρχουν έπfσης καi 12 σκηται.
Τό 'Άγιον WΟρος ένέπνευσε γενεάς όνθρώπων, ώς τόπος όσκη
τικών άγώνων άλλό συγχρόνως καi ώς τοποθεσία καi είναι άλή
θεια δτι δλα είς τό 'Άγιον 'Ό-ρος, θάλασσα κοιλάδες, βράχοι, βλά
στησις, πύργοι καi έκκλησίες, μοναστήρια, σκήτες, συνθέτουν !Ξνα
άπό τό ώραιότερα .τοπία τοϋ κόσμου.
Ή μοναδικη αύτη είς τόν κόσμον πολιτεία καλύπτει δλην σχε
δόν την έκτασιν της άνατολικης Χερσονήσου της Χαλκιδικης. Αύτη
ή Χερσόνησος, που έχει μrκος 40 περίπου χιλιομέτρων καi πλά
τος κυμαινόμενον μεταξυ 8 καi 1 8 χιλιομέτρων άρχίζει νά διαμορ
φώνεται άπό τόν στενόν λαιμόν που χωρίζει τόν κόλπον της Ίε
ρισσοϋ άπό τό Σιγγιτικό, είς τό σημείον αύτό άκριβώς διηνοίχθη
τό 481 π.Χ. κατά διαταγην τοϋ Ξέρξου διώρυξ πρός διευκόλυνσιν
διελεύσεως τοϋ στόλου καi άποφυγη της ταραγμένης θαλάσσης
της άκρας της χερσονήσου.
Τό ϊχνη της διακρίνονται άκόμη καi σήμερον, καi περιηλθε είς
την σκέψιν αύτην ό Ξέρξης, διότι δύο χρόνια ένωρίτερα ό ύπό τόν
Μαρδόνιο Περσικός στόλος είχε σχεδόν κατΌστραφη άπό την τρι
κυμίαν.
Κατά τό 963 δηλαδη πρό 1 Ο 1 8 χρόνων οί έλάχιστοι μοναχοi
που έμόναζαν ηδη πρό 1 00 χρόνων είς τό 'Άγιον 'Όρος, είδσν έκ
πληκτοι ενα πρωί έκατοντάδες έργάτες νό έργάζονται στην νο
τιοανατολίκη πλευρό τοϋ 'Άθω γιά νά κάμουν !Ξνα μεγάλο μονα
στήρι.
Ti είχε συμβη;
Ό 'Άγιος 'Αθανάσιος, ό καi Άθηνίτης κλειθεiς έπεισε τόν στε
νόν του φίλον αύτοκράτορα tοϋ Βυζαντίου Νικηφόρον Φωκδν νό
κτίση είς τό 'Άγιον 'Όρος μία κοινόβιο μονr)ν ή όποία έκλήθη «Με
γίστη Λαύρα».
Κατά την διάρκειαν της άκμης της Βυζαντινής αύτοκρατορίας
ή μονη έπλουτίζετο με χρυσό σκεύη έκ τών όποίων κατάλοιπα
βλέπει κανε[ς καi σήμερα άλλό έλάχιστα έν σχέσει με τό παλαιό
βαρύτιμα άφιερώματα τό όποία έξηφανίσθησαν καθ' οlονδήποτε
τρόπον.
Μετά πάροδον μερικών έκατονταετιών άργότερα μετέβαλαν
τό κοινόβιον μοναστήρι είς ίδιόρυθμον λέγοντες δε Ιδιόρυθμον
έννοCιμεν την κατ' άποκλειστικόν τρόπον, κατεύθυνσιν της πνευ-
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ματικης ζωής και διαχείρισιν της προσωπικής περιουσίας κάθε μο
ναχού.
Και είς μέν τά κοινόβια έξέλεγον εναν ήγούμενο έφ' δρου
ζωής είς δέ τά ίδιόρuθμα κατ' ετος έκλέγεται, ύποτίθεται ό καλλί
τερος, ό άξιότερος, ό πιό μορφωμένος, ό όποίος και κατευθύνει
δημοκρατικά την μονήν. Και γιά νά σάς δώσω μία γεύση άπό τή
ζωή στά κοινόβια μετά τόν Έσπερινόν οί μοναχοί πηγαίνουν κα
τευθείαν στην Τραπεζαρία γιά τό δείπνο. Μία μεγάλη αϊθουσα μέ
σκαμνιά στη σειρά, και στη κορυφη τό τραπέζι τού 'Ηγουμένου.
'Όλοι τόν περιμένουν όρθιοι νά έλθη. Δεν άργει νά παρουσιασθη,
καί νά προχωρήσει άργά, άργά καί άμίλητος γιά νά καθήση στη
θέση του. Ό 'Αναγνώστης μοναχός άρχίζει νά διαβάζει με δυνατη
φωνή ίστορίες άπό τή ζωή και τά μαρτύρια τών πατέρων της έκ
κλησίας, άγίων και όσίων. 'Ακόμα και την ώρα πού τρώνε δπως
καί δλες τίς άλλες ώρες πρέπει νά εχουν οί μοναχοί άναπόσπαστα
προσηλωμένες τις σκέψεις των, και την προσοχη στά θεία. 'Ακόμη
και τό γεύμα άποτελεί ίεροτελεστία. Δεν είναι έπιτρεπτό οϋτε μία
λέξη νά άνταλάξουν μεταξύ τους οϋτε νά ψιθυρίσουν κάτι.
Ή αύστηρή, η άπόλυτη σιωπη δσο κρατάει τό γεύμα ii τό δεί
πνο εΤναι άπαράβατος κανόνας στην αύστηρη όγιορείτικη πειθαρ
χία, τό φαγητό λιτό πάντα, στερημένο άπό κάθε έναΜαγη και ποικι
λία. Σε έξαιρετικες περιπτώσεις ύπάρχει και ενα πιατάκι με κόλυβα,
τό μοναδικό μοναστηρήσιο γλύκισμα.
'Ένα δυνατό χτύπημα στο τραπέζι άπό τον ηγούμενο σημαίνει
πώς τέλειωσε τό δείπνο.
Ό 'Αναγνώστης σταματάει τό διάβασμα καί δλοι όρθιοι άκού
νε δπως καί πριν άρχίσει τό γεύμα την καθιερωμένη προσευχή.
Πρώτος φεύγει ό 'Ηγούμενος. Πηγαίνει νά σταθεί στη πόρτα γιά
νά εύλογήση τούς μοναχούς πού ενας - ενας, περνάνε καί ύποκλί
νονται μέ σεβασμό. Ύστερα άπό τό δείπνο θά περπατήσουν λίγη
ώρα στις αύλές, θά κουβεντιάσουν γιά λίγο μεταξύ τους, και θά
άποσυρθούν σιγά - σιγά στά κελιά τους, διότι κατά τίς τρείς τό
πρωί θά πρέπει νά είναι ετοιμοι γιά τον όρθρο.
Με τή δύση τού ήλίου ό πορτάρης κλείνει τή μεγάλη βσρειά
έξώπορτα στην εϊσοδο τού μοναστηριου.
Δεν μπορεί κανένας νά μπεί η νά βγεί ώς τό πρωί.
Και τώρα θά σάς πώ λίγα λόγια γιά μιά άξιόλογη μονή του
'Αγίου 'Όρους, την μονή τού Βατοπεδίου.
Έδώ ίσχύει τό σύγχρονον ώρολόγιον, ένώ είς τάς όλλας μο
νάς του 'Άθω, τό Βυζαντινό, κατά τό όποίον, ημέρα και νύκτα συ
νίστανται πάντοτε καθ' δλας τάς έποχάς του ετους έκ δωδεκαώ
ρου.
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'Ώστε τό Βατοπέδι εχει άσπασθεί τό Γρηγοριανόν ημερολό
γιον, έν άντιθέσει πρός τάς όλλας μονάς τοϋ 'Αγίου nOpouς, al
όποίαι και διατηροϋν τό Ίουλιανόν, διαφέρουσαι κατ' αύτόν τόν
τρόπον κατά 1 3 ήμέρας, τού παγκοσμίως ίσχύοντος γνωστοϋ ύπο
λογισμού τού χρόνου.
Ή εύρύτης αύτή της σκέψεως τών μοναχών της έν λόγω μο
νής δέν διέφυγε της προσοχιϊς τοϋ Πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ πέμ
πτου ό όποίος έν συνεργασία μετά τοϋ ήγουμένου της μονής Με
λετίου άνήγειρε τό 1743 όνωθεν της μονής, την Άθωνιάδα 'Ακα
δημία. Είναι γνωστόν δ,τι και ή στοιχειώδης άκόμη μόρφωσις κατά
την έποχήν της Τουρκοκρατίας μέ έλαχίστας έξαιρέσεις (κρυφό
σχολειό κ.λπ.) παρημελείτο η έξέλιπε πλήρως είς δλην την τότε
χριστιανική περιοχή.
Και ώς έκ τούτου ή άνάγκη ένός τέτοιου κέντρου είς τό 'Άγιον
'Όρος ητο έπιτακτική.
Έδώ πρέπει νά προσθέσω δτι άπό τάς ίδέας αύτάς της Άθω
νιάδος 'Ακαδημίας και της μονής τού Βατοπεδίου ένεπνεύσθη τάς
ίδέας του ό Κοσμάς ό Αίτωλός και ό Ρήγας ό Φεραίος τών όποίων
δλοι γνωρίζομεν την έθνικήν δράσιν.
Τούτο είχε διορθόδοξον χαρακτηρα και δέν περιορίζετο μόνον
διά τούς μοναχούς τοϋ 'Άθω.
Σπουδασταί έξ δλου τοϋ όρθοδόξου κόσμου έπεσκέπτοντο
την σχολήν, ίδίως δέ άπό τοϋ 1753 δτε έγινε σχολάρχης αύτης ό
Εύγένιος Βούλγαρης, ενας άπό τούς περισσότερους φωτισμένους
και μορφωμένους άνθρώπους της έποχης έκείνης προσεπάθει ό
νέος αύτός Σχολάρχης, δπως συνδιάσει την σοφίαν της κλασσικής
άρχαιότητος μετά της έποχης της διαφωτίσεως και νά θέσει τόν
συνδιασμόν τούτον είς την ύπηρεσία της όρθης θεολογικής σκέ
ψεως.
Άλλα οί μοναχοί τού 'Άθω εβλεπqν ώς έπικίνδυνον αύτην την
διείσδυσιν είς τό άπόκοσμον τοϋ 'Αγίου 'Όρους.
'Άρχισαν λοιπόν νά ένεργούν ύπο(ίλως έναντίον της Σχολής
και τοϋ σχολάρχου, ό όποίος είχε δώσει αί'γλη είς αύτήν. Διέδιδαν
ταπεινός συκοφαντίας είς, βάρος αύτοϋ και τών μαθητών του.
'Ανέφεραν δέ και είς τόν Πaτριάρχην τόν Βούλγαρην ώς ϋποπτον
νεωτερίζοντα έρμηνευτήν τών άληθειών της Χριστιανικής πί
στεως.
Άλλα δυστυχώς και είς τούς Τούρκους διέβαλαν τόν Βούλγα
ρην, ώστε ο6τος νά έγκαταλείψη την θέσιν του και νά φύγη άπό
τό 'Άγιο 'Όρος.
Μέ τό γεγονός τούτο έκρίνετο ή τύχη της 'Ακαδημίας, οί φοι-
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τηταi διέρρεαν συνεχώς, τό δε 17 59 δι' έπισήμου Πατριαρχικου
«Πιπακίου» έκλείσθη ή Σχολη διό νό καταστραφη άκολούθως ύπό
άμορφώτων μοναχών, δηλαδη ύπό φανατικών έχθρών της παι
δείας καi της διαφωτίσεως τών άνθρώπων.
Μετά 100 χρόνια τό 1842 με πρωτοβουλία μορφωμένων μα-·
ναχών άνοιξε είς τό 'Άγιο 'Όρος μία άλλη σχολή, δχι ώς 'Ακαδημία
άλλα ώς εiδ,ς Θεολογικου Γυμνασίου δι' έξυπηρέτησιν τών άναγ
κών αύτών τών ίδίων μοναχών.
Είς αύτην κατηρτίζοντο έκλεκτοi μοναχοί οί .όποϊοι μπορουσαν
νό ύπηρετήσουν τός ίερός μονός καi την αύτόνομον ίερόν κοινό
τητα ώς γραμματείς καi ύπεύθυνοι άλλων παρεμφερών ύπηρε
σιών.
Τό 1930 την σχολήν αύτήν άνrικωέστησε μιό νέα σχολη άλ
λα μόνον, μόλις τό 1953 κατώρθωσε νό έπικρατήση ή προοδευτι- ·
κωτέρα μερίς τών μοναχών ή όποία με 1 ην ύποστήριξιν του έπισή
μου κράτους, ηνοιξε έπi τελείως νέας βιiσεως την οϋτω καλουμέ
νην «Άθωνιάδα έκκλησιαστικην Σχολήν».
Kai τέλος πρέπει νό τονισθη δτι είς τό 'Άγιον 'Όρος ύπάρχουν
κοινόβιοι μοναi 11 καi Ιδιόρρυθμοι 9 έκτός δε αύτών ύπάρχουν
καi 12 σκηται.
Kai τώρα άφου δι' όλίγων σάς είπα γιό τό 'Άγιο 'Όρος, θό σας
πώ μερικό λόγια καi γιό τό μοναστήρια της λοιπής 'Ελλάδος. Kai
δς άρχίσουμε άπό τό περίχωρα τών 'Αθηνών. Στό βουνό Ύμητός Πεντέλη καi Πάρνης συναντουμε τέτοια μοναστήρια άσκητήρια.
Κατ' έξοχήν είς τό Πεντελικόν είς την λεγομένην σπηλιά της
Πεντέλης δπου τό άρχαϊον ϊσως άντρον του Πανός.
'Όμοιον άσκητήριον ύπάρχει ένrός σπηλαίου είς τός χαράδρας
Αίτωλίας καi 'Ακαρνανίας, έξ οδ προήλθε ή σημερινη μονη Πρου
σου.
'Επίσης καi ή Μονή της Λαύρας παρά τό Καλάβρυτα, ίστορική
μονή ώς δλοι γνωρίζομεν διότι έκεί εύλογήθη ή σημαία της έλλη
νικης 'Επαναστάσεως του 1821.
'Επίσης καi ή μονή του Μεγάλου Σπηλαίου δπου ό θρυλος φέ
ρει δτι εδρον τήν είκόνα της Θεοτόκου, του Λουκα, δύο Θεσσαλο
νικείς μοναχοί, ό Συμεών καi ό Θεόδωρος.
Είς τήν Στερεόν Έλλάδα έχομεν έπίσης πολλά μοναστήρια, θό
σάς άναφέρω μόνο τό Μετέωρα καi τό Μοναστήρι του 'Οσίου
Λουκά του όποίου τό ψηφιδωτό του 11 ου αίώνος θεωρουνται τό
καλλίτερα, συγκρινόμενα άκόμη καi με τό ψηφιδωτό της Ραβένας.
Κατά τόν καθηγητήν Σωτηρίου είναι τό άξιολογώτερον Βυζανrινόν
μνημείο της χώρας μας.

48

ΙΛΙΣΟΣ

1982

'Όσον άφορά τώρα γιά τά Μετέωρα, που εΤναι fva περίεργο
γεωφυσικό φαινόμενο, Ιδρύθη κατά τόν 14 αlώνα σε άπότομους
και ύψηλους βράχους που δλοι έχομε δεί η έπισκεφθη πλησίον
της άρχαίας πόλεως τών Σταγών της σημερινής Καλαμπάκας.
'Ωσαύτως είς την Σαλαμίνα και άπέναντι άπό τό Μεγάλο Πεύκο
ύπάρχει τό μοναστήρι της Φανερωμένης.
· Η έκκλησία της μονής φαίνεται χτισμένη έπι παλαιότερου
Χριστιανικού Ναού και πιθανόν έπι της θέσεως εlς την όποίαν
ύποστηρίζει ό Bursian, ύπηρχε ό ναός της Σκυράδος 'Αθηνάς.
Πλησίον τών 'Αθηνών έχομεν όρκετά μοναστήρια, θά όναφέρω
μερικά διότι είνω άδύνατον νά τά άναφέρω δλα.
Και πρώτον τό μοναστήρι της Πεντέλης ό ντρικό μοναστήρι.
Στίς νότιες πλαγιές της Πεντέλης 18 χιλιόμετρα όπό την 'Αθήνα.
Τό μοναστήρι χτίστηκε τό 1578 καί λέγεται Νταού Πεντέλης.
Κατά τόν Άθηνολάτρη και ίστοριοδίφη Δ. Καμπούρογλου όνο
φέρεται δτι ή όνομασία Νταού έδόθη διότι έπάνω είς την θύραν
τού ναού ύπηρχαν τά γράμματα Τ.Ω. τά όποία τό μεν πρώτο ση
μαίνει την σταύρωσιν καί τό δεύτερον τόν Παντοκράτορα υίόν τού
Θεού.
Άπό τό Τ.Ω. λοιπόν που είναι ή πραγματικη προφορά καί τό
Νταού διά την γλώσσαν τών χωρικών και την προφοράν ή όπό
στασις δεν είναι μεγάλη και έτσι ή Μονη τού Παντοκράτορος δ
πως πρέπει νά λέγεται ώνομάσθη Νταοϋ Πεντέλης.
Μέσα στην 'Αθήνα, έχομε τή Μονη Πετράκη, μεταξύ τών
όδών Γενναδίου - Ίασίου Μονής Πετράκη καί Εύζώνων.
Στά 1673 6 μοναχός Παρθένιος Πετράκης άνεκαίνισε τό μο
ναστήρι και άπό τότε πηρε τό όνομά του.
'Επίσης μπορούμε νά ίσχυρισθούμε σήμερα μέ την τερατώδη
έπέκταση της πόλεως τών 'Αθηνών δ,τι και ή Καισαριανη εύρίσκε
ται σχεδόν έντός της πόλεως.
Ή άρχαία αύτη μονη κείται παρά τους πρόποδας τοϋ Ύμηπού
δπου ύπάρχει ή πηγη τού Κριού.
'Εκλήθη οϋτω πιθανώτατα έκ τού όνόματος τού ίδρυτού της
Μονής Καισαρείου μοναχού.
Έκ τών πολλών μοναστηρίων της Βυζαντινής 'Ελλάδος τό όρ
χαιότερον εύρίσκεται πλησίον της Δημητσάνας τό καλούμενον τού
Φιλοσόφου.
Ή μονή αύτη ητο έπί Τουρκοκρατίας ενα άπό τά κυριώτερα
κέντρα · Ελληνικής Παιδείας.
Άλλά μέ τάς σημερινός συνθηκας διαβιώσεως και όντιλήψεως
της ζωής, αύτά τά πνευματικά κέντρα της μεσαιωνικής 'Ελλάδος
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είναι έντελώς έγκαταλειμμένα δπως π.χ. προαναφέραμεν ή μονη
τού φιλοσόφου της Δημητσάνας, καί τού 'Οσίου Λουκό καί άλλα
πολλά.
Καί θό τελειώσω την μικρή αύτή άνασκόπηση τών μοναστη
ριών της 'Ελλάδος μέ την τιμητικήν διάκρισιν της μονης εfς την
όποίαν σήμερα φιλοξενούμεθα.
Είναι ή Μονή Άγάθωνος άφιερωμένη στή Κοίμηση της Θεο
τόκου. Βρίσκεται στiς πλαγιές της Οϊτης δυτικό της Ύπάτης 7 χι
λιόμετρα άπό τή Λαμία έκτίσθη είς τός άρχός τού 1 5 αίώνα, Ιδρυτής δέ άναφέρεται ό μοναχός 'Αγάθων.
Στην έπανάσταση τού 21 τό μοναστήρι κατεστράφη. 'Ανακαι
νίστηκε διαδοχικό ανάμεσα στό χρόνια 1 840-1962 ύπηρετούν δέ
την μονήν περίπου δέκα μοναχο�
'Αλλά πρίν τελειώσω πρέπει νό σάς παρακαλέσω νό προσέξε
τε πώς, δπως καί ol άρχαίοι έπέλεγον τίς ώραιότερες τοποθεσίες
γιό νό λατρεύουν τούς Θεούς των οϋτω καί σήμερον αί τοποθε
σία, τών μονών της Βυζαντινης άλλό καί της συγχρόνου έποχης
γίνονται είς ώραιοτάτας τοποθεσίας, αϊτινες έμπνέουν τούς πι
στεύοντας είς την λατρείαν του Θείου.
'Ιδιαιτέρως δέ τούτο γίνεται κατ' έξοχήν άντιληπτόν είς τό 'Ά
γιον 'Όρος.

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ

"ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ"
Τόμος Β:
Άπό την 'Αναγέννηση ως τούς σημερινούς

Τιμάται δρχ. 1 50
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νά στείλης τη συνδρομή σου
γιά τό 1982 δραχ. 400
Ή έτησία συνδρομη γιά τό 1982 ΓΕΝΙΚΕΥΕΤΑΙ στό ΕΠΙΠΕ
ΔΟ ΦΙΛΙΑΣ, πού την άνέβασαν έθελοντικά τό μέγιστο μέρος. τών
συνδρομητών, έκτιμώντας την δημιουργηθείσα κατάσταση στόν
χώρο τών τυπογραφικών έργασιών. Πραγματικά, ή αύξησις αύτη
καλύπτει ΕΝ ΜΕΡΕΙ μόνον την άνατίμηση τού χαρτιού καi τών έρ,.
γατικών, πού συνεχίζεται περαιτέρω. Ο I Λ I Σ Ο Σ θά μπορέση νά
άνταποκριθη στά έξοδά του, ΜΟΝΟΝ αν ol συνδρομηταi έμβά
σουν ΑΜΕΣΩΣ την συνδρομη τού έτους καi άναπτύξουν δραστη
ριότητα γιά την ΑΥΞΗΣΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ :rών συνδρομητών.
Έλπίζομε, δτι δεν θά χρειασθη ύπόμνησις. Καί με την
προσδοκία αύτή, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ θερμά γιά δλα δσα ol άγαπητοί
συνδρομηταί μας θά πράξουν.
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ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΔΥΣΗ
ΙΩ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
'Ένα κεφάλαιο άπό τό βιβλίο του (<Χαρούμενη
Δ ύσηιι πού δπως γράφει ιι ε/ναι άφιερωμέvο
σέ δσους εύvοημέvοι άπό τή φύση φτάσανε
στήv τρίτη ήλικίωι

Σέ δλους τούς μ�νε� σέ δ
λες τις έποχές, ή φύση προβάλ
λει πάντα γοητευτική κι όλό
μορφη, πλούσια στολισμένη με
κάθε λογής ώραία κι όλόφρε
σκα λουλούδια. 'Έτσι και ή άν
θρώπινη ζωή μπορεί, σε δλες
τις ήλικίες, και στις μικρές και
στις μεγάλες, νά είναι εύκολη,
καλή κι εύχάριστη. Νά προσφέ
ρει άξιόλογες χαρές και ίκανο
ποιήσεις. 'Ακόμα και στό φθι
νόπωρο της ζωής, δεν άπο
κλείεται νά έχει κανείς εύτυχι
σμένες ώρες. Φτάνει, νά θέλει
νά τις έπιδιώξει, νά ξέρει που
και πώς θά τις άναζητήσει.
Ή άνθρώπινη ϋπαρξη φτά
νει στό βράδιασμα του βίου, έ
πειτα άπό δύσκολους και σκλη
ρούς άγώνες, άπό πολλές έντο
νες προσπάθειες και δραστη
ριότητες. Άλλοτε μ' έπιτυχίες κι
εύχάριστα άποτελέσματα, άλλο-

τε με θλιβερές άπογοητεύσεις,
δικαιούται κι έχει άνάγκη τότε,
γιά σωματικό και ψυχικό ξεκού
ρασμα. 'Αποζητάει, ν· άπολαύ
σει τό θείο, τό iδανικό συναί
σθημα, πού χαρίζουν στην ψυ
χή ή ήρεμία και ή γαλήνη...
Τό μικρό αύτό βιβλίο δεν
άποβλέπει, δεν έχει καθόλου
την πρόθεση, ούτε τή δυνατό
τητα, νά ύποδείξει θαυματουρ
γούς κανόνες άλάνθαστα και
πετυχημένα συστήματα, γιά νά
γίνουν οί γέροντες νέοι, γιά νά
τούς δοθούν τό σφρίγος και οί
χαρές της νιότης. 'Επαναλαμβά
νονται, άναγκαστικά, και μερι
κές πολυειπωμένες άπόψεις,
περιορίζεται στην προσπάθεια
ν' όποκτήσουν νοοτροπία κι άν
τιλήψεις, μιά φιλοσοφημένη
διάθεση, ενα είδος βαθύτερης
ϋπαρξης, πού θά συντελεί νά
περνάνε τά χρόνια της τρίτης
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ι'!λικfας ήρεμα, άνετα, εύχάρι
στα. Χωρiς δυσάρεστα κι' άγ
χώδη συναισθήματα, χωρiς πα
ράπονα, μελαγχολίες, άπελπι
σίες...
Ή σωστη θεώρηση τών γε
ρατει ών μπορεί νό χαρίζει
στους ι'!λικιωμένους φωτεινό
χαμόγελα άπό έσωτερικές χα
ρές. Έχει .τόσες φορές ειπωθεί
πώς νιώθει κανεiς πάντα νέος,
πώς ξεχνάει τό χρόνια του, δσο
πολλά κι δν είναι, δταν έξακο
λουθεί νό συγκινείται καi νό
γοητεύεται άπό τr) γλύκα της
μουσικής, άπό την όμορφιό της
φύσης, τό τοπία, τό λουλούδια,
τό ι'!λιοβασιλέματα...
Ή όμορφότερη, r'1 πιό σα
γηνευτικη ώρα της ι'!μέρας εί
ναι, άναμφισβήτητα, δταν φτά
νει στό τέλος της. "Όταν πάει
νό φύγει, παραχωρώντας τη,
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θέση της στό σκοτεινό πέπλα
της νύχτας. Στό ι'!λιοβασίλεμα,
δλα έκείνα τό μαγικό χρώματα
που παίρνουν ό ούρανός, r'1 θά
λασσα, τό βουνά, τό χρυσωπό .
� μενεξεδένια σύννεφα, έκείνο
τό γλυκό καi ύποβλητικό φώς
που άπλώνεται άπαλό σ· δλη τη
φύση, δημιουργούν στην ψυχrΊ
fνα ένδόμυχο, λεπτό κι άκαθό
ριστο συναίσθημα, κάτι σόν
μυστηριακη γοητεία, σόν κατά
σταση διαβατικής εύφορίας κι
εύδαιμονίας.
"Ας προσπαθούμε νό κά
νουμε, κάπως έτσι, τό τελευ
ταία χρόνια της άνθρώπινης
ζωης, ήρεμα, μακάρια, εύχάρι
στα. 'Έπειτα άπό τόσες διακυ
μάνσεις, δοκιμασίες, άναστατώ
σεις, δικαιούται κι ό άνθρώπι
νος βίος νά έχει μιά ωραία κα
τάληξη, μιά χαρούμενη δύση...

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΙΗΣΟΥΣ
Ποίος ύπηρξεν ό Ίησοϋς; 8 ΑΙ διάφοροι περi αύτοϋ
άπόψεις έκτιθέμεναι άμερολήπτως. 8 Ό Ίησοϋς κατά τόν
Ρενάν. 8 Ό 'Ιησούς κατά τόν Συρέ. 8 Ή διδασκαλία τοϋ
Ίησοϋ άπό την Καινη Διαθήκη.
ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 100
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Βιβλιοκρισία
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Α, 1000-1917)
Είναι τό τελευταίο έργο τού
Γιάννη Χρ. Σπανού, καθηγητού
της Φιλολογίας καί Δημοσιο
γράφου. 'Ενός άνθρώπου τού
πνεύματος γνωστού πολύ πιό
πέρα άπό την Κύπρο καί ίδιαί
τερα στόν ύπόλοιπο 'Ελληνικό
χώρο.
Ή «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕ
ΧΝΙΑ», πού κυκλοφορεί σέ Β'
έκδοση, είναι ενα βιβλίο πού
δίκαια χαρακτηρίστηκε όρτιο
τόσο γιά τή σημασία του σάν
έρευνητικού έργου, δσο καί γιά
την προσφορά του στά Νεοελ
ληνικά γράμματα.
Πολυγραφέστατος 6 Γιάν
νης Σπανό� αύτή τή φορά κά
νει μιά ύπεύθυνη άναφορά ατή
δόκιμη καί τή δημοτική δη
μιουργία τού Κυπριακού 'Ελλη
νισμού άπό τό 1 000 μέχρι τό
1917, δίνοντας θέματα μέ έρ
μηνευτικά καί άναλυτικά φιλο
λογικά καί ίστορικά στοιχεία,
ένώ ταυτόχρονα διανοίγει μέ
συνέπεια έπιστημονική καί έμ
βρίθεια την έρευνα σ' ενα χώ
ρο άραχνιασμένο στην άπεραν
τοσύνη τών αίώνων.

Στό πρώτο μέρος 6 έκλε
κτός Φιλόλογος άναφέρεται σέ
χωριστά κεφάλαια ατούς: Νεό
φυτο 'Έγκλειστο, Γεώργιο Λα
πήθη, Μαχαιρά, Βουστρώνιο,
Ραδινό, Κυπριανό, στά έρωτικά
τών χρόνων της Φραγκοκρα
τίας, τό δημοτικό τραγούδι. Στό
δεύτερο μέρος 6 συγγραφέας
άσχολείται μέ τά χρόνια της
Τουρκοκρατίας καί τό βάρδο
της Κύπρου Βασίλη Μιχαηλίδη
γιά τό έργο τού όποίου άφιε
ρώνει 80 σελίδες μέ όπειρες
ύποσημειώσεις,
έρμηνευτικές
άναλυτικά σχόλια καί έντυπω
σιακό πλούτο βιβλιογραφικών
παραπομπών. Παράλληλα κάνει
άποκατάσταση γλώσσας σέ πε
ριπτώσεις πού θεωρεί δτι ή
γλώσσα άλλοιώθηκε μεταγενέ
στερα. 'Ιδιαίτερη μνεία γίνεται
στην προσπάθεια τού συγγρα
φέα νά παρουσιάση τό μεγάλο
ποιητή μέσα άπό τά σημαντικώ
τερα ποιήματά του καί νά φανε
ρώση τή ψυχοσύνθεση τού Βα
σίλη Μιχαηλίδη άναλύοντας
τούς συναισθηματικούς καί
τούς πατριωτικούς στίχους του.
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Τέλος θάταν παράλειψη νό μή
ύπογραμμισθη ή εύρεία άνάλυ
ση τού βασικού έργου τού Μι
χαηλίδη «Ή 9η 'Ιουλίου 1821 »
μέ κεντρικό θέμα τή σφαγή
πού διενήργησαν οί Τούρκοι
στη Μεγαλόνησο, άποκεφαλί
ζοντας τόν Κυπριακό 'Ελληνι
σμό άπό τή Θρησκευτική ηγε
σία του και τόν Έθνάρχη 'Αρ
χιεπίσκοπο Κυπριανό.

1982

Πέραν δμως άπό τό πληρο
φοριακό και άναλυτικό έργο
πού βρίσκει ό άναγνώστης σ·
αύτό τό σπάνιο βιβλίο, πρέπει
νό ύπογραμμισθη ό τρόπος της
έρευνας καί ή γλώσσα τού
Γιάννη Σπανού πού μέ τό γάρ
γαρο ϋφος κάνουν τό έργο.
γοητευτικό γιό όποιοδήποτε
άναγνώστη.
Α.Ζ.

Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως

/ΛΙΣΟΣ"

11

Δ/νσις Δραγατσανίου 6, τ. 122, Τηλ. 324.6837, ώραι
9,30-12,30
πλην Σαββάτου
'Εκδίδεται άπό τό έτος 1956
Di τόμοι 1956 - 1970 εχουν έξαντληθεί.
'Έχουν δμως έκδοθη έπιλογαι περιsχομένων τόμων, ώς έξης:
Τόμος έπιλογης περιεχομένων �όμων τριετίας 1956 - 1958
Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961
Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τετραετίας 1962 - 1965
Θό έκδοθη προσεχώς τόμος έπιλογr1 ς πενταετίας 1966 - 1970
Έκαστος τόμος έπιλογης χρυσόδετος δρχ. 300
Οί τόμοι 1971 - 1976, χαρτόδετοι, εκαστος δρχ. 200
Οί τόμοι 1977 - 1981, χαρτόδετοι, εκαστος δρχ. 300
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1982 Δρα1(μtς 400
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«Κενός χώρος)) στό Διά
στημα
'Αστρονόμοι τού Πανεπιστη
μίου τού Μίσιγκαν ύποστηρί
ζουν δτι άνακάλυψαν εναν «κε
νό χώρο» στό Διάστημα, τόσο
μεγάλο ώστε να καλύπτει τό εν
έκατοστόν περίπου όλοκλήρου
τού Σύμπαντος. Ό κενός αύτός
χώρος θα μπορούσε να χωρέ
σει 2.000 γαλαξίες. Ή έκταση
τού κενού είναι 300 έκατομμύ
ρια έτη φωτός. · Η έκταση τού
δικού μας Γαλαξία είναι 100 χι
λιάδες έτη φωτός. Ό κενός χώ
ρος βρίσκεται σέ άπόσταση
400 έκατομμυρίων έτC:�ν φωτός
άπό τό ηλιακό μας σύστημα.
Ό νούς τού άνθρώπου κατα
λαμβάνεται άπό ί'λιγγο καί δέν
μπορεί να άντιληφθη στίς
πραγματικές τους διαστάσεις τίς
τρομακτικές αύτές άποστάσεις.
Έν τούτοις ol άρχαίοι Ροδό
σταυροι έλεγαν: «Δέν ύπάρχει
κενός χώρος».

Έξέλιξη

η

Δημιουργία;

Τό 'Ομοσπονδιακό Δικαστή-

ριο στην πρωτεύουσα τού 'Αρ
κάνσας κήρυξε άντισυνταγματι
κό τόν πολιτειακό νόμο, πού
άπαιτούσε να διδάσκεται στα
σχολείΌ μαζί μέ τή 8εωρία της
'Εξελίξεως καί ή θεωρία της δη
μιουργίας τού κόσμου σύμφω
να μέ τή Γένεση της Πολ. Δια
θήκης. Ό πολιτειακός f�ικαστής
δήλωσε δτι θα προσβάλη την
άπόφαση. Ό πολιτειακός νόμος
τού 'Αρκάνσας ηταν ό πρώτο_ς
τού εϊδους του, τόν όποίον εί
ναι βέβαιον δτι θα όκολουθού
σαν καί άλλες πολιτείες, δπου
είναι Ισχυρή ή πίστη στην 'Αγία
Ό δικαστής είπε:
Γραφή.
«'Υπάρχει πληθώρα όποδείξεων
δτι τόσον ό στόχος, δσο καί τό
όποτέλεσμα τού νομοθετήμα
τος αύτού είναι ή προώθηση
της θρησκευτικής διδασκαλίας
στα σχολεία. Καμιά όμάδα, όνε
ξάρτητα όπό τόν άριθμό τών
μελών της, δέν έχει τό δικαίω
μα νά χρησιμοποιη τά όργανα
τού κράτους για νά έπιβάλη τίς
θρησκευτικές της πεποιθήσεις
σέ άλλους». Μερικοί δάσκαλοι
ισχυρίστηκαν δτι ή ύπαγωγή
της διδασκαλίας της Γεν�σεως
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στό σχολικό πρόγραμμα θό
μπορούσε νό ύποβιβάση την
ποιότητα της έκπαιδεύσεως. Θό
είχε σοβαρες καi δυσμενείς
έπιπτώσεις γιό τους μαθητες
καi Ιδιαίτερα γι' αύτους που
σκόπευαν νό προχωρήσουν
στό Πανεπίστήμιο.

Ό πίθηκος, πρόγονός
μας η άπόγονος;
Δύο . Άγγλοι έπιστήμονες
άναθεωρούν τη γενεολογία μας
καi άπορρίπτουν την θεωρία δτι
ό άνθρωπος κατάγεται άπό τόν
πίθηκο. 'Υποστηρίζουν δτι ό πί
θηκος προέρχεται άπό τόν άν
θρωπο. ΟΙ παλαιοντολόγοι λέ
γουν δτι πριν 20 έκατομμύρια
χρόνια ό άνθρωπος άποχωρί
στηκe άπό τόν χιμπατζή και
άπετέλεσε ίδιαίτερον είδος. ΟΙ
δύο 'Άγγλοι έπιστήμονες - άν
τιθέτως - ίσχυρίζονται δτι ό
άνθρωπος καi ό χιμπατζής
προέρχονται άπό εναν κοινό
πρόγονο, συγγενη τών μεγά
λων πιθήκων. Ό κοινός πρόγο
νος ηταν πλησιέστερος πρός
τόν άνθρωπο, παρά πρός τόν
πίθηκο. 'Επομένως ό πίθηκος
προέρχεται άπό τόν άνθρωπον.
Ό γίββων άποχωρίστηκε άπό
την οίκογένειά μας πριν άπό 1 Ο
έκατομμύρια χρόνια, ό ούρακο
τάγκος πριν 8 έκατομμύρια
χρόνια, ό γορίλλας καi ό χιμ
πατζής πριν άπό 5 έκατομμύρια
χρόνια. Ό άνθρωπος είναι ή
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έξέλιξη τού κοινού προγόνου.
Ή «Δίκη τών πιθήκων» συνεχί
ζεται έπi τοίι έπιστημονικού πε
δίου.

Γιά νά σωθούν ο{ φώκιες
Στις βόρειες Σποράδες ζούν
ol μελανες φώκιες της Μεσο
γείου, ενα σπάνιο είδος που
τείνει νό έκλείψη. Ό ·Γερμανός
ζωολόγος Δρ. Τόμας Βέστραμ
κάνει έκκληση γιό νό σωθούν
τό σπάνια αύτό θαλάσσια θη
λαστικά. ΟΙ ψαράδες παραπο
νούνται δτι τους καταστρέφουν
τό δίχτυα καi κλέβουν τό ψάρια
τους. Είναι δίκαιον, λοιπόν, νό .
πάρουν κάποιαν άποζημίωση
άπό τό κράτος, γιό νό άντι
σταθμίσουν τη ζημία τους. Ζη
τούν 1,5 έκατομ. τό χρόνο.
Πρόκειται γιό 200 οrκογένειες
φτωχών ψαράδων. ΟΙ Κυριακά
τικοι Τάϊμς τού Λονδίνου, κα
θώς καi ό Ζωολογικός Κήπος
τοϋ Λονδίνου, δπως καi τό
Μουσείο Γουλανδρή ένδιαφέρ
θησαν. 'Έτσι ή ίδιωτικη πρωτο
βου_λία συνεκέντρωσε 3.500
λίρες όπό άνθρώπους κάθε τά
ξεως. Τό χρήματα αύτό θό δο
θοϋν στους ψαράδες καi έτσι
έπi τοϋ παρόντος ol φώκιες θό
σωθοϋν.

Παλαιοντολογικές άνακα
λύψεις
Άπό τη Νέα 'Υόρκη πληρο-
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φορούμεθα δτι δύο έπιστήμο
νες έχουν .εϋρει άπολιθώματα,
τό όποία άποδεικνύουν την ϋ
παρξη, πριν άπό έκατομμύρια
χρόνια, τοϋ πρώτου ϊσως χορ
τοφάγου θηλαστικού. Τό ζώον
αύτό πιστεύεται δτι έπαιξε ση
μαντικό ρόλο στην έξάπλωση
τών άνθρώπων.
Τό ζώον αύτό, τό όποίον δέν
έχει άκόμη όνομασθη, ξαπλώ
θηκε κατό τό τέλη της Ίουρα
σίου Περιόδου και τός άρχός
της Κρητιδικής Περιόδου, δηλ.
πριν άπό 130 έκατομμύρια
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χρόνια η και παλαιότερα. ΟΙ
έρευνηται πιστεύουν δτι τό εl
δος αύτό άπετέλεσε έξέλιξιν
τών σαρκοβόρων θηλαστικών,
συγχρόνως μέ την άρχην της
έξαπλώσεως τών άνθοφόρων
φυτών. Τό ζώον αύτό προηγή
θη κατό 20 έκατομμύρια χρό
νια τοϋ πρό της άνακαλύψεως
θεωρουμένου ώς πρώτου χορ
τοφάγου ζώου. Αί άνακοινώ
σεις αύται έγιναν στό Πανεπι
στήμιο της Βαλτιμόρης, τό
όποίον έχρηματοδότησε τις έ
ρευνες.

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ

ΜΕΓΑΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δρχ. 250

1982
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Σε

φωτεινότερους
κόσμους

Χρίστος Ριζόπουλος
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ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΣ
Βαρύ πλήγμα ύπέστη 6 ΙΛΙΣΟΣ μέ τή μετάσταση τοϋ Έπιμε
λητοϋ της ϋλης του Χρίστου Α. Ριζόπουλου. Ταλαντοϋχος δημο
σιογράφος άπό νεαρός ήλικίας διέπρεψε στό έπάγγελμά του. Πο
λύγλωσσος, πολυμαθής, εύφυής, έτοιμόλογος, ηταν στην πρωτο
πορεία των πνευματικών άνθρώπων. Άπό τό 1956 συνεργασθή
καμε στενό στόν ΙΛΙΣΟ. Έγώ σόν διευθυντής, έκείνος σόν έπιμε
λητής της ϋλης. Είχα τήν εύκαιρία νό έκτιμήσω τό σπινθηροβόλο
πνεϋμα του και τήν άνιδιοτελη έργατικότητά του. Και όχι μόνον
στόν ΙΛΙΣΟ συνεργασθήκαμε, άλλό καi σέ όλλους τομείς. Ήταν
τόσο ζωντανός, πού κανείς δεν μποροϋσε νό πιστέψει πώς θό νι
κιώταν τόσο πρόωρα άπό τόν Χάροντα. Κι' ένώ περίμενα πώς
-κατά τή φυσική φορά των πραγμάτων- έγώ θ' άποχωροϋσα
πρώτος άπό τόν ΙΛΙΣΟ, ή μοίρα μέ όφησε μόνον, σέ μιό έποχή
πού δλες οί περιοδικές έκδόσεις χειμάζονται, πνευματικό καi οfκο
νομικά. Ή προσπάθεια βεβαίως θό συνεχισθη, άλλό δεν είναι εϋ
κολο νό άναπληρωθη τό κενόν πού όφησε ό Χρίστος Ριζόπουλος.
Ή κηδεία του έγινε στην Πάτρα, δπου έξέδιδε άπό τό 1951
τήν ημερήσια έφημερίδα «Ή 'Ημέρα». Πλήθος κόσμου συνόδευσε
τό σκήνωμα στην τελευταία του κατοικία. Ό 'Αντιπρόεδρος της
'Ενώσεως Συντακτών κ. 'Άγγελος Βλαχάκης καθώς και 6 παλαίμα
χος δημοσιογράφος κ. Γεώργιος Σβέτσος άπηύθυναν έπικηδείους
λόγους. Άναδημοσιεύομεν κατωτέρω τόν λόγον τοϋ κ. Γεωργίου
Σβέτσου, καθώς και όρθρον δημοσιευθέν είς τήν 'Ημέραν τοϋ κ.
Παύλου Δ. Μαρινάκη, μέ τόν τίτλον «'Ένας έλεύθερος όνθρωπος».
Μέ τόν Χρίστο Ριζόπουλο 26 χρόνια συνεργαστήκαμε στόν 1ΛΙΣΟ. Ούτε μία φορά δεν ψυχραθήκαμε..

Κ.Μ.

Ό ΙΛΙΣΟΣ κατέθεσεν εlς μνήμην του δρχ. 3.000 ύπέρ τού ΟΓκου Εύγηρlας
Συνταξιούχων 'Εθνικής Τραπέζης.
Έπlσης ή οικογένεια Κωστή Μελισσαροπούλου κατέθεσεν εlς μνήμην του
δρχ. 3.000 ύπέρ τού ΟΓκου Εύγηρίας Συνταξιούχων 'Εθνικής Τραπέζης.

Ό 'Επικήδειος τού κ. Γεωργfοu Σβtτσοu
Μιά άδρή φυσιογνωμία άποχωρίζοvται σήμερα ή δημοσιογραφία καί ή κοι
νωνία τώv Πατρών. 'Ένας ταλαντούχος τού δημοσιογραφικού καλάμου μάς φεύ
γει... Ώς παλαιός συνάδελφος τού Χρίστου Ριζόπουλου, ή ίερή στιγμή μού έπι
βάλλει vά κάμω μιά πολύ σύντομη, σφαιρική σκιαγραφία τού έκλιπόvτος.
Γεννημένος, φαίνεται, δημοσιογράφος, δπως λέμε -γιατί ή καίρια fπαλξη τής
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έφημερίδας οίστρηλατεί βασικά δσους ποθούν νά άγωνισθούν γιά τήν πρόοδο
καi γιά τό άγαθό- ό Ριζόπουλος παρουσίασε δλα τά φυσικά καί έπίκτητα προσόν
τα καί έπέτυχε στήν άποστολή του.
Πνεύμα γερό, άκαταπόνητος καί χαλκέντερος στήν έργασία, όρμητικός, μπο
ρεί νά πή κανείς ατή μάθηση, μέ πηγαία {φεση -ύσυνείδητης {ρευνας, κατέθετε,
κάθε ήμέρα, μέχρι πρό 15θημέρου περίπου, οταν τόν {πληξε τό έγκεφαλικό έπει
σόδιο, τό έντονο «παρόνιι του ατή ζωή. Δεξιοτέχνης ατή γραφίδα, άγωνιστής
άκάθεκτος, μέ συνείδηση εύθύνης τής ύψηλής άποστολής του, προοδευτικός καί
φιλελεύθερος στίς άρχές του, ύπήρξε ενας πολύ άξιόλογος κοινωνικός παράγων
στήν Πάτρα, μέ γενικώτερες προεκτάσεις.
Τόν θυμάμαι -:- αΜωστε άψευδείς μάρτυρες ει'ναι τά γραπτά του, στόν, λαμ
πρά τή μνήμη, ιιΝεολόγοιι πολύ παλαιότερα καί κατόπιν στήν έφημερίδα «Σημερι
νήιι , πού ϊδρυσε, μαζί μέ όμάδα τεχνικών τού Τύπου καί ό ί'διος διηύθυνε, στή
συνtχεια δέ, άπό τό 1951, στήν ((Ήμέρσ τών Πατρών» -:- τόν θυμάμαι τόν συνά
δελφο: νά έναλλάσση στίς ώραιες καί εύγενεί"ς άνησυχίες τού πνεύματος καί τής
καρδιάς του, μέ τρόπο δεξιοτεχνικό καί εύσυνείδητο, τό τοπικό ρεπορτάζ μέ τίς
άποκαλυπτικές άνταποκρίσεις σέ άθηναΪκές έφημερίδες, τό χρονογράφημα καί
π)ν ((Καμπ άνια» μέ τό κύριο άρθρο, τίς φιλολογικές, έγκυκλοπαιδικές καί ίατορικές
σελίδες μέ τίς ποικίλου είί5ους μεταφράσεις, γιατί ήταν καί πολύγλωσσος.
Μιά σπάνια πολυμέρεια πνευματική καί δημοσιογραφική διέκρινε τόν Χρίστο
Ριζόπουλο, πού προβάΜει, άπό τήν πλευρά αύτή, σάν παράδειγμα γιά τούς νεώ
τερους.
Τά ένδιαφέροντα τού άγαπητού Χρίστου είχαν προχωρήσει καί σέ μεταφυσι
κές άνησυχίες καί παρά τήν όποιαδήποτε φιλοσοφική τοποθέτησι7 του, πιστεύω
δτι έδικαιώθη, άκριβώς διότι έπίστευε στό 'Επέκεινα καί συνεχώς έπιζητούσε νά
διεισόύση σ' αύτό μέ άγαθή διάθεση. 'Άλλωστε, ή άπλότητα καί τό άνεπιτήδευτο
ατή ζωή του, ή άγαθότητα, πού ήταν βασικό του γνώρισμα, ή άγάπη, πού έτρεφε
στήν άντάξια σύντροφο τής ζωής του καί ή στοργή, πού συγκινητικά έκδήλωνε
ατό παιδί του, ατόν άγαπητόν :4 νδρέα, πού τού έδικαίωσε τίς προσδοκίες, άπο
τελούν καταπειστεύματα καί τού χαρακτήρος καί τής ψυχικής του καλλιέργειας.
Ευχομαι, άξέχαστε συνάδελφε, ατό γιό σου καί στή γυναίκα σου, πού συγ
κεντρώνουν δλα τά προσόντα γιά νά συνεχίσουν τό έργο, γιά τό vποίο τόσο θερ
μά τούς έγαλούχησες, καθώς καί σέ δλους τούς συνεργάτες σου στήν «'Ημέρα»,
νά δίνουν, άδιάκοπα, ζωντανό καί χρήσιμο γιά τήν κοινωνία τό ((Παρόν» άπό τό
μετερίζι, πού {θεσες σύ γερά τά θεμέλιά του.
Χαίρε.

ΕΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Παύλου Δ. Μαριν6κη

ΘΑ ΝΟΜΙΖΕΣ πώς ό Χρίστος Ριζόπουλος, ποτέ του δέν θά
πέθαινε. Παντού καί πάντα, ξεχείλιζε άπό ζωή. Ζεστός, ξύπνιος,
ένθουσιώδης, όρμητικός. 'Ένας χείμαρρος ζωής. 'Ολοζώντανος
στίς γεμάτες πάθος όμιλίες του. 'Ολοζώντανος στά ύπέροχα κείμε
νά του. 'Ολοζώντανος στίς άνθρώπινες σχέσεις του. Πάντα, ζούσε
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μέσα στην tνταση καi γιά τήv tνταση. Πώς vά πιστέψεις δτι αύτός
ό ανθρωπος θά άκινητοποιηθεί κάποτε στήv ψυχρή σιωπή τού θα
νάτου;
ΚΙ ΟΜΩΣ ό Χρίστος Ριζόπουλος πέθανε'
'Όλη αύτή ή πυρκαγιά τής ζωντάνιας, {σβησε. 'Όλη αύτή ή πυ
ρακτωμένη προσωπικότητα πάγωσε. 'Όλος αύτός ό θησαυρός τώv
γνώσεων χάθηκε. Αύτό τό ποτάμι τό πολύροο, πού παρέσυρε τά
πάντα στήv όρμή του, στέρεψε. Καί χώρεσε, αύτή ή άπέραντη, ή
διάχυτη συνείδηση, στό στενό χώρο ένός φερέτρου.
ΟΙ ΘΕΟΙ τόν είχαν προικίσει πλουσιοπάροχα. 'Εξυπνάδα, εύ
γλωπία, μνήμη, ίκανότητα έπικοινωνίας, εύστροφία, άπίθανη σω
ματική άντοχή, φαντασία, όξυδέρκεια. Καί πάνω άπ' δλα ενα εμφυ
το προσόν,· νά έκφράζεται γραπτά μέ σπάνια ζεστό ϋφος. Καί αύτά
τά ύπέροχα «τάλαντα- δέν τά {κρυψε στό χώμα. Μέ ίδρώτα καί
αίμα μιάς όλόκληρης ζωής, τά άξιοποίησε σέ θαυμαστό, σέ ύπέρ
τατο βαθμό. Βαθύς μελετητής, κάτοχος ξένων γλωσσών, φιλοσο
φικά καταρτισμένος καί φιλολογικά ένήμερος, μέ άπέραντες έγκυ
κλοπαιδικές γνώσεις, εκανε τά τάλαντά του ν' άνθίσουν καί νά
καρποφορήσουν. Καί τά ύπέταξε στην διακονία τής ύπέρτατης γι'
αύτόν ίδέας: Τής 'Ελευθερίας.
ΗΞΕΡΕ ΚΑΛΑ, δπως ελεγε ό άγαπημένος του Α vτρέ Μαλρώ,
δτι, ό 'Άνθρωπος, εχοντας τήν τιμή νά είναι 'Άνθρωπος, μόνο μέ
τήν 'Ελευθερία, εχει τό δικαίωμα νά είναι 'Άνθρωπος. Καί λάτρεψε
τήν 'Ελευθερία. Γι' αύτό νωρίς, διαπίστωσε, δτι, τά σωστά καί τά
αγια ίδανικά τής κοινωνικής δικαιοσύνης χωρίς έλευθερία, όδη
γούν καί όδήγησαν σέ μιά καινούργια τυραννία. Γι' αύτό, πολέμη
σε μέ θάρρος κάθε μορφή όλοκληρωτισμού. Γι' αύτό κάθε έλληνι
κή δικτατορία, (άπό τίς τόσες πού γνώρισαν c τόπος καί αύτός),
τόν βρήκε άδυσώπητο έχθρό της. Γι' αύτό στά χρόνια τής κατο
χής, ήταν ή ψυχή τού παράνομου τύπου στην πόλη μας. Γι' αύτό.
στίς φρικτές ήμέρες τού έμφυλίου πολέμου καί στά μετέπειτα δύ
σκολα χρόνια, στάθηκε δχι μόνο πρόμαχος τών ελευθέρων θε
σμών, άλλά καί συμπαραστάτης πρόθυμος καί άνιδιοτελής κάθε
κυνηγημένου. Κάθε άδικημένου.
Γι' αύτό, τούς τελευταίους καιρούς, δυσπιστούσε στίς μεγαλό
στομες διακηρύξεις κι' εμενε πιστός στην άνθρωπιά καί στην γονι
μότητα τής (εστω όριακών δυνατοτήτων), κοινοβουλευτικής δημο

κρατίας.
ΑΚΟΜΑ, αύτή του ή λατρεία γιά τήv 'Ελευθερία, ήταν τό κ�ει
δί πού ελυνε τίς άπορίες πού δημιουργούσαν, σέ δσους τόν είχαν
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ζήσει, οί μεταφυσικές του άγωνίες. 'Αναρωτιόσουν: Πώς -σύτός ό
τόσο μορφωμένος, ό άκαταπόνητος ερευνητής, ό στέρεος όρθο
λογιστής, ό παθιασμένος άνατόμος σκέψεων καί καταστάσεων,
διακατέχεται άπό τόσο εντονες, μεταφυσικές άνησυχίες; Ή άπάν
τηση βρισκόταν ατό άπόλυτο τής πίστης του στήν 'Ελευθερία. Δέν
ffθελε καί δέν μπορούσε νά πιστέψη πώς αύτό τό ύπέροχο ον, ό
ανθρωπος, εχει σάν μοίρα καί σάν τέρμα, τήν σκοτεινή σκλαβιά
τής βιολογικήςάποσύνθεσης, ατά βάθη τά ψυχρά ένός τάφου. Δέν
ffθελε καί δέν μπορούσε νά πιστέψη, πώς πέρα άπό τόν τάφο,
δέν άπλώνονται γιά τήν άφθαρτη συνείδηση, άπέραντοι, οί χώροι,
μιας καινούργιας 'Ελευθερίας, άπόλυτης καί αίώνιας.
ΜΙΑΝ ΟΛΌΚΛΗΡΗ ΖΩΗ, ύπηρέτησε πεισματικά τό ύπέρτατο
ίδανικό τής :Ελευθερίας. Ποτέ δέν δίστασε νά διακηρύξη τι πί
στευε πώς ήταν σωστό. Ποτέ δέν δίστασε νά χτυπήση, μέ τά εύ
τι τού (J)αινόταν ψεύτικο; σά
θύβολα καί φαρμακfρά βέλη του,
πιο, αδικο, άπάνθρωπο. 'Έτσι, πίκραινε πολλές φορές καί ξάφνιαζε
τούς φίλους του. Ταυτόχρονα δμως, τούς προβλημάτιζε, βαθειά.
Τούς εκανε νά σκεφθούν, νά λογαριάσουν, νά ξανακοιτάξουν. Πο
τέ του δέν ύπήρξε ό πονηρός άπολογητής, πού προσπαθεΓ νά κα
λύψη καί νά θολώση. Φώτιζε τίς σκέψεις καί ξυπνούσε τίς συνει
δήσεις. 'Έστω κι' αν αύτό πολλές φορές τού κόστιζε άκριβά...
ΤΩΡΑ, ό Χρίστος Ριζόπουλος εφυγε άπό κοντά μας. Δέν θά
ξαναθαυμάσουμε τήν βαθειά σκέψη του. Δέν θά χαρούμε τό χιού
μορ του. Δέν θά μας συνεπάρη τό σπινθηροβόλο πνεύμα του.
'Ακόμα, τά καινούργια προβλήματα πού ή συνεχιζομένη ζωή κάθε
μέρα δημιουργεϊ δέν θάχουν τόν βαθύ άνατόμο τους.
Οί καινούργιες καταστάσεις, δέν θαχουν τόν πανέξυπνο καί ·
άδέσμευτο σχολιαστή τους. Γιά δσους δμως τόν εζησαν θά μένει
ή ίκανοποίηση καί ή παρηγοριά πώς γνώρισαν καί πλησίασαν εναν

ο,

ο,

ελεύθερο ανθρωπο.
Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Σ υ ν εδ ρ ιά σ ει ς Σ τ οώ ν
Στοά
Στοά
Στοά
Στοά
Στοά

'Αθηνά: α· καί γ· Δευτέρα τού μηνός
'Ήλιος: κάθε Τρίτη
Άρτεμις: κάθε Πέμπτη
Έλευθ. Σκέψις: α· καί γ· Παρασκευή τού μηνός
'Αλκυών: β' καί δ' Παρασκευή τού μηνός
'Ώρα 8 μ.μ. άκριβώς
Στοά Θεσσαλονίκης «Πυθαγόρας)): Εύ. Ψαράς, 265-042
Στοά Βόλου «Έλευθερίω): Γ. Κουκουβίνος, 24-094
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Μεταξύ μας
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γραφεία τοϋ « Ίλισοϋ», Δρα
γατσανίου 6, όροφος 6ος, (Πλατ.
Κλαυθμώνος), είναι άνοικτά καθημερι
νώς πλήν Σαββάτου, 9 - 12.30 π.μ.
Τηλ. Γραφείων 3246.837.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλοϋμεν, άποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν η τραπεζικήν έπιταγήν εlς
τήν διεύθυνσιν: «Κωστήν Μελισσαρό
πουλον, Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας,
122». Άποστολαί μέ τραπεζικός έντο
λάς μός δυσκολεύουν.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη άποσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συvδρομητάς μας, έπεστράφησαν
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: <ψετώκησε» η «άγνωστος». Παρα
καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν νά
τούς είδοποιήσουν η νά μός δώσουν
τάς διευθύνσεις των:
ΑΘΗΝΩΝ
Έμμ. Άγαθάκης, Άλ. Διάκου 1Ο, Ψυ
χικό
Μαρία Βοκνό, Φιλασίων 33, Πετράλω
να
Δημ. Δοκόπουλος, Κασσαβέτη 3
Γεωρ. Ζούγρης, Κρόνου 35, Π. Φάλη
ρο
Κυρ. Θεολόγου, Δράκου 20, Καστέλα
Νικ. Κορτέσης, 'Αλικαρνασσού 13, Ν.
Σμύρνη
'Αλ. Μπενάκης, Καρ. Σερ βίας 12-14
Θεμ. Παπασωτηρίου, Άγ. Φιλοθέης
34, Φιλοθέη
Εύ. Πετρουλάκης, Χρυσ. Σμύρνης 61
Ίω. Ρόζος, Β. Δίπλα 12
Μαρ. Ταμπουράκη, Κέας 1 8
Γ. Φωτόπουλος, Κυψέλης 97

ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Στ. 'Αποστολίδης, Σμύρνης 11, Δράμα
Ίω. Γιάκος, Γρηγορίου Ε' 7, Δράμα
Βασ. Ίωαννίδης, Ρούσβελτ 61, Δράμα
Σπ. Κοντακίτης, Ύφαντουργίου 69,
Πάτραι
Βλ. Μάρκος, Βαλαωρίτου 4, Λαμία
Σοφ. Μουρατίδου, Αlγίνης 13, Θεσ/κη
Άλ. Μπρουσκάκης, Πολύστυλο, Καβά
λα
Βασ. Παπαδόπουλος, 28 'Οκτωβρίου
5, Θεσ/κη
Νικ. Σγουρόπουλος, Post Restante,
Θεσ/κη
Ίω. Σιφοδασκαλάκης, Μιλογιάννη 21,
Χανιά
Χρ. Σταυρόπουλος, Παπαπούλου 68,
Σερραι
Νικ. Τσαρτιλίδης, Δ. Γούναρη 24, Δρά
μα
Χαρ. Τούλας, Τράπεζα 'Ελλάδος, Βόλος
Ant. Vlassopoulos, Toronto
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗιΝΟΝ ΒΙΟΝ
Τα�ία Βλαχούτση, Θεσ/κη
Κ. Κασιμάτη, Βόλος
Ίω. Λελέκης, Κάλυμνος
Σπ. Μουσούρης, 'Αθήναι
Γεωρ. Πασσός, 'Αθήναι
Δημ. Πετρίδης, Καβάλα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ»
Άλεξανδρούπολις: Έλ. Γιαννώτας
Βόλος: Γ. Κουκουβίνος
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλής
Ήράκλειον: Λ. Κουντής
Θεσ/νίκη: Εύ. Ψαρός, Βιβλιοπωλείον
'Ιπποδρομίου 10, τηλ. 265.042
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ))
τής Θεοσοφικης 'Εταιρίας έν 'Ελλάδι
Δραγατσανίου 6 - 'Αθήναι
'Εκδότης Διευθυντής: ·
Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος
Πλατ. 'Εθνικής Τραπέζης 3. Φιλοθέη
Τιμή τεύχους Δρχ. 80
'Ιανουάριος - Φεβρ. 1982
'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης
Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης
Καλαμάτα: Π. Γκλεγκλές
Κέρκυρα: Κ. Άγιούς
Κομοτινή: Ίω. Σαμουρκασίδης
Λαμία: Κ. Φολίδας
Λάρισσα: Βασ. Παπαζήσης
Μυτιλήνη: Άρ. Άρμούντας
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου
Χανιά: Βασ. Σπυριδάκης
'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος
Λεμεσός: Άντ. Στυλιανού
Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλής, Π. Δεκατρής
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Μέ τή σειρά λήψεως)
Άννα Δερέκα: Δυό φορές λέν τήν
άλήθεια η ό σπόρος τού καιρού
(ποιήματα). 'Αθήνα 1981.
Νανά
Κοντού:
Μεταρσιώσεις
(ποιήματα). 'Αθήνα 1981.
Σταύρος Βασαρδάνης: 'Ολίγα «Αισχύ
λος, Σοφοκλής, Εύρυπίδης). Βόλος
1980.
Γιάννης Σπανόπουλος: Δέκα «έμπι
Άθήνα
στευτικά))
διηγήματα.
1981.
Ίω. Βασιλείου: Χαρούμενη Δύση. Βιβλιοπωλείο 'Εστία.

Χρυσούλα Βαρβέρη-Βάρρα: Προβλη
ματισμοί καi όραματισμοί. 'Αθήνα
1980.
Σαράντος Παυλέας: Μνήμη τών διακο
σίων δικαίων τών σκοτωμένων
στό Σκοπευτήριο τής Καισαριανής.
Θεσ/κη 1982.
Ροης Παπαγγέλου: "Ονειρα. 'Αθήνα
-1982.
Δημ. Άετουδάκης: 'Ιησούς (ποιητική
παρουσίαση). 'Αθήνα 1982.
'Ομοσπονδία Ρουμελιωτών 'Ελλάδος:
Τρείς 'Ομιλίες, τιμητικό άφιέρωμα
ατόν Πόνο Ί. Βασιλείου.
Γιώργος ΒλαχοδημητρίΊκος: Ό 'Έλλη
νας ό Πρώτος (ποιήματα). 'Αθήνα.
Γιάννης Σπανός: Κυπριακή Λογοτεχνία.
"Αγγελος Καρούσος: Σημερινότητες
(ποιήματα). 'Αθήνα 1981.
Άνδρ. Παπαβασιλείου: ΕύθύμιοςΒίοςΊωάννης
Ζυγαδινός.
Συγγραφαί. Λευκωσία.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ό Κόσμος τής Ψυχr,ς (Μάι'ος-Αϋγ.)
'Ηπειρωτική 'Εστία (Ίουλ.-Αϋγ, Σεπτ.Όκτ.)
Τριφυλιακή 'Εστία (Αϋγ.-Όκτ.)
'Ανοιχτοί 'Ορίζοντες (Όκτ.)
Κρητική 'Εστία (Σεπτ.-Όκτ.)
'Ελεύθερη Σκέψη (Όκτ.-Δεκ.)
Προβλήματα (Όκτ.-Δεκ.)
Σταθμοί (Νοεμ.-Δεκ.)
Σύγχρονη Σκέψη (ΔεL)
Προσανατολισμοί (Δεκ.-Γεν.)
Γιόγκα (Δεκ.-Ίαν.)
Χρονικά (Δεκ.-Ίαν.)
Περιοδικό 'Ελληνίδων Βορ. 'Ελλάδος
( Ίαν.-Φεβρ.)
Ό Φυσιολάτρης (Ίαν.-Φεβρ.)
Λαογραφική Κύπρος (Γεν.-Δεκ. 1982)

Βιβλία Krishnamurti
Στα ποδιο rού Διδασκάλου Ιέκδ 'g55ι
Εκλογαι ω,ο τόν Κρισναμοιιρ ΙΚ. Μελισσαροπούλου)
Ό Κρισναμούρτι γιι1 1όν Διuλογισμά (Κ Μελισσαροπούλου)
Έκπαiδευσι καί σημασία ζωης
'Ελευθερία
ή όρχr κα τό τέλος
Στοχασμοί πάνω στή ζωη (Α σειριΊ)
Στοχασμοι πάνω στή ζωή (8' σεψά)
Στοχασμοι πανω στή ζωή ΙΓ' JE ρά)
Ομιλίες στιiν Ευρωπη
Στή σιγή 100 Νού
Ή άναγκαιότητu τ., όλλuγης
Τό πέταγμα τού άπού
Τά πρώτα βήματα της μάθησης

1953
1954
1956
1958
1960
1967
1970
1970
1971
1975

80
150
80
150
300
300
300
350
250
200
200
200
300

--------------------------------

Έγγράψετε νέους συνδρομητας
Συνδρομη 1982 δρχ. 400 έξωτερικού $ 12
άεροπορικώς $ 20
<ς'Ε π ι λ ο γα f» ΙΛΙΙΟΥ
Α' Τριετίας 1956-1957-1958
Β · Τριετίας 1959-1960-1961
Γ Τετραετίας 1962-1965
έκάστη χρυσό�ετη πρόc; δρχ. 300
Αί συνδρομοι η άντιτιμον βιβλίων να άΓ'οστέλλωντa, uέ ταχc "ιρnι.,ικήν 'Ί τρα
πεζικήν έττιταγήν όχι μέ έvτολήν έη' όνυματι Κιι,στη ΜΕλισσ�1ροπούλου ΙΛΙ
ΣΟΥ Δραγατσανίου 6 Αθηνας 122.

η

ΧΡΙΣΤΟΥ Α ΡΙΖΟΠΟΥι\ΟΥ
Βασικές πληροφορίες περi Τεκτονισμού
καi τό «περιβόλι» τού Αντιτεκτονισμοϋ στό βιβλιο:
ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ. 200.
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