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ΝΙΚ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ)

Μορφαί ,Ελευθερίας 

'Ομιλία του είς Τεκτοvικήv Στοάv ( 1954) 

Τό θέμα περί τού όποίου θά όμιλήσω εΤναι �ν των σπουδαιο

τέρων καί σχετίζεται μέ τό πολυθρύλλητον ζήτημα της έλευθερίας

της βουλήσεως, περί 06 ώμίλησα κατά τό παρελθόν έτος, ταχθείς

μέ τήν γνώμη ή όποία ύποστηρίζει τήν αύτονομίαν της βουλή

σεως. 
Ό άνθρωπος, όπό τά πρώτα έτι βήματα της έγκόσμιας πο

ρείας του, ήσθάνθη τήν έπιτακτικήν όνάγκην νά σπάσΙJ τήν βιολο

γικήν του μονολιθικότητα καί νά θέσr:� τό όπλοϊκόν του �ως τώρα

είναι, ύπό τό φως της συνειδήσεως, ή όποία όνεδύετο όπό τά

σκότη τού ύποσυνειδήτου. 
Ή τομή αύτή, ή όποία συντελείται έκτοτε καί θά συντελείται

είς αίώνα τόν απαντα μέ τήν Ιδίαν πάντα βιαιότητα εlς έκάστην

έποχήν, όλλά καί εlς �καστον άτομον κεχωρισμένως, σημαίνει τό

τέρμα μιας χωρίς έπίγνωσιν εlρήνης καί τήν όπαρχήν ένός σκλη

ρού όγώνος διά τήν λύσιν των προβλημάτων, τά όποία έθετε μέ

τόσην όξύτητα ή νέα πραγματικότης.

Καταθέτων πλέον διά παντός ό άνθρωπος εlς τόν βωμόν των
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νέων του έπιδιώξεων τήν παιδικήν του μακαριότητα καί παρ' δλον 
τόν ϊλιγγον τόν όποίον τού προύξένει τό χάος τών νέων άπαιτή
σεων, ήσθάνθη έν τοσούτω μοίραν του τόν άγώνα τούτον καί τόν 
έταύτισε μέ τήν έπιβίωσίν του. 

Πολλά καί δύσκολα είναι τά προβλήματα πού έχει ν' άντιμετω
πίσr;� καί άκριβό τό τίμημα μέ τό όποίον θά έξαγοράσr;� τήν εϊσο
δόν του είς τήν γην της έπαγγελίας, είς τόν άγνωστον δηλαδή καί 
πολυσύνθετον κόσμον τού συνειδέναι. 'Αντιλαμβάνεται έν τοσού
τω πολύ ταχέως δτι δι' αύτόν δέν ύπάρχει άλλη όδός καί δτι ό 
άγών αύτός, ό όποίος θά τού στοιχίσr;� πράγματι τόσους πόνους 
καί δάκρυα, θά τόν φέρr;� τέλος όχι βεβαίως είς τήν παιδικήν του 
άμεριμνησίαν καί γαλήνην, άλλά είς τήν άπείρως περισσότερον γό
νιμον πνευματικήν του λύτρωσιν. 

Ποικίλοι είναι ol τρόποι, άλλά καί τά έφόδια μέ τά όποία ό άν
θρωπος -χαλαστής δμα καί πλάστης- έρχεται νά σπάσr;� τά εϊδω
λα της άρρυθμίας καί νά κτίσr;� τό νέον του οικοδόμημα έπάνω είς 
τήν τέφραν τήν όποίαν άφηκεν ή μέχρι τούδε άμοιρος ζωή του. 

'Επιστήμη-τέχνη-θρησκεία είναι ol σταθμοί άπό τούς όποίους 
διέρχεται τό άνθρώπινον πνεύμα καί τούς όποίους γονιμοποιεί 
ταυτοχρόνως μέ τάς ισαρίθμους τάσεις του, τόν λόγον, τήν φαντα
σίαν καί τό συναίσθημα. 

Είς τό σημείον τούτο άξίζει νά σημειωθrj, δτι μέσα είς τήν 
Ιστορίαν τού πολιτισμού δέν ύπηρξε πάντα μέλημα, άλλά καί κα
τόρθωμα μιός έποχης, ή Ισορροπία τών ποικίλων αύτών τάσεων 
καί έπιδιώξεων. Μοναδικόν ϊσως παράδειγμα θά παραμείνr;� πάντο
τε ό 5ος π.Χ. αιών. Πρίν, άλλά καί μεταγενεστέρως άπ' αύτόν, ή 
πλάστιξ έγερνε μέ άπότομην μάλιστα κλίσιν πρός τήν μίαν κατεύ
θυνσιν, έκμηδενίζουσα πάσας τάς όλλας καί ό άνθρωπος ψκοδόμη
σεν όλόκληρον τήν ζωήν του εις τήν άπολυταρχίαν μιός κυρίως δυνά
μεως: ι'j τού λόγου η τού συναισθήματος. Έπί παραδείγματι ό με
σαίων περιεφρόνησε πάσαν όλλην άξίαν της ζωής ή όποία δέν ητο 
έξυπηρετική της βασιλευούσης Θρησκείας, ό 18ος αίών βραδύτε
ρον, ό αιών της ξηρός έπιστημονολογίας, έτοποθέτησεν όλόκλη
ρον τήν άνθρωπίνην προσωπικότητα ύπό τό βάρος της πάντα 
έλεγχούσης μονομερώς διανοίας. 'Ημείς δέν καταδικάζομεν καμ
μίαν έποχήν, δσον μονομερής καί άν ύπηρξεν εις τήν έκλογήν της, 
διότι πιστεύομεν δτι έκάστη τούτων δικαιώνεται είς τήν προσπά
θειάν της καί μόνον νά ύπερπηδήσr;� τά δρια τού βιολογικού μονο
κεντρισμού, άδιαφόρως πού τοποθετεί τό ίδανικόν της. Καταδικά
ζομεν μόνον τά έγκλήματα, τά όποία έγένοντο πρός έπικράτησιν 
τών Ιδεών τούτων. 
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Εlς τό σύντομον αύτό σχεδιάγραμμα δεν θά έπιδιώξωμεν νά 
δώσωμεν μίαν έξαντλητικήν όνάλυσιν τοϋ περιεχομένου καί των 
σκοπών των μεγάλων αύτων έπαναστάσεων τοϋ όνθρωπίνου 
πνεύματος, όλλά θά περιορισθωμεν ύπό τό φως, τό όποίον μάς δί
δει ή εlς πρώτον βαθμόν τεκτονική μύησις, εlς τήν έκθεσιν δηλ. 
ώρισμένων γενικών όρχων. 

Καί πρώτον: Τί είναι έπιστήμη; 
Δέν θά έδυσκολευόμην νά δώσω άμέσως τήν έξης κατηγορη

ματικήν άπάντησιν: «'Επιστήμη εΤναι μία μορφή έλευθερίας». 'Αλ
λά ελευθερίας άπό ποία δεσμά; Καί πάλιν θά εϊμεθα κατηγορημα
τικοί: «Άπό τά δεσμά των αlσθήσεων». 

Σύμφωνα μέ μίαν λαϊκήν όντίληψιv περί έπιστήμης, επιστήμη 
εiναι ή γνώσις τήν όποίαν μάς φέρει αύτή ή ϊδια ή αϊσθησις μέ τά 
όπλά της επινοήματα. Έν τοσούτψ, πολύ σύντομα έ.γένετο φανε
ρόν δτι ή επιστήμη, άπό τά πρώτα της μάλιστα βήματα, ύπερπηδά 
τόν φθαρτόν κύκλον, μέσα εlς τόν όποίον τήν περιορίζουν τά αι
σθητήρια, διά νά μεταβ� εlς «όλλο γένος» εlς τήν περιοχήν της 
καθαράς θεωρίας, δπως θά έλεγεν ό Πλάτων. Μόνον μέ τόν κα
θαρόν voϋv καί μέ τούς νόμους πού τόν διέπουν δυνάμεθα νά 
συλλάβωμεν τό φαινόμενον της ζωης εlς τήν πληρότητά του καί 
νά δώσωμεν άπάντησιν εlς τά προβλήματα πού μέ τόσην άδυσώ
πητον σκληρότητα τίθενται ένώπιόν μας. 

Μέ τήν αϊσθησιν έχομεν μίαν έλλειπη, μίαν τεμαχισμένην άν
τίληψιv περί τοϋ κόσμου. Αύτό πού φαίνεται, ποτέ αύτό πού είναι. 
Άπ' εναντίας, μέ τήν νόησιν ή γνώσις μας είναι καθολική, άντικει
μενική. · Η επιστήμη μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου άποκτά μίαν τε
ραστίαν έκτασιν, τεμαχίζεται εlς πολλούς κλάδους καί ούτοι πάλιν 
εlς πολλάς μικροτάτας όμάδας καί διακλαδώσεις. 'Εγγίζει δηλαδή 
δλας τάς σφαίρας τοϋ έπιστητοϋ, ώστε πρός στιγμήν θά έλεγε κα
νείς δτι χάνει τήν ένότητά της. Πολύ -εύκόλως δμως έκφεύγομεν 
τήν δυσκολίαν ταύτην άν ζητήσωμεν εlς τήν ένότητα τοϋ άνθρω
πίνου πνεύματος τήν εγγύησιν διά τήν ένότητα της γνώσεως, δ
πως άκριβως ή ϋπαρξις ένός ύπερτάτου Νοϋ-Δημιουργοϋ έγγυάται 
συγχρόνως διά τήν ένότητα τοϋ Σύμπαντος. 

Έν τοσούτω, τό άνθρώπινον πνεύμα άποκτά τήν ένότητά του 
καί μέ �να άλλον τρόπον, δταν εlς μίαν ύστάτην προσπάθειαν μέ 
τήν έπιστήμην των επιστημών, δηλαδή τήν φιλοσοφίαν, άναδιπλώ
νεται είς τόν έαυτόν του καί έρχεται νά έρευνήσι:� καί νά αlτιολο
γήσι:� δ,τι άκριβως ή επιστήμη θεωρεί ώς όπλην προϋπόθεσιν διά 
τόν έαυτόν της. 

Πολυδύναμος δμως καί πολυσύνθετος ών ό άνθρωπος, δέν 
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όρκείται είς τούς καρπούς πού μέ τόσην γενναιοδωρίαν τού προ
σφέρει ή γνώσις, όλλά θέτει διαρκώς νέους σκοπούς καί έπιδιώ
ξεις καί, φωτίζων πότε τό ένα μέρος καί πότε τό άλλο τής ψυχής 
του καί δίνων έκάστοτε τό προβάδισμα πότε εlς τήν μίαν τόσιν καί 
πότε είς τήν άλλην, δημιουργεί διαδοχικά τάς ύπολοίπους δύο με
γάλος μορφάς τήςέλευθερίας του: τήν Τέχνην καί τήν Θρησκείαν. 

Πρίν δμως προβώμεν είς τήν έξέτασιν τού άνθρωπίνου πνεύ
ματος άπό τής πλευράς τής ποιητικής του ένεργείας, δηλαδή τής 
τέχνης, άς ρίψωμεν έν φευγαλέον όμμα εlς μίαν άλλην τεραστίαν 
δύναμιν τού άνθρώπου πού κατ· έξοχήv μέ τόν τιτανισμόν της με
ταρσιώνει τόν άνθρωπον είς άνεπανάληπτην ήθικήν όντότητα, εlς 
τήν πράξιν, μέ τήν όποίαν έρχεται ό άνθρωπος άντιμέτωπος -καί 
αύτό άκριβώς άποτελεί τήν Ιδιορρυθμίαν καί τήν τραγικότητα τής 
πάλης του- μέ τόν ϊδιον τόν έαυτό του. 

Πλειστάκις ό άνθρωπος καί εfς τήν έπιστήμην έρχεται εlς έπα
φήν μέ ένα άλλον άνθρωπον, άλλ' έκεί ή σχέσις είναι τομή διαφο
ρετική. Έδώ ό άνθρωπος δέν μάς ένδιαφέρει ώς ϋλη διά τήν 
ερευνά μας, οϋτε ή βιολογική του η ή ψυχοφυσική του άκόμη κα
τασκευή, δέν είναι ή στατική άπομόνωσις μιάς Ιδιότητος, ένός φαι
νομένου η έστω μιάς πνευματικής έκδηλώσεως, άλλά μάς ένδια
φέρει ό άνθρωπος ώς ήθική ποιότης, οϋτως εlπείν ώς σκέτο έγώ. 

Λοιπόν, ό άνθρωπος δέν είναι μόνον κέντρον γνωστικόν, άλλά 
καί πρακτικόν. Άπ' αύτήν άκριβώς τήν θεώρησιν τής ύπάρξεώς 
του ώς ήθικής μονάδος άπορρέει ή πολυδύναμος έννοια τού 
χρέους καί της εύθύνης. Τί είναι χρέος; Είναι ή δύναμις έκείνη ή 
όποία προστάζει τόν άνθρωπον τί πρέπει νά πράξΙJ εlς έκάστην 
στιγμήν τής ζωής του καί ή όποία, θέτουσα διαρκώς νέους σκο
πούς, δεσμεύει έκάστοτε τόν άνθρωπον εlς τήν πραγμάτωσιν των 
σκοπών αύτών. 

Μέ τόν δρον δέ εύθύνη έννοούμεν τήν ύποχρέωσιν τήν 
όποίαν έχει ό άνθρωπος νά μείνο πιστός εlς τό χρέος του, δηλαδή 
νά ρυθμίζΙJ κατά τοιούτον τρόπον τήν συμπεριφοράν του άπέναντι 
των συνανθρώπων του, ώστε όχι μόνον νά μή γίνεται πρόξενος 
κακών, άλλά, τούναντίον, νά συντελ6 καί αύτός τό κατά δύναμιν 
καί άνάλογα μέ τά έφόδια πού διαθέτει, εlς τήν προαγωγήν καί 
βελτίωσιν καί τού Ιδίου τού άτόμου, άλλά καί όλοκλήρου τής άν
θρωπότητος. 

Είς τόv Ντοστογιέφσκη ή έννοια αύτή άποκτά μίαν άπίθανη 
καθολικότητα καί εlς έν σημείον τού έργου του «'Αδελφοί Καρα
μάζωφ» ό μέγας οδτος άνατόμος τής ψυχής τού άνθρώπου έμφα
νίζει τόν ηρωά του λέγοντα: « ... άν ό κόσμος ήσθάνετο μέσα του 
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αυτη τήν κα6ολική εύθύνη, θά ητο διαφορετική ή συμπεριφορά 
του όπέναντι τών άλλων όνθρώπων». 

Αύτήν τήν εύθύνην έχει ύπ' δψιν του καί ό τεκτονισμός δταν 
δέν όρκείται εlς τό γνωστόν παράγγελμα της ήθικης «δ σύ μισείς 
έτέρω μοί ποιήσης», όλλά προσθέτει καί ούτος rδιος παράγγελμα 
«Πραπε εlς τούς άλλους παν δ,τι καλόν έπιθυμείς καί ούτοι νά 
πράπουν είς σέ». 

Τώρα θά ήδύνατό τις νά έρωτήση: Ποία εΤναι ή πηγή, όλλά 
καί τό δικαίωμα της πατρικης αύτης έπιβολης τού χρέους εlς τήν 
ζωήν τού ανθρώπου; 'Επί πλέον δέ: Πώς θά ήδυνάμεθα νά συμβι
βάσωμεν λογικώς τόν δικτατορισμόν τού χρέους πρός τήν πο
λυθρύλητην έκείνην έννοιαν της έλευθερίας; 

Έν πρώτοις πηγή τού χρέους εΤναι αύτός ούτος ό άνθρωπος ή 
μάλλον τό πνεύμα τού όνθρώπου, ό λογικός του πυρήν. Τώρα θά 
έδογματίζομεν έάν ήθέλομεν προσπαθήσι:� νά εϋρωμεν τήν πηγήν 
τού όνθρωπίνου πνεύματος. οι ύλισταί τήν εύρίσκουν εlς τήν ποι
κιλοτροπίαν η όκόμη, έάν θέλωμεv, εlς μίαν όπλην Ιδιοτροπίον της 
ϋλης. οι θεολόγοι δμως καί οι φιλόσοφοι τού μεσαίωνας, μαζύ 
μέ τόν Πλωτίνον, εύρίσκουv ταύτην εlς τήν σκέψιν τού ύπερτάτου 
όντος η όκόμη εlς τήν θείον βούλησιν. 

Παρακάμπτοντες έν τοσούτψ τό ζήτημα τούτο καί εlσερχόμε
νοι είς τό �τερον θέμα, τό της έλευθερίας τού όνθρώπου, θά ήθέ
λωμεν νά τονίσωμεν δτι, έάν τό χρέος εΤναι κάτι τό όποίον έξέρχε
ται όπό τήν ψυχήν τού όνθρώπου, τότε όσφαλώς ό άνθρωπος δέν 
χάνει τήν έλευθερίαν του, όκολουθεί �να νόμον τόν όποίον ό ίδιος 
έθεσε, καί δτι ή όπάντησις εlς τό τεθέν πρόβλημα έξαρταται τελι
κώς όπό τό πώς όντιλαμβάνεταί τις τήν έννοιαν της έλευθερίας. 

Ό Τεκτονισμός, δπως καί ήμείς πιστεύομεν όπολύτως, θεωρεί 
ταύτην ώς όποδέσμευσιν τού όνθρώπου όπό τά πάθη της ψυχης 
καί τού έγωϊσμού του καί έπομένως ε_ύρίσκομεν εlς αύτήν τήν 
ύποταγήν τού χρέους τήν δικαίωσιν τού όνθρώπου καί όχι εlς τήν 
άναρχίαν τών έκάστοτε συναισθηματικών προτιμήσεων. Διά τούτο 
δέ συνερχόμεθα ένταύθα, ϊνα χαλιναγωγήσωμεν τά πάθη μας και 
καθιστάμενοι έλεύθεροι αύτών, έπιτελέσωμεν έργα όρετης. 

Ή αύτονομία αϋτη τού όνθρωπίνου πνεύματος, μέ τόν αύτα
ναγκασμόν πού όσκεί εlς τήν βούλησιν, χαρίζει εlς τόν όνθρωπον 
μίαν έλευθερίαν πολύ περισσότερον γόνιμον όπό παν όλλο εΤδος 
έτερονόμου δεσποτείας, πού φέρει τήν έπίφασιν μιας δηθεν έλευ
θερίας. 

Καί μέ τήν τέχνην, δπως καί μέ τάς όλλας μορφάς της έλευθε
ρίας τού όνθρώπου, τήν έπιστήμην καί τήν πραξιν, έχομεν μίαν με-
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τάπλασιν της άντικειμενικης πραγματικότητος, άλλά εlς φορέα 
άξίας αίσθητικης. 

Δέν είναι τό καλλιτέχνημα, δπως θά έπίστευέ τις εlς μίαν έπι
φανειακήν έξέτασιν, έΞνα έντύπωμα της πραγματικότητος εlς ποικί
λους τρόπους, άπεναντίας είναι μία άμεσος προβολή τού κόσμου 
της ψυχής. Είναι μία σύνθεσις, μία άφαίρεσις τών έξωτερικών 
άπεικασμάτων είς μορφάς τελείως φανταστικός. 'Όχι βεβαίως δτι ή 
τέχνη δέν λαμβάνει ύπ' δψιν τήν πραγματικότητα, άλλά, δπως καί 
είς τόν έπιστήμονα, αϋτη τού εΤναι χρήσιμος ώς μία άπλη άφορμή 
διά νά τήν μεταμορφώσΙJ καί νά τήν έναρμονίσΙJ πρός τά άξιώματα 
τού συνειδέναι του, μέ τήν διαφοράν δτι έδώ δέν έχομεν τοποθέ
τησιν της πραγματικότητος κάτω άπό σχέσεις αlτιατάς, δπως εlς 
τήν έπιστήμην, οϋτε προβολήν σκοπών, δπως εlς τήν ήθικήν, άλλ' 
άξιολόγησιν τών άντικειμένων άπό της σκοπιάς τού κάλλους. Εiναι 
λοιπόν καί ή τέχνη, δπως λέγει ό Κάντ, έΞνας θρίαμβος της πνευμα
τικής έλευθερίας. 

Μέχρι της στιγμής αύτης έτονίσαμεν δτι ή τέχνη εΤναι μία 
πνευματική προσφορά μέ τήν μορφήν τού κάλλους, άλλά ποίος εΤ
ναι ό σκοπός δν έπιδιώκει καί ποία ή ώφέλειά της; 

Πολλοί θεωρίαι διετυπώθησαν άπό τήν άρχαίαν έποχήν μέχρι 
σήμερον έπί τού ζητήματος τούτου. Μερικοί αlσθητικοί εiδον τήν 
τέχνην ώς έΞν περίσσευμα ζωτικής δυνάμεως, τό όποίον δέν ήδυ
νήθη ό άνθρωπος νά χρησιμοποιήσr:� εlς τήν πρακτικήν του ζωήν. 
'Άλλοι πάλιν, ol φροϋδικοί, διέκριναν εlς αύτήν τήν έλευθέραν 
άνάπτυξιν τών τάσεων έκείνων καί τών έπιθυμιών, al όποίαι, λόγω 
τών Ιδιαιτέρων συνθηκών της ζωής, μένουν θαμμένοι εlς τό ύπο
συνείδητον, καί τήν παρωμοίωσαν μέ , ό όνειρον, όλλοι μέ τήν 
παιδιάν καί οϋτω καθεξής. Διά τόν Ναλό ή τέχνη εΤναι έΞνα εiδος 
οlκονομίας τών παθών καί της δράσεως, εΤναι δηλαδή ή έκδήλω
σις έκείνων τών ψυχικών ένεργειών, al όποίαι λόγω της χαμηλής 
των τάσεως δέν κατέστη δυνατόν νά έξωτερικευθούν. 

Μέσα εlς δλας αύτάς τάς άντιγνωμίας δεσπόζει ή θεωρία τού 
'Αριστοτέλους περί καθάρσεως. Δέν διεσώθη έργον τού συγγρα
φέως μέ άνάλυσιν τού δρου τούτου, ύπό τών νεωτέρων δμως εlς 
τόν δρον τούτον δίδεται ή έννοια της διά μέσου της τέχνης άνατά
σεως τ�ς ψυχής καί της έξαγνίσεως της συγκινησιακής μας ζωής. 

Δυνατόν ή τέχνη πολλάς φοράς νά τέpΠΙJ, νά ξεκουράζΙJ, άκό
μη δέ καί νά διασκεδάζΙJ, άλλά δέν εΤναι αύτός ό κύριος σκοπός 
της. Πρωτίστως άποβλέπει νά διαπλάσr:� οϋτω τήν ψυχήν, ώστε νά 
τήν καταστήσr:� δεκτικήν ύψηλών τάσεων καί νά τήν έξοικειώσr:� 
είς χαράς άνωτέρας, εlς χαράς εύγενείς. 
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Πιστεύομεν όπολύτως, δτι ή αlσθητική ζωή, καλλιεργούσα τήν 
συναισθηματικήν εύαισθησίαν τού όνθρώπου, συντελεί τά μέγι
στα καί εlς τήv ήθικήν του έξύψωσιν, διά τούτο καί ό Κάντ πολύ 
δικαίως θεωρεί τήν τέχνην μετάβασιν όπό τήν έπιστήμην εlς τήν 
ήθικήν, διότι ή λατρεία τού ώραίου έμπνέει εlς τόν όνθρωπον τήν 
πίστιν πρός τήν δύναμιν καί τήν όξίαν της πνευματικής έλευθερίας 
καί προετοιμάζει τήν ψυχήν διά δυσκόλους όθλους. 

Καί ό Τεκτονισμός Ιδιαιτέραν σημασίαν όπέδωκεν εlς τήν τέ
χνην, μέχρι τού σημείου ώστε νά μή- θεωρη συντελεσθέντα τόν 
Νόμον της Άρετης μόνον διά της Σοφίας καί της 'Ισχύος, όλλ' 
όπήτησεν δπως ό ναός ούτος διακοσμηθ� καί διά τού Κάλλους. 

'Όμως, ό όνθρωπος καί μέ τήν τέχνην, εrτε αϋτη έκδηλούται 
εlς έΞν όρχιτεκτόνημα εϊτε εlς έΞν έργον γλυπτικής ή ζωγραφικής εϊ
τε είς τόν έντεχνον λόγον ύnό τήν μορφήν τού έπους ή της τρα
γωδίας η τού ρητορικού λόγου κλπ, δέν κατώρθωσε νά εϋρη τήν 
λύτρωσιν πού τόσον έπόθησεv ή ψυχή του. Ή υπερτάτη συγκίνη
σις πού ξύπνησε μέσα του έΞνα έργο τέχνης, καθώς έκέντρισε καί 
έχειραγώγησε τήν φαντασίαν του καί έλευθέρωσε τήν όρασίν του 
όπό τήν κοινήν αϊσθησιν, δέν τού έδωσε τήν τελειωτικήν δπως 
έπίστευσε κάθαρσιν. 

Καί ή έnιστήμη καί ή πρδξις καί ή τέχνη, δσον φώς καί όν έρ
ριψαν εlς τήν ψυχήν τού όνθρώπου, τήν έκράτησαν έν τοσούτω 
εlς ώρισμένα αύστηρά δρια, χωρίς νά κατορθώσουν νά όρουν τόν 
διχασμόν, ό όnοίος έδημιουργείτο όναποφεύκτως μεταξύ της ψυ
χrΊς τούτου καί τού όντικειμένου της, καί τούτο διότι, δσον καί όν 
προοδεύσι:� ό όνθρωπος εlς τήν έnιστήμην του ή εlς τήν αlσθητι
κήν του έμβάθυνσιν, ποτέ δέν δύναται νά κλείσr:� ό κύκλος τού 
όγνώστου, καί καμμιά έπιστημονική ή καλλιτεχνική του έπίτευξις 
δέν είναι Ικανή vά θέσι:� τέρμα εlς τάς προσπαθείας του, ώστε νά 
έπιτύχι:� μίαν όπόλυτην ταύτισιν τού έγώ μέ τό όντικείμενον τού 
ένδιαφέροντός του. 'Υποκείμενον καί όντικείμενον παραμένουν 
δύο πράγματα χωριστά, διά τούτο καί ό όνθρωπος αlσθόνεται 
όκατανίκητα μέσα του τήν τάσιν νά ένωθ� μέ τόόπόλυτον, τό "Εν, 
δπως θά έλεγεν ό Πλωτίνος, καί νά έκμηδενίσr:� τό πεπερασμένον 
έγώ του μέσα εlς τήν καθολικήν ψυχήν τού Σύμπαντος. 

Αύτήν όκριβώς τήv τάσιν Ικανοποιεί ή πραγματική θρησκεία. 
Διά τούτο καί πιστεύομεν δτι έΞκαστος όνθρωπος εΤvαι καί θρη
σκευτικός. 'Άπλωμα τού έγώ πέραν όπό τά θνητά του σύνορα καί 
έΞνωσιν μέ τό θείον μόνον ή θρησκεία δύναται νά έπιτύχι:�, όvεξαρ
τήτως τού θετικού της περιεχομένου. 

Εlς δλα τά όλλα δημιουργήματα τού όνθρώπου έχομεν μίαν ό-
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μεσον η έμμεσον προβολήν τού έγώ. Καί μέ τήν έπιστήμην καί μέ 
τήν πράξιν καί μέ την τέχνην ό άνθρωπος καταβάλλει άπεγνωσμέ
νας προσπαθείας διά νά διασώσΙJ τό 'Εγώ του άπό τήν φθοράν 
τού φυσικού του γίγνεσθαι. Μοχθεί διά νά έπιτύχΙJ tv εΤδος έπι
βιώσεως. Τίποτε δμως έδώ εlς τήν γη δέν δύναται ν' άντισταθιj 
είς τόν νόμον της φθοράς. Τίποτε, δσον καί μεγάλον έάν εΤναι δέν 
δύναται νά σταθιj έμπρός εlς τόν χρόνον καί νά τού εfΠΙJ «Σέ ένί
κησα». Πάντα κάτι άλλο θά πάpΙJ τήν θέσιν του πού καί αύτό πά
λιν θά ύπερπηδηθιj μέ τήν σειράν του. Αύτή άκριβώς εΤναι ή μοί
ρα δλων τών θνητών πραγμάτων. 

Ζών λοιπόν και δημιουργών, ό άνθρωπος, tva κόσμον πεπε
ρασμένον, πολύ ταχέως άντιλαμβάνεται πόσον εΤναι καί αύτός πε
περασμένος. Καί παραδόξως, ένώ έταξεν ώς σκοπόν εlς τήν ζωήν 
του τήν άνάδειξιν τού έγώ του μέ τά ποικίλα δημιουργήματά του, 
τώρα προσπαθεί τό άντίθετον, νά σβήσΙJ δηλαδή τήν ϋπαρξίν του 
μέσα είς τό "Εν έκείνο πού ol άνθρωποι ώνόμασαν Θεόν. 

Μέσα είς τό τέλειον καί άπειρον μεγαλείον τού Θεού ό μικρός 
άνθρωπος λησμονεί πρός στιγμήν τήν άτελη καί πεπερασμένην 
του φύσιν. 'Ακόμη καί εlς tva φιλόσοφον κατ' έξοχήν διαλεκτικόν, 
δπως ό Πλάτων, ύπάρχει αύτή ή έσχάτη κίνησις τού άνθρώπου ο
πως ένωθιj μέ τό Πάν, μέ τήν Ιδέαν τού 'Αγαθού. 

'"Αν δμως εlς τόν Πλάτωνα καί γενικώς εlς τούς κλασσικούς ή 
μεταφυσική εiναι τό έσχατον καταφύγιον τού άγωνιζομένου άν
θρώπου, είς τόν Πλωτίνον καί εlς τούς νεωτέρους μυστικιστάς εΤ
ναι καί όφείλει νά εΤναι τό κύριον μέλημα της ζωης τού άνθρώπου. 

Ό μυστικιστής περιφρονεί πάσαν άλλην γήϊνον ένασχόλησιν 
καί θέτει έξ άρχης ώς σκοπόν του τόν μηδενισμόν, τήν άπορρόφη
σιν τού 'Εγώ του άπό τόν τά πάντα δημιουργούντα �λιον, πηγή 
της ζωης καί ψυχή τού παντός. 

Ήμείς παρ· δλον δτι πιστεύομεν άπολύτως εlς τήν ϋπαρξιν τού 
Θεού, διότι, πλήν τών άλλων, δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν πώς 
δύναταί τις ν' άναγνωρίζΙJ δτι τά πάντα έν σοφί9 έδημιουργήθη
σαν καί όρμονία καί τάξις έπικρατεί εlς τό Σύμπαν, συνάμα δέ καί 
νά άμφισβητιj τήν ϋπαρξιν ένός ύπερτάτου Νού, άπό τόν όποίον 
άπέρρευσεν ή σοφία αϋτη, καί παρ' δλον δτι δέν άρνούμεθα τήν 
έπίδρασιν πού άσκεί ή θρησκεία εlς τήν ήθικήν τού άνθρώπου 
διάπλασιν, έν τοσούτω καταδικάζομεν τήν τοιαύτην τών μυστικι
στών τάσιν, ή όποία θά έκινδύνευε νά ρίψΙJ τόν όνθρωπον εlς tva 
μεταφυσικόν όλοκληρωτισμόν, καί πιστεύομεν δτι ή θρησκεία καί 
μέσα εlς τά πλαίσια πού τήν τοποθετούμεν προσφέρει ύψίστας 
ύπηρεσίας εlς τόν όνθρωπον, διότι, έπενεργούσα εlς τήν μείωσιν 
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τοϋ Έγώ του, τόν διδάσκει ταυτοχρόνως νά σέβηται καί νά όγαπό 
τόν πλησίον του καί νά καλλιεργ(ι τό πνεϋμα τοϋ όλτρουϊσμοϋ καί 
της αύτοθυσίας. 

Ή όνθρωπότης δέν εύρίσκεται πλέον εlς τά σκότη, δπως έν 
όρχό της πορείας της. Εύρέθησαν όνθρωποι εlς τόν κόσμον ol 
6ποiοι διήνοιξαν λεωφόρους διά τήν πορείαν ταύτην καί ή διδα
σκαλία των, τό παράδειγμά των καί ή αύτοθυσία των όπετέλεσαν 
τηλαυγεϊς φάρους διά νά φωτίζουν έσαεί τόν κόσμον. "Ας μή δέ 
πλανόμεθα. Ή όνθρωπότης π, ντοτε βαδίζει πρός τά έμπρός. Τί 
καί όν πρός στιγμήν χάνει τόν δρόμον της; Πάλιν έπανευρίσκει αύ
τόν καί μετά μεγαλειτέρας ζέσεως προχωρεί, διδασκομένη καί έκ 
τών iδίων αύτης σφαλμάτων. Παρατηρήσατε αύτήν διά μέσου τών 
αiώνων, καί σάς έρωτώ: Ποϋ είναι ή δουλεία τών παλαιών χρό
νων, ή 6ποία έπροστατεύετο καί όπό τούς νόμους τοϋ Κράτους; 
Ποϋ είναι ή θέσις έκείνη της γυναικός, ή 6ποία κατεβίβαζε ταύτην 
είς τοιοϋτον έπίπεδον, ώστε 6 σύντροφος ο�τος της ζωης μας νά 
θεωρεϊται ώς πράγμα; Ποϋ εΤναι τά φεουδαρχικά συστήματα τοϋ 
Μεσαίωνας; Ποϋ εΤναι τά μοναρχικά πολιτεύματα τοϋ παρελθόν
τος, κατά τά 6ποiα 6 όπόλυτος μονάρχης είχε δικαίωμα ζωης καί 
θανάτου τών ύπηκόων του, χωρίς νά λογοδοτό όπέναντι τινος; 
Ποϋ είναι ή μέχρι πρό τινος καταδυνάστευσις τών έργαζομένων 
καί όπό όπόψεως όμοιβης καί όπό όπόψεως καταπονήσεως; 
Πόντο ταϋτα έξηφανίσθησαν. Τήν δουλείαν διεδέχθη ή Ισοτιμία 
πάντων τών όνθρώπων όνεξαρτήτως φυλής, θρησκείας καί γένους 
καί πόσοι al έξουσίαι όπορρέουν πλέον όχι όπό τή θέλησιν ένός 
όνθρώπου, άλλά όπό τήν θέλησιν τοϋ λαοϋ. Άλλ' έάν ή όνθρωπό
της πάντοτε βαδίζει πρός τά έμπρός, διά μF.σου τών αlώνων, δμως 
τά ότομα καί ol λαοί, ο1 6ποiοι παρεγνώρισαν τήν όποστολήν των 
έν τψ κόσμω τούτψ καί δέν έμερίμνησαν διά νά κατστώσιν έλεύ
θεροι όπό τά πάθη της ψυχής, καί δέν προπαρασκεύασαν τήν 
όμυνάν των κατά τών σκοτεινών δυνάμεων τοϋ κακοϋ, όλλ' έπε
δόθησαν εlς τήν χλιδήν καί τάς ύλικάς όπολαύσεις, κατεστράφη
σαν. Ή όνεύρεσις της όληθείας, τά έργα της τέχνης καί ή όρετή 
δέν δίδονται εlς τόν άνθρωπον κατά θείον χάριν. Κατά θείον χά
ριν δίδεται μόνον ή διάνοια καί ή έν τψ κόσμψ τούτψ ζωή. Τά άλ
λα καί Ιδίως ή όρετή κατακτάται όπό. τόν άνθρωπον καί όπαιτεϊται 
άγών, καί μάλιστα σκληρός, τόσον διά τήν κατάκτησιν δσον καί 
διά τήν διατήρησιν. Καί έν τούτψ έγκειται ή όξία τοϋ όνθρώπου, εl 
δέ άλλως τί θά ητο ο�τος; Θά εΤχε καμμίαν όντότητα όφοϋ δλα θά 
έδίδοντο κατά χάριν καί θά έπραπε τό καλόν διότι δέν θά ήδύνα
το νά πράξQ άλλως; 
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Ό Τεκτονισμός παρέλαβεν άπό τόν κόσμον δ,τι ένώνει τούς 

άνθρώπους καί μεριμνά διά τήν βελτίωσιν έκάστου άτόμου κεχω

ρισμένως καί της άνθρωπότητος έν γένει. Καί χωρίς νά tχr:i στρα

τιάς όπλοφόρων, βασιζόμενος μόνον εlς τάς ήθικάς άρχάς tάς 

όποίας πρεσβεύει καί εlς τήν άρετήν τών όπαδών του, διαρκώς 
έξαπλοCιται, διά νά ελθη έποχή κατά τήν όποίαν ύπό τάς πτέρυγας 
αύτοCι θά εϋρr:� προστασίαν καί όνεσιν όλόκληρος ή οlκουμένη. Άς 
έργασθώμεν λοιπόν καί ήμείς άναπτύσσοντες τήν δραστηριότητά 
μας έν τ(l λαξεύσει του άκατεργάστου λίθου, καί ός προπαρα
σκευάσωμεν τό έδαφος διά μίαν παγκόσμιον Άδελφότητα. 

ΣΑΚΗΣ ΤΕΝΤΑΣ 

�Η 
'Ι , 

ευχη 

Μεγάλωσε στά χρόνια 
δσο θές, παιδί μου. 

Τράνεψε στό σώμα 
δσο θές, παιδί μου. 

Πλάτυνε στό νου 
δσο θές, παιδί μου. 

Προόδευσε στή ζωή 
δσο θές, παιδί μου. 

Αύγάτισε τά πλούτη σου 
δσο θές, παιδί μου. 

Άλλά στήν ψυχή 
μείνε παιδί, παιδί μου! 

του Πατέρα 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

ΕίΌοδος 

ΟΙ περιστάσεις ηταν πολύπλοκες καί μέ μανδύες μός έντυναν 
σιδερένιους μπαίναμε στόν κόσμο μέ τή σκιά μας καί μέ αύfή καί 
μέ τίς κακές προηγούμενες πράξεις μας σκοτεινιάζαμε τήν εϊσοδο· 
δπως δταν �νας έπισκέπτης στέκεται στή θύρα καί της όφαιρεί τό 
φως τό όκέραιο· γιατί σχεδόν εϊμασταν σωματικοί χρεωφειλέτες 
καί περισσότερο τό φως ποθούσαμε δσο τό σκοτεινιάζαμε καί μός 
σκοτείνιαζε κι αύτό· κι δμως κάθε μέρα τό μειώναμε, πολύ τό 
μειώναμε, πολύ τή θύρα του τήν κάναμε στενή, τόσο στενή πού 
νά θεωρουμε δτι αύτό πού νομίζαμε ήταν ζωή, διόλου ζωή δέν ή
ταν. 

Οί φανατικοί 

ΟΙ φανατικοί μας ηταν περισσότερο τυφλοί κι όπό τούς τυ
φλούς θά μπορέσει τάχα ό Κύριος δταν θελήσει νά κάνει τό φω
τισμένο του περίπατο πάλι στόν πλανήτη μας νά φωτίσει τήν καρ
διά τους; Θά αίσθανθουν όραγε τήν όφή της πήλινης λάσπης νά 
τούς γεμίζουν φως όνεξίγνωμο καί καθαρό τά ραμένα τους όπό τή 
μισαλλοδοδοξία μάτια; 

Τό Στιλβωτήριο 

Σά νά σκορπιζόταν ή φωνή μας δπως λέξεις όφημένες σ· ό
δειες έκκλησιές μέσα σέ κρυφές καί φανερές γωνιές πολλασια
σμένες Θαρρείς κι ήταν ή φωνή μας κι αύτή δπως έμείς �να φάν
τασμα φαντασμάτων· δμως όπομακρινόμασταν σ' δλα τά αlχμηρά 
ζητήματα μέ μιά δυναμική παρουσία· κι ός έβγαινε ή νύχτα στολι
σμένη μέ τήν κομψή, τή σιωπηλή της πανσέληνο· κι ός όνέτειλλε 
πειθαρχικός στρατιώτης ό καθημερινός μας �λιος μέσ' όπό τό ό
πειρο του Σύμπαντος Στιλβωτήριο. 
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ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

�Υδροχοϊκή �Εποχή 

Θ' άναδυθούμε, λοιπόν, ώραιότεροι 
μέσα στή νέα έποχή, πού θά διαγράψει 
τήν τροχιά της νέας μας μοίρας. 
Σάν καθαγιασμένοι θά λάμψουμε 
μ' tvav ούρανό άλλον, πιό τρυφερόν 
μές στό βλέμμα μας 
καί μιάν όρμή καινούργια στό αiμα μας. 

Μέσα άπ' τούς ύδρατμούς τού ύδροχοϊκού μας 

βαφτίσματος 
θά ξεπροβάλουμε άνάλαφροι, 

λησμονώντας τούς νύχτιους φόβους 

τά νύχτια όράματα. 
Κι' tvaς μικρός Χριστός νεογέννητος μές 

στήν καρδιά μας 
θά φτερουγίζει μ' έλπίδα στό φώς. 

'Όταν τό ρέμα αύτό κατεβάσει 
δλης της σωρευμένης όμαρτίας τή λάσπη, 

ό 'Υδροχόος θά ρίξει άπό πάνω λυτρωτική 

τή βροχή της συμπόνιας του. 
Θά μός ξεπλύνει άπ' τό άγος. 
Ή γη θά γνωρίσει τό νέο της πρόσωπο, 
μέ κρίνα καινούργια θ' άποκριθη ή κα�διά της, 
μέ τριαντάφυλλα αiθέρια. 

Θά πορευτούμε πάνω σ' αύτήν δυνατοί 

σάν άρχαίοι θεοί, 
ώραιότεροι. 

1984 



1984 

Π. Α. ΜΑΚΡΗΣ 

Τά 
�, 

ορια της ανθρώπινης 
, 

φιας 
Ή όνθρώπινη σοφία πολύ λίγο όξίζει 

καί ίσως-ίσως καί καθόλου ... 
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σο-

Πλάτων στήν «Σωκράτους Άπολογfα» 

Ό Σωκράτης, καθώς έξομολογείται στήν 'Απολογία του, κάπο
τε ξαφνιάστηκε μέ τό χρησμό της Πυθίας ατούς Δελφούς, δτι κα
νένας δέν ηταν σοφώτερός του. Ξαφνιάστηκε γιατί, έχοντας τό 
«γνώθι σ' αύτόν», δέν θεωρούσε τόν έαυτό του καθόλου σοφό. 
'Αντίθετα, τό συμπέρασμά του όπό τήv Ισόβειο όναζήτηση της 
όλήθειας ηταv τό «tv οΤδα δτι ούδέν οΤδα», δηλαδή tva μόνο ξέ
ρω, πώς δέν ξέρω τίποτα. 

Μέ τήν εlλικρινη καί ταπεινή αύτή όναγνώριση, προσπαθών
τας vά έρμηνεύση τό χρησμό τού Θεού, όκούγοντας πόντο τό 
ύπέρτατο πνεύμα, πού σάν φωνή έσωτερική τού ύπαγόρευε τί 
πρέπει νά κάνη, πήγε νά συζητήση μέ τούς διάσημους της έποχης 
του, πού εΤχαν θέσεις καί κύρος, έλπίζοντας πώς ή όνώτερή τους 
γνώση θά τόν βοηθούσε νά ξεδιαλύνη τό νόημα τού χρησμού. 

Μέ έκπληξη δμως εΤδε πώς ol όνθρωποι αύτοί, χωρίς έξαίρε
ση, μιλούσαν όδιάκοπα μέ αύτοπεποίθηση, γιά πράγματα πού δέν 
ξέραν, χωρίς βέβαια vά προσθέτουν τίποτα σέ r.είνο πού ηθελε νά 
μάθη. Κι' δταν τούς τό όπέδειχνε τούς έκανε έχθρούς του. Τότε 
μονάχα έλαμψε μέσα του τό νόημα τού χρησμού. «Λίγο όξίζει ή 
όνθρώπινη σοφία καί σοφώτερος όπ' τούς όνθρώπους εΤναι κείνος 
πού ξέρει δτι δέν ξέρει, ένώ ol πολλοί νομίζουν δτι ξέρουν, χωρίς 
στ' όλήθεια νά ξέρουν. Νά γιατί μέ εΤπε ό χρησμός σοφώτερο, 
γιατί ξέρω δτι δέν ξέρω. Ή σοφία εΤναι μονάχα τού Θεού». 

Πραγματικά, ή όνθρώπινη σοφία εΤναι περιωρισμένη καί τήν 
όποκτδ κανείς δταν φθάση νά τό συνειδητοποιήση. 'Αρχίζει έκεί 
πού όπό παντογνώστες πού νομίζομε τούς έαυτούς μας, όναγνω
ρίζομε δτι δέν τά ξέρομε δλα, καί δτι γιά πολλά πράγματα ύπόρ
χουν σοφώτερες γνώμες καί τελειώνει στήν ψύχραιμη καί όπογοη
τευτική διαπίστωση πώς tva μόνον ξέρομε πώς τίποτα δέν ξέρομε. 

************** 
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Οδύσσεια 

1984 

Ζ41 Ή μέν αρ ως είποϋσ' άπέβη γλαυκώπις Άθήνη 
Οϋλυμπόνδ', δθι φασί θεών �δος άσφαλές αίεί 
έμμεναι· οϋτ' άνέμοισι τινάσσεται οϋτε ποτ· όμβρψ 
δεύεται οϋτε χιών έπιπίλναται, άλλά μάλ' αϊθρη 
πέπταται άνέφελος, λευκή δ' έπιδέδρομεν αϊγλη· 
τψ ένι τέρπονται μάκαρες θεοί ηματα πάντα. 

Ζ102 Οϊη δ' 'Άρτεμις εiσι κατ οϋρεος ίοχέαιρα, 
η κατά Ταϋγετον περιμήκετον η Έρύμανθον, 
τερπομένη κάπροισι καί ώκείr:�ς έλάφοισιν· 
τrj δέ e· δμα Νύμφαι, κοϋραι Διός αiγιόχοιο, 
άγρονόμοι παίζουσι· γέγηθε δέ τε φρένα Λητώ· 
πασάων δ' ύπέρ ηγε κάρη έχει ήδέ μέτωπα, 
ρείά τ' άριγνώτη πέλεται, καλοί δέ τε πάσαι· 
ως ηγ· άμφιπόλοισι μετέτρεπε παρθένος άδμής. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Ίακ. Πολυλάς, "Αργ. 'Εφταλιώτης, Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κα

κριδής, Νικ. Ποριώτης. 

Ίακ. Πολυλδς: 
Αύτά 'πε καί όνεχώρησε ή γλαυκομμάτ' Άθήνη 
στόν 'Όλυμπο, τήν όσειστη τών όθανάτων tδρα· 
δέν τήν τινάζουν όνεμοι, μήτε βροχή τήν δέρνει, 
μήτε χιονιά σιμώνει αύτού, μόν' όπειρη γαλήνη 
άνέφελη καί λευκό φώς όλούθε ειναι χυμένο· 
κεί μέσα ol μάκαρες θεοί τέρπονται στόν αlώνα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Είπε ή 'Αθηνά, ή θεά ή γλαυκόματη, καί φεύγει, νά διαγείρει 
στόν 'Όλυμπο, δπου όμετασάλευτος τών θεών κρατιέτω 6 θρόνος, 
ώς λέv- ο1 μπόρες δέν τόν βρέχουνε, δέν τόν χτυπούν ol όνέμοι, 
δέν τόν πατούν τά χιόνια· όσύγνεφη κεί πάνω βασιλεύει 
γαλήνη ότέλειωτη, κι όλόλευκη φεγγοβολή τόν λούζει. 
'Έτσι oi θεοί ο1 πολυμακάριστοι τόν χαίρουνται όναιώνια. 

Ίακ. Πολυλδς: 
Καί ώς ή τοξεύτρα 'Αρτέμιδα τά δρη κατεβαίνει, 
τές ράχες τού ύψηλότατου Ταϋγέτου η τού Έρυμάνθου, 
κ' εχει ατούς κάπρους ήδονή καί στά γοργά τά 'λάφια· 
καί ol νύμφες ol όγροκάτοικες, τού Δία θυγατέρες 
παίζουν μαζη της, καί ή Λητώ στά στήθη όναγαλλιάζει
καί ή κεφαλή, τό μέτωπον αύτης έξέχ' εlς δλες, 
καί αύτ' είναι καλογνώριστη, όν καί δλες ειν' ώραίες
δμοια στές κόρες ελαμπεν ή όνύμφευτη παρθένα. 

Άργ. · Εφταλιώτης: 
Πώς ή σαϊπεύτρα ή 'Άρτεμη, στίς ράχες ροβολώντας 
τού θεόρατου Ταϋγετου, ή στου Έρύμανθου τά όρη, 
βρίσκει χαρά σ· όγριόχοιρους καί στά γοργά τά λάφια, 
κ' ο1 νύφες τών δεντρότοπων, τού Δία ο1 θυγατέρες, 
μαζί της παίζουν, κ' ή Λητώ τηράει κι όναγαλλιάζει, 
ώς τόσο έκείνη πιό όψηλά κρατάει τήν όψη όπ' δλες, 
πού γλήγορα ξανοίγεις την, όν κι δλες ώριες ειναι· 
έτσι καί τώρα σφάνταζε ή παρθένα μές στίς όλλες. 
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Ζ149 ΓουνοΟμαί σε, όνασσσ θεός νύ τις η βροτός έσσι; 
Εί μέν τις θεός έσσι, τοί ούρανόν εύρύν εχουσιν, 
Άρτέμιδί σε εγωγε, Διός κούpΙJ μεγάλοιο, 
εiδός ΤΕ μέγεθός ΤΕ φυήν τ' όγχιστα έίσκω· 
εί δέ τίς έσσι βροτών, τοί έπί χθονί ναιετάουσιν, 
τρισμάκαρες μέν σοίγε πατήρ καί πότνια μήτηρ, 
τρισμάκαρες δέ κασίγνητοι· μάλα πού σφισι θυμός 
αίέ-ν εύφροσύνΙJσιν ίαίνεται εϊνεκα σείο, 
λευσσόντων τοιόνδε θόλος χορόν είσοίχνεΟσαν. 
Κηνος δ' αύ περί κηρι μακάρτατος έξοχον όλλων, 
ος κέ σ· έέδνοισι βρίσας οΤκόνδ' άγάγηται. 

Ζ187 Ξείν', έπεί οϋτε ΚΟΚ½] οϋτ' όφρονι φωτί εοικας 
Ζεύς δ' αύτός νέμει όλβον 'Ολύμπιος άνθρώποισιν, 
έσθλοίς ήδέ κακοίσιν, οπως έθέλΙJσιν, έκάστψ. 

Ζ232 Ώς δ' οτε τις χρυσόν περιχεύεται άργύρψ ανηρ 
ϊδρις, ον 'Ήφαιστος δέδαεν καί Παλλάς Άθήνη 
τέχνην παντοίην, χαρίεντα δέ έργα τελείει, 
ως όρο T½J κατέχευε χάριν κεφαλrj τε καί ώμοις. 
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Άργ. · Εφταλιώτης: 
Προσπέφτω σου, ω βασίλισσα, θνητή γιά όθάνατη είσαι· 
όν είσαι όπ' τίς όθάνατες πού κατοικούν τά ούράνια, 
παρόμοια μέ τήν 'Άρτεμη, τού μέγα Δία τήν κόρη, 
στήν όψη καί στ' όνάστημα καί στή μορφή σέ κρίνω· 
όν είσαι πάλι άπλή θνητή, του κόσμου κατοικήτρα, 
καλότυχοι, κι ό κύρης σου κ' ή βλογημένη ή μάννα, 
καλότυχα τόδέρφια σου, πού πάντα στήν ψυχή τους 
περίσσιας γίνεσαι όφορμή χορός, καί καμαρώνουν 
τέτοιο βλαστάρι σά θωρούν μές στούς χορούς νά μπαίνη 
Μά όκόμα πιό καλότυχος όπ' bλους εiν' έκεiνος, 
πού βγ(J στά δώρα νικητής, καί ταίρι του σέ πάρr:�. 

Ν. Καζαντζάκης Ί. Κακριδης: 
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Στά γόνατά σου πέφτω, όρχόντισσαl Θεός, θνητός, τί νά σαι; 
Θεός όν είσαι, όπ' bσους τ' όσωστα ψηλά κρατούν ούράνια. 
έγώ πιό όπ' bλους μέ τήν 'Άρτεμη, του τρανού Δία τήν κόρη, 
σέ συνομοιάζω στό παράστημα, στήν έλικιά, στήν όψη. 
Θνητών όν είσαι πάλε γέννημα, πού ζούν στή γής όπάνω 
χαρά στόν κύρη καί στή μάνα σου καί τρεiς φορές χαρά τους, 
καί τρεiς φορές χαρά στ' όδέρφια σου, πού όπ' όφορμή δικιά σου 
βαθιά όναγάλλιαση στά στήθη τους θά νιώθουν κάθε τόσο, 
τέτοιο βλαστάρι σά θωρούν μές στούς χορούς νά μπαίνr:� 
Μά ό πιό καλότυχος -χαρά στονε χίλιες φορές'- πού δώρα 
περίσσια δίνοντας στό σπίτι του γυναίκα θά σέ πάρει. 

Ίακ. Πολυλάς 
'Όχι, άγενής η όνόητος, ω ξέν', έσύ δέν δείχνεις 
τήν εύτυχία των θνητών μοιράζ' ό 'Ολύμπιος Δίας, 
των εύγενών, των όγενών, τού καθενός ώς θέλει. 

Ν. Καζαντζάκης -- Ί. Κακριδης: 
'Από άχαμνή γενιά κι άνέμυαλος δέ μοιάζει να σαι, ξένε 
μά ότός του τ' άγαθά όξεχώριστα μοιράζει στούς άνθρώπους, 
σέ ταπεινούς μαθές καί σέ όρχοντες, ό όλύμπιος Δίας, ώς θέλει. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Καί σάν πού χύνει μάλαμα στό όσήμι όντρας τεχνίτης, 
πού ό 'Ήφαιστος τόν έμαθε κ' ή 'Αθηνά άπό τέχνη, 
καί δίνει χάρη στά έργα του, παρόμοια του περέχα 
τούς ώμους καί τήν κεφαλr1 μέ περισσή μιά χάρη. 
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Η 108 'Όσσον Φαίηκες περί παντων ϊδριες άνδρών 
νηα θοήν ένί πόντψ έλαυνέμεν, ως δέ γυναίκες 
ίστόν τεχνησσαι· πέρι γάρ σφισι δώκεν Άθήνη 
έργα τ· έπίστασθαι περικαλλέα καί φρένας έσθλάς. 

Η 12 7 'Ένθα δέ κοσμηταί πράσιαί παρά νείατον όρχον 
παντοίαι πεφύασιν, έπηετανόν γανόωσαι· 
έν δέ δύω κρηναι ή μέν τ· άνά κηπον απαντα 
σκίδναται, ή δ' έτέρωθεν ύπ' ούλης ούδόν ϊησιν 
πρυς δόμον ύψηλόν, δθεν ύδρεύοντο πολίται. 
Τοϊ όρ' έν Άλκινόοιο θεών έσαν άγλαά δώρα. 

Η 172 Χέρνιβα δ' άμφίπολος προχόψ έπέχευε φέρουσα 
καλιj, χρυσείr:�, ύπέρ άργυρέοιο λέβητας, 

νίψασθαι· παρά δέ ξεστήν έτάνυσσε τ ρ·όπεζαν. 
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Ν. Καζαντζάκης 

ΑΘΑΝΑΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ 

Ί. Κακριδης: 
Πώς χύνει άπά στό άσήμι μάλαμα καλός τεχνίτης, που χει 
άπ' τήν Παλλάδα καί τόν 'Ήφαιστο περίσσιες τέχνες μάθει, 
κι είναι δ,τι φτιάξει μαστορεύοντας δλο όμορφιά καί χάρη 
δμοια κι έκείνη χάρη τού 'χυvε στήv κεφαλή, ατούς ώμους. 

Ίακ. Πολυλος: 
Καί καθώς δλωv τώv άvδρώv ol Φαίακες πρωτειJουv 
καί κυβερνούν στήv θάλασσαν, δμοια καλές τεχvίτρες 
είναι οί γυvαικες στό πανί, δτι ή Άθηvο τές έχει 
έργα διδάξει έξαίρετα καί voύv λαμπρόν χαρίσει. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
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Τί δσο τούς όλλους όvτρες ξεπερνούν ol Φαίακες, στά πελάγη 
vά κυβερνούν τά γρήγορα όρμεvα, παρόμοια πρώτες είναι 
στήv τέχνη τού άργαλειού οί γυναικες τους τίς μοίραvε ή Παλλάtc 
καί άπό δουλειές νά νιώθουν όμορφες καί μυαλωμένες νά ναι. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
'Έχει κι ώριόπλουμες βραγιές στού περβολιού τίς όκρες, 
κάθε λογης, πού όλοχροvίς σφαντάζουνε στό μάπ 
καί βρύσες δυό· σκορπιέται ή μιά μές σ' δλο τό περβόλι, 
κ· ή όλλη κάτω άπ' της ούλης διαβαίνει τό κατώφλι, 
πρός τό παλάτι, κ' έπαιρναν κειθε νερό ol πολιτες. 
Τέτοια ol θεοί χαρίζανε λαμπρά τού Άλκίνου δώρα 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Κει πού τελεύουv πιά τά κλήματα, λογης λογης, μέ τάξη 
βαλμένες ol βραγιές κατάχλωρες όλοχροvίς φουντώνουν. 
Είναι καί βρύσες δυό· ποτίζεται τρογύρα τό περβόλι 
άπό τή μιά, καί τρέχει ή δεύτερη στό σπίτι, όπ' τό κατώφλι 
περνώντας κάτω της αύλόπορτας, νερό vά παίρνει ό κόσμος. 
Τέτοια oi θεοί μαθές έχάρισαν τού Άλκίνου πλούσια δώρα. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Καί μπρίκι γιά τό νίψιμο τού φέρνει τότε ή βάγια, 
ωριο, χρυσό, καί χύνει του στήν όργυρή λεγέvη, 
καί τότες στρώνει άντίκρυ του γυαλιστερό τραπέζι. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 

Μιά παρακόρη τότε τρέχοντας νερό σέ στάμνα φέρνει,

χρυσή, πανώρια, κι όπό κάτω της ΙΞνα όργυρό λεγένι, 

γιά νά πλυθει, καί δίπλα του οπλωσε στραφταλιστό τραπέζι.
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0248 Αίεί δ' ήμίν δαίς τε φίλη κίθαρίς τε χοροί τε 
εΊ'ματά τ' έξημοιβά λοετρά τε θερμά καί εύναί. 
Άλλ' όγε, Φαιήκων βητάρμονες, δσσοι όριστοι, 
παίσατε, ως χ'ό ξείνος ένίσπΙJ οΤσι φίλοισιν, 
οϊκαδε νοστήσας, δσσον περιγιγνόμεθ' όλλων 
ναυτιλίΙJ καί ποσσί καί όρχηστυί καί άοιδθ. 

0313 Άλλ' όψεσθ', Ί'να τώγε καθεύδετον έν φιλότητι, 
είς έμά δέμνια βάντες έγώ δ' όρόων άκάχημαι. 

1984 

Ού μέν σφεας έτ' έολπα μίνυνθά γε κειέμεν οϋτω, 
καί μάλα περ φιλέοντε- τάχ' ούκ έθελήσετον όμφω 
εϋδειν· άλλά σφωε δόλος καί δεσμός έρύξει, 
είς δ κέ μοι μάλα πάντα πατήρ άποδψσιν έεδνα, 
δσσα οί έγγυάλιξα κυνώπιδος εϊνεκα κούρης, 
οϋνεκά οί καλή θυγάτηρ, άτάρ ούκ έχέθυμος. 

0329 Ούκ άρετζι κακά έργα· κιχάνει τοι βραδύς ώκύν, 
ώς καί νύν 'Ήφαιστος έών βραδύς είλεν 'Άρηα, 
ώκύτατόν περ έόντα θεών οϊ 'Όλυμπον έχουσιν, 
χωλός έών, τέχνΙJσι· τό καί μοιχάγρι' όφέλλει. 
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Άργ. · Εφταλιώτης 
Καί μάς όρέσουνε χοροί, κιθάρες, φαγοπότια, 
όπaνωτές ρουχαλλαξιές, ζεστά λουτρά, κλινάρια. 
Καί τώρα έλάτε, ol Φαίακες ol πιό όξιοι χορευτάδες, 
χορέψτε, ό ξένος γιά νά λέ,:� ατούς φίλους καί δικούς του, 
πίσω σάν πά,:�, ώς πόσο έμεϊς τούς όλλους ξεπερνάμε 
στ· όρμένισμα, καί στό χορό, στά πόδια, ατό τραγούδι. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Γλέντια, χοροί, πολλές ρουχαλλαξιές, λουτρά ζεστά, κλινάρια, 
κιθάρες - μέ δλα αύτά χαρούμενοι περνουμε τή ζωή μαςΙ 
Τώρα όπ' τούς Φαίακες ol καλύτεροι γιά έλάτε χορευτάδες 
χορό ν· όνοίξετε, διαγέρνοντας στή γή του ό ξένος πίσω 
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νά λέει ατούς φίλους του, πώς εϊμαστε στό πόδια στό τραγούδι 
καί στό χορό καί στ· όρμενίσματα πολύ πιό πρώτοι όπ' δλους. 

Ίάκ. Πολυλάς: 
'Αλλά θά ίδήτε πώς αύτοί κοιμουνται όγκαλιασμένοι· 
κοιτάζω έγώ καί όδύρομαι πού ή κλίνη μου έπατήθη. 
Παρόμοιο πλάγιασμα, θαρρώ, δέν θά ζητήσουν πλέον, 
μ' δσον καί όν έχουν έρωτα, ούδέ γιά όλίγην ώρα. 
Άλλ' όπ' τά έπίβουλα δεσμό δέν θά λυθουν έκεϊνοι, 
πρίν λάβω όπ' τόν πατέρα της όπίσ' δλα τά δώρα, 
δσά ·χω γιό τήν όσεμνη τήν κόρη παραδώσει. 
Καλ' είναι ή θυγατέρα του, όλλά δέν έχει γνώσι. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Μά γιά κοιτόχτε τους πώς κοίτουνται καί χαίρουνται τόν πόθο 
στήν κλίνη τή δικιά μου! Ή πίκρα μου θεριεύει πού τούς βλέπω. 
'Όμως κι αύτοί δέν τό φαντάζουμαι πιά νά πλαγιόσουν έτσι 
κάν μιά στιγμή, κι ός είναι ή όγάπη τους τρανή· τήν όρεξή τους 
κι ol δύο θά χάσουν! Μά τό βρόχια μου κι ό δόλος μου δεμένους 
θά τούς κρατουν, ώσόπου ό κύρης της τά δώρα μου γυρίσει, 
πού γιά τή σκύλα θυγατέρα του περίσσια του ·χα δώσει· 
γιατί, κι όν είναι ή κόρη του όμορφη, καμιά δέν έχει πίστη! 

Άργ. · Εφταλιώτης: 
Δέν έχει ό δόλος προκοπή, κι ό σιγανός προφταίνει 

τό γλήγορο· δές τόν όργό τόν "Ηφαιστο πώς πιάνει 

τόν 'Άρη πού πιό σερπετός έδώ δέ βρίσκεται όλλος, 

μέ τέχνες καί μέ μαριολιές, καί τώρα θά πλερών,:�. 
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0362 Ή δ' όρο Κύπρον ϊκανε φιλομμειδής 'Αφροδίτη, 
ές Πάφον, ένθα τέ οί τέμενος βωμός τε θυήεις 
ένθα δέ μιν Χάριτες λοϋσαν καί χρΤσαν έλαίψ 
άμβρότψ, σία θεούς έπενήνοθεν αίέν έόντας, 
άμφί δέ εϊματα εσσαν έπήρατα, θαϋμα ίδέσθαι. 

0454 Τόν δ' έπεί οδν δμωαί λοϋσαν καί χρΤσαν έλαίψ, 
άμφί δέ μιν χλαΤναν καλήν βόλον ήδέ χιτώνα, 
εκ ρ· άσαμίνθου βάς άνδρας μέτα οίνοποτηρας 
ηιε- Ναυσικάα δέ θεών όπο κάλλος έχουσα 
στη ρα παρά σταθμόν τέγεος πύκα ποιητοΤο, 
θαύμαζεν δ' Όδυσηα έν όφθαλμοΤσιν όρώσα, 
καί μιν φωνήσασ· έπεα πτερόεντα προσηύδα· 
ΧαΤρε, ξεΤν', ϊνα καί ποτ· έών- έν πατρίδι γαίη 
μνήσr:� έμεϋ, δτι μοι πρώτr:� ζωάγρι· όφέλλεις. 
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Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Καμιά δουλειά κακή δέν πρόκοψε· τόν γρήγορο τόν φτάνει 
ό σιγανός. Γιό iδές τόν "Ηφαιστο, rroύ τσάκωσε τόν 'Άρη, 
κουτσός, άργός, τόν πιό γοργόποδο μές στούς θεούς τού 'Ολύμπου, 
μέ δόλο. Τώρα γιό τό ντρόπιασμα χρωστάει κι άrrανωτίμιΙ 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
κ· ή φιλογέλαστη θεό στης Κύπρος πηε στήν Πάφο, 
πού έχει ναό της καί βωμό μοσκολιβανiσμένο. 
ΟΙ Χάρες τηνέ λούσανε, μέ λάδι rήν άλειψαν 
άθάνατο, πού γιό θεών κορμιά μονάχα τόχουν, 
καί μέ σκουτιά, τήν έντυσαν, rroύ θόμαζες νό βλέrr,:�ς. 

Ν. Καζαντζάκης Ί. Κακριδής: 
Τούτη, ή 'Αφροδίτη ή άχνογελόχαρη, στήν Κύπρο rrέρα έδιόβη, 
στήν Πάφο, Όπου της ειχον τέμενος ΚΙ �να βωμό εί:ωδότο. 
Έκει τήν έλούσαν ol Χάριτες, τήν όλειψαν μέ λάδι 
όθόνατο, μέ αύτό rroύ άλείβουνται κι ol όλλοι θεοί κι άστρόφτουν, 
καί ρούχα πάγκαλα της φόρεσαν, θωρώντας νό θαμόξεις. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Κ' ol κόρες σόν τόν έλουσαν καί λάδι τόν άλειψαν, 
τού φόρεσαν ώριόπλουμη χλαμύδα καί χιτώνα· 
καί βγαίνοντας άπ' τό λουτρό ξεκίναε στούς λεβέντες 
πού πίνανε. κ· ή Ναυσικά μέ κάλλη θεοσταλμένα, 
κοντό στης καλοκάμωτης σκεrrης τό στύλο στόθη, 
καί θόμαζε κατάματα τόν 'Οδυσσέα τηρώντας, 
καί μέ δυό λόγ1α φτερωτά τοU λάλησε καί τοΟ εΤπε: 
Γειό σου, χορό σου, ξένε μου, καί σό βρεθιjς, στή γης σου 
νά μέ θυμάσαι, πού τή ζωή χρωστάς σ' έμένα πρώτη. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Κι άφού τόν λούσαν καί τόν όλειψαν μέ μύρο ol παρακόρες 
καί μέ πανέμορφη τόν έντυσαν χλαμύδα καί χιτώνα, 
άπ' τό λουτρό κινώντας τράβηξε νό πάει στούς κρασοπότες. 
Κι ή Ναυσικά, πού άπ' τούς άθόνατους τήν όμορφιό ειχε δώρο, 
πλόϊ στού άντρωνίτη τού καλόχτιστου τόν παραστάτη έστόθη, 

τόν 'Οδυσσέα νό Ιδούν τό μάτια της καί νό τόν καμαρώσει· 
κι έτσι μιλώντας άνεμόρπαστα τού συντυχαίνει λόγια: 

'Έχε γειό, ξένε Ι Στήν πατρίδα σου σό φτάσεις κάποια μέρα, 
μή μού ξεχνάς: πιό άπ' δλους τή χρωστάς σέ μένα τή ζωή σου 1 
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0463 Τήν δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Όδυσ-. 
σεύς; 

Ναυσικάα, θύγατερ μεγαλήτορος Άλκινόοιο, 
οϋτω νϋν Ζεύς θείη, έρίγδουπος πόσις 'Ήρης, 
οϊκαδέ τ' έλθέμεναι καί νόστιμον ήμαρ ίδέσθαι· 
τ½J κέν τοι καί κεϊθι θε½J ως εύχετοψμην 
αίεί ι'jματα πάντα· σύ γάρ μ' έβιώσαο, κούρη. 

04 79 Πάσι γάρ άνθρώποισιν έπιχθονίοισιν άοιδοί 
τιμης εμμοροί είσι καί αίδοϋς, οϋνεκ· άρα σφέας 
οϊμας Μοϋσ' έδίδαξε, φίλησε δέ φύλον άοιδών. 
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Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Καί γύρισε ό τετράξυπνος Δυσσέας καί της εΤπε: 
'Ω Ναυσικά, τού όντρόψυχου τού Άλκίνου θυγατέρα, 
νά δώσι:� ό Δίας ό βροντηχτής, ό σύγκλινος της 'Ήρας, 
στή γης μου νόρθω, νά χαρώ τού γυρισμού τή μέρα, 
καί τότε όλοχρονίς έγώ σά θεά θά σέ δοξάζω, 
πού άλήθεια έσύ, παρθένα μου, τή ζωή μοϋχεις σωσμένη. 

Ν. Καζαντζάκης Ί. Κακριδης: 
Γυρνώντας τότε ό πολυμήχανος της μίλησε 'Οδυσσέας: 
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Μακάρι, Ναυσικά, τού άντρόκαρδου τού Άλκίνου θυγατέρα, 
νά δώσει ό Δίας, ό κεραυνόχαρος της 'Ήρας όντρας, νά 'ρθω 
στό σπίτι μου, τή μέρα κάποτε νά fδώ τού γυρισμού μου Ι 

"Αν γύριζα, θά σού προσεύχομουν όδιάκοπα κεi πέρα 
σά σέ θεά, τί έσύ μού χάρισες ζωή ξανά, παρθένα' 

Ίακ. Πολυλας: 
Τί σέβας έχουν καί τιμή στr1ν οίκουμένην δλην 
άπ' τούς θνητούς ol όοιδοί, δτι τραγούδια ή Μούσα, 
αύτούς διδάχνει καί όγαπά τών όοιδών τό γένος. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
'Όλοι οί θνητοί στούς τραγουδάρηδ!'.ς τιμή καί σέβας δείχνουν, 
γιατί είναι ή Μούσα πού τούς έμαθε πολλούς σκοπούς, καί πάντα 

γιά τή γενιά τών τραγουδάρηδων μεγάλη όγάπη νιώθει. 
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΠΕΛΑ 

Στ' 
(!, , 

αγιο 
,

σου το 

'Όλες τίς όγάπες μου τίς ένωσα σέ Μία 
στ· δγιο Σου τό Κάλεσμα 
στό θεϊκό Τραπέζι. 
Σάν άνθη 
τίς όπίθωσα στόν όυλο Βωμό Σου 
πού κλείναν μές τά μύρα τους 
τήν ϊδια προσευχή. 

'Όλες ol όγάπες μου 
στόν άνθρωπο, στή φύση, 
στήν όμορφιά, στήν έρευνα, 
στή γνώση καί στήν τέχνη 
σ· ούράνιας σκάλας 
γίνανε τό κάθε σκαλοπάτι 
πού φέρνει τήν ψυχή σιμά 
στή Μία τήν 'Αγάπη. 

'Όλες τίς όγάπες μου τίς �νωσα σέ Μία 
σάν τά έφτά τj χρώματα 
μές στή λευκή όχτίδα. 
Έσύ είσαι τό λευκό τό Φώς 
κι όγάπες μου Έσύ είσαι. 
Τώρα δέν έχω τίποτα, 
δέν είμαι έγώ, ΕΣΥ είσαι. 

1984 

κάλεσμα 
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ΑΝΤΑ ΜΠΡΟΥΜΗ 

Τό πνεύμα της άρχαίας 

·ελληνικής Τέχνης

'Ίσως νά μήν ύπάρχει πιό όν
τιπροσωπευτικό δείγμα της 
στάθμης ένός πολιτισμού, όπό 
τήν Τέχνη πού τόν έκφράζει. 

Ή Τέχνη ειvαι σάν τό λου
λούδι, πού ol ρίζες του βρί
σκονται μέσα στή σκοτεινή γη, 
πού τό τρέφει, καί ή όμορφιά 
του ύψώvεται ώς τόν �λιο πού 
τό φωτίζει. Μέσα στούς χυμούς 
του ύπάρχουν, όφομοιωμένα, 
δλα έκείνα τ6 οτοιχεία πού τό 
δημιούργησαν καί πού, χάρη 
στήν ποικιλία καί τούς συνδυα
σμούς του� κατέληξαν νά τού 
δώσουν τήν μία, Ιδιαίτερη, χα
ρακτηριστική μορφή του. 

'Έτσι καί ή Τέχνη: όντιπρο
σωπεύει τό πνεύμα τού κόθε 
πολιτισμού, γιατί ειναι βγαλμέ
νη όβίαστα μέσα όπό τήν καρ
διά καί τήν Ψυχή τού λαού, σέ 
κάποια στιγμή της Ιστορίας του. 

Ή Τέχνη της όρχαίας 'Ελλά
δας εΤναι τόσον ώραία καί εύ
ληπτη, πού δέν χρειάζονται λό
για για νά τήν καταλάβει καί νά 
τήν χαρεί κανείς. 
'Ένας περίπατος στήν 'Ακρόπο
λη καί τό μουσείο της, θά μάς 
�κανε νά νοιώσουμε πολύ πιό 

6.2.1984 

Όμιλlα στήv Θεοσοφική Έταιρlα 

εϋκολα καί βεβαίως πιό εύχάρι
στα τήν όξία της. 'Αλλά ό σκο
πός μας σήμερα ειναι, στήν σει
ρά των όμιλιών πού κάνομε φέ
τος, νά ξεχωρίσουμε ποιά εΤναι 
τά κύρια χαρακτηριστικά τού

Πνεύματος της όρχαίας έλληνι
κης Τέχνης. 
Στήν όρχή, θά πούμε μερικά 
λόγια γενικά γιά τήν φιλοσοφία 
της Τέχνης, μιά πού έμείς έν
διαφερόμαστε περισσότερο γιά 
τό νόημα της ζωης, παρά γιά τίς 
μορφές πού αύτή παίρνει μέσα 
στή ροή τού χρόνου. 

τr ε1vαι Τέχνη; 
Μιά αύθόρμητη έκδήλωση, t

νας τρόπος �κφρασης, μιά 
έκτόνωσ:η τού έσωτερικού κό
σμου τού όνθρώπου, πού όντι
κατοπτρίζει όκριβώς αύτόν τόν 
κόσμο καλόν� κακόν. 
Ειναι μιά δημιουργική όρμή, 
πού ένώνει τήν φαντασία μέ 
τόν ρεαλισμό, τήν παρατηρητι
κότητα μέ τό όνειρο, τή χαρά 
μέ τόν πόνο. 

Άπό πού προέρχεται αύτή ή 
τάση, 
πού όπ' δλα τό ζωντανό όντα 
τήν �χει μόνο ό άνθρωπος καί 
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άnό τούς άνθρώnους μόνον λί
γοι; 
ΕΤναι άραγε θείο δώρο ή καί 
κάτι άλλο; 
Πολλοί πιστεύουν πώς ή τέχνη 
πηγάζει άnό τό ένστικτο της μι
μήσεως. 
Ό Φρόϋντ ύnοστηρίζει τήν 
θεωρία της «sublimation». Πι
στεύει δηλαδή πώς ή τέχνη εΤ
ναι μία «μεταφορά» της σε
ξοuαλικης όρμης, δταν ή όρμή 
αύτή δέν βρίσκει διέξοδο στήν 
έρωτική σφαίρα, άλλά «ώραιο
nοιείται», έξιδανικεύεται καί έμ
φανίζεται τελικά σάν μιά έντε
χνη έκδήλωση. 
Ξέρομε πώς ύnάρχουν «καλλι
τέχνες» πού έργάζονται έγκε.
φαλικά, έχοντας, τίς περισσότε
ρες φορές, κάποιον συγκεκρι
μένο στόχο: τήν έnιτuχία, τό 
κέρδος, τή μετάδοση ένός μη
νύματος, τήν προπαγάνδα καί 
τή ρεκλάμα άκόμα. 
Σκέπτονται, ζυγίζουν, άnοφασί
ζουν καί nροχωρουν ψύχραιμα 
στήν πραγματοποίηση του σκο
nου τους. 
'Αντίθετα, ύπάρχει ή τέχνη πού 
άναβλίζει άn' τό συναίσθημα, 
αύτή δέ, εΤναι έκείνη πού συγ
κινεί περισσότερο τόν θεατή 
καί Ιδίως τόν άκροατή. 
Ό Μπετόβεν, στή «Missa So
lemnis» του, σημειώνει: «Βγαλ
μένη μέσα άπ' τήν καρδιά, όπα
τείνεται στίς καρδιές». 
'Υπάρχει καί ή τέχνη πού ξεπη
δάει άnό τό ύnοσυνείδητο. 
Στούς τρίτους, προβάλλεται σάν 

κάτι άκατάληnτο, άσχημο, χω
ρίς όρμονία καί νόημα, άκριβώς 
διότι έκφράζει τήν «σκοτεινή, 
καί άσοφη πτυχή της συνείδη
σης» πού λέγεται «ύποσυνείδη
το». 
Στόν ϊδιο τόν καλλιτέχνη δμως, 
μπορεί νά δρό λυτρωτικά, γιατί 
του έnιτρέnει νά έκφράζει 
έλεύθερα, άλλά καί καμουφλα
ρισμένα, μέ τήν γλώσσα του 
συμβόλου, τίς φοβίες, τά συμ
πλέγματα, τίς ένοχές πού τόν 
βασανίζουν καί πού δέν θέλει ή 
δέν μπορεί νά nεί μέ λόγια ... 
Αύτή εΤvαι ή σημερινή τάση της 
τέχνης. "Αν δέν άρέσει σέ μός, 
τούς λογικούς, κατακαθισμέ
νους άνθρώπους, έχει ώστόσο 
μέσα της κάποιο στοιχείο πού 
πρέπει νά μός συγκινεί: συχνά 
είναι μιά κραυγή άπόγνωσης, 
πού βγαίνει άπ' τά βάθη της 

ψυχης του συγχρόνου άνθρώ
nου, έκείνου πού, έχοντας χά
σει τόν προσανατολισμό του, 
χτυπιέτςιι μέσα στό άγχος καί 
τήν άνασφάλεια. Κι' αύτός ό 
άνθρωπος, ό άσχημος καf δυ
σάρεστος, εΤναι κι' αύτός άδελ
φός μας, καί δταν εΤναι εlλικρι
νής, του άξίζει πιό πολύ ή συμ
πόνια καί ή κατανόηση, παρά ή 
κατακραυγή μας. 

Τέλος, ύπάρχει ή Τέχνη πού 
προέρχεται άπό τήν ψυχή του 
άνθρώnου, μέ τή διαίσθηση, 
τήν ένόραση καf τήν έμπνευση. 
01 άρχαίοι 'Έλληνες θεωρουσαν 
σάν προστάτιδες τών Τεχνών 
τίς έννέα Μουσες, κόρες του 
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Θεού Δ ιός καί τής Μνημοσύ
νης. 
Ή τέχνη άλήθε ια έχε ι όμεση 
σχέση μέ τή μνήμη, γ ιατί όπο
τυπώνε ι , δ ια ιωνίζει, θυμίζε ι . 
Μήπως δμως ή γενεαλογία πού 
όναφέραμε συμβολίζε ι καί τό 
δτ ι ή ψυχή θυμάται, στά βάθη 
τού είναι της, τήν όμορφ ιά κά
πο ιου όλλου κόσμου, δπου έζη
σε ϊσως κάποτε, καί αύτή τήν 
όνάμνηση θέλε ι νά ξαναζωντα
νέψει μέ τό έργο τής Τέχνης; 
Ή έμπνευση, τέλος, όφείλετα ι 

σέ μιά έξωτερική έπίδραση, 
πού ξεκ ινάε ι όπό τό έρέθισμα 
τών αlσθήσεων καί φθάνε ι γ ιά 
τούς «θεόπνευστους» καλλ ιτέ
χνες, ώς τήν έπ ικοινωνία μέ 
όνώτερες πνευματ ικές ύποστά
σεις καί τήν έποπτεία όκόμα. 
Ό Φίλ ιππος ό Θεσσαλον ικεύς 
λέε ι γ ιά τό όγαλμα τού Διός 
πού έφτ ιαξε ό Φε ιδίας στήν 
'Ολυμπία: 
«'Ή δώ στή γή κατέβει ό Ζεύς, 
γ ιά νά τόν δείς, Φε ιδία η σύ 
στά ούράν ια όνέβηκες κ ι · είδες 
έκεί τόν Δία». 
Καί γ ιά τόν Πυθαγόρα έλεγαν 
πώς όκουγε τήν όρμονία τού 
Σύμπαντος. Είνα ι αυτο μ ι ά 
ύπερβολή «πο ιητ ικ� άδείφ>; η 
μήπως δταν ή ψυχή φθάσε ι σέ 
μεγάλrι έξέλ ιξη μπορεί καί συλ
λαμβάνει, μέ τίς πνευματ ικές αl
σθήσε ις της, τούς ηχους πού 
έκπέμπουν ol ούράν ιες σφαί
ρες, σχηματίζοντας έτσ ι μ ιά 
ύπερκόσμια όρμονία; 

'Αλλά ποιό είνα ι , όραγε τό 
μυστ ικό αϊτ ιο μιός τόσο μεγά
λης διαβάθμισης τής καλλιτεχν ι
κής όρμής; 
Ό 'Αντώνιος Άδριανόπουλος, 
σέ κάποιο σημείωμά του, περί 
Τέχνης, γράφε ι : «Ή Τέχνη έχε ι 

δ ιαβαθμίσεις. Ή πρώτη βαθμίς 
είναι ή μίμηση τής φύσεως, ή 
κατωτέρα έμφάν ισ ις τής Τέ
χνης, προέρχετα ι όπό τήν φυσ ι
κήν καί πρωτόγονον όρμήν 
πρός μίμησιν. 
'Όταν δμως αύτή ή όρμή έξε
λίσσεται στόν όνθρωπο, δίνε ι 

τή θέση της εlς τήν αύτενέρ
γε ιαν, τήν άνεξαρτησίαν άπό τό 
περ ιβάλλον καί εlς τό δημιουρ
γικόν πνεύμα. 
Αύτή ή άνεξαρτησία, ή αύτε
νέργε ια, καί τό δημ ιουργικόν 
πνεύμα, δταν έπιδρώντα ι άπό 
τήν φαντασίαν καί τήν έμπνευ
σ ιν, έχουν, ώς άποτέλεσμα, τήν 
πρόοδον τής έπ ιστήμης καί τά 
μεγαλουργήματα τής τέχνης. 

· Η τέχνη πρό παντός, άκολου
θεί άν ιούσαν κλίμακα μέ τήν
άνάπτυξ ιν τής συνε ι δήσεως,
δηλαδή μέ τήν άνάπτυξ ιν τής
αlσθήσεως τού καλού εlς τήν
συνείδησιν.
Σέ αύτούς, λο ιπόν, πού δέν έχε ι 

άναπτυχθεί ή συνείδησ ις, έπ ι
κρατεί άκόμη ή μίμησ ις. Εlς
τούς ώρίμους δμως καλλιτέ
χνας, έξελίσσετα ι ή δημ ιουργική
Ικανότης καί τούς δίνει τήν Ικα
νότητα νά έμφανίζουν Ιδέας
ύπό αlσθητήν μορφήν.
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Αύτή ή παράστασις Ιδεών ύπό 
αlσθητήν μορφήν εiναι ή δευ
τέρα καί άνωτέρα διαβάθμισης 
της Τέχνης. 

Παραδείγματα: 
Ό Έρμης τού Πραξιτέλους πα
ρουσιάζει τήν γαλήνην της θεό
τητας. Τά πελώρια άγόλματα 
της 'Ολυμπίας, ό Ζεύς κ.λ.π., τό 
μεγαλείον τού Θεού. Ό Παρθε
νών εiναι ή παράστασις της όρ
μονίας. Ή 'Άπτερος Νίκη, όνο
φέρεται εlς τήν πνευματικήν νί
κην, τήν όποίαν, δταν τήν άπο
κτήσε ι ό άνθρωπος, τήν έχει 
αlώνιον κτήμα του, δέν τήν χά
νει, δέν τόν έγκαταλείπει». 

Παρατηρούμε δτι τήν δια
βάθμιση της Τέχνης, άπό τήν 
μίμηση ώς τήν έμπνευση τήν 
καθορίζει ή ψυχική έξέλιξη τού 
καλλιτέχνη. "Ετσι, ό Ά. Άδρια
νόποuλος άποδίδει τήν ποικιλία 
της καλλιτε ,ι(Vικης όρμης σ' tva 
πνευματικό arτιο. 
"Αν θέλαμε νά έντάξωμε κόπου 
τήν άρχαία έλληνική Τέχνη, 
σύμφωνα μ' αύτό τό κριτήρια, 
νομίζω δτι θά λέγαμε πώς άνέ
βηκε, στή διάρκεια της Ιστορίας 
της, δλες τίς βαθμίδες, φθάνον
τας στήν ώριμότητα, λέξη πού 
έχει τήν ίδια ρίζα μέ τό 
«ώραίο», σύμφωνα μέ δσα λέει 
στό βιβλίο του «Ό 'Άνθρωπος 
καί ή Ζωή» ό Άδριανόποuλος, 
καί σημαίνει τήν τελειότητα. 
'Άλλη έρώτηση εiναι: tχει σκο

πό ή Τέχνη; 
Ό Solomon Reinach, δπως καί 
άλλοι τεχνοκρίτες, λέει πώς χα-

ρακτηριστικό της Τέχνης είναι 
δτι δέν άποτελεί κάτι άπαραίτη
το γιά τόν άνθρωπο, άλλά κάτι 
πού προστίθεται στό άπαραίτη
το (π.χ. ή διακόσμηση ένός πιά
του). 
«Είναι, λέει, κάτι πού δέν σκο
πεύει μιά άμεση άνάγκη, άλλά 
προέρχεται άπό τήν άνθρώπινη 
δραστηριότητα, πού θέλει νά 
έκφράσει tva συναίσθημα. Εί
ναι μιά ήδονή κι' tνα παιχνίδι 
μαζύ». 
'Ηδονή, γιατί έκτονώνει τόν 
έσωτερικό κόσμο τcύ καλλιτέ
χνη, δίνοντάς του έτσι μιά πη
γαία χαρά, πού τήν μοιράζεται 
μέ τό κοινό του, δταν αύτό εΤ
ναι συντονισμένο μαζύ του. Καί 
αύτή ή έπικοινωνία εΤναι μιά 
μεγάλη Ικανοποίηση καί χαρά. 
Παιχνίδι, γιατί σάν τό παιδί πού 
παίζει δημιουργώντας tναν δικό 
του κόσμο, βρίσκει μιά φυγή 
άπό τήν πραγματικότητα, στή 
φαντασία του. 
Γενικά, ο1 πιό πολλοί αlσθητικοί 
πιστεύουν πώς ή τέχνη εiναι 
αύτοσκοπός. «Ars gratia artis». 
Υπάρχει δμως tνας 'Ορφικός ϋ
μνος στίς Μούσες πού δίνει μιά 
άλλη διάσταση στήν προσφορά 
της τέχνης. « ... πόσης παιδείης 
άρετήν γενώσαι άμεμπτον. 
Θρέπτειραι ψυχής, διανοίας όρ
θοδότειραι καί νού ένδuνάμιο 
καθηγήτειραι άνασσαι». 
('Εσείς πού γεννάτε τήν άρετή 
της παιδείας, πού θρέφετε τήν 
ψυχή, δίνετε όρθή κατεύθυνση 
στή διάνοια καί τήν δuναμώνε-
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τε, βασιλικές καθηγήτριες). 
Αύτοί ol χαρακτηρισμοί δίνουν 
στήν τέχνη �ναν πνευματικό 
προορισμό: νά έξυψώνει τόν 
όνθρωπο ψυχικά καί διανοητι
κά, νά τόν ψυχαγωγεί μέ τήν 
έτυμολογική έννοια τής λέξης, 
δηλαδή νά προάγει τήν ψυχή 
του, νά τήν όδηγεί πρός τήν 
άρετή καί όχι νά τής προσφέρει 
μόνο μιά εύχαρίστηση. 

* 

* * 

"Ας όναφέρουμε τώρα λίγα 
γενικά Ιστορικά στοιχεία. 
Ή Τέχνη εΤναι �να φαινόμενο 
τής όνθρώπινης ζωής, πού έμ
φανίζεται σ' δλες τίς χώρες τής 
Γης, όπό τήν προϊστορική κι δ
λας έποχή. 
Ή Τέχνη, δπως ξέρομε, έκφρά
ζει συναισθήματα. 
'Ένα όπό τά πρώτα συναισθή
ματα πού ένοιωσε ό όνθρωπος, 
όρχίζοντας όπό τούς πρωτογό
νους λαούς, ήταν τό θρησκευτι
κό συναίσθημα, μέ τήν έννοια 
τού θαυμασμού, τού δέους καί 
τού φόβου μπροστά σέ κάποια 
μυστηριώδη δύναμη ή κάποιο 
ύπερφυσικό όν, όπό τό όποίον 
έξαρτάται ή τύχη καί ή ζωή του. 
Αύτό τό όν θέλησε νά τό έξευ
μενίσει καί νά έξαγοράσει τήν 
προστασία του, προσφέροντάς 
του δ,τι θεωρούσε καλλίτερο: 
τελετές, προσευχές, δώρα, θυ
σίες όναίμακτες καί αlματηρές, 
μέχρι καί όνθρωποθυσίες. 

Πού δμως, σέ ποιόν θά 
όφιέρωνε τίς δωρεές του; 

Δέν εiναι εϋκολο νά συλλάβει ό 
θνητός τήν έννοια τού Θεού 
καί νά συγκεντρώσε.ι τήν προ
σοχή του, τήν ώρα τής προσευ
χής, πρός μία όϋλη καί όόρατη, 
γι' αύτόν, ύπόσταση. 
'Έτσι, σκαλίζοντας τόν βράχο, 
11ελεκώντας τήν πέτρα, πλάθον
τας τόν πηλό, κατασκεύασε τά 
όμοιώματα τής Θεότητας: Τίς 
στεατόπυλες γυναικείες μορφές 
(σάν έκείνες τής συλλογής Γου
λανδρή) πού συμβολίζουν τήν 
γονιμότητα, τά φαλλικά σύμβο
λα, πού φανερώνουν τήν γονι
μοποιό όρχή, ιϊ �να τοτέμ ιϊ �να 
ξόανο, πού όντιπροσώπευαν γι· 
αύτόν, τή δύναμη έκείνη πού 
τόσο λάτρευε, όλλά καί τόσο 
φοβόταν. 
'Έτσι, παρατηρούμε πώς ή Τέ
χνη, στή γέννησή της έχει ρίζες 
στό θρησκευτικό συναίσθημα, 
γι' αυτό καί τά πρώτα εύρήματα 
πού ύπάρχουν, σέ δλες τίς 
'Ηπείρους τής Γης, εΤναι λα
τρευτικά εlδώλια, δπως καί τά 

πρώτα όρχιτεκτονήματα είναι 
ναοί. 
Αύτή τή σχέση θρησκείας καί 
Τέχνης,' τήν βρίσκουμε σ· δλη 

ΕΤναι τά πανάρχαια όγαλμά
τια τής 'Ανατολής, ol καθεδρι
κοί ναοί τής Δύσης, πού μοιά
ζουν μέ μιά προσευχή ύλοποιη
μένη στήν πέτρα, τά περίφημα 
«Πάθη» τού Μπάχ, τά θρη
σκευτικά τραγούδια τών μαύ
ρων, τά θαυμάσια «Negro Spi
rituals». 
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'Όλα αύτά, τροφοδοτούν τήν 

όνάγκη τού όνθρώπου, νά έπι

κοινωνήσει μέ τόν Θεό του, έ
στω καί μ· �να κεράκι ... 
Παράλληλα μέ τήν μεγάλη τέ
χνη, πού στήν έξέλιξή της πα

ρουσίασε δλη τήν ποικιλία τής 

ζωής, ύπάρχει καί ή λεγόμενη 

«Καλλιτεχνική βιοτεχνία»: Χα

ρακτική, μικρογραφία, όγγειο
πλαστική, ξυλογλυπτική, χρυσο

χοiα, χειροτεχνία, ύφαντική. 

Αύτή, ή λαϊκή τέχνη, πού συχνά 
φθάνει σέ ύψηλό καλλιτεχνικό 
έπίπεδο, κρατάει τή συνέχεια 
τής παράδοσης, έκφράζοντας 

τά όνειρα, τίς νοσταλγίες, τίς 
μνήμες τού λαού, μέ μιά συγκι
νητική, συνήθως, άπλότητα. 

Μελετώντας κανείς τήν τέ- · 
χνη κάθε έποχής βλέπει δτι αύ
τή εΤναι ό σφιγμός πού δείχνει 
τήν θερμοκρασία κάθε Ιστορι
κού όργανισμο•j, μαζύ μέ τήν 
ποιότητα καί τήν κατάσταση 
στήν όποία βρισκόταν, σέ μία 
όρισμένη στιγμή τής ζωής του. 
Τό παράλληλο ξετύληγμα τής 
τέχνης καί τής ζωής, μπορεί νό 
διδάξει πολλά καί στόν έπιστή
μονα, καί στόν Ιστορικό, άκόμη 
καί στόν ψυχολόγο καί στόν φι

λόσοφο. 
* 

* * 

Ή τέχνη πρωτοπαρουσιάζεται 
στά τέλη τής νεολιθικής έπο
χής, γύρω στά 10.000 χρόνια. 
Μέσα σέ σπηλιές, δπου δέν 
μπαίνει ποτέ ό �λιος, βρέθηκαν, 

λαξευμένες πάνω στίς παρειές 
τού βράχου, διάφορες μορφές 
πολλές φορές μορφές ζώων. 
Παρ' δλο πού δλες αύτές ol πα
ραστάσεις δημιουργήθηκαν μέ 
καταπληκτική παρατηρητικότη
τα, ρεαλισμό καί ζωντάνια, φαί
νεται πώς δέν εΤχαν σάν σκοπό 
τήν διακόσμηση, άλλά κάποια 
μαγική ένέργεια. 
Σκαλίζοντας τίς μορφές τών 
ζώων, πίστευαν πώς, μ' αύτόν 
τόν τρόπο, θά κατάφερναν νά 
τά προσελκύσουν, μέ κάποια 
μαγγανεία, ώστε νά βpούν πιό 
εϋκολα τά θηράματα πού 
χρειαζόντουσαν γιά τροφή. 
'Ακόμη πίστευαν πώς μπορού
σαν νά δεσμεύσουν τά κακό 

πνεύματα, άπό τά όποϊα κινδύ
νευαν, μέ τό νά λαξεύουν 
όμοιώματά τους έπάνω στήν ϋ
λη. 
Αύτό, τό βλέπουμε καί στούς 
καθεδρικούς ναούς τόν Με
σαίωνα, δπου διάφορα τερατό
μορφα όντα, πού συμβολίζουν 

, • • • Τ 

το πνευμα του κακου, ειναι 
σκαλισμένα σέ άνάγλυφα ή καί 
όγάλματα, ώστε νά βρίσκονται 
δεσμευμένα μέσα στήν έκκλη
σία, δπου βασιλεύει ό Θεός καί 
μόνον αύτός. 
Πολύ άργότερα, γύρω στήν τέ
ταρτη χιλιετηρίδα, ή Αrγυπτος 
παρουσιάζει μιά τέχνη συστη
ματοποιημένη καί μιά άξιοθαύ
μαστη τεχνική. 

Χαρακτηριστικό τής Αlγυπτια
κής Τέχνης εΤναι τό στοιχείο 



1984 το ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 249 

της διάρκειας, πού θυμίζει τόν 
γρανίτη πού ηταν ή πρώτη της 
ϋλη. 
Σκοπός τοϋ καλλιτέχνη, ηταν νά 
μείνει τό έργο του όναλλοίωτο 
στήν αlωνιότητα, δπως καί ή 
θρησκευτική πίστη των Αlγυ
mίων, σέ μιά «μέλλουσα ζωή» 
χωρίς καμμιά όλλαγή, στάθηκε 
ή αlτία νά προβλέπει ό όνθρω
πος καί νά έξασφαλίζει νά δια
τηρηθεί τό σώμα του, σάν μού
μια, μετά τό θάνατό του, καί νά 
παίρνει κυριολεκτικά, στόν τά
φο του, δσα περισσότερα όπό 
τά ύπάρχοντά του μποροϋσε. 
Ό Διόδωρος ό Σικελιώτης λέει 
πώς ol Αlγύmιοι θεωροϋσαν τό 
σπίτι τους σάν κάτι προσωρινό 
καί τόν τάφο τους σάν τήν αlώ
νια τους κατοικία. Γι' αύτό, τά 
Αlγυmιακά μνημεία είναι ταφι
κά. 
Στούς Χαλδαίους, τούς Άσσυ
ρίους καί τούς Χεπαίους, κυ
ρίαρχο στοιχείο είναι ή δύναμη 
καί ή σκληρότητα. Πρωταγωνι
στές είναι ol Βασιληάδες πού 
μέ τούς φοβερούς μυώνες καί 
τά μονοκόματα γένεια τους, 
προσωποποιοϋν τήν ύλική δύ
ναμη τοϋ δεσποτικοϋ όφέντη. 
Στήν Βαβυλώνα ύπόρχουν 

όπεικονίσεις όπό βασανιστήρια 
πού τρομάζουν τόν θεατή μέ 

τόν όπάνθρωπο ρεαλισμό τους. 

'Αναφέρω τήν τέχνη των λαών 

αύτων, πού προηγήθηκε της 

έλληνικης τέχνης, γιατί όπό 

έκείνην διδάχθηκαν πολλά ol 

'Έλληνες καί πιό πολλά όπό τήν 
Αϊγυmο. 
Ή παράδοσις λέει πώς ό Δαί
δαλος, ό Ιδρυτής της περίφημης 
σχολης της Κρήτης στήν Αϊγυ
mο έμαθε τά μυστικά της τέ
χνης του. 
Ό Salomon Reinach γράφει: 
«ΟΙ 'Έλληνες, άντίθετα πρός 
τούς Αlγυmίους, τούς Άσσυ
ρίους καί τούς Χεπαίους, είχαν 

, , , , Ί 

το προνομοιο να μην ειναι 
σκλάβοι ένός δεσποτικού καθε
στώτος ή μιός θρησκείας γεμά
της όπαγορεύσεις. Χάρις σέ μιά 
φιλελεύθερη θρησκεία, στήν 
έμφυτη τάση τους πρός τήν λο
γική καί τόν ρεαλισμό, στή δίψα 
τους γιά πρόοδο καί νεωτερι
σμό, παρέλαβαν τήν Τέχνη σ· 
ενα έπίπεδο καί κατόρθωσαν 
νά τήν όνυψώσουν, μέσα σ· ε
να πολύ σύντομο χρονικό διά
στημα, σ· ενα έντυπωσιακό με
σουράνημα. 
Δέν μιμήθηκαν κανένα καί δ,τι 
πηραν όπό τήν 'Ανατολική τέ
χνη, τό χρησιμοποίησαν γιά ν· 
όνέβουν πιό ύψηλά όπό έκεί
νην. 

* 

* * 

Μιλώντας γιά τήν όρχαία έλλη
νι κή τέχνη θά έπρεπε ν' όνα
φερθοϋμε καί στόν πολιτισμό 
τοϋ Αlγαίου, καί στήν Μινωϊκή 
καί Μυκηναϊκή περίοδο καί στή 
σειρά: γεωμετρική, όρχαϊκή, 

κλασσική, έλληνιστική Τέχνη. 
Νά καλύψωμε δηλαδή ενα διά-
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στημα όπό τό 3.000 μέχρι τό 
30 π.Χ. πράγμα όδύνατο γιά 
μάς. 

'Εκτός όπ' δλα αύτά, θά έπρεπε 
νά όναφερθούμε καί σέ δλες 

τίς μορφές της τέχνης: Εlκαστι
κή, Μουσική, Λογοτεχνία, μέ δ
λες τίς ύποδιαιρέσεις πού όν
τιπροσωπεύουν ol έννέα Μού
σες. 
'Αλλά, γιά μέν τή λογοτεχνία, 
πού είναι �νας τεράστιος κλά

δος τού «έλληνικού θαύματος», 
δέν είναι βέβαια δυνατόν ν' 
όσχοληθούμε σήμερα. 
'Όσο γιά τήν μουσική, ξέρομε 
πώς, γιά τούς όρχαίους, δέν πε
ριοριζόταν στήν τέχνη τού ή
χου, όλλά όγκάλιαζε τό σύνολο 
τών Μουσών, σ' �vav συνδυασμό 
όπό ποίηση, ένόργανη μουσική, 
τραγούδι, χορό, θέαμα, δράση, 
δπως στό θέατρο. 
Γιά τή μουσική, μέ τήν έννοια 
της μελωδίας καί τού ρυθμού, 
λίγα μόνο στοιχεία μάς έμειναν, 
κι' αύτά θεωρητικά: 
Περιγραφές καί όναφορές γιά 
τήν μουσική σέ έργα πολλών 
όρχαίων συγγραφέων, δπως 
τού Πλάτωνα, τού Πλουτάρχου 
καί όλλων. 
Πολλές παραστάσεις σέ νωπο
γραφίες καί όγγεία, όπό τίς 
όποίες μαθαίνουμε πάρα πολλά 
γιά τά όργανα, τίς φιγούρες τού 
χορού, τήν έvδυματολογία, τά 
προσωπεία τού θεάτρου καί 
όλλα. 
ΟΙ μουσικολόγοι έχουν μελετή
σει τούς όρχαίους μουσικούς 

«τρόπους», όπό τούς όποίους ol 
Βυζαντινοί μελωδοί πηραν τά 
πρότυπα γιά τούς έκκλησιαστι
κούς «ήχους». 

Τό μόνο καθαρά μουσικό δείγ
μα πού έμεινε, είναι �νας ϋμνος 
πρός τόν Θεό 'Απόλλωνα, πού 
βρίσκεται σ' �να όνάγλυφο τού 
μουσείου τών Δελφών καί πού 
ή άποκρυπτογράφησή του, δ
πως παρουσιάζεται σήμερα, 
δέν μάς ένθουσιάζει. 
Βλέπουμε λοιπόν δτι δέν ύπάρ
χουν όρκετά ζωντανά στοιχεία 
πού νά μάς δίνουν τή δυνατό
τητα νά κρίνωμε σωστά τήν 
μουσική τών όρχαίων. 'Αντίθε
τα, πολλά όριστουργήματα έ
μειναν ώς σήμερα όπό τήν όρ
χιτεκτονική καί τή γλυπτική καί 
έλάχιστα όπό τή ζωγραφική. 
Ή ζωγραφική έπαιζε μεγάλο 
ρόλο στήν καλλιτεχνία της όρ
χαίας · Ελλάδος. 'Όλα τά γλυπτά 
ησαν χρωματισμένα, δπως καί 
πολλά όpχιτεκτονικά μέλη. Πολ
λές στοές, σάν τήν περίφημη 
Ποικίλη της 'Αγοράς τών 'Αθη
νών καί πολλές δημόσιες οlκο
δομές, ησαν στολισμένες μέ 
νωπογραφίες. (Μία Ιδέα γι' αύ
τές μάς δίνουν τά Προπύλαια 
τού Πανεπιστημίου). Ζωγραφι
κοί πίνακες διάσημων ζωγρά
φων βρισκόντουσαν σέ δημό
σιες πινακοθήκες, δπως έκείνη 
τών Προπυλαίων, στήν 'Ακρό

πολη τών 'Αθηνών. 
'Αλλά καί ol εϋποροι Ιδιώτες 
όγόραζαν έργα ζωγραφικής καί 
στόλιζαν τά σπίτια τους. Τέλος, 
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υπηρχε έθιμο, στό δωμάτιο ο

που ησαν τοποθετημένοι ol 

έφέστιοι Θεοί, νά κρεμούν προ
σωπογραφίες τών προγόνων. 

Άπό τήν ζωγραφική τών άρ
χαίων 'Ελλήνων δμως, έλάχιστα 
αύθεντικά δείγματα έμειναν ώς 
σήμερα, δπως ol νωπογραφίες 
της Κρήτης, της Σαντορίνης, της 
Βεργίνας καί μερικά άντίγραφα, 
ρωμαϊκής έποχης, άπό διάσημα 
έργα έλλήνων ζωγράφων, στήν 
Πομπηία, 'Ηράκλειο της Καμπα
νίας καί άλλού. Καί, δπως ξέρο
με, πολλές ζωγραφικές διακο
σμήσεις της άγγειοπλαστικης, 
πού μερικές εΤναι καί αύτές άν
τίγραφα έργων ζωγραφικής, 
διάσημα τήν έποχή τους. 
"Ετσι, μελετώντας κανείς τήν 
άρχαία έλληνική Τέχνη, περιορί
ζεται Ιδίως στήν όρχιτεκτονική 
καί τή γλυπτική, πού μας κλη
ροδότησαν θησαυρούς. 

* 

* * 

Ή 'Ελλάδα ηταν διάσπαρτη 
άπό καλλιτεχνικά κέντρα, γιατί 
κάθε «όστυ» ηταν μιά πρω
τεύουσα, καί ή τέχνη ηταν ένα 
ζωντανό στοιχείο της ζωης. 

Κύπρος, Κρήτη, Χίος, Αίγινα, 
Σικυών, 'Αργολίς, Κόρινθος, 
Άπική, γιά ν' όναφέρωμε μερι
κά, παντού όνθούσαν σχολές 
καί έργαστήρια διάσημα όχι μόνο 
στόν έλληνικό χώρο, άλλό καί 
σέ γειτονικούς λαούς, πού στό
λιζαν τίς πόλεις τους μέ έλληνι

κά έργα. 

Στήν 'Ελλάδα δέν ύπηρχε πόλη 
πού νά μήν ύπερηφανευόταν 
γιά κάποιον «περικαλλή» ναό, 
γιατί 6 'Έλλην, χωρίς νά εΤναι 
θρησκόληπτος, κρατά, καί σή
μερα όκόμα, έναν σταθερό αl
σθηματικό δεσμό μέ τή θρη
σκεία του. Δέν μπορεί νά βρεί 
κανείς καί τό μικρότερο χω
ριουδάκι χωρίς τήν έκκλησούλα 
του. 
Εύτυχώς, έχουμε, στόν τόπο 
μας, πάρα πολλούς άρχαιολογι
κούς χώρους καί ι1ουσεία, δπου 
μπορούμε ν' άπολαύσωμε τήν 
άρχαία όμορφιά καί αύτός βέ
βαια εΤναι 6 πιό γόνιμος τρόπος 
γιά νά πλησιάσωμε τό άρχαίο 
έλληνικό μεγαλείο. 
'Εμείς δμως, δέν πρόκειται νά 
κόνωμε Ιστορία της τέχνης. 
Μετά δσα γενικά άναφέραμε, 
θά προσπαθήσωμε νό ξεχωρί
σωμε τά πιό χαρακτηριστικά 
σημεία πού εΤχε τό Πνεύμα της 
άρχαίας έλλην1κης Τέχνης. 

• 

• • 

Τό πρώτο πού παρατηρούμε, 

εΤναι πώς ή τέχνη ηταν προσιτή 
σέ δλους. Τό θέατρο, ol μουσι

κοί άγώνες, τ· άριστουργήματα 

της όρχιτεκτονικης καί της γλυ-
.. Τ , .. .. 

πτικης, ησαν κοινο κτημα του 

λαού, πού μπορούσε νά τό χα

ρεί εύκολα, γιατί δέν ησαν 

προορισμένα μόνο γιά τά παλά

τια, τά μουσεία ή τfς «αίθουσες 

τέχνης». 
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Ό Καζαντζάκης γράφει: «Ή τέ

χνη στήν όρχαία · Ελλάδα δέν 

ήταν προσωπικό ζήτημα. Ό 

καλλιτέχνης όντιπροσώπευε τήν 

πόλη του, τή φυλή του, καί δέν 

εΤχε όλλον σκοπό παρά νά 

διαιωνίσει μιά μεγάλη στιγμή, 

πού εΤχε ζήσει ή κοινότητα. ΟΙ 

σχέσεις του μέ τόν λαό ήσαν 

πολύ στενές». 

Πολλά όνέκδοτα, πού βρίσκαμε 
ατούς όρχαίους συγγραφείς, 
πρό πάντων στόν Πλίνιο τόν 
όρχαίο, μός δείχνουν πόσο ό 
καλλιτέχνης λογάριαζε τή γνώ
μη τού λαού, όλλά καί πόσο ό 
λαός σεβόταν τόν καλλιτέχνη. 
Αύτή ή έξοικίωση τού κοσμάκη 
μέ τήν μεγάλη Τέχνη, όνέπτυξε 
περισσότερο τό καλλιτεχνικό 
του ένστικτο. 
Αύτό όποδεικνύεται καί στίς 
λαϊκές τέχνες, δπου σκεύη κα
θημερινής χρήσης, φτιαγμένα 
όπό εύτελη ύλικά, έχουν τήν 
σφραγίδα της όμορφιός καί συ
χνά, της τελειότητας. Ό 'Έλλην, 
πρίν πλουτίσει καί ξιπασθεί όπό 
τά Εύρωπαϊκά κακόγουστα 
«κομψοτεχνήματα» πού μιμείται 
δυστυχώς, εΤχε έμφυτη τή λιτό
τητα, τή ζωντάνια, τό μέτρο, τό 
σίγουρο έκείνο γούστο πού τού 
έμπνέει ή ϊδια ή φύση της Πα
τρίδας του. 'Ίσως ή όπέριπη 
γραμμή τού έλληνικού βουνού, 
πού δέν τήν σκιάζουν συχνά 
οϋτε βαρειά σύννεφα οϋτε 
όλόμαυρα έλατα, νά έδωσε, 
στόν όρχιτέκτονα, τήν Ιδέα τού 
όετώματος τών ναών. 

Ό παλαιός τεχνίτης, σ δλα τά 
μέρη της Γης βέβαια, δούλευε 
μέ ύπομονή, καί μεράκι, γιατί ή 
δουλειά του ήταν καί χαρά, δέν 
ηταν τυποποιημένη, οϋτε όργα
νωμένη βιομηχανικά. 
Ή τεχνική κατάρτηση, πάλι, τού 
κάλλιτέχνη ήταν καταπληκτική. 
Βασισμένη σέ αύστηρούς, μα
θηματικούς κανόνες ήταν στήν 
ύπηρεσία της τέχνης καί ούδέ
ποτε έφθασε στήν έξεζητημένη 
έπίδειξη πού παρατηρούμε σέ 
όλλους ρυθμούς, δπως τό μπα
ρόκ, γιά παράδειγμα: ΟΙ περί
φημες καμπύλες τού Παρθενώ
να, μελετημένες ώς τήν όπει
ροελάχιστη λεπτομέρεια, δέν 
γίνονται άντιληπτές σέ δποιον 
δέν ξέρει δτι ύπάρχουν. Ή 
ζωντάνια πού παρουσιάζουν τ· 
όγάλματα (ή λέξη «άγαλμα» 
προέρχεται όπό τό όγάλλομαι, 
όγλάϊσμα) όφείλεται βέβαια 
στήν τέχνη, όλλά καί στήν τε
χνική. Ό Rodin σ' ένα βιβλίο 
τού μαθητού του Ρ. Gsell, όνο
λύει τίς διάφορες μεθόδους 
πού μεταχειριζόντουσαν ol όρ
χαίοι, γιά νά δώσουν στό μάρ
μαρο κίνηση καί ζωή. 
Ή έλευθερία πού εΤχε ό 'Έλλην 
γλύπτης νά παρουσιάζει τό σώ
μα γυμνό, τού έδωσε τήν εύ
καιρία νά δείξει δτι τήν όμορφιά 
τού όνθρώπινου κορμιού, πού 
τό χαρακτήρισαν σάν «χάρμα 
εlδέσθαι» καί «Θεοείκελον» 
(Θεϊκό). 
Άλλ' αύτό διευκόλυνε καf τήν 
τεχνική του. Στίς γυναικείες φι-
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γουρες πού τρέχουν ή χο
ρεύουν, μέ τά πέπλα τους νά 
όνεμίζουν σά φτερά γύρω τους, 
ό γλύπτης πρώτα έπλαθε στόν 
πηλό τό σώμα γυμνό, δnως γυ
μνό ηταν καί τό μοντέλλο του, 
καί μετά πρόσθετε τά ύφάσμα
τα. 
'Αντίθετα, στά γλυπτό του Με
σαίωνα, κάτω όπό τίς πτυχές 
της ένδυμασίας, τά μέλη του 
σώματος βρίσκονται σέ μέρη 
όσχετα μέ τήν πραγματικότητα, 
γιατί ποτέ ό καλλιτέχνης δέν εΤ
χε τήν όδεια v· όντικρύσει γυ
μνό τό πρότυπο ένός άγίου ή 
μιάς όσίας. 

'Έπρεπε νά έρθει ή 'Αναγέν
νηση, γιά νά ξαναπαρουσιαστει 
τό σώμα γυμνό, όλλά τότε έ
φθασε στό όλλο όκρο, σ· �να 
ξέσπασμα, μιά έπίδειξη σαρκι
κής ύπεραφθονίας. 
Γενικά, ή έλευθερία της συνεί
δησης, πού είχε ό 'Έλλην, τόν 
βοήθησε καί στήν έξέλιξη της 
τέχνης. 
Ή Αίγυπτος, π.χ. δέν μπόρεσε 
ποτέ νά λυτρωθει όπό τούς πε
ριορισμούς της παράδοσης, του 
καθιερωμένου. 
Γιά αίώνες, παρά τήν καταπλη
κτική τεχνική της, σεβάστηκε 
τόν νόμο της μετωπικότητας. 
Κάθε λύγισμα του κορμιου έξω 
όπό τόν όξονά του όπαγορευό
ταν. 'Όλα τά πρόσωπα βρισκόν
τουσαν στό ίδιο έπίπεδο, γιατί 
ol Αlγύπτιοι δέν· είξεραν ή δέν 
θέλαν νά λάβουν ύπ' όψη τους 

τήν προοπτική. Τά δύο πόδια έ
μειναν πάντα βαριά κολλημένα 
στή γη. Καί τό χαμόγελο πα
ρουσιάζεται σπανιότατα. 

'Αντίθετα, τά πρόσωπα του 
�λληνα καλλιτέχνη τρέχουν, πη
δουν, χορεύουν, πετάνε, δίνον
τας μιά αίσθηση ύγείας καί χα
ράς.
Ό 'Έλλην καλλιτέχνης τολμου
σε. ΟΙ Σάτυροι, ol Σειλινοί, ol
Βακχικοί θίασοι ησαν δοσμένοι
μέ τέτοιον ρεαλισμό, πού συ
χνά μάς σοκάρουν, γιατί τό
'Αριστοφάνειο χιουμορ τους εΤ
ναι τόσο μακρυά όπό τήν ύπο
κριτική σεμνοτυφία μαςΙ
Παράλληλα δμως μ' αύτήν τήν
έλευθεριότητα στήν τέχνη τών
όρχαίων έλλήνων, ύπάρχει καί
κάποια τάση ήθικοπλαστική:
Τόν μεγάλο ζωγράφο Πολύ
γvωτο χαρακτήρισαν γιά «ήθι
κοπλάστη», γιατί στά έργα του
έδινε, φαίνεται, �να τέτοιο νόη
μα.
Στούς Δελφούς, στή λέσχη τών
Κνιδίων εΤχε ζωγραφίσει τήν
κάθοδο του 'Οδυσσέα στόν 'Ά
δη, δίνοντας μιά εlκόνα της τύ
χης τών ψυχών μετά τόν θάνα
το, δπου ol καλοί όνταμοίβονται
καί ol κακοί τιμωρουνται, πού
φαίνεται πώς ηταν σάν �να
ζωντανό μάθημα ήθικης.
Ό Πλάτων στήν «Πολιτεία»
του, ύποστηρίζει πώς ή ποιότης
της τέχνης έπηρεόζει πολύ τήν
διαμόρφωση του γούστου. 'Αλ
λά καί της ήθικης γι· αύτό καί
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άπαγορεύει τή χρήση όρισμέ
νων «τρόπων» της μουσικής, 

πού μπορούσαν νά διαφθεί
ρουν τό ηθος τών νέων της 
Ιδεώδους κοινωνίας πού σχε
δίαζε. 
Τά πρότυπα της τέχνης, πού 
παρομοιάζονται σάν «ύπόδειγ
μα πρός μίμησιν» εΤναι �ρωες, 

ώραίοι, θαρραλέοι, γεροί, πού 

νικούν πάντα τ' άρνητικά στοι
χεία πού πολιορκούν τόν άν
θρωπο: Τιτάνες, θηρία, ol Στυμ
φαλίδες, ol δράκοντες, πραγμα
τικά καί συμβολικά κακά, δλα 
τά κατατροπώνει ό �ρωας, δί
νοντας έτσι μιά χειροπιαστή 
μορφή στό ήρωϊκό έκείνο στοι
χείο πού κρύβεται στήν Ιδιο
συγκρασία τού 'Έλληνα. 
'Άλλο παράδειγμα, παράδειγμα 
αύτοσυγκέντρωσης καί άξιο
πρέπειας, βρίσκουμε στά έπι
τύμβια μνημFία. 
Ό νεκρός κάθεται, ηρεμος, 
άπόκοσμος πιά, ένώ ol δικοί 
του, σύζυγος, παιδιά, φίλοι, τόν 
άποχαιρετούν μέ μιά έκφραση 
γλυκειάς μελαγχολίας, χωρίς τίς 
σπαρακτικές σκηνές τού πόνου 
πού μάς δείχνουν καλλιτέχνες 
σέ άλλες έποχές, καί σέ άλλες 
χώρες. 
ΟΙ 'Έλληνες καλλιτέχνες, δπως 
ol φιλόσοφοι καί ol μεγάλοι 
ποιητές, ησαν περισσότερο 
άφιερωμένοι στά πνευματικά,· 
παρά στά ύλικά άγαθά, χωρίς 
δμως αύτό νά χαλάει τήν σχέ
ση ρεαλισμού-Ιδεαλισμού, πού 
κατάφεραν νά έπιτύχουν σ' �-

ναν τέλειο συνδυασμό τού Διο
νυσιακού μέ τό Άπολλώνειο 
πνεύμα. Ήσαν πνευματικοί άν
θρωποι, μέ τήν έννοια δτι πί-

, , - Ί στευαν πως το πνευμα ειναι 
πάνω άπό τήν ϋλη. 
'Όταν ό Πολύγνωτος, άφού ζω
γράφισε τήν Ποικίλη Στοά, άρ
νήθηκε νά πληρωθεί γιά τήν 
δουλειά του, λέγοντας πώς τά 
χειροκροτήματα τών 'Αθηναίων 
άξιζαν περισσότερο άπό τά 
χρήματα, τό συμβούλιο τών 
Άμφικτιόνων, ατούς Δελφούς, 
δρισε νά σιτίζεται ό ζωγράφος 
στό Πρυτανείο, έφ· δρου ζωής, 
δπως γινόταν γιά τούς διάση
μους άνδρες. Στήν άπόφαση δέ 
αύτήν τό «σκεπτικόν» λέει δτι 
ol μέν άρχοντες χρωστούν τήν 
άξία τους στή δύναμή τους καί 
στίς έξωτερικές περιστάσεις, 
ένώ ό καλλιτέχνης στήν προ
σωπική του άξία καί μόνο γι' 
αύτό καί εΤναι τόσο άξιέπαινος. 
'Όπως είδαμε, ό διδάσκαλος 
'Αντώνης Άδριανόπουλος λέει 
πώς: «ol ώριμοι καλλιτέχναι έ
χουν τήν δύναμιν νά παρουσιά
ζουν Ιδέας ύπό αlσθητήν μορ
φήν». 
Πρώτοι ol �λληνες συνέλαβαν 
τόν τύπο της φτερωτής μορ
φής, πού μέ τίς Νίκες της Σα
μοθράκης καί τού Παιωνίου έ
φθασαν στήν τελειότερη έκ
φραση της όρμης πρός τήν 
άπελευθέρωση άπό τόν νόμο 
της βαρύτητας. ΟΙ τξpάστιοι 
μαρμάρινοι όγκοι μοιάζουν έλα
φροί σάν ψυχές, πού λυτρώθη-
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καν άπό τόν νόμο του θανάτου. 
Στήν άνατολική μετώπη του 
vaou του Θεου Διός, στήν 
'Ολυμπία, παρουσιάζονται ό 
Πέλοψ, ό Οlνόμαος καί ή άκο
λουθία τους, �τοιμοι γιά τήν 
άρματοδρομία, πού θά δώσει 
στόν Πέλοπα τήν νίκη καί στόν 
Οlνόμαο τό θάνατο. Κανείς δέν 
προβλέπει τό τραγικό τέλος καί 
δλοι μοιάζουν ήρεμοι. Μόνο ό 
τυφλός μάντης του Οlνόμαου 
όραματίζεται τό μέλλον, κι' έχει 
στό πρόσωπο μία έκφραση 
άγωνίας καί πόνου. 
Δέν εΤναι κι' αύτό �να μήνυμα 
πνευματικής ύπεροχrϊς: 
'Όλα αύτά τό χαρακτηριστικό 
πού άναφέραμε, ή τεχνική, ή 
έλευθερία, τό μέτρο, ή πνευμα
τική άνάταση, καί όλλα πού πα
ραλείψαμε ϊσως, έδωσαν στήν 
τέχνη τής άρχαίας · Ελλάδας τήν 
όφθαστη άρμονία της. 
"fσως ή άρμονία αύτή, νά εΤναι 
μιά αίσθητή έκφραση τής έσω
τερικής Ισορροπίας άνόμεσα σέ 

δλα τά στοιχεία τής άνθρώπι
νης ύπόστασης: σώμα, νους, 
ψυχή, πνευμα. 
Η θέα αύτής τής άρμονίας καί 
της όμορφιάς, πού παρουσιάζει, 
στό σύνολό της, ή άρχαία έλλη
νική τέχνη, μοιάζει μέ �να σάλ
πισμα, �να κάλεσμα πρός κά
ποια άνώτερη κατάσταση ζωης. 

* 

* * 

Τό λουλούδι του άρχαίου έλλη
νικου πολιτισμου, •Ί Τέχνη του, 
φυλλορόϊσε καί μαράθηκε, σάν 
κάθε λουλούδι. 
Τό όραμά του δμως έμεινε 
ζωντανό μέσα ατούς αlώνες καf 
τροφοδοτεί πάντα τόν άνθρω
πο μέ τή χαρά μιας αlσθητικής 
άπόλαυσης πού έχει δμως καί 
προεκτάσεις στήν πνευματική 
του άνάταση. 
Καί αύτή, ή πνευματική άνάτα
ση είναι τό μεγάλο κατόρθωμα 
του άρχαίου Έλληνικου πνεύμα
τος στήν Τέχνη. 
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Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως 

'ΊΛΙΣΟΣ" 

Χαρ. Τρικούπη 26, α' όροφος, Κωδ. 106 79 Τηλ. 362.0702 

Ώραι 9,30-12,30 πλην Σαββάτου 

'Εκδίδεται άπό τό tτος 1956 

Διευθυvτης Κωστής Με-λισσαρόπουλος 

01 τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθεi. 

'Έχουν δμως έκδοθη έπιλογαί 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

Συvιστώμεv είς δσους άγσπούv τό {ργοv τού-ΙΛ/ΣQΥ vά- άγορά

σουv τούς τόμους τώv 'Επιλογών, εϊτε {χουν εϊτε δέv {χουν τούς 

τόμους τού ΙΛΙΣΟΥ, διότι μέ τίς έπιλογές θά εχουv εϋχρηστη κσί 

συγκεντρωμένη πολύτιμη πνευματική τροφή. 

Οί χαρτόδετοι τόμοι 1965, 1971, 1973, 

1974, 1976 �καστος δρχ. 200 

ΟΙ χαρτόδετοι τόμοι 1972, 1975, 1977, 

1978, 1979 �καστος δρχ. 300 

ΟΙ χαρτόδετοι τόμοι 1980, 1 981, 1982, 1983 �καστος δρχ. 400 

01 διαφορές τιμών τόμων δεν όφείλονται στήν ποιότητα του 

περιεχομένου ή στό πολυσέλιδον, όλλό στην έπάρκεια ή μη τών 

ύπαρχόντων τόμων. 

Τόμος ετους 
)) )) 

)) )) 

1981 

1982 

1983 

σελίδες 336 

» 400

)) 456 
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ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 

, 

Σχόλιο στο

Γιός τοϋ Ίαπετοϋ καί της Κλυμένης 

ό σπαλχνικός ό Προμηθέας 

μυθο 

όπ' τό 1ερό τοϋ "Ηφαιστου κλέβει τό Φως 

καί τό χαρίζει ατούς όνθρώπους. 

'Οργίζεται ό Δίας μέ τόν κλέφτη 

τόν πιάνει καί στόν 'Ήφαιστο τόν δίνει 

πού μέ τούς δύο τούς δούλους του 

τό Κράτος καί τή Βία 

στοϋ Καύκασου εναν βράχο 

σιδερωμένο τόν κρατοϋν. 

Κάθε πρωί, ενας όητός 

τρώει τό συκώτι τοϋ δεσμώτη. 

Μά νά πού ό άρχαϊος βλάκας ό Ή ρακλης 

σκοτώνει τό κακό πουλί 

καί τόν δεσμώτη Προμηθέα λευτερώνει. 

Καί, ώς έδώ, καλά τά λέει ό μϋθος. 

'Όμως, τί λέμε έσύ κι έγώ 

γιά δποιον όφήνει τή φωτιά 

σέ άνέμυαλων παιδιών τά χέρια; 

ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΣΙΕΤΤΟΣ 

Τό βίωμα 
Μη σκέφτεσαι 

το χτες και το αύριο, 

σκέψου μονάχα 

το σήμερα 

Γιατί αν ζήσεις το σήμερα 

θα 'χεις ζήσει το χτες 

και το αύριο. 

257 
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ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

�Η 
., , ~ 

αοριστια του χρονου 

Ή όοριστία τοϋ χρόνου 
μός παιδεύει τήν ψυχή, τό σώμα. 
Κάνει μαύρους κύκλους κάτω όπ' τά μάτια 
λυγίζει τά πόδια, δπως έΞνα δέντρο άσθενικό. 

Ή όοριστία τοϋ χρόνου, 
έρχεται κρυφά καί φωλιάζει μέσα μας, 
κλέβει τίς ώρες άπό τόν ϋπνο μας, 
έναντιώνεται στά όνειρα, στίς έλπίδες. 
Κι έΞνα πρωί, όγνωστο γιατί, μός γκρεμίζει, 
χωρίς έλεος, χωρίς οίκτο, σάν έχθρός, σάν ξένος. 

ΛΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΒΑ-ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 

Προσκύνημα 

Προχωρώ προσκυνητής 
στό Ιερό Τέμενος 

τοϋ παρελθόντος. 
Πένθιμο θέαμα ή εlκόνα άπ' 

τήν καταστροφή. 
'Όλα γιγάντια! 
'Ακέφαλοι κίονες 
σπαρμένα κιονόκρανα, 
νεκροί κι' ol Θεοί ... 
Ξεχασμένη ή Δόξα. 
Πνοές σκορπισμένες 
στοϋ άνέμου τή Δύνη. 
'Ό,τι άπό τοϋ "Εγκέλαδου 
τήν όργή έχει όπομείνει, 
συνεργός ή φθορά καί ό χρόνος. 
Τέμπλο· ό καθάριος Ούρανός! 

1984 
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ΘΩΜΑΣ ΚΙΟΥΣΤΕΛΙΔΗΣ 

Τί είναι Καλό καί τί εiναι Κακό; 

Πολλές φορές στή ζωή μας 
παρουσιάζονται πολλά καί διά
φορα προβλήματα πού δέν ε� 
ναι εύκολο νά τά λύσουμε. 

Τά συμπεράσματα καί ol 
γνώμες πού σχηματίζουμε στίς 
διάφορες περιπτώσεις τών προ
βλημάτων, έπηρεάζουν διάφο
ρα στοιχεία δσον άφορα τήν 
προσωπικότητά μας. Τά στοι
χεία αύτά σέ κάθε άνθρωπο εί
ναι ύ π ο κ ε ι  μ ε ν  ι κ ά, είναι δια
φορετικά. Τά κυριώτερα στοι
χεία είναι ή ν ο η μ ο σ ύ v η πού 
έχει κάθε άνθρωπος, ή 
ν ο ο τ ρ ο π ί α  του, ό χ α ρ α 
κ τ ή ρ α ς  του καί ή ψυχική του 
κατάσταση, δηλαδή κατά πόσο 
βρίσκεται σέ ψ υ χ ι κ ή  ώρι
μότητα 

Νοημοσύνη: είναι ή Ικανότη
τα νά άντιλαμβάνεται ό νούς 
τού άνθρώπου τά διάφορα φαι
νόμενα της φύσεως ή άκόμα 
καί τά διάφορα περιστατικά πού 
τού παρουσιάζονται στή ζωή. 
Ή νοημοσύνη τού άνθρώπου 
μπορεί νά είναι άνεπτυγμένη ή 
μπορεί καί νά μήν είναι. Γενικά 
δμως, μπορούμε νά πούμε πώς 
ή μόρφωση ένισχύει τή νοημο
σύνη. 

Νοοτροπία: Είναι ό τρόπος 
πού σκέπτεται κάθε άνθρωπος. 
Ή νοοτροπία έξαρταται άπό τή 
συνείδηση καί άπό τίς Ιδέες 

πού έχει κάθε όνθρωπος. Πρό 
πάντων δμως άπό τίς άντιλή
ψεις πού έχει σχηματίσει άπό 
τίς έννοιες περί άρετης καί ήθι

κης. 
Χαρακτήρας: Είναι ό τρόπος 

πού συμπεριφέρεται ό καθένας. 
Ό χαρακτήρας τού άνθρώπου 
μπορεί νά είναι ήρι:μος ή καί τό 
άντίθετο, βίαιος καί άπότομος. 
Μπορεί νά είναι εlλικρινής ή, 
καχύποπτος, άξιοπρεπής ή δου
λοπρεπής, αlσιόδοξος ή άπαι
σιόδοξος κ.λπ. Ό χαρακτήρας 
κάθε άνθρώπου διαμορφώνεται 
άπό πολλούς καί διάφορους πα
ράγοντες. Π ρό πάντων δμως 
άπό τόν τρόπο σκέψης τού κα
θενός, άπό τίς έπιδράσεις πού 
δέχεται άπό τό περιβάλλον, άπό 
τήν κληρονομικότητα, άπό τήν 
κατάσταση της ύγείας του, τίς 
κλιματολογικές συνθήκες κ.λπ.

Ψυχική ώριμότητα: Είναι τό 
ποιό σημαντικό στοιχείο της 
προσωπικότητας τού άνθρώ
που. 'Όταν ό άνθρωπος είναι 
ώριμος στήν ψυχή σέ μεγάλο 
βαθμό, τότε βλέπουμε στίς διά

φορες έκδηλώσεις της ζωης, 

πώς έκδηλώνει άπό μέσα του 

βαθιά τά διάφορα συναισθήμα

τα. 
'Επειδή δμως αύτά τά διάφο

ρα στοιχεία της προσωπικότη

τας τού άνθρώπου είναι διαφο-
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ρετικά σέ κάθε άνθρωπο, ol 
γνώμες καί τά συμπεράσματά 
μας γιά τό καλό η τό κακό είναι 
ύποκειμενικές. 'Όμως σ' αύτή 
τήν έρευνα πού κάνωμε, γιά τό 
τί είναι καλό καί τί κακό, πρέπει 
νά σχηματίσουμε μιά γνώμη 
άντικειμενική καί όχι ύποκειμε
νική. Γιά νά μπορούμε δμως νά 
σχηματίσουμε άντικειμενική 
γνώμη γιά τήν πραγματικότητα 
πού είναι μέσα στή Φύση, πρέ
πει πρώτα νά έξετάσουμε τί εί
ναι ή Φύση καί ποιοί είναι ol 
σκοποί της. 

Φύση: Είναι τό Σύμπαν, είναι 
τό έκδηλούμενο Πάν. Είναι ol 
έκδηλούμενοι κόσμοι πού λει
τουργούν. Είναι, δπως λέγανε 
ol 'Αρχαίοι, τό Μέγα Πάν, ή 
Θεία Φύση. Ποιό πέρα άπό τή 
Φύση δέν μπορεί νά ύπάρχει 
τίποτα η νά σκεφθεί κανείς δτι 
ύπάρχει. 

Ή έσωτερική φιλοσοφία 
θεωρεί τή Φύση «όπειρο, έν 
τψ γίγνεσθαι» τόσο σέ έκταση, 
δσο καί σέ δυνατές έκδηλώ
σεις. 'Άπειρο καί άτέλειωτο. ΟΙ 
Πυθαγόριοι λέγανε δτι «ή Φύ
ση είναι άριθμός παμμέγιστος 
άεί συντελούμενος». Ό άνθρω
πος μπορεί νά έρευνήσει τή 
φύση, γιατί είναι τό μόνο πνευ
ματικό όν έπάνω στή γη, πού έ
χει τήν Ικανότητα νά σκέπτεται, 
πού έχει γενικά γνωστική Ικα
νότητα. Γι' αύτό, διαθέτει τά αί
σθητήρια όργανά του. 

'Όμως μέ αύτά καί μόνο τά 
ύλικά πράγματα πού τού παρέ-

χει ή φύση μπορεί νά έρευνή
σει καί νά γνωρίσει, γιατί τά αί
σθητήρια όργανα, δηλαδή τό 
νευρικό σύστημα καί ό έγκέφα
λός του είναι τά κύρια όργανα 
τού νού, πού είναι ύλικά. 'Όμως 
γεννάται τό έρώτημα ή φύση 
είναι μόνον ύλική; Ό άείμνη
στος Σπύρος Νάγος έλεγε: Ή 
θεία Φύση έχει δύο όψεις. Τήν 
έξωτερική, δηλαδή τήν ύλική, 
πού έρευνά ό άνθρωπος μέ τά 
αίσθητήρια όργανά του καί τό 
νού του. Καί τήν έσωτερική, 
δηλαδή τήν πνευματική, πού 
τήν έρεύνησαν ol 'Εσωτερικές 
Σχολές κάθε Χώρας καί κάθε 
έποχης. Τήν έσωτερική όψη τής 
φύσης τήν έχουν έρευνήσει ol 
Μύστες καί ol Μυσταγωγοί 
τών 'Αρχαίων Μυστηρίων. ΟΙ 
Μυσταγωγοί μας δίδαξαν τήν 
ύπέρτατη γνώση γιά τήν έσω
τερική όψη τής Φύσεως καί 
τών άρχικών αlτιών της, τήν 
ύπερανθρώπινη Γνώση, τήν αί
σθηση καί τόν άνθρώπινο λό
γο. Άπό τίς γνώσεις αύτές τίς 
μέν πνευματικές άλήθειες τίς 
μετέδωσαν μέ άλληγορίες καί 
Σύμβολα. Γιατί ol πνευματικές 
άλήθειες τής φύσεως εΤναι 
γραμμένες έτσι ώστε: «'Ίνα ol 
βλέποντες μή όρώσι καί ol 
άκούοντες μή έννοούσι» δηλα
δή αύτοί πού έχουν τή δυνατό
τητα νά βλέπουν η νά μή βλέ
πουν, καί αύτοί πού έχουν τήν 
δυνατότητα νά άκοϋν ή νά μήν 
άκοϋν. 'Όπως λέγανε ol Πυθα
γόριοι «ού τά πάντα τοίς πάσι 
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ρητά». Καί ό 'Ιησούς «μή δώτε 
τά δγια τοίς κυσί» γι' αύτό τό 
λόγο δέν ξέρουμε τίποτα όπό 
τίς 'Αρχαίες Μυήσεις. 

Ποιοί εΤναι ol νόμοι της Φύ
σεως; Πώς λειτουργεί ή Φύση; 
Ποιός εΤναι ό ρυθμός της Φύ
σεως; οι κυριώτεροι νόμοι της 
Φύσεως εΤναι: 

Ή Κfνηση: Ή Φύση δέν εΤ
ναι στάσιμη. Τά πάντα στή Φύ
ση κινούνται. Αύτό τό διαπι
στώνουμε καθημερινά, όπό τήν 
κίνηση τού 'Ηλίου, της Σελήνης, 
τών Πλανητών, κ.λπ. Άπό τίς 
κινήσεις τών όνέμων, τών θα
λασσών, όπό τή βροχή. 'Αλλά 
ομως τό διαπιστώνουμε καί 
όπό τίς κινήσεις τών όνθρώπων 
καί τών ζώων. (Ή έπιστήμη με
λετά τήν κίνηση της γης, τών 
ούρανίων σωμάτων, τίς μορια
κές κινήσεις, τίς κινήσεις τών 
συστατικών χημικών ότόμων, 
κ.λπ.). 

'Όμως ή 'Εσωτερική Φιλοσο
φία μελετά βαθύτερα, δηλαδή 

όπό τόν πρωταρχικό νόμο της 

άτομικης ούσίας, όπό τίς θεω

ρείες τών διαφόρων όρχαίων 

άτομικών φιλοσόφων, πού δι

δάσκουν οτι: σάν πρώτη Ιδιότη

τα της φύσεως εΤvαι ή κ ί ν η σ η  

καί ή τ ρ ο π ή. ΟΙ ότομικοί φιλό

σοφοι χαρακτηρίζουν τό άτομο 

«όφ' έαυτού κινούμενο εΤvαι» 

καί έκτός όπό τό νόμο της κίνη

σης καί όπό τόν νόμο της μετα

βολής της θέσεως, δίνουν τήν 

έννοια της έλξης καί της άπω

σης, πού προκαλεί τή μεταβολή 

της ποιοτικής κατάστασης, τών 
ότόμων καί τών μορφών των 
έπίσης στό ψυχικό ότομο. Ή 
κ ί ν η σ η, λοιπόν εΤναι ό ν ό μ ο ς  
τ η ς κ α θ ο λ ι κ η ς φ ύ σ ε ω ς. 

Οί άμοιβαίες έπιδράσεις: Καί 
αύτός είναι /Ξνας παγκόσμιος 
καθολικός νόμος πού ή έσωτε
ρική φιλοσοφία, μελετώντας 
τον πιό βαθειά, διαπίστωσε οτι: 
άνάμεσα στά ούράνια σώματα 
γίνονται άμοιβαίες έπιδράσεις, 
iδιαίτερα στόν όνθρωπο. 'Επί
σης ol έπιδράσειc τού 'Ήλιου, 
της Σελήνης καί τών Πλανητών 
πού εΤναι βασική όρχή της 'Αρ
χαίας 'Αστρολογίας. ΟΙ έπιδρά
σεις όνάμεσα ατούς όνθρώ
rτους εΤναι ή έννοια της όγάπης 
καί ol έπιδράσεις τών έλευθέ
ρων συνειδήσεων στόν άνθρω
πο. Ό νόμος της όμοιβαίας όλ
ληλοεrτίδρασης εΤναι «ό Καθο
λικός φ υ γ ο κ ε ν τ ρ ι κ ό ς  νό
μος». 

Αύτοτέλεια: ΕΤναι ό νόμος 
πού έχει κεντρομολική έννοια 
καί μέ βάση αύτή έξασφαλίζε

ται ή αύτοτέλεια, σέ κάθε μορ

φή της φύσεως. Αύτό διαπι

στώνεται στίς όργανωμένες 

μορφές της Γης, έπίσης καί σέ 

κάθε ούράνιο σώμα. Ή έσωτε

ρική φιλοσοφία μελετά καί τήν 

αύτοτέλεια της όνθρώπινης 

μορφής, πού στόν άνθρωπο 

παίρνει τήν έννοια της θεμε

λιώδους όρχης της όρετης καί 

της 'Ελευθερίας. Αύτοί εΤναι ol 

κυριώτεροι νόμοι της Φύσεως. 
ΟΙ σκοποf τής φύσεως: · Η 
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έπιστήμη έρευνά, άλλά άμφι
βάλλει καί πολλές φορές σιωπά. 
Ή έσωτερική φιλοσοφία συμ
περαίνει δτι ό σκοπός της φύ
σεως εΤναι ή όνοδος δλων. ΟΙ 
νόμοι της φύσεως άποβλέπουν 
σ· tva άποτέλεσμα, σ' tva σκο
πό: τήν έξέλιξη τών πάντων. 

'Εξέλιξη σημαίνει τό ξετύλιγ
μα. Τό ξετύλιγμα τών λανθα
νουσών, δηλαδή τών τυλιγμέ
νων Ικανοτήτων τών ούσιών 
καί τών πραγμάτων της φύ
σεως. Ούσία καί πράγματα συ
νέχεια, άλλά άργά καf σταθερά 
περνάνε άπό τίς άτέλειωτες κα
ταστάσεις στήν τελειότητα. Τά 
ότομα της άτομικης ούσίας πού 
έρχονται άπό τό χάος, περνάνε 
άπό διάφορες καταστάσεις γιά 
νά γίνουν κάποτε ψυχικά ότο
μα, τά όποία άργότερα θά προ
χωρήσουν σέ πνευματικές κα
ταστάσεις, πού ή έξέλιξή τους 
δέν έχει δρια. 'Επίσης έξελίσ
σονται καί ol όργανωμένες 
μορφές της φύσεως. 

Ή έπιστήμη διαπιστώνει τήν 
έξέλιξη στό φυσικό καί ζωϊκό 
κόσμο τού πλανήτη μας. 

Ή έπιστήμη διαπιστώνει τήν 
ταυτότητα τών Χημικών άτό
μων. Διαπιστώνει μέ ύποθέσεις 
καί θεωρείες τήν έξέλιξη τών 
ούσιών, τών ούσιών της άπρό
σωπης φύσεως. Ένώ ή έσωτε
ρική φιλοσοφία άποκαλύπτει, 
μέ πηγή τήν παράδοση, δτι ή 
έξέλιξη έχει εύρύτερη καί καθο
λική έννοια. Ή έσωτερική φιλο
σοφία διδάσκει δτι τό ψυχικό 

ότομο προήλθε άπό ούσίες κο
σμικές καί άπό τή ζωϊκή κλίμα
κα καί άπόδωσε τήν άνθρώπινη 
μορφή, μέ πνευματικές Ικανότη
τες. 

ΟΙ Πυθαγόριοι λέγανε δτι 
«τά ζώα εΤναι πρόγονοι τών άν
θρώπων». Γιά τήν τύχη τού άν
θρώπινου πνεύματος δίδαξαν 
δτι ή έξέλιξή του δέν έχει δρια. 
ΟΙ Π υθαyόριοι λέγανε δτι «τά 
πάντα κατ' άριθμόν γίνονται». 

'Από δσα εrπαμε πιό πάνω, 
τό συμπέρασμα εΤναι δτι ό σκο
πός της φύσεως εΤναι ή δη
μιουργία συνειδr1σεων καf ή 
άποθέωσή τους. 

Καί τώρα έρχόμαστε στό κύ
ριο θέμα μας. Tf εΤναι Καλό; Τί 
εΤναι Κακό; Μέσα στή φύση 
ύπάρχει ρυθμός. Αύτός ό ρυθ
μός εΤναι 'Αγαθοποιός. 'Υπάρ
χουν μέσα στή φύση ούσίες, 
ύλικές μορφές, όργανωμένες � 
άνοργάνωτε� δηλ. ύπάρχουν 
ψυχές καί πνεύματα, πού σκο
πός τους εΤναι ή πρόοδος πρός 
τήν έξέλιξη καf τήν όνοδό τους. 

Αύτά δμως άλλάζουν στόν 
όνθρωπο, γιατί ό όνθρωπος 
διαθέτει τήν προσωπικότητά 
του, καί χάρη στήν πνευματικό
τητά του έκδηλώνει συνείδηση. 
Σχηματίζει γνωστικό περιεχόμε
νο. Έχει γευθεί τό ξύλο της 
γνώσεως. Λοιπόν μπορεί ό όν
θρωπος νά κανονίσει τfς σκέ
ψεις του καf τfς ένέργειές του 
σύμφωνα μέ τή ροή της φύ
σεως, μέ συνειδητό τρόπο καf 
νά προοδεύση. 'Αντίθετα, αύ-
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τός πού έvεργεί όvτίθετα πρός 
τούς νόμους της φύσεως, έξ 
όλοκλήρου η έv μέρει, προχω
ρεί πρός τήv ψυχική στασιμότη
τα η καί κάποτε στήv όπισθο
χώρηση. 

Καί τώρα εϊμαστε έτοιμοι vά 
δώσουμε τήv όπάvτηση στό 
θέμα μας, τί εΤvαι καλό καί τί 

1 , 

ειvαι κακο. 
Καλό: ΕΤvαι δταv ο! σκέψεις, 

τά έργα καί τά λόγια τού όv
θ ρώπου συμβάλλουν στήv 
πρόοδό του, τώv συνανθρώ
πων του, καθώς καί σέ δλα τά 
έμψυχα όντα. 'Επίσης δταv ό 
άνθρωπος κάνει καλό, σύμφω
να μέ τήv όρετή καί όκολουθεί 
τούς νόμους της ζωής καί τούς 
νόμους τού πνεύματος πού ή 
βάση τους εΤvαι ή έλευθερία. 
Ό άνθρωπος κάνει τό καλό ο

ταν α! σκέψεις, τά έργα καί τά 
λόγια του φέρουν τήv πρόοδο 
στόv έαυτό του καί στούς άλ
λους, όργαvικά, ψυχικά καί 
πνευματικά. 

Κακό: ΕΤvαι τό όvτίθετο τού 
καλού. Δηλαδή δταv ο! πράξεις, 
τού όvθρώπου, ol σκέψεις του 
καί τά λόγια του βλάπτουν καί 
τόv έαυτόv του καί τούς άλ
λους. Ό έξυπνος άνθρωπος 
πρέπει vά κανονίσει τίς σκέψεις 
του καί τά έργα του, σύμφωνα 
μέ τό ρυθμό της φύσεως. Αύ
τός ό ρυθμός εΤvαι τό κριτήριο 
τού καλού καί τού κακού. 'Όταν 
ό άνθρωπος όγαπάει τόv 
συνάνθρωπό του, μέ έργα, δηλ. 
άvαγvωρίζει σ' αύτόv τά φυσι-

κά του δικαιώματα έπάvω στή 
ζωή, στή μόρφωση καί τήv 
αύτοδιάθεσή του εΤvαι καλό. 
Γιατί αύτό έχει σάv όποτέλεσμα 
τήv πρόοδο καί αυτού πού τόv 
άγαπούv καί αύτού πού όγα
πάει. 

'Όταν ό όvθρωπος εΤvαι δί-
. 
καιος καί δίνει στόv όλλοv δ,τι 
τού άvήκει εΤvαι καλό. 'Όταν ό 
όvθρωπος έvεργεί καί βαδίζει 
σύμφωνα μέ τούς νόμους της 
φύσεως καί της ζωής εΤvαι κα
λό. 'Όταν δμως τούς όρvείται 
είναι κακό, γιατί βλάπτει καί κα
ταστρέφει ό ϊδιος τόv έαυτόv 
του. 'Όταν δμως βαδίζει σύμ
φωνα μέ τούς νόμους της όρε
της, δηλ. εΤvαι έλεύθερος όπό 

τά πάθη καί τίς προλήψεις, εΤvαι 
ότάραχος στό vού, γαλήνιος 
στήv ψυχή, εlλικριvής καί 
όξιοπρεπής, τότε εΤvαι καλό, 
γιατί προοδεύει ψυχικό. Άπ' δ
σα όvαφέραμε γιό τό τί εΤvαι 
καλό καί τί εΤvαι κακό, τό συμ
πέρασμα νομίζω εΤvαι δτι: «φύ
σει κακό» δέv ύπόρχει, γιατί ό 
ρυθμός της φύσεως όδηγεί δ
λους στήv πρόοδο. 

Τό κακό ύπάρχει «θέσει» 
γιατί προέρχεται όπό τίς πρά
ξεις, τίς σκέψεις καί τό λόγια 
τού όvθρώπου. 

Μέ τό κακό ol άνθρωποι δη
μιουργούν συνέχεια κακίες, πό
θη, έλαττώματο, προλήψεις, 
δεισιδαιμονίες. ΟΙ διάφορες κα
κίες δημιουργούν όθλιότητες 
στή ζωή, δοκιμασίες, πόνους, 
πικρίες καί μετό όπ' δλα αύτό 
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δημιουργούν δάκρυα. Ένώ ή 

θεία Φύση έχει σκοπό της νά 

όδηγεί πάντοτε τό Πάν πρός 

τήν πρόοδο, τήν εύτυχία καί τή 

χαρά. 
Μερικοί νομίζουν δτι τό κα

κό προέρχεται όπό τίς όσθέ

νειες, τίς έπιδημίες. Μάλιστα. 

Έδώ υπαρχει κακό, γιατί ol 
όσθένειες όφείλονται στήν όν
τιφυσική καί στήν όνθυγιεινή 
ζωή πού ό.κολουθούν ol άν
θρωποι, ένώ δέν προσαρμόζον
ται σωστά, σύμφωνα μέ τούς 
νόμους της φύσεως καί της 
ζωης. 

ΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ 

Τηλεβόας 

Ό Τηλεβόας της ζωης, έγώ σάς κράζω, 
σέ δρόμους βουερούς, 
μέ φωνή έπαναστατημένη. 
'Έρωτες άνεκπλήρωτοι, πού λουφάξατε 
σέ όξενους χu'φους λαβωμένοι; 
Σάρκα αίχμάλωτη, 
στά σίδερα της όρετης δεμένη, 
άντάρτισσα όπραγη, 
βγές στό φώς καί στόν όγέρα 
κι· ός είσαι νυχτερίδα τυφλωμένη. 
Εύτυχία όφταστη, 
ατούς ούρανούς όθώρητη 
στά �λη βουλιαγμένη, 
φανέρωσε τήν όγνώριστή σου τή μορφή, 
τή λασπωμένη. 
'Έρωτες όνεκπλήρωτοι, εύτυχία όθώρητη, 
σάρκα αίχμαλωτισμένη, 
ό τηλεβόας της ζωης, έγώ σάς κράζω. 
Μά έσείς, σ· έρημους δρόμους έχαθήκατε 
κι· ή φωνή μου ήχώ ξεψυχισμένη. 
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ΠΑΝ. ΠΑΠΑΣΛΙΩΤΗΣ 

Θεοσοφικές άπόψεις 
, 

για τον 
, 

πνεuματισμο 

·ομιλία στή Θεοσοφική Στοά
«ΗΛΙΟΣ» 20.3.84 

Μέ τόν ορο «Πνευματισμός» έννοοϋμε, γενικά,τήν πίστη στήν 
έπιβίωση τοϋ πνεύματος μετά τό θάνατο καί τή δυνατότητα έπι
κοινωνίας τών ζώντων μέ τά ασαρκα πνεύματα τών ·,εκρών. Ή 6-
σκηση τοϋ πνευματισμού, μέ διάφορους τρόπους καί μεθόδους, 
άνάγεται στά πολύ παλιά χρόνια. Τόν περασμένο αlώνα πήρε τή 
νεώτερη μορφή του, οπου δίπλα στίς όφελεις καί όπλοϊκές πνευ
ματιστικές συνεδριάσεις έχουμε τή σοβαρή έπιστημονική έρευνα. 

Ό πειραματικός πνευματισμός στηρίζει τήν ασκησή του σέ έ
να θεωρητικό ύπόβαθρο πού ομως, γιά έναν όποκρυφιστή εΤναι 
όρκετά σαθρό. Ή Θεοσοφία δέν όρνειται τήν ϋπαρξη τών διαφό
ρων πνευματιστικών φαινομένων, έχει δμως διαφορετικές όπόψεις 
σχετικά μέ τήν έρμηνεία καί τήν προέλευσή τους. ΟΙ πνευματιστές 
πιστεύουν δτι τέτοια φαινόμενα όφείλονται όποκλειστικά ή τουλά
χιστον, στή μεγάλη τους πλειοψηφία, στά πνεύματα τών νεΚf)ών. 
Ή Θεοσοφία διδάσκει δτι ol νεκροί μπορούν νά έπικοινωνήσουν 
μέ τούς όνθρώπους μόνο μέ ύποκειμενικά μέσα. "Αν συμβαίνουν 
άντικειμενικές παρουσίες, όφείλονται στό φάντασμα τοϋ σώματος 
πού είχε 6 νεκρός. Λέει ή Μπλαβάτσκυ: «έκεινο πού έχω καταλά
βει είναι οτι τά πνευματιστικά φαινόμενα, κατά τή γνώμη τών 
πνευματιστών, όφείλονται στό μετενσαρκωνόμενο «έγώ» στήν 
πνευματική καί όθάνατη ότομικότητα. Έμεις όποκλείουμε όλότελα 
αύτή τήν έκδοχή. Ή συνειδητή ότομικότητα τών όσάρκων δέν 
μπορει νά ύλοποιηθει, οϋτε μπορει νά κατέβει όπό τό νοητικό Δε
βαχανικό πεδίο στήν περιοχή της γήϊνης πραγματικότητας». 

Γιά νά μπορέσουμε δμως νά δοϋμε μέ εύρύτερο καί πιό κριτι

κό πνεύμα αύτές τίς έκδηλώσεις, θά πρέπει νά έχουμε μιά Ιδέα γιά 

τούς νόμους πού έχουν σχέση μ· αύτές. "Ας δοϋμε, λοιπόν, μέ λίγα 

λόγια, τί συμβαίνει συνήθως ϋστερα όπό τό φυσικό θάνατο: Τό 

'Εγώ, όφοϋ όποχωριστει όπό τό φυσικό σώμα, τό αlθερικό καί τήν

πράνα (ζωϊκή ένέργεια), μεταβαίνει μαζί μέ τό όστρικό καί τήν 
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όνώτερη τριάδα (Μάνας-Μπούντι-"Ατμα) στήν Κάμα-Λάκα, τό 
όστρικό πεδίο. Έκεί θά παραμείνει δσο χρόνο χρειάζεται γιά νά 
διαχωριστεί τό όστρικό σώμα άπό τίς ύψηλότερες άρχές τού άν
θρώπου πού θά άκολουθήσουν τό δρόμο γιά τό Ντεβαχάν, δπου 
θά παραμείνουν μέχρι τή νέα ένσάρκωση στή Γη. 'Ένα τμημα ό
μως τού κατώτερου νοητικού δέν κατορθώνει νά διαφύγει καί φυ
λακίζεται μέσα στό άστρικό. Αύτή ή παραμένουσα άστρονοητική 
όντότητα άποκαλείται «σκιά». Ή σκιά δέν εΤναι τό πραγματικό άτο
μο, άφού αύτό έχει εlσέλθει πλέον στόν ούράνιο κόσμο. Διατηρεί 
δμως κάποια συνειδητότητα, άν καί πολύ περιορισμένη, πού της 
έπιτρέπει νά νομίζει δτι είναι αύτό τούτο τό άτομο. 'Όταν ol σκιές 
χάσουν καί τά τελευταία μόρια νοητικής ϋλης, πέφτουν στήν κατά
σταση τού λεγόμενου στοιχειώδους η κελύφους. Αύτά εΤναι τά έν 
όποσυνθέσει άστρικά πτώματα, στερούμενα έντελώς κάθε εrδους 
συνειδητότητας καί άντιλήψεως, έρμαια των άστρικών ρευμάτων. 
Σ" αύτά τά κελύφη πού έκλαμβάνονται άπό τούς πνευματιστές σάν 
τά πραγματικά πνεύματα των νεκρών, όφείλεται tva μεγάλο μέρος 
των πνευματιστικών φαινομένων. 

Ή τέταρτη άρχή (άστρικό) εΤναι ό φορέας της θέλησης καί της 

έπιθυμίας, άλλά δέν εΤναι ή ίδια ή θέληση. Πρέπει νά εΤναι ένωμέ

νη μέ τό κυρίαρχο πνεύμα γιά νά μπορεί νά έκφράσει αύτή τή θέ
ληση. 'Ό,τι καί άν είναι ή βουλόμενη τέταρτη άρχή έν ζωη, δέν εΤ
ναι πιά Ικανή γιά ένεργό θέληση, δταν άποσυνδεθεί άπό τό πνεύ
μα. 'Όταν �μως tva κέλυφος προσελκυστεί άπό τόν μαγνητισμό 
ένός μέντιουμ, ζεί μέσα στήν αϋρα του μιά πρόσκαιρη δανεική 
ζωή. 'Έτσι, μπορεί νά όμιλεί καί νά λογικεύεται διά μέσου τού έγ
κεφάλου τοϋ μέντιουμ, η των άλλων γύρω: μπορεί νά έπαναλαμ
βάνει μέχρις tva βαθμό τίς συνήθεις έκφράσεις τού νεκρού η τό 
γραφικό του χαρακτηρα. Αύτά δμως δέν εΤναι παρά αύτόματες 
ένέργειες των κυπάρων τού κελύφους, πού δταν έρεθιστούν τεί
νουν στήν έπανάληψη έθισμένων κινήσεων. 'Όταν δμως τό κέλυ
φος είσέλθει στήν αϋρα ένός διαμέσου θά άντιληφθεί - δ,τι μπο
ρεί νά άντιληφθεί - περισσότερο η λιγώτερο καθαρά, μέσα άπό 
τίς δανεισμένες άρχές - σώματα τού διαμέσου (κυρίως νοητικό). 
Μ' αύτό τόν τρόπο δμως δέν θά μπορέσει νά φθάσει πέρα άπό δ
σο έπιτρέπουν ol άντιληπτικές Ικανότητες τού μέντιουμ η κάποιου 
άπό τούς παρευρισκομένους. 'Έτσι έξηγούνται καί ol συχνά λογι
κές καί, κάποτε, πολύ έξυπνες άπαντήσεις, άλλά καί ή κατά κανόνα 
άπουσία άνακοινώσεων για πράγματα άγνωστα στό μέντιουμ η 
στόν πνευματιστικό κύκλο. 

"Ας σημειωθεί, δτι tva κέλυφος πού ζωογο·.·εϊται δταν εlσέρ-
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χεται ατό ρευμα ένός μέντιουμ καί συνδέεται μέ τήν πέμπτη όρχή 
του, δέν εiναι βέβαιο δτι ή πρόσκαιρη συνειδητότητα πού όποκτά 
όντιπροσωπεύει τήν προσωπικότητα του νεκρου όπό τόν όποίον 
προηλθε. Μπορεί νά όντικατοmρίσει μιάν όλλη προσωπικότητα 
στήν όποία παραμένει γιά λίγο, μέχρις δτου κάποιο ρευμα σκέψης 
του μέντιουμ η κάποιου όλλου βρεί τήν ήχώ του στίς φευγαλέες 
έντυπώσεις του κελύφους. 'Έτσι, ή αίΌθηση της ταυτότητάς του 
ταλαντεύεται όπό μία προσωπικότητα σέ όλλη, μέχρι νά γλιστρίσει 
καί πάλι μέσα ατόν ώκεανό του όστρικου φωτός. 

Βέβαια, δλα τά πνευματιστικά φαινόμενα δέν όφείλονται σ' 
αύτά τά κελύφη. 'Ένα πολύ μεγάλο μέρος τους προκαλείται όπό τή 
δράση τών λεγομένων «στοιχειακών». Τά στοιχειακά εΤναι ήμι
συνειδητές όντότητες του όστρικου κόσμου πού όνήκουν σ' tva 
τελείως διαφορετικό βασίλειο όπό τό δικό μας καί μπορεί νά όκο
λουθουν tva διαφορετικό σχέδιο έξελίξεως. Τό όστρικό βασίλειο 
εiναι μία όπέραντη δεξαμενή στοιχειακης ούσίας έκπληκτικά εύαί
σθητης καί στήν πιό φευγαλέα όνθρώπινη σκέψη καί ή όποία δο
νείται όρμονικά μέ τήν παραμική όνθρώπινη έπιθυμία. Κάτω όπό 
τήν έπιρροή μιάς τέτοιας σκέψης η έπιθυμίας tva περιορισμένο 
μέρος της στοιχειακης ούσίας.παίρνει μορφή ζώσης δυνάμεως, γί
νεται tva 6v, tva στοιχειακό, πού ή διάρκεια της ζωης του έξαρτά
ται όπό τήν ένταση καί τή διάρκεια η τή συχνότητα έπανάληψης 
της ώθησης πού τό δημιούργησε. Μέσω της στοιχειακης ούσίας 
παράγονται πολλά όπό τά φυσικά φαινόμενα τών πνευματιστικών 
συνεδριάσεων, καθώς καί φαινόμενα «Poltergeist» δπως κρότοι, 
κωδωνίσματα, πτώση λίθων, θραύση όντικειμένων κ.λ.π. Τό 
«στοιχειακό» δέν δρά μόνο του, δέν εΤναι παρά μιά λανθάνουσα 
δύναμη πού έχει όνάγκη μιάς έξωτερικης δύναμης γιά νά τεθεί σέ 
κίνηση. 

Στήν περίπτωση τών αύτόχειρων ή τοΟ βίαιου θανάτου όν
θρώπων μέ κατώτερες έπιθυμίες ή κατάσταση εΤναι λίγο διαφορε
τική. Έδώ μιά «έπικοινωνία» εΤvαι εύκολώτερη όφου τήν έπιζη
τουν ol ϊδιοι ol νεκροί. Τό κέλυφος έχει μεγαλύτερη συνειδητότη
τα όφου τό κατώτερο νοητικό εΤναι όκόμα συνδεδεμένο στενά μέ 
τήν ύπόλοιπη προσωπικότητα πού παραμένει καθηλωμένη ατά κα
τώτερα ύποπεδία του Άστρικου κόσμου. Σ' αύτές τίς περιπτώσεις 
ol προσωπικότητες τών νεκρών προσπαθουν νά Ικανοποιήσουν τίς 
ύλικές καί γήϊνες έπιθυμίες τους χρησιμοποιώντας τά σώματα καί 
τή ζωϊκή ένέργεια τών διαμέσων, φθάνοντας μέχρι τήν πλήρη 
κατάληψή τους, πράγμα πολύ έπικίνδυνο γιά τά διάμεσα. 

"Αν παρακολουθήσουμε τήν πορεία της ψυχης ϋστερα καί όπό 
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τόν «άστρικό» θάνατο, θά άντιληφθούμε γιατί δέν μπορεί νά 

ύπάρξει ούσιαστικά δυνατότητα έπικοινωνίας άνάμεσα στούς ζων

τανούς καί στά άσαρκα πνεύματα. 'Όταν ή άνώτερη τριάδα άπο

χωριστεί τελείως άπό τό άστρικό καί τό κατώτερο νοητικό, μετα
πηδάει (ϋστερα άπό κάποια διαδικασία) στό Ντεβαχάν. 'Εκεί δμως, 
έχουμε μία έντελώς ύποκειμενική κατάσταση γι' αύτόν πού τή ζεί 
κι έτσι ύπάρχουν πολύ λίγες δυνατότητες έπικοινωνίας μεταξύ τών 
ζώντων καί ένός πνεύματος πού έχει όλότελα άπορροφηθεί άπό 
τίς δικές του αiσθήσεις καί εΤναι άπομονωμένο άπό τόν κόσμο πού 
έχει άφήσει πίσω του. ΕΤναι δυνατόν, πάντως, γιά όρισμένα εύαί
σθητα άτομα, Ιδίως δταν αύτά εΤναι άγνά, νά έχουν όράματα τού 
Ντεβαχάν, άν καί σπάνια, καί χωρίς ol όντότητες πού παρατηρούν
ται άπό τό διορατικό της Γης νά έχουν συνείδηση τού τί συμβαί
νει. Σ' αύτές τίς περιπτώσεις, τό πνεύμα τού διορατικού άνέρχεται 
στήν κατάσταση τού Ντεβαχάν έχοντας, έτσι, τίς ζωντανές ψευ
δαισθήσεις αύτης της ζωής. 'Έχουμε τότε έπικοινωνίας μεταξύ 
πνευμάτων, άλλά βέβαια, εΤναι πολύ δύσκολο στόν άπειρο διορατι
κό νά άποτυπώσει σωστά αύτά πού βλέπει καί άκούει στό Ντεβα
χάν. 

Τό Ντεβαχάν εΤναι μία ζωή- άποτελεσμάτων, όχι αlτίων. Δέν 
είναι ζωή εύθύνης, δέν ύπάρχουν σκέψεις η πράξεις πού νά δη
μιουργούν κάρμα, καλό η κακό. ΕΙναι μία κατάσταση μακαριότητας, 
γι' αύτό καί δέν μπορεί κανείς έκεί νά έχει συνείδηση τών γήϊνων 
πραγμάτων, �έν μπορεί νά εΙναι παρατηρητής η μέτοχος της δυ
στυχίας αύτού τού κόσμου. 

Θά πρέπει δμως νά σημειώσουμε δύο σπάνιες έξαιρέσεις σ· 
αύτόν τό γενικό κανόνα της άδυναμίας έπικοινωνίας μέ τά άσαρκα 
πνεύματα. Ή πρώτη άφορά τήν περίπτωση ένός νεκρού πού ή έν
ταση της έπιθυμίας του για τήν έπιστροφή του στή γη γιά κάποιο 
σκοπό είναι τόσο μεγάλη, ώστε νά συγκρατεί ξύπνια τήν άνώτερη 
συνείδηση. Τότε πρόκειται πραγματικά γιά τήν άτομικότητα τού 
άποθανόντος πού μπορεί νά έλθει σέ έπικοινωνία μέ τή Γη. Γενικά 
δμως, μετά τό θάνατο τό Πνεύμα πέφτει σέ μία κατάσταση λή
θαργου, σ· αύτό πού όνομάζουμε «προντεβαχανική έλλειψη συνεί
δησης». 

Ή δεύτερη έξαίρεση άφορά τούς Νιρμανακάγια. Αύτοί εΤναι ol 
μύστες πού, άν καί έχουν κερδίσει τή Νιρβάνα, παραιτούνται άπ' 
αύτήν παραμένοντας στή γη σάν άόρατα πνεύματα γιά νά βοηθή
σουν τήν άνθρωπότητα. Δέν έχουν ύλικό σώμα, διατηρούν δμως 
δλα τά άλλα τους στοιχεία. Τέτοια όντα μπορούν καί έπικοινωνούν 
μέ μερικούς άνθρώπους, όχι δμως μέ τά συνηθισμένα μέντιουμ. 
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"Ας δούμε δμως τί λέγει ό Διδάσκαλος Κ.Χ. σέ μία έπιστολή 
του σχετικά μέ τήν έπικοινωνία μέ τίς ψυχές τών νεκρών: 

«Κάθε διαμάντι, κάθε κρύσταλλος, κάθε λουλούδι κι όστέρι έ
χει πράγματι τή δική του ψυχή, καθώς τό ζώο καί ό άνθρωπος. 
'Υπάρχει μία Ιεραρχία ψυχών όπό τίς κατώτερες μορφές της ϋλης 
μέχρι τήν ψυχή τού Κόσμου. ΕΤvαι δμως μεγάλο λάθος, όν πι
στεύετε δτι τά πνεύματα τών όναχωρησάντων βρίσκονται σέ κατ' 
εύθείαν έπικοινωνία μέ ψυχές πού είναι όκόμη συνδεδεμένες μέ
κάποιο όνθρώπινο σώμα. Μόνη ή σχετική θέση τών κατοικημέ
νων κόσμων στό 'Ηλιακό σύστημα θά όπέκλειε κάθε τέτοια πιθα
νότητα. Γιατί πιστεύω, δτι έχετε όποβάλει τήν περίεργη Ιδέα δτι 
εiναι πιαθανόν νά ύπάρχουν άvθρώπιvες διάνοιες που νά κατοι
κούν καθαρά πνευματικές περιοχές. Τότε θά καταλάβετε τό λάθος 
τών πνευματιστών πού όποκοιμίζουν τόν έαυτό τοι;ς μέ τή σκέψη 
δτι εiναι δυνατόν νά έπικοινωνήσει μαζί τους καί κάποιος όλλος, 
έκτός όπό τούς κατοίκους τών δύο κόσμων πού συνδέονται όμέ
σως μέ τόν δικό μας. 'Όσο αlθερικά καί έξαγνισμένα κι όν εΤvαι 
όπό τή χονδροειδη ϋλη, τά άγvά πνεύματα έξακολουθούν νά ύπό
κεινται στούς φυσικούς καί παγκόσμιους νόμους της ϋλης. Μπο
ρούν νά δεχτούν έπισκέψεις έν πνεύματι, όλλά τό Πνεύμα τους 
δέν μπορεί νά κατέβει καί vά μας πλησιάσει. 'Ελκύουν, όλλά δέν 
έλκύονται, γιατί ή Πνευματική τους Πολικότητα όποτελεί όνυπέρ
βλητο έμπόδιο γι αύτή τήν κάθοδό τους». 

Σέ όλλη έπιστολή έγραψε πόλι ό Διδάσκαλος: 
<<'Αγαπητέ μου όδελφέ, ή μεγάλη πλειονότητα τών φυσικών 

φαινομένων πού προκαλούν ol Πνευματιστές, δέν όφείλονται στά 
Πνεύματα, όλλά στά κελύφη. Τά πνεύματα ένός μεγάλου ποσο
στού καλών όνθρώπων πού πεθαίνουν όπό φυσικό θάνατο, παρα
μένουν στήν ότμόσφαιρα της γης όπό μερικές ήμέρες, μέχρι μερι
κά χρόνια, όνάλογα μέ τήν έτοιμότητά τους, νά συναντήσουν, όχι 
τόν δημιουργό τους, όλλά τή δημιουργία τους. Γιατί, δμως, θά 
έπρεπε vά έπικοινωνούν τά πνεύματα; Αύτοί πού όγαπδτε, έπικοι
νωνούν όντικειμενικά μαζί σας κατά τή διάρκεια τού ϋπνου σας. 
Τά πνεύματά σας σέ στιγμές κινδύνου ή έντονης συμπάθειας, δο
νούμενα στό ίδιο ρεύμα σκέψης - πού σ· αύτές τίς περιπτώσεις 
δημιουργούν ένα εΤδος τηλεγραφικού πνευματικού σύρματος με
ταξύ τών σωμάτων σας - μπορούν νά συναντηθούν καί μερικές 
φορές έπηρεάζουν τίς όναμνήσεις σας. Τότε δμως εΤσθε ζωντανά 
καί όχι νεκρά σώματα. Πώς δμως μπορεί νά έπικοιvωνήσει ένα 
όσυνείδητο 5ο στοιχείο μέ ένα ζωντανό όργανισμό, έκτός όν έχει 
ήδη γίνει κέλυφος; Λέω: Δtv μπορούν vά έπικοιvωvήσοuν)). 
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Ή Θεοσοφία είναι όντίθετη μέ τήν άσκηση τού Πνευματισμού 
γιά πολλούς λόγους. Κατ' όρχήν εΤναι έπικίνδυνη γιά τά διάμεσα, 
άλλά μερικές φορές καί γιά τούς παρευρισκόμενους ως lva βαθ
μό. Ύστερα είναι τό κακό πού άθελά μας κάνουμε στούς νεκρούς 
μέ τούς όποίους όπό όγάπη ή περιέργεια θέλουμε νά έπικοινωνή
σουμε. Σίγουρα δέν τούς κάνουμε καλό, δταν διακόπτουμε μέ τόν 
έγωϊστικό έν τέλει πόνο μας τήν όνειρική κατάσταση πού ζούν. 
Μέ τό νά προσπαθούμε νά τούς κρατήσουμε προσκολλημένους 
στά γήϊνα πράγματα έμποδίζουμε τήν πνευματική τους έξέλιξη, τήν 
καθυστερούμε μέ καταστρεπτικά μερικές φορές όποτελέσματα. 
"Αν πραγματικά όγαπάμε τούς νεκρούς μας, πρέπει νά τούς βοηθή
σουμε σ· αύτή τήν πνευματική πορεία τους στόν άλλο κόσμο όντί 
νά τήν έμποδίζουμε. Τέλος, ποιό ούσιαστικό όφελος μπορούμε νά 
έχουμε όπό μιά τέτοια έπικοινωνία; Καί δταν όκόμη εΤναι πραγμα
τική, τί μπορεί νά μάς προσφέρει, πέρα όπό μερικές συγκεχυμένες 
πληροφορίες γιά τόν 'Αστρικό Κόσμο, πού τίποτα σχεδόν δέν προ
σθέτουν στή γνώση πού ήδη έχουμε γιά τούς όόρατους κόσμους 
καί τούς όπόκρυφους νόμους; 

Άλλά ή Θεοσοφία δέν είναι όντίθετη μέ τήν έρευνα γιά τήν 
άλήθεια. Τό θέμα τού πνευματισμού είναι τεράστιο καί όνεξάντλη
το καί όπαιτεί μεγαλύτερη προσοχή καί όπό τούς δογματικούς 
όπαδούς του καί όπό τούς όπόλυτους όντιρρησίες. Ή Θεοσοφία 
δέχεται δλα τά πιστεύω καί λαμβάνει ύπ' όψη τά πάντα, χωρίς νά 
θεωρεί τίποτα σάν τελικό. Γι' αύτό καί τό ζήτημα τού Πνευματι
σμού παραμένει όνοικτό γιά μελέτη, πού δμως θά πρέπει νά στρα
φεί στή σφαίρα τής σοβαρής έρευνας καί όχι τών όφελών καί 
όνεύθυνων πειραματισμών. 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ

ΕΙΕΑΓΩΓΗ ΠΗ θΕΟΕΟΦΙΑ 

'Άδ. Δρχ. 300 

Δεμ. Δρχ. 400 
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο τεύχος) 

17/3/1900 

Είς Ρήγαν Φερραϊον Γραμμ. Άλέξ. Παπαναστασίου 

10/1/1901 

Θάνατος Βασιλίσης Βικτωρίας. Βασιλεύς όδ. 'Εδουάρδος Ζ.' 
'Αποστολή τηλεγραφήματος. 

23/1/1901 

Άρχαιρεσίαι Σοφίας. Σοφ. Βρυζάκης, ΑΙ Έπ. Σαρρης. 

2/2/1901 

Στοαί 'Αθηνών: Πανελλήνιοv, Άθηνδ, Ρήγ. Φερραϊος, 'Ελευ
σίς, Μαραθών, 'Ελευθερία. 

5/2/1901 

Έπί έπικειμένης προσχωρήσεως ότάκτου κέντρου (Ύπ. Συμβ. 

1872) άποφασίζεται οτι ο! όδ. τού Ύπ. Συμβ. ο! όποϊοι θά μετέ
χουν είς τό 24μελές Συμβούλιον θά εiναι ο! έξης: 

Δαμασκηνός, Στούπης, Φλογαίτης, φίλων, Σωροκιάδης, Κατα
κουζηvός, Βρυζάκης, Πετρδς, Χολδράϊν, Ν. Καλογερόπουλος, Ρώ
μας, Κανδρης. 

3/3/1901 

'Αναγιγνώσκονται τά έγγραφα τά συνταχθέντα και υπογρα
φέντα ύπό τού Ύπ. Συμβ. - Μεγ. Άν. τής 'Ελλάδος καί τού πα
λαιού Ύπ. Συμβ. κατά τά όποια τήν 24/2/1901 συνεφωνήθη καί 
όπεφασίσθη όπό κοινού οπως όποτελεσθή έν μόνον σώμα, ύπό 
τό όνομα «Γαλ. Μεγ. Άν. τής 'Ελλάδος - Ύπ. Συμβ. τού 33°» Καί 
δεύτερον έγγραφον τής αύτης ήμερομηνίας, καθ' ο συνελθόντα τά 
δύο Ύπ. Συμβ., όπεφάσισαν οτι ό 'Ελληνικός Τεκτονισμός, όπαρτί
ζων �v μόνον Τεκτονικόν κέντρον, θά όκολουθη τό έν Λωζόνη κα
τά τό 1875 καθιερωθέν σύστημα. 'Ορίζουν τήν 1 Οην Μαρτίου διά 
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νά έκλέξουν 24 άξιωματικούς τού Ύπ. Συμβ., άνά 12 έξ έκάστου 
κέντρου, έκ τών έχόντων τόν 33°. 

'Υπογράφουν έκ τού Κέντρου Δαμασκηνού ol άναφερόμενοι 
είς τό Πρακτικόν 5/2/1901 καί έκ τού παλαιού Ύπ. Συμβ. ol: Δου
ρούτης, Ρόδος, Δ. Στεφάνου, Καλύβας, Άραβαντινός, Νικολαίδης 
(Δέν ύπογράφουν Ροδοκανάκης καί Γαλάνης). 

Πρακτικά CΥπάτου Συμβουλίου 

ίδρυθέντος τό 1872 

27/1/1903 

Είς άντικατάστασιν τού άπελθόντος εlς τήν Άνατολήν Ύπ. 
Ταξ. άοιδίμου Πρίγκιπας Δημ. Ροδοκανάκη όμοφώνως έξελέγη ό 

έξοχ. άδ. Έμμ. Γαλάνης, τέως Μεγ. Γραμ. καί διά τάς πολλάς αύ

τού Τεκτονικός άρετάς καί γνώσεις καί διά τάς πολυετείς αύτού 
πρός τό Τάγμα ύπηρεσίας. 

Ά. 'Ισαακίδης, Θ. Μπεκές, Δ. Σεφερλής, Παν. Καλογερόπου
λος, Κ. Μανιάκης. 

29/1/1903 

'Εγκατάστασις Μεγ. Ταξ., δστις έδωσε τόν νενομισμένον δρ
κον. 
Ύπατον Συι.,βούλιον: 
Ύπ. Ταξ. Έμ. Γαλάνης 
Άνθύπ. Άλ. Ρώμας 

Μεγ. Ρήτ. Κ. Μανιάκης 
Μεγ. Γρ. Παν. Καλογερόπουλος 
Μεγ. Θησ. Κ. Γιολδάσης 
Μεγ. Έλ. Θ. Μπεκές 
Μεγ. Άρχ. Φρ. Σπ. Κακιούζης 
Μεγ. Σημ. Δ. Σεφερλής 
Μεγ. Άρχειοφ. Ά. 'Ισαακίδης 
Μεγ. Τελ. Δ. Μεσσαλάς 

8/1/1904 

'Εγκύκλιος Ύπ. Συμβ. Βελγίου περί διεθνούς Συνεδρίου τόν 
Αϋγουστον 1904. 



1984 ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 273 

29/3/1905 

"Άρ. Πάγος Ίερουσαλήμ Μεγ. Διδ. Άθ. Βρυζάκης. 

23/4/1906 

Θά'νατος Ν. Θών. Άντικαταστάτης Άντ. Μάτεσις. 'Επίτιμος 
Άνθύπατος Ά. Ρώμας. 
Ύπατον Συμβούλιον: 
Ύπ. Ταξ. Έμ. Γαλάνης 
Άνθύπ. Κ. Μανιάκης 
Μέγ. Ρήτ. Άντ. Μάτεσις 
Μέγ. Θησ. Κ. Γιολδάσης 
Μεγ. Έλ. 0. Μπεκές 
Μέγ. Τελ. Σπ. Κακιούζης 
Μεγ. Γραμ. Π. Καλογερόπουλος 
Μεγ. Άρχ. φρ. Δ. Σεφερλής 
Μεγ. Σημ. Ά. 'Ισαακίδης 

25/2/1907 

Πάσα, al Συμβολικοί Στοαί έξέλεξαν Μεγ. Διδ. τόν όδ. Ν. 
Βάρβογλην, όποχωρήσαντος του Στεφάνου, καί ή Μεγ. Άν. όνο
γνωρίζει ώς νόμιμον Ύπ. Συμβ. τό ύπό του Δημ. Ροδοκανάκη 
Ιδρυθέν καί νυν ύπό Έμ. Γαλάνη προεδρευόμενον, όρμόδιον διά 
τούς βαθμούς 4-33, περιοριζομένης της Μεγ. Άν. εlς τήν όπονο
μήν τών 3 Συμβ. Βαθμών. Ό όδ. Ν. Βάρβογλης όρίζεται Μεγ. Γεν. 
Γραμ. του Ύπ. Συμβ. μέ Πρόσθεταν Μεγ. Γεν. Γραμ. τόν όδ. Π. 
Καλογερόπουλον. 

25/9/1907 

Άπόφασις όπονομης 33° εlς 1. Κεφαλάν 

20/7/1908 

Γαλάνης, Μανιάκης, Σεφερλής, Διοσκουρίδης, Γιγάντες, Μπε

κές, Άλεξανδρόπουλος, Παπαγεωργίου, Κανάρης, Κεφαλάς, Γιαννι

κώστας, Στρατηγόπουλος, Κοκιόύζης, Καλογερόπουλος, Γιολδάσης, 

Μάτεσις, Νικολαίδης. Προτάσει Κεφαλά, Γαλάνης 'Ισόβιος Ύπατος 

Ταξιάρχης. 
Ύπατον Συμβούλιον δι' έννεαετίαν 1 /8/1 908-31 /7 /1 91 7 
Ύπ. Ταξ. Έμ. Γαλάνης 
Άνθύπ. Ν. Βάρβογλης 
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Μέγ. Γεν. Γρ. Ί. Κεφαλάς 
Μέγ. Θησ. 0. Μπεκές 
Μέγ. Ρήτ. Άντ. Μάτεσις 
Μέγ. Άρχ. Δημ. Σεφερλής 
Μέγ. Τελ. Σπ. Κακιούζης 

ΙΛΙΣΟΣ 

Μέγ. Άρχ. φρ. Ναπ. Κανάρης 
Μέγ. Δοκ. Ξιφ. Νικ. Γιαννικώστας 
"Ισόβιος Επίτιμος Άνθύπ. Κ. Μανιάκης 

1984 

'Ενεργά Μέλη: Χ. Νικολαίδης, Α. 'Ισαακίδης, Κ. Γιολδάσης, Ά. 
Καλύβας, Κ. Παπαγεωργίου, Άθ. Παπαγεωργίου, Π. Καλογερό
πουλος, Ί. Στρατηγόπουλος, Χ. Διοσκουρίδης, Ά. "Αλεξανδρόπου
λος, Δ. Γιγάντες. 

25/8/1908 

"Αλεξανδρόπουλος λέγει δτι, καθ' ας έχει αύθεντικάς πληρο
φορίας, τό κόμμα τών Νεοτούρκων, έν οΤς πλείστοι Έλευθεροτέ
κτονες, σκέπτεται περί lδρύσεως Μεγ. Στ. καί Ύπ. Συμβ. καί δτι 
καλόν θά εiναι δπως ό 'Ελληνικός Τεκτονισμός προβη τό ταχύτε
ρον είς ϊδρυσιν Στοών έν Τουρκί9, πρό της lδρύσεως τών Τεκτονι
κών τούτων δυνάμεων. 

Ό Ύπ. Ταξ. λέγει δτι τό Ύπ. Συμβ. ούδεμίαν έχει δικαιοδοσίαν 
νά ίδρύση Συμβ. Στοάς. Καθ' ας έχει πληροφορίας Ροδ. της Κοιλ. 
Θεσσαλονίκης προτίθενται νά ζητήσουν Υδρυσιν Περιστ. 

Ό άδ. Κεφαλάς προτείνει καί γίνεται δεκτόν δπως τό Ύπατον 
Συμβούλιον έξουσιοδοτήση τούς Ροδ. έν Θεσ/κο Δ. Μαργαρίτην, 
Φ. Παπαγεωργίου, Μ. Θεοδωρίδην, δπως έκλέξουν τά κατάλληλα 
πρόσωπα, μυήσουν ταϋτα είς 18° και ζητήσουν τήν Υδρυσιν Περι
στυλίου. 

10/4/1909 

'Ίδρυσις έν Κοιλ. Άξιοϋ Άν. Θεσ/κης Περιστ. Μακεδονία. 
"Απονέμεται ό 30° είς τούς έν Θεσ/κη Δ. Μαργαρίτην, Μ. Θεοδω
ρίδην, Φιλ. Παπαγεωργίου. 

6/7/1909 

Περιστύλιον Ίσις Καίρου. Περιστ. Μακεδονία Θεσ/κης Σοφ. 
Μαργαρίτης. 

1/12/1909 

"Αναγνώρισις 'Υπάτου Συμβουλίου Τουρκίας. Συνθήκη άνα
γνωρίζουσα Περιστ. Μακεδονία, ύπαγόμενον είς 'Ελλάδα. 
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18/1 /191 Ο 

'Εορτασμός 1 ΟΟτηρίδος γεννήσεως όδ. Pike. ·ο 'Υπ. Ταξ. 
όvοίγει έργασίας είς Α.' καί εlσέρχονται όδελφοf πασών τώv έv 
'Αθήναις καί Πειραιει Στοών. 'Ομιλία δι' Άλβ. Πάϊκ, Ύπατοv Ταξ. 
Νοτ. δικαιοδοσίας Η ΠΑ. Γαλάνης καί 8 όξιωματικοί έπίτιμα Μέλη 
Ύπ. Συμβ. 'Ιταλίας. Γαλάνης 'Επίτιμος Ύπ. Ταξ. Τουρκίας. Ύπ. Ταξ. 
Τουρκίας 'Επίτιμος Ταξ. 'Ελλάδος. 

14/11 /191 Ο 

Τάς μεταξύ Ύπ. Συμβ. καί Μεγ. Άv. σχέσεις ρυθμίζει ή κατά 
Φεβρ. 1 907 συνθήκη. 

'Απόφασις Ιδρύσεως Στ. Τελ. 'Αλήθεια, ητις θά όποvέμη τούς 
βαθμούς 4-14° δι' ίδιαιτέρου Τυπικού 4°, 9°, 13°. 

9/1/1911 

Άρχαιρεσίαι 'Ιερουσαλήμ. Μεγ. Διδ. Ί. Κεφαλάς. 

22/5/1911 

'Ίδρυσις ύπό Ύπ. Συμβ. Έλλόδος 'Υπάτου Συμβουλίου Σερ
βίας. Έξουσιοδοτειται Κεφαλάς vά μεταβη εlς Βελιγράδι διά vά 
μυήση 9 Καδ είς 33° καί vά Ιδρύση Ύπατοv Συμβούλιον 

23/10/1911 

'Ανακήρυξις Έμ. Γαλάvη ώς 'Ισοβίου 'Επιτίμου Μεγ. Ταξ. Λύπη 
δι' όvαχώρησίv του εlς Αϊγυπτοv, όvαμηστικόv δώρον. 'Ηθική καί 
ύλική ύποστήριξις περιοδικού Πυθαγόρας, θεωρουμένου όπό 
1 /1 /1 912 ώς έπισήμου όργάvου 'Υπάτου Συμβουλίου. 

30/10/1911 

Παραίτησις λόγψ ύγείας Άvθ. Παπαγεωργίου. Άvθ. Κεφαλάς. 
Κεφαλάς άvακοιvει δτι όδ. Βρυζάκης έζήτησεv δπως τό Ύπ. 

Συμβ. δεχθη μεταξύ τώv Μελών του τά Μέλη τού Ύπ. Συμβ. τού 
ότάκτου κέντρου μακαρίτου Δαμασκηνού, ητοι Δ. Στεφάνου, Ν. 
Καλογερόπουλοv, Κατακουζηvόv, Σακκόραφοv, Λομβέρδοv, Ήλιό
πουλοv, Δέλιοv, Βρυζάκηv, Σωροκιάδηv, Καμπούρογλου. Γίνεται 
δεκτόv. 

4/12/1911 

Πίνας Βελγίου έκφράζοντος λύπην διά πόλεμον 'Ιταλίας-
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Τουρκίας καί πρόσκλησιν 'Ιταλών Τεκτόνων νά έλθουν εrς συνεν
νόησιν πρός Τούρκους Τέκτονας, διά νά έξεύρουν άπό κοινού τά 
μέτρα πρός κατάπαυσιν τών διαφορών αrτινες χωρίζουν τάς χώ
ρας των. 'Ίδρυσις Περιστ. Σείριος εlς Πειραιά. 

8/1/1912 

'Ανθύπατος Κεφαλάς προσαγορεύει άδ. Βρυζάκην, δστις εύ

χαριστεί καταλλήλως, Στοαί 'Αθηνά καί Προμηθεύς 'Αθηνών καί 

Ζήνων Λεμεσού (ύπό Βρυζάκην) προσχώρούν εις Μεγ. Άνατ. 'Ελ

λάδος. Προγραμματισμός έορτασμού 40τηρίδος Ύπ. Συμβουλίου. 

26/2/1912 

'Απόφασις κοπής μεταλλίου διά 40ετίαν Ύπ. Συμβ. 'Απόφασις 

δπως τά ένεργά Μέλη τού Ύπ. Συμβ. μή λαμβάνουν άξιώματα εις 

Συμβ. Στ., ούτε είς Μεγ. Άνατ. 

31/5/1912 

'Ανθύπατος Κεφαλάς μετέβη εις Σερβίαν πρός έγκατάστασιν 

Ύπ. Συμβ. Σερβίας. 

3/6/1912 

'Έγκρισις μυήσεως εις 4° Σπυρ. Νάγου. 

21/6/1912 

Τηλ/μα Ύπ. Συμβ. 'Ιταλίας δτι ένεργούν διά τήν τύχην τών νή
σων τού Αίγαίου τών άπελευθερωθεισών ύπό της 'Ιταλίας. 'Από
φασις διά γεύμα 40τηρίδος Ύπ. Συμβ. εις Άκταίον τήν 12/7/1912 
«Ιδίc;ι δαπάVΙJ». 

19/8/1912 

Ύπ. Ταξ. Γαλάνης έπανηλθεν έξ. Αιγύπτου. 

31/12/1912 

Θησαυροφύλαξ Μινέϊκο. Προϋπολ. 1913 δρχ. 2.800 

3/2/1913 

Προαγωγή είς 18° Σπ. Νάγου, Άντ. Άδριανοπούλου, Θ. Πλού
μου. Συννενοήσεις μέ Δ. Μαργαρfτην δι' Υδρυσιν Άρ. Πάγου εrς 
άπελευθερωθείσαν Θεσ/κην. 
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'Υποδοχή άδ. Σερβικης Άποστολης διά κηδείαν Βασιλέως 
Γεωργίου Α.' 

4/7/1913 

Διαμαρτυρία Ύπ. Συμβ. διό Βουλγαρικός ώμότητας. 

15/9/1913 

Άνδρ. Άνδρεάδης έγκρίνεται διά 33°. 

3/11/1913 

'Εργαστήρια Άθηνών 'Αλήθεια, Σοφία, Ίερουσσλήμ. 

24/11/1913 

'Επειδή 'Υπ. Συμβ. Τουρκίας ούδέν 'Εργαστήριον έν ένεργεί9
έχει, καθίσταται προβληματική ή άναγνώρισίς του έν ένεργεί9.

1/12/1913 

Καλογερόπουλος διαβιβάζει όπόφασιν Γαλάνη νά παραιτηθη 
συμπληρώνων 45ετίαν έν τψ Τεκτονισμψ. 

22/12/1913 

Παραίτησις Γαλάνη λόγψ γήρατος καί ύγείας. Καλογερόπουλος 
έκθέτει δρόσιν του (εfς σελ. 46). Σημαντικός ύπηρεσίας προσέφε

ραν Ροδοκανάκης, Γαλάνης, Κεφαλάς. Βρυζάκης όμιλει διά Γαλά
νην, έξαίρει δμως καί δρόσιν Δαμασκηνού. Γαλάνης όνακηρύσσε
ται 'Επίτιμος 'Υπ. Ταξ. 

Διά φανερός ψηφοφορίας έκλέγεται 'Υπ. Ταξ. ό Ίω. Κεφαλάς 

διό 1 4 ψήφων. 
Ύπατον Συμβ. Νοτ. δικαιοδοσίας ΗΠΑ προτείνει δπως απαντα 

τά 'Υπ. Συμβ. ζητήσωσι τήν κατάπαυσιν τών πολέμων καί τήν εf

ρηνικήν λύσιν διό διαιτησίας τών μεταξύ Κρατών διαφορών. 

'Εκλέγεται Άνθύπατος Ταξ. παμψηφεί ό Παν. Καλογερόπου

λος. 

23/2/1914 

Συνθήκη Ύπ. Συμβ. - Μεγ. Άνατολης. Εύχαριστίαι εfς Κεφα
λόν καί Άνδρεάδην. Κ. Άγγελόπουλος 30°. 
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4/3/1914 

1984 

Μέλη 'Επιτροπής: Κεφαλάς, Καλογερόπουλος, Γκιουράνοβιτς, 

'Ανδρεάδης, Μινέϊκο. 

22/6/1914 

Γ. Ζαβιτσιάνος άρχηγός Τεκτονισμού εlς Κέρκυραν 

29/7/1914 

Μεγ. Άν. δέν δύναται νά ένοικιάση οίκημα διά Τεκτον. Μέγα

ρον άπό 1/9/1914. 'Ύπατον Συμβ. ένοικιάζει Νίκης 14 δύο δωμά
τια δρχ. 50 μηνιαίως διά Γραφείον καί φύλαξιν σκευών. 

14/9/1914 

Οίκονομικαί άνάγκαι. Μεγ. Στοά Γαλλίας ζητεί βοηθήματα 
ύπέρ τραυματιών πολέμου 

28/9/1914 

Δέν έργάζονται Στοαί καί 'Εργαστήρια, λόγω έλλείψεως Στέ
γης. Διωγμοί έν Μ. Άσίc;�. 

22/12/1914 

Παραίτη Jις Άθ. Βρυζάκη 
'Ενοικίασις Μεγάρου ύπό Στοάς 'Ησίοδος. 

8/3/1915 

'Ύπ. Συμβ. Σερβίας ζητεί ένίσχυσιν θυμάτων πολέμου. Μεγ. 
Άν. ζητεί νά γίνωνται όμιλίαι πρός μόρφωσιν τών Τεκτόνων. 

1/12/1916 

Μέγ. Διδ. 'Ιερουσαλήμ Π. Καλογερόπουλος 

10/4/1917 

Συνεδρία είς 30°. Μύησις μέ τό κατά πρώτον τιθέμενον έν 
χρήσει Τυπικόν του 30°. 

20/5/1917 

Πρίγκιπες 'Ανδρέας καί Χριστόφορος μυούνται εlς Τεκτονι
σμόν καί άνυψούνται εlς 33°. 
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3/6/1917 

'Αποχώρησις Kwv/vou, Βασιλεύς 'Αλέξανδρος. Ίω. Θεοτόκης 
καί Γ. Πεσμαζόγλου 18°. Ίω. Μεταξάς 30°. 

9/12/1917 

'Απονομή 32° είς Μεγ. Διδ. Κ. Άγγελόπουλον. 'Αναστολή έπί 
έτος λειτουργίας 'Αληθείας. 'Ανασυγκρότησις Ύπ. Συμβ. διά 9ετίαν 
1918-1926. 
Ύπ. Ταξ. Ίω. Κεφαλάς 
Άνθύπ. Π. Καλογερόπουλος 
Μέγ. Γεν. Γρ. Σπ. Άραβαvτινός 
Μέγ. Ρήτ. Ά. 'Ανδρεάδης 
Μέγ. Θησ. Άβρ. Κωνσταντινίδης 
Μέγ. Άρχ. Άνδρ. Δεληγιάννης 
Μέγ. Τελετ. Ρ. Ρώσσης 
Μέγ. Άρχ. Φρ. Μιλ. Πουρής 
Μέγ. Σημ. Δοκ. Ί. Μαργαρίτης 
Άναπλ. Ρήτ. '). Καρακατσάνης 

·Ύπατοι Ταξιάρχαι

Έλληvικοϋ Τεκτονισμού 

Δ. Ροδοκανάκης 1872-1903 
(Ν. Δαμασκηνός 1895-1901) 
Έμ. Γαλάνης 1 903/1913 
Ίω. Κεφαλάς 1913/1 919 
Π. Καλογερόπουλος 1919-1929 
Ά. Στούπης 1929-1936 
Δ. Βαφιόπουλος 1936-1937 
Π. Χατζηπάνος 1937-1950 
Β. Κριμπάς 1950-1964 
Δ. Διάκος 1964-1 966 
Δ. Ίωαvνίδης 1966-1970 
Κ. Μελανίδης 1970-1972 
Δ. Τσήρος 1972-1980 
Μ. Λογοθέτης 1 980-
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Γιά άναγγελίο τής έκδόσεως νά στέλνετε {να άντίτυπο. Γιά βι

βλιοκρισία, χωρίς νά δεσμεύεται ·τά περιοδικό. νά στέλνετε δύο 

άντίτυπα. 

Σημειώσεις Νίκου Τέντα 

Κων. Κ. Χατζόπουλου: «ΟΙ ΑΡΩΜΟΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΔΟΙΠ.ΟΡΙΚΟ 
ΤΟΥ D. BOLINTINEANU)). 

Κριτική θεώρηση των θέσεων του ιστορικού μελετητή V. SA

SU γιά τό «πρόβλημα των Αρωμούνων» είναι η εργασία του Κ.Κ.

ΧΑΤΖ .. ανάτυπο από τη Βαλκανική βιβλιογραφία του Ιδρύματος 

Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 

Με επιστημονική επιχειρηματολογία αποκρούει ο Κ. Χατζ. τις 

αστήρικτες δοξασίες του S. για ένα ουσιαστικά ανύπαρκτο ζήτημα. 

Γιατί όπως είναι γνωστό: «ουδέποτε στην ιστορία οι Έλληνες επε

δίωξαν τον με οποιοδήποτε τρόπο εξελληνισμό άλλων λαών». 

Μαρτυρία αδιάψευστη ο περιορισμός της «Κοινής» στα εθνικά μας 

όρια και τον ελληνισμό της διασποράς. Η επιστροφή σε αμφισβη

τούμενες μεθοδεύσεις ενός μισαλλόδοξου παρελθόντος δεν προά

γει την ιστορική έρευνα γιατί περιφρονεί την αλήθεια. Εκείνην 

ακριβώς που στηρίζει η φιλία δύο πατροπαράδοτα συνεργαζόμε

νων λαών για πρόοδο και ειρήνη σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύ

νης. 

Τατιάνα Αβέρωφ-Ιωάννου: «ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ)) Μελέτη 

Μια ειδική εργασία στηριγμένη στην εφαρμογή των συγχρό

νων πορισμάτων της Κοινωνικής Επιστήμης, σε σχολείο της πρω-
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τοβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την ανάπτυξη της συνεργατικό
τητας των μαθητών μέσα από τη σχολική αγωγή, είναι η κρινόμε
νη κο1νων1κοrτο1δαγωγ1κή μελέτη της κ. Τατιάνας Αβέρωφ Ιωάν
νου. 

Η βασική επισήμανση ότι ζούμε σε κοινωνία με ανταγωνιστι
κή δομή, προσδιορίζει και τη δυσκολία του εγχειρήματος, αφού 
κοινή είναι η δ1C1rτίστωση ότι «τα παιδιά και εμείς κουβαλάμε στη 
πλάτη μας μια Παιδεία rτου μας αντιστρατεύεται». 

Η εδραιωμένη σε βαθύτατη γνώση του προβλήματος εrτ1χε1-
ρηματολογία και η οrτό «πειρ αματική» διδασκαλία εκrτορευομένη 
αποδεικτική αξία της, θεμελιώνουν την ανάγκη αλλαγής σε βασι
κούς τομείς του οργανωμένου βίου: «Οικογένεια, εκπαιδευτικά 
προγράμματα. εκπαιδευτική φιλοσοφία, και 01 σχέσεις rτου απορ
ρέουν από αυτά, θα έrr�εrτε να υrτοθάλrττουν αντί, όπως συνήθως 
γίνεται, να υrτοσκάrττουν την ανάπτυξη της συνεργατικότητας, της 
πρωτοβουλίας και της υπευθυνότητας». 

Η ώριμη σκέψη και η στιβαρή γραφή της Τα. Αβ.-Ιωάν., προ
διαγράφει με σαφήνεια τους στόχους ενός προγράμματος συνερ
γατικότητας όrτου κύριο στοιχείο αγωγής θα είναι r απόλυτη ελευ
θερία και η ανεκτικότητα. Έτσι, η μελέτη της γίνεται, στα χέρια 
του εκπαιδευτικού ή του κοινωνικού μεταρρυθμιστή, εργαλείο δη
μοκρατικής διάπλασης των μικρών μαθητών μας. 

Ρ. Παπαγγέλου: <(ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» Ποιήματα 

Πόσες σκάλες ανάμεσα σε δυό καρδιές! 
Πόσες πόλεις, πόσοι κάμποι, rτόσα σούρουπα. 
Κόσμος ολάκερος αrτό ένα χείλι σε άλλο. 
Άβυσσος ανάμεσα σ' ένα φιλί και δάχτυλα πλεγμένο. 

Η μεστωμένη ποίηση του Ρ. Παrτ. κάνει, με τη μαγεία του 

rτλού, το αίνιγμα του Είναι, rτροσωrτικό ταξίδι. Κι αποκαλύπτει του

πόντου το μεγάλο μυστικό με τραγούδι ανταριασμένο, τονισμένο

με των γλάρων τις ιαχές στο πεντάγραμμο της ίριδας. Και της μοί

ρας το ξελόγιασμα: 
Το ξεκίνημα ξεπροβοδάει το γυρισμό. 

Η «Μεσόγειος» είναι μια συμφωνική σύνθεση στή ροή του 
υγρού στοιχείου. Ήχος και εικόνα πυρπολούν τη θαλάσσιο άχνα, 
καθώς το κύμα καταπίνει το λιόγερμα. Και μια φωνή χορική να μι
κραίνει την αρνησίθεση rτερrτατησιά της σκιάς με το φωτισμό της 
ανθρώπινης θέλησης � ελευθερίας: το κάλλος αψηφάει τό ζόφο 1 
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Πολλές παρηχήσεις: «ξένοι άξενοι ξερόβραχοι ξεσκίζουν» κρατούν 

αιχμάλωτη την υγρή συλλαβή σε μιάν ένταση για τελειότητα: 

Κατά που οδηγούν τα κύματα; 

Πιό νάνοι τέλος πάντων το νόημα 

του δρόμου: «γέννα-θάνατος;» 

Ο Ρ. Ποπ., δεν λοξοτέμνει ούτε λοξοδρομάει το πεπρωμένο. 

Το αυλακοτομεί με πνευματικό αγώνα. Με πολυδύναμο λόγο. Με 

στίχο στιβαρό. Είναι, αναμφισβήτητα, ένας γόητας των γραμμάτων 

μας 

Κύrιρου Χρυσάνθη: «Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ)) Ποιήματα. 

Η Κύπρος είναι μια σταγόνα αγάπης 

να μένει στη Μεσόγειο με τα έκπληκτά της μάτια 

τα ελληνικά φωνήεντα να μετρά 

στων ουρανών τ' αλφαβητάρι. 

λόγος ξενυχτισμένος απ' τα παραμύθια του φεγγαριού στην 
αγκαλιά του γιασεμιού. Γι αυτό έχει το λυγμό του μεσονυχτίου και 

μια λαβωματιά φωτός: «δεν βλέπω βέβηλους μα αφώτιστους». 

Ξέρει μύστης ποιητής το μήνυμα των περιστεριών που νικούν 

τους ορίζοντες: το φως υπάρχει στον πυρήνα του καθενός. Κι 

ακόμη πώς: «την Κύπρο μνημονεύουν στον εσπερινό οι Αρχάγγε

λοι στον ουμανό!» 

Ο στίχος του Κυπ. Χρ. είναι λυγηρός γιατί είναι καμωμένος 

από χαλκό κι ανθό της Κύπρου. Και μουσικός γιατί ανακυλάει τη 

ροή θείας ευφροσύνης στις σταυροφορίες του κόκκινου καλοκαι

ριού. Για να μην έχουν πια ομίχλες τα πρωϊνά μας. Για να χαιρόμα

στε την «καλημέρα» του περαστικού. Και απλός σαν το χάδι στο 

κεφάλι πρωτογιού: 

Πόσο πολύ Θεός μες στην απλή γραμμή! 

Μα, κυρίως, η ποίηση του Κ.Χ., μεθά με τη πνοή του τριαντα
φυλλιού το μεσογειακό ήλιο. Γι' αυτό και δίκαια κατέχει τη πρώτη 
θέση στους ποιητές για τις πορείες του ήλιου. Ο φωτεινός του λό

γος οδηγεί στην ψυχή μας την αγάπη σαν κυριακάτικο πρωί ... 
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Dr. MARK HAVEN 

Ό ,Άγνωστος Διδάσκαλος Καλιόστρο 

Μέ τήν έκδοση τοϋ βιβλίου 
τοϋ ΚΑΛΙΟΣΤΡΟ άπό τόν Άντ. 
Κουνάνη σέ έπιτυχή μετάφρα
ση τοϋ Διοδ. Καρυδάκη, προ
σφέρεται γιά κάθε ένδιαφερό
μενο, μιά πολύτιμη έργασία τοϋ 
Dr. Mark Haven, ντοκουμεντα
ρισμένης άποκατάστασης της 
μεγάλης αύτης προσωπικότη
τας, ή όποία τόσο συκοφαντή
θηκε άπό τούς έχθρούς του 
καί συσχετίσθηκε μέ τήν άγυρ
τία. 

Στό βιβλίο του ό συγγρα
φέας παραθέτει δλα έκεϊνα τά 
σοβαρά στοιχεία πού ύπάρχουν 
καί άποδεικνύονται, άπό έπίση
μα έγγραφα καί άξιόπιστες μαρ
τυρίες, ol όποίες άποκαθιστοϋν 
τήν άλήθεια, γιά τήν άποκατά
σταση της μνήμης έκείνου γιά 
τόν όποϊο ol Ιερωμένοι δικα
στές του, ζητούσαν τό αΤμα 
του, γιά προστασία της 'Αγίας 

Ρωμαϊκής 'Εκκλησίας καί ό 
όποϊος, ένώπιον τοϋ δικαστη
ρίου, έκαμε τήν άκόλουθη Ιστο

ρική, φωτεινή καί άποκαλυπτική 

Μελέτη Ιστορική κοί κριτική 

έπί της 'Υψηλής Μαγείας. 

άπολογία του, δπως παρατίθε
ται στό βιβλίο πού έκδόθηκε 1

• 

«Δεν ανήκω σε καμιά επο
χή ούτε σε κανένα τόπο. Εκτός 
χρόνου και χώρου το πνευματι
κό μου ΕΙΝΑΙ, ζει την αιώνιά 
του ύπαρξη. Κι άν βυθίζομαι 
στις σκέψεις μου αναπλέων τον 
ρουν των αιώνων (εποχών), άν 
εκτείνω το πνεύμα μου προς έ
να τρόπο ύπαρξης απομακρυ
σμένης, αυτής που αντιλαμβά
νεσθε, γίνομαι αυτός που επι
θυμώ. Μετέχοντας συνειδητά 
στο απόλυτο Ον, ρυθμίζω τη 
δράση μου σύμφωνα με το πε
ριβάλλον που με περιστοιχίζει. 
Το όνομά μου είναι εκείνο του 
έργου μου και το διάλεξα όπως 
διάλεξα και το έργο μου, γιατί 
είμαι ελεύθερος. Πατρίδα μου 
είναι αυτή που σταματάω πρό
σκαιρα τα βήματά μου. Σεις 
χρονολογείσθε από το χθές άν 
το θέλετε αξιολογούμενοι από 
χρόνια που έζησαν πρόγονοι οι 
οποίοι ήσαν ξένοι προς σας ή 
από το αύριο με τον ψεύτικο 

1. Μνημόνιο για τον κατηγορούμενο κόμη Καλιόστρο εναντίον τού Γενικού Εf

σαγγελέα S.L. Παρίσι 1786 σελ. 12. 
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κομπασμό ενός μεγαλείου που 

ίσως δεν θα είναι ποτέ για σας. 

Εγώ είμαι αυτός που είμαι. 

»Δεν έχω παρά μόνον ένα

πατέρα. Διάφορες περιστάσεις 

της ζωής μου μ· έκαναν να 

ύποπτευθώ «έπ' αύτοϋ» μεγά

λες και συγκλονιστικές άλή

θειες. Αλλά τα μυστήρια αυτής 

της καταγωγής και οι σχέσεις 

που με συνδέουν μΌυτόν τον 

άγνωστο πατέρα, είναι και πα

ραμένουν τα μυστικά μου, ώ

στε όλοι όσοι κληθούν να τα 

μαντέψουν και να τα διείδουν, 

όπως το έκανα εγώ, να με κα

ταλάβουν και να με επιδοκιμά

σουν. Όσο για το μέρος και 

την καθορισμένη στιγμή που το 

υλικό μου σώμα, εδώ και σα

ράντα χρόνια, συγκροτήθηκε 

στη Γη, όπως και για την οικο

γένεια που διάλεξα γι' αυτό, θέ

λω να τ' αγνοώ. Δεν θέλω να 

έχω ανάμνηση του παρελθόν

τος για να μην αυξάνω τις ευ

θύνες, ήδη βαριές, για κείνους 

οι οποίοι μ' εγνώρισαν γιατί εί-

ναι γραμμένο. Δεν θα σπρώξεις 
να ρίξεις κάτω τον τυφλό. 

»Δεν γεννήθηκα ούτε από
σάρκα, ούτε από ανθρώπινη 
θέληση. Γεννήθηκα από πνεύ
μα. Τ όνομά μου, αυτό που εί
ναι για μένα και από μένα, αυτό 
που διάλεξα για να εμφανισθώ 
μπροστά σας, αυτό είναι που 
σας κάνω γνωστό. Αυτό που με 
κάλεσαν κατά τη γέννησή μου,. 
αυτό που έδωσαν στη νεότητά 
μου και μ' αυτά που σ· άλλους 

χρόνους και τόπους έγινα γνω

στός τα παράτησα όπως θα εί

χα παρατήσει ρούχα επίσης πε

ρασμένης μόδας και άχρηστα 

πλέον. 

»Ιδού εγώ, είμαι ευγενής και

ταξιδιώτης. Μιλώ και η ψυχή 

σας φρικιά, αναγνωρίζουσα αρ

χαίους λόγους. Μια φωνή που 

βρίσκεται μέσα σας και που εί

χε σιγήσει από πολύ καιρό, 

απαντά στην πρόσκληση της δι

κής μου. Ενεργώ και η ειρήνη 

ξαναγυρίζει στις καρδιές σας, η 

υγεία στα σώματά σας και η 

ελπίδα και το θάρρος στις ψυ

χές σας. Όλοι οι άνθρωποι εί

ναι αδελφοί μου. Όλες οι χώ

ρες μου είναι προσφιλείς. Τις 

διατρέχω για να μπορέσει το 

Πνεύμα (Θεία έμπνευση) να κα

τεβεί και να βρει ένα δρόμο να 

διοχετευθεί προς Σας. Δεν ζη

τώ από τους βασιλιάδες, των 

οποίων σέβομαι τη δύναμη, πα

ρά μόνο τη φιλοξενία στις χώ

ρες τους. Κι όταν αυτή μου πα

ρασχεθεί, περνώ, κάνοντας γύ

ρω μου όσο το δυνατόν περισ

σότερο καλό. Αλλά περνώ μό

νο. Δεν· είμαι ένας ευγενικός 

ταξιδιώτης; 

»Όπως ο άνεμος του Νό

του2 , όπως το απαστράπτον 

φως της Μεσημβρίας που χα-

2. Το όνομα Καλιόστρο σύμφωνα με 

δύο ιταλικές ρίζες μπορεί va ερμη

νεύεται: ο άνεμος του νότου που στε

ριώνει, που γλυ
Ί

<αίvει και ·κατευνάζει. 
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ρακτηρίζει την πλήρη γνώση 
των πραγμάτων και την ενεργό 
επικοινωνία με το Θεό, έρχομαι 
προς ΤΟ Βορρά, προς την ομί
χλη και το ψύχος εγκαταλείπον
τας παντού κατά το πέρασμά 
μου μερικό κομμάτια του εαυ
τού μου, καταναλωνόμενος και 
εξασθενούμενος, αλλά όμως 
αφήνοντας σε σας λίγο φως, λί
γη θέρμη και λίγη δύναμη, μέ
χρις ότου επιτέλους σταματήσω 
τελειωτικό στο τέρμα της στα
διοδρομίας μου, την ώρα που 
το Ρόδο θ' ανθίσει επί του 
Σταυρού. Είμαι ο Καλιόστρο. 

» Γιατί σας χρειάζεται κάτι τι
περισσότερο; Αν είσαστε τέκνα 
του Θεού, αν η ψυχή σας δεν 
ήταν τόσο ματαιόδοξη και γε
μάτη περιέργεια, θα είχατε ήδη 
αντιληφθεί! 

»Αλλά σας χρειάζονται λε
πτομέρειες, σημεία και παραβο
λές. Ακούστε λοιπόν. Άς ξανα
γυρίσουμε πολύ μακριά, στο 
παρελθόν, αφού το θέλετε. 

» Κάθε φως προέρχεται από
την Ανατολή, κάθε μύηση από 
την Αίγυπτο. Ήμουν, όπως και 
σεις, τριών ετών, κατόπιν επτά, 
κατόπιν η ηλικία του «ανδρός» 
και ύστερα απ' αυτήν την ηλικία 
δεν ξαναμέτρησα. Τρεις επτά
δες ετών κάνουν εικοσιένα 
χρόνια και πραγματοποιούν το 
πλήρωμα της ανθρώπινης ανά
πτυξης (μεταμόρφωσης). Στην 

πρώτη μου παιδική ηλικία υπό 
το νόμο της μεγάλης ακρίβειας 

(αυστηρότητας) και δικαιοσύ-

νης3
, υπέφερα στην εξορία ό

πως το Ισραήλ μεταξύ ξένων 
κρατών. Αλλά όπως το Ισραήλ 
είχε μαζί του την παρουσία του 
Θεού, όπως Metatron το φύλα
γε κατά τις οδοιπορίες του, το 
ίδιο ένας ισχυρός Άγγελος 
αγρυπνούσε πάνω μου, καθο
δηγούσε τις πράξεις μου και 
φώτιζε την ψυχή μου εκτυλίσ
σοντας τις υπάρχουσες μέσα 
μου λανθάνουσες δυνάμεις. 
Αυτός ήταν ο Διδάσκαλος και 
οδηγός μου4

• 

»Το λογικό μου διαμορφω
νόταν και καθοριζόταν. Διερω
τόμουν σπουδαζόμουν και λά
βαινα συνείδηση για το κάθε τι 
που με περιέβαλε. Έκανα πολ
λά ταξίδια. Πολλά ταξίδια, τόσο 
γύρω από το χώρο των διαλο
γισμών μου, όσο και στους 
Ναούς και τα τέσσερα μέρη 
του κόσμου (σημεία του ορί
ζοντα). Αλλά όταν ήθελα να 
εισδύσω στην προέλευση του 
ΕΙΝΑΙ μου και νΌνέλθω προς 
το Θεό με ένα ενθουσιασμό 
της ψυχής μου, τότε το αδύνα
το λογικό μου σιγούσε και μ' ά
φηνε παραδομένο στους στο
χασμούς μου. 

»Μια αγάπη που με έλκυε
προς κάθε πλάσμα, με κάποιο 
παρορμητικό τρόπο, χωρίς να 
θέλω, ένας ακαταμάχητος δια
καής πόθος και μια βαθιά συ
ναίσθηση των δικαιωμάτων 

3. Μεδίνα. Lac cit. σελ. 12. 

4. Althσras. Loc cit, σελ. 13. 
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μου για όλα τα πράγματα, από 

της Γης μέχρι τον Ουρανό, με 

ωθούσαν και με έριχναν προς 

τη ζωή και η προοδευτική εμ

πειρία των δυνάμεών μου, της 

έκτασης της δράσης τους, της 

ευχέρειας της κίνησής τους και 

των ορίων τους, ήταν ο αγώνας 

που είχα για να υποβαστάσω 

(διεξαγάγω) εναντίον των κο

σμικών εξουσιών5
• Εγκαταλεί

φθηκα και επιχείρησα μέσα στη 

μοναξιά. Πάλεψα όπως ο Ιακώβ 

με τον Άγγελο και με τους αν

θρώπους όπως και με τους δα� 

μονες κι'αυτοί νικημένοι μου έ

μαθαν τα μυστικά που αφορούν 

το κράτος του σκότους για να 
μη μπορέσω ποτέ να παραπλα
νηθώ σε καμιά απ' αυτές τις 

«οδούς» που δεν ξαναγυρίζεις. 

»Μια μέρα, ύστερα από πό

σα ταξίδια και χρόνια, ο Ουρα

νός (εισάκουσε) εκτίμησε τις 
προσπάθειές μου. Θυμήθηκε το 

θεράποντά του και ντυμένος με 
γαμήλιο ένδυμα έτυχα της χάρι

τος να γίνω όπως ο Μωϋσής 

δεκτός προ του Θεού6
. Από τό

τε δέχθηκα μ' ένα καινούργιο 
όνομα μια ειδική αποστολή. 

» Ελεύθερος και κύριος της

ζωής, δεν σκεπτόμουν πια παρά 
να τη χρησιμοποιήσω μόνο για 

το έργο του Θεού. Ήξερα πως 
θα στήριζε τις πράξεις μου και 
τους λόγους μου, όπως κι εγώ 

θα στηρίξω το όνομά του και 

5. Trebizonde. Loc cit, σελ. 16 

6. Η Μέκκα. Loc cit, σελ. 1 5. 

τη βασιλεία του επί της Γης. 

Υπάρχουν υπάρξεις οι οποίες 

δεν έχουν πια φύλακες Αγγέ

λους. Υπάρξα ένας απ· αυτούς. 

»Να η παιδική μου ηλικία,

ακριβώς όπως την απαιτεί το 

ανήσυχο και επιθυμόν λόγους 

πνεύμα σας. Αλλά αν αυτή έχει 

διαρκέσει περισσότερα ή λιγό

τερα χρόνια ή αν αυτή την πέ

ρασα στις χώρες των πατέρων 

σας ή σε άλλες χώρες, τι σας 

ενδιαφέρει; Δεν είμαι ελεύθε

ρος άνθρωπος; Κρίνετε τα ήθη 

μου, δηλαδή τις πράξεις μου. 

Πέστε αν αυτές είναι καλές. 

Πέστε αν έχετε δει πιο ισχυρές 

απ· ,αυτές και μην ασχολείσθε 

πια με την εθνικότητά μου, την 

κοινωνική μου θέση και με τη 

θρησκεία μου. 

»Αν, ακολουθώντας την ευ

τυχή διαδρομή αυτών των ταξι

διών καμιά μέρα κάποιος από 

σας προσεγγίσει στις χώρες 

αυτές της Ανατολής που είδαν 

τη γέννησή μου, ας με θυμηθεί 

μόνο, ας προφέρει τ' όνομα 

μου και οι θεράποντες του Πα

τρός μου θΌνοίξουν μπροστά 

του τις πύλες της Άγιας Πόλης. 

»Τότε ας ξαναγυρίσει να πει

στους αδελφούς του αν έκανα 

μεταξύ σας κατάχρηση κάποιου 

ψεύτικου γόητρου κι αν πήρα 

από σας κάτι που δεν μου ανή
κε» 

ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
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Μεταξύ μας

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τό Γραφεiα τού «'Ιλισού)) , Χαρ. Τρι
κούπη 26, ο· όροφος Κωδ. 106 79, εi
ναι άνοικτό καθημερινώς πλήν Σαββά
του 9,30 - 12,30 
Τηλ. Γραφείων 3620.702 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεν, άrιοστέλλετε μέ το
χυδρομικήν ii τραπεζικήν έπιταγήν εlς 
τήν διεύθυνσιν: «Κωcηήν Μελισσαρό
πουλον, Χαρ. Τρικούπη 26, α· όροφος 
Κωδ. 106 79, Άθήνας)) . Άποστολαi 
μέ τραπεζικός έντολός μός δυσκο
λεύουν. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα ατούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπεστρόφησαν 
άπό τό Ταχυδρομεiον μέ τήν σημεiω
σιν: «μετώκησε)) ή «όγνωστος)) . Παρα
καλούνται οσοι τούς γνωρίζουν νό 
τούς εiδοποιήσουν ή νό μός δώσουν 
τός διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Στ. Μαυροειδής, Άθηναι 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Νικ. Άθανασόπουλος, Πάτραι 
Άντ. Ζιούρας, Βόλος 
Δημ. Καλφόπουλος, Βόλος 
'Αβρ. Όβαδiας, Βόλος 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
1 Μέ τή σειρά λήψεως) 

'Εκδόσεις Καστανιώτη: Χοόνγκ Τί: Νέι 
Κίνγκ Σό Ούέν ΙΤό κλασικό κείμενα 
τού Κίτρινου Αύτοκρότορα). Βίβλος 
rού Άρχαίου Παραδοσιακού Βελο
νισμού. Είσαγωγή - Μετάφραση -
Σχόλιο Φ. Π. Ρώσση σελ. 544 
Δρχ. 1.000. 

Γεωρ. Βακόλης: Άνέσπερη Μέρα 
!Ποίηση). Θεσ/κη 1984. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Κρητική · στία. Διευθ. Έμ. Παπαγρη 
γοράκης I Ίαν. Φεβρ.) 

Ήπειρωτική Έστία. Διευθ. Δ. Κόκκινος 

1 Ίαν.-Φεβρ.-Μάρτ.) 
Τριφυλιακή Έστία. Διευθ. Διον. Πιπα 

ρός ΙΜάρτ.-Μόης) 
Προβλήματα. 'Εκδότης π. Γ. Πυρουvά

κης ΙΆπρ.-Ίούν.) 
Σύγχρονη Σκέψη. Διευθ. Γ. Παπαγεωρ

γίου. Άρχισ. Γ. Χαλατσός IΜάϊος) 
Χρονικά. Ύπεύθ. Ίω. Λόβιγγερ 

IΜόϊος) 
'Ισραηλινό Νέα. Έκδ. Δ. Νικολαiδης 

(Μαϊος-Ίούν.) 
Άνοιχτοi 'Ορίζοντες. Διευθ. Γαβρ. Μα

ραγκός l'Ιούν.) 
Πνευματική Κύπρος. Έκδ. Κύπρος 

Χρυσάνθης (Μάρτ.-Μόης) 
Ροταριανός Παλμός. Διευθ. Έμ. Δελό

κης ('Απρ.-Ίούν.) 
Κρίκος. Διευθ. Ά. Γιαλλούρος (Μόϊος

Ίούν.) 
Βορειοελλαδικό. Διευθ. Φώτ. Τριόρχης 

(Μάης, Ίούν., Ίούλ.-Αύγ.) 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

της Θεοσοφικης 'Εταιρίας 
έν 'Ελλάδι 

Χαρ. Τρικούπη 26-Άθηναι 106 79 

'Εκδότης Διευθυντής: 

Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος 

Πλατ. 'Εθνικής Τραπέζης 3, Φιλο

θέη 152 37 

Τιμή τεύχους Δρχ. 80 

Ίούλιος-Αϋγ. 1984 

ΠΑΚΟΕ. Διευθ. Παν. Χριστοδουλάκης 
(28 Ίούv.) 

Περιοδικό 'Ελληνίδων 8ορ. 'Ελλάδος. 
Ύπεύθ. Ρούλα Παπαδημητρίου. 

Ό Φυσιολάτρης (Ίούλ.-Αϋγ.) 
Νέα Σύνορα. Διευθ. Δ. Βαλασκαντζης 

(Ίούλ.-Σεπτ.) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 

Ζάκυνθος: Ίππ. Καλογερόπουλος 

Ή ράκλειον: Λ. Κουντης 

Θεσ/vίκη: Εύ. Ψαρός, Βιβλιοπωλείον 

'Ιπποδρομίου 1 Ο, τηλ. 265.042 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 

Κέρκυρα: Κ. Άγιούς 

Κομοτιvή: Ίω. Σαμουρκασίδης 

Λαμία: Κ. Φολίδας 

Λάρισσα: Άρ. Σοφίτης 
Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 
Πάτραι: Άθ. Κοvτοσάκις 
Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 
Ρόδος: Σταύρος Βαφείδης 
Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 
Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 

Λεμεσός: Άνδρος Σωτηρίου, Άντ. 

Στυλιανού 

Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλης, Ρένα Στυ

λιαvάκη 
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 

Ί σταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 

Ή διεθνής Πρόεδρος της Θεοσοφικης 'Εταιρίας Radha Burnier θό 

έλθη στός 'Αθήνας τή Δευτέρα 3 Σετπ. Τό rδιο βράδυ θό μιλήση στό 

Γραφεια της Θεοσοφικης 'Εταιρίας έν Έλλόδι (Χαρ. Τρικούπη 26) ώρα 

7.30 μ.μ. στό μέλη της 0.Ε. Τήν Τρίτη 4 Σετπ. θό μιλήση στήν arθουσα 

της Άρχαιολογικης 'Εταιρίας, ώρα 7.30 μ.μ. Εrσοδος 'Ελευθέρα . 

.ι\.t -...,.ι....� ) 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ 

την συvδρομήv σας 1984 

Λρχ. 500 η έθελοvτικώς κατό βούλησιν 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜ Ε 



Βιβλία Krishnamurti 

Στό πόδια τοϋ Διδασκάλου (lκδ. 1966) 100 

Έκλογαi άπό τόν Κρισναμοϋρτι (Κ. Μελισσαροπούλου) 200 
Ό Κρισναμοϋρτι γιό τόν Διαλογισμό (Κ. Μελισσαροπούλου) 100 
Έκπαfδευσι καi σημασlα ζωης - 1953 250 

Έλευθερlα, ή άρχή καi τό τέλος - 1954 450 

Στοχασμοi πάνω στη ζωή (Α' σειρά) - 1956 500 

Σταχασμοi πάνω στη ζωή (Β' σειρά) - 1958 500 
Στοχασμαi πάνω στη ζωή (Γ' σειρά) - 1960 500 

Όμιλfες στην Εύρώπη - 1967 400 

Στη σιγή τοϋ Νοϋ - 1970 300 
Ή άναγκαιότητα της άλλαγης - 1970 300 

Τό πέταγμα τοϋ άετοϋ - 1971 300 

Τό πρώτα βήματα της μάθησης - 1975 450 

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

''Εγγράψετε νέους συνδρομητiις 
Συvδρομη 1984 δρχ. 500 έξωτερικοϋ S 12 

άεροπορικώς S 20 

«Έ π ι  λ ο y α))) ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετrας 1956-1957-1958 
Β, Τ ριετrας 1959-1960-1961 

Γ' Τετραετrας 1962-1965 
έκάστη δεμένη πρός δρχ. 400 

Δ'. Πεvταετrας 1966-1970 
Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 

ΑΙ συνδρομαi tf άντfτιμον βιβλfων νiι άποστέλλωνται μέ ταχυδρομικην η 
τραπεζικην έπιταγην -δχι μέ tντολην- tπ· όνόματι Κωστή Μελισσαροπούλου 

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

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Βασικές πληροφορίες περi Τεκτονισμοϋ 

καi τό «περιβόλι» τοϋ Άντιτεκτονισμοϋ στό βιβλlο. 

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ. 200 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

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

Τηλ. 9217513-9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 
Νικ. Παλαιολογόπουλος: Μορφαi 'Ελευθερίας 217 
Σάκης Τέντας: Ή εύχή τοϋ Πατέρα 226 
Σαράντος Παυλέας: Είσοδος-ΟΙ φανατικοi-Τό Στιλβωτήριο 227 
Αlμιλία Ίβου: Ύδροχοϊκή Έποχη 228 
Π.Α. Μακρής: Τό δρια της άνθρώπινης σοφίας 229 
'Αθάνατα 'Ομηρικό Έπη 230 
Αlκατερίνη Τσόπελα: Στ' δγιό σου τό κάλεσμα 242 
Άντα Μπρούμη: Τό πνεύμα της άρχαίας 'Ελληνικής Τέχνης 243 
Χρήστος Κατσιγιάννης: Σχόλιο στό μϋθο 257 
Γιώργος Σιέπος: Τό βίωμα 257 
Λούλα Κωνσταντινίδου: Ή άοριστία τοϋ Χρόνου 258 
Λουλού Καραβό-Νικολαίδου_: Προσκύνημα 258 
Θωμάς Κιουστελίδης: Τί εΤναι Καλό καi τί εΤναι Κακό 259 
Κοίτη Παπαδάκη-Καραμήτσα: Τηλεβόας 264 
Παν. Παπασλιώτης: Θεοσοφικες άπόψεις γιό τόν Πνευματισμό 265 
Άπό τό Πρακτικό τοϋ 'Υπάτου Συμβουλίου 271 
Νίκου Τέντα: Τό Νέα Βιβλία 280 
Π. Άναγνώστου: Ό άγνωστος Διδάσκαλος Καλιόστρο 283 

Στό προσεχή τεύχη 

'Αθάνατα 'Ομηρικό 'Έπη 

Ίω. Μπρούμης: Έλεuσινιακός Μϋθος 
Λένα Άναστασιάδοu: Ή φuσιολατρεία καί ή χορό στην άρχαία 'Ελλάδα
Ό Ταγκόρ καί ή πνευματική άγωγή 
'Αφιέρωμα στήν παγκόσμια ημέρα τών ζώων
Νικ. Τέντας: Πυθαγορικό Χρυσά Έπη 
Γ. Σιέπος: Ύακίνθια Μυστήρια 
Ίππ. Καλογερόπουλος: Ταξίδι στή Γαλάζια Πολιτεία
Χρ. Ριζόποuλος: Ή άπήχησις της Μετενσαρκώσεως στην παγκόσμιον Φ ιλολογία
Ρωμ. Βαμβακόποuλος: Ό Μωάμεθ καί τό Ίσλόμ
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