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ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ή Μετενσάρκωση 

«'Εκείνου πού γεννιέται εΤναι βέβαιος ό θάνατος, καθώς καf 
έκείνου πού πεθαίνει ή γέννηση». Έτσι γράφει ή Μπαγκαβάντ
Γκιτά, τό Ιερό βιβλίο τών Βραχμάνων. Kaf συνεχίζει: «'Όπως ό άν
θρωπος πετάει τά παλιά του ρούχα γιά νά φορέση άλλα καινούρ
για, έτσι καί ή ψυχή έγκαταλεfπει τά παλιά σώματα, γιά νά πάρη 
όλλα νεώτερα». 

Αύτά λέγει ή άρχαιότατη σοφία τής 'Ανατολής. 
Τό πρόβλημα τοϋ θανάτου ταλανίζει τό άνθρώπινο γένος. 

'Αδυσώπητος καταλυτής τής άνθρώπινης εύτυχfας ό θάνατος πα
ραμονεύει τόν άνθρωπο, άπ6 τή στιγμή της' γεννήσεώς του, σέ 
κάθε του βήμα. Καί εΤvαι ό άνθρωπος μικρός καf άδύναμος μπρο
στά στήν άκατάλυτη παντοδυναμία του θανάτου, στέκει κατάπλη
κτος καί φοβισμένος μπροστά στό άβυσσαλέο του μυστήριο. 

Στόν φόβο τοϋ θανάτου, στόν φόβο τής όλικής καf όριστικης 
έκμηδενίσεως, ό 'Αποκρυφισμός άντιτάσσει τήν παρήγορη όποψη 
τής Μετενσαρκώσεως, τήν όποψη τών διαδοχικών έπιβιώσεων, 
τών διαδοχικών ένσαρκώσεων έπάνω στή Γη. 

Θά έπιχειρήσωμε νά άναπτύξωμε τόν μηχανισμό της λειτουρ-
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γίας τού Νόμου της Μετενσαρκώσεως, σύμφωνα μέ τίς Θεοσοφι
κές διδασκαλίες. Καθένας εΤναι έλεύθερος νά δεχθrϊ ι'j νά άπορρί
ψη τή Μετενσάρκωση, δπως καί κάθε άλλη άποψη. Δέν φιλοδο
ξούμε νά πείσωμε κανένα νά παραδεχθrϊ τή Μετενσάρκωση. Συγ
κεντρώνομε καί παραθέτομε ύλικό γιά μελέτη. Ό καθένας εΤναι 
έλεύθερος νά τό έπεξεργασθη σύμφωνα μέ τήν κρίση του καί νά 
βγάλη τά δικά του τά συμπεράσματα, μέ άβίαστη καί έλεύθερη 
πάντοτε σκέψη. 

Σύμφωνα μέ τίς άπόψεις της Μετενσαρκώσεως -δπως μάς τίς 
άναπτύσσει ή Θεοσοφική διδασκαλία- ή έξέλιξη προχωρεί προο
δευτικά άπό τίς άτελέστερες μορφές πρός τίς τελειότερες, καί συ
νεπώς ή ψυχή, πού ένσαρκώνεται κατά τά προγενέστερα στάδια 
της έξελίξεώς της μέσα σέ φυτικές καί άργότερα μέσα σέ ζωϊκές 
μορφές, δταν μέ τήν άτομικοποίησή της ένσαρκωθη σέ tva άν
θρώπινο όν, δέν μπορεί πιά κανονικά νά ξαναγυρίση στίς άτελέ
στερες ζωϊκές μορφές. Συνεχίζει τήν έξέλιξή της στό άνθρώπινο 
βασίλειο, καί ένσαρκώνεται σέ άνθρώπινες πάντοτε μορφές, μέ
χρις δτου συμπληρώση τήν έξέλιξή της στό άνθρώπινο βασίλειο 
καί γίνη μιά άπολυτρωμένη ψυχή, tνας Μύστης η «Διδάσκαλος 
της Σοφίας καί της 'Αγάπης». Καί τότε ή μετενσάρκωση δέν εΤναι 
πιά άπαραίτητη. 

Κατά τόν 'Αποκρυφισμό, κάθε άνθρωπος άποτελείται άπό τό 
ύλικό του σώμα μέ τό όποίο δρά στόν φυσικό κόσμο, άπό τό 
άστρικό ι'j θυμικό του σώμα μέ τό όποίο συναισθάνεται καί έπιθυ
μεί, καί άπό τό νοητικό του σώμα μέ τό όποίο διανοείται. Τά τρία 
αύτά στοιχεία άποτελούν τήν θνητή προσωπικότητα τού άνθρώ
που, μέ τά Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τήν έξωτερική της μορ
φή, τόν συναισθηματικό της κόσμο καί τή νοοτροπία της. Πίσω δ
μως άπό τήν προσωπικότητα ύπάρχει ή άθάνατη ψυχή, τό άνώτε
ρο Έγώ, ή άθάνατη ψυχοπνευματική όντότης. 

Κατά τό διάστημα της έπίγειας ζωης ό άνθρωπος σκέπτεται, 
συναισθάνεται καί δρά .. Αύτές του ol λειτουργίες προκαλούνται 
άπό παλμικές δονήσεις τών άτόμων τών ύλικών σωμάτων του, 
πού άποτελούν τήν προσωπικότητά του <κατωτέρου νοητικού, 
άστρικού, φυσικού>. 

Κάθε κραδασμός τού έξωτερικού κόσμου, στόν όποίον άπο
κρίνεται τό νευρικό σύστημα, προκαλεί στόν έγκέφαλο μιά αfσθη
τήρια άντίδραση. Αύτή ή άντίδραση χαρακτηρίζεται άπό τό άστρι
κό σώμα σάν εύχάριστη η δυσάρεστη. Τό νοητικό σώμα διερμη
νεύει τήν άντίδραση σάν άντίληψη, σάν σκέψη. Καί ή 'Ατομικότης 
-πού στέκει πίσω. άπό τήν προσωπικότητα- άποκομίζει τήν ούσία
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της σκέψης καf τοϋ αlσθήματος, πού προκάλεσε ή αlσθητήρια όν
τίδραση. 

Άφοϋ ό άνθρωπος διαγράψη της έπfγειας ζωης του τήν τρο
χιά, μεγάλη � μικρή, έντονη � όσθενική, θά φθάση στό μοιραίο 
τέρμα της ζωης τοϋ φυσικοϋ του σώματος. Αύτό ε1ναι πού όνομά
ζομε ο\ άνθρωποι «θάνατον». Τό φυσικό σώμα όποχωρίζεται όπό 
τά άλλα λεπτότερα σώματα της όθάνατης ψυχης καf διαλύεται. Ό 
άνθρωπος δέν μπορεί πιά νά δράση στόν φυσικό κόσμο, διότι δέν 
έχει πιά τό όργανο μέ τό όποίο αlσθανόταν καf ένεργοϋσε, δηλα
δή τό φυσικό σώμα του. 'Εξακολουθεί δμως νά συναισθάνεται, νά 
έπιθυμη καf νά συγκινηται, διότι έξακολουθεί νά έχη τό όστρικό 
σώμα του. Έπfσης μπορεί νά σκέπτεται καf νά θυμάται, διότι έξα
κολουθεί νά έχη τό νοητικό σώμα του. 

"Επειτα δμως όπό �να κάποιο χρονικό διάσ~ημα, τό όστρικό 
σώμα όποχωρfζεται καf αύτό -δπως όποχωρfστηκε τό φυσικό- καf 
διαλύεται. Τότε τά συναισθήματα, ο\ έπιθυμfες καf ol συγκινήσεις 
σταματοϋν, διότι ό άνθρωπος δέν έχει πιά τό όργανο τό όποίο τfς 
προκαλοϋσε, δηλαδή τό όστρικό σώμα. 'Εξακολουθεί δμως ή λει
τουργία της σκέψεως, διότι έξακολουθεί νά ύπάρχη καf νά δρα τό 
νοητικό σώμα. 

'Αργότερα δμως θά όποχωρισθη καf αύτό μέ τή σειρά του 
όπό τήν όθάνατη ψυχή καf έτσι όλοκληρώνεται ή διάλυση της 
προσωπικότητος. Ή δράση της στόν φυσικό κόσμο τελείωσε μέ 
τή φθορά τοϋ φυσικοϋ σώματος. Ή συναισθηματική της ζωή τε
λείωσε μέ τή φθορά τοϋ όστρικοϋ σώματος. Ή διανοητική της 
ζωή τελείωσε μέ τή φθορά τοϋ νοητικοϋ σώματος. Τό κάθε τι πού 
όποτελοϋσε τήν προσωπικότητα καταστράφηκε καf έξαφανfσθηκε 
γιά πάντα. 

Πίσω δμως όπό τήν προσωπικότητα ύπάρχει ή 'Ατομικότης, 
δηλ. ή ψυχοπνευματική 'Οντότης, της όποfας προβολή ατούς τρείς 
πυκνότερους κόσμους ηταν ή προσωπικότης. Ή ψυχοπνευματική 
όντότης, ή 'Ατομικότης, ή όθάνατη ψυχή, ε1ναι ή πηγή καf ή alτfa 
των όφηρημένων σκέψεων, της ένορατικης σοφίας, της όπρόσω
πης, άγνης καί καθαρης 'Αγάπης, της αlσθήσεως της παγκοσμίου 
'Ενότητος. 'Όλες αύτές ε1ναι λειτουργίες της ψυχοπνευματικης 'Ον
τότητας. 

Στήν όθάνατη ψυχή συγκεντρώνεται ή πείρα πού όπέκτησε ή 
προσωπικότης, ζώντας στά πυκνότερα πεδία ζωης, καf αύτή ή πεί
ρα σχηματίζει τίς τάσεις, δηλαδή τόν χαρακτηρα τοϋ όνθρώπου 
στίς προσεχείς του νέες ένσαρκώσεις. Προσδιορίζει, δηλαδή, τόν 
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σχηματισμό της νέας προσωπικότητος, μέ τήν όποlα θά προβάλη 
καί πάλιν ή άθάνατη ψυχή στά πυκνότερα πεδία της φύσεως. 

Κάθε πείρα ζωής, πού άπέκτησε ή προσωπικότης στούς πυ
κνότερους κόσμους, συγκεντρώθηκε στήν άθάνατη ψυχή καί τήν 
πλούτισε μέ tναν Ιδιαίτερο τόνο, τόν τόνο της συνολικής δράσεως 
της προσωπικότητος, ή όποία, άφού διέγραψε τόν κύκλο της ζωής 
της, έτερμάτισε τώρα τήν ίίπαρξή της. 

Έτσι ή άθάνατη ψυχή έκέρδισε τίς έντυπώσεις καί τά διδάγ
ματα μιάς ήμέρας δράσεως, πού ή ήμέρα άντιπροσωπεύει τήν 
προσωπικότητα μέ τήν όποία ή ψυχοπνευματική 'Οντότης έκδηλώ
θηκε στούς πυκνότερους κόσμους. Καί τώρα, πού ή προσωπικότης 
έτερμάτισε τήν ίίπαρξή της, ή ήμέρα πέρασε, καί ή άθάνατη ψυχή 
άναπαύεται κατά τή νύχτα τοϋ θανάτου, πλουτισμένη μέ τήν πείρα 
της ήμέρας πού πέρασε. 

Άλλ' άρχίζει νά ξημερώνη. Μιά καινούργια ήμέρα γλυκοχαρά
ζει. Ή ψυχή φορεί τό ένδυμα μιάς καινούργιας προσωπικότητος, 
πού δέν εΤναι ή Τδια μέ τήν προηγούμενη, άλλά εΤναι συνέχειά της, 
καί ή συνέχεια αύτή προσδιορίζει τίς φυσιολογικές Ικανότητες της 
νέας προσωπικότητος πού γεννιέται. Τήν ποιότητα καί δύναμη της 
νοήσεως, τή λεπτότητα καί ένταση τοϋ συναισθηματικού κόσμου, 
τή φυσιολογική κατάσταση τού φυσικού σώματος. 

Έτσι tχομε μιά νέα προσωπικότητα πού έρχεται στόν κόσμο, 
άλλά πίσω άπό τή νέα αύτή προσωπικότητα ύπάρχει πάντοτε ή r
δια 'Ατομικότης, ή Τδια άθάνατη ψυχή, πού ζη μιά καινούργια ήμέ
ρα της ζωής της, γιά νά πλουτισθη μέ καινούργια πείρα, γιά νά 
προσθέση tνα νέο τόνο στήν ίίπαρξή της. 

Αύτή εΤναι ή Μετενσάρκωση. Γιά νά τή συνοψίσωμε όπλού
στερα: 

Ό άνθρωπος άποτελείται άπό τό ύλικό σώμα, πού δλοι ξέρομε 
πώς εΤναι φθαρτό, καί άπό τήν ψυχή � τό πνευματικόν δν, πού έμ
ψυχώνει τό ύλικό σώμα καί τοϋ δίνει ζωή. Τό πνευματικό δν, ό 
άληθινός άνθρωπος, δέν πεθαίνει μέ τόν θάνατον, άλλ' όπλώς χω
ρίζεται άπό τό ύλικό σώμα καί έξακολουθεί τή ζωή του χωρίς 
έκδηλώσεις στόν ύλικό κόσμο. Τό πνευματικόν δν άκολουθεί μιά 
μακρυά διαδρομή έξελίξεως. Κατά τή διαδρομή αύτή άλλοτε ζη 
στόν πνευματικό κόσμο χωρίς ύλικό σώμα, καί άλλοτε προσκολλά
ται σέ tνα ύλικό σώμα κατά τή στιγμή της γεννήσεως � της συλ
λήψεως καί ζη μέχρι τού θανάτου tναν έπίγειο βίο. Ή έναλλαγή 
της ζωής τού πνευματικού άνθρώπου, άλλοτε στόν ύλικό κόσμο 
μέ tνα άνθρώπινο σώμα, καί άλλοτε στόν λεγόμενο πνευματικό 
κόσμο χωρίς ύλικό σώμα, άποτελεί τή Μετενσάρκωση 
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Ή Μετενσάρκωση συμφωνεί μέ τόν νόμο της περιοδικότητος, 
κατό τόν όποίον ή ήμέρα διαδέχεται τή νύχτα καf ή νύχτα τήν 
ήμέρα. Χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, καf πόλι χειμώ
νας. Τό δένδρα άνθοφορούν, καρποφορούν, καf πέφτουν τό φύλ
λα τους, γιό νό έπαναλόβουν τήν Τδια Ιστορία τόν άλλο χρόνο. Τό 
ϊδιο τά πουλιά, τό έντομα, τό ζώα. 'Ακολουθούν νόμους περιοδικό
τητος. ΟΙ κηλίδες τού 'Ηλίου, ol κομήτες, πολλά βιολογικό φαινό
μενα, άκολουθούν δλα τόν περιοδικό νόμο. Τόν Τδιο νόμο άκολου
θεί καί ή ζωή._ Τή διαδέχεται θάνατος καf τόν θάνατον καf πόλι 
ζωή. Τό φυτό προβάλλει νέα λουλούδια. Τό Τδιο σέ μικρογραφία 
έπαναλαμβόνεται καθημερινό μέ τόν ϋπνο καf μέ τό ξύπνημα. 

Γεννιέται σέ πολλούς τό έρώτημα: Kaf ή μνήμη; Πώς δέν 
ύπόρχει ή μνήμη τών προηγουμένων ένσαρκώσεων; 

'Αλλά ή μνήμη είναι λειτουργία τού νοητικού σώματος, πού σέ 
κόθε νέα ένσόρκωση είναι καf αύτό νέο, καf αύτό όργανο έκδη
λώσεως της Άτομικότητος, της άθόνατης ψυχής, δπως καf τό φυ
σικό σώμα, άλλό στό νοητικό πεδίο. Μόνον ή ψυχοπνευματική όν
τότης είναι άθόνατη, καί μόνον αύτή μπορεί νό θυμάται τό γεγο
νότα τών διαφόρων ένσαρκώσεών της. Άλλό, δπως ή φυσική 
μνήμη δέν συγκι::,ατεί τfς άσήμαντες λεπτομέρειες τού φυσικού 
βίου, έτσι .(ar ή άθόνατη ψυχή εΤvαι πιθανόν νό μήν ·άσχοληται μέ 
τίς άσήμαντες λεπτομέρειες, πού ή προσωπικότης μπορεί νό τfς 
νομίζη γιό ούσιώδη προβλήματα της περιωρισμένης ζωης της. Ή'· 
προσωπικότης δέν θυμάται τίποτε άπό τfς περασμένες ένσαρκώ
σεις, διότι αύτή γιό πρώτη φορό έρχεται στόν κόσμο, καf έπομέ
νως δέν έχει παρελθόν γιό νό έχη μνήμη αύτού τού παρελθόντος. 
Ζη μιά καινούργια ζωή ατούς τρείς πυκνότερους κόσμους καf τερ
ματίζει τήν ϋπαρξή της. Έτσι ή λειτουργία της μνήμης της προσω
πικότητος διαρκεί δσο καf ή ζωή τού νοητικού σώματος, καf τε
λειιiJνει μέ τή διάλυση τού νοητικού σώματος στό τέλος της έν
σαρκώσεως. 

Άλλό ή πείρα της ένσαρκώσεως πλουτίζει τήν 'Ατομικότητα, 
τήν άθάνατη ψυχή, ή όποfα συγκεντρώνει καf έπεξεργόζεται τήν 
ούσία τών γεγονότων, καί μ' αύτό τόν τρόπο έξελfσσεται. Ό βαθ
μός της έξελfξεώς της άνταvακλάται στή βαθύτερη έσωτερική ψυ
χοσύνθεση καf Ιδιοσυγκρασία της προσωπικότητος, στfς βαθιές ρί
ζες τού χαρακτήρα τού άνθρώπου, πού εΤvαι άνεπηρέαστες άπό τή 
μόρφωση καf τίς συνθήκες της άνατροφης του. Έτσι έχομε τούς 
διαμαντένιους έκείνους χαρακτήρες, πού τόσο θαυμάζομε, καf άλ
λους πού είναι τόσο έλαστικοf, όπλούστατα, διότι δέν έχουν άκόμη 
τήν άρκετή πείρα πού χρειάζεται γιά νά σφυρηλατηθούν. 
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Έτσι ό άνθρωπος, ξαναγυρlζοντας στή Γη μέ μιά νέα ένσάρ
κωση, μέ μιά καινούργια προσωπικότητα, εΤναι έλεύθερος άπό τό 
φορτίο της μνήμης τού παρελθόντος, πού συγκρατιέται μόνο στήν 
άθάνατη ψυχή. 'Όπως δμως r'ι κατάσταση της ύγεfας τού σώματός 
του έπηρεάζεται -σύμφωνα μέ τόν νόμο της κληρονομικότητος
άπό τήν κατάσταση τής ύγεlας τών σωμάτων τών γονέων του καl 
γενικά τών προγόνων του, έτσι καf r'ι κατάσταση τής συνθέσεως 
τού άστρικού καί νοητικού σώματος έξαρτάται άπό τήν κατάσταση 
τής συνθέσεως τού άστρικού καf νοητικού σώματος τής προηγου
μένης ένσαρκώσεως καί γενικά τών ένσαρκώσεων τού παρελθόν
τος. 

'Ώστε ό άνθρωπος, ξαναγυρίζοντας στή Γη μέ μιά νέα ένσάρ
κωση, φέρνει έμφυτα tvav χαρακτήρα, μιά ψυχοσύνθεση, πού εΤ
ναι άποτέλεσμα τής πείρας πού μάζεψε στfς προηγούμενες ένσαρ
κώσεις του, χωρίς νά έχη άντfληψη τών γεγονότων πού προκάλε
σαν αύτή τήν πείρα, άφού δέν μπορεί νά έχη καμμιά μνήμη τών 
γεγονότων, καί αύτό διότι τό νοητικό σώμα, στό όποίο όφεlλεται r'ι 
μνήμη, εΤναι νέο στή νέα ένσάρκωση. Ό άνθρωπος δμως πού 
μπορεί, ένώ ζή στό φυσικό πεδίο, νά μεταφέρη τή συνείδησή του 
στό άνώτερο τμήμα τού νοητικού πεδίου -δπου ζη r'ι άθάνατη 
ψυχή- μπορεί νά έχει τή μνήμη τών προηγουμένων ένσαρκώσεών 
του, τών περασμένων του βίων, πού εΤναι δλοι άποτυπωμένοι 
έκεί. Άλλ' αύτή εΤναι μιά πολύ σπάνια περίπτωση. 

Μέ τή Μετενσάρκωση έχομε μιά Ικανοποιητική έξήγηση γιά 
τή μεγάλη διαφορά χαρακτήρος πού παρατηρούμε συχνά μέσα σέ 
άτομα τής fδιας οlκογένειας, μέ τήν fδια κληρονομικότητα, πού 
άνατρέφονται κάτω άπό τfς fδιες περίπου συνθήκες ζωής. Γνωρί
ζομε τίς έξηγήσεις πού δίνει r'ι 'Ατομική Ψυχολογία γιά τήν έπlδρα
ση τού περιβάλλοντος κατά τήν πρώτη νηπιακή r')λικfα καl τfς έκτι
μούμε κατά τήν άξία τους. Παραδεχόμαστε, δηλαδή,τή δύναμη τής 
έπιδράσεως τού περιβάλλοντος -καf μάλιστα στήν πρώτη r')λικfα
πάνω στή διαμόρφωση τού χαρακτήρα καl τής ψυχοσυνθέσεως. 
Άλλ' άρνούμεθα τή μονοκρατορία της. 

Κάθε άνθρωπος πού γεννιέται έχει tvav Ιδιαίτερο χαρακτήρα, 
μιά δική του ψυχοσύνθεση καl Ιδιοσυγκρασlα, tvav βαθμό έξελf
ξεως, πού όφείλεται στό παρελθόν του, στfς προηγούμενες ένσαρ
κώσεις του καί στήν πείρα πού άπέκτησε άπ' αύτές. 'Όταν ό βαθ
μός τής έξελίξεως τού πνευματικού άνθρώπου -της άθάνατης 
ψυχής- εΤναι μικρός, τότε ό χαρακτήρας του δέν εΤναι δυνατά δια
μορφωμένος, καί τότε r'ι έπίδραση τού περιβάλλοντος � τών πρώ
των έντυπώσεων της φυσικής ζωής έχει άποτελεσματική σημασία, 
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σύμφωνα μέ τίς όπόψεις της Άτομικης Ψυχολογίας. 'Όταν δμwς 
πρόκειται γιά !Ξ'να έξελιγμένο πνευματικό όν, τότε τό άτομο γεννιέ
ται μ' !Ξ'vav δυνατό χαρακτηρα, πού δέν διαφεύγει βέβαια όπό τήν 
έηίδραση τοϋ περιβάλλοντος, όλλό δέν έξαρτάται πιά παθητικά 
όπό τό περιβάλλον καί τίς πρώτες έντυπώσεις της ζwης στόν φυ
σικό κόσμο. 'Άλλο ζήτημα αν ol περισσότεροι αvθρwποι έχwμε 
όκόμη μικρό βαθμό έξελίξεwς καί συνεπώς ol όπόψεις της Άτομι
κης Ψυχολογίας στίς περισσότερες περιπτώσεις έπαληθεύονται. 

'Έτσι ή Μετενσάρκωση έξηγεί μέ !Ξ'ναν λογικό τρόπο τίς τερά
στιες διαφορές πού παρουσιάζουν ol άνθρωποι στήν ήθική καf 
πνευματική όναπτυξή τους, ένώ βιολογικώς λειτουργοϋν όμοιότυ
πα. Ποιά αβυσσος χωρίζει ΙΞ'ναν πρwτόγονον άνθρωπο, μέ ζωώδη 
οlσθήματα καί όσθενική διάνοια, η !Ξ'vav συνειδητό κακοϋργο, όπό 
!Ξ'vav έξελιγμένον άνθρωπο μέ άνεπτυγμένη ήθική συνείδηση καf 
όγνό χαρακτηρα, πού έμφυτα άποστρέφεται τό ,ωκό! Πώς άλ
λοιώς μπορεί νά έξηγηθη αύτή ή κολοσσιαία διαφορά, παρά στή 
διαφορετική ήλικία τών ψυχών; ΟΙ θεωρίες της κληροvομικότητος 
καί της έπιδράσεwς τοϋ περιβάλλοντος δέν άρκοϋν γιά νά έξηγή
σουν τίς ψυχικές καί πνευματικές διαφορές, δταv παρουσιάζwνται 
τόσο μεγάλες καί μάλιστα δταν παρουσιάζwνται μεταξύ άδελφών 
πού όνετράφησαν μαζί. Καί πώς όλλοιώς μποροϋν νά έξηγηθοϋν 
μερικές καταπληκτικές κλίσεις καί Ικανότητες μερικών άνθρώπwν, 
καλλιτεχνικές Ιδιοσυγκρασίες καί παιδιά-θαύματα, άν όχι μέ τή 
Μετενσάρκωση; Δέν ειναι, λοιπόν, ή κληρονομικότης καί τό περι
βάλλον πού διαμορφώνουν τόν !Ξ'vα σέ ότελη καί τόν αλλο σέ τέ
λειο. Ειναι διαφορά πνευματικής ήλικίας, διαφορά βαθμοί:: έξελί
ξεwς, διαφορά όριθμοϋ ένσαρκώσεwν. 

Δέv έ\1νοοϋμε δτι ό βαθμός της έξελίξεwς έξαρτάται άποκλει
στικά όπό τόν όριθμό τών ένσαρκώσεwν, άκριβώς δπwς γιά !Ξ'ναν 
σπουδαστή ή έκταση καί τό βάθος τών γνώσεών του δέν έξαρτά
ται όποκλειστικά όπό τά έτη φοιτήσεώς του. Μπορεί ol ένσαρκώ
σεις νά χρησιμοποιηθοϋν έπωφελώς σέ πρόοδο καί έξέλιξη της 
Άτομικότητος, της άθάνατης ψυχης, η νά σπαταληθοϋν άσκοπα σέ 
όναζήτηση έπιγείwν άγαθών τοϋ φυσικοϋ σώματος η σέ έκπλή
ρwση φαντασιοπληξιών. · Η πρόοδος ειναι άνάλογη μέ τήν έπιμέ
λεια. Καί δπου δέν άναπτύσσεται αύθόρμητα ή 'Αγάπη, έρχεται 
σάν αύστηρός δάσκαλος ό Πόνος, νά διορθώση τά σφάλματα καί 
νά δείξη τόν σωστό δρόμο. 

Γιά νά κλείσwμε τό θέμα της έπιδράσεwς τοϋ περιβάλλοντος, 
άς χρησιμοποιήσwμε μιά παραβολή. Τό περιβάλλον ειναι τό έδα
φος δπου καλλιεργείται !Ξ'vα φυτό. Μπορεί τό έδαφος νά εΤvαι άγο-
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νο καί νά μή βοηθήση τό φυτό νά άναπτuχθιϊ � μπορεί νά εΤναι 
εϋφορο καί νά τό βοηθήση νά μεγαλώση γρήγορα καf νά δώση 
ώραίοuς καρπούς. Άλλά τό εΤδοs τού φυτού έξαρτδται άπό τό εΤ
δος τού σπόρου. Δέν μπορεί άπό σπόρο σιταριού νά φuτρώση σί
καλη, οϋτε άπό σπόρο σίκαλης νά ξεφuτρώση σιτάρι. Σχετικά μέ 
τόν άνθρωπο, ή άνάπτuξή του προσδιορίζεται άπό τόν βαθμό τής 
έξελίξεως τής ψυχής πού ένσαρκώνεται σ' αύτόν. 'Ώστε ol πνευ
ματικές καf ήθικές διαφορές δέν πρέπει νά μδς έκπλήσσοuν. Ό 
τρόπος τής άνατροφής, τό περιβάλλον καf ή μόρφωση άποτελούν 
τή λίπανση τού έδάφοuς, καf εΤναι άπαραfτητη ή κατάλληλη λίπαν
ση. Άλλά κάθε σπόρος θά βγάλη τό φυτό τού δικού του άποκλει
στικώς εrδοuς. 

Άς δούμε τώρα, μέ τό φώς τής Μετενσαρκώσεως, τό φοβερό 
πρόβλημα τού θανάτου. Μέ τή γνώση τής λειτουργίας τού νόμου 
τής Μετενσαρκώσεως, δέν ύπάρχει πιά θάνατος, δέν ύπάρχει τέ
λος τής ζωής, άλλά μιά αlώνια άνανέωσή της πάνω στή Γη, μιά 
συνεχής καf άδιάκοπη έξέλιξη τής ψυχής. Όχι πιά φόβος τού θα
νάτου, άλλά χαρωπή ένατένιση τού alwvfou μέλλοντος, χαρωπή 
καf γόνιμη άντιμετώπιση τής ζωής, πού εΤναι τό σχολείο τής ψυ
χής. Καμμιά προσπάθεια γιά τήν 'Αλήθεια, γιά τή Δικαιοσύνη καf 
τόν 'Ανθρωπισμό δέν πάει χαμένη, διότι θά μετοuσιωθή σέ έξεu
γενισμό τής ψυχής. Καμμιά θυσία δέν εΤναι μάταιη καί άσκοπη, 
διότι δικαιώνεται στόν κόσμο τής πραγματικότητος. Ό άνθρωπος 
έλεuθερώνεται, διότι άπαλλάσσεται άπό τόν φόβο τού θανάτου, 
άπό τόν φόβο τού έκμηδενισμού καf τής άνuπαρξfας. Καf δταν ό 
άνθρωπος εϊvαι έλεύθερος, τότε μόνον μπορεί νά γfνη εύτuχισμέ
νος, άρκεί νά μήν τυφλώνεται άπό τόν έγωϊσμό. 

Ή Μετενσάρκωση έξηγεί τό φαινόμενο τής άκμής καf πτώ
σεως τών πολιτισμών. 'Όταν στήν άρχαfα 'Ελλάδα ένσαρκώνονταν 
έξελιγμένες Άτομικότητες, έξελιγμένες ψυχές, μέ τίς προσωπικό
τητες τών 'Ορφικών, τών Πuθαγορ�ίων, τών Στωϊκών, τών μεγά
λων καλλιτεχνών, έδωσαν τό έλληνικό θαύμα, πού δμοιο μ' αύτό 
δέν ξαναφάνηκε στόν κόσμο. ΟΙ Άτομικότητες αύτές, ol έξελιγμέ
νες αύτές ψυχές δέν έχάθηκαν, δέν έφυγαν -ol περισσότερες- άπό 
τή Γη. Άλλά δέν ένσαρκώνονται πάντοτε δλες μαζί στόν Τδιο τό
πο, ώστε νά δημιουργήσουν μιά άκμή πολιτισμού. Ποτέ δμως δέν 
έλειψαν άπό τή Γη ol μεγάλοι άνθρωποι, πού δίδαξαν μέ τά λόγια 
τους, καί πρό παντός μέ τή ζωή τους, τήν 'Αλήθεια καf τήν 'Αγάπη, 
πού άγωνίσθηκαν γιά τήν έλεuθερία, τήν πρόοδο καί τήν εύδαιμο
νία τής άνθρωπότητος. 

'Όλες ol Άτομικότητες, δλες ol άνθρώπινες ψυχές, βαδίζουν 
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πρός τήν τελειότητα, όκολουθώvτας μιό όνοδική έξέλιξη. 'Αλλά 
δέν βρίσκονται δλες μαζί στό fδιο σκαλοπάτι της ότέλειωτης σκά
λας της έξελίξεως. 

ΟΙ Άτομικότητες πού βρίσκονται στήν όρχή της έξελfξεώς 
τους ένσαρκώνονται σέ σώματα όγρfων � σέ καθυστερημένα ότο
μα των πολιτισμένων κοινωνιών. ΟΙ νοητικές τους λειτουργίες εΤ
ναι ύποτυπώδεις, τά όστρικά τους σώματα όκατέργαστα, ol έπιθυ
μίες τους βίαιες καί πρωτόγονες. Χρειάζονται πολλές ένσαρκώσεις 
γιά νά πραγματοποιηθη μιό μικρή πρόοδος στήν έξέλιξη της ψυχης. 

ΟΙ κάπως πΈρισσότερο έξελιγμένες ψυχές εΤναι κι αύτές μέ μι
κρή ήθική όνάπτυξη, μέ κατώτερη νοητική Ικανότητα, δέν �χουν 
φαντασία καί πρωτοβουλία. Χρειάζονται πολλές όκόμη ένσαρκώ
σεις γιά νά σημειωθη μιά αlσθητή έξέλιξή τους. 

Σ' αύτές τίς χαμηλές βαθμίδες της έξελfξεως βρίσκονται τό έν
νέα δέκατα των όνθρώπων. Δέν εΤναι, λοιπόν, καθόλου περίεργο 
όν έξακολουθούν νά γίνωνται πόλεμοι καf όν έπικρατη ή κατάστα
ση της όγριότητος καί βαρβαρότητας πού ύπόρχει τριγύρω μας. 
Άν χωρίζωνται ol όνθρωποι σέ όλληλομαχόμενες μερίδες καf στη
ρίζουν τήν έλπίδα της εύδαιμονίας τους στήν έξόvτωση των όvτι
πάλων τους. "Αν εΤναι σκληροί καί όνόλγητοι γιό τόν πόνο των συ
νανθρώπων τους. Άν εΤναι πρόθυμοι -δπως γράφει ό 
Σοπενχάουερ- νά σφάξουν �ναν όνθρωπο γιό νό γυαλίσουν μέ τό 
λίπος του τά παπούτσια τους. "Αν παραδέχωvται νό τρέφωvται μέ 
τίς σάρκες τών συνανθρώπων τους. "Αν συγκεντρώνουν τό ένδια

φέρον τους γιά τή συσσώρευση όγαθών, πού δέν μπορούν νά 

διαρκέσουν περισσότερο όπό μιά ένσάρκωση, καί όδιαφορούν γιά 

τά όγαθά πού διαρκούν γιά πολλές ένσαρκώσεις καί πού ειναι 

έκείνα πού χρησιμεύουν στήν όθάνατη 'Ατομικότητα, στήν όθάνα

τη ψυχή καί όχι στήν προσωπικότητα πού ειναι πρόσκαιρη, θνητή 

κοί φευγαλέα. 
ΟΙ περισσότερον έξελιγμένες Άτομικότητες � όθόνατες ψυχές 

όποτελούν τή μικρή μειονότητα των όνθρώπων, πού ή ήθική τους 
συνείδηση ειναι όνεπτυγμένη καf ό διανοητικός τους όρfζοvτας 
όπλώνεται μακρυά. Πού δέν όσχολούvται όποκλειστικό μέ τόν 
έαυτό τους καί τήν οlκογένειό τους. Πού τό ένδιαφέρον τους όγ
καλιάζει γενικό ζητήματα καί μεγάλες όμόδες όνθρώπων. Πού δέν 
ειναι σέ καμμιά περίπτωση σκληροί γιό τούς όλλους. Πού συμμε
τέχουν αύθόρμητα στόν πόνο των συνανθρώπων τους. Πού όπα
βλέπουν σέ μιά Ιδανική τελειότητα καf προσπαθούν νό τήν πραγ
ματοποιήσουν. ΟΙ ψυχές αύτές ένσαρκώνοvται σέ μεγάλους έπι
στήμοvες � φιλοσόφους � καλλιτέχνες � καf σέ όπλούς όνθρώ-
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πους μέ άλτρουϊστικές τάσεις καί μέ καθαρή ζωή. Χρησιμοποιούν 
�;τωφελώς κάθε ένσάρκωση, άποκομίζοντας άπ' αύτήν πολύτιμη 
πείρα, πού τούς έπιτρέπει νά πραγματοποιήσουν αlσθητή πρόοδο 
στήν έξέλιξή τους. 

"Ετσι, ένώ ol προηγούμενες Άτομικότητες, πού βρίσκονται 
στά πρώτα στάδια της έξελίξεώς τους, ένσαρκώνονται πολλές φο
ρές σέ κάθε ύποφυλή, ol περισσότερο έξελιγμένες Άτομικότητες 
άρκούνται σέ λίγες μόνον ένσαρκώσεις σέ κάθε ύποφυλή. Kaf 
ένώ γιά τίς πρώτες τό μεταξύ δύο ένσαρκώσεων χρονικό διάστη
μα είναι σχετικώς σύντομο, γιά τίς δεύτερες είναι άρκετά μεγάλο. 
Γιά τίς πρώτες, ή πείρα πού συγκεντρώθηκε κατά τήν ένσάρκωση 
είναι λίγη καί μερικές δεκάδες χρόνια άρκούν στήν 'Ατομικότητα, 
στήν άθάνατη ψυχή γιά νά τήν έπεξεργασθη καί νά τήν άφομοιώ
ση. Ένώ γιά τίς δεύτερες, ή πείρα πού συγκεντρώνεται είναι με
γάλη, διότι ή ζωή δέν σπαταλήθηκε σέ άσκοπες χρονοτριβές καf 
άνώφελες διασκεδάσεις, άλλά χρησιμοποιήθηκε γιά παρατηρήσεις, 
μελέτες καί έντονες δράσεις. Χρειάζεται, λοιπόν - καθώς λένε
χρονικό διάστημα έκατοντάδων έτών γιά τήν έπεξεργασία καί 
άφομοίωση τού όγκου της πείρας πού συγκεντρώνεται σέ μιά τέ
τοια ένσάρκωση, γεμάτη μελέτη καί δράση. Καί δέν πρέπει νά μάς 
φαίνεται μακρά μιά χρονική περίοδος έκατοντάδων έτών, διότι ό 
κόσμος -μάς λένε- πώς είναι πολύ πιό άρχαίος άπ' δσο νομίζομε, 
καί πώς ή έξέλιξη μιάς 'Ατομικότητας χρειάζεται πολλές, πάρα πολ
λές χιλιάδες καί μυριάδες χρόνια. 

ΟΙ Άτομικότητες πού πλησιάζουν στό τέρμα της άνθρωπiνης 
έξελίξεώς τους, είναι έκείνες πού άντελήφθησαν βαθιά δτι σκοπός 
τής έπίγειας ζωής δέν μπορεί νά είναι ή μάταιη συσσώρευση πρό
σκαιρων άγαθών, άλλά ό άγών καί ή αύτοθυσία γιά τούς άλλους. 
Ή άπρόσωπη καί άνιδιοτελής άγάπη πρός δλους. Ή άφιέρωση 
στήν άναζήτηση της 'Αληθείας καί στήν ύπηρεσία τής άνθρωπότη
τος. Είναι έκείνες πού λέμε δτι βαδίζουν πάνω στήν 'Ατραπό καί 
πλησιάζουν τό ύπερανθρώπινο στάδιο τής έξελfξεως, στό στάδιο 
τών άπολυτρωμένων ψυχών ι'j «Διδασκάλων τής Σοφίας καί τής 
'Αγάπης». 'Ονομάζονται «Μαθηταί τών Διδασκάλων» καί έχουν 
άναπτύξει τήν άπρόσωπη 'Αγάπη καi τήν προθυμία τής αύτοθυ
σίας. 'Ενσαρκώνονται σέ έξαιρετικά άτομα, πού έχουν άφοσιωθή 
στήν έρευνα τής 'Αληθείας καί στήν ύπηρεσία τής άνθρωπότητος. 
Ξεχωρίζουν όχι άπό τή φανταχτερή προσωπικότητά τους, άπό τόν 
πλούτο τους η τή δύναμή τους -διότι έχουν νιώσει τή ματαιότητα 
τής συσσωρεύσεως προσκαίρων άγαθών- άλλά άπό τήν έσωτερι
κή εύγένεια τής ψυχής τους, άπό τά μεγάλα τους έργα, άπό τήν 
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όπέραvτη όγάπη τους, όπό τίς αύθόρμητες πράξεις αύτοθυσfας 
πού πρόθυμα έκτελοϋv. ΟΙ έvσαρκώσεις τους γίνονται κάτω όπό 
τήv άμεση έπίβλεψη τώv Διδασκόλωv τους (μερικές φορές χωρίς 
vά διαλυθη τό νοητικό καί τό όστρικό σώμα της προηγουμένης 
έvσαρκώσεώς τους), διότι όπαρvοϋvται τήv εύδαιμοvfα της ζωής 
στόv νοητικό κόσμο, όvυπομοvώvτας vά προσφέρουν νέες ύπηρε
σίες στό φυσικό πεδίο. Άλλ' αύτό όποτελεί τήv έξαfρεση, διότι 
συνήθως άκολουθοϋv τούς νόμους της Μετενσαρκώσεως, καf τό
τε τό χρονικό διάστημα μεταξύ δύο έvσαρκώσεωv μπορεί vά πα
ραταθη πολύ, διότι ή ζωή τους στόv νοητικό κόσμο εΤvαι έξαιρετι
κά δημιουργική καί δραστήρια. 

Τέλος, ol άπολυτρωμέvες ψυχές -ol Μύσται ι'\ Διδάσκαλοι της 
Σοφίας καί της 'Αγάπης- έχουν ξεπεράσει τό άvθρώπιvο στάδιο 
της έξελίξεως καί δέv χρειάζονται πιά γι· αύτούς έvσαρκώσεις. Κά
θε πείρα, πού ol διάφοροι πολιτισμοί θά μπορούσαν vά τούς προ
σφέρουν, τήv έχουν ,'\δη άποκτήσει. ΟΙ μετενσαρκώσεις τους εΤvαι 
πιά περιπές. Έv τούτοις έvσαρκώvοvται θεληματικά μεταξύ τώv 
άvθρώπωv, συνήθως σέ φιλήσυχα μέρη, γιά vά έκτελέσουv �να 
ώρισμέvο Ι'.ργο. Σέ πολύ παλιές έποχές έvσαρκώvοvταv σάv μεγά
λοι νομοθέτες η όδηγοί λαών, γιά vά βοηθήσουν τίς πρωτόγονες 
άvθρώπιvες κοινωνίες στά πρώτα τους βήματα. 

Άλλά έμείς έδώ δλοι εrμεθα άκόμη πολύ μακρυά άπό τήv 
ύπέρτατη αύτή βαθμίδα της έξελfξεως καf πρέπει πολύ άκόμη vά 
έργασθοϋμε γιά vά φθόσωμε έκεί. Θά ξαvαζήσωμε, λοιπόν, πολ
λές φορές άκόμη έπόvω στή Γη. 'Όπως ό θάνατος εΤvαι βέβαιος 
γιά κείvοv πού γεννιέται, έτσι καf ή γέννηση εΤvαι βεβαία γιό κεί
vοv πού πεθαίνει, δπως τόσο χαρακτηριστικό άvαγράφει ή 
Μπαγκαβάvτ-Γκιτά. 

Μέ τήv προοπτική της 'Εξελίξεως καί της Μετενσαρκώσεως ol 
άvθρώπιvες σχέσεις παίρνουν μιό τελείως διαφορετική όψη. ΟΙ 
φ:..ισικές συγγένειες της προσωπικότητος ύποχωροϋv καf μπαίνουν 
σέ δεύτερη μοίρα άπέvαvτι στίς ψυχικές συγγένειες, στούς πολύ 
διαρκέστερους καί πραγματικώτερους δεσμούς συμπαθείας τώv 
Άτομικοτήτωv, τούς όποίους πολλοί έξελιγμέvοι άνθρωποι αlσθά
vοvται αύθόρμητα καί ύποσυvεfδητα. "Ετσι έξηγοϋvται ol ψυχικές 
κλίσεις, ή φιλία, ό έρως. 

Μέ τήv προοπτική της Μετενσαρκώσεως πλαταίvουv άπεριό
ριστα ol όρίζοvτες της δράσεως καf έξαφαvfζεται ό φόβος τοϋ θα
νάτου. Κάθε άνθρωπος έχει μιό μακρό σειρά προϋπάρξεων, δπως 
έχει καί μιό μακρό σειρά μελλοντικών έπιβιώσεωv. 'Ολόκληρη ή 
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έπίγεια ζωή του δέν εΤναι, παρά μιά ήμέρα, πού θά τήν διαδεχθrϊ ή 
νύχτα τού θανάτου, γιά νά ξημερώση μιά νέα ήμέρα, μιά νέα έπί
γεια ζωή, σέ καινούργια χώρα, μέ νέα μορφή, άνδρική r'j γυναι
κεία, μέ καινούργιες γνωριμίες, μέ καινούργιες σχέσεις, μέ και
νούργιες εύκαιρίες έξελίξεως τής άθάνατης ψυχής. Τίς πολύτιμες 
αύτές εύκαιρίες, πού άφθονούν σέ κάθε έπίγεια ζωή, δέν πρέπει 
νά τίς άφήνωμε νά χάνωνται. Πρέπει νά ζούμε συνεχώς έντονα, 
ξυπνητά καί μέ έπίγνωση τής άξίας κ ά θ ε  σ τ ι γ μ ή ς  τ ή ς  ζ ω  ή ς. 
Άλλοίμονο αν παρεξηγήσωμε τή σημασία τής Μετενσαρκώσεως, 
άναβάλλοντας «γιά μιά άλλη ένσάρκωση» τήν έκτέλεση τών καθη
κόντων τού παρόντος. Δέν μπορούμε νά άναβάλωμε γιά fνα μα
κρινό καί άγνωστο μέλλον δ,τι έχομε νά έκτελέσωμε έ δ ώ κ α r 
τ ώ ρ α. Πρέπει νά ζούμε συνεχώς μέ όρθάνοικτα μάτια, μέ ένδια
φέρον, μέ ζωντάνια. 'Εδώ καί  τώρα*. Ό δύσκολος, άλλά ένδια
φέρων δρόμος τής προοδευτικής έξελίξεως πρός τή Σοφία καί τήν 
'Αγάπη άπλώνεται κάθε στιγμή μπροστά μας. Δέν πρέπει νά χά
σωμε τήν εύκαιρία νά τόν άκολουθήσωμε μέ δλη μας τήν προθυ
μία καί τή χαρά. 

ΕΤναι ένδιαφέρον νά άναφέρωμε, μερικές γνώμες, σχετικά μέ 
τή Μετενσάρκωση, ένός σύγχρονου φιλοσόφου, τού Κρισναμούρ
τι, πού τίς έχει έκφράσει μισόν αlώνα πρίν. 

Δελτίόν "Αστέρος, 'Ιούλιος 1930. «Γιατί θέλετε νά ξέρετε τi 
γίνεται μετά θάνατον; 'Όσο περισσότερο ένδιαφέρεσθε γιά τά με
τά θάνατον, τόσο λιγώτερο ένδιαφέρεσθε γιά τό παρόν. 'Όταν κα
τανοήσετε τή ζωή, θά έχετε νικήσει τόν θάνατο. Τό γεγονός τής 
μετενσαρκώσεως μπορεί νά εΤναι πραγματικό μόνον γιά τόν άν
θρωπο πού έχει άποκτήσει γι' αύτό συνειδητή πείρα. Διαφορετικά 
άπομέvει μιά θεωρία. 'Εκείνο πού έχει σημασία εΤvαι τό τi κάνετε 
τώρα, καί όχι αν πιστεύετε στή Μετενσάρκωση. Ό μόνος τρόπος 
γιά νά άνακαλύψετε αν ή Μετενσάρκωση εΤvαι μιά πραγματικότης, 
εΤναι ό τρόπος τής ζωής σας». 

Δελτίον "Αστέρος, Μάρτιος 1931. «'Όπως τό άνθος μαραίνε
ται, έτσι μαραίνεται καί τό σώμα. Δέν ύπάρχει τίποτα φοβερό σ· 
αύτό. Ό θάνατος εΤvαι φοβερός μόνον δταν προσκολλάσθε στήν 
έξωτερική μορφή, πού δέv εΤναι παρά ή έκφραση τής ζωής. Άλλ' 
αν άγαπάτε τήν Τδια τή ζωή, τότε ή έκφρασή της δέν σάς δε
σμεύει». 

• Βλέπε «Εlσαγωγή στή Θεοσοφία», lκδ. 1966. 
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Δελτrοv 'Αστέρος, Σεπτέμβριος 1931. «Θέλετε νά συγκρατή
σετε τήv ταυτότητά σας κατά τήν προσεχή ζωή, διότι έλπίζετε 
πώς ή έπόμενη ζωή θά σάς προσφέρη νέες εύκαιρίες γιά κατα
νόηση. Αύτό σημαίνει δτι δέv ζητε στό παρόν, άλλ' όπλώς άνα
βάλλετε τήν προσπάθεια άπό όγvοια � όκvηρία. Δέv έπιθυμώ νά 
παραδεχθητε δσα λέγω, δπως παραδεχθήκατε τή Μετενσάρκωση. 
Τό vά πιστεύετε � νά μήv πιστεύετε στή Μετενσάρκωση δέν έχει 
μεγάλη σημασία. 'Εκείνο πού έχει σημασία εΤvαι όν σείς πού μέ 
άκοϋτε αύτή τή στιγμή -σείς κuί όχι 6 διπλανός σας- όν ζητε στό 
παρόν. στό όποίοv ύπάρχει όλόκληρη ή ζωή». 

Δελτrοv 'Αστέρος, 'Ιούλιος 1933. « Έ κείνος πού διαρκώς 
άσχολείται μέ τήν Ιδέα τοϋ θανάτου, εΤvαι 6 Γδιος μισοπεθαμένος. 
'Εκείνος πού διαρκώς ρωτάει τί εΤvαι πιό πέρα άπό τόν θάνατο, έ
χει �δη τό 1!va του πόδι μέσα στόv τάφο. Μόνο μέ τήv πληρότητα 
της ζωης μέσα στό παρόν, θά βρητε τήν 'Αθανασία. 'Εκείνο πού 
έχει σημασία δέv εΤvαι νά βεβαιωθητε όv ύπάρχη � δέν ύπάρχη 
Μετενσάρκωση, άλλά νά πραγματοποιήσετε τήν έκσταση της 
'Αθανασίας μέσα στό παρόν. 'Εκείνο πού έχει σημασία δέν εΤvαι ή 
έξέταση τοϋ μετά θάνατον, άλλό τό νά ζη κανείς πλήρως καί τε
λείως στό παρόν». 

1 

Θά τελειώσωμε μέ 1!va άπόσπασμα άπό τή Μπαγκαβάvτ-Γκιτά. 
Ο Άρζούvα άρνείται vά πολεμήση, διότι συλλογίζεται τό αΤμα 

συγγενών καί φίλων πού θά χυνόταν στή μάχη. Τότε 6 Διδάσκα
λός του Κρισvά χαμογέλασε καί τοϋ εΤπε: 

«Έσύ λυπάσαι γιά δσα δέν είναι όξια λύπης, καί λές σοφά λό
για. 'Αλλά ol σοφοί ούδέποτε λυποϋvται, ούτε γιά κείνους πού πε
θαίνουν, ούτε γιά κείνους πού ζοϋv. 

Έγώ, έσύ, καί δλοι αύτοί έδώ ol βασιλείς καί ήγεμόνες λαών, 
δέv ύπηρξε καιρός πού δέv ύπήρχαμε, ούτε θά ύπάρξη καιρός πού 
δέν θά ύπάρχωμε. 'Όλοι καί πάντοτε ύπήρχαμε καί πάντοτε θά 
ύπάρχωμε. 

'Όπως ή ψυχή παραμένει ή Γδια στό σώμα τοϋ άvθρώπου καί 
κατά τήν παιδική ήλικία καί κατά τή νεότητα καί κατά τά γερατειά, 
έτσι καί μετά τόv θάνατο, όλλο σώμα παίρνει. 'Ώστε 6 σοφός δέν 
ταράσσεται, ουτε μέ τή γέννηση, ουτε μέ τήν καταστροφή τοϋ 
σώματος. 

'Όσα προξενούν στίς αlσθήσεις, όλλοτε ζέστη κι όλλοτε κρϋο, 
όλλοτε χαρά κι όλλοτε λύπη, έρχονται καί παρέρχονται. Γι' αύτό 
εΤvαι πρόσκαιρα. Νά έγκαρτερης σ' αύτά. 'Όποιος άπ' αύτά δέv κα-
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ταπονείται, άλλά μένει ό Τδιος καί στά καλά καί στά κακά, καί άδιά

φορος, αύτός ε1ναι άξιος της άθανασίας. 
Έκείνο πού ζωογονεί τό κάθε τί, μάθε πώς δέν φθείρεται, κι 

αύτό τό άφθαρτο κανείς δέν μπορεί ,,ά τό καταστρέψη. Μονάχα 
τά σώματα καταστρέφονται, καί μόνον αύτά μπορούν νά πεθά
νουν. Άλλά ή ψυχή ε1ναι αlώνια, άφθαρτη, άπειρη, άκατάλυτη, 
άπεριόριστη. 

'Όποιος νομίζει πώς ή ψυχή μπορεί νά κπαστρέψη � νά κατα

στραφη, τίποτα δέν γνωρίζει. Διότι ή ψυχή ούτε καταστρέφει, ού
τε καταστρέφεται. 

Ή ψυχή δέν γεννιέται, ούτε πεθαίνει, ούτε μεταβάλλεται, διότι 
ε1ναι άπλαστη. Άγέννητη, αlώνια, άναρχη, άναλλοίωτη, δέν κατα
στρέφεται δταν τό σώμα πεθαίνη. 

Διότι δπως ό άνθρωπος πετάει τά παλιά του ροϋχα γιά νά φο
ρέση άλλα καινούργια, έτσι καl ή ψυχή έγκαταλείπει τά παλιά σώ
ματα, γιά νά πάρη άλλα νεώτερα. 

Τήν ψυχή τό σπαθί δέν τήν κόβει, ή φωτιά δέν τήν καίει, τό 
νερό δέν τήν ύγραίνει, ό άέρας δέν τήν ξεραίνει. 

Άφοϋ, λοιπόν, ξέρεις πώς ή ψυχή ε1ναι άπρόσβλητη, άμετά
βλητη, άναρχη, άόρατη, άφθαρτη, δέν πρέπει νά λυπάσαι. Άλλά 
καί άν άκόμη ε1χες τήν Ιδέα πώς ή ψυχή γεννιέται καί πεθαίνει, 
πάλι καί τότε δέν θά έπρεπε νά λυπάσαι. 

Διότι έκείνου πού γεννιέται ε1ναι βέβαιος ό θάνατος, καθώς κι 
έκείνου πού πεθαίνει ή γέννηση. 'Ώστε δέν πρέπει νά λυπάσαι γιά 
κάτι πού ε1ναι άναπόφευκτο». 

Ή Μετενσάρκωση δέv ε!vαι άγνωστη στην Καινή Διαθήκη. Τά 
κάτωθι χωρία τό άποδεικvύουv. 

Ματθ. 11, 13-15. Πάντες γάρ οί προφήται καί ό νόμος {ως 
Ίωάvvου προεφήτευσαν· καί εί θέλετε δέξασθαι, αύτός έστιv 
'Ηλίας ό μέλλων lρχεσθαι· ό txωv ιlπα άκούειv άκουέτω. 

Ματθ. 14, 1-2. Ήκουσεv Ήρψδης ό τετράρχης τήv άκοήv '/ησ�ύ
. 
κα� ε!πε το� �αισjv αύτού· οι5τός έστιv 'Ιωάννης ό βαπτιστής·

αυ�ος ηγέρθ? �πα των νεκρών, καί διά τούτο αί δυνάμεις ένερ
γουσιv έv αυτψ. 
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Ματθ. 16, 13-14. Ό Ίησούς ήρώτα τούς μαθητάς αύτού λέ
γων· τίvα μέ λέγουσιv οί 6vθρωποι ε!vαι τόv Υίόv τού άvθρώπου; 
οί δέ ε!ποv· οί μέv Ίωάvvηv τόv βαπτιστήv, 6λλοι δέ Ήλίαv, tτε
ροι δέ Ίερεμίαv ή tva των προφητωv. 

Ματθ. 17, 10-13. Καί έπηρώrησαv αυτοv οί μαθηταί αύτού 
λέγοvτες- τί ούv οί γραμματείς λέγουσιv δτι Ήλίαv δεΓ έλθεΓv 
πρωτοv; ό δέ Ίησούς άποκριθείς ε!πεv αύτοις· Ήλίας μέv {ρχεται 
πρωτοv καί άποκαταστήσει πάντα· λέγω δέ ύμι-v δτι Ήλίας r'fδη ήλ
θε, καi ούκ έπέγvωσαv αύτ6v, άλλ · έποίησαv έv αύτψ δσα ή θέλη
σαν· οϋτω καi ό υίός τού άvθρώπου μέλλει πάσχειv ύπ' αύτωv· 
τότε συvήκαv οί μαθηταi δτι περί Ίωάvvου τού βαπτιστού είrτεv 
αύτοίς. 

Μάρκ. 6, 14-15. Kai r'fκουσεv ό βασιλεύς Ήρψδης· καί {λεγεv 
δτι Ίωάvvης ό βαπτίζωv έκ vεκρωv ήγέρθη, καi διά τούτο έvερ
γούσιv αί 1υvάμεις έv αύτψ · 6λλοι {λεγοv δτι Ήλίας έστίv· 6λλοι 
δέ {λεγοv δτι προφήτης έστiv ώς ε!ς των προφητωv. 

Μάρκ. 8, 27-28. Έπηρώτα τούς μαθητάς αύτού λέγων αύτοις· 
τίvα μέ λέγουσιv οί άνθρωποι ε!vαι; οί δέ άπεκρίθησαv· Ίωάvvηv 
τόv βαπτιστήv, καi άλλοι Ήλίαv, 6λλοι δέ tva των προφητωv. 

Λουκ. 9, 7-8. Ήκουσε δέ Ήρψδης ό τετράρχης τά γινόμενα 
ύπ' αύτού πάντα, καi διηπ6ρει διά τό λέγεσθαι ύπ6 τιvωv δτι 
Ίωάvvης έγήγερται έκ vεκρωv, ύπ6 τιvωv δέ δτι Ήλίας έφάvη, άλ
λων δέ δτι προφήτης τις των άρχαίωv άvέστη. 

Λουκ. 9, 18-19. Kai έπηρώτησεv αύτούς λέγων· τίvα με λέ
γουσιv οί δχλοι ε!vαι; Οί δέ άποκριθέvτες ε!ποv· Ίωάvvηv τόv βα
πτιστήv, άλλοι δέ Ήλίαv, άλλοι δέ δτι προφήτης τις των άρχαίωv 
άvέστη. 

ϊωάν. 9, 1-2. Κ ai παράγω v εlδεv άvθρωποv τυφλόν έκ γενε
τής- καi ήρώτησαv αύτόv οί μσθηταi αύτού λέγοvτες· ρσββί, τiς ff
μαρτεv, ούτος fJ οί γοvεΙ·ς αύτού, i'va τυφλΟς γενvηθ6; 
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"Αvθεστηριώv 

Χτυποϋν χρυσά, χάλκινα 
τύμπανα 
πύρινα μέσα άπ' τόν �λιο 
άγέρινα τύμπανα. 
Χτυποϋν, χτυποϋν ... 
Ξεκουφαντικό σφυροκόπημα 
άσίγαστο. 
Ποιός άκούει καί δέν άποκρίνεται; 
Έχει ξεσηκωθή ή καρδιά τής πέτρας 
ή καρδιά τοϋ νεροϋ 
καί τοϋ νεογέννητου χόρτου. 
Ποιός άκούει καί μένει θαμμένος; 

ΕΤναι δυνατή ή ώρα αύτή. 
Παλιρροϊκό κϋμα θολό, φουσκωμένο 
άπ' άνάσα καί σπέρμα ζωής. 
ΕΤναι άκάθεκτη ή μουσική αύτή 
ρίχνει τά τείχια, λύνει τά σύνορα. 
Τήν άκοϋν ol νεκροί καί ξυπνοϋν. 
Πέφτουνε, πέφτουν - νιφάδες άκράτητες
έρχουνται νά δεθοϋν 
μές στούς κύκλους τής μέρας 
στά γρανάζια τής γέννας. 
Έρχουνται, έρχουνται, άρπαγμένοι 
άπ' τό κϋμα τής ώρας αύτής 
τής μουσικής αύτής 
πού ξυπνάει 
τήν πανάρχαια μνήμη τους. 

1984 
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ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Χρησμός 

Τόν ϋστατο χρησμό 
δίνει στούς βυζαντινούς ή Πυθία: 
«Εϊπατε τψ βασιλεί ... » 
Κι άπό τήν Κασταλία πηγή 
έπαναλαμβάνεται ό λόγος της. 
Σταγόνα - σταγόνα. 
Λέξη πρός λέξη. 
«Εϊπατε τψ βασιλεί ... » 
'Όμως έσύ, 
βαθμοφόρε της Έφτάλοφης 
μήν άκούς όλλο πιά. 
Κλείσε τ' αύτιά σου στήν κραυγή. 
Έδώ, παρέλασε άλλοτε μιά πίστη. 
Γέμισαν ol ναοί άφιερώματα. 
Τ' άγάλματα κρύφτηκαν στό χώμα. 
Κι έρχεται άκόμα πιό γοργά 
ή συντριβή της μοναξιάς. 
Έδώ, στόν ϊσκιο των Συμπληγάδων 
μείνε κι άφουγκράσου. 
· Η άνθρωπότητα ζεί
καί χωρίς χρησμούς,
χωρίς ψεύτικες όπαντήσεις.
Αύτό πού θέλει σήμερα
ειναι ό 'Ήλιος τού 'Απόλλωνα
νά μήν κρυφτεί γιά πάντα Ι
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2Αθάνατα CΟμηρικά 
2

Έπη 
2

-Επιλογή άπό τήν
2

Οδύσσεια 

1984 

Α 1 'Άνδρα μοι έννεπε, Μούσα, πολύτροπον, δς μάλα πολλά 
πλάγχθη, έπεί Τροίης Ιερόν πτολίεθρον έπερσεν· 
πολλών δ' άνθρώπων Τδεν άστεα καl νόον έγνω, 
πολλά δ' δγ' έν πόντψ πόθεν άλγεα δν κατά θυμόν, 
άρνύμενος �ν τε ψυχήν καί νόστον έταfρων. 

Α 1 6 Άλλ' δτε δή έτος ηλθε, περιπλομένων ένιαυτών, 
τψ ol έπεκλώσαντο θεοί οΤκόνδε νέεσθαι 
εlς Ίθάκην, ούδ' ένθα πεφυγμένος ηεν άέθλων, 
καί μετά οΤσι φίλοισι. θεοί δ' έλέαιρον δπαντες 
νόσφοι Ποσειδάωνος. 

Α44 Τόν δ' ήμείβετ· έπειτα θεά γλαυκώπις Άθήνη· 
Ώ πάτερ ήμέτερε Κρονfδη, ϋπατε κρειόντων, 
καί λίην κείνός γε έοικότι κείται όλέθρψ 
ώς άπόλοιτο καf άλλος δτις τοιαϋτά γε ρέζοι. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Ίακ. Πολυλάς, Άργ. ·Εφταλιώτης, Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κα-

κριδής, Νικ. Ποριώτης. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Τόν όντρα τόν πολύπραγο τραγούδησέ μου, ώ Μουσα, 
πού περισσά πλανήθηκε, σάν κούρσεψε της Τροίας 
τό Ιερό κάστρο, καί πολλών όνθρώπων εΙδε χώρες 
κι' έμαθε γνώμες, καf πολλά στά πέλαα βρήκε πάθια, 
γιά μιά ζωή παλαίβοντας καί γυρισμό συντρόφων 

Ν. Καζαντζάκης-'\. Κακριδής: 
Τόν όντρα, Μούσα, τόν πολύτροπο τραγούδα μου, πού πλήθος 
διάβηκε τόπους, όφου πάτησε της Τροίας τό κάστρο 16 αγιο, 
καί πολιτείες πολλές έγνώρισε, πολλών βουλές cνθρώπων, 
κι όρίφνητα τυράννια έτράβηξε στά πέλαγα ή καρδιά του, 
γιά νά σωθεί κι αύτός παλεύοντας καί πίσω τούς συντρόφους. 

Ίοκ. Πολυλάς: 
'Αλλά στόν κύκλο τών καιρών ό χρόνος δταν ηλθε, 
πού στήν 'Ιθάκη του ol θεοί νά γύρr;� εΙχαν όρfσει, 
καί τότε όκόμη έστέναζε μακράν τών ποθητών του· 
καί δλ' ol θεοί λυπιόνταν τον, όλλ' όχι ό Ποσειδώνας: 
κ' έμίσ' αύτός θανάσιμα τόν θείον 'Οδυσσέα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
'Όμως τά χρόνια πιά σά γύρισαν κι ήρθε ό καιρός πού του χαν 
κλώσει ol θεοί νά Ιδεί τό σπίτι του φτασμένος στήν 'Ιθάκη, 
ούδέ κ' έκεί μαθές του όπόλειψαν ol όγώνες, κι ός βρισκόταν 
μές στούς δικούς του πιά. Κι ol όθάνατοι τόν συμπονουσαν δλοι, 
έξόν τόν Ποσειδώνα. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
κ· ή γαλανόματη 'Αθηνά του όπολογιέται τότες 
Πατέρα μας, του Κρόνου γιέ, τώ βασιλιάδων πρώτε, 
βέβαια του όξιζε έκεινου τέτοιος χαμός vά τοϋρθr;�· 
τά ϊδια ός πάθr;� δποιος κακά παρόμοια πράξr;� κι όλλος. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 

Τότε ή 'Αθηνά, ή θεά ή γλαυκόματη, τοϋ άπηλογήθη κι είπε: 
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Α63 Τήν δ' άπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 
Τέκνον έμόν, ποίόν σε έπος φύγεν fρκος όδόντων. 
Πώς όν έπειτ' Όδυσηος έγώ θείοιο λαθοfμην, 
δς περί μέν νόον έστί βροτών, περί δ' Ιρά θεοίσιν 
άθανάτοισιν έδωκε, τοί ούρανόν εύρύν έχουσιν. 

8276 Πούροι γάρ τοί παίδες όμοίοι πατρί πέλονται, 
ol πλέονες κακίους, πούροι δέ τε πατρός άρείους. 

Δ235 Άτρείδη Μενέλαε Διοτρεφές ήδέ καf οιδε 
άνδρών έσθλών παίδες - άτάρ θεός άλλοτε όλλψ 
Ζεύς άγαθόν τε κακόν τε διδοί· δύναται γάρ δπαντα 

Δ 791 'Όσσα δέ μερμήριξε λέων άνδρών έν όμfλψ 
δείσας, όππότε μιν δόλιον περί κύκλον όγωσιν, 
τόσσα μιν όρμαίνουσαν έπήλυθε νήδυμος ϋπνος 
εύδε δ' άνακλινθείσα, λύθεν δε ol δψεα πάντα.

1984 



1984 ΑΘΑΝΑΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ 165 

Ύγιέ τοϋ Κρόνου καί πατέρα μας, μές ατούς θεούς ό πρώτος, 
γιά κείνον εΤναι ό πιό πού ταίριαζε ξολοθρεμός όλήθει□-
μακάρι νά χανόνταν δλοι τους πού τέτοιες πράξες κάνουν! 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Κι ό Δίας της όποκρένεται ό συννεφομαζώχτης 
Τί λόγο όπό τόχείλι σου ξεστόμισες, παιδί μου; 
Ποιός τόπε έγώ πώς λησμονώ τό θεϊκό 'Οδυσσέα, 
πού πρώτος εΤναι όπ' τούς θνητούς στό νοϋ καί στίς θυσίες 
πρός τούς όθάνατους θεούς πού όρίζουνε τά ούράνια; 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Καί τότε ό Δίας της όποκρίθηκεν ό νεφελοστοιβάχτης: 
Ποιός λόγος, κόρη μου, σοϋ ξέφυγε της δοντωσιό� τό φράχτη; 
Ν' όποξεχάσω έγώ πώς γίνεται τόν 'Οδυσσέα τό θείο; 
Περνάει στό νοϋ κάθε όλλον άνθρωπο, καί πιό όπ' τούς όλλους έχΒ 
θυσίες προσφέρει ατούς όθάνατους, πού ζοϋν στά ούράνια πλάτη. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Λίγα στόν κόσμο αύτό παιδιά μέ τούς γονιούς τους μοιάζουν, 
χερότερο1 εΤν□ 1 ol π1ό πολλοί, καλύτεροί 'να1 λίγο�. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Μετριούνται τά παιδιά στά δάχτυλα πού μοιάζουν τοϋ κυροϋ τους, 
λίγα καλύτερα, τά πιότερα χειρότερα όπ' τόν κύρη. 

Ίακ. Πολυλάς: 
Μενέλαε διόθρεπτε, καί σείς έδώ, πού εΤσθε 
λαμπρών όνδρών γεννήματα, - καί ό Δίας όλλοτ· όλλου 
δίδε1 καλόν, δίδει κακόν, δτ' ήμπορεί τά πάντα -

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Μενέλαε, γιέ τοϋ 'Ατρέα τρισεύγενε, καί σείς όπό όντρειωμένους 

γονιούς παιδιά, ό θεός στόν άνθρωπο τή μιά όγαθά μοιράζει, 

ό Δίας, · τήν όλλη πάλι βάσανα, τί δύνεται τά πάντα 

Άργ. · Εφταλιώτης: 
Κι οσο λιοντάρι σκιάζετ□ 1 σέ πλήθος μέσα όνθρώπων, 
τριγύρω του σά μαζευτούν παγίδα νά τοϋ στήσουν, 
τόσο κι· έκείνη σάστιζε ώσπου τήν πήρε ό ϋπνος 
καί πλαγιασμένη όπόμεινε καί λύθηκαν ol όρμοί της. 
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Ε 1 Ήώς δ' έκ λεχέων παρ' άγαυοϋ Τιθωνοίο 
ώρνηθ', ϊν' άθανάτοισι φόως φέροι ήδέ βροτοίσιν· 
ο1 δέ θεοί θώκόνδε καθfζανον, έν δ' άρα τοίσιν 
Ζεύς ύψιβρεμέτης, ούτε κράτος έστf μέγιστον· 

Ε7 Ζεϋ πάτερ, ήδ' άλλοι μάκαρες Θεοί αlέν έόντες, 
μή τις έτι πρόφρων άγανός καf �πιος έστω 
σκηπτούχος βασιλεύς, μηδέ φρεσfν αrσιμα εlδώς 
άλλ' αlεf χαλεπός τ· εrη καf arσυλα ρέζοι, 
ώς οϋτις μέμνηται Όδυσσηος θεfοιο 
λαών, οΤσιν άνασσε, πατήρ δ' ως �πιος ηεν. 
Άλλ' ό μέν έν νήσψ κείται κρατέρ' άλγεα πάσχων, 
Νύμφης έν μεγάροισι Καλυψοϋς, � μιν άνάγκΙJ 
ίσχει- ό δ' ού δύναται �ν πατρίδα γαίαν Ικέσθαι. 

1984 
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Ν. Καζαντζόκης Ί. Κακριδής: 
Πόσα λογιόζει ό λιόντας, πού'τυχε παγόνα νά τόν ζώσει, 
κι έχει δειλιάσει, τί τόν στένεψαν μέ πονηριά τρογύρα, 
τόσα κι ό νούς έκείνης έβαζε- κι ηρθε ό γλυκός ό γύπνος, 
κι έγειρε πίσω καί κοιμήθηκε κι ol όρμοί της έλυθηκαν. 

Ίακ. Πολυλάς: 
Καί όφησ· ή Ήώ τού ύπέρλαμπρου τού Τιθωνού τήν κλίνη, 
τό φώς νά φέρr:� τών θνητών καί δμα τών όθανάτων. 
καί συγκαθίζαν ol θεοί καί σ· αύτούς μέσα ό Δίας 
ό ύψηλοβρόντης, πού κρατεϊ τήν πρώτην έξουσία. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Μόλις όσκώθη όπ' τού τρισεύγενου τού Τιθανού τήν κλίνη 
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ή Αύγή, τό φώς της ατούς όθάνατους καί ατούς θνητούς νά φέρει, 
καθίζαν ol θεοί σέ σύναξη, κι ό Δίας όνάμεσά τους 
ό όψηλοβρόντης, πού όκατάλυτη λογιέται ή δύναμή του. 

Άργ. · Εφταλιώτης: 
Πατέρα Δία, καί θεοί μακαριστοί κ· αfώνιοι, 
κανένας βασιλιάς γλυκός, καλόβουλος καί δίκιος 
πιά ός μή φανδ, παρά σκληρός καί κακοπράχτης νόναι, 
όφού κανένας τό θεϊκό 'Οδυσσέα δέ θυμαται 
μές στό λαό πού σά γονιός μέ όγάπη κυβερνούσε. 
Πάς σέ νησί αύτός κοίτεται καί δέρνεται όπό πόνους, 
στης θέαινας της Καλυψώς, πού μέ τό ζόρι έκεϊθε 
κρατάει τον, καί δέ δύνεται νά δδ γλυκειά πατρίδα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Πατέρα Δία καί σεϊς όθάνατοι θεοί μακαρισμένοι, 
γλυκός, όλήθεια, καί καλόγνωμος νά μή βρεθεϊ πιά ρήγας 
μηδέ καί δίκιος, πού στό χέρι του κρατα βασιλοράβδι, 
μόνο νά δείχνει πάντα όνέσπλαχνος κι δλο όνομιές νά κάνει, 
τήν ώρα πού δλοι τόν λησμόνησαν όπ' τό λαό τό θεϊο 
τόν 'Οδυσσέα, πού όντος όφέντευε, τού ηταν γλυκός σάν κύρης. 
Κι αύτός τραβάει καημούς όβάσταγους σ· �να νησί κλεισμένος: 
ή Καλυψώ ή ξωθιά στό σπίτι της τόνε κρατα δικό της 
όθέλητά του, καί δέ δύνεται νά ίδεϊ ξανά πατρίδα. 
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Ε59 Πϋρ μέν έπ' έσχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόθι δ' όδμή 
κέδρου τ' εύκεάτοιο θύου τ' άνά ν�σον όδώδει

δαιομένων· ή δ' ένδον άοιδιάουσ' όπl καλrj, 
Ιστόν έποιχομένη χρυσείΙJ κερκίδ' Οφαινεν.

Ύλη δέ σπέος άμφί πεφύκει τηλεθόωσα, 
κλήθρη τ' αrγειρός τε καf εύώδης κυπάρισσος. 

Ε72 'Αμφί δέ λειμώνες μαλακοl rou ήδέ σελlνου 
θήλεον· ένθα κ' έπειτα καl άθάνατός περ έπελθών 
θηήσαιτο Ιδών καί τερφθείη φρεσfν δσιν. 

Ε225 "Ως έφατ·, ήέλιος δ' όρ' έδυ, καί έπί κνέφας ηλθεν' 
έλθόντες δ' άρα τώγε μυχψ σπεfους γλαφυροίο 
τερπέσθην φιλότητι, παρ' άλλήλοισι μένοντες. 

1984 
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Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Ξύλα περίσσια στή γωνιά, κέδροι καί θυές σκισμένες,
πού μοσκοβόλαε τό νησί παντού όπ' τή μυρουδιά τους.
Στόν όργαλειό της όμπροστά γλυκοτραγούδαε έκεfνη,
καί τό παvνί της έφαινε μέ τή χρυσή σαγίπα. 
Τριγύρω δάσια φουντωτά μέ σκλήθρες καf μέ λεύκες,
καί μυρωδάτα όνάμεσα στεκόνταν κυπαρίσσια. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Φωτιά τρανή στό τζάκι έλάβριζε, καί τό νησί �να γύρο 
μοσκοβολούσε όπ' τόv καλόσκιστο τόν κέδρο καί τή θούγια, 
ώς καίουνταν· κι έκεινής ή γάργαρη φωνή όκουγόταv μέσα, 
καθώς οτόν όργαλειό της ϋφαινε μέ όλόχρυση σαγίτα. 
Τό σπήλιο δάσο τό περίζωνε δροσάτο, φουντωμένο, 
σκλήθρες καί λεύκες καί μοσκόβολα τρογύρα κυrαρίσσια. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Πλάγι λιβάδια μαλακό μέ σέλινα καί βιόλες, 
πού όθάνατος κι όν ηρχουνταν σέ τέτοιες πρασινάδες, 
μέ θαμασμό θά κοίταζε καί θόνοιγε ή καρδιά του. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Άπό όγριοβιόλες κι όγριοσέλινα λιβάδια πρασινίζαv 
ζερβά δεξιά· κι �νας όθάvατος στό μέρη αύτό νό · ρχόταν, 
θά θάμαζε καί θ' όναγάλλιαζε, θωρώντας τα, στά φρένα. 

Ίακ. Πολυλάς: 
ΕΤπε- καί ό �λιος έκλιvε, κ· έφθασε τό σκοτάδι, 
καί εlς τ· όντρο τό καμαρωτό παράμεσα συρμένοι 
ol ί,ύο έπλάγιασαν μαζή, καί τήν φιλιά χαρήκαν. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
ΕΤπε, κι ώστόσο ό γήλιος έγειρε καί πήραν τά σκοτάδια-
κι αύτοί στού σπήλιου όποτραβήχτηκαν τά βάθη, νά χαρούνε 
φιλί κι όγκάλη, καί τή νύχτα τσ'υς μαζί νά τήν περάσουν. 
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Ε269 Γηθόσυνος δ' οϋρψ πέτασ' Ιστία δίος 'Οδυσσεύς. 
Αύτάρ ό πηδαλίψ Ιθύνετο τεχνηέντως 
�μενος ούδέ ol ϋπνος έπf βλεφάροισιν έπιπτεν 
Πληιάδας τ' έσορώντι καf όψέ δύοντα Βοώτην 
Άρκτον θ', �ν καf 'Άμαξαν έπfκλησιν καλέουσιν, 
�τ· αύτοϋ στρέφεται καf τ' 'Ωρίωνα δοκεύει, 
οrη δ' άμμορός έστι λοετρών Ώκεανοίο. 

Ε2 91 "Ως εlπών σύναγεν νεφέλας, έτάραξε δέ πόντον 
χερσί τρfαιναν έλών· πάσας δ' όρόθυνεν άέλλας 
παντοίων άνέμων, σύν δέ νεφέεσσι κάλυψεν 
γαίαν όμοϋ καf πόντον· όρώρει δ' ούρανόθεν νύξ. 

Ε328 Ώς δ' δτ' όπωρινός Βορέης φορέr;�σιν άκάνθας 
άμ πεδίον, πυκιναί δέ πρός άλλήλr;�σιν tχονται, 
ως τήν άμ πέλαγος άνεμοι φέρον ένθα καf ένθα· 
άλλοτε μέν τε Νότος Βορέr;� προβάλεσκε φέρεσθαι, 
άλλοτε δ' αύτ' Εύρος Ζεφύρψ εΤξασκε διώκειν. 

1984 
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Ίάκ. Πολυλάς 
Καί τά πανιά του δλ' απλωσεν ό θείος 'Οδυσσέας 
μέ τό πηδάλι τεχνικά κυβέρναε καθισμένος 
ούδ' έκλινε τά βλέφαρα στόν ϋπνο, ένψ τήν Πούλια 
κηί τόν Βοώτη έκοίταζε, π' άργεί νά βασιλεύσι;ι 
καί τήν 'Αρκούδα, π· αμαξα καλοΟν, καί αύτοΟ γυρίζει 
πάντοτε, τόν 'Ωρίωνα όσάλευτα τηρώντας, 
ή μόνη, πού τ· ΏκεανοΟ τό λοΟσμα δέν γνωρίζει. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
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Τότε ό 'Οδυσσέας ό θείος, χαρούμενος όπό τόv πρίμο όγέρα, 
σηκώνει τά πανιά, καί κάθισε, μέ τέχνη τό τιμόνι 
vά κυβερνά, κι ούδέ πού βάραινε τά βλέφαρό του ό γύπvος, 
τήν Πούλια, τό Βουκόλο ώς κοίταζε, πού όργεί vό βασιλέψει, 
καί τό χορό τόv · Εφταπάρθεvο, πού τόνε λέv κι Αμάξι, 
κι αύτοΟ γυρνάει παραμοvεύοντας τό 'Αλετροπόδι πάντα, 
καί μόνο αύτός λουτρό δέ χαίρεται στόv 'Ωκεανό ποτέ του. 

Ίακ. Πολυλάς: 
ΕΤπε, τά νέφη έσύvαξε κ' έτάραξε τόv πόντοv, 
όρπάζοvτας τήν τρίαινα, καί των όvέμωv δλωv 
ταίς ζάλαις έσπρωξεv όμοΟ, κι' έτύλιξε στό νέφη 
πόντον καί γη· κ· έχύθηκεv όπ' τόv αlθέρα νύκτα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Σάv εΤπε αύτά, μαζώνει σύγνεφα, τό πέλαο συνταράζει 
κρατώντας τό τρικράνι, κι όσκωσε τρανό μπουρίνι, κι δλους 
όλοΟθε όμόλησε τούς άνεμους, καί σκέπασε μέ νέφη 
στεριές μαζί καί πέλαα, κι απλωσε θολή όπ' τό ούράvια νύχτα. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Πώς τό χινόπωρο ό Βοριάς τόγκόθια μές ατούς κόμπους 
μαζώνει, κι δλα δέvουνται σωρός τόνα μέ τ' όλλο, 
δμοια τό συvεπαίρvανε στά πέλαγα ol όvέμοι· 
πότε ό Νοτιάς τό πέταγε ό Βοριάς γιά νά τ' όρπόξι;ι, 
πότε ό Σορόκος τό πετάει παιχνίδι του Ποvέvτη. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Πώς ό βοριάς χινοπωριάτικα σαρώνει μές στόv κόμπο 
τ' όγκάθια, κι δλα κουβαριάζουνται μαζί σφιχτά· παρόμοια 
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Ε388 'Ένθα δύω νύκτας δύο τ·�ματα κύματι πηγψ 
πλάζετο, πολλά δέ ot κραδiη προτιόσσετ· δλεθρον. 
Άλλ' δτε δή τρίτον ημαρ έυπλόκαμος τέλεσ' 'Ηώς, 
καί τότ' επειτ' άνεμος μέν έπαύσατο ήδέ γαλήνη 
επλετο νηνεμίη· ό δ' όρα σχεδόν εϊσιδε γαiαν 
όξύ μάλα προϊδών, μεγάλου ύπό κύματος άρθεiς. 

Ε394 Ώς δ' δτ' όν άσπάσιος βiοτος παiδεσσι φανήΙJ 
πατρός, δς έν νούσψ κηται κρατέρ' όλγεα πάσχων, 
δηρόν τηκόμενος, στυγερός δέ ot έχραε δαίμων, 
άσπάσιον δ' άρα τόνγε θεοί κακότητας έλυσαν, 
ως Όδυση' άσπαστόν έείσατο γαία καi ϋλη, 
νrϊχε δ' έπειγόμενος ποσίν ήπεiρου έπιβηναι. 

1984 



1984 ΑΘΑΝΑΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ 

κι αύτήν ol όνέμοι μές στό πέλαγο τή σέρναν δώθε κείθε 
μιά στό βοριά ό νοτιάς τήν έριχνε, μαζί του vά τή σύρει, 
καί μιά ό λεβάντες τήν παράδινε vά τή χτυπδ ό πονέντης. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
'Εκεί θαλασσοπάλευε δυό νύχτες καί δυό μέρες, 
κι όνέπαυα καταστροφή προμάντευε ή ψυχή του. 
Μά ή ώρια Αύγή σάν έφερε τό φώς της τρίτης μέρας, 
έπεσε τότες ό Βοριάς κι όπλώθηκε γαλήνη· 
καί ρίχνοντας καλή ματιά βλέπει τή γης κοντά του, 
καθώς τόν όνασήκωνε θεόρατο �να κΟμα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
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Δυό νύχτες καί δυό μέρες δέρνουνταν στό φουσκωμένο κύμα, 
καί τό χαμό ή καρδιά του όντίκριζε κάθε στιγμή μπροστά του· 
μά ή τρίτη ώς ηρθε κι ή ώριοπλέξουδη πιά εΤχεν Αύγή προβάλει, 
πήρε ό βοριάς καί καταλάγιασε, καί χύθηκε γαλήνη 
όπάνεμη· κι έκείνος ξέκρινε μέ ΚΟ(�τερό τό μάτι, 
κύμα τρανό καθώς τόν σήκωσε, στεριά πιό μπρός του λίγο. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Κι δπως στά τέκνα φαίνεται γλυκειά ή ζωή γονιοΟ τους, 
πού όρρώστια μακρινή τόν τρώει πολύν καιρό στήν κλίνη, 
καί πού σκληρά τόν τυραννεί μέ πόνους κακή μοίρα, 
μά ol θεοί όπ' τά βάσανα τόν όκριβό τους σώνουν, 
έτσι γλυκειά φαινότανε της γης ή πρασινάδα. 
στόν 'Οδυσσέα- καί πάσκιζε όλοένα κολυμπώντας 
νά στήσr;� πόδι όπάς στη γης. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Πόση χαρά τά τέκνα vιώθουνε τόν κύρη τους θωρώντας, 
πού σέ βαριάν όρρώστια κοίτεται καί λιώνει χρόνια τώρα 
μέσα στούς πόνους, τί τόν χτύπησε κάποιος θεός πού όργίστη, 
καί τέλος ol θεοί τόν γλίτωσαν, κι εΤvαι τρανή ή χαρά τους
παρόμοια κι ό 'Οδυσσέας έχάρηκε, τή γή, τά δόση ώς εΤδε· 
κι έπλεκε γρήγορα, τά πόδια του πιά χώμα νά πατήσουν. 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ - ΒΟΥΡΛΕΚΗ 

Μνήμη 

'Αδελφή μου, μητέρα γιά μένα, 

πιό μητέρα κι· άπ' τήν πιό 

πραγματική μητέρα, πληρώθηκε 

ό χρόνος κι· έφυγες άπ' τή ζωή. 

Καί τώρα σέ συλλογίζομαι γιά 

κείνο τ· ώραίο πνέμα πού διέθετες 

καί πού δέν μπόρεσε νάχει έδαφος 

πού τού άξιζε γιά ν· άνθοβολήσει, 

γιά νά κινηθη έκεί πού τοϋπρεπε. 

'Αδελφή μου, μητέρα μου, βιάστηκες 

νά φύγεις νά τελειώνεις μέ κείνο 

πού έπίμονα σ· άπασχολοϋσε, μέ τόν 

θάνατο! 'Όλοι ξέρουμε γι· αύτόν! 

Μόνο πού δέν μάς γίνεται βίωμα ... 

Άποθοϋμε τό άπαράδεχτο γιά μάς 

κι· άρνιόμαστε τήν άλήθεια του 

πού καλά τήν ξέρουμε! 

Μά σύ, κύπαξες κατάματα τούτη 

τήν άλήθεια άπό νωρίς ... Κι' rσως 

γιαυτό τίποτα δέν ύποπτεύθηκες 

τήν ϋστατη ώρα. 

Γαλήνια καί γεμάτη μέ τά καθημε

ρινά ένδιαφέροντα, έφυγες ... 

1984 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Προσέχομε νά μή φοβόμαστε τό θάνα
το, άναλογιζόμενοι τόν Κύριο Ίξίονα 

καί τό φλεγόμενο τόν τροχό του 

Θάνατός tστιv άποδημία μείζων 

ούκ είς τό μή δv, άλλά είς τό vύv 

μή δv. 

'Επίκτητος 

Τί έταξαν καί τί δέν έταξαν ό βασιλέας των Ληωθών ό Κύριος 
Ίξίονας στόν Κύριο Δηιονέα γιά νά τού δώσει γυναίκα τή δεσπο
σύνη Δία τή θυγατέρα του· έτσι έγινε όρραβωνιαστικιά του· κι δ
ταν έφτασαν νά παντρευτούν ό Κύριος Δηιονέας δέν έδινε τήν κό
ρη του τήν όμορφη Δία στόν Ίξίονα, γιατί δέν τού παραχωρούσε 
δσα τού ειχε τάξει πώς θά τού δώσει· έτσι μέ δόλο παράσυρε τόν 
Δηιονέα ό Κύριος Ίξίονας σ· tva πυρακτωμένο λάκκο καf τόν έκα
ψε κανείς δέν τόν πλησίαζε, οϋτε κανείς τόν όνόμαζε μακριά γιά 
παντα ηταν όπό τή γλυκιά τήν όμορφιά της δεσποσύνης Δίας τόν 
λυπήθηκε ό Δίας λοιπόν καί τόν κάλεσε στόν Όλυμπο καί τόν έ
κανε των Θεών όμοτράπεζο κι όθάνατο. (ή Τύχη στίβει τό βίο μας 
καί Ισχύει πολύ δταν ή θέληση καί ή φρόνησή μας δέν ειναι όρκε
τή) Άγάπαγε λοιπόν ό Κύριος Ίξίονας την 'Ήρα τή γεμάτη θέλγη
τρα σύζυγο τού Δία καί τήν �θελε πολύ τήν �θελε· τό κατάλαβε ό 
Θεός καί πήρε μιά νεφέλη καί της έδωσε τό σχήμα της όμορφιός 
της 'Ήρας καί κοιμήθηκε ό Κύριος Ίξίονας όγκαλιάζοντας της 'Ή
ρας τό εϊδωλο· Τόν όγνώμονα λοιπόν τόν τιμώρησε ό Δίας καί τόν 
έδεσε σ· tva πυρακτωμένο τροχό μέ τέσσερες όκτίνες δπου στε
ρεώθηκαν τά πόδια καί τά χέρια του μέ ζώνες καί σχοινιά όψεων 
καί τόν έριξε στά Τάρταρα νά γυρίζει μέσα στό χάος κρεμασμένος 
τήν άγνωμοσύνη του καί νά παρηγορεί τήν ποινή του όναλογιζό
μενος τά θέλγητρα καί τήν όμορφιά πού όγκάλιασε έστω καf σ· t

va εϊδωλο της 'Ήρας ζυμωμένο μέσα στό σχήμα μιός νεφέλης 
γιατί νά τού δοθεί λοιπόν ή όθανασία συλλογιζόταν ό Κύριος Ίξίο
νας γιατί νά τού δοθεί μιά τέτοια όδυνηρή όθανασία; Γι' αύτό κι 
έμείς ός προσέχουμε νά μή φοβόμαστε ποτέ τό θάνατο, γιατί δέν 

εϊμαστε όθάνατοι παρά θνητοί μόνον όναλογιζόμενοι τόν Κύριο 

Ίξίονα καί τόν τροχό του μέσα στό Χάος. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

· Η ακουστική τού αρχαίου · Ελληνικού

θεάτρου 

Ό Ρωμαίος άρχιτέκτων Βιτρούβιος (Α' αl. π.Χ.) εlς τό βιβλίον του 
«Περί 'Αρχιτεκτονικής» παρέχει πολλάς πληροφορίας διά τήν οlκοδομήν 
οlκιών. μvημcίων καί άλλων δημοσίων οlκημάτων, Ιδίως τών άρχαfων 
'Ελλήνων, έκφραζόμενος μέ θαυμασμόν διά τούς μεγάλους 'Έλληνας έπι
στήμονας καί τεχνικούς, Άρfσταρχον τόν Σάμιον, Φιλόλαον, Άρχύταν, 
Άπολλώνιον τόν Περγαίον, 'Ερατοσθένη τόν Κυρηναίον καf τούς Συρα
κουσίους Άρχιμήδην καί Σκοπίναν (1, 1 Ο). Εlς τάς πληροφορίας αύτάς l

χει παρεμβάλει καί γνώσεις σχετικός μέ τήν Υδρυσιν καf τήν άκουστικήν 
τού θεάτρου γενικώς καf Ιδίως τού 'Ελληνικού θεάτρου. Διά τήν Υδρυσιν 
τού θεάτρου, λέγει, δτι πρέπει νό έκλέγεται ή κατάλληλος θέσις, ή όποfα 
νά εύνοrj τήν άκουστικήν τού θεάτρου (5, 56). 

Ή εϊσοδος τού θεάτρου δέν πρέπει νό εύρfσκεται εlς τό νότιον μέ
ρος τού Κοίλου τού θεάτρου, διότι, έάν τούτο συμβαfνΙJ έμποδfζεται πο
λύ ή καλή άκούστική τού θεάτρου. Ή πληροφορία αύτή lρχεται εlς άντf
θεσιν μέ τήν τοποθεσίαν τού θεάτρου τού Διονύσου, τού κειμένου εlς 
τάς νοτίους παρυφάς της 'Ακροπόλεως τών 'Αθηνών. Δέν εΤναι δμως 
γνωστόν, όν τό θέατρον τούτο εΤχε κατασκευασθη εlς έποχήν κατά τήν 
όποίαν ϊσχυον al σχετικοί παρατηρήσεις τού Βιτρουβfου. Θεωρείται βέ
βαιον, δτι τό θέατρον τού Διονύσου θά Ιδρύθη πολύ πρό τού πέμπτου 
αlώνος π.Χ., όπότε δέν θά εΤχον έπιτευχθη αl κατάλληλοι γνώσεις διά τήν 
άκουστικήν ένός θεάτρου. Έπf τrj εύκαιρfςι δέον νά άναφέρωμεν, δτι τό 
θέατρον τού Διονύσου ύπέστη κατά τήν Ρωμαϊκήν κατοχήν της 'Ελλάδος 
πολλάς μεταβολάς, τοιαύτας ώστε τά άρχικό σχέδια νό txouv παραμορ
φωθη. Τήν παρατήρησιν αύτήν διατυπώνει ή άρχαιολόγος Charlotte Fie
chter, κόρη τού Γερμανού άρχιτέκτονος καf άρχαιολόγου Ε. Fiechter, εlς 
τήν πραγματείαν της «Τό θέατρον τού Διονύσου, Στουτγάρδη 1950» Ό 
Ε. Fiechter (Φrϊχτερ) άφιέρωσε τό μεγαλQτερο μέρος της ζωής του εlς 
τήν μελέτην της Ιδρύσεως τού άρχαίου 'Ελληνικού θεάτρου. 

Μεταξύ τών ύπ' αύτού έξετασθέντων θεάτρων άναφέρονται τό έξης 
θέατρα: 1) Τό θέατρον της πόλεως τών Οlνιαδών (='Αμπελοκήπων), κεί
μενον παρά τάς έκβολάς τού ποταμού 'Αχελώου. 2) Τό θέατρον της πό
λεως Πλευρών, παρά τόν ποταμόν Εύηνον, εrκοσι περίπου χιλιόμετρα 
'Ανατολικώς τών Οlνιαδών. 3) Τό θέατρον της Μεγαλοπόλεως, τό μεγα
λύτερον της 'Ελλάδος, καί τό θέατρα: τού Διονύσου έν 'Αθήναις, τό θέα
τρον τού Πειραιώς, παρά τόν λιμένα της Ζέας, τού 'Ωρωπού, τών Δελ
φών, της Σπάρτης, της Τεγέας, της Δήλου, της 'Ηλείας καf της Θήρας. Δι' 
�καστον έκ τών θεάτρων αύτών έξέδωκεν Ιδιαfτερον βιβλίον πλήν τού 



1984 Η ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 177 

θεάτρου της Έπ1δαύρου. Τό β1βλία αύτό δύναταί ΤΙς νά εϋpΓJ εlς τήν Β 1-
βλ 1οθήκην της έν 'Αθήναις Άρχα1ολογ 1κης Έταφείας. 

Ό Φrϊχτερ δ1επίστωσεν δτ 1 δλα τό έξετασθέντα Έλλην 1κά θέατρα έ
χουν Ιδρυθ� έπί τ� βάσε 1 γεωμετρ 1κών σχημάτων καί γεωμετρ 1κών κα
νόνων. Εlς τά σχέδια της κατόψεως ύπάρχει συνδυασμός κύκλου, τριγώ
νου, τετραγώνου κλπ. Τό Κοιλον έκάστου θεάτρου, ή 'Ορχήστρα, τό 
Προσκήν1ον καί ή Σκηνή έχουν Ιδρυθη έπί τ� βάσε1 της κατόψεως τού 
θεάτρου, της άκολουθούσης τόν άνωτέρω άναφερόμενον γεωμετρ 1κόν 
σχεδιασμόν. 

01 νεώτερο� έ:ρμηνευταί της Ιδρύσεως τού 'Ελληνικού θεάτρου, δ1ε
ρωτώνται δ 1ά ποιον λόγον ύπάρχε1 αύτή ή γεωμετρ1κή σχεδίασ 1ς, έπί τ� 
βάσει της όποίας Ιδρύονται τά άρχαια θέατρα. Πολλοί άποδίδουν τήν κα
τασκευήν αύτήν εlς λόγους άκουστ1κης, όλλά τούτο, καfτοι θεωρειται βέ
βαιον, δέν έχε 1 άποδε 1χθη. Είνα 1 δέ γνωστόν, δτ 1 ούδείς έχε 1 έπ1ληφθη 
τού προβλήματος τούτου. 

Τό μόνον θέατρον, τό όποιον δέν έμελέτησεν ό Φrϊχτερ, καί μετά 
τόν θάνατόν του ή κόρη του (ή όποία έξέδωκεν εlς δευτέραν έκδοσ 1ν τό 
θέατρον τού Δ 1ονύσου), είvω τό θέατρον της Έπ 1δαύρου, τό κάλλ 1στον 
τών Έλλη νικών θεάτρων κατά τόν Παυσανίαν (11 2 7), έργον τού περ 1φή
μου άρχιτέκτονος Πολυκλείτου, συγχρόνου περίπου τού Φε1δίου καί τού 
Μύρωνος. Μελέτην τού θεάτρου τούτου έξέδωκον πολύ δραδύτερον ol 
Γερμονοi άρχαιολόγοι κοi άρχ 1τέκτονες Armin von Gerkan καί Wolfgang 
Mϋller-Wiener εlς τήν Στουτγάρδην, 1 961, ol όποιοι διαφωνούν μέ τόν 
Φrϊχτερ εlς τό πρόβλημα της γεωμετρικής κατασκευής τών θεάτρων. 

Τό θέατρον της Έπ1δαύρου έπανηλθεν εlς τήν έπιφάνε1ον κατά τά έ
τη 1881-82 κατόπ1ν άνοσκαφών, τάς όποίας δ1ενήργησεν ό περίφημος 
άρχαιολόγος Π. Καββαδίας, δαπάνο 1ς της έν Άθήνα 1ς Άρχα 1ολογικης 
'Εταιρείας. Τά πρώτα χρήματα, τό όποια έλαβεν ό Καββαδίας δ1ά τάς 
άνασκαφάς αύτάς η σαν 800 δραχμαί (κατά τό 1 881 ), καί τά δεύτερο η
σαν άλλα τόσα. Μέ τά χρήματα αύτά έκαλύφθησαν δλα τό έξοδα τών 
άνασκαφών της 'Επιδαύρου, ώς γράφε� ό Π. Καββαδίας εfς τό περfφημον 
βιβλίον του «Τό 'Ιερόν τού 'Ασκληπιού έν Έπ1δαύρψ, Άθήνησ 1 1900». 

Τό θέατρον δ1εσώθη σχεδόν όλόκληρον, δπως τό βλέπομεν σήμε
ρον, πλήν της σκηνής, χάρ 1ς εfς τά χώματα, τά όποια τό κατεκάλυψαν έκ 
τού παρακειμένου γηλόφου, πιθανώς κατόπιν σε 1σμών. 

Τούτο χωρει άνέτως 14.000 θεατός. Τό κάλλος καί ή θέα τού θεά
τρου εiναι άπαράμιλλα. Άλλά δέν είvα1 μόνον τά προσόντα αύτά, τά 
όποια διακρίνουν τό θέατρον της Έπ1δαύρου. Σχfσιμον έφημερίδος, γινό
μενον εlς τό μέσον της 'Ορχήστρας, άκούετα1 εύκρ1νώς ύπό τών θεατών 
τών εύρ 1σκομένων εfς τά άνώτατα έ:δώλ 1α. Νόμ 1σμα μεταλλ 1κόν, άφ 1έμε
νον νά πέσΓJ έξ ϋψους ένός περίπου μέτρου, εfς τό μέσον της όρχήστρας, 
προκαλει ηχον όκουόμενον έπfσης εfς τά όνώτατα έδώλ1α τού θεάτρου. 
Φαινόμενα άκουσΤΙκής καταπληκτ1κά. Τά φα1νόμενα ταύτα όφεfλοντα 1 εlς 
τόν τρόπον κατασκευής τού θεάτρου, ώς τονίζε 1 καί ό Β 1τρούβ 1ος καί π1-



178 ΙΛΙΣΟΣ 1984 

στεύεται καί ύπό τών συγχρόνων μελετητών. Τούτο δμως δέν έχει άκό
μη άποδειχθii καί έπομένως ol σχετικοί νόμοι της άκουστικης τού θεά
τρου παραμένουν άγνωστοι. 

Κατά τάς πληροφορίας τού Βιτρουβίου, δλα τό 'Ελληνικό θέατρα εΤ
χον άκουστικός Ιδιότητας, τάς όποfας δέν εΤχον τό θέατρα της Ρώμης. Ό 
ίδιος συγγραφεύς παρέχει άκόμη τός έξης πληροφορίας (5,5): 'Ότε κατά 
τό 146 π.Χ. ό Ρωμαίος Ύπατος Μόμμιος ένίκησεν εlς τήν μόχην της Κο
ρίνθου, μετέφερεν εlς τήν Ρώμην σωρείαν 'Ελληνικών άγαλμότων καί δ
λα τό ήχεία τού θεάτρου της Κορίνθου, τό όποία έθεώρησε πολεμικό λά
φυρα, έκλαβών αύτό ώς δπλα! Διηγούνται μάλιστα καί τό νόστιμον περι
στατικόν, δτι ό Μόμμιος εiχε διατάξει τούς στρατιώτας του, τούς μετα
φέροντας τά άγάλματα είς τά πλοία, νά προσέξουν μήπως θραύσουν κα
νένα άγαλμα, διότι θό ύποχρεωθούν νό τό κατασκευάσουν έκ νέου! Αύ
τή ητο ή μόρφωσις τού άγροίκου Ρωμαίου 'Υπάτου. 

'Επί τθ εύκαιρίι;ι της άναγραφης της μεταφοράς εlς τήν Ρώμην τών 
ήχείων τού θεάτρου της Κορίνθου, ό Βιτρούβιος άναπολεί τό έξοχον, ώς 
λέγει, σύγγραμμα περί Μουσικής, τού έκ Τόραντος της Μεγάλης 'Ελλά
δος καταγομένου 'Έλληνος φιλοσόφου Άριστοξένου, μαθητού τού 'Αρι
στοτέλους, τού όποίου έσώθησαν πολύ όλίγα άποσπόσματα. Προσθέτει 
δέ ό Βιτρούβιος (5,5) δτι εlς τό 'Ελληνικό θέατρα, πρός ένίσχυσιν της έν
τόσεως τού ήχου, εΤχον τοποθετήσει ύπό τούς πόδας τών θεατών άγγεία 
άνοικτό κατά τό �ν άκρον (πιθανώς σχήματος πίθου), τό όποία έκαλούντο 
ήχεία. ΑΙ άποστόσεις μεταξύ τών ήχείων εΤχον έκλεγη κατά τούς κανόνας 
κατασκευής της μουσικής κλίμακας, τούς όποίους περιγράφει ό Βιτρού
βιος. Ό μουσικός τού Γυμνασίου Ρόδου κ. Γεώργιος Καραμηνάς άσχολεί
ται μέ τό πρόβλημα αύτό άπό καιρού, άλλά δέν έχει άκόμη δημοσιεύσει 
rό πορίσματπ τών έρευνών του. Θεωρείται βέβαιον, δτι ό Βιτρούβιος έ
χει δίκαιον μέ τάς περιγραφάς του περί τών ήχείων τών άρχαίων 'Ελληνι
κών θεάτρων. Σήμερον δμως παρά τήν έλλειψιν τών ήχείων καί τήν έλ
λειψιν τού Προσκηνίου καί της Σκηνής τού θεάτρου της 'Επιδαύρου, λαμ
βανομένου ώς προτύπου κατασκευής τού 'Ελληνικού θεάτρου, ό ηχος 
άπό τό σχίσιμον έφημερίδος καί ό παραγόμενος ηχος πίπτοντας εlς τήν 
όρχήστραν νομίσματος άκούονται εύκρινώς εlς τά άνώτατα έδώλια. Συμ
περαίνεται λοιπόν, δτι τά ήχεία ένίσχυον μελωδικώς τούς ήχους τούς 
προερχομένους έκ της 'Ορχήστρας.τού Προσκηνίου καί της Σκηνής, άλλά 
ταύτα δέν ησαν τά κύρια μέσα ένισχύσεως της έντάσεως τού ήχου. ΟΙ 
νεώτεροι μελετηταί συμφωνούν εlς αύτό καί λέγουν δτι ή γεωμετρική 
κατασκευή τού θεάτρου καθιστi;ι δυνατήν τήν μεγάλην ένίσχυσιν της έν
τόσεως τού ήχου. 'Ανάλυσις δμως της κατασκευής αύτης, άπό άπόψεως 
ήχητικης άποδόσεως δέν έπετεύχθη μέχρι σήμερον. 

Τό πρόβλημα της άκουστικης τού θεάτρου της 'Επιδαύρου δέν ητο 
γνωστόν εlς τούς εlδικούς έπιστήμονας τού 'Εξωτερικού πρό τού Β' παγ
κοσμίου πολέμου ( 1939-1945). Κατά τήν διάρκειαν της Γερμανικής κα
τοχής της 'Ελλάδος ( 1941-1944) 'Αποστολή εlδικών Γερμανών έμελέτη
σεν έπί τόπου τούς κανόνας κατασκευής τών μνημείων της 'Ακροπόλεως 
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τών 'Αθηνών. Τό πορίσματα τιjjv έρευνών αύτών θό έχουν καταχωθη εlς 
Γερμανικό 'Αρχεία. Τό μόνον γνωσθέν εΤναι δτι ή 'Αποστολή αύτή όνεκό
λυψε κατό τήν κατασκευήν τού Παρθενώνος έφαρμογήν τού κανόνος της 
χρυσής τομής της Γεωμετρίας. Έλόχιστα όποτελέσματα τών έρευνών 
αύτών περιελθόντα εlς χείρας μου παρέδωκα έν καιρ4J εlς τόν φίλτατον 
όείμνησταν καθηγητήν Άναστόσιον Όρλόνδον. Μελέτη της όκουστικης 
τού θεότρου της Έπιδαύρου δέν έγνώσθη όν έγινεν ύπό της 'Αποστολής 
αύτης. 

Κατόπιν παρακλήσεως 'Έλληνος καθηγητού, ό έν Βερολίνψ καθηγη
τής Max νοn Laue ( 1879-1960, βραβείον Νόμπελ Φυσικής 1914) έπρό
κειτο μέ έπιτελείον εlδικών έπιστημόνων νά κατέλθΙJ κατό τό 1960 εlς 
τήν Έλλόδα πρός μελέτην της όκουστικης τού θεάτρου της Έπιδαύρου. 
Δυστυχώς ό Laue έφονεύθη εlς αύτοκινητικόν δυστύχημα έν Βερολίνψ 
κατό τό έτος έκείνο. Κατό τό 1947 έπεχειρήθη συστηματική μελέτη της 
όκουστικης τού θεότρου της Έπιδαύρου ύπό τού πολιτικού μηχανικού 
καί κατόπιν καθηγητού τού Ε.Μ. Πολυτεχνείου όειμνήστου Βασιλείου 
Παπαθανασοπούλου. Παρό τήν όρτίαν πράγματι μελέτην αύτήν τό πρό
βλημα παρέμεινεν όλυτον. Δέν εύρέθησαν δηλαδή κανόνες κατασκευής 
θεάτρων, παρέχοντες τήν όκουστικήν τού θεάτρου της Έπιδαύρου. Κατά 
τό 1966 έπεχειρήθη μέτρησις της έντάσεως τού ήχου εlς τό θέατρον 
της Έπιδαύρου ύπό τού όειμνήστου καθηγητού τού Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης Γεωργίου Γιαννούλη (t 1 980) καί τού Ύφηγητού τού αύτού 
Πανεπιστημίου Άλεξόνδρου Κουσουλόκου, οϊτινες διέθεσαν διό τός με
τρήσεις αύτός λεπτότατον όργανον μετρήσεως της έντόσεως τού ήχου. 
Τό όποτελέσματα τών μετρήσεων τούτων δέν εΤχον καλήν όπόδοσιν, ΙΞ
νεκα τών κακών καιρικών συνθηκών, al όποίαι έπεκρότουν κατό τόν 
χρόνον τών μετρήσεων. 

Άλλη προσπάθεια μετρήσεως της έντόσεωι; τού ήχου εlς τό θέα
τρον της Έπιδαύρου έγινε κατό τό 1976 ύπό τού μηχανολόγου Ίωόννου 
Σακά, τού όποίου τό πειρόματα διό τήν όπόδειξιν της καύσεως τών 
Ρωμαϊκών πλοίων διό κατόπτρων, ύπό τού Άρχιμήδους, έπέτυχον τόσον 
καλά. Μέχρι της στιγμής δμως δέν έγνώσθησαν τό όποτελέσματα τών 
μετρήσεων αύτών ( 1980). Καί τό μυστικόν της αύξήσεως της έντόσεως 
τού ήχου εlς τό θέατρον της Έπιδαύρου παραμένει τό Μέγα μυστικόν. 
Ούδεμία έρευνα γίνεται πρός όποκόλυψιν τού μυστικού αύτού, διότι ol 
νεώτεροι έρευνηταί όρκούνται εlς τό όποτελέσματα τών μεγαφώνωνι 

Ένδιαφέρον παρουσιόζει όπό όπόψεως όκουστικης καί τό θέατρον 
τού Άργους, τού όποίου δλα τό έδώλια εΤναι σκαλισμένα εlς βρόχον καί 
σώζονται σήμερον μέ πολλός ζημίας. Εlς τό όκρα τού Κοίλου τού θεό
τρου τούτου ύπόρχουν δύο φρεότια. 'Υποτίθεται δτι ταύτα εΤχον σκοπόν 
τήν ένίσχυσιν της έντόσεως τού ήχου. Ούδέν δμως στοιχείον ύπόρχει 

σχετικόν μέ τήν όκουστικήν τού θεότρου τούτου, τό όποίον όναμένει 
τούς εlδικούς έρευνητός πρός μελέτην. 

Ύπόρχει όκόμη ΙΞν μυστικόν της όκουστικης όγνωστον εlς τήν σημε-
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ρινήν Έπιστήμην. Τούτο εΤναι τό μυστικόν της πολλαπλής άντηχήσεως η 
πολλαπλής άντανακλάσεως, κατά Πλούταρχον. Εfς τήν μεγάλην αrθουσαν 
τού μνημείου της Λειψίας (Leipzig), τό όποίον Ιδρύθη πρός άνάμνησιν της 
μάχης τών 'Εθνών κατά τού Ναπολέοντος ( 1813) καί τά έγκαfνια αύτού 
έγιναν κατά τό 1 91 3, φωνή όμιλούντος έκεί έπαναλαμβάνεται πολλάς 
φοράς. ΟΙ άρχιτέκτονες τού μνημείου έξεπλάγησαν μέ τό φαινόμενον αύ
τό, τό όποίον δέν προεκλήθη έπί τrj βάσει τών άρχιτεκτονικών των σχε
δίων, άλλ' έγινεν δλως τυχαίως. ΟΙ κανόνες δέ της 'Αρχιτεκτονικής διά τό 
προκαλούμενον άκουστικόν φαινόμενον παραμένουν δγνωστοι. 

Τό ίδιον φαινόμενον συνέβαινε καί εlς τόν Ιερόν ναόν τού 'Αγίου Δη
μητρίου Θεσσαλονίκης, δπου ώς διεπιστώσαμεν προσωπικώς κατά τό 
1929, ό προκαλούμενος ιiχος ύπό κλειδίου, άφινομένου νά πέσΙJ έκ τινος 
μικρού ϋψους εlς τό μέσον τού ναού ήκούετο διαδοχικώς δώδεκα φοράς. 
Δυστυχώς τό φαινόμενον τούτο έξηφανίσθη πρό όλίγων έτών, δταν έγι
ναν μεταβολαf καί διορθώσεις τινες εlς τήν έσωτερικήν δομήν τού ναού. 
Καί έδώ παραμένουν δγνωστοι ol κανόνες της πολλαπλής άντηχήσεως ιϊ 
πολλαπλής άντανακλάσεως, ώς έλεγον ol άρχαίοι 'Έλληνες. 

Κατά τήν άρχαιότητα τό φαινόμενον της πολλαπλής άντηχήσεως ητο 
γνωστόν, ώς πληροφορούμεθα άπό τόν Πλούτaρχον, ό όποίος λέγει, δτι 
εlς τήν Όλυμπίαν ύπηρχε στοά, εlς τήν όποίαν άπό μιάς φωνής ήκούοντο 
έπτά διαδοχικοί φωναί: «Τήν μέν γάρ έν ΌλυμnίQ στοάν άπό μιάς φωνής 
πολλάς άντανακλάσεις ποιούσαν έπτάφωνον καλούσι» (Πλούταρχος, Περί 
άδολεσχίας, Ήθ. 502D). 'Αλλά καί εlς τό έσωτερικόν τών Πυραμίδων 
της Αlγύπτου, δταν κανείς ώμιλούσε, ή φωνή άκούετο τέσσαρας ιϊ πέντε 
φοράς, ώς πληροφορούμεθα άπό τόν Ψευδο-Πλούταρχον, δστις γράφει: 

Έν γούν ταίς κατ' Αfγυπτον πυραμίσιν ένδον μία φωνή ρηγνυμένη 
τέσσαρας ιϊ καί πέντε ιϊχους άπεργάζεται. (Περί τών άρεσκqντων φιλο
σόφοις φυσικών δογμάτων (Εlς 'Ηθικά Πλοuτάρχου 903 Α). 
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ΘΑΝΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

�Η σύγχρονη τεχνολογική έποχή 
καί ό δρόμος 

πρός τήν είρήvη, τή δικαιοσύνη, 
τήν έλευθερία καί τόν άνθρωπισμό 

Αύτός πού κόθεται γιά νά 
δημιουργήση μιά όνθρώπινη 
έργασία, καθώς όρχίζει νά γρά
φη, δέν πρέπει νά χάνη, ούτε 
γιά μιά στιγμή, όπό τά μάτια 
του τόν "Ανθρωπο, κι' όκόμα 
τήν 'Ανθρωπότητα όλόκληρη. 
"Αν μάλιστα πιστεύη «πώς πρέ
πει νά έργαζόμαστε άδιάκοπα 
ύπέρ της προόδου καί της 
πνευματικής καί ήθικης όνορ
θώσεως της 'Ανθρωπότητας, 
διά της εfρηνικης καί βαθμιαίας 
όνυψώσεως τοϋ ότόμου», τότε 
ξανασκύβουμε μέ χαρά καί έν
θουσιασμό στό έργο μας, συ
νειδητοποιούμε τήν όνθρώπινη 
Οπαρξή μας κι· ώριμάζουμε. 

"Αν αύτά πρέπει v· όποτε
λοϋν τόν κανόνα γιά τήν περί
πτωσή μας εΤναι όπόλυτα όπα
ραίτητο, γιατί προσπαθήσαμε 
νά όγγίξουμε tva θέμα, όχι μο
νάχα σύγχρονο, όλλά καί μεγά
λο: 

Τή διατήρηση της όξίας «όν
θρωπος» καί τήν «έπιβίωση τοϋ 
όνθρώπινου Γένους». 

Τήν έργασία αύτή θά μπο
ρούσαμε νά τή χωρίσουμε σέ 
δύο μέρη: 

1) Σύγχρονη τεχνολογική
έποχή καί ήθικές όξίες. 

2) Ό δρόμος πρός τήν Εlρή
νη, τή Δικαιοσύνη, τήν 'Ελευ
θερία καί τόν 'Ανθρωπισμό. 

Τό όνθρώπινο πνεύμα χρειά
στηκε πολλούς αlώνες μέχρις 
δτου γνωρίσει τή μέθοδο γιά 
νά καλλιεργη τίς έπιστημες. 

Πέραν δμως όπό τήν καθαρή 
όρεξη γιά μάθηση, ηλθε στόν 
όνθρωπο, σιγά-σιγά, κι· ή έπι
θυμία νά έπωφεληθη όπό τίς 
όποιεσδήποτε, όρο κι' όπό τίς 
έπιστημονικές του γνώσεις. 

Στό σημείο αύτό γεννήθηκε 
ή Τεχνική, ή όποία, μέ τή σειρά 
της, μάς έφερε στή σύγχρονη 
Τεχνολογική έποχή. 

Τό όνθρώπινο γένος όπα
βλέπει στήν Τεχνική γιά τήν 
έπιβίωσή του καί τήν εύτυχία 
του. 

Ή δλη δέ κλίμακα της Τεχνι
κής έπιμερίζεται στήν τεχνική 
έρευνα, τήν τεχνική μελέτη, τήν 
κατασκευή, τήν παραγωγή. 

Κατά τή γνώμη μας, στή βά
ση αύτης της σειράς τών όπα-
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φασιστικών γιά τό κοινωνικό 
σύνολο ένεργειών, θά πρέπει 
νά ύπάρχη πάντοτε tva δεδο
μένο ήθικης. Πρέπει δηλαδή, 
άπό τό κάθε τεχνικό ένέργημα, 
νά προηγηται πάντοτε κάποια 
κρίση, ποιότητας ήθικης. 

Χρησιμοποιώντας κάποια 
ποιητική έκφραση, θά μπορού
σαμε νά ποϋμε, δτι ό άνθρω
πος κάνει τiς μηχανές του κατ' 
εlκόνα καi όμοiωση αύτοϋ. 

Βεβαίως ή διαφορά μεταξύ 
άνθρώπου καi μηχανής εΤναι 
μεγάλη. Ό άνθρωπος εΤναι τρι
συπόστατος. Ψυχή-Πνεϋμα
Σώμα. 'Όμως αύτό εΤναι tva άλ
λο θέμα. Γεγονός πάντως εΤναι, 
δτι ό άνθρωπος κάνει τiς μηχα
νές μέ ύλικά πού άνακάλυψε 
στή φύση καi πού ύπάρχουν 
καί μέσα του. Κι' άκόμα, τiς βά
ζει νά κάνουν, δ,τι μπορεί� δ,τι 
δέν θά μπορούσε νά κάνη αύ
τός ό ίδιος. 

Άλλά ύπάρχει άκόμα tva γε
γονός: ol μηχανές έπηρεάζουν 
τή ζωή τοϋ άνθρώπου. Τήν με
ταμορφώνουν καί δημιουργούν 
τό όξύτατο πρόβλημα στίς σχέ
σεις καί στίς άλληλεπιδράσεις 
άνάμεσα στόν άνθρωπο καί τή 
μηχανή. 

'Εδώ τό θέμα άπαιτεί γιά τή 
διερεύνησή του κάποια μεθο
δολογία. Ή μεθοδολογία δμως 
στή σκέψη εΤναι, αύτή καθ'

έαυτήν, ή φιλοσοφία. 
'Ίσως, ή μοίρα πού μας έπε

φύλασσε ό Δίας νά ηταν καλύ

τερη άπ' αύτή, πού έπεφύλλαξε 

γιά τό άνθρώπινο Γένος ό Προ
μηθέας, χαρίζοντάς του τό 
ΠϋρΙ Λές κι' άνοιξε ή πυξίδα 
της Πανδώρας! 

Ή φωτιά ύπηρξε θεία ϋβρις. 
Κι' έβαλε σέ κίνηση τόν Τροχό, 
μ' δλες τίς εύεργετικές, άλλά 
καί καταστροφικές συνέπειες. 

Ή σύγχρονη έποχή εΤναι κά
τι έντελώς διάφορο άπ' αύτό, 
πού χαρακτηρίζει τό 1 9ο αlώ
να. 'Έχει κόψει τόν όμφάλιο 
λώρο της άπό τήν προηγούμε
νη. Κι' ή βαθμιαία άποκόλληση 
άρχίζει, περίπου, πρίν άπό tva 
αfώνα. 

Άπό τό 1860 μέχρι τό 191 Ο 
όλοκληρώνεται μιά σειρά άνα
καλύψεων, πού άποτελοϋν τήν 
ύποδομή της έποχης μας. 

Ό σίδερος, ό χάλυβας, ή 
πρόσμιξη στό άτσάλι τοϋ νίκελ, ή 
άνακάλυψη τοϋ άλουμινίου, τοϋ 
άτμοϋ, τοϋ φωνογράφου, της 
άμμωνiας, τών μικροβίων, τών 
σιδηροδρόμων, τό πρώτο 
ύδροηλεκτρικό έργοστάσιο 
κ.λπ., δλ' αύτά, τά όποία εΤναι 
σήμερα τόσο αύτονόητα καi τό
σο ξεπερασμένα, άποτελοϋν τό 
τεχνικό μας ύπόστρωμα. 

ΕΤναι ή φάση, πού άρχiζει ή 
άντικατάσταση τών βιολογικών 
δυνάμεων άπό τή μηχανή. Kai 
παράλληλα δημιουργούνται 
προϋποθέσεις άντικαταστά
σεως τών νοητικών δυνάμεων 
τοϋ άνθρώπου άπό τiς δυνάμεις 
τών τεχνημάτων. 

Συνεχίζοντας ό άνθρωπος τfς 
προσπάθειές του, πέρασε στnν 
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τεχνολογική έπανόσταση μέ 
τήν όντικατόσταση καί των 
νοητικών του δυνάμεων όπό

τήν μηχανή. 
Ή ποιότητα μιάς τέτοιας μη

χανης έξαρτάται όπό τό βαθμό 
πού γνωρίζουμε τό μηχανισμό 
της. Κι' όντίστροφα. 

'Επειδή δέ τό σύγχρονο τέ
χνημα όφορά όνθρώπινους 
σερβομηχανισμούς, δηλαδή μη
χανισμούς πού έκφρόζουν νοη
τικές μας λειτουργίες, τότε, δσο 
καλύτερες σερβομηχανές κατα
σκευάζουμε, τόσο καλύτερα 
μπαίνουμε στή γνώση τών δι
κών μας νοητικών καί βιολογι
κών μηχανισμών. 

Άπ' αύτης της rτλευρός, εr
μαστε ύποχρεωμένοι νά παρα
δεχτούμε τή σύγχρονη Τεχνική 
καί νςι μή τήν όπορpίψουμε. 
Γιατί μιά όπόρριψη δέν θά μάς 
όδηγούσε πουθενά καί, σέ τε
λευταία άνάλυση, δέν είναι πιά 
δυνατή, Γιατί τό πύρ μάς δόθη
κε όπό τόν Προμηθέα. Ι<αί ϊό 
πρόβλημα είναι, όν θά μός κό
ψη η θά μάς βοηθήση νά έξελι

χθοΟμε σέ όνώτερα έξελικτικά 
έπίπεδα. 

Έτσι φθάσαμε στό σημείο, 
δπου τό τέχνημα γίνεται όντι

κείμενο θεωρητικης έπεργασίας 
καί μός όναγκάζει νά βρούμε 

μιά μεθοδολογία. βεβαίως φι
λοσοφική, γιά νό σταθούμε 
όπέναντί του μέ κάποια αύτο

συνείδηση. 
Καί θά πρέπει, κατ' όρχήν, 

νά όπορρίψουμε τόν έμπειρι-

σμό, πού προσανατολίζει τό 
πνευμα καί τίς δυνάμεις του σ· 
�να ύλιστικό έκφυλισμό, 

Τό θέμα σήμερα τοποθετε� 
ται καί πρέπει νά τοποθετείται 
στό: «ποιά είναι ή δομή τού 
πνεύματος καί ποιά τού τεχνή
ματος, των δύο αί.τών πόλων 
τού σύγχρονου πολιτισμού; 
Πώς θά ένώσουμε τίς δύο αύ
τές δυνάμεις, πού θά ύπηρε
τούν τόν 'Άνθρωπο καί τήν 
'Ανθρωπότητα γενικώτερα, καί 
πώς θά πετύχουμε τή ζεύξη 
τού τεχνήματος στίς κεντρομό
λους δυνάμεις μέ τήν όλοκλή
ρωση της αύτογνωσίας τού 
'Ανθρώπου;». 

Ή όπάντηση είναι: Μέ τήν 
τεκμηρίωση μιάς τεχνοσυνείδη
σης, πού θά στηρίζεται στήν 
'Ηθική. 

Είχε γενικά πιστευθη, δτι ό 
θρίαμβος της 'Επιστήμης θά η

ταν πολύτιμο όπόκτημα τού όν
θρώπου κι' δτι ή πρόοδος θά 
έξαφάνιζε τήν βαρβαρότητα. 

Ό Νίτσε δμως είχε προβλέ

ψει τά πράγματα μέ μεγαλύτε

ρη όξυδέρκεια, δταν έγραφε τό 
1877: «Ζούμε σέ μιά έποχή, 
κατά τήν όποία ό πολιτισμός θά 

κινδυνέψη κάποτε νά κατα

στραφη όπό τά rδια του τά έπι

τεύγματα». 
Σήμερα είναι βέβαιο, οτι ό 

όνθρωπος τού 20ού αlώνα, ό 
όποίος δίκαια καυχιέται γιά τό 
έπιτεύγματό του, βλέπει νό όρ
θώνεται μπροστά του τό πρό
βλημα τού πώς θά κυριαρχήση 
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πάνω στiς κατακτήσεις τών φυ
σικών έπιστημών καi της τε
χνολογίας, πώς θά κυβερνήση 
τήν τεχνική πρόοδο, σέ τρόπο 
ώστε ν' άποβη αύτή δύναμη 
προόδου καi ζωης κι' δχι όλο
κληρωτικοϋ όλέθρου. 

Ό Κόσμος δμως, ύφiσταται 
σήμερα μιά άνήκουστη μεταβο
λή ή όποiα έπηρεάζει τiς κοινω
νικές, τiς πολιτικές, τiς οlκονο
μικές, τiς διανοητικές καi τiς 
ήθικές καταστάσεις τοϋ άνθρώ
που καί της Κοινωνίας όλόκλη
ρης. 

Μέ κύρια χαρακτηριστικά: 
Τήν περιφρόνηση τών κοινωνι
κών θεσμών, τήν άποκόλληση 
άπό τiς ήθικές άξiες, τή διάσπα
ση τοϋ οlκογενειακοϋ κυπά
ρου, τό βύθισμα στόν fλιγγο 
τών άνέσεων καi τόν πολλα
πλασιασμό τών άπολαύσεων 
καί τήν έκδήλωση τάσεων 
άπάνθρωπων κι' άντικοινωνι
κών, δπως εΤναι ή μισαλλοδο
ξία, ό ρατσισμός, ό φασισμός: ό 
ύπερεθνικισμός, ή άναρχiα, τό 
ναρκωτικά, ό άντισημιτισμός κι' 
ό φανατισμός, ό όποiος εΤναι τό 
χειρότερο εΤδος βαρβαρότητας, 
γιατί έμποδίζει τόν άνθρωπο νά 
πλησιάση τό πραγματικά άν
θρώπινο καί τό άληθινά θείον. 

11 

Πιστεύω στήν ένότητα της 
'Ανθρωπότητας καί δτι πρέπει 
νά νοιώθουμε σάν πολίτες αύ
της. Καί μοϋ εΤναι άδιανόητο 
αύτό πού γίνεται σήμερα άνά-

μεσα στά άτομα, τά Έθνη καi 
τά θρησκεύματα άκόμα, νά χω
ρίζουν, δηλαδή, τούς άνθρώ
πους σέ φίλους κι' έχθρούς, 
άνάλογα μέ τό χρώμα τους, τή 
φυλή, τήν έθνότητα, τό θρή
σκευμα, τήν κοινωνική τάξη, τό 
έπάγγελμα, τίς πολιτικές πεποι
θήσεις κ.λπ. 

Στή σημερινή έποχή της τρο
μερής Τεχνολογίας, σίγουρα 
δημιουργούνται καταπιεστικές 
δομές τέτοιες, πού άτονοϋν ol 
ήθικές άξίες, χωρίς τίς όποiες 
δμως ό άνθρωπος παύει νά εΤ
ναι άνθρωπος. 

Κι' άν έρωτηθώ, ποιές εΤν' 
αύτές ol 'Ηθικές 'Αξίες, θ' 

, δ Τ άπαντησω, τι ειναι: 
- Ή 'Ελευθερία της σκέ

ψεως, της συνειδήσεώς, της 
έκφράσεως, της αύτοδιαθέ
σεως, μέσα στά πλαίσια της 
ήθικης, τοϋ νόμου καi τοϋ σε
βασμού της έλευθερiας τοϋ 
πλησίον. 

Ή έλευθερiα τοϋ άνθρώπου, 
δέν εΤναι άποτέλεσμα μιάς κά
ποιας σύμβασης μεταξύ κά
ποιων άνθρώπων, Ή έλευθερiα 
εΤναι φυσικό δικαίωμα τοϋ άν
θρώπου, εΤναι δώρον της φύ
σεως, εΤναι δώρο τοϋ Θεοϋ. 
Καί, ύπό τήν έννοια αύτή, ή 
'Ελευθερία εΤναι έννοια ύπερ
πολιτική. 

Ή έλευθερiα τοϋ άνθρώπου 
εΤναι ύπαρξιακή καi τή νοιώθει 
ό άνθρωπος, πού έχει συνειδη
τοποιήσει τiς πηγές τοϋ έαυτοϋ 
του. 
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Άν στερέψη ή ύπαρξιακή 
έλευθερiα, τότε χάνεται κι' ή 
πολιτική έλευθερfα. 'Αλλά καf 
γιά τή διασφάλιση της ύπαρξια
κης έλευθερfας, ή πολιτική 
έλευθερία εΤναι άπαραfτητη. 

- Ή 'Ισότητα τών δικαιω
μάτων καi τών ύποχρεώσεων 
τού ότόμου στήν Κοινωνία. 

- · Η συνεργασία, ή όνοχή
κι' άγάπη μεταξύ τών άνθρώ
πων στήν Κοινωνία, όνεξάρτητα 
άπό τό θρήσκευμα, τήν έθνό
τητα, τό χρώμα, τήν κοινωνική 
τάξη, τiς πολιτικές πεποιθήσεις 
κ.λ.π. 

- Ή Δικαιοσύνη, πού εΤναι
ή πρώτη τών όρετών. Δικαιο
σύνη δμως σ· δλα τά έπfπεδα 
ζωής. 

- Ή Φιλανθρωπία, ύπό τήν
έννοια «φιλείν τόν άνθρωπον», 
δηλαδή «άγαπάν τόν άνθρω
πο». Κι' ή έννοια αύτή πρέπει 
νά εΤναι τόσο εύρεία, δση εΤναι 
όλόκληρη ή 'Ανθρωπότητα, 
πρός τήν όποία άναφέρεται. 

- Ή 'Αλληλεγγύη, στόν
Ιδιωτικό καί τόν κοινωνικό το
μέα. 'Ονομάζεται δέ 'Αλλη
λεγγύη, ή άμοιβαία συναίσθηση 
τών ύποχρεώσεων πρός άλλή
λους, τών άνθρώπων, πού δια
βιούν στήν Κοινωνία. 

Έδώ άξίζει νά ύπομνησθη, 
δτι τό περιεχόμενο της βαθύτα
της έννοιας τού δρου 'Αλλη
λεγγύη, όφείλεται στόν όείμνη
στο LION BOURGEOIS (Πρόε
δρο της Γαλλικής Βουλής καί 

πολλές φορές 'Υπουργό), ό 
όποίος μέ τόν περιοδικό Τύπο 
καί μέ τό βιβλίο του «LA SOLI
DARITE» έδωσε (τό 1896) τήν 
πρέπουσα σημασία στόν δρο 
'Αλληλεγγύη. 

- · Η έργα σία, πού εΤναι ό
ώφελιμώτερος νόμος της άν
θρωπότητας. · Η όποιαδήποτε 
έντιμη έργασία, χειρωνακτική ή 
πνευματική. Κι' αύτή, εΤναι φυ
σικό δικαίωμα κάθε άνθρώπου, 
άλλά καί ύποχρέωση τού άτό
μου πρός τήν Κοινωνία. Γιατί 
μέ τήν έργασία συντελείται ή 
πρόοδος, μέ τόν Ιδρώτα της έν
τιμης έργασίας ό άνθρωπος 
συντηρεί τήν οlκογένειά του 
καί τόν έαυτό του καί γιατί, 
άκόμα, θωρακίζεται έναντίον 
κάθε κακίας. 

- ΕΤναι άκόμα: · Η άγαθοερ
γία, ή εlλικρίνεια, ό άλληλοσε
βασμός, ή έντιμότητα, ή παι
δεία, ή δημιουργία. 

Kaf τό έπαναλαμβάνω, δτι δ
λες αύτές ol όξiες πρέπει νά 
διατηρηθούν άφθαρτες άπό τή 
ροή τού Χρόνου. Γιατί πρόκει
ται, ούτε λίγο ούτε πολύ, γιά τή 
διατήρηση της άνθρωπιάς τού 
άνθρώπου. 

111 

Τόν Αύγουστο τού 1945, ή 
'Ανθρωπότητα πέρασε στήν 
έποχή της άτομικης βόμβας. Καί 
μέ μιας δλες ol εύαiσθητες συ
νειδήσεις πάγωσαν. Γιατί στό 
έξης ή 'Ανθρωπότητα θά ζη κά
τω άπό τήν όλέθρια σκιά της. 
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Τώρα, μέ τήν άτομική βόμβα, 
τό πρόβλημα τίθεται μ' αύτή τή 
διαζευκτική σχέση: ή θά κατα
στραφη ή άνθρωπότητα ή ό 
άνθρωπος θά άλλάξη κατά τήν 
πολιτική καf τήν ήθική του συμ
περιφορά. Κι' ή βόμβα δέν 
άπειλεί μονάχα τή ζωή τού άν
θρώπου, άλλά καf τήν άξfα του. 

Σήμερα ή άτομική βόμβα 
βρίσκεται στά χέρια τών πολιτι
κών. Ποιά δμως εΤναι ή σημερι
νή πολιτική άπέναντι στό θανά
σιμο πρόβλημα; 

Ή φιλοσοφία δέν εΤναι δυ
νατόν νά εΤναι άδιάφορη άπέ
ναντι στήν πολιτική. Ή πολιτική 
δμως δέν εΤναι άρκετή αύτή 
καθ' έαυτήν, άλλά πρέπει νά 
γονιμοποιείται κι' άπό τfς ύπερ
πολιτικές Ιδέες, ol όποίες πηγά
ζουν άπό τήν ύπόσταση τού 
'Ανθρώπου. 

Τό ζήτημα συνεπώς, δέν εΤ
ναι μόνο θέμα άλλαγης θε
σμών, άλλά - πρό παντός -
θέμα μεταμόρφωσης της πολι
τικής ήθικης, πράγμα πού ση
μαίνει μεταμόρφωση τού 'Αν
θρώπου, ή όποία έξαρτάται άπό 
τήν έλεύθερη θέληση κάθε άν
θρώπου χωριστά. Κι' ό κάθε 
άνθρωπος φέρει τό βάρος της 
εύθύνης του. Καί τό δλο πρό
βλημα της έποχιϊς μας, μπορού
με νά τό συνοψίσουμε άνάμεσα 
στή βία καί τήν έλευθερία. 

Στό έρώτημα, άν θά έπρεπε 
νά άπαρνηθούμε δλη τήν Τεχνι
κή, θάλεγα, δτι ό άνθρωπος 
πρέπει v' άλλάξη άντίστοιχα, άν 

εΤναι νά σταθή άκίνδυνα μπρο
στά στά τεχνικά του έπιτεύγμα
τα. Γιατί ή Τεχνική εΤναι πιά ό 
δρόμος τού 'Ανθρώπου. 

'Έχω τή γνώμη, δτι σήμερα 
δέν ύπάρχει οϋτε �νας λογικός 
άνθρωπος - ϊσως δμως νά 
ύπάρχουν μερικοί τρελλοί -
πού νά ύποστηρίζη η v· άποδέ
χεται �να πυρηνικό πόλεμο. 
Γιατί αύτό εΤναι συνυφασμένο 
μ' αύτή τήν έπιβίωση τού άν
θρώπινου Γένους. 

Καί τό λέω αύτό, γιατί ποτέ 
πρίν Κράτη δέν ηταν σέ θέση 
νά καταστρέψουν τήν fδια τή 
βάση, στήν όποία στηρίζεται ή 
ϋπαρξη άλλων Κρατών. 

Ποτέ πρίν ή καταστροφική 
δυνατότητα τών δπλων δέν η
ταν τόσο άμεση, πλήρης καί 
παγκόσμια. 

Ποτέ πρίν ή 'Ανθρωπότητα 
δέν άντιμετώπισε, δπως σήμε
ρα, πραγματικό κίνδυνο 
όλοσχερούς αύτοεξοντώσεως. 

Κι' άτυχώς, ή 'Ιστορία δέν 
προσφέρει κανένα παράδειγμα, 
δπου v' άναπτύχθηκαν άπό 
τούς άντιπάλους ένοπλες δυνά
μεις σέ έκτεταμμένη κλίμακα, 
χωρίς νά φθάσουν τελικά σέ 
ξέσπασμα πολέμου. 

Ή άντίληψη πάλιν γιά �να ά
μεσο, καθολικό κι όριστικό 
άφοπλισμό - δσο ώραία κι' όν 
ήχεί στ' αύτιά μας - δέν θεω
ρείται καθόλου πιθανή σάν λύ
ση. Δέν πιστεύω, δηλαδή, στήν 
αύταπάτη, δτι εΤναι δυνατόν 
- σήμερα - νά δημιουργηθη �-
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νας Κόσμος χωρίς πυρηνικό δ
πλα όπό τή μιό μέρα στήν όλ
λη. 

Εfδικώτερα πιστεύω, δτι γιό 

τήν έπιβfωση τής 'Ανθρωπότη
τας καf γιό νό όνοιχτη ό δρόμος 
πρός �να διεθνή ότομικό όφο
πλισμό, θό πρέπει ό δρόμος 
αύτός νό περνόη όπό μιό κά
ποια Ισορροπία δυνάμεων, όπό 
μιό όμοιβαfα έμπιστ-οσύνη κι' 
όπό μιό ήθική, πού θό όδηγήση 
σέ μιό έντιμη καf εlλικρινή διά
σκεψη γιό μιό φιλική κι' όν
θρώπινη συμφωνία γιό χάρη 
τής εlρήνης καf τήν έπιβfωση 
τού όνθρώπινου Γένους. 

Κι' ή κοινή λογική λέει, δτι 
κάθε κίνδυνος πού μπορεί νό 
όποφευχθή, θό πρέπει v' όπο
φεύγεται έντιμα κι' εlλικρινό 
όπ' δλους. Κι' όπό τούς 'Αμερι
κανούς, κι' όπό τούς Ρώσους, 
κι' όπό τούς Εύρωπαfους, κι 
όπό δλα τό Κράτη, μικρό καf 
μεγάλα. 

"Εχω τή γνώμη δτι ή έπιβfω
ση σήμερα έξαρτάται όπό τό 
σεβασμό τής ύπόστασης τού 
όνθpώπου κι' όπό κάποιο προ
σανατολισμό. Άν δηλαδή ό άν
θρωπος δέν ε1vαι στραμμένος 
πρός κάτι πέραν όπ' αύτόν τόν 

Γδιο, τότε ή έπιβίωση δέν έχει 
κανένα νόημα. Δέν ε1vαι κόν 
δυνατή. 

Στήν τρομερή σημερινή ότο
μική έποχή, ή 'Ανθρωπότητα έ
χει έλπίδες γιό έπιβίωση, μονό
χα έφ' δσον ol άνθρωποι θά 
φθάσουν στό σημείο v' όπο-

δεχτούν κοινούς παρονομαστές 
στόν όξιολογικό τομέα. Θά 
ύπάρξουν δμως όξίες καί νοή
ματα, πού θά γίνουν όποδεκτά 
όπ' δλους; 

Τό μόνο πράγμα, πού πι
στεύω, ε1vαι, δτι γιά νά βρε

θούν κοινοί παρονομαστές καί 
κοινά νοήματα θά χρειαστή νά 
γίνη tva βήμα τώρα, όμέσως. 
Θά χρειαστή ή συνειδητοποίη

ση τής έννοιας 'Άνθρωπος, ή 
συνειδητοποίηση τού ένός όν
θρώπινου Γένους, ή συνειδητο
ποίηση της ένότητας τής 'Αν
θρωπότητας. 

Θά χρειαστή όκόμα νά δη
μιουργηθούν παντού συνθήκες 
έλευθερίας, vά καταργηθή παν
τού ή λογοκρισία, νά διευκο
λυνθή ή έπικοινωνία με,ταξύ δ
λων τών λαών της Γης, νά όνα
γνωριστούν, νά γίνουν σεβαστά 
καί vά ύποστηριχτούν τά φυσι
κά δικαιώματα τού άνθρώπου, 
vά έκλείψη πιά τό φαινόμενο νά 
ύπάρχουν πολιτικοί κρατούμε
νοι. 

Θά πρέπει όκόμα, μιά ύπερ
κρατική 'Ένωση, ό Ο.Η.Ε. π.χ., 
vά έγκαταστήση μιό διακρατική 
νομιμότητα κι· αύτή ή 'Ένωση 
v' όναλάβη τό θέμα τής βίας. 

Καί τό δικαιώματα τού 'Ανθρώ

που πρέπει νό άναγνωριστούν 

σέ έπίπεδο ύπερεθνικό. Γιατί 

τώρα βρίσκονται στό έλεος τής 

κρατικής Ισχύος. Καί τό γεγο

νός δτι ό Χάρτης τού Ο.Η.Ε. 

δέν παρέχει τό δικαίωμα τής 

παρέμβασης στό έσωτερικό όλ-
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λου κράτους, άποτελεϊ σφάλμα. 
Γιατί, άν r'ι άτομική βόμβα άπει
λή τή φυσική ύπόσταση τοϋ 
'Ανθρώπου, ό όλοκληρωτισμός 
άπειλεϊ τήν ούσlα τοϋ 'Ανθρώ
που. 

Ή 'Ανθρωπότητα σήμερα, 
δέν κινδυνεύει μονάχα άπό �να 
θερμοπυρηνικό πόλεμο. Κινδυ
νεύει κι' άπό τήν πείνα, πού 
έξοντώνει κάθε χρόνο �να με
γάλο μέρος τών κατοίκων τής 
Γης. Κινδυνεύει άπό τό γιγαν
τούμενο δημογραφικό πρόβλη
μα. Κινδυνεύει άπό τήν άρρώ
στεια. Κινδυνεύει άπό τήν άνι
ση άνάπτυξη τών Κοινωνιών. 
Κινδυνεύει άπό τή μισαλλοδο
ξία, τlς φυλετικές διακρίσεις, 
άπό τό ναρκωτικό τής «μαζικής 
κουλτούρας», άπό τό γραφειο
κρατικό δογματισμό, άπό τή 
διάδοση μαζικών μύθων, πού 
άφήνουν όλόκληρους λαούς 
στά χέρια σκληρών καl δόλιων 
δημαγωγών. 

Μπροστά σ· αύτούς τούς 
κινδύνους, πού άντιμετωπlζει 
τό άνθρώπινο Γένος, όποιαδή
ποτε πράξη � προσπάθεια, πού 
έντείνει τή διαίρεση τής 'Αν
θρωπότητας, όποιαδήποτε προ
παγάνδα σχετική μέ τό άσυμβί
βαστο τών Ιδεολογιών κι' 
όποιαδήποτε προσπάθεια γιά 
παγκόσμια έπικράτηση, άπ' 
όποιονδήποτε, πρέπει νά κα
ταγγέλλεται σάν τρέλλα καί σάν 

lγκλημα κατά τής 'Ανθρωπότη
τας. 

Θά πρέπει άκόμα τά πλεονά-

σματα τών μεγάλων καί τών 
προηγμένων Κρατών - πού 
διαθέτουν σήμερα τρομερά οl
κονομικά μεγέθη γιά άτέρμονες 
πολεμικούς έξοπλισμούς - θά 
πρέπει τά πλεονάσματα τών 
χωρών αύτών νά διατίθενται 
γιά τήν άντιμετώπιση τών κρι
σίμων προβλημάτων τοϋ Κό
σμου, πού εΤναι r'ι πείνα, r'ι άρ
ρώστεια, τό δημογραφικό, r'ι άνι
ση άνάπτυξη τών κοινωνιών, ο! 
φυλετικές διακρίσεις, ό δογμα
τισμός, ό φανατισμός, ό μιλιτα
ρισμός, r'ι άλογη κι' έγκληματική 
έξάντληση τών φυσικών πό
ρων. 

Θά πρέπει άκόμα ό άνθρω
πος νά σταθή μπροστά στό 
πρόβλημα μέ φιλοσοφικό λογι
σμό. "Οχι γιά νά άποκτήση γνώ
σεις, άλλά γιά νά ξυπνήση, γιά 
νά ξαναβρή τόν έαυτό του, δη
λαδή τόν ά ν θ ρ ώ π ι ν ο  "Αν
θρωπο, πού τον λησμονεί μέσα 
στόν ϋπνο τής καθημερινότη
τας. Αύτή r'ι άναστροφή δέν γί
νεται βάσει σχεδίου. Πηγάζει 
άπό τήν έλευθερία τής συνει
δήσεως . τοϋ άνθρώπου καί 
πραγματώνεται μέ τήν άπόφα
σή του νά έπιστρέφη στlς πη
γές του. 

Ή Ιστορία στό σύνολό της, 
δέν άποτελεϊ τίποτα άλλο άπό 
τό άθροισμα πράξεων άπεlρων 
άνθρώπων. Στήν πηγή καl στήν 
άρχή ύπάρχει τό άτομο. Ό,τι
δήποτε γίνεται εΤναι lργο άν
θρώπων, γιατί μόνο ό άνθρω
πος tχει συνείδηση, κι· ο! άν-
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θρωποι εΤναι μεμονωμένα άτο
μα κι' δταν όκόμα ένεργούν έν 
όνόματι όμάδων. 

Νά, λοιπόν, γιατί θά πρέπει 
κάποτε, δλοι ol lντιμοι καf φω
τισμένοι άνθρωποι, σ· δλη τήν 
'Υφήλιο, νά περπατήσουν στήν 
Κοινή Λεωφόρο, πού όδηγεί 
στή γνώση τού 'Ανθρωπισμού. 

Μάλιστα τού 'Ανθρωπισμού, 
δηλαδή τού σεβασμού καf της 
όγάπης της όνθρώπινης προ
σωπικότητας, χωρίς ταξικές ι'\ 
θρησκευτικές ι'\ έθνικές ι'\ φυ
λετικές διακρίσεις. Kaf της όνα
γνωρίσεως, τού σεβασμού καί 
της ύποστηρfξεως τών φυσικών 
δικαιωμάτων τού 'Ανθρώπου. 

Καί θά πρέπει όκόμα νά 
θεωρηθη σάν καθήκον ή ύπο
χρέωση γιά τήν ύποστήριξη 
τών όδικουμένων, σέ κάθε πε
ρίσταση, καθώς έπίσης κι' ή 
έκδήλωση εlλικρινούς ένδιαφέ
ροντος γιά τήν πρόοδο καί τήν 
εύημερία καf τών έπί μέρους 
ότόμων καf τού συνόλου της 
'Ανθρωπότητας. 

ΟΙ σκέψεις αύτές ol ύψηλές, 
ol αlώνιες, παράγονται όπό τόν 
άνθρωπο, πού πέτυχε τό «γνώ
θι σ· αύτόν». Κι' ή κοινότητα 

αύτών των έλλόγων όνθρώπων 
δέν μπορεί νά γίνη 'Οργάνωση, 
όλλά μπορεί νά ύποστατώση δ
λες τίς 'Οργανώσεις καί τούς 
θεσμούς. Ειναι σάν �να «Βασί
λcιο τών Πνευμάτων», πού θά 
μπορέση ίσως νά βρη τήν 
«'Οδόν της Σωτηρίας». 

'Όμως δέν ειναι όρκετή ή 
όπλη λεκτική ή καί ή διανοητική 
όκόμα παραδοχή αύτών. 

'Οφείλουμε νά συνειδητο
ποιήσουμε τίς όξίες αυτές όπό
λυτα. 

'Οφείλουμε νά τίς καταστή
σουμε βίωμά μας. 

'Οφείλουμε νά τίς έφαρμό
ζουμε πάντοτε στήν κοινωνική 
μας ζωή, χωρίς δισταγμούς, 
χωρίς άμφιταλαντεύσεις. 

'Έτσι, ίσως κάποτε ή Εlρήνη 
βασιλεύση όδιατάραχτα σ· όλό
κληρο τόν Κόσμο, ό όποίος τό
σο μεγάλη όνάγκη lχει αύτης, 
καί σήμερα καί πάντοτε. 

Νά βασιλεύση ή Εlρήνη μα

ζύ μέ τή Δικαιοσύνη καί τήν 
'Ελευθερία, σ· όλόκληρο τόν 
Κόσμο. Κι' όκόμα, νά βασιλεύ
ση στόν έσωτερικό Κόσμο κά
θε όνθρώπου. 
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ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Τό Θερινό CΗλιοστάσιο 

Στίς 22 'Ιουνίου 1983 καί ώρα 
02.09' γιορτάσαμε τό θερινό 
'Ηλιοστάσιο καί μάς δίδεται ή εύ
καιρία νά θαυμάσωμε τό θαυμάσια 
καί όπόκρυφα τού μεγάλου Ναού 
τής Θείας Φύσεως, τά όποία συν
τελούνται καί διακανονίζονται διά 
τών θείων νόμων της. Γιά νά κα
τανοήσωμε δμως τά θεία αύτά γε
γονότα καί μυστήρια τής Φύσεως, 
πρέπει μέ καθαρή διάνοια, νά 
στρέψωμε όμέριστη τήν προσοχή 
μας, πρός τό μεγάλο γεγονός, 
φροντίζοντες νά προσελκύσουμε 
τά κατάλληλα ώφελήματα γιά τό 
πνεύμα καί τήν ψυχή μας. Πρός 
τούτο δμως, μάς εΤναι όπαραίτητο 
τό μυστικό κλειδί τής όρχαίας 
Γνώσης, τού όποίου στερούμεθα. 
Θά προσπαθήσωμε δμως δλοι μαζί 
καί μέ τή βο: ιθεια τών διδασκα
λιών τού Σπύρου Νάγου ν· όνοίξω
με τίς πύλες τού έργαστηρίου τής 
θείας Φύσεως. Μέ τή δύναμη τής 
όγάπης πού μάς ένώνει καί μέ εύ
λάβεια θά σταθούμε πρό τών 
ύπέρτατων δυνάμεων καί νόμων, 
τής κοινής τών πάντων Μητέρας, 
στήν όποία λειτουργούν τά θεία, 
γνωστά καί άγνωστα άκόμη 
μυστήριά της, καί τή συνεργασία 
τού ύπερτάτου Φοίβου 'Απόλλω
νος. 

Έκ τών έπιδράσεων τούτων τής 
σημερινής θείας φυσικής μεταβο
λής, ός πλημμυρίσει ή γαλήνη τίς 
ψυχές μας καί τό φώς. τό όποίο 
διαρκώς ζητούμε, ός άπομακρύνει 

άπό τίς διάνοιές μας, τά σκότη τής 
όμαθείας, ό ϋπατος πνευματικός 
κόσμος τού Φοίβου 'Απόλλωνος, 
ός μάς έμπνεύσει καί ό ούρανός δς 
μάς εύλογήσει, έν όψει τού μεγά
λου φυσικού γεγονότος τού θερι
νού 'Ηλιοστασίου, δπου τό φώς 
τού 'Ηλίου θά έκπέμπτει τή μεγα
λύτερη φωτεινή του έπίδραση 
στόν πλανήτη μας. ΟΙ δύο 'Ισημε
ρίες καί ol δύο Τροπές τού 'Ηλίου 
γιορτάζονταν καf άπό τούς Μύστες 
τών άρχαίων 'Ελληνικών Μυστη
ρίων. Τούτο δέ, διότι στfς τέσσε
ρες έποχές τού �τους καf σέ κάθε 
μιά άπ' αύτές, διαφορετικό φυσικό 
φαινόμενα συμβαίνουν στή Γη, λό
γω της διαφορετικής θέσεως τού 
'Ηλίου έπf της τροχιάς τού Ζωδια
κού. 'Εκτός δμως τών φυσικών 
φαινομένων, διέκριναν έπιδρόσεις 
καί στfς μορφές καf ψυχές της Γης, 
διά της έπιρροης τών ούρανfων 
σωμάτων, έπf τού πνεύματος καf 
της καθολικής ζωής της Γης. 

ΟΙ Μύστες, γιό νά ώφελούνται 
έκ της έπιρροης αύτης καr_ γνωρί
ζοντες τήν άξfα τους, διέγραψαν 
εlδικές μεθοδικές τελετές, δπως μέ 
αύτές βοηθούνται στfς μεταμορ
φωτικές προσπάθειές τους, γιό τήν 
πνευματική τους άνύψωση. Τό όρ
χαία Μυστήρια, παρά τήν τηρηθεί
σα σιγή τους, μέ εlδικό τρόπο 
ώδηγούσαν τούς ζητητές της 'Αλή
θειας, δπως άξιωθούν καί καταλά
βουν τό σκήπτρα της Γνώσεως, μέ 
μόνη διάκριση, δτι μετέδιδαν τίc 
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όλήθειες αύτές σέ έκλεκτές ψυχές 
καί δυνατές διάνοιες, όποκλείοvτας 

τίς διεστραμέvες καί όvώριμες, μέ
χρις στου ύποστοϋv τούς άπαραί
τητους καθαρτήριους κύκλους της 
ψυχικής τους όvελίξεως. Τοϋτο η
ταν όvέκσθεv τό έργο τώv όρ
χαίωv μυστηρίων. 

Σήμερα σάς μιλάμε, γιά τή φυ
σική καί έσωτερική έννοια τοί, 
γιορτασμοϋ τοϋ θεριvοϋ 'Ηλιο
στασίου, πιστεύοντας δτι ol φωτει
νές διάvοιές σας. θά μπορέσουν 
vά διακρίνουν τό σωστό δρόμο, 
πού όδηγεί πρός τή Θεία φ,jση καί 
θά κατανοήσουν δτι τό πάν, άν

θρωπος καί κάθε καη�τερη καί 
όvώτερη ϋπαρξη προέκυψε όπό 
αύτή καί πρός τή Φύση ώς Μητέ
ρα καί τροφό πρέπει vά προσανα
τολίζονται. Μέ συναίσθημα πνευ
ματικής εύθύvης ύπογι)αμμίζω για
τί πρέπει vό προσανατολιζόμαστε 
πρός "'Fή Θεία Φύση καί τούς νό
μους της. 

α) Έάv τά φαινόμενα της Φύ
σεως δέv μελετήσιc•μ:: σοβαρώς 
καί δέv καταvοήσωμε τούς αlώ
vιους καί όσάλευτους φυσικούς 
νόμους της, ή όπόκτηση τώv άλ
λων ποικίλων γνώσεων, μόνο 
άπλή έμπειρ;α τοϋ vοητικοϋ θά 
όποτελέση, χωρίς vά προσθέση 
βιώματα καί έφόδια πρός όvύψω
ση τοϋ πνεύματος καί κατανόηση 
τώv έσωτερικώv άληθειώv της 
Φύσεως καί τοϋ πνεύματος αύτης. 

β) Μόνο ή μελέτη τώv φαινομέ
νων της Φύσεως καί ή έφαρμογή 
τώv ,·.'-:Jων της, θά μάς βοηθή
σουν vά καταvοήσωμε τό σκοπό 
καί λόγο της ύπάρξεώς μας καί έκ 
της ταξινομήσεως τώv κατά τή με
λέτη μας όποκαλυmομέvωv αlτίωv, 

θ' όπεκτήσωμε τή Σοφία της έnι-
01 ήμης της Ζωής». ΟΙ cιpχClioι Ιε 
ροφάvτες έλεγαν: «'Άνθρωποι 
στραφείτε nρός τή Μητέρα Φύση 
καί μάθετε vά διαβάζετε σωστά τό 
μέγα βιβλίο της ζωής, αύτό θά σάς 
όδηγήσει στή γνώση κάθε 'Αλή
θειας». Κάθε σελίδα τοϋ βιβλίου 
αύτοϋ, γραμμένη μέ της αlωvιότη 
τος τήv πείρα καί μέ της θείας 
c1γάnης τή θέρμη. θά μάς όποκα
λύψη μέρα μέ τή μέρα, τά μυστικά 
της, έφ' δσοv έχομε καθαρή καρ
δι<Ί καί όnοχτήσαμε τήv κατανόη
ση καί δεκτικότητα τώv θείων τού
των έπιδράσεων. 

Γιά τιiv όρχαία Σοφία καί τό 
Τάγμα μας ό φυσικός βίος εΤvαι 

συνώνυμος μέ τό βίο τόv κατ' όρε
τήv. Τότε ol όκτίvες τοϋ Βασιλέα 
της Φύσεως 'Ηλίου, θείο δώρο 
τοϋ Δημιουργοϋ Θεοϋ, κατά τήv 
έποχή τοϋ Θέρους, κατευθυνόμε
νες nρός έμάς, θό βροϋv κατάλλη
λο έδαφος στίς ψυχές καί τή διά
vοιά μας, τίς όποίες θά μεταμορ
φώσουν σέ θειότερη κατάσταση. 

Τή θερινή τροπή τοϋ 'Ηλίου 
γιορτάζομε σάv χριστιανοί μέ τίς 
γιορτές τοϋ 'Αγίου Πνεύματος καί 
της Μεταμόρφωσης. 

Γιά τά Τάγμα μας σήμερα γιορ
τάζει ό Χιράμ καί γιά τούς όρ
χαίους ό 'Απόλλων. ΟΙ μύστες της 
'Ελευσίνας έλεγαν, δτι κατά τή θε

ρινή Τροπή ώριμάζει ό σίτος. Ή 
σπορά, ή βλάστηση καί ή ώρίμαv
ση τοϋ σίτου εlκοvίζουv τήv ψυχή 
τώv μυστών έξελισσόμεvη στήv 

άnοθεωση. Ό σίτος συμβολίζει 

μεταμορφωτικό μέσο. Μεταβάλλε
ται σέ σώμα τοϋ Χριστού, κάθε 
Χριστοϋ. Λίγο όργότερα έμφαvίζε
ται ή σταφυλή, σύμβολο τοϋ Διο-
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νύσου, ό χυμός της όποίας άποτε
λεί σύμβολο άνώτερου μεταμορ
φωτικού μέσου. ΕΤναι τό αΤμα τού 
Χριστού, κάθε Χριστού. 

Έχω τή γνώμη, δτι τά προλε
χθέντα εΤναι άρκετά γιά νά μάς 
προβληματίσουν, δπως κατανοή
σωμε τήν εύεργετική καf συμβολι
κή έπίδραση τού 'Ήλιου, στfς μορ
φές της Γης καί δικαιολογήσωμε, 
γιατί τά μυστήρια καf ol μύστες, 
γιόρταζαν τfς φυσικές αύτές γιορ
τές, κατά τfς όποίες ή ένέργεια αύ
τού, έπιδρά έξελεκτικώς όχι μόνο 
έπί της ζωής άλλά καf τών ψυχών 
καί διανοιών μας. 

ΤΑΣΟΣ ΣΑΝΤΑΣ 

1984 

Εύχομαι νά δεχθούμε ι<αί έμείς 

τίς εύεργετικάς έπιδράσεις της 

θείας αύτης δυνάμεως, έπί τών 

όργανισμών, τών ψυχών καί τών 
διανοιών μας καί άποτελέσουν 
θείο άγωγό, συνεχούς δεκτικότη

τας, πρός βοήθεια καί φωτισμό 
μας, γιά νά όδηγηθούμε, πρός τή 
φυσική καί θεία εύδαιμονία πού 

όδηγεί τίς ψυχές της Γης, διά της 
Μυσταγωγίας πρός τό Φώς καί διά 

τού Φωτός πρός τή Θεότητα, στόν 
κόσμο τών θείων καί φωτεινών 
συνειδήσεων. Ό Δημιουργός μας 
καί ό πνευματικός κόσμος τού Φοί
βου 'Απόλλωνος άς εΤναι βοηθός 
καί συμπαραστάτης μας. 

2

Άvοιξη 1984, 

Γαλ.ivη έπηλθε τελικά - Γαλήνη καταστάλλαξε 
στήν καρδιά μου καί ή Εlρήνη 

'Ηρεμία τών πάντων 
'Ανάμεσα άπό τόσα δέντρα 

συχνά, 
-νοιώθω τόν πόθο vά μέ κυριεύει
νοιώθω συχνότατα τήv ήρεμία της Φύσεως
νά εΤμαι μακρυά άπό θο.ρύβους

· καί νά γαληνεύω αlσιόδοξα
παίρνοντας δύναμη άπό τά πράσινα πεύκα,
τόv καθαρόν άγέρα,
της θάλασσας τά γλαύκα χρώματα.

2 

Μιά σόμπα, tva τραγούδι, tva Gloria 
ένός Μπάχ - ήσυχαστής 
,beschauliches Leben 
('Ηρεμία τώv πάντων). 
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ΠΑΝΑΓ/ΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 

Τό τραγούδι τού Ήλιου 

Οί Πυθαγόρειοι πίστευαν δτι οί κινήσεις των ούρανίων σωμά
των παράγουν ι'fχους κι' άπ' αύτό παρουσιάσανε τό μύθο τής
((Μουσικής των Σφαιρων;;_ 'Όσο πιό ταχύτερα κινούνται τά ούρά
νια σώματα τόσο πιό όξύτερους Ιfχους παράγουν. Κι' έπειδή οί τα
χύτητες των πλανητων πρός τήν ταχύτητα τής Γής έκφράζονται μέ 
λόγους άπό άκέραιους άριθμούς, οί ήχοι πού δημιουργούσαν ήταν 
άρμονικοί. Μ' αύτόν τόν τρόπο ατά μεσαιωνικά Πανεπιστήμια δι
δάσκανε τή Μουσική σάν τά Μαθηματικά, δπως τήν 'Αριθμητική, 
Γεωμετρία καί Ά στρονομία. 

'Έρχεται σήμερα ή παντοδύναμη 'Επιστήμη νά έπιβεβαιώσει 
αύτές τίς δοξασίες πού οί Πυθαγόρειοι έδώ καί δυόμιση χιλιάδες 
χρόνια πίστευαν. Γιατί άνακαλύψανε δτι ή έπιφάνεια τού Ήλιου 
βρίσκεται συνέχεια σέ κίνηση μέ ρυθμικές ταλαντώσεις. Οί πρό
σφατες {ρευνες σχετικά μέ τή ζωή τού Ήλιου φέρανε στό φως ο

τι ενα τεράστιο μουσικό 6ργανο βρίσκεται κρεμασμένο στό διά
στημα. Οί Ζεράρ Γκρέκ καί Έρίκ Φοσσά τής Νίκαιας άνακαλύψανε 
δτι όγδόντα ήχοι τού Ήλιου άντηχούν άπ' αύτό τό τεράστιο μου
σικό 6ργανο. 'Όμως δέν μπορούν νά φτάσουν οί ήχοι πάνω ατή 
Γή, γιατί άνάμεσα Ήλιου καί Γής παρεμβάλεται ενα τεράστιο κενό. 

Mt τό τηλεσκόπιο, πού είναι εγκατεστημένο ατό Νότιο Πόλο, 
{χουνε παρακολουθήσει ταλαντώσεις μέ συχνότητες πέντε λε
πτων περίπου. Πιστεύουν οί άστρονόμοι δτι αύτές οί ταλαντώσεις 
είναι άκουστικά κύματα, πού κινούνται σ' δλες τίς διευθύνσεις γύ
ρω άπό τόν Ήλιο. Κι' άκόμη δτι έπηρεάζονται άπό εμφανίσεις των 
κηλίδων στήν επιφάνεια τού Ήλιου. 

Πως δμως οί Πυθαγόρειοι μέ μόνη τή διαίσθηση μπορέσανε 
νά φτάσουν σ· αύτό τό ύπέροχο πνευματικό έπίπεδο, ωστε νά μι
λήσουνε γιά τή Μουσική τών σφαιρων; Αύτό άποτελει" ενα άπό τά 
μεγάλα προβλήματα τής διαίσθησης, πού χωρίς τήν παρέμβαση 
τής λογικής {ρχονται ατόν άνθρωπο ίδέες άξιοσημείωτης άξίας. 
Έκει"νοι οί μακρινοί μας σοφοί ειχανε τό προνόμιο τής ήρεμίας καί 
τού διαλογισμού. Μ' αύτά τά σημαντικά προσόντα κι' έργαλει"α 
μπορούσανε νά άντικρύζουν τήν άρμονία κι' ένότητα σ' δλες τίς 

έκδηλώσεις τής Πραγματικότητας. Ό ούρανός καί τά γεγονότα πά
νω ατή Γή, πού συνέχεια τά βλέπουμε fι βρίσκονται κοντά, ατόν 
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περισσότερο κόσμο δέν τόν έντυπωσιάζουν, δέν τού προκαλούν 
τήν προσοχή. 'Ωστόσο γιά {να στοχαστικό άνθρωπο .ολα αύτά τ' 
απειρα γεγονότα γίνονται πηγή lρευνας. 

Κάποτε δημοσιεύθηκε τό άρθρο μου rr Τό τόξο τού 'Ήλιου» 
πού μαζί μέ rr Τό τραγούδι τού 'Ήλιου» βάζουν {να μικρό πετραδά
κι στό τεράστιο οίκοδόμημα γιά τή γνώση τού 'Ήλιου. Είναι ώραϊο 
ό ζωοδότης 'Ήλιος νά τραγουδάει μέσα στήν άπεραντοσύνη τού 
χωρόχρονου. Τό μεγάλο προνόμιο ν' άκούνε τό τραγούδι τού 'Ή
λιου τό εΪ)(ανε καί τό {χουν έξαιρετικά πνεύματα, πού γεννηθήκα
νε πάνω στή Γή, οπως ό Πυθαγόρας κι' άλλοι Μεγάλοι Μύστες 
καί Δάσκαλοι τής άνθρωπότητας. Αύτοί μέ τόν στοχαστικό τους 
νού καί μέ τήν ένότητα τους μέ τήν άρμονία τού Κόσμου άκουγαν 
τό τραγούδι τού 'Ήλιου, πού σήμερα μπορέσανε μέ μεγάλες θυ
σίες οί έργάτες τής 'Επιστήμης νά άνακαλύψουνε τήν ϋπαρξή του, 
χωρίς νά {χουνε τήν εύτυχία νά τό άκούνε. 

ΚΩΣΤ ΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Γαλήνη 

Παράδοσες, το νού σου και το πνεύμα 
στη γαλαζια θάλασσα. 
Ανάσκελα, με τα μάτια κλειστά 
και τα χέρια ανοιχτά. 
Ελεύθερος, για εκείνη τη στιγμή, 
πλέεις και ισορροπείς 
γαλήνιος, αναμεσίς στο όνειρο, 
και στο πραγματικό. 
Μετέωρος, στο φως του ήλιου 
και στον ίσκιο της ζωής. 
Ένας Σταυρός, στην υδάτινη μάζα 
και στο γαλάζιο άπειρο. 
Κι' ανάμεσα, στη σάρκα και στο πνεύμα, 
βρίσκεις, «το μέτρο» της στιγμής. 

'Από τή συλλογή «ταξίδι στό χώρα της Μοναξιάς». 
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Έρμίνα Σαμπετάϊ 

Τό Μήνυμα τού "Ασόκα 

Ό αύτοκράτορας 'Ασόκα τής 
δυναστείας τών Μόρυα, κληρο
νόμησε όπό τόν πάππο του 
Σαντραγκούπτα καί τόν πατέρα 
του Μπιντουσάρα μιά μεγάλη 
αύτοκρατορία, πού άπλώνονταν 
σ' όλόκληρη σχεδόν τήν 'Ινδία. 
Ή περιοχή στήν όποία βασί
λευε όπό τό 274 ως τό 232 
π.Χ. όναγνωρίζεται χάρι στίς 
πολυάριθμες έπιγραφές πάνω 
σέ πέτρες καί στήλες, διασκορ
πισμένες παντού καί σκαλισμέ
νες κατά διαταγή τού αύτοκρά
τορα, πού όποκαλύφθηκαν όπό 
τίς σύγχρονες όρχαιολογικές έ
ρευνες. 

Ό 'Ασόκα ηταν ό μεγαλύτε
ρος καί διασημότερος όπ' δ

λους τούς βασιλιάδες τής 'Ιν

δίας. Ό ϊδιος καταπιάστηκε μιά 

μονάχα φορά μέ κατακτητικό 

πόλεμο ένάντια στό βασίλειο 

τής Καλίγκα. Βλέποντας δμως 

τίς μεγάλες καταστροφές καί 

όθλιότητες τού πολέμου, μα

ταίωσε δλα τά έκστρατευτικά 

του σχέδια καί όσπάστηκε μέ 

όφοσίωση τή βουδδιστική πί

στη. 

'Από τή στιγμή τής μετα

στροφής του ή πιό μεγάλη δρα

στηριότητά του ηταν ή διάδοση 

τού καλού νόμου ή Ντάρμα, 

στήν 'Ινδία καί παντού. Τά νο-

μοθετικά του διατάγματα σκαλί
ζονταν σέ κολόνες καί στήν πέ
τρα καί χιλιάδες όπ' αύτά εΤχαν 
στηθεί σέ διάφορα μέρη γιά νά 
έξορκίζουν τούς ύπηκόους του 
ν· όκολουθούν τό δρόμο τής δι
καιοσύνης. Προστάτευε τό ζώα, 
κατάργησε τό σκληρό έθιμο 
τού κυνηγιού καf όπαγόρεψε τfς 
θυσίες τών ζώων. Συνιστούσε 
τή χορτοφαγία και ύπέγραφε τά 
διατόγματά του μέ τό όνομα 
Πιαντάσυ, πού σήμαινε «ό όν
θρώπινος». 

Ή Ε. Π. Μπλαβάτσκυ μάς δί
νει τις όκόλουθες πληροφορίες: 

«Θά μπορούσαμε όληθινά νά 
έπαναλάβουμε μέ τόν καθηγητή 
Μάξ Μύλλερ, δτι ύπάρχουν 
φράσεις στfς έπιγραφές τού βα
σιλιά 'Ασόκα, πού θά ηταν δυ
νατό νά διαβάζονται όπό τούς 
δικούς μας Ιεραπόστολους, παρ' 
δλο πού χρονολογούνται έδώ 
καf 2.000 χρόνια. Τέτοιες έπι
γραφές στούς λόφους τού Ζιρ
νάρ Ζαουλf καf Καπουρντιτζfρι 
λένε δτι: 

Ό Πιαντάσυ, ό όγαπημένος 
βασιλιάς τών θεών, έπιθυμεί δ
λοι ol όσκητές δλων τών πί
στεων νά μπορούν νά μένουν 
παντού. 'Όλοι αύτοf ol όσκητές 
προετοιμάζουν τήν Τδια πειθαρ
χία πού ol άνθρωποι όφεfλουν 
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νά έξασκούν στούς έαυτούς 
τους καί στήν άγνότητα της ψυ
χιϊς τους. 

Καί άκόμη: 
Ό άνθρωπος θάπρεπε νό τι

μά τήν πίστη του, άλλά δέ 
θάπρεπε νό παρεκτιμά τήν πί
στη τών όλλων ... θό ύπόρχουν 
πολλές περιπτώσεις δπου καί 
όλλες θρησκείες μπορούν νά 
λατρεύονται. 

Καί έτσι πρόποντας ό άν
θρωπος δυναμώνει τή δική του 
πίστη καί ύποστηρίζει τήν πίστη 
τών όλλων. 

Τά διδάγματα αύτό διαδομέ
να άπό τό μεγάλο βουδδιστή 
βασιλιά προκαλούν τό άκόλου
θο σχόλιο της Ε. Π. Μπλαβότ
σκυ. 

«Σέ ποιές θρησκείες σύγχρο
νες μπορεί νά βρεί κανείς τήν 
παγκόσpια έπιείκεια γιά δλες τίς 
άλλες πίστεις, δπως έδίδαξε ό

βουδδισμός; Ποιά άλλη θρη
σκεία συνιστά τέτοιες πρακτι
κές άποδείξεις άγόπης, άδελφό
τητας, άμοιβαίας άνεκτικότητας, 
δπως τό κάνει ή άθεϊστική θρη
σκεία πού κηρύχτηκε άπό τόν 
'Άγιο Διδάσκαλο Σάκυα Μού
νι;» 

Ή Ε. Π. Μπλαβότσκυ άνα
φέρει άκόμα τό άκόλουθο νο
μοθέτημα τού βασιλιά 'Ασόκα. 

«"Αν φυτεύεις δέντρα στίς ά
κρες τών δρόμων, φύτευέ τα 
κατά τρόπο πού ή σκιά τους νό 
προστατεύει τόσο τόν κακό δ
σο καί τόν καλό. "Αν χτίζεις 
ήσυχαστήριο, φρόντιζε ol πόρ-

τες του νά εΤναι άνοιχτές στούς 
άνθρώπους πόσης θρησκε�� 
σέ κείνους πού εΤναι άντίθετοι 
στήν πίστη σου, στούς προσω
πικούς σου έχθρούς καί στούς 
φίλους σου». 

'Υπάρχουν άκόμη tξι μονολι
θικές στήλες μέ διατάγματα 
σκαλισμένα στίς έπιφόνειές 
τους. 

Ή πιό ώραία βρέθηκε στό 
Μπενάρες, δπου ό Βούδδας έ
καμε τό πρώτο του κήρυγμα. Ή 
στήλη αύτή πού έπιστέφεται 
άπό τέσσερα λιοντάρια πού 
κρατάνε tvav τροχό, άποτελεί 
τό πιό άξιόλογο κομμάτι τού 
Μουσείου τού Σαρνόθ. 

Ξέρουμε άκόμα δτι ό βασι
λιάς 'Ασόκα έχτισε ναό στό 
Μπόντ Γκόγια, tva άπό τά δγια 
μέρη τού βουδδιστικού κόσμου. 
'Εκεί, κάτω άπό τό Ιερό δένδρο 
Μπόντι, ό Σιντάρτα Γκαουτάμα, 
δέχτηκε τή φώτιση καί έγινε 
Βούδδας. Άν καί τό άπλό αύτό 
τέμενος άργότερα άντικαταστά
θηκε άπό τό σημερινό τού Μά
χαμπόντι, μπορεί κανείς νά Ιδεί 
άκόμη μερικά έρείπεια τού άρ
χικού ναού. 

Μιά άλλη σπουδαία άποψη 
της βασιλείας τού 'Ασόκα, ηταν 
ή άποστολή Ιεραποστόλων σέ 
διάφορες περιοχές της 'Ινδίας, 
άκόμη καί σέ πολύ άπομακρυ
σμένες,. γιό νά διαδώσουν τό 
μήνυμα τού νόμου καί τόν τρό
πο της βουδδιστικης ζωής. 

Λένε δτι ό Μαχέντρα, ό 
γυιός τού 'Ασόκα, δίδαξε αύτή 
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τήv πίστη στούς κατοίκους της 
Κεϋλάvης, δπου όπό τότε έγκα
θιδρύθηκε ή θρησκεία Θερα
βάvτα καi σύμφωνα μέ τήv πα
ράδοση ή πριγκήπισα Σαvγκαμf
τα, ή κόρη του 'Ασόκα, κήρυξε 
τό βουδδισμό στήv 'Ινδία καf 
στήv Κεϋλάvη. Στό μεταξύ καf 
άλλα μηνύματα έφτασαν μέχρι 
τfς περιοχές της Μεσογείου. 

Στήv 'Αποκαλυφθείσα Ίσιδα 
μπορεί vά βρεi κανείς πολλές 
έvδεfξεις, πού όφορουv στή 
βουδδιστική έπιρροή σέ διάφο
ρες χώρες. 

«Ό βασιλιάς του όvατολικου 

Ίvδουϊστάv 'Ασόκα εΤχε όσπα
σθεi τή θρησκεία του Σιvτάρτα, 
καί έστειλε Ιεραπόστολους μέ
χρι τήv 'Ελλάδα, τήv 'Ασία, Συ
ρία, καί Αrγυπτο γιά vά διαδώ
σουν τό εύαγγέλιο της φρόνη
σης. 

ΟΙ 'Εσσαίοι της 'Ιουδαίας καf 
της 'Αραβίας, ol Θεραπευτές 
της Αlγύπτου καί ol Π υθαγό
ρειοι της 'Ελλάδας καί της Με
γάλης · Ελλάδας, ήταν προφα
νώς όπαδοί της καινούριας πί
στr ις. ΟΙ διηγήσεις γιά τόv 
Γκαουτάμα, ύποκαθιστουσαv 
τούς μύθους γιά τόv Ώρο, τόv 
Άvουβι τόv Άδωvι, τόv Άτι καί 
τό Βάκχο. Αύτοί ol rδιοι μυθοι 
όvαπροσαρμόστηκαv καί όπετέ
λεσαv μέρη τώv Μυστηρίων 
καί τώv Εύαγγελίωv. 

ΟΙ 'Εσσαίοι ήταν προσήλυτοι 
τώv βουδδιστώv Ιεραποστόλων 
πού εΤχαv εlσδύσει στήv Αrνυ-

mo, στήv · Ελλάδα, όκόμα καί 
στήv 'Ιουδαία κάποια έποχή με
τά τή βασιλεία του 'Ασόκα, τοϋ 
θερμού προπαγανδιστή... ΕΤvαι 
προφανές δτι στούς Έσσαίους 
όvήκει ή τιμή vά έχουν μαθητή 
τόv Ναζωραίο όvαμορφωτή Ίη
σου. 

ΟΙ 'Εσσαίοι προσηλυτίστη
καν στό μοναχικό βίο όπό τούς 
Ιεραπόστολους τοϋ βασιλιά 
Άσόκα. 

Αύτοί πού έγραψαν τήv Και
νή Διαθήκη γνώριζαν καλά καί 
στό βάθος τή θρησκεία καί τίς 
παραδόσεις του βουδδισμοϋ, 
χόρι στό έργο τώv βουδδιστώv 
μοναχών πού ήταν πολυάριθμοι 
τήv έποχή έκεivη στήv Παλαι
στίνη καί στήv · Ελλάδα. 

ΟΙ 'Εσσαίοι όποτελοϋσαv μιό 
έβραϊκή όδελφότητα, της 
όποiας τά μέλη ζουσαv σέ μο
ναστικές κοινότητες στiς έρή
μους της Παλαιστίνης. Παρό
μοιες κοινωνίες ύπηρχαv καi 
στήv Aryumo καί ήταν γνωστές 
μέ τό όvομ-α Θεραπευτές. 

ΟΙ τελευταίοι αύτοί όποτε
λοϋ σαv �να τάγμα σκεπτικι
στών, έvώ ol 'Εσσαίοι της 'Ιου
δαίας κaτayfvovτav κατά τό 
πλείστον σέ έργα φιλανθρωπι
κά. ΕΤχαv έσωτερικές τελετές, 
μύηση καi χρησιμοποιουσαv καf 
τό βάπτισμα. 

ΟΙ πρεσβευτές του βασ ιλιά 
'Ασόκα έξασκοϋσαv μεγάλη 
έπιρροή στούς όσκητές καi έτσι 
τό βουδδιστικό μήνυμα εlσχώ-
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ρησε στή θρησκε� τών πρώ
των χριστιανών. 

Μερικούς αlώνες νωρίτερα 
ol Έσσαίοι εΤχαν δεχτεί μαθή
ματα σοφίας, πού τούς lδωσε 
ό Τδιος ό μέγας Πυθαγόρας. 

Ή Ε. Π. Μπλαβάτσκυ, λέει 
γιά τούς Έσσαίους: «Ήταν Πυ
θαγόρειοι στή δογματική τους 
καί στήν πράξη. Ό 'Ιάμβλιχος 
βεβαιώνει δτι ό Σάμιος φιλόσο
φος, πέρασε μιά έποχή μαζί 
τους στό όρος Καρμέλ. 

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση 
ό Πυθαγόρας εΤχε έπισκεφθεί 
τή Μικρά 'Ασία καl ύπάρχει 
άπόδειξη αύτής τής παράδοσης. 

Ό Πορφύριος μιλώντας γιά 
τόν Πυθαγόρα λέει δτι έξαγνl-

'� • ι ••• 
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σθηκε καί μυήθηκε στή Βαβυ
λώνα, άπό τόν Ζαράντα, άρχηγό 
τού Ιερού Κολλεγίου. 

Μ' αύτόν τόν τρόπο ol 'Εσ
σαίοι, ηταν δεόντως έτοιμασμέ
νοι γιά νά δεχτούν τίς διδασκα
λίες πού τούς lφεραν ol άπε
σταλμένοι τού βασιλιά 'Ασόκα. 

Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ό 
πρωτόγονος Χριστιανισμός η
ταν διαποτισμένος άπό τίς άπό
κρυφες άρχές τών μυστικών 
'Ιουδαϊκών κοινοτήτων, δπως 
τών Ναζαρηνών, τών Έβιονη
τών, τών 'Εσσαίων η Θεραπευ
τών. 

'Υπάρχουν παράξενα σημεία 
όμοιότητας μεταξύ τού Γκαου
τάμα καί τού 'Ιησού. 

Μετ. Σ. Χαλ. 

. :} 
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Άπό τά Πρακτικά 

τού Ύπάτου Συμβουλίου 

τού 330 τής · Ελλάδος 

Μία Τεσσαρακοvταπεvταετία (1872-1917) 

Συvεδρfασις 12/24 Ίouλfou 1872 
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Ό όδ.: Δημ. Ροδοκανάκης 330, Ύπατος Ταξιάρχης τού έν 'Ελ
λάδι 'Υπάτου Συμβουλίου τού 330, δυνάμει της ης περιεβλήθη 
έξουσίας ύπό τών 'Υπάτων Συμβουλίων Σκωτίας καί 'Αγγλίας, έδέ
χθη, είσήγαγε καί έγκατέστησε 
α' τόν όδ.: Νικ. Δαμασκηνόν, Άνθύπατον Ταξιάρχην τού έν 'Ελλά
δι 'Υπάτου Συμβουλίου τού 330. 
Β' κοινό έγκρίσει καί όποφάσει μετά τού εlρημένου 'Ανθυπάτου 
όδ.: Δαμασκηνού, έδέχθη, εlσήγαγε καί έγκατέστησε τόν όδ.: 
Δημ. Μαυροκορδάτοv ένδοξ. Μέγαν θησαυροφύλακα τού έν 'Ελ
λάδι 'Υπάτου Συμβουλίου τού 330. 
Γ' κοινό έγκρίσει καί όποφάσει μετά τών εlρημένων έτέρων δύο 
Μελών τού 'Υπάτου Συμβουλίου, έδέχθη, εlσήγαγε καί έγκατέστη
σε τόν όδ.: Άθαν. Δουρούτην Μέγαν Καγκελάριον τού έν 'Ελλάδι 
'Υπάτου Συμβουλίου τού 330. 
Δ' κοινό έγκρίσει καί όποφάσει μετά τών όνωτέρω τριών Μελών

τού 'Υπάτου Συμβουλίου, έδέχθη, εlσήγαγε καί έγκατέστησε τόν

όδ.: Ιω. Παπαδάκην Μέγαν Γραμματέα τού έν 'Ελλάδι 'Υπάτου

Συμβουλίου τού33ο. 
Ε.' καιν� έγκρίσει καί όποφάσει μετά τών όνωτέρω τεσσάρων

Μελών τού 'Υπάτου Συμβουλίου, έδέχθη, εlσήγαγε καί έγκατέστη

σε τόν όδ.: Άνδρ. Καλύβαν Μέγαν Ρήτορα τού έν 'Ελλάδι 'Υπάτου

Συμβουλίου τού 330. 
Ώς πρός τάς ύπολειπομένας θέσεις τών Μελών τού 'Υπάτου

Συμβουλίου ό άδ.: Ροδοκανάκης έπρότεινε νά μένωσιν έπί τού πα

ρόντος κενοί, δπως βραδύτερον δεόντως πληρωθώσι.

Μετά τήν έγκατάστασιν έκάστου εlς τό όπονεμηθέν αύτψ

όξίωμα, τά Μέλη τού 'Υπάτου Συμβουλίου, δόσαντα τόν νεvομι

σμένον δρκον έvώπιον τού 'Υπάτου Ταξιάρχου, έτιμήθησαν διά

τού δακτυλίου της χειρότονίας. 

Άπεφασίσθη ϊνα άναγγελθη έπισήμως εlς πάντα τά καθ' απα

σαν τήν Οίκουμένην ύφιστάμενα Ύπατα Τεκτονικά Συμβούλια ή έν



200 ΙΛΙΣΟΣ 1984 

'Αθήναις σύστασις 'Ελληνικού 'Υπάτου Συμβουλίου καί ζητηθη έν 
καιρψ ή άμοιβαία άντιπροσώπευσις. 

Συνεδρrασις 25 Ίουλrου/7 Αύγ. 1873 

Ν. Δαμασκηνός (άποδημούντος τού 'Υπάτου Ταξιάρχου), Ίω. 
Παπαδάκης, Άθ. Δουρούτης, Ά. Καλύβας, 'Εγκατάστασις Σπ. 
Καραϊσκάκη ώς Μεγ. Άρχ. φρουρών, δστις έδωσε τόν δρκον καί 
έτιμήθη διά τού δακτυλίου της χειροτονίας. 
'Αναγνώρισις 'Υπάτου Συμβουλίου 'Ελλάδος ύπό 'Υπάτων Συμβου
λίων Ν. Άμερικης, Σκωτίας, 'Ιρλανδίας, 'Αγγλίας καί διορισμοί 'Αν
τιπροσώπων. 

Συνεδρrασις 26/12/1873 

Δαμασκηνός, Παπαδάκης, Δουρούτης, Καλύβας. 'Αγγελία θανά
του Δ. Μαυροκορδάτου (συγγραφέως, δημοσίου λειτουργού, 
Προέδρου διαφόρων 'Εταιριών). 'Αναγνώρισις 'Υπάτου Συμβου
λίου ύπό Άλβ. Πάϊκ, ύπάτου Ταξιάρχου Νοτ. δικαιοδοσίας 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών. 'Επίσης ύπό Κολομβίας καi Γαλλίας. 

Συνεδρfασις 16/1/1875 

Δαμασκηνός, Παπαδάκης, Δουρούτης, Καραϊσκάκης, Καλύβας. 
Αναγνώρισις ύπό 'Υπάτων Συμβουλίων Βελγίου, Κούβας, Βορ. 

δικαιοδοσίας Ήνωμ. Πολιτειών. 
Έπιστολfι 25/5/74 Άλβ. Πάϊκ, περιέχουσα τός λέξεις καί ση

μεία τού 330 καί κατηχήσεις. Συνέλευσις 'Υπάτων Συμβουλίων εlς 
Λωζάνην τήν α.' Δευτέραν Σεπτεμβρίου 1875. Σύστασις 'Υπάτου 
Συμβουλίου Καναδά. 

30/11/1876 

Δαμασκηνός, Καραϊσκάκης, Δουρούτης, Καλύβας. 
Σχέδιον συνθήκης μεταξύ 'Υπάτων Συμβουλίων ύπό Άλβ. 

Πάϊκ. 'Έγγραφον 30/5/75 'Υπάτου Συμβουλίου 'Ελβετίας μέ πρό
γραμμα έργασιών της έν ΛωζόνΙJ Συνελεύσεως. 

'Εγκύκλιος 7 /7 /7 5 'Υπάτου Συμβουλίου Γαλλίας περιέχουσα 
τάς προτάσεις δσας προτίθεται νό υποστηρίξη εlς Συνέλευσιν Λω
ζάνης. 'Εγκύκλιος 1 /10/1875 'Υπάτου Συμβουλίου 'Ελβετίας πε
ριέχουσα τά Πρακτικό της έν ΛωζόVΙJ Συνελεύσεως. 

'Έγγραφον 17/10/1875 'Υπάτου Συμβουλίου Σκωτίας, διαμαρ-
τυρομένου κατά της έρμηνείας �τις έδόθη ύπό της έν ΛωζόνΙJ Συ
νελεύσεως εlς τήν φράσιν Μ. Α. τ. Σ. τουτέστιν δτι δέν έννοείται 
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ό Θεός τών Χριστιανών, όλλ' 'Αρχή Δημιουργός (principe Crea
teur). 

'Έγγραφον 'Υπάτου Συμβουλίου Περουβίας δτι όποδέχεται τάς 
άποφάσεις της έν Λωζάνι:� Συνελεύσεως. 

"Εγγραφον 'Υπάτου Ταξιάρχου 'Ελλάδος δτι τά Ύπατα Συμβού
λια Ν. 'Αμερικής, 'Ιρλανδίας, Σκωτίας, 'Ελλάδος συμφωνούν δτι 
ύπό τήν φpάσιν Μ.: Ά.: Τ.: Σ.: έννοείται ό Θεός τών Χριστιανών. 
Τό Ύπατον Συμβούλιον όνευ συζητήσεως ένέκρινε καί παpεδέξα
το τήν όποψιν τοϋ 'Υπάτου Ταξιάρχου. 

3/12/1876 

Δαμασκηνός, Καραϊσκάκης, Δουρούτης, Καλύβας. 
'Έγκρισις συνθήκης 'Υπάτων Συμβουλίων Ν. 'Αμερικής, Σκω

τίας, Ί ρλανδίας, 'Ελλάδος. 

15/2/77. 

Θάνατος Ίω. Παπαδάκη, Πρυτάνεως Πανεπιστημίου. 

13/4/1878 

Δαμασκηνός, Καλύβας, Καραϊσκάκης, Δουρούτης. 
Το :Υπατον Συμβούλιον της Σκωτίας όντιτίθεται πρός τάς όπο

φάσεις της Συνελεύσεως της Λωζάνης. Τό Ύπατον Συμβούλιον 
της 'Αγγλίας δέν συμφωνεί καί φρονεί δτι δλα τά Ύπατα Συμβούλια 
'Ελλάδος, 'Ιρλανδίας, Ν. 'Αμερικής, άκολουθοϋντα τό Ύπατον Συμ
βούλιον της Σκωτίας, θά εύρεθοϋν εlς πλήρη άντίθεσιν πρός τά 
μεγαλύτερα συμφέροντα της συμμαχίας τών εlς Λωζάνην συνελ
θόντων 'Υπάτων Συμβουλίων καί δτι ή ένέργεια της Σκωτίας θά 
έπιφέρη σχίσμα έν τ� Μασσωνί9. Τό Ύπατον Συμβούλιον 'Ιρλαν
δίας άναφέρει δτι ή Μεγ.: Άν.: της Γαλλίας, ένώ εlς τό ο.' άρθρον 
τοϋ lυντάγματός της παρεδέχετο ώς άρχάς καί βάσεις της Μασ
σωνίας τήν ϋπαρξιν τοϋ Θεοϋ, τήν όθανασίαν της ψυχής καί τήν 
άλληλεγγύην τών άνθρώπων, μετέβαλε τάς άρχάς τούτος άπό 
13/3/1877, παραδεξαμένη δτι άρχαί της Μασσωνfας εΤναι ή άπό
λυτος έλευθερία της συνειδήσεως καί ή άλληλεγγύη τών άνθρώ
πων. 'Ότι ή μεταβολή αϋτη είναι σπουδαιοτάτη, καθότι συνεπείς� 
αυτής ή Μ.: Άν.: της Γαλλίας διακηρύττει τόν άθεϊσμόν καί τόν 
ύλισμόν, άρχάς δλως όντικειμένας πρός τάς άρχάς της Μασσω
νίας, καθόσον ό μή πιστεύων εlς Θεόν καί εlς μέλλοuσαν ζωήν 
δέν δύναται νά όνομασθη Τέκτων. 
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1/5/1878 

Ροδοκανάκης, Δαμασκηνός, Δουρούτης, Καραϊσκάκης, Καλύ

βας. 
01 Διδ.: της Στοάς «Πανελλήνιον» Ν. Ρόδος, Έμ. Γαλάνης, 

Μιχ. Ροδοκανάκης, Κ. Κωστής, Σ. Άραβαντινός προάγονται εlς 

1 8°, 30°, 31 °, 32°. 01 δύο τελευταίοι καi εlς 33°, έγκατασταθέν

τες καί λαβόντες τόν δακτύλιον της χειροτονίας. 

Τό Ύπατον Συμβούλιον συγκροτείται ώς έξης: 

Δ. Ροδοκανάκης, Ύπατος Ταξιάρχης 

Ν. Δαμασκηνός, 'Ανθύπατος Ταξιάρχης 

Άθ. Δουρούτης, Μέγας Θησαυροφύλαξ 

Σπ. Καραϊσκάκης, Μέγας Καγκελάριος 

Άνδρ. Καλύβας, Μέγας Γραμματεύς 

Κων. Κωστής, Μέγας Ρήτωρ 

Σπ. Άραβαντινός, Μέγας 'Αρχηγός Φρουρών. 

Α1 δύο θέσεις Μεγ.: Σημ.: καi Μεγ.: Ξιφ.: παραμένουν κενοί. 

21/2/1879 

'Εγκύκλιος 1/7/1877 'Υπάτου Συμβουλίου Ν. 'Αμερικής περιέ

χει άπόφασιν δτι ούδείς βέβηλος δύναται νά μυηθη, έάν Mv δη

λώση δτι πιστεύει εlς τήν ϋπαρξιν τοϋ Θεοϋ καi εlς τήν μέλλουσαν 

ζωήν. 

22/4/1880 

Ό 'Ανθύπατος Ν. Δαμασκηνός προτείνει συμπλήρωσιν τών 

δύο κενών θέσεων ύπό Ν. Ρόδου καi Έμ. Γαλάνη. Ό Χ. Νικο

λαίδης 1 8° προάγεται εlς 30°, 31 °, 32° και 33° διά τόν ζηλον του 

καί τήν άφοσίωσίν του εlς τήν πρόοδον τοϋ Τάγματος. 

20/10/81 

Ό Ί. Νεγρεπόντης 18° προάγεται εlς 30°, 31 °, 32° και 33° 

διά τά έξοχα Τεκτονικά προτερήματά του. 

2/4/82 

Παραιτηθέντος τοϋ Κ. Κωστή έγένετο Μ.: Ρήτ.: ό Έμ. Γαλά

νης καί Μ.: Ξιφ.: τό έπίτιμον μέλος τοϋ Ύπ.: Συμβουλίου Μιχ. Ρο

δοκανάκης. Οϋτω συνεπληρώθησαν α1 9 θέσεις τών ένεργών καi 

Ισοβίων Μελών τοϋ Ύπ.: Συμβουλίου. 
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24/8/1883 

'Έγκρισις Ιδρύσεως Ροδ. 'Εργαστηρίου ύπ' όριθ. 1 ύπό τήv 
έπωvυμίαv 'Ιουστινιανός (μετοvομαζομέvου μεταγενεστέρως εfς 
«Σοφία») μέ Σοφ.: τόv Έμ. Γαλάvηv (φιλόλογοv). 

8/10/1884 

Ύπατοv Συμβούλιον: 
Δ. Ροδοκαvάκης Ύπ.: Ταξ.: 
Ν. Δαμασκηνός Άvθύπ. Ταξ. 
Άθ. Δουρούτης Μέγ. Θησ. 
Σπ. Καραϊσκάκης Μέγ. Καγκ. 
Έμ. Γαλάνης Μέγ. Γραμ. 
Ά. Καλύβας Μέγ. Ρήτ. 
Ν. Ρόδος Μέγ. Σημ. 
Σ. Άραβαvτιvός, παραιτηθείς καί όvτικατασταθείς ύπό Χ. Νικο

λαίδη Άρχ. Φρ. 
Μιχ. Ροδοκαvάκης Μεγ. Ξιφ. 

4/4/1893 

Παραίτησις Γραμ. Έμ. Γαλάvη. Γραμ. Α. Καλύβας. 

20/5/1893 

Άρχαιρεσίαι Περιστ. Σοφία. Σοφ.: Δ. Παπαγεωργίου, Ρήτ.: Ν. 
Φίλων, Γραμ.: Άθ. Βρυζάκης 

6/1/1895 

Διαφορά όπόψεωv Μελών 'Υπάτου Συμβουλίου καί 'Υπάτου 
Ταξιάρχου, φρονούvτος δτι πόσα ένέργεια τού 'Υπάτου Συμβου
λίου άνευ της ψήφου του ειvαι άκυρος. Τό 'Ύπατον Συμβούλιον 
προβάλλει τό Σύνταγμα Μεγ. Φρειδερίκου καί τό όπό 12/7/1872 
Πρακτικόν του, καθ' δ ό 'Ανθύπατος Ταξιάρχης προεδρεύει, όνο
πληρών τόv 'Ύπ.: Ταξ.: καθ' δλην αύτού τήv δικαιοδοσfαv. Γραμμ.: 
'Αγγλίας δτι δέν δύνανται νά έκφέρουν γvώμην έπί ύποθέσεως οf
κογενειακης. 'Ύπ. Συμβ. Σκωτίας δτι δέν ειναι όναγκαία rΊ παρουσία 
τού 'Ύπ.: Ταξ.: 

Πίναξ ένεργώv, παρέδρων καί όποβιωσάvτων Μελών Ύπ. 

Συμβ. 
Πίναξ 25 Ύπ. Συμβ. όvεγνωρισμένων ύπό Ύπ. Συμβ. 
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16/7/1895 

'Ίδρυσις, Περιστ. Ζακύνθου «Όρος Λίβανος». Σοφ.: Όθ. Ρέν
τζος. Ίπ.: Εύγλ. Διον. Γιγάντες. 

29/7/1895 

Παραίτησις 'Ανθυπάτου Ν. Δαμασκηνού (Νομικού, καθηγ. Πα
νεπιστημίου). Πληροφορίαι δτι ή Μεγ. Άν. προτίθεται νά άνακη
ρύξη έαυτήν καί Ύπατον Συμβούλιον, μιμουμένη Μεγ. Άν. Γαλ
λίας, μή άναγνωριζομένην άπό Ύπατα Συμβούλια. 

4/8/1895 

Ύπατος Ταξιάρχης άποδέχεται παραίτησιν Ν. Δαμασκηνού καί 
έγκαθιστά Άνθυπ. Ταξ. τόν Άθαν. Δουρούτην. 

30/9/1895 

Νέα συγκρότησις 'Υπάτου Συμβουλίου. Ούδέν Μέλος τού Ύπ. 
Συμβ. δύναται νά άναλαμβάνη άξίωμα έν Στο(i � έν τ� Μεγ. Άν. α

νευ όδείας τού 'Υπάτου Συμβουλίου. 
Μέγ. Διδ. Τιμ. Φιλήμων. 

2/10/1895 

'Ανάθεσις είς Καλύβαν καί Γαλάνην uυντάξεως Συνθήκης με
ταξύ Ύπ. Συ11β. καί Μεγ. Άν. 

16/10/1895 

ΆρχαιρεσίΟΙ Σοφίας. Σοφ. Γαλάνης, Ρήτ. Άθ. Βρυζάκης. 

15/11/1895 

Τό Ύπ. Συμβ., έπειδή ό άδ. Ν. Δαμασκηνός έτέθη έπί κεφαλής 
άτάκτου τεκτονικού σώματος καί άπεκήρυξε τό μόνον νομίμως 
ύφιστάμενον έν 'Ελλάδι Ύπατον Συμβούλιον, τού όποίου άπό τού 
1872 μέχρι 4/8/1895 κατείχε τό άξίωμα τού 'Ανθυπάτου Ταξιάρ
χου, παμψηφεί άποκηρύσσει τούτον έκ τών τάξεων τού Τεκτονι
κού Τάγματος, διατάσσει τήν διαγραφήν του, άκυρεί τά διπλώματά 
του καί έντέλλεται τήν κοινοποίησ1ν τούτων πρός δλα τά Ύπατα 
Συμβούλ1α. 
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4/12/1895 

'Αποστολή 'Εγκυκλίου περί τού σχίσματος, δπερ έπροκόλεσαν 
ol έκ τού Τάγματος όποβληθέντες Ν. Δαμασκηνός, Φ. Σερπιέρης, 
Στ. Στεφάνου, Δ. Παπαγεωργίου. Τό ότακτον τούτο σώμα διευθύ
νεται κατ· ούσίαν ύπό τού Σ. Στεφάνου. Ή νόμιμος Μεγ. Άν., ης 
Μ. Διδ. εΤvαι ό Τιμ. Φιλήμων, πρώην Δήμαρχος Άθηναfων, Βου
λευτής καί Γεν. Γραμ. της 'Επιτροπής 'Ολυμπιακών 'Αγώνων, διέ
γραψε τούτον έκ τού Μητρώου τού Τάγματος. 

19/6/1896 

Είς Δουβλίνον συνηλθον όντιπρόσωποι των 'Υπάτων Συμβου
λίων Σκωτίας, 'Αγγλίας, 'Ιρλανδίας καί έξήτασαν τό έν 'Ελλάδι. 
Παμψηφεί όπεφάσισαν δτι τό μόνον νόμιμον Ύπατον Συμβούλιον 
έν 'Ελλάδι εΤναι τό Ιδρυθέν τό 1872 καf όναγνωρισθέν παρ· δλων 
των νομίμως ύφισταμένων Ύπότων Συμβουλίων. 

'Ανακηρύσσεται 'Επίτιμος Μ. Ταξ. ό Βασιλεύς Σουηδίας Ό
σκαρ Β.' 

3/11/1896 

Ή Μεγ. Άν. παρακαλεί νά όρισθούν δύο Μέλη τού Ύπ. Συμβ. 
Υνα λάβουν μέρος εlς Έπιτροπήν μέλλουσαν νό έργασθη πρός 
όνακούφισιν των ύπό δουλείαν 'Ελλήνων. Τό Ύπ. Συμβ. έμφορεί
ται ύπό τού διακαεστέρου πόθου πρός έξυπηρέτησιν των 'Εθνι
κών συμφερόντων καί όποδέχεται προθυμότατα τήν Ιδέαν της 
πρός τοιαύτην έργασίαν συστάσεως Σωματείου έκ τού Τεκτονι
σμού. 

11/11/1896 

Άτ;εφασίσθη νά lδρυθη Άρ. Πάγος ή Συμβούλιον τού 30° έν 
'Αθήναις, είς τό όποίον νά λάβουν μέρος πόντο τά Μέλη τού Ύπ. 
Συμβ. 

30/7/1897 

Μύησις Δημ. Γρ. Καμπούρογλου εlς 32° 

16/3/1898 

Ό 'Ανθύπατος Ταξιάρχης Δουρούτης, λαβών πρόσκλησιν πα
ρουσιάσθη είς τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα και έξέφρασε τά αlσθήματα 
τού Ύπ. Συμβ., δεχθείς τάς εύχαριστίας τού Βασιλέως. 
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15/11/1898 

Προτάσει Καλύβα άποφασίζεται δπως ol προτεινόμενοι δι' 
άνωτέρους βαθμούς δίδωσιν ένώπιον τοϋ Ύπ. Συμβ. έξετάσεις, έξ 
ών θά άποδεικνύεται ή περί τά Τεκτονικά πρόοδός των. 

10/3/1899 

Άραβαντινός, Νικολαίδης, Γαλάνης έκθέτουν τήν κατάστασιν 
της Μεγ. Άν., άφ' ης παραιτούνται, συμφωνούντος τοϋ Ύπ. Συμβ. 
Τό Ύπ. Συμβ. έπιφυλάσσεται νά ένεργήση δ,τι τό γενικόν συμφέ
ρον τοϋ Έλλην. Τεκτονισμού άπαιτεϊ, δποτε ηθελε κρίνει τήν στιγ
μήν κατάλληλον. 

Πρακτικά Ύπάτου Συμβουλίου 33
°

Κέντρου Δαμασκηνού 

6/7/1897 

Ν. Δαμασκηνός, Άν. Στούπης, Ν. Φίλων, Ν. Σωροκιάδης, Ν. 
Κατακουζηνός, Δ. Φωτόπουλος, Θ. Χελδράϊν, Γ. Βιτάλης. 

Έμυήθησαν εlς 33° καί προσετέθησαν Θ. Φλογαiτης, Άθ. 
Βρυζάκης, Ν. Χαλκακονδύλης, Χ. Κανδρης, Στ. Πετράς. 

27/7/1897 

'Εγκρίνεται διά 30° ό Ν. Γουναράκης 

8/9/1897 

Το Περιστύλιον Σοφία άναγνωρίζει τήν Μεγ. Άνατ. - Ύπατον 
Συμβούλιον (Δαμασκηνού) ώς τήν μόνην Τεκτονικήν Δύναμιν έν 
· Ελλάδι καί τίθεται ύπό τήν δικαιοδοσίαν της.

21/10/1897 

Άρχαιρεσίαι Σοφίας. Σοφ. Θ. Φλογαiτης. 

27/10/189Ί 

Βρυζάκης προτείνει φιλανθρωπικήν δραστηριότητα. 

4/12/1897 

Περιστ. 'Όρος Λίβανος Ζακύνθου. Σοφ. Γεωργακόπουλος
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8/12/1897 

Χορηγειται ό 18° εfς Κ. Πετυχάκην καί εfς Έπfσκοπον Ρεθύ
μνης. 

26/2/1898 

Συγχαρητήρια εfς Βασιλέα διά διάσωσίν του έκ δολοφονικής 
όποπείρας. Παρουσίασις εfς Βασιλέα Μ. Διδ. - Ύπ. Ταξ. Δαμασκη
νου, μετά Μ. Γρ. Βρυζάκη. 

13/3/1898 

Συλλυπητήρια Στ. Γερμανός Πατρών διά θάνατον Τιμ. Φιλήμο-
νος. 

5/12/1898 

Σταυροφορία 'Επισκόπου Πατρών Ίεροθέου έναντίον Τεκτονι
σμου. Περί κακης καταστάσεως Στοών, όποδιδαμένης ύπό Σωρο
κιάδου εiς όπογόρευσιν όναδείξεως Σεβ. τών Μελών του Ύπ. 
Συμβ. Φίλων λέγει δτι αl Στοαf έκφράζονται δυσμενέστατα περί 
του Ύπ. Συμβ. τό όποιον κατηγορουν έπί όδρανίc;�. Ό rδιος εΤναι 
πρόθυμος νά παραιτηθη. Βρυζάκης λέγει νά μή βιαζώjjεθα. Χαλ
κοκονδύλης δτι έπρεπε νά γίνεται πλέον προσεκτική έπιλογή 
μυουμένων. Δαμασκηνός δτι πταίουν τά κακό οfκονομικό. 

9/12/1898 

Περί όντιδράσεως Τεκτονισμου εfς Έγκύκλιον 'Επισκόπου Πα
τρών. Άνατίθετα1 εfς Φίλωνα ν'όπαντήση δι' όρθρου. 

21/12/1898 

Π;Jοσκαλειται ό όδ. Ά. Σαρρης εfς δν προτείνεται νά μετατεθη 
έκ Πατρών εiς 'Αθήνας διά νά ήσυχάσουν τά πνεύματα έν Πά
τραις. Σαρρης όρνειται, φοβούμενος διάλυσιν Σχολής όπόρων παί
δων. 

22/3/1899 

Σοφ. Σοφίας Ά. Βρυζάκης. 
Μύησις Ν. Βότση εfς Στ. 'Αθηνά. 
Μύησις Άλεξ. Παπαναστασίου εfς Στ. Ρήγ. Φερραιος. 
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29/3/1899 

1984 

Φίλων έπανακάμψας έκ Πατρών έκθέτει δτι 'Επίσκοπος Πα
τρών, μαθών τά όνόματα πάντων τών έκεί άδελφών, έδωσεν έντο
λήν είς τό 'Ιερατείον Άχαίας καί 'Ίλιδος νά μή μεταλαμβάνουν αύ
τοί καί τά τέκνα των, οϋτε νά τούς στεφανώνουν, οϋτε νά τούς 
θάβουν. 

17/5/1899 

Ό Πρωθυπουργός εΤπεν εlς άδ. Στούπην δτι διά τό έν Πάτραις 
ζήτημα ένήργησε τά δέοντα καί έλπίζει νά κοπάση ό έκ τοϋ κλή
ρου έρεθισμός. Γνωμοδότησις Φλογαίτου (εlς σελ. 154-155). 

16/7/1899 

'Ίδρυσις είς Λεμεσόν Περιστ. Πλάτων. Εlς Βουλήν ώμίλησαν 
ol άδ. Λεβίδης καί Φλογαίτης διά θέμα Πατρών. 

25/8/1899 

Νέα 'Εγκύκλιος 'Επισκόπου Πατρών Ίεροθέου περί Τεκτονι
σμού ώς θρησκείας καί αlρέσεως. 

'Αποφασίζεται νά δημοσιευθη εlς Νεολόγον σύντομος διατρι
βή δτι ό Τεκτονισμός εΤναι 'Εταιρία φιλοσοφική καί άγαθοεργός, 
ούδέν θέτουσα δριον έν τψ άναζητήσει της 'Αληθείας. 

Τάς Πάτρας έπεσκέφθησαν Δαμασκηνός, Φλογαίτης, Βρυζά
κης. Ή έπίσκεψις ένεθάρρυνε τούς έκεί άδελφούς. 

18/10/1899 

Πίναξ Σαρρη περί τοϋ πώς ό Τεκτονισμός δύναται καί όφείλει 
νά διαφωτίση τόν λαόν, δι' Ιδρύσεως 'Εταιρίας, ώς ή 'Εταιρία Φί
λων τοϋ λαοϋ, τήν πλειοψηφίαν της όποίας νά έχουν Τέκτονες. 

23/10/1899 

Πίναξ Τεκτονικής δυνάμεως Ρουμανίας, δπως ένεργήσωμεν 
καί ήμείς πρός άποτροπήν τοϋ μεταξύ 'Αγγλίας καi Τράνσβααλ πο
λέμου. 

(Συνεχίζεται ατό προσεχές τεύχος) 
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Γιά άναγγεΛία τι7ς έκδόσεως νά στέλνετε fva άντίτυπο Γιά βι

βλιοκρισία, χωρίς νά δεσμευε ιαι τό περιοδικό, νά στέλ vετε δύο 

άντίτυπσ 

Σημειώσεις Νίκου Τέντα 

'Άννα Μπουρατζή - Θώδα: «ΧΑΪ-ΚΑΪ ΚΑΙ ΤΑΝΚΑ)) Ποιήματα

Σε άόρατο 

ποτάμι ταξιδεύω 

σταγόνα κραυγής. 

Η μυστική λακωνικότητα της Ασίας ανασαίνει ελληνικό φως και 

αρμονία από τη διαύγεια και την στιλπνότητα του στίχου της Αν. 

Μπ.-Θώδα. Όλα τα Χάϊ-Κάϊ αποπνέουν την ελπίδα τοu πρwϊνού 

πουλιού στα βλέφαρα του πΕύ-<ου. 

Μα ο διθυραμβικός αίνος εκπηγάζει από το εσωτερικό φως: 

Μάνα, ρίζα, γη 

σε στοές μυστηρίων 

φως πρωτεϊκό 

στους πίδακες των κρουνών 

όναρχη μήτρα κάλλους. 

Τα δεξιόπχνα Τόγκο έπισcpραγίζουν μΕ παρθενική εύλυγισία 

τον σπασμό άληθινης δημιουργίας. Γιατί είναι ο χρησμός της ήλιος 

πbιητής και λόγος άνακαίνισης της μαχομένης διανόησης. 

Δημητρίου Γ. Θέμελη: «ΤΟ ΚΑΝΟΝΑΚΙ: ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΑΪΚΟ

ΟΡΓ ΑΝΟ» Μελέτη 

Το λαϊκό όργανο «Κανονάκι» έχει μιά «πλούσια» ιστορία. Αύ-
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τήν καταγράφει με ευθύνη κι εύαισθησία ο Δημ. Γ. Θεμ. Μάλιστα 

η κριτική άντιπαράθεση - άξιολόγηση δλων των ύφισταμένων 

στοιχείων (μουσικών, λαογραφικών, Ιστορικών, έτυμολογικών), 

συμβάλλει στην ούσιαστική θεώρηση του θέματος και του 

προσδίδει, με τη συνεχώς έλεγχόμενη άντικειμενικότητα, κύρος 

άναμφισβήτητο. 

Νίκυ Πάρος: «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»

Μιά «μυστική» μέθοδο άναλύει η Ν.Π. για να φθάσουμε στην 
«αύτογνωσία» που όγει στην όρμονία ως «σωστικό» τρόπο ζωης». 
«Όσο έλεύθερος είσαι τόσο πλησιάζεις στήν όλοκλήρωση». Γιατί 
μόνον έτσι ο όνθρωπος «άγαπα δλα τα δντα και δεν τραυματίζει 
κανέναν». Και, κυρίως, τον εαυτόν του. Ο λόγος της Ν.Π. στοχεύει 
στην άπομάκρυνση της δυσαρμονίας και της διάσπασης. 

Σπύρου Παπαδαvτώvη: «ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ,,

Τη λευτεριά μ' άγώνα όσοι κερδίζουν 
ποτέ πιά δε μπορούν να ζήσουν δούλοι. 

Στίχοι της ώδης για τον Έπιμενίδη, του Σ. Ποπ., που αποδί
δουν τη πεrίφημη άπάντηση στο Σόλωνα: «Δυσμάχανον γάρ αν
θρώπως έλευθεριάζοντας έν τεθμοίς άρίστοις, δούλως ημεν». Για
τί αυτό που αναγνωρίζεται ως το σημαντικώτερο έργο του Επιμε
νίδη είναι η θετική σύμπραξή του στην επικράτηση του Σόλωνα 
ως πολιτικού ανακαινιστή της Αθήνας. Οι ιστορικές σημειώσεις 
του Σ. Π. σκιαγραφούν πειστικά τη φυσιογνωμία του Επιμενίδη, 
ενός πολύπλευρα συγκροτημένου σοφού, και τη συμβολή του για 
μιάν ειρηνική και φιλελεύθερη ανάπτυξη της ζωής των ανθρώπων. 

Λάμπη Λούκου: «ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΣΤΕΣ»

«Η Εύρώπη και μόνο η Εύρώπη μπορεί να παρεμβληθεί ανα
σταλτικά ανάμεσα στα δύο κράτη της Βίας -καυτές φωτιές και πο
λυφωνικά θέσφατα έχει το ένα, καυτούς πάγους και μονοφωνική 
μαντολογία το άλλο- ώσπου να επιλύσουν ειρηνικά τις όποιες και 
όσες διαφορές». Πράγματι, σ· έναν επικείμενο πόλεμο εχθρός θα 
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είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό κω το δοκίμιο του Λ.Λ., παρά τις θεο
σοφιστικές και χριστιανικές καθησυχαστικές προρρήσεις παραμέ
νει μια τραγική κραυγή για τη τωρινή κρίσιμη καμπή της Ιστορίας.
Όμως, υπάρχει ελπίδα. Η επικράτηση της ειρήνης, το άπλωμα της
αγάπης και της φιλίας σε όλες τις ηπείρους μπορούν να λυτρώ
·σουν τον άνθρωπο και να σώσουν τον κόσμο. Στους ειρηνιστές
και την πνευματική ηγεσία ανήκει το μέγα χρέος. Σ' αυτούς που,
ακόμη, πιστεύουν στην χωρίς «πολιτικό πατρονάρισμα» ελευθερία
του ανθρώπου για αξιοπρέπεια και δημιουργία.

Σταύρου Βασαρδάνη: «ΣΚΕΨΕΙΣ»

« ... ο μαζικοποιημένος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ούτε 

ευαίσθητος, ούτε ελεύθερος, ούτε υπεύθυνος. Απλώς χρησιμο

ποιείται από τους «Αρχηγούς» σαν οπαδός για να ζητοκραυγόζει 

τους νικητές και να αποδοκιμάζει ή να εξοντώνει τους ηπημέ

νους». 

Σκέψεις για την Ελευθερία, την Τέχνη, το Ρεαλισμό και την 

ιστορική πορεία του ανθρώπου, δοσμένες με πόνο και συγκρατη

μένη αισιοδοξία. Με λόγο ευθύ και επιγραμματικό. Στηριγμένο 

αποκλειστικά στα γεγονότα. Και τη μαστορική δεξιοτεχνία του Σ. 

8. για πειστική έκφραση: «η γροθιά δεν προσφέρεται σε χειρα

ψία» ...

Πέτρου Ν. Φράγκου: «ΗΘΙΚΑΙ ΑΞΙΑΙ»

«Η ζωή του ανθρώπου είναι μία άλυσος πράξεων οι οποίοι τε

λικώς προσδιορίζουν και την έκτασιν και την ποιότητα της ζωής». 

Μικρά μελετήματα για τη Συνείδηση, την Ελευθερία, το Καθήκον, 

την αγαθοεργία και την τιμή, μπορούσαν να χαρακτηρισθούν οι 

«Ηθικές Αξίες» του Π. Φρ. Είναι, όμως, κάτι πιο ουσιώδες: περίτε

χνα τεκτονικά τεμάχια με πνευματικό εύρος. Η αλήθεια, το σύμβο

λο και τα Μυστήρια μας οδηγούν στην αποκαλυπτική διδαχή: «η 

πίστις, η ελπίς και το έλεος, αποτελούν το τρίγωνον επί του 

οποίου στηρίζεται το σύμπαν» ή « ... η ασφαλεστέρα οδός, δια της 

οποίας δυνάμεθα να φθάσωμεν εις την τελειότητα είναι η οδός 

της συγγνώμης». 

Λόγος καίριος και νοηματικός. Για να μην χάσει η ψυχή μας

την εγρήγορσή της! 
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Λούλα Δ. Κωvσταvτιvίδου: ,,Η ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ο ΧΡΟΝΟΣ))

Ποιήματα 

Τι γρήγορα αλήθεια η ανανέωση αυτή! 

Πριν τα φύλλα ακόμα γονατίσουν 

γεωπόνος του μεσημεριού ωχρός ο ήλιος 

ερωτευμένος στέκεται πάνω στα γυμνά κλαδιά ... 

Μια ποιητική συλλογή μεταφρασμένη στα ιταλικά από τους Φ.

Μαστρογιάννη, Ε.Π. Γκορίνι, Β. Μασκάρο και Φ. Δέλφη, δηλαδή

μιά «δίγλωσση» έκδοση ενός λόγου ανθρωπιστικών μηνυμάτων,

είναι η «Απική και ο χρόνος». 

Σε εισαγωγικό σημείωμα ο Φ. Δέλφης χαρακτηρίζει τη Λ.Δ. 

Κων. «ευαίσθητη και άχραντη ψυχή». Και είναι. Γιατί ο στίχος της 

μουσικός και διαυγής, διατηρεί την αγνότητα και στους απαλό

φθογγους της ονειροπόλησης και στους λυγρούς τόνους της ελε

γείας. Και όταν η μοναξιά μεταβάλλεται σε επιτάφιο στο ναό της 

καρδιάς, το ανθρώπινο αίσθημα ηλιοφορεί μιαν υπερήφανη ευγέ

νεια. Τότε ο αναγνώστης αντλεί από τον άμωμο λόγο αλλά και το 

τρυφερό φυλλοκάρδι της ποιήτριας γαλήνη κι ελπίδα. 

Κ. Πηγαδιώτη: ((ΣΕ ΑΝΥΠΟΠΤΟ ΧΡΟΝΟ)) Ποιήματα

Σ' αυτήν την όμορφη πατρίδα, 

του ήλιου θυγατέρα, 

πολύ πικρός ο θάνατος 

Εκτός, αν σε βρει, 

να την υπερασπίζεις. 

Ευτυχώς που οι ανάλογες στιγμές είναι πολλές. Έτσι η Ελλά

δα μένει στους αιώνες ονομαστή της «λευτεριάς» γεροντοκόρη. 

Με οράματα σκαρφαλωμένα στο γλυκοχάραμα της ζωής των τα

πεινών ξωμάχων της, μια και στη ρίζα των φυτών έχουν βρει το 

τέλος μιας αρχής! Βέβαια το πικρό παράπονο είναι υφασμένο με 

τη μοίρα μας. Όχι τόσο γιατί κατατάξαμε την ποίηση στις επώδυ

νες εργασίες, όσο γιατί χωρίς αυτήν μείναμε ορφανοί από αγάπη. 

Έγινε η ψυχή ερημονήσι και το βιβλίο «λάμπα θυέλλης» για τις 

ατέλειωτες ώρες της μοναξιάς. 

Η ειρωνεία της καθημερινής πράξης, η αγωνία για το μέλλον, 

συνθέτουν μιαν ποίηση επιγραμματική και τραγική στην απλότητά 

της. Η καθημερινότητα γεννοβολά το εύρημα που εύστοχα ουσια-
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στικοποιεί ο προ ικ ισμένος πλαστουργός. Για vo υψωθεί στα τείχη
της ανθρώπ ινης αξιοπρέπε ιας ο λόγος του αλήθεια κα ι δίκ ιο. Ό Κ.
Πηγ. κάνε ι τη «συμβατ ική» παρατήρηση τέχνη. Δεν αν ιχνεύει. Δ ια
πιστώνε ι . Και ματώνει με την καθαρότητα της εντύπωσης. Είνα ι ο
πο ιητής της ανθρώπινης στιγμής. Της ζωής μας.

«ΓΥΡΕΥΟΝΤΑΣ το ΤΕΛΟΣ)) 

Τό νέο μυθιστόρημα 

τοϋ Κώστα Παπαπάvου 

Σέ κομψή έκδοση της «Έλληνικης Εύρωεκδοτ;κης» καf μέ τόν 
τίτλο «Γυρεύοντας τό τέλος» κυκλοφόρησε τό νέο μυθιστόρημα 
του γνωστου πεζογράφου Κώστα Παπαπάνου. Πρόκειτα ι γιά σελί
δες έντονου ψυχολογικου προβληματισμου γύρω άπό τό θέμα του 
άντιμέτωπου μέ τή μοίρα του καf μέ τό περιβάλλον του άτόμου, 
πού άγωνίζεται νά λυτρωθει άπό τήν καταπίεσή τους. 

'Ήρωες του μυθιστορήματος εΤναι δύο άγνωστο ι μεταξύ τους 
άνθρωποι, άνέλπ ιδοι καί άνήμποροι νά συνεχίσουν τή ζωή τους, 
πού συvαντιουντα ι τυχαια καί άποτραβ ιουνται σέ μιάν άπόμερη 
κόχη της γης, προσμένοντας ψύχραιμα τό τέλος. Kaf ol δυό τους 
άποτελουν πρωτότυπες άπεικονίσεις τών πολυποίκιλων άντιθέ
σεων καί τών θλιβερών προεκτάσεων της σημερινής μας ζωης. 

Π.Α. 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ 

την συνδρομήν σας 1984 

Δρχ. 500 η έθελοντικώς κατό βούλησιν 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
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Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως 

'ΊΛΙΣΟΣ" 
Χαρ. Τρικούπη 26, ο' όροφος, Κωδ. 106 79 Τηλ. 362.0702 

Ώραι 9,30-12,30 πλην Σαββάτου 

Έκδrδεται άπό τό tτος 1956 

Διευθυντης Κωστής Μελισσαρόπουλος 

ΟΙ τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθεί. 

"Εχουν δμως έκδοθη έπιλογαi Περιεχ. τόμων, ώς έξης: 

1984 

Α' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958 

Β' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961 

Γ' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1962 - 1965 

'Έκαστος τόμος έπιλογης, δεμένος δρχ. 400 

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

» >> » » » χαρτόδετος δρχ. 400 

Συνιστώμεν έίς δσους άγαπούν τό lpyov τού ΙΛΙΣΟΥ νά άγορ6-
σουν τούς τόμους τών 'Επιλογών, εrτε !χουν εfτε δέν !χουν τούς 
τόμους τού ΙΛΙΣΟΥ, διότι μέ τίς έπιλογές θά !χουν εύχρηστη καί 
συγκεντρωμένη πολύτιμη πνευματική τροφή. 

ΟΙ χαρτόδετοι τόμοι 1965, 1971, 1973, 

1974, 1976 tκαστος δρχ. 200 

ΟΙ χαρτόδετοι τόμοι 1972, 1975, 1977, 

1978, 1979 tκαστος δρχ, 300 

ΟΙ χαρτόδετοι τόμοι 1980, 1981, 1982, 1983 tκαστος δρχ. 400 

ΟΙ διαφορες τιμών τόμων δεν όφεfλονται στήν ποιότητα τοϋ 

περιεχομένου � στό πολυσέλιδον, άλλα στην έπάρκεια � μη τών 

ύπαρχόντων τόμων. 

Τόμος fτους 1 981 σελrδες 336 

)) )) 1 982 )) 400 

)) )) 1983 )) 456 
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Μεταξύ μας -Ί�------------� 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τού <(Ιλισού», Χαρ. Τρι

κούπη 26, α· όροφος Κωδ. 106 79. οΙ

vαι άvοικτά καθημερινώς πλην Σαββά

του 9,30 - 12,30 

Τηλ. Γραφείων 3620. 702 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεv, άrταστέλλετε μέ τα
χυδραμικηv η τραπεζικηv έrτιταγηv εlς 
τήv διεύθυvσιv: «Κωστήv Μελισσαρό
πουλοv, Xap. Τρικούπη 26, α· όροφος 

Κωδ. 106 79, 'Αθήνας». Άποσταλαi 
μέ τραπεζικός έvτολάς μάς δυσκο
λεύουν. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέvτα στούς κατωτέ

ρω συvδρομητάς μας, έπεστράφησαv 

άπό τό Ταχυδρομείον μέ την σημείω

οιv: «μετώκησε» ή «άγνωστος». Παρα

καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν vά 

τούς εlδοrτοιήσουv ή vά μάς δώσουν 

τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Δημ. Άvαγvωστάκος, 'Αθήναι 

Γ. Κωτσάλος, Π. Φάληρο 

Φωτ. Μάλλιαρης, 'Αθήναι 

Στ. Μαυροειδής, 'Αθήναι 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Νικ. Άθαvασόrτουλος. Πάτραι 

Άπ. Ζόμπαλος, Βόλος 

Άvτ. Ζιούρας, Βόλος 
Δημ. Καλφόπουλος, Βόλος 

Δημ. Κοπής, Θεσ/κη 
Κωv. Κοvτογιαvvίδης, Θεσ/κη 

Βασ. Κοvτορίζος, Βόλος 

Άβρ. Όβαδίας, Βόλος 

Έμ. Παπαγεωργίου. Θεσ/κη 

Βασ. Σανιδάς, Βόλος 

Χρ. Ίωαvviδης, Λεμεσός 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Δημ. Βότσης, 'Αθήναι 

Κωv. Δρακίδης, Ρόδος 

Άργ. Σκαραμαγκάς, 'Αθήναι 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Έφη Αlλιαvού: Θάλασσα Κυθήρων 
(Ποίηση). Άθήvσ 19Β3. 

Νίτσα Φριλίγκου: Στην άκρη τού νερού 
(Ποίηση). 'Αθήνα 1983. 

Κατερίνα Μαvιταρά-Πετράκου: Τό τε

λευταίο όχυρό (Ποίηση). Πειραιάς 

1984. 

Κώστας Παπαrτάvου: Γυρεύοντας τό 

τέλος (Μυθιστόρημα). 'Αθήνα 

1984. 

Ζάχος Σαμολσδάς: Σικελιανός, Δελφική 
Ιδέα καi κοινωνικό πρόβλημα. 

Θεσ/κη 1984. 

Μαριέπα Λομrτιάvκο: Μέ όλόφωτα νή

ματα (Ποίηση). 'Αθήνα 1984. 
Κούλης Κάσης: 'Επουράνιο (Ποίηση). 

Μάρτιος 1984. 
'Ιφιγένεια Διδασκάλου: Μιά γνωριμία 

μέ τόv ποιητή Τάκη Γκοσιόπουλο 
(Στέφανο Χρυσό). Θεσ/κη 1984. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Σταθμοί. Διευθ. Γ.Μ. Πολιτάρχης 

(Άπρ.-Ίούv. 1983) 

'Ηπειρωτική 'Εστία. Διευθ. Δ. Κόκκινος 

(Νοεμ.-Δεκ.) 

Ροταριανός Παλμός ΌμίλοιJ Χανίων 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ>> 

της Θεοοοφικης Έτοιρίας 

έν 'Ελλάδι 

Χαρ. Τρικούπη 26-Άθηναι 106 79 

'Εκδότης Διευθυντής: 

Κωστης Ν. Μελισααρόπουλος 

Πλατ. Έθνικης Τραπέζης 3, Φιλο

θέη 152 37 

Τιμή τεύχους Δρχ. 80 

Μάϊος-Ίούνιος 1984 

Τριφυλιακή 'Εστία. Διευθ. Διον. Πιπα

ρός (Γεν.-Φλεβ.) 

Πνευματική Κύπρος. Έκδ. Κύπρος 

Χρυσάνθης (Γεν.-Φλεβ.) 

'Ελεύθερη Σκέψη. Διευθ. Γ. Κομίνης 

(Δεκ., Ίαν.-Φεβρ., Μάρτ.) 

Προβλήματα. 'Εκδότης π. Γ. Πυρουνά
κης (Ίαν.-Μάρτ.) 

'Ισραηλινά Νέα. Έκδ. Δ. ΝικολαΤδης 
(Φεβρ., Μάρτ.-Άπρ.) 

Χρονικά. Ύπεύθ. Ί ω. Λόβιγγερ 

( Μόρτ.-Άπρ.) 
Σμύρνα Έκδ. Κ. Μαλοβρούβας (Ίαν.

Μάρτ., Άπρ.-Ίούν.) 

Κρίκος. Διευθ. Α. Γιαλλούρος (Μάρτ.

Άπρ.) 

Βορειοελλαδικά. Διευθ. Φώτης Τριάρ

χης (Μάρτ.-Άπρ.) 

Σάτυαμ (Μάρτ.-Άπρ.) 

Σύγχρονη Σκέψη. Διευθ. Γ. Παπαγεωρ

γίου. Άρχισ. Γ. Χαλατσός (Άπρ.) 

'Ανοιχτοί 'Ορίζοντες. Διευθ. Γαβρ. Μα

ραγκός (Μάϊος) 

Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Μάϊος) 

Προσανατολισμοί. Διευθ. Γιάν. Τζαννε

τάκος (Άπρ.-Μάης) 

Νέα Σύνορα. Διευθ. Δ. Βαλασκαντζης 

(Άπρ.-Ίούν.) 

Διάσταση. Διευθ. Γ. Καμπασακάλης

(Μάϊος-Ίούν.) 

Ό Φυσιολάτρης (Μάϊος-Ίούν.) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 

Ζάκυνθος: Ίππ. Καλογερόπουλος 

Ήράκλειον: Λ. Κουντης 

Θεσ/νίκη: Εύ. Ψαρός, Βιβλιοπωλείον 

'Ιπποδρομίου 1 Ο, τηλ. 265.042 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 

Κέρκυρα: Κ. Άγιούς 

Κομοτινή: Ίω. Σαμουρκασίδης 

Λαμία: Κ. Φολίδας 

Λάρισσα: Άρ. Σοφίτης 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Σταύρος Βαφείδης 

Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνlτης 

-Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης

'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος

Λεμεσός: Άνδρος Σωτηρίου, Άντ.

Στυλιανού 

Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλης, Ρένα Στυ

λιανάκη 

Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 

Ίσταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 

Ή διεθνής Πρόεδρος της Θεοσοφικης Έταιρlας Radha Burnier θά �λθη στάς 

'Αθήνας στίς άρχές Σεπτεμβρlου. Θά όμιλήση τή Δευτέρα 3 Σεπτ. στά Γραφεία 

της Θεοσοφικης Έταιρlας έν 'Ελλάδι καl τήν Τρlτη 4 Σεπτ. σέ δημόσια αfθουσα. 



Βιβλία Krishnamurti 

ΣτιΊ πόδια του Διδασκάλου (fκδ. 1966) 

Έκλογαι άπό τόν Κρισναμουρτι (Κ. Μελισσαροπούλου) 

Ό Κρισναμουρτι γιιΊ τόν Διαλογισμό (Κ. Μελισσαροπούλου) 

Έκπαfδευσι και σημασία ζωής 

Έλευθερfα, ή άρχή και τό τέλος 

Στοχασμοι πάνω στη ζωή (Α' σειρά) 

Στοχασμοι πάνω στη ζωή (Β' σειρά) 

Στοχασμοι πάνω στη ζωή (Γ' σειρά) 

Όμιλfες στην Εύρώπη 

Στη σιγή του Νού 

Ή άναγκαιότητα της άλλαγης 

Τό πέταγμα τού άετού 

ΤιΊ πρώτα βήματα της μάθησης 

1953 

1954 

1956 

1958 

1960 

1967 

1970 

1970 

1971 

1975 

100 

200 

100 

250 

450 

500 

500 

500 

400 

300 

300 

300 

450 

�---------------------------------

''Εγγράψετε νέους συνδρομητiις 

Συνδρομή 1984 δρχ. 500 tξωτερικοϋ S 12 
άεροπορικώς S 20 

«Έπ ιλογαi)) ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετrας 1956-1957-1958 

Β' Τ ριετrας 1959-1960-1961 

Γ' Τετραετrας 1962-1965 

έκάστη δεμένη πρός δρχ. 400 

Δ' Πενταετrας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 
ΑΙ συνδρομαi t\ άvτlτιμοv βιβλlωv νό άποστtλλωvται μt ταχυδρομικηv fj 

τραπεζικηv tπιταyηv -δχι μt tντολην- tπ' όνόματι Κωστή Μελισσαροπούλου 

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

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Βασικές πληροφορίες περι Τεκτονισμού 

καJ τό «περιβό,Ι.ι» τού Άντιτεκτονισμού στό βιβλίο. 

οι ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ. 200 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

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

Τηλ. 9217513-9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 

Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ή Μετενσάρκωση 145 

Αlμιλία Ίβου: Άvθεστηριών 160 

Λούλα Κωvσταvτιvfδου: Χρησμός 161 

'Αθάνατα 'Ομηρικά Έπη 162 

'Αντιγόνη Γαλανάκη-Βουρλέκη: Μνήμη 174 

Σαράντος Παυλέας: Προσέχαμε vά μη φοβώμαστε τό θάνατο 175 

Εύάγγελος Σταμάτης: Ή άκουστικη τοϋ άρχαfου 'Ελληνικού 

Θεάτρου 176 

Θάνος Μεσσήνης: Ή σύγχρονη τεχνολογικη έποχή 181 

Παν. Άναγvώστου: Τό θερινό 'Ηλιοστάσιο 190 

Τάσος Σάvτας: Άνοιξη 1984 192 

Παν. Βλαχόπουλος: Τό τραγούδι τού 'Ήλιου 193 

Κώστας Στεφανόπουλος: Γαλήνη 194 

Έρμ. Σαμπετάϊ: Τό μήνυμα τού 'Ασόκα 195 

'Από τά Πρακτικά τού 'Υπάτου Συμβουλίου 199 

Νίκος Τέντας: Τά Νέα Βιβλία 209 

Στά προσεχή τεύχη 

'Αθάνατα 'Ομηρικά 'Έπη 

Άντα Μπρούμη: Τό πνεύμα της άρχαfας 'Ελληνικής Τέχνης 
Λένα Άναστuσιόδοu: Ή φuσιολατρεfα καl ή χαρά στήν άρχαfα 'Ελλάδα 
Νικ. Παλαιολογόποuλος: Μορφαί 'Ελευθερίας 
Ό Ταγκόρ καl ή πνευματική άγωγή 
Γιώργης Τζωρτζάκης: Ή ύποτέλεια της Φύσης στόν άνθρωπομορφισμό
Θωμάς Κιοuστελίδης: ΤΙ εΤναι καλό καl τl εΤναι κακό 

Νικ. Τέντας: Πυθαγορικό Χρυσά Έπη 
Γ. Σιέπος: Ύακίνθια Μυστήρια 
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