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ΑΓΑΠΗ 

Ματθ. Ε 38-48. Ήκούσατε δτι έρρέθη, όφθαλμόν όντί όφθαλμοΟ 
καί όδόντα άντί όδόντος. 'Εγώ δέ λέγω ύμϊν μή όντιστηναι τψ 
πονηρψ· άλλ' δστις σε ραπίσει έπί τήν δεξιάν σιαγόνα, στρέψον 
αύτψ καί τήν όλλην· καί τψ θέλοντί σοι κριθηναι καί τόν χιτώνά 
σου λαβεϊν, όφες αύτψ καί τό Ιμάτιον· καί δστις σε όγγαρεύnει μί
λιον εν, ϋπαγε μετ· αύτοΟ δύο· τψ αiτοΟντί σε δίδου καί τόν θέ
λοντα άπό σοΟ δανείσασθαι μή όποστροφ(Ίς. Ήκούσατε δτι έρρέ
θη, άγαπήσεις τόν πλησίον σου καί μισήσεις τόν έχθρόν σου. 
'Εγώ δέ λέγω ύμϊν, άγαπότε τούς έχθρούς ύμών, εύλογεϊτε τούς 
καταρωμένους ύμός, καλώς ποιεϊτε τοϊc, μισοΟσιν ύμός καί προ
σεύχεσθε ύπέρ τών έπηρεαζόντων ύμός καί διωκόντων ύμός, δ
πως γένησθε υiοί τοΟ πατρός ύμών του έν ούρανοϊς, δτι τόν �λιον 
αύτοΟ άνατέλλει έπί πονηρούς καί όγαθούς καί βρέχει έπί δικαίους 
καί άδίκους. 'Εάν γάρ άγαπήσητε τούς όγαπώντας ύμός, τίνα μι
σθόν έχετε; ούχί καί ol τελώναι τό αύτό ποιοΟσι; καί έάν άσπάση
σθε τούς φίλους ύμών μόνον, τί περισσόν ποιεϊτε; ούχί καί ol τε
λώναι οϋτω ποιοΟσιν; 'Έσεσθε συν ύμε'iς τέλειοι, ώσπερ ό πατήρ 
ύμών ό έν τοις ούρανοϊς τέλειός έστιν. 

Μάρκ. 1 Β 28-34. Καί προσελθών εΤς τών γραμματέων, άκούσας 
αύτών συζητούντων, ίδών δτι καλώς αύτοϊς άπεκρίθη, έπηρώτη-
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σεν αυτον· ποία έστί πρώτη πάντων έντολή; ό δέ Ίησοϋς άπεκρί
θη αύτψ δτι πρώτη πάντων έντολή· όκουε, 'Ισραήλ, Κύριος ό 
Θεός ημών Κύριος εiς έσπ καί άγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου 
έξ δλης της καρδίας σου καί έξ δλης της ψυχης σου καί έξ δλης 
της διανοίας σου καί έξ δλης της ίσχύος σου. αϋτη πρώτη έντολή. 
Καί δευτέρα όμοία, αϋτη· άγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν. 
μείζων τούτων όλλη έντολή ούκ έστι. Καί εiπεν αύτψ ό γραμμα
τεύς. Καλώς, διδάσκαλε, έπ' άληθείας εiπας δτι εiς έστι καί ούκ έ
στιν όλλος πλήν αύτοϋ· καί τό άγαπάν αύτόν έξ δλης της καρδίας 
καί έξ δλης της συνέσεως καί έξ δλης της ψυχης καί _έξ δλης της 
ίσχύος, καί τό άγαπάν τόν πλησίον ώς έαυτόν πλειόν έστι πάντων 
των όλοκαυτωμάτων καί θυσιών. Καί ό Ίησοϋς Ιδών δτι νουνεχώς 
άπεκρίθη, εiπεν ούτω· ού μακράν εi άπό της βασιλείας τοϋ Θεοϋ. 

Λουκ. ΣΤ 2 7-36. 'Αγαπάτε τούς έχθρούς ύμών, καλώς ποιειτε τοις 
μισοϋσιν ύμάς, εύλογειτε τούς καταρωμένους ύμιν, προσεύχεσθε 
ύπέρ των έπηρεαζόντων ύμός. τψ τύπτοντί σε έπί τήν σιαγόνα πά
ρεχε καί τήν όλλην, καί άπό τοϋ αϊροντός σου τό Ιμάτιον καί τόν 
χιτώνα μή κωλήσr:κ Ποντί δέ τψ αίτοϋντί σε δίδου, καί άπό τοϋ 
αϊροντος τά σά μή άπαίτε1. Καί καθώς θέλετε ϊνα ποιώσιν ύμιν ol 
όνθρωπο1, καί ύμεις ποιειτε αύτοις όμοίως. Καί εl άγαπάτε τούς 
άγαπώντας ύμάς, ποία ύμιν χάρ1ς έστί; καί γάρ ol όμαρτωλοί τούς 
άγαπώντας αύτούς άγαπώσ1. Καί έάν άγαθοποιητε τούς άγαθο
πο1οϋντας ύμάς, ποία ύμιν χάρ1ς έστί; καί γάρ ol όμαρτωλοί τό αύ
τό ποιοϋσι. Ι(αί έάν δανείζητε παΡ.' ών έλπίζετε άπολαβειν, ποία 
ύμιν χάρ1ς έστί; καί γάρ όμαρτωλοί όμαρτωλοις δανείζουσιν ϊνα 
άπολάβωσ1 τά ϊσα. πλήν άγαπάτε τούς έχθρούς ύμών καί άγαθο
πο1ητε καί δανείζετε μηδέν άπελπίζοντες, καί έστα1 ό μισθός ύμών 
πολύς, καί έσεσθε υlοί ύψίστου· δτ1 αύτός χρηστός έστιν έπί τούς 
άχαρίστους καί πονηρούς. Γίνεσθε ούν οlκτίρμονες, καθώς καί ό 
πατήρ ύμών οίκτίρμων έστί. 

Ίωαv. ΙΓ 34-35. Έντολήν καινήν δίδωμι ύμιν ϊνα άγαπάτε άλλή
λους, καθώς ήγάπησα ύμάς ϊνα καί ύμεις άγαπάτε άλλήλους. έν 
τούτψ γνώσονται πάντες δτ1 έμοί μαθηταί έστε, έάν άγάπην έχητε 
έν άλλήλο1ς. 

Κορ.Α I Γ 1-13. Έάν τοις γλώσσα1ς των άνθρώπων λαλώ καί των 
άγγέλων, άγάπην δέ μή έχω, γέγονα χαλκός ήχων η κύμβαλον 
άλαλάζον. καί έάν έχω προφητείαν καί εlδώ τά μυστήρια πάντα 
καί πάσαν τήν γνώσ1ν, καί έάν έχω πάσαν τήν πίστην, ώστε όρη 
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μεθιστόνειν, όγόπην δέ μή έχω, ούδέν εlμι. καί έόν ψωμίσω πόντο 
τό ύπόρχοντό μου, καί έόν παραδώ τό σώμό μου ϊνα καυθήσομαι, 
όγόπην δέ μή έχω, ούδέν ώφελούμαι. Ή όγόπη μακροθυμεί, χρη
στεύεται, ή όγόπη ού ζηλοί, ή όγόπη ού περπερεύεται, ού φυσιού
ται, ούκ όσχημονεί, ού ζητεί τό έαυτης, ού παροξύνεται, ού λογίζε

ται τό κακόν, ού χαίρει έπί τ6 όδικίc;ι, συγχαίρει δέ τ6 όληθείc;ι· 
πόντο στέγει, πόντο πιστεύει, πόντο έλπίζει, πόντο ύπομένει. ή 

όγόπη ούδέποΤΕ έκπίπτει. εϊτε δέ προφητείαι, καταργηθήσονται· 

εϊτε γλώσσαι, παύσονται· εϊτε γνώσις, καταργηθήσεται. έκ μέρους 

δέ γινώσκομεν καί έκ μέρους προφητεύομεν· στον δέ έλθr:, τό τέ

λειον, τότε τό έκ μέρους καταργηθήσεται. ΟΤΕ ημην νήπιος, ώς νή

πιος έλόλουν, ώς νήπιος έφρόνουν, ώς νήπιος έλογιζόμην· ΟΤΕ δέ 

γέγονα όνήρ, κατήργηκα τό τού νηπίου. βλέπομεν γόρ όρτι δι' 

έσόπτρου έν αίνίγματι, τότε δέ πρόσωπον πρός πρόσωπον· όρτι 
γινώσκω έκ μέρους, τότε δέ έπιγνώσομαι καθώς καί έπεγνώσθην. 
νυνί δέ μένει πίστις, έλπίς, όγόπη, τό τρί_;1 ταύτα· μείζων δέ τού
των ή όγόπη. 

Α Έπιστ. Ίωάv. Δ 7-8. 'Αγαπητοί, όγαπώμεν όλλήλους, δτι ή όγό
πη έκ τού Θεού έστι, καί πας ό όγαπών έκ τού Θεού γεγέννηται 
καί γινώσκει τόν Θεόν. ό μή όγαπών ούκ έγνω τόν Θεόν, δτι ό 
Θ ός όγόπη έστίν. 

"- . .
.. 

�.,.;·,,. 

�,..,, 
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'Άντα Μπρούμη 

� Η συγκομιδή. 

Δέ θέλω νά σκέπτομαι τή 
μελαγχολία του φθινόπωρου, 
τά φύλλα πού μαραίνονται, τή 
νύχτα πού όπλώνει. 
Μή μου μιλάτε γιά τό μόχθο 
του ζευγά, οϋτε γιά τόν κόπο 
της γυναίκας, πού ώρες σκυμ
μένη πάνω στή γη, πασχίζει νά 
ξεριζώσει τά ζιζάνιαΙ 
Τί κι όν σέ τουτο έδώ τό χωρά
φι έφθασε ή θλίψη του φθινό
πωρου; Στό διπλανό έχουν ό
νοιξη, στό πάρα-κάτω, ντάλα 
καλοκαίριΙ 
Έδώ τό χιόνι καίει τόν όνθό 
της μυγδαλιάς, μά πιό κεί, όνθί
ζει τό τριαντάφυλλο κι ό rϊλιος 
άφίνει τή μιά θάλασσα στό 
σκοτάδι, γιά νά φωτίσει παρέ
κει τήν όλλη μέ τά λαμπρότερα 
χρώματα τ· ούρανου ι 
Διατί νά κλείσω τήν καρδιά μου 
σέ μιά λουρίδα χώμα καί νά 
μήν τήν όπλώσω σ' δλη τή Γι'Ί, 
δπου χειμώνας καί καλοκαίρι, 
όνοιξη καί φθινόπωρο χο
ρεύουν όγκαλιασμένα; 
Κάθομαι κάτω όπό έΞνα γέρικο 
δέντρο, πού μέ ραίνει μέ τά ξε
θωριασμένα φύλλα του. 'Ένα 
τσουχτερό βοριαδάκι μου πα
γώνει κιόλας τή ράχη. Ό ούρα
νός συννέφιασε, τά χρώματα 
σβήνουν, πόνε πιά ο1 όνθοί ... 
Μόνο τό χώμα όπλώνεται 

μπροστά μου, γυμνό, μουντό 
χώμα, πού έΞνας ξερακιανός χω
ριάτης προσπαθεί μέ κόπο νά τ· 
όργώσει, ζωρίζοντας τό γέρικο 
όλογό του ... 

Μά έμένα ό νους μου τρέχει 
τώρα στήν συγκομιδήΙ 
Μόλις στιβάχτηκαν τά στάρια 
στίς όποθηκες, ύπόσχεση του 
ψωμιου της χρονιάς. 
Στά βαρέλια βράζει όκόμα ό 
μουστος, πού θά δώσει τό κρα
σί. Καί «οίνος εύφραίνει καρ
δίαν όνθρώπου». 
Τώρα τρυγόνε πάλι τό μέλι, γε
μάτο όπ' τήν εύωδιά της. όνοι
ξηςΙ 
Τώρα μαζεύουν τι!>ν καρπό της 
έλιός, πού θά κυλήσει σέ χρυ
σοπράσινο λάδι. 
Τώρα ώρίμασε τό καρύδι, τό 
μύγδαλο, τό κάστανο, πού θά 
συντροφέψουν τίς χειμωνιάτι
κες βεγγέρες. 
Τώρα ροδοκοκινίζει ή μηλιά κι· 
ή ροδιά, κι· ή κυδωνιά φουσκώ
νει τά κυδώνια της άφρότα
όφρότα. 
Σ' δλο τόν κύκλο της χρονιάς, 
φρουτα καί φρούτα στιβάχτη
καν καί θρέψανε τά μάγουλα 
τών παιδιών. 
Γεννήματα λογης-λογης, ρίζια, 
καλαμπόκια, όσπρια, περιμέ
νουν τή χύτρcι, νά κοχλάσουν, 
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νά χυλώσουν, νά ζεστάνουν τά 
παγωμένα κορμιά τού χειμώνα. 
Σκύβω, πιάνω μιά χούφτα χώμα 
στά χέρια μου καί τού λέω: 

Ώ έσύ ταπεινό χώμα τού 
χωριού μου! Τί πλούσιο πού εi
σαι Ι Τί θησαυρούς κρύβεις μέ
σα σου ι Αύτή τήν ώρα τού 
φθινόπωρου, οπου περιμένεις 
κι' όπό μάς λίγη βοήθεια γιά νά 
γεννήσεις πάλι τούς καρπούς 
σου, έγώ σκέπτομαι τί μάς έ
δωσες ... 
Εύγνωμοσύνη κι· όγάπη μέ 
πλημμυρίζει καί τόση σιγουριά 
γιά τό αϋριο, κι' ας είναι τό αϋ
ριο ό πιό βαρύς χειμώναςΙ 
'Εσύ, πού χάρισες τόσα στά 
παιδιά σου, θά τούς χαρίσεις κι· 
όλλα, κι' όλλα τόσοι Τό ξέρω 
κι· ήσυχάζω. Κοντά σου δέν θά 
πεινάσω ποτέ, ποτέ δέν θά δι
ψάσω, γιατί ολα τά δίνεις έσύ, 
φθάνει νά στραφώ έγώ πρός 
έσέναΙ 

Λένε, πώς αύτοί πού ξενη
τεύονται, παίρνουν μαζύ τους 
χώμα της πατρίδας, γιά θύμηση 
καί ον τύχει καί πεθάνουν στήν 
ξενητιά, τό θάβουν μαζύ τους 
στόν τάφο τους. 'Εγώ, αμα θά 
φθάσει ή εύλογημένη ώρα τού 
τελευταίου μισεμού, θά σκύψω, 
θά σέ φιλήσω, καί θά σού πώ: 
«Εύχαριστώ μάναΙ Σ' όφήνω 
γειά, μά πάντα θά σέ θυμάμαι, 
γιατί σύ μέ γέννησες μέσ' στά 
σκοτεινά σου βάθη κι έσύ μ' 
όνάστησες, ώσπου νά γίνω 
έλεύθερο πουλί, νά πετάξω στό 
φώςΙ» 

'Αλήθεια, τό φθινόπωρο 
μπορεiς νά τό πάρεις καί σάν 
μιά όλληγορία, πού συσχετίζε 
ται μέ μιά φάση της όνθρώπι
νης ζωης. 
Λένε: «"Αν δέν κοπιάσουμε νά 
ξεριζώσουμε τά ζιζάνια, νά καλ
λιεργήσουμε τό έδαφος, νά 
έξαγνισθούμε, οσο είναι ώρα, 
θά 'ρθουν πάντα τά γερατειά κι· 
ό θάνατος, θά χαθεi ή εύκαιρία 
της ζωης γιά τήν όνώτερη έκεί
νη πνευματική προοbο, πού 
συμβολίζεται μέ τή γέννηση 
τού φωτός τών Χριστουγέ
νων». 

Μά έγώ δέν θέλω νά σκε
φτώ σήμερα τά γερατειά καί 
τόν θάνατο, πού γλυστράει 
σιγά-σιγά πλάϊ μου, οϋτε οσα 
έχασα, οϋτε οσα δέν πρόφθα
σα νά ζήσω. Τί κι· ον έγώ, ή ό
σημη γυναiκα, περάσω, φύγω 
καί χαθώ; 
Ή ψυχή μου -ή όνθρώπινη 
ψυχή- δέν βρίσκεται σέ συνε
χrϊ όνθιση καί καρποφορία; 
Γιατί νά κλειστώ στή δική μου, 
μικρή ϋπαρξη καί νά μήν όγκα
λιάσω, μέ τόν νού μου, όλάκε
ρη τήν όνθρωπότητα, πού συ
νεχώς όνεβαίνει καί προχωρεi 
στό δρόμο της ζωης; 
Δέ θέλω σήμερα νά μού μιλάτε 
γιά προσπάθειες καί προετοιμα
σίεςΙ Δέ θέλω νά σκεφθώ τόν 
μόχθο πού πρέπει νά κάνω, γιά 
νά γίνω όπό χώμα, φώςΙ 

Άφηστε με νά θυμηθώ τή 
συγκομιδή πού στίβαζε αύτή ή 
ψυχή, στό πέρασμά της στή 
Γη!. 
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Αύτή ζωντάνεψε μυριάδες κορ
μιά καί τούς έδωσε τή χάρη ν· 
άπλώσουν τή ζωή πιό πέρα! 
Αύτή έδωσε στό λιοντάρι τήν 
τόλμη καί στ· όρνί τήν ήμερά
δα Ι Αύτή όρθωσε τόν άνθρω
πο στά δυό του πόδια καί τού 
σήκωσε τά μάτια πρός τ' όστέ
ρια ! Αύτή φώτισε τό μυαλό τού 
κτήνους καί τό βοήθησε νά πι
στέψει στόν ΘεόΙ Αύτή γλύκα
νε τήν καρδιά τού θηρίου μέ τή 
στοργή της μάναςΙ 
Αύτή έχτισε ναούς, παλάτια, γέ
φυρες κι· άλλαξε τήν όψη τού 
πλανήτηΙ Αύτή όνακάλυψε τούς 
κρυμμένους θησαυρούς κι 
έφεύρε -Ψάχνοντας μέσα στά 
δικιά της βάθη, τό ϊαμα, τήν μι
λιά, τήν τέχνη! 
Μέ τίς γροθιές καί τήν όξίνη, τό 
μολύβι, τό κουπί καί τ' όλέτρι, 
δλο καί κάτι έπαιρνε όπό τήν 
όνυπαρξία καί τό φερνε στήν 
ϋπαρξηl 
'Αγάπη καί μίσος, χαρά καί πό
νος, έλευθερία, φόβος, έλπί
δες ... πόσα δέν έζησε όπ' τόν 
καιρό πού πάγωνε, μεσ στό 
κρυσταλλωμένο νερό της λί
μνης, ώς σήμερα, πού ζεσταίνει 
τ· όνθρώπινο κορμίΙ 

Μά κι· αύτά τά λάθη της κι' 
ή κακία της, δέν είναι σάν τά 
φύλλα, πού αμα μαραθούν καί 
σαπίσουν, γίνονται λίπασμα γιά 
μία νέα ζωή; 
Ναί, τό ξέρω πώς τώρα εΤναι ή 
ώρα πού πρέπει νά έτοιμαστώ 
γιά τή σπορά πού θά 'ρθει κά
ποτε, γιατί δέν μπορεϊ νά μήν 

έρθει φέτος, τού χρόνου, rϊ σέ 
έκατό αίώνες, δέν έχει σημα
σίαι καί γώ πρέπει νά έτοιμα
στώ, τό ξέρω ι 
Μά, πρίν όρχίσω πάλι τήν προ
σπάθεια, όφίστε με νά ξεκου
ραστώ μιά στιγμή ... 
Κάθομαι πάλι κάτω όπό τό γέ
ρικο δεντράκι, παίρνω τήν ψυχή 
μου στή χούφτα μου, καί της 
λέω: 
«Ώ ψυχή μου! 'Εσύ μικρή, όν
θρώπινη ψυχούλα, τί πλούσια 
πού είσαι ι Τί θησαυρούς πεί
ρας, κι' όμορφιάς κρύβεις μέσα 
σου ι 'Εγώ, ή έφήμερη γυναϊκα, 
δέν σέ γνωρίζω ... Νοιώθω δ
μως πώς είσαι μιά παλιά όρχόν
τισσα καί σέ σέβομαι ... Γι' αύ
τό, δσα κι' όν πέρασα καί θά 
περάσω, δέ φοβάμαι νά χαθώ, 
γιατί ξέρω πώς κοντά σου δέ 
θά μού λείψει ποτέ ή ζωή ... 

Σήμερα, έγώ εiμαι ή όφέν
τρα σου. Σέ σφίγγω μέ λαχτά
ρα στήν όγκαλιά μου, όλλά σέ 
πιέζω, σού κακοφέρνομαι, συ
χνά σέ ξεστρατίζω... Γι' αύτό 
σέ παρακαλώ βασίλισσά μου, 
έσένα πού ξέρεις τούς δρόμους 
τ' ούρανού, πάρε με έσύ όπό 
τό χέρι, κι' όδήγησέ με πρός τή 
μυθική χώρα δπου γεννήθηκες. 
Καί·γώ θά σκύψω πάλι πρόθυ
μα τό κεφάλι στίς δουλειές τού 
φθινόπωρου, γιατί ή συγκομιδή 
πού μάζεψα μέσα μου, μού δί
νει τήν έλπίδα πώς θά φθάσω 
κάποτε, θά φθάσω σίγουρα 
-χάρι σέ σένα, ώ ψυχή μου
στό καλοκαίρι της αlωνιότητας!
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ΚΑΙΤΗ ΕΞΑΡΧΟΥ-ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΉ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Άκυμα θά μας πληγώνει ή αϊσθηση λοιπόν 
της ύψηλης όμορφιας τού χρόνου ι .. 
Αύτές ol έποχές του μοιάζουν όποχρώσεις κεχριμπαριού 
μέ μονάκριβες στή χάρη θυγατέρες� 

Καί μένu μέ ζαλίζει τόσο πολύ έτούτο 
τό χλωμό φέγγος της Άπικης έπάνω στό φύλλα, 
ό όσάλευτος πλάτανος τού Κηφισού κ' ή φτέρη. 
Φτερουγίζει μέσα μου ό λαξευτός Πεντελικός 
καί κείνος ό καθρέφτης ό πανάκριβος όπό τή θάλασσα, 
γιομάτος όντικατοπτρισμούς τά μεσημέρια Ι .. 

'Όμως, δέν είναι πιά καιρός, δέν είναι, 
νά φυτεύουμε θύ;.ιησες ρομαντικές στή μέρα, 
έτσι πού λιμνάζουν μέσα της ol τύψεις καί τό χρέος 
κι όν βαίνουν, όλοένα όνεβαίνουν τά τεράστια κύμαrο, 
ϊδια μέ τίς μέδουσες πο_ύ τρυγούν τά όνειρα στίς νύχτες, 
ό πανικός γιά τήν όδικη φυγή μας όπ' τόν κόσμο ... 

Δέν είναι πιά καιρό<; γιά συναυλίες πουλιών. 
Τό ξέρουμε πιά καλά καί τούτο 
τό Φθινόπωρο αύτό έμαθε νά μας πληγώνει σταθερά 
κόβοντας όπό κάθε μιά στιγμή δικιά μας γιά νά κτίσει 
τόν ϊσκιο τό μοναδικό μέ τ' όκριβό του σχήμα. 
Δέν είναι πιά καιρός γιά συναυλίες πουλιών! .. 

Μά δώ, πρέπει νά τό μάθουμε κι αύτό: έχει φυλάξει 
ό ΑίΌλος κι ή Άθηνα πολύτιμες Ιστορίες σοφίας, 

έχει γράψει όπάνω στά όστρακα τ' όνομα της ψυχής μας 
κι ενα σαντούρι αίγινίτικο στίς παραλίες, στον θρηνεί, 
μιλάει όκόμα, πόσα Φθινόπωρα θά ύπάρξουνε στόν κόσμοΙ .. 
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ΝΙΚ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

'Επιφυλλίδες της Πρωιας 12/12/32 

«·Ήρωες» καί «Ύπεράvθρωποι» 

1984 

Εϊδαμεν /Ξως τώρα, δτι, γιά νά ύπάρξr:� /Ξνα έξαιρετικόν άτομον, 
όπαιτείται όναγκαίως /Ξνα κοινωνικόν περιβάλλον, μέσα στό όποίον 
καί μόνον αύτό τό άτομον τό έξαιρετικόν μπορεί ν' όποκτήσr:� ση
μασίαν. Καί όπό τήν ταπεινότερην όποψιν όκόμη όν όντικρύσουμε 
αύτό τό ζήτημα, πάλιν, γιά νά ύπάρξr:� τό «όνώτερον» άτομον, 
χρειάζεται /Ξνα περιβάλλον όνθρώπινον, έστω καί ώς δρας συγκρί
σεως της άνωτερότητάς του. Τό άτομον, δηλαδή, δέν μπορεί κόν 
νά νοηθ6 έξω άπό τό σύνολον. Ποιά είναι, τώρα, αύτά τά «όνώτε
ρα», τά «έξαιρετικά» -τά «έξειλιγμένα», ός πουμε καλύτερα- άτο
μα; 'Όχι, βέβαια, ol μεγάλοι στρατηγοί πού όναφέρει ή Ιστορία, ol 
φιλόδοξοι σατράπαι, · ol αlμοβόροι σφαγείς 1..1υριάδων όμοίων των, 
οί δυνάσται πού έπίεσαν, πού έτυράννησαν μάζας όνθρωπίνας γιά 
νά ίκανοποιήσουν τήν ότομικήν τήν φιλοδοξίαν των, τόν ότομικόν 
των έγωϊσμόν, τήν ότομικήν των τήν δίψαν τών όποκτημάτων, τήν 
πλεονεξίαν των τήν άρπακτικήν, μεγάλοι βασιλείς-στρατηλάται, 
κατακτηταί λαών, πολέμαρχοι διάσημοι, πού φωνασκουν μέσα όπό 
τήν Ιστορίαν, δπως γράφεται /Ξως τώρα ή Ιστορία ώς εΤδος χρονι
κου τών βασιλειών καί τών πολέμων. «Μά - θά π6 κανείς- μή
πως τόσοι άπό αύτούς τούς βασιλείς καί· τούς στρατηγούς δέν 
ώφέλησαν τούς λαούς των, τούς τόπους των, τούς όνθρώπους της 
έποχης των γενικώτερον; Μήπως δσα αύτοί έπέτυχαν, δσα έκέρ
δισαν αύτοί, τά έκράτησαν γιά τόν έαυτόν των;» 
'Όχι, βέβαια! 'Άλλωστε, καί όν όκόμη τό ηθελαν, δέν θά μπορου
σαν νά τά κρατήσουν ol ϊδιοι. 'Όσο ζ6 κανείς -τό άτομον δηλα
δή-- δέν μπορεί νά χρησιμοποιήσr:� παρ· δλην τήν όχορτσγιά του, 
παρά ώρισμένην μόνον ποσότητα όποκτημάτων καί όγαθών πού 
τά όφήρεσεν όπό τό σύνολον. 'Αλλά μήπως δέν ύπόρχει τρόπος 
γιά νά έπεκτείνr:� κανείς τήν ύπερτροφικήν του ότομικότητα; Πλου
τίζει τούς δικούς του, τήν οίκογενειά του, τούς φίλους του, τούς 
κόλακάς του, τούς αύλικούς του, τόν τόπον του είς τό τέλος, κόπο
τε καί άλλους όνθρώπους πέραν άπό τόν τόπον του· τούς πλουτί
ζει μέ δσc όπέκτησεν όγαθά, καί όχι μόνον ύλικά όγαθά. Τούς 
μοιράζε1 τήν δόξαν του, τήν ύπερηφάνεια, της ύπεροχης του, της 
έξαιρετ1κότητός του, της όνωτερότητός του. 'Έτσι έπεκτείνει όνυ
πολόγιστα τήν ότομ1κότητά του, χρησιμοπο1ών γιά τήν ύπερανά-
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nτυξίν της τό όνθρώnινον περιβάλλον του. Γιά τά μικρότερα τ 
όnοκτήματα των χαμο-ήρώων 6 θάνατος 6 φυσικός είναι όρκετός 
διορθωτής. Γιά τούς «ηρωας» 6 θάνατος είναι συχνά νέα άφετηρία 
διά τήν Ιστορικήν ύnερανάπτυξιν της ύnερτροφικης καί δυναστευ
τικης άτομικότητός των: χρησιμεύει ώς κυρωτής της ύστεροφημίας 
των, πού είναι nροωρισμένη νά διαρκέσ,:� δσο θά διαρκ� καί ή 
νοοτροπία της άτομοκρατίας, τοϋ «ήρωϊσμοϋ» τοϋ «ύπερανθρωnι
σμοϋ». 'Έτσι δυναστεύεται ή όνθρωnότης πνευματικώς καί άπό 
έγωκεντρικάς άτομικότητας πού έχάθηκαν όnό πολλούς αίώνες καί 
πού προβάλλονται άκόμη ώσάν παραδείγματα άξιομίμητα στίς νέες 
γεννεές. 

• 

* * 

Δέν ύnάρχει χειρότερη καί βαρύτερη καί σκληροτερη καταδυ • 
νάστευσις όnό τήν πνευματικήν, όnό τήν σκλαβιά της σκέψεως 
στάς προλήψεις των αίώνων. Αύτή, άλλωστε, συντηρεϊ τήν ύλικήν 
καταδυνάστευσιν όnό τούς έκμεταλλευτάς των μαζών κάθε και
ροϋ. Ή έκμετάλλευσις αύτή εχει όνάγκην κάποιας δικαιολογίας καί 
στό μυαλό των θυμάτων της. Καί γιά νά μπορ� νά δικαιολογηται, 
είναι όνάγκη νά διατηρηται αύτό τό μυαλό δεσμευμένο όλύnητα 
άnό «παραδόσεις», όnό «δεδογμένα», όπό μίαν κατάλληλην νοο
τροnίαν, πού νά καλλιεργηται έντατικά διά μέσου των αlώνων. 
'Έτσι ή νοοτροπία τοϋ ότομικοϋ ήρωϊσμοϋ διατηρεϊται συστηματι
κά καί μέ μεγάλην φροντίδα όπό αlώνας πολλούς. Στά μοναρχικά, 
τ' όnολυταρχικά, τά καθεστώτα είναι όπαραίτητη γιά τήν ύπόuτα
σιν των μοναρχών, των δεσποτών. Είναι όνάγκη βασική 6 μονάρ
χης, 6 αύθέντης, 6 κυρίαρχος των λαών νά είναι καί ηρως, ύnε
ράνθρωπος γιά νό μήν διαφιλονικηται τό κϋρος του. Γι' αύτό 
φροντίζει πρώτα-πρώτα νά συγγενεύσ,:� μέ τούς θεούς. Στίς όρ
χαιότερες έποχές ηταν ήμίθεος, προϊόν της έnισκέψεως κάnοιnυ 
θεοϋ στήν μητέρα του. 'Αργότερα, ηταν τό όργανον καί 6 έκλε
κτός της θείας προνοίας, 6 «χριστός», πού εσταζεν όnό τό μέτωπό 
του κατά τήν στέψιν του τό όγιασμένο λάδι τοϋ χρίσματος. Ό 
«έλέψ Θεοϋ» δυνάστης καί έκμεταλλευτής. "Αν κανένας άλλος στό 
βασίλειόν του αίσθανόταν τή φιλοδοξία νά γίνη «ηρως» καί αύτός 
ή έκκαθάρισις δέν όργοϋσε: δύο «ηρωες» ησαν πάρα πολλοί γιά 
τήν όντίληψιν τοϋ καθενός όπ' αύτούς 6 tνας έξεπαστρεύετο όπό 
τόν άλλον μέ 6nοιονδήnοτε τρόπον. "Ας μήν παμε πολύ μακρυά. 
Ή Ιστορία τοϋ Βυζαντίου τί άλλο είναι παρά μία σκοτεινή σειρά 
τυφλώσεων, συνωμοσιών, δολοφονιών, σκευωριών γύρω όπό τά 



370 ΙΛΙΣΟΣ 1984 

χρυσό τρίκλινα τών Βλαχερνών καί τοϋ Βουκολέοντος, στούς προ
θαλάμους τών αύτοκρατόρων καί τών αύγουστών, στά κουβού
κλια τών καισάρων καί τών σεβαστοκρατόρων; 

'Όταν τό παλαιόν μοναρχικόν-φεουδαλικόν καθεστώς άρχισε 
νά φθείρεται καί νά πεθαίνr:� σιγά-σιγά· δταν, όντίθετη πρός τήν 
τάξιν τών εύγενών, τών χωροδεσποτών, τών φεουδαρχών, άρχιζε 
νά ύψώνεται μία τάξις πού ώς έκείνην τήν στιγμήν ητο καί αύτή, 
μαζί μέ τούς καλλιεργητάς καί τούς έργάτας, τό όμόνι πού έδέχετο 
τά κτυπήματα τής βαρειός τοϋ Φεουδαρχισμού· δταν ή όστική τά
ξις όρχιζε νά όνεβαίνr:� πρός τήν τελικήν της έπικράτησιν, ή τάξις 
αύτή διετήρησε τήν ήρωολατρείαν. Κατά τρόπον, δμως διαφορετι
κόν στήν όρχήν. Ή όστική τάξις όπέκτησε τούς «�ρωάς» της κατά 
τούς δύο αίώνας πού έμεσολάβησαν μεταξύ τής 'Αναμορφώσεως 
τοϋ Λουθήρου καί τής Γαλλικής 'Επαναστάσεως. Γιατί; 'Απλούστα
τα, διότι ή περίοδος αύτή τών διακοσίων περίπου έτών ητο πραγ
ματικώς ή περίοδος τών ήρωϊκών όγώνων της. Καί δέν πρέπει νά 
λησμονήται, δτι ητο περίοδος καθαρώς έ π α ν  α σ τ α τ ι κ ή. "Αν ή 
Γαλλική έπανάστασις ύπήρξε τό κορύφωμά της καί ή έξωτερική 
έκδήλωσις μιας διανοητικής έπικρατήσεώς της, ή έπανάστασις, δ
μως, διαρκούσε όπό δύο αlώνες. 'Άρχισε μέ τήν άρνησιν τών 
άξιών πού έθεωροϋντο σταθερές, Ιερές καί όκλόνητες στό φεου
δαρχικόν καθεστώς. Τό θείον δικαίωμα τών βασιλέων. Άπό ποϋ 
τό έπήραν; Άπό τόν Θεόν; 'Εναντίον αύτοϋ τοϋ Θεοϋ ώρθώθη 
σιγά-σιγά ή όγωνιζομένη όστική τάξις. 'Αμφισβήτησε πρώτα τήν 
πνευματικήν μονοκρατορίαν τοϋ Πάπα πού έθεωρείτο ώς ό πλη
ρεξούσιος όντιπρόσωπος τοϋ Θεοϋ έπί τής γης. Ό Λούθηρος έσή
κωσε τό λάβαρον τής πνευματικής όνταρσίας, γιά νά φθάσι:� βαθ
μηδόν ή έξέλιξις τής όστικής νοοτροπίας έΞως τούς Γάλλους «έλευ
θερόφρονας» έγκυκλοπαιδιστάς τών μέσων τοϋ 1 Βου αlώνας. 
Αύτοί όμφισβήτησαν τήν ύπόστασιν τοϋ ϊδιου τοϋ Θεοϋ πού όν
τεπροσώπευεν ό Πάπας. Καί ή Γαλλική 'Επανάστασις, μόλις έπε
κράτησεν, έσπευσε νά διώξι:� τούς Ιερείς καί νά καταργήσι:� τήν 
θρησκείαν, τήν λατρείαν τοϋ Θεοϋ. Τήν όντικατέστησε μέ τήν λα
τρείαν τοϋ Λόγου. 'Αμφισβήτησαν έπειτα ol όστοί τήν ξεχωριστήν, 
τήν εύγενεστέραν -καί φυσιολογικώς όκόμη- ύπόστασιν τών βα
σιλέων καί τών εύπατριδών. 'Έως τότε έπιστεύετο γενικώς δτι 
στάς φλέβας των έκυκλοφοροϋσεν α1μα κυανοϋν. Ήσαν ol «κυα
νόαιμοι» κατά τήν λαϊκήν τήν πρόληψιν. Στό κατάλευκο τό δέρμα 
τών γαντοφορεμένων καί περιποιημένων χεριών των έκυάνιζαν ή 
λεπτές φλέβες των. ΟΙ όστοί, δταν τούς όνέτρεψαν, τούς όνέβα
σαν στήν λαιμητόμον κατά χιλιάδας -ναί, ναί, τά έκαμαν αύτά τά 
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πράγματα ol όγαθοί όστοί στήν έnανάστασίν των καί έκει έnεί
σθησαν πειραματικώς, οτι τό αiμα τό γαλάζιο τών εύγενών ητο καί 
αύτό μία χονδροειδής ψευτιά σπως καί ή όλλες. Γιά νά φθάσουν, 
σμως, έΞως έκει ol όστοί, έθυσίασαν πολλά. Ή έπαναστάσεις θέ
λουν θύματα. Αύτά τά θύματα είναι ol νέοι η ρ ω ε ς. 01 μόνοι πού 
όξίζουν τό όνομα, γιά τόν όnλούστατον λόγον στι αύτοί δέν κερδί
ζουν τίποτε γιά τό 6τομόν των. Ό ήρωϊσμός των συνίσταται εlς τό 
στι δίδονται όλοκληρωτικά καί όνεπιφύλακτα, ύπερβαίνοντες τόν 
άτομικισμόν των, γιά τό συμφέρον του συνόλου, στό όποιον όνή
κουν. Καί αύτοί όξίζουν nραγματικώς νά γίνωντα1 παραδείγματα 
στίς γενεές τών όνθρώnων. 

* 

* * 

'Όταν, σμως, έπεκράτησεν πλέον ή όστική τάξις, όνέmυξεν, 
αύτή περισσότερον όnό έκείνην πού είχε καταλύσει, τήν λnτρείαν 
του ότόμου. «'Ελευθερία, 'Ισότης, 'Αδελφότης» - ητο ή τριλογία 
της πίστεως πού είχεν όναγράψει στά λάβαρά της στον έμάχετο 
σκληρά γιά ν· όνατρέψr:Ί τήν τυραννίαν τών μοναρχών καί του 
φεουδαρχισμου. 'Όταν έπεκράτησεν, έδωκεν εlς τήν λέξιν «έλευ
θερία» έννοιαν ψεύτικην. Έθεώρησε τό ότομον έλεύθερον νά 
ύπεραναπτύσσεται είς βάρος του συνόλου. Ποιον ότομον καί όπέ
ναντι ποίου συνόλου; Τό ότομον της όστικης τάξεως όπέναντι του 
μεγάλου πλήθους μιας όλλης τάξεως πού τήν έξεχώρισεν έπιμελώς 
ή έκμεταλλευτική δίψα του όστισμου της τάξεως τών έργατών 
πού όλοένα έπληθύνετο μέ τήν όνάmυξιν της βιομηχανίας καί της 
τάξεως τών γεωργών πού, ριζωμένοι στούς όγρούς των, παρηγον 
μέ τόν lδρώτά των σπως καί πρίν, χωρίς ν' όποκτήσουν καμμιάν 
ίσοτιμίαν άνθρώπινην μέ τούς κυριάρχους τώρα όστούς, μέσα 
στάς τάξεις τών όποίων διετηρήθηκαν ol μεγάλοι κτηματίαι οπως 
έδημιουργήθηκαν καί ol μεγαλοκεφαλαιουχο1 έπ1χειρηματία1. Ή 
όστική τάξις έγινεν ή «βαρειά» καί ol όλλοι - τό μέγα πληθος τών 
άνθρώπων τό όμόνι πού δέχεται τά σκληρά κτυπήματα της έκ
μεταλλεύσεως. Ποία «ίσότης» είναι δυνατή στον ή βάσις του κρα
τουντος συστήματος εiναι ή ϋπαρξις τάξεων - προνομιούχων καί 
μή; Καί ποία τραγική είρωνεία ή «όδελφότης» μέσα σ· αύτό τό 
όνάξιον άνακάτευμα ... 

* 

* * 

Γιά νά διατηρήσr:� τήν έπικράτησίν της ή κρατουσα σήμερον 
τάξις έχει όνάγκην σλων τών στηριγμάτων πού έχρησιμοποιουσεν 
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όλλοτε ή φεουδαρχία. ΟΙ άστοί, κατά τήν έπανάστασίν των, της 
άνέτρεψαν τόν Θεόν. 'Όταν έπεκράτησαν, τόν έπαναδιώρισαν εlς 
τούς ούρανούς, διότι τούς χρειάζεται άπαραιτήτως «διά τούς άμορ
φώτους, πού έχουν άνάγκην χαλινού», τούς ά μ ο ρ φ ώ τ ο  υ ς πού 
είναι τό ύπέροχον προϊόν τοϋ όστικοϋ μας τού πολιτισμού. Καί δ
ταν έτοποθετήθη καί πάλιν ό Θεός εlς τήν παλαιόν του θέσιν, άπό 
τούς όστούς πού τόν είχαν παύσει δταν τούς ητο όχληρός, εlς τήν 
ύπηρεσίαν τοϋ φεουδαρχισμού, όπό τόν νέον αύτόν διορισμόν 
προέκυψε μία όναπόφευκτη συνέπεια: ή άναβίωσις τοϋ «ήρωϊ
σμοϋ» της παλαιός μορφής. Ό Θωμάς Καρλάϋλ τό εΤπε καθαρά, 
χωρίς καμμίαν έπιφύλαξιν: ό Θεός εΤναι προσωπικώς arτιος της 
Ιστορίας τήν «ποιεί», στέλλοντας στόν κόσμον τούς «ηρωας» πού 
έκπροσωποϋν τήν αίωνίαν του όλήθειαν. 

Κατ· αύτήν τήν άντίληψιν, τό σύνολον δέν λογαριάζεται. Αύτό 
είναι τό πλαίσιον τοϋ ηρωος, δπως ή κορνίζα ένός πίνακας. 'Έχει, 
βέβαια, καί ή κορνίζα κόποιαν άξίαν. Αύτή, δμως, καθορίζεται άπό 
τό κατά πόσον «δείχνει» εlς δλην του τήν έντέλειαν τήν προσωπο
γραφίαν - τήν ότομογραφίαν καλύτερα. Καί ol ηρωες ot σημερινοί 
είναι τοϋ τύπου τοϋ Φόρντ καί τοϋ Ροκφέλλερ. Τί προσφέρουν εlς 
τό σύνολον; Τίποτε όπολύτως. 'Αντιθέτως, ά φ οι ρ ο  ϋ ν όπό τό σύ
νολον δ,τι δέν τούς άνήκει. 'Υπάρχουν καί όλλου τύπου «ηρωες» 
της σημερινής νοοτροπίας. Άλλά γι' αύτούς καί γιά τούς «ύπεραν
θρώπους» καί γιά τόν προορισμόν τοϋ όληθινά έξειλιγμένου άτό
μου, πού χρησιt-ιοποιεί σωστά τόν άτομισμόν του, θά εΤναι άνάγκη 
v· άσχοληθοϋμε όκόμη μίαν φοράν. 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑ Υ ΛΕΑΣ 

Ό Βασιλέας Άγησίλαος γνώριζε πολύ 

καλά τήν άνοησία μας 

Τά ζώα τά σπιτικά τήν αίσθάνονταν καί όσφραίνονταν που 
βρίσκεται ή τροφή τους καί τήν έβλεπαν στό χέρι του Κυρίου 
τους, γι· αύτό κοίταζαν μόνον τό χέρι του· δπως ή γάτα δέν κοίτα
ζε τό πρόσωπο, τό χέρι της τροφης ότένιζε μόνο, δέν τήν ένδιέ
φερε τό πρόσωπό μας δηλαδή τό μορφοποιημένο μέσα σ· tva κε
νό nροσωnειο μας: καί καταλήγαμε παράλογοι νά κατασκευάζουμε 
θεούς καί θεούς: κι έκεινος ό σκληρός 'Οκταβιανός Αϋγουστος 
στή Ρώμη δέ χόρταινε νά του φτιάχνουν ναούς καί ναούς καί νά 
τόν προσκυνούν παντού· κι δλο νά σκύβει καί νά σκύβει έκείνη ή 
Σύγκλητος ή τόσο άργυρώνητη τόσο πού στό τέλος ό πρώτος αύ
τοκράτορας εiχε περισσότερους ναούς καί όπό τόν Δία· κι δλο έ
λεγε πώς δέν ηθελε τίποτε, καμιάν έξουσία μά κι δλες τίς δεχόταν 
μέχρις δτου τόν άποθέωσαν καί κήρυξαν έκτοτε θεϊκή τών αύτο
κρατόρων τήν καταγωγή. Που είσαι λοιπόν, Καλέ μού 'Αγησίλαε, 
χωλέ βασιλέα της Σπάρτης πού ή Τύχη σ' έξαίρεσε όπό τόν Καιά
δα v· άnοκρίνεσαι ατούς Θάσιους πού ηθελαν νά σέ κάνουν θεό 
καί τούς είπες: Κάνετε tva δικό σας Θάσιο θεό νά fδώ όν του 
άρέσει, νά τόν ρωτήσω κι ϋστερα κάνετε καί μένα, καλοί μου Θά
σιοι, θεό· γιατί είναι μεγάλο πράγμα νά' σαι σωστός καί όρθός σή
μερα, Κύριε 'Αγησίλαε άπροκατάληπτε καί ύπερήφανε βασιλέα 
τών Λακεδαιμονίων. 
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· Αθάνατα CΟμηρικά 'Έπη

Έπιλογή άπό τήν Όδύσσεια 

0-54 Τοϋ γάρ τε ξείνος μιμνήσκεται ηματα πάντα
άνδρός ξεινοδόκου, δς κεν φιλότητα παράσχΙJ. 

1984 

0-111 Τηλέμαχ·, ή τοι νόστον, δπως φρεσί σrjσι μενοιν9ς
ως τοι Ζεύς τελέσειεν, έρίγδουπος πόσις 'Ήρης 
δώρων δ', δσσ· έν έμψ οϊκψ κειμήλια κείται, 
δώσω, δ κάλλιστον καί τιμηέστατόν έστιν· 
δώσω τοι κρητηρα τετυγμένον· άργύρεος δέ 
έστιν απας, χρυσψ δ' έπί χείλεα κεκράανται, 

0-12 5 Δώρόν τοι καί έγώ, τέκνον φίλε, τούτο δίδωμι,
μνημ· · Ελένης χειρών, πολυηράτου ές γάμου ωρην, 
σrj άλόχψ φορέειν· τείως δέ φίλΙJ παρά μητρί 
κείσθαι ένί μεγάρψ. Σύ δέ μαι χαίρων άφίκοιο 
οίκον έυκτίμενον καί σήν ές πατρίδα γαίαν. 



1984 

Μετάφραση 

(Ίάκ. Πολυλάς, Άρy. 'Εφταλιώτης, Ν. Καζαντζάκης - Ί. 

Κακριδής, Νικ. Ποριώτης) 

Ίοκ. Πολυλός: 
Τί άη' οσους τόν φ1λοξενουν, έτrί ζωής του ό ξένος 
κεϊνον θυμότο1 δη' έδε1ξεν έγκcιρδ10 τήν όγάηη. 

Άργ Έφτολ1ώτης: 
Τί άη' οσους τόν φ1λοξενουν θυμότω ό ξένος πάντα 
έκεϊνον πού μέ ξέχωρη τόν κολοδέχτη όγάπη. 

Ίάκ. ΠολυλcΊς: 
Νά δώσr_� ό Δίος, σύζυγος βορύκτυπος της 'Ήρας, 
Τηλέμοχ', ώς έπ1θυμε1ς, νά φθάσ,:�ς στήν πατρίδα, 
κοί άπ'bσ' εχω στό σπίτ1 μου θησαυρ1σμένα δώρο, 
πανεύμορφο nολύτψο θά σου φ1λοδωρήσω· 
κρατήρα κολοκάμωτον θέ νά σου δώσ' bn' bλος 
εiν' άργυρός, κ' έnάνωθε μέ χρυσωμένο χείλη. 

Άργ.'Εφταλ1ώτης: 
Τό γυρ1σμό πού λαχταρεϊς, Τηλέμαχε, ός σου δώσ,:� 
ό Δίας ό πολύβροντος, ό σύγκο1τος της 'Ήρας. 
Κ1 άπ' οσα δώρα σπίτ1 μου φυλάω θησαυρ1σμένα, 
σου δίνω τόμορφόπρο, τό π1ό βαρ1ότψό μου. 
Σου δίνω ψ1λοδούλευτο κροντήρ1, ολο όσήμ1, 
κ1 άπάνωθε τά χείλη του μέ μάλαμα σμ1γμένα. 

Άργ. 'Εφταλ1ώτης: 
Τουτο κ· έγώ, nωδάκ1 μου, τό δώρο σου χαρίζω, 
άn' τήν 'Ελένη θύμημα γ1ά τή χρυσή τήν ώρα 
του γάμου σου, νά τό φορ� ή καλή σου,κ1 ώς τά τότες, 
ας τό φυλά,:� r1 άγοπητή μοννουλα σου στό σπίπ 
Τώρα μέ γε1ό καί μέ χαρά νά τ' όξ1ωθ�ς νά φτάσ,:�ς 
στ· άρχοντ1κό παλάτ1 σου, στήν ποθητή πατρίδα. 

375 
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Π 480 Αύτάρ έπεί πόσιος καί έδητύος έξ έρον εντο, 
κοίτου τε μνήσαντο καί ϋπνου δώρον ελοντο. 

1984 

Ρ 208 'Αμφί δ' όρ' αίγείρων ύδατοτρεφέων ην όλσος, 
πάντοσε κυκλοτερές, κατά δέ ψυχρόν ρέεν ϋδωρ 
ύψόθεν έκ πέτρης βωμός δ' έφύπερθε τέτυκτο 
νυμφάων, δθι πάντες έπιρρέζεσκον όδίται. 

Ρ 326 'Άργον δ' αδ κατά μοίρ' έλαβεν μέλανος θανάτοιο, 
αύτίκ' ίδόντ· Όδυσηα έεικοστψ ένιαυτψ. 

Ρ 51 8 �Ως δ' δτ' άοιδόν άνήρ ποτιδέρκεται, δς τε θεών· εξ 
άείδr:� δεδαώς έπε· Ιμερόεντα βροτοίσιν, 
τοΟ δ' όμοτον μεμάασιν άκουέμεν, όππότ' άείδr:�· 
ως έμέ κείνος εθελγε παρήμενος έν μεγάροισιν .. 
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Ν. Καζαντζάκης-Ί. Κακριδης: 
Δέξου κι αύτό άnό μένα. όγόρι μου, τό δώρο, όπ' της · Ελένης 
τrJ χέρια θύμηση· καi κάποτε, μέ τό καλό οά φτάσει 

r'j ώρα του γάμου σου, τό ταίρι σου νό τό φορέσει. ώς τότε 
νά τό φυλάει οτό σπίτι ή μάνα σου. Kai τώρα οτήν πατρίδα, 
οτό όρχοντικό σας τ· όμορφόχτιοτο μέ τό καλό νά στρέψεις! 

Άργ.· Εφταλιώτης: 
Κι άnό φαί κι άnό πιοτό οά φρuνθηκε ή καρδιά τους, 
τήν κλίνη θuμηθήκανε, καi χάρηκαν τόν ϋnνο. 

Ν. Καζαντζάκη - Ί. Κακριδής: 
Kai ούντας του nιοτου θερόπεψαν καi του φαγιου τόν πόθο. 
οτήν κλίνη έnλάγιαοαν κοi φράθηκαν τήν ογια του ίΊnνοu χάρη. 

Ίακ. Π ολuλός: 
Kai όnό λευκες ρuάρικες.όλόγuρ· εiχε δάσος, 
όλουθεν ολο κυκλικό. Ψηλάθεν όnό βράχο 
τό κρύον έρρεε νερό· κ· έnάν' ηταν κτισμένος 
βωμός.bnοu θυσίαζαν οτές νύμφες ο1 διαβάτες. 

Ν. Καζαντζάκης Ί. Κακριδής: 
Δάοο Ιερό όnό λευκες φύτρωνε νερόχαρες. πού έκάναν 
κύκλο σωστό. καi κάτω κρούσταλλα χuνόνταν τά νερά της 
ψηλό άnό τό γκρεμό, κι ύψώνοuνταν βωμός κατάκορφά του 
οτiς Νεροκόρες, 6001 διάβαιναν θυσία νά τούς nροοφέρνοuv. 

Ίάκ. Π ολuλός: 
Άλλά τόν 'Άργον εϋρηκε του μαύρου χάρου ή μοίρα, 
ομο οτόν χρόνον εiκοοτόν εΤδε τόν Όδuοοέα. 

Ν. Καζαντζάκη - Ί.Κακριδr1ς: 
'Όμως τόν 'Άργο r'j μοίρα έοκέnαοε του οκοτεινου θανάτου 
τόν 'Οδυσσέα μόλις όντiκριοε οτό εϊκοοι χρόνια όnόνω. 

Άργ. · Εφταλιώτης: 
Καθώς καλός τραγουδιστής, πού θεοί τονέ διδόξαν, 
βγαίνει καί τραγουδάει γλυκά τραγούδια οτούς όνθρώnοuς, 
κι bλοι κοιτώντας τον όκουν μ' όχόρταγη λαχτάρα, 
bμοια κι αύτός μέ μάγευε σιμά μου καθισμένος. 
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Σ 130 Ούδέν άκιδνότερον γαία τρέφει άνθρώποιο 
πάντων, οσσα τε γαϊαν έπι πνείει τε καί tρπει. 

Τ 332 'Ός δ' όν άμύμwν αυτος ΕΙJ καί άμύμονα είδιj, 

1984 

τοϋ μέν τε κλέος εύρύ διά ξεϊνοι φορέουσιν 
πόντος έπ' άνθρώπους, πολλοί τέ μιν έσθλόν έειπον. 

Τ 591 Άλλ' ού γάρ πως έστιν άύπνους έμμεναι αίεί 
άνθρώπους έπί γάρ τοι έκάστψ μοϊραν έθηκαν 
όθάνατοι θνητοϊσιν έπί ζείδωρον όρουραν. 

Φ 350 Άλλ' είς οίκον ιουσα τά σ αυτης έργα κόμιζε, 
1στόν τ' ήλακάτην τε, καί όμφιπόλοισι κέλευε 
έργον έποίχεσθαι. Τόξον δ'όνδρεσσι μελήσει 
πάσι, μάλιστα δ' έμοί· τοϋ γάρ κράτος έστ' ένί οϊκψ. 
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Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακρ1δης: 
Στόν τρcιγουδόρη πώς τό μάτια σου στυλώνεις, πού 'χει μάθει 
τραγούδια όπ' τούς θεούς πανέμορφα καί ψάλλει ατούς 6νθρώ-

κcιί λαχπφδς ν' όκοϋς ότέλF.1ωτcι, οάν πιάσει τό τραγούδι· 
παρόμοια κι έκε1νοϋ μέ γήτευαν τά λόγια ατό μαντρί μου. 

Άργ. · Εφταλιώτης: 
Άπ' ΟΟίl ζουν καί οέρνουνται πάνω ατή γης, κανένα
άπ' τό θνητό πιό άδύναμο δέ βρίοκποι 6λλο πλάσμα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακρ1δης: 
Γlλόομο κανένα όπό τόν όνθρωπο π1ό όδι'Jναμο δέν είναι 
ciλλο ατή γής, όπ' οσα πάνω της σαλεύουν κι όναοαίνουν. 

Ίακ. Πολυλδς 
Άλλ' οπο1ος Sείχνε r .. όψεγος καί όψεγην γνώμην έχει, 
ΓΙlV δόξαν του ατό πέρατα 1 ης γης ol ξένοι όrτλώνουν, 
καί μιJρ1' όνθρώπων στόματα καλόν τόν όνομόζουν. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Πόλε, δπο1ος φαiνετω γλυκός, κι' εχε1 γλυκε1ό τή γνώμη, 
ή δόξα του ώς τό πέρατα σκορπιέται όπό τούς ξένους, 
κι ολος ό κόσμος έκε1νοϋ καλό 'νομα του δίνει. 

Άργ. · Εφταλιώτης: 
'Όμως δέ γίνπα1 oi θνητοί παντοτ1ν6 νό μνήοκουν 
όκοίμητο1· γιοτ' oi θεοί καιρό τούς έχουν βάλει 
γι6 κάθε πρδμα ξέχωρα στή γης τήν τροφοδότρcι. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακρ1δης: 
Μό όνύπνωτοι οί θνητοί δέ γίνΕΤc.ιι νό μένουν έτσι πάντα· 
έχει τό κάθε τί τήν ώρα του· τέτοιος μαθές ό νόμος 

πους, 

πού όρίοαν ατούς θνητούς ol rΊθόνατοι ατή γή τήv καρποδότρα. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Μό έμπα, καi κοίτα σπίτι σου καi τό νοικοκεριό σου, 
τ11ν όληκότη, τόργαλειό, καί πρόσταζε τίς δουλες 
νό σού δουλεύουν, κι όφηνε στούς όντρες τό δοξάρι, 
μόλ1οτο έμένα, ποϋμα1 δό καί του σπιτιού ό όφέντης. 



380 ιΛιΣΟΣ 1984 

Φ 428 Νϋν δ' ωρη καί δόρπον Άχαιοϊσιν τεκυκέσθαι 
έν φάει, αύτάρ έπειτα καί όλλως έψιάασθαι 
μολπδ καί φόρμιγγι- τά γάρ τ· άναθήματα δαιτός. 

Χ 373 'Όφρα γνψς κατά θυμόν, άτάρ εϊποσθα καί όλλψ, 
ώς κακοεργίης έυεργεσίη μέγ' άμείνων. 

Ψ 146 Τοϊσιν δέ μέγα δώμα περισπ:ναχίζετο ποσσίν 
άνδρών παιζόντων καλλιζώνων τε γυναικών. 

Ψ 1 59 Ώς δ' δτε τις χρυσόν περιχεύεται άργύρψ άνήρ 
ϊδρις, δν 'Ήφαιστος δέδαεν καί Παλλάς Άθήνη 
τέχνην παντοίην, χαρίεντα δέ έργα τελείει, 
ως μέν τψ περίχευε χάριν κεφαλδ τε καί ώμοις. 
Έκ δ' άσαμίνθου βή δέμας άθανάτοισιν όμοϊος. 
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Ν. Καζαντζάκης Ί. Κοκριδr'Ίς: 
Μά έού οτήν κc'ψαρό σου πήγαινε καί τίς δουλειές σου κοίτα, 
τόν άργολειό, τή ρόκα, πρόσταζε κι ol βάγιες νά δουλεύουν· 
γιά τό δοξάρι έού μrΊ γνοιάζεσαι· 86 τό φροντίσουν ol όντρες 
-δλοι, μά έγώ πιό άπ' bλοuς: κύβερνος έγώ είμαι τοϋ οπιτιου μου Ι

Άργ. · Εφταλιώτης: 
Τώρα καιρός οί Άχωοί 1ό όειπν,) νc'ι τοι(ιc'ιοοuν. 
ουο ·ναι φι�ς: άργότερο κι cίλλο θενιϊχουν γλέντι 
μέ τό χορό, μέ φόρμιγγα, ποϋνcιι του δείπνου δώρο. 

Ν. Καζαντζάκης Ί. Κι.1κριδής: 
'Ωστόσο είναι ώρο νc'ι συντάξουμε κπί δειπνο σΓΟύς Άργί1ες, 
οσο πού φέγγει, κcιί ξcιφάντωοη vc'J γίνει μέ τραγοί,δι 
κπί μέ κιθάρα τcι τραπέζιο μος cιύτcΊ ι::1ναι rroύ πρεπίζοuν. 

Νικ. Ποριώτης: 
κ· έτσι κ· έού νά τό βc'1λι.1ς οτό νοϋ, νό τό π�ς κcιί ατούς όλλοuς, 
πόσο ειναι κάλλιο νά κcrvr:iς καλό, καί κακό vcr μήν κάν�κ 

Ν. Κοζοντζόκηc, Ί. Κακριδr"�ς: 
ΓιcΊ vcr κατέχεις πιcΊ στcι φρένα σου, νά ·χεις νά λές καί σ· όλλους, 
παρά κακό πόσο κολύτ ρο vc'J κάνεις καλοσύνες. 

Ίακ. Πολuλος: 
Καί άπό τό κρουομο τών ποδιών τό μέγα δώμα έβρόντα, 
oi νέοι κοί oi κολόζωνες γυναίκες ώς χορευuν. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Κι απ τών ποδιών τούς χτύπους τό τρανό πολάrι άντιδονουοε, 
καθώς χορευον oi όμορφόζωστες γυνοικες μέ τούς όντρες. 

Νικ. Ποριώτης: 
Κι ώς δταν μάλαμα χύνr,1 τριγύρω στ· άσήμι ό τεχνίτης 
πού ό · Ηφαιστος κ· ή 'Αθηνά ή Παλλάδα τόν έχουνε μάθει

κάθε λογής μαστοριά, κ' έργο φτειάνει πολύ χάρες στολίζουν, 

έτσι του στόλιζε τήν κεφαλή καί τούς ώμους μέ χάρη. 

Καί οτό κορμί του παρόμοιος μ· άθάνοτο βγήκε όπ' τή γούρνα.
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Ψ 1 66 Δαιμονίη, περί σοί γε γυναικών θηλυτεράων 
κηρ άτέραμνον έθηκαν 'Ολύμπια δώματ' έχοντες 
ού μέν κ' όλλη γ' ώδε γυνή τετληότι θυμψ 
άνδρός άφεσταίη, δς ol κακά πολλά μογήσας 
έλθοι έεικοστψ έτεϊ ές πατρίδα γαίαν. 

Ψ 233 Ώς δ' δτ' αν άσπάσιος γη νηχομένοισι φανήr:�, 
ών τε Ποσειδάων έυεργέα νη' ένί πόντψ 
ραίσr:� έπειγομένην άνέμψ καί κύματι πηγώ· 
παϋροι δ' έξέφυγον πολιης όλός ήπειρόνδε 
νηχόμενοι, πολλή δέ περί χροί τέτροφεν αλμη, 
άσπάσιοι δ' έπέβαν γαίης, κακότητα φυγόντες 
ως όρα τrj άσπαστός έην πόσις εrσοροώσr:�, 
δειρης δ' οϋ πω πάμπαν άφίετο πήχεε λευκώ. 
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Ν. Καζαντζάκης Ί. Κακριδης: 
Πώς χύνει άπά στά άσήμι μάλαμα καλός τεχνίτης, που χει 

άπ' τήν Παλλάδα καί τόν "Ηφαιστο περίσσ ιες τέχνες μάθει , 
κι είναι δ, τι φτιάξει μαστορεύοντας δλο όμορφιά καί χάρη 
ομοια κι έκείνη χάρη του ·χυνε στήν κεφαλή, στούς ώμους, 
κι άπ' τό λουτρό θαρρεϊς όθάνατος ξεπρόβαλε στήν όψη. 

Νικ. Ποριώτης: 
Καϋμένη, όπ' δσες γυναϊκες όδύναμες είναι στόv κόσμο, 
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σ· έσένο oi 'Ολύμπιοι θεοί τήν καρδιά τήν π ιό όστοργη έβάλuν. 
Δέ θόμενε όλλη γυναίκα μέ τόσον όλύγιστη γνώμη 
πέρ' άπ' τόv όντρα της, πού, τόσα πάθη όφου τράβηξε, τώρα, 
στά εϊκοσ ι άπάνω τά χρόν ια ξανάρχεται έδώ στήv πατρίδα. 

Ν. Καζαντζάκης Ί. Κακριδης: 
Καημένη, άπ' δλες δσες βρίσκουvται γυναϊκες μόνο έσένα 
oi όθάνατοι του 'Ολύμπου όμάλαγη καρδιά στά στήθη έβάλανΙ 
Δέ βρίσκεται όλλη τόσο όλύγιστη γυναίκα, νά τραβιέται 

μακριά όπ' τόν όντρα της, πού ώς έσυρε στά ξένα μύρια πάθη, 
στά εϊκοσ ι χρόνια ξαναγύρισε στή γή τήν πατρική του. 

Νικ. Ποριώτης: 
Καί, οπως καλόδεχτη ή γη τούς προφαίνεται ένψ κολυμπάνε 
δποιοι τό στέριο καράβ ι στό πέλαγος ό Ποσειδώνας 
τούς τδχει σπάσει σπρωγμένο όπ' όγέρα, όπό κύματα μαυρα, 
καί λίγοι πρός τή στεριά, στ· όφρισμένα νερά κολυμπώντας, 
ξέφυγαν, κι αρμη πολλή στά κορμ ιά τους τριγύρω έχει πήξει, 
καί δλοι χαρά, πού τό χάρο γλυτώσανε, χώμα πατουνε, 
τό ϊδιο, καθώς τόν κοιτουσε, καλόδεχτος ό όντρας της εϊταν, 
καί τά λαιμά του καθόλου δέν όφηvαν τόσπρα της χέρια. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Πώς χαίρουνται στεριά όντικρίζοντας στή θάλασσα δσοι πλέκουν, 
τί ό Ποσειδώνας τό καλόφτιαστο τούς τσάκισε καράβι, 
πού τό βασάνισαν τά κύματα τά φοβερά κι ol όνέμοι, 
καί λίγοι όπ' τήν ψαριά τή θάλασσα γλιτωνουν κολυμπώντας, 
νά βγουν στό όκρόγιαλο, κι όπάνω τους πολλή έχει πήξει όρμύρα, 
κι δπως στερ ιά πατουνε, χαίρουνται, πού τό χιi!μό ξεφύγαν 
δμοια κι έκείνη όναντρανίζοντας τό ταίρι της χαιρόταν, 
κι ούδ' έλεγε νά βγάλει τ' όσπρα της βραχιόνια όπ' τό λαιμό του. 
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Ψ 254 Άλλ' ερχευ, λέκτρονδ' ίΌμεν, γύναι,όφρα καί ηδη 
ϋπν½J ϋπο γλυκερψ ταρπώμεθα κοιμηθέντε. 

Ω 28 "Η τ' άρα καί σοί πρώι παραστήσεσθαι εμελλεν 
μοίρ' όλοή, τήν οϋ τις άλεύεται, δς κε γένηται. 
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Νικ. Ποριώτης: 
Μό έλα. κι ας παμε στήν κλίνη, γυνcιίκα· καιρός είναι τώρu 
νά κοιμηθούμε κ· έμεϊς, τό γλυκό νά χαρούμε τόν ϋπνο. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κrικριδης: 
Μόν' έλα, παμε πιά νά γείρουμε, γυναίκα, στό κλινάρι, 

γιά νά φραθοϋμε στόν όλόγλυκο παραδομένοι γύπνο. 

Νικ. Ποριώτης: 
Πρόωρο όλήθεια κ· έσένα μελλόταν νάρθ� καί νά ο εϋρ,:� 
ή όλέθρια μοίρu πού δέν τήν ξεφεύγει κανείς πού γεννιέται 

Ν. Καζον1ζ6κης Ί. Κακριδής: 
'Ωστόσο πρίν της ώρας έμελλε καί σένα νά χτυrτήσει 
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ή <'iραχλη μοίρα· ποιός τήν ξέφυγε θνητός ποτέ στόν κόσμο; 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Τόμος Α' 

Άπό την Προϊστορfα 

μέχρι την Άvαγέννηση 

Τόμος 8' 

,Από την Άναγέννηση 

ως τους σημ ερινους 

Α' Τόμος δρχ. 300 

Β' Τόμος » 200 

1984 
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Κωστής Μελισσαρόπουλος 

'Η αποψη της Μετενσαρκώσεως 

Μ1λόμε συχνό γ1ά τήν «όθανασία της ψυχrϊς», χωρίς νά όνο
λογ1ζώμαοτε πόσο δύσκολο θέμα θίγομε. Διότι οϋτε τί εiναι όθα
νοσία γνωρίζομε, οϋτε τί εiναι ψυχή. Κοί τά δύο μόνο τά φανταζό
μεθα. Καθόλου δέν τά γνωρίζομε. Άθανασία σημαίνει αlωνιότης 
ύnάρξεως δηλ. έννο10 όούλληπτη γ1ά τόν όνθρώπ1νο νοϋ. Καί ψυ
χή: Τί εiνα1 Ψυχή; Μnοροϋμε μέ τό κατώτερο νά συλλάβωμε τό 
όνώτερο; Μέ τή σκέψη νό συλλόβωμε τήν έννο10 της ψυχής; 

Δύσκολα πράγματα, πολύ n1ό δύσκολα, όπ' δσο έκ πρώτης ό
ψεως φαίνοντα1. "Ας nροσnαθήσωμε νά όπλουστεύσωμε τό θέμα. 
Άντί νά λέμε «όθανασία της ψυχrϊς» ός ποϋμε «έπιβίωση της ότο
μ1κότητος» 'Ίσως έτσ1 είναι εύκολώτερο νά τό όντιληφθοϋμε καί 
νό τό μελετήσωμε. 

Ό 6νθρωnος πεθαίνει. Τό γεγονός τοϋ θανάτου τοϋ φυσ1κοϋ 
σώματος μας εiναι, όλλοίμονο, πάρα πολύ γνωστό. Άλλό τί γίνεται 
μέ τίς ψυχοδ1ανοητ1κές ίδ1ότητες, ol όποιες, πέρα όπό τό φυσ1κό 
σώμα, όποτελοϋν τήν ότομ1κότητα κάθε όνθρώπου; Δηλαδή μέ τά 
συνωοθήματα, τίς έn1θυμίες, τίς σκέψεις, τή βούληση, τήν αϊσθη
ση της ύnόρξεωc, τοϋ έγώ σόν ξεχωριστοϋ όντος μέσα στό σύνο
λο της φύσεως; 'Όλα αύτά χάνοντα1 μέ τό γεγονός τοϋ θανάτου 
καί της φθοράς τοϋ φυσ1κοϋ σώματος η έξακολουθοϋν νά ύrrάρ
χουν καί μετά τή φθορά του; 

Ό Γκαωτάμα Βούδδας, δταν ρωτήθηκε έάν ύπάρχη έπιβίωση 
τοϋ έγώ, άρνήθηκε v· όπαντήση. «Ό Μεγάλος 'Άγιος δέν μίλησε». 
Καί στον ό μαθητής του Άνάντα τόν ρώτησε τήν αlτία της σιωπής 
του, εinε: «"Αν όnαντοϋσα bτ1 ύnάρχε1, θά έδ1καίωνα έκείνους rroύ 
n1στεύουν στήν δ1αρκη ϋnαρξη της ζωης. "Αν όnαντοϋσα δτι δέν 
ύnάρχε1, θcΊ έδικαίωνα έκείνους πού rr1στεύουν στήν έκμηδένιση». 
Μέ 6λλα λόγ10 κατηγορηματ1κή όrrάντηση στά μεταφυσικά προ
βλriματα δέν εiνα1 σκόπιμο νά δίνετα1, δ1ότ1 ώθεi σέ παρεξηγήσεις. 

Δυνατόν πολλοί νά φρονοϋν δτι τά ψυχοδιανοητ1κά φα1νόμενα 
εiνω όποκλειστικό όποτέλεσμα της λειτουργίας τοϋ φυσικοϋ σώ
ματος. Αύτή είναι μιά 6ποψη σεβαστή, οπως καί κάθε άλλη. Καθέ
νας εiνα1 έλεύθερος νά δέχεται τά συμrrεράσμάτα έκεiνα, στά 
όποια οί μελέτες του καί ή κρίση του τόν έχουν όδηγήσε1. 'Άλλοι 
δμως, τήν όrrοψη αύτή δέν τή δέχονται. Διότι προβάλλουν -έκτός 
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όλλων θεωρητικών έπιχειρημάτων- δτι πάρά πολλά γεγονότα καί 
περιστατικά, πού άποτελοϋν τήν όγκωδέστατη βιβλιογραφία τοϋ 
Πνευματισμοϋ, όδηγοϋν στό συμπέρασμα δτι oi ψυχοδιανοητικές 
έκδηλώσεις συνεχίζονται καί μετά τή φθορά τοϋ φυσικοϋ uώμα
τος, δηλ. καί μετά τό φαινόμενο τοϋ λεγόμενου θανάτου. Σύμφω
να μ' αύτούς ή συγκεκριμένη άτομικότης, ή όποία έκδηλώνονταν 
στόν φυσικό κόσμο μέ ενα συγκεκριμένο φυσικό σώμα, έξακολου
θεί νά ύπάρχη καί μετά τή φθορά αύτοϋ τοϋ rηυσικοϋ σώματος. 
Αύτή ειναι ή έπιβίωση της ότομικότητος. 

'Αλλά πρέπει νά έξετάσωμε τό ειδος αύτης της έπιβιώσεως 
καί άκόμη τή διάρκειά της. 'Άσχημος σκόπελος. 'Υπάρχει, άραγε, ή 
αiwνιότης σ· αύτή τήν έπιβίωση, δπως πολλοί παραδέχονται; 'Ή 
αύτή 11 έπιβίωση έχει κάποια διάρκεια, ενα γίγνεσθαι, μrάν έξέλιξη; 
"Ας έξετάσωμε τό ζήτημα άμερόληπτα καί μέ έλεύθερη σκέψη. 

Αiωνιότης έπιβιώσεως. Δηλαδή μιά συντομώτατη -σέ σχέση 
πρός τήν αiωνιότητα- χρονική περίοδος έπίγεrας ζωης, πού δrέρχε
ται σάν σκιά όνείρου καί δrανύεται ώς έπί τό πλείστον όνεύθυνα 
καί συμπτωματικά, ή όποία δμως όποφασίζει γιά μrά αlώνια κόλα
ση rϊ εναν aiώvro παράδεισο, σύμφωνα μέ κρίση πού θά λάβη χώ
ραν σέ μιά ίστορική στιγμή, μέ τεκμήρια τήν έπίγεια δράση, μολο
νότι άνεύθυνη καί συμπτωματική ώς έπί τό πλείστον καί Ιδίως ώς 
πρός τή μεγάλη πλειονότητα των όνθρώπων, ol όποίοr θά καταδι
κασθοϋν γιά πράξεις η παραλείψεις, τίς όποίες σέ πλήρη σύγχrση 
έξετέλεσαν καί των όποίων τό άξιόποινον πολλές φορές δέν έγνώ
ριζαν. Ένώ όλλοι, κατά σκανδαλώδη εϋνοια της τύχης, μόνον καί 
μόνον διότι δέν έπέζησαν άπό τr1 νηπιακή ήλικία, θά όπολαμβά
νουν τά άγαθά τοϋ παραδείσου, διότι δέν έπρόφθασαν νά περιπέ
σουν στούς γαμψούς όνυχες της άμαρτίας. Μιά άποψη καί αύτή, 
τήν όποία άσπάζονται έκατομμύρια όνθρώπων, σεβαστή βεβαίως, 
όλλά μέ τόσον άσθενη λογικά έπιχειρήματα, ώστε νά δrκαrολογεί
ται κάθε άμφιβολία. 

Τρίτη άποψη: Αίωνιότης έπιβιώσεως της ότομrκότητος, ή 
όποία δρα καί έξελίσσεται χωρίς τό φυσrκό σώμα, όποκλεrστικά 
μέσα στή σφαίρα της πνευματικής ζωης. 'Αλλά τότε, γιατί ή έπί
γεια ζωή; Καί πόσο μηδαμινή καταντάει ή σημασία της! ΟΙ έπιθυ
μίες κnί τά συναισθήματα, πού όφείλονταr στήν ϋπαρξη καί τή λει
τουργία κατά τήν έπίγεια ζωή τοϋ φυσικοϋ σώματος, δέν θά ότρο
φήσουν, μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου, ϋστερα όπό τή φθορά καί 
τήν έξαφάνιση τοϋ φυσrκοϋ σώματος; 

Καί χωρίς αύτές, δέν θά άτροφήσουν σέ συνέχεrα ol σκέψεrς 
καί άκόμη ή συναίσθηση της ότομικης ύπάρξεως, σάν ξεχωρrστης 
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όντότητος μέσο στή φύση; Πώς ειναι δυνατόν νά λειτουργουν στό 
διηνικές, μέ τίς φευγαλέες έντυπώσεις της συντομώτατης, άνεύθυ
νης κοί συγκεχυμμένης έπίγειος ζωης; 

Τετάρτη αποψη: έπιβiωσις της άτομικότητος, ή όποίο δρό κοi 
έξελίσσετοι μέ τό φυσικό σώμα. άλλά πέραν της γήινης σφαίρας, 
σέ αλλο ούράνιο σώματα Τότε δμως, γιατί όχι κοί πάνω στr1 Γη; 

'Έτσι φθάνομε στήν τελευταίο αποψη τών διαδοχικών ένσορ
κώσεων πάνω στή Γη, δηλαδή της Μετενσομώσεως, ή όποiο 
άποτελεϊ έκφραση του θεμελιι.uδους Νόμου της Περιοδικότητας r'j 
'Ανακυκλήσεως, πού λομβcινει χώραν κατcι τόν μακροχρόνιο στά
διο της έξελίξεως διά μέσου τών άνθρωπiνων μορφών. 

Τό νά θεωρουμε τήν όποψη της Μετενσαρκώσεως -κοί έπο
μένως της προϋπάρξεως- σάν έξωφρενική κοί άποράδεκτη, όφεί
λετοι στiς προκαταλήψεις, πού έχουν δημιουργηθεϊ άπό τiς δrάχυ
τες ύλιστικές άντιλήψεις. 

Ή αποψη της Μετενσαρκώσεως, πού τήν έχουν άσποσθη με
γάλοι φιλόσοφοι, ειναι ή μόνη πού μός δίνει λογική έξήγηση σέ ο

λα άνεξοιρέτως τά προβλήματα πού προκύπτουν άπό τήν έξέτοση 
του θέματος της έπιβιώσεως της άτομικότητος κοi άποκοθιστό τήν 
έννοια της δικαιοσύνης κοί της τάξεως στήν όνθρώπινη ζωή, ol 
όποιες, χωρίς τή Μετενσάρκωση, διασαλεύονται άπό τά θεμέλιο. 

Πραγματικά, πώς νά έξηγήσωμε, χωρίς τήν προύπορξη, τήν τε
ράστια διαφορά πού παρουσιάζουν ol όνθρωποι σ' δλες γενικά τiς 
ψυχοδιονοητικές τους ίδιότητες, ένώ τά φυσικά σώματά τους λει
τουργουν όμοιότυπο; Πώς ό ενος έχει ζωώδη οίσθήματο, ένώ ό 
όλλος λεπτά κοί έξευγενισμένο; Πώς ό ενος έχει άσθενική τή διά
νοια, ένώ ό αλλος παρουσιάζει καταπληκτική εύφυίο; Πώς ό ενας 
έχει κοκουργο ένστικτο, ένώ ό όλλος είναι όγνός κοί όνίκονος νά 
κάνει τό κακό; Πώς ό ενος εχει τόσο έλοστική τή συνείδηση, ένώ 
ό όλλος είναι διαμαντένιος χαρακτήρος; Πώς έξηγουντοι ούτές ol 
τεράστιες διαφορές, πού παρουσιάζουν ο! όνθρωποι στήν ήθική 
κοί πνευματική άνάπτυξή τους, ένώ φυσιολογικά εινοι τόσον δ
μοιοι; Πώς άλλοιώς μπορουν νά έξηγηθουν ούτές ol κολοσσιοϊες 
διαφορές, αν όχι στή διαφορετική ήλικίο τών ψυχών; Ή Αεωρίο 
της κληρονομικότητας r'j ή θεωρία της έrτιδράσεως του περιβάλ
λοντος δέν άρκουν. 'Όχι δτι δέν έχουν έπίδροση -κοί μάλιστα 
σημαντική- άλλά δέν άρκουν, διότι ύπάρχουν περιπτώσεις πού 
άποδεικνύουν άνοντίρρητο τήν όνεπάρκειά τους. Κοί πώς θά έξη
γηθουν οί έμφυτες καλλιτεχνικές ίδιοσυγκροσίες r'j ίδιοφυίες καί 
τά «παιδιά-θαύματα», αν όχι μέ τή Μετενσάρκωση; Δέν είναι, λοι
πόν, ή κληρονομικότης κοί τό περιβάλλον, πού διαμορφώνουν τόν 
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έΞνα σέ έκφυλο η έγκληματία καί τόν όλλον σέ μεγαλοφυία η αγιο. 
Είναι ή διαφορά ψυχοπνευματικης ήλικίας, είναι ή διαφορά βαθμού 
έξελίξεως, είναι ή διαφορά όριθμού ένσαρκώσεων, σέ συνδυασμό 
μέ τήν όξιοποίησή τους. 

Άλλ' ός έξηγήσωμε άναλυτικώτερα τόν τρόπο λειτουργίας της 
Μετενσαρκώσεως. Καί γιό νό μήν ύπόρχη παρεξήγηση, ός γίνη 
σαφής ή διάκριση μεταξύ Μετενσαρκώσεως καί Μετεμψυχώσεως. 
Μετεμψύχωση όνομόζεται ή θεωρία σύμφωνα μέ τήν όποία ή άν
θρώπινη ψυχή μετά τό θάνατο φυλακίζεται σέ σώματα ζώων. Μιό 
τέτοια άντίληψη είναι άπαρόδεκτη γιό τήν όποψη της Μετενσαρ
κώσεως, πού άρνείται έΞνα τέτοιο τεράστιο πρός τό πίσω όλμο της 
έξελίσεως, νό όπισθοδρομη άπό τό άνθρώπινο στάδιο καί πόλι 
στό ζωϊκό. Διότι ή έξέλιξη προχωρεί προοδευτικό άπό τίς ότελέ
στερες μορφές πρός τίς τελειότερες. 

Σύμφωνα μέ τήν όποψη της Μετενσαρκώσεως ό όνθρωπος 
είναι έΞνα όν πολυσύνθετο, καί συνεπώς είναι χονδροειδής ή διαί
ρεσή του σέ ύλικό σώμα καί σέ όϋλη ψυχή. Τό ύλικό σώμα εΤναι ό 
έξωτερικώτερος φορέας της συνειδήσεως. 'Όταν μέ τό θάνατο 
όποβληθη, ή ζωή συνεχίζεται μέ έξωτερικώτερο φορέα η περίβλη
μα τό λεγόμενο όστρικό σώμα, τό όποίον εΤναι ή έΞδρα τών έπιθυ
μιών, τών συγκινήσεως καί τών συναισθημάτων. Συνεπώς, τό όν
θρώπινον όν έξακολουθεί, κατά κάποιον τρόπο καί μετά τό θάνατο 
νά έπιθυμη καί νά συναισθάνεται. Καί έφ" δσον ol έπιθυμίες καί 
τό συναισθήματα όναφέρονται στίς λειτουργίες τού ύλικού σώμα
τος, είναι προφανές δτι, έπειδή παραμένουν όνικανοποίητες, προ
καλούν δυσάρεστη κατάσταση, πού παρατείνεται μέχρι τή φθορά 
καί διάλυση του όστρικού σώματος. Τουτο όποτελεί έΞνα δεύτερο 
θάνατο. Καί τότε ή συνείδηση -ή ψυχή- συνεχίζει τή ζωή της μέ 
έξωτερικώτερο φορέα τό νοητικό σώμα, ττού εΤναι ή έΞδρα τών 
σκέψεων, πού είναι όπαλλαγμένες όπό έπιθυμίες. Τό νοητικό σώ
μα έπεξεργόζεται τήν πείρα πού όποκομίσθηκε όπό τήν έπίγεια 
ζωή. Μέχρι πού καί τό νοητικό σώμα η περίβλημα θά φθαρη καί 
θά πεθόνη. 

'Έτσι ή δράση στόν φυσικό κόσμο τελειώνει μέ τή φθορά τού 
φυσικού σώματος. Ή συναισθηματική ζωή τελειώνει όργότερα μέ 
τή φθορά τού όστρικού σώματος. Καί ή διανοητική ζωή τελειώνει 
μέ τή φθορά του νοητικού σώματος. 

Τότε ή συνείδηση της ότομικότητος, όπαλλαγμένη καί όπό 
τούς τρείς φορείς της έπίγειας ένσαρκώσεώς της, όφομοιώνει τήν 
πείρα πού όπεκόμισε καί έπεξεργάστηκε καί ετσι έπιτελεί στην 
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έξέλιξr1 της ενu μικρό η μεγαλύτερο βημcι, 6νcιλόγως της ποσότη-
10ς κcιί ποιότητος της πείρας, πού άπεκόμισε 6πό τr1ν έπίγειcι ζωή 
του. 

Δηλαοr1 r') έnίγεια ένσ6ρκωση χρησιμεύει γιό τήν έξέλιξη της 
πίσω c1πό τήν έμφανιζόμενη προσωπικότητα ύπυκρυmόμενης 6το
μικότητος η ψυχης. 

'Ακολούθως ή 6τομικότης 86 nεριβληθη καί πόλι διαδοχικ6 ε
νrι νέο περίβλημα 6πό νοητική ϋλη, ενα νέο περίβλημα 6nό 6στρι
κr1 ϋλη, ενrι νέο περίβλημα 6nc, φυσική ϋλη, καί έτσι γεννιέται ε
νcις νέος όνθρωnος, πού περικλείει τήν ϊδια παλαιό ψυχή. Ή βα
θt:ηερr1 ψυχοσύνθεσή του, ό έμφυτος χαρακτήρας του, πού είναι 
όνεnηρέαστος άnό τή μόρφωση καί τίς ουνθηκες της ζωης, είναι 
άποτέλεσμα , ης έπεξεργαοίας τού παρελθόντος, δηλαδή τών προ
γενέστερων ένσαρκLίJοεων της ψυχης, όλλό ol σκέψεις, ol έπιθυ
μίες καί rά συναισθήματα είναι χάρτης όγραψος καί θά διαμορφω
θούν κάτω άπό τίς περιστάσεις της νέας ένσαρκώοεως. 

Μιc'1 νέα r')μέρα άνατέλλει, της όποίας ή παιδική ήλικία εiναι τό 
πρωϊνό. ή ώριμη είναι ή μεσημβρία, κοί ή γεροντική ειναι ή έ:σπέ

.ρα Θό έπακολουθήση ή άναπαυτική νύκτα τού λεγομένου θανά
του καί μία νέα ήμέρα κcιί πάλι θά όνατιίλη. 

Καί έτσι, μέ cιλλεnάλληλες πc1νω στή Γη f.νσcιptι.ώσεις, άκο
λουθει r') έξελισσόμενη άτομικότης -r') ψυχή- τήν έξελικτική της πο
ρείn nρός τόν προορισμό της, νά γίνη Θειον "Ον, δηλαδή νό πρcιγ
μnτοποιr1ση μιά κατάσταση 'Ελευθερίας, Εύδαιμονίας, 'Αληθείας, 
πού είναι όσύλληπτες γιά τή σημερινή rτεριωρισμένη όνθρώπινη 
cΊντίληψη. 

'Ωστε r') άτομικότης -bπως τόσο παραστατικό γράφει ή 
Μπλαβάτσκυ- σόν ενας ήθοποιός παίρνει διάψορες προσωπικότη
τες, παίζει πολλούς ρόλους στό θέατρο της ζωης, χωρίς βεβαίως 
οί ρόλοι πού ύπυδύεται κάθε ψαρά νό άποτελούν τό 'Εγώ τού 
riθοποιού. Κάθε βίος είναι καί μιά θεατρική παράσταση, πού παί
ζεται γιό μι6 μόνον βρcιδυό. Ό ήθοποιός c1pχίζει όπό μικρούς ρό
λους κομπάρσου, ρόλους στρατιώτου η όκολούθου. '"Επειτα ύπο-

ύεται τόν 'Άριελ καί τόν Πούκ. '"Επειτα παίζει τόν Μάκβεθ καί τόν 
Σάϋλοκ η τόν ·οθέλο. 'Ακολούθως τόν ΡωμαΤο, τόν 'Άμλετ, τόν 
βασιλέα Λήρ. Καί έγκαταλείπει τή σκηνri όψού παίξη τόν ρόλο τού 
μάγου Πρόσηερ. 

'Ετσι, bπως r') μέλισσα άπό κcΊθε λουλούδι, συλλέγει ή ψυχή 
ιiπό κάθε γr\ινη προσωπικότηω, μέσα στήν όποία ένσuρκώνετcιι, 
τό νέκταρ άnό τίς πνευματικές Ικανότητες no;j όναrττύσσονται καί 
τό άφομοιώνει σ' ενn σύνολο. 
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Νά διερωτηθουμΕ γιατί δέ θυμώμασπ τίς προγενέστερες έν
σαρκώσεις μας; Μήπως θυμάται κανείς τά γεγονότα του· πριίηου 
έτους της ζωης του; Αύτό ομως δέν σημαίνει οτι δέν τό έζησε. 
Άλλά καί όλλα σημαντικά γεγονότα του βίου συμβαίνει καμμιά 
φορά νά κοιμουνται στά βάθη της μνήμης. Δέν �ππαι οτι δέν 
ύπάρχουν. 'Εκτός αύτών ομως, όλλος εΤναι ό λόγος γιά τόν όποίον 
δέν ύπάρχΕι ή μνήμη. Ποιός θά έπρεπε νά θυμάται; Ή μνήμη είναι 
λειτουργία του νοητικου σώματος, πού μπαβιβάζπαι μέ τόν έγκέ
φαλο στή συνείδηση του φυσικου σώματος. 'Αλλά οπwς τό φυσι
κό σώμα, έτσι καί τό νοητικό, μέσον του όποίου λειτουργεί ή σκέ
ψη, ή μνήμη καί οί όλλΕς νοητικές ένέργΕιΕς, εΤvαι -καθώς ΕΪπαμΕ
νέο, καινούργιο, γιά κάθε ένσάρκωση. Συνεπώς μνήμη γεγονότων. 
προγενέστερης ένσαρκώσεως δέν εΤvαι δυνατόν νά ύπάρχη. 
'Υπάρχει ή έπίδραση τών γεγονότων πάνω στήν ψυχή, ή όποία 
άφομοιώνΕι τήν πείρα άπό τά γεγονότα, πού μετουσιώνεται σέ 
διάπλαση χαρακτηρος, σέ έμφυτες τάσεις, σέ αύθόρμητες �λξεις 
καί άποστροφές. 

'Ώσπ ή μνήμη λογικό είναι νά μήν ύπάρχη, έκτός έάν, μολο
νότι ύπάρχει τό φυσικό σώμα, ή συνείδηση κατορθώση νά έλθη 
σέ έπαφή μέ τά έσώτατα βάθη της ψυχης, έκΕί οπου ύπάρχει ζων
τανή όλόκληρη ή ίστορία του παρελθόντος. Άλλ' αύτή εΤναι μιά 
σπανιώτατη περίπτωση. 

Κάτω άπό τό φώς της Μετενσαρκώσεως τό φοβερό πρόβλη
μα του θανάτου παίρνει μιά τελείως διαφορετική όψη. Δέν ύπάρ
χει πιά θάνατος. μέ τή συνηθισμένη του έννοια, δέν ύπάρχΕι τέρ
μα της ζωης, άλλά μιά αίώνια άνανέωσή της πάνω στή Γη, μιά συ
νεχής καί άδιάκοπη έξέλιξη της ψυχης. Ό φόβος του θανάτου έξα
φανίζπαι, παραχωρώντας τή θέση του σέ μιά χαρωπή ένατένιση 
του αίωνίου μέλλοντος, σέ μιά χαρωπή, άλλά σοβαρή, ένεργητική 
καί γόνιμη άντιμπώπιση της ζωης, πού εΤvαι τό σχολείο της ψυ
χης. Καμμιά προσπάθεια γιά τήν 'Αλήθεια, τή Δικαιοσύνη καί τόν 
'Ανθρωπισμό δέν χάνεται, διότι μπουσιώvπαι σέ έξευγενισμό της 
ψυχης. Καμμιά θυσία γιά γενναίο καί μεγάλο σκοπό δέν εΤναι μά
ταιη καί όσκοπη, διότι δικαιώνεται στόν πνευματικό κόσμο. Ό όν
θρωπος δρά έλεύθερος, διότι άπελευθερώνπαι άπό τό φόβο του 
θανάτου, άπό τό φόβο του έκμηδενισμου καί της άνυπαρξίας. 

· Η Μετενσάρκωση δέν είναι δυνατόν νά κατανοηθη σ' ολη
της τήν έκταση καί τό βάθος, χωρίς μακρά καί έπίπονη μελέτη. 
Έδώ έγινε προσπάθεια άπλης σκιαγραφήσεώς της. 'Όποιος έπιθυ
μεί μπορεί νά μελετήση έκτπαμένα τό θέμα, έλεύθερος νά κατα
λήξη στά δικά του συμπεράσματα. Ή έλευθερία της σκέψεως πρέ
πει νά είναι πάντοτε άπεριόριστη. 
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ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΚΟΡΟΒΙΤΣ 

Ζωή 
Γεννήθηκα πρίν όπό τόν 'Ήλιο, 
όπό τήν πέτρα 
καί όπό τό νερό 
Δέν εχω ήλικία. 
Εiμαι ή αίωνιότητα. 
Εiμαι ή Στιγμή. 
Δέν μέ γνωρίζουν ο! 6νθρωποι, 
γιατί κανένας δέν μέ δήλωσε 
στά ληξιαρχεία τους. 

'Υπάρχω 
χωρίς νά εχω γεννηθεί. 
Δέν μέ γνωρίζουν ol 6νθρωποι. 
'Όμως διαισθάνονται 
τήν ϋπαρξή μου. 
Δέν μέ παραμονεύει ό θάνατος. 
Θνητός δέν εiμαι 
κι' ούδέ χάνομαι. 
Δέν χάρηκα τοG τάφου τήν όνάπαψη. 
Μήτε τών όστεοφυλακείων ή Μουσική 
μοG σάλεψε παράφορα τά φρένα, 
άπό μυριάδες όργανα όπό κόκκαλο,

πού rά διευθύνουν 
τά πιό σοφά κρανία ... 
01 6νθρωποι 
συχνά μέ μνημονεύουνε 
καί σάν 'Άγνωστο Θεό 

μέ προσκυνανε. 
Δέν εiμαι 
παρά ό 6νεμος ό όδάμαστο� 
πού ξετυλίγει κλωστές όπό βροχή, 
κλωστές κυματιστές 
καί μολυβένιες ... 
Καί τά ξερά τά φύλλα τοG Χινόπωρου, 
στά έρημικά τά κοιμητήρια, 
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καθώς χαμοσέρνονται 
γιά νά προσευχηθούν, 

ΙΛΙΣΟΣ 

όρχίζουν tva πένθιμο έμβατήριο, 
κηδεύοντας όνειρα χαμένα, 
πού ό θάνατος καί ol Μοίρες 
όκλουθάν ... 

Θνητός δέν εiμαι 
κι' ούδέ χάνομαι. 
Ό θάνατος, δέν μέ παραμονεύει· 
Δέν έχω ήλικία. 
Εiμαι ή Αίωνιότητα. 
Εiμαι ή Ζωή! 

Τ ΑΣΟΣ ΣΑΝΤ ΑΣ 

1984 

Οί Μεγάλες Ψυχές του Τρανσβάαλ 

Μεγάλες ψυχές τοϋ Τρανσβάαλ, 

πόσο σας σκέφτομαι τώρα πού νοιώθω 

νοσταλγικά κοντά σας. 

Τό πληθος των όναμνήσεών μου 

γιά σάς, καθώς έπαληθεύθηκαν στό Πήλιο 

καί γιά μένα. 
Είρήνη βασιλεύει στήν πάσα Πλάση 

καθώς βγαίνει ό ηλιος μετά μιά 

νεροποντή. 
'Ανάμεσα άπό τά Άφρικάανς - τραγούδια 
τοϋ Nick du Preez 

καί τά γλυκόλογα κομπλιμέντα των Φίλων 

πού δέν θά σβήσουν ποτέ. 

Πήλιο, 'Ιούλης '84 
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Δημητρίου Άπ. Κυριάκη 

Περί τού J. Krishnamuήi 

Ό Krishnamurti άναπτύσσει πρωτοτύπους όπόψεις, διαφό
ρους πρός δλας τάς μέχρι σήμερον διατυπωθείσας θρησκευ
τικός καί φιλοσοφικός θεωρίας. Πραγματοποιεί περιοδείας, 
εiς πολλάς χώρας, δίδει διαλέξεις, κατά τό τέλος δέ τούτων, 
διεξάγει διάλογον μέ όκροατάς του. ΕΤναι δυσχερές νά κατα
νοήσι:� τις τήν διδασκαλίαν του. 'Εάν δμως ό όναγνώστης έγ
κύψΓJ μέ προσοχήν καί ένδιαφέρον εiς τό έργον του, χωρίς 
ψυχολογικήν έξάρτησιν έκ της διαμορφώσεώς του, έκ τών 
φιλοσοφικών, θρησκευτικών καί λοιπών όντιλήψεών του, 
δηλαδή έκ τού «Έγώ», τότε κατορθούται έπικοινωνία μετ' 
αύτού, ητις, έν τέλει, φέρει κατάστασιν γαλήνης τού _Νου. 

Ό Krishnamurti όποβλέπει πρός μίαν παγκόσμιον έλευ
θέραν κοινωνίαν, ητις θά έχΓJ μίαν κυβέρνησιν μεριμνώσαν 
διά τά πρακτικά βιοτικά προβλήματα δλων τών όνθρώπων 
(διατροφης, στέγης,. καί τά συναφη), έτι δέ καί διά τήν παι
δείαν. Ή Κυβέρνησις αϋτη, δέον νά έξησφαλίζr:-� διά τούς όν
θρώπους άπόλυτον καί όπαραβίαστον, κατά νόμον, έλευθε
ρίαν. Καί κατ' αύτόν, ό άνθρωπος προέρχεται, δυνάμει τού 
νόμου της έξελίξεως, έκ τών πλέον όνεπτυγμένων εiδών πι
θήκων. Έκ τού όγκου καί της ποιότητος τού έργου του, συ
νισταμένου εiς όμιλίας του, σημειώσεις έκ τού ήμερολογίου 
του καί ποιήματα, καταδεικνύεται, δτι πρόκειται περί προσω
πικότητας έξόχου πνευματικού μεγαλείου. 'Εάν μελετήσι:� τις 
κατ' έπανάληψιν, οίονδήποτε γραπτόν κείμενόν του, θά δια
πιστώσι:� εiς τό τέλος της μελέτης, πάντοτε κάτι νέον καί cίύ
σιώδες, δπερ δέν κατενοήθη προηγουμένως. 

Κατά τόν Krishnamurti, ή διαμόρφωσις (Conditioning), 
εiς ην ύπόκειται ό άνθρωπος, έκ τών διαφόρων σκέψεων, 
Ιδεών, έπιθυμιίί.Jν, καί γνώσεων, όποτελεϊ τό Κάρμα τούτων. 
'Ήτοι, δέν δέχεται τήν όποψιν τού ΊνδουΊσμού, καθ' δν τό 
Κάρμα συνθέτουν αί πράξεις ήμών, καλοί η κακοί, ας έτελέ
σαμεν κατά τούς προηγουμένους βίους ήμών, συμφώνως, 
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πρός τήν θεωρίαν της μετενσαρκώσεως. Κατ· αύτόν ή δια
μόρφωσις ήμών, εΤναι δυνατόν νά πούσι:� ύπάρχουσα, διά 
της νοημοσύνης καί αύτογνωσίας. Ή διαμόρφωσις αϋτη, συ
νιστό τό «Έγώ». Έάν, λοιπόν, αϋτη πούσι:� έπενεργούσα, ό 
Νούς καθίσταται έλεύθερος καί ησυχος, δτε έπιφαίνεται μία 
άλλη κατάστασις, ή άγάπη. 

Ό Krishnamurti διακηρύσσει, δτι δέν άνήκει είς ώρισμέ
νον κράτος, η δόγμα, ούδ' είς θρησκείαν τινά καί δτι δέν έμε
λέτησε ίερά βιβλία, πλήν όλίγων κατά τήν νεότητά του, ούδέ 
φιλοσοφικά τοιαύτα. 'Υποστηρίζει, δτι όλόκληρος ή Ιστορία 
της άνθρωπότητος εΤναι έγγεγραμμένη έντός ήμών, όρκεί νά 
γνωρίσωμεν ήμός αύτούς διά της αύτογνωσίας (Self
knowledge). Σημειωτέον, δτι καί ό 'Ηράκλειτος, δτε όπεσύρθη 
της κοινωνικής ζωής, είς τά όρη, «έμαθε τά πάντα παρ' έαυ
τψ», δι' αύτοπαρατηρήσεως. Κατά τόν Krishnamurti, �καστος 
μόνος του θά εϋρη, δτι έν αύτψ εΤναι δλος ό Κόσμος. Διακη
ρύσσει, δτι δέν έχει μήνυμα τί διά τόν όνθρωπον, άλλ' 
άπλώς μόνον συνιστό είς �καστον «Βλέπε, βλέπε εlς τόν 
έαυτόν σου. Look, Look at Yourself, άκροάσου (Listen) τά 
πάντα καί τότε θά κατανοήσης ποίος εΤναι ό κλωβός εlς τόν 
όποίον εΤσαι». «'Ακούσατε τί λέγω· δέν θέλω νά συμφωνή
σετε είς δ,τι λέγω· άπλώς άκούσατε». Λέγει έπίσης, δτι δέν 
εΤναι ούδέ φιλόσοφος. 'Αντιθέτως, ούδόλως έκτιμ(Ι τούς φι
λοσοφούντας, διότι άπλώς θέτουν ύποθέσεις, έφ' ών οlκο
δομούν τάς θεωρίας των, ητοι έκ τού γνωστού, έκ τού πε
ριεχομένου της μνήμης η της φαντασίας. 

Προσκαλεί τόν άκροατήν, Υνα άπό κοινού, έρευνήσωσι 
τό έκάστοτε ύπό συζήτησιν θέμα. 'Έχει εϊπει κατ' έπανάλη
ψιν, δτι σκοπός του είναι νά συμβάλΙJ εlς τήν συνεργασίαν δ
λων των άνθρώπων έν άγάπr:�. Ό ΑΙ. Huxley, προλογίζων τό 
βιβλίον τού Krishnamurti «The first and last freedom», λέγει, 
δτι ό συγγραφεύς, όπως θέτει τό πρόβλημα καί ύποδεικνύει 
πώς δέον νά πλησιάσωμεν αύτό, ητοι, δέον v· άκροασθώμεν, 
χωρίς συνειδητήν προσπάθειαν· χωρίς τό «Έγώ». 'Ομιλεί 
πάντοτε είς τήν Άγγλικήν γλώσσαν. 'Έχει καταπλήσσουσαν 
εύχέρειαν λόγου, πλούσιον λεξιλόγιον καί άριστοτεχνικήν 
έπίδοσιν είς τήν περιγραφήν τοπίων καί ψυχολογικών κατα
στάσεων. Ό λόγος του, είναι άπλούς καί άπέριπος. Δέν 
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ώφελεϊ ή άπομνημόνευσις οlασδήποτε περικοπής έκ του έρ
γου του, διότι ή δ1δασκαλία του είνα1 ώκεανός, ή έννοια δέ 
δλων τών όμιλιών καί τών στοχασμών του, όλοκληρουται καί 
κορυφουται είς τό άπόλυτον Καλόν, τήν ύπερτάτην Π ραγμα
τικότητα, τό "Ον, τήν 'Αγάπην. · Επομένως 6 μελετητής του 
έργου του Krishnamurti, η θά κατανοήσr:� τό νόημά του, δτε 
τουτο θ' άποτελ� δι' αύτόν βίωμα, η όπλώς θά ένθυμηται 
άπό μνήμης, μίαν η πλείονας περικοπάς έξ αύτου, αϊτινες θά 
είνα1 δι' αύτόν μόνον λέξεις άσύνδετοι πρός τό δλον νόημα. 
'Ή, κατ· όλλην διατύπωσιν, δέν είναι δυνατόν νά κατανοήσr:� 
τις τό νόημα περ1κοπης τινός, όν μή έχr:� καθολικήν έποπτείαν 
της γενικής άπόψεως του συγγραφέως. 

'Επειδή, κατά τήν γνώμην ήμών, ή διδασκαλία του Krish
namurti, έχει λίαν άξιόλογον σημασίαν, διά τά άντικείμενα, α
τινα άπασχολουν ήμός είς τό παρόν πόνημα, έπιχειρουμεν 
κατωτέρω τήν έκθεσιν τούτης, έν όκρ9 περιλήψει, ητοι κατά 
τά κύρια τούτης σημεία. 'Επειδή δμως t:ίναι ένδεχόμενον, νά 
μή είναι όρθή ή άντίληψις, περί της πλήρους, ύφ' ήμών κατα
νοήσεως της δλης διδασκαλίας του Krishnamurti, φρονου
μεν, δτι είναι λίαν συνετόν, δπως ol ένδιαφερόμενοι, άνατρέ
ξωσιν οί ϊδιοι είς τά πηγάς καί μή άρκεσθώσιν είς τά ώδε 
έκτιθέμενα, άφου ταυτα διατυπουνται, ώς: ήμείς άντελήφθη
μεν αύτά καί μάλιστα, ώς εϊρηται, έν συντομί9. 

'Ενδεχομένως νά μή συμφωνιj τις μέ ώρισμένας άπόψεις 
του Krishnamurti. 'Όμως, δέν δύναται νά τεθιj έν άμφιβόλψ 
ή καλή του πίστις, ή άγάπη του διά τόν όνθρωπον, βαθεία 
καί άπεριόριστος. ώς καί τό μέγιστον ένδιαφέρον του δ1ά τήν 
άνακάλυψιν της 'Απολύτου 'Αληθείας. Συγκινεί βαθέως ή 
άκάματος δραστηριότης του, ή έπιμέλεια, ή ύπερευαισθησία 
του καί ή στοργή του διά τήν νεότητα. Σημειωτέον, δτι διά 
τών χρημάτων, ατινα είσπράπονται έκ της πωλήσεως τών 
βιβλίων του, ίδρύθησαν τέσσερα (δύο είς 'Ινδίας, tv είς Άγ
γλίαν καί tv είς Άμερικήν) πρότυπα Σχολεία, ο καί συντη
ρουνται δι' αύτών, ούτος δέ διάγει βίον έν λιτότητι καί όπλό
τητι. Τά Σχολεία τουτα έπ1σκέπτεται κατά περιόδους 6 Krish
namurti καί όμιλεί πρός τούς μαθητάς καί τούς διδασκάλους. 
Ό Σωκράτης όμοιάζει καταπληκτικώς πρός τόν Krishnamurti, 
ώς πρός τόν τρόπον της διδασκαλίας, διότι άμφότεροι βοη
θουν ύποδεικνύοντες πώς δέον νά έρευνώμεν, ϊνα φθάσω-
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μεν εiς τό 'Απόλυτον άγαθόν, τόν Θεόν. Κατά τινα θεοσοφι
κήν όποψιν, ό Σωκράτης ητο μία τών ένσαρκώσεων τού Kri
shnamurti έν 'Ελλάδι. Ταύτα δμως δέν άποδέχεται οδτος, 
τοσούτω μάλλον, καθ' δσον, δέν είναι κατ· αύτόν, βάσιμος η 
θεωρία της μετενσαρκώσεως, έάν όρθώς κατηνοήσαμεν τήν 
διδασκαλίαν του. 

Μετά τάς διαληφθείσας πληροφορίας καί διευκρινήσεις, 
προβαίνομεν ηδη, εiς τήν έκθεσιν τών άπόψεων τού Krish
namurti, ύπό τήν, ώς όνω, έννοιαν, ητοι μόνον, ώς πρός τά 
θέματα, δι' ο γίνεται λόγος έν τοίς πρόσθεν καί ώς εϊπομεν 
ηδη, ώς ημείς άντελήφθημεν τούτος. 

Α.- Περί τής Ζωής 

Ή Ζωή είναι ένέργεια, μία άτέρμων σειρά έμπειριών, εiς 
μέγας ποταμός, είναι κίνησις καί άλλαγή, μία ροή άχρονος, εν 
μέγα μυστήριον. Ή Ζωή δημιουργεί δλας τάς μορφάς, ένώ 
αϋτη, στερείται μορφής. Εϊμεθα μέρος της Ζωής καί της 
ένεργείας. Ή Ζωή είναι τά πάντα, η χαρά καί η λύπη, η γέν
νησις καί ό θάνατος, αί iδιότητες, αϊτινες συνθέτουν τό 
«Έγώ», τό λεγόμενον Κακόν, η βιόσφαιρα, όλόκληρον τό 
Σύμπαν. Ή Ζωή είναι 1ερά, εκαστος δ' έξ ημών, άφού εϊμεθα 
μέρος ταύτ,Jς, εύρίσκεται έδώ, ϊνα έπιτελέσΙJ εν έργον. Δέν 
δύναται νά δοθG άπάντησις εiς τό έρώτημα περί τού τί άκρι
βώς είναι Ζωή, ώς πρός τήν φύσιν, τήν ύφήν τούτης. Τό 
νόημα τούτης θά εϋρωμεν είς τό Ζην. Σκοπός της Ζωής είναι 
τό νά ύπάγωμεν πέρα της δραστηριότητος τού Νού, ώς 
«Έγώ», ϊνα εϋρωμεν τήν Ύπερτάτην πραγματικότητα. 'Έκα
στος άνθρωπος, άναλόγως της διαμορφώσεώς του, φιλοσο
φικής, θρησκευτικής άποδίδει είς τήν Ζωήν καί άνάλογον 
νόημα. Τό νά είναί τις εύαίσθητος εiς δλα καί iδία εlς τήν 
φύσιν, άποτελεί αύτό τούτο τό ύπάρχειν. Άπλώς νά ζό τις. 
Ή Ζωή δέν έχει, οϋτε άρχήν, οϋτε τέλος. Ή Ζωή καί ημείς, 
άποτελούμεν ένότητα. 'Υπάρχει ένότης Ζωής. 'Όλα είναι δια
συνδεδεμένα. Εϊμεθα Ζωή. 'Ό,τι κάμνομεν, είναι μέρος της 
Ζωής. Τό σώμα ημών είναι όργανόν της. 'Αφού εϊμεθα μέρη 
της Ζωής, δέν είναι δυνατόν νά γίνΙJ λόγος περί συναισθήμα
τος άνασφαλείας καί άβεβαιότητος. Πρέπει, λοιπόν, νά βλέ
πωμεν τά πάντα ώς εν 'Όλον. 
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Β.- Ό ανθρωπος 

Ό όνθρωπος προηλθεν έξελικτικώς, έκ τού πλέον άνε
πτuγμένοu εϊδοuς πιθήκων. Εϊμεθα, λοιπόν, άrrόγονοι τών 
ζώων τούτων, εύρισκόμεθα δ' είσέτι είς τήν έποχήν της φυ
λετικής νοημοσύνης, δι' ον λόγον, έχομεν έκδηλώσεις έrrιθε
τικάς, έγκληματικάς. 

Εϊμεθα πρωτόγονοι, άγροΤκοι. Τό ζωώδες στοιχεΤον ειναι 
είσέτι έντός ήμών, ένπύθεν δ' έξηγειται καί 11 βιαιότης 
ι1μών. 'Όλα τά άνθρώπινα προβλήματα ευρίσκονται έν 
συσχετίσει, δι' ον λόγον, ώς καί έκ της άλληλεπιδρcΊσεως 
τών άνθρι;Jπων, τών μέν έrrί τών δέ, εϊμεθα πάντες άποτέλε
σμcι τiΊς συλλογικης κοινωνικι1ς Ζωής. Εϊμεθα μέρος πάντων 
καί ούχί ότομα· εϊμεθcι όνόμcιτα, προσηρμοσμένα είς δέσμας 
έξ έμπειριών καί μνήμης εϊμεθα τίποτε -Notf1ing- άλλά καί 
τό παν, άφού ι1μεΤς καί ό Κόσμος, Εi'μεθα · Εν. 

Γ.- Ή ψυχή 

Ή ψuχιΊ ειναι ό Νούς, ώς «Έγώ)), ολόκληρος, 11 λειτουρ
γία της σκέψεως, ολον τό περιεχόμενον της σuνειδιΊσεως 
ιιμών, 11 δλη δομή καί συγκρότησις της υπάρξεως ημών. Δη
λαδιΊ ό Krisf1πamιιrti δέν δέχεται, οτι r1 ψυχή ειναι όντότης 
πνευματική, κατcΊ τήv ΧριστιανικιΊν όντίληψιν. 'Επίσης δέν 
δέχεται, οτι ή ψuχrΊ είναι τό Atmc1π, τό όποιον Ειναι μέρος 
τού Braf1rηaπ, ώς ύπολαμβάνει ό Ίvδουϊσμός. · Η ψυχή, ώς 
άτομικότης, όντότης, ειναι μεθόδευσις τού Νού, ώς «Έγώ», 
ϊνα ύπάρχι.� αiωνίως, ωσπ νά 1κανοποιηται , ό όνθρωπος έκ 
της έπιθuμίας του δι' άθανασίαν καί οϋτω άπαλλαγ� τού φό
βου έκ τού συναισθήματος της άνασφαλείας καί όβεβαιότη
τος, οπερ άποπλει διαρκές βίωμά του. 

Δ.- · Η σκtψις 

'Η σκέψις προκαλεΤται έκ της μνήμης, έξ ?ντιδράσεως έκ
τών έκδηλώσεων της Ζωής. Έφ' οσον ή μνήμη όφορξ! τό 
παρελθόν, ητοι τό «γνωστόν)) , συνέπεται, οτι καί ή έξ αύτης 
άφορμωμένη σκέψις, ούδέποπ, έχει τι νέον καί ούδέποτε ει-
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ναι έλευθέρα, έκ δέ της φύσεώς της, είναι περιωρισμένη. 
Διά τόν αύτόν λόγον καί ή βούλησις, ητις είναι ή έπικρατοϋ
σα έκάστοτε, ώς ίσχυροτέρα, έπιθυμία, ητις όμοίως είναι 
σκέψις, δέν είναι έπίσης έλευθέρα. Ή σκέψις είναι ένέργεια, 
ώς επίσης καί ή ϋλη καί ή νοημοσύνη. Καί τό αϊσθημα είναι 
σκέψις, έτι δέ καί ή βούλησις. Έκ τών προεκτεθέντων συνά
γεται, δτι ή λειτουργία της σκέψεως, είναι δλως μηχανική, 
επειδή δέ απας 6 άνθρώπινος βίος είναι έν διασυνδέσει καί 
άλληλεξαρτήσει, αϋτη είναι συλλογική (Collective). Ή σκέψις 
δύναται νά είναι ένήμερος της δραστηριότητός της. Εϊμεθα 
δ,τι σκεπτόμεθα. Εϊμεθα μία δέσμη άναμνήσεων. 'Ολόκληρος 
ή έμπειρία, ή μνήμη, συνιστά τήν συνείδησιν. 'Όταν ή σκέψις 
κατανοήσr;� τήν δυσαρμονίαν, τήν σύγχυσιν, τήν άταξίαν, τότε 
βαίνει παραλλήλως πρός τήν νοημοσύνην, ύφ' ης καί έφεξης 
κατευθύνεται. Ή σκέψις δημιουργει φόβον, δταν άσχοληται 
μέ τήν ύγείαν, τόν θάνατον, ώς καί δταν έκδηλοϋται συγκρι
τικώς, οΤον, δταν τις σκέπτηται, δτι 6 γείτων είναι ύγιέστε
ρος, πλουσιώτερος, iσχυρότερος αύτοϋ. Ή σκέψις είναι όρ
γανον τοϋ έγκεφάλου, βοηθει δέ μόνον διά τά πρακτικά θέ
ματα τοϋ βίου, οΤον διά τήν πρόοδον της τεχνολογίας, δι' 
έπιστημονικάς διερευνήσεις, τήν έκμάθησιν τέχνης. Ούδόλως 
δμως συμβάλλει διά την έπίλυσιν ψυχολογικών προβλημά
των, η μεταφυσικών τοιούτων, οΤον, έάν ύπάρχr:� Θεός καi

όλλων συναφών. Δέν ύπάρχει «σκεπτόμενος» -Thinker- άλλ' 
είναι μόνον ή λειτουργία της σκέψεως, διαδοχή σκέψεων. 
'Ανωτέρα μορφή σκέψεως είναι, ούχί ή θετική τοιαύτη, ητοι 
ή έκκινοϋσα έκ της μνήμης, άλλ' ή άρνητική, ή όποία λει
τουργει έκ της σιωπής, λόγψ κατανοήσεως τοϋ τρόπου λει
τουργίας τοϋ Νοϋ, ώς «'Εγώ», ητοι έκ ψυχολογικής έλευθε
ρίας. Ζώμεν είς τό έπίπεδον της σκέψεως. 

Ε.- Τό «Έγώ» 

Τό «'Εγώ» είναι α1 έπιθυμίαι, ή μνήμη, al γνώσεις, τό 
έπώνυμον, αί πίστεις ήμών, al iδεολογίαι, 6 φθόνος, ή άπλη
στία, ή περιουσία, ην έχομεν, ή θέσις, ην κατέχομεν καί ή 
έντεϋθεν άπορρέουσα δύναμις, ώς καί ή έπιρροή, ή φήμη, τά 
αiσθήματα, αί σκέψεις, al έμπειρίαι. Εϊμεθα, ούχί άτομικότης 
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ΙΞκαστος έξ ήμών, άλλά πολλοί, δσαι καί al έπιθυμίαι ήμών. 
Ή έπιθυμία δι' άσφάλειαν καί βεβαιότητα, προκαλει φόβον. 
Ή βούλησις εiναι εργον της έπιθυμίας, δέν δέχεται έλευθε
ρίαν της βουλήσεως, άφοϋ αϋτη εχει διαμορφωθη έκ τοϋ 
«Έγώ». Έάν τοϋτο κατανοηθΌ, ύπάρχει έλευθερία βουλή
σεως. Τό «Έγώ» καθιδρύεται ύπό τοϋ Νοϋ, έφ' δσον ο�τος 
συσχετίζεται μέ μίαν η πλείονας ίδιότητας, έξ έκείνων, αϊτι
νες συνθέτουν αύτό. 'Ολόκληρος ή διαμόρφωσις ήμών, άπο
τελει τό «Έγώ». Τό «Έγώ» εiναι τά πράγματα, είς ο εχομεν 
προσκολληθη. Εϊμεθα τό «Έγώ». Εϊμεθα δ,τι κατέχομεν. Ό 
πλούσιος δέν κατέχει, άλλά κατέχεται ύπό τοϋ πλούτου, ο

στις άποτελει έμπόδιον διά τήν κατανόησιν της Ύπερτάτης 
πραγματικότητος. 'Επειδή εϊμεθα πτωχοί, ώς rτρός τόν έσω
τερικόν κόσμον, προκαλοϋμεν θόρυβον, ύπό εύρειαν εν
νοιαν, ϊνα έντυπωσιάσωμεν. Ό Νούς, ώς «Έγώ», ό διαμε
μορφωμένος (Conditioned), δέν εiναι δυνατόν νά κατανοήσι:� 
τό 'Απόλυτον, οϋτε νά λάβι:� οlανδήποτε έμπειρίαν περί Αύ
τού. 'Άρα τό «Έγώ» δέν εχει μέλλον, άφού εiναι πλάσμα 
τού Νού, εiναι άνύπαρκτον. Έφ· δσον ό Νούς έπηρεάζεται 
ψυχολογικώς ύπό μιας η πλειόνων ίδιοτήτων, έξ έκείνων, αϊ
τινες συνθέτουν τό «Έγώ», δέν εiναι έλεύθερος καί λειτουρ
γει βάσει της τοιαύτης έπιρροης καί έκ τούτου, συνεχίζεται 
ή έκδήλωσις τού Κακού, άφού ή τοιαύτη δραστηριότης, εχει 
ώς έλατήρια τήν άπληστίαν, τήν κτηνωδίαν, τόν φθόνον, τήν 
διάθεσιν πρός κακουργίαν. Άλλ' δταν κατανοηθΌ ή σύνθεσις 
τού «Έγώ» καί ό τρόπος λειτουργίας τού Νού, συνεπεί9 της 
έπ' αύτού έπιρροης τών ίδιοτήτων του, ό Νούς καθίσταται η
συχος καί έλεύθερος. Τότε περαιτέρω, κατανοούμεν, δτι εϊ
μεθα «Nobody, as Nothing», ητοι όπλαι άνθρώπινοι ύπάρξεις. 
'Όταν κατανοηθΌ τό «Έγώ» καί ό τρόπος λειτουργίας τού 
Νού, ώς «Έγώ», έπικρατει μία κατάστασις γαλήνης, διότι τό
τε ή σκέψις δέν δημιουργει θόρυβον καί ένόχλησιv- τότε 
έπιφαίνεται μία όλλη διάστασις, ή άγάπη. 

Στ.- Ό έγκέφαλος καί ό Νούς 

Ό έγκέφαλος καί όλόκληρον τόν νευρικόν σύστημα εί
ναι μία ένότης. Είς τά κύπαρα τού έγκεφάλου εχει καταγρα-
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φη ή μνήμη. Ό έγκέφαλος είναι μέρος τού νού. Μέγα τμήμα 
τού έγκεφάλου είναι είσέτι ζωώδες. Ό έγκέφαλος είναι 
άπλούν όργανον, δπερ δέν έχει, οϋτε δημιουργεί νοημοσύ
νην, είναι δέ άποτέλεσμα έξελίξεως καί άποτελεϊ τό κέντρον 
τών αίσθήσεων. Είναι μία μηχανή καταγραφής γνώσεων, έμ
πειριών, έντυπώσεων. Ό Νούς άποτελείται άπό τόν έγκέφα
λον, τήν συνείδησιν, όλόκληρον τήν λειτουργίαν της σκέ
ψεως, τό «Έγώ», τά συναισθήματα, τό νοητικόν καί έν γένει 
όπό τό σύνολον της άνθρωπίνης λειτουργίας καί συστάσεως 
τού δλου όργανισμού. Ό Νούς έχει διαμορφωθη έκ τού 
«Έγώ», ώς καί έκ τού κοινωνικού καί φυσικού περιβάλλον
τος, τών ήθών, τών έθίμων, τών συνηθειών. Ό Νούς δύνα
ται νά είναι ένήμερος έαυτού, έπειδή δέ κατανοεί, δτι ούδε
μία ύπάρχει βεβαιότης, είς τά άνθρώπινα, έφευρίσκει Ιδέας, 
πίστεις, δημιουργεϊ έλπίδας πρός άσφάλειαν, ίδί9 δ' έπιδιώ
κει νά πληροφορηθδ, διά τόν αύτόν λόγον, έάν ύπάρχι:� η ού
χί κάτι πέρα τού καταπληκτικού φαινομένου της Ζωής καί 
πρός τούτο διετύπωσε φιλοσοφικός θεωρίας καί ϊδρυσε 
θρησκείας. Έφ' δσον δμως ό Νούς ένεργεί ώς «Έγώ», δέν 
είναι δυνατόν νά κατανοήση τόν Θεόν. Έάν ό έγκέφαλος δέν 
δύναται νά λειτουργδ, λόγψ άσθενείας η έξ όλλων λόγων, 
δέν λειτουργεί ό Νούς. Ό Νούς, ώς «Έγώ», έχει ώς δριον 
της δραστηριότητός του, τούτο, ητοι τό «Έγώ», τό γνωστόν. 

Ό Νούς μαραίνεται έκ τών έπαναλήψεων, άνανεούται 
δέ, δταν είναι έλεύθερος έκ τών έπιρροών τών ίδιοτήτων, 
αϊτινες συνθέτουν τό «Έγώ». Ό Νούς καί ό έγκέφαλος είναι 
"Εν. Εϊμεθα ό Νούς. Ούτος δύναται νά γνωρίζΙJ τά δημιουρ
γήματά του. Νούς καί έγκέφαλος άλληλεπιδρούν, ό εiς είς 
τόν όλλον. 'Άρα, κατά τόν Krishnamurti ή ψυχή, ώς ούτος 
έννοεί ταύτην, περιλαμβάνει καί τόν Νούν, κατά τά προεκτε
θέντα. 

Ζ.- Διαλογισμός 

Διαλογισμός (Meditation), είναι ή σιωπή τού Νού, ώς 
«Έγώ», ώς πρός τήν σκέψιν, ή όπαλλαγή (κένωσις) αύτού 
(τού Νού) έκ τού γνωστού, ώστε ούτος νά είναι έλεύθερος 
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και ησυχος. Διαλογισμός είναι ή ένημέρωσις τοϋ Νοϋ, ώς 
πρός τάς σκέψε-ις, όνευ έκλογης, συγκρίσεως, καταδίκης, δι
καιώσεως η άποδοχης. 'Επομένως, διαλογισμός, είναι ή λει
τουργία της αύτογνωσίας, αύτοεπιγνώσεως (Selfknowledge), 
διά κατανοήσεως της φύσεως τοϋ «Έγώ», κατά τήν, καθ' 
έκάστην ήμέραν, συμπεριφοράν, ητις λειτουργεϊ ώς κά
τοπρον περί της ποιότητος ήμών. Οϋτω ό νοϋς άπογυμνοϋται 
δλων των ίδιοτήτων, αϊτινες συνθέτουν τό «Έγώ» καί τοιου
τοτρόπως, δέν έπηρεάζεται πλέον ψυχολογικώς έξ αύτών, η
τοι έκ της διαμορφώσεώς του (Conditioning). Τότε, ώς εϊρη
ται, ό νοϋς είναι έλεύθερος καί ησυχος. 'Άρα αύτογνωσία καί 
διαλογισμός είναι τό νά είναι τις ένήμερος, περί rοϋ τί είναι 
καί τί κάμνει, άνά πάσαν στιγμήν. 

Η.- Νοημοσύνη 

Ή νοημοσύνη είναι Ικανότης πρός κατανόησιν τοϋ ού
σιώδους, έκείνου, τό όποϊον «είναι», ώς καί της Ζωης. 'Επι
φαίνεται αϋτη δταν ύπάρχr:� κατάστασις ύψίστης εύαισθη
σίας, καθ' ην τό «Έγώ» ούδεμίαν άσκεϊ ψυχολογrκήν έπιρ
ροήν, λόγψ κατανοήσεως της συνθέσεώς του καί τοϋ τρό
που λειτουργίας τοϋ Νοϋ, ώς «Έγώ». Δηλαδή, ή νοημοσύνη 
έπιφαίνεται, δταν ό Νοϋς είναι έλεύθερος καί ησυχος, έκ 
τούτου δέ έχει κατανοήσει καί τά δρια των δυνατοτήτων 
του. Ή κατανόησις, γενικώς, δέν συντελείται διά της σκέ
ψεως. 'Όταν δμως παρατηρ,S τις μετά προσοχης έκείνο, δπερ 
έκάστοτε «είναι» (τό what is), τότε ή κατανόησις έπιφαίνεται 
ώς μιά κατάστασις ένημερώσεως. Πρόκειται περί μιας κατα
στάσεως μεγάλης εύαισθησίας, ητις προέρχεται έκ της παρα
τηρήσεως καί της άκροάσεως πάντων (Listening). Ή νοημο
σύνη, ώς εϊρηται, είναι ένέργεια. Έόν ή νοημοσύνη είναι 
άνωτάτου βαθμοϋ, τότε συμπίπτει μέ τήν εννοιαν της ένορά
σεως, διαισθήσεως (lntuition, lnsight). Δέον δμως νά είναι 
τις πολύ προσεκτικός, διότι, πολλάκις ώς lntuition έκλαμβά
νεται μία έπιθυμία. Καί διά τήν λειτουργίαν της νοημοσύνης, 
άπαιτεϊται νά είναι ό έγκέφαλος ύγιής καί νά' ύφίσταται έν 
ούτω άρμονία. Ή νοημοσύνη χρησιμοποιεί τήν σκέψιν, είναι 
δέ άπρόσωπος, Κοσμική καί λόγψ της εύαισθησίας, συνιστςι 
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μίαν κατάστασιν έγρηγόρσεως ώς πρός τήν Ζωήν, ώς εν δ
λον. Τό σώμα έχει ίδίαν νοημοσύνην, έκ τοϋ ένστίκτου της 
αύτοσυντηρήσεως. Ή σκέψις, ή νοημοσύνη καί ή ϋλη, είναι 
ώς διελάβομεν καί προηγουμένως, ένέργεια, ή όποία άπορ
ρέει έκ πηγής τινος, κειμένης πέρα τοϋ σύμπαντος. (Awake
ning of lntelligence). 

0.- Άγάπη 

Ώς έκτίθεται άνωτέρω, δταν ό Νοϋς είναι έλεύθερος καί 
ησυχος, έκ τών προεκτεθέντων λόγων, έρχεται είς τό είναι, 
μία όλλη διάστασις ύπάρξεως, μία βαθυτάτη αϊσθησις μακα
ριότητας, ή άγάπη. Είς τήν κατάστασιν ταύτην δύναται νά 
πραγματοποιηθη τό ταξίδιον πρός τό αίώνιον, διότι τότε ό 
Νοϋς δέν έχει δρια καί ϊσως τότε αύτός νά είναι τό Άπρο
σμέτρητον, τό 'Άγιον, ό Θεός. Ό εύρισκόμενος είς κατάστα
σιν άγάπης δέν έρωτά πλέον περί Θεοϋ καί όλλων συναφών 
θεμάτων, διότι ό Νοϋς είναι ησυχος, σιωπ(ι. Δέν έρωτ(ι διότι 
έχει συνταυτισθη μέ τήν Ζωήν. Ούδείς δύναται νά βλάψΙJ 
έκεϊνον, δστις εύρίσκεται είς τό έπίπεδον της άγάπης. 01αδή
ποτε προσβολή, ϋβρις καί τά συναφή, δέν εύρίσκουν στόχον, 
διότι δέν ύπάρχει τό «Έγώ», Ίνα χρεώσΙJ ταϋτα. Δι' αύτόν, 
δέν ύπάρχει ή έννοια τοϋ θανάτου, άφοϋ έχει κατανοήσει δτι 
δέν είναι άτομικότης, άποδέχεται δ' αύτόν μέ άξιοπρέπειαν. 
Ή άγάπη δέν δύναται νά έλθΙJ είς τό είναι, μέ ο1ανδήποτε 
μέθοδον η διδασκαλίαν, μέ ο1ανδήποτε προσπάθειαν τοϋ 
Νοϋ, ώβ «Έγώ», ούδεμίαν δέ έχει σχέσιν μέ τήν σκέψιν, τήν 
βούλησιν. 'Αγάπη, ύπό τήν άπειλήν τιμωρίας, η στερήσεως 
άμοιβών, δέν νοείται. 'Επίσης, δέν δύναται νά έννοηθ� άγά
πη κατόπιν παραγγελμάτων. Ή 'Αγάπη δέν είναι διδακτή, 
άλλ' έπιφαίνεται συνεπεί9 της διαληφθείσης κατανοήσεως. 
Ό Νοϋς, ώς «Έγώ», δέν έχει συνείδησιν της άγάπης. Έάν 
ο�τος είναι έλεύθερος καί ησυχος, τότε αύτός είναι άγάπη. 
Ή εύαισθησία είναι μέρος της άγάπης. Ή άγάπη εΤναι σιωπή 
τοϋ Νοϋ, ώς «Έγώ». 'Όταν ό Νοϋς εΤναι ησυχος καί έπομέ
νως ύπάpχΙJ ή κατάστασις της άγάπης, ώς έλέχθη, δέν έρωτ(ι 
πλέον περί τοϋ Θεοϋ, διότι είναι αύτός τό Άπροσμέτρητον. 
Ή 'Αγάπη είναι αύτή αϋτη ή αfωνιότης. Ή άγάπη εΤναι κατά-
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στασις, καθ' ην λόγι+J άδrανείας τού Νού, ώς «Έγώ», συνε
πεία της κατανοήσεώς του, έπικρατεί /Ξν αϊσθημα μακαριότη
τας (BLISS). Πρέπει νά ζώμεν είς τό παρόν έν πληρότητι. 
Άπλώς νά ζώμεν είς τό παρόν, νά λαμβάνωμεν χαράν, οταν 
βλέπωμεν τήν ώραιότητα, χωρίς νά ζητώμεν έντεύθεν ήδο
νήν, διότι, διά της μνήμης, θά έχωμεν θλίψιν είς τό έ:ξης, 
έπειδή δέν είναι δυνατόν νά ύπάρχη πάντοτε ή αύτή κατά
στασις, έξ ης, εϊς τινα στιγμήν, εϊμεθα χαρούμενοι. Νά ζώ
μεν, ώς έάν έ:κάστη ήμέρα είναι ή τελευταία της Ζωης ήμών. 
'Όταν βλέπωμεν τόν ούρανόν, τήν θάλασσαν, τά πρόσωπα, 
τά πάντα, χωρίς σκέψιν, χωρίς λέξεις, ας έχρησιμοποιήσαμεν 
άλλοτε, πρός περιγραφήν τών βλεπομένων, τότε ό νούς είναι 
έν σιωπιj, λειτουργεί έκ της σιωπής καί ούχf έκ τού γνω
στού· τότε ό Νούς, Αύτό- βλέπει Αύτό! Διότι είναι μόνον τό 
Αίώνιον, ο βλέπει, άκούει, έ:αυτό. Ό τελών είς τήν κατάστα
σιν της άγάπης, ώς πρός μέν τά πρακτικά τού βίου πράγματα, 
τά χρήσιμα πρός έπιβίωσιν, είναι Ικανός νά ζη έντός της κοι
νωνίας, έλεύθερος ψυχολογικώς έκ τού «Έγώ», έπιδρ(ι δέ 
εύεργετικώς είς τό κοινωνικόν περιβάλλον. Ώς πρός δέ τά 
λοιπά, ζη έξω της κοινωνίας, είς τό βασίλειον της εύδαιμο-

,. 

νίας έλεύθερος, έν γαλήνΙJ. 
· Επομένως πάντοτε οδτος συντελεί είς τήν έπικράτησιν

είρήνης καί εύταξίας. Ό Krishnamurti συνιστ(ι, οπως /Ξκαστος 
όνθρωπος, έφ' οσον, ώς είκός, έχει συναφή ένδιαφέροντα, 
δέον v· άποσύρεται έκ της έργώδους κοινωνικής δραστηριό
τητος, άπό τού τεσσαρακοστού η τεσσαρακοστού πέμπτου 
έτους της ήλικίας του, ϊνα, δι' αύτογνωσίας καί βαθέως δια
λογισμού, έλευθερωθιj της, έκ τού «Έ'{ώ», διαμορφώσεως 
καί εϋpΙJ τήν ύπερτάτην πραγματικότητα, τόν Θεόν. 

(Συνέχεια καί τέλος είς τό έ:πόμενον τεύχος) 



406 1984 
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Οί τρείς σκοποί τής Θεοσοφικής �Εται

ρίας 
Περίληψη όμιλίας στή Θεοσοφική Έταιρία 

Ή Θεοσοφική 'Εταιρία, σάν 
όργάνωση πνευματική πού 
άποβλέπει στήν άναζήτηση της 
'Αλήθειας, στηρίχθηκε πάνω σέ 
τρείς θεμελιώδεις σκοπούς, 
πού έθεσαν οί Ιδρυτές της Ε.Π. 
Μπλαβάτσκυ καί Έρ. Στ. 'Όλκοτ. 
Οί σκοποί αύτοί έκφράζουν κα
τά συνοπτικό τρόπο τήν πορεία 
πού όφείλομε γενικά ν' άκολου
θήσωμε. 

'Εάν έρευνήσωμε τό περιε
χόμενό τους καί μπορέσωμε νά 
συλλάβωμε τήν άλήθεια πού 
ύποκρύπτουν, πιστεύω δτι έχομε 
τή δέουσα ώριμότητα νά είσέλ
θωμε στήν άτρuπό έκείνη πού 
κατά καιρούς έβάδισαν τ' άνώ
τερα 'Όντα, οί πρεσβύτεροι 
άδελφοί μας. 

Οί σκοποί αύτοί, πάνω στούς 
όποίους θά πρέπει νά προσανα
τολίσωμε τόν έαυτό μας στή 
θεωρία καί στήν πράξη, άποτε
λοϋν κατά τήν γνώμη μου τίς 
κύριες καί βασικές προϋποθέ
σεις γιά τήν όνάπτυξη καί τήν 
πρόοδο της ψυχής μας. ΟΙ σκο
ποί αύτοί, κατά μίαν όλλη έκφρα
ση, είναι ό καμβάς πάνω στόν 
όποίο θά ύφάνωμε μέ ύπομονή 
τό πνευματικό μας έργο. 

Καθώς εΤναι σέ δλους γνω-

στόν, ή Θεοσοφία, δπως τήν έ
χει χαρακτηρίσει ή Ε.Π. Μπλα
βάτσκυ, δέν είναι κάποια φιλο
σοφία άνθρωπίνου χαρακτήρος, 
η μιά νέα θρησκεία μέ τύπους 
καί τελετουργίες, άλλά οϋτε καί 
κάποια α'

ι

ρεση. Είναι ή θεία 
γνώση η θεία έπιστήμη, πού 
κατέχουν τά μεγάλα 'Όντα, ol 
Διδάσκαλοι της Σοφίας. Γι' αύτό 
όλλωστε δέχεται στούς κόλ
πους της κάθε όνθρωπο μέ 
όποιαδήποτε φιλοσοφική τοπο
θέτηση η θρησκευτική πεποί
θηση, όρκεί νά υlοθετη τούς 
τρείς σκοπούς της 'Εταιρίας καί 
κυρίως τόν πρώτο. 

Ή όποδοχή τοϋ σκοπού αύ
τοϋ, όχι μέ έξωτερική έπιταγή 
άλλά μέ έσωτερική παρόρμηση, 
έκτός τών όλλων, όποδεικνύει 
τήν ώριμότητα της ψυχης γιά 
περισσότερη γνώση όληθειών 
της φύσεως. Ό σκοπός αύτός 
πού δόθηκε όχι όπό τή Μπλα
βάτσκυ, άλλά όπό τούς Διδασκά
λους της Σοφίας, πού εΤναι καί 
ol πραγματικοί Ιδρυτές της 
'Εταιρίας, όποτελεί τήν όόρατο 
πύλη όπό τήν όποία θό εlσέλ
θωμε στό βασίλειο τοϋ φωτός. 
Χωρίς αύτό, κάθε προσπάθεια 
πρός κατάκτηση τών πνευματι-
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κών όληθειών, ε1ναι καταδικα
σμένη σέ οlκτρά όποτυχiα. Χω
ρίς αύτό, δέν μός έπιτρέπεται ή 
εϊσοδος στή Θεοσ. , Εταιρία καί 
κατ' έπέκταση στήν ουραvια 
πνευματική οlκογένεια. Ή όπο
δοχή ε1ναι γιά μός μιό εύνοϊκή 
προϋπόθεση. Γιό τοCιτο ός στα
θοCιμε σ· αύτόv γιό λίγο καί ός 
τόν προσέξωμε Ιδιαιτέρως. 

«Σχηματισμός πυρηνος παγ
κοσμίου όδελφότητος της όν
θρωπότητος χωρίς διάκριση 
φυλης, πίστεως, φύλου, τάξεως 
η χρώματος». 

Τόν σκοπό αύτό τό μξλη της 
Θεοσ. Έτοιρίας τόν όκούσαμε 
πολλές φορές, τόν γνωρίζομε 
καi τόν όποδεχόμεθα, όλλό μέ
χρι ποίου σημείου; Εiναι χαραγ
μένος στόν κηρό της ψυχης 
μας, δπως λέγει ό Πλά_των, η 
μόνον στή διόνοιό μας, σάν μιά 
πληροφορία καi τίποτε περισ
σότερο; 'Έχομε συνείδηση αύ
τοCι δπως έχει διατυπωθεϊ η έ
χομε έπιφυλόξεις; "Ας εϊμεθα 
είλικρινεϊς μέ τόν έαυτό μας, 
καi ας δοCιμε άμερόληπτα ποιά 
άκριβώς θέση λαμβόνομε άπέ
vαντι ούτοCι του σκοποCι, δταv 
ξαφνικό βρεθοCιμε άντιμέτωποι 
σέ γεγονότα πού ζουμε καθη
μερινό καί πού μός έπιβόλλουν 
νό καθορίσωμε τή στάση μας, 
όχι βεβαίως έξωτερικό, άλλό 
έοωτερικά, οτrΊν ψυχή μας. Θό 
πρέπει νό ποCιμε έδώ δτι ή είλι
κρiνειa γιά τόν μαθητή πάνω 
στή σκέψη, αϊσθημα, πράξη, 
άποτελεϊ βασική προϋπόθεση 

γιcΊ τήν κατάκτηση τών πνευμα
τικών cΊληθειι;:�v. , Η είλικρiνεια 
εiναι σnουδαϊο έφόδιο γιcΊ τήν 
άναζήτηση καί cΊποκαλύπτει τήν 
καλοπροαίρετη όγνr1 πρόθεση 
τiΊς ψυχης γιcΊ περισσότερο 
φώς. 

Στr1ν cΊρχαiα έποχή τών Αί
γυπτιακών Μυστηρίων, καθώς 
όναφέρεται στό βιβλίο τών νε
κρών, ό μυούμεvος ύποχρεω
νόταν νό έξομολογηθη, μέ τα
πεινή φωνr1, ένώπιον τών κρι
τών τίς όδυναμίε-; καί τό προτε
ρήμοτcΊ του. Ό όδελφός πού 
τόν συνόδευε σόν όδηγός στίς 
δοκιμασίες :':πιβεβαίωνε τήν 
άλήθειο τών λεγομένων. Έόν 
ol έξομολογήσεις δέν ησαν 
όληθινές, ή μύηση διεκόmετο 
καi ό μυούμενος 1 όπεβόλετο 
όπό τόν Ναό σόν όκατάλληλος. 

Ή βασικότερη όρχή της 
Θεοσ. διδασκαλίας δέν εiναι τό 
γνωστικό της περιεχόμενο, άλ
λό ή όδελφότης μεταξύ τών όν
θρώπων. Τήν Ιδέα αύτή πού 
έκήρυξε μέ τόση θέρμη ό 
θεάνθρωπος ΊησοCις, ο! όν
θρωποι όντιπαρέρχονται δυ
στυχώς, μή γνωρίζοντας τή 
χρησιμότητά της πάνω στό κοι
νων11<ό, r1θικό καί πνευματικό 
έπίπεδο. 'Η όδελφότης αύτή, μέ 
τόν παγκόσμιο χαρακτηρα, δέν 
εΤναι έφεύρεση τών Ιδρυτών 
τrϊς Θεοσ. , Εταιρίας, όλλό νό
μοc, πνευματικός καί θεμέλιο 
κάθε μυστηριακης διδασκαλίας, 
πανrός τόπου κοί έποχr1ς. 'Ετέ
θη άπό τούς Διδασκάλους θεο-
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σόφους σάν πρώτος σκοπός 
στήν πορεία τής μυήσεως. 

Ή όγάπη, σάν διδασκαλία 
καί θείο φώς, πού δόθηκε 
ατούς άνθρώπους, πρός σωτη
ρία καί όπολύτρωση όπό κάθε 
κακό, έκφράζει τόν αlώνιο καί 
όναλλοίωτο καθολικό νόμο τής 
ένότητας, πού όδελφώνει τά 
πάντα σ' ενα ένιαίον σύνολο. 
('"Εν τό παν. - Έν τ� Θε� ζώ
μεν καί κινούμεθα καί έσμέν). 
Ή ένότης αύτή τού παντός, πού 
ύπάρχει φύσει στό σύμπαν, κα
τά τούς όρχαίους 'Έλληνες συμ
βολίζεται μέ τή Θεά 'Αφροδίτη. 
Τό σύμβολο αύτό μας όποκαλύ
πτει μιά πραγματικότητα. Φύσει 
εϊμεθα πάντες ένωμένοι. Διότι 
άπ' δ,τι γνωρίζομε τό πνεύμα 
δέν μερίζεται· είναι ενα καί 
άδιαίρετο, παντού καί πάντοτε. 
Θέσει δμως εϊμεθα χωρισμένοι. 
Τό φαινόμενο τοCπο είναι όπα
τηλό καί παρουσιάζεται κατά 
τόν τρόπο αύτό τής χωριστικό
τητος στή φυσική μας συνείδη
ση, λόγω άγνωσίας. 

Σπουδάζοντας μέ ένδιαφέ
ρον τή Θεοσ. διδασκαλία, καλ
λιεργουμε άποκρύφως τήν ίδέα 
τής άδελφότητος στήν ψυχή 
μας, συνηθίζοντας τό πνεύμα 
μας στήν σύλληψη τών ίιψηλών 
έννοιών τής θείας γνι,;1σεως. 
Μέ τόν τρόπο αύτό, σάν μαθη
τές τής άρχαίας Σοφίας, είσερ
χόμεθα στήν όδό τής μυήσεως, 
δηλαδή στήν πνευματοποίηση. 
Γιά νά γίνη δμως αύτό, πού ol 
έσωτερικές σχολές γνώσεως 

έσυμβόλιζαν μέ τήν άνοικοδό
μηση Ναού, άπαιτούνται όρι
σμένες προϋποθέσεις έσωτερι
κής φύσεως. Μιά άπό τίς ού
σιώδεις αύτές προϋποθέσεις, ή 
κατάκτηση τής όποίας δέν είναι 
εϋκολη καί προσιτή ατούς πολ
λούς, είναι ή άγνότης, πού 
μοιάζει μέ τή φιλοσοφική λίθο 
τών άλχημιστών τού μεσαίω
νας, διά τής όποίας έπιδιώκετο 
ή μεταστοιχείωση τού μο
λύβδου σέ χρυσό. 

Τό βαθύτερο νόημα τής 
Θεοσ. διδασκαλίας, πού δέν εΤ
ναι άντικείμενο έγκυκλείων 
σπουδών, έχει όμεση σχέση 
καί συγγένεια μέ τό πνεύμα 
τών άρχαίων Μυστηρίων, σκο
πός τών όποίων ήταν ή θέωση 
τού όνθρώπου. Ή όνοδική αύ
τή πορεία τής Ψυχής, όπό τό 
σκοτάδι στό φώς, συντελείται 
κυρίως όπό τήν πρόοδο καί 
άνάπτυξη στόν όγώνα της έναν
τίον τών παθών. · Η μύηση έπο
μένως δέν εΤναι έργον διανοη
τικής έπεξεργασίας ή συλλή
ψεως, όλλά ενα θείο δώρο, πού 
δίδεται σάν όμοιβή στήν πα
λαίουσα ψυχή. Ή πεπερασμένη 
διάνοια δέν εΤναι σέ θέση νά 
είσχωρήση στό λαβύρινθο τοϋ 
ύπερβατικού. Έδώ χρειάζεται 
όπωσδήποτε νά έπέμβη κάποια 
Μήδεια ή κάποια 'Αριάδνη, γιά 
νά εlσχωρήσωμε στό τέμενος 
τής έσωτερικής γνώσεως. Τήν 
Ικανότητα αύτή, πού εΤναι πέρα 
καί ύπεράνω όπό τή διάνοια, 
θά καλλιεργήσωμε καί θ' όνο-
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mύξωμε έδώ στό φιλόξενο πε
ριβάλλον της Θεοσ. · Εταιρίας, 
μελετώντας καί σπουδάζοντας 
μέ όγάπη τή θεία γνώση. Βε
βαίως Θεοσοφία καί Θεοσ. 
'Εταιρία εΤvαι δύο πράγματα 
χωριστά, τά όποια ομως έχουν 
κάποια συνοχή μεταξύ τους. · Η 
Θεοσ. 'Εταιρία εivαι όvοικτή γιά 
ολο τόv κόσμο, ή Θεοσοφία ο
μως, πού όvτιπροσωπεύει τή 
θεία γνώση, εivαι γιά τούς λί
γους, διότι ol λίγοι εivαι έκειvοι 
πού έχουν τήv ώριμότητα καί 
όποφασίζουv vά yίvouv μαθη
τές, εfσεpχόμεvοι στή στενή 
πύλη της Μυήσεως. 

«Ού τά πάντα τοις πάσι ρη
τά» έλεγαν ol Πυθαγόρειοι. Καί 
τό Εύαγγέλιο λέγει: «Εlς έσός 
έδόθη vό γνωρίσετε τά μυστή
ρια της βασιλείας τώv ούρα

vώv, εiς τούς έξω δέ διά παρα
βολών τά πάντα γίvοvται». Καί 
άλλοΟ έπαvαλαμβάvει. «Πολλοί 
οί κλητοί, όλίγοι δέ ο1 έκλε
κτοi». Ή Θεοσοφία σάv θεία 
γνώση, προερχόμενη όvωθεv, 
δέv έχει χρονική άφετηρiα καί 
ή άρχή της έμφαvίσεώς της χά
νεται στά βάθη τώv αίώvωv. 
Θά πρέπει έπίσης vά ποΟμε οτι 
δέv μποροΟμε vά έκμάθωμε τή 
γνώση αύτή μέ τόv συνήθη 
τρόπο τοΟ σκέπτεσθαι. Χρειά
ζεται vά έργασθοΟμε μέ όλλοv 
τρόπον, οπως τό έπιτάσσει ή 
παράδοση τώv Διδασκάλων της 
Σοφίας. 

Μέ ύπόβαθρο τήv όγάπη, ή 
ψυχή στόv κόσμο αύτό της πυ-

κvης έκδηλώσεως, πού γιά τούς 
Θεοσόφους εivαι εvα σχολειο 
όλλης τάξεως, έλκει πρός έ:αυ
τήv, κατά μυστικό καi άθόρυβο 
τρόπο, τή θεία Σοφία. Οί άπό
ψεις τώv Θεοσόφωv άδελφών 
μας, πού περιέχονται μέσα στά 
βιβλία, πού έχουν κατά καιρούς 
κυκλοφορήσει, δέν άποτελοΟv 
ενα πιστεύω, πάνω στό όποιο 
εϊμεθα προσκεκολημένοι μέ 
φανατισμό, άλλά ενα πολύτιμο 
βοήθημα γιά την έν γένει έρευ

νά μας. 
Διότι ή πειρα τοΟ όλλου, οσο 

πλούσια καί όv εΤναι, σέ τίποτα 
δέν πρόκειται νά μός ώφελήση, 
έάν προηγουμένως δέν γίνη καί 
δική μας πειρα. Γι' αύτό οί Θεό
σοφοι. περισσότερο άπό κάθε 
όλλον. όφείλομε νά εϊμεθα 
έλεύθεροι όπό πιστεύω, τά 
όποια φανατίζουν καί νά έρευ
νοΟμε μέ όγάπη, χωρίς προκα
ταλήψεις καi δεισιδαιμονίες, 
πρός κάθε κατεύθυνση, συλλέ
γοντας μέ ύπομονή, καθώς ή 
μέλισσα τό πολύτιμο ύλικό γιά 
τήν παρασκευή τοΟ μέλιτος. 

Ή όλήθεια πού έπιζητοΟμε 
νά γνωρίσωμε στήν έσωτερική 

της όψη δέν έχει χρώμα, έθνικό
τητα καί μορφή. · Επομένως δέν 
πρέπει νά έξαρτώμεθα όπό τίς 
έξωτερικές έκδηλώσεις της 
όλήθειας, πού συνθλίβουν τό 

πνεΟμα τοΟ όνθρώπου. Ή προ
σκόληση μέ φανατισμό σέ μιά 
έξωτερική όψη καi μορφή έχει 

σάν συνέπεια τή διαίρεση καi 
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τή σύγκρουση άνάμεσα ατούς 
άνθρώπους. 

01 θεόσοφοι, πού άποβλέπο
με όχι στή μορφή άλλά στήν 
Ιδέα πού άντιπροσωπεύει τήν 
έσωτερική όψη της άλήθειας, 
θά πρέπει ν· άποφεύγωμε κατά 
τό δυνατόν αύτό τόν σκόπελο, 
πάνω στόν όποίον γενικώς 
προσκρούουν ol περισσότεροι 
άπό τούς λεγομένους πνευματι
κούς άνθρώπους. Τό θλιβερό 
αυτό γεγονός πού συμβαίνει 
καί στίς ήμέρες μας, εΤναι δυ
στυχώς μία πραγματικότης. Ή 
διαίρεση καί ή σύγκρουση αύτή 
προέρχεται κατά κανόνα άπό 
έλλειψη κατανοήσεως της άλή
θειας. Διά νά έπέλθη κατανόη
ση καί ένότης πρέπει νά έργα
σθοϋμε συγκριτικό, ένοποιών
τας τίς διάφορες παραδόσεις σέ 
μιά ένιαία καί άπρόσωπη. Δηλα
δή μέ τή συγκριτική μελέτη καί 
άνάλυση, πού δέν εΤναι εϋκολο 
έργο, ό έρευνητής συνδυάζει 
τίς έκ πρώτης όψεως διαφορε
τικές κατευθύνσεις, ο1 όποίες 
τελικώς συμπίπτουν καί συμ
φωνούν σ· ενα κοινό σημείο. 
Ό τρόπος αύτός της έρευνας 
μας βοηθεί νά άντιληφθοϋμε τή 
μιά άλήθεια, πού ή άμάθεια έ
χει κομματιάσει καί διαχωρίσει 
στή συνείδησή μας. 

Είναι γνωστός ό μϋθος τοϋ 

Όσίριδος, τόν όποίο άναφέρει 

ό Πλούταρχος στά ήθικό του. 

Ό μϋθος αύτός, πού θ' άναφέ

ρω περιληπτικά, ύποκρύπτει 

ύψηλές άλήθειες, μή προσιτές 

στόν άπαίδευτο όνθρωπο, πού 
έργάζεται μόνο μέ τό νοϋ. · Η 
παράδοση άναφέρει δτι ό 'Όσι
ρις, σάν βασιλέας της Αίγύπτου, 
έκυβέρνησε μέ άγάπη καί δι
καιοσύνη τή χώρα του. Ταξι
δεύοντας σέ όλλες χώρες, γιά 
νά τίς έκπολιτίση, όφησε στή 
θέση του τή σύζυγο καί άδελ
φή του 'Ίσιδα. Τελειώνοντας 
τήν άποστολή του έπέστρεψε 
στήν πατρίδα του. Άλλά ό 
άδελφός του ό Τυφών, κινού
μενος άπό φιλοδοξία, σέ μιά 
γιορτή πού έδωσε πρός τιμή 
τοϋ Όσίριδος, τόν έκλεισε δό
λια σέ μιά σαρκοφάγο, τήν 
όποία οί συνεργάτες του έσ
φράγισαν καί έρριξαν στόν Νεί
λο. · Η Ίσις μαθαίνοντας τό τρα
γικό γεγονός, έσπευσε ν· άνα
ζητήση τή σαρκοφάγο, τήν 
όποία βρήκε στίς ρίζες ένός 
δένδρου σέ μιά όχθη τοϋ Νεί
λου. Ό Τυφών δμως, πού κα
ραδοκούσε, παίρνει τό σώμα 
τοϋ Όσίριδος, τό τεμαχίζει σέ 
14 κομάτια καί τό διασκορπα 
σέ δλη τήν Αϊγυπτο. Ό μϋθος 
αύτός, τό περιεχόμενο τοϋ 
όποίου είναι πνευματικό, έχει 
πολλές καί ποικίλες έξηγήσεις 
καί στήν προκειμένη περίπτωση 
μας άποκαλύπτει δτι ό Τυφών, 
ό κακός άδελφός πού συμβολί
ζει τήν κατώτερη ύπόσταση, μέ 

κυβερνήτη τό νοϋ, παραμερίζει 

τήν άνωτέρα ύπόσταση 'Όσιρι, 
πού συμβολίζει τό πνεύμα, τήν 

όλήθεια. · Η άλήθεια 'Όσιρις κο

ματιάζεται άπό τό νοϋ Τυφώνα, 
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μέ άποτέλεσμα τήν άπώλεια 
τού λόγου (Άλt']θειας). Ή Ίσις, 
πού συμβολίζει τήν ψυχή, τρέ
πεται σέ όναζήτηση τής άλή
θειας, τήν 6ποία άνευρίσκει 
χωρίς δμως νά μπορή νά τή 
διαφυλάξη, καί πάλι τή χάνει 
διότι έπεμβαίνει 6 νούς πού πα
ραμονεύει καί καραδοκει. Ό 
Τυφών έμφανίζεται, κοματιάζει 
τόν 'Όσιρι καί διασκορπίζει τό 
πνεύμα τής όλήθειας. Ή "Ισις, 
ψυχή, τού άξίου μαθητού, μέ 
ύπομονή συλλέγει τά διεσπαρ
μένα στήν Αϊγυπτο (γή δου
λείας, τόπος ένσαρκώσεως) μέ
λη τού Όσίριδος. Ή ένοποίηση 
τών μελών, μέ τή βοήθεια τού 
θεού 'Άνουβι, τής μαγικής έπι
στήμης, ή ψυχή θά άναστήση 
τόν 'Όσιρι (πνεύμα τής άλη
θείας), τήν έσω-:-ερική μας θεό
τητα. 

Είναι ή στιγμή πού 6 όνθρω
πος, μέ τήν βοήθεια τών Μυ
στηρίων, άνευρίσκει τήν άπω
λεσθεισα άλήθεια. · Η συγκέν
τρωση τών μελών τού Όσίρι
δος έκφράζει τήν έπί μέρους 
σύγκριση καί συσχέτιση τών 
ίδεών πρός οίκοδομή έντός μας 
τού πνεύματος τής άληθείας. Ή 
έΞνωση αύτών μέ τήν έσωτερι
κή γνώση ('Άνουβις) θά πραγ
ματοποιήση τήν άνάσταση. 'Ό
σο τά μέλη αύτά τών Ιδεών εί
ναι διασκορπισμένα, έπικρατει 
σύγχυση καί σύγκρουση, διότι 
κανένα όπ' αύτά μόνο του δέν 
μας δίνει μιά πλήρη καί 6λοκλη
ρωμένη εiκόνα τού Όσίριδος. 

"Ας εχωμε τούτο ύπ' όψη μας. 
Ή σύγκρουση άναπόφευκτα 
μας 6δηγει στό σκοτάδι καί τήν 
όμάθεια ένώ ή κατανόηση, πού 
προέρχεται όπό τήν συγκριτική 
μελέτη, μας όδηγει στό φώς καί 
στήν άλήθεια. Οί Θεόσοφοι θά 
πρέπει νά είναι ύπεράνω αύτής 
τής συγκρούσεως, μελετώντας 
όχι μία μόνο μεμονωμένη όπο
ψη, άλλά δλες, μέ πνεύμα 
έλεύθερο καί συγκρ1τικό. Μέ 
αύτό τόν τρόπο ή γνώση μας 
γιά τήν άλήθεια ίσχυροποιειται 
περισσότερο μέσα μας χωρίς 
σύγκρουση. 

Γιά τούτο αλλωστε 6 δεύτε
ρος σκοπός τής Θεοσ. · Εταιρίας 
έχει διατυπωθει ώς έξης: «'Εν
θάρρυνσις τής συγκριτικής με
λέτης τών θρησκ�ιών, τής φι
λοσοφίας καί τής έπιστήμης». 
Ή όλήθεια, δrrως λέγουν δλες 
οί έσωτερικές παραδόσεις, εί
ναι μία καί οί μεμυημένοι Διδά
σκαλοι κάθε τόπου καί έποχής, 
περί τής μιας αύτής όληθείας 
όμίλησαν καί 6μιλούν, άλλά μέ 
διαφορετικό τρόπο 6 καθένας. 
Οί Θεόσοφοι δέν πρέπει νά 
έrrηρεαζώμεθα άπό τά διάφορα 
χρώματα καί τίς λέξεις, ή σύν
θεσις τών 6ποίων μας δίνει τό 
λευκό, πού συμβολίζει τήν άλή
θεια πού έπιζητούμε. 

Οί λέξεις συνήθως διαχωρί
ζουν τούς άνθρώπους καί τούς 
διαιρούν, διότ.ι μέ αύτές δέν εί
ναι δυνατόν νά περιγράψωμε 
τίς Ιδέες. ΟΙ λέξεις, φτωχές κα
τά βάση, περιορίζουν καί συγχί-
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ζουν τούς άνθρώπους καί κατά 
συνέπεια δέν πρέπει νά στηρι
ζόμεθα σ· αύτές. Ώς Θεόσοφοι 
θά πρέπει νά έλευθερωθοϋμε 
άπό τήν έξάρτηση καί τή δου
λεία τών λέξεων, πού άντιπρο
σωπεύουν τήν άπατηλή είκόνα 
τοϋ γνωστού, όδεύοντας πρός 
τήν περιοχή τοϋ άγνώστου, 
στήν άπρόσωπη όψη, τήν χωρίς 
χρώμα καί έθνικότητα άλήθεια. 

'Έχω τή γνώμη δτι ο1 δοξασίες 
τοϋ Πλάτωνα, τοϋ Κρισναμούρ
τι καί τά λεχθέντα της Βίβλου 
έχουν κοινά σημεϊα καί έκφρά
ζουν τήν ϊδια άλήθεια πού μας 
προσφέρει συνοπτικά ή Θεοσο
φία καί ή άρχαία παράδοση τών 
Μυστηρίων, μέ τίς άλληγορίες 
καί τά σύμβολα. 

Ό τρίτος σκοπός της. Θεοσ. 
'Εταιρίας είναι: «Ή έρευνα τών 
άνερμηνεύτων νόμων της φύ
σεως καί τών λανθανουσών 
δυνάμεων τοϋ άνθρώπου». 
'Εάν ό άνθρωπος δέν έξαγνι
σθη άπό τά θηρία τών άδυνα
μιών καί τών παθών του, δέν 
είναι δυνατόν νά λάβη τό φώς 
της Μυήσεως, όλοκληρώνοντας 
τόν τρίτον σκοπό της Θεοσ. 
'Εταιρίας. 

Καί ο1 τρεϊς σκοποί της 
Θεοσ. 'Εταιρίας τούς όποίους 
όφείλομε νά έπεξεργασθοϋμε 
άποτελοϋν τή μυητική πορεία 
πού έχάραξαν ο1 Διδάσκαλοι 
της Σοφίας μέ τούς λόγους, τό 
παράδειγμα καί πολλές φορές 
μέ τή θυσία καί τόν θάνατο. 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΩΝ 

άπό 15/10/84 

3 χρυσόδετοι τόμοι 'Επιλογών (tva λαμπρό δώρο), 

κατ' έκλογην έκ τών 4 τόμων (Α', Β', Γ', Δ') 
Δρχ. 1.000 

6 χαρτόδετοι τόμοι κατ' έπιλογην έκ τών έτών 1965, 

1971, 1973, 1974, 1976, 1978, 1981, 1982 
» 1.000

'Έκαστον τεύχος έτών 1956-1982 (έφ' δσον ύπάρ-
χει) 

» 50
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ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

�Εσπερινή δέηση 
'Από τή χάρη ένός νάρκισου 
καί τή λεπτότητα μιας λεύκας, 
έτσι πού άγκαλιάζει μέ τούς κλώνους 

τό γκρίζο σύθαμπο μιας έσnέρας, 
όφησε, Θεέ μου, ν· όnλώσω καί γώ 
χέρια καί ψυχή στή δέησή μου. 

Τώρα είναι πού νιώθω 
πόσο γυμνή άnόμεινα στόν κόσμο σου. 
Γυμνή άnό τούς όνεμους. 
Γυμνή άnό τή βροχή. 
Γυμνή άnό τό όγριο κύμα. 

Τί νά τήν κάνω nιά 
τόση προσμονή καί τόση ύnοχώρηση; 
Έ ώ μέ κυκλώνουν δαίμονες 
καί μέ κατασπαράζουν έγνοιες 
nικρης συλλογης γιά τό αϋριο. 
"Άλλη μιά Μαγδαληνή 
δέν φέρνει τή μετάνοια τών άνθρώπων. 

Μή σημαδεύεις όλλο nιά 
τή μοναξιά μου μ· έμnειρίες θανάτου. 
Μήν παίζεις μέ τό λόγο της σιωnης. 
Κοίταξε τά χέρια μου, Κύριε, 
έχουν σημάδια όπό καρφιά 
κι άnό τό στηθος μου 
έρχεται κάθε πρωί κι' άνθίζει 
ενα όμάραντο ρόδο, ή άγάπη. 

Μά σέ τί ώφελεϊ όλλο 
τόση στοργή καί τόση θλίψη, 
άφοQ γύρω μου σηκώνουν όδοφράγματα 
ο1 λογης-λογης ύποψίες, 
οτι άπό μας έχεις όποστρέψει 
τήν όψη σου γιά πάντα, Κύριε. 
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Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως 

11/ΛΙΣΟΣ"
Χαρ. Τρικούπη 26, α' όροφος, Κωδ. 106 79 Τηλ. 362.0702 

Ώραι 9,30-12,30 πλην Σαββάτου 

Έκδ(δεται άπό τό fτος 1956 

Διευθυντης Κωστής Μελισσαρόπουλος 

ΟΙ τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθεί. 

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

1984 

Α' Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958 

Β' Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961 

Γ' Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1962 - 1965 

'Έκαστος τόμος έπιλογής, δεμένος δρχ. 400 

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

» » » » » χαρτόδετος δρχ. 400

Συvιστώμεv είς οσους άγσπούv τό tpyov τού ΙΛΙΣΟΥ vά άγορά

σουv τούς τόμους τώv 'Επιλογών, εΤτε txouv εΤτε δέv {χουν τούς 

τόμους τού ΙΛΙΣΟΥ, διότι μέ τίς έπιλογές θά txouv είίχρηστη κσί 

συγκεντρωμένη πολύτιμη πνευματική τροφή. 

ΟΙ 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, 1 982, 1 983 �καστος δρχ. 400 

ΟΙ διαφορές τιμών τόμων δεν όφείλονται στήν ποιότητα τοϋ 

περιεχομένου ή στό πολυσέλιδον, άλλα στην έπάρκεια ή μη των 

ύπαρχόντων τόμων. 

Τόμος fτους 
)) )) 

)) )) 

1981 

1982 

1983 

σελίδες 
)) 

)) 

336 

400 

456 
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Πρός τό Περιοδικό «ΙΛΙΣΟΣ» 

Χαρ. Τρικούπη 26 

Άθήνας 106 79 

Παρακαλώ, άποστείλοτε τά σημειούμενα βιβλία άξίας: 

α) κάτω δρχ. 1000 μέ <Ίπλουν δέμα, διό τά 6rιοϊα όrιοστέλλω 

τό cιντίτιμον έκ δρχ. 

β) όνω δρχ. 1000 μέ δέμα έrιί άντικαταβολη έκ δρχ. 

(ύηογρcιφr1) 

Όνομcιτεηώνυμον 

Διεύθυνσις 

Βι β λ ί α  

Η Ρ. Blavatsky 

)) 

Besa πt-LeucllJecJ t er 

lrv. Cooρer 

Α. Besc:ir1t 

)) 

Vivekaπaπda 

Βενετου-Ίλαρίωνος 

Κ r·isl1πa π1 υ rt ί 

Κ. Μελισσcφοπούλου 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

ΙΛΙΣΟΣ, Έηιλογή έτών 

ΙΛΙΣΟΣ, Έηιλογή έτών 

ΙΛΙΣΟΣ, Έηιλογή έτών 

ΙΛΙΣΟΣ, Έηιλογή έτών 

Τό Κλειδί της Θεοσοφίο-:; 

· Η φωνή της σιγης

Δρχ. 

350 

150 

Ή Άτραηός του Άηοκρυφισμου 350 

Ή Μετενσάρκωσις 1 50 

· Η όηόκρυφη ζωή του άνθρώηου 1 50 

Ό 'Εσωτερικός Χριστιανισμός 350 

Κάρμα - Γιόγκα 1 50 

Φως στήν Άτραrιό 1 00 

Στά ηόδιcι του Διδασκάλου 1 00 

Ό Ίησους 150 

Έκλογαί άηό τόν Κρισνcιμουρτι 200 

Ό Κρισνcιμουρτι διά τόν Διαλογι-

σμό 100

Άrιοκρυφισμός-Μυστικισμός όδ. 

150 δεμ. 250 

Είσcιγωγr1 στή Θεοσοφία όδ. 350 

δεμ. 500 

Μ ΗΤΙΣ (τό βιβλίον της σοφίας) 

δεμ. 500 

Τά βήματα της Φιλοσοφίας Α' δεμ. 300 

Τά βήματα της Φιλοσοφίας Β' 20J 

Μεγάλες Πράξεις στήν ίστορία 300 

1956-57-58 400 

1959-60-61 400 

1962-65 400 

1 966- 70 500 

Σύνολον 
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·ο Ταγκόρ καί ή πνευματική αγωγή

Τού Jean Dupertuis 

άπό τήν Revue du Caire 194 7 

Μετάφρ. Εϋφης Λαγοπούλου-Άποστολίδη 

Κατά τό σούρουπο της ζωης 
του είναι πού ό έθνικός ποιητής 
της Βεγγάλης έκαμε έργο του 
ώς έκπαιδευτής. 

Ή όριστοκρατική οlκογένεια 
των Ταγκόρ, μιά όπό τίς πιό εύ
γενεϊς καί τίς πιό καλλιεργημέ
νες της 'Ινδίας, όποκηρύχθηκε 
όλλοτε όπ' τούς όρθόδοξους 
'Ινδούς έξ αiτίας των όνεπίση
μων σχέσεών του, μέ τούς 
Μουσουλμάνους. 'Έκτοτε ό 
Ταγκόρ πάντα πίστευε πώς· 
χρωστούσε σέ κεϊνον τόν όφο
ρισμό των προγόνων του τό 
κάθε τι παγκόσμιο πού τό νεω
τεριστικό του πνεύμα όπόχτη
σε. 

Ή ύψηλή κληρονομιά ή 
πνευματική πού πηρε όπ' τούς 
δικούς του έξηγεϊ καί τήν ύψη
λή του προσωπικότητα. 

Ό πατέρας του Ντεβαστρα
νάθ Ταγκόρ ηταν έχθρός όπό
λυτος κάθε εϊδους εlδωλολα
τρείας «Σέ τούτο τό μέρος καμ
μιά είκόνα δέ θά λατρευτεϊ, καί 
κανενός όνθρώπου ή θρησκεία 
δέ θά καταδικαστεϊ» εΤναι 
γραμμένο στή πόρτα τού πα
ληού έρημητηρίου του. 

Ύπηρξε στίς 'Ινδίες ό όπό
στολος ένός θρησκευτικού κι-

νήματος μέ τάση θεϊστική, τό 
<<Brahmosamaj» τού όποίου ή 
ούσιαστική πίστη σ· 1Ξναν μονα
δικό θεό, όπρόσωπο κι· αlώ
νιον, δείχνει τήν σπουδαιότητα 
της διείσδυσης της Ινδικης σκέ
ψης στό μονοθεϊστικό ρεύμα. 

'Αποσύρθηκε όπό τήν ένερ
γό ζωή τότε πού ό πατέρας τού 

Ταγκό;:> ϊδρυσε κοντά στό χω
ριό Βολπούρ, στήν έπαρχία της 
Βεγγάλης, το Santiniketan «Τό
πος γαλήνης» δπου έζησε σέ 
περισυλλογή καί ,προσευχή. 

Καί δταν πέθανε τό 1 905 
ήλικίας 98 χρονών, ήταν όπό 
πολύ καιρό γιά τούς 'Ινδούς 
Maharschi, ό μέγας όσκητικός, 
ό όποιος όνασχημάτισε τόν 
βραχμανισμό, μένοντας πιστός 
στό πνεύμα των «Upanishads» 
καί των «Veda», στίς δύο Ιερές 
πηγές της πρωτόγονης θρη
σκείας της 'Ινδίας. Μετά τό θά
νατο τού πατέρα του, ό Rabin
dranath Tagor μερίμνησε γιά 
καινούργια παίδευση, καί μετά
τρεψε τό Santiniketan σέ 
ύπαίθριο σχολεϊο προορισμένο 
γιά παιδιά 'Ινδών κάθε θρη
σκείας καί κάθε φυλης Ινδικης. 

Λαγοκοιμόμουν στό μπάντιο 
ένός βαγονιού καυτού όπ' τή 
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ζέστη δταν ό πιστός μου ma
drasse ύπηρέτης μέ ξύπνησε 
στίς 5 τό πρωί φωνάζοντας 
«Sahib, Κύριε! ή Βολπούρ! Μιά 
κωμόπολη δπως δλες ol Ινδικές 
στόν ϊσκιο τών μαγκόδεντρων 
καί μπανυόδεντρων. Κανείς τα
ξιδιώτης δέ θά σταματούσε 
έκεί αν δέ βρισκόταν τό (Σαντι
νικέταν) Santiniketan στά πέριξ. 
Στό σταθμό, τό άμάξι τού Ταγ
κόρ. Στήν σκαμένη στράτα άπό 
τροχούς, κάρα μέ βόδια, καί κο
πάδια κατοικιών. Φτάνοντας 
στό σχολείο ένα παιδί μέ χαιρε
τά μέ τόν δικό του τρόπο έκ 
μέρους τού ποιητη. 

Δίχως νά πεί τίποτα, μέ τά 
δάχτυλά του βρεμμένα μέ 
άσβεστόνερο χαράζει στίς πλά
κες τού χώλ τήν άσπρη «alpo
na» τού καλού οlωνού, διακο
σμητικό σχέδιο μισογεωμετρι
κό, μισο-φανταστικό, δπου τό 
παγώνι της 8[γγάλης σχεδόν 
πάντα θριαμβεύει. 'Από τό πα
ράθυρο έβλεπα τόν μικρό μαρ
μαρένιο ναό, δπου ό Ταγκόρ 
βρισκόταν ι'jδη σέ περισυλλογή. 
'Όσο άνέβαινε ό ηλιος, ol κηποι 
ζωντάνευαν μέ πίδακες νερού 
άπό μικρές χαβούζες κι' άπό ο

γρια παγώνια άνάμεσα στούς 
θάμνους τών όρχεοειδών. Ό 
ναός σιγά σιγά γέμισε άπό μα
θητές ώραία παιδιά μέ τό θαμ
πό δέρμα καί κροκάτους χιτώ
νες πού ψαλμοδούσαν ένα άπό 
τά τελευταία βεγγαλικά όσματα 
τών ποιητών συνοδευόμενα άπ' 
τό βίνα μέ τίς μεταλλικές χορ-

δές. Κατόπιν μού πέρασαν στό 
λαιμό τήν παραδοσιακή. γιρλάν
τα άπό γιασεμιά, γιρλάντα κα
λωσορίσματος, πού κάθε πρωί, 
μιά όμάδα μαθητών έτοιμάζει 
άπό τήν αύγή γιά νά τιμήσουν 
τούς έπισκέπτες. 

'Όταν άργότερα ό ποιητής μέ 
δέχτηκε στήν ταράτσα τού 
«μπάνγκαλόου» σκεπασμένου 
άπό μιμόζες καί ύβίσκους μού 
φάνηκε σάν προφήτης. Καί 
σκεφτόμουνα πώς ό ώραίος 
τούτος γέρων μέ τόν λινό χιτώ
να καί τ· άσημένια μαλλιά, φω
νή της ίνδικης ψυχης, παγκό
σμια άναγνωρισμένος σ· 'Ανα
τολή καί Δύση νά τόν θαυμά
ζουν δέ δίσταζε v· άφιερώνει 
στά παιδιά της πατρίδας του τό 
μεγαλύτερο μέρος τού χρόνου 
του καί της περιουσίας του. 
«Τούτα τά παιδιά, μού εΤπε τα
πεινά, άντιπροσωπεύουν γιά 
μένα τήν νέα 'Ινδία, καί δπως 
έγώ, θά έργασθούν γιά νά φέ
ρουν κοντά τήν άνατολίτικη σο
φίu μέ τή δυτική μόρφωση μέ 
πρόθεση μιάς έκπνευμάτωσης 
της άνθρωπότητας». 

Καί μού έξήγησε δτι δέν η
ταν ή σύγχρονη έκπαίδευση 
βασισμένη στή μνήμη καί τήν 
άνάλυση τών γεγονότων πού 
θά μπορέσει ποτέ νά διαπαιδα
γωγήσει ψυχές άνηλίκων άρκε
τά δυνατές γιά νάνοι ό συνδετι
κός κρίκος μεταξύ αύτού πού ή 
'Ανατολή όνομάζει μυστήρια, 

, , 1 , .. 

και που ειναι για κεινον πραγ-
ματικότης καί αύτό πού ή Δύση 
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όνομάζει πραγματικότητα καί 
εΤναι γιά τήν 'Ανατολή ή πλάνη. 
«Ή τεχνική έπιστήμη καί ή 
πρακτική φιλοσοφία της Δύσης 
εΤvαι έφικτές σέ κάθε έρευνα, 
άλλά ή άγνή γνωριμία προϋπο
θέτει μιά προσαρμογή άτομική 
πού ή 'Ανατολή τήν θεωρεί νό
μο». Ό Ταγκόρ πιστεύει δτι ή 
θεωρία εΤναι άνώτερη άπό τήν 
πράξη, δτι όν ό ύλικός πλουτος 
μπορεί νά έμφανίζεται σάν έν
δειξη προόδου, δέν εΤvαι καί 
σημείο πραγματικής άνωτερό
τητας. Καί κατ· αύτόν κάθε 
άληθινή βάση προσέγγισης με
ταξύ 'Ανατολής καί Δύσης δέν 
μπορεί νά βρεθεί παρά στό 
πνευματικό έπίπεδο. 

Τέτοιο εΤvαι τό μήνυμα πού 
άσταμάτητα άπηύθυνε στούς 
έπίλεκτους κάθε χώρας. ΟΙ μέ
θοδοι της παθητικής άντίστα
σης, άγαπητές στόν Γκάντι καί 
όπαδούς του, του φαίνονται 
παιδαριώδεις, καί ή σταυροφο
ρία της μή συνεργασίας μέ τή 
Δύση έκανε τήν καρδιά του 
διεθνιστή πού νόμιζε πώς ηταν, 
πού τόθελε νά ηταν, v· άναπη
δά, μένοντας βαθειά πατριώτης, 
δίχως νά άνήκει σέ κανένα 
έθνικιστικό κόμμα. 

ΟΙ πλατειές του άπόψεις, μέ 
τήν άπέραντη άκτινοβολία, τόν 
έβαλαν πάνω άπ' τήν άμάθεια, 
τίς προκαταλήψεις, καί δεισιδαι
μονίες του λαου του. 

Ό εύγενής τουτος υlός της 
'Ινδίας, τόσο παθολογικά δεμέ
νος μέ τή γενέτειρά του θεω-

ρουσε τόν έαυτό του �vav πο
λίτη του Σύμπαντος καί ύπηρξε 
�νας άπό τούς σπάνιους βαθυ
γνώμοvες του σήμερα γιά νά 
διαβλέψει τήν πνευματική προ
σέγγιση της 'Ανατολής καί της 
Δύσης σάν άναπόφευχτη γιά τή 
γενική άρμονία του κόσμου. 

Στό Santiniketan ό Ταγκόρ 
ζητά πρό παντός νά ξυπνήσει 
τήν ψυχή του παιδιου μόλλον, 
παρά νά έναντιώνεται στήν 
νεανική όρμή. «"Αν έπιτρέπουν 
στά παιδιά νόναι άπλώς παιδιά, 
μου είπε, νά τρέξουν, νά παί
ξουν, νά Ικανοποιήσουν τή 
περιέργειά τους, τότε δλα γί
νονται πολύ άπλά». Κι' είναι 
άκριβώς αύτή ή άφελής φρε
σκάδα της δεύτερης παιδικής 
ήλικίας πού του έvέπνευσε τά 
ποιήματά του «Μισόγεμο 
Φεγγάρι» καί «'Αναμνήσεις». 
Πρωτίστως τό παιδί νά μπορεί 
νά είναι παιδί, καί άργότερα θά 
γίνει φτασμένος όνθρωπος μέ 
τήν καλύτερη σημασία της λέ
ξης. Τό άντικείμενο της παίδευ
σης δέν ειναι σχολαστικότης 
άλλά γνώση. ΟΙ μελέτες δέν ει
ναι παρά �να μέσον νά άποκα
λυφθουν ol Ικανότητες του κα
θένα γιά νά τίς φέρουμε στήν 
όνθηση κάτω άπό δημιουργικό 
σχήμα». Ό ποιητής πολύ σω
στά σκέπτεται δτι τά παιδιά κα
τέχουν άπ' τή φύση �να πνευμα 
εϋληmο, δεκτικό, καί ένεργό 
συνάμα, τό όποίο rδια δπως τό 
δέντρο, έχει τή δύναμη νά άν
τλεί τήν τροφή του στήν ότμό-
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σφαιρα τού περιβάλλοντος. Καί 
στό Σαντινικετάν αύτή ή πνευ
ματική άτμόσφαιρα εΤvαι κυ
ρίως καμωμένη άπό εύαισθη
σία, συμπάθια, άλήθεια, ώραιό
τητα καί άνθρωπιά. 

Θεμελιώνοντας τό ύπαίθριο 
σχολείο του ό Ταγκόρ δέν ύπά
κουε σέ κανένα σύστημα, σέ 
καιμμιά παιδαγωγική θεωρία. 
Τοϋμεινε μιά πικρή γεύση τών 

1 

σχολικών του χρόνων κι ειχε 
έπαναστατήσει ένάντια στή 
σχολική ρουτίνα. Κι' αύτή ή 
άποτυχημένη πείρα δέν τού 
φαινόταν πώς ήταν άποκλειστι
κό γεγονός της Ιδιότροπης φύ
σης του. Κρίνει δτι τό σχολειό 
δέν έπρεπε νά εΤναι �να μηχά
νημα πειθαρχίας, άλλά μιά μύη
ση στήν έσωτερική ζωή. «Βρι
σκόμαστε σέ τούτον τόν κόσμο 
γιά νά τόν παραδεχόμαστε, μού 
είπε, κι' όχι μονάχα γιά νά τόν 
γνωρίσουμε. Γι' αύτό τό σχο
λείο δέν έπρεπε νά περιορίζε
ται στή διδασκαλία της έπιστή
μης. 'Έχει άποστολή πιό ύψηλή 
έκείνη τού νά βάζει σέ όρμονία 
τό ότομο μέ τό ύπόλοιπο τού 
σύμπαντος. Γιατί τό παραδοσια
κό σχολειό πρέπει νά άγνοεί 
τήν άγωγή της συμπάθειας; 
'Αποστερεί τό παιδί άπ' τή φυ
σική όμορφιά, γιά νά τού προ
σφέρει �να μάτσο άπό γνώσεις. 
Τό άποστερεί άπ' τή γη, γιά νά 
μάθει γεωγραφία. Τού άφαιρεί 
τή γλώσσα γιά νά τό μυήσει 
στή γραμματική. Τού σερβίρει 
ήμερομηνίες καί χρονικά γεγο-

νότων δταν τό παιδί διψά καί 
πεινά γιά έποποιία. Αύτόν τόν 
τρόπο της κατάκτησης τού κό
σμου μέσα άπ' τίς γνώσεις ό 
Ταγκόρ τόν έπιζητεί όχι σάν με
ρικούς σύγχρονους παιδαγω
γούς γιά νά κάνει πιό χειροπια
στό �να μάθημα πού έγινε ξε
περασμένο, άλλά τόν άπαιτεί 
γιατί κρίνει δτι ή φύση εΤναι τό 
φυσιολογικό περιβάλλον τού 
παιδιού. "Αν άφήνει τούς μαθη
τές του έλεύθερους νά δρα
σκαλώνουν στά δέντρα, δέν τό 
κάνει γιά νά μάθουν βοτανική. 
Είναι γιά v· άναπαυθούν κοντά 
στίς φωλιές τών πουλιών, νά 
μάθουν νά μαζεύουν άνάλαφρα 
τά φρούτα, η κι· άκόμα νά κρύ
βονται έκεί σέ περίπτωση πού 
τά κυνηγούν. «Νά άντιληφθούν 
δτι τά δέντρα δέν εΤvαι μόνο 
έργο ούσιώδες πού παράγει 
μόνο χλωροφύλλη, άλλά δτι τά 
δέντρα εΤvαι κάτι ζωντανό». Καί 
καταλαβαίνει κανείς καλά τήν 
αύθόρμητη άντίθεση τού καλλι
τέχνη στήν άπαίτηση νά μάς 
κάμουν νά γνωρίσουμε τόν κό
σμο μέσα άπό τή μεθοδική πα
ρατήρηση, καί τήν έπιστημονική 
άνάλυση. Μιά όλλη Ιδέα άγαπη
τή στόν Ταγκόρ εΤναι ή σπου
δαιότητα τού ρόλου τού άσυ
νείδητου στήν διάπλαση της 
παιδικής ψυχης. «'Όποιος μπο
ρεί νά άναφερθεί στήν ήλικία 
του θά όμολογήσει δτι ol πιό 
πραγματικές γνώσεις πού άπό
κτησε ήταν δυσανάλογες μέ τό 
βαθμό της άντίληψής του. 
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Ή βασιλικ'ή όδός στά μάτια 
τού ποιητή ειναι έκείνη πού 
όδηγεi στή γνώση καί σοφία 
δίχως νά περάσει όπ' τό συλλο
γισμό. Μιά καί κλειστεi ό δρό
μος τούτος τά παζαρέμματα 
έδώ κάτω πολύ ώραiα μπορούν 
vά έξακολουθήσουν, μά ή όπέ
ραvτη θάλασσα κι· ol ψηλές 
κορφές έπαψαν νόναι έφικτές. 

Ή βασική όνάγκη γιά τον 
Ταγκόρ στήν όνατροφή ειναι νά 
δημιουργηθεί μιά ότμόσφαιρα 
μόρφωσης μαλλον πάρα μιά μέ
θοδος διδασκαλίας. 'Εκείνο πού 
λογαριάζεται ειναι ή έλευθερία 
τού πνεύματος, μέ τούς κινδύ
νους καί εύθύνες της δπως ή r
δια ή ζωή. Ή όπλή καλλιέργεια 
τής έξυπνάδας δέν όρκεi. Τό 
όνθρώπινο όν δέν εlναι μόνο 
νούς ειναι έπίσης εύαισθησία 
καί θέληση. Ειναι μέσα όπό τό 
όσυνείδητο σκέπτεται ό Ταγκόρ 
πού ή έμπειρία όvαρίθμητωv 
γενεών εfσηγεiται μέσα μας καί 
παίρνουμε τά μαθήματά μας τά 
πιό σημαντικά. Κι' αύτή ή όσυ
νείδητη νοοτροπία τού παιδιού 
θά πλησίαζε σέ όρισμένες όvτι
λήψεις τή νοοτροπία τών προ
τόγονων λαών, πού χαρακτηρί
ζεται όπ' τήν όλότελη σχεδόν 
έλλειψη προσωπικής σκέψης, 
όπό τήv όδυvαμία νά διακρίνει 
τό πραγματικό όπό τό όνειρο 
καί όπό τήν παράλογη έμπιστο
σύνη στή μαγεία καί στό ύπερ
φυσικό. Γιά τούτο όρισμένοι 
τρόποι πού σκέπτεται τό παιδί 
καί πού δέν όνέχοvται καμμιά 

όπό τίς λογικές μας όπαιτήσεις, 
όρισμένες όvτιλήψεις, μυθικές, 
μας είναι τόσο λίγο γνωστές 
πού μας είναι καμμιά φορά δύ
σκολο νά τίς φαντασθούμε. 

Κι' δταv ό Ταγκόρ βεβαιώνει 
πώς ή βαθειά ζωή τού παιδιού 
τίς περισσότερες φορές μας ξε
φεύγει, έννοεi τίς νοερές συνή
θειές του, τόσο διαφορετικές 
όπ' τίς δικές μας, τήν ένδότερη 
ζωή του, καθαρά παιδική, πού 
τήν έκφράζει στά έλεύθερα 
σχέδιά του καθώς καί στήν αύ
θόρμητη όμιλία του. «'Όταν 
ρωταμε 1Ξνα παιδί, θά πεi τί αf
σθάνεται, έστω καί μέ μιά 
όνοησία, αύτό πού συμβαίνει 

, ,. , , 

μεσα του ειναι καποτε πιο με-
γάλο όπ' δτι θά' μπορούσε νά 
έκφράσει». Καί συμπεραίνει: 
«Νά τί συχνά όγvοούν έκεiνοι 
πού έμπιστεύονται τίς έξετάσεις 
γιά νά βαθμολογήσουν τ' όπο
τελέσματα τής διδασκαλίας». Στά 

μάτια τού Ταγκόρ όλλωστε πού 
ειναι όνατολίτης, ή τέλεια σχέ
σις τού ότόμου μέ τό σύμπαν 
φανερώνει περισσότερη πνευ
ματική γνώση όπό έπιστημονι
κή. Ή πειθαρχία τούτη τής ψυ
χής όποκταται στό Σαντινικετάν 
παράλληλα μέ τή μελέτη τής 
σχολικής ϋλης, μέ τόν προσω
πικό στοχασμό, τήν ποιητική 
κατάνυξη, μέ τά μουσικά αύ
τοσχεδιάσμα,α, τή δραματική 
τέχνη, τόν ρυθμικό χορό. Σέ 
στενή έπικοινωνία μέ τή φύση 
τό παιδί μαθαίνει καλύτερα τό 
βαθύ ρυθμό τής ζωής. 
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Καί μέ τήν κατανόηση της 
ψυχής τού παιδιού καί μέ τήν 
άγάπη πού τού έχει, ό ποιητής 
της Βεγγάλης έννοιωσε ώς 
προορισμό του τό κάλεσμα νά 
γίνει παιδαγωγός, έστω κι όν 
δέν ύπηρξε παιδαγωγός έξ 
έπαγγέλματος: «Μόνο έκείνος 
πού μπορεί v' άγαπήσει εΤναι 
Ικανός νά διδάξει καί ν' άναθρέ
ψει». 

Σύμφωνα μέ τήν σκέψη τού 
Ταγκόρ, ι'� άτομικότητα ένός 
έθνους έκδηλωμένη άπό τά 
διακριτικά χαρακτηριστικά τού 
Ιδανικού της καί της μόρφωσης 
εΤναι ούσιώδες γιά τήν έθνική 
ζωή τά χαρακτηριστικά καί ol 
χαρακτήρες νά διατηρηθούν. Γι' 
αύτό τό λόγο τά σχολεία της 
άρχαίας 'Ινδίας άποτελούνταν 
άπό έρημητήρια, δπου δάσκα
λοι καί μαθηταί ζούσαν μαζί 
τήν ίδια ζωή πνευματική, όρμο
νική καί πλήρη, σ' έπαφή μέ τό 
'Άπειρο τού όποίου "1 φύση άν

τικατροπτρίζει τήν ώραιότητα 
καί τό μεγαλείο. 

Στό βάθος τούτης της ένω
σης τού πνεύματος δέν ύπηρχε 
τίποτα πού νά διαχωρίζει έναν 
όνθρωπο άπό έναν όλλον. Καί 
μιά τέτοια άντίληψη σχημάτιζε 
έκείνους τούς καιρούς τό θεμέ
λιο της κοινής ζωης, δημιουρ
γώντας πραγματικά κατανόηση, 
καί τήν καλή συνεννόηση άνά
μεσα σέ δασκάλους καί μαθη
τές. 

ΟΙ παληοί «όραματισταί» της 
'Ινδίας πίστευαν δτι μέ τό νά έ-

χεις συνεχώς παρούσα τή σκέ
ψη τού 'Απείρου στό πνεύμα, 
αύτό άποτελούσε τόν κύριο 
σκοπό της ζωης. Κι' αύτή "1 ψυ
χική διάθεση ηταν πολύ άνώτε
ρη άπό τίς δογματικές πεποιθή
σεις, εϊτε ηταν θρησκευτικές, 
πολιτικές ή κοινωνικές. Πάνω 
σ· αύτό τό σχέδιο της πραγμα
τικής θετικής πνευματικότητας 
ό Ταγκόρ θεμελίωσε τό νέο 
του σχολείο, μήν λογαριάζοντας 
κανένα δόγμα, καμμιά αϊρεση 
καί καμμιά φυλή. Κι' όν σέβεται 
τήν Ινδική παράδοση στό πρό
γραμμά του προσπαθεί άπό τήν 
αλλη μεριά νά βάζει τό Ινδό
πουλο σταθερά σ· έπαφή μέ δτι 
καλύτερο στήν ποικίλη άνθρώ
πινη μόρφωση, γιατί σύμφωνα 
μ' έκείνον ι'� πλήρης γνωριμία 
μέ τή μόρφωση ένός έθνους 
δέν είναι δυνατή δίχως τήν 
συμπαθή κατανόηση τών όλ
λων τού εϊδους πού πήραν μέ
ρος στό σχηματισμό της. Θυμά
μαι μιά έρώτηση άπό ένα μεγά
λο μαθητή - μέ πολλή εύγέ
νεια όλλωστε - τήν ώρα πού 
παρακολουθούσα ένα μάθημα 
'Ιστορίας «'Ημείς, στήν 'Ανατο
λή, μού εΤπε, μελετάμε τή Δύ
ση, τήν έκτιμούμε, τή μιμούμε
θα καμμιά φορά, γιατί άντιλαμ
βανόμαστε δτι εΤvαι έκείνη πού 
έπηρρεάζει καί διευθύνει τή 
σύγχρονη ζωή. Ξέρουμε δτι 
πρέπει νά ένσωματώσουμε στή 
μόρφωσή μας δτι ύπάρχει κα
λύτερο. Ύπηρξε δμως άμοι
βαιότητα έκ μέρους της Δύσης; 
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'Ή μήπως εϋκολα πιστεύει ότι 
αύτή κρατεί τό μονοπώλιο τών 
όληθειών πού κατέχει ό κό
σμος;» 

Γιά νά διευκολύνει τή προ
σέγγιση όνάμεσα στήν όνατολί
τικη καί τή δυτική άντίληψη, 
εύφυία, στίς όποίες έβλεπε 
τούς δύο πόλους της όνθρώπι
νης σκέψης, ό Ταγκόρ τελειο
ποίησε τό σχολείο του τού 
Santiniketan σέ διεθνές πανε
πιστήμιο «Visna Bahrati» στό 
χωριό Surul. Καθηγητές καί 
φοιτητές πού άνηκαν σέ φυλές 
καί αlρέσεις τίς πιό διαφορετι
κές, μπορούν νά συναντιούνται 
δοκιμάζοντες νά συνεννοηθούν 
καλύτερα, έργαζόμενοι όπό κοι
νού. Τό καινούργu τούτο πνεύ
μα φιλειρηνισμού καί διεθνούς 
συμφιλίωσης δέν μπορεί παρά 
νά έχει σωτήριο όποτέλεσμα 
γιά τό μέλλον της 'Ινδίας. 

«ΟΙ νεαροί καλλιεργημένοι 
'Ινδοί πρέπει νά μάθουν νά εί
ναι ol έθελονταί τού έθνους. Ή 
παίδευση πού παίρνουν έδώ νό 
μή τούς χωρίσει ποτέ όπό τό 
λαόΙ Καί τήν έλευθερία αύτή 
πού θέλουν νά ύπηρετήσουν, 
νά μήν όποκτηθεί ποτέ άπό μί
σος η έπιθετικό έθνισμό! Ή 
έθνικότητα, οπως ή γνώση, ο
πως ή τέχνη ειναι ένα πνευμα
τικό στοιχείο. 'Εκείνο πού πρέ
πει νά διδαχθεί ειναι ή συγκίνη
ση τού όνθρώπινου Ιδανικού. 
Νά πραγματοποιηθεί ή ένωσή 
του μέ τά όλλα. Νά έχεις τό αϊ
σθημα τού κοινου μέ τό κάθε 

τι, καί όνιδιοτελείς σκέψεις έ
ναντι τού όλλου». Έάν ό Ταγ
κόρ έπιμένει τόσο στά όνωτέ
ρω ειναι γιατί ξέρει πώς ή 'Ιν
δία ύπέφερε πολύ όπ' αύτή τήν 
έκπαίδευση δίχως ψυχή, ή 
όποία δέν ειvαι παρά μιά έθνική 
σφαγή. "Ας ξανάρθουνε λέει 
στή σημερινή ζωή ol τέσσερις 
ούσιώδεις όρχές τού «'Ινδού 
Darma»: Τή συνείδηση τού 
σύμπαντος, τό σεβασμό πρός 
τούς άγίους, τήν όξία της σιω
πης, καί τήν όξία της αύταπόρ
νησης». Καί πρέπει νό πούμε 
έδώ πώς μερικές σαφείς όρχές 
τού Ramakrishna ατόν ΧΙΧ 
αίώνα ξαναπάρθηκαν καί διαρ
ρυθμίστηκαν βελτιωμένες όπό 
πολλές καινούργιες σχολές της 
Άνατολης, όκόμα καί της Δύ
σης. Ή πραγματική έκπαίδευση 
ειναι νό μεταδίδεις τό νοιώσιμο 
τού έσωτερικού πλούτου πού 
λέγεται πνευματικότης. Ό δά
σκαλος παρεμβαλλόμενος - ο
πως ό κηπουρός - όνάμεσα 
ατόν ηλιο καί στό όνθρώπινα 
φυτά, νά προσέχει νά μήν ένο
χλήσει τή φυσιολογική τους 
όνόπτυξη. 'Όχι, στό «πιστεύω» 
τό προκαταβολικά όποκαταστη
μένα. Ή όλήθεια είναι ύπεράνω 
τών δυνάμεων της λογικης. Ή 
γνώση πρέπει v' όκολουθεί τήν 
έμπειρία. 

«Μπητε ατόν κηπο, γράφει ό 
Ramakrishna, γευθητε τό Ιερό 
μάγηα καί φύγετε. Δέν ηρθατε 
νά μετρήσετε τά φύλλα τού μα
γηόδεντρου». 
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Santiniketan 
'Όταν 6 Ταγκόρ όποσύρθηκε 

στό Santiniketan μετά τά πέν
θη καί τίς θλίψεις του εΤχε όπο
φασίσει νά δημιουργήσει μερι
κούς μαθητές κατά τή καρδιά 
του καί τίς ίδέες του. Καί φυσι
κά μ' έΞναν τέτοιο έμψυχωτή 
όλόκληρο όστυ όπό παιδιά δη
μιουργήθηκε γύρω όπ' τόν 
ποιητή, πού εΤχε δραπετεύσει 
άπ' τό θόρυβο τών μεγάλων 
πόλεων. Τά παιδιά αύτά στήν 
άρχή ηταν όλιγάριθμα, συγκρα
τημένα δίχως όλλο όπ' τή θρη
σκευτική καί κοινωνική άνεκτι
κότητα πού ηταν όλλωστε κα
νών τού έκπαιδευτήριου τού
του. ΟΙ μαθητές τών όνώτερων 
κοινωνικά τάξεων αlσθάνονταν 
κάποια άπέχθεια γιά τούς συμ
μαθητές τών κατώτερων κοι
νωνικά τάξεων. 

Τούς όφησαν στήν άρχή 
έλεύθερους νό φέρονται σύμ
φωνα μέ τίς παραδόσεις τους 
κατόπιν ol προκαταλήψεις αύτές 
τών τάξεων, τόσο βαθειά όγκυ
ροβολημένες στήν Ινδική ψυχή 
ύποχώρησαν σιγά σιγά καί, κά
τω όπ' τήν έπίδραση τού Ταγ
κόρ, τά παιδιά δλων τών τά
ξεων άπόχτησαν τήν συνήθεια 
νά ζούν στόν κόσμο άπό κοινού 
δσο γίνεται πιό άδελφικά. 

'Από διανοητικής όποψης 
δέν ύπάρχει καμμιά διαφορά 
μεταξύ τών παιδιών, τών μι
κρών «παρία», πού όνομάζουν 
«όνέγγιχτους» καί τών παιδιών 
προνομιούχου φυλής. 'Έχουν 

τήν ϊδια όντίληψη κι έξυπνάδα 
σάν τά όλλα Ινδόπουλα. «Νοιώ
θουμε δλοι ύφασμένοι στή 
παγκόσμια όψη» μού εΤπε έΞνας 
μαθητής πού περπατούσε μαζί 
μου στό πάρκο. «'Ότι βλέπουμε 
μός συνοδεύει καί μός συνεχί
ζει. Τό γαλάζιο παγώνι πού κοι
μάται στήν στέγη τής καλαμο
καλύβας, τό όνθος τού ύβίσκου 
πού άνοίγει στόν �λιο, 6 χρυ
σός σκαραβαίος πού στεγάζεται 
κάτω όπ' τό ξερό χορτάρι, δέν 
εΤvαι κομμένα όπό μός. 

Στό καινούργιο του σχολείο 
6 Ταγκόρ έβγαλε δλα τά όντι
κείμενα πολυτελείας γιατί εΤvαι 
βάρος στό παιδί πού πρέπει νά 
ζεί μιά ζωή όπλή, φυσική καί 
συναδέλφωσης. 'Άλλως τε 6 ϊ
διος, 6 ποιητής έδινε τό παρά
δειγμα γράφοντας τούς πιό 
ώραίους του στίχους γονατι
σμένος στήν ψάθα μιός καμα
ρούλας τών τεσσάρων τετρα
γωνικών μ. μάξιμουμ. Πού περ
νούσε, μέ χορτόζουμο, ντυνό
ταν μέ μάλλινο χοντροϋφασμα 
καί κοιμόταν πάνω σέ σούστα. 

Στό σχολείο -κήπος Santini
ketan - μέ εϊκοσι <ψπαγκα
λόους» τριγυρισμένα άπό έΞνα 
πάρκο κι' έΞνα γήπεδο γιά άθλη
τισμό - γίνονταν τά περισσότε
ρα μαθήματα στήν ϋπαιθρο 
έκτός στήν έποχή τών βροχών. 
Καθισμένοι άνατολίτικα στίς 
ψάθες καί στή γη άκόμα ol μα
θητές παρακολουθούν τά 
μαθήματά τους κάτω άπ' τά μα
γηόδεντρα. Τήν ήμέρα κουβα-
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λάει ό καθένας τους μιά ψα
θούλα διπλωμένη κάτω όπ' τή 
μασχάλη του. 1ή νύχτα κοιμά
ται ό καθένας σέ μιά πλάκα 
μαρμάρινη, τυλιγμένος σ· �να 
μάλλινο σάλι. Στήν τραπεζαρία 
παίρνει ό καθένας μιά κούπα 
ρυζιοCι, �να ποτήρι τσάϊ, λίγα 
πορτοκάλλια, η γλυκά. Σ' �να 
τέτοιο όγροδίαιτο πλαίσιο ζωης 
δημιουργήθηκε σιγά σιγά χάρη 
στήν ώραία ψυχή του Ταγκόρ 
�να ποιητικό περιβάλλον. Τά Ιν
δόπαιδα τόσο εύλύγιστα στό 
σώμα, καί τόσο γλυκοCι χαρα
κτηρα εΤvαι καλύτερα όπ' τά δι
κά μας; Άγνοοuν τό θυμό, τόν 
θεωροCιν μέθη. Καί ol δάσκαλοι 
εΤναι δίχως καμμιά αύταρχικό
τητα, καμμιά σχολαστικότητα, 
καμμιά σχολική όκαμψία. 'Υπάρ
χει έλευθερία ψυχική, καί έλευ
θερία σωματική· δημοκρατία 
σχολική καί όνθρώπινή· μιά 
όπό κοινοCι ζωή πού έπιτρέπει 
στά παιδιά νά πιστεύουν καί νά 
λουλουδίζουν. 

Καθημερινά πρωί καί βράδυ 
μισης ώρας περισυλλογή καί 
προσήλωση σέ σιωπή, πού 
όκολουθείται κατόπιν όπό �να 
τραγούδι όπό κοινοCι. Ή πνευ
ματική διδασκαλία περιορίζεται 
στίς πρωινές ώρες δπως στό 
σχολείο του Roches. Τό πρό
γραμμα εΤvαι όπό τά πιό έκλε
κτά καθώς καί ή μέθοδος πού 
εΤvαι πότε τών παραδοσιακών 
όγγλικών σχολείων, πότε τών 
σχολείων του Decroly ή τών έν 
δράσει όμερικαvικών. ΟΙ μαθη-

τές φεύγουν κατά όμάδες μέ κι
νητά μέσα σύμφωνα μέ τις 
προσωπικές τους Ικανότητες, 
καί -rήν έλεύθερη έκλογή τοCι 
προγράμματος πού θό μελετή
σουν. 01 μέν έπιδίδονται έπί 
μιά έβδομόδα ή �να μήνα σέ 
ότομική έργασία σέ χημικές έ
ρευνες, σέ μονογραφία. 01 όλ
λοr παρακολουθοCιν τίς περιλη
πτικές όσκήσεις καί θεωρητικές 
έκθέσεις. Μιό όξιόλογη ύπο
διαίρεση τοCι σχολείου όντιπρο
σωπεύεται όπό τό περίπτερο 
της τέχνης, έμπιστευμένο στή 
φροντίδα του διάσημου ζωγρά
φου Pandalal Bose. 'Εκεί εΤδα 
μαθητές νά ύφαίνουν ή νά ζω
γραφίζουν αύθόρμητα, δίχως 
μοντέλο, όμόδες όπό δέκα νά 
·όσκοCινται σέ πρωτόγονα όργα
να, ή νά τραγουδρ'✓ε κάποια
παληά (Ιvδουστάνικη) μελωδία).
Άπ' τήν όλλη μεριά ο1 μαθητές
συμμετέχουν στή διοίκηση του
σχολείου, γιατί ό Ταγκόρ τούς
πείθει δτ1 εΤναι δικό τους έργο,
δτι έχουν τήν εύθύνη νά τό κά
μουν �να έργο όμορφιός καί
όρμονίας καί συγχρόνως τό
προνόμιο νά όναπτύσσουν
έλεύθερα καί πλήρως τήν αύτό
νομη ζωή τους.

Στά μαθήματα της Ιστορίας 
καμμιά ύποχρέωση νά παρακο
λουθεί �να πρόγραμμα όκαμπτο 
καί λεπτομερειακό. Ό δάσκα
λος εΤναι έλεύθερος νά χειρι
σθεί τό γενικό πρόγραμμα σ· �
να τυχαίο μάθημα πού δη
μιουργείται όπό κέντρα ένδια-
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φέροντος. Καί τό πλεονέκτημα 
μιας τέτοιας συγκεντρωμένης 
έκπαίδευσης εΤναι ή δημο
σιοϋπαλληλική καλλιέργεια τών 
δυνάμεων τού παιδιού, καλ
λιέργεια τών αfσθήσεων άπό 
τίς διάφορες άντιλήψεις, καλ
λιέργεια της έξυπνάδας άπό τή 
σύγκριση καί τήν κρίση, καλ
λιέργεια της καρδιάς άπό τούς 
όπό κοινού συλλογισμούς, άνα
μνήσεις στοργής, τό ήθικά, θε
τικά παραδείγματα πού μπο
ρούν νά έπηρρεάσουν τήν ζωή 
τών παιδιών μ· �να διαρκή τρό
πο. 

Ή έκκληση καί ή μύηση άξί
ζουν περισσότερο άπ' δτι ή 
μνήμη καί ή πολυμάθεια. Στό 
Santiniketan ή διδασκαλία τών 
φυσικών έπιστημών δέν εΤναι 
έγκυκλοπαιδική. Σκοπό έχει άν
τίθετα νά έντυπωθεί στό νου 
τού παιδιού ή άγάπη πρός τή 
φύση καί ό θαυμασμός του 
πρός τό σύμπαν. 

Ή άσταμάτητη άνάγκη 
φλυαρίας ατούς νεαρούς μαθη
τές δέν πρέπει οϋτε νά άναχαι
τίζεται, οϋτε νά πιέζεται. Μόνο 
πρέπει νά ξέρει κανείς - καί εί
ναι όλόκληρη τέχνη - νά τήν 
βάζει στό σωστό δρόμο, στό 
σωστό κανάλι, νά τήν προσανα
τολίζει καί νά τήν ξεκαθαρίζει. 

'Ελεύθερες άφηγήσεις κα
μωμένες άπ' τούς μαθητές καί 
συντρόφους τους, σκηνές πού 
έζησαν ή έπινόησαν, διηγήμα
τα, θρύλοι, ή ποιήματα, εΤναι 
τόσα μέσα γιά τόν Ταγκόρ νά 

ξυπνήσει τήν αύθόρμητη καί 
τήν δημιουργό γλώσσα. Στό πε
ρίπτερο της μουσικής τό λαϊκό 
τραγούδι, τόσο πλούσιο σέ 
ποιητικές συγκινήσεις, άντικαθι
στά τό άνοστο σχολικό τραγού
δι. 

01 αύθόρμητες άτομικές 
μουσικές συνθέσεις, τά τρα
γούδια μέ πολλές φωνές έπι
τρέπουν ατούς μαθητές πού έ
χουν τήν αίσθηση τού ρυθμού 
καί τήν όρθή φωνή, νά έκφρά
σουν τήν παιδική τους ψυχή. 
Καί ποιός θά τούς έκπαίδευε 
καλύτερα άπ' τόν Ταγκόρ; Μου
σικός άπό γενιά καί καλλιέργεια 
εiχε ό ίδιος συνθέσει έκατό με
λωδίες γιά τά τραγούδια του 
της fνδικης ψυχής πού άκούμε 
νά τραγουδιώνται άπ' δλο τό 
λαό της Βεγγάλης. Ή αlσθητική 
άγωγή τού παιδιού λέει ό Ταγ
κόρ δέν μπορεί νά εΤναι όλο
κληρωτική αν δέν συμπεριλαμ
βάνει τή μουσική καί τό χορό, 
καθώς έπίσης τό σχέδιο καί τή 
ζωvραφική. 

Γύρω άπό μιά έξέδρα γιο
μάτη μέ γλάστρες καί λουλού
δια, ot μαθητές, όμάδες άπό 
όκτώ, ot μέν νά τραγουδάνε ot 
δέ νά χορεύουν γιόρτασαν μέ 
τόν τρόπο τους τήν έρχόμενη 
εύλογημένη έποχή τών βρο
χών. Ή μουσική δέ φαινόταν 
νά συνοδεύει τό χορό άλλά νά 
λυώνει μέσα του σάν νόβγαινε 
ό ήχος άπό τό ίδιο τό σώμα 
τών χορευτών, ot όποίοι όλυσι
δοτά σέ άκριβη ρυθμό, τοπι-
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κούς σκοπούς, θρυλικούς ή 
λαϊκούς ένός παληού πολιτι
σμού έδενε τούς άνθρώπους 
μέ τά στοιχείΌ της φύσης, μέ 
τίς κινήσεις τών όστρων καί μέ 
τίς θελήσεις τών θεών. 

Τελικά, τό σχολειο τού 
Ταγκόρ έχει άκόμα τό παιδικό 
ύπαίθριο θέατρό του. 01 μαθη
ταί ol ϊδιοι έτοίμαζαν τίς ένδυ
μασίες τους καί τή διακόσμηση 
γιά τίς σκηνικές διορθώσεις 
προορισμένες νά δέσουν λαϊκές 
μελωδίες. «·Όταν ή σκέψη είναι 
δίκαια καί σωστή στήν καρδιά 
ένός παιδιού, λέει ό Ταγκόρ, 
πρέπει νά της δοθει σάρκα, νά 
γίνει προσπάθεια νά έκπληρω
θει. τέλος νά ζήσει καί νά κρα
τήσει». Είχε τή συνήθεια ό Τάγ
κόρ ol πρεμιέρες τών δραμά
των του νά παίζονται στό μέγα
ρά του της Καλκούτας άπό με
ρικά μέλη της οfκογενείας του 
κι' άπό μερικούς μαθητές του. 

Έκεινος συνέθετε τή μου-

GEMS WITHIN 

σική καί τό άνέβασμα στή σκη
νή. Καί ό ϊδιος στό δράμα τού 
Phalgun ύποδύετο τό ρόλο τού 
τυφλού βάρδου τριγυρισμένος 
άπό τούς νεαρούς ήθοποιούς ol 
όποιοι ρύθμιζαν στήν έντέλεια 
τούτη τή μουσική της όγριας 
σάν έκτόξεuση νερών δταν ή 
ίνδική όνοιξη παθαίνει πλημμύ
ρα άπό τό μεθυστικό άρωμα 
τών μαγηόδεντρων. Παράστα
ση έρασιτεχνών, πού κανένας 
θίασος της Βεγγάλης δέ θά 
μπορούσε νά παραβληθει μαζί 
τους. 

Αύτό ύπηρξε τό σχολειο 
τού Rabindranath Tagore. 

"Αν καί τό σύγχρονο περι
βάλλον δέ φαίνεται διόλου νά 
εύνοει τέτοιου εϊδους όρμές, 
δέν άποκλείει έν τούτοις τίς 
άπέ�αντες δυνατότητες της 

πνευματικής ζωής, κι· δτι μετα
ξύ τών νέων παιδαγωγών, ό 
Tagore έφθασε περισσότερο 
στό βάθος της παιδικής ψυχής. 

"Απολογία 

Θεέ μου, τί εύωδιά σκορπά 
τό χορτάρι τό φρεσκοκομμένο 
πού τό πόδι μου άσπλαχνα πατά' 

Μετ. Διον. Κουλεντιανού 
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Είς μνήμην 

1984 

ΘΑΝΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

Χωρίς τήν πίστη στήν όθανασία της Ψυχής 
ό κόσμος δέν εΤναι νοητός 

σάν όρμονικό σύνολο, σόν ήθικός κόσμος. 

Τά σοφά αύτά λόγια τού Σέλλερ ήταν ή πίστη του. Γι' αύτό εΤ
χε συμφιλιωθή μέ τή σκέψη τού θανάτου, πού δέν τόν εΤχε φοβη
θή ποτέ. 

Χρηστός οlκογενειάρχης καί άληθινός χριστιανός προσέφερε 
πάντοτε τόν έαυτό του σέ ποικίλες κοινωνικές δραστηριότητες. 
'Υπηρέτησε σάν βουλευτής Λαρίσης, σάν έκπολιτιστικός παράγων 
σέ 'Ιδρύματα καί Συλλόγους. Ήταν ό γιατρός τών φτωχών καί τών 
κατατρεγμένων. Τήν άγάπη καί τήν προσφορά εΤχε κάμει βίωμα 
τής Ζωής του ό Θάνος Μεσσήνης. 

Άς εΤναι έλαφρό τό χώμα τής πατρικής γης πού σκεπάζει τό 
γήϊνο σκήνημα τής Ψυχής του. 

Σ.Π. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Ό γνωστός παλαίμαχος έκπαιδευτικός έγκατέλειψε τόν γήϊνο 
βίο. 'Ακάματος έργάτης τού Καλού άγωνίστηκε μακρές δεκαετίες 
τόν άγώνα τόν καλό. 

Άπό τούς παλαιότερους καί πιστότερους φίλους τοϋ ΙΛΙΣΟΥ, 
στόν όποίον έδημοσιεύθηκαν τά όρθρο του «Πlστις-Έλπίς
Άγάπη», «'Ασκληπιός», «'Ορφεύς», «Τί εΤνω εύτυχία», «Αύτογνω
σία», «Άλληγορίαι είς τά ποιήματα τού 'Ομήρου», «'Ιουλιανού Αύ
τοκράτορος Συμπόσιον ή Κόνια», «Κ. Μελισσαροπούλου Τά βή
ματα τής Φιλοσοφίας». ΟΙ πολλοί μαθηταί του τόν ένθυμούνται 
πάντοτε μέ έκτίμηση καί στοργή. 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑ8ΑΜΕ 
(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Τό Γρσφεiσ τού «'Ιλισού )), Χσρ. Τρι
κούπη 2 6, α· όροφος Κωδ. 1 06 79, εΊ
ναι όνοικτά καθημερινώς πλήν Σαββά
του 9,30 - 12,30 
Τηλ. Γραφείων 3620.702 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεν, όποστέλλετε μέ τσ
χυδρομικήν η τραπεζικήν έπιταγήν ε/ς 
τήν διεύθυνσιν: «Κωστην Μελισσαρό
πουλον, Χαρ. Τρικούπη 26, α' όροφος 
Κωδ. 106 79, Άθήνας>>. Άποστολσί 
μέ τραπεζικός έντολάς μός δυσκο
λεύουν. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη όποσταλέντα ατούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπεστρόφησαν 
όπά τά Τσχυδρομεiον μέ τήν σημείω
σιν: (ψετώκησε)) ή «άγνωστος )). Παρα
καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς εiδοποιήσουν ή νά μός δώσουν 
τάς διευθύνσε>ς των: 

ΑΘΗΝΩΝ 
Γ. "Αθανασίου, ίατρός 
Γοβρ. Εύογγέλου, Φιλοθέη 
Χορ. Κοτσαρδης, Βριλήσιο 
Πιπ. Ρήγα, Δάφνη 
Νικ. Στογιαννίδης 
Γεωρ. Τζούρας 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

· Ελ. Φωτίου-Συμεωνίδου, Χαλκίς 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Κων. Γιώτης, Άθηνοι 
Άλ. Δοσκολόπουλος, Άθηναι 
Ζέτα Δούκα, Άθηνοι 
Δημ. Κουρκουτάκης, Άθηνοι 

Πάτροκλος Δ. Κριτόπουλος: Άπά τή 
ζωή τού "Αριστοτέλους (384-322 
π.Χ.). Άθηνοι 1 984. 

Κοίτη Έξάρχου-Διομοντη: Μιά θέση 
στάν 'Ήλιο (ποιήματα). 

Βοσ. Κοτσαβός: Ή σύγχρονη μορφή 
τού γλωσσικού προβλήματος. 
Άθήνο 1 980. Άντοριοσμένα χρό
νιο (Μυθιστόρημα). Άθήνο 1984. 

800. Ί. Λσζονός: Friedrίch Hoelderlin. 
Τά λυρικά tργο τού Ποιητή. Άθη
ναι 1984. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Προβλήματα. Έκδ. π. Γ. Πυρουνάκης 
(Ίούλ-Σεm.) 

Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Αύγ.
Σεm .. Όκτ.) 

Χρονικά. Ύπεύθ. Ίωσ. Λόβιγγεp (Σε
m .. Όκτ.-Νοέμ.) 

Σύγχρονη Σκέψη. Διευθ. Γ. Παπαγεωρ
γίου. Άρχισ. Γ. Χαλοταός (Σεm., 
Όκτ.) 

Τριφυλλιοκή Έστίο. Διευθ. Διον. Πιτ
ταρός (Ίούν.-Αύγ.) 

'Ισραηλινό Νέο. Έκδ. Δ. Νικολαiδης 
(Σεm.) 

ΠΑΚΟΕ. Διευθ. Παν. Χριστοδουλάκης 
( 12.10.84), (5 11 84) 

Πνευματική Κύπρος. Ύπεύθ. Κύπρος 
Χρυσάνθης (Αύγ.-Σεm.) 

Προσανατολισμοί. Διευθ. Γιάννης 
Τζαννετάκος (Σεm.-Όκτ.) 

Ό Φυσιολάτρης (Νοέμ.-Δεκ.) 

ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 

ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ή "Ένωση Λογοτεχνών Βορείου 
Έλλάδος έπ· εύκαιρi9 της Έπετεiου 
της 2 Βης Όκτωβρίου, άπηύθυνε προ-
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 
τής Θεοσοφικής 'Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι 

Χαρ. Τρικούπη 26- 'Αθήναι 106 79 

'Εκδότης Διευθυντής: 

Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος 

Πλατ. 'Εθνικής Τραπέζης 3, Φιλο

θέη 1 52 37 

Τιμή τεύχους Δρχ. 80 

Νοέμ.-Δεκ. 1 984 

κήρυξη ύπέρ τής ΕΙΡΗΝΗΣ καί τής 

ΔΗΜΟΚΡΑΤ/ΑΣ, έπισείοντας τούς κιν

δύνους ένός πυρηνικού πολέμου, πού 

θά προκαλέση όλοκληρωτική κατα

στροφή τού γένους τών όνθρώπων. 

Καλεί δλους τούς Λαούς σέ μιά εlλι

κρινή καί έγκάρδια συνεργασία. μέ σε

βασμό στά 'Εθνικά καί ότομικό δικαιώ

ματα δλων. Καλεί δλους μαζί, ν' όγω

νισθή καθένας στόν τόπο του καί στόν 

τομέα του, χωρίς έθνικές καί πολιτικές 

σκοπιμότητες, γιό νό καίει όκοίμητο τό 

καντήλι τής Είρήνης καί τής Άδελφω

σύνης στίς ψυχές δλων τών 'Ανθρώ

πων τής Γης. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Βόλος: Γ. Κουκουβiνος 

Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 
Ζάκυνθος: Ίππ. Καλογερόπουλος 
Ήράκλειον: Λ. Κουντής 
Θεσ/νίκη: Εύ. Ψαράς, Βιβλιοπωλείον 

'Ιπποδρομίου 10, τηλ. 265.042 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα: Πέτρος φραγκίδης 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 

Κομοτινή: Ίω. Σαμουρκασίδης 

Λαμία: Κ. Φολίδας 
Λάρισσα: Άρ. Σοφίτης 
Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 
Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 
Ρόδος: Σταύρος Βαφείδης 
Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 
ΣQρος: Π. Ζαραφωνίτης 
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 
Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 
'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 
Λεμεσός: Άνδρος Σωτηρίου, Άντ. 

Στυλιανού 
Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλής, Ρένα Στυ

λιανάκη 

Πάφος: Κ. Καθητζιώτrκ 
Ίσταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 

�ο ΙΛΙΣΟΣ εύχεται 

καλές γιορτές 

καi εύτυχισμtνο τό 1985 



1984 

Περιεχόμενα tτους 1984 

Παν. Άναγνώαταυ: Δ. Άναγνωστοπούλου «Κυανούς Τεκτονισμός» 
>> Τό θερινό 'Ηλιοστάσιο 
>> Ό όγνωστος Διδάσκαλος Καλιόστρο 

Λένα Άναστασιόδου: Ή βασιλεία τού Μεγάλου Φωτός 
Ή Φυσιολατρεία καί ή Χαρά στήν άρχαiα 'Ελ
λάδα 

Ρωμ. Βαμβακόπουλος: Σκέψεις περί Μυστικισμού 
>> » Ύπερβατική άλήθεια καί Μυστικισμός 

Ίω. Βασιλείου: Στή Σικελία άναζητώντας τή Μεγάλη 'Ελλάδα 
Παν. Βλαχόπουλος: Τό τραγούδι τού 'Ήλιου 
Άντ. Γαλανόκη-Βουρλέκη: Μνήμη 
Κοίτη Έξ6ρχου-Διαμαντή: Φθινοπωρινή Συμφωνία 
Ζ. Γ ουγου,ός: Είμεθα: 
Αίμιλία 'Ίβου Γιλγαμές 

Άγροί αϊματος 

431 

133 
190 
283 

67 

291 
16 

94 
123 
193 
174 

367 

140 
4 

65 
>> >> Άνθεστηριών 160 

Ύδροχοική Έrιοχή 228 
Ίππ. Καλογερόπουλος: Ταξίδι στή Γαλάζια πολιτεία 334 
Χριστόφ. Καμαρωτcκης: ΟΙ τρείς σκοποί τής Θεοσοφικής 'Εταιρίας 406 
Κοίτη Παπαδάκη Καραμήτσαυ: Τηλεβόας 264 
Νικ. Καρβούνης. Τό 'Άτομον καi τό Σύνολον 

>> 'Ήρωες καί Ύπεράνθρωποι 
Χρ. Κατσιγιόννης: Σχόλια στό μύθο 

» Σ' �να μικρό φίλο 
Θωμάς Κιουστελίόης: Τί είναι καλό καi τί είναι κακό 
Κωστής Κοκόροβιτς: Ζωή 
Δημ. Κυριόκης: Περί τού Κρισναμούρη 
Λούλα Κωvσταντινίδου: Πρωτοχρονιά 

» Ουο Vadisl 

,, Χρησμός 
Ή άοριστiα τού χρόνου 
'Εσπερινή Δέηση 

Λεων. Λογοθέτης: Τό πρώτο όμόρτημα τού άνθρώπου 
Π. Μακρής: Τό δρια τής άνθρώπινης σοφίας 
"Avva Μαχαιροπούλου: Τό ρόδα κι· έγώ 
Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ό άόρατος πvευμαηκός κόσμος 

Έγωϊσμός καί Άλτρουϊσμός 
Ή Μετενσάρκωση 
Ό Μέγας Κωνσταντίνος 

>> Ή όποψις τής Μετενσαρκώσεως 
Θάνος Μεσσήνης: Ή σύγχρονη τεχνολογική έποχή 
Ήλέκτρα Μικρούτσικου: Τό Όρατόριο 
"Αντα Μπρούμη: Τό πνεύμα τής άρχαίας 'Ελληνικής Τέχνης 

» · Η συγκομιδή 

75 
368 
257 
340 
259 
393 
395 

3 
66 

161 
258 
413 

41 
229 
320 

10 
103 
145 
321 

387 

181 
8 

243 
364 
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Γιάννης Μπρούμης: Ή πομπή τών Μεγάλων 'Ελευσινίων 

>> Έλευσινιακός μύθος 

Γιαβ. Νερού: Σάν πεθάνω 

Λουλού Καραβά-Νικολαίδου: Προσκύνημα 

'Αθάνατα 'Ομηρικά Έπη 

Κ. Ούράνης: Θά πεθάνω �να πένθιμο τού Φθινόπωρου δείλι ... 

Νικ. Παλαιολογόπουλος: Μορφαί 'Ελευθερίας 

Πετρούλα Παναγιωτίδη: Σερενάτα 

» Μήπως .. 

Παν. Παπαλιώτης: Θεοσοφικές όπόψεις γιά τόν Πνευματισμό 

Σαράντος Παυλέας: 'Αναφορά στόν κύριο Χέοπα 

» Προσέχαμε νά μή φοβώμαστε τό θάνατο 

» Είσοδος-ΟΙ φανατικοί-Τό στιλβωτήριο 

» Ό Βασιλέας 'Αγησίλαος 

Έρμ. Σαμπετάϊ: Τό μήνυμα τού 'Ασόκα 

Τάσος Σάντας: 'Άνοιξη 1 �Β4 

» ΟΙ μεγάλες ψυχές τού Τρανσβάαλ 

Γεωργ. Σιέπος: Τό βίωμα 
Σόλων: ΟΙ τύραννοι 

Εύ. Σταμάτης: Ή όκουστική τού όρχαίου 'Ελληνικού Θεάτρου 

Κώστας Στεφανόπουλος: Γαλήνη 

)) Στό δρόμο τού γυρισμού 

1984 

109 

311 

319 

258 

28, 75,162, 

230,298,374 

289 

217 

138 

297 

265 

3 

176 

227 

373 

195 

192 

394 

257 

127 

176 

194 

318 

Πόπη Άντωνίου-Σφαλαγκάκου: Στάφφα 4 

Κοίτη Ταμπαλή: Ό 'Ελεήμων 128 

Γ. Τζωρτζάκης: Ή ύποτέλεια τής φύσης στόν όνθρωποκεντρισμό 344 

Νίκος Τέντας: Χρυσή 5 

Εύα Πάλμερ-Σικελιανού 

» Ρουμ6νικη ποίηση 

» Τά Νέα Βιβλία 

Αίκ. Τσόπελα: Ό 'Ιορδάνης έστράφη πρός τά όπίσω 

» Στ' δγιό σου τό κάλεσμα 

Σάκης Τίντος: Ή εύχή τού Πατέρα 

Gems Within: 'Απολογία 

'Αγάπη 

Ή όποψη τής Μετενσαρκώσεως 

Γιά νά κυριολεκτούμε 

Λεντμπήτερ-Κρισνσμούρτι 

Άπό τά Πρακτικά τού 'Υπάτου Συμβουλίου 

'Αφιέρωμα στήν παγκόσμια ήμέρα τών ζώων 
'Αποκόμματα 

"Εκθεση ζωγραφικής 'Αλέκας Δήμου 

Ό Ταγκόρ καί ή πνευματική όγωγή 

Εlς μνήμην 

7 

73 

57,129, 209, 

280, 354 

108 

242 

290 

427 

361 

121 

139 

141 

199,271 

341 

51, 135 

62 

417 

358, 428 



ΒιΟλία Krishneιηur1i 

Στό πόδια του Διδασκάλου (έκδ. 1966) 

Έκλογαi άπό τόv Κρισvαμουρτι (Κ. Μελισσαροπούλου) 

Ό Κρισvαμουρτι γιό τόv Διαλογισμό (Κ. Μελισσαροπούλου) 

Έκπαίδευσι καi σημασία ζωης 

'Ελευθερία, ή άρχή καi τό τέλος 

Στοχασμοί πάνω στη ζωή (Α' σειρά) 

Στοχασμοί rτάvω στη ζωή (Β' σειρά) 

Στοχασμοί πάνω στη ζωή (Γ σειρά) 

Όμιλίες στην Εύρώπη 

Στή σιγή του Νου 

Ή άvαγκαιότητα της όλλαγης 

Τό πέταγμα του όετου 

Τό πρώτα βήματα της μάθησης 

1953 

1954 

1956 

- 1958

1960

- 1967

1970

- 1970

- 1971

- 1975

''Εγγράψετε νέους συvδρομητiις 

Συvδρομη 1984 δρχ. 500 έξωτερικού $ 1 Ο 

>> 1985 δρχ. 600 άεροπορικώς $ 15

«·Ε π ι  λ ο γα i>> ΙΛΙΣΟΥ

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β' Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ' Τετραετίας 1962-1965 

έκάστη δεμένη πρός δρχ. 400 

Δ' Πενταετίας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 

100 

200 

100 

250 

500 

500 

500 

500 

400 

300 

300 

300 

500 

Αί συvδρομαi ίf άvτίτιμοv βιβλίων vό άποστέλλωvται μέ ταχυδρομικήν η 

τραπεζικήv έπιταγήv -δχι μέ έvτολήv- έπ' όvόματι Κωστή Μελισσαροπούλου 

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

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Βασικές πληροφορίες περί Τεκτοvισμου 

καi τό «περιβόλι» του Άvτιτεκτοvισμου στό βιβλίο 

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ. 200 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

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

Τηλ. 9217513-9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 

'Αγάπη 361 

'Άντα Μπρούμη: Ή συγκομιδή 364 

Κοίτη Έξάρχου-Διαμαντη: Φθινοπωρινή Συμφωνία 367 

Νικ. Καρβούνης: 'Ήρωες καί 'Υπεράνθρωποι: 3 68 
Σαράντος Παυλέας: Ό Βασιλέας 'Αγησίλαος 3 7 3 
'Αθάνατα 'Ομηρικό 'Έπη 374 

Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ή άποψη της Μετενσαρκώσεως 387 

Κωστής Κοκόροβιτς: Ζωή 393 

Τάσος Σάντας: Οί μεγάλες ψυχές τού Τρανσβάαλ 394 

Δημ. Κυριάκης: Περί τού Κρισναμούρτι 395 

Χριστόφ. Καμαρωτάκης: Οί τρείς σκοποί της Θεοσοφικης 'Εται-

ρίας 406 

Λούλα Κωνσταντινίδου: 'Εσπερινή Δέηση 413 

Ό Ταγκόρ καί ή πνευματική αγωγή 41 7 

Gems Within: 'Απολογία 427 
Είς μνήμην 428 

Στά προσεχή τεύχη 

Νικ. Τέντας: Πυθαγορικά Χρυσά 'Έπη 

Γ. Σι έπος: Ύακίνθια Μυστήρια 

Χρ. Ριζόπουλος: Ή άπήχησις της Μετενσαρκώσεως στήν παγκόσμιον Φιλολογία 

Ρωμ. Βαμβακόπουλος: Ό Μωάμεθ καί τό 'Ισλάμ 

Γ. Φτέρης: Ή έπίδρασις τού Όρφέως έπί τού Χριστιανισμού 

Κατίνα Χατζηδημητρίου: Τό πνεύμα τού άρχαίου θεάτρου 
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