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�Η �Αγνώριστη
Ποιό είναι τούτη
Πού κατεβαίνει
Άσπροεντυμένη
Όχ τό βουνό;
Τώρα πού τούτη
· Η κόρη φαίνεται
Τό χόρτο γένεται
"Ανθι όπαλό·
Κι' εύθύς άνοίγει
Τό ώραία του κάλλη
Kai τό κεφάλι
Συχνοκουνεϊ·

Κι' έρωτεμένο,
Νό μη τό άφήση,

Νό τό πατήση
Παρακαλεί.
Κόκκινα κι· όμορφα
'Έχει τό χείλα,
Ώσόν τό φύλλα
Της ροδαριάς,
'Όταν χαράζη
Καί ή αύγούλα
Λεπτη βροχούλα
Στέρνει δροσιάς.
Καί τών μαλλιώνε της
Τ ώραίο πληθος
Πάνου στό στηθος
Λάμπει ξανθό·
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"Εχουν τό μάτια της
Όπού γελοϋνε
Τό χρώμα ποϋναι
Στόν ούρανό.

Ποιό είναι τούτη
Πού κατεβαίνει
Άσπροεντυμένη
Όχ τό βουνό;

�Η Ξανθούλα
Την είδα την Ξανθούλα,
Την είδα ψες άργά,
Πού έμπήκε στη βαρκούλα
Νό πάη στην ξενιτιά.

Σ' ό_λίγο, σ' όλιγάκι
Δεν ηξερα νό πώ
"Αν έβλεπα πανάκι
'Ή τοϋ πελάγου άφρό·

Έφούσκωνε τ' άέρι
Λευκότατα πανιά,
Ώσόν τό περιστέρι
Πού όπλώνει τό φτερά.

Kai άφοϋ πανί, μαντίλι
Έχάθη στό νερό,
Έδάκρυσαν ol φίλοι,
Έδάκρυσα κι· έγώ.

Έστέκονταν ol φίλοι
Με λύπη, με χαρά,
Kai αύτη με τό μαντίλι
Τούς άποχαιρετά.

Δεν κλαίγω τή βαρκούλα,
Δεν κλαίγω τό πανιά,
Μόν' κλαίγω τήν Ξανθούλα,
Πού πάει στήν ξενιτιά.

K'ai τό χαιρετισμό της
Έστάθηκα νό ίδώ,
Ώς πού ή πολλή μακρότης
Μοϋ τόκρυψε καi αύτό.

Δεν κλαίγω τή βαρκούλα
Με τό λευκό πανιά,
Μόν' κλαίγω τήν Ξανθούλα
Με τό ξανθό μαλλιά.
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ
Άφιερώνεται στό μεταφυσικό φιλόσοφο
όείμνηστο Χρήστο Α. Ριζόπουλο
"Αφηγητής: Πίσω άπό τiς Ιπτάμενες Ναζιστικές βόμβες V 2 πού έ
πεσαν στό Λονδίνο ύπηρχε μιό σειρά τριών χιλιάδων νεκρών καi
πολλών χιλιάδων τραυματιών. Ποτέ δεν ύπήρξαμε άνθρωποι, κα
νένα φανάρι τού Διογένη δέ θά 'βρισκε ποτέ στόν πλανήτη μας
εναν άνθρωπο μέ τιμιότητα, ποτέ κανένα φανάρι τού Διογένη δέ
θ' άνακάλυπτε ποτέ έστω κι ενα ούσιαστικό Χριστιανό. Μέσα
στην έπίγεια σωβινιστική μας άθλιότητα, δν άνακαλύπταμε έστω
κι ενα πραγματικόν άνθρωπο, θό ηταν σό ν' άνακαλύπταμε μιό
καινούριαν ήπειρο. Ό σύγχρονος άνθρωποειδης είχε λιγότερη
άξία καi κοστολόγηση πολύ κατώτερη κι άπ' ενα πανέξυπνο πει
ραματικό ποντίκι μέσα στό πειραματικό κλουβί του τό περιποιη
μένο. (Πολύ έπαιζε τό ποντίκι μέσα στό κλουβί του κι είχε τό
παιχνίδι του μιό ξεγνοιασιά κομψή).
Μιά φωνή: Φωνάζαμε, εϊμασταν σκοτωμένοι, μη μας σκοτώνετε
ξανά. Μό έμείς σκοτώναμε μιό φορά καi πολλές φορές τό πολε
μικό φαριά μέ τό ξέφρενα χλιμιντρίσματά τους _καi τούς σημαιο
φόρους δλους δπου όφηναν τό τελευταίον αiμα τού σαλπίσματός
τους μέσα στή σκοτωμένη πολεμική τους σάλπιγγα.
'Άλλη φωνή: Φωνάζαμε μην καταστρέψετε τiς ρίζες μας, γυρίζετε
· στίς ρίζες σας. Λέγαμε στό μικρό παιδιά νό μην κόβουν τό λου
λούδια μέ τη ρίζα τους, γιατί ή ρίζα είναι γέννηση, τό σκοτάδι εί
ναι γέννηση. Εϊμασταν καi 'Αλεξανδρινοί έπιστήμονες μέ τόν 'Ή
ρωνα τόν πρώτον έπινοητη τού τραίνου, μέ τόν 'Αστρονόμο τόν
'Αρίσταρχο τό Σάμιο μέ τό ηλιοκεντρικό Σύστημα. Δεν έπρεπε
ποτέ νό λησμονήσουμε πώς εϊμασταν καi 'Αλεξανδρινοί.
"Αφηγητής: (Δεν πιστεύαμε πώς ό θάνατος ηταν μιό μεγάλη μας
μοναξιά δπως ή ζωή μας ηταν) Πολλές νύχτες περπατούσαμε άπό
πολυ στενό μονοπάτια καi κάτω στό βάραθρο άκούγαμε τόν ίiχο
άπό τό κύλισμα τών ύδάτων γεμάτων αύτάρκεια καi άπάθεια. Λί
γο δν πατούσαμε άδέξια, μας περίμενε τό βάραθρο. Ίσως μας
τρόμαζεν ή νύχτα, ίσως μας προστάτευεν ή νύχτα, γιατί δε μας
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έδειχνε τούς γκρεμούς μας. Τότε δεν εϊχαμε τίποτε νά χάσουμε,
αν σκοτωνόμασταν. "Αν ζούσαμε σ' ενα χωριό της 'Άπω 'Ανατο
λής, με τά ριζοχώραφα καί τά μπαμπού, μπορεί νά 'χαμε κουρτί
νες άπό πομπού πλεγμένες στά παράθυρά μας. Μά έμείς δεν ζή
σαμε ποτε σε οiκογενειακά σπίτια καί σε οiκογενειακά παράθυ
ρα, γιά νά 'χουμε κουρτίνες, γιά νά ξέρουμε τί θά εiπεί νά 'χουμε
κουρτίνες. Κι' αν εϊχαμε κουρτίνες, ποτε δεν τίς προσέξαμε. Ή
ταφή μας γνώρισε τό στομάχι τού όρνιου καί τού τσακαλιού. Λέ
νε πώς σήμερα άρρωστήσαμε τη θάλασσα κι άκούσαμε δτι συγ
κροτείτε συνέδρια γιά την ύγεία τών θαλασσών.
Χοpος άπο φωνές: Μάς είπαν: 'Έχετε θάρρος καί θά δέσετε 'τiς
νύχτες τών όδυνών σας, γιά νά μη μεθούν oi Κύριοι της μαχαί
ρας με τό αiμα τών άθώων μητέρων καi παιδιών. Κι εϊπαμε νά
γυρίσουμε πίσω, νά γίνουμε προϊστορικοί άπολίτιστοι κι όχι προϊ
στορικοί πολύ πολιτισμένοι, νά γίνουμε άνθρωποι της συλλεκτι
κής έποχης χωρίς θαύματα καί δόγματα, νά χρησιμοποιούμέ τό
άκατοίκητο κοχύλι της θάλασσας σά λάμπα καi σάν κοχλιάριο καί
σά δοχείο καi σά στολίδι στά μαλλιά καi στά στήθη τών γυναι
κών μας καi σά νόμισμα χωρίς ν' άποτυπώνουμε πάνω του την
προτομη τών δημίων μας. 'Όχ ι , ά ρ ν ι ό μ α σ τ α ν α ύ τ ό ν τ ό ν
π ο λ ι τ ι σ μ ό μ α ς π ο ύ μ ε τ α μ ό ρ φ ω ν ε τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο σ'
ε ν α οίκ τ ρ ό μ η χ α ν ι κ ό π α κ έ τ ο .
Μιά φωνή: Πού είναι τό χέρι μου τό δεξί; Πού είναι τό χέρι μου
τό άριστερό;
'Άλλη φωνή: Πού είναι τό πόδι μου;
'Άλλη φωνή: Γιατί μού πήρατε τό κεφάλι καi τό σώμα μου σπαρ
ταράει σάν ψάρι έξω άπό τό νερό;
Ή φωνή: Σοβαρες καi φιλάνθρωπες έξυπνες Κυρίες μας βόμβες
πολύ καλά μάς διαμελίζετε, μάς κατακρεουργείτε πολύ άνώμαλα .
δμως, γενναίες καi φιλάνθρωπες Κυρίες μας βόμβες δλων τών
εύφυών Διαμετρημάτων, έμάς τiς γυναίκες καi τά παιδιά καi τούς
γέρους καi τά μικρά τά τρομαγμένα κοριτσάκια πολύ άτακτα δια
σκορπίζετε τά μέλη μας.
Κοpυφαlα φωνή: Καταργείστε αύτόν τόν πολιτισμό, τό δολοφονι
κό πολιτισμό καταργείστε τον. 'Απελπιστήκαμε πολυ, άπελπ.ιστή
καμε άπό τό φιλάνθρωπο, τόν αiματηρό, τόν άρπακτικόν αύτό
τόν ξένο γιά μάς πολιτισμό μας. 'Απελπιστήκαμε πολι) καi θά τόν
καταργήσουμε.
Ί
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�Ελένη
Άπό τό φώς λυγίζω καθώς κυματιστό άνασαίνεις
τiς μυροβόλες αϋρες πού βιαστές της 'Άνοιξης
μέ . σπασμούς έμψυχώνουν την καλλίπυγη χώρα
τή γερμένη μέ σκιρτήματα λιγοθυμιάς στην όκρολιμνιό
σέ ώρα ήλιόχαρη νό φλογοδέρνει τή γύμνια της.
Τό φώς μέ έρυθροπόρφυρα σαλεύει κύματα
στό πρόσωπό σου καi μιόν έναρμόνια δύναμη
γενοβολά στό μάτια σου Άρχάγγελους πυρός.
Τούς πυρσούς βαπτίζοντας σέ κίτρινους ηλιους
χιλιάδες μικρούς ηλιους κυκλωμένους στό βλέμμα σου
μέσα σέ πράσινη εύδία καi γαλανή άναμονή
λευκαίνουν τούς στεναγμούς έρωτευμένων γλάρων.
'Ώρα μυροφόρα σύνευγη τών μακάρων
άνυμέναιη καi σιωπηλή την παρθενία αναζητάς
στόν άκύμαντο φλοίσβο πού άναμετράει
μέ τόν ϊδιο παλμό τή μουσική της CRAIOVA
έκείνης πού άνάλυωσε μέ δάκρυ καi άσμα χαράς
τόν πρώτο αχό της έφηβίας σέ έπος τού κορμιού.
'Ένα DOINA* γιό τή μέθη τών κατοπινών καιρών...
Καθαρμένη στό άπλετο φώς φίλτρο άλχηpικό
συνάζεις τούς ϊσκιους άνθισμένων τριανταφυλλιών
στεφάνι γιό νό πλέξεις στiς πυρόξανθες ξωθιές
πού άναδεύονται στό τρεμούλιασμα τών καλαμιών
μέ προμαντεύματα άκατάληπτα καi ρίγος προφητικό.
Σέ έλλειπτική τροχιά γοητεύεις τiς άντιδράσεις
γιό νό γονιμοποιήσεις τή μήτρα της ζωης
μέ κάλλος, είρήνη, πάθος καi άστροπελέκι
θεόμορφη νύμφη στόν άγυρμό τών άστεριών
λευκή νό συναντήσεις την άλώβητη ψυχή σου.
Κολυμβήθρα της φωτιάς της λίμνης τό νερό! ...
Μή διαχέεσαι άλλο σέ πεντάλφες φωτός
τi κατακαίει τούς άνήμπορους ή άρνηση
τών βράχων νό δεχτούν τό μακρύ βουητό
* ΟΟΙΝΑ: Ρουμάνικο δημοτικό λυρικό τραγούδι.
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πλήθους μανιασμένου σέ άντίγνωμο χρησμό.
Άστέρι μείνε, έξάκτινο σ· ενα κύκλο
άτέρμονο καi όλόμεστο στiς ψηλές δειράδες
κι άκόμη άπόδιωξε τό μακρυνό ζόφο
μέ όλόγυμνο τόν όμφαλό άπό τ' άλώνι της σελήνης
για να ίδοϋν τη στcφένια στιλπνη σάρκα
οί άναφείς τών πλανητών καi είσπηδήσουν
στό χάος γλυκονανούρισμα τών μητέρων
ερμα για τiς άνάρδευτες έλπίδες τών κοριτσιών
καi έριδα έράσμια για τούς άντρειωμένους ...
Μυριοχάριτη, άγριοκουτσουπια όλάνθιστη, τρέμεις
όλόκορμη καi γέρνεις την εύαίσθητη ίσορροπία
μέ ίώδεις συσπάσεις στό χέρι τοϋ Μάη.
Τό βήμα ελκει καi άπωθεί την ταραχη τών φρενών
καi σφαδάζεις άνικανοποίητη στην έρημιά σου!
"Αμέρωτος έρχομαι καi μέ φαλλόμορφη ίσχύ.
Πάνω της λικνίζεσαι καi μέ μανία ταλαντεύεσαι
τοξόσχημη καi στέρεη να στηθείς γέφυρα
ή άγάπη να διαβεί τροφός καi χάδι της ψυχής...
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CH φιλοσοφία τών Στωϊκών
(συνέχεια άπό τό προηγούμενο τεύχος)
Άντιλήψεις τών Στωϊκών πε
ρi Θεών: Ή άρχαία έλληνική
θρησκεία εχει γενικώς κατηγο
ρηθεί ώς πολυθεϊστική καi εί
δωλολατρική. 'Όμως άπό τήν
μελέτην τών άρχαίων · Ελλήνων
φιλοσόφων βλέπομε δτι κανείς
άπό αύτούς δεν έδίδαξε ποτέ δ
τι πολλοί θεοi έδημιούργησαν
τόν κόσμο. Τό έναντίον μάλιστα
δλοι τους έπίστευαν καi έδίδα
ξαν δτι μία είναι ή άρχή τής δη
μιουργίας. 01 πολλοί θεοi τής
δημώδους πίστεως είναι μόνον
άλληγορίαι φυσικών δυνάμεων
καi έκφράζουν τόν lva Λόγον
κατά διαφόρους έκδηλώσεις.
'Επειδή έγνώριζαν δτι τό (Ίνεύ
μα έξελίσσεται διαρκώς καi
φθάνει είς καταστάσεις άνωτέ
ρας τής άνθρωπίνης, έδέχοντο
δτι ύπάρχουν πολλαi πνευματι
καi διαβαθμίσεις, δηλαδή η
ρωες, δαίμονες ημίθεοι Θεοί.
'Αναλογία τής πίστεως αύτής δ
μως ύπάρχει καi είς τόν Χρι
στιανισμόν πού πιστεύει είς τήν
ϋπαρξιν 'Αγγέλων καi 'Αγίων.
'Από τά διασωθέντα άπο
σπάσματα τών Στωϊκών βγαίνει
τό συμπέρασμα δτι δεν ησαν
ύλισταί, δπως άπό πολλούς έ
χουν χαρακτηρισθεί, άλλό έπί
στευσαν στήν ϋπαρξη 1 Θεού, ό
όποίος φροντίζει διά τάς τύχας

τών άνθρώπων. 01 Στωϊκοi
θεωρούν ώς άρχήν τής φύσεως
τόν Δία, διότι δπως λέγει καi ό
'Ορφεύς «ό Ζεύς κατέπιε τόν
Φάνητα» καi εγινε κύριος δλων
τών δυνάμεων καi τών λειτουρ
γιών τής Φύσεως. Ό Κλεάνθης
είς τόν ϋμνον του πρός τόν Δία
γράφει: «Δία, τής φύσεως άρ
χηγέ, 'Εσύ πού τά πάντα μέ τό
Νόμο κυβερνός... » καi τελειώ
νει τήν προσευχή αύτή ζητών
τας άπό τό Θεό νά σώζει τούς
άνθρώπους άπό τήν άμάθεια
πού τήν θεωρεί τό χειρότερο
κακό καi νά τούς χαρίζει τή
γνώμη τή δική του πού <ψ' αύ
τήν τά πάντα μέ δικαιοσύνη κυ
βερνα» καi ζητεί, έμείς ο1 άν
θρωποι, νά είμεθα αξιοι νά δο
ξάζουμε τά εργα τού Θεού
άδιάκοπα: «άφού, οϋτε γιά τούς
άνθρώπους ύπάρχει όλλη τιμή
μεγαλύτερη, οϋτε γιά τούς
θεούς, παρά νά δοξάζουν τόν
αίώνιο κοινό Νόμο».
Ό Ζήνων ελεγε δτι δεν πρέ
πει νά κτίζωνται Ιερά, διότι ό
θεός πρέπει νά λατρεύεται όχι
μέσα σέ ναούς, άλλά μέσα
στήν ψυχή τών άνθρώπων
«άπρεπες τό προσεύχεσθαι καi
γονυπετείν πρό τών είδώλων,
διότι ό Θεός προτιμό άντi θυ
σιών καi τελετών, βίου όγνότη-
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τα καi άνυπόκριτον εύσέβειαν».
Kai ό 'Επιφάνειας είς τό «Κατά
τών αiρέσεων, 111 βιβλίο του
(2,9) γράφει: «Ζήνων ό Κιτιεύς
ό Στωϊκός εφη: «μη δείν θεοίς
οίκοδομείν ίερά, άλλ' εχειν τό
θείον έν μόνψ τψ νψ». 'Έτσι ό
ί'διος αύτός ό Πατηρ της 'Εκ
κλησίας 'Επιφάνειας καταρρί
πτει την άποψιν δτι ή φιλοσο
φία τών Στωϊκών είναι ύλιστική.
Kai ό Στοβαίος άναφέρει δτι
κατά τόν Ζήνωνα «τάς πόλεις
δείν κοσμείν ούκ άναθήμασιν,
άλλό ταίς τών οiκούντων άρε
ταίς». Ό 'Επίκτητος ύμνεί τόν
θεόν καi την θείον πρόνοιαν
«ταύτα μόνα έστiν εργα έφ'
ήμών της προνοίας; καi τiς
έξαρκεί λόγος όμοίως αύτά
έπαινέσαι; εi γάρ νουν εϊχομεν,
άλλο τι εδει ήμός ποιείν καi
κοινθ καi Ιδίι;ι η ύμνείν τό θείον
καi εύφημείν καi έπεξέρχεσθαι
τάς χάριτος...». Ό Μαρ. Αύρή
λιος όμιλών περi θεών λέγει:
«Τά τών θεών προνοίας με
στά... πάντα έκείθεν ρεί... σώ
ζουσι δέ κόσμον...» (11,γ'). Ό
'Επίκτητος, δταν κάποιος τόν
έρώτησε πώς μπορούμε νά πει
σθούμε δτι ό θεός είναι εiς θέ
σιν νά παρακολουθεί τούς άν
θρώπους, άπήντησε: «Τίποτε
δέν διαψεύγει άπό την άντίλη
ψιν τού θεού, άφοΟ δλα είναι,
άλληλένδετα εiς τόν κόσμον, τά
έπίγεια μέ τά ούράνια. Kai δ
πως δλα τά πράγματα μέσα στη
Φύση ύπόκεινται στη θέληση
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τού θεού (ύπό την εννοιαν τού
φυσικού Νόμου) ετσι καi ή iδι
κή μας ψυχη πού είναι ένωμένη
μέ Αύτόν καi άποτελεί μέρος
ΑύτοΟ, γίνεται άντιληπτη άπό
τόν θεόν, διότι κάθε κίνησίς
της είναι καi iδική Του κίνησις».
Ό 'Επίκτητος πάλιν είς τό
«έγχειρίδιον» (31, 1) γράφει δτι:
«Οί Θεοi είναι όντα πού διοι
κούν τόν κόσμο μέ καλωσύνη
καi δικαιοσύνη· καi έπομένως
έμείς όφείλομε νά ύπακούωμε
είς αύτούς, δηλαδή· νά άκολου
θοΟμε τόν φυσικό Νόμο, νά δε
χώμεθα χωρίς διqμαρτυρία δσα
μός έπιβάλλουν καi ποτέ νά μη
κατηγορήσουμε τό θείον δτι
μός άμελεί».
ΟΙ Στωϊκοi είχαν την γνώμη
δτι ό άνθρωπος όφείλει «συζείν
θεοίς» καi ό Μαρ. Αύρήλιος
έξηγεί τό ρητόν τους αύτο καi
λέγει δτι «πρέπει ό άνθρωπος
. νά είναι εύχαριστημένος μέ
έκείνα πού τού χαρίζουν oi
θεοί, καi νά πράπει δσα θέλει
ή θεϊκη δύναμη πού στόν καθέ
να μας, προστάτη καi όδηγό, έ
δωσε ό Ζεύς, άπόσπασμα τού
έαυτοΟ του. Ή δύναμη αύτη εί
ναι τού καθενός ό νους καi ό
όρθός λόγος». Αύτό δμως δέν
είναι συμβίωσις μέ τούς θεούς.
Φαίνεται δτι οί Στωϊκοi δέν η
σαν μεμυημένοι καi δέν ησαν
σέ θέση νά δώσουν άκριβέστε
ρη καi βαθύτερη έρμηνεία τού
ρητού. 'Ενώ άπό δσα γνωρίζο
με άπό τόν Πλάτωνα, τόν Παρ-
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μενίδη καi τούς παλαιούς φιλο
σόφους, καθώς καi άπό τάς πα
ραδόσεις περi τού Νουμά Πομ
πηλίου, τού Μίνωος, τών Νυμ
φολήπτων καi άλλων, βρίσκαμε
την πραγματική έννοια τού ρη
τού: «συζην θεοίς» δτι δηλαδή
ό άνθρωπος ό όποίος έφθασε
είς τό άκρότατο δριο της έξελί
ξεως τού Πνεύματος, έπάνω
στη Γη, έκδηλώνει θείας ίδιότη
τας καi τότε ζη διπλή ζωήν.
Ζεί έδώ ώς άνθρωπος, άλλό καi
είς τόν Πνευματικόν κόσμον,
μαζi μέ τά τέλεια πνεύματα, ώς
Πνεύμα*.
Είς τάς άπορίας καi τά έρω
τήματα πού μπορεί νά έχει κά
θε άνθρωπος γιό τiς δυστυχίες
καi τiς κακοδαιμονίες τού βίου,
ό 'Επίκτητος δίδει την άπάντη
ση δτι ό άνθρωπος όφείλει μέ
τό λογικόν του νό δεχθεί καi νό
χρησιμοποιήσει δσα τού έδό
θησαν στόν κόσμο αύτόν, καi
έόν καλώς τό χρησιμοποιήσει
τότε θό γίνει εύτυχής. Πρέπει
νό γνωρίζει καi νό πιστεύσει δ
τι παντού έχομε φίλους πρώτα
τούς θεούς καi έπειτα τούς άν
θρώπους οί όποίοι είναι φύσει
συγγενείς μας καi δτι: κανείς
δεν είναι όρφανός, διότι ό Θεός
φροντίζει καi προστατεύει δ
λους, σόν πατέρας (Διατριβαi
111, χχιν, 1 5, 16).
'Επίσης λέγει, ό 'Επίκτητος,
«πρέπει ό άνθρωπος νό μάθει
• Άντ. Άδριανοπούλου: Άρχαίοι 'Έλ
ληνες Φιλόσοφοι σελ. 399.
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καλά: 1 ον δτι ύπάρχει θεός ό
όποίος προνοεί γιό δλους καi δ�
τι ποτέ Αύτός δεν κάνει λάθος
καi 2ον νό προσπαθήσει νό
έξομοιωθεί μέ τόν θεό, νό τού
όμοιάσει: ΕΙ έλεύθερον καi
τούτον ελεύθερον. Εί εύεργετ;
κόν καi τούτον εύεργετικόν. Εϊ
μεγαλόφρων καi τούτον μεγα
λόφρονα ώς θεού τοίνυν ζηλω
τήν, τό πάντα καί ποιείν καi λέ
γειν».
Ή fvvoιa της εiμαρμέvης κα
τά τους Στωϊκους: Μέσα στη
φύση ύπάρχει καi λειτουργεί ό
νόμος της αίτιότητος έφαρμογή
τού νόμου αύτού έπi της άν
θρωπίνης ζωής άποτελεί την εί
μαρμένην.
Την είμαρμένην έδημιούργη
σαν μεγάλοι πνευματικοί προ
σωπικότητες μέ σκοπόν νό
έπανορθούνται αί άδικίαι πού
προκαλούν ό άντιφυσικός βίος
καi oi κοινωνικές συνθήκες, ώ
στε μέ αύτό τόν τρόπο, νό βοη
θείται ή πρόοδος της άνθρωπί
νης ψυχής.
Κατά την θεοσοφικήν άπο
ψιν αί πράξεις τού άνθρώπου έ
χουν ώς άποτέλεσμα νό δη
μιουργήσουν γι' αύτόν μιό ώρι
σμένη κατάσταση καi αύτό λέ
γεται κάρμα. Μάλιστα δέχεται ή
θεοσοφία δτι ύπάρχουν προ
σωπικότητες πού ρυθμίζουν
αύτό τό κάρμα, οί Lipicas, oi
« Κύριοι τού Κάρμα» οί όποίοι
όρίζουν γιό κάθε ψυχή πού έν
σαρκούται τό ώριμον κάρμα,
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δηλαδή τό ποσόν τών δοκιμα- ·
σιών πού άναλογεί γιό κάθε έν
σάρκωση, ώστε μέ τήν αντιμε
τώπισή του νό πραγματοποιεί
ται ή μεγαλύτερη δυνατή ώφέ
λεια γιό τόν κάθε άνθρωπο*.
'Όσον άφορ(ι τούς Σtωϊκούς,
άπό δσα μέχρι τώρα μελετήσα
με, γνωρίζομε δτι δέν ησαν
· ύλισταί, άλλό έπίστευαν στην
ϋπαρξη · θεοϋ, ό όποίος φροντί
ζει διό τός τύχας τών άνθρώ
πων. Kai ώς έκδήλωση της θε
λήσεως αύτοϋ τοϋ θεοϋ, έβλε
παν ο1 Στωϊκοi τήν λειτουργίαν
τοϋ νόμου της ε1μαρμένης. Ό
Μαρ. Αύρήλιος (βιβλ. Δ, 34)
γράφει δτι πρέπει ό άνθρωπος
νό παρέχει είς τήν εlμαρμένην
τόν έαυτόν του μέ την θέλησίν
του: «Έκών σεαυτόν τrj κλωθοί
συνεπιδίδου, παρέχων συννrϊ
σαι σΤστισi ποτέ πράγμασι βού
λεται». καi «Πάν μαι συναρμόζει
δ σοi εύάρμοστον έστί, ώ κό
σμε. Ούδέν μαι πρόωρον, ούδέ
όψιμον, τό σοi εϋκαιρον. Πάν
μαι καρπός, δ φέρουσιν αί σαi
ώραι, ώ Φύσις. Έκ σοϋ πάντα,
έν σοi πάντα, είς σέ πάντα»
(Βιβλ. Δ. 23) καί «Συμφέρει
έκάστψ, ό φέρει έκάστψ ή τών
δλων φύσις, καi τότε συμφέρει
δτε έκείνη φέρει». (1.20). Ό 'Επί
κτητος έξ άλλου είς τός Διατρι
βάς του (Ι ς- ; 41-47) λέγει δτι,
«γιό την εύτυχία του· την ϊδια
πρέπει νό συμφωνήσει ό άν• Κωστή Μελισσαροπούλου: «Εlσα
γωγή στή Θεοσοφία».
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θρωπος μέ τή θέληση τοϋ
θεοϋ καi νό δεχθη εύχαρίστως
νό χρησιμοποιηθεί ύπ' Αύτοϋ,
δπως Αύτός θέλει, φροντίζων
μόνον νό σταθεί καλό στή θέ
ση πού θό τοποθετηθη άπό τό
θεό: «Μέμνησο δτι ύποκριτής
εi δράματος, οϊου άν θέλΙJ ό δι
δάσκαλος αν βραχύ, βραχέος
αν μακρόν, μακροϋ. άν πτωχόν
ύποκρίνασθαι σέ θέλη..., αν
χωλόν, αν άρχοντα, άν ίδιώτην·
σόν γόρ τοϋτ' έστί: τό δοθέν
ύποκρίνεσθαι πρόσωπον κα
λώς, έκλέξασθαι, δέ αύτό άλ
λου» (Έπικτ. Έγχειρ. C 17) καi
«τών όντων τό μέν έστιν έφ'
ήμίν, τό δέ ούκ έφ' ήμίν». (Έπικτ.
Έγχειρ. C, 1). Γενικώς συνι
στούν τήν ύποταγή καi τήν καρ
τερία είς δ,τι ε1μαρμένη φέρει
στόν καθένα. Ό Μαρ. Αύρή
λιος (Ε. 8') έκφράζει τήν γνώμην
δτι ή εiμαρμένη είναι όρμονικό
άποτέλεσμα τών αίτίων πού
τήν προκαλοϋν «δλως γόρ όρ
μονία έστi μjα· καi ώσπερ έκ
πάντων τών σωμάτων ό κό
σμος τοιοϋτον σώμα συμπλη
ροϋται, οϋτως έκ πάντων τών
αίτίων ή ε1μαρμένη. τοιαύτη αί
τία συμπληροϋται».
'Εκείνο πού είναι πολύ σα
φές στους Στωϊκούς είναι· ή έμ
πιστοσύνη πού έχουν στό θεό
καi στην Κοσμικι'Ι, τάξη. Ό Μαρ.
Αύρηλ. 4/23 γράφει: «...δταν
μοϋ συμβαίνει κάτι τό δέχομαι
διότι προέρχεται άπό τους
θεούς, άπό τήν πηγήν δλην τών
πραγμάτων» καi εlς ζ/41 «εl δ'
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ήμελήθην έκ θεών καi παιδ'
έμώ, έχει λόγον καi τούτο».
Τού Κλεάνθους ή γνώμη, είς
τόν ϋμνον πρός τόν Δία, άξίζει
νό άναφερθεi δπως έχει, διότι
δείχνει
έπιγραμματικό
την
άνάγκη της προσαρμογής τού
άνθρώπου στη θέληση τού
θεού: «'Άγου δή με Ζεύ, σύ γ·
ή πεπρωμένη, δπου ποθ' Ύμiν
είμi διατεταγμένος ώς έψομαι
γε όσμενος, εί δε μη θέλω, κα
κός γενόμενος, ούδεν ηπον έ
ψομαι». καi περαιτέρω λέγει:
«δστις δ' άνάγκη συγκεχώρηκε
καλώς, σοφός παρ· ήμiν καi τό
θεία έπίσταται...». δηλαδη συνι
στά την συνειδητη προσαρμογη
τού φωτισμένου άνθρώπου
στην ε!μαρμένη.
Ό 'Αρριανός, μαθητης τού
Έπικτήτου, λέγει δτι «έκεiνος
πού εύχαρίστως δέχεται αύτό
πού δίδει ή τύχη πρέπει νό κρί
νεται ώς άνι)ρ άyαθός, έν άντι
θέσει με έκεiνον πού δυσα
νασχετεί.
Ή ε!μαρμένη δεν τιμωρεί,
οϋτε βλάπτει, άλλό διδάσκει
μόνον τός ψυχός καi τός βοηθεί
· στην έξέλιξίν των. Ό Μαρ. Αύ
ρήλιος γράφει σχετικώς <<' Η
τών δλων ούσία εύπειθης καi
εύτρεπής, ό δε ταύτην διοικών
Λόγος ούδεμίαν έν έαυτψ αί
τίαν έχει τού κακοποιεiν». («Τό
είς έαυτόν» στ, 1 ).
01 Στωϊκοi γενικώς συνι
στούν δτι δεν πρέπει ό όνθρω
πος νό ταράσσηται άπό τό δυ
σάρεστα περιστατικό της ζωής,
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άλλό νό διατηρεί πάντοτε άτα
ραξίαν καi γσλήνην. Τελευταίος
άπό τούς Στωϊκούς καi πιό κον
τινός σε μάς, μπορεί νό θεωρη
θεί ό 'Αδαμάντιος Κοραής, αύ
τός σε μιό επιστολή του πρός
τόν κυβερνήτη 1. Καποδίστρια
παρομοιάζει τόν άνθρώπινο βίο
με τροχό πού κυλά, καi γράφει:
«Ό άκαταπαύστως κυλιόμενος
ο6τος βίοτος όλλο δεν άφίνει
είς την έξουσίαν μας παρά νό
τρέξουμε νομίμως τό όποiον είς
καθένα ηνοιξεν ή πρόνοια στά
διον μικρόν η μέγα». Παραδέ
χεται, δηλαδη δτι δεσμεύεται ό
όνθρωπος στη ζωή του άπό
την εiμαρμένην.
Ai βάσεις τής ήθικής τών
Στωϊκών. Ή κυριώτερη βάσις
της ήθικης τών Στωϊκών είναι ή
πίστις των είς την θείον κατα
γωγην τού άνθρώπου καi είς
τούς άδελφικούς δεσμούς πού
συνδέουν δλους τούς άνθρώ
πους. Ό 'Επίκτητος γράφει:
«έόν δεχθούμε δτι δλοι έμεiς ο!
όνθρωποι γεννη_ θ ήκαμε άπό
τόν θεόν, ό όποiος είναι πατέ
ρας καi τών άνθρώπων καi τών
θεών, ποτε δεν θό μπορέσουμε
νό κάμουμε σκέψεις άγενεiς καi
ταπεινός» (Διατρ. Ιγ; 1-3) καi
συνεχίζει: «έόν κάποιος υ!οθε
τεiτο άπό τόν Καίσαρα, θό έ
φθανε μέχρις άλαζονείας τώρα
πού γνωρίζει δτι είναι παιδί τού
θεού, δεν πρέπει νό είναι πολύ
ύπερήφανος γι' αύτό;».
Άπό την άντίληψιv δτι ό
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θεός είναι ό πατέρας δλων τών
άνθρώπων, καταλήγει ό 'Επί
κτητος, νά στηρίζει την ίδέαν
της παγ�οσμίου άδελφότητος
καi μέ βάσιν αύτην προτρέπει
τόν άνθρωπο νά έχει άνεκτικό
τητα πρός δλους, τόν συμβου
λεύει την έπιείκειαν καi τόν
ώθεi πρός την έκδήλωσιν της
άγάπης πρός τόν πλησίον. Ό
Μαρ. Αύρ. συνιστά στόν άν
θρωπο: «Φίλησαν τό άνθρώπι
νον γένος, άκολούθησον θε�»
(Τά είς έαυτόν VΙΙ, λα') καi λέ
γει έπίσης: «... έάν πρός έαυτόν
πολλάκις λέγεις δτι μέλος είμi
τοϋ έκ τών λογικών συστήμα
τος, έάν δέ μέρος είναι έαυτόν
λέγεις, οϋπω άπό καρδίας φι
λεiς τους άνθρώπους» (VΙΙ, ιγ').
Ό Ζήνων έλεγε: «... τέλος
έστi τό επεσθαι Θεοiς», δηλαδη
προέτρεπε τους άνθρώπους νά
άκολουθοϋν ώς πρός την συμ
περιφοράν είς τόν βίον των,
τους θεούς. Ό Μαρ. Αύρ. VI,
30 συμβουλεύει τόν άνθρωπον
νά μη έπηρεάζεται άπό τό περι
βάλλον του: «·Όρα μη άποκαι
σαρωθείς, μη βαφδς, γίνεται
γάρ. Τήρησαν οδν σεαυτόν
άπλοϋν, άγαθόν, άκέραιον, σε
μνόν, τοϋ δικαίου φίλον, θεο
σεβή, εύμενη, φιλόστοργον, έρ
ρώμενον πρός τά πρέποντα έρ
γα. Αίδοϋ Θεούς, σώζε άνθρώ
πους» καi «·Άριστος τρόπος τοϋ
άμύνεσθαι τό μη έξομοιοϋσθαι»,
(VI, 6).
Ό 'Επίκτητος συνιστά νά
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έπιδιώκει ό άνθρωπος την κα
θαρότητα της ψυχης, την
όποίαν χαρακτηρίζει ώς πρώτην
καi άνωτάτη'.' καi έξηγεi δτι δεν
πρέπει κανείς νά έχει πονηρός
σκέψεις καi άντιφυσικές άντιλή
ψεις, ώστε νό μη έπηρεάζεται
είς τό έργα του καi νό παραμέ
νει «άσύγχυτος καi άμόλυντος».
Γενικά, οί Στωϊκοi βλέπουν·
τόν κόσμο σάν ενα σύνολον
που μέσα σ· αύτό δλα τά λογι
κό όντα άποτελοϋν μίαν οlκογέ
νειαν «Κοινη πατρίς άνθρώπων
άπάντων ό κόσμος έ�τί». Στηρι
ζόμενοι σ· αύτη την άντίληψη,
πρώτοι αύτοi διεκήρυξαν τόν
«κοσμοπολιτισμό)).
Ό 'Επίκτητος γράφει δτι
πρέπει ό άνθρωπος νό λέγει καi
νό αίσθάνεται δτι είναι «Κό
σμιος» δηλαδη πολίτης τοϋ κό
σμου καi όχι της πόλεως δπου
έγεννήθη. Ό Μαρ. Αύρήλιος
θέττει ώς βάσιν της ήθικης την
άντίληψιν περi της ένότητος καi
της αρμονίας τοϋ παντός καi
την συνεργασίαν, άλληλεπίδρα
σιν καi άλληλεγγύην τών έν τ�
Φύσει πραγμάτων καi συνεχί
ζει: « Εϊμεθα δλοι πολiται ένός
πολιτεύματος που λειτουργεί
είς όλόκληρον τόν κόσμον· έτσι
ό κόσμος δλος είναι σάν μία
πόλις της όποίας πολίτες είναι
δλα τά λογικό όντα» καi σόν
συμπέρασμα αύτοϋ λέγει δτι
διά τόν λογικόν άνθρωπον που
πιστεύει είς την συγγένειαν δ
λων, έργον του είναι ή φροντiς
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καi ή άγάπη πού πρέπει νά έχει
γιά δλους τούς όλλους άνθρώ
πο υς. Συμβουλεύει νά είναι
άνεκτικός, νά μή όργίζεται καi
νά μή άπεχθάνεται κανένα
συνάνθρωπό του, άλλά νά τόν
θεωρεϊ συνεργάτην στη ζωή:
«γεγόναμεν γάρ προς συνερ
γίαν» (Τά είς έαυτόν VΙΙ, ιγ).
Άλλου πάλιν λέγει (VΙΙΙ, νθ) δτι
ό άνθρωπος πρέπει νά είναι
κοινωνικός καi νά κάμνει δ,τι
είναι ώφέλιμον είς τό σύνολον
«'Ό,τι είναι ώφέλιμον είς τόν
πολίτην ώφελεϊ καi την πόλι»
καί «κάθε τι πού πράπει ό όν
θρωπος ύπέρ της κοινωνίας, εί
ναι ώφέλεια καi διά τόν ίδιον».
Τό πάθος, λέγουν ο! Στωϊκοί,
είναι όλογος καi παρά φύσιν
ψυχοκίνησις. Κύριοι μορφαi του
πάθους είναι: ήδονή, έπιθυμία,
λύπη καi φόβος.
Ή ήδονη είναι άποτέλεσμα
της τάσεως πρός έκεϊνο πού εί
ναι σύμφωνο πρός τή φύση
του άνθρώπου, άλλά ποτέ δέν
πρέπει νά γίνεται σκοπός. Κα
νένα πάθος δέν είναι κατά φύ
σιν καi ώφέλιμον, γιά τόν λόγο
αύτό συνιστουν την άπαλλαγή
άπό τά πάθη, δηλαδή την άπά
θεια. Γιά νά έπιτύχουν την ψυ
χική ήρεμία συμβουλεύουν νά
έχει ό άνθρωπος άταραξία γιά
τά γεγονότα του βίου: «'Αταρα
ξία μέν περί τά άπό της έκτος
αfτίας συμβαίνοντα» (Μ.Αύρ. 0,
31)
Ό
σοφός,
κατά
τούς
Στωϊκούς, συγκεντρώνει στόν
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έαυτό του δλες τίς τελειότητες,
ύστερεϊ μόνον άπό τόν Θεό.
Παρ' δλο δμως τό ήθικό αύθυ
πόστατο πού έχει, εύρίσκεται, ό
σοφός, σέ πρακτική κοινωνία
μέ δλα τά όλλα λογικά όντα,
λαμβάνει μέρος στόν πολιτικό
βίο καi περισσότερο, γιατί αύ
τός πλησιάζει στό ίδανικό μιός
πολιτείας ή όποία συμπεριλαμ
βάνει δλους τούς άνθρώπους
ώς άδελφούς.
01 Στωϊκοi άπεκήρυσσαν τήν
δουλεία καi άκόμη παρήγγελαν
νά είναι κανείς εύεργετικός καί
προς τούς έχθρούς του άκόμη.
Βλέπομε λοιπόν δτι γιά τούς
Στωϊκούς πρώτη καί κύρια βά
σις της ήθικης των είναι ή άγά
πη πρός δλους.
Δευτέρα βάσις της ήθικης
των είναι ή δικαιοσύνη. Ό Μ.
Αύρήλιος λέγει δτι «έκεϊνος ό
όποϊος άδικεϊ, δέν άδικεϊ μόνον
έκεϊνον πρός τόν όποϊον ή άδι
κία, άλλά άσεβεϊ κατά της φύ
σεως όλοκλήρου, πού δημιούρ
γησε τά λογικά όντα κατά τρό
πον πού νά μή βλάπτουν, άλλά
νά ώφελουν τό εν τό όλλο» (ΙΧ,
α'). καi «Ό άμαρτάνων άμαρτά
νει πρός τόν έαυτόν του καi ό
άδικών, τόν έαυτόν του άδικεϊ,
διότι γίνεται κακός καi άδικος»
(ΙΧ, δ') - Καί «ό ψευδόμενος
άκόμη άδικεϊ καi άσεβεϊ πρός
τήν φύσιν, διότι ή φύσις είναι
αύτή αϋτη ή 'Αλήθεια» καί προ
τρέπει τόν άνθρωπον νά μελε
τήσει την φύσιν ώστε νά γίνει
Ικανός νά διακρίνει τά ψευδή
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άπό τό άληθή. (ΙΧ, α,2) «Ό άν
θρωπος πού έπιδιώκει τός ήδο
νάς, ποτε δεν θό μπορέσει νό
άποφύγει νό διαπράξει άδικίαν
(ΙΧ, 9,3) καi καταλλήγει δτι «ol
άνθρωποι
λησμονούν
την
άξιοπρέπειαν καi τόν σεβασμό
πρός την άλήθειαν καi διαρκώς
ύποκρίνονται, διότι ένώ κατα
φρονούν άλλήλους, κο)ωκεύουν
ό εΤς τόν άλλον».
'Άλλη βάσις τής ήθικής τών
Στωϊκών είναι ή Έλευθερία τού
άνθρώπου. Ή έλευθερία άπο
τελεί κυρίαρχον νόμον τής Φύ
σεως καi τού πνεύματος. Είναι
μεγάλο άγαθό γιό τό πνεύμα
καi τόσο άναγκαίο γιό την ψυχι
κη άνεση καi πρόοδο, δσο είναι
ή άναπνσi'ι γιό τό σώμα. Είναι
ίδιότης τής ψυχής τού άνθρώ
που καi πρέπει νό είναι σεβα
στη άπό δλους. Ό 'Επίκτητος
λέγει δτι «'Ελεύθερος είναι
έκείνος εlς τόν όποίον τό πάντα
γίνονται κατά την θέλησή του
καi τόν όποίον κανείς δεν μπο
ρεί νό έμποδίσει» Χαρακτηρίζει
την έλευθερίαν ώς κάτι τό <ψέ
γα» καί «γενναίον» καi άξιόλο
γον, την συσχετίζει με την εν
νοιαν τής άνθρωπίνης άξιοπρε
πείας καi κακίζει τούς άνθρώ
πους έκείνους ol όποίοι ταπει
νώνονται καi έξευτελίζονται γιό
νό καταλάβουν μία θέση fι γιό
άλλα ύλικό ώφέλη. Αύτούς δεν
τούς θεωρεί έλευθέρους, άλλα
μικροδούλους fι μεγαλοδούλους
άναλόγως τών tr:τιδιώξεών των.
Τό καθήκον τό βλέπουν ol
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Στωϊκοi σόν μία πράξη πού
συμφωνεί πρός την άνθρώπινη
φύση καi συνεπώς είναι δικαιο
λογημένη. Τό δε τέλειο καθή
κον, έκείνο πού βασίζεται στό
ένάρετο φρόνημα καi στην
ύπακοη πρός τόν Λόγο, είναι τό

κατόρθωμα.

ΟΙ Στωϊκοi ύπήρξαν έκείνοι
πού άνέπτυξαν την άνωτέ_ράν
ήθικήν, ol πρώτοι πού έδίδαξαν
τόν άνθρωπισμό καi τόν κο
σμοπολιτισμό, την καθολικη
άγάπη καi την ύποχρέωσ_Q_ !"fOU
έχει ό καθένας νό ώφελεί τόν
άλλον. Άπό τούς τρείς θεμε
λιώδεις νόμους τής φύσεως,
τούς όποίους είχαν σόν βάση
τής ήθικής των, δηλαδή, την
'Αγάπη, τη Δικαιοσύνη καi την
'Ελευθερία άπορρέουν ή άλλη
λεγγύ_η, ή άλληλοβοήθεια καi ό
σεβασμός τών δικαιωμάτων κά
θε άνθρώπου.
Βιοτικη τώv Στωϊκώv: ή βιο

τική, κατά τούς Στωϊκούς, περι
λαμβάνει τούς κανόνας, σύμ
φωνα με τούς όποίους όφείλει
ό άνθρωπος νό ζεί, ώστε νό
έπιτύχει τόν σκοπό τής ζωής
του που είναι ή άρετη καi ή εύ
δαιμονία. Σόν βάση τής βιοτικής
ol Στωϊκοi θέπουν την ψυχικη
ίσορροπία, την γαλήνη καi την
άπάθεια καi διδάσκουν δτι αύτό
έπιτυγχάνονται με τό νό άκο
λουθεί ό άνθρωπος στό βίο
του τους νόμους τής φύσεως
«Νόμος βιοτικός εστιν οδτοϊ
τό άκόλουθον τij Φύσει πράτ-
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τειν» (Έπικτ. Διατρ. 1, XXVI, 1 ).
Ό Μαρ. Αύρήλιος συνιστά
(IV, να') «Έπi τήν σύντομον όεi
τρέχε, σύντομος δέ ή κατά Φύ
σιν» καi όλλού λέγει δtι «ή λο, γική ύπογορεύει νά πράπη ό
άνθρωπος αύτό πού εiναι σύμ
φωνο μέ τούς φυσικούς νόμους
έάν όπό άγνοια η έγωϊσμό θε
λήσει νά πάει όντίθετα μέ αύ
τούς, · τότε θά τιμωρηθεί», δη
λαδή θά ύποστεί κυρώσεις ol
όποίες έπέρχονται αύτομάτως,
άκριβώς λόγ<t) τής παραβιά
σεως των φυσικών νόμων. Καi
άλλού γράφει «...ούδαμού εδ
ρες τό εδ ζήν... η έν τ� ποιείν ο
έπιζητεί ή τού όνθρώπου φύ
σις» (VII, α')
ΟΙ Στωϊκοί, καθώς έχομε ή
δη όναφέρει, θεωρούν ώς σκο
πό της ζωής γιά τόν άνθρωπο,
τό νά έπιτύχει τήν κατάσταση
τής Άρετής ή όποία καi θά τόν
όδηγήση στην άπόκτηση τής
εύδαιμονίας. Φροντίζουν λοιπόν
νά ρυθμίζουν τόν βίον των έτσι
ώστε καi τό σώμα καi ή διάνοια
καi τό συναισθηματικό, νά λει
τουργούν κατά τόν καλλhερο
τρόπο καi σέ άρμονία μεταξύ
των καi τό έπιτυγχάνουν μέ τήν
προσαρμογή πρός τούς νόμους
τής φύσεως «τό κατά φύσιν
ζην, τούτ' έστιν κατ· άρετήν
ζην» γράφει ό 'Επίκτητος στάς
Διατριβάς του. Πιστεύουν δτι
τότε μόνο ό άνθρωπος έξελίσ
σεται, φθάνει στην τελειότητα
καί γίνεται εύτυχισμένος. Ό
Ποσειδώνιος λέγει δτι: «έχομε
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μέσα μας τόν Δαίμονα-Θεόν,
πού εiναι δμοιος μέ Αύτόν πού
διοικεί δλο τόν κόσμο. Αύτός
άποτελεί τό λογικόν καi θείον
μέρος τού Εiναι μας, αν άκο
λουθήσωμε τάς ύπαγορεύσεις
του, τότε θά ζούμε σύμφωνα
μέ τή Φύση, δηλαδή μέ άρετή».
Ό Μαρ. Αύρήλιος συνιστά,
καθώς εϊδαμε, νά μή ταράσσω
με τήν ψυχή μας μέ άχρηστες
σκέψεις καί μέ άντιφυσικά συ
ναισθήματα, άλλά νά διατηρού
με έσωτερική χαρά, νά μή λέμε
ψέμματα, νά μή όδικούμε καί
νά όκολουθούμε τόν Θεό μέ
κοσμιότητα.
Κατά τούς Στωϊκούς, τά λυ
πηρά περιστατικά τής ζωής θά
παύσουν νά μάς ταράζουν δ
ταν, μέ την άληθή παιδείαν,
άποκτήσωμε σωστή άντίληψη
γιά τήν άξία τού κάθε γεγονό
τος. Ό 'Επίκτητος διδάσκει δτι
«καρπός τής φιλοσοφικής μορ
φώσεως εiναι ή όταραξία, ή
άφοβία καί ή έλευθερία» (Δια
τρ. 11, a: 21).
Γιά την ύγεία τού σώματος
συμβουλεύει λιτή καi άπλή δίαι
τα καi τό νά ζεί κανείς πολύ
στό ϋπαιθρο. Άπ' δσα σέ περί
ληψη, μελετήσαμε γιά τίς βιοτι
κές όντιλήψεις των Στωϊκών,
βλέπουμε δτι αύτοi θέλουν τόν
άνθρωπο ήθικό, ένάρετο, γαλή
νιο καi γεμάτον καλωσύνη καi
όγάπη γιά τόν συνάνθρωπό
του. 'Έχουν λοιπόν ενα ίδανικό
πού δέν εiναι άξιο καταφρονή
σεως, όλλά πού όξίζει νά τό με-
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λετήσώμε καi νό τό πλησιάσω
με, δσο είναι δυνατόν γιό τόν
καθένα μας.
Ή
εύτυχία
κατό
τους
Στωϊκούς, είναι τό νό κατωρ
θώσει ό άνθρωπος, διό της φι
λοσοφικής μορφώσεως, νό ξε
χωρίσει τό καλό όπό τό κακό,
τό ώφέλιμο άπό ·τό βλαβερό,
τήν άλήθεια άπό τήν πλάνη. Νό
διακρίνει ποια είναι έκείνα τό
πράγματα πού έχουν πραγματι
κή άξία γιό τή ζωή του καi νό
άποδεσμευθεί άπό έκείνα πού
δέν έχουν άξία. Νό άσκήσει την
μετριοπάθεια σέ δλες τiς άνάγ
κες τοϋ βίου του καi νό άπο
κτήσει έμπιστοσύνη στή Θεία
Πρόνοια πού διέπει τό πάντα.
Ό Μαρ. Αύρήλιος λέγει «έόν
τόν έαυτοϋ δαίμονα καθαρόν
έστώτα τηρης....εύζωήσεις» (111,
12) δηλαδή τονίζει δτι σπου
δαίο στοιχείο εύτυχίας είναι ή
ψυχική καθαρότης καi άγνότης
πού συνεπάγεται την ψυχική
γαλήνη καi ήρεμία. Kai έπανα
λαμβάνει: «εύδαιμονία έστi δαί
μων άγαθός». Πιστεύει δτι την
εύτυχία τήν βρίσκει ό άνθρω
πος μέσα στήν ψυχή του καi
γράφει: «'Αναχωρήσεις αύτοίς
ζητοϋσιν, άγροικίας καi αίγια
λούς καi όρη,... ούδαμοϋ γόρ
ούτε ήσυχιώτερον, Όϋτε άπραγ
μονέστερον άνθρωπος άναχω
ρεί η είς τήν έαυτοϋ ψυχήν, μα
λισθ' δστις έχει ένδον τοιαύτα,
είς δ έγκύψας, έν πάσr:ι εύμα-
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ρείι:;� εύθύς γίνεται» (Μαρ. Αύρ.
«Τό είς έαυτόν» Δ 3').
Ό 'Επίκτητος είς τός Διατρι
βός 11, ιζ' γράφει: «έόν στρέψΙJς
τήν προσοχήν σου είς τό ύλικό
άγαθά, ύγεία, άξιώματα, τιμές,
πλούτη... θά δυστυχήσης δν δ
μως βάλεις ώς προορισμό σου
τόν Δία καi τούς άλλους Θεούς
καi ύποταχθείς σ' αύτών τό θέ
λημα δέν μπορείς νά είσαι δυ
στυχής». Ό Μαρ." Αύρήλιος
γράφει δτι είναι εύτυχία τό νά
μπορεί ό άνθρωπος νά · δέχεται
τή δυστυχία μέ έγκαρτέρηση
καi στωϊκότητα: «Μέμνησο λοι
πόν έπi παντός τοϋ είς λύπην
σέ προαγομένου τοϋτο χρησθαι
τψ δόγματι, ούχ δτι τοϋτο άτύ
χημα, άλλά τό φέρειν αύτό γεν
ναίως, εύτύχημα». (IV, 49).
Βασική
άντίληψις
τών
Στωϊκών είναι πώς δέν μδς τα
ράζουν τά πράγματα αύτά καθ'
έαυτά, άλλά ή γνώμη πού έχο
με σχηματίσει γι' αύτά. «Ού τα
ράσσει ήμδς τά πράγματα, άλλά
ή περi αύτών δόξα» (Έπικ. Έγ
χειρ. Ε') Ό δέ Μαρ. Αύρήλιος
γράφει σχετικώς «...έάν ·σέ λυ
πrϊ κάτι άπό έκείνα πού είναι έ
ξω άπό έσένα, δεν σέ ένοχλεί
αύτό τό ϊδιο, άλλά ή δική σου
κρίσις περi αύτοϋ» (Τό είς Έαύ
τόν VIII).
'Επίλογος
Τό σύστημα της Στωϊκης δι
δασκαλίας διετύπωσε βάσεις
βιοτικής, παρήγαγε ύπερόχους
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χαρακτηρας καί προπαρασκεύα
σε τά πνεύματα γιά την άνατο
λή
τού
Χριστιανισμού. ·ΟΙ
Στωϊκοί διά της άπλότητος καί
της είλικρινείας τού βίου των
άπέδειξαν δτι πράγματι ησαν
δ,τι συνεβούλευον τούς άλλους
νά εiναι, δηλαδή κύριοι καί όχι
δούλοι τών έξωτερικών περι
στάσεων. -ΑΙ τρείς βαθμίδες
πού φέρουν πρός την τελειο
ποίησιν εiναι, διαυyης νοϋς,
ύyιης πόθος καί άyαθη πράξις.
Έλεγον, έάν θέλεις νά μή εiσαι
δούλος, φρόντιζε ώστε ούδείς
νά εiναι δούλος σου.
Ό Στωϊκός εiναι άπέριπος,
κύριος έαυτού, δούλος ούδε
νός, κόλαξ ούδενός, τύραννος
ούδενός. 'Αγαπά την άνεξαρτη
σίαν καί φροντίζει νά εiναι ό ϊ
διος παραγωγός τών χρειωδών
τού βίου του.
Ή έπίδρασις της Στωϊκης φι
λοσοφίας, διά τών αίώνων, έγέ
νετο άνυπολόγιστος. 'Ίχνη της
βρίσκομε στούς 'Εκκλησιαστι
κούς συγγραφείς, στό Ρωμαϊκό
δίκαιο, στούς Άνθρωπιστάς,
άκόμη καί στη φιλοσοφία της
'Αναγεννήσεως, στην ήθική τού
Καρτεσίου καi τού Σπινόζα.
Γενικώς ή Στωϊκή φιλοσοφία
έπιζητεί νά γεννήσει στην ψυχή
τού άνθρώπου τήv έμπιστοσύ
νη πρός την πορεία τού κό-
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σμου, την όποίαν διέπει ό Λό
γος καί ή Πρόνοια. Ό Στωϊκι
σμός έπέδρασε καί έπί τού Χρι
στιανισμού άπό πολλών άπό
ψεων. ΟΙ Στωϊκοί πού άσπά
σθηκαν την Χριστιανική θρη
σκεία, έξέφραζαν τάς νέας
Ιδέας των ύπό την όρολογίαν
τών διδασκαλιών της Στοάς.
Οϋτω ό δρος «Λόγος» άπαντά
ται είς την άρχήν τού κατά
Ίωάννην Εύαγγέλιον: «Έν άρχίj
ην ό Λόγος καί ό Λόγος ην
πρός τόν Θεόν καί Θεός ην ό
Λόγος». Είς τό ϊδιο αύτό κατά
Ίωάννην Εύαγγελίου: «Έν άρχιj
άποκαλείται: «Πνεύμα».
Ή πεποίθησις τών Στωϊκών,
δτι ό κόσμος θά καταστραφεί
τελικώς διά πυρός καί θά δη
μιουργηθεί έκ νέου, συμβιβάζε
ται κάπως με την Χριστιανικήν
άντίληψιν περί Δευτέρας Πα
ρουσίας. ΟΙ Στωϊκοί δίνουν με
γάλη σημασία είς τόν ούσιαστι
κό άδελφικό δεσμό πού ένώνει
τούς άνθρώπους μεταξύ των
καi στην ήθική ύποχρέωση
παντός άτόμου νά βοηθεί τόν
συνάνθρωπό του.
'Επίσης ή λιτότης καi ή
άπλότης τού βίου. καί ή άνάγκη
άνεξαρτησίας τού άτόμου έναν
τι μιός διεφθαρμένης κοινωνίας
εύρίσκονται σε άρμονία με την
Χριστιανικη διδασκαλία.
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ΚΑΙΤΗ ΤΑΜΠΑΛΗ

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

Ό 'Ελεύθερος
Μεγάλο χάρισμα νά είσαι έλεύθερος, άνεξάρτήτος, άδέσμευτος.
Θεία δωρεά! Ό έλεύθερος ε/ναι μεγαλόψυχος. ΕΓναι ένεργητικός.
ΕΑιαι θαρραλέος.
'Εργάζεται διά τό καλό καί τό ώραϊο. ΕΓναι αίσιόδοξος.
Ά τενίζει τό μέλλον μέ ανεση. Προσπαθεί γιά τό παρόν' Θέλει δ
λοι οί ανθρωποι νά προοδεύουν, θέλει δλος ό κόσμος νά έξελίσ
σεται!
ΕΑιαι άποδοτικός καί θετικός είς

ο, τι

άσχοληθή.

Παραμερίζ. ι τά σύνεφα τής άπαισιοδοξίας, τά έμπόδια, τίς δυσκο
λίες καί προχωρεί θαρραλέα.
Συντρέχει τούς άδύναμους, τούς άμφιταλαντευόμενους καί προ
σπαθεί πάντοτε διά τό καλλίτερον! ΕΓναι άξιοζήλευτος καί άξιο
θαύμαστος. Βοηθά τούς πάντας! Συντρέχει τούς πάντας! Ή προ
σωπικότης του έπιβάλλεται παντού.
'Έχει τό μεγάλο χάρισμα τού θάρρους γιά τή ζωή, τής αίσιόδοξης
ένατένισης τής ζωής.
ΕΓναι άληθινός ανθρωπος. Πολύτιμος. Χρήσιμος, ώφέλιμος καί
θεάρεστος. Είθε οί πολλοί νά τόν μιμούνται! Νά παίρνουν κάτι
άπό τή μεγαλωσύνη του. Καί τή θετικότητά του.
ΕΑιαι τό στήριγμα τής κοινωνίας. Ό μεγάλος μοχλός. Ό στυλοβά
της κάθε καλού κι' ώραίου! Ό ύπ' άριθμόν ενας στό σύνολον τών
άνθρώπων. Είθε δσον τό δυνατόν περισσότεροι ν' άκολουθούν τά
παραδείγματά του. Καί νά προσπαθούν νά τόν φθάσουν οί άνήμ
ποροι καί δσοι στέκονται διστακτικοί. Τότε ό κόσμος θά καλυτε
ρεύση καί ή ζωή θά προχωρήση πειό άνθρώπινη καί άποδοτική
καί θ' άνατέλλη πάντοτε μιά καλλίτερη αϋριον.

1982

211

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΕΤΤΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΙΑΣ
Ροιά λεγόταν στό 'Ομηρικό χρόνια
ή Ροδιά. Μεταγενέστεροι συγγραφείς
τήν όνομάζουν Ροιή, Ρόα, Σίδα καi Σί
δη ( Κρητικός, 64). Ροιά έπίαης λεγό

μυθολόγοι, λέει ό Νικ. Πολίτης (Λαο
γρ. Σύμμεικτα Β, 288) έπειδή παρΌ
νόησαν τό μϋθο, τόν παράλλαξαν κά

ταν καί τό ρόϊδο rϊ ρόδι, τό όποiο συ
χνό τό βρίσκουμε ατό άρχαία 'Ασσυ

ροιάς, άλλό τρείς rϊ έφτό rϊ έννιό rϊ καί

πως, λέγοντας όχι μόνον εναν κόκκο
όλάκερο τό ρόδι έφαγε ή Περσεφόνη.

ριακό καί Αίγυπτιακό γλυπτό καί είχε

Πουθενά δέ δέν γίνεται λόγος γιατί εί

θρησκευτική μεγαλοπρέπεια αέ σχέση

χε ενα τέτοιο άποτέλεαμα ή βρώση

μέ κάμποσες άνατολικές λατρείες καί

τοϋ ροδιού.
Ό. 'Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη Α, 5,

προπαντός λατρείες της Φρυγικής Κυ- βέλης

(Encγclopedia

Britannica λέξη

Pomegranate) καί γιό τό συμβολισμό
τοϋ όποίου όμέσως θό μιλήσουμε.

Μυθολογικό στοιχεία
ο. Ή ροδιά ώς σύμβολο της Περσεφό
νης.
Ό 'Ομηρικός Ύμνος (Ρισπέν, Έλλ.
Μυθολογία τομ. Α, 433, Πολίτης, Σύμ
μεικτα Β, 288-289) πού είναι άφιερω
μένος ατή Δήμητρα, άναφέρει σέ συν
τομία τό έξης:
Ό Πλούτων, μέ τή συγκατάθεση
τοϋ Δία, αρπαξε τήν Περσεφόνη καί
παρ· ολη τήν άντίστασή της, τήν όδή
γησε ατό βασίλειό του.
Ή Δ11μητρα, περίλυπη γιό τό χαμό
της κόρης της, όργίατηκε κι αρνιόταν
ν· άφήσει τή γη νό καρπίσει, ώς έπί
σης νό άνεβεί στόν Όλυμπο, πού ηταν
καi oi άλλοι θεοί. 'Αξίωσε δέ τήν έπά
νοδο της Περσεφόνης στό φώς.
Μπρός σ· αύτή τήν κατάσταση ό
Δίας έστειλε τόν Έρμη, ό όποiος έπει
σε τόν Πλούτωνα νό άφήσει τήν Περ
σεφόνη νό ξαναπάει ατή μάνα της.
Ό Πλούτων δέχτηκε νό τήν άφήσει
γιό ενα διάστημα κοντό στή μάνα της
καi γιό νό μή μείνει γιό πάντα μαζί της
τήν άνάγκασε νό φάει 'κόκκο ροιάς'.
Μεταγενέστεροι βέβαια ποιητές καi

3) λέει όπλώς: 'Διός δέ Πλούτωνι τήν
Κόρην άναπέμψαι κελεύσαντος, ό
Πλούτων, 'ίνα μή πολύν χρόνον παρά
τδ μητρi καταμείνη, ροιάς έδωκεν αύτδ
φαγείν κόκκον. Ή δέ ού προϊδομένη
τό συμβησόμιονον κατηνάλωσεν αύ
τόν'. Δηλαδή: "Όταν ό Δίας πρόσταξε
τόν Πλούτωνα νό στείλει έπάνω τήν
Κόρη, ό Πλούτων της έδωσε νό φάει
�να σπυρί άπό ρόδι, γιό νό μή μείνει
πολύ καιρό κοντό στή μητέρα της. Καί
έκείνη χωρίς νό καλοόκεφτεi τί κάνει
τό κατάπιε.
Ό δέ 'Οβίδιος (Μεταμορφώσεις V,
534, FAST, IV, 607) έπίσης στή λύση
της νηστείας ατόν 'Άδη άποδίδει τήν
άνάγκη της, παραμονής της Περσεφό
νης τρείς μήνες κάθε χρόνο κοντό
στόν Πλούτωνα.
Άπό τόν Ά ρ τ ε μ ί δ ω ρ ο ('Ονειρο
κριτικά, Α, 73) πληροφορούμεθα δέ δ
τι oi ροιές είναι σημαντικές δουλείας
καί ύποταγης 'διό τόν έν Έλευσίνι μϋ
θον· κατά πρόδηλο άναφορό στό μϋ
θο.
Ίσως ό λόγος τοϋ έξαναγκασμοϋ
της Περσεφόνης νό παραμείνει κάμπο
σο διάστημα ατόν 'Άδη έπειδή γεύτη
κε ροιά, θό διακρινόταν σαφώς στόν
'Ομηρικό Ύμνο στή Δήμητρα, αν έ-
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φτανε σέ μάς άλώβητος. Άλλό άκρι
βώς στή διήγηση γιό τήν δνοδο της
Κόρης ύπάρχει χάσμα στό χειρόγραφο.
Ή Περσεφόνη, άφού έφυγε άπ' τόν
'Άδη πάνω σ· ένα δρμα μαζί μέ · τόν
Έρμη, φτάνει στήν 'Ελευσίνα, δπου
πέφτει στήν άγκαλιό της Δήμητρας ή
όποία τήν ρωτάει:
1
'Παιδί μου, μήπως έφαγες τίποτα έκεί
στή ζοφερή κατοικία σου; καi τήν βε
βαιώνεr δτι δν δέν έφαγε θό μείνει
κοντά της, άλλοιώτικα θό ύποχρεωθεί
τρείς μήνες τό χρόνο νό μένει στόν
"Άδη' (στίχοι 399-400).
Kai ή Περσεφόνη της άποκαλύπτει δτι
ό Πλούτων τήν άνάγκασε νό φάει κόκ
κο ροιάς:
έμβαλέ μοι ροιης κόκκον μελιηδέ έδω
δήν, δκουσαν δέ βίη με προσηνάγκασε
πάσεσθαι.
Ή Δήμητρα, ϋστερ· άπ' αύτό δέν
άντιλέγει στήν προσταγή τού Δία.
Φανερόν λοιπόν είναι, λέει ό Πολί
της, δτι μέ τό νό φάει ή Περσεφόνη
ρόδι, έγινε γυναίκα τού Πλούτωνα καi
γι' αύτό ώφειλε νό συνοικεί μαζί του.
Παραπλήσια έννοια δίνουν στό μύθο
καi ό Preller, ό Gemoll καi δλλοι (βλέ
πε Πολίτης Σύμμεικτα Β, 289), γιατί ή
·ροιό ηταν τό σύμβολο τού γάμου καi
της γαμήλιας κοίτης, τό σύνηθες έμ
βλημα της 'Ήρας τελείας, ώς έκ τούτου
μ· αύτό τόν τρόπο ύποδεικνυόταν δτι ή
Περσεφόνη είχε γίνει γυναίκα τού
Πλούτωνα.
'Από τόν Ύμνο έπίσ·ης συνάγεται δ
τι δέν γεύτηκε μόνο αύτή άλλό μάλλον
συμμερίστηκε τό έδεσμα μέ τόν Πλού
τωνα. Γιατί τόν κόκκον ροιάς τόν μοί
ρασε ό Πλούτων στό δύο, προφανώς
δέ γιό νό φάει κι έκείνος τό μισό. Τί
ποτα δέ δέν μάς έμποδίζει νό δεχτού
με δτι ό κόκκος τού ϋμνου σημαίνει
τόν καρπό της ροιάς δηλαδή τό ρόδι.
Συνεπώς ή βρώση τού κοινού έδέ
σματος έθεωρείτο κι έκείνα τό χρόνια
πού γράφτηκε ό μύθος γιό τούς γά
μους τού θεού τού 'Άδη, ώς τύπος
συντελέσεως τού γάμου. Μό άκόμα
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καi σήμερα σέ πολλούς λαούς ή κοι
νωνία της Τραπέζης συμβολίζει τή με
ταξύ τών συνδαιτημόνων στενώτατη
σχέση.
β. Τό ρόδι ώς άλεξίκακο.
Ό Ί. Σβορώνος σέ μιό μελέτη του
μέ τόν τίτλο .. Η σκίλλα κci ή στέγη
τού 'Ωδείου· (Λαογραφία Ζ, σελ. 157),
λέει, πώς γιό τό σκόρδα. τό μήλα, τό
ρόδια καi δλλους καρπούς πίστευαν ol
άρχαίοι δτι είχαν μιό μαγική δύναμη
πού έδιωχνε τό κακό.
Ό Παν. Γ. Κρητικός καi ή Στέλλα
Παπαδάκη στή μελέτη τους 'Μήκωνος
καi όπίου έξάπλωσις έν τθ περιοχθ της
'Ανατολικής Μεσογείου κατά τήν άρ
χαιότητα', 'Αρχαιολογική έφημερiς
1963 σελ. 106 ύποστηρίζουν έπfσης
πώς τό ρόϊδο χρησιμοποιήθηκε καi ώς
φυλαχτό.
Τό ρ6δι οτιΊ Λαοyραφrα
Στήν έλληνική λαογραφία ύπάρχουν
άρκετές παραδόσεις πού άφορουν τό
ρόδι. Ό μεγάλος άριθμός τών κόκκων
τού ροδιού είχε σόν άποτέλεσμα νό
γίνει, δπως καi στό άρχαία χρόνια,
άποδεκτό άπό τό λαό μας, σό σύμβολο
της γονιμότητας, τού πολλαπλασια
σμού καi τού πλούτου (Κρητικός σελ.
81).
'Αρκετές πληροφορίες έχουμε γιό τή
χρήση τού ροδιού:
- στους άρραβώνες
- στό γάμο
στή γέννηση
στή Πρωτοχρονιό
στή σπορά
στή καθέλκυση πλοίων καi
στό κόλλυβα.
Θό άναφέρουμε ένδεικτικό μερικό
έθιμα:
Τό ρόδι κατό τούς άρραβώνες.
Στή Σ α λ α μ ί ν α ή τελετή τών άρρα
βώνων γινόταν σέ μεγάλη πομπή. 'Ό-.
πως μάς πληροφορεί ό Π. Φουρίκης
(Λαογραφία 514) τήν όρισμένη ήμέρα
καί ώρα ol γονείς καi ol συγγενείς τού
νέου κυριολεκτικό 'σύν γυναιξί καi τέ-
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κνοις σχημάτιζσν μιά μεγάλη σειρά
στην όποίο τήν πρώτη θέση είχαν τά
παιδιά. 'Ένα παιδί άπό κάθε οlκογένειο
ύποχρεωτικά θά κροτούσε ενο μαντή
λι, τό όποίο είχε τά ίδιο περίπου άντι
κείμενο δηλαδή στραγάλια, μύγδαλο,
καρύδια κλπ. κοί όπωσδήποτε ενο ρόδι
μέσο στό όποίο έμπηζαν χρυσό η άρ
γυρό νόμισμα.
Ή μητέρα τού νέου έπίσης πρό
σφερε στη νέο ενο ρόδι -σύμβολο
Ε ύ τ υ χ ί ο ς κοί Ε ύ κ ο ρ π ί ο ς- πάνω
στό όποίο ητον μπηγμένο χρυσό η άρ
γυρό νόμισμα κι εύχότον 'νά είσαι γε
μάτη σάν τό ρόϊδι' (Λαογραφία 516).
'Ακόμα κοί ol φτωχότεροι άπ' τούς
συγγενείς καθώς κοί ol γνώριμοι πρό
σφεραν άποροιτήτως τό ρόδι μέ άργυ
ρένιο νόμισμα (Λαογραφία 517 ).
Ή πομπή, ϋστερο, άνοχωρώντος
άπ' τό σπίτι της νύφης, κατευθυνόταν
στό σπίτι τού γαμπρού δπου έκείνος
δεχόταν τά δώρο τών συγγενών μέ τό
άποpοίτητο ρόδι.
Τό ρόδι κατά τό γάμο

Στά Βουρνικό της Λευκάδος ή νύφη
δτον φτάσει στην πόρτο χτυπάει ενο
ρόδι στίς πάντες της πόρτας κοί τό πε
τάει μέσο στό σπίτι. Τό fδιο κοί στό
Μύτικο Πρεβέζης (Λαογραφία, Ζ,
359).
Στην Κάρπαθο, δπως άνοφέρει ό
Μιχαηλίδης-Νουάρος
(Λαογραφικά
Σύμμεικτο, τομ. Α σελ. 85 κοί Λαογρα
φία ΙΣΤ, σελ. 125) ό γαμπρός κατά τή�
εrσοδό του στό σπίτι της νύφης πατάει
σέ 'ρόδι όπολόκουκκο'.
Στην Κύπρο κοί συγκεκριμένο στό
Γουδί της Πάφου, μόλις ol νιόπαντροι
φτάσουν στην ούλή, δίνουν στό γαμ
πρό ενο ρόδι ό όποίος, άφού σημαδέ
ψει, τό ρίχνει έξ άποστάσεως κοί πρέ
πει νό πετύχει τό άνώφλι της πόρτας
(Λαογραφία ΙΖ, 286).
Στά Μέγαρο, δτον ό γαμπρός πάει
νό πάρει τή νύφη κάνει μέ τό δάχτυλό
του άνό ενο σταυρό στίς άκρες κοί
στη μέση της κάσας. Στό fδιο άκριβώς
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σημείο χτυπάει μ· ενο ρόδι κοί τό πε
τάει έξω. Τότε πολλοί άπό τούς καλε
σμένους προσπαθούν νό τό πιάσουν.
(Λαογραφία ΙΗ, 545).
Στό· Βούρβουρο της Κυνουρίας, δ
τον ή νύφη φτάσει στην πόρτο, της δί
νουν ενο ρόδι μέ άσημένιο μέσο κοί
σάν σταυρώσει την πόρτο τό πετάει
μέσο στό σπίτι γιά νά είναι πάντα γε
μάτο δπως τό ρόδι (Λαογραφία Β
403).
Στη Σαλαμίνα στη νύφη προτού νό
μπεί στό σπίτι της έδινε ή πεθερά της
η ή πιό κοντινή συγγένισο ενο ρόδι έκείνη τότε χτυπούσε μ' ούτό τίς πα
ραστάδες της πόρτας στό ίδιο σημείο
κι ϋστερο τό πετούσε μέ όρμή ατόν
άπένοντι τοίχο τού σπιτιού, έτσι ώστε
νό σπάσει κοί νά χυθούν ol σπόροι.
Την ίδιο στιγμή δλοι ol παρευρισκόμε
νοι εύχονταν ζωηρά 'νά είσαι γεμάτη·
σάν τό ρόϊδι' (Λαογραφία 0, 540).
Στό γαμπρό, έπίσης, δτον πήγαινε
νό πάρει τή νύφη, έκείνη τού έδινε τό
μπογιοστικό, δπως λένε ενο καλαμα
τιανό μαντήλι κι ενο ρόδι (Λαογραφία
0, 531). Πρίν μπεί δέ στό σπίτι τού έ
διναν ενο ρόδι μέ άργυρένιο νόμισμα,
μέ τό όποίο χτυπούσε τά τέσσερα ση
μείο στίς παραστάδες κοί μέ δύναμη
τό έρριχνε στόν άπένοντι τοίχο γιά νά
σπάσει κοί νό χυθούν ol σπόροι. Τό
κομμάτια τά μάζευαν τό παιδιά κοί η
τά έτρωγαν η τά έδιναν στό κορίτσια,
πού τά θεωρούσαν σάν γουρλίδικο
(Λαογραφία 0, 532).
Στη Λευκάδα, τό Σάββατο, πρίν άπ'
τό γάμο, στό σπίτι τού γαμπρού στέ
νουν τό μπογιεράκι. Σ' ενο μακρύ κα
λάμι 4-5 μέτρο βάζουν γιά σημαία ενο
μεταξωτό μαντήλι κοί τό στολίζουν μέ
εύοσμο λουλούδια. Άκρη-άκρη περ
νούν ενο · ρόδι (Λοογροίο Α, 312).
Στην Πελοπόννησο ό γαμπρός, μετά
τά στέφανο μπαίνοντας στό σπίτι σπά
ζει ενο ρόδι · άλλού, δπως στη Μάνη
καί στη Λευκάδα τό ρόδι τό σπάζει ή
νύφη (Κρητικός, 81).
Γιά τόν ίδιο λόγο στή Ζάκυνθο κρε-
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μόνε τά ρόδια. Ό συμβολισμός κι έκεί
εiναι καθαρός. Πολλά παιδιά καί άφθο
να άγαθά.
Στήν 'Ικαρία ol διάφορες οίκογέ
νειες φυλάνε γιά πολλά χρόνια ρόδια·
ενα δέ άπ' αύτά τό προσφέρει ό γαμ
πρός στή νύφη προτού πάνε στήν έκ
κλησία. Τούτο τό ρόδι τΌ φυλάνε στό
σπίτι τους καί τό δίνουν στά παιδιά
τους σ· άνάλογη περίσταση (Κρητικός,
81 ).
Στήν Πάτμο, έκείνοι πού παντρεύτη
καν τόν τελευταίο χρόνο, τήν πρώτη
τού Σεπτέμβρη, πού άρχίζει τό έκκλη
σιαστικό ετος, πάνε ρόδια στήν έκκλη
σία. 'Αφού τελειώσει ή λειτουργία τά
πάνε στό σπίτι τους, σπάζοντας ενα
στό κατώφλι, κι εύχονται . νά άποκτή
σουν πολλούς άπογόνους καί άφθονα
άγαθά, δπως οί σπόρο, τού ροδιού
(Κρητικός, 81 ).
Μ1ά παρόμοια σκηνή γαμήλιας τελε
τής μάς δίνε, ό 'Ηλίας Βενέζης στήν
'Άiολική γη' (σελ. 168), δπου κατά λέ
ξη γράφε,:- 'Καλώς ήρθατε', λέε, ό
γερο-Βηλαράς στή νύφη του- 'στή γη
μας καί στή χώρα μας! Καλώς ήρθατε
παιδιά μου! Μ1ά δούλα πλάι, όρθια,
βαστά ενα μεγάλο άσημένιο δίσκο δ
που εiνα1 ενα ρόδι. Ό γέρο-Βηλαράς
τό παίρνε, καί τό ρίχνει μέ δύναμη κα
ταγής. Τό ρόδι σπά... Νά 'σαστε γεροί
κ' ένωμένο1 Όάν τούς σπόρους τού ρο
διού αύτού πού ήρθε άπ' τή γη μας',
λέει μέ έπ1σημότητα ό γερο-Βηλαράς,
Στό Παλαιοχώρ1 της Ρούμελης ('Ηλ.
Κα1νούργ1ος, 213), ή νύφη πετάει
πρός δλα τά σημεία, σέ δλους τούς
παρευρισκομένους, μήλα καί ρόδια. "Ε
να ρόδι τό σπάζει στό ντουβάρι της
πόρτας, προτού μπεί μέσα στό σπίτι. Τ
δη-Βασ1λειού, έπίσης (Μ. Κα1νούργιος,
28) έσπαζαν ρόϊδια στό μαντρί,
Στήν Κύπρο, δπως μάς πληροφορεί
ή 'Ερατώ Μέλλου (Περιοδικό Πειραϊκή
Πατραϊκή τεύχος 189/79 σελ. 39).
Μπαίνοντας στό σπίτι ό σύζυγος σπά
ζει ενα ρόδι, άπ' τό όποίο ol ρόγες
σκορπίζουν παντού καί θεωρείτο, σύμ
βολο γονιμάτητος,
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Στά χωριά της Πυλίας (Γ. Ταρσούλη,
ό γάμος στή Πυλία, Πελοποννησιακή
Πρωτοχρον1ά, 'Αθήνα 1960, 266), μό
λις πατήσει ή νύφη στό κατώφλι, θά ε
χει μιά ροδιά χαραγμένη στά τέσσερα
καί θά τήν πατήσει f\ θά τήν πετάξει
μακριά, νά σκορπιστεί. 'Όσο π,ό μα
κρυά σκορπιστεί τό ρόϊδ1, τόσο μεγα
λύτερη θά εiνα1 ή εύτυχία στό σπίτι,
Στή Λέρο, ό γαμπρός, πρίν μπεί μέ
σα στό σπίτι της νύφης, πρέπει νά πα
τήσει πάνω σ· ενα κλειδί, πού τό βά
ζουν στό κατώφλι, καθώς καί ενα ρό
δι, γιά νά εiναι τό νοικοκυριό γεμάτο
άπό άφθονα άγαθά ('Ημερολόγιο Κα
λύμνου 1980, 4 Όκτ.).
Στήν 'Ιστιαία ή νύφη μπαίνοντας
στό σπίτι πατούσε πάνω σ· ενα ρόϊδο,
τό έσπαζε κ1 αύτό συμβόλιζε τήν εύτυ
χία τού ζευγαριού (Θεμελης 9).
'Όταν ό γαμπρός πάει νά πάρει τή
νύφη γ1ά τό στεφάνωμα, πατάει πάνω
σέ ρόϊδο, πού εΤνα1 βαλμένα πάνω σ'
ενα πάπλωμα, τό σπάζει καί σκορπίζει
τούς σπόρους, συμβολίζοντας έτσι δτι
θά κάνουν πολλά πα1δ1ά (Μπούτουρας
51).
Μετά τή στέψη, ol νεόνυμφο,, προ
τού μπούν στό σπίτι τους, πατούν καi
σπάζουν πάλι ενα ρόϊδο, πού δπως εί
παμε συμβολίζει τήν εύτεκνία (Μπού
τουρας 53).
Στά Λαγκάδια Γορτυνίας (Τσαφαράς,
59), δταν ό γαμπρός παραλαμβάνει τή
νύφη, πατεί ενα ρόϊδα καί τό σκορπί
ζει. 'Επίσης ή νύφη, δταν μέ τό συμπε
θεριό, μπαίνει στό σπίτι τού γαμπρού,
στό κατώφλι της πόρτας -θά πατήσει ε
να ρόϊδο. Πιστεύουν ol νεόνυμφοι πώς
έτσι θά κάνουν πολλά καί καλά παιδιά,
Τό ρόϊδο λοιπόν γ1ά τούς Λαγκαδ1νούς
εiναι σύμβολα εύφορίας καί εύτεκνίας.
Στήν 'Αμυγδαλιά Πλέσσας κάποιος
άπ' τούς συγγενείς θά έπισκεφθεί
πρωί-πρωί τό σπίτι κάνοντας 'ποδαρι
κό' καί σπάζοντας ενα ρόδι στόν τοίχο,
λέγοντας 'καλή χραν1ά, χρόνια -πολλά'.
ΟΙ πολλοί σπόροι τού ροδιού συμβολί
ζουν τά καλούδια πού θά φέρει ό κα1νούργιος χρόνος (Πορτούλας, 96).
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Τό ρόδι στη γέννηση
Στή Γκιουμουλτζίνα τής Θράκης. δ
ταν πηγαίνουν νά κάμουν έπίσκεψη σέ
μιά λεχώνα. παίρνουν μαζί τους ζqχα
ρη, καρύδια καi ράδια κι ομα μπούν
στήν κάμαρα τά κατρακυλούν κατά
γης, γιά νά περπατήση τό παιδί γρήγο
ρα (Λαογραφία Β 414. 426).
Τό ρόδι στην Πρωτοχρονιά
Στό Π υργi τής Χίου. αύτός πού φέρ
νει τό άμiλητο νερό τήν Πρωτοχρονιά.
μόλις έρθει στό σπίτι. παίρνει τό ρόδι
τού σ π ό ρ ο υ καi τό χτυπάει κάτω λέ
γοντας: 'δσα κουκούτσια έχει τό άρού
δι. τόσο τσοιλά έσοδειές νά κάωμε·
(Λαογραφία ΙΣΤ. 266).
Στή Λήμνο. τήν Πρωτοχρονιά βά
ζουν στό τραπέζι ρόδι. γιά νά εiναι δ
πως τό ρόδι γεμάτο (Γ. Μέγας Έλληνι
κοi Έορταi σελiς 59).
Στήν 'Αράχοβα Παρνασίδος άπο
βραδiς ξαστρίζουν ενα λιθάρι κι ενα
ρόϊδο. Τό πρωί. αύτός πού θά γυρίσει
άπό τή βρύση τά πετάει μέσα στό σπί
τι λέγοντας 'Σάν τό λιθάρι γεροί καi
σάν τό ρόϊδο γεμάτοι· (Μέγας: Έλληνι
κοi · Εορτοί. σελ. 71).
Τό ρόϊδο τής Πρωτοχρονιάς μέ τούς
πολλούς σπόρους συμβολίζει τά πολλά
όγοθά πού θά άκολουθήσουν (Μπού
τουρας 113).
Στήν Κάλυμνο κά6ε οiκογένειο τήν
άρχιχρονιά, δπως λένε τήν Πρώτη τού
Σεπτέμβρη. θά κρεμάσει στή μεσιά ε
νο μάτσο άπό ρόδιο γιά τήν εύτυχία
τού σπιτιού. 'Αντίθετα στήν Λέρο κρε
μούν ενο μόνο ρόδι. τό όποιο τό φυ
λάνε γιά νά τό σπάσουν ϋστερο άπό
ενο χρόνο ('Ημερολόγιο Καλύμνου.
1965/2 Σεπτ.) κοi ('Ημερολόγιο Καλύ
μνου 1970/2 Σεπτ.).
Στήν Κάλυμνο έπiσης τήν παραμονή
τής Πρωτοχρονιάς βάζουν στό τραπέζι
ρόδι. γλυκό κοi νερό γιά τό στοιχειό
τού σπιτιού (Ή μερολόγιο Καλύμνου
1977/31 Δεκ.).
Στή Σάμο, όνήμερο τήν Πρωτοχρο-
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νιά. δτον κάνουν τά λεγόμενο ·ποδαρι
κά' λένε: "Ως εiνοι γεμάτο τό ρόϊδο.
νά εiναι καi τό σπίτι μας γεμάτο καi δ
πως θά σκάσει τό ρόϊδο νά σκάσουν
ol όχτροί μας· καi θά τού δώσει δυνα
τό χτύπημα κάτω νά σπάσει ('Η μελλοi
Στ. Λαογραφική άποστολή είς Σάμον
ΕΛΑ. ΙΖ/1964, 1 98).
Τό ρόδι στη σπορά
Στήν Κίμωλο (Γ. Σπυριδάκης, Λαο
γραφικό τής Κιμώλου. 497) κάθε
γεωργός μέσο στό ντρουβοδάκι μέ τό
σπόρο, θά βάλει λίγα κουκκιά. ενο κε
φάλι σκόρδο. κρεμμύδι κοi ρόϊδο.
Στήν 'Ικαρία κοi τώρα άκόμο, δπως
ύποστηρίζει ό 'Αλέξης Πουλιονός στά
Λαογραφικά τής 'Ικαρίας (τομ. Α σελ.
42)
Στό Λιγουριό. κοντά στό Ιερό τής
'Επιδαύρου τήν ήμέρα πού άρχίζει ή
σπορά ζεύουν τά βόδια. λέει ό
Εύαγγελiδης (Λαογραφία Ε. σ. 675).
καί πρiν άρχίσουν τό σπόρο παίρνουν
ενα ρόδι κοi τό βαρούν πάνω στό ύνi
τ· όλετριού· ϋστερα όνοκοτεύουν κάμ
ποσα σπειριά ροδιού μέ τό σπόρο
στήν ποδιά τους κοi πετώντας τόν λέ
νε ·καλά μπερκέτια·.
Στό Κεφαλόβρυσο έπίσης στήν
πρώτη σπορά βάζουν μήλο. σουτζούκι.
ρόδι. καρύδια κι άφού τά σπάσουν πά
νω στό ύνi τά τρώνε.
Σχολιάζοντας τούτη τή συνήθειο ό
λαογράφος μας Γ. Ρωμοιος (Λαογρα
φία Ζ. 365) ποροτηρει: ό καθένας έν
νοεί δτι τό σπάσιμο τού ροδιού ή τών
καρυδιών πάνω στό ύνi στήν κρίσιμη
ήμέρο πού γίνονται προσφορές γιά τήν
έπιτυχίο τής σποράς εiνοι σημαντικό.
'Όπως oi παραστάδες τής πόρτας τού
σπιτιού ή τό κατώφλι κατά τό γάμο, εi
νοι καi τό ύνi κατά τήν άροση εδρο
δαιμονικής δυνάμεως πρός τήν όποίαν
άπευθύνοντοι τά σημαντικά μειλίγμο
τα. Βλέπουμε έτσι. δτι πάνω στό ύνi
συνυπάρχουν δυό δαιμονικές δυνά
μεις. ή τής τεκνογονίας κοi ή τής βλα
στήσεως τών καρπών τής γής.'0 λόγος
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της συνενώσεως είναι ή παγκόσμια
λαϊκή άντίληψη, ή όποία συνυπάρχει
ώς τίς ήμέρες μας, δτι ol δυό αύτές
ένέργειες είναι έντελώς δμοιες η ένα
καί τό αύτό.
Στό Πυργί της Χίου τρείς μέρες πρίν
-βγάλουν τό σπόρο τοποθετούν πάνω
σ· ένα τραπέζι διάφορα Ξίδη, άνάμεσα
στά όποία όπωσδήποτε κι ένα ρόδι καί
φωνάζουν τόν παπά γιά νά κάνει όγια
σμό. Τούτο τό ρόδι τό. φυλάνε γιά τήν
Πρωτοχρονιά (Λαογραφία ΙΣΤ, 266)..
Στή Λόρδο της Ρόδου στίς 3 τού
Νοέμβρη, δηλαδή στή γιορτή τού
Άγιώργη τού Σπορίτη, ol γεωργοί βά
ζουν σέ μιά σκάφη τό σπόρο, κι άνά
βουν τρία κεριά. Μέσα στό σπόρο
άνακατεύουν διάφορους καρπούς καί
λίγο σιτάρι, πού τό είχαν φυλαγμένο
στό σακκουλάκι της περασμένης άρχι
χρονιάς. "Από τή σκάφη βάζουν λίγο
σπόρο στό δισάκκι καί μαζί μέ ένα ρό
δι, πού θά τό φάνε σάν άποσπείρουν
(Άν. Βρόντης, Λαογραφία ΙΑ ( 1934)
σελ. 231 καί ΙΒ (1938-48) 111.
Στά Βούρβουρα της Κυνουρίας δταν
πρωταρχίσουν νά σπείρουν, βάζουν
μέσα στό σπόρο καρύδια, ρόγες άπό
σταφύλι κι ένα ρόϊδο. Τό σπέρνουν
μαζί μέ τό σπόρο χάμω στή γη καί λέ
νε: 'Νά γένει τό γέννημα γλυκύ σάν
σταφύλι, τσουπωτό σάν τό ρόϊδο καί
άφράτο καί δσπρο σάν τό καρύδι'
(Έπετηρίς Βουρβούρων 1939 σ. 137
βλ. & Λαογρ. ΣΤ (1917), 140, ΙΒ σ.
924 έ.).
Προπάντων τό ρόδι, παρατηρεί ό
λαογράφος μας Γ. Μέγας ('Ελληνικοί
Έορταί σελ. 27), ώς σύμβολο της
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άφθονίας, δεν λείπει άπό τή σπορο
σακκούλα τού γεωργού, δταν άρχίζει
νά σπέρνει. 'Όταν ό γεωργός άρχίζει
τή σπορά, σκάβει σέ μιά γωνιά τού
χωραφιού καί βάζει ένα ρόϊδο κι ένα
σκόρδο, τά όποία τά ξαναπαίρνει δταν
τελειώσει τή σπορά. Τό ρόϊδο συμβο
λίζει τήν εύφορία πού θά προέλθει
άπό τή σπορά καί τό σκόρδο γιά τή
βασκανία (Μπούτουρας 32).
Τό ρόδι στην καθέλκυση
'Όπως άναφέρει ή Εύα Βλάμη στό
. 'Σκελετόβραχος' κατά τήν καθέλκυση
τού πλοίου τό είχαν γιά καλό νό σπά
σουν ένα ρόϊδο.
Τό ρόδι στά κόλλυβα
Στή Ρούμελη (Λουκόπουλος Δ.
Γεωργικό της Ρούμελης σελ. 277) δ
πως. καί σέ πολλά δλλα μέρη της 'Ελ
λάδος ύπάρχει ή συνήθεια νό στολί
ζουν τά κόλλυβα μέ σπειριά ροδιού.
Ό λόγος πού σήμερα άποδίδουν
στά ρόδια πένθιμη σημασία (Κρητικός,
σελ. 65) είναι ό έξης:
Σύμφωνα μέ κάποια παράδοση άπό
τό αίμα τού 'Ετεοκλή καί τού Πολυνεί
κη φύτρωσε πάνω στους τάφους τους
ή ροδιά. Μιά δλλη παράδοση δέ, λέει
πώς φύτρωσε άπό τό αίμα τού Μενοι
κέα, τού γιού τού Κρέοντα, πού αύτο
κτόνησε ύπακούοντας στό χρησμό τών
Δελφών, δταν έφτασε άπό τό Άργος ό
Πολυνείκης μέ τό στρατό του. Γι' αύτό
τό ρόδια, δταν τό στfψουμε, βγάζουν
κόκκινο ζουμί πού μοιάζει μέ αίμα
(Κρητικός, 65, Παυσανίας (Βοιωτικά)
0, XXV, 1-2).
(Συνεχίζεται στό επόμενο τεύχος)
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ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΪΡΗΣ
'Ανάμεσα στά πνευματικά άστέρια, πού καταυγάζουν τόν
άστερόεντα πνευματικόν ούρανόν της 'Ελλάδος, άκτινοβολεί
άστήρ πρώτου μεγέθους καi έξαιρετικης μαρμαρυγής, ό 0. Καίρης.
Ti κι· αν πυκνά τά νέφη τού φανατισμού καi της άμαθείας έκά
λυψαv πρόσκαιρα τό λαμπρό άστρο; · Η ζείδωρος τού έλευθέρου
πνεύματος αύρα άποδιώκει τά σύννεφα καi ή προτομή τού 0. Καί
ρη κοσμεί σήμερον την πλατείαν της γεννετείρας του.
"Ας στρέψωμεν μετ· εύλαβείας την σκέψιν πρός τό Άνδρα, δ
στις ύπηρξεν ενα άπό τά μεγαλύτερα φιλοσοφικά πνεύματα τών
νεωτέρων χρόνων; καύχημα της · Ελλάδος καi τού άνθρωπίνου γέ
νους, ενας άπό τούς όλίγους Διδασκάλους πού ή ζωή τους άκο
λουθεί τή φιλοσοφία τους καi ό θάνατος την έπισφραγίζει.
Ό 0εόφ. Καίρης γεννήθηκε στην Άνδρο τό 1784, καταγόμε
νος άπό άρχοντικήν οίκογένεια τού τόπου. · Επτά έτών έκινδύνευ
σε την ζωήν του διά νά σώσο ενα άλλο παιδί πού κινδύνευε νά
πνιγ1. Τά πρώτα γράμματα έμαθε στην "Ανδρο. "Επειτα έφοίτησε
στην περίφημη Σχολή τών Κυδωνιών, καθώς καi στiς Σχολες της
Πάτμου καi της Χίου. Δεκαεννεαετής έπηγε στό Πανεπιστήμιο της
Πίζης καi μετά 4 έτη στό Παρίσι, δπου έμεινε άλλα 4 χρόνια, μέ
χρι τό 181 Ο, άσχολούμενος με φιλοσοφικες μελέτες. 'Εκεί έγνώρι
σε τόν Άδαμ. Κοραή, γέροντα, με τόν όποίον στενώς συνεδέθη.
Είς τό Παρίσι ό Καίρης έλαβε πρόσκλησιν άπό τούς προύχοντας
τών Κυδωνιών, νά άναλάβΙJ τήν διεύθυνσιν της Σχολής Κυδωνιών.
Συγχρόνως ol Σμυρναίοι τόν έκαλούσαν νά άναλάβη την διεύθυν
σιν της Εύαγγελικης Σχολής Σμύρνης. Ό Καίρης κατηλθεν είς 'Ελ
λάδα τό 1811 καi διηύθυνεν έπi 1 έτος την Σχολήν Σμύρνης, άκο
λούθως δε άνέλαβε την διεύθυνσιν της Σχολής Κυδωνιών.
Με τόν ένθουσιασμόν του, την εύγλωπίαν του, τόν τρόπον
της διδασκαλίας του καi τό παράδειγμα τού άπλού καi έναρέτου
βίου του, έδωσε νέον αίγλην εrς την Σχολήν Κυδωνιών, δπου έμα
θήτευον έκατοντάδες νέοι άπό δλην την 'Ελλάδα. Συγχρόνως δια
τηρούσε άλληλογραφίαν με πλείστους σοφούς της Δύσεως καi με
τάς κορυφάς της 'Ελληνικής διανοήσεως (Άδ. Κοραην, Νεόφ.
Βάμβαν, "Ανθ. Γαζην, Κων. Κούμαν).
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Κατά τό 181 9 ό Θ. Καίρης έμυήθη είς την Φιλικην Έταιρίαν,
δταν δε έξερράγη ή Έλληνικη 'Επανάστασις εσπευσεν έκ τών
πρώτωγ είς την φωνην της 'Ελευθερίας. Έπέρασεν άπό τό Ψαρ
ρά, δπου έξεφώνησε συγκινητικώτατον λόγον καi έσήκωσε την
σημαίαν της 'Επαναστάσεως είς την πατρίδα του 'Άνδρον,. 'Έλαβε
μέρος είς την άτυχη έκστρατείαν τού 'Ολύμπου δπου έτραυματί
σθη, λαβών 3 σφαίρας. Είς δλας τός 'Εθνοσυνελεύσεις της 'Επα
ναστάσεως έξελέγετο Πληρεξούσιος, παραμένων πάντοτε μακρόν
καi ξένος πρός τός εμφυλίους διαμάχας. 'Όταν κατήλθε στην 'Ελ
λάδα ώς Κυβερνήτης ό Καποδίστριας, άνέθεσαν είς τόν Καίρην νά
τόν προσφωνήση. Kai ό Καίρης, μεταξύ άλλων, είπε καi τό έξης
μνημειώδη «Δεν θέλουσιν έξουσιάζει τού λοιπού όλέθρια πάθη, ό
χι χαμερπείς ίδιοτέλειαι, όχι ραδιουργίαι, όχι οίκεϊος έόν δεν είναι
άξιος, όχι συγγενης έόν είναι άνεπιτήδειος, όχι φίλος τού Κυβεp
νήτου έόν δεν εχο Ικανότητα, άλλ' ή Ιερό Δικαιοσύνη καi ο1 αίώ
νιοι νόμοι τού Θεού, οί πρός κυβέρνησιν έλευθέρων άνθρώπων
διορισθέντες, θέλουσι κυβερνά».
Άφού ή Έλλός άπεκατεστάθη είς έλεύθερον Βασίλειον, ό
Καίρης ήρνήθη έπιζήλους θέσεις Διευθυντού διαφόρων Σχολών
καi άπεφάσισε νό διαθέσο την κολοσσιαίαν πνευματικην καi πενι
χρόν ύλικην περιουσίαν του πρός ϊδρυσιν 'Ορφανοτροφείου έν
"Ανδρψ, διό τό τέκνα τών φονευθέντων κατά την Έπανάστασιν.
Έταξίδευσεν είς Εύρώπην, διενεργών έράνους διό τό Όρφανο
τροφεϊον, άγομάζων βιβλία καi διδακτικό όργανα, μελετών τό συμ
περάσματα έκ της έφαρμογης είς τό ξένα 'Εκπαιδευτήρια τών παι
δαγωγικών μεθόδων τού Ρουσσώ καi τού Πεσταλότζη.
Τό έγκαίνια τού Όφανοτροφείου έγένοντο τό 1835. Ό Θ.
Καίρης έδίδασκε μόνος 'Ελληνικά, Άριθμητικήν, Γεωμετρίαν, 'Άλ
γεβραν, Φυσικήν, Κοσμογραφίαν, Ποιητικήν, Ψυχολογίαν, Φιλοσο
φίαν, Μεταφυσικήν. Τό μαθήματά του παρηκολούθουν παιδιά 9
έτών καi άνδρες 40 χρόνων_. 'Ένας γερμανός περιηγητης εγραψεv
δτι al παραδόσεις τού Καίρη στην 'Άνδρον ένεθύμιζαν μαθήματα
της 'Ακαδημίας τού Πλάτωνος. Ό Καίρης δεν έκοιμάτο περισσότε
ρον τών 5 ώρών τό ήμερονύκτιον. Είς την τροφήν του ητο λιτότα
τος. Ψωμί καi νερό άποτελούσαν συνήθως τό φαγητόν του. Άπό
τούς μαθητάς του ηθελε νό όνομάζεται άδελφός. Ό Βασιλεύς 'Ό
θων, θέλων νό τιμήσο τόν Θ. ΚαΤρην, τού άπένειμε τό 1835 τόν
Χρυσούν Σταυρόν τού Σωτηρος καi μετά 2 έτη τόν διώρισε Καθη
γητην τού Πανεπιστημίου Άθηνών. Άλλ' ό Καίρης άπεποιήθη έκ
μετριοφροσύνης, τόσον τό παράσημον, δσον καi την Καθηγητικην
εδραν, μη έπιθυμών νό έγκαταλείψΙJ τό Όρφανοτροφεϊον του.
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Άλλ' ή άπολυταρχική Αύλή του 'Όθωνος άνησύχησε, φοβου
μένη τό έλεύθερον καi δ,υνατόν πνευμα του Καϊρη. Συγχρόνως
διάφοροι φημαι ηρχισαν νά κυκλοφορουν δτι ό Καϊρης έδίδασκε
πράγματα άντιβαίνοντα είς τά δόγματα καi τάς παραδόσεις της
'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, δτι ήρνείτο τήν Θεότητα του Ίησου Χρι
στου, τό Μυστήριον της Άγ. Τριάδος, τό θεόπνευστον των 'Αγίων
Γραφών. τό άλάνθαστον των Οίκουμενικών Συνόδων. τήν σεπτό
τητα των είκόνων, τήν μεσητείαν των 'Αγίων, τήν άναγκαιότητα
των νηστειών. καi δτι έδίδασκε Θεόν Έναδικόν, ϋπαρξιν λογικών
όντων καi είς όλλους πλανητας, μετάβασιν των ψυχών των άν
θρώπων άπό σώματος είς σώμα καi άπό πλανήτου είς πλανήτην.
Τό 1839 ύπεβλήθη μήνυσις έναντίον του 0. Καϊρη, δστις άπό
18 έτών είχε χειροτονηθ� μοναχός, είς τήν Ίερ. Σύνοδον. Έπηκο
λούθησαν συσκέψεις καi διαβούλια καi άπεστάλησαν άνεπίσημοι
καi έπίσημοι έπιστολαi έκ μέρους της Ίερ. Συνόδου πρός τόν 0.
Καϊρην, καλούμενον νά όμολογήσι;� πίστιν είς τά 'Ορθόδοξα Χρι
στιανικά Δόγματα. Ό Καϊρης άπήντησε μετριοφρόνως. άλλ'
άξιοπρεπώς. Αί άπαντήσεις του δέν έκρίθησαν έπαρκείς. Συγχρό
νως ηλθε συνεπίκουρον είς τήν Ίερ. Σύνοδον καi τό Οίκουμενικόν
Πατριαρχείον Κων/πόλεως. τό όποίον έξέδωσεν Έγκύκλιον κατά
της «άντιχρίστου» διδασκαλίας του Καϊρη, έπισείων έναντίον αύ
του καi των μαθητών του τά βαρύτερα των έκκλησιαστικών έπιτι
μίων. Ό δέ έπί των 'Εκκλησιαστικών Γραμματεύς του 'Όθωνος
έκδίδει διαταγήν πρός τόν Κανάρην, άρχηγόν της κατά τό Αίγαίον
Ναυτικής Μοίρας. νά πλεύσι;� είς 'Άνδρον καi νά φέρι;� έκουσίως η
διά της βίας τόν 0. Καϊρην, διά νά άπολογηθ� ένώπιον της Ί. Συ
νόδου. Ή ναυαρχίς άπέπλευσεν είς 'Άνδρον καi ό Διοικητής Τήνου
καi 'Άνδρου διέταξε τόν Καϊρην δπως έντός ήμισείας ώρας έπιβι
βασθ� είς τό πλοίον.
Ό Καϊρης παρουσιάσθη πρό της Ί. Συνόδου καi έδήλωσεν
άπεριφράστως δτι δέν έδίδασκε Θεολογίαν. άλλά Φιλοσοφίαν. 'Ότι
έναντίον της Χριστιανικής Διδασκαλίας ούδέν ποτέ είπε. Άλλ' δτι
έκείνο τό όποίον ό ϊδιος φρονεί άφορά έαυτόν καi δέν δύναται νά
ψευσθ� είς τήν συνείδησίν του. Ή Ί. Σύνοδος άπεφάσισε τήν
καθαίρεσί\( του --διότι ητο μοναχός- καi τήν άποκοπήν του άπό
τό σώμα της Έκκλησίας, ώς «παραβάτου, άντάρτου. άσεβους,
άθέου, άνατροπέως, λυμεώνας καi ψυχοφθόρου». Είς έκδοθείσαν
δέ Έγκύκλιόν της κηρύσσει άμείλικτον τόν κατά του 0. Καϊρη πό
λεμον, χαρακτηρίζουσα αύτόν «ύπηρέτην μοχθηρόν γνώμης του
διαβόλου καi ώς πεπληρωμένον πνεύματος πονηρίας καi μεστόν
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πλάνης άντιθέου καi άντιχριστιανικης». Προτού δμως προβ_η εlς
τήν καθαίρεσίν του, τόν έστειλε σε ενα μοναστήρι της Σκιάθου,
διό νό τοϋ δοθθ καιρός πρός μεταμέλειαν. Έκεί ό Καίρης ύπέστη
τό πάνδεινα άπό τόν φανατισμόν τών καλογήρων. Τόν έρριξαν είς
ενα γυμνόν ύγρό κελί. Ή πληγη που ύπέστη εlς τόν Όλυμπον κα
τά τόν άγώνα της 'Ελευθερίας μετεβλήθη είς χρόνιον ελκος. Εlς
ούδένα έπέτρεπον νό τόν έτ'rισκεφθη. Ό καλόγερος που τοϋ έ
φερνε τό ξερό τοu ψωμί, έμπαζε με δισταγμό τό χέρι του άπό τη
μισανοιγμένη πόρτα, άπό φόβο μήπως κολασθη. Έν τψ μεταξυ τό
Όρφανοτροφείον τό έκλεισαν καi διέλυσαν τους μαθητάς. Έν τέ
λει Κυβέρνησις καi -Ί. Σύνοδος άπηλπίσθησαν νό πείσουν τόν Καί
ρην νό άπαρνηθθ έαυτόν, τόν καθήρεσαν καi τόν άπήλασαν έκ
της . Ελλάδος.
Ό έξόριστος Καίρης μετέβη πρώτον εlς Παρισίους καi άκο
λούθως είς Λονδίνον, δπου έγινε δεκτός μετά μεγάλων τιμών καi
ηρχισε νό διδάσκη φιλοσοφικό μαθήματα δiς της έβδομάδος. 'Ό
ταν δμως τό 1844 έψηφίσθη εrς την 'Ελλάδα τό Σύνταγμα, τό
όποίον άνεγνώριζε την έλευθερίαν της συνειδήσεως, ό Καίρης
έπέστρεψεν εlς την 'Ελλάδα, έγκατασταθεiς καi πάλιν εrς τό Όρ
φανοτροφείον του της νΑνδρου, δπου ηρχισε νό διδάσκη τό άπορα
παιδιά.
Άλλ' αl έναντίον του έπιθέσεις δεν έσταμάτισαν. Μετεφέρθη
σαν εlς τός έφημερίδας καi ό · «Αlών» άνέλαβε τακτικην έπίθεσιν
κατά τοϋ Καίρη, με πρόφασιν την έπέκτασιν τών φιλοσοφικών
άπόψεών του, τοϋ «Θεοσεβισμοϋ». Διότι αl φιλοσοφικαi Ιδέαι τοϋ
Καίρη ωνομάσθησαν ύπό τόϋ Ιδίου «Θεοσέβεια».
Παραθέτομεν μερικός άπό τός διδασκαλίας τοϋ Καίρη, τός πε
ριεχομένας εrς τό σύγγραμά του «Θεοσέβεια».
«Θεός έστι καi λέγεται ό Ποιητης καi Προνοητης καi Συντηρη
της καi Κυβερνήτης καi Συνοχευς τοϋ παντός, ό μόνος κυρίως καi
άληθώς νΩν, ώς μόνος άνενδεώς καi άπροσδεώς ύπάρχων. 'Επο
μένως, Θεοσέβεια έσεται ή έν πνεύματι καi άληθεί�, λατρεία τοϋ
'Υψίστου τούτου· νΟντος, άπαιτοϋσα την κατά τό δυνατόν γνώσιν
Αύτοϋ καi βίον συνάδοντα κατά πάντα τψ θείψ θελήματι». «Συμ
προάγει . ή Θεοσέβεια την άγαθότητα της ψυχης, την φρόνησιν,
την σωφροσ(ινην, την έγκράτειαν, την δικαιοσύνην, την άνδρείαν,
την φιλευπονίαν, την κάθαρσιν τοϋ νοός καi της καρδίας, την πρός
τόν Θεόν διάπυρον άγάπην, την εlς αύτόν βεβαιότητα, πίστιν, έλπί
δα καi τελείαν άφοσίωσιν, την πρός πόντος τους έχθρους άδολον
άγάπην καi κατά τό δυνατόν εύποιίαν καi έν γένει την κατά τό δυ-

1982

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΪΡΗΣ

221

νατόν τψ Θεψ όμοίωσιν καi οίκίωσιν». «Ό άνθρωπος, θεοσεβώς
ζών, όγνίζεται καi βελτιούται, έκδηλούται αι'πψ ή λογική, έλευθέ
ρα καί άθάνατος αύτού φύσις. Κατακτά τελειότητα, δύναμιν καi
γνώσιν, είς αύτόν άνατεινόμενος τόν άπειροτέλειον Θεόν καi αύ
τόν έμμελετών καi ύπ' αύτού φωτιζόμενος καί πάσας τός άναγ
καιοτέρας άληθείας ύπ' αύτού διδασκόμενος, αύτόν δι' έαυτού γι
νώσκων καi σεβόμενος, αύτόν δι' έαυτού γινώσκων καi άγαπών
καί είς αύτόν μόνον έπαναπαυόμενος». «Ούδένα εΤναι κύριον η δυ
νάστην η τύραννον, πάντες ίσοι τοίς νόμοις, ώς άδελφοi καi φίλοι
διάγοντες». «'Ένας είναι ό Θεός, Ποιητης καi Προνοητης καi Συν
τηρητης καi Κυβερνήτης τού Παντός, παντοδύναμος, πάνσοφος,
πανάγαθος καi άπειροτέλειος Νούς. Ή ζωη τού άνθρώπου δεν έ
χει τέλος καi ό θάνατος διό τους άληθώς θεοσεβείς είναι μετάβα
σις είς ζωην καλυτέραν καi τελειοτέραν. Ή Θεοσέβεια, δηλαδη ή
κατά τό _δυνατόν γνώσις καi άγάπη τού Θεού, ή γνώσις τού 'Αγίου
Του θελήματος, ό σύμφωνος πρός Αύτόν βίος, ή κατά Θεόν, θεω
ρεία καi πράξει, πολιτεία είναι ή μόνη άναγκαία, ή μόνη έξαρκούσα
διό νό καταστήσΙJ τόν άνθρωπο\' καi πάν όν, δυνάμενον νό θεο
σεβιj, άληθώς λογικόν, άληθώς ένάρετον καi τέκνον Θεού καi ά
ξιον τών δωρεών Του καi χαρισμάτων Του καi της μόνης αίωνίας
καi άληθούς έπαναπαύσεως».
Τοιαύται αl ίδέαι τού Καίρη, διό τός όποίας πλην της Ί. Συνό
δου έξηγέρθη ό «Αίών» καi άλλοι έφημερίδες. Καi κατά τό 1852 ό
έν Σύρψ είσαγγελευς διέταξε τακτικός άνακρίσεις, αΥτινες κατέλη
ξαν είς έκδοσιν παραπεμπτικού βουλεύματος, διό τού όποίου πα
ρεπέμποντο νό δικασθούν ό Θ. Καίρης ώς αlρεσιάρχης καi τρείς
τών όπαδών του ώς αlρεσιώται, διότι καθίδρυσαν καi πρεσβεύουν
νέον αϊρεσιν, Θεοσέβειαν καλουμένην, μη άναγνωριζομένην ύπό
τού Κράτους καi άντιβαίνουσαν είς τό δόγματα της Χριστιανικής
'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας.
Καi την 20ην καi 21 ην Δεκεμβρίου 1852 έδικάσθη είς την
Σύρον, κεκλεισμένων τών θυρών, ή φιλοσοφικη σκέψις τού Θ.
Καίρη. Συνήγορός του ητο ό Καθηγητης τού Πανεπιστημίου 'Αθη
νών Νικόλαος Σαρίπολος (πατήρ). Ή άπολογία τού Καίρη ύπηρξεν
ύπέροχος έν τιj όπλότητί της. Εiπεν δτι άπό μικρό παιδί είχε πολ
λός άμφιβολίας διό τό δόγματα της Χριστιανικής Θρησκείας καi διό
τό Μυστήριά της. Ήρώτησε πολλους διδασκάλους της 'Ορθοδό
ξου, καθώς καi της Καθολικής 'Εκκλησίας, άλλ' αl άπαντήσεις των
ησαν άσαφείς καi ούδόλως Ικανοποιητικοί. «Έπi τέλους, γαλη
νιαίαν τινά καi νήνεμον νύκτα, άτενίσας πρός τόν άστερόεντα με-
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γαλοπρεπέστατον καi λαμπρότατον Ούρανόν, ένόμισα δτι άνέγνων
έπ' αύτοϋ, χρυσοίς γράμμασι, τάς λέξεις 0ΕΟΝ ΣΕΒΟΥ, 0ΕΟΝ Α
ΓΑΠΑ. Kai έκτοτε ήσθάνθην καταπαύουσαν την ταραχήν της ψυ
χιϊς μου, ή όποία μέχρι της στιγμής έκείνης, ώς έκ της άμφιβολίας,
κατετάρασσε τό πνεϋμα μου».
Άλλ' ούδέν ήδύνατο ν' άναχαιτίσr:� την τύφλωσιν της άμαθείας
καi τοϋ φανατισμοϋ. Ό 0. Καίρης, ό σοφός καi ένάρετος, κατεδι
κάσθη είς διετή φυλάκισιν. Γέρων σεβάσμιος καi πάσχων, έκλεί
σθη εrς ύγρόν άνήλιον δωμάτιον τών φυλακών Σύρου. Μετά 2O
μερον φυλάκισιν, τό σώμα τοϋ 0. Καίρη ύπέκυψε. Τήν 12ην 'Ια
νουαρίου 1853 ή μεγάλη ψυχή έγκατέλειψε τό φθαρτόν σκήνωμά
της.
Άλλ' ό φανατισμός τών άμαθών, άνίσχυρος κατά της ψυχής,
έξηκολούθησε νά καταδιώκη τό σώμα. Είς αϊτησιν τοϋ άδελφοϋ
τοϋ Καίρη νά τοϋ παραδοθrj ό νεκρός πρός ταφήν, ό Είσαγγελεύς
άπήντησεν άσαφώς καi άφοϋ έκαμε συμβούλιον μέ τόν Νομάρχην,
τόν Άστυνόμον καi τόν Έπίσκοπον, ήρνήθη άπολύτως. Τό σεπτόν
σκήνωμα άπήχθη νύκτωρ άπό την φυλακήν καi έτάφη είς τό λοι
μοκαθαρτήριον της Σύρου. Τήν δέ έπομένην ήμέραν ό όχλος άνέ
σκαψε τόν τάφον καi έρριψεν άσβέστην, διά νά μή μολυνθrj ό κό
σμος άπό τό μίασμα Καίρη.
Μετ' όλίγας ήμέρας ό 'Άρειος Πάγος άνήρεσε την καταδικα
στικήν άπόφασιν καi έκήρυξε την άθώωσιν τών καταδικασθέντων.
'Αλλά μετά 2 μήνας ό 'Έπαρχος 'Άνδρου, έκτελών διαταγήν τοϋ
έπi τών 'Εκκλησιαστικών καi Παιδείας Ύπουργοϋ, μετέβη μετά δυ
νάμεως χωροφυλακής είς tό Όρφανοτροφείον Καίρη, έξεδίωξε
τόν άδελφόν του καi κατέσχεσε τό κτίριον, μετά τών έν αύτψ κι
νητών. Ό δέ 'Επίσκοπος 'Άνδρου, συνοδευόμενος ύπό 1ερέων,
ήγουμένων καi μοναχών, μετέβη είς τό Όρφανοτροφείον καi έτέ
λεσεν Άγιασμόν, πρός κάθαρσιν άπό τοϋ Καϊρείου άγους.
Τοιαύτη ύπηρξεν ή άνθρώπινος δικαιοσύνη καi μεταχείρισις
πρός ενα τών μεγαλυτέρων πνευμάτων πού παρήγαγεν ή νεωτέρα
'Ελλάς. Δέν έπιτρέπεται έκπληξις. Είναι κοινή ή μοίρα τών πνευμά
των, πού πλησιάζουν είς την άπολύτρωσίν των άπό τόν γήϊνον κύ
κλον, νά έπισφραγίζουν μέ τό μαρτύριόν τους τό έργον τους.
«0εοσοφικόν Δελτίον», Ίαν. 1953
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ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
Ο ΜΕΣΑΙΩΝ
'Όλοι βέβαια τό ξέρουμε πώς
6 Μεσαίων εiναι μιό σκοτεινή
περίοδος γιά την ανθρώπινη
Ί στορία. 'Από την έποχή της
παρακμής της Ρωμαϊκής Αύτο
κρατορίας ώς τό τέλος της Βυ
ζαντινής Αύτοκρατορίας. /3 9 51453 μ.Χ./. Φαίνεται δτι την
έποχή αύτή έμποδίστηκε ή
έλεύθερη κυκλοφορία τών
'Ιδεών άνάμεσα στους ανθρώ
πους. Άγνωστες Δυνάμεις πα
νίσχυρες καi ϊσως «συνομωτι
κές» έπηρέασαν τά άνθρώπινα
πράγματα καί ανέστειλαν την
πρόοδο τού άνθρώπινου Πολι
τισμού. Χίλια χρόνια περίπου
χαμένα. Τραγικό. Πού νά όφεί
λεται άραγε τό γεγονός αύτό;
'Επιστημονικές έρευνες αξιώ
σεων δέν φαίνεται νά έχουνε
γίνει, μέχρι στιγμής τουλάχιστο,
πάνω στό φοβερό αύτό Ντο
κουμέντο, πού σημάδεψε τόσο
βαρειό την άνθρώπινη Μοϊρα.
Παρ' δλο πού θό ητανε πολύ
χρήσιμο νά γίνουν. Φιλοσοφικά
δμως θά μπορούσε, ϊσως, νά
έπιχειρηθεϊ μιά άπόπειρα προ
σέγγισης, άν στοχαστούμε δτι
ή αiτία ύπηρξε ή συγκέντρωση
μεγάλης 'Ισχύος στά χέρια τών
τότε «'Υπερδυνάμεων», άς πού
με. 'Όπως παραδείγματος χάριν

ή παντοδυναμία τών Παπών, η
τών «Έλέ� Θεού Βασιλιάδων».
Οί όποϊοι διεχειρίζοντο, έν όνό
ματι τού... Θεού, έν λευκψ, σάν
νόμιμοι πληρεξούσιοί του έπί
της γης, τά ανθρώπινα πράγμα
τα' Μέσα σέ αύτή την περίοδο
«έπεσαν» καί χάθηκαν καί τά
ύπέροχα έκεϊνα μηνύματα τού
Χριστιανισμού (κυρίως όπό τόν
τρίτον αiώνα καί πέρα) καί έγι
ναν φανατισμός καί «σταυρο
φορίες» καί «άουτο ντά-φέ»
(γιορτές της φωτιάς) της Ίεράς
'Εξέτασης, πού κάτω όπό τίς iα
χές
τού
«μαζικοποιημένου
Λαού», καίει τούς «a1ρετικούς» !
'Υπάρχουνε βέβαια στόν Με
σαίωνα καί Μεγάλα 'Ελεύθερα
πνεύματα. Μά χωρίς καμιά ύλι
κή Δύναμι. Παρά μονάχα τή σο
φία τους. Ζούνε μέσα σέ κρυ
φές όμάδες γιά νό γλυτώσουνε
άπό τό παρανάλωμα της Πυράς.
Πρός τό τέλος τού Μεσαίωνα
όρχίζει στην 'Ιταλία, vg χαράζει
κάποιο φώς. Ό Ντάντε γράφει
τή «Θεία Κωμωδία» του (13121314). Ό Βοκάκιος θό γράψει
τό «Δεκαήμερό» του. ( 13481353). Ό Γουτεμβέργιος θό
άνακαλύψει την τυπογραφία.
( 1450). Ό Χώρος τού Πνεύμα
τος καί της Τέχνης προετοιμά-
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λιέργεια τού άνθρωπισμού. 'Ώ
ζεται ίσως νό δεχτεί τόν ύπέy
στε νό μπορέσει νό δημιουργη
ροχο έκείνο 'Υμέναιο, άνάμεσα
θεί ενα βελτιωμένο εiδος άν
στην άρχαία Έλληνικη 'Ομορ
θρώποu, εύαισθητοποιημένοu,
φιά καi τόν Χριστιανικό Λόγο,
έλεύθερου καi ύπεύθuνοu.
που όνομάστηκε Ά ν α γ έ ν Καλλίτερης, άς πούμε, ποιότη
ν η σ η. Γνωστό βέβαια δλα αύ
τος άπό τόν «μαζικοποιημένο»
τό γιό τους άσχολούμενοuς με
άνθρωπο της έποχης μας, που
την 'Ιστορία. Κινδυνεύω νό
καθώς δλοι τό βλέπουμε, δεν
θεωρηθώ δτ.ι κομίζω... γλαύκα
εiναι 1κανός νό λύσει τό προ
εlς 'Αθήνας! 'Ωστόσο νομίζω δ,
.. ..
,
,.
τι ειναι χρησιμα για να πατησωβλήματά του (καi ίσως δεν τό
με στέρεα πάνω σε αύτό καi νό
έχει κάν έπισημάνει), έπειδη ό
περάσωμε στό «καινούργια».
«μαζικοποιημένος» άνθρωπος
Εiναι δε τό καινούργια ό δικός
δεν μπορεί νό εiναι ούτε εύαί
μας Εικοστός Αlώνας.
σθητος, ούτε 'Ελεύθερος, ούτε
Ό Εlκοστός Αlώνας, λοι
ύπεύθuνος. 'Απλώς χρησιμο
πόν, εiναι αύτός που τόνε βλέ
ποιείται άπό τους «'Αρχηγούς>>,
. ποuμε, τόν αίσθανόμαστε, καi
σόν «όπαδός»; γιό νό ζητω
τόνε ζούμε. Καi που σε λίγα κραuγάζει τους νικητες καi νό
χρόνια πρόκειται νό τόν άπο
άποδοκιμάζει ή νό έξοντώνει
χαιρετήσωμε, βεβαίως. Αlώνας
τους ητημένοuς. Καi έν τέλει
προόδου καi πολιτισμού γιό την
καταλήγει νά... τρώει τίς σάρκες
άνθρώπινη 1στορία, καθώς μός του! Φοβούμαι λοιπόν δτι γιό
άρέσει, ίσως, νό τόν άποκαλού
τόν αlώνα μας ο1 συνθήκες κά
με. Ti έννοούμε δμως δταν λέ θε άλλο παρά εύνοϊκες φαίνον
με «Πολιτισμό»; Έννοούμε την ται νό εΤναι, γιό νό δημιουργη
έπιστημονικη πρόοδο καi την θεί αύτός ό εύαισθητοποιημέ
άνάπτuξη της Τεχνολογίας; Ή
νος, έλεύθερος καi ύπεύθuνος
μήπως την διάσπαση -τού άτό
άνθρωπος. Τό δεδομένα. στοι
μοu καi την δημιουργία πuρηνι- . χεία γιό έρευνα εύνοούνε μάλ
κών βομβών Μεγατόνων; "Η
λον ,τrιν «άποψη πώς όδηγού
μήπως άκόμη τό διpστημό μαστε στη δημιουργία ένός
πλοια, τους Πύραuλοuς με τiς «νέου Μεσαίωνα». Έπειδη τά
πuρηνικες κεφαλες προηγμένης «στοιχεία» της έποχης μας l
τεχνολογίας; "Η άλλα έπιστημο xouvε μιό παράξενη όμοιότητα
νικό έπιτεύγματα; Νομίζω δτι με τό «στοιχεία» τού παλιού
δεν έννοούμε αύτό δταν λέμε
Μεσαίωνα.
«Πολιτισμό». 'Όλοι τό ξέρουμε
Καί πρώτο στοιχείο. Ή
« Πολιτισμός» σημαίνει άναμφισβήτητη ϋπαρξη «'Υπερ
δτι
πρόοδο στiς σχέσεις άνθρώποu δυνάμεων». Ποιός μπορεί νό τό
πρός άνθρωπο. Δηλαδη καλ- άρνηθεί; "Η νό άρνηθεί άκόμη
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την άπίθανη δύναμη 'Ισχύος,
«Θεϊκή Δύναμη», αν θέλετε,
πού κρατανε στό χέρια τους, ol
σημερινές «ύπερδυνάμεις»; Ού
δεiς έχέφρων νομίζω. 'Επιση
μαίνεται λοιπόν έδώ μιό (σχετι
κή βέβαια) όμοιότητα μέ τiς
«έλέψ Θεοϋ» δυνάμεις τοϋ
πρώτου Μεσαίωνα. Καi ol σύγ
χρονες αύτές «Θεϊκές», άς ποϋ
με, δυνάμεις ίσχύος, βρίσκονται
έπίσης συγκεντρωμένες στό
χέρια ένός «Έπιστημονικο
Πολιτικοϋ Ίερατίου». Δεύτερο
στοιχείο. Καλλιεργείται στην
έποχή μας ενας έξαλλος φανα
τισμός άνάμεσα στους όπαδούς
τών διαφόρων «ίδεολογιών».
Πού έξαγριώνει τούς άνθρώ
πους καi δημιουργεί ενα είδος
νέων «Σταυροφόρων». Αύτό τό
βλέπουμε
δλοι,
πατώντας
όπλώς τό κουμπί της τηλεόρα
σής μας'... Μαζικοποιημένες
συγκεντρώσεις άνθρώπων μέ
ύψωμένες γροθιές! Κι δταν τό
χέρι είναι «γροθιά»-καθώς τό
ξέρουμέ- δεν προσφέρεται
σέ... χειραψία. Μιά παρένθεση
τώρα... Ό μεγάλος ψυχίατρος
Κάρλ Γιούγκ, θά μας πεί γιά τή
«μαζικοποίηση». Αύτό τόν μον
τέρνο πολιτικό δρο, πού φο
βοϋμαι δτι γίνεται κατάχρηση
άπό τούς σύγχρονους «· Ηγέ
τες», πού ϊσως άγνοοϋνε την
έπικίνδυνη έπιστημονική σημα
σία του. Θό μας πεί λοιπόν ο
Γιούγκ. «ΟΙ δυνάμεις πού άπε
λευθερώνονται άπό τή μαζική

225

ψυχή είναι άνεξέλεγκτες καi τυ
φλέ� μέ άποδέσμευση άθέλη
της φαντασίας, πού είναι ή είδι
κή δραστηριότητα της μαζικης
ψυχης. Kai φέρνει στην έπιφά
νεια άποθημένα άπρόβλεπτα
στοιχεία, πού κανείς ποτέ δεν
είχε υποψιαστεί την ϋπαρξή
τους». (Κ. Γιούγκ: «Σχέσεις
'Εγώ καi 'Υποσυνείδητου»). Δέ
χρειάζεται νομίζω νό «έκλαϊ
κεύσωl,.'ε» τή σημασία της έπι
στημονικης αύτης διαπίστωσης.
Αύτά λοιπόν καi άλλα τινά, είναι
τά «Σημεία» όμοιότητας, πού
δημιουργοϋν άνησυχίες σέ πολ
λούς (καi καλούς) ευαισθητο
ποιημένους άνθρώπινους έγκέ
φαλους. 'Ανησυχίες δτι ενας
νέος παράξενος Μεσαίωνας
πού μας πλησιάζει ερποντας ϋ
πουλα άπό τό Μέλλον, άρχισε
νά ρίχνει βαρειά τή σκιά του
στά άνθρώπινα πράγματα.
Θό μοϋ πητε ϊσως δτι αύτά
είναι «κινδυνολογίες». Καi δτι
έχουσι γνώσιν ol Φύλακες. Ποϋ
είναι δμως oi «Φύλακες»; Αύτοi
ol «φύλακες» ol εύαίσθητοι, ol
'Ελεύθεροι,
ol
'Υπεύθυνοι;
'Υπάρχουνε άραγε κάπου άλλοϋ
καi δεν τούς γνωρίζουμε; Εϊθε
νά ύπάρχουνε γιά νό κατορθώ
σουνε κάποτε νό «ένεργοποιή
σουνε» τiς Δυνάμεις της Σοφίας
της 'Ισχύος καi της όμορφιας
της 'Αγάπης. 'Ώστε νά μπορέσει
νά δημιουργηθεί άπό τό Χάος
της ταραγμένης έποχης μας, ή
Τάξη πού όδηγεί στην Έ λ ευ··
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θερία καi στόν Άν θ ρω
π ι σ μ ό. Νά έλπίσωμε τό έλάχι-

στο σε μιά νέα 'Αναγέννηση
της άνθρώπινης ψυχής.

Krishnamurti
Στα πόδια τού Διδασκάλου
Δρχ. 80

Βεvετοϋ - Ίλαρfωνος
Φώς στήν 'Ατραπό
Δρχ. 80

Κωστή Μελισσαροπούλου

Ό Κρισναμούρτι για τόν Διαλογισμό
Δρχ. 80

Κωστή Μελισσαροπούλου
'Αποκρυφισμός - Μυστικισμός
Άδ. Δρχ. 80
Δεμ. Δρχ. 160
Κωστή Μελισσαροπούλου
· Ό Κομήτης (θέατρον ίδεών)
Δρχ. 80
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CH κρυμμένη άρμοvία τού CΗράκλειτου
καi ή ταυτότης τώv αντιθέσεων της Ζέv.
Παρηκολούθησα πρό ήμε
ρών μιά όμιλία μέ θέμα τiς
θεωρίες τού Ήράκλειτου καi
της Ζέν. Τούτη ή τελευταία εί
ναι μιά παραλλαγή της διδασκα
λίας τού Βούδα, μέ οπαδούς
κυρίως έξω άπό τήν 'Ινδία, πού
έχει πολλά κοινά σημεία μέ τήν
θεωρία τού Ήράκλειτου.
Ό όμιλητής μός έξήγησε δτι
τά πάντα στή ζωή είναι ενα θο
λό μίγμα άντιθέσεων καi δτι ό
νούς μας είναι έκείνος πού δια
χωρίζει αύτές τiς άντιθέσεις,
λειτουργώντας μέ τήν διαδικα
σία της άνθρώπινης λογικής,
κατά τήν όποία τό Α δέν μπορεί
νά είναι Α καi μή Α η Α καi Β
συγχρόνως. Γέννηση-θάνατος,
Καλό καi κακό, δίκαιο καi άδικο,
γιά τή Φύση καi τή Ζωή - πού
είναι τό άπόλυτο, ό Θεός - είναι
.ενα καi τό ϊδιο πράγμα, ένώ γιά
τόν άνθρώπινο νού τούτα είναι
ξεχωριστά πράγματα καi ξεχω
ριστές έννοιες. Ό άνθρωπος
συνειδητοποιεί τό Καλό ώς Κα
λό έχοντας στό νού του τήν άν
τίθετη εiκόνα-έννοια τού κα
κού. Γιά νά ύπογραμμίσει τήν
ταυτότητα τών δύο άντιθέ
σεων, δτι δηλαδή είναι ενα καi
τό αύτό πράγμα, ή Ζέν λέγει δτι
ή σύγκρουση μεταξύ δίκιου καi

άδικου είναι άρρώστεια τού
νού. Όδός άνω-κάτω = μία, λέ
γει ό Ήράκλειτος, θάνατος καi
ζωή, πείνα καi χόρταση είναι
βιολογικές καταστάσεις άλληλο
διαδεχόμενες, πού ή μιά κυνη
γάει τr)ν άλλη. Τά πάντα κινούν
ται (ρεί) καi τίποτε δέν μένει· ή
μιά άντίθεση άκολουθεί - δπως
άντιλαμβάνεται ό νούς μας τήν άλλη σέ κύκλο, ώστε κατά
τήν διαδρομή στό κυκλικό γύρι
σμα, ή μία παίρνει τήν θέση
της άλλης, δπως ή έπάνω κού
·νια τού Λούνα-Πάρκ, γίνεται κα
τά τό κυκλικό της γύρισμα, κά
τω κούνια καi οϋτω καθεξής.
Κατά τήν άποψη αύτή, πού εί
ναι, αν τήν μελετήσουμε καλά, ή
σωστή άποψη της Ζωής καi της
Φύση� τό νά προσπαθήσουμε
νά ξερριζώσουμε τήν κακία άπό
τήν άρετή είναι μάταιο, έπειδή
όν έπιμένουμε, τό πολύ-πολύ
θά έξαφανίσουμε καi τiς δύο,
δπως, θέλοντας νά έξαφανίσου
με μέ τήν τριβή τήν μιά πλευρά
ένός νομίσματος φθάνουμε στό
άποτέλεσμα νό έξαφανίσουμε
καi τήν άλλη.
Ό όμιλητής μός έξήγησε
άκόμη δτι έπειδή άρετή καi κα
κία, προτέρημα καi μειονέκτημα
άπό τή φύση τους είναι άναπό-
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σπαστα, γι· αύτό βλέπομε τους
μεγάλους όνδρες με τiς πολλες
άρετες νά κατακλύζονται καi
άπό ίσο άριθμό παθών-κακιών.
Στη Φύση καi στη ζωη ή άρ
χr'ι της ταυτότητος δεν ίσχύει
τό Α δεν είναι μόνον Α άλλά
καi μη Α. Τό ίδιο καi ή άρχη της
άντιφάσεως δεν ίσχύει στη ζωη
καi στη φύση, διότι τό Α μπο
ρεί σε μιά όλλη στιγμή, λόγω
της συνεχούς ροής, νά γίνει Β.
Στην άπόλυτή τους ύφη τό κα
λό καi τό κακό είναι ταύτά, διό
τι ξεκινούν άπό την ίδια Πηγή,
τόν Λόγο - που είναι ϋπαρξη,
ζωή, είναι καi γίνονται άντιλη
πτά άπό τόν νού ·μας σάν δυό
διαχωρισμένα φώτα διαφορετι
κού χρώματος.
Ό λόγος λοιπόν, - ό δη. μιουργός Λόγος δι' οδ τά πάντα
έγένετο, δπως κατέληξε ώς έκ
φρασις
στόν
Εύαγγελιστη
'Ιωάννη - είναι άντιθετικός
χρησιμοποιεί τά άντίθετα δπως
ό χτίστης τά τούβλα, γιά νά κά
νει μιάν όψίδα. · Η άντίθεση
χρησιμεύει γιά νά δώσει ίσχυ
καi τάση στην όψίδα. Ό όνδρας
καi ή γυναίκα είναι τά άντιθετι
κά τοποθετημένα τούβλα, γιά
νά δώσουν ίσχυ στόν τοίχο της
ζωής. Ή ίδια ή άντίθεσή τους
δημιουργεί τiς προϋποθέσεις
γιά νά ύπάρξει ή ζωή. Εiναι ol
δύο όχθες που χρειάζεται ό πο
ταμός γιά νά κυλήσει.
ΟΙ
άντιθέσεις
-λέγει
ό
'Ηράκλειτος- κρύβουν την όρ-
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μονία. "Αν μπορείς νά βρείς την
όρμονία που βρίσκεται πέρα
άπό τiς άντιθέσεις, που ύπερ
βαίνει τiς άντιθέσεις, που κινεί
ται άνάμεσα στiς δυό άλλά τiς
ύπερβαίνει, τότε άξιώθηκες νά
βρείς την 'Αλήθεια. "Ας πάρου
με ενα παράδειγμα: Τό χθες έ
χει ώς άντίθεση τό αύριο. Ή
όρμονία της ζωής βρίσκεται
στό σήμερα
που είναι
άνάμεσα- στό παρόν, σ· αύτην
την στιγμή. 'Όποιος μπορεί νά
ζεί τό σήμερα, τό τώρα, ζεί
στην αίωνιότητα, διότι αίωνιό
τητα είναι τό σήμερα καi όχι τό
χτές. τό παρελθόν, ούτε τό αύ
ριο, ούτε τό μέλλον. Τό παρελ
θόν δεν άνήκει στην αίωνιότη
τα, διότι έπαψε νά ύπάρχει- τό
Ι'διο καi τό μέλλον, διότι δεν
ύπάρχει τώρα. ("Ας θυμηθούμε
έδώ τά λόγια τού 'Ιησού: «Μην
μεριμνάτε καi σωρεύετε γιά τό
αύριο, άλλά παραδειγματισθείτε
άπό τά πουλιά, που ούτε μερι
μνούν ούτε σκέπτονται γιά τό
αύριο, διότι ό Ούράνιος Πατέ
ρας φροντίζει γι' αύτά»).
παραπάνω
-άρκετά
Τά
εύληπτα- δταν τά σκεφθεί καλά
ό άναζητητης της 'Αλήθειας, θά
κατανοήσει δτι άκριβώς αύτά
συνιστούν την 'Αλήθεια που
ζητάει, την Πραγματικότητα
που συμφωνεί με την νόηση.
Τότε
άπορρίψει τό συμπέρα
σμα μερικών διανοητών» δτι ή
φιλοσοφία άπέτυχε στό σκοπό
της καi δεν πρέπει νά χάνουμε

e·
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τόν καιρό μας μαζί της, διότι
δεν μας όδήγησε στην 'Αλή
θεια», καi θά παραδεχθεί ώς
'Αλήθεια αύτήν πού προκύπτει
άπό την σκέψη τοϋ Σκοτεινοϋ
άλλά Μεγίστου Ήράκλειτου:
Kai έρχόμαστε τώρα στόν
άλλο τηλαυγή φάρο της έλληνι
κης άρχαιότητος, τόν 'Αριστοτέ
λη, καi άπορούμε: 'Ώστε άπατή
θηκε τόσο πολύ ό 'Αριστοτέλης
με τiς άρχές του της Λογικής,
τiς όποϊες άκολουθεϊ ή Δυτική
σκέψη πού έδημιούργησε τόν
δυτικό πολιτισμό καi οί όποϊες
έρχονται σε άντίθεση με τόν
Λόγο τοϋ Ήράκλειτου;
Ό όμιλητής διευκρίνησε: Ό
'Αριστοτέλης καθόλου δέν έπε
σε έξω: Ό 'Ηράκλειτος περι
γράφει καi προσδιορίζει την
πραγματικότητα της φύσεως
καi της ζωής (είναι κοσμικόςi,
ένώ ό 'Αριστοτέλης έκφράζει
τή βούληση τοϋ άνθρώπου νά
τελειοποιήσει μιά φύση καi μιά
ζωή πού αύτός βλέπει ώς άτελη
(είναι άνθρώπινος).
Ό άνθρωπος θέλει νά μείνει
τό καλό ώς καλό, ώς κάτι πού
συνεχώς ώφελεϊ τόν ίδιο καi
την άρετή. "Αν ή άρετή είναι,
κατά την Ζέν, άναπόσπαστη
άπό την κακία, είναι δηλαδή
σιαμιαϊες άδελφές, ό άνθρωπος
θέλει νά έπιχειρήσει την χει
ρουργική έπέμβαση γιά τόν
διαχωρισμό τους. Τό Α είναι
μόνον Α καi ποτε μή Α καi ή
ζωή είναι ζωή καi όχι καi θάνα
τος.
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Κατά τόν 'Αριστοτέλη καi
κατά δσους σκέπτονται σάν τόν
'Αριστοτέλη, άν τό καλό δεν τό
έννοήσουμε ώς συνεχώς καλό
πού ώφελεϊ καi δεν προσπαθή
σαμε νά γίνει καλύτερο, τότε ό
άνθρωπος ώς άποστολή, δεν έ
χει νόημα. Ό άνθρωπος δεν
θέλει νά παρουσιάζεται ώς
σκύβαλο καi ιί.1 ς κούκλα τών
περιστάσεων. "Αν σε δεδομένη
στιγμή δεν είναι τίποτε, χρέος
του είναι -πού τό έπιβάλλει ό ί
διος στόν έαυτό του- νά γίνει
κάτι, νά γίνει καλή ούσία, νά γί
νεi καλύτερη, νά φθάσει την
ποιότητα του άριστου καi άπό
έκεϊ την ούσία της θεότητας,
μέσω της ίδέας της θεότητας.
Είναι δμως έφικτή στην πρά
ξη ή μονιμοποίηση, ή σταθερό
της τού καλού καi άποκλείεται
ή δυνατότης νά άναφανεϊ ταύ
τόχρονα με τό καλό καi τό κα
λύτερο τό κακό καi τό χειρότε
ρο, δπως πρεσβεύει ή Ζέν; "Ας
πάρουμε ενα παράδειγμα άπό
την σημερινή ζωή πού ζούμε:
Ή ποιότης της σημερινής ζωής
μας σε σύγκριση με την ποιό
τητα της προπολεμικής ζωής εί
ναι, καi καλύτερη καi χειρότε�
ρη. Σήμερα είναι βελτιωμένη ή
ποιότης της ζωής μας ώς πρός
τiς άνέσεις καi τά ύλικά άγαθά,
άλλά καi χειρότερη άπό όπό
ψεως ύγιεινης με την ρύπανση
τοϋ περιβάλλοντος, άπ' την
προπολεμική. Συνεπώς, σωστά
ύποστηρίζει ή Ζεν δτι δεν πα
ραμένει τίποτε ύπόλοιπο άπό
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την προσθαφαίρεση τού καλύ
τερου άπό τό χειρότερο.
'Όμως, ώς άπόδειξη περi τού
κατορθωτού της μονιμοποίησης
τού καλύτερου μπορούμε νό
πάρουμε τό σημερινό Λονδίνο
εναν-n τού πρό δεκαετίας ρυπα
ρού Λονδίνου. Σήμερα ή ρυπα
ρότης τού Λονδίνου είναι άνά
μνη ση. Τό ϊδιο παράδειγμα
ίσχύει γιό την γερμανική ϋ
παιθρο καi τόν ποταμό Ρήνο
'
..
,
�
,
που ειχε καταντησει οχετος.
Σήμερα ή καθαρότης τού περι
βάλλοντος καi τού Ρήνου άπο
καταστάθηκε πλήρως κι ετσι
ώς ύπόλοιπο γιό τούς Γερμα
νούς, άπομένει ή άνεση καi ή
εύημερία, πού σημαίνει θρίαμ
βο τού άνθρώπινου μυαλού πά
νω στην ίδιοτροπία της Φύ
σεως νό έκδηλώνει τή ζωή μέ
άντιθέσεις.
Μεταξύ άνθρώπου καi φύ
σεως διεξάγεται ενας συνεχής
καi άδυσώπητος άγώνας. Ό
Άνθρωπος ένίκησε τiς έπιδη
μίες καi αύξησε τόν μέσον δρο
ζωής στό δριο τών 7 2 έτών
άπό 45: κάποτε, δριο καταπλη
κτικό, γεγονός άναμφισβήτητο.
Βέβαια, ή Φύση άμύνεr;αι, πολ
λές φορές νικηφόρα, δπως πι
στοποιείται άπό τό έντομοκτόνα
πού δίνουν αφορμή στή Φύση
νό παράγει άνθεκτικότε,ρα εν-'
τομα. 'Ωστόσο, ό "Άνθρωπος
πού έπιμένει, μπορεί καi προ
σαρμόζει τά της Φύσεως, στή
δική του βούληση.

1982

Προχωρώντας ό όμιλητής
έξήγησε δη ή ύπέρβαση τών
άντιθέσεων, ή άπελευθέρωσή
μας απο αυτες, δέν μπορεί νό
γίνει άλλοιώς παρά μέ την προ
σήλωσή μας σέ ύγιείς σταθε
ρές ίδέες, πού μπορούν νό γί
νουν οί μήτρες τού χαρακτήρος
μας. Ή προσήλωση στiς ίδέες
είναι μιό ίδεοληψία πού γίνεται
πάθηση, δταν οί ίδέες είναι
ψευδείς ή άρρωστες (δπως εί
ναι οί ίδέες τών πάσης φύσεως
άναρχικών καi τρομακρατών),
καi ύγεία καi ζωή, δταν οί ίδέες
είναι ύγιείς, δπως ή ίδέα τού
Καλού, της Δικαιοσύνης, τού
'Αγαθού (πού πρέπει νό έννοεί
ται ώς τό καλό καi συμφέρον
δλων).
Σάν τελικό συμπέρασμα μπο
ρούμε νά· πούμε:
Ή 'Αλήθεια, ή Πραγματικό
τητα πού συμφωνεί μέ την
νόηση, την όποίαν άναζητεί ό
έρευνητής, είναι αύτή, δπως
την περιγράφει ό Ή ράκλειτος:
«·Ένας κόσμος αίώνιος, πού κα
νένας δέν έ,δημιούργησε, άλλα
ηταν, είναι καi θό είναι πάντο
τε, πύρ άείζωο πού άνάβει καi
σβύνει κατά διαστήματα». 'Ένας
κόσμος στόν όποίο ή ζωή
έκδηλώνεται μέ άντιθέσεις, στό
βάθος τών όποtων ύπάρχει ή
ένότης. Άπό τiς άντιθέσεις γεν
νιέται· ή σύνθεσις καi ή όρμονία
πού βλέπονται έτσι, μέ τό μάτια
της Φύσεως καi πού κατα
νοούνται, ετσι μέ τόν νούν της.
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Μέ τά άνθρώπινα μάτια, οι αν
τιθέσεις δέν είναι ενα θολό καi
άδιαχώριατο μίγμα καi τών δύο,
δπως διδάσκει ή Ζέν, άλλά δύο
τελείως διαφορετικά καi άνε
ξάρτητα άπ' άλλήλων πράγματα,
τά όποία 6 όνθρωπος πασχίζει
νά διαχωρίσει (τό Καλό άπό τό
Κακό, τόν θάνατο άπό τή Ζωή,
τήν άρρώστεια άπό τήν ύγεία
κλπ). Ή μεταφυσική ύποστηρί
ζει πώς μόνο μέ τήν ύπέρβαση
τών άντιθέσεων πού μπορεί νά
έπιτευχθεί μέ τήν ταύτισή μας
μέ τήν Μιά Ζωή, μέ τήν Φύση
καi μέ τό Πνεύμα της Φύσεως,
είναι δυνατή ή άπελευθέρωσή
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μας άπό αυτες. Ή ταύτιση έπι
τελείται μέ τήν κατανόηση της
Θρησκείας πού εiνω βίωμα
ζωης καi συνείδησης Θεού καi
μέ μεταφυσικές μεθόδους,
πως 6 Διαλογισμός κλπ.
Μπορούμε νά συναγάγουμε
άπό τά παραπάνω, δτι καi 6 όν
θρωπος προέκυψε ώς άντίθεση

ο

της φύσεως καi στέκει άντιμέ
τωπός της, πολεμώντας την,
πότε, νικώμενος καί πότε νι
κώντας, δπως τό Καλό μέ τό
Κακό, δπως ό Θάνατος μέ τή
Ζωή πού είναι ϊδια γιά τή Φύση
άλλά διαφορετικά πράγματα γιά
τόν 'Άνθρωπο.
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'Έvcx πολυημο βιβλ(ο

ΕΚΑΟrΑΙ
Ano ΤΟΝ ΚΡΙΖΝΑΜΟΥΡΤΙ
άνθολογία

άπο

τiς δμιλίες καl τα βιβλία του
1926 - 1966

•
••
Έruλογη ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

•
••
Ό φιλόσαρος της έσωτε�ρικης ,
άπελευβερώσεως του άτόμου
για μια νέα 'Ανθρωπότη;rα

•
••
'Αποστέλλεται έλεύθ. ταχ. τελων
άντi δρχ. 150

•
••
Ό Κρισναιμουρη ύποδε1:1<νύει την όδο της 'Αλήθε1ας

1982

233

1982

Willism J. Ross

Ή περi Θεού Ά ντίληψις
'Υπάρχει άσφαλώς ενα κομμάτι θεότητας μέσα μας

Thomss Brown
Κατά τό λεξικόν άρχική εν
νοια τής λέξεως Θεός εί'ναι
<< έκεΓνο πού έπικαλούμεθω) η
« έκεΓνο πού λατρεύεται μέ θυ
σίω). Ή ίστορία τού άνθρώπου
δείχνει οτι ή λέξη Θεός έφευ
ρέθη γιά νά προσδιορισθή ή 6γνωστη αίτία ολων τών άποτε
λεσμάτων, πού ό ανθρωπος
θαυμάζει η φοβάται χωρίς νά
τά κατανοή. Οί καταιγίδες, οί
κατακλυσμοί, οί καλές η κακές
συγκομιδές άπεδίδοντο σέ κά
ποια δύναμη η σέ δυνάμεις πού
είχαν άνθρωπομορφηθεΓ σέ
θεό η θεούς. Τούς έλάτρευαν
καί έθυσίαζαν σ' αύτούς γιά νά
τούς έξευμενίσουν, ωστε νά
ένεργήσουν εύνοϊκά γιά τούς
προσκυνητάς των.
Κατά ενα μέρος αύτή ή στά
ση η τό αϊσθημα είναι καί σή
μερα άκόμη προφανής. Ό αν
θρωπος δημιουργεΓ άκόμα τό
θεό του, άποδίδοντάς του άν
θρώπινες Ιδιότητες, θυσιάζον
τας η προσευχόμενος στήν εί
κόνα πού εχει δημιουργήσει γιά
νά έπιτύχη αύτό πού θέλει. 'Ά ν
καί ό σκεπτόμενος ανθρωπος
{χει θεωρητικώς έγκαταλείψει

τόν άνθρωπομορφισμό, ό θεός
του εχει συνήθως άνθρώπινα
χαρακτηριστικά καί φαίνεται
σάν ενα ύπεράνθρωπο πρόσω
πο, -αρσεν- πού εχει δύναμη
πάνω στή φύση καί στίς τύχες
τής άνθρωπότητος.
Στήν θεοσοφική φιλολογία
μιά άπό τίς περισσότερο άμ
φισβητούμε νες άνακοινώσεις
περί Θεού έμφανίζεται στήν
10η 'Επιστολή τών Μαχάτμας
πρός τόν Α.Π. Σίνετ: « ...άρνού
μεθα τόν θεό καί ώς φιλόσοφοι
καί ώς Βουδδισταί)). 'Ένας φι
λόσοφος {χει σωστά περιγρα
φή άπό τόν Kewal Motwani
σάν κάποιος πού συλλέγει όλό
κληρη τήν πεΓρα μιάς κουλτού
ρας καί τής δίνει συνειρμό καί
άκεραιότητα. Κι' αύτή είναι
άσφαλώς ή βάση άπό τήν
όποία ενας Mahatmas πρέπει νά
μιλά. Έπί πλέον, τό νά μιλά γιά
τόν έαυτό του σάν ενας
Βουδδιστής είναι νά ταυτίζεται
μέ μιά μή θεϊστική θρησκεία.
Στόν βουδδισμό δέν γίνεται
μνεία περί Θεού. Δέν βρίσκει
κανείς μυθολογικό οραμα, οιJτε
άπλή πίστη. Είναι σάν νά ύπήρ-
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χε μιά θεραπεία γιά κείνους
Θεού. Είναι ενας τρόπο, ζωfjς,
πού άναγνωρίζουν τόν πόνο
πού συνεπάγεται ενα αϊσθημα
τής άνθρώπινης καταστάσεως
ευθύνης, μιά άναγνώριση τού
καί είναι άρκετά δυνατοί γιά ν'
άνθρώπου σάν συντελεστού
άκολουθήσουν τή θεραπεία
τού πεπρωμένου του. καί μέ
πού όρίζεται. Δέν είναι τόσο
τήν ευκαιρία τούτη τfjς φιλοσο
μιά θρησκευτική φιλοσοφία δ
φικής Βουδδιστικfjς άπόψεως,
σο ή συμβουλή ένός πνευματι
θά qούμε τά λόγια ((άpνούμεθα
κού γιατρού. Ό Βούδδας διέ
τόν θεό )).
γνωσε τό άνθρώπινο πρόβλη
• Γενικά ή αρνηση Θεού θεω
μα. 'Όλα είναι πόνος, είπε καί
ρεΓται άθεϊστική, καί μέ κάποια
ποιός σήμερα μπορεΓ νά δή τήν
εννοια είναι, άλλά ή άντίληψη
άνθρώπινη κατάσταση καί νά
δτι τό κάθε τί είναι θεΓον, ίε
μή νοιώση τήν άκρίβεια αυτής
ρόν, συμφωνεΓ έντελώς μέ τήν
τής διαγνώσεως; Ό ανθρωπος . μή-θεϊστική κατάσταση.
ύποφέρει έπειδή συνεχώς θέ
Οί τρεΓς βασικές προτάσεις
λει καί δταν άποκτά αυτό πού
τίς όποΓες ή Η. Ρ. 8/avatsky δί
θέλει,_ βρίσκει δτι δέν ίκανο
νει ατή ((Μυστική Διδασκαλίω)
ποιεΓ τήν άπάντησή του καί ζη
άναφέρονται σέ ώρισμένες άν
τά περισσότερα. Ποιά είναι ή
τιλήψεις πού έχουν σχέση μέ
θεραπεία; Ή θεραπεία πού
τή λέξη Θεός. Καλά είναι νά τίς
έκθέτει ό Βούδδας είναι ενας
θεωρήσωμε ετσι, ωστε ή χρη
τρόπος ζωής, τό νά ζήσωμε
σιμοποίηση τfjς λέξεως Θεός νά
σύμφωνα μέ τήν όκταπλή άτρα
είναι πιό άκριβής καί γεμάτη
πό. Τούτο περιλαμβάνει τήν
νόημα, καί νά γνωρίζωμε τί
ύποχρέωση νά ζούμε κατά εναν
προσπαθούμε νά μεταδώσωμε
ώρισμένο τρόπο, νά εχωμε
μέ τή λέξη αυτή.
Ή Μία Πραγματικότης. Ή
ώρισμένη στάση άπέναντι στόν
ανθρωπο καί ατόν κόσμο. Αυτό
πρώτη βασική πρόταση άπο
μάς έλευθερώνει άπό τήν φλο
φαίνεται δτι πίσω άπό κάθε τι
ύπάρχει (( Μιά Πανταχού παρού
γερή έπιθυμία καί μάς βοηθή
νά βρούμε αυτή τήν έννοια τής
σα, Αίώνια, 'Απεριόριστη καί
ταυτότητος, αύτό τό αϊσθημα
'Αμετάβλητη ΑΡΧΗ )). Ή άρχή
τής όλότητος, πού είναι τό δεΓγ
αυτή ύπερτερεΓ τήν άνθρώπινη
μα ένός ύγιούς άνθρώπινου δν
ά_ντίληψη, περιορίζεται καί μι
τος, ένός δντος πού έχει αμεση
κραίνει άπό κάθε έκδήλωση.
έπίγνωση τής άτομικής του μο
Είναι μάλλον μή-δν παρά Όν
ναδικότητας καί τής ένότητός
καί γιά τούτο βρίσκεται πέρα
του μέ τήν φύση όλόκληρη.
άπό κάθε σκέψη καί συζήτηση.
Κανένα
απ
αυτά
δέν
Είναι ή (('Άρριζη Ρίζα παντός
rτροϋποθέτει τήν ίδέα τού
δ, τι ήτα, είναι, lj θά είναι ποτέ )).
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Αύτή ή άρχή έκφράζει τή Μία
πραγματικότητα, τό Απόλυτο,
τό Parabrahman.
Τό Απόλυτο ε7vαι, άπό τήv ί�
δια τι7 φύση του, κενό άπό κά
θε ίδιότητα καί ε/vαι, δπως ή
Η.Ρ.Β. τονίζει, «ούσιαστικά χω
ρίς καμμιά σχέση μέ τό έκδη
λωμέvο πεπερασμένο 'Όv».
Ε7vαι αύτή ή ίδιότης-ϊσως θά
μπορούσε vά πή κανείς αύτή ή
άπουσία ίδιότητος- ό λίθος
προσκόμματος γιά πολλούς πού
προσπαθούν vά σκεφθούν τό
Απόλυτο σάv θεό. Έναν θεό
6σχετο μέ τά πεπερασμένα 6v
τα πού είμαστε, τόσο πέρα άπό
μας, τόσο έκτος έπαφής μέ τίς
άvθρώπιvες άvτιλήψεις μας. κά
τι πού, γιά πολλούς άπό μας,
φαίνεται τόσο άπρόσωπο, ψυ
χρό καί άφηρημέvο, πού δέv τό
βρίσκαμε ίκαvοποιητικό. Ακόμα
κι' 6v είμαστε έλεύθεροι άπό
τήv εvvοια τού Θεού, θέλομε
μιά θεότητα μέ τήv όποία vά
σχετιζόμαστε, μιά θεότητα μέ
γνωρίσματα καί ίδιότητες πού
vά μπορούμε v' άvαγvωρίσωμε
καί vά θαυμάσωμε. Τό πρόβλη
μα στίς άvτιλήψεις μας περί
Θεού συνίσταται ατό δτι, έvώ
μπορεί vά είναι απειρος, τόv
θέμε vά είναι κατανοητός μέ δ
ρους τής δικής μας πεπερασμέ
νης ζωής καί πείρας.
Ή δεύτερη βασική πρόταση
μιλά γιά τήv Αίωvιότητα τού
Σύμπαντος, σάv έvός άπεριορί
στου πεδίου άvαριθμήτωv Συμ
πάvτωv, άδιακόπως έκδηλουμέ-
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vωv καί έξαφαvιζομέvωv ..., δηλ.
ή άπόλυτη παγκοσμιότης τού
νόμου τής περιοδικότητας.
Αύτή ή εvvοια, περιλαμβά
νοντας τήv ίδέα δτι τό σύμπαν
έκδηλώvεται σύμφωνα μέ άμε
τάβλητο νόμο, εχει μεγάλη διά
δοση. Ή ίδέα δτι τό σύμπαν ε7vαι εvvομο κείται ατή ρίζα τής
έπιστήμης καί ε7vαι βαθειά ίκα
vοποιητική γιά πολλούς, τόσο
πού δταv σκέπτωvται γιά τόv
Θεό, τόv σκέπτονται σάv μεγά
λο νομοθέτη. Αλλά δέv ύπάρ
χει τίποτα σ' αύτή τήv πρόταση
πού vά κάvη λόγο γιά εvα νο
μοθέτη. Ή ίδέα ε7vαι γιά νόμο
σύμφυτο καί γιά μιά ούσιώδη,
ύπαρξιακή ίδιότητα έκδηλώ
σεως.
Αλλού ή Η.Ρ.Β. λέει, (( Ή
Θεία Σκέψη δέv συνεπάγεται
τήv ίδέα έ-vός Θείου Σκεπτομέ
vου... καί κατά τόv ίσιο τρόπο ή
ίδέα γιά μιά θεία δημιουργία
δέv συνεπάγεται τήv ίδέα έ-vός
Θείου δημιουργού. Τό σύμπαν
ε7vαι εvας (( Υίός τής Αvάγκης».
Ε7vαι θλιβερό δτι τείvσμε vά
μπερδέψωμε τό νόμο, τόv άπό
λυτο καί άμετάβλητσ, μέ τά άv
θρώπιvα νόμιμα συστήματα,
πού συνεχώς άλλάζουv καί πού
δέv ε7vαι άvαπόφευκτα ατή λει
τουργία τους. 'Υπάρχουν συχνά
τρόποι vά παρακαμφθούν οί
νόμοι όποιασδήποτε χώρας.
Αύτή ή σύγχυση άvάμεσα άπ'
αύτόv τόv άvαπόφευκτο νόμο καί
τά νομικά συστήματα μας κάνει
vά σκεφθούμε μέ δρους ύπεκφυ-
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γής τού νόμου η έξευμενίσεως
τού νομοθέτη κατά κάποιον
τρόπο. 'Όταν οί άνθρωποι σκέ
πτωνται τόν Θεό σάν νομοθέ
τη, νιώθουν συχνά δτι μέ προ
σευχή, μέ τό νά πάνε στήν έκ
κλησία η σέ κάποια όργάνωση,
μέ πίστη στόν νομοθέτη η μέ
θυσία, μπορούν νά έλευθερώ
σουν τόν έαυτό τους άπό τά
άποτελέσματα τού νόμου. Τό
νά άναγνωρίσωμε δτι ό νόμος
είναι άμετάτρεπτος καί δτι ό

μόνος τρόπος . νά έλευθερω�
θούμε είναι νά κατανοήσωμε
αύτό τό άναπότρεπτο καί νά
έργασθούμε μέ αυτο, είναι
στήν καρδιά τής θεοσοφικής
φιλοσοφίας.
Ή τρίτη βασική πρόταση βε
βαιώνει τή βασική ταύτιση δ
λων τών ψυχών μέ τήν Παγκό
σμια Ύπερ-Ψυχή, ή όποία είναι
μιά όψη τής 'Άγνωστης Ρίζας
καί τό άναγκαστικό προσκύνη
μα γιά κάθε ψυχή - μιά σπίθα
τής προηγουμένης - μέσω τού
Κύκλου τής 'Ενσαρκώσεως η
:4νάγκης σύμφωνα μέ τόν Κυ
κλικό καί Καρμικό Νόμο, κατά
τή διάρκεια δλου τού Κόλπα.
Συχνά εχω άκούσει ενα άνα
στεναγμό άνακουφίσεως δταν
οί άνθρωποι προσπαθούν νά
καταλάβουν τί έννοούν μέ τή
λέξη Θεός. Καί λένε άμέσως
«Αύτό είναι έκείνο πού έννοώ
μέ τή λέξη θεός - τήν παγκό
σμια Ύπερ-Ψυχή». Ή ύπερ
Ψυχή δέν είναι μιά προσωπική
θεότης, οϋτε ενας δημιουργός
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η ποιητής. Είναι τό άθροισμα δ
λων τών ψυχών πού ταυτίζον
ται κσί είναι δμοιες μέ τούτο.
Είναι σάν ενα τέρμα γιά τό σύ
νολο αύτής τής ζωής πού έμπο
τίζει τή φύση καί τού όποίου
είμαστε ενα μέρος.
Ή εύθύνη τού :4νθρώπου.
Είναι μιά άκόμα εκθεση κάτω
απ αύτή τήν πρόταση, πού
συγκεφαλαιώνει τήν ούσία τής
θεοσοφίας: « Ή βασική διδα
σκαλία τής έσωτερικής φιλοσοφίας δέν δέχεται προνόμια η εί
δικ.ά δώρα στόν άνθρωπο,
έκτός άπό κείνα πού κ!ρδισε μέ
τό Έγώ του μέσω προσωπικής
προσπάθειας καί άξίσς άνάμεσα
άπό μακρές σειρές μετεμψυχώ
σεων καί μετενσαρκώ.σεων».
Ή εύθύνη κείται στόν άνθρω
πο. Δέν ύπάρχει σχέδιο πού ε
γινε άπό κάποιον άλλον, οϋτε
ίεραρχίες πού κυβερνούν, παρά
μόνο ή συνεργατική προσπά
θεια παντός δ, τι ζεϊ. 'Όπως είπε
ό Shankaracharia ό 'Ένας δέν ·
μπορεί νά κυβερνά. 'Ένα μέρος
άπό τήν τραγωδία τού Χριστια
νισμού είναι δτι έβεβήλωσε τή
Φύση, τή θεώρησε σάν κάτι ε
ξω άπό τόν άνθρωπο, πάντως
στήν όποία εχει έξουσία καί
προσπαθεί νά τήν κατακτήση.
Περισσότερο άληθινή ή είδω
λολατρική άντίληψη, δτι ό άν
θρωπος είναι μέρος τής Φύ
σεως, εχει χαθή καί μαζί μ' αύ
τήν ή ίδέα δτι ό άνθρωπος πρέ
πει νά μάθη νά συνεργάζεται
μέ τή φύση. :4κόμα μιά φορά
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θ' άναφέρωμε άπ' τή Μυστική
Διδασκαλία: rr ... ό άνθρωπος
όφείλει πάντοτε ν' άγωνίζεται
γιά νά βοηθήση τή Θεία έξέλιξη
τών 'ιδεών, μέ τό νά γίνη, δσο
καλύτερα μπορε� ενας συνερ
γάτης τής Φύσεως στό κυκλικό
έργον. Ό πάντα άγνωστος καί
άγνώριστος Κarana, τό :Αναί
τιον Αϊτιον δλων τών αίτίων,
θάπρεπε νάχη τόν βωμό του
καί τό θυσιαστήριό του ατό ίε
ρό καί άπάτητο έδαφος τής
καρδιάς μας - άόρατος, αθι
κτος, άκατονόμαστος, έκτός μέ
σω τής rrΙjρεμης λεπτής φωνήςJJ
τής πνευματικής μας συνειδή
σεως. 'Εκείνοι πού τόν προσκυ
νούν πρέπει νά τό κάνουν στή
σιωπή καί τήν καθαγιασμένη
μόνωση τής ψυχής τους, κάνον
τας τό Πνεύμα τους τό βάθρον
άνάμεσα σ' αύτούς καί τού
Παγκοσμίου Πνεύματος, τίς κα
λές τους πράξεις τούς μόνους
ίερείς, καί τίς ένοχες προθέσεις
τους τά μόνα όρατά καί άντικει
μενικά θυσιαστήρια θύματα
στήν Παρουσία.
Τούτο νομίζω είναι τό κλειδί
γιά τήν κατανόηση τής ίδέας
τού Θεού. Βοηθεί νά έλευθε
ρωθούμε άπ' τή διχοτομία,
θρησκευτική καί λαϊκή, Θεού
καί άνθρώπου. Μάς φέρνει σέ
μιά έννοια πληρότητας, ένότη
τος, γιά τήν κατανόηση οτι rrό
βασικός νόμος τού συστήματός
μας είναι ή μία όμογενής θεία
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Ο ύσία- :Αρχή. Αύτή είναι ή παν
ταχού παρούσα Πραγματικότης,
άπρόσωπη, διότι περιέχει τά
πάντα καί τό κάθε τίJJ .
:Αλλά ή αύστηρή άπροσωπία
τούτης τής ίδέας έμφανίζεται
συχνά μή-άνθρώπινη, κι' έτσι ό
άνθρωπος δημιουργεί τόν θεό
του κοντά στή δική του είκόνα.
Τοποθετεί εναν ίδεώδη άνθρω
πο, μέ ίδιότητες καί προσόντα
πού θά έπιθυμούσε νά κατέχη.
Τέτοιες προεκβολές είναι συχνά
μιά χρήσιμη έστία γιά διαλογι
σμό καί θεώρηση, μέρος τής
μυθολογίας τής κουλτούρας
μας. 'Εκείνο πού χρειάζεται δέν
είναι μιά πίστη σ' εναν Θεό, άλ
λά μιά έννοια θεότητας, δχι ή
ίδέα μιάς θεότητας, άλλά ή
άναγνώριση τής θειότητος, ή
ιερότης ολης τής Φύσεως, 'Ό
ταν δγιοι καί σοφοί, άρχαίοι καί
σημερινοί, προσπαθούν νά πε
ριγράψουν τίς μυστικές πείρες
τους, μιλούν γιά ϋπαρξη, γιά
ένότητα, γιά άπόλυτο, γιά ξεπέ
ρασμα χρόνου καί διαστήματος,
γιά μή προσπάθεια, γιά τάξη,
γιά άπλότητα. 'Επίγνωση αυτής
τής έννοιας τού Είναι μέσα μας
έπιφέρει μιά δμοια δψη τού κό
σμου. 'Ελευθερωνόμαστε άπ'
τήν διχοτομία τού έσωτερικού
καί τού έξωτερικού καί δέν έ
χομε πιά άνάγκη νά δημιουργή
σωμε τόν Θεό, γιατί άνακαλύ
πτομε πώς ολα είναι θεια.
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ύπό ΕΡΜΙΝΑΣ ΣΑΜΠΕΤΑΪ

Ό Ρωμαίος αύτοκράτορας Φλάβιος Κλαύδιος 'Ιουλιανός, πού
εζησt άπό τό 331 ώς τό 363, είναι γενικά γνωστός μέ τό χαρα
κτηρισμό 'Ιουλιανός ό Παραβάτης.
Γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, ήταν άνεψιός τού Μεγά
λου Κωνσταντίνου, καί άνατράφηκε μέσα στά πλαίσια τής χριστια
νικής θρησκείας.
:4πό τά νεανικά του χρόνια ενιωσε ίσχυρή ελξη γιά τήν άρ
χαία φιλοσοφία καί στά είκοσι-τέσσερα χρόνια του μυήθηκε στά
μυστήρια τού Μίθρα. Ό αύτοκράτορας Κωνστάντιος, πού βασί
λευε τήν έποχή έκείνη, τού άνέθεσε τήν αμυνα τής Γαλατίας,
έναντίον τής έπιδρομής γερμανικών φυλών. Μ' αύτή τήν εύκαιρία,
ό 'Ιουλιανός διακρίθηκε τόσο γιά τίς μεγάλες στρατιωτικές του
ίκανότητες, δσο καί γιά τίς διοικητικές του. 'Όσο διαρκούσαν αύτές
οί δραστηριότητες εμενε στό Παρίσι, πού τήν έποχή έκείνη όνο
μαζόταν Λουτές. Καί έκεΓ άνακηρύχθηκε αύτοκράτορας άπό τόν
στρατό του.
Μετά τόν θάνατο τού Κωνστάντιου, εγινε ό μοναδικός κυβερ
νήτης τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας. Κατά τή διάρκεια τής σύντο
μης αύτής βασιλείας, προσπάθησε ν' άναζωογονήση τή δύναμη
καί τό γόητρο τής άρχαίας έλληνικής θρησκείας πάνω σέ φιλοσο
φική βάση.
Τότε χρειάστηκε ν' άναλάβη πόλεμο έναντίον τής Περσίας καί
πολεμώντας πάντα στήν πρώτη γραμμή πληγώθηκε θανάσιμα. Ό
'Ιουλιανός πέθανε ϋστερα άπό σύντομη βασιλεία, λιγώτερη άπό
δύο χρόνια.
'Υπάρχουν πολλές σημειώσεις καί άναφορές στά γραπτά τής
Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, πού άφορούν τήν παθητική ζωή τού νεαρού Ιj
ρωα. Ό 'Ιουλιανός, λέει, άποκλήθηκε :4ποστάτης, γιατί δέν ifθελε
νά γίνει. Ό δρας άποστάτης, δείχνει κάποιον πού άρνεΓται τή θρη
σκεία T9U, άλλά ό 'Ιουλιανός ήταν πιστός σ' ενα σύστημα σκέψης
πολύ άνώτερο άπό τίς πεποιθήσεις ένός οχλου πού τόν κυβερνού
σε ή έκκλησία. Ή άντιπάθειά του στή χριστιανική θρησκεία ήταν
κατά μέγα μέρος δικαιολογημένη άπό τή χαμηλή στάθμη τής ήθι
κής τών πιστών της καί ίδιαίτερα άπό τήν σκληρότητα τού θείου
του Κωνσταντίνου τού Μεγάλου, πού είχε άσπασθή τόν χριστιανι
σμό σάν έπίσημη θρησκεία τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας, δταν ή
ίδιωτική του ζωή ήταν κηλιδωμένη άπό τήν καταδίκη σέ θάνατο
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μελών τής οίκογενείας του, άπό τά στενώτερα, έπίσης καί γιά άλ
λα έγκλήματα.
Διαβάζουμε στή Μυστική Διδασκαλία, δτι ό 'Ιουλιανός, ήταν
λάτρης τής Νεο-πλατωνικής 'φιλοσοφίας. 'Αποκλήθηκε άλλωστε
άποστάτης γιατί, πιστεύοντας στά μεγάλα ίδεώδη τών προγόνων
του, δέν fjθελε νά δεχθή τόν όρισμά άνθρωπομορφικός, πού είχε
υίοθετηθή άπό τούς αφοσιωμένους στή λαϊκή λατρεία. Ό αύτο
κράτορας 'Ιουλιανός άποκλήθηκε άποστάτης γιατί άγαπούσε πολύ
τήν άλήθεια γιά νά μπορέση ν' άποδεχτή άλλο πράγμα.
Καί άλλοι άκολούθησαν τό παράδειγμά του. Κάθε νέος προ
σήλυτος πού πιανόταν στήν παγίδα άλλά είχε κρατήσει τή�,
άξιοπρέπειά του καί ϊχνη καλής θέλησης, ξαναγύριζε δπως ό αύτο
κράτορας Ίόυλιανός ατούς άρχαίους θεούς του. Ή δουλική ίστο
ρία τόν άποκάλεσε Παραβάτη, γιά νά γίνη άρεστή στήν έκκλησία
καί πρόσθεσε στά όνόματα τών ίσχυρών πού ήρθαν ϋστερα άπ'
αύτόν μερικά πομπώδη έπίθετα, δπως ό Μέγας, ό 'Ά γίος, ό
'Ωραίος.
Ή Ε. Π. Μπλαβάτσκυ λέει έξάλλου, δτι ό 'Ιουλιανός ήταν
ώραίος, άγαθός καί άξιαγάπητος. Κατά τήν κυβέρνησή του στή Γα
λατία, μιλάει έπαινετικά γιά τή λιτότητα τού πρωτοχρονιάτικου
γεύματος μέ συντροφιά τούς στρατιώτες του, σέ άντίθεση μέ τά
σύγχρονα πανηγύρια δπου όλόκληρες έκατόμβες, τετραπόδων καί
πουλερικών, θυσιάζονταν γιά νά τιμηθή ή ήμέρα.
Ό 'Ιουλιανός άνήκε στό Τάγμα τών Μυστηρίων τού Μίθρα, τά
όποία ήταν διδασκαλία έσωτερική, Περσικής προελεύσεως. Ή λα
τρεία τού Μίθρα, ήταν πολύ διαδεδομένη σ' δλη τήν έκταση τής
ρωμαϊκής αύτοκρατορίας κατά τούς πρώτους χριστιανικούς αίώνες.
'Επειδή ήταν ό κυριώτερος άντίπαλος πού άντιτάσσετο στό Χριστια
νισμό, ή θρησκευτική αύτή κίνηση καταδιώχτηκε άπό τούς φανατι
κούς χριστιανούς, μέχρι τήν έξόντωσή της.
Ή κεντρική μορφή τών μυστηρίων ήταν ό 'Ηλιακός Θεός, καί
ό 'Ιουλιανός, μετά τή μύησή του στίς ίερές τελετουργίες; έγινε ό
« γυιός τού Μίθρα)). Καί ό αύτοκράτορας 'Ιουλιανός, έκανε κάθε
νύχτα τήν προσευχή του στόν 'Απόκρυφο Ήλιο. Ό τελευταίος
άπό τούς ήλιακούς ίερείς στήν Εύρώπη ύπήρξε ό Αύτοκράτορας
Μύστης 'Ιουλιανός, ό λεγόμενος τώρα Παραβάτης. Θέλησε νά κό
μη καλδ ατόν κόσμο άποκαλύπτοντας τουλάχιστον ενα μέρος άπό
τό μεγάλο μυστήριο τής Τριάδος.
Ή Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, προσθέτει ενα σημείωμα στό κάτω μέ
ρος τής σελίδας. Ό 'Ιουλιανός πέθανε γιά τό ίδιο έγκλημα δπως
καί ό Σωκράτης. Καί οί δυό διέδιδαν ενα μέρος τού ήλιακού μυ
στηρίου, γιατί τό ήλιοκεντρικό σύστημα ήταν μιά άποκάλυψl(J πού
γινόταν κατά τή διάρκεια τής μύησης -ό ενας συνειδητά, ό άλλος
άσυνείδητα, γιατί ό ελληνας Σοφός, δέν είχε ποτέ μυηθεί.
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Ό Σωκράτης καταδικάστηκε σέ θάνατο από επιγειους δικα
στές. Ό 'Ιουλιανός πέθανε από βίαιο θάνατο γιατί τό χέρι πού τόν
προστάτευε ώς τότε είχε αποτραβηχτεί καί δέν τόν εκάλυπτε
πλέον. '.Απλούστατα, εγκαταλείφθηκε ατό πεπρωμένο η ατό Κάρ
μα του.
Γιά τό σπουδαστή τού αποκρυφισμού ύπάρχει μιά διαφορά
πού τόν κάνει νά σκέπτεται ανάμεσα σέ δυό τρόπους θανάτου. 'Έ
να αλλο αξιοσημείωτο παράδειγμα ασυνείδητης διάδοσης μυστι
κών πού'ανήκουν ατά μυστήρια, ήταν εκείνο τού ποιητή Όβίδιου,
ό όποίος σάν τό Σωκράτη, δέν ήταν μυημένος.
Στήν περίπτωσή του ό αύτοκράτορας Αϋγουστος, πού είχε μυηθε(
μετέτρεψε από ελεος τή θανατική του καταδίκη σέ εξορία ατόν
Τόμο τού Εϋξεινου Πόντου.
'Εξορισμένος από τή Ρώμη, στίς ακτές τής Μαύρης θάλασσας,
ό 'Οβίδιος, στήν απελπισία του δέ μπορούσε νά καταλάβει ποιά ή
ταν ή προσβολή πού είχε κάμει.
:4λλά ό 'Ιουλιανός ήταν πραγματικός Μύστης τών Μυστηρίων,
καί τής ανώτερης φιλοσοφίας τους. Ό σκοπός του ήταν νά ξανα
βάλει ατή θέση του τό αληθινό εσωτερικό βάθος τής θρησκείας,
αλλά οί ανθρωποι τού καιρού του δέν ήταν ετοιμοι νά δεχτούν τό
μήνυμα τής αλήθειας καί δέν είναι περισσότερο στίς ήμέρες μας.
Ό αμερικανός θεόσοφος 'Άλβιν Μποϋντ Κούν, ατό βιβλίο του
((Σκιά ατόν Τρίτο Αίώνω), μιά επανεκτίμηση τού χριστιανισμού,
αναλαμβάνει τήν ύπεράσπιση τού εύγενικού χαρακτήρα τού 'Ιου
λιανού, καί καταγγέλλει ((τήν αίώνια στάση μομφής καί προσβολής,
πού ή χριστιανική 'Εκκλησία συσσώρευσε αδιάκοπα ατό πρόσωπο
τού Ρωμαίου αύτοκράτορα 'Ιουλιανού, τόν όποίο ή χριστιανική
εχθρότητα, εστιγμάτισε σάν εχθρό τού Χριστού δίνοντάς του τό
επίθετο Παραβάτης)).
Μερικοί σπάνιοι συγγραφείς ύπέδειξαν μιά δίκαιη θέση απέ
ναντι σ' αύτόν τόν ανθρωπο, αλλά ατό σύνολό της ή 'Εκκλησία δέ
σήκωσε τό δαχτυλάκι της γιά νά διορθώση τήν κακή κρίση απέ
ναντι σ' αύτό τό θαρραλέο αύτοκράτορα τής Ρώμης, τόν τόσο εξυ
πνο καί αφοσιωμένο.
Ό 'Ιουλιανός θά βρή τόν πρόωρο θάνατο από ενα βέλος πού
τού στάλθηκε κατάστηθα από ενα θρησκομανή χριστιανό καί πού
εβαλε τέλος στήν ύπέροχη προσπάθεια τού νεαρού αύτοκράτορα
νά ελευθερώσει τή ρωμαϊκή ήγεσία από τήν πολιτική διαφθορά μέ
τίς πλατιές μεταρρυθμίσεις αντάξιες ένός μεγάλου πολιτικού ανδρα
καί μέ τίς όποίες είχε πετύχει αξιόλογες προόδους κατά τή σύντο
μη, λιγώτερη από δύq χρόνους, βασιλείσ του. Μόνον μ' αύτόν θά
μπορούσε ό κόσμος νά εχη τήν ύπέρτατη εύκαιρία νά δοκιμάσει
τό δόγμα τού Πλάτωνα δτι (Πό Κράτος, θαπρεπε νά κυβερνιέται
από φιλοσόφους)) , γιατί ό 'Ιουλιανός, ήταν βαθύς μελετητής καί εί-
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χε πάθος μέ τήv έσωτερική σοφία τώv 'Ελλήνων. Ό θάνατός του
είναι είλικριvά άξιοθρήvητος σά μιά μεγάλη άπώλεια άπό τίς πιό
μοιραίες στήv ίστορία. Κανείς δέ μπορεί vά πεί πώς ή εύγεvικιά
αύτή προσπάθεια δέ θά πετύχαινε αν μπορούσε vά κρατήση τό
σκήπτρο τού αύτοκράτορα μέχρι τά εβδομήντα χρόνια μιας όμαλής
,ζωής.
Τά λόγια πού πρόφερε, λένε, στό έπιθαvάτιο κρεβάτι του <<έvί
κησες Γαλιλαίε» δέv έπιβεβαιώθηκαv ποτέ. 'Ά v πραγματικά αφησε
αύτή τή φωνή θά ήταν άπό τήv άπελπισία πού εβλεπε τήv κατα
στροφή δλωv τώv σχεδίων του (κατά τόv Α.Μ. Κούv).
'Ελάχιστοι πρωταθλητές τής άvθρωπότητας στή σειρά τής
ίστορίας αφηvαv τή ζωή μέ τέτοια κατάθλιψη, διαπιστώνοντας δτι
ό θάνατός τους θά σήμαινε άτέλειωτη συμφορά γιά τόv κόσμο, θά
πρέπει vά ύπέφερε τήv άγωvία τής πιό μεγάλης θλίψης γιά τόv
πρόωρο θάνατό του.
Γιά τόv άληθιvό Χριστιανισμό ό θάνατος τού 'Ιουλιανού ήταν
μιά άτέλειωτη τραγωδία.
(Μετάφρ. Σ.Χ.)

ΚΩΣΤΗ

ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ

''711 ΒΝΜΙΙΤΑ
1Nl ΦΙΛDΣDΦΙΙΙΣ,,
Τόμος

Β'.

'Από τήν 'Αναγέννηση wς τούς σημερινούς
Τιμ&-rcχι δρχ. 150
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'Ό CΆγιος Γεώργιος τώv Φιλικών
καi ή Ζάκυνθος
Τού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
'Όπως κάθε χρόνο έτσι καi
φέτος τό Τεκτονικό ϊδρυμα
«'Αστήρ της Άνατολης», τή
Δευτέρα τοΟ Πάσχα, γιόρτασε
την καθιερωμένη έτήσια γιορτή
του στό ίστορικό έκκλησάκι τοΟ
'Άη-Γιώργη τών Φιλικών.
Ύστερα άπό τή θεία λει
τουργία ό συνεργάτης καi φίλος
κ. Παναγιώτης Βλαχόπουλος μί
λησε έπίκαιρα μέ θέμα: «Ό 'Ά
γιος Γεώργιος τών Φιλικών καi
ή Ζάκυνθος», ύπογραμμίζοντας
ίδιαίτερα τούς άγώνες τών φιλι
κών πού έδωσαν τόν δρκο τους
στό ίστορικό αύτό έκκλησάκι.
Ό «ΙΛΙΣΟΣ» άναδημοσιεύει
άπόσπασμα:
Στiς άρχές τοΟ περασμένου
αίώνα γίνεται ή Ζάκυνθος κέν
τρο πνευματικό της προεπανα
στατικής κι έπαναστατικης 'Ελ
λάδας ένάντια της Τουρκικής
τυραννίας. Άλλα σύγχρονα γί
νεται καi ό τόπος ύποδοχης κά
θε καταδιωκόμενου πατριώτη
απο τίς τουρκικές άρχές της
Ρούμελης καi τοΟ Μωριό. Κι
αύτό τό κάνανε οί Ζακυνθινοi
χωρίς . να φοβοΟνται τή ξενική

κατοχή τοΟ νησιοΟ. Μέσα στην
πόλη καi σ· αύτό τό 'Εκκλησάκι
τοΟ 'Αγίου Γεωργίου ηταν ol
χώροι, πού μέ ίερότητα καi μυ
στικιστική διάθεση είχανε τεθεί
σ· ένεργητικότητα μέ κάθε
προσπάθεια οί σκέψεις καί ol
γνώσεις για τόν ίερό σκοπό της
απελευθέρωσης.
Ό Κάλβος είπε «Θέλει άρε
την καί τόλμην ή 'Ελευθερία».
'Όμως ή 'Ελευθερία άποτελεί
να ύπέροχο κι αγιο σύνολο άπό
μια κίνηση της τριάδας « Μάθη
ση, Δράση, Δίαλογισμός». Βέ
βαια ή άρετή καί ή τόλμη άπο
τελοΟν τή δύναμη για την κίνη
ση τοΟ συνόλου της 'Ελευθε
ρίας. 'Όπως άκριβώς συμβαίνει
μέ τα νύχια τοΟ λιονταριοΟ
στην Σφίγγα της Αίγύπτου.
'Ωστόσο δεν άρκεί μόνο ή δύ
ναμη, άλλά χρειάζεται γνώση
καi κρίση. Γιατί μέ τή δύναμη
μόνη, χωρίς τή σημαντική τριά
δα μπορεί ν' άκολουθήσουμε
δρόμους πού όδηγοΟνε στα
σκοτάδια, σ' άντίθετους τόπους
άπό τούς σωστούς κι όμορφους
τόπους της 'Ελευθερίας.

ε
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"Αν ή γνώση γιά την κίνηση
της 'Ελευθερίας είναι κάτι τό
σημαντικό, δμως ή δράση άπο
τελεί την ψυχη γι' αύτόν τόν
άγώνα. Ή δράση άπαιτεί θυ
σίες. Γιατi είναι έξωτερικη άπε- ·
λευθέρω'ση. 01 πιέσεις είναι
έξωτερικες πού άποτελούνται
άπό ύλικες καi ήθικοψυχολογι
κές. Καi ol δύο είναι στόν ϊδιο
βαθμό
άντιδραστικες
στην
'Ελεύθερη έπιβίωση, της άν
θρώπινης ύπόστασης. Ή δράση
με την τόλμη τού Κάλβου γκρε
μίζει τά έμπόδια, πού πιέζουν
καi ύποδουλώνουν ύλικά καi
ψυχικά τόν άνθρωπο. Γι' αύτό
βλέπουμε στην Ιστορικη πορεία
της άνθρωπότητας, μέχρι σήμε
ρα εναν άγώνα μέχρι θανάτου
γιά νά άντιμετωπισθούν ο1
θύελλες πού έρχονται κι έξαπο
λύονται άπό τόν ϊδιο τόν άν
θρωπο. Άλλα ή δράση έχει
βοηθό τη γνώση, πού φωτίζει
τούς δρόμους μέσα στά σκοτά
δια γιά νά φτάσει ό άνθρωπος
στην άπελευθέρωση.
Μ' αύτό τό πνεύμα ή Φιλικη
· Εταιρία στiς άρχες τού περα
σμένου αίώνα θεμελίωνε την
όργάνωση τού μεγάλου άπε
λευθερωτικού άγώνα. Ό πόθος
γιά λευτεριά σ· έκατομμύρια
'Έλληνες στους τέσσερους αίώ
νες μέσα σ' αύτό τό 'Εκκλησάκι
τού 'Αγίου Γεωργίου συγκεν
τρώθηκε. 'Όλα τους τά φώτα
καi ol σπίθες συγκεντρωθήκανε
σ· ενα σημείο κι άναψε ή φωτιά
«τό άείζωον πύρ» καi διάλυσε
τά σκοτάδια της σκλαβιάς.
'Έτσι ό πρωτεργάτης στό πε-
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δίο της μάχης, ό Γέρος τού
Μωριά, Θεόδωρος Κολοκοτρώ
νης πολλες φορες βρέθηκε στη
Ζάκυνθο, στά προεπαναστατικά
χρόνια η καταδιωκόμενος άπό
τούς Τούρκους ιϊ με τό σκοπό
την όργάνωση τού άγώνα. Ό
καθηγητης 'Απόστολος Δασκα
λάκης γράφει: «Ή Φιλικη Έται;
ρία είχε άρχίσει ν· όπλώνει τά
δίκτυα της παντού δπου ύπηρ
χαν 'Έλληνες γιά νά τούς μυή
σει είς τόν παρασκευαζόμενον
άπελευθερωτικόν αγωνα τού
'Έθνους. Ήταν φυσικό νά σκε
φθεί έκ τών πρώτων τόν θρυ
λικόν καπετάνιον της Πελοπον
νήσου φημισμένον διά τά
άνδραγαθήματά του. Έμυήθη
την 1 η Δεκεμβρίου 1 818 -είς
την Ζάκυνθον άπό τόν άπε
σταλμένον της 'Εταιρίας 'Ανα
γνωσταρά». Στ' άπομνημονεύ
ματά του ό Κολοκοτρώνης πού
· τά έγραψε έπειτα άπό ύπαγό
ρευση ό Γεώργιος Τερτσέτης ό
δικαστής του, γράφει άνάμεσα
στ· άλλα: «Την Έταιρίαν με την
είπε ό Πάγκαλος. έπειτα έπέρα
σε ό 'Αριστείδης καi ό 'Ανα
γνωσταράς με έφερε γράμμα
άπό την Έταιρίαν καi τότε άρχι
σα νά κατηχώ κι έγώ διάφο
ρους είς την Ζάκυνθον». Κάπο
τε είπε ό Κολοκοτρώνης: «Στη
Ζάκυνθο έμαθα την πολιτικη
της ζωης». Κι άκόμη μυήθηκε
έκείνη την έποχη ό Κολοκο
τρώνης στη Στοά «Φοίνιξ άνα
γεννάται» πού την ϊδρυσε ό
Διονύσιος Ρώμας τό 181 5.
«'Ελεύθερη φωνή» Ζακύνθου
3-5-1982
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CH Γη άνήκει σε ολους -άλλα λίγοι
νέμονται τόν πλούτο της
τής Barbara Ward

Κατά τή διάρκεια της δεκαε
τίας πού άκολούθησε την Διά
σκεψη γιά τό Περιβάλλον των
'Ηνωμένων 'Εθνών, ή όποία έ
γινε τό 1972 στη Στοκχόλμη,
έχουμε όδηγηθεί σταδιακά σέ
μιά έκτίμηση της έκπληκτικης
αλληλεξάρτησης καi · εύπάθειας
αύτού τού μικρού τμήματος τού
πλανήτη μας, στό όποίο είναι
δυνατή ή ζωή. Μερικά μέτρα
έδάφους, μερικά μίλια πρός τόν
ούρανό καi ενα άνάλογο βάθος
κάτω στους ώκεανούς, περι
κλείουν, στην ούσία, τό σύνολο
της βιοσφαίρας, στην όποία
έμείς καi τά άλλα όντα μπορούν
νά ·έπιβιώσουν.
Μέσα σ' αύτόν τόν μικρό
κόσμο, τά θαλάσσια άπόβλητα
μιας ήπείρου, γίνονται ή θαλάσ
σια ρύπανση των άντικρινών
άκτών. ΟΙ τοξικοί καπνοί άπό τά
βιομηχανικά συγκροτήματα, πέ
φτουν σάν όξινη βροχή, χιλιά
δες μίλια μακρυά, δηλητηριά
ζοντας λίμνες καi ποτάμια. Με
ρικά άπληστα έθνη, κάνουν κα
τάχρηση στό ψάρεμα, λη
στεύουν τόν πλούτο της θά
λασσας καi στερούν όλόκληρη
την άνθρωπότητα άπό τά πολύ
τιμα άποθέματα τροφής. Kai ή
άπελπισμένη άναζήτηση γιά

καλλιεργήσιμη γη, rϊ γιά πηγές
καυσίμων άπό τά δάση, στην
όποία έπιδίδονται οί φτωχές οί
κογένειες σέ πολλά σημεία τού
Τρίτου Κόσμου, όδηγεί στην
καταστροφή των δασών, στην
διάβρωση τού έδάφους, στiς
πλημμύρες καi την ξηρασία.
Γιά εναν μεγάλο άριθμό πε
ριβαλλοντολογικών θεμάτων, ή
δυσκολία δέν συνίσταται στό
νά βρεθεί τό φάρμακο, γιατί
αύτό είναι πιά γνωστό. Τά προ
βλήματα είναι ριζωμένα στην
κοινωνία καi την οίκονομία, σέ
τελευταία άνάλυση, στην πολι
τική δομή.
Οί δασοπόνοι, γνωρίζουν
πώς νά φυτεύουν δένδρα, άλλά
δέν ξέρουν πώς νά έπινοήσουν
μεθόδους μέ τiς όποίες ol χω
ρικοί στην 'Ινδία, στiς 'Άνδεις, rϊ
στό Σαχέλ, θά μπορέσουν νά
δημιουργήσουν μιά φυτεία γιά
τους έαυτούς τους. ΟΙ Βιολόγοι
ξέρουν πού νά όρίζουν σύνορα
γιά την διαφύλαξη των φυσι
κών άποθεμάτων, άλλά δέν
μπορούν νά έμποδίσουν τους
χωρικους που δέν έχουν δική
τους γη, άπό τό νά είσβάλλουν
στους χώρους αύτούς, γιό νά
καλλιεργήσουν καi νά κόψουν
ξύλα. Ή λύση γι· αύτά τά προ-
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βλήματα, συνεπάγεται μεταρ
ρυθμίσεις στην κατοχrΊ γης καi
στην οίκονομικη στρατηγική.
'Ένα άπό τό πιό θλιβερό φαι
νόμενα, είναι τό δτι oi άνθρω
ποι άναγκάζονται νό τρώνε τό
στάρι πού είναι προορισμένο
γιό την σπορά. 'Όμως, oi φοβε
ρές πιέσεις πού ύφίστανται οί
πληθυσμοί, σε ενα περιορισμέ
νο περιβάλλον με περιορισμέ
νους πόρους, άναγκάζουν έκα
τομμύρια άνθρώπους νό προ
βαίνουν σ' αύτη την ϋστατη
χειρονομία άπελπισίας, δπως
έπίσης καi νό καίνε την κοπριά
της άγελάδας, άντi νό την χρη
σιμοποιούν γιό νό πλουτίσουν
τό φτωχά τους έδάφη.
Δέν έχει σημασία τό δτι
έμείς οί άνθρωποι προσπαθού
με νό σκεφτόμαστε τούς έαυ
τούς μας σόν ξεχωριστές κυ
ρίαρχες όντότητες: η ίδια η φύ
ση μας ύπενθυμίζει την ούσια
στικη ένότητα της άνθρωπότη
τας, τό δραμα της ένότητας πού
είχαν τόσοι μεγάλοι φιλόσοφοι
καi τό όποίο είναι τόσο βασικό
σε δλες τiς μεγάλες θρησκείες,
άναγνωρίζεται σήμερά σαν ενα
άναπόφευκτο έπιστημονικό γε
γονός.
· Η άνάγκη αύτη για ένότητα
της άνθρωπότητας, γίνεται δλο
καi μεγαλύτερη, άπό τη στιγμη
iδίως πού άνακαλύψαμε την εύ
πάθεια τών φυσικών μας συ
στημάτων καi κυρίως, άπό την
στιγμη πού με τά πυρηνικά δ-
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πλα έπινοήσαμε ενα μέσο αύ
τοκαταστροφης μας καi κατα
στροφής τού περιβάλλοντος.
Κατά την δεκαετία τού
1970, μετά την διάσκεψη της
Στοκχόλμης, κατά την όΠΌία εί
χε κυριαρχήσει τό σλόγκαν
«Μόνο μιό Γη», έγιναν άκόμη
πιό συνειδητοί oi άκατάλυτοι
δεσμοί πού ύπάρχουν άνάμεσα
στό τi κάνουν οί άνθρωποι στη
μια πλευρά τού κόσμου, καi τi
κάνουν στην άλλη. Kai είχε άρ
χίσει ν' άνατέλλει μια έλπίδα,
για μια άπό κοινού διαχείριση
τού πλανήτη μας. Σήμερα, στην
δεκαετία τού 1980, μερικοί Δυ
τικοί ηγέτες άρχίζουν νά έγκα
ταλείπουν τό κοινό μας ταξίδι
πάνω στό · διαστημόπλοιο Γη.
Φαίνονται ν' άντιμετωπίζουν
τόν κόσμο, σαν κάτι τό άναλώ
σιμο - άρκεί νά μην άναλωθεί
τό δικό τους μικρό κομμάτι.
'"Ετσι, τό νά ζητήσει κανείς
όπλώς νά δοθεί βοήθεια στόν
Τρίτο κόσμο, είναι μια πρωτό
γονη σκέψη σε σύγκριση με τό
όραμα της «Μόνο μιας Γης».
Στα πρώτα μεταπολεμικά
χρόνια, ό άμερικανικός λαός, μέ
τό Σχέδιο Μάρσαλ, πρόσφερε
τ' άποθέματά του, άλλα καi την
φροντίδα του για νά συμβάλλει
στην άνοικοδόμηση της κατε
στραμμένης Εύρώπης. Τό χά
σμα πού ύπάρχει άνάμεσα σ'
αυτη την γενναιοδωρία τού
Βορρά, στiς άρχες της δεκαε
τίας τού 1980, μας άφήνει με
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τό έρώτημα αν δεν άντιμετωπί
ζουμε σήμερα τiς πραγματικές
συνέπειες τοϋ Βιετνάμ - μιά
βαθειά άπογοήτευση γιά όποια
δήηοτε διεθνή κοινή δράση καi
τήν έπιστροφή σε ενα ώμό, κυ
νικό έθνικισμό.
Γιατί ένώ ή ίδέα της συνολι
κής άλληλεξάρτησης, άναπτυσ
σόταν κατά την δεκαετία τοϋ
1970, ταυτόχρονα μεγάλωνε
καi μιά άντίδραση έναντίον αύ
της της τάσης. Τά τελευταία
χρόνια, άναπτύχθηκε μιά άπόρ
pιψη αύτης της έννοιας, δτι δη
λαδή δλοι έξαρτώμεθα άπό όλ
λους άνθρώπους καi αλλα
έθνη. Αύτή ή όρνηση, είναι
άνεξάρτητη άπό ίδεολογίες καi
παρουσιάστηκε τόσο στην άρι
στερά καi στην δεξιά, στό Βορ
ρά καi στόν Νότο.
Είναι άπόλυτα σαφές ποιός
είναι ό όμεσα ύπεύθυνος γι'
αύτή την άδράνεια. ΟΙ λαοi της
Βόρειας 'Αμερικής, της 'Ιαπω
νίας, τοϋ 'Ηνωμένου Βασίλειου
καi της Δυτικής Εύρώπης, μαζi
με μερικές πετρελαιοπαραγω
γούς χώρες, άποτελοϋν την με
γάλη πλειοψηφία τών πλούσιων
πολιτών δλου τοϋ κόσμου. Kai
δική μας είναι ή εύθύνη γιά την
σημερινή ανιση κατανομή τών
πόρων. Τό πάμπλουτο 20%, τό
όποiο ζεί κυρίως στη Δύση, έ
χει τά τρία τέταρτα τοϋ παγκό
σμιου πλούτου. Kai τό ύπόλοι
πο, δηλαδή τρισήμισυ δισεκα
τομμύρια άπό τούς πολίτες τοϋ

247

κόσμου, πρέπει νά τό βγάλει
πέρα με τό ύπόλοιπο τέταρτο
πού άπομένει.
'Έτσι, γιά τούς φτωχούς τοϋ
κόσμου -τά κράτη τοϋ Τρίτου
Κόσμου καi την πλειοψηφία
τών φτωχών είναι πολύ πιό ση
μαντικό τό θέμα τοϋ περιβάλ
λοντος, άπ' δ,τι είναι γιά τούς
πλούσιους της Δύσης.
"Αν ή δεκαετία τοϋ 1970,
ύπηρξε γιά τά 'Ηνωμένα 'Έθνη
ή δεκαετία τών διασκέψεων, εί
ναι ϊσως ένθαρρυντικό δτι ή
δεκαετία τοϋ 1980 έχει όνομα
στεί Διεθνής Δεκαετία 'Αποθε
μάτων Πόσιμου Νεροϋ καi
'Αποχετεύσεως. Kai ή ένασχό
ληση με τό είδικό πρόβλημα
τοϋ πόσιμου νεροϋ- καi τiς
στενές σχέσεις πού έχει με την
ύγ:εινή, τiς άρρώστειες, την
παιδική θνησιμότητα καi την
άνάπτυξη τοϋ πληθυσμοϋ- εί
ναι ενα σημαντικό βημα πρός
τά έμπρός.
Τό νά έχει ό κόσμος καθαρό
πόσιμο νερό καi καλές έγκατα
στάσεις ύγιεινης, θά στοιχίσει
80 έκατομμύρια δολλάρια την
ήμέρα, γιά τά έπόμενα 1 Ο χρό
νια, στη Δύση. Τό ποσό αύτό,
δεν είναι τίποτα σε σύγκριση
με τήν συνεχή αlμορραγία χρη
μάτων γιά τά όργανα τοϋ θανά
του, γιά τά όποiα ξοδεύουμε τό
φοβερό ποσό τών 1,4 δισεκα
τομμυρίων δρχ. την ήμέρα.
Μέχρι σήμερα, αύτές ol πα
ράλογες προτεραιότητες έξακο-
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λουθούν νά είναι άποδεκτές
άπό τούς πλούσιους -τό πλού
σια κράτη τού Βορρά καi τiς
πλούσιες μειονότητες τού Νό
του. Πρέπει, λοιπόν, νά είμαστε
εύχαριστημένοι πού ή δεκαετία
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τού 1980 άρχίζει μέ ενα πρό
γραμμα πάνω στην ύγιεινή, τό
όποϊο θά βοηθήσει στό νά δη
μιουργηθεί ενας πιό σταθερός,
πιό είρηνικός καί, τελικά, ενας
πιό άνθρώπινος κόσμος.
Καθημερινή 22/5/82

Τό περιοδικό έλεuθέρας σκέψεως

/ΛΙΣΟΣ"

11

Δραγατσανίου 6, Τηλ. 324.6837, ώpαι 9,30-12,30
πλήν Σαββάτου
ΟΙ τόμοι 1956 - 1970 tχοuν έξαντληθεί.
Έχουν δμως έκδοθη έπιλογαi περιεχομένων τόμων, ώς έξης:
Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958
Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961
Τόμος έπιλογnς περιεχομένων τόμων τετραετίας 1962 - 1965
Τυπώνεται τ�μος έπιλογης πενταετίας 1966 - 1 �70
'Έκαστος τόμος έπιλογής χρυσόδετος δρχ. 400
ΟΙ τόμοι 1971 - 1976, χαρτόδετοι, tκαστος δρχ. 200
ΟΙ τόμοι 1977 - 1981, χαρτόδετοι, tκαστος δρχ. 300
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1982 Δρα1(μtς 400
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1Α1
Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
(Συνομιλίες μέ τό Δάσκαλο)
ΑΘΗΝΑ 1982
Ή διαβεβαίωση τού συγγραφέα δτι «...τούτη ή έκδοση, αν
δεν είχε τη συγκατάθεση τού «Δασκάλου», θό μπορούσε ίσως νό
χαρακτηρισθεί πειστήριο έπιορκίας» - κάτι πού είχε συμβεί στόν
Πλάτωνα γιατί άφησε νό διαφύγουν, με τό έργο του, δοξασίες της
Πυθαγόρειας διδασκαλίας - άποτελεί ταυτόχρονα καί όμολογία
γιό μιό δημόσια διαπραγμάτευση ίδεωδών μυητικης 'Αδελφότητας
καί, συνεπώς, σωστό τη χαρακτηρίζει καί ώς «άποκάλυψη». «Μυη
μένος», προφανώς, ό ίδιος, άσφαλώς γνωρίζει τόν διέποντα τούς
μύστες νόμο, της παροχής δηλ. τών φώτων σε δσους άναζητούν την
άλήθεια με ταυτόχρονη άπόκρυψη της άπόκρυφης διδαχής γιό κάθε
άπαράσκευο.
"Ετσι ή «άποκάλυψή» του, δσο καί αν περιορίζεται άπ' τό νόμο
της σιωπής, δεν είναι μονάχα μιό μελέτη τού σκοπού της ύπάρ
ξεώς μας, άλλό καί ενας δρόμος πού όδηγεί με άσφάλεια πρός την
αίωνιότητα. άφού οί σημάνσεις του είναι χαραγμένες, με συνειδη
σιακη πληρότητα, σέ άπρόσωπη άγάπη καί προσωπικη εύθύνη.
Καί είναι δεδομένο δτι ή πραγματικότητα είναι γεμάτη άπό άντινο
μίες, άντιφάσεις καi συγκρούσεις, δπου διάφορες συνθήκες ρυθμί
ζουν τη λ_ειτουργία τού νού μας. άλληλοσυγκρουόμενα ήθη τίς ψυ
χικές μας καταστάσεις καi άνακυκλούμενα έθιμα προσδιορίζουν
την ποικιλία τών φυσικών μας έκδηλώσεων, με κοινη δμως άνα
φορό μιό δ ι α λ ε κ τ ι κ η ύφή, γι· αύτό καί ή έτοιμότητα τού Πνεύ
ματος με την μεταμορφωτικη ένέργεια της σκέψης, άνιχνεύει, με
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τή δύναμη του διαλογισμου άλλό καi του διαλόγου, τήν 'Αλήθεια.
«Κριτήριο γιό τήν ποιότητα ένός άνθρώπου άποτελεί τό ποσοστό
της 'Αλήθειας, πού εχει μέσα του», έπιβεβαιώνει.
Ποσοστό πάντως, άμφιλεγόμενο γιό τήν έποχή μας δπου ή
μάθηση άπαρνιέται τή πίστη, ή άγάπη έκτοπίζεται άπό τή γνώση
καi ό ψίθυρος, μέ τήν ήχομαγεία του συνθηματολόγου φανατι
σμου, εχει καταστεί λαοβόρος μανδραγόρας.
Τό πόνημα διαιρείται στό Μέρη:
Ή άνθρώπινη προσωπικότητα.
Ό άνθρωπος καi ή Κοινωνία.
Ό άνθρωπος καi ή ύλική δημιουργία.
Πεπρωμένο καi Μοιραίο.
'Αθανασία της προσωπικότητας.
Πρiν άπό κάθε βασικό μέρος προτάσσεται ή δομική του σκε
λέτωση, σέ περίληψη του κεφαλαίου, σύμφωνα μέ τήγ παλιό έπι
τυχημένη μεθοδολογία τών όρθολογιστών έρευνητών.
Ή θεματογραφία άντιμετωπίζεται μέ έσωτερική ήρεμία .καi
διεισδυτική ίκανότητα γιό τά «έξωτερικά» πράγματα, καi τήν χωρίς
προκατάληψη έκλογίκευση τών στοιχείων, σέ μιόν όρμονική σύ
ζευξη Συνείδησης καi 'Επιστήμης.
Στό πρώτο μέρος άναλύονται, μέ έπιχειρηματολογική πειστικό
τητα, οί νόμοι της άνομοιότητας, της κίνησης, της άμοιβαιότητας
της άναλογίας καi άναπτύσσονται οί έννοιες της ήθικης, της έλευ
θερίας καi της προσωπικότητας, μέ τή παράθεση μάλιστα σχετικου
δωδεκαλόγου πού άγει στό πανάρχαιο σύμβολο της Σφίγγας, στό
σύμπλεγμα πού έκφράζει, ώς τέλειο άνθρωπο, έκείνον πού γνωρί
ζει, θέλει, τολμάει καi σωπαίνει. Μέ λίγα λόγια έκείνον πού κατέ
στησε τήν προσωπικότητά του Ίσχυρη καi 'Ελεύθερη. Γιατί: «Μό
νο μιό ίσχυρή καi έλεύθερη προσωπικότητα μπορεί νό διασχίζει
μέ μεγάλα καi σταθερό βήματα τό μήκος της ζωής, δημιουργώντας
τήν εύτυχία γιό τόν έαυτό της καi συνεισφέροντας στό σύνολο τό
μερίδιο πού της άναλογεί».
Στό δεύτερο μέρος γίνεται καθορισμός της έννοιας της άνάγ
κης καi σήμανση του πλέγματος τών άναγκών μέ είδικη άναφορό
στήν έργασία, τό κοινωνικό Δίκαιο, τό νόμο του Καθήκοντος, τiς
ύφιστάμενες άναλογίες στόν άνθρωπο καi την κοινωνία καi
προσδιορίζει τό μέλλον σόν την ούτοπία του σήμερα. Φυσικά «ή
λειτουργία του Νόμου του Καθήκοντος διαγράφει τό δρια της άτο
μικης έλευθερίας καi συγχρόνως άποτελεί την έγγύησή της».
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Στό τρίτο μέρος δίδονται στοιχεία Κοσμογονίας, άναλύονται
διεξοδικά οί Νόμοι της Μονάδας, της Δυάδας (άντίθετα-ένάντια),
τού Τριαδικού καi τού Τετραδικού, ή σχέση της πορείας άνθρώ
που καi δημιουργίας καi με λεπτολόγους άφορισμούς ίδεογραφεί
ται τό Καλό καi τό Κακό. «Τό κακό δεν έχει ύπόσταση. Είναι μιά
έλλειψη. Τό κακό δεν είναι άρχή δπως τό Καλό, γιατί στους άνώ
τερους κύκλους είναι άνύπαρκτο ... Ό ύλισμός προσωποποιεί τό
κακό καi τού δίνει ϋπαρξη καi όντότητα καθώς γίνεται ό πατέρας
του, γιατί πιστεύει στην άξία της ϋλης».
Στό τέταρτο μέρος άναλύονται οί έννοιες της πράξης τού
πεπρωμένου καi τού μοιραίου καi γίνεται ψαύση της 'Αστρολογίας
καi της Μαγείας καί «έσωτερική» άνίχνευση της προσευχής.
«Κάποτε στό μέλλον με την προσευχή θά μπορείς νό πραγμα
τοποιείς στό περιβάλλον σου έκδηλα άποτελέσματα άρμονίας καi
ύγείας, ένεργώντας κατ· είκόνα καi όμοίωση τού δημιουργού».
Τό τελευταίο, τέλος, μέρος είναι άφιερωμένο στην Τάξη, τό
Χάος, την άποσάρκωση, τόν δεύτερο θάνατο, την άθανασία της
προσωπικότητας καi την αίωνιότητα.
«Ή κάθαρση της προσωπικότητας κατά την περίοδο της
γήϊνης ζωής άποτελεί την έγγύηση της άθανασίας τού άνθρώπου».
Είναι ή μόνη άμφιλεγόμενη δοξασία, καίτοι πλησιάζει την έπικρα
τούσα όμολογία τού Χριστιανισμού. Kai διερωτάται, όχι πιά ό
«μυημένος», άλλ' ό άπλός άναγνώστης: Μπορεί ή 'Απόλυτη 'Αγα
θότητα νά «θανατώνει» κάθε προσωπικότητα μετά άπό μιά «άτυ
χιϊ» γήϊνη δοκιμασία - στιγμιαία άναλαμπή στό φώς της αίωνιότη
τας;
Νομίζουμε πώς ό ρόλος τών «φυλάκων τών κατωφλίων» είναι
όδηγητικός καi όχι άποσuνθετικός. 'Εξάλλου την «πίστη» του άντι
στρατεύεται ή θεμελιακή άρχή της άγάπης πού ό ίδιος έγκολπώνε
ται: «ή άγάπη είναι μιό πανίσχυρη δύναμη πού έναρμονίζει τόν όν
θρωπο με τό Πάν, καi διασώζει τόν όνθρωπο - πνεύμα καi τόν
όδηγεί άσφαλή καi όφθαρτο στό βασίλειο τού 'Εμείς». 'Επομένως
ή προσωπική του θέση περικλείει μιαν άντίφαση πού δέν έπιδέχε
ται «ίσορροπημένη άποκατάσταση», καίτοι τελεολογικά άνταποκρί
νεται σε δικαιοσύνη στηριγμένη στην άνταπόδοση.
Ti είναι, τελικά, οί «Συνομιλίες με τόν Δάσκαλο»;
Είναι τό κήρυγμα πού πυκνώνει την άρχή καi τό τέλος τού λό
γου;
Είναι μιά μυστική Μεθοδολογία γιό την άποκρυπτογράφηση
της άκατάληπτης μοίρας;
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Είναι μιό διδασκαλία γιό τήν «έσωτερική» μεταμόρφωση τού
κόσμου; η
Είναι, τέλος, μιό δήλωση θέσεων - διακήρυξη πρός τους
ένάντιους τών «κλειστών έργαστηρίων»;
· Η σύμμειξη δλων τών παραπάνω στοιχείων, μέ ύπολογισμένη
οίκονομία, μάς δίνει μιό πρωτότυπη συμπυκνωμένη έκθεση τού
άνθρώπινου ίδεώδους μέ προνομιακη άφετηρία τους άνάλογους
iερους προσανατολισμόυς της μυστικης θεουργίας καi τiς «έπιβε
βαιωτικές» θέσεις της σύγχρονης έπιστήμης.
Είναι ενα πόνημα έπιστημονικού μυστικισμού που συνοψίζει
κάθε έννοια μέ άπαράμιλλη άκρίβεια.
Μέ μιό πραγματιστικη καi ταυτόχρονα ένορατική (καi διορατι
κή) άντιληπτικη εύχέρεια μετουσιώνει σέ διδαχη την άλή_θεια της
άδιαιρετότητας τού' σύμπαντος που συνηχεί μέσα μας.
'Ιδεολογικό σχήματα καi συμβολικές παραστάσεις συναποτε
λούν «αύτονομημένες» ένότητες μέ άναλυτικές προσεγγίσεις που
έξοβελίζουν την ξενότητα της χίμαιρας καi την άνεστιότητα τού μη
παραδεκτού. Ό νόμος της «νοθείας» που έχει καταστεί, στiς μέρες
μας, ρυθμιστης τών άνθρώπινων πραγμάτων, μέ την συνεχη άφυ
δάτωση τού μυαλού καi τό «άνεκτό» πιό άγοραίο ξεπούλημα της
ψυχης, δεν προσιδιάζει στό ϋψος ένός λόγου καθαρμένου στη πυ
ρό τού Πνεύματος.
Γι' αύτό καi πείθει μέ την άναγωγή του στη σφαίρα τού μαχό
μενου «νοείν», εϊτε μέ φυσικους νόμους η πνευματικους λόγους
(Κατά τους Πατέρες της 'Εκκλησίας δεν ύπάρχουν φυσικοi κτιστοi
νόμοι που ένεργούν στη φύση, άλλό πνευματικοi λόγοι). Kai στiς
δυό πιθανές περιπτώσεις (γιό τη βεβαιότητά τους) ή κτίση ζεί «διό
της μετοχης της δημιουργικης, προνοητικης καi ζωοποιού ένερ
γείας τού Θεού». Γιό νό μπορέσει, κατά την έκφραση τού 'Απο
στόλου Πέτρου, «ό κρυπτός της καρδίας άνθρωπος», μέ γνώση καi
δικαιοσύνη νό περπατήσει μαζi μέ τόν μύστη Κ. 'Αναγνωστόπουλο
ώς την αίωνιότητα. Αύτή, άλλωστε, είναι καi ή προσωπική του κα
τάθεση γιό τη διακονία τοϋ συνανθρώπου, μέ τη κρινόμενη έκδο
ση.
Πρέπει, τέλος, ίδιαίτερα νό έπισημανθεί ή με λογοτεχνικη δεξιο
τεχνία άνέλιξη της προβληματικης στό χώρο τοϋ «έσωτερισμού» που
μέ σεβασμό διατηρεί μιόν έλληνοκεντρικη παράδοση γιό νό την κατα
στήσει, με διαστοχαστικη έκγύμναση, λόγο κατανοητό γι' αύτό καi
στρατηγικη κατακτητικη με νικητη τόν άνθρωπο.
Είναι ή «πορεία πρός την Αίωνιότητα» μιό βιοσοφικη χρηστο-
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μάθεια καί ενα χαρισματικό βοήθημα της εύγονικης τοϋ όεί γεω
μετροϋντος Πνεύματος.
ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ
ΒΑΣ. 1. ΛΑΖΑΝΑ: «Ό Ρομαντισμός καί ή άπήχησή του στην εύρω
παϊκη καί vεοελληvικη λογοτεχνία>> , «Ό Δέκατος Πυθιονίκης τού
Πινδάρου», τό «'Αρχαίο Έλληvικό 'Επίγραμμα».
'Έπειτα άπό τά «Ρωμαϊκό 'Ελεγεία» τού Γκαίτε, τά «'Αρχαία
Έλληvικό 'Επιγράμματα», τούς <<Θρήνους τού Μέvωvος γιό τη Διο
τίμα» τού Χαίλvτερλιv, τή μελέτη «Χάϊvε, ό έρωτικός, ό φιλελεύ
θερος, ό κοινωνικός πρωτοπόρος» κτλ. ό κ. Βασ. 1. Λαζαvάς fθεσε
σε κυκλοφορία τρείς νέες μικρtς έργασίες του: Ε1vαι: «Ό ρομαντι
σμός καί ή άπήχησή του στην εύρωπαϊκή καί vεοελληvικη λογοτε
χνία» (άvάτυπο άπό τή «Ν. Έστία», Δεκ. 1981 ), «Ό Δέκατος Πυ
θιονίκης τού Πινδάρου» ('Αντίτυπο άπό τό «Θεσσαλικό Ήμερολό
γιο» 1982) καί τό «'Αρχαίο Έλληvικό 'Επίγραμμα (άvάτυπο άπό τή
«Φιλολογική Πρωτοχρονιά» 1982). Καί ol νέες έργασίες τού κ.
Βασ. 1. Λαζαvά διακρίνονται γιό την μεθοδικότητα, τήv πληρότητα
καi _τή σαφήνεια. 'Επίσης στό «'Αρχαίο Έλληvικό 'Επίγραμμα» πα
ρεμβάλλονται καJ πλήθος έπιγράμματα, μεταφρασμένα μt εύσυ
vειδησία, με αίσθημα εύθύvης καί γλωσσικη καλαισθησία.

Μ.
ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΥ: «Νικολάε Τιτουλέσκο, ενας μεγάλος Εύ
ρωπαίος».
Οί 'Εκδόσεις «Λύχνος» κυκλοφόρησαν στό 'Αγγλικό την Ιστο
ρική μελέτη τοϋ Γιάννη Τζαvνετάκου: «Νικολάε Τιτουλέσκο, ενας
μεγάλος Εύρωπαίος».
Ό Γιάννης Τζαννετάκος, βασισμένος σε όρχεiα καi iστορικες
μελέτες, περιγράφει με ζωντάνια τή ζωή καi προσωπικότητα τοϋ
μεγάλου Εύρωπαίου άνθρωπιστη.
Ό Νικ. Τιτουλέσκο ύπηρξε μιό μεγάλη διπλωματική μορφή κα
τά τό διάστημα τοϋ μεσοπολέμου. Έτάχτηκε στην ύπεράσπιση της
είρήνης, της συναδελφώσεως τών λαών καi της φιλίας τών έθνών.
Διετέλεσε γιό δύο περιόδους πρόεδρος της Γενικης Συνελεύσεως
της Κοινωνίας τών 'Εθνών. 'Υπουργός τών Οίκονομικών καi τών
'Εξωτερικών της Ρουμανίας. Πρωτοστάτης τών συμφωνιών, γιό τή
·Μικρή 'Αντάντ καi τό Βαλκανικό Σύμφωνο Φιλίας καi Συνεργασίας.
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Προσωπικός φίλος μέ τόν 'Ελευθέριο Βενιζέλο. Παυθεiς τό 1936
άπό 'Υπουργός τών 'Εξωτερικών όπό την όκροδεξιά κυβέρνηση
της χώρας του, αύτοεξορίστηκε στiς Κάνες, δπου όπέθανε τό
1941, μετά την κατάληψη της Γαλλίας όπό τiς όρδές τού Χίτλερ.

Μ.

ΔΗΜ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ: «Τό Λιοντάρι της Κλεφτουριάς))
Μέ τόν τίτλο «Τό Λιοντάρι της Κλε
φτουριάς (Άντρούτσος. ό πατέρας τού
'Οδυσσέα)», κυκλοφόρησε τό βιβλίο
τού Δημήτρη Σταμέλου.
Στό έργο αύτό, δπου συνταιριάζεται
ή λογοτεχνική άφήγηση μέ τήν Ιστορι
κή πραγματικότητα, ζωντανεύεται ή
έπική καί δραματική φυσιογνωμία τού
περίφημου κλέφτη καί ή συγκλονιστική
πορεία της ζωής του άπό τήν πρώτη
άναμέτρηση μέ τούς Τούρκους ως τό
άστραποβόλημα της παλληκαριός καί
τό μαρτυρικό θάνατο στό κάτεργο.
Μορφή κορυφαία της Κλεφτουργιός, ό
Άντρούτσος παρουσιάζεται, στή μυθι
στορηματική αύτή βιογραφία, έπειτα
άπό έξαντλητική συστηματική διερεύ
νηση σ' έλληνικές καί ξένες πηγές, ώ
στε ή λογοτεχνική άνάπλαση της θρυ-

λικης του ζωής νά έπιβεβαιώνεται
ίστορικά καί νά τεκμηριώνεται βιβλιο
γραφικά.
Τό βιβλίο άποτελεί προσφορά στή
λογοτεχνία μας, άλλά καί συμβολή
στήν εύρύτερη έρευνα τού Κλεφταρ
ματολισμού, μιά πού ό Άντρούτσος,
άπό τίς άντιπροσωπευτικές φυσιογνω
μίες τού Νέου 'Ελληνισμού, συνδέεται
μέ καθοριστικά γιά τήν πορεία τού Γέ
νους γεγονότα στή διάρκεια της Τουρ
κοκρατίας καί μέ τήν δλη άπελευθερω
τική κίνηση καί τήν προετοιμασία της
·Εθνεγερσίας.
Τό βιβλίο (δρχ. 200) μπορείτε νά τό
ζητήσετε στά κεντρικά βιβλιοπωλεία
καί άπευθείας άπό τίς έκδόσεις της
«'Εστίας» (Σόλωνος 60, 'Αθήνα 135).
Ε.

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗ θΕΟΣΟΦΙΑ
-Αδ. Δρχ. 180
Δεμ. Δρχ. 300
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Μεταξύ μας
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γραφεία τού «'Ιλισού». Δρα
γατσανίου 6, όροφος 6ος, (πλατ.
Κλαυθμώνος), είναι άνοικτά καθημερι
νώς πλήν Σαββάτου 9.30 - 12.30π.μ.
Τηλ. Γραφείων 3246.837.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλούμεν. όποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν η τραπεζικήν έπιταγήν είς
τήν διεύθυνσιν; «Κωστήν Μελισσαρό
πουλον. Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας.
122». Άποστολαί μέ τραπεζικός έντο
λός μός δυσκολεύουν.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη όποσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν
όπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημεiω
σιν: «μετώκησε)) ή «όγνωστος)) . Παρα
καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν νό
τούς είδοποιήσουν ή νό μός δώσουν
τός διευθύνσεις των:
ΑΘΗΝΩΝ
Κυρ. Γεώργας, Αlγόλεω
Άλ. Βλαντής, Κύπρου 24, Γλυφάδα
Νικ. Γρηγορίου, Φαρμίωνος 85
Συμ. Λορέτις, Μαυρογένους 10-12
Θεοδ. Μπόρμπαν, 'Ιουλιανού 55
Σπ. Παπανικολάου, Πύλου 7
ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Κων. Βογιατζάκης, Χανιά
Βασ. Νικολαίδου, Θεσ/νiκη
Κων. Τζοβάρας, Πάτραι
Γ. Βακάλης, Θεσ/κη
Ά. Θεοδωρίδης, Ήράκλειον
Κ. Παπαλέξης, Βόλος

Β. Συνάνογλου. Θεσ/κη
Ίω. Φραγκάi<ης, Ήράκλειον
Θεοχ. Κουζελέας, Λάρισα
Παν. Μακρυγιάννης, Θεσ/κη
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ
Νικ. Δημητριάδη 'Ιωάννινα
Τιμ. Δημόπουλος, 'Αθήναι
Θουκ. Παππός. 'Αθήναι
Άνδρ. 'Αντωνιάδης, Λευκωσία
Νίκος Παπαδόπουλος, Λευκωσία
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ>)
Άλεξανδρούπολις: Έλ Γιαννώτας
Βόλος: Γ. Κουκουβίνος
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλής
Ήράκλειον: Λ. Κουντής
Θεσ/νiκη: Εύ. Ψαρός, Βιβλιοπωλείον
'Ιπποδρομίου 1Ο, τηλ. 265.042
'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπiδης
Καβάλα: Πέτρος Φραγκiδης
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)
Τζένη Διαμαντή-Παπαϊωάννου: Τό νησί
τού ηλιου (ταξειδιωτικό). 'Αθήνα
1982.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ_ ΙΛΙΣΟΣ))
τής Θεοσοφικής · Εταιρίας έν · Ελλάδι
Δραγατσανίου 6 - 'Αθήναι
'Εκδότης Διευθυντής:
Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος
Πλατ. 'Εθνικής Τραπέζης 3, Φιλοθέη
Τιμή τεύχους Δρχ. 80
'Ιούλιος - Αύγουστος 1982

Yanι1is Tzannetakos: Α great European
Nicolae Titulescu.
Βασ. Ί. Λαζανός: Τό άρχαίο έλληνικό
έπ�ραμ�α. 'Αθήνα 1982.
Βασ. Ί. Λαζανός: Ό δέκατος πυθιονί
κης τού Πινδάρου 1982.
Νίκη Πάρος: Ή όπέναντι όχθη. 'Αθήναι 1982.
Θαλής Ρητορίδης: Ό δίκαιος ληστής
(συμφωνική μπαλλάντα). Ρώμη
1982.
Γεώργιος 'Αγγέλου Προκοπίου: Ό Κο
σμολογικός Συμβολισμός στήν 'Αρχιτε
κτονική το� Βυζαντινού Ναού, 'Αθήναι
1981.

'Ανοιχτοί 'Ορίζοντες. Διεύθ. Μάριος
Ψάλτης (Νοέμ. - Δεκ.)
Κρητική Έστία. Διεύθ. Έμμ. Ίδ. Παπα
γρηγοράκης (Ίαν. - Φεβρ.)
Πνευματική Κύπρος. Έκδ. Κύπρος Χρυ
σάνθης (Φλεβ. - Μάρτ.)
'Ελεύθερη Σκέψη. Διεύθ. Γ. Κομίνης
(Φεβρ. - Μάρτ. - Άπρ.)
Βωμός Τέχνης. Διεύθ. Θαλής Ρητορίδης
(Μάρτ. - Άπρ.)
Ό Κρίκος (Μάρτ. - Άπρ.)
Προβλήματα. Έκδ. π. Γ. Πυρουνάκης
(Μάρτ. - Άπρ., Μάϊος - Ίούν.)
Τριφυλλιακή Έστία. Διεύθ. Διονύσης Δ.
Πιπαρός (Άπρ. - Μάης)
Σύγχρονη Σκέψη. Διεύθ. Γ.Ν. Παπα
γεωργίου, Άρχισυντ. Γ.Χ. Χαλατ
σός (Μάϊος -· Ίούν.)
Προσανατολισμοί. Διεύθ. Γιάννης Τζαν
νετάκος (Ίούν.)
·ο Φυσι'ολάτρης (Ίούλ. - Αϋγ.)
Σταθμοί: Διευθυντής Γ.Μ. Πολιτάρχης
(Άπρ. - Μάϊος)
Γιόγκα (Μάϊος)·
Δελτίο Συνδέσμου 'Ελλήνων Λογοτε
χνών (Ίούν.)
Χρονικά (Ίούν.)

Βιβλία Krishnamurti
Στά ποδιο τού Διδασκάλου (έκδ 1966)
Εκλογοί άπό τόν Κρισναμούρτι (Κ Μελισσοpοπούλου)
Ό Κρισναμούρτι γιά τόν Διαλογισμό (Κ. Μελισσοpοπούλου)
Εκπαίδευσι κοί σημασία ζωής
Έλευθεpίο
ή άpχή κοί τό τέλος
Στοχοσμοι πάνω στη ζωή (Α σειρά)
Στοχασμοί πάνω στή ζωή (Β σειρά)
Στοχασμοί πάνω στη ζωή (Γ σειρά)
'Ομιλίες στην Εύpωπη
Στη σιγή τού Νού
Η άναγκοιότητο της άλλογης
Τό πέταγμα τού άετού
Τά πρώτο 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 συνδρομητάς
Συνδρομη 1982 δρχ. 400 tξωτερικοϋ
όεροπορικώς

S 12
S 20

«Έπ ιλοyα ()) ΙΛΙΣΟΥ
Α' Τριετfας 1956-1957-1958
Β' Τριετ(ας 1959-1960-1961
Γ Τετραετfας 1962-1965
Δ' Πενταετfας 1966-1970
tκάστη χρυσόδετη πρός δρχ. 400
Αί συνδpομαί η άντίτιμον βιβλίων νά άποστέλλωνται μέ τοχυδpομικήν ίΊ τρο
πεζικήν έπιτογήν -όχι μέ έντολήν- έπ' όνόματι Κωστή Μελισσαpοπούλου � ΙΛΙ
ΣΟΥ, Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας 122.

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
Βασικές πληροφορίες περί Τεκτονισμού
καί τό «περιβόλι>> τού Άντιτεκτονισμού στό βιβλίο:
ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ. 200.-

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ» Α.Β.Ε Ε, Τηλ.: 9217513 - 9214820
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Μέ 46 κλισέ Φιλοσ6φwν

ΤιμΔται δρχ. 150

