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ΛΟΥΛΑ Ι<ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

Πρωτοχρονιά 
Ψηλά σηκώστε, προς τή χαραυγή 

του Νέου Χρόνου τή σημαία 

μ' όγάπη κ' εlρήνη δλοι ol λαοί· 

τά χέρια όδελφωμένα δόστε 

κι' όγκαλιάστε όλόκληρη τή γη. 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

"Αναφορά στον Κύριο Χέοπα 
Κύριε Χέοπα, μακρινέ μου φίλε Φαραώ Κύριε Χέοπα παρεξηγημέ

νε καi κατασυκοφαντημένε όπό τό στεγνό κι άπό τό όποστεωμέ

νον Ίερατειο, Κύριε Χέοπα, Σάς όναφέρω δτι σ' �να χρόνο μέσα 

σκοτώσαμε πενήντα χιλιάδες γέρους, γυναικες καi παιδιά στό Σαλ

βαντόρ κι δλους όοπλους, τους πήραμε άπό τ' άγροτικά τά σπίτια 

τους καi τους δολοφονήσαμε καi μέσα σ' αύτό τό χρόνο πάνω 

όπό δυό χιλιάδες πολίτες τους έξαφανίσαμε στό Σαλβαντόρ· κι αύ

τό δείχνει πώς φτάσαμε στην ψηλότερη κορυφή του φόνου καi 

της δειλίας, μια σκοτεινή για δλους μας ντρτπή καi όνειδος για 

μας, Κύριε Χέοπα, καλέ μου προοδευτικέ φίλε Φαραώ, βαρύ, πολυ 

Βαρυ καi όνεξάλειπτο. 



6 ΙΛΙΣΟΣ 

Β 

Βραδυά ιλαρή. Στο βάθος βουνό ημερωμένα. 

Πλάι μας σέρνουν τα νερό λιγόθυμο ποτάμι. 

Ο λόγος μαγνητίζει μυστικό: «Το νερό μας φέρνει 

στο φως της σιωπής ο σπόρος να καρπίσει». 

Νυχτοδιαβάτες γέφυρες τρεις περνάμε. 

Στην πρώτη πετάς περίαπτο σαν ρόδι: «Για τις νεράιδες 

που νανουρίζουν στα βαθιά τα όνειρα των άστρων ... » 

Στην άλλη αρύβαλλο γιομάτο μέλι: «Για το φεγγάρι 

τις μήτρες των μικρών παρθένων να μελώσει». 

Πόρπη ολόχρυση στην ύστερη: «Για να κεντρίσει 

ο ήλιος τον παλμό ο κόσμος να μη σβήσει»! 

Τα χέρια σήκωσες και γλύστρησαν άσμα στον άνεμο: 

«Η ανεμοπνοή, ανασαιμιά της ρίζας και του άνθους 

των τραγουδιών της ειρήνης και του ψαλμού του δικαίου 

- πνοή σπίθα της αναλαμπής και φώτιση άγια

όσων δεν μολύνουν του Θεού το πλουμιστό υφάδι -

μεθά την ομορφιά για να ξυπνήσει αλήθεια! ... »

Και μ' απιθώνεις την πνοή της καλαμιάς να πάρω.

Γ 

Ανεμοστρόβιλος σε φλόγες τη γύμνια σου ψηλώνει 

μην κάψει το κρουστό κορμί χαμομήλι πυρωμένο. 

Ανθίζεις σε κλήση μυστική κι αρματωμένη αντάρα 

πάνω μου γέρνεις με κραυγή! «Τώρα. Δική σου τώρα ... » 

Σε ξέσπασμα εκστατικό το βάρος μας συντρίβεται. 

Στην έναστρη καμπύλη σου γυροφέρνουν σάτυροι 

τη δόξα να τρυγήσουνε καυτερής ανάσας. 

Ορχιέσαι, αναδεύεσαι και όλο αναταράζεις 

το φλογισμένο σύμπλεγμα με τη φωνή του Μάη! 

«Τώρα η γη στολίζεται το νυφικό του κόσμου»! 

Και πάλι ταλαντεύεσαι σε καιομένη κάμινο. «Μόνη 

φωτιά μου συ και φως στην ευμηρή σου στίλβη 

τη δίνη μου θα ξεδιψώ ως να μεστώσει ο ήλιος 

έκρηξη του κόρφου μου και μουσική της μοίρας». 

Στη γη στηρίζεσαι με ιαχή θριάμβου και τ' αηδόνι 

μερώνει τον χρόνο στης καρδιάς το ρίγος. 

Είναι το σώμα άνοιξη και η ψυχή απρίλης. 

Ο Αξιός δροσολογεί απαλά τους ορυζώνες ... 

1984 
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Δ 

Με κίνηση παγανιστική από κανίστρι ψάθινο 

επτά λαμπάδες ακουμπάς σε κΟκλο ξορκισμένο. 

Σε σάρκα αλαβάστρινη εφτά πηδοΟν αχτίδες. 

Μάγισσα ομορφόκορμη το πνεΟμα της ΑΖΙΖΑ

με πΟρινα αλληλοΟϊα μπροστά σου φέρνεις. 

Και με τ' αντίπερα μιλείς το μυστικό του Πλάστη. 

Πως η μορφή σου πήρε φως! Και φως γυρίζεις 

εφτάδιπλο το φώτισμα σε με να δώσεις. 

Δορκάδα τον κΟκλο προσπερνάς σε ώρα τροπαιοφόρα. 

ΜΟρο λουσμένη αρχινάς αγάπης μεγαλυνάρι: 

«Η ζωή αναμμένο πέρασμα. Το ΠνεΟμα 

δίνει στην Ολη τη μορφή μα μοναχά ο Έρωτας 

αiδιο και πλαστουργό το σέρνει στους αιώνες: .. » 

Γλυκά μου παίρνεις το φιλί αθάνατη να μείνεις. 

Εύα Πάλμερ-Σικελιανού 

«Χαμοί πέσε» ο Λόγος! Μα ο μύστης 

στό πνεύμα σπίθισε γαλάζια ζάλη 

με άσμα ιριδόχρωμο. Κα; πάλλει 

φλουρί στό υφαντό το φως της πίστης. 

Ξυττνά στο όραμα η αγάπη χτίστης 

και χροvοδένει διάφεγγη την πάλη 

του κόσμου για χορούς και κάλη. 

Η ομορφιά ηλιογεvvιέται ρύστης. 

Φοιβόληπτη και ιερόθυλη σαλπίζει 

η Εύα της ειρήνης μελωδίες 

με ένθεη φωνή ελληνική. Ραγίζει 

στις θείες Δελφικές μυσταγωγίες 

ο πόνος των λαών. Στης γης τη θύρα 

ο Λόγος ζευγαρώνει με τη Μοίρα ! 

7 
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ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ 

Το Ό ρατόριο 

Kai πάλι σήμερα, δπως καi 
σε προηγούμενο τεύχος τού 
'Ιλισού, κάτι γιά την Μουσική. 
Αύτη τη φορά, μιά μικρη όνο
φορά στό 'Ορατόριο, τό Ιδιαίτε
ρο αύτό εΤδος έκκλησιαστικης 
μουσικης, που δυστυχώς σπά
νια άκούμε στην 'Ελλάδα. Ίσως 
γιατί ή μουσικη τού 'Ορατορίου 
προϋποθέτει κάποια μουσικη 
προπαιδεία, που χωρiς αύτην, 
παραμένει ή μουσική άναφο
μοίωτη καi ίσως άνεπιθύμητη. 
"Ας μού έπιτραπη νά άναφέρω 
μερικά κατατοπιστικά στοιχεία, 
δσον άφορά τό 'Ορατόριο - Ή 
λέξις 'Ορατόριο έσήμαινε προ
σευχητήριο. 'Αφορούσε δηλ. 
άρχικά τόν τόπο, που έλάμβα
ναν χώραν εύλαβείς συγκεν
τρώσεις. Στiς συγκεντρώσεις 
αύτές έγίνοντο όμιλίες θρη
σκευτικού περιεχομένου, ο1 
όποίες άργότερα συνωδεύοντο 
άπό μουσική. Ή μουσικη τού 
'Ορατορίου ήταν �να είδος λα
τρευτικης μουσικης, ήταν μιά 
1ερουργικη μουσική, που έψάλ
λετο σε μοναστήρια η παρεκ
κλήσια, σε έκκλησιάσματα γενι
κά. Με την πάροδο τού χρόνου, 
ο1 θρησκευτικες αύτες όμιλίες, 
με συνοδεία μουσικης, κατέλη
ξαν σε 1ερες παραστάσεις δηλ. 
σε �να εΤδος θρησκευτικης ό-

περας, με πολλες πράξεις, άπό 
την όποία δεν lλειπαν ο1 άνά
λογες άμφιέσεις, σκηνογραφία 
σκηνοθεσία κ.λπ. Έτσι βλέπου
με δτι όρατόριο καi όπερα ε1ναι 
δύο συγγενη μουσικά εfδη, που 
συνυπηρξαν, καθ' δ σύγχρονα. 

· Η μεταξύ των διαφορά εΤναι,
δτι τό 'Ορατόριο άποτείνεται
μόνον στην άκοή, ένώ ή όπερα
με τά έπεισόδιά της άπασχολεί
καi την δραση.

Ή δραματικη ύφη της όπε
ρας δεν λείπει καi άπό τό 'Ορα
τόριο, κατά τό όποίον γίνεται 
πολλη χρησις τού ρεσιτατfβου, 
δηλ. τιϊς μουσικης άπαγγελίας. 

Τό 'Ορατόριο άντικαθιστό τη 
σκηνικη δράση της όπερας, με 
τόν άφηγητή, τόν λεγόμενον 
«Ιστορικόν» ή δε μουσική του, 
ε1ναι πάντα ή μονωδία, ή πολυ
φωνία καi τό ρεσιτατίβο. 01 
θρησκευτικες αύτες παραστά
σεις, δεν περιωρίζοντο μόνον 
σε κλειστους χώρους, άλλά με 
τόν καιρό, γύρω στό 1 600, έδί
δοντο σε άνοιχτους χώρους, με 
άναπαράσταση θείων δραμά
των καi με θέματα ώς έπi τό 
πλείστον παρμένα άπό την 
Ιστορία τών Γραφών. Δεν πε
ριωρίζοντο μόνον σε άλληγο
ρίες, άλλά άπεδίδοντο 1ερες 
ίστορίες με συγκεκριμένα πρό-
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σωπα, δπως ή Ιστορία τοϋ Ίώβ, 
ή Ιστορία τοϋ 'Αβραάμ καl 
'Ισαάκ, ή κρίσις τοϋ Σολομών
τος καl δλλα, καθώς καl χρι
στιανικά «Μυστήρια» ήθικοπλα
στικοϋ περιεχομένου. 

Τό 'Ορατόριο θα μπορούσε 
να χαρακτηρισθη σαν Ιερό με
λόδραμα. Πατέρες τοϋ 'Ορατο
ρίου ύπηρξαν ol Ίταλοi στην 
όπλη άρχική του φόρμα. Αύτοl 
πρωτόγραψαν τούς θρησκευτι-

, " ' Τ , κους υμνους, που ησαν ποτε 
άφηγηματικοi καi πότε πολυ
φωνικοί, καi άλλοτε ύπό μορ
φήν διαλόγου, η μονολόγου. 

Ό Παλεστρίνα εΤναι άπό 
τούς πρώτους δημιουργούς του 
Ίταλικοϋ 'Ορατορίου. Τό 1685 
γεννιέται στην Χάλλε της Γερ
μανίας ή γιγάντια μουσική φυ
σιογνωμία τοϋ Φρειδερίκου 
Χέντελ, πού έδόξασε τό 'Ορα
τόριο καi δοξάστηκε καi 6 ίδιος 
μέ αύτό. ΟΙ περισσότεροι άπό 
τούς μεγάλους Μ(Jστες της 
Μουσικής έχουν γράψει όρατό
ρια, δπως 6 Μπάχ τό όρατόριο 
τών Χριστουγέννων, 6 Χάϊντ τό 
όρατόριο της Δημιουργίας, 6 
Μέντελσον τα όρατόρια Παύ
λος καi 'Ηλίας, καi άλλοι. Έκει
νο δμως πού άγαπήθηκε ως 
τώρα περισσότερο, είναι 6 

Μεσσίας τοϋ Χέντελ καi αύτό r
σως γιατί δεν έχει σάν θέμα 
του μόνον μορφές της Π. Δια
θήκης, δπως τά άλλα, άλλά φω
τίζεται άπό τή μορφή του fδιου 
του Ίησοϋ, άπό την παιδική 
Του ζωή, τό πάθος Του, καi τέ
λος τή Λύτρωση τών θνητών 
μέ την Άνάστασή Του. Τό γνω

στό άλληλούϊα (Hallelujah) στό 
τέλος του δευτέρου μέρους ε� 
ναι κάτι τό καταπληκτικό. Είναι 
6 θρίαμβος, εΤναι ή Νίκη, εΤναι 
ή 'Ανάσταση. 'Έγχορδα, κύμβα
λα, πνευστά, τρομπέτε� τύμπα
να, κόρα, δλα άλαλάζουν 
θριαμβικά. Στό άλληλούϊα έξαν
τλειται δλη ή μουσική ήχητική 
παλέτα τοϋ Χέντελ, είναι ένα 
μουσικό μεγαλούργημα. Τό έχω 
άκούσει άρκετές φορές στην 
Έλλάδα άπό άξιες χορωδίες. 
'Επίσης πρό χρόνων εΤχα άκού
σει τό Άλληλούϊα, στην αfθου
σα συναυλιών του Gewan
dhaus της Λειψίας. Μια άνά
μνηση πού δεν ξεχνιέται. 

Μακάρι ή ωραία μουσική 
τοϋ 'Ορατορίου να άκουγόταν 
κάπως συχνότερα στή χώρα 
μας, για να ξεκουράζη, δσο εΤ
ναι δυνατόν, τούς άνθρώπους 
άπό τό μόχθο της σημερινής 
άχαλίνωτης ζωής. 
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ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ι-0 αόρατος πνευματικός κόσμος 

'Υπάρχει άόρατος πνευματικός κόσμος η δεν ύπάρχει; Τό έρώ
τημα δεν έχει θεωρητικη μόνον σημασία. Άπό την άπάντηση πού 
θά δώσωμε σ· αύτό έξαρτάται ή κοσμοθεωρητικη τοποθέτησή μας 
καί κατά συνέπεια ή διαγωγή μας, ό τρόπος τού βίου μας. Διότι 
άλλοίμονον έάν ό τρόπος της ζωής μας εΤναι άσυμβίβαστος πρός 
την κοσμοθεωρία μας. 

Σάν πνευματικοί άνθρωποι δεν ύπάρχει άμφιβολία δτι πρέπει νά 
πιστεύωμε στην ϋπαρξη άοράτου πνευματικού κόσμου, έάν πι
στεύωμε στην άθανασία της ψυχής. Άλλό ή πίστη δεν εΤναι ζήτη
μα έπιταγης ή λογικής ύποχρεώσεως. Γιά νά έχει άξία πρέπει νά 
άπορρέη άπό βαθειό γνώση, νό εΤναι προϊόν πνευματικής έπεξερ
γασίας, νό εΤναι συνειδητό συμπέρασμα μακρών καi άνεπηρέα
στων μελετών. Τότε ή πίστη άττοτελεί την πεμπτουσία τής γνώ
σεως. 'Ιδίως γιό τά μεταφυσικά ζητήματα, τέτοια μόνον πίστη έχει 
άξία. · Επομένως, ή έξέταση της ύπάρξεως η μη τού άοράτου πνευ
ματικού κόσμου καi της φύσεως αύτού έμπίπτει στό έργο τού 
πνευματικού έρευνητού. 

Ή ϋπαρξη άοράτου πνευματικού κόσμου εΤναι αύταπόδεικτη γιό 
κάθε λογικευόμενο έρευνητή, πού δεν εΤναι φανατισμένος όπαδός 
τού ύλισμού. Ή άρνηση τής ύπάρξεώς του δεν άντέχει στη λογικη 
έπεξεργασία, άν λάβωμε ύπ' δψιν την άδιαφιλονεiκητη ϋπαρξη μιάς 
σειράς φαινομένων, τό όποία κατ' άλλον τρόπον δεν έξηγούνται. 
Νό άρνείται κανείς αύτό τό φαινόμενα εΤναι μιό εύκολη λύση, άλ
λό δεν εΤναι λύση, δταν τό φαινόμενα βοούν γιό την ϋπαρξή τους. 
Ξεφυλλίστε όποιοδήποτε σοβαρό πνευματιστικό σύγγραμμα καi 
θό μείνετε κατάπληκτοι με τό πλήθος τών φαινομένων. Άκόμη καί 
καθένας άπό μάς θό έχη κάποια προσωπικη πείρα άπό lva τουλά
χιστο τέτοιο φαινόμενο. Ό άόρατος πνευματικός κόσμος εΤναι έδώ 
παρών καl μάς περιβάλλει. Δεν μπορούμε έπ' άπειρον νό άρνούμε
θα την ϋπαρξή του, προκαταλημμένοι άπό τόν φόβο της δεισιδαι
μονίας καl φανατισμένοι άπό τlς ύλιστικες διδασκαλίες τού περα
σμένου αlώνος. 



1384 Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 11 

Τά Μυστήρια, καθώς καi ol Θρησκείες, βασίζονται στήν ϋπαρξη 
τοΟ όοράτου πνευματικοΟ κόσμου, διότι βασίζονται στήν όθανασία 
της ψυχης. Πώς εiναι δυνατόν νά λέγωμεν δτι πιστεύομεν στήν 
όθανασία της ψυχης καi νά όρνούμεθα η νά όμφιβάλωμε για τήν 
ϋπαρξη όοράτου πνευματικοΟ κόσμου; Έκτος όπό τά Μυστήρια 
καi τiς Θρησκείες, ό 'Αποκρυφισμός βεβαιώνει τήν ϋπαρξή του καi 
λεπτομερώς τόν έξετάζει. Kai ό Πνευματισμός όποδεικνύει τήν 
ϋπαρξή του κατά τρόπο πειραματικό γιά δλους καi όχι μόνον για 
τούς όποκρυφιστές καi τούς μεμυημένους. 'Αρνούμενοι τόν όόρα
το πνευματικό κόσμο, όρνούμεθα τήν όθανασία της ψυχης, όρνού
μεθα τή δικαιοσύνη �ai τήν τάξη στή Φύση, όρνούμεθα τή λογική 
καi αύτό όκόμη τό αϊσθημα, τό όποίο όπαιτεί τή συνέχιση της 
ζωης μετά θάνατον. 

Άλλ' εΊναι ο1 κάτοικοι τοΟ όοράτου κόσμου μό\,ΟV ol ψυχές τών 
νεκρών; Γιατί τάχα ό όόρατος κόσμος νά μήν εΤναι πλουσιώτερος 
σέ περιεχόμενο; 'Εμείς φρονοΟμε, μαζί μέ τούς όποκρυφιστές, τiς 
θρησκείες καi τά Μυστήρια, δτι έκτός όπό τiς όνθρώπινες ψυχές, 
ό όόρατος κόσμος περιέχει καi άλλα πνευματικά όντα, χωρίς βε
βαίως νά μποροΟpε καi νά τό όποδείξωμε. Μπορούμε μόνο νά 
προσκομίσωμε μερικά στοιχεία καi νά τά θέσωμε κάτω όπό τήν 
κρίση τών έρευνητών, ο1 όποίοι εΤναι έλεύθεροι νά τά σταθμίσουν 
κατά τήν όξία τους καi νά βγάλουν τά δικά τους τά συμπεράσματα. 

Τά Μυστήρια διδάσκουν τήν ϋπαρξη όοράτου πνευματικοΟ κό
σμου, προσιτοΟ μόνον στούς μεμυημένους. Ό Τεκτονισμός όμιλεί 
περί τοΟ Χιράμ, δστις ύποτάσσει τά στοιχεία καi δαμάζει τήν φύ
ση. Ή παράδοση τοΟ Γ' βαθμοΟ τόν όνομάζει υlόν τών πνευμά
των τοΟ πυρός. 'Ομιλεί έπίσης περi τοΟ Τουβαλκάϊν, ό όποίος ζεί 
έντός τοΟ πυρός καi στό κέντρον της Γης. 'Ομιλεί περi τοΟ Έβλίς, 
τοΟ όγγέλου τοΟ φωτός, μέ τό όνέκφραστον κάλλος. ΕΤναι άραγε, 
μόνον συμβολικά δλα αύτά, η εΤναι όπήχησις κάποιας πραγματικό
τητας; 'Υπάρχουν πνεύματα τοΟ πυρός; 'Υπάρχουν άγγελοι τοΟ 
φωτός; 'Εμείς φρονοΟμε δτι ύπόρχουν. "Αλλο θέμα ή όξιολόγησή 
τους. Θά ποΟμε γι' αύτήν τελειώνοντας. 

'Όλες ο1 Θρησκείες παραδέχονται τήν ϋπαρξη όοράτου πνευμα
τικοΟ κόσμου. όχι μόνον σαν κατοικίας τών όνθρωπίνων ψυχών 
μετά θάνατον, όλλά καi σαν κατοικίας πνευματικών όντων, όγα
θών, η πονηρών, τά όποία ζουν χωρίς σώμα όπό φυσική ϋλη. 

01 όρχαίοι 'Έλληνες έγνώριζαν τiς σκιές τών νεκρών η τά εΤδω
λα, για τiς όποίες όναφέρει ό 'Όμηρος. καθώς έπίσης καi τiς νύμ
φες, νηριίδες, συλφίδες, θεούς, ήμιθέους καi δαίμονες. 
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Ή λαϊκη παράδοση μιλάει γιό τlς νεράϊδες, τό άερικό καl τό 
στοιχειά, πού βλέπουν ο1 άλαφροΤσκιωτοι. 

Ό Ίνδουϊσμός � Βραχμανισμός άναφέρει τούς Deνas, ο1 όποίοι 
εΤναι μεγάλα πνευματικό δντα, άνάλογα με τούς δικούς μας 'Αγγέ
λους, καθώς καi τό «πνεύματα της φύσεως», πού εΤναι κατωτέρας 
έξελίξεως πνευματικό δντα, καi πού τό διαιρεί σε 5 τάξεις: Τό 
πνεύματα τού αlθέρος, τών όποfων προΤσταται ό θεός INDRA, τό 
πνεύματα τού πυρός, τών όποfων προϊσταται ό θεός Agni, τό 
πνεύματα τού άέρος, τών όποiων προΤσταται ό θεός PAVANA, τό 
πνεύματα τού ϋδατος, τών όποfων προΤσταται ό θεός VARUNA, 
καi τό πνεύματα της γης, τών όποfων προΤσταται ό θεός KSHITI. 

Ή Έβραιοχριστιανικη παράδοση όμιλεί περi πεπτωκότων άγγέ
λων, ol όποίοι με την άρχηγία τού ΣΑΤΑΝ έπανεστάτησαν έναν
τίον τού Σαβαώθ καi ένικήθησαν άπό τό πιστό τάγματα τών άγγέ
λων, όδηγούμενοι άπό τόν 'Αρχάγγελο Μιχαήλ. 

Ή Παλαιά Διαθήκη γράφει περi άγγέλων τού Θεού, ol όποίοι 
«Ιδόντες τός θυγατέρας τών άνθρώπων δτι καλαi εlσiν έλαβαν 
έαυτοίς γυναίκας». 'Αναφέρει έξ άλλου κατ· έπανάληψιν περi άγγέ
λων η άρχαγγέλων, ol όποίοι έκτελούν τό θέλημα τού θεού. 

Ή καινη Διαθήκη άναφέρει καi αύτη κατ' έπανάληψιν άγγέλους 
καi δαίμονας. 'Άγγελοι Κυρίου έμφανίζονται κατό τόν ϋπνο, άπε
σταλμένοι τού Θεού. Ό άρχάγγελος Γαβριηλ εύαγγελίζεται τη γέν
νηση τού Σωτηρος. 'Άγγελοι διακονούν τόν Κύριον, κυλίουν τόν 
λίθον άπό τού μνημείου, έμφανίζονται στάς μυροφόρους. Ό διά
βολος πειράζει τόν Ίησούν στην έρημο, ύποσχόμενος εiς αύτόν 
την βασιλείαν τού κόσμου. «Λεγεών όνομά μοι, δτι πολλοί έσμέν» 
λέγουν πρός τόν Ίησούν τά άκάθαρτα πνεύματα. πού κατέλαβαν 
τό σώμα τού δαιμονιζομένου, προτού εiσέλθουν στην άγέλη τών 
χοίρων καi κατακρημνισθούν στη θάλασσα. 

Ή χριστιανικη παράδοση διακρίνει 9 Τάγματα 'Αγγέλων: 'Άγγε
λοι, 'Αρχάγγελοι, Άρχαί, Έξουσίαι, Δυνάμεις, Κυριότητες, Θρόνοι, 
Χερουβείμ, Σεραφείμ. Ό Χριστιανικός Μεσαίων εΤναι γεμάτος άπό 
άγγέλους, άλλά καi άπό δυνάμεις τού σκότους, δαιμόνια, τελώνια, 
στρίγγλες, μάγισες, μάγους, τούς όποίους ή Ίερη 'Εξέταση έφρόν
τιζε νά έξαποστέλη εiς την πυράν. 

ΟΙ Μουσουλμάνοι έχουν τό Τζiν καi τό Άφρίτ, πνεύματα πονη
ρά. άλλά καi άγαθά. 

'Όλες ol Θρησκείες δέχονται την ϋπαρξη πνευμάτων τού φωτός 
καi πνευμάτων τού σκότους. 
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Ό 'Αποκρυφισμός λεπτομερώς άναφέρεται ατούς κατοίκους 
τών άορότων κόσμων, τούς όποfους έξετόζει άναλυτικώς. ΕΤναι 
όφ' ένός τά «πνεύματα τής φύσεως» καl ol DEVAS, όφ' έτέρου ol 
ψυχές τών όνθρώπων. 

Τά «πνεύματα τής φύσεως» εΤναι όντα πού δεν έχουν φυσικό 
σώμα, άλλά σώμα όπό ϋλη λεπτότερη, όραιότερη όπό τη φυσική 
ϋλη και συνεπώς όόρατη ατούς φυσικούς όφθαλμούς. 'Ανήκουν 
σέ γραμμή έξελίξεως όνεξόρτητη όπό τη γραμμή έξελfξεως τών 
όνθρώπων και σέ βαθμό έξελίξεως όνrίστοιχο μέ τό ζωϊκό βασί
λειο καi τiς κατώτερες μορφές τοϋ όνθρωπfνου βασιλείου. 

ΟΙ DEVAS η άγγελοι εΤναι δντα όνώτερα όπό τά «πνcΞύματα τής 
φύσεως», πού έχουν έπίσης σώμα όπό πιό λεπτή ϋλη καl γι' αύτό 
όόρατα ατούς όνθρώπινους όφθαλμούς. Ό βαθμός της έξελfξεώς 
τους όντιστοιχεί στiς όνώτερες μορφές τοϋ όνθρωπίνου βασιλείου 
η εΤναι όκόμη όνώτερος και όντιστοιχεί πρός τούς Μύστες, ol 
όποίοι έφθασαν στό τέρμα τής όνθρωπίνης έξελίξεως καl συγκα
ταλέγονται έπίσης μεταξύ τών κατοίκων τών όορότων κόσμων. 

ΟΙ ψυχές τών όνθρώπων ζοϋν στον όόρατο πνευματικό κόσμο 
όφ' ένός κατά τό διάστημα τοϋ ϋπνου, ένώ όποσύρεται ή συνείδη
ση όπό τό φυσικό σώμα, τό όποίο κοιμάται, όφ' έτέρου μετά τή 
λήξη τοϋ γήϊνου βίου, μετά τόν λεγόμενο θάνατο, ένώ έπεξεργά
ζονται τήν πείρα πού προσέλαβαν κατά τόν γήϊνο βίο, πριν ένσαρ
κωθοϋν σέ όλλο φυσικό σώμα, μέ μιά καινούργια γέννηση στόν 
φυσικό κόσμο. 

Δέν πρόκειται να έπεκταθοϋμε σέ λεπτομέρειες. Ό 'Αποκρυφι
σμός και ή θεοσοφία κατέχουν πολλές. 'Εμείς δμως εϊμεθα πάντο
τε έλεύθεροι νά κρίνωμε μόνοι μας και νά πιστεύσωμε η νά μή πι
στεύσωμε στην όκρίβεια τών Ισχυρισμών τους, μέχρις δτου διαπι
στιίισομε ol ϊδιοι κάτι. 

'Εκείνο δμως πού πρέπει να σημειώσωμε εΤναι δτι ό όόρατος 
κόσμος δέν ύπάρχει σέ άλλο χώρο. Οϋτε εΤναι άϋλος. 'Αποτελείται 
και αύτός όπό ϋλη, όλλά ϋλη λεπrότερης ύφής όπό τή γνωστή φυ
σική ϋλη και γι· αύτό όόρατη ατούς φυσικούς όφθαλμούς είναι δ
μως όρατή στούς όφθαλμούς τών λεπτοτέρων σωμάτων μας, έαν 
κατορθώσωμε, ζώντας στόν φυσικό κόσμο, να όποσύρωμε τή 
συνείδησή μας όπό τό φυσικό σώμα μας στα λεπτότερα σώματά 
μας, δπως τό κάνουν ο\ διαισθητικοί και ol μεμυημένοι. Ό όόρα
τος πνευματικός κόσμος συνυπάρχει στον ϊδιο χώρο μέ τόν φυσι
κό κόσμο, χωρίς νά ύποπίπτη στην όντίληψη τών φυσικών αfσθή
σεών μας για τούς ίδιους λόγους. 

Τό άόρατο δεν είναι και όνύπαρκτο. Ό συνηθισμένος κοινός 



14 1 ΛΙ ΣΟΣ 1984 

άνθρωπος γνωρίζει μόνον τόν φυσικό κόσμο. Ένώ έξελίσσεται δ
μως, μέ την Μετενσάρκωση, κατά τούς αlώνες, έχει τή δυνατότη
τα νό άντιληφθη τόν άόρατο πνευματικό κόσμο καi νό δράση 
ένεργητικό μέσα σ· αύτόν. Τούτο θό γίνη δταν φθάση στό άπό
γειο της ήθικης καi πνευματικής τελειοποιήσεώς του, την όποία θό 
συνοδεύση άπαραίτητα μιό άνάπτυξη τών έσωτερικών του δυνά
μεων, ο1 όποίες σήμερα κοιμούνται, βρισκόμενες σέ λανθάνουσα 
κατάσταση. Τό μέλλον τού άνθρώπου είναι λαμπρό καi φωτεινό. 
Δεν πρέπει νό άδημονούμε γιό τή βραδύτητα της ώριμάνσεως. Θό 
έπέλθη σταθερό μέ την άναγκαιότητα της λειτουργίας τών φυσι
κών νόμων. Ή Ικανότητα της άντιλήψεως τού άοράτου κόσμου εί
ναι Ιδιότης ή όποία συνοδεύει την ήθικη καi πνευματική άνάπτυξη 
πού σημειώνεται στόν τελειωθέντα 'Άνθρωπον. Ή βιαία rϊ συμ
πτωματική άνάπτυξη αύτης της 1κανότητος είναι χωρίς πραγματική 
άξία. 'Όπως είναι χωρiς πραγματική άξία γιό μάς ή γνώση τών λε
πτομερειών τού άοράτου πνευματικού κόσμου. 

"Ας δούμε τi λέει γι' αύτό τό θέμα ό σύγχρονος φιλόσοφος 
Κρισναμούρτι, άξιολογώντας την ϋπαρξη τού άοράτου πνευματικού 
κόσμου. 

rrΓιά τή μελέτη τώv αοράτων κόσμων, λέγω δτι ό αποκρυφι
σμός είναι άπλώς ή έξέταση τώv φαινομένων στά ανώτερα πεδία. 
Τίποτα περισσότερο. Οί κόσμοι τούς όποίους έξετάζει είναι πάντο
τε κόσμοι τώv φαινομένων. Έάv νιώθετε αύτό τόv κόσμο, νιώθε
τε έπίσης κι δλους τούς αόρατους κόσμους. 'Όταν ημουv παιδί - δ
πως πολλά εύαίσθητα παιδιά στiς 'Ινδίες - lβλεπα συχνά vτέβας,
αγγέλους, κ.λπ. Αλλά τό vά βλέπη κανείς έκείvο πού φυσιολογι
κώς είναι αόρατο, δέv λύνει τό πρόβλημα τής θλίψεως, δέv βοη
θάει γιά τήv ανάπτυξη fj τήv πραγματοποίηση τής πληρότητας τής 
ζωής. 

Μέ τό vά βλέπετε κάτι, πού είναι αόρατο, δέv γίvεσθε lva δια
φορετικό ανθρώπινο δv. Μέ τό vά βλέπετε τ' αστρικά σώματα, 
δέv μεταβάλλεσθε. Μπορείτε vά προχωρήσετε στήv ανώτατη 
μορφή τής έκδηλώσεως, αΜά θά ε!vαι πάντοτε τό ίδιο πράγμα σέ 
λεπτότερο βαθμό. Μπορείτε v' αναπτύξετε τή διόραση καi τή δια
καή, άλλ' άv δέv {χετε μέσα σας τό πνεύμα τής καθολικής σκέ
ψεως καίτής άγάπης, και τήv έξαίσια έκείvη ίσοζύγιση αύτώv τώv 
δύο, τότε ποιά άξία {χει ή Ικανότης σας vά βλέπετε κάτι πού είναι 
αόρατο; 

'Υπάρχουν πολλές έκφράσεις τής ζωής στόv κόσμο. 'Α v διασχί
σετε lva δάσος θά δείτε τή ζωή vά έκφράζεται μέ διάφορους τύ
πους λουλουδιών κα) δένδρων και ζώων. Μπορείτε v' ασχοληθήτε 
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ατή μελέτη αύτωv των έκφράσεωv, χωρίς vά πλησιάσετε περισ
σότερο στήv κατανόηση τής ζωής. Άγγελοι καί vεράίδες είναι έπί
σης έκφράσεις τής ζωής. 'Αν ομως {χετε τριγύρω σας έκφράσεις 
τής ζωής πού μπορεΤτε vά τίς δεΤτε, γιατί σκοτίζεσθε γιά κεΤνες 
πού δέν τίς βλέπετε; Κάμετε τίς όρατές έκφράσεις τέλειες, κι άφή
στε τίς άλλες. 

Καθαρίστε καί δυναμώστε τή δική σας τή ζωή, ωστε ή tκφρα
σή της νά είναι τελεία. Ζητήσατε τήν κατανόηση τής ζωής καί δέν 
θ' άνήκετε πιά ατούς νεκρούς. Ά v θέλετε vά γίνετε δημιουργικοί, 
μελετήσετε τή ζωή κι δχι τίς έκφράσεις της. Ό καθένας μπορεΤ ν· 
άντιγράψη, άλλά πολύ λίγοι μπορούν νά δημιουργήσουν. Μήν πα
ρασύρεσθε άπ' τίς έκφράσεις τής ζωής, πού δέν {χουν καί μεγάλη 
σημασία. Δέν νομίζετε οτι ολοι οί άγγελοι τού κόσμου tρχονται 
τριγύρω ατόν άνθρωπο πού {χει καθαρή καρδιά, δυνατό vού, καί 
στόv όποΤον ύπάρχει άγάπη καί κατανόηση; 'Όταν lfμouv μικρό 
παιδί συνήθιζα νά βλέπω άγγέλους καί τά παρόμοια. :4λλά τώρα 
δέν τούς βλέπω καί δέν έπιθυμω vά τούς δω. Δέv μ· έvδιαφέρουν. 
Γνωρίζω οτι ύπάρχουν, οπως γνωρίζω οτι ύπάρχει κι ό άέρας. Αύ
τό δέν ε!ναι εύπιστία fj δεισιδαιμονία. 'Α v βλέπετε άγγέλους fj 
νεράίδες, αύτό δέv {χει σημασία. Είναι ομως ζωτικό vά {χετε κα
τανόηση τής ζωής;). 

Νομίζω δτι δεν χρειάζεται vά προσθέση κανείς τίποτε όλλο. 
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ΡΩΜΥΛΟΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

CΥπερβατικη άλήθεια καi μυστικισμός 

(Εlς δύο μέρη) 
1 ον Σκέψεις περi Μυστικισμού 
2ον Μυστικιστικαi συλλήψεις περi «Ύπερβατικης 'Αλήθειας» 

Μέρος 1 ον 

Σκέψεις περi Μυστικισμού 

Ό 'Ολλανδός μύστης Van 
der Leeuw έλεγε έπιγραμματικά 
δτι «tva βημα πιό πέρα άπό την 
Έπιστήμην εΤναι ό 'Αποκρυφι
σμός, καi tva βημα πιό πέρα 
άπό την Φιλοσοφίαν εύρίσκεται 
ό Μυστικισμός». 

Άναμφισβήτητα, ή άντικει
μενικη όποψις τοϋ κόσμου, την 
όποίαν παρέχει ή 'Επιστήμη, 
παρουσιάζει Την φαινομενικην 
μόνον καi ούχi την ούσιαστικην 
όποψιν της καθόλου πραγματι
κότητος. 

Ό 'Αποκρυφισμός δμως, 
τόν όποίον άνευρίσκομεν εfς 
κάθε έσωτερικόν σύστημα, ξε
κινά μεθοδικώς (δπως καi ή 
'Επιστήμη) με την συστηματι
κήν καi λογικήν παρατήρησιν 
καi μελέτην τοϋ φαινομενικοϋ 
κόσμου, άλλά προχωρεί πρός 
την έξακρίβωσιν τών κεκρυμμέ
νων Νόμων καi τών άποκρύ
φων Δυνάμεων καi λειτουργιών 
της Φύσεως, καi έν γένει πρός 
τόν καθορισμόv της «άοράτου 

αfτίας κάθε όρατοϋ άποτελέ
σματος»ι 11

'Ανατρέχει εfς τάς έσωτερι
κάς καi μυστικός διδασκαλίας, 
χρησιμοποιεί μεθόδους πέραν 
έκείνωv της άκαδημαϊκης έπι
στή μης, καi μεταχειρίζεται δυ
νάμεις α1 όποίαι εύρίσκονται εlς 
λανθάνουσαν κατάστασιν, κα
θώς καi τάς ψυχοπνευματικάς 
τοϋ άνθρώπου Ιδιότητας, al 
όποίαι παρ' δλον δτι δεν εΤναι 
δυνατόν νά καταμετρηθοϋν δεν 
εΤναι καi άνύπαρκτοι. Οϋτω, με 
τόν Ά π ο κ ρ υ φ ι  σ μ ό ν, κατορ
θώνει ό όνθρωπος νά έμβαθύ
νη περισσότερον εfς την γνώ
σιν τών κεκρυμμένων Νόμων 
καi εlς τάς σφαίρας τοϋ «ύπε
ραισθητοϋ» καi νά έξηγήση, διά 
τοϋ νόμου τών άναλογιών, πλη
ρέστερα τό «πώς». 

Ή ΦιJι.οσοφία πάλιν, κατα
τείνει πρός τόν (rαίώvιοv Jι.ό
γοv» τοϋ παντός άσχολείται μέ 
τά πορίσματα δλωv τών άλλων 
έπιστημών, συμπεριλαμβανομέ-
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νων καl των πορισμότων της 
θρησκευτικής καl ήθικης πείρας 
της άνθρωπότητος, καl διά τού 
συντονισμού καi της διανοή
σεως έπl τού συνόλου των πο
ρισμότων, προχωρεί εlς την t

ρευναν της πραγματικότητος ή 
όποία μάς περιβόλλει, καl έπι
χειρεί νά προσκομfση έγγυτέ
ραν πρός την 'Αλήθεια εlκόνα. 

Ή Φιλοσοφία έξ' ι'Ίλλου, 
έμβόλλει εlς την θρησκεfαν τόν 
δυvαμισμόν της νοήσεως καi

βοηθεί τόν όνθρωπον ν' άπαλ
λαγη άπό τάς συγκεχυμένος 
παραστόσεις περί των θείων 
πραγμότων· δυνόμεθα δέ νά εr
πωμεν ότι ή φιλοσοφική θεώ
ρησις καi τό θρησκευτικόν συ
ναίσθημα συμπληρώνουν 
όσφαλως τό �ν τό άλλο. 

Kai παρατηρείται ότι, έκεί 
δπου ή Φιλοσοφία εύρίσκεται 
συνδεδεμένη μέ κάποιο θρη
σκευτικό συναίσθημα, όρχίζει 
νά παρουσιάζεται ή τάσις πρός 
τόν Μυστικισμόv, δηλαδή πρός 
την μορφήν έκείνην της συνει
δήσεως, ή όποία ποθεί τήν αρ
σιν της μεταξύ της ψυχής καi 

της ύπέρ λόγον θεότητας «άπο

στάσεως», μέ αλλους λόγους 

την δυνατότητα «της ταυτίσεως 

πρός τό πλήρες τρίγωνον, κατ· 
είκόνα καi όμοίωσιν τού όποίου 
έπλάσθημεν». 

Ώς εiναι γνωστόν, όπό την 
όρχαιότητα μέχρι των ήμερων 
μ·ας, δύο ησαν καi παραμένουν 
τά σκέλη δράσεως των Μυστη-

ριακων συστημότων Έσωτερι
σμού: 

- Τό ένα σκέλος, όκολου
θεί την ότραπό της καλλιεργίας 
τόσον της Σοφίας δσον καi της 
J.\ γάnης, τόσον τού Πνεύματος 

δσον καi της Ψυχής, καi τόσον 
της Γνώσεως δσον καi τοϋ Αί

σθήμα τος. Εινα ι ή όδός τού 
«Γνωστικού 'Αποκρυφισμού», ή 
όποία ύπό εύμενείς συνθήκας 
μετατρέπεται εlς Θεουργίαv καi

Ψυχουργίαv. 
- Τό έτερον σκέλος, καλ

λιεργεί βεβαίως πάντοτε την 
ότραπόν της 'Αγάπης, παράλλη
λα δμως μέ έκείνην τοϋ Μυστι

κισμού, ό όποίος ύπό ώρισμέ
νας συνθήκας καταλήγει εlς την 
έκστασιν καi την ένωσιν· θά έ
λεγαν έν προκειμένω, εlς την 
«συμπλήρωσιν τοϋ τεθραυσμέ
νου τριγώνου». 

ΟΙ όπαδοi της θεουργικής 

όδού της Σοφίας έλπίζουν νά 
έπιτύχουν την ένωσιν (μετά τού 
τού Πατρός} δια της Γνώσεως 

καi της θελήσεως, έξασκοϋντες 

τόσον την σωματικήν δσον καi 

την ψυχικήν καi νοητικήν των 

ύπόστασιν, μέχρις δτου έκδη

λωθη καi όφυπνισθη ό έν αύ

τοίς θείος σπινθήρ, όπότε ου

τος θέλει χρησιμεύση ώς συν

δετικός κρίκος διά την ένόρασιν 

τού Μεγάλου Σχεδίου, τό 

όποίον διέγραψεν ό Δημιουρ

γός, διά την έξέλιξιv καi την 

όνέλιξιν της όνθρωπότητος, 

σχέδιον τό όποίον συμβολίζεται 
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διό της «οrκοδομήσεως τού 
Ναού τού Σολομώντος». 

Ό δρόμος τόν όποίον άκο
λουθεί ό «θεουργός» εiναι σει
ρά άλλεπαλλήλων βαθμίδων 
(εiναι ή όδός τών βαθμιαίων 
μυήσεων, α1 όποίαι συνεπάvον
ται διαδοχικός έπεκτάσεις συ
νειδήσεως και βαθμούς τελε
τουργικών δυνάμεων). Διό τόν 
«θεουργόν» ή άκριβης τήρησις 
ένός τύπου ένέχει μεγάλην ση
μασίαν, διότι διό της συνεργα
σίας της φωνης π.χ., τών χειρο
νομιών καi τού βαδίσματος δη
μιουργούνται κατάλληλες δονή
σεις έπι τών άνωτέρων τού φυ
σικού πεδίων, έκ τών όποίων 
τό θείον φώς κατέρχεται και 
διαχέεται διά την βοήθειαν τού 
μεμυημένου, τών παρισταμέ
νων, καi άκόμη όλοκλήρου της 
κοινωνίας. 

'Αντιθέτως, ό Μυστικισμός 

εΤναι ή όδός της Καρδίας άπο
βλέπει μάλλον εlς τό νά έπιτύχη 
τις την έκστατικην �νωσιν με 
τό κέντρο έκείνο της θείας Συ
νειδήσεως (με τό όποiον τού 
έπιτρέπει νό έλθη εrς έπαφην ό 
βαθμός της έξελίξεως εlς r')ν εύ
ρίσκεται) διά της λατρείας, της 
άνατάσεως, της συγκεντρώ
σεως και τού διαλογισμού πρός 
τόν σκοπόν αύτόν. 

Ό δρόμος τού «Μυστικού» 
εiναι μάλλον άτομικού χαρακτη-

τ 

ι,. 'δ 
, 

ρος, ειναι ι:.ν ει ος «πτησεως 
τού μόνου πρός τόν Μόνον», 
ώς ύπέροχα έχαρακτήρισεν αύ
τόν ό ΠλωτΓνος. 

Ή μέθοδος τού «μυστικού» 
συνίσταται κυρίως εlς την προ
σευχην καi την παράκλησιv- δι' 
αύτών άνέρχεται τό πνεύμα τού 
άνθρώπου πρός τός ύπεραι
σθητός σφαίρας τού νοητού 
κόσμου, ένθα άναλόγως της 
έξελίξεως αύτού, οδτος μετέχει 
της θείας είρήνης και μακαριό
τητας. Α1 δύο αδται όδοi ήκο
λουθούντο κατά την τέλεσιν 
τών Μυστηρίων καi δη έκ πα
ραλλήλου, διά της ταυτοχρόνου 
άναπτύξεως τών κέντρων της 
Σοφίας καi της 'Αγάπης, πρός 
έπίτευξιν τού iδανικού «'Ανδρο
γύνου», τό όποiον ο1 Άλχημι
σται άνεζήτουν ύπό τό όνομα 
«Δίπραγμω) καί rrΔιφυές )). 

Προτού δμως σκιαγραφή
σωμεν κάπως λεπτομερέστερον 
τόν Μυστικισμόν (κατ· άνάγκην 
έν συντομία) θό έπιχειρήσωμεν 
νό δώσωμεν πρός τούτο �να 
σχετικόν όρισμόν, παρ· δλον δ
τι τό έγχείρημα δεν εΤναι 
άπλούν έάν λάβωμεν ύπ' δψιν 
δτι είς �να μόνον έκ τών πο
λυαρίθμων έπι τού θέματος με
λετητών, τόν 'Άγγλον Dean 
/nge 12 ι , άνευρίσκομεν ηδη 26 
διαφόρους όρισμούς. Τεραστία 
εΤναι έξ όλλου ή ποικιλία τών 
μυστικών πραγματώσεων, ώς 
δε έκ τούτου, ό άνά τούς αlώ
νας έκδηλωθεις Μυστικισμός 
έθεωρήθη, άνάλογα με τός το
πικός άντιλήψεις, εϊτε ώς δόγ
μα, εϊτε ώς πίστις, άκόμη δε και 
ώς εfδικη έκπαίδευσις. 

Εrς την ούσίαν του ό 
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Μυστικισμός έχει τήv όφετη
ρfαν του εlς μιαν έντονη «έρω
τικότητα» προς το θεϊον, πρός 
τήν Ύπερβατικήν τ.ε. 'Αλή
θειαν. Ό «μυστικός» εΤvαι έρω
τευμένος μέ το « 'Απόλυτον» 
διά «θείου έρωτος» δπως χα
ρακτηρ1στ1κώς άναφέρει Μάξι
μος ό 'Ομολογητής. Ή ψυχη 
ώθε'ίται όπο έρωτικόν στοιχε'ίον 
νοούμενο εlς τήν μεταφυσικήν, 
τήν κοσμικήν αύτοϋ δ1όστασ1ν, 
δηλ. τήν �λξιv της ψυχής πρός 
τήν όπεραντωσύνην καί τήν όρ
μονίαν τοϋ Σύμπαντος, προς 
την πηγήν τοϋ φωτός της, η κα
τά τήν Πλατωνικήν έκφρασιν 
ηόv όλκόv τής ψυχής άπό τοιJ 
γιvομtvου έπί τό 'ΌV!!, μέ στό
χον το rr θεάσθαο! καί rr συvεΤ
vαο! 131 . 

Κατ· όκολουθίαν, ό Μυστι
κισμός δύναται τρόπον τινά νά 
χαρακτηρισθη ώς ή φιλοσοφική 
διάθεσις, ή όποία ύψώvει τόν 
όνθρωπον εlς μίαν προσπά
θειαν προς έπίγνωσιν της 
'Υπερβατικής 'Αληθείας, μέ ψυ
χικήν ροπήν προς την σύλληψιν 
της όντως πραγματικότητος, διά 
μιός όμέσου έπαφης μετά της 
μοναδικής ούσίας τοιJ παντός. 

'Εάν μάλιστα έξετάσωμεν 
τό φαινόμενον ώς τοϋτο έμφα
νίζεται εfς την Ιστορίαν της φι
λοσοφίας καί εlδικώς εlς τον 
τομέα της θρησκευτικής φιλο

σοφίας, έμβαθύνοντες αμα καi 

εiς τούς δρους έκείνους ol 

όποιοι χρησιμοποιοϋνται προς 

εκφροσιν π.χ. τοϋ άπορρήτου 

κοi μυστικοϋ, δυνάμεθα νομίζω 
v· όποδεχθώμεν τον όρισμόν 
τόν όποιον δίδει ό Καθ. της φι
λοσοφίας καί όκαδημαϊκός Ν. 
Λούβαρις rrΜυστικισμός ε!vαι ή 
μtθοδος δυνάμει τής οποίας, τό 
μέv διά τελετουργικών πρά
ξεων, τό δέ διά ψυχικών βιω
μάτω v, ό 6vθρωπος {ρχεται είς 
έπαφήv πρός τό θεΤοv, καί γνω
ρίζει τά μυστήρια τής ούσίας 
καί τοιJ πνεύματός του!! 141.

Ό όρισμός εΤvαι όρκετό 
εύρύς ώστε νά Sύναται νό πε
ριλάβη δλα τό μυστικά καi μυ-

, στικιστικά φαινόμενα, δπως π.χ. 
την διά μουσικής, χοροϋ η όλ
λων μεθοδικών μέσων, - την 
διό της όσκήσεως, συγκεντρώ
σεως, καί κατανύξεως - η την 
διό της τεχνικής τών 'Ινδών 
Γιόγκι - μετάστασιν εlς κατά
στασιν έκστάσεως, μέχρι τοϋ 
καθαρώς ψυχικοϋ φαινομένου 
(το όποιον έν προκειμένιιJ έν
δ1αφέρε1 νό έξετάσωμεν Ιδιαι
τέρως) τοϋ έσωτερικοϋ βυθι
σμοϋ καί τοϋ βιώματος, δπερ 
συνίσταται εiς την όρσιν της 
όντιθέσεως μεταξύ «ύποκειμέ
νου » καi «όντικειμένου», εlς 
την έξαφάν1σ1ν της ότομικης 
συνειδήσεως, μέσα εlς τήν 
Ύπερτάτην Συνείδησιν καi το 
θειον Πνεϋμα, καi την διάλυσιν 
τοϋ rr έγώ!! μέσο εiς τό Μεγάλο 
Σύνολον (δπως της σταγόνας 
μέσα στον 'Ωκεανό). 

Φαντασία καi γλώσσα σι
γοϋν... τό τείχη ύποχωροϋν ... 
καi πύλας όνοίγουν αlθούσας 
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σιωπής καi σκότους... δπου ή 
Σιγή γίνεται ό καλλίτερος τρό
πος όνανύψεως καi μεταστά
σεως πρός την έκστασιν, κατά 
την όποίαν «ή ψυχή δύναται 

νά γνωρίση τό Φώς καί τήν 

θερμότητά Του, καί νά διαι

σθανθή τήν άπtραντον συμβο

λικήν θάλασσαν, έντός τής 

όποίας δλοι, tστω καί ύποσυ

νειδήτως πλtομεν>> ι 5 ι _ 

Ή έκστασις - λέγει ό Πλωτί
νος - εΤvαι «όπολύτρωσις του 
πνεύματος όπό την περιωρι
σμένην συνειδητότητα, καi ή 
συγχώνευσις με τό άπειρον». 
Ό «μυστικός» διαποτίζεται όκέ
ραιος (δπως ό σπόγγος όπό την 
θάλασσαν) άπό τόν ώκεανόν 
τής ζωής καi τής όγάπης, δπως 
δε λέγει ό Σουφιστης ποιητής: 
(( Τό ταξίδι συνεχίζεται τώρα, ο
χι μόνον πρός τόν Θεόν, άλλά 

μtσα ατόν Θεόν»ι s ι _ Ειναι ή 
όνωτέρα κατάστασις εlς την 
όποίαν εiναι δυνατόν νό φθάση 
ό άνθρωπος. Ή μακαρία δμως 
κατάστασις αϋτη δεν διαρκεί 
έπi πολύ, καi έλάχιστοι εΤναι 
έκείνοι ol όποίοι δύνανται νό 
την ζήσουν η νό την όποκτή
σουν διό τής έπαναφοράς 
οίκείc;ι βουλήσει. 'Ομοιάζει κά
πως με την πτήσιν του 'Ικάρου, 
καi είς τουτο συνίσταται, έξ άλ
λου, ή τραγικότης τής μυστικι
στικής πραγματώσεως. 

Είς τό σημείον δμως αύτό, 
έπιβάλλεται νό διευκρινισθή δτι 
τό νό διόκειταί τις εύμενώς η 
νό ένδιαφέρεται σοβαρό, έπιδι-

δόμενος πρός την μυστικιστι
κην ροπήν, τουτο δεν σημαίνει 
δτι γίνεται μυστικός η μυστικι
στής, έφ' δσον δεν έχει όπο
κτήση την όπ' εύθεfας «έπο
πτεfαν» καi την κατάστασιν 
έκείνην τής συνειδήσεως, ή 
όποία όποτελεί προσωπικόν 
μόνον «βίωμα», χαρακτηριστι
κόν του όποίου εΤναι ή άμεσος 
όντίληψις της όντως πραγματι
κότητος, με άλλους λόγους ή 
άκόλυπτος όντίληψις της ;.ι:\λη

θείας εlς βαθμόν ώστε νό μην 
ύπόρχη ούδεν πλέον πέπλον 
μεταξύ «ύποκειμένου» καi «όν
τικειμένου», μεταξύ «νοουντος» 
καi «νοουμένου», όλλό καθαρό 
ένορατικη διαίσθησις καi πραγ
ματικη γνώσις διό της ζώσης 
συνειδησιακής ύπόρξεως, καi 
όχι διό τών Ιδεών, τ.έ. δι' έσω
τερικης τινός όποκαλύψεως. Ή 
μυστικιστικη Ιδέα εΤναι προϊόν 
νοητικής όντιλήψεως, ένώ ή 
μυστικιστικη γνώσις όπορρέει 
όπό την συνειδητοποιηθείσαν 
ότομικην έμπειρίαν καi μόνον. 

Κατά τόν 'Άγγλον Walter 

Stace, Διδ. της φιλοσοφίας, ό 
όποίος ήσχολήθη Ιδιαιτέρως με 
τό πρόβλημα του Μυστικισμού 

(εlς την μελέτην του με τίτλον 
((Αί διδασκαλία, τών Μυστι

κών» , καi εlς τό πρόσφατον 
έργον του (( Ό Μυστικισμός καί 

ή Φιλοσοφία») δύο εΤvαι al 
μορφαi η μέθοδοι της μυστικι
στικής πραγματώσεως, al 
όποίαι έμφανίζονται εlς δλας 
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τάς έ:ποχάς καi τά διόφορα 
στόδια τοϋ πολιτισμοϋ: 

· Η extrovertive δπως τήν
όνομόζει, δηλ. ή «έ:ξωστρεφής» 
καi ή introvertive , δηλ. ή «έ:ν
δοστρεφής» (ή πρός τά έσω 
στρεφομένη). 

Εlς τήν πρώτην περίπτω
σιν, ό μυστικός διατηρει τάς 
φυσικός του αlσθήσεις καi έ:ξα
κολουθει νά βλέπη τόν rδιον 
φαινομενικόν κόσμον, όλλά δι' 
iδiας θεωρήσεως και δι' Ιδίας 
μορφης νοήσεως, ή όποία κι
νειται έ:ν κύκλ�, συμβιβόζει τάς 
προς όλλήλας όντιθέσεις και 
συνειδητοποιει τήν έ:νότητα 
των πόντων. Θά ητο δυνατόν 
(κατά τήν έκφρασιν τοϋ όκαδη
μαϊκοϋ Ν. Λούβαρι) ό μυστικι
στικός αύτός τρόπος νά χαρα
κτηρισθη ώς !!Παθητικός)) και 
!!ήσυχαστικός)). Είναι, θά έλε
γον, ή προσπάθεια νό κατέλθη 
τό θειον μέχρι τοϋ όνθρώπου. 

Είς τήν δευτέραv περίπτω
σιν, τό κέντρον της συνειδή
σεως έγκαταλείπει τον φαινο
μενικόν κόσμον των αίσθητων, 
τό σύνολον των αlσθημότων, 
των όναμνήσεων και των δη
μιουργημάτων της φαντασίας, 
μέ όλλους λόγους, α1 σκέψεις, 
ο1 κρίσεις, al ίδέαι, τά συνοι
σθήματο, al έπιθυμίαι και al 
βουλήσεις διαλύονται ιωί έξα
φανίζονται όπό τον κύκλον της 
συνειδήσεως, ή όποία όποσυ
ρομένη (μέ έΞνα ψυχικόν όναδί
πλωμα) είς τόν έσώτερον έ:αυ
τόν, όντοποκρίνεται αύτοκινου-

μένη μυχίως καi πραγματοποιει 
rήν συνταύτησιν μέ: τόν Παγκό
σμιον · Εαυτόν. 

Ό Μυστικισμός αύτός, πο
λύ βαθύτερος τοϋ πρώτου, 
όποτελει προσπόθειαν νά όνέλ
θη ό όνθρωπος πρός τό θειον, 
προσπόθειαν έ:πικοινωνfας μετά 
της 'Υπερβατικής Πραγματικό
τητος. ΕΤναι ό μυστικισμός τόν 
όποιον ό Καθ. Ν. Λούβαρις 
έχαρακτήριζε ώς ιrέvεργητικόν)) 
και τόν όποκαλοϋσε ιrύπερβατι
κόν)) διότι όκριβως αrρει κατ· 
ούσίαν την μεταξύ όνθρώπου 
καi Θεοϋ σχέσιν, δτε πόσα διό
κρισις μεταξύ ύποκειμένου καi 
όντικειμένου έ:ξαφανfζεται, καi 
ή ότομικη συνείδησις διαλύεται 
μέσα στην 'Υπέρτατη Συνείδη
ση καi τό θεΤον Πνεϋμα, καi τό 
«έγώ μέσα στό 'Ένα-Πάν». 
· Η έμπειρία καταλήγει νά εΤναι
έκείνη τοϋ !! Έvός)) .

Είναι ή έπόνοδος τοϋ σπιν
θηρος εlς τήν μονοδικήν ,<Φλό
γα» όπό τήν όποίαν έξεπορεύ
θη. 

ΕΊναι ή μεταστροφή της 
όκτινος προς τό « Κέντρον», ή 
έπανοφορά εlς τούς «Κόλπους 
τοϋ Πατρός». 

Είναι ή έΞνωσις μέ τό ύπε
ρούσιο Μηδέν (τοϋ Eckhart),

μέ τό «όιιύλuτο Μηδέν» (τοϋ 
Ώριγένους), ή «όπορρόφησις 
εlς τό Βραχμάν», ή «συγχώνευ
σις μέ το Ταό», η άκόμη ή «εί·
σοδος εlς τήν Νιρβάνα». 

'Όμως πάντα ταϋτα έχουν 
σχέσιν μέ όσα περιγράφονται 
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μετά την πραγμάτωσιν της έμ
πειρίας, κατά την διάρκειαν της 
όποίας τό μυστικιστικό βίωμα 
εύρίσκεται πέραν πάσης αlσθη
της καi νοητικής έκφράσεως � 
περιγραφής. 

Ή μυστικιστικη κατάστασις 
συνειδήσεως - έάν εΤναι δυνα
τόν νά λεχθη δτι κατά την 
διάρκειαν τού βιώματος ή άτο
μικη συνείδησις έξακολουθεί 
νά ύπάρχη - εΤναι έκείνη της 
όδιαλύτου, της όχωρίστου ένό
τητος, καi χαρακτηρίζεται ώς 
όρρητος, όφατος καi όνέκφρα
στος δι' δ καi ό όγών τού μυ
στικού περί την έκφρασιν, τό 
ψέλλισμα καi την παραδοξότη
τα της φράσεως δταν έπιχειρη 
νά περιγράψη τό όπερίγραπτον, 
νά έκφράση τό όνέκφραστον 
καi μοναδικόν. 

Διά τούτο καi at τοιαύται 
περιγραφαί (αl όποίαι χρησιμο
ποιούν κατ· όνάγκην έννοιακά 
σχήματα) περιορίζονται εlς όλί
γας γραμμάς. «'Ό,τι λέγεται 
έδω - διασαφηνίζει π.χ. ό 'Ά
γιος ΙΩΑΝΝΗΣ τού ΣΤΑΥ
ΡΟΥ - στέκει τόσο μακρυά άπό 
δ, τι θιΊ ήτα δυνατόν vιΊ είπωθrj, 
δσο μακρυά στέκει μία είκόvα 
άπό εvα ζωντανό πρόσωπω;. 
Ό βιώσας την μυστικιστικήν 
πραγμάτωσιν έξηγεί δτι ή διά 
λέξεων περιγραφή τού βιώμα
τος είναι όνέφικτος, δι' δ καi

όποφέυγει τόν όμεσον τρόπον 
όναφοράς έκφράζεται έμμέ
σως καi δεν όμιλεί διά τόν έαυ
τόν του, διότι έχει συνειδητο-

ποιήσει την ένότητα μεταξυ άν
θρώπου καi κόσμου, καi την 
έξαφάνισιν της όντιθέσεως με
ταξυ τού «έγώ» καi τού «σύ». 
Ό 'Ινδός μυστικός λέγει πρός 
δλα τά όντα: «έγώ εψσι σύ;;. 
Ό tδρυτης τού Δερβισικοϋ 
Τάγματος τών Μεβλεβi καi έξο

χος μυστικός ΤΖΕΛΑΛΕΔΔΙΝ

ΕΛ ΡΟΥΜΙ έξηγεί: rrθά ήταν 
ψέμα vιΊ δμιλω διιΊ τόv έαυτόv 
μου καί διιΊ σένα, έφ · δσοv τό 
έγώ καί τό σύ tπαψαv vιΊ 
ύπάρχουv μεταξύ μας;; ι 1 ι. 

Ό ΠΛΩΤΙΝΟΣ δέ, ό όποίος 
κατά τόν βιογράφον του Πορ
φύριον έπέτυχε τετράκις εlς 
την ζωήν του την κατάστασιν 
έκστάσεως (δηλ. καθ' ήμάς 
άπλούστερον, την δι' αύτης 
πλήρη συνειδητοποίησιν τού 
θείου έν τψ έσωτερικψ του 
κόσμψ)ιeι μάς κληροδοτεί πρό 
τού θανάτου του τό έξης: << πει
ράσθσι τό έv ήμΓv θεΓοv άvά
γειv πρός τό έv τψ παvτί 
θεΓοv;;, καi χίλια χρόνια όργό
τερον, ό Χριστιανός ECKHART 
έκφράζει τό όπαύγασμα της 
σκέψεως τού Πλωτίνου δταν 
συναισθάνεται δτι: <( τό 6μμα 
διιΊ τού όποίου βλέπει τις τόv 
Θεόv, είναι τό αύτό διιΊ τού 
όποίου τόv βλέπει ό Θεός;; διά 
νά προσθέση: «τό βλέμμα μου 
καί τό βλέμμα τού Θεού είναι 
εν κα} τό αύτό βλέμμα, εν πρό
σωπον, μία γνωσις, καί μία 
:4γάπφ. 

Κατά κοινήν λαϊκην όντίλη
ψιν ό Μυστικισμός συσχετίζε-
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ται συνήθως μέ τήν θρησκείαν, 
πλην δμως ή μυστικιστική 
πραγμότωσις, έπιστημονικώς 
καi άξιολογικώς έξεταζομένη, 
δεν όποτελεϊ φαινόμενον οίJ
σιαστικά θρησκευτικόν, διότι 
έάν άφαιρέσωμεν την Ιδέαν 
της «ταυτίσεως» καi της «ένώ
σεως» μέ τό 'Απόλυτον, � αν 
θέλετε μέ την Ψυχήν τού Σύμ
παντος (δηλ. μέ τόν Θεόν) τi 
όπομένει; 'Απομένει τό συναί
σθημα, ή συνειδητοποίησις της 
ένότητος τού παντός, καi ή Ι'.ν
νοια αύτή δεν εΤvαι καθαρώς 
θρησκευτικης ύφης. 

'Υπάρχει μάλιστα καi ή 
πλευρά της μυστικιστικης πραγ
ματώσεως άπογυμνωμένης κά
θε ούσιαστικης θρησκευτικης 
όντιλήψεως, τελευταϊο παρά
δειγμα της όποίας εΤvαι ό σύγ
χρονος ARTHUR KOESTLER ό 
συγγράψας καi την αύτοβιο
γραφίαν του την δημοσιευθεϊ
σαν τό 1954 είς Νέον Ύόρκην 
μέ τίτλον (( Ή 'Αόρατος Γρα
φή)). 

Ύπηρξε κομμουνιστής καi 
όθεος ό Koestler- όνεμίχθη εlς 
τόν έμφύλιον πόλεμον εiς την 
Ίσπανίαν, οπου φυλακισμένος 
ώv Ι'.φθασεν είς μυστικιστικήν 
Ι'.κστασιν ύπό την συνεχη όπει
λήν της έκτελέσεώς του όνά 
πόσον στιγμήν. Δεν έρμηνεύει 
ό Koestler τήν έμπειρίαν του 
ύπό τό πρϊσμα θρησκευτικης 
τινός πεποιθήσεως λέγει 
άπλώς οτι ((ήσθάνθη κάθε φο
ρά τόν εαυτόν του διαλυόμενον 

έντός τής παγκοσμίου δεξαμε
νής)!, καi όμιλεϊ περi μιας άνω
τέρας τάξεως καi όποκρύφου 
πραγματικότητος δι' �v «κείμε
νον γραμμένον μέ άόρατον με
λάνηV)) όλλά διά κότι τό ούσια
στικά πραγματικό καi όπόλυτα 
τέλειο, ((ή άπερίγραπτος γλυκύ
της τής αίωνιότητος)), οπως τήν 
όνομόζει. 

Προβάλλει έπομένως τό 
πρόβλημα ώς προς την όκριβη 
τοποθέτησιν τού φαινομένου, 
καi τίθεται τό έρώτημα: διατi 
παρ' ολας τάς jvτιφατικάς έν
δείξεις καi τάς έξαιρέσεις ό Μυ
στικισμός προσλαμβόνει μορ
φήν ητις εύρίσκεται συνήθως 
συνδεδεμένη με τό θρησκευτι
κόν συναίσθημα, ώς νά όποτε
λεϊ μέρος έκάστης συγκεκριμέ
νης πίστεως; ΟΙ διάφοροι μελε
τηταi δίδουν σχετικός έξηγήσεις 
καi διατυπώνουν διαφόρους λό
γους έκ, τών όποίων όναφέρω 
συνοπτικώς τούς έξης: 
1 ον είς ολας σχεδόν τάς πε
ριπτώσεις μυστικιστικης έμπει
ρίας, έκφράζεται ή έξαφάνισις 
καi ή διάλυσις της προσωπικης 
συνειδήσεως έντός τού «Άπεί
ρου». Τό "Άπειρον είς τήν γενι
κήν θρησκευτικήν σκέψιν συν

δέεται μέ την ίδέαν της πρώτης 

Άρχης (ητοι τού Θεού), διότι ό 

όνθρωπος είναι περατός καi ή 

Πρώτη Ούσία (ό Θεός) 'Άπει

ρος. 
2ov ή μυστικιστική πραγμά
τωσις νοεϊται έπερχομένη πέ
ραν Χρόνου καi Χώρου, Ιδιότη-
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τες al όποιοι άποδίδονται εlς 
τον Θεόν. Ό Echart π.χ. συνε
χώς άναφέρει δτι τό βίωμα εί
ναι «ύπερβατικόν» καi περι
κλείει την έμπειρίαν ένός «συ
νεχούς καi αlωνίου παρόντος». 
Τό «αfώνιον» δπως καi τό «ά
πειρον» είναι μεταφορικοί όνο
μασίαι τού Θεού. 
3ον τό βίωμα φέρει τό συναί
σθημα της πλήρους άταραξίας 
της συνειδήσεως, της ψυχης 
βυθιζομένης εlς άπέραντον εύ
τυχίαν καi άπόλυτον εlρήνην, 
κατάστασιν ταυτιζομένην με 
την ύπερκόσμιον Γαλήνην καi 
Ήρεμίαν, αϊτινες καi μόνοι 
άνοίγουν τας πύλας προς την 
σωτηρίαν, την λύτρωσιν, καi 
τόν Θεόν. Kai εfς αύτήν άκόμη 
την σκέψιν τού Βουδδιστού, τό 
βίωμα καταλήγει εlς την μακα
ριότητα της Νιρβάνα, τον μόνον 
στόχον του, δια την λύτρωσιν. 

'Υποστηρίζεται άπό ώρι
σμένους, άλλοτε μεν δτι ό Μυ
στικισμός είναι φυγή άπό την 
ζωήν καi τας ύποχρεώσεις της, 
άλλοτε δε δτι, ή λεγομένη μυ-

, , 7 

στικιστικη πραγματωσις ειναι 
καθ' όλοκληρίαν περίπτωσις 
ύποκει μενι κή. 

'Όπως καi αν έχη τό πράγ
μα, ό Μυστικισμός δεν παύει v· 
άποκαλύπτη κάτι τό Ιδιάζον εlς 
τήν άνθρωπίνην ζωήν, καi να 
προσφέρη την βαθυτέραν γα
λήνην καi μακαριότητα, την 
όποίαν θα ήδύνατο ποτε να 
όνειρευθη η v· άποκτήση ό άν
θρωπος (κατάστασις έκ της 

όποίας πηγάζουν, έξ άλλου, αύ
τομάτως al μεγαλύτεροι πράξεις 
της 'Αγάπης). 

'Ανήκει, θα έλεγαν, εlς την 
κατηγορίαν έκείνην τών πραγ
μάτων, δια τα όποια ό ΣΠΙΝΟ
ΖΑ έγραφε: ((tάν ό δρόμος τόν 
όποίον ύπέδειξα είναι δυσδιά
κριτος καi δυσκολώτατος, δύ
ναται πάντως νά άνακαλυφθή. 
:4 σφαλώς ό δρόμος είναι άνάν
της καi σκληρός, διότι πώς αλ
λως έξηγείται τό γεγονός δτι 
πολύ σπανίως άκολουθείται, καί 
ολοι τόν άποφεύγουν ... Μήπως 
(προσθέτει ό Σπινόζα) ή λύτρω
σις άνακαλύπτεται ή tπιτυγχά
νεται ανευ δυσκολιών, καi μή
πως ολα τά έξαίρεται πράγματα 
δεν είναι τά πιό δύσκολα δσο 
καί τά πιό σπάνια νά άποκτη
θούν.Ι JJ. 

Πάντως, δπως εϊπομεν, τό 
φαινόμενον εΤvαι καθολικόν. 
Μυστικισμόν άνευρίσκομεν προ 
χιλιάδων έτών εlς την Κίναν 
ύπό την μορφην τού Ταοϊσμού, 
καi είς τας 'Ινδίας, δπου ηκμασε 
ίδιαιτέρως και παρέσχε εlς την 
θρησκείαν και φιλοσοφίαν τών 
χωρών της 'Άπω Άνατολης τον 
ίδιάζοντα εlς αύτας χαρακτηρα. 
'Ανεπτύχθη ώς φαίνεται καi εlς 
τα περισσότερα τών Μυστη
ρίων, δπως έκεινα τού Όσίρι
δος και της 'Ί σιδος, εlς τα 
Μιθραϊκά, τα 'Ορφικά, καi εlς 
τα διάφορα τού 'Ελληνικού χώ
ρου. ΕΡΜΗΣ ό ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ 
έλεγε: ((ό 'Όσιρις είναι είς τούς 
Ούρανούς, άλλ' είναι tπίσης καi 
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είς τά βάθη τιJ v άvθρώπω ν· ο

ταν ό Όσιρις ό όποιος εύρίσκε
ται είς τι7v καρδίαv τοιJ άvθρώ
που έvωθη μέ τόv Όσιριv ό 
όποιος εύρίσκεται είς τούς Ού
ρανούς, τότε ό 6vθρωπος γίνε
ται Θεός, καί ό κομματιασμένος 
'Όσιρις ξαναγίνεται εvας)). (Ό 
όνθρωπος ταυτίζεται προς τό 
πληρες Τρίγωνον κατ· εlκόνα 
καi όμοίωσιν του όποίου έπλά
σθη). 

Είς την 'Ελλάδα πρώτοι ο1 
Όρφικοi καθέρωσαν τον Μυ
στικισμόν, ό όποίος καi ύπηρξεν 
ό πρόδρομος τοϋ «Ιδεαλισμοϋ» 
εlς την \στορίαν της όρχαίας 
Έλληνικης φιλοσοφίας. Ό έξ 
'Αλεξανδρείας ΦΙΛΩΝ εlσήγαγε 
τό μυστικιστικόν πνεϋμα εlς την 
θεολογίαν τοϋ Έλληνίζοντος 
Ίουδαϊσμοϋ (τό όvευρίσκομεν 
κυρίως εlς τό Ταλμούδ, τό Ζο
χάρ καi τό Σεφέρ Γεζιράχ), ένώ 
ό ΠΛΩΤΙΝΟΣ έπεξεργασθεiς 
κατά μεγαλειώδη τρόπον τάς 
διδασκαλίας του ΣΑΚΚΑ διε
μόρφωσε την νέον Πλατωνικήν 
θεωρίαν. 
Ή θεωρία αϋτη - κατ· εlρω
νείαν 6χι όσυνήθη εlς ,ήν \στο
ρίαν τοϋ πνεύματος - έδη
μιουργήθη μέν διά νά όντιπα
λαίση τον Χριστιανισμόν (τον 
όγωνιζόμενον τότε προς διάδο
σιν) όλλά τελικά, κατέστη ή φι
λοσοφική πανοπλία της περί 
κόσμου καi βίου της Χριστιανι
κης θεωρίας τελικά δέ καi Ιδιαί
τατα εlς χείρας των ΤΡΙΩΝ Με
γίστων Φωστήρων ΙΕΡΑΡΧΏΝ 

καi τοϋ Ιεροϋ ΑΥΓΟΥΣΤΙr\JΟΥ. 
Παράλληλα ΚΛΗ Μ ΗΣ ό 'Αλε
ξανδρεύς καi ό ΩΡΙ ΓΕΝ ΗΣ συ 
νέβαλον ε!ς την διείσδυσιν τοι'j 
μυστικιστικοϋ πνεύματος εlς 
την Χριστιανικήν θεολογίαν 
όμοϋ μέ τά συγγράμματα ΔΙΟ
ΝΥΣΙΟΥ τοϋ 'Αρεοπαγίτου εlς 
βαθμόν ώστε ό Μυστικισμός 
νά καταστη κοινόν κτημα των 
'Εκκλησιών Άνατολης καi Δύ
σεως. 

Ύπό την Ιδίαν έπίδρασιν 
όνεπτύχθη ή μυστικιστική εύ
σέβεια T<λJV ΣJυφl τοϋ Ίσλαμι
σμοϋ, ή όποία ε�ρε την κλασι
κήν της έκφρασιν εlς τούς έξαί
ρετους ποιητάς της Σουφισηκης 
Περσίας. Τέλος, ό 'Εβραϊκός 
Μυστικισμός των Ραββίνων καi 
των Γνωστικών (των όκολου
θούντων τr1ν έκστατικήν θεώ
ρησιν τοϋ «Θρόνου τοϋ Θεοϋ» 
την άποκαλουμένην Merkabal1) 
καi ή μετέπειτα Χασσιδιμική 
μυστικιστική κίνησ!ς των 
'Εβραίων της Γερμανίας καi της 
Πολωνίας, συνδεδεμένη καi μέ 
τόν Μυστικισμόν της Ίσπανο
εβραϊκι7ς Καββαλά. καταλήγουν 
Εiς πνευματικός έξάρσεις καi 
μυστικιστικός πραγματώσεις, ο\ 
όποίαι έλάχιστα διαφέρουν των 
Χριστιανικών. Χαρακτηρισηκόν 
τυγχάνει τό άκόλουθο χασσιδ;
μικό άπόσπασμα: rr Ή δημιουρ

_


γία τοιJ ούραvοιJ καl τι7ς γής εί
ναι τό ξεδίπλωμα τοιJ ΚΑ ΤΙ άπό 
τό ΤΙΠΟΤΑ ι ε!vαι τό κατέβασμα 
τοιJ άvωτέρου στό κατώτερο. 
'Όμως οί αγ;οι πού άποχωρί-
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ζοvται άπό τό ΕΙΝΑΙ καί προ
σκολλώνται στό Θεό, τόv βλέ
πουν καί τόv συλλαμβάνουν κα
τά τήv ΜΗΘΕΙΑΝ Του, ώς vά 
είναι τό ΤΙΠΟΤΑ δπως ήταν 
πρό τής Δημιουργίας. 'Επιστρέ
φουν πίσω τό ΚΑ ΤΙ στό ΤΙΠΟ
ΤΑ καί τό θαυμαστότερο ε!vαι 
vά φέρης τό κατώτερο r,ρός τό 
άvώτερο/»191

. 

«Τίποτε δεν εΤνα, καταπλη
κηκώτερο της μεταξύ των συμ
φωνίας τών διδασκαλιών καi 
τών περιγραφών», άποφαίνεται 
ό Shopenhauer, «'Ινδοί, Χρ,
σηανοί, Μωαμεθανοί, 'Εβραίοι 
μυστικοί, ήσυχασταi καί άσκη
ταί, εΤvαι έτερογενείς εlς δλα 
μεταξύ των, όχι δμως καί εlς τό 
έσωτερ,κό νόημα καί πνεύμα 
τών διδασκαλιών των». 

Καί τό συμπέρασμα συμ
φωνεί με έκείνο τόόποίον εΤχεν 
ήδη έκφράσει κατά τους χρό
νους τών Πτολεμαίων ό ΑΜ

ΜΩΝ ΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ δταν έλεγε: 
((Ολα τά μυσταγωγικά καί φιλο
σοφικά συστήματα διατελούν 
έv άρμοvία πρός ι'iλληλα, καί δτι 
κοινή είναι ή πηγή τώ v δοξα
σιώ v». 

Δεν θά άναφερθώμεν εlς 
όνόματα έκ τών κυριωτέρων 
«μυστικών» της Χρισηανοσύ
νης. ΕΤναι κατά τό πλείστον 
γνωστά. 'Εκείνο δμως τό 
όποίον έπιβάλλεται νά σημειω
θη μετά λύπης, εΤναι δη ό Χρ,
στιανισμός, διαιρεθείς ώς πρός 
τάς θεολογικός άντιλήψεις, ένε-

χρόνψ πνευμαηκώς τεμαχισμέ
νος. Παρά ταύτα, εlς τά πεδfα 
εύτυχώς της εύλαβεfας, της πί
στεως, καi της ήθικης, ώς καi 
εlς έκείνα της μεταφυσικής, 
νέοι Ιδέαι καi συλλήψεις διε
μορφώθησαν με άποτέλεσμα 
την άναζήτησιν τρόπων σκέ
ψεως καi Ικανοποιήσεως καi 
έκτός της ύπό τών διαφόρων 
έκκλησιών καθωρισθεfσης 
γραμμής, καi έκτός τών συνε
χώς έξασθενουσών έκκλησια
σηκών καί μοναχικών όργανώ
σεωv. 

'Ήδη άπό τού 13ου αlώνος 

καi έντεύθεν, ol μυστικισταi 
Meister Eckhart, Johan Tau/er, 

Heinrich Suso, κ.ό. διανοίγουν 
τόν δρόμο, μέχρι καi τού Jan

Amos Komenskγ (άπέθανεν τό 
1670) ό όποίος καi έπρόβαλλε 
την δυνατότητα <ψυστικισηκης 
πραγματώσεως» πρός την θέαν 
τού παντός δι' ένός συτήματος 
πανσοφίας. Οϋτω, ύπό την δια
μορφωθείσαν νέον έξελικτικήν 
πορείαν ό Μυστικισμός έξηλθε 
όνανεωμένος έκτός τών κόλ
πων της καθαρώς θρησκευτι
κής σκέψεως, καί έμφανίζεται 
πλέον συνήθως ύπό χαρακτήρα 
φιλοσοφικού τρόπον ηνα συ
στήματος. 

Κορυφαίους έκπροσώπους 
του, κατά τούς νεώτερους χρό
νους, έχομε τόν ΜπαΓμε, τόν 
Σπινόζα, τόν ΓκαΓτε. τόν Ραϊvερ 
Μαρία Ρίλκε καί όλλους. Άκό-

φανίσθη δυστυχώς συν τ½) μη καί όνθρωπο, όγνωστικοί, 
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όλλό μέ nνευμα όνεπτυγμένον, 
έλεύθερο και έρευνητικό, καi 
μέ όγνή διάθεση, στρέφουν 
τήν προσοχήν και τήν καρδιά 
των ηρός ΙJiαν όνωτέραν σκέ

ψιν, καi iΞνο βαθύτερον τρόπον 
ζωης, έγγύτερο πρός τός μυστι
κός καi μυστικιστικός όντιλή
ψεις. Ειναι δέ βέβαιον οτι τό 
φαινόμενον ώς σύνολον δέv !'.
χει έξαντλήσει τήv δύναμιν του, 
κοi οτι θό συvεχίζη νό ύηερνι
κό τός κρίσεις τός όποίας διέρ
χεται ή όvθρωηότης, διότι τό 
ώραιον, το καλόν, τό ύψηλόν, 

καi τό άληθές, κοτωρθώνουν 
πάντοτε vό έπιζουv, ol δέ πvευ
ματικαi όξίαι μεταλαμπαδεύον
ται όνοηόφευκτα έκ της μιας 
γενεάς εlς τήv όλληv. 

Έξ όλλου κατά τήv όvελι
κτικήv έν γένει ηορείαv της όν
θρωηότητος, ol μέ όvεητυγμέ
vηv συvείδησιv και vηφάλιον 
έρευνητικόv πvευμα στοχοζό
μεvοι όvθρωποι, δέv παύουν 

διό της ένδελεχους μελέτης καi 
όόκνου προσπαθείας, όρμώμε
νοι όπό ψυχικήν ώθησιv, νό 
στρέφονται nρός τήv όνεύρεσιv 
του έσωτέρου έουτου των, κοi 
δι' αύτου πρός τήν όνακόλυψιν 
της ότροπου πρός τό θείον. 

Δύο δέ δρόμοι όγουv πρός 
τόν ώς όvω σκοπόν: ό ΑΠΟΛ

ΛΩΝΙΟΣ καi ό ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΣ.

Ό πρώτος ειvοι ό δρόμος της 
Γνώσεως, ό δεύτερος ό θεουρ
γικός η Μυστικιστικός. Ή μία 
όδός ειναι ή της ΣΟΦΙΑΣ, ή όλ
λη ή της ΑΓΑίΊΗΣ. 

'Αμφότεροι όντεπροσωπείJ
θησαv εlς τό όρχοία Μυστήριο 
όλοκλήρου του κόσμου, και όμ
φότεροι όπαvτώvται εlς τό σύγ
χρονα έσωτερικό συστήματα, 
καi δέν πρέπει (νομίζω) vn 
θεωρουvται ώς όνεξόρτητοι όλ
λήλων όλλ' όπλώς ώς δύο κα
τευθύνουσες παράλληλοι πρός 
τόν αύτόν σκοπόν κατατείνου
σαι. 

111 « Αποκρυφισμός καί Μυστ1κ1σμός» Κ Μ ΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ σελ 1 Ο 
12) Christian Mysticism. Loπrloπ 1921
13) «Πλατωνική Μύησις καί Τεκτονισμός:> Κ. ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗ (Τεκτ. Δελτ. Τεϋχος 80

οελ 218)
(4) εwτ. Έγκυκλοπ. Λεξικόν (Κ. ΛΟΥΒΑΡΙ Μυστικισμός)
(5) ι<'Ο Νεοπλcιτον1σμός κcιί ό Πλωτίνος» Λ. ΠΑΣΧΑΛΗ ('Ιλισός Τεϋχος 69 - 70

σελ. 120)
16) «Mysticism, a study in the Nature ancl Development of Man·s opitίtuίJI Con

sciousness» Ε. UNDERHILL ( σελ. 499-500)
(7) Άλriθειcι. μιά ψυχή καί μόνη, είμαστε έγώ καί έσύ· Κcιί φανερά η κρυφά σέ

Σένα έγώ η σ· έμένcι Έσύ. Νά r1 έννοια r1 βcιθειά της 1:νwσης μου ΓΙΟύ ε1σαι
Έσύ. όφοϋ πιά άνάμεσά μας δέν ύπάρχει έγώ οϋτε Έσύ» ΤΖΕΛΑΛΕΔΔΙΝ ΕΛ
ΡΟΥΜ. (Μετάφρ. Γ. Πατριαρχέcι)

i8) <<'0 Νεοπλατωνισμός καί ό Πλωτίνος» Λ. ΠΑΣΧΑΛΗ ΙΊλ1σός. Τευχ 69-1970) 
19) «Ekstatische Konfessionen» BUCHER Jena 1909 σελ. 222 ίόπό τό Δοκι

μI0 τοϋ Ε.Ν. ΠΛΑΤΗ) 
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Ν 729 Άλλ' οϋ πως δμα πάντα δυνήσεαι αύτός έλέσθαι· 
όλλψ μεν γόρ έδωκε θεός πολεμήια έργσ 
όλλψ δ' όρχηστύν, έτέρψ κίθαριν και όοιδήν· 
αλλψ δ' έν στήθεσσι τιθεϊ νόον εύρύοπα Ζεύς 
έσθλόν, rοϋ δε τε πολλοί έπαυρίσκοντ· όνθρωποι, 
και τε πολέας έσάωσε, μάλιστα δε καύτός όνέγνω. 

- 166 Βη δ' ϊμεν ές θάλαμον, τόν οί φίλος υ1ός έτευξεν,
'Ήφαιστος, πυκινός δε θύρας σταθμοϊσιν έπηρσε 
κληϊδι κρυπτο· την δ' ού θεός όλλος άνψγεν. 
Ένθ' η γ' είσελθοϋσα θύρας έπέθηκε φαεινός. 

- 170 Άμβροσίr:� μεν πρώτον απο χροός ίμερόεντος
λύματα πάντα κάθηρεν, άλείψατο δε λίπ' έλαίω, 
άμβροσίψ έδανψ, τό ρό οί τεθυωμένον ηεν· 
τοϋ και κινυμένοιο Διός κατά χαλκοβατες δώ 
έμπης ές γαϊάν τε και ούρανόν ί'κετ' άυτμή. 
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Μετάφραση 
(Ίάκ. Πολυλάς, Άλέξ. Πάλλης, Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής) 

Ίάκ. Πολυλδς: 
Άλλ' ομως δέν θά δυνηθ�ς όμού νά το xr:iς ολα
είς ενον έδωκε ό θεός τά έργο τού rτολέμου, 
σ· cιλλον τραγούδι, φόρμιγγα, καi τόν χορόν είς cιλλον. 
σ· cιλλου τά στήθη θέτει νοιJν ό βροντητής Κρονίδης 
ώρα'iον, καί cινθρωποι rτολλοi κε'iθεν ώφέλειαν έχουν, 
σώζει λαούς καi τό καλό τό αlσθάνετοι ούτός πρώτος. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Μά ενος έσιJ, μαζί δέ γίνεται τiς χάρες να χεις bλες. 
Στόν εναν ό θεός έχάρισε παλικαριά rτερίσuιcι, 
κιθάρα κοi φωνr1 στό δεύτερο, χορό στον cιλλο δίνει, 
καi πιΊλε σ· cιλλον ό βροντόλαλος ό Δίας φυτεύει γνώμη 
σωοτιi, κcιi πλί'Ίθος κόσμος βρίσκεται μαζί του κερδεμιcνος 
πολλούς γλιτώνει, ομως καλύτερα τi κάνει αύτός τό ξέρει. 

Άλέξ. Πάλλης: 
Kai στον όντα νά πάει κινάει πού ό "Ηφαιστος ό γιός της 
της έφτιασε μέ τεριαστά στους παραστάτες φύλλα 
κι· όγνωρο κληστρο· όφτό θεός κανείς δέ τ6ξερ· όλλος. 
Kai μπήκε μέσα κι· έκλεισε τ· όχτιδοβόλα φύλλα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί Κακριδης: 
Κινάει λοιπόν στό γυνοικίτη της, χτισμένο όπό τό γιό της 

τόν 'Ήφαιστο. πού πόρτες στέριωσε γερές στους παραστάτες 

μέ μάνταλο κρυφό, πού άθάνατος κανείς δέν όνοιγε όλλος. 
Κι ώς μπηκε έκε'i, διπλωμαντάλωσε τiς στραφταλοϋσες πόρτες 

Άλέξ. Πάλλης: 
Kai πρώτα όχ τό λαχταριστό κορμί της κάθε ρϋπο 
βγάζει μ· άθάνατο νερό, καi τρίβεται μέ λάδι, 
πουχε ΙΞνα σπάνιο όθάνατο μυρουδικά γιομοτο, 
λάδι π· άπ' τόν καλόστρωτο κι· αν τό κουνος τού Δία 

τόν πύργο, πάλε ή μυρουδιά γης κι· ούρανό ποτίζει 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης 
Τό ποθητό κορμί μέ όθάνατο νερό ξεπλένει πρώτα, 

νά φύγει ή λέρα, διπλοπάλαμα μετά μέ λάδι όλείφτη, 

εύωδιαστό. θεϊκό. πανέμνοστο· νά τό κουνούσες μόνο 
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- 175 Τψ ρ· η γε χρόα καλόν άλειψαμένη, Ιδε χαίτας
πεξαμένη, χερσ] πλοκάμους έπλεξε φαεινούς, 
καλους άμβροσίους έκ κράατος άθανάτοιο. 

1984 

Άμφi δ' όρ' άμβρόσιον έανόν εσαθ', δν ο! Άθήνη 
έξυσ· άσκήσασα, τίθει δ' ένi δαίδαλο πολλά· 
χρυσείr:�ς δ' ένετrjσι κατά στήθος περονάτο. 

- 1 81 Ζώσατο δε ζώνην έκατόν θυσάνοις άραρυίαν,
έν δ' όρα ερματα ηκεν έυτρήτοισι λοβοίσι, 
τρίγληνα μορόεντα· χάρις δ' άπελάμπετο πολλή. 
Κρηδέμνω δ' έφύπερθε καλύψατο δία θεάων 
καλψ νηγατέψ λαμπρόν δ' ην ήέλιος ως

ποσσi δ' ύπό λιπαροϊσιν έδήσατο καλό πέδιλα. 

- 208 Εί κείνω y· έπέεσσι παραιπεπιθοϋσα φίλον κήρ

είς εύνήν άνέσσιμι όμωθηναι φιλότητι, 
αίεi κέ σφι φίλη τε καi αίδοίη καλεοίμην. 
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στου Δία μπροστά τό χαλκοκότωφλο, τό όρχοντικό rταλότι,
γή κι ούρανό μεμιάς θά γέμιζε με τή μοσκοβολιό του.

Άλέξ. Πάλλης: 

Μ · αύτό έτριψε τ· όφρδτο της κορμί, καi με τά χέρια 
χτενίζει τά rτυκνόσγουρα και rτλέχνει τά πλεξούδια, 
πλούσια πλεξούδια όπ' όμορφο θεοτικό κεφόλι. 
Και θάμα φόρεσε σκουτί πού ή Άθηνδ της τδχε 
ψιλοδουλέψει καi πολλά τουχε βαλμένα ξόμπλια· 
και με χρυσες τό κούμπωσε στά στήθια όμπρός καρφίτσες 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Μ · αύτό τό πάγκαλό της όλειψε κορμί, μετά έχτενίστη, 
κι έπειτα πλέκει με τά χέρια της στραφταλιστες πλεξοϋδες, 
θεϊκές, πανώριες, όπ' τ· όθάνατο νά κρέμουνται κεφάλι. 
Θεϊκό μαντι κατόπι έφόρεσε, πού'χε ή 'Αθηνά φασμένο 
δουλεύοντάς το γιά χατίρι της με περισσά κεντίδια, 
καi με χρυσά στό στήθος στέριωνε ψηλά θηλυκωτήρια. 

Άλέξ. Πάλλης: 
'Έπειτα τρίπετρα φοράει στ· όφτιά της σκουλαρίκια 
ροδόχρωμα, π· όπ' την πολλή λαμποκοποϋσαν χάρη. 
Κι' έβαλε ή σεβαστή θεά στην κεφαλή της γύρω 
δεσιά καινούργια - καi λεφκή έτσι εiταν λες σάν ηλιος -
κι ώρια σαντάλια όπέ έδεσε στά λιμπιστά της πόδια. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Τή ζώνη πού εκατό τή στόλιζαν φοϋντες τρογύρα έζώστη, 
καi σκουλαρίκια πέρασε έπειτα στά τρυπημένα όφτιά της, 
τρίπετρα, μόρικα, πού ή χάρη τους στραφτάλιζε περίσσια. 
Φοράει κεφαλοπάνι ή όρχόντισσα θεά όπό πάνω όκόμα, 
όφόρετο, πανώριο, κάτασπρο, καθώς τοϋ γήλιου ή λάμψη, 
και μέ σαντάλια πόδεσε όμορφα τ· όστραφτερό της πόδια. 

Άλέξ. Πάλλης: 
"Αν την καρδιά τούς πείσω έγώ με δυό καλά λογάκια 
και φιλιωμένοι άγκαλιαστοϋν σάν πριν σ· όγάπης στρώμα, 
πάντα άκριβή τους θά μέ λεν και λατρεφτή θά μ' έχουν. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 

31 

"Αν τώρα κάνω μέ τά λόγια μου και ποϋν v· άλλάξουν γνώμη, 
v· άνέβουν πάλε στό κλινάρι τους κι έρωτικά νά σμίξουν, 
σ· άγάπη λέω θά μ· έχουν πάντα τους και σέ τιμή κι ο! δυό τους. 
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- 233 'Ύπνε, όναξ πάντων τε θεών πάντων τ· άνθρώπων,
ήμεν δη ποτ· έμόν έπος έκλυες, ήδ' έτι καί νϋν 
πείθευ · έγώ δε κέ τοι ίδέω χάριν ηματα πάντα. 
Κοίμησόν μοι Ζηνός ύπ' όφρύσιν όσσε φαεινώ, 
αύτίκ' έπεi κεν έγώ παραλέξομαι έν φιλότητι. 

- 292 'Ήρη δε κραιπνώς προσεβήσετο Γάργαρον όκρον
'Ίδης ύψηλης ϊδε δε νεφεληγερέτα Ζεύς. 
Ώς δ' ϊδεν, ως μιν έρως πυκινός φρένας άμφεκάλυ

ψεν 
οiον δτε πρώτόν περ έμισγέσθην φιλότητι, 
είς εύνην φοιτώντε, φίλους λήθοντε τοκηας. 

- � 13 'Ήρη, κεϊσε μεν εστι και υστερον όρμηθηναι,
νώι δ' όγ' έν φιλότητι τραπείομεν εύνηθέντε-
ού γόρ πώ ποτε μ· ώδε θεάς έρος ούδε γυναικός 
θυμόν ένi στήθεσσι περιπροχυθείς έδάμασσεν, 
ώς σέο νϋν εραμαι καί με γλυκύς ϊμερος αίρεί. 



1984 ΑΘΑΝΑΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ 

Ίάκ. Πολυλάς: 
Ώ Ύπνε, κύριε τών θεών και τών όνθρώπων δλων, 
ώς και άλλη μ· άκουσες φορά καi τώρα εlσάκουσέ με
και στον αίώv· όμέτρητην θά σού γνωρίζω χάριν, 
τό λαμπρό μάτια τού Διός, ω Ύπνε, κοίμησέ μου, 
όφού έγώ πρώτα έρωτικό πλαγιάσω στο πλευρό του. 

Άλέξ. Πάλλης: 
Ύπνε μου, όφέντη τών θεών και τών θνητών όφέντη 
κι· άλλοτε έσύ τό λόγο μου -,-ον άκουσες, καi τώρα 
μή μ' όρνηθεϊς, και πάντα έγώ θό σού γνωρίζω χάρη. 
Τώρα όφτό θέλω, κοίμισε τό μάτια τ· όχτιδένια 
τού Δία, έφτύς πού σ· όγκαλιό κρυφοσφιχτούμε όγόπης. 

Ίάκ. Πολυλάς: 
Κ · ή 'Ήρα έπάτησε γοργό μίαν κορφήν της 'Ίδης 
Τον Γάργαρον, κ· εύθύς ό Ζεύς την εiδ" ό βροντοφόρος. 
Τήν ειδε και δλην τήν ψυχήν τού συνεπηρε ό πόθος, 
ώσάν έκεϊνον τον καιρόν πού έχάρηκαν στην κλίνην 
τό πρώτο νλυκοαγκάλιασμα, κρυφ· όπό τούς γονεϊς των. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Κι ή 'Ήρα κινάει και φτάνει γρήγορα στης όψηλης της 'Ίδας 
τό Γάργαρο· κι ό Δίας την ξέκρινεν ό νεφελοστοιβάχτης 
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Κι οπως την εiδε, ό πόθος τού"ζωσε μεμιάς βαθιά τό σπλάχνα, 
τρανός, σόν τότε πού πρωτόσμιξαν και στο κλινάρι όπάνω 
συχνά φιλί κι άγκάλη έχαίρουνταν κρυφά όπ· τούς γονιούς τους. 

Άλεξ. Πάλλης: 
'Ήρα, γιό κει ειναι κι· έπειτα καιρός νό μού μισέψεις, 
μόν έλα έμεις τον έρωτα μιό στάλα vό χαρούμε, 
τi ώς τώρα πόθος γυναικός η και θεάς ποτές μου 
στό στήθια δέ μού χύθηκε, δέ μ· άγγιξε τό σπλάχνα, 
οσο σέ θέλω και γλυκός τώρα μέ φλέγει πόθος. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
'Ήρα, γιό πέρα έκεϊ κι όργότερα μπορεις νά ξεκινήσεις 
μόv· έλα τώρα vό πλαγιάσουμε, τον πόθο νά χαρούμε. 
Ποτέ θνητης γυναίκας έρωτας γιό καi θεός ώς τώρα 
τόσο στό στήθη μου δέ φούντωσε νά πνίξει τήν καρδιά μου 

σόν οσο πόθο κι δσον έρωτα γιό σένα νιώθω τώρα. 
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- 394 Οϋτε θαλάσσης κύμα τόσον βο9 ποτi χέρσον,
ποντόθεν όρνύμενον πνοιd Βορέω άλεγεινd· 
οϋτε πυρός τόσσος γε πέλει βρόμας αίθομένοιο 
οϋρεος έν βήσσr:�ς, δτε τ' ώρετο καιέμεν ϋλην· 
οϋτ' άνεμος τόσσον γε περi δρυσiν ύψικόμοισιν 
ήπύει, δς τε μάλιστα μέγα βρέμεται χαλεπαίνων, 
δσση όρο Τρώων καi 'Αχαιών έπλετο φωνη 
δεινόν άυσάντων, δτ' έπ' άλλήλοισιν όρουσαν. 

Ο 128 Μαινόμενε, φρένας ήλέ, διέφθορας. 'Η νύ τοι αϋτως 
οϋατ' άκουέμεν έστί, νύος δ' άπόλωλε καi αίδώς. 
Ούκ άίεις, δ τέ φησι θεά λευκώλενος "Η ρη, 
η δη νυν πάρ Ζηνός 'Ολυμπίου είλήλουθεν; 

Π 7 Τίπτε δεδάκρυσαι, Πατρόκλεις, ήύτε κούρη 
νηπίη, ηθ' αμα μητρi θέουσ' άνελέσθαι άνώγει, 
είανοΟ όπτομένη, καi τ' έσσυμένην κατερύκει, 
δακρυόεσσα δέ μιν ποτιδέρκεται, όφρ' άνέληται· 
τd ϊκελος, Πάτροκλε, τέρεν κατά δάκρυον εϊβεις. 



1984 ΑΘΑΝΑΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ 

Ίάκ. Πολυλάς: 
Τόσο στους βράχους δεν βο9 τό κύμα της θαλάσσης 
πού άπό τό πέλαγ· ό Βορηάς φυσομανώντας σπρώχνει· 
τόσος δεν εiναι της φωτιάς ό κρότος εlς τό δάσος 
τού δρους δταν όρχισε καi δλα τό δένδρα καίει· 
ούδε στό φουντωτό δρυό τόσος ό βρόντος εiναι 
τού άνέμου πού βο9 πολύ· χειρότερ· άπό έκεϊνα, 
δση έσηκώθηκε βοή τών 'Αχαιών καi Τρώων 
την ώραν πού άλαλάζοντας νό συγκρουσθούν ώρμησαν. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
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Τόσο δέ βόγγει ούδε της θάλασσας τό κύμα άπό στην ξέρα, 
βαθιά άπ' τό πέλαο πού τό σήκωσε βοριάς δριμύς φυσώντας 
μηδέ ή φωτιά, πού ξάφνου έκόρωσε σε όρος άπάνω, τόσο 
τριζομανάει στό λόγγο, ώς ρίχτηκε πολλά νό κnψει δέντρα· 
τόσο δέ σκούζει μήτε κι ό όνεμος σε δρύς ψηλούς φυσώντας, 
τότε πού με δλη του τή δύναμη μανιάζοντας μουγκρίζει, 
δσην ο1 Τρώες κι ο! Άργίτες έβγαλαν φωνή, καθώς χιμούσαν 
ό έΞνας στόν αλλο άπάνω σκούζοντας μέ χουγιαχτό μεγάλα. 

Άλέξ. Πάλλης: 
Βλάκα σκαρτάδο, σοϋστριψε ι Λοιπόν τ· άφτιό τού κάκου 
ταχεις ν· άκούς, γιατi έχασες κάθε ντροπής καi γνώση. 
Μό δεν άκούς τi εΤπε ή θεά, ή κρουσταλλόκορφη 'Ήρα, 
πού τώρα μόλις έφτασε ατόν 'Έλυμπο άπ' τού Δία; 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Ξεφρενιασμένε έσύ, θεότρελε, χαμένος πάςΙ Τού κάκου 
τά'χεις τ· άφτιό κι άκούς. Δέ σού'μεινε ντροπή καi νούς καθόλου. 
Ή κρουσταλλόχερη δεν άκουσες τό τi μάς εiπεν 'Ήρα, 
πού τόν 'Ολύμπιο Δία παράτησε πρiν λίγην ώρα κι ηρθε; 

Ίάκ. Πολυλάς: 
Κοράσι όμοιάζεις τρυφερό πού όπίσω άπ' τή·✓ μητέρα 
τρέχει καi την παρακολεϊ στόν κόρφο νό τό πάρr;�, 
καi άπ' την ποδιά της την κρατεϊ, πού βιαστικό πηγαίνει, 
και ως νό τό πάρr;� την κυπ9 μέ μάτια δακρυσμένο· 
ομοίως, Πάτροκλε, θερμό κοi σύ τό δάκρυο χύνεις. 

Άλέξ. Πάλλης: 
Ti κλαϊς σόν κόρη, Πάτροκλε, μικρουλα πού της μάνvας 
ζητάει, μαζί της τρέχοντος, στό χέρια νό την πάρει, 
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Π 233 Ζεϋ όνα, Δωδωναίε, Πελασγικέ, τηλόθι ναίων, 
Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου· άμφ1 δε Σελλοί 
σοι ναίουσ' ύποφηται άνιπτόποδες χαμαιεϋναι. 

Π 297 Ώς δ' οτ· άφ' ύψηλης κορυφης όρεος μεγάλοιο 
κινήσι:� πυκινην νεφέλην στεροπηγερέτα Ζεύς, 
εκ τ· έφανεν πάσαι σκοπιαi καi πρώονες άκροι 
καi νάπαι, ούρανόθεν δ' άρ' ύπερράγη όσπετος αί

θήρ, 
ως Δαναοί νηών μεν άπωσάμενοι δήιον πϋρ 
τυτθόν άνέπνευσαν, πολέμου δ' ού γίγνετ· έρωή. 

η 482 'Ήριπε δ', ώς οτε τις δρϋς ηριπεν η άχερωίς, 
ήέ πίτυς βλωθρή, τήντ· οϋρεσι τέκτονες άνδρες 
έξέταμον πελέκεσσι νεήκεσι νήιον είναι· 

Π 630 Έν γάρ χερσί τέλος πολέμου, έπέων δ' ένί βουλr} 
τ� οϋτι χρη μϋθον όφέλλειν, άλλά μάχεσθαι. 



1984 ΑΘΑΝΑΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ 

καi την τραβά ένώ βιάζεται, κι' ώς πού vάv τή σηκώσε, 

τή βλέπει πάντα όλόδακρη πιασμένη άπ' την ποδιά της; 

'Έτσι τά δάκρυο, Πάτροκλε, σάν κοπελουδι χύνεις. 

Ίάκ. Πολυλάς: 

Δίο, θεέ Πελασγικέ, προστάτη στην Δωδώνην 

πέρα τήν κακοχείμωνην, οπου άπό σέ προσφέρουν 
ol όλουτο:, χαμόκοιτοι Σελλοί ρήματα θείο. 

Ν. Καζαντζάκης·- Ί. Κακριδής 

Δίο της Δωδώνης, πρωτοκύβερνε, πελασγικέ, πού μένεις 

μακριά, την παγερή άφεvτεύοντας Δωδώνη, καi τρογύρα 

χαμοκοιτάμενοι, άνιφτόποδοι, ζουν ol Σελλοί, ol δικοί σου 
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προφήτες. 

Ίάκ. Πολυλάς: 

Kai ώς οταν σύγνεφο χοντρό σκεπάζ,:� μέγα όρος, 

αν τό σηκώσ · ,� δύvομι<, του άστραποβόλου Δία. 

φαίνεται κάθε κορυφή, κάθ' όκρη. κάθε πλάγι, 

κ · έσχίσθη άπό τόν ούρανόν άπέραντος ό αlθέρας 
έτσι άφου διώξαν οί Άχαιοί τό πυρ άπ' τά καράβια, 

άvάπvευσαν, αν καi ποσώς δεν έπαυσεν ή μάχη. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Άπό βουνου μεγάλου κάποτε ψιλή κορφή πώς σπρώχνει 
ό Δίας ό όστραπορίχτης σύγνεφο πυκνό καi φεύ\ Ει άλάργο. 

καί γύρα ol βίγλες ολες φαίνουνται, τ' άκρόκορφα, ol λαγκάδες, 
κι όπό τό ούράνια κάτω όπέραντος όνοίγει ξάφνου ό αlθέρας: 

δμοια κι οί Άργίτες, όπό τ· όρμεvο τήν όγρια φλόγα ώς διώξαν, 

μιό στάλα όνάσαναν, μό ό πόλεμος δε σκόλαζε καθόλου. 

Ίάκ. Πολυλάς: 

Κ · έπεσε οπως πέφτει δρυς η λεύκα η φουντωμένος 

ύψηλός πευκος, πώκοψαv τεχνίτες είς τό ορη· 

με όξίvες vεοτρόχιστες, μ' αύτό νά στήσουν πλοίον. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 

Κι αύτός σωριάστη, οπως σωριάζεται γιό δρυς γιό λεύκα χάμω 

γιά πευκο τρισμεγάλο. πού'κοψα'ν πά στό βουνά ol μαστόροι 

μέ τό vιοτρόχιστο τσεκούρια τους, καρένα νά τό κάνουν. 

Ίάκ. Πολυλάς: 
'Αξίζει ό λόγος στην βουλήν. ατόν πόλεμον τό χέρι. 

'Όθεν έμπρός στόν πόλεμον καi ας μή πολυλογουμε. 
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Ρ 53 Oiov δε τρέφει έρνος άνηρ έριθηλες έλαίης 
χώρψ έν οίοπόλψ, δθ' δλις άναβέβρυχεν ϋδωρ, 
καλόν, τηλεθάον· τό δε τε πνοιαi δονέουσιν 
παντοίων άνέμων, καi τε βρύει όνθεϊ λευκώ· 
έλθών δ · έξαπίνης άνεμος συν λαίλαπι πολλή 
βόθρου τ· έξέστρεψε καi έξετάνυσσ· έπi γαίr:�· 

Ρ 446 Ού μεν γόρ τi που εστιν όιζυρώτερον άνδρός 
πάντων, δσσα τε γαίαν έπι πνείει τε καi �ρπει. 

Ρ 569 Έν δε βίην ώμοισι καi έν γούνεσσιν έθηκεν, 
καi οί μυίης θάρσος ένi στήθεσσιν ένηκεν, 
ητε καi έργομένη μάλα περ χροός άνδρομέοιο 
iσχανά9 δακέειν, λαρόν τε οί αiμ' άνθρώπου. 



1984 ΑΘΑΝΑΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Τά λόγια κυβερνούν στη σύναξη, στον πόλεμο τά μπράτσα· 
Τά λόγια τό λοιπόν παράτησε καi πιάσε τό κοντάρι! 

Άλέξ. Πάλλης: 
Πώς νιό φυντάνι θρέφει έλιάς ό χωριανός σέ θέση 
άκρότοπη - δπου γάργαρα νερά όπ' τή γη όναβρύζουν -
πανώριο δροσοστόλιστο, κι· όγέρια τό χαϊδέβουν 
κάθε λογής, καi μέ πυκνά λουλούδια χρυσανθlζει, 
μά όξαφνα σφίγγει ό όνεμος, κι· όρμώντας τ· όγριοκαίρι 
έξω άπ' τη γούβα τό πετάει καi χάμου τό πλαγιάζει. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Πώς όνασταίνει μ· έγνοια όλόδροσο φιντάνι έλιr.ι ό ξωμάχος 
σέ τόπο όπόμερο, πού γύρα του νερά βρυσίζουν πλήθια, 
πανώριο, τρυφερό, κι ol όγέρηδες κάθε λογής φυσώντας 
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τό όκρολυγούν, καi στέκει κάτασπρο μέσα στόν πλήθιο όνθό του 
δμως όγέρας ξάφνου όσκώνεται καi δυνατό δρολάπι 

κι όπό τό λάκκο του όνασπώντας το στό χώμα τό ξαπλώνει. 

Ίάκ. Πολυλάς: 
Διότι θλιβερώτερο τού όνθρώπου δέν ύπάρχει, 
κανέν' όπ' δσα έκεϊ στην γην κινούνται καi όναπνέουν. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Πλάσμα κανένα όπό τόν όνθρωπο πιό δύστυχο δέν εΤναι 
όλλο στη γής, όπ' δσα πάνω της σαλεύουν κι όνασαίνουν. 

Ίάκ. Πολυλάς: 
Kai όρμην πολλην τού έβαλε στά γόνατα, στους ώμους, 
καi μέσα τόν έγέμισε μέ πείσμα ώς έχ' ή μύγα, 
πού δσο την διώχνουν στό κορμί τό όνθρώπινο κολλάει 
νά τό δαγκάνη καi πολύ τό αίμ' όγαπά τού όνθρώπου. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Kai δύναμη στους ώμους του έβαλε, στά γόνατά του κάτω, 
καi σφήνωσε βαθιά στά στήθια του της μύγας τό γινάτι, 
πού δσο τη διώχνεις, τόσα ρίχνεται μέ πόθο στό κορμί σου 
νά στό δαγκάσει, τi γλυκόπιοτο γι· αύτην τού όνθρώπου τό αίμα. 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Τόμος Α' 

·Από την Προϊστορ(α

μέχρι την ·Αναγέννηση 

Τόμος 8' 

·Από την ·Αναγέννηση

ως τους σημερινούς

Α' Τόμος δρχ. 250 

Β' Τόμος )) 200 

1984 
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 

Γό πρώτο άμάρτημα του ανθρώπου 

Προλεγόμενα 

Ή πνευματική έπικοινωvίο 
όποΤελε'i θεμελιώδη όνθρώπινη 
πράξη γιατί έντάσσει τό ότομο 
στην όλότητο. Γιατί κάνει τό μι
κρό έγώ κρίκο της μεγάληc, 
άλυσσίδας τών σκεπτομένων 
όνθρώπων. 

Ό αvθρωπος, όρθιος μπο
ροστά στά ρεύματα της ζωής 
άγωνιό, όγωνίζεται. Εiναι τό 
μαρμαρένιο όλωνι δπου ό Διγε
νής παλεύει μέ τόν Χάρο Εiναι 
ταυτόχρονο ή παλαίστρα καί τό 
γέρας της νίκης. Ή ζωή τοπο
θετει τόν αvθρωπο σ· tva 
βάθρο, δπου βρίσκεται όντικρυ
στά ό αvθρωπος καί ή σφίγγα 
(ή όληθινή έπιστήμη τοu κο
σμου αύτού). Τραγική ή θέση 
του. Πρέπει νά λύση τό μυστr, 
ριο γιά vά ζήση καί νά έλευθε
ρώση τή γενεά του. Γι' αύτο 
κάθε όνθρώπινη έπικοινωνίο 
εiναι μιά «όκτίς όελίου» πού 
διασχίζει τά σκότη καί όπελευ
θερώνει τό πνεύμα όπό τά δε
σμά τής ϋλης. 

Είσαγωγή 

Τό προπατορικό άμnρτημα 
εΊvοι όπό τά πιό σοβαρά καί πιό 

δύσκολα προβλήματα της όπο
κρύφου γνώσεως. ΟΙ Θρη
σκειες καί ol Μυθολογίες τό 
όναφέρουν, όλλά πάντοτε κα
λυμμένο μέ μυστικά πέπλα καί 
διανθισμένο μέ όλληγορίες και 
παραβολικές εlκόνες. Τό προπα
τορικό άμάρτημα μός βάζει 
στην καρδιά της όλληγορίας 
τών μυστηρίων καί στην πηγή 
της γνώσεως τού καλού και τού 
κακού. Μός δίνει δηλ. τήν κλεί
δα της όρχαίας σοφίας και τού 
ποιήματος αύτού πού λέγεται 
κόσμος. 

Γιά νά δρέψης καρπούς σ 
tva τέτοιο όγρό. χρειάζεται νά 
φορτωθης μέ χρόνια δουλειάς, 
πείρας, γνώσεων και φρονιμά
δας. Και βέβαια δταν τό πετύ
χεις μιλάς τέτοια γλώσσα πού 
ol αλλοι δέν τήν καταλαβαί
νουν. Γι' αύτό και ol όπόκρυφες 
γνώσεις δέν έγιναν ποτέ κτήμα 
τού πολλού κόσμου - ϊσως ή 
Θεία Πρόνοια νά τό θέλησε 
έτσι - όλλά παρέμειναν πνευ
ματικό κληροδότημα μιός μι
κρής έκλεκτης όμηγύρεως όν
θρώπων. Φυσικά, σκαλίζοντας 
tva τόσο βαθύ καί δύσκολο 
θέμα - έγώ πιστεύω δτι δποιος 
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νοιώσει τό άμάρτημα τών προ
πατόρων έχει όνασηκώσει λίγο 
τό πέπλο της 'Ί σιδος - όπαιτεί
ται σύνεση. 

Βέβαια μή νομισθη, πρός 
Θεού, δτι έγώ έλυσα τό θέμα � 
πίστεψα δτι τό έλυσα. 

'Απλώς όσχολήθηκα, προ
βληματίστηκα καi τόν προβλη
ματισμό μεταφέρω έδώ. ΟΙ 
σκέψεις καi ol ύποθέσεις εΤναι 
όνθρώπινες, έπομένως ότελείς. 
Δεν εΤναι όποτέλεσμα κάποιας 
Ιδιαίτερης Ικανότητας άφομοιώ
σεως, όλλό κυρίως ό καρπός 
της λαχτάρας γιό μάθηση. 'Ίσως 
μάλιστα ή άλήθεια τελικό νό εΤ
ναι πιό άπλή άπ' δ,τι τό πολύ
πλοκο μυαλό μας ύποθέτει. 

Ή γέννηση τού κακού 

"Αν ψάξη κανεiς δλους τούς 
μύθους πού σχετίζονται με τή 
γέννηση τού κακού (Άδάμ -
Προμηθεύς - Πανδώρα - Ψυχή 
κ.λπ.) διαπιστώνει μιό τριαδική 
γνώση: 
α. ΛΑΘΟΣ - άμάρτημα τού πα
ρελθόντος. 
β. ΣΥΝΕΠΕΙΑ - κατάπτωση τού 
παρόντος 
γ. ΕΛΠΙΔΑ - μελλοντικής όπο
καταστάσεως. 

Ποιό εΤναι λοιπόν αύτό τό 
κρίμα, ένός μόνου άνθρώπου, 
δπως συνήθως άναφέρεται, τού 
όποίου ol συνέπειες φθάνουν 
στους πιό μακρινούς άπογόνους 
τού άμαρτήσαντος καi στιγματί
ζουν τό μέτωπό τους άπό γε-

νεό σε γενεά tως στου ό λόγος 
τού θεού θό ένσαρκωθη σ· αύ
τή τήν ϋλη καi με τό προσωπι
κό του μαρτύριο θό έξαγοράση 
τό άμάρτημα τού χωμάτινου 
Άδόμ καi θό κάνη τόν άνθρω
πο άθάνατο; 

ΕΤναι λογικό νό ύποφέρη ή 
άνθρωπότητα γιό τό σφάλμα 
ένός άνθρώπου, κι αύτό έν 
όνόματι ένός Θεού δίκαιου καi 
Πανάγαθου; Εiναι δυνατόν νό 
φανταζόμαστε τό Θεό έκδικητι
κό, αύτόν τό Θεό πού τόν θεω
ρού με σύμβολο τού μεγαλείου, 
της δικαιοσύνης καi τού άγα
θού; 

Ti κρύβεται λοιπόν κάτω 
άπό τό μυστήριο αύτό τού κα
κού καi της πτώσεως τού άν
θρώπου, πού άναφέρεται σε δ
λες τiς κοσμογονίες με διάφο
ρους μύθους; 

Ti εΤναι λοιπόν τό άμάρτη
μα τών προπατόρων; 

Ό Άδαμικός μύθος 

"Ας σταθούμε στό συμβολι
σμό τού Άδάμ, πού εΤναι σε δ
λους γνωστός καi προσφιλής 
θόλεγα. Ό Άδάμ, πατριάρχης 
τού άνθρωπίνου γένους, μπορεί 
νό πάρη δυό διαφορετικές ό
ψεις. 
α. Σόν άρχέτυπο έν δυνάμει 

μέσα στους κόλπους της θεό
τητας. 
β. Σόν έκδήλωση μέσα στό 
Σύμπαν. 

Σόν άρχέτυπο εΤναι ό Θείος 
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λόγος, εiναι ή καρποφόρα ί:νω
ση τού πνεύματος (ΙΟΔ) καί 
της παγκόσμιας ζώσης ψυχης 
(HEVE). Δηλαδή ή ί:νωση τού 
άρρενος Θεού καί τής φύσεως 
(ούράνιο όνδρόγυνο) εiναι δηλ. 
ό Ά.δάμ Καδμόν τού Zohar, ή 
σύνθεση τών Sephiroths. 

· Η ί:νωση τού 'Αδάμ καi
της Εϋας όποτελεί τό έν δυνά
μει σύμπαν καί συμβολίζεται 
στη μαγεία μέ τό άστρο τού 
Σολομώντος. 'Όταν ό 'Αδάμ 
ύποκειμενοποιείται και πέφτει 
μέσα στην ϋλη, τότε τό σύμπαν 
μεταπίπτει όπό την έν δυνάμει 

κατάσταση στην έν ένεργεία 

καi έμφανίζεται ό ένσώματος 
'Αδάμ (ό 'Αδάμ της Γενέσεως) 
φυλακισμένος στό ύλικό σύμ
παν, πού ό ϊδιος έθεσε σέ λει
τουργία. Ό όφις της Γενέσεως 
εΤναι ή δίψα, ή έγωϊστική, γιό 
όνεξάρτητη ϋπαρξη, αlτία της 
πτώσεως καi τού πολλαπλασια
σμού τών όνεξαρτήτων όντων. 
Ή δύναμη αύτή όναφέρεται 
σόν · Εωσφόρος καi σόν Διάβο
λος. Kai ό μέν · Εωσφόρος εiναι 
τό σύμβολο τού Προμηθεϊκού 
Πυρός, ό δέ Διάβολος τό σύμ
βολον της Πλάνης καi της όρ
νήσεως. «Εiμαι αύτός πού συ
νέχεια όρνείται» βάζει στό στό
μα τού Μεφιστοφελή ό Γκαίτε, 
δημιουργώντας μια νέα ένσάρ
κωση τού κακού. Στό δράμα 
τού μεγάλου Γερμανού ποιητη 
βλέπουμε τελικό τόν Μεφιστο
φελη νό έκμηδενίζεται και νό 
σβήνη, καθώς ό Faust (ό 'Αδάμ 

άνθρωπος) βρίσκει τόν δρόμο, 
πού τού έχουν χαράξει ol ούρά
νιες δυνάμεις τού καλού καί 
τού ώραίου. 

'Όπως ή νύχτα είναι τό αύ
γό τής ήμέρας, έτσι καi τό κακό 
είναι τό αύγό τού καλού. 'Όταν 
θραυσθεί τό περίβλημα, τό 
θείον φώς πού περιέχεται μέσα 
διαχέεται καi όπό τό κακό δεν 
μένουν παρά σπασμένα τσό
φλια. 

Τό καλό καi τό κακό είναι 
δύο κλάδοι 1 ού ίδίοu δένδρου, 
χωρίς αύτό νά σημαίνη δτι αύ
τό τό δένδρο εiναι ή ούσία τού 
Θεού. Δέν μπορεΓ στήν θεία 

ούσία νά ύπάρχει τό κακό. Τό 

κακό είναι σόν ώρισμένα 
δηλητήρια-φάρμακα, πού σέ μι
κρη ποσότητα βοηθούν τόν 
όσθενη νό γίνη καλά. Σέ μεγά
λες δόσεις δμως θανατώνουν. 
Έφ' δσον τό ζωϊκόν ρευστόν 
κυκλοφορεί έλεύθερα, χωρίς 
έμπόδια, δεν παράγεται έξατο
μίκευση. 

Τό όντα παραμένουν σέ 
ένιαίο σύνολο Άδάμ-Εϋα καi τό 

δίδυμο αύτό δν όπολαμβάνει 
την παραδείσια ζωή. Γιό νό 
μπορεί μιό ξεχωριστη ζωή ν· 

όντιταχθη στη γενική ζωή, πρέ

πει νό ύπάρξη ί:να σημείο όπει

θαρχίας καi όνυπακοης. 

Τήν όρχή αύτης της όνταρ

σίας - έξατομικεύσεως εiναι 

όκριβώς πού συμβολίζει ό όφις 

της δημιουργίας (Τό ένστικτο 

τής αύτονομίας πού θέτει τόν 

Μικρόκοσμο σέ όνταγωνισμό 
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μέ τόν Μακρόκοσμο). Τό ΤΑΡΩ 
παρουσιάζει τόν δελεάζοντα 
Διάβολον σέ μιό φιγούρα σύν
θετη. 'Έχει κορμό καi χέρια γυ
ναικεία, κεφαλήν καi πόδια τρά
γου καi φτερό νυχτερίδας. 

Ό Διάβολος, έόν εΊναι δε
λεαστής, μάς δοκιμάζει. ·Επομέ
νως δέν είναι έχθρός κατά βά
θος, άλλό τό μέσον γιό νό γί
νου με καλύτεροι. Τό κακό

ύπάρχει γιό νό μάθουμε νό τό 
άποφεύγουμε. Ούτε πλασμένο 
ούτε ήθελημένο, άλλα όπωσδή
ποτε προβλεπόμενο τό κακό 
περιέχει μιό άδυναμία τού 
πνεύματος γιό κατανόηση. "Εχει 
την άρχή του σε μιό αύταπάτη, 
πού έκδηλώνεται μετά άπό tva 
πνευματικό ξύπνημα, πού κάνει 
τό άτομο συνειδητό καi τού 
έπιτρέπει νό γίνη ύπεύθυνο γιά 
τiς πράξεις του. 'Όσον τό ζώον 
ύπακούει στό ένστικτο, ol πρά
ξεις του εΤναι σύμφωνες μέ τη 
φύση καi άνεύθυνες, μη ύπο
κείμενες στό κριτήριο τού κα
λού καi τού κακού. Ή ήθική 
έκτίμηση τών πράξεων άρχίζει 
μέ την άφύπνηση της συνειδή
σεως. Βγαίνουμε άπό τά σκοτά
δια τού ένστίκτου γιά νό άφε
θούμε νά θανατωθούμε άπό τό 
πολύ φώς. Ό έωσφόρος συμ
βολίζει αύτό τό φώς, την αύγη 

• της συνειδήσεως τού άτόμου.
· Η άφέλεια καi ή άγαθοσύνη
τού άτόμου, σέ συνδυασμό μέ
την ύπερηφάνεια της άνακαλύ
ψεως τού έαυτού του, δημιουρ
γούν ό σπέρματα τού έγωϊ-

σμού. Ό καθένας νοιώθει σάν 
tνας θεός τού μικρού κόσμου 
του καi ή αύθαίρετη αύτη αύτο
νομία τόν κάμει νά χάση άπό τό 
μάτια του την άλληλοεξάρτηση 
άπό τό σύμπαν. "Ετσι ό μικρό
κοσμος άπομονώνεται άπό τόν 
μακρόκοσμο καi ή έλευθερία 
αύτή μάς κάνει σκλάβους μιάς 
μεγάλης αύταπάτης. Γεννιώμα
στε έγωϊστες καi μέ τό ένστι
κτο της αύτοσυντηρήσεως πο
λύ άνεπτυγμένο. 'Αργότερα μα
θαίνουμε νό συμβιούμε καi νό 
σεβόμαστε τούς άλλους άν
θρώπους, δηλαδη βαπτιζόμαστι: 
σιγά-σιγά γιά νό έξαλείψουμε 
τό άμάρτημα τών προπατόρων. 

'Ένα άλλο φώς φωτίζει τώ
ρα τό δρόμο μας, εΤναι τό φώς 
τών μεμυημένων, τό Φώς τού 
Λόγου, πού σκεπάζει σιγά-σιγά 
τό φώς τού 'Εωσφόρου καi μάς 
εlσάγει στην κοινότητα τών 
πραγματικών χριστιανών. Τό 
πνεύμα καi ή λογικη πρέπει νό 
ύποτάξουν τό κτηνος, όχι νά τό 
σκοτώνουν. 

Ό Eliphas Levi άναφέρει 
tva άπόσπασμα άπό tva γνω
στικό κείμενο, πού σχετίζει τόν 
συμβολισμό τού 'Εωσφόρου ώς 
έξης: 

«Ή άλήθεια, ή όποία γνω
ρίζει τόν έαυτόν της, εΤναι ή 
ζώσα σκέψη. Ή άλήθεια εΤναι 
ή σκέψη, ή όποία ύπάρχει έν 
έαυτιj. Kai ή σκέψη μορφο
ποιημένη εΤναι ό ΛΟΓΟΣ. 'Όταν 
ή αlώνια σκέψη άναζήτησε τή 
μορφή, εΤπε: «ΓΕΝΝΗΘΗΤΩ ΤΟ 
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ΦΩΣ», δθεv ή σκέψη πού όμι
λεί ε1vαι ό ΛΟΓΟΣ καi ό ό ΛΟ
ΓΟΣ λέει τό γεvvηθήτω τό 
φώς, διότι ό ΛΟΓΟΣ εΊvαι τό Γ
διο τό φώς του πνεύματος. 

Τό ΦΩΣ, πού ε1vαι ό Θείος 
ΛΟΓΟΣ, όκτιvοβολεί, διότι θέ
λει vά γfvη όρατός. Kai δταv 
λέγη τό γεvvηθήτω τό φώς 
προστάζει τούς όφθαλμούς vά 
όvοιγουv, πλάθει τiς συνειδή
σεις. 

'Όταν ό Θεός ε1πε vά γίvη 
τό φώς, ή παγκόσμια συνείδη
ση όφυπviστηκε καi τό φως 
έφάvηκε. Ή πνοή της συνειδή
σεως, τήv όποίαv ό Θεός έλευ
θέρωσεv έκ του στόματος του 
ώσάv άστρον όποκολλούμεvοv 
όπό τόv �λιο, πηρε τή μορφή 
έvός όκτιvοβόλου όγγέλου, πού 
ό ούραvός τόv έχαιρέτησε μέ 
τό όνομα του ΕΩΣΦΟΡΟΥ. 

Ή συνείδηση όφυπvίστηκε, 
ένοιωσε έλεύθερη, διότι ό 
Θεός τόv διέταξε vό ύπάρχη καi 
εΊπε στους ούραvούς: 

- Δέv θό εΊμαι ύπηρέτης.
- Θά εΊσαι λοιπόν ό ΠΟΝΟΣ,
εΊπε ή φωνή του Θεου,
- Θό εΊμαι ή έλευθερία, όπάv
τησε τό φως.
- Ή ύπερηφάvεια θά σέ δε
λεάση, λέγει ό Θεός, καi θά
γεvvήσης τό θάνατο.
- 'Έχω όvάγκη v· όγωvισθώ
έvαvτίοv του θανάτου, γιά vά
κατακτήσω τή ζωή, πρόσθεσε
τό φώς.

Ό Θεός τότε όπαγκίστρω-

σε όπό τό στηθος του τό vημα 
πού συγκρατουσε τόv Θαυμά
σιοv 'Άγγελοv καi βλέποντάς 
τον vά έκτιvάσσεται μέσα εlς 
τήv νύχτα όκτιvοβολώvτας δό
ξα, χαμογελώντας εΤπε στόv 
έαυτό του ότι τό φως ε!vαι 

καλόν». 

Τό κείμενο μιλάει μόνο του. 

Ό θεός δεν έφτιαξε τόv ΠΟ
ΝΟ. Ή ΣΥΝ ΕΙΔΗΣΗ τόv δέχτη
κε, γιό vά εΊvαι έλεύθερη. Είναι 
δηλαδή ό ΠΟΝΟΣ r) προϋπόθε
ση της έλεuθερίας. Ή ούσία 
της συνειδήσεως είναι ή κρίση 
καi ή ούσία της κρίσεως είναι ή 
έλευθερία. Ό όφθαλμός διαθέ
τει τό φως, έπειδn έχει τήv εύ
χέρεια vά όvοίγη καi vά κλείvη. 
'Έτσι καi τό πvευμα νοιώθει εύ
τυχία δοξάζοντας τό Θεό, έπει
δή έχει τήv δυνατότητα vά τόv 
όρvηθη. 

Έάv ό πρώτος 'Άγγελος 
δέv είχε διασχίσει τό σκοτάδια 
του Χάους, ή δημιουργία δέv 
θά ηταv πλήρης. · Η άρνησή του 
vά είναι σκλάβος έδημιούργησε 
τήv ίσορροπία τώv κόσμων καi 
την κίνηση τώv σφαιρών. Ή 
έλευθερία γέμισε τό σύμπαν 
καi ή δύναμή της προκάλεσε 
τήv άvτίδραση του Θεου, για vά 
τήv καταξιώση έτσι σάv τόv πυ
ρηvα της δημιουργίας. 

Ή σκέψη γίνεται λόγος. Ό 
λόγος γίνεται σημα, iiχος, είκό
vα. Είναι ή πρώτη πραγμάτωση. 
Στη συνέχεια καταγράφεται στό 
παγκόσμιο όστρικό πεδίο, γίνε-
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ται Μορφή-Πράξη καi έπηρεά
ζει τη ζωη τών άνθρώπων. Γι' 
αύτό καi ή Άδαμικη Παρακοή 
(έωσφορική) άπεικονισμένη στό 
άστρικό Πεδίο μένει έκεί καi 
βαραίνει στη μοίρα τού άνθρω
πίνου γένους, tως δτου μιό άλ
λη πράξη, πιό δυνατη νό μπορέ
ση νό την έξαλείψη. Νό γιατί «ό 
λόγος τού Θεού σάρξ έγένετο» 
καi διέσχισε τό σκότη τού 'Άδη 
γιό νό λυτρώσει τό άνθρώπινο 
γένος άπό την άνυπακοη τού 
'Αγγέλου τού φωτός. 

Ή ένσάρκωση τού ΛΟΓΟΥ 
καi τό Θείον πάθος ηταν μιό 
νομοτέλεια, γιό την κάθαρση 
της δημιουργίας καi γι· αύτό 
προαναγγέλεται στόν μύθο τών 
Πρωτοπλάστων. 

"Αν θέλουμε τώρα νό ξε
χωρίσουμε δύο πτώσεις, έκείνη 
τών 'Αγγέλων καi έκείνη τών 
άνθρώπων (πεπτοκότες 'Άγγε
λοι - Άδαμικό άμάρτημα), θό 
πρέπει ή πρώτη νά άναφέρεται 
στό Fiat Lux στην κάθοδο τού 
πνεύματος μέσα στην ϋλη καi ή 
δεύτερη στην έξέλιξη καi αύτο
συνειδησία τού άνθρώπου. 

Ti εΤvαι ό παράδεισος της 
Γενέσεως: 

(Ή 'Εδέμ - κατά Μωϋση 
- Ή σφαίρα χωρίς σύνορα τού
Ζωροάστρου - Ή ούράνια γη
τού Πλάτωνος - Τό πλήρωμα
τών γνωστικών - Malkuth της
Καββαλά).

Ή Έδεμ εΤvαι παντού, πλη
ροί τό σύμπαν, δεν εΤναι tνας 
τόπος, άλλα μιά κατάσταση. Ό 

'Ωριγένης, ό μεγάλος αύτός πα
τέρας της έκκλησfας, άφήνει νό 
έννοηθη δτι ή Έδεμ εΤναι μιό 
κατάσταση τών ψυχών πρlν 
άπό την πτώση (ό έπfγειος πα
ράδεισος δεν εΤναι τίποτα άλλο 
παρά μιά εlκόνα τού ούρανού 
πάνω στη γη). 

Τό Θείον Πάθος συμβολίζει 
την πάλη τού Άδόμ με τόν πε
ρίφημο δφι. Ό Θάνατος τού 
Θεού εΤναι ή σuνεφιό καl τό 
σκοτείνιασμα που κρύβουν τό 
πνευματικό φώς, εΤναι ή άνά
πτυξη τού έγωϊσμού, ή έπανά
σταση τού έγώ καi ό άποσυν
τονισμός του άπό τόν παγκό
σμιο ρυθμό. Ή Κάθοδος στόv 
'Άδη εΤναι ή συνέπεια τών άνω
τέρω, ή έξυλοποίηση τού Πνεύ
ματος. Ή :4 vάσταση είναι ή 
έπανεμφάνιση τού πνεύματος 
μέσα άπό την ϋλη, την όποία 
έκάρπισε, έζωντάνεψε καi προ
σανατόλισε πρός την 'Αρετή. 

Ό Θεός δέχεται καi δεν 
συγχωρεί τό προπατορικό 
άμάρτημα, ώστε νά χρησιμο
ποιηθη σάν κυοφορία, άπ' δπου 
θό βλαστήση τό ΚΑΛΟ σε δλη 
του την λαμπρότητα. Kai αύτό 
είναι ή σωτηρία καi ή λύτρωση 
που όδηγούν στόν Παράδεισο. 
Ό Θεός θέλει ή σωτηρία μας 
vά μήv είναι μόνο {ργο δικό 
του, άλλά καί κατόρθωμα δικό 
μας. Ό ούράνιος Άδόμ εΤναι 
αύτός ουτος ό «ΛΟΓΟΣ». Πάν
τα δι' αύτού έγένετο, χωρίς αύ
τοϋ έγένετο ούδεν tv δ γέγο
νεν». Δηλ. ή πτώση τού Άδόμ 
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δεν προηγείται η ΙΞnεται του κό
σμου αύτοCι η όnοιουδήποτε 
πράγματος της δημιουργίας. Ή 
πτώση εΤναι αlώνια. Κάθε φορά 
πού ΙΞνα nνεCιμα κατεβαίνει γιά 
νά ένσαρκωθη, διαπράπει τό 
προπατορικόν όμάρτημα σάν ΙΞ
να ύποnολλαnλόσιο του Άδάμ. 

'Όλες ol έκδηλώσεις του 
άπείρου ΛΟΓΟΥ, πού ξεχωρί
ζουν όπό τη μητέρα-ένότητα ο
που nεριείχοντο, όποτελοCιν μιά 
όρνηση στην συλλογική ζωή 
καi μιά κατάφαση γιά την όνε
ξάρτητη ϋπαρξη. 'Επομένως 
διαπράπουν τό σφάλμα του 
Άδόμ καi ή έξιλέωση όρχίζει. 
Σκοτεινιάζουν καi θρηνοCιν μέ
σα στη φυλακη πού ol rδιες 
έδημιούργησαν. 'Υπόκεινται 
ϊΤλέον στούς νόμους της Μοί
ρας της ύλικης φύσεως. Αύτη ή 
μοίρα όνήκει γιά τόν καθ' ΙΞνα, 
μιά μητρα δπου καταχωροCινται 
δλες ol ένέργειες του ένσαρκω
θέντος όντος, πράξεις, σκέψεις, 
έπιθυμίες. Άπό δλες αύτές τiς 
όναγκαιότητες ή μοίρα ύφαίνει 
μιά ψυχικη ότμόσφαιρα, ΙΞνα 
πουκάμισο του Νέσσου, όnό τό 
όποίο δεν μπορεί κανείς ν· 
όπαλλαγη οϋτε μέ τόν θάνατο. 
ΕΤναι ή Νέμεση πού προσδιορί
ζει την όλυσfδα των προσεχών 
ένσαρκώσεων. ΟΙ 'Ινδοί τό λέ
νε ΚΑΡΜΑ. Ή ψυχή λοιπόν κα
τέβηκε όπό τόν ούρανό, ένσαρ
κώθηκε στην τυφλή ϋλη. 'Έκτο
τε θνήσκει σάν ούσία πνευμα
τικη η καλύτερα κοιμάται ΙΞνα ϋ
πνο βαθύ. Ή ϋλη καλύπτει τά 

μάτια της ψυχης μέ βαρύ πε
nλο. Γιά την ψυχrΊ τώρα 
χρειάζονται ήράκλεια κατορθώ
ματα γιά νά μπορέση σιγα σιγά, 
μέ τίς διαδοχικές ένσορκώσεις, 
νά φθάση στην nνευματικη 
έκείνη κατάσταση πού όδηγεί 
στό θρόνο του πατρός. Μέ τό 
όμάρτημά της κατέκτησε τη 
γνώση του καλοCι καi του κα
κοCι. ΟΙ προσπάθειές της της 
χάρισαν την ότομικη έλευθερία. 

Αύτά τά δύο, γνώση-έλευθερία, 
' ' , 1 που στην nραγματι κοτητα ει ναι 

ΙΞνο πράγμα, δεν θά τά ξανοχά
ση πλέον ή ψυχή. Δηλαδη έ
χουμε ούτοδημιουργίο των 
ότομικών ψυχών καi έν συνε
χεία ΙΞνα διπλό ταξείδι: πρώτο 
ΙΞνο ταξείδι καθοδικό πρός την 
ϋλη καi έπειτα, όνάμεσα στiς 
μορφές της σχετικότητας, ΙΞνα 
άνοδικό πρός την όπόλυτο ένό
τητα. 'Εκεί πραγματοποιείται τό 
μεγάλο μυστήριο της όρμονικης 
συγχωνεύσεως. χωρίς νά χά
σουν δμως ol ψυχές την ότομι
κότητα πού μέ τόσους κόπους 
κατέκτησαν. 'Επιτέλους ό Άδάμ 
έξιλεώθηκε γιά τό όμάρτημα 
πού έκανε όπό όγάπη nρός την 
έλευθερία. («Την όγαθην μερί
δα ό Άδόμ έξελέξατο, �τις ούκ 
άφαιρεθήσεται όπ' αύτοCι») ... 
Νά λοιπόν τό τέρμα γι· αύτούς 
πού όνέβηκαν μέ κόπο καi δου
λειά την κλίμακα του 'Ιακώβ. 
Έθριάμβευσαν στη μάχη πού 
έκτεθήκανε μέ την θέλησή 
τους. Δίκαιον εΤναι νά κρατή-
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σουν τό εύγενές τρόπαιον τής 
έπιστήμης πού κατέκτησαν. 

Ή έλευθερία καί ή γνώση 

είναι τό λάφυρον τού μεγάλου 
aγωνα. Αύτό πού πρέπει νά γi
νη, θά γίνη. Τόσο τό χειρότε
ρο γι· αύτούς πού όντιδρούν 
καi δεν συντάσσονται οίκειοθε
λώς στό Μεγάλο 'Έργο. Τό 
πνεύμα (μυστηριωδώς) βοηθεί
ται άπό την πτώση γιά νά όνα
νύψη. "Όσο χαμηλά κι αν κατέ
βη, παραμένει δεμένο μέ τόν 
ούρανό μ· �να όμφάλιο λώρο 
πού δεν κόβεται ποτέ. 

Τό πνεύμα φυλακίζεται μέ
σα στην ϋλη (μέ την ένσάρκω
ση), μπορεί δμως ό φυλακισμέ
νος νά κόμη τούς τοίχους τής 
φυλακής πιό λεπτούς, ώστε νά 
φθάνη � �χώ τού σύμπαντος. 
"Άλλωστε καί ό όσκητισμός καί 
δλες ol συναφείς σχολές σάν 
σκοπό έχουν νά ύποτάξουν τό 
σώμα στό πνεύμα, ώστε όκρι
βώς ο1 τοίχοι τής φυλακής νά 
γίνουν πιό διαφανείς στό Θείο 
Φώς. 'Η ένότητα αίτία προκαλεί 
όπαραιτήτως όποτέλεσμα. Γιατί 
δεν ύπάρχει όποτέλεσμα χωρίς 
αίτία καi αlτία χωρίς όποτέλε
σμα. 'Έτσι μπορούμε νά πούμε 
δτι καί ό δημιουργός δεν εΤναι 
δημιουργός, παρά μέ την 
προϋπόθεση δτι δημιουργεί. Ή 
δημιουργία έπομένως εΤναι όέ
ναος. Δεν μπορεί νά προσδιορι
σθή χρονικώς στό παρελθόν η 
στό μέλλον. Kai τό έν όρχ� ην 
ό ΛΟΓΟΣ, πρέπει νά έρμηνευ
θrϊ σάν μιά όρχή όέναος στόν 

άπειρο χρόνο. Ή δημιουργός 
δραστηριότητα (ΛΟΓΟΣ-ΥΙΟΣ) 
έπικαλείται την εlκόνα μιας 
άκτινοβολίας, πού προέρχεται 
άπό �να κέντρο, τό όρχέτυπο 
τού Θεού-Πατρός. Φυσικά αύτό 
τό κέντρο δεν έχει γεωμετρική 
έννοια, ούτε τοπική ύπόσταση. 
Εiναι πανταχού παρόν καi τά 
πάντα πληρούν. 

"Αν θέλουμε πραγματικά νά 
συλλάβουμε τέτοιες έννοιες, 
πρέπει νά ξεπεράσουμε τiς λέ
ξεις καί τά σύμβολα καί νά όνα
χθούμε σέ σφαίρες τέτοιες πού 
rό φώς νά καταβγάζει άπ' εύ

θείας τό πνεύμα. Τά μυστήρια 
δεν άποκαλύπτονται παρά μό
νον στους έκλεκτούς (μεμυημέ
νους τού πνεύματος) καi μέ 
τρόπο πού δεν έκφράζεται μέ 
λόγια, γι' αύτό καi παραμένουν 
όπαραβίαστα. 'Εκείνο πού πρέ
πει κανείς νά διευκρινήση εΤναι 
δτι τά πάντα εΤναι κίνηση.

'Αδράνεια δεν ύπάρχει. Τό σώ
μα, πού μας φαίνεται άκίνητο, 
ένέχει τεράστιες ένέργειες άτο
μικές καi μοριακές πού συνο
δεύονται άπό άλλες χιλιάδες κι
νήσεις. 'Ό,τι ύπάρχει εΤναι έμ
ψυχο, τίποτε δεν εΊναι νεκρό. 
Μια Θεία άρχή, μια παγκόσμια 
ψυχή έχει ένδυθεi τήν ϋλη καi 
φυλακίστηκε μέσα σ' αύτήν. ΕΤ
ναι ό δημιουργός ΛΟΓΟΣ, πού 
ύφίσταται την πτώση του για 
νά πραγματοποιήσει τό μεγάλο 
έργο τής δημιουργίας. Τό μεγά
λο έργο εΤναι διηνεκές καi κάθε 
δραστηριότης έντάσσεται μέσα 
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σ· αύτό όργανιtι:ά. Τό Σύμπαν 
ε1vαι �να τεράστιο έργοτάξιο, 
δπου ό καθένας έργάζεται γιό 
vό πραγματοποιηθη τό σχέδιο 
τού Δημιουργού. 'Όλα τά μέλη 
τού τεράστιου αύτού όργαvι
σμού (χωρiς vά τό καταλαβαί
νουν συνήθως) συντελούν μέ 
την έργασία τους στην οlκοδό
μησή του. ΟΙ άνθρωποι, όδηγη
μένοι άπό τό ένστικτό τους, τεί
νουν εlς τό vά κάμουν αύτό 
πού πρέπει. Κι έτσι έρχονται σέ 
έπαφή μέ τό Θε'ίο ΛΟΓΟ. Ό 
διασκορπισμένος ΛΟΓΟΣ εlς τά 
ότομα τείνει έτσι vά άvασυστή
ση την παλαιά του έvότητα. Κα
ταπολεμώντας τόν έγωϊσμό πού 
μός άπομοvώνει καi έπιδει
κvύοντας μεγαλοψυχία άvεβαί
vουμε στην lεραρχία τώv όν
των. Τήv άρχική πτώση άκο
λουθε'ί μια άvάσταση τού πvεύ
, ιατος καi ή έvσάρκωση τού 
ΛΟΓΟΥ γίνεται μέ σκοπό την 
ΛΥΤΡΩΣΗ. Για vά άvαπτυχθη, 
λοιπόν, τό πνεύμα πρέπει v· άρ
vηθη τiς φιλοδοξίες της αύτο
vομίας καi vά έvταχθη έvεργό 
στiς διεργασίες τού παγκόσμιου 
όργαvισμού. Πρέπει δηλ. τά ό
τομα vά καταλάβουν δτι εivαι ol 
συνιστώσες μιός συλλογικής 
έvότητας, στη σκοπιμότητα της 
όποίας πρέπει vά θυσιαστούν. 
Τό ότομο, πού άφιερώvει τόv 
έαυτό του στη συλλογική προ
σπάθεια, συμμετέχει όμεσα σέ 
μια άvώτερη ζωή, πού όδηγε'ί 
στη ΛΥΤΡΩΣΗ. Τό δρόμο πού 
πρέπει v· άκολουθήση κανείς 

για τή Σωτηρία, θό τόv βρη στη 
ζωή τού 'Ιησού. Ή έξαγορό γί
νεται όvωθεv. Ό ούραvός χα
μηλώνει πρός έμός για vό μός 
προσελκύση καλύτερα. 

'Επιλεγόμενα 

Ή φύση έχει μέσα της δλη τήv 
άλήθεια. Την σκεπάζει δμως 
επιμελώς με πολλά πέπλα, ώ
στε vό μήv μέvη έκτεθημέvη 
είς τό όμματα τώv όμυήτωv. Ή 
μελέ rη καi ή όφωσίωση βοη
θούν στό νό άνασηκώση κανείς 
μερικό πέπλα της 'Ίσιδας. Ό 
όvθρωπος, για vό περάση άπό 
τό σύμβολα στην πραγματικό
τητα, πρέπει vά ζήσει άληθιvά 
τό πνεύμα τώv Γραφών, άπαρ
vούμεvος τά μέταλλα τού ύλι
κού πολιτισμού. 

Μεταξύ της άποκαλυπτικης 
νύχτας τών μυστηρίων καi τού 
φωτός τού πνευματικού ήλίου, 
ύπάρχει καi ή περιοχή ή ήμιδια
φανής της σελήνης, πού εΤvαι ή 
φαντασία μας. Αύτή συνήθως 
μός όδηγε'ί στην πλάνη, παρα
μορφώνοντας τά δεδομένα της 
διαισθήσεως καi της λογικής. 
Αύτή μός κάνει νά βλέπουμε τά 
πράγματα μέ τόv τρόπο μας. 
Σχηματίζει γύρω μας �vav κό
σμο γεμάτο ε/κόvες, φαντάσμα
τα καi χείμαιρες. 

Έκε'ίνο πού ό μύστης πρέ-
' , 1 • 

πει να πετυχη ειναι να κατευ-
θύνει σωστά τή φαντασία του. 
Ό τομέας της σελήνης πρέπει 
κι αύτός νά κατακτηθη. Τό θέ-
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μα που έξετάζουμε εΤναι κατ 
έξοχην μεταφυσικό, γιατl άγγί
ζει τό μεγάλο μυστήριο της ψυ
χrϊς. Την κάθοδο στην ϋλη καl 
την έπιστροφη στόν κόσμο τοϋ 
πνεύματος. Ή άθώα ψυχη άφή
νει την παραδείσια γαλήνη τών 
ούρανών καl ζητάει την περιπέ
τεια της ϋλης. Βέβαια άγνότης
άθωότης δεν εΤναι συνώνυμα 
της άρετής. Ή άθωότης εΤναι 
θυγατέρα της άγνοίας καi έπο
μένως δεν μποροϋσε νά διατη
ρηθη γιά πάντα σ· tνα σύμπαν, 
τοϋ όποίου σκοπός εΤναι ή κα
τάκτηση της σοφίας. Διά νά 
έπιτευχθrϊ τοϋτο, ηταν άπαραί
τητη ή γνώση τοϋ καλοϋ καi 
τοϋ κακοϋ καi ή έλευθερία 
δράσεως. Ή γνώση καi ή έλευ
θερία εΤναι δυνατόν νά όδηγή
σουν την ψυχή στό καλό καi 
στην δικαιοσύνη, δηλ. στην 
καλλιέργεια της Σοφίας η στό 
κακό που τρέφει την πλάνη. 01 
πράξεις μας σχηματίζουν tνα 
πεδίο, στό όποίο βλαστάνει ό 
νόμος τοϋ αlτιατοϋ «δ θv σπεί

ρεις καί θερίσεις» καi μοιραίως 
έπισύρουν πόνους καi στενα
χώριες. Ό πόνος αύτός δμως 
εΤναι ό μεγάλος δάσκαλος, πού 
έπαναφέρει την ψυχή στό σω
στό δρόμο καi την κατάκτηση 
της ΑΡΕΤΗΣ. Ή ψυχή έχει καi 
τά δύο γένη μέσα της, έχει την 
θέληση, δύναμη τοϋ άρρενος 
συνδεδεμένη με τiς ήλιακες δυ-

νάμεις καi τη φαντασία, τη δύ
ναμη τοϋ θήλεως συνδεδεμένη 
με τiς σεληνιακές έπιδράσεις. 
· Η Ιδέα του καλοϋ καi τοϋ κα
κοϋ πρώτα συλλαμβάνεται άπό
τή φαντασία καi μετά γίνεται
θέληση καi πράξη. Γι' αύτό καi
στη Γένεση τοϋ Μωϋσέως
πρώτη ή γυναίκα δελεάζεται
άπό τόν δφι. Αύτες καi άλλες
πολλές σκέψεις γεννάει στό
μυαλό τό πρώτο άμάρτημα τοϋ
άνθρώπου. Κάποια άόρατα νή
ματα δένουν τό παρελθόν τοϋ
πλανήτου μας με τό παρόν καi
προετοιμάζουν τό μέλλον.

Αύτά τά νήματα έρχονται 
όπό την καρδιά τοϋ σύμπαντος, 
κατεβαίνουν μέχρι την ψυχή 
τοϋ όνθρώπου, γιά νά θυμί
σουν στη γη-κόρη τοϋ �λιου 
καi στόν άνθρωπο-υ1ό τοϋ 
Θεοϋ την ούράνια καταγωγή 
τους. Ή γη με τiς περιόδους 
της, ή όνθρωπότητα με τiς ρί
ζες φυλές της, ο1 πνευματικές 
δυνάμεις με την Ιεραρχία τους, 
αναπτύσσονται καi έξελίσσον
ται με την fδια θεία ώθηση. Ό 
ούρανός, ή γη καi ό άνθρωπος 
βαδίζουν μαζί. Γιά νά άκολου
θήσης την πρόοδό τους, πρέπει 
νά εlσχωρήσης ταυτόχρονα με 
την ίδια ματιά καi στiς τρείς 
αύτες σφαίρες καi νά γίνη βίω
μά σου τό λόγιον «όδηγός μου 
ή συνείδησή μου». 



1984 51 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ... 

Π piv άπό λίγες μέρες, μέ την 

εύκαιρία της Παγκόσμιας 'Ημέ
ρας Διατροφής, ή άντίστοιχη 
όργάνωση τού ΟΗΕ μας εΤχε 
δώσει όδρή εlκόνα μιας άπό τiς 
όχι καi πολύ γνωστές πλευρές 
τού πολιτισμού μας: �νας περί
που στούς όκτώ ένοίκους τού 
πλανήτη μας πεινάει η ύποσιτί
ζεται. Καί συμπλήρωνε μέ μερι
κές «δευτερεύουσες» λεπτομέ
ρειες: τό 1982 πέθαναν άπό 
πείνα 40 έκατομμύρια άνθρω
ποι, άπό τούς όποίους ol μισοί 
παιδιά· στην 'Αφρική εlδικά, 
άπό τά χίλια παιδιά πού γεν
νιούνται, τά 173 πεθαίνουν 
άπό την πείνα. 

Τώρα ή Διεθνής 'Αμνηστία, 
ή άνθρωπιστική όργάνωση πού 
άγωνίζεται σέ δλο τόν κόσμο 
γιά νά γίνουν σεβαστά τά άν
θρώπινα δικαιώματα, με την 
έτήσια έκθεσή της, πού δημο
σίευσε, άποκάλυψε μιάν άλλη 

πλευρά της άθλιότητας καi της 
ύποκρισίας πού καλύπτουν με

γάλες πλευρές της ζωής καi τού 

πολιτισμού μας: τήν ποδοπάτη

ση - όχι τήν καταπάτηση - τών 

όνθρωπίνων δικαιωμάτων σέ 
πλήθος χώρες δλων τών ήπεί
ρων. Kai τό όκόμη ύποκριτικό
τερο ι γιά τiς περισσότερες κυ
βερνήσεις, τά όνθρώπινα δι
καιώματα όποτελούν �να μέσο 
προπαγάνδας καi όχι άντικείμε
νο σεβασμού: 111.609 άνθρω
ποι σέ 42 χώρες, έκτελέσθη
καν στούς δώδεκα μήνες τού 
1982. 

Δεν σταματάει δμως ούτε 
έκεί ή έπfσημη ύποκρισfα: ol 
κυβερνήσεις άποσιωπούν τούς 
βασανισμούς καi τiς δολοφονίες 
πού διαπράπονται στiς χώρες 
τους καi φυσικά καταγγέλουν 
τiς παραβιάσεις τών άνθρωπf
νων δικαιωμάτων πού διαπράτ
τονται άλλού. 

'Αλλά ούτε καi στiς παραβιά
σεις τών άνθρωπfνων δικαιω
μάτων πού διαπράπονται σε 
άλλες χώρες άντιδρούν μέ τόν 
rδιο τρόπο ol ύπόλοιπες: άπο
σιωπώνται δσα συμβαίνουν 
στiς «φιλικές» καi στιγματίζον
ται με στεντόρεια φωνή δσα γί
νονται στiς «μή φιλικές». 

Kai καταγγέλλει ή Διεθνης 
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'Αμνηστία αύτήν τή συμπεριφο
ρά καi απευθύνει έκκληση στiς 
διάφορες κυβερνήσεις νά τήν 
έγκαταλείψουν, έφαρμόζοντας 
tva καi μοναδικό κριτήριο γιά 
τήν προστασία των άνθρωπί
νων δικαιωμάτων, σέ δλο τόν 
κόσμο, γιά δλες τiς χώρες, δ
ποιο πολιτικό σύστημα καi αν 
έχουν. Kai άναφέρει ώς χαρα
κτηριστικές περιπτώσεις ή 
έκθεση: τήν κατάσταση στην 
Πολωνία. δπως την περιγρά
φουν τά σοβιετικά μέσα ένημε
ρώσεως, τήν κατάσταση στην 
Κεντρική 'Αμερική, δπως όνο
φέρεται σέ δηλώσεις 'Αμερικα
νών άξιωματούχων καi τή ση
μασία πού άπέκτησαν γιά τή 
Βρεταννία ol βασανισμοί καi ol 
έξαφανίσεις στην 'Αργεντινή 
στή διάρκεια τού πολέμου των 
Φάλκλαντ. 

Ίδού τώρα καi ή λεπτομε
ρειακή εlκόνα γιά τiς παραβιά
σεις τών άνθρωπίνων δικαιω
μάτων, δπως τήν παρουσιάζει ή 
έκθεση της Διεθνούς Άμνη
σriας Οστερα άπό έρευνες πού 
έκαμε σέ έκατόν δέκα έπτά χώ
ρες κατά τό 1982. 

Στην Εύρώπη άναφέρει 
έκτελέσεις στη Βουλγαρία, 
στην Ούγγαρία, στη Σοβιετικη 
'Ένωση καi στην Γιουγκοσλα
βία, πολιτικούς κρατούμενους 
στην Πολωνία καi βασανι
σμούς, πού πολλές φορές προ
κάλεσαν τόν θάνατο κρατουμέ
νων, στην Τουρκία. 

Στη Μέση Άνατολη πολλοί 

έκτελέστηκαν τό 1982, πολλοί 
βασονίστηιων καi πολλοί κρα
τούνται. Στό 'Ιράν άναγγέλθη
καν 624 έκτελέσεις, άλλά πι
στεύεται δτι ό πραγματικός 
άριθμός είναι πολύ μεγαλύτε
ρος, ένώ έξακολουθούν νά 
έφαρμόζονται ώς έπίσημες τι
μωρίες ή άποκοπή μελών τού 
σώματος καi ό ραβδισμός. 
'Εκτός άπό τό 'Ιράν, ή Διεθνής 
'Αμνηστία καταγγέλλει έκτελέ
σεις γιά πολιτικούς λόγους, έξα
φανίσεις, βασανισμούς καi θα
νάτους σέ φυλακές στό Ίράκ, 
έκτελέσεις σέ πολλές άραβικές 
χώρες, βασανισμούς καi φυλα
κίσεις γιά πολιτικούς λόγους 
ίδίως στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, 
c,τή Συρία καi στην Τυνησία. Ή 
Διεθνής 'Αμνηστία άναφέρει 
άκόμη δτι κρατούνται παράνομα 
χιλιάδες όνθρωποι πού εΤχαν 
συλληφθεί μετά την ισραηλινή 
εlσβολή στό Λίβανο καi ζητεί 
άπό τά 'Ηνωμένα 'Έθνη νά 
πραγματοποιήσουν άμερόληπτη 
καi άνεξάρτητη έρευνα γιά τη 
σφαγη των Παλαιστινfων καi 
τών Λιβανέζων πολιτών στά 
στρατόπεδα της Σάμπρα καi Σα
τίλα, στη Δυτικη Βηρυτό, τό 
1982. 

Στη Λατινικη Άμερικη ή εl
κόνα δέν εΤναι καi πολύ καλύτε
ρη. Χιλιάδες ότομα έξαφανfστη
καν στό Σαλβαδόρ καi στη 
Γουατεμάλα, πλήθυναν ol πα
ραβιάσεις των άνθρωπfνων δι
καιωμάτων στην 'Ονδούρα, 
προκαλούν άνησυχfα μερικοί 
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νέοι νόμοι πού έφαρμόστηκαν 
στη Νικαράγουα μετά την κατά
σταση έκτακτης άνάγκης, στην 
Κούβα έξακολουθούν νά βρί
σκονται στiς φυλακές πολιτικοί 
κρατούμενοι έπi εΤκοσι καi πε

ρισσότερα χρόνιο, στην Άργεν

τινη δέν έχει διευκρινισθεϊ τό 
θέμα τών «έξαφανισθέντων» 
καi σέ πολλές χώρες της περιο
χης άνθρωποι βασανίζονται καί 
φυλακίζονται χωρiς νά δικα
σθούν. 

Στην Άσία συλλήψεις καi 
φυλακίσεις, συχνά μακροχρό
νιες, χωρiς δίκη, σημειώθηκαν 
στην 'Ινδία, στό Πακιστάν, στό 

Λάος καi στό Βιετνάμ. 

'Ανάλογη εlδυλλιακότητα πα

ρουσίασε καί ή εlκόνα της 

Άφρικης κατά τό 1982: σέ 19 
χώρες έγιναν έκτελέσεις άν

θρώπων, στη Νότιο Άφρική 

ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ 

έκτελέστηκαν 1 Ο 1 άτομα, φυ

λακισμένοι πέθαναν άπό βασα

νιστήριο στή Νότιο 'Αφρική, 
στη Ναμίμπια, στόν Νίγηρα, 
στην Ούγκάντο καί στή Ζιμπάμ
πουε (πρώην Ροδεσία), σέ πολ
λές χώρες φυλακίστηκαν άν
θρωποι γιό πολιτικούς λόγους 
κοi πολλοi έξαφανίστηκον στην 

Κένυα, στην Ούγκάντα, στη 

Ναμίμπια, στην Αlθιοπία. 

Αύτή ή εlκόνα άνοδύθηκε 

άπό τόν πέπλο πού άνασήκωσε 

ή Διεθνής 'Αμνηστία. "Αν δέν 
κινδύνευε νό φθαρεί άκόμη πε
ρισσότερο άπό την πολλή χρή
ση θά μπορούσε νά άναφέρει 
κανείς ώς πιό κατάλληλο γιό 
την περίσταση, τό στίχο τού 
Σολωμού: 

'Όμορφος κόσμος ήθικός, 
όγγελικό πλασμένος ... 

Καθημερινή 2/7 7 /83 

ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΛΟΥΘΗΡΟΣ 

'Όλη ή χριστιανική όνθρω
πότητα γιόρτασε τό 1 983 τά 
500 χρόνιο άπό τή γέννηση 

τού μεγάλου μεταρρυθμιστή 
Μαρτίνου Λούθηρου πού έκο
τομμύρια όνθρωποι σ' δλον τόν 

κόσμο σήμερα, άκολουθούν τίς 

θρησκευτικές του άπόψεις εϊτε 

ώς γνήσιοι λουθηριανοί, εϊτε 

ώς όπαδοi τών μεταρρυθμισμέ

νων χριστιανικών όμολογιών. 

Στην Έλλάδο, ϊσως έπειδή ol 

πιστοί στό προτεσταντικό δόγ 

μα δεν άναφέρονται σε μεγά 
λους άριθμούς η, γιά όλλου(, 
λόγους δεν έγιναν εκδηλώσεις 
καί έτσι μιά ίστορική έπέτειος, 
γιά μιό τόσο μεγάλη προσωπι
κότητα, πέρασε σχεδόν άπαρα

τήρητη. Γεγονός σημαντικό εί

ναι δτι ή γενέτειρά του χώρα, ή 
Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμα-
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νίας, παρά τό δτι δεν διατηρεί 
καί τόσο «καλές» σχέσεις τό 
καθεστώς της με τήν έκκλησία, 
τίμησε τό μεγάλο θρησκευτικό 
ήγέτη κατά τρόπο έντυπωσια
κό. Συγκεκριμένα, όπό τό 1980 
έχουν Ιδρυθεί δύο παράλληλες 
έπιτροπες έορτασμού τών 500 
χρόνων, μία έκκλησιαστική καi 
μία πολιτική. Ή πρώτη ύπό τόν 
έπίσκοπο κ. Λάϊχ καi ή άλλη 
στην όποία τιμητικό προεδρεύει 
ό ϊδιος ό ήγέτης της χώρας κ. 
Χόνεκεν, έργάστηκαv γιό tva 
πρόγραμμα ούσίας καi δλες ol 
έκδηλώσεις δπως όναφέρουν ol 
σχετικες πληροφορίες έπέτυχαν 
καi όπέδωσαν. 'Ένα έρώτημα 
πού δημιουργείται, όπό την 
όνάμιξη της κυβερνήσεως της 

Άνατολικης Γερμανίας πού 
άνήκει στό χώρο τού ύλιστικού 
σοσιαλισμού, στόν έορτασμό 
της μνήμης χριστιανού ήγέτη, 
παίρνει την όπάντησή του όπό 
τόν ϊδιο τόν κ. Χόνεκεν. «Ό 
Λούθηρος, εiπε, μετέδωσε σε 
πολλες γενιες την ύποχρέωση 
της ύπηρεσίας στόν πλησίον, 
την ένθάρρυνση γιό δημιουργι
κή έργασία. Ήταν ένάντιος 
στην κατάχρηση της όνθρώπι
νης δουλειάς, καi κατέληξε: 
«Στiς προοδευτικες παραδόσεις, 
πού καλλιεργούμε συγκαταλέ
γονται ή δράση καi ol παρακα
ταθηκες δλων έκείνων πού 
συμΒάλανε στην πρόοδο, στην 
όνάπτυξn τού παγκοσμίου πολι
τισμού, όνεξάρτητα όπό την 

κοινωνική η ταξική σύνδεση 
. '

που ειχαν». 
Ή σοσιαλιστική λοιπόν Γερ

μανία τίμησε τό Λούθηρο καi 
με έργα, tva ποσόν γύρω στό 
40 έκατομμύρια μάρκα ξοδεύ
τηκαν γιό νό όνασυγκροτηθούν 
τό Ιδρύματα καi τό κτίρια τού 
'Άϊζεναχ, της Έρφούρτης καi 
τού Βάρτμπουργκ, πόλεις πού 
έχουν Ιστορικό συνδεθεί με τό 
όνομα τού μεγάλου μεταρρυθ
μιστή. 

Ή 'Ορθοδοξία τίμησε τόν 
Λούθηρο στή Βόννη με έκδή
λωσηπού έκανε ό μητροπολίτης 
Γερμανίας κ. Αύγουστϊνος, ώς 
έξαρχος τού Οlκουμενικού Πα
τριαρχείου στην Κεντρική Εύ
ρώπη. Σ' αύτήν, πού έλαβαν 
μέρος διεθνείς προσωπικότητες 
της θεολογίας ό κ. Αύγουστίνος 
όποτίμησε σε χαιρετισμό του 
πρός τούς συνέδρους τό έργο 
τού Λούθηρου καi εiπε πώς εί
ναι γιό την έκκλησία μας ση
μαντικό τό γεγονός δτι αύτή τή 
στιγμή ol όρθόδοξοι έχουν όρ
χίσει διάλογο με τούς Λουθη
ρανούς γιό μιό ούσιαστική συ
νεργασία καi ένότητα. Κύριος 
όμιλητής ηταν ό μητροπολίτης 
μας της 'Ελβετίας κ. Δαμασκη
νός, πού άναφέρθηκε στό πώς 
βλέπει ή όρθόδοξη θεολογία 
τόν Λούθηρο. Θέμα δύσκολο 
καi όσφαλώς, μόνο γιό τούς λί
γους είδικους που όσχολούνται 
με τiς μελέτες της θεολογίας 
στiς διάφορες χριστινικες όμο-
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λογίες. Άλλό, ή όνόπτυξη αύ
τού τού θέματος καi ol θέσεις 
πού ύποστηρίχθηκαv δεν πέρα
σαν όπαρατήρητες, οϋτε έμει
ναν στό χώρο τού μητροπολιτι
κού μεγάρου της Βόννης. 

'Έγιναν όντικείμενο όνταλλα
γης γνωμών καi όπόψεων 
στους πανεπιστημιακούς ύ
κλους τών θεολογικών σχολών 
όνεξάρτητα όπό δογματικές το
ποθετήσεις καi πιό πολύ, στό 
κλίμα τών όρθοδόξων. 'Όχι μό
νο γιατί ύποστηρίχθηκαν μέ 
ρεαλισμό καi πρωτοτυπία θέ
σεις μάλλον άγνωστες, όλλό καi 

γιατί φανερώνεται ή σωστή πα
ραδοσιακή γραμμή της έκκλrj

σίας μας, χωρίς δμως νά προ-

βάλλεται, � νά ύποστηρίζεται, 

δπως γίνεται σέ όνάλογες περι

πτώσεις, μιά στείρα καi προ

κλητική μοναδικότητα. ΕΤπε, 

έπάνω σ· αύτό ό μητροπολίτης 

Δαμασκηνός: «Θά πρέπει νά 
τονισθείδτι ή όρθόδοξος έκκλη

σία δεν θεωρεί έαυτην ώς μίαν, 
μεταξύ άλλων, χριστιανικην 
όμολογίαν. Θεωρεί έαυτήν ώς 
την όρχαίαν όδιαίρετον έκκλη
σίαν, της όποίας την πίστιν πα
ραδίδει διά μέσου της Ιστορίας 
εlς όδιάσπασ1ον συνέχεια. Τού
το βεβαίως, δεν σημαίνει καi δ
τι θεωρεί έαυτήν ώς την μονα
δικήν όποκλειστική ύπέρμαχον 
τού 'Ιησού Χριστού». 

Καθημερινή 1/12/83 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο ΙΗΣΟΥΣ 

Ποίος ύπηρξεν ό 'Ιησούς; 8 ΑΙ διάφοροι περί αύτού 
άπόψεις έκτιθέμεναι άμερολήπτως. 8 Ό 'Ιησούς κατά τόν 
Ρενάν. 8 Ό 'Ιησούς κατά τόν Συρέ. 8 Ή διδασκαλία τού 

'Ιησού άπό την Καινή ΔιαθrΊκη. 

ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 150 
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Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεωc, 

'ΊΛΙΣΟΣ" 

Χαρ. Τρικούπη 26, α· όροφος, Κωδ. 106 79, Τηλ. 3620-ΊΟL

Ώραι 9.30-12.30 πλήν Σαββάτου 

Έκδίδεται άπό τό ετος 1956 

Διεuθυντης Κωστής Μελισσαρόποuλος 

Oi τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθει. 

1984 

'Έχουν ομως έκδοθη έπιλογαi περιεχομένων τόμων, ώς έ:ξης: 

Α' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958 

Β' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961 

Γ' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τετραετίας 1962 - 1965 

'Έκαστος τόμος έπιλογης, δεμένος δρχ. 400 

Δ' Τόμος έπιλογης πενταετίας 1966 - 1970 δεμένος δρχ. 500 

» » » » » χαρτόδετος δρχ. 400

Oi χαρτόδετοι τόμοι 1965, 1971, 1973, 

1974, 1976 εκαστος δρχ. 200 

Οί χαρτόδετοι τόμοι 1972, 1975, 1977, 

1978, 1979 εκαστος δρχ. 300 

Oi χαρτόδετοι τόμοι 1980, 1981, 1982, 1 983 εκαστος δρχ. 400 

Oi διαφορές τιμών τόμων δέν όφείλονται στήν ποιότητα τού 

περιεχομένου η στό πολυσέλιδον, άλλά στην έπάρκεια η μή τών 

�nαρχόντων τόμων. 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1984 Δραχμtς 500 

Έθελοvτικώς κατά βούλησιν 

Τόμος ετους 1981 σελίδες 336 

)) 

)) 

)) 

)) 

1982 

1983 

)) 

)) 

400 

456 
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Γιά άναγγελία της έκδόσεως νά στέλνετε tva άντίτυπο. Γιά βι

βλιοκρισία, χωρίς νά δεσμεύεται τό περιοδικό, vά στέλ vετε δύο 

άντίτυπα. 

Σημειώσεις Νίκου Τένrα 

Γεωργίου Δ. Καψωμένου: «ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΗΘΙΚΗ» Δοκίμιο 

«Ξημέρωνε ή Κυρ1ακή τών 'Απόκρεω, 13.3.83, καi στη μυση
κή δρασή μοι; παρέλασε πλήθος σκηνογραφιών, σχετικών μέ οσα 
βασάνιζαν τή σκέψη μου γύρω όπό τό προκείμενο θέμα». 

Καρπός συμβολ1κού ένυπνίου - προσωπ1κό τό π1στεύω - ειναι 
τό παρουσ1αζόμενο δοκίμ10 πού αποτελει ΙΞνα Ισόρροπο όνηζύγ1-
σμα μεταξύ νοητού καi όρατού κόσμου. 

Μέ όπόλυτη έπ1τυχία καi σαφήνε1α δίδοντα1 ol όρισμοi της 
Θρησκείας κα] Ήθικης γιό νό συνειδητοποιήσει ό όναγνώστης 
πώς καμμία όλληλεξάρτηση χωρει οϋτε καi υπαγωγή της μιας κά
τω άπό την όλλη. 

Στο1χειο συνδετ1κό της όνάπτυξης τών έννο1ών εινα1 ή όμαρ
τωλότητα. «Ή θρησκευτ1κή όμαρτωλότητα όναφέρετα1 στην όναί
ρεση της ψυχ1κης σχέσης τού όνθρώπου προς την ύπερβατική πο
λ1τεία τού Θεού. Ή ήθ1κή όμαρτωλότητα στην παραβίαση τού κώ
δ1κα συμπεριφοράς πού όναδύνεται ώς παφλασμός ζωης όπό τό 
μύχια τού κτιστού κόσμου». Kai όποσαφηνίζει στη μεθοδική όνά
πτυξη τού θέματος την εννο1α της όμαρτωλότητας καi την 
προσδιορίζει ώς τό καταστατικό στοιχειο της δομής τού κόσμου, 
βασικό λειτουργικό στοιχειο σ· δλες τiς δ1αδικασίες «όνάπτυξης 
της όψυχης καi έμψυχης φύσης» μέ τελικό σκοπό την 'Αποκατά
σταση σέ ύπέρτατο κλιμάκιο ύπέρβασης πού ταυτίζεται μέ την 
άναπνοή τού Θεού. Ό «Ώριγενισμός» του γιό τόν έπαναγιασμό 
τών πάντων καi την εξοδό μας όπό τή χρονικότητα, εiναι ό τελικός 
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θρίαμβος τού άνθρώπου, μιά κι αύτη λογίζεται ύπαfτιος της φθο
ρδς καί της πτώσης δηλ. της όμαρτίας. 

Πρόκειται γιά μιά νέα θεώρηση τών πεπρωμένων τού Σύμ
παντος, δοσμένη μέ φιλοσοφική πληρότητα καi θρησκευτικη άνά
ταση. Ό διαλεκτισμός του εΤvαι, πράγματι, πνοή δημιουργίας. 

Χρήστου Ε. Κατσ1γ1άνvη: «Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» Ποιήματα 

"Αν δ,τι γράφω εΤvαι όπλό 
κάμε πώς δεν τό νοιώθεις 
μπός καί περάσω γιό τρανός 
παιητης καί πατριώτης� 

Ή όνοματοδοσία έξέφραζε, πάντα, ταύτιση της μορφης μέ τό 
ίδανικό. Ήταν ή «κάλλιστη» ροπή της καινωνικης συνείδησης γιό 
τό ίδεολογικό της περιεχόμενο. 

Σήμερα τό όνομα άντικαταστάθηκε μέ την προσηγορία της λέ
ξης τών τριών άλφα. Καi προσδιορίζει, πράγματι, τό νεοελληνικό 
πολιτιστικό έπίπεδο. 

Πώς, λοιπόν, νά μην καταντήσει ή 'Ελλάδα γριά ψωμοζήτα 
όφού κάθε «καλογιός» καθημερινό της μπήγει τό μαχαίρι; Γιό νά 
διαμαρυρηθεί ύποκριτικό πώς τούτη την πληγή τήν άνοιξαν ξένοι! 

Φτάνει πιό ή μετάθεση της εύθύνης σέ άλλοεθνείς, Γιά δλα, 
δλοι μαζί, φταίμε. Γιατί δεν ύπάρχει πιά άστραψιό στό μάτια μας 
πού θά ζεστάνει τούς χειμώνες. Μείναμε άνήλιαγοι άπό τόν �λιο 
της άγάπης. Μακριά όπό τή σοφία τού «μηδέν άγαν». Μακριά άπό 
κάθε μέτρο. Καί άπό κάθε, δυστυχώς, έλληνικό! Μόνος άντάρτης 
έμεινε ό 'Ίσιος Λόγος. Ό φιλελεύθερος, Ό άνυπόταχτος. 

Ό Χρ. Κατσ., έχει την τόλμη νό μός πετάξει κατάμουτρα την 
άλήθεια, Μ: λόγο εύθύ γεμάτο πόνο. Μέ λόγο πικραμένο· γεμάτο 
δύναμη, Ή κάθε λέξη μαχαιριά στη πετρωμένη μνήμη. 'Όλοι του 
ol στίχοι ύφαίνουν καi ύφαίνονται μέ τό ριζικό μας, Ζευγαρώνουν 
τή τραγικότητα τού σήμερα μέ την αύριανή τρυφερή έλπίδα, Δέν 
μπορεί. Ή μνήμη τού Νερού θό «καταλύσει» τή μνήμη της βραχο
σπηλιδς. ΕΤvαι καθαρτήρια ή δύναμη τού ϋδατος. 'Όπως ό σαρκα
σμός τού Χρ, Κατσ., πού άπό έμπνευσμένο παιχνίδισμα μεταβάλ
λεται σέ άληθινή άγωγή. 

Όρέστη Άλεξάκη: <�ΟΙ ΚΟΝΔΟΡΕΣ ΚΑΙ το ΑΝΤΙΠΡΑΝΕΣ». 

"Ας προχωρήσουμε 
Άνοίγωντας ένα φεγγίτη στην κατάκλειστη κάμαρα 
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'Ανάβοντας tva καντήλι στό όφάλ1 τού μεσονυχτιού 
Σκάβοντας μια σήραγγα πίστης μέχρι τό εϋφλεκτο 
κοίτασμα 
Πυρπολώντας τόν έγκλειστο όρίζοvτα μέ μια 
έκρηξη έλπίδας. 
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Ή έποχή μας έχει κύριο γνώρισμα τήν μετάπλαση του πόνου 
σέ ύποταγή. Τό κάθε σύστημα έχει τούς δικούς του κανόνες - ιϊ
πιους η αύταρχικούς, όδ1άφορο - νά μετατοπίζουν τά κέντρα νοη
μοσύνης καi νά μας έντάσσουν σέ Ιεραρχίες μέ στόχο τήν έκτέλε
ση έργου προγραμματισμένου. Ζούμε, λοιπόν, στήν έποχή τού 
ιλίγγου μέ προορισμό τό χτίσιμο τής Πολιτείας των Κυκλώπων. 
Kai εiναι φυσικό νό προσβλέπουμε στήν οlκοπεδοποίηση των 
έγγύς, τουλάχιστον, πλανητών. Καί, όκόμη, π1ό φυσικό, νά μας εί
ναι όχρείαστοι ol προφήτες, έτσι πού ή ψυχή μας μπήκε όριστικά 
στή ζυγαριά των μεταπρατών τής όλήθειας. 

Πώς νά μήν πασχίσει ό έλεύθερος, όκόμη, όνθρωπος νά 
άκουμπήσε1 τό χέρι του πέρα όπ' τούς τυφλούς όρίζοντες; Νά 
άναζητήσει σωστική λύση μέ μιαν όνάδρομη tλξη; Νά παύσει νά 
εiναι έρημος κάτω όπό τις στέγες τών αlώνων. Νά λαχταρίσει tva 
ζεστό χνώτο, νά ψαύσει τiς λαβωματιές τού γείτονα. 

Ό Όρ. Άλεξ. ξεδιπλώνει ηλιοβασιλέματα καi ποτίζει τiς αύγές 
τού μέλλοντος νά μήν ξεραθεί ή έλπίδα. Ξέρει πώς ή όλήθεια βρί
σκεται όλοζώντανη σ' tva τρίμα όγάπης. Μέ λόγο όμείλ1κτο όλλά 
καi φωτεινό βγαίνει όπό τή σιωπή γιά νά σβηνώσει τήν κραυγή
ίαχή θριάμβου τού σκεπτόμενου όνθρώπου. 

Εiναι ό ποιητής πού προσπέρασε τις λίθινες στιγμές και με
σουρανεί όστραφτερός στήν σκοτεινιά τού αlώνα μας. 

Παναγιώτη Βλαχόπουλου: «ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΣΤΗ

ΖΑΚΥΝΘΟ,,, «ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ,,, «ΠΕΝΤΑΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ)) 

«Δέν πρέπει νά παραλείψουμε κι' tva όλλο σημαντικό γεγονός 
γιά τή Ζάκυνθο τού περασμένου αlώνα, ή Υδρυση τής πρώτης Τε
κτονικής Στοας όπό τόν Διονύσιο Ρώμο, πού τόσο πρωτοστάτησε 
αύτό τό Ί'δρυμα στή Φιλική 'Εταιρία γ1ά τόν όγώνα τού 1821. 
'Έτσι γίνεται ό Τεκτονισμός της Ζακύνθου μία παράδοση, πού στό 
διάστημα μέχρι σήμερα πρόσφερε πολλά στήν πνευματική κίνηση 
τού νησιού». 
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Τήν Ιστορική πορεία τού λαού της Ζακύνθου παρουσιάζει 
όδρά ό Παν. Βλαχ., κατά τή διάρκεια τού 19ου αlώνα, μέ άφορμή 
τά φανάρια της πόλεως. Δέν μνημονεύονται μόνοι ol φυσικές κα
ταστροφές όλλά καί ol θύελλες πού δημιουργήθηκαν άπό τό πεί
σμα, τή ματαιοδοξία, τίς προλήψεις καί τήν άμάθεια τού άνθρώ
που. 

Μιά έμπειρίστατη διατριβή γιά τήν 'Αλήθεια εΤvαι τό «Βάθος 
της 'Αρμονίας»: «Ή 'Αλήθεια εΤναι μία ένότητα άνάμεσα στά στοι
χεία της μορφής. Εiναι αυτό πού λέμε «νόμος της μορφής». · Επο
μένως ή 'Αλήθεια εiναι όρμονία. Ή έννοια της ένότητας εΤναι μία 
άνάγκη, πού βγαίνει άπό τήν άνθρώπινή μας ύπόσταση». 

Τό ϊδιο καί ή περιεκτική πραγματεία: «Πενταδικές μορφές»: 
« ... ή προτίμηση της φύσης στό πέντε άποτελεί μία πηγή γιά Αριθ
μολογική έρευνα καί συμβολισμό. 'Επομένως ή Χρυσή Τομή εiναι 
ή έκλογή της ... ». 

Τά δύο τελευταία βιβλία όνήκουν στό χώρο τού έσωτερικού 
προβληματισμού. Γραμμένα μέ μεθοδικότητα άνοίγουν πράγματι 
<ψιά πόρτα στόν κολοσσιαίο πύργο της συμμετρίας κι όμορφιάς». 

<Έλενα Σ. Χρυσοπούλου: «Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΣΕ ΛΙΓΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ»

Ποιήματα. 

Μυγδαλιά μου νυφούλα δροσάτη 
κερασιά μου ανθίζεις καί σύ 
μά ή ψυχή μου στενάζει ζητώντας 
της φευγάτης άγάπης φιλί 

Τραγούδια της καθημερινής ζωής. Άπλά καί τρυφερά. «Μιά 
δροσερή πνοή», δπως τά χαρακτηρίζει ή Λιλίκα Νάκου, πού προ
λογίζει τή συλλογή. 

Μίμη Κ. Ίακωβίδη: «ΕΠΟΧΕΣ» καί «ΝΕΑ ΓΡΑΦΗ». Ποιήματα

Μή γράφεις πιά, σέ τίποτα δέν ωφελεί 
'Όμως χωρίς τό βάσανο 
χωρίς τή δυστυχία της ποίησης 
Πώς μπορεί νά ζήσεις; 

Φωνή μεστωμένη. Στοχαστική. Λόγος άνήσυχος σέ ταραγμέ
νους χρόνους. Ίχνηλασία της όνθρώπινης πράξης μέ γραφή εύγε
νική. Ποίηση, καίτοι δηκτική καί πόνο γεμάτη, όστραφτερή 
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... κ· ο! φυλακές που 
συνέχεια χτίζονται γεμίζουν έτσι πού νά μήν είναι 
ποτέ ησυχοι οι τύραννοι. 
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Ό καιρός μας καί ή όλήθεια του. Κι ό ποιητής πού όγρυπνάει 
νά μας δώσει τό στίγμα τους. 

Ναδίνα Δημητρίου: «ΠΡΩΤΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ» Ποιήματα

Ψιλή εΊν' ή βροχούλα 
πού λίμνες σκαλίζει 
κι ή έλπίδα άρμενίζει 
σέ όνθοπετάλου βαρκούλα 

Στίχοι παιδικών χρόνων. 'Απλοϊκοί. Μά δταν γίνοναι τραγούδια 
γιά παιδιά κρατούν ένα αύγινό φως. Ή Ναδ . .iημ. φαίνεται πώς 
γεννήθηκε νεράϊδα μέ καρδιά φωτιά. 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦlλΟΣΟΦΙΑΣ 

Δεμένον δρχ. 250 

Ε Κλ ΟΓΑΙ 

ΚΡΙΙΝΑΜΟΥΡ ΤΙ 

,,, 

.; 

ΕΚΛΟf'ΑΙ 

λ110 ro� 

KRTSHΊ\'AMURTI 

'Άδετον δρχ. 200 
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'Έκθεση ζωγραφικής 

της 'Αλέκας Δήμου στη Λάρισα 

Την τρίτη ότο
μική της έκθεση 
ζωγραφικης, μέ έρ
γα έμπνευσμένα όπ' 
τό Πήλιο - σπίτια, 
ούλες καi θάλασσες 
- παρουσίασε στη
Λάρισα, ή 'Αλέκα
Δήμου, τό πρώτο δεκαήμερο τοϋ 'Οκτώβρη, στην αϊθουσα τοϋ
Περβανίδειου έκπαιδευτήριου.

Σέ συνέντευξή της, πού μεταδόθηκε όπ' την έκπομπή 
« Πνευματική καi Καλιτεχνική κίνηση της Θεσσαλίας», ή Άλ. 
Δήμου είπε τό παρακάτω: 

rrΕίναι πολύ δύσκολο vά μιλήσω γιά τό εργο μου γιά τό 
λόγο δτι αύτό δέv εχει διαμορφωθεί άκόμα, δέv εχει βρεί 
τόv δρόμο του. 

Βαδίζω μέ πολλές έλλείψεις, κάτι πού συμβαίνει δλλω
στε μ' δλους τούς δημιουργούς. Καί αύτό δέv όφείλεται σέ 
μάς. 'Οφείλεται στό πώς μάς άvτιμετωπίζει ή πολιτεία. Αίώ
vες τώρα οί δημιουργοί-ζωγράφοι, ποιητές, συγγραφείς-δλοι 
γενικά οί δημιουργοί-ζούνε τήv έγκατάλειψή τους οίκοvομική 
καί ήθική. Καί άποδεικvύεται πώς χρέος τής Πολιτείας, είναι 
vά μάς άvταμοίβει μετά θάνατον. 

Αύτό βέβαια είναι μιά συγκεκριμένη δποψη. Ύπάρχουv 
πιό άρμόδιοι άπό μένα vά τήv άvαπτύξουv καί vά δώσουν τίς 
διάφορες έξηγήσεις τους. 

Είναι φανερό δμως τό βάρος τής άδιαφορίας πού σηκώ
νουμε, μέσα σέ χαμένες έλπίδες. 'Έτσι ή σωστή προσφορά 
λιγοστεύει. Δέv είμαστε ύπεράvθρωποι. Καί άλοίμοvο, αύτό 
τό βάρος γίνεται διπλό δταv ό δημιουργός είναι γυναίκα. Σπί
τι, δουλειά, πνευματική έργασία, κοινωνικές σχέσεις. Πόσοι 
άπ' τούς σημερινούς ελληvες-ρωτάω-πόσες άπ' τίς έλληvί
δες κάνουν τρείς καί τέσσερις δουλειές ταυτόχρονα; Δέv 
υπαρχει μέρα καί νύχτα, Κυριακή καί άργία, δέv ύπάρχει 
χρόνος νεκρός. 'Όμως, τό τονίζω πάλι, δέv είμαστε ύπεράv
θρωποι. 
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ι____Μ_ε_τα_ξ_ύ_μ_α_ς ___,r 
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τό Γραφείο τού «Ίλ ι οού». Χορ Τρι 

κούπη 26, ο· όροφος Κωδ. 106 79, ε1 

να ι όνο ι κτό καθημερ ινώς nλιiν Σ!lββό 

του 9,30 12,30 

Τηλ. Γραφείων 3620-702. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Ποροκολούμεν όποοτέλλπε μέ τrι
χυδρομικήν η τροnεζικήν έnιταγήν εiς 
τήν διεύθυνο ιν «Κωστι'�ν Μελισσορο 
πουλον, Χορ. Τρικούπη 26 r, όροφος 
Κωδ. 106 79. Άθήνος» Άποστολοί 

μέ τραπεζικός έντολός μ<iς δυσκο 

λεύουν. 

Α,'\/\ΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΩΝ 

Τεύχη όποσ ιολέντα ατούς κοτωτέ 
ρω ουνδρομηπ1ς μας. έnεσφόφησcιν 
όnό τό Ταχυδρομείον μt Γήν σημεiω 
σιν: ιψετώκησε» ιϊ «ι':iγνωστος» naρcι 
καλούντιιι δσοι τούς γνωρίζουν νό 

τούς εiδοποιήσουν ιϊ v<i μός δι;.ισουν 
τός δ ιευθύνσε ις των· 

ΑΘΗΝΩΝ 
'Αγηο Μοντζουρονι'�ς. Ν Σμύρνη 
Γεωρ. Μπόμπας Ν Σμύρνη 
Άναοτ Πrιγουλότος Ν.Φιλοθέη 
Χαρ. Ράλλης. Άθι'�νοι 
Στυλ Ρουτζούνης Π Φcιληρο 
Άφρ. Χορίτου Λεωσθένους 8 nε, 

ραιεύς 

Ίω. Γουργουρόκης, Ν. Κόσμος 

Ίω. Δούκας, Χαλάνδρι 

Παύλος Οiκονομίδης, Άγλοντζιό 

Ξένη Τσομnονόκη, Κηφισιά 
iΞΠΑΡΧΙΩΝ 

Στ. Κουζης. Θεο κι, 

Χρ ,'\αοκαρίδης Θεο κη 

Μι χ. Ν ικολούδης 'Ηρcικλειον 
Νεοφ. Χατί,ηευογγέλου Λεμεσός 

:Ξcιν8 Έλευθερ ι cιδου Βιέννη 

Παν. Δημητρόnουλος, Θεσ/κη 

Άθ. Ζοχοράκης. Αίγινα 

Στρ. Κατσάνης, Κατερίνη 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Β Σοιιγιουλτζης Άθηνοι 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μι' τη σειρά λήψεως\ 

Ανδρεcι Καραντώνη Στήν έξωτ ική 
Άοίcι \μέ ων Ί Βασιλείου) Άθή
νο 

Ίω Βcισιλεiου Στή Σ ικελία. όνοζητών

rcις τη μεγ<'ιλη Έλλcιδο Βιβλιοn. 
Έοτίcις 

Ίφιγ Δ ιδοσκcιλου 'Η πρώτη έγκυκλο

ιιοίδε ια τι'�ς Θεσσαλονίκης 0. Κον
τέου !μελέτη) Θεσ/κη 1983 

Δημ Σεβcισrος Ποιήματα ( 1973-
1983) Άθηνcι 

Γεωρ Κcιψωμένος Φ ιλοσοφικά κα ι 

Κρ ι τ ι κα Ένθυμή11ατα Χανιά 1983. 
Δημ Σι Άνογνωστόπουλος: Κυανούς 

Τεκτονισμός 
Τερέζα Σε ιραδ<'ικη Μήνυμα όnό τ' ό

,πρcι Ιrιοιήμrιτcι 1 980). nετcιρίσμcι
rcι ψυχης (ποιιiμcιτο 1983) 

Όpέοτης Άλεξcικης 'Η Λάμ η Ιποιή
μαω) ΆθήνΩ 1983 

Σπύρος Ποποδοντώνης: 'Επιμενίδης. 

Άθήνο 1983 
Μεσεμβρινός: 'Επιστροφή ατή Μεσημ

βρία (Ποίηση) 1983. 
Πολύmυχον: Συλλογική 'Έκδοση. Πρό

λογος Εύ. Ρόζος. Πεζογραφία
Ποίηση-Ί στορίαΔοκίμ ι ο. Άθήνο 

1983. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Σμύρνα Έκ Κ Μολοβρύβος ΙΊούλ -

Σεm) 
Πνευματ ική Κύπρος. Έκδ. Κύπρος 

Xpu όνθης ΙΑύγ -Σεπτ.) 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ)) 

τής Θεοοοφ1κής Έτοιρίας έv Έλλά

δ1 
Χορ. Τρ1κούπη 26 - Άθήvα1106 79 

'Εκδότης Δ1ευθυvτής: 

Κωατriς Ν. Μελ1σααρόπουλος 

Πλοτ. Έθvικr';ς Τραπέζης 3. Φιλο

θέη 152 37 

Τιμri τεύχους Δρχ. 80 

Ίαv.-Φεβρ. Ι 984 

'Ελεύθερη Σκέψη. Διευθ. Γ. Κομίvης 

(Αύγ. Σεπτ .. Όκτ.-Νοέμ.) 

Δαυλός. Δ1ευθ. Δημ. Λάμπρου (Νοέμ.) 

Γιόγκα. · Ελληνική 'Έκδοσις μηνιαίου 

rτεριοδικοίί Γ1όγκα τοίί Μπ1χάρ, Ίv

δίσς ( Όκτ .. Νοέμ., Δεκ.) 

Προσανατολισμοί. Δ1ευθ. Γ1άv. Τζαvvε-

τάκος (Νοέμ.-Δεκ.) 

Σύγχρονη Σκέψη: Δrευθ. Γ. Παπαγεωρ

γίου, Άρχrσ. Γ. Χαλατσάς (Νοέμ., 

Δεκ.) 

Σύγχρονη Σκέψη. Δ1ευθ. Γ. Παπαγεωρ

γίου. Άρχ1σ. Γ. Χαλατσάς (Νοέμ.) 

Χρονικά. Ύπεύθ. Ίω. /\όβιγγερ (Νοέμ.) 

'Ανοιχτοί 'Ορίζοντες. Διευθ. Γαβρ. Μα
ραγκός (Ναέμ., Δεκ .. Ίαν.) 

Δrάατcιοη. Διευθ. Γ. Καμπασακάλης 

(Όκτ.) 

Ίαραηλιvά νέα. Έκδ. Δ. Ν1κολαίδης 
(Σεπτ.-Όκτ., Νοεμ-Δεκ.) 

!ρ1φυλιακri Έατία. Διευθ. Διοv. Πιπα

ράς (Αύγ.-Σεπτ., Όκτ.-Δεκ.) 

Κρίκος. Διευθ. Α. Γιαλλοϋρος (Σεπτ.

Όκτ.) 

Ήπεrρωτrκή 'Εστία. Δrευθ. Δ. Κόκκινος 

(Σεπτ.-Όκτ.) 

Ροταριανός Παλμός Χανίων (Όκτ.

Δεκ.) 

Κρητική Έστiα. Δrευθ. Έμ. Παπαγρη

γοράκης (Σεπτ.-Όκτ.) 

Φιλολογική 'Επιθεώρηση. Δrευθ. Σπυρ. 

Σαλiγγαρος (Σεπτ.-Όκτ., Νοεμ.

Δεκ.) 

Ό Φυσ1ολάτρης (Ίαv.-Φεβρ.) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ)) 

Βόλος: Γ. Καυκουβίvος 

Δράμα: Φ1λ. Τζάλλας 

Ζάκυνθος: Ν. Τ αμπολής 

'Ηράκλειοv: Λ. Κουvτής 

Θεσ/vίκη: Εύ. Ψαράς, 81βλιοπωλείαv 

Ίrτnοδρομίου 10. τηλ. 265.042 

Ίωάvvιvα: Μ1χ. Πραπίδης 

Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 

Κέρκυρα: Κ. Άγιούς 

Καμοτιvή: Ίω. Σαμουρκααίδης 

Λαμία: Κ. Φολίδας 

,'\άριοσα: Βασ. Παrταζήαης, Άρ. Σοφί

της 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτραι: Άθ. Κοvτοσάκις 

Ρέθυμνο: Άvτ. Βιατάκης 

Ρόδας: Σταίίρος Βαφείδης 

Σέρροr: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωvίτης 

Χαλκίδα: Γ Λάμπρου 

Χαv1ά: Έμμ. Ναδcιράκης 

'Αμμόχωστος: Άvδρ. Τ αόκκος 

Λεμεσός: 'Άνδρος Σωτηρίου. Άvτ. 

Στυλιοvαίί 

,'\ευκωαία: Άχ. Ζcιβσλλι';ς, Ρένα Στυ

λιοvάκη 

Πάφος: Κ. Κοθητζιώτης 

Ίαταμπούλ: Γ. Βοκnλόπουλος 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ 

τήν συνδρομήν σας 1984 

Δρχ. 500 η έθελοντικώς κατά βούλησιν 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜ Ε 



Βιβλία Krishnamur1i 

Στc1 ποδ1ι1 τυυ Διδασκαλου ({κδ. 19661 

Ε'κ.\ογοι 1ηο - v Κμι 'νιιμουρτι Κ Μι:λισc'ιφοποιλουl 

Ο Κρι vιιμ 'JJ'· γιο τον Διαλαγισμe, Κ Μελισσοροπούλου) 

ι= κ ω ">• ι•σ κιι σημιω ιι ζιι.,ης 

Ε:λ υΟ, ριο '1 (ψχη κω τό τέλος 

Στοχα f οι •ωvcc στη ζωη ΙΑ ιJFφπ! 

Στο, 1 ,.,)ι ηuvu, στη ζωri ΙΒ ιJειροι 

Σ10χι· , >Ι ποvι,, στη ζωri (Γ σειρα• 

Ομιλ ,ς σ1ήν Ευριuπr' 

Στη σ γη του Ι\Jοι, 

Η οvογκωι ητu της άλλαγrΊ� 

Τ ό π� τιrγμι1 rοι, άε τοί, 

Τά πρωω βήμιη·1 της μάθησης 

1953 

1954 

1956 

1958 

1960 

1967 

1970 

1970 

1971 

1975 

Έγγράψετε νέους συνδρομητας 
Συνδρομή 1984 δρχ. 500 tξωτερικοϋ S 12 

άεροπορικώς S 20 

«Έ π ι  λ ο y ai)) ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετrας 1956-1957-1958 
Β' Τριετrας 1959-1960-1961 

Γ' Τετραετrας 1962-1965 

έκάστη δεμένη πρός δρχ. 400 

Δ' Πενταετrας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 

100 

200 

100 

200 

450 

400 

400 

400 

300 

250 

250 

250 

400 

ΑΙ συνδρομαί 11 όντfτιμον βιβλίων νά όποστέλλωνται μt ταχυδρομικην lj 

τραπεζικην έπιταyην -δχι μέ έντολην- έπ' όνόματι Κωστή Μελισσαροπούλου 

η ΙΛΙΣΟΥ, Χαρ. Τρικούπη 26, α· δροφος Κωδ. 106 79. Τηλ. 3620-702 

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Βασικές πληροφοριες περί Τεκτονισμού 

κοι τό «περιβόλι» τού Άντιτεκτοvισμού στό βιβλίο. 

ΟΙ ΤΙΤ/\01 ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ. 200 

Η ΕΚΣΟΣΗ ΤΟΥ 1/\ΙΣΟΥ ι ΙΝΕΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ» Α.Β.Ε.Ε Τηλ. 9217513 

3214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 

Λούλα Κωνσταντινίδαυ: Πρωτοχρονιά 3 

Σαράντος Παυλέας: 'Αναφορά στον Κύριο Χέοπα 3 

Αlμ. Ίβου: Γιλγαμές 4 

Πόπη Άντωνίου-Σφαλαγκάκου: Στάφφα 4 

Νίκος Ά. Τέντας: Χρυσή 5 

» >> Εύα Πάλμερ-Σικελιανού 7 

Ήλέκτρα Μικρούτσικου: Τό 'Ορατόριο 8 

Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ό άόρατος πνευματικός κόσμος 1 Ο 

Ρωμύλος Βαμβακόπουλος: Σκέψεις περί Μυστικισμού 16 

'Αθάνατα 'Ομηρικά Έπη 28 

Λεωνίδας Λογοθέτης: Τό πρώτο όμάρτημα τcύ άνθρώπου 41 

'Αποκόμματα 51 

Νίκου Τέντα: Τό Νέα Βιβλία 57 

'Έκθεση ζωγραφικής της Αλέκας Δήμου 62 

Στα προσεχή τεύχη 

'Αθάνατα 'Ομηρικά "Έπη 
Ν. Καρβούνης: 'Άτομον καi Σύνολον 
Γιάννης Μπρούμης: Ή πομπή τών Μεγάλων 'Ελευσινίων 

Λένα Άναστασιάδου: Ή βασιλεία τοϋ Μεγάλου Φωτός 

Νικ. Παλαιολογόπουλος: Μορφή 'Ελευθερίας 

Θάνος Μεσσήνης: "Η σύγχρονη τεχνολογική έποχή 

Ό Ταγκόρ καί ή πνευματική άγωγή 
Γιώργης Τζωρτζάκης: Ή ύποτέλεια της Φύσης ατόν όνθρωπομορφισμύ 
0. Κιουστελίδης: Τ1 εΤναι καλό καi τi ε!ναι κακό
'Από τά Πρακτικά τοϋ 'Υπάτου Συμβουλίου τοϋ 33° της 'Ελλάδος. Μία τεσσαρα
κονταπενταετία (1872 1917)
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