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Νίκος Α. Τέντας

· Η δγια σκέψη της
παγκόσμιος ρυθμός
τοϋ 'Όντος ή πνοή
σέ τρισήλιο κόσμο

ζωης τό πεπr.Jωμένο·
σέ φύση θεία
καί εύδοκία
προδομένο.

Έφτάχτινο τό μυστικό !<λεισμένο
ΧΡ'Jσοφώς σέ αρχαγγέλων λειτουργία
τών μάγων φωτοδείχνει ι ήν πορεία
γιά θεοσώστη ούρανοσταλμένο.
Ό ύμνος τών όγγέλων ί,ρμονίc ι
Παρθενογέννητος Χριστός όπλώνει
ένωτική στή γη ίσορροπία
μέ ελεοc,, συγγνώμη καί είρήνη.
Μ' αγάπη τήν ψυχή μας χαριτώνει
τr-ϋ Γιαραδείσου νάβρει τή γαλήνη...
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Κώστας Γ. Μπούκας
τ. Επιθεωρητής Δημ. Εκπ/σης

Το Θείο Φως
Χειμώνιασε ι Ναρκωμένη γύρω η δημιουργία. Θολός ο ουρα
νός, κρύα η ατμόσφαιρα και χωρίς χαρούμενα και σβέλτα περά
σματα πουλιών. Γυμνά τα δένδρα. Χωρίς φλογέρα τα βουνά, γεμά
τος από βελάσματα πόνου ο κάμπος. Άσπρη η γη από τα χιόνια.
Άσπρη η Θάλασσα απ' τ· αφρισμένα κύματα. Πόση αντίθεση επο
χώνΙ Πόση διαφορά και εναλλαγή ζωήςΙ Άραγε όλη αυτή η κατά
σταση της δημιουργίας να μην έχει καμιά επίδραση πάνω στο «εί
ναι μας» Ι Στα συναισθήματά μαςΙ Στην ψυχική μας κατάσταση;
Δικαιολογημένη λοιπόν η ανησυχία μας, ο πόνος μας. Για φαν
τασθείτε και να μην είχαμε την παράσταση της άνοιξηςΙ Απελπισία
θα μας κυρίευε και από όλων μας τα στόματα η λέξη τελειώσαμε
θα ακουγόταν. Όμως δεν τελειώσαμε� Θαμβωμένα τα μάτια μας
βλέπουν πέρα μακρυά στη Βηθλεέμ το «Θείο Φως» το Φως που
διαλύει τα σκοτάδια και φέρνει σε μας τους ανθρώπους το μήνυμα
της Θείας γέννησης.
Το φως που πλημμυρίζει από χαρά μεγάλη τις καρδιές μας και
φέρνει ξανά τη ζωή στη Δημιουργία και προμηνά τη διαιώνιση αυ
τής.
Το Φως που φανερώνει τη Σοφία του Δημιουργού και την
Ισχύν του, το Φως που δείχνει το Κάλλος της Δημιουργίας.
Ο Θεός γεννάται σαν άνθρωπος πέρα από τάξεις και διακρίσεις
μέσα στη φάτνη για να σώση τους ανθρώπους. Δεν γίνεται αλ
λοιώτικα, πρέπει για να σώσουμε κάποιον να μπούμε μέσα στο δι
κό του περιβάλλον, στη ζωή του.
Στη φωτιά πρέπει να μπούμε για να σώσουμε αυτόν που καί
γεται. Να ένα μεγάλο δίδαγμα.
Ας είναι! Το Θείο Φως της Βηθλεέμ και φέτος θα λάμψει και
το Φως του θα σκορπισθεί σ· όλη τη Δημιουργία στο Σύμπαν.
Την παράστασή του όλοι οι Χριστιανοί θα την αποκτήσουμε,
όμως δεν φθάνει αυτό. Μια παράσταση όσο έντονη και αν είναι
όταν μείνει μόνο στον κόσμο του λογικού μπορεί να είναι ένα θέ
μα, όμως δεν είναι πράξη. Μπορεί να είναι η Σοφία δεν είναι όμως
η ισχύς δεν είναι το Κάλλος. Πρέπει να κατέβει στην καρδιά να ξε
σηκώσει το είναι, να γίνει αγάπης δύναμη για τους συνανθρώ
πους, να γίνει κάλλος έργων.
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Τότε διαφορετική θα είναι η πραγματικότητα της ζωής πάνω
στον πλανήτη μας. Η ανθρωπότητα θα πάρει το δρόμο της Ευτυ
χίας. Το βάρος της ζωής ασχέτως αν είναι χρυσάφι ή σίδηρο θα
μοιράζεται, καθώς μοιράζεται σε όλους τους κρίκους μιqς αλυσί
δας η πίεση που στον ένα θα πέσει.
Ας προετοιμάσουμε λοιπόν τον εαυτό μας κι ας επιτρέψουμε
στο Θείο Φως της Βηθλεέμ να μας οδηγήσει ώστε να γίνουμε ό
λοι κρίκοι μιας αλυσίδας Χριστιανικής καθώς και ο Μόζαρτ λέγει:
«Δόστ' αδέλφια 'δω το χέρι, η στιγμr1 αυτή μας φέρει μια γαλήνη
θεϊκή... »

Νανά Κοντού

"Αθήνα
'Αφιέρωμα στά 1 50 χρόνια της
Νά πώς γεννήθηκε ή 'Αθήνα, τόσων ήρώων καί σοφών
καί έλαμψε μιά ΣΑΛΑΜΙΝΑ κι' ύψώθηκε ενας ΠΑΡΘΕΝΩΝ
Κανείς Θεός δέν θά μπορούσε μόνος τό έργο αύτό νά κάνει
γιατί πρωτού νά τό τελειώσει ϊσως κί αύτός νόχε πεθάνει,
Καί οί Θεοί σκεφθηκαν τότε, στόν 'Όλυμπο πού ζούσαν δλοι
καί καταπιάστηκαν μαζί μιά άθάνατη νά κάνουν πόλη.
Μιά πόλη πού αύτή θέ ναχη, στή γη πού κάθε τί πεθαίνει
άθανασία, αύτή μονάχη, μέσα στό χρόνο πού διαβαίνει.
Τή θεϊκή τούς δώσαν σπίθα καί έκαναν έργα οί θνητοί
γι· αύτό άθάνατοι θα μείνουν όπό τά έργα τους κι' αύτοί.
Κάθε τους πράξη έχει πάνω τού άνυπέρβλητου σφραγίδα
κάθε μνημείο κάθε λόγος τιμή καί δόξα στήν Πατρίδα.
Τί κι· αν μπορεί ή όνθρωπότης σέ ϋψη άμετρα νά φθάσει;
αίώνιο ΦΩΣ μένει ή ΑΘΗΝΑ γιά νά φωτίζει δλη τήν πλάσηΙ
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Λούλα Δ. Κωvσταvτιvίδου

Θεσσαλονίκη 2300 Χρόνια
Θεσσαλονίκη 2300 χρόνια στή; αίωνιότητα τοϋ Κόσμου.
'Ένας μ:κ9ός άδιάφορος σταθμός τών άστρων.
'Ένας άσύγκριτος βωμός πάλης καί θυσίας σέ μας,
πού κερδίζουμε τό χρόνο σ rιγμή τή στιγμή, γράφοντας
όχι μονάχα στίχους λυρικοίις γιά κάτι φημισμένα άκρογιάλια,
γιά τήν 'Ελένη της Τροίας, τόν Πάτροκλο η τόν 'Αλέξανδρο.
Τί περισσότερο, τί λιγότερο στόν κόσμο έτοϋτο fηό μιά πόλη,
δπου τήν καλημερίζει εϊκοσι τρείς αίώνες τώρα ό ηλιος
κι άκόμα δέν έχ�ι φύγει άπό κοντά της νά έpωτευτεί όλλο χώρο,
όλλες πέτρες, όλ.\ες rρικυμισμένες άκτές. 'Εδώ, λοιπόν,
θά στήσουμε καί μείς εϊκοσι τρία περιστήλια οτό Ναό
καί θά φυτέψουμε εϊκοσι τρία έλατοκυπαρίσσια γύρω του,
νά προστωεύουν τό όσπρο -rοϋ μάρμαρου καί τό χρυσάφι της
καρδιάς μας,
μήν τό πειράξει βάσκανο μάτι, μή τό μολύνει χέρι άνευλαβικό.
'Ώ Πολιτεία. πού σ· όνειρεύτηκα παιδί, δμοια μέ δελφίνι, ναί δμοια
νά διασχίζεις τό Αίγαίο καί νά μοιράζεις στά νησιά μέ τίς χούφτες
σου
τό αγιο μύρο τοϋ πάλλευκου κορμιού σου - Γοργόνα, έσύ. η ρόδο
γυναίκα άτrό χώμα τοϋ Αϊμου, πέτρα της Βαλκανικής, ψυχή της
Ρωμιοσύνης.
Μή γονατίσεις ποτέ στόν όνεμu. Μήν πείς δτι "> κόσμος
μπορεί νά lήσει καί χωρίς έσένα. Τώρα είσαι γιά μας καί σύ
άκόμα ενας άστέρι πιό τολμηρό καί πιό λαμπερό c;τόν κόσμο!
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Κωστής Μελισσαρόπουλος

Σωκράτης - Πλάτων - Άριστοτέλης
'Ομιλία στόν Παρνασσό
Σωκράτης, Πλάτων, 'Αριστοτέλης. Είναι ol περισσότερο γνω
στοί άπό τούς άρχοίους 'Έλληνες φιλοσόφους κοί άπό πολλούς
θεωροϋντοι οί τρείς μεγαλύτεροι. Ό πρώτος, ό Σωκράτης, ούδέν
εγροψε, οπως δέν έγραψαν κοί όλλοι όπό τούς πολύ μεγάλους: Ό
Βούδδος, ό Πυθαγόρας, ό 'Αρκεσίλαος, ό Κορνεά-Sης, ό 'Αμμώνιος
Σοκκας.
Ή πνευματική του μορφή προβάλλει όνάγλuφη όπό τά έργο
τών μαθητών του Πλάτωνος κοί Ξενοφώντος. Οι όλλοι δύο, G
Πλάτων κοί ό 'Αριστοτέλης, έγραψαν πάρα πολλά κοί είναι ol
πρώτοι πού τά συγγράμματά τους δέν έχάθηκον στή διαδρομή
τών οίώνων. Τοϋ Πλάτωνος διεσώθησαν δλο του τά συγγράμμα
τα, έκτός άπό τό τέλος τοϋ Κριτία. Κοί μάλιστα διεσώθησαν πε
ρισσότερο άπ' δσο πράγματι έγραψε, διότι γιά μερικά όπό τά φε
ρόμενο σάν έργο του άμφισβητείτοι όν τά έγραψε ό ϊδιος. Ό 'Αρι
στοτέλης ητον ό πολuγροφώτερ'Jς άπό τούς φιλοσόφους κοί έσώ
θησον πολλά άπό τά συγγράμματά του, όχι δμως δλο. 'Έτσι έχομε
τίς άπόψεις τους άπό πρώτο χέρι, όπό όνόθεuτη κοί όνομφισβήτη
τη πηγή, πραγμο πού δέν μπορούμε νά τό ποϋμε γιά τούς προγε
νέστερους, δπως κοί γιά όλλοuς σύγχρονους μ' ούτούς κοί μετα
γενέστερους.
Κανένας δέν μπορεΤ νά έχη όντίρρηση στό δτι ό Σωκράτης, ό
Πλάτων κοί ό 'Αριστοτέλης είναι όπό τούς μεγαλύτερους φιλοσό
φους. 'Αλλά δέν πρέπει νά ξεχνοϋμε κοί τούς προγενέσπροuς,
τούς προσωκρατικούς. Τούς τρείς Μιλησίοuς Φυσικούς (Θολη,
Άνοξίμονδρο, Άνοξιμένη), τόν �uθογόρο κοί τόν 'Ηράκλειτο, τόν
Ξενοφάνη κοί τό'ν Παρμενίδη της Έλεοτικης Σχολής, τόν Έμπεδο
κλη, τόν 'Αναξαγόρα κοί τόν Δημόκριτο. Μεγάλη ή σοφία τους,
ίδίως τοϋ Πυθαγόρα, πού θεωρείται - κοί δικαίως - ό Πατριάρ
χης τών 'Ελλήνων σοφών, καθώς κοί τοϋ Ήράκλειτου καί τοϋ Δη
μόκριτου. 'Αλλά καί τούς άκόμη παλαιότερους, τούς περίφημους 7
σοφούς της 'Ελλάδος, πού δέν ησον μόνον έπτά: Θαλης, Βίας, Πιτ
τακός, Σόλων, Περίανδρος, Κλεόβουλος, Χίλων, Μύσων, 'Επιμενί
δης, Φερεκύδης, καί όλλοι.
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'Αλλά μήπως καί οί σύγχρονοι τού Πλάτωνος 'Αντισθένης καί
'Αρίστιππος, οί άρχηγέται των Κυνικών καί των Κυρηναϊκών, κα
θώς καί πολλοί άπό τούς μεταγενέστερους δέν ύπηρξαν περίφη
μοι; Ό ίδρυτής της Στοάς Ζήνων ό Κιτιεύς, ol Στωϊκοί Χρύσιππος,
Παναίτιος, Ποσειδώνιος, 'Επίκτητος, ό Ιδρυτής τού Κήπου 'Επίκου
ρος, ό ίδρυτής της Σκέψεως Πύρρων, ol Άκαδημεικοί 'Αρκεσίλαος
καί Καρνεάδης, ό 'Ιουδαίος Φίλων, ό Χαιρωνεύς Πλούταρχος, ol
Νεοπλατωνικοί 'Αμμώνιος Σακκάς, Πλωτίνος, Πορφύριος, 'Ιάμβλι
χος, Πρόκλος; 'Όλοι ύπηρξαν μεγάλοι καί θαυμαστοί, συντελεσταί
της άνεπανάληπτης έκείνης άκμης πού όνομάστηκε «τό Έλληνικόν
θαύμα».
Σήμερα θά μιλήσωμε γιά τόν Σωκράτη, τόν Πλάτωνα καί τόν
'Αριστοτέλη. Περιληπτικά βέβαια, άφού όλόκληροι πολυσέλιδοι τό
μοι έχουν γραφή γιά τόν καθένα άπό τούς γίγαντες αύτούς της φι
λοσοφικής σκέψεως.
'Αλλά πρωτού μιλήσωμε γιά τόν Σωκράτη, είναι άπαραίτητο νά
άναφερθούμε γιά λίγο ατούς σοφιστάς, πού προηγήθηκαν άπ' αύ
τόν καί παρεμβάλλονται μεταξύ των προσωκρατικών καί τού Σω
κράτη.
Οί σοφισταί σημειώνουν τή μετάβαση της φιλοσοφικής σκέ
ψεως άπό τήν κοσμολογική περίοδο στήν άνθρωπολογική. Άπό
τήν έξέταση της ούσίας της φύσεως καί τού όντος, στήν έξέταση
των ήθικών προβλημάτων καί τού άνθρώπου σάν άτόμου καί μέ
λους της κο ι νωνίας. 'Ασχολούνται, λοιπόν, μέ τή φιλοσοφία τού
πολιτισμού καί είναι διδάσκαλοι της τέχνης της ζωής. Καταπολε
μούν τή δυνατότητα της γνώσεως τού 'Όντος καί έντοπίζουν τό
ένδιαφέρον τους στά ζητήματα τού πρακτικού βίου.
Ή ούσιώδης διαφορά των σοφιστών, άπό τούς φιλοσόφους,
τούς λεγομένους «προσωκρατικούς», είναι δτι ένώ έκείνοι μεταχει
ρίζονταν τήν άπαγωγική μέθοδο, ξεκινώντας άπό μιά θεωρία καί
προχωρώντας στά κατά μέρος, ol σοφισταί, δυσπιστώντας στήν Ικα
νότητα τού άνθρώπου νά άντιληφθη τούς έσχατους λόγους των
φαινομένων, ξεκινούν άπό τήν έμπειρία καί μέ τήν έπαγωγική μέ
θοδο προσπαθούν νά συλλάβουν τό νόημα της ζωής στίς πρακτι
κές τiΊς έκδηλώσεις, στήν κοινωνική διάρθρωση καί τήν άνάπτυξη
τού πολιτισμού.
Ή έρευνά τους ηταν φυσικό νά περιλάβη θεούς καί θεσμούς
καί νά τούς έξετάση μέ πνεύμα κριτικής καί άμφιβολίας κατά πό
σον πραγματικά στηρίζονται σέ φυσικούς νόμους ή είναι συμβατι
κά δημιουργήματα, πού έπιδέχονται άλλαγή. Γι' αύτό ol σοφισταί,

1985

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΑΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

351

οπως καί οί φυσικοί φιλόσοφοι, έθεωρήθησαν όσεβεϊς, όθεοι καί
νεωτερισταί πού κατέστρεφαν τά παλαιά ίδανικά.
Οί σοφισταί ηταν έξαιρετικά μορφωμένοι όνδρες, πού κατεϊ
χαν τήν τέχνη τοϋ λόγου καί της ρητορικής, πρόθυμοι νά διδάξουν
τή σοφία καί τήν τέχνη τους, μέ όκριβά δίδακτρα. Έδίδασκαν ρη
τορική, φιλοσοφία, γλωσσολογία, ποιητική, μαθηματικά, όστρονο
μία, πολιτική. 'Έπαιξαν μεγάλο ρόλο στήν όγωγή των νέων, κυρίως
στάς 'Αθήνας, πού ηταν τό «πρuτανεϊον της σοφίας». Οί νέοι ηθε
λαν νά μορφωθούν γιά ν· άναδειχθοϋν στήν πολιτική κονίστρα καί
ν· όναλάβοuν όνώτερα όξιώματα. Οί σοφισταί, ίκανοποιητικά όμει
βόμενοι, έδίδασκαν τήν τέχνη της πρακτικής όντιμετωπίσεως της
ζωης καί της πολιτικής. «Εύβοuλία περί τε των οίκείων καί περί
των της πόλεως».
Σοφία πού παρέχεται μέ πληρωμή (6 Πλάτων όνομάζει τούς
σοφιστάς καπήλους πνευματικής τροφης) ηταν φυσικό νά νοθεuθη
καί νά ξεπέση σέ γραμματολογία καί καλλιέργεια όνηθίκων ίδεών.
«Δίκαιον τό τοϋ κρείπονος συμφέρον». Ή τέχνη της ρητορικής
κατέλαβε πρωτεύουσα σημασία όπέναντι της περιεχομένης έν
νοίας καί ή όναζήτηση της όληθείας έθuσιάστηκε στήν ώφελιμι
στική σκοπιμότητα. 'Έτσι ή σοφιστική κατάντησε ή τέχνη νά πα
ρουσιάζεται τό όδικο σάν δίκαιο καί τό δίκαιο σάν όδικο, μέ !Ξνα
πληθος όληθοφανη έπιχειρήματα, τά 6ποϊα ομως δέν όνταποκρί
νονταν στήν όλήθεια καί τά 6ποϊα όνομάστηκαν «σοφίσματα».
'Αλλά οί πρώτοι σοφισταί δέν ηταν τuχαϊοι όνδρες.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ (470-399)
Ειναι 6 πρώτος Άθηναϊος φιλόσοφος μετά τόν Σόλωνα, λαϊκής
καταγωγής καί αύτοδίδακτος (αν καί όναφέρεται οτι έμαθήτεuσε
στόν 'Αρχέλαο καί στόν Πρόδικο, καθώς καί στόν 'Αναξαγόρα).
Υίός τοϋ λιθοξόου Σωφρονίσκοu καί της μαίας Φαιναρέτης. Ειχε
σύζυγο τήν Ξανθίππη (καί τή θυγατέρα τοϋ 'Αριστείδη Μυρτώ,
καθώς όναφέρει ό Διογένης Λαέρτιος καί πού δέν ηταν όσuνήθι
στο καί όνάρμοστο κατά τήν έποχή έκείνη). Ειχε καί τρία παιδιά.
'Έλαβε μέρος σέ τρεϊς έκστρατεϊες, οποu έπολέμησε μέ γενναιό
τητα καί καρτερία. Ήταν όσχημος, φαλακρός, κοντός, ότιμέλητος,
σκληραγωγημένος. Άγαποϋσε τάς 'Αθήνας καί όπέφεuγε τά περί
χωρα, λέγοντας οτι τίποτα δέν έχει νά διδαχθη όπό τά δένδρα.
Ό Σωκράτης δέν έγραψε κανένα έργο, όρκούμενος νά διδά
σκη σέ συζητήσεις, εϊτε μέ σοφούς, εϊτε μέ όπλούς όνθρώποuς,
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κυρίως μέ νέους, στήν άγορc, στά έργαστήρια, στά γυμναστήρ:c,
στά συμπί,σια. Στ,1ν «'Απολογία» καί τούς όλλους διαλόγους τού
Πλάτωνος, καθώς καί στά έργα τού Ξενc Jντος, διαγράφεται ή
προσωπικότης καί τό άνώτερο ήθικό του t:πίπεδο, δπως τύ �πεκύ
ρωσε μέ τόν θάνατό του.
Ό Σωκράτης είναι �νας άκc·:,.;αστος έρευνητής. Τίς θεωρίες
τών προγενεστέρων του φιλοσόφων περί τr'Ίς φύσεως τίς παραμε
ρίζει σάν όκαρπες καί όσκοπες. ΟΙ άναζητ�σεις του - δπως καί
τι-· 11 σοφιστών - στρέφονται γύρω άπό τόν όνθρωπο ΚΙJί τίς ήθι
κές άξίες. Έρευνά τί είνσι άγαθό, τί δίκαιο, τί άρετή, καί τά λοιπά.
'Αντίθετα άπό τούς σοφιστάς, τών όποίων τίς ά1·ηθικιστικές θεω
ρίες καταπολεμεί, θεωρεί δυνατ:'] τή γνώση της 'Αληθείας, μέ τή
διαλεκτική άναζήτηση καί μέ τήν αύτογνωσία, σύμφωνα μέ τό
Δελφικό παράγγελμα «Γνώθι σαυτόν».
Στήν .π '.υγνωσία τών σοφιστών άντιτάσσει τό «"Εν οίδα, δτι
ούδέν οίδα», καί προσπαθεί νά άφυπνίση τήν ήθική συνείδηση
τών άνθρώπων, άναμορφώ"'Ντας τόν ήθικό βίο μέ τή γνώση τού
'Αληθούς καί μέ τόν άκριβη καθορισμό :ών έννοιών.
Τό Μαντείο τών Δελφών τόν όνόμασε «άνδρών όπάντων σο
φώτατον» καί 6 Σωκράτης έρμηνεύει δτι είναι σοφώτατος διότι έ
χει έπίγνωση τη, άγνοίας του. Σέ δλη του τή ζωή άκολουθεί τήν
έσωτερική του παρόρμηση, τό περίφημο «δαιμόνιον». Πρόκειται
μήπως περί ένοράσεως ιϊ περί της φωνης της συνειδήσεως, ιϊ
πράγματι πι:pί δαιμονίου; Κανείς ποτέ δέν θά τό μάθη. Ό Σωκρά
τψ παρουσιάζει μιά σύνθεση μυστικής θρησκευτικότητας καί κρι
τικού όρθολογισμού. 'Εξετάζει τά πάντα «έξετάζειν · ίUτόν καί
�σύς όλλους» μέ βαθύτατη όξύνοια καί χωρίς προκαταλήψεις, όνο
ζητώντας τήν άλήθεια, τό άγαθόν, τό δίκαιον, άποβλέποντας στήν
ήθική βελτίωση τών άνθρώπων. Ή μέθοδος της διδασκαλίας του
ηταν ή μαιευτική, μέ τήν όποία έξεμαίευε τήν άλήθεια. ΜΙΞ μιά σει
ρά έρωτήσεων, άνάμικτων μέ είρωνία, άπεδείκνυε στόν συνομιλη
τή του δτι δέν έγνώριζε κατά βάθος τό έκάστοτε συζητούμενον
θέμα καί τού γεν1ιούσε τήν άπορία καί τήν έπιθυμία νά γνωρίση
έκείνο πού άπεκαλύφθη δτι δέν έγνώριζε καί νά ζητήση νά άνακα
λύψη 6 ίδιος τήν όρθή άπάντηση στό συζητούμενο πρόβλημα. Δη
λαδή άφύπνιζε στόν συνομιλή του τήν έπίγνωση της άγνοίας του
καί έτσι έθετε τήν προϋπόθεση της γνώσεως, διά της αύτογνω
σίας καί άναζητήσεως τού άληθινού.
Κατά τόν Σωκράτη, κανείς πού κατέχει τήν όρθή γνώση γιά
τήν άρετή καί τό άγαθόν δέν μπορεί νά είναι κακός. Συνεπώς ή
γνώση είναι jπc.ραίτητη προϋπόθεση της άρετης. 'Εκείνο, λοιπόν,
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πού έπιζητούσε ηταν νά χειραγωγήση τούς άνθρώπους στό νά
σκέπτωνται σωστά. 'Όπως οί σ.Jφισταί, ηταν κι· αύτός άντίθετος,
,τρός τήν άνεξέταστη παραδοχή σύμφωνα μέ τίς παραδόσεις. Έζη
τούσε νά σχηματίζη καθένας τίς πεποιθήσεις του έλεύθερα άπό έ
θ:μα καί παραδόσεις. 'Όπως οί σοφισταί, ξεκίναγε όπό τήν έμπει
ρία, μέ τήν έπαγωγική μέθοδο, γιά νά ι,φαιεύση τήν όλήθεια πού
κοιμαται στά βάθη της ψυχης. Άλλ' άντίθετα όπό τούς σοφιστάς,
όναζητούσε όχι τή σχετική καί μεταβαλλόμενη, όλλά τήν άπόλυτη
άλήθεια. τήν άπόλυτη ήθική, τό άπόλυτο 'Αγαθόν. Τό κύριον αϊτη
μά του ηταν τ6 όρθώς ζην, πού συνεπάγεται τήν όπόφαση δτι σέ
καμμιά περίπτωση δέν έπιτρέπεται νά όδικούμε. Προτιμότερο νά
άδικούμεθα, παρά νά άδικούμε. Μέ τήν έγκράτεια, τή σωφροσύνη,
τι1 λιτότητα, τή σκληραγωγία, πραγματοποιείται ή όνεξαρτησία τού
άνθρώπου ή αύτάρκεια. Ή άρετή δέν χρειάζεται όνταμοιβή, διότι
τό νά άκολουθη κανείς τό άγαθόν, αύτό έμπεριέχει τήν εύδαιμο
νία.
Ό Σωκράτης δέν όνακατευόταν στήν πολιτική, οϋτε στή θρη
σκεία. Έν τούτοις, ή πολιτική, μέ πρόφαση τή θρησκεία, τόν κατε
δίκασε σέ θάνατο, μέ τήν κατηγορία δτι όδικεί τήν πόλιν μέ τό νά
μήν πιστεύη τούς θεούς τούς όποίους ή πόλις πιστεύει, άλλά νά
είσάγη καινά δαιμόνια, καί μέ τό νά διαφθείρη τούς νέους. Ή δίκη
καί καταδίκη τού Σωκράτη όφείλεται στό άντινεwτεριστικό πνεύμα
πού άνεπτί·χθη έναντίον τών φιλοσόφων καί σοφιστών, πού τούς
θεωρούσαν άρνητές της θρησκείας καί τών παραδόσεων. Ό Σω
κράτης στίς παραδόσεις της πόλεως άντέτασσε τήν ήθική συνεί
δηση τού άτόμου καί τόν έρωτα τού ψυχικού κάλλους. Άλλ' ό φα
νατισμός δέν άναγνωρίζει τήν ήθική άνωτερότητα καί τήν μισεί.
Τήν άπολογία τού Σωκράτη στό δικαστήριο μας τήν παρέδωσε
σάν άθάνατο μνημείο, ό Πλάτων. Ό Σωκράτης έκηρύχθη ένοχος
μέ πλειοψηφία όλίγων ψήφων. Καί στον τόν έκάλεσαν νά προτείνη
τήν ποινή - δπως ηταν ή συνήθεια - έζήτησε άντί ποινής νά σιτί
ζεται στό Πρυτανείον. Τότε οί δικασταί έπείσμωσαν καί τόν κατε
δίκασαν σέ θάνατο. 'Αρνήθηκε νά δραπετεύση, δπως τού έπρότει
ναν οί φίλοι του γιά νά μήν παραβη τούς νόμους, καί άφού συνε
ζήτησε περί ψυχης μέ τούς φίλους του, δπως μας παρέδωσεν ό
Πλάτων στό όλλο έκείνο άθάνατο μνημείο του - τόν «Φαίδωνα»
- έπιε μέ ήρεμία τό κώνειον, κατά τό δειλινό, όφού εύχήθηκε
στούς θεούς καί έζήτησε άπό τούς φίλους του νά μή πενθήσουν
γιά τόν θάνατό του.
'Ένα άπό τά μεγαλύτερα δικαστικά έγκλήματα συνετελέσθη,
καί ό Σωκράτης ; αρέμεινε άθάνατος είς τούς αίώνας.
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Στόν Σωκράτη άποδίδονται τά άποφθέγματα:
«"Εν οιδα, δτι ούδέν οιδα».
«Ούδείς έκών κακός».
«Τό μέν μηδενός δείσθαι θείον είναι, τό δέ ώς έλαχίστων
έγγυτάτ� του θείου».
«Πλουσιώτατος ό έλαχίστοις άρκούμενος. Αύτάρκεια γάρ φύ
σεώς έστι πλουτος».
Αύτά γιά τόν Σωκράτη.

ΠΛΑΤΩΝ (427-347)
Τό όνομά του ηταν 'Αριστοκλής. 'Ονομάστηκε Πλάτων διότι
ειχε πλατύ μέτωπο καί στήθος (η διότι μεταχειριζόταν έκτεταμένες
φράσεις). Υίός του Άρίστωνος καί της Περικτιόνης. Καταγόταν
άπό άριστοκρατικό γένος (ό πατέρας του άπό τόν Κάδρο, ή μητέ
ρα του άπό τόν Σόλωνα). Ό Κρατύλος του έδίδαξε τή φιλοσοφία
του Ήράκλειτου καί ό 'Ερμογένης τή φιλοσοφία του Παρμενίδη.
"Έγραφε ποιήματα, άλλά τά έκαψε δταν έγνώρισε τόν Σωκράτη.
Μετά τήν καταδίκη καί τόν θάνατο του Σωκράτη έταξίδεψε στήν
Αϊγυπτο, Κυρήνη, Κάτω 'Ιταλία, Σικελία, δπου φιΛοξενήθηκε άπό
τόν τύραννο τών Συρακουσών Διονύσιον.
Έγύρισε στά 'Αθήνας, δπου ϊδρυσε τό 387 Σχολη στους κή
πους του 'Ακάδημου, ή όποία γι' αύτό όνομάότηκε 'Ακαδημία καί
οί μαθηταί της Άκαδημεικοί. Στήν εϊσοδο της 'Ακαδημίας έγραψε:
«Μηδείς άγεωμέτρητος είσίτω», διδάσκων δτι «Θεός άεί γεωμε
τρεί» (Λέγονται καί γιά τόν Πυθαγόρα καί γιά τόν Πλάτωνα. Δέν
άποκλείται ό Πλάτων νά τά έχρησιμοποίησε στήν 'Ακαδημία, άντι
γράφοντας άπό τή Σχολή του Πυθαγόρα).
Κατά τόν Πλάτωνα φιλοσοφία ειναι ό πόθος γιά τή σοφία καί
τήν άρετή, ή άναζήτηση καί γνώση έκείνου πού πραγματικά ύπάρ
χει (του όντως όντος). Καί έπειδή ή φιλοσοφία έρμηνεύει τήν άρ
μονία του σύμπαντος, είναι ή «μεγίστη μουσική τέχνη». Ή σοφία
άνήκει στόν Θεό, ή φιλοσοφία στόν άνθρωπο. Ή φιλοσοφία είναι
έκφραση ζωής καί προσπάθεια πρός άπολύτρωσιν, στηριζόμενη
στό λόγο.
Άπό τόν Σωκράτη διδάχθηκε τή γνώση του Άγαθου. Άπό
τούς Πυθαγορείους καί 'Ορφικούς τήν άθανασία της ψυχής καί τή
διαδοχική ένσάρκωσή της σέ άνθρώπινα σώματα. Ό Πλάτων άπο
κρούει τήν αiσθησιαρχία τών σοφιστών καί τό άδύνατον της γνώ
σεως. Γνώσιν όνομάζει τήν άνάμνηση της ψυχής άπό τίς προηγού-
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μενες ένσαρκώσεις της καί άπό τήν πραγματικότητα του πνευματι
κου κόσμου, άπό τόν κόσμο τών iδεών. Οί «'Ιδέες», ol όποιες έ
χουν πραγματική ύπόσταση, άπαρτίζουν τόν πνευματικό κόσμο, τό
όντως όν. Οί iδέες ζουν στόν ύπεραισθητό κόσμο, άντιληmό μό
νον διά της νοήσεως, οπου καί ή ψυχή ζη, οπως οί αiσθήσεις ζουν
στόν αiσθητό κόσμο, ό όποιος ομως δέν έχει πραγματική ϋπαρξη
(διαρκώς «γίγνεται» άλλ' ούδέποτε «έστί»). Σύμφωνα μέ τόν 'Ηρά
κλειτο, τά φαινόμενα του αίσθητου κόσμου είναι ρευστά καί μετα
βλητά, άσθενεις άντανακλάσεις του κόσμου τών 'Ιδεών. Ένώ οί
'Ιδέες ειναι αiώνιες καί αφθαρτες. Άποτελουν τά «όρχέτυπα».
'Υψίστη 'Ιδέα ειναι τό 'Αγαθόν, πού διατηρειται αίώνιο καί όναλ
λοίωτο καί του όποίου ειναι δυνατή ή έποπτεία. Τουτο ένεφύσησε
σέ ολα τά όντα τήν όρμή πρός τήν τελειοποίηση καί διεμόρφωσε
άπό τό Χάος τόν Κόσμο, μέ τό μέτρο καί τόν άμιθμό.
Άλλά καί ή άνθρωπίνη ψυχή ειναι 'Ιδέα καί θεωρει τίς αλλες
'Ιδέες πρίν φυλακισθη στό άνθρώπινο σώμα γιά v· άκολουθήση
τήν πορεία τών διαδοχικών ένσαρκώσεών της στόν κόσμο τών αί
σθήσεων, μέχρις δτου ξαναγυρίση στόν ύπεραισθητό κόσμο τών
'Ιδεών, ό όποιος όποτελει τήν πραγματικότητα ('Ιδεοκρατία).
Ή σημασία του 'Έρωτος, γιά τόν μεταφυσικό κόσμο τών
'Ιδεών, ειναι μεγίστη. Ό ··Ερως, ειναι κίνητρο πρός τό άληθινό καί
τό ώραιο. Ειναι ή θεώρηση του φυσικου, άλλά κυρίως του ήθικου
κάλλους. «Τόκος έν καλt;J καί κατά τό σώμα καί κατά τήν ψυχήν».
Ό ανθρωπος πού άκολουθει τόν σωστό δρόμο γίνεται ένάρε
τος καί εύδαίμων. Ή άρετή ειναι αύτάρκης πρός εύδαιμοvίαν.
Πλήν τών r1θικών προβλημάτων πού άναφέρονται στήν τε
λειοποίηση του όνθρώπου, ή φιλοσοφία του Πλάτωνος ένδιαφέ
ρεται καί γιά τήν πολιτεία. Ή εύημερία της πόλεως πρέπει νά ειναι
ό σκοπός τών άρχόντων, οί όποιοι θά όδηγηθουν μέ τά μαθηματι
κά πρός τή φιλοσοφία. Ή γνώσις της 'Ιδέας του Άγαθου θά τούς
όδηγr1ση στήν έκπλήρωση τών ύποχρεώσεών τους. Καί πρέπει νά
μήν έχουν κτήματα, γιά νά ειναι άπερίσπαστοι στά καθήκοντά
τους. Ή διακυβέρνηση της πόλεως πρέπει νά γίνεται άπό τούς
όλοκληρωτικά μορφωμένους καί αριστους κατά τήν άρετή, δηλαδή
άπό τούς φιλοσόφους. Στήν «Πολιτεία» ό Πλάτων γράφει δτr αν οί
φιλόσοφοι δέν βασιλεύσουν στίς πόλεις η οί λεγόμενοι βασιλεις
καί δυνάσται δέν φιλοσοφήσουν γνήσια καί ίκανοποιητικά, αν δέν
συμπέσουν στό ϊδιο πρόσωπο τουτα, τά δύο, δηλαδή ή πολιτική
δύναμη καί ή φιλοσοφία, δέν θά ύπάρξη τέλος τών κακών στίς πό
λεις, οϋτε καί σέ όλόκληρο τό άνθρώπινο γένος.
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Μετά τούς αρχοντες
πού άντιστοιχοϋν ατό λογιστικό της
ψυχής - έρχονται οί πολεμισταί - πού άντιστοιχοϋν στό θυμοει
δές - ατούς όποίους άνήκουν οί ήρωϊκές πράξεις καί ol όποίοι
πρέπει νά ειναι πειθήνιον όργανον τοϋ πνεύματος. Τέλος ύπάρχει
ό λαός - πού άντιστοιχεί ατό έπιθυμητικό - στόν όποίον άνήκει ή
ίκανοποίηση τών ύλικών άναγκών καί ό όποίος δικαιούται νά έχη
μεγάλη έλειιθερία, έν άντιθέσει πρός τούς αρχοντες, ol όποίοι δε
σμεύο11ται άπό τίς ύποχρεώσεις τους. Ή άρμονική συνεργασία
τών τριών αύτών τάξεων άποτελεί τή δίκαιη πολιτεία. ΟΙ γυναίκες
πρέπει νά ειναι ίσότιμες, σέ δλα μέ τούς ανδρες καί νά μετέχουν
σέ δλα τά έργα, άκόμη καί στά πολεμικά. Στούς «Νόμους» γράφει:
Πρέπει καί τά κορίτσια νά γυμνάζωνται σέ δλα δσα καί τά άγόρια.
Καί δέν έχω κανένα δισταγμό οϋτε γιά τήν Ιππευτική, οϋτε γιά τή
γυμναστική, δτι τάχα CJτούς ανδρες άρμόζουν καί στίς γυναίκες
δέν άρμόζουν.
Ό Πλάτων ειναι ό γοητευτικώτερος συγγραφεύς φιλοσοφικών
έργων. Έπηρε σ' αύτά σάν κεντρικό ηρωα τόν Σωκράτη καί δέν
γνωρίζομε ποιές άπό τίς έκφραζόμενες ίδέες άνήκουν στόν Σω
κράτη καί ποιές στόν Πλάτωνα. Έχρησιμοποίησε ώραιότατους μύ
θους γιά νά έκφράση τά άνέκφραστα καί άκατάληπτα γιά τούς κοι
νούς άνθρώπους. Έτόνισε δτι θεός καί ψυχή ειναι άσώματοι καί
δτι σκοπός τοϋ άνθρώπου ειναι «ή τψ θεψ όμοίωσις».
Μέ τό όνομά του ύπάρχουν 43 βιβλία, άπό τά όποία κατά τήν
άρχαιότητα 36 έθεωροϋντο γνήσια. Ό Θράσυλλος (άστρολόγος
στήν αύλή τοϋ αύτοκράτορα Τιβέριου) τά κατέταξε σέ έννέα τε
τραλογίις:
Ειναι κουραστικό νά τά άπαριθμήσω.
'Αλλά καί άπό τά 36, ή νεώτερη έρευνα έθεώρησε 4 νόθα καί 5
άμφισβητούμενα. 'Έτσι άπομένουν 27 άναμφισβήτητα.
Αύτά θά τά άπαριθμήσω:
Εύθύφρων - 'Απολογία - Κρίτων - Φαίδων
Κρατύλος - Θεαίτητος - Σοφιστής - Πολιτικός
Παρμενίδης - Φίληβος - Συμπόσιον - Φαίδρος
Χαρμίδης - Λάχης - Λύσις.
Εύθύδημος - Πρωταγόρας - Γοργίας - Μένων
'Ιππίας μείζων - 'Ιππίας έλάσσων - 'Ίων - Μενέξενος
Πολιτεία - Τίμαιος - Κριτία; - Νόμοι
Ή χρονολογική σειρά πού έγράφησαν δέν ειναι γνωστή καί
ύπάρχουν άντιφατικές άπόψεις.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (384-322)
Υίός του ίατροCι Νικομάχου, άπό τά Στάγειρα τ�ς Χαλκιδιi<ης.
Εϊκοσι χρόνια μαΟητής του Πλάτωνος. Πέντε χρό•ιια διδάσκαλος
του Μεγ. 'Αλεξάνδρου. 'Ίδρυσε τό 335 Σχολή στάς 'Αθήνας, στό
Λύκειον, στήν όπnία έδίδαξε δώδεκα χρόνια. 'Επειδή έδίδασκε πε
ριπατώντας στό Λύκειο, οί όπαδοί του ονομάστηκαν «Περιττuτητι
κοί» καί ή Σχολή του «Λύκειον» η «Περίπατος». Μετά τόν θάνατο
του Μεγ. Άf.ε:f;όνδρου έφυγε στή Χαλκίδα, δπου καί έπέθανε:.
Ό 'Αριστοτέλης ε:Ίναι ό πολυγραφώτερος άπό τούς φιλοσό
φους. Έσυστηματοποίησε: δλε:ς τίς γνώσεις της έποχης του. Ό
Πλάτων τόν εΊχε: όνομάσε:ι «Νουν» καί «άναγνώστην». ΕΊναι ό
ίδρυτr1ς της Λογικης. 'Εγκατέλειψε: τήν 'Ιδεοκρατία του Πλάτωνος
λέγο•ιτας «Φίλος μέν Πλάτων, φιλτέρα δ' άλήθε:ια», διότι τήν ε:ϋρι
σκε: έπιστημονικώς αύθαίρετη καί άσύμφωνη πρός τά δεδομένα
της έμπ�ιρίας. 'Έτσι θε:ωρε:ιται ίδρυτής της πραγματοκρατίας. «Ού
δέν έν τ �' νι;:� ο μή πρότερον έν τ� αίσθήσε:ι».
Κατά τόν 'Αριστοτέλη φιλοσοφία ε:Ίναι ή έρευνα των πρώτων
αiτίων καί άρχων, της ούσίας των όντων. «Τί τό όν;». ΕΊναι ή έπι
στr1μη της άληθε:ίας, ή γνώση της πραγματικότητος. Στέρεα βάση
έρ2ύνης ή λογική. Ή ένόραση άπορρίπτεται, διότι δέν μπορε:ι νά
άποδειχθη. Δυνατή ε:Ίναι ή γνώσις μόνον αiσθητών όντικε:ιμένων.
Πέραν δμως άπό τίς αίσθήσε:ις ύπάρχουν καί ψυχικές δυνάμεις.
Οί 'Ιδέες του Πλάτωνος ε:Ίναι κατά τόν 'Αριστοτέλη δυνάμεις ένε:ρ
γητικές μέσα στόν αiσθητό κόσμο, όχι στόν ύπε:ραισθητό, ε:Ίναι
πλαστι::ές άρχές, πού τίς όνομάζει «εΊδος».
Σ' δλη τή φύση ύπάρχουν σκοποί (τελολογία). Τά όντα τείνουν
πρός διαρκώς άνώτερους σκοπούς, δηλαδή έξε:λίσσονται πρός
άνώτερε:ς μορφές. Ή έξέλιξή τους γίνεται όπό δυνάμεις πού ύπάρ
χουν μέσα στό ϊδια τά όντα. 'Όσον άνώτερε:ς εΊναι οί μορφές, τό
σον ή «ϋλη» ύποχωρε:ι άπέναντι στό «εΊδος». Ό θεός ε:Ίναι καθα
ρόν εΊδος, καθαρή ένέργε:ια, δημιουργός του κόσμου καί πρώτον
κινοCιν. 'Υπερβατικός καί συγχρόνως ένδοκοσμικός. "Ον προσωπι
κόν, πού δρα κατά σκοπούς καί νοε:ι κατά λόγον. Σκοπός του άν
θρώπου εΊναι ή ε:ύδαιμονία, εύχάριστο συναίσθημα πού συνοδεύει
τήν όρθή πράξη καί έπιτυγχάνεται δταν όποκτηθοCιν τρεις άρετές:
Σοφία, σύνεση, σωφροσύνη. Τό σύμπαν ε:Ίναι σφαιροειδές. Ή Γη
άκίνητη στό κέντρον. Ή πρώτη κίνηση άπό τήν όμορφη ϋλη παρή
γαγε: τά τέσσερα στοιχε:ια του Έμπε:δοκλη, στά όποια ό 'Αριστοτέ
λης προσθέτει καί πέμπτον, τόν αίθέρα. Τά φυτά έχουν ψυχή θρε
πτική. Τά ζώα θρεπτική καί αiσθητική. Ό όνθρωπος έκτός αύτών
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έχει καί νόηση. Ή άρετή διδάσκεται μέ τήν πράξη πού γίνεται «κα
τά λόγον», καί είναι ή μεσότης μεταξύ τών άντιθέτων άκρων, δ
πως ή άνδρεία μεταξύ δειλίας καί θράσους, ή δικαιοσύνη μεταξύ
άδικείν καί άδικείσθαι. Οί άρετές είναι ήθικές καί διανοητικές.
'Υψίστη άρετή είναι ή έλεύθερη ένέργεια τού λόγου.
Ό 'Αριστοτέλης άναλύει τούς κανόνες της νοήσεως καί της
λογικής Ή λογική, δπως τήν έκθέτει ό 'Αριστοτέλης, είναι τελεία.
Έν τούτοις, ό διάδοχός του Θεόφραστος έκανε μερικές συμπλη
ρώσεις. Ό Κάντ είπε γιά τή λογική τού 'Αριστοτέλη δτι άπό τότε
πού έγεννήθη δέν έσημείωσε καμμιά πρόοδο (έξ άρχης ύπηρξε τε
λεία). Μ' αύτή τήν εύκαιρία θυμίζαμε τά λόγια τού Κάντ: «Δύο
πράγματα γεμίζουν τήν ψυχή μου με θαυμασμό: 'Επάνω μου ό έ
ναστρος ούρανός, καί μέσα μου ό ήθικός νόμος». Είναι τό ϊδιο πε
ριεχόμενο έκείνου πού είχε πεί ό 'Αριστοτέλης: «Άπό δυοίν άρ
χοίν έννοιαν θεών γεγονέναι έν τοίς άνθρώποις, άπό τε τών περί
τήν ψυχήν συμβαινόντων καί άπό τών μετεώρων».
Καί ό 'Αριστοτέλης ένδιαφέρεται γιά τήν πολιτεία. Διότι ό άν
θρωπος είναι ζώον πολιτικόν καί κοινωνικόν. 'Όποιος ζη μόνος εί
ναι ιϊ θεός η θηρίον. Είς τήν πολιτείαν πρέπει νά πραγματοποιείται
ή άρετή καί ή εύδαιμονία. Τά κράτη διαφέρουν κατά κλίματα καί
λαούς. Γι' αύτό δέν είναι δυνατή ή έφαρμογή όμοιομόρφου πολι
τεύματος.
Ό 'Αριστοτέλης έγραψε tva πλήθος βιβλία. Λογική, Φυσικά,
(πρώτη φιλοσοφία = ή δέσποινα τών έπιστημών), 'Ηθικά Νικομά
χεια, Ρητορικη, Ποιητική, Περί Ψυχrϊς κλπ. Σέ 400 ύπολογίζουν τά
βιβλία τού 'Αριστοτέλη.
'Έχει δμως καί τούς έπικριτάς του: Διαβάζομε στόν «Βίον 'Αριστοτέλους» τού 'Αμμωνίου καί 'Ανωνύμου:
«Σμικρός, φαλακρός, τραυλός ό Σταγειρίτης,
λάγνος, προγάστωρ, παλλακαίς συνημμένος.
'Αναλφάβητος ούτοσί στιχογράφος,
όνους, άφρων, αγροικος, αύθάδης λάλος».
Καί δταν τόν 'Αριστοτέλη κατακρίνουν καί είρωνεύονται, τί
δέν μπορούν νά πούν γιά δλους τούς άλλους;

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
Ό Πλάτων καί ό 'Αριστοτέλης δέν ύπηρξαν μόνον μεγάλοι
συγγραφείς, ύπηρξαν καί 1δρυταί δύο μεγάλων φιλοσοφικών Σχο
λών, μακροτάτης χρονικής άκμης. Ό Πλάτων της 'Ακαδημίας, ό
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'Αριστοτέλης τού Λυκείου η Περιπάτου. ΟΙ Σχολές τους άνέδειξαν
φιλοσόφους περιοπης, παράλληλα μέ τίς μεταγενέστερες Σχολές
τών Στωϊκών, τών 'Επικουρείων, τών Σκεπτ:κών.
Άπό τόν r· μ.Χ. αίώνα συνεχίζουν τή διδασκαλία της 'Ακαδη
μίας οί Νεοπλατωνικοί, μέχρις δτου τόν ΣΓ μ.Χ. αίώνα, δταν Σχο
λάρχης της 'Ακαδημίας ηταν ό Δαμάσκιος, τό έτος 529, ό Αύτο
κράτωρ 'Ιουστινιανός διέταξε τό κλείσιμο τών φιλοσοφικών Σχο
λών Άθηνών. «Μηδείς διδασκέτω έν 'Αθήναις φιλοσοφίαν». Ή
μεγάλη περιουσία της Άκοδημίας έδημεύθη. Ό Δαμάσκιος, μαζί
μέ όλλους 6 φιλοσόφους, κατέφυγε στήν Αύλή τού βασιλέως της
Περσίας Χοσρόη.
Άλλ' ό άνδρούμενος Χριστιανισμός δέν έλησμόνησε τόν Πλά
τωνα καί τήν · Ελληνική φιλοσοφία, τήν όποία ό Κλήμης ό 'Αλεξαν
δρεύς όνομάζει «παιδαγωγόν είς Χριστόν». Άλλά κrιί ό 'Ωριγένης,
οί τρεις Ίεράρχαι, ό Γρηγόριος ό Νύσσης, ό Αύγουστ'iνος, μελε
τούν καί χρησιμοποιούν τήν 'Ελληνική φιλοσοφία καί fδίως τόν
Πλάτωνα.
'Αργότερα ό Βοήθιος καί ό 'Ιωάννης Δαμασκηνός, καθώς καί
οί 'Άραβες, μεταφράζουν τόν 'Αριστοτέλη ατά Λατινικά. Πλάτων
καί 'Αριστοτέλης εΊναι οί εύνοούμενοι της 'Εκκλησίας φιλόσοφοι
τού Μεσαίωνος κοί της 'Αναγεννήσεως. Ό Πλήθων-Γεμιστός,
ατόν Μυστρα, λίγο πρίν άπό τήν 'Άλωση της Κωνσταντινουπό
λεως, έδωσε μιά τελευταία άναλαμπή της Πλατωνικης 'Ακαδημίας
στήν 'Ελλάδα. ίδρύσας ό ϊδιος άργότερον στή Φλωρεντία τήν
πρώτη Πλατωνική 'Ακαδημία της Δύσεως.
Πλάτων καί 'Αριστοτέλης, μαζί μέ τόν Σόλωνα, τόν Χίλωνα,
τόν Θουκυδίδη, τόν 'Απολλώνιο Τυανέα, καί τόν Πλούταρχο, άπει
κονίζονται ώς 'Άγιοι ατόν Πρόναιο της 'Εκκλησίας τών Φιλανθρω
πινών
της γνωστης καί σάν «κρυφό Σχολειό» - ατό γραφικό νη
σάκι της λίμνης τών 'Ιωαννίνων. Τούς εΊδα ό ϊδιος. Τό ϊδιο καί στή
Μονή Ίβήρων τού Άγ. 'Όρους, καθώς άναφέρουν ό Λούβαρις καί
ό Θεοτοκας.
Άλλά καί μέχρι σήμερα ή έπιρροή τού Πλάτωνος καί τού 'Αρι
στοτέλη έπάνω ατή φιλοσοφική σκέψη εΊναι άκαταμάχητη.
Νομίζω δτι εΊναι όχι μόνον ύποχρέωση, άλλά καί ώφέλεια καί
εύχαρίστηση, νά τελειώσωμε τή σημερινή όμιλία, έν εϊδει έπιδορ
πίου, μέ μερικά άποσπάσματα άπό τόν Πλάτωνα καί τόν 'Αριστο
τέλη. Καί νά καταλήξωμε μέ έ'να άπόσπασμα άπό τό Συμπόσιο τού
Πλάτωνος, τόν περίφημο διάλογο περί 'Έρωτος, άπό τήν έξόχως
ποιητική όμιλία τού Άγάθωνος.

360

ΙΛΙΣΟΣ

1985

Έκεινος ειναι σοφώτερος άπ' δλους, πού έχει καταλάβει δτι
άληθινά ή σοφία του δέν άξίζει τίποτα. ('Απολογία Σωκράτους).
Κανένας δέν ξέρει τί ειναι ό θάνατος, οϋτε όν ειναι τό μεγαλύ
τερο καλό γιά τούς άνθρώπους. Καί τό φοβούνται ι'Ίλοι σάν νά
γνωρίζουν καλά πώς ειναι τό μεγαλύτερο κακό. Πώς λοιπόν; Δέν
ειναι αύτό ή πιό ντροπιασμένη άμάθεια, νά νομίζη κανείς πώς
γνωρίζει έκεινο πού δέν γνωρίζει; ('Απολογία Σωκράτη).
Τώρα δμως, ώρα ειναι νά πηγαίνω, έγώ γιά νά πεθάνω ,ωί
σεις γιά νά ζήσετε. Ποιός άπό μάς πηγαίνει στό καλύτερο, κανένας
δέν γνωρίζει, παρά μόνον ό θεός ('Απολογία Σωκράτους).
Δέν πρέπει ν' άνταποδίδωμε τήν άδιl\ία, οϋτε νά κάνωμε κακό,
όποιοδήποτε καί όν ειναι τό κακό πού μάς έκαναν. (Κρίτων).
Καί πιά τάχα άπόδειξη έχομε πώς αύτή τή στιγμή δέν κοιμώ
μεθα καί πώς δλες μας οί σκέψεις δέν ειναι όνειρα, η πώς είμεθα
ξύπνιοι καί συνομιλούμε στ· άλήθεια; (Θεαίτητος).
Oi ήδονές της γνώσεως ειναι άμόλυντες άπό λύπες καί δέν
άνήκουν στούς κοινούς άνθρώπους, άλλά στούς πολύ σπάνιους.
( φ ίληβος).
Τό όνομα τού σοφού μού φαίνεται μεγάλο καί στόν θεό μό
νον άρμόζει. Μάλλον τού φιλοσόφου η κάτι πα9όμοιο άρμόζει
στόν όνθρωπο καί ειναι περισσότερο άνάλογο μέ τήν άδύναμη
φύση του. (Φαιδρος).
Οϋτε άπό τή φύση, οϋτε απο τή μά3ηση έρχεται ή άρετή
στούς άνθρώπους, άλλά ειναι κάποιο θειο όπόκτημα. ΟΙ ένάρετοι
ειναι καθώς οί θεόπνευστοι όνάμεσα στούς μάντεις καί στούς
προφήτες. (Θεάγης).
Πολύ μεγαλύτερο καλό θn μού κάνης, όν θεραπεύσης τήν ψυ
χή μου άπό τήν άμάθεια, παρά τό σώμα μου όπό τήν άσθένεια.
('Ιππίας έλάπων).
'Όλος ό χρόνος, πού άρχίζει μέ τήν παιδική ήλικία καί τελειώ
νει μέ τή γεροντική, όν συγκριθη μέ τό σύνολο τού χρόνου, ειναι
ύπερβολικά λίγος. 'Όχι λίγος, άλλά ενα τίποτα. (Πολιτεία).
Τόν ποιητή καί πατέρα τού σύμπαντος ειναι δύσκολο κανείς νά
τόν άνακαλύψη, καί όν τόν όνακαλύψη ειναι όδύνατον νά τόν άπο
καλύψη σέ όλλον. (Τίμαιος).
Νά νικάη κανείς τόν έαυτό του ειναι όπ' δλ ; τίς νίκες ή πρώ
τη καί ή καλύτερη, δπως καί Ί ό νά νικιέται όπό τόν ίδιο τόν έαυτό
του ειναι άπ' δλα τό άσχημότερο καί χειρότερο. (Νόμοι).
'Ολόκληρο τό χρυuάφι, πού ειναι έπάνω καί κάτω όπό τή γη,
δέν έχει άξία ίση μέ τήν άρετή. (Νόμοι).
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'Όλοι οί όνθρωποι, όπό τήν ϊδια τους τή φύση, έπιθυμοϋν νό
γνωρίζουν. (Άριστ. Μετά τό φυσικό)
Πρέπει v' όποκτήσωμε γνώση των όρχικώv αίτίων, διότι τότε
λέμε δτι έχομε καθαρή γνώση γιό κάτι, δταv έχωμε τήv iδέα δτι
διακρίνομε τήv πρώτη αίτία. (Μετά τό φυσικό).
Οί πολλοί καί χυδαΤοι στηρίζουν τήv εύτυχία τους στήv ήδοvή.
Γι' αύτό όγαποϋv τή ζωή των όπολαύσεων. (Ήθικό Νικομόχεια).
Νά έκλέγωμε τά όγαθό η τό κακό, αύτό δείχνει ποιοί εϊμεθα
καί όχι οί γνώμες πού έχομε γι· αύτό. (Ήθικό Νικομόχεια).
Μόνον ό έvόρετος εivαι όξιος τιμης (Ήθικό Νικομόχεια).
Ό μεγαλόψυχος δέν είναι μνησίκακος. Δέv θυμάται τό κακό
πού τοϋ έκαμαν, όλλά μάλλον τά παραβλέπει. Δέν μιλάει γιά τούς
όνθρώπους, οϋτε γιά τόv έαυτό του, οϋτε γιά τούς όλλους. Δέv
τόν ένδιαφέρει vά τόν έπαινοϋν, οϋτε τούς όλλους vά κατακρί
νουν. (Ήθικό Νικομόχεια).
Είναι δυνατόν vά κάνη τό καλά καί έκεΤνος πού δέv έξουσιάζει
γη καί θάλcσσα, διότι καί έκεΤvος πού διαθέτει μέτρια μέσα μπο
ρεΤ vά έvεργη σύμφωνα μέ τήν όρετή. Καί όπλοί πολΤται δέv έκτε
λοϋv λιγώτερο τό όγαθόv, όπ' δσο οί μονάρχαι. Τό έκτελοϋv μάλι
στα περισσότερο. Ό βίος έκείvου, πού ένεργεΤ σύμφωνα μέ τήν
άρετή, θά εivαι εύτυχισμέvος. (Ήθικά Νικομάχεια).
Καί τό τελευταΤο:
Ό έρως λιγοστεύει τή μισανθρωπία, πληθαίνει τή φιλικότητα,
διοργανώνει τά γλέντια, πρώτος σέ γιορτές, σέ χορούς, σέ τελε
τές. Φέρνει καλωσύvη, διώχνει όγριότητα. Άvοιχτοχέρης σ· εύμέ
νεια, τσιγκούνης σέ δυσμένεια. Στοργικός, όγαθός, καμάρι ατούς
σοφούς, καύχημα ατούς θεούς. Πατέρας της τρυφης, της άβρότη
τος, της χλιδης, των χαρίτων, τοϋ πόθους, τοϋ πόθου. 'Άγρυπνος
γιά τούς καλούς, όδιάφορος γιά τούς κακούς. Σέ κάθε πόνο, φόβο,
πόθο, λόγο, κυβερνήτης, θαλασσομάχος, πολεμιστής καί σωτήρ ό
ριστος. Στόλισμα δλων των θεών καί των όνθρώπωv. 'Οδηγός πα
νέμορφος καί όριστος, πού κάθε όvθρωπος όφείλει v' όκολουθη,
τραγουδώντας τό ϊδιο τραγούδι πού κι' αύτός τραγουδάει, μα
γεύοντας τόv νοϋ θεών καί όvθρώπωv. (Πλάτωνος Συμπόσιον).
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cη Ο:ωνοσκόπος Αίθίωνας
ιιΣτή λάσπη τ' 6λογο κολλά καί τό rίρμεvο
στή" ξέρα
! ·ά οί στράτες πάντα είναι άvοιχτές στήv κο
ρυφή τού άγέραιι
ό Νέος Έρωτόκριτος Πα·.-τελής ΠρΞβελάκης

Καλέ μου Αίθίωνα, καυχιόσουν πώς ησουν μάντης έπιδέξιος
καί άλάθητος τά μέλλοντα στούς όλλους να προλέγεις κι δμως δέ
γνώριζες πώς τόν Περσέα πολεμώντας θά 'βρισκες !Ξνα δικό σου
θάνατο.
Συναντηθήκαμε, Καλέ μου Κύριε Αίθίωνα τήν τελευταία φορά
στήν Αίγυπτιακή Θr'ι βα τήν έποχή της ΧΙΙ Δυναστείας πού τήν όνο
μάζαμε καί Διόσπολη: συναντήσαμε μετά εξω άπό τή Μέμφιδα
στά νέα του άνάκτορα τόν Φαραώ Άμενεμχάτ τόν Α' πού έπονο
μαζόταν «'Υψηλός καί περικαλλής». Τόν νεκρικό του θάλαμο τc' ;έ
ραμε πώι; τόν πλημμϊφισε ό Νεϊλος κ; έκτοτε δσο κι αν προσπά
θησαν δλοι μ' δλα τά μέσα τό νερό ν' άντλήσουν τό πολύ, ή όν
τληση έμενε τοϋ πλημμυριυμένου τοϋ ϋδατος κατώτερη.

Διαδικασία
Μήπως άrτ" τή διαδικασία της εύλυγισίας
πού εχουν τά κλαδιά δέ διδαχτήκαμε
καί δέν ξεκινήσαμε τήν κατασκευή
τοϋ πρώτου τόξου; Μήπως άπό τήν άνάγκη
της ζωής δέ γεννήθηκε καί ή χρεία τοϋ Θανάτου;
Κι άπό τό καθήκον τοϋ θανάτου
δέν προσετc.ιχθη καί τό καθήκον της ζωής;
'Έτσι· γιά νά περιφέρονται
σ· δλη τους τήν ποικιλία
φαντάσματα μέσα στό σωματικό μας
σπήλαιο νά τα 1ρομάζουμε
καί νά μός τρομάζουν.
Μέγας είσαι, Κύrιε, και Θαυμαστά
τά 'Έργα 'Σου.
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Περίληψι,; όμιλίας του
έv Κυλοϋ Πήρα-Ύμηττός

Τήv 11-12-1932

Θά εϊπω όλίγα τινά περί της σημασίας του Ύμηπου, άπό άπό
ψεως άρχαιολογικης καί iδίως άπό άπόψεως πνευματικής.
Ό 'Ησίοδος έξαίρων τό Βοιωτικόν πνευμα πληροφορεί ήμάς
οτι αί Μουσαι κατηλθον έκ του 'Ολύμπου εiς τόν Παρνασσόν καί
έκεϊθεν εiς 'Ελευσίνα. Έκ τούτου δέ προήλθε ή άξία του Βοιωτι
κου πνεύματος. Έκ παραλλήλου δμως πρός τό Βοιωτικόν πνεΟμα
όξιον σεβασμου εΤναι καί τό Άπικόν πνευμα. Μέ δσα θά εϊπω κα
τωτέρω, δυνάμεθα νά iσχυρισθώμεν δτι αί Μουσαι, θυγατέρες
του θωυ Διός καί της Μνημοσύνης, έχόρευσαν καί έπί της Άπι
κης. Αί Μουσαι ένέπ\,ευσαν τούς Λυκομίδας, οϊτινες έν τω Ύμητ
τώ ϊδρυσαν τά πρώτα Άπικά Μυστήρια. Δέν δύναμαι νά βεβαιώ
σω έάν οί Λυκομίδαι ύπηρξαν αύτόχθονες η ηλθον άπό όλλο μέ
ρος. Ο�τοι εψαλον ϋμνους του Όρφέως, του Μουσαίου καί του
Πάφου. Οί Λυκομίδαι έκαλουντο θεολόγοι διότι άντικείμενον αύ
τών ιΊτο ή έρευνα καί ή γνώσις της ύποστάσεως των θεών, της
σχέσεως αύτών πρός τό άνθρώπινο γένος καί ή ίστορία των
Ειεών.
Καί όλλοπ έτόνισα δτι ή 'Ελληνική παράδοσις χρήζει μελέτης.
Εiς ταύτην όφείλεται ή άκμή του Έλληνικου πολιτισμου. 'Ότι ή πα
r:;6δοσις αϋτη έκληροδότησεν ι1μϊν περί του Ύμηπου, διεπιστώ
θη καi ύπό της ίστορίας. Οί Λυκομίδαι ϊδρυσαν έν τω Ύμηπώ
ναούς, βωμούς καί σκηνάς μυήσεως. Ο�τοι ένεφάνισαν κάτι τό
ύπέροχον. Είσέδυσαν είς τάς ciληθείας της Φύσεως καί δι' άναγω
γης της σκέψεως ήρεύνησαν τήν άνθρωπίνην φύσιν, τό άνθρώπι
νον πνευμα καί τό πνευμα τό λειτουργουν είς κόσμους ύπερτέ
ρους του άνθρωπίνου κόσμου.
Ο�- )ι rκληροδότησ'Ίν ήμϊν άληθείας άφθάστου ϋψους, αϊτινες
στον κατανοουνται ύπό των μεμυημένων καθιστώσιν αύτούς πα
νευτυχεiς.
Ή περιοχή ο•'jτη ώνομάσθη άπό 1ούς Λυκομίδας 'Ελευσίς.
'Εδώ έξησκουντο τά όμώνυμα Μυστήρια, ατινα βραδύτερον μετε
φέρθησαν έν 'Άγραις καί κατόπιν είς τήν σημερινήν 'Ελευσίνα. Τό-
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τε έδώ, είς τήν τοποθεσίαν ταύτην τού Ύμηπού έδόθη τό όνομα
της Σαισάρας, θυγατρός τού βασιλέως της 'Ελευσίνας Κελεού καί
ή τοποθεσία ώνομάσθη Σαισαριανή - Καισαριανή. Ό ίσχυρισμός
δτι ή Καισαριανή έλαβε τό όνομα αύτης άπό τού Jερομονάχου Και
σαρίου άποδεικνύει αγνοιαν της Έλληνικης παραδόσεως.
'Ό,τι θά προαγάγη ήμάς νά έννοήσωμεν τήν σπουδαίαν σημα
σίαν τών Άπικών Μυστηρίων είναι τά όνόματα τών ναών καί τών
βωμών, οϊτινες τότε υπήρχαν είς τό μέρος τούτο. Είς τήν κορυφήν
τού Ύμηπού εύρίσκετο ό βωμός τού ·ομβρίου Διός. Έκεί πού εύ
ρίσκεται σήμερον ή μονή της Καισαριανης ύπηρχεν ό ναός
Κτησίου-Διός. Ή όνομασία αύτή ένέχει βάθος μέγιστον διά τούς
θέλοντας νά έρευνήσουν τήν Έλληνικήν παράδοσιν. '"Ετερος ναός
ητο της Δήμητρας της Άνισιδώρας. Διά τού έπιθέτου τούτου έμ
φανίζεται ή Μήτηρ Γη δωρούσα είς τά τέκνα αύτης, τούς άνθρώ
πους, δώρα. Δέν πρόκειται περί τών καρπών αύτης. Τά δώρα τά
παρεχόμενα είς τούς άνθρώπους ύπό της Δήμητρας ένέχουσι βα
θυτέραν έννοιαν. Άφορώσι τά δώρα αύτης τά συντελούντα είς
τήν άνάπτυξιν καί έξαγνισμόν της άνθρωπίνης διανοίας, τά συντε
λούντα είς τήν έκδήλωσιν συναισθημάτων τών ψυχών αύτών, τά
όποια θά προαγάγωσι τήν πνευματικήν αύτών άνέλιξιν. 'Άλλος
ναός ύπηρχεν ό τού Διονύσου τού Άνθίου. Ό Διόνυσος ο Άνθίας
έχει σχέσιν μέ τάς άγνάς άνθρωπίνας φύσεις κατά τήν νεαρόν αύ
τών ήλικίαν. Ύπηρχεν άκόμη ναός τού 'Απόλλωνος τού Διονυσιο
δότου. Ή έπωνυμία αϋτη τού θεού 'Απόλλωνος είναι δύσκολον νά
κατανοηθη. Όφείλομεν νά σπουδάσωμεν προηγουμένως ποίος εί
ναι ό θεός 'Απόλλων, τί δίδει, ποιοι aJ σχέσεις αύτού πρός τόν
Διάνυσαν. "Αν ό 'Απόλλων είναι θεός τού φωτός, ό Διόνυσος έχει
σχέσιν πρός τό φώς τούτο τού Θεού 'Απόλλωνος. Ό θεός 'Απόλ
λων δίδει κάτι τό οποίον βοηθεί τάς ανθρωπίνας ψυχός δπως άνα
στώσιν άπό τό έρεβος.
Έκει δπου σήμερον είναι τό άγίασμα, παρά τήν μονήν της
Καισαριανης, ύπηρχον οί βωμοί 'Αρτέμιδος της σελασφόρου καί
τών Ίσμηνίδων νυμφών. Ή θεά 'Άρτεμις ητο ή θεά της άγνότη
τος. Ή θεά 'Άρτεμις λαμβάνει τό έπώνυμον της σελασφόρου. Διά
τούτου είκονίζεται δτι κάποιο φώς έκ τού πνευματικού Ούρανού
έρχόμενον είς τάς άνθρωπίνας ψυχός συντελεί είς τόν έξαγνισμόν
αύτών, παρέχει αύτοίς πτέρυγας, δι' ών θά δυνηθούν νά πετάξουν
είς τά ϋψη. Ή έπωνυμία τών νυμφών, Ίσμηνίδων, προέρχεται έκ
τού όνόματος τού Ίσμηνίου, τού υlού τοϋ θεού 'Απόλλωνος.
Ποιος ητο ό υίός τού θεού 'Απόλλωνος πρέπει νά έρευνηθη. Τί έκ
τού φωτός τού 'Απόλλωνος δημιουργείται είς τάς άγνάς ψυχός,
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στε oi φέρουσαι ούτό vύμφαι vά έπωvομάζοvται Ίσμηvίδες κοί
τούτο πρέπει vά έρευvηθη.
'Επίσης έδώ ύπηρχε ό ναός της Κόρης της Πρωτογόvης. Κόρη
ή Πρωτογόvη είναι ή άvθρώnιvη ψυχή. 'Υπό τώv μυστών τώv 'Ατ
τικών Μυστηρίων έκτίσθη βωμός είς ούτήv, διά vά διοδηλωθη ή
λατρεία ούτώv πρός τάς δυνάμεις, οϊτιvες έφεροv είς τό είναι ού
της τήv άvθρωnίvηv ψυχήν.
Ή Κόρη ή Πρωτογόvη έvέχει κοί έτέροv εvvoιov βοθυτέροv,
περί της όnοίος δέv θά γίvη λόγος σήμερον.
Είς τό μέρος bπου σήμερον εύρισκόμεθο ύπηρχε τότε ό ναός
τού 'Ηφαίστου. 'Εδώ ητο τό άρχοιοv Ήφοιστειοv. Ή όvομοσίο της
θέσεως τούτης, Κύλου Πήρα, πήρα τού χωλού θεού, έπορκώς
άnοδεικvύει τούτο. Έv τη πήρα τού θεού 'Ηφαίστου έκλείοvτο τά
Μυστικά της θεός 'Αφροδίτης, τά όποιο έφεροv είς φώς τόv 'Έρω
τα κοί τήv Άρμοvίοv, δύο δηλαδή δυνάμεις έπί τώv όποίωv στηρί
ζεται ή άvέλιξις τού σύμπαντος κόσμου.
Κατά τr1v Παράδοσιν τό ϋδωρ της πηγης της Κύλου Πήρας,
συvετέλει είς τήv έγκυμοσύvηv τώv στείρων γυναικών. Δέv άφορα
ή παράδοσις οϋτη τήv όργοvικήv στείρωσιv τώv γυναικείων ψυ
χών, οϊτιvες διά τού ϋδοτος της πηγης τούτης, ήδύvοvτο vά έκδη
λώσουv συναισθήματα δι' ώv θά προήγοvτο.
Είς τά όvόμοτο ατιvο άvεφέρθησοv τώv νοών κοί τώv βωμών
τού Ύμηπού, κρύπτονται τά μέσο της έξελίξεως της άvθρωπίvης
ψυχης. Έάv δέ θελήσωμεv vά συσχετίσωμεv πρός όλληλο τά όvό
μοτο τώv βωμών κοί τώv νοών, ατrvο προηγουμένως άvεφέρθη
σοv, θά δυvηθώμεv ϊσως vά συλλάβωμεv ποιον ητο τό άvτικείμε
vοv της έρεύvης κοί τί άπεκολύπτετο είς τούς μύστος έv τώ Τελε
στηρί� της 'Ελευσίνας.
'Αντικείμενον τώv μυστών της 'Ελευσίνας ητο ή έρευνα της
Φύσεως, της άvθρωπίvης φύσεως, ώς κοί της άvθρωπίvης ψυχης
κοί του μέλλοντος ούτης. Τάς άληθείος τούτος, τάς όποίος ol μύ
σται άπεκόμισοv έκ τώv έρευvώv των δέv τάς έφοvέρωσοv πρός
πόντος. Τάς διετύπωσαν bμως συμβολικώς κοί άλληγορικώς κοί
τάς έκληροδότησοv' οϋτω είς ήμδς. Ό σημερινός δμως όvθρωπος,
άvτrλομβοvόμεvος τά πάντα συμφώνως μέ τό περιεχόμενον της
διανοίας ούτου, πορεξηγει τά δσο κοτέλιποv ήμιν ol σοφοί τώv .άρ
χοίων Μυστηρίων.
'Ό,τι χρήζει άκόμη σπουδης είναι τό άνοφερόμενοv ύπό της
Παραδόσεως δη είς τά Άπικά Μυστήριο έμυήθησον oj Διόσκου
ροι, τέκνο του θεου Διός κοί της Κοβειρους, ό Ήροκλης κοί ό
'Ασκληπιός.
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Έκ των δσων ή παράδοσις άναφέρει άλληγορικώς περί τού
'Ηρακλέους καί των όθλων αύτού, ol νεώτεροι Ιστορικοί διεπίστω
σαν καί τήν ϋπαρξιν αύτού ώς Ιστορικού προσώπου, έξ έπιγρα
φών. 'Επίσης έν Μάνη εύρέθη έπιγραφή, έξ ης συνάγεται δτι ό
Ήρακλης συνετέλεσεν είς τήν μεταφοράν τών ύδάτων τού Ταϋγέ
του είς Γύθειον. Δέν άποκλείεται έπίσης καί ή ϋπαρξις τού 'Ασκλη
πιού ώς προσώπου Ιστορικού. ΑΙ έν Έπιδαύρω εύρεθείσαι έν έπι
γραφαίς συνταγαί καταδεικνύουσιν δτι α6ται είναι έργον άνθρώ
πων ίσχυρών κατά τήν δι611οιαν.
Οί Διόσκου1,.,Jι θεωρούνται ώς πρόσωπα μυθολογικά. Ή πα
ράδοσις λέγει δτι οί Κάβειροι, Ήρακλης καί 'Ασκληπιός ησαν 'Ερ
μαφρόδιτοι καί τούτο άπετέλεσε τήν βάσιν δημιουργίας παρ' αύ
τών Μυστηρίων. ΑΙ άντιλήψεις δτι τά Καβείρια Μυστήρια μετε
φέρθησαν έξ 'Ασίας είς Σαμοθράκην, έλέγχuνται ώς άνακριβείς έκ
της σπουδής των περί Καβείρων Παραδόσεων.
Δέν γνωρίζω αν ύπηρχε σχέc·ς μεταξύ των Πιέρων καί των
Λυκομιδών. 'Ίσως ol Λυκομίδαι νά προηλ9ον έκ της Πιερίας. 01
Πιέροι παρά τόν 'Όλυμπον ύπηρξαν ol συνθέσαντες ι':πίσης σοφοί
τήν Έλληνικήν θρησκείαν καί τήν Έλληνικήν Παράδοσιν.
Ώς καί έν άρχ� εiπον, αl μούσαι έγεννήθησαν έν Πιερία, άπό
κεί κατηλθον είς Παρνασσόν, είς τήν Βοιωτίαν "αί τόν Ύμηπόν,
έπί τού όποίου έχόρευσαν, ώς είκάζομεν έκ των άναφερθέντων
όνομάτων των Ναών καί των Βωμών.
Σημ. Παν. Δ. Αvαγvώστου
Λυκομίδαι= Πανάρχαιον γένος 'Ιερόν, τού δήμου Φλυέων δ
που έτελούντο καί τά Μυστήρια τού γένους. 'Ιεροφάντες πού έ
χουν έπαφή μέ άνώτερες συνειδήσεις καί προέρχονται όπό τό Λύ
κος
Μίτος = φωτεινό νήμα ζωής, διασύνδεση πνευματική. Έλά
τρευον τήν μεγάλην θεάν Γαίαν, τήν Δήμητρα, τόν 'Έρωτα (χάριν
αύτών ό Μουσαίος έποίησεν ϋμνον πρός τιμήν της Δήμητρος,
Παυσ. Α, 22,3), τόν Δαφνηφόρον 'Απόλλωνα. Ό Λυκομίδης Μέ
θαπος άναδιοργάνωσε τά Ιδρυθέντα ύπό τού Λύκου Μυστήρια της
Άνδανίας (Γιαυσ. Δ', 1,7). Δέν πρόκειται περί όπογόνων τού Λυ
κομήδη καί γι' αύτό τό όρθόν είναι Λυκομίδαι καί όχι Λυκομήδαι.
'Απαρίθμησις ίερών Ύμηπού κατά Τάξιν. Διός τού Όμβρίου,
Διός Κτησίου, Δήμητρος της Άνισιδώρας, 'Απόλλωνος Διονυσιο
δότου καί 'Αρτέμιδος Σελασφόρου, Διονύσου τού Άνθίου, τό
Ήφαιστείον, τό Ιερόν Κόρης της Πρωτογόνης καί τό των Ίσμηνί
δων Νυμφών.
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Σημ. Παυσα·.1 ίου Άττικό ΧΧΧΙ, 4 � Άπό μετάφραση Παπαχατζη
Στή Φλύα κcιί στον Μυρrιvουντcι ύπόρχουv βωμοί διό τόv Άπόλ
λωvcι Διοvυσιόδοτο κcιί τήv 'Άρτεμη Σελcισφόρο, έπίσης διό τόv
Διόνυσο Άvθίο, τίς Ίσμηvίδες νύμφες κcιί τήv Γη, τήv όrιaίcιv όνο
μόζουv Μεγάλη θεό, εvας όλλος νcιός έχει β 1..ι1μούς της Δήμητρας
Άvησιδώρας, του Δία Κ τησίου, της Τιθρωvης Άθηνας, τη<, Κόρης
Πρωτογόvης ,ωί τώv θεαιvώv πού όvομόζοvτcιι Σεμνές.

Το παιδικό χωριό S.O.S.
Δεν έχετε οικογενειακές υποχρεώσεις;
Αναζητάτε κάτι που να γεμίζε: τη ζωή σας;
Ι\Ιοιώθετε την ανάγκη να οφιερ.jσετε την τρυφερότητό σας στο
μεγάλωμα παιδιών;
Ίσως το παιδικό χωριό SOS να είναι αυτό που ψάχνετε.
Ίσως να μπορείτε να γίνετε μια μηπρcι S"S.
Γιατί ο, ο παιδικό χωριό SOS παιδιά, που αναγκάστηκαν να στερη
θούν την φυσική τους οικογέ, εια, βρίc.<ουv μια νέα οικογένεια.
Αποκτούν σπίτι, αδέρφια κυι μητέρα SOS
Για να γίνετε μια μητέρα SOS, αρκεί να είσπ 28-45 χρονών, με
σταθερή και υπεύθυνη προσωπικότητα.
Στο παιδικό χωριό SOS θα βρείτε και σεις μια οικογένεια. Επίσης
σπίτι, μισθό, ασφάλιση, διακοπές και ελεύθερες ώρες.
Αν πιστεύετε ότι θέλετε να γίνετε μια μητέρα SOS, ελάτε να κου
�εvτιόσουμε, στο ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΕΛΛ/..ΔΟΣ, Ερμού 8,

105 63 Αθήνα. Τηλ. 32.38.048 και 32.23.455
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Έκυκλοφόρησε σ' εvαv κομψό τόμο

ΚΩΣΤΗ Μ ΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

"Αρχαιοελληνικά
"Επιλογές άπό τά "Ομηρικά "Έπη
'Επιλογή άπό τήν 'Ιλιάδα
'Επιλογή άπό τήν 'Οδύσσεια

Μεταφράσεις
Πυθαγόρεια Χρυσό WΕπη
Θουκυδίδου Περικλέους 'Επιτάφιος

Περιληπτικές "Αφηγήσεις
Πλάτωνος Συμπόσιον ή περί WΕρωτος
Πλάτωνος Φαίδρος ή περί Καλού
Πλάτωνος Άξίοχος ή περί Θανάτου
Πλάτωνος 'Απολογία Σωκράτους
Πλάτωνος Φαίδων ή περί Ψυχής
Ό Πλάτων γιά τήν Παιδεία <Νόμοι-Πολιτεία>
Ό καταποντισμός της Άτλαντίδος <Τίμαιος>
Πλουτάρχου Έπτά Σοφών Συμπόσιον

Τιμάται Δρχ. 400
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PAUL - AMADEUS DIENACH

>Ωδή - >Εμπνευσμένη άπό αγάπη γιά
τήν Πατρίδα
Τό Μπλόμστερφορ 1 είναι γιά μας ΙΞνα ζωντανό λουλούδι
Καί σάν τέτοιο τό ζούμε 2 καί τ· όγαπούμε.
'Έτσι καθώς τό «τραγούδι τών τραγουδιών» 3
Τό ζούμε σάν όληθινό τραγούδι.
Καθώς έκεί ol γραμμές4 της άρμονίας είναι ol στροφές του
Πού τίς χάραξε πάνω ατό μάρμαρο,
Ρίμες όθάνατες κι άπτές, ή ίσόθεη σμίλη5
'Έτσι κι έδώ:
Ό μοσκοβολισμένος6 όέρας του είναι τό όρωμό του
Κι oi ναοί τούτοι κι oi κιονοστοιχίες καί τ· όετώματα
Είναι τόνάερα πέταλά του τό πανάλαφρο,
Πού τό μαγιάτικο αύγινό, ροδοχαράζοντας,
Ζωντανεύει τήν όποκοιμισμένη ψυχή τους,
Στέλλοντας πάνω στίς ροδόλευκες γραμμές 7,
Τά γελούμενα όνοιξιάτικα πρωινά,
Πλήθος δέσμες ήλιαχτίδες χρυσορρόδινες...

Ποιητές, μή λυπάσθε γιά οσα δέν
προλάβατε νά έκφράσετε
Ποιητές, μήν κλαίτε τίς χαμένες έμπνεύσεις σας8
Εϊτε ηταν βραχύβια ή βιολογική σας μοίρα
Εϊτε τά χρόνια διάβηκαν κι έκάμφθηκε ή εύαισθησία
Κι ή λυρική ψυχική διάθεση κι Ικανότητα έκφρασης,
Ποιητές, μήν κλαίτε τίς χαμένες έμπνεύσεις σας.
Σέ κείνες έχει λάχει ή όξιότερη μοίρα.
"Εμειναν ότόφιες, άγνές, καθαρές,
'Έτσι καθώς ητανε μεσ· στήν καρδιά σας,
Δίχως ή έκφραση κι ή έξωτερίκεψη νά τίς προδώσει
Κι οϋτε νό τίς μειώσει τό ντύσιμο μέ λέξεις όνθρώπινες
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Οϋτε νά τίς σχολιό;ουνε μ έλαφρότητα ol τιιχαίοι άναγνώστες,
ΟΙ άνάξι ι κι άνίδεοι
Κι άνήμποροι νά σάς νιώσουνε «δέκτες».9
Ποιητές, μήν κλαίτε τίς χαμένες ψπνεύσε!ς σας.
Τίποτα δέν μπορεί νά χαθεί μ' 'Jα στό Σάμιθ 10

Θλιμμένη Κυριακή
Πόσο λυπητερό ηταν άπόψε τό δειλινό της Κυριακης... 1 1
Κρατώντας τά λουλούδια,
Γύρισα όλομόναχος στήν κάμαρά μου.
Τό καταλαβα πώς διΞ θά ξανάρθεις.
Στή σκέψη μου άχοϋσαν τά τραγούδια άγάπης
Πού μοϋλεγες τόν καιρό πού άκόμα ημασταν μαζί.
'Έμεινα στό σκοτάδι κι έκλαψα σιγαλά,
Ένώ έξω σφύριζε ό κρύος άέρας τοϋ χειμώνα.
Πόσο θλιμμένο ηταν τό άποψινό κυριακάτικο δείλ: ...
Ναί, νά πεθάνει κανείς δταν τόσο πολύ έχει πονέσει...
Τότε ίσως έρθεις, μά θόχω φύγει πιά.
Τά κεριά θά καίνε σάν ύστερνή έλπίδα:
Πώς ίσως ξαναπίξουμε σέ μιάν άλλη ζωή,
Σέ μιάν όλλη έποχή. Τή μοναξιά δ�v· τήν άντέχω.
Σέ κείνον τόν διαφορετικό «κύκλο πολιτισμού»
Κύπαξε μή μοϋ άρνηθείς τήν «άναγνώrιση»,
Μή νιώσεις ότονες κι άμφίβολες κι ώχρές
Τίς «άναμνήσεις άπό προϋπαρξη» ...
Μεταφρ. Γ.Μ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ άπό τό γερμανι"Ο ι ::ίμενο.

1. Τοπωνύμιο πού σημαίνει «όνθός τών λουλουδιών)) στή διεθνή μέ όγγλο
σκανδινάβικες ρίζες γλώσσα τοϋ 39ου αlώνα μ.Χ. 'Απόσπασμα όπό λαϊκό
τραγούδι -άγνωστου ποιητή- πού εiναι �νας ϋμνος καί μιά έκφραση όγάπης
γιά τή γιγάντια σέ πληθυσμό καί σ· έκταση Ιδιαίτερη πατρίδα, τήν παραρρή
νεια μεγάπολη τοϋ Εύρωπαϊκοϋ βορρά (39ος αl.). Τό όφείλουμε - καθώς
καί τά δύο έπόμενα - στήν πέννα τοϋ 'Αντρέα ΝόρΕ,αμ πού θά έχει έντονό
τατες όναμνήσεις προϋπάρξεως στά είκοσιοχτώ του χρόνια, ϋστερα όπό �να
τροχαίο πού θά όδηγήσει πρόσκαιρα στόν κλινικό του θάνατο. Ό Πάουλ
Ντήvαχ τόχει μεταγράψει ( 1923-1924) στά γερμανικά. σάν �νας όπλός «όν
τιγοαφέας όπό μνήμης)).
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2. ErlelJeι1 στό γερμανικό κείμενο.
3. Γλυιι11κό όριστοτέχνημα (βλ. σημ. 5).
4. Άριοι ουργηιιατικές γραμμές nλαοι ικιϊς. οrιου έχει δοθεί «(ωιi» οτό μιΊρμιι
ρο.
5. Ένν. τή σμίλη 1ού Μι'λσιιμ. Τό περίφημο μcιρμcιρινο σύμηλεγμιι ι·ού Μέλ
σcιμ (Νέο Γκcιίπμrιοργκ, ένcηυς υlώνιις της νέας τους χρονυλογίυς) ο rημένο
οι ό μεγ<Ίλο πrιρκο τrϊ� Άμερτ6ουν. 01 ίς cιvωυλrκές ιιcιρυφές τού Μπλόμ
οι ερφορ, πrινω οέ όρθογώνιο βcιθρο cιπό κόκκινο γρανίτη, εlκονίζcι �να
κομμό ι, c11r· r ri «λιτανεία τών κυνηφόρων>> πού nορεύοντcιι οτόν Ναό rών
όφιιvι;;v Μcιρ1 ύρων, σιή RoscrΊ1es D,1I. (ιι Κοιλ. Ρόδων» έκο. 1979. σελ.
586)
6. Άιιό 11ληθος κήrιους κι cιvΟότοrιυυς. δίχως τήν παραμικρή ιιμόλυνση 1ιερI
βάλλοντος» (ιινέφος»).
7

« Γ ριιμμές» όχι ιού γρυιπικού cιρ,ιι 1ουργήμcιτος. Άνιιφέρετιιι ο rούς «vcιοίις.
016 6ε, ώμιιτcι. οτίς κιονοστοιχίες».

8. Σ 1 ίχο1 ιού Σούλσv,κ (βλ. σελ. 405 οτήv «Κοιλ. Ρόδων» οτήν έκδ. 1979).
9. Tr1 είοc1γωγ1κ6 σημαίνουν cιρvηση (c'ικρ,βι;-ις δηλιιδιi οτι δέν εΊvαι Ικανοί κι ti
ξιο, δέκι ες).
1 Ο. Τήν <Ίκριβιϊ έννοια τού φιλοσοφικού nύτού OJJOU τών μελλοvτικι;-,v καιρών
βλ. οτήν «ΚοιλιΊδιι Ρόδωνι> οελ. 823.
11. Ούγγcιρέ(ικο τrϊς έποχrϊς. τού μεσοπολέμου ( 1935;) Πειοιθάνcιτη έλεγείcι.
ύnερβολικcι ρομαντική. Ό Ίωι:Ίννης Μηορός υ, ή Βουδαπέστη (iΌως κι όλ
λοι) έοωοε θελημοτικcΊ τέλος στή (ωή του. ύπό τήν έrιriρεια μελαγχολικης
Ψυχικης διι:Ίθεσης. Ψιθύριζε cιύτούς τούς στίχους rιεθcιίνοντας. Δέν εiχε όν
τέξει rιi μοναξιά καί τriv έγ,cιτ<'ιλειψη. Γιcι κείνην δέν ηταν �vας «δεσμός
(ωιϊςιι. Ό Ίω. ΜrιορίJς ομως είχε νιώσει τή ιψεγόλη» κι <<όληθιvήιι όγάnη
κcιί ιιίστευε πώς ποτέ δέ θό χώριζαν («Κοιλ. Ρόδων») σελ. 702).

Λουλού Καραβά Νικολαϊδου

Μιά χρυσή τού ·Ήλιου αχτίδα
Πεζεύω μιά χρυσή του 'Ήλιου όχτίδα
τίς τροχιές τών όστρων νά διαβώ.
Στά νεφελώματα καί Γαλαξίες,
Θεέ, θά ψάξω •;ά σέ βρώ.
Καί ταπεινά. μπ ροστά στό Θρόνο σου, θά γονατίσω,
τής Γής μας τό παράπονο ν όφήσω...
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Παν. Δ. Άναγνώστου

Διά της Αvαγεvvήσεως ή Εξέλιξις
2

2

«Ή άναγέννησις είναι μέθοδος ψυχικής έξελίξεως. Αϋτη ύφί
σταται πάντοτε έν ένεργεία, λανθανουσών τών άνθρωπίνων δυνά
μεων καί έν άγνοία αϋτη τελείται, άλλά άναγνωριζομένων τών μέ
σων της άναγεννήσεως αϋτη έπισπεύδεται».
Σπ. ΝΑΓΟΣ
Σέ κάθε έποχή ό άνθρωπος αfσθάνθηκε μιά έσωτερική δίψα
άναγεννήσεως καί λυτρώσεως, ή όποία είναι άποτέλεσμα νόμου
πού λειτουργεί στή φύση της ψυχής, ή όποία ποθεί προβιβασμό
καί έξέλιξη. Ή άγνοια τού νόμου τούτου δημιουργεί τήν προσδο
κία ένός ηρωα η Θεού η Μεσσία πού θά φέρει τήν άναγέννηση καί
τή λύτρωση. Ό πόθος αύτός της ψυχής εΤναι ή ίσχυρότερη μέσα
στή φύση δύναμη, ή όποία έπενεργεί ώστε νά ένσαρκώνεται αύτή
ή ίδέα καί δταν ό άνθρωπος άργότερα λαμβάνει τήν ένσάρκωση
αύτή, άπό Ιστορική όπλώς σημασία, σφάλλει περιοριζόμενος στό
άποτέλεσμα καί παραγνωρίζοντας τήν αfτία.
Ή μελέτη της άνθρωπίνης ψυχής εΤναι κολοσσιαίας σημασίας
καί γιά τούτο ή έσωτερική φιλοσοφία τάσσει σάν θεμελιώδες ζή
τημα τή διάκριση της μορφής άπό της ψυχής.
Ό ύλικός κόσμος ύποπίπτει στίς γνωστές 5 αfσθήσεις μας καί
είναι πραγματικός ώς πρός τήν μορφήν του. 'Αλλά ol αlσθήσεις
αύτές είναι έξωτερικά όργανα, μέ πληρεξουσιότητα ν' άντιλαμβά
νονται τά της έξωτερικης μορφής τού κόσμου. Ή έσωτερική μορ
φή τού κόσμου χρειάζεται άλλα όργανα καί δυνάμεις της ψυχής
καί τού πνευματικού της όργανισμού, μέ άλλη δομή καί εύαισθη
σία. Πρός τούτο ή ψυχή χρειάζεται ήθική καλλιέργεια καί μεγάλη
ήθική ψυχή είναι άποτέλεσμα άναριθμήτων αίώνων και μεγάλης
προσπαθείας, διά της μεθόδου καί άγωγης, της έσωτερικης έπι
στήμης της Βασιλικής Τέχνης, τήν όποία διδάσκουν τά Μυστήρια,
δταν λειτουργούν κανονικά και μεταδίδουν διά τών μυήσεων στίς
άλήθειες της Φύσεως καί τού Πνεύματος αύτης, τόν τρόπον της
έξελίξεώς της.
Ή άνεξέλικτη ψυχή έχει άτελη ύλοβαρη σωματικό όργανισμό,
δπως ύπάρχει καί βαθμός ψυχικής έξελίξεως, πού ή ψυχή έχει δη
μιουργήσει μέσα σ' αύτόν, τόν πνευματικό της φωτεινό όργανι-
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σμό, μέ αίσθητήρια όργανα άνώτερα, άφού προηγούμενα συμπλή
ρωσε τόν κύκλο της έξελίξεώς της, μέ τήν έμφάνισή της σέ όργα
νισμούς της Γης καί μετενσαρκώσεώς της στήv όνθρώπινη μορφή.
· Η άρχαία Σοφία δίδασκε: «Ούδείς αν μή όπολύτως άγνός, δύ
ναται νά άναγεννηθεί ύπό τού θείου Πυρός τού λειτουργούντος έν
τη άνθρωπίνη μορφη, ώς φορέας ζωης καί ώς δημιουργική δύνα
μις». Κατά δέ τούς Πυθαγορείους: «μόνον δταν γεννηθεί στό
πνεύμα τού άνθρώπου 6 'Απόλλων, δηλαδή μετατραπεί ή αίθερική
ούσία τού πνεύματός του σέ 'Απολλώνιο Λόγο, θά καταστεί αύτό
φωτη ϋπαρξη καί θά νικήσει τό θάνατο».
Ό βαθμός αύτός της έξελίξεως της ψυχης εiναι 6 ϋπατος καί
άποτελεί τό σκοπό της μακραίωνης πορείας της, πού τήν όπελευ
θέρωσε τελείως άπό τούς περιορισμούς καί τούς νόμους της ύλο
βαρούς σωματικης της καταστάσεως. Ή ψυχή φθάνει στό βαθμό
της δημιουργίας του πνευματικού της όργανισμού δταν γνωρίζει
τήν 'Αλήθεια, έφαρμόζει τή Γνώση της 'Αληθείας καί έχει έκδηλώ
σει μέσα της τούς νόμους έκείνους της Φύσεως καί τού πνεύμα
τος αύτης, πού συντελούν στή δημιουργία του.
Κατά τίς δοξασίες τού νόμου της μετενσαρκώσεως, ή έξέλιξη
της ψυχης έξαρτδται όπό αύτή τήν ϊδια, σάν έλεύθερη ψυχική ότο
μικότητα. νά άναγνωρίσει τά μέσα της όναγεννήσεως της γιά νά
φθάσει σέ κάποια έποχή, νά μήν έχει όνάγκη τού γνωστού όν
θρώπινου όργανισμού, άλλοιώς θά συνεχίζει τή σειρά τών γεννή
σεων καί θανάτων, γιά νά θερίζει σε κάθε ένσάρκωσή της, δ,τι έ
σπειρε στήν προηγουμένη.
Ή κατάσταση η άϊδιος ούσία, άπό τήν όποίαν έκπορεύεται τό
Σύμπαν καί οί μορφές καί ol ψυχές, εiναι μία καί ή αύτή, τήν
όποίαν οί άρχαίοι άποκαλούσαν Χάος, τό όποίο περιείχε «έν δυνά
μει» τήν τάξη. Τήν κατάσταση αύτή διεμόρφωσαν σέ Τάξη δύο κο
σμογονικές ούσίες, ή Μονάδα καί ή Δυάδα, ol όποίες έκδηλώνον
ται σάν άρχή τού παντός, δπως μας λέγει 6 Πυθαγόρειος Σ. Νάγος
και ή Πυθαγόρεια φιλοσοφία, θεία δέ ούσία η θεία ένέργεια συ
νετέλεσε πρός έκδήλωση τού Σύμπαντος.
«Ή πρώτη ούσία ηταν ή Θεία ΑΓΑΠ Η, ή όποία ηταν όναρχη,
άίδιος καί άπροσπέλαστη, ηταν αύτή πού αρχισε όπό τό όπείρως
μικρό, γιά νά έπεκταθεί στό όπείρως μεγάλο. Ήταν δίφυλη, όπο
τελουμένη άπό Κίνηση καί Ζωή έκ τών όποίων έκκολάφθηκαν δ
λες οί ούσίες τού Σύμπαντος καί νέες όπείρως στό απειρο θά έκ
κολάπτονται, σέ μιά 6πειρη παραγωγή έκκόλαψης δυνάμεων, έκ
τών έξ αύτών παραχθέντων ΕΓΩ καί έκ τών ΕΓΩ τό αίώνιο Φώς,
διά τού αίωνίου νόμου της έξελίξεως».
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Κατά τάς 'Εσωτερικός δοξασίας ή Μονάδα μέ τήν Δυάδα συ
νεργάζονται, συλλειτουργούν στή Θεία Ούσία, σέ μιά δράση παλ
μική, κεντρομολική καί φυγοκεντρική, γιά τήν έκδήλωση καί έξέλι
ξη τού Σύμπαντος.
«Ό όργανισμός τού όνθρώπου, είναι όργaνο γιά τήν έκδήλω
ση, μεταμόρφωση καί έξέλιξη της ψυχής, στό βαθμό της όνθρωπί
νης μορφής ή όποία είναι σύνθεση ύλικών ούσιών της Φύσεως,
ένώ άντίθετα ή ψυχή είναι σύνθεση τών όφθάρτων ούσιών αύ
της, ητοι ήλιακης ούσίας καί ήλιακης ένεργείας, ή όποία ένέχει τίς
ίδιότητες τού Φωτεινού 'Ηλιακού Αfθέρα, τού όποίου --:ροεξέχου
σα δύναμη είναι ή πνευματική ένέργεια � 'Ηλιακός Λόγος καί είναι
αύτή καθ' έαυτή άθάνατη». Είναι μέρος της Θεότηταr_;, άπό 1:ατα
γωγης τών ούσιών καί έχει «δυνάμει» μέσα της, κάθε της Φύσεως
έκδήλωση μέ άνώτερο σκοπό τή θεοποίησή της.
Ό Ν. Παράσχης, θετικός έπιστήμονας καί άμεσος μαθητής
τού Σ. ΝΑΓΟΥ στό έργο του «Δημιουργία καί Πνευματική 'Αναγέν
νηση» γράφει: «Ή ψυχή γιά νά ζήση καί έξελιχθη, στό διαφορετι
κό κάθε φορά περιβάλλον, έχει άνάγκη μορφής rϊ ένεpγητικού μέ
σου, διά μέσου τού όποίου νά μπορη νά άφομοιώνη τήν ένέργειαν
τού περιβάλλοντος καί νά έκδηλώνη διά τού όργανισμού, τίς ϊδιες
αύτης δυνι'ψεις».
«Τό μέσον αύτό τό δημιουργεί ή ψυχή, μέ τήν συνδρομή τών
δυνάμεων τού Ουρανού καί της Γης καί διά μέσου τούτου έρχεται
σ' έπαφή μέ τό περιβάλλον της καί διά τού άφομοιωτικού συστή
ματος τού όργαvισμού τούτου, ένεργεί ώς ένσυνείδητη ϋπαρξη
ατό χώρο καί στό χρόνο».
Ό άνθρώπινcς όργανισμός είναι γιά τήν ψυχή ή τελειότερη
όργανική μορφή στή Γη καί είναι τό τέρμα της στή Γη ύπάρξεώς
της. Μέ τόν όργανισμό αύτό έξεδήλωσε δ,τι είχε νά έκδηλώσει
διά τών ένσαρκώσεών της, άφομοιώνουσα κάθε ένέργεια καί
Γνώση πού έχει σχέση μέ τό σκοπό της έ�ελίξεώς της στή rι;.
Άλλά πέρα άπ' αύτό ή ψυχή έχει όνάγκη νέου, πνευματικού
όργανισμού, μή ύποκειμένου στό νόμο τού θανάτου τόν όποίο
άποκτό διά της όναγεννήσεως. Νόμοι ύλικοί καί πνευματικοί έφαρ
μόζονται καί μέσα φυσικά χρησιμοποιούνται όπό τήν ψυχή καί τή
Θεότητα, γιά νά δημιουργηθεί ό νέος πνευματικός όργανισμός, μέ
βάση τόν ύπάρχοντα ύλικό όργανισμό, μέ τίς μέσα σ' αύτόν δρώ
σες δημιουργικές δυνάμεις καί τόν «Συνδετικό Λόγο», τόν όποίο
παραλαμβάνει ή ψυχή, άπ' τόν άστρικό κόσμο, πρίν ένσαρκωθεί
γιά νά συνεχίσει τήν πορεία της έξελίξεώς της μετά τό θάνατο τού
ύλικού της σώματος.
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Πρός τουτο ή βοήθεια καί καθοδήγηση άνωτέρων πνει:ματι
κών όντων είναι άπαραίτητη καί ύπαγορεύεται άπό τόν νόμο της
καθολικης άλληλεπιδράσεως και άλληλεγγύης, ό όποίος προσδιορί
ζει τήν έκ της Εlμαρμένης πορεία της ψυχης, πρός τήν πνευματική
της μεταμόρφωση.
Πρέπει νά κατανοηθεί δτι ό «Συνδετικός Λόγος» γιά τίς έν
σαρκώσεις της ψυχης, σέ γήινο όργανισμό, είναι άπαραίτητος, διό
τι αύτός �χει σύνθεση άπό ούσίες, οί όποίες μετέχουν στίς Ιδιότη
τες των ούσιών της ψυχης καί του ύλικου όργανισμου.
«Οί παραγωγικές δυνάμεις του όνθρωπίνου όργανισμου, διά
του άναβολισμου καί διά μέσου του έγκεφάλου καί του νευρικου
συστήματος, δπως προαναφέρθηκε, έχουσες ήλιακή ένεργητική
βάση, ένισχυόμεVFς δέ καί όπό δυνάμεις πνευματικης φύσεως, γί
νονται ό κύριος δημιουργικός παράγοντας του νέου πνευματικου
όργανισμου. Τουτο εϊναι ή Γνώση των Θεοσοφικών 'Εσωτερικών
καί Μυστηριακών συστημάτων, δπως θά μπορουσε καθένας, μέ
τήν ένδελεχη μελέτη γνωστών καί αλλων σπανίων κειμένων, όρ
θοδόξων καί μή νά πιστοποιήσει, έχοντας δμως έλεύθερη καί άνε
πηρέαστη διάθεση».
'Εκτός των άνωτέρω έχομεν τήν γνώσιν της δημιουργίας
πνευματικου σώματος έντός του άνθρωπίνου φυσικου, ή 6ποία
προηλθεν άπό τάς Κινεζικός Μυστικιστικός Κο:νωνίας, al όποίαι
έλειτούργουν κρυφίως πρό δύο χιλιάδων χρόνων καί ανω καί έγέ
νετο προσιτή είς τεριορισμένον άριθμόν Κι ✓έζων τό 1920 στον
διά πρώτην φοράν έδημοσίευσαν τήν γνώσιν των. Αύτή ή γνώσις
έγινε γνω'Jτή είς τόν κόσμον άπό τόν RICHARD WILHEM, γνω
στόν Γερμανό Σινολόγο, ό όποίος έπηγεν είς τήν Κίναν καί άπεκά
λυψεν αύτήν τήν γνώσιν, έπί της όποίας έγραψεν ΙΞν πολύ ένδια
φέρον βιβλίον ύπό τόν τίτλον (<Τό Μυστικόν του Χρυσου Λουλου
διου», τό όποίον έξεδόθη τό 1929 καί μετεφράσθη είς τήν Άγγλι
κήν ύπο του F. BAYNES.
Σχετικώς μέ τόν πνευματικό όργανισμόν πολλοί Θεόσοφοι έ
χουν έκτεταμένως έρευνήσει καί γράψει βιβλία. Είδικώς ό C.W.
LEADBEATER έχει γράψει ΙΞν βιβλίον ύπό τόν τίτλον (<Δι' αύτούς
πού πενθουν» είς τό όποίον θετικώς δηλώνει καί έξηγεί τόν τρό
πον μέ τόν όποίον ζουν αί ψυχαί μετά θάνατον είς τόν πνευματι
κόν κόσμον διά χρησιμοποιήσεως του πνευματικου των όργανι
σμου.
Ή μέθοδος της άναγεννήσεως ή όποία θά μας όδηγήσει στήν
κατανόηση καί έκδήλωση των παραπάνω έχει πηγή τήν ψυχή μας
καί γιά νά έπισπευσθεϊ, χρειάζονται όρισμένες προϋποθέσεις, τίς
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όποίες προαναφέραμε ώς πηγές της άρχαίας Σοφίας καί της δρά
σεως τών Μυστηρίων.
Ή άρχαία φιλοσοφική Γνώση, πού έχει τήν πηγή της σέ έμ
πνεύσεις, προερχόμενες άπό θειότερα δ\Ιτα καί ή όποία έκφρά
στηκε μέ τή μορφή καλώς λειτουργησάντων Μυστηρίων, δίδαξε
καί ϊσως διδάσκει άκόμα, τόν τρόπο πού έπιτυγχάνεται, συντο
μεύεται καί έξασφαλίζεται τό μέσο συνεχίσεως ένσυνειδήτου καί
ένεργητικης πνευματικής ζωής, μετά τό θάνατο τού ύλικού σώμα
τος της ψυχής. Τού μέσου δηλαδή έκείνου της άθανασίας, τό
όποίον είναι ό λεγόμενος πνευματικός όργανισμός, ό όποίος έπι
τυγχάνεται διά της άναγεννήσεως, ή όποία είναι μέθοδος ψυχικής
έξελίξεως.
Στά Μυστήρια διδάσκονταν τά μέσα της άναγεννήσεως καί ό
τρόπος της συνάψεως τών άναγκαίων σχέσεων τών ψυχών τών
μυστών, μέ πνευματικές όντότητες τού πνευματικού κόσμου, στόν
όποίο θά είσέρχονταν, μετά τήν έγκατάληψη της γήινης ζωης
τους. Τούτο άποτελούσε τό κύριο καί μή άποκαλυπτόμενο εϋκολα
μυστικό τών Μυστηρίων, τό όποίον κανένας έξ δσων έμυήθηκαν
σ· αύτά δέν άποκάλυψε ποτέ καί τούτο είναι τό μέτρο κρίσεως της
άξίας τών μυηθέντων καί τού μυσταγωγικού συστήματος.
Κατόπιν τών άνωτέρω είναι θλιβερά διαπίστωση, ή άνθρωπί
νη διάνοια νά δέχεται τήν έξέλιξη καί μεταμόρφωση πάντων τών
έν τη φύσει, διά τών μορφικών των μεταβολών καί διά τό ϋψιστον
της Θείας Δημιουργίας, τόν ανθρωπον νά πιστεύει δτι ό Δημιουρ
γός του τόν προώρισε καί τόν περιώρισε σέ tva μικρό χρονικό
διάστημα ζωης, έτοιμάζοντας μετά τό τέρμα της μιά έκδικητική
στασιμότητα. Μιά κόλαση γιά τούς άμαρτωλούς καί tva παράδεισο
γιά τούς άγαθούς, μέ άποτέλεσμα ό θείος καί φυσικός συνάμα νό
μος της έξελίξεως της Θείας Δημιουργίας, ό όποίος διά της μετα
μορφωτικής του δράσεως όδηγεί καί αύτή τήν ϋλην εlς έκπνευμά
τωσιν, νά σταματά διά τήν κορωνίδα της δημιουργίας, τήν άνθρω
πίνη ψυχή. Νά παραδέχεται τήν άθανασία της ϋλης μέσα σέ μιά
συνεχιϊ μεταμόρφωση καί · έξέλιξη τών διαφόρων στοιχείων καί
μορφών της Γης, καί νά δέχεται στασιμότητα καί αlωνία καταδίκη
γιά τήν άθάνατη άτομική ψυχή τού άνθρώπου, άπό tva δημιουρ
γό, δημιούργημα της στενής άνθρωπίνης διανοίας, δταν αύτή εύρί
σκεται είς τό σκότος καί δέν έχει άναγεννηθεί καί έξελιχθεί διά
τού Θείου Φωτός τού Δημιουργού Θεού της.
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Γιάννης Κουτσοχέρας

ΑΣΠΡΟ ΧΕΡΙ - ΜΑΥΡΟ ΧΕΡΙ

Λευκό χέρι το ένα
ανδρικό.
Μαύρο το άλλο·
άνυδρο
πεινασμένο
κάτισχνο
με κατάμαυρη βουβή πικρία
τούτο το σκελετωμένο χέρι του παιδιού
στην Καραμοτζά της Ουγκάντα
και που πέθανε περιμένοντας και περιμένοντας
της λευκής φυλής το χρέος το υπερήμερο.
Τώρα στη λευκή παλάμη
η κατάμαυρη παλάμη του παιδιού.
Χειραψία πένθιμη συγκλονιστική
σπάταλε
-σε άσκοπες τροφές
σε πολεμικά παιχνίδια
σε πυρηνικούς πύραυλουςκαι άκαρδε της άκαρδης λευκής φυλής μας αιώνα.
Ντρέπομαι.
11

Παίζουν τα παιδιά της λευκής φυλής
με λογής - λογής όπλα·
της ξηράς
της θάλασσας
του αγέρα.
Παίζουν φοβερίζοντας «εν ου παικτοίς».
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Κι ούτε που Ρα πάψω ενάντια να κραυγάζω.
Και οι αφελείς χαίρ;::,νται.
Και επιχαίρουν οι πολεμοχαρείς
οι πολυεθνικοί
οι θυγατρικοί
οι κερδοσκόποι.
Και πεθαίνουνε θλιμμένα τα άσιτα παιδιά.
Άλλοτες εμί\Gγα για πολίτες του Κόσμου
για μια μάνα Γη της ανθρωπιάς
Κι ούτε που . θα πάψω να μιλώ
ανισό;:φοπε της ισορροπίας του τρόμου αιώνα
που δεν ντρέπεσαι.

111
Άλλοτες -. pay ούδαγα την ωδή του Πίνδαρου
- Είμαστε παιδιά της ίδιας μάναςτης μάνας Γης.
Τώρα των μαvcδων ο θρήνο-:
για τα απόκληρα
τα ατροφικά
τα παιδιά του αργού θανάτου.
Και ποιούς στίχους να 'βρω για ελεγεία;
Άλλοτες εμίλαγα στο Συμβούλιο της Ευρώπης
νά ·ναι οι �ασικές -,·ροφές
για όλα τα παιδιά του κόσμου ελεύθερα αγαθά.
κ· έγιναν τα λόγια μου εκείνα απόφαση.
Όμως η γραφή τους μένει στα χαρτιά.
Και πεθαίνουν τα άσιτα παιδιά.
Και :J'Ξ ποια κραυγή να σου κραυγάσω
έν� πύρινο κατηγορώ
άκαρδε της άκαρδης φυλής μας αιώνα
παιδοκτόνε.

1985

1985

379

Δημητρίου Άποστ. Κυριάκη

Περί του Pierre Teilhard De Chardin
Ό PIERRE TEILHARD ΟΕ CHARDIN, ον έφεξης θά μνημονεύω
μεν

ώς

TEILHARD,

ητο

Γάλλος,

ίερεύς

του

Τάγματος

των

'Ιησουϊτών, έσπούδασε γεωλογίον, ώς καί παλαιοντολογίαν, είς ην
καί διεκρίθη. "Ητο έξόχως έπιμελιlς, βαθύτατα θρησκευόμενος,
άκάματος καί μονήρης, 'Ελέχθη δι' αύτόν εύστόχως, οτι ητο ό 6� 1θρωπος της Πι-)οσευχης, του δ1αλογισμου καί της έπιστήμης. Δι'
αύτόν ή έρευνα ητο προσευχή. Προσεπάθησε, διά των πρωτοτύ
πων πράγματι, άπόψεών του, οπως άνανεώσr:� τήν διδασκαλίαν τιϊς
Καθολικι"]ς 'Εκκλησίας, έν όψει της προόδου των έπιστημών καί
ίδί9 της βιολογίας. «Δέν είμαι - έλεγεν - οϋτε Θεολόγος, οϋτε φι
λόσοφος, άλλ' εΤς σπουδαστής των φαινομένων της Ζωής, εΤς φυ
σικό,;, ύπό τι1ν παλαιόν Έλληνικήν όποψιν». Άπησχόλει αύτόν σο
βαρώς τό πεπρωμένον του κόσμου καί προσεπάθησε νά είσδύση,
μέ όλόκληρον τήν δύναμιν ην διέθετεν είς τό μυστήριον τούτο καί
της Ζωr"]ς έν γένει. Ώς έλεγεν, ηρεσεν είς αύτόν ν' άκούr:� τήν ό
πειpον μουσικήν των πραγμάτων. Κατά τόν πρώτον Παγκόσμιον
Πόλεμον ύπηρέτησεν είς τό Ύγειονομικόν Σώμα, πολλάκις δέ, λό
Υ½J της μεγάλης εύσισθησίας του, άπεμακρύνετο έπ' όλίγον της
ύπηρεσίας του, μεταφοράς νεκρών καί τραυματιών, ϊνα κλαύσr:�
κατ· ίδίαν. Ό Cί... GUENOT είπε περί του TEILHARD, οτι έμεινε κα
τάπληκτος έκ των κενών, ητινα ύπάρχουν είς τό ολον έργον του,
ητοι τά βιβλία του. Παρά ταύτα, έκφράζει περί αύτου τόν θαυμα
σμόν του καί τήν βαθείαν έκτίμησ1ν, διά τό μεγαλείον καί τήν
πρωτοτυπίαν των σκέψεων καί των όραι.,ατισμών του. Ό TEI
LHARD έβάσισε τάς άπόψεις του κυρίως είς ώρισμένα έδάφια της
διδασκαλίας του Παύλου, ατινα θά μνημονεύσωμεν κατωτέρω καί
τά όποία ο�τος ήρμrΊνευι..,ε κατά τpόπον διάφορον κατά πολύ της
διδασκαλίας της Καθολικής 'Εκκλησίας, δι' ον λόγον καί κατηγορή
θη ώς έτερόδοξος (αίρετικός).
Κατά τήν γνώμην ήμών, ό TEILHARD ητο εΤς μέγας καί καλής
πίστεως όραματιστής. Ο�τος, κατά τήν έκθεσιν των άπόψεών του,
μετεχειρίσθη ώρισμένους δρους, τινάς των όποίων μνημονεύομεν
καί κατ' έννc1αν, ώς ήμείς κατηνοrΊσαμεν τούτους. 'Επομένως, ό
άναγνώστης, προκειμένου νά σχηματίσr:� ίδίαν καί σαφή άντίληψιν
περί της διδασκαλίας του TEILHARD, δέον νά μελετήσr:� τά έργα
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του. Κατωτέρω μνημονεύομεν τούς διαληφθέντας δρους, ητοι μό
νον εκείνους, οϊτινες είναι συναφείς πρός τό άντικείμενον τού πα
ρόντος πονηματίου.
Α. Πλήρωμα
Είναι τό μυστικόν σώμα τού Χριστού· τό σύνολον τών Χριστια
νών, ήνωμένων μετά τού Χριστού. Νοούνται, δηλαδή, oi 'Εκλε
κτοί. Κατ· όλλην διατύπωσιν, ώς Πλήρωμα νοείται όλόκληρος ή
Δημιουργία, ήνωμένη μετά τού Χριστού. 'Ολόκληρον τό Σύμπαν,
δπερ θά έξαγιασθθ, θά γίνr;� Θείον. 'Όταν συμπληρωθθ τό Πλήρω
μα, τότε θά εχr;� όλοκληρωθθ ή Χριστογένεσις.
Β. Παρουσία
Νοείται ή φανέρωσις τού Χριστού είς δλα τά πράγματα, δτε θά
έπέλθr;� καί τό τέλος τοΟ Χρόνου.
Γ. Κοσμογένεσις
Είναι τό φαινόμενον της 'Εξελίξεως τού Σύμπαντος άπό της άρ
χης τοΟ χρόνου, κατ' άντίθεσιν, δηλαδή, πρός τήν κρατούσαν έν
τθ Καθολικθ Έκκλησί9 είς τό παρελθόν όποψιν, περί της στατικό
τητος τού κόσμου.
Δ. Βιογένεσις
Δηλαδή ή γένεσις της Ζωής.
Ε. Βιόσφαιρα
Νοείται τό στρώμα της ζώσης ούσίας, δπερ καλύπτει τήν Γην,
μετά τήν ζωοποίησιν της ϋλης.
ΣΤ. Άνθρωπογένεσις
Ή γένεσις τού άνθρώπου, τού άνeρωπίνου εϊδους (ΗΟΜΟΝΙ
ΖΑΤΙΟΝ).
Ζ. Νοογένεσις
Ή γένεσις τού SPIRIT, ητοι της σκέψεως.
Η. Νοόσφαιρα
"Ήτοι τό σκεπτόμενον στρώμα άνωθεν της Γης, της βιοσφαίρας
ή ψυχή της Γης, ή όποία είναι άστρον ζωοποιημένον (VITALISE).
Ή άνοδος τού ESPRIT - σκέψεως - άπετέλεσε τήν νοόσφαιραν,
ητις άποτελεί τό σκεπτόμενον κάλυμα της Γης, έκ τού συνόλου
της άνθρωπότητος.
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0. Σημείον 'Ωμέγα - Ω Είναι τό κέντρον, δπου ό Χριστός, ητοι ή κεφαλή της Δημιουρ
γίας, μετά τού Πληρώματος, θά ένωθ� μετά τού Θεού. Κατά τήν
γνώμην ήμών, ό TEILHARD συσχετίζει τόν δρον τούτον μέ τό
έδάφιον 8, Κεφ. Α της 'Αποκαλύψεως τού Ίωύννου, καθ' δ «Έγώ
0
είμαι τό Α καί τό Ω,ό 'Ών καί ό Ην...»

1. MOLECULATION
Δηλαδή ή μετάβασις έκ τού άτόμου είς τά «LAAGES MO
LECULES», μόρια, ατινα κατέστησαν δυνατήν τήν έμφάνισιν της
Ζωης. Ή διδασκαλία τού TEILHARD, ώς πρός τά θέματα, ατινα εί
ναι συναφή μέ τά άντικείμενα τού παρόντος βιβλίου, εχει ώς έξης
έν συνάψει καί ώς ήμείς άντελήφθημεν ταύτην.

Α. Περί τού Θεού
Ό TEILHARD δέχεται δτι ύπάρχει Θεός ύπό τήν εννοιαν δτι Ου
τος είναι, ώς διδάσκει καί ό 'Αριστοτέλης, τό πρώτον κινούν άκί
νητον καί δτι είναι Πρόσωπον. Ό Θεός, τό "Εν, τό Πνεύμα, είναι
είς δλα τά πράγματα, χωρίς δμως ταύτα νά είναι εν μετ· Αύτού. Ό
Θεός έμψυχώνει τά πάντα, είναι ό Δημιουργός καί κατευθύνει τήν
έξέλιξιν πρός τήν ένότητα, είς τό σημείον Ω, σέβεται δέ τούς νό
μους, οϋς έθεσε καί βάσει τών όποίων συντελείται αϋτη. Ό Θεός
δέν φανερούται είσέτι είς ήμός, διότι εϊμεθα άνώριμοι καί έκ τού
λόγου τούτου, δέν δυνάμεθα νά ϊδωμεν Αύτόν. 'Αλλαχού δμως
λέγει δτι τόν Θεόν δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν διά της Λογικής καί
δτι δέον νά φθάσωμεν είς μίαν θεμελιώδη «ΙΝΤUΙΤΙΟΝ» περί της
ύπάρξεώς Του.

Β. Περί της Δημιουργίας καί της Έξελίξεως
Ή Δημιουργία είναι συνεχής, συντελείται δέ, βάσει τών γνω
στών στοιχείων, ητοι ύδρογόνου, ούρανίου κ.λ.π. · Επομένως ή Δη
μιουργία, έφ' δσον είναι συνεχής, συνέπεται δτι βασικώς, δέν εί
ναι διάφορος της έξελίξεως, ητις είναι δράσις καί άντίδρασις, άφού
αϋτη όλοκληρώνει τό δημιούργημα καί φέρει αύτό είς θέσιν, ώστε
νά είναι αίτία νέας περαιτέρω δημιουργίας, ην πάλιν θά όλοκληρώ
σr:� ή έξέλιψις καί οϋτω καθεξής. Οϋτω, τό αϊτιον γίνεται αίτιατόν
καί τούτο αϊτιον. Κατ· άρχήν έδημιουργήθησαν τά ήλεκτρόνια,
πρωτόνια καί τά λοιπά σωματίδια, έξ αύτών δέ, άπετελέσθησαν τά
ατομα καί έκ τούτων τά λοιπά δημιουργήματα. Τό Σύμπαν, βάσει
σχεδίοι·, διατηρεί ήνωμένον ό Θεός διά της ένεργείας, τού Πνεύ
ματος, ψυχης, κατευθύνει δέ τούτο έσωθεν ό Χριστός. Τό Σύμπαν
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άποπλεί τό μυστικόν σώμα τού Χριστού καί κατευθύνεται πρός
τό Πνεύμα. Τά ύπάρχοντα έν τ½J Σύμπαντι πράγματα έμφανίζονται
ώς άνεξάρτητα, κατά βάσιν δμως προκύπτουν τu μέν έκ τών δέ,
είναι δέ διασυνδεδεμένα μεταξύ των. Τό Σύμπαν, κατ' ούσίαν, εί
ναι πνευματικης φύσεως, άποπλεί εν όργανικόν δλον, δπερ σκέ
πτεται, έξελίσσεται, έκπίνεται άπεριορίστως, πλήν συγχρόνως
συνιστζt καί ενα στερεόν όγκον είς τό διάστημα. 'Εάν σκεφθώμεν,
δτι είς τό άπώτατον παρελθόν ύπηρχεν ή όβυσσος καί σπουδάσω
μεν τήν έκτοτε καί μέχρι σήμερον κατάστασιν, είς όλόκληρον τό
σύμπαν καί είς τήν Γην, κατανοούμεν δτι κάτι έγένετο ζών όργανι
σμός μετά συνειδήσεως, ητις έκτοτε άνέρχεται διά της έξελίξεως
έκείνου, ητοι τού ζώντος όργανισμού καί δτι, βάσει θείου σχεδίου,
συντελείται μία πορεία έκ της ϋλης πρός τήν Ζωήν καί έκ τούτης
είς τό ΠνFύμα, ητοι τόν Νούν, τήν σκέψιν, τήν συνείδησιν, έκ τού
των δέ, πρός τό σώμα τού Χ;:ιστού. "Ιiτοι, έν τ1 Γ1, κατόπιν φυσι
κοχημικης διεργασίας καί προπαρασκευης τών στοιχείων τούτης,
διευθυνομένης ύπό τού Χριστού, έδημιουργήθησαν έκ τών άτό
μων τά πρώτα κύπαρα καί τά μόρια. Τά κύπαρα είναι μικροοργα
νισμοί, άναπτυσσόμενοι διά διχοτομήσεως έντός τών όρίων τών
διεπουσών ταύτα δυνάμεων έξισορροπήσεως καί διαμορφώσεως,
διότι, έάν άφήνοντο ταύτα όνευ έλέγχου, θά έπεξετείνοντο είς
όλόκληρον τήν ΓηνΙ Ή τοιαύτη διά της διχοτομήσc:ως αϋξησις εί
ναι άναγκαία καί διά τήν διατήρησιν τών κυπάρων. Έκ της έξελί
ξεως, λοιπό'✓, τού πρώτου, η τών πρώτων έκείνων κυπάρων,
έμορφώθη ή πρώτη, άτελής καί ύποτυπώδης μορφή Ζωης, έχουσα
ϊχνη συνειδήσεως. Σταδιακώς, έκ της μορφης τούτης, διά της έξε
λίξεως, προηλθον όλλαι μορφαί, πλέον περίπλοκοι καί όγκώδεις,
κατόπιν δέ διακλαδώσεώς των, ηρχισαν νά διαμορφώνται, τό φυ
τικόν βασίλειον, τό ζωικόν τοιούτο καί γενικώς όλόκληρος ή βιό
σφαιρα. Έξ όλλου, έκ τού ζωικού βασιλείου, βαθμιαίως καί έν τέ
λει καί διά βιολογικού αλματος, προκληθέντος ύπό τού καπυθύ
νοντος τήν έξέλιξιν Χριστού, ένεφανίσθη έν τ1 Γ1 έκ τών προαν
θρώπων πιθήκων (άνθρωποειδών) ό όνθρωπος. 'Ακολούθως, διά
της έξελίξεως, άλλά καί δι' έτέρου έξελικτικού, ώς όνω, αλματος,
έπεφάνη ή δύναμις της σκέψεως, ή συνείδησις. · Επομένως, βάσει
ένός ύπερφυσικού γεγονότος, ή ϋλη κατέστη Ζώσα καί είτα σκε
πτομένη έν τ½J άνθρώπ�. Οϋτως έλαβε χώραν ή διαφοροποίησις
τού άνθρώπου, έκ της οίκογενείας τών προανθρώπων. (PRIMA
TES), ητοι τών άνθρωποειδών, ώς έλέχθη, πιθήκων, άλλά καί έξ δ
λων τών λοιπών ζώων, τινά τών όποίων, τά πλέον άνεπτυγμένα,
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γνωrίζουν ώρισμένα όπλο πράγματα, πλήν δέν γνωρίζουν οτι
γνωρiζουν, ώς συμβαίνει μέ τόν όνθρωπον.
Κατά τον TEILHARD δλο έξαρτώνται 6νωθεν, ή δέ έξέ\,�,ις είναι
μία διαδικασία τ1ϊς Δημιουργίας, μέ πορεiαν πρός τό Πνε·Jμα. Διό
τr1ν δημιουργίαν δέν άρκεΤ 11 τύχη. Εiνω έργον του ΘεοCι. Ή τύχη
δέν έ:ξηγεΤ, δέν πείθει. Ό JULIAN HUXLEY, ώνόμασε τήν :<HO
MONISATION» άνθρωποποίησιν, ώς προοδευτικήν ψυχολογικήν
έ:ξέλιξιν. , Η δημιουργία έ:γένετο ύπό του ΘεοCι έξ άγόπης, διότι, διό
της έ:ξελίξεως, πνε·JματοποιεΤται 11 ϋλη, ϊνα, κατά τό σχέδιόν του,
φθ6σ,:� οϋ1ω είς τό cr1μεΤον Ω. Ό Θεός μορφώνει ήμος διό της
έ:ξελίξεως, βιολογικώς κα; cΊνατομικώς. Ό 6νθρωπος κατ' έ:λόχι
στον μόνον διαφέρει των λοιπών ζώων καi ίδίς� των άνθρωτrοει
δών πιθήκων. Εiνω εν μεγακύτταρον του όργανισμοCι του σύμ
ποvπ- Ό τ:::ιL.HARD δέχεται, σχεδόν έ:ξ όλοκλήρου, τήν θεωρίαν
του Δαρβίνου περί της έ:ξελίξεως έ:κ της φυσικης έπιλογης, κατά
τόν ίiγι.ίJνα ι,,Jός έ:πιβίωσιν. Ναί, ό όνθρωπος εiνω ζώον σκεrττόμε
νον, λογικόν, έναντι δμως των λl)ιnών ζώων, είναι εν μεταξύ ϊσων.
'Εκάστη άνθρωπίνη ϋπορξις ηχθη είς τήν Ζωήν μέ εν «DEDANS»,
μέ μιαν έ:σωτερικότητα, τήν συνείδησιν κcί εν πρόγραμμα έ:ργα
σiας, δι' ην έχει τήν σχετικήν μνήμην καί ί:· νότητα. Δέχεται ομως
ό TEILHARD, δτι εν μέρος τ1ϊς έ:ξελίξεως έχει άφεθη είς τό JEU, τό
πnίγνιον, τήν τύχην. Ό όνθρωπος είναι ή κομύφωσις της έξελί
ξεως, ώς δέ ύποστηρίζει ό JULIAΙ\J HUXLEY, δν ουτος έπικαλεΤτα,,
«11 Ε':ξέλ,ςις έλαβε συνείδησιν έουτης έν τψ άνθρώn½J». Κατά τόν
TEILHARD δέν άποκλείεται ή ϋπορξις είς τά λοιπά άστρικό σώματα
μορφών Ζωης, ώς έ:κεΤναι του άνθμώπου η ύπό 6λλην έννοιαν,
άφοCι εϊς τινα τούτων έ:πικρα1 οCιν συνθηκαι δμcιοι η προσόμοιοι
πρός έ:κείνας τ1ϊς Γης. Έν τέλει, όλόκληρον τc, Σύμπαν θό γίν,:�
σκεπτόμενον. Πόντο τά έμβιο άλληλοανολiσκονται, έ:κ της δίψης
διό Ζωήν, κατά τήν έ:πιλογην καί προσαρμογήν είς τόν περί ύπάρ
ξεως όγώνα. 'Εκάστη έ:πιζώσα ϋnαμςις μεταβιβάζει τήν ζωήν, ην έ
λαβεν έκ των γο\'έων, είς τά τέκνα, ώς καί τήν έ:μπε 1 οίαν κuί δ 1'
αύτών είς τήν κοινωνίαν· οϋτω, βαθμιαίι..,ς, ή όνθρωπότης ένημε
ροCιται.
Γ. Περί τής Ζωής καί τή-:; Ένεργείας
Ή ζω11 είναι ΠνεCιμα κοί έπιζητεΤ δι' ι'ιμών rήν έκδήλωσίν της.
Ή Ένέρ.,εια, δι' ης πραγματοποι_�ται ή έ:ξέλιξις, δέν είναι έξωτερι
κή, άλλ' έ:σωτερική, πνευματική, ψυχική. Ή ούcία τι.ί πραγμάτων
είναι πνευματικης φύσεως, ητοι ένέργεια, ητις ομως μεταπίπ,ει είς
ϋλην. Ή Ζωή είναι συνείδησις φυλακισμένη είς τήν ϋλην. 'Υπάρχει
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παντού ψ 1 ιχική άκτ ι νοβολία, ητις είναι ,-ό «DEDANS», τό έσωτερ ι 
κόν τών πραγμάτων. 'Όλα τά δημιουργήματα έχουν ψυχήν - νούν
(παμψυχ ι σμός). 'Άρα ένέργε ι α, Ζωή, ψυχfι, πνεύμα, συνείδησ ι ς,
σκέψ ι ς, κατά τόν TEILHARυ, συμπίπτουν. Τό διαληφθέν «DEDAN
S» προσδίδε ι νόημα είς τήν ϋλην καί προσανατολίζει ταύτηv πρός
καταστάσε ι ς περιπλοκότητας «COMPLEXITE», πρός δημ ι ουργίαν,
δηλαδή, μορφών κ'Jί όpγαν ι σμών όλοέν πλέον περ ι πλόκων. Κατά
τόν TEILHARD, ή Κοσμ ι κή ένέργε ι α, οδσα ψυχ ι κής έπίσης φύσεως,
είνα ι είς τό βάθος τών πραγμάτων, προέρχετα ι δέ έκ τού άπείρου.
Ή ύφή τού Κόσμου είνα ι Πνευματ ι κή. 'Όλα είναι έντός δλων. 'Όλα
είναι εν. 'Επίσης ή Γη είνα ι μία ζώσα ϋπαρξ ι ς, άναπνέε ι , έχε ι κίνη
σιν καί έξελίσσετα ι . Έν τέλει θ' άποθάνΙJ καί αϋτη, έκ τού ψύχους.

Δ. Περί τού άvθρώπου είδικώτερον
Είς τό f>ένδρον της Ζωής ό άνθρωπος είνα ι F.ν είδος, ώς τά άλ
λα. Ό TEILHARD διακηρύσσε ι τήν ένότητα της άνθρωπότητος.
Δέν ύπάpχει παρά εiς μόνον άνθρωπος εκαστος άνθρωπος είναι
εν κύπαρον της άνθρω11ότητος, δ ι ότ ι ύπάρχει εν μόνον σώμα, εiς
μόνον έγκέφαλος, μία μόνον καρδία, καθ' δσον σκεπτόμεθα καί
αίσθανόμεθα συλλογικώς. Καί ή συνείδησ ι ς είναι συλλογική. · Η
άνθpwπότης σταδιακώς λαμβάνει συνείδησιν περί της ένότητός
της (COLLECTIVITE). Ή άνθρωπότης ώριμάζει διά τών γνώσεων
τών μελών της καί οϋτω αύξάνετα ι ή συνειδητότης τούτης. Ή ζωή
κινείτα ι πρός ένοποίησιν. Ό Θεός δημιουργεί καί διαμορφώνει ήμός
διά της έξελίξεως καί άναμένε ι νά φθάσωμεν είς τό σημείον Ω. Εϊ
μεθα μ ι κρά τμήματα τού σύμπαντος, μετέχομεν τrι ς συνειδήσεως
τού Κόσμου, βαδίζομεν πρός μίαν σύνθετον συνείδησιν, έχομεν
τάσιν πρός τό "Εν καί θά συμπληρώσωμεν τόν έαυτόν μας Κοσμι
κώς είς άνώτερον έπίπεδον συνειδήσεως, ητοι είς τό σημείον Ω.
Ή ένότης ήμών μέ τό μέγα ρεύμα της ζωής φέρει μεγάλην χαράν.
Εϊμεθα μέρος της άπείρου ούσίας καί έξελ ι σσόμεθα πρός μείζονα
έλευθερίαν, εύα ι σθησίαν καί βαθυτέραν έσωτερ ι κήν πνευματικήν
Ζωήν. Πρό της έμφανίσεως της σκέψεως ό άνθρωπος ένήργει έν
στικτωδώς. Ή σκέψις δίδε ι είς ήμός βαθείαν έντύπωσιν περί τού
δτ ι ύπάρχομεν. Ό άνθρωπος είνΟΙ συνδημ ι ουργός καί συνεργός
τού Θεού, έχει εν είδ ι κόν νόημα. 'Όταν βλέπωμεν τόν ούρανόν, τά
δάση, τήν θάλασσαν, έχομεν εν συναίσθημα, δτι εϊμεθα συγγενείς
πρός πάντα τά έν τψ Κόσμψ. Τό συναίσθημα τούτο είναι, ώς είναι
γνωστόν, καί ή βάσ ι ς τού μυστ ι κ ι σμού. Εϊμεθα είς χείρας τού
'Αγνώστου, δπερ έδημ ι ούργησεν ήμός. Ό άνθρωπος εχει είς χεί
ρας του τό μέλλον του, δμως οδτος καί κομπάζε ι περί αύτού. Έν-
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τεϋθεν καί ό κίνδυνος αύτοκαταστροφής τής Ζωής του, ώς καί
όλέθρου τής Γης, είναι μέγιστος. Δέν έξηντλήθησαν αί δυνατότη
τες τοϋ άνθρώπου πρός έξέλιξιν.
Ε. Περί τής Πίστεως
Πίστις, κατά τόν TEILHARD, είναι μία προσχώρησις τής νοημο
σύνης ήμών πρός μίαν γενικήν όποψιν διά τό Σύμπαν. Ώς είκός,
έάν ύπάρχι:� κατανόησις, δέν χρειάζεται ή πίστις. Πάντως, ένώ δέ
χεται, δτι, διά τής πίστεως, είσέρχεταί τις είς βεβαιότητα, έν τού
τr,•ς άλλαχοϋ ύποστηρίζει, δτι ή πίστις είναι σκέψις, είς όλλο δέ
σημείΌν, δτι ή πίστις βοηθεί τήν σκέψιν πρός καταvόησιν. (CL.
GUENOT βλ. κατωτ. βιβλίον του σελ. 58). Είς τά βιβλία τοϋ TEI
LHARD διαφαίνονται άμφιβολίαι τινες περί τής πίστεώς του, διότι
έκφράζεται καί δεοντολογικώς περί τοϋ δτι είναι άνάγκη νά
πιστεύσι:�. (CL. GUENOT ένθ. άνωτ. σελ. 212, 237 καί τό βιβλίον
τοϋ TEILHARD, «CHRISTIANITY AND EVOLUTION» σελ. 96, 149,
ενθα λέγει «SEIGNEUR FAITES OUE JE CRΟΙΕ»Ι
'Επομένως, δέν διαγράφονται σαφώς τά δρια μεταξύ σκέψεως
καί πίστεως.
ΣΤ. Περι τού Θανάτου
'Ερωτηθείς ό TEILHARD περί τοϋ Θανάτου, άπήντησε (CL.
GUENOT σελ. 117) περίπου ώς έξης. 'Ήτοι, δτι δέν έφοβείτο αύ
τόν τοϋτον τόν θάνατον, άλλά τάς συναφείς ταλαιπωρίας τοϋ γή
ρατος. 'Επίσης, δέν άπησχόλει αύτόν πολύ τό θέμα περί τί έπρό
κειτο νά έπιβιώσι:� αύτοϋ. Τοϋ ηρκει, δτι ό καρπός τής ζωής του
θά συνεκεντροϋτο είς μίαν κατάστασιν άθανασίας δτι δ,τι ητο κα
λύτερον είς αύτόν, θά μείνι:� πάντοτε αίωνίως είς κάτι, δπερ είναι
μεγαλύτερον καί εύγενέστερον αύτοϋ. Τί δμως είναι αύτό; Είναι δ
τι είναι μοναδικόν, κάτι τό όποίον δέν είναι δυνατόν νά μεταδοθ�
είς όλλον, ή προσωπικότης του, τό είδικόν κέντρον τών άντιλή
ψεών του καί τής άγάπης. Αύτά, ώς ελεγεν, ησαν ό θησαυρός του.
'Ώστε, κατά τήν ενωσιν είς τό σημείον Ω, θά διατηρήσωμεν αύτάς
τάς ίδιότητας τοϋ ίδικοϋ μας κέντρου, «Έγώ». 'Άρα, θά εϋρωμεν
τούς έαυτούς ήμών προσωπικώς όθανάτους. Είς τό βιβλίον του
«ΗΥΜΝ OF ΤΗΕ UNIVERSE», σελ. 156, γράφει ό TEILHARD, δτι
μετά τόν θάνατον, θά κυριαρχηθώμεν ύπό τής θείας δυνάμεως καί
ή ψυχή θά όδηγηθή νά συμπληρώσι:� τήν προωρισμένην όποστο
λήν. Μόνον οί άμαρτωλοί θά έξαιρεθώσι. 'Υπάρχει είς ήμάς εν
κέντρον, δπερ διατηρεί τάς διαληφθείσας ίδιότητας καί τό όποίον
θά γίνι:� ύπερπροσωπικόν, είς τήν κατάστασιν Ω, ητοι, ούχί μέ τήν
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τέφραν τού σώματος, άλλά μέ δλας τάς έξελιγμένας δυνάμεις τού
Νού καί της καρδίας. Κατά τόν Χριστιανισμόν, ό θάνατος ε1ναι βα
θύς ϋπνος, κατά δέ τήν άφύπνισιν, ητοι τήν άνάστασιν, θά εΤναι
πρωία μιας ένδόξου ήμέρας. Λοιπό·. έλεγεν ό TEILHARD «ή Μή
τηρ Γη θά λάβΙJ έμ� είς τήν άπεραντωσύνην τών χειρών τ,ις.» Ό
Θάνατος, κατ· αύτόν, δέν εΤναι καθολικός, έφ' δσον τά πάντα κα
τευθύνονται είς τό σημείον Ω, ύπό τήν προεκτι:θείσαν έννοιαν.
'Άλλωστε, θά ητο παράλογον, ώς λέγει, έάν ό Θάνατος �τc καθο
λικός, δοθέντος, δτι ή Ζωή κατέληξεν είς τόν όνθρωπον, έπειτα
άπό μόχθον δισεκατομμυρίων έτών καί έπομένως θά κατεδεικνύε
το, bτι εΤναι ματαία ή τοσαύτη προσπάθεια. Ό Θάνατος δέν συν
τελείται έκ της άμαρτίας τών πρωτοπλάστων, άλλά διότι πρόκειται
περί γενικης μοίρας τών έμβίων, λόγu_J άποδιοργανώσεως καί nπο
συνθέσεως της δομης τού όργανισμού. Αύτό εΤναι τό άρχέγονC1ν
άμάρτημα, τό Ι<' ακόν. Ό Θάνατος εΤναι άποτέλεσμα της φύσεως
της πολλαπλότητας. Σημιωτέον δτι ό TEILHARD άναφέρεται είς
τόν Ίνδουϊσμόν, καθ' ον bμως τό «Έγώ» ΑΤΜΑΝ άπόλλυται
όλοσχερώς, ατε συγχεόμενον είς τό άπόλυτον Πνεύμα, τό BRAH
MAN, ώς ή στc..γών είr τόν ώκεανόν.
Ζ. Περί τού Κακού
Είς τό ύποβαλλόμενον πάντcτε έρώτημα περί τού διατί ό C :>ς
δέν έδημιούργησε τόν όνθρωπον άμέσως τέλειον, ώστε νά μή
ύπόκειται είς τήν δοκιμασίαν τοι-ι Κακού, δίδει τήν άπάντησιν, οτι
ή τοιαύτη δημιο:..ιργία θά ητο άντίθετος πρός τούς νόμους, οϊτι ✓ Ες
διέπουν τήν Φύσιν, ητοι έκείνους της έξελίξεως. Διότι άλλως δέν
θά εΤχον τεθη ο�τοι. i<ατά τάς άνατολικάς θρησκείας, ή ϋλη εΤναι
τό Κακόν. Διά τόν Θεόν, τό Κακόν δέν εΤναι άπρόβλεmον, άλλ' εΤ
ναι μία σκιά, εiς έχθρός, ον δημιουργεί ό ϊδιος, άφού άπεφάσισε
τήν Δημιουργίαν. Τό Κακόν εΤναι άναπόφευκτον, κατά τήν διάρ
κειαν της έξελίξεως, άφού δ,τι έξελίσσεται, ύποφέρει, άστοχεί,
όμαρτάνει. Κατά τόν TEILHARD, Κακόν Εiναι ή δραστηριότης τών
άρνητικών δυνάμεων της άντιεξελίξεως, εiναι ή άντίδρασις τού πt::
ριωρισμένου πρός τήν δημιουργικήν πρδξιν, εiναι ή άντίστροφος
όψις της δημιουpγίας. Ή δημιουργία φέρει μεθ' έαυτης τήν σκιάν
τού Κακού. ΕΤναι άπαραίτητον στοιχείον της Δημιουργίας, τό Κα
κόν, δέν εΤναι, παρά τά άναγκαία λάθη, al άστοχίαι, al άποτυχίαι
vατά τήν έξέλιξιν, κατά τήν πορείαν της πολλαπλότητας, πρός τό
σημείον Ω, ητοι κατά τήν προπαρασκF.υήν, λόγω της άτελείας τού
της, ητοι της πολλαπλότητας. Λοιπόν τό Κακόν εΤναι άποτέλεσμα
της πpαγματοπC1ιουμένης ένότητος της πολλαπλότητας, εΤναι τό τί-
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μημα , ου μόχθου διά τήν όλοκλήρωσιν του σύμπαντος διά της
έξελίξεως. Μάλιστα 6 TEILHARD έπικαλ1:ϊται καί τό χωρίον 18.7
(Ματθ.), καθ' δ «εiνω άνάγκη νά ελθωσι τό σκάνδαλα». Ai μεταξύ
άπολύτου Κακου καί όπολύτc,J Καλου nιαβαθμίσεις εiνω όπειροι,
έχουν, δηλαδή, Καλόν καί Κακόν, κατά διάφορον όναλογίαν. Έν ό
ψει της έξελίξεως, άπό της ύποτυπώδους όμοιβάδος, μέχρι του άν
θρώπου, τίποτε δέν είναι άνήθικον, όνίερον, Κακόν. 'Απλώς τό
(ήθικόν) Κακόν είναι εν λάθος, άλλως μία έλλειψ1ς Καλου. Δηλαδή
τό Κακόν είναι όρνητικόν. Κατά τόν TEILHARD είναι πολύ δυσχε
ρές νά δεχθ� τις, δτι τr κακόν όφείλεται είς όμάρτημα των Πρω
τοπλάστων, ητοι έκ παραβάσεως τούτων, ,ϊν 6 Θεός rΊδύνατο νά
όποτρέψ,:�. Ουτος πάντως όρνεϊται τήν πτώσιν του 'Αδάμ κuί της
Εϋας, ώς iστορικόν γεγονός, δ ελαβε δήθεν χώραν πρό εξ χιλιά
δων περίπου έτών, ένώ, κατά τήν έπιστήμην, ή δημιουργία του
Κόσμου καί του όνθρώπου, συνετελέσθη πρό δισεκατομμυρίων
έτών. Ό 'Αδάμ καί ή Εϋα εϊνω όπλώς σύμβολα του όρχεγόνου
Κnκου, ητοι της καταστάσεως της ότελείας της δημιουργίας, δπερ
καταδεικνύεται καί έκ του δτι αϋτη, διό τr1ς έξελίξεως, τελειουται
σταδιακώς, ίδίως ώς πρός τόν όνθρωπον. 'Ήδη ύποφέρομεν καί
θλιβόμεθα, διότι εϊμεθα είσέτι όνεπιτήδειοι νά ζήσωμεν είς όνώ
τερα έπίπεδα φωτισμοQ. Πάντως τό Κακόν είναι εν μυστήριον.
Δέν δυνάμεθα νά εχωμεν όπάντησιν δι' αύτό. Δέν εiνω δμως τό
Κακόν κάτι τό όντiθετον, έν σχέσει μέ τό Καλόν, ώς δέχεται 6
Μανιχαϊσμός. 'Όπως καi αν έχη τό πρcγμα, κατά τόν TEILHARD, τό
Κακόν παύει νά είναι τοι�Qτο, όφου τά πάντα καταλήγουν είς τό
σημεϊον Ω. 'Άρα τό Κακόν είναι τίμημα ένός μεγαλειώδους θριάμ
βου. Ό TEILHARD δέν όσχολεϊται μέ τό φυσικόν Κακόν.
Η. Περί τής ϋλης, τής ψυχής, τού n�•εύμα,ος καί τής συνειδήσεως
Ό TEILHARD ύποστηρiζει, δτι δέν ύπάρχει παρά μόνον τό
ΕSΡRΙΤ-Πνε Qμα, δπερ δμως είναι εν καi τό αύτό μέ τήν ϋλην.
Πρόκειται περί δύο καταστάσεων του αύτου πράγματος. Τό εν εi
να1 σύνθεσις του άλλου. Τό Πνευμα ύφίσταται είς δλα έν συμβιώ
σει μετ' αύτών. Δέν ύπάρχουν ϋλη, πνευμα, όλλά :Jόνον ϋλη, ή
όποία γίνετc.1 πνευματική. Είς τό τέλος θά έκλείψη ή ϋλη καi θά
παραμείν,:� μόνον τό έκ τούτης προερχόμενο'! Πνευμα. 'Έκαστον
άτομον εχει ψυχήν, ητις ταυτίζεται μέ τήν συνείδησιν, πυκνουμένη
δ' αϋτη καi αύξανομένη, καταλήγει είς τό Πνευμα. Ή ούσiα του
Σύμπαντος είναι Πνευματικr,. Ό Κόσμος όδεύει πρός μείζονα συ
νειδητότητα. 'Έκαστον Ζώον είναι μία ψυχή. Ή ψυχή-συνείδησις
είναι όποτέλεσμα της «COMPLEXITE» περιπλοκότητος. Ό ώκεανός
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της ϋλης είχεν ήμάς είς τήν άγκάλην του, ητοι πρό της συνειδητής
ύπάρξεως ήμών. Ή ϋλη θά φέpΙJ ήμάς εrς τόν Θεόν, εΤναι δέ έμ
ψυχος, ζψσα. Ή ψυχή-συνείδησις γίνεται εrς τόν άνθρωπον προ
σωπική, διά της σκέψεως, ητις εΤναι άποτέλεσμα της συνεργασίας
δισεκατομμυρίων κυπάρων έν τψ έγκεφάλψ. Διά τούς προεκτε
θέντας λόγους (Β.Λ.Π. 'Ιδιαιτέρως ΤΗΕ ΗΥΜΝ ΤΟ ΜΑΠΕR) ή ϋλη
είναι, κατά τόν TEILHARD, άγία, θεία, σταδιακώς δέ γίνεται πνευ
ματοποίησις τούτης καί άποτελεί τήν σάρκα τοϋ Χριστοϋ. Ή ϋλη
έχει δημιουργικήν δύναμιν. Ή σκέψις, Πνεϋμα, ταυτίζονται. Ή ϋλη
είναι καί ένέργεια. Δέν ύπάρχει άδρανής ϋλη (άψυχος). 'Όλα τά
ύλικά πράγματα έχουν κάτι τό Θείον. 'Εντός ήμών εΤναι κάτι τό
άθάνατον.
Θ. Περί τού σημείου 'Ωμέγα -Ω-

Ό TEILHARD διδάσκει δτι έξ αύτης τούτης της έξελίξεως, άπό
της άσημάντου έκείνης πρώτης καί άτελοϋς μορφής ζωής, έκ τών
πρώτων κυπάρων, μέχρι της βιοσφαίρας, τοϋ άνθρώπου καί της
νοοσφαίρας, συνάγεται, δτι ύπάρχει μία ώρισμένη σκοπιμότης, μία
βούλησις-θέλησις, τείνουσα εrς τήν πραγματοποίησιν ένός σκοποϋ
έν τ� δημιουργία. 'Όλαι α1 ύπάρξεις τείνουν πρός tv ένιαίον τέρμα,
πρός μίαν άνωτέραν κατάστασιν συνειδήσεως, εrς τό σημείον Ω,
δπερ είναι τό τέρμα της κοσμογενέσεως. 'Όλα δέ συντελοϋνται
χάριν τοϋ άνθρώπου. Ό Κόσμος ητο «δυνάμει» εrς τόν Λόγον, τόν
Χριστόν, άφοϋ ούδέν γίνεται έκ τοϋ NIHIL. Εrς αύτόν δέ καί θά
έπιστρέψΙJ, τόν Χριστόν, δστις εΤναι ή κεφαλή, ή δέ Δημιουργία -ό
Κόσμος- άποτελεί τό μυστικόν του σώμα, τό πλήρωμα. 'Αλλά τί εΤ
ναι τό σημείον Ω; Τοϋτο, δέν έχει τήν έννοιαν ώρισμένου τόπου ή
χρόνου. · Απλώς δι' αύτοϋ νοείται, έφ' δσον κατηνοήσαμεν όρθώς
τήν διδασκαλίαν τοϋ TEILHARD, τό γεγονός της συγκλίσεως πάν
των πρός τόν Θεόν, ητοι δτε ό Χριστός θά έχΙJ όλοκληρώσει τό
ύλικόν σύμπαν, τά σώματα καί τάς ψυχός, έτι δέ καί Έαυτόν καί
τό Πλήρωμα, ητοι τό μυστικόν του σώμα, ύπό τήν έννοιαν της
συμπληρώσεως της Χριστογενέσεως καί θά ένωθ� μέ τόν Θεόν.
Δηλαδή ό Χριστός θά φέpΙJ ήνωμένην τήν Δημιουργίαν είς τόν
Θεόν, δστις έφεξης θά εΤναι «τά πάντα έν πάσι». Τελικώς, ύπερτά
τη συνείδησις θά εΤναι ό Θεός. 'Ολόκληρος ή Δημιουργία βαίνει
πρός μίαν «ULTRA PERSONAL» κατάστασιν. 'Όμως ό σκοπός, δι'
δν συνετελέσθη ή Δημιουργία, «δέν εΤναι εrσέτι Ικανοποιητικώς
γνωστός». Ό TEILHARD στηρίζει τήν διδασκαλίαν του κυρίως εrς
τά έξης χωρία της Καινής Διαθήκης. «Έσχατος έχθρός καταργείται
ό Θάνατος, διότι Πάντα ύπέταξεν ύπό τούς πόδας αύτοϋ. 'Όταν δέ
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εΪΠΙJ, δτι πάντα είναι ύποτεταγμένα, φανερόν, δτι έξαιρείται ό ί:πο
τάξας είς αύτόν τά πάντα. 'Όταν δέ ύποταχθώσιν είς αύτόν τά
πάντα, τότε καί αύτός ό Υlός θέλει ύποταχθη εlς τόν ύποτάξαντα
είς αύτόν τά πάντα, ϊνα είναι ό Θεός, τά πάντα έν πόσιν». Α Κο
ρινθ. ΙΕ 26,27,28. «Διότι έν αύτψ (Κυρί�) ζώμεν καί κινούμεθα
καί ύπάρχομεν. Διότι καί γένος εϊμεθα τούτου». Πράξ. ΙΖ 28 «Εlς
οίκονομίαν τού πληρώματος τών καιρών νά συγκεφαλαιώσΙJ τά
πάντα έν τψ Χριστψ καί τά Έν τοίς ούρανοίς καί τά έπί της Γης».
Έφεσ. 1-1 Ο. «Καί εiσθε πλήρεις έν αύτψ (Χριστψ), δστις είναι ή
κεφαλή πάσης όρχης καί έξουσίας. 'Όπου δέν είναι 'Έλλην καί
'Ιουδαίος, περιτομή καί όκροβυστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος,
έλεύθερος, άλλά τά πάντα καί έν πόσιν είναι ό Χριστός. Καί αύτός
είναι πρό πάντων καί τά πάντα συντηρούνται δι' αύτού. 'Όσης θέ
λει μετασχηματίσει τό Σώμα της ταπεινώσεως ήμών, ώστε νά γίνΙJ
σύμμορφον μέ τό σώμα της δόξης αύτού, κατά τήν ένέργειαν, διά
της όποίας δύναται νά ύποτάξΙJ τά πάντα εlς έαυτόν». Κολοσ.
2.1 Ο, 1.17, 3.11, 1. 18 Φιλιπ. Γ. 21. Ή διαληφθείσα tvωσις μετά
τού Θεού δέν έχει τήν εννοιαν, δτι θ' όφομοιωθώσι τά πάντα ύπ'
Αύτού, ώς συμβαίνει έν τψ πανθεϊσμψ, Ίνδουϊσμψ, άνευ, δηλαδή,
έπιβιώσεως τών έπί μέρους προσωπικοτήτων, όλλά θά συντελε
σθ� όνευ συγχύσεως καί έξαφανίσεως τών έπί μέρους ότομικοτή
των ('Εγώ -συνειδήσεως), δοθέντος δτι, κατά τόν TEILHARD, ό
όνθρωπος, ώς «Έγώ» -Ψυχή, δέν καταλύεται διά τού θανάτου,
άλλά μετέχει είς τήν σύνθεσιν τού μυστικού σώματος τού Χρι
στού, κατά τήν διαληφθείσαv tvωσιν καί οϋτω περισώζεται είς
τήν αίωνίαν Ζωήν, ητοι είς τό σημείον Ω, δπου συγκεντρούται
όλόκληρος ή συνείδησις έκ της νοοσφαίρας, ητοι τό φορτίον έκά
στης ψυχης. Τοιουτοτρόπως έπιτελείται ή συμφιλίωσις τού Κό
σμου μετά τού Θεού, διά τού Χριστού καί έφεξης θά ύφίσταται tv
'Υπερεγώ, μία Ύπερσυνείδησις, ή tvωσις πάντων εlς �ν Πνεύμα.
Ή τοιαύτη �νωσις συντελείται, ούχί διά ταυτίσεως τού Κόσμου
μετά τού Θεού, όλλά διά της όγάπης. Εlς τό σημείον Ω θά ύπάρχι:�
μία συνείδησις, μία Ψυχή, ητις «SURANIME» δλας τάς άλλος. "Ητοι
έξαφανίζονται μέν τά σώματα, ούχί δμως καί τά «'Εγώ». 'Έκαστος
έξ ήμών θά είναι �ν συνειδητόν μέρος τού Ζώντος σώματος τού
Χριστού καί οϋτω θά εϋρωμεν τήν πληρότητα ήμών καί ύπερτε
λείωσιν της προσωπικότητος ήμών. 'Εάν κατελύοντο καί έξηφανί
ζοντο καί τά «Έγώ» - Ψυχαί, θά ύφίστατο, ώς προεξετέθη, όντί
φασις πρός τήν "Evvoιav της έξελίξεως, ητις όνηλθεν εlς τό Πνεύ
μα καί τόν άνθρωπον. Ή Δημιουργία θά ητο παράλογος, διότι θά
έστερείτο νοήματος. Τά ύπόλοιπα στοιχεία της Ζωης θά έπιστρέ-
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ψωσιν είς μίαν ένιαίαν μάζαν, άποδοχέα της ϋλης, ίΌως διά μίαν
κονιοποίησιν. Ό TEILHARD δέχεται Θειότητα του Χριστου, ένότη
τα του Κόσμου καί άθανασίαν του Πνεύματnς, προελθόντος έκ
της συνθέσεως του Σύμπαντος, ώς καί δτι, Ίνα σωθώμεν, δέον νά
γίνωμεν εν μέ τό Σύμπαν, έτι δ' δτι ό Θεός εΤναι τά πάντα. Ση
μειωτέον, δτι καί ό SHRI AUROBINDO, όμοίως έξελικτικός, συμ
φωνεΤ, κατά βάσιν, μέ τόν TEILHARD, ττερί του δτι ή άνθρωπίνη
συνείδησις προέκυψεν έκ της ϋλης, διά της έξελίξεως καί έντέλει
έπ ι στρέφει είς τήν Θείον συνείδησιν, πρός συμμετοχήν είς τr'ι ✓
Θείον Ζωήν, ώστε ό όνθρωπος νά δuvηCrj νά έπικοινωνήσΙJ μέ
ΈκεΤνο, δπερ εΤναι όπισθεν τών φαινομένων, ήτοι μέ τόν Θεόν. Ό
SHRI AUROBINDO. είς τό τετράτομον έργον του «LA VIE DIVINE»,
κατ· έπανάληψιν άναφέρεται, ύπό τήν προεκτεθεΤσαν έννοιαν, είς
τήν διδασκαλίαν του TEILHARD. Τά αύτά ρητέα καί περί τών CL.
TRESMONTANT καί JEAN CHARON, οΊ'τινες άναφέρονται όμοίως
είς τήν διδασκαλίαν του TEILHARD καί έκφράζουν συγγενεΤς πρός
ταύτην άπόψεις, ώς πρός τήν κατάληξιν, δηλαδή, της έξελίξεως καί
τόν σκοπόν τούτης. Ή δ;δασκαλία του TEILHARD άποτελεΤ μίαν
έπανερμηνείαν τών βασικών όρχr1ιν του κηρύγματος του Παύλου,
ώς α6ται διατυπουνται είς τά διαληφθέντα καί άλλα συναφη χω
ρία, έκ τών έπιστολών του.
1. Περί τής Κολάσεως

Ό TEILHARD έχει τήν γνώμην, δτι ή ϋπαρξις Κολάσεως θ' όπο
τελrj άπόδειξιν �ερί της όποτυχίας της Δημιουργίας. Κατ' αύτόν,
δέν εΤναι δυνατόν νά συμβιβασθrj ή ϋπαρξις ψυχών αίωνίως βασα
νιζομένων, μέ τήν περί έξελίξεως όποψίν του, ητις, ώς προεξετέθη,
καταλήγει είς τό σημεΤον Ω. Δέν δύναται νά κατανοήσΙJ πώς είναι
δυνατόν νά συντελrj ή Κόλασις διά τήν δόξαν του σημείου Ω.
Ια. Γενικοί παρατηρήσεις έν σχέσει μέ τήv διδασκαλίαv τού TEI

LHARD

Ό TEILHARD, δτε ητο νεώτερο�, εΤχεν έπηρεασθη έκ της φιλο
σοφικης θεωρίας του Πανθεϊσμου. Έκ της διδαc;καλίας του δια
φαίνεται σαφώς, κατά τήν έμήν γνώμην, δτι ο6τος δέν άπεμακρύν
θη έξ όλοκλήρου έκ της τοιαύτης έπιρροης. Πάντως, έπειδή ό
Πανθεϊσμός, δέν καταλείπει περιθώριόν τι πρός έπιβίωσιν της
προσωπικότητος, του προσωπικου «Έγώ» του όνθρώπου, ό TEI
LHARD πρnσεπάθησε, δι' όλοκλήρου ,ου έργου του, "->πως συν
δυάσΙJ τόν Πανθεϊσμόν μέ τήν συνύπαρξιν προσωπικου Θεου καί
τήν έπιβίωσιν τών έπί μέρους Έγώ - Ψυχών, ήτοι της προσωπικό-
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τητος του άνθρώπου, είς τήν κατάστασιν Ω, κατά τά προεκτεθέν
τα. 'Επίσης ό TEILHARD προσπαθεί νά συμβιβάυΙJ τόν Χριστιανι
σμόν, τήν έπιστήμην καί τό βιολογικόν φαινόμενον της έξελίξεως.
Σημειωτέον, οτι, κατά τόν Χριστιανισμόν, δέν iσχύει ή θεωρία της
έξελίξεως, άφου κατά τήν Γραφήν καί δή κατc't έν τψ βιβλίψ τού
της, περί της Γενέσεως, έκτιθέμενα τά πάντα έδημιουργήθησαν
ύπό του Θεου, διά μιας προσταγης, έξενεχθείσης διά της λέξεως
«γεννηθήτω», κατ' έξαίρεσιν δέ, μόνον 6 όνθρωπος, έδημιουργή
θη αύτοπροσώπως ύπό του ΘεοΟ, διά των χειρών i ου, «έκ χώμα
τος όπό της Γης». Ώς λέγει 6 R.G. ZAEHNER (ΤΗΕ CITY WITHIN
ΤΗΕ HEART σ. 5, 28, 128, ύπό R.G. ZAEHNER), 6 TEILHARD άπο
μακρύνεται της παραδόσεως του Χριστιανισμου, διότι ή έρευνά
του συντελείται κατά μυστικιστικόν τρόπον καί ύπό τήν έπίδρασιν
της θεωρίας της έξελίξεwς. Ό JULIAN HUXLEY είπε διά τό έργον
του TEILHARD, οτι είναι ποιητικόν, μυστικιστικόν, θρησκευτικόν
καί φιλοσοφικόν. Ό διάσημος βιολόγος JEAN ROSTAND εiπεν, οτι
6 TEILHARD είναι ποιητής καί έξελικτικός. Ό CL. OUENOT εiς τό
βιβλίον του «CE OUE TEILHARD Α VRAIMENT DΙΤ», .:πιχειρεί εύ
ρείαν κριτικήν καί εiς βάθος έρμηνείαν του bλου έργο\J του TEI
LHARD. Ό CL. OUENOT εύρίσκει εiς τό έργον του TEILHARD,
έκτός των κενών, περί ών διελάβομεν ηδη καί πολλάς άντιφάσεις.
Εiς τό ώς όνω, βιβλίον του CL. OUENOT, παρατίθεται καί όλόκλη
ρος σχεδόν ;-'j βιβλιογραφία, ητις είναι σχετική μέ τό έργον του
TEILHARD. Είς έρμηνείαν τοG έργου του TEILHARD έχει προβη
καί ό JUL::S CARLES («TEILHARD ΟΕ CHARDIN» ύπό JULES
CARLES). Καί κατά τήν έμήν γνώμην, 6 TEILHARD έχει πολλά κε
νά εiς τό έργον του. Οϋτω ο) Ούδέν λέγει περί του τί θά γίνουν
έντέλει τά ζψα καί τά φυτά. β) δέν διευκρινίζει καί δή σαφώς, έάν
είς τό Πλήρωμα θά συμπεριληφθώσ:ν μόνον οί καλοί, οί δίκα, 1:1 , rϊ
καί ()ί κακοί έάν δέ περισωθώσιν οί έκλεκτοί, δέν λέγει τί θά 0,10γίνωσιν οί κακοί, δοθέντος οτι, ώς εϊπομεν, δέν δέχεται τήν ϋπαρ
ξιν Κολάσεως. 'Επίσης δέν λέγει τι περί της ύπάρξεως rϊ μή Άγγέ
λω\, Διαβόλου, Σατανδ, δαιμόνων. γ) ένψ λέγει, οτι όποδέχεται
τόν χριστιανισμόν, άφου ητο καί Ιερεύς, παρά ταυτα, παρακαλεί, ο
πως βοηθηθ�, Ίνα πιστεύσι:� εiς τόν Θεόν (πρ. βλ. άνωτέρω)· δ)
ταυτίζει τήν ψυχήν μέ τό πνευμα καί τήν συνείδησιν, τήν ϋλην, μέ
τό πνευμα καί τήν ένέργειαν, τήν συνείδησιν, μέ τήν σκέψιν καί
ταύτην, μέ τό πνευμα, δογματίζων, δηλαδή, όνευ αiτιολογίας, rϊ
μδλλον, όνF.υ έπαρκους καί διαφωτιστικr1 ς αiτιολογίας ε) Ούδέν
έπίσης λέγει περί του έάν ύπάρχι:� rϊ ούχί παράδεισος, αν θά λάβΙJ
χώραν άνάστασις, ώς άναγράφεται έν τ� Γραφ�, έάν θά έπc..κο-
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λουθήσΙJ η ούχί, κρίσις καί στ) ούδέν λέγει περί τοϋ τί θά έπακο
λουθήσΙJ συγκεκριμένως, μετά τό σημείον Ω. 'Επίσης, έφ' δσον
δέν λέγει τί περί κρίσεως, δέν διασαφεί τό πώς θά διακριθώσιν ol,
ώς όνω, μνημονευόμενοι καλοί - κακοί. Συνεπώς, είναι άόριστα δ
σα λέγει περί τοϋ δτι ol άμαρτωλοί θά «έξαιρεθώσι», είς δέ τό
σώμα τοϋ Χριστού θά είναι «ol έκλεκτοί». 'Ομοίως δέv προσδιορί
ζει τήν έννοιαν τών «έκλεκτών», δηλαδή τί είναι οι':ιτοι. Παρά ταύ
τα, τό έργον τοϋ TEILHARD είναι μεγαλειώδες, μεγαλόπνοον καί
καταδεικνύει τό πάθος του, δπως άνακαλύψΙJ τόν λόγον, διά τόν
όποίον ό Κόσμος ηλθεν είς τό είναι. Συγκινούν δέ ίδιαιτέρως ή με
γάλη εύαισθησία τοϋ TEILHARD, ή έπιμέλειά του, ή άκάματος έρ
γατικότης του, ή βαθεία θρησκευτικότης, ή έντιμότης του, ώς καί
ή εύθύτης, τό θάρρος, ή εύγένεια καί ή γενναιότης του, ας έπέδει
ξεν ίδίως έναντι τοϋ Βατικανού, δτε κατηγορήθη ώς αlρετικός.
Πάντως, ή διδασκαλία τοϋ TEILHARD έπιφέρει σύγχυσιν είς τόν
Καθολικισμόν, έν σχέσει πρός πολλά δόγματα καί όλλας παραδο
χάς, άναφερομένας καί είς τήν δημιουργίαν τοϋ Κόσμου καί τοϋ
άνθρώπου. Καί τό σπουδαιότερον, έφ' δσον δέχεται, δτι δέν έλα
βε χώραν τό προπατορικόν άμάρτημα, συνέπεται, δτι καταρρίπτον
ται τά δόγματα περί ένοχης πάντων καί τηι; άνάγκης σταυρώσεως
τοϋ Ίησοϋ. Κατωτέρω άναγράφονται ol τίτλοι τών βιβλίων τοϋ
TEILHARD, ότινα έμελετήσαμεν καί συνεβουλεύθημεν. Ώς είκός, ό
άναγνώστης δστις ένδιαφέρεται διά περαιτέρω έρευναν, η δι' έπα
λήθευσιν τών άνωτέρψ έκτιθεμένων, δέον, ώς γράφομεν καί
άνωτέρω, νά προστρέξΙJ είς τήν μελέτην τών, ώς όνω, βιβλίων τοϋ
TEILHARD, ώς καί τών άλλων, ατινα δέν ήδυνήθημεν νά προμη
θευθώμεν.
PIERRE TEULHARD DE CHARDIN
1. HUMN OF UNIVERSE (κεφάλαιον τούτου «σ. 65», άποτελεί)
«ΤΗΕ ΗΥΜΝ το ΜΑΠΕR»
2. LE COEUR DE LA MATIERE
3. LE PRENOMENE HUMAIN
4. L' APPARITION DE LΉΟΜΜΕ
5. ΤΗΕ FUTURE OF ΜΑΝ (μετάφρασις είς τήν Άγγλικήν ύπό τοϋ
NORMAN DENNY
6. CHRISTIANITY AND EVOLUTION
7. SUR LE BONHEUR
8. LET ΜΕ EXPLAIN. TEXTS SELECTED ΒΥ JEAN - PIERRE DE
MONLIN TRANSLATED ΒΥ RENE HAGUE AND OTHERS.
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Ελ. Μπαρμπαγιαννίδης

Πως αναπτύσσοντο!
οι σωστές ανθρώπινες σχέσεις
Συνάδελφέ μου, μήπως γνωρίζεις πως αναπτύσσονται οι Σωστές
Συναδελφικές και Ανθρώπινες σχέσεις;
Μήπως με την αβλάβεια στα λόγια μας;
Μήπως με τον έλεγχο του θυμού και όλων των αρνητικών σκέ
ψεων και συναισθημάτων μας;
Μήπως με την ανοχή και κατανόηση των λαθών των συναδέλ
φων και συνανθρώπων μας;
ΜrΊnως με την εξάλl,, η της υποκρισίας, της υπερηφάνειας, της
κτητικότητας, και του φανατισ�ιού;
Μήn'ύς με την καλλιέργειc.; της ευθί!νης στις σχέσεις;
Μήπως ίJΕ το ξεμ �_,L)μα του ενωϊσμού και του φόβου;
Μάθε όμως σιι,, Ίδε,\φέ μου ότι:
Αν ο συνάδελφος ζει μέσα σε � ;α ατμόσφαιρα φόβου θα μάθει
να φοβάται.
Αν ο συνάδελφος ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα έχθρας θα μάθει
να πnλεμάει.
Αν ο συνάδελφος ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα κατάκρισης θα
μάθει να κατακρίνει.
Αν ο συνάδελφος ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα φιλική θc, μάθει
πως ο κόσμος είναι ένας ωραίος τόπος
στον οποίο μπορεί να ζει.
Αν n συνάδελφος ζει μέσα σε μια ατμόσφc"ρα ασφαλείας τότε
θα αισθάνεται και ο ίδιος αυφαλισμένος
και θc προσφέρει ασφάλεια και στους άλ
λους.
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Αν ο συνάδελφος ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα δικαιοσύνης τότε
θα μάθει και ο ίδιος να είναι δίκαιος.
Αν ο συνάδελφος ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα τιμιότητας τότε
θα μάθει και ο ίδιος να είναι τίμιος και να
λέει την αλήθεια.
Αν ο συνάδελφος ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα αναγνώρισης θα
μάθει ότι μπορεί κι εκείνος να έχει κάποιο
σκοπό.
Αν ο συνάδελφος ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα αποδοχής θα μά
θει να είναι αποδεκτός και να αγαπά.
Αν ο συνάδελφος ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα επαίνου θα μάθει
να εκτιμά.
Αν ο συνάδελφος ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα ενθάρρυνσης θα
μάθει την εμπιστοσύνη.
Αν ο συνάδελφος ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα ανοχής θα μάθει
να ανέχεται.

ΕΚΛΟΓΑΙ
λJΙΟ

ΠJΝ

KRfSHl\ΆMURTI

Δεμένον ορχ. 400

Χαρτόδετοv δρχ. 300
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Γιό άvογγελίο τής έκδόσεως vό σrtλvυε fvo άvrίτυπο. Γιο βι
βλιοκρισία, χωρίς vό δεσμευυοι rό περιοδικό, vά σrtλ vεrε δύο
rivrίruπo.

Ανδρέα Γ.Τ. Λασκαράτου: «ΤΟΠΟΙ - ΕΙΚΟΝΕΣ - ΙΔΕΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ».
«Η κοινωνική πρόνοια στη Σουηδία προηγήθηκε πολλών άλ
λων λαών του κόσμου και παγιώθηκε τόσο με τις δίκαιες διεκδική
σεις του λαού της χώρας, όσο και με την τίμια εκτίμηση αυτών
από την πολιτική της ηγεσία�>.
Δεν είναι μόνο απόσταγμα συγκλονιστικών εντυπώσεων ο λό
γος του Α.Γ.Τ. Λασκ., αλλά και ένας στοχασμός ουσίας: συλλαμβά
νει την ιδιαιτερότητα της ζωής μέσα στον ιστορικό της χώρο.
Ολύμπια, Δελφοί, Φιγάλεια, Κύπρος, Μπουκοβίνα Ρουμανίας, Δαλ
ματία, Σουηδία, Νοτιοδυτική Γαλλία και 'Ισραήλ είναι οι τόποι 01
οποίοι γεννοβολούν εικόνες γεμάτες ποιητική ευαισθησία και ιδέες
για τον άνθρωπο και τα δημιουργήματά του.
Η γλαφυρή ανάπτυξη των θεμάτων και οι οξύτατες παρατηρή
σεις για την πολιτισμική πορεία των λαών μεταβάλλουν τα κείμενα
από θελκτικό ανάγνωσμα σε ταξιδιωτικά μελετήματα.

Γιώργου Β. Σιέττου: «ΜΙΘΡΑΪΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ»
Ο Μυστικός Δείπνος στα Μιθραϊκά Μυστήρια είχε σύμβολα
το ψωμί, το κρασί και το σταυρό. Η θεία προτροπή ήταν: «Αυτός
που δεν θα φάει το σώμα μου και δεν θα πιει από το αίμα μου
έτσι ώστε να ταυτιστεί μαζί μου και εγώ μαζί του, δεν θα λάβει τη
σωτηρία».
Πρόκειται, ουσιαστικά, για αθανασιακή επαγγελία στηριγμένη
σε λυτρωτική μυστική διδασκαλία. Ο μύθος, η αλληγορία κι ο συμ
βολισμός στήριξαν την «εσωτερική» συνεννόηση του αόρατου με
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το ορατό, έχοντας ως στόχο την ευχάριστη των θνητών ζωή και
την ευελπιστική θανή τους, με άμεση τη συνδρομή του θείου. Κι
ακόμη την απολύτρωση με τον καθαρμό, τη λατρευτική τελετή
και, κυρίως, τη δοκιμασία - προσωπική συμβολή σε αναπαράστα
ση αναγεννητικού θείου δρώμενου. Δηλαδή με τη μύηση που, κα-.
τά τον Μ. Eliade: «ισοδυναμεί με την κατάκτηση της αθανασίας
και τη μετουσίωση της ανθρώπινης φύσεως σε θεϊκή». Ο μυούμε
νος μεταβάλλονταν σε «δοχείο δωρεάς» nρχαίας σοφίας και φύλα
κα ένορκης πίστεως. Με αποστολή να διακονήσει τίμια την κοινω
νία για να έχει την ελπίδα της τελικής ενώσεως με την απόλυτη
Ιδέα. Στον Μιθραϊσμό, μάλιστα, «δεν νοείται πολεμιστής που να
μην έχει καθήκον να προστατεύει φτωχούς κι αδυνάτους».
Ο Γ. Σιέπος αποφαίνεται, μετά από εκτενέστατη παρουσίαση
της επίγειας και ουράνιας ιστορίας της ψυχής, πως η δοξασμένη
επιστροφή στην ομήγυρη των θεών ήταν βασική δοξασία του
μιθραϊσμού, του πιο σκληρού αντίπαλου του Χριστιανισμού, με
τον οποίο έχει ταυτόσημα, σχεδόν, στοιχεία στη σύνθεση και τη
δομή της λατρείας. Αν, τελικά, απότυχε τούτο αποδίδεται στο ότι
παράμεινε μια κλειστή μυητικη ανδρική αδελφότητα, σε εποχή ρι
ζικής μεταβολής του ηθικού καταστατικού χάρτη της υδρογείου με
την αρχή της I σότητας.
Με κριτική θεώρηση όσων δεδομένων απόφυγαν την ιερότη
τα της σιωπής: «βαρβαρικόν γαρ η κραυγή, ελληνικόν δ' η σιωπή»,
ο Γ. Σιετ. ανασυνθέτει, με όραση .στορική και «εξαπcκαλύψεως
αλήθεια», ένα ολοκληρωμένο δοκίμιο της δοκιμασίας του πνεύμα
τος. Η ανάλυση των «μυστηρίων» υποβοηθεί την ασφαλή προ
σέγγιση της ιδιαιτερότητας του Μιθραϊσμού. Κυρίως για όσους έ
χουν ανάλογη φιλοσοφική θητεία ή είναι ενταγμένοι σε αδελφότη
τες οι οποίες θεωρούνται διάδοχοι των Μυστηρίων, όπως, για πα
ράδειγμα, ο Τεκτονισμός.
Αναμφισβήτητα ο κατηχητικός κι όχι κυρηγματικός λόγος τ _ υ
Γ. Σιέπου, επιβεβαιώνει την ιστορική αλήθεια: ότι πολιτισμοί αν
θούν σε χώρες όπου ελεύθερα λειτουργούν μυστήρια. Γιατί «ου
παντός το νοείν!».
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Πετρούλα Αλ. Παναγιωτίδη: «ΣΤΗ ΘΥΕΛΛΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»
Ποιήματα.
Έχομεν Εθνικήν
Ελευθερίαν
αλλά δεν έχουμε
ατομικήν
Καθημερινά εξομολογείται η Πετ. Παν. με τραγούδια της ψυ
χής. Για βασανισμένους ανθρώπους και κλεισμένους δρόμους ο
απλός λόγος της. Απλός αλλά καταδεκτικός. «Δεν αγωνίζομαι για
την ωραιοποίηση του στίχου/αλλά για 0.1 ήθεια και δικαιοσύνη».
Από τη δεύτερη έχει πολλά παράπονα. Και θα γράφει γιατί τα πα
ράπονα δεν έχουν τελειωμό. Όπως το μεγάλο της κουράγιο να
φέρει σ· όλους το μήνυμά της: ελεύθερος ε:·,aι ο απαλλαγμένος
από τύψεις. Γι' αυτό και η ειρωνεία της διατηρεί όλη τη θεία δρό
σο της ανΕξικακίας.

Πατρόκλοu Δ. Κριτοπούλοu: «ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ))
Διάλεξη «διεξαχθείσα» για τα 2.300 χρόνια από το θάνατο
του μεγαλοφυούς έλληνα φιλοσόφου, είναι το πόνημα του κ. Πατ.
Κριτ., ομότιμου Καθηγητή της Βοτανικής στο Πανεπιστήμιο της
Βαγδάτης. Αναφέρουμε την καθηγητική ιδιότητα γιατί προσδίδει
ειδικό βάρος στην παρουσίαση μιας μη «φιλοσοφικής» ενασχόλη
σης του Αριστοτέλη: «Ο Αριστοτέλης κατά βάσιν υπήρξεν βιολό
γος. Οι μελέτες του εις τον χώραν της βιολογίας, περιωρίζοντο κυ
ρίως στους ζωικούς οργανισμούς, περιείχαν δε ό,τι σχετικόν ήτα
γνωστόν μέχρι τότε, καθώς και τος παρατηρήσεις του ιδίου και
των μαθητών του... Διεπίστωσε ότι η καρδιά του νεοσσού χτυπά,
πριν ακόμη ο νεοσσός βγει από το κέλυφος».
Θα ήταν αδικία η σχετική μνημόνευση του «αρχηγού της σο
φίας» - σοφίr�,ς πρόκον - μόνον «περί τα βιολογικά». Ο Π. Κρ.
αναφέρεται συνοπτικά και σ· άλλους τομείς με στόχο να πάρει ο
αναγνώστης «μια ιδέα για τη διδακτική και ερευνητική του δράση
και την ευρύτητα του πνεύματός του». Κυρίως γι' αυτήν την «ευ
ρύτητα» ο συγγραφέας αποδέχεται τον συναφή χαρακτηρισμό του
Αριστοτέλη, από τον Έγκελς, ως «καθολικό νου της αρχαίας φιλο
σοφίας».
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Λάμπη Λούκου: «ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ»
Το μύλο βρίσκεις εύκολα
και το νερό δε στρίβει.
Του φίλου σου την αγκαλιά
δεν βρίσκεις όταν θέλεις.
Σήμερα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ακόμη και στο ηπει
ρώτικο Ζαγόρι όπου ο μύλος και η αγάπη έχουν τους καλύτερους
υμνωδούς.
Αξεπέραστος είναι κι ο Λάμπης Λούκας στη ζωοποίηση της
νερομύλειας παρουσίας. Με γλώσσα ηφαίστειο δροσολογείται στη
λαϊκή μνήμη: «Πρασινοκυματίζει σε όλο το μάκρος και το μπόι της
η κρέμαση με τα κάθε λογής νερόφιλα φυτά, όλες τις εποχές. πά
νω από τα νερά του μυλαύλακου χαμηλοφτερουγίζουν αλκυονίδες,
νεροκότσυφα, παίζουν κρυφτούλι νερόκοτες και τρυποφράχτες. Η
χούρχουρη βουίζει. Τα δαρμένα νερά της σκορπούν δροσοβολή
ματα. Το βαρδάλι γουργουρίζει. Η πάσπαλη, θυμίαμα και ευλογία,
αχνοανεβαίνει από τα μυλολίθια».
Είναι η γνώση της πράξης. Στη πηγή της. Απόγονος μυλωνά
δων ο Λ.Λ. Αλλά και νεροθεών. Γι' αυτό η έρευνα δεν έχει αξία
μονάχα ιστορική και λαογραφική. Είναι, ουσιαστικά, μια εθνική με
λέτη για τη διάσωση της νερομυλομνήμης με λόγο βαπτιστικό της
αλήθειας: «Το στάρι στα ελευσίνια μυστήρια συμβολίζει την ψυχή.
Με την ωρίμανσή τους το μεν στάρι θα γίνει αλεύρι - αμβροσία
- ψωμί, η δε ψυχή υπερκόσμια - θεοτική - ισόθεη. Αργότερα
στους Χριστιανούς, το στάρι - ψωμί γίνεται «σώμα Κυρίου». Ακό
μη της δροσολαλιάς του τραγουδιού και της λαόσοφης παροι
μίας:« Μυλωνάς σε φίλησε κι έχεις πολλή δροσιά!»
Είναι δροσιά ο λόγος του ερευνητή της παράδοσής μας Λάμπη
Λούκου. Δροσιά πνευματική. Ελληνική. Αξίζει να «μπει» σε όλες
τις βιβλιοθήκες της χώρας.

Σπύρου Κ. Παπαδαντώνη: «ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΝΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ»
Δέκα αιματηρές επαναστάσεις πραγματοποίησαν οι Κρήτες
ενάντια στον Ενετό Δυνάστη, κατά τη διάρκεια 458 χρόνων δου
λείας, που είχε κύριο χαρακτηριστικό την καταπίεση και την εκμε
τάλλευση.
Πως να μην μάχονται οι υπόδουλοι δουλοπάρικοι «ως θηρία

1985

ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

399

τα οποία θέλουν να διαφύγουν από τους κλωβούς των δια να κά
μουν χρήσιν των οδόντων και των ονύχων των» όταν ο τύρανος
τρομοκρατούσε απάνθρωπα τα πλήθη: «προς εντονώτερον δε
εκφοβισμόν έλαβε τέσσαρας νέας, συζύγους αρχηγών, τος μάλλον
προβεβυκηνίας εις εγκυμοσύνην και δέσας εις πασσάλους τα γυ
μνά μέλη των με μεγάλος και κοπrεράς μαχαίρας διέρρηξεν την
κοιλίαν αυτών, αποσπάσας έπειτα εκ των εντοσθίων τα πάλλοντα
έμβρυα».
Ο Σπ. Ποπ. παρακολουθεί τα γεγονότα με αλάνθαστη κατα
γραφή αλλά και συμπάσχει με τις κοινωνίες ή τους ανθρώπους οι
οποίοι έζησαν και διαμόρφωσαν το παρελθόν. Έχει, δηλαδή, την
αξιοσύνη του αληθινού ιστορικού. Τι πέτυχαν τελικά τόσες επανα
στάσεις θυσίας; Πιθανώς την επικράτηση κάποιου διαλλακτικού
πνεύματος. Γιατί «ο Κρητικός λαός, η φτωχολογιά, οι δουλοπάρικοι
παίρναν τα όπλα κι έχυναν το αίμα τους πολεμώντας σαν ήρωες
ενάντια στους κατακτητές Βενετσάνους, για να εξασφαλίσουν τα
φέουδα και τα προνόι-11ά τους οι ντόπιοι άρχοντες». Με την κρίση
αυτή του Γιάννη Κορδάτου συντάσσεται, δικαιολογημένα, κι ο Σπ.
Παπαδαντώνης.

Βασ. 1. Λαζανά

«FRIEDRICH HOELD�l1LIN))
Ό άδελφός τών 'Αρχαίων · Ελλήνων - Ό ποιητής της έρωτικης
όδύνης - Ό όραματιστής της «'Ελεύθερης Πολιτείας».
'Έπειτα άπό τά «Ρωμαϊκό 'Ελεγεία», τού Γκαίτε, τά «'Αρχαία
'Ελληνικά 'Επιγράμματα», τήν άναλυτική μελέτη γιά τό Γερμανό
ποιητή 'Ερρίκο Χάϊνε κ.ό., ό κ. Βασ. 1. Λαζανός έξέδωσε tva νέο
βιβλίο πού άναφέρεται στό λυρικό έργο τού μεγάλου έλληνολάτρη
ποιητή, τού Friedrich Hoelderlin (Χαίλντερλιν). Ό συγγραφέας έπι
σημαίνει τήν άγάπη καί τή λατρεία τού ποιητή γιά τό όρχαίο έλλη
νικό πνεύμα, ύπογραμμίζει τήν προσήλωσή του στά ύψηλ6 άν
θρωπικά ίδεώδη καί, τέλος, έξαίρει τή μαγεία καί τή σαγήνη τού
ποιητικού του ϋφους. Εiναι μιά έργασία μεγάλη, συστηματική καί
μεθοδική (330 σελίδες). Μιά άξιόλογη συνεισφορά στή νεοελληνι
κή γραμματεία.

*
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Δημήτρη Γ. Τσιροπιvά

Τά 80 χρόνια τού Ρόταρυ καί ή παγκό
σμια κατανόησ-,, �Αθήνα 1985.
Μιά έμπεριστατωμένη καί συμπεπυκνωμένη μελέτη τοΟ διατε
λέσαντος ΔιοικητοΟ της 'Ελληνικής Περιφερείας Δημ. Τσιροπινά,
Έπιτίμοιι Συμβούλου της 'Επικρατείας.
Ό συγγραφεύς ηταν άναμφισβητήτως ό άρμοδιώτερος γιά νά
χειρισθη τό θέμα, τύ όπc,ίον πράγματι διεπραγμcτεύθη κατά τόν
άρτιώτερον τρόπο11.
Τί εΤναι τό Ρόταρυ, πώς 1δρύθr 1 κε, ποίοι οί σκοποί του, ποία τά
προγράμματα έργασιών του, ποίες ()ί πνευμ;::πικές ωί κοινωνικές
έπιδιώξεις του, ποίες οί δραστηριότητές του, πώς άντιμετωπίζεται
τό δύσκολο πρόβλημα της Είρήνης.
'Όλα αύτcΊ άναπτύσσονται μέ τή γνωστή γλαφυρότητα τοΟ
συγγραφέως, ξεκούραστα καί καθαρά. Καί ηταν άνάγ1<η νά άνα
πτυχθοΟν, διότι ή συκοφαντική δυσφήμιση δέν έσεβάσθη οϋτε τό
Ρόταρυ, πού άποβ,\έ11ει στήν άρτιώτερη έξυπηρέτηση τοΟ άνθρώ
που, στήν άν6πτυξη τοΟ σεβασμοΟ στόν όνθρωπο, έξω άπό κάθε
ίδιοτελη σκοπό καί στήν έξυπηρέτηση της Κοινω•.1ίας,στήν βελτίω
ση τών συνθηκών της κοιvwνικης ζωής και στήν καλλιέργεια της
πραγματικης Ε ίρήνης.
Ή 'Οργάνωση τοΟ Ρόταρυ έχει σήμερα περίπου �να έrατομ
μύριο Μέλη, κατανεμόμενα σε 21.000 'Ομίλους, πού δρουν σέ
15� Κράτη, μέ βα:Jική άρχή τό «ύπηρετείν». Είναι �νας έφαρμο
σμένος άνθρωπισμός στήν έκτέλεση της έπαγγελματικης δραστη
ριότητας. 'Αναπτύσσει τή φιλία ψταξύ τών άνθρώπων καί τών
λαών, έξυπηρετεί τήν κοινωνική όμόνοια καί τήν Είρήνη, συμβάλ
λει στήν καταπολέμιση τών άσθεν[ιών καί της πείνας, στήν
έπαγγελματική βελτίωση και 'Jτήν άνύψωση τοίι βιοτικοΟ έπιπέ
δου. 'Εμπνέεται - δπως έπιγραμματικά γράφει ό συγγραφεύς καί κατευθύνεται όπό τά φιλοσοφικά διδάγματα της άνθρωπιστι
κης και κοινωνιστικης ήθικης.
'Ιδιαίτερη άνάπτυξη δίνεται στό νέο πολιτιστικό πρόγραμμα
«'Υγεία - Πείνα - 'Ανθρωπιά», μέ τό όποίον τό Ρόταρυ άντιμετωπί
ζει έμπρακτα στήν ούσία του τό αϊτημα της είρηνικης συμβιώ
σεως.

Κ.Ν.Μ.
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Τόμος Α'

"Από τήv Προϊστορfα
μέχρι την �Αvαγt11νηση

Τόμος Β'

Άπό την ·Αναγέννηση
ως τους σημερΙ'JΟUς

Α' Τόμος δεμένος δρχ. 400
Β' Τόμος χαρτόδετος δρχ. 200
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Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως

'ΊΛΙΣΟΣ"
Χαρ. Τρικούπη 26, α· όροφος, Κωδ. 106 79 Τηλ. 362.0702
Ώρα, 10-1 πλήν Σαββάτου

Έκδίδεται άπό τό fτος 1956
Διευθυντης Κωστής Μελισσαρόηουλος
ΟΙ τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθεi.
'Έχουν δμως έκδοθη έπιλογαί Περιεχ. τόμων, ώς έξης:
Α' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958
Β' Τόμος έπιλογης περιεχομι::νων τόμων τριετίας 1959 - 1961
Γ' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1962 - 1965
'Έκαστος τόμος έπιλογης, δεμένος δρχ, 400
Δ' Τόμος έπιλογης πενταετίας 1966 - 1970 δεμένος δρχ. 500
»
»
»
»
» χαρτόδετος δρχ. 400

Συvιστώμεv είς δσους άγαπούv τό εργοv τού ΙΛΙΣΟΥ vά άγορά
σουv τούς τόμους τώv 'Επιλογών, εϊτε {χουν εϊτε δέv εχουv τούς
τόμους τού ΙΛΙΣΟΥ, διότι μέ τίς έπιλογές θά εχουv εϋχρηστη καί
συγκεντρωμένη πολύτιμη πνευματική τροφή.
Οί χαρτόδετοι τόμοι 1965, 1971, 1973, 1974, 1976, 1981,
1982 !Ξκαστος δρχ. 200, σχεδόν δσον τιμά
ται ή χαρτοδέτησίς των.
Οί χαρτόδετοι τόμοι 1972, 1975, 1977,
1978, 1979 1Ξκαστος δρχ. 300
ΟΙ χαρτόδετοι τόμοι 1980, 1983, 1984 !Ξκαστος δρχ. 400
Οί χαρτόδετοι τόμοι 1985 !Ξκαστος δρχ. 500
Οί διαφορές τιμών τόμων δεν όφείλονται στην ποιότητα τοϋ
περιεχομένου η στό πολυσέλιδον, όλλό στην έπάρκεια η μη τών
ύπαρχόντων τόμων.

Τόμος ετους 1981 σελίδες 336
))

))

))

))

))

))

1982
1983
1984

))
))

))

400
456
434
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Μεταξύ μας
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γραφείο τού «'Ιλισού». Χορ. Τρι
κούπη 26. α· όροφος Κwδ. 106 79, εΙ
νοι όνοικτά καθημερινώς nλήν Σαββά
του 1Ο - 1
Τηλ. Γραφείων 3620.702
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Πορακαλούμεν. άnοστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν η τραnεζικήν έnιταγήv είς
τήν διεύθυνσιν: «Κωστην Μελισσαρό
nουλον. Χαρ. Τρικούπη 26. α· όροφος
Κwδ. 106 79. 'Αθήνας». Άnοστολαi
μέ τραπεζικός έντολάς μάς δυσκο
λεύουν nολύ.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη άnοσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έnεστράφησον
άr.ό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείw
σιν: «μετώκησε» η «άγνωστος». Παρα
καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν νά
τούς είδοnοιήσουν η νά μάς δώσουν
τάς διευθύνσεις των:
ΑΘΗΝΩΝ
Άλ. Άναστασιάδης, Κηφισιά
Χ. Γεwργοκόnουλος. Πειραιεύς
Μαίρη Σοκκη. 'Αθήναι
ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Άλ. Κοτινάκης. Βόλος
Μιχ. Νικολούδης, Ήράκλειον
Δημ. Σιώτης, Βόλος
Σwτ. Τόλιος. 'Αργοστόλι
Ίw. Χριστοδούλου. Βόλος
Γιάν. Ποναγίδης, Λευκωσία
Κ. Χρίστου, Λεμεσός
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ
Σπύρος 'Ιθακήσιος, Ζάκυνθος
Σπύρος Τυρογολά� Ζάκυνθος

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Μέ τι) σειρά λήψεως)
Κώστας Ν. Τριανταφύλλου: Πατρινά
Διηγήματα. Πάτρα 1985.
Κώστας Πηγοδιώτης: Τό γραμματοκι
βώτιο τού «όργότερο... >> (Ποιήμα
τα). 'Αθήνα 1 985.
Μαίρη Μεϊμόρογλου-Ποnοδάκη: Τό
νοιώσμο τού μόχθου (Ποιήματα).
'Αθήνα 1985.
Κώστας Δ. Οίκονόμου: Ή δεκαετία
1940-1950. δrιwς τήν εΙδε κοί τήν
έζησε 1:νος όnλός όνθρwnος. Βι
βλίο nρώτο. 'Αθήνα 1984.
Κώστας Δ. Οiκονόμου: Ή δεκαετία
1940-1950. δnwς τήν εΙδε κοί τήν
tζησε 1:νος όnλός όνθρwnος. Βι
βλίο δεύτερο. 'Αθήνα 1985.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κρητικι) Έστίο. Διευθ. Έμ. Ποnογρη
γοράκης (Νοέμ -Δεκ. '84).
Προβλήματα. Έκδ. n. Γ. Πυρουνόκης
1 Ίούλ.-Σεm.)
Σμύρνα. Διευθ. Ίσ. Μολοβρούβο
( Ίούλ.-Σεnτ.)
Σύγχρονη Σκέψη. Άρχισ. Γ. Χολοτσάς
(Σεm.-Όκτ.)
Εύφορίwν. Έκδ. Τασία Ποnοϊwόννου
Μnενοnούλου (Σεm.-Όκτ.)
'Ισραηλινό Νέο. Έκδ. Δ. Νικολοϊδης
(Σsnτ.)
Χρονικό. Ύnεύθ.
Ίwσ. Λόβιγγερ
(Όκτ.-Νοέμ.)
Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λόμnρου (Όκτ.)
Τό κουτί της Πανδώρας. Διευθ. Κατε
ρίνα Τσαλίκη-Κοτσιώρη (Όκτ.)
Λογοτεχνική Έnιθεώρηση. Έκδ. Ν.
Νικολοίδης (Όκτ.)
Νέο Σύνορο. Διευθ. Δ. Βολοσκοντζης
(Όκτ.-Δεκ.)
Ό Φυσιολάτρης (Νοέμ.-Δεκ.)

ΙΛΙΣΟΣ
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ»
της Θεοσοφικής 'Εταιρίας
έν 'Ελλάδι
Χαρ. Τρικούπη 26- Άdηναι 106 79
'Εκδότης Διευθυντής:
Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος
Πλατ. 'Εθνικής Τραπέζης 3, Φιλο
θέη 152 37
Τιμι1 τεύχους Δρχ. 100
Νοέμβριος-Δεκiμβριος 1985

ΑΝΤΙ Π ΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ»
Βόλος: Γ. Κουκουβίνος
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας
Ζάκυνθος: Ίππ. Καλογερόπουλος
Ήράκλειον: Βασ. Βασιλείου
'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης

1985

Καβάλα: Πέτρος φραγκίδης
Κέρκυρα: Άλεξ. Λοϋβρος
Κομοτινή: Ίω. Σαμουρκασίδης
Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου
Λάρισσα: Άρ. Σοφίτης
Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις
Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης
Ρόδος: Σταύρος Βαφείδης
Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας
Σϋρος: Π. Ζαραφωνίτης
Χαλκίδα: Γ. Τσαγκαρούλης
Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης
'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος
Λεμεσός: 'Άνδρος Σωτηρίου
Λευκωσία: Θεοφ. Παναγιώτου, 2
'Όθωνος, Τ.Τ. 102, τηλ. 74815
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης
Τουρκία: Γ. Βακαλόπουλος

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ
ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΡΧ. 600-1.000
Ό ΙΛΙΣΟΣ εσχεται
Καλες Γιορτές
καi εύτυχισμέvο τό 1986

1985

405

Περιεχόμενα tτους 1985

Π6vος ·Αvαγvώοτου: Σύνοψις ·Εσωτερικής Φιλοοοφίος
»
Σπύρος Νάγος
Δ1c1 της ·Αναγεννήσεως ,; 'Εξέλιξις
Πόπη ·Av1ωvίou Σφαλογκάκου:

Μοvαξι6
·Εγκατ6λειψη, Στοχc1οου. ··οταv

Ρωμ. Βcψβακόπουλος; Ό Μωάμεθ καί τό ισλάμ
'Αλχημεία καί Ροδοοταυριομός
De,1. Balsori: Ή πνευματική Διάστασις
Πnv. Βλαχόπουλος: Περιγραφή μέ λέξεις
Άν1. Γαλcιvάκη-Βουρλέκη: Κόρινθος
Αίδ. Ζ6vος Γουγουτός: Γιατί ol όΛίγοι:
»
Ποία τ6 κίvητρn τrϊς Χριστισvικης διαγωγrϊς
Ρ,tιιl A1:1,1cleι1s Dier1act1: 'Ωδή, Ποιητές, Θλψμέvη Κυριακή
Αίμιλία ϊβου: Σιδήρεοv Γένος
Τ6 rrapάθupa
Στ6 έδώλια
Ώ 'Ελευθερία
Νικ. Καρβούνης: 'Εγωκεντρικός 'Ατομισμός
Χρrϊστος Κατο1γ1c1vvης: Ή ξόβεργα
Διοv. Κοuλεvτιαvός: Είρήvη
'Αδελφέ μουΙ
Γιά τά rrσιδιό τrϊς Άφρικrϊς
»
»
Κωο 1ης Κοκόροβιτς: Φωτιές τ· Άγιάνvη
Nnv6 Κοντού: Άθήvο
Θωμδς Κιουοτελίδης:

Κάθαρση - Άρετή
'Ηθική
Γι6vvης Κουτσοχέρας: 'Άσπρο χέρι-μαύρο χέρι
Ν. Κροvτηρδς: ··οχι όλλο πι6
»
Ό σκοπός καί ή μορφrj τrϊς Τέχνης

Κρισναμούρτι: Ροή καί Δι6ρκεια
Δημ. Κυρι6κης: Περί τού Κρισναμούρτι
»
Περί τού Pierre Teίll1ard
»

Θεσσαλονίκη

2300

χρόνιο

Άvτρέ Λότε: Μιό παράξενη πρόγνωση της Μπλαβάτσκυ
Κωστής Μελισοαρόπουλος: 'Ηράκλειτος
Ό Νικ. Φλαμέλ καί ό άλχημιστικός χρυ
σός
Ό άθάνατος Κόμης τού Άγ. Γερμανού
Σωκράτης - Πλάτων - 'Αριστοτέλης
·Ελ. Μηαρμrrαγιαvvίδης: Έοπεράντο
Πώς άναπτύσσοvται oi σωστές άvθρώπιvες
σχέσεις

4

75
159
242
183
264
98
178
284
318
347
297
377
3

289
179
11
379
5

Λούλα Κωνσταvτινίδου: Άνηφόρισμσ
»
Ή φωτογραφία
»
Εϊταv τό χρώμα
»
Κυκλάδες
»

160
285
372
82
115
23,99
169,243
291
265
76
116
331
369

82
153
283
348
189
145
255
319
349
192
393

406

1985

346
Κώστας Μπούκας: Τό Θείο Φώς
240
'Άννο Μπουρατζη-Θώδα: Τό βλέμμα
303
»
))
))
Φοίβε 'Ήλιε
221
Σπύρος Νόγος: Περί Όρφέως καί 'Ορφικών δοξασιών
))
363
))
Περίληψις όμιλίας του έν Κυλού Πήρα
266
Sur. Naraγan: Άπό τή σκοπιά
115
Λουλού Καραβά-Νικολαί'δου: 'Αναζήτησις
371
))
))
))
Μιό χρυσή τού 'Ήλιου 'Αχτίδα
34
Πετρούλα Παναγιωτίδη: "Ηλθες
141
))
Νειάτα μου όμορφα
168
))
"Ας φύγουνε
))
Πού νό πόω
332
214
Δέσπ. Πατρινού: Μπαλάντα
46
Σαράντος Παυλέας: Σωσίβια. Τερτυλλιανός. "Αγνωστος Χ
))
73
Ή σιωπή τού 'Ιησού μετουσιωμένη σέ λόγο
))
Ό Κος Σίσυφος'
167
))
217
Βακτηρία τού βίου. μέ τήν 'Άγια Σου Κοίμηση
))
281
Ό Κος 'Οδυσσέας. 'Υπήρχα. Ποιότητα Ούρανών
Ό Οίωνοσκόπος Αίθίωνας, Διαδικασία
))
362
Κοίτη Παπαδόκη-Καραμήτσα: 'Αγωνία
10
Έρν. Ρενόν: Ή προσευχή πού έκαμα στήν 'Ακρόπολη
77
Χρίστος Ριζόπουλος: Ή άπήχηση της μετενσαρκώσεως στήν παγκό
83
σμια Φιλολογία
Γιώργος Σιέπος: Ύακίνθια Μυστήρια
35
))
))
Τό πλήρωμα τού χρόνου. Φωνή
270
Νίκος Τέντας: Ώδή τού μαύρου άδελφού
154
Χιροσίμα
))
294
))
Έν 'Ανθρώποις Εύδοκία
345
))
Τά Νέα Βιβλία
48. 117,195.
271. 333. 395
200
Δημ. Τσιμπούκης: Πέτρου Γράβιγγερ ό Πυθαγόρας
21
Αίκ. Τσόπελα: Δελφοί
Γ. Φτέρης: Ή έπίδρασις τού Όρφέως έπί τού Χριστιανισμού
155
231
Κατ,vα Χατζηδημητρίου: Τό πνεύμα τού άρχαίου θεάτρου
Πυθαγόρεια Χρυσά 'Έπη (μετ. Ν. Τέντα)
6
Ό όραματιστής Μάρτιν Λούθερ Κίγκ
111
Ή πιό σκληρή δουλειά στόν κόσμο
228
Εύρετήριον όμιλιών καί όρθρων είς
Γνώμονα καί Π υθαγόρανΓνώμονα
53
))
))
είς τεκτονικόν Δελτίον
123
))
))
είς Πυθαγόραν
203
Διασωθείσα, άρχαίαι Τραγωδία,
241
'Αρχαιοελληνικά
339
Ή έορτή τού Λευκού Λωτού στή Θ.Ε. έν 'Ελλάδι
305
'Αφιέρωμα στήν παγκόσμια 'Ημέρα τών ζώων
327
Τό παιδικό χωριό S.O.S.
367

1985
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Πρός τό Περιοδικό «ΙΛΙΣΟΣ»
Χαρ. Τρικούπη 26
Άθήνας 106 7 9

Παρακαλώ, όποστείλατε τά σημειούμενα βιβλία όξίας:
α) κάτω δρχ. 1000 μέ άπλούν δέμα, διά τά όποία όποστέλλω
τό όντίτιμον έκ δρχ. . . . . . . .
β) όνω δρχ. 1 000 μέ δέμα έπί όντικαταβολη έκ δρχ. . . . . . .
(ύπογραφή)
'Ονοματεπώνυμον ........ , ....................., ................... , .. , ...............
Διεύθυνσις
Βιβλία
Η.Ρ. Blavatsky
))

Besant-Leadbeater
lrv. Cooper
Α. Besant
))

Vivekananda
Βενετού-Ίλαρίωνος
Krishnamurti
Κ. Μελισσαροπούλου
))
))
))

))
))
))
))
))
))
))

ΙΛΙΣΟΣ,
ΙΛΙΣΟΣ,
ΙΛΙΣΟΣ,
ΙΛΙΣΟΣ,

))

'Επιλογή
'Επιλογή
'Επιλογή
'Επιλογή

έτών
έτών
έτών
έτών

Τό Κλειδί της Θεοσοφίας
'Η φωνή της σιγης
Ή Άτραπός τού Άποκρυφισμού
Ή Μετενσάρκωσις
Ή όπόκρυφη ζωή τού όνθρώπου
Ό 'Εσωτερικός Χριστιανισμός
Κάρμα - Γιόγκα
Φως στήν Άτραπό
Στό πόδια τού Διδασκάλου
Ό 'Ιησούς
Έκλογαί όπό τόν Κρισναμούρτι
Ό Κρισναμούρτι διά Διαλογισμό
'Αποκρυφισμός-Μυστικισμός
»
δεμ.
»
Μελετήματα δεμ.
Είσαγωγή στή Θεοσοφία
ΜΗΤΙΣ (βιβλίον σοφίας) δεμ.
Τά βήματα της Φιλοσοφίας Α' δεμ.
Τά βήματα της Φιλοσοφίας Β'
Μεγάλες Πράξεις καί έγκλήματα
στήν 'Ιστορία των 'Ελλήνων
'Αρχαιοελληνικά
1956-57-58
1959-60-61
1962-65
1966-70
Σύνολον

Δρχ.
400
150
350
150
150
500
150
100
100
200
300
100
150
250
600
500
600
400
200
350
400
400
400
400
500

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
Νίκος Τέντας: Έv 'Ανθρώποις Εύδοκία
Κώστας Μπούκας: Τό Θεϊο Φώς
Νανά Κοντού: 'Αθήνα
Λούλα Κωvσταντιvίδου: Θεσσαλονίκη 2300 χρόνια
Κωστής Μελισσαρόπουλος: Σωκράτης - Πλάτων - Άpιστοτέλης
Σαράντος Παυλέας: Ό Οlωvοσκόπος Αlθίωvας, Διαδικασία
Σπύρος Νάγος: Περίληψις όμιλίας του έν Κυλού Πήρα
Τό παιδικό χωριό S.O.S.
Paul-Amadeus Dienach: 'Ωδή, Ποιητές, Θλιμμένη Κυριακή
Λουλού Καραβά-Νικολαϊδου: Μια χρυσή τού 'Ήλιου όχτίδα
Παν. Άναγνώστου: Δια της 'Αναγεννήσεως ή 'Εξέλιξις
Γιάννης Κουτσοχέρας: Άσπρο χέρι-μαύρο χέρι
Δημ. Κυριάκη: Περί τού Pierre Teilhard
Έλ. Μπαρμπανιανvίδης: Πώς όναπτύσσοvται ο1 σωστές άνθρώπιvες σχέσεις
Νικ. Τέντας: Τά Νέα Βιβλία
Κ.Ν.Μ. Δημ. Τσιροπιvά: Τά 80 χρόνια τού Ρόταρυ
Μεταξύ μας
Περιεχόμενα τόμου 1985

σελ.
345
346
347
348
349
362
363
367
369
371
372
377
379
393
395
400
403
405

Βιβλία Κρισναμούρτι
Στά πόδια τού Διδασκάλου (�κδ. 1966)
Έκλογαi άnό τόν Κρισναμούρτι (Κ. Μελισσαροnούλου)
Ό Κρισναμούρτι γιά τόν Διαλογισμό (Κ. Μελισσαροπούλου)
Έκπαίδευσι καi σημασία ζωής
'Ελευθερία, ή άρχή καi τό τέλος
Στοχασμοί πάνω στη ζωή (Α' σειρά)
Στοχασμοί πάνω στή ζωή (Β' σειρά)
Στοχασμοί πάνω στή ζωή (Γ σειρά)
'Ομιλίες στην Εύρώπη
Στή σιγή τού Νού
Ή όναγκαιότητα της όλλαγης
Τό πέταγμα τού όετού
Τά πρώτα βήματα της μάθησης

-

1953
1954
1956
1958
1960
1967
1970
1970
1971
1975

100
300
100
300
650
600
600
800
500
400
400
350
600

,Εγγράψετε νέους συνδρομητάς
Συvδρομη 1985 δρχ. 600
Έξωτερικού $ 1 Ο, άεροπορικώς

$

15

«Έπ ιλογαi» ΙΛΙΣΟΥ
Α' Τριετίας 1956-1957-1958
Β' Τριετίας 1959-1960-1961
Γ Τετραετίας 1962-1965
tκάστη δεμένη πρός δρχ. 400
Δ' Πενταετίας 1966-1970
Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500
Αί συνδρομαί 11 όντlτιμον βιβλίων νό όποστέλλωνται μt ταχυδρομικην fj
τραπεζικην έπιταγην -tsxι μt έντολην- έπ' όνόματι Κωστή Μελισσαροπούλου �
Χαρ. Τρικούπη 26, α· lSροφος Κωδ. 106 79. Τηλ. 3620-702

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
Βασικές πληροφορίες περi Τεκτονισμού
καί τό «περιβόλι» τού Άντιτεκτονισμού στό βιβλίο
ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ. 200

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ» Α.Β.Ε.Ε.
Τηλ 9217513-9214820

