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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Ό Κύριος Όδυσσέας 

(Συνειδησιακός διάλογος) 

Χορός άπό φωνές: Χορηγήσατέ μας τή σωφροσύνη νό βρούμε 

τήν άλήθεια καί τή χαμένη μας τήν τιμιότητα, της όλήθειας τό 

δρόμο. 
Η φωv11: Χτές nολυβολr1σαμε τό παιδιά τών προσφύγων καί ϋ

οτερα nr1γαμε καί κόψαμε τό νοσοκομεiα τους μέ βόμβες Ναπάλμ, 

γιά νό μή βρίσκουν πουθενά τών πληγών τους Ιάματα. 

'Άλλη φωνή: 'Έπειτα μιλούσαμε γιό έλευθερία καί παραβιάσεις κι 

6λλα πομπώδη συναφή ληστρικά καί πειρατικό έγχειρήματα καί δέ 

βρισκόταν !Ξνας δυνατός νό πάρει στό χέρι του τό φραγγέλιο της 

δικαιοσύνης καί νό έκδιώξει τούς πειρατές της ύφηλίου καί τούς 

r)γεμονικούς ληστές όπό τό Γυάλινο Μέγαρο; (Μήπως λοιπόν εϊ

μασταν δλοι μας όπό κάθε όνθρωπιά καί έκθεσμιότητα έξω;)

'Αφηγητής: Μά τήν πανούκλα τοϋ 1347 πού έρήμωσε τήν Κων

σταντινούπολη, μά τό 1439 καί τή Σύνοδο της Φλωρεντίας, μά 

τόν Κύριο Μάρκο τόν Εύγενικό, μά τόν Κύριο Πλήθωνα τό Γεμι-
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στό πού άρκέστηκε μόνο στό δυτικό κουφό άκροατήρια, μό τόν 
Ίννοκέντιο τόν Τρίτο πού στέρεψε τή δύναμη τού Βυζαντlου, μό 
1 ήν τυφλότητό μας νό γυμνώσουμε τά θησαυροφυλόκεια της ψυ
χrϊς καί τών αύτοκρατορικών καί γαιοκτημονικών καl μοναστηρια
κών ταμείων μας σ· αlματηρές καί δογματικές διαδηλώσεις καl συ
ζητήσεις στούς δρόμους καί στίς Συνόδους της Βασιλlδος τών Πό
λεων, ώστε νό σκοτώνουμε τούς Παυλικιανούς ναυτικούς μας στό 
θέμα της Μικρασίας γιό ν· άνεχόμαστε τήν έξουσlα τών ξένων έμ
πόρων καί τών στόλων τους νό διαφεντεύουν τή Βυζαντινή μας 
μοίρα. Μό τήν άπληστlα μας καl τήν έγκληματική μας πενlα πού 
μέσα της ριχτήκαμε μόνοι μας διχαζόμενοι καi μή όμονοούντες γιά 
νά μή δεχτούμε τά σχέδια τού Κυρίου Ούρμπόν τού Οϋγγρου μη
χανικού νά κατασκευάσουμε κι έμείς τό πρώτα κανόνια καl νό μι
μηθούμε τό ναυμάχο μας Θεμιστοκλή, μό τούς φανατισμούς μας 
τούς όλέθριους νά μή θέλουμε νά τοποθετούμε τούς άξιους καl 
τούς τίμιους στή θέση τους πιστούς στό καθήκον καl στήν 'Αθηνά 
τήν Παλλάδα καί στή γλυκιά μας Παναγlα, μόνοι μας σκυμμένοι 
μόνο σέ άτομικά μας συμφέροντα έπιτρέψαμε στόν έαυτό μας ν· 
αύτοκαταστραφούμε. 

Φωνή τού βάθους: Τώρα όμονοήσαμε κι άποφασlσαμε νό στηρι
ζόμαστε στήν όμόνοια, γιά νά κερδίζουμε μιά νfκη δπως τόν 
'Οκτώβριο τού 40 δυνατή κι αύτόρκη καf άτπερη στό πλευρό μας 
γιά πάντα καί γιά πάντα πιστεύοντας στόν Πρόγονό μας τό ναυτικό 
κύριον 'Οδυσσέα καί στούς Φαίακες καf στήν 'Ιθάκη, στόν έξο
λοθρευτή τών μνηστήρων, μό τούς Παλαιολόγους τούς αίποκρά
τορες μέ τό άνεκλάλητο θάρρος πού άναγνωρfστηκαν μέσα στούς 
λόφους τών σκοτωμένων μας άπό τό κόκκινα τ· αύτοκρατορικά 
τους συνεχή σανδάλια. 

�Υπήρχα λοΒπόv ακόμη πολύ κοντά η μα

κριά από τήv αμοιβάδα 

Δυσκολευόμασταν νά μένουμε σ· αύτά τά σωματικά μας ένδύμα
τα, γιατί τόσο πολύ μας στένευαν καi μας προίκιζαν μ' αύτά θαρ
ρείς ol γεννήσεις μας μετά άπό τούς άναγκαfους μας θανάτους 
πολύ δυσκολευόμασταν (τότε συλλογιζόμουν, άφού καf μιά άμοι
βάδα άκόμη εΤχε τή δική της θέληση γιατl έγώ έπρεπε μέ τή θέλη
σή μου νά μή νικώ κι άπό τά καθημερινά δύσκολα συμβαlνοντα νά 
παραιτούμαι;) 
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Ποιότητα ούραvώv 

Φέρτε μας Φώς καί φαγητό καί νερό γιατί πολύ καιρό μείναμε 

στό σκοτάδι πεινασμένοι και διψασμένοι· 

φέρτε μας φώς καί φαγητό· 

(Κοιτάξτε νά καλυτερέψουμε σέ ποιότητα τό φώς). 

Κι άκουγα μιά φωνή μυστική vά μού μιλάει 

πώς ή ποιοτική όλλαγή στό φώς ίσως θά συμβαίνει 

δταv μετά μιά σειρά καθαρτικών θανάτων 

σέ καινούριους ούρανούς θά μεταμορφωθούμε. 

ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

Ι<ΥΙ<ΛΑΔΕΣ 

Ν' όρμεvίζει 

�να καί κατάλευκο πανί. 

Κόντρα στόv άνεμο, 

πού τό παιδεύει σ· άγριο κύμα. 

Κιώσπου vά χαιρετίσει τούτο 

τή Σαντορίνη, τή Σύρα 

καί τήv Κίμωλο, 

vά ξυπνάει όπό τά βάθη 
όvήσυχος ό Ποσειδώνας, 
Μήπως τού κλέψουν τά νησιά, 
τό πλούτος καί τή φήμη. 
Μήπως ό Αίολος ή ό 'Απόλλωνας 
διαφεντέψει έπάνω στά νησιά 
κι όvθίσει ή κάπαρη καί ή λεβάντα 

ως πέρα όπ' τίς Κυκλάδες 

στήν άλλη δόξα τής γης 

�να όνειρο όπό γαλάζιο κι άσπρο 
ό όρχοντικός χιτώνας τής 'Αφροδίτης. 
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥ ΛΕΝΤΙΑΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 

Τά μάτια τών μικρών παιδιών 
Τά πεινασμένα μάτια 
Τά ξεγελασμένα 
Δέν έχουνε κάτι νά ποϋν 
-Κοινό τό Ιστορικό τους

Ξεχάσανε άκόμη καί τό δάκρυ,
Προσόν της άριστοκρατίας. 

Καρφωμένα μένοντας καιρό 
στίς διαδρομές τών όριζόντων. 
Μάτια καστανά, 
Μαύρα, γαλαζοπράσινα ... 
Μάτια κίτρινα κι άρρωστημένα. 

Μήν τά ρωτήσετε, θάναι προσβολή, 
-Πεινάς; Μπορεί καί νά γελάσουν.
Μπορεί άκόμη καί
Νά σάς πετροβολήσουνε.
Μαχαίρι πετοϋν τή σιωπή τους
στίς πιθανές άπορίες σας,

Κυρία! 

1985 
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ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΣΠΥΡΟΣ ΝΑΓΟΣ 

Εύλαβικό μνημόσυνο (4/9/1933-4/9/85) 

Δύσκολα μπορεί κανείς νά σκιαγραφήση τή φυσιογνωμία της 
Μυσταγωγικης προσωπικότητας τού Άδ. Σ. ΝΑΓΟΥ καί πολύ δυ
σκολότερο νά κατανοηθη τό πνευματικό του �ργο, άπό διάνοιες 
γεμάτες προλήψεις, προκαταλήψεις καί �τοιμες νά διαστpέψουν 
κάθε φωτεινή Ιδέα καί τούτο διότι ό Σ. Νάγος ηταν Ήλιογέννητη 
ψυχή, yεμάτη Σοφία καί φώς θεϊκό, καθοδηγούμενη άπό τήν άλη
θινή θεία Πνευματική 'Ιεραρχία, πρός τήν 'Αλήθεια, τήν 'Ελευθε
ρία καί τή Γνώση. 

Πενηνταδυό χρόνια συμπληρώθηκαν άπό τότε πού ό Σ. Νά
γος, ώς όστέρι πρώτου μεγέθους, έξηφανίσθη όπό τό Τ. Στερέω
μα καί ή πνευματική Ιεραρχία του Ούρανού μετέφερε Αύτόν στό 
κράτος τών όθανάτων, τήν αύτή έποχή δπου τελούνταν τά Μεγά
λα 'Ελευσίνια Μυστήρια, γιά νά βρεθη στήν όγκαλιά «της περικα
λούς Νύμφης» 'Εκείνης τήν όποίαν μόνον αύτός γνώριζε, λάτρευε 
καί τόν καθοδηγούσε μέ τή Σοφία της Θείας 'Αλήθειας. 

Τό έσωτερικό του έργο, βασισμένο ατούς συμβολισμούς της 
άρχαίας Έλληνικης παράδοσης, τών όποίων ηταν μοναδικός έρμη
νευτής, αν κάποτε γνωσθη όλόκληρο καί κατανοηθη, εΤναι Ικανό 
νά μεταμορφώση τήν όνθρωπότητα καί νά τήν όδηγήση άπό τά 
δεινά τού σκότους, πρός τό φώς τού πνευματικού 'Ολύμπου. 

Τό μεγαλύτερο μέρος τού έργου του ηταν καί εΤναι γνωστό σέ 
πολύ λίγους, ο\ όποίοι μέ σεβασμό καί μεγάλη προσοχή άναφέ
ρονται σ' αύτό, δσοι είχαν τή δύναμη νά παρακολουθήσουν καί 
κατανοήσουν ·τίς ύψηλές πνευματικές πτήσεις της μεγάλης ψυχης 
του. 

Σά σκοπό της ζωης του, εΤχε θέσει τή βοήθεια καί τό διαφωτι
σμό για μεταμόρφωση κάθε όνθρώπινης ψυχης. Τό σύνθημά του 
ηταν συμβολικό, θεοδίδακτο, γεμάτο άγάπη γιά τόν όνθρωπο, τόν 
όποίο παρακολουθούσε όπό τό κοσμογονικό χάος, τά όχραντα μέ
σα γιά τήν όναγέννησή του στό φώς καf τή μεταμόρφωσή του στή 
θεία πνευματική κατάστασn. 

'Εργάσθηκε γιά τήν άφύπνιση κάθε όνθρώπινης ψυχης καί τή 
διαφώτιση τού όνθρώπου, τόν όποίο κατατυρανούν ή όμάθεια καί 
ο\ προλήψεις, γεγονότα τά όποία τόν έμποδίζουν νά όντιληφθη 
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τήν «έν τη φύσει 'Αλήθεια», μέ τήν όποία θά βοηθηθη νά έπιτελέ
ση τόν άνθρώπινο προορισμό του. ΕΤχε μεγαλόπρεπη εύγένεια, 
λεπτότητα άνώτερης πνευματικής ϋπαρξης καi προσπαθούσε νά 
μή φαίνεται άνώτερος, δταν lβλεπε τά σφάλματα τών συνανθρώ
πων του, τά διόρθωνε μέ προσοχή γιά νά μήν αlσθάνονται αfσθη
μα κατωτερότητας άπέναντί του καf τούς κατεβάσει άπό τή βαθμί
δα της άδελφικης-Ισοτιμίας, δπως lλεγε. 

Ούδείς ούδέποτε Θεόν έν τη δράσει Αύτού όψεται, lλεγε, έάν 
μή ό βίος αύτού εΤναι πλήρης έπιγνώσεως καi ταυτισμένος μέ δ,τι 
τά Μυστήρια διδάσκουν καί ol Νόμοϊ της Θείας Φύσεως έπιτά
σουν. Εlς τόν μιαρόν τό Φώς δέν δύναται νά φέγγη. 

ΕΤναι άλλο τό νά διδάσκεταί τις περί τού σκοπού του καl άλλο 
τό 'vά νοrϊ ό ϊδιος τό σκοπό του. Ό διδασκόμενος μεταρσιούται 
στά ϋψη τών γνώσεων καί συλλαμβάνει τήν Ιδέα τού μεγαλοπρε
πούς καί άγαθού. Ό νοών δμως άφομοιούται πρός τό μεγαλείον 
καί αίσθάνεται τήν ψυχή του νά εlσέρχεται στό φώς. 

Ό κόσμος lχει πάθη καί τά πάθη lλκουν τούς άνθρώπους. 
Τέρπεται αύτός δταν άπολαμβάνη τιμών άπό τούς όμοfους του καi 
κολακεύεται δταν άλλοι κάμνουν μνείαν περί αύτών τών τιμών. 
'Όλα δμως αύτά παρέρχονται ώς σκιές καf όχι μόνον δεν άφήνουν 
καμμιά εύτυχία είς τό πνεύμα του, άλλά άντίθετα, αύτό εlσέρχεται 
σέ πλήρη σκότους δοκιμασία. 

Ζητήσατε τήν πραγματική εύτυχία, τήν όποία άπολαμβάνουν ol 
μύσται, ol κόπους καί έργασία καταβάλλοντες, δπως πραγματωθη 
τό καλό καί άγαθό. ΟΙ οϋτως έργαζόμενοι έφελκύουν τήν προσο
χή τών Θεών καί Αύτοί δωρούν πρός αύτούς τήν εύτυχία. 

Ή άπό τούς Θεούς δωρουμένη εύτυχία πρός τούς μυημένους 
έχει πηγή τίς θείες λειτουργίες τού 'Ηλίου καi τού πνευματικού 
κόσμου τού κυρίου τού 'Ηλίου. Όρώμε τού θείου 'Ηλίου τό φώς, 
αύτό δμως δέν σημαίνει δτι κατανοούμε καi τόν ένδότεpο ΛΟΓΟ, 
διότι δέν άντιλαμβανόμεθα τήν lνταση (συχνότητα) τού έσωτερι
κού του φωτός, αύτού πού σώζει τό πνεύμα καi τού προσδίδει τήν 
άναλλοίωτη τιμή, ή οποία τό στέφει καί τού προσδίδει διάδημα. 

ΟΙ πρός τίς λειτουργίες της φύσεως προσεγγiζουσες ψυχές 
έρχονται είς έπαφήν μετά τών Θεών, όπότε αύτοί τούς δωρούν 
τήν πραγματική εύτυχία. 'Όταν ή άνθρωπίνη ψυχή προσεγγίση τή 
φύση, τότε άρχεται νά κατανοη τούς Θεούς. τών δυνάμεών της. 

ΟΙ συνθέται της άρχαίας Έλληνικης Θρησκείας έκφράζουν τό 
άποκορύφωμα της άνθρωπίνης διανοήσεως καi έκτιμώνται διά τό 
μεγαλούργημά των τούτο καί ύπό τών Θεών. Διότι μέσα εlς τάς 
άλληγορικάς των εlκόνας εύρίσκουν ol σοφοί άνθρωποι όλόκλη-
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ρον τήν Ιστορίαν των κόσμων καί όλόκληρον τήν σειράν των Ιστο
ρικών γεγονότων της όνθρωπίνης ψυχης, όπό της έμφανίσεώς της 
έν τιϊ φύσει, ώς διακεκριμμένης συνειδητής ότομικότητος. 

Ό Σ. Νόγος έκφραζόταν διό των συμβολισμών της όρχαίας 
έ:λληνικης παράδοσης, διότι πίστευε δτι ή διάσωση καί ή κατανόη
ση αύτιϊς. θό όποτελέση γιό τίς νεώτερες όνθρώπινες γενιές, τό 
βόθρο έπί τοϋ όrιοίου, θό στηριχθη τό όνθρώπινο γένος, γιό νό 
βαδίση τό δρόμο της όνέλιξής του. "Ελεγε όκόμη: Ούδείς εΤναι 
προνομιούχος έπί γνώσει έν τω Σύμπαντι, διότι ο.τι όντιλαμβόνε
ται ό Α. ανθρωπος σι1μερον, τοϋτο θέλει όντιληφθεi ό 6. όνθρω
πος αϋριο. λόγω θείου Νόμου της φύσεως. 

ΟΙ αμεσοι μαθηταί τοϋ Ιδιαιτέρου κύκλου του, πορευόμενοι 
σύμφωνα με τίς διδασκαλίες του, ούδέποτε έθεσαν τόν έ:αυτό 
τους σέ όνώτερο έπίπεδο όπό τούς όλλους όδελφούς τους, όλλό 
ταπεινόφρονες καί συνετοί, βοήθησαν αύτούς, ώς <ψεταφορείς 
των Ιδεών τοϋ Διδασκάλου» καί έφόρμοσαν έμπρακτα τούς νό
μους της 'Αγάπης καί της 'Αλληλεγγύης, χωρίς διάκριση, γιό κάθε 
ένδιαφερόμενη καλόπιστη ψυχική ότομικότητα. 

Ό έχων έν τη ψuχ� του όγόπην, έλεγε, φωτίζεται καί καθί
σταται πνευματικός 'Ήλιος. 'Όπου ύπόρχει Άγόπη όπό έκεi έκπο
ρεύεται καί τό φως. 'Όπου διαφημίζεται ώς ύπόρχον φως καί δέν 
έξωτερικεύεται όπό έκεi 'Αγάπη πρός τήν όνθρωπότητα, προς τήν 
πρόοδο αύτης, έκεί δέν ύπόρχει πράγματι φως, όλλ' έστία παρα
πλανοϋ σα τόν όνθρώπινον νοϋν. 

Ή μελέτη δσων έκ των έργων του λάβαμε γνώση μός έχει πεί
σει δτι ό όείμνηστος Διδάσκαλος σόν Ήλιογέννητη ψυχή, μυημένη 
στήν Άλι1θεια της μuσταγωγικης Γνώσης, γνώριζε καί χειριζόταν 
«τός Ένδόξους καί Κραταιός» δυνάμεις της φύσεως καί τοϋ πνεύ
ματος αύτιϊς, γιό τή μύηση κάθε ώριμης ψυχης στό Θεία Μuστή
ριό της. 
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Στή σημερινή έποχή, πού τά έργα της τέχνης γνωρίζουνε Ιδιαί
τερη ποσοτική αϋξηση, δηλαδή έμφανίζονται σέ �ναν μεγάλο 
άριθμό, όφείλουμε νά όναζητήσουμε ποιά μορφή τέχνης εΤναι αύ
τή πού θά μποροϋσε νά χαρακτηριστεί σάν όνώτερη, σάν σπου
δαία καί πραγματική. 

Κατ' άρχήν, θά μπορούσαμε νά όρίσουμε ώς τέχνη τήν Ικανό
τητα δημιουργίας έργων μοναδικών καί όνεπανάληπτων, μέσα 
στόν χώρο καί στόν χρόνο, πού προκαλοϋν, όπό τή μιά, τήν αl
σθητική άπόλαυση, ένώ έκφράζουν ταυτόχρονα καί έρμηνεύουν 

τό ώραίο. 
'Όμως, ή τέχνη δέν πρέπει νά μένει προσκολημένη στήν έκ

φραση τοϋ ώραίου - δηλαδή δέν πρέπει νά εΤναι ή τέχνη γιά τήν 
τέχνη, άλλά γιά τόν όνθρωπο. Πρέπει νά στοχεύει στό νά τόν 
βοηθό στόν δύσκολο δρόμο του, γιά τriv καλλιτέρευση, γιά τήν 
προσέγγιση της άλήθειας, γιά τήν πραγματική ένανθρώπισή του. 

Ή τέχνη λοιπόν, πρέπει νά ειναι έλεύθερη όπό τά συμφέροντα, 
οiκονομικά ιϊ όλλα κίνητρα, καί δέν πρέπει νά έξαρτδται όπό όλλες 
δυνάμεις, παρά άπό τή συνείδηση τοϋ δημιουργοϋ. 

'Ένα όλλο στοιχείο, πού τό έντεχνο όφείλει νά περιέχει, εΤναι ή 
τόλμη μέ τήν όποία θά σατιρίσει καί θά καυτηριάσει, ιϊ όντίθετα 
θά έπικροτήσει καί θά προβάλλει, Ιδέες, Ιδεολογίες καί όράματα. 
Δέν πρέπει νά ξεχνάμε, πώς δλα τά γεγονότα, ο1 καταστάσεις, τά 
χρονικά μορφώματα καί τά πρόσωπα, πού βιώνουν καί βιώνονται 
σέ μιά όρισμένη έποχri τοϋ παρόντος ιϊ τοϋ παρελθόντος, πρέπει 
νά άναλύονται καί νά έμβαθύνονται όπό τήν τέχνη, καί νά μήν 
προσπερνώνται όπλά μόνον καί περιγραφικά. 

'Επίσης, τό δποιο δημιούργημα της τέχνης, πού θέλει νά ύπηρε
τήσει πραγματικά τήν άποστολή του, δέν πρέπει νά εΤναι παθητικό, 
όλλά νά έχει άγωνιστικό χαρακτήρα, νά έχει τήν όγωνιστικότητα 
ένός ζωντανοϋ άνθρώπου. Δηλαδή, ή τόλμη, πού δπως όναφέρα
με πρωτύτερα έμπεριέχετuι σ' tva τέτοιο έργο, πρέπει νά μετου
σιώνεται σέ διαρκή άγώνα καί νά άφήνει στόν όνθρωπο πού τό 
μελετά τήν διάθεση νά συνεχίσει δ,τι ό δημιουργός όρχισε. 
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Παράλληλα. μιά c,κόμα σπουδαία ύποχρέωση τής τέχνης εΤναι ή 
προσπάθειά της γιά άντιμετώπιση τών άνθρώπινων προβλημάτων, 
εrτε δίνοντας άπαντήσεις, ναί μέν θεωρητικές. πού δμως μπορούν 
νά γίνουν πράξη. εϊτε δείχνοντας κατευθύνσεις γιά τό μέλλον, rϊ 
άκόμα προσπαθώντας νά πετύχει μιά, έξίσου. συναισθηματική καί 
έγκεφαλική, εύαισθητοποίηση, πάνω σέ παγκόσμια συλλογικά 
προβλήματα, τέτοια πού έμφανίζονται καθημερινά ατή ζωή μας, δ
πως ή οίκολογική καταστροφή, τό ένδεχόμενο ένός πυρηνικού πο
λέμου, καί γενικά ό πόλεμος, ή πείνα, τό άγχος, ή άποξένωση, ol 
κοινωνικές διακρίσεις, ή βία, ή μηχανοποίηση. 

'Όμως, δχι μόνο τό περιεχόμενο, άλλά καί ή τεχνική πλευρά τής 
τέχνης πρέπει νά είναι Ισχυρή, έχοντας μεγαλείο, δύναμη καί πά
θος. Ή δύναμη συνεπαίρνει τό συναίσθημα καί τή λογική ένώ τό 
μεγαλείο καί τό πάθος όδηγεί στήν συναισθηματική, ήθική καί 
Ιδεολογική κάθαρση, δημιουργώντας στήν ψυχή τοϋ άνθρώπου 
ύψηλά αίσθήματα. 

Δέν πρέπει έπίσης νά παραλείψουμε νά ποϋμε πώς τό μέγεθος 
τής τέχνης καθορίζεται κυριότερα άπό τά νοήματα πού ύπηρετεί. 
Ή τέχνη λοιπόν, πού θά όνομάσουμε μεγάλη καί σωστή, πρέπει 
νά διαπραγματεύεται Ιδέες άφθαρτες καί αlώνιες, γιά τίς όποίες 
δυό, τρείς καί πάνω χιλιάδες χρόνια, νά μήν σημαίνουν άπολύτως 
τίποτα, δπως άλλωστε συμβαίνει καί μέ τά έργα τής κλασικής άρ
χαιότητας. ΟΙ άμετάβλητες αύτές Ιδέες ταυτίζονται, δσο ύπάρχουν 
άνθρωποι, μέ τά Ιδανικά καί τά όράματα τής άνθρώπινης ψυχής. 
'Ιδέες λοιπόν διαχρονικές, πανανθρώπινες, παγκόσμιες, άκόμα 
ύπεργήινες καί συμπαντικές, δπως εΤναι ή άγάπη, ή εlρήνη, ή δι
καιοσύνη, ή έλευθερία, ή Ισότητα, ή άδελφοσύνη ... 

"Ας κατανοηθεί τελικά, πώς άν ενα έργο τέχνης θέλουμε νά 
άνήκει στήν πραγματική καί σωστή τέχνη, πρέπει νά μπορεί νά έρ
θει σ· έπικοινωνία μέ τήν άρμονία καί τό εΤναι τοϋ σύμπαντος, μέ 
τό είναι τής άνθρώπινης ψυχής. 'Ακολουθώντας ό άνθρωπος τό 
δρόμο πού άνοίγει μέσα ατό άγνωστο αύτή ή τέχνη, θά κατορθώ
σει νά ξεπεράσει τόν έαυτό του, νά άποκαλύψει τίς δυνάμεις καί 
τόν πραγματικό προορισμό του, προωθούμενος έτσι σέ άνώτερα 
στρώματα ϋπαρξης. 
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Dennis Balson 

·Ή πνευματιι<ή Διάστασις

Δέν ειναι άπόλυτον δτι ύπάρχει όληθινά πνευματικός νοϋς, καθ' 
δσον έπηρεάζεται άπό τόν ύλιστικό νοϋ καί τό γύρω περιβάλλον. 

Κατ' άρχήν δλοι μας γεννώμεθα πνευματικοί καί όργότερα διερ
χόμενοι άπό τήν κατάστασιν της έξαρτήσεως, έπιστρέφομεν πάλιν 
εlς τήν φάσιν τήν πνευματικήν. Εlς τήν πραγματικότητα δέν εΤvαι 
μία φάσις η κατάστασις καθόλου, διότι εΤναι δυνατόν νά εΤvαι μό
νον μία στιγμιαία φώτισις. Μερικά άτομα άναγνωρίζουν αύτήν τήν 
κατάστασιν δταν παραδεχθούν τόν θάνατον ή όλίγον πρίν όπό τόν 
κλινικόν θάνατον. 'Όταν ή έκτίμησις (al όξίαι) τών ύλιστικών όντι
κειμένων καί άποκτημάτων όλλάξει, τότε καί ή ζωή καθεαυτή έχει 
δλως διαφορετική σημασία. 

'Όταν ό θάνατος ειναι κατανοητός καί al όξίαι της ζωης έχουν 
όλλάξει, τότε δέν ύπάρχει ό φόβος τοϋ θανάτου. Εύρίσκομεν τάς 
Ιδιότητας αύτάς όκόμη εlς τήν παιδικήν ήλικίαν, όλλά γρήγορα μα
θαίνομε τί ειναι κεκτημένος φόβος, καί φυσικά γρήγορα μαθαίνο
με νά προσκολώμεθα είς τόν ύλισμόν. 

"Αν καί τό στάδιον της έξαρτήσεως καί τό της μαθήσεως 
προϋπάρχουν καί πρίν της γεννήσεως, ή μέθοδος δέν έχει τέλος. 

Συνήθως ό όνθρωπος ποτέ δέν παύει νά μαθαίνη, άλλά δμως 
πάντοτε θά έξαρτάται άπό κάτι. Ό διανοητικός όνθρωποςγνωρίζει 
τήν πραγματικήν διαφοράν μεταξύ της όνάγκης καί της άπληστίας, 
καί δτιδήποτε κανείς γνωρίζει η πρόκειται νά γνωρίση εΤvαι άσή
μαντον δσον άφορά τ11v άλήθειαν καί τήν πραγματικότητα. 

Τό μαθαίνειν ειναι διαφορετική διανοητrκή λεrτουργία όπό τήν 
τοϋ γνωρίζειν. Ή μάθησις ειναι μία μέθοδος, ή όποία εTvar πάντα 
καινούργια καί φρέσκη άπό τήν μία στιγμήν εlς τήν αλλην. "Αλλως, 
ή μάθησις έχει σχέσιν μέ τό παρόν καί τό τώρα. 

Τουναντίον, γνώσις έννοεί γνωρίζω, καί δ,τι κανείς γνωρίζεr εΤ
ναι αύτό τό όποίον έχει μάθει δευτερόλεπτα ή καί χρόνια πρίν, καί 
είναι πάντοτε σχετικόν μέ τόν νοϋ καί τό περιβάλλον. 

Πώς ειvαr δυνατόν ό νοϋς νά καταλήγη εlς τά σωστά συμπερά
σματα διά νά λύση ΙΞνα παρόν πρόβλημα έπrκαλούμενος γνώσιν 
άπό τό παρελθόν; Ή άπάντησις εlς τό άνωτέρω έρώτημα εTvar: 
'Αδύνατον ό νοϋς νά δώση τό σωστό τέλος, διότι δλα τά γεγονότα 
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ή καί όλόκληρος ή άλήθεια είναι άδύνατον νά γνωσθη, καί διότι 
ύπάρχει πάντοτε μία ύποθετική άπάvτησις εlς κάθε έρώτησιν, ή 
όποία φυσικά δίδεται καί έξαρτάται άπό κάθε εναν χωριστό καί 
διαφορετικου έπιπέδου νου καί εvεκα ποίων γεγονότων έχουν 
γνωσθη. 

Βεβαίως κανείς πρέπει νά Ιδη τά γνωστά γεγονότα καί νά φθά
ση είς ενα φαινομενικά λογικόν άποτέλεσμα, άλλά εlς τήν πραγμα
τικότητα ό άνθρώπινος νους έχει διαστρεβλομένην τήν Ιδέαν περί 
γνώσεως, του σύμπαντος καί του έαυτου του. 

'Επί του παρόντος ό άνθρώπινος νους γενικώς λειτουργεί άπό 
τήν παρελθουσαν διάστασιν καί εΤναι δμοιος μέ μίαν ύπολογιστι
κήν μηχανήν, καί δίδει πληροφορίας σχετικός μέ τόν προγραμματι
σμόν ή τόν έφοδιασμόν τόν όποίον του έχουν δώσει. 

Έν τούτοις, ό νους (του άνθρώπου) πάντοτε λαμβάνει καί άπο
θηκεύει πληροφορίας, δσον άφορά τήν θρησκείαν καί τάς πολιτι
κός Ιδεολογίας, καί έάν τό πρόγραμμα εΤναι σφοδρόν καί έντονον, 
τότε είς όποιοδήποτε συμπέρασμα καί αν καταλήξη, βασιζόμενον 
εlς δοξασίας, δέν ήμπορεί νά εχη καμμίαν σχέσιν μέ τήν άλήθειαν. 

'Ένα αλλο έπίσης σπουδαίον πρόβλημα εΤναι δτι ό νους, βλέ
ποντας τό γύρω περιβάλλον του ή τό σύμπαν καί έξ αlτίας καί άλ
λων διαφόρων παραγόντων, δέν συσχετίζει τόν έαυτόν του άπ' 
εύθείας μέ τήν παρουσα πραγματικότητα. "Αλλως, ό νους γίνεται 
ενας μηχανικός ύπολογιστής, ό όποίος βασίζεται καθαρά είς τάς 
πληροφορίας τάς σχετικός μέ τάς δοξασίας, ίδεολογίας καί τήν 
γνώσιν άπό τό παρελθόν. Έν τούτοις τό ατομον είναι μέρος του 
φυσικου κόσμου (σύμπαντος), καί όχι κάτι τό ξεχωριστόν άπό αύ
τό (σύμπαν). Έάν μία πνευματική όντότης ύπάρχει, τότε καί τό 6-
τομον άποτελεί μέρος της όντότητος αύτης. Τό νά είμεθα ενα μέ
ρος άπό τήν ύλιστικήν ή τήν πνευματικήν διάστασιν, δέν σημαίνει 
δτι άπευθύνομε καί τάς συνειδητός σκέψεις μας πρός τά έκεί. 

Ό Κρισναμούρτι συχνά άναφέρει δτι κανείς πρέπει νά είναι 
«άκουσίως ένήμερος». 'Όταν κάποιος βλέπει εvα δένδρον, καί ό 
νους άναγνωρίζει δτι αύτό εΤvαι δένδρον, άλλά ή γνώσις άπό τό 
παρελθόν πού έχομεν περί του «δένδρου» μάς έμποδίζει νά έχω
με μίαν καινούργιαν τωρινή έμπειρία καί του δένδρου καί του πε
ριβάλλοντος. 

'Άν δέν ήμπορέσομεν νά δράξωμεν τήν σπουδαιότητα της άνω
τέρω έννοίας, τότε χάναμε τήν εύκαιρίαν νά έξελιχθώμεν καί νά 
βαδίσωμε πρός τήν πνευματικήν διάστασιν. 

Δέν ύπάρχει άκουσία έπίγνωσις του Θεου ώς Πνεύματος διά 
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μέσου τού συνειδητού νού της γνώσεως, διότι τότε έπανερχόμε
θα είς συμπεράσματα τά 6ποία άναφέρονται εlς τό 'Άγνωστον. 

Ή πνευματικr1 όντότης είναι μία χωριστή άrrό τήν ϋλην όντότης, 
άλλό οπως καί r) ύπάρχουσα ένέργεια, είναι αlώνιος καί συσχετίζε
ται μέ τήν διαρκώς έναλλασομένην ϋλην. 

Γυρίζαμε τόν ήλεκτρικόν διακόπτην καί έχομεν φώς. Δέν κατα
λαβαίνομεν οϋτε ήμπορούμε νά ϊδωμεν τήν ένέργειαν, ήμπορού
μεν δμως νά βλέπωμε τό άποτέλεσμό της. 'Ομοίως δέν ήμπορού
με νό καταλάβωμε τήν πνευματικήν διάστασιν, όλλό δυνάμεθα νά 
άναγνωρίζωμε τό άποτελέσματά της καί νά διαισθανώμεθα δτι 
ύπάρχει τι πέραν τού φυσικού σύμπαντος καί τού ύλιστικού έαυ
τού. 

Άπό τήν έποχήν κατά τήν όποίαν 6 6νθρωπος 6ρχισε νά σκέ
πτεται καί προβληματίζεται έχουν τεθη πολλές κοί διάφορες έρω
τr1σεις, φιλοσοφικές η 6λλες, άλλά τά όποτελέσματα καί al όπαν
τr1σεις συνήθως βασίζονται εlς έπιθυμιτές σκέψεις r'\ ύποθετικά 
άποφθέγματu. 

Ή ύψηλά Ισταμένη συνείδησις δέν ένδιαφέρεται διά έρωτήσεις 
καί άπαντήσεις. Φιλοσοφία δέν σημαίνει παραδοχr1 μιας Ιδέας, διό
τι τότε κανείς διανοητικώς παγιδεύεται μέ τό νά παραδέχεται ένα 
συμπέρασμα, τό όποίον δέν είναι δυνατόν νά είναι αlωνίως όληθι
νόν. 'Επίσης οϋτε είναι r) φιλοσοφία τρόπος όναζητr1σεως της όλη
θείας, διότι τότε κανείς χάνεται είς τόν λαβύρινθον της έρεύνης 
διά κάτι τό όποίον δέν είναι στατικόν καί σταθερον. Ή μόνη όλη
θινή έμπειρία είναι νά είναι κανείς ένήμεpος της παρούσης πραγ
ματικότητος. Αύτή ή άκουσία έπίγνωσις της παρούσης στιγμής εί
ναι αύτή αϋτη ή στιγμή κατά τήν όποίαν 6 νούς δραπετεύει όπό 
τήν ίδίαν αύτού φυλακήν τού έγώ καί της όποκτηθείσης όπό τό 
παρελθόν γνώσεως καί τών δοξασιών, καί βαδίζει πρός τήν διά
στασιν τού παρόντος, r) 6rroίa διάστασις εΤναι πνευματική καί ό
χρονος. 

Κοί πάλιν άναφερόμεθα εlς τόν Κρισναμοϋρτι ό όποiος είπε: 
«Είναι ol θόρυβοι τού νού έκείνοι ol όποίοι μας έμποδίζουν νά ί
δωμεν τr1ν πραγματικότητα». 

Άκόμη καί αύτά καθεαυτά, 6 διαλογισμός, al προσευχαί, al 
σκέψεις περί τού Θεού η Πνεύματος, δλα προκαλούν τούς θορύ
βους τού νού. 

Ή 6χρονος στιγμή είναι κενή άπό τούς θορύβους τού νού. Ό 
νούς είναι σχεδόν ενα καί τό αύτό μέ τό περιβάλλον καί τήν φυσι
κήν δrάστασιν καί ενα μέ τήν πνευματικήν διάστασιν. 
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Μός είναι δμως άδύνατον νά έξηγήσωμε καί περιγράψωμε τήν 
άνωτέρω έμπειρίαν, διότι διά νά γίνη αύτό θά πρέπει νά χρησιμο
ποιήσωμε μίαν έπινοουμένην μορφήν έπικοινωνίας κατά τήν 
6ποίαν συνεπάγεται δτι 6 νοϋς 6 ίδιος έκλέγει τάς λέξεις, al 6ποίαι 
είναι βέβαια όνευ Ιδιαιτέρας σημασίας, άφ' δτου άνήκουν εlς μίαν 
προηγουμένην διάστασιν. 

Ή αίωνία διάστασις τοϋ παρόντος είναι μία πείρα άπερίγραπτος 
μέ λέξεις καί σκέψεις. 

Μερικοί πιστεύουν δτι μετενσάρκωσις σημαίνει αlωνία ζωή, δ
μως ή πνευματική διάστασις τοϋ παρόντος είναι μία έφικτή πείρα 
είς κάθε έπίγεια ζωή, δέν είναι lva άπόφθεγμα η μία έπιθυμιτή 
σκέψις περί της ύπάρξεως ζωης μετά τόν φυσικόν θάνατον, άλλά 
μία πραγματική πείρα της παρούσης στιγμής, καί δέν έχει σημασία 
τί συνέβη είς τό σώμα καί τόν νοϋ κατόπιν της πείρας αύτης, διότι 
είναι αύτή ή ίδία ή στιγμή ή 6ποία είναι αlωνία. 

ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

ΧΙΡΟΣΙΜΑ 

Στο Άουσβιτς φριχτά ξεριζωμένη 
απ· της καρδιάς το έλεος η χάρη. 
Σβηστό της ευδοκίας το φεγγάρι. 
Η σκέψη εκδικήτρα πλανεμένη. 

Οργή το εργαστήρι ανασταίνει 
γιγάντιο πυρφόρο μανητάρι. 
Το χάρο σεργιανάει καβαλλάρη 
επάνω από γη θειαφονιαμμένη. 

Ο θάνατος νικά στη Χιροσίμα, 
με τρόμο και ντροπή την ιστορία. 
Ο άνθρωπος της επιστήμης θύμα. 

Σημαδεμένη ξεκινά πορεία: 
Ειρήνη στη φοβία στηριγμένη 
το όνειρο και τη ζωή μικραίνει ... 
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Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως 

1

ΊΛΙΣΟΣ" 

Χαρ. Τρικούπη 26. ο· όροφος, Κωδ. 106 79 Τηλ. 362.0702 
Ώραι 9,30-12,30 πλι1ν Σαββάτου 

'Εκδίδεται άπό τό !:τος 1956 

Διευθυντης Κωστής Μελισσαρόπουλος 

ΟΙ τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθεί. 

'Έχουν ομως έκδοθη έπιλογαί Περιεχ. τόμων, ώς έξης: 
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Α' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958 

Β' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961 

Γ' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τετραετίας 1962 - 1965 

'Έκαστος τόμος έπιλογης, δεμένος δρχ, 400 

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

» » » » >> χαρτόδετος δρχ, 400

Συνιστωμεν εις οσους αγαπούν τό [ργον τού ΙΛΙΣΟΥ νά άγορά

σουν τούς τόμους των Επιλογων, εϊτε [χουν εϊτε δέν [χουν τούς 

τόμους τού ΙΛΙΣΟ Υ, διότι μέ τίς επιλογές θά [χουν εϋχρηστη καί 

συγκεντρωμένη πολύτιμη πvευματικι} τροφή, 

ΟΙ χαρτόδετοι τόμοι 1965, 1971, 1973, 1974, 1976, 1981, 

1982 �καστος δρχ. 200, σχεδόν δσον τιμά-

ται ή χαρτοδέτησίς των. 

οι χαρτόδετοι τόμοι 1972, 1975, 1977, 

1978, 1979 �καστος δρχ. 300 

οι χαρτόδετοι τόμοι 1980, 1983 �καστος δρχ. 400 

οι χαρτόδετοι τόμοι 1984 �καστος δρχ. 500 

ΟΙ διαφορές τιμών τόμων δεν όφείλονται στήν ποιότητα τού 

περιεχομένου ii στό πολυσέλιδον, όλλά στήν έπάρκεια � μή τών 

ύπαρχόντων τόμων. 

Τόμος ετους 1981 σελίδες 336 

» » 1982 » 400

)) 

)) 

)) 

)) 

1983 

1984 

)) 

)) 

456

434
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Krishnarr.urti 

Στά πόδια τού Διδασκόλου 
Δρχ. 100 

Βενετού - Ίλαρiωνος 

Φώς στήν :Ατραπό 
Δρχ. 100 

Κωστή Μελισσαροπούλου 

Ό Κρισναμούρτι γιά τόν Διαλογισμό 

Δρχ. 100 

Κωστi\ Μελισσαροπούλου 

Ό Κομήτης (θέατρον Ιδεών) 

Δρχ. 100 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο ΙΗΣΟΥΣ 

1985 

Ποίος ύπηρξεν ό 'Ιησούς; 8 ΑΙ διάφοροι περί αύτού 

όπόψεις έκτιθέμεναι όμερολήmως. 8 Ό 'Ιησούς κατά τόν 

Ρενάν. 8 Ό 'Ιησούς κατά τόν Συρέ. 8 Ή διδασκαλία τού 

'Ιησού· όπό τήν Καινή Διαθήκη. 

ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 150 
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ΘΩΜΑΣ ΚΙΟΥΣΤΕΛΙΔΗΣ 

/(άθαρση - Άρετή - ,Ηθική

Κάθαρση ειναι νά όποβάλη ό όνθρωπος τίς κακίες πού έχει 
όπό τήν ψυχική ότέλειά του καf όπό κείνες πού έχει όποκτήσει 
όπό τήν συναναστροφή του στήν κοινωνία. Νά όγαπήση τόν 
συνάνθρωπό του, πού ειναι μία όξία μέσα στή φύση. Νό κατανική
ση τά πάθη της άτέλειας της φύσεώς του. Νά κατανικήση τόν 
ι':γwισμό πού είναι �να πολύμορφο τέρας. Νό διαπεράση αύτό τό 
φοβερό φράγμα τών προλήψεων, τών φιλοσοφικών, τών δογματι
κών, τών ι':πιστημονικών, πού δεσμεύουνε τό νοίι του, τή σκέψη 
του. Νά νικήση τούς φόβους της δεισιδαιμονίας, πού σφίγγουν τήν 
ψυχή του. 'Έτσι αύτός πού έχει καθαρθεί γίνεται όγνός, καθαρός 
άπό κάθε κακία της ψυχής καί τοϋ νοϋ του. Δείχνει τό συναίσθημα 
της όγάπης πρός ολους τούς όνθρώπους, πρός τό ΠΑΝ. 'Έτσι ό 
όγνός όνθρωπος μπορεί νά διακρίνη μέ ι':λπίδα πιά τήν ψυχική του 
πρόοδο, καί τήν πρόοδο τοϋ πνεύματός του, στίς όποίες προόδους 
δέν ύπάρχουν δρια. Ό καθαρισμός, ό ι':ξαγνισμός της ψυχής όπο
τελοϋν τήν βασική όρχή καί τήν πιό όπαραίτητη βάση κάθε δυνα
τής προσπάθειας, γιά νά βελτιωθη ή ψυχή τοϋ όνθρώπου. Ξέρου
με όπό παλιά, δπως μας τό διδάσκει ή παράδοση, δτι ό ι':ξαγνι
σμός, ή κάθαρση, όποτελεί τήν πιό όναγκαία καf άπαραίτητη 
προϋπόθεση γιά νά άπελευθερωθη τό πνεϋμα τοϋ όνθρώπου άπό 
τήν ϋλη. Γιατί ή ψυχή καί τό πνεϋμα τοϋ άνθρώπου ειναι ένα 
κρυμμένο φώς. 'Όταν τό παραμελοϋμε, χαμηλώνει καί σβήνει. 'Ό
ταν δμως χύνουμε τό «ογιο λάδι της όγάπης», άνάβει σάν μιά λαμ
πάδα πού δέν σβήνει ποτέ. Πρώτα γεννιέται ή όγνότητα στήν ψυ
χή καί μετά ri ψυχή φωτίζεται. Ή όγνότητα ειναι αύτή πού ι':κπέμ
πει τό ΦΩΣ. Αύτή τή μεγάλη όλήθεια βλέπουμε νά τονίζεται στίς 
παραδόσεις όπό τά όρχαία χρόνια. 'Όλα τά 'Αρχαία Μυστήρια 
σάν πρώτη βάση τους είχανε τήν κάθαρση», πού συνοψίζεται μ· 
α�τά τά δύο λόγια «Κόθαρση-Άποθέωση». Τό πνεϋμα τοϋ άν
θρώπου μέ τήν κάθαρση ξαναγεννιέται καf άποθεώνεται. 

'Αρετή ειvαι ή δύναμη νά κάνη ό όνθρωπος όπαραίτητα τό κα
λό. Είναι ή ι':κπλήρωση τών καθηκόντων του άπέναντι στήν κοινω
νία, όπέναντι στόν συνάνθρωπό του καf στήν οlκογένειά του, χω
ρίς καμμιά ι':πίδειξη καί καμμιά ματαιοδοξία. Ή άρετή δέν κάνει πί
σω στίς θυσίες, δταν πρόκειται νά ι':κπληρώση τό καθήκον της σ· 
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όλόκληρη τήν άνθρωπότητα. 'Όπως γράφει ό Πλάτων,ιΊ άρετή δέν 
διδάσκεται «Ού διδακτόν (ιΊ άρετή), άλλά θείς_� τινί μοίρα παραγf
γνεται τοίς άνθρώποις». 

Γιά νά έκδηλωθη ή άρετή, χρειάζεται μιά ώριμότητα έσωτερι
κή, μιά ώριμότητα της ψυχής. 

Ό έξαγνισμός, ή κάθαρση, ιΊ ένάρετη καf ήθική ζωή, εΤναι πο
λύ δύσκολη, όχι δμως άκατόρθωτη. Ή άλήθεια δέν δίνεται. WH τή 
βρίσκεις μέσα σου ή δέν τή βρίσκεις. 'Αρκεί δλη αύτή ή προσπά
θεια νά γίνη μέ μεγάλο πόθο, χωρίς ύπολογισμό καf ύστεροβοu
λία. Χρειάζεται ώριμη ψυχή καί δυνατός νούς. 

«'Αρετή» καί «ήθική» εΤναι δύο έντελώς διαφορετικές έννοιες, 
πού δμως άλληλοσυνεπάγονται. Ή άρετή άφορά τόν προσωπικό 
τρόπο ζωης τού άνθρώπου, ένώ ή ήθική άφορά τfς έκδηλώσεις 
του πρός τούς άλλους άνθρώπους. Ή άρετή δέν μαθαίνεται μέ λό
για, μόνο μέ τό καλό παράδειγμα καf ο1 προσπάθειες τού διδασκά
λου μπορεί νά φέρουν καλά άποτελέσματα. 

Άλλά δμως ποιός αlσθάνεται δτι εΤναι Ικανός νά κάνη αύτή 
τήν πράξη; Αύτοί πού άκούνε δλα αύτά, έάν εΤναι ώριμοι στήν ψυ
χή, μπορούν νά τά δεχτούν δηλαδή νά δεχτούν τούς νόμους της 
άρετης καί της ήθικης, γιατί ή ψυχική ώριμότητα γεννάει τόν πόθο, 
έτσι ώστε νά αύτοβελτιώνεται. Γι' αύτό τό λόγο έχει μεγάλη άξfα 
ή προσωπική προσπάθεια κάθε άνθρώπου, μέ ύπομονή, έπιμονή, 
μέ ένθοuσιασμό, μέ πάρα πολύ ζωηρή έπιθυμία γιά μιά καλύτερη 
πνευματική πρόοδο. 

Ό 'Ιωάννης (Γ' 3) γράφει: Ό 'Ιησούς λέγει στό Νικόδημο, 
«άμήν, άμήν, λέγω σοι, έάν μή τις γεννηθη άνωθεν, ού δύναται 
Ιδείν τήν βασιλεία τού θεού» έπίσης (Κεφ. Γ. 5): «Έάν μή τις γεν
νηθη έξ ϋδατος καί πνεύματος, ού δύναται εlσελθείν εlς τήν βασι
λείαν τού Θεοϋ». 

Ή έξαγν,ισμένη, ή καθαρισμένη ψυχή, άπό δλες τίς δύσκολες 
άνθρώπινες καταστάσεις πού περνάει, μπορεί μετά νά έπιχειρήση 
νά κάνη μιά έξόρμηση πνευματική, πού αύτή θά της έξασφαλfση 
τήν άπολύτρωση, τήν πραγματική άπελεuθέρωση τού πνεύματός 
του. 

Νά άφήση τόν παλιό άνθρωπο καf νά μεταμορφωθη σ' ιναν 
νέο άνθρωπο, ήθικό, έλεύθερο, καf δυνατό. Γι' αύτό σχετικά ό 
άείμνηστος Ί. Βασιλης γράφει: «Γιά νά φτάση ό. άνθρωπος στό 
σημείο του καθαρμού, πρέπει νά καταβάλη πολλούς κόπους, νά 
ύποστη φρικτές δοκιμασίες, άφάνταστοuς πόνους γιατί έγκαταλεί
πει �να παρελθόν γεμάτο άξίες καf συνήθειες, ol όποίες άπό μιά 
μεριά τόv εύχαριστούν. Καταστρέφει μιά κατάσταση παλιά, ιναν 
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ήθικό καί συνάμα Ιδεολογικό κόσμο, ίσως-fσως νά εΤναι φανταστι
κός, όνώμαλος, όλλά δμως μέ αύτές τίς συνήθειες εΙχε δεσμούς 
αlώνες πρίν, στούς όποίους ή ψυχή του έχει μιά οlκειότητα μέ τά 
ύλικά όγαθά, όλλά καί μέ τό σκοτάδι. 'Όλα αύτά ό άνθρωπος πρέ
πει νά τά έγκαταλείψη, νά σπάση αύτούς τούς παλιούς δεσμούς 
πού τόν κρατάνε δεμένο, νά πιη τό νερό της λησμονιάς της προη
γουμένης ζωής του». 

Ό προσωπικός τρόπος ζωής τοϋ όνθρώπου έξαρτάται όπό 
διάφορους παράγοντες. ΟΙ κυριότεροι όπό αύτούς εΤναι ή βιολογι
κή κληρονομικότητα τοϋ καθενός, καθώς όκόμα καf ol διάφορες 
έπιδράσεις όπό τό περιβάλλον πού ζεί, δπως ή οfκογένεια, τό σχο
λείο, τό έπάγγελμα πού όσκεί, ή κοινωνία, ή ψυχική ώριμότητά 
του καf προπάντων ή ψυχική του ήλικfα. Άλλά δταν ό άνθρωπος 
εΤναι ψυχικά ώριμος, μπορεί νά κατανικήση τίς ότέλειές του, τίς 
βιολογικές καί νά άνέβη ψηλά, όψηφώντας τίς έπιδράσεις πού δέ
χεται όπό τό περιβάλλον του. 'Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγ
ματα όπό τήν Ιστορία, δπως: Ό Σωκράτης νίκησε τίς κληρονομικές 
ότέλειές του. 'Επίσης ό 'Επίκτητος, μαθητής τοϋ Mouσwvfou, πού 
ήταν δούλος όπελεύθερος, χάρη στό περιβάλλον στό όποίο έζησε, 
όπέκτησε τήν έλευθερία του. Ό όεfμνηστος Δημ. Ίωαννίδης γρά
φει: «Ή όρετή άφορά τόν ότομικό τρόπο ζωής τοϋ όνθρώπου. 
Άλλά τί εΤναι άρετή; Ή λέξη άρετή προέρχεται άπό τό «ι'iρω» πού 
εiναι ρίζα τοϋ ρήματος «άραρίσκω» πού σημαίνει άρμόζω. 

'Αρετή λοιπόν εiναι αύτό πού άρμόζει, πού ταιριάζει. Ή δύνα
μις τοϋ άσκείν τό άρμόζον. Τό άρμόζον δμως άντικειμενικά καf 
άπολύτως εΤναι τό εν, όχι πολλά. Αύτό τό εν θά όναζητήσωμεν καί 
θά εϋρωμεν μόνον εlς τήν έν τδ φύσει πραγματικότητα. 'Εκεί μό
νον εύρίσκεται τό όπόλυτον, τό άντικειμενικόν, δπερ εΤναι άνεξάρ
τητον της άνθρωπίνης ύποκειμενικότητος. Τήν όντικειμενικήν λοι
πόν αύτήν άρετήν, τήν φυσικήν άρετήν, καλείται ό άνθρωπος νά 
όναζητήση καί νά έφαρμόση». Αύτή τήν άρετή δίδαξαν ol σχολές 
της άρχαιότητας. Ό Ζήνων ό Κιτιεύς, ό Ιδρυτής της άρχαίας Στοάς 
(4ος αlώνας π.Χ) έλεγε: «Τό κατά φύσιν ζην, ταυτό τοϋ κατ' άρε
τήν ζην». 

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

Ό άνθρωπος εΤναι μιά θαυμάσια μορφή τοϋ πλανήτη μας. Ή 
φύση έργάσθηκε πολλούς αlώνες γεωλογικούς, γιά νά φτιάξη τό 
εiδος «άνθρωπος». Ή ύπέροχη αύτή μορφή ζωτικότητας καί τε
λειότητας μαζύ, παρουσιάζει αlσθητήρια όργανα λεπτά, δπως τό 
νευρικό σύστημα καί τόν έγκέφαλο, πού καμμιά άλλη ζωϊκή μορφή 
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δέν μπορεί νά έκδηλώση. 'Επιτρέπει στήν ψυχή, πού έμψυχώνει 
τόν άνθρωπο. πού ή ίδια γιά νά φτάση στήν άνθρώπινη φύση έχει 
ύποστεί μακρά άνέλιξη, γιά νά έκδηλώση νόηση, νά έχη συνεlδη
ση τοϋ έαυτοϋ της καί νά σχηματίση τή γνώση καl τήν Ικανότητα 
πού καμμιά άλλη ζωϊκή μορφή δέν μπόρεσε νά έκδηλώση. 'Όμως, 
σάν ζωϊκό εiδος ό άνθρωπος, ύποκύπτει καl αύτός στούς νόμους 
τής ζωής, ol όποίοι κυβερνούν κάθε ζωϊκή μορφή. 'Υποκύπτει στά 
ένστικτα, άπό τά όποία τό κυριώτερο εΤναι τό ένστικτο τής διαιώ
νισης τοϋ είδους. Αύτός ό νόμος τής ζωής εΤναι άκαταμάχητος. 

Τά ένστικτα εΤναι ή φωνή τής φύσεως στήν όποlα ό άνθρω
πος δέν μπορεί νά άντισταθή. Πάνω σ' αύτά πρέπει νά έξασκείται 
ό «φωτισμένος» άνθρωπος. Ή πρόθεσή του νά διατηρηθή ό άν
θρωπος. μέ κακώσεις τοϋ όργανισμοϋ του θεληματικές, μέ τή λά
θος άντίληψη δτι έτσι σώζεται ή ψυχή, εΤναι λανθασμένη ένέρ
γεια, πού μόνο ol σκοτεινές δυνάμεις μπορούν νά τή διδάξουν. 
'Επίσης ή παρά φύση ζωή, δπως ol καταχρήσεις, ή ύπερβολική 
χρήση ποτών, τά ναρκωτικά, ol ύπερκοπώσεις, ή στέρηση της 
ύπαίθρου, της φύσεως κ.λ.π. άποτελοϋν δλα αύτά μιά περιφρόνη
ση πρός τόν όργανισμό κcί φθείρουν τήν ύγεlα. Ή ύγιεινή διατή
ρηση τοϋ όργανισμοϋ, πού εiναι πολύτιμος φορέας της ψυχής, πού 
είναι τό μέσο γιά τήν έξέλιξή της, εΤναι άπαραίτητο στοιχείο της 
άρετης. 

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

Ό άνθρωπος ύπόκειται στούς νόμους της άνθρώπινης φύ
σεως πού εiναι πνευματικοί. Δέν υποκειται στούς νόμους της 
ζούγκλας, πού εΤναι μόνο γιά τά άγρια ζώα. Ή φύση τοϋ άνθρώ
που είναι πνευματική. Ό άνθρωπος δέν εΤναι μιά άπλή ζωϊκή μορ
φή, άλλά εiναι ή σημαντικώτερη βιολογική μορφή πάνω στή γη, δ
πως ή ύπάρχουσα μέσα μας ψυχή, άφ' ένός μέν λόγψ της δυναμι
κής καί έξελικτικης κατάστασής της, άφ' έτέρου καl της καταλληλό
τητας της διάπλασης τής μορφής του, μπορεί νά έκδηλώση νόηση 
καί διανόηση. Νά έχη συνείδηση καl νά σχηματlση γνωστικό πε
ριεχόμενο, κάτι τό όποίο δέν σχηματίζεται στά ζώα. 

'Όλα αύτά χαρακτηρίζουν τόν άνθρωπο σάν πνευματικό όν. 
'Όμως σάν πνευματικό όν ό άνθρωπος μπορεί νά προχωρη καl άν
τίθετα. Αύτό εiναι τό δίλημμα τοϋ 'Ηρακλέους: «άρετή ή κακlα». 
'Όμως δταν ό άνθρωπος άκολουθήση τούς νόμους της άρετης καl 
τής ήθικης, όδηγείται στήν πνευματική πρόοδο ή, άν κάνη τό άντί
θετο, όδηγείται στήν στασιμότητα καl στήν όπισθοχώρηση καl 
γεννάει τίς δοκιμασίες κατά τόν νόμο τοϋ άντιπεπονθότος, πού εΤ-
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ναι ό νόμος τής δικαιοσύνης. Αύτός ό νόμος θά εΤναι ό μεγάλος 
διδάσκαλος τιϊς όρετής καί τής ήθικής, πού μέ τίς δοκιμασίες πού 
έπιβάλει όδηγεί όργά καί σταθερά τήv όνθρώπινη ψυχή στόν φυ
σικό της δρόμο. Αύτό άκριβώς έννοοϋσε καf ό Πλάτων δταv έγρα
φε δτι ή άρετή « ... θεία τινί μοίρ9 παραγίγνεται τοίς άνθρώποις» ol 
δέ Στωϊκοί δτι «πρός τήν άρετήν αγει ήμάς ή φύσις». Ό έξυπνος 
άνθρωπος πρέπει νά μορφωθή καf νά διαμορφώση �να δικό του 
τρόπο ζωής, σύμφωνα μέ τούς πνευματικούς νόμους τής άρετής, 
πού βρίσκεται έξω άπό τούς νόμους τής βιολογικής άρετής καf τής 
ζωής. Ό άνθρωπος πρέπει νά ξετυλίξη τούς κεντρομολικούς νό
μους τής ψυχής του. Νά γίvη έλεύθερος άπό τίς διάφορες κακίες, 
τά πάθη, τά έλαπώματα καf τίς δεισιδαιμονίες του. Νά άποκτήση 
ήρεμία στό μυαλό καί στήν ψυχή του καf νά έκδηλώση σάν Ιδιότη
τες καί νόμους τής ψυχής του πνευματικές άρετές, δπως ή θέλη
ση, κριτική Ικανότητα, άξιοπρέπεια, ένθουσιασμό γιά τό καλό, εύ
συνειδησία, φιλοπονία, φιλομάθεια, συμπαθητικά συναισθήματα 
καί δλες τίς κεντρομολικές Ικανότητες, πού εΤναι λανθάνουσες μέ
σα στήν ψυχή του. 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 

Ή έννοια τής ήθικής έχει φυγοκεντρικό χαρακτήρα τής ψυχής 
τοϋ άνθρώπου. Χαρακτηρίζει τίς έκδηλώσεις του. πρός τούς συ
νανθρώπους του. 'Ηθική εΤναι ol διάφοροι νόμοι πού κανονίζουν τίς 
σχέσεις μεταξύ τών άνθρώπων. 'Όμως αύτοί ο! κανόνες έχουν 
διαφορετικές έννοιες σέ διάφορες χώρες καf έποχές. Αύτό εΤναι 
γνωστό άπό τήν Ιστορία, άπό τά διάφορα ήθη καf έθιμα διαφόρων 
χωρών. 

ΠΝΕΥΜΑ 

Τί εΤναι αύτό πού λέμε πνεϋμα; 01 φιλοσοφίες, ol θρησκείες 
καf ή έπιστήμη λένε δτι μέσα σέ κάθε άνθρωπο ύπάρχει �να στοι
χείο, πού λέγεται ψυχή. Ή ψυχή εΤναι αύτή πού δίνει τή ζωή στόv 
άνθρωπο. ΟΙ έσωτερικές Μυστηριακές Σχολές τών 'Αρχαίων 'Ελ
λήνων φιλοσόφων έλεγαν δτι ή ψυχή εΤναι �να συγκεκριμένο 
στοιχείο τής φύσεως, εΤναι κάτι ούσιαστικό, άντικειμενικώς ύπάρ
χον. Έδίδασκαν δτι ή ψυχή εΤναι τό μέσο τών δύο άϊδίων θείων 
κοσμικών ούσιών, τής συνεχοϋς (Μονάδος) καί τής άτομικής ('Αο
ρίστου Δυάδος). 'Επειδή προέρχεται όπό τό άτομο τήν όvόμασαν 
«άτομική ψυχή». Ή ψυχή σάν μορφή εΤναι όπλή, δπως τό άτομο άπό 
τό όποίο προέρχεται, συνεπώς καί ή ψυχή δπως καί τό άτομο εΤναι άί
δια, άθάvατη, άφθαρτη καί □Ιώνια. 
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Κατά τήν έσωτερική φιλοσοφία ή άτομική ψυχή, άπό τή συ
στασή της άνελισσομένη μέ τή μακρά ζωϊκή κλίμακα, φτάνει κάπο
τε στήν άνθρώπινη μορφή. Ό Πυθαγόρας όνόμαζε τήν ψυχή 
«άριθμόν κινούντα». Ή ψυχή στήν άνθρώπινη μορφή, έξ αlτίας 
της διαπλάσεως τού άνθρώπινου όργανισμού, μπορεί νά έκδηλώ
ση νόηση, νά έχη αύτοσυνείδηση καi νά άποκτήση γνώσεις. Αύτή 
ή ψυχή πού σκέπτεται λέγεται «ΠΝΕΥΜΑ». Ό άνθρωπος εΤναι 
πνευματικό όν, βρίσκεται δμως στήν κατώτερη βαθμίδα. 

Ό άνθρωπος δπως έχει φάει άπό τό ξύλο της γνώσεως, εΤναι 
μοιραίο νά φάη καί άπό τό ξύλο της ζωης. 'Από τόν ίδιο έξαρτόται 
ή πνευματική του άνοδος, πού θά εΤναι σύντομη ή άργή. Πρέπει 
νά άκολουθήση τούς πνευματικούς νόμους της φύσεως. Νά γίνη 
ήθικός. ΟΙ πνευματικοί νόμοι εΤναι αύτοί πού διεκήρυξαν ol Μεγά
λοι Μυσταγωγοί κάθε τόπου καί χρόνου της Ιστορίας. ΕΤναι ol κα
νόνες πού κάθε άνθρωπος κατά τήν άνοδό του, πρέπει νά άκολου
θήση στίς έκδηλώσεις πρός τούς συνανθρώπους του, πού εΤναι 
άδέλφια του. ΕΤναι ol κανόνες πού ύπαγορεύονται άπό τήν έννοια 
της καθολικής άδελφότητας δλων τών ψυχών. 

'Όλες ol ψυχές εΤναι άδελφές, νεώτερες ή μεγαλύτερες, γιατί 
έχουν τούς ίδιους γονείς, δηλαδή τίς δύο θείες κοσμογονικές καί 
κοσμικές ούσίες. ΟΙ νόμοι της καθολικής άδελφότητας ύπαγο
ρεύουν όρισμένες ήθικές άρχές, τίς όποίες ol άνθρωποι πρέπει νά 
άκολουθούν στίς σχέσεις τους πρός τούς άλλους. ΟΙ δύο βασικοί 
νόμοι της 'Αδελφότητας εΤναι ή 'Αγάπη καί ή Δικαιοσύνη. Ή άγά
πη εΤναι ή πρώτη καθολική ύποχρέωση. Καθολική καί άνιδιοτελής 
άγάπη σέ δλους χωρίς έξαίρεση. ΕΤναι γνωστό τό κήρυγμα της 
άγάπης τού «Θείου Ναζωραίου Διδασκάλου της 'Αγάπης» μέ τά 
λόγια καί τά παραδείγματά του. Έπiσης γιά τήν 'Αγάπη, ό άπόστο
λος τών 'Εθνών Παύλος γράφει Πρός Κορινθίους ΙΓ 1-13. Κατά 
τήν έσωτερική φιλοσοφία, ή άγάπη εΤναι ή πρακτική άναγνώρηση 
σ· δλους τούς άνθρώπους γιά τά δικαιώματα πού έχουν πάνω στή 
φύση, δηλαδή γιά τήν πρόοδο καί τήν πνευματική έλευθερία, ζωη
ρό ένδιαφέρον γιά βοήθεια καi άλληλεγγύη. 'Όταν αύτοi ol νόμοι 
της άγάπης, γίνουν νόμοι της ψυχιϊς του, τότε άμέσως θά έκδηλώ
ση τήν καλωσύνη του. 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Καί ή δικαιοσύνη εΤναι ένας άλλος βασικός καί ήθικός νόμος, 
πού διδάσκει δτι πρέπει νά άποδώση ατόν καθένα δ,τι τού έχει χα
ρίσει, τού άνήκει άπό τή φύση, δηλαδή τά φυσικά δικαιώματά των. 
Ή δικαιοσύνη εΤναι πίο ένεργητική άπό τήν άγάπη, γιατί δέν ζη-
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τάει όπλά καί μόνο τήν άναγνώριση τών φυσικών δικαιωμάτων 
τών άλλων, άλλά τήν δράση γιά τό σταμάτημά τους. 'Όπως γιά τήν 
άγάπη, έτσι καί γιά τήν δικαιοσύνη μεγάλο ύπόδειγμα εΤναι ή δι
καιοσύνη πού δίνει τό θείο έλεύθερο πνεϋμα. ΟΙ έσωτερικές πα
ρα�όσεις λένε δτι ή 'Αγάπη καί ή Δικαιοσύνη κινούνται ατόν πνευ
ματικό νόμο τοϋ Άντιπεπονθότος. Μέ βάση αύτόν καθορίζεται ή 
μοίρα κάθε ψυχής. Ό νόμος τοϋ Άντιπεπονθότος εΤναι ό νόμος 
της αlτίας καί τοϋ άποτελέσματος πού άποδίδεται μετά λόγου. 'Ό
πως λέγει ό θείος Ίησοϋς, «δ,τι σπείρεις, έκείνο θά θερίσης». Τό 
συμπέρασμα άπ' δλα αύτά εΤναι δτι ό ήθικός βίος τοϋ άνθρώπου 
χαρακτηρίζεται άπό τίς έκδηλώσεις του πρός τούς άλλους άν
θρώπους, της άγάπης, της άλληλεγγύης, της καλωσύνης καi της δι
καιοσύνης. 

Αύτές ol έκδηλώσεις άποτελοϋν τήν tμπρακτη άναγνώριση 
της άδελφότητος. 

ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΑΤΖΗ-ΘΩΔΑ 

ΦΟΙΒΕ ΗΛΙΕ 
Στο μαντειό της φλόγας 
Έφηβος, λόγος, 
κορυφώνει τό κύμα του. 
Μ' οράματα κ' ιδέες κατακτά τους λαούς 
κ' οι Φαιδριάδες Έφιππες. 
Φρουρούν τον όρθρο της αδελφωσύνης. 
Φοίβε, Ήλιε! 
Καταράχτες φωτός 
οδηγούν την πορε� του πνεύματος 
στον κόρφο της δικαιοσύνης 
κρούοντας τύμπανα. 
Κι' αντέχουν οι χρησμοί, οι δάφνες, τα σύμβολα, 
στην καταπίεση των αιώνων 
με το σπαθί της αστραπής 
μπηγμένο στην καρδιά του Πύθωνα. 
Φοίβε ήλιε! 
Κρουνοί σοφίας συνθέτουν 
την αρμονία των κύκλων σαυ 
για να διαλαλούν οι αιώνες 
με σάλπιγγες, φως και παιάνες 
αέναα την παρουσία σου ... 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Τόμος Α' 

·Από την Προϊστορfα

μέχρι την ·Αναγέννηση 

Τόμος Β' 

·Από την ·Αναγέννηση

., ' ' 

ως τους σημερινους

Α' Τόμος δεμένος δρχ. 350 

Β, Τόμος χαρτόδετος δρχ. 200 

1985 
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ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

1. - Ό σχηματισμός πυρηνος της παγκοσμίου άδελφότητος της
άνθρωπότητος όνευ διακρίσεως φυλης, πίστεως, φύλου, τά
ξεως ή χρώματος. 

2. - Ή ένθάρρυνσις της συγκριτικης μελέτης τών θρησκειών, της
φιλοσοφίας καf της έπιστήμης. 

3. - Ή έρευνα τών άνερμηνεύτων νόμων της φύσεως καί τών
λανθανουσών δυνάμεων τού άνθρώπου. 

·Η έορτή τού Λευκού Λωτού

στή Θεοσοφική ·Εταιρία έv ·Ελλάδι 

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡ. ΣΙΒΡΗ 

Ή άδελφότης είναι �να άπό 
τά πιό άνεκτίμητα δώρα πού 
έπαγγέλλεται ό Πνευματικός Κό
σμος στό άνθρώπινο γένος. Τό 
έκληροδότησεν εlς τούς Θεο
σόφους ή 'Έλενα Πετρόβνα 
Μπλαβάτσκυ, θέτουσα ώς 
πρώτον σκοπόν τη'; Θεοσοφι
κης · Εταιρίας τήν δημιουργία 
πυρηνος Παγκοσμίο 1 'Αδελφό
τητος έν τ� άνθρωr, :ηητι. Συγ
χρόνως δμως μάς ':iφησε μία 
βαρειά καί δυσβάσ ακτη ύπο
θήκη, διότι ή άδελ ιότης είναι 
�να άγαθόν πού πρέπει νά
άγωνισθούμε γιά νά τό άποκτή
σωμε. Ή έκπλήρι 1ση αύτού
τού σκοπού δέν έ· πυγχάνεται
όπλώς διά της συνοθροίσεως ή
διά της δημιουργίας μιας στοάς.
Ή άδελφότης δέν είναι �να νε-

κρό σώμα, πού τό άποτελεί μία 
όμάς άνθρώπων. Είναι μία ζώ
σα πραγματικότης πού στηρίζε
ται εlς τόν Πανάρχαιον νόμον 
της 'Αγάπης. Ό Διδάσκαλος της 
Σοφίας Κ.Η., �νας άπό τούς 
άξιωματούχους · της άοράτου 
Λευκης 'Αδελφότητος, λέγει έν 
προκειμένω: Ό δρος «Παγκό
σμιος 'Αδελφότης» δέν είναι 
φράση κενή. 'Η άνθρωπότης έν 
τψ συνόλω της έχει τό πρώτον 
δικαίωμα έφ' ήμών. Ή παγκό
σμιος άδελφότης είναι ή μόνη 
άσφαλής θεμελίωση τής παγκυ
σμίου ήθικής. 

Κάθε φορά πού μία όμάς άν
θρώπων κατωρθώνει νά δη
μιουργήση �να έσωτερικό κύ
κλο, θεμελιωμένον στόν Νόμο 
της 'Αγάπης, τό άποτέλεσμα γιά 
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τήν άνθρωπότητα εΤναι λίαν 
εύεργετικό. 

Στά Ισχυρά · θεμέλια της 
άδελφότητος εΤχε στηριχθιϊ καί 
τό πνευματικό οlκοδόμημα της 
Θεοσοφικης 'Εταιρίας, της 
όποiας ό στενός πυρήν άπετε
λείτο άπό τρία πρόσωπα, πού 
ησαν καi ol Ιδρυταί της. Τήν 'Έ
λενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ, 
τόν Χένρυ Στήλ Όλκοπ καί τόν 
Γουίλιαμ Κουάν Τζάτζ. 

Ό μεγάλος 'Ινδός φιλόσοφος 
καί πολιτικός Μαχάτμα Γκάντι 
εΤχε συνειδητοποιήσει βαθειά 
τήν πολύτιμη προσφορά της 
άδελφότητας, τήν όποίαν ό ί
διος ύπηρέτησε μέ πίστη καί 
άφωσίωση. Έκήρυπεν δτι μία 
δράξ άφιερωμένων άνθρωπί
νων ύπάρξεων δύναται νά με
ταβάλλει τόν ρούν τού πολιτι
σμού καί τό άπέδειξεν αύτό ό ί
διος περιτράνως μέ τό ύπεράν
θρωπον έργον της πολιτιστικής 
μεταμορφώσεως καί της πολιτι
κής άνεξαρτητοποιήσεως της 
'Ινδίας. Κατώρθωσε νά φέρει 
εlς πέρας τήν μεγάλην αύτή 
άποστολή του χωρίς νά χρησι
μοποιήσει καθόλου βίαν, άλλά 
μόνον διά της άγάπης. ΕΤχε δη
μιουργήσει ό ίδιος, μαζί μέ μίαν 
όμάδα πνευματικών άνθρώπων, 
δπως ηταν ό Ταγκόρ καί άλλοι, 
fνα πυρήνα άδελφότητος καί 
διά τούτο μπόρεσε, μέ τήν έκ
πληκτική δύναμη της Σαρυαγ
κράχα καί τήν ένiσχυση τού 
πνευματικού κόσμου, νά άνα
τρέψει τό θρησκευτικοπολιτικό 

στάτους κβό της 'Ινδίας, έφαρ
μόζοντας τή μέθοδο της παθη
τι κης άντιστάσεως μπροστά 
στά έκπληκτα μάτια δλου τού 
κόσμου. 

'Ανέφερα τήν περίπτωσιν 
τού Γκάντι γιά δύο κυρίως λό
γους. Πρώτον γιά νά τονίσω τίς 
τεράστιες δυνατότητες πού έχει 
μία όμάς άνθρώπων, δταν μπο
ρέσει διά της άδελφότητος νά 
δημιουργήση έπαφή μέ τόν 
Πνευματικό Κόσμο. Καί δεύτε
ρον διότι ό Γκάντι ητο fνας 
γνήσιος Θεόσοφος. ΕΤχε συλλά
βει τό βαθύτερο νόημα τών 
δύο πρώτων σκοπών της Θεο
σοφικης 'Εταιρίας, τούς όποίους 
ό ίδιος έφήρμοζεν εlς τό άκέ
ραιο καί δέν έχανε τήν εύκαιρία 
νά διαλαλήσει δτι. «Τό πρω
τεύον ζήτημα γιά τη Θεοσοφία, 
εΤναι ι'ι καλλιέργεια καί ι'ι προώ
θησις της 'Ιδέας της 'Αδελφό
τητος». Ό Γκάντι ένέκρινε σχε
δόν δλο τό έργον της WΑννης 
Μπέζαντ πού έπετέλεσεν εlς 
τήν 'Ινδία καί ητο σύμφωνο μέ 
τήν γραμμή τών πρώτων δύο 
σκοπών της Θεοσοφικης · Εται
ρίας. Διατηρούσε δμως πάντοτε 
έπιφυλάξεις γιά τόν τρίτο σκο
πό, πού ηταν ό άποκρυφισμός 
κ.αί εΤχε σχέση μέ τήν άπόκτη
ση ψυχικών δυνάμεων. Βαθύς 
γνώστης καί μελετητής της άν
θρωπίνης φύσεως, έγνώριζεν 
δτι ύπάρχουν δύο όψεις τού ζη
τήματος, ι'ι άνωτέρα καί ι'ι κα
τωτέρα, ι'ι πνευματική καί ι'ι ύλι
κή καί εΙχε συναίσθηση τού 
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κινδύνου παρεκκλήσεως πρός 
τήν άρνητική πλευρά, όπότε τό 
πλήγμα γιά τήν άδελφότητα θά 
ητο μοιραίον. Ήτο βεβαίως 
ύπέρ της χρήσεως της όνωτέ
ρας πνευματικής δυνάμεως, τήν 
όποίαν ό Γδιος διέθετεν, όλλά 
έγνώριζεν δτι έλάχιστοι άνθρω
ποι έχουν τό χάρισμα αύτό. Καί 
έπί τού θέματος αύτού ό Γκάντι 
άπηχούσε τίς άρχές καί τίς 
Ιδέες της Λευκής 'Αδελφότητος. 
'Ιδού τί λέγει περί αύτού ό Δι
δάσκαλος της Σοφίας ΜΑΧΑΝ

ΤΣΟΧΑΝ, εlς μίαν έπιστολή 
του. «Προτιμώτερον νά χαθη ιΊ 
Θεοσοφική 'Εταιρία μέ τούς 
δύο ότυχείς Ιδρυτάς της, παρά 
νά άφήσωμε νά γίνη μία άπλή 
άκαδημία μαγείας, lνας άντιθά
λαμος άποκρυφισμού». 
'Αδελφοί μου, 

Ή άδελφότης εΤναι μία Ιδέα 
πολύ ύψηλή καί ύπάρχει ώς 
πρότυπον εlς τό πνευματικόν 
πεδίον. Δύναται δέ ν' άποτελέ
ση βίωμα διά τόν άνθρωπον 
μόνον δταν διάγει ούτος ένάρε
τον βίον δσον εΤναι προσκεκολ
λημένος εlς τήν ύλική φύσιν 
του ιΊ Ιδέα αύτή παραμένει 
όπρόσιτος καί άπροσπέλαστος. 
Ό μεγαλύτερος κίνδυνος διά 
τήν άδελφότητα προέρχεται 
όπό τήν κατωτέραν ύπόστασιν 
τού άνθρώπου. ΟΙ Διδάσκαλοι 
της Σοφίας δέν παύουν νά τονί
ζουν τήν σπουδαιότητα καί τήν 
Ιερότητα της άδελφότητος καί 
τήν άνάγκη διαφυλάξεως και 
προστασίας άπό τήν κτηνωδία 

τών όvθρώπων. Σέ στιγμές 
προβληματισμού καί περισυλ
λογής ό μαθητής της έσωτερι
κης φιλοσοφίας αlσθάνεται θλί
ψη διότι νοιώθει δτι λείπει άπό 
τόv κόσμο τό άδελφικόν αίσθη
μα. Μπορεί νά όμιλούμε διαρ
κώς περί της άδελφότητος καί 
vά τήv έκθειάζωμεv, εlς τήν 
ούσίαν δμως δέv τήv γvωρίζο
μεν η έχομεν μίαν άμυδράν άv
τίληψιv αύτης. Άν έξετάσωμεν 
τό θέμα μέ εlλικρίvεια, θά δια
πιστώσωμεν δτι δέν ύπάρχει 
μεταξύ τών άνθρώπων ιΊ άδελ
φική έκείνη σχέση δπως τήν 
όραματίσθηκαv ol πρώτοι Θεό
σοφοι, η δτι εΤναι έλάχιστα άνε
πτυγμένη καί πολύ. σπάν(α. Ώς 
έκ τούτου δέν θά πρέπει νά 
όρκούμεθα εlς αύτό τό όλίγο 
πού ύπάρχει, όλλά vά άγωvιζό
μεθα διαρκώς διά νά τό αύξή
σωμεν. Ή όνάπτυξη της άδελ
φότητας πρέπει νά σuμβαδίζη 
μέ τήν έσωτερική πρόοδο καί 
καλλιέργεια. Είμεθα ύποχρεω
μένοι έάν θέλουμε νά ένισχύ
σουμε καί νά ένδυναμώσωμεν 
τόν πυρήνα, vά άσκούμεθα 
διαρκώς γιά τήν αύτοβελτίωσή 
μας. Τό μυστικόν εύρίσκεται εlς 
τήν βελτίωσιν της ποιότητος καί 
όχι εlς τήν αίίξηση της ποσότη
τος. Ή άριθμητική δύναμη χω
ρίς τήν έσωτερική ένότητα δέν 
έχει καμμίαν άξίαν. Καί ιΊ έσω
τερική ένότης έπιτυγχάνεται 
μόνον διά της θείας ύποστά
σεώς μας. 
'Αδελφοί μου, 
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Χωρίς τόν πυρήνα 'Αδελφό
τητος δέν εΤναι δυνατόν νά δια
τηρηθούν καf νά εύδοκιμήσουν 
ol μεγάλες πνευματικές άλή
θειες. Ή άδελφότης εΤναι ή βά
ση καί τό θεμέλιον έπf της Γης 
τού πνευματικού κόσμου, έπί 
τού όποίου δύνανται νά στηρι
χθούν τά θεία Όντα γιά νά φέ
ρουν σέ πέρας τό εύεργετικό 
τους έργο καf νά βοηθήσουν 
τήν άνθρωπότητα. 

Ή διάδοση τών χριστιανικών 
Ιδεωδών θά ητο άδύνατος χω
ρίς τόν Ισχυρόν πυρήνα άδελ-

, , Τ , φοτητος που ειχαν σχηματισει 
ol πρώτοι χριστιανοί καί έπί τού 
όποίου έστηρίχθη δλη ή μετέ
πειτα δράσις τού Χριστιανι
σμού. Διά τούτο καί ό Άπ. Πέ
τρος συνιστούσε άγάπη καί 
άφωσίωση πρός τήν άδελφότη
τα. Άς προσπαθήσουμε καl 
έμείς νά μιμηθούμε τό παρά
δειγμά τους, κατά τό μέτρον 
τού δυνατού, καl νά φανούμε 
άντάξιοι τών προσδοκιών της 
μεγάλης πνευματικής όδηγού, 
της 'Έλενας Πετρόβνας Μπλα
βάτσκυ, της όποίας τή μνήμη τι
μούμε σήμερα. 
Ή Ιδέα της άδελφότητος έκδη
λώνεται στήν Ιδανική μορφή 
της καί τήν τελείαν έκφρασή 
της, δταν έπικεφαλης τού πυρη
νος εΤναι fνας μεγάλος Μύστης, 
δπως ηταν ό Μωϋσης, ό Χρι
στός, ό Βούδας, κ.ά. ΕΤναι χα
ρακτηριστικόν αύτό πού άναφέ
ρεται στίς βουδιστικές παραδό
σεις τών Κινέζων γιά τίς συ-

ναθροίσεις τού Βούδα μετά 
τών Μποντιβάπβα. Εlσήρχοντο 
λέγει δλοι εlς τό Σαμάντι καl 
διέμεναν στήν συναγωγή τού 
Παγκοσμίου Νόμου τού Ταθαγ
κάτα. Συνεκεντρούντο δηλαδή 
σ' fva άλλο ύψηλό έπίπεδον ό
χι διά τών φυσικών άλλά διά 
τών πνευματικών σωμάτων 
τους. 

'Εμείς, αν είμεθα πνευματι
κοί άνθρωποι, έχουμε καθήκον 
νά τείνουμε πρός τήν Ιδανική 
αύτή κατάσταση, γιά νά μπορέ
σουμε κάποτε νά δόσουμε 
στήν άδελφότητα μία άνάλογη 
μορφή καί νά γίνουμε ή άντα
νάκλαση τού βαθυτάτου αύτού 
μυστηρίου. 

Ή Θεοσοφική 'Εταιρία, δπως 
γνωρίζομεν, δέν εΤναι έπινόηση 
τών άνθρώπων. Έχει τάς βά
σεις καί τά θεμέλιά της έπί τού 
πνευματικού κόσμου καί Ιδρύ
θηκε διά κάποιον Ιερόν σκοπόν. 
«Ή Θεοσοφική 'Εταιρία έξελέ
γη διά νά εΤναι ό άκρογωνιαίος 
λίθος, ή βάση τών μελλουσών 
θρησκειών της άνθρωπότητος», 
λέγει ό Διδάσκαλος ΜΑΧΑΝ

ΤΣΟΧΑΝ, καί προσθέτει ό Δι
δάσκαλος Μορύα. «Έφ' δσον 
θά ύπάρχουν εlς τήν Θ.Ε. τρείς 
άνθρωποι άξιοι της εύλογίας 
τού Κυρίου μας, δέν θά εΤναι 
δυνατόν νά καταστραφη». Κατά 
συνέπειαν καί ol σκοποί της 
Θ.Ε. έτέθησαν άπό τόν Πνευ
ματικόν Κόσμον, ή δέ Λευκή 
'Αδελφότης εΤναι έντεταλμένη 
νά έπαγρυπνη γιά τήν πιστή καl 
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άνόθευτη τήρηση τών σκοπών 
αύτών. Τούτο έπαληθεύεται καί 
άπό τούς έξης λόγους καί πα
ραινέσεις τού Διδασκάλου Κ.Η. 
πού όπευθύνονται πρός τούς 
Ιθύνοντος τήν Θ.Ε. «Έθέσατε 
καί πάλιν έν όμφιβόλω τήν χρη
σιμότητα και συμβουλεύσατε 
νά έπανασχηματισθη ή 0. Ε., 

όποκρυφισμού. Τούτο, όγαπητέ 
καf σεβαστέ φίλε καf όδελφέ, 
δέν θά γίνη ποτέ. ΟΙ Άρχηγοί 
θέλουν νά σχηματισθη μία 
άδελφότης της όνθρωπότητος, 
μία όληθινή παγκόσμια όδελφό
της, μία όργάνωση ή όποία θά 
δυνηθη νά γίνη γνωστή σέ 
όλόκληρο τόν κόσμο καί νά έλ-

κατά τό πρότυπον ένός κολλε- κύση τήν προσοχή καί τών 
γίου γιά τήν εlδική μελέτη τού ύψηλοτέρων διανοιών». 

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΚΑΜΑΡΩΤΑΚΗ 

Ή έπέτειος τού Λευκού Λω
τού, πού καθιερώθη εlς μνήμην 
της Ε.Π.Μ. Ιδρυτρίας της Θεοσ. 
· Εταιρίας, είναι ή μέρα μνημοσύ
νου δι' δλους τούς όπανταχού
τού κόσμου Θεοσόφους. Όφεί
λουμε λοιπόν καί ήμείς σήμε
ρον ν' όναπολήσωμεν μέ εύλά
βεια καί όγάπη τήν μορφή της
ύπερόχου τούτης γυναικός, πού
όφιέρωσε τήν ζωή της διά τό
καλό καί τήν πρόοδον της όν
θρωπότητος.

Ένεφανίσθη εlς περίοδον 
έξάρσεως τού ύλισμού, ώς τό 
άναμενόμενον πνεύμα της όλη
θείας, καί έφερε είς τόν κόσμον 
έ:να μήνυμα έλπίδας ι<αί αlσιο
δοξίας. Τ ό νέο αύτό όγγελμα 
πού έφερε ώς Προμηθεύς εlς 
τήν σύγχρονον έποχήν μας εί, 
ναι ή Θεοσ. Διδασκαλία, ή 
όποία όμολογουμένως όποτελεί 
διά τήν νοσούσαν όνθρωπότη
τα, έ:να θείον δώρον. Μέ τήν 
διδασκαλία της, ή όποία δπως ή 

Ιδία τονίζει, προέρχεται όπό 
τούς διδασκάλους της Σοφίας, 
όπεκάλυψε εlς τάς ώρίμους ψυ
χός τήν άτραπό της μυήσεως. 
Διά νά εlσέλθη τις εlς τήν 
ότραπόν αύτήν, περί της όποίας 
έπανειλημένως μας όμιλεί εlς 
τά διάφορα έργα της, ή Ε.Π.Μ., 
δέν όρκεί έ:να όπλό ένδιαφέ
ρον, όπαιτείται κάτι περισσότε
ρον. Ό σπουδαστής πρέπει νά 
έχη έντός του μιάν φλόγα πού 
νά τόν καίη όλόκληρο, μία φλό
γα άναζητήσεως διά τίς πνευ
ματικές όλήθειες, καί νά είναι 
έτοιμος νά ύποστη δοκιμασίες 
καί θυσίες. 

· Η Ιδία ή Μπλαβάτσκυ έπί τού 
προκειμένου λέγει τά έξης. 
«Άλλ' εύθύς ώς γίνη ουτος δε
κτός ώς μαθητής, τότε ή προ
σωπικότης του πρέπει νά έξα
φανισθη, ώστε ν' όποβη μία 
όγνή όγαθοεργός δύναμις έν τ� 
φύσει». Ή Θεοσοφική διδασκα
λία πού δπως τήν χαρακτήρισε 



310 ΙΛΙΣΟΣ 1985 

ή Μπλαβάσκυ εlς τό Κλειδί της 
Θεοσοφίας εΤναι ή σοφία τών 
θεών δηλαδή τών θείων όν
των, εΤναι μιά άλήθεια πού 
προέρχεται άνωθεν καί έπομέ
νως δέν εΤναι δυνατόν νά γίνη 
άντικείμενον γνώσεως της φυ
σικής έμπειρίας τοϋ άνθρώπου. 
ΟΙ λεγόμενοι άπόκρυφοι νόμοι 
πού διέπουν τήν ζωή μας δέν 
εΤναι προσιτοί εlς τόν νουν καί 
τάς αlσθήσεις. 'Απαιτείται μιά 
όλλη έμπειρία πολύ διάφορος 
έκείνης τήν όποίαν έχομεν, διά 
νά συλλάβωμεν τήν άπόκρυφον 
πλευρόν της ζωής. Ή άσκησις 
της μαθητείας ή όποiα θά έξαρ
τηθη κυρίως άπό τήν έσωτερι
κήν ώριμότητα, θά μός δώση 
έν καιρώ αύτήν τήν ύπερβατι
κήν θεώρησιν πρός κατάκτησιν 
της θείας γνώσεως. Δηλαδή 
έκείνος πού έπιθυμεί εlλικρινώς 
v· άκολουθήση ούχί τύποις, άλ
λά ούσία, τήν όδόν πού μός χα
ράσει ή Θεοσοφική διδασκαλία, 
όφείλει νά προσέλθη ώς τα
πεινός μαθητής. Ό ρόλος δμως 
τοϋ μαθητού δπως καί ύμείς 
γνωρίζετε, δέν εΤναι εύκολη 
ύπόθεσις. 

Διότι δέν άρκεί νά εΤναι τις 

μέλος της 0Εοσ. 'Εταιρίας, νά 
παρακολουθη τάς έργασίας μιας 
Στοάς, καί νά γνωρίζη τί περί
που λέγουν τά διάφορα Θεοσο
φικά βιβλία περί τών άνωτέρων 
πεδίων. Ή μαθητεία εiναι όλλο 
πράγμα, δέν εΤναι άπλώς θεω
ρία και συλλογή έγκυκλοπαιδι
κών γνώσεων, εΤναι άσκησις. 

Διά τούτο ό ύποψήφιος πρέπει 
νά έχη μίαν συναiσθησιν έσω
τερική καί νά πάρη τήν άπόφα
σιν δπως άκολουθήση τήν όδόν 
της άνωτέρας ζωής, τήν όδόν 
της άγιότητας. 'Εάν άποτύχη εlς 
αύτό, δηλαδή νά γiνη μαθητής 
κατά τό πρότυπον έκείνο τοϋ 
'Ηρακλέους, ός μήν έλπίζη πώς 
θά τύχη θείας κοινωνίας καi 
χάριτος. Διότι τό δγιον καi κα

θαρό δέν δίδεται εlς τούς κύ
νας, και ol μαργαρίτες εlς τούς 
χοίρους. Ή Ε.Π.Μ. έπί τοϋ προ
κειμένου εlς fva όρθρο της λέ
γει μεταξύ όλλων. «Ό ύποψή
φιος μαθητής όφείλει νά έκλέξη 
άπολύτως μεταξύ της ζωης τοϋ 
κόσμου καi της ζωης της άλη
θείας. ΕΤναι περιπή καi ματαία 
ή προσπάθεια πρός ένωσιν αύ
τών τών δύο, καθ' δσον ούδεiς 
δύναται νά ύπηρετη δύο κυ
ρίους καί νά Ικανοποιη άuφοτέ
ρους». 
Παράλληλα, εlς τό βιβλίον τοϋ 
προφήτου Ίερεμίου διαβάζο
μεν. «'Ιδού έθεσα ένώπιόν σας 
τήν όδόν της ζωης καί τήν όδόν 
τοϋ θανάτου». Ή δοκιμασία 
τοϋ ύποψηφίου μαθητού της 
άρχαίας παραδόσεως, δστις εύ
ρισκόμενος άνάμεσα εlς τάς 

όδούς Άρετης καi Κακίας έκ

φράζει παραστατικά τό ίδιον 

πράγμα. Ό 'Ηρακλής της Έλλη

νικης παραδόσεως εΤναι άλη

θώς fva πρότυπον μαθητείας 

καί συμβολίζει τήν παλαίουσα 

ψυχή, τήν κάθε -ώpιμον ψυχή 

πού άναζητεί τήν όδόν της μυή-
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σεως. ΟΙ διδάσκαλοι της Σοφίας 
μετά τών όποίων εΤχε στενή 
έπαφή καl συνεργασία ή 
Ε.Π.Μ. άπευθυνόμενοι πρός 
τούς έν γένει ύποψηφίους μα
θητάς λέγουν τά έξης: «'Εκείνος 
δστις έπιθυμεί νά έργασθη 
μεθ' ήμών καf δι' ήμάς, πρέπει 
νά έγκαταλείψη τόν ίδιον αύτοϋ 
κόσμον μέ τάς άνέσεις καf άπο
λαύσεις, καί νά έλθr;� εlς τόν 
ίδικόν μας».'Όπως βλέπετε, ol 
διδάσκαλοι έπιθυμούν νά δει
κνύουν είς πάντα όγωνιζόμε
νον, δστις έπέτυχε v· όπολυ
τρωθη τών δεσμών της σαρκός 
καί της άπάτης τού κόσμου, τήν 
όδόν τήν όγουσα πρός τόν τό
πον της έλευθερίας καf τού 
φωτός. Ό κόσμος αύτός εlς τόν 
όποίον ζούν καί έργάζονται ο1 
διδάσκαλοι, είναι ό κόσμος της 
άληθείας, ό κόσμος της άνωτέ
ρας ζωης καf της άρετης, πρός 
τόν όποίον όφείλομεν καί ήμείς 
νά βαδίσωμεv, διά νά οlκοδο
μήσωμεν έντός μας, τόν ναόν 
τού πνεύματος. Διά τού τρόπου 
αύτού πού δέν εΤναι κατανοη
τός άπό τούς πολλούς, συντε
λείται μία όπόκρυφος έπιλογή 
της ψυχής, διά τήν κατάκτησιν 
τού δώρου της άθανασίας. Εί
ναι θά έλεγα τό άόρατο κοσκί
νιμα πού κάμνουν αl άυλοι χεί
ρες της θείας προνοίας. Ή μα
θητεία εiναι μιά μακρά περίο
δος δοκιμασίας καί έξαγνισμού. 
Είς �να παλαιόν Θεοσοφικόν 
δημοσίευμα ύπό τόν τίτλον, ή 
άτραπός τού μαθητού, άναφέ-

ρεται μεταξύ όλλων. «·Ότι διά 
νά άνέλθη εlς τήν κλίμακα πού 
όδηγεί εiς τό άνάκτορον της 
θείας Σοφίας.πρέπει νά έχη ζωή 
άκηλίδωτη, πνεύμα γεμάτο εlλι
κρ1νεια. πρόθυμη διάθεση, όρ
θή άντίληψη τών πνευματικών 
πραγμάτων, αίσθημα άδελφό
τητος πρός δλους τούς άνθρώ
πους καί κυρίως έξαγνισμένη 
καρδιά». 'Όλα αύτά τά προσόν
τα πού δέν εΤναι εϋκολο νά τά 
συγκεντρώσουμε, έκφράζουν 
τήν ώριμότητα πού πρέπει νά 
έχη ό ύποψήφιος μαθητής. Ή 
Ε.Π.Μ. κάπου άλλού λέγει: «Ό 
όναλαμβάνων νά δοκιμασθη 
πρός μαθητείαν, δι' αύτης τού
της της πρ·άξεώς του ός έχη ύπ· 
όψιν του, δτι διεγείρει πάν κοι
μώμενον πάθος της ζωικής του 
φύσεως». Ό μαθητής καλείται 
ν' άγωνισθη έναντίον είς τάς 
λανθανούσας κακάς ροπάς της 
φύσεώς του. Μόνον δταν ή δύ
ναμη τών παθών νεκρωθή καί 
ol πόθοι καί al έπιθυμίαι της 
σαρκός άποθάνουν, τότε μόνον 
δύναται νά γίνη δεκτικός τών 
ύψηλών ίδεών τού πνευματικοί) 
κόσμου. 'Επομένως ή χαλινα
γώγησις τών παθών έκ μέρους 
τοϋ μαθητού όποτελ� τήν κυ
ρία καί ούσιώδη προϋπόθεση 
διά τήν κατανόησιν τών πνευ
ματικών όληθειών πού περιέ
χονται είς τάς Θεοσοφικάς δι
δασκαλίας. ΑΙ συμβολικοί Θεό
τητες τού 'Ολύμπου "Αρτεμις 
καί 'Απόλλων μάς όποκαλύ
πτουν τήν στενή σχέσιν πού 
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υπαρχει μεταξύ καθάρσεως καί 

φωτισμοϋ. Διότι ούδείς εΤναι εlς 
θέσιν νά ίδη τόν 'Απόλλωνα 
τόν Θεό τοϋ φωτός καί τής 
γνώσεως, έάν πρωτίστως δέν 
γεννηθή μέσα του ή Θεά Άρ
τεμις πού συμβολίζει τήν Κά

θαρση καί τόν έξαγνισμόν. Εlς 
τό Κλειδί τής Θεοσοφίας, ή 
Μπλαβάτσκυ, λέγει χαρακτηρι

στικώς τά έξης. «Άν ό μαθητής 
κατορθώση νά γίνη άγνός δσο 
tva όν χωρίς σώμα, (δηλαδή 
χωρίς έπιθυμίες καί άνάγκες) 
τότε ό πνευματικός κόσμος θά 
τοϋ άποκαλύψη τήν άλήθεια ... ». 

Συνεπώς ό Θεόσοφος, διά 
νά γίνη κοινωνός τής διδασκα
λίας τών θείων όντων, όφείλει 
προηγουμένως νά έξαγνισθή 
άπό τίς άδυναμίες καί τά πάθη 
του. ΑΙ παραδόσεις δλων τών 
λαών μάς προτρέπουν πρός αύ
τήν τήν κατεύθυνσιν τής ύπο
τάξεως τών παθών, τήν όποία 
δυστυχώς λησμονοϋν καί άντι
παρέρχονται ο1 πολλοί. Μιά εl
δική διδασκαλία έπί τοϋ προκει
μένου λέγει: «'Ανωφελης έστί 
πάσα μάθησις, πάσα έπιστήμη 
καί αύτών τών Βεδών ή μελέτη 
άνευ έξαγνίσεως τής ψυχής άπό 
τά πάθη». 'Επίσης tva έδάφιο 
τοϋ Κορανίου άναφέρει χαρα
κτηριστικώς τά έξης. «Εύδαίμο
νες ο1 πιστοί, ol καταβάλλοντες 

τά πάθη αύτών, διότι ό Θεός 
εΤναι μετ· αύτών εlς πάσας τάς 
ήμέρας τής ζωής των». Ό Μάρ
κος Αύρήλιος εlς τά εlς έαυτόν, 
λέγει έπί λέξει. «'Ότι άκούει τίς 

τοϋ θείου Δαίμονος. δταν έχη 

τήν έντός τοϋ έαυτοϋ του ψυ

χήν r'jρεμον καί άθόρυβον άπό 

την έπίδρασιν τών παθών». 

'Ωσαύτως εΤς πατήρ τής 'Εκκλη

σίας, Πέτρος ό Δαμασκηνός, 
έπιλέγει. «ΕΙ μή γάρ τά πάθη ή 
ψυχή άποβάληται, ούκ έλεύσε
ται τό αγιον πνεϋμα έν αύτή». 
Εlς τήν κάτχα Ούπανισάδ άνα
φέρεται μεταξύ άλλων. «Ό 
θνητός πού στήν καρδιά του τό 
πάθος έχει νεκρωθή γίνεται 
άθάνατος». Ή Ε.Π.Μ. εlς τό έρ
γον ή Φωνή τής Σιγής, τό 
όποίον άπευθύνεται κυρίως εlς 
αύτούς πού άκολουθοϋν τήν 
μαθητείαν. λέγει: «

Τ

Ω διδάσκα
λε, τί όφείλω νά πράξω διά νά 
φθάσω στήν Σοφία; 

Τ

Ω σοφέ, τί 
νά κάνω διά νά προσεγγύσω 
τήν τελειότητα; 'Ερεύνα τάς 
άτραπούς! 'Αλλά έχε τήν καρ

διά καθαρή καί άμόλυντη πρω
τοϋ άναλάβης τό ταξίδιόν σου». 
Άλλαχοϋ ή Ιδία λέγει.· «Ή μα
θητεία έχει καθορισθή ύπό τι
νος διδασκάλου, ώς μία άδιάκο
πος καί συνεχής προσπάθεια 
τής ψυχής πρός έξάλειψιν τής 
σκωρίας, διά νά έμφανισθή ό 
καθαρός χρυσός». 

Τελειώνω μέ δύο μικρά άπο
σπάσματα τής Γκιτά. 

«·Όποιος ζητά τά μάταια καί 
άπατηλά πράγματα τών αlσθή
σεων, ξυπνά μέσα του τήν έπι

θυμία καί τό πάθος πού τής 
ψυχής τήν τύφλωσιν θά φέ
�ουν».
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«'Όποιος δμως εΤvαι έγκρα
τής καί τά πάθη έχει νικήση καί 
στήν καρδιά έχει γαλήνη, εϋκο-

ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΣΛΙΩΤΗ 

Γιορτάζουμε nήμερα τή μνή
μη της μεγάλης Ιδρύτριας της 
'Εταιρίας μας, της 'Έλενας 
Μπλαβάτσκυ. Ή ζωή, τό έργο 
καί ol Ικανότητες της παλυτάρα-

• - , Τ 

χης αυτης προσωπικοτητας ει-
ναι βέβαια γνωστές καί ή άξία
της άναγνωρισμένη άπό φίλους

καί έχθρούς, πού δέν ήσαν οϋ
τε λίγοι, οϋτε έπιεικείς.

Δέv θά μιλήσω, λοιπόν, γιά 
τήν τεράστια ποοσφορά καί τό 
κολοσσιαίο έργο της. Θά πώ δ
μως δυό λόγια γιά τόν τρόπο 
πού άγωνίστηκε γιά νά προ
σφέρει αύτό τό έργο γιά τή με
γάλη θυσία. Γιατί, πραγματικά, 
ή ζωή της καί Ιδίως ή τελευταία 
της περίοδος πού γνωρίζουμε 
καλύτερα, ήταν μία θυσία. 

Ή άποστολή πού της άνατέ
θηκε ήταν ή διάδοση της θείας 
Σοφίας, πού ή κατανόησή της 
θά βοηθούσε νά γίνει ό κόσμος 
μας καλύτερος. 'Ένας Διδάσκα
λος έγραψε γιά τήν Μπλαβάτ
σκυ: «'Ανέλαβε τήν άποστολή 
της, δπως tvaς έθελοντής 

στρατιώτης παίρνει μέρος σέ 
μιά παράτολμη έφοδο. Καί έρ
γάστηκε καί άγωνίστηκε άπέ
νοντι σέ τόσες πολλές κοί τόσο 
μεγάλες άντιξοότητες πού σί
γουρο θά είχε παραιτηθεί, όν 

λα στήν έκσταση θά φθάση, 
κοf τήν θεϊκιά τr1ν γνώσιν θ' 
άποκτήση». 

δέν είχε άποφοσίσει δτι άκρι
βώς γι· ούτό ζούσε, γιά νά 
έκτελέσει τίς έντολές πού της 
δόθηκαν, άνεξάρτητο όπό κάθε 
κόπο, κάθε έμπόδιο, κάθε θυ
σία. 

Σήμερα τή θυμόμαστε μέ λί
γο λουλούδια· κοί ούτό βέβαιο 
είναι εύγενικό. 'Όμως, όληθινή 
τιμή καί ένθύμηση άπό έμάς γι' 
ούτήν τήν έν τέλει ήρωϊκή μορ
φή, θά ήταν μία προσπάθεια μί
μησης. Μίμησης της θυσίας 
της, τού όγώνα της, της όφο
σίω σής της σ· tva μεγαλειώδη 
σκοπό. Γι' ούτό τό σκοπό έκεί
νη έδωσε όνιδιοτελώς τόν έου
τό της όλόκληρο. "Αν θέλουμε 
νά τήν τιμήσουμε πραγματικά, 
θά πρέπει νά προσφέρουμε κι 
έμείς tvo κομμάτι τού έουτού 
μας, μικρό η μεγάλο, γιά τόν ί
διο σκοπό. Ξέρουμε δλοι, πόσο 
δύσκολο είναι ούτό. Πρέπει δ
μως κοί νά ξέρουμε, δτι δέν 
πρόκειται νά μάς δοθεί τίποτα, 
όν κοί έμείς δέν προσφέρουμε. 
Νά ξέρουμε δτι όν θέλουμε κά
ποτε νά βαδίσουμε τόν έσωτε
ρικό δρόμο, γιά νά τό πετύχου
με χρειάζονται κοί προσπάθειες 
κοί θυσίες. Ή ζωή της Μπλο
βάτσκυ ός είναι παράδειγμα γι' 
αύτό. Κοί ό Λευκός Λωτός, 
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σύμβολο της δημιουργίας, της 
άναγέννησης καί της προόδου, 
ός μας φωτίσει τό δρόμο. Άς 
έργαστούμε έτσι, ώστε ή σημε
ρινή γιορτή νά μήν καταντήσει 
μνημόσυνο γιά πρόσωπα νεκρά 

ΟΜ ΙΛΙΑ ΠΟΛ Υ Δ. ΑΝΤΖΑΚΑ

καί Ιδέες άπραγματοποίητες, 

άλλά μνήμη ένός συμβόλου θυ

σ�ς πού κάθε χρόνο θά μδς 

δείχνει τό δρόμο γιά καινούργιο 

έργο καl νέες κατακτήσεις. 

3 

Από τό βιβλίο τοϋ 

Κρισναμούρτι 

«Διαλογισμός)) 

... Είχε βρέξει πολύ κατά τή 
διάρκεια της νύχτας καί της μέ
ρας καί κάτω στίς ρεματιές, τό • 
λασπωμένο ρέμα χύνονταν στή 
θάλασσα, κάνοντάς την καφετιά 
σάν σοκολατένια. 

Καθώς π ·ρπατούσες στήν 
άκρογιαλιά, έβλεπες τά τερά
στια κύματα πού έσπαζαν μέ 
ύπέροχες καμπύλες καί δύναμη. 
Περπατούσες άντίθετα στόν ό
νεμο καί ξαφνικά αlσθάνθηκες 
πώς δέν ύπηρχε τίποτε πού νά 
σέ χωρίζέι άπ' τόν ούρανό κι' 
αύτή ή άνοιχτοσύνη ηταν παρά
δεισος. Τό νά εΤσαι τόσο
άνοιχτός - τόσο εύάλωτος -
όπό τούς λόφους, άπό τή θά
λασσα καί τόν άνθρωπο - εΤναι 
ή ίδια ή ούσία τού διαλογισμού. 

Τό νά μήν έχεις άντιστάσεις, 
τό νά μήν έχεις φραγμό ένδο
μύχως πρός ό,τιδήποτε, τό νά 
είσαι έντελώς έλεύθερος πλή-

ρως, άπ' δλες τίς μικρές άνάγ
κες, τίς διαθέσεις καί τίς άπαι
τήσεις - μ' δλες τίς μικρές άν
τιφάσεις καί τίς ύποκρισίες -
εΤναι σάν νά περπατας στή ζωή 
μ' άνοιχτά τά χέρια. Καl αύτό τ' 
άπόγευμα, περπατώντας έκεί, 
πάνω στι1ν ύγρή όμμα, μέ τούς 
γλάρους γύρω σου, αlσθάνθη
κες τήν ύπέροχη αίσθηση άπ' 
τήν άνοιχτοσύνη της . έλευθε
ρίας καί τήν μεγάλη όμορφιά της 
άγάπης, πού δέν ήταν μέσα 
σου ή έξω άπό .σένα, άλλά παν
τού. 

Δέν άναγνωρίζεις πόσο 
σπουδαίο εΤναι νά εΤσαι έλεύ
θερος άπό τίς εύχαριστήσεις 
καί τούς πόνους τού νοϋ, έτσι 
ώστε νά μπορεί νά παραμείνει 
ό νούς μόνος του. Μονάχα ό 
νούς πού μένει μόνος του εΤναι 
άνοιχτός. Αlσθάνθηκες δλα αύ
τά, ξαφνικά, σάν δυνατό άνεμο 
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πού φύσηξε πάνω στή γη καf 
μέσα σου. Έκεί, ήσουν όπογυ
μνωμένος όπό κάθε τι - όδειος 
καί γι' αύτό τέλεια όνοιχτός. Ή 
όμορφιά δλων αύτών δέν ηταv 

σέ λέξεις ή σ· αlσθr1ματα όλλά 
έμοιαζε σόν νό είναι παντοϋ, 
γύρω σου, μέσα σου - πάνω 
όπ' τά νερά καί στούς λόφους. 
Αύτό είναι διαλογισμός ... 

ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Λόγοι της Η. 

Δέν εϊμεθα Ιδιαίτερα προ
σκολλημένοι σέ καμμιό θρη
σκεία, σέ καμμιό φιλοσοφία. 
Συλλέγαμε τό καλό, δπου τό 
συναντήσωμε. Τα μέλη της 
Θεοσοφικης 'Εταιρίας είναι 
έλεύθερα νό πρεσβεύουν 
όποιαδήποτε θρησκεία ή φιλο
σοφία προτιμοϋν. Μπορεί νό 
είναι χριστιανοί ή μωαμεθανοί, 
ίουδαίοι ή πάρσοι, βουδισταί ή 
βραχμανισταί, πνευματισταί η 
ύλισταί. Δέν έχει σημασία. 'Αλ
λά τό δτι λέγονται μέλη διότι έ
χουν έγγραφη εlς τήν Θεοσοφι
κήν Έταιρίαν, δέν σημαίνει δτι 
έγιναν καί Θεόσοφοι, έφ' δσοv 
δέv έχουν όποκτήσει τήv έν
νοιαv τών θείων σχέσεων τών 
πραγμάτων. Θεόσοφος είναι 
μόνον έκείνος πού όποδεικνύε
ται εlς τr1ν πρόξιν Θεόσοφος. 
Πρώτος κανών τοϋ όποκρυφι
σμοϋ είναι ή τελεία όπόρνηση 
της προσωπικότητος. Πρέπει νά 
γίνη κανείς τέλειος όλτρουι
στής, νά μή σκέπτεται καθόλου 
τόν έαυτό του, νά έγκαταλείψη 

Ρ. Blavatsky 

κάθε όλαζονεία καί ματαιοδο
ξία, νά έξυπηρετη τούς συναν
θρώπους του, νά όσκη τήν έγ
κρότεια καί v· όκολουθη όψογη 
γραμμή ήθικης καί αύταπαρvή
σεως, έκτελώντας πάντοτε καί 
πρός δλους τό καθήκον του. 

Ό πραγματικός Θεόσοφος 
όφείλει νό πραγματοποιη τά 
πλέον ύψηλά ήθικά Ιδανικό. Νά 
έργάζεται όδιακόπως γιά τούς 
όλλους καί νά αlσθάνεται τόν 
έαυτό του ένωμένο μέ δλnυς 
τούς όνθρώπους. 

Καί όλίγα μόνον μέλη της 
Θεοσοφικης · Εταιρίας έάν όπε
φάσιζαν νά ζήσουν σύμφωνα 
μέ τίς όρχές μας, θά ήταν όρκε
τό διά νά γfνη ή 'Εταιρία μας t

va έκλεκτό σώμα. 
Ή Θεοσοφία δέν είναι μία 

θρησκεία, διότι είναι ή πεμ
πτουσία όπό δλες τίς θρη
σκείες. Είναι δ,τι τό λευκό φώς 
ώς πρός τό ήλιακό φάσμα. Εί
ναι ή συνένωση τών όληθειών, 
ol όποίες ύπάρχουν σέ κάθε 
θρησκεία. 
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ΟΙ Θεόσοφοι δέν πιστεύουν 
σέ άνθρωπόμορφο Θεό. Πι
στεύουν σέ μιά παγκόσμιο Θεία 
'Αρχή, ρίζα τών πάντων, άπό 
τήν όποία τά πάντα προέρχον
ται καί στήν όποία τά πάντα θά 
έπιστpέψουν. Ό Θεός εύρίσκε
ται πανταχού στόν όρατό καί 
cορατο κόσμο. ΕΤναι ό αlώνιος 
οlκοδόμος τών κόσμων. Τό 
σύμπαν άναδύεται άπό τήν ίδια 
του ούσία. Σύμβολό του ή χω
ρίς έπιφάνεια σφαίρα, της 
όποίας τό κέντρον εύρίσκεται 
πανταχοϋ καί ή έπιφάνεια ού
δαμού. Ό Θεός εύρίσκεται 
στήν καρδία έκάστου άνθρώ
που. «Ούκ οίδατε δτι ναός 
Θεού έστέ καί τό πνεύμα τού 
θεού οlκεί έν ύμίν;». Ό Χρι
στός εΤπε: «Πνεύμα ό Θεός καί 
τούς προσκυνούντας αύτόν έν 
Πνεύματι καί Άληθείι;� δεί προ
σκυνείν». Kar ενα βουδιστικό 
κείμενο λέγει: «Ό βουδιστής 
μπορεί νά πιστέψη στήν ϋπαρξη 
ένός ύπερτάτου Θεού, πού βρί
σκεται ύπεράνω άπό δλες τίς 
άνθρώπινες Ιδιότητες, ένός τε
λείου Θεού, πού βρίσκεται πέ
ραν άπό τήν άγάπη, τό μίσος 
καί τη ζηλοτυπία, βυθισμένου 
στήν αlωνία γαλήνη, τήν όποία 
τίποτε δέν μπορεί νά ταράξη». 

Γιά ενα Θεό τέτοιας ύψηλής 
άντιλήψεως δέν εΤναι άπαραίτη
τη καμιά μορφή λατρείας άλλη, 
άπό τό νά πράπη καθείς τό κα
θήκον του, άποβλέπωντας όχι 
στήν προσωπική του εύτυχία, 
άλλά στήν εύτυχία τών άλλων. 

Τό καθήκον πρέπει νά έκτελεί
ται χωρίς κανέναν ύπολογισμό. 
Ή σύγχρονη ήθική εΤναι πολύ 
ώραία να τήν διαβάζη κανείς 
καί νά άκούη νά τή συζητούν. 
'Αλλά τί άξίζουν τά λόγια χωρίς 
πράξεις; Θεοσοφικό καθήκον 
είναι νά πίνωμε καf τήν τελευ
ταία σταγόνα άπό τό γεμάτο 
ποτήρι της ζωης, χωρίς μεμψι
μοιρίες. Νά δρέπωμε στό δρό
μο μας τά ρόδα, μέ σκοπό νά 
προσφέρωμε τό άρωμά τους 
στούς άλλους καί νά κρατούμε 
γιά τόν έαυτό μας τά άγκάθια, 
έάν είναι άνάγκη νά στερηθη 
κάποιος άλλος γιά νά χαρούμε 
έμείς τήν εύωδία τους. Καθή
κον πρός τήν άνθρωπότητα εΤ
ναι ή άναγνώριση ίσων δικαιω
μάτων καί προνομίων γιά δ
λους, χωρίς διάκριση φυλής, 
χρώματος, κοινωνικής θέσεως 
καί γεννήσεως. 

· Η Θεοσοφική · Εταιρία συγ
κεντρώνει άνδρες καί γυναίκες 
άπό δλες τίς φυλές, τίς πίστεις 
καί τίς κοσμοθεωρίες, σέ ενα 
κοινό σκοπό, τήν άγάπη της άν
θρωπότητος. Τά μέλη συμφω
νούν στίς βασικές άρχές της 
Θεοσοφίας, όχι δμως καί σέ δ
λα τά άλλα θέματα. Καθένας 
διατηρεί τίς Ιδικές του άντιλή
ψεις καr άκολουθεί τήν προσω
πική του γραμμή σκέψεως καί 
δράσεως. ΟΙ βασικές άρχές της 
Θεοσοφίας εΤναι: Παγκόσμια 
'Ενότης, άλληλοεξάρτηση τών 
άνθρώπων, νόμος τού Κάρμα, 
Μετενσάρκωση. Αύτοf εΤναι ol 
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τέσσερες κρίκοι της χρυσής 
όλυσσίδας, πού θά έπρεπε νά 
κρατάη τήν όνθρωπότητα συ
νηνωμένη σέ μιά οlκογένεια, σέ 
μιά παγκόσμια όδελφότητα. 
Άφοϋ ol πράξεις τοϋ ένός έπι
δροϋν στή ζωή δλων τών άλ
λων, εΊvαι φανερόν δτι μόνον 
δταν δλοι ol άνθρωποι όποκτrΊ
σουν όδελφική διάθεση καί 
έφαρμόζουν πρακτικώς τή γνη
σία όδελφικότητα, μέσα στήν 
όποία καθένας ζη γιά δλους καί 
δλοι γιά �καστον, τότε μόνον 
θά πραγματοποιηθη ή γενική 
βελτίωση τών όνθρώπων. 

Κάθε Θεόσοωος όφείλει όχι 
μόνον νά διδάσκη τήν όδελφω
σύνη, όλλά καί νά τήν πραγμα-

τοποιη στήν ότομική του ζωή. 
Κανείς Θεόσοφος δέν έχει τό 
δικαίωμα νά μένη Ικανοποιημέ
νος όπό μία όκνηρή καί έπιπό

λαια ζωή, χωρίς νά κάνη τίποτε 

τό ούσιαστικώς καλό στόν έαυ
τό του καi ατούς όλλους. 'Οφεί
λει νά έργάζεται γιά τήν εύημε
ρία τών όλίγων, πού έχουν τήν 
όνάγκην της βοηθείας του, όν 
δέν εΊvαι Ικανός νά έργασθη 
γιά τήν όνθρωπότητα. Κάθε 
Θεόσοφος έχει τήν ύποχρέωση 

νά σπείρη τόν σπόρο τό καλό 

στίς ψυχές τών όνθρώπων, καί 

νά εiνα1 βέβαιος δτι θά έλθη 

μία ήμέρα, κατά τήν όποία ό 

σπόρος θά βλαστήση. 
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ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΚΟΡΟΒΙΤΣ 

ΦΩΤΙΕΣ Τ' ΑΓΙΑΝΝΗ 

'Ήτανε-μιά φορά κι· tvαv καιρό
χαρές καλοκαιριού, φωτιές τ' Άγιάννη, 
πηδούσαμε κι· ol δυό μαζύ, θαρρώ, 
καίγοντας τό Μαγιάτικο στεφάνι ... 

Γύρω της γειτονιάς μας τά παιδιά 
χαρούμενα γελούσαν καί φωνάζαν 
καί μός κυπούσαν ol γρηές μέ τήν καρδιά 
βαριά, κι· άναστενάζαν ... 

Μπαινόβγαιναν μέ βιάση στά μπαλκόνια, 
στά παραθύρια, στίς αύλόπορτες, νά Ιδούν, 
v· άκούσουν τά παιδιά πού, σάν τ· άηδόνια, 
πηδώντας, άρχιζαν νά τραγουδούν ... 

Καί μός κυπούσε, άκόμα, κάποια κόρη, 
μέσ' άπ' τίς γρίλλιες ένός παραθυριού, 

, , Τ , , 

που τωρα ειναι φτωχη γεροντοκορη, 
κ· ηταν τρελλές χαρές καλοκαιριού ... 

Κι' άλλες φωτιές στό δρόμο, πέρα. ως πέρα ... 
Καίγανε χάρτιν' άνθρωπάκια τά παιδιά 
κι' έφλόμωναν ol κάπνες τόν άγέρα 
κι' έγώ πηδούσα μέ τήν άσπρη μου ποδιά! 

Κι' ητανε-μιά φορά κι' tvαv καιρό-
χαρές καλοκαιριού, φωτιές τ· Άγιάννη. 
Πόνε, άπό τότε, δέκα χρόνια καf, θαρρώ, 
καί λίγοι μήνες, πού έχεις πιά πεθάνει ... 

1985 
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ΚΩΣΤΗΣ Μ ΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Ό άθάvατος Κόμης τού Άγ. Γερμανού 

Μιλώντας 6 Βολταίρος γιά 
τόν Κόμητα τού Άγ. Γερμανού, 
έλεγε: «Εiναι εvας άνθρωπος 
πού τά ξέρει δλα καί δέν πεθαί
νει ποτέ». 

Ήταν μιά μυστηριώδης μορ
φή, πού έδρασε κυρίως κατά 
τόν 1 Βον αlώνα. Τόν παρουσιά
ζουν σάν εvav 6νδρα 40-50 
χρονών, μετρίου όναστήματος, 
μέ Ισχυρή σωματική διάπλαση, 
ντυμένον πάντοτε μεγαλοπρε
πώς καί φέροντα πολλά κοσμή
ματα μέ πολύτιμους λίθους. Συ
ζητούσε μέ μεγάλο θάρρος μέ 
τίς πιό ύψηλές προσωπικότητες 
καί εiχε πλήρη έπίγνωση τιϊς 
όνωτερότητός του. 

Ήταν έμπιστος τού βασι
λέως Λουδοβίκου I Ε', πρός τόν 
όποίο συμπεριφερόταν σάν ϊ
σος πρός ίΌον. Πολλές βραδυές 
συζητούσαν μαζί, καί μέ τήν Κα 
ντέ Πομπαντούρ. Λέγανε δτι 6 
Λουδοβίκος τόν ειχε συχνά 
χρησιμοποιήσει στή μυστική δι
πλωματία. Τόν εiχε στείλει στήν 
'Ολλανδία, νά διαπραγματευτη 
μέ τήν Κυβέρνησή της, χωρίς 
νά το ξέρη 6 'Υπουργός τών 
'Εξωτερικών Δούκας Σουαζέλ, 6 
όποίος δταν τό έμαθε, έξεμάνει 
καί πολύ θά ηθελε νά τόν κλεί
ση στή Βαστίλλη. 

· Η καταγωγή του ηταν 6γνω
στη σέ δλους. Ό ϊδιος δέν μι
λούσε γι· αύτήν. Τόν έλεγαν 
νόθο γυιό της χήρας Καρόλου 
τού Β, της Ί σπανίας καί ένός 
Κόμητος. Άλλοι τόν έλεγαν 
γυιό ένός Πορτογάλου η Άλσα
τού 'Εβραίου. Άλλοι τόν έλε
γαν γυιό τού Πρίγκηπα της 
Τρανσυλβανίας Φραγκίσκου Β' 
Ρακότσκυ, πού όνατράφηκε 
άπό τόν Αύτοκράτορα της Αύ
στρίας. Ό ίδιος. όναφερόμενος 
στή νεότητά του, μιλούσε γιά 
έκτεταμένα λειβάδια καί ήλιο
φώτιστα όνάκτορα. Τίποτα δέν 
ειναι βέβαιο, όλλά καί καμμιά 
σημασία δέν έχει ή καταγωγή 
του. 

Γεγονός ειναι δτι 6 Κόμης 
τού Άγ. Γερμανού ηταν μία 
διακεκριμένη προσωπικότης καi 
έλεγαν δτι όπησχολείτο μέ τiς 
όπόκρυφες έπιστημες. δτι κα
τείχε τό έλιξήριο της μακρο
ζωίας καί δτι έγνώριζε νά κατα
σκευάζη όλχημιστικώς χρυσόν. 
Τού όρεσε νά διηγηται συνε
χώς εύχάριστες Ιστορίες, μέ τίς 
όποίες έγοήτευε τούς όκροατές 
του. 

Έξ όλλου ηταν έξοχος μου
σικός, πού συνέθετε μέ μεγάλη 
εύκολία καi μέ τήν ίδια έπιτυχία 
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έπαιζε βιολί. Λέγεται έπίσης δτι 
ηταν έξοχος ζωγράφος, όχι δ
μως καf ποιητής, δπως φαίνεται 
άπό tνα μέτριο σοννέτο του καί 
μιά έπιστολή πού εΤχε στείλει 
στή Μαρία Άντουανέπα, μέ 
προφητείες γιά τό μέλλον της, 
σέ στίχους χωρίς μέτρο. 

Έκτός άπό τήν άλχημιστική 
κατασκευή χρυσού, έλεγαν δτι 
έγνώριζε νά κατασκεuάζη άδά
μαντες καί μαργαριτάρια. Τού 
δρεσε νά κάνη μεγαλοπρεπή 
δώρα. Ή κυρία ντέ Ώσσέν διη
γείται δτι κάποτε ό Κόμης τού 
Άγ. Γερμανού έπεδείκνυε 
μπροστά της κοσμήματα στή 
βασίλισσα Μαρία Άντουανέπα. 
Ή κ. ντέ Ώσσέν έξέφρασε τόν 
θαυμασμό της γιά tνα σταυρό 
μέ λευκούς καί πράσινους λί
θους. Ό Κόμης έσπευσε νά της 
τόν δωρίση, μολονότι τό κό
σμημα ηταν μεγάλης άξίας. 

Ό Κόμης τού Άγ. Γερμανού 
είχε μιά περίει:;γη άδυναμία γιά 
τά κοσμήματα. ΕΤχε μιά πολύτι
μη συλλογή μέσα σ· tvα μικρό 
κιβώτιο, πού το μετέφερε πάν
τοτε μαζί του καί τού δρεσε νά 
τά έπιδεικνύη. 

Ή Κα ντέ Πομπαντούρ 
έθαύμαζε τά διαμάντιά του, κα
θώς καί ή κόρη τού Ίππότου 
Λαμπέρ, πού έλεγαν δτι ηταν 
έρωμένη του. Στούς ζωγραφι
κούς του πίνακες έκοσμούσε τά 
εlκονιζόμενα πρόσωπα μέ πο
λύτιμους λίθους ζωηρών χρω
μάτων. 01 σύγχρονοί του δέν 
τού συνεχώρησαν αύτή τήν 

όδυναμία του γιά τά κοσμήμα
τα, δπως δέν τού συνεχιί;ρησαν 
δτι τού δρεσε ή συντροφιά τών 
ώραίων γυναικών της έποχης. 

Έν τούτοις, πρέπει νά παρα
δεχθούμε δτι εΤναι έσφαλμένη 
ή όντίληψη δτι ό σοφός ιϊ ό 
Μύστης πρέπει να εΤvαι συνε
χώς συλλογισμένος, καί δτι δν 
προσέξη μιά ώραία γυναίκα ιϊ 
γελάση γιά κάποιο όστείο ιϊ λά
βη μέρος σέ μιά διασκέδαση, 
πρέπει νά θεωρηθη δτι κακώς 
χαρακτηρίστηκε σάν σοφός ιϊ 
Μύστης. 

Τού δρεσε νά λαβαίνη μέρος 
σέ γεύματα μέ πολλούς προ
σκεκλημένους, συζητώνrας μέ 
ένδιαφέρον, άλλά ούδέποτε 
δγγιζε τά φαγητά καί ούδέποτε 
έπινε κρασί. Ή τροφή του, τήν 
όποία παρασκεύαζε μόνος του, 
ηταν tvα μίγμα άπό δμυλο καί 
βρώμη. Συνήθιζε νά πίνη tvα 
ζεστό άπό σπόρους συναμικης. 

'Αλλά έκείνο πού πρό πάν
των δέν τού συγχωρούσαν η
ταν ή καταπληκτική μακροζωία 
του, μακροζωία χωρίς ένδείξεις 
γήρατος, πού άγγιζε τά δρια 
του ύπερφυσικού. "Ελεγαν δτι 
κατείχε τό έλιξήριο της άθανα
σίας. 

Είπαμε δτι ό Κόμης τού Άγ. 
Γερμανού ηταν φίλος καί έμπι
στος τού Λουδοβίκου 1 5ου καί 
της Κας ντέ Πομπαντούρ, ή 
όποία έπέθανε τό 1 7 64. 
'Επομένως βρισκόταν σέ δράση 
κατά τήν δεκαετία 1 7 50-1 7 60, 
δπου περιγράφεται 40-50 
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έτών. Έν τούτοις ό κ. Ρομώ 
κοί ή Κο ντέ Ζερζύ βεβαιώνουν 
κοί ol δύο οτι τόν είχαν συναν
τήσει στή Βενετία κατά τό 
1 71 Ο κοί οτι είχε κοί τότε τήν 
έμφάνιση όνθρώπου 40-50 
έτών. "Αν τοϋτο είναι όκριβές, 
έκμηδενίζει τήν άποψη οτι r1τον 
γυιός τής χήρος Καρόλου τοϋ 
Β' τής 'Ισπανίας, rϊ τοϋ Φραγκί
σκου Β' Ροκότσκυ, διότι τότε, 
τό 1 71 Ο, δέν θά ητον δυνατόν 
νά είναι μεγαλύτερος όπό 20 
έτών. Κοί πώς παρέμενε ό ϊ

δισς, 40-50 έτών, όπό τό 1 71 Ο
εως τό 1760; 

· Η μεγάλη του φήμη στό Πα
ρίσι ει ναι στή δεκαετία 1750-
1760. 'Όλοι συμφωνοϋν οτι εί
χε τότε τήν έμφάνιση όνδρός 
40-50 έτών. 'Εξαφανίζεται γιά
15 περίπου χρόνιο κοί οτον ή
Κόμησο ντ' Άντεμάρ τόν ξανα
βλέπει τό 1775 διακηρύσσει ο
τι τόν βρίσκει ξονονεωμένον.
Κοί μετά 12 έτη τόν βρίσκει νά
έχη πάντοτε τήν ϊδιο έμφάνιση.

Ό ϊδιος όφηνε εύχορίστως 
νά γίνεται λόγος γιά τή μακρο
ζωία του. Δέν τό έλεγε θετικά, 
άλλά έκανε ύπαινιγμούς, μιλών
τας σάν ούτόπτης μάρτυς γιά 
γεγονότα περασμένης έποχής, 
διηγούμενος ούτά μέ ζωηρότη
τα κοί μέ πολλές λεπτομέρειες. 
Κάποτε είπε: «Αύτοί ol όνόητοι 
Παρισινοί νομίζουν οτι είμαι 
500 έτών κοί έπιβεβαιώ τοϋτο 
διότι βλέπω οτι τούς προξενεί 
εύχαρίστηση. 'Όχι διότι δέν εi-

μαι πολύ περισσότερο ήλικιω
μένος άπ' οσο φαίνομαι». 

Ό MAGRE γράφει: «Πρέπει 
νά έκπλογοϋμε τόσο πολύ βλέ
ποντας οτι ol συγγραφείς όπο
μνημονευμάτων περιγράφουν 
εvαν όνθρωπο γιά ενα όλόκλη
ρο αfώνα μέ τήν ϊδιο έξωτερική 
έμφάνιση; Ή όνθρώπινη ζωή 
μπορεί νά έχη μιά διάρκεια 
άπεριόριστα μακρότερη όπό 
έκείνη πού τής όποδίδομε. Εί
ναι ή κίνηοι τών νεύρων μας, ή 
φλόγα τής έnιθυμίας μας, ή 
όξύτης τοϋ φόβου μας πού κο
ταναλί σκουν καθημερινώς τόν 
όργονιομό μας. 'Εκείνος πού 
κατορθώνει νά όνυψωθrϊ ύπε
ράνω όπό τά πάθη, νά κοτολύη 
μέσα του τόν θυμό κοί τόν φό
βο τής όοθενείας, μπορεί νά νι
κήση τή φθορά των έτών κοί 
νά φθάση σέ μιά ήλικίο τούλά
χιστο διπλή όπό έκεfνη στήν 
όποία φθάνουν έκείνοι πού πε
θαίνουν όπό γερατειά. Δέν εί
ναι τίποτε τό έξαιρετικό ό άν
θρωπος πού δέν έχει όγωνίες 
νά διατηρή τή νεότητά του. Ί
σως ΙΞνας έσωτερικός τρόπος 
ένατενίσεως τοϋ χρόνου, ή κα
τάλυση τής όνυπομονησίας καί 
τής όναμονής νά έπιτρέπουν ο' 
ΙΞναν πολύ έξελιγμένον όνθρω
πο νά έλατώνη στό έλάχιστο τή 
φυσιολογική φθορά τοϋ σώμα
τος». 

Ό Κόμης τοϋ Άγ. Γερμανοϋ 
φέρεται νά κατέχη μερικά γεγο
νότα τοϋ μέλλοντος. 'Όταν μετά 
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τόν θάνατο τού Λουδοβίκου 
1 5ου άνέβηκε στό θρόνο της 
Γαλλίας ό Λουδοβίκος 16ος, ό 
Κόμης τού Άγ. Γερμανού έπέ
στρεψε στή Γαλλία, άπό τήν 
όποία άπό πολύ χρόνο άπου
σίαζε, καi έζήτησε άπό τήν Κό
μησα ντ· Άντεμάρ νά τού κανο
νίση μiα συνάντηση μέ τή Μα
ρία Άντουανέπα. Στή βασίλισ
σα λέγει τά γεγονότα πού θά 
πραγματοποιηθούν μετά 1 5 έ
τη, τήν άνατροπή της μοναρ
χίας, τήν πτώση τού κλήρου, τiς 
καθημερινές καρατομήσεις, τήν 
τρομοκρατία. 

ΕΤναι περίι:ργο δτι καί ό Νο
στράδαμος προφήτευσε μέ κα
ταπληκτική άκρiβεια γεγονότα 
της Γαλλικής 'Επαναστάσεως 
δύο καf πλέον αlώνες πρίν 
έκραγη. 'Αλλά καf ό Κόμης 

Καλλιόστρο λέγεται δτι εΤχε 
έπίσης προμαντεύσει γεγονότα 
της μεγάλης Γαλλικής 'Επανα
στάσεως. 

Μερικοί συγχύζουν τόν Κό
μητα τού Άγ. Γερμανού μέ τόν 
Κόμητα Καλλιόστρο, διότι καf 
ol δύο ησαν μυστηριώδη πρό
σωπα, άγνώστου καταγωγής, 
άναμεμιγμένα σέ μυστικές 
'Εταιρίες, πού έδρασαν πρίν 
άπό τή Μεγάλη Γαλλική 'Επα
νάσταση, προικισμένα μέ μα
γνητικές δυνάμεις, προφητικές 
Ικανότητες, άλχημιστικές γνώ
σεις. Δέν ησαν δμως τό fδιο 
πρόσωπο. Δέν εΤχαν άλλωστε, 
τίς rδιες πολιτικές κατευθύν
σεις. Ό Κόμης Καλλιόστρο η-

ταν ύπέρμαχος της έπαναστά
σεως. ΕΤχε ύποσκάψει τό κύρος 
της βασιλείας κατά τήν περίφη
μη Δίκη της κλοπής τού περιδε
ραίου της Βασιλίσσης. Ό Κό
μης τού Άγ. Γερμανού δυσπι
στούσε πρός τήν 'Επανάσταση, 
διότι δέν δεχόταν τίς βιαιότητες 
στήν πολιτική ζωή. Προέβλεπε 
τή μεγάλη άνατροπή πού θά έ
φερνε ή 'Επανάσταση καί προ
σεπάθησε νά προσανατολίση 
τούς πρωτεργάτες της σέ μιά 
εlρηνική κατεύθυνση, διαδίδον
τας μιά φιλοσοφία, πού θά μπο
ρούσε νά μεταμορφώση τόν 
κόσμο, χωρίς βιαιότητες. 

Άλλες περίεργες διηγήσεις, 
άναφερόμενες στόν Κόμητα 
τού Άγ. Γερμανού, λέγουν δτι 
κατείχε τήν τέχνη όχι μόνον ό 
ίδιος νά μή γερνάη, άλλά νά 
βοηθη καί άλλους νά διατηρούν 
τήν αlωνία νεότητα. Έδινε προ
θύμως συνταγές γιά νά έξαφα
νίζωνται ol ρυτίδες τών γυναι
κών η γιά νά άλλάζη τό χρώμα 

τών μαλλιών τους. 
Ή Κα ντέ Ζερζύ λέγει στήν 

Κα ντέ Πομπαντούρ δτι ό Κό

μης τού Άγ. Γερμανού της εΤχε 

δώσει στή Βενετία fνα έλιξή

ριο, πού της έπέτρεπε νά έχη 

γιά μακρό διάστημα τήν έμφά

νιση γυναικός 25 χρονών. Ό 

Κόμη� έρωτηθ�� άπό τήν Κα 

ντέ Πομπαντούρ σχετικά μέ τήν 

πρό 50ετiας συνάντησή του μέ 

τήν Κα ντέ Ζερζύ καί τό έλιξή

ριο πού της έδωσε, άπαντό γε

λώντας: «Αύτό δέν εΤναι άδύνα-
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τον. όλλά όμολογώ δτι αύτή ή 
κυρία, τήν όποία σέβομαι, πα
ραλογίζεται». 

Τό 1784 διαδόθηκε δτι ό 
Κόμης τού Άγ. Γερμανού έπέ
θανε στό Δουκάτο τού Σλέβιγ, 
στό όνάκτορο τού Καρόλου της 
Έσσης. Αύτή ηταν ή έπίσημη 
χρονολογία τού θανάτου του. 
Άλλά ούδείς έπιτάφιος λίθος 
εύρέθηκε. 

Τό έπόμενο έτος 1785 ol 
Γάλλοι Τέκτονες τόν έξέλεξαν 
'Αντιπρόσωπο σέ μιά μεγάλη 
Συνέλευση πού έπρόκειτο νά 
γίνη, μαζί μέ τόν Μέσμερ, τόν 
Σαίν Μαρτέν καί τόν Καλλιό
στρο. 

Τό έπόμενο έτος έπισκέφθη
κε τήν Αύτοκράτειρα της Ρω
σίας Αlκατερίνη. 

· Η Κόμησα ντ· Άντεμάρ διη
γείται λεπτομερώς μία συνάν
τηση πού εΤχε μαζί του τό 
1789, μετά τήν πτώση της Βα
στίλλης. ΕΤχε τήν ίδια έμφάνι
ση, δπως πρό 30 έτών. Της εΤ
πε δτι έρχόταν όπό τήν Κίνα 

καί τήν 'Ιαπωνία. Της διηγείται 
στίς μεγάλες τους γραμμές δλα 
τά γεγονότα πού θά συμβούν 
κατά τά έπόμενα έτη, pπως τήν 
καρατόμηση της Βασιλίσσης, 
πού πραγματοποιήθηκε μετά 4 
χρόνια. 

«Ξαναείδα τόν Κόμητα τού 
Άγ. Γερμανού - γράφει ή Κα 
ντ· Άντεμάρ - κατά τήν καρα
τόμηση της Βασιλίσσης, κατά 
τίς παραμονές τού πραξικοπή
ματος τού Ναπολέοντας, τήν 

έπομένη της έκτελέσεως τού 
Δουκός Ένγκιέν, κατά τό 181 5 
πρίν όπό τήν παλινόρθωση τού 
Ναπολέοντας, καf κατά τό 
1821. ΕΤχε πάντοτε τήν rδια 
έμφάνιση». 

Ή Κα ντέ Ζενλίς λέγει δτι 
τόν συνάντησε στό Συνέδριο 
της Βιέννης καf ό Κόμης ντέ 
Σαλόν βεβαιώνει δτι συνωμfλη
σε μαζί του στήν πλατεία τού 
Άγ. Μάρκου στή Βενετία, δπου 
ό ίδιος ηταν πρεσβευτής. 

Συνεπώς ό Κόμης τού Άγ. 
Γερμανού δέν έπέθανε τό 
1784, άφού ύπάρχουν πολλές 
μαρτυρίες γιά τήν ϋπαρξή του 
σ· tvα διάστημα μεγαλύτερο 
όπό 35 χρόνια μετά τόν ύποτι
θέμενο θάνατό του. 

Ό Κόμης τού Άγ. Γερμανού 
ύπηρξε διακεκριμένο Μέλος 
τού Έλευθεροτεκτονικού Τάγ
ματος καί όλλων μυστικών 
'Εταιριών. Στή Βιέννη συνεργά
στηκε στήν Υδρυση της · Εται
ρίας τών «'Ασιατικών 'Αδελ
φών» καί τών «'Ιπποτών τού 
Φωτός». Λέγεται δτι αύτός έδί

δαξε τόν Μέσμερ τfς θεμελιώ
δεις όρχές τού Μαγνητισμού 
καί τών έφαρμογών του, καθώς 
καί δτι έμύησε τόν Κάλλιόστρο 
στόν Έλευθεροτεκτονισμό. 

Τήν έποχή έκεfνη εΤχαν λά
βει μεγάλη διάδοση καί άνά
πτυξη ol μυστικές 'Εταιρίες. Τό 
νέο πνεύμα εϋρισκε διέξοδο μέ 
μορφή Συλλόγων καf Λεσχών. 
Συνεστήθησαν καf Τεκτονικαf 
Στοαί γυναικών. Ή πριγκίπισσα 
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Λαμπάλ, πού κρεουργήθηκε κα
τά τήν 'Επανάσταση άπό τόν ό
χλο, εΤχε άνακηρυχθη Μεγάλη 
Διδάσκαλος. Στή Γερμανία 
ύπηρχαν ol «Πεφωτισμένοι» καί 
ol «Ίππόται της Αύστηρός Τη
ρήσεως». Ό Φρειδερίκος ό Β' 
ό Μέγας άνακηρύχθηκε Προ
στάτης τού Τεκτονικού Τάγμα
τος. Στή Γαλλία εΤχε έπανασυ
σταθη τό Τάγμα τών Ναϊτών 
καl ό Έλευθεροτεκτονισμός, μέ 
Μεγάλο Διδάσκαλο τόν Δούκα 
της Σάρτρ, πολλαπλασίαζε τίς 
Στοές του σέ δλες τίς πόλεις, δ
που εΤχαν μυηθη δλοι ol μεγά
λοι άνδρες της Γαλλικής 'Επα
ναστάσεως, ό Μιραμπώ, ό Κον
τορσέ, ό Δαντών, ό άδιάφθο
ρος Ροβεσπιέρος. Μεγάλοι 
Άποκρυφισταί καί Μυστικισταί 
συνεργάζονταν στίς τεκτονικές 
Στοέ� ΟΙ μεμυημένοι αύτών 
τών όργανώσFων εΤχαν συνεί
δηση δτι ησαν ol θεματοφύλα
κες μιας μεγάλης κληρονομίας, 
τήν όποία δέν έγνώριζαν κατά 
βάθος, άλλά της όποίας αlσθά
νονταν τήν πελώρια άξία. Μι
λούσαν γιά τόν «'Απολεσθέντα 
Λόγον», γιά τόν όποίον έλεγαν 
δτι έφυλάσσετο άπό άγνώ
στους άρχηγούς αύτών τών 
'Οργανώσεων, ol όποίοι θά τόν 
άπεκάλυπταν, σέ δσους ησαν 
αξιοι, χαρίζοντας σ' αύτούς τήν 
άπολύτρωση καί τήν άθανασία. 

Τήν άθανασία τού πνεύματος 
ό Κόμης τού 'Αγίου Γερμανού 
προσεπάθησε νά δώση σέ με
ρικούς έκλεκτούς μεμυημένους, 

έλπίζοντας δτι καθένας άπ' αύ
τούς, άνυψούμενος, θά άνύψω
νε : ιέ τή σειρά του τούς άλλους 
καί έτσι μιά πλατειά άκτινοβο
λία πνευματικότητος θά σκορπί
ζονταν βαθμηδόν, σέ άγαθο
ποιά κύματα.'Ηταν fνα εύγενικό 
όνειρο, πού δυστυχώς δέν 
πραγματοποιήθηκε. 

Ό Κόμης τού Άγ. Γερμανού 
έργάστηκε γιά τήν πραγματο
ποίησή του, Ιδρύσας τήν όμάδα 
τών «Φιλαλήθων», ol όποίοι 
έστρατολογούντο άπό τίς Τε
κτονικές Στοές καί Ιδίως άπό τή 
Στοά τών «'Ηνωμένων Φίλων». 
Ό πρίγκηψ της Έσσης, ό διά
σημος Κοντορσέ, ό Καλλιό
στρο, ύπηρξαν Μέλη τών Φιλα
λήθων. 

Ό Κόμης τού Άγ. Γερμανού 
έξέθεσε τή φιλοσοφία του σέ 
δύο μεγάλες Συνελεύσεις τών 
Τεκτονικών Στοών στό Παρίσι. 
· Η φιλοσοφία του άπετελείτο
άπό fνα πλατωνικό χριστιανι
σμό, διανθισμένον μέ τίς διδα
σκαλ�ς τού Σβένδεμπεργκ καl
τού Μαρτινέζ ντέ Πασκαλλύ,
μέ τίς έκπορεύσεις τού Πλωτί
νου καί τήν Ιεραρχlα τών δια

δοχικών πεδίων. Έδίδασκε δτι
ό άνθρωπος περικλείνει έντός
τού έαυτού του άπειρες δυνα
τότητες καί δτι πρέπει νά τείνη
άδιάκοπα νά άπαλλαγη άπό τήν
ϋλη γιά νά έλθη σέ έπικοινωνία
μέ τόν κόσμο τών άνωτέρων
πνευμάτων. Λίγοι τόν έννόη
σαν. ΟΙ Φιλαλήθεις προσεπά
θησαν νά μεταρρυθμίσουν τόν
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Τ .::κτονισμό πρός πνευματικώτε
ρους δρόμους. Έόν τό έπετύγ
χαναν, έόν κατόρθωναν νά 
διευθύνουν, μέ τή γοητεία τής 
όνιδιοτελούς φιλοσοφίας τους, 
τή δύναμη τού Τεκτονισμού, 
πού ηταν τότε κολοσσιαία, ίσως 
τό παλαιό όπραγματοποίητο ό
νειρο ένός κόσμου, κυβερνω
μένου όπό σοφούς μεμυημέ
νους, νά γινόταν πραγματικό
της. Δυστυχώς δέν έπραγματο
ποιήθηκε. Τό όνειρο παρέμεινε 
όνειρο. 

'Αργότερα, ό Ναπολέων Γ, 
ένδιαφερθείς όπό δσα άκουγε 
γιά τή μυστηριώδη ζωή τού κό
μητος τού Άγ. Γερμανού, διέ
ταξε νά συγκεντρωθή κάθε τί 
τό σχετικό μέ αύτόν όπό τά όρ
χεία τού Κράτους. · Η έργα σία 
συντελέσθηκε. 'Ένας όγκώδης 
φάκελλος σχηματίσθηκε στή 
διεύθυνση τής 'Αστυνομίας. 
Ήλθε ό πόλεμος τού 1870 καί 
έπακολούθησε ή Κομμούνα. Τό 
κτίριο δπου βρισκόταν ό φά
κελλος πυρπολήθηκε. 'Επεκρά
τησε ό Νόμος πού έπιτάσσει δ
πως ή ζωή τού Μύστου περι
βάλλεται όπό μυστήριο. 

Τί όπέγινε ό Κόμης τού Άγ. 
Γερμανού όπό τό 1821, τό έ
τος κατά τό όποίο σημειώνεται 
ή τελευταία έμφάνισή του; 

Στό βιβλίό «'Ένας Άγγλος 
στό Παρίσι)) ό συγγραφεύς του 
μιλάει γιά tνα πρόσωπο πού 
γνώρισε κατά τά τέλη τής βασι
λείας τού Λουδοβίκου - Φιλίπ
που, κατά τό 1 848, τού όποίου 

ό τρόπος τής ζωής του μοιάζει 
μέ τού Κόμητος τού Άγ. Γερ
μανού. 'Ονομαζόταν Ταγματάρ
χης Φρόσερ, ζούσε μόνος, ξό
δευε πολλά καί ή πηγή τής πε
ριουσίας του ηταν άγνωστη. 
Έγνώριζε δλες τfς χώρες τής 
Εύρώπης, δλων τών έποχών. 
Ή μνήμη του ηταν όπίστευτη 
καί ο1 γνώσεις του όνεξάντλη
τες. Είχε καί αύτός τήν έμφάνι
ση όνθρώπου 40-50 έτών, με
τρίου όναστήματος καί πολύ 
εϋρωστος. Τόν έλεγαν νόθο 
γυιό ένός πρίγκηπα τής 'Ισπα
νίας. Άφού έζησε γιά λίγο στ6 
Παρίσι, έξαφανίζεται χωρίς ν' 
όφήση ϊχνη, δπως συνέβαινε μέ 
τόν Κόμητα τού Άγ. Γερμανού. 

Κατά τό τέλος τού 1 9ου 
αlώνος ό θρύλος τού Κόμητος 
τού Άγ. Γερμανού παίρνει τε
ράστιες διαστάσεις. Λόγω τών 
γνώσεών του, τής εύθύτητος 
τής ζωής του, τού πλούτου πού 
διέθετε καί τού μυστηρίου μέ 
τό όποίο περιβαλλόταν έθεω
ρήθη σάν κληρονόμος τών όρ
χαίων Ροδοσταύρων, κάτοχος 
τής φιλοσοφικής λίθου. Άπό 
τούς Θεοσόφους όποκρυφιστές 
έθεωρήθη σάν tνας Διδάσκα
λος τής Μεγάλης Λευκής Στοάς 
τών Ίμαλαίων. Σύμφωνα μέ τόν 
θρύλο τών Διδασκάλων στά 
όπρόσιτα μοναστήρια τών λα
μάδων τού Θιβέτ ζούν σοφώ
τατοι άνθρωποι, κάτοχοι τών 
όρχαίων μυστικών. Αύτοί όπο
στέλλουν, όπό καιρό σέ καιρό, 
όνάμεσα ατούς όνθρώπους, t-
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ναν 'Απόστολο γιά νά φέρη 
στήν άνθρωπότητα μερικές 
άκτίνες πνευματικού φωτός. Ό 
Κόμης τού Άγ. Γερμανού 
ύπηρξε tνας άπ' αύτούς τούς 
'Αποστόλους. 

Ή 'Έλενα Πετρόβνα Μπλα
βάτσκυ γράφει: «Ό άνόητος 
κόσμος άντιμετώπισε πάντοτε 
μέ έπιπολαιότητα 'Εκείνους, ol 
όποίοι - δπως ό Κόμης τού 
Άγ. Γερμανού - έπέστpεψαν 
σ· αύτόν, έπειτα άπό μακρά έτη 
μοναχικού βiου, άφιερωμένου 
στή μελέτη, γεμάτοι θησαυρούς 
έσωτερικης σοφίας, μέ τήν έλ
πίδα νά καταστήσουν τούς άν
θρώπους καλύτερους, σοφώτε
ρους, εύτυχέστερους». 

Κατά τή δεκαετία 1880 -
1890 εΤχε γίνει δεκτό άπό τούς 
περισσότερους Θεοσόφους, ol 
όποίοι ήσαν πολυάριθμοι μετα
ξύ τών μορφωμένων της 'Αγ
γλίας καί της 'Αμερικής, δτι ό 
Κόμης τού Άγ. Γερμανού έξα
κολουθούσε νά ζη καί νά άσχο
ληται πάντοτε μέ τήν πνευματι-

κή άνάπτυξη της Δύσεως. 'Ότι 
δσοι συνεργάζονταν μέ εlλικρί
νεια καi άνιδιοτέλεια σ' αύτή 
τήν άνάπτυξη, ήταν πολύ πιθα
νόν νά τόν συναντήσουν. 

Ή Πρόεδρος της Θεοσοφι

κης 'Εταιρίας Δρ. Άννι Μπέ
ζαντ καί ό 'Επίσκοπος Λεντμπη
τερ, πού μετέστησαν τό 1 933, 
έδίδασκαν δτι ό Κόμης τού Άγ. 
Γερμανού. tνας άπό τούς Με
γάλους Διδασκάλους της Μεγά
λης Λευκής 'Ιεραρχίας, προί
σταται της 7ης 'Ακτίνας έφο
ρεύων έπάνω σέ δλες τίς τελε
τουργίες, κάθε μορφής, θρη
σκευτικές λειτουργίες τών δια
φόρων θρησκειών, Τεκτονικές 
συνεδριάσεις καί τελετές, εύρι
σκόμενος πάντοτε σέ ζωή καί 
σέ δράση, διότι ό βίος τών Μυ
στών - Διδασκάλων έπάνω στή 
Γη, παρατείνεται περισσότερο 
άπό 2 καί 3 αlώνες. 

Τοιουτοτρόπως ό Κόμης τού 
Άγ. Γερμανού παραμένει πράγ
ματι άθάνατος, γιά δσους πι
στεύουν στήν ϋπαρξή του. 
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'Αφιέρωμα 

στήv παγκόσμια ημέρα τώv ζώων 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΖΩΑ 

'Επιθυμώ, όλλό εiμαι καί ύποχρεωμένος, νό κάμω μία διευκρί
νηση. Αύτά, πού θά όναφέρω πιό κάτω εiναι όληθινά. Δέν προ
σθέτω τίποτα περισσότερο. Άλλ' οϋτε καί έλαπώνω κάτι όπό 
όποιαδr1ποτε αlτία. Γιατί νομίζω δτι tνας όνθρωπος, πού έχει τήν 
όξίωση νό φωτίσει λίγο τά σκοτάδια, πού ol έποχές καί ol συνόν
θρωποί του συνέχεια όπλώνουν, πρέπει νά προχωρεί σ· αύτή τήν 
προσπάθεια χωρίς τόν Πέμπτο Καβαλλάρη, τόν φόβο. Ή ήθική καί 
ό φόβος, είναι δύο όσυμβίβαστα. Κι' όκόμη περισσότερο φόβος 
καί 'Αλήθεια. 

1. ΕΝΑ Π ΑΡΑΞΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ - Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Κάποτε πηγα σ' tva φίλο μου γιατρό γιά νά συζητήσουμε διά

φορα πνευματικό θέματα. Συνηθίζαμε νά καθόμαστε στό Ιατρείο 
του σέ ώρες πού ή πελατεία του εiχε σχεδόν όραιώσει. Πάνω στη 
συζήτηση άκούγεται νά κτυπάει τό τηλέφωνο, πού ηταν δίπλα στό 
γιατρό. Τό σηκώνει. 'Ακούει πρώτα, τί τού λένε καί δίνει μερικές 
σύντομες γιατρικές συμβουλές. Δέν μπορούσα νά καταλάβω γιά 
ποίο ζήτημα έγίνετο αύτός ό διάλογος. Άλλ' οϋτε καί ρώτησα. 
Παρ' δλο, πού είμαστε φίλοι, έβαζα πάντοτε tva δριο στή συζήτη
σή μας. Νά μή μπαίνω μέσα στά έπαγγελματικά του μυστικά καί 
μάλιστα άδιάκριτα. 'Ωστόσο ό ϊδιος μόλις κατέβασε τό τηλέφωνο 
μού είπε μέ ϋφος εϋθυμο καί εlρωνικό: «Μού τηλεφώνησε tνας 
σύζυγος καί μού ζητούσε τί φάρμακο πρέπει νά χρησιμοποιήσει ή 
γυναίκα του, πού γέννησε πρό ήμερών, γιά νά της σταματήσει τό 
γάλα, έτσι ω στε νό μή χαλάσει τό στηθος της». 

11. ΜΙΑ ΓΑΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ - το ΖΩΟ
'Από προηγούμενες φορές ήξερα τό μέρος πού θά γεννούσε ή

γάτα μας. Έτσι κι' αύτή τή φορά της έβαλα tva ξύλινο όνοικτό 
κουτί μέ χαρτιά δπου καί γέννησε. Ήταν τέλος Μαίου κι' όρχίσανε 
ol πρώτες ζέστες, κι' δμως ή γάτα συνέχεια καθότανε μέσα στό 
κουτί μέ το γατάκι της καί τό θήλαζε. Δέν έφευγε καθόλου. Μπη
κε ό 'Ιούνιος. Πέρασε κι' αύτός. 'Όλο τόν 'Ιούλιο ή γάτα, μέ μία 
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άπαράμιλλη στοργή, βρισκότανε κοντά στο παιδί της. ΟΙ ζέστες κι' 

δλα τ' όλλα δέν της έκαναν έντύπωση μπροστά στήν ϋπαρξη τού 
παιδιού της. Νύκτα καί μέρα έπf μήνες έκεί, δεμένη μέ τήν ένότη
τα της μητρικής άγάπης ή μπορούμε νά πούμε τό ένστικτο. 'Όπως 
συνηθίζουν νά λένε έκείνοι, πού διακρiνονται γιά τήν περιφρόνη
σή τους στό ζώο. 

111. ΜΙΑ ΤΑΥΡΟΜΑΧΙΑ - Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Κάποιο βράδυ πήγα στόν κινηματογράφο γιά νά παρακολουθήσω 

τό έργο «φίλοι». Ήταν lΞνα δροσερό καi συναισθηματικό έργο, 
πού είχε σάν ύπόθεση tva φιλικό δεσμό άνάμεσα μιός κοπέλας 
14 χρονών κι' ένός άγοριοϋ 1 7 χρονών. 'Όμως δέν ξέρω γιατί, ό 
σκηνοθέτης έβαλε μέσα σ' αύτό τό τόσο ύπέροχο έργο μία ΤΑΥ
ΡΟΜΑΧΙΑ. Μπορούσε νά βάλει ότιδήποτε άλλο έκτός της ταυρο
μαχίας, πού παρουσιάστηκε μπροστά μας tva άπαίσιο θέαμα. 'Ένα 
ζώο είτε λέγεται ταϋρος, είτε κάποιο άλλο, δέν εΤχε νομίζω σημα
σία, νά τυραννείται μέ τόν πιό βάρβαρο καi άχαρακτήριστο τρόπο. 
Νά τό τρυπάνε συνέχεια καί στό τέλος μπροστά σ· tva πλήθος 
άπό άνθρώπους μέ άκράτητο ένθουσιασμό νά κάνει ό ταύρος αι
μόπτυση κι' έπειτα νά πέφτει κάτω. Κι' δλα αύτά τόσο θαυμάσια 
σκηνοθετημένα νά τά παρακολουθεί τόσος κόσμος, τέτοιο θέαμα! 

Δέν μπορώ νά όνομάσω δλους αύτούς τούς θεατές άνθρώπους, 
άλλ' οϋτε ζώα. Γιατί δέν παρατηρείται αύτό τό φα�νόμενο στά 
ζώα. Ήθελα νά ηξερα τί θέση παίρνει ή 'Εκκλησία στίς χώρες 
έκείνες, πού πραγματώνονται αύτά τα θεάματα; Ή παiρνουν μέρος 
σ· αύτό τό συμπόσιο μέλη της 'Εκκλησίας; 'Επίσης πολλά άλλα 
πράγματα ηθελα νά μάθαινα, δπως π.χ. αν ύπάρχουν πνευματικά 
Ιδρύματα, πού νά άποδοκιμάζουν τέτοιου ειδους θεάματα ή μήπως 
όχυρώνονται πίσω άπό τή λέξη παράδοση ή έθιμο; Τότε, άν συμ
βαίνει αύτό, πρέπει νά διατηρήσουν καf τό κάψιμο δημόσια άν
θρώπων, δπ ως στήν έποχή της 'Ιερός 'Εξέτασης στή χώρα τους, 
πού τό ζώο γίνεται άνώτερο άπό τόν άνθρωπο! 

ιν. ΕΝΑ ΠΟΥΛΙ ΤΑΪΖΕΙ το ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ - το ΖΩΟ 
'Εκείνο τό καλοκαιριάτικο μεσημέρι κοιτούσα άπό τό παράθυρό 

μου έξω στό δρόμο. 'Εκείνες τίς στιγμές δέν ύπηρχε καθόλου κi
νηση. Ήταν τρείς καί μισή καί πήγαινε πρός τίς τέσσερις. Ή πολι
τεία μας εΤχε βυθιστεί στόν ϋπνο ϋστερα άπό τά θαλασσινά μπά
νια, πού συνηθίζεται νά τελειώνουν σχεδόν στίς τρείς. 'Εκεί πού 
κοιτούσα σχεδόν άθέατος, ξαφνικά κατεβαίνουν μία σπουργιτίνα 
καί τό παιδί της, πού στό μέγεθος δέν ηταν καf πολύ μικρότερο 
άπ' αύτή. Ή σπουργιτίνα άρχισε νά τσιμπάει κάτι σπόρους, πού 
βρήκε στό δρόμο. Τό σπουργιτάκι έτρεχε κοντά της καί μ' tva χα-
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ριτωμένο τρόπο όνοιγε τό στοματάκι του καί ή μάνα τού έβαζε 
μέσα τήν τροφή. 

Αύτό τό θέαμα θά μού μείνει άλησμόvητο. Δέν μπορώ νά τό 
συγκρίνω μέ κανένα όλλο άπ' δσα δημιούργησε ό όνθρωπος. Τί 
ύπέροχη σκηνή ηταv αύτή, vά τρέχει τό μικρό κοντά στή μάνα του 
κι' έκείvη vά τού βάζει τήν τροφή! 'Αλλά δυστυχώς αύτό τό όνει
ρο, πού έβλεπα μπροστά μου τό διάλυσε �να άνθρώπιvο περπάτη
μα, πού πλησίασε σπίτι μου. 

Κι' έτσι φύγανε γιά vά έξακολουθήσουv τή ζωή τους μέσα 
στήν άπεραvτωσύνη της φύσης μέ τήν όπλότητα, πού τήν χαρα-
κτηρίζει. 

1 

'Αφήνω τόν άvαγνώστη έλεύθερο νό βγάλει τά κατάλληλα συμ
περάσματα άπ' αύτή τήν πρώτη της συμπε�ιφορός τ' ανθρώπου 
καί τού ζώου μέσα στή ζωή. Δυστυχώς αύτά τά τέσσερα πραγμα
τικά περιστατικά, πού άνάφερα, δέv είναι τά μοναδικά στήv έποχή 
μας. 

Προσευχή των Ζώων 
'Από τήv Alba Spirituale, Ρώμη 

Ώ 'Άνθρωπε, άνώτερέ μας άδελφέ, πού όπό τήv ιδια σκάλα 
όvεβαίvεις: Ε!'μαστε δλοι μας κόκκοι τού μεγάλου Κόσμου, ποιός 
μεγάλος καί ποιός μικρός. 

Βραδύ καί δύσκολο πάντα τό άνέβασμα. Μή μός δυvαστεύης 
μέ σκληρότητα καί μέ κόπους όδιάκοπους, πού vά μή μπορούμε 
ποτέ να σηκώσωμε τά κουρασμένα μάτια μας στ' όστέρια. 

Εϊθε τό αϊσθημα της συγγεvείας καί της κοινής καταγωγής μας 
νά σε κόμη νά νοιώθης πώς κι έμεις αlσθανόμαστε τήv πεινα, τή 
δίψα, τόv πόνο, τή θλιψι καί τόv χαμό ένός όγαπημέvου όντος. 
Άφισε v' άπολαμβάvωμε, καθώς καί σύ, τίς άμέτρητες χαρές τοό 
φυσικού κόσμου, τόv άέρα, τόv ηλιο, τά δροσερά ρυάκια, τά λιβά� 
δια και τά δάση. 

Δός μας, σέ παρακαλούμε, τέτοιες συνθήκες πού vά λειτουρ
γούvε ύγιεινά τά όργανά μας. Στά γηρατειά μας έπίτρεψέ μας vά 
δρέπω με τήv άνταμοιβή γιά τήν ήπιότητά μας καί τό ταπεινό πνεύμα 
ύπηρεσίας πού σού δείξαμε. Γ λύτωσέ μας όπό τήν όγωvία τού χωρι
σμού άπό έκείvους πού έζήσαμε πάντα κοντά τους, καί όv ει-
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μαστε κατάκοπα άπό τήν δουλιά καf τήν άρρώστια, δώσε μας fvav 
γρήγορο καl άνώδυνο θάνατο, καθώς θά τό ηθελες καf γιά τόν 

έαυτό σου καί γιά τούς προσφιλεί'ς σου. 

Πρόθυμα μοιραζόμαστε τά βάρη σου άρκεί' νά έχωμε τήν κα

τάλληλη τροφή καί άνάπαυσι κι αύτό γιά νά μπορούμε νά ξαναγυ

ρίσωμε κάθε πρωί στήν υπηρεσία μας μέ άνανεωμένη ρώμη. 

Μίλα μας καμμιά φορά, χάριζέ μας τή συντροφιά σου, καταλα

βαίνοντας δτι, γιά νά μετέχωμε στή δική σου ζωή, στερηθήκαμε 

τή συντροφιά των όμοίων μας: 'Αλάφρωνε έτσι τόν πόνο της μο

ναξιάς μας. Ένθάρρυνέ μας νά άναπτύσσωμε τελείως τίς Ικανότη

τές μας, διεύθυνέ μας μέ ύπομονή, γιά νά μπορούμε ν' άνεβαίνω

με ψηλότερα στή σκάλα της 'Εξελίξεως, καθώς καf γιά σένα τό θέ-

. λεις. 

Εϊθε τά εύχαριστήρια και ol εύλογίες τών άμέτρητων μικρών 

καί μεγάλων πλασμάτων της γης, της θάλασσας καf τών αlθέρων, 

νά φτερουγίζουν στά όνειρά σου καί νά σέ ύποδεχθούν τήν ώρα 

πού θά πατήσης τό καινούργιο σκαλοπάτι πού θά σέ όδηγήση στό 

ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. 

Σού στέλναμε τήν προσευχή μας έν όνόματι της Εύσπλαχvίας, 

τού Οϊκτου, της Εlρήνης καί της 'Αγάπης, της Δικαιοσύνης καi της 

Χρηστότητας. 

Τέλος Άφιερώματος 

στήv παγκόσμια ήμέρα τώv ζώων 
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Μπορώ νά γίνω αύτός ποίι πρέπει ή θά μείνω αύτός πού ΕΙ
ΜΑΙ; Άν έχω τήν έξυπνάδα νά όναθέσω τήν πορεfαν της ζωής 
μου στήν ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ πού θά μέ δι
δάσκη τό πώς ΝΑ ΝΙΚΩ ΤΟΝ ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΜΟΥ 
-ΤΟ ΘΕΛΩ- ΜΕ το ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΩΣ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ.

Γνωστόν δτι κουβαλάμε μέσα μας το ΑΤΟΜΟΝ ΤΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ 
δηλαδή τrϊς ΑΓΕΛΗΣ πού δέν τοϋ όρέσει ή ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ 
ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ καί ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ όντrδρά ... 

Δέν πρέπει νά ξεχνάμε δη, σύμφωνα μέ τά διδάγματα της 
'Επιστήμης της 'Ανθρωπολογίας, έδώ στή ΓΗ ΩΣ ΑΤΟΜΟΝ ΤΗΣ 
ΑΓΕΛΗΣ έχουμε πφισσότερα όπό ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΡΟ
ΝΙΑ ΖΩΗ καί ΜΟΝΟΝ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΡ
ΧΗΣΕΝ Η ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΣΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΗΘΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ. 

Καί αύτό όρχισεν όπό τόν Βαβυλώνιον ΧΑΜΟΥΡ ΑΜΠΗΝ. τόν 
ΜΩΥΣΗ, ΣΩΚΡΑΤΗ, ΒΟΥΔΑ κ.α. ώς τόν ΘΕΟΣΤΑΛΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ 
ΧΡΙΣΤΟΝ. 

Γιά τήν χριστιανοποίηση του ΑΤΟΜΟΥ ή Χριστιανική Θρη
σκεία τοϋ ύπόσχεται δη θά τοϋ όκριβοπληρώση τήν ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ 
ΚΑΛΩΣΥΝ Η πού θά δίδει στόν συνάνθρωπόν του, δίδοντάς του 
ως ΑΜΟΙΒΗΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗΝ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ. 

Αύτά είναι τα· ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ, 
ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΡΟΣ Α
ΓΑΘΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 

"Αν θέλωμε, λοιπόν, είμεθα έλεύθεροι νά χαράξωμε τόν δρό
μον της ζωής μας με πολλάς βοηθείας όπό τήν 'Εκκλησίαν καf τό 
Σχολείο, πρώτα δμως πρέπει νά μάθωμε τόν ΕΑΥΤΟΝ ΜΑΣ νά Υ
ΠΟΤΑΣΗ το ΘΕΛΩ ΣΤΟ ΠΡΕΠΕΙ. 

Καί αύτός είναι σκληρός όγώνας τοϋ όγελαίου ΑΤΟΜΟΥ πού 

προτιμάει τόν Εαυτόν του καί όχι τά Θεία διδάγματα. 



332 ΙΛΙΣΟΣ 1985 

Μάλιστα ή 'Εκκλησία μας στο «ΜΕΓΑ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ» έχει ΕΥΧΗ 
ΤΟΥ ΦΥ ΛΑΚΑ ΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ►> νά μάς όδηγη στό δρόμο τού 
Θεού καί νά ΜΗΝ άκολουθούμε τόν 'Εαυτόν μας. 

Γιά τούτο ή 'Εκκλησία συστηματικά πρέπει νά καλλιεργιϊ τά 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟΣΟΙ ΛΥΚΟΙ ΤΟΝ ΧΑΪΔΕΥΟΥΝΕ. 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ

ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΩ 

Μπρός γκρεμός 
καί πίσω ρέμμα. 
Θέλω έγώ νά περπατήσω 
καί φοβάμαι μή γλυστρήσω. 
Πού νά πάω 
Δέν γνωρίζω. 
Πώς, μά πώς νά ξεκινήσω 
Καί ή μέρα νά τελειώνει. 
Καί ν· άρχίζει νά νυχτώνει 
Φόβος πιά μέ κυριεύει 
Ξάφνου τ· άστρο ξεπροβάλλει 
Θά καθήσω έδώ γιά λίγο. 
Νά σκεφτώ νά ξαποστάσω 
Καί τό δρόμο ας πάρω πάλι 
Σάν άρχίσει νά χαράζη 
Τώρα πιά θά προχωρήσω, 
Δέ φοβάμαι νά γλυστρήσω, 
Πού νά πάω τό γνωρίζω 
Τό ΘΕΟ νά συναντήσω. 
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Γιά άvογγΕλίο τής έκδόσΕως vά στtλνΕΤΕ tvo άvτίτυπο. Γιά βι

βλιοκρισία, χωρίς vά δΕσμΕύυοι τό ΠΕpιοδικό, vά στtλνΕΤΕ δύο 

άvτίτυπο. 

Παρουσίαση Νίκος Ά. Τέντας 

Δημ. Κ. Παπακωνσταντίνου: «ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ)) Δοκιμιακή Μονο

γραφία 

«Ο κ. Πέτρος Χάρης έκανε πράξη ζωής τη λογοτεχνία, καf μό

χθησε να συγκροτηθεί ένα φωτεινό όραμα, που πηγάζει από την 

πολυπρισματική μελέτη όλων των ειδών του λόγου». 

Αυτό το όραμα ανιχνεύει με εξίσου φωτεινό λόγο ένας απ' 

τους πιο αξιόλογους βιβλιοκριτικούς της εποχής μας, ο ποιητής Δ. 

Παπακωνσταντίvου. Με νοητικές εφορμήσεις σ' ένα πολυδιάστατο 

πνευματικό κόσμο, τον οποίο. η οξεία παρατήρηση τεκμηριώνει σε 

αναμφίλεκτη αλήθεια, κατορθώνει ο αδέκαστος κριτής να μετα

λαμπαδεύσει ρίγος δημιουργικό τη μαγεία μιας τέχνης ολοκληρω

μένης στην ολοκληρωμένη ανθρώπινη στάση του κ. Πέτρου Χάρη. 

Είναι το έργο του κ. Χάρη πολυδύναμο. Και η αξιολογική του απο

τίμηση απαιτεί κριτικό ειδικής πνευματικής και ηθικής θωράκισης. 

Ο Δ. Ποπ. έχει όλα τα ανάλογα εφόδια. Η πληρότητα της δοκιμια

κής του μονογραφίας επιβεβαιώνει την πίστη μας ότι ο οξυνούστα

τος κριτικός εξακολουθεί να διδάσκει το μέτρο το οποίο προσδιο

ρίζει την ανάλογη πνευματική αξία. 

Π.Β. Πάσχου: «Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΝΔΟΝ)) Ποίηση 

Την καταχνιά δεν την αντέχω, Κύριε. 

Ίλεως γενού και φανερώσου: θες σαν ήλιος 

θες σαν τον κεραυνό - μονάχα, έλα! 
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Η αγωνία συμπλέκει με την ιερή προσμονή το μέγα της αιωνιό

τητας μυστικό: τη θέωση. Αρκεί ο λόγος να είναι καρδιονοητικός.

Και η ποίηση ψαλμός. Σιωπηλή αγαπημένη των αγγέλων και κρυ

φαχός παναρμόνιος της ευχής των μοναχών. Ο στίχος του Π.Β.

Πάσχου έχει τον κραδασμό της δημιουργίας και την οιμωγή του

σχίσματος. Αλλά και την ελπίδα της μεγάλης ανάτασης. Με λέξη

μαγεμένη απ· το χαμόγελο του κρίνου. Ευλογημένη από χάρη μυ

στική. Με λέξη της καρδιάς, η οποία μερώνει την τρικυμία του

πλάνητα νου. 

Είναι η ποίησn του Παντ. Β. Πόσχου αρμονία του παρόντος

αιώνος για τη μελωδία του Ουρανού. Νίκη του αείζωου πνεύματος

ενάντια στο σκοτάδι που γεννοβολά την κάθε συμφορά, με λέξη

πυρροφόρα. Ο ύμνος του αγώνα του ανθρώπου για τη μεταμόρ

φωση της ύλης σε σπέρμα φωτός. Η ποίηση που γκρεμίζει με ξα

στεριά τους φεγγίτες του χρόνου ... 

Πωλ Βαλερύ: «ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ KOIMHTHPI)) Ποίημα. Απόδοση: 

ΡΟΗ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ 

Σε μια αξεδιάλυτη απουσία έχουν διαλυθεί, 

Κατάπιε ο κόκκινος πηλός το πλάσμα τό λευκό,

Το δώρο της ζωής μες τα λουλούδια ·χει διαβεί!

Που βρίσκονται οι γνώριμες κουβέντες των νεκρών,

Του πλάσματος η Τέχνη, οι μοναδικές ψυχές; 

Η κάμπια συστοιχίζεται στων δακρύων τις ροές. 

Η ηχητική ευφωνία του εμπνευσμένου λυρικού λόγου αποδό

θηκε στη γλώσσα μας με την ακρίβε1α της ιδιόχρωμης εικόνας -

καθρέφτης της ίδιας πνευματικής ανάτασης. Ένας μουσικός ανα

βαθμός - βαθμός τελειότητας της ανθρώπινης δυνατότητας για

την αθανασία, είναι ο λόγος του Πωλ Βαλερύ. Και μια μαγική οι

κειοποίηση, στην ελληνική μεταλαμπάδωση του αίδιου φέγγους

της συνεχώς ανανεούμενης ανθρώπινης παρουσίας μέσα στα όρια

της ζωής και του απείρου, είναι η πάντα δημιουργική γραφή του

ΡΟΗ Παπαγγέλου. 

Ακόμη σημειώνουμε τις επιτυχείς σημειώσεις του για την σή

μανση του ιδεώδους «μια φωνή στην ανθρώπινη σιωπή, με την 

υλοποίηση του άυλου γίνεται ένας ύμνος του θανάτου, ένας ύμνος 

του «Είναι» αλλά και την ανάλυση του τελετουργικού στον κυματι

σμό της συνθεμένης από εικόνες καί ήχους ιδέας: «Μια διαλεκτική 
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φωνής και σιωπής, όπου η φωνή είναι το βάθος του λυρικού ανά
γλυφου». 

Ο Ρόη Παπαγγέλου διέσωσε με την ελληνική του γλωσσική 
ρωμαλεότητα τη μαγεία της σουρρεαλιστικής σύνθετης ενός μεγα
λοφυούς ποιητικού κατορθώματος του ανθρώπινου πνεύματος. 

Κώστα Ιωανvίδη: «ΠΑΛΜΟI ►► Ποιήματα

Θεριό λες βαρβάτο, 
ασκί που γεμάτο 
με πόθο και με αίμα 
κυλιέται από ψέμμα σε ψέμμα
στο βάθος του πόνου. 

Ο μακαρίτης Κωνσταντινουπολίτης που έκλεισε τα μάτια του 
στη Θεσσαλονίκη, δεν θέλησε τη ζωή όπως την τέχνη του: γλυκιά 
σαν μάνας ρόγα, αλλά ψέμμα και πόνο. Και πιο πολύ πόνεσε για 
τον πνευματικό της εποχής μας εκφυλισμό. Υπήρξεν ο άτεγκτος 
χλευαστής των αλγεινών ο αποστάτης της λατρείας ενός κόσμου 
που γερνά. 

Δίκαια ο γιος Γιώργος Κ. Ιωαννίδης, προλογίζει, με την ανάμνη
σή του λεπίδι στη φλόγα του πάτριου λόγου, την πρώτη συγκεν
τρωμένη ποιητική δουλειά: «η σκέψη και μόνο θα μπορούσε να 
ενώσει όλους εκείνους που μοχθούν►► . 

Πράγματι ο θάνατος κανένα όνειρο δεν έσβησε του άξιου πνευ
ματικού εργάτη Κ. Ιωαν. Του δημοσιογράφου στην υπηρεσία του 
ελληνισμού καί του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο στίχος του: 

Σε μια στιγμή κρατώ την αιωνιότητα 
εκφράζει την αλήθεια της φωτεινής του πορείας. 

Μελισσάνθη: «ΝΥΞΕIΣ►► 

«Ο ποιητικός λόγος της Ζωής Καρέλλη αποδείχνεται έτσι τόσο 
στην ουσία του. όσο και στην υφή του, λόγος αυθεντικό ελληνικός 
- κατά τον τρόπο κυρίως που τα περιεχόμενα της συνείδησής της
ανάγονται στο χώρο των Ιδεών και των Αρχετύπων ... >>

Έχει ο λόγος της Μελισσάνθης προμηθεϊκή αλκή: ακρίβεια και 
θαυμαστή πλαστικότητα. Καθαρότητα, μοναδική, στην επώδυνη 
θητεία του ανθρώπινου ψυχισμού. Η ετοιμότητα του πνεύματός 
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της υπερβαίνει κάθε αβεβαιότητα και ακινησία θανατερή. Για να 

μας ελευθερώσει απο τη δουλεία και την «αυταλλοτρίωση». 

Μικρά δοκίμια βάθους για το λογοτεχνικό έργο των άξιων δη

μιουργών μας Τ. Παπατσώνη, Γ. Θέμελη, Γ. Σαραντάρη, Ζ. Καρέλ

λη, Ν. Πευτζίκη, Α. Βαλαωρίτη, Α. Τερζάκη, Γ. Σαράντη και θετική 

ανίχνευση του πνευματικού ιδεώδους των Deal, Berdiaeff, Eliot, 

Kafka και Sartre είναι οι «Νύξεις» της. 

Η κρίση της εξισορροπεί με πόνο το αντιλεγόμενο για να έρθει 

ελπιδοφόρο το μήνυμα της ανθρώπινης υπερηφάνειας από τη δυ

σκολοδιάβατη ατραπό του «αεί ενεργούντος» πνεύματος: «Σ' ολό

κληρο το έργο του Sartre, ο Θεός που είναι ο υπέρτατος Λόγος, 

σιωπά και ακούγεται μόνον ο Αντί-λογος του ανθρώπου». 

Στη σκέψη στηρίζεται η ανθρώπινη πράξη. Να γίνει Ιστορία. 

Λόγος. Και έλλαμψη για «αποκάλυψη» της αλήθειας. Η Μελισσάν

θη είναι ιέρεια του λόγου. Γι' αυτό πλησιάζει λυτρωτικά την αν

θρώπινη ψυχή. 

Αιμιλία Ίβου: «ΟΡΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΑΛΤΗΣ)) 

Τα βιβλία, τα ποιήματά μου όλα τα έκαψα 

στη φωτιά την καλή, την αναγεννητική 

που φυλάει στοργικά μες στους κόλπους της 

τους άχρονους σπόρους. 

Πυρρός ήλιος αντιμάχεται το θάνατο με πνεύμα ειρηνοφόρο. 

Και σημείο απόκρυφο. Για να γίνει τρυφερό το πέρασμα της νέας 

εποχής με λόγο προφητικό. 

Πράγματι η νέα συλλογή της Αιμιλίας Ίβου έρχεται στο Δικα

στήριο του Καιρού απευθείας από εξαγνιστική πηγή. Μυριόφωνη 

είναι σύνθεση μουσικής γαλανής του χιονιού. Μια κραυγή από 

χρόνο και φως: 

Κάτω από τοσον ήλιο 

τόση νύχτα αξημέρωτη ... 

Και είναι το όνειρο διαπλανητικό σε αποτιτανωμένη βουβή 
πραγματικότητα. Σε συνοίκηση χωρίς επικοινωνία πάνω στη φλε
γόμενη ερημία της ασφάλτου. Όπου ο άνθρωπος εκπατρισμένος 
Οιδίποδας κουρνιάζει στο νοτιά με αξημέρωτα μάτια. Μα οι ακρί
τες της σιωπής ξαγρυπνούν στα αλώνια του ήλιου με όνειρο ψωμί 
αχνιστό για τα άξενα χώματα: 
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Η μοίρα της υδροχοϊκής εποχής βρήκε την ποιήτριά της. Παρ
θένα γλώσσα μαγνητίζει την ένδεια και τον φόβο με πανάρχαια 
μνήμη και ελπίδα θεϊκή. Και μύθο φλογισμένο. Ποίηση ιερόπρεπη. 
Μυσταγωγική. Απροσπέλαστη, όμως, για τους απροετοίμαστους ... 

Σταύρου Βασαρδάvη: <<ΣΚΙΤΣΑ ΜΕΓΑΛΩΝ)) 

«Πιστεύω πως όλοι οι «Μεγάλοι» μας έδωσαν μιαν αλήθεια. Τη 

δική τους. Κανένας μεγάλος δεν μας έδωσε «Την Αλήθε1α». Επει
δή η αλήθεια δεν παραδίνεται σε κανέναν. Βρίσκεται έξω «των 
ορίων γνώσεως», των σημερινών δυνατοτήτων των ενσαρκωμέ

νων στη γήινη ύλη «ανθρωπίνων πνευματικών οντοτήτων ... ». 
Σπουδή παιδείας είναι τα σκίτσα του Σταύρου Βασαρδάvη για 

τους «Μεγάλους»: Ησίοδο, Πίνδαρο, Αισχύλο, Σοφοκλή, Ευρ1πίδη, 
Σωκράτη, Απολλώνιο Τυαvέα, Δημώvακα, Λουκιανό, Θεοτοκόπου
λο, Οβίδιο, Καίσαρα, Δάντη, Κολόμβο, Ντα Βίντσι, Μακιαβέλλι, 
Θερβάντες, Μιχαήλ Άγγελο, Σαίξπηρ, Λουδοβίκο 140, Μολ1έρο, 
Σουίφτ, Δουμά, Ντοστογ1έφσκι, Π1κάσσο και Κρισναμούρτι. 

Αν η ιστορία είναι δεδομένο ότ1 γράφεται από ευφυείς, εξίσου 
γνωστό είναι ότ1 ένα πανέξυπνο και ελεύθερο κριτικό πνεύμα, σαν 

του Στ. Βασ., ημπορεί να ιστορίσει τους πρωταγωνιστές - δη
μ1ουργούς της. Γιατί ο λόγος του, γρήγορος σαν θεία αστραπή, 
φωτίζει άπλετα το βάθος των πραγμάτων. Με σκέψη επιγραμματι
κή: «Στον κόσμο της ψυχής ο θάvα:τος δεν υπάρχε1» ή χαρακτηρι
σμούς δοσμένους με τη γλώσσα της αιωνιότητας: «Ήτανε - ο 

Σουίφτ - ένας τιτάνας αλυσσοδεμέvος από νάνους!» ή με τη με

ταφορά διδαγμάτων ουσίας, όπως του Κρισναμούρτι: «Δεν επ1χε1-

ρεί να μας μάθει τι να σκεπτόμαστε αλλά ΠΩΣ να σκεπτόμαστε». 
Ο Στ. Βαρ. με περίπατους στο χώρο του πνεύματος σκοπεί το 

πλησίασμα της ουσίας του ανθρώπου. Μάλιστα με πρόθεση δι

δακτική. Απόλυτα πετυχημένη. Γι' αυτό και το συvισrούμε σαν 
ελεύθερο ανάγνωσμα στους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου. 
Για να μάθουν να σκέπτονται ... 
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·eκυκλοφόρησε ο' εναν κομψό τόμο

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

"Αρχαιοελληνικά 

·eπιλογές άπό τά "Ομηρικά ·Έπη

'Επιλογή άπό τήν 'Ιλιάδα 

'Επιλογή άπό τήν 'Οδύσσεια 

Μεταφράσεις 

Πυθαγόρεια Χρυσά ·Επη 
Θουκυδίδου Περικλέους 'Επιτάφιος 

Περιληπτικές ·Αφηγήσεις 

Πλάτωνος Συμπόσιον ή περί ·Ερωτος 

Πλάτωνος Φαίδρος ή περί Καλού 

Πλάτωνος Άξίοχος η περί Θανάτου 

Πλάτωνος 'Απολογία Σωκράτους 

Πλάτωνος Φαίδων η περί Ψυχής 

Ό Πλάτων γιά τήν Παιδεία <Νόμοι-Πολιτεία> 

Ό καταποντισμός της Άτλαντίδος <Τίμαιος> 

Πλουτάρχου 'Επτά Σοφών Συμπόσιον 

Τιμάται Δρχ. 350 
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Κωστή Μελισσαρόπουλου: «ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Φίλε κύριε Κωστη Μελισσαρόπουλε, 
'Έλαβα τόν κομψό τόμο τοϋ βιβλίου σας «'Αρχαιοελληνικά» καί μέ 
εύχαρίστηση όναζωογόνησα μέσα μου τόν πλούσιο 'Ομηρικό λόγο 
έτσι δπως πολύ σωστά παραθέτετε τή μετάφραση κοντά στό 
πρωτότυπο. Είχα καί έγώ τήν εύτυχία νά διδάξω τ' 'Αρχαία 'Ελλη
νικά στό Γυμνάσιο της Άξιούπολης πού πηγα γιά �να χρόνο σάν 
Γυμνασιάρχης. 'Επιτύχατε πολύ καί τή χάρηκα καf τή θαύμασα τή 
μετάφραση τοϋ 'Επιτάφιου τοϋ Περικλή στό Θουκυδίδη. Δέν τήν 
γνώριζα· όξίζει πολύ κι όπορώ πώς δέν συστήθηκε στούς φιλόλο
γους των Γυμνασίων μας δίδαξα πολλά έτη τόν «'Επιτάφιο» τοϋ 
Θουκυδίδη καί γνωρίζω τή χαρισματική πιστότητα πού δώσατε 
στή μετάφρασή σας. 'Επίσης διάβασα και σύγκ.ρινα τόν «Άξίοχο» 
άπό τό πρωτότυπο. Δίδασκα πολλά όδίδακτα θέματα όπό τόν Πλά
τωνα και τόν Δημοσθένη. Δώσατε �να πολύ χρήσιμο βιβλίο μέσα 

στή σύγχρονη σύγχυση· μέ κερδίσατε σάν όvαγνώστη πολύ όπαι

τητικό καί πρό πάντων σάν έπιστήμονα πού γνωρίζει τήν όξία της 

προσφοράς Σας αύτης τήν πολύτιμη στήν πατρίδα μας. 

Σάς συγχαίρω μέ τούς χαιρετισμούς μου. Σάς όσπάζομαι 

Σαράντος Παυλέας 
'Ιδιαίτερα πρέπει να τονίσω πώς ή έπιλογή τών 'Ομηρικών κει

μένων είναι όρίστη κι έχει μιά στοχαστική κι αlσθητική σκοπιμότη
τα καί όποδεικνύει τό μεγαλείο τοϋ 'Ομήρου. 

'Αγαπητέ μου φίλε κ. Κωστή Μελισσαρόπουλε, 
Διαβάζω πάντοτε μέ μεγάλη εύχαρίστηση καί έvδιαφέρον τό τόσο 
πλούσιο σέ περιεχόμενα περιοδικό Σας «'Ιλισός», βήμα έλεύθερης 
Σκέψης, πού άπό τό 1956 συνεχίζει τήν πορεία του καί φέτος θά 
κλείσει τά τριάντα χρόνια, πορεία σίγουρη, καί εϋχομαι όπό τά βά
θη της καρδιάς μου νά συνεχίσει πολλές όκόμη δεκαετίες νά φω
τίζει τούς άναγνώστες καί τούς φίλους του. Τά όρθρο καί δοκίμιά 
Σας άνεκτίμητα μέ τόν πλατύν όρίζοντα της σκέψης Σας. 

Μέ τό ϊδιο καί μεγαλύτερο ένδιαφέρον διαβάζω καf τά βιβλία 
Σας, δπου ή φιλοσοφική προβληματική ύλοποιεί καί τίς λεπτότατες 
όποχρώσεις καί κάνει κατανοητές καί τίς πιό μυστικές έννοιες. 
'Έτσι, είδα καί διάβασα τό βιβλίο «'Αρχαιοελληνικά». Πλοϋτος καί 
γνώση σωρευμένα δημιούργησαν �να αlώvιο όνάγνωσμα. 'Εργά
ζεστε μέ σύστημα προσιτό καί όγαπητό σέ δλους, ol παραλληλι
σμοί, ol συσχετίσεις, ol όναφορές, δείχνουν καί πείρα καί γνώση. 
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ΟΙ έπιλογές άπό τήν 'Ιλιάδα καί τήν 'Οδύσσεια ούσιαστικές, άπο

σπάσματα πού φαvεpώνουν καί τά σύνολα καί ol μεταφοάσεις άπό 
δοκιμασμένους ποιητές μας δίνουν δλο τό άρωμα τών άρχαίων 
στίχων. Τό δεύτερο καί τρίτο μέρος τών «'Αρχαιοελληνικών», μας 

μεταφέρει στήν άρχαία πεζογραφία, τόσο μέ τίς μεταφράσεις τίς 
δικές Σας δσο καί μέ τίς περιλήψεις η τίς άναλύσεις Σας. Κάματε 
έργο, πού έφερε πολύ κοντά μας τούς άρχαίους, κοντά μας καί γιά 
μας καί γιά τά παιδιά μας. Τά έξοχα διδάγματα θά προβληματίζουν 
καί θά φωτίζουν τόν κόσμο μας, όν έπιθυμεί, βέβαια νά φωτιστεί. 

Πιστεύω πώς δσα καί νά γνωρίζει ό άνθρωπος εΤvαι λίγα μπρο
στά σ· αύτόν τόν θησαυρό πού μας άνοίξατε. Νομίζω, τί λέω; ΕΙ
μαι βέβαιος πώς τά «'Αρχαιοελληνικά» παίρνουν άνεκτίμητη θέση 
καί γιά σήμερα καί γιά αύριο καί γιά πάντα. 

Σάς εύχαριστώ καί παραμένω πάντα δικός Σας 
Γ.Μ. Πολιτάρχης 

Άπό τήν «Πρωϊvή)) Βόλου 

Μια αξιόλογη πνευματική προσφορά μας κάνει ο αθηναίος συγ
γραφέας κ. Κωστής Μελισσαρόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής 
θεοσοφικής Εταιρείας με το βιβλίο του «Αρχαιοελληνικά», που εί
χε την καλωσύνη να μου στείλει. Το βιβλίο περιλαμβάνει τρία μέ
ρη: 1) Επιλογές υπό τα ομηρικά Έπη. 2) Μεταφράσεις από τον 
Πυθαγόρα και Θουκιδίδη. 3) Περιληπτικές αφηγήσεις από τον 
Πλάτωνα και τον Πλούταρχο. Και είναι χρήσιμο για όσους επιθυ
μούν να κάνουν μια γνωριμία «ουσίας», με τους στοχασμούς των 
μεγάλων αυτών πνευμάτων της αρχαίας πατρίδας μας, που λέγεται 
Ελλάδα. Αυτής της γωνιάς του μικρού μας πλανήτη Γη, όπου κα
θώς φαίνεται, έγινε κάποιο θαύμα στους καιρούς εκείνους, (έτσι 
ξαφνικά καθώς γίνονται τα θαύματα) και ακτινοβόλησε το πνευμα
τικό φως στους ανθρώπους! Έλαμψε για λίγους αιώνες κι ύστερα 
έσβησε σαν πυροτέχνημα! Και τώρα σκότος! Σκότος βαθύ, στους 
ανθρώπους της Γης. Τεχνολογία και ύλη και πυρηνικές κεφαλές 
προηγμένης τεχνολογίας. Και ταραχή και φόβος και κίνδυνος. Σε 
μια τέτοια στιγμή ο συγγραφέας Κ.Μ. προσπαθεί να μας δώσει 
μερικές ακτίνες από το «χαμένο φως» με τα «Αρχαιοελληνικά του» 
- Προσφορά καλή και άξια.

Σταύρος Βασαρδάvης 
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Πρός τό Περιοδικό «ΙΛΙΣΟΣ» 

Χαρ. Τρικούπη 26 

Άθήνας 106 79 

Παρακαλώ, άποστείλατε τά σημειούμενα βιβλία άξίας: 

α) κάτω δρχ. 1000 μέ όπλούν δέμα, διά τά όποια άποστέλλω 

τό άντίτιμον έκ δρχ . . . . . . .  . 

β) όνω δρχ. 1 000 μέ δέμα έπί άντικαταβολή έκ δρχ . . . . . .  . 

(ύπογραφή) 

'Ονοματεπώνυμον .................................................................... . 

Διεύθυνσις .............................................................................. . 

Β ι β λία 

Η.Ρ. Blavatskγ 

)) 

Besant-Leadbeater 

lrv. Cooper 

Α. Besaπt 

)) 

Vivekaπaπda 

Βενετού-' Ιλαρίωνος 

Krishπamurti 

Κ. Μελισσαροπούλου 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

ΙΛΙΣΟΣ, Έπιλογή έτών 

ΙΛΙΣΟΣ, Έπιλογή έτών 

ΙΛΙΣΟΣ, Έπιλογή έτώv 

ΙΛΙΣΟΣ, Έπιλογή έτώv 

Δρχ. 

Τό Κλειδί τής Θεοσοφίας 350 

Ή φωνή τής σιγής 150 

Ή Άτραπός τού Άποκρυφισμού 350 

Ή Μετενσάρκωσις 1 50 

Ή άπόκρυφη ζωή τού άνθρώπου 1 50 

Ό Έσωτερικός Χριστιανισμός 350 

Κάρμα - Γιόγκα 1 50 

Φώς στήν 'Ατραπό 100 

Στά πόδια τού Διδασκάλου 

Ό 'Ιησούς 

Έκλογαί άπό τόν Κρισναμούρτι 

Ό Κρισναμούρτι διά Διαλογισμό 

'Αποκρυφισμός-Μυστικισμός 

» » δεμ. 
Μελετήματα δεμ. 

Είσαγωγή στή Θεοσοφία 

Μ ΗΤΙΣ (βιβλίον σοφίας) δεμ. 

Τό βήματα τής Φιλοσοφίας Α' δεμ. 

Τά βήματα τής Φιλοσοφίας Β' 

Μεγάλες Πράξεις καί έγκλήματα 

στήν 'Ιστορία τών 'Ελλήνων 

'Αρχαιοελληνικά 

1956-57-58 

1959-60-61 

1962-65 

1966- 70 

Σύνολον 

100 

150 

250 

100 

150 

250 

500 

400 

500 

350 

200 

350 

350 

400 

400 

400 

500 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ)) 

της Θεοσοφικης Έταιρlας 

έν 'Ελλάδι 

Χαρ. Τρικούπη 26-Άθηναι 106 79 

'Εκδότης Διευθυντής: 

Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος 

Πλατ. 'Εθνικής Τραπέζης 3. Φιλο

θέη 152 37 

Τιμή τεύχους Δρχ. 100 

Σεπτέμβριος-Όκτώβριος 1985 

Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Ίούλ .. 

Αύγ.-Σεπτ.) 

Σύγχρονη Σκέψη. Άρχισ. Γ. Χαλατσάς 

(Ίούλ., Αύγ.) 

'Ισραηλινά Νέα. Έκδ. Δ. ΝικολαΊ"δης 

(Ίούλ.-Αϋγ.) 

Νέα Σύνορα. Διευθ. Δ. Βαλασκαντζης 

(Ίούλ.-Σεπτ.) 

Τό κουτί της Πανδώρας. Διευθ. Κατε

ρίνα Τ σαλlκη-Κατσιώρη ( Ίούλ., 

Αϋγ .. Σεπτ.) 

Λογοτεχνική 'Επιθεώρηση. Έκδ. Ν. 

Νικολαίδης (Σεπτ.) 

Χρονικά. Ύπεύθ. Ίωσ. Λόβιγγερ (Σε

πτ.) 

Ό Φυσιολάτρης (Σεπτ.-Όκτ.) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ)) 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 

Ζάκυνθος: Ίππ. Καλογερόπουλος 

Ήράκλειον: Βασ. Βασιλείου 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπlδης 

Καβάλα: Πέτρος Φραγκlδης 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 

Κομοτινή: Ίω. Σαμουρκασίδης 

Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 

Λάρισσα: Άρ. Σοφlτης 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Σταύρος Βαφεlδης 

Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Γ Λάμπρου 

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τ σόκκος 

Λεμεσός: Άνδρος Σωτηρίου 

Λευκωσία: Θεοφ. Παναγιώτου. 2 

Όθωνος, Τ.Τ. 102, τηλ. 74815 

Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 

Ίσταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ 

ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΡΧ. 600-1.000 



Βιβλία Κρισναμούρτι 

Στα πόδια τού Διδαακάλου (έκδ. 1966) 

Έκλογαi άπό τόν Κρισναμούρτι (Κ. Μελισσαροπούλου! 
Ό Κρισναμούρτι για τόν Διαλογισμό (Κ. Μελισσαροπούλου) 

Έκπαίδευσι καi σημασία ζωης 

'Ελευθερία, ή άρχή καi τό τέλος 

Στοχασμοί πάνω ατή ζωή (Α' σειρά) 

Στοχασμοί πάνω ατή ζωή (Β' σειρά) 

Στοχασμοί πάνω ατή ζωή (Γ' σειρά) 

'Ομιλίες στην Εύρώπη 

Στή σιγή τού Νού 

Ή άναγκαιότητα της άλλαγης 

Τό πέταγμα τού άετού 

Τά πρώτα βήματα της μάθησης 

- 1953

1954

1956 

1958 

- 1960 

- 1967 

1970 

- 1970 

- 1971 

1975 

'Έγγράψετε νέους συvδρομητάς 

Συνδρομη 1985 δρχ. 600 

Έξωτερικού S 1 Ο, άεροπορικώς S 1 5 

«Έπ ιλογαi)) ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετrας 1956-1957-1958 

Β' Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ Τετραετrας 1962-1965 

tκάστη δεμένη πρός δρχ. 400 

Δ' Πενταετrας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 

100 

250 

100 

250 

500 

500 

500 

500 

400 

300 

300 

300 

500 

ΑΙ συvδρομαί if άvτίτιμοv βιβλίων vό άποστέλλωvται με ταχυδρομικηv fj 

τραπεζικηv έπιταγηv -δχι με έvτοληv- έπ' όvόματι Κωστή Μελισσαροπούλου 

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

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Βασικές πληροφορίες περi Τεκτονισμού 

καi τό «περιβόλι» τού Άντιτεκτονισμού ατό 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. 
Σαράντος Παυλέας: Ό Κύριος 'Οδυσσέας, 'Υπήρχα, Ποιότητα 
ούρανών 281 
Λούλα Κωνσταντινίδοu: Κυκλάδες 283 
Διον. Κοuλεντιανός: Γιό τό παιδιό τής 'Αφρικής 284 
Παν. Άναγνώστοu: Σπύρος Νάγος 285 
Νικ. Κροντηρδς: Ό σκοπός καi ή μορφη τής Τέχνης 289 
Dennis Balson: Ή πνεuματικη Διάστασις 291 
Νίκος Τέντας: Χιροσίμα 294 
Θωμάς Κιοuστελίδης: Κόθαρση-Άρετη-Ήθικη 297 
Άννα Μποuρατζή-Θώδα: Φοϊβε 'Ήλιε 303 
Ή έορτη τού Λευκού Λωτού στη Θ.Ε. έν 'Ελλάδι 305 
Κωστής Κοκόροβιτς: Φωτιές τ' Άγιόννη 318 
Κωστής Μελισσαρόποuλος: Ό άθόνατος Κόμης τού Άγ. Γερ-
μανού 319 
'Αφιέρωμα στην παγκόσμια ήμέρα τών ζώων 327 
Ζόνος Γοuγοuτάς: Ποία εΤναι τό κίνητρα τής Χριστιανικής δια-
γωγής; 331 
Πετρούλα Παναγιωτίδη: Πού νό πάω 332 
Νίκος Τέντας: Τό Νέα Βιβλία 333 
'Αρχαιοελληνικό• 339 

Στά προσεχή τεύχη 

Κ. Γ. Μπούκας: Τό Θείο Φώς 

Παν. Άναγνώστου: Δια της 'Αναγεννήσεως ή 'Εξέλιξις 

Δημ. Κυριάκης: Περi Pierre Teilhard. 

Νίκος Τέντας: Τα Νέα Βιβλία. 
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